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เอกสารชี)แจงข้อมูลสําหรับผู้รับวคัซีนและผู้ดูแล 
 

การอนุญาตให้ใช้ในกรณฉุีกเฉิน (EUA) สําหรับ 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเพืHอป้องกนัโรคตดิเชื)อไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควดิ-19) 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นไดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นผูที้?มีอาย ุ 18 ปีขึDนไปซึ?งไม่สามารถเขา้ถึงหรือไม่เหมาะสมทางคลินิกที?จะรับวคัซีนโควดิ 19 

ที?ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการรับรองจาก FDA ชนิดอื?น และสาํหรับผูที้?มีอาย ุ 18 ปีขึDนไปที?เลือกรับวคัซีนโควดิ 19 

ของแจนเซ่นเพราะจะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 หากเป็นชนิดอื?น วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นอาจก่อใหเ้กิดลิ?มเลือดที?มีระดบัของเกลด็เลือด 

(เซลลเ์มด็เลือดที?ช่วยร่างกายของท่านใหห้ยดุเลือดไหล) ตํ?า ซึ? งอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติ 
 
ท่านกาํลงัไดรั้บการเสนอใหรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเพื?อป้องกนัโรคติดเชืDอไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ซึ? งเกิดจากเชืDอ SARS-CoV-2 

เพราะขณะนีDกาํลงัมีการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ 19 
 
เอกสารขอ้เทจ็จริงนีDประกอบดว้ยขอ้มูลที?จะช่วยใหท่้านเขา้ใจความเสี?ยงและประโยชนข์องการรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นอาจใหก้ารป้องกนัการติดเชืDอโรคโควดิ 19 แก่ท่าน 

 
โปรดอ่านเอกสารชีDแจงขอ้มูลนีD เพื?อดูขอ้มูลเกี?ยวกบัวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น โปรดพดูคุยกบัผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนหากท่านมีคาํถามใด ๆ 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นไดรั้บ EUA จาก FDA เพื?อใหใ้นขนาดต่อไปนีDกบัผูที้?มีอาย ุ 18 

ปีขึDนไปซึ?งไม่สามารถเขา้ถึงหรือไม่เหมาะสมทางคลินิกที?จะรับวคัซีนโควดิ 19 ที?ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการรับรองจาก FDA ชนิดอื?น 

และสาํหรับผูที้?มีอาย ุ18 ปีขึDนไปที?เลือกรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเพราะจะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 หากเป็นชนิดอื?น 
 
• วคัซีนหลกัจาํนวนหนึ?งเขม็ 

 
• วคัซีนเขม็กระตุน้จาํนวนหนึ?งเขม็หลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนชุดหลกัเป็นวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นครบถว้น 

 
• วคัซีนเขม็กระตุน้จาํนวนหนึ?งเขม็หลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนหลกัเป็นวคัซีนโควดิ 19 ที?ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการอนุมติัชนิดอื?น 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นอาจไม่ใหก้ารป้องกนักบัทุกคน 

 
เอกสารชีDแจงขอ้มูลนีDอาจมีการปรับปรุงขอ้มูล หากตอ้งการดูเอกสารชีDแจงขอ้มูลฉบบัล่าสุด โปรดเยี?ยมชม www.janssencovid19vaccine.com 
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สิHงทีHท่านต้องทราบก่อนทีHจะได้รับวคัซีนนี)  

โรคโควดิ 19 คืออะไร 

โรคโควดิ 19 เกิดจากเชืDอไวรัสโคโรนาที?มีชื?อวา่ SARS-CoV-2 และเชืDอไวรัสโคโรนาประเภทนีDไม่เคยมีการพบมาก่อน ท่านอาจไดรั้บเชืDอโรคโควดิ 

19 ผา่นการสมัผสักบับุคคลอื?นที?มีเชืDอไวรัสนีD  โดยหลกัแลว้โรคนีD เป็นความเจบ็ป่วยของระบบทางเดินหายใจที?สามารถส่งผลต่ออวยัวะอื?น ๆ ได ้

มีรายงานวา่ผูที้?เป็นโรคโควดิ 19 มีอาการที?หลากหลาย ตัDงแต่อาการเลก็นอ้ยไปจนถึงความเจบ็ป่วยรุนแรง ซึ? งอาการอาจปรากฏขึDน 2 ถึง 14 

