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เอกสารข้อเทจ็จริงสําหรับผู้รับการดูแลและผู้ให้การดูแล 
 

การอนุญาตให้ใช้ในกรณฉุีกเฉิน (EUA) สําหรับ 
วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูม ิเพืGอป้องกนัโรคตดิเชืLอไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควดิ-19) 

 
คุณกาํลงัได้รับข้อเสนอให้รับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูม ิเพืGอป้องกนัโรคตดิเชืLอไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควดิ-

19) ซึGงเกดิจากเชืLอไวรัสโคโรนาโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรงทีGไม่ทราบสาเหตุ 2 (SARS-CoV-2) 
 
วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมไิด้รับการอนุญาตให้ใช้ในกรณฉุีกเฉิน (EUA) จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) 

เพืGอให้: 

• วคัซีนหลกัชุด 2 เขม็ในบุคคลที9มีอาย ุ12 ปีขึ=นไป 

• วคัซีนเขม็กระตุน้เขม็แรกสาํหรับบุคคลต่อไปนี=อยา่งนอ้ย 6 เดือนหลงัจากไดรั้บวคัซีนหลกัเป็นวคัซีนโควดิ-19 

ที9ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการอนุมติัครบแลว้: 

• บุคคลที9มีอาย ุ 18 ปีขึ=นไป ซึ9 งการใชว้คัซีนโควดิ-19 ชนิด mRNA แบบไบวาเลนตที์9ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐ 

(FDA)1 
เป็นเขม็กระตุน้นั=นไม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือไม่มีความเหมาะสมทางคลินิก 

• บุคคลที9มีอาย ุ 18 ปีขึ=นไป ซึ9 งเลือกที9จะรับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิ 

เนื9องจากมิฉะนั=นแลว้จะไม่รับวคัซีนโควดิ-19 เขม็กระตุน้ 

เอกสารขอ้เทจ็จริงนี= มีขอ้มูลที9จะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจถึงความเสี9ยงและประโยชนข์องวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิ 

ซึ9 งคุณอาจไดรั้บเนื9องจากขณะนี= มีการระบาดของโควดิ-19 พดูคุยกบัผูใ้หบ้ริการวคัซีนของคุณหากคุณมีคาํถามใดๆ 
 
วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิอาจไม่ปกป้องทุกคน 

 
เอกสารขอ้เทจ็จริงนี=อาจมีการปรับปรุง หากตอ้งการดูเอกสารชี=แจงขอ้มูลฉบบัล่าสุด โปรดเยี9ยมชม http://www.NovavaxCovidVaccine.com 

สิGงทีGคุณต้องทราบก่อนทีGจะได้รับวคัซีนนีL โรคโควดิ-19 คืออะไร 

โรคโควดิ-19 เกิดจากเชื=อไวรัสโคโรนาที9มีชื9อวา่ SARS-CoV-2 และเชื=อไวรัสโคโรนาประเภทนี=ไม่เคยมีการพบมาก่อน คุณอาจไดรั้บเชื=อโรคโควดิ-

19 ผา่นการสมัผสักบับุคคลอื9นที9มีเชื=อไวรัสนี=  ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี9ยวกบัระบบทางเดินหายใจที9อาจส่งผลกระทบต่ออวยัวะอื9นๆ ผูที้9ติดเชื=อโควดิ-19 

มีหลากหลายอาการที9มีการรายงาน โดยมีตั=งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรง อาการอาจปรากฏขึ=น 2 ถึง 14 วนัหลงัจากสมัผสักบัไวรัส 

อาการอาจรวมถึง มีไขห้รือหนาวสั9น ไอหายใจถี9ความเหนื9อยลา้ปวดเมื9อยตามกลา้มเนื=อหรือร่างกายปวดหวั 

การสูญเสียรสชาติหรือกลิ9นใหม่เจบ็คอความแออดัหรือนํ=ามูกไหลคลื9นไสห้รืออาเจียนทอ้งร่วง 
 
 

1 วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ชนิดไบวาเลนตที์8ไดรั้บอนุญาตมีการเขา้รหสัโปรตีนส่วนที8เป็นปุ่มหนามของเชืCอไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพนัธ์ุปกติและเชืCอไวรัสซาร์ส-โควี-2 โอไมครอน 

