
[ภาษาไทย - thai] 

วธีิการฉีดวัคซีนในทรอนดเ์ฮม 
ในอีกไมก่ี่สัปดาหแ์ละก่ีเดือนขา้งหน้าผูอ้ยูอ่าศัยทัง้หมดในทรอนดเ์ฮมจะไดรั้บ
การเสนอการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโควดิ -19 เป้าหมายคือคนสว่นใหญม่ากท่ีสุดไดรั้บการฉีดวัคซีนกอ่นฤดู
ร้อน 

หากคุณมีโทรศัพทมื์อถือคุณจะไดรั้บ SMS เม่ือถึงคราวคุณท่ีตอ้งฉีดวัคซีน มัน
เป็นภาษานอร์เวยแ์ละ เน้ือหามีความสาํคัญ หากคุณไมเ่ขา้ใจสิง่ท่ีเขียนไว ้คุณ
ตอ้งติดตอ่คนท่ีสามารถชว่ยคุณแปลได ้

คุณตอ้งทราบเร่ืองน้ีเก่ียวกับแผนการฉีดวัคซีนของเทศบาลเมืองทรอนดเ์ฮม: 

● คุณไมต่อ้งจองการฉีดวัคซีนจนกวา่คุณจะไดรั้บคาํสัง่ให้ทาํ คุณจะไดรั้บการติดตอ่เม่ือ
ถึงคราวคุณท่ีจะไดรั้บ การฉีดวัคซีน จากนัน้คุณเขา้ไปในเวบ็ไซตข์องเทศบาลเมือง
ทรอนดเ์ฮมและจองวันและเวลาในการฉีดวัคซีน คุณตอ้งใช ้BankID (รหัสชิปหรือ
บนมือถือ) เพ่ือเขา้สูร่ะบบ 

● หากคุณไมมี่โอกาสเขา้สูร่ะบบดว้ย BankID หรือไมส่ามารถมาตามเวลาท่ีคุณจองไว ้
คุณสามารถโทรไปท่ี หมายเลขโทรศัพท ์90 50 90 52 อยา่ลืมแจง้ให้เราทราบหาก
คุณตอ้งการลา่มในการฉีดวัคซีน 

● อยา่ลืมนําหลักฐานแสดงตัวตนมาดว้ยในการฉีดวัคซีน (หนังสอืเดินทาง, บัตรประจาํ
ตัวประชาชน, ใบขับข่ี หรือบัตรธนาคารท่ีมีรูปถา่ย)  คุณไมส่ามารถฉีดวัคซีนไดโ้ดยไม่
ไดนั้ดหมายเวลาลว่งหน้า 

● วัคซีนฟรีสาํหรับทุกคน 
● สิง่สาํคัญคือคุณตอ้งมาตามเวลาท่ีนัดไว ้อยา่มาสายเกินไป! 
● หากคุณใชย้าเป็นประจาํ คุณตอ้งนํารายการของสิง่เหลา่น้ีมาดว้ย 
● จะมีการให้ขอ้มูลอยา่งตอ่เน่ืองบนเวบ็ไซตข์องเทศบาลเมืองทรอนดเ์ฮม  Trondheim 

kommunes nettsider  เก่ียวกับการจัดลาํดับความสาํคัญของกลุม่ใดตลอดเวลา 
กลุม่แรกท่ีไดรั้บการฉีดวัคซีนในระหวา่งการฉีด วัคซีนจาํนวนมากคือกลุม่ผูมี้อายุ 75 
ปีข้ึนไป 



● เป็นหน่วยงานดา้นสุขภาพแหง่ชาติท่ีกาํหนดลาํดับวา่ใครควรไดรั้บการฉีดวัคซีน ผูพั้ก
อาศัยในบา้นพักคนชรา, คนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุสูง และ / หรือผูมี้โรคเร้ือรัง, ผูมี้โรคร้าย
แรงเป็นลาํดับตน้ 

● เทศบาลเมืองทรอนดเ์ฮมจะดาํเนินการฉีดวัคซีนท่ี Statens Hus, Prinsens gate 
1 และในหลายพ้ืนท่ีรอบ ๆ เขต จะให้ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับเร่ืองน้ีในภายหลัง 

● บางคนเน่ืองจากความเจบ็ป่วยหรือความพิการเร้ือรังจะมีปัญหาท่ีจะมาท่ีสถานท่ีฉีด
วัคซีน คุณท่ีไดรั้บความ ชว่ยเหลือจากการบริการท่ีบา้น (Hjemmetjenesten) จะ
ไดรั้บขอ้ความผา่นการบริการน้ีเก่ียวกับการฉีดวัคซีน หรือคุณโทรติดตอ่ไดท่ี้
หมายเลขโทรศัพท ์90 50 90 52 

