เอกสารข้ อเท็จจริงสํ าหรับผู้รับและผู้ดูแลเกีย> วกับวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค และวัคซีนป้ องกันโควิด-19
ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค
ชนิดไบวาเลนต์ (สายพันธุ์ปกติและโอไมครอน BA.4/BA.5) เพื>อป้ องกันโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สํ าหรับการใช้ ในบุคคล
อายุ 5 ปี ถึง 11 ปี

สํ าหรับอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี

คุณกําลังได้ รับการเสนอฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค1 หรื อ
วัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ (สายพันธุ์ปกติและโอไมครอน BA.4/BA.5)2
ซึ>งหลังจากนีจM ะเรียกว่ าวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ เพื>อป้ องกันโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทีเ> กิดจากเชืMอไวรัสซาร์ ส-โควี-2
เอกสารข้ อเท็จจริงสํ าหรับผู้รับและผู้ดูแลฉบับนีปM ระกอบด้ วยเอกสารข้ อมูลสํ าหรับวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค3,4
ทีไ> ด้ รับอนุญาต และวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ สํ าหรับการใช้ ในบุคคลทีม> อี ายุ 5 ถึง 11 ปี
วัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทคได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) จากองค์ การอาหารและยาแห่ งสหรัฐ (FDA) เพื>อให้ :
• วัคซีนหลักชุด 2 เข็มในบุคคลทีม> อี ายุ 5 ถึง 11 ปี
• วัคซีนหลักชุดทีส> ามในบุคคลทีม> อี ายุระหว่ าง 5 ถึง 11 ปี และมีภูมคิ ุ้มกันบกพร่ องบางชนิด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ซึ=งเป็ นวัคซีนชนิดโมโนวาเลนต์ เข้ารหัสโปรตีนส่ วนที=เป็ นปุ่ มหนามของเชืDอไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพันธุ์ปกติเท่านัDน
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ เข้ารหัสโปรตีนส่ วนที=เป็ นปุ่ มหนามของเชืDอไวรัสซาร์ส-โควี-2
สายพันธุ์ปกติและเชืDอไวรัสซาร์ส-โควี-2 โอไมครอน BA.4/BA.5
3
คุณอาจได้รับเอกสารข้อเท็จจริ งฉบับนีDแม้วา่ บุตรของคุณจะมีอายุ 4 ปี เด็กที=มีอายุ 4 ปี และจะมีอายุ 5 ปี ระหว่างเข็มใด ๆ ในชุดหลักอาจได้รับวัคซีนหลักชุด 2
เข็มเป็ นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ที=ได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที=มีอายุ 5 ถึง 11 ปี เด็กที=มีอายุ 4 ปี และจะมีอายุ 5 ปี ระหว่างเข็มใด ๆ ในชุดหลัก
และที=เริ= มวัคซีนหลักชุด 3 เข็มเป็ นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ที=ได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคล
ที=มีอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี อาจได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ที=ได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที=มีอายุ 5 ถึง 11 ปี สําหรับเข็มที= 2 และ/หรื อ 3
4
คุณอาจได้รับเอกสารข้อเท็จจริ งฉบับนีDแม้วา่ บุตรของคุณจะมีอายุ 12 ปี เด็กที=มีอายุ 11 ปี และจะมีอายุ 12 ปี ระหว่างการให้วคั ซีนแต่ละครัDงอาจได้รับวัคซีนดังต่อไปนีDเป็ นเข็มใดๆ
