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ส ำหรับอำยุ 12 ปีขึ้นไป 

เอกสำรช้ีแจงข้อมูลวัคซีนส ำหรับผู้รับวัคซีนและผู้ดูแลเก่ียวกับวัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟ
เซอร์ - ไบโอเอ็นเทค และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ (ต้นฉบับและโอไมครอน BA.4/BA.5) เพื่อป้องกัน

โรคโคโรนำไวรัส 2019 (โควิด-19) ส ำหรับใช้ในบุคคลท่ีมีอำยุ 12 ปีขึ้นไป 
 

 

คุณสำมำรถรับกำรฉีดวัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟ
เซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ (ต้นฉบับและโอไมครอน BA.4/BA.5) ซึง่ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำ
เลนต์เพื่อป้องกันโรคโคโรนำไวรัส 2019 (โควิด-19) ท่ีเกิดจำกไวรัสซำร์ส-โควี-2 

 
เอกสำรข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัคซีนส ำหรับผู้รับและผู้ให้บริกำรประกอบไปด้วยเอกสำรข้อเท็จจริงส ำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค
และ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ ท่ีได้รับอนุญำต และยังรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับวัคซีน COMIRNATY (วัคซีนป้องกันโค
วิด-19, mRNA) ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก FDA ส ำหรับบุคคลท่ีมีอำยุ 12 ปีขึ้นไป1 

 
วัคซีน COMIRNATY (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก FDA และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทคท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน กำรอนุญำต (EUA) ส ำหรับบุคคลอำยุ 12 ปีขึ้นไปนั้น เมื่อเตรียมวัคซีนตำมค ำแนะน ำกำรใช้ท่ีเก่ียวข้องของวัคซีน จะสำมำรถน ำมำใช้แทนกันได้2

 

 
COMIRNATY (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกองค์กำรอำหำรและยำแห่งสหรัฐซึ่งผลิตโดยบริษัท
ไฟเซอร์ให้กับทำงไบโอเอ็นเทค ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้เป็นชุด 2 เข็มเพื่อป้องกันโควิด-19 กับบุคคลท่ีมีอำยุ 12 ปีขึ้นไป นอกจำกนี ้วัคซีนน้ียังได้รับ
อนุญำตให้ใช้ภำยใต้กำรอนุญำตใช้งำนฉุกเฉิน (EUA) เพื่อเป็น 

• วัคซีนหลักชุดท่ีสำมในบุคคลท่ีมีอำยุระหว่ำง 12 ปีขึ้นไปและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบำงชนิด 
 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทคได้รับกำรอนุญำตใช้งำนฉุกเฉิน (EUA) จำกองค์กำรอำหำรและยำสหรัฐเพื่อเป็น: 

• วัคซีนหลักชุดสองเข็มในบุคคลท่ีมีอำยุ 12 ปีขึ้นไป และ 
• วัคซีนหลักชุดท่ีสำมในบุคคลท่ีมีอำยุระหว่ำง 12 ปีขึ้นไปและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบำงชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คุณอาจไดร้ับเอกสารช้ีแจงขอ้มลูวคัซีนฉบบัน้ีแมว่้าบุตรของคุณจะมีอายุ 11 ปี เด็กที่มีอายุ 11 ปีและจะมีอายุ 12 ปีระหว่างการให้วคัซีนแต่ละครั้ งอาจไดร้ับวคัซีนดงัต่อไปน้ีเป็นเข็มใดๆ ก็

ตามในวคัซีนชุดหลกั (1) วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค สูตรที่ไดร้ับอนุญาตใหใ้ช้ในบุคคลที่มีอายุ 5 ปีถึง 11 ปี หรือ (2) วคัซีน COMIRNATY (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, 
mRNA) หรือหน่ึงในวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคสูตรที่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป 

2 เมื่อเปรียบเทียบตามค าแนะน าการใช้ที่เกี่ยวขอ้งของวคัซีน วคัซีน COMIRNATY (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) ที่ไดร้ับอนุมตัิจากองค์การอาหารและยา และวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟ
เซอร์ - ไบโอเอ็นเทคที่ไดร้ับอนุญาต EUA ส าหรับผูม้ีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถใช้แทนกนัไดโ้ดยไม่ท าให้เกิดขอ้กงัวลใดๆ ดา้นความปลอดภยัหรือประสิทธิผล 
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วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ได้รับกำรอนุญำตใช้งำนฉุกเฉิน (EUA) จำกองค์กำรอำหำรและยำสหรัฐเพื่อเป็น: 

