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ค�ำน�ำ
วัคซีนเป็นชีววัตถุทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ประเทศไทยมีการใช้วคั ซีนมาเป็นเวลา
ยาวนานเพือ่ การป้องกันและควบคุมโรคทีป่ ้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยมีพฒ
ั นาการให้บริการอย่างทัว่ ถึง ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของวัคซีนที่น�ำมาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
วัคซีนที่มีคุณภาพ สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันได้สูงพอที่จะป้องกันโรคได้
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่ท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานในวงจร
การพัฒนาวัคซีนตัง้ แต่การวิจยั พัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพ การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีนให้มสี มรรถนะเพียงพอในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิผล สถาบันฯ เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของผู้ให้บริการวัคซีนทั่วประเทศที่มีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชนของชาติ จึงได้
พัฒนารูปแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2552 โดยการจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตร
เชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ทีม่ เี นือ้ หาส�ำคัญร้อยเรียงกัน จ�ำนวน 7 บท พร้อมข้อสอบ
ก่อนหลังการเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงการจัดอบรมเข้มเพื่อสร้างวิทยากรส�ำหรับ
หลักสูตรนี้ จ�ำนวน 4 รุ่น รวม 132 คน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทั่วประเทศ
จวบจนปัจจุบัน มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จ�ำนวน 42 รุ่น รวม 1,623 คน นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้พัฒนา
สื่อการสอน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการอบรมได้ง่ายขึ้น สามารถน�ำไปประยุกต์กับ
การใช้งานจริงได้ ต่อไป
ด้วยวัคซีนที่น�ำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มวัคซีนชนิดใหม่ในการให้
บริการ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวัคซีนเป็นระยะๆ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย เจ้าหน้าที่สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สถาบันฯ จึงได้มีปรับ
เนื้อหาเล็กน้อยในปี 2558 และปรับเนื้อหาค่อนข้างมากในปี 2561 โดยความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานของ
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และวิทยากรที่เป็นผู้สอนเนื้อหาในหลักสูตร
จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะบรรณาธิการขอขอบคุณ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดร. นพ.จรุง เมืองชนะ ทีใ่ ห้การสนับสนุน
การจัดท�ำหนังสือนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ผู้เขียนเนื้อหาในหลักสูตรนี้ทุกท่านที่เริ่มต้นวางกรอบเนื้อหาเพื่อให้
เป็นฐานรากในการพัฒนางานได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณเครือข่ายของสถาบันฯ ที่ช่วยด�ำเนินการจัดอบรมให้
แก่เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้เนื้อหาตามหลักสูตรนี้ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณจตุพร คุณอโหนด
รพ.สต.อู่ทอง, คุณนันท์ชวัล คณาสุริยพัฒน์ รพ.สต.บ้านไทย, คุณอัญชนา ชาวปลายนา รพ.สต.หนองต�ำลึง
ที่อนุเคราะห์ Print out จากคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการบรรยายเนื้อหา
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 3.6		 ตัวอย่างใบเบิกวัคซีน (แบบ ว.3/1)
ภาพที่ 3.7		 ตัวอย่างทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
ภาพที่ 4.1		 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
						 จากโปรแกรม JHCIS
ภาพที่ 4.2		 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
						 จากโปรแกรม HOSxP
ภาพที่ 4.3		 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่จัดท�ำขึ้น
ภาพที่ 4.4		 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก
						 ในหญิงมีครรภ์ที่จัดท�ำขึ้น
ภาพที่ 4.5		 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน จากโปรแกรม JHCIS
ภาพที่ 4.6		 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน จากโปรแกรม HOSxP
ภาพที่ 4.7		 ตัวอย่างทะเบียนการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยักแก่หญิงมีครรภ์
						 จากโปรแกรม JHCIS
ภาพที่ 4.8		 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อการให้วัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 1
ภาพที่ 4.9		 ตัวอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนในนักเรียนหญิง ชั้น ป.5
ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนในนักเรียน ชั้น ป.6
ภาพที่ 5.1		 การเรียงล�ำดับของวัคซีนตามความไวต่อความร้อน (Heat sensitivity)
ภาพที่ 5.2		 การเรียงล�ำดับของวัคซีนตามความไวต่อความเย็นจัด (Freeze sensitivity)
ภาพที่ 5.3		 ระบบลูกโซ่ความเย็นของประเทศไทย
ภาพที่ 5.4		 ตู้เย็นส�ำหรับเก็บรักษาวัคซีน
ภาพที่ 5.5		 การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น
ภาพที่ 5.6		 กล่องโฟม
ภาพที่ 5.7		 กระติกวัคซีนแบบมาตรฐาน
ภาพที่ 5.8 (A) การบรรจุวัคซีนลงในกล่องโฟม
ภาพที่ 5.8 (B) การบรรจุวัคซีนลงในกระติก
ภาพที่ 5.9		 กระติกวัคซีนชนิดมีฟองน�้ำใต้ฝาปิด
ภาพที่ 5.10 การแปลผลเครื่องหมาย Vaccine Vial Monitor หรือ VVM
ภาพที่ 5.11 Freeze watch
ภาพที่ 5.12 แนวทางการพิจารณาคุณภาพวัคซีนที่สงสัยผ่านการแช่แข็ง
ภาพที่ 5.13 แสดงการท�ำ Shake test
ภาพที่ 5.14 Data Logger
ภาพที่ 5.15 Thermometer
ภาพที่ 5.16 Digital Thermometer
ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างแบบบันทึกอุณหภูมิแบบ 1 เดือน
ภาพที่ 5.18 ตัวอย่างแบบบันทึกอุณหภูมิแบบ 1 ปี
ภาพที่ 5.19 แผนภูมิบันทึกอุณหภูมิที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ภาพที่ 5.20 ผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
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163
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 6.1		
ภาพที่ 6.2		
ภาพที่ 6.3		
ภาพที่ 6.4		
ภาพที่ 6.5		
ภาพที่ 6.6
ภาพที่ 6.7		
ภาพที่ 6.8
ภาพที่ 6.9
ภาพที่ 6.10
ภาพที่ 6.11
ภาพที่ 6.12
ภาพที่ 6.13
ภาพที่ 6.14
ภาพที่ 6.15
ภาพที่ 6.16
ภาพที่ 7.1		
ภาพที่ 7.2		
ภาพที่ 7.3		
ภาพที่ 7.4		
ภาพที่ 7.5		
ภาพที่ 7.6		
						
						

การจัดวางอุปกรณ์ใน Setting
อุปกรณ์กระบอกฉีดยา (Syringe) และเข็มฉีดยาที่ใช้ในการฉีดวัคซีน
การเตรียมวัคซีนขณะให้บริการ
การจัดท่าส�ำหรับทารก
การจัดท่าส�ำหรับเด็กวัย 1-3 ปี
การวางต�ำแหน่งเข็มและความลึกของการแทงเข็มส�ำหรับวัคซีนชนิดฉีด
การวางต�ำแหน่งเข็มและความลึกของการแทงเข็มฉีดเข้าในหนัง
ต�ำแหน่งของเข็มและความลึกของเข็มในชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous route)
บริเวณที่ฉดี ยาเข้าในชั้นใต้ผิวหนังบริเวณแขนในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่
การฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังบริเวณหน้าขา
ต�ำแหน่งของเข็มและความลึกของเข็มในชั้นกล้ามเนื้อ (Intramuscular route)
แสดงบริเวณที่ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ
การฉีดวัคซีนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ Vastus lateralis
บริเวณกล้ามเนื้อ Deltoid ส�ำหรับฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนบริเวณกล้ามเนื้อแขน Deltoid
Puncture proof containers และกล่องทิ้งเข็มมาตรฐาน
การลงหมายเลขก�ำกับล�ำดับที่ขวดวัคซีน
แผนผังการรายงานผู้ป่วย AEFI
แผนผังการด�ำเนินการส่วนกลางในการรายงานผู้ป่วย AEFI
คณะกรรมการ AEFI
แบบรายงาน AEFI 1 ของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(Health Product Vigilance Center: HPVC)

190
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ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
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1

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรื่อง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ผู้เรียน

เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้ให้บริการวัคซีนทุกระดับ

ก�ำหนดการสอน

2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยา
2. อธิบายกลไกของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
3. อธิบายถึงความจ�ำเป็นของการให้วัคซีนตามก�ำหนด และการฉีดกระตุ้น
4. อธิบายประเภทของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. อธิบายได้ว่าวัคซีนมีกี่ชนิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยวิธีใด และมีกลไกป้องกันโรคอย่างไร
6. อธิบายและตระหนักถึงประโยชน์ของงานสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค ทั้งต่อบุคคลและชุมชน
กิจกรรมการสอน
บรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ เน้นการ
1 ใช้ภาพประกอบข้อความตามเนือ้ หา เช่น มีแผนภาพแสดงถึงกลไก และ มี Animation แสดงการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันเมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
2. กิจกรรมกลุ่ม (เกม Antigen-antibody และการแสดงความเห็น)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใช้บรรยาย)
2. ชุดเกม Antigen-antibody รายละเอียดกิจกรรมเกมและใบสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
การประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างเรียน
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15

แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ

16

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อใดเป็นภูมคิ ุ้มกันโดยก�ำเนิด

ก.
ข.
ค.
ง.

2.

ข้อใดเป็นการป้องกันเชื้อโรคด่านแรก
ของร่างกาย

ก. อาการบวมแดง
ข. เม็ดเลือดขาว
ค. ผิวหนัง
ง.		แอนติบอดี

3.

ข้อใดเป็นภูมคิ ุ้มกันแบบจ�ำเพาะที่
ร่างกายสร้างขึ้นเองหลังจากได้รับ
สิ่งแปลกปลอม

ก. สารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น�ำ้ ลาย น�ำ้ ตา
ข. แอนติบอดี
ค. วัคซีน
ง.		เซรุ่ม

4.

แอนติเจน หมายถึง

ก. สิ่งแปลกปลอมที่มโี มเลกุลเล็กที่เข้าสู่ร่างกาย
ข. สิ่งแปลกปลอมที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้น
ให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี
ค. สารโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อท�ำปฏิกิริยาจ�ำเพาะ
กับสิ่งแปลกปลอม
ง. สารที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกาย

5.

แอนติบอดี หมายถึง

ก. สิ่งแปลกปลอมที่มโี มเลกุลเล็กที่เข้าสู่ร่างกาย
ข. สิ่งแปลกปลอมที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้น
ให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี
ค. สารโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อท�ำปฏิกิริยาจ�ำเพาะ
กับสิ่งแปลกปลอม
ง.		สารคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อ
สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

6.

วัคซีน เป็นการสร้างภูมคิ ุ้มกันแบบ

ก.
ข.
ค.
ง.

สารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น�ำ้ ลาย น�ำ้ ตา
แอนติบอดี
วัคซีน
เซรุ่ม

Active naturally acquired immunity
Active artificially acquired immunity
Passive naturally acquired immunity
Passive artificially acquired immunity
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

7.

การน�ำเชื้อโรค หรือบางส่วนของเชื้อโรค
มาท�ำให้ตาย หรือออกฤทธิ์ได้
น้อยลงเป็นหลักการของ

ก.
ข.
ค.
ง.

การท�ำลายเชื้อโรค
การผลิตวัคซีน
การผลิตเซรุ่ม
การเลี้ยงเชื้อโรคไว้ศึกษา

8.

ท�ำไมร่างกายต้องได้รับวัคซีนซ�้ำ
เป็นครั้งที่สอง หรือสาม

ก.
ข.
ค.
ง.

เพราะต้องการทดสอบภูมคิ ุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมคิ ุ้มกันมากขึ้น
เพื่อรักษาระดับภูมคิ ุ้มกันของร่างกายให้คงที่
เพราะการฉีดครั้งแรกไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างภูมิคุ้มกันได้

9.

การได้รับวัคซีนเร็วกว่าก�ำหนด

ก.
ข.
ค.
ง.

ดี เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันเร็วขึ้น
ดี เพราะผู้รับบริการเลือกวันที่จะไปรับวัคซีนได้
ไม่ดี เพราะร่างกายอาจไม่สร้างภูมคิ ุ้มกันได้
ไม่ดี เพราะต้องจ่ายเงินค่าวัคซีนเร็วขึ้น

10.

การให้วคั ซีนเพือ่ ให้เกิด Herd immunity
ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ให้เพียงบางคนก็สามารถป้องกันการแพร่กระจาย
โรคไปสู่ผู้อ่นื ได้
ข. ไม่ให้ทุกคนจะได้ประหยัดงบประมาณ
ค. ไม่ต้องให้ทุกคน แต่ต้องให้ถงึ ระดับ Herd immunity
จึงจะป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้
ง. ต้องให้วคั ซีนครอบคลุมประชากรอย่างน้อยร้อยละ 80
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1

หมวดเนื้อหาที่

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

สาระสังเขป
ร่างกายมีกลไกธรรมชาติหลายชนิดในการป้องกันโรค กลไกเหล่านี้สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
การป้องกันด่านที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยกลไกทางกายภาพ เคมี และพันธุกรรม เช่น ผิวหนัง เยื่อบุต่างๆ กรดใน
กระเพาะอาหาร เป็นต้น การป้องกันด่านที่ 2 ได้แก่ ปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นเมื่อเชื้อโรคสามารถ
ผ่านการป้องกันด่านที่ 1 เข้าสู่ร่างกายได้ และการป้องกันด่านที่ 3 ซึ่งเป็นการป้องกันแบบจ�ำเพาะ ที่เกิดขึ้นหลัง
จากร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรค โดยร่างกายจะสร้างแอนติบอดีที่สามารถท�ำปฏิกิริยาจ�ำเพาะกับ
สิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรคนั้นจากปฏิกิริยาของเซลล์ชนิดต่างๆ การป้องกันด่านนี้สามารถจ�ำแนกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ การตอบสนองโดยการใช้สารน�้ำ (Humoral Immune Response: HIR) และการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์
(Cell-Mediated Immune Response: CMIR)
การศึกษาเกีย่ วกับกลไกป้องกันของร่างกาย ท�ำให้เราเข้าใจการท�ำงานของร่างกายในการสร้างแอนติบอดี
(Antibody) ซึ่งเป็นสารจ�ำพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม
และสามารถท�ำปฏิกริ ยิ าจ�ำเพาะกับสิง่ แปลกปลอมนัน้ ได้ สิง่ แปลกปลอมนีเ้ รียกว่า แอนติเจน (Antigen) ซึง่ หมายถึง
สารพวกโปรตีน โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ไลโปโปลีแซคคาไรด์ (Lipopolysaccharide) หรือไกลโคโปรตีน
ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีมาท�ำปฏิกิริยาจ�ำเพาะกับตัวมันเองได้ ความรู้ใน
เรื่องกลไกการป้องกันของร่างกายยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ใน 4 ลักษณะด้วยกัน
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ดังนี้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันเมือ่ ร่างกายได้รบั เชือ้ โรคตามธรรมชาติ การสร้างภูมคิ มุ้ กันโดยการได้รบั วัคซีน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยได้รับการถ่ายทอดจากแม่ และการสร้างภูมคิ ุ้มกันด้วยการได้รับแอนติบอดีโดยตรง
วัคซีน หมายถึง ชีววัตถุที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค สามารถจ�ำแนกได้เป็น
3 กลุ่ม ได้แก่
1. ท็อกซอยด์ คือ วัคซีนทีท่ ำ� จากพิษของแบคทีเรียทีถ่ กู ท�ำให้สนิ้ พิษแต่ยงั คงสามารถกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างภูมิคุ้มกันได้
2. วัคซีนเชือ้ ตาย คือ วัคซีนทีท่ ำ� จากแบคทีเรียทัง้ ตัว หรือไวรัสทัง้ อนุภาคทีท่ ำ� ให้ตายแล้ว หรือบางส่วน
ของแบคทีเรีย หรือไวรัสที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้
3. วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ คือ วัคซีนที่ท�ำจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ท�ำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว เมื่อเข้าสู่
ร่างกายจะไม่แสดงปฏิกิริยาทันที
เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนครั้งแรก ร่างกายจะใช้เวลาระยะหนึ่งที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมา พร้อมทั้งจดจ�ำ
แอนติเจนนัน้ ไว้ เมือ่ เวลาผ่านไประยะหนึง่ ปริมาณแอนติบอดีนจี้ ะค่อยๆ ลดลง แต่หากร่างกายได้รบั วัคซีนนัน้ อีก
เป็นครั้งที่สอง ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้างแอนติบอดีได้เร็วขึ้น และปริมาณมากขึ้นกว่าครั้งแรกมาก
นี้เป็นเหตุผลว่าท�ำไมจึงต้องมีการกระตุ้นด้วยการให้วัคซีนครั้งที่ 2 หรือ 3 ในทางตรงกันข้าม การได้รับวัคซีน
ครัง้ ที่ 2 เร็วกว่าก�ำหนดอาจไม่กระตุ้นให้รา่ งกายสร้างแอนติบอดีเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากแอนติบอดีทเี่ กิดขึน้ ในครัง้ แรก
ยังมีระดับสูงอยู่ ท�ำให้แอนติเจนที่เข้าสู่ร่างกายครั้งนี้ไปท�ำปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายหมด ไม่มีเหลือ
ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีอีก
นอกจากวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคให้แต่ละบุคคลได้แล้ว ยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคใน
ชุมชน (Herd immunity) ได้ดว้ ย เพราะเมือ่ บุคคลไม่ปว่ ยก็ไม่สามารถแพร่เชือ้ ให้ผอู้ นื่ ได้ อย่างไรก็ตาม การทีว่ คั ซีน
จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดจี ำ� เป็นต้องบริหารจัดการวัคซีนทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ป้องกันไม่ให้เสือ่ มคุณภาพ
ก่อนก�ำหนดด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่อาจควบคุมได้ด้วย เช่น เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เป็นต้น
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1. การป้องกันโรคของร่างกาย
มนุษย์สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีจุลินทรีย์ต่างๆ มากมายหลายชนิด เช่น ไวรัส แบคทีเรีย
เชื้อรา และพยาธิ ซึ่งสามารถท�ำให้ร่างกายเกิดโรคได้ตลอดเวลา แต่ร่างกายไม่เกิดโรค เนื่องจากมีกลไกการ
ต่อต้านเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ในตัว ถ้าหากกลไกใดเสียไปจะท�ำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย บางโรคอาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิต
ได้ ร่างกายของมนุษย์มีกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นการต่อต้านเชื้อโรค หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
แบ่งเป็นได้ 2 ระบบ คือ 1) ระบบภูมิคุ้มกันโดยก�ำเนิด (Innate หรือ Natural immunity) และ 2) ระบบภูมิคุ้มกัน
แบบจ�ำเพาะที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอม (Adaptive หรือ Acquired Immunity) (ภาพที่ 1.1)

ภาพที่ 1.1 กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ดัดแปลงจาก Talaro, 2005)

1.1 ภูมิคุ้มกันโดยก�ำเนิด (Innate immunity) หรือภูมิคุ้มกันชนิดไม่จ�ำเพาะ เป็นด่านแรกใน

การต่อสู้และป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย กลไกนี้ไม่จ�ำเพาะเจาะจง (Specificity) กับเชื้อโรค
ชนิดใดชนิดหนึง่ แต่ป้องกันโรคได้หลายชนิดและไม่มคี วามจดจ�ำเชือ้ โรค (Memory) กลไกนีจ้ ำ� แนก
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การป้องกันด่านที่ 1 และการป้องกันด่านที่ 2
1.1.1		 การป้องกันด่านที่ 1 เป็นการป้องกันที่บริเวณผิวหนัง หรือเยื่อบุต่างๆ (ภาพที่ 1.2)
ประกอบด้วย
§§ กลไกทางกายภาพ เป็นกลไกป้องกันโรคที่กีดขวางไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เช่น
ผิวหนัง เยื่อบุทางเดินหายใจ และเยื่อบุทางเดินอาหาร รูขุมขน ต่อมเหงื่อและต่อม
ใต้ผิวหนังต่างๆ รวมทัง้ จุลินทรีย์ประจ�ำถิ่นที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
§§ กลไกทางเคมี เป็นกลไกการป้องกันโรคที่อาศัยสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาท�ำลาย
เชือ้ โรคก่อนทีจ่ ะเข้าสูร่ า่ งกาย เช่น กรดในกระเพาะอาหาร สารคัดหลัง่ ชนิดต่างๆ จาก
ต่อมต่างๆ กรดแลคติกและอิเลคโทรไลท์ในเหงื่อ เป็นต้น
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§§ กลไกทางพันธุกรรม เป็นกลไกป้องกันโรคซึ่งท�ำให้เชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถติดเชื้อ
ในคนบางกลุ่มได้ เช่น คนไม่สามารถติดเชื้อไข้หัดแมว (Feline distemper) จากแมว
และแมวไม่สามารถติดเชื้อคางทูมจากคนได้ หรือในคนที่เป็นโรค Sickle anemia
จะมีความต้านทานต่อโรคมาลาเรีย เนื่องจากคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ จะสร้างฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ ท�ำให้เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติ เชื้อมาลาเรียไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนใน
เม็ดเลือดแดงได้

ภาพที่ 1.2 กลไกป้องกันโรคทางกายภาพ และทางเคมี ดัดแปลงจาก (Talaro, 2005)

1.1.2		 การป้องกันด่านที่ 2
		 เป็ น การป้ อ งกั น โดยปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี ร ะดั บ เซลล์ ซึ่ ง ตอบสนองทั น ที ที่ เ ชื้ อ โรคผ่ า น
การป้องกันด่านแรกบุกรุกเข้าสู่ร่างกายได้ ร่างกายบริเวณนั้นจะเกิดปฏิกิริยาอักเสบ
(Inflammatory respons) โดยมีกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเลือดขาว
จ�ำพวก Neutrophillic granulocyte (Phagocyte) ได้แก่ Macrophage, Dendritic cell,
Neutrophils, Eosinophils และ Monocyte ออกจากเส้นเลือดไปสู่บริเวณทีม่ สี งิ่ แปลกปลอม
และจับกินเชือ้ โรค (Phagocytosis) พร้อมกับกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันแบบจ�ำเพาะ (Adaptive
immunity) ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป ในขณะที่ Phagocyte ก�ำจัดสิ่งแปลกปลอม จะมี
การปล่อยสารเคมีเพือ่ ดึงดูดเม็ดเลือดขาวเข้ามาบริเวณนัน้ เพือ่ ก�ำจัดเชือ้ โรค ท�ำให้เนือ้ เยือ่
บริเวณนัน้ มีลักษณะ ปวด บวม แดง ร้อน เรียกว่า การอักเสบ (Inflammation) นอกจากนี้
กรณีที่เป็นการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียบางชนิด ร่างกายจะสร้างอินเตอร์เฟอรอน
(Interferon) เป็นสารที่มีความส�ำคัญในการขัดขวางการแบ่งตัวของไวรัส ช่วยป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสได้
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ภาพที่ 1.3 กระบวนการปฏิกิริยาการอักเสบ (Inflamatory reponse)

1.2 ภู มิ คุ ้ ม กั น แบบจ�ำเพาะที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากได้ รั บ สิ่ ง แปลกปลอม (Adaptive or
Acquired Immunity) หรือการป้องกันด่านที่ 3 เป็นการก�ำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ต้องอาศัย

กลไกที่ยุ่งยากกว่าวิธีแรก ในกรณีการป้องกันทั้งสองด่านไม่สามารถกีดกันเชื้อโรคได้ ร่างกายจะ
ตอบสนองต่อเชือ้ โรคอย่างจ�ำเพาะเจาะจงผ่านเม็ดเลือดขาว โดยมีเซลล์ในระบบภูมคิ มุ้ กันทีส่ ำ� คัญ
คือ B lymphocyte ซึง่ จะสร้าง Antibody และ T lymphocyte ซึง่ จะสร้าง T cells ทีส่ ามารถสร้างการ
ตอบสนองทีห่ ลากหลายทัง้ ต่อเชือ้ ในเซลล์และนอกเซลล์ (ภาพที่ 1.4) การตอบสนองแบบ Adaptive
มีคุณสมบัติในการจดจ�ำเชื้อโรคได้ ท�ำให้การตอบสนองในครั้งหลังรวดเร็ว มีประสิทธิภาพดีและ
มีปริมาณมากกว่าการตอบสนองในครั้งแรก

ภาพที่ 1.4 เซลล์ที่ส�ำคัญในระบบภูมิคุ้มกันโดยก�ำเนิด (Innate Immunity) และภูมิคุ้มกันแบบจ�ำเพาะ (Adaptive
Immunity)
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ภูมิคุ้มกันแบบจ�ำเพาะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ การตอบสนองโดยการใช้สารน�ำ้ Humoral Immune
Response (HIR) และการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์ Cell Mediated Immune Response (CMIR) (ภาพที่ 1.5)

ภาพที่ 1.5 Humoral Immune Response และ Cell-Mediated Immune Response

1.2.1		 การตอบสนองโดยการใช้สารน�้ำ (Humoral Immune Response) เป็นการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อาศัยสารน�ำ้ (Humor) คือแอนติบอดี (Antibody) ซึ่งส่วนใหญ่
อยูใ่ นซีรมั่ เซลล์ทรี่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนีค้ อื เม็ดเลือดขาวชนิด B lymphocytes ซึง่ เปลีย่ นแปลง
มาจาก Stem cell ในไขกระดูก ทีผ่ วิ เซลล์ของ B lymphocytes มีต�ำแหน่งรองรับแอนติเจน
เมือ่ แอนติเจนทีม่ โี ครงสร้างพอเหมาะมาจับ B lymphocytes จะเพิม่ จ�ำนวนและเปลีย่ นแปลง
เป็น Plasma cell จากนัน้ Plasma cell จะท�ำการหลั่งแอนติบอดีชนิดต่างๆ ที่จ�ำเพาะกับ
แอนติเจนชนิดนัน้ ๆ ออกมา แอนติบอดีนพี้ บอยูใ่ นส่วนของโปรตีนทีเ่ รียกว่า แกมม่าโกลบูลนิ
(Gamma globulin) ที่อยู่ในเลือด แอนติบอดีเป็นส่วนที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานของ
ร่างกายจึงเรียกว่า อิมมูโนโกลบูลนิ (Immunoglobulin) หรือย่อว่า Ig ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ชนิด
คือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE ภูมิต้านทานที่หลั่งออกมานี้ จะหมุนเวียนในร่างกายและ
ท�ำหน้าทีใ่ นการจับสิง่ แปลกปลอมทีม่ ลี กั ษณะเหมือนแอนติเจน นอกจากนี้ B lymphocytes
ส่วนหนึ่งยังมีการเปลี่ยนไปเป็น Memory B cells เก็บความจ�ำ เมื่อได้รับแอนติเจน
ตัวเดิมอีก Memory B cells จะเปลี่ยนไปเป็น Plasma cell หลั่งสารภูมิต้านทานต่างๆ
ออกมาได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าครัง้ แรก ซึง่ ใช้เป็นหลักการของการให้วคั ซีน
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1.2.2		 การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์ (Cell-Mediated Immune Response: CMIR)
เป็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์ (ภาพที่ 1.5) เมื่อจุลินทรีย์เข้ามาภายใน
ร่างกาย เซลล์ Macrophage จะกินจุลินทรีย์เข้าไปข้างในเซลล์และเปลี่ยนเป็น Antigen
Presenting Cell (APC) เพื่อกระตุ้น Helper T cell ซึ่งจะสามารถหลั่งสาร Cytokine ต่างๆ
ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทั้ง Macrophage และ Granulocytes ให้จับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้น และ
Cytokine บางตัวจะไปกระตุ้น B lymphocytes ที่รับรู้แอนติเจนเดียวกัน ให้มีการแบ่งตัว
และเปลีย่ นแปลงไปเป็น Plasma cell สร้างแอนติบอดีทจ่ี ำ� เพาะกับแอนติเจนนัน้ นอกจากนี้
Helper T cell ที่ถูกกระตุ้นแล้วจะกลายเป็น Cytotoxic T lymphocyte (CTL) ซึ่งท�ำหน้าที่
ส�ำคัญคือฆ่าเซลล์ท่มี ีจุลชีพอาศัยอยู่ (Infected cell) และ CTL จะท�ำงานร่วมกับ Natural
Killer cell (NK cell) ซึ่งเป็น Innate immunity อีกด้วย
ภูมคิ ้มุ กันแบบจ�ำเพาะนีไ้ ด้มา หรือเกิดขึน้ หลังจากพบแอนติเจน ซึง่ อาจจะมาจากภูมคิ ้มุ กันตามธรรมชาติ
(Natural immunity) หรือภูมิคุ้มกันสังเคราะห์ (Acquired immunity)

2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ในเรือ่ งการตอบสนองทางภูมคิ ้มุ กันของร่างกายมีคำ� ศัพท์สำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง คือ แอนติเจนและแอนติบอดี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจึงขอขยายความของค�ำทั้ง 2 ค�ำ ดังนี้

2.1 แอนติเจน (Antigen: Ag)
		 แอนติเจน หมายถึง สิ่งแปลกปลอมเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี และ
แอนติเจนนัน้ จะท�ำปฏิกริ ยิ าจ�ำเพาะกับแอนติบอดี แอนติเจนอาจเป็นสารประกอบพวกโพลีเปปไทด์
(Polypeptides) โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ไลโปโปลีแซคคาไรด์ (Lipopolysaccharides)
หรือ ไกลโคโปรตีน (Glycoproteins) สารประกอบเหล่านีม้ กั พบอยู่ในส่วนต่างๆ ของจุลนิ ทรีย์ ได้แก่
สารพิษ ผนังเซลล์ แฟลกเจลลา แคปซูล โปรตีน รวมทั้งอนุภาคไวรัส บางส่วนของแอนติเจน
เท่านั้นที่กระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองด้วยการสร้างแอนติบอดี ซึ่งวัคซีนก็ถือเป็นแอนติเจน
อย่างหนึ่ง ส่วนของแอนติเจนนี้เรียกว่า Antigenic determinant สารบางชนิดมีขนาดของโมเลกุล
เล็กมาก ล�ำพังตัวเองไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีได้ แต่เมือ่ รวมตัวกับสารพาหะ
ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่แล้วมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจน คือ กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีได้
สารพวกนี้เรียกว่า Haptens

2.2 แอนติบอดี (Antibody)
		 แอนติบอดีเป็นสารจ�ำพวกไกลโคโปรตีนทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนองการกระตุน้ ของแอนติเจน
แอนติบอดีนี้มีความจ�ำเพาะเจาะจงกับแอนติเจนมาก กล่าวคือ แอนติบอดีจะท�ำปฏิกิริยากับ
แอนติเจนที่กระตุ้นให้ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น มักไม่ค่อยท�ำปฏิกิริยากับแอนติเจนชนิดอื่น การท�ำ
ปฏิกิริยาของแอนติเจนกับแอนติบอดีนี้คล้ายกับตัวต่อจิ๊กซอว์ (ภาพที่ 1.6) ซึ่งนอกจากร่องและ
เดือยจะเข้ากันได้พอดีแล้ว สีและลายบนตัวต่อจิ๊กซอว์ต้องตรงกันด้วย
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ภาพที่ 1.6 ปฏิกิริยาที่จ�ำเพาะของแอนติเจนกับแอนติบอดีคล้ายกับตัวต่อจิ๊กซอว์

เมื่อร่างกายได้รับแอนติเจน หรือวัคซีนเป็นครั้งแรก ระบบภูมิคุ้มกันจะตอบสนองโดยสร้างแอนติบอดี
เรียกว่าเป็น Primary response ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในซีรั่ม ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับแอนติเจนจนกระทั่งเริ่มมี
แอนติบอดีที่ตรวจพบได้เรียกว่า Lag period ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 วัน หรือนานกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณแอนติเจน ชนิดของแอนติเจนและทางที่แอนติเจนเข้าสู่ร่างกาย
หลังจากผ่าน Lag period จะเป็นช่วงที่ร่างกายมีการสร้างแอนติบอดีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยส่วนใหญ่เป็น IgM ซึ่งจะอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วจะมีปริมาณลดต�่ำลง อย่างไรก็ตามร่างกายได้จดจ�ำแอนติเจน
นี้ไว้แล้ว โดย Memory B cell ดังนั้นเมื่อได้รับแอนติเจนชนิดนี้อีก ร่างกายจะตอบสนองได้รวดเร็วกว่าครั้งแรก
และผลิตแอนติบอดีออกมามากกว่าครั้งแรกมาก แอนติบอดีที่เกิดขึ้นครั้งหลังนี้เรียกว่า Secondary response
ซึ่งจะอยู่นานและมีประสิทธิภาพในการจับกับแอนติเจนได้เหนียวแน่นกว่าแอนติบอดีใน Primary response และ
เป็นแอนติบอดีชนิด IgG มากกว่า IgM (ภาพที่ 1.7) จึงใช้หลักการนี้ในการให้วัคซีนหลายครั้งเพื่อให้ร่างกายสร้าง
แอนติบอดีที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคได้นานหลายปี
จากกลไกที่ร่างกายสามารถจดจ�ำแอนติเจนที่ได้รับเข้าไปครั้งแรก ดังนั้น ถ้าเด็กมารับวัคซีนล่าช้ากว่า
ก�ำหนด จึงไม่จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะนานเท่าใด เพราะเซลล์ที่เคยถูกกระตุ้นไว้แล้วยังอยู่และยังจ�ำได้
จึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ทันที แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าให้วัคซีนใกล้กันเกินไปอาจท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันใน
ระดับต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพราะระดับแอนติบอดีในร่างกายที่เกิดจากการได้รับวัคซีนครั้งแรกยังคงสูงอยู่
จึงเข้าไปจับกับแอนติเจนในวัคซีนทีไ่ ด้รบั เข้าไปใหม่ (Neutralization) ท�ำให้แอนติเจนนัน้ สูญเสียประสิทธิภาพในการ
กระตุ้นภูมคิ ุ้มกัน

ภาพที่ 1.7 การเกิดและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน Primary and secondary response
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3. ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท�ำได้ 2 วิธี (ภาพที่ 1.8) ได้แก่

ภาพที่ 1.8 ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3.1 การกระตุ ้ น ให้ ร ่ า งกายสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ขึ้ น เอง (Active immunization)

หมายถึงการให้แอนติเจนเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
หรือแอนติเจนชนิดนั้น ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ
§§ การเกิดภูมคิ มุ้ กันภายหลังการติดเชือ้ ตามธรรมชาติ (Active naturally acquired
immunity) คือเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคตามธรรมชาติแล้วสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคชนิด
นั้นจนกระทั่งร่างกายฟื้นคืนสภาพ หรือหายป่วยเป็นปกติ เช่น อหิวาตกโรค ร่างกาย
จะมีภูมคิ ุ้มกันต่อโรคในชั่วระยะเวลาหนึ่ง (หลายเดือน) ส่วนโรคหัด หลังหายจากการ
ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้ว ภูมคิ ุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นจะคงอยู่ได้นานตลอดชีวิต
§§ การเกิดภูมคิ มุ้ กันภายหลังการให้วคั ซีน (Active artificially acquired immunity) เช่น
การให้วัคซีน หรือToxoid เพื่อป้องกันการเกิดโรค เช่น การให้วัคซีน BCG ตั้งแต่แรก
เกิดเพื่อป้องกันวัณโรค วัคซีนโปลิโอเพื่อป้องกันการเกิดโรคโปลิโอ หรือไข้ไขสันหลัง
อักเสบ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ท�ำจากเชื้อที่มีชีวิตอยู่แต่ท�ำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้วไม่สามารถ
ท�ำให้เกิดโรคได้ แต่จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกัน
การติดเชื้อโรคชนิดนั้นได้

3.2 การให้ภมู คิ มุ้ กันต่อโรคโดยตรงเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดโรค (Passive immunization)
หมายถึงการให้แอนติบอดีเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคชนิดนั้น ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ

§§ Passive naturally acquired immunity เกิดจากได้รบั ภูมคิ มุ้ กันโดยตรง โดยทีร่ า่ งกายไม่ได้
สร้างเอง ตัวอย่างเช่น ในระหว่างทีท่ ารกอยู่ในครรภ์มารดา ภูมคิ ้มุ กันบางชนิดจะผ่าน
รกจากแม่ไปสู่ลูกได้ อีกกรณีหนึ่ง คือ ภูมิคุ้มกันจะถ่ายทอดผ่านทาง Colostrum ที่อยู่
ในน�ำ้ นมแม่ ซึง่ ภูมคิ มุ้ กันเหล่านีจ้ ะมีผลคุม้ ครองได้ในระยะแรกๆ ของชีวติ แล้วก็หมดไป
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§§ Passive artificially acquired immunity เกิดขึน้ จากการได้รบั แอนติบอดี หรือภูมคิ ้มุ กัน
ส�ำเร็จรูป เช่น ได้รบั เซรุ่ม หรือGamma globulin จากคน หรือสัตว์ทมี่ ภี มู คิ ้มุ กันอยู่แล้ว
เช่น การฉีด Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG) ให้กบั ผูท้ ถี่ กู สุนขั บ้ากัด หรือการฉีด
Antivenom ให้กับผู้ท่ถี ูกงูพิษกัด
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวิธีนี้สามารถป้องกันโรคได้ทันที แต่ภูมิคุ้มกันคงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน และ
ไม่มีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเองและร่างกายไม่จดจ�ำเชื้อโรค จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคชนิดนั้นได้อีก
โดยทั่วไปการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวิธีนี้จะท�ำเมื่อ
§§ บุคคลนัน้ เป็นผูท้ มี่ คี วามผิดปกติในการสร้างแอนติบอดีทงั้ ทีเ่ ป็นความผิดปกติแต่กำ� เนิด หรือเกิดขึน้ ภายหลัง
§§ บุคคลนั้นอยู่ในสภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ เช่น ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เมื่อสัมผัสเชื้อหัด
(Measles) หรืออีสุกอีใส (Varicella) อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
§§ ต้ อ งการให้ เ กิด ภู มิคุ ้ ม กั น ที่ส ามารถป้ อ งกั น การเกิด โรคได้ ทั น ที ในกรณีที่ไ ม่ ส ามารถรอให้ เ กิด
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิธี Active immunization เช่น การให้ Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG)
ในเด็กแรกเกิดที่มารดาเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
§§ การให้แอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน หรือลดความรุนแรงของโรค เช่น การให้ Tetanus
antitoxin แก่ผู้มบี าดแผลที่ไม่เคยรับ Tetanus toxoid มาก่อน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิธี Passive immunization มักใช้กับผู้สัมผัสโรค Botulism บาดทะยัก
(Tetanus) คอตีบ (Diphtheria) ตับอักเสบ (Hepatitis) และพิษสุนขั บ้า (Rabies) นอกจากนี้ ยังเป็นวิธสี ำ� คัญส�ำหรับ
การป้องกันพิษจากแมลงกัดต่อย พิษงู และช่วยป้องกันโรคในบุคคลทีจ่ ำ� เป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งทีม่ กี ารระบาด
ของโรค หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นต้องสัมผัสโรคโดยที่ไม่สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิธี Active
immunization ได้ทันอีกด้วย อย่างไรก็ตามการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวิธีนี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้
โดยเฉพาะเมื่อให้แอนติบอดีที่สร้างมาจากสัตว์ เช่น เซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้า เซรุ่มแก้พิษบาดทะยัก
ซึ่งบางชนิดเตรียมจากม้า และมีโปรตีนอื่นๆ อีกมากมายกว่า 30 ชนิดรวมอยู่ด้วย ระบบภูมิคุ้มกันของผู้รับอาจ
สร้างแอนติบอดีตอ่ เซรุม่ ทีไ่ ด้รบั และเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงได้ เช่น Serum sickness คืออาจมีไข้ มีผนื่ ตามตัว
ซึง่ มักจะเป็นลมพิษ ปวดตามข้อ ต่อมน�ำ้ เหลืองโต บวมบริเวณหน้าและคอ และมีอาการของไตอักเสบ เป็นต้น หรือเกิด
Anaphylaxis ซึง่ เป็นอาการแพ้ทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วเพียงไม่กนี่ าที จะมีอาการอึดอัด แน่นหน้าอก มึนงง ปวดปัสสาวะ
อาการจะเป็นมากขึ้นจนหายใจไม่ออก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต�่ำ แล้วอาจมีอาการช็อคถึงตายได้

4. ความหมายและประเภทของวัคซีน
วัคซีนเป็นชีววัตถุที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุม่ ที่ 1 ท็อกซอยด์ (Toxoid) ใช้ปอ้ งกันโรคทีเ่ กิดจากพิษ (Toxin) ของเชือ้ แบคทีเรีย ไม่ได้ปอ้ งกันการ
ติดเชื้อจากตัวแบคทีเรียโดยตรง ผลิตโดยน�ำพิษของแบคทีเรียมาท�ำให้สิ้นพิษ แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างภูมิคุ้มกันได้ เช่น วัคซีนคอตีบ วัคซีนบาดทะยัก โดยทั่วไปเมื่อฉีดท็อกซอยด์จะมีไข้ หรือปฏิกิริยาเฉพาะที่
เล็กน้อย แต่ถ้าเคยฉีดมาแล้วหลายครัง้ หรือร่างกายมีภมู คิ ้มุ กันสูงอยู่ก่อนแล้ว อาจเกิดปฏิกริ ยิ าเฉพาะทีม่ ากขึน้
ท�ำให้มีอาการบวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีดและมีไข้ได้
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กลุ่มที่ 2 วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine หรือ Killed vaccine) แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ
§§ วัคซีนที่ท�ำจากแบคทีเรีย หรือไวรัสทั้งตัวที่ท�ำให้ตายแล้ว (Whole cell vaccine หรือ Whole virion
vaccine) วัคซีนที่ท�ำจากเชื้อแบคทีเรียมักจะท�ำให้เกิดปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด บางครั้งอาจมีไข้ร่วมด้วย
อาการมักจะเริ่มหลังฉีด 3-4 ชั่วโมง และจะคงอยู่ประมาณ 1 วัน ตัวอย่างของวัคซีนในกลุ่มนี้ ได้แก่
วัคซีนไอกรนชนิดทั้งเซลล์ วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดฉีด วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีน
ไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย วัคซีนกลุ่มนี้มักจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
ห้ามเก็บในตู้แช่แข็ง เพราะจะท�ำให้แอนติเจนเสื่อมคุณภาพ
§§ วัคซีนท�ำจากบางส่วนของแบคทีเรีย หรือไวรัสที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน (Subunit vaccine
หรือ Acellular vaccine) วัคซีนในกลุ่มนี้ มักมีปฏิกิริยาน้อยหลังฉีด เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนฮิบ วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนไทฟอยด์ชนิดฉีด วัคซีนนิวโมคอคคัส
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี

กลุ่มที่ 3 วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated vaccine) ท�ำจากเชื้อที่ยังมีชีวติ อยู่
แต่ท�ำให้ฤทธิ์อ่อนลงแล้ว เช่น วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนอีสุกอีใส
วัคซีนวัณโรค วัคซีนทัยฟอยด์ชนิดรับประทาน วัคซีนโรต้า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก วัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอีชนิดเชื้อเป็น วัคซีนในกลุ่มนี้ เมื่อให้เข้าไปในร่างกายแล้วจะยังไม่มีปฏิกิริยาทันที ตัวอย่างเช่น วัคซีนหัดจะ
ท�ำให้เกิดอาการไข้ประมาณวันที่ 5 ถึงวันที่ 12 หลังฉีด วัคซีนในกลุ่มนี้จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต�่ำตลอดเวลา
(Cold chain) เพราะถ้าอุณหภูมสิ งู ขึน้ เชือ้ จะตาย การให้วคั ซีนจะไม่ได้ผล นอกจากนีถ้ า้ ร่างกายมีภมู คิ มุ้ กันเดิมอยูบ่ า้ ง
เช่น ได้รับอิมมูโนโกลบุลิน อาจขัดขวางการออกฤทธิ์ของวัคซีน การให้วัคซีนกลุ่มนี้แก่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
หรือผู้ที่ได้รับยา หรือสารกดภูมคิ ุ้มกันจะต้องระมัดระวัง เพราะอาจท�ำให้เกิดโรคจากวัคซีนได้

5. การป้องกันโรคของวัคซีน
การป้องกันโรคของวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคได้ จะต้องประกอบด้วย
หลายปัจจัย กล่าวคือ วัคซีนจะต้องมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี มีการบริหารจัดการวัคซีนทีถ่ กู ต้องเป็นระบบ และเพือ่ ให้ระดับ
ภูมิคุ้มกันอยู่สูงจนสามารถป้องกันโรคได้น้ัน จะต้องได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสมและครบตามจ�ำนวนครั้ง
ที่ก�ำหนด
§§ วัคซีนมีคุณภาพและบริหารจัดการดี การให้วัคซีนเปรียบเสมือนการซ้อมรบ ถ้าเคยซ้อมรบมา
ดีแล้ว เมื่อมีข้าศึกมาไม่มากนักจะต่อสู้ได้ แต่ถ้าข้าศึกมีจ�ำนวนมาก อาจจะสู้ไม่ได้ เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว
ถ้าได้รับเชื้อไม่มาก มักป้องกันโรคได้ แต่ถ้าได้รับเชื้อจ�ำนวนมาก ภูมิคุ้มกันของร่างกายอาจไม่เพียงพอ
การซ้อมรบ ถ้าซ้อมไม่ดี ทหารจะรบจริงไม่ได้ การให้วคั ซีนก็เช่นกัน ถ้าวัคซีนไม่ดี หรือการบริหารจัดการ
วัคซีนไม่ถูกต้อง จะกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันได้ไม่ดี
§§ ได้รับในเวลาที่เหมาะสม วัคซีนเป็นผลผลิตที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกท�ำให้ไม่สามารถ
ก่อเกิดโรคในคนได้ แต่ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายรับรูเ้ หมือนกับได้รบั เชือ้ โรคนัน้ จริงๆ ร่างกายก็จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนนั้นๆ ท�ำให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานต่อโรคนั้นๆ การที่ระดับภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงอยู่ใน
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ระดับที่สามารถป้องกันโรคได้นั้น จะต้องได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และครบจ�ำนวนครั้ง เหตุที่
ต้องได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากวัคซีนบางชนิด ถ้าร่างกายได้รับเร็วเกินไป ร่างกายจะ
ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด แนะน�ำให้ฉีดในเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
เพราะว่าถ้าเด็กอายุน้อยกว่านี้ วัคซีนหัดจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ได้ไม่ดี
§§ ครบถ้วนตามก�ำหนด วัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เป็นต้น วัคซีนต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันสูง
ขึ้นระดับหนึ่ง แล้วระดับภูมคิ ุ้มกันก็จะลดลง ต้องได้รับการกระตุ้นตามจ�ำนวนครัง้ ที่ก�ำหนด จึงจะมีระดับ
ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงพอในการป้องกันโรค หากไม่ได้ไปรับวัคซีนซ�ำ้ ตามนัด สามารถรับวัคซีนต่อได้
โดยไม่จำ� เป็นต้องเริม่ ต้นใหม่ เพราะการให้วคั ซีนตัง้ แต่ครัง้ แรกนัน้ ร่างกายรับรูแ้ ล้วว่าเคยได้รบั วัคซีนชนิด
นีแ้ ล้ว และมีการสร้างภูมคิ มุ้ กันขึน้ มาแล้วระดับหนึง่ แต่อาจจะยังไม่สงู พอทีจ่ ะป้องกันโรคได้ การให้วคั ซีน
กระตุ้นครัง้ ต่อๆ ไปจนครบตามที่ก�ำหนด จะท�ำให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นพอที่จะป้องกันโรคได้

6. ความจ�ำเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
งานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคเป็นงานทีม่ คี วามส�ำคัญในการทีจ่ ะช่วยป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพ
พืน้ ฐานให้แก่ประชาชน ท�ำให้มภี มู คิ ้มุ กันต่อโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติที่ต้องสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรบุคคลและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ควบคุม
การกระจายของโรค การให้วัคซีนแก่ร่างกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเลียนแบบธรรมชาติ
แต่ในความเป็นจริงเนื่องจากมีเด็กเกิดใหม่อยู่ทุกวัน และประชาชนย้ายภูมลิ �ำเนาอยู่เสมอ ประกอบกับประชาชน
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากวัคซีน จึงท�ำให้บางคนไม่ใส่ใจพาบุตรหลานของตนเองไปรับ
วัคซีนตามก�ำหนด นอกจากนีย้ งั มีบคุ คลบางกลุ่มทีไ่ ม่สามารถรับวัคซีนได้ เนือ่ งจากการเจ็บป่วยหรือสภาวะของ
ร่างกายไม่พร้อมที่จะได้รับวัคซีน จึงท�ำให้บุคคลเหล่านีม้ โี อกาสที่จะป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนได้
เนื่องจากไม่มภี ูมิคุ้มกัน
การที่ร่างกายได้รับวัคซีนแล้วสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาได้ นอกจากจะสามารถป้องกันตนเองจากการติด
เชื้อโรคตามธรรมชาติ ยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปสู่บุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย เพราะ
เมื่อร่างกายไม่ป่วย เชื้อโรคก็ไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนและแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นได้อีก โดยทั่วไปเราเรียก
ผลของภูมคิ ้มุ กันทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อมในกลุ่มประชากรทีไ่ ม่เคยมีภมู คิ ้มุ กันต่อโรคใดโรคหนึง่ มาก่อน แต่ได้รบั ผลการ
ป้องกันการติดเชื้อจากกลุ่มประชากรที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้วว่า Herd immunity หรือ Community immunity
(ภาพที่ 1.9) ดังนั้นถ้าสามารถให้บริการวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนได้ถึงระดับที่ท�ำให้เกิด
Herd immunity สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในกลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคได้ด้วย และในที่สุดอาจจะสามารถก�ำจัด หรือกวาดล้างโรคนั้นให้หมดไปได้ ไข้ทรพิษเป็นตัวอย่างที่ดี
ในเรือ่ งนีท้ ที่ กุ ประเทศให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกกวาดล้างได้สำ� เร็จมาแล้ว ปัจจุบนั ทุกประเทศก�ำลัง
ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการกวาดล้างโรคโปลิโอและก�ำจัดโรคหัด ซึ่งประเทศไทยได้ด�ำเนินการตรวจ
สอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กและให้วัคซีนแก่เด็กที่ได้รับไม่ครบถ้วน รวมถึงรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม
ประจ�ำปีในเด็กที่อาจพลาดโอกาสได้รับวัคซีนตามปกติ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้ความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนในชุมชนสูงอยู่ตลอดเวลา
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Herd immunity จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อโรคนั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน ไม่มีแหล่งรังโรคอื่นนอกจาก
ในคน และวัคซีนที่ใช้มีคุณภาพสามารถกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน เช่น โรคหัด ถ้าหากร้อยละ 83-94
ของประชากรในชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด จะสามารถหยุดการแพร่กระจายของโรคหัดในชุมชนนั้นได้
ซึง่ ภูมคิ มุ้ กันดังกล่าวอาจเกิดจากการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคหัดจากแม่สลู่ กู หรือจากการติดเชือ้ ตามธรรมชาติกไ็ ด้
ค่าร้อยละที่น้อยที่สุดที่ประชากรควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคนั้นๆ เรียกว่า Herd immunity threshold ซึ่งมีค่า
แตกต่างกันตามแต่ชนิดของโรค (ดังตารางที่ 1.1) ความแตกต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคว่าผู้ป่วย 1 ราย จะแพร่เชื้อต่อให้ผู้อื่นได้กี่ราย (R0) เช่น โรคหัดมีค่า R0 = 12-18
หมายความว่าผู้ป่วยหัด 1 คน สามารถท�ำให้ผู้อื่นติดเชื้อหัดได้อีก 12-18 คน เมื่อกลุ่มประชากรนั้นไม่มีภูมิคุ้มกัน
โรคหัดและไม่ได้รับมาตรการควบคุมโรคใดๆ ทั้งสิ้น
การเกิด Herd immunity ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้กับทุกโรค เพราะโรคบางโรคไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คน เช่น
โรคบาดทะยัก ซึ่งเกิดจากการได้รับเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางบาดแผล ถึงแม้คนที่มีภูมิคุ้มกันต่อ
โรคบาดทะยักก็ไม่สามารถช่วยป้องกันคนอื่นไม่ให้เป็นโรคบาดทะยักได้ จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง
ด้วยการรับวัคซีนเท่านั้น

ภาพที่ 1.9		 Herd immunity หรือ Community immunity
(ที่มา: The National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID))
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ตารางที่ 1.1 ค่าประมาณการ Herd immunity threshold ของโรคต่างๆ
โรค

การถ่ายทอดโรค

R0

Herd immunity threshold

คอตีบ

ทางระบบทางเดินหายใจ

6-7

85%

หัด

ทางระบบทางเดินหายใจ

12-18

83-94%

คางทูม

ทางระบบทางเดินหายใจ

4-7

75-86%

ไอกรน

ทางระบบทางเดินหายใจ

12-17

92-94%

โปลิโอ

ผ่านเข้าทางปาก (Fecal-oral route)

5-7

80-86%

หัดเยอรมัน

ทางระบบทางเดินหายใจ

5-7

80-85%

ไข้ทรพิษ หรือฝีดาษ

สัมผัสผู้ป่วย

6-7

83-85%

R0 = Basic reproductive number (Basic reproduction rate หรือ Basic reproduction ratio) คือค่าเฉลี่ย
จ�ำนวนผู้ป่วยทีต่ ดิ เชือ้ จากผู้ป่วยรายแรก (Secondary case) เมือ่ ประชากรกลุ่มนัน้ ไม่มภี มู คิ ้มุ กันโรค และไม่ได้รบั
มาตรการควบคุมโรคใดๆ ทัง้ สิ้น (ดัดแปลงจาก Fine, 1993).
§§ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเหล่านี้อาจเกิดการระบาดของโรคได้ถ้าไม่สามารถให้วัคซีนแก่เด็กได้
ครอบคลุมเพียงพอ หรือให้ไม่ครบจ�ำนวนครัง้ ทีก่ ำ� หนด นอกจากนี้ การระบาดของโรคติดเชือ้ ทีม่ วี คั ซีน
ใช้ป้องกันแล้วนัน้ อาจมีสาเหตุสำ� คัญอืน่ ๆ อีก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การยกเลิกการฉีดวัคซีน หรืออัตรา
การรับวัคซีนในชุมชนลดลง เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้การระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้น เช่น การยกเลิกฉีด
วัคซีนคอตีบในประเทศรัสเซียในทศวรรษ 1990s ท�ำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า และเมื่อมีการ
รณรงค์จนความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนในประชากรเด็กสูงขึน้ ก็สามารถลดอัตราการป่วยลงได้
§§ ภูมิคุ้มกันที่สร้างจากวัคซีนมีระดับลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่ได้รับการกระตุ้นซ�้ำ เช่น ในช่วงปี
ค.ศ. 2004-2006 เกิดการระบาดของโรคคางทูมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ
พบผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมากในกลุม่ เด็กโตและวัยรุน่ เมือ่ วิเคราะห์ประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนของบุคคลทีเ่ ป็นโรค
พบว่า บุคคลกลุ่มนี้เคยได้รับวัคซีนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้รับการกระตุ้นซ�้ำอีก
§§ การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อจุลชีพท�ำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนเดิม
ไม่สามารถป้องกันโรคได้อกี ต่อไป เป็นสาเหตุที่อาจท�ำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ที่ระบาดไปทั่วโลกในปี ค.ศ.2009
§§ ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่สมบูรณ์ เช่น วัคซีน BCG ซึง่ อาจป้องกันโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากวัณโรค
หรือการติดเชื้อวัณโรคแบบแพร่กระจายได้ดี แต่ไม่สามารถป้องกันวัณโรคปอดได้ดีเท่าที่ควร
§§ ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเก็บรักษาวัคซีนไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้วัคซีน
เสือ่ มคุณภาพ การให้วคั ซีนผิดวิธที ำ� ให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง เช่น ฉีดลึก หรือตืน้ เกินไป เป็นต้น
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จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะช่วยป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ลดการระบาดของโรค ลดการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตของประชาชน ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลของประเทศและท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

เยื่อบุทางเดินหายใจเป็น

ก.
ข.
ค.
ง.

กลไกป้องกันด่านที่สอง
กลไกทางเคมี
กลไกป้องกันด่านสุดท้าย
กลไกป้องกันด่านที่หนึ่ง

2.

ไลโซซายม์ (Lysozyme) เป็น

ก.
ข.
ค.
ง.

กลไกป้องกันด่านที่หนึ่ง
กลไกป้องกันด่านที่สอง
กลไกป้องกันด่านที่สาม
กลไกทางพันธุกรรม

3.

เมื่อเชื้อโรคบุกรุกเข้าสู่ร่างกายได้

ก.
ข.
ค.
ง.

ร่างกายสร้างแอนติบอดีทันที
ร่างกายส่งแอนติบอดีมาจับกับเชื้อโรคทันที
ร่างกายส่งเม็ดเลือดขาวมาจับกินเชื้อโรค
ร่างกายไม่ตอบสนองใดๆ

4.

แอนติเจน คือ

ก.
ข.
ค.
ง.

สารประกอบโพลีแซคคาไรด์
สารประกอบไลโปโพลีแซคคาไรด์
สารประกอบไกลโคโปรตีน
สารประกอบที่เข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างแอนติบอดี

5.

แอนติบอดี คือ

ก. สารประกอบโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้น
ข. สารประกอบโพลีแซคคาไรด์ที่ร่างกายสร้างขึ้น
ค. สารประกอบไกลโคโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้น
เมื่อได้รับแอนติเจน
ง. สารประกอบพวกโกลบุลนิ ที่ร่างกายสร้างขึ้น

6.

ด.ช.สง่าป่วยด้วยโรคอีสุกอีใส ร่างกาย
ของ ด.ช.สง่ามีภูมิต้านทานชนิดใด

ก.
ข.
ค.
ง.

Active naturally acquired immunity
Active artificially acquired immunity
Passive naturally acquired immunity
Passive artificially acquired immunity

7.

นายขยันถูกงูเห่ากัดขณะถางหญ้า
แพทย์รักษาด้วยการให้เซรุ่ม ร่างกาย
นายขยันมีภูมิคุ้มกันชนิดใด

ก.
ข.
ค.
ง.

Active naturally acquired immunity
Active artificially acquired immunity
Passive naturally acquired immunity
Passive artificially acquired immunity
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8.

การรณรงค์ให้วัคซีนโปลีโอเพื่อให้
ร่างกายของผู้ได้รับวัคซีนมีภูมคิ ุ้มกัน
ชนิดใด

ก.
ข.
ค.
ง.

Active naturally acquired immunity
Active artificially acquired immunity
Passive naturally acquired immunity
Passive artificially acquired immunity

9.

เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนครั้งที่สอง

ก.
ข.
ค.
ง.

ร่างกายตอบสนองเหมือนการได้รับวัคซีนครั้งแรก
ร่างกายตอบสนองช้ากว่าการได้รับวัคซีนครั้งแรก
ร่างกายตอบสนองเร็วกว่าการได้รับวัคซีนครั้งแรก
ร่างกายไม่ตอบสนองต่อวัคซีน

10.

การให้วัคซีนครั้งที่สองเร็วกว่าก�ำหนด

ก.
ข.
ค.
ง.

ดี เพราะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องมารับวัคซีนอีก
ดี เพราะร่างกายจะได้สร้างภูมคิ มุ้ กันได้มากขึน้ โดยเร็ว
ไม่ดี เพราะร่างกายอาจไม่ตอบสนองต่อวัคซีน
ไม่ดี เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
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โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
และวัคซีนพื้นฐาน
เรื่อง
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ผู้เรียน

เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้ให้บริการวัคซีนทุกระดับ

ก�ำหนดการสอน

2.5 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายล�ำดับขัน้ การจัดการกับโรคติดต่อ
2. อธิบายสาเหตุ อาการและอาการแสดงที่ส�ำคัญ (Major signs) และการติดต่อของโรคที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีนโดยสังเขป
3. ระบุรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิด ได้แก่ ชนิดของวัคซีน ขนาด และวิธีการให้วัคซีน
4. ระบุวัคซีนที่ประชากรกลุ่มเป้าหมายควรได้รับได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
กิจกรรมการสอน
1. บรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมกลุม่ (เกม โรคติดต่อทีป่ ้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนทีใ่ ช้ในการป้องกัน 13 โรค แบ่ง 5 กลุ่ม)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใช้บรรยาย)
2. ใบงานแสดงรายละเอียดกิจกรรม เกม อุปกรณ์ เช่น บัตรค�ำ บัตรภาพ และใบสรุปความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรม
3. ใบงานสถานการณ์การได้รับวัคซีนของผู้รับบริการหลายๆ สถานการณ์ เพื่อใช้ในการเรียนรู้แบบ
กลุ่มย่อยเรื่องตารางการได้รับวัคซีน
การประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างเรียน
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ

40

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อใดไม่ใช่ล�ำดับขัน้ ของการจัดการ
กับโรคติดต่อ

ก. การท�ำลายแหล่งรังโรค
ข. การควบคุมโรค
ค. การก�ำจัดโรค
ง. การกวาดล้างโรค

2.

โรคที่สามารถกวาดล้างได้ จะต้องมี
องค์ประกอบคือ

ก. มีแหล่งรังโรคในคนเท่านัน้
ข. มีเครื่องมือในการควบคุมโรค หรือวัคซีน
ที่มีประสิทธิภาพสูง
ค. มีความร่วมมือจากทุกประเทศทั่วโลก
ง. ถูกทุกข้อ

3.

อาการแสดงที่จ�ำเพาะต่อโรคหัดคือ

ก. ต่อมน�้ำลายบวมโต
ข. Koplik’s spot ในกระพุ้งแก้ม
ค. อาการหายใจเสียงดังฮู๊ป
ง. อาการแขนขาอ่อนแรง

4.

แหล่งรังโรคที่ส�ำคัญที่สุดของ
โรคไข้สมองอักเสบเจอีคือ

ก. สุกร
ข. ยุง
ค. คน
ง. น�้ำ

5.

โรคใดติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ

ก. หัด
ข. บาดทะยัก
ค. โปลิโอ
ง. ตับอักเสบบี

6.

โรคใดที่เป็นอันตรายต่อทารก
ถ้ามีการติดเชือ้ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ก. หัด
ข. คางทูม
ค. หัดเยอรมัน
ง. บาดทะยัก

7.

เด็ก ป. 1 อายุ 7 ปี จากการตรวจ
สอบเคยได้รับวัคซีน BCG, DTP-HB3,
OPV3, IPV1 หลังจากนัน้ ไม่เคยได้รับ
วัคซีนอีกเลย ท่านจะต้องให้วัคซีน
ใดบ้างเมื่อพบครัง้ แรก

ก. DTP4, OPV4, MR1
ข. DTP4, OPV4, MR1, LAJE1
ค. dT, OPV4, MR1
ง. dT, OPV4, MR1, LAJE1
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ค�ำถาม

ค�ำตอบ

8.

ข้อใดถูกต้องในการให้วัคซีนตาม
แผนงานกระทรวงสาธารณสุข

ก. MMR ควรฉีดในเด็กอายุ 9 เดือน
และอายุ 2 ปี 6 เดือน
ข. HPV ฉีดให้แก่นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคน
ค. ฉีดวัคซีน DTP ในผู้ใหญ่ท่มี ีบาดแผลทดแทน dT
ง. ถูกทุกข้อ

9.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอ

ก. OPV เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
ประกอบด้วยสายพันธุ์ 1 และ 3
ข. IPV เป็นวัคซีนเชื้อตาย ประกอบด้วย
สายพันธุ์ 1, 2 และ 3
ค. OPV หยอดทางปากให้พร้อมกับฉีด IPV
เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน
ง. OPV ห้ามหยอดพร้อมกันกับโรต้าวัคซีน

10.

หญิงมีครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใน
วัยเด็ก จะต้องให้วัคซีน dT อย่างไร

ก. 1 เข็มทันที เมื่อแรกพบ
ข. ให้ 2 เข็ม เมื่อแรกพบ และหลังคลอด 1 เดือน
ค. ให้ 3 เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่าง
เข็มที่ 0, 1, 6 เดือน และกระตุ้นทุก 10 ปี
ง. ให้ 3 เข็ม เมื่ออายุครรภ์ 16 สัปดาห์, ไตรมาสสอง
และก่อนคลอด
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โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
และวัคซีนพื้นฐาน

สาระสังเขป
เชือ้ โรคสามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้ 6 ทาง ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง เยือ่ บุตา่ งๆ
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ และสายสะดือ การแพร่กระจายของโรคเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถป้องกันควบคุมได้ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งการให้วัคซีนเป็นวิธีหนึ่งที่
นิยมน�ำมาใช้ในการป้องกันโรคและควบคุมโรคหลายชนิด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดวัคซีนที่ใช้ใน
แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อโรคจ�ำนวน 13 ชนิด ได้แก่ 1) วัณโรค
(Tuberculosis) 2) ตับอักเสบบี (Hepatitis B) 3) คอตีบ (Diphtheria) 4) ไอกรน (Pertussis) 5) บาดทะยัก (Tetanus)
6) โปลิโอ (Polio) 7) คางทูม (Mumps) 8) หัด (Measles) 9) หัดเยอรมัน (Rubella) 10) ไข้สมองอักเสบเจอี
(Japanese encephalitis) 11) มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) 12) อุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า (Rotavirus
diarrhea) และ 13) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อโรคดังกล่าว ล้วนเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้
ด้วยวัคซีน อย่างไรก็ตาม การทราบถึงชนิดของเชื้อโรค อาการและอาการแสดงที่พบบ่อย รวมถึงวิธีการติดต่อ
และแพร่กระจายของเชือ้ ถือว่าเป็นความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ะเชือ่ มโยงให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และ
เข้าใจถึงความส�ำคัญของการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด โรคติดต่อทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนทีป่ ระเทศไทยก�ำหนดให้
มีการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีสาระส�ำคัญในแต่ละโรคสรุปได้ดังนี้
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1. วัณโรค มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เชื้อนี้สามารถอยู่ในละอองฝอยของ
เสมหะและล่องลอยในอากาศได้นาน ติดต่อจากคนสู่คนทางละอองฝอย (Airborne transmission)
ผู้ติดเชื้อส่วนมากจะไม่มอี าการ เรียกว่า วัณโรคระยะแฝง (Latent tuberculosis) แต่สามารถเกิดเป็น
โรคในภายหลังได้หากร่างกายไม่แข็งแรง อาการที่พบได้เร็วที่สุดประมาณ 1-6 เดือน หลังได้รับเชื้อ
ในเด็กพบว่าผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมักเป็นวัณโรคปอดก่อน อาการที่พบได้แก่ ไข้เรื้อรัง เบื่ออาหาร ซึม
น�้ำหนักลด ซีด ไอเรื้อรัง และต่อมาอาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่น เช่น เยื่อหุ้มสมอง กระดูก และ
ต่อมน�้ำเหลือง เป็นต้น
2. โรคตับอักเสบบี มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Hepatiti B ผู้ติดเชื้อจะมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ เบื่ออาหาร
อาเจียน ปวดใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะสีเข้ม ตาเหลืองตัวเหลือง โรคนีต้ ดิ ต่อทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์
และจากมารดาสู่ทารกในขณะคลอด (Perinatal transmission) ในรายที่เจ็บป่วยรุนแรงมาก อาจท�ำให้
เกิดภาวะตับวายและเสียชีวิต เด็กแรกเกิดถึงหนึ่งปีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มักไม่มีอาการแสดง
แต่มีโอกาสติดเชื้อเรื้อรัง (Chronic viral hepatitis B) ได้สูงถึงร้อยละ 80-90
3. โรคคอตีบ มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheria ท�ำให้มีไข้และอาการคล้ายหวัด
ในระยะแรก ไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ตรวจในคอจะพบเยื่อสีขาวปนเทาที่บริเวณทอนซิลและ
ลิน้ ไก่ พิษของเชือ้ นีจ้ ะท�ำให้กล้ามเนือ้ หัวใจและปลายประสาทอักเสบได้ โรคนีต้ ดิ ต่อได้จากการรับเชือ้
ที่อยู่ในละอองเสมหะ น�ำ้ มูก น�้ำลายของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจ และอาจได้รับเชื้อจาก
การใช้ภาชนะร่วมกันได้
4. โรคไอกรน มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Bordetella pertussis ผู้ป่วยมีอาการน�ำ้ มูกไหล แน่นจมูก ไอถี่ๆ
ติดต่อกันเป็นชุด และหายใจเข้าลึกๆ เป็นเสียงวูป๊ (Whoop) ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยขาดอากาศหายใจและตายได้
การติดต่อของโรคเกิดจากการหายใจเอาละอองเสมหะ น�้ำมูก น�้ำลายของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย
5. โรคบาดทะยัก มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Clostridium tetani อาการที่ส�ำคัญ คือ ขากรรไกรแข็ง
อ้าปากไม่ได้ หน้าแบบยิ้มแสยะ กล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง หลังแข็งและแอ่น ถ้ามีเสียงดัง หรือจับต้องตัว
จะชักกระตุกมากขึ้น หน้าเขียวและเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยโรคนี้ได้รับเชื้อผ่านทางบาดแผลลึกและปิด เช่น
ถูกหนาม หรือตะปูต�ำ หรือแผลจากการตัดสายสะดือด้วยของมีคมที่ไม่สะอาด
6. โรคโปลิโอ มีสาเหตุจากเชือ้ Poliovirus อาการทีส่ ำ� คัญ คือ มีอาการอัมพาตกล้ามเนือ้ แขน หรือขาลีบได้
หากเป็นอัมพาตที่กล้ามเนื้อกระบังลม ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ โรคนี้ติดต่อโดยการรับเชื้อที่ปนเปื้อนมา
กับอุจจาระของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายทางปาก
7. โรคหัด มีสาเหตุจาก Measles virus อาการเด่นของโรค คือ ไข้ น�ำ้ มูกไหล ไอ ตาแดง และผื่นแดง
ที่กระจายไปทั่วตัว อาจมีโรคแทรกซ้อนได้ เช่น หูอักเสบ ปอดอักเสบ และสมองอักเสบ ซึ่งในเด็กเล็ก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าขาดวิตามินเออาจเสียชีวติ จากโรคแทรกซ้อนทางปอดและสมองได้ โรคหัดติดต่อ
ได้งา่ ยมากโดยการสูดดมละอองฝอยของสารคัดหลัง่ จากระบบทางเดินหายใจทัง้ เสมหะ น�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย
ของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย
8. โรคคางทูม มีสาเหตุจากเชื้อ Mumps virus ท�ำให้ต่อมน�้ำลายอักเสบบวมโต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต่อม
น�้ำลายหน้าหู อาจเกิดอัณฑะอักเสบในผู้ชายซึ่งท�ำให้เป็นหมันได้ และรังไข่อักเสบในผู้หญิง ซึ่งมักพบ
ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ โรคแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ หูหนวก
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เส้นประสาทหูอกั เสบ โรคนีต้ ดิ ต่อโดยการหายใจเอาละอองฝอยทีม่ เี ชือ้ ซึง่ อยู่ในล�ำคอและน�ำ้ ลายของ
ผู้ป่วยที่ไอ หรือจามออกมา หรือสัมผัสโดยตรงกับน�้ำลายของผู้ติดเชื้อ

9. โรคหัดเยอรมัน มีสาเหตุจากเชือ้ Rubella virus ผูต้ ดิ เชือ้ จะมีอาการทีส่ ำ� คัญ คือ มีไข้และผืน่ ขึน้ ทัว่ ตัว
คล้ายโรคหัด แต่ต่อมน�้ำเหลืองที่หลังหู ท้ายทอยและด้านหลังล�ำคอโตด้วย โรคนี้มีความส�ำคัญ
หากมารดาติดเชื้อระหว่าง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เชื้อไวรัสจะผ่านไปยังทารกในครรภ์ ท�ำให้
ทารกทีค่ ลอดออกมามีความพิการทางหู ตา หัวใจและสมอง การติดเชือ้ เกิดจากการหายใจเอาละออง
เสมหะ น�้ำมูก น�้ำลายของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย
10. โรคไข้สมองอักเสบเจอี มีสาเหตุจากเชื้อ Japanese B encephalitis virus อาการที่ส�ำคัญ คือ มีไข้
ปวดศีรษะ อาเจียน ซึม จนไม่ร้สู กึ ตัว ชักเกร็ง และอาจเสียชีวติ ได้ หากรอดชีวติ ผู้ป่วยมักมีความพิการ
ทางสมองตามมา โรคนี้มียุงร�ำคาญเป็นพาหะ และมีหมูเป็นแหล่งรังโรคที่ส�ำคัญ
11. โรคมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อ Human papillomavirus สายพันธุ์ก่อโรคใน
ระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในคนไทยถึง
ร้อยละ 70-90 ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกมักไม่มีอาการ แต่จะแสดงอาการอยู่ในระยะ
ลุกลาม โดยอาการทีส่ ำ� คัญ คือ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด อ่อนเพลีย ปวดท้องน้อย ปวดหลัง ปวดขา
เป็นต้น การติดเชื้อ Human papillomavirus นับเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยผู้ท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค ได้แก่ ผู้ท่เี ริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย มีคู่นอนหลายคน และผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่ำ
12. โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า มีสาเหตุจากเชื้อ Rotavirus ที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง อาการ
ส�ำคัญ คือ มีไข้ ถ่ายเหลว อาเจียน เกิดภาวะขาดน�ำ้ จนท�ำให้เสียชีวิตจากภาวะช็อค มักพบบ่อยใน
เด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักติดเชื้อจากการรับเชื้อไวรัสเข้าทางปาก
13. โรคไข้หวัดใหญ่ มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Influenza virus โดยชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ มี 3 ชนิด คือ
ชนิด A, B และ C โดย ชนิด A และ B มักก่อโรคในคนได้บ่อย และมีอาการส�ำคัญ ได้แก่ ไข้สูง หนาว
สั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงอาจมีอาการหายใจ
หอบเหนื่อยจากการมีปอดอักเสบ อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ในบุคคลทั่วไปผู้ป่วยมักหายได้เอง
ใน 5-7 วัน และไม่มอี าการแทรกซ้อนรุนแรง แต่ในผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางสุขภาพ ผูส้ งู อายุ และหญิงตัง้ ครรภ์
อาจเกิดอาการป่วยรุนแรงได้
14. โรคติดเชื้อฮิโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Haemophilus
influenzae type b ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรครุนแรงในเด็กเล็กหลายโรค โดยเฉพาะเด็กที่อายุต�่ำกว่า 2 ปี
เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรคข้ออักเสบ และ
โรคหูชั้นกลางอักเสบ
วัคซีนที่น�ำมาใช้ป้องกันโรคเหล่านี้อยู่ในรูปแบบของวัคซีนเดี่ยว และวัคซีนรวม โดยวัคซีนเดี่ยวจะใช้
ป้องกันได้เพียงโรคเดียว ได้แก่ BCG ป้องกันวัณโรค HB ป้องกันโรคตับอักเสบบี OPV และ IPV ป้องกันโรคโปลิโอ
JE ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี และ HPV ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ส�ำหรับวัคซีนรวมเป็นวัคซีนที่ได้รับ
ความนิยม คือ ให้บริการครัง้ เดียวสามารถป้องกันได้หลายโรค เช่น DTP-HB ป้องกันได้ 4 โรค คือ คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก และตับอักเสบบี และ MMR ป้องกันได้ 3 โรค คือ หัด คางทูม และหัดเยอรมัน
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การให้วัคซีนเหล่านี้สามารถท�ำได้โดยการกิน การฉีดเข้าในหนัง การฉีดเข้าใต้หนัง การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ซึ่งการให้วัคซีนด้วยวิธีการใดขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน และข้อก�ำหนด ได้แก่ อายุที่ควรได้รับวัคซีน จ�ำนวนครั้งที่
ต้องให้วคั ซีน และระยะเวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ นับจากโด๊สทีผ่ ่านมา ปัจจัยต่างๆ นีม้ ผี ลต่อความปลอดภัยของผู้รบั วัคซีน
และระดับภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้น ข้อแนะน�ำในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนแต่ละชนิดนั้นเป็น
ผลสรุปมาจากการทดสอบวัคซีนแต่ละชนิดในคนในภาคสนาม ผู้ให้บริการจึงควรทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนตามอายุและจ�ำนวนครั้งที่ก�ำหนด ร่างกายจึงจะสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้มากพอที่จะป้องกันไม่ให้ป่วยเมื่อได้รับเชื้อโรคนั้นๆ

1. ล�ำดับขั้นในการจัดการกับโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ
โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ (Communicable or infectious disease) หมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษ
ของเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถติดต่อไปสู่บุคคลอื่นได้ โดยอาจติดต่อระหว่างคนที่เป็นโรค
ไปสู่คนปกติ หรือ ระหว่างคนกับสัตว์ หรือระหว่างสัตว์ด้วยกันเอง หรือได้รับเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อม เชื้อโรค
ที่ท�ำให้เกิดโรคแบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต รา และริกเกตเชีย ดังนั้นหากเกิดโรคติดต่อขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขจะมีระดับการจัดการกับโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ จ�ำแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

1. การป้องกัน (Prevention) เป็นการป้องกันคนไม่ให้เกิดโรค โดยการควบคุมสาเหตุและปัจจัยเสีย่ ง
ของการเกิดโรค การตัดวงจรของขบวนการเกิดโรคติดเชื้อ จะช่วยป้องกันไม่ให้คนมีโอกาสสัมผัสเชื้อ
หรือสัมผัสก็สามารถต้านทานไม่ให้เกิดโรคได้ เช่น การล้างมือ และการให้วัคซีนตามแผนงาน
สร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรคของประเทศ
2. การควบคุม (Control) เป็นการด�ำเนินการให้โรคทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นภาวะทีค่ วบคุมได้ ไม่เป็นปัญหาใหญ่
ทางสาธารณสุข เช่น การควบคุมวัณโรค การควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
3. การก�ำจัด (Elimination) เป็นการด�ำเนินการเพือ่ ลดจ�ำนวนผู้ป่วยให้เหลือน้อยทีส่ ดุ แต่ไม่สามารถ
ก�ำจัดเชื้อที่เป็นสาเหตุให้หมดไปจากสิ่งแวดล้อมได้ ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและประเทศไทย
ก�ำลังด�ำเนินการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรคเรื้อน (Leprosy) โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด
(Neonatal tetanus) โรคหัด (Measles) มาลาเรีย (Malaria) และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
(Viral hepatitis B and C)
4. การกวาดล้าง (Eradication) คือ การด�ำเนินงานเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยในโลก รวมทั้งกวาดล้าง
เชื้อโรคให้หมดสิ้นไปจากทุกพื้นที่ในโลก โดยปัจจัยที่จะท�ำให้สามารถกวาดล้างโรคได้ โรคนั้นจะต้อง
เป็นโรคที่เกิดในคนเท่านั้น ไม่มีแหล่งรังโรค หรือพาหะในสัตว์ ไม่มีแหล่งรังโรคในสิ่งแวดล้อม และ
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ มีวัคซีนป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก สะดวกต่อการใช้ และภูมิต้านทาน
ทีเ่ กิดขึน้ จากวัคซีนอยูไ่ ด้นาน ทัง้ นีค้ วามส�ำเร็จจะเกิดขึน้ ได้เนือ่ งจากความร่วมมือของทุกประเทศทัว่ โลก
ปัจจุบันนโยบายการจัดการโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่ละโรคนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งอาจสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา ทุกประเทศได้ร่วมกันกวาดล้างโรคไข้ทรพิษ (Smallpox)
ได้ส�ำเร็จในปีพ.ศ. 2521 ขณะนี้มีนโยบายการก�ำจัดกวาดล้างโรคที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
หลายโรค ได้แก่ การกวาดล้างโปลิโอ การก�ำจัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด การก�ำจัดโรคหัด และการก�ำจัด
โรคไวรัสตับอักเสบบี มีรายละเอียดดังนี้
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1. การกวาดล้างโปลิโอ (Polio Eradication) นับเป็นนโยบายการกวาดล้างโรคล�ำดับทีส่ อง ถัดจาก
โรคโข้ทรพิษ โดยในปีพ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่ากวาดล้างโปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 ได้
ส�ำเร็จเป็นสายพันธุแ์ รก และขอให้ทกุ ประเทศร่วมมือกันกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปภายในปีพ.ศ. 2563
ปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
แต่มจี ำ� นวนผูป้ ว่ ยลดลงกว่าในอดีตมาก จึงคาดว่าจะสามารถกวาดล้างโปลิโอได้สำ� เร็จในอนาคตอันใกล้
2. การก�ำจัดโรคหัด (Measles Elimination) โรคหัดเป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย แต่เป็น
โรคที่เกิดเฉพาะในคนและมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง จึงนับเป็นโรคหนึ่งที่สามารถก�ำจัดได้ส�ำเร็จ
องค์การอนามัยโลก จึงขอให้ทุกประเทศร่วมกันก�ำจัดโรคหัด โดยภูมิภาคในทวีปอเมริกาเป็นภูมิภาค
แรกทีป่ ระกาศว่าก�ำจัดโรคหัดได้สำ� เร็จ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำ� หนดให้กำ� จัด
โรคหัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในประเทศไทยลงเหลือ ไม่เกิน 1 รายต่อ
ประชากรหนึ่งล้านคน ภายในปีพ.ศ. 2563
3. การก�ำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (Neonatal Tetanus Elimination) โรคบาดทะยัก
ในทารกแรกเกิดเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและทุพพลภาพของเด็กทารกในอดีต ผู้ป่วยส่วนใหญ่
เกิดจากการคลอดที่ไม่สะอาด ใช้อุปกรณ์การตัดสายสะดือที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือใช้ยาพอกสะดือ
ในเด็กทารกแรกเกิด อย่างไรก็ดี โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดนี้ สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ป้องกันบาดทะยัก ประเทศไทยจึงด�ำเนินการก�ำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด มีเป้าหมายให้อุบัติ
การณ์ของโรคไม่เกิน 1 รายต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน โดยให้วัคซีน dT ในหญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริม
การคลอดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นมาตรการหลัก
4. การก�ำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Elimination) โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรค
ทีส่ ามารถถ่ายทอดจากมารดาสูท่ ารก โดยทารกทีต่ ดิ เชือ้ มีโอกาสป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังสูง
องค์การอนามัยโลกจึงก�ำหนดให้ทุกประเทศร่วมกันก�ำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี โดยมีเป้าหมายลด
ความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ให้ต�่ำกว่าร้อยละ 0.1 ภายในปีพ.ศ. 2573
โดยการให้วัคซีนในทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือน เป็นมาตรการหลักที่ส�ำคัญ

2. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ตามแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (Expanded Program on Immunization: EPI)
โดยค�ำแนะน�ำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้กำ� หนดให้มี
การบริการวัคซีนพืน้ ฐานแก่เด็กทุกคนทีอ่ าศัยในประเทศไทย โดยเน้นวัคซีนป้องกันโรคทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ ได้แก่
วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบเจอี
และมะเร็งปากมดลูก นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดชนิดของวัคซีนทีจ่ ะน�ำมาใช้ในอนาคต ได้แก่ วัคซีนป้องกันอุจจาระร่วง
จากไวรัสโรต้า วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี และฮิโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี (ฮิบ)
ในเด็ก รวมถึงก�ำหนดชนิดวัคซีนจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ใหญ่และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และยังแนะน�ำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคหัด และหัดเยอรมันในบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วย ผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องทราบถึงโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเหล่านี้ เพื่อให้
สามารถใช้วัคซีนได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ทราบถึงปัจจัยส�ำคัญของการเกิดโรคแต่ละชนิด เชื้อสาเหตุ อาการ
และอาการแสดง ระยะฟักตัว ระยะติดต่อ และการถ่ายทอดโรค ดังสรุปสาระส�ำคัญไว้ในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.1 ระดับการจัดการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
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โรค

แหล่งรังโรค

ประสิทธิภาพ
ของวัคซีน (ร้อยละ)

นโยบายการจัดการโรค
ในปัจจุบัน

วัณโรค
(Tuberculosis)

ในคน
และสิ่งแวดล้อม

46-100
(ส�ำหรับอาการรุนแรง)

ควบคุม

โรคตับอักเสบบี
(Hepatitis B)

ในคน

90-95

ก�ำจัด

โรคคอตีบ
(Diphtheria)

ในคน

97
(ป้องกันอาการ
แต่ไม่ป้องกันการติดเชื้อ)

ควบคุม

โรคไอกรน
(Pertussis)

ในคน

70-90

ควบคุม

โรคบาดทะยัก
(Tetanus)

ในสิ่งแวดล้อม

100
(ป้องกันอาการ
แต่ไม่ป้องกันการติดเชื้อ)

ควบคุม

โรคโปลิโอ
(Poliomyelitis)

ในคน

97-100

กวาดล้าง

โรคคางทูม
(Mumps)

ในคน

63-95

ควบคุม

โรคหัด
(Measles)

ในคน

85-95

ก�ำจัด

โรคหัดเยอรมัน
(Rubella)

ในคน

96-99

ก�ำจัด

โรคไข้สมองอักเสบเจอี
(Japanese
encephalitis)

ในหมู
ในนกป่าบางชนิด
มียุงเป็นพาหะ

90-100

ควบคุม

โรคอุจจาระร่วงโรต้า
(Rotavirus diarrhea)

ในคน

58-98
(ป้องกันอุจจาระร่วงรุนแรง)

ควบคุม

โรคติดเชื้อฮิโมฟิลุส
อินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี
(H. influenza type B)

ในคน

95-100

ควบคุม

โรคมะเร็งปากมดลูก
(Cervical cancer)

ในคน

98-100
(เฉพาะสายพันธุ์ในวัคซีน)

ควบคุม
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ตารางที่ 2.2 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน: เชื้อสาเหตุ อาการ อาการแสดง ระยะฟักตัว
ระยะติดต่อ และการถ่ายทอดโรค
โรค/ เชื้อสาเหตุ
วัณโรค
(Tuberculosis)
เชื้อแบคทีเรีย
Mycobacterium
Tuberculosis

โรคไวรัสตับ
อักเสบ บี
(Hepatitis B)
เชื้อไวรัส
Hepatitis B virus

โรคคอตีบ
(Diphtheria)
เชื้อแบคทีเรีย
Corynebacterium
diphtheriae

อาการและอาการแสดง

ระยะฟักตัว

ระยะติดต่อ

การถ่ายทอดโรค

วัณโรคปอด ไอเรือ้ รังนานเกิน 3 สัปดาห์
ไอมีเสมหะและบางครัง้ อาจมีเลือดปน
เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
น�้ำหนักลด มีไข้ต�่ำๆ ตอนบ่ายทุกวัน
เหงื่อออกกลางคืน
 วัณโรคนอกปอด เช่น วัณโรค
เยื่อหุ้มสมอง จะมีไข้ ปวดศีรษะ
อาเจียน คอแข็ง ซึมไม่รู้สกึ ตัว และชัก
หรือ วัณโรคต่อมน�้ำเหลือง จะมี
ต่อมน�้ำเหลืองบริเวณคอ รักแร้
และขาหนีบโต และอาจโตมากจนแตก
มีหนองไหลออกมา เป็นแผลเรือ้ รัง
และลุกลามมีต่อมน�้ำเหลืองโตติดๆ
กันหลายเม็ดได้

จากแรกรับเชือ้
จนถึงเมื่อให้ผลบวก
ต่อการทดสอบ
ทูเบอร์คิวลิน
ประมาณ
2-10 สัปดาห์
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่
จะเริ่มมีอาการ
ภายหลังติดเชื้อ 2 ปี

ตลอดระยะเวลาที่เกิด
วัณโรคปอด ผู้ป่วย
จะสามารถแพร่เชื้อ
ไปสู่คนรอบข้างได้
จนกระทั่งได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้อง
อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
จนผลการตรวจเสมหะ
ให้ผลลบ (Sputum
AFP negative)

จากการรับเชือ้ ที่อยู่
ในละอองฝอยขนาดเล็ก
ที่ผู้ป่วย ไอ จาม หรือพูด
เข้าร่างกายทาง
การหายใจ (Airborne
transmission) นอกจากนี้
อาจติดเชื้อจากการ
สัมผัสเชื้อทางเยื่อเมือก
ที่มีบาดแผล แต่พบได้
น้อย

แบบเฉียบพลัน การติดเชื้อครัง้ แรก ระหว่าง
ในผู้ใหญ่ อาจมีอาการอ่อนเพลีย
30-180 วัน
มีไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดใต้
เฉลี่ย 75 วัน
ชายโครงขวา ปัสสาวะสีเข้ม ตาเหลือง
ตัวเหลือง (Jaundice) จะหายเป็นปกติ
ภายใน 2-4 สัปดาห์ รายที่รุนแรงมาก
อาจจะมีภาวะตับวายและเสียชีวิตได้
ส�ำหรับการติดเชื้อในเด็กอาจมีอาการ
ไม่รุนแรงไปจนถึงไม่มีอาการ แต่
ส่วนใหญ่มักกลายเป็นผู้ตดิ เชื้อเรื้อรัง
 แบบเรื้อรัง อาการมักไม่ชัดเจน แต่จะ
มีอาการชัดเจนหากมีภาวะตับอักเสบ
เฉียบพลันแทรกซ้อน นอกจากนี้ผู้ป่วย
ตับอักเสบเรือ้ รังยังมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะตับแข็ง ซึ่งมีอาการตัวบวม
ท้องบวม ตัวเหลือง ตาเหลือง เลือด
ออกง่าย และอาจกลายเป็นมะเร็ง
ตับได้

ผู้ป่วยติดเชือ้ เรื้อรังจะ
มีเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ บี
อยู่ในตัวสามารถ
แพร่เชื้อให้แก่ผู้อ่นื ได้
ตลอดเวลา

จากการสัมผัสกับเลือด
หรือสารคัดหลั่งของ
ผู้ป่วยติดเชือ้ เรื้อรัง เช่น
น�้ำอสุจิ การใช้เข็ม หรือ
หลอดฉีดยาร่วมกัน
รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่มีเชื้อนี้โดยไม่ได้
สวมถุงยางอนามัย และ
จากมารดาที่เป็นผู้ตดิ
เชื้อเรื้อรังที่สามารถแพร่
เชื้อให้ลูกระหว่างคลอด

มีไข้ต�่ำๆ และอาการคล้ายหวัดในระยะ
แรก ไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร
ตรวจในคอจะพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทา
ติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิล และลิ้นไก่
เกิดจากพิษ (Toxin) ที่ออกมาท�ำลาย
เนื้อเยื่อ ท�ำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ
ทับซ้อนกันเป็นแผ่นติดแน่นกับเยื่อบุ
ล�ำคอ ซึ่งอาจท�ำให้ทางเดินหายใจตีบตัน
หายใจล�ำบากและถึงตายได้ นอกจากนี้
Toxin อาจท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจและ
ปลายประสาทอักเสบได้

ตั้งแต่มีอาการจนถึง
ระยะที่เชื้อจะหมดไป
จากน�้ำมูก น�้ำลาย
ของผู้ป่วย คือระหว่าง
2-4 สัปดาห์ บางคน
อาจเป็นพาหะต่อไป
ได้นานถึง 6 เดือน

จากการสัมผัสใกล้ชดิ กับ
ผู้ติดเชื้อ การรับเชื้อที่อยู่
ในละอองเสมหะ น�ำ้ มูก
น�้ำลายของผู้ป่วย
(Droplets transmission)
หรือการสัมผัสสารคัดหลัง่
เช่น การใช้ แก้วน�้ำ ช้อน
หรือการดูดอมของเล่น
ร่วมกันในเด็กเล็ก





ประมาณ 2-5 วัน

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน

49

โรค/ เชื้อสาเหตุ
โรคไอกรน
(Whooping
cough or
Pertussis)
เชื้อแบคทีเรีย
Bordetella
pertussis

โรคบาดทะยัก
(Tetanus)
เชื้อแบคทีเรีย
Clostridium
tetani
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อาการและอาการแสดง

ระยะฟักตัว

ระยะติดต่อ

การถ่ายทอดโรค

ผู้ป่วยจะมีอาการน�้ำมูกไหล แน่นจมูก
ไอเล็กน้อย เหมือนอาการหวัดทั่วไป
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ต่อมาจะมีลกั ษณะ
ของไอกรน คือ มีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน
เป็นชุดๆ จนเด็กหน้าเขียวเพราะหายใจ
ไม่ทัน จึงหยุดไอ และมีการหายใจเข้า
ลึกๆ เป็นเสียงวู๊ป (Whoop) สลับกับ
การไอเป็นชุดๆ ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยขาด
อากาศหายใจ และเสียชีวิตได้โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือน

ประมาณ 6-20 วัน
ที่พบบ่อย 7-10 วัน

ตั้งแต่เริ่มมีอาการ
น�้ำมูกไหล จนถึง
สัปดาห์ที่ 3
ถ้าไม่ได้รับการรักษา
อาจแพร่เชื้อได้เป็น
เวลา 4-6 สัปดาห์

จากการรับเชือ้ ที่อยู่ใน
ละอองเสมหะ น�ำ้ มูก
น�้ำลายของผู้ป่วย หรือ
ผูท้ เี่ ป็นพาหะ เข้าร่างกาย
ทางการหายใจ (Airborne
transmission) จาก
การไอ จามรดกัน
โดยตรง (Droplets
transmission)

ในทารกแรกเกิด อาการมักเริ่มเมื่อ
อายุประมาณ 4-10 วัน คือ เด็กดูดนม
ล�ำบาก หรือไม่ค่อยดูดนม ต่อมา
ดูดนมไม่ได้เลย หน้าแบบยิ้มแสยะ
เด็กอาจร้องคราง หลังจากนัน้ มือ
แขน ขาเกร็ง หลังแข็งและแอ่น
ซึ่งจะเป็นมากขึ้นถ้ามีเสียงดัง
หรือจับต้องตัว และจะท�ำให้มอี าการ
ชักกระตุก หยุดหายใจ หน้าเขียว
เป็นอันตรายถึงตายได้
 ในเด็กโต หรือผู้ใหญ่ อาการเริ่มแรก
คือ ขากรรไกรแข็ง อ้าปากไม่ได้
คอแข็ง หลังจากนี้ 1-2 วัน จะเริ่ม
มีอาการเกร็งแข็งในส่วนอื่นๆ ของ
ร่างกาย คือ หลัง แขน ขา หน้าแบบ
ยิ้มแสยะ ระยะต่อไปก็อาจจะมีอาการ
กระตุกหยุดหายใจ และเสียชีวติ ได้

ประมาณ 3-21 วัน
เฉลี่ย 8 วัน ขึ้นอยู่
กับสิ่งแวดล้อม
ต�ำแหน่งของแผล
และเชื้อโรคที่เข้าสู่
ร่างกาย

เชื้อบาดทะยักจะ
ไม่ติดต่อจากบุคคล
หนึ่งไปสู่อกี บุคคล
หนึ่งโดยตรง

ส�ำหรับทารก
ทารกมักติดเชือ้ ทาง
สายสะดือที่ตัดด้วย
กรรไกรหรือของมีคมที่
ไม่สะอาด และการพอก
สะดือด้วยยากลางบ้าน
หรือโรยด้วยแป้งที่อาจ
ปนเปื้อนเชือ้ บาดทะยัก
โดยเฉพาะกรณีที่แม่
ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน
บาดทะยักก่อนคลอด
ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ป่วยมักได้รับเชื้อ
บาดทะยักผ่านทาง
บาดแผลที่ผิวหนัง เช่น
ถูกของมีคมสกปรกบาด
ท�ำให้เกิดแผลลึก
โดยเฉพาะตะปู หรือ
มีดที่เป็นสนิม ซึ่งมักจะ
มีเชื้อบาดทะยักติดอยู่
บาดแผลที่ปนเปื้อนดิน
หรือบาดแผลที่ถูกสุนัข
หรือแมวกัด เป็นต้น
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โรค/ เชื้อสาเหตุ
โรคโปลิโอ หรือ
ไข้ไขสันหลัง
อักเสบ
(Poliomyelitis)
เชื้อไวรัส
Poliovirus
Type 1, 2, 3

โรคหัด
(Measles)
เชื้อไวรัส
Measles virus
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ผู้ป่วยที่มอี าการไม่รุนแรง
(Abortive case หรือ Minor illness)
จะมีไข้ต�่ำๆ เจ็บคอ อาเจียน ปวดท้อง
เบื่ออาหาร และอ่อนเพลีย ผู้ป่วยกลุ่ม
นี้จะหายเป็นปกติในเวลา 3-4 วัน
โดยไม่มีอาการอัมพาต
 ผู้ป่วยที่มอ
ี าการเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ จะมีอาการคล้าย Abortive
case แต่จะตรวจพบอาการคอแข็ง
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
 ผูป
้ ว่ ยทีเ่ ป็นอัมพาต จะมีอาการ 2 ระยะ
ระยะแรกคล้าย Abortive case เป็น
3-4 วัน หายไป 3-4 วัน เริ่มมีไข้กลับ
มาใหม่ พร้อมอาการปวดกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อเกร็ง แล้วจะมีอาการ
อัมพาตเกิดขึ้น และจ�ำนวนกล้ามเนื้อ
ที่มีอัมพาตเพิ่มอย่างรวดเร็ว มักเกิด
เต็มที่ภายใน 48 ชั่วโมง โดยพบที่ขา
มากกว่าแขน และเป็นข้างเดียว
(Unilateral) มากกว่า 2 ข้าง
(Asymmetry Unilateral) มักเป็น
กล้ามเนื้อต้นขา หรือ ต้นแขนมากกว่า
ส่วนปลาย และเป็นแบบอ่อนปวกเปียก
(Flaccid) หากเป็นอัมพาตของ
กล้ามเนื้อกระบังลม ผู้ป่วยจะ
หายใจเองไม่ได้ ท�ำให้เสียชีวิต

เชื้อนี้จะอยู่ในล�ำไส้
ของคน ระยะฟักตัว
ของผู้ที่มีอาการ
ไม่รุนแรง ประมาณ
3- 6 วัน และ
ระยะฟักตัวของ
ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต
อยู่ระหว่าง
1- 2 สัปดาห์
แต่อาจนานถึง
5 สัปดาห์ หรือสั้น
เพียง 3-4 วัน ก็ได้

สามารถตรวจพบเชื้อ
ในล�ำคอประมาณ
1-2 สัปดาห์ และใน
อุจจาระประมาณ
1-2 เดือน ภายหลัง
การติดเชื้อ ผู้ป่วยจึง
สามารถแพร่เชื้อได้
ตั้งแต่เริ่มมีอาการไป
จนถึงหลายสัปดาห์
เนื่องจากมีเชื้ออยู่
จ�ำนวนมากที่ล�ำคอ
และในอุจจาระ

จากการรับเชือ้ ที่
ปนเปื้อนมากับอุจจาระ
ของผู้ป่วยเข้าทางปาก
(Fecal-oral route)
ในประเทศอุตสาหกรรม
ที่มีสุขาภิบาลและอนามัย
ส่วนบุคคลดี การติดต่อ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
Oral-oral route โดยเชื้อ
เพิ่มจ�ำนวนในล�ำคอ หรือ
ทางเดินอาหารส่วนบน
และถูกขับออกมาทาง
ปาก ปนเปื้อนมือที่หยิบ
จับอาหารเข้าปากของอีก
คนหนึ่ง

เริม่ ด้วยมีไข้ น�ำ้ มูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ
หลังเริ่มมีอาการ 3-7 วัน จะมีผื่นขึ้น
นูนแดง (Maculo-papular rash) โดยจะ
ขึ้นที่หน้าชิดขอบผม แล้วแผ่กระจายไป
ตามล�ำตัว แขน ขา จนทั่วตัว วันที่ผื่นขึ้น
มักจะเป็นวันที่ไข้ขึ้นสูงสุด เมื่อผื่นแพร่
กระจายไปทั่วตัว ซึ่งกินเวลาประมาณ
2-3 วัน ไข้ก็จะเริ่มลดลง ผื่นระยะแรก
มีสีแดง และจะมีสีเข้มขึ้นเป็นสีแดงคล�้ำ
หรือน�้ำตาลแดง ซึ่งคงอยู่นาน 5-6 วัน
กว่าจะจางหายไปหมดกินเวลาประมาณ
2 สัปดาห์ และในระยะ 1-2 วันก่อนมีผื่น
ขึ้นจะตรวจพบจุดขาวๆ เล็กๆ ที่เยื่อบุใน
ช่องปาก หรือกระพุ้งแก้มใกล้ฟันกราม
ล่าง เรียกว่า Koplik’s spots

ประมาณ
8-12 วัน เฉลี่ย
จากวันที่สัมผัส
จนถึงวันที่มีผื่นขึ้น
ประมาณ 14 วัน

1-2 วันก่อนเริ่มมี
อาการ หรือ 3-5 วัน
ก่อนผื่นขึ้น ถึง
4-5 วัน หลังผื่นขึ้น
(4 วันก่อน ถึง 4 วัน
หลังผื่นขึ้น)

จากการรับเชือ้ ที่อยู่ใน
ละอองเสมหะ น�ำ้ มูก
น�้ำลายของผู้ป่วย
ผ่านทางการหายใจ
(Airborne or droplets
transmission) หรือ
การสัมผัสสารคัดหลั่ง
น�้ำมูก น�้ำลาย ของ
ผู้ป่วย (Direct contact)
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โรค/ เชื้อสาเหตุ
โรคหัดเยอรมัน
(Rubella)
เชื้อไวรัส
Rubella virus

โรคคางทูม
(Mumps)
เชื้อไวรัส
Mumps virus
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ปวดศีรษะ มีไข้ตำ�่ ๆ และเจ็บคอร่วมด้วย
ประมาณวันที่ 3 จะมีผื่นสีชมพูจางๆ
กระจายห่างๆ แบบ Macular rash
โดยเริ่มขึ้นตามใบหน้า และจะ
กระจายไปทั่วตัวอย่างรวดเร็วภายใน
24 ชั่วโมง และจะหายไปใน 1-2 วัน
อาการส�ำคัญที่ช่วยบ่งชี้ลักษณะของ
โรคนี้ คือ ต่อมน�้ำเหลืองที่หลังหู
ท้ายทอย และด้านหลังของล�ำคอโต
และเจ็บ
 ทารกที่ติดเชือ
้ จากมารดาในระหว่าง
ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสแรก
จะท�ำให้ทารกที่คลอดออกมามี
ความพิการทางหู ตา หัวใจ และสมอง
(Congenital rubella syndromes)

ประมาณ 14-21 วัน
เฉลี่ย 16-18 วัน

ช่วง 1-3 วันแรก มีไข้ ปวดและบวม
ที่ต่อมน�้ำลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่
ต่อมน�้ำลายหน้าหู แล้วลุกลามไปที่
ต่อมน�้ำลายใต้ล้นิ / ใต้ขากรรไกร
โดยมีอาการน�ำ คือ รู้สึกปวดในหู
หรือ หลังหู ขณะเคี้ยว หรือกลืน
อาหาร ต่อจากนัน้ จะพบว่าบริเวณข้าง
หู หรือขากรรไกรมีอาการปวด บวม
แดง ร้อน จนไม่สามารถเคี้ยว หรือ
อ้าปากได้ถนัด มักเป็นข้างใดข้างหนึ่ง
(ข้างที่ปวดหู) จะบวมเต็มที่ใน
48 ชั่วโมง และต่อมน�ำ้ ลายอีกข้างหนึ่ง
จะบวมในอีก 2 วันต่อมา อาจเกิดลูก
อัณฑะอักเสบในผู้ชายที่เข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ ซึ่งท�ำให้เป็นหมันได้ และรังไข่
อักเสบในผู้หญิง
 โรคแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ได้แก่
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ
หูหนวก เส้นประสาทหูอักเสบ

ประมาณ
16 -18 วัน



หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน

ระยะติดต่อ

การถ่ายทอดโรค



ในช่วง 2-3 วัน
ก่อนมีผื่นขึ้นจนถึง
7 วันหลังมีผื่น
 ทารกที่เป็น
Congenital rubella
syndromes จะมีเชื้อ
ไวรัสอยู่ในล�ำคอ
และขับถ่ายออกมา
ทางปัสสาวะได้นาน
ถึง 1 ปี ซึ่งอาจแพร่
เชื้อสู่ผู้อื่นได้

จากการรับเชือ้ ที่อยู่ใน
ละอองเสมหะ น�ำ้ มูก
น�้ำลายของผู้ป่วย
ผ่านทางการหายใจ
จากการไอ จาม
(Droplets transmission)
หรือการสัมผัสสารคัด
หลั่งน�้ำมูก น�้ำลาย ของ
ผู้ป่วย (Direct contact)
หรือจากการได้รับเชื้อ
จากแม่ขณะตัง้ ครรภ์

2 วัน ก่อนที่ผู้ป่วยจะ
แสดงอาการ จนถึงวัน
ที่ 5 หลังต่อมน�้ำลาย
บวมโต

จากการหายใจเอา
ละอองฝอยที่มเี ชื้อซึ่งอยู่
ในล�ำคอและน�ำ้ ลายของ
ผู้ป่วยที่ไอ หรือจามออก
มา (Airborne or droplets
transmission) และการ
สัมผัสกับน�้ำลายของ
ผู้ป่วย เช่น การใช้ภาชนะ
ร่วมกัน (Direct contact)

โรค/ เชื้อสาเหตุ
โรคไข้สมอง
อักเสบเจอี
(Japanese
encephalitis)
เชื้อไวรัส
Japanese B
encephalitis
virus

โรคมะเร็ง
ปากมดลูก/
(Cervical cancer)
เชื้อไวรัส
Human
papillomavirus:
HPV
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ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ (Inapparent
infection) ในรายที่รุนแรงจะเป็น
สมองอักเสบ โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อย
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1-6 วัน
ต่อมาเริ่มมีอาการระคายเคืองของ
เยื่อหุ้มสมอง มีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับความรู้สกึ ตัว ซึม คอแข็ง
หลังแข็ง มีอาการเกร็งชักกระตุก
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจะเสียชีวติ
ประมาณวันที่ 7-9 ถ้าพ้นระยะนี้
จะผ่านเข้าระยะฟื้นตัว ผู้ป่วยที่หาย
แล้วประมาณร้อยละ 60 จะมีความ
พิการเหลืออยู่ เช่น อัมพาตแบบ
แข็งเกร็งของแขนขา พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง สติปัญญาเสื่อม จึงเป็น
โรคที่มีความส�ำคัญทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

ประมาณ 2-15 วัน
หลังจากถูกยุงที่มี
เชื้อกัด

เชื้อโรคที่เป็นระยะ
ติดต่อจะเกิดขึ้นใน
ผู้ป่วยช่วงที่เริ่มมี
อาการจนถึงวันที่ 5
ของการเกิดโรค
เมื่อยุงมากัดและดูด
เลือดจากผู้ป่วยแล้ว
เชื้อโรคจึงจะพัฒนา
เป็นระยะติดต่อในยุง
ใช้เวลาประมาณ
8-11 วัน และพร้อมที่
จะถ่ายทอดเชื้อโรคไป
ยังคนต่อไป

ติดต่อจากการถูก
ยุงร�ำคาญ Culex
tritaeniorhynchus
ที่ติดเชื้อกัด โดยยุงรับ
เชื้อจากสัตว์ท่เี ป็นแหล่ง
รังโรค โดยมีหมูที่เป็น
แหล่งรังโรคที่ส�ำคัญ
และมีนกบางชนิดที่อยู่
ในวงจรการแพร่กระจาย
ของไวรัสด้วย

การติดเชื้อ HPV
ตลอดเวลาที่ติดเชื้อ
ในระยะแฝงใช้เวลา Human papillomavirus
อย่างน้อย 20 ปี
ที่อวัยวะสืบพันธุ์
ในการพัฒนาไปสู่
รอยโรคก่อนมะเร็ง
ปากมดลูก ซึ่งช่วง
เวลาของการติดเชือ้
ระยะแฝงระหว่าง
การติดเชื้อคงอยู่
นาน (Persistent
HPV infection) และ
พัฒนาไปเป็น Low
grade cervical
dysplasia จะใช้
เวลาประมาณ 5 ปี
และระหว่าง Low
grade lesions ไป
สู่ Invasive cancer
จะใช้เวลาประมาณ
15 ปี

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(Sexually transmission)
เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ที่มีเชื้อเอชพีวที ี่อวัยวะ
สืบพันธุ์ นอกจากนี้ยัง
สามารถถ่ายทอดเชื้อ
จากแม่สู่ลูกขณะคลอด
ท�ำให้เกิดโรคหูดในเด็ก
ทารก เช่น หูดในกล่อง
เสียง

ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการและ
หายได้เอง มีเพียงส่วนน้อยที่การติด
เชื้อคงอยู่นาน (Persistent infection)
และพัฒนาไปสู่รอยโรคก่อนมะเร็ง
ปากมดลูก (Cervical intraepithelial
neoplasia: CIN) หรือก่อนเป็นมะเร็ง
ในที่สุด
 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ในระยะแรก
มักไม่พบอาการผิดปกติ แต่มีความ
ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุปากมดลูกที่
สามารถตรวจพบได้จากการตรวจ
คัดกรองมะเร็งด้วยวิธี Pap smear
หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
เซลล์ผิดปกติดังกล่าวจะกลายเป็น
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม อาการ
ที่พบ คือ มีเลือดออกผิดปกติทางช่อง
คลอด เช่น เลือดออกกะปริบกะปรอย
เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มีตกขาว
ปนเลือด เป็นต้น และมีอาการขาบวม
ปวดหลัง ก้นกบและต้นขา ปัสสาวะ
หรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น
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โรค/ เชื้อสาเหตุ

อาการและอาการแสดง

ระยะฟักตัว

ระยะติดต่อ

การถ่ายทอดโรค



ผู้ป่วยมักมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ คัดจมูก
น�้ำมูกไหล ปวดเมื่อยตามตัว บางราย
อาจมีอาการถ่ายเหลว อาเจียน
 ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยได้แก่ ปอด
ติดเชื้อ หูชนั้ กลางติดเชื้อ ไซนัสอักเสบ
รวมถึงอาจท�ำให้อาการทางคลินิกเดิม
เลวลง เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว หอบ
หืด และเบาหวาน
 นอกจากนี้อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่
พบได้ไม่บ่อยทางระบบประสาท ได้แก่
สมองอักเสบ หรืออาจพบกลุ่มอาการ
Gullian-Barre Syndrome ได้

ระยะฟักตัว
2-7 วัน แล้วแต่
สายพันธุ์ของไวรัส

ตั้งแต่ 1 วัน ก่อนเริ่มมี
อาการจนถึงประมาณ
5 วัน หลังเริ่มมี
อาการ

การหายใจเอาละออง
ฝอยที่มีเชื้อซึ่งผู้ป่วยไอ
หรือจามออกมา
(Droplets transmission)
หรือการสัมผัสโดยตรง
กับสารคัดหลั่งของทาง
เดินหายใจ และมาสัมผัส
กับเยื่อบุตา จมูก หรือ
ปาก

โรคติดเชื้อ
ฮิโมฟิลุส
อินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี
(Haemophilus
influenzae type
b disease (Hib))
เชื้อแบคทีเรีย
Haemophilus
influenzae
type b

อาการและอาการแสดงตามระบบ หรือ
อวัยวะที่เชือ้ ฮิบ เข้าไปก่อโรค โดยโรคที่
พบบ่อย ได้แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคปอดอักเสบ ภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด
โรคข้ออักเสบ และโรคหูชนั้ กลางอักเสบ
ทั้งนี้อาการของโรคต่างๆ มักไม่ต่างจาก
การติดเชื้อแบคทีเรียอื่น ดังนี้
 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
มักมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน
ซึม คอแข็ง เด็กที่รอดชีวิตมักมีความ
พิการทางระบบประสาท หรือมีภาวะ
หูหนวกตามมา
 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยมี
อาการไข้สูง ซึมลง เบื่ออาหาร อาจ
เกิดอาการช๊อคจากการติดเชื้อ
 โรคปอดอักเสบจากเชื้อฮิบ ผู้ป่วยมี
อาการมีไข้ ไอมีเสมหะ หายใจหอบ
เหนื่อย ซึม เป็นต้น

2-4 วัน

ตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ
ในจมูกหรือล�ำคอ
ซึ่งอาจตรวจพบได้
แม้ว่าจะไม่มนี �้ำมูก
แล้วก็ตาม

การหายใจเอาละออง
ฝอยที่มีเชื้อซึ่งอยู่ใน
ล�ำคอและน�ำ้ ลายของ
ผู้ป่วยที่ไอ หรือจามออก
มา (Droplets transmission)
หรือโดยการสัมผัส
โดยตรงกับสาร คัดหลั่ง
ของทางเดินหายใจ

โรคอุจจาระร่วง
จากไวรัสโรต้า
(Rotavirus
diarrhea)
เชื้อไวรัส
Rotavirus

โรคจากไวรัสโรต้ามักเกิดในทารกและ
เด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี โดยท�ำให้เกิด
อาการท้องเสีย อาเจียน เกิดภาวะขาด
สารน�้ำและเกลือแร่ บางรายอาจมี
อาการปวดท้องและไข้ อาการท้องเสีย
ส่วนใหญ่มลี ักษณะถ่ายเหลวเป็นน�้ำ
อาจมีมูกปนได้บ้างแต่ไม่มเี ลือดปน
เกิดภาวะขาดสารน�้ำ ลักษณะของ
อุจจาระอาจมีกลิ่นเปรี้ยว เพราะไวรัส
ท�ำลายเซลล์ชนั้ บนของเยื่อบุล�ำไส้เล็ก
ซึ่งท�ำหน้าที่ผลิตแลคเตส (Lactase)
ที่เป็นเอนไซม์ย่อยน�้ำตาลแลคโตสในนม
ดังนั้นเมื่อเด็กขับถ่ายนมที่มีแลคโตสที่ไม่
ย่อยออกมาจะมีสภาพอุจจาระเป็นกรด
และท�ำให้อุจจาระเหลวเป็นน�้ำ เด็กที่มี
อาการรุนแรง อาจมีภาวะขาดน�้ำจนเกิด
ภาวะช็อคและเสียชีวิตได้

ภายใน
24-72 ชั่วโมง

ผู้ป่วยสามารถขับเชื้อ
ไวรัสโรต้าออกมา
กับอุจจาระได้นาน
ประมาณ 8 วันหลัง
ติดเชื้อ และอาจขับ
ออกมาได้นานถึง
30 วัน ในผู้ท่มี ี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เชื้อไวรัสโรต้าที่ถูกขับ
ออกมากับอุจจาระของ
ผู้ป่วย จะถ่ายทอดไปยัง
บุคคลอื่นโดยการรับเชื้อ
ที่เข้าทางปาก
(Fecal-oral transmission)
บางครั้งพบไวรัสอยู่
ตามผิวสัมผัสของเล่น
เมื่อเด็กหยิบเข้าปากอาจ
ติดเชื้อ รวมถึงอาจ
ติดเชื้อผ่านการสัมผัส
ใกล้ชิดได้ด้วย

โรคไข้หวัดใหญ่
(Influenza)
เชื้อไวรัส
Influenza virus
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3. วัคซีนที่ใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้กำ� หนดวัคซีนพืน้ ฐานทีป่ ระชาชนทุกคนควรได้รบั โดยเน้นวัคซีนป้องกันโรคทีเ่ ป็น
ปัญหาส�ำคัญ ซึง่ ในปัจจุบนั ประกอบด้วยวัคซีนวัณโรค (BCG) ตับอักเสบบี (HB) คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
(DTP-HB) คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) โปลิโอ(OPV/ IPV) หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ไข้สมองอักเสบ
เจอี (LAJE) คอตีบ-บาดทะยัก (dT) มะเร็งปากมดลูก (HPV) และไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โดยกระทรวงสาธารณสุข
จัดระบบบริการเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายในประเทศทุกคนได้รบั วัคซีนตามทีก่ ำ� หนด และให้สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐเป็นหน่วยบริการหลัก ดังมีรายละเอียดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องวัคซีนแต่ละชนิด รวมทัง้ ขนาดและวิธกี ารใช้
ในตารางที่ 2.3 และภาพแสดงตัวอย่างของวัคซีนแต่ละชนิด ดังภาพที่ 2.1-2.14
นอกจากนี้ยังมีวัคซีนที่ได้รับค�ำแนะน�ำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้น�ำมาใช้ใน
อนาคตอันใกล้ เช่น วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib) วัคซีนป้องกัน
อุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า (RV) รวมถึงได้รเิ ริม่ ให้ขยายขอบเขตการให้บริการวัคซีนไปยังประชาชนกลุม่ วัยผูใ้ หญ่
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคที่ ค รอบคลุ ม ชนิ ด ของวั ค ซี น มากขึ้ น เช่ น
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ในหญิงตัง้ ครรภ์ วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในบุคลากร
ทางการแพทย์ และคอตีบ-บาดทะยัก (dT) เข็มกระตุ้นในวัยผู้ใหญ่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.4
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ภาพตัวอย่างวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
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ภาพที่ 2.1 วัคซีนป้องกันวัณโรค
(BCG vaccine)

ภาพที่ 2.2 วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
(HB)

ภาพที่ 2.3 วัคซีนรวม คอตีบบาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบบี (DTwP-HB)

ภาพที่ 2.4 วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน
(DTwP)

ภาพที่ 2.5 วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก ส�ำหรับเด็กโต
และผู้ใหญ่ (dT)

ภาพที่ 2.6 วัคซีนรวมหัด-คางทูมหัดเยอรมัน (MMR)

ภาพที่ 2.7 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์จาก
เซลล์เพาะเลี้ยง
(LAJE-CD-JEVAX)

ภาพที่ 2.8 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
ชนิด Chimeric
(LAJE-Thaijev)

ภาพที่ 2.9 วัคซีนโปลิโอชนิด
รับประทาน (OPV)

ภาพที่ 2.10 วัคซีนโรต้า (RV)

ภาพที่ 2.11 วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

ภาพที่ 2.12 วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ชนิดห้าสายพันธุ์
(Pentalent RV)
ชนิดสองสายพันธุ์
(Bivalent HPV)
ชนิดสี่สายพันธุ์
(Quadrivalent HPV)

ภาพที่ 2.13 วัคซีนรวม คอตีบบาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบบี-ฮิบ
(DTwP-HB-Hib)

ภาพที่ 2.14 วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(Influenza vaccine)
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ชนิดผงแห้ง
 BCG ของ
สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย
(QSMI) บรรจุ
ขวดละ 10 โด๊ส

ขนาดบรรจุ
BCG ของ QSMI
ใช้ขนาด 0.1 มล.
 ฉีดเข้าในหนัง
(ID) บริเวณ
ต้นแขนส่วนบน
ต�่ำกว่าหัวไหล่


ขนาดและวิธีใช้
เด็กแรกเกิด
รวมทั้งทารก
ที่เกิดจาก
มารดาติดเชื้อ
HIV



บุคคล/ อายุที่
ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่:
เป็นฝีในชัน้ ใต้
ผิวหนัง ต่อม
น�้ำเหลืองโต
เฉพาะที่ และ
Osteitis
 ปฏิกิริยา
ทั่วร่างกาย:
Disseminated
fatal infection


ปฏิกิริยาจาก
การได้รับวัคซีน
ห้ามฉีด BCG ใน
1) ผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง
รวมถึงผู้ท่ไี ด้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน เช่น
สเตียรอยด์ ยกเว้น
ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ถ้าไม่ได้รับวัคซีน
เมื่อแรกเกิดสามารถ
ให้วัคซีนได้ถ้ายัง
ไม่มีอาการ
2) หญิงตัง้ ครรภ์
3) ผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน
4) มีแผลติดเชื้อ หรือ
แผลไฟไหม้บริเวณ
ที่จะฉีด

ข้อควรระวัง/ ข้อห้าม
ความต้านทานต่อ
เชื้อวัณโรคจะเกิดเต็มที่
ประมาณ 2 เดือน
หลังได้รับวัคซีน
 มีประสิทธิภาพดีต่อ
การป้องกันวัณโรค
ระยะแรกในเด็ก
โดยเฉพาะวัณโรค
เยื่อหุ้มสมอง
(TB meningitis) และ
วัณโรคชนิดแพร่กระจาย
(Miliary TB) สามารถ
ป้องกันได้สูงถึงร้อยละ
52-100 และป้องกัน
วัณโรคปอดในผู้ใหญ่
ได้แตกต่างกัน
ร้อยละ 0-80


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

วัคซีนที่ยังไม่ผสม ควร
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C หรือช่องแช่แข็ง
(ตัวท�ำละลายห้ามเก็บ
ในช่องแช่แข็ง เพราะจะ
ท�ำให้แตกได้)
 ไม่ควรให้ถูกแสง
เพราะจะท�ำให้เสื่อม
สภาพเร็ว
 BCG ของ QSMI
ผสมแล้วควรใช้ให้หมด
ภายใน 2 ชั่วโมง
 ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน ที่มี
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C
และป้องกันแสง
ตลอดเวลา


การเก็บวัคซีน

หมายเหตุ หลังฉีด 1-2 วัน รอยนูนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะหายไป ท�ำให้มองไม่เห็นจุดฉีดวัคซีน แต่จะมีปฏิกิริยาของวัคซีนที่อาจเป็นตุ่มนูน (Induration) อยู่ใต้ผิวหนัง
สังเกตไม่พบรอย แต่คล�ำได้ ต่อมา 2-3 สัปดาห์ บริเวณที่ฉีดวัคซีนจะเป็นรอยนูนแดง (Bluish-red pustule) โตขึ้นช้าๆ กลายเป็นฝีเม็ดเล็กและมีหัวหนอง
ขนาดประมาณ 5-15 มม. จากนั้นจะเริ่มแตกเป็นแผลที่มีขอบรอบๆ ตรงกลางของรอยนูนแดงจะนุ่มลง แผลจะเป็นๆ หายๆ ระยะนี้ใช้เวลา 3-4 สัปดาห์
ในสัปดาห์ท่ี 6-10 ขอบจะเริ่มหลุดลอก กลายเป็นแผลเป็นแบนๆ ขนาด 3-7 มม. บางรายแผลอักเสบที่เกิดขึ้นอาจเป็นอยู่นาน 3 เดือน

บีซีจี
(BCG)
: แบคทีเรีย
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

วัคซีน/ ประเภทของ
วัคซีน

ตารางที่ 2.3 รายละเอียดของวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
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ตับอักเสบบี
(HB):
ไวรัสเชื้อตาย
(Recombinant
DNA vaccine)

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดน�้ำ
1 มล./ขวด
(2 โด๊ส/ขวด)

ขนาดบรรจุ

0.5 มล.
ในเด็ก
 ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)



ขนาดและ
วิธีใช้
เด็กแรกเกิดทุกคน
ให้ครั้งที่ 1 ภายใน
24 ชั่วโมงหลังคลอด
ครั้งต่อๆ ไป ให้
วัคซีนรวม DTP-HB
 กรณีที่มารดาเป็น
ผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีเรื้อรัง
(โดยเฉพาะถ้าพบ
HBeAg เป็นบวก)
ทารกควรได้รับ
Hepatitis B
Immunoglobulin
(HBIG) ร่วมกับ
วัคซีน ถ้าไม่มี HBIG
ควรให้วัคซีน
เร็วที่สุดภายใน
12 ชั่วโมงหลังคลอด
และเมื่อเด็กอายุ
ครบ 1 เดือน
หลังจากนั้นให้
วัคซีนรวม DTP-HB
ที่อายุ 2, 4, 6 เดือน


บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้
 ปฏิกิริยาแพ้: Anaphylaxis


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
กรณีที่ 1 มารดาไม่เป็น
ผู้ติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี
เรื้อรัง และทารกแรกเกิด
มีน�้ำหนักน้อยกว่า
2,000 กรัม ให้วัคซีนเข็ม
แรกเมื่อเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและอายุ
1-2 เดือนขึ้นไป หรือ
น�้ำหนักตัว > 2,000 กรัม
 กรณีที่ 2 มารดาเป็น
ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
เรื้อรัง หรือไม่ทราบผล
เลือด ให้ฉดี วัคซีนทันที
หลังคลอดภายใน
12 ชั่วโมง และให้ฉดี เข็มที่
2 เมื่ออายุ 1 เดือน
โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็ม
แรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์
จากนั้นฉีดวัคซีน DTP-HB
ตามก�ำหนด


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
ภูมิคุ้มกันโรคจะเกิดขึ้น
ถึงระดับที่ป้องกันโรคได้
หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
วัคซีนเข็มที่ 3 ถือเป็น
การกระตุ้นให้ภูมคิ ุ้มกัน
โรคสูงขึ้น และมีภูมิคุ้มกัน
ที่ป้องกันโรคได้ร้อยละ
90-95
 การให้วัคซีนชนิด
Recombinant อย่างเดียว
ในทารกที่คลอดจาก
มารดาที่เป็นผู้ตดิ เชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีเรือ้ รังชนิด
แพร่โรคได้สูง (HBeAg
เป็นบวก) สามารถป้องกัน
การติดเชื้อได้ถงึ
ร้อยละ 93 และถ้าให้
ร่วมกับ HBIG จะป้องกันได้
ร้อยละ 98


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ควรเก็บไว้ที่อณ
ุ หภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C
และห้ามเก็บใน
ช่องแช่แข็ง เพราะ
วัคซีนจะเสื่อม
คุณภาพทันทีเมื่อ
แข็งตัว
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


การเก็บวัคซีน
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คอตีบบาดทะยักไอกรนตับอักเสบบี
(DTwP-HB):
ท็อกซอยด์
แบคทีเรียและ
ไวรัสเชื้อตาย

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดน�้ำ
5 มล./ขวด
(10 โด๊ส/ขวด)

ขนาดบรรจุ





0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

ขนาดและ
วิธีใช้


เด็กทุกคน
ครั้งที่ 1
อายุ 2 เดือน
 ครั้งที่ 2
อายุ 4 เดือน
 ครั้งที่ 3
อายุ 6 เดือน


บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด เกิดขึ้นภายใน
3-4 ชั่วโมง หลังฉีดและเป็นนาน
ไม่เกิน 2 วัน
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้ ร้องกวน
ชัก ซึม คลื่นไส้
อาเจียน Encephalopathy Hypotonic
Hyporesponsive Episode: HHE
(ตัวอ่อนปวกเปียกไม่ตอบสนอง)
 ปฏิกิริยาแพ้: Anaphylaxis และ
ปฏิกิริยาแบบ Arthus-like reaction
คือ บวมแดงเฉพาะที่อย่างมาก
ซึ่งเกิดจากวัคซีนบาดทะยัก แต่เกิด
ได้น้อย เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มัก
ใช้ในเด็กเล็ก ซึ่งมักไม่ได้รับวัคซีน
บาดทะยักซ�ำ้ บ่อยๆ


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ไม่ให้ในเด็กอายุมากกว่า
7 ปี และผู้ใหญ่
 ไม่ควรฉีดในเด็กที่ก�ำลัง
ป่วยเฉียบพลัน หรือก�ำลัง
มีไข้สูง
 ข้อห้ามของการฉีดวัคซีน
ไอกรนทัง้ แบบ Whole cell
(DTwP-HB) และ Acellular
(DTaP-HB) คือการเกิด
ภาวะ Encephalopathy
ภายใน 7 วัน หลังฉีด
DTP-HB หรือ DTP
แต่ถ้าเป็นปฏิกริ ิยา
รูปแบบอื่น เช่น ไข้สูง ชัก
HHE ร้องไห้ไม่หยุด ไม่ใช่
ข้อห้าม และอาจพิจารณา
ใช้วัคซีนชนิดไร้เซลล์แทน
 ไม่ควรฉีด DTP-HB ใน
ผู้ป่วยที่มีโรคทางสมอง
เพราะวัคซีนไอกรนอาจไป
กระตุ้นอาการทางสมอง
ให้เลวลง หรือกระตุ้นให้
ชักได้


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
และบาดทะยัก จะเกิด
ประมาณ 2 สัปดาห์หลัง
ได้รับวัคซีนครั้งแรก
 ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
ภายหลังได้รับวัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของคอตีบ
3 ครั้ง เท่ากับ ร้อยละ 95
 ภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยัก
ภายหลังได้รับวัคซีน
ที่มีส่วนประกอบของ
บาดทะยัก 3 ครัง้ เท่ากับ
ร้อยละ 100
 ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคไอกรนภายหลัง
ได้รับวัคซีนที่มีส่วน
ประกอบของไอกรนครบ
3 ครั้ง เท่ากับร้อยละ 78
โดยภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ
ลดลง และมีภูมิคุ้มกัน
โดยรวมนานประมาณ 5 ปี
 ภูมค
ิ มุ้ กันต่อโรคตับอักเสบบี
เช่นเดียวกับวัคซีน HB


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

ควรเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้ามเก็บ
ในช่องแช่แข็ง
เพราะวัคซีนจะ
เสื่อมคุณภาพทันที
เมื่อแข็งตัว
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


การเก็บวัคซีน
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ชนิดน�้ำ
5 มล./ขวด
(10 โด๊ส/ขวด)

ชนิดน�้ำ
5 มล./ขวด
(10 โด๊ส/ขวด)

คอตีบบาดทะยัก
(dT):
ท็อกซอยด์

ขนาดบรรจุ

คอตีบบาดทะยักไอกรน
(DTwP):
ท็อกซอยด์และ
แบคทีเรียเชื้อ
ตาย

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน









0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

ขนาดและ
วิธีใช้

ฉีดในนักเรียน
ชั้น ป.6 ทุกคน
 ฉีดในหญิงมีครรภ์
3 ครั้ง ระยะห่าง
0, 1, 6 เดือน
 ฉีดกระตุ้นในผู้ใหญ่
ทุก 10 ปี


DTwP ใช้ฉดี กระตุ้น
ครั้งที่ 1 อายุ 18 เดือน
ครั้งที่ 2 อายุ 4 ปี

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ

ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวดบวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้ แต่พบได้
น้อย
 ปฏิกิริยาแพ้: Anaphylaxis และ
ปฏิกิริยาแบบ Arthus-like reaction
คือ บวมแดงเฉพาะที่อย่างมาก
พบได้บ่อย หากได้รับวัคซีน
บาดทะยัก มาหลายครัง้


ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้ ชัก ซึม
คลื่นไส้ อาเจียน Encephalopathy,
HHE
 ปฏิกิริยาแพ้: Anaphylaxis และ
ปฏิกิริยาแบบ Arthus-like reaction
คือ บวมแดงเฉพาะที่อย่างมาก


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน

ให้ระมัดระวังในผู้ท่เี คยมี
อาการของ Guillain-Barré
syndrome (GBS) ภายใน
6 สัปดาห์ ภายหลังได้รับ
วัคซีนที่มสี ่วนประกอบของ
Tetanus toxoid

ห้ามฉีด DTwP และ DTaP
ในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี
และผู้ใหญ่ เพราะอาจ
มีปฏิกิริยารุนแรงจาก
วัคซีนไอกรนและปริมาณ
แอนติเจนที่สูงของ คอตีบ
 หากมีไข้สูง ชัก หลังฉีด
DTwP เข็มก่อน ให้กนิ ยา
ลดไข้หลังฉีด
 ถ้ามีอาการทางสมอง
(Encephalopathy) ภายใน
7 วัน หลังฉีดวัคซีน ให้
งดการฉีดวัคซีนที่มีส่วน
ประกอบของไอกรน


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม



ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
และบาดทะยักจะเกิด
ประมาณ 2 สัปดาห์ หลัง
ได้รับวัคซีนครั้งแรก เมื่อ
ได้รับวัคซีนครบ 3 ครั้ง จะ
มีภูมิคุ้มกันต่อโรค คอตีบ
และบาดทะยักเท่ากับ
ร้อยละ 95 และ 100 ทัง้ นี้
ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
และบาดทะยัก จะอยู่นาน
ประมาณ 10 ปี จึงจ�ำเป็น
ต้องกระตุ้นซ�้ำ ทุก 10 ปี

ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
หลังได้รับวัคซีนคอตีบเข็ม
กระตุ้นครบ 2 ครัง้ เท่ากับ
ร้อยละ 98 และ ภูมคิ ุ้มกัน
ต่อโรคคอตีบจะอยู่นาน
เกิน 10 ปี
 ภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยัก
หลังได้วัคซีนเข็มกระตุ้น
ครบ 2 ครัง้ ภูมิคุ้มกันต่อ
โรคคอตีบจะอยู่นานเกิน
10 ปี
 ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคไอกรน ร้อยละ
75-90


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

ควรเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้าม
เก็บในช่องแช่แข็ง
เพราะวัคซีนจะ
เสื่อมคุณภาพทันที
เมื่อแข็งตัว
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


ควรเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้าม
เก็บในช่องแช่แข็ง
เพราะวัคซีนจะ
เสื่อมคุณภาพทันที
เมื่อแข็งตัว
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


การเก็บวัคซีน
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โปลิโอชนิด
รับประทาน
(OPV)
:ไวรัส
เชื้อเป็นอ่อน
ฤทธิ์ ทัยป์ 1, 3

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดน�้ำ
ขนาด 20
โด๊ส/ขวด

ขนาดบรรจุ

โดยการ
รับประทาน
ขนาดโด๊สละ
2-3 หยด
แล้วแต่
บริษัทผู้ผลิต

ขนาดและ
วิธีใช้
เด็กทุกคน
 ครั้งที่ 1
อายุ 2 เดือน
 ครั้งที่ 2
อายุ 4 เดือน
 ครั้งที่ 3
อายุ 6 เดือน
 ครั้งที่ 4
อายุ 18 เดือน
 ครั้งที่ 5
อายุ 4 ปี

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: วัคซีน OPV ท�ำให้
เกิดปฏิกิริยา หรือผลข้างเคียงน้อย
มาก
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ผู้ได้รับวัคซีน
OPV อาจเกิดอาการอัมพาตเหมือน
โปลิโอ (Vaccine-associated
paralytic poliomyelitis; VAPP)
แต่พบได้น้อยมาก กล่าวคือ
อาจพบในเด็กทีไ่ ด้รบั OPV ครัง้ แรก
ประมาณ 1 ราย ใน 1.4 ล้านโด๊ส และ
ลดลงเป็น 1 รายใน 27.2 ล้านโด๊ส
ในโด๊สถัดไป อย่างไรก็ดี ผู้ท่มี ี
ภูมิคุ้มกันต�่ำอาจมีโอกาสเกิด VAPP
ได้สูงกว่าเด็กปกติ


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ห้ามให้วัคซีน OPV แก่
ผู้ที่มีภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่อง หรือได้รับยา
ที่ท�ำให้มีภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่อง
 ห้ามให้วัคซีน OPV แก่เด็ก
ที่ผู้ใกล้ชิดในบ้านมีภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ
ได้รับยากดภูมคิ ุ้มกัน
 ไม่ควรให้ OPV ในหญิง
ตั้งครรภ์
 ไม่ให้ OPV ขณะยังอยู่ใน
โรงพยาบาล


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
วัคซีน OPV มีประสิทธิภาพสูง
ในการสร้างภูมคิ ุ้มกันโรค
ทั้งในเยื่อบุล�ำไส้ และ
ในกระแสเลือด โดยสร้าง
ภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ ที่เยื่อบุ
ล�ำคอและล�ำไส้ (Secretory
lgA) ท�ำให้ป้องกันไม่ให้เชื้อ
โปลิโอในธรรมชาติรุกล�้ำเข้า
สู่ร่างกายได้ จึงน�ำมาใช้ใน
การกวาดล้างโปลิโอ

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

ควรเก็บไว้ในช่อง
แช่แข็ง
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C
 ขวดที่เอาออกจาก
ช่องแช่แข็งแล้ว
ไม่ได้เปิดใช้สามารถ
Refreeze ได้
หาก VVM ยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใช้ได้


การเก็บวัคซีน
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โปลิโอชนิดฉีด
(IPV):
ไวรัสเชื้อตาย
ทัยป์ 1, 2, 3

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดน�้ำ
ขนาด 0.5
มล./ขวด
(1 โด๊ส/ขวด)
หรือ
5 มล./ขวด
(10 โด๊ส/ขวด)

ขนาดบรรจุ





0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

ขนาดและ
วิธีใช้
เด็กทุกคน
โดยให้ 1 ครัง้
เมื่ออายุ 4 เดือน

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวมแดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไม่ท�ำให้
เกิดอัมพาตเหมือนที่เกิดกับ OPV
เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อตาย
 ปฏิกิริยาแพ้: อาจเกิดอาการแพ้ใน
ผู้ได้รับวัคซีนที่แพ้ยาปฏิชีวนะที่เป็น
ส่วนประกอบของวัคซีน


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือได้รับยา
ที่ท�ำให้มีภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่อง ให้ใช้ IPV แทน
OPV ยกเว้นผู้ท่ตี ิดเชื้อ
เอชไอวี WHO แนะน�ำให้
ใช้ OPV ได้เหมือนเด็ก
ปกติ
 ในหญิงมีครรภ์ ถ้าจ�ำเป็น
ให้ใช้ IPV ได้
 ไม่ควรให้วัคซีน IPV ใน
ผู้ที่มีประวัตแิ พ้รุนแรง
(Anaphylaxis) ต่อยา
ปฏิชีวนะ Streptomycin,
Polymyxin B และ
Neomycin


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
หลังได้รับ 2 โด๊ส ผู้ได้รับ
วัคซีนมากกว่าร้อยละ 90
จะมีภูมิคุ้มกันในเลือดต่อ
เชื้อโปลิโอทัง้ 3 ทัยป์ และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99
เมื่อได้รับวัคซีน 3 โด๊ส
 ผู้ที่ได้รับ IPV จะมี
ภูมิคุ้มกันในล�ำคอและ
ล�ำไส้น้อย ดังนัน้ แม้จะได้
รับ IPV ครบและมีระดับ
ภูมิคุ้มกันในเลือดสูง
พอที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
อัมพาตหลังได้รับเชื้อ Wild
polio virus แต่ไม่สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อในล�ำไส้
ได้ เชื้อจึงสามารถเพิ่ม
จ�ำนวนในล�ำคอและล�ำไส้
และขับออกมากับอุจจาระ
และแพร่เชื้อไปยังผู้อ่นื ได้


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ควรเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้าม
เก็บในช่องแช่แข็ง
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


การเก็บวัคซีน
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หัด-คางทูมหัดเยอรมัน
(MMR)
หรือ หัดหัดเยอรมัน (MR):
ไวรัสเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดผงแห้ง
 MMR
ขวดละ
1 โด๊ส
ผสมด้วย
น�้ำยา
ท�ำละลาย
0.5 มล.
 MR
ขวดละ
10 โด๊ส
ผสมด้วย
น�้ำยา
ท�ำละลาย
5 มล.

ขนาดบรรจุ





0.5 มล.
ฉีดเข้าใต้
หนัง (SC)

ขนาดและ
วิธีใช้
ให้ MMR แก่เด็กทุกคน
ครั้งที่ 1 อายุ 9 เดือน
ครัง้ ที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้ 5-12 วัน
หลังฉีด ผื่น อาจพบภาวะเกล็ดเลือด
ต�่ำ ต่อมน�้ำเหลืองโต ต่อมน�้ำลาย
อักเสบ และอาการทางสมอง
(Encephalitis หรือ Encephalopathy)
 ปฏิกิริยาแพ้: พบได้น้อยและมัก
ไม่รุนแรง อาจพบผื่นลมพิษตรง
ต�ำแหน่งที่ฉีด ซึ่งอาจเกิดจาก
การแพ้ Neomycin หรือ Gelatin


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ไม่ควรฉีดในหญิงมีครรภ์
เพราะอาจเกิดอันตราย
ต่อทารกในครรภ์ได้
 ไม่ควรฉีดในผู้ป่วยที่
มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
อย่างมากจากทุกสาเหตุ
ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่องแต่ก�ำเนิดชนิด
B cell defect, Compliment
deficiency, Phagocytic
dysfunction และผู้ท่ี
ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
น้อยหรือปานกลาง
สามารถให้วัคซีนได้
 ไม่ควรฉีดในผู้ที่มีประวัติ
แพ้ Neomycin แบบ
Anaphylaxis


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
การฉีดวัคซีน MMR เมื่ออายุ
9 เดือน จะมีภูมิคุ้มกันต่อ
โรคหัด โรคคางทูมและ
โรคหัดเยอรมัน ร้อยละ
85-95, 63-95 และ 96-99
ตามล�ำดับ

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

วัคซีน MMR ผงแห้ง
ควรเก็บไว้ใน
อุณหภูมิ +2 ถึง
+8๐C หรือในช่อง
แช่แข็ง และป้องกัน
แสง
 น�้ำยาท�ำละลายควร
เก็บไว้ใน +2 ถึง
+8 ๐C หรือ
อุณหภูมิห้อง
ห้ามแช่แข็ง
 ก่อนให้บริการต้อง
น�ำน�้ำยาท�ำละลาย
ไปเก็บในอุณหภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
ผสมแล้วต้องใช้
ภายใน 6 ชั่วโมง
โดยเก็บไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และป้องกันแสง


การเก็บวัคซีน
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ไข้สมองอักเสบ
เจอี (LAJE):
ไวรัสเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดผง
แห้ง ขนาด
1 โด๊ส/ขวด
ผสมด้วย
น�้ำยาละลาย
0.5 มล.
หรือ ผงแห้ง
ขนาด
4 โด๊ส/ขวด
(น�ำ้ ยาละลาย
2 มล.)

