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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
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หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
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2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
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แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
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        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 6 

 

การเตรียมการและการใหบริการวัคซีน 
 

เรื่อง การเตรียมการและการใหบริการวัคซีน 
ผูเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข / ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค           เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายการเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณเพื่อใหบริการวัคซีนไดอยางเหมาะสม 
2. ประเมินความพรอมของผูรับวัคซีนและคัดกรองผูที่มีภาวะเสี่ยงไดอยางถูกตอง  
3. อธิบายการตรวจสอบและแสดงการเตรียมวัคซีนไดถูกตอง 
4. แสดงวิธีการเตรียมเด็กและจัดทาเด็กในการใหวัคซีนไดอยางถูกตองแสดงการใหวัคซีน  
     รูปแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 
กิจกรรมการสอน 

1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม 

2.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน  
2.2 ระดมความคิดและนําเสนอ 
2.3 สาธิตการตรวจสอบ การจัดเตรียมวัคซีน การฉีดวัคซีน  

 

สื่อการสอน  
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. กระดาษ Flip chart  ปากกาเคมี  ดินสอสี 
3. ขวดวัคซีน เข็ม Syringe กระปุกสําลี หุนเด็กเล็ก หุนเด็กโต 

 

การประเมินผล 
1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอมูลสําคัญทีค่วรซักประวัติเพื่อใชในการ

พิจารณาใหวคัซีนคือขอใด 
ก. ประวัติการคลอด 
ข. ประวัติการมีโรคติดตอทางพนัธุกรรม 

  ค. ประวัติการเจ็บปวย 
  ง. การเอกซเรยใน 1 เดือนที่ผานมา 

2. ขอใดเปนหลักการทีถู่กตองในการจัดเตรียม

สถานทีท่ี่ใหบริการวัคซีน 
ก. ควรแยกที่ใหบริการวัคซนีออกจากบริเวณที ่
    รักษาเด็กปวย 
ข. ควรเตรียมวัคซีนที่จะฉีดไวบน ice pack ให 
     มากพอทีจ่ะใหบริการ 
ค. สถานที่ที่ฉีดควรเปนสถานที่เปดโลง มลีมและ  
     แสงแดดสองถึงเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ 
ง.  ตองมทีางเขาและออกคนละทางเทานัน้ 

3. ขอใดไมจําเปนในข้ันตอนการเตรียมกอนให

วัคซีน 
 

ก. การตรวจรางกาย 
ข. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับวัคซีน 
ค. การตรวจสอบวันผลิตของวัคซนี 
ง. การตรวจสอบจํานวนผูมาใชบริการ 

4. คําแนะนําในขอใดถูกตองและเปนไปตาม

หลักการใหวัคซีนแกผูที่ไมมาตามนัด 
 

ก. บอยอาย ุ4 เดือน ตรวจไมพบ BCG scar   
     ควรแนะนาํใหฉีดซ้ํา 
ข. บิวอายุ 9 เดือนไมไดมาตามนัดคร้ังที่แลว ควรแนะนาํ 

 ใหฉีด DTP และ กนิ OPV และเร่ิมตนนบัใหมเปน 
dose แรก 

ค. แบมอายุ 6 ป ไดรับวัคซีน BCG ต้ังแตแรกเกิด  
    และแมไมไดพามารับวัคซีนอีกเลยตามนัด  
    ควรแนะนาํใหไดรับวัคซีน DTP-HB1, OPV1,    
    MMR1 ในทันทีทีพ่บ 
ง. บูอาย ุ8 ป มารับวัคซนีคร้ังสุดทายเมื่ออายุ  2 ปคร่ึง  
    ควรใหไดรับวัคซีน DTP5, OPV5, MMR ในทนัททีี่พบ 
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกับโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
 

57 

ค

ค
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แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 6 

 

การเตรียมการและการใหบริการวัคซีน 
 

เรื่อง การเตรียมการและการใหบริการวัคซีน 
ผูเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข / ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค           เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายการเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณเพื่อใหบริการวัคซีนไดอยางเหมาะสม 
2. ประเมินความพรอมของผูรับวัคซีนและคัดกรองผูที่มีภาวะเสี่ยงไดอยางถูกตอง  
3. อธิบายการตรวจสอบและแสดงการเตรียมวัคซีนไดถูกตอง 
4. แสดงวิธีการเตรียมเด็กและจัดทาเด็กในการใหวัคซีนไดอยางถูกตองแสดงการใหวัคซีน  
     รูปแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 
กิจกรรมการสอน 

1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม 

2.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน  
2.2 ระดมความคิดและนําเสนอ 
2.3 สาธิตการตรวจสอบ การจัดเตรียมวัคซีน การฉีดวัคซีน  

 

สื่อการสอน  
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. กระดาษ Flip chart  ปากกาเคมี  ดินสอสี 
3. ขวดวัคซีน เข็ม Syringe กระปุกสําลี หุนเด็กเล็ก หุนเด็กโต 

 

การประเมินผล 
1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอมูลสําคัญทีค่วรซักประวัติเพื่อใชในการ

พิจารณาใหวคัซีนคือขอใด 
ก. ประวัติการคลอด 
ข. ประวัติการมีโรคติดตอทางพนัธุกรรม 

  ค. ประวัติการเจ็บปวย 
  ง. การเอกซเรยใน 1 เดือนที่ผานมา 

2. ขอใดเปนหลักการทีถู่กตองในการจัดเตรียม

สถานทีท่ี่ใหบริการวัคซีน 
ก. ควรแยกที่ใหบริการวัคซนีออกจากบริเวณที ่
    รักษาเด็กปวย 
ข. ควรเตรียมวัคซีนที่จะฉีดไวบน ice pack ให 
     มากพอทีจ่ะใหบริการ 
ค. สถานที่ที่ฉีดควรเปนสถานที่เปดโลง มลีมและ  
     แสงแดดสองถึงเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ 
ง.  ตองมทีางเขาและออกคนละทางเทานัน้ 

3. ขอใดไมจําเปนในข้ันตอนการเตรียมกอนให

วัคซีน 
 

ก. การตรวจรางกาย 
ข. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับวัคซีน 
ค. การตรวจสอบวันผลิตของวัคซนี 
ง. การตรวจสอบจํานวนผูมาใชบริการ 

4. คําแนะนําในขอใดถูกตองและเปนไปตาม

หลักการใหวัคซีนแกผูที่ไมมาตามนัด 
 

ก. บอยอาย ุ4 เดือน ตรวจไมพบ BCG scar   
     ควรแนะนาํใหฉีดซ้ํา 
ข. บิวอายุ 9 เดือนไมไดมาตามนัดคร้ังที่แลว ควรแนะนาํ 

 ใหฉีด DTP และ กนิ OPV และเร่ิมตนนบัใหมเปน 
dose แรก 

ค. แบมอายุ 6 ป ไดรับวัคซีน BCG ต้ังแตแรกเกิด  
    และแมไมไดพามารับวัคซีนอีกเลยตามนัด  
    ควรแนะนาํใหไดรับวัคซีน DTP-HB1, OPV1,    
    MMR1 ในทันทีทีพ่บ 
ง. บูอาย ุ8 ป มารับวัคซนีคร้ังสุดทายเมื่ออายุ  2 ปคร่ึง  
    ควรใหไดรับวัคซีน DTP5, OPV5, MMR ในทนัททีี่พบ 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
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 คําถาม คําตอบ 

5. การปฏิบัติในการเตรียมน้ํายาวัคซนีเพื่อ

ใหบริการ ขอใดถูกตอง 
ก. ควรเตรียมทีละ dose  
ข. สามารถเตรียมดูดไวใน syringe หลาย ๆ  
    dose ได แตตองเก็บไวในถงัแชวัคซีน 
ค. การผสมตัวทําละลายกับยาทีเ่ปนผง ควรดูด 
    ตัวทําละลายในปริมาณทีพ่อดีกับ dose ของ     
    วัคซนี ไมตองดูดหมดหากมีปริมาณมากเกนิ 
ง. สําหรับผูรับบริการที่ไดรับวัคซีนพื้นฐานมากกวา 1 ชนดิ  
    เข็มที่ใชดูดน้ํายาสามารถใชเข็มเดียวกนัได และตอง 
    เปลี่ยนเมื่อใชกับคนตอไป 

6. ขอใดเปนปฏิกิริยาตอวัคซีนทั้งระบบชนิด       
ไมรุนแรง 

ก. มีผ่ืนข้ึนทัง้ตัว ปากบวม 
ข. ซึม เบื่ออาหาร  ไขตํ่า   
ค. มีอาการบวม แดงและคัน 
ง. มีเลือดซึมบริเวณที่ฉีด รวมกับไขสูงมากกวา 39°C 

7. การฉีดวัคซีนใหกับเด็กอาย ุ4 ป ขอใด
เหมาะสม 

ก. ควรจัดทาใหเด็กนั่งบนหนาขาผูปกครอง สวน 
    ขาของเด็กใหผูปกครองใชขาทั้งสองขางหนีบ 
    ไวจะทําใหเด็กอยูกับที ่
ข. ควรใหความรูแกเด็กและใหเด็กทาํความคุนเคยกับ 
    อุปกรณการฉีดวัคซีนกอนฉีด เพื่อลดปฏิกิริยาตอตาน 
    และเปนการยึดหลัก atraumatic care  
ค. ควรพิจารณาฉีดวัคซีนทีบ่ริเวณหนาขา  
    มากกวาตนแขน โดยเฉพาะในเด็กที่ผอมมาก 
ง. ไมจาํเปนตองใหยาลดไขในเด็กเพราะมคีวาม 
    ตานทานตอการเกิดปฏิกริิยาของวัคซีนได 
    ดีกวาเด็กเล็ก ๆ 

8. 
 
 

ขอใดเปนการฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อที่

ถูกตอง 
ก. ถาฉีดบริเวณตนแขนจะใชบริเวณ  triceps ของแขน  
ข. ถาฉีดบริเวณหนาขา ทําการวัดโดยแบงบริเวณตั้งแต 
    ปุมกระดูกใหญของกระดูกตนขาถึงปุมกระดูกบริเวณ 
    หวัเขาเปน 3 สวน และฉีดสวนที่ 1 
ค. แทงเข็มทาํมุม 90 องศาบริเวณกลามเนื้อหนาขา 
ง.  ถาฉีดบริเวณตนแขน ใหแทงเข็มทํามมุ  60 องศา 
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 คําถาม คําตอบ 
9. วัคซีนที่ควรใหกับหญิงต้ังครรภที่มีประวัติไม

แนนอนในการไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยัก
คือขอใด 
 

ก. ให tetanus toxoid เข็มเดียวและกระตุนทุก 5 ป
ข. ให tetanus toxoid 3 เข็ม ที่ระยะหาง 0, 1, 3  เดือน  
     ไมตองกระตุน 
ค. ให tetanus toxoid เข็มเดียว และกระตุนทกุ 10 ป  
    รวมทั้งให MMR 
ง. ให tetanus toxoid 3 เข็ม ที่ระยะหาง 0, 1, 6 เดือน  
    และกระตุนทุก 10 ป 

10. ในการพิจารณาใหวัคซนีในกลุมที่มีภาวะ
เสี่ยง ขอใดถูกตอง 

ก. การใหอิมมูโนโกลบูลิน พลาสมา หรือเลือด 
    มาไมถึง 3 เดือน ไมควรใหวัคซนีโปลิโอชนิดกนิ  
ข. เด็กที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชัก       

จากไขสูง ไมสามารถใหวัคซนีรวมคอตีบไอกรน 
บาดทะยักได 

ค. เด็กที่ไดรับยากดภูมิคุมกนัสามารถใหวคัซีนชนิด 
     เชื้อเปนออนฤทธิ์ หากเด็กหยุดยากดภูมิคุมกันมาแลว 
     อยางนอย 3 เดือน  
ง.  เด็กที่ติดเชือ้เอชไอวี ไมควรใหวัคซนีปองกนัโรคโปลิโอ 
     ชนิดกนิ เพราะอาจทําใหปวยหรืออาจมีอาการ 
     อัมพาตได  
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 คําถาม คําตอบ 

5. การปฏิบัติในการเตรียมน้ํายาวัคซนีเพื่อ

ใหบริการ ขอใดถูกตอง 
ก. ควรเตรียมทีละ dose  
ข. สามารถเตรียมดูดไวใน syringe หลาย ๆ  
    dose ได แตตองเก็บไวในถงัแชวัคซีน 
ค. การผสมตัวทําละลายกับยาทีเ่ปนผง ควรดูด 
    ตัวทําละลายในปริมาณทีพ่อดีกับ dose ของ     
    วัคซนี ไมตองดูดหมดหากมีปริมาณมากเกนิ 
ง. สําหรับผูรับบริการที่ไดรับวัคซีนพื้นฐานมากกวา 1 ชนดิ  
    เข็มที่ใชดูดน้ํายาสามารถใชเข็มเดียวกนัได และตอง 
    เปลี่ยนเมื่อใชกับคนตอไป 

6. ขอใดเปนปฏิกิริยาตอวัคซีนทั้งระบบชนิด       
ไมรุนแรง 

ก. มีผ่ืนข้ึนทัง้ตัว ปากบวม 
ข. ซึม เบื่ออาหาร  ไขตํ่า   
ค. มีอาการบวม แดงและคัน 
ง. มีเลือดซึมบริเวณที่ฉีด รวมกับไขสูงมากกวา 39°C 

7. การฉีดวัคซีนใหกับเด็กอาย ุ4 ป ขอใด
เหมาะสม 

ก. ควรจัดทาใหเด็กนั่งบนหนาขาผูปกครอง สวน 
    ขาของเด็กใหผูปกครองใชขาทั้งสองขางหนีบ 
    ไวจะทําใหเด็กอยูกับที ่
ข. ควรใหความรูแกเด็กและใหเด็กทาํความคุนเคยกับ 
    อุปกรณการฉีดวัคซีนกอนฉีด เพื่อลดปฏิกิริยาตอตาน 
    และเปนการยึดหลัก atraumatic care  
ค. ควรพิจารณาฉีดวัคซีนทีบ่ริเวณหนาขา  
    มากกวาตนแขน โดยเฉพาะในเด็กที่ผอมมาก 
ง. ไมจาํเปนตองใหยาลดไขในเด็กเพราะมคีวาม 
    ตานทานตอการเกิดปฏิกริิยาของวัคซีนได 
    ดีกวาเด็กเล็ก ๆ 

8. 
 
 

ขอใดเปนการฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อที่

ถูกตอง 
ก. ถาฉีดบริเวณตนแขนจะใชบริเวณ  triceps ของแขน  
ข. ถาฉีดบริเวณหนาขา ทําการวัดโดยแบงบริเวณตั้งแต 
    ปุมกระดูกใหญของกระดูกตนขาถึงปุมกระดูกบริเวณ 
    หวัเขาเปน 3 สวน และฉีดสวนที่ 1 
ค. แทงเข็มทาํมุม 90 องศาบริเวณกลามเนื้อหนาขา 
ง.  ถาฉีดบริเวณตนแขน ใหแทงเข็มทํามมุ  60 องศา 
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 คําถาม คําตอบ 
9. วัคซีนที่ควรใหกับหญิงต้ังครรภที่มีประวัติไม

แนนอนในการไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยัก
คือขอใด 
 

ก. ให tetanus toxoid เข็มเดียวและกระตุนทุก 5 ป
ข. ให tetanus toxoid 3 เข็ม ที่ระยะหาง 0, 1, 3  เดือน  
     ไมตองกระตุน 
ค. ให tetanus toxoid เข็มเดียว และกระตุนทกุ 10 ป  
    รวมทั้งให MMR 
ง. ให tetanus toxoid 3 เข็ม ที่ระยะหาง 0, 1, 6 เดือน  
    และกระตุนทุก 10 ป 

10. ในการพิจารณาใหวัคซีนในกลุมที่มีภาวะ
เสี่ยง ขอใดถูกตอง 

ก. การใหอิมมโูนโกลบูลิน พลาสมา หรือเลือด 
    มาไมถึง 3 เดือน ไมควรใหวัคซนีโปลิโอชนิดกนิ  
ข. เด็กที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชัก       

จากไขสูง ไมสามารถใหวัคซนีรวมคอตีบไอกรน 
บาดทะยักได 

ค. เด็กที่ไดรับยากดภูมิคุมกนัสามารถใหวคัซีนชนิด 
     เชื้อเปนออนฤทธิ์ หากเด็กหยุดยากดภูมิคุมกันมาแลว 
     อยางนอย 3 เดือน  
ง.  เด็กที่ติดเชือ้เอชไอวี ไมควรใหวัคซนีปองกนัโรคโปลิโอ 
     ชนิดกนิ เพราะอาจทําใหปวยหรืออาจมีอาการ 
     อัมพาตได  
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5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
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หมวดเนื้อหาที่ 6 

 

การเตรียมการและการใหบริการวัคซีน 
 

สาระสังเขป 
ปจจุบันการใหภูมิคุมกันโรคเปนความจําเปนพื้นฐานของการสาธารณสุขเพื่อมุงที่จะปองกัน

ประชาชนใหปลอดจากโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน แตการท่ีจะทําใหผูรับบริการไดรับวัคซีนอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปองกันโรคไดนั้น ผูใหบริการจําเปนตองใหความใสใจและเขาใจใน
กระบวนการการใหภูมิคุมกันโรคต้ังแตการเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนการเตรียมสถานที่  วัสดุ
อุปกรณที่จําเปน และท่ีสําคัญคือการเตรียมความรูความเขาใจที่ถูกตองของผูใหบริการทั้งในเร่ืองความรู
เกี่ยวกับวัคซีนชนิดตาง ๆ การประเมินสภาพ การซักประวัติและสังเกตอาการสําคัญของผูรับบริการกอนให
วัคซีนและหลังไดรับวัคซีน รูจักวิธีการเตรียมวัคซีนและเทคนิควิธีการใหวัคซีนอยางถูกตอง การสังเกตความ
ผิดปกติของผูรับบริการภายหลังไดรับวัคซีนก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงของการบริการ ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ผูใหบริการวัคซีนตองทราบถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในภาพรวม และในวัคซีนพื้นฐานแตละชนิด  
 สําหรับการเตรียมการกอนใหวัคซีนจะหมายถึงต้ังแตการประมาณการจํานวนผูมารับบริการ เพื่อ
จะไดคํานวณปริมาณวัคซีนและชนิดของวัคซีนที่จะตองใชไดถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ ซึ่งใน
ปจจุบันมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชบันทึกและสามารถประมวลผลไดวา มีผูที่ไดรับการนัดมารับ
บริการในแตละวัน จํานวนเทาใด กลุมอายุใด ตองรับวัคซีนชนิดใด ซึ่งเปนขอมูลที่เพียงพอสําหรับเจาหนาที่
ในการเตรียมวัคซีนเพื่อใหบริการ นอกจากนี้ยังตองเตรียมวัคซีนเพิ่มสําหรับผูรับบริการรายใหม เชน เด็ก
เกิดใหมดวย แตถาถึงวันนัดแลวกลุมเปาหมายไมมาตามนัด เจาหนาที่จะตองบันทึกแกไขวันนัดใหม จึงจะ
สามารถใหวัคซีนไดครบทุกคนตามเปาหมาย เจาหนาที่สามารถใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการ
ประมวลผลวามีใครบางที่ไมไดมารับวัคซีนตามนัด ตองติดตาม หรือสืบคนเพื่อใหทราบวากลุมเปาหมาย
อาจไปใชบริการที่สถานบริการอ่ืน ถาไดไปใชบริการก็ใหลงบันทึกไวในแฟมประวัติ เพื่อจําหนายออกจาก
การนัดหมาย   

การจัดสถานที่ที่ใหบริการวัคซีนเปนสวนหนึ่งที่จะเปนตัวสะทอนกระบวนการใหวัคซีน การวางแผนใน
การจัดสถานที่อยางเหมาะสมนั้นจะชวยใหการดําเนินงานในการใหวัคซีนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปน

ระบบ  สําหรับการจัดสถานที่ในการใหบริการควรพิจารณาถึงความครอบคลุมของกระบวนการใหบริการ ทุก
ข้ันตอน สถานที่ควรจะเปนบริเวณที่ไมแออัด สามารถรองรับผูรับบริการไดเพียงพอและควรเปนสถานที่ที่
สะอาด สถานที่ที่ใหบริการวัคซีนอาจจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือลักษณะที่เปนหนวยบริการในสถานที่และ
หนวยบริการนอกสถานท่ี สําหรับสถานที่ฉีดวัคซีนที่จัดเปนหนวยบริการในโรงพยาบาลหรือ รพ.สต.นั้นควรแยก 
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จากคลินิกเด็กปวย การจัดสถานที่ที่ใหบริการควรคํานึงถึงความสะดวกในการใหบริการไมวาจะเปน
กระบวนการเตรียมหรือการฉีดวัคซีน ควรจัดวางอุปกรณที่จําเปนในการใชงานไวภายในบริเวณที่ใหบริการเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงบริเวณที่ลางมือดวย และสถานท่ีที่เหมาะสมควรเปน
บริเวณที่เงียบสงบเพื่อผูใหบริการสามารถอธิบายและใหคําแนะนําแกผูรับบริการไดโดยสะดวก ถาเปนไปได
ควรจัดใหหองฉีดวัคซีนมีทางเขาและออกคนละทางเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุและไมสรางความตื่นตระหนกใหแก 
ผูที่รอฉีดวัคซีนในรายตอ ๆ ไปดวย แตถาจัดไมไดควรใหผูรับบริการเขามาทีละราย ไมควรใหรออยูในหองทีละ
หลาย ๆ คน  ในกรณีที่ต้ังหนวยรับบริการนอกสถานที่ควรตั้งอยูในที่รม ไมควรอยูกลางแจงที่มีแสงแดดสองถึง  
มีลมหรือฝุนพัดผาน มีปายบอกจุดบริการที่ชัดเจน จัดเตรียมบริเวณทางเขาออกใหสะดวกแกการบริการ ควร
จัดใหมีสถานที่นั่งรอที่สะดวกสบายและสะอาด ควรจัดบริเวณที่ลางมือ และวางอุปกรณใชงานใหสามารถหยิบ
ใชไดงายและไมเกิดการปนเปอน ส่ิงที่ควรคํานึงถึงอีกอยางหนึ่งในการใหบริการนอกสถานที่คือการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ และการเก็บรักษาวัคซีนใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ข้ันตอนการใหบริการประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 1. การซักประวัติและการ
ประเมินคัดกรองผูรับบริการ จะชวยใหผูใหบริการทราบในเบื้องตนวา ผูรับบริการมีขอจํากัดหรือขอควรระวัง
ในการที่จะใหวัคซีนหรือไม สามารถใหไดในการมาคร้ังนี้หรือไม จําเปนตองเล่ือนการรับวัคซีนหรือไม และ
ยังสามารถพิจารณาไดอีกดวยวาผูรับบริการไดรับภูมิคุมกันตามวัยและตามเกณฑที่ควรจะไดรับหรือไม 
รายละเอียดที่จําเปนในการซักประวัติไดแก การถามถึงความเจ็บปวยหรือสภาพรางกายในปจจุบัน ประวัติ
ในเร่ืองการแพยาหรือสารอาหารตาง ๆ  ประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชักจากไขสูง ประวัติการ
ไดรับเลือด/ยากดภูมิคุมกัน การตั้งครรภ การที่เคยไดรับวัคซีน DTP แลวมีไขสูง (เกิน 40.5°C) ประวัติการมี
ภูมิคุมกันผิดปกติแตกําเนิด นอกจากนี้ การซักประวัติยังควรตองถาม หรือดูเอกสารการไดรับวัคซีน              
คร้ังสุดทายในสมุดสุขภาพดวย การใหวัคซีนหางเกินกวากําหนดไมไดทําใหภูมิคุมกันเกิดนอยลง แตในทาง
ตรงกันขาม การฉีดวัคซีนที่เร็วกวากําหนด อาจทําใหภูมิคุมกันเกิดข้ึนไดนอยลง หรืออยูไมนานตามกําหนด 
ดังนั้น ถามาฉีดวัคซีนเลยกําหนดนัด สามารถฉีดเข็มตอไปไดเลยโดยไมตองต้ังตนใหม  2. การสังเกตอาการ
กอนใหวัคซีน ส่ิงที่ผูใหบริการควรสังเกตคือ ลักษณะทาทาง การตอบสนองของเด็ก และตรวจรางกาย
เบ้ืองตนเพื่อประเมินความพรอมที่จะรับวัคซีน ใชหลักการตรวจรางกายพื้นฐาน คือ ดู คลํา เคาะ ฟง            
หากเด็กมีเสมหะหรือน้ํามูกใหสังเกตลักษณะ สี กลิ่น ที่ผิดปกติ หากเกิดรวมกับการมีอุณหภูมิรางกาย
มากกวา 38°C ก็ควรเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไปกอน และทําความเขาใจกับผูรับบริการวา การฉีดวัคซีน             
ที่ลาชาไปกวากําหนดไมไดมีผลทําใหภูมิคุมกันในรางกายลดนอยลง นอกจากนี้ หากสามารถใหเวลาในการ
ประเมินสภาพเด็กต้ังแตศีรษะจรดเทา จะทําใหผูใหบริการทราบถึงภาวะสุขภาพของเด็ก และอาจนําไปสู
การสงตอหรือการดูแลรักษาท่ีถูกตองตอไป  ส่ิงสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการสังเกตอาการทาง
รางกายแลว ยังตองพิจารณาถึงความพรอมทางดานจิตใจ อารมณ การสังเกตลักษณะพื้นฐานอารมณของเด็ก 
 

135



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกับโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
หมวดเนื้อหาที่ 6 

 

การเตรียมการและการใหบริการวัคซีน 
 

สาระสังเขป 
ปจจุบันการใหภูมิคุมกันโรคเปนความจําเปนพื้นฐานของการสาธารณสุขเพื่อมุงที่จะปองกัน

ประชาชนใหปลอดจากโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน แตการที่จะทําใหผูรับบริการไดรับวัคซีนอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปองกันโรคไดนั้น ผูใหบริการจําเปนตองใหความใสใจและเขาใจใน
กระบวนการการใหภูมิคุมกันโรคต้ังแตการเตรียมการในเร่ืองตาง ๆ ไมวาจะเปนการเตรียมสถานที่  วัสดุ
อุปกรณที่จําเปน และท่ีสําคัญคือการเตรียมความรูความเขาใจท่ีถูกตองของผูใหบริการทั้งในเร่ืองความรู
เกี่ยวกับวัคซีนชนิดตาง ๆ การประเมินสภาพ การซักประวัติและสังเกตอาการสําคัญของผูรับบริการกอนให
วัคซีนและหลังไดรับวัคซีน รูจักวิธีการเตรียมวัคซีนและเทคนิควิธีการใหวัคซีนอยางถูกตอง การสังเกตความ
ผิดปกติของผูรับบริการภายหลังไดรับวัคซีนก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงของการบริการ ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ผูใหบริการวัคซีนตองทราบถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในภาพรวม และในวัคซีนพื้นฐานแตละชนิด  
 สําหรับการเตรียมการกอนใหวัคซีนจะหมายถึงต้ังแตการประมาณการจํานวนผูมารับบริการ เพื่อ
จะไดคํานวณปริมาณวัคซีนและชนิดของวัคซีนที่จะตองใชไดถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ ซึ่งใน
ปจจุบันมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชบันทึกและสามารถประมวลผลไดวา มีผูที่ไดรับการนัดมารับ
บริการในแตละวัน จํานวนเทาใด กลุมอายุใด ตองรับวัคซีนชนิดใด ซึ่งเปนขอมูลที่เพียงพอสําหรับเจาหนาที่
ในการเตรียมวัคซีนเพื่อใหบริการ นอกจากนี้ยังตองเตรียมวัคซีนเพิ่มสําหรับผูรับบริการรายใหม เชน เด็ก
เกิดใหมดวย แตถาถึงวันนัดแลวกลุมเปาหมายไมมาตามนัด เจาหนาที่จะตองบันทึกแกไขวันนัดใหม จึงจะ
สามารถใหวัคซีนไดครบทุกคนตามเปาหมาย เจาหนาที่สามารถใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการ
ประมวลผลวามีใครบางที่ไมไดมารับวัคซีนตามนัด ตองติดตาม หรือสืบคนเพื่อใหทราบวากลุมเปาหมาย
อาจไปใชบริการที่สถานบริการอื่น ถาไดไปใชบริการก็ใหลงบันทึกไวในแฟมประวัติ เพื่อจําหนายออกจาก
การนัดหมาย   

การจัดสถานที่ที่ใหบริการวัคซีนเปนสวนหนึ่งที่จะเปนตัวสะทอนกระบวนการใหวัคซีน การวางแผนใน
การจัดสถานที่อยางเหมาะสมนั้นจะชวยใหการดําเนินงานในการใหวัคซีนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปน

ระบบ  สําหรับการจัดสถานที่ในการใหบริการควรพิจารณาถึงความครอบคลุมของกระบวนการใหบริการ ทุก
ข้ันตอน สถานที่ควรจะเปนบริเวณที่ไมแออัด สามารถรองรับผูรับบริการไดเพียงพอและควรเปนสถานที่ที่
สะอาด สถานที่ที่ใหบริการวัคซีนอาจจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือลักษณะที่เปนหนวยบริการในสถานที่และ
หนวยบริการนอกสถานท่ี สําหรับสถานที่ฉีดวัคซีนที่จัดเปนหนวยบริการในโรงพยาบาลหรือ รพ.สต.นั้นควรแยก 
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จากคลินิกเด็กปวย การจัดสถานที่ที่ใหบริการควรคํานึงถึงความสะดวกในการใหบริการไมวาจะเปน
กระบวนการเตรียมหรือการฉีดวัคซีน ควรจัดวางอุปกรณที่จําเปนในการใชงานไวภายในบริเวณที่ใหบริการเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงบริเวณที่ลางมือดวย และสถานท่ีที่เหมาะสมควรเปน
บริเวณที่เงียบสงบเพื่อผูใหบริการสามารถอธิบายและใหคําแนะนําแกผูรับบริการไดโดยสะดวก ถาเปนไปได
ควรจัดใหหองฉีดวัคซีนมีทางเขาและออกคนละทางเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุและไมสรางความตื่นตระหนกใหแก 
ผูที่รอฉีดวัคซีนในรายตอ ๆ ไปดวย แตถาจัดไมไดควรใหผูรับบริการเขามาทีละราย ไมควรใหรออยูในหองทีละ
หลาย ๆ คน  ในกรณีที่ต้ังหนวยรับบริการนอกสถานที่ควรตั้งอยูในที่รม ไมควรอยูกลางแจงที่มีแสงแดดสองถึง  
มีลมหรือฝุนพัดผาน มีปายบอกจุดบริการที่ชัดเจน จัดเตรียมบริเวณทางเขาออกใหสะดวกแกการบริการ ควร
จัดใหมีสถานที่นั่งรอที่สะดวกสบายและสะอาด ควรจัดบริเวณที่ลางมือ และวางอุปกรณใชงานใหสามารถหยิบ
ใชไดงายและไมเกิดการปนเปอน ส่ิงที่ควรคํานึงถึงอีกอยางหนึ่งในการใหบริการนอกสถานที่คือการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ และการเก็บรักษาวัคซีนใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ข้ันตอนการใหบริการประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 1. การซักประวัติและการ
ประเมินคัดกรองผูรับบริการ จะชวยใหผูใหบริการทราบในเบื้องตนวา ผูรับบริการมีขอจํากัดหรือขอควรระวัง
ในการที่จะใหวัคซีนหรือไม สามารถใหไดในการมาคร้ังนี้หรือไม จําเปนตองเล่ือนการรับวัคซีนหรือไม และ
ยังสามารถพิจารณาไดอีกดวยวาผูรับบริการไดรับภูมิคุมกันตามวัยและตามเกณฑที่ควรจะไดรับหรือไม 
รายละเอียดที่จําเปนในการซักประวัติไดแก การถามถึงความเจ็บปวยหรือสภาพรางกายในปจจุบัน ประวัติ
ในเร่ืองการแพยาหรือสารอาหารตาง ๆ  ประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชักจากไขสูง ประวัติการ
ไดรับเลือด/ยากดภูมิคุมกัน การตั้งครรภ การที่เคยไดรับวัคซีน DTP แลวมีไขสูง (เกิน 40.5°C) ประวัติการมี
ภูมิคุมกันผิดปกติแตกําเนิด นอกจากนี้ การซักประวัติยังควรตองถาม หรือดูเอกสารการไดรับวัคซีน              
คร้ังสุดทายในสมุดสุขภาพดวย การใหวัคซีนหางเกินกวากําหนดไมไดทําใหภูมิคุมกันเกิดนอยลง แตในทาง
ตรงกันขาม การฉีดวัคซีนที่เร็วกวากําหนด อาจทําใหภูมิคุมกันเกิดข้ึนไดนอยลง หรืออยูไมนานตามกําหนด 
ดังนั้น ถามาฉีดวัคซีนเลยกําหนดนัด สามารถฉีดเข็มตอไปไดเลยโดยไมตองต้ังตนใหม  2. การสังเกตอาการ
กอนใหวัคซีน ส่ิงที่ผูใหบริการควรสังเกตคือ ลักษณะทาทาง การตอบสนองของเด็ก และตรวจรางกาย
เบ้ืองตนเพื่อประเมินความพรอมที่จะรับวัคซีน ใชหลักการตรวจรางกายพื้นฐาน คือ ดู คลํา เคาะ ฟง            
หากเด็กมีเสมหะหรือน้ํามูกใหสังเกตลักษณะ สี กลิ่น ที่ผิดปกติ หากเกิดรวมกับการมีอุณหภูมิรางกาย
มากกวา 38°C ก็ควรเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไปกอน และทําความเขาใจกับผูรับบริการวา การฉีดวัคซีน             
ที่ลาชาไปกวากําหนดไมไดมีผลทําใหภูมิคุมกันในรางกายลดนอยลง นอกจากนี้ หากสามารถใหเวลาในการ
ประเมินสภาพเด็กต้ังแตศีรษะจรดเทา จะทําใหผูใหบริการทราบถึงภาวะสุขภาพของเด็ก และอาจนําไปสู
การสงตอหรือการดูแลรักษาท่ีถูกตองตอไป  ส่ิงสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการสังเกตอาการทาง
รางกายแลว ยังตองพิจารณาถึงความพรอมทางดานจิตใจ อารมณ การสังเกตลักษณะพื้นฐานอารมณของเด็ก 
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จะทําใหผูใหบริการคํานึงถึงการเตรียมเด็ก และการรับมือกับเด็กได  3. การเตรียมการกอนใหวัคซีน การ

เตรียมที่ถูกตองเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการไดรับวัคซีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูใหบริการตองให
ความสําคัญต้ังแตการเลือกอุปกรณ การตรวจสอบวัคซีนและการเตรียมวัคซีน การเตรียมการขณะใหวัคซีน 
วิธีการฉีดวัคซีน การใหความสําคัญกับเทคนิคการฉีดที่ถูกตอง  

การฉีดวัคซีนเขาในหนัง (Intradermal)  
เปนการนํายาผานเขาไปเพียงแคในหนังเทานั้น ขนาดยาที่ฉีดก็มักจะมีปริมาณนอย มักใชเข็มเบอร  

26  ความยาว ½ นิ้ว และเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดเขาในหนังเปนวัคซีนชนิดเชื้อเปน หากใชแอลกอฮอลเช็ด   
ตองรอใหแหงกอนจึงจะฉีด กอนฉีดตองจัดทาเด็กใหนิ่งและม่ันคงที่สุด เพราะการฉีดเขาในหนังตองอาศัย
ความชํานาญและความนิ่งมากที่สุด เทคนิคการฉีดควรดึงหนังบริเวณที่ฉีดใหตึง คอย ๆ แทงเข็มลงไปทํา
มุมประมาณ 15 ° แลวดันยาเขาไป ถาเทคนิคถูกตองจะเห็นวาเมื่อดันยาเขาไปจะมีตุมนูนข้ึนมาใหเห็นชัด 
ตองใหมือนิ่งมากที่สุด เพราะยาอาจรั่วซึมออกมาไดหากปลายเข็มแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง  บริเวณ          
ที่ฉีดวัคซีน BCG มักฉีดเขาที่หัวไหลขางซาย 
 

การฉีดวัคซีนเขาใตชัน้ผิวหนัง (Subcutaneous) 
เปนการนํายาผานเขาไปใน fatty tissue อยูใตชั้นผิวหนังและอยูเหนือชั้นกลามเนื้อ ปกติแลว 

subcutaneous tissue  พบไดทั่วรางกาย สําหรับเด็กเล็ก บริเวณที่นิยมใหวัคซีน คือ บริเวณหนาขา และถา
เปนเด็กโตหรือผูใหญก็จะใชบริเวณ upper outer triceps ของแขน กอนฉีดเช็ดบริเวณผิวหนังดวยสําลี
แอลกอฮอล พื้นที่ประมาณเสนผานศูนยกลาง 2 – 3 นิ้ว  แลวจึงแทงเข็มเขาไป 

 

การฉีดวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อ (Intramuscular)  
เปนการนํายาเขาสู muscle tissue ซึ่งเปนชั้นเนื้อเยื่อที่อยูใตผิวหนังและ fatty tissue บริเวณที่ใช

ในการฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อมี 2 แหง  คือ บริเวณกลามเนื้อตนขาสวนหนา ( vastus lateralis)                   
และ บริเวณกลามเนื้อตนแขน (deltoid) กลามเนื้อตนขาสวนหนา ( vastus lateralis) ซึ่งจะอยูบริเวณตนขา
หนาขาดานนอก  กอนฉีดจะตองทําการวัดกอน โดยแบงบริเวณต้ังแตปุมกระดูกใหญของกระดูกตนขา 
(greater tronchanter of femur)  ถึงปุมกระดูกบริเวณหัวเขา (lateral femoral condyle) เปน 3 สวน             
ฉีดสวนที่ 2 

ปกติแลวภายหลังจากฉีดยา ผูใหบริการไมควรดึงเข็มจาก syringe เมื่อใหวัคซีนเรียบรอยแลว            
ผูใหบริการควรนํา syringe ที่มีเข็มติดอยู ทิ้งลงในถังพลาสติกหนา ที่เข็มไมสามารถแทงทะลุได หรือเรา
เรียกวา puncture proof containers ซึ่งสามารนํากลองพลาสติกหนาที่มีอยูแลวมาใชได นอกเหนือจาก 
syringe และเข็มแลว อุปกรณอ่ืน ๆ  ที่ใชในการฉีดวัคซีน เชน ขวดยาที่ใชหมดแลว หรือ vaccine หมดอายุ 
ก็ตองจัดเปนขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อเชนเดียวกัน  
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นอกจากนี้หลังจากการใหวัคซีน ผูใหบริการยังจําเปนตองใหคําแนะนําเพื่อสังเกตความผิดปกติ    

ที่อาจเกิดข้ึนจากการมีผลขางเคียง  ปกติอาการขางเคียงที่เกิดข้ึนนั้นก็จะไมถึงกับเปนส่ิงคุกคามชีวิตของ
ผูรับวัคซีน ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากที่เด็กจะมีอาการงอแงจากความไมสุขสบายแลว ยังมีทั้ง
ปฏิกิริยา    ที่เกิดข้ึนเฉพาะที่ ปฏิกิริยาทั้งระบบชนิดไมรุนแรง และชนิดรุนแรง ซึ่งจะอธิบายลักษณะอาการ
รวมถึงการจัดการเบ้ืองตน ดังนี้  

1. ปฏิกิริยาซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะที่  
  อาการและอาการแสดง ไดแก อาการบวม แดง คัน บริเวณที่ฉีดวัคซีน อาจมีเลือดออกซึม 

เล็กนอยและหยุดในระยะเวลาอันส้ัน อาการเหลานี้จะหายไปไดเอง 
  การจัดการเบ้ืองตน หรือคําแนะนําทั่วไป 
- ไมแนะนําใหสัมผัส กดแรง คลึง หรือนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน  
- ดูแลความสะอาด สังเกตอาการวามีอาการปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดหรือไม           
  หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ เชน มีเลือดออกมา มีตุมหนอง มีอาการไขสูงมากให  
  รีบมาพบแพทย 
- สามารถประคบเย็น เพื่อลดอาการปวดได หรือรับประทานยาแกปวดลดไข  
- หากมีไขรวมดวยสามารถเช็ดตัวลดไข และใหยาลดไขโดยคํานวณจากน้ําหนัก 

                       ตัวคือ 10 mg. / น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม / คร้ัง 
2.   ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งระบบชนิดไมรุนแรงและชนิดรุนแรง  

อาการและอาการแสดงชนิดไมรุนแรง ไดแก มีไขสูงมากกวา 39°C ซึม เบื่ออาหาร รองกวน 
อาเจียน หรือมีผ่ืนข้ึนตามตัว   

การจัดการและการใหคําแนะนําทั่วไป  
- เช็ดตัวลดไข พรอมกับใหยาลดไขทันที  
- ใหเด็กด่ืมน้ํา ด่ืมนมใหมาก ๆ 
- สังเกตอาการผิดปกติที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนทั้งระบบชนิดรุนแรง ไดแก อาการไขแบบ 

anaphylaxis เชน หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ด มีผ่ืนข้ึนทั้งตัว มือ เทา หนา ปาก บวม หรือมีอาการ
ผิดปกติทางสมอง เชน ซึม ออนแรง ภาวะรูสติเปล่ียนแปลง มีอาการชัก หากพบอาการผิดปกติชนิดรุนแรง
ใหพามาพบแพทยโดยทันที หรือหากพบอาการเบื้องตนเปนอาการและอาการแสดงชนิดไมรุนแรง แตเมื่อ 
ใหการดูแลแลวอาการไมดีข้ึนและมีอาการแสดงที่ดูเหมือนเด็กแยลง ใหพามาโรงพยาบาลทันที  
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จะทําใหผูใหบริการคํานึงถึงการเตรียมเด็ก และการรับมือกับเด็กได  3. การเตรียมการกอนใหวัคซีน การ

เตรียมที่ถูกตองเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการไดรับวัคซีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูใหบริการตองให
ความสําคัญต้ังแตการเลือกอุปกรณ การตรวจสอบวัคซีนและการเตรียมวัคซีน การเตรียมการขณะใหวัคซีน 
วิธีการฉีดวัคซีน การใหความสําคัญกับเทคนิคการฉีดที่ถูกตอง  

การฉีดวัคซีนเขาในหนัง (Intradermal)  
เปนการนํายาผานเขาไปเพียงแคในหนังเทานั้น ขนาดยาที่ฉีดก็มักจะมีปริมาณนอย มักใชเข็มเบอร  

26  ความยาว ½ นิ้ว และเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดเขาในหนังเปนวัคซีนชนิดเชื้อเปน หากใชแอลกอฮอลเช็ด   
ตองรอใหแหงกอนจึงจะฉีด กอนฉีดตองจัดทาเด็กใหนิ่งและม่ันคงที่สุด เพราะการฉีดเขาในหนังตองอาศัย
ความชํานาญและความนิ่งมากที่สุด เทคนิคการฉีดควรดึงหนังบริเวณที่ฉีดใหตึง คอย ๆ แทงเข็มลงไปทํา
มุมประมาณ 15 ° แลวดันยาเขาไป ถาเทคนิคถูกตองจะเห็นวาเมื่อดันยาเขาไปจะมีตุมนูนข้ึนมาใหเห็นชัด 
ตองใหมือนิ่งมากที่สุด เพราะยาอาจรั่วซึมออกมาไดหากปลายเข็มแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง  บริเวณ          
ที่ฉีดวัคซีน BCG มักฉีดเขาที่หัวไหลขางซาย 
 

