ปกป้ องผู้เยาว์ของ
ท่านจากโควิด-19
โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันโรคโควิด-19
ส�ำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

วัคซีนป้ องกัน COVID-19 สำ� หรับ
ผู้เยาว์ที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปี
ผู้ปกครองและผู้ดแู ลผู้ป่วยมี โอกาสที่จะปกป้ องผู้
เยาว์อายุ 5 ถึง 11 ปี จาก COVID-19 ด้วยการสร้าง
ภูมิคมุ้ กันให้แก่ผู้เยาว์ดว้ ย วัคซีนไฟเซอร์สตู รเด็ก
(เด็กเล็ก)
วัคซีนที่ ใช้ส�ำหรับผู้เยาว์เป็ นวัคซีนไฟเซอร์รน
ุ่
ส�ำหรับเด็ก โดยมีขนาดยาที่ตำ่� กว่าและในปริมาณที่
น้ อยกว่า
ผู้เยาว์จ�ำเป็ นต้องฉี ดวัคซีนสองเข็มเพื่อให้ ได้รบั การ
ป้ องกันอย่างเต็มที่ เราแนะน� ำให้ฉีดเข็มที่สองห่าง
จากเข็มแรกอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ ช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถลดลงเหลืออย่างน้ อย 21 วันได้หากจ�ำเป็ น
เช่น หากบุตรของท่านก�ำลังจะเริม่ รับการรักษาด้วย
ยากดภูมิคมุ้ กัน
กระทรวงสาธารณสุขแนะน� ำให้สร้างภูมิคมุ้ กัน
ให้บุตรหลานของท่านเพื่อให้บุตรหลานปลอดภัย
และช่วยปกป้ องครอบครัวและชุมชนของท่านจาก
COVID-19

ประโยชน์ ของการสร้างภูมิคุ้มกัน
การสร้างภูมิคมุ้ กันเป็ นวิธีส�ำคัญที่เราช่วยให้ผู้เยาว์
ปลอดภัย เช่นเดียวกันกับการหลีกเลี่ยงการถูกแดด
เผา หรือการคาดเข็มขัดนิ รภัย การสร้างภูมิคมุ้ กันจะ
ช่วยปกป้ องผู้เยาว์ของท่านจากโรคร้ายแรงหลายโรค
และหยุดการแพร่กระจายของโรคภายในครอบครัวและ
ชุมชนของท่าน
เด็ก ๆ ในนิ วซีแลนด์จะได้รบั การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค
ฟรี 12 โรค รวมทัง้ การไอซ้อนๆ ติดกัน (โรคไอกรน) หัด
และโปลิ โอ

ประโยชน์ ของการสร้างภูมิคุ้มกัน
COVID-19

การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เยาว์อายุ 5 ถึง 11 ปี จะช่วย
ปกป้ องสมาชิกในครอบครัวที่มีสุขภาพที่เสี่ยงกว่าต่อ
COVID-19

ไวรัส COVID-19 เป็ นสิ่งที่คาดเดาไม่ ได้ แม้วา่ โดยทั่วไป
แล้ว COVID-19 จะมีผลเพียงเล็กน้ อยในเด็ก โดยมี
อาการคล้ายกับหวัด แต่เด็กบางคนป่ วยหนั กและจ�ำเป็ น
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้เยาว์ยังสามารถที่
จะมี โรคแทรกซ้อนที่พบได้ยาก เช่น กลุ่มอาการอักเสบ
หลายระบบ (MIS-C) ที่อาจต้องดูแลอย่างเต็มที่และใกล้
ชิด ผู้เยาว์ยังสามารถได้รบั ผลกระทบในระยะยาว (เรียก
ว่า COVID ระยะยาว) ได้เช่นกัน ภายหลังจากที่มีอาการ
จาก COVID-19 เพียงเล็กน้ อยก็ตาม
เช่นเดียวกันกับในบรรดาผู้ ใหญ่ หากผู้เยาว์ของท่านติด
เชือ้ ไวรัส COVID-19 พวกเขาอาจแพร่เชือ้ ไวรัสไปยังผู้
อื่นได้