• กำรให้วัคซีนกระตุ้นเข็มเดียวแก่บุคคลท่ีมีอำยุ 12 ปีขึ้นไป อย่ำงน้อย 2 เดือนหลังจำกได้รับวัคซีนหลักเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีได้รับ
อนุญำตหรือได้รับกำรอนุมัติแล้ว หรือ 

• กำรให้วัคซีนกระตุ้นเข็มเดียวแก่บุคคลท่ีมีอำยุ 12 ปีขึ้นไป อย่ำงน้อย 2 เดือนหลังจำกได้รับวัคซีนกระตุ้นล่ำสุดเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ชนิดโมโนวำเลนต์3 ท่ีได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรอนุมัติแล้ว 

 

 
เอกสารขอ้เท็จจริงขอ้มูลวคัซีนฉบบัน้ีมีขอ้มูลที่จะช่วยให้คุณเขา้ใจถึงความเส่ียงและประโยชน์ของวคัซีน Comirnaty  

(วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ซ่ึงคุณ
อาจไดรั้บเน่ืองจากขณะน้ีมีการระบาดของโควิด-19 พูดคุยกบัผูใ้ห้บริการวคัซีนของคุณหากคุณมีค าถามใดๆ 

 
เอกสารขอ้มูลน้ีอาจไดรั้บการอปัเดต ส าหรับเอกสารขอ้มูลล่าสุดโปรดดูที่ www.cvdvaccine.com 

ส่ิงท่ีคุณต้องทรำบก่อนท่ีจะได้รับวัคซีน โรคโควิด-19 คืออะไร 
โรคโควิด-19 เกิดจากไวรัสโคโรนาที่เรียกว่า SARS-CoV-2 คุณสามารถรับเช้ือโควิด-19 ไดจ้ากการสัมผสักบับุคคลอื่นที่มีเช้ือไวรัส ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกบั
ระบบทางเดินหายใจที่อาจส่งผลกระทบต่ออวยัวะอื่นๆ ผูท้ี่ติดเช้ือโควิด-19 มีรายงานอาการต่างๆ มากมายตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการป่วยรุนแรงซ่ึง
อาจน าไปสู่การเสียชีวิต อาการอาจปรากฏข้ึน 2 ถึง 14 วนัหลงัจากสัมผสักบัไวรัส อาการอาจรวมถึง มีไขห้รือหนาวส่ัน ไอหายใจถี่ความเหน่ือยลา้ปวดเม่ือย
ตามกลา้มเน้ือหรือร่างกายปวดหัว การสูญเสียรสชาติหรือกลิ่นใหม่เจ็บคอความแออดัหรือน ้ามูกไหลคลื่นไส้หรืออาเจียนทอ้งร่วง 

 

วัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค 

ชนิดไบวำเลนต์ มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
วคัซีน COMIRNATY (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) และวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคสามารถใชแ้ทนกนัไดเ้ม่ือเตรียมตามค าแนะน า
การใชง้านที่เกี่ยวขอ้งของวคัซีน วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ถูกผลิตข้ึนในลกัษณะเดียวกบัวคัซีน Comirnaty และ
วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค แต่มีส่วนประกอบโอไมครอนเพ่ือช่วยป้องกนัโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 สายพนัธ์ุโอไมครอน 

 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั EUA โปรดดูส่วน “กำรอนุญำตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร” ในตอนทา้ยของเอกสารขอ้เท็จจริงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 โมโนวาเลนต์หมายถึงวคัซีนโควิด-19 ที่ไดร้ับอนุญาตหรือไดร้ับการอนุมตัิซ่ึงมีหรือเขา้รหัสโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่ มหนามของเช้ือไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 

http://www.cvdvaccine.com/
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คุณควรกล่ำวถึงอะไรกับผู้ให้บริกำรฉีดวัคซีนของคุณก่อนท่ีคุณจะได้รับวัคซีนเหล่ำนี้ 
แจ้งให้ผู้ให้บริกำรวัคซีนของคุณทรำบเก่ียวกับโรคประจ ำตัวท้ังหมดของคุณ รวมถึงว่ำคุณมีอำกำรใดๆ ต่อไปนี้หรือไม่: 

• มีอาการแพ ้

• กลา้มเน้ือหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเน้ือหัวใจ) หรือเย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของเย่ือบุภายนอกหัวใจ) 

• ไข ้
• โรคเลือดออกหรือเลือดบางลง 
• ภูมิคุม้กนับกพร่องหรืออยู่ในยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุม้กนัของคุณ 

• คุณก าลงัตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ 
• ก าลงัให้นมบุตร 
• ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 อีกชนิดไปแลว้ 
• เคยเป็นลมระหว่างการฉีดยา 

 

มีกำรให้วัคซีนเหล่ำนี้อย่ำงไร 
จะมีการให้วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ หรือวคัซีน 

Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) แก่คุณโดยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 
 
วคัซีนชุดหลกั: วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคและวคัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) ถูกให้เป็นคซีนชุดหลกั มี
การให้วคัซีนเป็น 

ชุดแบบสองเข็ม ห่างกนัสามสัปดาห์ อาจมีการให้วคัซีนเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4 สัปดาห์หลงัจากวคัซีนเข็มที่สองส าหรับผูท้ี่มีภูมิคุม้กนับกพร่องบาง
ชนิด 

 
เข็มกระตุน้: มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์เป็นเข็มกระตุน้เดียวอย่างน้อย 2 เดือนหลงัจาก: 

• การฉีดวคัซีนเข็มหลกัเป็นวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที่ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการอนุมติัแลว้ หรือ 

• การรับเข็มกระตุน้ล่าสุดเป็นวคัซีนป้องกนัโควิด-19 แบบโมโนเวเลนต์ที่ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการอนุมติัแลว้ 
 

วคัซีนน้ีอาจไม่ให้การป้องกนัไดทุ้กคน ใครไม่ควรรับกำรฉีดวัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19  
ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ คุณไม่ควรไดรั้บวคัซีนเหล่าน้ีหากคุณ: 

• มีอาการแพอ้ย่างรุนแรงหลงัจากฉีดวคัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) หรือวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค 

• มีอาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อส่วนผสมใดๆ ในวคัซีนเหล่าน้ี 

 

วัคซีนเหล่ำนี้มีส่วนผสมอะไรบ้ำง 
วคัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค และวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค 
ชนิดไบวาเลนต์ มีส่วนผสมดงัต่อไปน้ี 

• mRNA, lipids (((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-

ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-ฟอสโฟโคลีนและคอเลสเตอรอล) 
 

วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคส าหรับผูท้ี่มีอายุ 12 ปีข้ึนไปและประกอบดว้ย 1 ในชุดส่วนผสมเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี โปรดสอบถามผูใ้ห้บริการ
ฉีดวคัซีนว่าก าลงัฉีดวคัซีนรุ่นใดให้ 

• โพแทสเซียมคลอไรด์, โมโนเบสิกโพแทสเซียมฟอสเฟต, โซเดียมคลอไรด์, ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต และซูโครส 

หรือ 
• โทรเมทามีน, โทรเมทามีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโครส 
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วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ส าหรับบุคคลอายุ 12 ปีข้ึนไปมีส่วนผสมเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี: 

• โทรเมทามีน, โทรเมทามีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโครส 
 

วคัซีน COMIRNATY (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) ประกอบดว้ย 1 ในส่วนผสมเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี โปรดสอบถามผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนว่าจะฉีด
วคัซีนรุ่นใดให้ 

• โพแทสเซียมคลอไรด์, โมโนเบสิกโพแทสเซียมฟอสเฟต, โซเดียมคลอไรด์, ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต และซูโครส 

หรือ 
• โทรเมทามีน, โทรเมทามีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโครส 

 

เคยมีกำรใช้วัคซีนเหล่ำนี้มำก่อนหรือไม่ 

ในการวิจยัทางคลินิก ประมาณ 23,000 คนที่มีอายุ 12 ปีข้ึนไปไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคอย่างน้อย 1 เข็ม มีคนหลายลา้น
คนไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ภายใต ้EUA ตั้งแต่วนัที่ 11 ธันวาคม 2020 