ขนาดบรรจุ

0.5 มล.
 ฉีดเข้าใต้
หนัง (SC)



ขนาดและ
วิธีใช้
เด็กทุกคน
ครั้งที่ 1 อายุ 1 ปี
ครัง้ ที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้ ผื่น
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ห้ามฉีดวัคซีนเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่องจากสาเหตุต่างๆ
หญิงตั้งครรภ์และสตรีอยู่ใน
ระหว่างให้นมบุตร

ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม

THAIJEV® หรือ IMOJEV หลัง
ฉีดเข็มแรกในผู้ใหญ่และเด็ก
มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นร้อยละ
99.1 และ 96 ตามล�ำดับ ใน
ผู้ใหญ่หลังจากฉีดวัคซีน 5 ปี
ยังคงมีภูมิคุ้มกันร้อยละ 93
แต่ ในเด็ก 1 ปี หลังฉีดวัคซีน
มีภูมิคุ้มกันร้อยละ 84 จึง
แนะน�ำให้ฉดี กระตุ้นในเด็ก
อีก 1 ครัง้ หลังฉีดวัคซีนครัง้
แรก 1-2 ปี เพื่อให้ภูมคิ ุ้มกัน
ขึ้นสูงและสามารถป้องกัน
โรคได้นาน

CD-JE VAX® หลังฉีดครัง้ แรก
มีภมู คิ มุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 89.3
และร้อยละ 95 ที่ 30 วัน
และที่ 90 วันตามล�ำดับ
หลังฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2
ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นร้อยละ 100
เนื่องจากการได้รับวัคซีน
2 ครั้ง ในเด็ก ภูมคิ ุ้มกัน
จะขึ้นสูงและอยู่นาน
ประเทศไทยจึงแนะน�ำให้ฉีด
วัคซีนนี้ 2 ครั้ง

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ควรเก็บไว้ที่อณ
ุ หภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C และ
ป้องกันแสง
 เปิดแล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C
 น�้ำยาท�ำละลายควร
เก็บไว้ใน +2 ถึง +8 ๐C
หรืออุณหภูมหิ ้อง
ห้ามแช่แข็ง
 ก่อนให้บริการต้อง
น�ำน�้ำยาท�ำละลาย
ไปเก็บในอุณหภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C อย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง
ผสมแล้วต้องใช้
ภายใน 6 ชั่วโมง
โดยเก็บไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และป้องกันแสง


การเก็บวัคซีน
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ขนาดบรรจุ

มะเร็งปากมดลูก ชนิดน�้ำ
(HPV):
 Prefilled
ไวรัสเชื้อตาย
syringe
สายพันธุ์ 16,
ขนาด
18 หรือ 6, 11,
0.5 มล.
16, 18
 ขนาด
0.5 มล./ขวด
(1โด๊ส/ขวด)

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน





0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

ขนาดและ
วิธีใช้
เด็กหญิงชั้น ป.5
ทุกคน ควรได้รับวัคซีน
2 ครั้ง ห่างกัน
อย่างน้อย 6 เดือน

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้ คลื่นไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีรายงานการ
เกิดอาการเป็นลมหมู่ ในวัยรุ่นหญิง
ที่ได้รับวัคซีนพร้อมกันหลายคน
ซึ่งนับเป็น Psychological reaction
ที่พบได้บ่อยในการให้วัคซีนในวัยรุ่น
 ปฏิกิริยาแพ้: Anaphylaxis


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ห้ามฉีดในผู้ท่เี คยมีอาการ
แพ้วัคซีน HPV แบบ
Severe allergic reaction
 หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนใน
หญิงตั้งครรภ์


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
วัคซีนมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการเกิดเซลล์ผิดปกติ
ที่สัมพันธ์กับเชื้อสายพันธุ์ 16
หรือ 18 ระดับ CIN 2 ขึ้นไป
ร้อยละ 98

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

ควรเก็บไว้ที่อณ
ุ หภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C และ
ป้องกันแสงห้าม
เก็บในช่องแช่แข็ง
 เปิดแล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


การเก็บวัคซีน
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ชนิดน�้ำ
 Prefilled
syringe
ขนาด
0.5 มล.
 ขนาด
2 มล./ขวด
(4 โด๊ส/ขวด)
 ขนาด
0.5 มล./ขวด
(1 โด๊ส/ขวด)

ขนาดบรรจุ

เด็กที่อายุ
ต�่ำกว่า
3 ปี
0.25 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM) หาก
เป็นเด็ก
อายุต�่ำ
กว่า 9 ปี
ที่ไม่เคยได้
รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่
ให้ฉดี วัคซีน
2 ครั้ง
ห่างกัน
อย่างน้อย
1-2 เดือน
หลังจาก
นั้นให้ฉีด
ปีละ 1 ครัง้
 ผู้ใหญ่
0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM) ทุกปี



ขนาดและ
วิธีใช้
เด็กทุกคน
อายุระหว่าง
6 เดือน ถึง 2 ปี
 ผู้ใหญ่ ที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ได้มาก หรือเสี่ยง
ที่จะมีอาการป่วย
รุนแรงจาก ไข้หวัด
ใหญ่***


บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
ต�ำแหน่งที่ฉีด-ปฏิกิริยา
 ทั่วร่างกาย: ไข้ต�่ำ ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ คัน
ตามร่างกาย
 ปฏิกิริยาแพ้: Anaphylaxis


ปฏิกิริยาจากการได้รับวัคซีน
ห้ามฉีดในผู้ท่มี ีประวัติแพ้
ส่วนประกอบของวัคซีน
หรือแพ้ไข่ไก่ อย่างรุนแรง
 ให้ระมัดระวังในผู้ที่เคยมี
อาการของ Guillain-Barré
syndrome (GBS) ภายใน
6 สัปดาห์ ภายหลังได้รับ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นใน
เวลา 7-14 วัน โดยจะมี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่จากสายพันธุ์ใน
วัคซีนได้ ร้อยละ 70-90

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
เก็บที่อุณหภูมิ +2
ถึง +8 ๐C และ
ป้องกันแสง ห้าม
เก็บในช่องแช่แข็ง
 เปิดแล้วควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C


การเก็บวัคซีน

*** กลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้ ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1) บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก ได้แก่ แพทย์
พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ท�ำงาน ในหอผู้ป่วย และตึกผู้ป่วยนอก รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท�ำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครท�ำลายซากสัตว์ปกี และสัตว์อนื่ ทีส่ งสัยติดเชือ้ ไข้หวัดนก และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2) หญิงตัง้ ครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึน้ ไป 3) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน
4) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ�ำบัด และเบาหวาน 5) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกคน 6) ผู้พิการทางสมองที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7) ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ตดิ เชื้อ HIV ที่มีอาการ) 8) โรคอ้วน (น�ำ้ หนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ไข้หวัดใหญ่***
(Influenza
vaccine):
ไวรัสเชื้อตาย

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน
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โรต้า
(RV):
ไวรัสเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์

คอตีบบาดทะยักไอกรนตับอักเสบบีฮิบ(DTwPHB-Hib):
ท็อกซอยด์
แบคทีเรียและ
ไวรัสเชื้อตาย

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดน�้ำ
ขนาด
1 โด๊ส/หลอด

ชนิดน�้ำ
ขนาด
5 มล./ขวด
(10 โด๊ส/ขวด)

ขนาดบรรจุ

0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

เด็กทุกคน
 ครั้งที่ 1 อายุ 2 เดือน
 ครั้งที่ 2 อายุ 4 เดือน
 ครั้งที่ 3 อายุ 6 เดือน

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ

รับประทาน เด็กทุกคน
โด๊สละ
 Rotarix:
1.5-2.0 มล. ครัง้ ที่ 1 อายุ 2 เดือน
แล้วแต่
ครั้งที่ 2 อายุ 4 เดือน
บริษทั ผูผ้ ลิต  Rotateq:
ครั้งที่ 1 อายุ 2 เดือน
ครั้งที่ 2 อายุ 4 เดือน
ครั้งที่ 3 อายุ 6 เดือน





ขนาดและ
วิธีใช้
ปฏิกิริยาที่เกิดเหมือนที่
เกิดได้กับวัคซีน DTwPHB ปฏิกิรยิ าที่เกิดจาก
วัคซีน Hib พบน้อยและ
อาการ ไม่รุนแรง เช่น
ปวด บวมแดงบริเวณที่
ฉีด ไข้ เป็นต้น

ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ไม่มี
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย:
ไข้ต�่ำ ท้องเสียแบบไม่
รุนแรง อาเจียน เด็กมี
อาการงอแง มีรายงาน
ของการเกิดล�ำไส้กลืน
กัน (Intussusception)
แต่มีอุบัตกิ ารณ์ต�่ำ
 ปฏิกิริยาแพ้:
Anaphylaxis




ปฏิกิริยาจากการได้รับ
วัคซีน
ภูมิคุ้มกันที่เกิดต่อโรค
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
ตับอักเสบบี เหมือนกับ
ภูมิคุ้มกันที่เกิดหลังได้รับ
DTwP-HB
 ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคติด
เชื้อฮิบภายหลังฉีดครบ 3
ครั้ง นาน 1 เดือน เท่ากับ
ร้อยละ 98.5


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

เด็กที่มีอาการอาเจียนหลังได้รับ สามารถป้องกันโรคอุจจาระ
ร่วงรุนแรงได้ ร้อยละ 85–98
วัคซีน ไม่แนะน�ำให้วัคซีนซ�้ำ
แล้วแต่ประเทศทีท่ �ำการศึกษา
 ห้ามให้วัคซีนในเด็กที่มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเด็กที่
เคยเกิดภาวะล�ำไส้กลืนกันมา
ก่อน หรือเคยมีประวัติแพ้
ส่วนประกอบของวัคซีนโรต้า
รุนแรง
 หากเด็กมารับวัคซีนล่าช้าควร
ตรวจสอบอายุสูงสุดที่เด็ก
สามารถรับวัคซีนได้ หากมีอายุ
เกินกว่าที่ก�ำหนด ไม่ควรให้
วัคซีน เนื่องจากอาจเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดล�ำไส้กลืนกัน
 ควรให้วัคซีนอย่างระมัดระวังใน
เด็กที่มโี รคทางเดินอาหารเรือ้ รัง
หรือ Spina bifida หรือ Bladder
exstrophy


ห้ามฉีดในผู้ท่แี พ้ส่วนประกอบ
ของวัคซีน
 ข้อห้ามในการฉีดเหมือนกับ
วัคซีน DTwP-HB
 เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี
แม้ว่าเคยติดเชื้อฮิบชนิดรุนแรง
มาแล้ว ควรได้รับวัคซีน
เพราะการติดเชื้อตามธรรมชาติ
กระตุ้นภูมคิ ุ้มกันได้ไม่ดี
โดยแนะน�ำให้เริ่มฉีดหลังจาก
เป็นโรคติดเชื้อฮิบแล้ว 1 เดือน


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม

ตารางที่ 2.4 รายละเอียดของวัคซีนที่ก�ำลังจะน�ำมาใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ควรเก็บไว้ท่อี ุณหภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C และ
ป้องกันแสง ห้ามเก็บ
ในช่องแช่แข็ง

ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ
+2 ถึง +8 °C และ
ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เปิดแล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีนที่มี
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C


การเก็บวัคซีน
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คอตีบบาดทะยักไอกรนชนิด
ไร้เซลล์
(Tdap):
ท็อกซอยด์
และแบคทีเรีย
เชื้อตาย

วัคซีน/ประเภท
ของวัคซีน

ชนิดน�้ำ
ขนาด
0.5 มล./ขวด
(1 โด๊ส/ขวด)

ขนาดบรรจุ





0.5 มล.
ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ
(IM)

ขนาดและ
วิธีใช้
หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ควร
ได้รับวัคซีน Tdap 1 ครัง้
ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3
ก่อนคลอดอย่างน้อย
7 วัน

บุคคล/
อายุที่ควรได้รับ
ปฏิกิริยาที่เกิดเหมือนที่
เกิดได้กับวัคซีน dT
 ปฏิกิริยาเฉพาะที่: ปวด
บวม แดง ต�ำแหน่งที่ฉีด
 ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: ไข้
คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ศีรษะ อ่อนเพลีย ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ
 ปฏิกร
ิ ยิ าแพ้: Anaphylaxis
และปฏิกิริยาแบบ
Arthus-like reaction คือ
บวมแดงเฉพาะที่อย่าง
มาก พบได้บ่อย หากได้
รับวัคซีนบาดทะยักมา
หลายครั้ง


ปฏิกิริยาจากการได้รับ
วัคซีน
ห้ามให้ในผู้ที่เคยมีอาการแพ้
รุนแรงต่อส่วนประกอบของ
วัคซีน
 ห้ามให้ในผู้ที่เคยมีอาการทาง
ระบบประสาท เช่น ชัก หรือ
อาการผิดปกติของสมอง
ภายใน 7 วันหลังการได้รับ
วัคซีนที่มสี ่วนประกอบของ
ไอกรน


ข้อควรระวัง/
ข้อห้าม
ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
บาดทะยัก เหมือนกับวัคซีน
dT
 การให้วัคซีนป้องกัน ไอกรน
ในมารดามีประสิทธิผลใน
การป้องกันการเกิดโรคไอกรน
ในเด็กทารก ร้อยละ 91
 ภูมิคุ้มกันในหญิงตั้งครรภ์จะ
ลดลงในระยะ 1 ปี หลังได้
รับวัคซีนจนไม่เพียงพอที่จะ
ถ่ายทอดภูมไิ ปยังทารก
จึงต้องฉีดวัคซีน Tdap
ทุกการตั้งครรภ์


ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ
+2 ถึง +8 °C และ
ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เปิดแล้ว ควรเก็บ
ไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้อง
เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีนที่มี
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C


การเก็บวัคซีน

4. ก�ำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดให้มีบริการวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับในช่วงอายุที่เหมาะสม
ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยวัคซีน 10 ชนิด ได้แก่ 1) วัคซีนวัณโรค (BCG) 2) วัคซีนตับอักเสบบี (HB) 3) วัคซีน
รวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) 4) วัคซีนโปลิโอ (OPV) 5) วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
6) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) 7) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE) 8) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักไอกรน (DTP) 9) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) และ 10) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) โดยค�ำนึงถึงโอกาส
เสี่ยงในการเกิดโรค โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และความสามารถในการตอบสนองการกระตุ้นของวัคซีนใน
แต่ละวัย สรุปดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ตารางวัคซีนตามเกณฑ์ปกติ
อายุ
แรกเกิด

วัคซีนที่ให้

ข้อแนะน�ำ

BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)

ฉีดให้เด็กก่อนออกจาก
โรงพยาบาล

HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)

ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง
หลังคลอด

1 เดือน

HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)

เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่
เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

2 เดือน

DTP-HB1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักไอกรน-ตับอักเสบบี)

OPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
4 เดือน

DTP-HB2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักไอกรน-ตับอักเสบบี)
OPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
IPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)

6 เดือน

ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
ชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโอชนิด
รับประทาน 1 ครัง้

DTP-HB3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักไอกรน-ตับอักเสบบี)
OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)

9 เดือน

MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) หากไม่ได้ฉดี เมื่ออายุ 9 เดือน
ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด

1 ปี

LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์)

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน
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อายุ

วัคซีนที่ให้

1 ปี 6 เดือน

DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)

ข้อแนะน�ำ

OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
2 ปี 6 เดือน

LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)
MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)

4 ปี

DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)

7 ปี (ป.1)

MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)
LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์)
IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)

เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน
ไม่ครบตามเกณฑ์

dT (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)

1. ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่า
เคยได้รับเมื่อแรกเกิดและ
ไม่มีแผลเป็น
2. ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีอาการของโรคเอดส์

11 ปี (เฉพาะ
นักเรียน
หญิง ป.5)

HPV1 และ HPV2
(วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)

ระยะห่างระหว่างเข็ม
อย่างน้อย 6 เดือน

12 ปี (ป. 6)

dT (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)

5. ก�ำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า และเด็กที่ได้รับวัคซีน
ไม่ครบตามเกณฑ์
ในกรณีทเี่ ด็กได้รบั วัคซีนล่าช้ากว่าปกติ เริม่ ให้วคั ซีนทันทีทพี่ บครัง้ แรก หากเป็นผูท้ เี่ คยได้รบั วัคซีนมาแล้ว
แต่ยังได้รับไม่ครบจ�ำนวนตามที่ก�ำหนด สามารถให้วัคซีนต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่ โดยค�ำนึงถึง
อายุ ชนิดของวัคซีน จ�ำนวนโด๊สที่จ�ำเป็นต้องได้รับ ระยะห่างระหว่างโด๊สที่แนะน�ำ และระยะห่างระหว่างโด๊สที่
สัน้ ทีส่ ดุ เพือ่ นัดหมายมารับวัคซีนต่อเนือ่ ง และเมือ่ ให้วคั ซีนทีล่ า่ ช้าจนทันกับตารางวัคซีนปกติแล้ว ให้ปรับการนัดหมาย
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การให้วัคซีนให้เป็นไปตามตารางการให้วัคซีนปกติต่อไป ส�ำหรับก�ำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า
ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยนัน้ อาจพิจารณาให้วัคซีนดังตารางที่ 2.6-2.7

ตารางที่ 2.6 ก�ำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า
ครั้งที่
1

ช่วงอายุ 1-6 ปี
เดือนที่
วัคซีน
0
DTP-HB1
(เมื่อพบเด็ก
OPV1
ครั้งแรก)
IPV

ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
เดือนที่
วัคซีน
0
dT1
(เมื่อพบเด็ก
OPV1
ครั้งแรก)
IPV

MMR1
BCG

2

1

3

2

4

4

5

12

MMR/ MR
BCG

DTP-HB2
OPV2
LAJE1
MMR2

1

DTP-HB3
OPV3
DTP4
OPV4
LAJE 2

7

2

12

ข้อแนะน�ำ

ให้วัคซีน IPV เก็บตก
เฉพาะเด็กอายุต�่ำกว่า 7 ปี
และเด็กนักเรียนชั้น ป.1
1. ให้ในกรณีที่ไม่มี
หลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อ
แรกเกิดและไม่มแี ผลเป็น
2. ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อ
เอชไอวีที่มอี าการของ
โรคเอดส์

HB1
LAJE1
dT2
OPV2
HB2
HB3
dT3
OPV3
LAJE 2

หมายเหตุ
1. กรณีการให้วัคซีนแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน หรือล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนตามก�ำหนดครบภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จากนัน้ ให้วัคซีนต่อเนื่องตามที่ก�ำหนดในก�ำหนดการให้วัคซีนปกติ
2. กรณีมเี หตุจำ� เป็น เหตุอนั สมควร หรือเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั วัคซีน แพทย์ หรือผูใ้ ห้บริการอาจพิจารณา
ก�ำหนดการให้วัคซีนตามความเหมาะสม
ทีม่ า: แผนงานสร้างเสริมภูมคิ ้มุ กันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 2.7 แสดงอายุทแี่ นะน�ำให้วคั ซีน อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีส่ ามารถให้วคั ซีนได้ และระยะห่างแต่ละโด๊ส1
วัคซีน
และโด๊สที่ให้
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อายุ
ที่แนะน�ำให้

อายุนอ้ ยทีส่ ดุ
ของโด๊สนี้

ระยะห่างที่แนะน�ำ
กับโด๊สถัดไป

ระยะห่างที่น้อยที่สุด
ของโด๊สถัดไป

BCG

แรกเกิด

แรกเกิด

-

-

HB-1

แรกเกิด

แรกเกิด

1-4 เดือน

4 สัปดาห์

HB-22

1-2 เดือน

4 สัปดาห์

2-17 เดือน

8 สัปดาห์

HB-33

6-18 เดือน

24 สัปดาห์

-

โด๊สที่ 3 ต้องห่างจากโด๊ส
แรกอย่างน้อย 16 สัปดาห์

DTwP, DTaP -1

2 เดือน

6 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

DTwP, DTaP -2

4 เดือน

10 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

DTwP, DTaP -34

6 เดือน

14 สัปดาห์

12 เดือน

6 เดือน

DTwP, DTaP -4

18 เดือน

12 เดือน

3 ปี

6 เดือน

DTwP, DTaP -5

4 ปี

4 ปี

-

-

dT

12 ปี

7 ปี

10 ปี

5 ปี

OPV, IPV -1

2 เดือน

6 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

OPV, IPV -2

4 เดือน

10 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

OPV, IPV -3

6 เดือน

14 สัปดาห์

12 เดือน

6 เดือน

OPV, IPV -46

18 เดือน

12 เดือน

3 ปี

6 เดือน

OPV, IPV -5

4 ปี

4 ปี

-

-

MMR-1

9 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

4 สัปดาห์

MMR-27

2 ปี 6 เดือน

18 เดือน

-

-

Live JE-1

12 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

3 เดือน

Live JE-2

2 ปี 6 เดือน

12 เดือน

-

-

Chimeric JE-1

12 เดือน

9 เดือน

12-24 เดือน

12 เดือน

Chimeric JE-2

2 ปี 6 เดือน

1 ปี 9 เดือน

-

-

HPV1

11 ปี

9 ปี

6 เดือน

5 เดือน (2 สายพันธุ์)
6 เดือน (4 สายพันธุ์)

HPV2

ห่างจากเข็ม
แรก 6 เดือน

-

-

-
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วัคซีน
และโด๊สที่ให้

อายุ
ที่แนะน�ำให้

อายุนอ้ ยทีส่ ดุ
ของโด๊สนี้

ระยะห่างที่แนะน�ำ
กับโด๊สถัดไป

ระยะห่างที่น้อยที่สุด
ของโด๊สถัดไป

Rota1

2 เดือน

6 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

Rota2

4 เดือน

10 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

Rota 3 (เฉพาะ
RV 5)

6 เดือน

14 สัปดาห์

-

-

DTP-HB-Hib 1

2 เดือน

6 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

DTP-HB-Hib 2

4 เดือน

10 สัปดาห์

2 เดือน

4 สัปดาห์

DTP-HB-Hib 3

6 เดือน

14 สัปดาห์

12 เดือน

6 เดือน

DTP-HB-Hib 4
(Booster)

13-24 เดือน

12 เดือน

-

-

≥ 6 เดือน

6 เดือน

ปีละ 1 ครัง้

4 สัปดาห์

Influenza

หมายเหตุ
1. ถ้าใช้ IPV เพียง 1 โด๊ส ให้เริ่มที่อายุ 4 เดือน
2. Rota โด๊สแรกควรให้อายุไม่เกิน 15 สัปดาห์ และโด๊สสุดท้ายอายุไม่เกิน 8 เดือน
นอกเหนือจากการให้วคั ซีนแก่เด็กทีไ่ ด้รบั วัคซีนล่าช้าแล้ว เด็กทุกคนทีเ่ ริม่ เข้าเรียนชัน้ ประถมปีที่ 1 จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กในอดีต เพื่อให้วัคซีนแก่เด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
โดยตรวจสอบประวัตจิ ากผู้ปกครอง จากสมุดบันทึกสุขภาพของแม่และเด็ก หรือจากบันทึกการให้บริการวัคซีน
ถ้าไม่มปี ระวัติ หรือประวัตไิ ม่แน่ชัด ให้ถอื ว่าเด็กไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน และให้พจิ ารณาให้วัคซีนเพิ่มดังตารางที่
2.8-2.11

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน
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ตารางที่ 2.8 ก�ำหนดการให้วคั ซีน HB ในนักเรียนชัน้ ป.1 ตามประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนก่อนเข้าเรียน
ประวัติการได้รับวัคซีน HB/DTP-HB

การให้วัคซีน HB ในนักเรียนชั้น ป.1



ไม่เคยได้รับ





ได้ 1 เข็ม





ได้ 2 เข็ม



ให้ HB 1 เข็ม (ห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 6 เดือน)



ได้ 3 เข็ม



ไม่ต้องให้

ให้ HB 2 เข็ม เมื่อเข้าเรียนชัน้ ป.1 ห่างกันอย่างน้อย
1 เดือน แล้วให้ HB เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.2 อีก 1 เข็ม
(เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน)
ให้ HB 1 เข็ม เมื่อเข้าเรียนชัน้ ป.1 แล้วให้ HB เมื่อเข้าเรียน
ชั้น ป. 2 อีก 1 เข็ม (เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย
6 เดือน)

ตารางที่ 2.9 ก�ำหนดการให้วคั ซีน dT ในนักเรียนชัน้ ป.1 ตามประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน DTP-HB / DTP
ก่อนเข้าเรียน
ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบ
ของคอตีบ-บาดทะยัก (DTP-HB, DTP)
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การให้วัคซีน dT ในนักเรียนชั้น ป.1



เคยได้รับ DTP-HB / DTP มาครบ 5 เข็ม





ไม่เคยได้รับ DTP-HB / DTP มาก่อน





เคยได้รับวัคซีน DTP-HB / DTP มาแล้ว 1 เข็ม





เคยได้รับ DTP-HB / DTP มาแล้ว 2, 3 หรือ 4 เข็ม



หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน

ไม่ต้องให้
ให้ dT 2 เข็ม เมื่อเข้าเรียนชัน้ ป.1 ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เดือน แล้วให้ dT เมื่อเข้าเรียน
ชั้น ป.2 อีก 1 เข็ม (เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2
อย่างน้อย 6 เดือน)
ให้ dT 1 เข็ม เมื่อเข้าเรียนชัน้ ป.1 แล้วให้ dT
เมื่อเข้าเรียนชัน้ ป. 2 อีก 1 เข็ม (เข็มที่ 3
ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน)
ให้ dT เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 อีก 1 เข็ม

ตารางที่ 2.10 ก�ำหนดการให้วคั ซีน OPV/ IPV ในนักเรียนชัน้ ป.1 ตามประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนโปลิโอ
ก่อนเข้าเรียน
ประวัติการได้รับวัคซีนโปลิโอ*

การให้วัคซีน OPV



ได้รับครบ 5 ครั้ง

ไม่ต้องให้



ไม่เคยได้รับ

ให้ 3 ครัง้
ระยะห่าง 0, 1, 6
เดือน



ได้รับ 1 ครัง้

ให้ 2 ครัง้
ระยะห่าง 0, 6 เดือน



ได้รับ 2, 3, 4 ครั้ง

ให้ 1 ครัง้

* ในกรณีที่ได้รับวัคซีน OPV พร้อม IPV ให้นับรวมเป็น 1 ครัง้

การให้วัคซีน IPV ในนักเรียนชั้น ป.1
ให้วัคซีน IPV 1 เข็ม พร้อม OPV ในกรณี
ต่อไปนี้
1. เด็กที่ได้รับวัคซีน tOPV **
น้อยกว่า 3 ครัง้ และไม่เคยได้รับ IPV
2. เคยได้รับ IPV 1 ครัง้
เมื่ออายุน้อยกว่า 4 เดือน
(วัคซีน tOPV** มีให้บริการ
ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2559
หลังจากนั้น เปลี่ยนเป็น bOPV***
** tOPV = Trivalent OPV เป็นวัคซีน
โปลิโอชนิดรับประทาน
ประกอบด้วย ทัยป์ 1, 2 และ 3
ปัจจุบันยกเลิกการใช้แล้ว
*** bOPV = Bivalent OPV เป็นวัคซีน
โปลิโอชนิดรับประทาน ประกอบด้วย
ทัยป์ 1 และ 3

ตารางที่ 2.11 ก�ำหนดการให้วัคซีน MMR/ MR ในนักเรียนชั้น ป.1 ตามประวัติการได้รับวัคซีน
ก่อนเข้าเรียน
ประวัติการได้รับวัคซีน MMR / MR

การให้วัคซีน MMR/ MR ในนักเรียนชั้น ป.1



ไม่เคยได้รับ



ให้ 1 เข็ม



ได้ 1 เข็ม



ให้ 1 เข็ม (ห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 1 เดือน)



ได้ 2 เข็ม



ไม่ต้องให้

หมายเหตุ: แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข แนะน�ำว่าถ้าได้ Inactivated JE
มาแล้ว 3 โด๊ส แล้วไม่ต้องฉีดกระตุ้นอีก

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน
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6. ก�ำหนดการให้วัคซีนแก่ผู้ใหญ่
กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการป้องกันโรคทีส่ ำ� คัญในผูใ้ หญ่ จึงก�ำหนดให้สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ใหญ่ โดยให้เริ่มใช้วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก ทดแทนวัคซีนบาดทะยักทุกกรณี เพื่อกระตุ้น
ภูมคิ ้มุ กันโรคคอตีบ ให้วคั ซีนคอตีบ-บาดทะยักแก่หญิงตัง้ ครรภ์และให้เข็มกระตุ้นแก่ผ้ใู หญ่ทกุ 10 ปี ให้นำ� วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่มาให้บริการในผู้ที่มคี วามเสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรงหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงแนะน�ำให้น�ำ
วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) มาให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยมีรายละเอียดการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ รายละเอียดดังตารางที่ 2.12-2.13

ตารางที่ 2.12 วัคซีนส�ำหรับผู้ใหญ่ที่ให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
1. หญิงมีครรภ์

วัคซีนที่ให้

จ�ำนวนเข็มที่ต้องให้/ ข้อแนะน�ำ

dT



Influenza






2. บุคลากร
ทางการแพทย์

3. บุคคลทั่วไป

MR

1 ครั้ง ในทุกการตั้งครรภ์
ให้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่ออายุครรภ์ครบ 4 เดือน โดยอาจเป็น
สายพันธุ์เหนือ หรือใต้
กรณีหญิงตัง้ ครรภ์เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาด
(Monovalent pandemic influenza vaccine) มาก่อนแล้ว ยังคงต้อง
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal influenza vaccine)
เนื่องจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดสามารถป้องกันการ
เจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดเท่านัน้



1 ครั้ง
ให้แก่บุคลากรที่สัมผัสผู้ป่วย รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์
และสาธารณสุข

Influenza



1 ครั้ง (ทุกปี)

dT
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รายละเอียดตามตารางที่ 2.13

1 ครัง้ เมือ่ อายุครบ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 ปี
หากไม่เคย หรือเคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบไม่ครบ
3 ครั้ง ให้วัคซีน dT จ�ำนวน 3 ครัง้ ห่างกัน 0, 1, 6 เดือน จากนัน้
นัดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 10 ปี

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน

ตารางที่ 2.13 ก�ำหนดการให้วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในหญิงมีครรภ์
ประวัติการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของวัคซีนบาดทะยัก
(DTP-HB, DTP, DTP-HB-Hib, dT, Tdap, TT)

จ�ำนวนครั้ง
ที่ต้องให้

ระยะห่างระหว่างเข็มที่เริ่มฉีด
ในช่วงตั้งครรภ์

ไม่เคยได้รับ หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีน
หรือไม่*

3

ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อมาฝากครรภ์
ทันที และฉีดเข็มที่ 2 ห่างจาก
เข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน และ
ฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2
อย่างน้อย 6 เดือน จากนัน้ ให้
กระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับมาแล้ว 1 เข็มไม่ว่าจะนานเท่าใด

2

ฉีดเข็มแรกห่างจากเข็มล่าสุด
อย่างน้อย 1 เดือน และฉีดเข็ม
ถัดไปห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับมาแล้ว 2 เข็ม ไม่ว่าจะนานเท่าใด

1

ฉีดห่างจากเข็มล่าสุด อย่าง
น้อย 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้น
ทุก 10 ปี

เคยได้รับมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มสุดท้าย
นานกว่า 10 ปี

1

ฉีดเมื่อมาฝากครรภ์ทันที
จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มสุดท้าย
น้อยกว่า 10 ปี

0

ไม่ต้องฉีดในระหว่างตั้งครรภ์
ครั้งนี้

เคยได้รบั มาแล้วแต่จำ� ไม่ได้วา่ เคยได้รบั วัคซีนมาแล้วกีค่ รัง้ *
ให้พิจารณาว่าเคยได้รับมาแล้วอย่างน้อย 1 ครัง้

2

ฉีดเข็มแรกห่างจากเข็มล่าสุด
อย่างน้อย 1 เดือน และฉีดเข็ม
ถัดไปห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี

หมายเหตุ: ในกรณีที่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของวัคซีนบาดทะยักมาก่อน หากให้วัคซีน dT
แล้วมีอาการปวดบวมลามมากกว่าปกติ เช่น บวมไปทั่วทัง้ แขน ยกแขนไม่ได้ (Arthus reaction) แสดงว่าร่างกาย
ยังมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อบาดทะยักอยู่ในระดับสูง ขอให้เลื่อนการฉีดวัคซีน dT ครั้งต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการวางแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นอย่างดี ดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก และเห็นความส�ำคัญของ
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นงานพื้นฐานแต่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชากรคนไทยตั้งแต่
แรกเกิด อันจะน�ำไปสู่การมีสุขภาพพื้นฐานที่แข็งแรง ไม่ถูกรุกรานจากโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ

80

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

โรคที่สามารถกวาดล้างได้แล้วคือ

ก. วัณโรค
ข. บาดทะยัก
ค. โรคไข้ทรพิษ
ง. โรคโปลิโอ

2.

เชื้อโรคที่สามารถคงอยู่ใน
สภาพแวดล้อมได้นาน คือ

ก. เชื้อ Mycobacterium Tuberculosis
ข. เชื้อ Corynebacterium diphtheriae
ค. เชื้อ Clostridium tetani
ง. เชื้อ Polio virus

3.

โรคไวรัสตับอักเสบบี
สามารถติดต่อได้โดย

ก. ใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
ข. การสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่งของผู้ป่วยผ่านทาง
บาดแผล
ค. จากการรับประทานอาหารร่วมกัน
ง. ทางการหายใจ ไอ จามในระยะ 3 ฟุต

4.

โรคใดไม่ตดิ ต่อโดยตรงจากคนไปสู่คน

ก. วัณโรค บาดทะยัก
ข. โปลิโอ หัด
ค. ไข้สมองอักเสบเจอี บาดทะยัก
ง. คอตีบ หัด

5.

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน
คางทูมควรเริ่มให้ในอายุเท่าใด
จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันที่ดี

ก. 9 เดือน
ข. 10 เดือน
ค. 11 เดือน
ง. 12 เดือน

6.

หญิงมีครรภ์ ถ้าเคยได้รับวัคซีน dT มา
แล้ว 1 เข็ม จะต้องให้วัคซีน dT อย่างไร

ก. ให้ อีก 1 เข็มเพื่อกระตุ้น
ข. ให้เพิ่มอีก 2 เข็ม เข็มแรกห่างจากเข็มล่าสุด 1 เดือน
ค. ให้เพิ่มอีก 2 เข็ม ระยะห่าง 0, 6 โดยห่างจาก
เข็มล่าสุด 6 เดือน
ง. ให้ 3 เข็ม ระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน

7.

ระยะห่างที่น้อยที่สุดของการให้วัคซีน
DTP1 และ DTP2 คือ

ก. 1 สัปดาห์
ข. 2 สัปดาห์
ค. 3 สัปดาห์
ง. 4 สัปดาห์
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8.

เด็กแรกเกิดทุกคนที่ปกติ ควรได้รับ
วัคซีนชนิดใดเป็นอันดับแรก

ก. บีซีจี และตับอักเสบบี
ข. หัด หัดเยอรมัน คางทูม
ค. คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ง. ไข้สมองอักเสบเจอี

9.

วัคซีนชนิดใด ที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์

ก. โปลิโอชนิดรับประทาน
ข. ตับอักเสบบี
ค. คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ง. โปลิโอชนิดฉีด

10.

กรณีเด็กอายุ 1-6 ปีท่พี ลาดการรับ
วัคซีนในช่วงอายุ 1 ปีแรก จะต้องให้
วัคซีน อะไรบ้างเมื่อพบครั้งแรก

ก. บีซีจี
ข. MMR
ค. DTP,OPV , HB
ง. ถูกทุกข้อ
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3

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่

ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ
เรื่อง

ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

ผู้เรียน

เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้ให้บริการวัคซีนทุกระดับ

ก�ำหนดการสอน

1.5 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนจะสามารถ
1. ประมาณการวัคซีนที่จะใช้ในกลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ค�ำนวณปริมาณวัคซีนที่ต้องการเบิกส�ำหรับแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย และค�ำนวณอัตราสูญเสีย
วัคซีนแต่ละชนิดได้
3. กรอกใบเบิกวัคซีน (แบบ ว.3/1) ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
4. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความสอดคล้องของใบเบิกวัคซีน (แบบ ว. 3/1) ได้
5. เข้าใจระบบการเบิก-จ่ายวัคซีน ผ่านระบบ VMI (Vendor Managed Inventory)
6. จัดท�ำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
กิจกรรมการสอน
1. บรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. ฝึกปฏิบัติการค�ำนวณ และตรวจสอบในแบบเบิกวัคซีน (ว. 3/1) และการจัดท�ำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
3. สาธิต หรือแสดง: โปรแกรม Excel ส�ำหรับแบบ ว.3/1 ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใช้บรรยาย)
2. ใบงาน โจทย์ (แบบ ว. 3/1) ในการค�ำนวณ และตรวจสอบการเบิกและรายงานการใช้วคั ซีน พร้อมเฉลย
3. ใบงาน แบบฝึกหัดการกรอกรายละเอียดในทะเบียนเบิก-จ่ายวัคซีน และใบเฉลย/สรุปความรู้จาก
แบบฝึกหัด
การประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ

86

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ประโยชน์ของประมาณการวัคซีน
คือข้อใด

ก.
ข.
ค.
ง.

2.

ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมายทัง้ หมด
ในประมาณการวัคซีน

ก. เด็กก่อนวัยเรียน หญิงมีครรภ์ และเด็กต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ข. เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน ป.1 นักเรียนหญิง ป.5
นักเรียน ป.6 และเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย
ค. เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน ป.1 นักเรียนหญิง ป.5 และ
นักเรียน ป. 6 หญิงมีครรภ์ทงั้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่อี าศัยอยู่ในประเทศไทย
ง. เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน ป.1
นักเรียน ป.6 และหญิงมีครรภ์

3.

ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลเพื่อการหาจ�ำนวน
เป้าหมายเด็กก่อนวัยเรียน

ก. ฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูล
การให้บริการ
ข. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย
(แบบ 0119 รบ. 1ก/3)
ค. บัตรบันทึกการให้วัคซีน (0119 รบ.1ต.)
ง. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)

4.

ปัจจัยข้อใดที่มีผลต่ออัตราสูญเสีย
ของวัคซีน

ก.
ข.
ค.
ง.

5.

ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับอัตราสูญเสีย
ของวัคซีนแต่ละชนิด

ก. กลุ่มเด็กแรกเกิด BCG และ HB อัตราสูญเสีย
เท่ากับร้อยละ 50
ข. กลุ่มเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 5 ปี อัตราสูญเสีย
เท่ากับร้อยละ 25
ค. กลุ่มเด็กนักเรียน อัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 10
ง. วัคซีน OPV อัตราการสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 30

หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

การเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ
หลังให้บริการมีวัคซีนคงเหลือไม่มากเกินไป
เพื่อลดอัตราสูญเสียของวัคซีน
ถูกทุกข้อ

จ�ำนวนผู้มารับบริการ
เทคนิคการผสมและดูดวัคซีนเข้ากระบอกฉีด
ขนาดบรรจุโด๊สต่อขวด
ถูกทุกข้อ

ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

6.

การค�ำนวณจ�ำนวนวัคซีนทีต่ อ้ งการเบิก
ข้อใดถูกต้อง

ก. จ�ำนวนเป้าหมายคูณกับอัตราสูญเสียของแต่ละ
ชนิดวัคซีน
ข. จ�ำนวนเป้าหมายคูณกับตัวคูณการสูญเสียลบด้วย
วัคซีนที่เหลือจากการบริการครั้งที่ผ่านมา
ค. ปริมาณวัคซีนที่ให้บริการในเดือนที่ผ่านมา
ง. ค่าเฉลี่ยของการให้บริการวัคซีนใน 6 เดือนที่ผ่านมา

7.

การกรอกใบเบิกวัคซีนต้องกรอกข้อมูล
ใดบ้าง

ก. จ�ำนวนเป้าหมาย จ�ำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้
จ�ำนวนยอดคงเหลือยกมา และจ�ำนวนที่ขอเบิก
ข. จ�ำนวนผู้มารับบริการ และวัคซีนที่เปิดใช้ในเดือน
ที่ผ่านมา
ค. อัตราสูญเสียของวัคซีนที่เกิดขึ้นจริง
ง. ถูกทุกข้อ

8.

ความหมายของ “จ�ำนวนวัคซีนทีเ่ ปิดใช้”
คือข้อใด

ก. วัคซีนที่เปิดให้บริการ วัคซีนที่ตกแตก วัคซีนที่
หมดอายุ และวัคซีนที่เสื่อมสภาพ
ข. วัคซีนที่เปิดให้บริการและวัคซีนที่ตกแตกขณะให้
บริการ
ค. วัคซีนที่เปิดให้บริการ วัคซีนที่หมดอายุ และวัคซีน
ที่เสื่อมสภาพ
ง. เฉพาะวัคซีนที่เปิดให้บริการเท่านั้น

9.

หลักในการเปิดใช้วัคซีนคือข้อใด

ก. เปิดวัคซีนใช้ตามความสะดวกของผู้ใช้
ข. วัคซีนที่รับมาก่อนต้องใช้ก่อน
ค. วัคซีนที่รับที่หลังต้องใช้ก่อน
ง. วัคซีนที่จะหมดอายุก่อนต้องใช้ก่อน

10.

ข้อใดคือข้อมูลที่ส�ำคัญของทะเบียน
รับ–จ่ายวัคซีน

ก. ชื่อวัคซีน วัน/เดือน/ปีรับ-จ่าย ระบุสถานที่รับ-จ่าย
จ�ำนวนรับ จ�ำนวนจ่าย จ�ำนวนคงเหลือ
และวันหมดอายุ (Exp. Date)
ข. รุ่นการผลิต (Lot No.)
ค. บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และน�ำเข้ามาจ�ำหน่าย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
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ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

สาระสังเขป
ประมาณการวัคซีน หมายถึง การประมาณจ�ำนวนวัคซีนให้เพียงพอส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายในและนอก
พื้นที่ที่มารับบริการ โดยหน่วยบริการทุกระดับต้องมีประมาณการวัคซีนเดือนละครั้ง เพื่อการจัดเตรียมวัคซีน
ให้เหมาะสมแก่การให้บริการ ถ้าประมาณวัคซีนรายเดือนมากเกินไป จะส่งผลให้มีวัคซีนคงค้างที่หน่วยบริการ
หากหน่วยบริการมีระบบลูกโซ่ความเย็นไม่ดี จะท�ำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ ในขณะเดียวกันถ้าประมาณวัคซีน
น้อยกว่าจ�ำนวนผู้มารับบริการ จะท�ำให้มีวัคซีนไม่เพียงพอ
ในการประมาณวัคซีนนั้นจะต้องค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก หญิงมีครรภ์ และกลุ่มผู้ใหญ่) และอัตรา
สูญเสียของวัคซีนแต่ละชนิดด้วย ซึ่งจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของหน่วยบริการที่จะน�ำมาค�ำนวณ
ปริมาณวัคซีนที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้
§§ จ�ำนวนเป้าหมายที่นัดหมายมารับวัคซีน
§§ จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่ที่ไม่ได้นัดแต่มาขอรับวัคซีน
§§ จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มาตามนัดเมื่อครั้งก่อน
ส�ำหรับอัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ได้แก่ จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มา
รับบริการในแต่ละครัง้ ของการให้บริการ ขนาดบรรจุของวัคซีน วัคซีนทีบ่ รรจุหลายโด๊สต่อขวดจะมีโอกาสสูญเสีย
ได้มาก เทคนิคการเตรียมวัคซีนให้ได้ครบตามจ�ำนวนโด๊สที่บรรจุต่อขวด ซึ่งได้มีการก�ำหนดอัตราสูญเสียวัคซีน
แต่ละชนิดไว้แล้ว เพื่อประมาณการใช้วัคซีนได้อย่างเพียงพอ ดังนี้

หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

89

1. ในเด็กก่อนวัยเรียน หญิงมีครรภ์ และกลุ่มผู้ใหญ่
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 1 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 1
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 2 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 10
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 4 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 20
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 10-20 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 25
ยกเว้น วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด ก�ำหนดให้มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 50
2. ในเด็กนักเรียน ป.1 ป.5 และ ป.6
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 1 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 1
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 2-20 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 10
การค�ำนวณหาจ�ำนวนวัคซีนทีต่ ้องการใช้ของหน่วยบริการในแต่ละรอบการเบิก มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) ขนาดบรรจุ (โด๊สต่อขวด) โดยสามารถค�ำนวณปริมาณ
วัคซีน ที่ต้องการใช้ได้จากสูตรค�ำนวณการใช้วัคซีน
หน่วยบริการต้องจัดท�ำใบเบิกวัคซีน เพื่อแจ้งประมาณการวัคซีนที่ต้องการใช้ในเดือนถัดไปส่งให้แก่ฝ่าย
เภสัชกรรม หรือส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมส่งให้เภสัชกรผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อที่คลังวัคซีนจะได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ให้ตามใบเบิกของหน่วยบริการ นอกจากนี้คลังวัคซีนและหน่วยบริการ
ต้องจัดท�ำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีนแต่ละชนิด เพื่อควบคุมจ�ำนวน และรายละเอียดของวัคซีน ซึ่งจะท�ำให้ทราบ
ถึงอัตราการจ่าย ยอดคงเหลือ ช่วยให้สะดวกในการจ่ายวัคซีนตามหลัก First Expire First Out (FEFO) รวมทั้ง
ใช้ในการติดตามวัคซีน Lot number ที่พบผู้ป่วยมีอาการรุนแรงภายหลังได้รับวัคซีน

1. ความหมายและความส�ำคัญของประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ
1.1 ความหมายของประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ หมายถึง ประมาณการจ�ำนวน

วัคซีนให้เพียงพอส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบของ
หน่วยบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล

1.2 ความส�ำคัญของประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ โดยทั่วไปหน่วยบริการแต่ละแห่ง

ต้องประมาณการวัคซีนรายเดือน เพื่อการจัดเตรียมปริมาณวัคซีนให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ที่อาศัย
อยู่ในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อให้บริการแล้วจะมีวัคซีนคงเหลือไม่มากเกินไป (วัคซีนคงเหลือต้องมีจ�ำนวน
น้อยกว่าจ�ำนวนเป้าหมายวัคซีนที่ใช้ใน 1 เดือน) ถ้าประมาณการวัคซีนรายเดือนมากเกินไป จะส่งผลให้มีวัคซีน
คงค้างที่หน่วยบริการมาก และหากระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยบริการไม่ดีจะท�ำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ
ในขณะเดียวกันถ้าประมาณการใช้วัคซีนรายเดือนน้อยกว่าจ�ำนวนผู้มารับบริการ จะมีวัคซีนไม่เพียงพอในการ
ให้บริการ
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2. กลุ่มเป้าหมายในประมาณการวัคซีน
2.1 กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีน
2.1.1		 กลุ่มเป้าหมายเด็ก หมายถึง กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มเด็กอายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน
และ 9 เดือน กลุ่มเด็กอายุ 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน, 2 ปี 6 เดือน และอายุ 4 ปี กลุ่มเด็กนักเรียน
ป. 1, ป. 5 (หญิง) และ ป.6 รวมทัง้ เด็กที่ตดิ ตามพ่อแม่ผู้ปกครองมาอยู่ในพืน้ ที่และแรงงาน
ต่างชาติ
2.1.2		 กลุ่มเป้าหมายหญิงมีครรภ์ หมายถึง หญิงมีครรภ์ทุกราย ซึ่งต้องได้รับวัคซีนตาม
ก�ำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
2.1.3		 กลุ่มเป้าหมายผู้ ใหญ่ หมายถึง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนตามแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

2.2 การหาจ�ำนวนกลุม่ เป้าหมาย ในการให้บริการของหน่วยบริการ เพือ่ ใช้คำ� นวณปริมาณวัคซีน
ที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้

2.2.1 จ�ำนวนเป้าหมายที่นัดหมายมารับวัคซีน สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น

§§ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลการให้บริการ
§§ บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่นัดหมายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รับผิดชอบ
§§ ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (แบบ 0119 รบ 1 ก/3)
§§ บัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนที่ต้องได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียน
			 ทั้งนี้หน่วยบริการต้องบันทึกการนัดหมายทุกรายอย่างสมบูรณ์ จึงจะท�ำให้ประมาณ
การกลุ่มเป้าหมายมีความครบถ้วน
2.2.2 		 จ�ำนวนเป้าหมายนอกพื้นที่ที่ ไม่ ได้นัดแต่มาขอรับวัคซีน สามารถประมาณโดยหา
ค่าเฉลี่ย ในการให้บริการที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 เดือน
2.2.3 		 จ�ำนวนเป้าหมายที่ไม่ได้มาตามนัดเมือ่ ครัง้ ก่อน จะต้องเลือ่ นนัดมารวมเป็นเป้าหมายใน
การให้บริการในเดือนนี้ด้วย
			 นอกจากการคาดประมาณจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายแล้ว ในประมาณการใช้วัคซีนยังต้อง
ค�ำนึงถึงอัตราสูญเสียวัคซีน เนื่องจากวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีขนาดบรรจุขวดละ
หลายโด๊ส ในการเปิดใช้แต่ละครั้งอาจใช้ไม่หมดขวด

3. อัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด
อัตราสูญเสียวัคซีน (Wastage rate: WR) หมายถึง ร้อยละของวัคซีนทีส่ ญ
ู เสียไปเมือ่ มีการให้บริการวัคซีน
แต่ละชนิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียวัคซีน มีดังนี้
§§ จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการในแต่ละครั้ง
§§ ขนาดบรรจุของวัคซีน วัคซีนที่บรรจุหลายโด๊สต่อขวดจะมีโอกาสสูญเสียได้มาก
§§ เทคนิคของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมวัคซีนให้ได้ครบตามจ�ำนวนโด๊สที่บรรจุต่อขวด
§§ วัคซีนที่ตกแตก หรือหมดอายุ
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ดังนัน้ ในทุกๆ ครัง้ ของการให้บริการวัคซีน ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องทราบอัตราสูญเสียของวัคซีนแต่ละชนิด ส�ำหรับ
ประเทศไทยก�ำหนดไว้ดังตารางที่ 3.1-3.3

การก�ำหนดอัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด
อัตราสูญเสียของวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน หญิงมีครรภ์ และกลุ่มผู้ใหญ่
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 1 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 1
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 2 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 10
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 4 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 20
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 10-20 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 25
ยกเว้น วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด ก�ำหนดให้มีอัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 50
อัตราสูญเสียของวัคซีนในเด็กนักเรียน ป.1, ป.5 และ ป.6
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 1 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 1
§§ วัคซีนที่มีขนาดบรรจุ 2-20 โด๊ส มีอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 10 เพราะเป็นการให้บริการเป็น
กลุ่มใหญ่

ตารางที่ 3.1		 อัตราสูญเสียวัคซีน (WR) ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) และขนาดขวดบรรจุใน
กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน
เด็กก่อนวัยเรียน

รายการ

BCG HB OPV DTP-HB

IPV

Rota MMR

LA-JE

ขนาดบรรจุ (โด๊ส/ขวด)

10

2

20

10

1

10

1

1

1

4

อัตราสูญเสีย (%)

50

10

25

25

1

25

1

1

1

20

WMF*

2

1.11

1.33

1.33

1.01

1.01

1.25

1.01 1.33 1.01

หมายเหตุ: ในอนาคตอาจใช้ DTP-HB-Hib ทดแทน DTP-HB ซึ่งมีอัตราสูญเสียเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 3.2 อัตราสูญเสียวัคซีน (WR) ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) และขนาดขวดบรรจุ
ในกลุ่มเด็กนักเรียน
รายการ
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ป.1
BCG HB OPV dT

ป. 5 ป.6

IPV

MMR MR

LA-JE

HPV

dT

ขนาดบรรจุ (โด๊ส/ขวด)

10

2

20

10

1

10

1

10

1

4

1

10

อัตราสูญเสีย (%)

10

10

10

10

1

10

1

10

1

10

1

10

WMF*

1.11 1.11 1.11 1.11 1.01 1.11 1.01 1.11 1.01 1.11 1.01
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ตารางที่ 3.3 อัตราสูญเสียวัคซีน (WR) ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) และขนาดขวดบรรจุ
ในกลุ่มหญิงมีครรภ์และผู้ใหญ่
รายการ

หญิงมีครรภ์
dT

ผู้ใหญ่

Influenza

dT

ขนาดบรรจุ (โด๊ส/ขวด)

10

1

4

10

อัตราสูญเสีย (%)

25

1

20

25

WMF*

1.33

1.01

1.25

1.33

* WMF หรือ Wastage multiplication factor สามารถหาได้จากสูตร 100 / (100-WR)

ที่มาของสูตร WMF มีดังนี้
วัคซีน 100 โด๊ส ฉีดเด็กได้ 100–WR คน
ดังนั้น ถ้ามีเด็ก n คน ต้องเบิกวัคซีนเท่ากับ n x 100 / (100-WR) โด๊ส
ตัวอย่าง วัคซีนที่มีอัตราสูญเสียร้อยละ 25 ถ้าต้องการให้วัคซีนแก่เด็ก 30 คน ต้องใช้วัคซีนกี่โด๊ส
จ�ำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ = 30 x 100/ (100-25)
					
= 30 x 1.33
					
= 39.9 โด๊ส เท่ากับ 40 โด๊ส

4. การค�ำนวณการใช้วัคซีน
การค�ำนวณหาจ�ำนวนวัคซีนทีต่ ้องการใช้ของหน่วยบริการในแต่ละรอบการเบิก มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (Wastage multiplication factor: WMF) ขนาดบรรจุ (โด๊สต่อขวด)
โดยมีสูตรค�ำนวณปริมาณวัคซีนในการให้บริการ ดังนี้

สูตร ค�ำนวณการใช้วัคซีน
D=AxB
C
§§ จ�ำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่มารับบริการ
§§ ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) 			
§§ จ�ำนวนโด๊สต่อขวด 					
§§ จ�ำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้				
ในกรณีที่ค�ำนวณแล้วได้ทศนิยมให้ปัดเศษเป็น 1 ขวด

แทนค่าด้วย A
แทนค่าด้วย B
แทนค่าด้วย C
แทนค่าด้วย D
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ตัวอย่าง การค�ำนวณการใช้วัคซีน
ในเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลประทับใจมีประชากรกลุม่ เป้าหมายเด็กก่อนวัยเรียนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
80 ราย มีเด็กนอกพื้นที่มารับบริการจ�ำนวน 20 ราย ให้ค�ำนวณจ�ำนวนวัคซีน OPV ที่ต้องการใช้
A จ�ำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 		
= 80 ราย + 20 ราย = 100 ราย
B ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) ของวัคซีน OPV = 1.33
C จ�ำนวนโด๊สต่อขวดของวัคซีน OPV 		
= 20
แทนค่าในสูตร
D
=
AxB
C
						
					
= (80 + 20) x 1.33
20
						
					
= 6.65 ขวด (เศษปัดเป็น 1 ขวด)
					
= 7 ขวด

จ�ำนวนครั้งที่ให้บริการในแต่ละรอบการเบิกวัคซีน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึง เนื่องจากวัคซีนที่
เปิดใช้ในการให้บริการจะมีอายุการใช้งาน 2 ถึง 8 ชัว่ โมง โดยขึน้ อยู่กบั ชนิดของวัคซีน เมือ่ เปิดใช้แล้วส่วนทีเ่ หลือ
ต้องท�ำลายทิ้ง ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้อกี ดังนั้นหน่วยบริการที่เบิกวัคซีนเดือนละครั้ง แต่ให้บริการมากกว่าเดือน
ละครั้ง จ�ำเป็นต้องประมาณการวัคซีนในแต่ละครั้ง แล้วน�ำผลแต่ละครั้งมารวมกัน ซึ่งการค�ำนวณเช่นนี้จะท�ำให้
ได้จ�ำนวนขวดของวัคซีนที่เบิกมากกว่าการน�ำเป้าหมายทัง้ เดือนมาค�ำนวณเพียงครั้งเดียว

5. การจัดท�ำใบเบิกวัคซีน
5.1 ความส�ำคัญของการจัดท�ำใบเบิกวัคซีน
		 การกระจายวัคซีนผ่านระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) นัน้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้กำ� หนดให้หน่วยบริการประจ�ำ คือ คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ หรือ Contracting unit for primary
care (CUP) เป็นคลังวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย โดยองค์การเภสัชกรรมจะกระจายวัคซีนมายัง
หน่วยบริการประจ�ำโดยตรง หลังจากนั้นหน่วยบริการประจ�ำจะกระจายวัคซีนไปให้หน่วยบริการปฐมภูมิภายใน
เครือข่ายต่อไป กลุ่มเป้าหมายในการเบิกวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค หรือในโครงการ EPI Routine
คือ กลุม่ เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี และหญิงตัง้ ครรภ์ จะมีการส่งวัคซีนเพือ่ เติมเต็ม Stock โดยจัดส่งเดือนละ 1 ครัง้ ตาม
รอบของแต่ละจังหวัด และสามารถเบิกเพิม่ ระหว่างรอบได้โดยแจ้งปรับข้อมูลผ่านแบบปรับเปลีย่ นปริมาณการใช้
วัคซีน (FM3) เพื่อให้ สปสช.อนุมัติ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายในการเบิกวัคซีนนักเรียน หรือในโครงการ EPI นักเรียน
คือ นักเรียนชัน้ ป.1, นักเรียนหญิง ป.5 และนักเรียนชั้น ป.6 โดยมีช่วงการจัดส่งและให้วัคซีนในกลุ่มนักเรียนใน
ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของปี
		 ปริมาณวัคซีนทีอ่ งค์การเภสัชกรรม (GPO) ซึง่ เป็นคลังวัคซีนระดับประเทศจัดส่งผ่านระบบ VMI ถึง
คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) ควรมีปริมาณวัคซีนที่ไม่มาก หรือน้อยเกินกว่าความต้องการใช้จริงในแต่ละเดือน
โดยพิจารณาจากข้อมูลที่แสดงปริมาณวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) ได้แก่ ค่า Reorder Point (ROP)
หรือจุดเติมสินค้า คือ อัตราการใช้วัคซีนแต่ละชนิดเฉลี่ยต่อเดือน และค่าสูงสุด (Maximum Limit) ของปริมาณ
วัคซีน ซึ่งเท่ากับ ROP x 1.5
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		 ในแต่ละเดือนคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) จะบันทึกยอดวัคซีนคงเหลือ (On hand) ในระบบ VMI
และองค์การเภสัชกรรมจะส่งวัคซีนให้ในกรณีที่ค่ายอดวัคซีนคงเหลือน้อยกว่า ค่า ROP โดยจัดส่งวัคซีนแบบ
เติมเต็ม เท่ากับ Maximum Limit–On hand โดยปัดเศษให้เต็มกล่อง และจัดส่งให้เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากจะมี
การแจ้งเบิกวัคซีนกรณีฉุกเฉิน (นอกรอบ) จากคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP)
ตัวอย่าง รพ.ปัจจุบันมีวัคซีนคงเหลืออยู่ 30 ขวด มีค่า ROP = 50 และค่า Maximum limit = 75
ดังนั้นองค์การเภสัชกรรมจะต้องส่งวัคซีนให้กี่ขวด ?
ปริมาณวัคซีนที่จัดส่ง (ขวด) 		
= ค่า Maximum Limit–ค่า On hand
						
= 75–30
						
= 45 ขวด

ระบบการเบิกวัคซีนของหน่วยบริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โครงการ EPI Routine

โครงการ EPI นักเรียน

หน่วยบริการบันทึกผ่าน VMI

หน่วยบริการบันทึกผ่าน VMI

องค์การเภสัชกรรมตัดจ่ายวัคซีน

สปสช.อนุมัติผ่านระบบ

ส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ

องค์การเภสัชกรรมตัดจ่ายวัคซีน
ส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ

ขั้นตอนในการเบิกวัคซีนผ่านระบบ VMI
1. เมื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีน EPI ได้รับ Username / Password ให้เภสัชกรเข้าสู่ระบบ VMI
(http://scm.gpo.or.th/vmi/) (ภาพที่ 3.1) และบันทึกปริมาณคงคลัง (On hand) แยกรายรุ่นการผลิต
(Lot Number) ครัง้ แรก (กรณีที่ไม่มีวัคซีนอยู่ในคลังให้บันทึกในระบบเป็นศูนย์ได้) (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.1 หน้าจอเว็บไซด์ขององค์การเภสัชกรรมในการเบิกวัคซีนผ่านระบบ VMI
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2. องค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนให้แก่คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) ในกรณีที่ปริมาณวัคซีนคงคลัง
(On hand) ต�่ำกว่าค่า Reorder Point
3. คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) จ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูม/ิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.)
4. เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนในระบบ VMI เข้าสู่ระบบ VMI และบันทึกปริมาณวัคซีนคงคลัง
(On hand) แยกรายรุ่นการผลิต (Lot Number) หลังจากที่ได้จ่ายวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ถ้าปริมาณวัคซีน
คงคลังต�่ำกว่าค่า Reorder Point องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีนให้ (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการบันทึกการเบิกวัคซีนในระบบ VMI
5. ส�ำหรับค่า ROP นั้น คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) สามารถปรับให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้
ให้มีความเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอในการให้บริการ หรือมีส�ำรองคงคลังมากเกินไป
ถ้ า หน่ ว ยบริ ก ารต้ อ งการ ขอปรั บ อั ต ราการใช้ วั ค ซี น ต่ อ เดือ น (ROP) โดยสามารถ Download
แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้วัคซีน (FM3) (ภาพที่ 3.4) จากเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม
(http://scm.gpo.or.th/vmi/index_allprojects.asp?id=EPI-Routine) แล้วบันทึกข้อมูลในแบบดังกล่าว
ให้ครบถ้วน และส่งข้อมูลกลับไปยัง สปสช. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพื่อปรับค่า ROP ต่อไป
6. กรณีทวี่ คั ซีนคงคลังมีปริมาณไม่เพียงพอและมีความจ�ำเป็นต้องใช้เร่งด่วน คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP)
สามารถเบิกวัคซีนนอกรอบ หรือในกรณีฉกุ เฉินได้ โดย Download ใบเบิกกรณีตอ้ งการวัคซีนเพิม่ ระหว่าง
รอบ (ภาพที่ 3.5) จากเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม (http://scm.gpo.or.th/vmi/ index_allprojects.
asp?id=EPI-Routine) และกรอกข้อมูลจ�ำนวนวัคซีนแต่ละชนิดทีต่ ้องการเบิกนอกรอบ (โด๊สและขวด)
แล้วส่งใบเบิกดังกล่าวทาง Fax /E-mail ไปยังองค์การเภสัชกรรม เพือ่ ด�ำเนินการจัดส่งวัคซีนให้นอกรอบ
ต่อไป
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แบบปรัวบัคเปลี
นปริม3)าณการใช้วัคซีน (FM 3)
ภาพที่ 3.4 แบบปรับเปลี่ยภาพที
นปริม่ 3.4
าณการใช้
ซีน่ย(FM
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และ
บัต้นอทึงบั
กข้นอทึมูกลข้ทุอกมูรายการและส่
งใบเบิกงใบเบิ
ให้ตรงตามก�
ำหนด าทัหนด
ง้ นีเ้ พือ่ทัให้
าณทีข่ มอเบิ
กและทั
ทีทั่ตน้อเวลาที
งการใช้่ต้องการใช้
		 ส�สํำาหรั
งการใช้ในเดือนถัดดไป ส่งให้
หรับบหน่
หน่ววยบริ
ยบริกการต้
ารต้องจัดท�ทํำาใบเบิกวัคซีน เพือ่ แจ้งปริมาณวัคซีนที่ต้องการใช้
ส�สํำนัานักกงานสาธารณสุ
งานสาธารณสุขขอ�อํำาเภอ
เภอ (สสอ.)
(สสอ.) เป็เป็นนผูผู้ร้รวบรวมและตรวจสอบความถู
วบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และส่งให้กลุ่มม/ ฝ่ายเภสัชกรรม
ของคลั
ของคลังวังวัคคซีซีนนระดั
ระดับบอ�อํำาเภอ
เภอ(CUP)
(CUP)เพืเพือ่ ให้
่อให้จดั จเตรี
ัดเตรียมวั
ยมวัคคซีซีนนตามใบเบิ
ตามใบเบิกกโดยกรมควบคุ
โดยกรมควบคุมมโรคได้
โรคได้กกำ� ําหนดกิ
หนดกิจกรรมการ
เบิเบิกก-จ่-าจ่ยวัายวั
คซีคนซีของคลั
งวังควัซีคนซีระดั
บอ�บำอํเภอ
วยบริวกยบริ
าร กดัาร
งตารางที
่ 3.4 ่ และแนะน�
ำให้หน่าวให้
ยบริ
นของคลั
นระดั
าเภอ(CUP)
(CUP)และหน่
และหน่
ดังตารางที
3.4 และแนะนํ
หน่กวารย
ใช้บริ“แบบ
วัคซีนและรายงานผลการให้
วัคซีน ซึว่งัคสามารถ
Download
แบบ ว.3/1แบบ
ที่เป็นว.3/1
ไฟล์
การใช้ว.3/1”
“แบบ ในการเบิ
ว.3/1” กในการเบิ
กวัคซีนและรายงานผลการให้
ซีน ซึ่งสามารถ
Download
MS-Excel
ท่เี ว็บไซต์ขได้องกองโรคป้
องกันด้วยวัอคงกั
ซีนนด้กรมควบคุ
มโรค มโรค
ที่เป็นไฟล์ได้MS-Excel
ทเี่ ว็บไซต์ของกองโรคป้
วยวัคซีน กรมควบคุ
หมวดเนื ้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้ บริ การ
หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ
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ตารางที่ 3.4 กิจกรรมการเบิก-จ่ายวัคซีน ของหน่วยบริการ
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ
(รพ.สต./ PCU ของโรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาล หรือ กทม./ คลินิกเด็ก
สุขภาพดี/ คลินิกฝากครรภ์/
ห้องคลอด/ห้องหลังคลอด
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
(สสอ.)

คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP)

กิจกรรม













องค์การเภสัชกรรม
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ระยะเวลาด�ำเนินการ

คาดประมาณจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
รับผิดชอบ
จัดท�ำแบบ ว.3/1 ส่งให้ สสอ. หรือ
โรงพยาบาลแม่ข่าย
ค�ำนวณและวิเคราะห์อัตราสูญเสียวัคซีน
เพื่อปรับระบบการให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

เดือนละ 1 ครัง้

รวบรวมและตรวจสอบแบบ ว.3/1 ของ
รพ.สต./ หน่วยบริการในเขตรับผิดชอบ
ส่งให้กลุม่ งานเภสัชกรรมของ รพศ./ รพท. /
รพช. ซึ่งเป็นคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP)

เดือนละ 1 ครัง้

คลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) จ่ายวัคซีน
ให้หน่วยบริการ
บันทึกข้อมูลวัคซีนคงคลังในระบบ VMI
จัดท�ำทะเบียนรับ–จ่าย วัคซีน รายชนิด

เดือนละ 1 ครัง้

คลังวัคซีนระดับประเทศ
จัดส่งวัคซีนผ่านระบบ VMI ถึงคลังวัคซีน
ระดับอ�ำเภอ (CUP)

เดือนละ 1 ครัง้

หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

แบบ ว.3/1 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2560)

หน่วยบริการ (รพ.สต./ฝ่าย).............................................

ที่

วันที่ ............เดือน.......................................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอเบิกวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล.............................
หน่วยบริการ (รพ.สต./ฝ่าย) ......................................... ขอเบิกวัคซีนต่างๆ ดังนี้
ข้อ มู ลการเบิ กวัคซีน เดือน............................ ผลการให้ วัคซีน เดือ น...................... ที่ ผ่า นมา
จํ า นวนวัคซีน (ขวด)

กลุ่ ม

วัคซีน

เป้ า หมาย

(คน)

ผู้ใ หญ่

ใช้

ยอด
คงเหลื อ

ที่ ขอเบิ ก

จํ า นวน

จํ า นวนวัคซีน

ผู้รั บบริ ก าร

ที่ เ ปิ ดใช้

(คน)

(ขวด/หลอด)

ยกมา

-

-

-

-

-

-

2. HB

-

-

-

-

-

-

3. DTP-HB

-

-

-

-

-

-

4. OPV

-

-

-

-

-

-

5.1 IPV (1 dose)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. DTP

-

-

-

-

-

-

8.1 JE เชื้อตาย

-

-

-

-

-

-

8.2 LAJE (1 dose)

-

-

-

-

-

-

8.3 LAJE (4 doses)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. dT

-

-

-

-

-

-

20. Influenza

-

-

-

-

-

-

21. dT

-

-

-

-

-

-

9. Rota (1 dose)
10.1 MMR/MR (1 dose)
10.2 MMR/MR (10 doses)
11. BCG
12. OPV
13. dT
นั กเรี ย น ป.1
14. HB
15.1 LAJE (1 dose)
15.2 LAJE (4 doses)
16.1 IPV (1 dose)
16.2 IPV (10 doses)
นั กเรี ย นหญิง
17. HPV (1 dose)
ป.5
นั กเรี ย น ป.6 18. dT

คลิ นิ กวัคซีน

ที่ ต้องการ

1. BCG

เด็กแรกเกิ ด 5.2 IPV (10 doses)
ถึ ง 5 ปี 6. MMR (1 dose)

หญิง ตั้ง ครรภ์

เป้ า หมาย

อั ตราสู ญเสี ย
(ร้ อยละ)

ขอแสดงความนับถือ
(……………………….……………..…....)
ตําแหน่ง …………………………………………….………………….....
หมายเหตุ หน่วยบริการประมาณการกลุ่มเป้าหมายในการเบิกวัคซีนตามชนิดและขนาดบรรจุของวัคซีนที่คลังวัคซีนโรงพยาบาลได้รับการจัดสรร

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างใบเบิกวัคซีน (แบบ
ว.3/1)
ภาพที
่ 3.6 ตัวอย่างใบเบิกวัคซีน (แบบ ว.3/1)

หมวดเนื ้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้ บริ การ

หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ
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ค�ำอธิบายความหมายของใบเบิกวัคซีน (แบบ ว.3/1)
ส่วนที่ 1 การเบิกวัคซีนส�ำหรับเดือนที่จะให้บริการ
1. เป้าหมาย (หน่วยนับ: คน) หมายถึง จ�ำนวนเด็ก หรือหญิงมีครรภ์ หรือกลุ่มผู้ใหญ่ ที่จะมารับบริการ
ตามทะเบียนนัดหมายในเดือนทีจ่ ะขอเบิกวัคซีน ซึง่ รวมทัง้ เด็ก หรือหญิงมีครรภ์ หรือกลุ่มผู้ใหญ่ ทีอ่ ยู่
ในและนอกพื้นที่รับผิดชอบที่มารับบริการ ณ หน่วยบริการนั้นๆ
2. จ�ำนวนวัคซีน (หน่วยนับ: ขวด)
§§ ทีต่ อ้ งการใช้ หมายถึง จ�ำนวนวัคซีนทีค่ ำ� นวณได้จากจ�ำนวนเด็ก หรือหญิงมีครรภ์ หรือ กลุม่ ผูใ้ หญ่
ในช่องเป้าหมาย อัตราการสูญเสียที่ก�ำหนดของวัคซีนแต่ละชนิด และขนาดบรรจุของวัคซีน
§§ ยอดคงเหลือยกมา หมายถึง จ�ำนวนวัคซีน (ขวด) ที่เหลือขณะจัดท�ำใบเบิกวัคซีน เฉพาะวัคซีน
ที่ยังไม่เปิดใช้เท่านัน้
§§ ที่ขอเบิก หมายถึง จ�ำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้หักออกด้วยยอดคงเหลือยกมา
ส่วนที่ 2 การรายงานผลการให้วัคซีนในเดือนที่ผ่านมา
1. จ�ำนวนผู้มารับบริการ (คน) หมายถึง จ�ำนวนเด็ก หรือหญิงมีครรภ์ หรือกลุ่มผู้ใหญ่ ที่มารับบริการ
จริงในเดือนที่ผ่านมาของวัคซีนแต่ละชนิด
2. จ�ำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (ขวด) หมายถึง จ�ำนวนวัคซีนแต่ละชนิดที่เปิดใช้จริงในการให้บริการ รวมถึง
วัคซีนที่ไม่ได้เปิดใช้แต่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ และรวมถึงวัคซีนที่ตกแตกด้วย
3. อัตราสูญเสีย หมายถึง อัตราการสูญเสียจริงของวัคซีนแต่ละชนิดทีเ่ กิดขึน้ ในการให้บริการ ซึง่ สามารถ
ค�ำนวณได้ ดังนี้
ร้อยละของอัตราการสูญเสียจริง = ____________________________________________________________
{จ�ำนวนวัคซีนทีเ่ ปิดใช้ (ขวด) x ขนาดบรรจุตอ่ ขวด-จ�ำนวนผูร้ บั บริการ} x 100
จ�ำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (ขวด) x ขนาดบรรจุต่อขวด

การตรวจสอบความสอดคล้องของเป้าหมายและปริมาณการใช้วคั ซีนในแบบ ว.3/1
หน่วยบริการ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) ควรตรวจสอบความสอดคล้อง
ของปริมาณการเบิก (เป้าหมาย) และปริมาณการใช้วัคซีน โดยพิจารณาจากจ�ำนวนเป้าหมายการเบิกวัคซีน
ใกล้เคียงกับจ�ำนวนผู้รับบริการในเดือนที่ผ่านมา และจ�ำนวนวัคซีนที่คงเหลือในเดือนนี้สอดคล้องกับจ�ำนวนเบิก
และจ�ำนวนใช้ในเดือนที่ผ่านมา รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกวัคซีนที่จะให้บริการ เช่น
จ�ำนวนเป้าหมายในการเบิกวัคซีน DTP-HB รวมกับจ�ำนวนเป้าหมายในการเบิกวัคซีน DTP ต้องเท่ากับจ�ำนวน
เป้าหมายในการเบิกวัคซีน OPV (ในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี) เนือ่ งจากวัคซีน DTP-HB หรือ DTP ต้องได้รบั พร้อม
กับวัคซีน OPV
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หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

6. การจัดท�ำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
ทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน เป็นทะเบียนคุมยอดการรับ-จ่ายวัคซีนแต่ละชนิด ซึ่งคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ
(CUP) และหน่วยบริการต้องจัดท�ำ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมจ�ำนวนและทราบรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิด
ประโยชน์ของการจัดท�ำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน ได้แก่
1. ทราบถึงอัตราการจ่ายและจ�ำนวนวัคซีนคงเหลือของหน่วยบริการ
2. ท�ำให้สะดวกแก่การปฏิบัติงาน ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดตู้เย็นเพื่อตรวจสอบ Lot number วันหมดอายุของ
วัคซีน หรือจ�ำนวนวัคซีน สามารถจ่ายวัคซีนขวดที่จะหมดอายุก่อน โดยใช้หลัก First Expire First Out:
FEFO ได้ง่าย
3. ท�ำให้ทราบการกระจายของวัคซีน Lot number ต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาอาการข้างเคียงภายหลังได้รับ
วัคซีน สามารถติดตามเฝ้าระวัง หรือระงับการใช้วัคซีนได้ง่าย
เมือ่ รับ หรือจ่ายวัคซีนแต่ละครัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบทัง้ ในคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ (CUP) และหน่วยบริการ
ต้องบันทึกข้อมูลในทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน (ดังภาพที่ 3.7) ทุกรายการให้ครบถ้วน ดังนี้
§§ วัน/เดือน/ปี: ระบุวัน/เดือน/ปี ที่รับ-จ่ายวัคซีนแต่ละชนิด
§§ รับจาก/ จ่ายให้: ระบุสถานที่รับ-จ่ายวัคซีน เพื่อประโยชน์ในการประสานผู้ดูแลคลังวัคซีนระดับ
อ�ำเภอ (CUP) และผู้ให้บริการในระดับต่างๆ สามารถแจ้งระงับการใช้วัคซีน Lot number เดียวกับ
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง/ ผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนไว้ก่อน (ในกรณีที่มีการระงับใช้)
§§ จ�ำนวน: ระบุจ�ำนวนที่รับ หรือจ่าย และยอดคงเหลือ เพื่อตรวจสอบปริมาณการรับ-จ่าย และ
ปริมาณคงเหลือของวัคซีนในแต่ละแห่ง
§§ เลขที่วัคซีน (Lot number), วันหมดอายุ (Exp.date): ระบุ Lot number และวันหมดอายุ
ในกรณีที่มีผู้ป่วย/ ผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบ Lot number และวัน
หมดอายุของวัคซีนทีผ่ ปู้ ว่ ย/ ผูเ้ สียชีวติ รายนัน้ ได้รบั เพือ่ ประโยชน์ในการเก็บตัวอย่างขวดวัคซีนตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร อีกทัง้ ตรวจสอบผู้ทไี่ ด้รบั วัคซีนรายอืน่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนขวดเดียวกัน หรือต่างขวด
แต่ Lot number เดียวกับผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิต และเยี่ยมติดตามให้ได้ว่ามีผู้ใดมีอาการภายหลัง
ได้รับวัคซีนหรือไม่ และเป็นอย่างไรบ้าง
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ทะเบียนรับ–จ่ายวัคซีน
ชื่อวัคซีน………..ขนาดบรรจุต่อขวด…………….โด๊ส ขนาดบรรจุต่อกล่อง………..ขวด
วัน
เดือนปี

รับจาก/
จ่ายให้

รับ
จ�ำนวน

เลขที่
ผลิต

จ่าย
วันหมด จ�ำนวน
อายุ

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
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เลขที่
ผลิต

คงเหลือ
วันหมด จ�ำนวน
อายุ

เลขที่
ผลิต

วันหมด หมายเหตุ
อายุ
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คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี 2554. กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ

106

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของประมาณการ
วัคซีน

ก.
ข.
ค.
ง.

