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ความแข็งแกรง่ของวัคซีน
อยูท่ี่จำานวนการฉีด

ปรมิาณของวัคซีนไฟเซอรม์ีเพียง 
พอสำาหรบัทกุคนในอาวเตอารวั  

ท่ีมีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป

ความแขง็แกรง่ของวัคซนีไมว่่าจะเป็นชนดิใด 
อยู่ท่ีจำานวนการฉีด ยิ่งพวกเราได้รบัการฉีด
วัคซีนมากขึ้นเท่าใด พวกเราก็จะแข็งแกรง่

มากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นเท่านัน้

แข็งแกรง่มากขึ้น มีอิสรภาพ
มากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น



หนงัสือเล่มเล็กนี ้จะให้ข้อมูลสำาคัญเก่ียวกับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ไฟเซอรข์องคณุ

ข้อมูลทีอ่ยู่ในหนังสือเล่มเล็กนี ้เป็นการเพิม่เติมจาก
ข้อมูลทีคุ่ณได้รบัจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
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“วัคซีนไฟเซอร-์ไบโอเอ็นเท็คได้ถกูฉีดแล้วใหกั้บผู้คนนับ
ล้านๆคนท่ัวโลก ด้วยผลลัพธท่ี์ยอดเยีย่ม” 

 — ดร.นิกก้ี เทิรน์เนอร,์ ผู้อำานวยการศูนย์ให้คำาปรกึษาการสรา้งภูมิคุ้มกันโรค 

วัคซีนไฟ
เซอร์



การไปรบัการฉีด
วัคซีน

เราจะสอบถามสขุภาพของคณุ

คณุจะต้องลงชื่อในใบยินยอมให้ฉีดวัคซีน  
คุณสามารถถามคำาถามใดๆได้ในขัน้ตอนนี้

เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุจะฉีดวัคซีนให้คณุท่ี
บรเิวณแขน

คณุจะต้องนัง่รอเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 
20 นาที เพื่อดวู่าคณุมีอาการข้างเคียงแบบ
ทันทีหรอืไม่

เมื่อคณุได้รบัการยืนยันว่าคณุสบายดี คณุ
สามารถกลับได้ และดำาเนนิชีวิตประจำาวัน
ได้ตามปกติ

20



หลังจากการฉีด
วัคซีน

คณุจะได้รบัเชิญให้มารบัการฉีด
วัคซีนเข็มท่ีสอง ในเวลาไม่นอ้ยกว่า 
21 วัน นบัจากวันท่ีฉีดวัคซีนเข็มแรก

เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธภิาพเต็มท่ี คณุ
จะต้องได้รบัการฉีดวัคซีนเข็มท่ีสอง

การคุ้มกันจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จะ
เริม่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 7 วัน
หลังการฉีดวัคซีนเข็มท่ีสอง

หากคณุมีอาการข้างเคียงท่ีไม่ดีขึ้นเอง 
กรุณาปรกึษาแพทย์ประจำาครอบครวั
ของคณุ หรอืโทรสายด่วน เฮล์ทไลน ์- 
0800 358 5453



สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยูใ่นระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ

ใช้แอพติดตาม NZ COVID Tracer เพื่อลง
บันทึกสถานท่ีท่ีคณุไป และเปิดสัญญาณบลทูธู

จงอยูกั่บบ้าน หากคณุรูสึ้กไม่สบาย

ถ้าหากคณุมีอาการของโรคติดเชื้อโควิด-19 
ใหไ้ปรบัการตรวจหาเชื้อ

เช็ดทำาความสะอาดบรเิวณพื้นผิวท่ีถกูใช้หรอื
สัมผัสบ่อยๆ

ล้างมือใหส้ะอาดและใส่น้ำายาฆ่าเชื้อโรค

ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรอืจาม

คำาเตือนเรือ่งสขุ
อนามัยเก่ียวกับ 

โควิด-19



เช่นเดียวกับวัคซีนใดๆ คณุอาจเกิดอาการข้างเคียง มันสำาคัญมากท่ีคณุควรรู้
ว่า อาการเหล่านีไ้ม่ได้หมายความว่าคณุกำาลังติดเชื้อโควิด-19 แต่หมายความ

ว่ารา่งกายของคณุกำาลังสรา้งภมูิต้านทานจากเชื้อโควิด-19 ถ้าคณุไม่แนใ่จ
เรือ่งอาการเหล่านีห้รอืมีอาการแย่ลง ควรปรกึษาแพทย์ประจำาครอบครวั หรอื

