
AIRPORT

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ  •  ปที่ 9 ฉบับที่ 111  •  เดือนตุลาคม 2564

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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นับต้ังแต่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชากรท่ัวโลก หลายประเทศได้พิจารณาออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
(vaccine certificate) ซ่ึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลน้ันได้รับการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 ครบตามท่ีกําหนด เพ่ือใช้
ประกอบการคัดกรองและกักตัวสําหรับลดความเส่ียงการแพร่เช้ือโควิดจากผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ บางประเทศยังใช้
เอกสารน้ีในการคัดกรองประชาชนเม่ือเข้าใช้บริการสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ประเทศฝร่ังเศสและอิตาลี ใช้สําหรับคัดกรองคน
เข้าโรงละคร ห้องสมุด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ โรงแรมและร้านอาหาร

เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับความเห็นต่อการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนน้ี ซ่ึงได้จาก
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน 8 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย ญ่ีปุ่น ฟลิิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ 
อินเดีย และอินโดนีเซีย 
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ยังมีความกังวลเก่ียวกับการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 

คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  

 คนจํานวนมากกังวลว�าโควิด-19 จะกลับมาระบาดในประเทศ 

อย�างไรก็ตาม ผู�ตอบแบบสอบถามยังมีความกังวลมากที่สุดในการกลับมาแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศของตนเอง อันเนื่อง

มาจากผู�ที่เดินทางเข�ามาภายในประเทศโดยใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและไม�ต�องกักตัวตามข�อยกเว�น จึงอยากให�มีการใช�หลัก

เกณฑ�การตรวจเชื้อและกักตัวที่เรียกว�า Risk-based approach คือ พิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศต�นทาง ที่ผู�ถือเอกสารรับรอง

การฉีดวัคซีนนั้นเดินทางจากมา มากกว�าที่จะใช�เป�นหลักเกณฑ�การตรวจเชื้อและกักตัวเดียวกันทั้งหมดในหมู�ผู�เดินทางมาจากแต�ละ

ประเทศและมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 

ในจํานวนผู�ตอบแบบสํารวจ 11,071 คนจาก 8 ประเทศ ส�วนใหญ�

ต�องการให�ใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเชื่อมั่น

ว�าเอกสารรับรองจะเป�นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช�วยฟ��นฟูสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่ได�รับผลกระทบอย�างหนักจากการแพร�

ระบาดของโรคโควิด-19

ปัจจัยในการพิจารณาความเส่ียง

 75%  สนับสนุนการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 

การเกิดไวรัสกลายพันธ์ุ 
หรือไวรัสสายพันธ์ุท่ีน่ากังวล 

จํานวนคนท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน

จํานวนผู้ติดเช้ือ



 ความเท�าเทียมและความปลอดภัยของข�อมูลเป�นอีกประเด็นที่ผู�คนกังวล 

นอกจากนี้ ผู�ตอบแบบสอบถามยังมีีความกังวลในการเข�าถึงวัคซีนอย�างเท�าเทียมกัน ส�วนใหญ�อยากให�มีอัตราการฉีดวัคซีนสําหรับ

คนในประเทศอย�างน�อยร�อยละ 60 ก�อนที่จะมีการใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อประกอบกิจกรรมต�าง ๆ รวมถึงมีความกังวล

ด�านการรัั่วไหลของข�อมูลส�วนบุคคล หากมีการใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งอาจจะส�งผลกระทบต�อ

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต�อภาครัฐในเร่ืองของการบริหารจัดการสถานการณ�โควิด-19 และการนําเอกสารใบรับรองการฉีด

วัคซีนมากํากับใช� 

อย�างไรก็ตาม พบว�าในรายประเทศที่อัตราของการฉีดวัคซีนตํ่ากว�าร�อยละ 20 ประชาชนมีแนวโน�มที่จะให�ความเชื่อม่ันกับภาคเอกชน

