
 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 

บทบาท อสม.  

ความรู้ เรื่องวัคซีน 

“หมอพร้อม” เทคโนโลยีการฉีดวัคซีน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



คํานํา 

ตามท่ีรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายนําเขาวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 เพ่ือฉีดใหกับ

ประชาชนไทยทุกคนท่ัวประเทศ เพ่ือความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีน และมี

แผนการฉีดวัคซีนแบงออกเปน ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๖๔ ฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ีท่ีมี

การควบคุมการระบาด เพ่ือลดการปวยท่ีรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19  ระยะท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม – 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ฉีดวัค ซีนเ พ่ิมในกลุ ม เป าหมายระยะ ท่ี  ๑ และขยายพ้ืน ท่ีครอบคลุม ท่ัวประเทศ  

เพ่ือรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ และระยะท่ี ๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เปนตนไป  

ฉีดวัคซีนใหครอบคลุมประชาชนทุกคน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและฟนฟูใหประเทศกลับเขาสูภาวะปกติ  

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ถือวาเปนบุคลากรดานหนา ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับการ

ควบคุมปองกันและเฝาระวังโรค และมีโอกาสสัมผัสกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกท้ังเปน

กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น อสม. จึงตองไดรับการ

เตรียมความพรอมเก่ียวกับการฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรค โดยการทบทวน สรางความรูความเขาใจถึง 
แนวทางการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค  และตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัคซีนปองกัน 
โรคโควิด 19  ในประเด็นตาง ๆ ไดแก ๑) บทบาทของ อสม. ในการฉีดวัคซีน และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของ อสม. ๒) ความรูเรื่องวัคซีนปองกันโรค และ ๓) เทคโนโลยี Line Official Account “หมอพรอม” ซ่ึงท้ัง  
๓ เรื่องนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําเปนเอกสารเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. ในเรื่อง
วัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ในชุมชนตอไป 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

                กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

          

 

 

 



สารบัญ 

           หนาท่ี 

บทบาท อสม. ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19        ๑ 

ความรูเร่ืองวัคซีนสําหรับ อสม.           ๘ 

“หมอพรอม” เทคโนโลยีการฉีดวัคซีน LINE Official Account     ๑๘ 

 



บทบาท อสม.  
ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคท่ีสามารถปองกันไดโดยการ สวมหนากากอนามัยหรือหนากาก

ผาตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแนนแออัดหรือพ้ืนท่ีปด หม่ันลางมือดวยสบูหรือใชเจล

แอลกอฮอลทุกครั้งเม่ือทํากิจวัตรประจําวัน หลีกเลี่ยงเอามือไปจับหนา ตา ปาก จมูก ไมใชของสวนตัวรวมกับ

ผูอ่ืน กินอาหารแยกสํารับหรือใชชอนกลางสวนตัว ทํารางกายใหแข็งแรง พักผอนใหเพียงพอ นอกจากการ

ปองกันวิธีตาง ๆ แลว ปจจุบันสามารถปองกันโรคไดดวยการฉีดวัคซีนไปกระตุน ทําใหรางกายสราง 

ภูมิคุมกันโรค  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ถือวาเปนบุคลากรดานหนา ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับ
การควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคและมีโอกาสสัมผัสกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกท้ังเปน

กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น อสม. จึงตอง

ไดรับการเตรียมความพรอมเก่ียวกับการฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรค โดยการทบทวน สรางความรูความเขาใจ
ถึงแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัคซีนปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเด็นตาง ๆ ไดแก ๑) บทบาทของ อสม. ในการฉีดวัคซีน และระบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ๒) ความรูเรื่องวัคซีนปองกันโรค และ ๓) เทคโนโลยี Line Official 
Account “หมอพรอม” ซ่ึงท้ัง ๓ เรื่อง ไดจัดทําเปนเอกสารเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. 
สําหรับเอกสารฉบับนี้ จะกลาวถึงบทบาทของ อสม. ในการฉีดวัคซีน และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ 

อสม. ตามรายละเอียดดังนี้ 
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บทบาทของ อสม. ในการฉีดวัคซีนปองกันโรค  
 

 

๑) เตรียมความพรอมตนเองดานองคความรู 

 การเตรียมการและเตรียมความพรอมตนเองของ อสม. ถือวาเปนเรื่องสําคัญอยางมากในการสราง

ความม่ันใจใหกับตนเองและความเชื่อม่ันใหกับประชาชน ประเด็นท่ี อสม. ตองเตรียมการและเตรียมความ

