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สารบัญภาพ ฉ
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5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 7 

 

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

เรื่อง        อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 
ผูเรียน          เจาหนาที่สาธารณสุข/ ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน       2    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค              เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายถึงความสําคัญ ความหมาย และสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง      
    เสริมภูมิคุมกันโรค  
2. อธิบายถึงอาการผิดปกติที่สําคัญภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และวิธีการดูแล 
    รักษาที่จําเปน 
3. อธิบายข้ันตอนในการเตรียมการใหบริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังไดรับการ 
    สรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการดําเนินการเมื่อพบผูปวย AEFI  
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบการไดรับวัคซีนรวมขวดและรวม lot number เดียวกับผูปวย AEFI  
5. อธิบายถึงการส่ือสารเกี่ยวกับอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

 
กิจกรรมการสอน  

1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม  

 

สื่อการสอน  
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. ขวดวัคซีน 
3. ปากกาเขียนหมายเลขขวด 
4. ทะเบียนผูรับบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

 
การประเมินผล 

1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับอาการภายหลัง

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) 
 

ก. วัคซีนที่ข้ึนทะเบียนแลวมีความปลอดภัยอยางแนนอน 
รับรองไดวาไมกอใหเกิดอาการภายหลงัไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค 
ข. วัคซีนที่รับรองวาปลอดภัย กม็ีโอกาสเกิดอาการภายหลงั

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคได  
ค. หากเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
ผูปกครองอาจจะปฏิเสธในการพาบุตรหลานไปรับวัคซีน 

ง. หากเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
อาจจะทําใหอัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน

ลดลง  
2. ขอใดเปนความหมายที่ถูกตองที่สุดของ

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค (AEFI) 
 

ก. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนทนัท ีหลังไดรับวัคซนี 
ข. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซีน 

ค. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวาภาวะนัน้เกิดจากการไดรับ
วัคซีน 

ง. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 2 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวาภาวะนัน้เกิดจากการไดรับ
วัคซีน 

3. อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด จัดวา
เปนอาการแบบใด 
 

ก. systemic reaction  
ข. local reaction 
ค. serious reaction  
ง. rare reaction    
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
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แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
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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
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แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 7 

 

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

เรื่อง        อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 
ผูเรียน          เจาหนาที่สาธารณสุข/ ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน       2    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค              เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายถึงความสําคัญ ความหมาย และสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง      
    เสริมภูมิคุมกันโรค  
2. อธิบายถึงอาการผิดปกติที่สําคัญภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และวิธีการดูแล 
    รักษาที่จําเปน 
3. อธิบายข้ันตอนในการเตรียมการใหบริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังไดรับการ 
    สรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการดําเนินการเมื่อพบผูปวย AEFI  
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบการไดรับวัคซีนรวมขวดและรวม lot number เดียวกับผูปวย AEFI  
5. อธิบายถึงการส่ือสารเกี่ยวกับอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

 
กิจกรรมการสอน  

1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม  

 

สื่อการสอน  
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. ขวดวัคซีน 
3. ปากกาเขียนหมายเลขขวด 
4. ทะเบียนผูรับบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

 
การประเมินผล 

1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับอาการภายหลัง

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) 
 

ก. วัคซีนที่ข้ึนทะเบียนแลวมีความปลอดภัยอยางแนนอน 
รับรองไดวาไมกอใหเกิดอาการภายหลงัไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค 
ข. วัคซีนที่รับรองวาปลอดภัย กม็โีอกาสเกิดอาการภายหลงั

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคได  
ค. หากเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
ผูปกครองอาจจะปฏิเสธในการพาบุตรหลานไปรับวัคซีน 

ง. หากเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
อาจจะทําใหอัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน

ลดลง  
2. ขอใดเปนความหมายที่ถูกตองที่สุดของ

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค (AEFI) 
 

ก. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนทนัท ีหลังไดรับวัคซนี 
ข. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซนี 

ค. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซนี และสงสัยวาภาวะนัน้เกิดจากการไดรับ
วัคซีน 

ง. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 2 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซนี และสงสัยวาภาวะนัน้เกิดจากการไดรับ
วัคซีน 

3. อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด จัดวา
เปนอาการแบบใด 
 

ก. systemic reaction  
ข. local reaction 
ค. serious reaction  
ง. rare reaction    
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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
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 คําถาม คําตอบ 
4. อัตราการพบไขภายหลังไดรับวัคซีนมาก

ที่สุดในวัคซนีชนิดใด  
 

ก. HB 
ข. MMR 
ค. OPV 
ง. DTP  

5. อาการผืน่คันที่เกิดข้ึนหลังไดรับวัคซีน

ไขหวัดใหญที่เตรียมจากไขโดยผู

ใหบริการไมไดซักประวัติการแพของ

ผูปวย สรุปวาสาเหตุของAEFI คือขอใด 

ก. vaccine reaction  
ข. programmatic error       
ค. injection reaction  
ง. coincidental events  

6. ขอใดไมใชอาการแพอยางรุนแรง 
(anaphylaxis)  

ก. มีผ่ืนลมพิษ แดงนนู คัน หนาตาบวม  
ข. ชีพจรเร็ว มีความดันโลหิตตํ่า 
ค. ซีด มีเหงื่อ เยน็ ชืน้ 
ง. หายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing)  เสียงดัง (stridor) 

7. ขอใดไมถูกตองในการดูแลรักษาผูปวยที่

มีอาการ anaphylaxis  
ก. จัดใหนอนทาศีรษะสูง 
ข. ดูแลเร่ืองทางเดินหายใจ (Clear airway) 
ค. ใหออกซิเจน 
ง. ให adrenaline 1:1000 ขนาด 0.01 mg/ kg   

8. ในการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับ

ปญหา AEFI ที่อาจเกิดข้ึนได ขอใดไม
ถูกตอง 
 

ก. แจงผูปกครองวาวัคซีนที่ฉีดอาจมีผลขางเคียงได 
ข. ซักประวัติอาการปวยหลังไดรับวัคซีนคร้ังทีแ่ลว  
ค. บันทกึ lot number และลําดับที่ขวดวัคซนี  
ง. ไมใชวัคซีนที่ใกลหมดอาย ุ
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 คําถาม คําตอบ 
9. เมื่อเกิด AEFI ในพืน้ที่ใหบริการ ตอง

ดําเนนิการอยางไรจึงถกูตองที่สุด 
 

ก. ติดตามอาการผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกนั หรือ lot number 
เดียวกับผูปวย  

ข. ติดตามและเฝาระวงัอาการผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกนั 
หรือ lot number เดียวกับผูปวย จนครบ 4 สัปดาห หลัง
วันที่ไดรับวัคซีน 

ค. ตรวจสอบผูไดรับวัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกบั
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ง. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย 
10. ขอใดสําคัญที่สุดในการสื่อสารเกี่ยวกับ

อาการ AEFI 
 

ก.  ขอรองผูปกครองวาอยารองเรียนเจาหนาที่หากเกิด AEFI 
ข้ึน จนกวาจะพิสูจนสาเหตุได  

ข. ใหเด็กอยูที่สถานบริการ เพื่อสังเกตอาการผิดปกติอยาง
ใกลชิด 30 นาที หลังไดรับวคัซีน  

ค. ถาเด็กมีไขหลังไดวัคซีน ใหรีบพามาโรงพยาบาลโดยดวน
ทุกกรณี  

ง. ถูกทกุขอ 
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หมวดเนื้อหาที่ 7 

 

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 
สาระสังเขป 
 แมวาวัคซีนจะผานการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยแลว ยังมีโอกาสในการกอใหเกิด
อาการขางเคียงภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค แตสวนใหญอาการมักไมรุนแรง ที่พบบอย ๆ คือ 
อาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง รอน บริเวณที่ฉีด อยางไรก็ตาม บางรายที่มีอาการแพอยางรุนแรงจนถึง
ข้ันทําใหเสียชีวิต จะทําใหเกิดผลกระทบเสียหายตอการใหบริการวัคซีนตอไป ผูปกครองอาจหวาดกลัว            
ไมมั่นใจที่จะนําบุตรหลานไปรับบริการวัคซีนอีก ขณะเดียวกันเจาหนาที่ผูใหบริการอาจถูกฟองรองทาง
กฎหมายได ทําใหขาดขวัญกําลังใจในการใหบริการ ประเด็น ตางๆ เหลานี้จะมีผลทําใหอัตราความ
ครอบคลุมของการไดรับวัคซีนลดลง   
 อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Events Following Immunization 
หรือ AEFI) หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวา
ภาวะนั้นเกิดจากการไดรับวัคซีน อาการผิดปกติที่เกิดข้ึนจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1. อาการที่ไมรุนแรง ไดแก อาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด  อาการที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาตอระบบตาง ๆ เชน มีไข ผ่ืน ปวดกลามเนื้อ เปนตน 

2. อาการที่รุนแรง เชน ชัก เกล็ดเลือดตํ่า anaphylaxis เปนตน แตพบไดนอย   
สาเหตุของ AEFI จําแนกไดเปน 5 ประการ ไดแก เกิดจากวัคซีน (vaccine reactions) ความ

ผิดพลาดในการบริหารจัดการ (programmatic error) ความกังวลหรือความกลัวตอการฉีดวัคซีน (injection 
reactions) เกิดข้ึนโดยบังเอิญ (coincidental events) และไมทราบสาเหตุ (unknown) 

อาการ AEFI ที่มีความสําคัญ จําแนกไดเปน 4 กลุมอาการ ไดแก อาการเฉพาะที่ เชน ฝบริเวณที่
ฉีด  อาการทางระบบประสาทสวนกลาง เชน อัมพาตเฉียบพลัน  อาการแพ เชน anaphylactic shock 
อาการอื่น ๆ เชน เกล็ดเลือดตํ่า ปวดขอ เปนตน  เจาหนาที่ผูใหบริการจําเปนตองทราบวาวัคซีนชนิดใดอาจ
ทําใหเกิดอาการผิดปกติอะไรบาง จึงจะสามารถใหการดูแลรักษาไดอยางถูกตอง และทันเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การดูแลผูที่มีอาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งเปนอาการท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มักเกิด
ภายหลังไดรับวัคซีนประมาณ 10 นาที ซึ่งหากใหการรักษาไมทัน อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได ในสถาน
บริการตองเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปนในการกูชีพ (emergency set) ใหพรอม ส่ิงสําคัญคือการวินิจฉัย
ใหไดระหวางการเปนลม (fainting) กับอาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis)  
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เพื่อใหการตรวจสอบสาเหตุของ AEFI เปนไปอยางถูกตอง และไมยุงยาก เจาหนาที่ผูใหบริการ

จะตองเตรียมการตาง ๆ สําหรับใหบริการวัคซีน ดังนี้ กําหนดลําดับที่ของขวดวัคซีนกอนใหบริการ บันทึก 
lot number และลําดับที่ขวดวัคซีน ในทะเบียน/ บัญชีผูรับบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  เก็บขวด
วัคซีนที่เปดใชแลวในตูเย็นหลังใหบริการ เปนเวลาอยางนอย 7 วัน  หากพบผูปวย AEFI จะตองแจง

ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาเพื่อรายงานผูปวย และดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แทจริง ในกรณีที่ผูปวย
มีอาการรุนแรง เจาหนาที่อาจตองสงวัคซีนชนิดที่สงสัยทั้งขวดที่เปดใชแลวและยังไมไดเปดใช เพื่อวิเคราะห
คุณภาพทางหองปฏิบัติการตอไป 

ประเด็นสําคัญที่ชวยในการติดตามผูรับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรครายอ่ืนวามีอาการ AEFI 
หรือไม คือเจาหนาที่ตองตรวจสอบใหแนชัดวาผูปวยหรือผูเสียชีวิตนั้นไดรับวัคซีนกี่ชนิด อะไรบาง                   
lot number เทาไร แลวตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนชนิดนั้นทั้งที่เปนขวดเดียวกันและตางขวดกับผูปวย ซึ่งมี        
lot number เดียวกัน โดยตองติดตามผูที่ไดรับวัคซีนดังกลาวนี้เปนเวลา 4 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับวัคซีน 
หากพบอาการผิดปกติที่สงสัยวาจะเปน AEFI ใหรีบดูแลรักษาอยางเหมาะสม พรอมกับแจงเจาหนาที่
ระบาดวิทยาเพื่อการรายงานผูปวยและสอบสวนหาสาเหตุดวย 

การสื่อสารเก่ียวกับอาการ AEFI การเฝาระวังอาการ และการดูแลผูปวยเบื้องตน เปนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการอยางจริงจัง เนื่องจากการใหขอมูลขาวสารที่ผูปกครองควรรูทั้งกอนและหลังใหบริการวัคซีน    
จะทําใหผูปกครองหรือผูรับวัคซีนมีความเอาใจใสในการเฝาระวังอาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนไดอยางใกลชดิ

หลังไดรับวัคซีน 30 นาที และสังเกตความผิดปกติอยางตอเนื่องเมื่อกลับไปบานแลว นอกจากนี้ ผูปกครอง/ 
ผูไดรับวัคซีน จะลดความกังวลใจไดหากพบอาการขางเคียงทั่วไป หรืออาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง 
รอน ซึ่งสามารถหายไดเอง  