วนัหลงัจากที?ไดรั้บสมัผสักบัเชืDอไวรัส อาการที?พบไดบ่้อยอาจรวมถึง: ไขห้รือหนาวสั?น ไอ หายใจลาํบาก เหนื?อยลา้ 

ปวดกลา้มเนืDอหรือปวดเมื?อยเนืDอตวั ปวดศีรษะ เกิดการสูญเสียการรับกลิ?นหรือรับรส เจบ็คอ คดัจมูกหรือนํDามูกไหล คลื?นไสห้รืออาเจียน ทอ้งเสีย 
 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นคืออะไร 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นคือวคัซีนที?ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัซึ? งอาจป้องกนัโรคโควดิ 19 ได ้

 
ภายใต ้ EUA ทาง FDA ไดอ้นุญาตใหใ้ชว้คัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นไดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินเพื?อป้องกนัโรคโควดิ 19 ในผูที้?มีอาย ุ 18 

ปีขึDนไปซึ?งไม่สามารถเขา้ถึงหรือไม่เหมาะสมทางคลินิกที?จะรับวคัซีนโควดิ 19 ที?ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการรับรองจาก FDA ชนิดอื?น 

และสาํหรับผูที้?มีอาย ุ18 ปีขึDนไปที?เลือกรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเพราะจะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 หากเป็นชนิดอื?น 
 
หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ?มเติมเกี?ยวกบัการอนุญาตผลิตภณัฑใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน โปรดดูที?หวัขอ้ “การอนุญาตผลติภณัฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(EUA) คืออะไร” ที?ส่วนทา้ยของเอกสารชีDแจงขอ้มูลฉบบันีD 
 
ท่านควรระบุสิHงใดกบัผู้ให้บริการฉีดวคัซีนของท่านก่อนทีHท่านจะรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

 
แจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนทราบเกี?ยวกบัภาวะทางการแพทยท์ัDงหมดของท่าน ซึ? งรวมถึงขอ้มูลวา่ท่าน: 

 
• มีการแพใ้ด ๆ หรือไม่ 

• เป็นไขห้รือไม่ 

• มีภาวะเลือดออกผดิปกติหรือกาํลงัใชย้าลดการแขง็ตวัของเลือดหรือไม่ 

• เคยมีเกลด็เลือดตํ?า (เซลลเ์มด็เลือดที?ช่วยใหร่้างกายหยดุเลือดไหล) 

• มีความผดิปกติของภูมิคุม้กนัหรือกาํลงัใชย้าที?ส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนัของท่านหรือไม่ 

• ตัDงครรภห์รือมีแผนที?จะตัDงครรภห์รือไม่ 

• กาํลงัใหน้มบุตรหรือไม่ 

• เคยไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ชนิดอื?นมาก่อนหรือไม่ 

• เคยหมดสติซึ?งเกิดจากการฉีดยาหรือไม่ 
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ใครควรได้รับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 
 

FDA ไดอ้นุญาตใหใ้ชว้คัซีนโควดิ 19  ของแจนเซ่นในกรณีฉุกเฉินในผูที้?มีอาย ุ 18 

ปีขึDนไปซึ?งไม่สามารถเขา้ถึงหรือไม่เหมาะสมทางคลินิกที?จะรับวคัซีนโควดิ 19 ที?ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการรับรองจาก FDA ชนิดอื?น 

และสาํหรับผูที้?มีอาย ุ18 ปีขึDนไปที?เลือกรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเพราะจะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 หากเป็นชนิดอื?น 
 
ใครไม่ควรได้รับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

 

ท่านไม่ควรรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นหากท่าน: 
 
• เกิดปฏิกิริยาการแพที้?รุนแรงหลงัจากการฉีดวคัซีนนีDครัD งก่อน 

• มีปฏิกิริยาการแพที้?รุนแรงต่อส่วนประกอบใด ๆ ในวคัซีนนีD 

• มีลิ?มเลือดพร้อมกบัเกลด็เลือดในระดบัตํ?า (เซลลเ์มด็เลือดที?ช่วยใหร่้างกายของท่านหยดุเลือดไหล) หลงัจากวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

หรือหลงัจากวคัซีนโควดิ 19 ของแอสตราเซเนกา้ (ซึ? งไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการอนุมติัในสหรัฐอเมริกา) 

วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นมส่ีวนประกอบอะไรบ้าง 
 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นรวมถึงส่วนประกอบดงัต่อไปนีD : รีคอมบิแนนตอ์ะดีโนไวรัสแบบขยายพนัธ์ุต่อไม่ได ้ ไทป์ 26 