ก็ตามในวัคซีนชุดหลัก (1) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค สู ตรที=ได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที=มีอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี หรื อ (2) วัคซีน COMIRNATY
(วัคซีนป้องกันโควิด-19, mRNA) หรื อหนึ=งในวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคสู ตรที=ได้รับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที=มีอายุ 12 ปี ขึDนไป
1
2
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วัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ได้ รับการอนุญาตใช้ งานฉุกเฉิน (EUA) จากองค์ การอาหารและยาสหรัฐเพื>อเป็ น:
• วัคซีนเข็มบูสเตอร์ สําหรับบุคคลทีม> อี ายุ 5 ถึง 11 ปี อย่ างน้ อย
2 เดือนหลังจากได้ รับวัคซีนหลักเป็ นวัคซีนโควิด-19 ชนิดโมโนวาเลนต์ 5 ใด ๆ ทีไ> ด้ รับอนุญาตหรื อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว หรื อ
• การให้ วคั ซีนกระตุ้นเข็มเดียวแก่ บุคคลทีม> อี ายุ 5 ถึง 11 ปี อย่ างน้ อย 2
เดือนหลังจากได้ รับวัคซีนกระตุ้นล่ าสุ ดเป็ นวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ชนิดโมโนวาเลนต์ ทไี> ด้ รับอนุญาตหรื อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว
เอกสารข้อเท็จจริ งฉบับนี3มีขอ้ มูลที7จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี7 ยงและประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค
และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ซึ7งบุตรของคุณอาจได้รับเนื7องจากขณะนี3มีการระบาดของโรคโควิด-19
พูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การวัคซีนของบุตรของคุณหากคุณมีคาํ ถามใดๆ
เอกสารข้อมูลนี3อาจได้รับการอัปเดต สําหรับเอกสารข้อมูลล่าสุ ดโปรดดูที7 www.cvdvaccine.com
สิ> งทีค> ุณต้ องรู้ ก่อนทีบ> ุตรของคุณจะเข้ ารับวัคซีนใด ๆ เหล่ านีM
โควิด-19 คืออะไร
โรคโควิด-19 เกิดจากไวรัสโคโรนาที7เรี ยกว่า SARS-CoV-2 คุณสามารถรับเชื3อโควิด-19 ได้จากการสัมผัสกับบุคคลอื7นที7มีเชื3อไวรัส
ส่ วนใหญ่เป็ นโรคเกี7ยวกับระบบทางเดินหายใจที7อาจส่ งผลกระทบต่ออวัยวะอื7นๆ ผูท้ ี7ติดเชื3อโควิด-19 มีรายงานอาการต่างๆ
มากมายตั3งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการป่ วยรุ นแรงซึ7งอาจนําไปสู่ การเสี ยชีวติ อาการอาจปรากฏขึ3น 2 ถึง 14 วันหลังจากสัมผัสกับไวรัส
อาการอาจรวมถึง มีไข้หรื อหนาวสัน7 ไอหายใจถี7ความเหนื7อยล้าปวดเมื7อยตามกล้ามเนื3อหรื อร่ างกายปวดหัว
การสู ญเสี ยรสชาติหรื อกลิ7นใหม่เจ็บคอความแออัดหรื อนํ3ามูกไหลคลื7นไส้หรื ออาเจียนท้องร่ วง
สําหรับข้อมูลเพิ7มเติมเกี7ยวกับ EUA โปรดดูส่วน “การอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร” ในตอนท้ายของเอกสารข้อเท็จจริ งนี3
คุณควรกล่ าวถึงอะไรกับผู้ให้ บริการวัคซีนของบุตรของคุณก่ อนทีบ> ุตรของคุณจะได้ รับวัคซีนใด ๆ เหล่ านีM
แจ้ งให้ ผู้ให้ บริการวัคซีนของบุตรของคุณทราบเกีย> วกับโรคประจําตัวทัMงหมดของบุตรของคุณ รวมถึงว่ าบุตรของคุณมีอาการใด ๆ ต่ อไปนีหM รื อไม่ :
• มีอาการแพ้
• Myocarditis (การอักเสบของกล้ามเนื3อหัวใจ) หรื อเยือ7 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ7 บุภายนอกหัวใจ)
• เป็ นไข้
• โรคเลือดออกหรื อเลือดบางลง
5

