
ວກັຊນີ Novavax ປອ້ງກນັນ COVID-19: 
ສິ່ ງທີ່  ທ່ານຄວນ ຮູ ້

ຢາ ວກັຊນິ Novavax ແມ່ນຫຍງັ?
ຢາວກັຊນິປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ຊະນດິຜະລດິໃໝ່ຫຼາ້ສຸດທີ່ ໄດ ້
ຮບັອານຸຍາດຈາກ Food and Drug Administration (FDA, 
ອງົການ ອາຫານ ແລະ ຢາ) ແມ່ນ Novavax, ຊຶ່ ງເປັນຊະນດິທີ່ ຕ່າງຈາກ
ຢາວກັຊນິປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ມຢູ່ີໃນສະຫະລດັປະຈບຸນັ. 
Novavax ວກັຊນີຍ່ອຍທາດໂປຼຕນີ ທີ່ ນໍາໃຊເ້ທກັໂນໂລຊອີນັດຽວກນັທີ່
ນໍາໃຊໄ້ດດ້ນົນານເໝອືນວກັຊນິຊະນດິອື່ ນທີ່ ໃຊຢ່້າງກວາ້ງຂວາງຢ່າງເຊັ່ ນ: 
ວກັຊນິປອ້ງກນັ HPV (ພະຍາດໄວຣສັຕດິຕໍ່ ທາງເພດສໍາພນັ), ພະຍາດ
ຕບັອກັເສບ B, ແລະໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່. Novavax ແມ່ນຊຸດຢາທີ່ ສກັ 2 
ເຂມັທີ່ ໃຫໄ້ລຍະຫ່າງກນັ 21 ມື,້ ຊຶ່ ງມໃີຫໃ້ຊໄ້ດກ້ບັຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸ 18 ປີຂຶນ້
ໄປ. 

Novavax ແມ່ນວກັຊນີຍ່ອຍທາດໂປຣຕນີແບບ
ດັງ້ເດມີ.
ໃນຂະນະທີ່ ຢາວກັຊນີແຕ່ລະຊະນດິທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດສາມາດໃຊ ້ໄດເ້ພື່ ອ
ຊ່ວຍໃຫລ້ະບບົພູມຄຸມ້ກນັຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮາົຮບັຮູ ້ແລະ ທໍາລາຍ
ໄດເ້ຊືອ້ໄວຣສັ COVID-19, Novavax ຍງັນໍາໃຊເ້ທກັໂນໂລຍຜີະລດິ
ວກັຊນີທີ່ ເກົ່ າກວ່າ ແລະ ຄຸນ້ເຄຍີກວ່າ.

• ວກັຊນີຍ່ອຍໂປຣຕນີປອ້ງກນັ COVID-19 ບນັຈ ຸ
(ທາດໂປຼຕນີ) ຂອງໄວຣສັທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີພະຍາດ 
COVID-19

• ຢາວກັຊນິເຫຼົ່ ານີຍ້ງັມສີານເສມີພອ້ມກບັ ໄຂມນັ ແລະ 
ນໍາ້ຕານທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊ່ວຍໃຫລ້ະບບົພູມຄຸມ້ກນັ
ຕອບສະຫນອງຕໍ່ ເຊືອ້ໄວຣສັ ແລະ ປອ້ງກນັທ່ານໄດ ້
ໃນອະນາຄດົ.