โทรสายด่วน เฮล์ทไลน ์0800 358 5453

อาการท่ีคณุอาจมี บรรเทาด้วยอะไร อาการอาจเริม่ขึ้น
เมื่อไหร่

อาการข้างเคียงท่ีพบ
บ่อยท่ีสดุท่ีมีการรายงาน
คือ ปวดบรเิวณท่ีฉีด ปวด
ศีรษะและอ่อนเพลีย

ประคบด้วยผ้าเย็นแบบ
เปียก หรอืด้วยผ้าห่อน้ำา
แข็งบนบรเิวณท่ีถกูฉีดเป็น
ระยะเวลาส้ันๆ

อย่าถหูรอืนวดบรเิวณท่ี
ถกูฉีด

ภายใน 6-24 
ชั่วโมง

ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้  
รูสึ้กเหมือนไม่สบาย  
หนาวส่ัน มีไข้ ปวดตามข้อ
และคล่ืนไส้ (แม้กระนัน้
อาการเหล่านีส่้วนใหญ่มัก
เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน
เข็มท่ีสอง)*

พักผ่อนและด่ืมเครือ่งด่ืม
มากๆ

รบัประทานยา
พาราเซตามอลหรอืไอบู
โปรเฟน โปรดใช้ยาตามคำา
แนะนำาของผู้ผลิต

กรุณาปรกึษาบุคลากร
ทางการแพทย์หากอาการ
ของคณุแย่ลง

ภายใน 6-48 
ชั่วโมง

*อาการเหล่านีอ้าจไม่ใช่ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน และอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอ่ืนๆ กรุณาขอคำาปรกึษา
ทางการแพทย์ถ้าหากคณุมีความกังวล

อาการข้างเคียง



การฉีดวัคซีนฟรหีรอืไม่

ฟร ีทกุคนจะได้รบัการฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย

ใครบ้างสามารถรบัการฉีดวัคซีน

ทกุคนในนวิซีแลนด์ท่ีมีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้น
ไปสามารถรบัการฉีดวัคซีนได้ แต่ถ้าหาก
คณุมีโรคประจำาตัวท่ีรุนแรง กรุณาตรวจ
สอบกับแพทย์ประจำาครอบครวัของคณุก่อน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อแผนระยะการฉีดวัคซีน
ได้ถกูเริม่ใช้ กลุ่มคนท่ีถกูจัดสรรไว้ จะได้รบั
การฉีดในระยะเวลาต่างๆกัน

แล้วลกูๆของฉันท่ีอายตุ่ำากว่า 16 ปีล่ะ
ต้องฉีดหรอืไม่

สำาหรบัตอนนีผู้้ท่ีมีอายุต่ำากว่า 16 ปียังรบั
การฉีดวัคซีนไม่ได้  ข้อมูลของคนกลุ่มนีม้ี
จำากัดและพวกเขายังไม่ได้ถกูให้เข้ารว่มการ
ทดลองทางคลินคินี้

ฉันสามารถรบัการฉีดวัคซีนได้หรอืไม่ 
ถ้าหากฉันเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 

ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีอาการป่วย
รุนแรงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 คณุอาจไม่
แข็งแรงพอท่ีจะรบัวัคซีน ถ้าคณุไม่แนใ่จ
กรุณาตรวจสอบกับแพทย์ประจำาครอบครวั
ของคณุ

วัคซีนนี้ปลอดภัยหรอืไม่

วัคซีนไฟเซอรไ์ด้ผ่านการทดสอบและการ
ประเมินผลทางคลินคิและทางวิทยาศาสตร์
อย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน ท้ังใน
ระดับสากลและภายในประเทศนวิซีแลนด์ 
ผู้คนจำานวนหลายล้านคนท่ัวโลกท่ีมีอายุ 
เพศ และเชื้อชาติต่างๆกัน ได้รบัการฉีด
วัคซีนไปแล้วโดยประสบความสำาเรจ็อย่าง
ดีเยี่ยม พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยในการ
ใช้

วัคซีนนี้เป็นเชื้อท่ียงัมีชีวิตอยูห่รอืไม่

ไม่มีชีวิต ไม่มีเชื้อไวรสัในวัคซีนท่ีฉีดเข้าสู่
รา่งกายของคณุ คณุไม่สามารถติดเชื้อ 
โควิด-19 ได้จากการฉีดวัคซีน วัคซีนจะ
กระตุ้นส่งเสรมิความจำาของภมูิคุ้มกันด้วย
การทำาให้มันแข็งแกรง่มากขึ้น

คำาถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับ
วัคซีนไฟเซอร์



วัคซีนนี้มีประสิทธภิาพป้องกันเชื้อ
โควิด-19 สายพันธุอั์งกฤษ และ
สายพันธ์ุแอฟรกิาใต้ได้หรอืไม่

ป้องกันได้ มีหลักฐานแสดงว่าวัคซีนไฟ
เซอรส์ามารถป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-
19 ท้ังสองสายพันธ์ไุด้ในระดับหนึ่ง

ฉันสามารถรบัการฉีดวัคซีน MMR (หดั 
คางทมู และหดัเยอรมัน) และวัคซีนไข้
หวัดใหญ่ก่อนหรอืหลังการฉีดวัคซีนโค
วิด-19ได้หรอืไม่

ขอแนะนำาว่า หากคณุต้องการฉีดวัคซีน 
MMR คณุต้องเว้นระยะเวลาห่าง 4 สัปดาห์
ก่อนรบัการฉีดวัคซีนไฟเซอรเ์ข็มแรก หรอื 4 
สัปดาห์หลังการฉีดเข็มท่ีสอง สำาหรบัวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ให้เว้น 2 สัปดาห์ก่อนและหลัง 
ถ้าหากคณุต้องการฉีดวัคซีนอ่ืนๆคณุต้อง
เว้นระยะเวลาห่าง 2 สัปดาห์หลังจากฉีด
วัคซีนเข็มท่ีสอง กรุณาตรวจสอบกับแพทย์
ประจำาครอบครวัของคณุหรอืบุคลากร
ทางการแพทย์ก่อนได้รบัการฉีดวัคซีนทกุ
ชนดิ

เมื่อฉันฉีดวัคซีนแล้ว ฉันสามารถเข้า
รว่มกิจกรรมต่างๆ (เช่นการพบปะกัน
ในครอบครวั การไปโบสถ์ ไปเล่นกีฬา) 
ได้หรอืไม่

ได้ คณุสามารถเข้ารว่มกิจกรรมคนหมู่
มากได้ ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับระดับมาตรการการ
ควบคมุโรคติดเชื้อโควิด-19 แห่งชาติ
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นิวซีแลนด์อยูใ่นสถานะท่ีโชคดี ท่ีไม่ต้องจัดการการฉีดวัคซีน
อยา่งเรง่รบี เป็นผลจากความพยายามของทกุคนท่ีรว่มกันช่วย

กำาจัดเชื้อโควิด-19 ใหอ้อกจากชุมชนของเรา

วัคซีนไฟ
เซอร์



เป็นเรือ่งสำาคัญท่ีคณุจะต้อง
จัดการเรือ่งการนัดหมายของคณุ 
โปรดจำาส่ิงต่อไปนี้:

คณุจะได้รบัอีเมลฉบับแรกเพื่อ
ให้คณุทำาการนดัหมายการฉีด
วัคซีน

คณุจะได้รบัการเตือนนดัด้วยอีเมลและข้อความ
ทางโทรศัพท์ ก่อนถึงวันนดั (โปรดจำาไว้ว่าคณุจะ
ต้องได้รบัการฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็ม เพื่อให้มี
ประสิทธภิาพป้องกันโรคได้)

ถ้าหากคณุต้องการท่ีจะเปล่ียนวัน เวลา หรอืสถานท่ี
ท่ีจะฉีดวัคซีน คณุสามารถทำาได้โดยผ่านระบบการ
จองการฉีดวัคซีน หรอื  โทร 0800 28 29 26 (โอ๊ค
แลนด์) หรอื 0800 237 829 (นอรท์แลนด์)

คณุจะได้รบัอีเมลและข้อความทางโทรศัพท์ เพื่อ
ยืนยันนดัหรอืการแก้ไขนดัของคณุ

กรุณาไปตามนดัหมายการฉีดวัคซีนของคณุ
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การทำานัดหมายการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19



โทรสายด่วนวัคซีน:
โอ๊คแลนด์ -  0800 28 29 26  
นอรท์แลนด์ - 0800 237 829 

ปรกึษาแพทย์ประจำาครอบครวัของคณุ

เข้าดท่ีู:   
immunisation.northernregion.health.nz

ต้องการข้อมูล 
เพิ่มเติม:

https://immunisation.northernregion.health.nz/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources


เมื่อเราม้วนแขนเส้ือขึ้น
เพื่อรบัวัคซีน เราจะช่วย
ปกป้องคุ้มครองพวกเรา

ทกุคน

มารว่มกันปกป้องอาวเตอารวั
ด้วยกันต่อไป