ความปลอดภัยของวัคซีน Pfizer

การยินยอม

วัคซีน Pfizer ส�ำหรับผู้เยาว์อายุ 5 ถึง 11 ปี ได้ผ่านการ
ทดลองทางคลินิกกับเด็กในกลุ่มอายุนี้มาแล้ว โดยทั่วไป
แล้ว ผลข้างเคียงที่ ได้รบั รายงานมานั ้นไม่มีความรุนแรง
้ ไม่นาน และคล้ายกับผลข้างเคียงจากวัคซีนที่ ได้
เกิดขึน
รับตามปกติอ่น
ื ๆ
แนะน� ำให้ฉีดวัคซีนนี ้ ได้แก่ผู้เยาว์ที่แพ้อาหาร วัคซีน
Pfizer ไม่มีส่วนผสมของอาหาร เจลาติน หรือน� ้ำยาง ซึ่ง
ต่างจากวัคซีนอื่นบางอย่าง
เหตุผลเดียวที่บางคนอาจไม่สามารถรับการฉี ดวัคซีน
นี ้ ได้เนื่ องจากอาการแพ้ คือ หากคนเหล่านั ้นมีอาการ
แพ้อย่างรุนแรง (ภูมิแพ้รน
ุ แรงเฉี ยบพลัน) ต่อวัคซีน
Pfizer ในโดสที่ ได้รบ
ั มาก่อนหน้ าหรืออาการแพ้ตอ่ ส่วน
ผสมในวัคซีน วัคซีน Pfizer ส�ำหรับเด็ก (เด็กเล็ก)
ได้ผ่านกระบวนการอนุ มัตท
ิ ี่เข้มงวดเช่นเดียวกันกับ
วัคซีนส�ำหรับเด็กตามปกติชนิ ดอื่น โดยไม่มีการลัดขัน
้
ตอนการทดลองทางคลินิก และไม่มีการท�ำแบบมักง่าย
ในการทดสอบด้านความปลอดภัย

พ่อแม่ ผู้ดแู ล หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องพาบุตร
ของท่านไปตามวันเวลาที่ ได้มีการนั ดหมายในฐานะผู้ ใหญ่
ที่เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ พร้อมกับให้ความยินยอมเพื่อให้
บุตรได้รบั การฉี ดวัคซีน
ในวันเวลานั ดหมาย ทัง้ เด็กและผู้ ใหญ่สามารถสอบถาม
ค�ำถามต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ตอ้ งการ

การตระเตรียมผู้เยาว์ของท่านเพื่อรับการฉี ดวัคซีน
1. ให้ก�ำลังใจเพื่อช่วยให้ผู้เยาว์ของท่านรูส
้ ึกผ่อนคลาย
2. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพวกเขาได้รบ
ั ประทานอาหาร
และดืม่ เครือ่ งดืม่ เรียบร้อยแล้ว
3. ตรวจสอบว่าผู้เยาว์เหล่านั ้นสวมใส่เสือ้ ผ้าที่ท�ำให้มอง
เห็นและเข้าถึงต้นแขนได้ง่าย
หากผูเ้ ยาว์รสู้ ึกประหม่าเล็กน้ อย พวกเขาสามารถพก
พาสิ่งของบางอย่างเพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจไปในวันนั ด
หมายได้ เช่น ของเล่นนุ่ มๆ หรือโทรศัพท์มอื ถือของเล่น
หากผู้เยาว์ของท่านเคยมีปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อการ
สร้างภูมิคมุ้ กันมาก่อน ให้แจ้งผู้ฉีดวัคซีนทราบ ปรึกษา
กับแพทย์ประจ�ำครอบครัวของท่านก่อนถึงเวลานั ด
หมาย หรือพูดคุยกับที่ปรึกษาที่ ได้รบั การฝึ กอบรมมา
แล้วผ่านสายด่วน COVID Vaccination Healthline ที่
หมายเลข 0800 28 29 26

ผลข้างเคียง
เช่นเดียวกับการสร้างภูมิคมุ้ กันอื่น ๆ บุตรของท่านมีแนว
โน้ มที่จะเจ็บแขนและมีรอยแดง ปวด หรือบวมที่บริเวณ
้ ซึ่งปกติแล้วจะเกิดขึน
้
ที่ฉีด ปฏิกิรยิ าอื่นที่อาจเกิดขึน
ภายในหนึ่ งหรือสองวัน ได้แก่
• ปวดหัว
• เป็ นไข้ (รูส
้ ึกร้อน)
่ ไส้ (รูส้ ึกปั่ นป่ วน) อาเจียน ท้องร่วง
• คลืน
• เหนื่ อย
• ความรูส
้ กึ ไม่สบายตัวโดยทัว่ ไป (รูส้ กึ ไม่สบาย ปวด เจ็บแสบ)
สิ่งเหล่านี ้เป็ นเรือ่ งปกติ และแสดงให้เห็นว่าวัคซีนก�ำลัง
ออกฤทธิ์ การส่งเสริมให้พักผ่อนและให้ ได้รบั ของเหลว
มากๆ จะช่วยได้
ปฏิกิรยิ ารุนแรงต่อวัคซีน COVID-19 ของ Pfizer เกิด
้ น้ อยมาก และมักเกิดขึน
้ ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ ได้
ขึน
รับการฉี ดวัคซีน ด้วยเหตุผลนี ้ ท่านและบุตรหลานของ
้ ที่สังเกตการณ์ เพื่อให้เจ้า
ท่านจะได้รบั การจัดให้อยู่ ในพืน
หน้ าที่คลินิกเฝ้ าติดตามจนแน่ ใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ ดงั
้ บุตรหลานของท่านจะได้รบั การรักษาพยาบาล
กล่าวขึน
สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุนแรงอาจประกอบไปด้วย
• หายใจไม่สะดวก
• อาการบวมที่ ใบหน้ าและล�ำคอ
• หัวใจเต้นเร็ว
้ รุนแรงทั่วร่างกาย
• มีผ่น
ื ขึน
• อาการวิงเวียนศีรษะและอ่อนล้า

