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แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ส าหรับวัคซีนบริจาค ลอต 1.5 ล้านโดส 
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ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) 

วัคซีนโควิด 19 ของ Pfizer มีชื่อทำงกำรค้ำ คือ Comirnaty เป็นวัคซีนชนิดอำร์เอ็นเอ (RNA based 
vaccine) ที่สำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้ง่ำย รวดเร็ว กระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันได้ดี ในกรณีที่มีกำรกลำยพันธุ์ของ
ไวรัสจะปรับปรุงวัคซีนได้ง่ำย มีข้อมูลกำรศึกษำและใช้จริงในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศในทวีปยุโรป 
พบประสิทธิภำพสูงมำก รวมทั้งกำรศึกษำในประเทศอิสรำเอล พบว่ำวัคซีนสำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อทั้งหมด
ได้ร้อยละ 95 ป้องกันกำรติดเชื้อที่ไม่มีอำกำรได้ร้อยละ 91 ป้องกันกำรนอนโรงพยำบำลเนื่องจำกป่วยหนัก
และเสียชีวิตได้ ร้อยละ 97 และกำรศึกษำในประเทศอังกฤษพบว่ำวัคซีนสำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อได้ร้อยละ 
70 ตั้งแต่หลังกำรฉีดเข็มแรก และในประเทศสกอตแลนด์พบว่ำวัคซีนสำมำรถป้องกันกำรนอนโรงพยำบำลได้
ถึงร้อยละ 91 ตั้งแต่หลังกำรฉีดเข็มแรก มีข้อมูลกำรใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องว่ำปลอดภัย
และได้ผลดี และมีกำรรับรองและยอมรับส ำหรับประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกำ อำจท ำให้เกิดอุปสรรค
น้อยกว่ำในกำรต้องเดินทำงเข้ำเมืองในประเทศเหล่ำนั้น มีอำกำรข้ำงเคียงพบได้บ่อย ประมำณครึ่งหนึ่ง แต่
ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง เนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงท ำให้มีควำมกังวลถึงผลข้ำงเคียงในระยะยำว 

ขนาดต่อโดส: วัคซีนไฟเซอร์ บรรจุในขวดแก้วส ำหรับใช้หลำยโดส (Multiple Dose Vial) ชนิด 
preservation free ในหนึ่งขวดบรรจุวัคซีน 0.45 มิลลิลิตร หลังจำกเจือจำงแล้ว 1 ขวดวัคซีนประกอบด้วย
วัคซีน 6 โดส โดสละ 30 ไมโครกรัมใน 0.3 มิลลิลิตร 

วิธีการฉีด: เข้ำชั้นกล้ำมเนื้อ 
ก าหนดการให้วัคซีน : ก ำหนดให้วัคซีน 2 ครั้ง ห่ำงกัน 3 สัปดำห ์
อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้: 12 ปีขึ้นไป 
การเก็บรักษาวัคซีน:  

กรณีแช่แข็ง 
 เก็บไว้ที่อุณหภูม ิ-80 ถึง -60 องศำเซลเซียส สำมำรถเก็บได้สูงสุด 6 เดือน  
 เก็บไวท้ี่อุณหภูมิ -25 ถึง -15 องศำเซลเซียส สำมำรถเก็บได้สูงสุด 2 สัปดำห ์

ละลายจากการแช่แข็ง  
 เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศำเซลเซียส สำมำรถเก็บได้สูงสุด 1 เดือน (31 วัน) นับตั้งแต่

น ำออกจำกอุณหภูมิติดลบ 
 ขวดวัคซีนที่ ยั งไม่ ได้ เจือจำง สำมำรถเก็บได้ที่ อุณหภูมิห้ องได้ ไม่ เกิน  2 ชั่ วโมง  

รวมระยะเวลำในกำรละลำย 
 วัคซีนที่เจือจำงแล้ว สำมำรถเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศำเซลเซียส และต้องถูกใช้

ภำยใน 6 ชั่วโมง นับจำกเวลำเจือจำง 
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การให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) 

1. กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการให้บริการ 

1.1  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ* 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขด่ำนหน้ำทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย

โควิดจำกกำรปฏิบัติงำนทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจำกกำรปฏิบัติงำน 
เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทำงเดินหำยใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยำบำลสนำม 
เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่สอบสวนโรค เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในสถำนที่กักกัน หรือปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่นๆ ตำมกำรพิจำรณำของสถำนพยำบำล/หน่วยงำนต้นสังกัด 
โดยมีหลักกำรให้วัคซีน ดังนี ้

1.1.1 บุคลำกรที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม พิจำรณำให้วัคซีน 
Pfizer กระตุ้น 1 เข็ม  