 
1. ความสําคัญของ AEFI  
 

 วัคซีนที่นํามาใชในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในปจจุบัน แมวาจะผานข้ันตอนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนในการกระตุนภูมิคุมกันโรคแลวก็ตาม  เมื่อนํามาใชกับประชาชนจํานวน
มาก อาจมีบางรายเกิดอาการไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีนบางชนิดได แตโอกาสพบนอย และ
อาการขางเคียงที่พบมักไมรุนแรง อยางไรก็ตาม ถาเด็กที่มารับบริการวัคซีนแลวเกิดมีอาการผิดปกติข้ึน             
จะทําใหผูปกครองตกใจ ขวัญเสีย และอาจมีการรองเรียน ฟองรองเจาหนาที่ผูใหบริการได หากขาวสารการ
เกิดอาการภายหลังการไดรับวัคซีนแพรกระจายออกไปในชุมชน จะทําใหประชาชนขาดความม่ันใจ และ
ปฏิเสธการนําบุตรหลานมารับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตออัตราความครอบคลุม
ของการไดรับวัคซีนที่ลดลง    ถายังไมไดมีการสอบสวนพิสูจนใหทราบอยางแนชัดวาอาการที่เกิดข้ึนนั้นเปน 
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หมวดเนื้อหาที่ 7 

 

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 
สาระสังเขป 
 แมวาวัคซีนจะผานการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยแลว ยังมีโอกาสในการกอใหเกิด
อาการขางเคียงภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค แตสวนใหญอาการมักไมรุนแรง ที่พบบอย ๆ คือ 
อาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง รอน บริเวณที่ฉีด อยางไรก็ตาม บางรายที่มีอาการแพอยางรุนแรงจนถึง
ข้ันทําใหเสียชีวิต จะทําใหเกิดผลกระทบเสียหายตอการใหบริการวัคซีนตอไป ผูปกครองอาจหวาดกลัว            
ไมมั่นใจที่จะนําบุตรหลานไปรับบริการวัคซีนอีก ขณะเดียวกันเจาหนาที่ผูใหบริการอาจถูกฟองรองทาง
กฎหมายได ทําใหขาดขวัญกําลังใจในการใหบริการ ประเด็น ตางๆ เหลานี้จะมีผลทําใหอัตราความ
ครอบคลุมของการไดรับวัคซีนลดลง   
 อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Events Following Immunization 
หรือ AEFI) หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวา
ภาวะนั้นเกิดจากการไดรับวัคซีน อาการผิดปกติที่เกิดข้ึนจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1. อาการที่ไมรุนแรง ไดแก อาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด  อาการที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาตอระบบตาง ๆ เชน มีไข ผ่ืน ปวดกลามเนื้อ เปนตน 

2. อาการที่รุนแรง เชน ชัก เกล็ดเลือดตํ่า anaphylaxis เปนตน แตพบไดนอย   
สาเหตุของ AEFI จําแนกไดเปน 5 ประการ ไดแก เกิดจากวัคซีน (vaccine reactions) ความ

ผิดพลาดในการบริหารจัดการ (programmatic error) ความกังวลหรือความกลัวตอการฉีดวัคซีน (injection 
reactions) เกิดข้ึนโดยบังเอิญ (coincidental events) และไมทราบสาเหตุ (unknown) 

อาการ AEFI ที่มีความสําคัญ จําแนกไดเปน 4 กลุมอาการ ไดแก อาการเฉพาะที่ เชน ฝบริเวณที่
ฉีด  อาการทางระบบประสาทสวนกลาง เชน อัมพาตเฉียบพลัน  อาการแพ เชน anaphylactic shock 
อาการอื่น ๆ เชน เกล็ดเลือดตํ่า ปวดขอ เปนตน  เจาหนาที่ผูใหบริการจําเปนตองทราบวาวัคซีนชนิดใดอาจ
ทําใหเกิดอาการผิดปกติอะไรบาง จึงจะสามารถใหการดูแลรักษาไดอยางถูกตอง และทันเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การดูแลผูที่มีอาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งเปนอาการท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มักเกิด
ภายหลังไดรับวัคซีนประมาณ 10 นาที ซึ่งหากใหการรักษาไมทัน อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได ในสถาน
บริการตองเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปนในการกูชีพ (emergency set) ใหพรอม ส่ิงสําคัญคือการวินิจฉัย
ใหไดระหวางการเปนลม (fainting) กับอาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis)  
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เพื่อใหการตรวจสอบสาเหตุของ AEFI เปนไปอยางถูกตอง และไมยุงยาก เจาหนาที่ผูใหบริการ

จะตองเตรียมการตาง ๆ สําหรับใหบริการวัคซีน ดังนี้ กําหนดลําดับที่ของขวดวัคซีนกอนใหบริการ บันทึก 
lot number และลําดับที่ขวดวัคซีน ในทะเบียน/ บัญชีผูรับบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  เก็บขวด
วัคซีนที่เปดใชแลวในตูเย็นหลังใหบริการ เปนเวลาอยางนอย 7 วัน  หากพบผูปวย AEFI จะตองแจง

ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาเพื่อรายงานผูปวย และดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แทจริง ในกรณีที่ผูปวย
มีอาการรุนแรง เจาหนาที่อาจตองสงวัคซีนชนิดที่สงสัยทั้งขวดที่เปดใชแลวและยังไมไดเปดใช เพื่อวิเคราะห
คุณภาพทางหองปฏิบัติการตอไป 

ประเด็นสําคัญที่ชวยในการติดตามผูรับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรครายอ่ืนวามีอาการ AEFI 
หรือไม คือเจาหนาที่ตองตรวจสอบใหแนชัดวาผูปวยหรือผูเสียชีวิตนั้นไดรับวัคซีนกี่ชนิด อะไรบาง                   
lot number เทาไร แลวตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนชนิดนั้นทั้งที่เปนขวดเดียวกันและตางขวดกับผูปวย ซึ่งมี        
lot number เดียวกัน โดยตองติดตามผูที่ไดรับวัคซีนดังกลาวนี้เปนเวลา 4 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับวัคซีน 
หากพบอาการผิดปกติที่สงสัยวาจะเปน AEFI ใหรีบดูแลรักษาอยางเหมาะสม พรอมกับแจงเจาหนาที่
ระบาดวิทยาเพื่อการรายงานผูปวยและสอบสวนหาสาเหตุดวย 

การสื่อสารเก่ียวกับอาการ AEFI การเฝาระวังอาการ และการดูแลผูปวยเบื้องตน เปนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการอยางจริงจัง เนื่องจากการใหขอมูลขาวสารที่ผูปกครองควรรูทั้งกอนและหลังใหบริการวัคซีน    
จะทําใหผูปกครองหรือผูรับวัคซีนมีความเอาใจใสในการเฝาระวังอาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนไดอยางใกลชดิ

หลังไดรับวัคซีน 30 นาที และสังเกตความผิดปกติอยางตอเนื่องเมื่อกลับไปบานแลว นอกจากนี้ ผูปกครอง/ 
ผูไดรับวัคซีน จะลดความกังวลใจไดหากพบอาการขางเคียงทั่วไป หรืออาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง 
รอน ซึ่งสามารถหายไดเอง  

 
1. ความสําคัญของ AEFI  
 

 วัคซีนที่นํามาใชในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในปจจุบัน แมวาจะผานข้ันตอนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนในการกระตุนภูมิคุมกันโรคแลวก็ตาม  เมื่อนํามาใชกับประชาชนจํานวน
มาก อาจมีบางรายเกิดอาการไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีนบางชนิดได แตโอกาสพบนอย และ
อาการขางเคียงที่พบมักไมรุนแรง อยางไรก็ตาม ถาเด็กที่มารับบริการวัคซีนแลวเกิดมีอาการผิดปกติข้ึน             
จะทําใหผูปกครองตกใจ ขวัญเสีย และอาจมีการรองเรียน ฟองรองเจาหนาที่ผูใหบริการได หากขาวสารการ
เกิดอาการภายหลังการไดรับวัคซีนแพรกระจายออกไปในชุมชน จะทําใหประชาชนขาดความม่ันใจ และ
ปฏิเสธการนําบุตรหลานมารับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตออัตราความครอบคลุม
ของการไดรับวัคซีนที่ลดลง    ถายังไมไดมีการสอบสวนพิสูจนใหทราบอยางแนชัดวาอาการที่เกิดข้ึนนั้นเปน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
สาเหตุจากวัคซีนจริงหรือไม  ในระหวางที่รอผลการสอบสวนน้ัน ผูบริหารและเจาหนาที่ผูใหบริการไมกลาที่
จะใหวัคซีนชนิดนั้น หรือปฏิเสธการใหบริการจนกวาจะไดรับทราบผลอยางชัดเจน  
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เจาหนาที่สาธารณสุขจึงตองใหความสําคัญกับอาการขางเคียงที่อาจ
เกิดข้ึนภายหลังการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค หากพบตองรีบจัดการดูแลรักษาอยางดีที่สุด                    
เพื่อบําบัดอาการผิดปกติใหหายโดยเร็ว และตองมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกขอมูลทางการแพทย             
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสอบสวนหาสาเหตุที่แทจริง เพื่อการแกปญหาไดอยางตรงจุด และสรางความ
เชื่อมั่นตอประชาชนในการรับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตอไป   
 
2. ความหมายของอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค   

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Events Following Immunization 
หรือ AEFI) หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวา
ภาวะนั้นเกิดจากการไดรับวัคซีน 

อาการผิดปกติที่เกิดภายหลังไดรับวัคซีน สวนใหญจะไมรุนแรง อาจมีอาการรุนแรงไดบาง แตนอย
มาก อาการที่พบหลังไดรับวัคซีน จําแนกได ดังนี้ 

 

1. อาการที่ไมรุนแรง (mild, common vaccine reactions)  
- อาการเฉพาะท่ี (local reaction) เชน ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด มักเกิดข้ึนภายใน          

5 วัน หลังไดรับวัคซีน ยกเวนวัคซีน BCG จะเกิดข้ึนภายใน 2 สัปดาหหรือมากกวา   
- อาการที่เกิดจากปฏิกิริยาตอระบบตางๆ (systematic reaction) เชน  ไข  มักเกิดข้ึนภายใน  

1 - 2 วัน หลังไดรับวัคซีน ยกเวนวัคซีน M, MMR จะเกิดข้ึนภายใน 5 – 12 วัน ประมาณ 10 % ของผูที่ไดรับ
วัคซีนจะมีอาการไข หรือ systemic reaction  ยกเวนวัคซีน DTP (whole cell) จะมีไข หรือ systemic 
reaction  ประมาณ 50 % ของผูไดรับวัคซีน (ตารางที่ 7.1) 
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 ตารางที่ 7.1  รอยละของอาการที่ไมรุนแรง จําแนกตามชนิดของวัคซีน 

วัคซีน อาการเฉพาะที่ 
(ปวด บวม แดง) 

ไข อาการจากปฏิกิรยิาตอระบบตาง ๆ  

BCG 90-95 % - - 
Hib 5 – 15 %   2 – 10 % - 
HB ผูใหญเกิดไดถงึ 30 % 

เด็กเกิดไดถึง 5 % 
1 – 6 % - 

M/ MMR 10 %  5-15 % ผ่ืน  5% 
OPV ไมมี <1 % อุจจาระรวง ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ <1 % 
T/  dT   10 % * 10 % 25 % 
DTP  อาจสูงถงึ 50 % อาจสูงถงึ 50 % อาจสูงถงึ 55 % 
 
ขอควรรู :  * อัตราการเกิดอาการเฉพาะที่จะเพิ่มข้ึนเปน 50 - 85 % ในเข็มกระตุนของวัคซีน Tetanus/ dT 

 

2. อาการที่รุนแรง (more serious, rare vaccine reactions) พบไดนอย อาการที่พบสวนใหญ
มักจะเปนอาการที่ไมมีผลในระยะยาว เชน อาการชัก, เกล็ดเลือดตํ่า (thrombocytopaenia), อาการหนา
มืด/ เปนลม (hypotonic hyporesponsive episodes), กรีดรองนาน (persistent screaming) เปนตน             
ดังแสดงในตารางที่ 7.2 
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สาเหตุจากวัคซีนจริงหรือไม  ในระหวางที่รอผลการสอบสวนน้ัน ผูบริหารและเจาหนาที่ผูใหบริการไมกลาที่
จะใหวัคซีนชนิดนั้น หรือปฏิเสธการใหบริการจนกวาจะไดรับทราบผลอยางชัดเจน  
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เจาหนาที่สาธารณสุขจึงตองใหความสําคัญกับอาการขางเคียงที่อาจ
เกิดข้ึนภายหลังการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค หากพบตองรีบจัดการดูแลรักษาอยางดีที่สุด                    
เพื่อบําบัดอาการผิดปกติใหหายโดยเร็ว และตองมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกขอมูลทางการแพทย             
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสอบสวนหาสาเหตุที่แทจริง เพื่อการแกปญหาไดอยางตรงจุด และสรางความ
เชื่อมั่นตอประชาชนในการรับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตอไป   
 
2. ความหมายของอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค   

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Events Following Immunization 
หรือ AEFI) หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวา
ภาวะนั้นเกิดจากการไดรับวัคซีน 

