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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

สําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค



วัตถุประสงค์
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1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยา

2. อธิบายกลไกของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

3. อธิบายถึงความจําเป็นของการให้วัคซีนตามกําหนด และการฉีดกระตุ้น

4. อธิบายประเภทของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

5. อธิบายได้ว่าวัคซีนมีกี่ชนิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยวิธีใด และมีกลไก

ป้องกันโรคอย่างไร

6. อธิบายและตระหนักถึงประโยชน์ของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งต่อ

บุคคลและชุมชน



Outlines
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1. การป้องกันโรคของร่างกาย

2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย

3. ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

4. ความหมายและประเภทของวัคซีน

5. กลไกการป้องกันโรคของวัคซีน

6. ความจําเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค



1.การป้องกันโรคของร่างกาย
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คําศัพท์สําคัญ:

Antigen

Antibody

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย แบ่งเป็น 2 ระบบ:

ภูมิคุ้มกันโดยกําเนิด (Innate immunity) หรือภูมิคุ้มกัน

ชนิดไม่จําเพาะ

ภู มิคุ้ มกันแบบจํ า เพาะที่ เ กิ ดขึ้ นห ลังจากได้ รับ สิ่ ง

แปลกปลอม (Acquired Immunity)



ภูมิคุ้มกันโดยกําเนิด (Innate immunity) 

หรือภูมิคุ้มกันชนิดไม่จําเพาะ
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เป็นด่านแรกในการต่อสู้และป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาใน

ร่างกาย 

กลไกนี้ไม่จําเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง 

แต่ป้องกันโรคได้หลายชนิด 

จําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม

การป้องกันด่านที่ 1 

การป้องกันด่านที่ 2



การป้องกันด่านที่ 1
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เป็นการป้องกันที่บริเวณผิวหนังหรือเยื่อบุ

กลไกทางกายภาพ 
เป็นกลไกป้องกันโรคที่กีดขวางไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เช่น ผิวหนัง เยื่อบุ
ทางเดินหายใจ และเยื่อบุทางเดินอาหาร รูขุมขน ต่อมเหงื่อและต่อมใต้ผิวหนังต่าง 
ๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ประจําถิ่นที่อยู่ตามร่างกาย

กลไกทางเคมี 
เป็นกลไกการป้องกันโรคที่อาศัยสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาทําลายเชื้อโรคก่อนที่
จะเข้าสู่ร่างกาย เช่น กรดในกระเพาะอาหาร สารคัดหลั่ง เหงื่อ เป็นต้น

กลไกทางพันธุกรรม 
เป็นกลไกป้องกันโรคซึ่งทําให้เชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถติดเชื้อในคนบางกลุ่มได้



กลไกป้องกันโรคทางกายภาพและทางเคมี
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การป้องกันด่านที่ 2
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อาศัยปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล์ ซึ่งตอบสนองทันทีที่เชื้อโรค

ผ่านการป้องกันด่านแรกบุกรุกเข้าสู่ร่างกายได้

ปฏิกิริยาอักเสบ (Inflammatory response) กระตุ้นการ

เคลื่อนย้ายของเม็ดเลือดขาว

เม็ดเลือดขาว (phagocyte) จับกินเชื้อโรค (phagocytosis)

เกิดการอักเสบ (Inflammation)

Interferon ช่วยขัดขวางการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส



ภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับ

สิ่งแปลกปลอม (Acquired Immunity)

9

การป้องกันด่านที่ 3 

เป็นการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ต้องอาศัยกลไกที่ยุ่งยาก
กรณีการป้องกันทั้งสองด่านไม่สามารถกีดกันเชื้อโรคได้ 
ร่างกายจะตอบสนองต่อเชื้อโรคอย่างจําเพาะเจาะจงผ่านเม็ดเลือดขาว 
lymphocytes ซึ่งสามารถจดจําเชื้อโรคได้ 
เมื่อได้รับเชื้อโรคชนิดเดิมอีก การตอบสนองในครั้งหลังจะจําเพาะเจาะจง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตอบสนองดังกล่าว