BA.4/BA.5 
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วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมคืิออะไร 

วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิเป็นวคัซีนที9ไม่ไดรั้บอนุญาตซึ9งอาจป้องกนัโควดิ-19 วคัซีนโควดิ-19 

โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิคือวคัซีนชนิดโมโนวาเลนตที์9ประกอบดว้ยโปรตีนส่วนที9เป็นปุ่มหนามของเชื=อไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 

สายพนัธ์ุปกติ 
 
องคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) ไดอ้นุญาตใหใ้ชว้คัซีนโควดิ-19 

โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิในกรณีฉุกเฉินเป็นวคัซีนชุดหลกัในการป้องกนัโรคโควดิ-19 ในบุคคลที9มีอาย ุ12 ปีขึ=นไป 

และเป็นวคัซีนเขม็กระตุน้เขม็แรกในบุคคลที9มีอาย ุ18 ปีขึ=นไปภายใตก้ารอนุญาตใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน (EUA) 

การอนุญาตวคัซีนเขม็กระตุน้สาํหรับบุคคลที9มีอาย ุ18 ปีขึ=นไปมีผลกบัผูที้9ไม่สามารถเขา้ถึงวคัซีนโควดิ-19 เขม็กระตุน้ชนิด mRNA 

แบบไบวาเลนตที์9ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) ได ้หรือไม่มีความเหมาะสมทางคลินิก และผูที้9เลือกที9จะรับวคัซีนโควดิ-

19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิ เนื9องจากมิฉะนั=นแลว้จะไม่รับวคัซีนโควดิ-19 เขม็กระตุน้ 
 
สาํหรับขอ้มูลเพิ9มเติมเกี9ยวกบั EUA โปรดดูส่วน  “การอนุญาตให้ใช้ในกรณฉุีกเฉิน (EUA) คืออะไร” ในตอนทา้ยของเอกสารขอ้เทจ็จริงนี= 

 
สิGงทีGคุณควรแจ้งกบัผู้ให้บริการฉีดวคัซีนก่อนทีGคุณจะได้รับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูม ิ

แจง้ผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนของคุณเกี9ยวกบัสภาพทางการแพทยท์ั=งหมดของคุณ รวมถึงสิ9งเหล่านี=หรือไม่ 

• อาการแพ ้

• กลา้มเนื=อหวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเนื=อหวัใจ) หรือเยื9อหุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของเยื9อบุภายนอกหวัใจ) 

• ไข ้

• โรคเลือดออกหรือเลือดบางลง 

• ภูมิคุม้กนับกพร่องหรืออยูใ่นยาที9มีผลต่อระบบภูมิคุม้กนัของคุณ 

• คุณกาํลงัตั=งครรภห์รือวางแผนที9จะตั=งครรภ ์

• กาํลงัใหน้มบุตร 

• ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 อีกชนิดไปแลว้ 

• เคยเป็นลมระหวา่งการฉีดยา 

ใครไม่ควรได้รับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูม ิ

คุณไม่ควรรับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิหากคุณ: 

มีอาการแพอ้ยา่งรุนแรงหลงัจากฉีดวคัซีนนี=ครั= งก่อน 
มีอาการแพอ้ยา่งรุนแรงต่อส่วนประกอบใด ๆ ของวคัซีนนี= 

 
ส่วนผสมในวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมมิอีะไรบ้าง 

วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิประกอบดว้ยรูปแบบรีคอมบิแนนตข์องโปรตีนสไปค ์SARS-CoV-2 ที9ผลิตขึ=นจากเซลลแ์มลง Sf9 

ที9ทาํใหติ้ดเชื=อบาคูโลไวรัส (หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด) และสารกระตุน้ภูมิ Matrix- MTM ที9ประกอบดว้ยซาโปนินที9ไดจ้ากตน้คีไย (Quillaja 

saponaria Molina) 
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ส่วนประกอบอื9น ๆ รวมถึงคอเลสเตอรอล, phosphatidylcholine, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, disodium 

hydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate 

monohydrate, polysorbate 80 และนํ=าสาํหรับการฉีด 

วคัซีนนี=ยงัอาจประกอบดว้ยบาคูโลไวรัสและโปรตีนและดีเอน็เอของเซลลแ์มลงปริมาณเลก็นอ้ย 
 
