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ส ำหรบัอำยุ 5 ปีถงึ 11 ปี 

เอกสำรขอ้เท็จจรงิส ำหรบัผูร้บัและผูดู้แลเกีย่วกบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– 

ไบโอเอน็เทค และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค 

ชนิดไบวำเลนต ์(สำยพนัธุป์กตแิละโอไมครอน BA.4/BA.5) 

เพือ่ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ส ำหรบักำรใชใ้นบุคคล 

อำยุ 5 ปีถงึ 11 ปี 

 

 

คุณก ำลงัไดร้บักำรเสนอฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค1 หรอื 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์(สำยพนัธุป์กตแิละโอไมครอน 

BA.4/BA.5)2 ซึง่หลงัจำกนีจ้ะเรยีกว่ำวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค 

ชนิดไบวำเลนต ์เพือ่ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ทีเ่กดิจำกเชือ้ไวรสัซำรส์-

โคว-ี2 
 

เอกสำรขอ้เท็จจรงิส ำหรบัผูร้บัและผูดู้แลฉบบันีป้ระกอบดว้ยเอกสำรขอ้มูลส ำหรบัวคัซนีป้อง

กนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค3,4 ทีไ่ดร้บัอนุญำต และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– 

ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์ส ำหรบักำรใชใ้นบุคคลทีม่อีำย ุ5 ถงึ 11 ปี 

 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทคไดร้บักำรอนุญำตใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน (EUA) 

จำกองคก์ำรอำหำรและยำแห่งสหรฐั (FDA) เพือ่ให:้ 

• วคัซนีหลกัชดุ 2 เข็มในบุคคลทีม่อีำยุ 5 ถงึ 11 ปี 

• วคัซนีหลกัชดุทีส่ำมในบุคคลทีม่อีำยุระหว่ำง 5 ถงึ 11 

ปีและมภูีมคิุม้กนับกพรอ่งบำงชนิด 
 
 

1 วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ซึง่เป็นวคัซนีชนิดโมโนวาเลนต ์

เขา้รหสัโปรตนีส่วนทีเ่ป็นปุ่ มหนามของเชือ้ไวรสัซารส์-โคว-ี2 สายพนัธุป์กตเิท่าน้ัน 

2 วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์

เขา้รหสัโปรตนีส่วนทีเ่ป็นปุ่ มหนามของเชือ้ไวรสัซารส์-โคว-ี2 สายพนัธุป์กตแิละเชือ้ไวรสัซารส์-โคว-ี2 โอไมครอน 
BA.4/BA.5 
3 คุณอาจไดร้บัเอกสารขอ้เท็จจรงิฉบบันีแ้มว้่าบุตรของคุณจะมอีายุ 4 ปี หากบุตรของคุณจะมอีายุ 5 ปีในอกี 11 

สปัดาหข์า้งหนา้และยงัไม่ไดเ้ร ิม่รบัวคัซนีชดุหลกั บุตรของคุณอาจไดร้บัวคัซนีอย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี:้ (1) วคัซนีหลกัชดุ 2 

เข็มเป็นวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นบุคคลทีม่อีายุ 5 ถงึ 11 ปี หรอื (2) วคัซนีหลกัชดุ 3 

เข็มทีป่ระกอบดว้ยวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นบุคคลทีม่อีายุ 6 เดอืนถงึ 4 ปีส าหรบัเข็มที ่

1 และ 2 และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นบุคคลทีม่อีายุ 6 เดอืนถงึ 4 

ปีส าหรบัเข็มที ่
3 โปรดหารอืเร ือ่งนีก้บัผูใ้หบ้รกิารของคุณ 
4 คุณอาจไดร้บัเอกสารขอ้เท็จจรงิฉบบันีแ้มว้่าบุตรของคุณจะมอีายุ 12 ปี เด็กทีม่อีายุ 11 ปีและจะมอีายุ 12 

ปีระหว่างการใหว้คัซนีแต่ละคร ัง้อาจไดร้บัวคัซนีดงัต่อไปนีเ้ป็นเข็มใดๆ ก็ตามในวคัซนีชดุหลกั (1) วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- 

ไบโอเอ็นเทค สูตรทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นบุคคลทีม่อีายุ 5 ปีถงึ 11 ปี หรอื (2) วคัซนี COMIRNATY (วคัซนีป้องกนัโควดิ-19, mRNA) 

