เอกสารข้ อเท็จจริงสํ าหรับผู้รับการดูแลและผู้ให้ การดูแล
การอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) สํ าหรับ
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมิ เพืGอป้ องกันโรคติดเชืLอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)
คุณกําลังได้ รับข้ อเสนอให้ รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมิ เพืGอป้ องกันโรคติดเชืLอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด19) ซึGงเกิดจากเชืLอไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงทีไG ม่ ทราบสาเหตุ 2 (SARS-CoV-2)
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมไิ ด้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) จากองค์ การอาหารและยาแห่ งสหรัฐ (FDA)
เพืGอให้ :
•

วัคซีนหลักชุด 2 เข็มในบุคคลที9มีอายุ 12 ปี ขึ=นไป

•

วัคซีนเข็มกระตุน้ เข็มแรกสําหรับบุคคลต่อไปนี=อย่างน้อย
ที9ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิครบแล้ว:

6

เดือนหลังจากได้รับวัคซีนหลักเป็ นวัคซีนโควิด-19

•

บุคคลที9มีอายุ 18 ปี ขึ=นไป ซึ9งการใช้วคั ซีนโควิด-19 ชนิด mRNA แบบไบวาเลนต์ที9ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ
(FDA)1
เป็ นเข็มกระตุน้ นั=นไม่สามารถเข้าถึงได้หรื อไม่มีความเหมาะสมทางคลินิก

•

บุคคลที9มีอายุ
18
ปี ขึ=นไป
ซึ9งเลือกที9จะรับวัคซีนโควิด-19
เนื9องจากมิฉะนั=นแล้วจะไม่รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้

โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิ

เอกสารข้อเท็จจริ งนี=มีขอ้ มูลที9จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี9 ยงและประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิ
ซึ9งคุณอาจได้รับเนื9องจากขณะนี=มีการระบาดของโควิด-19 พูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การวัคซีนของคุณหากคุณมีคาํ ถามใดๆ
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิอาจไม่ปกป้องทุกคน
เอกสารข้อเท็จจริ งนี=อาจมีการปรับปรุ ง หากต้องการดูเอกสารชี=แจงข้อมูลฉบับล่าสุ ด โปรดเยีย9 มชม http://www.NovavaxCovidVaccine.com
สิG งทีคG ุณต้ องทราบก่ อนทีจG ะได้ รับวัคซีนนีL โรคโควิด-19 คืออะไร
โรคโควิด-19 เกิดจากเชื=อไวรัสโคโรนาที9มีชื9อว่า SARS-CoV-2 และเชื=อไวรัสโคโรนาประเภทนี=ไม่เคยมีการพบมาก่อน คุณอาจได้รับเชื=อโรคโควิด19 ผ่านการสัมผัสกับบุคคลอื9นที9มีเชื=อไวรัสนี= ส่ วนใหญ่เป็ นโรคเกี9ยวกับระบบทางเดินหายใจที9อาจส่ งผลกระทบต่ออวัยวะอื9นๆ ผูท้ ี9ติดเชื=อโควิด-19
มีหลากหลายอาการที9มีการรายงาน โดยมีต= งั แต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุ นแรง อาการอาจปรากฏขึ=น 2 ถึง 14 วันหลังจากสัมผัสกับไวรัส
อาการอาจรวมถึง มีไข้หรื อหนาวสัน9 ไอหายใจถี9ความเหนื9อยล้าปวดเมื9อยตามกล้ามเนื=อหรื อร่ างกายปวดหัว
การสู ญเสี ยรสชาติหรื อกลิ9นใหม่เจ็บคอความแออัดหรื อนํ=ามูกไหลคลื9นไส้หรื ออาเจียนท้องร่ วง

