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ส ำหรับอำยุ 6 เดือนถึง 5 ปี 

เอกสำรข้อเท็จจริงส ำหรับผู้รับกำรดูแลและผู้ให้กำรดูแล 
กำรอนุญำตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส ำหรับวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์  

(ต้นฉบับและโอไมครอน BA.4/BA.5) เพื่อป้องกันโรคโคโรนำไวรัส 2019 (โควิด-19) 
 
 

 

 

บุตรของคุณสำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 หรือวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ (ต้นฉบับและโอไมครอน BA.4/BA.5) 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ เพื่อป้องกันโรคโคโรนำไวรัส 2019 (โควิด-19) ท่ีเกิดจำกไวรัสซำร์ส-โควี-2 
 

เอกสำรช้ีแจงข้อมูลส ำหรับผู้รับและผู้ดูแลฉบับนี้ประกอบด้วยเอกสำรข้อมูลส ำหรับวัคซีนโมเดอร์นำ โควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 
ชนิดไบวำเลนต์ ท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้ในบุคคลท่ีมีอำยุ 6 เดือน ถึง 5 ปี1

 

 

วัคซีนโมเดอร์นำ โควิด-19 ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) จำก FDA เพื่อให้: 

• วัคซีนหลักชุดสองเข็มในบุคคลท่ีมีอำยุ 6 เดือนถึง 5 ปี และ 
• วัคซีนหลักเข็มท่ีสำมในบุคคลท่ีมีอำยุ 6 เดือนถึง 5 ปีและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบำงชนิด 

 

วัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ได้รับ EUA จำก FDA เพื่อให้วัคซีนเข็มกระตุ้นจ ำนวนเข็มเดียวในบุคคลท่ีมีอำยุ 6 เดือนถึง 5 ปี อย่ำง
น้อย 2 เดือนหลังจำกท่ีได้รับวัคซีนชุดหลักเป็นวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ครบแล้ว 

 

วัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ไม่ได้รับอนุมัติจำก FDA ส ำหรับกำรใช้ในบุคคลท่ีมีอำยุ 6 เดือนถึง 5 ปี 

 

เอกสารขอ้เท็จจริงฉบบัน้ีมีขอ้มูลที่จะช่วยให้คุณเขา้ใจถึงความเส่ียงและประโยชน์ของวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 และวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 
ชนิดไบวาเลนต์ ซ่ึงบุตรของคุณอาจไดรั้บเน่ืองจากขณะน้ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 พูดคุยกบัผูใ้ห้บริการวคัซีนของบุตรของคุณหากคุณมี
ค าถามใด ๆ 

 

วคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 และวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ อาจไม่ให้การป้องกนักบัทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 คุณอาจไดร้ับเอกสารช้ีแจงขอ้มูลฉบับน้ีแมว่้าบุตรของคุณจะมีอายุ 6 ปี เด็กที่จะมีอายุจาก 5 ปี เป็น 6 ปีระหว่างการไดร้ับวคัซีนแต่ละเข็มในชุดหลกัอาจไดร้ับวคัซีนอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีเป็นเข็มใด 

ๆ: (1) วคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ที่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที่มีอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี หรือ (2) วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ที่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้ในบุคคลที่มีอายุ 6 ปีถึง 11 ปี 
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เอกสารขอ้เท็จจริงน้ีอาจมีการปรับปรุง ส าหรับขอ้มูลขอ้เท็จจริงล่าสุด โปรดไปที่ www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 
 

ส่ิงท่ีคุณต้องทรำบก่อนท่ีบุตรของจะได้รับวัคซีนน้ี  
 

โรคโควิด 19 คืออะไร 
โรคโควิด-19 เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาที่มีช่ือว่า SARS-CoV-2 และเช้ือไวรัสโคโรนาประเภทน้ีไม่เคยมีการพบมาก่อน คุณอาจไดรั้บเช้ือโรคโควิด-19 ผา่น
การสัมผสักบับุคคลอื่นที่มีเช้ือไวรัสน้ี ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจที่อาจส่งผลกระทบต่ออวยัวะอื่นๆ ผูท้ี่ติดเช้ือโควิด-19 มีหลากหลาย
อาการที่มีการรายงาน โดยมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรง อาการอาจปรากฏข้ึน 2 ถึง 14 วนัหลงัจากสัมผสักบัไวรัส อาการอาจรวมถึง มีไข้
หรือหนาวส่ัน ไอหายใจถี่ความเหน่ือยลา้ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือหรือร่างกายปวดหัว การสูญเสียรสชาติหรือกลิ่นใหม่เจ็บคอความแออดัหรือน ้ามูกไหลคลื่นไส้
หรืออาเจียนทอ้งร่วง 

