ุ
คณ
ง
อ
ข
น
า
ล
ห
ร
ุต
บ
ข์ อง
ย
ท
พ
แ
ม
า
ถ
ถ
ร
า
ุ สาม
คาํ ถามทค่ี ณ
โควดิ -๑๙

ั
น
ก
ง
อ
้
ป
ี
น
ซ
เกย่ี วกบั วคั
คําถามทัว่ ไป

ฉั นมีความกังวลเกีย่ วกับวัคซีนโควิด-๑๙ สําหรับลูกของฉั น คุณช่วยอธิบายเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้ ได้หรือไม่?
ฉั นสนใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับวัคซีนโควิด-๑๙ สําหรับลูกของฉั นเพิม่ เติม คุณช่วยให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนี ้ ได้ ไหม?
คุณช่วยบอกฉั นเกีย่ วกับกระบวนการอนุ มตั วิ คั ซีนสําหรับเด็กได้ ไหม?
มีเด็กที่ ได้รบั การฉี ดวัคซีนแล้วทัง้ หมดกีค่ น?
่ อย่างไรบ้าง?
กระบวนการนี ด้ คู อ่ นข้างเร่งรีบคุณช่วยบอกฉั นได้ ไหมว่ากระบวนการของวัคซีนนี แ้ ตกต่างจากวัคซีนอืน
ขัน้ ตอนการขออนุ มตั วิ คั ซีนสําหรับเด็ก มีขน
ั ้ ตอนอย่างไรบ้าง?
ลูกของคุณได้รบั การฉี ดวัคซีนแล้วหรือยัง?
เด็กสามารถติดโควิดได้หรือไม่? เด็กมีอาการป่ วยจากโควิดหรือไม่? มันมีอาการอย่างไรบ้าง?
ฉั นเคยได้ยน
ิ มาว่าโควิดไม่สง่ ผลกระทบต่อเด็กจริงหรือไม่? เหตุผลทีค่ วรให้ลกู ของฉั นรอไปก่อนหรือให้ลกู ของฉั น
ฉี ดวัคซีนตอนนี เ้ ลยคืออะไรบ้าง?
ฉั นมีความกังวลเกีย่ วกับภาวะกล้ามเนื อ้ หัวใจอักเสบ คุณช่วยอธิบายเกีย่ วกับเรือ่ งโรคหัวใจนี แ้ ละเรือ่ งความเสีย่ งของ
การติดเชือ้ โควิด-๑๙ และเรือ่ งวัคซีนได้หรือไม่?
หากได้รบั วัคซีน ลูกของฉั นจะมีภาวะกล้ามเนื อ้ หัวใจอักเสบหรือไม่? ฉั นต้องสังเกตอะไรบ้าง?
ถ้าลูกของฉั นเคยเป็ นโควิดแล้วเขายังต้องได้รบั การฉี ดวัคซีนอีกหรือไม่?ต้องรอนานแค่ ไหนถึงจะสามารถเข้ารับการ
ฉี ดวัคซีนได้?
วัคซีน mRNA ทํางานอย่างไร?

เกีย่ วกับปริมาณที่ ใช้

ปริมาณที่ ใช้สาํ หรับผู้ ใหญ่และปริมาณที่ ใช้สาํ หรับเด็กแตกต่างกันอย่างไร?
ความแตกต่างระหว่างปริมาณที่ ใช้ ในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี และอายุ ๖ เดือน – ๔ ปี คอื อะไร?
การฉี ดวัคซีนในแต่ละครัง้ ต้องเว้นระยะห่างกันกีว่ น
ั ?
ลูกของฉั นต้องได้รบั การฉี ดวัคซีน๒เข็มแรกและต้องได้รบั การฉี ดวัคซีนเข็มกระตุน
้ ด้วยหรือไม่?เราต้องได้รบั หรือ
จําเป็ นต้องได้รบั การฉี ดวัคซีนเข็มกระตุน
้ เมือ่ ใด?

ความกังวลทางด้านการแพทย์

ลูกของฉั นมี ______ วัคซีนจะส่งผลต่อเขาอย่างไรบ้าง?
ลูกของฉั นต้องกินยา ______ วัคซีนมีผลต่อยาหรือไม่?
ฉั นเคยได้ยน
ิ เกีย่ วกับ ______ คุณช่วยอธิบายเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้ ได้ ไหม?
สําหรับลูกของฉั น ซึง่ เป็ นวัยรุน
่ ทีม่ อี ายุ ๑๒ ปี ขน
ึ ้ ไป ฉั นควรต้องพิจารณาการเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละโดสให้
นานขึน้ หรือไม่?

ผลข้างเคียงระยะสัน้

ในระยะสัน้ ฉั นควรคาดหวังอะไรจากวัคซีนบ้าง?
ผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติทว่ั ไปจากการได้รบั วัคซีนมีอะไรบ้าง?
หลังจากที่ ได้รบั การฉี ดวัคซีนเข็มแรก ฉั นควรต้องระวังอะไรบ้าง?
หลังจากที่ ได้รบั การฉี ดวัคซีนเข็มทีส่ อง ฉั นควรต้องระวังอะไรบ้าง?

ผลข้างเคียงระยะยาว

ฉั นมีความกังวลเกีย่ วกับผลข้างเคียงระยะยาวของวัคซีนทีอ่ าจเกิดขึน้ กับลูกของฉั น คุณช่วยอธิบายเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้
ได้ ไหม?
คุณช่วยอธิบายเกีย่ วกับผลข้างเคียงระยะยาวทีค่ วรทราบเกีย่ วกับวัคซีนได้หรือไม่?
ผลข้างเคียงระยะยาวจากการติดเชือ้ โควิดสําหรับเด็กมีอะไรบ้าง?

วิธกี ารพูดคุยกับลูกของคุณ

ฉั นไม่แน่ ใจว่าจะคุยกับลูกของฉั นเกีย่ วกับวัคซีนโควิดได้อย่างไร คุณมีคาํ แนะนํ าหรือไม่?
้ รือไม่? แล้วเรือ่ งวัคซีนล่ะ?
ลูกของฉั นกลัวโควิด คุณมีคาํ แนะนํ าเกีย่ วกับวิธกี ารพูดคุยกับพวกเขาเกีย่ วกับเรือ่ งนี ห
ลูกของฉั นกลัวการฉี ดวัคซีน ฉั นจะต้องเตรียมตัวให้ลกู มีความพร้อมสําหรับการเข้ารับวัคซีนได้อย่างไร?

่
การรับวัคซีนโควิดร่วมกับวัคซีนอืนๆ

หากลูกของฉั นต้องรับวัคซีนโควิด-๑๙ ร่วมกับวัคซีนตามปกติอน
ื่ ๆ ลูกของฉั นจะปลอดภัยหรือไม่?
่ื ๆหรือไม่?
คุณแนะนํ าให้รบั วัคซีนโควิดพร้อมกับวัคซีนปกติอน

