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A
Adverse event (reaction)
Any unexpected or serious effect that 
happens after a vaccine or medicine. 
Something that was not expected to happen.    

ผลรุนแรง (ปฏิกรยิา) 

ผลรุนแรงอยา่งหนึ่งอยา่งใดท่ีไมค่าดหวังท่ีเกิดขึ้นหลังจาก
ฉีดยาหรือใช้ยา  บางสิ่งบางอยา่งท่ีไมค่าดคิดว่าจะเกิดขึ้น

Adverse event following immunisation (AEFIs)
An unexpected effect that happens after 
vaccination. The vaccine may have not been 
the reason for the problem.

ปฏิกรยิาหลังการฉดีวัคซนี (AEFIs)

ผลท่ีไมค่าดหวังท่ีเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีน   
วัคซีนอาจจะไมใ่ชส่าเหตุของปัญหา

Advisory Committee on Vaccines (ACV)
A group of experts that gives medical and 
scientific advice. The group talks to the 
Australian Government’s Minister for Health 
and the Therapeutic Goods Administration 
(TGA). They give advice on issues about 
vaccine safety and use. 

คณะทีป่รกึษาเกีย่วกับวัคซนี 

กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญท่ีให้ค�าแนะน�าทางการแพทย์หรือทาง
วิทยาศาสตร์  กลุ่มนี้จะติดต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและองค์กรบริหารอุปกรณ์บ�าบัด (Therapeutic 
Goods Administration (TGA) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนี้ให้ค�า
แนะน�าประเด็นท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของวัคซีนและการ
ใช้วัคซีน

Antibody
When the body gets sick or gets a vaccine, 
the body will make antibodies to protect it 
against that disease.
The body can then recognise the germs when 
that same disease happens again.

แอนติบอดี ้ 

เมื่อรา่งกายเจ็บป่วยหรือได้รับวัคซีนรา่งกายจะสร้าง
แอนติบอด้ีเพื่อป้องกันโรคนั้นๆ

จากนั้นรา่งกายจะสามารถจดจ�าเชื้อโรคได้เมื่อโรคเดียวกัน
นั้นเกิดขึ้นอีกครั้ง

Antigen
A foreign (external) substance like bacteria, 
viruses, or fungi that cause infection and 
dis-ease if they get inside the body .  The 
immunes system detects them and produces 
antibodies to fight them. 

แอนติเจน 

สารแปลกปลอม (ภายนอก) เชน่ แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อ
ราท่ีท�าให้เกิดการติดเชื้อและอาการไมส่บายหากเข้าไปใน
รา่งกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะตรวจจับและสร้างแอนติบอด้ีเพื่อ
ต่อสู้กับมัน

Adjuvant 
An adjuvant is an ingredient used in some 
vaccines. It helps our bodies make a stronger 
immune response. The adjuvant works 
together with other parts of the vaccine. They 
have been used in some vaccines for over 70 
years. 

แอดจุเวนท์

แอดจุเวนท์คือสว่นประกอบใช้ในการผลิตวัคซีนบางชนิด  
เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้รา่งกายสร้างการต้านทานของระบบภูมิคุ้มกัน
ท่ีแข็งแรงกว่า  แอดจุเวนท์ท�างานรว่มกับสว่นประกอบอ่ืนๆ 
ของวัคซีน และเป็นสิ่งท่ีใช้ในวัคซีนบางชนิดมานานกว่า 70 ปี

Anaphylaxis
A quick and serious allergic reaction. This 
could be a reaction to food or medicine. 
Symptoms can include breathing difficulties, 
loss of consciousness and a drop in blood 
pressure. The person will need urgent medical 
attention and can sometimes die.

ภาวะภมูิแพ้ 

อาการแพ้อยา่งรวดเร็วและรุนแรง ท่ีอาจเป็นปฏิกิริยาต่อ
อาหารหรือยา อาการต่างๆ อาจรวมถึงการหายใจล�าบาก การ
หมดสติและความดันโลหิตลดลง บุคคลนั้นจะต้องได้รับการ
ดูแลทางการแพทย์อยา่งเรง่ด่วนและบางครั้งอาจเสียชีวิตได้
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Association
A link between one event taking place at the 
same time as another event. The fact that 
they are happening together does not prove 
that one event caused the other event.