หรอืหน่ึงในวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทคสูตรทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นบุคคลทีม่อีายุ 12 ปีขึน้ไป 
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วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค 

ชนิดไบวำเลนตไ์ดร้บักำรอนุญำตใชง้ำนฉุกเฉิน (EUA) 

จำกองคก์ำรอำหำรและยำสหรฐัเพือ่เป็น: 

• วคัซนีเข็มบูสเตอรส์ ำหรบับุคคลทีม่อีำยุ 5 ถงึ 11 ปี อย่ำงนอ้ย 

2 เดอืนหลงัจำกไดร้บัวคัซนีหลกัเป็นวคัซนีโควดิ-19 ใด ๆ 

ทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืไดร้บักำรอนุมตัแิลว้ หรอื 

• กำรใหว้คัซนีกระตุน้เข็มเดยีวแก่บุคคลทีม่อีำยุ 5 ถงึ 11 ปี อย่ำงน้อย 2 

เดอืนหลงัจำกไดร้บัวคัซนีกระตุน้ล่ำสุดเป็นวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 

ชนิดโมโนวำเลนต5์ ทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืไดร้บักำรอนุมตัแิลว้ 

 

 

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบบันีม้ขีอ้มูลทีจ่ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจถงึความเสีย่งและประโยชนข์องวคัซนีป้องกนัโควดิ-

19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์ 

ซึง่บุตรของคุณอาจไดร้บัเน่ืองจากขณะนีม้กีารระบาดของโรคโควดิ-19 

พูดคุยกบัผูใ้หบ้รกิารวคัซนีของบุตรของคุณหากคุณมคี าถามใดๆ 

 

เอกสารขอ้มูลนีอ้าจไดร้บัการอปัเดต ส าหรบัเอกสารขอ้มูลล่าสุดโปรดดูที ่www.cvdvaccine.com 

 

สิง่ทีคุ่ณตอ้งรูก่้อนทีบุ่ตรของคุณจะเขำ้รบัวคัซนีใด ๆ เหล่ำนี ้

 

โควดิ-19 คอือะไร 

โรคโควดิ-19 เกดิจากไวรสัโคโรนาทีเ่รยีกว่า SARS-CoV-2 คุณสามารถรบัเชือ้โควดิ-19 

ไดจ้ากการสมัผสักบับุคคลอืน่ทีม่เีช ือ้ไวรสั 
ส่วนใหญ่เป็นโรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจทีอ่าจส่งผลกระทบต่ออวยัวะอืน่ๆ ผูท้ีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 

มรีายงานอาการตา่งๆ มากมายตัง้แต่อาการไม่รนุแรงไปจนถงึอาการป่วยรุนแรงซึง่อาจน าไปสู่การเสยีชวีติ 
อาการอาจปรากฏขึน้ 2 ถงึ 14 วนัหลงัจากสมัผสักบัไวรสั อาการอาจรวมถงึ มไีขห้รอืหนาวสัน่ 

ไอหายใจถีค่วามเหน่ือยลา้ปวดเมือ่ยตามกลา้มเนือ้หรอืรา่งกายปวดหวั 
การสูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่เจ็บคอความแออดัหรอืน ้ามูกไหลคลืน่ไสห้รอือาเจยีนทอ้งรว่ง 

 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 

ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์มคีวำมสมัพนัธก์นัอย่ำงไร 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์ถูกผลติขึน้ในลกัษณะเดยีวกบั 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค 

แต่ยงัประกอบดว้ยสว่นประกอบของสายพนัธุโ์อไมครอนเพือ่ชว่ยป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัซารส์-

โคว-ี2 สายพนัธุโ์อไมครอน 

 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั EUA โปรดดูส่วน  “กำรอนุญำตใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน (EUA) คอือะไร” 

ในตอนทา้ยของเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้
 
 

5 โมโนวาเลนตห์มายถงึวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 

ทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัการอนุมตัซิ ึง่มหีรอืเขา้รหสัโปรตนีส่วนทีเ่ป็นปุ่ มหนามของเชือ้ไวรสัซารส์-โคว-ี2 

http://www.cvdvaccine.com/
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คุณควรกล่ำวถงึอะไรกบัผูใ้หบ้รกิำรวคัซนีของบุตรของคุณก่อนทีบุ่ตรของคุณจะไดร้บัวคัซนีใ