● วัคซีนป้องกันโควดิ-19 ทัง้หมดจะไดฉี้ดสองครัง้ หา่งชว่งเวลาสองสามสัปดาห ์เพ่ือ
ให้มีการป้องกันสูงสุด นัดเวลาการฉีดครัง้แรกและครัง้ท่ีสองพร้อมกัน คุณจะถูกขอให้
ตอบวา่คุณตอ้งการฉีดวัคซีนหรือไม ่

● จนถึงขณะน้ีหน่วยงานดา้นสุขภาพของนอร์เวย ์(ณ วันท่ี 20/1) ไดอ้นุมัติวัคซีน
ป้องกันโควดิ-19 สองชนิด วัคซีนท่ีไดรั้บการรับรองทัง้สองชนิดมีการป้องกันในระดับ
เดียวกัน กาํลังไดรั้บการอนุมัติวัคซีนหลายชนิด คุณจะไดรั้บวัคซีนท่ีมีอยูต่ลอดเวลา 

● วัคซีนไดรั้บการทดสอบและรับรองการใชอ้ยา่งละเอียด วัคซีนทัง้หมดมีผลขา้งเคียง 
แตส่ว่นใหญไ่มรุ่นแรง และเพียงช่ัวคราว ผลขา้งเคียงท่ีเป็นไปไดข้องวัคซีนใหมจ่ะได้
รับการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดโดยหน่วยงาน ดา้นยาและโดยความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด
กับประเทศอ่ืน ๆ 

● เป็นเร่ืองยากมากท่ีเดก็ ๆ จะป่วยหนักดว้ยโรคโคโรน่า วัคซีนท่ีประเทศนอร์เวยไ์ดรั้บ
ในตอนแรก มีการ ทดสอบกับเดก็และเยาวชนในระดับเลก็น้อย จึงขอแนะนําวา่ใน
ชว่งแรกเดก็อายุตํา่กวา่ 18 ปีไมไ่ดรั้บ การฉีดวัคซีน 

● แพทยป์ระจาํตัวจะสามารถรับผิดชอบในสว่นของการฉีดวัคซีนไดใ้นท่ีสุดหลังจากขอ้
ตกลงกับเทศบาลเมือง 
ทรอนดเ์ฮม แตส่ว่นใหญจ่ะมีการเสนอการฉีดวัคซีนตามศูนยท่ี์จัดตัง้ข้ึน 

● ในสถานท่ีท่ีมีการฉีดวัคซีนจะมีบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความสามารถอยูเ่สมอ 
● คุณตอ้งมีสุขภาพแขง็แรงเม่ือเขา้รับการฉีดวัคซีน และคุณตอ้งสวมหน้ากากอนามัย 
● คุณมีสทิธ์ิใชล้า่มถา้คุณตอ้งการ  ลา่มฟรี ให้แจง้ความจาํเป็นตอ้งมีลา่มเม่ือถึงคราวท่ี

คุณจะไดรั้บการฉีดวัคซีน ทัง้ลา่มและบุคลากรทางการแพทยมี์หน้าท่ีรักษาความลับ ซ่ึง
หมายความวา่พวกเขาเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกับดา้น สุขภาพของคุณเป็นความลับ 

● การฉีดวัคซีนน้ีเป็นไปโดยสมัครใจแมว้า่จะเป็นความปรารถนาของชาติท่ีตอ้งการให้
คนจาํนวนมากท่ีสุดฉีดวัคซีน 

 



คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับวัคซีนโคโรน่า: 

คาํถาม: การฉีดวัคซีนตอ้งสมัครใจหรือบังคับ 
คาํตอบ: การฉีดวัคซีนทัง้หมดในประเทศนอร์เวยเ์ป็นโดยสมัครใจ ยังใชกั้บการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควดิ-19 ดว้ย 

คาํถาม: การฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ-19 มีคา่ใชจ้า่ยเทา่ไร 
คาํตอบ: การฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ-19 ฟรี 

คาํถาม: ฉันสามารถเลือกวัคซีนท่ีตอ้งการไดห้รือไม ่
คาํตอบ: คุณจะไดรั้บวัคซีนท่ีพร้อมให้บริการตลอดเวลา จนถึงขณะน้ีหน่วยงานดา้นสุขภาพ
ของนอร์เวย ์(ณ วันท่ี 20/1-2021) ไดอ้นุมัติวัคซีนป้องกันโควดิ-19 สองชนิด วัคซีนท่ีได้
รับการรับรองทัง้สองชนิดมีการป้องกันในระดับเดียวกัน หลังจากนัน้ตอ่ไปกส็ามารถอนุมัติ
วัคซีนไดม้ากข้ึน 