โมโนวาเลนต์หมายถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที=ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิซ= ึงมีหรื อเข้ารหัสโปรตีนส่ วนที=เป็ นปุ่ มหนามของเชืDอไวรัสซาร์ส-โควี-2
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•
•
•
•
•

ภูมิคุม้ กันบกพร่ องหรื อกําลังใช้ยาที7มีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของบุตรของคุณ
ตั3งครรภ์
ให้นมบุตร
ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกชนิดไปแล้ว
เคยเป็ นลมระหว่างการฉี ดยา

มีการให้ วคั ซีนเหล่ านีอM ย่ างไร
จะมีการให้วคั ซีนไวรัสโควิด -19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทคและวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
แก่บุตรของคุณโดยการฉี ดเข้ากล้ามเนื3อ
ชุดหลัก: มีการให้วคั ซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทคสําหรับชุดหลัก วัคซีนนี3ให้เป็ นชุด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
อาจมีการให้วคั ซีนเข็มที7 3 อย่างน้อย 28 วันหลังจากวัคซีนเข็มที7สองสําหรับผูท้ ี7มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องบางชนิด
วัคซีนเข็มบูสเตอร์:
มีการฉี ดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์เป็ นเข็มกระตุน้ เดียวอย่างน้อย 2 เดือนหลังจาก:
• การฉี ดวัคซีนเข็มหลักเป็ นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบโมโนเวเลนต์ที7ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิแล้ว หรื อ
• การรับเข็มกระตุน้ ล่าสุ ดเป็ นวัคซีนโควิด-19 แบบโมโนเวเลนต์ที7ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิแล้ว
วัคซีนนี3อาจไม่ให้การป้องกันได้ทุกคน
ใครไม่ ควรรับการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรื อวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
บุตรของคุณไม่ควรได้รับวัคซีนเหล่านี3หากบุตรของคุณ:
• มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงหลังจากที7ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ครั3งก่อน
• มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงต่อส่ วนผสมใดๆ ในวัคซีนเหล่านี3
วัคซีนเหล่ านีมM สี ่ วนผสมอะไรบ้ าง
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
รวมถึงส่ วนประกอบดังต่อไปนี3: 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), โทรเมทามีน, โทรเมทามีน
ไฮโดรคลอไรด์, ซูโครส และโซเดียมคลอไรด์
เคยมีการใช้ วคั ซีนเหล่ านีมM าก่ อนหรื อไม่
ในการศึกษาวิจยั ทางคลินิก บุคคลที7มีอายุ 5 ถึง 11 ปี ประมาณ 3,100 คนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทคอย่างน้อย 1 เข็ม
มีคนหลายล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ภายใต้ EUA ตั3งแต่วนั ที7 11 ธันวาคม 2020
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ในการทดลองทางคลินิก บุคคลประมาณ 300 คนที7มีอายุมากกว่า 55 ปี ได้รับวัคซีนไบวาเลนต์หนึ7งเข็ม ซึ7งแตกต่างจากวัคซีนป้องกันโควิด-19
ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ตรงที7มีองค์ประกอบโอไมครอนที7ต่างกัน
วัคซีนเหล่ านีมM ปี ระโยชน์ อะไรบ้ าง
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทคได้แสดงให้เห็นว่าป้องกันโรคโควิด 19 ได้ FDA ได้อนุญาตให้มีการฉี ดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์เพื7อการป้องกันโควิด-19 ที7เกิดจากไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพันธุ์โอไมครอนได้ดีข3 ึน
ขณะนี3ยงั ไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด
วัคซีนเหล่ านีมM คี วามเสี> ยงอะไรบ้ าง
มีโอกาสน้อยมากที7วคั ซีนเหล่านี3อาจก่อทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง
อาการแพ้อย่างรุ นแรงนั3นมักเกิดขึ3นภายในระยะเวลาไม่กี7นาทีถึงหนึ7งชัว7 โมงหลังจากที7ได้รับการฉี ดวัคซีน ด้วยเหตุผลนี3
ผูใ้ ห้บริ การวัคซีนของบุตรของคุณอาจขอให้บุตรของคุณอยู่ ณ สถานที7ที7บุตรของคุณได้รับวัคซีนเพื7อเฝ้าติดตามอาการหลังฉี ดวัคซีน
สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุ นแรงอาจรวมถึง:
• หายใจลําบาก
• ใบหน้าและลําคอบวม
• หัวใจเต้นเร็ ว
• มีผนื7 ขึ3นทัว7 ร่ างกาย
• เวียนศีรษะและอ่อนแรง
กล้ามเนื3อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื3อหัวใจ) และเยือ7 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของ บุนอกหัวใจ) เกิดขึ3นในบางคนที7ได้รับ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ กับบุคคลเหล่านี3
ส่ วนใหญ่จะมีอาการเริ7 มขึ3นภายในระยะเวลาไม่กี7วนั หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที7สอง ซึ7งมีโอกาสน้อยมากที7จะเกิดอาการดังที7กล่าวมานี3
คุณควรไปพบแพทย์ทนั ที หากบุตรของคุณมีอาการใด ๆ ดังต่อไปนี3หลังจากได้รับวัคซีน:
• อาการเจ็บหน้าอก
• หายใจถี7
• รู ้สึกหัวใจเต้นเร็ ว กระพือปี ก หรื อหัวใจเต้นแรง
ผลข้างเคียงที7ได้รับรายงานจากการได้รับวัคซีนเหล่านี3ยงั รวมไปถึง:
• อาการแพ้อย่างรุ นแรง
• ปฏิกิริยาการแพ้ที7ไม่รุนแรง เช่น ผืน7 คัน ลมพิษ หรื อใบหน้าบวม
• กล้ามเนื3อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื3อหัวใจ)
• เยือ7 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ7 บุนอกหัวใจ)
• ปวดบริ เวณที7ฉีด
• อ่อนเพลีย
• ปวดศีรษะ
• ปวดกล้ามเนื3อ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หนาวสัน7
ปวดข้อ
ไข้
บริ เวณที7ฉีดบวม
รอยแดงบริ เวณที7ฉีด
คลื7นไส้
รู ้สึกไม่สบาย
ต่อมนํ3าเหลืองบวม (ต่อมนํ3าเหลืองโต)
ความอยากอาหารลดลง
ท้องเสี ย
อาเจียน
ปวดแขน
หน้ามืดซึ7งเกิดจากการฉี ดวัคซีน

