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สวนดุุสิตโพล เผยพ่อแม่่หนุนฉีีดุวัคซีีนโควิดุ-19 เด็ุก 
วัยเรีียน บางส่วนกังวลผลรีะยะยาว

 ตามท่ี่�กระที่รวงศึึกษาธิิการม่นโยบายฉ่ีดวัคซ่ีนให้้กับเด็ก
นักเร่ยนท่ี่�ม่อายุ 12 ปีีขึึ้�นไปี เพ่ื่�อเป็ีนการสร้างภููมิคุ้มกันโควิด-19 
และห้วังให้้เด็กกลับมาเร่ยนตามปีกติให้้ได้เร็วท่ี่�สุด  เพ่ื่�อสะที่้อน
ความคิดเห็้นขึ้องปีระชาชนท่ี่�ม่บุตรห้ลานอยู�ในวัยเร่ยน “สวนดุสิต
โพื่ล” มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต ได้สำารวจความคิดเห็้นขึ้องปีระชาชน
ท่ี่�ม่บุตรห้ลานในวัยเร่ยนทัี่�วปีระเที่ศึ  จำานวนทัี่�งสิ�น  1,089  คน  
(สำารวจที่างออนไลน์) ระห้ว�างวันท่ี่� 27-30 กันยายน 2564 

  นางสาวพื่รพื่รรณ  บัวที่อง  นักวิจัย  สวนดุสิตโพื่ล 
มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต  สรุปีผลการสำารวจความคิดเห็้นขึ้อง
ปีระชาชนท่ี่�ม่บุตรห้ลานในวัยเร่ยน ต�อกรณ่“การฉ่ีดวัคซ่ีนให้้กับ
เยาวชนอายุ  12-17  ปีี”  พื่บว�า  ปีระชาชนท่ี่�ม่บุตรห้ลานพื่ร้อม 
ให้้บุตรห้ลานไปีฉ่ีดวัคซ่ีน  ร้อยละ  61.43  ขึ้อรอดูก�อน  ร้อยละ 
26.17 และไม�พื่ร้อม ร้อยละ 12.40  โดยเช่�อมั�นต�อปีระสิที่ธิิภูาพื่
ขึ้องวัคซ่ีน ร้อยละ 64.72 คิดว�าการฉ่ีดวัคซ่ีนม่ผลด่มากกว�าผลเส่ย
ร้อยละ 46.74 ม่ทัี่�งผลด่และผลเส่ย พื่อ ๆ  กัน ร้อยละ 40.96 เร่�อง
ท่ี่�เป็ีนห้�วงค่ออาการขึ้้างเค่ยงห้ลังฉ่ีด  ร้อยละ  77.59 ทัี่�งน่�อยาก
ให้้จัดการฉี่ดวัคซี่นให้้  ท่ี่�โรงเร่ยน  ร้อยละ  64.13  และเห็้นด้วย 
กับการฉ่ีดวัคซ่ีนเพ่ื่�อให้้เปิีดเร่ยนได้ตามปีกติ ร้อยละ 75.44

ผู้ปีกครองพื่ร้อมให้้บตุรห้ลานเข้ึ้ารับการฉีด่วัคซีน่ ถึึงแม้ยงั
กังวลเร่�องผลข้ึ้างเค่ยง  โดยคาดว�าจะช�วยให้้บุตรห้ลานสามารถึ
ไปีโรงเร่ยนได้อย�างปีลอดภัูย  อ่กทัี่�งยังช�วยลดระดับความเคร่ยด
ขึ้องผู้ปีกครองในการดูแลบุตรห้ลานท่ี่�บ้านอ่กด้วย แต�เม่�อเปีร่ยบ
เท่ี่ยบกับผลโพื่ลในต�างปีระเที่ศึ พื่บว�าผู้ปีกครองยังไม�พื่ร้อมมาก
นักเพื่ราะยังกังวลผลในระยะยาว วัคซี่นสำาห้รับเด็กอาจเป็ีนตัว
เปีล่�ยนสถึานการณ์โควิด-19 ได้ และเด็กทุี่กคนรวมถึึงเด็กท่ี่�ห้ลุด
จากระบบการศึึกษาไปีแล้ว  ก็ควรได้รับสิที่ธิิในการฉ่ีดวัคซ่ีน 

ซึี�งการฉ่ีดวัคซ่ีนท่ี่�ป้ีองกันสายพัื่นธ์ุิเดลต้าได้จะเป็ีนกุญแจสำาคัญ
สำาห้รับการฟ้ื้�นฟูื้ด้านการศึึกษาและเศึรษฐกิจขึ้องปีระเที่ศึ