 

วัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
วคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ถูกผลิตข้ึนในลกัษณะเดียวกบัวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 แต่มีส่วนประกอบโอไมครอนเพ่ือช่วยป้องกนั
โควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 สายพนัธ์ุโอไมครอน 

 

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

 

คุณควรกล่ำวถึงอะไรกับผู้ให้บริกำรวัคซีนของบุตรของคุณก่อนท่ีบุตรของคุณจะได้รับวัคซีนใด ๆ เหล่ำนี้ 
แจง้ให้ผูใ้ห้บริการวคัซีนของบุตรของคุณทราบเก่ียวกบัโรคประจ าตวัทั้งหมดของบุตรของคุณ รวมถึงว่าบุตรของคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปน้ีหรือไม่: 

• มีอาการแพ ้

• Myocarditis (การอกัเสบของกลา้มเน้ือหัวใจ) หรือเย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของเย่ือบุภายนอกหัวใจ) 

• เป็นไข ้
• โรคเลือดออกหรือเลือดบางลง 
• ภูมิคุม้กนับกพร่องหรือก าลงัใชย้าที่มีผลต่อระบบภูมิคุม้กนัของบุตรของคุณ 

• ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 อีกชนิดไปแลว้ 
• เคยเป็นลมระหว่างการฉีดยา 

 

ใครไม่ควรได้รับวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 และวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ 

บุตรของคุณไม่ควรไดรั้บวคัซีนเหล่าน้ีหากบุตรของคุณ: 
• มีอาการแพอ้ย่างรุนแรงหลงัจากที่ไดรั้บวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 คร้ังก่อน 

• มีอาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อส่วนผสมใดๆ ในวคัซีนเหล่าน้ี 

 

วัคซีนเหล่ำนี้มีส่วนผสมอะไรบ้ำง 
วคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 และวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์มีส่วนผสมดงัต่อไปน้ี: กรดไรโบนิวคลีอิกเมสเซนเจอร์ (mRNA), ลปิิด  

(SM-102, โพลีเอทิลีนไกลคอล [PEG] 2000 ไดมอริสโตอิล กลีเซอรอล [DMG], คอเลสเตอรอล และ 1,2-ดิสเทียโรอิล-เอสเอ็น-กลีเซอโร-3-ฟอสโฟโคลีน 
[DSPC]), โทรเมทามีน,  โทรเมทามีน ไฮโดรคลอไรด์, กรดอะซิติก, โซเดียมอะซิเตท ไตรไฮเดรตและซูโครส 

 

มีกำรให้วัคซีนเหล่ำนี้อย่ำงไร 
จะมีการให้วคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 หรือวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์แก่บุตรของคุณในรูปวคัซีนฉีดเขา้ในกลา้มเน้ือ 

 

  

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
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วคัซีนชุดหลกั: จะฉีดวคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 เป็นชุด 2 เข็ม แต่ละเข็มห่างกนั 1 เดือน อาจมีการให้วคัซีนเข็มที่ 3 อย่างน้อย 1 เดือนหลงัจาก
วคัซีนเข็มที่สองส าหรับผูท้ี่ไดรั้บการพิจารณาว่ามีภูมิคุม้กนับกพร่องบางชนิด 

 

เข็มกระตุน้: จะฉีดวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์เป็นเข็มกระตุน้เข็มเดียวอย่างน้อย 2 เดือนหลงัจากไดรั้บวคัซีนชุดหลกัเป็นวคัซีนโมเดอร์นา 
โควิด-19 ครบแลว้ 

 

เคยมีกำรใช้วัคซีนเหล่ำนี้มำก่อนหรือไม่ 

บุคคลอายุ 6 เดือนข้ึนไปมากกว่าลา้นคนเคยไดรั้บวคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 ภายใต ้EUA ในการศึกษาวิจยัทางคลินิก บุคคลที่มีอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
ประมาณ 5,000 คนไดรั้บวคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ในการศึกษาวิจยัทางคลินิกโครงการอื่น บุคคลที่มีอายุ 6 ปีถึง 11 ปีประมาณ 
4,000 คน และบุคคลที่มีอายุ 12 ปีข้ึนไป 30,000 คนไดรั้บวคัซีนโมเดอร์นา โควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม 