การตอบสนองโดยการใช้สารน้ํา
การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์



ภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับ
สิ่งแปลกปลอม (Acquired Immunity)
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1.การตอบสนองโดยการใช้สารน้ํา 

(Humoral immune response)
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การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อาศัยสารน้ํา (humor) คือ แอนติบอดี (antibody)

ที่ผิวเซลล์ของ B lymphocytes มีตําแหน่งรองรับแอนติเจน เมื่อแอนติเจนที่มีโครงสร้างพอเหมาะมา
จับ B lymphocytes จะเพิ่มจํานวนและเปลี่ยนแปลงเป็น plasma cell 

plasma cell จะทําการหลั่งแอนติบอดีชนิดต่าง ๆ ที่จําเพาะกับแอนติเจนออกมา 
แอนติบอดีนี้พบอยู่ในส่วนของโปรตีนที่เรียกว่า แกมม่าโกลบูลิน (gamma globulin) ที่อยู่ในเลือด 
แอนติบอดี เป็นส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานของร่างกายจึงเรียกว่า อิมมูโนโกลบูลิน 

(Immunoglobulin) หรือ Ig ซึ่งมี 5 ชนิด คือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE 

พบ IgG ในกระแสเลือดมากที่สุด ภูมิต้านทานที่หลั่งออกมานี้ จะหมุนเวียนในร่างกายและทําหน้าที่ใน
การจับสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะเหมือนแอนติเจน
B lymphocytes ส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนไปเป็น memory B cells เก็บความจํา เมื่อได้รับแอนติเจน
ตัวเดิมอีก memory B cells จะเปลี่ยนไปเป็น plasma cell หลั่งสารภูมิต้านทานออกมาได้เร็วกว่า
และมีประสิทธิภาพมากกว่าครั้งแรก 
ใช้เป็นหลักการของการให้วัคซีน



การตอบสนอง

โดยการใช้สารน้ํา 

(Humoral

immune 

response, HIR)
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2. การตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์ 

(Cell-mediated immune response: CMIR)
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การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์
โดยแอนติเจนเข้ามากระตุ้นเม็ดเลือดขาว macrophage ที่เรียกว่า Antigen 

presenting cells (APCs) โดยส่งสัญญาณจาก Ag ให้ T lymphocyte กลายเป็น 
Activated T lymphocyte หรือ helper T cells (TH)

ทําหน้าที่หลั่งสารไซโตไคน์ (Cytokines) ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทั้ง Macrophage และ

granulocytes ให้จับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้น
ไซโตไคน์บางตัวจะไปกระตุ้น B lymphocytes (B) ที่รับรู้แอนติเจนเดียวกัน ให้มีการ
แบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงไปเป็น plasma cell สร้างแอนติบอดีที่จําเพาะกับแอนติเจนนั้น
Activated T lymphocyte (TH) จะกลายเป็น cytotoxic T lymphocyte (TC) 

ซึ่งทําหน้าที่สําคัญ คือ ฆ่าเซลล์ที่มีจุลชีพอาศัยอยู่ (infected cell) และเซลล์มะเร็ง



การตอบสนอง

ชนิดพึ่งเซลล์ 

(Cell-mediated 

immune response, 

CMIR)
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การป้องกันโรคของร่างกาย

15



ภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะ
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ภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะนี้ ได้มาหรือเกิดขึ้นหลังจากพบ

แอนติเจน 

จากการสร้างขึ้นเอง (Active Immunity)

Natural

Artificial

ได้รับจากภายนอก (Passive Immunity)

Natural

Artificial



Active Immunity
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Active naturally acquired immunity 

ภูมิคุ้มกันเกิดภายหลังจากการเป็นโรคติดเชื้อตามธรรมชาติ 
ป้องกันการติดเชื้อซ้ําได้ เช่น หัด สุกใส
มักมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต

Active artificially acquired immunity 

เกิดจากการได้รับวัคซีน 
กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน 
ลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อ

อยู่ได้ตลอดชีวิต 
อยู่ได้ระยะเวลาหนึ่ง



Passive Immunity
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Passive naturally acquired immunity 

เกิดจากได้รับภูมิคุ้มกันโดยตรง 
ภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลกู
ภูมิคุ้มกันผ่านทางน้ํานมแม่

มีผลคุ้มครองในช่วงต้นของชีวิตเท่านั้น

Passive artificially acquired immunity 

เกิดจากการได้รับแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป (ซีรั่ม, Gamma globulin)
การฉีด Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG) ให้กับผู้ที่ถูกสนุัขบ้ากัด
การฉีด Antivenom ให้กับผู้ที่ถูกงูพษิกัด 
ภูมิคุ้มกันแบบนี้อยู่ได้ไม่นาน สามารถถูกทําลายโดยร่างกายผูร้ับ
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2.กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย



แอนติเจน (Antigen: Ag)
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สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี
สารประกอบในส่วนต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ ได้แก่ สารพิษ ผนังเซลล์ แฟลกเจลลา 
แคปซูล โปรตีน รวมทั้งอนุภาคไวรัส

โพลีเปปไทด์ (Polypeptides) 
โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) 
ไลโปโปลีแซคคาไรด์ (Lipopolysaccharides) 
ไกลโคโปรตีน (glycoproteins) 

วัคซีนถือเป็นแอนติเจนอย่างหนึ่ง
แอนติเจนนิกดีเทอร์มิแนนท์ (antigenic determinant) ส่วนของแอนติเจน
แฮปเทนส์ (haptens) สารโมเลกุลเล็กรวมตัวกับสารพาหะที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่แล้ว
มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจน



แอนติบอดี (Antibody: Ab)
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เป็นสารไกลโคโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการกระตุ้นของ
แอนติเจน 
มีความจําเพาะเจาะจงกับแอนติเจนมาก
ทําปฏิกิริยากับแอนติเจนที่กระตุ้นให้ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น 



การเกิด/ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกนั 

Primary/Secondary Response
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หลักการให้วัคซีนหลายครั้ง เพื่อให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคได้นาน
การรับวัคซีนช้ากว่ากําหนด ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
การได้รับวัคซีนใกล้กันเกินไป อาจกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ต่ํากว่าที่ควรจะเป็น



3.ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเอง 

(Active immunization) 

การเกิดภูมิคุ้มกันภายหลังการติดเชื้อตามธรรมชาติ 
  (natural infection) 
การเกิดภูมิคุ้มกันภายหลังการให้วัคซีน

การให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค 

  (Passive immunization)



การกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเอง 
(Active immunization) 
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การใหแอนติเจนเพื่อกระตุนระบบภูมคิุมกนัของรางกายใหมีการสราง
ภูมิคุมกันตอโรคหรือแอนติเจนชนดินัน้

การเกิดภูมิคุมกนัภายหลังการติดเชือ้ตามธรรมชาติ (natural infection) 
เมื่อรางกายไดรบัเชื้อโรคตามธรรมชาติ
สรางภูมิคุมกันตอโรคชนดินัน้จนกระทั่งหายปวยเปนปกติ 
อหิวาตกโรค มีภูมิคุมกันตอโรคในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โรคหัด มีภูมิคุมกันไดนานตลอดชีวิต

การเกิดภูมิคุมกนัภายหลังการใหวัคซีน 
การใหวัคซีน
การให Toxoid



การใหภูมิคุมกันตอโรคโดยตรงเพื่อปองกันไมให
เกิดโรค (Passive immunization)
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การใหแอนติบอดีเพื่อใหเกดิภูมคิุมกนัตอโรคชนิด
นั้น 
อิมมูโนโกลบูลิน
แอนติท็อกซิน