ที?มีการแสดงออกของโปรตีนส่วนหนามของ SARS-CoV-2, กรดซิตริกโมโนไฮเดรต, ไตรโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต, เอทานอล, 2-

ไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา้-ไซโคลเดก็ซ์ทริน (HBCD), โพลีซอร์เบต-80, โซเดียมคลอไรด ์
 
มกีารให้วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นอย่างไร 

 
จะมีการใหว้คัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นแก่ท่านในรูปแบบวคัซีนชนิดฉีดเขา้กลา้มเนืDอ  

วคัซีนหลกั 

มีการใหว้คัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นจาํนวนหนึHงเขม็ 

เขม็กระตุน้ 

• อาจมีการใหว้คัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเขม็กระตุน้จาํนวนหนึ?งเขม็หลงัจากที?ฉีดวคัซีนหลกัดว้ยวคัซีนโควดิ 19 

ของแจนเซ่นไปแลว้อยา่งนอ้ยสองเดือน 
 
• อาจมีการใหว้คัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเขม็กระตุน้จาํนวนหนึ?งเขม็กบัผูที้?มีคุณสมบติัเหมาะสมและเคยไดรั้บวคัซีนหลกัเป็นวคัซีนโควดิ 19 

ชนิดอื?นที?ผา่นการอนุญาตหรืออนุมติัครบแลว้ 

โปรดตรวจสอบกบัผูใ้หบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพของท่านเกี?ยวกบัระยะเวลาในการใหเ้ขม็กระตุน้ 
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เคยมกีารใช้วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นมาก่อนหรือไม่ 
 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นคือวคัซีนที?ยงัไม่ไดรั้บอนุมติั ในการวจิยัทางคลินิก มีบุคคลที?มีอาย ุ 18 ปีขึDนไปจาํนวนมากกวา่ 61,000 

รายที?เคยไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น ผูค้นกวา่ลา้นคนเคยไดรั้บวคัซีนนีDภายใตก้ารอนุญาตผลิตภณัฑใ์นสถานการณ์ฉุกเฉินนบัตัDงแต่วนัที? 27 

กมุภาพนัธ์ 2021 
 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นมปีระโยชน์อะไรบ้าง 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ป้องกนัโรคโควดิ 19 ได ้แต่ยงัไม่ทราบระยะเวลาที?ใหก้ารป้องกนัจากโรคโควดิ 19 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นมคีวามเสีHยงอะไรบ้าง 

 
ผลขา้งเคียงที?มีรายงานกบัวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นรวมถึง: 

 
• ปฏิกิริยาบริเวณที.ฉีดวคัซีน: ปวด ผวิหนงัแดงและบวม 

• ผลขา้งเคียงทั.วไป: ปวดศีรษะ รู้สึกเหนื?อยมาก ปวดกลา้มเนืDอ คลื?นไส ้และเป็นไข ้

• ต่อมนํDาเหลืองบวม 

• เกิดลิ.มเลือด 

• ความรู้สึกไม่ปกติที.ผวิหนงั (เช่น รู้สึกเป็นเหน็บหรือขนลุก) (ความรู้สึกสมัผสัเปลี.ยนไป) มีความรู้สึกลดลงหรือมีความรู้สึกไวลดลง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ.งที.ผวิหนงั (ความรู้สึกที.ไวต่อการสมัผสันอ้ยลง) 

• ไดย้นิเสียงดงักอ้งในหูต่อเนื?อง (หูอืDอ) 

• ทอ้งเสีย อาเจียน 

ปฏิกิริยาการแพที้?รุนแรง 

มีโอกาสเลก็นอ้ยมากที?วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นอาจก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาการแพที้?รุนแรง 

อาการแพอ้ยา่งรุนแรงมกัเกิดขึDนภายในไม่กี?นาทีถึงหนึ?งชั?วโมงหลงัจากไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 ของแจนเซ่น ดว้ยเหตุผลนีD  

ผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนของท่านอาจขอใหท่้านอยูก่บัที?ในสถานที?ท่านไดรั้บวคัซีนเพื?อติดตามดูอาการของท่านหลงัฉีดวคัซีน 

อาการของปฏิกิริยาการแพที้?รุนแรงสามารถรวมถึง: 
 
