เอกสารชี)แจงข้ อมูลวัคซีนสํ าหรับผู้รับวัคซีนและผู้ดูแล

เกีย4 วกับวัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์
(ต้ นฉบับและโอไมครอน BA.4/BA.5) เพื4อป้ องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19)

สํ าหรับอายุ 6 ปี ขึน/ ไป
คุณหรื อบุตรของคุณสามารถรับการฉีดวัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัควัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 หรื อวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19
ชนิดไบวาเลนต์ (ต้ นฉบับและโอไมครอน BA.4/BA.5) ซึ4งต่ อไปนีจ/ ะเรียกว่ าวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์
เพื4อป้ องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ทีเ4 กิดจากไวรัสซาร์ ส-โควี-2
เอกสารชี/แจงข้ อมูลวัคซีนสํ าหรับผู้รับวัคซีนและผู้ดูแลผู้ป่วยฉบับนีม/ เี อกสารชี/แจงข้ อเท็จจริงสํ าหรับวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19
ทีไ4 ด้ รับอนุญาต และวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ทไี4 ด้ รับอนุญาตสํ าหรับใช้ ในบุคคลอายุ 6 ปี ขึน/ ไป
และยังมีข้อมูลเกีย4 วกับวัคซีนทีไ4 ด้ รับอนุญาตจากองค์ การอาหารและยา วัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) สํ าหรับใช้ ในบุคคลอายุ
12 ปี ขึน/ ไป1
วัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) ทีไ4 ด้ รับอนุมตั จิ ากองค์ การอาหารและยาแห่ งสหรัฐ และวัคซีนโมเดอร์ นา โควิด-19
ทีไ4 ด้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) สํ าหรับบุคคลทีม4 อี ายุ 12
ปี ขึน/ ไปนั/นสามารถใช้ แทนกันได้ เมื4อใช้ ตามคําแนะนําการใช้ งานสํ าหรับวัคซีนนั/น ๆ2
วัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) คือวัคซีนโรคโควิด-19 ทีไ4 ด้ รับอนุมตั โิ ดยองค์ การอาหารและยาสหรัฐ และพัฒนาขึน/ โดยบริษทั
ModernaTX, Inc. ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ใช้ เป็ นชุดสองเข็มเพื4อป้ องกันโควิด-19 กับบุคคลทีม4 อี ายุ 18 ปี ขึน/ ไป นอกจากนี/
วัคซีนนีย/ งั ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ภายใต้ การอนุญาตใช้ งานฉุกเฉิน (EUA) เพื4อเป็ น
• วัคซีนหลักชุดสองเข็มในบุคคลทีม4 อี ายุ 12 ถึง 17 ปี และ
• วัคซีนหลักชุดทีส4 ามในบุคคลทีม4 อี ายุ 12 ปี ขึน/ ไป และได้ รับการพิจารณาว่ ามีภูมคิ ุ้มกันบกพร่ องบางชนิด

คุณอาจได้รับเอกสารชี2แจงข้อมูลฉบับนี2แม้วา่ บุตรของคุณจะมีอายุ 5 ปี เด็กทีCจะมีอายุจาก 5 ปี เป็ น 6
ปี ระหว่างการได้รับวัคซีนแต่ละเข็มในชุดหลักอาจได้รับวัคซีนอย่างใดอย่างหนึCงต่อไปนี2เป็ นเข็มใด ๆ: (1) วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ทีCได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลทีCมีอายุ 6 เดือนถึง
5 ปี หรื อ (2) วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ทีCได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลทีCมีอายุ 6 ปี ถึง 11 ปี

1

เด็กทีCจะมีอายุจาก 11 เป็ น 12 ปี ระหว่างการได้รับวัคซีนแต่ละเข็มในชุดหลักอาจได้รับวัคซีนอย่างใดอย่างหนึCงต่อไปนี2เป็ นเข็มใดๆ ในชุดหลัก: (1) วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19
ทีCได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลทีCมีอายุ 6 ถึง 11 ปี หรื อ (2) วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ทีCได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลทีCมีอายุ 12 ปี ขึ2นไป หรื อ (3) วัคซีนสไปค์แวกซ์
(วัคซีนโควิด-19, mRNA)