อาการผิดปกติที่เกิดภายหลังไดรับวัคซีน สวนใหญจะไมรุนแรง อาจมีอาการรุนแรงไดบาง แตนอย
มาก อาการที่พบหลังไดรับวัคซีน จําแนกได ดังนี้ 

 

1. อาการที่ไมรุนแรง (mild, common vaccine reactions)  
- อาการเฉพาะท่ี (local reaction) เชน ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด มักเกิดข้ึนภายใน          

5 วัน หลังไดรับวัคซีน ยกเวนวัคซีน BCG จะเกิดข้ึนภายใน 2 สัปดาหหรือมากกวา   
- อาการที่เกิดจากปฏิกิริยาตอระบบตางๆ (systematic reaction) เชน  ไข  มักเกิดข้ึนภายใน  

1 - 2 วัน หลังไดรับวัคซีน ยกเวนวัคซีน M, MMR จะเกิดข้ึนภายใน 5 – 12 วัน ประมาณ 10 % ของผูที่ไดรับ
วัคซีนจะมีอาการไข หรือ systemic reaction  ยกเวนวัคซีน DTP (whole cell) จะมีไข หรือ systemic 
reaction  ประมาณ 50 % ของผูไดรับวัคซีน (ตารางที่ 7.1) 
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 ตารางที่ 7.1  รอยละของอาการที่ไมรุนแรง จําแนกตามชนิดของวัคซีน 

วัคซีน อาการเฉพาะที่ 
(ปวด บวม แดง) 

ไข อาการจากปฏิกิรยิาตอระบบตาง ๆ  

BCG 90-95 % - - 
Hib 5 – 15 %   2 – 10 % - 
HB ผูใหญเกิดไดถงึ 30 % 

เด็กเกิดไดถึง 5 % 
1 – 6 % - 

M/ MMR 10 %  5-15 % ผ่ืน  5% 
OPV ไมมี <1 % อุจจาระรวง ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ <1 % 
T/  dT   10 % * 10 % 25 % 
DTP  อาจสูงถงึ 50 % อาจสูงถงึ 50 % อาจสูงถงึ 55 % 
 
ขอควรรู :  * อัตราการเกิดอาการเฉพาะที่จะเพิ่มข้ึนเปน 50 - 85 % ในเข็มกระตุนของวัคซีน Tetanus/ dT 

 

2. อาการที่รุนแรง (more serious, rare vaccine reactions) พบไดนอย อาการที่พบสวนใหญ
มักจะเปนอาการที่ไมมีผลในระยะยาว เชน อาการชัก, เกล็ดเลือดตํ่า (thrombocytopaenia), อาการหนา
มืด/ เปนลม (hypotonic hyporesponsive episodes), กรีดรองนาน (persistent screaming) เปนตน             
ดังแสดงในตารางที่ 7.2 
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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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ตารางที ่7.2 อัตราการเกิดอาการที่รุนแรงตอลานโดส จําแนกตามชนิดของวัคซนี 

วัคซีน อาการ 
ระยะเวลา 
ที่เกิดอาการ 

อัตราการเกิดอาการ
ตอลานโดส 

BCG Suppurative Lymphadenitis                      
BCG Osteitis  
Disseminated BCG-infection 

2 – 6 เดือน 
1 – 12 เดือน 
1 – 12 เดือน 

100 – 1,000 
0.01 – 300 

0.19 – 1.56 
Hib Unknown     
HB Anaphylaxis 0 – 1 ชั่วโมง 1 – 2 
M/ MMR/ MR Febrile Seizures 

Thrombocytopaenia (low platelets) 
Anaphylactoid (severe allergic reaction) 
Anaphylaxis 
Encephalopathy 

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

330 
30 

∼10 
∼1 
<1 

OPV Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis 
(VAPP) 

4 – 30 วัน ∼0.4  

Tetanus Brachial Neuritis  
Anaphylaxis 

2–28 วัน 
0 – 1 ชั่วโมง 

5 – 10 
 0.4 – 10 

Tetanus-
diphtheria 

คลายปฏิกิริยาของ Tetanus vaccine   

DTP Persistent (>3 hours) inconsolable screaming 0–24 ชั่วโมง 1,000 – 60,000 

 Seizures 0 – 2 วัน 80 – 570  
 Hypotonic Hyporesponsive Episode (HHE) 0–24 ชั่วโมง 30 – 990  

 Anaphylaxis 0 – 1 ชั่วโมง 20 

 Encephalopathy (ความเส่ียงตํ่ามาก หรือไมพบ) 0 – 2 วัน 0 – 1 
 
ขอควรรู : 1. รอยละ 90 ของผูที่มารับวัคซีน measles/MMR/MR ในโดสที่ 2 จะไมเกิดอาการ febrile 
seizure, thrombocytopaenia (low platelets) and encephalopathy ยกเวนอาการ anaphylaxis อาจ
เกิดข้ึนได   เด็กอายุมากกวา 6 ป มักจะไมเกิดอาการ febrile seizure 
   2. อาการชักหลังไดรับวัคซีน DTP นั้น สวนใหญจะมีไขรวมดวย และอัตราการเกิดอาการจะ
ข้ึนกับประวัติของผูปวย ประวัติครอบครัว และอายุ (ในเด็กอายุตํ่ากวา 4 เดือน ความเสี่ยงจะตํ่ากวาเด็กโต) 
   3. การไดรับวัคซีน OPV ในโดสแรก จะมีความเส่ียงในการเกิด Vaccine Associated 
Paralytic Poliomyelitis (VAPP) (1 /1.4-3.4 ลานโดส) สูงกวาเมื่อเทียบกับโดสตอๆมา (1 / 5.9 ลานโดส) 
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3. สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  
 อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค อาจเกิดข้ึนไดจากสาเหตุตาง ๆ จําแนกไดเปน   5  
ประการ   ไดแก เกิดจากวัคซีน (vaccine reactions) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (programmatic 
error) ความกังวลหรือความกลัวตอการฉีดวัคซีน (injection reactions) เกิดข้ึนโดยบังเอิญ (coincidental 
events) และไมทราบสาเหตุ (unknown) ดังสรุปสาระสําคัญ ตอไปนี้ 
 

 1. สาเหตุเนือ่งจากวัคซีน (vaccine reactions) 
เมื่อรางกายไดรับวัคซีน ระบบภูมิคุมกันในรางกาย (immune system) จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอวัคซีนนั้น ทําใหเกิดอาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หรือ systemic reaction  เชน มีไข 
แตอาจจะมีอาการมากนอยแลวแตบุคคล  นอกจากนี้ บางคนอาจมีอาการแพสารที่เปนสวนประกอบของ
วัคซีนหรือสารที่ใชในกระบวนการผลิตวัคซีน ไมวาจะเปนตัวเชื้อ (antigen)  ยาปฏิชีวนะ  (antibiotic)               
สารเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีน (adjuvant) สารกันเสีย (preservative) หรือเนื้อเยื่อที่ใชในกระบวนการผลิต
วัคซีน  เชน มีอาการภูมิแพวัคซีนไขหวัดใหญที่เตรียมจากไข   

 

 2. สาเหตุเนือ่งจากการบริหารจัดการ (programmatic error) 
เกิดจากการเก็บ การขนสง และการฉีดวัคซีน อาจจะเกิดอาการผิดปกติเพียงรายเดียว หรือเปน

กลุม (cluster) และพบวามีความสัมพันธกับผูใหบริการวัคซีน   หรือใหวัคซีนขวดเดียวกันซ่ึงมีการปนเปอน
ของเชื้อโรค  หรือความผิดพลาดอาจเกิดจากวัคซีนหลายขวดซึ่งมีความบกพรองของระบบลูกโซความเย็น
ในการจัดเก็บหรือขนสง  ความผิดพลาดดานการบริหารจัดการตาง ๆ ที่พบได แสดงในตารางที่ 7.3    
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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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ตารางที ่7.2 อัตราการเกิดอาการที่รุนแรงตอลานโดส จําแนกตามชนิดของวัคซีน 

วัคซีน อาการ 
ระยะเวลา 
ที่เกิดอาการ 

อัตราการเกิดอาการ
ตอลานโดส 

BCG Suppurative Lymphadenitis                      
BCG Osteitis  
Disseminated BCG-infection 

2 – 6 เดือน 
1 – 12 เดือน 
1 – 12 เดือน 

100 – 1,000
0.01 – 300

0.19 – 1.56
Hib Unknown    
HB Anaphylaxis 0 – 1 ชั่วโมง 1 – 2
M/ MMR/ MR Febrile Seizures 

Thrombocytopaenia (low platelets) 
Anaphylactoid (severe allergic reaction) 
Anaphylaxis 
Encephalopathy 

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

330
30

∼10
∼1
<1

OPV Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis 
(VAPP) 

4 – 30 วัน ∼0.4 

Tetanus Brachial Neuritis  
Anaphylaxis 

2–28 วัน 
0 – 1 ชั่วโมง 

5 – 10
 0.4 – 10

Tetanus-
diphtheria 

คลายปฏิกิริยาของ Tetanus vaccine  

DTP Persistent (>3 hours) inconsolable screaming 0–24 ชั่วโมง 1,000 – 60,000

 Seizures 0 – 2 วัน 80 – 570  
 Hypotonic Hyporesponsive Episode (HHE) 0–24 ชั่วโมง 30 – 990  

 Anaphylaxis 0 – 1 ชั่วโมง 20

 Encephalopathy (ความเส่ียงตํ่ามาก หรือไมพบ) 0 – 2 วัน 0 – 1
 
ขอควรรู : 1. รอยละ 90 ของผูที่มารับวัคซีน measles/MMR/MR ในโดสที่ 2 จะไมเกิดอาการ febrile 
seizure, thrombocytopaenia (low platelets) and encephalopathy ยกเวนอาการ anaphylaxis อาจ
เกิดข้ึนได   เด็กอายุมากกวา 6 ป มักจะไมเกิดอาการ febrile seizure 
   2. อาการชักหลังไดรับวัคซีน DTP นั้น สวนใหญจะมีไขรวมดวย และอัตราการเกิดอาการจะ
ข้ึนกับประวัติของผูปวย ประวัติครอบครัว และอายุ (ในเด็กอายุตํ่ากวา 4 เดือน ความเสี่ยงจะตํ่ากวาเด็กโต) 
   3. การไดรับวัคซีน OPV ในโดสแรก จะมีความเส่ียงในการเกิด Vaccine Associated 
Paralytic Poliomyelitis (VAPP) (1 /1.4-3.4 ลานโดส) สูงกวาเมื่อเทียบกับโดสตอๆมา (1 / 5.9 ลานโดส) 
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3. สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  
 อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค อาจเกิดข้ึนไดจากสาเหตุตาง ๆ จําแนกไดเปน   5  
ประการ   ไดแก เกิดจากวัคซีน (vaccine reactions) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (programmatic 
error) ความกังวลหรือความกลัวตอการฉีดวัคซีน (injection reactions) เกิดข้ึนโดยบังเอิญ (coincidental 
events) และไมทราบสาเหตุ (unknown) ดังสรุปสาระสําคัญ ตอไปนี้ 
 

 1. สาเหตุเนือ่งจากวัคซีน (vaccine reactions) 
เมื่อรางกายไดรับวัคซีน ระบบภูมิคุมกันในรางกาย (immune system) จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอวัคซีนนั้น ทําใหเกิดอาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หรือ systemic reaction  เชน มีไข 
แตอาจจะมีอาการมากนอยแลวแตบุคคล  นอกจากนี้ บางคนอาจมีอาการแพสารที่เปนสวนประกอบของ
วัคซีนหรือสารที่ใชในกระบวนการผลิตวัคซีน ไมวาจะเปนตัวเชื้อ (antigen)  ยาปฏิชีวนะ  (antibiotic)               
สารเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีน (adjuvant) สารกันเสีย (preservative) หรือเนื้อเยื่อที่ใชในกระบวนการผลิต
วัคซีน  เชน มีอาการภูมิแพวัคซีนไขหวัดใหญที่เตรียมจากไข   

 

 2. สาเหตุเนือ่งจากการบริหารจัดการ (programmatic error) 
เกิดจากการเก็บ การขนสง และการฉีดวัคซีน อาจจะเกิดอาการผิดปกติเพียงรายเดียว หรือเปน

กลุม (cluster) และพบวามีความสัมพันธกับผูใหบริการวัคซีน   หรือใหวัคซีนขวดเดียวกันซึ่งมีการปนเปอน
ของเชื้อโรค  หรือความผิดพลาดอาจเกิดจากวัคซีนหลายขวดซึ่งมีความบกพรองของระบบลูกโซความเย็น
ในการจัดเก็บหรือขนสง  ความผิดพลาดดานการบริหารจัดการตาง ๆ ที่พบได แสดงในตารางที่ 7.3    
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2
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ตารางที่ 7.3  ความผิดพลาดดานการบริหารจัดการ และอาการไมพงึประสงคที่อาจเกิดข้ึน  

ความผิดพลาดดานการบริหารจัดการ อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น 
การฉีดที่ไมสะอาด 
- นําเข็มและกระบอกฉีดแบบใชคร้ังเดียว  
กลับมาใชอีก 

- ใชเข็มและกระบอกฉีดปนเปอนเชื้อ 
- วัคซีนหรือตัวทาํละลายวัคซีนปนเปอนเชือ้ 
- ใชวัคซีนที่ผสมตัวทาํละลายแลว และทิ้งไว 
เกินกําหนดเวลา 