1.1.2 บุคลำกรที่ได้รับวัคซีนใดๆ มำแล้วเพียง 1 เข็ม พิจำรณำให้วัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 2 
โดยก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงโดสตำมชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก 

1.1.3 บุคลำกรที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มำก่อน พิจำรณำให้วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่ำงกัน 3 สัปดำห์  
1.1.4 บุคลำกรที่เคยติดเชื้อโควิดและไม่เคยได้รับวัคซีน พิจำรณำให้วัคซีน Pfizer 1 เข็ม 

โดยมีระยะหำ่งจำกวันที่พบกำรติดเชื้ออย่ำงน้อย 1 เดือน  
ทั้งนี้ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุที่เคยได้รับวัคซีนดังต่อไปน้ี 
1) วัคซีน Sinovac เข็มแรกและวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 หรือ  
2) วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม หรือ  
3) วัคซีน Sinovac 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วย AstraZeneca 1 เข็ม  
คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ ขณะนี้ยังไม่แนะน ำให้วัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้น  

เพรำะบุคลำกรดังกล่ำวยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอเนื่องจำกเพิ่งฉีดวัคซีน อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกร
กลุ่มนี้ให้ขึ้นทะเบียนรำยชื่อไว้ และจะมีกำรพิจำรณำข้อมูลวิชำกำร และด ำเนินกำรให้วัคซีน Pfizer ตำมข้อมูล
วิชำกำรและจ ำนวนวัคซีนที่จะเข้ำมำเพ่ิมในระยะต่อไป 

* มติการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
ณ กรมควบคุมโรค 

 
1.2   ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ที่มีสัญชาติไทย ในจังหวัด

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด** (13 จังหวัด ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ประกำศ ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2564 ได้แก่ 
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรสำคร นครปฐม สมุทรปรำกำร ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ พระนครศรีอยุธยำ 
สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส) ดังนี้ 

1.2.1 ผู้สูงอำย ุ60 ปีขึ้นไป 
1.2.2 ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อำยุ 12 ปีขึ้นไป 
1.2.3 หญิงตั้งครรภท์ี่มีอำยุครรภ์ต้ังแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป  
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่  
1)  โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ด ี
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2)  โรคหัวใจและหลอดเลือด  
3)  โรคไตเรื้อรังระยะ 5 
4)  โรคหลอดเลือดสมอง  
5)  โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่ำงเคมีบ ำบัด รังสีบ ำบัด และภูมิคุ้มกันบ ำบัด  
6)  โรคเบำหวำน 
7)  โรคอ้วน ที่มีน้ ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกำย>35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร 
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็กที่จะท ำให้โรคโควิด 19 รุนแรง ตำมค ำแนะน ำของรำชวิทยำลัย

กุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 กรกฎำคม 2564 มีดังต่อไปน้ี 
1) บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกำยมำกกว่ำ 35 กิโลกรัม ต่อตำรำงเมตร หรือมีน้ ำหนัก  

70 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอำยุ 12-13 ปี ที่มีน้ ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอำยุ 13-15 ปี ที่มีน้ ำหนัก  
90 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอำยุ 15–18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกภำวะทำงเดินหำยใจอุดกั้น  

2) โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอำกำรปำนกลำงหรือรุนแรง  
3) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง  
4) โรคไตวำยเรื้อรัง  
5) โรคมะเร็งและภำวะภูมิคุ้มกันต่ ำ  
6) โรคเบำหวำน  
7) กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอำกำรดำวน์ เด็กที่มีภำวะบกพร่อง ทำงระบบประสำท 

อย่ำงรุนแรงเด็กที่มีพัฒนำกำรช้ำ 
** มติการประชุมคณะท างานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด 19) กรณีวัคซีนโควิด (Pfizer) ภายใต้คณะอนุกรรมการอ านวยการบริหารจัดการ
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ กระทรวง
สาธารณสุข 

 
1.3   ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และ โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 

ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศทีม่ีหลักฐานแสดงความจ าเป็นว่าต้องรับ
วัคซีน Pfizer ก่อนถึงประเทศปลายทาง เช่น นักเรียน/นักศึกษำ นักกีฬำ นักกำรทูต หรือผู้ที่มีควำม
จ ำเป็นต้องท ำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

1.3.1 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส ำหรับชำวต่ำงชำต ิมดีังนี ้
• กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครลงทะเบียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (www.expatvac.consular.go.th) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2564 และรับบริกำร
ตำมจุดบริกำรที่ก ำหนด โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับกรมควบคุมโรค 

• กรณีอยู่ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ให้ลงทะเบียน ณ โรงพยำบำลใกล้บ้ำน และเข้ำไป 
รับบริกำรตำมจุดบริกำรที่จังหวัดก ำหนด 