การฉีดวัคซีนเขาใตชั้นผิวหนัง (Subcutaneous) 
เปนการนํายาผานเขาไปใน fatty tissue อยูใตชั้นผิวหนังและอยูเหนือชั้นกลามเนื้อ ปกติแลว 

subcutaneous tissue  พบไดทั่วรางกาย สําหรับเด็กเล็ก บริเวณที่นิยมใหวัคซีน คือ บริเวณหนาขา และถา
เปนเด็กโตหรือผูใหญก็จะใชบริเวณ upper outer triceps ของแขน กอนฉีดเช็ดบริเวณผิวหนังดวยสําลี
แอลกอฮอล พื้นที่ประมาณเสนผานศูนยกลาง 2 – 3 นิ้ว  แลวจึงแทงเข็มเขาไป 

 

การฉีดวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อ (Intramuscular)  
เปนการนํายาเขาสู muscle tissue ซึ่งเปนชั้นเนื้อเยื่อที่อยูใตผิวหนังและ fatty tissue บริเวณที่ใช

ในการฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อมี 2 แหง  คือ บริเวณกลามเนื้อตนขาสวนหนา ( vastus lateralis)                   
และ บริเวณกลามเนื้อตนแขน (deltoid) กลามเนื้อตนขาสวนหนา ( vastus lateralis) ซึ่งจะอยูบริเวณตนขา
หนาขาดานนอก  กอนฉีดจะตองทําการวัดกอน โดยแบงบริเวณต้ังแตปุมกระดูกใหญของกระดูกตนขา 
(greater tronchanter of femur)  ถึงปุมกระดูกบริเวณหัวเขา (lateral femoral condyle) เปน 3 สวน             
ฉีดสวนที่ 2 

ปกติแลวภายหลังจากฉีดยา ผูใหบริการไมควรดึงเข็มจาก syringe เมื่อใหวัคซีนเรียบรอยแลว            
ผูใหบริการควรนํา syringe ที่มีเข็มติดอยู ทิ้งลงในถังพลาสติกหนา ที่เข็มไมสามารถแทงทะลุได หรือเรา
เรียกวา puncture proof containers ซึ่งสามารนํากลองพลาสติกหนาที่มีอยูแลวมาใชได นอกเหนือจาก 
syringe และเข็มแลว อุปกรณอ่ืน ๆ  ที่ใชในการฉีดวัคซีน เชน ขวดยาที่ใชหมดแลว หรือ vaccine หมดอายุ 
ก็ตองจัดเปนขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อเชนเดียวกัน  
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นอกจากนี้หลังจากการใหวัคซีน ผูใหบริการยังจําเปนตองใหคําแนะนําเพื่อสังเกตความผิดปกติ    

ที่อาจเกิดข้ึนจากการมีผลขางเคียง  ปกติอาการขางเคียงที่เกิดข้ึนนั้นก็จะไมถึงกับเปนส่ิงคุกคามชีวิตของ
ผูรับวัคซีน ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากที่เด็กจะมีอาการงอแงจากความไมสุขสบายแลว ยังมีทั้ง
ปฏิกิริยา    ที่เกิดข้ึนเฉพาะที่ ปฏิกิริยาทั้งระบบชนิดไมรุนแรง และชนิดรุนแรง ซึ่งจะอธิบายลักษณะอาการ
รวมถึงการจัดการเบ้ืองตน ดังนี้  

1. ปฏิกิริยาซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะที่  
  อาการและอาการแสดง ไดแก อาการบวม แดง คัน บริเวณที่ฉีดวัคซีน อาจมีเลือดออกซึม 

เล็กนอยและหยุดในระยะเวลาอันส้ัน อาการเหลานี้จะหายไปไดเอง 
  การจัดการเบ้ืองตน หรือคําแนะนําทั่วไป 
- ไมแนะนําใหสัมผัส กดแรง คลึง หรือนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน  
- ดูแลความสะอาด สังเกตอาการวามีอาการปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดหรือไม           
  หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ เชน มีเลือดออกมา มีตุมหนอง มีอาการไขสูงมากให  
  รีบมาพบแพทย 
- สามารถประคบเย็น เพื่อลดอาการปวดได หรือรับประทานยาแกปวดลดไข  
- หากมีไขรวมดวยสามารถเช็ดตัวลดไข และใหยาลดไขโดยคํานวณจากน้ําหนัก 

                       ตัวคือ 10 mg. / น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม / คร้ัง 
2.   ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งระบบชนิดไมรุนแรงและชนิดรุนแรง  

อาการและอาการแสดงชนิดไมรุนแรง ไดแก มีไขสูงมากกวา 39°C ซึม เบื่ออาหาร รองกวน 
อาเจียน หรือมีผ่ืนข้ึนตามตัว   

การจัดการและการใหคําแนะนําทั่วไป  
- เช็ดตัวลดไข พรอมกับใหยาลดไขทันที  
- ใหเด็กด่ืมน้ํา ด่ืมนมใหมาก ๆ 
- สังเกตอาการผิดปกติที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนทั้งระบบชนิดรุนแรง ไดแก อาการไขแบบ 

anaphylaxis เชน หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ด มีผ่ืนข้ึนทั้งตัว มือ เทา หนา ปาก บวม หรือมีอาการ
ผิดปกติทางสมอง เชน ซึม ออนแรง ภาวะรูสติเปล่ียนแปลง มีอาการชัก หากพบอาการผิดปกติชนิดรุนแรง
ใหพามาพบแพทยโดยทันที หรือหากพบอาการเบื้องตนเปนอาการและอาการแสดงชนิดไมรุนแรง แตเมื่อ 
ใหการดูแลแลวอาการไมดีข้ึนและมีอาการแสดงที่ดูเหมือนเด็กแยลง ใหพามาโรงพยาบาลทันที  
 
 
 
 

137



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
 
บทนํา 

ปจจุบันการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนงานสาธารณสุขข้ันพื้นฐานของการสาธารณสุขเพื่อมุงที่จะ

ปองกันประชาชนใหปลอดจากโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน แตการท่ีจะทําใหผูรับบริการไดรับวัคซีน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปองกันโรคไดนั้น ผูใหบริการจําเปนตองใหความใสใจและ
เขาใจในการเตรียมการเพื่อใหวัคซีน  ต้ังแตการเตรียมกลุมเปาหมาย สถานที่ วัคซีน วัสดุอุปกรณที่จําเปน 
และที่สําคัญ คือ การเตรียมความรูความเขาใจที่ถูกตองของผูใหบริการทั้งในเรื่องความรูเกี่ยวกับวัคซีนชนิด
ตาง ๆ การประเมินสภาพ การซักประวัติและสังเกตอาการสําคัญของผูรับบริการกอนใหวัคซีนและหลังไดรับ
วัคซีน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการวัคซีน    ผูใหบริการตองรูจักวิธีการเตรียมวัคซีน
อยางถูกตอง เมื่อถึงข้ันตอนการฉีดวัคซีนก็ควรใหความสําคัญกับเทคนิควิธีการใหวัคซีนดวยเชนกัน 
นอกจากนี้การกําจัดอุปกรณที่ใชแลวอยางถูกตอง มีความสําคัญมากอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเปนการลด
ความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อของผูที่ใหบริการ ถึงแมวาการกําจัดอุปกรณที่ใชแลวจะเปนเรื่องที่ทราบ
กันทั่วไป ใชหลักการเดียวกับการดูแลเพื่อปองกันการติดเชื้ออยูแลว แตในการปฏิบัติจริง ผูใหบริการมัก
ละเลยที่จะใหความสําคัญอยางมาก จึงจําเปนตองทําความเขาใจในวิธีการที่ถูกตอง  

การสังเกตความผิดปกติของผูรับบริการภายหลังไดรับวัคซีนก็เปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งของ

การบริการ ถึงแมวาวัคซีนจะเปนสัญลักษณของการสรางภูมิคุมกัน แตตัววัคซีนเองก็ไดชื่อวาเปน
สวนประกอบของเชื้อโรค เมื่อถูกใสเขาไปในรางกายก็อาจทําใหรางกายเกิดปฏิกิริยาตอวัคซีนชนิดนั้น ๆ         
ซึ่งถาเกิดปฏิกิริยาที่ไมรุนแรงก็ถือวายังมีความปลอดภัย แตหากมีปฏิกิริยาทั้งระบบแบบรุนแรง หรือมี
ภาวะแทรกซอนใด ๆ ที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือทําใหเกิดความพิการได ก็จะเกิดผลเสียอยางประมาณ
คาไมได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการวัคซีนตองทราบถึงปฏิกิริยาหรืออาการขางเคียงของวัคซีน        
แตละชนิด เพื่อใหสามารถปองกัน สังเกตอาการ ใหคําแนะนํา และชวยเหลือแกไขไดอยางทันทวงที จะเห็น
วาข้ันตอนการใหบริการตั้งแตผูรับบริการเดินเขามาจนกระทั่งใหบริการเสร็จส้ิน ลวนมีความสําคัญและเปน
ส่ิงที่ผูใหบริการไมควรละเลยหรือใชความเคยชินในการใหบริการ เพราะจะทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย
และทําใหภูมิคุมกันโรคไมเกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเปน และอาจจะเปนเหตุของการระบาดของโรค            
ที่ปองกันไดดวยวัคซีนข้ึนอีกในประเทศไทย 

 
1. การเตรียมการกอนใหวัคซีน 
 1.1 การเตรยีมกลุมเปาหมายผูรับบรกิาร  
 การประมาณการจํานวนผูมารับบริการเปนส่ิงสําคัญ เพื่อจะไดคํานวณปริมาณวัคซีนแตละชนิด
และอุปกรณที่ใชไดถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ ซึ่งในปจจุบันมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชบันทึก
แทนทะเบียนผูมารับบริการ ซึ่งจะมีการลงบันทึกวันนัดใหบริการคร้ังตอไป   ซึ่งระบบคอมพิวเตอรนี้สามารถ 
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ประมวลผลไดวา มีผูที่ไดรับการนัดมารับบริการในแตละวัน จํานวนเทาใด กลุมอายุใด ตองรับวัคซีนชนิดใด 
ซึ่งเปนขอมูลที่เพียงพอสําหรับเจาหนาที่ในการเตรียมวัคซีนเพื่อใหบริการ นอกจากนี้ยังตองเตรียมวัคซีน
เพิ่มสําหรับผูรับบริการรายใหม เชนเด็กเกิดใหมดวย 
 

 แตถาถึงวันนัดแลวกลุมเปาหมายไมมาตามนัด เจาหนาที่จะตองบันทึกแกไขวันนัดใหม จึงจะรวม
เปาหมายไดทุกคน ข้ันตอนนี้ถาปรับแกไมสมบูรณ ก็จะทําใหจํานวนเปาหมายที่จะมารับบริการที่ถูกบันทึก
ในระบบคอมพิวเตอรนอยกวาความเปนจริง   ทําใหการเตรียมวัคซีนเพื่อใหบริการไมเพียงพอตอ
กลุมเปาหมายที่จะมารับบริการ   
 

 นอกจากนี้ในการใหบริการฉีดวัคซีนแตละคร้ังจะตองตรวจสอบในแฟมประวัติหรือสมุดบันทึก

สุขภาพ วากลุมเปาหมายไดรับวัคซีนครบทุกชนิด ตามกําหนดอายุหรือตามชวงเวลาที่ควรจะเปนหรือไม 
เนื่องจากกลุมเปาหมายบางคนอาจมารับวัคซีนลาชา เจาหนาที่จะตองนัดหมายใหไดรับวัคซีนจนครบตาม
แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
 

 การที่กลุมเปาหมายไดรับวัคซีนลาชามีผลทําใหรางกายมีระดับภูมิคุมกันที่ไมสูงพอที่จะตอสูกับเชือ้

โรคได ทําใหมีโอกาสเกิดโรคติดตอที่สามารถปองกันดวยวัคซีนได  ซึ่งเปนอันตรายตอตัวกลุมเปาหมายเอง 
และยังอาจกลายเปนแหลงแพรเชื้อโรคในชุมชนนั้นดวย ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาและการสูญเสียทรัพยากรอีก
มากมาย ที่ตองใชในการรักษาและควบคุมปองกันการแพรระบาด  
 

 ดังนั้นการติดตามกลุมเปาหมายท่ีไมมารับวัคซีนตามนัดจึงเปนส่ิงสําคัญ  หนวยงานอาจ
พิจารณาจากระบบเดิมที่ใชกันอยูวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีความคุมคา คุมทุน ตอบผลการ
ปฏิบัติตามที่คาดหวังไดหรือไม การจัดระบบในเรื่องของระยะการติดตามและวิธีการติดตามนั้น ข้ึนอยูกับ
หนวยงาน ปจจุบันที่มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกฐานขอมูลของกลุมประชากรที่อยูใน
พื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขตาง ๆ  ซึ่งถาหากมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
ครบถวนและถูกตองจะเปนประโยชนกับเจาหนาที่อยางมาก ที่จะสามารถใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการ
ประมวลผลวามีใครบางที่ไมไดมารับวัคซีนตามนัด เจาหนาที่ก็จะมีฐานขอมูลกลุมเปาหมายที่ตองติดตาม
ไปเยี่ยมบานเพื่อใหบริการวัคซีนใหครบตามกําหนด หรือเพื่อทราบวากลุมเปาหมายอาจไปใชบริการที่สถาน
บริการอื่น ถาไดไปใชบริการก็ใหลงบันทึกไวในแฟมประวัติ เพื่อจําหนายออกจากการนัดหมาย  
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บทนํา 

ปจจุบันการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนงานสาธารณสุขข้ันพื้นฐานของการสาธารณสุขเพื่อมุงที่จะ

ปองกันประชาชนใหปลอดจากโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน แตการที่จะทําใหผูรับบริการไดรับวัคซีน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปองกันโรคไดนั้น ผูใหบริการจําเปนตองใหความใสใจและ
เขาใจในการเตรียมการเพื่อใหวัคซีน  ต้ังแตการเตรียมกลุมเปาหมาย สถานที่ วัคซีน วัสดุอุปกรณที่จําเปน 
และที่สําคัญ คือ การเตรียมความรูความเขาใจที่ถูกตองของผูใหบริการทั้งในเรื่องความรูเกี่ยวกับวัคซีนชนิด
ตาง ๆ การประเมินสภาพ การซักประวัติและสังเกตอาการสําคัญของผูรับบริการกอนใหวัคซีนและหลังไดรับ
วัคซีน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการวัคซีน    ผูใหบริการตองรูจักวิธีการเตรียมวัคซีน
อยางถูกตอง เมื่อถึงข้ันตอนการฉีดวัคซีนก็ควรใหความสําคัญกับเทคนิควิธีการใหวัคซีนดวยเชนกัน 
นอกจากนี้การกําจัดอุปกรณที่ใชแลวอยางถูกตอง มีความสําคัญมากอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเปนการลด
ความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อของผูที่ใหบริการ ถึงแมวาการกําจัดอุปกรณที่ใชแลวจะเปนเรื่องที่ทราบ
กันทั่วไป ใชหลักการเดียวกับการดูแลเพ่ือปองกันการติดเช้ืออยูแลว แตในการปฏิบัติจริง ผูใหบริการมัก
ละเลยที่จะใหความสําคัญอยางมาก จึงจําเปนตองทําความเขาใจในวิธีการที่ถูกตอง  

การสังเกตความผิดปกติของผูรับบริการภายหลังไดรับวัคซีนก็เปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งของ

การบริการ ถึงแมวาวัคซีนจะเปนสัญลักษณของการสรางภูมิคุมกัน แตตัววัคซีนเองก็ไดชื่อวาเปน
สวนประกอบของเชื้อโรค เมื่อถูกใสเขาไปในรางกายก็อาจทําใหรางกายเกิดปฏิกิริยาตอวัคซีนชนิดนั้น ๆ         
ซึ่งถาเกิดปฏิกิริยาที่ไมรุนแรงก็ถือวายังมีความปลอดภัย แตหากมีปฏิกิริยาทั้งระบบแบบรุนแรง หรือมี
ภาวะแทรกซอนใด ๆ ที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือทําใหเกิดความพิการได ก็จะเกิดผลเสียอยางประมาณ
คาไมได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการวัคซีนตองทราบถึงปฏิกิริยาหรืออาการขางเคียงของวัคซีน        
แตละชนิด เพื่อใหสามารถปองกัน สังเกตอาการ ใหคําแนะนํา และชวยเหลือแกไขไดอยางทันทวงที จะเห็น
วาข้ันตอนการใหบริการตั้งแตผูรับบริการเดินเขามาจนกระทั่งใหบริการเสร็จส้ิน ลวนมีความสําคัญและเปน
ส่ิงที่ผูใหบริการไมควรละเลยหรือใชความเคยชินในการใหบริการ เพราะจะทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย
และทําใหภูมิคุมกันโรคไมเกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเปน และอาจจะเปนเหตุของการระบาดของโรค            
ที่ปองกันไดดวยวัคซีนข้ึนอีกในประเทศไทย 

 
1. การเตรียมการกอนใหวัคซีน 
 1.1 การเตรยีมกลุมเปาหมายผูรับบรกิาร  
 การประมาณการจํานวนผูมารับบริการเปนส่ิงสําคัญ เพื่อจะไดคํานวณปริมาณวัคซีนแตละชนิด
และอุปกรณที่ใชไดถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ ซึ่งในปจจุบันมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชบันทึก
แทนทะเบียนผูมารับบริการ ซึ่งจะมีการลงบันทึกวันนัดใหบริการคร้ังตอไป   ซึ่งระบบคอมพิวเตอรนี้สามารถ 
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ประมวลผลไดวา มีผูที่ไดรับการนัดมารับบริการในแตละวัน จํานวนเทาใด กลุมอายุใด ตองรับวัคซีนชนิดใด 
ซึ่งเปนขอมูลที่เพียงพอสําหรับเจาหนาที่ในการเตรียมวัคซีนเพื่อใหบริการ นอกจากน้ียังตองเตรียมวัคซีน
เพิ่มสําหรับผูรับบริการรายใหม เชนเด็กเกิดใหมดวย 
 

 แตถาถึงวันนัดแลวกลุมเปาหมายไมมาตามนัด เจาหนาที่จะตองบันทึกแกไขวันนัดใหม จึงจะรวม
เปาหมายไดทุกคน ข้ันตอนนี้ถาปรับแกไมสมบูรณ ก็จะทําใหจํานวนเปาหมายที่จะมารับบริการที่ถูกบันทึก
ในระบบคอมพิวเตอรนอยกวาความเปนจริง   ทําใหการเตรียมวัคซีนเพื่อใหบริการไมเพียงพอตอ
กลุมเปาหมายที่จะมารับบริการ   
 

 นอกจากนี้ในการใหบริการฉีดวัคซีนแตละคร้ังจะตองตรวจสอบในแฟมประวัติหรือสมุดบันทึก

สุขภาพ วากลุมเปาหมายไดรับวัคซีนครบทุกชนิด ตามกําหนดอายุหรือตามชวงเวลาที่ควรจะเปนหรือไม 
เนื่องจากกลุมเปาหมายบางคนอาจมารับวัคซีนลาชา เจาหนาที่จะตองนัดหมายใหไดรับวัคซีนจนครบตาม
แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
 

 การที่กลุมเปาหมายไดรับวัคซีนลาชามีผลทําใหรางกายมีระดับภูมิคุมกันที่ไมสูงพอที่จะตอสูกับเชือ้

โรคได ทําใหมีโอกาสเกิดโรคติดตอที่สามารถปองกันดวยวัคซีนได  ซึ่งเปนอันตรายตอตัวกลุมเปาหมายเอง 
และยังอาจกลายเปนแหลงแพรเชื้อโรคในชุมชนนั้นดวย ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาและการสูญเสียทรัพยากรอีก
มากมาย ที่ตองใชในการรักษาและควบคุมปองกันการแพรระบาด  
 

 ดังนั้นการติดตามกลุมเปาหมายท่ีไมมารับวัคซีนตามนัดจึงเปนส่ิงสําคัญ  หนวยงานอาจ
พิจารณาจากระบบเดิมที่ใชกันอยูวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีความคุมคา คุมทุน ตอบผลการ
ปฏิบัติตามที่คาดหวังไดหรือไม การจัดระบบในเรื่องของระยะการติดตามและวิธีการติดตามนั้น ข้ึนอยูกับ
หนวยงาน ปจจุบันที่มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกฐานขอมูลของกลุมประชากรที่อยูใน
พื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขตาง ๆ  ซึ่งถาหากมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
ครบถวนและถูกตองจะเปนประโยชนกับเจาหนาที่อยางมาก ที่จะสามารถใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการ
ประมวลผลวามีใครบางที่ไมไดมารับวัคซีนตามนัด เจาหนาที่ก็จะมีฐานขอมูลกลุมเปาหมายที่ตองติดตาม
ไปเยี่ยมบานเพื่อใหบริการวัคซีนใหครบตามกําหนด หรือเพื่อทราบวากลุมเปาหมายอาจไปใชบริการที่สถาน
บริการอื่น ถาไดไปใชบริการก็ใหลงบันทึกไวในแฟมประวัติ เพื่อจําหนายออกจากการนัดหมาย  
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 1.2 การเตรียมสถานที่ 
การวางแผนในการจัดสถานที่อยางเหมาะสมจะชวยใหการดําเนินงานในการใหวัคซีนเปนไปดวย

ความรวดเร็วและเปนระบบ  สําหรับการจัดสถานที่ในการใหบริการควรพิจารณาถึงความครอบคลุมของ
กระบวนการใหบริการ ไดแก สถานที่ลงทะเบียนรับบริการ บริเวณชั่งน้ําหนัก วัดความยาวหรือสวนสูง               
หองตรวจหรือสถานที่ที่ใชซักประวัติ ตรวจรางกายเพื่อประเมินสภาพผูรับบริการกอนไดรับวัคซีน บริเวณ           
ที่ฉีดวัคซีน ใหคําแนะนําและสังเกตอาการ และคํานึงถึงการลําดับจุดรับบริการที่ไมยุงยากซับซอนเพื่อ              
ความสะดวกของผูรับบริการ นอกจากนี้สถานที่ควรจะเปนบริเวณที่ไมแออัด สามารถรองรับผูรับบริการ                
ไดเพียงพอและควรเปนสถานที่ที่สะอาด  

 

