ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๘๒/ว๓๐๙๑

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑
๕๐ ถนนอิสำณ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔

เรื่อง กำรฉีดวัคซีนให้บริกำรวัคซีน Pfizer สำหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ อำยุ ๑๒ ปีขึ้นไป ที่ศึกษำอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษำ หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช/ปวส.) หรือเทียบเท่ำ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์มฯ
๒. กำรกำหนด Time line กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓. คลิปฯ

จำนวน ๔ ชุด
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ คลิป

ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับกรมอนำมัย สำนักงำนสำธำรณสุข ได้กำหนดนโยบำย
กำรฉีดวัคซีนให้บริกำรวัคซีน Pfizer สำหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ อำยุ ๑๒ ปีขึ้นไป ที่ศึกษำอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษำ หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช/ปวส.) หรือเทียบเท่ำ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินกำร ดังนี้
๑. โรงเรียนจัดเตรียมรำยชื่อและจำนวนนักเรียน ภำยในวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔
๒. โรงเรียนจัดประชุมทำควำมเข้ำใจให้ข้อมูลผู้ปกครองในกำรฉีดวัคซีนนักเรียนที่มีอำยุ
๑๒-๑๘ ปี ภำยในวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๔
๓. โรงเรียนเชิญผู้ปกครองลงนำมตำมควำมสมัครใจ (ยินยอม) ให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer
ภำยในวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๔
๔. โรงเรียนส่งบัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะรับวัคซีน Pfizer ให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ ภำยในวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๔
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งบัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ประสงค์
จะรับวัคซีน Pfizer ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ ภำยในวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยได้ตำมลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1mpRFsPhOiopmLid6XlZhmfrhoPkKDNDo?usp=sharing
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยมำนพ คงเสนำ)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑
ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๒๐๐๑
โทรสำร ๐ ๔๔๖๒ ๐๒๗๗
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แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
สาหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป
ที่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า

กรมควบคุมโรค
กันยายน 2564

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19
(Pfizer) สาหรับนักเรียน ฯ
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แนวทางการใช้วัคซีน Pfizer
1.5 ล้านโดส

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฯ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สาหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป
ที่ศกึ ษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่ปรึกษา
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ดร.สุภัทร จาปาทอง
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

อธิบดีกรมควบคุมโรค
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข
นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย
แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร
นางสาวปรางณพิชญ์ วิหารทอง
นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมอนามัย
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
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ก

คานา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจานวนมาก
ทาความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนในขณะนี้
คือ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัคซีนโควิด 19 นั้น ประเทศไทยได้มีการ
เตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของประเทศจะดาเนินการได้
เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 หรือเทียบเท่า มีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้วัคซีน Pfizer
ในกลุ่มดังกล่าว กรมควบคุมโรคจึงได้จัดแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กรมควบคุมโรค
กันยายน 2564

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564

ข

สารบัญ
หน้า
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) .......................................................................................... 1
การให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สาหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ทีศ่ กึ ษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ......................................................................................................................... 2
1. วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................................... 2
2. กลุ่มเป้าหมาย......................................................................................................................................... 2
3. พื้นที่ดาเนินการ ...................................................................................................................................... 2
4. รูปแบบการดาเนินงาน............................................................................................................................ 2
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................................. 3
6. การให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา ............................................................................ 4
ภาคผนวก ................................................................................................................................................. 8
ภาคผนวกที่ 1 แบบสารวจการฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
หรือเทียบเท่า แต่ละห้องเรียน .............................................................................................. 9
ภาคผนวกที่ 2 แบบสรุปจานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา ................................................... 10
ภาคผนวกที่ 3 แบบสรุปจานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายสถานศึกษา รายจังหวัด .......................................... 11
ภาคผนวกที่ 4 แบบแจ้งความต้องการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า รายโรงพยาบาล รายจังหวัด ................................... 12
ภาคผนวกที่ 5 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ..................................................... 13
ภาคผนวกที่ 6 แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ................................................................................ 14
ภาคผนวกที่ 7 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ................................................................................ 16
ภาคผนวกที่ 8 แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ................................................................................ 17
ภาคผนวกที่ 9 การดาเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ................... 18
ภาคผนวกที่ 10 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค .............. 19

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564

1

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ทีศ่ ึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
กรมควบคุมโรค
กันยายน 2564