มากกว�าภาครัฐ ดังนั้นการกระตุ�นและสนับสนุนให�มีการฉีดวัคซีนในประเทศจึงมีความสําคัญมาก ทั้งในเร่ืองของการลดความเสี่ยง

จากโรคโควิด-19 และลดโอกาสในการสร�างความเหลื่อมลํ้าทางสังคม รวมถึงการสร�างความเชื่อมั่นให�กับประชาชนและการยอมรับ

การใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่มากข้ึน แต�เป�นที่น�าสนใจว�า งานวิจัยที่สํารวจในหลายประเทศได�ชี้ให�เห็นว�า การกํากับใช�เอกสาร

รับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจจะไม�ใช�ป�จจัยที่ส�งผลให�คนหันมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากข้ึน

รูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�ล�วนแล�วแต�มีความท�าทายที่ต�างกัน อย�างไรก็ตาม ผลการสํารวจจาก 8 ประเทศชี้ให�เห็น

ว�า รูปแบบกระดาษเป�นที่ต�องการน�อยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการใช�รูปแบบอิเล็กทรอนิกส� หรือทั้งแบบผสมระหว�างแบบกระดาษ

และอิเล็กทรอนิกส� 

รูปแบบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนควรเป็นแบบใด?

ข้อจํากัดของเอกสารแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์

การปลอมแปลงและการยืนยัน
ความถูกต้องของเอกสาร

การสูญหายและการอัพเดทข้อมูล

อินเดีย

ความเช่ือม่ันในภาครัฐ ความเช่ือม่ันในภาคเอกชน ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  = 11074
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ความเหล่ือมล้ําทางสังคม
และการเข้าถึงด้านเทคโนโลยี
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เราควรใช้ประโยชน์จากเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในด้านใด?

 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสามารถนํามากํากับใช�ได�ในหลายสถานการณ� เช�น ใช�เพื่อการเดินทางไม�ว�าจะเป�นการเดินทางภายใน

หรือระหว�างประเทศ การสมคัรหรือกลบัไปศึกษาต�อ การเข�าสถานทีส่าธารณะหรือร�วมงานในชมุชน การเข�าถึงทีพ่กัอาศัยและการบริการ 

รวมถึงการใช�เพื่อการสมัครงาน อย�างไรก็ตาม ผู�ตอบแบบสํารวจกลับมองว�าเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเช�นนี้ควรถูกนําไปใช�เพื่อการ

เดินทาง ซึ่งควรเน�นไปที่การเดินทางระหว�างประเทศ มากกว�าที่จะใช�ในสถานการณ�อื่น ๆ ข�างต�น 

 ในขณะเดียวกัน ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นด�วยน�อยที่สุดกับการนําเอาใบรับรองการฉีดวัคซีนมาเป�นตัวแปรกํากับหรือใช�ประกอบใน

การสมัครงานของประชาชน ไม�ว�าจะด�วยเหตุผลว�าเอกสารดังกล�าวอาจเพิ่มช�องว�างระหว�างสังคมของประชาชน ในหมู�คนที่ได�รับ

และไม�ได�รับ หรือไม�สามารถรับวัคซีนได� ซึ่งอาจจะมองได�ว�าเป�นการกีดกันและเพิ่มข�อจํากัดในการสมัครงาน และยังขัดแย�งกับเร่ือง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งเรื่องการเลือกที่จะรับหรือไม�รับวัคซีน หรือเรื่องของสิทธิที่จะได�รับการพิจารณาเข�าทํางานอย�างเท�าเทียม

และเสมอภาคกัน จากกรณีข�างต�น หลายประเทศ เช�น ประเทศในเขตสหภาพยุโรป ก็ได�มีการใช�เอกสารรับรองการมีภูมิคุ�มกัน 

(Immunity certificate) แทนด�วยได� เพื่อจะช�วยกลุ�มคนที่ไม�พร�อมหรือไม�สามารถรับวัคซีนได� 

สามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การใช้วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine passport) 
หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine certificate) 
และเอกสารรับรองการมีภูมิคุ้มกัน (Immunity certificate) 
รวมถึงนโยบายการเดินทางของแต่ละประเทศท่ัวโลก 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ท่ี  https://vaxcert.info/

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและเอกสารรับรองการมีภูมิคุ้มกันต่างกันอย่างไร?