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) ทีCได้รับอนุมตั ิจาก FDA และวัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ทีCได้รับการอนุญาต EUA
(ซึCงอยูใ่ นขวดทีCมีฝาสี แดงและฉลากทีCมีขอบสี ฟ้า) ใช้แทนกันได้สาํ หรับวัคซีนชุดหลักในผูท้ ีCมีอายุ 12 ปี ขึ2นไป โดยไม่ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านความปลอดภัยหรื อประสิ ทธิผลใดๆ
2
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วัคซีนโมเดอร์ นา โควิด-19 ได้ รับ EUA จาก FDA เพื4อให้ :
• วัคซีนหลักชุด 2 เข็มในบุคคลทีม4 อี ายุ 6 ปี ขึน/ ไป และ
• วัคซีนหลักชุดทีส4 ามในบุคคลทีม4 อี ายุระหว่ าง 6 ปี ขึน/ ไปและมีภูมคิ ุ้มกันบกพร่ องบางชนิด
วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ได้ รับ EUA จาก FDA เพื4อให้ :
• การให้ วคั ซีนกระตุ้นเข็มเดียวแก่ บุคคลทีม4 อี ายุ 6 ปี ขึน/ ไป อย่ างน้ อย 2 เดือนหลังจากได้ รับวัคซีนหลักเป็ นวัคซีนป้ องกันโควิด-19
ชนิดโมโนวาเลนต์ 3 ทีไ4 ด้ รับอนุญาตหรื อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว หรื อ
• การให้ วคั ซีนกระตุ้นเข็มเดียวแก่ บุคคลทีม4 อี ายุ 6 ปี ขึน/ ไป อย่ างน้ อย 2 เดือนหลังจากได้ รับวัคซีนกระตุ้นล่ าสุ ดเป็ นวัคซีนป้ องกันโควิด-19
ชนิดโมโนวาเลนต์ ทไี4 ด้ รับอนุญาตหรื อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว
เอกสารข้อเท็จจริ งข้อมูลวัคซีนฉบับนี<มีขอ้ มูลที=จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี= ยงและประโยชน์ของวัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA)
วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ซึ=งคุณหรื อบุตรของคุณอาจได้รับเนื=องจากขณะนี<มีการระบาดของโควิด19 พูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีน หากคุณมีคาํ ถาม
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19
ชนิดไบวาเลนต์อาจไม่ปกป้องทุกคน
เอกสารข้อเท็จจริ งนี<อาจมีการปรับปรุ ง สําหรับข้อมูลข้อเท็จจริ งล่าสุ ด โปรดไปที= www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
สิ4 งทีค4 ุณต้ องรู้ ก่อนทีค4 ุณหรื อบุตรของคุณจะเข้ ารับวัคซีนนี/
โควิด-19 คืออะไร
โควิด-19 เกิดจากโคโรนาไวรัสที=เรี ยกว่า SARS-CoV-2 และเชื<อไวรัสโคโรนาประเภทนี<ไม่เคยมีการพบมาก่อน คุณอาจได้รับเชื<อโรคโควิด-19
ผ่านการสัมผัสกับบุคคลอื=นที=มีเชื<อไวรัสนี< ส่ วนใหญ่เป็ นโรคเกี=ยวกับระบบทางเดินหายใจที=อาจส่ งผลกระทบต่ออวัยวะอื=นๆ ผูท้ ี=ติดเชื<อโควิด-19
มีหลากหลายอาการที=มีการรายงาน โดยมีต< งั แต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุ นแรง อาการอาจปรากฏขึ<น 2 ถึง 14 วันหลังจากสัมผัสกับไวรัส
อาการอาจรวมถึง มีไข้หรื อหนาวสัน= ไอหายใจถี=ความเหนื=อยล้าปวดเมื=อยตามกล้ามเนื<อหรื อร่ างกายปวดหัว
การสู ญเสี ยรสชาติหรื อกลิ=นใหม่เจ็บคอความแออัดหรื อนํ<ามูกไหลคลื=นไส้หรื ออาเจียนท้องร่ วง
วัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ มคี วามสั มพันธ์ กนั อย่ างไร
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) และวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 สามารถใช้แทนกันได้4 วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์
ถูกผลิตขึ<นในลักษณะเดียวกับ
โมโนวาเลนต์หมายถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทีCได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิซC ึงมีหรื อเข้ารหัสโปรตีนส่ วนทีCเป็ นปุ่ มหนามของเชื2อไวรัสซาร์ส-โควี-2
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) ทีCได้รับอนุมตั ิจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) และวัคซี นโมเดอร์นา โควิด-19 ทีCได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น