คาํถาม: วัคซีนไดรั้บการทดสอบดีเพียงพอหรือไม ่ 
คาํตอบ: วัคซีนท่ีไดรั้บการรับรองไดรั้บการทดสอบอยา่งละเอียดแลว้ 
 
 
คาํถาม: วัคซีนมีผลขา้งเคียงหรือไม ่
คาํตอบ: วัคซีนทุกชนิดอาจมีผลขา้งเคียง แตส่ว่นใหญไ่มรุ่นแรงและเกิดข้ึนช่ัวคราว อา่นเก่ียว
กับ วัคซีนท่ีไดรั้บการ อนุมัติและผลขา้งเคียงท่ีเป็นไปได ้ godkjente vaksiner og 
mulige bivirkninger (ขอ้ความภาษานอร์เวย)์ 

คาํถาม: เดก็ควรไดรั้บวัคซีนหรือไม ่
คาํตอบ: ไม,่ เดก็และเยาวชนอายุ 18 ปีจะไมไ่ดฉี้ดวัคซีนในขณะน้ี ขอ้ยกเวน้คือเดก็ ๆ ท่ีอยู่
ในกลุม่เสี่ยง 

คาํถาม: วัคซีนไดรั้บการทดสอบกับเดก็ดีพอหรือไม ่
คาํตอบ: วัคซีนสองชนิดแรกท่ีไดรั้บการรับรองยังไมไ่ดรั้บการทดสอบในเดก็และวัยรุ่น เดก็ ๆ 
ไมป่่วยมากเทา่ผูใ้หญ ่ไมแ่นะนําให้ฉีดวัคซีนสาํหรับเดก็และเยาวชนอายุตํา่กวา่ 18 ปีในชว่ง
แรก 

คาํถาม: คาดวา่จะไดรั้บการฉีดวัคซีนเม่ือใด แผนกาํหนดเวลาเป็นอยา่งไร 
คาํตอบ: เทศบาลเมืองทรอนดเ์ฮมมีความใฝ่ฝันวา่ผูท่ี้ตอ้งการท่ีมีอายุมากกวา่ 18 ปีควรจะได้
รับการฉีดวัคซีนภายในวันท่ี 20 มิถุนายน อยา่งไรกต็ามกลุม่เสี่ยงท่ีอายุมากท่ีสุดไดรั้บการฉีด
วัคซีนกอ่น แตแ่ผนกาํหนดเวลายังไมพ่ร้อมในขณะน้ี 



คาํถาม: ฉีดวัคซีนพร้อมกันทัง้ครอบครัวไดห้รือไม ่
คาํตอบ: ไมไ่ด,้ คุณสามารถนัดหมายเวลาฉีดวัคซีนให้ตัวเองไดเ้ทา่นัน้ 

คาํถาม: ถา้ฉันมีโรคประจาํตัวฉันยังสามารถฉีดวัคซีนไดห้รือไม ่
คาํตอบ: ได,้ คุณทาํได ้ตราบใดท่ีคุณไมมี่อาการท่ีเก่ียวขอ้งกับโรคโคโรน่า หรือแพทยป์ระจาํ
ตัวของคุณแนะนําไมใ่ห้ คุณฉีดวัคซีนดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์

คาํถาม: ผูสู้งอายุและผูป่้วยหนักสามารถฉีดวัคซีนไดห้รือไม ่
คาํตอบ: ได,้ ตราบเทา่ท่ีไมมี่เหตุผลทางการแพทยท่ี์เฉพาะเจาะจงวา่ทาํไมพวกเขาจึงไมค่วร
ฉีดวัคซีน 

คาํถาม: ฉันสามารถนัดหมายเพ่ือฉีดวัคซีนกับแพทยป์ระจาํตัวของฉันไดห้รือไม ่
คาํตอบ: ในขณะน้ีจุดมุง่หมายคือให้ประชาชนไดรั้บการฉีดวัคซีนท่ีศูนยวั์คซีนท่ีจัดตัง้ข้ึนให้
มากท่ีสุด 

คาํถาม: พยาบาลประจาํบา้นสามารถฉีดวัคซีนให้ฉันไดห้รือไม ่
คาํตอบ: ได,้ หากคุณไมมี่โอกาสไปยังสถานท่ีฉีดวัคซีน พยาบาลประจาํบา้นสามารถฉีดวัคซีน
ให้คุณตามการนัดหมายได ้