จะมกีารให้วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมอิย่างไร 

คุณจะไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิโดยการฉีดเขา้กลา้มเนื=อ 

วคัซีนหลกั: วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิจะใหเ้ป็นวคัซีนชุดสองเขม็ห่างกนั 3 สปัดาห์ 

วคัซีนเขม็กระตุน้: วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิอาจฉีดเป็นวคัซีนเขม็กระตุน้เขม็แรกอยา่งนอ้ย 6 

เดือนหลงัจากไดรั้บวคัซีนหลกัเป็นวคัซีนโควดิ-19 ที9ไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บการอนุมติัครบแลว้ 

วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมมิกีารนํามาใช้อย่างไรก่อนหน้านีL 

วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิเป็นวคัซีนที9ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติั ในการวจิยัทางคลินิก ประมาณ 28,000 คนที9มีอาย ุ12 

ปีขึ=นไปไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิอยา่งนอ้ยหนึ9งเขม็ 

ประโยชน์ของวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมมิอีะไรบ้าง 

วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ป้องกนัโรคโควดิ-19 ได ้ขณะนี=ยงัไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกนัโควดิ-19 

แต่อยา่งใด 
 
ความเสีGยงของวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมมิอีะไรบ้าง 

มีโอกาสนอ้ยมากที9วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิอาจก่อใหเ้กิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง 

อาการแพอ้ยา่งรุนแรงมกัเกิดขึ=นภายในไม่กี9นาทีถึงหนึ9งชั9วโมงหลงัจากไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิ ดว้ยเหตุผลนี=  

ผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนของคุณอาจขอใหคุ้ณอยูก่บัที9ในสถานที9ที9คุณไดรั้บวคัซีนเพื9อติดตามดูอาการของคุณหลงัฉีดวคัซีน 

สญัญาณของอาการแพอ้ยา่งรุนแรงอาจรวมถึง: 

• หายใจลาํบาก 

• ใบหนา้และลาํคอบวม 

• หวัใจเตน้เร็ว 

• มีผื9นขึ=นทั9วร่างกาย 

• เวยีนศีรษะและอ่อนแรง 

กลา้มเนื=อหวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเนื=อหวัใจ) และเยื9อหุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของ บุนอกหวัใจ) เกิดขึ=นในบางคนที9ไดรั้บวคัซีน 

ในรายส่วนใหญ่ในจาํนวนนี=  อาการจะเริ9มตน้ภายใน 10 วนัที9ไดรั้บวคัซีน ซึ9 งมีโอกาสนอ้ยมากที9จะเกิดอาการดงัที9กล่าวมานี=  

คุณควรไปพบแพทยท์นัที หากคุณมีอาการใดๆ ดงัต่อไปนี=หลงัจากไดรั้บวคัซีน: 

• อาการเจบ็หนา้อก 
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• หายใจถี9 

• รู้สึกหวัใจเตน้เร็ว กระพือปีก หรือหวัใจเตน้แรง 

ผลขา้งเคียงที9ไดรั้บรายงานในการทดลองทางคลินิกกบัวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิ ไดแ้ก่ 

• กลา้มเนื=อหวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเนื=อหวัใจ) 

• เยื9อหุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของเยื9อบุนอกหวัใจ) 

• ปฏิกิริยาบริเวณที9ฉีดวคัซีน: ปวด/กดเจบ็ บวม แดง และคนั 

• ผลขา้งเคียงโดยทั9วไป: เหนื9อยลา้หรือรู้สึกไม่สบายโดยทั9วไป ปวดกลา้มเนื=อ ปวดศีรษะ ปวดขอ้ คลื9นไสอ้าเจียน เป็นไข ้หนาวสั9น 

• ปฏิกิริยาการแพ ้เช่น ลมพิษและหนา้บวม 

• ต่อมนํ=าเหลืองบวม 

ผลขา้งเคียงที9ไดรั้บรายงานระหวา่งการใชว้คัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิภายหลงัการอนุญาตไดแ้ก่: 