(EUA) ในหนึCงรู ปแบบการนําเสนอ (จัดหาในรู ปขวดทีCมีฝาสี แดงและฉลากมีขอบสี ฟ้า) สามารถนํามาใช้ทดแทนกันได้
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วัคซีนสไปค์แวกซ์และวัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 แต่ยงั ประกอบด้วยส่ วนประกอบของสายพันธุ์โอไมครอนเพื=อช่วยป้องกันโรคโควิด-19
ที=เกิดจากเชื<อไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพันธุ์โอไมครอน
สําหรับข้อมูลเพิ=มเติมเกี=ยวกับ EUA โปรดดูส่วน “การอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร” ในตอนท้ายของเอกสารข้อเท็จจริ งนี<
คุณควรกล่ าวถึงอะไรกับผู้ให้ บริการวัคซีนก่ อนทีค4 ุณหรื อบุตรของคุณจะได้ รับวัคซีนใด ๆ เหล่ านี/
แจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การวัคซีนของบุตรของคุณทราบเกี=ยวกับโรคประจําตัวทั<งหมดของคุณหรื อบุตรของคุณ รวมถึงว่าคุณหรื อบุตรของคุณมีอาการใด ๆ
ต่อไปนี<หรื อไม่:
• มีอาการแพ้
• กล้ามเนื<อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื<อหัวใจ) หรื อเยือ= หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ= บุภายนอกหัวใจ)
• ไข้
• โรคเลือดออกหรื อเลือดบางลง
• ภูมิคุม้ กันบกพร่ องหรื ออยูใ่ นยาที=มีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของคุณหรื อบุตรของคุณ
• คุณกําลังตั<งครรภ์หรื อวางแผนที=จะตั<งครรภ์
• กําลังให้นมบุตร
• ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกชนิดไปแล้ว
• เคยเป็ นลมระหว่างการฉี ดยา
ใคร ไม่ ควร ได้ รับ วัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์
คุณหรื อบุตรของคุณไม่ควรได้รับวัคซีนเหล่านี<หากคุณหรื อบุตรของคุณ:
• มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงหลังจากฉี ดวัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) หรื อวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 เข็มก่อนหน้านี<
• มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงต่อส่ วนผสมใดๆ ในวัคซีนเหล่านี<
วัคซีนเหล่ านีม/ สี ่ วนผสมอะไรบ้ าง
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19
ชนิดไบวาเลนต์มีส่วนผสมดังต่อไปนี<: กรดไรโบนิวคลีอิกเมสเซนเจอร์ (mRNA), ลิปิด (SM-102, โพลีเอทิลีนไกลคอล [PEG] 2000
ไดมอริ สโตอิล กลีเซอรอล [DMG], คอเลสเตอรอล และ 1,2-ดิสเทียโรอิล-เอสเอ็น-กลีเซอโร-3-ฟอสฟาติดิลโคลีน [DSPC]), โทรเมทามีน,
โทรเมทามีน ไฮโดรคลอไรด์, กรดอะซิติก, โซเดียมอะซิเตท ไตรไฮเดรตและซูโครส
มีการให้ วคั ซีนเหล่ านีอ/ ย่ างไร
จะมีการให้วคั ซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 หรื อวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19
ชนิดไบวาเลนต์กบั คุณหรื อบุตรของคุณในรู ปการฉี ดเข้ากล้ามเนื<อ

สําหรับวัคซีนชุดหลักสําหรับผูท้ ีCมีอายุ 12 ปี ขึ2นไปโดยปราศจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยหรื อประสิ ทธิผล
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ชุดหลัก: มีการฉี ดวัคซี นสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) และวัคซี นโมเดอร์นาโควิด-19 เป็ นชุดแบบสองเข็มห่างกัน 1 เดือน
อาจมีการให้วคั ซีนเข็มที= 3 อย่างน้อย 1 เดือนหลังจากวัคซีนเข็มที=สองสําหรับผูท้ ี=มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องบางชนิด
เข็มกระตุน้ : มีการฉี ดวัคซี นโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์เป็ นเข็มกระตุน้ เดียวอย่างน้อย 2 เดือนหลังจาก:
• การฉี ดวัคซีนเข็มหลักเป็ นวัคซีนโควิด-19 แบบโมโนเวเลนต์ที=ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิแล้ว หรื อ
• การรับเข็มกระตุน้ ล่าสุ ดเป็ นวัคซีนโควิด-19 แบบโมโนเวเลนต์ที=ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิแล้ว
เคยมีการใช้ วคั ซีนเหล่ านีม/ าก่ อนหรื อไม่
บุคคลอายุ 18 ปี ขึ<นไปมากกว่าล้านคนเคยได้รับวัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ภายใต้ EUA ตั<งแต่วนั ที= 18 ธันวาคม 2020 ในการทดลองทางคลินิก
มีบุคคลประมาณ 30,000 คนที=มีอายุ 12 ปี ขึ<นไป 4,000 คนที=มีอายุ 6 ถึง 11 ปี และ 5,000 คนที=มีอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา โควิด19 อย่างน้อย 1 ครั<ง
ในการทดลองทางคลินิก บุคคลประมาณ 400 คนที=มีอายุ 18 ปี ขึ<นไปได้รับวัคซีนไบวาเลนต์หนึ=งเข็ม ซึ=งแตกต่างจากวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19
ชนิดไบวาเลนต์ตรงที=มีองค์ประกอบโอไมครอนที=ต่างกัน
วัคซีนเหล่ านีม/ ปี ระโยชน์ อะไรบ้ าง
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) และวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าป้องกันโควิด-19 ได้ FDA
ได้อนุญาตให้มีการฉี ดวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์เพื=อการป้องกันโควิด-19 ที=เกิดจากไวรัสซาร์ส-โควี-2
สายพันธุ์โอไมครอนได้ดีข< ึน
ขณะนี<ยงั ไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด
วัคซีนเหล่ านีม/ คี วามเสี4 ยงอะไรบ้ าง
มีโอกาสน้อยมากที=วคั ซีนเหล่านี<อาจก่อทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง
อาการแพ้อย่างรุ นแรงนั<นมักเกิดขึ<นภายในระยะเวลาไม่กี=นาทีถึงหนึ=งชัว= โมงหลังจากที=ได้รับการฉี ดวัคซีน ด้วยเหตุผลนี<
ผูใ้ ห้บริ การวัคซีนอาจขอให้คุณหรื อบุตรของคุณอยู่ ณ สถานที=ที=คุณหรื อบุตรของคุณได้รับวัคซีนเพื=อเฝ้าติดตามอาการหลังฉี ดวัคซีน
สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุ นแรงอาจรวมถึง:
• หายใจลําบาก
• ใบหน้าและลําคอบวม
• หัวใจเต้นเร็ ว
• มีผนื= ขึ<นทัว= ร่ างกาย
• เวียนศีรษะและอ่อนแรง
Myocarditis (การอักเสบของกล้ามเนื<อหัวใจ) หรื อเยือ= หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ= บุภายนอกหัวใจ) เกิดขึ<นในบางคนที=ได้รับ
วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) หรื อวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ซึ=งพบบ่อยในผูช้ ายอายุต=าํ กว่า 40 ปี
มากกว่าในผูห้ ญิงและผูช้ ายที=มีอายุมากกว่า กับบุคคลเหล่านี< ส่ วนใหญ่จะมีอาการเริ= มขึ<นภายในระยะเวลาไม่กี=วนั หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที=สอง
โอกาสที=จะเกิดนั<น
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ตํ=ามาก คุณควรไปพบแพทย์ทนั ที หากคุณหรื อบุตรของคุณมีอาการใด ๆ ดังต่อไปนี<หลังจากได้รับวัคซีน:
• อาการเจ็บหน้าอก
• หายใจถี=
• รู ้สึกหัวใจเต้นเร็ ว กระพือปี ก หรื อหัวใจเต้นแรง
ผลข้างเคียงที=ได้รับรายงานในการทดลองทางคลินิกกับวัคซีนเหล่านี<ได้แก่
• ปฏิกิริยาในบริ เวณที=ฉีด: ปวด เจ็บ และบวมที=ต่อมนํ<าเหลืองที=แขนข้างเดียวกับที=ฉีด บวม (แข็ง) และแดง
• ผลข้างเคียงทัว= ไป: เหนื=อยล้า ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื<อ ปวดข้อ หนาวสัน= คลื=นไส้และอาเจียน และมีไข้ และผืน= แดง
ผลข้างเคียงที=ได้รับรายงานระหว่างการใช้วคั ซีนภายหลังการอนุญาตได้แก่:
• อาการแพ้อย่างรุ นแรง
• กล้ามเนื<อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื<อหัวใจ)
• เยือ= หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ= บุนอกหัวใจ)
• หน้ามืดซึ=งเกิดจากการฉี ดวัคซีน