 

บุคคลอายุ 6 ปีข้ึนไปมากกวา่ลา้นคนไดรั้บวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ (ตน้ฉบบัและโอไมครอน BA.4/BA.5) ภายใต ้EUA ในการ
ทดลองทางคลินิก บุคคลประมาณ 400 คนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปไดรั้บวคัซีนไบวาเลนต์หน่ึงเข็ม ซ่ึงแตกต่างจากวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวา
เลนต์ตรงที่มีองค์ประกอบโอไมครอนที่ต่างกนั 

 

วัคซีนเหล่ำนี้มีประโยชน์อะไรบ้ำง 
วคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ไดแ้สดงให้เห็นว่าป้องกนัโรคโควิด 19 ได ้FDA ไดอ้นุญาตให้มีการฉีดวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์เพ่ือการ
ป้องกนัโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพนัธ์ุโอไมครอนไดดี้ข้ึน 

 

ขณะน้ียงัไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกนัโควิด-19 แต่อย่างใด 
 

วัคซีนเหล่ำนี้มีควำมเส่ียงอะไรบ้ำง 
มีโอกาสน้อยมากที่วคัซีนอาจก่อท าให้เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง อาการแพอ้ย่างรุนแรงน้ันมกัเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่ก่ีนาทีถึงหน่ึงชัว่โมง
หลงัจากที่ไดรั้บการฉีดวคัซีน ดว้ยเหตุผลน้ี ผูใ้ห้บริการวคัซีนของบุตรของคุณอาจขอให้บุตรของคุณอยู่ ณ สถานที่ทีบุ่ตรของคุณไดรั้บวคัซีนเพ่ือเฝ้า
ติดตามอาการหลงัฉีดวคัซีน สัญญาณของอาการแพอ้ย่างรุนแรงอาจรวมถึง: 

• หายใจล าบาก 
• ใบหน้าและล าคอบวม 
• หัวใจเตน้เร็ว 
• มีผื่นข้ึนทัว่ร่างกาย 
• เวียนศีรษะและอ่อนแรง 
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กลา้มเน้ือหัวใจตาย (การอกัเสบของกลา้มเน้ือหัวใจ) และเย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของเย่ือบุนอกหัวใจ) ไดเ้กิดข้ึนในบางคนทีไ่ดรั้บวคัซีนโมเดอร์นาโค
วิด-19 และวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ในรายส่วนใหญ่ในจ านวนน้ี อาการจะเร่ิมตน้ภายในไม่ก่ีวนัที่ไดรั้บวคัซีน ซ่ึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิด
อาการดงัที่กล่าวมาน้ี คุณควรเขา้รับการดูแลทางการแพทยท์นัทีหากบุตรของคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปน้ีหลงัจากทีไ่ดรั้บวคัซีน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 2 
สัปดาห์หลงัจากที่บุตรของคุณไดรั้บวคัซีนเข็มใด ๆ: 

• อาการเจ็บหน้าอก 
• หายใจถี่หรือหายใจล าบาก 
• รู้สึกหัวใจเตน้เร็ว กระพือปีก หรือหัวใจเตน้แรง 
• หน้ามืด 
• อารมณ์หงุดหงิดผิดปกติหรือต่อเน่ือง 
• ด่ืมนม/ทานอาหารไดไ้ม่ดีอย่างผิดปกติหรือต่อเน่ือง 
• เหน่ือยลา้หรือไม่มีพลังงานอย่างผิดปกติหรือต่อเน่ือง 
• อาเจียนต่อเน่ือง 
• ปวดทอ้งต่อเน่ือง 
• ผิวหนังเยน็และซึดผิดปกติหรือต่อเน่ือง 

 

ผลขา้งเคียงที่ไดรั้บรายงานในการทดลองทางคลินิกกบัวคัซีนเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
• ปฏิกิริยาในบริเวณที่ฉีด: ปวด เจ็บ และบวมที่ต่อมน ้าเหลืองที่แขนขา้งเดียวกบัที่ฉีดหรือในขาหนีบ แดง และบวม (ผิวหนังแข็ง) 

