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คู่่�มืือฉบัับัย่�อ

การฉีีดวััคซีีนโค
วิัด-19 ของคณุ
ในนอร์ท์แลนด์์และโอ๊คแลนด์์



เรามีพลังมากขึ้นไปด้วัยกัน
เหมืือนกับัวัคู่ซีนใดๆ ย่ิ�งพวกเราได้
รบััการฉีดวัคู่ซีนมืากเท�าใด วัคู่ซีนก็

จะทำางานได้ผลมืากขึ้นเท�านัน้

ปรมิืาณของวัคู่ซีนไฟเซอรม์ืีเพีย่งพอสำาหรบัั
ทกุคู่นในนวิซีแลนด์ที�มืีอายุ่ต้ังแต� 12 ปีขึ้นไป

ลองจินตนาการว�าชาติพันธุที์�
ย่ิ�งใหญ�อาจเป็นอย่�างไร

มารว่ัมกันสรา้งควัามแข็งแกรง่
ใหกั้บอนาคตของเรา
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หนงัสือเล�มืเล็กนี ้จะให้ข้อมื่ลสำาคัู่ญเกี�ย่วกับัการฉีดวัคู่ซีน
โคู่วิด-19 ไฟเซอรข์องคู่ณุ

ข้อมูลทีอ่ยู่ในหนังสือเล่มเล็กนี ้เป็นการเพิม่เติมจาก
ข้อมูลทีคุ่ณได้รบัจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

“วััคซีีนไฟเซีอร-์ไบโอเอ็นเท็คได้ถกูฉีีดแล้วัใหกั้บผู้คนนับ
ล้านๆคนท่ัวัโลก ด้วัยผลลัพธท่ี์ยอดเยีย่ม” 

- ดร.นิกก้ี เทิรน์เนอร,์ ผู้อำานวัยการศนูยใ์หค้ำาปรกึษาการสรา้งภมูิคุ้มกันโรค

วัคซีีนไฟ
เซีอร์



15

การไปรบัการฉีีด
วััคซีีน

เราจะสอบัถามืสขุภาพของคู่ณุ

คู่ณุจะถก่ขอให้ลงชื�อในใบัย่ินย่อมืให้ฉีด
วัคู่ซีน คุณสามารถถามคำาถามใดๆได้ใน
ขัน้ตอนนี้

เจ้าหนา้ที�สาธารณสขุจะฉีดวัคู่ซีนให้คู่ณุที�
บัรเิวณแขน

คู่ณุจะต้องนั�งรอเพื�อสังเกตอาการเป็นเวลา 
15 นาที เพื�อดว่�าคู่ณุมืีอาการข้างเคีู่ย่งแบับั
ทันทีหรอืไมื���

เมืื�อคู่ณุได้รบััการย่ืนย่ันว�าคู่ณุสบัาย่ดี คู่ณุ
สามืารถกลับัได้ และดำาเนนิชีวิตประจำาวัน
ได้ตามืปกติิ



หลังจากการฉีีด
วััคซีีน

คู่ณุจะได้รบััเชิญให้มืารบััการฉีดวัคู่ซีน
เข็มืที�สอง ในเวลาไมื�นอ้ย่กว�า 21 วัน 
นบััจากวันที�ฉีดวัคู่ซีนเข็มืแรก

เพื�อให้วัคู่ซีนมืีประสิทธภิาพเต็มืที� คู่ณุ
จะต้องได้รบััการฉีดวัคู่ซีนเข็มืที�สอง

การคูุ่้มืกันจากโรคู่ติดเชื้อโคู่วิด-19 จะ
เริ�มืขึ้นเมืื�อเวลาผ�านไปประมืาณ 7 วัน
หลังการฉีดวัคู่ซีนเข็มืที�สอง

หากคู่ณุมืีอาการข้างเคีู่ย่งที�ไมื�ดีขึ้นเอง 
กรุณาปรกึษาแพทย่์ประจำาคู่รอบัคู่รวั
ของคู่ณุ หรอืโทรสาย่ด�วน เฮล์ทไลน ์- 
0800 358 5453



