เอกสารแสดงความประสงคของผูปกครองใหนักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร
สวนที่1: ขอควรรูเกี่ยวกับโรคโควิด19และวัคซีนโควิด19
โรคโควิด19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งการติดเชื้อในเด็กสามารถมีอาการ ไดหลากหลาย ตั้งแตไมมี
อาการเลย จนถึงปอดอักเสบรุนแรง รอยละ 90 ของผูปวยเด็กติดเชื้อมักมีอาการไมรุนแรงโดยพบอาการเพียง เล็กนอย
เชน ไข ไอ ปวดกลามเนื้อและมีเพียงรอยละ 5 ของผูปวยเด็กติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤติ เชน ปอดอักเสบรุนแรง
ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็กภาวะแทรกซอนมักพบในผูปวยกลุม
เสี่ยงสูงเชนเด็กเล็กอายุนอยกวา 1 ป ผูปวยที่มีโรคประจำตัว เชน โรคหัวใจละหลอดเลือด โรคไต โรคปอดเรื้อรังหรือ
ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ในประเทศไทยพบวาแมจะมีการติดเชื้อในเด็กอายุนอยกวา 18 ป ในสัดสวนที่สูงขึ้น แตผูปว ย
เด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 สวนใหญมักมีอาการไมรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตนอยมาก
วัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกันการเจ็บปวยจากโรคโควิด 19 ไดในระดับสูง และสามารถชวยลดความ
รุนแรงของโรคได การฉีดวัคซีนอาจปองกันโรคแบบไมรุนแรงหรือไมมีอาการไมได ดังนั้นผูที่ไดรับวัคซีนจึงยังติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ได จึงจำเปนตองปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอื่นๆ ตามที่ศูนยบริการสถานการณแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารสุขกำหนด เชน สวมหนากาก
อนามัย เวนระยะหาง หมั่นลางมือ ลงทะเบียนเมื่อเขาไปยังสถานที่ เปนตน
สำหรับวัคซีนโควิด 19 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ไดรับขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
ของประเทศไทย ใหใชในผูที่มีอายุ 12 ปขึ้นไปมีเพียงชนิดเดียว ไดแก วัคซีนไฟเซอร (Pfizer Vaccine และไดผานการ
เห็นชอบใหใชวัคซีนดังกลาวจากคณะอนุกรรมการสางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ(mRNA vaccine
ของบริษัทไฟเซอรไบโอเอ็นเทค(Pizer-BioNTech ซึ่งเปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปองกันการนอนโรงพยาบาล
เนื่องจากปวยหนักและเสียชีวิตได มีขอบงชี้ในการใหวัคซีนในบุคคลอายุ 12 ปขึ้นไป โดยฉีดเขากลามเรื้อ 2 ครั้ง หางกัน 3 – 4 สัปดาห
และมีขอหามในการใชวัคซีนไฟเซอร ไดแก บุคคลที่มีอาการแพอยางรุนแรงในการฉีดวัคซีนเข็มแรก บุคคลที่แพวัคซีน
และสารที่เปนสวนประกอบของวัคซีนอยางรุนแรง ผูที่มีอายุนอยกวา 12 ป ผูที่มีความเจ็บปวยเฉียบพลัน และหญิง
ตั้งครรภที่มีอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห
ผูที่มีความประสงครับวัคซีนไฟเซอรควรมีการเตรียมตัวกอนรับวัคซีนไฟเซอรไดแก ปฏิบัติตัวตามปกติ พักผอนให
เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ทำจิตใจใหไมเครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บปวยไมสบายควรเลื่อนการฉีดออกไปกอน
ผูที่มีโรคประจำตัวตางๆ สามารถรับวัคซีนได รับประทารนยาประจำตัวไดตามปกติ ยกเวนโรคที่มีความเสี่ยงที่ อาจ
อันตรายถึงชีวิต โรคที่ยังควบคุมไมได มีอาการกำเริบ หรืออาการยังไมคงที่ เชนโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรค
ทางระบบประสาท เปนตน ในผูที่ไมแนใจหรืออาการยังไมคงที่ควรใหแพทยผูดูแลเปนประจำประเมินกอนฉีด และการมี
ประจำเดือนไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีน
จากการศึกษาผลขางเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอรในเด็กและวัยรุน พบวามีความปลอดภัยสูงไมแตกตางกับ
การฉีดในประชากรกลุมอายุอื่นๆ โดยผลขางเคียงที่พบบอย ไดแก เจ็บในตำแหนงที่ฉีด ออนเพลีย ปวดศรีษะหรือมีไข มัก
พบผลขางเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกวาหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรกเล็กนอย สวนมากอาการไมรุนแรงและหายไป
เองใน 1-2 วัน หากพบอาการเหลานี้จะไดรับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา วามีความปลอดภัยและ

ใหใชไดแลวก็ตาม แตการฉีดวัคซีนนี้ก็ยังสามารถทำใหเกิดอาการแพรุนแรง (anaphylaxis ซึ่งเปนปฏิกิริยาภูมิแพแบบ
ฉับพลัน โดยมากมักเกิดภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน อาการแพรุนแรงมักมีอาการแสดงหลายระบบ เชน หอบ
เหนื่อย หลอดลมตีบ หมดสติ ความดันโลหิตต่ำ ผื่นลมพิษ ปากบวม หนาบวม คลื่นไส อาเจียน หรืออาจมีอาการรุนแรง
ถึงชีวิตจึงจำเปนตองสังเกตอาการหลังการฉีดอยางนอย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดเสมอ
จากขอมูลของศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 พบ
รายงานการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุมหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอในผูที่มีอายุ
12-17 ปได โดยพบอาการดังกลาวหลังฉีดเข็มที่สองมากกวาเข็มที่ 1 และมักพบในเพศชาย (ประมาณ 66.7 รายจากการ
ฉีดวัคซีน 1 ลานโดส และเพศหญิง (ประมาณ 9.0 ลานโดส โดยอาก ารที่พบเชน การเจ็บหนาอก หายใจไมอิ่ม หรือใจ
สั่นอยางไรก็ตามจากการติดตามผูที่ไดรับการวินจิ ฉัยภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุมหัวใจอักเสบในระยะสั้นพบวา
สาวนใหญสามารถกลับมาใชชวี ิตเปนปกติไดภายหลังการรักษา
หากผูรับวัคซีนเกิดอาการไมพึงประสงคหรือไมมั่นใจวาอาการดังกลาวเกิดจากวัคซีนหรือไมควรแนะนำให