สิ7 งเหล่านี3อาจไม่ใช่ผลข้างเคียงที7เป็ นไปได้ท3 งั หมดของวัคซีนเหล่านี3 อาจเกิดผลข้างเคียงที7ร้ายแรงและไม่คาดคิด
ยังคงมีการศึกษาผลข้างเคียงที7เป็ นไปได้ท3 งั หมดของวัคซีนเหล่านี3
ฉันควรทําอย่ างไรเกีย> วกับผลข้ างเคียง
หากบุตรของคุณเกิดปฏิกิริยาการแพ้ที7รุนแรง โปรดโทรศัพท์ไปที7หมายเลข 9-1-1 หรื อไปโรงพยาบาลที7ใกล้ที7สุด
ติดต่อผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนหรื อผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพของบุตรของคุณหากบุตรของคุณเกิดผลข้างเคียงใดๆ ที7รบกวนบุตรของคุณหรื อไม่หายไป
รายงานผลข้างเคียงของวัคซีนต่อ FDA / CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) หมายเลขโทรฟรี ของ VAERS คือ 1-800822-7967 หรื อรายงานทางออนไลน์ที7 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดรวม “EUA สําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ –
ไบโอเอ็นเทค" หรื อ "EUA สําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์” ลงในบรรทัดแรกของช่อง # 18
ของแบบฟอร์มรายงาน
นอกจากนี3คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงไปยัง Pfizer Inc. ได้ตามข้อมูลติดต่อที7ให้ไว้ดา้ นล่าง
เว็บไซต์