ด ๆ เหล่ำนี ้

แจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิำรวคัซนีของบุตรของคุณทรำบเกีย่วกบัโรคประจ ำตวัท ัง้หมดของบุตรของคุณ 
รวมถงึว่ำบุตรของคณุมอีำกำรใด ๆ ต่อไปนีห้รอืไม่: 

• มอีาการแพ ้

• Myocarditis (การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ) หรอืเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ 

(การอกัเสบของเยือ่บุภายนอกหวัใจ) 

• เป็นไข ้

• โรคเลอืดออกหรอืเลอืดบางลง 

• ภูมคิุม้กนับกพรอ่งหรอืก าลงัใชย้าทีม่ผีลต่อระบบภูมคิุม้กนัของบุตรของคุณ 

• ตัง้ครรภ ์

• ใหน้มบุตร 

• ไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 อกีชนิดไปแลว้ 
• เคยเป็นลมระหว่างการฉีดยา 

 

มกีำรใหว้คัซนีเหล่ำนีอ้ย่ำงไร 

จะมกีารใหว้คัซนีไวรสัโควดิ -19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทคและวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค 

ชนิดไบวาเลนต ์แกบุ่ตรของคุณโดยการฉีดเขา้กลา้มเนือ้ 

 

ชดุหลกั: มกีารใหว้คัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทคส าหรบัชดุหลกั วคัซนีนีใ้หเ้ป็นชดุ 2 เข็ม 

ห่างกนั 3 สปัดาห ์อาจมกีารใหว้คัซนีเข็มที ่3 อย่างนอ้ย 28 

วนัหลงัจากวคัซนีเข็มทีส่องส าหรบัผูท้ีม่ภีูมคิุม้กนับกพรอ่งบางชนิด 

 

วคัซนีเข็มบูสเตอร:์ 

มกีารฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนตเ์ป็นเข็มกระตุน้เดยีวอย่างนอ้ย 2 

เดอืนหลงัจาก: 

• การฉีดวคัซนีเข็มหลกัเป็นวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัการอนุมตัแิลว้ หรอื 

• การรบัเข็มกระตุน้ล่าสุดเป็นวคัซนีโควดิ-19 

แบบโมโนเวเลนตท์ีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัการอนุมตัแิลว้ 

 

วคัซนีนีอ้าจไม่ใหก้ารป้องกนัไดทุ้กคน  
 

ใครไม่ควรรบักำรฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค 

หรอืวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์

บุตรของคุณไม่ควรไดร้บัวคัซนีเหล่านีห้ากบุตรของคุณ: 

• มอีาการแพอ้ย่างรุนแรงหลงัจากทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค 

คร ัง้กอ่น 

• มอีาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อส่วนผสมใดๆ ในวคัซนีเหล่านี ้

 

วคัซนีเหล่ำนีม้สี่วนผสมอะไรบำ้ง 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค 

ชนิดไบวาเลนต ์รวมถงึส่วนประกอบดงัต่อไปนี:้ 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-ฟอสโฟโคลนี 
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และคอเลสเตอรอล), โทรเมทามนี, โทรเมทามนี ไฮโดรคลอไรด,์ ซโูครส และโซเดยีมคลอไรด ์

เคยมกีำรใชว้คัซนีเหล่ำนีม้ำก่อนหรอืไม่ 

ในการศกึษาวจิยัทางคลนิิก บุคคลทีม่อีายุ 5 ถงึ 11 ปีประมาณ 3,100 คนไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– 

ไบโอเอ็นเทคอย่างนอ้ย 1 เข็ม มคีนหลายลา้นคนไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค ภายใต ้

EUA ตัง้แต่วนัที ่11 ธนัวาคม 2020 
 

ในการทดลองทางคลนิิก บุคคลประมาณ 300 คนทีม่อีายุมากกว่า 55 ปีไดร้บัวคัซนีไบวาเลนตห์น่ึงเข็ม 

ซึง่แตกต่างจากวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์

ตรงทีม่อีงคป์ระกอบโอไมครอนทีต่่างกนั 

 

วคัซนีเหล่ำนีม้ปีระโยชนอ์ะไรบำ้ง 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทคไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าป้องกนัโรคโควดิ 19 ได ้FDA 

ไดอ้นุญาตใหม้กีารฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนตเ์พือ่การป้องกนัโควดิ-

