โรงเรียนสาธิตมหารทยาลัย พะเยา
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ๙๖๐๐๐

ที อว0๙๓๓๖/ 9 0 0 ^

กันยายน ๒๙๖๔
เรื่อ ง ขออนุเคราะห์แ จ้งความประสงค์ร ับ การฉีด วัค € นใฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมสกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า
เรีย น ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหารทยาลัย พะเยา
สิงที่ส่งมาด้วย

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

ตามที่ป ลัด กระทรวงสกษาธิก าร พร้อ มด้ว ยเลขาธิก ารคณะกรรมการการสกษา
ชั้นพื้นฐาน โด้ช ั้แ จงแนวทางการขับ เคลื่อ นและสร้า งความเข้า 1ใจ แผนการฉีด วัค € นใฟเซอรี (Pfizer)
ให้แก่ผู้ที่มือายุ ๑๒-๑๘ ปี ครอบคลุมนักเรียน นักสกษา ในระดับมัธยมสกษาปีที่ ๑-๖ ในสถานสกษา
ทุกสังกัด โดยมอบหมายให้สำนักงานสกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูลนักเรียนและจัดส่งให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในการวางแผนการฉีดวัคช่นให้แ ก่นักเรียน ให้เป็นโปตามช่วงเวลาที่กำหนด นั้น
โรงเรีย น ส าธิต มห า รท ย าล ัย พ ะ เย า ขอความอน ุเ คราะห ์ผ ู้ป กครองน ัก เรีย น
กรอกเอกสารแสดงความประสงค์ข องผู้ป กครอง เพี่อ ให้น ัก เรีย น ชั้น มัธ ยมสกษาปีท ี่ ๑-๖ หรือ
เทีย บเท่า รับ การฉีด วัค ช่น ใฟเชอรี (Pfizer) (ส่วนที่ ๒) ตามเอกสารที่แ นบมาด้ว ย ตอบกลับ ความ
ประสงค์มายังอาจารย์ประจำชั้น ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๙๖๔
จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณที่ง
ขอแสดงความนับถือ

^ (ะ,
(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหารท ยาลัย พะเยา
โรงเรียนสาธิตมหารท ยาลัย พะเยา
โทรศัพท์ ๐ ๙๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๘๓๔
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ภาคผนวกfi 5 เอกสารแสดงความประสงค์ของผูป้ กครองฟ่อให้นกั เรยน'นักสืกษาขัน้ มัธยมสืกษา
ปีy} 1-6 ท1อเทยบเท่า รดวัค#นไปพเอร์

