
ตัวอย่าง                 ไฟล์แนบที่ 23 
อ าเภอ_____________ เมือง_______________ 
หนังสือยินยอมและค าแนะน าในการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโรงเรียน 
 
เรียนผูป้กครองท่ีเคารพ 
 ทางโรงเรียนไดร่้วมมือกบัองคก์ารอนามยัประจ าอ าเภอ (เมือง) 
ไดท้  าสัญญากบัทีมแพทยเ์พื่อฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ให้กบัลูกหลานของท่าน ณ วนัท่ี_____ เดือน________ ปี 2022 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความยินยอมจากท่าน ขอความกรุณาท่านอ่านขอ้มูลดา้นล่างใหจ้บ และกรอกหนงัสือยินยอม 
แลว้จึงให้ลูกหลานของท่านส่งกลบัใหท้างโรงเรียน ขอบคุณในความร่วมมือของพวกท่านเป็นอยา่งสูง 
 
( อะไรคือไข้หวัดใหญ่) 
 ไขห้วดัใหญ่เป็นโรคท่ีเกิดจาก (ไวรัสไขห้วดัใหญ)่ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาทางระบบหายใจ ต่างจากหวดัทัว่ไป 
อาการจะแสดงไดอ้ยา่งชดัเจน และกระบวนการป่วยก็นานกว่าปรกติ อาการท่ีพบบ่อยท่ีสุดไดแ้ก่ ไขสู้ง ปวดศีรษะ 
ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ เม่ือยลา้ คดัจมูก เจ็บคอ กบัไอเป็นตน้ บางคร้ังมนัจะท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น แมก้ระทัง่อาจท าให้ถึงตายได ้
ภาวะแซกซอ้นท่ีเห็นไดบ้่อยท่ีสุดคือ ปอดอกัเสบ ภาวะอื่นๆรวมถึงไซนสัอกัเสบ หูอกัเสบ สมองอกัเสบ หวัใจอกัเสบ 

กลุ่มอาการเรย ์และท่ีเหลือคือโรคติดเช้ือท่ีร้ายแรงอื่นๆเป็นตน้ 

(การแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่) 
 โดยทัว่ไป ไขห้วดัใหญ่แพร่ระบาดใหค้นรอบขา้งผา่นอากาศท่ีมีไวรัสท่ีติดเช้ือโดยการไอหรือจาม 
นอกจากนั้นยงัสามารถส่งผา่นโดยการสัมผสัส่ิงของปนเป้ือนไวรัส แลว้มาสัมผสัปากของตนเอง จึงท าใหจ้มูกกติ็ดเช้ือตาม 
ผูท่ี้ติดเช้ือไขห้วดัใหญ่จะสามารถแพร่ระบาดให้กบัคนรอบขา้งก่อนป่วย 1 วนัหรือหลงัป่วย 3-7 วนั 
เด็กๆอาจใชเ้วลาแพร่ระบาดไดน้านกว่า 
(ความส าคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส าหรับนักเรียน) 
 จากผลวิจยัพบว่า นกัเรียนติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ไดง้่ายกว่า ซ่ึงอตัราการติดเช้ือนั้นมกัจะแพร่หลายระบาดก่อนช่วงตน้ฤดู 
แตก่ารแพร่ระบาดจากนกัเรียนมีโอกาสติดเช้ือไดสู้งกว่า และเวลาการระบาดนานกว่าปรกติ 
ดงันั้นนกัเรียนก็คือผูแ้พร่ระบาดไขห้วดัใหญ่ท่ีส าคญั การฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ให้แก่นกัเรียน 
ไม่เพียงมีผลต่อการติดเช้ือท่ีลดลง ลดค่ารักษาพยาบาล และยงัลดการแพร่ระบาดเช้ือไดเ้ป็นอยา่งดี ยงัเป็นการป้องกนัเด็กเลก็ 
ผูสู้งอาย ุญาติพี่นอ้งจากอนัตรายสูงในทางออ้ม แต่ยงัลดอตัราการเกิดสภาวะแทรกซอ้นท่ีร้ายแรงไดด้ว้ย 
(ส่วนประกอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูนี)้ 
 วคัซีนไขห้วดัใหญ่เป็นวคัซีนชนิดเช้ือตาย 
รัฐบาลไดรั้บการเสนอแนะจากองคก์รอนามยัโลกเก่ียวกบัการซ้ือวคัซีนไขห้วดัใหญ่ในส่ีราคาตามมาตรฐานสากลท่ี 
วคัซีนมีไวรัสชนิดเช้ือตาย 4 ประเภท ไดแ้ก่ชนิดAสองประเภท(H1N1และH3N2) และชนิดB สองประเภท  