• อาการแพอ้ยา่งรุนแรง 

• กลา้มเนื=อหวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเนื=อหวัใจ) 

• เยื9อหุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของเยื9อบุนอกหวัใจ) 

• ความรู้สึกสมัผสัเปลี9ยนไป (ความรู้สึกไม่ปกติที9ผวิหนงั เช่น รู้สึกเป็นเหน็บหรือขนลุก) มีความรู้สึกลดลงหรือมีความรู้สึกไวลดลง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ9งที9ผวิหนงั 

ผลขา้งเคียงที9เป็นไปไดจ้ากการฉีดวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิอาจไม่ไดมี้เพียงเท่านี=  อาจเกิดผลขา้งเคียงที9ร้ายแรงและไม่คาดคิด 

วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิยงัอยูใ่นระหวา่งการวจิยัทางคลินิก 
 
ฉันควรทาํอย่างไรเกีGยวกบัผลข้างเคยีง 

หากคุณเกิดปฏิกิริยาการแพที้9รุนแรง โปรดโทรศพัทไ์ปที9หมายเลข 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที9ใกลที้9สุด 
 
ติดต่อผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนหรือผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณเกิดผลขา้งเคียงใด ๆ ที9รบกวนคุณหรือไม่หายไป 

 
รายงานผลขา้งเคียงที9เกิดจากวคัซีนต่อ FDA และระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทีGเกดิจากวคัซีน (VAERS) ของ Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) หมายเลขโทรฟรีของ VAERS คือ 1-800-822-7967 หรือรายงานทางออนไลนที์9 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดระบุ “Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted EUA” ในบรรทดัแรกของช่องที9 18 

ของแบบฟอร์มรายงาน 
 
นอกจากนี= คุณสามารถรายงานผลขา้งเคียงไปยงั Novavax, Inc. ไดต้ามขอ้มูลติดต่อที9ใหไ้วด้า้นล่าง 
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เวบ็ไซต์ เบอร์แฟกซ์ เบอร์โทรศัพท์ 

www.NovavaxMedInfo.com 1-888-988-8809 1-844-NOVAVAX  

(1-844-668-2829) 
 

คุณยงัอาจไดรั้บทางเลือกใหล้งทะเบียนใน V-safe V-safe คือเครื9องมือเพื9อการใหข้อ้มูลแบบภาคสมคัรใจบนสมาร์ทโฟน 

โดยจะใชก้ารส่งขอ้ความและการสาํรวจบนเวบ็ในการติดตามผลกบัผูที้9ไดรั้บวคัซีนเพื9อระบุผลขา้งเคียงที9เป็นไปไดห้ลงัจากที9ไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 

V-safe ถามคาํถามที9ช่วย CDC ตรวจสอบความปลอดภยัของวคัซีนโควดิ-19 V-safe ยงัใหก้ารเตือนใหรั้บวคัซีนครั= งที9สอง หากจาํเป็น 

และติดตามผลทางโทรศพัทแ์บบสดโดย CDC หากผูเ้ขา้ร่วมรายงานผลกระทบต่อสุขภาพที9มีนยัสาํคญัหลงัการฉีดวคัซีนโควดิ-19 

สาํหรับขอ้มูลเพิ9มเติมเกี9ยวกบัวธีิการลงทะเบียน โปรดไปที9: www.cdc.gov/vsafe 
 
จะเกดิอะไรขึLนหากฉันตดัสินใจไม่รับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูม ิ

ภายใต ้EUA ถือเป็นทางเลือกของคุณที9จะรับหรือไม่รับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิ 

หากคุณตดัสินใจที9จะไม่รับการดูแลทางการแพทย ์มาตรฐานของคุณจะไม่เปลี9ยนแปลงไปแต่อยา่งใด 
 
การป้องกนัโรคโควดิ-19 มทีางเลือกอืGนนอกเหนือจากวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมหิรือไม่ 

สาํหรับวคัซีนหลกั ตวัเลือกอื9นในการป้องกนัโรคโควดิ-19 รวมถึงวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 COMIRNATY (วคัซีนโควดิ-19, mRNA) 