เบอร์ แฟกซ์

เบอร์ โทรศัพท์

www.pfizersafetyreporting.com

1-866-635-8337

1-800-438-1985

คุณอาจได้รับตัวเลือกในการลงทะเบียน v-safe V-safe คือเครื7 องมือเพื7อการให้ขอ้ มูลแบบภาคสมัครใจบนสมาร์ทโฟน
โดยจะใช้การส่ งข้อความและการสํารวจบนเว็บในการติดตามผลกับผูท้ ี7ได้รับวัคซีนเพื7อระบุผลข้างเคียงที7เป็ นไปได้หลังจากที7ได้รับวัคซีนป้อง
กันโควิด 19 V-safe ถามคําถามที7ช่วย CDC ตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน โควิด-19 นอกจากนี3 V-safe
ยังมีการแจ้งเตือนวัคซีนเข็มที7สอง หากจําเป็ น และ
การติดตามผลแบบสดทางโทรศัพท์โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริ กา
หากผูเ้ ข้าร่ วมรายงานว่าได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพอย่างมีนยั สําคัญหลังจากที7ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19
สําหรับข้อมูลเพิ7มเติมเกี7ยวกับวิธีการลงทะเบียน โปรดไปที7: www.cdc.gov/vsafe

5

ปรับปรุ ง: 12 ตุลาคม 2022

จะทําอย่ างไรหากฉันตัดสิ นใจทีจ> ะไม่ ให้ บุตรของฉันเข้ ารับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค
หรื อวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
ภายใต้ EUA มีตวั เลือกว่าจะรับหรื อปฏิเสธวัคซีนใด ๆ เหล่านี3กไ็ ด้
การที7คุณตัดสิ นใจไม่ให้บุตรของคุณรับวัคซีนเหล่านี3จะไม่เปลี7ยนมาตรฐานการรักษาพยาบาลของบุตรของคุณ
มีทางเลือกอื>นอีกไหมสํ าหรับการป้ องกันโควิด -19 นอกเหนือจากวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรื อวัคซีนป้ องกันโควิด-19
ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
อาจมีวคั ซีนอื7นๆ อยูภ่ ายใต้ EUA ที7ป้องกันโควิด-19 ซึ7งรวมถึงวัคซีนไบวาเลนต์ที7มีองค์ประกอบโอไมครอนของไวรัสซาร์ส-โควี-2
บุตรของฉันสามารถรับวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรื อวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
ร่ วมกับวัคซีนอื>นๆ ได้ หรื อไม่
ยังไม่ได้มีการส่ งข้อมูลให้กบั ทาง FDA ว่าด้วยเรื7 องของการใช้วคั ซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค หรื อวัคซีนป้องกันโควิด-19
ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ร่ วมกับวัคซีนอื7นๆ หากคุณกําลังพิจารณาให้บุตรของคุณรับ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค หรื อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์ ร่ วมกับวัคซีนอื7น
โปรดปรึ กษาผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของบุตรของคุณเพื7อหาทางเลือก
ฉันควรทําอย่ างไรถ้ าบุตรของฉันมีภูมคิ ุ้มกันบกพร่ อง
ถ้าบุตรของคุณมีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง คุณอาจได้รับตัวเลือกให้บุตรของคุณได้รับวัคซีนเข็มที7สามในชุดหลักของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ –
ไบโอเอ็นเทค
บุคคลที7มีอายุ 5 ถึง 11 ปี อาจได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้ เป็ นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ – ไบโอเอ็นเทค ชนิดไบวาเลนต์
การให้วคั ซีนอาจไม่สามารถให้ภูมิคุม้ กันโควิด-19 ที7สมบูรณ์ในผูท้ ี7มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง และคุณควร
ให้บุตรของคุณใช้วธิ ีป้องกันทางกายภาพต่อไปเพื7อช่วยป้องกันโควิด-19 นอกจากนี3
คนใกล้ชิดของบุตรของคุณควรฉี ดวัคซีนตามความเหมาะสม
จะทําอย่ างไรหากตัMงครรภ์ หรื อให้ นมบุตร
หากบุตรของคุณกําลังตั3งครรภ์หรื อให้นมบุตรโปรดปรึ กษาทางเลือกกับผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุ ขภาพของคุณ
วัคซีนเหล่ านีจM ะทําให้ บุตรของฉันติดโควิด-19 หรื อไม่
ไม่ วัคซีนเหล่านี3ไม่มีไวรัสซาร์ส-โควี-2 และไม่สามารถทําให้บุตรของคุณติดโควิด-19 ได้
เก็บบัตรการเข้ ารับการฉีดวัคซีนของบุตรของคุณไว้
เมื7อบุตรของคุณได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั3งแรก คุณจะได้รับบัตรการเข้ารับการฉี ดวัคซีน
อย่าลืมนําบัตรนี3ติดตัวมาด้วยเมื7อบุตรของคุณกลับมารับวัคซีนเข็มถัดไป
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ข้ อมูลเพิม> เติม
หากคุณมีคาํ ถาม โปรดเยีย7 มชมเว็บไซต์หรื อโทรไปที7หมายเลขโทรศัพท์ที7ให้ไว้ดา้ นล่าง
หากต้องการเข้าถึงเอกสารข้อเท็จจริ งล่าสุ ดโปรดสแกนรหัส QR ที7ให้ไว้ดา้ นล่าง
เว็บไซต์ ระดับโลก
www.cvdvaccine.com