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดไบวาเลนต์ที8ได้รับอนุญาตมีการเข้ารหัสโปรตีนส่ วนที8เป็ นปุ่ มหนามของเชืCอไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพันธุ์ปกติและเชืCอไวรัสซาร์ส-โควี-2 โอไมครอน
BA.4/BA.5
1
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วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมคิ ืออะไร
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิเป็ นวัคซีนที9ไม่ได้รับอนุญาตซึ9งอาจป้องกันโควิด-19 วัคซีนโควิด-19
โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิคือวัคซีนชนิดโมโนวาเลนต์ที9ประกอบด้วยโปรตีนส่ วนที9เป็ นปุ่ มหนามของเชื=อไวรัสซาร์ส-โควี-2
สายพันธุ์ปกติ
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) ได้อนุญาตให้ใช้วคั ซีนโควิด-19
โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิในกรณี ฉุกเฉิ นเป็ นวัคซีนชุดหลักในการป้องกันโรคโควิด-19 ในบุคคลที9มีอายุ 12 ปี ขึ=นไป
และเป็ นวัคซีนเข็มกระตุน้ เข็มแรกในบุคคลที9มีอายุ 18 ปี ขึ=นไปภายใต้การอนุญาตให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น (EUA)
การอนุญาตวัคซีนเข็มกระตุน้ สําหรับบุคคลที9มีอายุ 18 ปี ขึ=นไปมีผลกับผูท้ ี9ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้ ชนิด mRNA
แบบไบวาเลนต์ที9ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) ได้ หรื อไม่มีความเหมาะสมทางคลินิก และผูท้ ี9เลือกที9จะรับวัคซีนโควิด19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิ เนื9องจากมิฉะนั=นแล้วจะไม่รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้
สําหรับข้อมูลเพิ9มเติมเกี9ยวกับ EUA โปรดดูส่วน “การอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร” ในตอนท้ายของเอกสารข้อเท็จจริ งนี=
สิG งทีคG ุณควรแจ้ งกับผู้ให้ บริการฉีดวัคซีนก่ อนทีคG ุณจะได้ รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมิ
แจ้งผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนของคุณเกี9ยวกับสภาพทางการแพทย์ท= งั หมดของคุณ รวมถึงสิ9 งเหล่านี=หรื อไม่
•

อาการแพ้

•

กล้ามเนื=อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื=อหัวใจ) หรื อเยือ9 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ9 บุภายนอกหัวใจ)

•

ไข้

•

โรคเลือดออกหรื อเลือดบางลง

•

ภูมิคุม้ กันบกพร่ องหรื ออยูใ่ นยาที9มีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของคุณ

•

คุณกําลังตั=งครรภ์หรื อวางแผนที9จะตั=งครรภ์

•

กําลังให้นมบุตร

•

ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกชนิดไปแล้ว

•

เคยเป็ นลมระหว่างการฉี ดยา

ใครไม่ ควรได้ รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมิ
คุณไม่ควรรับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิหากคุณ:
มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงหลังจากฉี ดวัคซีนนี=ครั=งก่อน
มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงต่อส่ วนประกอบใด ๆ ของวัคซีนนี=
ส่ วนผสมในวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมมิ อี ะไรบ้ าง
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิประกอบด้วยรู ปแบบรี คอมบิแนนต์ของโปรตีนสไปค์ SARS-CoV-2 ที9ผลิตขึ=นจากเซลล์แมลง Sf9
ที9ทาํ ให้ติดเชื=อบาคูโลไวรัส (หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด) และสารกระตุน้ ภูมิ Matrix- MTM ที9ประกอบด้วยซาโปนินที9ได้จากต้นคีไย (Quillaja
saponaria Molina)
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ส่ วนประกอบอื9น 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=าสําหรับการฉี ด
วัคซีนนี=ยงั อาจประกอบด้วยบาคูโลไวรัสและโปรตีนและดีเอ็นเอของเซลล์แมลงปริ มาณเล็กน้อย
จะมีการให้ วคั ซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมอิ ย่ างไร
คุณจะได้รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิโดยการฉี ดเข้ากล้ามเนื=อ
วัคซีนหลัก: วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิจะให้เป็ นวัคซีนชุดสองเข็มห่างกัน 3 สัปดาห์
วัคซีนเข็มกระตุน้ : วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิอาจฉี ดเป็ นวัคซีนเข็มกระตุน้ เข็มแรกอย่างน้อย 6
เดือนหลังจากได้รับวัคซี นหลักเป็ นวัคซีนโควิด-19 ที9ได้รับอนุญาตหรื อได้รับการอนุมตั ิครบแล้ว
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมมิ กี ารนํามาใช้ อย่ างไรก่ อนหน้ านีL
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิเป็ นวัคซีนที9ยงั ไม่ได้รับการอนุมตั ิ ในการวิจยั ทางคลินิก ประมาณ 28,000 คนที9มีอายุ 12
ปี ขึ=นไปได้รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิอย่างน้อยหนึ9งเข็ม
ประโยชน์ ของวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมมิ อี ะไรบ้ าง
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิได้แสดงให้เห็นว่าป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ขณะนี=ยงั ไม่ทราบระยะเวลาในการป้องกันโควิด-19
แต่อย่างใด
ความเสีG ยงของวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมมิ อี ะไรบ้ าง
มีโอกาสน้อยมากที9วคั ซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิอาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง
อาการแพ้อย่างรุ นแรงมักเกิดขึ=นภายในไม่กี9นาทีถึงหนึ9งชัว9 โมงหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิ ด้วยเหตุผลนี=
ผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนของคุณอาจขอให้คุณอยูก่ บั ที9ในสถานที9ที9คุณได้รับวัคซีนเพื9อติดตามดูอาการของคุณหลังฉี ดวัคซีน
สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุ นแรงอาจรวมถึง:
•

หายใจลําบาก

•

ใบหน้าและลําคอบวม

•

หัวใจเต้นเร็ ว

•

มีผนื9 ขึ=นทัว9 ร่ างกาย

•

เวียนศีรษะและอ่อนแรง

กล้ามเนื=อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื=อหัวใจ) และเยือ9 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของ บุนอกหัวใจ) เกิดขึ=นในบางคนที9ได้รับวัคซีน
ในรายส่ วนใหญ่ในจํานวนนี= อาการจะเริ9 มต้นภายใน 10 วันที9ได้รับวัคซีน ซึ9งมีโอกาสน้อยมากที9จะเกิดอาการดังที9กล่าวมานี=
คุณควรไปพบแพทย์ทนั ที หากคุณมีอาการใดๆ ดังต่อไปนี=หลังจากได้รับวัคซีน:
•

อาการเจ็บหน้าอก
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•

หายใจถี9

•

รู ้สึกหัวใจเต้นเร็ ว กระพือปี ก หรื อหัวใจเต้นแรง

ผลข้างเคียงที9ได้รับรายงานในการทดลองทางคลินิกกับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิ ได้แก่
•

กล้ามเนื=อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื=อหัวใจ)

•

เยือ9 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ9 บุนอกหัวใจ)

•

ปฏิกิริยาบริ เวณที9ฉีดวัคซีน: ปวด/กดเจ็บ บวม แดง และคัน

•

ผลข้างเคียงโดยทัว9 ไป: เหนื9อยล้าหรื อรู ้สึกไม่สบายโดยทัว9 ไป ปวดกล้ามเนื=อ ปวดศีรษะ ปวดข้อ คลื9นไส้อาเจียน เป็ นไข้ หนาวสัน9

•

ปฏิกิริยาการแพ้ เช่น ลมพิษและหน้าบวม

•

ต่อมนํ=าเหลืองบวม

ผลข้างเคียงที9ได้รับรายงานระหว่างการใช้วคั ซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิภายหลังการอนุญาตได้แก่:
•

อาการแพ้อย่างรุ นแรง

•

กล้ามเนื=อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื=อหัวใจ)

•

เยือ9 หุม้ หัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยือ9 บุนอกหัวใจ)

•

ความรู ้สึกสัมผัสเปลี9ยนไป (ความรู ้สึกไม่ปกติที9ผวิ หนัง เช่น รู ้สึกเป็ นเหน็บหรื อขนลุก) มีความรู ้สึกลดลงหรื อมีความรู ้สึกไวลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิง9 ที9ผวิ หนัง