19 ทีเ่กดิจากไวรสัซารส์-โคว-ี2 สายพนัธุโ์อไมครอนไดด้ขีึน้ 

ขณะนีย้งัไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกนัโควดิ-19 แต่อย่างใด 

 

วคัซนีเหล่ำนีม้คีวำมเสีย่งอะไรบำ้ง 

มโีอกาสนอ้ยมากทีว่คัซนีเหล่านีอ้าจกอ่ท าใหเ้กดิอาการแพอ้ย่างรุนแรง 
อาการแพอ้ย่างรุนแรงน้ันมกัเกดิขึน้ภายในระยะเวลาไม่กีน่าทถีงึหน่ึงช ัว่โมงหลงัจากทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนี 
ดว้ยเหตุผลนี ้ผูใ้หบ้รกิารวคัซนีของบุตรของคุณอาจขอใหบุ้ตรของคุณอยู่ ณ 
สถานทีท่ีบุ่ตรของคุณไดร้บัวคัซนีเพือ่เฝ้าตดิตามอาการหลงัฉีดวคัซนี 
สญัญาณของอาการแพอ้ย่างรุนแรงอาจรวมถงึ: 

• หายใจล าบาก 

• ใบหนา้และล าคอบวม 

• หวัใจเตน้เรว็ 

• มผีืน่ขึน้ทั่วรา่งกาย 

• เวยีนศรีษะและอ่อนแรง 

 

กลา้มเนือ้หวัใจตาย (การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ) และเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ 

(การอกัเสบของเยือ่บุนอกหวัใจ) ไดเ้กดิขึน้ในบางคนทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- 

ไบโอเอ็นเทค และวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค 

ชนิดไบวาเลนต ์กบับุคคลเหล่านี ้
ส่วนใหญ่จะมอีาการเร ิม่ขึน้ภายในระยะเวลาไม่กีว่นัหลงัจากไดร้บัวคัซนีเข็มทีส่อง 
ซึง่มโีอกาสนอ้ยมากทีจ่ะเกดิอาการดงัทีก่ลา่วมานี ้คุณควรไปพบแพทยท์นัท ีหากบุตรของคุณมอีาการใด ๆ 
ดงัต่อไปนีห้ลงัจากไดร้บัวคัซนี: 

• อาการเจ็บหนา้อก 

• หายใจถี ่

• รูส้กึหวัใจเตน้เรว็ กระพอืปีก หรอืหวัใจเตน้แรง 
 

ผลขา้งเคยีงทีไ่ดร้บัรายงานจากการไดร้บัวคัซนีเหล่านีย้งัรวมไปถงึ: 

• อาการแพอ้ย่างรุนแรง 

• ปฏกิริยิาการแพท้ีไ่ม่รุนแรง เชน่ ผืน่ คนั ลมพษิ หรอืใบหนา้บวม 

• กลา้มเนือ้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ) 
• เยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของเยือ่บุนอกหวัใจ) 
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• ปวดบรเิวณทีฉี่ด 

• อ่อนเพลยี 

• ปวดศรีษะ 

• ปวดกลา้มเนือ้ 

• หนาวสัน่ 

• ปวดขอ้ 

• ไข ้

• บรเิวณทีฉี่ดบวม 

• รอยแดงบรเิวณทีฉี่ด 

• คลืน่ไส ้

• รูส้กึไม่สบาย 

• ต่อมน ้าเหลอืงบวม (ต่อมน ้าเหลอืงโต) 
• ความอยากอาหารลดลง 

• ทอ้งเสยี 

• อาเจยีน 

• ปวดแขน 

• หนา้มดืซึง่เกดิจากการฉีดวคัซนี 

• เวยีนศรีษะ 

 

สิง่เหลา่นีอ้าจไม่ใชผ่ลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของวคัซนีเหล่านี ้
อาจเกดิผลขา้งเคยีงทีร่า้ยแรงและไม่คาดคดิ 
ยงัคงมกีารศกึษาผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของวคัซนีเหล่านี ้

 

ฉนัควรท ำอยำ่งไรเกีย่วกบัผลขำ้งเคยีง 

หากบุตรของคุณเกดิปฏกิริยิาการแพท้ีรุ่นแรง โปรดโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข 9-1-1 

หรอืไปโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด 

 

ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารฉีดวคัซนีหรอืผูใ้หบ้รกิารดูแลสุขภาพของบุตรของคุณหากบุตรของคุณเกดิผลขา้งเคยีงใ