 
ในการทดลองทางคลินิก บุคคลประมาณ 300 คนที่มีอายุมากกว่า 55 ปีไดรั้บวคัซีนไบวาเลนต์หน่ึงเข็ม ซ่ึงแตกต่างจากวคัซีนป้องกนัโควิด-19 

ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ตรงที่มีองค์ประกอบโอไมครอนที่ต่างกนั 

 

วัคซีนเหล่ำนี้มีประโยชน์อะไรบ้ำง 
วคัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) และวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าป้องกนัโควิด-19 
ได ้FDA ไดอ้นุญาตให้มีการฉีด วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ เพ่ือการป้องกนัโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสซาร์ส-โคว-ี

2 สายพนัธ์ุโอไมครอนไดดี้ข้ึน 

 
ขณะน้ียงัไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกนัโควิด-19 แต่อย่างใด 

 
วัคซีนเหล่ำนี้มีควำมเส่ียงอะไรบ้ำง 
มีโอกาสน้อยมากที่วคัซีนเหล่าน้ีอาจก่อท าให้เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง อาการแพ้อย่างรุนแรงน้ันมกัเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่ก่ีนาทีถึงหน่ึงชัว่โมงหลงัจากที่
ไดรั้บการฉีดวคัซีน ดว้ยเหตุผลน้ี ผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนของคุณอาจขอให้คุณอยู่กบัที่ในสถานที่ที่คุณไดรั้บวคัซีนเพ่ือติดตามดูอาการของคุณหลงัฉีดวคัซีน 
สัญญาณของอาการแพอ้ย่างรุนแรงอาจรวมถึง: 

• หายใจล าบาก 
• ใบหน้าและล าคอบวม 
• หัวใจเตน้เร็ว 
• มีผื่นข้ึนทัว่ร่างกาย 
• เวียนศีรษะและอ่อนแรง 

 

Myocarditis (การอกัเสบของกลา้มเน้ือหัวใจ) หรือเย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของเย่ือบุภายนอกหัวใจ) เกิดข้ึนในบางคนทีไ่ดรั้บวคัซีน Comirnaty (วคัซีน
ป้องกนัโควิด-19, mRNA) หรือวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ซ่ึงพบบ่อยในผูช้ายอายุต ่ากว่า 40 ปี มากกวา่ในผูห้ญิงและผูช้ายที่มีอายุมากกว่า 
กบับุคคลเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะมีอาการเร่ิมข้ึนภายในระยะเวลาไม่ก่ีวนัหลงัจากไดรั้บวคัซีนเข็มที่สอง ซ่ึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดอาการดงัที่กล่าวมาน้ี คุณควร
ไปพบแพทยท์นัท ีหากคุณมีอาการใดๆ ดงัต่อไปน้ีหลงัจากไดรั้บวคัซีน: 

• อาการเจ็บหน้าอก 
• หายใจถี่ 
• รู้สึกหัวใจเตน้เร็ว กระพือปีก หรือหัวใจเตน้แรง 
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ผลขา้งเคียงที่ไดรั้บรายงานจากการไดรั้บวคัซีนเหล่าน้ียงัรวมไปถึง: 
• อาการแพอ้ย่างรุนแรง 
• ปฏิกิริยาการแพท้ี่ไม่รุนแรง เช่น ผื่น คนั ลมพิษ หรือใบหน้าบวม 
• กลา้มเน้ือหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเน้ือหัวใจ) 
• เย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของเย่ือบุนอกหัวใจ) 
• ปวดบริเวณที่ฉีด 
• อ่อนเพลีย 
• ปวดศีรษะ 
• ปวดกลา้มเน้ือ 
• หนาวส่ัน 
• ปวดขอ้ 
• ไข ้
• บริเวณที่ฉีดบวม 
• รอยแดงบริเวณที่ฉีด 
• คลื่นไส ้
• รู้สึกไม่สบาย 
• ต่อมน ้าเหลืองบวม (ต่อมน ้าเหลืองโต) 
• ความอยากอาหารลดลง 
• ทอ้งเสีย 
• อาเจียน 
• ปวดแขน 