โปรดสวัมผ้าปิดหน้าเมื่ออยูใ่นระบบขนส่ง
สาธารณะทกุชนิด และเมื่อคณุไม่สามารถ

รกัษาระยะหา่งทางกายจากผู้อ่ืนได้

ใช้แอพติดตาม NZ COVID Tracer เพื่อลง
บันทึกสถานท่ีท่ีคณุไป และเปิดสัญญาณบลทูธู

จงอยูกั่บบ้าน หากคณุรูสึ้กไม่สบาย

ถ้าหากคณุมีอาการของโรคติดเชื้อโควิัด-19 
ใหไ้ปรบัการตรวัจหาเชื้อ

เช็ดทำาควัามสะอาดบรเิวัณพื้นผิวัท่ีถกูใช้หรอื
สัมผัสบ่อยๆ

ล้างมือใหส้ะอาดและใส่น้ำายาฆ่าเชื้อโรค

ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรอืจาม

คำาเตือนเรือ่งสขุ
อนามัยเก่ียวักับโค

วิัด-19



เช�นเดีย่วกับัย่าทกุชนดิ วัคู่ซีนอาจทำาให้เกิดอาการข้างเคีู่ย่งในบัางคู่น มืัน
เป็นการตอบัสนองโดย่ปกติของร�างกาย่ และแสดงว�าวัคู่ซีนกำาลังทำางาน ถ้า
คู่ณุไมื�แน�ใจเรื�องอาการเหล�านีห้รอืมืีอาการแย่�ลง คู่วรปรกึษาแพทย่์ประจำา

คู่รอบัคู่รวั หรอืโทรสาย่ด�วน เฮล์ทไลน ์0800 358 5453

อาการท่ีคณุอาจมี บรรเทาด้วัยอะไร อาการอาจเริม่ขึ้น
เมื่อไหร่

อาการข้างเคีู่ย่งที�พบั
บั�อย่ที�สดุที�มืีการราย่งาน
คืู่อ ปวดบัรเิวณที�ฉีด ปวด
ศีรษะและอ�อนเพลีย่

ประคู่บัด้วย่ผ้าเย่็นแบับั
เปีย่ก หรอืด้วย่ผ้าห�อน้ำา
แข็งบันบัรเิวณที�ถก่ฉีดเป็น
ระย่ะเวลาส้ันๆ

อย่�าถห่รอืนวดบัรเิวณที�
ถก่ฉีด

ภาย่ใน 6-24 
ชั�วโมืง

ปวดเมืื�อย่กล้ามืเนือ้ ร่สึ้ก
เหมืือนไมื�สบัาย่ หนาว
สั�น มืีไข้ ปวดตามืข้อและ
คู่ลื�นไส้

พักผ�อนและดื�มืเคู่รื�องดื�มื
มืากๆ

รบััประทานย่า
พาราเซตามือลหรอืไอบั่
โปรเฟน โปรดใช้ย่าตามืคู่ำา
แนะนำาของผ่้ผลิต

กรุณาปรกึษาบัุคู่ลากร
ทางการแพทย่์หากอาการ
ของคู่ณุแย่�ลง

ภาย่ใน 6-48 
ชั�วโมืง

มืีผลข้างเคีู่ย่งบัางอย่�างที�รา้ย่แรงขึ้นแต�เกิดขึ้นได้นอ้ย่มืาก เช�นมืีการแพ้ย่าอย่�างรุนแรง หรอื
มืีการอักเสบัของหัวใจ หากคู่ณุมืีอาการหาย่ใจลำาบัาก หัวใจเต้นเรว็ เจ็บัแน�นหนา้อก หรอื
ร่สึ้กจะเป็นลมื โดย่อาจเกิดขึ้นในทันทีที�ฉีดหรอืในหลาย่วันหลังจากฉีดวัคู่ซีน คู่ณุคู่วรไปพบั
แพทย่์

อาการข้างเคียง



การฉีีดวััคซีีนฟรหีรอืไม่

ฟร ีทกุคู่นจะได้รบััการฉีดวัคู่ซีนโดย่ไมื�มืีคู่�า
ใช้จ�าย่ คู่ณุไมื�จำาเป็นจะต้องเป็นพลเมืือง
หรอืผ่้อย่่�อาศัย่ของนวิซีแลนด์์