เกิดการติดเชื้อ เชน เกิดฝ หรือเนื้อเยื่ออักเสบ    
(cellulitis) ในตําแหนงที่ฉีดวัคซีน  ,โลหิตเปนพษิ, 
 toxic shock syndrome,  ติดเชื้อที่ถายทอดทาง
กระแสเลือด เชน ตับอักเสบบีและซี, HIV 

การเตรยีมวคัซีนผิดวิธี 
- ผสมวัคซนีกบัตัวทําละลายไมดีพอ/ ไมถกูตอง 
- ใชยา แทนวคัซีนหรือตัวทาํละลาย 

 
เกิดฝในตําแหนงที่ฉีด 
อาการจะเกิดตามชนิดของยาทีน่าํมาใชแทน 

การฉีดวัคซีนผิดตําแหนง 
- ฉีด BCG ใตผิวหนัง 
- ฉีด DTP/dT/TT ต้ืนเกินไป 
- ฉีดที่สะโพก 

 
เกิดอาการเฉพาะทีห่รือเกิดฝจากเชื้อ BCG ในตําแหนง
ที่ฉีด เกิดอาการเฉพาะท่ี หรือ sterile abscess จาก 
DTP/dT/TT 
เกิดการทําลาย sciatic nerve 

การขนสงและการเก็บวัคซีนไมถูกตอง เกิดอาการเฉพาะที่จากการใชวัคซีนแชแข็ง 
การฉีดวัคซีนในรายที่มีขอหามการฉีดวคัซีน เกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง 

 
 3. สาเหตุเนือ่งจากความกังวลหรือความกลัวตอการฉีดวัคซีน (injection reactions) 

เกิดข้ึนเนื่องจากการกลัวเข็ม กลัวเจ็บ มีความวิตกกังวลตางๆ และคิดไปกอนลวงหนาเก่ียวกับการ
ฉีดวัคซีน ซึ่งไมไดมีสาเหตุเกี่ยวของกับสารในวัคซีน ปฏิกิริยาที่พบไดมีดังนี้   

- Fainting เปนลม (vasovagal syndrome) พบบอยที่สุดตองแยกจาก anaphylaxis และ HHE 
สวนใหญจะพบในเด็กโต > 5 ป และผูใหญ ตองระวังเร่ืองอันตรายจากการลม  

- Hyperventilation เนื่องจากสภาวะเครียด หรือกังวลใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน อาจนําไปสูอาการ/
อาการแสดงตางๆ เชน รูสึกตัวเบาๆ มึน งง วิงเวียนศีรษะ หนามืด เปนลม รูสึกคัน (tingling) รอบๆ ปาก
และปลายมือ ชาตามแขนขาปลายมือปลายเทา ในเด็กที่อายุนอยอาจจะมีอาการอ่ืนๆ เชน อาเจียน กลั้น
หายใจ หรือรองไหเพื่อหลีกเล่ียงการฉีดวัคซีน  
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- Breath-holding มีการกล้ันหายใจ ซึ่งอาจจะทําใหไมรูสึกตัว หรือมีอาการเกร็ง / กระตุก        

ระยะสั้นๆ ได  
- Mass hysteria อาจเกิดไดในการใหวัคซีนแบบรณรงค ถามีการเห็นปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนกับคน       

ที่ไดรับวัคซีนกอน เชน เปนลม ชัก พรอมกันหลายคน  
 

 4. สาเหตุจากไดรับวัคซีนพรอมกับการเกิดเหตุการณรวมอ่ืนโดยบังเอิญ (coincidental 
events) 

เกิดข้ึนโดยไมไดมีสาเหตุจากวัคซีน แตบังเอิญไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่กําลังจะมีอาการและอาการ
แสดงจากสาเหตุอ่ืน ซึ่งเปนเพียงเหตุการณรวมโดยมิไดมีความเกี่ยวของกับการไดรับวัคซีน ตัวอยางเชน ใน 
พ.ศ. 2539 หลังจากการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอ (National Immunization Days) ในประเทศหนึ่ง พบวามี
รายงานผูปวยอัมพาตหลังจากไดรับวัคซีน OPV เมื่อมีการตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการแลว พบ         
wild polio virus ซึ่งแสดงวาผูปวยคนนี้มีการติดเช้ือ wild polio virus มากอนที่จะไดรับวัคซีน OPV   จึงสรุป
ไดวาการเกิดอัมพาตในกรณีนี้ไมไดเกิดจากวัคซีน แตเปนเหตุการณรวมโดยบังเอิญ (coincidental event) 

5. เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ (Unknown) 
ผลการสอบสวนพิสูจนหาสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในทุก

ดานแลว ไมสามารถระบุสาเหตุของการเกิดได   
 

4. อาการผิดปกติทีส่ําคัญภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 อาการและอาการแสดงภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมคุิมกันโรคทีพ่บได และมีความสําคัญ 
จําแนกไดเปน 4 กลุมอาการ ดังตอไปนี ้

1. อาการเฉพาะที่ (Local Adverse Events) ไดแก 
1.1 ฝบริเวณที่ฉีด (Injection–Site Abscess) เกิดจากการฉีดวัคซีนไดทุกชนิด มักเกิดอาการ

ภายใน 5 วัน แบงเปน 
• ฝมีเชื้อ (Bacterial Abscess) มีลักษณะเปนรอยนูน หรือเปนกอน ในตําแหนงที่ฉีด

วัคซีน ตรงกลางจะนุม เหมือนมีของเหลวอยูภายใน บริเวณรอบ ๆ จะบวมแดง รอน  
มักมีไข และตอมน้ําเหลืองโต เจาะไดหนอง ยอมสีแกรมหรือเพาะเช้ือพบแบคทีเรีย 

• ฝไรเชื้อ (Sterile Abscess) เปนรอยนูน หรือกอนเปนไตแข็งใตผิวหนัง ในตําแหนงที่ฉีด 
เจาะไมไดหนอง ไมมีไข 

1.2 อาการเฉพาะที่ที่เกิดข้ึนอยางรุนแรง (Severe Local Reaction) มีอาการแดง หรือบวม
รอบๆ ตําแหนงที่ฉีด รวมกับอาการอ่ืนอยางนอย  1 อยาง ดังนี้ บวมลามไปถึงขอที่อยูใกลที่สุด หรือ ปวด 
บวม แดง นานเกิน 3 วัน หรือ จําเปนตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล  
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ตารางที่ 7.3  ความผิดพลาดดานการบริหารจัดการ และอาการไมพงึประสงคที่อาจเกิดข้ึน  

ความผิดพลาดดานการบริหารจัดการ อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น 
การฉีดท่ีไมสะอาด 
- นําเข็มและกระบอกฉีดแบบใชคร้ังเดียว  
กลับมาใชอีก 

- ใชเข็มและกระบอกฉีดปนเปอนเชื้อ 
- วัคซีนหรือตัวทาํละลายวัคซีนปนเปอนเชือ้ 
- ใชวัคซีนที่ผสมตัวทาํละลายแลว และทิ้งไว 
เกินกําหนดเวลา 

เกิดการติดเชื้อ เชน เกิดฝ หรือเนื้อเยื่ออักเสบ    
(cellulitis) ในตําแหนงที่ฉีดวัคซีน  ,โลหิตเปนพษิ, 
 toxic shock syndrome,  ติดเชื้อที่ถายทอดทาง
กระแสเลือด เชน ตับอักเสบบีและซี, HIV 

การเตรยีมวคัซีนผิดวิธี 
- ผสมวัคซนีกบัตัวทําละลายไมดีพอ/ ไมถกูตอง 
- ใชยา แทนวคัซีนหรือตัวทาํละลาย 

 
เกิดฝในตําแหนงที่ฉีด 
อาการจะเกิดตามชนิดของยาทีน่าํมาใชแทน 

การฉีดวัคซีนผิดตําแหนง 
- ฉีด BCG ใตผิวหนัง 
- ฉีด DTP/dT/TT ต้ืนเกนิไป 
- ฉีดที่สะโพก 

 
เกิดอาการเฉพาะทีห่รือเกิดฝจากเชื้อ BCG ในตําแหนง
ที่ฉีด เกิดอาการเฉพาะท่ี หรือ sterile abscess จาก 
DTP/dT/TT 
เกิดการทําลาย sciatic nerve 

การขนสงและการเก็บวัคซีนไมถูกตอง เกิดอาการเฉพาะที่จากการใชวัคซีนแชแข็ง 
การฉีดวัคซีนในรายที่มีขอหามการฉีดวคัซีน เกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง 

 
 3. สาเหตุเนือ่งจากความกังวลหรือความกลัวตอการฉีดวัคซีน (injection reactions) 

เกิดข้ึนเนื่องจากการกลัวเข็ม กลัวเจ็บ มีความวิตกกังวลตางๆ และคิดไปกอนลวงหนาเกี่ยวกับการ
ฉีดวัคซีน ซึ่งไมไดมีสาเหตุเกี่ยวของกับสารในวัคซีน ปฏิกิริยาที่พบไดมีดังนี้   

- Fainting เปนลม (vasovagal syndrome) พบบอยที่สุดตองแยกจาก anaphylaxis และ HHE 
สวนใหญจะพบในเด็กโต > 5 ป และผูใหญ ตองระวังเร่ืองอันตรายจากการลม  

- Hyperventilation เนื่องจากสภาวะเครียด หรือกังวลใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน อาจนําไปสูอาการ/
อาการแสดงตางๆ เชน รูสึกตัวเบาๆ มึน งง วิงเวียนศีรษะ หนามืด เปนลม รูสึกคัน (tingling) รอบๆ ปาก
และปลายมือ ชาตามแขนขาปลายมือปลายเทา ในเด็กที่อายุนอยอาจจะมีอาการอ่ืนๆ เชน อาเจียน กลั้น
หายใจ หรือรองไหเพื่อหลีกเล่ียงการฉีดวัคซีน  
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- Breath-holding มีการกล้ันหายใจ ซึ่งอาจจะทําใหไมรูสึกตัว หรือมีอาการเกร็ง / กระตุก        

ระยะสั้นๆ ได  
- Mass hysteria อาจเกิดไดในการใหวัคซีนแบบรณรงค ถามีการเห็นปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนกับคน       

ที่ไดรับวัคซีนกอน เชน เปนลม ชัก พรอมกันหลายคน  
 

 4. สาเหตุจากไดรับวัคซีนพรอมกับการเกิดเหตุการณรวมอ่ืนโดยบังเอิญ (coincidental 
events) 

เกิดข้ึนโดยไมไดมีสาเหตุจากวัคซีน แตบังเอิญไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่กําลังจะมีอาการและอาการ
แสดงจากสาเหตุอ่ืน ซึ่งเปนเพียงเหตุการณรวมโดยมิไดมีความเกี่ยวของกับการไดรับวัคซีน ตัวอยางเชน ใน 
พ.ศ. 2539 หลังจากการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอ (National Immunization Days) ในประเทศหนึ่ง พบวามี
รายงานผูปวยอัมพาตหลังจากไดรับวัคซีน OPV เมื่อมีการตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการแลว พบ         
wild polio virus ซึ่งแสดงวาผูปวยคนนี้มีการติดเช้ือ wild polio virus มากอนที่จะไดรับวัคซีน OPV   จึงสรุป
ไดวาการเกิดอัมพาตในกรณีนี้ไมไดเกิดจากวัคซีน แตเปนเหตุการณรวมโดยบังเอิญ (coincidental event) 

5. เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ (Unknown) 
ผลการสอบสวนพิสูจนหาสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในทุก

ดานแลว ไมสามารถระบุสาเหตุของการเกิดได   
 

4. อาการผิดปกติทีส่ําคัญภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 อาการและอาการแสดงภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมคุิมกันโรคทีพ่บได และมีความสําคัญ 
จําแนกไดเปน 4 กลุมอาการ ดังตอไปนี ้

1. อาการเฉพาะที่ (Local Adverse Events) ไดแก 
1.1 ฝบริเวณที่ฉีด (Injection–Site Abscess) เกิดจากการฉีดวัคซีนไดทุกชนิด มักเกิดอาการ

ภายใน 5 วัน แบงเปน 
• ฝมีเชื้อ (Bacterial Abscess) มีลักษณะเปนรอยนูน หรือเปนกอน ในตําแหนงที่ฉีด

วัคซีน ตรงกลางจะนุม เหมือนมีของเหลวอยูภายใน บริเวณรอบ ๆ จะบวมแดง รอน  
มักมีไข และตอมน้ําเหลืองโต เจาะไดหนอง ยอมสีแกรมหรือเพาะเช้ือพบแบคทีเรีย 

• ฝไรเช้ือ (Sterile Abscess) เปนรอยนูน หรือกอนเปนไตแข็งใตผิวหนัง ในตําแหนงที่ฉีด 
เจาะไมไดหนอง ไมมีไข 

1.2 อาการเฉพาะที่ที่เกิดข้ึนอยางรุนแรง (Severe Local Reaction) มีอาการแดง หรือบวม
รอบๆ ตําแหนงที่ฉีด รวมกับอาการอ่ืนอยางนอย  1 อยาง ดังนี้ บวมลามไปถึงขอที่อยูใกลที่สุด หรือ ปวด 
บวม แดง นานเกิน 3 วัน หรือ จําเปนตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล  
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2. อาการทางระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Adverse Events) 
2.1 อาการอัมพาตอยางเฉียบพลัน (Acute Paralysis) 