• หน้ามืดซ่ึงเกิดจากการฉีดวคัซีน 

• เวียนศีรษะ 
 

ส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่ใช่ผลขา้งเคียงที่เป็นไปไดท้ั้งหมดของวคัซีนเหล่าน้ี อาจเกิดผลขา้งเคียงที่ร้ายแรงและไม่คาดคิด ยงัคงมีการศึกษาผลขา้งเคียงที่เป็นไปได้
ทั้งหมดของวคัซีนเหล่าน้ี 

 

ฉันควรท ำอย่ำงไรเก่ียวกับผลข้ำงเคียง 
หากคุณเกิดปฏิกิริยาการแพท้ี่รุนแรง โปรดโทรศพัท์ไปที่หมายเลข 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุด 

 
ติดต่อผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนหรือผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของท่านหากท่านเกิดผลขา้งเคียงใดๆ ที่รบกวนท่านหรือไม่หายไป 

 
รายงานผลขา้งเคียงของวคัซีนต่อ FDA / CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) หมายเลขโทรฟรีของ VAERS คือ 1-800-822-7967 
หรือรายงานทางออนไลน์ที่ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดรวม “วคัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA)" "วคัซีนป้องกนัโค
วิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค EUA" หรือ "วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ EUA" ตามที่เห็นว่าเหมาะสมลงในบรรทดัแรก
ของช่อง # 18 ของแบบฟอร์มรายงาน 

 
  

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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นอกจากน้ีคุณสามารถรายงานผลขา้งเคียงไปยงั Pfizer Inc. ไดต้ามขอ้มูลติดต่อทีใ่ห้ไวด้า้นล่าง 
 

เว็บไซต์ เบอร์แฟกซ์ เบอร์โทรศพัท์ 

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 
คุณอาจไดรั้บตวัเลือกในการลงทะเบียน v-safe V-safe คือเคร่ืองมือเพ่ือการให้ขอ้มูลแบบภาคสมคัรใจบนสมาร์ทโฟน โดยจะใชก้ารส่งขอ้ความและการ
ส ารวจบนเวบ็ในการติดตามผลกบัผูท้ีไ่ดรั้บวคัซีนเพ่ือระบุผลขา้งเคียงที่เป็นไปไดห้ลงัจากที่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด 19  

V-safe ถามค าถามที่ช่วย CDC ตรวจสอบความปลอดภยัของวคัซีน โควิด-19 นอกจากน้ี V-safe ยงัมีการแจง้เตือนวคัซีนเข็มที่สอง หากจ าเป็น และ การ
ติดตามผลแบบสดทางโทรศพัท์โดยศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา หากผูเ้ขา้ร่วมรายงานว่าไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีนัยส าคญั
หลงัจากที่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด 19 ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการลงทะเบียน โปรดไปที่: www.cdc.gov/vsafe 

 

ใครไม่ควรรับกำรฉีดวัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟ
เซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ 
ภายใต ้EUA ถือเป็นทางเลือกของคุณที่จะรับหรือไม่รับวคัซีนเหล่าน้ี การที่คุณตดัสินใจไม่รับวคัซีนเหล่าน้ีจะไม่เปลี่ยนมาตรฐานการรักษาพยาบาลของคุณ 

 

มีทำงเลือกอ่ืนอีกไหมส ำหรับกำรป้องกันโควิด -19 นอกเหนือจำกวัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบ
โอเอ็นเทค หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ 
ส าหรับการฉีดวคัซีนเข็มหลกั อีกทางเลือกหน่ึงในการป้องกนัโควิด-19 คือวคัซีนสไปค์แวกซ์ (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) ซ่ึงเป็นวคัซีนป้องกนัโควิด-

19 ที่ FDA รับรอง อาจมีวคัซีนอื่นๆ อยู่ภายใต ้EUA ทีป้่องกนัโควิด-19 ซ่ึงรวมถึงวคัซีนไบวาเลนต์ที่มีองค์ประกอบโอไมครอนของไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 
 

ฉันสำมำรถรับวัคซีน Comirnaty (วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - 
ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวำเลนต์ ร่วมกับวัคซีนอ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
ยงัไม่ไดมี้การส่งขอ้มูลให้กบัทาง FDA ว่าดว้ยเร่ืองของการใชว้คัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนัโควิด-19, mRNA) วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอ
เอ็นเทค หรือ วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ร่วมกบัวคัซีนอื่นๆ หากคุณก าลงัพิจารณาที่จะเขา้รับวคัซีน Comirnaty (วคัซีน
ป้องกนัโควิด-19, mRNA) วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ร่วมกบั
วคัซีนอื่น โปรดปรึกษาผูใ้ห้บริการดา้นการดูแลสุขภาพของคุณเพ่ือหาทางเลือก 