1.3.2 ส ำหรับกลุ่มชำวไทยต้องเดินทำงไปต่ำงประเทศให้แสดงหลักฐำนควำมจ ำเป็น 
ว่ำต้องรับวัคซีน Pfizer ก่อนถึงประเทศปลำยทำง เช่น สถำนศึกษำ/สถำนประกอบกำรก ำหนด หรือ มีประวัติ
แพ้วัคซีนชนิดอื่นอย่ำงรุนแรง ณ โรงพยำบำลที่ให้บริกำรวัคซีน Pfizer เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของหัวหน้ำ
สถำนพยำบำลที่ให้วัคซีนต่อไป 
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2. การเตรียมวคัซีน 
ก่อนเตรียมวัคซีน ควรค ำนวณจ ำนวนขวดวัคซีนแช่แข็งที่จะใช้ล่วงหน้ำ เมื่อวัคซีนส่งมำถึงโรงพยำบำล 

ให้น ำเก็บขวดวัคซีนในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 - 8 องศำเซลเซียส เพื่อให้วัคซีนละลำย วัคซีน 1 ถำด (195 ขวด)  
อำจใช้เวลำในกำรละลำย 3 ชั่วโมง วัคซีนจ ำนวนน้อยกว่ำอำจใช้เวลำในกำรละลำยน้อยกว่ำนั้น โดยสำมำรถ
เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศำเซลเซียส ได้นำนได้สูงสุด 31 วัน ก่อนกำรเตรียมวัคซีน ต้องน ำขวดวัคซีน 
มำวำงไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศำเซลเซียส) 

2.1 อุปกรณ์ทีต่้องเตรียม 
 วัคซีน Pfizer 1 ขวด ส ำหรับ 6 โดส 
 สำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ (0.9% Sodium chloride) ชนิดฉีด  
 เจลแอลกอฮอล์ 
 ซองแผ่นส ำลีแอลกอฮอล์ส ำหรับเช็ดปำกขวด 
 กระบอกฉีดยำ (syringe) และเข็มเบอร์ 21 G ส ำหรับเตรียมสำรละลำยน้ ำเกลือ 
 Syringe LDS พร้อมเข็มขนำดที่เหมำะสมกับกำรฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ (เบอร์ 25/26 G)  

ที่มีขนำด 1 มิลลิลิตร ส ำหรบัฉีดวัคซีน 6 อัน 
2.2 การเตรียมวัคซีนเพื่อให้บริการ 

 เตรียมขวดวัคซีน สำรละลำย 0.9% Sodium chloride กระบอกฉีดยำขนำด 3 มิลลิลิตร 
พร้อมเข็มเบอร์ 21 G 1.5 นิ้ว ส ำหรับดูดสำรละลำย 0.9% Sodium chloride จำกนั้นท ำควำมสะอำดฝำขวด
วัคซีนด้วยส ำลีชุบแอลกอฮอล์ และบิดส่วนปำกของแอมพูลให้ขำดออก 

 ผสมวัคซีน โดยดูดสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตรเท่านั้น โดย
ให้แน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศ ฉีดสำรละลำย 0.9% Sodium chloride ลงในขวดวัคซีนเบำ ๆ โดยพยำยำม
ไม่ให้มีฟองอำกำศเด็ดขำด หำกมีให้หยุดกำรฉีดก่อน และปล่อยให้ฟองอำกำศหมดก่อนและค่อย ๆ ฉีด
สำรละลำยจนกระทั่งครบ 1.8 มิลลิลิตร ดูดอำกำศในขวดออก 1.8 มิลลิลิตร เพื่อปรับควำมดันในขวด จำกนั้น
ดึงเข็มออกท ำกำรผสมวัคซีนโดยการคว่ าขวดขึ้นลงเบา ๆ 10 ครั้ง ห้ามเขย่าเด็ดขาด 

 วัคซีนที่ผสมแล้ว 1 ขวดวคัซีนประกอบด้วย วัคซีน 6 โดส โดสละ 30 ไมโครกรัมใน 0.3 มิลลิลิตร  
 วัคซีนที่เจือจางแล้วสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) หรือในตู้เย็น  

(2 ถึง 8 องศาเซลเซียส) และต้องถูกใช้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เจือจาง 
 ให้ทิ้งวัคซีนใดๆ ที่เหลืออยู่ในขวดวัคซีน (หรือในกระบอกฉีดยำ) เมื่อครบ 6 ชั่วโมงหลังจำกเจือจำง 
 ควรใช้กระบอกฉีดยำและ/หรือเข็มฉีดยำชนิด low dead-space (LDS) เพื่อให้สำมำรถดูด