ดๆ ทีร่บกวนบุตรของคณุหรอืไม่หายไป 

 

รายงานผลขา้งเคยีงของวคัซนีต่อ FDA / CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) หมายเลขโทรฟรขีอง 

VAERS คอื 1-800-822-7967 หรอืรายงานทางออนไลนท์ี ่https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดรวม “EUA 

ส าหรบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค" หรอื "EUA ส าหรบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– 

ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต”์ ลงในบรรทดัแรกของชอ่ง # 18 ของแบบฟอรม์รายงาน 

 

นอกจากนีคุ้ณสามารถรายงานผลขา้งเคยีงไปยงั Pfizer Inc. ไดต้ามขอ้มูลตดิต่อทีใ่หไ้วด้า้นล่าง 

 

เว็บไซต ์ เบอรแ์ฟกซ ์ เบอรโ์ทรศพัท ์

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

 

คุณอาจไดร้บัตวัเลอืกในการลงทะเบยีน v-safe V-safe  

เป็นเคร ือ่งมอืบนสมารท์โฟนโดยสมคัรใจทีใ่ชก้ารสง่ขอ้ความและแบบส ารวจทางเว็บเพือ่ตดิตามผลกบั 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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ผูท้ีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีเพือ่ระบุผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนีโควดิ-19 V-safe ถามค าถามทีช่ว่ย CDC 

ตรวจสอบความปลอดภยัของวคัซนี โควดิ-19 V-safe 

ยงัใหก้ารแจง้เตอืนคร ัง้ทีส่องหากจ าเป็นและการตดิตามผลทางโทรศพัทแ์บบสดโดย CDC 

หากผูเ้ขา้รว่มรายงานผลกระทบต่อสุขภาพทีส่ าคญัหลงัจากการฉีดวคัซนี โควดิ-19 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารลงทะเบยีน โปรดไปที:่ www.cdc.gov/vsafe 

 

จะท ำอย่ำงไรหำกฉนัตดัสนิใจทีจ่ะไม่ใหบุ้ตรของฉนัเขำ้รบัวคัซนีโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค 

หรอืวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์

ภายใต ้EUA มตีวัเลอืกว่าจะรบัหรอืปฏเิสธวคัซนีใด ๆ เหล่านีก็้ได ้

การทีคุ่ณตดัสนิใจไม่ใหบุ้ตรของคุณรบัวคัซนีเหล่านีจ้ะไม่เปลีย่นมาตรฐานการรกัษาพยาบาลของบุตรของคุณ 

 

มทีำงเลอืกอืน่อกีไหมส ำหรบักำรป้องกนัโควดิ -19 นอกเหนือจำกวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- 

ไบโอเอน็เทค หรอืวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์

อาจมวีคัซนีอืน่ๆ อยู่ภายใต ้EUA ทีป้่องกนัโควดิ-19 

ซึง่รวมถงึวคัซนีไบวาเลนตท์ีม่อีงคป์ระกอบโอไมครอนของไวรสัซารส์-โคว-ี2 
 

บุตรของฉนัสำมำรถรบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค หรอืวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 

ไฟเซอร ์- ไบโอเอน็เทค ชนิดไบวำเลนต ์รว่มกบัวคัซนีอืน่ๆ ไดห้รอืไม่ 

ยงัไม่ไดม้กีารส่งขอ้มูลใหก้บัทาง FDA ว่าดว้ยเร ือ่งของการใชว้คัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค 

หรอืวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์รว่มกบัวคัซนีอืน่ๆ 

หากคุณก าลงัพจิารณาใหบุ้ตรของคุณรบั 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค หรอืวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์- ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต ์

รว่มกบัวคัซนีอืน่ โปรดปรกึษาผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสุขภาพของบุตรของคุณเพือ่หาทางเลอืก 

 

ฉนัควรท ำอย่ำงไรถำ้บุตรของฉนัมภูีมคิุม้กนับกพรอ่ง  
ถา้บุตรของคุณมภีูมคิุม้กนับกพรอ่ง 
คุณอาจไดร้บัตวัเลอืกใหบุ้ตรของคุณไดร้บัวคัซนีเข็มทีส่ามในชดุหลกัของวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– 