สถานที่ที่ใหบริการวัคซีนอาจจําแนกเปน 2 รูปแบบ คือ หนวยบริการในสถานที่และหนวยบริการ             
นอกสถานที่ สําหรับสถานที่ฉีดวัคซีนที่จัดเปนหนวยบริการในโรงพยาบาลหรือรพ.สต.นั้นควรแยกจากคลินิก
เด็กปวย การจัดสถานท่ีที่ใหบริการควรคํานึงถึงความสะดวกในการใหบริการไมวาจะเปนกระบวนการเตรียม
หรือการฉีดวัคซีน ควรจัดวางอุปกรณที่จําเปนในการใชงานไวภายในบริเวณที่ใหบริการเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงบริเวณที่ลางมือดวย และสถานที่ที่เหมาะสมควรเปนบริเวณที่เงียบสงบ
เพื่อผูใหบริการสามารถอธิบายและใหคําแนะนําแกผูรับบริการไดโดยสะดวก ถาเปนไปไดควรจัดใหหองฉีด

วัคซีนมีทางเขาและออกคนละทางเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุและไมสรางความต่ืนตระหนกใหแกผูที่รอฉีดวัคซีน

ดวย แตถาจัดไมไดควรใหผูรับบริการเขามาคร้ังละคน  ไมควรใหรออยูในหองคร้ังละหลาย ๆ คน 
 

ในกรณีที่ต้ังหนวยรับบริการนอกสถานท่ีควรต้ังอยูในที่รม ไมควรอยูกลางแจงที่มีแสงแดดสองถึง           
มีลมหรือฝุนพัดผาน มีปายบอกจุดบริการที่ชัดเจน จัดเตรียมบริเวณทางเขาออกใหสะดวกแกการบริการ             
ควรจัดใหมีสถานที่นั่งรอที่สะดวกสบาย สะอาดและมิดชิด เพื่อลดความต่ืนตระหนกของผูที่รอฉีดวัคซีน              
ควรจัดบริเวณที่ลางมือ และวางอุปกรณใชงานใหอยูในบริเวณที่หยิบจับงายและไมเกิดการปนเปอน               
ส่ิงที่ควรคํานึงถึงอีกอยางหนึ่งในการใหบริการนอกสถานที่คือการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ และการ
เก็บรักษาวัคซีนใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 

เมื่อกลาวถึงการเตรียมสถานที่ มักจําเปนตองกลาวถึงการจัดเตรียมอุปกรณในการใหวัคซีนดวย 
เนื่องจากเปนจุดบริการที่สําคัญ ในจุดบริการควรมีโตะวางอุปกรณตาง ๆ และเกาอ้ีสําหรับผูใหบริการและ
ผูรับบริการ หรืออาจมีเตียง (ซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได) กระติกเก็บวัคซีนควรอยูใกลบริเวณที่ใหบริการ หรือหาก
หองใหบริการมีตูเย็นเก็บวัคซีนก็จะดี เพื่อจะไดไมตองนําวัคซีนออกจากที่เก็บมาจํานวนมากเกินไป             
หากจําเปนตองใชวัคซีนเพิ่มจะเกิดความสะดวกและยังปองกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีนอีกดวย  
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 1.2 การเตรียมสถานที่ 
การวางแผนในการจัดสถานที่อยางเหมาะสมจะชวยใหการดําเนินงานในการใหวัคซีนเปนไปดวย

ความรวดเร็วและเปนระบบ  สําหรับการจัดสถานที่ในการใหบริการควรพิจารณาถึงความครอบคลุมของ
กระบวนการใหบริการ ไดแก สถานที่ลงทะเบียนรับบริการ บริเวณชั่งน้ําหนัก วัดความยาวหรือสวนสูง               
หองตรวจหรือสถานท่ีที่ใชซักประวัติ ตรวจรางกายเพื่อประเมินสภาพผูรับบริการกอนไดรับวัคซีน บริเวณ           
ที่ฉีดวัคซีน ใหคําแนะนําและสังเกตอาการ และคํานึงถึงการลําดับจุดรับบริการที่ไมยุงยากซับซอนเพื่อ              
ความสะดวกของผูรับบริการ นอกจากนี้สถานที่ควรจะเปนบริเวณที่ไมแออัด สามารถรองรับผูรับบริการ                
ไดเพียงพอและควรเปนสถานที่ที่สะอาด  

 

สถานที่ที่ใหบริการวัคซีนอาจจําแนกเปน 2 รูปแบบ คือ หนวยบริการในสถานที่และหนวยบริการ             
นอกสถานที่ สําหรับสถานที่ฉีดวัคซีนที่จัดเปนหนวยบริการในโรงพยาบาลหรือรพ.สต.นั้นควรแยกจากคลินิก
เด็กปวย การจัดสถานท่ีที่ใหบริการควรคํานึงถึงความสะดวกในการใหบริการไมวาจะเปนกระบวนการเตรียม
หรือการฉีดวัคซีน ควรจัดวางอุปกรณที่จําเปนในการใชงานไวภายในบริเวณที่ใหบริการเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงบริเวณที่ลางมือดวย และสถานที่ที่เหมาะสมควรเปนบริเวณที่เงียบสงบ
เพื่อผูใหบริการสามารถอธิบายและใหคําแนะนําแกผูรับบริการไดโดยสะดวก ถาเปนไปไดควรจัดใหหองฉีด

วัคซีนมีทางเขาและออกคนละทางเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุและไมสรางความต่ืนตระหนกใหแกผูที่รอฉีดวัคซีน

ดวย แตถาจัดไมไดควรใหผูรับบริการเขามาคร้ังละคน  ไมควรใหรออยูในหองคร้ังละหลาย ๆ คน 
 

ในกรณีที่ต้ังหนวยรับบริการนอกสถานท่ีควรต้ังอยูในที่รม ไมควรอยูกลางแจงที่มีแสงแดดสองถึง           
มีลมหรือฝุนพัดผาน มีปายบอกจุดบริการที่ชัดเจน จัดเตรียมบริเวณทางเขาออกใหสะดวกแกการบริการ             
ควรจัดใหมีสถานที่นั่งรอที่สะดวกสบาย สะอาดและมิดชิด เพื่อลดความต่ืนตระหนกของผูที่รอฉีดวัคซีน              
ควรจัดบริเวณที่ลางมือ และวางอุปกรณใชงานใหอยูในบริเวณที่หยิบจับงายและไมเกิดการปนเปอน               
ส่ิงที่ควรคํานึงถึงอีกอยางหนึ่งในการใหบริการนอกสถานที่คือการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอ และการ
เก็บรักษาวัคซีนใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 

เมื่อกลาวถึงการเตรียมสถานที่ มักจําเปนตองกลาวถึงการจัดเตรียมอุปกรณในการใหวัคซีนดวย 
เนื่องจากเปนจุดบริการที่สําคัญ ในจุดบริการควรมีโตะวางอุปกรณตาง ๆ และเกาอ้ีสําหรับผูใหบริการและ
ผูรับบริการ หรืออาจมีเตียง (ซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได) กระติกเก็บวัคซีนควรอยูใกลบริเวณที่ใหบริการ หรือหาก
หองใหบริการมีตูเย็นเก็บวัคซีนก็จะดี เพื่อจะไดไมตองนําวัคซีนออกจากที่เก็บมาจํานวนมากเกินไป             
หากจําเปนตองใชวัคซีนเพิ่มจะเกิดความสะดวกและยังปองกันการเสื่อมคุณภาพของวัคซีนอีกดวย  
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1.3 การเตรียมอุปกรณ อุปกรณที่ใชประกอบดวย  
- โตะ เกาอี้ 
- ผาสะอาดปูบนโตะ เพื่อวางวัคซีน 
- เข็มเบอร 21, 25 และ 26  
- กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 1, 3 และ 5 มล. 
- กระปุกสําลี แอลกอฮอล 
- กระปุกสําลีแหง 
- พลาสเตอร  
- กระติกวัคซีน, ซองน้ําแข็ง (Icepack) ที่เร่ิมละลาย 
- กลองสําหรับเก็บขวดวัคซีนที่ใชแลว (เก็บในตูเย็น +2 ถึง +8°C เปนเวลา 7 วัน ) 
- กลองใสเข็มที่ใชแลวเปนถังพลาสติกหนา 
- ถังขยะ (ขยะธรรมดา, ขยะติดเชื้อ, กลองทิ้งขวดวัคซีน)  
 

2.  การใหบริการ 
ข้ันตอนการใหบริการประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
2.1 การซักประวัติและการประเมินคัดกรองผูรับบริการ  
การซักประวัติ และการประเมินคัดกรองผูรับบริการมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถือเปนข้ันตอน     

ที่ตองทําใหเกิดการปฏิบัติในการทํางานจริง การซักประวัติ และการประเมินคัดกรอง จะชวยใหผูใหบริการ
ทราบในเบื้องตนวา ผูรับบริการมีขอจํากัดหรือขอควรระวังในการที่จะใหวัคซีนหรือไม สามารถใหไดในการ
มาครั้งนี้หรือไม จําเปนตองเลื่อนการรับวัคซีนหรือไม และยังสามารถพิจารณาไดอีกดวยวาผูรับบริการ 
ไดรับภูมิคุมกันตามวัยและตามเกณฑที่ควรจะไดรับหรือไม  

 

จากการศึกษาแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนะนําใหใชในการคัดกรองเบื้องตนสําหรับ
ผูรับบริการโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุนที่มารับวัคซีน ซึ่งเปนแบบ checklist ที่สามารถทําไดงาย อาจเปน
เคร่ืองมือที่ชวยใหผูใหบริการมีแนวทางในการใหวัคซีนแกผูรับบริการอยางถูกตองเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
เคร่ืองมือนี้สามารถใหผูรับบริการทําดวยตนเอง หรือบุคลากรผูใหบริการซักประวัติตามขอคําถามในแบบ
คัดกรองก็ได ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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แบบคัดกรองสําหรับผูที่มารับวัคซีน 

 

คําชี้แจง สําหรับผูปกครอง / ผูมารับวัคซีน 
คําถามตอไปนี้จะชวยใหตัดสินใจไดวาผูมารับวัคซีนควรไดรับวัคซีนในวันนี้หรือไม คําตอบ “ใช” 

ไมไดหมายความวา ผูรับบริการไมควรไดรับวัคซีน (หากทานทําแบบคัดกรองน้ีดวยตนเองและมีขอสงสัยให
สอบถามเจาหนาที่ไดทันที ในขอคําถามที่ไมชัดเจน) 

 

คําถาม ใช ไมใช ไมทราบ 
1. วันนี้ผูมารับวัคซีนมีอาการเจ็บปวยใด ๆ หรือไม    
2. ผูมารับวัคซีนเคยมีประวัติแพยา สารอาหารและแพวัคซีนตัวใดบาง
หรือไม 

   

3. ในการไดรับวัคซีนคร้ังที่ผาน ๆ มา เคยมีอาการรุนแรงหรือมีปฏิกิริยา
ของรางกายใด ๆ ตอวัคซีนบางหรือไม 

   

4. มีโรคประจําตัว เชน โรคหืด โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคเมตาบอลิก 
หรือโรคเลือดบางหรือไม 

   

5. ใน 1 ปที่ผานมา แพทยหรือเจาหนาที่อนามัยเคยบอกทานวาบุตร
หลานของทานหายใจมีเสียงดังวี๊ด เปนหืดหรือไม (สําหรับเด็กที่ไดรับ
วัคซีนในชวงอายุ 2-4 ป) 

   

6. ผูมารับวัคซีนเคยมีประวัติชัก และมีอาการแสดงถึงความผิดปกติทาง
ระบบประสาทบางหรือไม 

   

7. ผูมารับวัคซีนเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว เอดส หรือปญหาสุขภาพที่เกิดความผิดปกติของภูมิคุมกัน

หรือไม 

   

8. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ผูมารับวัคซีนเคยไดรับยากลุม 
    สเตียรอยด ยากดภูมิคุมกัน ยาตานมะเร็ง หรือยาตานไวรัสหรือไม 

   

9. ใน 1 ปที่ผานมา เคยไดรับเลือด ผลิตภัณฑจากเลือด  
    อิมมูโนโกลบูลิน หรือไม 

   

10.ผูมารับวัคซีน เคยไดรับวัคซีนใดในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
     หรือไม 

   

11.ผูมารับวัคซีนกําลังตั้งครรภหรือไม    
ดัดแปลงจาก Screening Questionnaire for child and Teen Immunization Technical content    
                        reviewed by the Centers for Disease Control and Prevention (April, 2009) 
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1.3 การเตรียมอุปกรณ อุปกรณที่ใชประกอบดวย  
- โตะ เกาอี้ 
- ผาสะอาดปูบนโตะ เพื่อวางวัคซีน 
- เข็มเบอร 21, 25 และ 26  
- กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 1, 3 และ 5 มล. 
- กระปุกสําลี แอลกอฮอล 
- กระปุกสําลีแหง 
- พลาสเตอร  
- กระติกวัคซีน, ซองน้ําแข็ง (Icepack) ที่เร่ิมละลาย 
- กลองสําหรับเก็บขวดวัคซีนที่ใชแลว (เก็บในตูเย็น +2 ถึง +8°C เปนเวลา 7 วัน ) 
- กลองใสเข็มที่ใชแลวเปนถังพลาสติกหนา 
- ถังขยะ (ขยะธรรมดา, ขยะติดเชื้อ, กลองทิ้งขวดวัคซีน)  
 

2.  การใหบริการ 
ข้ันตอนการใหบริการประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
2.1 การซักประวัติและการประเมินคัดกรองผูรับบริการ  
การซักประวัติ และการประเมินคัดกรองผูรับบริการมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถือเปนข้ันตอน     

ที่ตองทําใหเกิดการปฏิบัติในการทํางานจริง การซักประวัติ และการประเมินคัดกรอง จะชวยใหผูใหบริการ
ทราบในเบื้องตนวา ผูรับบริการมีขอจํากัดหรือขอควรระวังในการที่จะใหวัคซีนหรือไม สามารถใหไดในการ
มาครั้งนี้หรือไม จําเปนตองเลื่อนการรับวัคซีนหรือไม และยังสามารถพิจารณาไดอีกดวยวาผูรับบริการ 
ไดรับภูมิคุมกันตามวัยและตามเกณฑที่ควรจะไดรับหรือไม  

 

จากการศึกษาแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนะนําใหใชในการคัดกรองเบื้องตนสําหรับ
ผูรับบริการโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุนที่มารับวัคซีน ซึ่งเปนแบบ checklist ที่สามารถทําไดงาย อาจเปน
เคร่ืองมือที่ชวยใหผูใหบริการมีแนวทางในการใหวัคซีนแกผูรับบริการอยางถูกตองเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
เคร่ืองมือนี้สามารถใหผูรับบริการทําดวยตนเอง หรือบุคลากรผูใหบริการซักประวัติตามขอคําถามในแบบ
คัดกรองก็ได ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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แบบคัดกรองสําหรับผูที่มารับวัคซีน 

 

คําชี้แจง สําหรับผูปกครอง / ผูมารับวัคซีน 
คําถามตอไปนี้จะชวยใหตัดสินใจไดวาผูมารับวัคซีนควรไดรับวัคซีนในวันนี้หรือไม คําตอบ “ใช” 

ไมไดหมายความวา ผูรับบริการไมควรไดรับวัคซีน (หากทานทําแบบคัดกรองน้ีดวยตนเองและมีขอสงสัยให
สอบถามเจาหนาที่ไดทันที ในขอคําถามที่ไมชัดเจน) 

 

คําถาม ใช ไมใช ไมทราบ 
1. วันนี้ผูมารับวัคซีนมีอาการเจ็บปวยใด ๆ หรือไม    
2. ผูมารับวัคซีนเคยมีประวัติแพยา สารอาหารและแพวัคซีนตัวใดบาง
หรือไม 

   

3. ในการไดรับวัคซีนคร้ังที่ผาน ๆ มา เคยมีอาการรุนแรงหรือมีปฏิกิริยา
ของรางกายใด ๆ ตอวัคซีนบางหรือไม 

   

4. มีโรคประจําตัว เชน โรคหืด โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคเมตาบอลิก 
หรือโรคเลือดบางหรือไม 

   

5. ใน 1 ปที่ผานมา แพทยหรือเจาหนาที่อนามัยเคยบอกทานวาบุตร
หลานของทานหายใจมีเสียงดังวี๊ด เปนหืดหรือไม (สําหรับเด็กที่ไดรับ
วัคซีนในชวงอายุ 2-4 ป) 

   

6. ผูมารับวัคซีนเคยมีประวัติชัก และมีอาการแสดงถึงความผิดปกติทาง
ระบบประสาทบางหรือไม 

   

7. ผูมารับวัคซีนเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว เอดส หรือปญหาสุขภาพที่เกิดความผิดปกติของภูมิคุมกัน

หรือไม 

   

8. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ผูมารับวัคซีนเคยไดรับยากลุม 
    สเตียรอยด ยากดภูมิคุมกัน ยาตานมะเร็ง หรือยาตานไวรัสหรือไม 

   

9. ใน 1 ปที่ผานมา เคยไดรับเลือด ผลิตภัณฑจากเลือด  
    อิมมูโนโกลบูลิน หรือไม 

   

10.ผูมารับวัคซีน เคยไดรับวัคซีนใดในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
     หรือไม 

   

11.ผูมารับวัคซีนกําลังตั้งครรภหรือไม    
ดัดแปลงจาก Screening Questionnaire for child and Teen Immunization Technical content    
                        reviewed by the Centers for Disease Control and Prevention (April, 2009) 
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การใชคําถามตามรายการที่กลาวมาแลวข้ันตน จะชวยใหบุคลากรทีมสุขภาพหรือผูใหบริการ                 

มีเกณฑในการตัดสินใจที่ตรงตามหลักวิชาการมากข้ึน ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดที่จําเปน ดังนี้  
 การถามถึงความเจ็บปวยหรือสภาพรางกายในปจจุบัน เปนเร่ืองหนึ่งที่สําคัญ ถึงแมวาจะ

ไมมีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวาการเจ็บปวยเฉียบพลัน ทําใหประสิทธิภาพของวัคซีน
ลดลงหรือเพิ่มความรุนแรงของผลขางเคียง แตการเจ็บปวยรุนแรงปานกลางถึงมาก มักจะเปน
ขอบงชี้ในการงดการรับวัคซีนในคร้ังนี้ เชน ผูที่กําลังมีไขสูง ควรเลื่อนกําหนดการฉีดวัคซีน
ออกไปจนกวาไขจะหาย สําหรับการเจ็บปวยหรือภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพเพียงเล็กนอย เชน 
หวัด ไอ ไขตํ่า ๆ สามารถใหวัคซีนได ถึงแมจะรับประทานยาปฏิชีวนะอยูก็ตาม 
 ประวัติในเรื่องการแพยาหรือสารอาหารตาง ๆ เปนสวนหนึ่งที่จะใชประกอบการตัดสินใจ 

เชน ถาเด็กมีอาการหายใจลําบาก หายใจเสียงดังวี๊ด หรือเปนลมหมดสติ  หรือมีอาการทาง
สมอง (encephalopathy)  จากการไดรับวัคซีนในครั้งที่ผาน ๆ มา ตองมีการระมัดระวังในการ
ใหวัคซีนคร้ังนี้มากข้ึน  
 เด็กที่เคยไดรับวัคซีน DTP แลวมีไขสูง (เกิน 40.5°C) ภายใน 48 ชั่วโมง หลังฉีดวัคซีน         

มีอาการไขชัก หรือชักไมมีไขภายใน 3 วัน กรีดรองนานเกินกวา 3 ชั่วโมง ภายใน 48 ชั่วโมง 
การใหวัคซีนคร้ังตอไปใหระมัดระวัง  ถามีอาการทางสมอง (encephalopathy) ภายใน 7 วัน
หลังฉีดวัคซีน  ใหงดการรับวัคซีนที่มีสวนประกอบของ DTP  
 เด็กที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชักจากไขสูง สามารถใหวัคซีนได ถาให

วัคซีนรวมคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ควรใหยาพาราเซตตามอล ขนาด 10 mg/kg /dose      
ทุก 4 ชั่วโมง หลังฉีดยาเปนเวลา 24 ชั่วโมง ถาไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด อาจมีไขในวันที่ 5-
10 หลังไดรับวัคซีน และอาจตองพิจารณาใหยาลดไข  
 การใหอิมมูโนโกลบูลิน พลาสมา หรือเลือดมาไมถึง 3 เดือน ไมควรใหวัคซีนชนิด      

เชื้อเปนออนฤทธิ์ เชน วัคซีนรวมปองกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน หากเด็กมีประวัติ
ไดรับอิมมูโนโกลบูลินขนาดสูงเขาหลอดเลือด ตองเลื่อนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธ์ิไปอีก
อยางนอย 5 – 11 เดือน ยกเวนโปลิโอชนิดกินที่สามารถกินได หากเด็กมีประวัติไดรับอิมมูโน
โกลบูลิน พลาสมา หรือเลือด หลังจากไดวัคซีน MMR ไมถึง 2 สัปดาห จะตองฉีดวัคซีน MMR 
ซ้ําใน 3 เดือนตอมา การใหอิมมูโนโกลบูลินกับการใหวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถใหไดโดยให
ฉีดคนละตําแหนง  
 ถาเด็กมีภูมิคุมกันผิดปกติแตกําเนิด ไมควรใหวัคซีนเช้ือเปนออนฤทธิ์ และไมควรใหวัคซีน

ปองกันโรคโปลิโอชนิดกินแกเด็กปกติที่มีคนในบานเปนโรคขาดภูมิคุมกันแตกําเนิด เพราะ  
เชื้อไวรัสจากวัคซีนโปลิโอ อาจทําใหคนที่มีภูมิคุมกันบกพรองปวยหรืออาจมีอาการอัมพาตได  
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 เด็กท่ีไดรับยากดภูมิคุมกัน สามารถใหท็อกซอยด และวัคซีนชนิดเช้ือตายได ถึงแมวา

ภูมิคุมกันจะข้ึนนอยกวาคนปกติแตก็เพียงพอที่จะปองกันโรคได หากตองไดรับวัคซีนชนิดเช้ือ
เปนออนฤทธิ์เด็กตองหยุดยากดภูมิคุมกันแลวอยางนอย 3 เดือน  
 หญิงต้ังครรภ ใหฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายไดแตไมใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์  
 ผูที่ไดรับวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ ชนิดใดชนิดหนึ่งแลว ตองรออีกอยางนอย 28 วัน   

จึงจะใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์อีกได แตถาในครั้งเดียวกันเด็กตองไดรับวัคซีนชนิดเชื้อ
เปนออนฤทธิ์พรอม ๆ กัน สามารถใหได  สวนวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถใหไดโดยไมตอง
คํานึงถึงระยะหาง  

นอกจากนี้ การซักประวัติยังควรตองถาม หรือดูเอกสารการไดรับวัคซีนคร้ังสุดทายในสมุดสุขภาพ
ดวย การใหวัคซีนหางเกินกวากําหนดไมไดทําใหภูมิคุมกันเกิดนอยลง แตในทางตรงกันขาม การฉีดวัคซีนที่
เร็วกวากําหนด อาจทําใหภูมิคุมกันเกิดข้ึนไดนอยลง หรืออยูไมนานตามกําหนด ดังนั้น ถามาฉีดวัคซีน         
เลยกําหนดนัด สามารถฉีดเข็มตอไปไดเลยโดยไมตองต้ังตนใหม  

สําหรับเด็กที่เปนทารกคลอดกอนกําหนด สามารถใหวัคซีนเหมือนเด็กที่เกิดครบกําหนดได โดยไม
ตองพะวงถึงอายุกอนคลอด  

เด็กที่ติดเชื้อ HIV หรือ AIDS (CD4 มากกวา 15 %) ไมวาจะมีหรือไมมีอาการก็สามารถใหวัคซีน
ทุกชนิดไดเหมือนเด็กปกติ (ยกเวนวัคซีนอีสุกอีใส CD4 ตองมากกวา 25%)  วัคซีน BCG ใหไดเฉพาะเด็กที่
ติดเชื้อแตยังไมมีอาการ สวนวัคซีน OPV สามารถใหไดแมเด็กจะมีอาการของโรคเอดส (CD4 ตํ่ากวา15 %) 
แลวก็ตาม  

2.2 การสังเกตอาการกอนใหวัคซีน 
นอกเหนือจากการซักประวัติแลว การสังเกตลักษณะทาทางและอาการแสดงของเด็กกอนไดรับ

วัคซีนเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง เนื่องจากการไดขอมูลจากการซักประวัติเพียงอยางเดียวอาจจะยังไม
นาเช่ือถือเพียงพอเทากับการมีขอมูลจากการสังเกตและตรวจรางกายมาประกอบการตัดสินใจของ                  
ผูใหบริการ ดังนั้นจึงมีแนวทางในการสังเกตและการตรวจรางกายผูรับบริการ ดังนี้ 

      2.2.1 ผูใหบริการควรตองสังเกตลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ ส่ิงที่ผูใหบริการควรสังเกตคือ 
ลักษณะทาทาง การตอบสนองของเด็ก หากเด็กซึม ดูออนเพลียมาก ตองประเมินสภาพและซักประวัติ
เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและตรวจรางกายเบื้องตน เพื่อประเมินความพรอมที่จะรับวัคซีน 

      2.2.2  การสังเกตรอยที่ฉีดวัคซีนเม่ือคร้ังที่ผานมาก็จําเปนและนํามาใชในการตัดสินใจวา    
คร้ังนี้จะฉีดยาบริเวณใด ขางใด  
             2.2.3 การตรวจรางกายหรือประเมินสภาพเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความเปนปกติหรือการเกิด
อาการที่ผิดปกติและเปนขอหามในการไดรับวัคซีน ไดแก การวัดอุณหภูมิรางกาย หากผูปกครองให    
ขอมูลวาเด็กมีไขหรือเปนหวัดในชวงเวลาใกล ๆกับการมารับวัคซีนนอกจากนี้ยังตองประเมินสภาพในระบบ  

145



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกับโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
การใชคําถามตามรายการที่กลาวมาแลวข้ันตน จะชวยใหบุคลากรทีมสุขภาพหรือผูใหบริการ                 

มีเกณฑในการตัดสินใจที่ตรงตามหลักวิชาการมากข้ึน ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดที่จําเปน ดังนี้  
 การถามถึงความเจ็บปวยหรือสภาพรางกายในปจจุบัน เปนเร่ืองหนึ่งที่สําคัญ ถึงแมวาจะ

ไมมีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวาการเจ็บปวยเฉียบพลัน ทําใหประสิทธิภาพของวัคซีน
ลดลงหรือเพิ่มความรุนแรงของผลขางเคียง แตการเจ็บปวยรุนแรงปานกลางถึงมาก มักจะเปน
ขอบงชี้ในการงดการรับวัคซีนในคร้ังนี้ เชน ผูที่กําลังมีไขสูง ควรเลื่อนกําหนดการฉีดวัคซีน
ออกไปจนกวาไขจะหาย สําหรับการเจ็บปวยหรือภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพเพียงเล็กนอย เชน 
หวัด ไอ ไขตํ่า ๆ สามารถใหวัคซีนได ถึงแมจะรับประทานยาปฏิชีวนะอยูก็ตาม 
 ประวัติในเรื่องการแพยาหรือสารอาหารตาง ๆ เปนสวนหนึ่งที่จะใชประกอบการตัดสินใจ 

เชน ถาเด็กมีอาการหายใจลําบาก หายใจเสียงดังวี๊ด หรือเปนลมหมดสติ  หรือมีอาการทาง
สมอง (encephalopathy)  จากการไดรับวัคซีนในครั้งที่ผาน ๆ มา ตองมีการระมัดระวังในการ
ใหวัคซีนคร้ังนี้มากข้ึน  
 เด็กที่เคยไดรับวัคซีน DTP แลวมีไขสูง (เกิน 40.5°C) ภายใน 48 ชั่วโมง หลังฉีดวัคซีน         

มีอาการไขชัก หรือชักไมมีไขภายใน 3 วัน กรีดรองนานเกินกวา 3 ชั่วโมง ภายใน 48 ชั่วโมง 
การใหวัคซีนคร้ังตอไปใหระมัดระวัง  ถามีอาการทางสมอง (encephalopathy) ภายใน 7 วัน
หลังฉีดวัคซีน  ใหงดการรับวัคซีนที่มีสวนประกอบของ DTP  
 เด็กที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชักจากไขสูง สามารถใหวัคซีนได ถาให

วัคซีนรวมคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ควรใหยาพาราเซตตามอล ขนาด 10 mg/kg /dose      
ทุก 4 ชั่วโมง หลังฉีดยาเปนเวลา 24 ชั่วโมง ถาไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด อาจมีไขในวันที่ 5-
10 หลังไดรับวัคซีน และอาจตองพิจารณาใหยาลดไข  
 การใหอิมมูโนโกลบูลิน พลาสมา หรือเลือดมาไมถึง 3 เดือน ไมควรใหวัคซีนชนิด      

เชื้อเปนออนฤทธิ์ เชน วัคซีนรวมปองกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน หากเด็กมีประวัติ
ไดรับอิมมูโนโกลบูลินขนาดสูงเขาหลอดเลือด ตองเลื่อนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ไปอีก
อยางนอย 5 – 11 เดือน ยกเวนโปลิโอชนิดกินที่สามารถกินได หากเด็กมีประวัติไดรับอิมมูโน
โกลบูลิน พลาสมา หรือเลือด หลังจากไดวัคซีน MMR ไมถึง 2 สัปดาห จะตองฉีดวัคซีน MMR 
ซ้ําใน 3 เดือนตอมา การใหอิมมูโนโกลบูลินกับการใหวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถใหไดโดยให
ฉีดคนละตําแหนง  
 ถาเด็กมีภูมิคุมกันผิดปกติแตกําเนิด ไมควรใหวัคซีนเช้ือเปนออนฤทธิ์ และไมควรใหวัคซีน

ปองกันโรคโปลิโอชนิดกินแกเด็กปกติที่มีคนในบานเปนโรคขาดภูมิคุมกันแตกําเนิด เพราะ  
เชื้อไวรัสจากวัคซีนโปลิโอ อาจทําใหคนที่มีภูมิคุมกันบกพรองปวยหรืออาจมีอาการอัมพาตได  
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 เด็กที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน สามารถใหท็อกซอยด และวัคซีนชนิดเช้ือตายได ถึงแมวา

ภูมิคุมกันจะข้ึนนอยกวาคนปกติแตก็เพียงพอที่จะปองกันโรคได หากตองไดรับวัคซีนชนิดเชื้อ
เปนออนฤทธิ์เด็กตองหยุดยากดภูมิคุมกันแลวอยางนอย 3 เดือน  
 หญิงต้ังครรภ ใหฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายไดแตไมใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธ์ิ  
 ผูที่ไดรับวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ ชนิดใดชนิดหนึ่งแลว ตองรออีกอยางนอย 28 วัน   

จึงจะใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์อีกได แตถาในคร้ังเดียวกันเด็กตองไดรับวัคซีนชนิดเชื้อ
เปนออนฤทธิ์พรอม ๆ กัน สามารถใหได  สวนวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถใหไดโดยไมตอง
คํานึงถึงระยะหาง  

นอกจากน้ี การซักประวัติยังควรตองถาม หรือดูเอกสารการไดรับวัคซีนคร้ังสุดทายในสมุดสุขภาพ
ดวย การใหวัคซีนหางเกินกวากําหนดไมไดทําใหภูมิคุมกันเกิดนอยลง แตในทางตรงกันขาม การฉีดวัคซีนที่
เร็วกวากําหนด อาจทําใหภูมิคุมกันเกิดข้ึนไดนอยลง หรืออยูไมนานตามกําหนด ดังนั้น ถามาฉีดวัคซีน         
เลยกําหนดนัด สามารถฉีดเข็มตอไปไดเลยโดยไมตองต้ังตนใหม  

สําหรับเด็กที่เปนทารกคลอดกอนกําหนด สามารถใหวัคซีนเหมือนเด็กที่เกิดครบกําหนดได โดยไม
ตองพะวงถึงอายุกอนคลอด  

เด็กที่ติดเชื้อ HIV หรือ AIDS (CD4 มากกวา 15 %) ไมวาจะมีหรือไมมีอาการก็สามารถใหวัคซีน
ทุกชนิดไดเหมือนเด็กปกติ (ยกเวนวัคซีนอีสุกอีใส CD4 ตองมากกวา 25%)  วัคซีน BCG ใหไดเฉพาะเด็กที่
ติดเชื้อแตยังไมมีอาการ สวนวัคซีน OPV สามารถใหไดแมเด็กจะมีอาการของโรคเอดส (CD4 ตํ่ากวา15 %) 
แลวก็ตาม  

2.2 การสังเกตอาการกอนใหวัคซีน 
นอกเหนือจากการซักประวัติแลว การสังเกตลักษณะทาทางและอาการแสดงของเด็กกอนไดรับ

วัคซีนเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง เนื่องจากการไดขอมูลจากการซักประวัติเพียงอยางเดียวอาจจะยังไม
นาเช่ือถือเพียงพอเทากับการมีขอมูลจากการสังเกตและตรวจรางกายมาประกอบการตัดสินใจของ                  
ผูใหบริการ ดังนั้นจึงมีแนวทางในการสังเกตและการตรวจรางกายผูรับบริการ ดังนี้ 

      2.2.1 ผูใหบริการควรตองสังเกตลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ ส่ิงที่ผูใหบริการควรสังเกตคือ 
ลักษณะทาทาง การตอบสนองของเด็ก หากเด็กซึม ดูออนเพลียมาก ตองประเมินสภาพและซักประวัติ
เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและตรวจรางกายเบ้ืองตน เพื่อประเมินความพรอมที่จะรับวัคซีน 

      2.2.2  การสังเกตรอยที่ฉีดวัคซีนเมื่อคร้ังที่ผานมาก็จําเปนและนํามาใชในการตัดสินใจวา    
คร้ังนี้จะฉีดยาบรเิวณใด ขางใด  
             2.2.3 การตรวจรางกายหรือประเมินสภาพเพ่ิมเติม เพื่อยืนยันความเปนปกติหรือการเกิด
อาการที่ผิดปกติและเปนขอหามในการไดรับวัคซีน ไดแก การวัดอุณหภูมิรางกาย หากผูปกครองให    
ขอมูลวาเด็กมีไขหรือเปนหวัดในชวงเวลาใกล ๆกับการมารับวัคซีนนอกจากนี้ยังตองประเมินสภาพในระบบ  
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ทางเดินหายใจ การตรวจหู คอ จมูก และปอด ใชหลักการตรวจรางกายพื้นฐาน คือ ดู คลํา เคาะ ฟง            
หากเด็กมีเสมหะหรือน้ํามูกใหสังเกตลักษณะ สี กลิ่น ที่ผิดปกติ หากเกิดรวมกับการมีอุณหภูมิรางกาย
มากกวา 38°C ก็ควรเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไปกอน และทําความเขาใจกับผูรับบริการวา การฉีดวัคซีน            
ที่ลาชาไปกวากําหนดไมไดมีผลทําใหภูมิคุมกันในรางกายลดนอยลง แตใหเนนย้ําวาอาการที่ดีข้ึน                  
ในลักษณะใดที่จะสามารถพาเด็กมาฉีดวัคซีนได เชน มีเพียงน้ํามูกใส ๆ ไมมีไข หรือมีไขตํ่า ๆ หรือเมื่อ          
หายจากอาการตาง ๆ แลว ก็สามารถพาเด็กมารับวัคซีนได นอกจากนี้ หากสามารถใหเวลาในการประเมิน
สภาพเด็กต้ังแตศีรษะจรดเทา จะทําใหผูใหบริการทราบถึงภาวะสุขภาพของเด็ก และอาจนําไปสูการสงตอ
หรือการดูแลรักษาที่ถูกตองตอไป 

   2.2.4  การสังเกตความพรอมทางดานจิตใจ อารมณของเด็กจะทําใหผูใหบริการคํานึงถึงการ
เตรียมเด็ก และการรับมือกับเด็ก เปนเร่ืองปกติที่เด็กจะมีความกลัวในการรับการตรวจรางกายหรือฉีดวัคซีน 
เพราะการฉีดวัคซีนจะทําใหเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและความรูสึกเจ็บ ผูใหบริการจึงตองคํานึงถึง
หลักการของ Atraumatic Care หรือการดูแลที่ไมทําใหเกิดความทุกขทรมาน ไดแก การเขาใจในพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก เลือกวิธีการเขาหาเด็กหรือเตรียมเด็กที่ทําใหเด็กไมเกิดความกลัว ไมใชคําพูดขมขูหรือแสดง
ทาทีคุกคามเด็ก มีการพูดคุยสรางบรรยากาศ ฉีดวัคซีนดวยเทคนิควิธีการที่ถูกตอง รวดเร็วและปลอดภัย 
เปนตน 
 2.3 การเตรียมการกอนใหวัคซีน  
              ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีการเตรียมเพื่อที่จะฉีดวัคซีน  การเลือกอุปกรณ การตรวจสอบวัคซีนและ
วิธีการเตรียมยา 

     2.3.1 การเตรียมการเพื่อลดการติดเชื้อ 
    การเตรียมที่ถูกตองเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการไดรับวัคซีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             

ซึ่งควรคํานึงถึงเรื่องการควบคุมการติดเชื้อเปนสําคัญ ซึ่งไดแก การลางมือ สวมถุงมือ การปองกันเข็มแทง 
การใชอุปกรณชนิดที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง  

 การลางมือ : เปนวิธีการปองกันการติดเชื้อหรือการปนเปอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด วิธีการ
ลางมือควรลางดวยสบูและน้ํา หรือใชน้ํายาลางมือ แลวซับใหแหงกอนเตรียมยา 

 การปองกันการบาดเจ็บจากเข็มแทง : ในขณะเตรียมหรือผสมยา  ผูใหบริการควร
แนใจวาเข็มฉีดยาที่ใชตองไมมีการปนเปอนและไมสัมผัสกับสิ่งใด ๆ และตองระมัดระวัง
ในการสวมปลอกเข็มกลับเพ่ือไมใหเกิดการบาดเจ็บจากเข็มแทงและทําใหเกิดการ

ปนเปอน และหลังจากฉีดวัคซีนแลวไมควรสวมปลอกเข็มกลับหลังฉีด เพื่อลดโอกาสเส่ียง
ตอการบาดเจ็บและการติดเช้ือจากการถูกเข็มที่ใชแลวแทง 

 การใชอุปกรณที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง : เข็มที่ใชเสร็จแลวใหทิ้งในกลองใสเข็มเพื่อไมให 
     นําเข็มกลับมาใชอีก และเปนการปองกันการติดเชื้อผานเลือด 
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 ถุงมือ : หากพบวาการใชวัคซีนคร้ังนั้นเปนการเสี่ยงตอการติดเชื้อ หรือใชเมื่อมีแผลที่มือ  
     ที่อาจสัมผัสกับน้ําลายหรือสารคัดหลั่งจากผูรับวัคซีน แตหากไมมีภาวะเส่ียงใด ๆ ก็ไม 
      จําเปนตองใช 

 

2.3.2 การเลือกอุปกรณ 
 อุปกรณที่จะกลาวถึงเปนอุปกรณที่ใชสําหรับการเตรียมจะฉีดวัคซีน นั่นคือการเลือก

syringe และเข็มฉีดยาใหเหมาะสม   
 Syringe ที่ ใชผสมวัคซีนอาจมีขนาดบรรจุ  1 ,3 และ  5 มล .และเข็มเบอร  21-25                 

โดยพิจารณาขนาดเข็มที่ใชใหเหมาะสมกับปริมาตรน้ํายาทําละลาย 
 Syringe ที่ใชฉีดวัคซีนนั้นจะใชขนาดบรรจุ 1 และ 3 มล. และเข็มเบอร  25  ความยาว           

1-1.5 นิ้ว สําหรับฉีดเขากลามเนื้อ สวนเข็มเบอร 26 ความยาวครึ่งนิ้ว สําหรับฉีดเขา            
ชั้นใตหนัง เข็มฉีดวัคซีนสามารถใชเข็มขนาดเล็กได เนื่องจากวัคซีนเปนน้ําใส ไมหนืดขน  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.3  การเลือกอุปกรณ syringe และเข็มฉีดยา 
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ในลักษณะใดที่จะสามารถพาเด็กมาฉีดวัคซีนได เชน มีเพียงน้ํามูกใส ๆ ไมมีไข หรือมีไขตํ่า ๆ หรือเมื่อ          
หายจากอาการตาง ๆ แลว ก็สามารถพาเด็กมารับวัคซีนได นอกจากนี้ หากสามารถใหเวลาในการประเมิน
สภาพเด็กต้ังแตศีรษะจรดเทา จะทําใหผูใหบริการทราบถึงภาวะสุขภาพของเด็ก และอาจนําไปสูการสงตอ
หรือการดูแลรักษาที่ถูกตองตอไป 

   2.2.4  การสังเกตความพรอมทางดานจิตใจ อารมณของเด็กจะทําใหผูใหบริการคํานึงถึงการ
เตรียมเด็ก และการรับมือกับเด็ก เปนเร่ืองปกติที่เด็กจะมีความกลัวในการรับการตรวจรางกายหรือฉีดวัคซีน 
เพราะการฉีดวัคซีนจะทําใหเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและความรูสึกเจ็บ ผูใหบริการจึงตองคํานึงถึง
หลักการของ Atraumatic Care หรือการดูแลที่ไมทําใหเกิดความทุกขทรมาน ไดแก การเขาใจในพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก เลือกวิธีการเขาหาเด็กหรือเตรียมเด็กที่ทําใหเด็กไมเกิดความกลัว ไมใชคําพูดขมขูหรือแสดง
ทาทีคุกคามเด็ก มีการพูดคุยสรางบรรยากาศ ฉีดวัคซีนดวยเทคนิควิธีการที่ถูกตอง รวดเร็วและปลอดภัย 
เปนตน 
 2.3 การเตรียมการกอนใหวัคซีน  
              ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีการเตรียมเพื่อที่จะฉีดวัคซีน  การเลือกอุปกรณ การตรวจสอบวัคซีนและ
วิธีการเตรียมยา 

     2.3.1 การเตรียมการเพื่อลดการติดเชื้อ 
    การเตรียมที่ถูกตองเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการไดรับวัคซีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             

ซึ่งควรคํานึงถึงเรื่องการควบคุมการติดเชื้อเปนสําคัญ ซึ่งไดแก การลางมือ สวมถุงมือ การปองกันเข็มแทง 
การใชอุปกรณชนิดที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง  

 การลางมือ : เปนวิธีการปองกันการติดเชื้อหรือการปนเปอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด วิธีการ
ลางมือควรลางดวยสบูและน้ํา หรือใชน้ํายาลางมือ แลวซับใหแหงกอนเตรียมยา 

 การปองกันการบาดเจ็บจากเข็มแทง : ในขณะเตรียมหรือผสมยา  ผูใหบริการควร
แนใจวาเข็มฉีดยาที่ใชตองไมมีการปนเปอนและไมสัมผัสกับสิ่งใด ๆ และตองระมัดระวัง
ในการสวมปลอกเข็มกลับเพ่ือไมใหเกิดการบาดเจ็บจากเข็มแทงและทําใหเกิดการ

ปนเปอน และหลังจากฉีดวัคซีนแลวไมควรสวมปลอกเข็มกลับหลังฉีด เพื่อลดโอกาสเส่ียง
ตอการบาดเจ็บและการติดเช้ือจากการถูกเข็มที่ใชแลวแทง 

 การใชอุปกรณที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง : เข็มที่ใชเสร็จแลวใหทิ้งในกลองใสเข็มเพื่อไมให 
     นําเข็มกลับมาใชอีก และเปนการปองกันการติดเชื้อผานเลือด 
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 ถุงมือ : หากพบวาการใชวัคซีนคร้ังนั้นเปนการเสี่ยงตอการติดเชื้อ หรือใชเมื่อมีแผลที่มือ  
     ที่อาจสัมผัสกับน้ําลายหรือสารคัดหลั่งจากผูรับวัคซีน แตหากไมมีภาวะเส่ียงใด ๆ ก็ไม 
      จําเปนตองใช 