ที9ไดรั้บการอนุมติัจากองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) สาํหรับผูที้9มีอาย ุ12 ปีขึ=นไป และวคัซีนสไปคแ์วกซ์ (วคัซีนโควดิ-19, mRNA) 

สาํหรับผูที้9มีอาย ุ18 ปีขึ=นไป อาจมีวคัซีนอื9นๆ อยูภ่ายใต ้EUA ที9ป้องกนัโควดิ-19 

ซึ9 งรวมถึงวคัซีนไบวาเลนตที์9มีองคป์ระกอบโอไมครอนของไวรัสซาร์ส-โคว-ี2 
 
ฉันสามารถรับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมพิร้อมกบัวคัซีนชนิดอืGนได้หรือไม่ 

ยงัไม่มีการยื9นขอ้มูลต่อองคก์ารอาหารและยาเกี9ยวกบัการใชว้วัคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิพร้อมกนักบัวคัซีนชนิดอื9น 

หากคุณกาํลงัพิจารณารับวคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิร่วมกบัวคัซีนชนิดอื9น 

โปรดพดูคุยทางเลือกของคุณกบัผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณ 
 
จะเกดิอะไรขึLนหากฉันตัLงครรภ์หรือกาํลงัให้นมบุตร 

หากคุณตั=งครรภห์รือกาํลงัใหน้มบุตร โปรดพดูคุยทางเลือกของคุณกบัผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณ 

มีทะเบียนขอ้มูลการไดรั้บวคัซีนระหวา่งตั=งครรภซึ์9งติดตามผลลพัธ์การตั=งครรภใ์นผูห้ญิงที9ไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 

โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิระหวา่งตั=งครรภ ์แนะนาํใหผู้ห้ญิงที9ไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 

โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิระหวา่งตั=งครรภล์งทะเบียนในทะเบียนขอ้มูลนี=โดยเยี9ยมชมที9 https://c-viper.pregistry.com/ 
 
วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิGมสารกระตุ้นภูมจิะทาํให้ฉันตดิโควดิ-19 หรือไม่ 

ไม่ วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิไม่มีเชื=อ SARS-CoV-2 และไม่สามารถทาํใหคุ้ณเป็นโรคโควดิ-19 ได ้
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เกบ็บัตรการเข้ารับการฉีดวคัซีน 

เมื9อคุณไดรั้บวคัซีนเขม็แรก คุณจะไดรั้บบตัรฉีดวคัซีนเพื9อแสดงใหคุ้ณเห็นวา่เมื9อใดควรกลบัไปรับวคัซีนโควดิ-19 

โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ภูมิเขม็ที9สอง อยา่ลืมนาํบตัรของคุณมาดว้ยเมื9อคุณกลบัมาดว้ย 
 
ข้อมูลเพิGมเตมิ 

หากคุณมีคาํถาม โปรดเยี9ยมชมเวบ็ไซตห์รือโทรไปที9หมายเลขโทรศพัทที์9ใหไ้วด้า้นล่าง 

หากตอ้งการเขา้ถึงเอกสารขอ้เทจ็จริงล่าสุดโปรดสแกนรหสั QR ที9ใหไ้วด้า้นล่าง 

เวบ็ไซต์วคัซีนโควดิ-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ:มสารกระตุ้นภูม ิ หมายเลขโทรศัพท์ 

www.NovavaxCovidVaccine.com 
 

 
 

 
1-844-NOVAVAX  

(1-844-668-2829) 

 
ฉันจะเรียนรู้เพิGมเตมิได้อย่างไร 

• สอบถามผูใ้หบ้ริการวคัซีน 

• เยี9ยมชม CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• เยี9ยมชม FDA ที9 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-

framework/emergency-use-authorization 

• ติดต่อรัฐหรือแผนกสาธารณสุขในพื=นที9ของคุณ 

ข้อมูลการฉีดวคัซีนของฉันจะถูกบันทกึไว้ทีGไหน 

ผูใ้หบ้ริการวคัซีนอาจรวมขอ้มูลการฉีดวคัซีนของคุณไวใ้นระบบขอ้มูลการสร้างภูมิคุม้กนั (IIS) ของรัฐ/ทอ้งถิ9นของคุณ หรือระบบอื9น ๆ ที9กาํหนด 

