ข้อมูลสำหรับประชำชนเกีย่ วกับวัคซีนโคโรนำ:
ขณะนีว้ คั ซีนโคโรนากาลังมาถึงในอิสราเอล และการดาเนินการขนาดใหญ่เพื่อแจกจ่ายวัคซีน วัคซีนปลอดภัย!
วัคซีนได้รบั การทดสอบอย่างเข้มงวดและได้รบั การรับรองจาก FDA - สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนีป้ ระเทศตะวันตก เช่น สหราชอาณาจักรและแคนาดา ได้อนุมตั ิวคั ซีนของไฟเซอร์เพื่อใช้
หลังจากตรวจสอบผลการทดลองโดยอิสระ
เทคโนโลยีนีม้ ีมานานหลายปี แล้ว ในระหว่างการทดลองฉีดวัคซีน ผูค้ นจากกลุม่ ต่างๆได้รบั การทดสอบ: ผูห้ ญิง
และผูช้ ายจากประเทศต่างๆ และอายุที่แตกต่างกัน ผูส้ บู บุหรี่และผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ผูท้ ี่เป็ นโรคประจาตัว (โรคหอบหืด
เบาหวาน ความดันโลหิต ดีซ่าน เอชไอวี ผูป้ ่ วยไต และอื่น ๆ )
กำรทดลองของไฟเซอร์เกี่ยวข้องกับผู้คน 44,000 คน และกำรทดลองสมัยใหม่อกี 30,000 คน ตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำ (FDA) ไม่มีรำยงำนผลข้ำงเคียงทีร่ ุนแรงใด ๆ
ในอำสำสมัคร
ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงในการทดลอง ผลข้างเคียงที่รายงาน ได้แก่ ความเจ็บปวด หรือการระคายเคืองชั่วคราว
บริเวณที่ฉีด ความเมื่อยล้า ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนือ้ หนาวสั่น ปวดข้อ หรือมีไข้ ผูท้ ี่ได้รบั วัคซีนบางคน
อาจต้องหยุดงาน หรือหยุดไปโรงเรียนหนึ่งวัน หลังจากได้รบั วัคซีนครัง้ ที่สอง แม้วา่ สิ่งเหล่านีจ้ ะเป็นความรูส้ กึ ที่ไม่
พึงประสงค์ แต่ก็มคี วามหมายในเชิงบวก ซึ่งเป็ นผลมาจากความพยายามของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกาย ในการ
จัดการกับวัคซีนและสร้างภูมิคมุ้ กันในระยะยาว
เป็ นไปไม่ได้ที่จะป่ วยจากการได้รบั วัคซีน เนื่องจากวัคซีนไม่มีโคโรนาไวรัสหรือบางส่วน นอกจากนีว้ คั ซีนไม่สง่ ผล
กระทบหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของเรา
ในขัน้ ตอนนีไ้ ม่มีทางทราบแน่ชดั ว่า วัคซีนจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวหรือไม่ เนื่องจากการทดลองทาง
คลินิกเริ่มขึน้ ในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาในการพัฒนาวัคซีนพบว่าผลข้างเคียงส่วน
ใหญ่ เกิดขึน้ ใกล้กบั การฉีดหรืออย่างช้าที่สดุ ไม่กี่สปั ดาห์หลังจากได้รบั วัคซีน นับตัง้ แต่การทดลองเริ่มขึน้ ไม่มี
รายงานผลข้างเคียงดังกล่าวในอาสาสมัครหลายหมื่นคน
ขณะนีม้ ีงานวิจยั และข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี และสตรีมีครรภ์ ดังนัน้ ในระหว่าง
นี ้ พวกเขาจะไม่ได้รบั การฉีดวัคซีนในระหว่างนี ้
ตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรวัคซีนป้ องกันโรคโคโรนำ หลักกำรทีเ่ ป็ นแนวทำงในกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญของวัคซีนสำหรับโคโรนำ ได้แก่
* ควำมสำคัญด้ำนสุขภำพและระบำดวิทยำ *
* ควำมปลอดภัย * * ควำมเรียบง่ำย * * แนวขวำง *
* ควำมยืดหยุ่น *
* กำรไหลของวัคซีนเพือ่ ให้แน่ใจว่ำวัคซีนมีประสิทธิผลและควำมปลอดภัย *
ลาดับความสาคัญสาหรับการให้วคั ซีนโคโรนา:
1. บุคลากรทางการแพทย์:
ก. โรงพยาบาล

ข. อนามัย คลินิกเอกชน คลินิกทันตกรรม
ค. โรงพยาบาลผูส้ งู อายุ และจิตเวช
ง. นักศึกษาพยาบาล และแพทย์ในพืน้ ที่คลินิก
จ. หน่วยงานปฐมพยาบาล และองค์กรกูภ้ ยั
2. สถาบันมาเก็น อาเวิท และสถาบันสวัสดิการสาหรับผูใ้ ห้การดูแล - และผูร้ บั ดูแล
3. อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป – อยู่ในความรับผิดชอบของอนามัย
4. หน่วยงานที่ฉีดวัคซีนในอนามัยต้องมีความยืดหยุ่นในการฉีด และฉีดวัคซีน เช่น
ก. ผูส้ งู อายุในชุมชน และผูด้ แู ล หรือผูร้ บั การดูแล
ข. ประชากรที่มคี วามเสี่ยงพิเศษ เช่น การปลูกถ่ายปอด
ควำมสำคัญอันดับสอง:
1. การฉีดวัคซีนกลุม่ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง: เบาหวาน, โรคอ้วน, ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง, ความดันโลหิตสูง, ผูป้ ่ วยที่มี
ภูมิคมุ้ กันบกพร่อง, อวัยวะที่ปลูกถ่าย, ผูป้ ่ วยทางโลหิตวิทยา เป็ นต้น
ก. ในกลุม่ ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ควรรวมการฉีดวัคซีนของครอบครัว และครอบครัวของผูป้ ่ วย
เหล่านีไ้ ว้ในลาดับความสาคัญ
2. กลุม่ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ครู และครูอนุบาล นักสังคมสงเคราะห์ เรือนจานักโทษ และผูค้ มุ
3. ทหารและหน่วยงานรักษาความปลอดภัย จะได้รบั การจัดสรรตามแผนการฉีดวัคซีนที่จะนาเสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข
ในขั้นถัดไปต่อจำกนี:้ กำรเปิ ดวัคซีนให้กับประชำกรทั้งหมดตำมกำรมำถึงของวัคซีนและกำรจัดกำรของ
อนำมัย
ผู้ทจี่ ะไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนในเวลำนี:้
• ผูท้ ี่กาลังรักษาโรค
• สตรีมีครรภ์
• หญิงให้นมบุตร
• ผูท้ ี่มีประวัติการตอบสนองอย่างรุนแรง
• ผูห้ ญิงที่วางแผนจะตัง้ ครรภ์ - ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากได้รบั วัคซีนครัง้ ที่สอง
• เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
ไม่วา่ ในกรณีใด และแน่นอนจนกว่าจะได้รบั วัคซีน จะต้องได้รบั การดูแลเพื่อปฏิบตั ิตามกฎข้อควรระวังต่อไป: สิ่ง
สาคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัย และทุกครัง้ ที่ออกจากบ้านก็ตามควรเว้นระยะห่างระหว่างผูค้ นอย่างน้อย 2
เมตร หลีกเลี่ยงฝูงชนและล้างมือบ่อยๆ