พรอมตนเอง คือ ๑) ทบทวนแนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคโควิด 19 ๒) องคความรู 

ท่ีเก่ียวของกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 (อยูในเอกสารชุดความรูเรื่องวัคซีนโรคโควิด 19 สําหรับ  

อสม.) และศึกษาเพ่ิมเติมไดจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยเฉพาะมีประเด็นท่ีตองทําความเขาใจอยางชัดเจน และ

นําไปสูการปฏิบัติ ๒ เรื่องหลัก ไดแก ๑) บทบาทของ อสม. เก่ียวกับการฉีดวัคซีนปองกันโรค และ ๒) ระบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ซ่ึงอยูในชวงทายของเอกสารฉบับนี้ 

๒) เคาะประตูบานสานตอภารกิจเดิม เติมความรูวัคซีน 

อสม. ออกเคาะประตูบาน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ แนะนําใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเรื่องการ

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหครบทุกหลังคาเรือน (๑๕-๒๐ หลังคาเรือน) ใหแลวเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือสรางความม่ันใจในความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโรค และกิจกรรมรณรงคสราง

ความตระหนักในมาตรการดานสาธารณสุขเรื่องพฤติกรรมปองกันดูแลตนเอง โดยการสวมหนากากอนามัย

หรือหนากากผาตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแนนแออัดหรือพ้ืนท่ีปด หม่ันลางมือดวยสบู
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หรือใชเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเม่ือทํากิจวัตรประจําวัน หลีกเลี่ยงเอามือไปจับหนา ตา ปาก จมูก ไมใชของ

สวนตัวรวมกับผูอ่ืน กินอาหารแยกสํารับหรือใชชอนกลางสวนตัว ทํารางกายใหแข็งแรง พักผอนใหเพียงพอ 

๓) สํารวจกลุมเปาหมายฉีดวัคซีน 

การสํารวจและจําแนกกลุมเปาหมายฉีดวัคซีน โดยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมเปาหมายและจัดทํา

แผนการฉีดวัคซีนกลุมเปาหมายไวเปน ๓ ระยะ สําหรับบทบาทของ อสม. ใหดําเนินเนินการสํารวจและจําแนก

กลุมเปาหมายฉีดวัคซีนในระยะท่ี ๑ ในกลุมเปาหมาย ๒ กลุม คือ  

กลุมท่ี ๑ กลุมเปาหมายอายุ ๑๘ ปข้ึนไป ท่ีมีโรคประจําตัว ๗ โรค หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต ๑๘ ป

ข้ึนไปและเปนผูท่ีกําลังปวยมีโรคประจําตัว ๖ โรค ท่ีมีความสัมพันธกับติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดแก 

๑) โรคเบาหวาน  

๒) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เชน ปอดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหอบหืดท่ีควบคุมไดไมดี  

๓) โรคหัวใจและหลอดเลือด  

๔) โรคไตเรื้อรัง ท่ีอยูในระยะ 5 ข้ึนไป (ไตวายเรื้อรัง)  

๕) โรคหลอดเลือดสมอง   

๖) โรคมะเร็งทุกชนิด ท่ีอยูระหวางการรักษาดวย เคมีบําบัด รังสีบําบัด และภูมิคุมกันบําบัด 

  ๗) โรคอวน (ผูท่ีมีน้ําหนักตัวตั้งแต ๑๐๐ กก. ข้ึนไป หรือมีคาดัชนีมวลกายตั้งแต ๓๕ กก.  

ตอ ตร.ม. ข้ึนไป) 

กลุมท่ี ๒ กลุมเปาหมายอายุ ๖๐ ปข้ึนไป หมายถึง ผูท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ท่ีไมไดอยูในกลุมท่ี ๑ 

กลาวคือ เปนผู ท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัวหรือมีโรคประจําตัวแตไมอยูใน ๗ โรค 

ในกลุมท่ี ๑ เปนตน 

๔) ลงทะเบียนกลุมเปาหมายใชเทคโนโลยีผาน Line Official Account “หมอพรอม” 

เม่ือสํารวจกลุมเปาหมายฉีดวัคซีนท้ัง ๒ กลุมแลว  อสม. มีบทบาทในการใหความชวยเหลือ โดย