สิ= งเหล่านี<อาจไม่ใช่ผลข้างเคียงที=เป็ นไปได้ท< งั หมดของวัคซีนเหล่านี< อาจเกิดผลข้างเคียงที=ร้ายแรงและไม่คาดคิด
ยังคงมีการศึกษาผลข้างเคียงที=เป็ นไปได้ท< งั หมดของวัคซีนเหล่านี<
ฉันควรทําอย่ างไรเกีย4 วกับผลข้ างเคียง
หากคุณหรื อบุตรของคุณเกิดปฏิกิริยาการแพ้ที=รุนแรง โปรดโทรศัพท์ไปที=หมายเลข 9-1-1 หรื อไปโรงพยาบาลที=ใกล้ที=สุด
ติดต่อผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนหรื อผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพของบุตรของคุณหรื อของคุณหากคุณหรื อบุตรของคุณเกิดผลข้างเคียงใดๆ
ที=รบกวนคุณหรื อไม่หายไป
รายงานผลข้างเคียงจากวัคซีนต่อระบบการรายงานเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ จากวัคซีน (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)
ขององค์ การอาหารและยา/ศูนย์ ควบคุมและป้ องกันโรคแห่ งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
หมายเลขโทรฟรี ของ VAERS คือ 1-800-822-7967 หรื อรายงานทางออนไลน์ที= https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดรวม
“วัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA)" "วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 EUA" หรื อ "วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ EUA"
ตามที=เห็นว่าเหมาะสมลงในบรรทัดแรกของช่อง # 18 ของแบบฟอร์มรายงาน
นอกจากนี< คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงไปยัง ModernaTX, Inc. ที= 1-866-MODERNA (1-866-663- 3762)
คุณอาจได้รับตัวเลือกให้ลงทะเบียนใน v-safe V-safe คือเครื= องมือเพื=อการให้ขอ้ มูลแบบภาคสมัครใจบนสมาร์ทโฟน
โดยจะใช้การส่ งข้อความและการสํารวจบนเว็บในการติดตามผลกับผูท้ ี=ได้รับวัคซีนเพื=อระบุผลข้างเคียงที=เป็ นไปได้หลังจากที=ได้รับวัคซีนโควิด 19
V-safe ถามคําถามที=ช่วย CDC ตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 V-safe ยังให้การเตือนให้รับวัคซีนครั<งที=สอง หากจําเป็ น
และติดตามผลทางโทรศัพท์แบบสดโดย CDC หากผูเ้ ข้าร่ วมรายงานผลกระทบต่อสุ ขภาพที=มีนยั สําคัญหลังการฉี ดวัคซีนโควิด-19
สําหรับข้อมูลเพิ=มเติมเกี=ยวกับวิธีการลงทะเบียน โปรดไปที=: www.cdc.gov/vsafe
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จะเกิดอะไรขึน/ ถ้ าฉันตัดสิ นใจไม่ รับหรื อไม่ ให้ บุตรของฉันรับวัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19
หรื อวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์
ภายใต้ EUA มีตวั เลือกว่าจะรับหรื อปฏิเสธวัคซีนก็ได้
การที=คุณตัดสิ นใจไม่รับหรื อไม่ให้บุตรของคุณรับวัคซีนเหล่านี<จะไม่เปลี=ยนมาตรฐานการรักษาพยาบาล
มีทางเลือกอื4นอีกไหมสํ าหรับการป้ องกันโควิด -19 นอกเหนือจากวัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19
หรื อวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์
สําหรับการให้วคั ซีนชุดหลักในผูท้ ี=มีอายุ 12 ปี ขึ<นไป อีกตัวเลือกหนึ=งในการป้องกันโรคโควิด 19 คือ COMIRNATY (วัคซีนโควิด-19, mRNA)
ซึ=งเป็ นวัคซีนโควิด-19 ที=ได้รับการอนุมตั ิจากองค์การอาหารและยา
แห่งสหรัฐ สําหรับผูท้ ี=มีอายุ 6 ปี ขึ<นไป อาจมีวคั ซีนอื=นๆ อยูภ่ ายใต้ EUA ที=ป้องกันโควิด-19
ซึ=งรวมถึงวัคซีนไบวาเลนต์ที=มีองค์ประกอบโอไมครอนของไวรัสซาร์ส-โควี-2
ฉันหรื อบุตรของฉันสามารถรับวัคซีนสไปค์ แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19 หรื อวัคซีนโมเดอร์ นาโควิด-19
ชนิดไบวาเลนต์ ร่ วมกับวัคซีนอื4นๆ ได้ หรื อไม่
ยังไม่ได้มีการส่ งข้อมูลให้กบั ทาง FDA ว่าด้วยเรื= องของการให้วคั ซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19