การเชื่อมโยง 

การเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
กับอีกเหตุการณ์หนึ่ง ความจริงท่ีเหตุการณ์ท้ังสองเกิดขึ้นรว่ม
กันไมไ่ด้พิสูจน์ว่าเหตุการณ์หนึ่งท�าให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง

Asymptomatic
Someone with no sign of infection. 

ผูป้ลอดเชื้อ

ผู้ท่ีไมม่ีสัญญาณของการติดเชื้อ 

Attenuated vaccine
Live vaccines use a less strong (or attenuated) 
form of the germ that causes a disease. These 
vaccines are like the natural infection that they 
help prevent.  They create a strong and long-
lasting immune response. 

วัคซนีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ ์

วัคซีนเชื้อเป็นใช้รูปแบบท่ีแข็งแรงน้อยกว่า (หรือลดหยอ่น) 
ของเชื้อโรคท่ีท�าให้เกิดโรค วัคซีนเหล่านี้เปรียบเสมือนการ
ติดเชื้อตามธรรมชาติท่ีชว่ยป้องกันและสร้างการตอบสนอง
ภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแกรง่และยาวนาน

Australian Technical Advisory Group on 
Immunisation (ATAGI)
A group of experts that helps the Government 
to make decisions on the use of vaccines in 
Australia. 

กลุ่มผูแ้นะน�าทางเทคนิคด้านวัคซนีแหง่ออสเตรเลยี

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีแนะน�ารัฐบาลในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ใช้วัคซีนในออสเตรเลีย

Australian Immunisation Register
An electronic register that contains 
information on all vaccines given to all 
Australians. 

ทะเบยีนการฉดีวัคซนีแหง่ออสเตรเลยี 

ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนทุก
อยา่งของชาวออสเตรเลียทุกคน
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Batch assessment
A process of checking that the vaccines 
used in Australia are of high quality. The 
Therapeutic Goods Administration will do 
these checks.

กระบวนการวิเคราะห ์

กระบวนการตรวจสอบว่าวัคซีนท่ีใช้ในออสเตรเลียมีคุณภาพ
สูง องค์กรบริหารอุปกรณ์บ�าบัด (Therapeutic Goods 
Administration) จะท�าการตรวจสอบเหล่านี้

Boost (Booster injection)
An additional vaccine after the first one, given 
to either build up better immunity or to make 
sure the immunity lasts longer.

บูส๊ต์ (การฉดีกระตุ้น) 

วัคซีนกระตุ้นหลังจากครั้งแรกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีขึ้นหรือ
เพื่อให้แนใ่จว่าภูมิคุ้มกันอยูไ่ด้นานขึ้น
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Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI)
An international organisation that will help 
many countries gain access to COVID-19 
vaccines.  It will help governments, including 
lower income countries, to access safe and 
effective vaccines for 20% of their population. 

ความรว่มมือเพื่อนวัตกรรมเตรยีมความพรอ้มการแพร่
ระบาด

องค์กรระหว่างประเทศท่ีจะชว่ยให้หลายประเทศเข้าถึง
วัคซีน COVID-19 จะชว่ยให้รัฐบาลรวมท้ังประเทศท่ีมีรายได้
ต�ากว่าสามารถเข้าถึงวัคซีนท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ส�าหรับ 20% ของประชากรของประเทศเหล่านั้น

Cell culture
Using cells grown in liquid to make vaccine 
ingredients. 

การเพาะเลีย้งเซลล์ 

การใช้เซลล์ท่ีเพาะในของเหลวเพื่อท�าสว่นผสมของวัคซีน

Clinical Trial
A type of research study. People either receive 
a new vaccine or are in the control group. The 
control group may receive a different vaccine 
or a placebo, meaning a simple substance 
with no effects on the body. Participants 
usually do not know which group they are in.  
Scientists test the safety and benefits of new 
vaccines. 

การทดลองทางคลินิก 

การศึกษาวิจัยประเภทหนึ่ง ผู้เข้ารว่มท่ีได้รับวัคซีนใหมห่รือ
อยูใ่นกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมอาจได้รับวัคซีนชนิดอ่ืนหรือ
ยาหลอก ซึ่งหมายถึงสารธรรมดาๆ ท่ีไมม่ีผลกระทบต่อ
รา่งกาย ผู้ท่ีเข้ารว่มมักไมท่ราบว่าพวกเขาอยูใ่นกลุ่มใด  
นักวิทยาศาสตร์ทดสอบความปลอดภัยและประโยชน์ของ
วัคซีนใหม่

Cold chain 
Shipping and storing vaccines at the correct 
temperature.