สามารถใหคําแนะนําข้ันตอนการสมัคร วิธีใช Line Official Account “หมอพรอม” และวิธีการลงทะเบียน

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสมารทโฟน ตามข้ันตอนท่ีกําหนดในเอกสาร Line Official Account “หมอพรอม” 

พรอมท้ังใหคําแนะนํา และหรือพาไปฉีดวัคซีน ณ สถานบริการ ตามกําหนดวันนัดหมาย ดังนี้ 

กรณีแรก กลุมเปาหมายมีสมารทโฟนของตนเอง สามารถสมัครและลงทะเบียนผาน Line Official 

Account “หมอพรอม” ดวยตนเอง  

กรณีท่ี ๒ กลุมเปาหมายท่ีไมมีสมารทโฟนของตนเอง แตใชสมารทโฟนของคนในครอบครัวได 

กลุมเปาหมายสามารถสมัครและลงทะเบียนผาน Line Official Account “หมอพรอม” ไดดวยสมารทโฟน 

ของคนในครอบครัว  

๕) การติดตามและรายงานผลอาการขางเคียง 

เม่ือ อสม. ใหแนะนํากลุมเปาหมายใชเทคโนโลยีผาน Line Official Account “หมอพรอม” แลว 

และไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาล ตามกําหนดวันท่ีนัดหมาย เข็มท่ี ๑ และ เข็มท่ี ๒ โดยปกติท่ัวไป ผูรับการฉีด
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วัคซีนจะไดรับการติดตามและรายงานอาการขางเคียงโดยเทคโนโลยีผาน Line Official Account  

“หมอพรอม” อยูแลว แตอยางไรก็ตาม อสม. ก็ควรตองหม่ันไปเยี่ยมดูแล ติดตามผล และหรือสังเกตอาการ

ขางเคียงของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการฉีดวัคซีน โดยมีการชวงระยะเวลาสังเกตอาการผลขางเคียงตามเกณฑท่ี

กําหนดไวดังนี้  

ครั้งท่ี ๑ สังเกตอาการ รายงานผลหลังฉีดวัคซีน อยางนอย ๓๐ นาที 

ครั้งท่ี ๒ สังเกตอาการ รายงานผลหลังฉีดวัคซีน ครบ ๗ วัน 

ครั้งท่ี ๓ สังเกตอาการ รายงานผลหลังฉีดวัคซีน ครบ ๓๐ วัน 

ครั้งท่ี ๔ สังเกตอาการ รายงานผลหลังฉีดวัคซีน ครบ ๖๐ วัน 

โดยท่ัวไป อาการขางเคียงการฉีดวัคซีน มีเพียงเล็กนอย อาการไมรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางรวมกัน ตั้งแตมีไขต่ํา ๆ ปวดบวมแดงรอนบริเวณท่ีฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ ออนเพลีย ไมมีแรง คลื่นไส 

อาเจียนนอยกวา ๕ ครั้ง หรืออาการอ่ืนๆ เชน ทองเสีย ผื่นแดงเล็กนอย ถาหากพบอาการรุนแรง เชน ไขสูง 

ปวดศีรษะรุนแรง ผื่นข้ึนท้ังตัว เหนื่อยแนนหนาอก หรือ หายใจไมออก ชัก หรือ หมดสติ อาเจียนมากกวา  

๕ ครั้ง มีจุดเลือดออกจํานวนมาก ปากเบี้ยว หรือกลามเนื้อออนแรง อาการปวยรุนแรงอ่ืนๆ ทําใหมีความกังวล

มาก ควรรีบพบแพทยทันที 

ชวงเวลาในการดําเนินงาน 

 

 

 

* 

หมายเหตุ  ๑๐ จังหวัดเปาหมาย* ไดแก สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ  

     จันทบุรี อางทอง ปทุมธาน ี
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กิจกรรมท่ีดําเนินการ ชวงเวลา 

๑. เตรียมความพรอมตนเอง ๑ – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๒. อสม. เคาะประตูบานใหความรูแกประชาชน 

     - ฃวงท่ี ๑  ดําเนินการใน ๑๐ จังหวัดเปาหมาย  

      

    ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

- ชวงท่ี ๒ ดําเนินการในจังหวัดท่ีเหลือ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการฉีดวัคซีน 
๒๒ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(สามารถดําเนินการไปพรอมกับการเคาะประตูบาน) 