ไบโอเอ็นเทค 

บุคคลทีม่อีายุ 5 ถงึ 11 ปีอาจไดร้บัวคัซนีเข็มกระตุน้เป็นวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ไฟเซอร ์– ไบโอเอ็นเทค 

ชนิดไบวาเลนต ์การใหว้คัซนีอาจไม่สามารถใหภู้มคิุม้กนัโควดิ-19 ทีส่มบูรณใ์นผูท้ีม่ภีูมคุิม้กนับกพรอ่ง 

และคุณควร 

ใหบุ้ตรของคุณใชว้ธิป้ีองกนัทางกายภาพต่อไปเพือ่ชว่ยป้องกนัโควดิ-19 นอกจากนี ้

คนใกลช้ดิของบุตรของคุณควรฉีดวคัซนีตามความเหมาะสม 

 

จะท ำอย่ำงไรหำกต ัง้ครรภห์รอืใหน้มบุตร 

หากบุตรของคุณก าลงัตัง้ครรภห์รอืใหน้มบุตรโปรดปรกึษาทางเลอืกกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสุขภาพของคุณ 

 

วคัซนีเหล่ำนีจ้ะท ำใหบุ้ตรของฉนัตดิโควดิ-19 หรอืไม ่

ไม่ วคัซนีเหล่านีไ้ม่มไีวรสัซารส์-โคว-ี2 และไม่สามารถท าใหบุ้ตรของคุณตดิโควดิ-19 ได ้

 

เก็บบตัรกำรเขำ้รบักำรฉีดวคัซนีของบุตรของคุณไว ้

เมือ่บุตรของคุณไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 คร ัง้แรก คุณจะไดร้บับตัรการเขา้รบัการฉีดวคัซนี 

อย่าลมืน าบตัรนีต้ดิตวัมาดว้ยเมือ่บุตรของคุณกลบัมารบัวคัซนีเข็มถดัไป 

http://www.cdc.gov/vsafe
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

หากคุณมคี าถาม โปรดเยีย่มชมเว็บไซตห์รอืโทรไปทีห่มายเลขโทรศพัทท์ีใ่หไ้วด้า้นล่าง 

หากตอ้งการเขา้ถงึเอกสารขอ้เท็จจรงิล่าสุดโปรดสแกนรหสั QR ทีใ่หไ้วด้า้นล่าง 

เว็บไซตร์ะดบัโลก เบอรโ์ทรศพัท ์

www.cvdvaccine.com 

 

 

 

 
 

1-877-829-2619 

 (1-877-VAX-CO19) 

 

ฉนัจะเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดอ้ย่ำงไร 

• สอบถามผูใ้หบ้รกิารฉีดวคัซนีของคุณ 

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

framework/emergency-use-authorization 

• ตดิต่อแผนกสาธารณสขุในพืน้ทีห่รอืรฐัของคุณ 

 

จะมกีำรบนัทกึขอ้มูลกำรฉีดวคัซนีของบุตรของฉนัทีใ่ด 

ผูใ้หบ้รกิารวคัซนีอาจรวมขอ้มูลการฉีดวคัซนีของบุตรของคุณไวใ้นระบบขอ้มูลการสรา้งภูมคิุม้กนั (IIS) 

ของรฐั/ทอ้งถิน่ของคุณ หรอืระบบอืน่ ๆ ทีก่ าหนด ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั IISs เยีย่มชมที ่IIS: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 

 

ฉนัจะถูกเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 เหล่ำนีห้รอืไม่ 

ไม ่ณ ขณะนีผู้ใ้หบ้รกิารไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิจากคุณส าหรบัค่าวคัซนี 
และคุณไม่อาจถูกเรยีกเก็บเงนิค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซนีทีคุ่ณตอ้งจา่ยเองหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใดหา

กไดร้บัเพยีงวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 

อย่างไรก็ตามผูใ้หบ้รกิารฉีดวคัซนีอาจขอเงนิชดเชยทีเ่หมาะสมจากโปรแกรมหรอืแผนงานทีค่รอบคลุมค่า

ธรรมเนียมการบรหิารวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ส าหรบัผูร้บัวคัซนี (ประกนัส่วนตวั, Medicare, Medicaid, 

ส่วนบรหิารมนุษยแ์ละดา้นบรกิาร [HRSA] โปรแกรมส าหรบั 

ผูร้บัทีไ่ม่ไดป้ระกนัตนจากโรคโควดิ-19) 
 