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

ฉันจะเรียนรู้ เพิม> เติมได้ อย่ างไร
• สอบถามผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนของคุณ
• เยีย7 มชม CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• เยีย7 มชม FDA ที7 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization
• ติดต่อแผนกสาธารณสุ ขในพื3นที7หรื อรัฐของคุณ
จะมีการบันทึกข้ อมูลการฉีดวัคซีนของบุตรของฉันทีใ> ด
ผูใ้ ห้บริ การวัคซีนอาจรวมข้อมูลการฉี ดวัคซีนของบุตรของคุณไว้ในระบบข้อมูลการสร้างภูมิคุม้ กัน (IIS) ของรัฐ/ท้องถิ7นของคุณ หรื อระบบอื7น ๆ
ที7กาํ หนด เพื7อให้แน่ใจว่าบุตรของคุณได้รับวัคซีนเดิมเมื7อบุตรของคุณกลับมารับวัคซีนครั3งที7สองของชุดหลัก สําหรับข้อมูลเพิ7มเติมเกี7ยวกับ IISs
เยีย7 มชมที7 IIS: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
ฉันจะถูกเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 เหล่ านีหM รื อไม่
ไม่ ณ ขณะนี3ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากคุณสําหรับค่าวัคซีน
และคุณไม่อาจถูกเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดการวัคซีนที7คุณต้องจ่ายเองหรื อค่าธรรมเนียมอื7นใดหากได้รับเพียงวัคซีนป้องกันโควิด-19
อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนอาจขอเงินชดเชยที7เหมาะสมจากโปรแกรมหรื อแผนงานที7ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการบริ หารวัคซีนป้องกันโควิ
ด-19 สําหรับผูร้ ับวัคซีน (ประกันส่ วนตัว, Medicare, Medicaid, ส่ วนบริ หารมนุษย์และด้านบริ การ [HRSA] โปรแกรมสําหรับ
ผูร้ ับที7ไม่ได้ประกันตนจากโรคโควิด-19)
ฉันจะรายงานกรณีการฉ้ อโกงทีถ> ูกกล่ าวหาได้ ทไี> หน
บุคคลที7ตระหนักถึงการละเมิดที7อาจเกิดขึ3นกับข้อกําหนดของโปรแกรมการฉี ดวัคซีน โควิด-19ของ CDC
ได้รับการสนับสนุนให้รายงานไปยังสํานักงานผูต้ รวจการทัว7 ไปกระทรวงสาธารณสุ ขและบริ การมนุษย์ของสหรัฐอเมริ กาที7 1-800-HHS-TIPS
หรื อที7
1-800-HHS-TIPS หรื อ https://TIPS.HHS.GOV
โปรแกรมชดเชยการบาดเจ็บตามมาตรการรับมือคืออะไร
โปรแกรมชดเชยการบาดเจ็บตามมาตรการรับมือ (CICP) คือโปรแกรมของรัฐบาลกลางที7อาจช่วยออกค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเฉพาะอื7นๆ
ของ
7