๔. ลงทะเบียนกลุมเปาหมายผาน Line Official  

    Account “หมอพรอม” 
๒๒ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๕. ติดตามอาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีน 

    เข็มท่ี ๑ และ ๒ 

ติดตามในวันท่ี ๐, ๗, ๓๐, ๖๐ หลังจากไดรับวัคซีนท้ัง ๒ เข็ม 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ี 
ตั้งแตวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จนเสร็จสิ้นกิจกรรมการติดตาม

อาการขางเคียง เข็มท่ี ๒ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 กําหนดให

ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ อสม. ตามแนวทางการปฏิบัติขางตน เพ่ือรวบรวมเปน 

ฐานขอมูลผลการปฏิบัติงานของ อสม. ดังนี้ 

 

 ในการรายงาน ให อสม. ทุกคนใชแบบฟอรมรายงานท่ีกําหนด สงใหเจาหนาท่ีสถานบริการ เพ่ือบันทึก

ขอมูลในฐานขอมูลระบบ www.thaiphc.net  ทุกวันท่ี ๑๕ และ ๒๕ ของเดือน 
 

http://www.thaiphc.net/
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หมายเหตุ : 1. โรคประจําตัว ๗ โรค* ไดแก โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง 

                  ท่ีอยูในระยะ ๕ ข้ึนไป โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดและโรคอวน(มีคาดัชนีมวลกายตั้งแต ๓๐ ข้ึนไป) 

    2. ขอมูลกลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข ไดเก็บขอมูลผาน Line@ “หมอพรอม”   

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 

ประจําเดือน.................... พ.ศ. ............. ช่ือ - สกุล อสม. ........................................................................................................ 

ช่ือหมูบาน/ ชุมชน ....................หมูท่ี ................. ตําบล ................... อําเภอ ..................... จังหวัด ....................................... 

ลําดับ กิจกรรมการปฏบัิติงาน ผลงาน หนวยนับ หมายเหตุ 

1. จํานวนหลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด   หลังคาเรือน   

2. จํานวนหลังคาเรือนท่ี อสม. เคาะประตูบานเผยแพรประชาสัมพันธ แนะนําใหความรู 

เร่ืองวัคซีนโควิด 19 

  หลังคาเรือน   

3. 

  

  

จํานวนกลุมเปาหมายฉีดวัคซีน สํารวจโดย อสม   คน   

3.1 กลุมเปาหมายอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีมีโรคประจําตัว 7 โรค*   คน   

3.2 กลุมเปาหมายอายุ 60 ปข้ึนไป (ไมอยูในขอ 3.1)   คน   

4. 

  

  

กลุมเปาหมายลงทะเบียนการใชเทคโนโลยีผาน Line Official Account “หมอพรอม”       

4.1 ลงทะเบียนผาน Line@ “หมอพรอม”   คน   

4.2 ไมไดลงทะเบียนผาน Line@ “หมอพรอม”    คน   

5. กลุมเปาหมายท่ีฉีดวัคซีนไดรับการติดตามอาการขางเคียง เข็มท่ี 1 โดย อสม.       

5.1 ไมมีอาการขางเคียงหรือมีอาการขางเคียงเล็กนอย แตไมรุนแรง    คน   

5.2 มีอาการขางเคยีงรุนแรง และสงตอเจาหนาท่ี   คน   

6. 

  

กลุมเปาหมายท่ีฉีดวัคซีนไดรับการติดตามอาการขางเคียง เข็มท่ี 2 โดย อสม.       

6.1 ไมมีอาการขางเคียงหรือมีอาการขางเคียงเล็กนอย แตไมรุนแรง    คน   

6.2 มีอาการขางเคยีงรุนแรง และสงตอเจาหนาท่ี   คน   

สําหรับ อสม. 

ลงช่ือ.................................................ผูรวบรวมและตรวจสอบ 

     (........................................................) 

   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมูบาน/ชุมชน  

      วัน...............เดือน...................ป ...............                    

 ลงช่ือเจาหนาท่ี...................................................ผูตรวจสอบและรับรอง 

            (........................................................) 
    ตําแหนง.............................................................. 