2.

ข้อใดไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในประมาณ
การวัคซีน

ก. เด็กนักเรียน ป.1 ต่างอ�ำเภอที่เข้ามาเรียนในโรงเรียน
ที่ท่านรับผิดชอบ
ข. เด็กที่อยู่ชายแดนในเขตพม่าติดกับ รพ.สต.
ของท่าน แต่ไม่เคยมารับบริการที่คลินิกของท่าน
มาก่อน
ค. เด็กเขมรทีข่ า้ มมารับวัคซีนทีค่ ลินกิ ของท่านเป็นประจ�ำ
ง. เด็กในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งปกติได้รับวัคซีนจากคลินิก
เอกชน

3.

แหล่งข้อมูลใดไม่ควรใช้ในประมาณการ
วัคซีน

ก. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)
ข. ฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูล
การให้บริการ
ค. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย
(แบบ 0119 รบ. 1ก/3)
ง. บัตรบันทึกการให้วัคซีน (0119 รบ.1ต.)

4.

รพ.สต. บ้านแสนสุขมีเป้าหมายให้
วัคซีนเจอี Single dose จำ�นวน 10 ราย
จะต้องเบิกวัคซีนจำ�นวนเท่าได

ก.
ข.
ค.
ง.

5.

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. วัคซีน HB อัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 10
ข. วัคซีน MMR ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียนสูญเสียเท่ากับ
ร้อยละ 5
ค. วัคซีน DTP อัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 25
ง. วัคซีน OPV อัตราสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 25

หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ

การเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ
หลังให้บริการมีวัคซีนคงเหลือไม่มากเกินไป
เพื่อลดอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน
เพื่อลดอัตราสูญเสียของวัคซีน

5 ขวด
6 ขวด
11 ขวด
12 ขวด

ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

6.

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ชั้น ป. 6
จำ�นวน 100 คน วัคซีน dT ขนาด 10
โด๊สต่อขวด จะต้องเตรียมวัคซีนไปให้
บริการกี่ขวด

ก.
ข.
ค.
ง.

7.

การกรอกใบเบิกวัคซีนไม่ต้องกรอก
ข้อมูลใดบ้าง

ก. วันหมดอายุ และ Lot number ของวัคซีนคงเหลือ
ข. จ�ำนวนเป้าหมาย จ�ำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้
จ�ำนวนยอดคงเหลือยกมา และจ�ำนวนที่ขอเบิก
ค. จ�ำนวนผู้มารับบริการ และวัคซีนที่เปิดใช้ในเดือน
ที่ผ่านมา
ง. อัตราสูญเสียของแต่ละชนิดวัคซีน

8.

ความหมายของ “จำ�นวนวัคซีน
ที่เปิดใช้” คือข้อใด

ก. วัคซีนที่เปิดให้บริการ วัคซีนที่ตกแตก วัคซีนที่หมด
อายุ และวัคซีนที่เสื่อมสภาพ
ข. วัคซีนที่เปิดให้บริการและวัคซีนที่ตกแตกขณะให้
บริการ
ค. วัคซีนที่เปิดให้บริการ วัคซีนที่หมดอายุ และวัคซีน
ที่เสื่อมสภาพ
ง. เฉพาะวัคซีนที่เปิดให้บริการเท่านั้น

9.

หลักในการเปิดใช้วัคซีนคือข้อใด

ก.
ข.
ค.
ง.

10.

ข้อใดเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัด
ทำ�ทะเบียนรับ–จ่ายวัคซีน

ก. วัคซีน DTP ที่จ่ายในวันเดียวกันให้บันทึกการจ่ายเป็น
ยอดรวม
ข. ถ้าจ่ายวัคซีนเจอีแก่รพ.สต.เจิดจรัส 2 Lot number
ต้องบันทึกแยก Lot เป็น 2 บรรทัด
ค. น�้ำยาท�ำละลายไม่ต้องบันทึกในทะเบียนรับ-จ่าย
เพราะไม่มีวันหมดอายุ
ง. เมื่อท่านยืมวัคซีนจากสถานีอนามัยข้างเคียง
ไม่ต้องลงในทะเบียนรับ-จ่าย เพราะท่านต้องส่งคืน
ในภายหลังอยู่แล้ว

10 ขวด
11 ขวด
12 ขวด
14 ขวด

First In First Out: FIFO
First Expire First Out: FEFO
Last In First Out: LIFO
First In Last Out: FILO
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4

ทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญ
ในการให้บริการวัคซีน

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำ�หรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561

109

4

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่

ทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญในการให้บริการวัคซีน
เรื่อง

ทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญในการให้บริการวัคซีน

ผู้เรียน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผู้ให้บริการวัคซีนทุกระดับ

ก�ำหนดการสอน

2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายวิธีการจัดท�ำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย และการน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการจัดท�ำทะเบียนการให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย และการน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน และความครอบคลุมของ
การให้บริการวัคซีนได้อย่างถูกต้อง
4. แสดงวิธกี ารค�ำนวณความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน และความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการสอน
1. บรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. ฝึกการวิเคราะห์รายละเอียดในใบทะเบียนติดตาม และการค�ำนวณอัตราความครอบคลุมของการได้รบั
และความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out PowerPoint ที่ใช้บรรยาย)
2. ตัวอย่างใบทะเบียนติดตามที่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียดในทะเบียน ซึ่งใช้เป็นโจทย์
ให้ผู้เรียนได้วเิ คราะห์
3. ใบงาน โจทย์ การค�ำนวณอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
4. ใบงาน โจทย์ การค�ำนวณอัตราความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน
การประเมินผล
1. แบบทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างเรียน
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ

112

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ทะเบียนที่ใช้หาอัตราการสูญเสียวัคซีน
ของวัคซีนแต่ละชนิด หาได้จาก

ก. ทะเบียนการให้บริการของสถานบริการ
ข. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ค. รายชื่อที่นัดกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีน
ง. ถูกทุกข้อ

2.

ทะเบียนที่ใช้ในการติดตามว่าเด็กในพื้นที่
รับผิดชอบได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์
หาได้จาก

ก. ทะเบียนการให้บริการของสถานบริการ
ข. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ค. รายชื่อที่นัดกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีน
ง. ถูกทุกข้อ

3.

ถ้าต้องการประเมินการได้รับวัคซีน OPV
ครบ 3 ครัง้ ในเด็กอายุครบ 1 ปี ณ เดือน
มกราคม 2561 ท่านต้องประเมินเด็กที่เกิด
เมื่อใด

ก.
ข.
ค.
ง.

วันที่ 1 มกราคม 2560-31 มกราคม 2560
วันที่ 1 มกราคม 2561-31 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม 2560
วันที่ 31 มกราคม 2561

4.

การประเมินความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน ท่านจะประเมิน
เด็กในกลุ่มใด

ก.
ข.
ค.
ง.

เด็กที่อาศัยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยเฉพาะนอกพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กทีอ่ าศัยทัง้ ในและนอกพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของท่าน
ถูกทุกข้อ

5.

การประเมินความครอบคลุมของการให้
วัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน ท่านจะประเมิน
เด็กในกลุ่มใด

ก.
ข.
ค.
ง.

เด็กที่อาศัยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยเฉพาะนอกพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยทั้งในและนอกพื้นทีร่ บั ผิดชอบของท่าน
ไม่มีข้อใดถูก

6.

ข้อใดไม่ใช่หลักการส�ำคัญของการจัดท�ำ
ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้า
หมายในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ

ก. จัดท�ำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข. บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” ก�ำกับ
ทุกราย ในเด็กที่ได้รับวัคซีนเฉพาะจาก
สถานบริการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ค. ใช้ประโยชน์ในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย
ให้มารับวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
ง. หากท�ำทะเบียนติดตามในคอมพิวเตอร์ต้อง
บันทึกสถานที่รับวัคซีนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ข้อมูล
การให้บริการซ�้ำซ้อนกับสถานบริการอื่น
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

7.

ในเดือน ธันวาคม 2560 รพ.สต. แสนดี
มีเด็กอายุ 0-1 ปี จากฐานข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข (แฟ้ม Person)
จ�ำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ให้วัคซีนรวม
DTP-HB ครัง้ ที่ 3 แก่เด็กในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
จ�ำนวน 12 คน และให้วัคซีนรวม DTP-HB
ครั้งที่ 3 แก่เด็กนอกพื้นที่อีก 10 คน
ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน
DTP-HB ครัง้ ที่ 3 คิดเป็นร้อยละเท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.

50
60
100
110

8.

ในเดือน ธันวาคม 2560 รพ.สต.เพือ่ ประชา
มีเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่
รับผิดชอบ จ�ำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่ให้
วัคซีน OPV ครัง้ ที่ 3 แก่เด็กดังกล่าวจ�ำนวน
12 คน และให้วัคซีน OPV ครัง้ ที่ 3 แก่เด็ก
นอกพื้นที่อกี 8 คน ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน OPV ครั้งที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ
เท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.

133.3
100.0
80.0
53.3

9.

ท่านจะน�ำมารดารายใดมาค�ำนวณหาอัตรา
ความครอบคลุมของการได้รับท็อกซอยด์
บาดทะยักครบถ้วนตามเกณฑ์

ก. นางผ่องใส ขณะนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ลูกยังอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
ข. นางดวงใจ ขณะนี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
แต่ลูกไปอยู่กับพ่อที่อื่น
ค. นางรื่นจิต และลูกย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ขณะตั้งครรภ์
มารับวัคซีน dT ที่สถานบริการของท่าน
ง. ท่านจะค�ำนวณอัตราความครอบคลุมของการได้รบั
วัคซีนบาดทะยักครบถ้วนตามเกณฑ์ทงั้ 3 ราย

10.

รพ.สต.ประชาชื่น ให้วัคซีน dT ในนักเรียน
ป.6 ของโรงเรียนเจิดจรัส จ�ำนวน 48 คน
เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 40 คน เด็ก
นอกพื้นที่ 8 คน ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้
เด็กรับวัคซีน 2 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียน
ชั้น ป. 6 ทัง้ หมด 50 คน ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน dT ในนักเรียน ป.6 ของ
โรงเรียนนี้มีร้อยละเท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.

88.0
96.0
100.0
83.3
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำ�หรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561

4

หมวดเนื้อหาที่

ทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญ
ในการให้บริการวัคซีน

สาระสังเขป
การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจ�ำเป็นต้องมีทะเบียนแสดงรายละเอียดของผู้รับบริการแต่ละราย
เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชนิดของบริการที่ได้รับ เป็นต้น และเนื่องจากสถานบริการที่อยู่ในเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ละแห่ง มีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของประชาชนที่
อาศัยในเขต ดังนัน้ นอกจากสถานบริการจะต้องมีทะเบียนรายละเอียดของผูร้ บั บริการแล้ว ยังจะต้องทราบด้วยว่า
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับบริการวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์หรือไม่ เพราะผู้มารับบริการอาจเป็น
กลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่รับผิดชอบ ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน
เพื่อให้ทราบข้อมูลทัง้ สองส่วนดังกล่าว สถานบริการจึงต้องจัดท�ำ

1) ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการได้รับ
วัคซีนครบถ้วนแล้วหรือไม่ โดยไม่คำ� นึงว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับวัคซีนจากสถานบริการใด ทะเบียน
ติดตามทีส่ ถานบริการทุกแห่งจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ คือ ทะเบียนติดตามการได้รบั วัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน
และหญิงมีครรภ์ ซึง่ ได้จากการ Print out ภายหลัง Key in ข้อมูลการให้วคั ซีนตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ สถานบริการบางแห่งอาจจัดท�ำทะเบียนนี้
โดยบันทึกในสมุด/กระดาษ หรือ โปรแกรม Excel
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สิ่งส�ำคัญในการจัดท�ำทะเบียนนี้คือ ต้องทราบกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทุกราย
อย่างเป็นปัจจุบัน และต้องติดตามสอบถามประวัติการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นทุกราย
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้วัคซีนที่เหมาะสมต่อไป

2) ทะเบียนการให้บริการวัคซีน เป็นทะเบียนที่จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลที่จ�ำเป็นของ
การให้บริการในแต่ละราย โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้รับบริการจะเป็นผู้อาศัยในหรือนอกพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานบริการ ทะเบียนการให้บริการวัคซีนที่ต้องจัดท�ำ ได้แก่ ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็ก
ก่อนวัยเรียน ทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์ และทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน
ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวัคซีนหลายประการ เช่น ใช้ประมาณการจ�ำนวนวัคซีน
ที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป ใช้ในการค�ำนวณอัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด เป็นต้น ปัจจุบัน
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้สถานบริการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล (Individual record) ตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสถานบริการมีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่หี ลากหลาย
สิ่งส�ำคัญในการจัดท�ำทะเบียนนี้ คือ สถานบริการต้องตรวจสอบรหัสวัคซีนที่ใช้ให้เป็นปัจจุบันตรงกับ
รหัสมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และ Key in ผู้รับวัคซีนทุกรายให้ถูกต้อง
การจัดท�ำทะเบียนดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ในการประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้
1. การประเมินผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน เป็นการประเมินกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่
ที่สถานบริการรับผิดชอบว่า ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดตามเกณฑ์อายุที่ก�ำหนดหรือไม่ ทั้งนี้
ไม่คำ� นึงว่ากลุม่ เป้าหมายได้รบั วัคซีนจากสถานบริการใด ข้อมูลทีเ่ จ้าหน้าทีน่ ำ� มาประเมินความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีน ได้จากทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่
รับผิดชอบ
2. การประเมินผลความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน เป็นการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ว่าได้ให้วัคซีนแต่ละชนิดแก่ผู้รับบริการเท่าใด โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้รับบริการจะเป็นผู้อาศัยอยู่จริง หรือ
นอกพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ ข้อมูลที่น�ำมาประเมินความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน
ได้จากทะเบียนการให้บริการ
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ตอนที่ 1
การจัดท�ำทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญในการให้บริการวัคซีน
การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ�ำเป็นต้องมีทะเบียนรายชื่อผู้รับบริการพร้อมทั้งรายละเอียด
ของบริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการได้รับวัคซีน ประเมินปริมาณวัคซีนที่ใช้ และการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีนตามนัด การให้บริการวัคซีนมีทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ทะเบียนการให้บริการวัคซีน

1. ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
เป็นทะเบียนที่ใช้ในการติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่สถานบริการ
รับผิดชอบ ทะเบียนนี้เจ้าหน้าที่ต้องส�ำรวจไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะให้บริการ ซึ่งข้อมูลควรต้องท�ำให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง ชื่อ ที่อยู่ อายุ ชนิดของวัคซีนและการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย
โดยไม่ค�ำนึงว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับวัคซีนจากสถานบริการใด หากกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับ
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์อายุ เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนให้ครบถ้วน ดังนั้น ทะเบียนนี้
จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า กลุม่ เป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
สถานบริการได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือไม่
ทะเบียนติดตามที่สถานบริการทุกแห่งจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ คือ ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็ก
ก่อนวัยเรียนและหญิงมีครรภ์ ซึง่ ได้จากการ Print out ภายหลัง Key in ข้อมูลการให้วคั ซีนตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ภาพที่ 4.1 และ 4.2) นอกจากนี้ สถานบริการบางแห่งอาจจัดท�ำทะเบียนนี้
โดยบันทึกในสมุด/ กระดาษ (ภาพที่ 4.3 และ 4.4) หรือโปรแกรม Excel

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบจากโปรแกรม JHCIS
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วันที่สั่งพิมพ์ 13/12/2560
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบจากโปรแกรม HOSxP
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 ธ.ค.
59
14 ก.พ.
60
14 ก.พ.
60
11 ก.ค.
60
8 ส.ค.
60
10 ต.ค.
60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 พ.ค.
56
9 ก.ค.
56
8 ต.ค.
56
10 ธ.ค.
56
12 พ.ค.
58
8 ก.ย.
58
12 ม.ค.
59
12เม.ย.
59
13 มิ.ย.
60
11ก.ค.
60
8 ส.ค.
60
12 ธ.ค.
60

11ก.พ.
57
11 มี.ค.
57
9 ก.ค.
57
10 ก.ย.
57
9 ก.พ.
59
10 พ.ค.
59

11มี.ค.
57
8 เม.ย.
57
13 ส.ค.
57
8 ต.ค.
57
8 มี.ค.
59
14มิ.ย.
59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11ก.พ.
57
11 มี.ค.
57
9 ก.ค.
57
10 ก.ย.
57
9 ก.พ.
59
10 พ.ค.
59
11 ต.ค. 11 ต.ค.
59
59
13 ธ.ค. 13 ธ.ค.
59
59
12 ก.ย.
60
10 ต.ค.
60
14 พ.ย.
60
-

11ก.พ.
57
11 มี.ค.
57
9 ก.ค.
57
10 ก.ย.
57
9 ก.พ.
59
10 พ.ค.
59
11 ต.ค.
59
13 ธ.ค.
59

10มี.ค
58
14เม.ย.
58
11 ส.ค.
58
10 ต.ค.
58
14 มี.ค.
60
13 มิ.ย.
60
10 ต.ค.
60
13 ธ.ค.
60

หมายเหตุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
2. ปี 2560 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนโรต้าเฉพาะจังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ขยายการให้บริการวัคซีนครอบคลุมทั้งประเทศ

10มี.ค
58
14เม.ย.
58
11 ส.ค.
58
10 ต.ค.
58
-

14 มี.ค.
60
13 มิ.ย.
60

โอพีวี
ครั้งที่ 5

-

อายุ 4 ปี
ดีทีพี
เข็ มที่ 5

-

MMR2

อายุ 2½ ปี
เจอี
เจอี
เชื้ อตาย เชื้ อเป็ น
เข็ มที่ 2

-

โอพีวี

เข็ มที่ 3

-

ดีทีพี
เข็ มที่ 4

-

เจอี
เชื้ อเป็ น
เข็ มที่ 1

-

เข็ มที่ 2

5 ด.ช. xx xxxx 2-ส.ค.-57

6 ม.ค.
56
12 มี.ค.
56
9 ก.ค.
56
10 ก.ย.
56
10 ก.พ.
58
12 พ.ค.
58
13 ต.ค.
58
12 ธ.ค.
58
14 ก.พ.
60
11เม.ย.
60
11เม.ย.
60
12 ก.ย.
60
10 ต.ค.
60
12 ธ.ค.
60

MMR1

เข็ มที่ 1

XXX

13 พ.ย.
55
8 ม.ค..
56
14 พ.ค.
56
9 ก.ค.
56
9 ธ.ค.
57
10 มี.ค.
58
11 ส.ค.
58
10 ต.ค.
58
13 ธ.ค.
59
14 ก.พ.
60
14 ก.พ.
60
11 ก.ค.
60
8 ส.ค.
60
10 ต.ค.
60

ครั้งที่ 3

XXX

11ก.ย.
55
13 พ.ย.
55
12 มี.ค.
56
14 พ.ค.
56
14 ต.ค.
57
13 ม.ค.
58
9 มิ.ย.
58
8 ส.ค.
58
11 ต.ค.
59
13 ธ.ค.
59
13 ธ.ค.
59
9 พ.ค.
60
13 มิ.ย.
60
8 ส.ค.
60
12 ธ.ค.
60

ครั้งที่ 2

6 มี.ค. 56

6 ม.ค.
56
12 มี.ค.
56
9 ก.ค.
56
10 ก.ย.
56
10 ก.พ.
58
12 พ.ค.
58
13 ต.ค.
58
12 ธ.ค.
58
14 ก.พ.
60
11เม.ย.
60
11เม.ย.
60
12 ก.ย.
60
10 ต.ค.
60
12 ธ.ค.
60

เจอี เชื้ อตาย

ครั้งที่ 1

4 ด.ช. xx xxxx

13 พ.ย.
55
8 ม.ค..
56
14 พ.ค.
56
9 ก.ค.
56
9 ธ.ค.
57
10 มี.ค.
58
11 ส.ค.
58
10 ต.ค.
58
13 ธ.ค.
59
14 ก.พ.
60
14 ก.พ.
60
11 ก.ค.
60
8 ส.ค.
60
10 ต.ค.
60

โรต้า
(แบบ3 dose)

ครั้งที่ 2

XXX

11ก.ย.
55
13 พ.ย.
55
12 มี.ค.
56
14 พ.ค.
56
14 ต.ค.
57
13 ม.ค.
58
9 มิ.ย.
58
8 ส.ค.
58
11 ต.ค.
59
13 ธ.ค.
59
13 ธ.ค.
59
9 พ.ค.
60
13 มิ.ย.
60
8 ส.ค.
60
12 ธ.ค.
60

ไอพีวี

อายุ 1½ ปี
โรต้า
(แบบ2 dose)
ครั้งที่ 1

XXX

XXX

ครั้งที่ 3

XXX

3 ด.ญ. xx xxxx 4 ม.ค. 56

8 ก.ค.
55
11 ก.ย.
55
4 ม.ค.
56
6 มี.ค.
56
2 ส.ค.
57
4 พ.ย.
57
5 เม.ย.
58
7 มิ.ย.
58
3 ส.ค.
59
4 ต.ค. 8 พ.ย.
59
59
6 ต.ค.
59
8 มี.ค.
60
2 เม.ย.
60
7 มิ.ย.
60
7 ต.ค.
60

ครั้งที่ 2

2 ด.ญ. xx xxxx 11 ก.ย. 55

9 ก.ค.
55
12 ก.ย.
55
5 ม.ค.
56
7 มี.ค.
56
3 ส.ค.
57
5 พ.ย.
57
6 เม.ย.
58
8 มิ.ย.
58
4 ส.ค.
59
5 ต.ค.
59
7 ต.ค.
59
9 มี.ค.
60
3 เม.ย.
60
8 มิ.ย.
60
8 ต.ค.
60

ครั้งที่ 1

XXX

โอพีวี
เข็ มที่ 3

XXX

บีซีจี

ดีทีพี-ตับบี
เข็ มที่ 2

1 ด.ญ. xx xxxx 8 ก.ค. 55

ตับอักเสบบี

ครั้งที่ 4

อายุ 1 ปี
ชื่ อมารดา
ที่ อยู่
หรื อผูป้ กครอง

เข็ มที่ 1

วัน
เดือน
ปี เกิด

เข็ มที่ 2

ชื่ อ-สกุล

เข็ มที่ 1

ลําดับ

ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค
หมู่ที่ …..x.... ตําบล ……xxx……….... อําเภอ ……xxxx……………………..... จังหวัด ………xxxxxxx……………………

9 ส.ค. 9 ส.ค.
59
59
11ต.ค.. 11ต.ค..
59
59
10 ม.ค. 10 ม.ค.
60
60
14 มี.ค. 14 มี.ค.
60
60

-

หมายเหตุ:		 1. ข้อมูลภาพที
ณ่ 4.3
วันทีตัว่ อย่29างทะเบี
ธันวาคม
2560
ยนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่จัดทําขึ้น
		 2. ปี 2560 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค กระทรวงสาธารณสุขให้วคั ซีนโรต้าเฉพาะจังหวัด
					 สุโขทัยและเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ขยายการให้บริการวัคซีนครอบคลุมทั้งประเทศ
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่จัดท�ำขึ้น
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xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.

3.

4.

5.

6.

21 ก.พ. 61

5 ม.ค. 61

24 ส.ค. 60

13 ส.ค. 60

8 มิ.ย. 60

3 เม.ย. 60

วันครบ
ก�ำหนด
คลอด

30

20

22

20

29

25

อายุ
(ปี)

xx

xx

xx

xx

xx

xx

ที่อยู่
3 มี.ค. 54

ครั้งที่ 2
3 ก.ย. 54

ครั้งที่ 3

-

-

ครั้งที่ 4

-

-

ครั้งที่ 5

3 ก.พ. 51

6 ส.ค. 52

5 ก.ย. 50
7 มี.ค. 51

6 ก.ย. 52
7 ก.ย. 52

6 มี.ค. 53

6 ต.ค. 50 9 เม. ย.52
-

-

-

-

-

-

12 ธ.ค. 40 12 ก.พ. 41 16 เม.ย. 41 17 ต.ค. 42 30 ก.ย.52

21 ก.ค. 59 22 ส.ค. 59 25 ก.พ. 60

1 ก.พ. 54

ครั้งที่ 1

ü

ü

ü

ü

ü

ไม่ต้องฉีด เนื่องจากอยู่ใน
ระยะคุ้มครอง 10 ปี

ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก ในหญิงมีครรภ์ที่จัดท�ำขึ้น

หมายเหตุ: 1. เมื่อให้วัคซีนแล้ว บันทึก วัน เดือน ปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้
			 2. วัคซีนทีม่ สี ว่ นประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก ได้แก่ DTP-HB, DTP-Hib, DTP-IPV,DTP-IPV-Hib, DTP-HB-Hib, DTP-HB-Hib-IPV, DTP, dT, Tdap, TT

xxx

ชื่อนามสกุล

1.

ล�ำดับ
ที่

ทะเบียนติดตามการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก ส�ำหรับหญิงมีครรภ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ

วิธีการจัดท�ำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียนและหญิงมีครรภ์
เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบเด็กหรือหญิงมีครรภ์ที่พลาดโอกาสการได้รับวัคซีน มีข้อแนะน�ำ
ในการจัดท�ำทะเบียนติดตามฯ ดังนี้
1. กรณีที่บันทึกข้อมูลการรับวัคซีน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
§§ จัดท�ำฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปี และหญิงมีครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบ ในแฟ้ม
ประชากร (แฟ้ม Person) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
§§ บันทึกรายละเอียดข้อมูลการให้วัคซีนแก่เด็กอายุ 0-6 ปี และหญิงมีครรภ์ทุกคนที่มารับบริการ
ตามข้อก�ำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
§§ ข้อควรระวังคือ เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกสถานที่รับวัคซีนให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งในโปรแกรมจะมี
ช่องให้เลือกว่า รับบริการจาก “ทีน่ ”ี่ หรือ “ทีอ่ นื่ ” หากกลุ่มเป้าหมายได้รบั วัคซีนจากสถานบริการ
อื่น ให้เลือกช่องที่ระบุ “ที่อื่น”
§§ เมื่อบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลแล้ว เจ้าหน้าที่ควร
Print out แบบรายงานการติดตามการได้รบั วัคซีนของกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ตามตัวอย่าง
ภาพที่ 4.1 และ 4.2 แล้วเก็บไว้ที่สถานบริการ เช่นเดียวกับการจัดท�ำในสมุดหรือกระดาษ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามการรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
2. กรณีที่จัดท�ำทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในกระดาษ หรือโปรแกรม Excel หรืออื่นๆ
§§ บันทึกรายชื่อเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) และหญิงมีครรภ์ทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นราย
หมู่บ้าน
§§ บั น ทึ ก ชื่ อ เด็ ก โดยเรี ย งล� ำ ดั บ ตามเดือ นที่ เ ด็ ก เกิ ด ส� ำ หรั บ หญิ ง มี ค รรภ์ ใ ห้ เ รี ย งล� ำ ดั บ ตามวั น
ครบก�ำหนดคลอด
§§ บั น ทึก “วั น /เดือ น/ปี ที่ไ ด้ รั บ วั ค ซีน ” ก� ำ กั บ ทุ ก ครั้ง ไม่ ว่ า กลุ ่ ม เป้ า หมายจะได้ รั บ วั ค ซีน จาก
สถานบริการใดก็ตาม กรณีบนั ทึกในกระดาษ ให้ใช้ปากกาสีนำ�้ เงินในกลุม่ เป้าหมายทีร่ บั วัคซีนจาก
สถานบริการที่รับผิดชอบ และใช้ปากกาสีแดงในกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น
ส�ำหรับ “วันนัดให้มารับวัคซีน” ให้บันทึกด้วยดินสอ

ประโยชน์ของทะเบียนติดตามการได้รบั วัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียนและหญิงมีครรภ์
1. ใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตามการรับวัคซีนของเด็กและหญิงมีครรภ์ ว่าได้รบั วัคซีนครบถ้วน ตามเกณฑ์
หรือไม่ หากพบว่ามีเด็กและหญิงมีครรภ์ไม่ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด
เจ้าหน้าที่ต้องติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนให้ครบถ้วนโดยเร็ว
2. ใช้ในการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนเข้าเรียนชั้นป.1 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในการให้วัคซีน BCG, HB, IPV, MMR/MR, dT, OPV และ LAJE ต่อไป
3. ใช้ในการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดในเด็กกลุ่มเป้าหมายและ
การได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยักครบชุดในหญิงมีครรภ์
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2. ทะเบียนการให้บริการวัคซีน
เป็นทะเบียนทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการใช้บนั ทึกข้อมูลการให้วคั ซีนในวันทีใ่ ห้บริการ โดยไม่คำ� นึงว่าผูร้ บั บริการ
จะเป็นผู้อาศัยอยู่จริง หรือนอกพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ รวมทั้งชาวต่างชาติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นของการให้บริการในแต่ละราย สถานบริการแต่ละแห่งควรจัดให้มที ะเบียนการให้วคั ซีนซึง่ มีข้อมูล
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ วันให้บริการ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชนิดของวัคซีนที่ให้ ครั้งที่ของการให้วัคซีนแต่ละชนิด
Lot number และล�ำดับขวดของวัคซีนแต่ละชนิด
ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้สถานบริการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และให้สง่ ข้อมูลรายบุคคล (Individual data) ไปรวบรวมทีค่ ลังข้อมูลระดับ
จังหวัด (HDC on cloud) เพื่อประมวลผลข้อมูลตาม Standard Report ที่ก�ำหนดข้อมูลเป็นตัวเลขรวม (Summary
data) ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลรายงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้จากเว็บไซด์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร กระทรวงสาธารณสุข (http://hdcservice.moph.go.th) ทีเ่ มนูกลุม่ รายงานมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ขณะนีส้ ถานบริการต่างๆ มีวธิ กี าร key in ข้อมูลการให้วคั ซีนทีห่ ลากหลาย บางแห่งบันทึกการให้บริการวัคซีนตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ควบคูก่ บั การบันทึกในสมุดทะเบียนผูใ้ ห้บริการ หรือ
การบันทึกใน Family folder หรือ OPD card ทั้งนี้ ขึ้นกับการจัดระบบการปฏิบัติงานของสถานบริการแต่ละแห่ง
ทะเบียนการให้บริการในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ�ำแนกตามกลุ่มเป้าหมายของการรับวัคซีนได้
3 กลุ่ม ดังนี้
§§ ทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน
§§ ทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่หญิงมีครรภ์
§§ ทะเบียนการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน

วิธกี ารจัดท�ำทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกลุม่ เด็กก่อนวัยเรียนและหญิงมีครรภ์
เพื่อให้การจัดท�ำทะเบียนการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและหญิงมีครรภ์ เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงมีข้อแนะน�ำ ดังนี้
1. สถานบริการแต่ละแห่งควรประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลการให้บริการ
ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบรหัสวัคซีนที่ใช้ให้
เป็นปัจจุบันกับรหัสวัคซีนมาตรฐาน (รายละเอียดในภาคผนวก) เช่น วัคซีนรวม DTP-HB ครั้งที่ 1
รหัสวัคซีน 091 ทัง้ นี้ รหัสวัคซีนอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ในกรณีท่ีสถานบริการภาคเอกชนรวมทั้งภาครัฐบางแห่งให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย แต่วัคซีน
นั้นยังไม่อยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูล
การให้บริการวัคซีนดังกล่าวได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนดรหัสวัคซีนที่อยู่นอกแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค จ�ำนวน 68 รหัส (รายละเอียดในภาคผนวก) ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล
ระบบข้อมูลของจังหวัดและหน่วยบริการสามารถ Download รหัสวัคซีนมาตรฐานที่ Website
ของกองยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงสาธารณสุข (http://bps.moph.go.th) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
รหัสวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะท�ำให้การบันทึกข้อมูลสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
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2. Key in รายละเอียดของผู้รับบริการทุกรายทั้งในและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างชาติ ข้อมูลที่จ�ำเป็น ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ ชนิดของวัคซีนที่ให้ ครั้งที่ของการให้วัคซีน
แต่ละชนิด รวมทัง้ Lot number ของวัคซีนแต่ละชนิด
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการ Key in ผู้รับวัคซีนแต่ละรายกับแหล่งข้อมูลตั้งต้นที่น�ำมา Key in เช่น
ตรวจสอบกับสมุดทะเบียนผู้รับบริการ Family folder หรือ OPD card เป็นต้น ทัง้ นี้ ขึน้ กับการจัดระบบ
ของสถานบริการ
4. เมื่อบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ Key in ข้อมูลควรพิมพ์รายงาน
(Print out) ผลการให้วัคซีน แล้วเก็บรายงานดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานที่สถานบริการ ตามตัวอย่าง
ภาพที่ 4.5 ถึง 4.7

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน จากโปรแกรม JHCIS
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการวัคซีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน จากโปรแกรม HOSxP

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างทะเบียนการให้วคั ซีนทีม่ สี ว่ นประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยักแก่หญิงมีครรภ์ จากโปรแกรม JHCIS

ประโยชน์ของการจัดท�ำทะเบียนการให้บริการวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียนและหญิงมีครรภ์
1.
2.
3.
4.

ใช้ประมาณการจ�ำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการให้บริการครั้งต่อไป
ใช้ในการประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนแต่ละชนิด
ข้อมูลจ�ำนวนผู้รับวัคซีนสามารถน�ำมาใช้ค�ำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด
ข้อมูลจ�ำนวนผู้รับวัคซีนแต่ละชนิดสามารถใช้เป็นฐานในการค�ำนวณอัตราการเกิดอาการภายหลังได้
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. ใช้ประเมินภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย

หมวดเนื้อหาที่ 4: ทะเบียนรายงานที่สำ�คัญในการให้บริการวัคซีน

123

วิธีการจัดท�ำทะเบียนการให้วัคซีนในเด็กวัยเรียน
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้วัคซีนในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โดยพิจารณาจากประวัติการได้รับ
วัคซีนในอดีต (รายละเอียดในบทที่ 2) วัคซีน HPV ส�ำหรับนักเรียนหญิงชัน้ ป.5 และ วัคซีน dT ส�ำหรับนักเรียนชัน้
ป.6 ทุกคน การส�ำรวจและสอบถามประวัตกิ ารได้รับวัคซีนในอดีตของเด็กล่วงหน้าก่อน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ชั้น ป.1 จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประมาณวัคซีนที่ใช้ รวมทั้งพิจารณาชนิดของวัคซีน
ที่จะต้องให้แก่เด็กอย่างครบถ้วน การจัดท�ำทะเบียนการให้วัคซีนในเด็กวัยเรียนมีขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมฐานข้อมูลเด็กนักเรียน
1. สถานบริการประสานกับโรงเรียนก่อนวันให้วคั ซีน เพือ่ ขอรายชือ่ พร้อมทัง้ เลขประจ�ำตัวประชาชน (ID)
13 หลัก ของเด็กนักเรียนชัน้ ป.1/ ป.6 ทุกคน และนักเรียนหญิงชั้น ป.5
2. น�ำรายชื่อเด็กนักเรียนแต่ละชั้นมาจัดท�ำทะเบียนการให้วัคซีน เพื่อใช้บันทึกในวันให้วัคซีนที่โรงเรียน
3. ตรวจสอบประวัตกิ ารได้รับวัคซีนในอดีตของเด็กนักเรียนชัน้ ป.1 เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในการ
ให้วัคซีน BCG, HB, IPV*, MMR/MR , dT, OPV และ LAJE
4. จัดท�ำฐานข้อมูลเด็กนักเรียนชั้น ป.1/ ป.6 ทุกคน และนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ * พิจารณาให้วัคซีน IPV แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในรายที่ได้รับวัคซีน Trivalent OPV: tOPV
ไม่ครบ 3 ครัง้ (กระทรวงสาธารณสุขเริ่มให้ Bivalent OPV: bOPV ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2559)
การบันทึกการได้รับวัคซีน
1. ภายหลังให้วคั ซีนแก่เด็กนักเรียนแต่ละราย บันทึกการให้วคั ซีนเป็นรายบุคคลในบัญชีรายชือ่ ผูร้ บั วัคซีน
ในนักเรียนตามตัวอย่างภาพที่ 4.8 โดยมีข้อมูลที่ส�ำคัญ ได้แก่ ชนิดของวัคซีนที่ให้ ครัง้ ที่ของการได้รับ
วัคซีน วันที่ให้วัคซีน Lot number และล�ำดับขวดวัคซีนที่ให้
			 ในกรณีที่เด็กป่วยหรือขาดเรียนและได้รับวัคซีนในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องบันทึก
วันให้วัคซีน Lot number และล�ำดับขวดวัคซีน ให้ตรงกับความเป็นจริง
2. บันทึกการได้รบั วัคซีนของเด็กนักเรียนแต่ละรายตามข้อ 1 ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามตัวอย่างภาพที่ 4.9 และ 4.10
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุขเปรียบเทียบกับบัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน

ประโยชน์ของการจัดท�ำทะเบียนการให้วัคซีนในนักเรียน
1. ใช้ในการประเมินผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
2. ข้อมูลจ�ำนวนเด็กที่รับวัคซีนสามารถน�ำมาค�ำนวณอัตราการสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด
3. ข้อมูลจ�ำนวนเด็กที่รับวัคซีนแต่ละชนิดสามารถใช้เป็นฐานในการค�ำนวณอัตราเกิดอาการภายหลังได้
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้รับวัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 1
ชือ่ ส�ำนักงาน..........xxx..............ต�ำบล.............xxx..........อ�ำเภอ...........xxx...........จังหวัด...................xxx...........
โรงเรียน.....................xxx.......................................วันทีใ่ ห้บริการ............15 มิถนุ ายน 2560............................
วัคซีนที่ให้

ล�ำดับ
ที่

ชื่อ–สกุล

1.

BCG

HB

IPV

dT

OPV

MMR/MR

LAJE

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

2.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

3.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

4.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

5.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

22 มิ.ย. 60

-

6.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

7.

xxxxxxxx

-

-

-

dT4

OPV4

MMR

-

8.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

9.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

10.

xxxxxxxx

-

-

-

-

-

-

-

11.

xxxxxxxx

-

-

IPV

dT3

OPV3

-

-

หมายเหตุ

เด็ก
ขาดเรียน
ตามให้
LAJE 1
ตอน ป. 2

ตามให้
MMR
และ LAJE
1 เดือน
สิงหาคม
2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
วัคซีน dT Lot no. 3751 หมดอายุ 18 สิงหาคม 2561 		
วัคซีน MMR Lot no. 8425 หมดอายุ 10 ธันวาคม 2561
วัคซีน OPV Lot no 2256 หมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2562
วัคซีน IPV Lot no. 782 หมดอายุ 9 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
วัคซีน MMR วัคซีน MMR Lot no. 8430 หมดอายุ 3 มกราคม 2561

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อการให้วัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 1
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนในนักเรียนหญิง ชั้น ป.5

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนในนักเรียน ชั้น ป.6
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ตอนที่ 2
การประเมินผลความครอบคลุมของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสามารถด�ำเนินการได้หลายวิธี ตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน เช่น การประเมินระดับภูมคิ มุ้ กันต่อโรคทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีน การประเมินผลกระทบต่อโรคการประเมิน
ผลกระทบของวัคซีนทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การประเมินอัตราการสูญเสียของวัคซีน และการประเมิน
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน เป็นต้น
การประเมิ น ผลงานสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคที่ ด� ำ เนิ น การเป็ น ประจ� ำ ได้ แ ก่ 1) การประเมิ น ผล
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 2) การประเมินผลความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน

1. การประเมินผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
เป็นการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงเฉพาะในพื้นที่ที่สถานบริการรับผิดชอบ ว่าได้รับวัคซีน
แต่ละชนิดครบชุดตามเกณฑ์อายุทกี่ ำ� หนดหรือไม่ ทัง้ นี้ ไม่คำ� นึงว่ากลุ่มเป้าหมายได้รบั วัคซีนจากสถานบริการใด
มีสูตรค�ำนวณ ดังนี้

อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนครบชุด (ร้อยละ)
=_______________________________________________________________________
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนครบชุด X 100
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริง*
ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 แบ่งสถานะ
บุคคลตามลักษณะการอยู่อาศัย ดังนี้
สถานะบุคคล
1

ความหมาย
มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง

2

มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง

3

มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ) แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต
รับผิดชอบ

4

ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการ
หรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

5

มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน
ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น

หมายเหตุ: 		 กรณีที่เป็นต่างด้าวที่มาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสามารถลงเป็น 3 ได้ กรณีต่างด้าวนอกเขตสามารถลงเป็น 4 ได้
กรณีที่ต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านสามารถลงเป็น 1 ได้
				 *จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริง ค�ำนวณจากประชากรที่มีสถานะบุคคล 1,3 และ 5
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ตัวอย่าง รพ.สต.กุก๊ ไก่ มีเด็กอายุครบ 1 ปี ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทีอ่ าศัยอยูจ่ ริงรวม 25 คน ในจ�ำนวนนีไ้ ด้รบั
วัคซีนรวม DTP-HB ครบ 3 ครั้ง จาก รพ.สต.กุ๊กไก่ 16 คน ได้รับวัคซีนรวม DTP-HB ครบ 3 ครั้ง จาก รพ.สต.
ไข่ดาว 8 คน
ดังนั้น อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนรวม DTP-HB ครบ 3 ครั้ง (ร้อยละ)
= (16+8) X 100
		
25
= ร้อยละ 96
ส� ำ หรั บ การค� ำ นวณอั ต ราความครอบคลุ ม ในกลุ ่ ม นั ก เรีย น เนื่อ งจาก สถานบริก ารมีก ารให้ วัค ซีน
ในโรงเรียนทีร่ บั ผิดชอบ ดังนัน้ จ�ำนวนกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมดทีอ่ าศัยอยูจ่ ริง ให้ใช้จำ� นวนนักเรียน
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงในโรงเรียนที่สถานบริการรับผิดชอบ (ซึ่งอาจมีเด็กนอกพื้นที่รับผิดชอบมาเรียนในโรงเรียน
ดังกล่าว) และจ�ำนวนกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั วัคซีน ให้ใช้จำ� นวนนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั วัคซีน โดยใช้สตู ร

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียน
= _________________________________________________
จ�ำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด X 100
จ�ำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนทั้งหมด
ดังตัวอย่าง
รพ.สต.กุ๊กไก่ ให้บริการวัคซีนในโรงเรียน A ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด จ�ำนวน 80 คน เป็นนักเรียน
ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.กุ๊กไก่ จ�ำนวน 72 คน มาจากนอกพื้นที่ 8 คน เจ้าหน้าที่ได้ให้วัคซีน dT
แก่นักเรียนทัง้ หมดจ�ำนวน 76 คน
ดังนั้น อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน dT ในนักเรียนชั้น ป. 6 ของโรงเรียน A (ร้อยละ)
= 76 X 100
(72+8)
= ร้อยละ 95

เกณฑ์การประเมิน:
ปัจจุบันปี 2561 กรมควบคุมโรคก�ำหนดเป้าหมายอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในพื้นที่
รับผิดชอบ จ�ำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.1		 หญิงมีครรภ์: อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก
ครบชุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นรายพื้นที่ (หมู่บ้าน, ต�ำบล/ เทศบาล)
1.2
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เด็กกลุ่มก่อนวัยเรียน: อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ในเด็กอายุ 1 ปีและ 2 ปีครึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นรายพื้นที่
(หมู่บ้าน, ต�ำบล/ เทศบาล) ดังนี้
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1.3

1.2.1 		 กลุ่มอายุครบ 1 ปี อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน BCG, IPV, DTP-HB ครั้งที่ 3,
OPV ครั้งที่ 3 และ MMR ครั้งที่ 1
1.2.2 		 กลุ่มอายุครบ 2 ปี อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DTP ครั้งที่ 4, OPV ครั้งที่ 4
และ JE (เชื้อตาย) ครั้งที่ 2 หรือ JE (เชื้อเป็น) ครั้งที่ 1
1.2.3 		 กลุ่มอายุครบ 3 ปี อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE (เชื้อตาย) ครั้งที่ 3 หรือ
JE (เชื้อเป็น) ครั้งที่ 2 และ MMR ครั้งที่ 2
1.2.4 		 กลุ่มอายุครบ 5 ปี อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DTP ครั้งที่ 5 และ OPV
ครั้งที่ 5
เด็กวัยเรียน:

1.3.1 		 อัตราความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน HPV ครัง้ ที่ 2 ในนักเรียนหญิงชัน้ ป.5 ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 95 เป็นรายโรงเรียน ทั้งนี้ ให้รวมการได้รับวัคซีน HPV จากสถานบริการอื่นด้วย
1.3.2 		 อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน dT ในนักเรียนชั้น ป.6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เป็นรายโรงเรียน
รายละเอียดในการประเมิน ดังตารางที่ 4.1, 4.2 และ 4.3

หมวดเนื้อหาที่ 4: ทะเบียนรายงานที่สำ�คัญในการให้บริการวัคซีน
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ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การประเมินอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ
ท็อกซอยด์บาดทะยักในหญิงมีครรภ์
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาการได้รับวัคซีน
ที่มีส่วนประกอบของท็อกซอยด์
บาดทะยักครบชุดในหญิงมีครรภ์

เด็กเกิดใหม่
เพื่อพิจารณา
การป้องกันโรค
จากการได้รับ
วัคซีนที่มสี ่วน
ประกอบของ
ท็อกซอยด์
บาดทะยัก
ครบชุด ขณะที่
มารดาตั้งครรภ์
ทั้งนี้ ลูกต้อง
อาศัยอยู่จริงใน
พื้นที่รับผิดชอบ
แม้ว่ามารดาจะ
ไม่อยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว

1. ในระหว่างตัง้ ครรภ์ มารดาได้รับ
ท็อกซอยด์บาดทะยัก อย่างน้อย 2 ครัง้
โดยมีระยะห่างตามก�ำหนด
2. ในระหว่างตัง้ ครรภ์มารดาไม่ได้รับ
ท็อกซอยด์บาดทะยัก แต่มปี ระวัติ
การได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ
ท็อกซอยด์บาดทะยัก ในอดีตมาแล้ว
2 ครั้ง โดยครัง้ สุดท้ายห่างจากวันเกิด
ของลูกคนนี้ไม่เกิน 3 ปี
3. ในระหว่างตัง้ ครรภ์มารดาไม่ได้รับ
ท็อกซอยด์บาดทะยัก แต่มปี ระวัตกิ าร
ได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของท็อก
ซอยด์บาดทะยัก ในอดีตมาแล้ว 3 ครัง้
โดยครั้งสุดท้ายห่างจากวันเกิดของ
ลูกคนนี้ไม่เกิน 10 ปี
4. มารดามีประวัติการได้รับวัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก
ในอดีตมาแล้ว 2 ครัง้ แต่ครัง้ สุดท้าย
ห่างจากวันเกิดของลูกคนนี้เกิน 3 ปี
ในระหว่างตัง้ ครรภ์นี้มารดาต้องได้รับ
ท็อกซอยด์บาดทะยัก 1 ครัง้
5. มารดามีประวัติการได้รับวัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก
ในอดีตมาแล้ว 3 ครัง้ แต่ครัง้ สุดท้าย
ห่างจากวันเกิดของลูกคนนี้เกิน 10 ปี
ในระหว่างตัง้ ครรภ์นี้มารดาต้องได้รับ
ท็อกซอยด์บาดทะยัก 1 ครัง้

วัน เดือน ปีเกิด
ของเด็กที่น�ำมา
ประเมิน
เด็กที่เกิดในงวด
ที่รายงาน

ตัวอย่าง
ท�ำรายงาน
งวด 2
ปีงบประมาณ
2560 ต้อง
ประเมินจาก
เด็กที่เกิดวันที่
1 มกราคม31 มีนาคม
2560 ที่อยู่
ในพื้นที่
รับผิดชอบ
ทั้งหมด ทั้งนี้
ลูกต้องอาศัย
อยู่จริงในพื้นที่
รับผิดชอบ
แม้ว่ามารดา
จะไม่อยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว

หมายเหตุ: วัคซีนทีม่ สี ว่ นประกอบของท็อกซอยด์บาดทะยัก ได้แก่ DTP-HB, DTP-Hib, DTP-IPV, DTP-IPV-Hib,
DTP-HB-Hib, DTP-HB-Hib-IPV, DTP, dT, Tdap, TT
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ตารางที่ 4.2 เกณฑ์การประเมินอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเป้า
หมาย
ที่ประเมิน

วัน เดือน ปีเกิด
ของเด็กที่น�ำมา
ประเมิน

ชนิดวัคซีน

Fully Immunization

ตัวอย่าง

เด็กอายุ
ครบ 1 ปี

BCG
IPV
DTP-HB ครัง้ ที่ 3
OPV ครั้งที่ 3
MMR ครัง้ ที่ 1

เด็กทีไ่ ด้วคั ซีน BCG 1 ครัง้
IPV 1 ครัง้ *
DTP-HB ครบ 3 ครัง้
OPV ครบ 3 ครัง้ และ
MMR 1 ครัง้

เด็กที่เกิดในงวด
ที่รายงาน เมื่อปี
พ.ศ. ที่ผ่านมา

ท�ำรายงานงวด 2
ปีงบประมาณ
2560 ต้องประเมิน
จากเด็กที่เกิดวันที่
1 มกราคม–31 มีนาคม
2559 ที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด

เด็กอายุ
ครบ 2 ปี

DTP ครัง้ ที่ 4
OPV ครั้งที่ 4
JE (เชื้อตาย)
ครั้งที่ 2 หรือ JE
(เชื้อเป็น) ครัง้ ที่ 1

เด็กที่ได้วัคซีน BCG
1 ครั้ง IPV 1 ครัง้ *
DTP–HB ครบ 3 ครัง้
MMR 1 ครัง้
DTP ครบ 4 ครัง้ OPV
ครบ 4 ครัง้ และ JE
(เชื้อตาย) 2 ครัง้ หรือ
JE (เชื้อเป็น) 1 ครัง้
ในกรณีที่เด็กได้รับ
วัคซีน JE ต่างชนิด
กัน ให้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินความครบถ้วน
ตามที่กรมควบคุมโรค
ก�ำหนด**

เด็กที่เกิดในงวดที่
รายงาน เมื่อ 2 ปี
พ.ศ. ที่ผ่านมา

ท�ำรายงานงวด
2 ปีงบประมาณ
2560 ต้องประเมิน
จากเด็กที่เกิดวันที่
1 มกราคม–31 มีนาคม
2558 ที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด
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กลุ่มเป้า
หมาย
ที่ประเมิน

วัน เดือน ปีเกิด
ของเด็กที่น�ำมา
ประเมิน

ชนิดวัคซีน

Fully Immunization

ตัวอย่าง

เด็กอายุ
ครบ 3 ปี

JE (เชื้อตาย)
ครั้งที่ 3 หรือ
JE (เชื้อเป็น)
ครั้งที่ 2
MMR ครัง้ ที่ 2

เด็กที่ได้วัคซีน BCG
1 ครั้ง IPV 1 ครัง้ *
DTP–HB ครบ 3 ครัง้
MMR ครบ 2 ครัง้
DTP ครบ 4 ครัง้ OPV
ครบ 4 ครัง้ และ
JE (เชือ้ ตาย) ครบ 3 ครัง้
หรือ JE (เชื้อเป็น) ครบ
2 ครั้ง
ในกรณีที่เด็กได้รับ
วัคซีน JE ต่างชนิด
กัน ให้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินความครบถ้วน
ตามที่กรมควบคุมโรค
ก�ำหนด**

เด็กที่เกิดในงวดที่
รายงาน เมื่อ 3 ปี
พ.ศ. ที่ผ่านมา

ท�ำรายงานงวด
2 ปีงบประมาณ
2560 ต้องประเมิน
จากเด็กที่เกิดวันที่
1 มกราคม–31 มีนาคม
2557 ที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด

เด็กอายุ
ครบ 5 ปี

DTP ครัง้ ที่ 5
OPV ครั้งที่ 5

เด็กที่ได้วัคซีน BCG
1 ครั้ง IPV 1 ครัง้ *
DTP–HB ครบ 3 ครัง้
MMR ครบ 2 ครัง้
DTP ครบ 5 ครัง้ OPV
ครบ 5 ครัง้ และ
JE (เชื้อตาย) ครบ
3 ครั้ง หรือ JE
(เชื้อเป็น) ครบ 2 ครัง้

เด็กที่เกิดในงวดที่
รายงาน เมื่อ 5 ปี
พ.ศ. ที่ผ่านมา

ท�ำรายงานงวด
2 ปีงบประมาณ
2560 ต้องประเมิน
จากเด็กที่เกิดวันที่
1 มกราคม–31 มีนาคม
2555 ที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด

หมายเหตุ		 * การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPV ให้ประเมินในเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2558 เป็นต้นไป
				 ** เกณฑ์การประเมินความครบถ้วนการได้รับวัคซีน JE ต่างชนิดกัน
				 ในเด็กอายุครบ 2 ปี ถือว่าผ่านเกณฑ์
			
ถ้าได้รับวัคซีน JE (เชื้อตาย) 1 ครั้ง และต่อด้วย JE (เชื้อเป็น) 1 ครั้ง, หรือ ได้รับวัคซีน JE
(เชื้อเป็น) 1 ครัง้ แล้วต่อด้วย JE (เชื้อตาย) 1 ครั้ง
				 ในเด็กอายุครบ 3 หรือ 5 ปี ถือว่าผ่านเกณฑ์
			
ถ้าได้รับวัคซีน JE (เชื้อตาย) 2 ครั้ง และต่อด้วย JE (เชื้อเป็น) 1 ครั้ง, หรือ ได้รับวัคซีน JE
(เชื้อตาย) 1 ครัง้ และต่อด้วย JE (เชื้อเป็น) 2 ครั้ง,
			
หรือ ได้รบั วัคซีน JE (เชือ้ ตาย) 1 ครัง้ ต่อด้วย JE (เชือ้ เป็น) 1 ครัง้ และต่อด้วย JE (เชือ้ ตาย) 1 ครั้ง
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ตารางที่ 4.3 เกณฑ์การประเมินอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ประเมิน ชนิดวัคซีน การประเมิน

ตัวอย่าง

นักเรียนหญิงชั้น ป. 5

HPV

ประเมิน
นักเรียน
หญิงชัน้ ป. 5
เป็นราย
โรงเรียน
ครบ 2 ครัง้

รพ.สต.กุ๊กไก่ ให้วัคซีน HPV แก่นักเรียนหญิง
ชั้น ป. 5 ในโรงเรียน A ครบ 2 ครัง้ จ�ำนวน
36 คน และได้รับจากคลินิกครบ 2 ครัง้ ก่อนเข้า
ป. 5 จ�ำนวน 2 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิง
ชั้น ป. 5 ทัง้ หมด 40 คน ความครอบคลุมการได้
รับวัคซีน HPV ครบ 2 ครัง้ ของโรงเรียน
A = (38/40) X100 = 95%

นักเรียนชัน้ ป. 6

dT

ประเมิน
นักเรียน
ชั้น ป. 6
เป็นราย
โรงเรียน

รพ.สต.กุ๊กไก่ ให้วัคซีน dT แก่นักเรียนชัน้ ป. 6
ในโรงเรียน A จ�ำนวน 46 คน โรงเรียนนีม้ นี กั เรียน
ชั้น ป. 6 ทัง้ หมด 48 คน ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน dT ของโรงเรียน
A = (46/48) X 100 = 95.8%

2. การประเมินผลความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน
เป็นการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าทีว่ า่ ได้ให้วคั ซีนแต่ละชนิดแก่ผรู้ บั บริการเท่าใด โดยไม่คำ� นึงว่า
ผู้รบั บริการจะเป็นผู้อาศัยในหรือนอกพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานบริการ รวมทัง้ ชาวต่างชาติ ทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
ก็สามารถน�ำมารวมเป็นผลงานการให้บริการวัคซีนทั้งหมด
ข้อมูลทีเ่ จ้าหน้าทีน่ ำ� มาประเมินความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีนได้จากสมุดทะเบียนการให้บริการ
หรือจากการประมวลผลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีสูตรค�ำนวณ ดังนี้

อัตราความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน (ร้อยละ)
= จ�_______________________________________________
ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีน X 100
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด*
ตัวอย่าง ในเดือนมกราคม 2560 รพ.สต.กุ๊กไก่ มีเด็กอายุ 0-1 ปี ในฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่ได้ให้วัคซีนรวม DTP-HB ครั้งที่ 3 แก่เด็ก
ดังกล่าว จ�ำนวน 22 คน และให้วัคซีนรวม DTP-HB ครั้งที่ 3 แก่เด็กนอกพื้นที่อีก 10 คน
ดังนั้น อัตราความครอบคลุมของการให้วัคซีนรวม DTP-HB ครบ 3 ครั้ง (ร้อยละ)
= (22+10) X 100
				 25
= ร้อยละ 128
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จะเห็นได้ว่าอัตราความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีนเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนเด็กที่อาศัยอยู่จริง
ในพื้นที่รับผิดชอบ อาจเกินร้อยละ 100 ได้ ทัง้ นี้ เด็กที่มารับบริการจะมีทั้งเด็กในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์หรือไม่
จากทะเบียนติดตามความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนของเด็กในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้เด็กในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน

ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนและ
ความครอบคลุมของการให้วัคซีน
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หัวข้อ

ความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีน

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับวัคซีน
(ตัวตั้ง)

ประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน
(รวมที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่นด้วย)

ประเมินจากกลุ่มเป้าหมายทุกราย
ทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ
ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้เป็นฐาน
ในการค�ำนวณ
(ตัวหาร)

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่
รับผิดชอบ (สถานะบุคคล 1,3 และ 5)

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่อาศัย
อยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบ
(สถานะบุคคล 1,3 และ 5)

อัตราความ
ครอบคลุม
(ร้อยละ)

ไม่เกิน 100

อาจน้อยกว่า หรือมากกว่า 100 ได้

ประโยชน์ของ
ข้อมูล

ใช้ในการประเมินระดับภูมิคุ้มกันของชุมชน
(Herd immunity) เป็นประโยชน์ในการป้องกัน
และควบคุมโรค

ใช้ในการประเมินปริมาณวัคซีนที่ใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ ภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ อัตราการสูญเสีย
วัคซีน และใช้เป็นฐานในการค�ำนวณ
อัตราเกิดอาการภายหลังได้รับการ
สร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
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ความครอบคลุม
ของการให้วัคซีน

เอกสารอ้างอิง
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของทะเบียน
การให้บริการ

ก.
ข.
ค.
ง.

2.

ข้อใดเป็นการประเมินอัตราความ
ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ไม่ถูกต้อง

ก. ประเมินเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนใน
ภาครัฐเท่านัน้
ข. เด็กที่ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว ไม่ต้องน�ำมารวมเป็น
ตัวหาร
ค. การประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
บาดทะยักในหญิงมีครรภ์ ให้ประเมินจาก เด็กที่
มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ในพื้นที่ แม้แม่ไม่อยู่ในพื้นที่
ก็ต้องน�ำมารวมเป็นตัวหารด้วย
ง. การประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ในนักเรียน ให้ประเมินจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

3.

ถ้าต้องการประเมินการได้รับวัคซีน JE
(เชื้อตาย) ครบ 2 ครัง้ หรือ JE เชื้อเป็น
1 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 2 ปี
ณ เดือน มกราคม 2560
ท่านต้องประเมินเด็กที่เกิดเมื่อใด

ก.
ข.
ค.
ง.

วันที่ 1-31 มกราคม 2558
วันที่ 1-31 มกราคม 2559
วันที่ 31 มกราคม 2559
วันที่ 31 มกราคม 2558

4.

การประเมินความครอบคลุมของ
การได้รับวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน
ท่านจะประเมินเด็กในกลุ่มใด

ก.
ข.
ค.
ง.

เด็กที่อาศัยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยเฉพาะนอกพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
ถูกทุกข้อ

5.

การประเมินความครอบคลุมของ
การให้วัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน
ท่านจะประเมินเด็กในกลุ่มใด

ก.
ข.
ค.
ง.

เด็กที่อาศัยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยเฉพาะนอกพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
เด็กที่อาศัยทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
ไม่มีข้อใดถูก

หาอัตราการสูญเสียของวัคซีน
ติดตามเด็กที่ไม่มารับวัคซีนตามเกณฑ์ก�ำหนด
ตรวจสอบผู้ได้รับวัคซีนร่วมขวดร่วม Lot เดียวกัน
ใช้ในการดูภาระงานของเจ้าหน้าที่
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

6.

ข้อใดไม่ถูกต้องในการจัดท�ำทะเบียน
ติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่ม
เป้าหมายในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ

ก. รพ.สต.“เปี่ยมสุข” ให้ อสม. แจ้งการย้ายเข้า
ย้ายออกของเด็กเป็นประจ�ำทุกเดือน
ข. รพ.สต. “ทุกข์ไม่มี” Key in “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
วัคซีน” ในทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน
เฉพาะเด็กที่มารับวัคซีนที่รพ.สต.นี้
ค. รพ.สต. “ชีวีเป็นสุข” ใช้ประโยชน์จากทะเบียนนี้
ในการติดตามกลุ่มเป้าหมายให้มารับวัคซีนให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์
ง. รพ.สต. “ทุกข์มลาย” Key in “วัน/เดือน/ปี”
ที่ ด.ช. จุก ไปรับวัคซีนที่คลินกิ ใกล้บ้าน
ในทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของเด็ก
ในพื้นที่รับผิดชอบในช่อง “ที่อ่นื ”

7.

ในเดือน ธันวาคม 2560 รพ.สต. มีสุข
มีเด็กอายุ 1-2 ปี จากฐานข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข (แฟ้ม person)
จ�ำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ได้ให้วัคซีน
DTP ครัง้ ที่ 4 แก่เด็กในพื้นที่รับผิดชอบ
จ�ำนวน 15 คน และได้ให้วัคซีน DTP
ครั้งที่ 4 แก่เด็กนอกพื้นที่อีก 10 คน
ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน
DTP ครัง้ ที่ 4 คิดเป็นร้อยละเท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.

50
75
100
125

8.

ในเดือน สิงหาคม 2560 รพ.สต. สมหวัง
มีเด็กอายุครบ 5 ปี ที่มีอยู่จริงในพื้นที่
รับผิดชอบ จ�ำนวน 20 คน
เจ้าหน้าที่ได้ให้วัคซีน OPV ครัง้ ที่ 5
แก่เด็กดังกล่าวจ�ำนวน 17 คน และได้ให้
วัคซีน OPV ครัง้ ที่ 5 แก่เด็กนอกพื้นที่
อีก 2 คน มีเด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
วัคซีนจากคลินิก 1 คน
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV
ครั้งที่ 5 คิดเป็นร้อยละเท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.

90
95
100
ไม่มีข้อใดถูก
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ข้อ
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ค�ำถาม

ค�ำตอบ

9.

ท่านจะน�ำมารดารายใดมาค�ำนวณหา
อัตราความครอบคลุมของการได้รับ
ท็อกซอยด์บาดทะยักครบถ้วนตาม
เกณฑ์

ก. นางพอลล่าและลูกย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ขณะตัง้ ครรภ์
มารับวัคซีน dT ที่สถานบริการของท่าน
ข. นางเอมี่ขณะนี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
แต่ลูกไปอยู่กับพ่อที่อื่น
ค. นางเจนนี่ขณะนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ลูกยังอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบของท่าน
ง. นางวีนัสขณะนี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน
แต่ได้แท้งไปตัง้ แต่อายุครรภ์ได้ 6 เดือน

10.

รพ.สต. “สุขสันต์” ให้วัคซีน dT ใน
นักเรียน ป.6 ของโรงเรียนแสนหรรษา
จ�ำนวน 18 คน เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่รับ
ผิดชอบ 15 คน เด็กนอกพืน้ ที่ 3 คน
ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กรับวัคซีน
2 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนชั้น ป. 6
ทั้งหมด 20 คน ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน dT ในนักเรียน ป.6 ของ
โรงเรียนนี้มีร้อยละเท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.

75.0
90.0
100.0
83.3
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5

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่

วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
เรื่อง

วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

ผู้เรียน

เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้ให้บริการวัคซีน

ก�ำหนดการสอน

3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
1. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของวัคซีนแต่ละชนิด
2. อธิบายถึงความส�ำคัญของระบบลูกโซ่ความเย็น และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบลูกโซ่ความเย็น รวมถึง
การดูแลรักษาอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการจัดเรียงวัคซีนในอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบลูกโซ่ความเย็นแต่ละชนิด
4. ระบุเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain break down) และสามารถก�ำหนดแนวทาง
การป้องกัน
กิจกรรมการสอน
1. บรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมกลุ่ม (การจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น กระติกวัคซีน และกล่องโฟม)
3. กิจกรรมกลุ่ม (เหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น: การวิเคราะห์สาเหตุ และการจัดการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out)
2. Package อุปกรณ์การจัดเรียงวัคซีนในตูเ้ ย็น เช่น ตูเ้ ย็นจ�ำลอง ขวดวัคซีนแต่ละชนิด ถุงบรรจุขวดวัคซีน
เทอร์โมมิเตอร์ Ice-pack และขวดน�ำ้ เป็นต้น กรณีทไี่ ม่มอี ปุ กรณ์จริงสามารถท�ำแผ่นภาพ หรือกล่องจ�ำลองได้
3. Package อุปกรณ์การบรรจุวคั ซีนในกระติก และกล่องโฟม เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก หรือ Flute board
(แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่นกันกระแทก (Air bubble plastic) และเทปกาว เป็นต้น
4. ใบงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น กระดาษ Flip chart ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างเรียน
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
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ข้อ

ค�ำถาม

1.

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพวัคซีน

ก. ความร้อน
ข. ความเย็นจัด
ค. แสงจากหลอดไฟและแสงจากดวงอาทิตย์
ง. ถูกทุกข้อ

2.

ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของวัคซีน

ก. วัคซีนบางชนิดไวต่อความร้อน
ข. วัคซีนบางชนิดไวต่อความเย็นจัด
ค. วัคซีนทุกชนิดไวต่อแสง
ง. วัคซีนทุกชนิดไวต่อความชื้น

3.

วัคซีนใด ห้ามแช่แข็ง

ก. วัคซีนรวมดีทีพี-ตับอักเสบบี (DTP-HB)
ข. วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR)
ค. วัคซีนบีซีจี
ง. ถูกทุกข้อ

4.

การจัดเก็บวัคซีนและน�้ำยาละลาย
ในตู้เย็นข้อใดถูกต้อง

ก. OPV, MR, MMR, JE (เชื้อเป็น) และ BCG
รวมทั้งน�ำ้ ยาละลายเก็บในช่องแช่แข็ง
ข. OPV, MR, MMR, JE (เชื้อเป็น) และ BCG
เก็บในช่องธรรมดา (+2°C ถึง +8°C)
ค. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE (เชื้อตาย)
เก็บในช่องแช่แข็ง
ง. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE (เชื้อตาย)
เก็บในช่องธรรมดา (+2°C ถึง +8°C)

5.

ควรใช้อะไรเพื่อท�ำให้เกิดความเย็น
ในกระติกวัคซีน

ก. น�้ำแข็ง
ข. น�้ำแข็งแห้ง (Dry-ice)
ค. Ice-pack ที่เพิ่งน�ำออกมาจากช่องแช่แข็ง
ง. Ice-pack ที่เขย่าแล้วได้ยนิ เสียงน�้ำภายในเล็กน้อย

6.

วิธีการจัดเรียงวัคซีนในกระติก
ขนาดเล็ก (ความจุประมาณ 1.7 ลิตร)
ข้อใดถูกต้อง

ก. ใส่ Ice-pack ทัง้ ด้านล่าง ด้านบน และด้านข้าง
ทั้ง 4 ด้าน
ข. ใส่ Ice-pack ด้านล่าง และด้านข้างทัง้ 4 ด้าน
ค. ใส่ Ice-pack ด้านบน และด้านข้างทัง้ 4 ด้าน
ง. ใส่ Ice-pack เฉพาะด้านข้างทัง้ 4 ด้าน

หมวดเนื้อหาที่ 5: วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

ค�ำตอบ

ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

7.

การดูแลตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน
ข้อใดถูกต้อง

ก. ใช้ผ้าคลุมตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับ
ข. ปล่อยให้น�้ำแข็งเกาะหนาในช่องแช่แข็ง เพื่อท�ำให้
อุณหภูมิในช่องธรรมดาเย็นมากขึ้น
ค. ใส่ขวดน�ำ้ มีฝาปิดในช่องแช่ผัก เพื่อช่วยเก็บรักษา
ความเย็นในตู้เย็น
ง. ปรับอุณหภูมใิ นช่องธรรมดาให้ต�่ำกว่า +2°C
เพื่อไม่ให้สูงกว่า +8°C ในตอนกลางวัน

8.

การก�ำกับอุณหภูมใิ นตู้เย็น
ข้อใดถูกต้อง

ก. บันทึกอุณหภูมวิ ันละ 1 ครัง้ ทุกเช้า
เว้นวันหยุดราชการ
ข. บันทึกอุณหภูมวิ ันละ 1 ครัง้ ทุกเย็น
เว้นวันหยุดราชการ
ค. บันทึกอุณหภูมวิ ันละ 2 ครัง้
เว้นวันหยุดราชการ
ง. บันทึกอุณหภูมวิ ันละ 2 ครัง้
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

9.