โคลด์เชน 

จัดสง่และจัดเก็บวัคซีนในอุณหภูมิท่ีถูกต้อง

Combination vaccine
Combination vaccines take two or more 
vaccines that could be given individually and 
put them into one shot.

วัคซนีรวม

วัคซีนรวมคือการใช้วัคซีนสองตัวหรือมากกว่าซึ่งสามารถฉีด
ให้เป็นรายบุคคลและใสล่งในเข็มเดียวกัน

Convalescent plasma
Plasma is the liquid part of blood. It is 
collected from a person after they have had 
an infection. The liquid contains antibodies 
against the germ. Sometimes this plasma 
can be given to other people to prevent them 
getting sick or to help them get better.     

พลาสม่าจากผูติ้ดเชื้อ 

พลาสมา่เป็นสว่นท่ีเป็นของเหลวของเลือด เก็บจากบุคคล
หลังจากท่ีมีการติดเชื้อ ของเหลวมีแอนติบอด้ีต่อเชื้อโรค  
บางครั้งอาจให้พลาสมา่นี้แก่ผู้อ่ืนเพื่อป้องกันไมใ่ห้ป่วยหรือ
ชว่ยให้อาการดีขึ้น

Conjugate vaccine
The joining together of two compounds 
(usually a protein and polysaccharide) to 
increase a vaccine’s effectiveness.

วัคซนีคอนจูเกต 

การรวมสารประกอบสองชนิดเข้าด้วยกัน (โดยปกติคือ
โปรตีนและโพลีแซคคาไรด์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน
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Control group
A group of people who do not receive the 
vaccine or drug being tested. Instead, they 
may get the normal intervention (drug, 
vaccine, or treatment), a placebo or nothing. 
The aim of the trial is to compare what 
happens in each group. The results must be 
different enough between the two groups to 
prove that the difference has not just occurred 
by chance.  
A placebo is a ‘dummy’ treatment, such as a 
sugar pill, that looks the same. 

กลุ่มคอนโทรล 

กลุ่มคนท่ีไมไ่ด้รับวัคซีนหรือยาท่ีก�าลังทดสอบ แต่อาจได้รับ
การแทรกแซงอยา่งปกติ (ยา วัคซีนหรือการรักษา) ยาหลอก
หรือไมท่�าอะไรเลย จุดมุง่หมายของการทดลองคือการเปรียบ
เทียบสิ่งท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม ผลลัพธ์จะต้องแตกต่างกัน
มากพอระหว่างท้ังสองกลุ่มเพื่อพิสูจน์ว่าความแตกต่างไมไ่ด้
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ยาหลอกคือการรักษาแบบ “หลอกๆ” เชน่เม็ดน�าตาลท่ีมี
ลักษณะเหมือนกัน

Contraindication
An illness (or health condition) that increases 
the risk for a serious adverse health 
consequence. 

ข้อควรระวัง 

ความเจ็บป่วย (หรือภาวะสุขภาพ) ท่ีเพิ่มความเสี่ยงต่อผลเสีย
ต่อสุขภาพท่ีร้ายแรง

COVAX
An international partnership that aims to 
support the development and delivery of the 
COVID-19 vaccines fairly around the world.

โคแวค 

ความรว่มมือระหว่างประเทศท่ีมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและการสง่มอบวัคซีน COVID-19 อยา่งเป็นธรรมท่ัว
โลก
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Deltoid
A muscle in the upper arm where vaccine is 
given.

เดลทอยด์ 

กล้ามเนื้อต้นแขนท่ีได้รับวัคซีน

Dose
An amount of a medicine or drug taken.

โด๊ส 

ยาจ�านวนหนึ่งหรือยาท่ีกิน

Dosing error
When medicines are given in the wrong 
amount, at the wrong time point or to the 
wrong person.

ข้อผดิพลาดในการใช้ยา 

เมื่อได้รับยาในปริมาณท่ีไมถู่กต้อง ในเวลาท่ีไมถู่กต้องหรือให้
กับบุคคลท่ีไมถู่กต้อง
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Efficacy 
How well a vaccine works during a research 
study.