วคัซีนชนิดเพาะเล้ียงในไข่ไก่ฟักประจ าปี 2022 มีส่วนประกอบแอนติเจน (สารก่อภูมิตา้นทาน) ต่อ 1 เขม็ ไดแ้ก่ : 
A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09-like virus; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; 
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata 

lineage)-like virus 
 
วคัซีนชนิดเซลลเ์พาะเล้ียงประจ าปี 2022 มีส่วนประกอบแอนติเจน (สารก่อภูมิตา้นทาน) ต่อ 1 เขม็ ไดแ้ก่ : 

A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus; A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus; 

B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata 

lineage)-like virus  
(ขนาดการฉีดวัคซีน ระยะห่าง และค่าใช้จ่าย) 
 ขนาดการฉีดวคัซีนแต่ละคร้ังส าหรับนกัเรียนคือ 0.5 มล.ม นอกจากนั้นยงัรวมถึงเด็กท่ีอายไุม่ถึง 9 ขวบ 
ผูท่ี้ฉีดยาเป็นคร้ังแรก ควรฉีด 2 เขม็ ระยะเวลาห่าง 2 เขม็ตอ้งมากกว่า 4 สัปดาห์ ผูท่ี้เคยไดรั้บการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ (ไม่ว่าจะ 
1 เขม็ หรือ 2 เขม็) ปีน้ีฉีดอีกเพียง 1 เขม็เป็นพอ แต่เด็กท่ีมีอาย ุ9 ขวบขึ้นไป ไม่ว่าในอดีตจะเคยรับการฉีดยาก่ีเขม็ 



ก็ตอ้งไดรั้บการฉีดอีก 1 เขม็ในปีน้ี เน่ืองจากไขห้วดัใหญ่แต่ละปีมีไวรัสท่ีต่างกนั ดงันั้น 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน ควรไดรั้บการฉีดยาใหม่ทุกปี ภูมิคุม้กนัหลงัการฉีดตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2 
สัปดาห์ ยาจึงจะออกฤทธ์ิช่วยป้องกนัต่อเน่ืองไดเ้ป็นเวลา 1 ปี  
 วคัซีนไขห้วดัใหญ่สามารถฉีดพร้อมกบัวคัซีนอื่นๆ เขา้ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายไดพ้ร้อมกนัในเวลาเดียวกนัหรือให้มีระยะเวลาห่างก็ได ้วคัซีนท่ีใชใ้นปีน้ีผลิตโดยบริษทัผูผ้ลิตวคัซีนต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 
บริษทัก๋อกวางเทคโนโลยี จ ากดั จากไตห้วนั บริษทั Sanofi Pasteur จากประเทศฝร่ังเศส และบริษทั Seqirus จากประเทศเยอรมนั 
เป็นตน้ 
วคัซีนของทั้งสามบริษทัมีผลและความปลอดภยัตรงตามมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยาสังกดักระทรวงสวสัดิการดา้นสุขอ
นามยัไตห้วนัตรวจสอบการลงทะเบียนเป็นไปตามก าหนด และไดรั้บอนุญาตให้ใชห้รือน าเขา้ 
เปรียบเทียบวคัซีนถึงขนาดท่ีส่ังกบัปริมาณวคัซีนท่ีส่งถึงโรงเรียนเพ่ือฉีดยาให้แก่นกัเรียน 
เน่ืองจากนกัเรียนจะเขา้รับฉีดวคัซีนพร้อมกนัทั้งโรงเรียน มีสิทธิรับยาฟรี1เขม็จากกองทนุ 
หากไม่สามารถจดัวนัเวลามารับยาตามท่ีก าหนด 
นกัเรียนตอ้งน าเอกสารท่ีโรงเรียนออกให้ไปยงัโรงพยาบาลท่ีก าหนดเพื่อรับการฉีดวคัซีนและเสียคา่ใชจ้่ายเอง 
หากเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ หรือเด็กกว่าท่ีไม่เคยไดรั้บการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ถา้เห็นว่ามีความตอ้งการท่ีจะฉีด ๒ 
เขม็ สามารถรับการฉีดยาไดท่ี้โรงเรียนก่อน 1 เขม็ หลงัจากนั้น 4 สัปดาห์ค่อยไปที่โรงพยาบาลรับการฉีดยาเขม็ท่ี 2 
และเสียค่าใชจ้่ายเอง 
(ภูมิคุ้มกนัของวัคซีน) 
 ภูมิคุม้กนัของวคัซีนไขห้วดัใหญจ่ะมีความแตกต่างตามอายแุละสภาพร่างกาย โดยเฉล่ียอาจจะถึง 30-80% 
ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีอาย ุ18 ปีขึ้นไป วคัซีนจะมีประสิทธิภาพป้องกนัการป่วยในขั้นท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลไดร้าว 
41%  ป้องกนัการป่วยท่ีมีอาการรุนแรงถึงขั้นท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในห้องไอซียูไดถึ้ง 82% 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 6 เดือนถึง 18 ปีจะมีภูมิคุม้กนัหลงัฉีดวคัซีนใกลเ้คียงกบัผูใ้หญ่ 
(ข้อห้ามการฉีดวัคซีน) 