อาจารย์ ดร.รุ�งนภูา ป้ีองเก่ยรติชัย ปีระธิานกรรมการบริห้าร
ห้ลักสูตรพื่ยาบาลศึาสตร์  คณะพื่ยาบาลศึาสตร์มห้าวิที่ยาลัย
สวนดุสิต  ช่�จากผลการสำารวจพื่บว�าปีระชาชนม่ความพื่ร้อม
ท่ี่�จะให้้บุตรห้ลานเข้ึ้ารับวัคซ่ีน  อาจเน่�องจากความเช่�อมั�น 
ในการป้ีองกันอาการรุนแรงจากการติดเช่�อไวรัสโควิด-19 
ปีระกอบกบัข้ึ้อมูลท่ี่�พื่บว�าห้ลายปีระเที่ศึได้เริ�มม่การฉ่ีดให้้กับเด็ก
ในวัยน่�  จึงที่ำาให้้เห็้นว�าม่ผลด่มากกว�าผลเส่ย  โดยเฉีพื่าะเร่�อง 
การเปิีดโรงเร่ยนเพ่ื่�อเร่ยนได้ตามปีกติ 

แต�อย�างไรก็ตามจากผลการสำารวจพื่บว�า  ปีระชาชนยัง
กังวลเก่�ยวกับอาการข้ึ้างเค่ยงขึ้องการได้รับวัคซ่ีน  เน่�องจาก
ข้ึ้อมูลเก่�ยวกับผลข้ึ้างเค่ยงท่ี่�จะเกิดในเด็กท่ี่�ได้รับวัคซ่ีนแล้ว  
อาจยังม่ค�อนข้ึ้างน้อย  และสำาห้รับปีระเที่ศึไที่ย  เพิื่�งเริ�มต้น 
ในการฉ่ีดวัคซ่ีนให้้กับเด็กกลุ�มน่�  ข้ึ้อมูลยังไม�เพ่ื่ยงพื่อท่ี่�จะที่ำาให้้
ปีระชาชนมั�นใจ ห้ร่อลดความเป็ีนห้�วง  ทัี่�งน่�  การสร้างการรับรู้
ความเข้ึ้าใจเก่�ยวกับปีระโยชน์ขึ้องการฉี่ดวัคซ่ีน  รวมถึึงวิธ่ิการ
ปีฏิิบัติตัวก�อนและห้ลังรับวัคซ่ีน  และขึ้้อมูลเก่�ยวกับอาการขึ้้าง
เค่ยงท่ี่�อาจจะเกิดขึึ้�นห้ลังจากได้รับวัคซ่ีน  จากแห้ล�งข้ึ้อมูลท่ี่�น�า
เช่�อถ่ึอ  เช�น  กระที่รวงสาธิารณสุขึ้  กรมควบคุมโรค  เป็ีนต้น  
จะช�วยลดความกังวลลงได้

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
อาจัารย์ ดร.รุ�งนภา ป้้องเกียรติชััย 

ป้ระธานกรรมการบัริหารหลักสูตรพยาบัาลศาสตร์ 
คณะพยาบัาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

การฉีดวัคซีน
วันอาทิี่ตย์ท่ี่� 3 ตุลาคม 2564ให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี



ผูดำเนินรายการ :  นาง า พรพรรณ บั ทอง นัก ิจัย นดุ ิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นาง า มุทิตา  รอยเพชร และทีมประม ลผล นดุ ิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูช ย า ตราจารย ดร. รัตต  อินท ระ อาจารยประจำคณะ ิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะ ผลโพล :  อาจารย ดร.รุงนภา ปองเกียรติชัย ประธานกรรมบริ าร ลัก ูตรพยาบาล า ตร
ประจำ ัปดา     คณะพยาบาล า ตร ม า ิทยาลัย นดุ ิต
ประ านงานการวิเคราะ  :  ผูช ย า ตราจารย ดร.จิตต ิมล  คลาย ุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำน ยการ ำนัก งเ ริม ิชาการและงานทะเบียน
ประ านงานออนไลน  : ผูช ย า ตราจารยทิพ ุดา คิดเลิ  
  รองผูอำน ยการ ำนัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ควบคุมการถายทำ : นายไพ าล คง ถิต ถาพร ผูอำน ยการกองประชา ัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นาง า อลิ  พันธพร ม กองประชา ัมพันธ
ภาพ  :  นายพง ปภาพ นาคเ ช นายปย ัฒน  ุ รรณโยธี และ
  นาง า นฤมล พิเ กุญชร กองประชา ัมพันธ  
ถานที่  : อง Online Learning room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 ม า ิทยาลัย นดุ ิต 