• หายใจลาํบาก 

• หนา้และคอบวม 

• หวัใจเตน้เร็ว 

• มีผื?นเกิดขึDนมากทั?วร่างกาย 

• เวยีนศีรษะและอ่อนเพลีย 
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ลิ?มเลือดที?มีระดบัเกลด็เลือดตํ?า 

มีลิ?มเลือดที?เกี?ยวกบัหลอดเลือดในสมอง ปอด ทอ้ง และขา ร่วมกบัมีระดบัเกลด็เลือด (เซลลเ์มด็เลือดที?ช่วยใหร่้างกายหยดุเลือดออก) 

ตํ?าเกิดขึDนในบางราย ที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

ในผูที้?เกิดลิ?มเลือดและมีระดบัเกลด็เลือดตํ?าเหล่านีDอาการจะเริ?มขึDนประมาณหนึ?งถึงสองสปัดาห์หลงัจากฉีดวคัซีน 

มีรายงานการเกิดลิ?มเลือดที?มีเกลด็เลือดตํ?าหลงัวคัซีนโควดิ-19 ของแจนเซ่นในชายและหญิง ในช่วงอายทีุ?หลากหลายของบุคคลที?มีอาย ุ18 ปีขึDนไป 

มีการรายงานอาการดงักล่าวมากสุดในเพศหญิงอาย ุ30 ถึง 49 ปี (ประมาณ 8 รายต่อทุก 1,000,000 เขม็วคัซีนที?ไดรั้บ) และประมาณ 1 ใน 7 

รายเสียชีวติ ท่านควรพบแพทยท์นัทีหากท่านมีอาการใด ๆ ต่อไปนีDหลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น: 

• หายใจลาํบาก 

• เจบ็หนา้อก 

• ขาบวม 

• ปวดทอ้งต่อเนื?อง 

• ปวดศีรษะอยา่งรุนแรงหรือต่อเนื?อง หรือมองเห็นไม่ชดั 

• ฟกชํDาไดง่้าย หรือมีจุดเลือดขนาดเลก็ใตผ้วิหนงัโดยอยูไ่กลจากบริเวณที?ฉีดวคัซีน  

โรคเกลด็เลือดตํ?าจากภูมิคุม้กนั (ITP) 

โรคเกลด็เลือดตํ?าจากภูมิคุม้กนั (ITP) เป็นโรคที?สามารถทาํใหช้ํDาไดง่้ายหรือมากเกินไปและ 
มีเลือดออกเนื?องจากเกลด็เลือดตํ?ามาก ITP เกิดขึDนในบางคนที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น บุคคลเหล่านีD ส่วนใหญ่เริ?มมีอาการภายใน 42 

วนัหลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น ซึ? งมีโอกาสนอ้ยมากที?จะเกิดอาการดงัที?กล่าวมานีD  หากคุณเคยไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรค ITP 

ใหพ้ดูคุยกบัผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนของคุณก่อนที?คุณจะรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น ท่านควรพบแพทยท์นัทีหากท่านเกิดอาการใด ๆ 

ต่อไปนีDหลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น: 
 
• ฟกชํDาไดง่้ายหรือมีจุดเลือดขนาดเลก็ใตผ้วิหนงัมากเกินไป โดยอยูไ่กลจากบริเวณที?ฉีดวคัซีน 

 
• มีเลือดออกผดิปกติหรือมากเกินไป 

 
กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร 

ในผูที้?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นนัDนมีบางรายที?เกิดกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร 

(ความผดิปกติของระบบประสาทที?ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายทาํความเสียหายต่อเซลลป์ระสาท ส่งผลใหก้ลา้มเนืDออ่อนแรง และอมัพาตในบางราย) 

บุคคลเหล่านีD ส่วนใหญ่เริ?มมีอาการภายใน 42 วนัหลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น ซึ? งมีโอกาสนอ้ยมากที?จะเกิดอาการดงัที?กล่าวมานีD  

ท่านควรพบแพทยท์นัทีหากท่านเกิดอาการใด ๆ ต่อไปนีDหลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น: 
 
• อ่อนเพลียหรือรู้สึกเป็นเหน็บ โดยเฉพาะอยา่งยิ?งที?ขาหรือแขน ซึ? งอาการแยล่งและกระจายไปยงัส่วนอื?น ๆ ของร่างกาย 