ใครบ้างสามารถรบัการฉีีดวััคซีีน

ทกุคู่นในนวิซีแลนด์ที�มืีอายุ่ต้ังแต� 12 ปีขึ้น
ไปสามืารถรบััการฉีดวัคู่ซีนได้ แต�ถ้าหาก
คู่ณุมืีโรคู่ประจำาตัวที�รุนแรง กรุณาตรวจ
สอบักับัแพทย่์ประจำาคู่รอบัคู่รวัของคู่ณุก�อน

แล้วัลกูๆของฉัีนท่ีอายนุ้อยกว่ัา 12 ปีล่ะ
ต้องฉีีดหรอืไม่

เย่าวชนอายุ่ 12 ถึง 15 ปีสามืารถฉีดวัคู่ซีน
ได้ พ�อแมื�หรอืผ่้ปกคู่รองที�กำาลังจองนดั
วัคู่ซีนให้ตัวเอง สามืารถจองนดัให้เด็กอายุ่ 
12 ถึง 15 ปีในคู่รอบัคู่รวัของตนได้ เด็กที�
มืีอายุ่นอ้ย่กว�า 12 ปีย่ังฉีดวัคู่ซีนไมื�ได้ใน
ตอนนี ้รฐับัาลจะประกาศแจ้งหากมืีการ
เปลี�ย่นแปลงใดๆ

ฉัีนสามารถรบัการฉีีดวััคซีีนได้หรอื
ไม่ ถ้าหากฉัีนเป็นผู้ป่วัยโรคติดเชื้อโค
วิัด-19

ได้ แต�อย่�างไรก็ตามื ถ้าหากมืีอาการป� วย่
รุนแรงจากโรคู่ติดเชื้อโคู่วิด-19 คู่ณุอาจไมื�
แข็งแรงพอที�จะรบััวัคู่ซีน ถ้าคู่ณุไมื�แน�ใจ
กรุณาตรวจสอบักับัแพทย่์ประจำาคู่รอบัคู่รวั
ของคู่ณุ

วััคซีีนนี้ปลอดภัยหรอืไม่

วัคู่ซีนไฟเซอรไ์ด้รบััการประเมินควัาม
ปลอดภัยอยา่งถ่ีถ้วัน โดย่ผ่้เชี�ย่วชาญของ 
Medsafe ของนวิซีแลนด์  Medsafe จะออก
ใบัย่ินย่อมืให้มืีการใช้วัคู่ซีนในนวิซีแลนด์ได้
ต�อเมืื�อพวกเขามืีคู่วามืแน�ใจแล้วว�า วัคู่ซีน
ได้ผ่านมาตรฐานท่ีเข้มงวัดในด้านควัาม
ปลอดภัย ด้านประสิทธภิาพ และด้าน
คณุภาพ   ซึ�งเป็นกระบวันการเดียวักันกับั
การประเมืินย่าตัวอื�นๆเช�นวัคู่ซีนไข้หวัด
ใหญ� ไมื�มืีการใช้วิัธลัีดในการอนมุืัติวัคู่ซีน 
วัคู่ซีนไฟเซอรไ์ด้ถกูใช้อยา่งประสบควัาม
สำาเรจ็กับบุคคลนับล้านทั�วโลก 

คำาถามท่ีพบบ่อยเก่ียวักับ
วััคซีีนไฟเซีอร์
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วััคซีีนนี้เป็นเชื้อท่ียงัมีชีวิัตอยูห่รอืไม่

ไมื�มืีชีวิต ไมื�มืีเชื้อไวรสัในวัคู่ซีนที�ฉีดเข้าส่�
ร�างกาย่ของคู่ณุ คู่ณุไมื�สามืารถติดเชื้อโคู่
วิด-19 ได้จากการฉีดวัคู่ซีน

วััคซีีนนี้มีประสิทธภิาพป้องกันเชื้อ
โควิัด-19 สายพันธุอั์งกฤษ และ
สายพันธ์ุแอฟรกิาใต้ได้หรอืไม่่