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
วั ค ซี น Pfizer มี ชื่ อ ทางการค้ า คื อ Comirnaty เป็ น วั ค ซี น ชนิ ด เอ็ ม อาร์ เอ็ น เอ (mRNA vaccine)
ที่สามารถดาเนินการผลิตได้ง่าย รวดเร็ว กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี ในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัส
จะปรั บ ปรุงวัคซีน ได้ง่าย มีข้อมูล การศึกษาและใช้จริงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป ยุโรป
พบประสิทธิภาพสูงมาก รวมทั้งการศึกษาในประเทศอิสราเอล พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อทั้งหมด
ได้ร้อยละ 95 ป้องกันการติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้ร้อยละ 91 ป้องกันการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยหนัก
และเสียชีวิตได้ ร้อยละ 97 และการศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ร้อยละ 70
ตั้งแต่หลังการฉีดเข็มแรก และในประเทศสกอตแลนด์พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึง
ร้อยละ 91 ตั้งแต่หลังการฉีดเข็มแรก มีข้อมูลการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องว่าปลอดภัยและ
ได้ผลดี และมีการรับรองและยอมรับสาหรับประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา อาจทาให้เกิดอุปสรรคน้อยกว่า
ในการต้องเดินทางเข้าเมืองในประเทศเหล่านั้น มีอาการข้างเคียงพบได้บ่อย แต่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงทาให้มีความกังวลถึงผลข้างเคียงในระยะยาว
ขนาดต่อ โดส: วัคซีน ไฟเซอร์ บรรจุในขวดแก้ว สาหรับ ใช้ห ลายโดส (Multiple Doses Vial) ชนิ ด
preservation free ในหนึ่งขวดบรรจุวัคซีน 0.45 มิลลิลิตร หลังจากเจือจางแล้ว 1 ขวดวัคซีนประกอบด้วย
วัคซีน 6 โดส โดสละ 30 ไมโครกรัมใน 0.3 มิลลิลิตร
วิธีการฉีด: เข้าชั้นกล้ามเนื้อ
กาหนดการให้วัคซีน : กาหนดให้วัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์
อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้: 12 ปีขึ้นไป
การเก็บรักษาวัคซีน:
กรณีแช่แข็ง
 เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80 ถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้สูงสุด 6 เดือน
 เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -25 ถึง -15 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้สูงสุด 2 สัปดาห์
ละลายจากการแช่แข็ง
 เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้สูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่นาออก
จากอุณหภูมิติดลบ
 ขวดวั ค ซี น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ จื อ จาง สามารถเก็ บ ได้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งได้ ไ ม่ เ กิ น 2 ชั่ ว โมง
รวมระยะเวลาในการละลาย
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การให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สาหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึน้ ไป
ที่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
1. วัตถุประสงค์
เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมาย
2. กลุม่ เป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้น ไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. พืน้ ที่ดาเนินการ
ดาเนินการพร้อมกัน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
4. รูปแบบการดาเนินงาน
กาหนดให้บริการวัคซีน Pfizer ผ่านสถาบันการศึกษา (รูปแบบวัคซีนนักเรียน; School-based
vaccination) เช่น
- โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน
- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- โรงเรี ย นสอนศาสนา เช่ น โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม กองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันการศึกษาปอเนาะ หรือโรงเรียนสอนศาสนาอื่นๆ เป็นต้น
- สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ มี ผู้ มี อ ายุ 12 ปี ขึ้ น ไป ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ เช่ น โรงเรี ย นทหาร
กระทรวงกลาโหม โรงเรียนคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากนักเรียน/นั กศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้
พร้ อ มกั บ นั ก เรี ย นร่ ว มสถาบั น การศึ ก ษา และในกรณี ที่ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเข้ า รั บ วั ค ซี น ผ่ า น