วัคซีนออกมำจำกขวดวัคซีนได้ 6 โดส หำกใช้กระบอกฉีดยำและเข็มฉีดยำแบบมำตรฐำน วัคซีนหนึ่งขวดอำจมี
ปริมำตรไม่เพียงพอส ำหรับกำรดูดวัคซีนโดสที่ 6 ทั้งนี้ หลังจำกเจือจำงไม่ว่ำใช้วัคซีนเข็มใด ขนำดวัคซีนส ำหรับ
ฉีดแต่ละโดส ต้องมีปริมำตร 0.3 มิลลลิิตร หำกปริมำณวัคซีนที่เหลืออยู่ในขวดวัคซีนไม่เพียงพอส ำหรับกำรฉีด
วัคซีนเต็มโดสที่ขนำด 0.3 มิลลิลิตร ให้ทิ้งขวดวัคซีนและวัคซีนใดๆ ที่เหลือในขวด ห้ามน าวัคซีนที่เหลือจาก
หลายขวดวัคซีนมารวมกัน 

 ในกำรฉีดนั้น บริษัทผู้ผลิตให้ค ำแนะน ำว่ำสำมำรถใช้เข็มเดียวกันทั้งในกำรดูดวัคซีนออกจำก
ขวดและกำรฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริกำรด้วยเข็มเบอร์ 25/26 G (หำกไม่มีเข็มเบอร์ 25/26 G สำมำรถใช้ได้
ตั้งแต่เข็มเบอร์ 23 G หรือที่มีปลำยแคบกว่ำ) เพื่อลดกำรสูญเสียวัคซีนอยู่ภำยในเข็มและท ำให้ได้ปริมำตรครบ  
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0.3 มิลลิลิตร ดังนั้น ในกำรเตรียมวัคซีนแต่ละโดส ควรแทงเข็มเพื่อดูดวัคซีนและฉีดให้แก่ผู้รับบริกำรทันทีโดย
ไม่ต้องเปลี่ยนเข็ม ในกรณีที่ เข็มเสียหำยหรือปนเปื้อน สำมำรถเปลี่ยนเข็มที่ฉีดใหม่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับ
ผู้รับบริกำร  

 
3. การเตรียมให้บริการ ให้บริการ การบันทึกการให้บริการ และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

ภายหลังการได้รับวัคซีน 
3.1 ขอให้หน่วยบริกำรเตรียมสถำนที่ให้บริกำรที่มีแพทย์/พยำบำล ดูแล และสำมำรถให้กำร

ช่วยเหลือได้ รวมถึงจุดให้บริกำรนอกสถำนพยำบำล พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์กำรฉีด อุปกรณ์กู้ชีพ  
3.2 ขอให้หน่วยบริกำรยืนยันตัวตนผู้รับวัคซีนก่อนกำรให้บริกำร ตรวจสอบควำมพร้อมก่อน

ให้บริกำร ได้แก่ กำรก ำหนดล ำดับขวดวัคซีนเรียงตำมวันหมดอำยุ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน
ถูกต้องพร้อมใช้งำน เมื่อด ำเนินกำรให้บริกำรวัคซีน ขอให้เจ้ำหน้ำที่ซักประวัติ คัดกรอง และให้ควำมรู้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย หำกไม่พบข้อห้ำมใดๆ และอยู่ในสภำวะที่สำมำรถวัคซีนได้ ให้ฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขนเข้ำชั้น
กล้ำมเนื้อ ตำมขนำดและต ำแหน่งที่ก ำหนดด้วยวิธี sterile technique หลังฉีดวัคซีนให้พักสังเกตอำกำร 
อย่ำงน้อย 30 นำที และบันทึกอำกำรก่อนกลับบ้ำน  

3.3 ขอให้หน่วยบริกำรทั้งภำครัฐและเอกชน บันทึกผลกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 ของผู้รับวัคซีน
ในระบบ MOPH Immunization Center ทุกรำย ทั้งกรณีให้บริกำรภำยในและภำยนอกสถำนพยำบำล 
รวมทั้งประมวลผลข้อมูลกำรให้บริกำร  

3.4 กำรเฝ้ำระวังอำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังกำรได้รับวัคซีน (AEFIs surveillance) เนื่องจำก
วัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ที่พัฒนำและผลิตขึ้นอย่ำงเร่งด่วน ที่ใช้ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 แก่ประชำชน เพื่อเป็นกำรก ำกับติดตำมควำมปลอดภัยและประกันควำมมั่นใจของประชำชนต่อวัคซีน
และงำนบริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยขอให้เฝ้ำระวังและรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ฯ ตำมแนวทำง
ของกองระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค  
 

--------------------------------------------- 