• เดินลาํบาก 

• ขยบัใบหนา้ไดล้าํบาก ซึ? งรวมถึงเมื?อพดู เคีDยว หรือกลืน 

• มองเห็นภาพซอ้นหรือไม่สามารถกลอกตาได ้
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• มีปัญหาในการควบคุมกระเพาะปัสสาวะหรือการทาํงานของลาํไส ้
 
ผลขา้งเคียงที?เป็นไปไดจ้ากการฉีดวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นอาจไม่ไดมี้เพียงเท่านีD  อาจมีผลที?ร้ายแรงและไม่คาดคิดเกิดขึDน ขณะนีDวคัซีนโควดิ 19 

ของแจนเซ่นกาํลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาวจิยัในการศึกษาวจิยัทางคลินิก 
 
ฉันควรทาํอย่างไรเกีHยวกบัผลข้างเคยีง 

 
หากท่านเกิดปฏิกิริยาการแพที้?รุนแรง โปรดโทรศพัทไ์ปที?หมายเลข 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที?ใกลที้?สุด 

 
ติดต่อผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนหรือผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของท่านหากท่านเกิดผลขา้งเคียงใด ๆ ที?รบกวนท่านหรือไม่หายไป 

 
รายงานผลขา้งเคียงจากวคัซีนต่อระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากวคัซีน (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 

ขององค์การอาหารและยา/ศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

หมายเลขโทรฟรีของระบบ VAERS คือ 1-800-822-7967 หรือรายงานทางออนไลนที์? https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดระบุวา่ 

“Janssen COVID-19 Vaccine EUA (EUA ของวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น)” ในบรรทดัแรกของช่อง 18 ในแบบรายงาน 
 
นอกจากนีD  ท่านสามารถรายงานผลขา้งเคียงต่อบริษทัแจนเซ่น ไบโอเทค อิงค ์ตามขอ้มูลการติดต่อที?ระบุดา้นล่าง 

 
อเีมล หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

JNJvaccineAE@its.jnj.com 215-293-9955 หมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา: 1-800-565-4008 
หมายเลขโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: (908) 455-9922 

 
ท่านยงัอาจไดรั้บทางเลือกใหล้งทะเบียนใน V-safe ซึ? ง V-safe คือเครื?องมือใหม่เพื?อการใหข้อ้มูลแบบภาคสมคัรใจบนสมาร์ทโฟน 

โดยจะใชก้ารส่งขอ้ความและการสาํรวจบนเวบ็ในการติดตามผลกบัผูที้?ไดรั้บวคัซีนเพื?อระบุผลขา้งเคียงที?เป็นไปไดห้ลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 

V-safe ถามคาํถามที?จะช่วยศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเฝ้าติดตามความปลอดภยัของวคัซีนโควดิ 19 นอกจากนีD  V-safe 

ยงัมีการติดตามผลแบบสดทางโทรศพัทโ์ดยศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหากผูเ้ขา้ร่วมรายงานวา่ไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งมี

นยัสาํคญัหลงัจากที?ไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 สาํหรับขอ้มูลเพิ?มเติมเกี?ยวกบัวธีิการลงทะเบียน โปรดเยี?ยมชม www.cdc.gov/vsafe 
 

จะทาํอย่างไรหากฉันตดัสินใจจะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 
 
ภายใต ้ EUA มีตวัเลือกวา่จะรับหรือปฏิเสธวคัซีนกไ็ด ้ หากท่านตดัสินใจที?จะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

การดูแลทางการแพทยม์าตรฐานของท่านจะไม่มีการเปลี?ยนแปลง 
 
การป้องกนัโรคโควดิ 19 มวีคัซีนอืHนนอกเหนือจากวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นหรือไม่ 

 
วคัซีน COMIRNATY และ SPIKEVAX เป็นวคัซีนโรคโควดิ 19 ที?ไดรั้บอนุมติัจาก FDA  วคัซีนอื?น ๆ เพื?อป้องกนั โควดิ-19 อาจมีอยูภ่ายใต ้ EUA 

วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นไดรั้บอนุญาตกต่็อเมื?อวคัซีนโควดิ 19 ชนิดอื?นไม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือไม่มีความเหมาะสมทางคลินิก 

และสาํหรับผูที้?เลือกรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นเพราะจะไม่รับวคัซีนโควดิ 19 หากเป็นชนิดอื?น 

 

ฉนัสามารถรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นพร้อมกบัวคัซีนชนิดอื?นไดห้รือไม่ 
 