สถานศึกษา เช่น กรณีอาศัยอยู่นอกพื้นที่และไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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5. หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในการให้วัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ดังนี้
ลาดับที่ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
การดาเนินงาน
5.1 สานักงานสาธารณสุข
1. บริหารจัดการวัคซีนภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ภายใต้คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
2. ประสานงานกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเตรียมการดาเนินงานให้วัคซีนนักเรียน
3. สารวจเป้าหมาย จัดทาแผนจัดสรร และกาหนดช่วงเวลาเข้ารับวัคซีนของ
นักเรียน
4. กาหนดสถานพยาบาลคู่ปฏิบัติกับสถานศึกษา รวมถึงจุดให้บริการวัคซีน
จานวนผู้รับบริการ ให้สอดคล้องกับแผนวัคซีนกรมควบคุมโรค
5. ประสานผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนานักเรียนเข้ารับวัคซีน
6. กากับติดตามรายงานผลการให้บริการในระบบฐานข้อมูลกระทรวง
สาธารณสุข (MoPH Immunization Center; MoPH IC)
5.2 กระทรวงศึกษาธิการ และ 1. กากับติดตามการดาเนินงานให้วัคซีนนักเรียน ตามนโยบายของประเทศ
หน่วยงานต้นสังกัดของ
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนและแจ้งแก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
สถานศึกษาอื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร
5.3 สถานศึกษา
1. ชี้แจงผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนวันรับวัคซีน และจัดส่งคาแนะนา
การให้วัคซีนและเอกสารแสดงความประสงค์ให้ฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/
นักศึกษา
2. แจ้งจานวนนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนแก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กาหนดไว้
5.4 สถานพยาบาล
1. จัดระบบการให้บริการวัคซีนตามมาตรฐาน ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารแสดง
ความประสงค์ให้ฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษา ซักประวัติ คัดกรอง
ฉีดวัคซีน นัดหมาย ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และเฝ้าระวัง AEFI
2. รับ-จ่ายวัคซีน จัดเก็บวัคซีน และรายงานสถานะคงคลัง
3. บันทึกผลการให้บริการในระบบ MoPH IC ให้ครบถ้วนทุกรายและ
เป็นปัจจุบัน
5.5 กรมควบคุมโรค
1. จัดส่งวัคซีน Pfizer และอุปกรณ์การฉีด (เริ่มส่ง ตุลาคม 2564)
2. ติดตามผลการฉีดวัคซีนในภาพรวมของประเทศ
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6. การให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
เพื่อให้การดาเนิน งานให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษาฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงควรมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
6.1 การเตรียมก่อนการให้บริการ
เนื่ อ งจากวั ค ซี น Pfizer เป็ น วั ค ซี น ชนิ ด ใหม่ ที่ ให้ บ ริ ก ารในกลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการเตรียมการให้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1. ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด บริห ารจั ดการวัค ซีน ภายใต้ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อจั งหวั ด
สาหรับกรุงเทพมหานครบริหารจัดการวัคซีน โดยคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรุ ง เทพมหานคร ภายใต้
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
2. รับทราบนโยบายการดาเนินงานและแผนการจัดสรรวัคซีน Pfizer จากกรมควบคุมโรค
3. ประสานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ทราบจ านวน
กลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 1 – 2 และแจ้งจานวน
นักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนมายังกรมควบคุมโรค รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 3
4. จั ด ท าแผนการด าเนิ น การให้ วัค ซีน ส าหรับ นั ก เรียน ประกอบด้ ว ย ก าหนดสถานพยาบาล
ที่ให้บริการกับแต่ละโรงเรียน จานวนนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีน ช่วงเวลาเข้ารับวัคซีน แผนการ
จัดสรรวัคซีนระดับพื้นที่ตามจานวนวัคซีนที่ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค
5. แจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ต้องจัดส่งวัคซีนและจานวนวัคซีน
ที่ต้องการ ไปยั งกรมควบคุมโรค ภายหลั งจากทราบยอดจัดสรรวัคซีน จากกรมควบคุมโรค
รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 4