ผลข้างเคียงที9เป็ นไปได้จากการฉี ดวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิอาจไม่ได้มีเพียงเท่านี= อาจเกิดผลข้างเคียงที9ร้ายแรงและไม่คาดคิด
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิยงั อยูใ่ นระหว่างการวิจยั ทางคลินิก
ฉันควรทําอย่ างไรเกียG วกับผลข้ างเคียง
หากคุณเกิดปฏิกิริยาการแพ้ที9รุนแรง โปรดโทรศัพท์ไปที9หมายเลข 9-1-1 หรื อไปโรงพยาบาลที9ใกล้ที9สุด
ติดต่อผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนหรื อผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพของคุณหากคุณเกิดผลข้างเคียงใด ๆ ที9รบกวนคุณหรื อไม่หายไป
รายงานผลข้างเคียงที9เกิดจากวัคซีนต่อ FDA และระบบการรายงานเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ ทเีG กิดจากวัคซีน (VAERS) ของ Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) หมายเลขโทรฟรี ของ VAERS คือ 1-800-822-7967 หรื อรายงานทางออนไลน์ที9
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html โปรดระบุ “Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted EUA” ในบรรทัดแรกของช่องที9 18
ของแบบฟอร์มรายงาน
นอกจากนี=คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงไปยัง Novavax, Inc. ได้ตามข้อมูลติดต่อที9ให้ไว้ดา้ นล่าง
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เว็บไซต์

เบอร์ แฟกซ์

www.NovavaxMedInfo.com

1-888-988-8809

เบอร์ โทรศัพท์
1-844-NOVAVAX
(1-844-668-2829)