ป้องกันได้ มืีหลักฐานแสดงว�าวัคู่ซีน
ไฟเซอรส์ามืารถป้องกันโรคู่ติดเชื้อ
โคู่วิด ได้หลาย่สาย่พันธุ ์วัคู่ซีนจะมืี
ประสิทธภิาพสง่ ถ้าได้รบััการฉีดแล้ว
สองเข็มื นั�นหมืาย่คู่วามืว�า หากคู่ณุ
ได้รบััการฉีดวัคู่ซีนคู่รบัสองเข็มืแล้ว 
โอกาสที�คู่ณุจะป� วย่หนกัจะลดนอ้ย่ลง
มืาก

ฉัีนสามารถรบัการฉีีดวััคซีีน MMR (หดั 
คางทมู และหดัเยอรมัน) และวััคซีีนไข้
หวััดใหญ่ก่อนหรอืหลังการฉีีดวััคซีีนโค
วิัด-19ได้หรอืไม่

ใช� มืันปลอดภัย่ที�จะรบััการฉีดวัคู่ซีนอื�นๆ
โดย่
ส�วนใหญ� อาทิเช�น วัคู่ซีน MMR หรอืวัคู่ซีน
ไขห้ วัดใหญ�ในเวลาเดีย่วกับัการรบััการฉีด
วัคู่ซีนโคู่วิด-19 กรุณาตรวจสอบักับัแพทย่์

ประจำา คู่รอบัคู่รวัของคู่ณุหรอืบัุคู่ลากร
ทางการ
แพทย่์ก�อนไดรับ้ัการฉีดวัคู่ซีนทกุชนดิ

เมื่อฉัีนฉีีดวััคซีีนแล้วั ฉัีนสามารถเข้า
รว่ัมกิจกรรมต่างๆ (เช่นการพบปะกัน
ในครอบครวัั การไปโบสถ์ ไปเล่นกีฬา) 
ได้หรอืไม่่

ได้ คู่ณุสามืารถเข้าร�วมืกิจกรรมืคู่นหมื่�
มืากได้ ท้ังนีข้ึ้นอย่่�กับัระดับัมืาตรการการ
คู่วบัคู่มุืโรคู่ติดเชื้อโคู่วิด-19 แห�งชาติ

วัคซีีนไฟ
เซีอร์
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เป็นเรือ่งสำาคัญท่ีคณุจะต้องจอง
นัดการฉีีดวััคซีีน โปรดจำาส่ิงต่อ
ไปนี้:

คู่ณุจะได้รบััอีเมืลหรอืข้อคู่วามืทาง
โทรศัพท์ เพื�อให้คู่ณุทำาการนดัหมืาย่
การฉีดวัคู่ซีน

คู่ณุจะได้รบััการเตือนนดัด้วย่อีเมืลและ
ข้อคู่วามืทางโทรศัพท์ ก�อนถึงวันนดั (โปรดจำา
ไว้ว�าคู่ณุจะต้องได้รบััการฉีดวัคู่ซีนให้คู่รบัสอง
เข็มื เพื�อให้มืีประสิทธภิาพป้องกันโรคู่ได้)

ถ้าหากคู่ณุต้องการที�จะเปลี�ย่นวัน เวลา หรอื
สถานที�ฉีดวัคู่ซีน คู่ณุสามืารถทำาไดโ้ดย่ผ�าน
เว็บัไซต์ bookmyvaccine.nz หรอื  โทร 0800 
28 29 26 

คู่ณุจะได้รบััอีเมืลและข้อคู่วามืทางโทรศัพท์ 
เพื�อย่ืนย่ันนดัหรอืการแกไ้ขนดัของคู่ณุ

กรุณาไปตามืนดัหมืาย่การฉีดวัคู่ซีนของคู่ณุ

การทำานัดหมายการ
ฉีีดวััคซีีนโควิัด-19



โทรสาย่ด�วนวัคู่ซีน:
0800 28 29 26 

มีล่ามแปลภาษาไว้บร์กิาร์ 

ปรกึษาแพทย่์ประจำาคู่รอบัคู่รวัของคู่ณุ

เข้าดที่�:    
immunisation.northernregion.health.nz

ต้องการข้อมูลเพิ่ม
เติม:



เมื่อเราม้วันแขนเส้ือขึ้น
เพื่อรบัวััคซีีน เราจะช่วัย
ปกป้องคุ้มครองพวักเรา

ทกุคน

มาร์ว่มกันปกป้องอาวเตอาร์วั
ด้์วยกันต่อไป