            วัน...................เดือน.....................ป ...............                                                                                                          
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 

ในระบบฐานขอมูล Thaiphc.net 

 
 

ตัวอยางหนารายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19  

ในฐานขอมูล Thaiphc.net 
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ความรูเรื่องวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 

สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 อสม. ซึ ่งเปนนักสื ่อสารสุขภาพ เปนผูสงสารความรู เรื ่องสุขภาพที่จําเปนแกประชาชน เพื่อให

ประชาชนมีความรูความเขาใจ และสามารถสื่อสารถายทอดความรูที่จําเปนสูประชาชนไดอยางถูกตอง   

โดยมีการจัดทําสื่อเพ่ือเปนเครื่องมือให อสม.ใชประกอบ การลงพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 1. ชุดความรู อสม.รูแลวบอกตอ...ปลอดภัยจากโควิด-19 ชุดท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัคซีน   
โควิด 19 ประกอบดวย อินโฟกราฟก จํานวน 4 แผน  ไดแก  (1)วัคซีนคืออะไร (2)ทําไมตองฉีดวัคซีน  

(3 ) คนไทยมั่นใจคุณภาพ ความปลอดภัย วัคซีนโควิด 19 (4)กลุ มเสี ่ยงที ่ควรไดร ับวัคซีนกอน และ       

คลิปวีดิทัศน เรื่อง “ฉีดวัคซีนโควิด 19 ปลอดภัยจริงไหม ใครควรฉีด” ดังมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

สแกน QR Code ชุดท่ี ๑ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 
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 วัคซีน คือ สารท่ีฉีดเขาไปสูรางกายเพ่ือกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรค ทํามาจากเชื้อโรคท่ีตายแลว 

หรือทํามาจากเชื้อโรคท่ีออนแอจนไมทําใหเกิดโรคได โดยเม่ือฉีดวัคซีนเขาสูตัวเราแลวรางกายเราก็จะสราง

ภูมิคุมกันกับโรคนั้น ข้ึนมา 

  

 สาเหตุท่ีประชาชนตองฉีดวัคซีน คือ เพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของรางกายใหมีความพรอมสามารถใช

ตอสูกับเชื้อโรคท่ีประชาชนเสี่ยงตอการเจ็บปวย และลดการแพรระบาดในชุมชน สามารถปองกันการเจ็บปวยและ



- ๑๐ - 

 
เสียชีวิต และเปนการหยุดการแพรระบาดของโรคติดตอ ท่ีจะเปนอันตราย ตอประชาชนในวงกวางได ซ่ึงอาจจะทํา

ใหภาพเศรษฐกิจของประเทศเสียหายได  
 

 
 

 ดานความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 ประชาชนไทยสามารถม่ันใจในคุณภาพ ความปลอดภัยของ

วัคซีนโควิด 19 ท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดนํามาใหบริการฉีดเขาสูรางกาย โดยมีผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ท่ีไดมาตรฐาน ผานการรับรอง ความปลอดภัยจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และมีการติดตามความปลอดภัยอยางตอเนื่อง ในชวงท่ีประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19   

 



- ๑๑ - 

 

 
 

 ใครท่ีมีสิทธิ์ไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 “ประชาชนไทยทุกคน” มีสิทธิ์เขาถึงและไดรับการฉีดวัคซีน 

โควิด 19 หากแตในระยะแรกรัฐบาลจะไดดูแลใหบริการฉีดวัคซีนใหกับกลุมเสี่ยงกอน ไดแก บุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุขดานหนา, กลุมอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีโรคประจําตัว 7 โรค, กลุมอายุ 60 ป 
ข้ึนไปท่ีมีสุขภาพดี ไมมีโรคประจําตัว หรือมีโรคประจําตัว แตไมอยูใน ๗ โรค และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

ควบคุมโควิด 19 ท่ีมีโอกาสสัมผัสกับผูปวย 
 

 คลิปวีดิทัศน เรื่อง “ฉีดวัคซีนโควิด 19 ปลอดภัยจริงไหม ใครควรฉีด”  

 



- ๑๒ - 

 

      
 สแกน QR Code ชมคลิปวีดิทัศน เรื่อง “ฉีดวัคซีนโควิด 19 ปลอดภัยจริงไหม ใครควรฉีด” 

 

๒.ชุดความรู อสม.รู แลวบอกตอ...ปลอดภัยจากโควิด 19 ชุดท่ี 2 ความรูความเขาใจในการ      

รับวัคซีน และการปฏิบัติตนหลังการรับวัคซีนโควิด 19 ประกอบดวย สื่ออินโฟกราฟก จํานวน 7 แผน ไดแก     