สามารถปองกันโรคไดทันที 
ภูมิคุมกันคงอยูในรางกายไดไมนาน
ไมมีการกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันเอง
รางกายไมจดจําเชื้อโรค จึงมีโอกาสติดเชือ้โรคชนดิ
นั้นไดอีก
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4.ความหมายและประเภทของวัคซีน



วัคซีน
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ชีววัตถุหรือแอนติเจน

ผลิตมาจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําให้ไม่สามารถก่อ

โรคได้

กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันได้



ประเภทของวัคซีน
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1. วัคซีนเชื้อตาย 

วัคซีนที่ทําจากแบคทีเรียทั้งตัว หรือไวรัสทั้งอนุภาคที่ทําให้ตายแล้ว (whole cell vaccine หรือ 
whole virion vaccine)
วัคซีนที่ทําจากบางส่วนของแบคทีเรียหรือไวรัส ที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิ คุ้มกัน (subunit 
vaccine)

2. วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

วัคซีนที่ทําจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ทําให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไม่แสดงปฏิกิริยา
ทันที

3. ท็อกซอยด์ 

วัคซีนที่ทําจากพิษของแบคทีเรียที่ถูกทําให้สิ้นพิษแต่ยังคงสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้



1.1 วัคซีนที่ทําจากแบคทีเรียทั้งตัวหรือไวรัสทั้งอนุภาคที่ทําให้ตายแล้ว 

(whole cell vaccine หรือ whole virion vaccine)
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มักเกิดปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดหลังฉีด 3-4 ชั่วโมง
มีไข้ร่วมประมาณ 1-3 วัน
ต้องเก็บในตู้เย็นห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
วัคซีน ดังนี้
• วัคซีนไอกรน 
• วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดฉีด 
• วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
• วัคซีนตับอักเสบเอ 
• วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 



1.2 วัคซีนที่ทําจากบางส่วนของแบคทีเรียหรือไวรัสที่เกี่ยวกับ

การสร้างภูมิคุ้มกัน (subunit vaccine)
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เกิดอาการน้อยหลังฉีด
วัคซีน ดังนี้
• วัคซีนตบัอักเสบบี
• วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
• วัคซีนฮิบ (HIB)
• วัคซีนไอกรนชนดิไร้เซลล์ 
• วัคซีนทัยฟอยดช์นิด วีไอ 
• วัคซีนนิวโมคอคคัส



2.วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

(live attenuated vaccine)
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ทําจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกทําให้อ่อนฤทธิ์ลง

ไม่แสดงปฏิกิริยาทันทีหลังเข้าสู่ร่างกาย 

ไข้ประมาณวันที่ 5 ถึงวันที่ 12 หลังฉีด 

วัคซีนชนิดนี้ต้องเก็บในที่อุณหภูมิต่ําตลอดเวลา (cold chain) เพราะ

ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเชื้อจะตาย และไม่ทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ 

หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันเดิมอยู่บ้างอาจทําให้วัคซีนออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่

วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีน

อีสุกอีใส วัคซีนวัณโรค วัคซีนทัยฟอยด์ชนิดรับประทาน



3.ท็อกซอยด์ (toxoid)
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ทําจากพิษ (toxin) ของแบคทีเรีย

ถูกทําให้สิ้นพิษแต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ 

ใช้สําหรับโรคที่เกิดจากพิษของเชื้อ

จะมีไข้หรือปฏิกิริยาเฉพาะที่เล็กน้อย 

หากเคยฉีดมาแล้วหลายครั้งหรือร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากอยู่ก่อน

แล้ว อาจเกิดปฏิกิริยามากขึ้น (บวม แดง เจ็บ บริเวณที่ฉีด และมีไข้)

วัคซีนคอตีบ (diphtheria toxoid) 

วัคซีนบาดทะยัก (tetanus toxoid)



การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน
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การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน
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ร่างกายได้รับวัคซีนครั้งแรก ร่างกายจะใช้เวลาระยะหนึ่งที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมา 
พร้อมทั้งจดจําแอนติเจนนั้นไว้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งปริมาณแอนติบอดีนี้จะค่อยๆ 
ลดลง 
เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนนั้นอีกเป็นครั้งที่สอง ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้าง
แอนติบอดีได้เร็วขึ้น และปริมาณมากขึ้นกว่าครั้งแรกมาก 

เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงต้องมีการกระตุ้นด้วยการให้วัคซีนครั้งที่ 2 หรือ 3 
การได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 เร็วกว่ากําหนดอาจไม่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเพิ่มขึ้น
แอนติบอดีที่เกิดขึ้นในครั้งแรกยังมีระดับสูงอยู่ ทําให้แอนติเจนที่เข้าสู่ร่างกายครั้งนี้ไป
ทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายหมด ไม่มีเหลือไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
แอนติบอดีอีก



5.กลไกการป้องกันโรคของวัคซีน
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วัคซีนเป็นผลผลิตที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําให้ไม่สามารถก่อเกิด
โรคในคนได้ แต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายรับรู้เหมือนกับได้รับเชื้อโรคนั้น ร่างกายก็
จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ทําให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานต่อโรคนั้น
การที่ระดับภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้นั้น จะต้องได้รับ
วัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และครบจํานวนครั้ง
วัคซีนบางชนิดจะกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันสูงขึ้นระดับหนึ่งแล้วระดับภูมิคุ้มกันก็จะ
ลดลง ต้องได้รับการกระตุ้นตามจํานวนครั้งที่กําหนด จึงจะมีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ใน
ระดับสูงพอในการป้องกันโรค
ถ้าวัคซีนไม่ดีหรือการบริหารจัดการวัคซีนไม่ถูกต้อง จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี



6.ความจําเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพพื้นฐานให้แก่ประชาชน

ลดภาระในการดูแลผู้ป่วย

ควบคุมการแพร่กระจายโรค

ป้องกันตนเองจากการติดโรคตามธรรมชาติ

ทําให้เกิดภูมิต้านทานโรคในกลุ่มประชากร (Herd immunity)
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ภูมิคุ้มกันกลุ่ม (Herd 

immunity) 



ภูมิคุ้มกันกลุ่ม (Herd immunity) 
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นอกจากวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคให้แต่ละบุคคลได้แล้ว ยังช่วย
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนได้ด้วย เมื่อให้วัคซีนครอบคลุม
ถึงระดับหนึ่งในชุมชน เช่น หัด (83-94%) คางทูม (75-86%)
จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อโรคนั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนเท่านั้น
ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย

การบริหารจัดการวัคซีนที่ถูกต้องไม่ให้เสื่อมคุณภาพ
เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม



ค่าประมาณการ Herd immunity threshold ของโรคต่างๆ
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R0 = Basic reproduction number ( Basic reproduction rate หรือ Basic reproduction 

ratio ) คือค่าเฉลี่ยจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยรายแรก (Secondary case ) เมื่อประชากรกลุ่ม

นั้นไม่มีภูมิคุ้มกันโรค และไม่ได้รับมาตรการควบคุมโรคใดๆทั้งสิ้น
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โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอาจเกิดการระบาดได้ ถ้าไม่สามารถให้วัคซีน

แก่เด็กได้ครอบคลุมหรือให้ไม่ครบจํานวนที่กําหนด

ภูมิคุ้มกันที่สร้างจากวัคซีนมีระดับลดลง เมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่ได้รับ

การกระตุ้นซ้ํา

การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อจุลชีพทําให้ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน

เดิมไม่สามารถป้องกันโรคได้

ประสิทธิภาพของวัคซีนไม่สมบูรณ์หรือลดลงจากการบริหารวัคซีน ไม่ได้

มาตรฐาน ทําให้ความสามารถในการป้องกันโรคลดลง



สรุป
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      การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะช่วยป้องกันโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดการระบาดของโรค ลดการ
เจ็บป่วย และการเสียชีวิตของประชาชน ลดการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และทําให้ประชาชนใน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ขอบคุณครับ