คุณยังอาจได้รับทางเลือกให้ลงทะเบียนใน V-safe V-safe คือเครื9 องมือเพื9อการให้ขอ้ มูลแบบภาคสมัครใจบนสมาร์ทโฟน
โดยจะใช้การส่ งข้อความและการสํารวจบนเว็บในการติดตามผลกับผูท้ ี9ได้รับวัคซีนเพื9อระบุผลข้างเคียงที9เป็ นไปได้หลังจากที9ได้รับวัคซีนโควิด-19
V-safe ถามคําถามที9ช่วย CDC ตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 V-safe ยังให้การเตือนให้รับวัคซีนครั=งที9สอง หากจําเป็ น
และติดตามผลทางโทรศัพท์แบบสดโดย CDC หากผูเ้ ข้าร่ วมรายงานผลกระทบต่อสุ ขภาพที9มีนยั สําคัญหลังการฉี ดวัคซีนโควิด-19
สําหรับข้อมูลเพิ9มเติมเกี9ยวกับวิธีการลงทะเบียน โปรดไปที9: www.cdc.gov/vsafe
จะเกิดอะไรขึนL หากฉันตัดสิ นใจไม่ รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมิ
ภายใต้ EUA ถือเป็ นทางเลือกของคุณที9จะรับหรื อไม่รับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิ
หากคุณตัดสิ นใจที9จะไม่รับการดูแลทางการแพทย์ มาตรฐานของคุณจะไม่เปลี9ยนแปลงไปแต่อย่างใด
การป้ องกันโรคโควิด-19 มีทางเลือกอืGนนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมหิ รื อไม่
สําหรับวัคซีนหลัก ตัวเลือกอื9นในการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 COMIRNATY (วัคซีนโควิด-19, mRNA)
ที9ได้รับการอนุมตั ิจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) สําหรับผูท้ ี9มีอายุ 12 ปี ขึ=นไป และวัคซีนสไปค์แวกซ์ (วัคซีนโควิด-19, mRNA)
สําหรับผูท้ ี9มีอายุ 18 ปี ขึ=นไป อาจมีวคั ซีนอื9นๆ อยูภ่ ายใต้ EUA ที9ป้องกันโควิด-19
ซึ9งรวมถึงวัคซีนไบวาเลนต์ที9มีองค์ประกอบโอไมครอนของไวรัสซาร์ส-โควี-2
ฉันสามารถรับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมพิ ร้ อมกับวัคซีนชนิดอืGนได้ หรื อไม่
ยังไม่มีการยืน9 ข้อมูลต่อองค์การอาหารและยาเกี9ยวกับการใช้ววั คั ซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิพร้อมกันกับวัคซีนชนิดอื9น
หากคุณกําลังพิจารณารับวัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิร่วมกับวัคซีนชนิดอื9น
โปรดพูดคุยทางเลือกของคุณกับผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพของคุณ
จะเกิดอะไรขึนL หากฉันตัLงครรภ์ หรื อกําลังให้ นมบุตร
หากคุณตั=งครรภ์หรื อกําลังให้นมบุตร โปรดพูดคุยทางเลือกของคุณกับผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพของคุณ
มีทะเบียนข้อมูลการได้รับวัคซีนระหว่างตั=งครรภ์ซ9 ึงติดตามผลลัพธ์การตั=งครรภ์ในผูห้ ญิงที9ได้รับวัคซีนโควิด-19
โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิระหว่างตั=งครรภ์ แนะนําให้ผหู ้ ญิงที9ได้รับวัคซีนโควิด-19
โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิระหว่างตั=งครรภ์ลงทะเบียนในทะเบียนข้อมูลนี=โดยเยีย9 มชมที9 https://c-viper.pregistry.com/
วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิมG สารกระตุ้นภูมจิ ะทําให้ ฉันติดโควิด-19 หรื อไม่
ไม่ วัคซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิไม่มีเชื=อ SARS-CoV-2 และไม่สามารถทําให้คุณเป็ นโรคโควิด-19 ได้
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เก็บบัตรการเข้ ารับการฉีดวัคซีน
เมื9อคุณได้รับวัคซีนเข็มแรก คุณจะได้รับบัตรฉี ดวัคซีนเพื9อแสดงให้คุณเห็นว่าเมื9อใดควรกลับไปรับวัคซีนโควิด-19
โนวาแวกซ์ชนิดเพิ9มสารกระตุน้ ภูมิเข็มที9สอง อย่าลืมนําบัตรของคุณมาด้วยเมื9อคุณกลับมาด้วย
ข้ อมูลเพิมG เติม
หากคุณมีคาํ ถาม โปรดเยีย9 มชมเว็บไซต์หรื อโทรไปที9หมายเลขโทรศัพท์ที9ให้ไว้ดา้ นล่าง
หากต้องการเข้าถึงเอกสารข้อเท็จจริ งล่าสุ ดโปรดสแกนรหัส QR ที9ให้ไว้ดา้ นล่าง
เว็บไซต์ วคั ซีนโควิด-19 โนวาแวกซ์ ชนิดเพิม: สารกระตุ้นภูมิ
www.NovavaxCovidVaccine.com

หมายเลขโทรศัพท์
1-844-NOVAVAX
(1-844-668-2829)