ประสทิธิภาพ 

วัคซีนท�างานได้ดีเพียงใดในระหว่างการศึกษาวิจัย

Effectiveness 
How well a vaccine works in the real world.

ความมปีระสทิธิภาพ 

วัคซีนท�างานได้ดีเพียงใดในสภาพจริง

Epidemic
A widespread amount or rapid increase of 
an infectious disease in a community at a 
particular time. More cases than normal. 

โรคระบาด 

จ�านวนท่ีแพรห่ลายหรือเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วของโรคติดเชื้อ
ในชุมชนในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง เกิดขึ้นมากกว่าปกติ

Elimination of infection
Zero cases of an infection in a specified 
geographic area (i.e. a country). Example: 
Measles in Australia.

การก�าจัดการติดเชื้อ 

ไมม่ีกรณีของการติดเชื้อในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีระบุ  
(เชน่ประเทศ) ตัวอยา่ง: โรคหัดในออสเตรเลีย

Eradication
Zero cases of the germ in the entire world. 
Example: Smallpox.

การก�าจัด 

เชื้อโรคเป็นศูนย์ท่ัวโลก ตัวอยา่ง: ไข้ทรพิษ
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Herd immunity
When most people in a community have 
protection against an infection. High levels of 
protection make it more and more difficult for 
the germ to pass from person to person. This 
can successfully stop the spread of disease in 
the community.

ภมูิคุ้มกันมวลชน

เมื่อคนสว่นใหญใ่นชุมชนมีการป้องกันการติดเชื้อ การป้องกัน
ระดับสูงท�าให้เชื้อโรคแพรก่ระจายจากคนสูค่นได้ยากขึ้นเรื่อยๆ  
สามารถหยุดการแพรร่ะบาดของโรคในชุมชนได้ส�าเร็จ
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Immune system
The body’s system for identifying and killing 
germs to protect us against infection and 
disease. It involves making antibodies 
that move in the blood, recognize foreign 
substances like bacteria and viruses, and 
attach to them. It signals to the body to get rid 
of the foreign substances.     

ระบบภมูิคุ้มกัน 

ระบบของรา่งกายในการระบุและฆา่เชื้อโรคเพื่อปกป้อง
เราจากการติดเชื้อและติดโรค ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้าง
แอนติบอด้ีท่ีเคล่ือนท่ีในเลือด  จดจ�าสิ่งแปลกปลอมเชน่
แบคทีเรียและไวรัสและติดอยูกั่บสิ่งเหล่านี้ เพื่อสง่สัญญาณ
ให้รา่งกายก�าจัดสิ่งแปลกปลอม

Immune response
The immune response is how your body 
recognizes and defends itself against bacteria, 
viruses, and substances that appear foreign 
and harmful.

การตอบสนองของภมูิคุ้มกัน 

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันคือการท่ีรา่งกายรับรู้และ
ป้องกันตัวเองจากแบคทีเรีย ไวรัสและสารท่ีแปลกปลอมและ
เป็นอันตราย

Immunity
Being able to avoid getting sick or avoid 
getting infected when exposed to a germ. 
Your body builds this immunity by either being 
exposed to the gems or by getting a vaccine. 
Your immune system has a “memory”- it can 
remember germs that it has seen previously 
and knows how to attack them.

ภมูิคุ้มกัน 

สามารถหลีกเล่ียงการปว่ยหรอืหลีกเล่ียงการติดเชื้อเมื่อสัมผสั
กับเชื้อโรค รา่งกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันนี้โดยการสัมผัสกับ
เชื้อโรคหรือโดยการฉีดวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันมี “ความทรง
จ�า” - สามารถจดจ�าเชื้อโรคท่ีเคยเห็นมาก่อนและรู้วิธีโจมตี

Immunisation
The process of developing immunity to an 
infection, usually by getting vaccinated. 

การสรา้งภมูิคุ้มกัน 

กระบวนการพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ  
มักเกิดจากการฉีดวัคซีน

Inactivated vaccine
A vaccine made from a germ that has been 
killed. The germ is killed either by high heat 
or by chemicals. When this killed germ is 
injected into your body, it helps your immune 
system learn to find the germ, without the risk 
of getting sick.