6. กากับติดตามรายงานผลการให้ บริการในระบบ MoPH IC และการติดตามผลการให้บริการ
รายโรงเรียน รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 8
7. บริหารจัดการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน
 สถานศึกษา
1. สารวจจานวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน แจ้งจานวนนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนแก่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 1 - 2
2. ชี้แจงผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีน และจัดส่งคาแนะนาการให้วัคซีนรวมทั้ง
เอกสารแสดงความประสงค์ให้ฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
หรือเทียบเท่า รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวกที่ 5 – 6 (เอกสารแจ้งความประสงค์ฯ
ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564)
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 สถานพยาบาล
จัดเตรียมระบบการให้บริการตามมาตรฐาน วัคซีน และสถานที่ให้วัคซีน ดังนี้
1. การเตรียมวัคซีน
- อุป กรณ์ที่ต้องเตรีย ม ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ชนิดฉีดที่มี
ปริมาตร ≥2 มิลลิลิตร กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา ชนิด Low Dead Volume และอุปกรณ์
อื่นๆ เช่น สาลี แอลกอฮอล์ ถุงมือ เป็นต้น
- การเตรียมวัคซีน สถานพยาบาลสามารถดาเนินการ ดังนี้
 เตรียมขวดวัคซีน สารละลาย 0.9% Sodium chloride กระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิลิตร
พร้อมเข็มเบอร์ 21 G 1.5 นิ้ว สาหรับดูดสารละลาย 0.9% Sodium chloride จากนั้น
ทาความสะอาดฝาขวดวัคซีนด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์ และบิดส่วนปากของแอมพูลให้ขาดออก
 ผสมวัคซีน โดยดูด สารละลายโซเดีย มคลอไรด์ 0.9% ปริม าตร 1.8 มิล ลิลิต รเท่านั้ น
โดยให้แน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศ ฉีดสารละลาย 0.9% Sodium chloride ลงในขวดวัคซีน
เบา ๆ โดยพยายามไม่ให้มีฟองอากาศเด็ดขาด หากมีให้หยุดการฉีดก่อน และปล่อยให้
ฟองอากาศหมดก่อนและค่อย ๆ ฉีดสารละลายจนกระทั่งครบ 1.8 มิลลิลิตร ดูดอากาศ
ในขวดออก 1.8 มิลลิลิตร เพื่อปรับความดันในขวด จากนั้นดึงเข็มออกทาการผสมวัคซีน
โดยการคว่าขวดขึ้นลงเบา ๆ 10 ครั้ง ห้ามเขย่าเด็ดขาด
 วัค ซี น ที่ ผ สมแล้ ว 1 ขวดวั คซี น ประกอบด้ ว ย วั ค ซีน 6 โดส โดสละ 30 ไมโครกรัม ใน
0.3 มิลลิลิตร
 วัคซีนที่เจือจางแล้วสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) หรือในตู้เย็น
(2 ถึง 8 องศาเซลเซียส) และต้องถูกใช้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เจือจาง
 ให้ ทิ้ งวั ค ซีน ใดๆ ที่ เหลื อ อยู่ ในขวดวั ค ซี น (หรือ ในกระบอกฉี ด ยา) เมื่ อ ครบ 6 ชั่ ว โมง
หลังจากเจือจาง
 ควรใช้กระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาชนิด low dead-space (LDS) เพื่อให้สามารถ
ดู ด วั ค ซี น ออกมาจากขวดวั ค ซี น ได้ 6 โดส หากใช้ ก ระบอกฉี ด ยาและเข็ ม ฉี ด ยาแบบ
มาตรฐาน วัคซีน หนึ่ งขวดอาจมีปริมาตรไม่เพียงพอส าหรับการดูดวัคซีนโดสที่ 6 ทั้งนี้
หลังจากเจือจางไม่ว่าใช้วัคซีนเข็มใด ขนาดวัคซีนส าหรับฉีดแต่ละโดส ต้องมีปริมาตร
0.3 มิลลิลิตร หากปริมาณวัคซีนที่เหลืออยู่ในขวดวัคซีนไม่เพียงพอสาหรับการฉีดวัคซีน
เต็มโดส ที่ขนาด 0.3 มิลลิลิ ตร ให้ ทิ้งขวดวัคซีนและวัคซีนใดๆ ที่เหลือในขวด ห้ามน า
วัคซีนที่เหลือจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน
 ในการฉีดนั้น บริษัทผู้ผลิตให้คาแนะนาว่าสามารถใช้เข็มเดียวกันทั้งในการดูดวัคซีนออก
จากขวดและการฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการด้วยเข็มเบอร์ 25/26 G (หากไม่มีเข็มเบอร์
25/26 G สามารถใช้ได้ตั้งแต่เข็มเบอร์ 23 G หรือที่มีปลายแคบกว่า) เพื่อลดการสูญเสีย
เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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วัคซีนอยู่ภายในเข็มและทาให้ได้ปริมาตรครบ 0.3 มิลลิลิตร ดังนั้น ในการเตรียมวัคซีน
แต่ละโดส ควรแทงเข็มเพื่อดูดวัคซีนและฉีดให้แก่ผู้รับบริ การทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเข็ม
ในกรณี ที่ เข็ ม เสี ย หายหรือ ปนเปื้ อน สามารถเปลี่ ย นเข็ ม ที่ ฉี ดใหม่ เพื่ อ ฉีด วัค ซี น ให้ กั บ
ผู้รับบริการ
2. เตรียมสถานที่ให้บริการที่มีแพทย์/พยาบาล ดูแล และสามารถให้การช่วยเหลือได้ รวมถึงจุด
ให้บ ริการนอกสถานพยาบาล โดยจัดสถานที่แยกจุดรอบริ การ จุดให้บริการ ที่นั่งเฝ้าสังเกต
อาการ ให้เป็ น สั ดส่ วนตามหลักการเว้นระยะห่ างทางสั งคม (Social distancing) พร้อมเตรียม