 
จะเกิดอะไรขึ้นหำกฉันเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  
หากคุณมีภูมิคุม้กนับกพร่อง คุณอาจไดรั้บวคัซีนชุดหลกัเข็มที่สามเป็นวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรือวคัซีน Comirnaty (วคัซีนป้องกนั
โควิด-19, mRNA) บุคคลที่มีอายุ 12 ปีข้ึนไปสามารถรับวคัซีนเข็มกระตุน้เป็น วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ การฉีดวคัซีน
อาจไม่สามารถให้ภูมิคุม้กนัโควิด-19 ที่สมบูรณ์ในผูท้ี่มีภูมิคุม้กนับกพร่อง และคุณควรใชว้ิธีป้องกนัทางกายภาพต่อไปเพ่ือช่วยป้องกนัโควิด-19 คนใกลชิ้ด
ของคุณควรฉีดวคัซีนตามความเหมาะสม 

 

จะเกิดอะไรขึ้นหำกฉันต้ังครรภ์หรือก ำลังให้นมบุตร 
หากคุณตั้งครรภ์หรือก าลงัให้นมบุตร โปรดพูดคุยทางเลือกของคุณกบัผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของคุณ 

 

วัคซีนเหล่ำนี้จะท ำให้ฉันติดโควิด-19 ได้หรือไม่ 
ไม่ วคัซีนเหล่าน้ีไม่มีไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 และไม่สามารถท าให้คุณติดโควิด-19 ได ้

 
  

http://www.pfizersafetyreporting.com/
http://www.cdc.gov/vsafe
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เก็บบัตรกำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน 

เม่ือคุณไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 คร้ังแรก คุณจะไดรั้บบตัรการเขา้รับการฉีดวคัซีน อย่าลืมน าบตัรของคุณมาดว้ยเม่ือคุณกลบัมาดว้ย 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
หากคุณมีค าถาม โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์หรือโทรไปที่หมายเลขโทรศพัท์ที่ให้ไวด้า้นล่าง หากตอ้งการเขา้ถึงเอกสารขอ้เท็จจริงล่าสุดโปรดสแกน

รหัส QR ที่ให้ไวด้า้นล่าง 

เว็บไซต์ระดับโลก เบอร์โทรศัพท์ 

www.cvdvaccine.com 

 

 

 

 
 

1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19) 

 
ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่ำงไร 

• สอบถามผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนของคุณ 

• เย่ียมชม CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
• เย่ียมชม FDA ที่ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-policy-

framework/emergency-use-authorization 

• ติดต่อแผนกสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือรัฐของคุณ 
 

จะมีกำรบันทึกข้อมูลกำรฉีดวัคซีนของฉันท่ีใด 
ผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนอาจรวมถึงขอ้มูลการฉีดวคัซีนของท่านในระบบขอ้มูลการเสริมภูมิคุม้กนั (Immunization Information System, IIS) หรือระบบที่
ก าหนดไวอ้ื่น ๆ ของเขตอ านาจศาลในรัฐ/ในทอ้งถิ่นของคุณ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั IISs เย่ียมชมที่ IIS: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 

 

ฉันจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เหล่ำนี้หรือไม่ 

ไม่ ณ ขณะน้ีผูใ้ห้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณส าหรับค่าวคัซีน และคุณไม่อาจถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนที่คุณตอ้งจ่ายเองหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดหากไดรั้บเพียงวคัซีนป้องกนัโควิด-19 อย่างไรก็ตามผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนอาจขอเงินชดเชยที่เหมาะสมจากโปรแกรมหรือแผนงานที่
ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการบริหารวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ส าหรับผูรั้บวคัซีน (ประกนัส่วนตวั, Medicare, Medicaid, ส่วนบริหารมนุษยแ์ละดา้นบริการ 

[HRSA] โปรแกรมส าหรับ 

ผูรั้บที่ไม่ไดป้ระกนัตนจากโรคโควิด-19) 
 
