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ຊື່ ຄົນເຈັບ: _______________________________      ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ:  _________________   
 

ຈັດພິມໂດຍ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (Centers for Disease Control and Protection, 
CDC):  
 
ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແທນຜະລິດຕະພັນວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19  
ວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ FDA ໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ເມ່ືອມີການລະບຸ; ACIP 
ບໍ່ ລະບຸລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ ສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້. 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຊຸດຜະລິ ດຕະພັນປະສົມແມ່ນຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບການປະເມີນ. 
ຄວນນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວກັນທັງສອງເຂັມ. 
ໃນສະຖານະການພິເສດທີ່ ບໍ່ ສາມາດລະບຸຜະລິ ດຕະພັນວັກຊີ ນແບບ mRNA ທີ່ ໃຫ້ໃນເຂັມທໍາອິ ດໄດ້ ຫຼື  
ບໍ່ ມີຈໍ າໜ່າຍອີ ກຕ່ໍໄປ, ວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA ທີ່ ມີຢູ່ 
ອາດຈະຖືກສັກໃນໄລຍະເວລາຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 28 ວັນ ເພ່ືອໃຫ້ການສັກຊຸດວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ 
mRNA ສໍ າເລັດສົມບູນ. ໃນສະຖານະການທີ່ ຜະລິດຕະພັນວັກຊີ ນແບບ mRNA ດຽວກັນບ່ໍສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ຊ່ົວຄາວ, 
ຄວນເລື່ ອນການສັກເຂັມທີສອງ (ບໍ່ ເກີນ 6 ອາທິດ) ເພ່ືອຮັບຜະລິດຕະພັນຊະນິ ດດຽວກັນແທນການຮັບຊຸດປະສົມ 
ໂດຍການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຊະນິດອື່ ນ. ຖ້າມີການໃຫ້ຜະລິດຕະພັນວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA 
ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນສອງເຂັມ ໃນສະຖານະການເຫ່ົຼານີ ້  (ຫຼື  ໂດຍບໍ່ ຕ້ັງໃຈ), 
ຈະບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ນໍ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃດໜ່ຶງເພ່ີມເຕີມໃນເວລານີ ້ . ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ 
ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ≥2 ອາທິດ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີ ນແບບ mRNA ເຂັມທີ ສອງ. 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Janssen 
ທີ່ ຖືກສັກຫັຼງຈາກບໍ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນສະຖານະການທີ່ ຈໍ າກັດ 
ແລະ ພິເສດທີ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA ເຂັມທໍາອິ ດ 
ແຕ່ບໍ່ ສາມາດສັກຊຸດວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ແບບ mRNA ທີ່ ຄື ກັນ ຫຼື  ຕ່າງກັນໃຫ້ສໍ າເລັດສົມບູນໄດ້ (ເຊັ່ ນ 
ເນ່ືອງຈາກມີຂໍ ້ ຫ້າມ), ວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Janssen 
ພຽງເຂັມດຽວອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນໄລຍະເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 28 ວັນ ນັບຈາກວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 
ແບບ mRNA. ຄົນເຈັບທີ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Janssen ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 
ແບບ mRNA ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນ Janssen ເຂັມດຽວທີ່ ຖືກຕ້ອງ—
ບໍ່ ແມ່ນຊຸດການສັກວັກຊີ ນແບບປະສົມ—ແລະ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 
≥2 ອາທິດ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີ ນ Janssen ພຽງເຂັມດຽວ. 
 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
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• ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທ່ີຄລີ ນິ ກຮັບຮູ້ເຖິ ງສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຊື່ ອວ່າເປັນຜະລິ ດຕະພັນວັ
ກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະ ຖື ກຕ້ອງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ (ຫຼື  ຄົນເຈັ ບຂ້າງເທິ ງ) 
ໄດ້ຮັບເປັນເຂັມທໍາອິ ດ (ເຊັ່ ນ: Pfizer-BioNTech, Moderna).  

• ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທ່ີຄລີ ນິ ກຮັບຮູ້ເຖິ ງວັນທີ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະ ຖື ກຕ້ອງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ 
(ຫຼື  ຄົນເຈັບຂ້າງເທິ ງ) ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ເຂັມທໍາອິ ດ. 

• ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂ້ົາໃຈວ່າ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຫ່ງລັດ Vermont ແລະ 
ຄລີ ນິ ກສັກວັກຊີ ນນີ ້ ບໍ່ ສາມາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວັກຊີ ນເຂັມທໍາອິ ດກ່ອນໜ້ານ້ີ 
ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ (ຫຼື  ຄົນເຈັ ບຂ້າງເທິ ງ) ໄດ້ຮັບ (ເຊັ່ ນ: Pfizer-BioNTech, Moderna). 

• ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ອ່ານເອກະສານຂ້າງເທິ ງ ຈາກສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) 
ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແທນກັນຂອງຜະລິ ດຕະພັນວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 
ທີ່ ເວົ ້ າເຖິງການປ່ຽນຊະນິ ດຂອງວັກຊີ ນທີ່ ຈະໄດ້ຮັບໃນເຂັມທີ ສອງ.   

• ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂ້ົາໃຈວ່າ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ປະສິ ດທິ ຜົນຂອງການໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ສອງປະເພດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ ນ: 
ການໄດ້ຮັບ Moderna ເປັນເຂັມທໍາອິ ດ ແລະ Pfizer-BioNTech ເປັນເຂັມທີ ສອງ) 
ຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາ ແລະ ພິ ຈາລະນາ. 

 
ລາຍເຊັ ນຄົນເຈັ ບ: __________________________________________________________ 

ວັນທີ ເຊັນແບບຟອມຍິ ນຍອມ: ___________________________________________________ 

ລາຍເຊັ ນພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ* (ຖ້າຄົນເຈັ ບອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີ )  
________________________ 
*ຖ້າເຍົາວະຊົນຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງຕົວແທນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
ຊື່ ພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ 
(ກະລຸນາພິ ມ):______________________________________ 

ເລກໝາຍໂທລະສັບໃນເວລາກາງເວັນຂອງພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ**: 
________________________ 
**ຖ້າພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຈະບໍ່ ມາຄລີ ນິ ກ. 
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