ยงัไม่มีการยื?นขอ้มูลต่อองคก์ารอาหารและยาเกี?ยวกบัการใชว้คัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นพร้อมกนักบัวคัซีนชนิดอื?น 

หากท่านกาํลงัพิจารณารับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นร่วมกบัวคัซีนชนิดอื?น โปรดพดูคุยทางเลือกของท่านกบัผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของท่าน 
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จะทาํอย่างไรหากฉันตั)งครรภ์หรือกาํลงัให้นมบุตร 

 
หากท่านตัDงครรภห์รือกาํลงัใหน้มบุตร โปรดพดูคุยทางเลือกของท่านกบัผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของท่าน 

 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นจะทาํให้ฉันเป็นโรคโควดิ 19 หรือไม่ 

 
ไม่ วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นไม่มีเชืDอ SARS-CoV-2 และไม่สามารถทาํใหท่้านเป็นโรคโควดิ 19 ได ้

 
เกบ็บัตรรับวคัซีนของท่าน 

 
เมื?อท่านรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น ท่านจะไดรั้บบตัรวคัซีนเพื?อบนัทึกชื?อวคัซีนและวนัที?ที?ท่านไดรั้บวคัซีน 

 
ข้อมูลเพิHมเตมิ 

 
หากท่านมีคาํถามหรือตอ้งการเขา้ถึงเอกสารชีDแจงขอ้มูลฉบบัล่าสุดสาํหรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่น 

โปรดสแกนคิวอาร์โคด้โดยใชอุ้ปกรณ์ของท่าน เยี?ยมชมเวบ็ไซต ์หรือโทรศพัทม์าที?หมายเลขที?ระบุดา้นล่าง 
 

ควิอาร์โค้ด เวบ็ไซต์เอกสารข้อเทจ็จริง หมายเลขโทรศัพท์ 
 
 

 

www.janssencovid19vaccine.com หมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา: 1-800-565-4008  

หมายเลขโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: (908) 455-9922 

 
ฉันจะเรียนรู้เพิHมเตมิได้อย่างไร 

 
• สอบถามผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนของคุณ 

• เยี?ยมชม CDC ที? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• เยี?ยมชม FDA ที? https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-policy-

framework/emergency-use-authorization  
ติดต่อกรมสาธารณสุขในทอ้งถิAนหรือในรัฐของท่าน 

 
จะมกีารบันทกึข้อมูลการฉีดวคัซีนของฉันทีHใด 

 
ผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนอาจรวมถึงขอ้มูลการฉีดวคัซีนของท่านในระบบขอ้มูลการเสริมภูมิคุม้กนั (Immunization Information System, IIS) 

หรือระบบที?กาํหนดไวอื้?น ๆ ของเขตอาํนาจศาลในรัฐ/ในทอ้งถิ?นของท่าน หากตอ้งการทราบขอ้มูลเกี?ยวกบัระบบขอ้มูลการเสริมภูมิคุม้กนั เยี?ยมชมที?: 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 
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ฉันจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในการรับวคัซีนโควดิ 19 หรือไม่ 
 
ไม่ ณ ขณะนีDผูใ้หบ้ริการไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจากท่านสาํหรับค่าวคัซีน 

และท่านไม่อาจถูกเรียกเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนที?ท่านตอ้งจ่ายเองหรือค่าธรรมเนียมอื?นใดหากไดรั้บเพียงวคัซีนโควดิ 19 อยา่งไรกต็าม 

ผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนอาจขอรับเงินคืนจากโปรแกรมหรือแผนที?ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนโควดิ 19 สาํหรับผูรั้บวคัซีน 

(บริษทัประกนัเอกชน, Medicare, Medicaid, โปรแกรมผูไ้ม่มีประกนัโควดิ 19 ของหน่วยงานทรัพยากรและบริการสุขภาพ (Health Resources 

and Services Administration, HRSA) สาํหรับผูรั้บวคัซีนที?ไม่มีประกนั) 
 
ฉันจะรายงานกรณกีารหลอกลวงทีHสงสัยได้ทีHใด 

 
หากท่านทราบสิ?งที?อาจเป็นการละเมิดขอ้กาํหนดของโปรแกรมการฉีดวคัซีนโควดิ 19 ของศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา 

เราแนะนาํใหท่้านรายงานต่อสาํนกังานผูต้รวจราชการ กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา ที?หมายเลข 1-800-HHS-TIPS หรือ 