เพื9อใหแ้น่ใจวา่คุณจะไดรั้บวคัซีนตวัเดิมเมื9อคุณกลบัมาฉีดเขม็ที9สอง สาํหรับขอ้มูลเพิ9มเติมเกี9ยวกบั IISs เยี9ยมชมที9 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 
 
ฉันจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการฉีดวคัซีนโควดิ-19 หรือไม่ 

ไม่ ณ ขณะนี=ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจากคุณสาํหรับค่าวคัซีน 

และคุณไม่อาจถูกเรียกเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนที9คุณตอ้งจ่ายเองหรือค่าธรรมเนียมอื9นใดหากไดรั้บเพียงวคัซีนโควดิ-19 อยา่งไรกต็าม 

ผูใ้หบ้ริการฉีดวคัซีนอาจขอรับเงินคืนจากโปรแกรมหรือแผนที9ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจดัการวคัซีนโควดิ-19 สาํหรับผูรั้บวคัซีน 

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

and Services Administration, HRSA) สาํหรับผูรั้บวคัซีนที9ไม่มีประกนั) 
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ฉันจะรายงานกรณกีารหลอกลวงทีGสงสัยได้ทีGใด 

บุคคลที9ทราบถึงการละเมิดขอ้กาํหนดของโครงการวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ของ CDC ที9อาจเกิดขึ=น ควรรายงานต่อ Office of the Inspector 

General, U.S. Department of Health and Human Services, ที9 1-800-HHS-TIPS หรือ TIPS.HHS.GOV 
 
โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) คืออะไร 

โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) 

คือเป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางที9อาจช่วยจ่ายค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายเฉพาะอื9น ๆ 

ของบุคคลบางคนที9ไดรั้บบาดเจบ็สาหสัจากยาหรือวคัซีนบางชนิด รวมถึงวคัซีนนี=ดว้ย โดยทั9วไปจะตอ้งยื9นคาํร้องต่อ CICP ภายในหนึ9ง (1) 

ปีนบัจากวนัที9ไดรั้บวคัซีน หากตอ้งการเรียนรู้เพิ9มเติมเกี9ยวกบัโปรแกรมนี=  โปรดไปที9 www.hrsa.gov/cicp/ หรือโทร 1-855-266-2427 
 
อาํนาจตามมาตรการฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร 

EUA คือ กลไกที9ช่วยอาํนวยความสะดวกในเรื9องของการมีใหใ้ชไ้ดแ้ละการนาํเอาผลิตภณัฑท์างการแพทยม์าใชง้าน รวมทั=งวคัซีนต่างๆ 

ในช่วงระหวา่งที9มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข อาทิ การระบาดของโควดิ-19 ในปัจจุบนั 

การอนุมติัใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินนั=นไดรั้บการสนบัสนุนจากประกาศโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยแ์ห่งสหรัฐอเมริกาที9วา่สถ

านการณ์มีอยูน่ั=นดาํเนินไปเพื9อพิสูจนเ์หตุฉุกเฉินเพื9อการใชย้าและผลิตภณัฑชี์วภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ผลิตภณัฑที์9ไดรั้บอนุมติัใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินไม่ไดผ้า่นการตรวจทบทวนจาก FDA แบบเดียวกบัผลิตภณัฑที์9ไดรั้บอนุมติัจาก FDA 
 
องคก์ารอาหารและยาอาจออก EUA เมื9อตรงตามเกณฑบ์างอยา่ง ซึ9 งรวมถึงการไม่มีทางเลือกอื9นที9เพียงพอ ไดรั้บการอนุมติั และพร้อมใชง้าน 

นอกจากนี=  การตดัสินใจของ FDA อิงจากผลรวมของหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ที9แสดงวา่ผลิตภณัฑอ์าจมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโควดิ-19 

ในช่วงการระบาดของโควดิ-19 และผลประโยชนที์9ทราบและอาจเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑมี์มากกวา่ความเสี9ยงที9ทราบและอาจเกิดขึ=นของผลิตภณัฑ ์
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