 

2.3.2 การเลือกอุปกรณ 
 อุปกรณที่จะกลาวถึงเปนอุปกรณที่ใชสําหรับการเตรียมจะฉีดวัคซีน นั่นคือการเลือก

syringe และเข็มฉีดยาใหเหมาะสม   
 Syringe ที่ ใชผสมวัคซีนอาจมีขนาดบรรจุ  1 ,3 และ  5 มล .และเข็มเบอร  21-25                 

โดยพิจารณาขนาดเข็มที่ใชใหเหมาะสมกับปริมาตรน้ํายาทําละลาย 
 Syringe ที่ใชฉีดวัคซีนนั้นจะใชขนาดบรรจุ 1 และ 3 มล. และเข็มเบอร  25  ความยาว           

1-1.5 นิ้ว สําหรับฉีดเขากลามเนื้อ สวนเข็มเบอร 26 ความยาวครึ่งนิ้ว สําหรับฉีดเขา            
ชั้นใตหนัง เข็มฉีดวัคซีนสามารถใชเข็มขนาดเล็กได เนื่องจากวัคซีนเปนน้ําใส ไมหนืดขน  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.3  การเลือกอุปกรณ syringe และเข็มฉีดยา 
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5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
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เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21
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2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
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2.3.3 การตรวจสอบวัคซีนและการเตรียมวัคซีน  

การที่ผูใหบริการจะฉีดวัคซีนชนิดใดใหแกผูรับบริการนั้น ตองพิจารณาอยางละเอียดวา 
วันนี้ผูรับบริการจะไดวัคซีนชนิดใด การตรวจสอบขวดวัคซีนที่จะใชเปนสิ่งสําคัญ ผูใหบริการควรอานฉลาก             
ที่ขวดทุกครั้ง ไมควรอาศัยความเคยชินหรือใชการจดจําสีและลักษณะของขวด ควรตรวจสอบโดยการอาน
ฉลากทุกคร้ัง นอกเหนือจากการตรวจสอบช่ือวัคซีนแลว สภาพของขวดวัคซีนควรอยูในสภาพที่สมบูรณ            
ไมมีรอยเปดและลักษณะของวัคซีนในขวด เมื่อเขยาขวดแลววัคซีนควรกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกัน  การนํา
วัคซีนมาใชทุกคร้ังตองตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีนที่ระบุไวทั้งที่กลองและที่ขวด วัคซีนจะใชได
จนกระทั่งถึงวันเดือนปที่ระบุไว กรณีที่ระบุเฉพาะเดือนปที่หมดอายุใหใชวัคซีนขวดนั้นไดถึงวันส้ินเดือน          
ถามีเครื่องหมาย VVM ใหตรวจสอบลักษณะของ VVM ดวย  

วัคซีนบางชนิดจะมีการบรรจุหีบหอ พรอมกับมีน้ํายาทําละลาย (diluents) มาให     
เมื่อผสมวัคซีน ผูใหบริการตองใชน้ํายาทําละลายของวัคซีนชนิดนั้น ๆ ไมควรใชน้ํายาทําละลายที่เหลือจาก
วัคซีนหรือยาตัวอ่ืน ๆ แลวนํามาใชผสมกับวัคซีนโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นเมื่อผสมวัคซีนแลว ตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในเอกสารกํากับยาเสมอ เพราะวัคซีนแตละชนิดจะระบุไววาควรใชหลังจากผสมแลวภายใน
กี่ชั่วโมง วัคซีนบางตัวถูกแสงไมได ตองใชทันทีเมื่อนําออกมา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ ผูใหบริการตองใหความ     
ใสใจในรายละเอียดดวย  

นอกจากน้ี ยังมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองแตเปนส่ิงที่พบเห็นไดบอยอีกประการหนึ่งคือ การ
ดูดวัคซีนไวใน syringe เพื่อความสะดวกของผูใหบริการ ถึงแมวาผูใหบริการจะแนใจและทราบวาวัคซีนที่
เตรียมไวเปนวัคซีนชนิดใด แตการผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดข้ึนไดเสมอ ดังนั้นไมควรประมาท และไมควรทํา
การดูดวัคซีนใส syringe ไวลวงหนา เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการสูญเสียหากใชวัคซีนไมหมด วัคซีนอาจ
ตกตะกอนใน syringe และยังมีโอกาสปนเปอนเชื้อโรคไดมาก ทั้งนี้เนื่องจาก syringe ถูกผลิตมาเพ่ือใชเปน
อุปกรณในการฉีดยา ไมใชเพื่อการเก็บยา  

ผูใหบริการควรตระหนักไวเสมอวาผูที่เตรียมยาใส syringe ควรจะเปนผูฉีดวัคซีนนั้น

ดวยตนเองเพื่อปองกันความผิดพลาด ถึงแมวาวิธีการนี้จะเปนหลักการบริหารยาพื้นฐาน แตมักจะถูก
ละเลยจากผูปฏิบัติอยูเสมอ 

กรณีการใชวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโดส ตองสามารถระบุไดวาผูรับบริการคนใด
ไดรับวัคซีนขวดเดียวกัน  โดยใหกําหนดเลขที่ของขวดวัคซีนที่นํามาใชเพิ่มเติมจาก Lot number 

2.3.4 ขอปฏิบัติในการปองกันการผิดพลาดในการใหวัคซีน  
(1) ผูที่ใหบริการวัคซีนทุกคนควรเปนผูมีความรูที่แทจริงเกี่ยวกับวัคซีนทุกชนิด ดังนั้นตอง

มีการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
(2) ควรทําตารางการใหวัคซีนไวในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรไดใชอางอิงหากไมแนใจ 

ควรระบุชวงอายุที่ใช ระยะหางของวัคซีนแตละชนิด ขนาดที่ใหและวิธีใช ขนาดของเข็มที่ใช  
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(3) ใหใชวัคซีนที่ใกลหมดอายุกอน และหากพบวัคซีนหมดอายุ หรือ VVM ผิดปกติ ใหทิ้ง

วัคซีนขวดนั้น 
(4) การเก็บวัคซีนควรมีฉลาก หรือแยกวัคซีนแตละชนิดเปนสัดสวน เพื่อใหเกิดการ                         

ผิดพลาดนอยที่สุดเวลานํามาใช  
(5) ใหวัคซีนที่ตนเองเปนผูเตรียมเทานั้น ใชหลัก 6 R  ในการใหวัคซีน คือ ถูกคน (Right 

patient)  ถูกชนิด (Right drug) ถูกทาง (Right route)  ถูกขนาด (Right dose)  ถูกเวลา ( Right time)  
และเทคนิคถูกตอง (Right method) 

(6) ใหขอมูลแกผูรับบริการทุกคร้ังวาจะไดรับวัคซีนชนิดใด และอธิบายผลขางเคียง                 
ที่ผูปกครองตองสังเกต เมื่อใหวัคซีนแลวตองบันทึกวันที่ให ชื่อผูรับบริการ  ชนิดและคร้ังที่ใหวัคซีน                 
Lot number และเลขที่ของขวดวัคซีนในสมุดทะเบียนผูมารับบริการ  

(7) ในการดูดตัวทําละลาย ตองดูดใหหมดขวด เพราะผูผลิตไดเตรียมมาใหพอดีสําหรับ
ผสมวัคซีนแลวจะไดปริมาตรของวัคซีนที่ผสมแลวตามที่กําหนดขางขวด 

 

2.3.5 การเตรียมวัคซีนขณะใหบริการ 
ในการเตรียมวัคซีนตอนใหบริการ ผูใหบริการควรดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบชนิดของวัคซีนที่จะใหกับใบสั่งการรักษา 
(2) ตรวจสอบวันหมดอายุและเคร่ืองหมาย VVM (ถามี) ที่ขวดวัคซีนที่จะใช 
(3) เช็ดแอลกอฮอลในบริเวณที่จะแทงเข็มกอนดูดวัคซีนใส syringe ทุกคร้ัง ตามขนาด

การใชของวัคซีนแตละชนิด โดยคํานึงถึงเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด 
(4) ในกรณีที่ เปนวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโดส ใชเข็มเบอร 21-25 ดูดวัคซีน               

ใส syringe ตามปริมาณที่ตองการ (ในกรณีวัคซีน 2 โดส การใชเข็มใหญอาจทําใหวัคซีนคางในเข็ม                  
จนปริมาณไมพอฉีด)  และเปลี่ยนเข็มเปนเข็มฉีดกอนที่จะฉีดทุกคร้ัง สําหรับเข็มที่ใชดูดวัคซีนชนิดใดแลว
หามนําไปใชดูดวัคซีนชนิดอ่ืนๆ โดยเด็ดขาด 

(5) หากวัคซีนเปนชนิดผงและผสมน้ํายาทําละลาย ควรดูดน้ํายาทําละลายใหหมดขวด
แลวผสมในขวดวัคซีน ตองเขยาขวดใหแนใจวาน้ํายาทําละลายกับผงวัคซีนรวมเปนเนื้อเดียวกัน จึงคอยนํา
วัคซีนมาใช 
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2.3.3 การตรวจสอบวัคซีนและการเตรียมวัคซีน  

การที่ผูใหบริการจะฉีดวัคซีนชนิดใดใหแกผูรับบริการนั้น ตองพิจารณาอยางละเอียดวา 
วันนี้ผูรับบริการจะไดวัคซีนชนิดใด การตรวจสอบขวดวัคซีนที่จะใชเปนสิ่งสําคัญ ผูใหบริการควรอานฉลาก             
ที่ขวดทุกครั้ง ไมควรอาศัยความเคยชินหรือใชการจดจําสีและลักษณะของขวด ควรตรวจสอบโดยการอาน
ฉลากทุกคร้ัง นอกเหนือจากการตรวจสอบช่ือวัคซีนแลว สภาพของขวดวัคซีนควรอยูในสภาพที่สมบูรณ            
ไมมีรอยเปดและลักษณะของวัคซีนในขวด เมื่อเขยาขวดแลววัคซีนควรกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกัน  การนํา
วัคซีนมาใชทุกคร้ังตองตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีนที่ระบุไวทั้งที่กลองและที่ขวด วัคซีนจะใชได
จนกระทั่งถึงวันเดือนปที่ระบุไว กรณีที่ระบุเฉพาะเดือนปที่หมดอายุใหใชวัคซีนขวดนั้นไดถึงวันส้ินเดือน          
ถามีเครื่องหมาย VVM ใหตรวจสอบลักษณะของ VVM ดวย  

วัคซีนบางชนิดจะมีการบรรจุหีบหอ พรอมกับมีน้ํายาทําละลาย (diluents) มาให     
เมื่อผสมวัคซีน ผูใหบริการตองใชน้ํายาทําละลายของวัคซีนชนิดนั้น ๆ ไมควรใชน้ํายาทําละลายที่เหลือจาก
วัคซีนหรือยาตัวอ่ืน ๆ แลวนํามาใชผสมกับวัคซีนโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นเมื่อผสมวัคซีนแลว ตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในเอกสารกํากับยาเสมอ เพราะวัคซีนแตละชนิดจะระบุไววาควรใชหลังจากผสมแลวภายใน
กี่ชั่วโมง วัคซีนบางตัวถูกแสงไมได ตองใชทันทีเมื่อนําออกมา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ ผูใหบริการตองใหความ     
ใสใจในรายละเอียดดวย  

นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองแตเปนส่ิงที่พบเห็นไดบอยอีกประการหนึ่งคือ การ
ดูดวัคซีนไวใน syringe เพื่อความสะดวกของผูใหบริการ ถึงแมวาผูใหบริการจะแนใจและทราบวาวัคซีนที่
เตรียมไวเปนวัคซีนชนิดใด แตการผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดข้ึนไดเสมอ ดังนั้นไมควรประมาท และไมควรทํา
การดูดวัคซีนใส syringe ไวลวงหนา เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการสูญเสียหากใชวัคซีนไมหมด วัคซีนอาจ
ตกตะกอนใน syringe และยังมีโอกาสปนเปอนเชื้อโรคไดมาก ทั้งนี้เนื่องจาก syringe ถูกผลิตมาเพื่อใชเปน
อุปกรณในการฉีดยา ไมใชเพื่อการเก็บยา  

ผูใหบริการควรตระหนักไวเสมอวาผูที่เตรียมยาใส syringe ควรจะเปนผูฉีดวัคซีนนั้น

ดวยตนเองเพื่อปองกันความผิดพลาด ถึงแมวาวิธีการนี้จะเปนหลักการบริหารยาพื้นฐาน แตมักจะถูก
ละเลยจากผูปฏิบัติอยูเสมอ 

กรณีการใชวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโดส ตองสามารถระบุไดวาผูรับบริการคนใด
ไดรับวัคซีนขวดเดียวกัน  โดยใหกําหนดเลขที่ของขวดวัคซีนที่นํามาใชเพิ่มเติมจาก Lot number 

2.3.4 ขอปฏิบัติในการปองกันการผิดพลาดในการใหวัคซีน  
(1) ผูที่ใหบริการวัคซีนทุกคนควรเปนผูมีความรูที่แทจริงเก่ียวกับวัคซีนทุกชนิด ดังนั้นตอง

มีการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
(2) ควรทําตารางการใหวัคซีนไวในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรไดใชอางอิงหากไมแนใจ 

ควรระบุชวงอายุที่ใช ระยะหางของวัคซีนแตละชนิด ขนาดที่ใหและวิธีใช ขนาดของเข็มที่ใช  
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(3) ใหใชวัคซีนที่ใกลหมดอายุกอน และหากพบวัคซีนหมดอายุ หรือ VVM ผิดปกติ ใหทิ้ง

วัคซีนขวดนั้น 
(4) การเก็บวัคซีนควรมีฉลาก หรือแยกวัคซีนแตละชนิดเปนสัดสวน เพื่อใหเกิดการ                         

ผิดพลาดนอยที่สุดเวลานํามาใช  
(5) ใหวัคซีนที่ตนเองเปนผูเตรียมเทานั้น ใชหลัก 6 R  ในการใหวัคซีน คือ ถูกคน (Right 

patient)  ถูกชนิด (Right drug) ถูกทาง (Right route)  ถูกขนาด (Right dose)  ถูกเวลา ( Right time)  
และเทคนิคถูกตอง (Right method) 

(6) ใหขอมูลแกผูรับบริการทุกคร้ังวาจะไดรับวัคซีนชนิดใด และอธิบายผลขางเคียง                 
ที่ผูปกครองตองสังเกต เมื่อใหวัคซีนแลวตองบันทึกวันที่ให ชื่อผูรับบริการ  ชนิดและคร้ังที่ใหวัคซีน                 
Lot number และเลขที่ของขวดวัคซีนในสมุดทะเบียนผูมารับบริการ  

(7) ในการดูดตัวทําละลาย ตองดูดใหหมดขวด เพราะผูผลิตไดเตรียมมาใหพอดีสําหรับ
ผสมวัคซีนแลวจะไดปริมาตรของวัคซีนที่ผสมแลวตามที่กําหนดขางขวด 

 

2.3.5 การเตรียมวัคซีนขณะใหบริการ 
ในการเตรียมวัคซีนตอนใหบริการ ผูใหบริการควรดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบชนิดของวัคซีนที่จะใหกับใบสั่งการรักษา 
(2) ตรวจสอบวันหมดอายุและเคร่ืองหมาย VVM (ถามี) ที่ขวดวัคซีนที่จะใช 
(3) เช็ดแอลกอฮอลในบริเวณที่จะแทงเข็มกอนดูดวัคซีนใส syringe ทุกคร้ัง ตามขนาด

การใชของวัคซีนแตละชนิด โดยคํานึงถึงเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด 
(4) ในกรณีที่ เปนวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโดส ใชเข็มเบอร 21-25 ดูดวัคซีน               

ใส syringe ตามปริมาณที่ตองการ (ในกรณีวัคซีน 2 โดส การใชเข็มใหญอาจทําใหวัคซีนคางในเข็ม                  
จนปริมาณไมพอฉีด)  และเปล่ียนเข็มเปนเข็มฉีดกอนที่จะฉีดทุกคร้ัง สําหรับเข็มที่ใชดูดวัคซีนชนิดใดแลว
หามนําไปใชดูดวัคซีนชนิดอ่ืนๆ โดยเด็ดขาด 

(5) หากวัคซีนเปนชนิดผงและผสมน้ํายาทําละลาย ควรดูดน้ํายาทําละลายใหหมดขวด
แลวผสมในขวดวัคซีน ตองเขยาขวดใหแนใจวาน้ํายาทําละลายกับผงวัคซีนรวมเปนเนื้อเดียวกัน จึงคอยนํา
วัคซีนมาใช 
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ภาพท่ี 6.4  การเตรียมวัคซนีขณะใหบริการ 
  

  2.4  การเตรียมการขณะใหวัคซีน 
ในหัวขอนี้จะกลาวถึง การจัดทาเด็กและเทคนิคการใหวัคซีน/วิธีการฉีด  
2.4.1 การจัดทาเด็ก 

การจัดทาเด็กเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนการลดความเจ็บปวดของผูรับวัคซีนได ชวยให
การใหวัคซีนเปนไปดวยความเรียบรอย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เชน เข็มหัก การใหวัคซีนในเด็กจําเปนตอง
มีการจัดทาเด็กที่เหมาะสม เนื่องจากเด็กอาจกลัวและดิ้นหนี โดยเฉพาะเด็กโต หากไมมีการจัดทาที่ดีพอ  
จะทําใหเสียเวลาและเด็กจะเจ็บมากยิ่งข้ึนได แนะนําใหจัดทาเด็กเล็กและเด็กโต ดังนี้  

สําหรับเด็กเล็ก จะจัดทาไดงายเพราะเด็กตัวเล็กและมักจะไมด้ินหนีรุนแรง การจัดทา
เด็กเล็กควรจับเด็กใหนั่งบนหนาขาผูปกครอง และหลังพิงแขนแลวแขนผูปกครองโอบดานบนไว            
สวนขาของเด็กใหผูปกครองใชขาทั้งสองขางหนีบไว และนํามืออีกขางกดเขา จะทําใหเด็กอยูกับที่            
(ดังแสดงในภาพที่ 6.5)  
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ภาพท่ี 6.5  การจัดทาสําหรับเด็กเล็ก 
 

สําหรับเด็กโต อาจใชการจัดทาอีกลักษณะหนึ่ง เนื่องจากเด็กตัวสูงข้ึน ใหเด็กยืนพิงเอาหลังชน      
ที่ลําตัวผูปกครอง ผูปกครองใชมือโอบรอบตัว จับยึดมือของเด็กใหมั่นคง และใชขาทั้งสองขางหนีบขาเด็กไว 
(ดังแสดงในภาพที่ 6.6) หรือฉีดบริเวณตนแขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.6  การจัดทาสําหรับเด็กโต 
ภาพท่ี 6.6  การจัดทาสําหรับเด็กโต 

 
สําหรับเด็กโตที่เปนเด็กวัยเรียนมักจะฉีดที่ตนแขนใหเด็กนั่งเอาแขนแนบลําตัว (ดังแสดงในภาพที่ 6.7)    

หากเปนไปได  ควรจัดสถานที่ใหมิดชิด และใหเด็กเขามารับวัคซีนคร้ังละคน เพื่อลดความต่ืนกลัว 
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ภาพท่ี 6.4  การเตรียมวัคซนีขณะใหบริการ 
  

  2.4  การเตรียมการขณะใหวัคซีน 
ในหัวขอนี้จะกลาวถึง การจัดทาเด็กและเทคนิคการใหวัคซีน/วิธีการฉีด  
2.4.1 การจัดทาเด็ก 

การจัดทาเด็กเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนการลดความเจ็บปวดของผูรับวัคซีนได ชวยให
การใหวัคซีนเปนไปดวยความเรียบรอย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เชน เข็มหัก การใหวัคซีนในเด็กจําเปนตอง
มีการจัดทาเด็กที่เหมาะสม เนื่องจากเด็กอาจกลัวและดิ้นหนี โดยเฉพาะเด็กโต หากไมมีการจัดทาที่ดีพอ  
จะทําใหเสียเวลาและเด็กจะเจ็บมากยิ่งข้ึนได แนะนําใหจัดทาเด็กเล็กและเด็กโต ดังนี้  

สําหรับเด็กเล็ก จะจัดทาไดงายเพราะเด็กตัวเล็กและมักจะไมด้ินหนีรุนแรง การจัดทา
เด็กเล็กควรจับเด็กใหนั่งบนหนาขาผูปกครอง และหลังพิงแขนแลวแขนผูปกครองโอบดานบนไว            
สวนขาของเด็กใหผูปกครองใชขาทั้งสองขางหนีบไว และนํามืออีกขางกดเขา จะทําใหเด็กอยูกับที่            
(ดังแสดงในภาพที่ 6.5)  
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ภาพท่ี 6.5  การจัดทาสาํหรับเด็กเล็ก 
 

สําหรับเด็กโต อาจใชการจัดทาอีกลักษณะหนึ่ง เนื่องจากเด็กตัวสูงข้ึน ใหเด็กยืนพิงเอาหลังชน      
ที่ลําตัวผูปกครอง ผูปกครองใชมือโอบรอบตัว จับยึดมือของเด็กใหมั่นคง และใชขาทั้งสองขางหนีบขาเด็กไว 
(ดังแสดงในภาพที่ 6.6) หรือฉีดบริเวณตนแขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.6  การจัดทาสาํหรับเด็กโต 
ภาพท่ี 6.6  การจัดทาสาํหรับเด็กโต 

 
สําหรับเด็กโตที่เปนเด็กวัยเรียนมักจะฉีดที่ตนแขนใหเด็กนั่งเอาแขนแนบลําตัว (ดังแสดงในภาพที่ 6.7)    
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ภาพท่ี 6.7  การจัดทาสาํหรับเด็กนักเรียน 
 

               2.4.2 วิธกีารใหวัคซีน  
 การใหวัคซีนเขารางกายมี 5 วิธ ีซึ่งในแตละวิธีจะมีเทคนิคที่แตกตางกัน ดังนี้  

(1) การกิน (oral route) ใชในกรณีที่ตองการกระตุนภูมิคุมกันเฉพาะที่ โดยมากใชกับ
วัคซีน ชนิดเชื้อเปน เชน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนทัยฟอยด ทําใหเกิดภูมิคุมกันทั้งในลําไสและกระแสเลือด 