วัสดุอุปกรณ์การฉีด อุปกรณ์กู้ชีพ และเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยภายใน
15 นาที หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน
6.2 การให้บริการ
 ตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ ได้แก่ การกาหนดลาดับขวดวัคซีนเรียงตามวันหมดอายุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน
 ยืนยันตัวตนผู้รับวัคซีนก่อนการให้บริการ
 ตรวจสอบเอกสารแสดงความประสงค์ให้ฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษา
 ซักประวัติ คัดกรอง และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 ฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ตามขนาดและตาแหน่งที่กาหนดด้วยวิธี sterile
technique หลังฉีดวัคซีนให้พักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที และบันทึกอาการก่อนกลับบ้าน
 ภายหลั ง ฉี ด ให้ เจ้ า หน้ า ที่ นั ด หมายการฉี ด วั ค ซี น เข็ ม ถั ด ไปในระบบ MoPH IC และหาก
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ รั บ วัค ซีน ครบถ้ ว นตามเกณฑ์ ขอให้ ตรวจสอบและพิ มพ์ เอกสารรับ รอง
เพื่อเป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย
 ในกรณีที่มีวัคซีน Pfizer ที่เหลือจากการฉีดกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
ครบถ้วนทุกคนแล้ว อาจพิจารณาบริหารจั ดการวัคซีนที่เหลือดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดใน
การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในสถานศึ ก ษา โดยให้ วั ค ซี น ในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษา เช่น ครู นักการภารโรง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6.3 การดาเนินงานหลังให้บริการ
 ให้หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน บันทึกผลการให้บริการวัคซีน Pfizer ของผู้รับวัคซีน
ในระบบ MoPH IC ทุกราย ทั้งกรณีให้บริการภายในและภายนอกสถานพยาบาล ให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และการติดตามผลการให้บริการรายสถานศึกษา รายชั้นปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
 เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFIs surveillance) ตามแนวทาง
ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ที่พัฒนาและ
ผลิตขึ้นอย่างเร่งด่วน ที่ใช้ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน เพื่อเป็น
เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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การกากับติดตามความปลอดภัยและประกันความมั่นใจของกลุ่มเป้าหมายต่อวัคซีนและงาน
บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 9 - 10
 ขวดวัคซี นและอุ ปกรณ์ การฉี ดวั คซี นให้ ท าลายแบบขยะติดเชื้ อตามระบบปกติ ที่ หน่ วยงาน
ดาเนินการอยู่
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ภาคผนวกที่ 1 แบบสารวจการฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
หรือเทียบเท่า แต่ละห้องเรียน
แบบสารวจการฉีดวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า แต่ละห้องเรียน
ชื่อโรงเรียน........................................................................ ชั้น................................ ห้อง.....................
สังกัด................................ จังหวัด....................................
คาชี้แจง ขอให้อาจารย์ประจาชัน้ สารวจข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า แต่ละห้องเรียน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน/ วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ (ปี)
ความประสงค์
หมายเหตุ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
รับวัคซีน Pfizer
(กรณีชาวต่างชาติ)
1
 รับ  ไม่รับ
2
 รับ  ไม่รับ
3
 รับ  ไม่รับ
4
 รับ  ไม่รับ
5
 รับ  ไม่รับ
6
 รับ  ไม่รับ
7
 รับ  ไม่รับ
8
 รับ  ไม่รับ
9
 รับ  ไม่รับ
10
 รับ  ไม่รับ
11
 รับ  ไม่รับ
12
 รับ  ไม่รับ
13
 รับ  ไม่รับ
14
 รับ  ไม่รับ
15
 รับ  ไม่รับ
16
 รับ  ไม่รับ
17
 รับ  ไม่รับ
18
 รับ  ไม่รับ
19
 รับ  ไม่รับ
20
 รับ  ไม่รับ
รวม
หมายเหตุ : 1. หากนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้พร้อมกับนักเรียนร่วมสถานศึกษา
2. ความประสงค์การได้รับวัคซีนพิจารณาจากเอกสารแสดงความประสงค์การฉีดวัคซีนจากผูป้ กครอง (ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564 )
3. ขอให้เก็บเอกสารฉบับนี้ไว้ ณ สถานศึกษา