(1) กลุมท่ีไดรับวัคซีนระยะแรกโดยสมัครใจฉีด (2) ทําไมวัคซีนโควิด 19 ตองฉีด 2 ครั้ง (3) ข้ันตอนของในการ

ขอรับการฉีดวัคซีน ของ อสม.และประชาชนกลุมเสี่ยง (4) ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูท่ีไดรับวัคซีนโควิด 19 

(5) การดูแลเบื้องตนจากผลขางเคียงในการฉีดโควิด 19 (6) การปฏิบัติตัวเ ม่ือมีอาการขางเคียงรุนแรง             

(๗) คําแนะนําสําหรับผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
สแกน QR Code ชุดท่ี ๒ ความรูความเขาใจในการรับวัคซีนและการปฏิบัติตนหลังการรับวัคซีนโควิด 19 



- ๑๓ - 

 

 

 บุคคลกลุมแรกท่ีควรฉีดวัคซีนกอน ในระยะแรกโดยการสมัครใจ คือ ฉีดวัคซีนพ้ืนท่ีท่ีมีการควบคุมการ

แพรระบาด เพ่ือลดการปวยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด 19 เพ่ือรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ 

กลุมเปาหมายรับวัคซีนระยะท่ี 1 ไดแก   

 กลุมท่ี 1 ผูท่ีมีโรคประจําตัว โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เชน ปอดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหอบหืด   ท่ี

ควบคุมไดไมดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ท่ีอยูในระยะ 5 ข้ึนไป (ไตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคมะเร็งทุกชนิด ท่ีอยูระหวางการรักษาดวย เคมีบําบัด รังสีบําบัด และภูมิคุมกันบําบัด โรคเบาหวาน และโรค

อวน 

 กลุมท่ี 2 ผูมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เนื่องจากผูสูงอายุเม่ือติดเชื้อแลวโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความรุนแรง

ของโรคและเสียชีวิตเปนไปไดมาก 

 กลุมท่ี 3 เจาหนาท่ีฝายความม่ันคง เชน ทหาร ตํารวจ ท่ีทําการตรวจคัดกรองดานหนา  
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 สาเหตุของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ท่ีตองฉีด 2 ครั้ง คือ ปจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนท่ีมี

ประสิทธิภาพตอนนี้ ทีมีผลการทดสอบแลว จําเปนตองฉีดจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ ฉีดเข็มท่ี 1 วัคซีนจะเริ่มไดผล

อยางนอย 2 อาทิตย แตจะไดผลเพียง 50 %  และหลังจากฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ตองใชเวลาอยางนอย 1 อาทิตย    

จึงจะไดผลตามผลการวิจัยของวัคซีนแตละชนิดนั้น 

 

 ข้ันตอนของในการขอรับการฉีดวัคซีน ของกลุม อสม.และประชาชนกลุมเส่ียง จะมีข้ันตอนดังนี้  

เจาหนาท่ีสาธารณสุข และ อสม.ทําการสํารวจกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ไดแก ประชากรกลุมเสี่ยง อสม.

ดานหนาเตรียมระบบขอมูลขาวสารแบบรายงาน หรือ ใชระบบ Line Official Account “หมอพรอม”เพ่ือใช
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ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยแจงนัดหมายกลุมเสี่ยงท่ีมีความประสงคในการฉีดวัคซีน  โดยจะตอง

การเตรียมการ (1) ศึกษาขอมูลความรูเก่ียวกับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ อสม. (2) ผูท่ีฉีดจะตองมีการ
เตรียมรางกายใหแข็งแรงไมมีไข 

 สวนในข้ันการรับวัคซีน เม่ือฉีดเข็มท่ี 1 แลวใหสังเกตอาการประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นถาไมมี

อาการผิดปกติ กลับไปสังเกตอาการท่ีบาน และรายงานเปนระยะๆ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ตามแบบรายงาน 

หรือใชระบบ Line Official Account “หมอพรอม” หรือให อสม. Buddy ชวยลงในระบบ Line Official 

Account “หมอพรอม” และนัดหมายแจงเตือนในการฉีดวัคซีน  เข็มท่ี 2 ซ่ึงในระหวางนี้จะตองรักษามาตรการ 

สวมหนากาก เวนระยะหางทางสังคม และหม่ันลางมืออยูเสมอ หลังจากนั้น เม่ือครบกําหนดในการฉีดวัคซีน 