ฉันจะรำยงำนกรณีกำรฉ้อโกงท่ีถูกกล่ำวหำได้ท่ีไหน 

บุคคลที่ตระหนักถึงการละเมิดที่อาจเกิดข้ึนกบัขอ้ก าหนดของโปรแกรมการฉีดวคัซีน โควิด-19ของ CDC ไดรั้บการสนับสนุนให้รายงานไปยงัส านักงาน
ผูต้รวจการทัว่ไปกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกาที่ 1-800-HHS-TIPS หรือที ่
1-800-HHS-TIPS หรือ https://TIPS.HHS.GOV 

 
  

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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โปรแกรมชดเชยกำรบำดเจ็บตำมมำตรกำรรับมือคืออะไร 
โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) คือเป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางที่อาจช่วยจ่ายค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลและ
ค่าใชจ้่ายเฉพาะอื่นๆ ของบุคคลบางคนที่ไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากยาหรือวคัซีนบางชนิด รวมถึงวคัซีนเหล่าน้ีดว้ย โดยทัว่ไปตอ้งมีการย่ืนร้องเรียนต่อโปรแกรม 
CICP ภายในหน่ึง (1) ปีนับจาก วนัที่ไดรั้บวคัซีน หากตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัโปรแกรมน้ี โปรดไปที่ www.hrsa.gov/cicp/ หรือโทร 1-855-266-
2427 

 
อ ำนำจตำมมำตรกำรฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร 
EUA คือ กลไกที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการมีให้ใชไ้ดแ้ละการน าเอาผลิตภณัฑ์ทางการแพทยม์าใชง้าน รวมทั้งวคัซีนต่างๆ ในช่วงระหว่างที่มีการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข อาทิ การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบนั การอนุมติัให้ใชใ้นกรณีฉุกเฉินน้ันไดรั้บการสนับสนุนจากประกาศโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยแ์ห่งสหรัฐอเมริกาที่ว่าสถานการณ์มีอยู่น้ันด าเนินไปเพ่ือพิสูจน์เหตุฉุกเฉินเพ่ือการใช้ยาและผลิตภณัฑ์
ชีวภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลิตภณัฑ์ทีไ่ดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นกรณีฉุกเฉินไม่ไดผ้่านการตรวจทบทวนจาก FDA แบบเดียวกบั ผลิตภณัฑ์ที่
ไดรั้บอนุมติัจาก FDA 

 
องค์การอาหารและยาอาจออก EUA เม่ือตรงตามเกณฑ์บางอย่าง ซ่ึงรวมถึงการไม่มีทางเลือกอื่นที่เพียงพอ ไดรั้บการอนุมติั และพร้อมใชง้าน นอกจากน้ี การ
ตดัสินใจของ FDA อิงจากผลรวมของหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าผลิตภณัฑ์อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโควิด-19 ในช่วงการระบาดของโควิด-

19 และผลประโยชน์ที่ทราบและอาจเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ์มีมากกว่าความเส่ียงที่ทราบและอาจเกิดข้ึนของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์
ทั้งหมดน้ีจึงจะน ามาใชใ้นระหว่างการระบาดใหญ่ของ โรคโควิด 19 ได ้

 
EUA มีผลบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาของการประกาศเกี่ยวกบัโควิด-19 EUA ที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการใชผ้ลิตภณัฑ์น้ีในกรณีฉุกเฉิน เวน้แต่จะยุติหรือ
เพิกถอน (หลงัจากน้ันผลิตภณัฑ์จะไม่ถูกใชอ้ีกต่อไป) 

 
 
 
 

ผลิตเพ่ือ 
บริษทั ไบโอเอ็นเทค แมนูแฟคเจอร่ิ จ ากดั (BioNTech 
Manufacturing GmbH) Ander Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

 

ผลิตโดย 
บริษทั ไฟเซอร์ นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 10017 
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สแกนเพื่อบนัทึกว่าเอกสารขอ้มูลนี้ได้ถูกมอบให้แก่ผูรั้บวคัซีนส าหรับเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์/ระบบขอ้มูลการสร้างภูมิคุม้กนั 

GDTI: 0886983000332 

http://www.hrsa.gov/cicp
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