• ຢາເຫຼົ່ ານີບ້ໍ່ ມ ີmRNA

ຜນົຂາ້ງຄຽງຂອງ Novavax ພສູິດໃຫເ້ຫນັວ່າມໜີອ້ຍ
ທີ່ ສຸດ.
ຜນົຂາ້ງຄຽງຊົ່ ວຄາວຂອງ Novavax ບໍ່ ແຕກຕ່າງຈາກຜນົຂາ້ງຄຽງທີ່ ພບົໄດກ້ບັ
ວກັຊນີ COVID-19 ຊະນດິອື່ ນໆ. ເຈບັ/ອ່ອນນຸມ້, ແດງ ແລະ ໃຄ່ບວມຢູ່ຈດຸ
ທີ່ ສກັຢາ, ມຄີວາມເມື່ ອຍລາ້, ເຈບັກາ້ມເນືອ້, ເຈບັຫວົ, ປວດຂໍ,້ ປວດຮາກ/
ຮາກ, ແລະ ເປັນໄຂ.້ ວກັຊນີຍ່ອຍໂປຣຕນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ບໍ່
ສາມາດເຮດັໃຫເ້ກດີພະຍາດ COVID-19 ຫຼ ືພະຍາດອື່ ນ ໄໆດ.້
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ຂໍມ້ນູສະແດງໃຫເ້ຫນັແນວໃດ?
ໄດມ້ກີານດໍາເນນີການສກຶສາທດົລອງທາງດາ້ນຄລນີກິໃນລະດໃູບໄມປ່ົ້ງປີ 
2021 ຊຶ່ ງໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຢາວກັຊນີ Novavax ສະແດງໃຫເ້ຫນັ
ປະສດິທພິາບເຖງິ 90% ໃນການຢຸດການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 
ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ100% ໃນການປອ້ງກນັການເສຍຊວີດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ພະຍາດ COVID-19.
ໄດກ່້າວວ່າວກັຊນີດັ່ ງກ່າວໄດກ້ະຕຸນ້ໃຫມ້ພູີມຄຸມ້ກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງຕໍ່ ກບັ
ພະຍາດ COVID-19 ທຸກສາຍພນັ, ລວມທງັ BA.5, ອງີຕາມການທດົລອງທີ່
ໄດດ້ໍາເນນີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. ວກັຊນີຍ່ອຍເຊັ່ ນ Novavax ບໍ່ ໃຊເ້ຊືອ້ໄວຣສັທີ່ ເປັນ
ເຊືອ້ເປັນ ແລະ ບໍ່ ສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼ ືມອີດິທພິນົຕໍ່ ພນັທຸກາໍຂອງພວກເຮາົ. 
ພວກເຮາົຍງັໄດຮ້ຽນຮູວ່້າ Novavax:

• ໄດຖ້ກືນໍາໃຊຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ, 
ລວມທງັການາດາ, ນບັຕັງ້ແຕ່ 2021 ມາ

• ບໍ່ ມສ່ີວນປະກອບທີ່ ໃຊໃ້ນວກັຊນີຊະນດິອື່ ນທີ່ ເຮດັໃຫ ້
ເກດີມອີາການແພ ້

• ໃຊເ້ທກັໂນໂລຍທີີ່ ຄຸນ້ເຄຍີອນັດຽວກນັທີ່ ໃຊໃ້ນວກັ
ຊນີທີ່ ນຍິມົໃຊຊ້ະນດິອື່ ນເຊັ່ ນ: ວກັຊນິປອ້ງກນັ
ໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່, HPV, ພະຍາດຕບັອກັເສບ B, ແລະ 
ພະຍາດຫດື

Novavax ໄດຜ່້ານຂັນ້ຕອນ FDA Emergency Use Authorization 
(EUA, ການອະນຸຍາດນໍາໃຊສຸ້ກເສນີຂອງ) ແລະ ເປັນທາງເລອືກທີ່ ຖກືຕອ້ງ, 
ໂດຍສະເພາະສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຊອກຫາທາງເລອືກສໍາລບັ ວກັຊນີຊະນດິ mRNA. 

Novavax ອາດຈະເປັນທາງເລອືກສໍາລບັການເພີ່ ມໃຫມ້ເີຂມັກະຕຸນ້, ຫຼ ືໃຊ ້
ກບັຜູທ້ີ່ ອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ີ.້

ການສກັຢາວກັຊນີ ຍງັເປັນ ທາງເລອືກ ທີ່ ດທີີ່ ສຸດ.
ໃນຂະນະທີ່  COVID-19 ຍງັຄງົຢູ່, ຈຶ່ ງຕອ້ງມທີາງເລອືກວກັຊນີໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
ມນັເປັນສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈາໍໄວວ່້າການສກັຢາປອ້ງກນັແມ່ນທາງທີ່ ດທີີ່ ສຸດ. 
ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຢາວກັຊນີຍີ່ ຫໍໃ້ດກໍ່ ຕາມ, ການສກັຢາປອ້ງກນັແມ່ນການປອ້ງກນັ
ທີ່ ດທີີ່ ສຸດຂອງທ່ານຈາກ COVID-19 ແລະ ຜນົກະທບົຂອງມນັ. ປຶກສາກບັຜູ ້
ໃຫບ້ໍລກິານສຸຂະພາບຂອງທ່ານວ່າທາງເລອືກໃດທີ່ ດທີີ່ ສຸດສໍາລບັທ່ານ. 