๑.  ผูท่ี้รู้ตวัว่าแพย้าวคัซีน ไม่ควรรับการฉีดยา 
๒. ผูท่ี้เคยรับยาวคัซีนและมีปฏิกิริยาท่ีไม่ปรกติ ไม่ควรรับการฉีดยา 

(ข้อควรระวังเม่ือรับการฉีดยา) 
๑. ผูท่ี้เป็นไขห้รือเป็นโรคเร้ือรัง ควรรอให้อาการดีขึ้นแลว้จึงรับการฉีดยา 
๒. เด็กท่ีมีอายไุม่ถึง 6 เดือน และมีประวติัห้ามรับยาประเภทวคัซีนหรือภูมิคุม้กนั ไม่ควรรับการฉีดวคัซีน 
๓. ผูท่ี้เคยรับยาและมีอาการ Guillian-Barré (GBS)ใน 6 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทยก่์อนรับการฉีดวคัซีน 
๔. ผูท่ี้รู้แลว้ว่าแพโ้ปรตีนจากไข่ สามารถไปรับการฉีดวคัซีนจากแพทยป์ระจ าตวัท่ีทราบอาการแพข้องผูป่้วย 

และรอเวลา 30 นาทีเพื่อดูอาการ หากไม่มีความผิดปกติใดๆจึงจะกลบัได ้
๕. ผูท่ี้แพทยเ์ห็นว่าไม่เหมาะแก่การรับการฉีดยาวคัซีน ไม่ควรรับการฉีดยา 

(ปฏิกริิยาเวียนเข็มท่ีเห็นได้บ่อยจากกลุ่มวัยรุ่น) 
 อาการเวียนหลงัฉีดยาเกิดจากความกดดนัและความกลวัต่อเขม็ จนกลายเป็นโรคประจ าตวั 
จะพบว่ามีอาการเวียนศีรษะและคล่ืนไส้ มกัจะพบเม่ือกลุ่มวยัรุ่นรับการฉีดยา เม่ือคนกลุ่มใหญเ่ขา้รับการฉีดวคัซีน 
จะมีอาการเวียนหลงัฉีดยาเม่ืออยูก่นัเป็นกลุ่ม เรียกว่าโรคจิตวิทยากลุ่ม 
ปฏิกิริยาการเวียนหลงัฉีดยาและวคัซีนไม่มีความสอดคลอ้งเก่ียวกบัความปลอดภยัของตวัยาวคัซีน 
และจะไม่ท าให้เสียสุขภาพหรือโรคอื่นๆ 
 ขอแนะน าว่าผูท่ี้จะรับการฉีดยาควรหลีกเล่ียงการปล่อยใหท้อ้งว่างหรืออยูใ่นภาวะขาดน ้าก่อนเขา้รับการฉีดวคัซีน 
ระยะเวลาในการรอฉีดยาไม่ควรนานเกินไป ควรฟังเพลง ดูวิดีโอหรือนัง่คุยกนัก็เป็นอีกหน่ึงวิธีเพื่อการผอ่นคลาย 
ขณะท่ีฉีดยาก็ควรเลือกท่าท่ีนัง่ แนะน าว่าหลงัรับการฉีดวคัซีนแลว้ควรนัง่หรือนอน 30 นาที 
เพื่อป้องกนัการหกลม้บาดเจ็บเน่ืองจากวิงเวียนศีรษะ 
 หากมีอาการเวียนหลงัฉีดยา ควรนัง่พกัท่ีห้องพกัผอ่น โดยใชท้่านัง่หรือนอนราบเพ่ือผอ่นคลายจากอารมณ์ต่ืนเตน้กงัวล 
พร้อมแจง้ให้พยาบาลทราบ (ในโรงเรียนควรแจง้คุณครูหรือพยาบาล) หากอาการเวียนหลงัฉีดยายงัเกิดอยา่งต่อเน่ือง 
ควรส่งพบแพทยเ์พื่อท าการรักษา 