หรื อวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ร่ วมกับวัคซีนอื=นๆ หากคุณกําลังพิจารณาที=จะเข้ารับหรื อให้บุตรของคุณเข้ารับวัคซีนสไปค์แวกซ์
(วัคซีนโควิด-19, mRNA) วัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 หรื อวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ร่ วมกับวัคซีนอื=น
โปรดปรึ กษาผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของคุณหรื อบุตรของคุณเพื=อหาทางเลือก
จะเกิดอะไรขึน/ หากฉันหรื อบุตรของฉันมีภูมคิ ุ้มกันบกพร่ อง
หากคุณหรื อบุตรของคุณมีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง คุณหรื อบุตรของคุณอาจได้รับวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 หรื อวัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19,
mRNA)
บุคคลที=มีอายุ 6 ปี ขึ<นไปสามารถได้รับเข็มกระตุน้ เป็ นวัคซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ การฉี ดวัคซีนอาจไม่สามารถให้ภูมิคุม้ กันโควิด-19
ที=สมบูรณ์ในผูท้ ี=มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง ดังนั<นคุณหรื อบุตรของคุณควรใช้วธิ ีป้องกันทางกายภาพต่อไปเพื=อช่วยป้องกันโควิด-19
คนใกล้ชิดของคุณควรฉี ดวัคซีนตามความเหมาะสม
จะทําอย่ างไรหากตั/งครรภ์ หรื อให้ นมบุตร
หากคุณหรื อบุตรของคุณกําลังตั<งครรภ์หรื อให้นมบุตรโปรดปรึ กษาทางเลือกกับผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของคุณ
วัคซีนเหล่ านีจ/ ะทําให้ ฉันหรื อบุตรของฉันติดโควิด-19 หรื อไม่
ไม่ วัคซีนเหล่านี<ไม่มีไวรัสซาร์ส-โควี-2 และไม่สามารถทําให้คุณหรื อบุตรของคุณติดโควิด-19 ได้
เก็บบัตรการเข้ ารับการฉีดวัคซีน
เมื=อคุณหรื อบุตรของคุณได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั<งแรก คุณจะได้รับบัตรการเข้ารับการฉี ดวัคซีน อย่าลืมนําบัตรมาด้วยเมื=อคุณกลับมา
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ข้ อมูลเพิม4 เติม
หากคุณมีคาํ ถาม โปรดเยีย= มชมเว็บไซต์หรื อโทรไปที=หมายเลขโทรศัพท์ที=ให้ไว้ดา้ นล่าง
หากต้องการเข้าถึงเอกสารข้อเท็จจริ งล่าสุ ดโปรดสแกนรหัส QR ที=ให้ไว้ดา้ นล่าง
เว็บไซต์ วคั ซีนโมเดอร์ นา โควิด-19
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

หมายเลขโทรศัพท์
1-866-MODERNA (1-866663-3762)

ฉันจะเรียนรู้ เพิม4 เติมได้ อย่ างไร
• สอบถามผูใ้ ห้บริ การวัคซีน
• เยีย= มชม CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• เยีย= มชม FDA ที= https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization
• ติดต่อรัฐหรื อแผนกสาธารณสุ ขในพื<นที=ของคุณ
ข้ อมูลการฉีดวัคซีนจะถูกบันทึกไว้ ทไี4 หน
ผูใ้ ห้บริ การวัคซีนอาจรวมข้อมูลการฉี ดวัคซีนของคุณหรื อบุตรของคุณไว้ในระบบข้อมูลการสร้างภูมิคุม้ กัน (IIS) ของรัฐ/ท้องถิ=นของคุณ
หรื อระบบอื=น ๆ ที=กาํ หนด เพื=อให้แน่ใจว่าคุณหรื อบุตรของคุณได้รับวัคซีนเดิมเมื=อคุณกลับมารับวัคซีนหลักเข็มที=สอง
สําหรับข้อมูลเพิ=มเติมเกี=ยวกับ IISs เยีย= มชมที= https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
ฉันจะถูกเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เหล่ านีห/ รื อไม่
ไม่ ณ ขณะนี<ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากคุณสําหรับค่าวัคซีน
และคุณไม่อาจถูกเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดการวัคซีนที=คุณต้องจ่ายเองหรื อค่าธรรมเนียมอื=นใดหากได้รับเพียงวัคซีนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม
ผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนอาจขอรับเงินคืนจากโปรแกรมหรื อแผนที=ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดการวัคซีนโควิด-19 สําหรับผูร้ ับวัคซีน