• Vaccine–Associated Paralytic Poliomyelitis (VAPP) 
• Guillain–Barre Syndrome (GBS) 

2.2 อาการทางสมอง (Encephalopathy) 
2.3 สมองอักเสบ (Encephalitis) 
2.4 เยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) 
2.5 อาการชัก (Seizure) 

• อาการชักที่มีไขรวมดวย (Febrile Seizures) 
• อาการชักที่ไมมีไขรวมดวย (Afebrile Seizures) 

2.6 เสนประสาท Brachial อักเสบ (Brachial Neuritis) 
 

3. อาการอื่นๆ (Other Adverse Events) 
3.1 ไข (Fever) 
3.2 อาการหนามืด/ เปนลม (Hypotensive–Hyporesponsive Episode : Shock Collapse) 
3.3 กรีดรองนาน (Persistent Screaming) 
3.4 อาการปวดขอ (Arthralgia) 
3.5 กระดูกและ/หรือเนื้อเยื่อในกระดูกอักเสบ (Osteitis/Osteomyelitis) 
3.6 Disseminated BCG-itis  
3.7 เกล็ดเลือดตํ่า (Thrombocytopaenia) 
3.8 ตอมน้ําเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis; Includes Suppurative Lymphadenitis) 
3.9 โลหิตเปนพิษ (Sepsis) 
3.10  Toxic–Shock Syndrome 

 

4.  อาการแพ (Acute Hypersensitivity Reaction) 
4.1    อาการแพ (Allergic Reaction) 
4.2    Anaphylactoid Reaction (Acute Hypersensitivity Reaction) 
4.3    Anaphylactic Shock (Anaphylaxis) 
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5. การดูแลรักษาผูปวยที่มีอาการแพอยางรุนแรง (Anaphylaxis) 

ปฏิกิริยาแพอยางรุนแรงเปนอาการที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มักเกิดหลังไดรับวัคซีนประมาณ 10 นาที 
เพื่อความปลอดภัยและเปนการเฝาระวังอาการขางเคียงที่เกิดข้ึนอยางระมัดระวัง ตองรอดูอาการอยางนอย 
30 นาที หลังฉีดวัคซีนแลว ในการใหบริการวัคซีนจะตองเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปนในการกูชีพ 
(emergency set) ใหพรอมเพื่อสามารถชวยชีวิตผูปวยไดอยางทันที อยางไรก็ตาม จะตองวินิจฉัยแยกจาก
อาการเปนลมใหได เนื่องจากการให adrenaline เปนขอหามสําหรับคนที่เปนลม จะทําใหเปนอันตรายได  
 
ตารางที ่7.4  ความแตกตางระหวาง Anaphylaxis กับ Fainting 

ประเด็นความแตกตาง อาการแพอยางรุนแรง 
Anaphylaxis 

เปนลม  
(Fainting, Vasovagal syndrome) 

เวลาที่เริ่มมอีาการ (onset) ภายหลังไดรับวัคซีนแลว 5-30 นาท ี ทันทีที่ฉีด หรือภายหลังไดรับวัคซีน  
2-3 นาท ี

ผิวหนัง มีผ่ืนลมพิษ แดงนนู คัน หนาตาบวม 
angioedema มีผ่ืนทั่วตัว 

ซีด มีเหงื่อ เยน็ ชืน้ 

ระบบหายใจ หายใจเสียงดังเนื่องจากทางเดิน

หายใจมีการอุดก้ัน (wheez หรือ 
stridor) 

หายใจปกติ หรือหายใจลึก ๆ  

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ชีพจรเร็ว มีความดันโลหิตตํ่า ชีพจรชา มีความดันโลหิตตํ่า 
ระบบทางเดนิอาหาร ปวดทอง คล่ืนไส อาเจยีน 
ระบบประสาท ไมรูสึกตัว นอนราบแลวอาการไมดีข้ึน ไมรูสึกตัวระยะส้ัน ๆ ใหนอนราบแลว

อาการดีข้ึนภายในไมกีน่าท ี
 โดยสรุป อาการแสดงท่ีสําคัญและนําสู Anaphylaxis ไดแก 

- คันที่ผิวหนัง มีผ่ืนและบวมรอบ ๆ ตําแหนงที่ฉีด  เวียนศีรษะ มึน รูสึกรอนผาวทัว่ตัว 
- บวมตามสวนตางๆ เชน ปาก หนา ผิวหนังแดง คัน คัดจมูก จาม น้าํตาไหล 
- เสียงแหบ คล่ืนไส อาเจียน 
- บวมในลําคอ หายใจต้ืน (shortness of breath) ปวดทอง 
- หายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing)  เสียงดัง (stridor) หายใจลําบาก  
- ความดันโลหิตตํ่าในระยะหลัง  ชพีจรเบาเร็วและอาจเตนผิดปกติ มภีาวะช็อก (shock)  
   ไมรูสึกตัว   

 หากผูไดรับวัคซีนมีอาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis) จะตองดูแลรักษาผูปวย ดังนี ้
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2. อาการทางระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System Adverse Events) 
2.1 อาการอัมพาตอยางเฉียบพลัน (Acute Paralysis) 

• Vaccine–Associated Paralytic Poliomyelitis (VAPP) 
• Guillain–Barre Syndrome (GBS) 

2.2 อาการทางสมอง (Encephalopathy) 
2.3 สมองอักเสบ (Encephalitis) 
2.4 เยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) 
2.5 อาการชัก (Seizure) 

• อาการชักที่มีไขรวมดวย (Febrile Seizures) 
• อาการชักที่ไมมีไขรวมดวย (Afebrile Seizures) 

2.6 เสนประสาท Brachial อักเสบ (Brachial Neuritis) 
 

3. อาการอื่นๆ (Other Adverse Events) 
3.1 ไข (Fever) 
3.2 อาการหนามืด/ เปนลม (Hypotensive–Hyporesponsive Episode : Shock Collapse) 
3.3 กรีดรองนาน (Persistent Screaming) 
3.4 อาการปวดขอ (Arthralgia) 
3.5 กระดูกและ/หรือเนื้อเยื่อในกระดูกอักเสบ (Osteitis/Osteomyelitis) 
3.6 Disseminated BCG-itis  
3.7 เกล็ดเลือดตํ่า (Thrombocytopaenia) 
3.8 ตอมน้ําเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis; Includes Suppurative Lymphadenitis) 
3.9 โลหิตเปนพิษ (Sepsis) 
3.10  Toxic–Shock Syndrome 

 

4.  อาการแพ (Acute Hypersensitivity Reaction) 
4.1    อาการแพ (Allergic Reaction) 
4.2    Anaphylactoid Reaction (Acute Hypersensitivity Reaction) 
4.3    Anaphylactic Shock (Anaphylaxis) 
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5. การดูแลรักษาผูปวยที่มีอาการแพอยางรุนแรง (Anaphylaxis) 

ปฏิกิริยาแพอยางรุนแรงเปนอาการที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มักเกิดหลังไดรับวัคซีนประมาณ 10 นาที 
เพื่อความปลอดภัยและเปนการเฝาระวังอาการขางเคียงที่เกิดข้ึนอยางระมัดระวัง ตองรอดูอาการอยางนอย 
30 นาที หลังฉีดวัคซีนแลว ในการใหบริการวัคซีนจะตองเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปนในการกูชีพ 
(emergency set) ใหพรอมเพื่อสามารถชวยชีวิตผูปวยไดอยางทันที อยางไรก็ตาม จะตองวินิจฉัยแยกจาก
อาการเปนลมใหได เนื่องจากการให adrenaline เปนขอหามสําหรับคนที่เปนลม จะทําใหเปนอันตรายได  
 
ตารางที ่7.4  ความแตกตางระหวาง Anaphylaxis กับ Fainting 

ประเด็นความแตกตาง อาการแพอยางรุนแรง 
Anaphylaxis 

เปนลม  
(Fainting, Vasovagal syndrome) 

เวลาที่เริ่มมอีาการ (onset) ภายหลังไดรับวัคซีนแลว 5-30 นาท ี ทันทีที่ฉีด หรือภายหลังไดรับวัคซีน  
2-3 นาท ี

ผิวหนัง มีผ่ืนลมพิษ แดงนนู คัน หนาตาบวม 
angioedema มีผ่ืนทั่วตัว 

ซีด มีเหงื่อ เยน็ ชืน้ 

ระบบหายใจ หายใจเสียงดังเนื่องจากทางเดิน

หายใจมีการอุดก้ัน (wheez หรือ 
stridor) 

หายใจปกติ หรือหายใจลึก ๆ  

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ชีพจรเร็ว มีความดันโลหิตตํ่า ชีพจรชา มีความดันโลหิตตํ่า 
ระบบทางเดนิอาหาร ปวดทอง คล่ืนไส อาเจยีน 
ระบบประสาท ไมรูสึกตัว นอนราบแลวอาการไมดีข้ึน ไมรูสึกตัวระยะส้ัน ๆ ใหนอนราบแลว

อาการดีข้ึนภายในไมกีน่าท ี
 โดยสรุป อาการแสดงท่ีสําคญัและนําสู Anaphylaxis ไดแก 

- คันที่ผิวหนัง มีผ่ืนและบวมรอบ ๆ ตําแหนงที่ฉีด  เวียนศีรษะ มึน รูสึกรอนผาวทัว่ตัว 
- บวมตามสวนตางๆ เชน ปาก หนา ผิวหนังแดง คัน คัดจมูก จาม น้าํตาไหล 
- เสียงแหบ คล่ืนไส อาเจียน 
- บวมในลําคอ หายใจต้ืน (shortness of breath) ปวดทอง 
- หายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing)  เสียงดัง (stridor) หายใจลําบาก  
- ความดันโลหิตตํ่าในระยะหลัง  ชพีจรเบาเร็วและอาจเตนผิดปกติ มภีาวะช็อก (shock)  
   ไมรูสึกตัว   

 หากผูไดรับวัคซีนมีอาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis) จะตองดูแลรักษาผูปวย ดังนี ้
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1. ใหนอนราบ ดูแลเร่ืองทางเดนิหายใจ (Clear airway) และใหออกซิเจน 
2. ตรวจการหายใจ วัดความดันโลหิต  ชพีจร ถา carotid pulse แรงและชา ไมใช anaphylaxis  
3. หากประเมนิสัญญาณชีพแลว พบวาผูปวยช็อก ใหเร่ิมทาํ CPR 
4. ให adrenaline 1:1000 ขนาด 0.01 mg/ kg (สูงสุด 0.5 mg) ฉีดเขากลาม  

กรณีที่ไมทราบน้ําหนกั ประมาณขนาดยาตามอายุ ดังนี ้ 

อายุ (ป) adrenaline 1:1000 (ml) การเตรยีมยา 
< 2 0.0625 (1/16) ผสมยา : น้าํกล่ัน หรือ saline solution  = 1 : 7 แลวฉีด 0.5 ml
2-5 0.125 (1/8) ผสมยา : น้าํกล่ัน หรือ saline solution  = 1 : 3 แลวฉีด 0.5 ml
6-11 0.25 (1/4) ผสมยา : น้าํกล่ัน หรือ saline solution  = 1 : 1 แลวฉีด 0.5 ml
> 11 0.5 (1/2) ปริมาณคร่ึง ampule

 

5. ถาผูปวยรูสึกตัวหลังได adrenaline ใหนอนหวัตํ่ากวาเทา และดูแลใหรางกายอบอุน 
6. รีบสงตอผูปวยหลังให adrenaline คร้ังแรก หากไมมีศักยภาพในการดูแลผูปวย 
7. หลังให adrenaline แลว ผูปวยยงัไมดีข้ึนภายใน 10-20 นาที ใหฉีดซ้าํขนาดเดิมไดอีก ไมเกิน 

3 คร้ัง หากมีความจําเปนตองให adrenaline ตอ อยางเร็วที่สุด สามารถฉีดโดสตอไปไดภายใน 
5 นาที นับจากโดสที่แลว   

8. ตรวจรางกายและบันทึกสัญญาณชีพอยางใกลชิดและตอเนื่องจนกระทั่งผูปวยกลับสูภาวะปกติ 
9. หากผูปวยมีอาการดีข้ึน และอาการคงท่ี ใหยาตานฮีสตามีนชนิดกิน และยาในกลุม corticosteroids เชน 

prednisolone  ขนาด 1.5  - 2.0 mg / kg / วัน  (โ ดสสูงสุดวันละ 60 mg ) ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง  
 

6. การเตรียมการใหบริการเพ่ือรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค 
 

แมวาจะมีโอกาสเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคนอย แตเมื่อพบผูปวยเกิดข้ึน
เพียง 1 ราย เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนและทีมงานเฝาระวังอาการ AEFI จะตองรวมกันดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบการไดรับวัคซีนจากขวดเดียวกันหรือตางขวดแตมี lot number เดียวกันกับผูปวย ขอมูลที่ไดจะใช
ในการพิจารณาวาสาเหตุของ AEFI นั้น เกิดจากวัคซีนหรือไม เคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการติดตามผูที่ไดรับ
วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งตางขวดและขวดเดียวกับผูปวยคือ ทะเบียน/ บัญชีผูรับบริการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ที่สําคัญคือเจาหนาที่ผูใหบริการจะตองบันทึก lot number ของวัคซีนที่ใชกับผูรับบริการ     
ทุกราย โดยทั่วไป ควรดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับและตอบสนองตอการเกิดอาการภายหลัง
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ดังตอไปนี้ 
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6.1 การกําหนดลําดับทีข่วดวัคซีน   
สถานบริการบางแหงอาจใชวัคซีนแตละชนิดมากกวา 1 ขวด ซึ่งแตละขวดอาจมี lot number 