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564

สแกน QR code
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ภาคผนวกที่ 2 แบบสรุปจานวนนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
ทีม่ คี วามประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา
แบบสรุปจานวนนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
ที่มคี วามประสงค์รบั วัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน........................................................................
สังกัด................................ จังหวัด....................................
คาชีแ้ จง ขอให้โรงเรียนสรุปจานวนนักเรียนทัง้ หมดทีป่ ระสงค์รบั วัคซีนของสถานศึกษา
ลาดับที่
ระดับชัน้
จานวนนักเรียน (คน)
ทั้งหมด
1

ม.1 หรือ…………...

2

ม.2 หรือ…………...

3

ม.3 หรือ…………...

4

ม.4 หรือ…………...

5

ม.5 หรือ…………...

6

ม.6 หรือ…………...

หมายเหตุ

ประสงค์รบั วัคซีน

รวม
หมายเหตุ : สถานศึกษารวบรวมจานวนนักเรียนส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อบริหารจัดการวัคซีนและสถานพยาบาลต่อไป

สแกน QR code

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 3 แบบสรุปจานวนนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ทีม่ คี วามประสงค์รบั วัคซีน Pfizer รายสถานศึกษา รายจังหวัด
แบบสรุปจานวนนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มคี วามประสงค์รบั วัคซีน Pfizer รายสถานศึกษา รายจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.........................................................
คาชีแ้ จง ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมจานวนนักเรียนทัง้ หมดทีป่ ระสงค์รบั วัคซีนรายสถานศึกษาและกาหนดชือ่ สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
ลาดับที่

อาเภอ/เขต

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด (คน)

จานวนนักเรียนทีป่ ระสงค์รบั วัคซีน (คน)
ม.1
หรือ……..

ม.2
หรือ……..

ม.3
หรือ……..

ม.4
หรือ……..

ม.5
หรือ……..

สาหรับเจ้าหน้าทีค่ ณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็นผูก้ าหนด
ม.6
หรือ……..

รวม

ชื่อสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการฉีดวัคซีน

รวม

หมายเหตุ: ขอให้รวบรวมส่งกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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ภาคผนวกที่ 4 แบบแจ้งความต้องการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า รายโรงพยาบาล รายจังหวัด
แบบแจ้งความต้องการฉีดวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า รายโรงพยาบาล รายจังหวัด
จังหวัด..........................................

คาชีแ้ จง ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมจานวนวัคซีน Pfizer ทีต่ อ้ งการ (โดส) และกาหนดช่วงวันทีใ่ ห้บริการเป็น
รายสัปดาห์ จาแนกรายโรงพยาบาล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อโรงพยาบาล

จานวนวัคซีน Pfizer ทีต่ อ้ งการ (โดส)

ช่วงวันทีใ่ ห้บริการ (เป็นรายสัปดาห์)

รวม

หมายเหตุ: ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ส่งแบบความต้องการฯ ไปยังกรมควบคุมโรค
ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนต่อไป