(2)  การพนเขาทางจมูก เชน วัคซีนไขหวัดใหญ ทําใหเกิดภูมิคุมกันในทางเดินหายใจดวย  
(3) การฉีดเขาในหนัง (intradermal) วิธีการนี้ใชเมื่อตองการลดแอนติเจนลง ทําใหเกิด

ภูมิคุมกันไดดีเพราะกระตุนเซลลในผิวหนังและดูดซึมไปยังทอน้ําเหลือง กระตุนภูมิคุมกันชนิดเซลล                
เปนส่ือไดดี ใชวัคซีนปริมาณนอย การฉีดทําไดยากตองอาศัยความชํานาญ วัคซีนที่ใหทางนี้ ไดแก วัคซีน 
BCG วัคซีนพิษสุนัขบา เปนตน  

(4) การฉีดเขาใตหนัง (subcutaneous route) ใชกับวัคซีนที่ไมตองการใหดูดซึมเร็วเกินไป          
เพราะอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง และเปนวัคซีนที่ไมมีสารดูดซับ (adjuvant) เชน วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัด
เยอรมัน (MMR) วัคซีนทัยฟอยด วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี (JE)  เปนตน  

(5) การฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular route) ใชเมื่อตองการใหการดูดซึมของวัคซีนดี 
วัคซีนที่มีสารดูดซับ (adjuvant) ตองฉีดเขากลามเนื้อเสมอ เพราะถาฉีดเขาในหนังหรือใตหนังจะทําใหเกิด
การอักเสบเปนไตแข็งเฉพาะที่ได การฉีดเขากลามเนื้อมีบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการฉีด อยู 2 ที่คือ   
บริเวณตนแขน (deltoid) ซึ่งเปนบริเวณที่มีการดูดซึมดีที่สุด เพราะไขมันไมมาก เลือดเล้ียงดีและแขน        
มีการเคลื่อนไหวทําใหการดูดซึมของยาดี  และบริเวณกึ่งกลางตนขาดานหนาคอนไปดานนอก                         
(mid anterolateral thigh) บริเวณกลามเนื้อ vastas lateral การฉีดบริเวณหนาขามักนิยมฉีดในเด็กเล็ก 
เนื่องจากแขนยังมีกลามเนื้อนอย ในเด็กวัยเรียนและผูใหญจะฉีดบริเวณตนแขน วัคซีนที่ใหทางกลามเนื้อ 
ไดแก วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) และวัคซีนพิษสุนัขบา เปนตน  
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(6) หามฉีดวัคซีนที่สะโพก เพราะอาจฉีดเขาชั้นไขมันใตหนังลงลึกไมถึงกลามเนื้อ 

นอกจากนี้เลือดยังไปเล้ียงสะโพกนอยกวาที่ตนแขน อีกทั้งสะโพกมีการเคลื่อนไหวนอย ทําใหยาดูดซึมไดไม
ดี และจะมีผลใหการสรางภูมิตานทานไมดีดวย  และที่สําคัญคืออาจทําใหเกิด sciatic nerve injury (เดิน
ขาเปตลอดชีพ) ทําใหเกิดความพิการได  

ในบทนี้จะมุงเนนวัคซีนพื้นฐาน  ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ไดรับการบรรจุลงในแผนเสริมสราง
ภูมิคุมกันโรคของประเทศ ไดแก วัคซีน BCG วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
และตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV) วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีน  
ไขสมองอักเสบเจอี (JE) วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) และวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก (dT)                        
การอธิบายในรายละเอียดสวนนี้จะขอกลาวถึงเทคนิค วิธีการ ประกอบรูปภาพ เพื่อใหเกิดความเขาใจ      
ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2.4.3 เทคนิคการฉีด 
ตามที่ไดกลาวมาแลววาการฉีดวัคซีนมี 3 แบบ คือ Intradermal  (เขาช้ันในหนัง), subcutaneous             

(เขาชั้นใตหนัง) และ Intramuscular (เขาชั้นกลามเนื้อ) กอนที่จะลงรายละเอียดถึงเทคนิควิธีการฉีดนั้น อยากใหผูให
บริการวัคซีนไดทราบวาวิธี/เทคนิควิธีการฉีดนั้นเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหวัคซีนเขาสูรางกายและมีการดูด
ซึม รวมทั้งมีการกระจายตัวของวัคซีน ทําใหเกิดการสรางภูมิคุมกันอยางมีประสิทธิผลสูงสุด หลักปฏิบัติ
โดยทั่วไปกอนที่จะฉีดตองยึดหลักการบริหารวัคซีนอยางเครงครัดเมื่อตรวจสอบทุกอยางเรียบรอยแลว ก็
พรอมที่จะฉีดวัคซีนเขาสูรางกาย เทคนิคการฉีดแตละแบบ มีดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.8  การวางตําแหนงเข็มและความลึกของการแทงเข็ม 
(สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 
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ภาพท่ี 6.7  การจัดทาสาํหรับเด็กนักเรียน 
 

               2.4.2 วิธีการใหวัคซีน  
 การใหวัคซีนเขารางกายมี 5 วิธี ซึ่งในแตละวิธีจะมีเทคนิคที่แตกตางกัน ดังนี้  

(1) การกิน (oral route) ใชในกรณีที่ตองการกระตุนภูมิคุมกันเฉพาะที่ โดยมากใชกับ
วัคซีน ชนิดเชื้อเปน เชน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนทัยฟอยด ทําใหเกิดภูมิคุมกันทั้งในลําไสและกระแสเลือด 

(2)  การพนเขาทางจมูก เชน วัคซีนไขหวัดใหญ ทําใหเกิดภูมิคุมกันในทางเดินหายใจดวย  
(3) การฉีดเขาในหนัง (intradermal) วิธีการนี้ใชเมื่อตองการลดแอนติเจนลง ทําใหเกิด

ภูมิคุมกันไดดีเพราะกระตุนเซลลในผิวหนังและดูดซึมไปยังทอน้ําเหลือง กระตุนภูมิคุมกันชนิดเซลล                
เปนส่ือไดดี ใชวัคซีนปริมาณนอย การฉีดทําไดยากตองอาศัยความชํานาญ วัคซีนที่ใหทางนี้ ไดแก วัคซีน 
BCG วัคซีนพิษสุนัขบา เปนตน  

(4) การฉีดเขาใตหนัง (subcutaneous route) ใชกับวัคซีนที่ไมตองการใหดูดซึมเร็วเกินไป          
เพราะอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง และเปนวัคซีนที่ไมมีสารดูดซับ (adjuvant) เชน วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัด
เยอรมัน (MMR) วัคซีนทัยฟอยด วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี (JE)  เปนตน  

(5) การฉีดเขากลามเน้ือ (intramuscular route) ใชเมื่อตองการใหการดูดซึมของวัคซีนดี 
วัคซีนที่มีสารดูดซับ (adjuvant) ตองฉีดเขากลามเนื้อเสมอ เพราะถาฉีดเขาในหนังหรือใตหนังจะทําใหเกิด
การอักเสบเปนไตแข็งเฉพาะที่ได การฉีดเขากลามเนื้อมีบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการฉีด อยู 2 ที่คือ   
บริเวณตนแขน (deltoid) ซึ่งเปนบริเวณที่มีการดูดซึมดีที่สุด เพราะไขมันไมมาก เลือดเล้ียงดีและแขน        
มีการเคลื่อนไหวทําใหการดูดซึมของยาดี  และบริเวณกึ่งกลางตนขาดานหนาคอนไปดานนอก                         
(mid anterolateral thigh) บริเวณกลามเนื้อ vastas lateral การฉีดบริเวณหนาขามักนิยมฉีดในเด็กเล็ก 
เนื่องจากแขนยังมีกลามเนื้อนอย ในเด็กวัยเรียนและผูใหญจะฉีดบริเวณตนแขน วัคซีนที่ใหทางกลามเนื้อ 
ไดแก วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) และวัคซีนพิษสุนัขบา เปนตน  

 

152

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
(6) หามฉีดวัคซีนที่สะโพก เพราะอาจฉีดเขาชั้นไขมันใตหนังลงลึกไมถึงกลามเนื้อ 

นอกจากน้ีเลือดยังไปเล้ียงสะโพกนอยกวาที่ตนแขน อีกทั้งสะโพกมีการเคลื่อนไหวนอย ทําใหยาดูดซึมไดไม

ดี และจะมีผลใหการสรางภูมิตานทานไมดีดวย  และที่สําคัญคืออาจทําใหเกิด sciatic nerve injury (เดิน

ขาเปตลอดชีพ) ทําใหเกิดความพิการได  

ในบทนี้จะมุงเนนวัคซีนพื้นฐาน  ซึ่งหมายถึงวัคซีนที่ไดรับการบรรจุลงในแผนเสริมสรางภูมิคุมกัน

โรคของประเทศ ไดแก วัคซีน BCG วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนและตับ

อักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV) วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไขสมอง

อักเสบเจอี (JE) วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) และวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก (dT)                        

การอธิบายในรายละเอียดสวนนี้จะขอกลาวถึงเทคนิค วิธีการ ประกอบรูปภาพ เพื่อใหเกิดความเขาใจให

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2.4.3 เทคนิคการฉีด 
               ตามที่ไดกลาวมาแลววาการฉีดวัคซีนมี 3 แบบ คือ Intradermal (เขาชั้นในหนัง), subcutaneous  

(เขาชั้นใตหนัง) และ Intramuscular (เขาชั้นกลามเนื้อ) กอนที่จะลงรายละเอียดถึงเทคนิควิธีการฉีดนั้น 

อยากใหผูใหบริการวัคซีนไดทราบวาวิธี/เทคนิควิธีการฉีดนั้นเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหวัคซีนเขาสูรางกาย

และมีการดูดซึม รวมทั้งมีการกระจายตัวของวัคซีน ทําใหเกิดการสรางภูมิคุมกันอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

หลักปฏิบัติโดยทั่วไปกอนที่จะฉีดตองยึดหลักการบริหารวัคซีนอยางเครงครัด เมื่อตรวจสอบทุกอยาง

เรียบรอยแลว ก็พรอมที่จะฉีดวัคซีนเขาสูรางกาย เทคนิคการฉีดแตละแบบ มีดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.8  การวางตําแหนงเข็มและความลึกของการแทงเข็ม 

(สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 
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(1) การฉีดวัคซีนเขาในหนัง (Intradermal)  

เปนการนําวัคซีนผานเขาไปเพียงแคในหนังเทานั้น ขนาดวัคซีนที่ฉีดมีปริมาณนอย จึงควรใชเข็มเบอร 26  
ความยาว ½ นิ้ว และเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดเขาในหนังเปนวัคซีนชนิดเชื้อเปน หากใชแอลกอฮอลเช็ด ตองรอ
ใหแหงกอนจึงจะฉีด โดยจัดทาเด็กใหนิ่งและมั่นคงที่สุด เพราะการฉีดเขาในหนังตองอาศัยความชํานาญ
และความนิ่งมากที่สุด เทคนิคการฉีดควรดึงหนังบริเวณที่ฉีดใหตึง คอย ๆ แทงเข็มลงไปทํามุมประมาณ          
15 แลวดันวัคซีนเขาไป ถาเทคนิคถูกตองจะเห็นวาเมื่อดันวัคซีนเขาไปจะมีตุมนูนข้ึนมาใหเห็นชัด ตองให
มือนิ่งมากที่สุด เพราะวัคซีนอาจร่ัวซึมออกมาไดหากปลายเข็มแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง  บริเวณ          
ที่ฉีดวัคซีน BCG มักฉีดเขาที่หัวไหลขางซาย (ภาพที่ 6.9) 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 6.9  การวางตําแหนงเข็มและความลึกของการแทงเข็มฉีดเขาในหนงั 
 

(2) การฉีดวัคซีนเขาใตชั้นผิวหนัง (Subcutaneous) 
       เปนการนําวัคซีนผานเขาไปใน fatty tissue อยูใตชั้นผิวหนังและอยูเหนือชั้นกลามเนื้อ 

ปกติแลว subcutaneous tissue  พบไดทั่วรางกาย สําหรับเด็กเล็ก บริเวณที่นิยมใหวัคซีน คือ บริเวณหนา
ขา และถาเปนเด็กโตหรือผูใหญก็จะใชบริเวณ upper outer triceps ของแขน กอนฉีดเช็ดบริเวณผิวหนัง
ดวยแอลกอฮอล พื้นที่ประมาณเสนผานศูนยกลาง 2 – 3 นิ้ว  แลวจึงแทงเข็มเขาไป 

    ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม : ใชเข็มเบอร 26 ความยาว ½ นิ้ว  
 เทคนิค : ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ดึงผิวหนังข้ึนมา จะรูสึกไดวาจับในสวนของ    

ชั้นไขมันข้ึนมา   แทงเข็มทํามุม 45 และดันวัคซีนเขาไป (ซึ่งกอนดันวัคซีนเขาไปทุกคร้ังควรตรวจสอบกอน 
โดยการดึงกระบอกสูบข้ึนมา ถาไมมีเลือดก็ดันวัคซีนเขาไปไดเลย) เมื่อฉีดเสร็จใหใชสําลีแหงกดเบา ๆ 
บริเวณที่ฉีดสักครู หรือใชสําลีแหงติดพลาสเตอร บอกผูปกครองวาทิ้งไวสักครูก็สามารถดึงออกได      
(แสดงดังภาพที่ 6.10 – 6.12) 
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         ภาพที่ 6.10 ตําแหนงของเข็มและความลกึของเข็มในช้ันใตผิวหนัง (subcutaneous route) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.11 บริเวณที่ฉีดยาเขาในช้ันใตผิวหนังบริเวณแขน 
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(1) การฉีดวัคซีนเขาในหนัง (Intradermal)  

เปนการนําวัคซีนผานเขาไปเพียงแคในหนังเทานั้น ขนาดวัคซีนที่ฉีดมีปริมาณนอย จึงควรใชเข็มเบอร 26  
ความยาว ½ นิ้ว และเนื่องจากวัคซีนที่ฉีดเขาในหนังเปนวัคซีนชนิดเชื้อเปน หากใชแอลกอฮอลเช็ด ตองรอ
ใหแหงกอนจึงจะฉีด โดยจัดทาเด็กใหนิ่งและมั่นคงที่สุด เพราะการฉีดเขาในหนังตองอาศัยความชํานาญ
และความนิ่งมากที่สุด เทคนิคการฉีดควรดึงหนังบริเวณที่ฉีดใหตึง คอย ๆ แทงเข็มลงไปทํามุมประมาณ          
15 แลวดันวัคซีนเขาไป ถาเทคนิคถูกตองจะเห็นวาเมื่อดันวัคซีนเขาไปจะมีตุมนูนข้ึนมาใหเห็นชัด ตองให
มือนิ่งมากที่สุด เพราะวัคซีนอาจร่ัวซึมออกมาไดหากปลายเข็มแทงทะลุออกมานอกผิวหนัง  บริเวณ          
ที่ฉีดวัคซีน BCG มักฉีดเขาที่หัวไหลขางซาย (ภาพที่ 6.9) 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 6.9  การวางตําแหนงเข็มและความลึกของการแทงเข็มฉีดเขาในหนงั 
 

(2) การฉีดวัคซีนเขาใตชั้นผิวหนัง (Subcutaneous) 
       เปนการนําวัคซีนผานเขาไปใน fatty tissue อยูใตชั้นผิวหนังและอยูเหนือชั้นกลามเนื้อ 

ปกติแลว subcutaneous tissue  พบไดทั่วรางกาย สําหรับเด็กเล็ก บริเวณที่นิยมใหวัคซีน คือ บริเวณหนา
ขา และถาเปนเด็กโตหรือผูใหญก็จะใชบริเวณ upper outer triceps ของแขน กอนฉีดเช็ดบริเวณผิวหนัง
ดวยแอลกอฮอล พื้นที่ประมาณเสนผานศูนยกลาง 2 – 3 นิ้ว  แลวจึงแทงเข็มเขาไป 

    ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม : ใชเข็มเบอร 26 ความยาว ½ นิ้ว  
 เทคนิค : ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ดึงผิวหนังข้ึนมา จะรูสึกไดวาจับในสวนของ    

ชั้นไขมันข้ึนมา   แทงเข็มทํามุม 45 และดันวัคซีนเขาไป (ซึ่งกอนดันวัคซีนเขาไปทุกคร้ังควรตรวจสอบกอน 
โดยการดึงกระบอกสูบข้ึนมา ถาไมมีเลือดก็ดันวัคซีนเขาไปไดเลย) เม่ือฉีดเสร็จใหใชสําลีแหงกดเบา ๆ 
บริเวณที่ฉีดสักครู หรือใชสําลีแหงติดพลาสเตอร บอกผูปกครองวาทิ้งไวสักครูก็สามารถดึงออกได      
(แสดงดังภาพที่ 6.10 – 6.12) 
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         ภาพที่ 6.10 ตําแหนงของเข็มและความลกึของเข็มในช้ันใตผิวหนัง (subcutaneous route) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.11 บริเวณที่ฉีดยาเขาในช้ันใตผิวหนังบริเวณแขน 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  6.12 การฉีดเขาชัน้ใตผิวหนงับริเวณหนาขา   
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(3) การฉีดวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อ (Intramuscular)  

เปนการนําวัคซีนเขาสู muscle tissue ซึ่งเปนชั้นเนื้อเยื่อที่อยูใตผิวหนังและ fatty tissue 
ดังแสดงในภาพที่ 6.13 บริเวณที่ใชในการฉีดวัคซีน เขากลามเนื้อมี 2 แหง  คือ บริเวณกลามเน้ือตนขา                
สวนหนา( vastus lateralis) และบริเวณกลามเนื้อตนแขน (deltoid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.13  ตําแหนงของเข็มและความลึกของเข็มในชั้นกลามเนื้อ (Intramuscular route)  
 
 

ก. สําหรับเด็กเล็ก ต้ังแตแรกเกิด หรือถึงกอนเขาวัยเรียน สามารถฉีดวัคซีนบริเวณ 
กลามเนื้อตนขาสวนหนา ( vastus lateralis)  ซึ่งจะอยูบริเวณตนขาหนาขาดานนอก  กอนฉีด  

จะตองทําการวัดกอน โดยแบงบริเวณต้ังแตปุมกระดูกใหญของกระดูกตนขา  (greater tronchanter of femur)                     
ถึงปุมกระดูกบริเวณหัวเขา (lateral femoral condyle) เปน 3 สวน ฉีดสวนที่  2   (ดังภาพที่ 6.14-6.15)   

ข. สําหรับเด็กโตและผูใหญ การใหวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อ มักจะฉีดเขาบริเวณ
กลามเนื้อตนแขน (deltoid) ดังแสดงในภาพที่ 6.16 
 

ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม : ใชเข็มเบอร 25 ความยาว 1 – 1.5 นิ้ว ข้ึนกับ
ความหนาของผิวหนังและชั้นไขมันของผูรับวัคซีน 
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 เทคนิค : เช็ดแอลกอฮอล ใชนิ้วหัวแมมือ และน้ิวชี้กดบริเวณที่ฉีดใหตึง แทงเข็ม  

ทํามุม 90° และดันวัคซีนเขาไป (ควรทดสอบกอนดันวัคซีนเขาไปทุกคร้ัง)  การฉีดเขาชั้นกลามเนื้อตอง
พิจารณาขนาดความยาวของเข็มใหแนใจวาเขาถึงชั้นกลามเนื้อจริง ๆ ดังนั้นการพิจารณาจะข้ึนอยูกับขนาด
รูปรางของผูรับวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จใชสําลีแหงกดบริเวณที่ฉีด หรือใชพลาสเตอรปดโดยกดเล็กนอย   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6.14 การวัดกอนฉดีวัคซีน ฉีดสวนที ่2 คือสวนตรงกลาง 
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(3) การฉีดวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อ (Intramuscular)  

เปนการนําวัคซีนเขาสู muscle tissue ซึ่งเปนชั้นเนื้อเยื่อที่อยูใตผิวหนังและ fatty tissue 
ดังแสดงในภาพท่ี 6.13 บริเวณที่ใชในการฉีดวัคซีน เขากลามเนื้อมี 2 แหง  คือ บริเวณกลามเน้ือตนขา                
สวนหนา( vastus lateralis) และบริเวณกลามเนื้อตนแขน (deltoid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.13  ตําแหนงของเข็มและความลึกของเข็มในชั้นกลามเนื้อ (Intramuscular route)  
 
 

ก. สําหรับเด็กเล็ก ต้ังแตแรกเกิด หรือถึงกอนเขาวัยเรียน สามารถฉีดวัคซีนบริเวณ 
กลามเนื้อตนขาสวนหนา ( vastus lateralis)  ซึ่งจะอยูบริเวณตนขาหนาขาดานนอก  กอนฉีด  

จะตองทําการวัดกอน โดยแบงบริเวณต้ังแตปุมกระดูกใหญของกระดูกตนขา  (greater tronchanter of femur)                     
ถึงปุมกระดูกบริเวณหัวเขา (lateral femoral condyle) เปน 3 สวน ฉีดสวนที่  2   (ดังภาพที่ 6.14-6.15)   

ข. สําหรับเด็กโตและผูใหญ การใหวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อ มักจะฉีดเขาบริเวณ
กลามเนื้อตนแขน (deltoid) ดังแสดงในภาพที่ 6.16 
 

ขนาดเข็มและความยาวของเข็ม : ใชเข็มเบอร 25 ความยาว 1 – 1.5 นิ้ว ข้ึนกับ
ความหนาของผิวหนังและชั้นไขมันของผูรับวัคซีน 
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 เทคนิค : เช็ดแอลกอฮอล ใชนิ้วหัวแมมือ และน้ิวชี้กดบริเวณที่ฉีดใหตึง แทงเข็ม  