เดียวกัน การบันทึกเฉพาะ lot number วัคซีนที่เปดใชกํากับผูรับบริการทุกราย จะไมสามารถระบุไดวา
วัคซีนขวดใดที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิตไดรับ รวมทั้งไมสามารถระบุไดวาผูรับบริการคนใด ไดรับวัคซีนจากขวด
เดียวกันหรือตางขวดกัน ดังนั้น การกําหนดลําดับที่ขวดวัคซีนไวกอนการใหบริการ แลวบันทึกในทะเบียน/
บัญชีผูรับบริการกํากับทุกราย จะทําใหไดรายละเอียดในการสอบสวนเหตุการณที่เกิดข้ึน  ซึ่งจะทําให
สามารถสรุปผลถึงสาเหตุของการเกิดอาการ AEFI ไดอยางชัดเจน 

เพื่อใหงายและสะดวกในเชิงปฏิบัติ เจาหนาที่ผูใหบริการตองกําหนดลําดับที่ขวดวัคซีน  โดยเรียง
ตามวันหมดอายุ แลวระบุหมายเลข 1, 2, 3, ... ตามลําดับ เขียนกํากับไวที่ขวด เวลาใหบริการ ขอใหหยิบใช
ขวดวัคซีนเรียงตามหมายเลขจากนอยไปมาก  การกํากับลําดับที่ขวดวัคซีนนี้จะชวยใหเจาหนาที่สะดวกใน
การบันทึก lot number ของผูรับบริการแตละรายดวย ดังตัวอยางขางลางนี้ 

รพ.สต.เพิ่มพูน มีวัคซีน DTP-HB ที่จะใหบริการ จํานวน 3 ขวด ดังนี้ lot number 5301/2 หมดอายุ 
30 กันยายน 2553 จํานวน 2 ขวด และ lot number 5302/1 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ขวด 
เจาหนาที่ผูใหบริการตองลงหมายเลขกํากับลําดับที่ขวดวัคซีน ดังภาพที่ 7.1  

 
 

                                                                                            
                  
 

ภาพท่ี 7.1 การลงหมายเลขกํากับลาํดับที่ขวดวัคซนี   
 

6.2 การบันทกึ lot number และลาํดับทีข่วดวัคซีน 
 กอนใหบริการ เจาหนาที่ตองเขียนหมายเลขกํากับขวดวัคซีนที่จะเปดใชใหเรียบรอย และจดบันทึก
หมายเลข lot number และเลขที่ขวดวัคซีนแตละชนิดที่จะใชในทะเบียน/ บัญชีผูรับบริการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค (แบบ รบ.1 ก 01/3) เชน DTP-HB: lot 5301/2 ขวดที่ 1-2,  DTP-HB: lot 5302/1 ขวดที่ 3, 
OPV: lot 6636 ขวดที่ 1-2,  JE:  lot 9423 ขวดที่ 1-2 โดยอาจเขียนแสดงไวในพื้นที่วางเหนือตารางของ
แบบ รบ.1 ก 01/3  ดังกลาว 
 ขณะใหบริการ เจาหนาที่ตองบันทึกหมายเลขขวดวัคซีนที่ใหบริการในแตละรายทันที เพื่อปองกัน
การสับสน ผิดพลาด ดังตัวอยางในตารางที่ 7.5 
 
 

 Lot no. 5302/1 
 Exp. Date 31/12/2010 

DTP-
HB

 

Lot no. 5301/2   
Exp. Date 30/09/2010    

DTP-
HB

 

Lot no. 5301/2 
Exp. Date 30/09/2010    

DTP-
HB
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1. ใหนอนราบ ดูแลเร่ืองทางเดนิหายใจ (Clear airway) และใหออกซิเจน 
2. ตรวจการหายใจ วัดความดันโลหิต  ชพีจร ถา carotid pulse แรงและชา ไมใช anaphylaxis  
3. หากประเมนิสัญญาณชีพแลว พบวาผูปวยช็อก ใหเร่ิมทาํ CPR 
4. ให adrenaline 1:1000 ขนาด 0.01 mg/ kg (สูงสุด 0.5 mg) ฉีดเขากลาม  

กรณีที่ไมทราบน้ําหนกั ประมาณขนาดยาตามอายุ ดังนี ้ 

อายุ (ป) adrenaline 1:1000 (ml) การเตรยีมยา 
< 2 0.0625 (1/16) ผสมยา : น้าํกล่ัน หรือ saline solution  = 1 : 7 แลวฉีด 0.5 ml
2-5 0.125 (1/8) ผสมยา : น้าํกล่ัน หรือ saline solution  = 1 : 3 แลวฉีด 0.5 ml
6-11 0.25 (1/4) ผสมยา : น้าํกล่ัน หรือ saline solution  = 1 : 1 แลวฉีด 0.5 ml
> 11 0.5 (1/2) ปริมาณคร่ึง ampule

 

5. ถาผูปวยรูสึกตัวหลังได adrenaline ใหนอนหวัตํ่ากวาเทา และดูแลใหรางกายอบอุน 
6. รีบสงตอผูปวยหลงัให adrenaline คร้ังแรก หากไมมีศักยภาพในการดูแลผูปวย 
7. หลังให adrenaline แลว ผูปวยยงัไมดีข้ึนภายใน 10-20 นาที ใหฉีดซํ้าขนาดเดิมไดอีก ไมเกิน 

3 คร้ัง หากมีความจาํเปนตองให adrenaline ตอ อยางเร็วที่สุด สามารถฉีดโดสตอไปไดภายใน 
5 นาที นับจากโดสที่แลว   

8. ตรวจรางกายและบันทึกสัญญาณชีพอยางใกลชิดและตอเนื่องจนกระทั่งผูปวยกลับสูภาวะปกติ 
9. หากผูปวยมีอาการดีข้ึน และอาการคงท่ี ใหยาตานฮีสตามีนชนิดกิน และยาในกลุม corticosteroids เชน 

prednisolone  ขนาด 1.5  - 2.0 mg / kg / วัน  (โ ดสสูงสุดวันละ 60 mg ) ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง  
 

6. การเตรียมการใหบริการเพ่ือรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค 
 

แมวาจะมีโอกาสเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคนอย แตเม่ือพบผูปวยเกิดข้ึน
เพียง 1 ราย เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนและทีมงานเฝาระวังอาการ AEFI จะตองรวมกันดําเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบการไดรับวัคซีนจากขวดเดียวกันหรือตางขวดแตมี lot number เดียวกันกับผูปวย ขอมูลที่ไดจะใช
ในการพิจารณาวาสาเหตุของ AEFI นั้น เกิดจากวัคซีนหรือไม เคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการติดตามผูที่ไดรับ
วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งตางขวดและขวดเดียวกับผูปวยคือ ทะเบียน/ บัญชีผูรับบริการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ที่สําคัญคือเจาหนาที่ผูใหบริการจะตองบันทึก lot number ของวัคซีนที่ใชกับผูรับบริการ     
ทุกราย โดยทั่วไป ควรดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับและตอบสนองตอการเกิดอาการภายหลัง
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ดังตอไปนี้ 
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6.1 การกําหนดลําดับทีข่วดวัคซีน   
สถานบริการบางแหงอาจใชวัคซีนแตละชนิดมากกวา 1 ขวด ซึ่งแตละขวดอาจมี lot number 

เดียวกัน การบันทึกเฉพาะ lot number วัคซีนที่เปดใชกํากับผูรับบริการทุกราย จะไมสามารถระบุไดวา
วัคซีนขวดใดที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิตไดรับ รวมทั้งไมสามารถระบุไดวาผูรับบริการคนใด ไดรับวัคซีนจากขวด
เดียวกันหรือตางขวดกัน ดังนั้น การกําหนดลําดับที่ขวดวัคซีนไวกอนการใหบริการ แลวบันทึกในทะเบียน/
บัญชีผูรับบริการกํากับทุกราย จะทําใหไดรายละเอียดในการสอบสวนเหตุการณที่เกิดข้ึน  ซึ่งจะทําให
สามารถสรุปผลถึงสาเหตุของการเกิดอาการ AEFI ไดอยางชัดเจน 

เพื่อใหงายและสะดวกในเชิงปฏิบัติ เจาหนาที่ผูใหบริการตองกําหนดลําดับที่ขวดวัคซีน  โดยเรียง
ตามวันหมดอายุ แลวระบุหมายเลข 1, 2, 3, ... ตามลําดับ เขียนกํากับไวที่ขวด เวลาใหบริการ ขอใหหยิบใช
ขวดวัคซีนเรียงตามหมายเลขจากนอยไปมาก  การกํากับลําดับที่ขวดวัคซีนนี้จะชวยใหเจาหนาที่สะดวกใน
การบันทึก lot number ของผูรับบริการแตละรายดวย ดังตัวอยางขางลางนี้ 

รพ.สต.เพิ่มพูน มีวัคซีน DTP-HB ที่จะใหบริการ จํานวน 3 ขวด ดังนี้ lot number 5301/2 หมดอายุ 
30 กันยายน 2553 จํานวน 2 ขวด และ lot number 5302/1 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ขวด 
เจาหนาที่ผูใหบริการตองลงหมายเลขกํากับลําดับที่ขวดวัคซีน ดังภาพที่ 7.1  

 
 

                                                                                            
                  
 

ภาพท่ี 7.1 การลงหมายเลขกํากับลาํดับที่ขวดวัคซนี   
 

6.2 การบันทกึ lot number และลาํดับทีข่วดวัคซีน 
 กอนใหบริการ เจาหนาที่ตองเขียนหมายเลขกํากับขวดวัคซีนที่จะเปดใชใหเรียบรอย และจดบันทึก
หมายเลข lot number และเลขที่ขวดวัคซีนแตละชนิดที่จะใชในทะเบียน/ บัญชีผูรับบริการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค (แบบ รบ.1 ก 01/3) เชน DTP-HB: lot 5301/2 ขวดที่ 1-2,  DTP-HB: lot 5302/1 ขวดที่ 3, 
OPV: lot 6636 ขวดที่ 1-2,  JE:  lot 9423 ขวดที่ 1-2 โดยอาจเขียนแสดงไวในพื้นที่วางเหนือตารางของ
แบบ รบ.1 ก 01/3  ดังกลาว 
 ขณะใหบริการ เจาหนาที่ตองบันทึกหมายเลขขวดวัคซีนที่ใหบริการในแตละรายทันที เพื่อปองกัน
การสับสน ผิดพลาด ดังตัวอยางในตารางที่ 7.5 
 
 

 Lot no. 5302/1 
 Exp. Date 31/12/2010 

DTP-
HB

 

Lot no. 5301/2   
Exp. Date 30/09/2010    

DTP-
HB

 

Lot no. 5301/2 
Exp. Date 30/09/2010    

DTP-
HB
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6.3  การเก็บวัคซีนสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนควรเก็บขวดวัคซีนทุกชนิดที่เปดใชแลวไวในตูเย็นหลังใหบริการไวเปน

เวลาอยางนอย 7 วันภายใตระบบลูกโซความเย็นที่ไดมาตรฐาน(อุณหภูมิ 2-8 OC) และอยูในสภาพ                   
ที่สะอาดปราศจากเชื้อ เพื่อสามารถนําวัคซีนสงตรวจเมื่อเกิดอาการขางเคียงที่รุนแรง 

6.4 การเฝาระวังและสอบสวนอาการ AEFI  
แมวาวัคซีนที่นํามาใชจะไดการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยแลวก็ตาม แตยังมีโอกาส                  

ที่จะเกิดอาการผิดปกติภายหลังการไดรับวัคซีนดวยสาเหตุตาง ๆ ดังกลาวขางตน   ผูใหบริการจึงตองทํา
การเฝาระวังโดยสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดข้ึนภายหลังไดรับวัคซีนเปนเวลานาน 30 นาที เพื่อคนหาผูปวย 
AEFI ไดต้ังแตแรกเร่ิม จึงจะสามารถใหการดูแลรักษาไดอยางถูกตองและทันเวลา  

ผูไดรับวัคซีนอาจมีอาการผิดปกติเกิดข้ึนไดหลังจากไดรับวัคซีนทันทีจนถึง 4 สัปดาห ดังนั้น                    
ผูใหบริการ เจาหนาที่สาธารณสุขที่พบผูปวยและใหการรักษา จะตองใหการดูแลรักษาอยางเหมาะสม และ
ส่ิงสําคัญคือการรายงานผูปวย AEFI ตามนิยามที่กําหนด คือ ผูที่มีอาการผิดปกติภายหลังการไดรับวัคซีน
ภายใน 4 สัปดาห นับต้ังแตวันใหวัคซีน โดยมีอาการตาง ๆ ไดแก 

1. เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน  
2. อาการทางระบบประสาททุกชนิด (Neurological syndrome) เชน ชัก กลามเนื้อออน

แรง เยื่อหุมสมองอักเสบ เปนตน   
3. อาการแพรุนแรง เชน anaphylaxis หรืออาการแพรุนแรงอ่ืนๆ   
4. อาการติดเชื้อในกระแสโลหิต   
5. อาการไขสูงและบวมแดงรอนบริเวณที่ฉีดมากกวา 3 วัน   

