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กันยายน ๒๙๖๔
เร ื่อง ขออนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัค€ นใฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมสกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา

สิงที่ส่งมาด้วย ๑ . ภาคผนวกที่ ๙  เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง เพี่อให้นักเรียน
ชั้นมัธยมสกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า ฉีดวัคช่นใฟเชอรี จำนวน ๑ ชุด

ตามท ี่ปล ัดกระทรวงสกษาธิการ พร ้อมด ้วยเลขาธ ิการคณ ะกรรมการการสกษา 
ชั้นพื้นฐาน โด้ช ั้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสร้างความเข้า1ใจ แผนการฉีดวัค€ นใฟเซอรี (Pfizer) 
ให้แก่ผู้ที่มือายุ ๑๒-๑๘ ปี ครอบคลุมนักเรียน นักสกษา ในระดับมัธยมสกษาปีที่ ๑-๖ ในสถานสกษา 
ทุกสังกัด โดยมอบหมายให้สำนักงานสกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูลนักเรียนและจัดส่งให้สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด ในการวางแผนการฉีดวัคช่นให้แก่นักเรียน ให้เป็นโปตามช่วงเวลาที่กำหนด น้ัน

โร ง เร ีย น ส าธ ิต ม ห ารท ย า ล ัย พ ะ เย า  ข อ ค วาม อ น ุเค ราะห ์ผ ู้ป ก ค รอ งน ัก เร ียน  
กรอกเอกสารแสดงความประสงค์ของผ ู้ปกครอง เพี่อให้นักเรียน ชั้นมัธยมสกษาปีที่ ๑-๖ หรือ 
เท ียบเท่า รับการฉีดวัคช่นใฟเชอรี (Pfizer) (ส่วนที่ ๒) ตามเอกสารที่แนบมาด้วย ตอบกลับความ 
ประสงค์มายังอาจารย์ประจำชั้น ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๙๖๔

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณที่ง

ขอแสดงความนับถือ

^ (ะ,
(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา 
โทรศัพท์ ๐ ๙๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๘๓๔

โรงเรียนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวกfi 5 เอกสารแสดงความประสงคข์องผูป้กครองฟอ่ใหน้กัเรยน'นกัสกืษาขัน้มธัยมสกืษา 
ปyี} 1-6 ท1อเทยบเทา่ รดวคั#นไปพเอร์

ส่วนที 1 : ข้อควร$๓ ยวกับโรคโครค 19 และวัคขน้โครด 19

โรคโควิด 19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชี่งการติดเชื้อในเด็กสามารถมีอาการได้หลากหลายตั้งแดใม่มี 
อาการเลย จนถึงปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิต ร้อยละ 90 ของผู้ป ่วยเด็กติดเชื้อมักมีอาการไม่รุนแรง โดยพบอาการเพียง 
เล็กน้อย เซ ่นไข้ ไอปวดกล้ามเน ื้อ และมีเพ ียงร้อยละ 5 ของผู้ป ่วยเด็กติดเชื้อที่ม ีอาการรุนแรงหรือวิกฤติ เซ ่นปอดอักเสบ 
รุนแรง ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก ภาวะแทรกซ้อนมักพบในผู้ป่วย 
กลุ่มเสี่ยงสูง เซ่น เด ็กเล ็กอาย ุน ้อยกว่า 1 ป ี ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เซ่น โรคหัวใจและหลอดเล็อด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง 
หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในประเทศไทยพบว่าแม้จะมีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผู้ป่วยเด็ก 
ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก

วัคชีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจบป่วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสูง และลามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 
การฉีดวัคซีนอาจป้องกันโรคแบบไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไมใต้ ตังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 
จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอื่น  ๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เซ่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 
หมั่นล้างมีอ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นด้น

สำหรับวัคซีนโควิด 19 ในขณ ะน ี้(ณ  วันที่ 15 กันยายน 2564) ที่ได้รับการชื้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยาของประเทศไทย ให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีชื้นไป มีเพียงชนิดเดียว ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) และได้ 
ผ่านการเห็นชอบให้ใช้วัคซีนดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนนื้เปีบวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ 
(กาRNA vaccine) ของบริษัท ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทศ (Pizer-BioNTech) ซี่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการ 
นอนโรงพยาบาลเนื้องจากป่วยหนักและเสียชีวิตได้ มีข้อบ่งชื้ในการให้วัคซีนในบุคคลอายุ 12 ปีชื้นไป โดยฉีดเข ้ากล้ามเน ื้อ2 ครั้ง 
ห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ และมีข้อห้ามในการรับวัคซีนไฟเซอริ ได้แก่ บุคคลที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงในการฉีดวัคซีนเข็มแรก 
บุคคลที่แพ้วัคซีนและสารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง ผู้ท ี่ม ีอายุน ้อยกว่า 12 ปี ผ ู้ท ี่ม ีความเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

ผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอริควรมีการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนไฟเซอริได้แก่ ปฏิบัติต ัวตามปกติ พักผ่อนให้ 
เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม,สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มี 
โรคประจำตัวต่าง  ๆ สามารถรับวัคซีนได้ รับประทานยาประจำได้ตามปกติ ยกเว้นโรคที่ม ีความเสี่ยงที่อาจอันตรายถึงช ีว ิต 
โรคที่ยังควบคุมไมใต้ ม ีอาการกำเริบ หรืออาการยังไม่คงที่ เซ่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางระบบประสาท เป็นด้น 
ในผู้ที่ไม่แนใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจำประเมินก่อนฉีด และการมีประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการ 
ฉีดวัคซีน

จากการศึกษาผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอริในเด็กและวัยรุ่น พบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่แตกต่างกับการฉีด 
ในประซากรกลุ่มอาย ุอ ื่นๆ โดยผลข ้างเค ียงท ี่พบบ ่อย ได้แก่ เจ ็บในตำแหน่งที่ฉ ีด อ ่อนเพลืย ปวดศีรษะหรือมีไข้ มักพบ 
ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าหลังการฉีดเข็มแรกเล็กน้อย ส่วนมากอาการไม'รุนแรงและหายไปได้เองใน 1-2 วัน 
หากพบอาการดังกล่าว แนะนำให้รับประทานยาพาราเซทตามอล และควรงดออกกำลังกายหลังได้รับวัคซีนนาน 1 สัปดาห์ 
แม้ว่าวัคซีนเหล่านื้จะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้แล้วก็ตาม

เอกสารฉบับวันท่ี 17 กันยายน 2564
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แต่การฉีดวัคซีนนี้ก็ยังสามารถทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบฉับพลัน โดยมากมักเกิด 
ภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน อาการแพ้รุนแรงมักมีอาการทั่วร่างกายหรือมีอาการแสดงหลายระบบ เซ่น หอบเหนื่อย 
หลอดลมตีบ หมดสติ ความดันโลหิตตํ่า ผ ื่นลมพิษ ปากบวม หน้าบวม คลื่นไส้ อาเจ ียน หรืออาจม ีความรุนแรงถ ึงช ีว ิต 
จีงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอ

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป็องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 พบรายงาน 
การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอาริเอ็นเอ ในผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี 
ใต้ โดยพบอาการดังกล่าวหลังฉ ีดเข ็มที่สองมากกว่าเข ็มที่ 1 และมักพบในเพศชาย (ประมาณ 66.7 รายจากการฉีดวัคซ ีน 
1 ล้านโดส) และเพศหญิง (ประมาณ 9.1 รายจากการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส) โดยอาการที'พบ เช่น การเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม 
หรือ ใจสัน อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผู้ที่ไต้รับการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในระยะสัน 
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ภายหลังการรักษา

หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พิงประสงค์หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะนำให้ผู้ปกครอง/ 
ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพ ิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการไม่พิงประสงค์ที่ร ุนแรงและเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์หลังฉีด 
วัคซีน และหากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช ่นมีผ ื่นท ั่งตัวหน้าบวม คอบวมหายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง 
หรือมีอาการแขนชาอ่อนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่น ซึ่งเป็นอาการที่สงสัย 
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉีน

ส่วนท่ี 2 ะ เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไพ้เชอร์
ข้าพเจ้า ซ่ือ - นามสกุล...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์ (ผ ู้ปกครอง).
ผ้ปกครอง1ของ................................................................................................... มีความสัมพันธ์เป็น................r : _ 1ทีอย ่..................................................................................................... หมูท.ี............................ ถนน.................
ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด.............
หมายเลขโทรศัพท์ (นักเรียน).....................................................

ซื่อ-นามสกุล (นักเรียน)....................................................................................... อาย ุ................. ปี ว ัน/เด ือน/ป ีเก ิด......
เลขประจำตัว 13 หลัก/หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)................................................ สัญชาติ....
ซื่อสถานดิกษา....................................................................................... ช ั้น/ป ี............................................................ ห้อง..

ทั่งนื้ ข้าพเจ้าไต้รับทราบข้อมูลและไต้ซักถามรายละเอียดจนเช้าใจเกี่ยวกับวัคซีนไฟเชอร์และอาการไมพิงประสงคชองวัคซีนที่ 
อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า □  ประสงค์ให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเชอริโดยสมัครใจ
□  ไม่ประสงค์ให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอริ สาเหตุ (ถ้ามี)..................................................................................

และรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง

ลงซื่อ................................................................................... ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
(......................................................................................... ]
วันที.่.........../ ............................ / ...................

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่ครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที,ผู้ให้บริการ ในวันที,ฉีดวัคซีน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 สามารถดาวนํโหลดอ่านไต้ที่ QR co d e

เอกสารฉนับวันท่ี 17 กันยายน 2564