เข็มท่ี 2 ก็ปฏิบัติตามข้ันตอนเดียวกับการรับวัคซีนเข็มท่ี 1 ท้ังนี้เม่ือไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม 

จะไดรบัใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด 19 

 

อาการท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 คือ โดยหลักการวัคซีนจะทําหนาท่ีกระตุน

ภูมิคุมกันของรางกายใหรูจักกับเชื้อโรคลวงหนากอนท่ีรางกายจะไดรับเชื้อเพ่ือปองกันการเจ็บปวย หรือ 

ไมใหเจ็บปวยรุนแรงหรือเสียชีวิต แตอาจมีผลขางเคียงเล็กนอย เชน มีไข ปวด หรือระคายเคืองบริเวณ

ตําแหนงท่ีฉีด ปวดเม่ือยตามตัว หากเกิดผลขางเคียงตั้งแตเข็มแรก ในเข็มท่ี 2 ก็อาจมีอาการมากข้ึนได

เล็กนอย ซ่ึงเปนเรื่องปกติท่ีแสดงใหเห็นวาภูมิคุมกันกําลังถูกกระตุนจากวัคซีน 
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การดูแลเบ้ืองตนจากผลขางเคียงในการฉีดโควิด 19 คือ สําหรับผูท่ีมีประวัติการแพวัคซีนหรือแพยา

แบบรุนแรงควรแจงใหแพทยทราบกอนฉีดวัคซีน และหลังจากฉีดวัคซีนแลวใหรออาการ ประมาณ 30 นาที  ซ่ึง

โอกาสในการเกิดผลขางเคียงมีเพียง 10-15 % ของผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนซ่ึงถือวานอยมาก แตถาหากมีอาการไข 

ปวดเม่ือย หรือปวดตําแหนงท่ีฉีด สามารถกินยาพาราเซตามอลได แตไมควรกินยาแอสไพริน ซ่ึงอาจทําใหเกิด

อาการแทรกซอนได อาการแพวัคซีนซ่ึงสามารถหายเองได ประมาณ 3-4 วัน 

 

การปฏิบัติตัวเม่ือมีอาการขางเคียงรุนแรง คือ หลังท่ีไดรับการฉีดวัคซีนแลวอาจมีอาการขางเคียงหรือ

ผลขางเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 ซ่ึงเกิดข้ึนไดตั้งแตอาการไมรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
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รวมกัน ตั้งแตมีไขต่ํา ๆ ปวดบวมแดงรอนบริเวณท่ีฉีดวัคซีน ปวดหัว ออนเพลีย ไมมีแรง คลื่นไส อาเจียนนอยกวา 

5 ครั้ง  หรืออาการอ่ืนๆ เชน ทองเสีย ผื่นแดงเล็กนอย แตถาพบวามีอาการรุนแรง เชน ไขสูง ปวดศีรษะรุนแรง 

ผื่นข้ึนท้ังตัว เหนื่อยแนนหนาอก หรือ หายใจไมออก ชัก หรือ หมดสติ อาเจียนมากกวา 5 ครั้ง มีจุดเลือดออก
จํานวนมาก ปากเบี้ยว หรือกลามเนื้อออนแรง ควรรีบแจงเจาหนาท่ี หรือ อสม. เพ่ือพบแพทยโดยดวน 

 

 คําแนะนําสําหรับผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 คือ  ประชาชนสวนใหญควรไดรับวัคซีนโควิด 19 

อยางครอบคลุมท่ัวถึง แตถึงแมวาจะไดรับการฉีดวัคซีนแลวก็ไมควรประมาทตอการติดเชื้อ คงยังตองรักษา

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตอไป โดย สวมหนากากตลอดเวลา เวนระยะหางทางสังคม หม่ันลางมือ และ

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เพ่ือใหรางกายแข็งแรง เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อของตนเองในกรณีท่ีวัคซีนยังออกฤทธิ์ 

ไมเต็มท่ี 

*อสม.สามารถหาความรูดานสุขภาพและศึกษาสถานการณปจจุบันเพ่ิมเติมไดจากชองทางตางๆ 

ของกระทรวงสาธารณสุข 

- ความรูสุขภาพ.com หรือ http://healthydee.moph.go.th/  

(คลังความรูสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)  

 

- face book กองสุขศึกษา 

- ไทยรูสูโควิด 

 

http://healthydee.moph.go.th/
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“หมอพรอม” เทคโนโลยีการฉดีวัคซีน Line Official Account  