• ผลขา้งเคียงทัว่ไป: เหน่ือยลา้ ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือ หนาวส่ัน คลื่นไส้และอาเจียน ไข ้ปวดขอ้ อารมณ์หงุดหงิด/ร้องไห้ ง่วงซึม 
และเบื่ออาหาร 

 

ผลขา้งเคียงที่ไดรั้บรายงานระหว่างการใชว้คัซีนภายหลงัการอนุญาตไดแ้ก่: 
• อาการแพอ้ย่างรุนแรง 
• โรคลมพิษ (ผื่นคนั/ลมพิษ) 
• กลา้มเน้ือหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเน้ือหัวใจ) 
• เย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ (การอกัเสบของเย่ือบุนอกหัวใจ) 
• หน้ามืดซ่ึงเกิดจากการฉีดวคัซีน 

 

ส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่ใช่ผลขา้งเคียงที่เป็นไปไดท้ั้งหมดของวคัซีนเหล่าน้ี อาจเกิดผลขา้งเคียงที่ร้ายแรงและไม่คาดคิด ยงัคงมีการศึกษาผลขา้งเคียงที่
เป็นไปไดท้ั้งหมดของวคัซีนเหล่าน้ี 

 

ฉันควรท ำอย่ำงไรเก่ียวกับผลข้ำงเคียง 
หากบุตรของคุณเกิดปฏิกิริยาการแพท้ี่รุนแรง โปรดโทรศพัท์ไปที่หมายเลข 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุด 

 

ติดต่อผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนหรือผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของบุตรของคุณหากบุตรของคุณเกิดผลขา้งเคียงใดๆ ที่รบกวนบุตรของคุณหรือไม่หายไป 

 

รายงานผลขา้งเคียงจากวคัซีนต่อระบบกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกวัคซีน (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 

ขององค์กำรอำหำรและยำ/ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกำ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) หมายเลขโทร
ฟรีของ VAERS คือ 1-800-822-7967 หรือรายงานทางออนไลน์ที่ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดรวม “วคัซีนโมเดอร์นาโควิด-
19 ส าหรับ EUA" หรือ "วคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ส าหรับ EUA" ตามที่เห็นว่าเหมาะสมลงในบรรทดัแรกของช่อง # 18 ของ
แบบฟอร์มรายงาน 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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นอกจากน้ี คุณสามารถรายงานผลขา้งเคียงไปยงั ModernaTX, Inc. ที่ 1-866-MODERNA (1-866-663- 3762) 
 

คุณอาจไดรั้บตวัเลือกให้ลงทะเบียนใน  v-safe V-safe คือเคร่ืองมือเพ่ือการให้ขอ้มูลแบบภาคสมคัรใจบนสมาร์ทโฟน โดยจะใชก้ารส่งขอ้ความและการ
ส ารวจบนเวบ็ในการติดตามผลกบัผูท้ีไ่ดรั้บวคัซีนเพ่ือระบุผลขา้งเคียงที่เป็นไปไดห้ลงัจากที่ได้รับวคัซีนโควิด 19 V-safe ถามค าถามที่ช่วย CDC ตรวจสอบ
ความปลอดภยัของวคัซีนโควิด-19 V-safe ยงัให้การเตือนให้รับวคัซีน หากจ าเป็น และติดตามผลทางโทรศพัท์แบบสดโดย CDC หากผูเ้ขา้ร่วมรายงาน
ผลกระทบต่อสุขภาพที่มีนัยส าคญัหลงัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการลงทะเบียน โปรดไปที่: www.cdc.gov/vsafe 

 

จะท ำอย่ำงไรหำกฉันตัดสินใจท่ีจะไม่ให้บุตรของฉันเข้ำรับวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 หรือวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ 

ภายใต ้EUA มีตวัเลือกว่าจะรับหรือปฏิเสธวคัซีนก็ได ้การที่คุณตดัสินใจไม่ให้บุตรของคุณรับวคัซีนเหล่าน้ีจะไม่เปลี่ยนมาตรฐานการรักษาพยาบาล
ของบุตรของคุณ 

 

มีทำงเลือกอ่ืนอีกไหมส ำหรับกำรป้องกันโควิด -19 นอกเหนือจำกวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 หรือวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ 

ส าหรับวคัซีนชุดหลกัในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี อาจมีวคัซีนอื่นเพ่ือป้องกนัโรคโควิด-19 ภายใต ้EUA ส าหรับวคัซีนเข็มกระตุน้ในเด็กอายุ  