สแกน QR code
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ภาคผนวกที่ 5 เอกสารแสดงความประสงค์ของผูป้ กครองเพือ่ ให้นกั เรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เอกสารแสดงความประสงค์ของผูป้ กครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ส่วนที่ 1 : ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19
โรคโควิด 19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการติดเชื้อในเด็กสามารถมีอาการได้ห ลากหลายตั้งแต่ไม่มี
อาการเลย จนถึงปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิต ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อมักมีอาการไม่รุนแรง โดยพบอาการเพียง
เล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ และมีเพียงร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤติ เช่น ปอดอักเสบ
รุนแรง ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก ภาวะแทรกซ้อนมักพบในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง
หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในประเทศไทยพบว่าแม้จะมีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผู้ป่วยเด็ก
ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก
วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสูง และสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
การฉีดวัคซีนอาจป้องกันโรคแบบไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
จึงจาเป็นต้องปฏิบัติตามคาแนะนาและมาตรการอื่น ๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นต้น
สาหรับวัคซีนโควิด 19 ในขณะนี้ (ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศไทย ให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป มีเพียงชนิดเดียว ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) และได้
ผ่านการเห็นชอบให้ใช้วัคซีนดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค โดยวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ
(mRNA vaccine) ของบริษัท ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค (Pizer-BioNTech) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการ
นอนโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยหนักและเสียชีวิตได้ มีข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีนในบุคคลอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง
ห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ และมีข้อห้ามในการรับวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่ บุคคลที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงในการฉีดวัคซีนเข็มแรก
บุคคลที่แพ้วัคซีนและสารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ผู้ที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลัน
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีน ไฟเซอร์ควรมีการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนไฟเซอร์ได้แก่ ปฏิบัติตัวตามปกติ พักผ่อนให้
เพียงพอ ออกกาลังกายตามปกติ ทาจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีด ออกไปก่อน ผู้ที่มี
โรคประจาตัวต่าง ๆ สามารถรับวัคซีนได้ รับประทานยาประจาได้ตามปกติ ยกเว้นโรคที่มีความเสี่ยงที่อาจอันตรายถึงชีวิต
โรคที่ยังควบคุมไม่ได้ มีอาการกาเริบ หรืออาการยังไม่คงที่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางระบบประสาท เป็นต้น
ในผู้ที่ไม่แน่ใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจาประเมินก่อนฉีด และการมีประจาเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการ
ฉีดวัคซีน
จากการศึกษาผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กและวัยรุ่น พบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่แตกต่างกับการฉีด
ในประชากรกลุ่ม อายุอื่น ๆ โดยผลข้างเคี ยงที่ พ บบ่อ ย ได้แก่ เจ็บ ในตาแหน่งที่ฉี ด อ่อนเพลี ย ปวดศีรษะหรือมี ไข้ มัก พบ
ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าหลังการฉีดเข็มแรกเล็กน้อย ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้เองใน 1-2 วัน
หากพบอาการดังกล่าว แนะนาให้รับประทานยาพาราเซทตามอล และควรงดออกกาลังกายหลังได้รับวัคซีนนาน 1 สัปดาห์
แม้ว่าวัคซีนเหล่านี้จะได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้แล้วก็ตาม
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แต่การฉีดวัคซีนนี้ก็ยังสามารถทาให้เกิดอาการแพ้รุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบฉับพลัน โดยมากมักเกิด
ภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน อาการแพ้รุนแรงมักมีอาการทั่วร่างกายหรือมีอาการแสดงหลายระบบ เช่น หอบเหนื่อย
หลอดลมตี บ หมดสติ ความดัน โลหิ ต ต่ า ผื่น ลมพิ ษ ปากบวม หน้ าบวม คลื่น ไส้ อาเจีย น หรือ อาจมี ค วามรุน แรงถึงชีวิ ต
จึงจาเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอ
จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 พบรายงาน
การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ในผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี
ได้ โดยพบอาการดังกล่าวหลังฉีดเข็มที่สองมากกว่าเข็มที่ 1 และมักพบในเพศชาย (ประมาณ 66.7 รายจากการฉีดวัคซีน
1 ล้านโดส) และเพศหญิง (ประมาณ 9.1 รายจากการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส) โดยอาการที่พบ เช่น การเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม
หรือ ใจสั่น อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในระยะสั้น
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ภายหลังการรักษา
หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะนาให้ผู้ ปกครอง/
ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นในช่ วง 4 สัปดาห์หลังฉีด
วัคซีน และหากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลาบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง
หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่น ซึ่งเป็นอาการที่สงสัย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ส่วนที่ 2 : เอกสารแสดงความประสงค์ของผูป้ กครองให้บตุ รหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ข้าพเจ้า ชื่อ - นามสกุล..............................………………..…………………หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) .......................................
ผู้ปกครองของ............................................................................................มีความสัมพันธ์เป็น.....................................................
ที่อยู่……………………………….………………...............................………หมูท่ …ี่ ………….……..…ถนน......................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต…………………………….…….....………จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (นักเรียน).................................................
ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน)……………………..…………........................................… อายุ......………ปี วัน/เดือน/ปีเกิด............................
เลขประจาตัว 13 หลัก/หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)............................................. สัญชาติ.........................
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................ชั้น/ปี......................................................ห้อง......................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและได้ซักถามรายละเอียดจนเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์และอาการไมพึงประสงคของวัคซีนที่
อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้า  ประสงค์ให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยสมัครใจ
 ไม่ประสงค์ให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สาเหตุ (ถ้ามี)............................................................................
และรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ปกครอง/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
(...............................................................................)
วันที่............./........................./..................
หมายเหตุ : ขอให้นาเอกสารนี้แสดงแก่ครูประจาชั้นและเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ QR code
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ภาคผนวกที่ 7 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