วัคซนีเชื้อตาย 

วัคซีนท่ีท�าจากเชื้อโรคท่ีถูกฆา่แล้ว เชื้อโรคถูกฆา่ด้วยความ
ร้อนสูงหรือด้วยสารเคมี เมื่อเชื้อโรคท่ีถูกฆา่นี้ถูกฉีดเข้าไปใน
รา่งกายจะชว่ยให้ระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ท่ีจะค้นหาเชื้อโรค
โดยไมเ่สี่ยงต่อการป่วย
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Lipid
Lipid is fat that is used to make a protective 
bubble around the mRNA in mRNA vaccines. 
mRNA is a type of small molecule. mRNA is 
very weak and breaks down quickly in the 
body if it is not protected. Once the mRNA 
is transported into the cell, it is broken down 
inside the cell.

ลิปิด 

ลิปิดเป็นไขมันท่ีใช้ท�าฟองป้องกันรอบ mRNA ในวัคซีน mRNA   
mRNA เป็นโมเลกุลขนาดเล็กชนิดหนึ่ง  mRNA อ่อนแอมาก
และสลายตัวเร็วในรา่งกายหากไมไ่ด้รับการป้องกัน เมื่อสง่ 
mRNA เข้าสูเ่ซลล์มันจะถูกยอ่ยสลายภายในเซลล์
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Messenger RNA (mRNA)
A type of small molecule that your cells use as 
instructions to make protein. mRNA tells your 
cells how to put together a specific protein 
using building blocks (called amino acids). 
You have many millions of mRNA molecules in 
your body at any one time- all being used to 
make proteins.

Messenger RNA (mRNA)

โมเลกุลขนาดเล็กชนิดหนึ่งท่ีเซลล์ในรา่งกายใช้เป็นตัวสร้าง
โปรตีน  mRNA บอกเซลล์ในรา่งกายถึงวิธีการรวบรวม
โปรตีนท่ีเฉพาะเจาะจงในการสร้าง (เรียกว่ากรดอะมิโน)   
มีโมเลกุล mRNA เป็นล้านๆ อยูใ่นรา่งกายในครั้งหนึ่ง - 
ท้ังหมดถูกน�าไปใช้ในการสร้างโปรตีน

mRNA vaccine
mRNA vaccines teach our cells how to make 
a harmless protein—or even just a piece of 
a protein. This protein activates an immune 
response inside our bodies. That immune 
response, which produces antibodies, is what 
protects us from getting very unwell if the real 
virus enters our bodies.

วัคซนี mRNA 

วัคซีน mRNA สอนเซลล์ของเราในการสร้างโปรตีนท่ีไมเ่ป็น
อันตรายหรือแม้กระท่ังสร้างโปรตีนเพียงชิ้นเดียว โปรตีน
นี้กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันภายในรา่งกาย  
การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งสร้างแอนติบอด้ีเป็น
สิ่งท่ีชว่ยปกป้องเราจากการไมส่บายหากไวรัสตัวจริงเข้าสู่
รา่งกาย

Morbidity
Illness that happens due to a specific infection 
or condition. 

ความเจ็บป่วย 

ความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อหรือภาวะท่ี
เฉพาะเจาะจง

Mortality
Deaths that happen due to a specific infection 
or condition. 

การตาย

การเสียชีวิตท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อหรือภาวะท่ีเฉพาะ
เจาะจง

Multi-dose vial 
The containers (vials) hold more than one 
dose of a medicine or vaccine in a single vial. 

ขวดบรรจุหลายโด๊ส

ภาชนะ (ขวด) บรรจุยาหรือวัคซีนมากกว่าปริมาณยาหนึ่งโด๊ส
ในขวดเดียว
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Neutralisation
One way that our immune system can protect 
us from an infection. Our immune system 
makes antibodies that stick all over the surface 
of a virus. When the virus tries to stick onto our 
cells, the antibodies get in the way and stop the 
virus from getting into our cells.  They also help 
other parts of the immune system recognise 
and destroy the virus

การท�าใหเ้ป็นกลาง 

วิธีหนึ่งท่ีระบบภูมิคุ้มกันของเราสามารถป้องกันเราจากการติด
เชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันสร้างแอนติบอด้ีท่ีเกาะอยูท่ั่วพื้นผิวของ
ไวรัส เมื่อไวรัสพยายามเกาะบนเซลล์ของเรา แอนติบอด้ีจะขัด
ขวางและหยุดไวรัสไมใ่ห้เข้าสูเ่ซลล์ นอกจากนี้ ยังชว่ยสว่น 
อ่ืน ๆ ของระบบภูมิคุ้มกันในการจดจ�าและท�าลายไวรัส
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Pandemic
Spread of a new disease to every country 
around the world. 

โรคระบาด 

การแพรก่ระจายของโรคใหมไ่ปยังทุกประเทศท่ัวโลก

Pathogen
A germ that can cause disease if you are 
infected, such as a virus.

เชื้อโรค 

เชื้อโรคท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคได้หากคุณติดเชื้อเชน่ไวรัส

Peer-review
Independent experts examine other people’s 
research to make sure it is appropriate and 
correct.

การตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ

ผู้เชี่ยวชาญอิสระตรวจสอบงานวิจัยของผู้อ่ืนเพื่อให้แนใ่จว่า
เหมาะสมและถูกต้อง

Placebo
A substance or treatment that has no effect 
on human beings.

พลาสซโีบ (ยาหลอก)

สารหรือการบ�าบัดท่ีไมม่ีผลกระทบต่อมนุษย์

Polysaccharide vaccine
A vaccine containing long threads of sugar 
molecules, which look like the surface of 
some kinds of bacteria. Polysaccharide 
vaccines are available for pneumococcal 
disease (such as pneumonia).

วัคซนีโพลแีซคคาไรด์ 

วัคซีนท่ีมีโมเลกุลน�าตาลเป็นเกลียวยาวซึ่งดูเหมือนพื้นผิวของ
แบคทีเรียบางชนิด วัคซีนโพลีแซ็กคาไรด์มีไว้ส�าหรับป้องกัน
โรคปอดบวม (เชน่นิวโมเนีย)

Pre-Clinical Trial
A research study done before a clinical trial. 
The study tests whether a vaccine is safe 
to test on humans. As part of the COVID-19 
trials, animal models included experiments on 
animals including mice and macaques. 

การทดลองก่อนทางคลินิก

การศึกษาวิจัยท่ีท�าก่อนการทดลองทางคลินิก การศึกษา
ทดสอบว่าวัคซีนปลอดภัยท่ีจะทดสอบกับมนุษย์หรือไม ่ 
สว่นหนึ่งในการทดลอง COVID-19 ใช้สัตว์ รวมถึงการทดลอง
ในสัตว์ต่างๆ ได้แก่หนูและลิงแสม

Prime
The first time a vaccine is given.

ไพรม์ (แรก) 

ครั้งแรกท่ีได้รับการฉีดวัคซีน

Protein subunit vaccine
Include harmless pieces (proteins) of the germ 
instead of the entire germ. Once vaccinated, 
our bodies recognize that the protein should 
not be there and build blood elements called 
T-lymphocytes and antibodies that will 
remember how to fight the germ if we are 
exposed in the future. 

วัคซนีโปรตนีหน่วยยอ่ย 

รวมชิ้นสว่นท่ีไมเ่ป็นอันตราย (โปรตีน) ของเชื้อโรคแทนท่ีจะ
เป็นเชื้อโรคท้ังหมด เมื่อฉีดวัคซีนแล้วรา่งกายของเรารับรู้ว่า
ไมค่วรมีโปรตีนอยูท่ี่นั่นและจะสร้างองค์ประกอบของเลือดท่ี
เรียกว่า T-lymphocytes และแอนติบอด้ี ซึ่งจะจดจ�าวิธีต่อสู้
กับเชื้อโรคหากเราถูกสัมผัสในอนาคต
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Roll out 
The introduction of a new drug or vaccine. 
For the COVID-19 vaccination program this 
includes multiple phases: 1a, 1b, 2a, 2b, 3. 
Priority groups are identified by considering 
current public health and medical evidence 
on who would be most affected if they got 
COVID-19. 