ฉนัจะรำยงำนกรณีกำรฉ้อโกงทีถู่กกล่ำวหำไดท้ีไ่หน 

บุคคลทีต่ระหนักถงึการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้กบัขอ้ก าหนดของโปรแกรมการฉีดวคัซนี โควดิ-19ของ CDC 

ไดร้บัการสนับสนุนใหร้ายงานไปยงัส านักงานผูต้รวจการทัว่ไปกระทรวงสาธารณสุขและบรกิารมนุษยข์องส

หรฐัอเมรกิาที ่1-800-HHS-TIPS หรอืที ่

1-800-HHS-TIPS หรอื https://TIPS.HHS.GOV 

 

โปรแกรมชดเชยกำรบำดเจ็บตำมมำตรกำรรบัมอืคอือะไร 

โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) 

คอืเป็นโปรแกรมของรฐับาลกลางทีอ่าจชว่ยจา่ยค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้า่ยเฉพาะอืน่ๆ 
ของบุคคลบางคนทีไ่ดร้บับาดเจ็บสาหสัจากยาหรอืวคัซนีบางชนิด รวมถงึ 

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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วคัซนีเหล่านีด้ว้ย โดยทัว่ไปจะตอ้งยืน่ค ารอ้งต่อ CICP ภายในหน่ึง (1) ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัวคัซนี 

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมนี ้โปรดไปที ่www.hrsa.gov/cicp/ หรอืโทร 1-855-266-2427 
 

อ ำนำจตำมมำตรกำรฉุกเฉิน (EUA) คอือะไร 

EUA คอื 

กลไกทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกในเร ือ่งของการมใีหใ้ชไ้ดแ้ละการน าเอาผลติภณัฑท์างการแพทยม์าใชง้าน 
รวมทัง้วคัซนีต่างๆ ในชว่งระหว่างทีม่กีารประกาศภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข อาท ิ
การระบาดของโควดิ-19 ในปัจจบุนั 

การอนุมตัใิหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินน้ันไดร้บัการสนับสนุนจากประกาศโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสุขภาพและ

บรกิารมนุษยแ์หง่สหรฐัอเมรกิาทีว่่าสถานการณม์อียู่น้ันด าเนินไปเพือ่พสิูจนเ์หตุฉุกเฉินเพือ่การใชย้าและผ

ลติภณัฑช์วีภาพในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินไม่ไดผ้่านการตรวจทบทวนจาก FDA แบบเดยีวกบั 

ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก FDA 

 

องคก์ารอาหารและยาอาจออก EUA เมือ่ตรงตามเกณฑบ์างอย่าง ซึง่รวมถงึการไม่มทีางเลอืกอืน่ทีเ่พยีงพอ 

ไดร้บัการอนุมตั ิและพรอ้มใชง้าน นอกจากนี ้การตดัสนิใจของ FDA 

องิจากผลรวมของหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ีแ่สดงวา่ผลติภณัฑอ์าจมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัโควดิ-19 

ในชว่งการระบาดของโควดิ-19 

และผลประโยชนท์ีท่ราบและอาจเป็นไปไดข้องผลติภณัฑม์มีากกว่าความเสีย่งทีท่ราบและอาจเกดิขึน้ของผ

ลติภณัฑ ์ผลติภณัฑต์อ้งเป็นไปตามเกณฑท์ัง้หมดนีจ้งึจะน ามาใชใ้นระหว่างการระบาดใหญ่ของ 

โรคโควดิ 19 ได ้

 

EUA มผีลบงัคบัใชใ้นชว่งระยะเวลาของการประกาศเกีย่วกบัโควดิ-19 EUA 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึเหตุผลในการใชผ้ลติภณัฑนี์ใ้นกรณีฉุกเฉิน เวน้แตจ่ะยุตหิรอืเพกิถอน 
(หลงัจากน้ันผลติภณัฑจ์ะไม่ถูกใชอ้กีต่อไป) 

 

ผลติเพือ่ 

บรษิทั ไบโอเอ็นเทค แมนูแฟคเจอร ิ ่จ ากดั 
(BioNTech Manufacturing GmbH) Ander Goldgrube 
12 
55131 Mainz, Germany 

 

ผลติโดย 

บรษิทั ไฟเซอร ์นิวยอรก์ รฐันิวยอรก์ 10017 
 

LAB-1486-8.3c 
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http://www.hrsa.gov/cicp