5 ปีที่ไดรั้บวคัซีนชุดหลกัเป็นวคัซีนโควิด-19 ที่ไดรั้บอนุญาตจาก FDA อาจมีวคัซีนชนิดไบวาเลนต์อื่นที่ประกอบดว้ยส่วนประกอบโอไมครอนของ
ไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 ภายใต ้EUA ส าหรับวคัซีนเข็มกระตุน้ในเด็กอายุ  

6 เดือนถึง 4 ปีทีไ่ดรั้บวคัซีนชุดหลกัเป็นวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 น้ัน จะมีเพียงวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ทีใ่ชไ้ดภ้ายใต ้EUA 

 

บุตรของฉันสำมำรถรับวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 หรือวัคซีนโมเดอร์นำโควิด-19 ชนิดไบวำเลนต์ ร่วมกับวัคซีนอ่ืน ๆ ได้หรือไม่ 

ยงัไม่ไดมี้การส่งขอ้มูลให้กบัทาง FDA ว่าดว้ยเร่ืองของการใชว้คัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 หรือวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ร่วมกบั
วคัซีนอื่น ๆ หากคุณก าลงัพิจารณาที่จะให้บุตรของคุณเขา้รับวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 หรือวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ ร่วมกบั
วคัซีนอื่น โปรดปรึกษาผูใ้ห้บริการดา้นการดูแลสุขภาพของบุตรของคุณเพ่ือหาทางเลือก 

 

ฉันควรท ำอย่ำงไรถ้ำบุตรของฉันมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  
ถา้บุตรของคุณมีภูมิคุม้กนับกพร่อง คุณอาจไดรั้บตวัเลือกให้บุตรของคุณไดรั้บวคัซีนเข็มที่สามในชุดหลกัเป็นวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 เด็กที่มี
ภูมิคุม้กนับกพร่องอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีที่ไดรั้บวคัซีนชุดหลกัเป็นวคัซีนโมเดอร์นาโควิด-19 ครบแลว้อาจไดรั้บวคัซีนเข็มกระตุน้เป็นวคัซีนโมเดอร์
นาโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ การฉีดวคัซีนอาจไม่สามารถให้ภูมิคุม้กนัโควิด-19 ที่สมบูรณ์ในผูท้ี่มีภูมิคุม้กนับกพร่อง และคุณควรให้บุตรของคุณใช้
วิธีป้องกนัทางกายภาพต่อไปเพ่ือช่วยป้องกนัโควิด-19 คนใกลชิ้ดของบุตรของคุณควรฉีดวคัซีนตามความเหมาะสม 

 

วัคซีนเหล่ำนี้จะท ำให้บุตรของฉันติดโควิด-19 หรือไม่ 

ไม่ วคัซีนเหล่าน้ีไม่มีไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 และไม่สามารถท าให้บุตรของคุณติดโควิด-19 ได ้

http://www.cdc.gov/vsafe
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เก็บบัตรกำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนของบุตรของคุณไว้ 
เม่ือบุตรของคุณไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 คร้ังแรก คุณจะไดรั้บบตัรการเขา้รับการฉีดวคัซีน อย่าลืมน าบตัรมาดว้ยเม่ือคุณกลบัมา 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

หากคุณมีค าถาม โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์หรือโทรไปที่หมายเลขโทรศพัท์ที่ให้ไวด้า้นล่าง หากตอ้งการเขา้ถึงเอกสารขอ้เท็จจริงล่าสุด

โปรดสแกนรหัส QR ที่ให้ไวด้า้นล่าง 

เว็บไซต์วัคซีนโมเดอร์นำ โควิด-19 หมำยเลขโทรศัพท์ 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 
 

 

1-866-MODERNA (1-866-663-3762) 

 

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่ำงไร 
• สอบถามผูใ้ห้บริการวคัซีน 

• 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 

• ติดต่อรัฐหรือแผนกสาธารณสุขในพ้ืนที่ของคุณ 

 

จะมีกำรบันทึกข้อมูลกำรฉีดวัคซีนของบุตรของฉันท่ีใด 

ผูใ้ห้บริการวคัซีนอาจรวมขอ้มูลการฉีดวคัซีนของบุตรของคุณไวใ้นระบบขอ้มูลการสร้างภูมิคุม้กนั (IIS) ของรัฐ/ทอ้งถิ่นของคุณ หรือระบบอื่น ๆ 