การฉีดวัคซีนใหกับเยาวชน
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	 ตามท่ี่�กระที่รวงศึึกษาธิิการม่นโยบายฉีด่วัคซ่ีนไฟเซีอร	์(Pfizer)	ให้้กับเด็กนักเร่ยนท่ี่�ศึึกษาอย่�ในระดับชัั้�นมัธิยมศึึกษา	ปวชั้.	
ปวส.	ห้รือเท่ี่ยบเที่�า	โดยม่เป้าห้มายเพืื่�อสร้างภู่มิค้้มกันให้้สามารถกลัับมาเร่ยนตามปกตินั�น	ส�งผลัให้้ผ้่ปกครองเกิดความวิตกกังวลั 
ถึงความปลัอดภูยัแลัะผลัข้้างเค่ยงท่ี่�จะเกิดขึ้�นตามมา	แม้ว�าปัจจ้บันห้ลัายประเที่ศึทัี่�วโลักจะเริ�มม่การฉ่ีดวัคซ่ีนให้้กับเด็กแลัะเยาวชั้น
ไปแล้ัวก็ตาม	ดังนั�น	ห้ากต้องการท่ี่�จะกลัับมาเปิดเร่ยนตามปกติอ่กครั�ง	การฉ่ีดวัคซ่ีนจึงถือเป็นหั้วใจสำาคัญท่ี่�จะชั้�วยเพิื่�มภู่มิค้้มกัน
ให้้กับเด็กได้อย�างม่ประสิที่ธิิภูาพื่	ทัี่�งน่�	ยงัคงต้องดำาเนินการควบค่�ไปพื่ร้อมกับการปฏิิบัติตนตามมาตรการป้องกันส�วนบ้คคลัอย�าง
เคร�งครัดอ่กที่างห้นึ�งด้วย1	จากเห้ต้ผลัดังกลั�าว	“สวนด้สิตโพื่ลั”	มห้าวิที่ยาลััยสวนด้สิต	จึงได้ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็้นข้อง
ประชั้าชั้นท่ี่�ม่บ้ตรห้ลัานในวัยเร่ยนทัี่�วประเที่ศึ	จำานวนทัี่�งสิ�น	1,089	คน	(สำารวจที่างออนไลัน์)	ในระห้ว�างวันท่ี่�	27-30	กันยายน 
2564	 เพืื่�อสะท้ี่อนความคิดเห็้นท่ี่�ม่ต�อนโยบายข้องรัฐบาลัดังกลั�าว	 โดยในบที่ความน่�	 Insight	 poll	 จะข้อยกมานำาเสนอเฉีพื่าะ 
ความคิดเห็้นข้องประชั้าชั้นกล้ั�มท่ี่�	“ไม�เห็้นด้วยกับการฉ่ีดวัคซ่ีนให้้เยาวชั้นอาย้	12-17	ปี	เพืื่�อให้้สามารถไปโรงเร่ยนได้ตามปกติ” 
สะท้ี่อนข้้อม่ลัต�อรัฐบาลัแลัะห้น�วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้องในการนำาไปเป็นข้้อม่ลัประกอบการวางแผนการดำาเนินงานให้้ม่ความเห้มาะสมต�อไป 
	 จากผลัสำารวจพื่บว�า	ม่ผ้่ท่ี่�ไม�เห็้นด้วยกับการฉ่ีดวัคซ่ีนให้้เยาวชั้นอาย	้12-17	ปี	คิดเป็นร้อยลัะ	24.56	จากผ้่ตอบแบบสอบถาม
ทัี่�งห้มด	 ทัี่�งน่�อาจเนื�องมาจาก	 ยังไม�ม่ผลัการศึึกษาวิจัยเก่�ยวกับการฉ่ีดวัคซ่ีนในเด็กท่ี่�ม่อาย้ตำ�ากว�า	 18	 ปี	 รวมถึงผลัข้้างเค่ยง 