(ความปลอดภัยและผลข้างเคียง) 
 วคัซีนไขห้วดัใหญ่ท าจากไวรัสเช้ือตาย ดงันั้นการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่จึงสามารถป้องกนัไขห้วดัใหญ่ได ้
หลงัจากการฉีดวคัซีน บริเวณท่ีไดรั้บการฉีดยาอาจมีอาการเจ็บปวด แดงช ้า คนส่วนนอ้ยท่ีจะมีปฏิกิริยาเลก็นอ้ยทัว่ทั้งตวั เช่น 
เป็นไข ้ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ อาเจียน คนัตามผิวหนงั หรือมีผื่นขึ้นตามร่างกาย เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ 
อาการจะดีขึ้นและหายไปเองหลงัจาก 1-2 วนั เหมือนกบัยาทัว่ไป ถึงแมโ้อกาสเป็นนอ้ยมาก 
แต่วคัซีนไขห้วดัใหญ่ก็อาจท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีร้ายแรงไดเ้ช่นกนั เช่นปฏิกิริยาแพก้ะทนัหนั 
หรือแมก้ระทัง่ถึงขั้นช็อกได(้อาการท่ีเห็นไดร้วมถึงหายใจยาก เสียงแหบ ชกั ตาหรือริมฝีปากบวม วิงเวียนศีรษะ 
และหวัใจเตน้แรงเป็นตน้) หากมีผลขา้งเคียงเกิดขึ้น 
มกัจะเกิดอาการหลงัจากไดรั้บการฉีดวคัซีนเป็นเวลาไม่ก่ีนาทีหรือไม่ก่ีชัว่โมง อาการอื่นๆ 
ท่ีเคยไดรั้บการรายงานซ่ึงพบไดน้อ้ยมาก รวมถึงปฏิกิริยาต่อระบบประสาท (เช่น สารทช่วงแขนอกัเสบ อมัพาตตรงใบหนา้ 
ปวดร้อนไขสันหลงั สมองอกัเสบ ซ่ึงเป็นอาการของกลุ่มโรค Guillain-Barré) และอาการดา้นระบบโลหิต (เช่น 
เมด็เลือดขาวลดลงชัว่คราว โดยจะแสดงอาการเช่น ผิวหนงัเกิดจดุม่วงหรือมีจดุเลือดออก เม่ือเลือดไหลจะห้ามเลือดไดย้าก 
เป็นตน้) นอกจากวคัซีนไขห้วดัหมูเม่ือปี 1976 วคัซีนไขห้วดัชนิด H1N1 ปี 2009 และวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูบางประเภท 
ท่ีนกัวิจยัมีผลวิจยัว่าการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่และGuillain-Barré มีความเก่ียวขอ้งกนัแลว้ 
แทบจะไม่มีผลวิจยัใดๆท่ีแสดงผลว่าการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่มีความขอ้งเก่ียวกนั นอกจากน้ี 
ผลวิจยัปัจจบุนัและรายงานขององคก์ารอนามยัโลกไดแ้สดงให้เห็นว่า หญิงตั้งครรภท่ี์ฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ขณะตั้งครรภ ์
ไม่มีความเส่ียงต่อแม่และเด็ก 
 วคัซีนไขห้วดัใหญ่ปีน้ีไม่มีส่วนประกอบของไทโอเมอซอล 

ศูนย์สุขภาพ เป็นห่วงท่าน 
 

หนังสือยินยอมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
ขา้มพเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัวคัซีนไขห้วดัใหญ่แลว้ และยืนยนัว่าลูกหลานของขา้พเจา้ไม่ไดมี้ขอ้ห้ามดงักล่าว 
และตดัสินใจให้ลูกหลาน ชั้น______ห้อง______เลขท่ี________  ________________ (วนัเกิด: 
ปี_________เดือน__________วนั___________เพศ □ชาย □หญิง )ของขา้พเจา้ 
□ ยินยอมให้รับการฉีดวัคซีน 
□ ไม่ยินยอมให้รับการฉีดวัคซีน เหตุผล_________________ 
ผู้ปกครองเซ็นช่ือ ________________(โปรดเซ็นช่ือเต็มภาษาจีน) วันที่: ปี_________เดือน____________วัน_____________ 
 
การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่และมาตรการป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดดูท่ีเวบ็ไซตก์รมควบคุมโรค (http://www.cdc.gov.tw) 
หรือโทรสายด่วนฟรีไปยงัโรคภยัประชากรท่ี 1922 