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเป็นหลักฐานยืนยันว่า
บุคคลน้ันได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ครบตามท่ีกําหนด

เอกสารรับรองการมีภูมิคุ้มกันเป็นหลักฐานรับรอง
การมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในผู้ท่ีเคยติดเช้ือแล้ว 
หรือรับรองการปราศจากเช้ือโควิด-19 
ในผู้ท่ีไม่ต้องการรับวัคซีน

HOTEL

ใช้เพ่ือการเดินทาง ท้ังการเดินทาง
ภายในหรือระหว่างประเทศ

ใช้เพ่ือการเข้าถึงที่พักอาศัยและ
การบริการ

ใช้เพ่ือการศึกษาต่อ ใช้เพ่ือการสมัครงานใช้เพ่ือการเข้าสถานทีส่าธารณะหรือ
ร่วมงานในชุมชน

1. 2.

3. 4. 5.
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เอกสารฉบับนี้เป�นส�วนหนึ่งของงานวิจัย เร่ือง การจัดต้ังเครือข�ายวิจัยโควิดเพ่ือสนับสนุนการ กําหนดนโยบายของประเทศ 
ในเอเชียและการศึกษาเพื่อพัฒนา ข�อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองโควิดวัคซีนพาสปอร�ต 

• เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสามารถใช�เป�นหนึ่งในมาตรการคัดกรองผู�คน ซึ่งหากใช�กับการเดินทางก็อาจช�วยลดความเสี่ยงจาก

ผู�มาเยือนของการระบาดในพื้นที่ได� แต�หากจะนําเอกสารดังกล�าวไปใช�ในสถานการณ�อื่น ๆ เช�น การสมัครงานหรือการเข�าใช�พื้นที่

สาธารณะ ควรมีการคํานึงถึงเร่ืองการกีดกันและจํากัดสิทธิของผู�ที่ไม�มีเอกสารนั้น 

• การใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�และกระดาษ อาจจะช�วยเพิ่มการเข�าถึงและใช�งานสําหรับประชาชน

มากขึ้น และช�วยลดป�ญหาในเร่ืองการปลอมแปลงเอกสารได�ด�วย

• แต�ละประเทศอาจออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให�กับประชาชนของตน อย�างไรก็ตาม การพิจารณาทําข�อตกลง

หรือนโยบายร�วมกันระหว�างประเทศ จะช�วยให�เกิดการยอมรับและเชื่อมโยงกันของเอกสารดังกล�าวมากข้ึน งานวิจัยนี้แสดงให�เห็น

ถึงความเป�นไปได�ในการกําหนดข�อตกลงร�วมกันในการใช�เอกสารนี้ในระดับภูมิภาคเอเชีย เพราะประชาชนมีความต�องการและ

ข�อกังวลที่คล�ายคลึงกัน

• การกํากับใช�เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจไม�ใช�ป�จจัยที่ส�งผลให�คนหันมาฉีดวัคซีนเพิ่มข้ึน แต�การที่ประชาชนได�รับ

วัคซีนอย�างทั่วถึง อาจมีส�วนเพ่ิมการยอมรับและกํากับใช�เอกสารดังกล�าว พร�อมทั้งยังช�วยเพิ่มความปลอดภัยให�กับประชาชน ดังนั้น 

ภาครัฐควรกระตุ�นและสนับสนุนให�มีการฉีดวัคซีนในสัดส�วนที่สูงภายในประเทศ

• การใช�เอกสารรับรองการมีภูมิคุ�มกัน (Immunity certificate) สําหรับกลุ�มคนที่ไม�พร�อมหรือไม�สามารถรับวัคซีนได�นั้น อาจเป�น

อีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณา เพื่อช�วยลดช�องว�างระหว�างสังคมของประชาชน
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