ท่ี่�เกิดขึ้�นเที่�าท่ี่�ควร	 ตลัอดจนวัคซ่ีนสำาห้รับเด็กในข้ณะน่�ยังอย่�ในระห้ว�างขั้�นตอนข้องการศึึกษาวิจัยเที่�านั�น	 โดยห้ากพื่บว�า 
ม่ประสิที่ธิิภูาพื่ด่แลัะม่ความปลัอดภัูยจึงจะม่การนำามาใช้ั้ในกล้ั�มเด็กต�อไป2	 เนื�องจากส�วนให้ญ�ร้่สึกไม�เชืั้�อมั�นต�อประสิที่ธิิภูาพื่ 
ข้องวัคซ่ีนท่ี่�ร้อยลัะ	91.32	โดยมองว�าอาจจะก�อให้้เกิดผลัเส่ยมากกว�าผลัด่	ร้อยลัะ	55.85	ซึี�งสอดคล้ัองกับผลัสำารวจข้อง	YouGov 
เมื�อต้นเดือนพื่ฤษภูาคม	2564	พื่บว�า	ประชั้าชั้นไที่ยร้อยลัะ	40	 ท่ี่�ยังลัังเลัห้รือไม�ต้องการฉ่ีดวัคซ่ีนเนื�องจากยังข้าดความเชืั้�อมั�น 
ถึงประสิที่ธิิภูาพื่แลัะความปลัอดภัูยข้องวัคซี่นท่ี่�รัฐบาลัจัดห้ามาให้้	 ดังนั�น	 นอกจากจะต้องที่ำาห้น้าท่ี่�จัดห้าวัคซ่ีนให้้เพ่ื่ยงพื่อต�อ
ประชั้าชั้นแลัว้	รัฐบาลัยงัต้องเร�งแก้ไข้เรื�องการสื�อสารให้้ม่ประสทิี่ธิิภูาพื่มากยิ�งขึ้�น	เพืื่�อให้้ประชั้าชั้นเกดิความเชืั้�อมั�น	ลัดความลัังเลั	
แลัะพื่ร้อมรับวัคซีน่ท่ี่�จัดห้ามาให้้อ่กด้วย3	ดังนั�น	จากฐานความคิดดังกลั�าว	เมื�อสอบถามถึงสิ�งท่ี่�เป็นห้�วงในการฉ่ีดวัคซ่ีนให้้กบัเยาวชั้น
อาย	้12	-17	ปี		พื่บว�า	ความเป็นห้�วงอันดับห้นึ�ง	ได้แก�	อาการข้้างเค่ยงห้ลัังการฉ่ีดวัคซ่ีน	โดยคิดเป็นร้อยลัะ	84.91	ทัี่�งน่�	จากการรายงาน
พื่บว�า	วัคซ่ีนไฟเซีอร์	(Pfizer)	เป็นวัคซ่ีนชั้นิด	mRNA	ท่ี่�ม่การอน้มัติใช้ั้กับเด็กอายตั้�งแต�	12-18	ปี	ในประเที่ศึไที่ยเป็นชั้นิดแรก	โดยพื่บว�า 
สามารถกระต้้นภู่มิค้้มกันในเด็กระดับด่ถึงด่มาก	แต�อาจพื่บอาการข้้างเค่ยง	เชั้�น	การเจ็บบริเวณตำาแห้น�งท่ี่�ฉ่ีด	อ�อนเพื่ล่ัยปวดศ่ึรษะ	
บวม	แดงในตำาแห้น�งท่ี่�ฉ่ีด	อาการไข้้	ห้นาวสั�น	คลืั�นไส้	อาเจ่ยน	ปวดเมื�อยกล้ัามเนื�อ	แลัะปวดข้้อ	เป็นต้น	ในข้ณะท่ี่�อาการข้้างเค่ยง
ท่ี่�ร้นแรง	เชั้�น	กล้ัามเนื�อหั้วใจอักเสบ	ห้รือเยื�อห้้้มหั้วใจอักเสบพื่บในอัตราท่ี่�ตำ�ามาก4 