  6. อาการที่สงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการไดรับวัคซีน ดังนี้ 
6.1 ผูปวยที่ตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล 
6.2 พบผูปวยเปนกลุม (cluster) 
6.3 อาการที่ไมรุนแรง เชน ผ่ืน ฝบริเวณที่ฉีดวัคซีน เปนตน 

 หากพบผูปวย AEFI ดังกลาว เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
1. แจงผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของสถานบริการที่พบผูปวย:  เพื่อรายงานผูปวย AEFI ดวย

แบบรายงาน 506 หลังจากนั้นทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จะทําการสอบสวนเบ้ืองตน 
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากพบผูปวย บันทึกขอมูลในแบบสรุปขอมูลผูปวยเฉพาะรายอาการภายหลังไดรับ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI1) ในกรณีที่ผูปวย AEFI เสียชีวิต,รับไวรักษาในโรงพยาบาล, พบผูปวย
เปนกลุม (cluster) และประชาชนมีความเชื่อวานาจะเกี่ยวของกับวัคซีน  ทีม SRRT จะตองสอบสวน
เพิ่มเติม และบันทึกขอมูลลงในแบบสอบสวนอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI 2)   
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6.3  การเก็บวัคซีนสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนควรเก็บขวดวัคซีนทุกชนิดที่เปดใชแลวไวในตูเย็นหลังใหบริการไวเปน

เวลาอยางนอย 7 วันภายใตระบบลูกโซความเย็นที่ไดมาตรฐาน(อุณหภูมิ 2-8 OC) และอยูในสภาพ                   
ที่สะอาดปราศจากเชื้อ เพื่อสามารถนําวัคซีนสงตรวจเมื่อเกิดอาการขางเคียงที่รุนแรง 

6.4 การเฝาระวังและสอบสวนอาการ AEFI  
แมวาวัคซีนที่นํามาใชจะไดการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยแลวก็ตาม แตยังมีโอกาส                  

ที่จะเกิดอาการผิดปกติภายหลังการไดรับวัคซีนดวยสาเหตุตาง ๆ ดังกลาวขางตน   ผูใหบริการจึงตองทํา
การเฝาระวังโดยสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดข้ึนภายหลังไดรับวัคซีนเปนเวลานาน 30 นาที เพื่อคนหาผูปวย 
AEFI ไดต้ังแตแรกเร่ิม จึงจะสามารถใหการดูแลรักษาไดอยางถูกตองและทันเวลา  

ผูไดรับวัคซีนอาจมีอาการผิดปกติเกิดข้ึนไดหลังจากไดรับวัคซีนทันทีจนถึง 4 สัปดาห ดังนั้น                    
ผูใหบริการ เจาหนาที่สาธารณสุขที่พบผูปวยและใหการรักษา จะตองใหการดูแลรักษาอยางเหมาะสม และ
ส่ิงสําคัญคือการรายงานผูปวย AEFI ตามนิยามที่กําหนด คือ ผูที่มีอาการผิดปกติภายหลังการไดรับวัคซีน
ภายใน 4 สัปดาห นับต้ังแตวันใหวัคซีน โดยมีอาการตาง ๆ ไดแก 

1. เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน  
2. อาการทางระบบประสาททุกชนิด (Neurological syndrome) เชน ชัก กลามเนื้อออน

แรง เยื่อหุมสมองอักเสบ เปนตน   
3. อาการแพรุนแรง เชน anaphylaxis หรืออาการแพรุนแรงอ่ืนๆ   
4. อาการติดเชื้อในกระแสโลหิต   
5. อาการไขสูงและบวมแดงรอนบริเวณที่ฉีดมากกวา 3 วัน   

  6. อาการที่สงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการไดรับวัคซีน ดังนี้ 
6.1 ผูปวยที่ตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล 
6.2 พบผูปวยเปนกลุม (cluster) 
6.3 อาการที่ไมรุนแรง เชน ผ่ืน ฝบริเวณที่ฉีดวัคซีน เปนตน 

 หากพบผูปวย AEFI ดังกลาว เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
1. แจงผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของสถานบริการที่พบผูปวย:  เพื่อรายงานผูปวย AEFI ดวย

แบบรายงาน 506 หลังจากนั้นทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จะทําการสอบสวนเบ้ืองตน 
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากพบผูปวย บันทึกขอมูลในแบบสรุปขอมูลผูปวยเฉพาะรายอาการภายหลังไดรับ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI1) ในกรณีที่ผูปวย AEFI เสียชีวิต,รับไวรักษาในโรงพยาบาล, พบผูปวย
เปนกลุม (cluster) และประชาชนมีความเชื่อวานาจะเกี่ยวของกับวัคซีน  ทีม SRRT จะตองสอบสวน
เพิ่มเติม และบันทึกขอมูลลงในแบบสอบสวนอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI 2)   
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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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2. การเก็บวัคซีนสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ: เมื่อมีอาการขางเคียงที่รุนแรง เจาหนาที่จะตอง                 

สงวัคซีนตรวจวิเคราะหคุณภาพรวมดวย ซึ่งตองสงตรวจทั้งวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชและเปดใชแลว  
 3.  การพิสูจนศพ:กรณีเสียชีวิตทุกราย ควรประสานขออนุญาตผูปกครองใหมีการผาพิสูจนศพ    
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต หากไมอนุญาต ควรพิจารณาตรวจศพ โดยการเอกซเรย   และเก็บตัวอยางสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน เลือด น้ําไขสันหลัง น้ําในชองปอด เนื้อเยื่อ เปนตน   

4. สรางความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนตอพอแม ผูปกครอง ของผูปวย AEFI ชุมชน ส่ือ 
และเจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีน ทั้งนี้ ตองรายงานผูบังคับบัญชาใหรับทราบตามลําดับชั้นดวยเพื่อรวมกัน
จัดการแกไขสถานการณที่อาจเกิดข้ึนจากความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือขาวลือ 
 

7.การตรวจสอบการไดรับวัคซีนรวมขวดและรวม lot number เดียวกับผูปวยAEFI 
 

เจาหนาที่ผูใหบริการและทีมงาน ณ สถานบริการที่เกิดเหตุการณ ควรดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามผูรับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ดังนี้  

1. ตรวจสอบจากทะเบียน/บัญชี ผูรับบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสถานบริการวาผูปวย
หรือผูเสียชีวิตไดรับวัคซีนกี่ชนิด อะไรบาง และ lot number เทาไร  

2.  ตรวจสอบวามีผูใดบางที่ไดรับวัคซีน ชนิดเดียวกันและขวดเดียวกันกับที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิต
ไดรับ   หากผูปวยหรือผูเสียชีวิต ไดรับวัคซีนมากกวา 1 ชนิด ตองตรวจสอบรายช่ือกลุมเปาหมายที่ไดรับ
วัคซีนทุกชนิดที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิตไดรับ   

3. ตรวจสอบวามีผูใดบางที่ไดรับวัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกันกับที่ผูปวยหรือ
ผูเสียชีวิตไดรับ   

4. ติดตามอาการผูไดรับวัคซีนขวดเดียวกัน หรือ lot number เดียวกันกับผูปวยหรือผูเสียชีวิต 
โดยเร็ว และเฝาระวังตอจนครบ 4 สัปดาห หลังจากวันที่ไดรับวัคซีน หากพบผูปวยที่มีอาการผิดปกติ ใหรีบ
พามาพบแพทยเพื่อใหการรักษาที่เหมาะสม  พรอมกับแจงเจาหนาที่ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทํา
การสอบสวนทางระบาดวิทยาตอไป   

ตัวอยาง  เจาหนาที่รพ.สต.แจมแจง ไดรับแจงจากชาวบานวา ด.ช.เล็ก เติบโต อายุ 6 เดือน 
เสียชีวิตเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2553 และมีประวัติวามารดาพาเด็กไปรับวัคซีนที่รพ.สต.แหงนี้ 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 
  1.  ตรวจสอบจากจากทะเบียนผูรับบริการ พบวา ด.ช.เล็ก เติบโต ไดรับวัคซีน DTP-HB 
คร้ังที่ 3 lot number 2918 ขวดที่   และ OPV คร้ังที่ 3 lot number 7861 ขวดที่    
  2. เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนชนิดเดียวกันและขวดเดียวกันกับผูเสียชีวิต ไดแก  
  -  เด็กที่ไดรับวัคซีน DTP-HB:  lot number 2918 ขวดที่     
  -  เด็กที่ไดรับวัคซีน OPV:  lot number 7861 ขวดที่      
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  3. เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนชนิดเดียวกันตางขวดแต lot number เดียวกันกับผูเสียชีวิต 
ไดแก เด็กที่ไดรับวัคซีน DTP-HB: lot number 2918 และ OPV:  lot number 7861 
  4. จํานวนเด็กที่ตองติดตามอาการผิดปกติทั้งหมด  15 ราย ดังแสดงรายช่ือในตารางที่ 7.6 
ซึ่งจะตองติดตามอาการผิดปกติเปนเวลานาน 4 สัปดาห หลังไดรับวัคซีน คือถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
หากพบอาการผิดปกติ ใหการดูแลรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม  

 5. ในกรณีที่มีการใหวัคซีน lot number เดียวกันกับผูปวย/ผูเสียชีวิตมาแลวกอนหนานี้ 
เจาหนาที่รพ.สต.แจมแจง จะตองตรวจสอบรายชื่อ และติดตามผูที่ไดรับวัคซีนดังกลาว โดยปฏิบัติ

เชนเดียวกับที่ไดกลาวแลวขางตน 
 

ตารางที่ 7.6  รายชื่อเด็กที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกนั หรือ  lot number เดียวกับผูเสยีชีวิต  

ลําดับที่ ช่ือเด็ก DTP-HB: lot No. 2918 OPV: lot No. 7861 
ขวดเดียวกัน ตางขวด ขวดเดียวกัน ตางขวด 

1 ด.ญ.กุหลาบ   ซอนกลิ่น  -  - 

2 ด.ช.รักชาติ ชูไชย  -  - 

3 ด.ญ.วันแม  แทจริง -   - 

4 ด.ช.เกียรติ  กลาหาญ -   - 

5 ด.ญ.ศรีฟา ผองแผว  -  - 

6 ด.ช.บุญดี  บารมีมาก  -  - 

7 ด.ญ.วิสาห พุทธชาติ  -  - 

8 ด.ช.อาวุธ แหลมคม -   - 

9 ด.ช.กอง  เกียรติภูมิ -   - 

10 ด.ญ.ปานแกว  ยอดรัก  -  - 

11 ด.ญ.เตย มรกตแกว -   - 

12 ด.ช.พานทอง  เศรษฐี -   - 

13 ด.ญ.นพรัตน  มหภาค -   - 

14 ด.ช.ทะเล  เหนือสมุทร -   - 

15 ด.ญ.การะเกด จุลสมัย -   - 
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  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
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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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2. การเก็บวัคซีนสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ: เมื่อมีอาการขางเคียงที่รุนแรง เจาหนาที่จะตอง                 

สงวัคซีนตรวจวิเคราะหคุณภาพรวมดวย ซึ่งตองสงตรวจทั้งวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชและเปดใชแลว  
 3.  การพิสูจนศพ:กรณีเสียชีวิตทุกราย ควรประสานขออนุญาตผูปกครองใหมีการผาพิสูจนศพ    
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต หากไมอนุญาต ควรพิจารณาตรวจศพ โดยการเอกซเรย   และเก็บตัวอยางสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน เลือด น้ําไขสันหลัง น้ําในชองปอด เนื้อเยื่อ เปนตน   

4. สรางความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนตอพอแม ผูปกครอง ของผูปวย AEFI ชุมชน ส่ือ 
และเจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีน ทั้งนี้ ตองรายงานผูบังคับบัญชาใหรับทราบตามลําดับชั้นดวยเพื่อรวมกัน
จัดการแกไขสถานการณที่อาจเกิดข้ึนจากความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือขาวลือ 
 

7.การตรวจสอบการไดรับวัคซีนรวมขวดและรวม lot number เดียวกับผูปวยAEFI 
 

เจาหนาที่ผูใหบริการและทีมงาน ณ สถานบริการที่เกิดเหตุการณ ควรดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามผูรับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ดังนี้  

1. ตรวจสอบจากทะเบียน/บัญชี ผูรับบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสถานบริการวาผูปวย
หรือผูเสียชีวิตไดรับวัคซีนกี่ชนิด อะไรบาง และ lot number เทาไร  

2.  ตรวจสอบวามีผูใดบางที่ไดรับวัคซีน ชนิดเดียวกันและขวดเดียวกันกับที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิต
ไดรับ   หากผูปวยหรือผูเสียชีวิต ไดรับวัคซีนมากกวา 1 ชนิด ตองตรวจสอบรายช่ือกลุมเปาหมายที่ไดรับ
วัคซีนทุกชนิดที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิตไดรับ   

3. ตรวจสอบวามีผูใดบางที่ไดรับวัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกันกับที่ผูปวยหรือ
ผูเสียชีวิตไดรับ   