คาํถาม: เทศบาลมีบริการการเดินทางไปยัง / จากสถานท่ีฉีดวัคซีนหรือไมห่ากฉันไมมี่โอกาส
เดินทางไปท่ีน่ันดว้ยตัวเอง 
คาํตอบ: ไม,่ คุณตอ้งจัดการเดินทางของคุณเอง ผูป่้วยและผูพิ้การจะไดรั้บขอ้เสนอเก่ียวกับ
การฉีดวัคซีนท่ีบา้น 

คาํถาม: ฉันสามารถพาเพ่ือนมาดว้ยไดห้รือไม ่
คาํตอบ: ไมไ่ด,้ เน่ืองจากขอ้พิจารณาในการควบคุมการติดเช้ือ เพ่ือนตอ้งรออยูน่อกสถานท่ี
ฉีดวัคซีน ขอ้ยกเวน้สามารถ ทาํไดใ้นบางกรณี 

คาํถาม: ฉันจะไดรั้บหลักฐานวา่ฉันไดรั้บการฉีดวัคซีน เม่ือพิจารณาถึงการเดินทาง, ประกัน 
ฯลฯ หรือไม ่
คาํตอบ: ได,้ คุณจะไดรั้บบัตรการฉีดวัคซีน 

คาํถาม: ฉันจะไดรั้บแจง้เก่ียวกับการนัดหมายเวลาของฉันเม่ือใดและอยา่งไร 
คาํตอบ: คุณจะไดรั้บการติดตอ่เม่ือถึงคราวคุณในรูปแบบของ sms หากคุณไมเ่ขา้ใจสิง่ท่ีอยู่
ใน sms เก่ียวกับการฉีดวัคซีน ท่ีคุณไดรั้บจากเทศบาลเมืองทรอนดเ์ฮม คุณสามารถโทรไป
ท่ีหมายเลขโทรศัพท ์90 50 90 52 ได ้หากคุณมีโอกาส ให้คุณ เขา้ไปท่ีลิงคข์องเวบ็ท่ีมี
ขอ้ความท่ีคุณไดรั้บ 

คาํถาม: ฉันตอ้งคาดคะเนเวลาท่ีฉีดวัคซีนวา่นานแคไ่หน 



คาํตอบ: การฉีดวัคซีนจะใชเ้วลาไมก่ี่นาที หลังจากไดรั้บการฉีดวัคซีนแลว้คุณตอ้งรอให้ครบ 
20 นาที เพ่ือให้เราม่ันใจวา่ ทุกอยา่งเป็นไปดว้ยดี 

คาํถาม: ฉันสามารถออกไปทันทีหลังจากฉีดวัคซีนไดห้รือไม ่
คาํตอบ: คุณตอ้งรอ 20 นาทีกอ่นท่ีคุณจะสามารถออกจากสถานท่ีฉีดวัคซีนได ้

ท่ีน่ีคุณจะพบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการฉีดวัคซีนโควดิ-19 เป็นภาษานอร์เวย:์ 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavak
sine/ 

โครงการสร้างภูมิคุม้กันไวรัสโคโรน่า เป็นภาษาอังกฤษ: 
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/
who-will-get-coronavirus-vaccine-first/  

องคป์ระกอบของกลุม่อายุในทรอนดเ์ฮม: 
85 ปีข้ึนไป: ผูช้าย 1214 คนและผูห้ญงิ 2347 คน 
75-84 ปี: ผูช้าย 4103 คนและผูห้ญงิ 4988 คน 
65-74 ปี: ผูช้าย 8342 คนและผูห้ญงิ 9082 คน 
55-64 ปี: ผูช้าย 10692 คนและผูห้ญงิ 10813 คน 
45-54 ปี: ผูช้าย 13523 คนและผูห้ญงิ 12956 คน 
20-44 ปี: ผูช้าย 43034 คนและผูห้ญงิ 38528 คน 

ภาพรวมน้ีไมไ่ดบ้อกอะไรเก่ียวกับผูท่ี้มีโรค / สภาวะ ผูอ้ยูอ่าศัยในสถานพยาบาลและกลุม่
บุคลากรดา้นสุขภาพ ท่ีคัดเลือกจะไมแ่ยกจากกันดว้ย 
หากคุณตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับเร่ืองน้ีคุณสามารถอา่นเก่ียวกับลาํดับการฉีด
วัคซีนไดท่ี้น่ี (ภาษานอร์เวย)์: 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan
-fa-koronavaksine/  

เป็นภาษาอังกฤษ: 
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/
who-will-get-coronavirus-vaccine-first/  

ขอ้มูลทัง้หมดในการเขียนน้ีจะถูกโพสตบ์นเวบ็ไซตข์องเทศบาลเมืองทรอนดเ์ฮม: 
https://www.trondheim.kommune.no/ 
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