TIPS.HHS.GOV 
 
โปรแกรมการชดเชยการบาดเจบ็จากการใช้มาตรการตอบโต้ทางการแพทย์คืออะไร 

 
โปรแกรมการชดเชยการบาดเจบ็จากการใชม้าตรการตอบโตท้างการแพทย ์ (Countermeasures Injury Compensation Program, CICP) 

คือโปรแกรมของรัฐบาลกลางที?อาจช่วยชาํระค่ารักษาพยาบาลทางการแพทยแ์ละค่าใชจ่้ายที?เฉพาะเจาะจงอื?น ๆ 

สาํหรับคนบางกลุ่มที?ไดรั้บบาดเจบ็อยา่งร้ายแรงจากยาหรือวคัซีนบางชนิด รวมถึงวคัซีนนีD  โดยทั?วไปตอ้งมีการยื?นร้องเรียนต่อโปรแกรม CICP 

ภายในหนึ?ง (1) ปีนบัจากวนัที?ไดรั้บวคัซีน หากตอ้งการเรียนรู้เพิ?มเติมเกี?ยวกบัโปรแกรมนีD  เยี?ยมชมที? www.hrsa.gov/cicp หรือโทรศพัท ์ 1-855-

266-2427 
 
การอนุญาตผลติภณัฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร 

 
องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาไดท้าํใหว้คัซีนโควดิ 19 

ของแจนเซ่นเขา้ถึงไดภ้ายใตก้ลไกการเขา้ถึงในสถานการณ์ฉุกเฉินที?เรียกวา่การอนุญาตผลิตภณัฑใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การอนุญาตผลิตภณัฑใ์นสถานการณ์ฉุกเฉินไดรั้บการรองรับจากประกาศของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา 

(Health and Human Services, HHS) 

วา่มีสถานการณ์ที?ทาํใหมี้เหตุผลสมควรที?จะตอ้งมีการใชย้าและผลิตภณัฑท์างชีวภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินในระหวา่งการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ 

19 
 
วคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นยงัไม่ผา่นการพิจารณาแบบเดียวกนักบัผลิตภณัฑที์?ไดรั้บอนุมติัหรือไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยา 

องคก์ารอาหารและยาอาจออกการอนุญาตผลิตภณัฑใ์นสถานการณ์ฉุกเฉินเมื?อผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามเกณฑบ์างเกณฑ ์

ซึ? งรวมถึงไม่มีทางเลือกอื?นที?เพียงพอ ไดรั้บอนุมติั และพร้อมใช ้ นอกจากนีD  

การตดัสินใจขององคก์ารอาหารและยาจะอา้งอิงตามหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ที?มีทัDงหมดที?แสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑอ์าจมีประสิทธิผลในการป้องกนั

โรคโควดิ 19 ในระหวา่งการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ 19 

และประโยชนที์?ทราบและอาจเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑมี์มากกวา่ความเสี?ยงที?อาจเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑต์้อิงเป็นไปตามเกณฑท์ัDงหมดนีD จึงจะนาํมาใชใ้นระหวา่งการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ 19 ได ้
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สแกนเพื(อบนัทึกในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส/์ระบบขอ้มูลการเสริมภูมิคุม้กนัว่าไดม้ีการมอบเอกสารชีD

แจงขอ้มูลนีDกบัผูร้ับวคัซีนแลว้ 
 

GDTI: 0886983000363 

การอนุญาตผลิตภณัฑใ์นสถานการณ์ฉุกเฉินสาํหรับวคัซีนโควดิ 19 ของแจนเซ่นมีผลบงัคบัใชต้ลอดระยะเวลาของประกาศสถานการณ์โรคโควดิ 19 

ซึ? งใหเ้หตุผลสมควรสาํหรับการใชผ้ลิตภณัฑเ์หล่านีD  เวน้แต่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน (ซึ? งหลงัจากนัDนจะไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑอี์กต่อไปได)้ 
 
ผลิตโดย: 
บริษทัแจนเซ่น ไบโอเทค อิงค ์
บริษทัเภสชักรรมแจนเซ่นของบริษทัจอห์นสนั แอนด ์จอห์นสนั ฮอร์แชม,  

PA 19044, สหรัฐอเมริกา 
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สาํหรับขอ้มูลเพิ1มเติม ติดต่อหมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา: 1-800-565-4008 หมายเลขโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: (908) 455-9922 หรือไปที1 www.janssencovid19vaccine.com 
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