รอลล์เอาท์ (การเปิดฉดี) 

การแนะน�ายาหรือวัคซีนใหม ่ส�าหรับโครงการฉีดวัคซีน 
COVID-19 จะมีหลายระยะ ได้แก่ 1a, 1b, 2a, 2b, 3   
กลุ่มล�าดับความส�าคัญจะถูกระบุโดยการพิจารณาจากการ
สาธารณสุขและหลักการทางการแพทย์ในปัจจุบันว่าใครจะ
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดหากติดเชื้อ COVID-19

Reactogenicity 
A group of effects that often happen after 
vaccination. It can include pain, redness 
or swelling around where the vaccine was 
injected. A person might feel tired, or hot or 
have a headache. Importantly, these are signs 
that an immune response is working.  

การเกิดปฏิกิรยิา

กลุ่มของผลกระทบท่ีมักเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน อาจรวมถึง
อาการปวด แดงหรือบวมบริเวณท่ีฉีดวัคซีน  อาจรู้สึกเหนื่อย
หรือร้อนหรือปวดหัว ท่ีส�าคัญคือเป็นสัญญาณบง่ชี้ว่าการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันก�าลังท�างาน

Regulatory body
A government organisation that decides 
which vaccines can be registered in a country 
and legally used in the country.

หน่วยงานควบคมุดูแล

องค์กรของรัฐท่ีตัดสินใจว่าวัคซีนใดท่ีสามารถจดทะเบียนใน
ประเทศและใช้ในประเทศได้อยา่งถูกกฎหมาย
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SARS-CoV-2
The official name of the virus that causes the 
disease known as COVID-19. It belongs to 
family of viruses called coronaviruses.

SARS-CoV-2

ชื่อทางการของไวรัสท่ีท�าให้เกิดโรคท่ีเรียกว่า COVID-19  
เป็นของตระกูลไวรัสท่ีเรียกว่า โคโรนาไวรัส (Coronaviruses)

Spike protein
Coronaviruses have sharp bumps on their 
surface. Those bumps are called spike 
proteins. They help the virus enter a person’s 
cells.

โปรตนีตรงสว่นหนาม 

Coronaviruses มีปุ่มแหลมรอบพื้นผิว ปุ่มแหลมเหล่านี้เรียก
ว่าโปรตีนตรงสว่นหนาม ชว่ยให้ไวรัสเข้าสูเ่ซลล์ของคน

Serology
Measuring the level of antibodies (immune 
proteins) present in the blood.

เซรุม่วิทยา 

การวัดระดับของแอนติบอด้ี (โปรตีนภูมิคุ้มกัน) ท่ีมีอยูใ่นเลือด

Side Effect
Any unwanted or unexpected effects of a 
vaccine.

ผลข้างเคยีง 

ผลกระทบท่ีไมพ่ึงประสงค์หรือไมค่าดคิดของวัคซีน
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Therapeutic Goods Administration (TGA)
The Therapeutic Goods Administration (TGA) 
is responsible for checking vaccines and 
other medicines before they can be used in 
Australia.

องค์กรก�ากับดูแลยาอิสระ  

องค์กรก�ากับดูแลยาอิสระ (TGA) มีหน้าท่ีตรวจสอบวัคซีน
และยาอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะน�าไปใช้ในออสเตรเลีย

Thrombosis with thrombocytopenia syndrome 
(TTS)
A newly described serious condition. A person 
gets unusual blood clots in the brain or in 
other parts of the body. It is also associated 
with low platelet levels.

การเกิดล่ิมเลือดด้วยโรค thrombocytopenia syndrome 
(TTS)

อาการร้ายแรงท่ีพบใหม ่คนมีล่ิมเลือดผิดปกติในสมองหรือ
สว่นอ่ืนๆ ของรา่งกาย นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับระดับเกล็ด
เลือดต�า

Transmission
The ability of a virus to pass from one person 
to another.

การแพรเ่ชื้อ 

ความสามารถของไวรัสในการสง่ผา่นจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่ง
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Vaccine
A type of medicine that supports our immune 
system to fight against certain germs and 
prevent disease. Usually, vaccines are given 
before the person encounters the germ. Each 
vaccine promotes the immune system to 
make antibodies against the germ. 

วัคซนี 

ยาประเภทหนึ่งท่ีสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของเราเพื่อต่อสู้
กับเชื้อโรคบางชนิดและป้องกันโรค โดยปกติแล้ว จะมีการให้
วัคซีนก่อนท่ีบุคคลนั้นจะพบเชื้อโรค วัคซีนแต่ละชนิดสง่เสริม
ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างแอนติบอด้ีต่อเชื้อโรค

Vaccination
Giving a vaccine to help the immune system 
develop protection from a specific disease.
Commonly used terms include shot, jab, 
needle, and inoculation.