ที่ ........................................

โรงเรียน................................
กันยายน 2564

เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หรือเทียบเท่า
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสารวจและเอกสารแสดงความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สาหรับนักเรียน/
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
จานวน 1 ชุด
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
จานวน 1 แผ่น
ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
อย่ างรวดเร็ ว ประเทศไทยจึ งมี น โยบายให้ วัค ซี น ไฟเซอร์ (Pfizer) ส าหรับ นั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษาซึ่งศึ ก ษาใน
ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ กษา หรื อเที ยบเท่ า เพื่ อลดความรุนแรงและการเสี ยชี วิ ตจากการป่ วยด้ วยโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
เนื่องจากโรงพยาบาล..........................จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 หรือเทียบเท่า ในวันที่ .......................... เวลา .................... จึงเรียนมาเพื่อขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อ
สร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรคโควิ ด 19 โดยให้ ต อบกลั บ ความประสงค์ ม ายั ง ครู ป ระจ าชั้ น ภายในวั น ที่
.................................รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(..........................................)
ผู้อานวยการ
ผู้ประสานงาน : ครู.............................................
โทร. ..........................................

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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ภาคผนวกที่ 8 แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน/นักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.......................................................................

คาชีแ้ จง ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สาหรับนักเรียน รายเข็ม รายชัน้ ปี
ลาดับ
ที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) ม.1 หรือ................
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2

จานวนนักเรียนทีป่ ระสงค์รบั วัคซีน (คน)

ม.2 หรือ................

ม.3 หรือ.................

เข็มที่ 1

เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

เข็มที่ 2

ม.4 หรือ..............
เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

หมาย
เหตุ

ม.5 หรือ................

ม.6 หรือ.................

เข็มที่ 1

เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

เข็มที่ 2

รวม
เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

รวม

หมายเหตุ: ขอให้รวบรวมส่งกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังการรณรงค์
เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
สแกน QR code
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ภาคผนวกที่ 9 การดาเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19
ผู้ปว่ ยสงสัย AEFI
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และห้องชันสูตร

ไม่เข้าเกณฑ์ตามนิยามการเฝ้าระวัง
AEFI

เข้าเกณฑ์ตามนิยามการเฝ้าระวัง AEFI
กรณีทตี่ อ้ งรายงานเพือ่ การติดตามและการสอบสวนเพิม่ เติม

เกณฑ์การรายงานตามกฎหมาย(พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558)
รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ AEFI
ทุกเหตุการณ์ ลงในแบบรายงาน AEFI1

ได้แก่
1. เหตุการณ์ที่ร้ายแรง (serious AEFI)
2. เหตุการณ์ที่เป็นกลุ่มก้อน (AEFI cluster)
3. เหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการให้วัคซีน
4. เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้า งความกั งวลหรื อ ความตระหนกอย่ างมากต่ อ
ครอบครัวและชุมชน

ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่พบผู้ปว่ ย

ภายใน 24 ชั่วโมง
นับจากวันที่พบผู้ปว่ ย

บันทึกข้อมูลจากแบบ AEFI 1
ลงในโปรแกรมฐานข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(AEFI DDC)

เชื่อมโยง
กับฐาน
ข้อมูล

SAT

-สอบสวนโรค
- กรอกแบบสอบสวน AEFI 2

- SAT สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- SAT สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
- SAT สานักงานป้องกันควบคุมโรค
- SAT สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- SAT กรมควบคุมโรค

SAT กรมควบคุมโรค
รายงาน DCIR
ต่อผู้บริหารกรมควบคุมโรค
ภายใน 30 นาที

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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ภาคผนวกที่ 10 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
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