 กระทรวงสาธารณสุข มีการใช

เทคโนโลยี Line Official Account  

ท่ีเรียกวา “หมอพรอม” มาชวยเก่ียวกับ

การติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดย

ทานสามารถคนหาคําวา “หมอพรอม” 

ผาน Line Official Account   

 สําหรับ ๔ บริการหลักท่ีอยูใน 

Line Official Account “หมอพรอม”

ประกอบดวย 

 ๑) สถานการณโรคโควิด 19 

วันนี้ 

 ๒) คนหาหนวยบริการตรวจโรค 

โควิด 19  

 ๓) วัคซีนโควิด 19 

 ๔) บริการพิเศษ 

(รายละเอียดตามภาพท่ี ๑ ดานลางนี้) 

 
 

 
ภาพท่ี ๑ แสดง ๔ บริการหลักใน Line Official Account “หมอพรอม” 



- ๑๙ - 
 
บริการท่ี ๑ สถานการณโควิด 19 วันนี้  

 แสดงรายละเอียด ๑) ยอดผูติดเชื้อในไทยและตางประเทศ เปนรายวัน ๒) ขาวสารสถานการณโรคโค

วิด 19 และ ๓) ความรูเก่ียวกับโรคโควิด 19 (รายละเอียดตามภาพท่ี ๒) 

 
ภาพท่ี ๒ แสดงบริการท่ี ๑สถานการณโควิด 19 

บริการท่ี ๒ คนหาหนวยบริการตรวจโรคโควิด 19 

 ใชประโยชนสําหรับประชาชนในการคนหาหนวยบริการตรวจโรคโควิด 19 ไดท้ัง ๒ รูปแบบ คือ  

๑) คนหาจากพิกัดใกลตัว และ ๒) คนหาจากชื่อหนวยบริการ (รายละเอียดตามภาพท่ี ๓) 

 
ภาพท่ื ๓ คนหาหนวยบริการตรวจโรคโควิด 19 



- ๒๐ - 
 
บริการท่ี ๓ วัคซีน 

 แสดงใหเห็น ๑) ขอมูลวัคซีนท่ีไดรับ ไดแก บริษัทผูผลิตวัคซีน ล็อตวัคซีนท่ีใหฉีด (Lot Release) 

หมายเลขวัคซีนท่ีใหฉีด (Serial Number) และ ๒) การติดตามผลขางเคียงจากการรับวัคซีน (รายละเอียดตาม

ภาพท่ี ๔) 

 

ภาพท่ี ๔ แสดงรายละเอียดเก่ียวกับวัคซีนและการติดตามผลขางเคียงจากการรับวัคซีน 

บริการท่ี ๔ บริการพิเศษ 

 ประกอบดวย ๑) คนหาหนวยบริการ ๒) ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ๓) บริการจองคิว ๔) ฉุกเฉิน 

๑๖๖๙ ๕) บริจาค และ ๖) ความรู  (รายละเอียดตามภาพท่ี ๕) 

 

ภาพท่ื ๕ คนหาหนวยบริการตรวจโรคโควิด 19 
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ขั้นตอน การใชงาน LINE OA “หมอพรอม” 

ข้ันตอนท่ี ๑ สมัครหรือเพ่ิมเพ่ือนใน LINE OA หมอพรอม  

 

ข้ันตอนท่ี ๒ ลงทะเบียน 

 กรณีท่ี ๑ ลงทะเบียนเฉพาะบุคคล (ดวยตนเอง) 
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 กรณีท่ี ๒ ลงทะเบียนแทนคนในครัวเรือนเดียวกัน 
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ข้ันตอนท่ี ๓ ตรวจสอบและยืนยันสิทธิการรับวัคซีน 

 

ข้ันตอนท่ี ๔ ประเมินความเส่ียงกอนรับวัคซีน  
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ข้ันตอนท่ี ๕ นัดหมายการรับวัคซีน 

 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๖  

 ๖.๑ แจงเตือนหลังรับฉีดวัคซีน เข็มท่ี ๑ 
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 ๖.๒ ทําแบบประเมินหลังรับฉีดวัคซีน เข็มท่ี ๑ 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี ๗  

 ๗.๑ แจงเตือนหลังรับฉีดวัคซีน เข็มท่ี ๒ 
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 ๗.๒ ทําแบบประเมินหลังรับฉีดวัคซีน เข็มท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการฉีดวัคซีนโควิด 19  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