หากท่านสังเกตเห็นว่าบุตรของท่านมีอาการเหล่านี ้
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้ าที่คลินิกทราบทันที หากท่านไม่
ได้อยู่ที่สถานที่ฉีดวัคซีน ให้ โทรไปที่หมายเลข 111
โรคกล้ามเนื ้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบพบ
ได้น้อยมากแต่เป็ นผลข้างเคียงที่รา้ ยแรงของวัคซีน
Pfizer ในการทดลองทางคลินิก ไม่พบอาการดังกล่าว
ในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ�ำเป็ นที่
จะต้องตระหนั กถึงอาการนี ้ ในคนทุกวัยที่ ได้รบั วัคซีน
หากบุตรของท่านมีอาการใดๆ ต่อไปนี ้ ในช่วงหลาย
วันหรือหลายสัปดาห์หลังการฉี ดวัคซีน ให้ ไปพบ
แพทย์ทันที
อาการของโรคกล้ามเนื ้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจ
อักเสบ ได้แก่
• รูส
้ ึกไม่สบายตัว หนั ก แน่ น หรือเจ็บหน้ าอก
• หายใจไม่สะดวก
• รูส
้ ึกหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นถี่ หรือหัวใจเต้นแรง
• รูส
้ ึกเป็ นลม เวียนหัว หรือวิงเวียน

การจองเวลานั ดหมายหรือการวอล์คอิน
การฉี ดวัคซีนป้ องกัน COVID-19 เป็ นการจัดฟรีส�ำหรับ
ทุกคน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 17 มกราคมเป็ นต้นไป พ่อแม่หรือ
ผู้ดแู ลสามารถไปที่คลินิกบริการวอล์กอินพร้อมกับผู้
เยาว์ หรือใช้บริการจากเว็บไซต์ BookMyVaccine.
nz เพื่อรับสร้างภูมิคม
ุ้ กันกับสถานบริการด้านสุขภาพ
สาธารณสุข หรือแพทย์ทั่วไปที่ตนเองเคยไปรับบริการ
ตามปกติ ท่านต้องแน่ ใจว่าท่านเลือกช่วงอายุทเี่ หมาะ
สม
หากท่านต้องการจองให้กบั บุตรมากกว่าหนึ่ งคน หรือ
ไม่สามาถจองผ่านทางออนไลน์ ได้ ท่านสามารถโทร
ติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline ได้ที่
หมายเลข 0800 28 29 26 (เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.
ทุกวันตลอดสัปดาห์) แล้วเราจะท�ำการจองให้ทา่ นและ
พร้อมตอบค�ำถามของท่านทุกค�ำถาม
มีล่ามภาษาไว้ ให้บริการ

ผู้เยาว์ที่พิการ
ทีมผู้พิการพร้อมให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ทีมนี ้จะให้การสนั บสนุ น
ครอบครัวของท่าน และสามารถจองนั ดการสร้าง
ภูมิคมุ้ กันให้กับท่านได้ พวกเขาสามารถตอบค�ำถาม
ใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับความต้องการของบุตรหลาน
ของท่าน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ฉีด
วัคซีน ทางเลือกในการขนส่งฟรี หรือผลกระทบใดๆ
้ กับบุตรหลานของท่าน
ต่อวัคซีนที่อาจเกิดขึน
• โทรไปที่หมายเลข 0800 28 29 26 แล้วกด 2
• ส่งข้อความฟรีที่หมายเลข 8988
• อีเมล accessiblecovidvaccinations@
whakarongorau.nz

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลิงก์ ไปยังงานวิจัย โปรดไปที่
หน่ วยงาน Unite Against COVID-19 –
Covid19.govt.nz/tamariki
กระทรวงสาธารณสุข – Health.govt.nz/CovidVaccineKids
กระทรวงการพัฒนาประชากรเมารี – Karawhiua.nz

กระทรวงประชาชนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก –
mpp.govt.nz

มีค�ำถามเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่?

พูดคุยกับที่ปรึกษาที่ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้วที่สายด่วน
COVID Vaccination Healthline ที่หมายเลข
0800 28 29 26 ในเวลา 8.00 น. – 20.00 น. ทุกวันตลอด
สัปดาห์