ที่ก าหนด ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั IISs เย่ียมชมที่ https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 
 

ฉันจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 เหล่ำนี้หรือไม่ 

ไม่ ณ ขณะน้ีผูใ้ห้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณส าหรับค่าวคัซีน และคุณไม่อาจถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนที่คุณตอ้งจ่าย
เองหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดหากไดรั้บเพียงวคัซีนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้บริการฉีดวคัซีนอาจขอรับเงินคืนจากโปรแกรมหรือแผนที่ครอบคลุม
ค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนโควิด-19 ส าหรับผูรั้บวคัซีน (บริษทัประกนัเอกชน, Medicare, Medicaid, โปรแกรมผูไ้ม่มีประกนัโควิด-19 ของ
หน่วยงานทรัพยากรและบริการสุขภาพ (Health Resources and Services Administration, HRSA) ส าหรับผูรั้บวคัซีนที่ไม่มีประกนั) 

 

ฉันจะรำยงำนกรณีกำรหลอกลวงท่ีสงสัยได้ท่ีใด 

บุคคลที่ทราบถึงการละเมิดขอ้ก าหนดของโครงการวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของ CDC ที่อาจเกิดข้ึน ควรรายงานต่อ Office of the Inspector 

General, U.S. Department of Health and Human Services, ที ่1-800-HHS-TIPS หรือ TIPS.HHS.GOV 

 

โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) คืออะไร 
โปรแกรมชดเชยการบาดเจ็บตามมาตรการรับมือ (CICP) คือโปรแกรมของรัฐบาลกลางที่อาจช่วยออกค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ้่ายเฉพาะอื่นๆ 
ของบุคคลบางกลุ่มที ่

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
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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ไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากยาหรือวคัซีนบางชนิด รวมทั้งวคัซีนเหล่าน้ีดว้ย โดยทัว่ไปจะตอ้งย่ืนค าร้องต่อ CICP ภายในหน่ึง (1) ปีนบัจากวนัทีไ่ดรั้บ
วคัซีน หากตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัโปรแกรมน้ี โปรดไปที่ www.hrsa.gov/cicp/ หรือโทร 1-855-266-2427 

 

อ ำนำจตำมมำตรกำรฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร 
EUA คือ กลไกที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการมีให้ใชไ้ดแ้ละการน าเอาผลิตภณัฑ์ทางการแพทยม์าใชง้าน รวมทั้งวคัซีนต่างๆ ในช่วง
ระหว่างที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข อาทิ การระบาดของโควิด-19 ในปัจจบุนั การอนุมติัให้ใชใ้นกรณีฉุกเฉินน้ันไดรั้บการ
สนับสนุนจากประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยแ์ห่งสหรัฐอเมริกาที่ว่าสถานการณ์มีอยู่น้ันด าเนินไปเพ่ือพิสูจน์เหตุ
ฉุกเฉินเพ่ือการใชย้าและผลิตภณัฑ์ชีวภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลิตภณัฑ์ที่ไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นกรณีฉุกเฉินไม่ไดผ้่านการตรวจ
ทบทวนจาก FDA แบบเดียวกบัผลิตภณัฑ์ที่ไดรั้บอนุมติัจาก FDA 

 

องค์การอาหารและยาอาจออก EUA เม่ือตรงตามเกณฑ์บางอย่าง ซ่ึงรวมถึงการไม่มีทางเลือกอื่นที่เพียงพอ ไดรั้บการอนุมติั และพร้อมใชง้าน 
นอกจากน้ี การตดัสินใจของ FDA อิงจากผลรวมของหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทีแ่สดงว่าผลิตภณัฑ์อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโควิด-19 

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และผลประโยชน์ที่ทราบและอาจเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ์มีมากกว่าความเส่ียงที่ทราบและอาจเกิดข้ึนของผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดน้ีจึงจะน ามาใชใ้นระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ได ้

 

EUA มีผลบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาของการประกาศเกี่ยวกบัโควิด-19 EUA ที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการใชผ้ลิตภณัฑ์น้ีในกรณีฉุกเฉิน เวน้แต่
จะยุติหรือเพิกถอน (หลงัจากน้ันผลิตภณัฑ์จะไม่ถูกใชอ้ีกต่อไป) 
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