ค�ำแนะน�ำในการปรับ Thermostat
ในตู้เย็น ข้อใดถูกต้อง

ก. ปรับทุกครั้งหลังไฟฟ้าดับ
ข. ปรับทุกครั้งก่อนรับวัคซีนเข้าตู้เย็น
ค. ปรับทุกครั้งถ้าอุณหภูมสิ ูงเกิน +8°C
(หลังจากตรวจสอบสาเหตุแล้ว)
ง. ถูกทุกข้อ

10.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่
ความเย็น

ก. ก�ำหนดให้มผี ู้รับผิดชอบเฉพาะ
ข. จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำรองให้พร้อมใช้งาน
ค. ก�ำหนดขัน้ ตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
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หมวดเนื้อหาที่

วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

สาระสังเขป
วัคซีนเป็นชีววัตถุทไี่ วต่อการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ทัง้ ความร้อน ความเย็นจัด และแสงมีผลต่อคุณภาพ
วัคซีน เพราะท�ำให้วัคซีนเสื่อมสภาพและอาจท�ำให้เกิดอาการภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้
ด้วย จึงต้องจัดเก็บและขนส่งวัคซีนในอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานและในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม โดยจัดเก็บวัคซีน OPV
ที่ไวต่อความร้อนมากที่สุดไว้ในช่องแช่แข็ง วัคซีนเชื้อเป็นชนิดผงแห้ง ได้แก่ BCG, MMR, MR, JE (เชื้อเป็น) และ
RV (Rota vaccine) ซึ่งไวต่อความร้อนรองลงมาจากวัคซีน OPV นั้น องค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่าไม่จ�ำเป็นต้อง
เก็บในช่องแช่แข็ง แต่ให้เก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ทัง้ ในระดับคลัง และสถานบริการ ส�ำหรับวัคซีนเชื้อตาย
ได้แก่ HB, DTP-HB/ DTP-HB-Hib, DTP, dT, Tdap, JE (เชื้อตาย), HPV, IPV, Influenza และ Rabies ให้เก็บใน
อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เท่านั้น (ห้ามแช่แข็ง) ส�ำหรับน�ำ้ ยาละลายวัคซีนห้ามแช่แข็งเช่นกัน โดยสถานบริการ
ต้องเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ +2°C ถึง +8°C ส่วนในระดับคลัง ถ้าตู้เย็นช่องธรรมดามีพนื้ ทีไ่ ม่เพียงพอให้เก็บไว้นอกตู้เย็นได้
เมื่อจะน�ำไปละลายวัคซีนผงแห้งต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนใช้
ในการรักษาคุณภาพของวัคซีนจ�ำเป็นต้องมีอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนทีไ่ ด้มาตรฐาน เช่น
§§ ตู้เย็นในระดับคลังควรเป็นตู้เย็นฝาประตูทึบแสง ชนิด 2 ประตู แยกช่องแช่แข็ง และช่องธรรมดา
ขนาดความจุไม่ต�่ำกว่า 18 คิว
§§ กระติกวัคซีนและกล่องโฟม ควรมีความจุเพียงพอในการจัดเก็บวัคซีนเมือ่ มีไฟฟ้าดับหรือตูเ้ ย็นเสีย
และสามารถเก็บความเย็นได้นานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
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§§ ซองน�้ำแข็ง (Ice-pack) ควรมีขนาดพอดี และเพียงพอกับกระติกวัคซีน สามารถเก็บความเย็นได้
นานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
§§ เทอร์โมมิเตอร์ท่ีวัดอุณหภูมิได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ และต้องมีการสอบเทียบ หรือเทียบเคียงกับ
เทอร์โมมิเตอร์ทสี่ อบเทียบแล้ว เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมใิ นระหว่างจัดเก็บ หรือขนส่งวัคซีน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถจัดเก็บวัคซีนให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และใช้งานได้นาน
ต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น การติดตัง้ ตูเ้ ย็นในทีแ่ สงแดดส่องไม่ถงึ และวางห่างจากผนังห้องไม่ตำ�่ กว่า 6 นิว้
การท�ำความสะอาดกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟม และเก็บในที่ร่มเพื่อป้องกันการแตกร้าว เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น โดยมี
ผังการเตรียมความพร้อมฯ ติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ พร้อมทั้งซักซ้อม
ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างถูกต้องทั้งในกรณีไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเสีย
และควรมีวธิ ีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนด้วย

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของวัคซีน
วัคซีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิต หรือที่ได้จากการสังเคราะห์ หรือกระบวนการอื่นใดที่น�ำมา
ใช้ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ เพื่อป้องกัน รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค แต่วัคซีนเป็น
ชีววัตถุที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเสื่อมสภาพได้ในอุณหภูมิที่ร้อน หรือเย็นจัดจนท�ำให้วัคซีน
แข็งตัว จึงต้องเก็บวัคซีนไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้
เพื่อให้วัคซีนคงคุณภาพ และสามารถกระตุ้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ดี เจ้าหน้าที่ควรทราบและ
ตระหนักถึงปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของวัคซีน ดังนี้

1.1 ความร้อน: วัคซีนทุกชนิดจะสูญเสียคุณภาพถ้าสัมผัสกับความร้อน แต่วัคซีนชนิดต่างๆ จะไวต่อ
ความร้อนไม่เท่ากัน โดยสามารถเรียงล�ำดับความไวต่อความร้อน (Heat sensitivity) ได้ดังนี้

ภาพที่ 5.1 การเรียงล�ำดับของวัคซีนตามความไวต่อความร้อน (Heat sensitivity)
ทีม่ า: https://www.technet-21.org/en/resources-temperature-monitoring/training/refresher-training
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1.2 ความเย็นจัด: วัคซีนบางชนิดนอกจากไวต่อความร้อนแล้วยังไวต่อความเย็นจัดด้วย โดยในอุณหภูมิ
ทีต่ ำ�่ กว่า 0°C จะท�ำให้วคั ซีนเหล่านีแ้ ข็งตัว สูญเสียความแรงและเสือ่ มสภาพทันที ไม่สามารถกระตุน้
ให้เกิดภูมคิ ุ้มกันโรคได้ โดยสามารถเรียงล�ำดับความไวต่อความเย็นจัด (Freeze sensitivity) ได้ดังนี้

ภาพที่ 5.2 การเรียงล�ำดับของวัคซีนตามความไวต่อความเย็นจัด (Freeze sensitivity)
ทีม่ า: https://www.technet-21.org/en/resources-temperature-monitoring/training/refresher-training

1.3 แสง: วัคซีนเชือ้ เป็นชนิดผงแห้ง (Freeze dried vaccine) ได้แก่ วัคซีน BCG, MMR, MR และ JE ส�ำหรับ
วัคซีนเชือ้ เป็นชนิดน�ำ้ เช่น OPV และ RV วัคซีนเหล่านีน้ อกจากไวต่อความร้อนแล้ว ยังไวต่อแสงด้วย
ทั้งแสงจากดวงอาทิตย์และแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ โดยมีความไวต่อแสง (Light sensitivity)
ไม่แตกต่างกัน จึงต้องเก็บวัคซีนเหล่านี้ไว้ในกล่องหรือซองซิปสีชาให้พ้นแสงตลอดเวลา โดยเฉพาะ
เวลาที่ผสมน�้ำยาละลาย (Diluent) แล้วจะยิ่งเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น
ตารางที่ 5.1 สรุปผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อวัคซีนเชื้อตายและวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
วัคซีนเชื้อตาย
(Inactivated vaccine)
1. เสื่อมสภาพทันทีเมื่ออยู่ในอุณหภูมติ �่ำจนท�ำให้วัคซีนแข็งตัว
2. ทนต่อความร้อนได้ดกี ว่าเชื้อเป็นอยู่ในอุณหภูมหิ ้องได้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
(Live attenuated vaccine)
1. ทนต่อความเย็นจัด
2. อยู่ในอุณหภูมหิ ้องได้ไม่นาน

หมายเหตุ: อุณหภูมิห้อง หมายถึงอุณหภูมิที่ 25°C
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2. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system) และความส�ำคัญ
ด้วยเหตุทวี่ คั ซีนไวต่อการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ท�ำให้เสือ่ มคุณภาพได้งา่ ย จึงต้องมีระบบทีถ่ กู ออกแบบ
ให้วคั ซีนอยู่ในอุณหภูมทิ ถี่ กู ต้องเหมาะสมตลอดเวลา ทัง้ ในขณะจัดเก็บและขนส่งวัคซีน ตัง้ แต่ผ้ผู ลิตวัคซีนจนถึง
ผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเรียกว่า ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system) ดังภาพที่ 5.3
วัคซีนผลิตในประเทศ

วัคซีนผลิตจากต่างประเทศ

สนามบิน
ห้องเย็น (+2oC ถึง +8oC)

องค์การเภสัชกรรม
ห้องเย็น (+2oC ถึง +8oC) และห้องแช่แข็ง (-15oC ถึง -25oC)

คลังวัคซีนระดับอำ�เภอ
o

ตู้เย็น (+2 C ถึง +8oC) และตู้แช่แข็ง (-15oC ถึง -25oC)

สถานบริการเครือข่าย
ตู้เย็น กระติกวัคซีน และกล่องโฟม (+2oC ถึง +8oC)

ผู้รับบริการวัคซีน
ภาพที่ 5.3		 ระบบลูกโซ่ความเย็นของประเทศไทย

ระบบลูกโซ่ความเย็น จึงมีความส�ำคัญด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. วัคซีนเสื่อมสภาพได้ง่าย เมื่อเวลาผ่านไปความแรง (Potency) ของวัคซีนจะลดลง
2. อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะท�ำให้ความแรงของวัคซีนลดลงเร็วขึ้น
3. วัคซีนบางชนิดจะสูญเสียความแรงทันที ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ท�ำให้แข็งตัว (Freezing temperature)
4. เมื่อวัคซีนเสื่อมสภาพ ผู้รับบริการไม่ได้รับการป้องกันโรค
5. วัคซีนที่เสื่อมสภาพจากการแช่แข็ง (Freezing) ฉีดแล้วอาจเกิดเป็นไตแข็งบริเวณที่ฉีดได้
โดยสรุป การจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ ที่จะไม่ได้รับ
การป้องกันจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และอาจเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(Adverse Event Following Immunization: AEFI) ได้ด้วย
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3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนและการดูแลรักษาอุปกรณ์
3.1 ตู้เย็น ในปัจจุบันคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอและสถานบริการส่วนใหญ่ใช้ตู้เย็นบ้าน (Domestic
Refrigerator) ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยในระดับคลังควรเป็นตู้เย็นฝาประตู
ทึบแสงชนิด 2 ประตู แยกช่องแช่แข็ง (Freezing compartment) และช่องธรรมดา (Refrigerator
compartment) ขนาดความจุไม่ต�่ำกว่า 18 คิว ดังภาพที่ 5.4 แต่ในสถานบริการ เช่น รพ.สต. อาจใช้
ชนิดประตูเดียว ที่มีขนาดความจุไม่ต�่ำกว่า 5 คิว

ภาพที่ 5.4 ตู้เย็นส�ำหรับเก็บรักษาวัคซีน

คุณสมบัติของตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถรักษาอุณหภูมไิ ด้คงที่ตลอดทั้งปี
เก็บรักษาความเย็นไว้ได้นานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เมื่อไฟฟ้าดับ
มีความหนาของฉนวนตู้เย็นไม่น้อยกว่า 30 มม.
มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี หากมีอายุเกินต้องตรวจสอบคุณภาพของตูเ้ ย็นในการเก็บรักษาอุณหภูมิ
มีความจุในการเก็บวัคซีนได้อย่างน้อย 1 เดือน

การดูแลตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน
1. ปรับอุณหภูมใิ นช่องแช่แข็งให้ต�่ำกว่า -15°C
2. ปรับอุณหภูมใิ นช่องธรรมดาให้อยู่ในช่วง +2°C ถึง +8°C และเพื่อป้องกันไม่ให้วัคซีนที่ไวต่อความเย็น
จัดแข็งตัว ควรปรับ Thermostat ให้ได้ +2°C ถึง +4°C ในช่วงเวลาที่เย็นที่สุด
3. ตรวจสอบอุณหภูมทิ งั้ 2 ช่อง วันละ 2 ครัง้ และบันทึกทุกวัน ถ้าอุณหภูมเิ บีย่ งเบนออกไปจากค่าทีก่ ำ� หนด
ต้องมีการด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
4. ใส่ Ice-pack ในช่องแช่แข็ง และขวดใส่นำ�้ มีฝาปิดวางไว้ชนั้ ล่าง (ให้เต็มช่องเก็บผัก) ของตู้เย็น เพื่อเพิ่ม
อายุความเย็น (Cold life) ท�ำให้เก็บรักษาความเย็นได้คงที่ในกรณีเปิดตู้เย็นบ่อย และกรณีไฟดับ
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5. ติดตัง้ ในทีแ่ สงแดดส่องไม่ถงึ และให้ผนังตูท้ งั้ 3 ด้านห่างจากฝาผนังห้องหรืออุปกรณ์อนื่ ไม่ตำ�่ กว่า 6 นิว้
เพื่อให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดี
6. ท�ำความสะอาดขอบยางและป้องกันไม่ให้เชื้อราเกาะ โดยใช้น�้ำอุ่นผสมน�้ำสบู่เช็ดถูให้ทั่ว ใช้ผ้า ชุบน�ำ้
เช็ดจนสะอาด ใช้ผ้าแห้งเช็ดน�้ำออกให้แห้ง แล้วใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาผสมกับน�้ำเปล่า เช็ดตาม
ขอบตู้เย็นอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อรา หรือเอาผ้าชุบน�ำ้ ส้มสายชูเช็ดถูบริเวณขอบยาง
ที่เป็นรา
7. ติดตั้งในบริเวณที่มีระบบไฟฟ้าส�ำรองมาถึง เสียบปลั๊กและใช้เทปพันปลั๊กให้แน่น
8. ถ้ามีนำ�้ แข็งเกาะหนาในช่องแช่แข็งเกิน 5 มม. ควรละลายน�้ำแข็งออกให้หมด เพราะน�ำ้ แข็งทีเ่ กาะหนาไม่
ได้ทำ� ให้ต้เู ย็นเย็นขึน้ แต่อาจไปอุดกัน้ ไม่ให้ความเย็นไหลลงช่องธรรมดา ท�ำให้อณ
ุ หภูมใิ นช่องธรรมดา
สูงขึ้น

การเก็บรักษาวัคซีนในคลังและสถานบริการ
ตู้เย็นที่ใช้ในการเก็บวัคซีนควรจัดเก็บวัคซีนเพียงอย่างเดียว ไม่ควรเก็บยาชนิดอื่น เพื่อลดความผิดพลาด
ในการน�ำไปใช้ และอาจท�ำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัคซีนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตู้
ที่เกิดจากการเปิดตู้เย็นบ่อยครัง้ การเก็บวัคซีนแต่ละชนิดในคลังและสถานบริการ ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) ให้เก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ -15°C ถึง -25°C ทัง้ ในระดับคลังและในสถาน
บริการ
2. วัคซีนเชือ้ เป็นชนิดผงแห้ง ได้แก่ BCG, MMR, MR, JE และ RV องค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่า ไม่จำ� เป็น
ต้องเก็บในช่องแช่แข็ง แต่ให้เก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ได้ทั้งในระดับคลังและในสถานบริการ
และควรเก็บในกล่องเพื่อป้องกันแสงตลอดเวลา
3. วัคซีนเชือ้ ตาย ได้แก่ HB, DTP, DTP-HB, DTP-HB-Hib, dT, Tdap, JE, HPV, IPV, Influenza และ Rabies
ให้เก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เท่านั้น (ห้ามแช่แข็ง) ทั้งในระดับคลังและในสถานบริการ
4. น�้ำยาละลายวัคซีน ห้ามแช่แข็ง ในสถานบริการให้เก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ในระดับคลัง
ถ้าตู้เย็นช่องธรรมดามีพื้นที่ไม่เพียงพอให้เก็บไว้นอกตู้เย็นได้ แต่ถ้าจะน�ำไปละลายวัคซีนผงแห้งต้อง
เก็บไว้ในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนใช้
5. ถาดใต้ช่องแช่แข็งไม่ควรเก็บวัคซีน และตัวท�ำละลายทุกชนิด แต่สามารถเก็บ Ice-pack หรือ Gel-pack
ได้
6. ขวดวัคซีนที่เปิดใช้แล้วให้จัดเก็บในชั้นเหนือช่องแช่ผัก โดยจัดเก็บในกล่องหรือภาชนะที่สามารถวาง
ขวดตั้งตรง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทั้งนี้ให้เขียนข้อความระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวัคซีนที่เปิดใช้แล้ว
และควรวางไว้ด้านในสุดของชัน้
ดังนัน้ จึงควรจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น ดังภาพที่ 5.5 โดยควรจัดเก็บวัคซีนไว้ในตะกร้าโปร่งเพื่อให้ความเย็น
ไหลเวียนได้ทั่วถึง วัคซีนที่ไวต่อแสงให้ใส่ไว้ในกล่องหรือภาชนะที่ป้องกันแสง และวางวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัด
ไว้ตรงกลางของช่องธรรมดา (Refrigerator compartment) พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อก�ำกับติดตามอุณหภูมิไม่ให้
ต�่ำกว่า +2°C และติดป้ายชื่อที่ชั้นวางวัคซีนเพื่อป้องกันการหยิบวัคซีนผิด
กรณีตเู้ ย็นทีม่ ชี อ่ งแช่แข็งอยูด่ า้ นล่าง หรืออยูด่ า้ นข้าง ก่อนการจัดเก็บวัคซีนควรมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. หลังเสียบปลั๊กตู้เย็นที่บรรจุขวดน�้ำมีฝาปิด หรือ Gel-pack เต็มช่องแช่ผัก ให้ปิดตู้เย็นอย่างสนิทนาน
24 ชั่วโมง โดยจัดวางเทอร์โมมิเตอร์ที่ผ่านการเทียบเคียงกันแล้วตรงจุดกลางของแต่ละชั้น ทุกชั้น
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นานประมาณ 30 นาที แล้วจึงวัดอุณหภูมิ โดยควรวัดอุณหภูมิ 2 ช่วงเวลา ในช่วงเช้าและเย็น
หลังจากนั้นให้น�ำอุณหภูมิของแต่ละชั้นมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละชั้น
ส�ำหรับจัดเก็บวัคซีนแต่ละชนิด
2. ก�ำหนดให้ชนั้ ที่มีอุณหภูมิต�่ำที่สุดวางวัคซีนเชื้อเป็นทั้งชนิดผงแห้งและชนิดน�้ำ ได้แก่ BCG, MMR, MR,
JE และ RV ส่วนชั้นที่เหลือให้วางวัคซีนเชือ้ ตาย ได้แก่ HB, DTP, DTP-HB, DTP-HB-Hib, dT, Tdap,
JE, HPV, IPV, Influenza และ Rabies

ภาพที่ 5.5 การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น
ที่มา: แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3.2 กระติกวัคซีน (Vaccine carrier) เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการขนส่งหรือเก็บวัคซีนไว้ชวั่ คราวเหมือน
กล่องโฟม แต่มีขนาดเล็กกว่า และเก็บความเย็นได้ไม่นานเท่ากล่องโฟม กระติกวัคซีนที่ดี ควรเก็บ
ความเย็นได้นานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และควรมี Ice-pack ที่มีขนาดพอดีที่จะจัดเรียงลงในกระติก
โดยไม่เคลื่อนไปมา โดยกระติกวัคซีนควรมีความหนาของฉนวนไม่น้อยกว่า 30 มม.
3.3 กล่องโฟม หรือกระติกวัคซีนขนาดใหญ่ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บวัคซีนในระหว่างการขนส่ง หรือ
เมือ่ มีไฟฟ้าดับนาน/ตูเ้ ย็นเสีย หรือในระหว่างการละลายน�ำ้ แข็งในช่องแช่แข็ง ซึง่ มีขนาดใหญ่พอทีจ่ ะ
ใช้ในการขนส่งวัคซีนในแต่ละเดือน โดยมี Ice-pack วางไว้โดยรอบทุกด้าน และควรเก็บความเย็นได้
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยกล่องโฟมควรมีความหนาของฉนวนไม่น้อยกว่า 25 มม.
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				 ภาพที่ 5.6 กล่องโฟม 		

ภาพที่ 5.7 กระติกวัคซีนแบบมาตรฐาน

การบรรจุวัคซีนลงในกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟม
1. วาง Ice-pack ทีเ่ ริม่ ละลายแล้ว (Conditioned ice-pack) ทีด่ า้ นข้างทัง้ 4 ด้านของกระติกวัคซีน ในกรณี
ที่เป็นกล่องโฟม หรือกระติกวัคซีนขนาดใหญ่ ให้วาง Ice-pack ที่ด้านล่างด้วย ทั้งนี้จ�ำนวน Ice-pack
ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องโฟม หรือกระติกวัคซีนขนาดใหญ่
2. ใส่แผ่นพลาสติกลูกฟูกทีด่ า้ นข้างทัง้ 4 ด้านของกระติกวัคซีน ส�ำหรับกล่องโฟมหรือกระติกวัคซีนขนาด
ใหญ่ ให้เพิม่ แผ่นพลาสติกลูกฟูกทีด่ า้ นบนและล่าง ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันไม่ให้ Ice-pack สัมผัสวัคซีนโดยตรง
3. วางเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง +2°C ถึง +8°C ก่อนใส่วัคซีน
4. ห่อวัคซีนแล้ววางไว้กลางกระติกวัคซีน ในกรณีทเี่ ป็นกล่องโฟม หรือกระติกวัคซีนขนาดใหญ่ วางแผ่น
พลาสติกลูกฟูกที่ด้านบนห่อวัคซีนและวางทับด้วย Conditioned ice-pack ก่อนปิดฝา
5. ปิดฝากระติกวัคซีนให้สนิท ในกรณีที่เป็นกล่องโฟมคาดด้วยเทประหว่างฝาและตัวกล่องให้รอบ
เพื่อกันความเย็นรั่วไหลออก และวางไว้ในที่ร่ม
6. ถ้ามีแผ่นฟองน�้ำ (Foam pad) วางใต้ฝาปิด จะช่วยกันความร้อนได้ และถ้ามีขวดวัคซีนที่เปิดใช้แล้วให้
เสียบขวดวัคซีนไว้ที่แผ่นฟองน�้ำ จะช่วยให้วัคซีนไม่ปนเปื้อนเมื่อเทียบกับการวางแช่อยู่ในน�ำ้ ที่ละลาย
จาก Ice-pack บริเวณก้นกระติก ในกรณีท่แี ผ่นฟองน�้ำช�ำรุด ให้ตัดแผ่นฟองน�้ำ/แผ่นโฟมใส่แทน
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11. กล่องโฟม

22. ใส่ Ice-pack ที่เ ริ่ม ละลายแล้ ว (Conditioned Ice-pack) และ
แผ่นพลาสติกลูกฟูกที่ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน และด้านล่าง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ Ice-pack สัมผัสวัคซีนโดยตรง

กล่องโฟม
ด้านหน้า
ก่อนใส่

กล่องโฟม
ด้านข้าง

33. วางเทอร์โมมิเตอร์เพือ่ วัดอุณหภูมใิ ห้อยูใ่ น
ช่วง +2°C ถึง +8°C ก่อนใส่วัคซีน

55. วางแผ่นพลาสติกที่ด้านบนวัคซีนและวาง
Conditioned ice-pack

หลังใส่

44. น�ำวัคซีนบรรจุลงกล่องโฟม และวางเทอร์โมมิเตอร์
เพื่อใช้อ่านอุณหภูมิ

66. ตรวจสอบกล่องโฟมว่าปิดได้สนิท และ
คาดเทป ระหว่างฝาและตัวกล่องโฟมให้
รอบเพื่อกันความเย็นรั่วไหลออก จะได้
กล่องโฟมที่อยู่ในสภาพที่พร้อมขนส่งหรือ
น�ำไปให้บริการ

ภาพที่ 5.8 (A) การบรรจุวัคซีนลงในกล่องโฟม
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22. ใส่ Icepack ที่เริ่มละลายแล้ว

11. กระติกวัคซีน

ด้านหน้า

(Conditioned ice-pack)

ด้านหลัง

หลังใส่

33. ใส่แผ่นพลาสติกลูกฟูก ป้องกันไม่ให้ Ice-pack

44. วางเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง

55. ห่อวัคซีนเพื่อไม่ให้แตกร้าว และฉลากเปียกน�้ำ

6 น�ำห่อวัคซีนใส่ในกระติกและวางฟองน�้ำ

77. ตรวจสอบฝากระติกว่าปิดได้สนิท

88. อยู่ในสภาพที่พร้อมขนส่งหรือน�ำวัคซีนไปให้

ติดกับขวดวัคซีน

ภาพที่ 5.8 (B) การบรรจุวัคซีนลงในกระติก
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หมวดเนื้อหาที่ 5: วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

+2°C ถึง +8°C ก่อนใส่วัคซีน

ก่อนปิดฝา

บริการ

บรรจุวัคซีนลงในกระติก
การดูแลกระติกวัคซีนและกล่องโฟม
1. หลังการใช้งาน ท�ำความสะอาดแล้วเปิดฝาวางทิ้งไว้ให้แห้ง เพื่อป้องกันเชื้อรา
2. เก็บในที่ร่ม เพื่อป้องกันการแตกร้าว
3. ห้ามโยนหรือเคาะ กระติกวัคซีน/กล่องโฟม และน�ำสิ่งของอื่นไปวางทับ เพราะจะท�ำให้แตกได้
ไม่ควรผึ่งแดด เพราะอาจท�ำให้กรอบและแตกร้าว

3.4 ซองน�้ำแข็ง (Ice-pack) คือ ซองพลาสติกมีฝาปิดที่ใส่น�้ำถึงระดับที่บ่งชี้และน�ำไปแช่แข็ง
ในการแช่แข็งให้เรียง Ice-pack ในแนวตั้งให้ฝาปิดอยู่ด้านบน โดยมีช่องว่างระหว่างแผ่น เพื่อให้
แข็งตัวได้ทั่วถึง ในกรณีท่ีความสูงของช่องแช่แข็งไม่มากพอ ให้วางตั้งบนสันด้านข้างแทน ก่อนน�ำ
มาใช้บรรจุวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัด องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ท�ำ Conditioning Ice-pack
คือการน�ำ Ice-pack ออกมาวางในอุณหภูมิห้องในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อท�ำให้นำ�้ แข็งที่อยู่ใน Ice-pack
มีอุณหภูมิกลับมาที่ 0°C ดังนี้
§§ วาง Ice-pack บนโต๊ะ/ เคาน์เตอร์ เรียงเป็นแถวเดี่ยว แต่ไม่ควรมากกว่า 2 แถว
§§ วาง Ice-pack ให้มพี ื้นที่ว่างรอบๆ แต่ละก้อนประมาณ 5 ซม.
§§ เขย่ า Ice-pack แต่ ล ะก้ อ นทุ ก 2-3 นาที รอจนกระทั่ ง มี น�้ ำ จ� ำ นวนเล็ ก น้ อ ย
ซึง่ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงในอุณหภูมิ 20°C และใช้เวลาน้อยลงในอุณหภูมทิ สี่ งู กว่า
น�ำ้ แข็งใน Ice-pack จะมีอณ
ุ หภูมกิ ลับมาที่ 0°C ทันทีทนี่ �้ำแข็งเริม่ เคลือ่ นไหวได้เล็กน้อย
		 ในระหว่างให้บริการห้ามน�ำวัคซีนไปวางบน Ice-pack แต่ควรวางเสียบในแผ่นฟองน�้ำที่ปิดอยู่บน
กระติกวัคซีนดังภาพที่ 5.9 และไม่ควรใช้นำ�้ แข็งแทน Ice-pack
		 นอกจากนี้ ควรมีการดูแล Ice-pack เพื่อให้ใช้งานได้นาน ดังนี้
§§ เก็บในช่องแช่แข็ง เพื่อหมุนเวียนออกไปใช้ เมื่อน�ำกลับมาเก็บ ให้ตรวจสอบรอยแตก
ร้าว/รั่วซึม
§§ ระดับน�้ำใน Ice-pack ต้องไม่มากกว่าระดับที่ก�ำหนด เพราะน�้ำที่แข็งตัวจะขยายออก
จนท�ำให้แตกร้าวได้

ภาพที่ 5.9 กระติกวัคซีนชนิดมีฟองน�้ำใต้ฝาปิด
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3.5 อุปกรณ์ควบคุมก�ำกับอุณหภูมิ
3.5.1 		 Vaccine Vial Monitor (VVM) เป็ น เครื่ อ งหมายที่ ท� ำ จากวั ส ดุ ไ วต่ อ ความร้ อ น
ชนิด Irreversible อยู่บนฉลากของขวดวัคซีน ซึ่งใช้ชี้บ่งว่าวัคซีนสัมผัสกับความร้อนมาใน
ช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ออกจากโรงงานผลิตวัคซีนจนถึงผูใ้ ช้ การเปลีย่ นแปลงของเครือ่ งหมาย
VVM จะเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าวัคซีนได้สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงมาระยะเวลาหนึ่งจนมี
ผลต่อคุณภาพของวัคซีน โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีในสี่เหลี่ยมว่าเข้มขึ้นหรือไม่
ถ้าสีในสี่เหลี่ยมมีความเข้มเท่ากับหรือมากกว่าสีในวงกลมแสดงว่าวัคซีนได้สัมผัส
กับความร้อนมามากจนท�ำให้วัคซีนเสื่อมสภาพและไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้
ดังภาพที่ 5.10 แต่ VVM ไม่ได้ชี้บ่งเรื่องการสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัด (Freezing temperature)

ภาพที่ 5.10 การแปลผลเครื่องหมาย Vaccine Vial Monitor หรือ VVM

3.5.2 		 Freeze Watch (FW) เป็นอุปกรณ์ชนิด Irreversible ที่ใช้ในการก�ำกับติดตามอุณหภูมิ
ในระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่งวัคซีน ซึ่งมี 2 ชนิด คือชนิด 0°C หรือ -4°C เพื่อเตือนว่า
วัคซีนสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัด โดยวาง FW ไว้ในตู้เย็น กระติกวัคซีนหรือกล่องโฟม
ถ้า FW สัมผัสกับอุณหภูมิที่ต�่ำกว่า 0°C (Subzero temperature) สีนำ�้ เงินที่อยู่ในกระเปาะ
จะแตกออกมาเปื ้อนแผ่นสีขาวที่รองอยู่ ดังภาพที่ 5.11 FW จึงเป็นอุปกรณ์ที่ชี้บ่งว่า
วัคซีนอาจกระทบกับจุดเยือกแข็ง แต่การตัดสินใจว่าจะใช้วัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัดนั้น
ได้หรือไม่ ต้องท�ำการทดสอบคุณภาพของวัคซีนโดยการท�ำ Shake test
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ภาพที่ 5.11 Freeze Watch

การทดสอบคุณภาพของวัคซีนที่สงสัยว่าผ่านการแช่แข็ง (Shake test)
วัคซีนชนิดน�้ำที่มี Alum ซึ่งเป็น Adjuvant (สารเพิ่มการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน) ผสมอยู่ ได้แก่ วัคซีน HB, DTP,
DTP-HB, DTP-Hb-Hib, dT และ Tdap จะเสื่อมสภาพหรือสูญเสียความแรงได้ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ท�ำให้แข็งตัว
ดังนัน้ ถ้าสงสัยว่าวัคซีนอาจถูกแช่แข็ง ให้ทำ� การทดสอบโดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพของวัคซีนดังต่อไปนี้
§§ แช่แข็งวัคซีน 1 ขวด เพื่อเป็น Control (Lot.no. เดียวกัน, ผู้ผลิตเดียวกัน)
§§ เมื่อวัคซีนแช่แข็งเต็มที่แล้ว น�ำออกมาวางนอกตู้เย็นให้ละลาย
§§ เมื่อละลายแล้ว เขย่าดูการตกตะกอนเปรียบเทียบกับวัคซีนขวดที่สงสัยว่าถูกแช่แข็ง

ภาพที่ 5.12 แนวทางการพิจารณาคุณภาพวัคซีนที่สงสัยผ่านการแช่แข็ง
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ภาพที่ 5.13 แสดงการท�ำ Shake test

ตารางที่ 5.2 ลักษณะทางกายภาพของวัคซีน dT, DTP, DTP-HB ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ วัคซีนอาจเสือ่ มคุณภาพ
ลักษณะปกติ
§§ ส่วนใหญ่ลักษณะตะกอนเบาเหมือนวุ้นสีขาว
อาจมีตะกอนที่มีลักษณะค่อนข้างเหนียวจับกัน
เป็นก้อนสีขาว หรือขาวครีมเมื่อตั้งทิ้งไว้นาน
หลายเดือน
§§ เมื่อเขย่าจะกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน
§§ หลังเขย่าเมื่อตัง้ ทิ้งไว้จะใช้เวลาในการตก
ตะกอนนานประมาณครึ่งชั่วโมง

ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากการเก็บไว้
ในอุณหภูมิที่ท�ำให้แข็งตัว
§§ มีตะกอนที่มลี ักษณะเหมือนผงชอล์กปนอยู่
§§ เมื่อเขย่าจะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
§§ หลังเขย่าเมื่อตัง้ ทิ้งไว้ตะกอนจะตกเร็วมาก
โดยเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเหมือนผงชอล์ก

3.5.3 		 Data Logger คืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�ำหนดการท�ำงาน
โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิในช่วงประมาณ -40oC ถึง +85oC และสามารถ
ตั้งค่าการท�ำงาน ให้บันทึกอุณหภูมิได้เป็นวินาที/ นาที/ ชั่วโมง สามารถบันทึกอุณหภูมิได้
เป็นร้อย/ พัน/ หมื่นครั้ง (แล้วแต่รุ่น) แสดงผลเป็นกราฟ วัน/ เวลา และอุณหภูมิที่บันทึก
และข้อมูลทางสถิติ เช่น ค่าสูงสุด ต�่ำสุด และค่าเฉลี่ย
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ภาพที่ 5.14 Data Logger

3.5.4 		 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) คืออุปกรณ์ทใี่ ช้วดั อุณหภูมิ ซึง่ ควรเป็นชนิดทีว่ ดั อุณหภูมิ
ได้ทั้งค่าบวก ค่าลบ (ประมาณ -30°C ถึง +50°C) ได้แก่ Bimetal vaccine thermometer,
Dial thermometer และStem thermometer โดย Bimetal vaccine thermometer และ
Dial Thermometer จะมีความแม่นย�ำ (Accuracy) ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จึงควรน�ำไป
สอบเทียบ (Calibration) โดยหน่วยงานมาตรฐาน เช่น ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ หรือ
เทียบเคียงกับเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบแล้ว หรือกับ Stem Thermometer โดยการน�ำ
ไปวางไว้ ด ้ ว ยกั น เพื่อ วั ด อุ ณ หภู มิทั้ง ในและนอกตู ้ เ ย็ น ซึ่ง ควรท� ำ อย่ า งน้ อ ย ปี ล ะครั้ง
โดยส่วนใหญ่ Stem Thermometer จะมีความแม่นย�ำมากกว่าเทอร์โมมิเตอร์ดังกล่าว
		 การเทียบเคียงเทอร์โมมิเตอร์ ให้น�ำเทอร์โมมิเตอร์ที่ต้องการจะเทียบเคียงไปวางไว้ใน
ต�ำแหน่งเดียวกับเทอร์โมมิเตอร์ทไี่ ด้รบั การสอบเทียบแล้วทัง้ ในและนอกตูเ้ ย็น โดยวางไว้ใน
แต่ละต�ำแหน่งเป็นเวลา อย่างน้อย 30 นาที และบันทึกค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ
ที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ เมื่อเทียบเคียงกับเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว
โดยบันทึกวันที่เทียบเคียงไว้ด้านหลังเทอร์โมมิเตอร์นั้น ทั้งนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนของ
อุณหภูมิที่บันทึกไว้จะต้องน�ำมาบวกเพิ่ม หรือลบออกด้วยทุกครั้งที่อ่านอุณหภูมิจาก
เทอร์โมมิเตอร์เครื่องนั้นๆ

ภาพที่ 5.15 Thermometer
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3.5.5 		 Digital Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ทมี่ จี อแสดงค่าทีว่ ดั ได้ บางรุน่ จะแสดงอุณหภูมิ
สูงสุด/ ต�ำ่ สุด และมีสญ
ั ญาณเตือน (Alarm) ทีด่ งั ขึน้ ตามค่าทีต่ งั้ ไว้ บางรุน่ มี Probe เป็นสายยาว
ที่น�ำไปใส่ในตู้เย็น แล้วสามารถอ่านอุณหภูมิจากหน้าจอของเทอร์โมมิเตอร์ที่วางอยู่นอก
ตู้เย็นได้

ภาพที่ 5.16 Digital Thermometer

การควบคุมก�ำกับอุณหภูมิในตู้เย็น
คลังวัคซีนและสถานบริการควรมีเทอร์โมมิเตอร์วางไว้ในตู้เย็น โดยเฉพาะในช่องธรรมดา เพื่อตรวจสอบ
และบันทึกอุณหภูมิในตาราง/ แผนภูมิทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น (ไม่เว้นวันหยุด) โดยปรับตั้ง Thermostat
ให้มอี ณ
ุ หภูมอิ ยู่ในช่วง +2°C ถึง +8°C เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าวัคซีนอยู่ในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมตลอดเวลา และเก็บตาราง/
แผนภูมิที่บันทึกอุณหภูมิไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อตรวจสอบการท�ำงานของตู้เย็นว่าสามารถรักษาอุณหภูมิให้
อยู่ในช่วงที่ก�ำหนด หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างแบบบันทึกอุณหภูมิแบบ 1 เดือน
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ภาพที่ 5.18 ตัวอย่างแบบบันทึกอุณหภูมิแบบ 1 ปี

ภาพที่ 5.19 แผนภูมิบันทึกอุณหภูมิที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

แนวทางการปรับอุณหภูมิในตู้เย็น ในกรณีที่พบว่าอุณหภูมิต�่ำหรือสูงกว่าที่ก�ำหนด
1. ถ้าอุณหภูมิต�่ำกว่า +2°C
§§ ปรับปุ่ม Thermostat ที่ตั้งไว้เดิมเพื่อท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
§§ หากอุณหภูมิต�่ำกว่า 0°C ให้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัดว่ามี
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้วัคซีนเสื่อมสภาพจากการแช่แข็งหรือไม่ โดยการท�ำ Shake test

หมวดเนื้อหาที่ 5: วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

163

2. ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า +8°C
§§ ตรวจดูว่าตู้เย็นยังท�ำงาน หรือมีกระแสไฟฟ้าเข้าตู้เย็นหรือไม่
§§ ตรวจสอบประตูว่าปิดสนิทดีหรือไม่ ขอบยางเสื่อมสภาพหรือไม่
§§ ตรวจสอบช่องแช่แข็งว่ามีน�้ำแข็งหนาเกินกว่า 5 มม. หรือท่อกระจายความเย็นอุดตันหรือไม่
§§ ปรับปุ่ม Thermostat ที่ตั้งไว้เดิมเพื่อท�ำให้อุณหภูมิต�่ำลง และติดตามดูอุณหภูมิไม่ให้ต�่ำกว่า +2°C
§§ ระหว่างซ่อมตู้เย็น หรือท�ำการละลายน�้ำแข็ง ให้ย้ายวัคซีนไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่น หรือกล่องโฟม/
กระติกวัคซีน
ค�ำเตือน ห้ามปรับ Thermostat ให้อุณหภูมิต�่ำลง ในกรณีต่อไปนี้
§§ หลังไฟฟ้าดับ ให้รอจนกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติและอุณหภูมกิ ลับมาคงทีแ่ ล้ว จึงค่อยปรับ
Thermostat ตามความเหมาะสม
§§ เมื่อน�ำวัคซีนที่เบิกมาใหม่เข้าตู้เย็น (เพราะอาจท�ำให้อุณหภูมิลดต�่ำเกินไป)

4. เหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain break down)
เหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น หมายถึง เหตุการณ์ที่ท�ำให้อุณหภูมิในระหว่างการขนส่งหรือ
การจัดเก็บวัคซีนสูงผิดปกติ หรือเย็นจัดจนต�่ำกว่า 0°C ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิในตู้เย็นตอนเช้าสูง +18°C สาเหตุ
เกิดจากการท�ำความสะอาดหลังตู้เย็นแล้วท�ำให้ปลั๊กตู้เย็นหลุด/ หลวม หรือเจ้าหน้าที่พบว่าอุณหภูมิ ในกระติก
วัคซีนต�่ำถึง -5°C สาเหตุเกิดจากไม่ได้ใช้ Conditioned ice-pack ในการบรรจุวัคซีน
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น จึงควรก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ โดยจัดเตรียม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน ก�ำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ และผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเย็น (ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.20) ติดไว้ให้มองเห็นได้ง่าย พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยควรมีการซ้อมแผนซึง่ อาจจะซ้อมแบบ Table top exercise โดยให้เจ้าหน้าทีใ่ นกลุม่ งานมานัง่ รวมกัน
แล้วก�ำหนดสถานการณ์สมมติเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น และให้ผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องบอกวิธีการ
แก้ไขสถานการณ์ โดยมีผลสรุปรายงานการซ้อมแผนพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินงานระบบ
ลูกโซ่ความเย็นของหน่วยงาน
ประเด็นส�ำคัญทีค่ วรค�ำนึงถึง คือการมีกระแสไฟฟ้าเข้าตู้เย็นตลอดเวลา เพือ่ รักษาอุณหภูมใิ นการจัดเก็บ
วัคซีนให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ต้องเอาใจใส่และด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
§§ ติดป้าย “ห้ามดึงปลั๊กตู้เย็น” หรือ “ห้ามปิดสวิทช์ Breaker ของตู้เย็น”
§§ ปลั๊กตู้เย็นควรมีเต้าเสียบแยกต่างหาก และพันเทปกาวให้ปลั๊กตู้เย็นติดแน่น เพื่อป้องกันการดึง
ผิดปลั๊ก ถ้ามีหลายเต้าเสียบให้ใช้เทปปิดเต้าเสียบที่เหลือ เพื่อไม่ให้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น
(ที่อาจท�ำให้กระแสไฟฟ้าเข้าตู้เย็นไม่สม�่ำเสมอ) และป้องกันการดึงผิดปลั๊ก
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ภาพที่ 5.20 ผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น

5. แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold chain break down management) ของตู้เย็น
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับนาน ตู้เย็นเสีย ปลั๊กตู้เย็นหลุด/ หลวม หรือขอบยางเสื่อมท�ำให้ประตูตู้เย็น ปิดไม่สนิท
และท�ำให้อณ
ุ หภูมใิ นตูเ้ ย็นสูงขึน้ มาก ขอให้ยา้ ยวัคซีนไปเก็บในตูเ้ ย็นอืน่ หรือกล่องโฟม/ กระติกวัคซีนทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
+2°C ถึง +8°C และตรวจสอบข้อมูลความคงตัว (Stability data) ของวัคซีนแต่ละชนิดจากผู้ผลิต/ ผู้น�ำเข้า หรือ
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค เพือ่ ตัดสินใจว่าจะใช้วคั ซีนนัน้ หรือไม่ โดยตรวจสอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังต่อไปนี้
1. อุณหภูมิที่พบเป็นเท่าใด และเหตุการณ์เกิดขึ้นนานกี่ชั่วโมง/ วัน
2. มีวัคซีนชนิดใดบ้าง ชื่อผู้ผลิต/ผู้น�ำเข้า เลขที่ผลิต (Lot No.) วันหมดอายุ และจ�ำนวนที่มีอยู่ในตู้เย็นนั้น
3. วัคซีนที่มเี ครื่องหมาย VVM มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ยังใช้ได้หรือไม่
กรณีที่ต้องการสอบถามความคงตัวของวัคซีนจากกลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรค ให้บนั ทึกข้อมูลลงใน “แบบรายงานเมือ่ เกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น” และ
ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-591-7716 หรือ 02-590-3196-9 ต่อ 104 หรือโทรศัพท์ 02-590-3222 ถ้าวัคซีน
ไม่สามารถใช้ต่อได้ ให้ตัดออกจากทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน และท�ำลายแบบขยะติดเชื้อ
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แบบรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
ชือ่ หน่วยงาน.......................................................................................................................................................
สาเหตุของเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
* ตู้เย็นเสีย * กระแสไฟฟ้าขัดข้อง * อื่นๆ(ระบุ).....................................................................................
อุณหภูมิในตู้เย็น (ทันทีที่ตรวจพบเหตุการณ์ฉุกเฉิน)......................................................................................°C
ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน..............................ชั่วโมง
หลังตรวจพบอุณหภูมสิ งู หรือต�ำ่ กว่ามาตรฐาน หน่วยงานได้จดั เก็บวัคซีนไว้ใน (ระบุอปุ กรณ์)...................................
ที่มีอุณหภูมิ...................... °C
ชื่อ
วัคซีน

ชื่อบริษัทที่ผลิต/น�ำเข้า

เลขที่ผลิต
(Lot No.)

วันหมด
อายุ

การเปลี่ยนแปลงของ
เครื่องหมาย VVM (ถ้ามี)

จ�ำนวนที่เหลือ
ในตู้เย็น (โด๊ส)

ผู้รายงาน...........................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................โทรสาร................................................................
วัน/เดือน/ปีท่รี ายงาน..........................................................................................................................
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6. ตัวอย่างเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น และแนวทางการจัดการ
ตัวอย่างที่ 1

“กระติกวัคซีนที่ขนส่งจากโรงพยาบาลแม่ข่ายถึง รพ.สต. พบว่าอุณหภูมิในกระติกวัคซีนเท่ากับ -5°C
ซึ่งมีวัคซีนในกระติกวัคซีน ดังนี้ DTP, DTP-HB และ MMR”

แนวทางการจัดการ
1. การแก้ไข
กรณีที่พบวัคซีนทุกชนิดแข็งตัว
§§ แสดงว่าวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย และท็อกซอยด์ (DTP, DTP-HB) นัน้ เสือ่ มสภาพแล้ว ไม่สามารถใช้ตอ่ ได้
§§ ให้แยกวัคซีนดังกล่าวออก ไม่เก็บรวมในตู้เย็น พร้อมทั้งตัดออกจากทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
และท�ำลายแบบขยะติดเชื้อ
§§ รีบแจ้งโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขอเบิกวัคซีนดังกล่าวมาทดแทน
§§ ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (MMR) จะมีความทนต่อความเย็นจัด จึงสามารถใช้ต่อได้
โดยให้รบี น�ำวัคซีนจัดเก็บที่อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C
กรณีที่วัคซีนทุกชนิดไม่แข็งตัว
§§ ต้องท�ำการทดสอบวัคซีนชนิดเชื้อตาย และท็อกซอยด์ (DTP, DTP-HB) ว่าผ่านการแข็งตัวจาก
การผ่านการแช่แข็งมาแล้วหรือไม่
§§ โดยให้ทำ� การทดสอบทางกายภาพของวัคซีนดังกล่าวด้วยวิธี Shake test หากผลการทดสอบปรากฏ
ว่า วัคซีนดังกล่าวผ่านการแข็งตัวมาแล้ว แสดงว่าวัคซีนนั้นเสื่อมสภาพแล้ว ไม่สามารถใช้ต่อได้
§§ ให้แยกวัคซีนดังกล่าวออก ไม่เก็บรวมในตู้เย็น พร้อมทั้งตัดออกจากทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
และท�ำลายแบบขยะติดเชื้อ
§§ รีบแจ้งโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขอเบิกวัคซีนดังกล่าวมาทดแทน
§§ ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (MMR) จะมีความทนต่อความเย็นจัด จึงสามารถใช้ต่อได้
โดยให้รบี น�ำวัคซีนจัดเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ +2°C ถึง +8°C กรณีมขี ้อสงสัยเพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ที่
กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
2. การป้องกัน
§§ ควรใช้ Conditioned ice-pack มาใช้ส�ำหรับการบรรจุวัคซีน
§§ ไม่ควรใช้น�้ำแข็ง หรือน�้ำแข็งแห้ง (Dry ice) แทน Ice-pack
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ตัวอย่างที่ 2

“ ตู้เย็นส�ำหรับจัดเก็บวัคซีนของ รพ.สต. แห่งหนึ่ง พบว่ามีอุณหภูมสิ ูง 15°C โดยตู้เย็นนัน้ มีอายุการใช้งาน
มานาน 10 ปี ซึ่งมีวัคซีนในตู้เย็น ดังนี้ DTP, DTP-HB, IPV, dT, OPV, MMR และ JE (เชื้อเป็น)”

แนวทางการจัดการ
1. การแก้ไข
§§ รีบย้ายวัคซีนทั้งหมดไปไว้ในอุปกรณ์อื่นที่มีอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เช่น ตู้เย็นอื่น กระติกวัคซีน
หรือกล่องโฟม เป็นต้น
§§ ตรวจสอบข้ อ มู ล ความคงตั ว ของวั ค ซี น ทั้ ง หมด หรื อ สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
กลุม่ บริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค เพือ่ การตัดสินใจใช้วคั ซีนต่อ
ซึง่ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีวคั ซีนเสือ่ มสภาพไม่สามารถใช้ตอ่ ได้ ให้แยกวัคซีนดังกล่าวออกจาก
วัคซีนอื่น พร้อมทั้งตัดออกจากทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน และท�ำลายแบบขยะติดเชื้อ แล้วรีบแจ้ง
โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขอเบิกวัคซีนดังกล่าวมาทดแทน
§§ ตรวจสอบหาสาเหตุของอุณหภูมทิ ี่สูงขึน้ อย่างผิดปกติ ได้แก่ ตรวจสอบการท�ำงานของตู้เย็นว่ายัง
ท�ำงานได้ปกติหรือไม่ ซึ่งรวมทั้งการท�ำงานของระบบท�ำความเย็นและคอมเพรสเซอร์ เนื่องจาก
ตู้เย็นมีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก ตรวจสอบปลั๊กหลุด/ หลวม หรือสายไฟยังอยู่ในสภาพปกติ
หรือไม่ ตรวจสอบขอบยางของตู้เย็นว่ามีการเสื่อมสภาพจนแข็งตัวหรือเกิดการแข็งตัวเนื่องจากมี
เชื้อราเกาะหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีน�้ำแข็งเกาะหนาในช่องแช่แข็งหรือไม่ เป็นต้น
§§ เมื่อทราบสาเหตุแล้ว ให้รีบท�ำการแก้ไขปัญหา โดยหากสาเหตุเกิดจากการท�ำงาน ของตู้เย็น
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถซ่ อ มได้ ต้ อ งจั ด หาตู ้ เ ย็ น ใหม่ ท ดแทน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ส� ำ หรั บ
การจัดเก็บวัคซีนในระยะยาว
§§ หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว และตู้เย็นมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง +2°C ถึง +8°C ให้ย้ายวัคซีนทั้งหมดมา
จัดเก็บไว้ให้ถูกต้องตามชนิดของวัคซีน
2. การป้องกัน
§§ เนื่องจากตู้เย็นมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากจึงควรหมั่นตรวจสอบการท�ำงานของตู้เย็นอย่าง
สม�่ำเสมอ
§§ ปลั๊กตู้เย็นควรมีเต้าเสียบแยกต่างหาก หรือกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้เต้าเสียบร่วมกัน ไม่ให้ใช้ร่วมกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น (ยกเว้น ตู้เย็นส�ำหรับจัดเก็บวัคซีน/ ยา) และให้ใช้เทปพันปลั๊กให้ติดแน่นกับ
เต้าเสียบ เพื่อป้องกันปลั๊กหลุด/ หลวม และไม่ใช้ปลั๊กพ่วง รวมทั้งควรหมั่นตรวจสอบสภาพของ
สายไฟให้ปกติอยู่เสมอ
§§ หมั่ น ตรวจสอบและท� ำ ความสะอาดขอบยางอย่ า งสม�่ ำ เสมอ หรื อ เมื่ อ พบว่ า มี เ ชื้ อ ราเกาะ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขอบยางแข็ง ท�ำให้ตู้เย็นปิดไม่สนิท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบว่าขอบยางเริ่ม
เสื่อมสภาพจนแข็งตัวหรือไม่ โดยการวางกระดาษ A4 ระหว่างการปิดฝาประตูตู้เย็น แล้วปิดฝา
ตู้เย็นให้สนิท จากนั้นทดสอบโดยดึงกระดาษออกด้วยแรงปกติ หากกระดาษสามารถดึงออกได้
โดยง่าย แสดงว่าขอบยางนัน้ เกิดการเสื่อมสภาพจนแข็งตัว ให้รีบด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
§§ หมัน่ ตรวจสอบช่องแช่แข็ง ไม่ให้มนี ำ�้ แข็งเกาะหนาเกิน 5 มม. หากพบว่ามีนำ�้ แข็งหนา ให้รบี ละลาย
น�้ำแข็งออกให้หมด
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ

170

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ปัจจัยใดไม่มผี ลกระทบต่อคุณภาพ
วัคซีน

ก. ความร้อน
ข. ความเย็นจัด
ค. ความชื้น
ง. แสงจากหลอดไฟและแสงจากดวงอาทิตย์

2.

ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของวัคซีน

ก. วัคซีนทุกชนิดไวต่อความร้อน
ข. วัคซีนทุกชนิดไวต่อแสง
ค. วัคซีนบางชนิดไวต่อแสง
ง. วัคซีนบางชนิดไวต่อความเย็นจัด

3.

วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคชนิดใด เมื่อแช่แข็งแล้วเสื่อมสภาพ
ทันที

ก. วัคซีนเชื้อตายทุกตัว
ข. วัคซีนเชื้อเป็นชนิดผงแห้งทุกตัว
ค. วัคซีนเชื้อเป็นชนิดน�้ำทุกตัว
ง. ถูกทุกข้อ

4.

การจัดเก็บวัคซีนและน�้ำยาละลาย
ในตู้เย็นข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. OPV เก็บในช่องแช่แข็ง
ข. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE (เชื้อตาย)
เก็บในช่องแช่แข็ง
ค. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE (เชื้อตาย)
เก็บในช่องธรรมดา (+2°C ถึง +8°C)
ง. MR, MMR, BCG, JE (เชื้อเป็น) และน�้ำยาละลาย
เก็บในช่องธรรมดา (+2°C ถึง +8°C)

5.

ห้ามใช้อะไรเพื่อท�ำให้เกิดความเย็น
ในกระติกวัคซีน

ก. น�้ำแข็ง
ข. น�้ำแข็งแห้ง (dry-ice)
ค. Ice-pack ที่เพิ่งน�ำออกมาจากช่องแช่แข็ง
ง. ถูกทุกข้อ

6.

วิธีการจัดเรียงวัคซีนในกระติก
ขนาดเล็ก (ความจุประมาณ 1.7 ลิตร)
ข้อใดผิด

ก. ใส่ Ice-pack ทัง้ ด้านล่าง ด้านบน และด้านข้าง
ทั้ง 4 ด้าน
ข. ใส่ Ice-pack ด้านล่าง และด้านข้างทัง้ 4 ด้าน
ค. ใส่ Ice-pack ด้านบน และด้านข้างทัง้ 4 ด้าน
ง. ผิดทุกข้อ
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

7.

การดูแลตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนข้อใดผิด

ก. อย่าให้นำ�้ แข็งเกาะหนาในช่องแช่แข็งเกิน 5 มม.
ข. ใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้
ค. ปรับอุณหภูมใิ นช่องธรรมดาให้ได้ +2°C ถึง +4 °C
ในช่วงเวลาที่เย็นที่สุด
ง. ใส่ขวดน�ำ้ มีฝาปิดในช่องเก็บผัก เพื่อช่วยเก็บรักษา
ความเย็นในตู้เย็น

8.

การก�ำกับอุณหภูมใิ นตู้เย็นข้อใดผิด

ก. บันทึกอุณหภูมวิ นั ละ 1 ครัง้ ทุกเช้า
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ข. บันทึกอุณหภูมวิ ันละ 1 ครัง้ ทุกเช้า
เว้นวันหยุดราชการ
ค. บันทึกอุณหภูมวิ ันละ 2 ครัง้
เว้นวันหยุดราชการ
ง. ผิดทุกข้อ

9.

ค�ำแนะน�ำในการปรับ Thermostat
ในตู้เย็น ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ปรับทุกครั้งหลังไฟฟ้าดับ
ข. ปรับทุกครั้งถ้าอุณหภูมสิ ูงเกิน +8°C
(หลังจากตรวจสอบสาเหตุแล้ว)
ค. ปรับทุกครั้งก่อนรับวัคซีนเข้าตู้เย็น
ง. ทั้งข้อ ก. และ ค.

10.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่
ความเย็น

ก. จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำรองให้พร้อมใช้งาน
ข. ก�ำหนดขัน้ ตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ค. เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ
ง. ซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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การเตรียมการ
และการให้บริการวัคซีน

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำ�หรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561
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แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่

การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน
เรื่อง

การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน

ผู้เรียน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้ให้บริการวัคซีนทุกระดับ

ก�ำหนดการสอน

3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายบทบาทและความส�ำคัญของผู้ให้บริการวัคซีน
2. ประเมินความพร้อมของผู้รับวัคซีนและคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารการให้บริการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายการตรวจสอบและแสดงการเตรียมวัคซีนได้ถูกต้อง
5. แสดงวิธีการเตรียมเด็กและจัดท่าเด็กในการให้วัคซีนได้อย่างถูกต้อง
6. แสดงวิธีการให้วัคซีนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
7. บอกวิธกี ารปฏิบัติตัวภายหลังการได้รับวัคซีนได้ถูกต้อง
8. บอกวิธกี ารก�ำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการสอน
1. บรรยายและอภิปรายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมกลุม่ (การแสดงบทบาทสมมติของกลุม่ ย่อย เกีย่ วกับการประเมินความพร้อมของผูร้ บั บริการ
ในการรับวัคซีน ประมาณ 3-4 สถานการณ์)
3. สาธิตและฝึกปฏิบัติการให้วัคซีน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out Power point ที่ใช้บรรยาย)
2. ใบงานสถานการณ์จำ� ลอง เพือ่ แสดงบทบาทสมมติของกลุม่ ย่อย เกีย่ วกับการประเมินความพร้อมของ
ผู้รับบริการในการรับวัคซีน ประมาณ 3-4 สถานการณ์ พร้อมใบเฉลยและสรุปความรู้
3. Clip VDO/VCD แสดงการให้วัคซีนแต่ละช่องทาง
4. อุปกรณ์การท�ำกิจกรรมฐาน “ฉีดวัคซีน” ได้แก่ ขวดวัคซีน เข็ม Syringe กระปุกส�ำลี หุ่นเด็ก
และแผ่นหนังจ�ำลอง หรืออาจผลิต Simulation model เป็นชิ้นส่วนของอวัยวะบริเวณที่ใช้ในการฉีดยา
มีสัญญาณบอกว่าฉีดถูกหรือผิด
การประเมินผล
1. แบบทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม
2. การสาธิตย้อนกลับการให้วัคซีนรูปแบบต่างๆ
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างเรียน
หมวดเนื้อหาที่ 6: การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ

176

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการซักประวัติ
ประกอบการพิจารณาให้วัคซีน
คือข้อใด

ก. ประวัตกิ ารตั้งครรภ์ของมารดา
ข. ประวัตกิ ารมีโรคติดต่อทางพันธุกรรม
ค. ประวัตกิ ารเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน
ง. ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการใน 1 เดือน
ที่ผ่านมา

2.

ข้อใดเป็นหลักการที่ถูกต้องในการจัด
เตรียมสถานที่ที่ให้บริการวัคซีน

ก. ควรแยกที่ให้บริการวัคซีนออกจากบริเวณที่รักษา
เด็กป่วย
ข. ต้องมีตเู้ ย็นและอ่างล้างมืออยูใ่ นสถานทีใ่ ห้วคั ซีนเสมอ
ค. สถานที่ที่ฉดี ควรเป็นสถานที่เปิดโล่ง มีลมพัดผ่าน
ง. ควรจัดให้มที ี่นั่งรอในห้องที่ให้วัคซีนส�ำหรับ
ผู้รับบริการรายต่อๆ ไป

3.

ข้อใดไม่จ�ำเป็นในขัน้ ตอนการเตรียม
ก่อนให้วัคซีน

ก. การซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย
ข. การให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวัคซีนที่จะได้รับ
ค. การเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบสภาพของวัคซีน
ง. การตรวจสอบจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ

4.

ค�ำแนะน�ำในข้อใดถูกต้องและเป็นไป
ตามหลักการให้วัคซีน

ก. บอยอายุ 4 เดือน ตรวจไม่พบ BCG scar ควรแนะน�ำ
ให้ฉีดซ�้ำ
ข. บิวอายุ 6 เดือน มีไข้ ไอ มีเสมหะสีขาวขุ่น วัดไข้ได้
37.8 °C ให้เลื่อนรับวัคซีนในครั้งนี้ไปก่อน
ค. บาสอายุ 9 เดือน มารดาแจ้งว่าเมื่อเช้ากินไข่ขาวแล้ว
ผืน่ ขึน้ ไม่ควรให้รบั วัคซีน MMR ให้เปลีย่ น
เป็น MR แทน
ง. บูมอายุ 2 ปี 6 เดือน 2 สัปดาห์ท่แี ล้วรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเป็นปอดอักเสบได้รับยา และสารน�ำ้
ทางหลอดเลือดด�ำ สามารถให้วัคซีนในครั้งนี้ได้

5.

ในการพิจารณาให้วัคซีนในกลุ่มที่มี
ภาวะเสี่ยง ข้อใดถูกต้อง

ก. เด็กที่ได้พลาสมา หรือเลือดมาไม่ถึง 3 เดือน
ไม่ควรให้วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน
ข. เด็กที่มีประวัตคิ รอบครัวเป็นโรคชักและมีประวัติ
ชักจากไข้ ไม่สามารถให้วัคซีนรวมคอตีบ-ไอกรนบาดทะยักในครัง้ ต่อไปได้
ค. เด็กที่ได้รับยากดภูมคิ ุ้มกันสามารถให้วัคซีนชนิดเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์ได้ หากเด็กหยุดยากดภูมคิ ุ้มกัน
มาแล้ว อย่างน้อย 3 เดือน
ง. เด็กแรกเกิดที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี ไม่ควรให้วัคซีน
BCG ถึงแม้เด็กจะไม่มอี าการ

หมวดเนื้อหาที่ 6: การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน

ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

6.

การปฏิบัติในการเตรียมน�้ำยาวัคซีน
เพื่อให้บริการข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ให้ตรวจดูสภาพของน�ำ้ ยาวัคซีนทุกครัง้
ข. สามารถเตรียมดูดไว้ใน Syringe มากกว่า 10 โด๊สได้
แต่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
ค. การผสมตัวท�ำละลายกับยาที่เป็นผง ควรดูด
ตัวท�ำละลายมาทัง้ หมด
ง. เข็มที่ใช้ดูดน�้ำยาไม่สามารถใช้เข็มเดียวกันได้ถงึ แม้ว่า
จะเป็นวัคซีนที่ต่างขวดแต่ชนิดและ
Lot number เดียวกัน

7.

การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อให้กับเด็ก
อายุ 4 ปี ข้อใดเหมาะสม

ก. แทงเข็มท�ำมุม 90 องศา
ข. ควรให้ความรู้แก่เด็กและให้เด็กท�ำความคุ้นเคยกับ
อุปกรณ์การฉีดวัคซีนก่อนฉีด เพือ่ ลดปฏิกริ ยิ าต่อต้าน
ค. ควรพิจารณาฉีดวัคซีนที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพก
มากกว่ากล้ามเนื้อต้นแขนหรือหน้าขา โดยเฉพาะใน
เด็กที่ผอม
ง. ไม่จ�ำเป็นต้องให้ยาลดไข้ในเด็ก เพราะมีความต้านทาน
ต่อการเกิดปฏิกิริยาของวัคซีนได้ดกี ว่า
เด็กเล็ก ๆ

8.

ข้อใดเป็นการฉีดวัคซีนเข้าชั้นใต้ผวิ หนัง
ที่ถูกต้อง

ก. สามารถเลือกฉีดบริเวณ Upper outer triceps
หรือหน้าขาก็ได้ในทารก 9 เดือน
ข. ถ้าฉีดบริเวณหน้าขา ท�ำการวัด โดยแบ่งบริเวณตัง้ แต่
ปุ่มกระดูกใหญ่ของกระดูกต้นขาถึงปุ่มกระดูกบริเวณ
หัวเข่าเป็น 3 ส่วน และฉีดส่วนที่ 1
ค. แทงเข็มท�ำมุม 60 องศากับผิวหนัง
ง. ไม่ต้องท�ำการทดสอบก่อนดันวัคซีนเข้าร่างกาย

9.

ค�ำแนะน�ำใดที่เหมาะสมส�ำหรับมารดา
ในการดูแลทารกวัย 6 เดือนที่ได้รับ
วัคซีน

ก. เฝ้าระวังเรื่องภาวะไข้ภายหลังได้รับวัคซีน 5-10 วัน
ข. ให้นวดคลึงเบา ๆ บริเวณที่ฉีดวัคซีน เพื่อลดโอกาสใน
การเกิดไตแข็ง
ค. หากพบว่าครัง้ ที่ผ่านมาลูกมีไข้สูง ควรให้ยาลดไข้หลัง
ฉีดวัคซีนทันที
ง. ใน 24 ชั่วโมงแรกสามารถประคบเย็นบริเวณที่ฉีด
วัคซีนและหลังจากนัน้ ให้ประคบอุ่น

10.