 

	 ในส�วนข้องความเป็นห้�วงอันดับรองลังมา		ได้แก�		ผลัข้้างเค่ยงข้องวัคซ่ีนท่ี่�อาจก�อให้้เกิดผลักระที่บต�อส้ข้ภูาพื่ข้องเยาวชั้นใน
ระยะยาวโดยคิดเป็นร้อยลัะ	79.62	แลัะประสิที่ธิิภูาพื่ข้องวัคซ่ีน	คิดเป็นร้อยลัะ	75.09	ตามลัำาดับ	ทัี่�งน่�	กรณ่ผลักระที่บในระยะยาวนั�น	 
เป็นสิ�งท่ี่�ไม�สามารถที่ำานายได้อย�างชัั้ดเจน	ณ	ข้ณะน่�	เนื�องจากต้องอาศัึยระยะเวลัาในการศึึกษาแลัะเก็บรวบรวมข้้อม่ลัเป็นระยะ
เวลัาห้นึ�ง		จึงจะสามารถลังข้้อสร้ปได้แน�ชัั้ด	แต�ในส�วนข้องประสิที่ธิิภูาพื่นั�น	จากการรายงานพื่บว�า	วัคซ่ีนไฟเซีอร์	(Pfizer)	เป็น
วัคซ่ีนท่ี่�สามารถใช้ั้ได้กับเด็กตั�งแต�อาย	้12	ปีขึ้�นไป	โดยพื่บว�าการให้้วัคซ่ีนกับเด็ก	1	ล้ัานคน	สามารถป้องกันการนอนโรงพื่ยาบาลัได้ 
1,000	 คน	 แลัะป้องกันการเส่ยช่ั้วิตได้	 10	 กว�าคน	 เมื�อเท่ี่ยบกับอัตราการเกิดกล้ัามเนื�อหั้วใจอักเสบท่ี่�พื่บในอัตราท่ี่�ตำ�ามาก
อ่กทัี่�งสามารถรักษาให้้ห้ายเป็นปกติในไม�ก่�วัน	 แลัะส�วนมากไม�ม่การรายงานว�าม่ผ้่เส่ยช่ั้วิตจากภูาวะดังกลั�าวน่�มาก�อน	 ดังนั�น	 
จึงอาจกลั�าวว�า	วัคซ่ีนไฟเซีอร์เป็นวัคซ่ีนท่ี่�ม่ประสิที่ธิิภูาพื่แลัะความค้้มค�าในการฉ่ีดให้้กับเด็กค�อนข้้างส่ง4

	 ท้ี่ายท่ี่�ส้ด	สิ�งท่ี่�ประชั้าชั้นกล้ั�มน่�อยากให้้รัฐจัดการการฉ่ีดวัคซ่ีนใน	3	อันดับแรก		คือ	มาฉ่ีดวัคซ่ีนท่ี่�โรงเร่ยนร้อยลัะ	36.16	 
ผ้่ปกครองพื่าไปฉ่ีดท่ี่�โรงพื่ยาบาลัร้อยลัะ	36.16	แลัะโรงเร่ยนพื่าไปฉ่ีดท่ี่�ศ่ึนยส์�วนกลัางร้อยลัะ	12.50	สอดคล้ัองกับแผนการดำาเนินงาน 
ข้องกระที่รวงศึึกษาธิิการ	(ศึธิ.)	ท่ี่�กำาห้นดให้้ม่การฉ่ีดวัคซ่ีนไฟเซีอร์ให้้กับนักเร่ยนประมาณ	4.5	ล้ัานคน	ท่ี่�ม่อาย้ตั�งแต�	12-17	ปี	
โดยแบ�งการที่ำางานออกเปน็	3	ระยะ	ได้แก�	(1)	การสร้างความเข้้าใจกับนักเร่ยน	แลัะผ้่ปกครอง	แล้ัวให้้ผ้่ปกครองยื�นความประสงค์
เพืื่�อให้้ล่ักเข้้าฉ่ีดวัคซ่ีน	แล้ัวให้้สาธิารณส้ข้จังห้วัดรวบรวมตัวเลัข้เพืื่�อข้อรับการจัดสรรวัคซ่ีนจากส�วนกลัางต�อไป	(2)	การฉ่ีดวัคซ่ีน
กำาห้นดให้้ฉ่ีดท่ี่�โรงเร่ยนตามสังกัดข้องนักเร่ยน	แลัะ	(3)	ด่แลัห้ลัังการฉ่ีดวัคซ่ีนว�าเด็กม่อาการท่ี่�ไม�พึื่งประสงค์ห้รือไม�	โดยคาดว�า 
ห้ากเป็นไปตามแผนท่ี่�วางเอาไว้	จะสามารถเปดิเร่ยนภูาคเร่ยนท่ี่�	2	แบบ On-site ไดภู้ายในเดอืนพื่ฤศึจกิายน	2564	น่�	แต�อย�างไร 
ก็ตาม	 ในการเปิดภูาคเร่ยนดังกลั�าวไม�ได้บังคับว�าผ้่ปกครองจะให้้บ้ตรห้ลัานมาเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนท้ี่กคน	 ห้ากยังกังวลัในเรื�อง 
ความปลัอดภัูยก็สามารถให้้เร่ยนในร่ปแบบ On-line ท่ี่�บ้านได้5
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