ส่วนที 1 : ข้อควร$๓ยวกับโรคโครค 19 และวัคข้นโครด 19
โรคโควิด 19 เกิด จากการติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ชี่ง การติด เชื้อ ในเด็ก สามารถมีอ าการได้ห ลากหลายตั้ง แดใม่ม ี
อาการเลย จนถึงปอดอักเสบรุนแรง หรือ เสียชีวิต ร้อ ยละ 90 ของผู้ป ่วยเด็ก ติด เชื้อ มัก มีอ าการไม่ร ุน แรง โดยพบอาการเพีย ง
เล็ก น้อ ย เซ่น ไข้ ไอปวดกล้า มเนื้อ และมีเพีย งร้อ ยละ 5 ของผู้ป ่วยเด็ก ติด เชื้อ ที่ม ีอ าการรุน แรงหรือ วิก ฤติ เซ่น ปอดอัก เสบ
รุนแรง ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก ภาวะแทรกซ้อนมักพบในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงสูง เซ่น เด็ก เล็ก อายุน ้อ ยกว่า 1 ปี ผู้ป ่วยที่ม ีโรคประจำตัว เซ่น โรคหัวใจและหลอดเล็อ ด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง
หรือภาวะภูม ิคุ้ม กัน บกพร่อง ในประเทศไทยพบว่าแม้จ ะมีก ารติด เชื้อ ในเด็ก อายุน ้อ ยกว่า 18 ปีในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผ ู้ป ่วยเด็ก
ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุน แรงและมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก
วัคชีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจบป่วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสูง และลามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
การฉีดวัคซีนอาจป้องกันโรคแบบไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไมใต้ ตังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอื่น ๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะกรรมการโรคติด ต่อ จังหวัด /กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เซ่น สวมหน้ากากอนามัย เว้น ระยะห่าง
หมั่นล้างมีอ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นด้น
สำหรับวัคซีนโควิด 19 ในขณะนี้( ณ วันที่ 15 กัน ยายน 2564) ที่ไ ด้ร ับ การชื้น ทะเบีย นกับ สำนัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศไทย ให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีชื้นไป มีเพีย งชนิด เดีย ว ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) และได้
ผ่านการเห็น ชอบให้ใช้วัคซีน ดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริม ภูม ิค ุ้ม กัน โรค โดยวัค ซีน นื้เปีบ วัค ซีน ชนิดเอ็ม อาร์เอ็น เอ
(กาRNA vaccine) ของบริษัท ไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทศ (Pizer-BioNTech) ซี่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการ
นอนโรงพยาบาลเนื้องจากป่วยหนักและเสียชีวิตได้ มีข้อบ่งชื้ในการให้วัคซีนในบุคคลอายุ 12 ปีชื้นไป โดยฉีด เข้า กล้า มเนื้อ 2 ครั้ง
ห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ และมีข้อ ห้ามในการรับ วัคซีน ไฟเซอริ ได้แก่ บุค คลที่ม ีอ าการแพ้อ ย่างรุน แรงในการฉีด วัค ซีน เข็ม แรก
บุค คลที่แ พ้วัค ซีน และสารที่เป็น ส่วนประกอบของวัค ซีน อย่างรุน แรง ผู้ท ี่ม ีอ ายุน ้อ ยกว่า 12 ปี ผู้ท ี่ม ีค วามเจ็บ ป่ว ยเฉีย บพลัน
และหญิงตั้งครรภ์ท ี่ม ีอายุค รรภ์น ้อ ยกว่า 12 สัปดาห์
ผู้ท ี่ม ีค วามประสงค์ร ับ วัค ซีน ไฟเซอริค วรมีก ารเตรีย มตัว ก่อ นรับ วัค ซีน ไฟเซอริไ ด้แ ก่ ปฏิบ ัต ิต ัว ตามปกติ พักผ่อนให้
เพียงพอ ออกกำลัง กายตามปกติ ทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม,สบายควรเลื่อ นการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มี
โรคประจำตัว ต่าง ๆ สามารถรับ วัค ซีน ได้ รับ ประทานยาประจำได้ต ามปกติ ยกเว้น โรคที่ม ีค วามเสี่ย งที่อ าจอัน ตรายถึง ชีว ิต
โรคที่ยังควบคุมไมใต้ มีอ าการกำเริบ หรืออาการยังไม่คงที่ เซ่น โรคหัวใจและหลอดเลือ ด และโรคทางระบบประสาท เป็นด้น
ในผู้ที่ไม่แนใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจำประเมินก่อนฉีด และการมีประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการ
ฉีดวัคซีน
จากการศึก ษาผลข้างเคียงของการฉีด วัค ซีน ไฟเซอริในเด็ก และวัยรุ่น พบว่ามีค วามปลอดภัยสูง ไม่แตกต่างกับการฉีด
ในประซากรกลุ่ม อายุอ ื่น ๆ โดยผลข้า งเคีย งที่พ บบ่อ ย ได้แ ก่ เจ็บ ในตำแหน่ง ที่ฉ ีด อ่อ นเพลืย ปวดศีร ษะหรือ มีไ ข้ มักพบ
ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าหลังการฉีดเข็มแรกเล็กน้อย ส่วนมากอาการไม'รุนแรงและหายไปได้เองใน 1-2 วัน
หากพบอาการดัง กล่า ว แนะนำให้ร ับ ประทานยาพาราเซทตามอล และควรงดออกกำลังกายหลังได้รับ วัค ซีน นาน 1 สัปดาห์
แม้ว ่าวัค ซีน เหล่า นื้จ ะได้ร ับ การรับ รองจากสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีค วามปลอดภัย และให้ใช้ไ ด้แ ล้วก็ต าม

เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564
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แต่ก ารฉีด วัคซีน นี้ก็ยังสามารถทำให้เกิด อาการแพ้รุน แรง (anaphylaxis) ซึ่งเป็น ปฏิก ิริยาภูม ิแพ้แบบฉับ พลัน โดยมากมัก เกิด
ภายใน 5-30 นาทีห ลังจากฉีดวัคซีน อาการแพ้ร ุน แรงมัก มีอ าการทั่ว ร่างกายหรือ มีอ าการแสดงหลายระบบ เซ่น หอบเหนื่อ ย
หลอดลมตีบ หมดสติ ความดัน โลหิต ตํ่า ผื่น ลมพิษ ปากบวม หน้า บวม คลื่น ไส้ อาเจีย น หรือ อาจมีค วามรุน แรงถึง ชีว ิต
จีงจำเป็น ต้อ งสังเกตอาการหลังการฉีด อย่างน้อ ย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอ
จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป็องกัน โรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ณ วันที่ 11 มิถ ุน ายน 2564 พบรายงาน
การเกิด ภาวะกล้ามเนื้อ หัว ใจอัก เสบ หรือ เยื่อ หุ้ม หัวใจอัก เสบภายหลัง การฉีด วัค ซีน ชนิด เอ็ม อาริเอ็น เอ ในผู้ท ี่ม ีอ ายุ 12-17 ปี
ใต้ โดยพบอาการดัง กล่า วหลัง ฉีด เข็ม ที่ส องมากกว่า เข็ม ที่ 1 และมัก พบในเพศชาย (ประมาณ 66.7 รายจากการฉีด วัค ซีน
1 ล้านโดส) และเพศหญิง (ประมาณ 9.1 รายจากการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส) โดยอาการที'พบ เช่น การเจ็บ หน้าอก หายใจไม่อิ่ม
หรือ ใจสัน อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผู้ท ี่ไต้รับ การวิน ิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในระยะสัน
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ภายหลังการรักษา
หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พิงประสงค์หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะนำให้ผู้ป กครอง/
ผู้รับ วัค ซีน ปรึก ษาแพทย์เพิ่ม เติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีอ าการไม่พ ิง ประสงค์ท ี่ร ุน แรงและเกิด ขึ้น ในช่ว ง 4 สัปดาห์หลังฉีด
วัคซีน และหากฉีดวัคซีน แล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผ ื่น ทั่ง ตัว หน้า บวม คอบวมหายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง
หรือ มีอาการแขนชาอ่อนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บ แน่น หน้าอก หายใจเหนื่อ ย หรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่น ซึ่งเป็นอาการที่สงสัย
ภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้ม หัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉีน

ส่วนที่ 2 ะ เอกสารแสดงความประสงค์ของผูป้ กครองให้บตุ รหลานฉีดวัคซีนไพ้เชอร์
ข้า พเจ้า ซื่อ - นามสกุล...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ป กครอง).
ผ้ปกครอง1ของ................................................................................................... มีความสัมพันธ์เป็น................
_ 1
ทีอ ย่.....................................................................................................หมูท.ี ............................ถนน.................
ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด.............
หมายเลขโทรศัพท์ (นักเรียน).....................................................

r

:

ซื่อ-นามสกุล (นักเรียน).......................................................................................อายุ................. ปี วัน /เดือ น/ปีเกิด ......
เลขประจำตัว 13 หลัก/หมายเลขหนังสือเดิน ทาง (กรณีช าวต่างประเทศ)................................................ สัญชาติ....
ซื่อสถานดิกษา....................................................................................... ชั้น /ปี............................................................ห้อง..
ทั่งนื้ ข้าพเจ้าไต้รับทราบข้อมูลและไต้ซักถามรายละเอียดจนเช้าใจเกี่ยวกับวัคซีน ไฟเชอร์และอาการไมพิงประสงคชองวัคซีนที่
อาจเกิด ขึ้น เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว
ข้า พเจ้า □ ประสงค์ให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเชอริโดยสมัครใจ
□ ไม่ประสงค์ให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอริ สาเหตุ (ถ้ามี)..................................................................................
และรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง
ลงซื่อ................................................................................... ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
(.........................................................................................

]

วันที.่ .........../ ............................/ ...................
หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่ครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที,ผู้ให้บริการ ในวันที,ฉีดวัคซีน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 สามารถดาวนํโหลดอ่านไต้ที่ QR co de

เอกสารฉนับวันที่ 17 กันยายน 2564