ข้อใดเป็นการก�ำจัดอุปกรณ์
การให้วัคซีนอย่างถูกต้อง

ก. เข็มควรน�ำไปเผาหรือฝัง
ข. ถังที่ใส่เข็มฉีดวัคซีนควรแช่น�้ำยาฆ่าเชื้อ
ค. ขวดวัคซีนที่เก็บมานาน 7 วันแล้วจะเอาไปท�ำลาย
แบบขยะติดเชือ้
ง. สามารถทิ้งกระบอกฉีดยาที่ติดเข็มลงในถังหนาๆ ได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องถอดหัวเข็ม
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หมวดเนื้อหาที่

การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน

สาระสังเขป
ปัจจุบันการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นความจ�ำเป็นพื้นฐานของการสาธารณสุขเพื่อมุ่งที่จะป้องกัน
ประชาชนให้ปลอดจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน การให้บริการที่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอถือเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้รับบริการได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการป้องกัน
โรคได้อย่างแท้จริง ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามขอบเขตที่กฎหมาย
ก�ำหนดและปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัง้ แต่การเตรียมการก่อนให้บริการ การให้บริการ วิธกี ารให้วคั ซีน
ในช่องทางต่างๆ การให้ค�ำแนะน�ำผู้รับบริการภายหลังได้รับวัคซีน และการก�ำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งทุกขัน้ ตอน
ล้วนมีมาตรฐานในการปฏิบัตทิ ั้งสิ้น
การเตรียมการก่อนให้บริการวัคซีนจะหมายถึงการเตรียมกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้อง
ประมาณการจ�ำนวนผู้มารับบริการเพื่อจะได้ค�ำนวณปริมาณวัคซีนแต่ละชนิดและอุปกรณ์ที่ใช้ได้ถูกต้องและ
เพียงพอแก่ผู้รับบริการ ซึ่งระบบการติดตามกลุ่มเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานบริการ ไม่ว่าจะใช้ระบบใด
สิ่งส�ำคัญคือสามารถประมาณการได้ถูกต้องและติดตามผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากการเตรียมกลุ่ม
เป้าหมายแล้วก่อนให้บริการ ผู้ให้บริการต้องเข้าใจหลักการเตรียมสถานที่ให้บริการที่จะช่วยให้การด�ำเนินงาน
ในการให้วัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระบบ สถานที่ที่ให้บริการวัคซีนอาจจ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะทีเ่ ป็นหน่วยบริการในสถานทีแ่ ละหน่วยบริการนอกสถานที่ ส�ำหรับในหน่วยบริการควรแยกจากคลินกิ เด็ก
ป่วย ถ้าต้องใช้สถานที่เดียวกันต้องจัดคนละช่วงเวลา ควรจัดวางอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการใช้งานไว้ภายในบริเวณ
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ที่ให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงบริเวณที่ล้างมือและที่เก็บวัคซีนด้วย
ควรมีบริเวณที่สงบเพื่อผู้ให้บริการสามารถอธิบายและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้รับบริการได้โดยสะดวก ควรจัดให้ห้อง
ฉีดวัคซีนมีทางเข้าและออกคนละทาง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและไม่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ที่รอฉีดวัคซีน
ในรายต่อๆ ไป แต่ถ้าจัดไม่ได้ควรให้ผู้รับบริการเข้ามาทีละราย ไม่ควรให้รออยู่ในห้องทีละหลายๆ คน ในกรณี
ที่ตั้งหน่วยรับบริการนอกสถานที่ควรตั้งอยู่ในที่ร่ม ไม่ควรอยู่กลางแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึงมีลมหรือฝุ่นพัดผ่าน
มีป้ายบอกจุดบริการที่ชัดเจน จัดเตรียมบริเวณทางเข้าออกให้สะดวกแก่การบริการ บริเวณที่ให้วัคซีนมีฉากกั้น
มิดชิดและมีเก้าอี้ให้นั่งรับวัคซีนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สิ่งที่ส�ำคัญคือ การเก็บรักษาวัคซีนให้อยู่ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม และการจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารช่ ว ยเหลือ เมื่อ เกิ ด อาการแพ้ รุ น แรง ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในหน่ ว ยหรือ
นอกหน่วยบริการควรมีสถานที่สังเกตอาการ
ขัน้ ตอนการให้บริการประกอบด้วยขัน้ ตอนส�ำคัญ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ คือ 1) การประเมินคัดกรองผู้รับบริการ
ทัง้ การซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย ขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยให้ผใู้ ห้บริการทราบในเบือ้ งต้นว่า ผูร้ บั บริการมีขอ้ จ�ำกัดหรือ
ข้อควรระวังในการที่จะให้วัคซีนหรือไม่ โดยเฉพาะการได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สามารถให้วัคซีนได้
หรือไม่ หรือจ�ำเป็นต้องเลื่อนออกไป และยังสามารถพิจารณาได้อีกด้วยว่าผู้รับบริการได้รับภูมิคุ้มกันตามวัย
และตามเกณฑ์ทคี่ วรจะได้รบั มาแล้วหรือยัง นอกจากนีค้ วรตรวจสอบเอกสารการได้รบั วัคซีนครัง้ สุดท้ายในสมุด
สุขภาพร่วมด้วย สิง่ ทีผ่ ใู้ ห้บริการควรสังเกตร่วมกับการซักประวัติ คือ ลักษณะท่าทาง การตอบสนองของเด็ก และ
ตรวจร่างกายเบือ้ งต้น เมือ่ ต้องการยืนยันอาการทีพ่ บ และอาจน�ำไปสูก่ ารส่งต่อหรือการดูแลรักษาทีถ่ กู ต้องต่อไป
2) การเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับการให้วัคซีน ผู้ให้บริการต้องให้ความส�ำคัญในการเลือกอุปกรณ์ ที่ใช้ให้เหมาะสม
กับการให้วคั ซีนในแต่ละช่องทาง เตรียมให้เพียงพอและค�ำนึงถึงความสะอาดปราศจากเชือ้ 3) การเตรียมการเพือ่
ลดโอกาสในการติดเชือ้ ผูใ้ ห้บริการควรให้ความส�ำคัญกับการล้างมือหรือการใช้แอลกอฮอล์เจลทุกครัง้ ในการให้
บริการแต่ละราย การใส่ถุงมือไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็น ยกเว้นมีกรณีที่ต้องสัมผัสสารคัดหลั่ง การจ�ำกัดอุปกรณ์ส�ำหรับ
ฉีดวัคซีนที่ใช้แล้ว ควรหาภาชนะใส่เพื่อลดโอกาสการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 4) การตรวจสอบวัคซีนที่จะ
ใช้ ตรวจสอบการเก็บวัคซีนและน�ำ้ ยาท�ำละลายในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม การเลือกใช้นำ�้ ยาท�ำละลายทีถ่ กู ต้อง และ
ข้อควรปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันความผิดพลาด โดยยึดหลัก 6R และ5) การเตรียมวัคซีนเน้นการใช้เทคนิคปราศจากเชือ้
ลดการสูญเสียวัคซีนจากการเลือกใช้ขนาดเข็มฉีดยาและเทคนิคการดูดน�้ำยาวัคซีนที่ถูกต้อง
เมือ่ มาถึงขัน้ ตอนการให้วคั ซีน ผู้ให้บริการควรต้องมีความแม่นย�ำว่าวัคซีนชนิดหนึง่ ๆ ให้ในปริมาณเท่าใด
และให้ในช่องทางใด อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญกับเทคนิคทีถ่ กู ต้องส�ำหรับการให้วคั ซีนในช่องทางต่างๆ เทคนิคการจัดท่า
ผู้รับบริการเพื่อลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บในขณะให้วัคซีน ปัจจุบันวัคซีนที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีการน�ำเข้าสู่
ร่างกาย 4 วิธคี อื การรับประทาน ได้แก่ RV และ OPV การฉีดเข้าในหนัง ได้แก่ BCG การฉีดเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนัง ได้แก่
JE และ MMR และการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ได้แก่ DTP-HB, DTP, IPV, Influenza, HBV, HPV และ DTP-HB-Hib
แต่ในต่างประเทศมีการพ่นจากจมูกอีกวิธีหนึ่ง
การฉีดวัคซีนเข้าในหนัง (Intradermal) เป็นการน�ำยาผ่านเข้าไปเพียงแค่ในหนัง วิธีการนี้ใช้ส�ำหรับวัคซีน
ที่ต้องการลดแอนติเจนลง กระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ได้ดี ปริมาณยาที่ฉีดก็มักจะมีปริมาณน้อย ใช้เข็มเบอร์
26 หรือ 27 ความยาว ½ นิ้ว และเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดเข้าในหนังเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น หากใช้แอลกอฮอล์เช็ด
ต้องรอให้แห้งก่อนจึงจะฉีด ก่อนฉีดต้องจัดท่าเด็กให้นิ่งและมั่นคงที่สุด เพราะการฉีดเข้าในหนังต้องอาศัยความ
ช�ำนาญและความนิ่งมากที่สุด เทคนิคการฉีดควรดึงหนังบริเวณที่ฉีดให้ตึง ค่อยๆ แทงเข็มลงไปท�ำมุมประมาณ
15 องศา แล้วดันยาเข้าไป ถ้าเทคนิคถูกต้องจะเห็นว่าเมือ่ ดันยาเข้าไปจะมีตมุ่ นูนขึน้ มาให้เห็นชัดต้องให้มอื นิง่ มาก
ทีส่ ดุ เพราะยาอาจรัว่ ซึมออกมาได้หากปลายเข็มแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง บริเวณทีฉ่ ดี วัคซีน BCG มักฉีดเข้า
ที่บริเวณต้นแขนด้านบน ไม่ควรสูงขึ้นมาถึงกระดูกหัวไหล่
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การฉีดวัคซีนเข้าใต้ชั้นผิวหนัง (Subcutaneous) เป็นการน�ำยาผ่านเข้าไปใน Fatty tissue อยู่ใต้ชั้นผิวหนัง
และอยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้อ มักใช้กับวัคซีนที่ไม่ต้องการให้ดูดซึมเร็วและเป็นวัคซีนที่ไม่มีสารดูดซับ ปกติแล้ว
Subcutaneous tissue พบได้ทวั่ ร่างกาย ส�ำหรับเด็กเล็กบริเวณทีน่ ยิ มให้วคั ซีน คือ บริเวณหน้าขา และถ้าเป็นเด็ก
อายุ 1 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ก็จะใช้บริเวณ Upper outer triceps ของแขนได้อีกที่หนึ่ง ก่อนฉีดเช็ดบริเวณผิวหนัง
ด้วยส�ำลีแอลกอฮอล์ แล้วจึงแทงเข็มเข้าไปท�ำมุมกับผิวหนัง 45 องศา โดยไม่จ�ำเป็นต้องทดสอบก่อนดันวัคซีน
การฉีดวัคซีนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ (Intramuscular) เป็นการน�ำยาเข้าสู่ Muscle tissue มักใช้กับวัคซีนที่มีสาร
ดูดซับ บริเวณที่ใช้ในการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อมี 2 แห่ง คือ บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Vastus lateralis)
ใช้ในเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี และบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน (Deltoid) สามารถใช้กับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Vastus lateralis) ซึ่งจะอยู่บริเวณต้นขาหน้าขาด้านนอก ก่อนฉีดจะต้องท�ำการวัดก่อน
โดยแบ่งบริเวณตั้งแต่ปุ่มกระดูกใหญ่ของกระดูกต้นขา (Greater tronchanter of femur) ถึงปุ่มกระดูกบริเวณ
หัวเข่า (Lateral femoral condyle) เป็น 3 ส่วน ฉีดส่วนที่ 2 ในเด็กโตและผู้ใหญ่ท่ีผอม ก็สามารถใช้กล้ามเนื้อ
บริเวณหน้าขาได้เช่นกัน แทงเข็มเข้าไปท�ำมุมกับผิวหนัง 90 องศา ทดสอบก่อนดันวัคซีน ถ้าพบว่ามีเลือดออก
ให้เปลี่ยน Set ใหม่และเปลี่ยนที่ฉีด
ภายหลังจากฉีดยา ผู้ให้บริการไม่ควรดึงเข็มจาก Syringe และไม่ควรสวมปลอกเข็มกลับก่อนทิง้ สามารถ
ทิ้ง Syringe ที่มีเข็มติดอยู่ทิ้งลงในถังพลาสติกหนาที่เข็มไม่สามารถแทงทะลุได้ หรือเราเรียกว่า Puncture proof
containers ซึ่งสามารถน�ำกล่องพลาสติกหนาที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้หากไม่มีกล่องทิ้งเข็มมาตรฐาน นอกเหนือจาก
Syringe และเข็มแล้ว อุปกรณ์อ่นื ๆ ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน เช่น ขวดยาที่ใช้หมดแล้ว หรือ Vaccine หมดอายุก็ต้อง
จัดเป็นขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อเช่นเดียวกัน
บทบาทของผู้ให้บริการที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้รับบริการในการปฏิบัติตัว
ภายหลังได้รบั วัคซีน โดยปกติแล้วต้องเน้นย�ำ้ ให้ผรู้ บั บริการอยูส่ งั เกตอาการ 30 นาทีกอ่ นกลับบ้าน หน่วยบริการ
ต้องมีการจัดหาสถานที่และจัดกิจกรรมหรือเตรียมจัดมุมเล่นให้เด็กเล่นในขณะรอ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจ
พบได้และค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว มีดังนี้

มีตุ่มหนอง
ตุ่มหนองที่เกิดจากวัคซีนบีซีจี จะพบได้หลังฉีด ประมาณ 2-3 สัปดาห์ และเป็นๆ ยุบๆ อยู่ 3-4 สัปดาห์
สามารถยุบหายเองได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล ให้รักษาบริเวณตุ่มหนองให้สะอาด โดยใช้ส�ำลีสะอาดชุบ
น�ำ้ สะอาดเช็ดผิวหนังรอบๆ ตุ่มหนองแล้วซับให้แห้ง ไม่ให้เจาะ บ่งตุ่มหนอง หรือทายาฆ่าเชือ้ หากมีต่มุ หนองเกิด
ขึ้นในบริเวณกว้าง ลามมาถึงรักแร้ และมีต่อมน�ำ้ เหลืองโต ก็ควรพามาพบแพทย์ หากเกิดตุ่มหนองบริเวณที่ฉีด
วัคซีนอื่นๆ เช่น ที่หน้าขา ควรพามาพบแพทย์

อาการปวด บวมแดง หรือมีก้อนแข็งบริเวณที่ฉีดวัคซีน
หากมี อ าการปวดมาก ให้ รั บ ประทานยาแก้ ป วดพาราเซตามอล โดยค� ำ นวณจากน�้ ำ หนั ก ตั ว คื อ
10 มิลลิกรัม / น�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัม / ครัง้ และให้ประคบเย็นบริเวณที่ฉดี วัคซีนในวันแรก หลัง 24 ชั่วโมง ไปแล้ว
ให้ประคบอุ่น เพือ่ ลดอาการบวม ดูแลท�ำความสะอาดโดยไม่ควรน�ำยาไปทา หรือยาผงชนิดต่างๆ ไปทาบริเวณที่
ฉีดวัคซีน และหากเกิดก้อนแข็งบริเวณที่ฉีดวัคซีน ให้ประคบอุ่นต่อเนื่อง ประมาณ 2-3 เดือน ก้อนแข็งจะยุบลง

หมวดเนื้อหาที่ 6: การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน

181

อาการไข้
อาการไข้เป็นเรื่องที่พบบ่อยหลังจากฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ชนิด DTwP 1-2 วัน และ
อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนรวม หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไปแล้วประมาณ 5-10 วัน ให้ดูแลด้วยการเช็ดตัวลดไข้
ด้วยน�ำ้ อุ่น ไม่ควรรับประทานยาลดไข้ป้องกันไว้ก่อน หากมีไข้ควรให้รบั ประทานยาลดไข้ประเภทพาราเซตามอล
ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ หากมีอาการชักให้น�ำส่งโรงพยาบาลและควรให้ประวัติเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน
ด้วย อาการไข้ในเด็กที่เคยชักจากไข้ แนะน�ำให้เฝ้าระวังภาวะไข้และให้ยาลดไข้ทันทีที่มีไข้ร่วมกับเช็ดตัวลดไข้

อาการชัก
อาการชักมักไม่เกิดจากผลของวัคซีนโดยตรง แต่อาจเกิดจากไข้สูงมากเกินไป ดังนั้น การป้องกันไม่ให้มี
ไข้สงู จึงมีความส�ำคัญ และเมือ่ เกิดอาการชักแล้วให้ปฏิบตั ดิ งั นี้ ให้จบั เด็กนอนตะแคงหน้า ไม่ควรน�ำสิง่ ใดงัดหรือ
ใส่ในปากขณะเด็กก�ำลังชักเกร็ง เนือ่ งจากอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บในช่องปากหรือฟันหักหลุดเข้าไปอุดหลอดลม
ซึ่งจะเป็นอันตราย ควรน�ำส่งโรงพยาบาลทันที

มีผื่นขึ้นหลังจากฉีดวัคซีน
ผืน่ อาจเกิดได้จากการแพ้สว่ นประกอบในวัคซีน หรือตัวเชือ้ ทีอ่ ยูใ่ นวัคซีนโดยตรง เช่น หัดเยอรมัน คางทูม
อีสุกอีใส เนื่องจากเชื้อเหล่านี้ท�ำให้เกิดไข้ออกผื่นอยู่แล้ว ผื่นที่ขึ้นจากการฉีดวัคซีนมักไม่อันตราย อาจขึ้นหลัง
จากฉีดไปแล้ว 5-10 วัน ร่วมกับอาการมีไข้ด้วย แต่หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะหายไปเอง แนะน�ำให้
สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หากผื่นขึ้นนานเกิน 7 วัน หรือเป็นผื่นจากสาเหตุการแพ้ร่วมกับอาการบวม
รอบตา ริมฝีปาก หายใจไม่ออก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าขั้นตอนการให้บริการมีรายละเอียดหลายประการ ดังนั้นผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาในรายละเอียดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดอันตราย
ทีจ่ ะเกิดกับผูร้ บั บริการและลดความเสีย่ งต่อการฟ้องร้องจากความผิดพลาดต่างๆ ถึงแม้จะมีวคั ซีนทีไ่ ด้มาตรฐาน
แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอก็ไม่สามารถท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้
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บทน�ำ
การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคจัดเป็นงานสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานมุง่ ทีจ่ ะป้องกันประชาชนให้ปลอดจากโรคที่
สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่การที่จะท�ำให้ผู้รับบริการได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการป้องกันโรคได้นั้นจ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ส่วน นั่นคือ ระบบการบริหารจัดการวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพ วัคซีนทีผ่ ลิตมามีมาตรฐาน และผูใ้ ห้บริการทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทีเ่ พียงพอ อย่างไรก็ดเี มือ่ พิจารณา
องค์ประกอบในเรื่องของระบบและตัววัคซีนแล้วพบว่าในสององค์ประกอบนี้มีกระบวนการก�ำกับตามมาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ แต่องค์ประกอบด้านผู้ให้บริการยังคงเป็นเป็นปัญหาในหลายประเด็น ยังพบอุบัติการณ์จาก
ความผิดพลาดต่างๆ ในการให้บริการจากหลายสาเหตุ จนในบางกรณีมีประเด็นถึงขั้นฟ้องร้องกันทางกฎหมาย
ดังนัน้ ถึงแม้จะมีวคั ซีนคุณภาพดี แต่ผใู้ ห้บริการขาดทักษะและความรูก้ ไ็ ม่สามารถท�ำให้เกิดการสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
ในผู้รบั บริการได้ ผู้ให้บริการเองอาจจะยังไม่ทราบว่าการสร้างเสริมภูมคิ ้มุ กันโรคนัน้ เป็นบทบาททีส่ ามารถท�ำได้
ในวิชาชีพที่ได้รับการอนุญาตตามที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น ซึ่งได้แก่วิชาชีพแพทย์และพยาบาล แต่เนื่องด้วย
ในการให้บริการนัน้ มีพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขเป็นกลุม่ หลักในการให้บริการ พยาบาลจะใช้มาตรา 4(3)
แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 สามารถให้บริการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคได้
ตามแผนงานสร้างเสริมฯ และนักวิชาการสาธารณสุขมีพระราชบัญญัตกิ ารประกอบอาชีพเวชกรรม ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539 ให้ความคุ้มครองในการปฏิบัติงาน โดยแท้จริงแล้วนักวิชาการสาธารณสุข
ที่ไม่ใช่พยาบาล หรือเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่เป็นพยาบาลแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ไม่สามารถ
กระท�ำการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคได้ แต่เนือ่ งจากการขาดแคลนบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมจิ งึ มีพรบ.รองรับ
โดยให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดังนั้นผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตั้งแต่
การเตรียมการก่อนให้บริการ การให้บริการในหน่วยบริการ วิธีการให้วัคซีนในช่องทางต่างๆ การให้ค�ำแนะน�ำ
ผู้รับบริการภายหลังได้รับวัคซีน และการก�ำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ทุกขั้นตอนล้วนมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
หมวดเนื้อ หานี้ ไ ด้ ร วบรวมเนื้อ หาส� ำ คั ญ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการบริ ก ารอย่ า งละเอี ย ดเพื่อ ลดอุ บั ติ ก ารณ์
ความผิดพลาดต่างๆ และเพื่อให้ผู้ให้บริการมีแนวทางในการให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. การเตรียมการก่อนให้วัคซีน
1.1 การเตรียมกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
		 การประมาณการจ�ำนวนผู้มารับบริการเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อจะได้ค�ำนวณปริมาณวัคซีนแต่ละชนิด
และอุปกรณ์ทใี่ ช้ได้ถกู ต้องและเพียงพอแก่ผรู้ บั บริการ ซึง่ ในปัจจุบนั มีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
บันทึกแทนทะเบียนผูม้ ารับบริการ ซึง่ จะมีการลงบันทึกวันนัดให้บริการครัง้ ต่อไป ระบบคอมพิวเตอร์นี้
สามารถประมวลผลได้ว่า มีผู้ที่ได้รับการนัดมารับบริการในแต่ละวัน จ�ำนวนเท่าใด กลุ่มอายุใด
ต้องรับวัคซีนชนิดใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เพียงพอส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการเตรียมวัคซีนอย่างเพียงพอ
เพื่อให้บริการ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมวัคซีนเพิ่มส�ำหรับผู้รับบริการรายใหม่ เช่น เด็กเกิดใหม่ด้วย
แต่ถ้าถึงวันนัดแล้วกลุ่มเป้าหมายไม่มาตามนัด ผู้ให้บริการจะต้องบันทึกแก้ไขวันนัดใหม่ จึงจะรวม
เป้าหมายได้ทุกคน ขั้นตอนนี้ถ้าปรับแก้ไม่สมบูรณ์ก็จะท�ำให้จ�ำนวนเป้าหมายที่จะมารับบริการที่
ถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์นอ้ ยกว่าความเป็นจริง ท�ำให้การเตรียมวัคซีนเพือ่ ให้บริการไม่เพียงพอ
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการ ก็อาจจะเกิดปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอต่อการบริการ
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		 นอกจากนี้ในการให้บริการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบในแฟ้มประวัติหรือ
สมุดบันทึกสุขภาพทุกครัง้ ว่ากลุม่ เป้าหมายได้รบั วัคซีนครบทุกชนิดตามก�ำหนดอายุหรือตามช่วงเวลา
ทีค่ วรจะเป็นหรือไม่ เนือ่ งจากกลุม่ เป้าหมายบางคนอาจมารับวัคซีนล่าช้าแต่ไม่ได้แจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
ทราบ การไม่ตรวจสอบอาจท�ำให้เกิดการให้ชนิดของวัคซีนที่ผิดพลาดได้ อีกทั้งหากได้รับวัคซีน
ไม่ ค รบ ผู ้ ใ ห้ บ ริก ารจะต้ อ งท� ำ ตารางนัดหมายให้ ได้ รับวัคซีนจนครบตามแผนการสร้ างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยน�ำหลักการจากหมวดเนือ้ หาที่ 2 มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
การติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีนตามนัด เป็นสิ่งส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานจะ
ต้องท�ำให้ระบบการติดตามมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า คุ้มทุน โดยการจัดระบบในเรื่องของ
ระยะการติดตามและวิธกี ารติดตามนัน้ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบของการน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การบันทึกฐานข้อมูลของกลุ่มประชากรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. หรือสถานบริการ
สาธารณสุขต่างๆ กรณีทใี่ ช้การติดตามด้วยระบบเอกสารต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง จึงจะเป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการ

1.2 การเตรียมสถานที่ให้บริการ
		 การวางแผนในการจัดเตรียมสถานที่อย่างเหมาะสม ช่วยท�ำให้การด�ำเนินงานในการให้วัคซีนเป็น
ไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระบบ ส�ำหรับการจัดสถานที่ในการให้บริการควรพิจารณาถึงความ
ครอบคลุมของกระบวนการให้บริการ ได้แก่ สถานที่ลงทะเบียนรับบริการ บริเวณชั่งน�้ำหนัก
วัดความยาวหรือส่วนสูง ห้องตรวจหรือบริเวณทีใ่ ช้ซกั ประวัตแิ ละตรวจร่างกาย เพือ่ ประเมินสภาพ
ผูร้ บั บริการก่อนได้รบั วัคซีน บริเวณทีใ่ ห้วคั ซีน การให้คำ� แนะน�ำและจัดสถานทีส่ ำ� หรับสังเกตอาการ
ภายหลังได้รับวัคซีน โดยให้ค�ำนึงถึงการล�ำดับขั้นตอนการรับบริการที่ไม่เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
เพือ่ ความสะดวกของผูร้ บั บริการ นอกจากนีส้ ถานทีค่ วรสะอาด และเป็นบริเวณทีไ่ ม่แออัด สามารถ
รองรับผู้รบั บริการได้เพียงพอ สถานทีท่ ใี่ ห้บริการวัคซีนอาจจ�ำแนกเป็น 2 รูปแบบ คือ หน่วยบริการ
ในสถานที่และหน่วยบริการนอกสถานที่

(1) หน่วยบริการในสถานที่ เช่น หน่วยบริการในโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. เป็นต้น หลักการจัด
สถานที่ให้บริการควรด�ำเนินการ ดังนี้
1) ควรแยกจากคลินกิ เด็กป่วย สามารถใช้สถานทีเ่ ดียวกับทีต่ รวจรักษาเด็กป่วยได้ แต่ต้องจัด
คนละช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เด็กที่มสี ุขภาพดีสัมผัสกับเด็กป่วย
2) ควรจัดวางอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการใช้งานไว้ภายในบริเวณที่ให้บริการ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทัง้ นี้รวมถึงบริเวณที่ล้างมือด้วย
3) ควรเป็นบริเวณที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัวเพื่อผู้ให้บริการสามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย
หรือให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้รับบริการได้โดยสะดวก
4) ควรจัดให้หอ้ งให้วคั ซีนมีทางเข้าและทางออกคนละทาง จัดทีน่ งั่ ให้ผรู้ บั บริการเพือ่ ไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุและไม่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้รับบริการที่รอ แต่ถ้าจัดไม่ได้ ควรให้ผู้รับ
บริการเข้ามาครัง้ ละคน ไม่ควรให้รออยู่ในห้องครั้งละหลายๆ คน
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(2) หน่วยบริการนอกสถานที่ ได้แก่ การออกหน่วยบริการในโรงเรียนหรือในชุมชน เป็นต้น มีหลัก
การจัดสถานบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในสถานที่ ดังนี้
1) ควรตั้งอยู่ในที่ร่ม ไม่ควรอยู่กลางแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึง หรือมีลมหรือฝุ่นพัดผ่าน จัดมุม
ให้บริการเป็นสัดส่วน
2) มีป้ายบอกจุดบริการที่ชัดเจน เช่น ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ซักประวัติตรวจร่างกาย เป็นต้น
3) จัดเตรียมบริเวณทางเข้าและทางออกคนละทาง จัดให้มีสถานที่นั่งรอที่สะดวก สะอาด
4) ในจุ ด บริ ก ารควรมี โ ต๊ ะ วางอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ และวางอุ ป กรณ์ ใ ช้ ง านให้ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณที่
หยิบ จับง่ายและไม่เกิดการปนเปื้อน
5) ควรจัดเก้าอีส้ ำ� หรับผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการในการให้วคั ซีน การให้นงั่ เก้าอีใ้ นการรับวัคซีน
สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ หากเด็กมีอาการเป็นลม และควรมีฉากกั้นมิดชิด เพื่อลด
ความตื่นตระหนกของผู้ท่รี อรับวัคซีน และป้องกันการเกิดอุปาทานหมู่
6) ควรจัดเตรียมเตียงนอนส�ำหรับเด็กที่มีอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีน
7) ควรจัดบริเวณที่ล้างมือ หรือเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
8) ควรมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ และการเก็บรักษาวัคซีนต้องให้อยู่ในอุณหภูมิ
ทีเ่ หมาะสม โดยกระติกเก็บวัคซีนควรอยู่ใกล้บริเวณทีใ่ ห้บริการ หรือหากสถานทีใ่ ห้บริการ
มีตู้เย็นเก็บวัคซีนก็จะดี เพื่อจะได้ไม่ต้องน�ำวัคซีนออกจากที่เก็บมาจ�ำนวนมากเกินไป
ในกรณีที่ต้องใช้วัคซีนเพิ่มจะเกิดความสะดวกและยังป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีน
อีกด้วย

2. การให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินคัดกรองผู้รับบริการ
ทั้งการซักประวัตแิ ละการสังเกตอาการ การจัดเตรียมอุปกรณ์การให้วัคซีน และการจัดเตรียมวัคซีน ดังนี้

2.1 การประเมินคัดกรองผู้รับบริการ
2.1.1 การซักประวัติ
		 การซักประวัติ เป็นขั้นตอนที่มคี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะช่วยให้ทราบในเบื้องต้นว่า ผู้รับ
บริการมีขอ้ จ�ำกัดหรือข้อควรระวังในการทีจ่ ะให้วคั ซีนชนิดนัน้ ๆ หรือไม่ มีความพร้อมในการ
รับวัคซีนในครั้งนี้ หรือต้องเลื่อนการรับวัคซีนออกไป และยังสามารถพิจารณาได้อีกด้วย
ว่าผู้รับบริการได้รับภูมิคุ้มกันตามวัยและตามเกณฑ์ที่ควรจะได้รับมาแล้ว การประเมิน
คัดกรองจ�ำเป็นต้องดูรายละเอียดในสมุดสุขภาพของเด็กประกอบ นอกเหนือจากการซักถาม
พูดคุย หากเป็นเด็กในโรงเรียนผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องศึกษาข้อมูลประวัติสุขภาพและ
ประวัติการได้รับวัคซีนที่โรงเรียนจากทะเบียนประวัตินักเรียนก่อนให้บริการวัคซีนด้วย
		 จากการศึกษาแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา แนะน�ำให้ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้น
ส�ำหรับผูร้ บั บริการโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุน่ ทีม่ ารับวัคซีน ซึง่ เป็นแบบ Checklist ทีส่ ามารถ
ท�ำได้ง่าย อาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ให้บริการมีแนวทางในการให้วัคซีนแก่ผู้รับบริการ
อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้สามารถให้ผู้รับบริการท�ำด้วยตนเอง หรือ
บุคลากรผู้ให้บริการซักประวัติตามข้อค�ำถามในแบบคัดกรองก็ได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
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แบบคัดกรองส�ำหรับผู้ที่มารับวัคซีน
ดัดแปลงจาก Screening Questionnaire for child and Teen Immunization Technical content
reviewed by the Centers for Disease Control and Prevention (April, 2009)
ค�ำชี้แจง ส�ำหรับผู้ปกครอง / ผู้มารับวัคซีน
ค� ำ ถามต่ อ ไปนี้จ ะช่ ว ยให้ ตั ด สิน ใจได้ ว่ า ผู ้ ม ารั บ วั ค ซีน ควรได้ รั บ วั ค ซีน ในวั น นี้ห รือ ไม่ ค� ำ ตอบ “ใช่ ”
ไม่ได้หมายความว่า ผู้รับบริการไม่ควรได้รับวัคซีน (หากท่านท�ำแบบคัดกรองนี้ด้วยตนเองและมีข้อสงสัย
ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที ในข้อค�ำถามที่ไม่ชัดเจน)
ค�ำชี้แจง ส�ำหรับผู้ให้บริการวัคซีน
หากพบว่ามีค�ำตอบ “ใช่” ให้ซักประวัติและประเมินอาการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการให้
วัคซีน ดังค�ำอธิบายใต้ตาราง
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

1. วันนี้ผู้มารับวัคซีนมีอาการเจ็บป่วยใดๆ หรือไม่

£

£

£

2. ผู้มารับวัคซีนเคยมีประวัติแพ้ยา สารอาหารและแพ้วัคซีนตัวใดบ้าง
หรือไม่

£

£

£

3. ในการได้รับวัคซีนครั้งที่ผ่านๆ มา ผู้มารับวัคซีนเคยมีอาการรุนแรง
หรือมีปฏิกิรยิ าของร่างกายใดๆ ต่อวัคซีนบ้างหรือไม่

£

£

£

4. ผู้มารับวัคซีนมีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคหืด โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต
โรคเมตาบอลิก หรือโรคเลือดบ้างหรือไม่

£

£

£

5. ใน 1 ปีท่ผี ่านมา แพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยเคยบอกท่านว่า ผู้มารับ
วัคซีนหายใจมีเสียงดังวี๊ด เป็นหืดหรือไม่ (ส�ำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนใน
ช่วงอายุ 2-4 ปี)

£

£

£

6. ผู้มารับวัคซีนเคยมีประวัติชัก และมีอาการแสดงถึงความผิดปกติ
ทางระบบประสาทบ้างหรือไม่

£

£

£

7. ผูม้ ารับวัคซีนเคยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เอดส์ หรือปัญหาสุขภาพที่เกิดความผิดปกติของภูมิคุ้มกันหรือไม่

£

£

£

8. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้มารับวัคซีนเคยได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์
ยากดภูมิคุ้มกัน ยาต้านมะเร็ง หรือยาต้านไวรัส หรือไม่

£

£

£

9. ใน 1 ปีท่ผี ่านมา ผู้มารับวัคซีนเคยได้รับเลือด ผลิตภัณฑ์จากเลือด
หรืออิมมูโนโกลบูลนิ หรือไม่

£

£

£

10. ผู้มารับวัคซีน เคยได้รับวัคซีนใดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
(โดยเฉพาะวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)

£

£

£

11. ผู้มารับวัคซีนก�ำลังตั้งครรภ์หรือไม่ (ในกรณีวัยรุ่น)

£

£

£

ค�ำถาม
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การใช้ค�ำถามตามรายการที่กล่าวมาแล้วขั้นต้น จะช่วยให้บุคลากรทีมสุขภาพหรือผู้ให้บริการมีเกณฑ์ใน
การตัดสินใจที่ตรงตามหลักวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดในการซักประวัติที่จ�ำเป็นหรือข้อควร
พิจารณา ดังนี้

ความเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายในปัจจุบัน
สอบถามรายละเอียดของอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประเมินระดับ
ความรุนแรงของภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพหากพบว่ามีอาการเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ มีไข้ต�่ำๆ สามารถ
ให้วัคซีนได้ ถึงแม้จะรับประทานยาปฏิชีวนะอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ควรสังเกตอาการผิดปกติเพิ่มเติมร่วมกับ
การซักประวัตดิ ้วย และต้องตรวจร่างกายประกอบการพิจารณาความรุนแรงของการเจ็บป่วยนั้น

ประวัติในเรื่องการแพ้ยาหรือสารอาหารต่างๆ
สอบถามอาการและอาการแสดงของอาการแพ้จากการได้รับอาหาร เช่น ไข่ขาว หรือได้รับ วัคซีนใน
ครั้งที่ผ่านๆ มา หากพบว่าเคยมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อย เช่น มีผื่นขึ้นก็สามารถพิจารณาให้วัคซีนได้และสังเกต
อาการภายหลังได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าเคยมีปฏิกิรยิ าแพ้แบบรุนแรง เช่น มีอาการหายใจล�ำบาก หายใจ
เสียงดังวี๊ด หมดสติ จะต้องพิจารณางดวัคซีนที่ท�ำให้เกิดอาการแพ้และเปลี่ยนชนิดของวัคซีน

ประวัติโรคประจ�ำตัวหรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
สอบถามประวัติการเจ็บป่วย การเกิดอาการก�ำเริบ การรักษาที่ได้รับในปัจจุบันและการควบคุมอาการ
เจ็บป่วย พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลในประวัตกิ ารรักษาทีบ่ นั ทึกไว้ในทะเบียนประวัตสิ ขุ ภาพพร้อมกับตรวจร่างกาย
ผูร้ บั บริการในเบือ้ งต้นอย่างละเอียด เรือ่ งนีม้ กั จะถูกละเลยในการให้บริการวัคซีนทีโ่ รงเรียน ควรด�ำเนินการ Screening
พร้อมกับการขอค�ำยินยอมจากผู้ปกครองเด็ก ข้อมูลนี้มีความส�ำคัญมากในการให้วัคซีนเชื้อเป็นชนิดอ่อนฤทธิ์
หากผูป้ กครองไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ควรแนะน�ำให้ไปขอประวัตกิ ารรักษาจากโรงพยาบาลมาประกอบการตัดสิน
ใจ ผู้ให้บริการสามารถแนะน�ำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนในหน่วยบริการที่มีกุมารแพทย์ได้

ประวัติชักหรือมีอาการทางระบบประสาท
สอบถามการเกิดอาการชักหลังได้รับวัคซีน ซึ่งต้องแยกอาการชักจากไข้และอาการชักที่เป็นอาการ
ผิดปกติทางระบบประสาท เด็กที่มีประวัติชักจากไข้ สามารถให้วัคซีนชนิดนั้นในครั้งต่อไปได้ แต่ถ้ามีอาการชัก
จากความผิดปกติทางระบบประสาทต้องงดรับวัคซีนชนิดนั้นหรือเปลี่ยนชนิดวัคซีน เช่น เด็กที่เคยได้รับวัคซีน
DTP แล้วมีไข้สูง (เกิน 40.5°C) ภายใน 48 ชั่วโมง หลังฉีดวัคซีน หรือมีอาการไข้ชัก หรือชักโดยไม่มีไข้ภายใน
3 วัน กรีดร้องนานเกินกว่า 3 ชัว่ โมง การให้วคั ซีนครัง้ ต่อไปให้สงั เกตอาการหลังได้รบั วัคซีนอย่างระมัดระวังและ
ให้ยาลดไข้ ถ้ามีอาการทางสมอง (Encephalopathy) หรือชักจากความผิดปกติทางระบบประสาท ภายใน 7 วัน
หลังฉีดวัคซีน ให้งดการรับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ DTP

ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคหรือการรักษาที่ท�ำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต�่ำ
ผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือ AIDS (CD4 มากกว่า 15%) ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็สามารถให้วัคซีนทุกชนิดได้
เหมือนเด็กปกติ (ยกเว้นวัคซีนอีสุกอีใส CD4 ต้องมากกว่า 25%) วัคซีน BCG ให้ได้เฉพาะเด็กที่ติดเชื้อแต่ยัง
ไม่มีอาการ ส่วนวัคซีน OPV สามารถให้ได้แม้เด็กจะมีอาการของโรคเอดส์ (CD4 ต�่ำกว่า 15%) แล้วก็ตาม
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ผูท้ ไี่ ด้รบั ได้รบั รังสีรกั ษาหรือเคมีบำ� บัด ควรติดตามค่าเม็ดเลือดขาวต�ำ่ ถ้า Lymphocyte มากว่า 1000 cells/mm
สามารถให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนเชื้อตายได้ 3-4 สัปดาห์หลังได้รับยาชุดล่าสุด หากต้องได้รับวัคซีนเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์สามารถให้ได้หลังหยุดการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดหรือรังสีรักษาอย่างน้อย 3-6 เดือน หากได้รับ
วัคซีนก่อนได้รับการรักษาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ให้ถือว่าไม่ได้รับวัคซีนนั้น
เด็กมีภมู คิ ้มุ กันผิดปกติแต่กำ� เนิด ไม่ควรให้วคั ซีนเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์ และไม่ควรให้วคั ซีนป้องกันโรคโปลิโอ
ชนิดรับประทานแก่เด็กปกติที่มีคนในบ้านเป็นโรคขาดภูมิคุ้มกันแต่ก�ำเนิด เพราะเชื้อไวรัสจากวัคซีนโปลิโอ
อาจท�ำให้คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องป่วยหรืออาจมีอาการอัมพาตได้
ผู้ทไี่ ด้รบั ยากดภูมคิ ้มุ กัน ให้สอบถามขนาดของยาทีไ่ ด้รบั สามารถให้ทอ็ กซอยด์และวัคซีนชนิดเชือ้ ตายได้
ถึงแม้วา่ ภูมคิ มุ้ กันจะขึน้ น้อยกว่าคนปกติแต่กเ็ พียงพอทีจ่ ะป้องกันโรคได้ หากต้องได้รบั วัคซีนชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์
ต้องหยุดยากดภูมคิ ุ้มกันมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน

ประวัติการได้รับอิมมูโนโกลบูลิน พลาสมา เลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด
สอบถามประวัติและระยะเวลาการได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด ในเด็กที่เป็นโรคเลือดหรือมี
ความเจ็บป่วยทีต่ อ้ งได้รบั การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากเลือดและการให้อมิ มูโนโกลบูลนิ หากได้รบั อิมมูโนโกลบูลนิ
ขนาดสูงเข้าหลอดเลือด ต้องเลื่อนวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ไปอีกอย่างน้อย 5–11 เดือน ยกเว้นโปลิโอ
ชนิดรับประทาน หากเด็กมีประวัติได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดต้องงดให้วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
อย่างน้อย 3 เดือน หากได้รบั วัคซีนเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิก์ อ่ นได้รบั เลือดน้อยกว่า 2 สัปดาห์ให้ถอื ว่าไม่ได้รบั วัคซีนนัน้

ประวัติการได้รับวัคซีนครั้งที่ผ่านมา
สอบถามและตรวจสอบประวัตกิ ารได้รับวัคซีนครั้งที่ผ่านมาจากสมุดสุขภาพ หากพบว่าวัคซีนครั้งล่าสุด
ที่ได้รับเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 28 วัน จึงจะฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
เข็มถัดไปได้ แต่ถ้าฉีดในวันเดียวกันสามารถให้ 2 ชนิดในวันเดียวกันได้ ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถให้ได้
โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงระยะห่าง
การตั้งครรภ์ ให้ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายได้ แต่ไม่ให้วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
2.1.2 การสังเกตอาการก่อนให้วัคซีน
		 นอกเหนือจากการซักประวัตแิ ล้ว การสังเกตลักษณะท่าทางและอาการแสดงของเด็กก่อน
ได้รบั วัคซีนเป็นสิง่ ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ เนือ่ งจากการได้ขอ้ มูลจากการซักประวัตเิ พียงอย่าง
เดียวอาจจะยังไม่นา่ เชือ่ ถือเพียงพอเท่ากับการมีขอ้ มูลจากการสังเกตและตรวจร่างกายมา
ประกอบการตัดสินใจ ผูใ้ ห้บริการควรใช้หลักการตรวจร่างกายพืน้ ฐาน คือ ดู คล�ำ เคาะ ฟัง
และใช้อุปกรณ์การตรวจร่างกายที่จ�ำเป็น ดังนี้
2.1.2.1 ผู้ให้บริการควรต้องสังเกตลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการควร
สังเกต คือ ลักษณะท่าทาง การตอบสนองของเด็ก หากเด็กซึม ดูอ่อนเพลียมาก
ต้องประเมินสภาพและซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและตรวจร่างกายเบื้องต้น
เพื่อประเมินความพร้อมที่จะรับวัคซีน ไม่ควรตัดสินใจเพียงแค่ได้ข้อมูลจาก
ผู้ปกครองหรือผู้ให้บริการเท่านั้น
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2.1.2.2 การสังเกตรอยที่ฉีดวัคซีนเมื่อครั้งที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาใช้ในการตัดสินใจว่า ครั้งนี้
จะฉีดวัคซีนบริเวณใดข้างใดเพือ่ ไม่ให้มกี ารฉีดวัคซีนทีเ่ ดิมซ�ำ้ ๆ หรือฉีดวัคซีนบริเวณ
ผิวหนังที่มปี ัญหา เช่น ผิวหนังมีเป็นแผล Burn หรือติดเชื้อ เป็นต้น
2.1.2.3 การตรวจร่างกายหรือประเมินสภาพเพิ่มเติม เพื่อยืนยันอาการที่ผิดปกติที่เป็น
ข้อห้ามในการได้รับวัคซีน หากผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าเด็กมีไข้ในช่วงเวลาใกล้ๆ
กับการมารับวัคซีน ควรวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมกับถามประวัติการให้ยาลดไข้
นอกจากนี้ยังต้องประเมินสภาพในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเด็กมีไข้สูง
มีเสมหะหรือน�้ำมูกเขียว ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน และท�ำความเข้าใจ
กับผู้รับบริการว่า การฉีดวัคซีนที่ล่าช้าไปกว่าก�ำหนดไม่ได้มีผลท�ำให้ภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายลดน้อยลง แต่ให้เน้นย�้ำว่าเมื่ออาการดีขึ้นหรือหายจากอาการต่างๆ
แล้ว ให้พาเด็กมารับวัคซีนทันที
2.1.2.4 การสังเกตความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ของเด็กจะท�ำให้ผู้ให้บริการค�ำนึงถึง
การเตรียมเด็ก และการรับมือกับเด็ก เป็นเรื่องปกติท่เี ด็กจะมีความกลัวในการรับ
การตรวจร่างกายหรือฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของ
เนื้อเยื่อและความรู้สึกเจ็บ ผู้ให้บริการจึงต้องค�ำนึงถึงหลักการของ Atraumatic
care หรือการดูแลที่ไม่ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ได้แก่ การเข้าใจในพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก เลือกวิธกี ารเข้าหาเด็กหรือเตรียมเด็กที่ท�ำให้เด็กไม่เกิดความกลัว
ไม่ใช้ค�ำพูดข่มขู่หรือแสดงท่าทีคุกคามเด็ก มีการพูดคุยสร้างบรรยากาศ ให้วัคซีน
ด้วยเทคนิควิธีการที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งในบางกรณีผู้ให้
บริการยังจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในผู้ปกครองอีกด้วย

2.2 การเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับการให้วัคซีน
อุปกรณ์ท่ใี ช้ ประกอบด้วย
§§ โต๊ะ เก้าอี้
§§ ผ้าสะอาดปูบนโต๊ะ เพื่อวางวัคซีน
§§ เข็มส�ำหรับดูดวัคซีนเบอร์ 21 ขึ้นไป และเข็มส�ำหรับฉีดวัคซีนเบอร์ 25 ขนาด 1 นิ้ว และ 26 หรือ
27 ขนาด ½ นิ้ว
§§ กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 1 และ 3 มล.
§§ ส�ำลีแอลกอฮอล์ และส�ำลีแห้ง (ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั แต่ละสถานบริการ อาจมีการใช้อปุ กรณ์ทแี่ ตกต่างกัน)
§§ พลาสเตอร์
§§ กระติกวัคซีน, ซองน�้ำแข็งที่เริ่มละลาย (Conditioning Ice pack) และฉนวนกันความเย็น สามารถ
ใช้แผ่นพลาสติกลูกฟูก หรือ Flute board (ฟิวเจอร์บอร์ด) ได้
§§ กล่องส�ำหรับเก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว (เก็บในตู้เย็น +2 ถึง +8 °C เป็นเวลา 7 วัน)
§§ กล่องใส่เข็มที่ใช้แล้วเป็นถังพลาสติกหนา
§§ ถังขยะ (ขยะธรรมดา, ขยะติดเชื้อ, กล่องทิ้งขวดวัคซีน)
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ภาพ 6.1 การเตรียมอุปกรณ์ใน Setting

การเลือกใช้กระบอกฉีดยา (Syringe) และเข็มฉีดวัคซีน
Syringe ที่ใช้ผสมวัคซีน อาจมีขนาดบรรจุ 1 และ 3 มล. ต้องเป็น Syringe ที่เปลี่ยนหัวเข็มได้เท่านั้น และ
การเลือกใช้เข็มเบอร์ 21-25 ในการผสมหรือดูดวัคซีนจากขวดนั้นให้พิจารณาขนาดเข็มที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
ปริมาณน�้ำยาท�ำละลาย เนื่องจากวัคซีนส่วนใหญ่จะเป็น Multi-doses จึงต้องมีการดูดหลายครั้ง และในกรณีที่
ผูร้ บั บริการมานานๆ ครัง้ ควรปลดเข็มดูดยาทิง้ แล้วค่อยใช้เข็มใหม่ดดู ยาในการฉีดครัง้ ต่อไป หากมีการเปลีย่ นเข็ม
ดูดบ่อยๆ ก็อาจจะท�ำให้เสียปริมาณยาที่ค้างในหลอดเข็ม ดังนั้นผู้เตรียมวัคซีนต้องดูดยาออกจากเข็มก่อน
ปลดทิ้ง ส่วนเข็มที่ใช้ฉีดวัคซีนสามารถใช้เข็มขนาดเล็กได้ เนื่องจากวัคซีนเป็นน�้ำใส ไม่หนืดข้น
§§ ใช้เข็มเบอร์ 25 ความยาว 1 นิ้วครึ่ง ส�ำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
§§ เข็มเบอร์ 26 หรือ 27 ความยาว ½ นิ้ว ส�ำหรับฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
§§ ควรเลือกใช้ Syringe ขนาดบรรจุ 3 มล. เพื่อบรรจุวัคซีนที่มีโด๊ส 0.5-1 มล. และเลือกใช้ Syringe
ขนาดบรรจุ 1 มล. แบบเปลีย่ นหัวเข็มได้เท่านัน้ เพือ่ บรรจุวคั ซีนทีม่ โี ด๊สน้อยกว่า 0.5 มล. เช่น วัคซีน
JE เชื้อตาย ที่ใช้ 0.25 มล.
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2.3 การเตรียมการเพื่อลดการติดเชื้อ
		 การเตรียมการที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้
ลดอันตรายที่จะเกิดได้กับผู้ให้และผู้รับบริการ ซึ่งสิ่งที่ควรค�ำนึงถึง ได้แก่ การล้างมือ สวมถุงมือ
การป้องกันการบาดเจ็บจากเข็มแทง การใช้อุปกรณ์ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

§§ การล้างมือ: เป็นวิธกี ารป้องกันการติดเชือ้ หรือการปนเปือ้ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ วิธกี าร
ล้างมือควรล้างด้วยสบู่หรือใช้น�้ำยาล้างมือ และล้างน�้ำตามขั้นตอน แล้วซับให้แห้งก่อน
เตรียมยา อาจใช้เจลแอลกอฮอล์ทดแทนได้ อย่างไรก็ดกี ารท�ำความสะอาดมือของผูใ้ ห้บริการ
ต้องท�ำความสะอาดก่อนและหลังให้บริการผู้รับบริการแต่ละราย
§§ การเลือกใช้อปุ กรณ์ทใี่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ : อุปกรณ์ทกุ อย่างต้องเป็นอุปกรณ์ทปี่ ราศจาก
เชื้อและใช้ครัง้ เดียวแล้วทิ้ง
§§ ถุงมือ: หากพบว่าการใช้วคั ซีนครัง้ นัน้ เป็นการเสีย่ งต่อการติดเชือ้ หรือใช้เมือ่ มีแผลทีม่ อื ทีอ่ าจ
สัมผัสกับน�ำ้ ลายหรือสารคัดหลัง่ จากผูร้ บั วัคซีน แต่หากไม่มภี าวะเสีย่ งใดๆ ก็ไม่จำ� เป็นต้องใช้
§§ เข็ม: ไม่น�ำเข็มที่ใช้ดูดยามาใช้ฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการ ต้องเปลี่ยนเข็มทุกครั้ง ในขณะ
เตรียมหรือผสมยา ผูใ้ ห้บริการควรแน่ใจว่าเข็มฉีดยาทีใ่ ช้ตอ้ งไม่มกี ารปนเปือ้ นและไม่สมั ผัส
กับสิ่งใดๆ
§§ การเตรียมภาชนะรองรับสิง่ มีคมที่ได้มาตรฐาน: ให้เตรียมภาชนะรองรับทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพือ่ ทิง้ เข็ม ขวดวัคซีนและของมีคมต่างๆ ข้อปฏิบตั ภิ ายหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วไม่ตอ้ งสวม
ปลอกเข็มกลับ (Recap) เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากเข็มแทงและท�ำให้เกิดการปนเปื้อน
และเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการติดเชื้อจากการถูกเข็มที่ใช้แล้วแทง

2.4 การตรวจสอบวัคซีนและข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด
		 การที่ผู้ให้บริการจะฉีดวัคซีนชนิดใดให้แก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาและ
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ผู้รับวัคซีนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ควรมีการ
ตรวจสอบวัคซีนในเรื่องต่อไปนี้

1) ชนิดของวัคซีน การตรวจสอบขวดวัคซีนที่จะใช้เป็นสิ่งส�ำคัญ ผู้ให้บริการควรอ่าน ฉลากชื่อวัคซีน
ที่ขวดทุกครัง้ ไม่ควรอาศัยความเคยชินหรือใช้การจดจ�ำสีและลักษณะของขวด และตรวจสอบกับ
รายการวัคซีนที่ผู้รับบริการจะได้รับในวันนี้
2) ลักษณะของขวดวัคซีน สภาพของขวดวัคซีนควรอยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่มรี อย เปิดหรือขวดแตกร้าว
3) ลักษณะของน�้ำยาวัคซีน วัคซีนที่ผสมแล้วเมื่อเขย่าขวด วัคซีนควรกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
หากวัคซีนตกตะกอนแยกชัน้ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติถงึ แม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ไม่ควรน�ำมาใช้
4) วันหมดอายุของวัคซีนและการเสือ่ มสภาพของวัคซีน การน�ำวัคซีนมาใช้ทกุ ครัง้ ต้อง ตรวจสอบวันหมด
อายุของวัคซีนทีร่ ะบุไว้ทงั้ ทีก่ ล่องและทีข่ วด วัคซีนจะใช้ได้จนกระทัง่ ถึงวันเดือนปีทรี่ ะบุไว้ กรณีทรี่ ะบุ
เฉพาะเดือนและปีทหี่ มดอายุให้ใช้วคั ซีนขวดนัน้ ได้ถงึ วันสุดท้ายของเดือนทีร่ ะบุไว้ หากมีเครือ่ งหมาย
VVM บนขวดวัคซีนให้ตรวจสอบลักษณะของ VVM ประกอบด้วยหลักการพิจารณาได้กล่าวถึงในหมวด
เนือ้ หาที่ 5 วัคซีนทีล่ กั ษณะ VVM ผิดปกติจะไม่นำ� มาใช้ ถึงแม้วา่ วัคซีนจะยังไม่หมดอายุ
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5) น�้ำยาท�ำละลาย วัคซีนบางชนิดจะมีการบรรจุหีบห่อพร้อมกับมีน�้ำยาท�ำละลาย (Diluents) มาให้
เมือ่ ผสมวัคซีนผูใ้ ห้บริการต้องใช้นำ�้ ยาท�ำละลายของวัคซีนชนิดนัน้ ๆ ไม่ควรใช้นำ�้ ยาท�ำละลายทีเ่ หลือ
จากวัคซีนหรือยาตัวอื่นๆ แล้วน�ำมาใช้ผสมกับวัคซีนโดยเด็ดขาด หากน�้ำยาท�ำละลายไม่เพียงพอ
การที่จะตัดสินใจใช้สารน�้ำใดทดแทนนั้น ให้สอบถามที่บริษัทผู้ผลิตเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ก่อนใช้ตอ้ งแน่ใจว่าน�ำ้ ยาท�ำละลายได้ถกู เก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8° C มาแล้วอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
6) วัคซีนที่ผสมแล้วหรือเปิดใช้แล้ว เมื่อผสมวัคซีนหรือเปิดใช้วัคซีนแล้ว ต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำใน
เอกสารก�ำกับยาเสมอ เพราะวัคซีนแต่ละชนิดจะระบุไว้ว่าควรใช้หลังจากผสมแล้วภายในกี่ชั่วโมง
7) การเก็บวัคซีน วัคซีนบางตัวถูกแสงไม่ได้ ต้องใช้ทันทีเมื่อน�ำออกมา ดังนั้นก่อนน�ำมาใช้ผู้ให้
บริการควรพิจารณาว่าวัคซีนแต่ละชนิดได้ถูกเก็บรักษาในลูกโซ่ความเย็นมาอย่างถูกต้องหรือไม่
(รายละเอียดของการใช้วัคซีนหลังเปิดใช้แล้วในตารางแสดงการให้วัคซีนแต่ละชนิดที่จะกล่าวถึง
ต่อไป)
8) ไม่ควรดูดวัคซีนไว้ใส่ Syringe ไว้ล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนมาก การดูดวัคซีนไว้ใน Syringe เพื่อความ
สะดวกของผู้ให้บริการ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะแน่ใจและทราบว่าวัคซีนทีเ่ ตรียมไว้เป็นวัคซีนชนิดใด
แต่การผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นไม่ควรประมาท และไม่ควรท�ำการดูดวัคซีน
ใส่ Syringe ไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากจะท�ำให้เกิดการสูญเสียหากใช้วัคซีนไม่หมด วัคซีนอาจ
ตกตะกอนใน Syringe และยังมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้มาก ทั้งนี้เนื่องจาก Syringe ถูกผลิตมา
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการฉีดยา ไม่ใช่เพื่อการเก็บยา หากมีผู้รับบริการจ�ำนวนมาก เช่น การให้
บริการอนามัยโรงเรียน หรือวัคซีนรณรงค์ต่างๆ อาจอนุโลมให้เตรียมวัคซีนใน Syringe ได้ไม่เกิน
ครั้งละ 10 Syringes (CDC, 2017)
9) ผูเ้ ตรียมวัคซีนกับผูใ้ ห้วคั ซีนควรเป็นคนเดียวกัน ผูใ้ ห้บริการควรตระหนักไว้เสมอว่าผูท้ เี่ ตรียมวัคซีน
ใส่ Syringe ควรจะเป็นผูใ้ ห้วคั ซีนนัน้ ด้วยตนเองเพือ่ ป้องกันความผิดพลาด ถึงแม้วา่ วิธกี ารนีจ้ ะเป็น
หลักการบริหารยาพื้นฐาน แต่มักจะถูกละเลยจากผู้ปฏิบัตอิ ยู่เสมอ หรือหากมีความจ�ำเป็นต้องมี
การเตรียมวัคซีนโดยบุคคลอื่น ผู้ให้วัคซีนต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อยืนยันได้
10) ระบุล�ำดับที่ของขวดวัคซีน กรณีการใช้วัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโด๊ส ต้องสามารถระบุได้ว่า
ผูร้ บั บริการคนใดได้รบั วัคซีนขวดเดียวกัน โดยให้กำ� หนดเลขทีข่ องขวดวัคซีนทีน่ ำ� มาใช้เพิม่ เติมจาก
Lot number

ข้อปฏิบัติในการป้องกันการผิดพลาดในการให้วัคซีน
(1) ผู้ที่ให้บริการวัคซีนทุกคนควรเป็นผู้มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับวัคซีนทุกชนิด ดังนั้นต้องมีการฝึก
อบรมเพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(2) ควรท�ำตารางการให้วัคซีนไว้ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ใช้อ้างอิงหากไม่แน่ใจ ควรระบุช่วง
อายุที่ใช้ ระยะห่างของวัคซีนแต่ละชนิด ขนาดที่ให้และวิธีใช้ ขนาดของเข็มที่ใช้ ช่องทางที่ให้
(3) ให้ใช้วคั ซีนทีใ่ กล้หมดอายุก่อน และหากพบวัคซีนหมดอายุ หรือ VVM ผิดปกติ ให้ทงิ้ วัคซีนขวดนัน้
ตามระบบการท�ำลายขยะติดเชื้อ
(4) การเก็ บ วั ค ซีน ควรมีฉ ลากไว้ ที่ภ าชนะ หรือ แยกวั ค ซีน แต่ ล ะชนิด เป็ น สั ด ส่ ว น เพื่อ ไม่ ใ ห้ เ กิด
การผิดพลาดเวลาน�ำมาใช้
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(5) ใช้หลัก 6 R ในการให้วัคซีน คือ ถูกคน (Right patient) ถูกชนิด (Right drug) ถูกทาง (Right route)
ถูกขนาด (Right dose) ถูกเวลา (Right time) และเทคนิคถูกต้อง (Right method)
(6) ก่อนฉีดวัคซีนควรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการทุกครั้งว่าวันนี้จะได้รับวัคซีนชนิดใด และอธิบาย
ผลข้างเคียง ที่ผู้รับบริการหรือผู้ปกครองต้องสังเกต
(7) ในการดูดตัวท�ำละลาย ต้องดูดให้หมดขวด เพราะผูผ้ ลิตได้เตรียมมาให้พอดีสำ� หรับผสมวัคซีนแล้ว
จะได้ปริมาตรของวัคซีนทีผ่ สมแล้วตามทีก่ ำ� หนดข้างขวด และต้องดูดวัคซีนทีผ่ สมแล้วให้หมดขวด
(กรณี Single dose) ถึงแม้ว่าปริมาณที่ดูดได้จะเกินปริมาณที่ก�ำหนด เวลาใช้ต้องใช้ให้หมด
(8) เมื่อให้วัคซีนแล้วต้องบันทึกวันที่ให้ ชื่อผู้รับบริการ ชนิด และครั้งที่ให้วัคซีน Lot number และ
เลขทีข่ องขวดวัคซีนในสมุดทะเบียนผูม้ ารับบริการ เพือ่ เป็นข้อมูลทีท่ ำ� ให้ตดิ ตามการได้รบั วัคซีนได้

2.5 การเตรียมวัคซีน
		 ในการเตรียมวัคซีนตอนให้บริการ ผู้ให้บริการควรด�ำเนินการดังนี้

(1) ตรวจสอบชนิดของวัคซีนที่จะให้กับใบสั่งการรักษา
(2) ตรวจสอบวันหมดอายุและเครื่องหมาย VVM (ถ้ามี) ที่ขวดวัคซีนที่จะใช้
(3) ขวดยาที่เป็น Vial ขวดใหม่ทุกขวด ก่อนใช้จะแกะฝาพลาสติกออก ต้องใช้ส�ำลีแอลกอฮอล์เช็ดที่
จุกยางและรอให้แห้งก่อนแทงเข็มดูดยาลงไป ตามขนาดการใช้ของวัคซีนแต่ละชนิด โดยค�ำนึงถึง
เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
(4) ในขวดที่วัคซีนใกล้จะหมด หากดูดวัคซีนออกมาแล้วไม่ครบโด๊ส ให้ทิ้งไป แล้วเตรียมใหม่ ห้ามดูด
ขวดใหม่เพื่อเติมปริมาณให้ครบโด๊ส
(5) ในกรณีที่เป็นวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโด๊ส ใช้เข็มเบอร์ 21- 25 ดูดวัคซีนใส่ Syringe ตาม
ปริมาณที่ต้องการ (การใช้เข็มใหญ่อาจท�ำให้วัคซีนค้างในเข็มจนปริมาณไม่พอฉีด) และเปลี่ยน
เข็มเป็นเข็มฉีดก่อนที่จะฉีดทุกครั้ง เข็มที่ใช้ดูดวัคซีนชนิดใดแล้วห้ามน�ำไปใช้ดูดวัคซีนชนิดอื่นๆ
โดยเด็ดขาด
(6) หากวัคซีนเป็นชนิดผงและผสมน�ำ้ ยาท�ำละลาย ควรดูดน�ำ้ ยาท�ำละลายให้หมดขวดแล้วผสมในขวด
วัคซีน ต้องเขย่าขวดให้แน่ใจว่าน�้ำยาท�ำละลายกับผงวัคซีนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงค่อยน�ำวัคซีน
มาใช้

ภาพที่ 6.3 การเตรียมวัคซีนขณะให้บริการ
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3. วิธีการให้วัคซีน
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง การจัดท่าเด็กและเทคนิคการให้วัคซีน / วิธีการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังชั้นต่างๆ

3.1 การจัดท่าเด็ก
		 การจัดท่าเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญเพราะเป็นการลดความเจ็บปวดและความกลัวของผู้รับบริการได้
ช่วยให้การให้วคั ซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ เช่น เข็มหัก
เป็นต้น การให้วัคซีนในเด็กจ�ำเป็นต้องมีการจัดท่าเด็กที่เหมาะสม เนื่องจากเด็กอาจกลัวและดิน้ หนี
โดยเฉพาะเด็กโต หากไม่มกี ารจัดท่าที่ดพี อ จะท�ำให้เสียเวลาและเด็กจะเจ็บมากยิ่งขึน้ ได้ แนะน�ำให้
จัดท่าเด็กเล็กและเด็กโต ดังนี้

3.1.1 การจัดท่าเด็กเล็ก
		 ส�ำหรับเด็กเล็ก จะจัดท่าได้ง่ายเพราะเด็กตัวเล็กและมักจะไม่ดิ้นหนีรุนแรง การจัดท่าเด็ก
เล็กที่เป็นทารก ขวบปีแรก ควรให้ผู้ปกครองกอดไว้ในท่านั่งตามภาพที่ 6.4 โดยจัดให้เด็ก
นั่งบนตักผู้ปกครอง และหลังพิงแขนแล้วแขนผู้ปกครองโอบด้านบนไว้ ส่วนขาของเด็กให้
ผู้ปกครองใช้ขาทั้งสองข้างหนีบไว้ และน�ำมืออีกข้างกดเข่าจะท�ำให้เด็กอยู่กับที่ ส�ำหรับใน
เด็กอายุ 1-2 ปี หากจัดท่าในท่านั่งได้ เป็นไปตามภาพที่ 6.5

ภาพที่ 6.4 การจัดท่าส�ำหรับทารก
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ภาพที่ 6.5 การจัดท่าส�ำหรับเด็กวัย 1-3 ปี

3.1.2 การจัดท่าเด็กโตและผู้ใหญ่
		 หากเด็กตัวโตสามารถจัดให้เด็กอยูใ่ นท่านอนได้ ส�ำหรับเด็กโตทีเ่ ป็นเด็กวัยเรียนและผูใ้ หญ่
มักจะฉีดที่ต้นแขน ให้นั่งเอาแขนแนบล�ำตัว จัดสถานที่ให้มิดชิด และให้เข้ามารับวัคซีน
ครั้งละคน เพื่อลดความตื่นกลัวและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหากเป็นลมล้มลง
		 ในขณะที่เตรียมจัดท่าเด็ก ควรท�ำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนของ
เด็กในวันนี้ การเลือกบริเวณทีฉ่ ดี การให้ความมัน่ ใจในความปลอดภัย รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
การดูแลภายหลังที่ได้รับวัคซีน เนื่องจากเมื่อเด็กได้รับวัคซีนแล้ว จะร้องไห้ งอแง ท�ำให้
ผู้ปกครองกังวลกับเด็ก ขาดสมาธิในการรับฟังข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ จากการศึกษา
วิจยั ในปัจจุบนั พบว่าการนวดคลึงบริเวณทีฉ่ ดี ก่อนทีจ่ ะฉีดวัคซีน การทายาชา การเบีย่ งเบน
ความสนใจโดยใช้ของเล่น การให้ดดู นมแม่ ก่อน ระหว่าง และหลังฉีด การจัดท่าทีเ่ หมาะสม
และอยู่ใกล้ชดิ ผู้ปกครอง และการฉีดยาให้เร็วโดยไม่ต้องทดสอบ (No aspiration) จะช่วยให้
ระดับความเจ็บปวดของเด็กลดลง และกรณีที่มีการฉีดวัคซีนมากกว่า 1 ชนิดควรฉีดวัคซีน
ที่เจ็บมากที่สุดไว้ล�ำดับสุดท้าย เช่น MMR เป็นต้น

3.2 การให้วัคซีนและเทคนิคการน�ำวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย
		 วิธีการให้วัคซีนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้วัคซีนเข้าสู่ร่างกายและมีการดูดซึม รวมทั้งมีการ
กระจายตั ว ของวั ค ซี น ท� ำ ให้ เ กิ ด การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด หลั ก ปฏิ บั ติ
โดยทั่วไปก่อนท�ำการฉีดต้องยึดหลักการบริหารวัคซีนอย่างเคร่งครัด หากมีการตรวจสอบวัคซีน
และการเตรียมวัคซีนที่ถูกต้องแล้วพร้อมที่จะน�ำวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย
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3.2.1		 การให้วัคซีนแต่ละชนิด ปัจจุบันวัคซีนแต่ละชนิดในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มีรายละเอียดในการให้วัคซีนเข้าร่างกายที่แตกต่างกัน ดังตารางแสดงการให้วัคซีน
แต่ละชนิดที่ก�ำหนด โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่วัคซีนมาจาก
หลากหลายบริษัท ขอให้อ่านเอกสารก�ำกับยาด้วย
ตารางที่ 6.1 แสดงรายละเอียดของวัคซีนและการบริหารวัคซีนแต่ละชนิด
ล�ำดับ

ขนาดการฉีด

ต�ำแหน่งการให้

1

บีซีจี (BCG)

0.1 มล.

ชั้นผิวหนัง
(Intradermal: ID)

2

ตับอักเสบบี (HB)



ในทารกแรก
เกิด ถึง อายุ
10 ปี ให้
0.5 มล.
 ในเด็กโตและ
ผู้ใหญ่ ให้
1 มล.

กล้ามเนื้อ
(Intramuscular: IM)

3



4

5
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ชนิดวัคซีน

คอตีบ-บาดทะยัก- 0.5 มล.
ไอกรน-ตับอักเสบบี
(DTwP-HB)
 คอตีบ-บาดทะยักไอกรน (DTwP)
 คอตีบ-บาดทะยัก
(dT) ฉีดให้เด็ก 7 ปี
ขึ้นไป

กล้ามเนื้อ
(Intramuscular: IM)

โปลิโอชนิด
รับประทาน (OPV)
:ไวรัส
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
type 1, 3

ขนาดโด๊สละ
2-3 หยด แล้ว
แต่บริษัทผู้ผลิต

โดยการรับประทาน
(Oral route)

โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
: ไวรัสเชื้อตาย type
1, 2, 3

0.5 มล.

กล้ามเนื้อ
(Intramuscular: IM)
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บริเวณที่ฉีด
บริเวณต้นแขนส่วนบน

ฉีดที่กล้ามเนือ้ หน้าขา
ส่วนกลางด้านนอก
(Vastus lateralis muscle)
ได้ทุกช่วงอายุ
 ฉีดที่กล้ามเนือ
้ ไหล่
(Deltoid muscle)
ในผู้ใหญ่ และเด็กอายุ
มากกว่า 3 ปี ที่มี
กล้ามเนื้อสมบูรณ์


ฉีดที่กล้ามเนือ้ หน้าขา
ส่วนกลางด้านนอก
(Vastus lateralis muscle)
ได้ทุกช่วงอายุ
 ฉีดที่กล้ามเนือ
้ ไหล่
(Deltoid muscle)
ในผู้ใหญ่ และเด็กอายุ
มากกว่า 3 ปี
ที่มีกล้ามเนื้อสมบูรณ์

ระยะเวลาการใช้
BCG ของ QSMI ผสมแล้วควรใช้
ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
 ระหว่างการใช้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
หรือกระติกวัคซีนที่มีอุณหภูมิ
+2 ถึง +8 ๐C
 เก็บให้พ้นแสง


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้ามเก็บในช่อง
แช่แข็ง เพราะวัคซีนจะเสื่อม
คุณภาพทันทีเมื่อแข็งตัว
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ ไม่เกิน
8 ชั่วโมง ระหว่างการใช้ต้องเก็บ
วัคซีนไว้ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้ามเก็บในช่อง
แช่แข็ง เพราะวัคซีนจะเสื่อม
คุณภาพทันทีเมื่อแข็งตัว
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ ไม่เกิน
8 ชั่วโมง ระหว่างการใช้ต้องเก็บ
วัคซีนไว้ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C





-



ควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
เปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ ไม่เกิน
8 ชั่วโมง ระหว่างการใช้ต้องเก็บ
วัคซีนไว้ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C
 ขวดที่เอาออกจากช่องแช่แข็งแล้ว
ไม่ได้เปิดใช้สามารถ Refreeze ได้
หาก VVM ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ใี ช้ได้


ฉีดที่กล้ามเนือ้ หน้าขา
ส่วนกลางด้านนอก
(Vastus lateralis muscle)
ได้ทุกช่วงอายุ
 ฉีดที่กล้ามเนือ
้ ไหล่
(Deltoid muscle) ใน
ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ
มากกว่า 3 ปี ที่มี
กล้ามเนื้อสมบูรณ์


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C และห้ามเก็บในช่อง
แช่แข็ง
 เปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ ไม่เกิน
8 ชั่วโมง ระหว่างการใช้ต้องเก็บ
วัคซีนไว้ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C


ล�ำดับ

ชนิดวัคซีน

6



7



ขนาดการฉีด

ต�ำแหน่งการให้

หัด-คางทูม-หัด
เยอรมัน (MMR)
(เชื้อคางทูม
สายพันธุ์
Jeryl Lynn) หรือ
 หัด-หัดเยอรมัน
(MR):ไวรัส
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

0.5 มล.

ฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง
(Subcutaneous:Sc)

ไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์
SA 14-14-2
 ไวรัสเชื้อเป็น
(Chimeric JE;
THAIJEV®/ IMOJEV®)

CD JE VAX®
หรือ THAIJEV®
หรือ IMOJEV®
ฉีด 0.5 มล.

ฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง
(Subcutaneous: SC)

8

ไข้หวัดใหญ่
(Influenza vaccine)

เด็กอายุ 6 เดือน กล้ามเนื้อ
ถึง 3 ปี ฉีด
(Intramuscular: IM)
0.25 มล.
 เด็ก อายุ 3 ปี
ขึ้นไป และ
ผู้ใหญ่
ฉีด 0.5 มล.

9

มะเร็งปากมดลูก
ฉีด 0.5 มล.
(Human Papillomavirus (Single dose)
vaccine: HPV)

กล้ามเนื้อ
(Intramuscular: IM)

10

คอตีบ บาดทะยัก
ฉีด 0.5 มล.
ไอกรน ตับอักเสบ บี
และฮิบ (DTP-HB-Hib)

กล้ามเนื้อ
(Intramuscular: IM)

11

โรต้าไวรัส
(RV)

รับประทาน
(Oral route)



1.5-2.0 มล.
ขึ้นกับบริษัท
ผู้ผลิต

บริเวณที่ฉีด
ฉีดบริเวณหน้าขาในเด็ก
อายุน้อยกว่า 1 ปี
 ฉีดที่ต้นแขนบริเวณ
Upper Outer Triceps
ในเด็กอายุ 1ปีข้นึ ไป
หรือผู้ใหญ่


ฉีดบริเวณหน้าขาใน
เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
 ฉีดที่Upper Outer
Triceps ในเด็กอายุ 1 ปี
ขึ้นไป หรือผู้ใหญ่


ฉีดที่กล้ามเนือ้ หน้าขา
ส่วนกลางด้านนอก
(Vastus lateralis muscle)
ได้ทุกช่วงอายุ
 ฉีดที่กล้ามเนือ
้ ไหล่
(Deltoid muscle) ในผูใ้ หญ่
และเด็กอายุมากกว่า 3 ปี
ที่มีกล้ามเนื้อสมบูรณ์




ฉีดที่กล้ามเนือ้ ไหล่
(Deltoid muscle)

ฉีดที่กล้ามเนือ้ หน้าขา
ส่วนกลางด้านนอก
(Vastus lateralis muscle)
ได้ทุกช่วงอายุ
 ฉีดที่กล้ามเนือ
้ ไหล่
(Deltoid muscle)
ในผู้ใหญ่ และเด็กอายุ
มากกว่า 3 ปี ที่มี
กล้ามเนื้อสมบูรณ์

ระยะเวลาการใช้
วัคซีน MMR ผงแห้ง ควรเก็บไว้ใน
อุณหภูมิ +2 ถึง +8๐C หรือในช่อง
แช่แข็ง และป้องกันแสง
 น�้ำยาท�ำละลายควรเก็บไว้ใน
+2 ถึง +8 ๐C หรืออุณหภูมิห้อง
ห้ามแช่แข็ง และต้องน�ำเก็บใน
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C อย่างน้อย
24 ชั่วโมงก่อนใช้
 ปกติเป็น Single dose แต่หาก
ผสมแล้วยังไม่ได้ใช้ต้องรีบใช้
ภายใน 6 ชั่วโมง โดยเก็บไว้ใน
ที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C และ
ให้พ้นจากแสง


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เก็บให้พ้นแสง
 กรณี Multi-doses เปิดใช้แล้ว
ควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้องเก็บวัคซีนไว้
ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีนที่มี
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เก็บให้พ้นแสง
 กรณี Multi-doses เปิดใช้แล้ว
ควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้องเก็บวัคซีนไว้
ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีนที่มี
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เก็บให้พ้นแสง


ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เก็บให้พ้นแสง
 กรณี Multi-doses เปิดใช้แล้ว
ควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ระหว่างการใช้ต้องเก็บวัคซีนไว้
ในตู้เย็นหรือกระติกวัคซีนที่มี
อุณหภูมิ +2 ถึง +8 ๐C





-



ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง
+8 ๐C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 เก็บให้พ้นแสง
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3.2.2 		 เทคนิคการน�ำวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่องทาง ดังนี้
		 1) การกิน (Oral route) ใช้ในกรณีที่ต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ โดยมากใช้กับ
วัคซีนชนิดเชือ้ เป็น เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนทัยฟอยด์ เป็นต้น ท�ำให้เกิดภูมคิ มุ้ กันทัง้ ในล�ำไส้
และกระแสเลือด

การหยอดวัคซีนโปลิโอ
1. หากปลายหลอดพลาสติกสัมผัสกับปากหรือน�ำ้ ลายเด็ก ให้เปลีย่ นหลอดพลาสติกก่อน
หยอดเด็กรายต่อไป
2. หากท�ำการหยอดโปลิโอแล้ว เด็กพ่นออกมาหรืออาเจียนออกมาภายใน 5-10 นาที
และพิจารณาแล้วว่ายาออกมาหมด สามารถหยอดซ�ำ้ ได้ แต่หากพิจาณาแล้วว่ายา
ที่หยอดเข้าไปมีโอกาสดูดซึมผ่านเยื่อบุภายในช่องปากแล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องหยอดซ�ำ้
หากเด็กอาเจียนซ�้ำ และไม่สามารถหยอดโปลิโอซ�้ำในครั้งนี้ได้ อาจพิจารณาหยอด
โปลิโอในการนัดฉีดวัคซีนครัง้ ต่อไป (CDC, 2017)
การให้รับประทานวัคซีนโรต้า
1. การให้วัคซีน RotaRix หรือ RV1 ท�ำเป็นรูปผงแห้งในขวดปิดจุกยางมาพร้อมกับตัวท�ำ
ละลาย 1 มล. บรรจุในหลอดพลาสติกคล้ายกระบอกฉีดยา (ห้ามสวมเข็มแล้วน�ำมา
ฉีดเด็ดขาด) กระจายผงยาในตัวท�ำละลายที่ให้มาคู่กัน ก่อนหยอดใส่ปากเด็ก เด็กที่
แพ้ยางไม่ควรเลือกใช้วัคซีนยี่ห้อนี้
2. การให้ RotaTeq หรือ RV5 ท�ำเป็นรูปยาน�้ำในหลอดบีบพลาสติกบรรจุ 2 มล.
3. การรับประทานโรต้า ควรป้อนช้าๆ ใส่เข้าไปข้างๆ กระพุ้งแก้ม ค่อยๆ ดันวัคซีนเข้าไป
ทีละน้อย เพื่อป้องกันเด็กส�ำลักและอาเจียน หากเด็กอาเจียนภายหลังรับวัคซีน
ไม่แนะน�ำให้รบั วัคซีนซ�ำ้ เพราะเกรงว่าจะได้รบั เกินขนาด และมีโอกาสเกิดภาวะล�ำไส้
กลืนกัน
2) การฉีด การฉีดวัคซีนมี 3 ต�ำแหน่งคือ ฉีดเข้าชั้นในหนัง ใต้หนัง และชั้นกล้ามเนื้อ

ภาพที่ 6.6 การวางต�ำแหน่งเข็มและความลึกของการแทงเข็มส�ำหรับวัคซีนชนิดฉีด
(ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547)
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2.1 การฉีดเข้าในหนัง (Intradermal route)
		 วิธีการนี้ใช้เมื่อต้องการลดแอนติเจนลง ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดีเพราะกระตุ้นเซลล์ในผิวหนังและ
ดูดซึมไปยังท่อน�้ำเหลือง กระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์เป็นสื่อได้ดี ใช้วัคซีนปริมาณน้อย การฉีดท�ำได้
ยากต้องอาศัยความช�ำนาญ วัคซีนทีใ่ ห้ทางนี้ ได้แก่ วัคซีน BCG เป็นต้น การฉีด BCG ควรฉีดบริเวณ
ต้นแขนส่วนบน แต่การตรวจสอบ BCG Scar ปัจจุบันพบว่ามีการฉีดหลายต�ำแหน่งไม่ว่าจะเป็นต้น
แขน บริเวณก้น หรือฝ่าเท้า อย่างไรก็ตาม ในบริเวณก้น และฝ่าเท้า อาจมีความเสี่ยงที่จะท�ำให้
เกิดการติดเชื้อได้จากการปนเปื้อนของอุจจาระและปัสสาวะที่มีโอกาสสัมผัสกับบริเวณที่ฉีดวัคซีน
จึงไม่แนะน�ำให้ฉีดในบริเวณดังกล่าว

§§ ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม: ใช้เข็มเบอร์ 26 หรือ 27 ความยาว ½ นิ้ว
§§ เทคนิค: เป็นการน�ำวัคซีนผ่านเข้าไปเพียงแค่ในหนังเท่านัน้ ขนาดวัคซีนทีฉ่ ดี มีปริมาณน้อย
และเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดเข้าในหนังเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น หลังเช็ดท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้
ต้มสุก น�ำ้ เกลือ หรือแอลกอฮอล์บริเวณทีฉ่ ดี ต้องรอให้แห้งก่อนจึงจะฉีด โดยจัดท่าเด็กให้นงิ่
และมั่นคงที่สุด เพราะการฉีดเข้าในหนังต้องอาศัยความช�ำนาญและความนิ่ง เพราะวัคซีน
อาจรั่วซึมออกมาได้หากปลายเข็มแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง เทคนิคการฉีดควรดึงหนัง
บริเวณที่ฉีดให้ตึง ค่อยๆ แทงเข็มลงไปท�ำมุมท�ำผิวหนังประมาณ 15 องศา แล้วดันวัคซีน
เข้าไป ถ้าเทคนิคถูกต้องจะเห็นว่าเมือ่ ดันวัคซีนเข้าไปจะมีตมุ่ นูนขึน้ มาให้เห็นชัด (ภาพที่ 6.7)

ภาพที่ 6.7 การวางต�ำแหน่งเข็มและความลึกของการแทงเข็มฉีดเข้าในหนัง

2.2 การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous route) ใช้กับวัคซีนที่ไม่ต้องการให้ดูดซึมเร็ว

เกินไป เพราะอาจเกิดปฏิกริ ยิ ารุนแรง และเป็นวัคซีนทีไ่ ม่มสี ารดูดซับ (Adjuvant) เช่น วัคซีนรวมหัด
คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) เป็นต้น เป็นการน�ำวัคซีนผ่านเข้าไป
ใน Fatty tissue อยู่ใต้ชั้นผิวหนังและอยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้อ ปกติแล้ว Subcutaneous tissue พบได้ทั่ว
ร่างกาย ส�ำหรับเด็กเล็ก บริเวณทีน่ ยิ มให้วคั ซีน คือ บริเวณหน้าขา และถ้าเป็นเด็กอายุมากกว่า 1 ปี
หรือผู้ใหญ่ก็จะใช้ต้นแขนบริเวณ Upper outer triceps ก่อนฉีดเช็ดบริเวณผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์
พื้นที่ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–3 นิ้ว แล้วจึงแทงเข็มเข้าไป โดยไม่จ�ำเป็นต้องทดสอบก่อนดัน
วัคซีนเข้าไป (No aspiration)
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§§ ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม: ใช้เข็มเบอร์ 26 หรือ 27 ความยาว ½ นิ้ว
§§ เทคนิค: ใช้น้วิ หัวแม่มือและนิ้วชี้ดึงผิวหนังขึ้นมา จะรู้สกึ ได้ว่าจับในส่วนของชั้นไขมันขึ้นมา
แทงเข็มท�ำมุม 45 องศา และดันวัคซีนเข้าไป เมื่อฉีดเสร็จให้ใช้ส�ำลีแห้งกดเบาๆ บริเวณที่
ฉีดสักครู่ หรือใช้ส�ำลีแห้งติดพลาสเตอร์ บอกผู้ปกครองว่าทิ้งไว้สักครู่ก็สามารถดึงออกได้
แสดงดังภาพที่ 6.8–6.10

ภาพที่ 6.8 ต�ำแหน่งของเข็มและความลึกของเข็มในชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous route)

ภาพที่ 6.9 บริเวณที่ฉีดยาเข้าในชั้นใต้ผิวหนังบริเวณแขนในเด็กอายุมากกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่

ภาพที่ 6.10 การฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังบริเวณหน้าขา
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ตารางที่ 6.2 สรุปการฉีดวัคซีนเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous fat)
อายุเด็ก
แรกเกิด ถึง 12 เดือน

บริเวณที่ฉีด

ขนาดและความยาวของเข็ม

ชั้นไขมันบริเวณหน้าขา
(Anterolateral thigh)





1 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่

ชัน้ ไขมันบริเวณหน้าขา (Anterolateral
thigh) หรือชั้นไขมันบริเวณต้นแขน
ด้านนอก (Upper outer triceps)

เบอร์ 26 ขึ้นไป
ความยาวประมาณ ½ นิ้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องทดสอบก่อนดันวัคซีน
เข้าร่างกาย (No aspiration)

2.3 การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular route) ใช้เมื่อต้องการให้การดูดซึมของวัคซีนดี

ใช้กับวัคซีนที่มีสารดูดซับ (Adjuvant) หากฉีดไม่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ เข้าเพียงชั้นในหนังหรือใต้หนัง
จะท�ำให้เกิดการอักเสบเป็นไตแข็งเฉพาะที่ได้ การฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นการน�ำวัคซีนเข้าสู่ Muscle
tissue ซึ่งเป็นชั้นเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังและ Fatty tissue ดังแสดงในภาพที่ 6.11 ซึ่งมีบริเวณ
ที่เหมาะสมส�ำหรับการฉีดอยู่ 2 ที่ คือ บริเวณต้นแขน (Deltoid) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมดีท่สี ุด
เพราะไขมันไม่มาก เลือดเลี้ยงดีและแขนมีการเคลื่อนไหวท�ำให้การดูดซึมของยาดี และบริเวณ
กึง่ กลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านนอก (Mid-anterolateral thigh) บริเวณกล้ามเนือ้ Vastas lateralis
การฉีดบริเวณหน้าขามักนิยมฉีดในเด็กเล็ก เนื่องจากบริเวณต้นแขนยังมีกล้ามเนื้อน้อย ในเด็กวัย
เรียนและผู้ใหญ่จะฉีดบริเวณต้นแขน วัคซีนที่ให้ทางกล้ามเนื้อ เช่น วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน (DTP) วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เป็นต้น ห้ามฉีดวัคซีนที่กล้ามเนื้อสะโพก เพราะอาจ
ฉีดเข้าชั้นไขมันใต้หนังลงลึกไม่ถึงกล้ามเนื้อ นอกจากนี้เลือดยังไปเลี้ยงสะโพกน้อยกว่าที่ต้นแขน
อีกทั้งสะโพกมีการเคลื่อนไหวน้อย ท�ำให้วัคซีนดูดซึมได้ไม่ดี และจะมีผลให้การสร้างภูมิต้านทาน
ไม่ดดี ว้ ย และทีส่ ำ� คัญคืออาจท�ำให้เกิด Sciatic nerve injury ท�ำให้เกิดความพิการของขาแบบถาวรได้

ภาพที่ 6.11 ต�ำแหน่งของเข็มและความลึกของเข็มในชั้นกล้ามเนื้อ (Intramuscular route)
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1. ส�ำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด หรือถึงก่อนเข้าวัยเรียน สามารถฉีดวัคซีนบริเวณกล้ามเนื้อต้นขา
ส่วนหน้า (Vastus lateralis) ซึ่งจะอยู่บริเวณต้นขาหน้าค่อนไปด้านนอก (Antero lateralis) ก่อนฉีด
จะต้องท�ำการวัดก่อน โดยแบ่งบริเวณตัง้ แต่ปมุ่ กระดูกใหญ่ของกระดูกต้นขา (Greater tronchanter
of femur) ถึงปุ่มกระดูกบริเวณหัวเข่า (Lateral femoral condyle) เป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วฉีดใน
บริเวณส่วนที่ 2 ค่อนไปด้านข้าง ดังภาพที่ 6.12-6.14
2. ส�ำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ การให้วัคซีนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ มักจะฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อ ต้นแขน
(Deltoid) ดังแสดงในภาพที่ 6.15
§§ ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม: ใช้เข็มเบอร์ 25 ความยาว 1–1 นิว้ ครึง่ ขึน้ กับความหนา
ของผิวหนังและชัน้ ไขมันของผู้รับวัคซีน
§§ เทคนิค: เช็ดแอลกอฮอล์ ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้กดบริเวณที่ฉีดให้ตึง แทงเข็มท�ำมุม
90 องศา และดันวัคซีนเข้าไป (ควรทดสอบก่อนดันวัคซีนเข้าไปทุกครั้ง) การฉีดเข้าชั้น
กล้ามเนื้อต้องพิจารณาขนาดความยาวของเข็มให้แน่ใจว่าเข้าถึงชั้นกล้ามเนื้อจริงๆ ดังนั้น
การพิจารณาจะขึน้ อยูก่ บั ขนาดรูปร่างของผูร้ บั วัคซีน เมือ่ ฉีดวัคซีนเสร็จใช้สำ� ลีแห้งกดบริเวณ
ที่ฉีด หรือใช้พลาสเตอร์ปิดโดยกดเล็กน้อย
ในกรณีทที่ ำ� การทดสอบแล้วพบว่ามีเลือดปนออกมาให้ถอนเข็มออกและเปลีย่ น Set ฉีดยาใหม่ทงั้ หมด
และหากปักเข็มไปแล้วพบว่าปลายเข็มกระทบกับกระดูกให้ถอยเข็มออกมาและทดสอบก่อนฉีด ถ้าไม่มีเลือดปน
ออกมาก็สามารถดันวัคซีนเข้าไปได้แต่ถ้ามีเลือดออกมาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ดังกรณีข้างต้น

ภาพที่ 6.12 แสดงบริเวณที่ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ

ภาพที่ 6.13 การฉีดวัคซีนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ Vastus lateralis
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ภาพที่ 6.14 บริเวณกล้ามเนื้อ Deltoid ส�ำหรับฉีดวัคซีน

ภาพที่ 6.15 การฉีดวัคซีนบริเวณกล้ามเนื้อแขน Deltoid

ตารางที่ 6.3 แสดงการฉีดวัคซีนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ
อายุเด็ก

บริเวณที่ฉีด

ทารกแรกเกิด (0- 28 วัน)

กล้ามเนื้อ Vastus lateralis
อยู่บริเวณหน้าขา
(Anterolateral thigh)

ทารก (1 เดือน-1 ปี)

กล้ามเนื้อ Vastus lateralis

ขนาดและความยาวของเข็ม


เข็มเบอร์ 25 ยาว 5/8 นิ้ว



เข็มเบอร์ 25 ยาว 1 นิ้ว

วัยเตาะแตะ (1-3 ปี)
วัยก่อนเรียน (3-6 ปี)

กล้ามเนื้อ Vastus lateralis
หรือ กล้ามเนื้อแขน
Deltoid

วัยเรียนและวัยผู้ใหญ่

กล้ามเนื้อแขน Deltoid





เข็มเบอร์ 25 ยาว 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง
ให้พิจารณาจากความอ้วนผอมของเด็ก
และให้พิจารณาฉีดในบริเวณที่มีการดูดซึม
ทีด่ ที ส่ี ดุ เนือ่ งจากในเด็กการใช้กล้ามเนือ้ ขา
จะมากกว่าแขน วัคซีนมีโอกาสดูดซึม
ได้ดีกว่า
เข็มเบอร์ 25 ยาว 1 นิ้ว

(การให้วคั ซีนทัง้ ทางปากและการฉีดเข้าชัน้ ผิวหนังต่างๆ สามารถดู clip ประกอบใน youtube ได้ รวมทัง้ สือ่
VCD การให้วัคซีนในช่องทางต่างๆ สามารถดูได้จาก www.guruvaccine.com ในบทรู้ให้-รู้ดูแล)
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3) การพ่นเข้าทางจมูก
ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคในกระแสเลือด และทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิดพ่นจมูก เป็นต้น แต่ในปัจจุบันยังไม่มีใช้ในประเทศไทย วิธีการพ่นจมูก โดยการพ่นยาในจมูก
ขณะที่จมูกโล่ง พ่นยาในแนวเฉียงลงให้วัคซีนสัมผัสกับเยื่อบุจมูกที่ของโพรงจมูกให้มากที่สุด
ใช้หลักการเดียวกับยาพ่นจมูก

4. ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวภายหลังได้รับวัคซีน
การฉีดวัคซีนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองด้วยเชื้อโรคที่อ่อนฤทธิ์
หรือบางส่วนของเชื้อโรคที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ ฉะนั้นเมื่อรับฉีดวัคซีนแล้วอาจมี
อาการบางอย่างเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อวัคซีน ซึ่งโดยทั่วไป จะมีอาการ
ไม่รุนแรงและจะหายไปเองได้ แม้จะพบอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนได้บ้างแต่
ประโยชน์ในการป้องกันโรคจากวัคซีนมีมากกว่าในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรง
หากไม่ได้รบั วัคซีน ดังนัน้ หลังจากผูร้ บั บริการได้รบั วัคซีนแล้วต้องให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับอาการทีพ่ บ
ได้ภายหลังได้รบั วัคซีน การปฏิบตั ติ วั ภายหลังการรับวัคซีน และความจ�ำเป็นในการอยูส่ งั เกตอาการ
เป็นเวลา 30 นาที หน่วยบริการต้องมีการจัดหาสถานที่และจัดกิจกรรมหรือเตรียมจัดมุมเล่นให้
เด็กเล่นในขณะรอ อาการไม่พงึ ประสงค์ที่อาจพบได้และค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว มีดังนี้

1) มีตุ่มหนอง
ตุม่ หนองมักเกิดจากวัคซีนบีซจี ี ทีใ่ ช้ป้องกันวัณโรคซึง่ จะฉีดทีต่ ้นแขนส่วนบน โดยจะพบตุ่ม
หนองหลังฉีด ประมาณ 2-3 สัปดาห์ และเป็นๆ ยุบๆ อยู่ 3-4 สัปดาห์ สามารถยุบหายเองได้
ไม่จำ� เป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล ให้รกั ษาบริเวณตุ่มหนองให้สะอาดโดยใช้สำ� ลีสะอาดชุบน�ำ้
ต้มสุกทีท่ ำ� ให้เย็นแล้ว เช็ดผิวหนังบริเวณรอบๆ ตุม่ หนองแล้วซับให้แห้ง ไม่ให้เจาะหรือบ่งตุม่
หนองหรือทายาฆ่าเชือ้ บริเวณตุม่ หนอง ถ้าตุม่ หนองเกิดขึน้ ในบริเวณกว้าง ลามมาถึงรักแร้
และมีตอ่ มน�ำ้ เหลืองโตก็ควรมาพบแพทย์ ในกรณีทเี่ ป็นตุม่ หนองทีเ่ กิดขึน้ บริเวณทีฉ่ ดี วัคซีน
บริเวณอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฉีดบีซจี ีที่ต้นแขนควรมาพบแพทย์

2) อาการปวด บวมแดง หรือมีก้อนแข็งบริเวณที่ฉีดวัคซีน
หากมีอาการปวดมาก ให้รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล โดยค�ำนวณจากน�้ำหนัก
ตัว คือ 10 มิลลิกรัม / น�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัม / ครั้ง และให้ประคบเย็นบริเวณที่ฉีดวัคซีนใน
วันแรก หลัง 24 ชั่วโมงไปแล้วให้ประคบอุ่นเพื่อลดอาการบวม ซึ่งจะเป็นประมาณ 2-3 วัน
ไม่ต้องทายาหรือโรยยาผงชนิดต่างๆ ในบริเวณที่ฉีดวัคซีน และหากเกิดก้อนแข็งบริเวณที่
ฉีดวัคซีน ให้ประคบอุ่นต่อเนื่อง ประมาณ 2-3 เดือน ก้อนแข็งจะยุบลง

204

หมวดเนื้อหาที่ 6: การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน

3) อาการไข้
อาการไข้เป็นเรือ่ งทีพ่ บบ่อยหลังจากฉีดวัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ชนิด DTwP ภายใน
1-2 วันแรกหลังได้รบั วัคซีน ให้ดแู ลด้วยการเช็ดตัวลดไข้ ด้วยน�ำ้ อุน่ โดยเช็ดบริเวณซอกคอ
ข้อพับต่างๆ อาการจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน ไม่ควรประทานยาลดไข้ป้องกันไว้ก่อน
เพราะมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กที่ทานยาลดไข้ก่อน กับ กลุ่มที่ไม่ได้ทานยาลด
ไข้ก่อน พบว่ากลุ่มหลังมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นได้ดีกว่า หากมีไข้ควรให้รับประทานยาลดไข้
ประเภทพาราเซตามอล ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ หากมีอาการชักให้น�ำส่งโรงพยาบาลและ
ควรให้ประวัติเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนด้วย อาการไข้อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนรวม หัด
หัดเยอรมัน คางทูม ไปแล้วประมาณ 5-10 วัน

4) อาการชัก
อาการชักมักไม่เกิดจากผลของวัคซีนโดยตรง แต่อาจเกิดจากไข้สูงมากเกินไป ดังนั้น
การป้องกันให้ไม่ไข้สูงจึงมีความส�ำคัญ และเมื่อเกิดชักแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ ให้จับเด็ก
นอนตะแคงหน้าเพื่อไม่ให้ลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจ และไม่ควรน�ำสิ่งใดงัดหรือใส่ในปาก
ขณะเด็กก�ำลังชักเกร็ง เนือ่ งจากอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บในช่องปากหรือฟันหักหลุดเข้าไป
อุดหลอดลมซึง่ จะเป็นอันตราย ควรเช็ดตัวลดความร้อนให้มากทีส่ ดุ โดยใช้นำ�้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
หรือน�้ำอุ่น เช็ดเน้นตามซอกคอ ข้อพับต่างๆ ให้ยาลดไข้ และควรพามาโรงพยาบาลทันที

5) มีผื่นขึ้นหลังจากฉีดวัคซีน
ผื่นอาจเกิดได้จากการแพ้ส่วนประกอบในวัคซีนหรือตัวเชื้อที่อยู่ในวัคซีนโดยตรง เช่น
หัดเยอรมัน คางทูม อีสกุ อีใส เนือ่ งจากเชือ้ เหล่านีท้ ำ� ให้เกิดไข้ออกผืน่ อยู่แล้ว การฉีดวัคซีน
ป้องกันเชือ้ เหล่านีจ้ งึ สามารถท�ำให้เกิดผืน่ คล้ายการติดโรคโดยธรรมชาติเช่นกัน แต่ผนื่ ทีข่ นึ้
จากการฉีดวัคซีนมักไม่อันตราย อาจขึ้นหลังจากฉีดไปแล้ว 5-10 วัน ร่วมกับอาการมีไข้
แต่หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะหายไปเอง ข้อแนะน�ำคือ ให้สวมเสื้อผ้าที่ระบาย
อากาศได้ดเี พื่อความสบายตัว หากผื่นขึ้นนานเกิน 7 วัน อาจไม่ใช่สาเหตุจากการฉีดวัคซีน
ควรไปพบแพทย์ทันที เด็กบางรายหลังจากรับวัคซีนอาจมีอาการแพ้รุนแรง มีผื่นขึ้น
ร่วมกับอาการบวมรอบตา ริมฝีปากบวม หายใจไม่ออก ถ้ามีอาการเหล่านีค้ วรรีบไปพบแพทย์
โดยเร็ว
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5. การก�ำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
การจ�ำกัดอุปกรณ์ท่ใี ช้แล้วจากการให้วัคซีนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เพราะบางส่วนของวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ถือว่า
เป็นวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากวัคซีน โดยแบ่งการก�ำจัด ดังนี้
1. วัสดุทวั่ ไป ได้แก่ ซองส�ำหรับบรรจุกระบอกฉีดยา หรือซองเข็มฉีดยา ให้แยกทิง้ ในถังขยะทัว่ ไป สามารถ
น�ำไปท�ำลายรวมกับขยะปกติได้
2. กระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยา ปกติแล้วภายหลังจากฉีดวัคซีน ผู้ให้บริการไม่ควรปลดหัวเข็มออกจาก
กระบอกฉีดยาด้วยมือ เมือ่ ให้วคั ซีนเรียบร้อยแล้ว ให้นำ� กระบอกฉีดยาทีม่ เี ข็มติดอยู่ ทิง้ ลงในถังพลาสติก
หนาทีเ่ ข็มไม่สามารถแทงทะลุได้ หรือเรียกว่า Puncture proof containers ซึง่ สามารถน�ำกล่องพลาสติก
หนาที่มีอยู่แล้วมาใช้ทดแทนได้ ไม่ให้น�ำกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วมาล้าง เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์อีก
ดังแสดงในภาพที่ 6.16
3. ขวดวัคซีนที่ใช้หมดแล้ว หรือวัคซีนหมดอายุ ก็ต้องจัดเป็นขยะติดเชื้อเช่นเดียวกัน โดยแยกบรรจุใน
ถุงพลาสติก และน�ำไปก�ำจัดแบบขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 6.16 Puncture proof containers และกล่องทิ้งเข็มมาตรฐาน
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ

208

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อใดไม่จ�ำเป็นต้องใช้ในการประเมิน
ความพร้อมของผู้มารับวัคซีน

ก. อาการผิดปกติจากการรับวัคซีนในครั้งที่ผ่านมา
ข. โรคติดต่อทางพันธุกรรมในครอบครัว
ค. ยาที่รับประทานเป็นประจ�ำ
ง. โรคประจ�ำตัว

2.

สถานที่ฉีดวัคซีนที่ถูกต้องตาม
หลักการคือข้อใด

ก. ควรเป็นที่เดียวกับห้องรักษาเด็กป่วยเนื่องจากจะมี
เครื่องมือในการตรวจและช่วยเหลือได้ครอบคลุม
ข. ควรจัดให้มจี ุดบริการครอบคลุมทุกกระบวนงานใน
การให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน
ค. ควรเป็นสถานที่ปราศจากเชื้อโรค (Sterile room)
ง. ควรมีฉากกั้นเป็นสัดส่วนและมีที่นั่งรอในห้อง

3.

การเตรียมก่อนให้วัคซีน
ข้อใดส�ำคัญที่สุด

ก. การสังเกตอาการและการตรวจร่างกายผู้รับวัคซีน
ข. การตรวจสอบตารางนัดหมายวัคซีนครั้งต่อไป
ค. การนับจ�ำนวนวัคซีนที่มอี ยู่แล้วเขียนล�ำดับขวด
ง. การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับอาการผิดปกติหลังได้รับ
วัคซีน

4.

การปฏิบัติที่ถูกต้องส�ำหรับเด็ก ป.1
ที่ตรวจไม่พบ BCG scar และหา
หลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีน
ตอนแรกเกิดไม่พบ

ก. ไม่ต้องฉีด
ข. ฉีดวัคซีน BCG ให้ทันที
ค. ซักประวัตกิ ารเกิดอาการแขนขาอ่อนแรง
ง. ให้มารดาไปขอหลักฐานการให้วัคซีนกับ
โรงพยาบาลที่เด็กเกิด

5.

ในการพิจารณาให้วัคซีนในกลุ่มที่มี
ภาวะเสี่ยง ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ได้รับอิมมูโนโกลบูลินมาไม่ถงึ 3 เดือน
ไม่สามารถให้วัคซีนชนิดเชื้อตายได้
ข. เด็กที่มีประวัตชิ ักจากไข้สูง สามารถให้วัคซีนรวม
คอตีบ ไอกรน และบาดทะยักได้
ค. เด็กที่ได้รับยากดภูมคิ ุ้มกันสามารถให้วัคซีนชนิดเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์โดยไม่ต้องหยุดยากดภูมคิ ุ้มกัน
มาก่อน
ง. เด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวี สามารถให้วัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอชนิดรับประทานได้
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ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

6.

การปฏิบัติในการเตรียมวัคซีนเพื่อให้
บริการ ข้อใดถูกต้อง

ก. การดูดวัคซีนที่มีผู้รับบริการจ�ำนวนมากสามารถดูด
ไว้ได้ไม่เกิน 10 โด๊ส
ข. วัคซีนที่ใกล้หมดอายุให้รบี น�ำมาใช้ทันทีที่พบ
ค. วัคซีน BCG ที่ผสมแล้ว ใช้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ง. วัคซีนทุกชนิดสามารถใช้เข็มดูดวัคซีนเข็มเดียวกันได้

7.

การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก 9 เดือน ข้อใด
เหมาะสม

ก. ควรใช้ผ้าพันตัวเพื่อท�ำให้เด็กอยู่กับที่
ข. ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและให้เด็กท�ำ
ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การฉีดวัคซีนก่อนฉีด
เพื่อลดปฏิกิรยิ าต่อต้าน
ค. ควรพิจารณาฉีดวัคซีนที่บริเวณหน้าขามากกว่า
ต้นแขนบริเวณ Upper outer triceps
ง. เมื่อปักเข็มแล้วไม่สามารถดันวัคซีนเข้าไปได้เลย
ต้องทดสอบก่อนดันยาทุกครัง้

8.

ข้อใดเป็นการฉีดวัคซีนเข้าชั้น
กล้ามเนื้อที่ถูกต้อง

ก. ท�ำการวัดโดยแบ่งบริเวณตั้งแต่ปุ่มกระดูกใหญ่ของ
กระดูกต้นขาถึงปุ่มกระดูกบริเวณหัวเข่าเป็น 3 ส่วน
ฉีดส่วนที่ 2
ข. ฉีดบริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านในหรือ
บริเวณต้นแขนกล้ามเนื้อ Deltoid
ค. แทงเข็มท�ำมุม 45 องศา
ง. ไม่จ�ำเป็นต้องดึงกระบอกสูบขึ้นมาก่อนดันวัคซีนเข้าไป

9.

ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมส�ำหรับมารดาใน
การดูแลเด็กวัย 1 ปี 6 เดือน ภายหลัง
ได้รับวัคซีนคือข้อใด

ก. ควรให้ยาลดไข้ทันทีหลังฉีดวัคซีน
ข. อาการเป็นไตแข็งบริเวณทีฉ่ ดี วัคซีนจะพบได้เป็นปกติ
ค. สามารถประคบเย็นบริเวณที่ฉีดวัคซีนภายใน
24 ชั่วโมงแรก
ง. ควรนวดคลึงเบาๆบริเวณที่ฉีดวัคซีนและทายา
ฆ่าเชื้อ 1-2 วันแรก

10.

ข้อใดเป็นการก�ำจัดอุปกรณ์การให้
วัคซีนอย่างถูกต้อง

ก. ต้องใช้ที่ท้ิงเข็มมาตรฐานเท่านั้น
ข. แช่น�้ำยาก่อนน�ำไปท�ำลายแบบขยะติดเชื้อ
ค. ไม่ต้องสวมปลอกเข็ม (Recap) ก่อนทิ้งลงถัง
ง. กระบอกฉีดยา (Syringe) ทิ้งแบบขยะทั่วไป
ส่วนเข็มและขวดวัคซีนทิ้งแบบขยะติดเชื้อ
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อาการภายหลัง
ได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
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7

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่

อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรื่อง

อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ผู้เรียน

เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ผู้ให้บริการวัคซีนทุกระดับ

ก�ำหนดการสอน

2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายถึงความส�ำคัญ ความหมาย และสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับ การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
2. อธิบายถึงอาการผิดปกติทสี่ ำ� คัญภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค และวิธกี ารดูแลรักษาทีจ่ ำ� เป็น
3. อธิบายขั้นตอนในการเตรียมการให้บริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการด�ำเนินการเมื่อพบผู้ป่วย AEFI
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบการได้รับวัคซีนร่วมขวดและร่วม Lot number เดียวกับผู้ป่วย AEFI
5. อธิบายถึงการสื่อสารเกี่ยวกับอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
กิจกรรมการสอน
1. บรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมกลุม่ (การเตรียมการเพือ่ รองรับกรณีเกิด AEFI และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดการ
ต่อเหตุการณ์เมื่อมี AEFI เกิดขึ้น)
3. กลุ่มเภสัชกร เน้นเรื่อง AEFI ที่ส�ำคัญของแต่ละวัคซีน และเพิ่มเติมการรายงานผ่านระบบของ
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. อุปกรณ์ส�ำหรับกิจกรรมการเตรียมการเพื่อรองรับกรณีเกิด AEFI
2.1 การล�ำดับขวดวัคซีนชนิดบรรจุหลายโด๊ส (Multi-dose vaccine vials)
· ขวดวัคซีนชนิดต่างๆ
· ปากกาเขียนหมายเลขขวด
2.2 เกมนักสืบ
· ใบงาน 			
· ทะเบียนผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
· ใบเฉลยและสรุปความรู้
2.3 บัตรค�ำจับคู่ระหว่างวัคซีนกับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย
การประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างเรียน
หมวดเนื้อหาที่ 7: อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
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ค�ำตอบ

ค�ำถาม

1.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการภายหลังได้
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

ก. วัคซีนที่ขึน้ ทะเบียนแล้วมีความปลอดภัยอย่าง
แน่นอน รับรองได้วา่ ไม่กอ่ ให้เกิดอาการภายหลังได้
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ข. วัคซีนทีร่ บั รองว่าปลอดภัย ก็มโี อกาสเกิดอาการ
ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรคได้
ค. หากเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ผู้ปกครองอาจจะปฏิเสธ
ในการพาบุตรหลานไปรับวัคซีน
ง. หากเกิดอาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันโรค อาจจะท�ำให้อตั ราความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีนลดลง

2.

ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดของ
อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

ก. ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นทันที
หลังได้รับวัคซีน
ข. ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายใน
4 สัปดาห์ หลังได้รับวัคซีน
ค. ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายใน
4 สัปดาห์ หลังได้รับวัคซีน และสงสัยว่าภาวะนัน้
เกิดจากการได้รับวัคซีน
ง. ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และไม่จ�ำเป็น
ต้องมีสาเหตุจากการได้รับวัคซีน ความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สกึ ไม่สบาย หรือมี
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
พบความผิดปกติ หรือมีอาการแสดงของโรค

3.

อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
จัดว่าเป็นอาการแบบใด

ก. Systemic reaction
ข. Local reaction
ค. Serious reaction
ง. Rare reaction

4.

อัตราการพบไข้ภายหลังได้รับวัคซีนมาก
ที่สุดในวัคซีนชนิดใด

ก. HB
ข. MMR
ค. OPV
ง. DTP
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ค�ำตอบ

ข้อ

ค�ำถาม

5.

อาการผื่นคันที่เกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ท่เี ตรียมจากไข่ โดยผู้ให้บริการ
ไม่ได้ซักประวัตกิ ารแพ้ของผู้ป่วย สรุปว่า
สาเหตุของ AEFI คือข้อใด

ก. Vaccine reaction
ข. Programmatic error
ค. Injection reaction
ง. Coincidental events

6.

ข้อใดไม่ใช่อาการแพ้อย่างรุนแรง
(Anaphylaxis)

ก. มีผื่นลมพิษ แดงนูน คัน หน้าตาบวม
ข. ชีพจรเร็ว มีความดันโลหิตต�่ำ
ค. ซีด มีเหงื่อ เย็น ชื้น
ง. หายใจมีเสียงวี๊ด (Wheezing) เสียงดัง (Stridor)

7.

ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีอาการ Anaphylaxis

ก. จัดให้นอนท่าศีรษะสูง
ข. ดูแลเรื่องทางเดินหายใจ (Clear airway)
ค. ให้ออกซิเจน
ง. ให้ Adrenaline 1:1000 ขนาด 0.01 mg/ kg

8.

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหา
AEFI ที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. แจ้งผูป้ กครองว่าวัคซีนทีฉ่ ดี อาจมีผลข้างเคียงได้
ข. ซักประวัตอิ าการป่วยหลังได้รับวัคซีนครั้งที่แล้ว
ค. บันทึก Lot number และล�ำดับที่ขวดวัคซีน
ง. ไม่ใช้วัคซีนที่ใกล้หมดอายุ

9.

เมื่อเกิด AEFI ในพื้นที่ให้บริการ
ต้องด�ำเนินการอย่างไรจึงถูกต้องที่สุด

ก. ติดตามอาการผู้ท่ไี ด้รับวัคซีนขวดเดียวกัน
หรือ Lot number เดียวกับผู้ป่วย
ข. ติดตามและเฝ้าระวังอาการผู้ท่ไี ด้รับวัคซีน
ขวดเดียวกัน หรือ Lot number เดียวกับผู้ป่วย
จนครบ 4 สัปดาห์ หลังวันที่ได้รับวัคซีน
ค. ตรวจสอบผู้ได้รับวัคซีนต่างขวด แต่ Lot number
เดียวกับผู้ป่วย
ง. ตรวจสอบผู้ท่ไี ด้รับวัคซีนขวดเดียวกับผู้ป่วย

10.

ข้อใดส�ำคัญที่สุดในการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาการ AEFI

ก. ขอร้องผู้ปกครองว่าอย่าร้องเรียนเจ้าหน้าที่
หากเกิด AEFI ขึ้น จนกว่าจะพิสูจน์สาเหตุได้
ข. ให้เด็กอยู่ท่สี ถานบริการ เพื่อสังเกตอาการ
ผิดปกติ อย่างใกล้ชดิ 30 นาที หลังได้รับวัคซีน
ค. ถ้าเด็กมีไข้หลังได้วัคซีน ให้รบี พามา
โรงพยาบาลโดยด่วนทุกกรณี
ง. ถูกทุกข้อ
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หมวดเนื้อหาที่

อาการภายหลังได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

สาระสังเขป
แม้ว่าวัคซีนจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว ยังมีโอกาสในการก่อให้เกิดอาการ
ข้างเคียงภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค แต่สว่ นใหญ่อาการมักไม่รนุ แรงทีพ่ บบ่อยๆ คือ อาการเฉพาะที่
เช่น ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด อย่างไรก็ตาม บางรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงจนถึงขั้นท�ำให้เสียชีวิต
จะท�ำให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อการให้บริการวัคซีนต่อไป ผู้ปกครองอาจหวาดกลัวไม่มั่นใจที่จะน�ำบุตรหลาน
ไปรับบริการวัคซีนอีก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการอาจถูกฟ้องร้อง ทางกฎหมายได้ ท�ำให้ขาดขวัญก�ำลังใจ
ในการให้บริการ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะมีผลท�ำให้อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนลดลง
อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events Following Immunization หรือ AEFI)
หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และไม่จ�ำเป็นต้อง
มีสาเหตุจากการได้รับวัคซีน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สึกไม่สบาย หรือมีการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารพบความผิดปกติ หรือมีอาการแสดงของโรค อาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้ จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. อาการที่ไม่รุนแรง ได้แก่ อาการเฉพาะที่ เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อาการที่เกิดจากปฏิกิริยา
ต่อระบบต่างๆ เช่น มีไข้ ผื่น ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น
2. อาการที่รุนแรง เช่น ชัก เกล็ดเลือดต�่ำ Anaphylaxis เป็นต้น แต่พบได้น้อย
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สาเหตุของ AEFI จ�ำแนกได้เป็น 5 ประการ ได้แก่ 1) เกิดจากวัคซีน (Vaccine reactions) 2) ความผิดพลาด
ในการบริหารจัดการ (Programmatic error) 3) ความกังวลหรือความกลัวต่อการฉีดวัคซีน (Injection reactions)
4) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Coincidental events) และ5) ไม่ทราบสาเหตุ (Unknown)
อาการ AEFI ที่มีความส�ำคัญ จ�ำแนกได้เป็น 4 กลุ่มอาการ ได้แก่ อาการเฉพาะที่ เช่น ฝีบริเวณที่ฉีด
อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น อัมพาตเฉียบพลัน อาการแพ้ เช่น Anaphylactic shock อาการอื่นๆ เช่น
เกล็ดเลือดต�ำ่ ปวดข้อ เป็นต้น เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการจ�ำเป็นต้องทราบว่าวัคซีนชนิดใดอาจท�ำให้เกิดอาการผิดปกติ
อะไรบ้าง จึงจะสามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลผู้ที่มีอาการ
แพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) ซึง่ เป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มักเกิดภายหลังได้รบั วัคซีนประมาณ 10 นาที
ซึ่งหากให้การรักษาไม่ทัน อาจท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ในสถานบริการต้องเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการ
กู้ชีพ (Emergency set) ให้พร้อม สิ่งส�ำคัญคือการวินิจฉัยให้ได้ระหว่างการเป็นลม (Fainting) กับอาการแพ้
อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)
เพื่อให้การตรวจสอบสาเหตุของ AEFI เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้อง
เตรียมการต่างๆ ส�ำหรับให้บริการวัคซีน ดังนี้ 1) ก�ำหนดล�ำดับที่ของขวดวัคซีนก่อนให้บริการ 2) บันทึก
Lot number และล�ำดับที่ขวดวัคซีนในทะเบียน/ บัญชีผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3) เก็บขวดวัคซีน
ที่เปิดใช้แล้วในตู้เย็นหลังให้บริการ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน 4) หากพบผู้ป่วย AEFI จะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบ
งานระบาดวิทยาเพื่อรายงานผู้ป่วย และด�ำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง
เจ้าหน้าที่อาจต้องส่งวัคซีนชนิดที่สงสัยทั้งขวดที่เปิดใช้แล้วและยังไม่ได้เปิดใช้ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางห้อง
ปฏิบัติการต่อไป
ประเด็นส�ำคัญที่ช่วยในการติดตามผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครายอื่นว่ามีอาการ AEFI หรือไม่
คือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตนั้นได้รับวัคซีนกี่ชนิด อะไรบ้าง Lot number เท่าไร
แล้วตรวจสอบผู้ท่ไี ด้รับวัคซีนชนิดนั้นทั้งที่เป็นขวดเดียวกันและต่างขวดกับผู้ป่วย ซึ่งมี Lot number เดียวกัน โดย
ต้องติดตามผู้ท่ไี ด้รับวัคซีนดังกล่าวนี้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับวัคซีน หากพบอาการผิดปกติที่สงสัย
ว่าจะเป็น AEFI ให้รีบดูแลรักษาอย่างเหมาะสม พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาเพื่อการรายงานผู้ป่วยและ
สอบสวนหาสาเหตุด้วย
การสือ่ สารเกีย่ วกับอาการ AEFI การเฝ้าระวังอาการ และการดูแลผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้น เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
อย่างจริงจัง เนือ่ งจากการให้ข้อมูลข่าวสารทีผ่ ้ปู กครองควรรู้ทงั้ ก่อนและหลังให้บริการวัคซีน จะท�ำให้ผ้ปู กครอง
หรือผูร้ บั วัคซีนมีความเอาใจใส่ในการเฝ้าระวังอาการผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างใกล้ชดิ หลังได้รบั วัคซีน 30 นาที
และสังเกตความผิดปกติอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ กลับไปบ้านแล้ว นอกจากนี้ ผูป้ กครอง/ ผูไ้ ด้รบั วัคซีน จะลดความกังวล
ใจได้หากพบอาการข้างเคียงทั่วไป หรืออาการเฉพาะที่ เช่น ปวด บวม แดง ร้อน ซึ่งสามารถหายได้เอง

218

หมวดเนื้อหาที่ 7: อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

1. ความส�ำคัญของ AEFI
วัคซีนที่น�ำมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบัน แม้ว่าจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็ตาม เมื่อน�ำมาใช้กับประชาชนจ�ำนวนมาก
อาจมีบางรายเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนบางชนิดได้ แต่โอกาสพบน้อย และอาการ
ข้างเคียงที่พบมักไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ถ้าเด็กที่มารับบริการวัคซีนแล้วเกิดมีอาการผิดปกติขึ้นจะท�ำให้
ผู้ปกครองตกใจ ขวัญเสีย และอาจมีการร้องเรียน ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ หากข่าวสารการเกิดอาการ
ภายหลังการได้รับวัคซีนแพร่กระจายออกไปในชุมชน จะท�ำให้ประชาชนขาดความมั่นใจ และปฏิเสธการน�ำ
บุตรหลานมารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ถ้ายังไม่ได้มีการสอบสวนพิสูจน์ให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุจากวัคซีนจริงหรือไม่
ในระหว่างที่รอผลการสอบสวนนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่กล้าที่จะให้วัคซีนชนิดนั้น หรือปฏิเสธ
การให้บริการจนกว่าจะได้รับทราบผลอย่างชัดเจน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงต้องให้ความส�ำคัญกับอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หากพบต้องรีบจัดการดูแลรักษาอย่างดีท่ีสุดเพื่อบ�ำบัดอาการ
ผิดปกติให้หายโดยเร็ว และต้องมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ รวมทั้งการรายงาน
ตามระบบของกรมควบคุมโรคและส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการรับบริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อไป

2. ความหมายของอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events Following Immunization หรือ AEFI)
หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และไม่จ�ำเป็นต้องมี
สาเหตุจากการได้รับวัคซีน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สึกไม่สบาย หรือมีการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบัติการพบความผิดปกติ หรือมีอาการแสดงของโรค
อาการผิดปกติที่เกิดภายหลังได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง อาจมีอาการรุนแรงได้บ้าง แต่น้อยมาก
อาการที่พบหลังได้รับวัคซีน จ�ำแนกได้ ดังนี้

1. อาการที่ไม่รุนแรง (Mild, Common vaccine reactions)
§§ อาการเฉพาะที่ (Local reaction) เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด มักเกิดขึ้นภายใน 5 วัน
หลังได้รับวัคซีน ยกเว้นวัคซีน BCG จะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หรือมากกว่า
§§ อาการที่เกิดจากปฏิกิริยาต่อระบบต่างๆ (Systematic reaction) เช่น ไข้ มักเกิดขึ้นภายใน
1- 2 วัน หลังได้รับวัคซีน ยกเว้นวัคซีน M, MR, MMR จะเกิดขึ้นภายใน 5– 12 วัน ประมาณ
10% ของผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอาการไข้ หรือ Systemic reaction ยกเว้นวัคซีน DTP (Whole
cell) จะมีไข้ หรือ Systemic reaction ประมาณ 50% ของผู้ได้รับวัคซีน (ตารางที่ 7.1)
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ตารางที่ 7.1 ร้อยละของอาการที่ไม่รุนแรง จ�ำแนกตามชนิดของวัคซีน
วัคซีน
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อาการเฉพาะที่
(ปวด บวม แดง)

อาการจากปฏิกิริยา
ต่อระบบต่างๆ

ไข้

BCG

90-95%

-

-

HB

ผู้ใหญ่เกิดได้ถงึ 30%
เด็กเกิดได้ถงึ 5%

1–6%

-

DTwP

อาจสูงถึง 50%

40-75%

ง่วงซึม 33-62%, เบื่ออาหาร
20-35%, อาเจียน 6-13%

OPV

ไม่มี

<1%

อุจจาระร่วง ปวดศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ <1%

IPV

3-11%

-

Induration tenderness 14–29%

M/ MR/ MMR

10%

5-15%

ผื่น 5%

JE (Inactivated
Vero cell-derived)

10–40%

20%

ผื่น 24%
Gastrointestinal disorders 16%

JE (Live attenuated
SA-14-14-2)

40–44%

45–53%

Vomiting, Abnormal crying,
Drowsiness, Appetite loss and
irritability 45–53%

HPV (Bivalent)

78% (ปวด)
26% (บวม)
30% (แดง)

3%

Fatigue 33%
Headache 30%
Myalgia 28%
Itching 9%
Arthalgia 10%
Gastrointestinal symptoms 13%
Rash 1%
Urticaria 0.46%

HPV (Quadrivalent)

83% (Injection site
reaction)
25% (Erythema and
swelling)

-

Pyrexia 13%
Urticaria 3%
Headache 26%
Myalgia 2%
Arthalgia 1%
Gastrointestinal disorders 17%

T/ dT

10% *

10%

25%
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วัคซีน

อาการเฉพาะที่
(ปวด บวม แดง)

อาการจากปฏิกิริยา
ต่อระบบต่างๆ

ไข้

Flu

10–64%

12%
(อายุ 1–5 ปี)
5%
(อายุ 6–15 ปี)

-

Hib

5–15%

2–10%

-

DTP-HB-Hib

พบได้เช่นเดียวกับ
DTP, HB, Hib

พบได้เช่น
เดียวกับ DTP,
HB, Hib

-

ข้อควรรู:้ * อัตราการเกิดอาการเฉพาะทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เป็น 50 - 85% ในเข็มกระตุ้นของวัคซีน Tetanus/ dT
2. อาการที่รุนแรง (More serious, Rare vaccine reactions) พบได้น้อย อาการที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็น
อาการทีไ่ ม่มผี ลในระยะยาว เช่น อาการชัก, เกล็ดเลือดต�ำ่ (Thrombocytopenia), อาการหน้ามืด/เป็นลม (Hypotonic
hyporesponsive episodes), กรีดร้องนาน (Persistent screaming) เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 7.2

ตารางที่ 7.2 อัตราการเกิดอาการที่รุนแรงต่อล้านโด๊ส จ�ำแนกตามชนิดของวัคซีน
วัคซีน

ระยะเวลา อัตราการเกิดอาการ
ที่เกิดอาการ
ต่อ 1 ล้านโด๊ส

อาการ

BCG

ต่อมน�้ำเหลืองอักเสบเป็นหนอง
กระดูกอักเสบ (BCG Osteitis)
BCG แพร่กระจาย
(Disseminated BCG-infection)

2–6 เดือน
1–12 เดือน
1–12 เดือน

100–1,000
1–700
2

HB

Anaphylaxis
Guillain-Barre syndrome

0–1 ชั่วโมง
1-6 สัปดาห์

1–2
5

M/ MMR/ MR

Febrile Seizures
Thrombocytopaenia (Low platelets)
Anaphylactoid (Severe allergic reaction)
Anaphylaxis
Encephalitis/ Encephalopathy

5–12 วัน
15–35 วัน
0–2 ชั่วโมง
0–1 ชั่วโมง
6–15 วัน

333
33
~10
1-150
0.5

OPV

Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis
(VAPP)
Aseptic meningitis/ encephalitis

4–30 วัน

1.4-3.44
(Case report only)
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วัคซีน
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อาการ

Tetanus

Brachial Neuritis
Anaphylaxis
Sterile abscess

dT

คล้ายปฏิกิริยาของ Tetanus vaccine

DTwP

ระยะเวลา อัตราการเกิดอาการ
ที่เกิดอาการ
ต่อ 1 ล้านโด๊ส
2–18 วัน
0–1 ชั่วโมง
1-6 สัปดาห์

5–10
1–6
6-10

Persistent (>3 hours) inconsolable
screaming

0–24 ชั่วโมง

1,000–60,000

Seizures

0-3 วัน

60

Hypotonic Hyporesponsive Episode (HHE)

0-24 ชั่วโมง

570-2,500

Anaphylaxis

0–1 ชั่วโมง

1.3

Encephalopathy (ความเสีย่ งต�ำ่ มาก หรือไม่พบ)

0–2 วัน

0.3-5.3

Rota

Intussusception (ล�ำไส้กลืนกัน)

1-7 วัน

10–20 (ส�ำหรับโด๊สแรก)

HPV
(Quadrivalent)

- Severe-injection site erythema and/or
swelling > 2 inches in size and pain severe
- Anaphylaxis

1-5 วัน

57,000

0–1 ชั่วโมง

1.7–2.6

Flu

Anaphylaxis
Guillain-Barré syndrome
Oculo-respiratory syndrome (events of
moderate severity)

0–1 ชั่วโมง
1-6 สัปดาห์
0-48 ชั่วโมง

0.7
1–2
76

JE (Inactivated - Acute disseminated encephalomyelitis
Vero cell-derived) (ADEM)
- Neurological events: Encephalitis,
Encephalopathy, Convulsions, Peripheral
neuropathy, Transverse myelitis and
aseptic meningitis

0-30 วัน
0-30 วัน

1–20
1

DTP-HB-Hib

0-24 ชั่วโมง

80

Febrile convulsion
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ข้อควรรู้:
1. ร้อยละ 90 ของผู้ที่มารับวัคซีน Measles/ MMR/ MR ในโด๊สที่ 2 จะไม่เกิดอาการ Febrile seizure,
Thrombocytopenia (Low platelets) and encephalopathy ยกเว้นอาการ Anaphylaxis อาจเกิดขึ้นได้
เด็กอายุมากกว่า 6 ปี มักจะไม่เกิดอาการ Febrile seizure
2. อาการชักหลังได้รบั วัคซีน DTP นัน้ ส่วนใหญ่จะมีไข้รว่ มด้วย และอัตราการเกิดอาการจะขึน้ กับประวัติ
ของผู้ป่วย ประวัตคิ รอบครัว และอายุ (ในเด็กอายุต�่ำกว่า 4 เดือน ความเสี่ยงจะต�่ำกว่าเด็กโต)
3. การได้รับวัคซีน OPV ในโด๊สแรก จะมีความเสี่ยงในการเกิด VAPP (1 ต่อ 1.4-3.4 ล้านโด๊ส) สูงกว่าใน
โด๊สถัดไป (1 ต่อ 5.9 ล้านโด๊ส) และพบเพียง 1 ต่อ 6.7 ล้านโด๊ส ในผู้สัมผัสกับเด็กที่รับวัคซีน
Adverse event following immunization (AEFI): This is defined as any untoward medical
occurrence which follows immunization and which does not necessarily have a causal relationship with
the use of the vaccine. The adverse event may be any unfavourable or unintended sign, an abnormal
laboratory finding, a symptom or a disease. (WHO)

3. สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
อาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค อาจเกิดขึน้ ได้จากสาเหตุตา่ งๆ จ�ำแนกได้เป็น 5 ประการ
ได้แก่ เกิดจากวัคซีน (Vaccine reactions) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Programmatic error) ความกังวล
หรือความกลัวต่อการฉีดวัคซีน (Injection reactions) เกิดขึน้ โดยบังเอิญ (Coincidental events) และไม่ทราบสาเหตุ
(Unknown) ดังสรุปสาระส�ำคัญ ต่อไปนี้

1. สาเหตุเนื่องจากวัคซีน (Vaccine reactions)

เมื่อร่างกายได้รับวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (Immune system) จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
วัคซีนนัน้ ท�ำให้เกิดอาการเฉพาะที่ เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หรือ Systemic reaction เช่น มีไข้
แต่อาจจะมีอาการมากน้อยแล้วแต่บุคคล นอกจากนี้ บางคนอาจมีอาการแพ้สารที่เป็นส่วนประกอบ
ของวัคซีนหรือสารทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตวัคซีน ไม่วา่ จะเป็นตัวเชือ้ (Antigen) ยาปฏิชวี นะ (Antibiotic)
สารเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีน (Adjuvant) สารกันเสีย (Preservative) หรือเนื้อเยื่อที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตวัคซีน เช่น มีอาการภูมแิ พ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เตรียมจากไข่

2. สาเหตุเนื่องจากการบริหารจัดการ (Programmatic error)

เกิดจากการเก็บ การขนส่ง และการฉีดวัคซีน อาจจะเกิดอาการผิดปกติเพียงรายเดียว หรือเป็นกลุ่ม
(Cluster) และพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริการวัคซีน หรือให้วคั ซีนขวดเดียวกันซึง่ มีการปนเปือ้ นของ
เชือ้ โรค หรือความผิดพลาดอาจเกิดจากวัคซีนหลายขวดซึง่ มีความบกพร่องของระบบลูกโซ่ความเย็น
ในการจัดเก็บหรือขนส่ง ความผิดพลาดด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่พบได้ แสดงในตารางที่ 7.3
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ตารางที่ 7.3 ความผิดพลาดด้านการบริหารจัดการ และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ความผิดพลาดด้านการบริหารจัดการ

อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

การฉีดที่ไม่สะอาด
 น�ำเข็มและกระบอกฉีดแบบใช้ครั้งเดียว กลับมา
ใช้อีก
 ใช้เข็มและกระบอกฉีดปนเปื้อนเชื้อ
 วัคซีนหรือตัวท�ำละลายวัคซีนปนเปื้อนเชื้อ
 ใช้วัคซีนที่ผสมตัวท�ำละลายแล้ว และทิ้งไว้เกิน
ก�ำหนดเวลา

เกิดการติดเชื้อ เช่น เกิดฝี หรือเนื้อเยื่ออักเสบ
Cellulitis) ในต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน, โลหิตเป็นพิษ,
Toxic shock syndrome และติดเชื้อที่ถ่ายทอดทาง
กระแสเลือด เช่น ตับอักเสบบีและซี, HIV

การเตรียมวัคซีนผิดวิธี
 ผสมวัคซีนกับตัวท�ำละลายไม่ดีพอ/ ไม่ถูกต้อง
 ใช้ยาแทนวัคซีนหรือตัวท�ำละลาย
การฉีดวัคซีนผิดต�ำแหน่ง
 ฉีด BCG ใต้ผิวหนัง
 ฉีด DTP/ dT/ TT ตื้นเกินไป
 ฉีดที่สะโพก

เกิดฝีในต�ำแหน่งที่ฉีด
อาการจะเกิดตามชนิดของยาที่น�ำมาใช้แทน
เกิดอาการเฉพาะที่หรือเกิดฝีจากเชื้อ BCG
ในต�ำแหน่งที่ฉีด เกิดอาการเฉพาะที่หรือ Sterile
abscess จาก DTP/ dT/ TT
เกิดการท�ำลาย Sciatic nerve

การขนส่งและการเก็บวัคซีนไม่ถูกต้อง

เกิดอาการเฉพาะที่จากการใช้วัคซีนแช่แข็ง

การฉีดวัคซีนในรายที่มีข้อห้ามการฉีดวัคซีน

เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ที่รุนแรง

3. สาเหตุเนือ่ งจากความกังวลหรือความกลัวต่อการฉีดวัคซีน (Injection reactions)

เกิดขึ้นเนื่องจากการกลัวเข็ม กลัวเจ็บ มีความวิตกกังวลต่างๆ และคิดไปก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การฉีดวัคซีน ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับสารในวัคซีน ปฏิกิริยาที่พบได้มีดังนี้
§§ Fainting เป็นลม (Vasovagal syndrome) พบบ่อยทีส่ ดุ ต้องแยกจาก Anaphylaxis และ HHE
ส่วนใหญ่จะพบในเด็กโต > 5 ปี และผู้ใหญ่ ต้องระวังอันตรายจากการล้ม
§§ Hyperventilation เนือ่ งจากสภาวะเครียด หรือกังวลใจเกีย่ วกับการฉีดวัคซีน อาจน�ำไปสู่
อาการ/ อาการแสดงต่างๆ เช่น รู้สึกตัวเบาๆ มึน งง วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม รู้สึกคัน
(Tingling) รอบๆ ปากและปลายมือ ชาตามแขนขาปลายมือปลายเท้า ในเด็กทีอ่ ายุน้อยอาจ
จะมีอาการอื่นๆ เช่น อาเจียน กลั้นหายใจ หรือร้องไห้เพื่อหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน
§§ Breath-holding มีการกลัน้ หายใจ ซึง่ อาจจะท�ำให้ไม่รสู้ กึ ตัว หรือมีอาการเกร็ง / กระตุก
ระยะสั้นๆ ได้
§§ Mass hysteria อาจเกิดได้ในการให้วคั ซีนแบบรณรงค์ ถ้ามีการเห็นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ กับ
คนที่ได้รับวัคซีนก่อน เช่น เป็นลม ชัก พร้อมกันหลายคน
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4. สาเหตุจากได้รบั วัคซีนพร้อมกับการเกิดเหตุการณ์รว่ มอืน่ โดยบังเอิญ (Coincidental
events)
เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีสาเหตุจากวัคซีน แต่บังเอิญได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่ก�ำลังจะมีอาการและอาการ
แสดงจากสาเหตุอนื่ ซึง่ เป็นเพียงเหตุการณ์รว่ มโดยมิได้มคี วามเกีย่ วข้องกับการได้รบั วัคซีน ตัวอย่างเช่น
ใน พ.ศ. 2539 หลังจากการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ (National Immunization Days) ในประเทศหนึ่ง
พบว่ามีรายงานผู้ป่วยอัมพาตหลังจากได้รบั วัคซีน OPV เมือ่ มีการตรวจพิสจู น์ทางห้องปฏิบตั กิ ารแล้ว
พบ Wild polio virus ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยคนนี้มีการติดเชื้อ Wild polio virus มาก่อนที่จะได้รับวัคซีน
OPV จึงสรุปได้ว่าการเกิดอัมพาตในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากวัคซีน แต่เป็นเหตุการณ์ร่วมโดยบังเอิญ
(Coincidental event)

5. เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Unknown)

ผลการสอบสวนพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในทุกด้านแล้ว ไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดได้

4. อาการผิดปกติที่ส�ำคัญภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
อาการและอาการแสดงภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่พบได้ และมีความส�ำคัญ จ�ำแนก
ได้เป็น 4 กลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้

1. อาการเฉพาะที่ (Local adverse events) ได้แก่
1.1 ฝีบริเวณทีฉ่ ดี (Injection–site abscess) เกิดจากการฉีดวัคซีนได้ทกุ ชนิด มักเกิดอาการภายใน
5 วัน แบ่งเป็น
§§ ฝีมเี ชือ้ (Bacterial abscess) มีลกั ษณะเป็นรอยนูน หรือเป็นก้อน ในต�ำแหน่งทีฉ่ ดี วัคซีน
ตรงกลางจะนุ่ม เหมือนมีของเหลวอยู่ภายใน บริเวณรอบๆ จะบวมแดง ร้อน มักมีไข้
และต่อมน�้ำเหลืองโต เจาะได้หนอง ย้อมสีแกรม หรือเพาะเชื้อพบแบคทีเรีย
§§ ฝีไร้เชื้อ (Sterile abscess) เป็นรอยนูน หรือก้อนเป็นไตแข็งใต้ผิวหนังในต�ำแหน่ง
ที่ฉีด ไม่มไี ข้ เจาะไม่ได้หนอง
1.2 อาการเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง (Severe local reaction) มีอาการแดง หรือบวมรอบๆ
ต�ำแหน่งที่ฉีด ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้ บวมลามไปถึงข้อที่อยู่ใกล้ที่สุด
หรือ ปวด บวม แดง นานเกิน 3 วัน หรือจ�ำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
2. อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Adverse Events)
2.1 อาการอัมพาตอย่างเฉียบพลัน (Acute paralysis)
§§ Vaccine–Associated Paralytic Poliomyelitis (VAPP)
§§ Guillain–Barre Syndrome (GBS)
2.2 อาการทางสมอง (Encephalopathy)
2.3 สมองอักเสบ (Encephalitis)
2.4 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
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2.5
2.6

อาการชัก (Seizure)
§§ อาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย (Febrile seizures)
§§ อาการชักที่ไม่มไี ข้ร่วมด้วย (Afebrile seizures)
เส้นประสาท Brachial อักเสบ (Brachial neuritis)

3. อาการอื่นๆ (Other adverse events)
3.1
ไข้ (Fever)
3.2 อาการหน้ามืด/ เป็นลม (Hypotensive-Hyporesponsive Episode: Shock Collapse)
3.3 กรีดร้องนาน (Persistent Screaming)
3.4 อาการปวดข้อ (Arthralgia)
3.5 กระดูกและ/หรือเนื้อเยื่อในกระดูกอักเสบ (Osteitis/ Osteomyelitis)
3.6 Disseminated BCG-itis
3.7 เกล็ดเลือดต�่ำ (Thrombocytopenia)
3.8		 ต่อมน�ำ้ เหลืองอักเสบ (Lymphadenitis; includes suppurative lymphadenitis)
3.9		 โลหิตเป็นพิษ (Sepsis)
3.10 Toxic–Shock Syndrome
4. อาการแพ้ (Acute hypersensitivity reaction)
4.1		 อาการแพ้ (Allergic reaction)
4.2		 Anaphylactoid Reaction (Acute hypersensitivity reaction)
4.3		 Anaphylactic Shock (Anaphylaxis)
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5. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)
ปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มักเกิดหลังได้รับวัคซีนประมาณ 10 นาที
เพือ่ ความปลอดภัยและเป็นการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง ต้องรอดูอาการอย่างน้อย 30 นาที
หลังฉีดวัคซีนแล้ว ในการให้บริการวัคซีนจะต้องเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการกู้ชีพ (Emergency set)
ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันที อย่างไรก็ตาม จะต้องวินิจฉัยแยกจากอาการเป็นลมให้ ได้
เนื่องจากการให้ Adrenaline เป็นข้อห้ามส�ำหรับคนที่เป็นลม จะท�ำให้เป็นอันตรายได้

ตารางที่ 7.4 ความแตกต่างระหว่าง Anaphylaxis กับ Fainting
ประเด็น
ความแตกต่าง

อาการแพ้อย่างรุนแรง
Anaphylaxis

เป็นลม (Fainting,
Vasovagal syndrome)

เวลาที่เริ่มมีอาการ
(Onset)

ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว 5-30 นาที

ทันทีที่ฉีด หรือภายหลังได้รับวัคซีน
2-3 นาที

ผิวหนัง

มีผื่นลมพิษ แดงนูน คัน หน้าตาบวม
Angioedema มีผื่นทั่วตัว

ซีด มีเหงื่อ เย็น ชื้น

ระบบหายใจ

หายใจเสียงดังเนื่องจากทางเดินหายใจ
มีการอุดกั้น (Wheeze หรือ Stridor)

หายใจปกติ หรือหายใจลึกๆ

ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด

ชีพจรเร็ว มีความดันโลหิตต�่ำ

ชีพจรช้า มีความดันโลหิตต�่ำ

ระบบทางเดินอาหาร

ปวดท้อง

คลื่นไส้ อาเจียน

ระบบประสาท

ไม่รู้สึกตัว นอนราบแล้วอาการไม่ดขี ึ้น

ไม่รู้สึกตัวระยะสัน้ ๆ ให้นอนราบแล้ว
อาการ ดีขึ้นภายในไม่กี่นาที

โดยสรุป อาการแสดงที่ส�ำคัญและน�ำสู่ Anaphylaxis ได้แก่
§§ คันที่ผิวหนัง มีผื่นและบวมรอบๆ ต�ำแหน่งที่ฉีด เวียนศีรษะ มึน รู้สึกร้อนผ่าวทั่วตัว
§§ บวมตามส่วนต่างๆ เช่น ปาก หน้า ผิวหนังแดง คัน คัดจมูก จาม น�้ำตาไหล
§§ เสียงแหบ คลื่นไส้ อาเจียน
§§ บวมในล�ำคอ หายใจตื้น (Shortness of breath, SOB) ปวดท้อง
§§ หายใจมีเสียงวี๊ด (Wheezing) เสียงดัง (Stridor) หายใจล�ำบาก
§§ ความดันโลหิตต�่ำในระยะหลัง ชีพจรเบาเร็วและอาจเต้นผิดปกติ มีภาวะช็อก (Shock) ไม่รู้สึกตัว
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หากผู้ได้รับวัคซีนมีอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ให้นอนราบ ดูแลเรื่องทางเดินหายใจ (Clear airway) และให้ออกซิเจน
ตรวจการหายใจ วัดความดันโลหิต ชีพจร ถ้า Carotid pulse แรงและช้า ไม่ใช่ Anaphylaxis
หากประเมินสัญญาณชีพแล้ว พบว่าผู้ป่วยช็อก ให้เริ่มท�ำ CPR
ให้ Adrenaline 1:1000 ขนาด 0.01 mg/ kg (สูงสุด 0.5 mg) ฉีดเข้ากล้าม

กรณีที่ไม่ทราบน�้ำหนัก ประมาณขนาดยาตามอายุ ดังนี้
อายุ (ปี)

Adrenaline 1:1000 (ml)

การเตรียมยา

<2

0.0625 (1/16)

ผสมยา: น�้ำกลั่น หรือ Saline solution = 1:7 แล้วฉีด 0.5 ml

2-5

0.125 (1/8)

ผสมยา: น�ำ้ กลัน่ หรือ Saline solution = 1:3 แล้วฉีด 0.5 ml

6-11

0.25 (1/4)

ผสมยา: น�้ำกลั่น หรือ Saline solution = 1:1 แล้วฉีด 0.5 ml

> 11

0.5 (1/2)

ปริมาณครึ่ง Ampule

5. ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวหลังได้ Adrenaline ให้นอนหัวต�่ำกว่าเท้า และดูแลให้ร่างกายอบอุ่น
6. รีบส่งต่อผู้ป่วยหลังให้ Adrenaline ครั้งแรก หากไม่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
7. หลังให้ Adrenaline แล้ว ผูป้ ว่ ยยังไม่ดขี นึ้ ภายใน 10-20 นาที ให้ฉดี ซ�ำ้ ขนาดเดิมได้อกี ไม่เกิน 3 ครัง้
หากมีความจ�ำเป็นต้องให้ Adrenaline ต่ออย่างเร็วที่สุด สามารถฉีดโด๊สต่อไปได้ภายใน 5 นาที
นับจากโด๊สที่แล้ว
8. ตรวจร่างกายและบันทึกสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติ
9. หากผู้ป่วยมีอาการดีขนึ้ และอาการคงที่ ให้ยาต้านฮิสตามีนชนิดกิน และยาในกลุ่ม Corticosteroids
เช่น Prednisolone ขนาด 1.5-2.0 mg/kg/day (โด๊สสูงสุดประมาณวันละ 60 mg) ประมาณ
24-48 ชั่วโมง
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6. การเตรียมการให้บริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรคน้อย แต่เมื่อพบผู้ป่วยเกิดขึ้นเพียง
1 ราย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวัคซีนและทีมงานเฝ้าระวังอาการ AEFI จะต้องร่วมกันด�ำเนินการเพื่อตรวจสอบการ
ได้รับวัคซีนจากขวดเดียวกันหรือต่างขวดแต่มี Lot number เดียวกันกับผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการพิจารณาว่า
สาเหตุของ AEFI นั้น เกิดจากวัคซีนหรือไม่ เครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเดียวกัน
ทัง้ ต่างขวดและขวดเดียวกับผูป้ ว่ ยคือ ทะเบียน/ บัญชีผรู้ บั บริการงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค ทีส่ ำ� คัญคือเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการจะต้องบันทึก Lot number ของวัคซีนที่ใช้กับผู้รับบริการทุกราย โดยทั่วไปควรด�ำเนินการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเกิดอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังต่อไปนี้

6.1 การก�ำหนดล�ำดับทีข่ วดวัคซีนชนิดบรรจุหลายโด๊ส (Multi-dose vaccine vials)
		 สถานบริการบางแห่งอาจใช้วคั ซีนชนิดบรรจุหลายโด๊สมากกว่า 1 ขวด ซึง่ แต่ละขวดอาจมี Lot number
เดียวกัน การบันทึกเฉพาะ Lot number วัคซีนที่เปิดใช้ก�ำกับผู้รับบริการทุกราย จะไม่สามารถระบุ
ได้ว่าวัคซีนขวดใดที่ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตได้รับ รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าผู้รับบริการคนใด ได้รับ
วัคซีนจากขวดเดียวกันหรือต่างขวดกัน ดังนั้นการก�ำหนดล�ำดับที่ขวดวัคซีนไว้ก่อนการให้บริการ
แล้วบันทึกในทะเบียน/บัญชีผู้รับบริการก�ำกับทุกราย จะท�ำให้ได้รายละเอียดในการสอบสวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท�ำให้สามารถสรุปผลถึงสาเหตุของการเกิดอาการ AEFI ได้อย่างชัดเจน
		 เพื่อให้ง่ายและสะดวกในเชิงปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องก�ำหนดล�ำดับที่ขวดวัคซีน โดยเรียง
ตามวันหมดอายุ แล้วระบุหมายเลข 1, 2, 3, ... ตามล�ำดับ เขียนก�ำกับไว้ที่ขวด เวลาให้บริการ
ขอให้หยิบใช้ขวดวัคซีนเรียงตามหมายเลขจากน้อยไปมาก การก�ำกับล�ำดับที่ขวดวัคซีนนี้จะช่วย
ให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการบันทึก Lot number ของผู้รับบริการแต่ละรายด้วย ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
		 รพ.สต.เพิ่มพูน มีวัคซีน DTP-HB-Hib ที่จะให้บริการ จ�ำนวน 3 ขวด ดังนี้ Lot number 5301/2
หมดอายุ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 2 ขวด และ Lot number 5302/1 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน 1 ขวด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องลงหมายเลขก�ำกับล�ำดับที่ขวดวัคซีน ดังภาพที่ 7.1

ภาพที่ 7.1 การลงหมายเลขก�ำกับล�ำดับที่ขวดวัคซีน
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6.2 การบันทึก Lot number และล�ำดับที่ขวดวัคซีน
		 ก่อนให้บริการ เจ้าหน้าที่ต้องเขียนหมายเลขก�ำกับขวดวัคซีนที่จะเปิดใช้ให้เรียบร้อย และจดบันทึก
หมายเลข Lot number และเลขที่ขวดวัคซีนแต่ละชนิดที่จะใช้ในทะเบียน/ บัญชีผู้รับบริการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แบบ รบ.1 ก 01/3) เช่น DTP-HB: Lot 5301/2 ขวดที่ 1-2, DTP-HB-Hib:
Lot 5302/1 ขวดที่ 3, OPV: Lot 6636 ขวดที่ 1-2, LAJE: Lot 9423 ขวดที่ 1-2 โดยอาจเขียน
แสดงไว้ในพื้นที่ว่างเหนือตารางของแบบ รบ.1 ก 01/3 ดังกล่าว
		 ขณะให้บริการ เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกหมายเลขขวดวัคซีนที่ให้บริการในแต่ละรายทันที เพื่อป้องกัน
การสับสน ผิดพลาด ดังตัวอย่างในตารางที่ 7.5 ซึ่งการแสดงบันทึกขวดวัคซีนในตารางนี้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของแบบรายงาน รบ.1 ก 01/3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ยกยอดมา

9

ใหม่ เก่า

ล�ำดับ วันที่ เลขเฉพาะที่

2 ด.
4 ด.
6 ด.
4 ด.
1 ปี
2 ด.
1 ปี 1 ด.
6 ด.
1 ปี 3 ด.
2 ด.
2 ปี 6 ด.
1 ปี 2 ด.

ด.ช.ใจกล้า ท้าสมุทร
ด.ญ.ลูกพ่อ รักมารดา
ด.ช.มัธยม ชมดาว
ด.ญ.อรุณี มีทรัพย์มาก
ด.ช.จ้อน รุ่งเรือง
ด.ญ.สายหยุด หอมฟุ้ง
ด.ช.ไทเกอร์ ทองรูปพรรณ
ด.ช.ไพศาล สาลีรักษ์
ด.ญ.อัญมณี ศรีสว่าง
ด.ช. ธงชัย ใกล้เที่ยง
ด.ญ. มะลิ ขาวสะอาด

อายุ (ปี)

ด.ญ.เหรียญวัน นกแก้ว

ชื่อ-สกุล

รบ.1 ก 01/3

12 ม.3 ต.มีสุข
9 ม.1 ต.มีสุข
4 ม.1 ต.มีสุข
10 ม.3 ต.มีสุข
6 ม.2 ต.มีสุข
27 ม.2 ต.มีสุข
18 ม.1 ต.มีสุข
29 ม.2 ต.มีสุข
11 ม.2 ต.มีสุข
33 ม. 3 ต.มีสุข
51 ม. 3 ต.มีสุข

1 ม.2 ต.มีสุข

ที่อยู่

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

ตับอักเสบบี
ดีทีพี-ตับอักเสบบี-ฮิบ
โอพีวี
เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ เข็มที่ กระตุ้น
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ครั้งที่ 1

ทะเบียนผู้รับบริการอนามัยเด็กและสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
ชื่อสถานบริการ รพ.สต. เพิ่มพูน ประจ�ำเดือน มีนาคม พ.ศ 2561

DTP-HB-Hib lot 5301/2 ขวดที่ 1-2
OPV lot 6636 ขวดที่ 1									
LAJE lot 9423 ขวดที่ 1-2

ตารางที่ 7.5 ผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ�ำแนกตามชนิดวัคซีน และหมายเลขขวดวัคซีน

กระตุ้น
ครั้งที่ 2

2

1

1

1

1

เจอี
เข็มที่ เข็มที่
1
2

6.3 การเก็บวัคซีนส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
		 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวัคซีนควรเก็บขวดวัคซีนทุกชนิดที่เปิดใช้แล้วไว้ในตู้เย็นหลังให้บริการไว้
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็นที่ได้มาตรฐาน (อุณหภูมิ +2 ถึง +8OC) และ
อยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อ เพื่อสามารถน�ำวัคซีนส่งตรวจเมื่อเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง

6.4 การเฝ้าระวังและสอบสวนอาการ AEFI
		 แม้วา่ วัคซีนทีน่ ำ� มาใช้จะได้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยแล้วก็ตาม แต่ยงั มีโอกาส ทีจ่ ะเกิด
อาการผิดปกติภายหลังการได้รับวัคซีนด้วยสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจึงต้องท�ำการ
เฝ้าระวังโดยสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนเป็นเวลานาน 30 นาที เพื่อค้นหา
ผู้ป่วย AEFI ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม จึงจะสามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
		 ผู้ได้รับวัคซีนอาจมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการผิดปกติ
ภายใน 1 สัปดาห์ แต่ในวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) อาจเกิดอาการผิดปกติภายใน
2-3 เดือน หรือนานถึง 1 ปี ดังนัน้ ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีพ่ บผู้ป่วยและให้การรักษา
จะต้องให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
		 สิ่งส�ำคัญคือการรายงานผู้ป่วย AEFI ตามนิยามการรายงานผู้ป่วย AEFI ของส�ำนักระบาดวิทยา คือ
ผู้ที่มีอาการ หรือมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งสุดท้าย
ภายใน 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันให้วัคซีน โดยมีอาการต่างๆ ได้แก่

1. เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุท่ชี ัดเจน
2. อาการทางระบบประสาททุกชนิด (Neurological syndrome) เช่น ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น
3. อาการแพ้รุนแรง เช่น Anaphylaxis หรืออาการแพ้รุนแรงอื่นๆ
4. อาการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
5. อาการไข้สูงและบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดมากกว่า 3 วัน
6. ผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
7. ภาวะหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาการ
หรือความผิดปกติ
7.1 อาการทีไ่ ม่รนุ แรง เช่น ผืน่ ฝีบริเวณทีฉ่ ดี วัคซีน ไข้ตงั้ แต่ 38.5 oC กรีดร้องนาน เป็นต้น
7.2 พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Cluster)
		 หากพบผู้ป่วย AEFI ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
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แจ้งผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของสถานบริการที่พบผู้ป่วย: เพื่อรายงานผู้ป่วย AEFI
ด้วยแบบรายงาน 506 หลังจากนั้นทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จะท�ำการ
สอบสวนเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง นับจากพบผู้ป่วย บันทึกข้อมูลในแบบสรุปข้อมูลผู้ป่วย
เฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI 1) ในกรณีที่ผู้ป่วย AEFI
เสียชีวติ รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล พบผู้ป่วยเป็นกลุ่ม (Cluster) และประชาชนมีความเชือ่ ว่า
น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน ทีม SRRT จะต้องสอบสวนเพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลลงในแบบ
สอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI 2)
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2.

การเก็บวัคซีนส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ: เมื่อมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง เจ้าหน้าที่จะต้อง
ส่งวัคซีนตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพร่วมด้วย ซึง่ ควรพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป สามารถปรึกษา
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน หรือ ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในการพิจารณาส่งวัคซีน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และการเก็บวัคซีนส่งตรวจนั้นต้องส่งตรวจทั้งวัคซีนขวดที่ยังไม่ได้
เปิดใช้และขวดเปิดใช้แล้ว

3.

การพิสูจน์ศพ: กรณีเสียชีวิตทุกราย ควรประสานขออนุญาตผู้ปกครองหรือญาติให้มี
การผ่ า พิ สู จ น์ ศ พ เพื่อ หาสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต หากไม่ อ นุ ญ าต ควรพิ จ ารณาตรวจศพ
โดยการเอกซเรย์ และเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น เลือด น�้ำไขสันหลัง
น�้ำในช่องปอด เนื้อเยื่อ เป็นต้น

4.

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติของผู้ป่วย AEFI
ชุมชน สื่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวัคซีน ทั้งนี้ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
ตามล�ำดับชั้นด้วย เพื่อร่วมกันจัดการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้อง หรือข่าวลือ

ในการด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันและควบคุมอาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของประเทศไทยนัน้
มีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในแผนผังการด�ำเนินงานในภาพที่ 7.2 และ 7.3 ทั้งนี้ ประเทศมี
คณะกรรมการ AEFI ดังแสดงในภาพที่ 7.4 ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ก�ำหนดโดยองค์การอนามัยโลก
เนือ่ งจากอาการผิดปกติภายหลังการได้รบั วัคซีนนัน้ ต้องมีระบบในการติดตาม เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ เพือ่ สร้าง
ความปลอดภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ได้รับบริการวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
สรุปผลว่าอาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้ นัน้ มีสาเหตุจากวัคซีนหรือไม่ จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และพิสจู น์หลักฐาน
อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการประชุมพิจารณาผล
หลังจากได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาเรียบร้อยแล้ว ระบบดังกล่าวนี้เป็นการสร้าง
ความมั่นใจต่อผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ถึงความปลอดภัยภายหลังได้รับบริการวัคซีน รวมถึง
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตวัคซีนและผู้ให้บริการ

ภาพที่ 7.2 แผนผังการรายงานผู้ป่วย AEFI
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ภาพที่ 7.3 แผนผังการด�ำเนินการส่วนกลางในการรายงานผู้ป่วย AEFI

ภาพที่ 7.4 คณะกรรมการ AEFI
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7. การตรวจสอบการได้รับวัคซีนร่วมขวดและร่วม Lot number เดียวกับ
ผู้ป่วย AEFI
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและทีมงาน ณ สถานบริการที่เกิดเหตุการณ์ ควรด�ำเนินการตรวจสอบ และติดตาม
ผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้
1. ตรวจสอบจากทะเบียน/ บัญชีผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานบริการ ว่าผู้ป่วยหรือ
ผู้เสียชีวิตได้รับวัคซีนกี่ชนิด อะไรบ้าง และ Lot number เท่าไร
2. ตรวจสอบว่ามีผู้ใดบ้างที่ได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันและขวดเดียวกันกับที่ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตได้รับ
หากผูป้ ว่ ยหรือผูเ้ สียชีวติ ได้รบั วัคซีนมากกว่า 1 ชนิด ต้องตรวจสอบรายชือ่ กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั วัคซีน
ทุกชนิดที่ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตได้รับ
3. ตรวจสอบว่ามีผู้ใดบ้างที่ได้รับวัคซีนต่างขวด แต่ Lot number เดียวกันกับที่ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
ได้รับ
4. ติดตามอาการผู้ได้รับวัคซีนขวดเดียวกัน หรือ Lot number เดียวกันกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตโดยเร็ว
และเฝ้าระวังต่อจนครบ 4 สัปดาห์ หลังจากวันที่ได้รับวัคซีน หากพบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ
ให้รบี พามาพบแพทย์เพือ่ ให้การรักษาทีเ่ หมาะสม พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าทีร่ ะบาดวิทยาในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
เพื่อท�ำการสอบสวนทางระบาดวิทยาต่อไป
หมายเหตุ: ส�ำหรับวัคซีนขนาดบรรจุ ขวดละ 1 โด๊ส (Single vial หรือ Prefill syringe) ไม่ต้องก�ำหนดล�ำดับ
ที่ขวดวัคซีน และไม่ต้องเก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้วเพื่อตรวจสอบอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ทั้งนี้หากเกิด AEFI จะใช้การตรวจสอบคุณภาพวัคซีนที่อยู่ใน Lot number เดียวกัน

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แจ่มแจ้ง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ด.ญ.ใหญ่ โตไว อายุ 6 เดือน เสียชีวิต

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2561 และมีประวัติว่ามารดาพาเด็กไปรับวัคซีนที่ รพ.สต.แห่งนี้ เมื่อวันที่
8 เมษายน 2561
1. ตรวจสอบจากจากทะเบียนผู้รับบริการ พบว่า ด.ญ.ใหญ่ โตไว ได้รับวัคซีน DTP-HB ครั้งที่ 3
Lot number 2918 ขวดที่  และ OPV ครั้งที่ 3 Lot number 7861 ขวดที่ 
2. เด็กทุกคนที่ได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันและขวดเดียวกันกับผู้เสียชีวิต ได้แก่
§§ เด็กที่ได้รับวัคซีน DTP-HB: Lot number 2918 ขวดที่ 
§§ เด็กที่ได้รับวัคซีน OPV: Lot number 7861 ขวดที่ 
3. เด็กทุกคนที่ได้รับวัคซีนชนิดเดียวกัน ต่างขวดแต่ Lot number เดียวกันกับผู้เสียชีวิต ได้แก่ เด็กที่
ได้รับวัคซีน DTP-HB: lot number 2918 และ OPV: Lot number 7861
4. จ�ำนวนเด็กที่ต้องติดตามอาการผิดปกติทั้งหมด 15 ราย ดังแสดงรายชื่อในตารางที่ 7.6 ซึ่งจะต้อง
ติดตามอาการผิดปกติเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ หลังได้รับวัคซีน คือถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
หากพบอาการผิดปกติ ให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. ในกรณีที่มีการให้วัคซีน Lot number เดียวกันกับผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิตมาแล้วก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่
รพ.สต.แจ่มแจ้ง จะต้องตรวจสอบรายชื่อ และติดตามผู้ท่ไี ด้รับวัคซีนดังกล่าว โดยปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับ
ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
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ตารางที่ 7.6 รายชื่อเด็กที่ได้รับวัคซีนขวดเดียวกัน หรือ Lot number เดียวกับผู้เสียชีวิต
ล�ำดับที่
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ชื่อเด็ก

DTP-HB: Lot No. 2918
ขวดเดียวกัน

OPV: Lot No. 7861

ต่างขวด ขวดเดียวกัน

ต่างขวด

1

ด.ญ.กุหลาบ ซ่อนกลิ่น

P

-

P

-

2

ด.ช.รักชาติ ชูไชย

P

-

P

-

3

ด.ญ.วันแม่ แท้จริง

-

P

P

-

4

ด.ช.เกียรติ กล้าหาญ

-

P

P

-

5

ด.ญ.ศรีฟ้า ผ่องแผ้ว

P

-

P

-

6

ด.ช.บุญดี บารมีมาก

P

-

P

-

7

ด.ญ.วิสาห์ พุทธชาติ

P

-

P

-

8

ด.ช.อาวุธ แหลมคม

-

P

P

-

9

ด.ช.ก้อง เกียรติภูมิ

-

P

P

-

10

ด.ญ.ปานแก้ว ยอดรัก

P

-

P

-

11

ด.ญ.เตย มรกตแก้ว

-

P

P

-

12

ด.ช.พานทอง เศรษฐี

-

P

P

-

13

ด.ญ.นพรัตน์ มหภาค

-

P

P

-

14

ด.ช.ทะเล เหนือสมุทร

-

P

P

-

15

ด.ญ.การะเกด จุลสมัย

-

P

P

-
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8. การสื่อสารเกี่ยวกับอาการหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
อาการข้างเคียงหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นอาการที่สร้างความกังวลใจให้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง และผู้ให้บริการวัคซีน ระดับความกังวลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น
โดยทั่วไป วัคซีนที่ให้มักท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น มีไข้ หงุดหงิด เด็กร้องกวน มีผื่นขึ้น และอาจมี
อาการบวม แดง ร้อน เจ็บ บริเวณทีฉ่ ดี แต่หากเป็นผืน่ ลมพิษ หน้าบวม ปากบวม หายใจล�ำบาก ถือว่าเป็นอาการ
ข้างเคียงทีร่ นุ แรง ซึง่ อาจเกิดจากการแพ้วคั ซีน หรือส่วนประกอบในวัคซีนชนิดนัน้ ถ้าพบอาการทีร่ นุ แรงดังกล่าว
ผู้ให้บริการต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้พ้นขีดอันตราย และรอดชีวิต
เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก ความไม่เข้าใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือญาติ ซึ่งอาจจะน�ำไปสู่การ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวัคซีน เกิดข่าวลือเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของวัคซีนในชุมชน และสื่อสาธารณะ
ผู้ให้บริการต้องมีทักษะในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการที่อาจพบได้หลังการให้วัคซีนแต่ละชนิด ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ

8.1 การสื่อสารก่อนให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
1. แจ้งพ่อแม่ ผูป้ กครอง เกีย่ วกับอาการข้างเคียงทีส่ ามารถพบได้ และไม่เป็นอันตราย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
§§ หากได้รับวัคซีนไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ เด็กอาจมีไข้ ร้องกวน หงุดหงิด ซึม
§§ หลังรับวัคซีนหัด วัคซีนอีสุกอีใส อาจพบผื่นได้ และหายได้เอง
§§ หลังฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน อาจมีอาการบวมแดง บริเวณที่ฉีด
§§ ฯลฯ
2. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงอาการข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนโปลิโอชนิด
รับประทานกับการเกิดอาการอัมพาต วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับการเกิดกลุ่มอาการ Guillain Barre
Syndromes (GBS) ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความพิการได้ แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดน้อยมาก แต่ต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เพื่อการตัดสินใจรับบริการ การได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการหลังได้
รับวัคซีน จะช่วยสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้รับบริการ ให้สังเกตอาการ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น มีผลให้ค้นพบผู้ป่วย AEFI ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้การดูแลรักษาได้
อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ การทราบข้อมูลข่าวสารก่อนรับบริการจะช่วยลดความเข้าใจผิด
รวมถึงลดปัญหาการร้องเรียนและฟ้องร้องผู้ให้บริการ

8.2 การสื่อสารหลังให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
1. แจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สังเกตอาการผิดปกติ หลังให้วัคซีนอย่างใกล้ชิด 30 นาที หากพบ
อาการผิดปกติ ให้รีบบอกเจ้าหน้าที่ ณ สถานบริการทันที หากเป็นอาการแพ้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่จะให้การดูแลรักษาโดยด่วน ในกรณีที่สถานบริการนัน้ ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้จะ
รีบส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
2. หากอาการที่พบเป็นเพียงอาการข้างเคียงทั่วไป และอาการเฉพาะที่ซึ่งไม่รุนแรง เช่น มีไข้ ผื่น
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด ให้เช็ดตัวและให้ยาลดไข้ อาการที่พบจะหายได้เอง ไม่จ�ำเป็น
ต้องพาเด็กมาที่สถานบริการ หรือโรงพยาบาล
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3. หากกลับบ้านแล้ว เด็กมีอาการไข้สูง มีผื่นคัน หายใจเสียงดัง หรือหายใจล�ำบาก ให้รีบพาเด็ก
มาที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อให้ทันต่อการรักษา
4. ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย AEFI ซึ่งมีอาการรุนแรง เช่น Anaphylaxis อัมพาต จะต้องรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ ทีมบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย จะต้องแจ้งข้อมูลอาการ
ผูป้ ว่ ย วิธกี ารรักษา สาเหตุการเกิด ตรงตามความจริง เพือ่ ให้ผปู้ กครองทราบสถานการณ์และ
สาเหตุอย่างแท้จริง เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข่าวลือ เนื่องจากความเข้าใจผิด
5. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวัคซีนจะต้องรีบรายงานผู้ป่วย AEFI ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
โดยด่วน และรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และ
สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชุมชนและสื่อ

9. การรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2 ช่องทาง ได้แก่
1. บุคลากรสาธารณสุขรายงานแบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (AEFI 1) ดังภาพที่ 7.5
2. เภสัชกรรายงานผ่านระบบรายงานของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health
Product Vigilance Center: HPVC) โดยเภสัชกรทีพ่ บเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ฯ จากการให้บริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค สามารถรายงานไปยังศูนย์ HPVC ได้หลายวิธี ได้แก่ โดย AE Online Reporting
System หรือ e-mail หรือ ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งทางโทรสาร
ทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000
โทรสาร (Fax.) ส่งไปที่ 02-5907253 หรือ 02-5918457
e-mail: adr@fda.moph.go.th
AE Online Reporting System ทางเว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf

เกณฑ์ในการรายงานที่ก�ำหนด โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังต่อไปนี้
1. กรณีเสียชีวติ โดยไม่ทราบสาเหตุ ภายหลังการใช้วคั ซีน ให้แจ้งโดยทางโทรศัพท์/ โทรสาร 02-5907253
หรือ 02-5918457 หรือ e-mail: adr@fda.moph.go.th ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง และส่งรายงานตาม
ภายใน 7 วันปฏิทิน
2. ถ้าเป็นกรณีอื่นๆ ให้รายงานภายใน 7 วันปฏิทิน
3. อาการที่ร้ายแรงและไม่มกี ารแสดงไว้ในฉลากหรือเอกสารก�ำกับยาให้รายงานภายใน 15 วันปฏิทิน
4. อาการที่ร้ายแรงและได้มีการแสดงไว้ในฉลากและเอกสารก�ำกับยา รวมทั้งอาการที่ไม่ร้ายแรงอื่นๆ
ให้รายงานภายใน 2 เดือน
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แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

1.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอาการภายหลังได้
รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

ก. วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
รับรองได้ว่าไม่ก่อให้เกิดอาการภายหลังได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ข. วัคซีนที่รับรองว่าปลอดภัย ก็มีโอกาสเกิดอาการ
ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรคได้
ค. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นใจของ
ผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานไปรับวัคซีน
ง. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่ออัตราความ
ครอบคลุมของการได้รับวัคซีน

2.

ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดของ
อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

ก. ผู้ได้รับวัคซีนเกิดประสบอุบัตเิ หตุรถชน
หลังได้รับวัคซีน 2 สัปดาห์
ข. เมื่อฉีดวัคซีนเจอีแล้ว เกิดเป็นฝี หนอง ทั่วตัวจาก
โรคสุกใส หลังได้รับวัคซีน 10 วัน
ค. ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายใน
2 สัปดาห์ หลังได้รับวัคซีน และสงสัยว่าภาวะนัน้
เกิดจากการได้รับวัคซีน
ง. ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และไม่จ�ำเป็นต้องมี
สาเหตุจากการได้รับวัคซีน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
อาจเป็นความรู้สกึ ไม่สบาย หรือมีการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการพบความผิดปกติ
หรือมีอาการแสดงของโรค

3.

ข้อใดเป็นอาการเฉพาะที่
(Local reaction) ที่พบบ่อย
หลังการให้บริการวัคซีน

ก.
ข.
ค.
ง.

มีไข้
ชัก
หน้ามืด
ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด

4.

อัตราการพบไข้ภายหลังได้รับวัคซีน
น้อยที่สุดในวัคซีนชนิดใด

ก.
ข.
ค.
ง.

HB
MMR
OPV
DTP
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ข้อ
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ค�ำถาม

ค�ำตอบ

5.

หากพบผู้ได้รับวัคซีนมีอาการเป็นลม
ชัก พร้อมกันจ�ำนวนหลายคน น่าจะมี
สาเหตุเกิดจากอะไร

ก.
ข.
ค.
ง.

Vaccine reaction
Programmatic error
Injection reaction
Coincidental events

6.

ข้อใดเป็นอาการผิดปกติที่ส�ำคัญหลังได้
รับวัคซีน

ก.
ข.
ค.
ง.

หอบ หายใจล�ำบาก
แขน ขา อ่อนแรง
มีจ�้ำเลือดบริเวณที่ฉีด
ถูกทุกข้อ

7.

ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย
AEFI

ก. หากเด็กมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด
ให้รีบพามาโรงพยาบาลทันที
ข. หากเด็กมีไข้หลังได้รบั วัคซีน ให้เช็ดตัว และให้ยาลดไข้
ค. รีบให้การรักษาเพื่อกู้สัญญาณชีพ หากผู้ป่วยมี
อาการแพ้อย่างรุนแรง
ง. หากเด็กหายใจมีเสียงดังหลังได้รับวัคซีน
ให้รีบพามาโรงพยาบาลทันที

8.

ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่หลักของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวัคซีนในการ
ตอบสนองต่อปัญหา AEFI

ก. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นล�ำดับชั้น
ข. เจรจาต่อรองกับผู้ปกครองไม่ให้ร้องเรียนจนกว่า
จะพิสูจน์สาเหตุได้
ค. ตรวจสอบเด็กที่ได้รับวัคซีนร่วมขวด/ Lot number
กับผู้ที่มีอาการ AEFI
ง. เก็บวัคซีนขวดทีม่ ปี ญ
ั หาไว้ในตูเ้ ย็นหากต้องส่งตรวจ

9.

เมื่อพบผู้ป่วย AEFI ในสถานบริการ ควร
ด�ำเนินการอย่างไร ถูกต้องที่สุด

ก. ตรวจสอบผู้ที่ได้รับวัคซีนขวดเดียวกับผู้ป่วย
ข. ตรวจสอบผู้ที่ได้รับวัคซีนขวดเดียวกับผู้ป่วย
และผู้ได้รับวัคซีนต่างขวด แต่ Lot number
เดียวกับผู้ป่วย
ค. ตรวจสอบผู้ที่ได้รับวัคซีนขวดเดียวกับผู้ป่วย และ
ผู้ได้รับวัคซีนต่างขวด แต่ Lot number เดียวกับ
ผู้ป่วย และติดตามต่อเนื่องจนครบ 4 สัปดาห์
ง. ตรวจสอบผู้ที่ได้รับวัคซีนขวดเดียวกับผู้ป่วย
และผู้ได้รับวัคซีนต่างขวด แต่ Lot number เดียวกับ
ผู้ป่วย และติดตามต่อเนื่องจนครบ 4 สัปดาห์
และงดฉีดวัคซีนต่อไปอีก 1 เดือน
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ข้อ
10.

ค�ำถาม
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEFI

ค�ำตอบ
ก. หลังฉีดวัคซีนเด็กส่วนใหญ่จะมีก้อนเป็นไตแข็ง
ใต้ผิวหนัง ไม่จ�ำเป็นต้องรักษา
ข. ให้เด็กอยู่ท่สี ถานบริการ เพื่อสังเกตอาการผิดปกติ
อย่างใกล้ชดิ 30 นาที หลังได้รับวัคซีน
ค. ถ้าเด็กมีไข้หลังได้วัคซีน ให้รบี เช็ดตัว และให้ยา
ลดไข้ Paracetamol
ง. แจ้งผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับอาการ AEFI
ทุกครั้ง ก่อนให้บริการวัคซีน
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หลักการทั่วไปในการให้วัคซีน

1. สามารถให้วคั ซีนหลายชนิดพร้อมกันในวันเดียวได้ แต่ตอ้ งให้ตา่ งต�ำแหน่งกัน เช่น ฉีดทีแ่ ขน คนละข้าง
แต่หากฉีดข้างเดียวกัน ต�ำแหน่งที่ฉีดต้องห่างกันอย่างน้อย 1 นิ้ว
2. ห้ามน�ำวัคซีนต่างชนิดมาผสมรวมในกระบอกฉีดยาเดียวกัน โดยไม่มีค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิต
3. วัคซีนไวรัสชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์ สามารถให้พร้อมกันได้หลายชนิดในวันเดียวกัน ซึง่ จะสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ได้ดีส�ำหรับวัคซีนทุกชนิด แต่ถ้าไม่ได้ให้พร้อมกันในวันเดียวกัน ควรเว้นช่วงห่างกัน อย่างน้อย 1 เดือน มิฉะนั้น
วัคซีนที่ให้ภายหลังอาจกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี ทั้งนี้ ยกเว้นวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานจะให้ห่างจากวัคซีน
อื่นกี่วันก็ได้ เนื่องจากไม่มีผลขัดขวางหรือถูกขัดขวางการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกับวัคซีนอื่น ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตาย
สามารถให้พร้อม หรือหลังจากให้วัคซีนชนิดอื่นๆ กี่วันก็ได้
4. ส�ำหรับวัคซีนที่ต้องให้หลายครั้ง การให้วัคซีนห่างเกินกว่าก�ำหนดไม่ได้ท�ำให้ภูมิคุ้มกันเกิดน้อยลง
ดังนั้น หากเด็กมารับวัคซีนเลยก�ำหนดนัด สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้ โดยไม่ต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่
ในทางตรงกันข้ามการฉีดวัคซีนทีเ่ ร็วกว่าก�ำหนด อาจท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันเกิดขึน้ น้อยลง หรืออยูไ่ ม่นานเท่าทีค่ วร
อายุที่น้อยที่สุดที่แนะน�ำในแต่ละโด๊สรวมทั้งระยะห่างในการให้วัคซีนแต่ละโด๊ส อย่างไรก็ตามถ้าได้รับวัคซีน
เร็วกว่าระยะสั้นที่สุดหรืออายุที่แนะน�ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน ไม่จ�ำเป็นต้องให้วัคซีนใหม่ (ยกเว้นวัคซีน
พิษสุนัขบ้า) แต่ถ้าได้รับวัคซีนเร็วกว่าระยะสั้นที่สุดหรืออายุที่แนะน�ำมากกว่า 4 วัน ควรให้ฉีดโด๊สนั้นใหม่
โดยช่วงห่างต้องนับจากโด๊สล่าสุด (คือโด๊สที่ฉีดผิดนั่นเอง)
5. ผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ หรือมีไข้ต�่ำๆ สามารถรับวัคซีนได้ แต่ผู้ที่ก�ำลังมีไข้สูงควรเลื่อน
การรับวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายไข้
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6. ควรให้วัคซีนตามขนาดที่แนะน�ำไว้เท่านั้น เพราะขนาดที่แนะน�ำได้มาจากผลการศึกษา หากใช้ขนาด
แตกต่างจากที่มีค�ำแนะน�ำไว้ในฉลากยาอาจได้ผลไม่เต็มที่ หรืออาจเกิดอาการข้างเคียงสูง และไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิผลของวัคซีนได้ ไม่จ�ำเป็นต้องลดขนาดของวัคซีน แม้เด็กจะมีน�้ำหนักตัวน้อย น�้ำหนักตัว
ไม่ได้เป็นตัวก�ำหนดขนาดของวัคซีนที่ใช้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่จะใช้อายุเป็นตัวก�ำหนดการใช้วัคซีน
7. ควรให้วคั ซีนตามอายุทแี่ นะน�ำไว้ เพราะได้มาจากการพิจารณาระบาดของโรค อายุทปี่ ว่ ยเป็นโรคบ่อย
อายุที่มีโรคแทรกซ้อนสูง ความสามารถในการตอบสนองต่อวัคซีนในอายุต่างๆ กัน และการขัดขวางของ
ภูมคิ มุ้ กันจากมารดา โดยทัว่ ไปแนะน�ำให้วคั ซีนแก่เด็กในกลุม่ อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีเ่ ริม่ มีความเสีย่ งต่อโรค และสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันหลังจากการรับวัคซีนนั้นได้
8. ผู้ที่ได้รับอิมมูโนโกลบุลิน พลาสม่า หรือเลือดมาแล้วภายในเวลา 3 เดือน ไม่ควรได้รับวัคซีน
ไวรัสเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เช่น วัคซีนหัด วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนอีสุกอีใส เพราะว่าแอนติบอดี
ที่ได้รับมาจะต้านเชื้อในวัคซีนท�ำให้วัคซีนไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ถ้าเด็กได้รับอิมมูโนโกลบุลินขนาดสูง
เข้าหลอดเลือดมาก่อน (เช่น ขนาด 400 มก.–2,000 มก. ต่อน�ำ้ หนักตัว 1 กก.ต่อครั้ง) จะต้องเลื่อนการให้วัคซีน
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ไปอย่างน้อย 5-11 เดือน (ดูในบทวัคซีน MMR) ยกเว้นวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีน
ไข้เหลือง วัคซีนโรต้า จะไม่ถูกรบกวนโดยอิมมูโนโกลบุลิน
ในกรณีทไี่ ด้รบั อิมมูโนโกลบุลนิ พลาสม่า หรือเลือด ภายในเวลา 2 สัปดาห์หลังจากได้รบั วัคซีนหัด หรือ
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน หรืออีสกุ อีใส จะต้องฉีดวัคซีนนีซ้ �้ำอีกในเวลา 3 เดือนต่อมา เพราะแอนติบอดี
ที่ได้รับจะไปท�ำลายเชื้ออ่อนฤทธิ์ในวัคซีนที่ได้รับไปก่อนหน้านั้นไม่นานยังผลให้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อย
การให้อิมมูโนโกลบุลนิ ร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อตาย เช่น วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนพิษสุนัขบ้า หรือวัคซีน
ไวรัสตับอักเสบบีนนั้ สามารถให้ได้โดยไม่มปี ญ
ั หา แต่ควรฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ คนละต�ำแหน่งกับวัคซีน เช่น ทีแ่ ขน
คนละข้าง
9. วัคซีนอาจท�ำให้เกิดเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ เช่น บวมบริเวณที่ฉีด หรือเป็นปฏิกิริยาทั่วร่างกาย เช่น ไข้
ปวดเมื่อย เป็นลมพิษ และอาจรุนแรงจนถึงหายใจล�ำบาก หรือ ช็อก ปฏิกริ ิยารุนแรงมักเกิดเร็วภายใน 30 นาที
ผู้ที่เคยมีปฏิกิริยารุนแรงในการฉีดครั้งก่อนถือเป็นข้อห้ามในการฉีดเข็มต่อไป ส�ำหรับคนที่เคยแพ้ไข่แบบ
Anaphylaxis หรือ มีล มพิษ ไม่ ค วรให้ วั ค ซีน ที่ ผ ลิต โดยใช้ ไ ข่ เช่ น วั ค ซีน ไข้ ห วั ด ใหญ่ และวั ค ซีน ไข้ เ หลือ ง
ส่วนวัคซีนหัดและวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน สามารถให้ได้ เพราะโอกาสทีจ่ ะเกิดการแพ้อย่างรุนแรงแบบ
Anaphylaxis มีน้อยมาก แม้ในผู้ทแี่ พ้ไข่รนุ แรง และท�ำนายไม่ได้ด้วยการทดสอบผิวหนัง ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้วคั ซีน
รวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ในคนทีแ่ พ้ไข่ได้ แต่ให้สงั เกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที วัคซีนบางอย่างมียา
ปฏิชีวนะผสมอยู่ เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัดและวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน มี Neomycin คนที่เคยแพ้
Neomycin แบบ Anaphylactic shock ไม่ควรให้วคั ซีนกลุม่ นี้ แต่ถา้ เคยแพ้แบบไม่รนุ แรงสามารถให้วคั ซีนเหล่านีไ้ ด้
10. วัคซีนไอกรนชนิดทีท่ ำ� จากแบคทีเรียทัง้ เซลล์ (Whole cell: wP) หรือชนิดไร้เซลล์ (Acellular: aP) ซึง่ ผสม
อยู่กับวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก เป็นวัคซีน DTwP หรือ DTaP วัคซีนทั้งสองชนิดนี้มีประสิทธิภาพ ไม่ต่างกัน
แต่ DTwP จะท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงมากกว่า DTaP เด็กที่เคยได้วัคซีน DTwP แล้วมีไข้สูง (มากกว่า 40.5 °C)
หรือมีอาการชัก หรือกรีดร้องนานเกินกว่า 3 ชัว่ โมง หรือมีภาวะตัวอ่อน และไม่ตอบสนอง (Hypotonic hyporesponsive
episode) ซึง่ เกิดขึน้ ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังได้รบั วัคซีน หากจะให้วคั ซีนครัง้ ต่อไปควรพิจารณาให้วคั ซีนชนิด DTaP แทน
เพราะอาการทั้งหมดดังกล่าวมักเกิดจากวัคซีนไอกรนชนิดทั้งเซลล์
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หากเด็กได้วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใด แล้วเกิดอาการแพ้
รุนแรงแบบ Anaphylaxis เป็นข้อห้ามในการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก หรือ ไอกรน
เพราะปฏิกิริยาดังกล่าวไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากแอนติเจนตัวใด
เด็กทีไ่ ด้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน แล้วเกิดอาการทางสมอง (Encephalopathy) ภายใน 7 วัน
มักเกิดจากวัคซีนไอกรน ซึ่งมีโอกาสเกิดทั้งแบบทั้งเซลล์และไร้เซลล์ จึงห้ามรับวัคซีนไอกรนไม่ว่าจะเป็นชนิด
ทั้งเซลล์ หรือไร้เซลล์ ในครัง้ ต่อไปควรให้วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (ไม่มีไอกรน) ได้แก่ DT หรือ dT ถ้าอายุ
เกิน 7 ปีแทน
เด็กที่มีโรคทางระบบประสาท ซึ่งยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้ เช่น โรคลมชักที่ยังควบคุมไม่ได้,
Infantile spasm, Progressive encephalopathy ไม่ควรให้วัคซีนไอกรน ควรให้วัคซีน DT แทน (หรือ dT ถ้าอายุ
เกิน 7 ปี) แต่ถ้าเป็นโรคชักที่ควบคุมได้แล้ว หรือเป็น Cerebral palsy หรือ Hydrocephalus ที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไข
แล้ว หรือเป็นเด็กที่เจริญเติบโตช้า สามารถให้วัคซีนไอกรนได้
11. เด็กที่มีประวัตชิ ักเวลามีไข้ (Febrile convulsion) และเด็กที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคลมชัก สามารถ
ให้วัคซีนได้ แต่ควรให้ยาลดไข้ คือ พาราเซตามอลขนาด 10-15 มก./กก. ทันทีหลังจากได้รับวัคซีน และควร
พิจารณาให้ DTaP มากกว่า DTwP อาการไข้จากวัคซีน DTP มักจะเกิดได้ตงั้ แต่หลังฉีด และอาจเป็นอยูน่ าน 1-2 วัน
ส่วนอาการไข้จากวัคซีนหัดหรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน จะเกิดในวันที่ 5-12 หลังฉีด และเป็นอยู่นาน
1-2 วันเช่นกัน
12. ทารกทีค่ ลอดก่อนก�ำหนด ควรให้วคั ซีนเหมือนเด็กทีค่ ลอดครบก�ำหนด โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงอายุครรภ์
ก่อนคลอด และไม่จำ� เป็นต้องลดขนาดวัคซีน ทัง้ นีย้ กเว้นกรณีการให้วคั ซีนตับอักเสบบีในทารกแรกเกิด ทีน่ ำ�้ หนักตัว
น้อยกว่า 2,000 กรัม จะตอบสนองต่อวัคซีนตับอักเสบบีที่ฉีดแรกเกิดได้ไม่ดีเท่าเด็กที่คลอดครบก�ำหนด
จึงแนะน�ำให้เลือ่ นการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีโด๊สแรก จากเมือ่ แรกเกิดเป็นเมือ่ อายุ 1-2 เดือน และสุขภาพแข็งแรง
ดี แต่ถ้ามารดาเป็นพาหะของเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี หรือมารดาไม่ได้ตรวจการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีก่อนคลอด
ควรให้ฉีดวัคซีนตับอักเสบบีตอนแรกเกิดด้วย แต่ไม่นับเป็นโด๊สแรก ถือเป็นโด๊สเพิ่มเติม และให้เริ่มฉีดโด๊สแรก
เมื่ออายุ 1-2 เดือน ส่วนโด๊สที่ 2 และ 3 ให้ฉีด 1-2 เดือน และ 6 เดือนต่อมา เด็กเหล่านี้จะได้วัคซีนตับอักเสบบี
รวม 4 โด๊ส (กรณีใช้วัคซีนรวมอาจได้วัคซีนตับอักเสบบีเพิ่มที่อายุ 4 เดือนด้วย)
13. ทารกที่ยังไม่แข็งแรง ยังไม่ควรเริ่มฉีดวัคซีน ถ้าทารกยังได้รับการดูแลในหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด
ในโรงพยาบาล ยังไม่ควรให้วัคซีน OPV และ BCG เพราะอาจจะท�ำให้เชื้อติดต่อไปยังเด็กป่วยคนอื่นที่อยู่ในหอ
ผู้ป่วยเดียวกันได้
14. หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์ไม่ควรรับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ยกเว้นในกรณีที่มีโอกาสติดโรคสูง
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อมารดาหรือทารกในครรภ์ หญิงที่ได้วัคซีนหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ หรือเกิดตั้งครรภ์
หลังจากได้วัคซีนไม่ถึง 3 เดือน ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการท�ำแท้ง เพราะเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเด็กคนใดเป็น
โรคหัดเยอรมันแต่ก�ำเนิดจากการที่มารดาได้รับวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นหากมีข้อสงสัยควรปรึกษา
แพทย์ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถให้ได้เท่าที่จ�ำเป็น
15. ผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ควรคุมก�ำเนิดหลังได้วัคซีนนาน 1 เดือน
16. เด็กทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันผิดปกติ สามารถให้ทอ็ กซอยด์ และวัคซีนชนิดเชือ้ ตายได้ ถึงแม้วา่ ภูมคิ มุ้ กันจากวัคซีน
จะเกิดขึ้นน้อยกว่าในคนปกติ แต่อาจจะเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้
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17. ส�ำหรับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ไม่ควรให้ในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ ยกเว้นเฉพาะกลุ่มต่อไปนี้
17.1 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไม่มีอาการโรคเอดส์ และระดับเม็ดเลือด CD4 ปกติ สามารถให้
วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ได้ทุกชนิด
17.2 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการโรคเอดส์แล้ว ไม่ควรให้วัคซีน BCG
17.3 เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ อี าการเต็มขัน้ หรือมีระดับ CD4 ต�ำ่ กว่าร้อยละ 15 ไม่ให้วคั ซีนหัดหรือ
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนอีสุกอีใส
17.4 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้งมีและไม่มีอาการ สามารถรับวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานได้
17.5 วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ถือเป็นข้อห้ามในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดหรือรังสีรักษา
จะสามารถพิจารณาให้หลังหยุดการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดหรือรังสีรักษา เป็นเวลาอย่าง
น้อย 3-6 เดือน กรณีวัคซีนอีสุกอีใสพิจารณาให้ในผู้ที่โรคสงบ (Remission) เป็นเวลา
อย่ า งน้ อ ย 1 ปี และมี เ ม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด Lymphocyte > 700 เซลล์ / มคล. และมี
เกล็ดเลือด > 100,000 เซลล์/มคล.
18. เด็กทีไ่ ด้รบั ยากลุม่ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดสูงมากกว่า 2 มก./กก./วัน หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 20 มก./วัน
นานเกิน 2 สัปดาห์ หรือมีโรคซึ่งท�ำให้ภูมิคุ้มกันต�่ำ ไม่ควรให้วัคซีนไวรัสชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ต้องหยุดยา
อย่างน้อย 1 เดือนจึงจะให้วัคซีน
เด็กที่มีภูมิคุ้มกันปกติที่ได้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดต�่ำหรือปานกลางทุกวัน เป็นเวลาน้อยกว่า
2 สัปดาห์ หรือได้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิ์สั้นวันเว้นวันในขนาดต�่ำหรือปานกลางเป็นเวลานาน หรือได้
ยาขนาดทดแทนฮอร์โมนของร่างกายในระดับปกติ (Maintenance physiologic dose) อยู่เป็นประจ�ำ หรือได้ยา
คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดทา หรือชนิดพ่นสามารถให้วัคซีนได้ทุกชนิดรวมทั้งวัคซีนไวรัสชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
19. ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน หรืออยูใ่ กล้ชดิ กับผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง ควรได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ
วัคซีนอีสกุ อีใส เพือ่ ป้องกันไม่ให้เป็นโรคดังกล่าว ซึง่ จะแพร่เชือ้ ให้แก่ผ้ทู มี่ ภี มู คิ ้มุ กันบกพร่อง ซึง่ จะป่วยรุนแรงได้
แต่หา้ มให้วคั ซีนโปลิโอชนิดรับประทาน เพราะเชือ้ จากวัคซีนในล�ำไส้อาจแพร่ไปยังผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องทีอ่ ยูใ่ น
บ้านเดียวกันและอาจเป็นอันตรายได้ ส่วนวัคซีนโรต้า สามารถให้ได้เพราะโอกาสติดเชื้อในธรรมชาติค่อนข้างสูง
ซึ่งจะรุนแรงได้และเชื้อจากวัคซีนอ่อนฤทธิ์ มีโอกาสก่อโรคต�่ำ
20.วัคซีนทุกชนิดทีต่ ้องให้ซำ�้ หลายครัง้ ในแต่ละครัง้ สามารถใช้วคั ซีนต่างยีห่ ้อหรือต่างผู้ผลิตได้ ถ้ามีส่วน
ประกอบไม่ต่างกันมาก เช่น หัด-คางทูม -หัดเยอรมัน อีสุกอีใส แต่วัคซีนที่มีส่วนประกอบที่ต่างกันมาก ควรใช้
ชนิดเดิมจนครบชุด ยกเว้นกรณีทม่ี กี ารศึกษายืนยันว่าสามารถใช้สลับกันได้ โดยไม่มผี ลเสียต่อการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
หรือความปลอดภัย เช่น วัคซีน DTaP มีสว่ นประกอบของวัคซีนไอกรนต่างกันมากในระหว่างวัคซีนทีผ่ ลิตจากต่าง
บริษัท จึงควรใช้ของบริษัทเดียวกันให้ครบชุด 3 โด๊สแรก แต่ส�ำหรับโด๊สที่ฉีดกระตุ้นนั้น สามารถใช้ของบริษัทใด
ก็ได้ เนือ่ งจากในเด็กโตมีการตอบสนองต่อวัคซีนค่อนข้างดี อย่างไรก็ดหี ากไม่สามารถหาวัคซีนชนิดเดิมได้ ให้ใช้
ต่างบริษัทได้เพราะประโยชน์จากการได้รับวัคซีนมีมากกว่าความกังวลในเรื่องความต่างกันของวัคซีน
21. กรณีที่มีการให้วัคซีนซ�้ำ เนื่องจากไม่มั่นใจว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือไม่ โดยทั่วไปไม่มีอันตราย
รุนแรง แต่อาจมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนเพิ่มขึ้นได้ และเป็นการสิ้นเปลือง
22. การให้วัคซีนหลังสัมผัสโรคแล้วในผู้ป่วยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน อาจช่วยป้องกันโรคได้ ในกรณีหลัง
สัมผัสโรคบางชนิดเช่น หัด ตับอักเสบเอ อีสกุ อีใส แต่ควรให้วคั ซีนเร็วทีส่ ดุ หลังจากสัมผัสโรค โดยระยะเวลาหลัง
สัมผัสโรคที่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับลักษณะโรคนั้นๆ และระยะฟักตัว
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23.โดยทั่วไปการตรวจเลือดก่อนและหลังรับวัคซีนไม่มีความจ�ำเป็น ยกเว้นกรณีที่วัคซีน มีราคาแพง
และผู้จะรับวัคซีนอาจเคยเป็นโรคมาก่อน แนะน�ำให้ตรวจเลือดหากค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป ส�ำหรับการตรวจ
เลือดหลังรับวัคซีนอาจมีความจ�ำเป็นในบางกรณี เช่น เด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
ควรตรวจ HBsAg และ Anti-HBs เพื่อดูผลการป้องกันโรคจากวัคซีน
24. ควรอธิบ ายให้ ผู ้ ป กครองหรือ ผู ้ ป ่ ว ยทราบว่ า จะฉีด วั ค ซีน ป้ อ งกั น โรคอะไร และอาจเกิด อาการ
ข้างเคียงใดบ้างหลังจากให้วัคซีน ควรให้ผู้ปกครองได้อ่าน หรือรับฟังเกี่ยวกับเอกสารอธิบายรายละเอียดของ
แต่ละวัคซีนที่จัดท�ำให้ผู้ปกครอง (Vaccine information statement หรือ VIS) เอกสาร VIS นี้สามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซด์ของส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
25.ก่อนให้วัคซีนทุกครั้งต้องตรวจสอบวันหมดอายุที่ข้างขวดหรือข้างหลอดก่อนเสมอ และควรบันทึก
เลขที่วัคซีน (Lot number) ไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย หรือทะเบียนการให้บริการผู้ป่วย
26.ต้องบันทึกชือ่ วัคซีนในสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนประจ�ำตัวเด็กทุกครัง้ ทีใ่ ห้วคั ซีนโดยควรบันทึกชือ่ วัคซีน
เป็นภาษาทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย ควรแนะน�ำผูป้ กครองให้เก็บสมุดบันทึกวัคซีนไว้ตลอดไป เพือ่ เป็นประโยชน์ในการประเมิน
ภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ในอนาคต
27. ในการให้วัคซีนต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาด ปลอดเชื้อ ควรใช้เข็มและกระบอกฉีดยา
ชนิดใช้ครัง้ เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อ
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254
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รหัสที่ใช้บันทึก
(มาตรฐาน
สนย.)

010

011

021

022

023

024

031

032

033

034

035

041

042

043

ล�ำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

043

042

041

035

034

033

032

031

024

023

022

021

011

010

รหัสวัคซีน

HBV3

HBV2

HBV1

DTP5

DTP4

DTP3

DTP2

DTP1

dTs4

dTs3

dTs2

dTs1

BCGs

BCG

ชื่อวัคซีน
ภาษา
อังกฤษ

ตับอักเสบบี 3

ตับอักเสบบี 2

ตับอักเสบบี 1

ดีทีพี กระตุ้น 2

ดีทีพี กระตุ้น 1

ดีทีพี 3

ดีทีพี 2

ดีทีพี 1

ดีทีเอส 4

ดีทีเอส 3

ดีทีเอส 2

ดีทีเอส 1

บีซีจีเอส

บีซีจี

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

6 เดือน

2 เดือน

0

48 เดือน

18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

ป.6

ป.2

ป.1

ป.1

ป.1

0

อายุ (เดือน)

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

คอตีบ บาดทะยัก

คอตีบ บาดทะยัก

คอตีบ บาดทะยัก

คอตีบ บาดทะยัก

วัณโรคกระตุ้น

วัณโรค

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z24.6

Z24.6

Z24.6

Z27.1

Z27.1

Z27.1

Z27.1

Z27.1

Z23.5, Z23.6

Z23.5, Z23.6

Z23.5, Z23.6

Z23.5, Z23.6

Z23.2

Z23.2

รหัส
ICD_10 _TM

รหัสชนิดวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
หมายเหตุ
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รหัสที่ใช้บันทึก
(มาตรฐาน
สนย.)

051

052

053

061

072

073

074

075

076

081

082

083

084

085

086

ล�ำดับ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

086

085

084

083

082

081

076

075

074

073

072

061

053

052

051

รหัสวัคซีน

OPVs1

OPV5

OPV4

OPV3

OPV2

OPV1

MMRC

MRs

MRC

MMR2

MMRs

MMR1

JE3

JE2

JE1

ชื่อวัคซีน
ภาษา
อังกฤษ

โอพีวีเอส 1

โอพีวี กระตุ้น 2

โอพีวี กระตุ้น 1

โอพีวี 3

โอพีวี 2

โอพีวี 1

หัด คางทูม หัดเยอรมัน ซี

หัด หัดเยอรมัน เอส

หัด หัดเยอรมัน ซี

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

หัด คางทูม หัดเยอรมัน เอส

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

ไข้สมองอักเสบเจอี 3

ไข้สมองอักเสบเจอี 2

ไข้สมองอักเสบเจอี 1

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

กิน

กิน

กิน

กิน

กิน

กิน

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

ป.1

48 เดือน

18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

ส�ำหรับควบคุมโรค/
รณรงค์ อายุข้นึ กับ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ป.1

ส�ำหรับควบคุมโรค/
รณรงค์ อายุข้นึ กับ
กลุ่มเป้าหมาย

2 ปี 6 เดือน

ป.1

9 เดือน

30 เดือน

19 เดือน

18 เดือน

อายุ (เดือน)

โปลิโอ

โปลิโอ

โปลิโอ

โปลิโอ

โปลิโอ

โปลิโอ

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

หัด หัดเยอรมัน

หัด หัดเยอรมัน

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

ไข้สมองอักเสบเจอี

ไข้สมองอักเสบเจอี

ไข้สมองอักเสบเจอี

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z27.4

Z24.4, Z24.5

Z24.4, Z24.5

Z27.4

Z27.4

Z27.4

Z24.1

Z241

Z24.1

รหัส
ICD_10 _TM
หมายเหตุ
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รหัสที่ใช้บันทึก
(มาตรฐาน
สนย.)

087

088

089

101

106

091

092

093

111

112

ล�ำดับ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

112

111

093

092

091

106

101

089

088

087

รหัสวัคซีน

Rabies
Vaccine 2

Rabies
Vaccine 1

DTPHB 3

DTPHB 2

DTPHB 1

dT

TT

OPVC

OPVs3

OPVs2

ชื่อวัคซีน
ภาษา
อังกฤษ

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 2

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 1

ดีทีพีตับอักเสบบี 3

ดีทีพีตับอักเสบบี 2

ดีทีพีตับอักเสบบี 1

ดีที

ทีที

โอพีวีซี

โอพีวีเอส 3

โอพีวีเอส 2

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

กิน

กิน

กิน

ประเภท

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

สร้างภูมิคุ้มกัน
คอตีบ-บาดทะยัก
ตั้งแต่อายุ 7 ปี
ขึ้นไป (ใช้กรณี
บาดแผล หญิงมี
ครรภ์ กระตุ้นทุก
10 ปี การรณรงค์
และควบคุมโรค)

สร้างภูมิคุ้มกัน
บาดทะยัก

ส�ำหรับควบคุมโรค/
รณรงค์ อายุข้นึ กับ
กลุ่มเป้าหมาย

ป.2

ป.1

อายุ (เดือน)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ที่บ้า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ที่บ้า

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
ตับอักเสบบี

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
ตับอักเสบบี

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
ตับอักเสบบี

คอตีบ บาดทะยัก

บาดทะยัก

โปลิโอ

โปลิโอ

โปลิโอ

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z24.2

Z24.2

Z27.1, Z24.6

Z27.1, Z24.6

Z27.1, Z24.6

Z23.5, Z23.6

Z23.5

Z24.0

Z24.0

Z24.0

รหัส
ICD_10 _TM

ปรับใหม่ ในปีงบ 60

ปรับใหม่ ในปีงบ 60

หมายเหตุ
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รหัสที่ใช้บันทึก
(มาตรฐาน
สนย.)

113

114

115

310

320

311

401

815

J11

ล�ำดับ

40

41

42

43

44

45

46

47

48

J11

815

401

311

320

310

115

114

113

รหัสวัคซีน

LAJE1:
Lived
attenuated

Flu

IPV-P

HPVs+

HPVs2

HPVs1

Rabies
Vaccine 5

Rabies
Vaccine 4

Rabies
Vaccine 3

ชื่อวัคซีน
ภาษา
อังกฤษ

เจอีเชื้อเป็น 1

ไข้หวัดใหญ่

ไอพีวี-พี

เอชพีวีเอส พลัส

เอชพีวีเอส 2

เอชพีวีเอส 1

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 5

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 4

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 3

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

1 ปี

4 เดือน

กรณีเริ่มให้เข็มแรก
เมื่ออายุตงั้ แต่
15 ปีขึ้นไป ต้องให้
ห่างจากเข็มแรก
อย่างน้อย 2 เดือน

นักเรียนหญิง ป. 5
(ห่างจากเข็มแรก
อย่างน้อย 6 เดือน)

นักเรียนหญิง ป.5

อายุ (เดือน)

โรคไข้สมองอักเสบเจอี

ไข้หวัดใหญ่

โปลิโอ

โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ
ไวรัส
ฮิวแมนแปบพิลโลมา

โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ
ไวรัส
ฮิวแมนแปบพิลโลมา

โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ
ไวรัส
ฮิวแมนแปบพิลโลมา

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ที่บ้า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ที่บ้า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ที่บ้า

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z24.1

Z25.1

Z24.0

Z25.8

Z25.8

Z25.8

Z24.2

Z24.2

Z24.2

รหัส
ICD_10 _TM
หมายเหตุ
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รหัสที่ใช้บันทึก
(มาตรฐาน
สนย.)

J12

R11

R12

R21

R22

R23

402

054

055

044

045

046

ล�ำดับ

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

046

045

044

055

054

402

R23

R22

R21

R12

R11

J12

รหัสวัคซีน

HBVs3

HBVs2

HBVs1

LAJEs2

LAJEs1

IPVs

RV3-3

RV3-2

RV3-1

RV2-2

RV2-1

LAJE2:
Lived
attenuated

ชื่อวัคซีน
ภาษา
อังกฤษ

ตับอักเสบบี เอส 3

ตับอักเสบบี เอส 2

ตับอักเสบบี เอส 1

เจอีเชื้อเป็น เอส 2

เจอีเชื้อเป็น เอส 1

ไอพีวี เอส

โรต้า 3-3

โรต้า 3-2

โรต้า 3-1

โรต้า 2-2

โรต้า 2-1

เจอีเชื้อเป็น 2

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

กิน

กิน

กิน

กิน

กิน

ฉีด

ประเภท

ป.2

ป.1

ป.1

ป.2

ป.1

ป.1

6 เดือน (อายุไม่เกิน
32 สัปดาห์)

4 เดือน

2 เดือน (อายุไม่เกิน
15 สัปดาห์)

4 เดือน (อายุไม่เกิน
32 สัปดาห์)

2 เดือน (อายุไม่เกิน
15 สัปดาห์)

2 ปี 6 เดือน

อายุ (เดือน)

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี

โรคไข้สมองอักเสบเจอี

โรคไข้สมองอักเสบเจอี

โปลิโอ

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส
โรต้า

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส
โรต้า

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z24.6

Z24.6

Z24.6

Z24.1

Z24.1

Z24.0

Z25.8

Z25.8

Z25.8

Z25.8

Z25.8

Z24.1

รหัส
ICD_10 _TM

เพิ่มใหม่ ในปีงบ 60

เพิ่มใหม่ ในปีงบ 60

เพิ่มใหม่ ในปีงบ 60

เพิ่มใหม่ ในปีงบ 60

เพิ่มใหม่ ในปีงบ 60

เพิ่มใหม่ ในปีงบ 60

หมายเหตุ

หมายเหตุ:
1. s คือ นักเรียน
2. C คือ Campaign หรือ ควบคุมโรค หรือ รณรงค์
3. การบันทึกการให้บริการวัคซีน JE ที่มีทั้งแบบวัคซีนเจอีชนิดเชื้อตายและชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
(ตั้งแต่ เดือน มิ.ย.2559 เป็นต้นมา วัคซีน JE ที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์ ทั่วประเทศ)
ขอให้บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนโดยพิจารณาชนิดของวัคซีน JE ที่อาจได้รับทั้งชนิดเชื้อตาย หรือ
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (ไม่ใช้รหัสของการฉีด JE เข็มต่างๆตามอายุที่แนะน�ำ)
ตัวอย่างที่ 1 เด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเชื้อตาย 2 ครั้ง มาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีน
เจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ อีก 1 ครั้ง ดังนั้น การบันทึกรหัสวัคซีนเจอี คือ รหัส 051 +
รหัส 052 + รหัส J11
ตัวอย่างที่ 2 เด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเชื้อตาย 1 ครั้ง มาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีน
เจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ อีก 2 ครั้ง ดังนั้น การบันทึกรหัสวัคซีนเจอี คือ รหัส 051 +
รหัส J11 + รหัส J12
ตัวอย่างที่ 3 เด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 1 ครั้ง มาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ให้
บริการวัคซีนเจอีชนิดเชื้อตายอีก 1 ครั้ง ดังนั้น การบันทึกรหัสวัคซีนเจอี คือ รหัส J11 +
รหัส 051
4. dT ใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปในทุกกรณี ได้แก่
กรณีบาดแผล หญิงมีครรภ์ กระตุ้นทุก 10 ปี การรณรงค์และควบคุมโรค เป็นต้น
ที่มา: 1. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
		 2. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปรับเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2560
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C11

C12

C13

C14

D11

D12

D13

D14

D21

D22

D23

D24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D24

D23

D22

D21

D14

D13

D12

D11

C14

C13

C12

C11

DTP-HB+Hib 4

DTP-HB+Hib 3

DTP-HB+Hib 2

DTP-HB+Hib 1

DTP-Hib 4

DTP-Hib 3

DTP-Hib 2

DTP-Hib 1

Cholera+ETEC4

Cholera+ETEC3

Cholera+ETEC2

Cholera+ETEC1

รหัสที่ใช้บันทึก
รหัส
ล�ำดับ (มาตรฐาน
สนย.) วัคซีน ชือ่ วัคซีนภาษาอังกฤษ

ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ4

ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ3

ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ2

ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ1

ดีทีพีฮิบ4

ดีทีพีฮิบ3

ดีทีพีฮิบ2

ดีทีพีฮิบ1

อหิวาตกโรค+อีโคไล4
(กระตุ้น)

อหิวาตกโรค+อีโคไล3

อหิวาตกโรค+อีโคไล2

อหิวาตกโรค+อีโคไล1

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

กิน

ประเภท

12-18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

12-18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

อายุ 2-6 ปี ให้
3 โด๊ส แต่ละโด๊ส
ห่างกัน 1-6 สัปดาห์
และกระตุ้นหลัง
ได้รับ โด๊สสุดท้าย
6 เดือน
อายุ 6 ปี ขึ้นไป
ให้ 2 โด๊ส ห่างกัน
1-6 สัปดาห์
และกระตุ้นหลัง
ได้รับ โด๊สสุดท้าย
2 ปี


อายุ (เดือน)

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบบี-เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากเชือ้ ฮีโมฟิลสุ อินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ
ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ทัยป์บี

โรคอหิวาตกโรคและอุจจาระร่วง
จากเชื้ออีโคไล

ชื่อโรคที่ป้องกัน

รหัสวัคซีนที่อยู่นอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

Z27.1,Z24.6,Z24.1

Z27.1,Z24.6,Z24.1

Z27.1,Z24.6,Z24.1

Z27.1,Z24.6,Z24.1

Z27.1,Z24.1

Z27.1,Z24.1

Z27.1,Z24.1

Z27.1,Z24.1

Z23.0,Z23.8

Z23.0,Z23.8

Z23.0,Z23.8

Z23.0,Z23.8

รหัส ICD_10 _TM
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D31

D32

D33

D34

D35

D41

D42

D43

D44

D45

D51

D52

D53

D54

D55

H11

H12

H13

H14

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

H14

H13

H12

H11

D55

D54

D53

D52

D51

D45

D44

D43

D42

D41

D35

D34

D33

D32

D31

Hib4

Hib3

Hib2

Hib1

DTP-IPV-HB-Hib5

DTP-IPV-HB-Hib4

DTP-IPV-HB-Hib3

DTP-IPV-HB-Hib2

DTP-IPV-HB-Hib1

DTP-IPV-Hib 5

DTP-IPV-Hib 4

DTP-IPV-Hib 3

DTP-IPV-Hib 2

DTP-IPV-Hib 1

DTP-IPV 5

DTP-IPV 4

DTP-IPV 3

DTP-IPV 2

DTP-IPV 1

รหัสที่ใช้บันทึก
รหัส
ล�ำดับ (มาตรฐาน
สนย.) วัคซีน ชือ่ วัคซีนภาษาอังกฤษ

ฮิบ4

ฮิบ3

ฮิบ2

ฮิบ1

ดีทีพีไอพีวตี ับอักเสบบีฮิบ5

ดีทีพีไอพีวตี ับอักเสบบีฮิบ4

ดีทีพีไอพีวตี ับอักเสบบีฮิบ3

ดีทีพีไอพีวตี ับอักเสบบีฮิบ2

ดีทีพีไอพีวตี ับอักเสบบีฮิบ1

ดีทีพีไอพีวฮี ิบ5

ดีทีพีไอพีวฮี ิบ4

ดีทีพีไอพีวฮี ิบ3

ดีทีพีไอพีวฮี ิบ2

ดีทีพีไอพีวฮี ิบ1

ดีทีพีไอพีว5ี

ดีทีพีไอพีว4ี

ดีทีพีไอพีว3ี

ดีทีพีไอพีว2ี

ดีทีพีไอพีว1ี

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

12-18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

4 ปี

1 ปีครึ่ง

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

4 ปี

1 ปีครึ่ง

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

4 ปี

1 ปีครึ่ง

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

อายุ (เดือน)

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
เชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ทัยป์บี

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนโปลิโอ- ตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ
ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนโปลิโอ-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ
ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนโปลิโอ

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z24.1

Z24.1

Z24.1

Z24.1

Z27.3,Z24.6,Z24.1

Z27.3,Z24.6,Z24.1

Z27.3,Z24.6,Z24.1

Z27.3,Z24.6,Z24.1

Z27.3,Z24.6,Z24.1

Z27.3,Z24.1

Z27.3,Z24.1

Z27.3,Z24.1

Z27.3,Z24.1

Z27.3,Z24.1

Z27.3

Z27.3

Z27.3

Z27.3

Z27.3

รหัส ICD_10 _TM
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H21

H22

H31

H32

H33

H41

H42

H43

I11

I12

I13

I14

I15

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

I15

I14

I13

I12

I11

H43

H42

H41

H33

H32

H31

H22

H21

IPV5

IPV4

IPV3

IPV2

IPV1

HPV3

HPV2

HPV1

HB-HA3

HB-HA2

HB-HA1

HA2

HA1

รหัสที่ใช้บันทึก
รหัส
ล�ำดับ (มาตรฐาน
สนย.) วัคซีน ชือ่ วัคซีนภาษาอังกฤษ

ไอพีวี5

ไอพีวี4

ไอพีวี3

ไอพีวี2

ไอพีวี1

เอชพีวี3

เอชพีวี2

เอชพีวี1

ตับอักเสบบี- ตับอักเสบเอ3

ตับอักเสบบี- ตับอักเสบเอ2

ตับอักเสบบี- ตับอักเสบเอ1

ตับอักเสบเอ2

ตับอักเสบเอ1

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

4 ปี

1 ปีครึ่ง

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

โด๊สสามห่างจาก
โด๊สสอง 4-5 เดือน

โรคโปลิโอ

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z24.0

Z25.8

Z25.8

ห่างจากโด๊สแรก
1-2 เดือน

Z24.6

Z24.6

Z24.6

Z24.6

Z24.6

รหัส ICD_10 _TM

Z25.8
โรคมะเร็งปากมดลูกจาก
เชื้อไวรัสฮิวแมนแปบพิลโลมา

โรคตับอักเสบบี-ตับอักเสบเอ

โรคตับอักเสบเอ

ชื่อโรคที่ป้องกัน

ตั้งแต่อายุ 9 ปีข้นึ ไป

1-15 ปี ให้ 2 โด๊ส
โด๊สสองห่างจาก
โด๊สแรก อย่างน้อย
6-12 เดือน
16 ปีข้น
ึ ไป ให้
3 โด๊ส โด๊สสอง
ห่างจากโด๊สแรก
อย่างน้อย 1 เดือน
และโด๊สสามห่าง
จากโด๊สสอง
อย่างน้อย 6 เดือน


ห่างจากเข็มแรก
อย่างน้อย 6 เดือน
ขึ้นไป

ตั้งแต่อายุ 1 เดือน
ขึ้นไป

อายุ (เดือน)
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M11

M12

M21

M31

P11

P12

P13

P14

P21

P22

P23

P24

P31

P32

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

P32

P31

P24

P23

P22

P21

P14

P13

P12

P11

M31

M21

M12

M11

PS23-2

PS23-1

PCV4

PCV3

PCV2

PCV1

PCV-Hib4

PCV-Hib3

PCV-Hib2

PCV-Hib1

พีเอส23-2

พีเอส23-1

พีซีวี4

พีซีวี3

พีซีวี2

พีซีวี1

พีซีวีฮิบ4

พีซีวีฮิบ3

พีซีวีฮิบ2

พีซีวีฮิบ1

ไข้กาฬหลังแอ่น AC

ไข้กาฬหลังแอ่น ACYW135

Meningococcal
ACYW135

Meningococcal AC

เอ็มเอ็มอาร์ว2ี

เอ็มเอ็มอาร์ว1ี

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

MMRV2

MMRV1

รหัสที่ใช้บันทึก
รหัส
ล�ำดับ (มาตรฐาน
สนย.) วัคซีน ชือ่ วัคซีนภาษาอังกฤษ

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

ห่างจากครั้งแรก
3-5 ปี

อายุมากกว่า 2 ปี

12-18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

12-18 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

อายุตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไป

อายุตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไป

ฉีดกระตุ้นห่างจาก
โด๊สแรกอย่างน้อย
6 สัปดาห์

ตั้งแต่อายุ
9 เดือน–12 ปี

อายุ (เดือน)

โรคจากการติดเชื้อ
เสตร็บโตคอคคัส นิวโมเนีย

โรคจากการติดเชื้อ
เสตร็บโตคอคคัส นิวโมเนีย

โรคจากการติดเชื้อ
เสตร็บโตคอคคัส
นิวโมเนีย-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
เชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี

โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ
ACYW135
โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ AC

โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันอีสุกอีใส

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z23.8

Z23.8

Z23.8

Z23.8

Z23.8

Z23.8

Z23.8,Z24.1

Z23.8,Z24.1

Z23.8,Z24.1

Z23.8,Z24.1

Z23.8

Z23.8

Z27.4,Z25.8

Z27.4,Z25.8

รหัส ICD_10 _TM
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T11

T12

T21

T31

T32

T33

T41

V11

V12

59

60

61

62

63

64

65

66

67

V12

V11

T41

T33

T32

T31

T21

T12

T11

Var2

Var1

Tdap-IPV

Ty 3: live attenuated

Ty 2: live attenuated

วาร์2

วาร์1

ทีดีเอพีไอพีวี

ทัยฟอยด์เชื้อเป็น3

ทัยฟอยด์เชื้อเป็น2

ทัยฟอยด์เชื้อเป็น1

ทัยฟอยด์เชื้อตาย

Ty inactivated
vaccine

Ty 1: live attenuated

ทีดีเอพี2

ทีดีเอพี1

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

Tdap2

Tdap1

รหัสที่ใช้บันทึก
รหัส
ล�ำดับ (มาตรฐาน
สนย.) วัคซีน ชือ่ วัคซีนภาษาอังกฤษ

ฉีด
ฉีด

ฉีด

กิน

กิน

ฉีด

ฉีด

ฉีด

ประเภท

1-12 ปี
ให้ 1-2 โด๊ส
13 ปีขึ้นไป
ให้ 2 โด๊ส
1-12 ปี
โด๊สสองห่างจาก
โด๊สแรกอย่างน้อย
3 เดือน
13 ปี ขึ้นไป โด๊ส
สองห่างจากโด๊ส
แรกอย่างน้อย
4 สัปดาห์


ตั้งแต่อายุ 4 ปี
ขึ้นไป

อายุตั้งแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ให้ 3 โด๊ส
กินวันเว้นวัน

อายุตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไป กระตุ้นได้
ทุก 2 ปี

ใช้ฉีดกระตุ้น

ตั้งแต่อายุ 4 ปี
ขึ้นไป

อายุ (เดือน)

โรคอีสุกอีใส

โรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนโปลิโอ

โรคไข้ทัยฟอยด์

โรคไข้ทัยฟอยด์

โรคบาดทะยัก- คอตีบ-ไอกรน
โรคบาดทะยัก- คอตีบ-ไอกรน

ชื่อโรคที่ป้องกัน

Z25.8

Z25.8

Z27.3

Z23.1

Z23.1

Z23.1

Z23.1

Z27.1

Z27.1

รหัส ICD_10 _TM
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Y11

Yellow Fever

ไข้เหลือง

ชื่อวัคซีนภาษาไทย

ฉีด

ประเภท

ชื่อโรคที่ป้องกัน

โรคไข้เหลือง

อายุ (เดือน)
อายุตั้งแต่ 9 เดือน
ขึ้นไป ที่จะเดินทาง
ไปยังประเทศที่
ก�ำหนดเป็นพื้นที่ติด
โรค ไข้เหลือง

หมายเหตุ: ชนิดของวัคซีน อายุ และจ�ำนวนครั้งที่ให้บริการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

Y11

		 ปรับเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2560

68

รหัสที่ใช้บันทึก
รหัส
ล�ำดับ (มาตรฐาน
สนย.) วัคซีน ชือ่ วัคซีนภาษาอังกฤษ

Z24.3

รหัส ICD_10 _TM

เฉลยค�ำตอบแบบทดสอบความรู้
ก่อน-หลังการอบรม
หมวดเนื้อหาที่ 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ก
ค

3
ข

4
ข

5
ค

6
ข

7
ข

8
ข

9
ค

10
ค

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ง
ก

3
ค

4
ง

5
ค

6
ก

7
ง

8
ข

9
ค

10
ค

หมวดเนื้อหาที่ 2: โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน
แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ก
ง

3
ข

4
ก

5
ก

6
ค

7
ค

8
ก

9
ง

10
ค

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ค
ค

3
ข

4
ค

5
ก

6
ค

7
ง

8
ก

9
ก

10
ง

หมวดเนื้อหาที่ 3: ประมาณการวัคซีนเพื่อให้บริการ
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แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ง
ค

3
ง

4
ง

5
ค

6
ข

7
ง

8
ก

9
ง

10
ง

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ค
ข

3
ก

4
ค

5
ข

6
ค

7
ข

8
ก

9
ข

10
ข

ภาคผนวก

หมวดเนื้อหาที่ 4: ทะเบียนรายงานที่ส�ำคัญในการให้บริการวัคซีน
แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ก
ข

3
ก

4
ก

5
ค

6
ข

7
ง

8
ค

9
ก

10
ข

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ข
ก

3
ก

4
ก

5
ค

6
ข

7
ง

8
ก

9
ค

10
ข

หมวดเนื้อหาที่ 5: วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ง
ข

3
ก

4
ง

5
ง

6
ง

7
ค

8
ง

9
ค

10
ง

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ค
ข

3
ก

4
ข

5
ง

6
ง

7
ข

8
ง

9
ง

10
ค

หมวดเนื้อหาที่ 6: การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน
แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ค
ก

3
ง

4
ง

5
ค

6
ข

7
ก

8
ง

9
ง

10
ง

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ข
ข

3
ก

4
ข

5
ค

6
ข

7
ค

8
ก

9
ค

10
ค

หมวดเนื้อหาที่ 7: อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ก
ง

3
ข

4
ง

5
ข

6
ค

7
ก

8
ง

9
ข

10
ข

แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
ข้อ
1
2
ค�ำตอบ
ข
ง

3
ง

4
ค

5
ค

6
ง

7
ก

8
ข

9
ค

10
ก

ภาคผนวก
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