ผูปกครอง/ผูรับวัคซีนปรึกาแพทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงและเกิดขึ้นในชวง 4
สัปดาหหลังฉีดวัคซีน และหากฉีดวัคซีนแลวมีปฏิกิริยาแพรุนแรง เชนมีผื่นทั้งตัว หนาบวม คอบวม หายใจลำบาก หรือมี
อาการแขนขาออนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บแนนหนาอก หายใจเหนื่อย หรือหารใจไมอิ่มใจสั่น ซึ่งเปนอาการที่สงสัย
ภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุมหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย หรือ 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
สวนที่ 2: เอกสารแสดงความประสงคของผูปกครองใหบุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร
ขาพเจา ชื่อ - นามสกุล.............................................................หมายเลขโทรศัพท(ผูป กครอง............................... ...............
ผูปกครองของ............................................................................มีความสัมพันธเปน..............................................................
ที่อยู................................................................................หมูที่............................ถนน............................................................
ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท (นักเรียน.......... .......................................
ชื่อ – นามสกุล (นักเรียน............................................................. อายุ...............ป วัน/เดือน/ปเกิด...... ..............................
เลขประจำตัว 13 หลัก/หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ..........................................สัญชาติ......................
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................ชั้น/ป..............................................หอง............................
ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับทราบขอมูลและไดซักถามรายละเอียดจนเขาใจเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอรและอาการไมพึงประสงคของ
วัคซีนที่อาจขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว
ขาพเจา  ประสงคใหบุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอรโดยสมัครใจ
 ไมประสงคใหบุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอร สาเหตุ (ถามี..................................................................
และรับรองวาขอมูลเปนความจริง
ลงชื่อ..............................................................................ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบธรรม
(…............................................................................)
วันที่............./........................./..................
หมายเหตุ: ขอใหนำเอกสารนี้แสดงแกครูประจำชั้นและเจาหนาที่ผูใหบริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน
ขอควรรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 สามารถดาวนโหลดอานไดที่ QRcode

แบบคัดกรองกอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19สำหรันักเรียน/นักศึกษาระดับชั้น
ปวช.1-3 และ ปวส.1-2
คำชี้แจง ใหผูปกครอง กรุณากรอกขอมูลโดยทำเครื่องหมาย ในชองวางตามความจริง เพือ่ เจาหนาที่ จะไดพิจารณาวา
นักเรียน/ศึกษาสามารถฉีดวัคซีนไดหรือไม
1 นักเรียนมีอายุไมถึง12 ปบริบูรณ
2 นักเรียนเคยมีประวัติแพ วัคซีนโควิด 19 หรือสวนประกอบของวัคซีนโควิด 19
หรือมีปฏิกิริยาจากการฉีดครั้งกอนอยางรุนแรง (พิจารณาใหวัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน
3 นักเรียนไดตรวจพบเชือ้ โควิด 19ภายใน 1 เดือน
4 นักเรียนมีโรคประจำตัวที่รุนแรงที่อาการยังไมคงที่ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคโรค
ไต เชน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท และโรคอื่นๆ ที่เพิ่งจะมีอาการกำเริบ ยกเวน
แพทยผูดูแลเปนประจำไดประเมินแลววาใหวัคซีนได (ผูที่มีโรคประจำตัวเหลานี้ควร
ปรึกษาแพทยกอนรับวัคซีน
5 นักเรียนอยูระหวางตั้งครรภ ที่มีอายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห
6 นักเรียนมีความเจ็บปวยที่ตองอยูในโรงพยาบาลหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไมเกิน 14
วัน (ยกเวนแพทยใหความเห็นวาสามารถรับวัคซีนได
7 นักเรียนกำลังมีอาการปวยไมสบายใด ๆ (ควรรักษาใหหายปวยกอน
8 นักเรียนไดรับวัคซีนใด ๆ มากอนในชวง 14 วันหรือไม
9 นักเรียนมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19
(ขอใหรับคำปรึกษาจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อทำความเขาใจ
และคลายความกังวลกอนรับวัคซีนโควิ 19
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หมายเหตุ: หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกลาว มีอายุเกิน 18 ป ใหรับวัคซีนไฟเซอรไดพรอม
กับนักเรียนรวมสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง
ลงชื่อ.....................................................................ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบธรรม
(....................................................................
วันที่............./........................./..................
หมายเหตุ: ขอใหนำเอกสารนี้แสดงแกเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน

