ข้ อมูลใหม่ เกีย่ วกับวัคซีนโควิด-19 ของจอห์ นสั นแอนด์ จอห์ นสั น/แจนเซ่ น
วัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์สัน/แจนเซ่น มีให้บริ การสาหรับผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปใน NYC
หลังจากหยุดฉีดชัว่ คราวเพื่อสอบสวนโอกาสเกิดปัญหาด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน กรมอนามัยและสุ ขภาพจิตแห่ง NYC
(กรมอนามัย NYC) ยังคงมัน่ ใจในความปลอดภัยและประสิ ทธิภาพของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและวัคซีนโควิด-19
ที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ การฉีดวัคซีนยังคงเป็ นขั้นตอนสาคัญที่สุดซึ่งคุณสามารถทาเพื่อป้องกันตัวเอง คนที่คุณรัก
และชุมชนของเราจากโควิด-19 ได้
ทำไมจึงหยุดฉีดวัคซีนจอห์ นสันแอนด์ จอห์ นสันไปชั่วครำว
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2021 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
และองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration, FDA)
แนะนาให้หยุดใช้วคั ซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็ นการชัว่ คราวหลังจากมีรายงานการเกิดลิ่มเลือดในผูท้ ี่ได้รับวัคซีนหกราย
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการระบุผา่ นระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยวัคซีนของ CDC และ FDA
จึงได้มีการระงับการใช้วคั ซีนนี้ชวั่ คราวเพื่อทาการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
กำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงบอกอะไรได้ บ้ำง
ณ วันที่ 21 เมษายน 2021 มีผทู ้ ี่ได้รับการฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งได้รับอนุญาตแล้วจานวน 8 ล้านคนและมี 15
รายมีลิ่มเลือดชนิดที่พบได้ยากร่ วมกับภาวะเกร็ ดเลือดต่า สภาวะนี้เรี ยกว่า ทรอมโบซิส (การเกิดลิ่มเลือด)
ร่ วมกับกลุ่มอาการทรอมโบไซโตพีเนีย (จานวนนับเกร็ ดเลือดต่า) (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS)
ในเหตุการณ์ TTS ทั้งหมดที่มีการรายงาน เกิดในเพศหญิงอายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปี โดยเริ่ มมีอาการในวันที่ 6 ถึงวันที่ 15
หลังจากการฉีดวัคซีน นัน่ คือเกิด TTS ในอัตราประมาณเจ็ดรายต่อผูห้ ญิงที่ได้รับวัคซีนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปี
และอัตราประมาณหนึ่งรายต่อผูห้ ญิงที่ได้รับวัคซี นที่มีอายุต้งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป
และมีผทู ้ ี่เข้าร่ วมในการทดลองทางคลินิกของวัคซีนเพศชายอีกหนึ่งรายที่มีภาวะ TTS
CDC และ FDA มีคำแนะนำอย่ำงไรในกำรใช้ วัคซีนนี้
CDC และ FDA แนะนาให้ใช้วคั ซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันต่อไปในผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
การตัดสิ นใจนี้อา้ งอิงตามคาแนะนาของคณะกรรมการให้คาปรึ กษาในการฉีดวัคซีน (Advisory Committee on Immunization
Practices) ซึ่งเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขซึ่งได้ทาการตรวจสอบข้อมูลดิบและข้อมูลที่มี
และชัง่ น้ าหนักระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงต่อสุขภาพจากการฉีดวีคซีนเทียบกับประโยชน์ที่ได้
ผูท้ ี่ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิงที่มีอายุนอ้ ยกว่า 50 ปี ควรตระหนักว่ามีความเสี่ ยงที่จะมีโอกาสเกิด TTS
ที่พบได้ยากนี้เพิม่ ขึ้น และยังมีวคั ซีนโควิด-19 อื่นซึ่งยังไม่พบว่ามีความเสี่ ยงนี้
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ทำไม NYC จึงยังคงใช้ วัคซีนนีแ้ ม้ จะมีปัญหำด้ ำนควำมปลอดภัย
ความเสี่ ยงของการเกิด TTS ต่ามากและวัคซีนมีประสิ ทธิภาพมากในการป้องกันการเจ็บป่ วยรุ นแรง การนอนโรงพยาบาล
และการเสี ยชีวิตเนื่องจากโควิด-19 เมื่อเราทราบความเสี่ ยงนี้แล้ว เราสามารถให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการระบุอาการ TTS
ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจะได้รับการรักษาที่ทนั ท่วงทีให้แก่ผทู ้ ี่รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้
ขณะนี้ผใู ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพก็ตระหนักถึงความเสี่ ยงนี้เช่นเดียวกัน
นัน่ หมายความว่าพวกเขาจะสามารถวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการ TTS หลังได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้
ไม่มียา การรักษา หรื อวัคซีนใดที่ปราศจากความเสี่ ยง 100%
ถ้ ำฉันเลือกที่จะรับวัคซีนจอห์ นสันแอนด์ จอห์ นสัน มีมำตรกำรพิเศษที่ฉันควรทำไหม
แม้ว่าความเสี่ ยงที่จะเกิด TTS จากวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะต่ามาก
คุณก็ควรเฝ้าระวังอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็ นเวลาสามสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน เช่น:
• หายใจไม่เต็มปอด
• ตาพร่ ามัว
• เจ็บหน้าอก
• ฟกช้ าง่าย
• ขาบวม
• จุดสี แดงเล็ก ๆ
ใต้ผิวหนังซึ่งอยูน่ อกบริ เวณที่ฉีดยา
• อาการปวดท้องไม่หาย
• ปวดศีรษะรุ นแรงหรื อปวดไม่หาย
ถ้าคุณมีอาการใดอาการหนึ่งเหล่านี้ภายในเวลาสามสัปดาห์ที่ได้รับวัคซีน ให้ไปรับการรักษาทันที —
โดยไปที่โรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้ที่สุด หรื อโทร 911 แจ้งกับผูใ้ ห้การรักษาว่าคุณได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
ในทางตรงกันข้ามผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยหลังการฉีดวัคซีนซึ่งประกอบด้วย อาการเจ็บหรื อบวมที่แขนที่ฉีดยา อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยเล็กน้อย หนาวสั่น ปวดศีรษะเล็กน้อย หรื อมีไข้ต่า ๆ
อาการเหล่านี้เป็ นอาการข้างเคียงที่คาดว่าจะเกิดและโดยมากจะเริ่ มเป็ นภายในสามวันแรกหลังการฉีดวัคซีน
(พบได้บ่อยที่สุดวันแรกหลังการฉีด) และมักจะเป็ นนานหนึ่งถึงสองวันหลังจากเริ่ มมีอาการ
มีควำมเสี่ยงที่จะเกิด TTS จำกวัคซีนโควิด-19 อื่น ๆ หรือไม่
ยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง TTS กับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ -ไอโอเอ็นเท็คและโมเดอร์นาหลังฉีดไปแล้วกว่า 200
ล้านครั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา
เราแนะนาให้ผทู ้ ี่ไม่ตอ้ งการรับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้พิจารณารับหนึ่งในวัคซีนเหล่านี้แทน
มีจุดฉีดวัคซีนในเมือง NYC หลายร้อยจุด โปรดเข้าดูที่ vaccinefinder.nyc.gov เพื่อค้นหาจุดฉีดวัคซีน
(มีรายการวัคซีนที่มีในแต่ละจุดฉีด) หรื อโทร 877-829-4692
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เพื่อขอความช่วยเหลือในการนัดหมายที่จดุ ฉีดวัคซีนซึ่งดาเนินการโดยเมือง
จุดฉีดวัคซีนหลายจุดสามารถฉีดได้โดยไม่ตอ้ งนัดหมายล่วงหน้า โปรดดูจุดฉีดวัคซีนที่ไม่ตอ้ งนัดหมายล่วงหน้าได้ ที่นี่
เรำจะทรำบได้ อย่ำงไรว่ำวัคซีนไม่ มีปัญหำด้ ำนควำมปลอดภัยอื่น ๆ
วัคซีนโควิด-19 ยังคงได้รับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดย CDC, FDA และกลุ่มอื่น ๆ การระบุเหตุการณ์ TTS
จานวนเพียงเล็กน้อยได้จากการฉีดวัคซีนหลายล้านครั้งทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
และการหยุดใช้วคั ซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้นแสดงให้เห็นว่าระบบความปลอดภัยทางานได้ดี
รวมทั้งความปลอดภัยและความโปร่ งใสมีความสาคัญสู งสุ ด
เรามุ่งมัน่ ที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนรวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ฉันจะได้ รับข้ อมูลเพิม่ เติมได้ จำกที่ไหน
ถ้าคุณมีขอ้ สงสัยใด ๆ โปรดโทรถามผูใ้ ห้บริ การของคุณหรื อ 311 สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และแหล่งข้อมูล
โปรดดูที่ nyc.gov/covidvaccine ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับผูป้ ่ วยที่ได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งได้รับการทบทวนโดย
FDA สามารถดูได้ที่นี่ มีขอ้ มูลเพิม่ เติมในเว็บไซต์ CDC ที่นี่
กรมอนำมัยแห่ งนครนิวยอร์ กอำจเปลี่ยนแปลงคำแนะนำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์
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