ปรับปรุ ง: 12 ตุลาคม 2022

ผูท้ ี7ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากยาหรื อวัคซีนบางชนิด รวมทั3งวัคซีนเหล่านี3ดว้ ย โดยทัว7 ไปจะต้องยืน7 คําร้องต่อ CICP ภายในหนึ7ง (1)
ปี นับจากวันที7ได้รับวัคซีน หากต้องการเรี ยนรู ้เพิ7มเติมเกี7ยวกับโปรแกรมนี3 โปรดไปที7 www.hrsa.gov/cicp/ หรื อโทร 1-855-266-2427
อํานาจตามมาตรการฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร
EUA คือ กลไกที7ช่วยอํานวยความสะดวกในเรื7 องของการมีให้ใช้ได้และการนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาใช้งาน รวมทั3งวัคซีนต่างๆ
ในช่วงระหว่างที7มีการประกาศภาวะฉุกเฉิ นทางด้านสาธารณสุ ข อาทิ การระบาดของโควิด-19 ในปั จจุบนั
การอนุมตั ิให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นนั3นได้รับการสนับสนุนจากประกาศโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสุ ขภาพและบริ การมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริ กาที7วา่ ส
ถานการณ์มีอยูน่ 3 นั ดําเนินไปเพื7อพิสูจน์เหตุฉุกเฉิ นเพื7อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด-19
ผลิตภัณฑ์ที7ได้รับอนุมตั ิให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นไม่ได้ผา่ นการตรวจทบทวนจาก FDA แบบเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที7ได้รับอนุมตั ิจาก FDA
องค์การอาหารและยาอาจออก EUA เมื7อตรงตามเกณฑ์บางอย่าง ซึ7งรวมถึงการไม่มีทางเลือกอื7นที7เพียงพอ ได้รับการอนุมตั ิ และพร้อมใช้งาน
นอกจากนี3 การตัดสิ นใจของ FDA อิงจากผลรวมของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที7แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาจมีประสิ ทธิภาพในการป้องกันโควิด-19
ในช่วงการระบาดของโควิด-19
และผลประโยชน์ที7ทราบและอาจเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์มีมากกว่าความเสี7 ยงที7ทราบและอาจเกิดขึ3นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ท3 งั หมดนี3จึงจะนํามาใช้ในระหว่างการระบาดใหญ่ของ
โรคโควิด 19 ได้
EUA มีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาของการประกาศเกี7ยวกับโควิด-19 EUA ที7แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการใช้ผลิตภัณฑ์น3 ีในกรณี ฉุกเฉิ น
เว้นแต่จะยุติหรื อเพิกถอน (หลังจากนั3นผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกใช้อีกต่อไป)

ผลิตเพื7อ
บริ ษทั ไบโอเอ็นเทค แมนูแฟคเจอริ7 จํากัด (BioNTech
Manufacturing GmbH) Ander Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

ผลิตโดย
บริ ษทั ไฟเซอร์ นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 10017
LAB-1486-6.2i
ปรับปรุ ง: 12 ตุลาคม 2022
สแกนเพื(อบันทึกว่าเอกสารข้อมูลนี8ได้ถูกมอบใ
ห้แก่ผรู้ ับวัคซีนสําหรับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์/ระบบข้อมูลการสร้างภูมิคมุ้ กัน

GDTI: 0886983000424
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