ฉันจะเรียนรู้ เพิมG เติมได้ อย่ างไร
•

สอบถามผูใ้ ห้บริ การวัคซีน

•

เยีย9 มชม CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

•

เยีย9 มชม FDA ที9 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization

•

ติดต่อรัฐหรื อแผนกสาธารณสุ ขในพื=นที9ของคุณ

ข้ อมูลการฉีดวัคซีนของฉันจะถูกบันทึกไว้ ทไีG หน
ผูใ้ ห้บริ การวัคซีนอาจรวมข้อมูลการฉี ดวัคซีนของคุณไว้ในระบบข้อมูลการสร้างภูมิคุม้ กัน (IIS) ของรัฐ/ท้องถิ9นของคุณ หรื อระบบอื9น ๆ ที9กาํ หนด
เพื9อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับวัคซีนตัวเดิมเมื9อคุณกลับมาฉี ดเข็มที9สอง สําหรับข้อมูลเพิ9มเติมเกี9ยวกับ IISs เยีย9 มชมที9
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
ฉันจะถูกเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรื อไม่
ไม่ ณ ขณะนี=ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากคุณสําหรับค่าวัคซีน
และคุณไม่อาจถูกเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดการวัคซีนที9คุณต้องจ่ายเองหรื อค่าธรรมเนียมอื9นใดหากได้รับเพียงวัคซีนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม
ผูใ้ ห้บริ การฉี ดวัคซีนอาจขอรับเงินคืนจากโปรแกรมหรื อแผนที9ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดการวัคซีนโควิด-19 สําหรับผูร้ ับวัคซีน
(บริ ษทั ประกันเอกชน, Medicare, Medicaid, โปรแกรมผูไ้ ม่มีประกันโควิด-19 ของหน่วยงานทรัพยากรและบริ การสุ ขภาพ (Health Resources
and Services Administration, HRSA) สําหรับผูร้ ับวัคซีนที9ไม่มีประกัน)
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ฉันจะรายงานกรณีการหลอกลวงทีสG งสั ยได้ ทใีG ด
บุคคลที9ทราบถึงการละเมิดข้อกําหนดของโครงการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ CDC ที9อาจเกิดขึ=น ควรรายงานต่อ Office of the Inspector
General, U.S. Department of Health and Human Services, ที9 1-800-HHS-TIPS หรื อ TIPS.HHS.GOV
โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) คืออะไร
โปรแกรม Countermeasures Injury Compensation Program (CICP)
คือเป็ นโปรแกรมของรัฐบาลกลางที9อาจช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเฉพาะอื9น ๆ
ของบุคคลบางคนที9ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากยาหรื อวัคซีนบางชนิด รวมถึงวัคซีนนี=ดว้ ย โดยทัว9 ไปจะต้องยืน9 คําร้องต่อ CICP ภายในหนึ9ง (1)
ปี นับจากวันที9ได้รับวัคซีน หากต้องการเรี ยนรู ้เพิ9มเติมเกี9ยวกับโปรแกรมนี= โปรดไปที9 www.hrsa.gov/cicp/ หรื อโทร 1-855-266-2427
อํานาจตามมาตรการฉุกเฉิน (EUA) คืออะไร
EUA คือ กลไกที9ช่วยอํานวยความสะดวกในเรื9 องของการมีให้ใช้ได้และการนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาใช้งาน รวมทั=งวัคซีนต่างๆ
ในช่วงระหว่างที9มีการประกาศภาวะฉุกเฉิ นทางด้านสาธารณสุ ข อาทิ การระบาดของโควิด-19 ในปั จจุบนั
การอนุมตั ิให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นนั=นได้รับการสนับสนุนจากประกาศโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสุ ขภาพและบริ การมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริ กาที9วา่ สถ
านการณ์มีอยูน่ = นั ดําเนินไปเพื9อพิสูจน์เหตุฉุกเฉิ นเพื9อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด-19
ผลิตภัณฑ์ที9ได้รับอนุมตั ิให้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นไม่ได้ผา่ นการตรวจทบทวนจาก FDA แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที9ได้รับอนุมตั ิจาก FDA
องค์การอาหารและยาอาจออก EUA เมื9อตรงตามเกณฑ์บางอย่าง ซึ9งรวมถึงการไม่มีทางเลือกอื9นที9เพียงพอ ได้รับการอนุมตั ิ และพร้อมใช้งาน
นอกจากนี= การตัดสิ นใจของ FDA อิงจากผลรวมของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที9แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาจมีประสิ ทธิภาพในการป้องกันโควิด-19
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และผลประโยชน์ที9ทราบและอาจเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์มีมากกว่าความเสี9 ยงที9ทราบและอาจเกิดขึ=นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ท= งั หมดนี=จึงจะนํามาใช้ในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ได้
EUA มีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาของการประกาศเกี9ยวกับโควิด-19 EUA ที9แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการใช้ผลิตภัณฑ์น= ีในกรณี ฉุกเฉิ น
เว้นแต่จะยุติหรื อเพิกถอน (หลังจากนั=นผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกใช้อีกต่อไป)
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