(บริ ษทั ประกันเอกชน, Medicare, Medicaid, โปรแกรมผูไ้ ม่มีประกันโควิด-19 ของหน่วยงานทรัพยากรและบริ การสุ ขภาพ (Health Resources
and Services Administration, HRSA) สําหรับผูร้ ับวัคซีนที=ไม่มีประกัน)
ฉันจะรายงานกรณีการหลอกลวงทีส4 งสั ยได้ ทใี4 ด
บุคคลที=ทราบถึงการละเมิดข้อกําหนดของโครงการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ CDC ที=อาจเกิดขึ<น ควรรายงานต่อ Office of the Inspector
General, U.S. Department of Health and Human Services, ที= 1-800-HHS-TIPS หรื อ TIPS.HHS.GOV
โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) คืออะไร
โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP)
คือเป็ นโปรแกรมของรัฐบาลกลางที=อาจช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเฉพาะอื=นๆ
ของบุคคลบางคนที=ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากยาหรื อวัคซีนบางชนิด รวมถึงวัคซีนเหล่านี<ดว้ ย โดยทัว= ไปต้องมีการยืน= ร้องเรี ยนต่อโปรแกรม CICP
ภายในหนึ=ง (1) ปี นับจากวันที=ได้รับวัคซีน หากต้องการ
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เรี ยนรู ้เพิ=มเติมเกี=ยวกับโปรแกรมนี< โปรดไปที= www.hrsa.gov/cicp/ หรื อโทร 1-855-266-2427
อํานาจตามมาตรการฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร
EUA คือ กลไกที=ช่วยอํานวยความสะดวกในเรื= องของการมีให้ใช้ได้และการนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาใช้งาน รวมทั<งวัคซีนต่างๆ
ในช่วงระหว่างที=มีการประกาศภาวะฉุกเฉิ นทางด้านสาธารณสุ ข อาทิ การระบาดของโควิด-19 ในปั จจุบนั
การอนุมตั ิให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นนั<นได้รับการสนับสนุนจากประกาศโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสุ ขภาพและบริ การมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริ กาที=วา่ สถ
านการณ์มีอยูน่ < นั ดําเนินไปเพื=อพิสูจน์เหตุฉุกเฉิ นเพื=อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด-19
ผลิตภัณฑ์ที=ได้รับอนุมตั ิให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นไม่ได้ผา่ นการตรวจทบทวนจาก FDA แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที=ได้รับอนุมตั ิจาก FDA
องค์การอาหารและยาอาจออก EUA เมื=อตรงตามเกณฑ์บางอย่าง ซึ=งรวมถึงการไม่มีทางเลือกอื=นที=เพียงพอ ได้รับการอนุมตั ิ และพร้อมใช้งาน
นอกจากนี< การตัดสิ นใจของ FDA อิงจากผลรวมของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที=แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาจมีประสิ ทธิภาพในการป้องกันโควิด-19
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และผลประโยชน์ที=ทราบและอาจเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์มีมากกว่าความเสี= ยงที=ทราบและอาจเกิดขึ<นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ท< งั หมดนี<จึงจะนํามาใช้ในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ได้
EUA มีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาของการประกาศเกี=ยวกับโควิด-19 EUA ที=แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการใช้ผลิตภัณฑ์น< ีในกรณี ฉุกเฉิ น
เว้นแต่จะยุติหรื อเพิกถอน (หลังจากนั<นผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกใช้อีกต่อไป)
Moderna US, Inc. Cambridge, MA
02139
©2022 ModernaTX, Inc. สงวนลิขสิ ทธิ\ สิ ทธิบตั ร:
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