การฉดีวัคซนี 

การให้วัคซีนเพื่อชว่ยให้ระบบภูมิคุ้มกันของรา่งกาย
พัฒนาการป้องกันโรคท่ีเฉพาะเจาะจงได้

ค�าท่ีใช้กันท่ัวไป ได้แก่ ฉีด แทงเข็มและการฉีดวัคซีน

Vaccine Candidate
A new vaccine that is still being tested and is 
not licensed.

วัคซนีแคนดิเดท

วัคซีนใหมท่ี่ยังอยูร่ะหว่างการทดสอบและไมไ่ด้รับอนุญาต

Vaccine hesitancy 
When a person is unsure about a vaccine 
and delays or refuses to receive the available 
vaccine.

ความลังเลในการรบัการฉดีวัคซนี 

เมื่อบุคคลไมแ่นใ่จเก่ียวกับวัคซีนและเกิดความล่าช้าหรือ
ปฏิเสธท่ีจะรับวัคซีนท่ีมีอยู่

Variant (mutation)
Tiny changes in the genetic information inside 
a virus. Variants can occur when a virus 
multiplies or makes copies of itself. 

แวเรยีนท์ (การกลายพันธ์ุ)

การเปล่ียนแปลงเล็กน้อยในข้อมูลทางพันธุกรรมภายในไวรัส 
ความแปรปรวนสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไวรัสเพิ่มจ�านวนหรือ
สร้างรูปแบบอยา่งเดียวกันของตัวเองขึ้น

Vial
A small container used to hold medicine

ขวดขนาดเล็ก 

ภาชนะขนาดเล็กท่ีใช้บรรจุยา

Viral vector vaccine
Contains a modified version of a different 
virus from the one that causes COVID-19. 
Inside the modified virus, there is material 
from the virus that causes COVID-19. This is 
called a “viral vector.” Once the viral vector 
is inside our cells, the genetic material gives 
cells instructions to make a protein that is 
unique to the virus that causes COVID-19. 
Using these instructions, our cells make 
copies of the protein. This prompts our bodies 
to build T-lymphocytes and B-lymphocytes 
that will remember how to fight that virus if we 
are infected in the future.

วัคซนีเวกเตอรไ์วรสั 

มีรูปแบบการดัดแปลงของไวรัสท่ีแตกต่างจากไวรัสท่ีท�าให้
เกิด COVID-19  ภายในไวรัสท่ีถูกดัดแปลงมีวัสดุจากไวรัสท่ี
ท�าให้เกิด COVID-19  สิ่งนี้เรียกว่า “ไวรัสเวกเตอร์”  
เมื่อเวกเตอร์ของไวรัสอยูภ่ายในเซลล์ของเราสารพันธุกรรม
จะก�ากับเซลล์ในการสร้างโปรตีนท่ีมีลักษณะเฉพาะของไวรัส
ท่ีท�าให้เกิด COVID-19  ตามการก�ากับเหล่านี้เซลล์ของเรา
จะสร้างรูปแบบอยา่งเดียวกันของโปรตีนขึ้น  สิ่งนี้กระตุ้นให้
รา่งกายของเราสร้าง T-lymphocytes และ B-lymphocytes  
ซึ่งจะจดจ�าวิธีต่อสู้กับไวรัสนั้นหากเราติดเชื้อในอนาคต
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W
Waning immunity
When your level of immunity gets lower and 
lower with time.

ภมูิคุ้มกันทีล่ดลง

เมื่อระดับภูมิคุ้มกันลดลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลา

V Cont’d

Viral shedding
When the virus made inside your body starts 
to be released into your surroundings. At that 
point, it may be spread or passed on to other 
people.  

การแพรก่ระจายของไวรสั

เมื่อไวรัสท่ีสร้างในรา่งกายเริ่มถูกปล่อยออกสูส่ิ่งแวดล้อมรอบ
ตัว เมื่อถึงจุดนั้นอาจแพรก่ระจายหรือสง่ต่อไปยังบุคคลอ่ืนได้