ทํามุม 90° และดันวัคซีนเขาไป (ควรทดสอบกอนดันวัคซีนเขาไปทุกคร้ัง)  การฉีดเขาชั้นกลามเนื้อตอง
พิจารณาขนาดความยาวของเข็มใหแนใจวาเขาถึงชั้นกลามเนื้อจริง ๆ ดังนั้นการพิจารณาจะข้ึนอยูกับขนาด
รูปรางของผูรับวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จใชสําลีแหงกดบริเวณที่ฉีด หรือใชพลาสเตอรปดโดยกดเล็กนอย   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6.14 การวัดกอนฉดีวัคซีน ฉีดสวนที ่2 คือสวนตรงกลาง 
 

 

 

  

157



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

ภาพท่ี 6.15 การฉีดวัคซีนเขาชั้นกลามเนือ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.16 การฉีดวัคซีนบริเวณกลามเนื้อแขน (deltoid) 
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3. การกําจัดอุปกรณที่ใชแลว 
 ปกติแลวภายหลังจากฉีดวัคซีน ผูใหบริการไมควรดึงเข็มจาก Syringe เมื่อใหวัคซีนเรียบรอยแลว  
ผูใหบริการควรนํา syringe ที่มีเข็มติดอยู ทิ้งลงในถังพลาสติกหนา ที่เข็มไมสามารถแทงทะลุได หรือเรา
เรียกวา puncture proof containers ซึ่งสามารถนํากลองพลาสติกหนาที่มีอยูแลวมาใชได นอกเหนือจาก 
syringe และเข็มแลว อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชในการฉีดวัคซีน เชน ขวดวัคซีนที่ใชหมดแลว หรือ vaccine 
หมดอายุ ก็ตองจัดเปนขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อเชนเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 6.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.17 การทิง้เข็ม 
 

4. การสังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีน 
 วัคซีนเปนสวนประกอบของเช้ือโรคและสารเคมีที่จะเขาสูรางกาย  ซึ่งจะกอใหเกิดปฏิกิริยาหรือ
อาการขางเคียงที่ไมพึงประสงคได การที่จะลดความเส่ียงตอการเกิดผลขางเคียงนั้น ผูใหบริการวัคซีนตอง
คัดกรองและซักประวัติต้ังแตกอนที่จะใหวัคซีน ดังที่กลาวไวในหัวขอ 2.1  ถึงแมวาจะผานการคัดกรอง
เบื้องตนก็ชวยลดอันตรายหรือลดความเสี่ยงไดสวนหนึ่งแตไมทั้งหมด เพราะเมื่อไดรับวัคซีนแลวอาจมี
ผลขางเคียงเกิดข้ึนไดเชนกัน ถึงแมวาอาการขางเคียงที่รุนแรงมักพบไดนอยมากก็ตาม  ฉะนั้นจึงตองสังเกต
อาการผูรับบริการภายหลังไดรับวัคซีน อยางนอย 30 นาที   

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดข้ึน จําแนกได 2 ประเภท ไดแก ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเฉพาะที่ และปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน
ทั้งระบบ ดังนี้  
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ภาพท่ี 6.16 การฉีดวัคซีนบริเวณกลามเนื้อแขน (deltoid) 
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3. การกําจัดอุปกรณที่ใชแลว 
 ปกติแลวภายหลังจากฉีดวัคซีน ผูใหบริการไมควรดึงเข็มจาก Syringe เมื่อใหวัคซีนเรียบรอยแลว  
ผูใหบริการควรนํา syringe ที่มีเข็มติดอยู ทิ้งลงในถังพลาสติกหนา ที่เข็มไมสามารถแทงทะลุได หรือเรา
เรียกวา puncture proof containers ซึ่งสามารถนํากลองพลาสติกหนาที่มีอยูแลวมาใชได นอกเหนือจาก 
syringe และเข็มแลว อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชในการฉีดวัคซีน เชน ขวดวัคซีนที่ใชหมดแลว หรือ vaccine 
หมดอายุ ก็ตองจัดเปนขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อเชนเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 6.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.17 การทิง้เข็ม 
 

4. การสังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีน 
 วัคซีนเปนสวนประกอบของเช้ือโรคและสารเคมีที่จะเขาสูรางกาย  ซึ่งจะกอใหเกิดปฏิกิริยาหรือ
อาการขางเคียงที่ไมพึงประสงคได การที่จะลดความเส่ียงตอการเกิดผลขางเคียงนั้น ผูใหบริการวัคซีนตอง
คัดกรองและซักประวัติต้ังแตกอนที่จะใหวัคซีน ดังที่กลาวไวในหัวขอ 2.1  ถึงแมวาจะผานการคัดกรอง
เบื้องตนก็ชวยลดอันตรายหรือลดความเสี่ยงไดสวนหนึ่งแตไมทั้งหมด เพราะเมื่อไดรับวัคซีนแลวอาจมี
ผลขางเคียงเกิดข้ึนไดเชนกัน ถึงแมวาอาการขางเคียงที่รุนแรงมักพบไดนอยมากก็ตาม  ฉะนั้นจึงตองสังเกต
อาการผูรับบริการภายหลังไดรับวัคซีน อยางนอย 30 นาที   

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดข้ึน จําแนกได 2 ประเภท ไดแก ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเฉพาะที่ และปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน
ทั้งระบบ ดังนี้  
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1. ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะที่  

อาการและอาการแสดง ไดแก อาการบวม แดง รอน คัน บริเวณที่ฉีดวัคซีน อาจมีเลือดออกซึม 
เล็กนอยและหยุดในระยะเวลาอันส้ัน อาการเหลานี้จะหายไปไดเอง 

การจัดการเบื้องตน หรือคําแนะนําทั่วไป 
- ไมแนะนําใหสัมผัส กดแรง คลึง นวด หรือใชยาทาบริเวณที่ฉีดวัคซีน  
- ดูแลความสะอาด สังเกตอาการวามีอาการปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดหรือไม        

หรือมีลักษณะผิดปกติใด ๆ เชน มีเลือดออกมา มีตุมหนอง   มีอาการไขสูงมาก  ใหรีบมา
พบแพทย  

- หากมีอาการปวด บวม แดง รอนมาก สามารถประคบเย็น เพื่อลดอาการปวดได หรือ
รับประทานยาแกปวดลดไข  

- หากมีไขรวมดวยสามารถเช็ดตัวลดไข และใหยาลดไขโดยคํานวณจากน้ําหนักตัว คือ 
10 mg. / น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม / คร้ัง 

 
2. ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นทั้งระบบชนิดไมรุนแรงและชนิดรุนแรง  

อาการและอาการแสดงชนิดไมรุนแรง ไดแก มีไขสูงมากกวา 39°C ซึม เบ่ืออาหาร รองกวน 
อาเจียน หรือมีผ่ืนข้ึนตามตัว   

การจัดการและการใหคําแนะนําทั่วไป  
- เช็ดตัวลดไข พรอมกับใหยาลดไขทันที  
- ใหเด็กด่ืมน้ํา ด่ืมนมใหมาก ๆ 
- สังเกตอาการผิดปกติที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนทั้งระบบชนิดรุนแรง ไดแก อาการไขแบบ 

anaphylaxis เชน หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ด มีผ่ืนข้ึนทั้งตัว มือ เทา หนา ปาก บวม 
หรือมีอาการผิดปกติทางสมอง เชน ซึม ออนแรง ภาวะรูสติเปล่ียนแปลง มีอาการชัก            
หากพบอาการผิดปกติชนิดรุนแรงใหพามาพบแพทยโดยทันทีหรือหากพบอาการเบ้ืองตน
เปนอาการและอาการแสดงชนิดไม รุนแรง  แตเมื่อใหการดูแลแลวอาการไมดี ข้ึน            
หรือมีอาการทรุดลง ใหพามาโรงพยาบาลทันที  
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1. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเฉพาะที่  

อาการและอาการแสดง ไดแก อาการบวม แดง รอน คัน บริเวณที่ฉีดวัคซีน อาจมีเลือดออกซึม 
เล็กนอยและหยุดในระยะเวลาอันส้ัน อาการเหลานี้จะหายไปไดเอง 

การจัดการเบื้องตน หรือคําแนะนําทั่วไป 
- ไมแนะนําใหสัมผัส กดแรง คลึง นวด หรือใชยาทาบริเวณที่ฉีดวัคซีน  
- ดูแลความสะอาด สังเกตอาการวามีอาการปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดหรือไม        

หรือมีลักษณะผิดปกติใด ๆ เชน มีเลือดออกมา มีตุมหนอง   มีอาการไขสูงมาก  ใหรีบมา
พบแพทย  

- หากมีอาการปวด บวม แดง รอนมาก สามารถประคบเย็น เพื่อลดอาการปวดได หรือ
รับประทานยาแกปวดลดไข  

- หากมีไขรวมดวยสามารถเช็ดตัวลดไข และใหยาลดไขโดยคํานวณจากน้ําหนักตัว คือ 
10 mg. / น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม / คร้ัง 

 
2. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งระบบชนิดไมรุนแรงและชนิดรุนแรง  

อาการและอาการแสดงชนิดไมรุนแรง ไดแก มีไขสูงมากกวา 39°C ซึม เบ่ืออาหาร รองกวน 
อาเจียน หรือมีผ่ืนข้ึนตามตัว   

การจัดการและการใหคําแนะนําทั่วไป  
- เช็ดตัวลดไข พรอมกับใหยาลดไขทันที  
- ใหเด็กด่ืมน้ํา ด่ืมนมใหมาก ๆ 
- สังเกตอาการผิดปกติที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนทั้งระบบชนิดรุนแรง ไดแก อาการไขแบบ 

anaphylaxis เชน หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ด มีผ่ืนข้ึนทั้งตัว มือ เทา หนา ปาก บวม 
หรือมีอาการผิดปกติทางสมอง เชน ซึม ออนแรง ภาวะรูสติเปล่ียนแปลง มีอาการชัก            
หากพบอาการผิดปกติชนิดรุนแรงใหพามาพบแพทยโดยทันทีหรือหากพบอาการเบ้ืองตน
เปนอาการและอาการแสดงชนิดไม รุนแรง  แตเมื่อใหการดูแลแลวอาการไมดี ข้ึน            
หรือมีอาการทรุดลง ใหพามาโรงพยาบาลทันที  
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แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดเปนขอคําถามที่จาํเปนสําหรับผู

มารับวัคซีน 
ก. น้ําหนักแรกคลอดเทาไร 
ข.  ในครอบครัวมีโรคติดตอทางพันธุกรรมหรือไม 
ค.  ใน 1 สัปดาหที่ผานมามีความผดิปกติใด  ๆหรือไม 
ง.  เคยเอกซเรยใน 1 เดือนที่ผานมาหรือไม 

2. สถานที่ฉีดวัคซีนทีถู่กตองตามหลกัการ

คือขอใด 
ก. ควรเปนที่เดียวกับหองรักษาเด็กปวยเนื่องจากจะมี
เครื่องมือในการตรวจและชวยเหลือ ไดครอบคลุม 

ข. ควรเปนสถานท่ีปราศจากเชื้อโรค  (Sterile  room) 
ค. ควรจัดใหมจีุดบริการครอบคลุมทุกกระบวนงานในการ 
    ใหบริการอยูในสถานที่เดียวกนั 
ง. วัสดุ อุปกรณที่จําเปนจัดอยูในถาดเดียวกัน 
    เพื่อความสะดวก 

3. 
 

การเตรียมกอนใหวัคซีนขอใดสําคัญ
ที่สุด 
 

ก. การสังเกตอาการและการตรวจรางกายผูรับวัคซีน 
ข. การนัดหมายวัคซนีคร้ังตอไป 
ค. การนับจาํนวนวัคซนีทีม่อียูและเบิกในสวนที ่
    ขาดใหเทากับจํานวนเด็กในพืน้ที่รับผิดชอบ 
ง. การใหสุขศึกษาเกี่ยวกับอาหารแสลงหลงั 
    ไดรับวัคซีน 

4. คําแนะนําที่ถกูตองสําหรับผูปกครอง

เด็กอายุ  8 ปที่มารับวัคซีนในวนันี ้มี
ประวัติไดวัคซีนครบตามกาํหนดจนถงึ

อายุ 2 ปคร่ึง คือขอใด 
 
 
 
 

ก. ใหเร่ิมวัคซนีใหมต้ังแตตนเหมือนเดก็แรกเกิด  
     ยกเวน BCG ไมจําเปนตองทาํซ้ํา 
ข. ในการรับวคัซีนคร้ังนี้จะไดรับวัคซีน dT, OPV  
     และ  MMR2 
ค. เด็กไมจาํเปนตองไดรับวคัซีนในชวงอายุทีห่ายไป จะ 
     เร่ิมใหวัคซนีที่เหมาะสําหรับเด็กวัยเรียน คือ MMR  
     และใหเพยีงคร้ังเดียว 
ง.  เด็กจะไดรับการจัดตารางวัคซีนใหมโดย  
     จะตองไดรับวัคซีนที่ขาดไปใหครบภายใน 
     อายุไมเกนิ 12 ป 
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 คําถาม คําตอบ 
5. การปฏิบัติในการเตรียมวัคซีนเพื่อ

ใหบริการ ขอใดไมถูกตอง 
ก.  การดูดวัคซีนควรดูดทีละคร้ังเมื่อจะใหบริการ 
ข.  วัคซีนที่ใกลหมดอายุใหรีบนํามาใชทนัทีทีพ่บ 
ค.  วัคซีน BCG ที่ผสมแลว ใชไดไมเกิน 2 ชั่วโมง 
ง.   วัคซีนทุกชนิดสามารถใชเข็มดูดวัคซีนเข็ม 
      เดียวกันได  

6. ขอใดเปนปฏิกิริยาตอวัคซีนทั้งระบบ

ชนิดรุนแรง 
 

ก.  มีผ่ืนข้ึนทั้งตัว ปากบวม 
ข.  ซึม เบื่ออาหาร  ไขตํ่า  
ค.  มีอาการบวม แดงและคัน 
ง.    มีเลือดซมึบริเวณที่ฉีด รวมกับไขสูงมากกวา 39°C 

7. การฉีดวัคซีนใหกับเด็ก 9 เดือน ขอใด
เหมาะสม 

ก. ควรใชผาพนัตัวเพื่อทาํใหเด็กอยูกับที ่
ข. ควรใหความรูแกผูปกครองและใหเด็กทําความคุนเคย 
    กับอุปกรณการฉีดวัคซีนกอนฉีด เพื่อลดปฏิกิริยา 
    ตอตานและเปนการยึดหลัก atraumatic care 
ค. ควรพิจารณาฉีดวัคซีนทีบ่ริเวณหนาขามากกวาตนแขน 
ง.  ไมจําเปนตองใหยาลดไขเพราะการเกิด     
     ปฏิกิริยาของวัคซีนจะนอยลงเมื่ออายุมากข้ึน 

8. ขอใดเปนการฉีดวัคซีนเขาช้ันใตหนังที่

ถูกตอง 
 

ก. ฉีดบริเวณกึ่งกลางตนขาดานหนาคอนไปดาน 
     ในหรือบริเวณตนแขน 
ข. ทาํการวัดโดยแบงบริเวณต้ังแตปุมกระดูก 
     ใหญของกระดูกตนขาถึงปุมกระดูกบริเวณหัวเขาเปน 
     3 สวน ฉีดสวนที่ 1 
ค. แทงเข็มทาํมุม 45 องศา 
ง.  ไมจําเปนตองดึงกระบอกสูบข้ึนมากอนดันวัคซีนเขาไป 
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกับโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
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แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดเปนขอคําถามที่จาํเปนสําหรับผู

มารับวัคซนี 
ก. น้ําหนักแรกคลอดเทาไร 
ข.  ในครอบครัวมีโรคติดตอทางพันธุกรรมหรือไม 
ค.  ใน 1 สัปดาหที่ผานมามีความผดิปกติใด  ๆหรือไม 
ง.  เคยเอกซเรยใน 1 เดือนที่ผานมาหรือไม 

2. สถานที่ฉีดวัคซีนทีถ่กูตองตามหลกัการ

คือขอใด 
ก. ควรเปนที่เดียวกับหองรักษาเด็กปวยเนื่องจากจะมี
เครื่องมือในการตรวจและชวยเหลือ ไดครอบคลุม 

ข. ควรเปนสถานท่ีปราศจากเชื้อโรค  (Sterile  room) 
ค. ควรจัดใหมจีุดบริการครอบคลุมทุกกระบวนงานในการ 
    ใหบริการอยูในสถานที่เดียวกนั 
ง. วัสดุ อุปกรณที่จําเปนจัดอยูในถาดเดียวกัน 
    เพื่อความสะดวก 

3. 
 

การเตรียมกอนใหวัคซีนขอใดสําคัญ
ที่สุด 
 

ก. การสังเกตอาการและการตรวจรางกายผูรับวัคซีน 
ข. การนัดหมายวัคซนีคร้ังตอไป 
ค. การนับจาํนวนวัคซนีทีม่อียูและเบิกในสวนที ่
    ขาดใหเทากับจํานวนเด็กในพืน้ที่รับผิดชอบ 
ง. การใหสุขศึกษาเกี่ยวกับอาหารแสลงหลงั 
    ไดรับวัคซีน 

4. คําแนะนําที่ถกูตองสําหรับผูปกครอง

เด็กอายุ  8 ปที่มารับวัคซีนในวนันี ้มี
ประวัติไดวัคซีนครบตามกาํหนดจนถงึ

อายุ 2 ปคร่ึง คือขอใด 
 
 
 
 

ก. ใหเร่ิมวัคซนีใหมต้ังแตตนเหมือนเดก็แรกเกิด  
     ยกเวน BCG ไมจําเปนตองทาํซ้ํา 
ข. ในการรับวคัซีนคร้ังนี้จะไดรับวัคซีน dT, OPV  
     และ  MMR2 
ค. เด็กไมจาํเปนตองไดรับวคัซีนในชวงอายุทีห่ายไป จะ 
     เร่ิมใหวัคซนีที่เหมาะสําหรับเด็กวัยเรียน คือ MMR  
     และใหเพยีงคร้ังเดียว 
ง.  เด็กจะไดรับการจัดตารางวัคซีนใหมโดย  
     จะตองไดรับวัคซีนที่ขาดไปใหครบภายใน 
     อายุไมเกนิ 12 ป 
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 คําถาม คําตอบ 
5. การปฏิบัติในการเตรียมวัคซีนเพื่อ

ใหบริการ ขอใดไมถูกตอง 
ก.  การดูดวัคซีนควรดูดทีละคร้ังเมื่อจะใหบริการ 
ข.  วัคซีนที่ใกลหมดอายุใหรีบนํามาใชทนัทีทีพ่บ 
ค.  วัคซีน BCG ที่ผสมแลว ใชไดไมเกิน 2 ชั่วโมง 
ง.   วัคซีนทุกชนิดสามารถใชเข็มดูดวัคซีนเข็ม 
      เดียวกันได  

6. ขอใดเปนปฏิกิริยาตอวัคซีนทั้งระบบ

ชนิดรุนแรง 
 

ก.  มีผ่ืนข้ึนทั้งตัว ปากบวม 
ข.  ซึม เบื่ออาหาร  ไขตํ่า  
ค.  มีอาการบวม แดงและคัน 
ง.    มีเลอืดซมึบริเวณที่ฉีด รวมกับไขสูงมากกวา 39°C 

7. การฉีดวัคซีนใหกับเด็ก 9 เดือน ขอใด
เหมาะสม 

ก. ควรใชผาพนัตัวเพื่อทาํใหเด็กอยูกับที ่
ข. ควรใหความรูแกผูปกครองและใหเด็กทําความคุนเคย 
    กับอุปกรณการฉีดวัคซีนกอนฉีด เพื่อลดปฏิกิริยา 
    ตอตานและเปนการยึดหลัก atraumatic care 
ค. ควรพิจารณาฉีดวัคซีนทีบ่ริเวณหนาขามากกวาตนแขน 
ง.  ไมจําเปนตองใหยาลดไขเพราะการเกิด     
     ปฏิกิริยาของวัคซีนจะนอยลงเมื่ออายุมากข้ึน 

8. ขอใดเปนการฉีดวัคซีนเขาชัน้ใตหนังที่

ถูกตอง 
 

ก. ฉีดบริเวณกึ่งกลางตนขาดานหนาคอนไปดาน 
     ในหรือบริเวณตนแขน 
ข. ทาํการวัดโดยแบงบริเวณต้ังแตปุมกระดูก 
     ใหญของกระดูกตนขาถึงปุมกระดูกบริเวณหัวเขาเปน 
     3 สวน ฉีดสวนที่ 1 
ค. แทงเข็มทาํมุม 45 องศา 
ง.  ไมจําเปนตองดึงกระบอกสูบข้ึนมากอนดันวัคซีนเขาไป 
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
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 คําถาม คําตอบ

9. วัคซีนที่ควรใหกับหญิงต้ังครรภที่มี
ประวัติการไดรับวัคซีนปองกัน
บาดทะยักมา 3 เข็มมาแลว 13  ป คือ
ขอใด 
 

ก. ให tetanus toxoid เข็มเดียวและกระตุนทุก 10 ป
ข. ให tetanus toxoid  3 เข็ม ที่ระยะหาง 0, 1,  3 เดือน  
     ไมตองกระตุน 
ค. ให tetanus toxoid เข็มเดียวและไมตองกระตุน  
ง.  ให tetanus toxoid 3 เข็ม ที่ระยะหาง 0, 1, 6 เดือน  
     กระตุนทุก 10 ป 

10. ในการพิจารณาใหวัคซีนในกลุมที่มี
ภาวะเสี่ยง ขอใดไมถูกตอง 
 

ก. การใหอิมมโูนโกลบูลิน พลาสมา หรือเลือดมา 
    ไมถงึ 3 เดือน สามารถใหวัคซนีโปลิโอชนิดกนิได  
ข. เด็กที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคชักและมีประวัติชัก 
    จากไขสูง สามารถใหวัคซนีรวมคอตีบ ไอกรน   
    บาดทะยกัได 
ค. เด็กที่ไดรับยากดภูมิคุมกนัสามารถใหวคัซีนชนิดเชื้อ 
     เปนออนฤทธิ์โดยไมตองหยุดยากดภูมคุิมกันมากอน  
ง.  เด็กที่ติดเชือ้เอชไอวี สามารถใหวัคซีนปองกันโรค 
     โปลโิอชนดิกินได 
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