4. ติดตามอาการผูไดรับวัคซีนขวดเดียวกัน หรือ lot number เดียวกันกับผูปวยหรือผูเสียชีวิต 
โดยเร็ว และเฝาระวังตอจนครบ 4 สัปดาห หลังจากวันที่ไดรับวัคซีน หากพบผูปวยที่มีอาการผิดปกติ ใหรีบ
พามาพบแพทยเพื่อใหการรักษาที่เหมาะสม  พรอมกับแจงเจาหนาที่ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทํา
การสอบสวนทางระบาดวิทยาตอไป   

ตัวอยาง  เจาหนาที่รพ.สต.แจมแจง ไดรับแจงจากชาวบานวา ด.ช.เล็ก เติบโต อายุ 6 เดือน 
เสียชีวิตเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2553 และมีประวัติวามารดาพาเด็กไปรับวัคซีนที่รพ.สต.แหงนี้ 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 
  1.  ตรวจสอบจากจากทะเบียนผูรับบริการ พบวา ด.ช.เล็ก เติบโต ไดรับวัคซีน DTP-HB 
คร้ังที่ 3 lot number 2918 ขวดที่   และ OPV คร้ังที่ 3 lot number 7861 ขวดที่    
  2. เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนชนิดเดียวกันและขวดเดียวกันกับผูเสียชีวิต ไดแก  
  -  เด็กที่ไดรับวัคซีน DTP-HB:  lot number 2918 ขวดที่     
  -  เด็กที่ไดรับวัคซีน OPV:  lot number 7861 ขวดที่      
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  3. เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนชนิดเดียวกันตางขวดแต lot number เดียวกันกับผูเสียชีวิต 
ไดแก เด็กที่ไดรับวัคซีน DTP-HB: lot number 2918 และ OPV:  lot number 7861 
  4. จํานวนเด็กที่ตองติดตามอาการผิดปกติทั้งหมด  15 ราย ดังแสดงรายช่ือในตารางที่ 7.6 
ซึ่งจะตองติดตามอาการผิดปกติเปนเวลานาน 4 สัปดาห หลังไดรับวัคซีน คือถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
หากพบอาการผิดปกติ ใหการดูแลรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม  

 5. ในกรณีที่มีการใหวัคซีน lot number เดียวกันกับผูปวย/ผูเสียชีวิตมาแลวกอนหนานี้ 
เจาหนาที่รพ.สต.แจมแจง จะตองตรวจสอบรายชื่อ และติดตามผูที่ไดรับวัคซีนดังกลาว โดยปฏิบัติ

เชนเดียวกับที่ไดกลาวแลวขางตน 
 

ตารางที่ 7.6  รายชื่อเด็กที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกนั หรือ  lot number เดียวกับผูเสยีชีวิต  

ลําดับที่ ช่ือเด็ก DTP-HB: lot No. 2918 OPV: lot No. 7861 
ขวดเดียวกัน ตางขวด ขวดเดียวกัน ตางขวด 

1 ด.ญ.กุหลาบ   ซอนกลิ่น  -  - 

2 ด.ช.รักชาติ ชูไชย  -  - 

3 ด.ญ.วันแม  แทจริง -   - 

4 ด.ช.เกียรติ  กลาหาญ -   - 

5 ด.ญ.ศรีฟา ผองแผว  -  - 

6 ด.ช.บุญดี  บารมีมาก  -  - 

7 ด.ญ.วิสาห พุทธชาติ  -  - 

8 ด.ช.อาวุธ แหลมคม -   - 

9 ด.ช.กอง  เกียรติภูมิ -   - 

10 ด.ญ.ปานแกว  ยอดรัก  -  - 

11 ด.ญ.เตย มรกตแกว -   - 

12 ด.ช.พานทอง  เศรษฐี -   - 

13 ด.ญ.นพรัตน  มหภาค -   - 

14 ด.ช.ทะเล  เหนือสมุทร -   - 

15 ด.ญ.การะเกด จุลสมัย -   - 
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8.2 การสื่อสารหลังใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

  1. แจงใหพอแม ผูปกครอง สังเกตอาการผิดปกติ หลังใหวัคซีนอยางใกลชิด 30 นาที หาก
พบอาการผิดปกติ ใหรีบบอกเจาหนาที่ ณ สถานบริการทันที หากเปนอาการแพอยางรุนแรง เจาหนาที่              
จะใหการดูแลรักษาโดยดวน ในกรณีที่สถานบริการนั้น ไมสามารถรักษาผูปวยไดจะรีบสงตอโรงพยาบาล
ใกลเคียงเพื่อรับการรักษาอยางเหมาะสมตอไป 
  2. หากอาการท่ีพบเปนเพียงอาการขางเคียงทั่วไป และอาการเฉพาะที่ซึ่งไมรุนแรง เชน                 
มีไข  ผ่ืน  ปวด  บวม  แดง  รอน  บริเวณที่ ฉีด  ให เช็ดตัวและใหยาลดไข  อาการที่พบจะหายไดเอง                         
ไมจําเปนตองพาเด็กมาที่สถานบริการ หรือโรงพยาบาล 
  3. หากกลับบานแลว เด็กมีอาการไขสูง มีผ่ืนคัน หายใจเสียงดัง หรือหายใจลําบาก ใหรีบ
พาเด็กมาที่โรงพยาบาลที่ใกลบานที่สุด เพื่อใหทันตอการรักษา  
  4. ในกรณีที่เปนผูปวย AEFI ซึ่งมีอาการรุนแรง เชน Anaphylaxis อัมพาต จะตองรับไว
รักษาในโรงพยาบาลใหอยูการดูแลของแพทย ทีมบุคลากรที่ดูแลผูปวย จะตองแจงขอมูลอาการผูปวย 
วิธีการรักษา สาเหตุการเกิด ตรงตามความจริง เพื่อใหผูปกครองทราบสถานการณและสาเหตุอยางแทจริง 
เปนการปองกันไมใหเกิดขาวลือ เนื่องจากความเขาใจผิด 
  5. เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนจะตองรีบรายงานผูปวย AEFI ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นโดยดวน และรายงานสถานการณที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบังคับบัญชารับทราบ และสามารถ             
ใหขอมูลที่ถูกตองแกชุมชนและสื่อ 
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8. การสื่อสารเกี่ยวกับอาการหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

 อาการขางเคียงหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนอาการท่ีสรางความกังวลใจใหแกพอแม 
ผูปกครอง และผูใหบริการวัคซีน ระดับความกังวลมากหรือนอย ข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการท่ีเกิดข้ึน 
โดยทั่วไป วัคซีนที่ใหมักทําใหเกิดอาการขางเคียงที่ไมรุนแรง เชน มีไข หงุดหงิด เด็กรองกวน มีผ่ืนข้ึน และ
อาจจะมีอาการบวม แดง รอน เจ็บ บริเวณที่ฉีด แตหากเปนผ่ืนลมพิษ หนาบวม ปากบวม หายใจลําบาก 
ถือวาเปนอาการขางเคียงที่รุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากการแพวัคซีน หรือสวนประกอบในวัคซีนชนิดนั้น  ถาพบ
อาการที่รุนแรงดังกลาว ผูใหบริการตองใหการดูแลรักษาผูปวยอยางเต็มที่เพื่อใหพนขีดอันตราย และรอด
ชีวิต  

เพื่อปองกันความตื่นตระหนก ความไมเขาใจ ของพอแม และผูปกครอง ซึ่งอาจจะนําไปสูการ
รองเรียนเจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีน เกิดขาวลือเกี่ยวกับความไมปลอดภัยของวัคซีนในชุมชน และสื่อ
สาธารณะ   ผูใหบริการตองมีทักษะในการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับอาการที่อาจพบไดหลังการใหวัคซีนแต
ละชนิด ทั้งกอนและหลังการใหบริการ 

 

8.1 การสื่อสารกอนใหบรกิารสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค 
 1. แจงพอแม ผูปกครอง เกี่ยวกับอาการขางเคียงที่สามารถพบได และไมเปนอันตราย                 

ดังตัวอยางตอไปนี้  
- หากไดรับวัคซนีไอกรนชนิดทั้งเซลล เด็กอาจมีไข รองกวน หงุดหงิด ซมึ  
- หลังรับวัคซนีหัด วัคซนีอีสุกอีใส อาจพบผืน่ได และหายไดเอง 
- หลังฉีดวัคซนีคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน อาจมีอาการบวมแดง บริเวณที่ฉีด 
- ฯลฯ 

 2. แจงใหผูรับบริการทราบถึงอาการขางเคียงรุนแรงจากวัคซีนบางชนิด เชน วัคซีนโปลิโอ
ชนิดรับประทานกับการเกิดอาการอัมพาต วัคซีนไขหวัดใหญกับการเกิดกลุมอาการ Guillain Barre 
Syndromes (GBS) ซึ่งอาจทําใหเกิดความพิการได แมวาจะมีโอกาสเกิดนอยมาก แตตองใหขอมูล                   
แกผูรับบริการ เพื่อการตัดสินใจรับบริการ การไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาการหลังไดรับวัคซีน จะชวยสราง
ความตระหนักแกพอแม ผูปกครอง และผูรับบริการ ใหสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึน มีผลใหคนพบ
ผูปวย AEFI ไดอยางรวดเร็วสามารถใหการดูแลรักษาไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ การทราบขอมูลขาวสาร
กอนรับบริการจะชวยลดความเขาใจผิด รวมถึงลดปญหาการรองเรียนและฟองรองผูใหบริการ  
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8.2 การสื่อสารหลังใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
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  2. หากอาการท่ีพบเปนเพียงอาการขางเคียงทั่วไป และอาการเฉพาะที่ซึ่งไมรุนแรง เชน                 
มีไข  ผ่ืน  ปวด  บวม  แดง  รอน  บริเวณที่ ฉีด  ให เช็ดตัวและใหยาลดไข  อาการที่พบจะหายไดเอง                         
ไมจําเปนตองพาเด็กมาที่สถานบริการ หรือโรงพยาบาล 
  3. หากกลับบานแลว เด็กมีอาการไขสูง มีผ่ืนคัน หายใจเสียงดัง หรือหายใจลําบาก ใหรีบ
พาเด็กมาที่โรงพยาบาลที่ใกลบานที่สุด เพื่อใหทันตอการรักษา  
  4. ในกรณีที่เปนผูปวย AEFI ซึ่งมีอาการรุนแรง เชน Anaphylaxis อัมพาต จะตองรับไว
รักษาในโรงพยาบาลใหอยูการดูแลของแพทย ทีมบุคลากรที่ดูแลผูปวย จะตองแจงขอมูลอาการผูปวย 
วิธีการรักษา สาเหตุการเกิด ตรงตามความจริง เพื่อใหผูปกครองทราบสถานการณและสาเหตุอยางแทจริง 
เปนการปองกันไมใหเกิดขาวลือ เนื่องจากความเขาใจผิด 
  5. เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนจะตองรีบรายงานผูปวย AEFI ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นโดยดวน และรายงานสถานการณที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบังคับบัญชารับทราบ และสามารถ             
ใหขอมูลที่ถูกตองแกชุมชนและสื่อ 
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8. การสื่อสารเกี่ยวกับอาการหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

 อาการขางเคียงหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนอาการท่ีสรางความกังวลใจใหแกพอแม 
ผูปกครอง และผูใหบริการวัคซีน ระดับความกังวลมากหรือนอย ข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการท่ีเกิดข้ึน 
โดยท่ัวไป วัคซีนที่ใหมักทําใหเกิดอาการขางเคียงที่ไมรุนแรง เชน มีไข หงุดหงิด เด็กรองกวน มีผ่ืนข้ึน และ
อาจจะมีอาการบวม แดง รอน เจ็บ บริเวณที่ฉีด แตหากเปนผ่ืนลมพิษ หนาบวม ปากบวม หายใจลําบาก 
ถือวาเปนอาการขางเคียงที่รุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากการแพวัคซีน หรือสวนประกอบในวัคซีนชนิดนั้น  ถาพบ
อาการที่รุนแรงดังกลาว ผูใหบริการตองใหการดูแลรักษาผูปวยอยางเต็มที่เพื่อใหพนขีดอันตราย และรอด
ชีวิต  

เพื่อปองกันความตื่นตระหนก ความไมเขาใจ ของพอแม และผูปกครอง ซึ่งอาจจะนําไปสูการ
รองเรียนเจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีน เกิดขาวลือเกี่ยวกับความไมปลอดภัยของวัคซีนในชุมชน และสื่อ
สาธารณะ   ผูใหบริการตองมีทักษะในการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับอาการที่อาจพบไดหลังการใหวัคซีนแต
ละชนิด ทั้งกอนและหลังการใหบริการ 

 

8.1 การสื่อสารกอนใหบรกิารสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค 
 1. แจงพอแม ผูปกครอง เกี่ยวกับอาการขางเคียงที่สามารถพบได และไมเปนอันตราย                 

ดังตัวอยางตอไปนี้  
- หากไดรับวัคซนีไอกรนชนิดทั้งเซลล เด็กอาจมีไข รองกวน หงุดหงิด ซมึ  
- หลังรับวัคซนีหัด วัคซนีอีสุกอีใส อาจพบผืน่ได และหายไดเอง 
- หลังฉีดวัคซนีคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน อาจมีอาการบวมแดง บริเวณที่ฉีด 
- ฯลฯ 

 2. แจงใหผูรับบริการทราบถึงอาการขางเคียงรุนแรงจากวัคซีนบางชนิด เชน วัคซีนโปลิโอ
ชนิดรับประทานกับการเกิดอาการอัมพาต วัคซีนไขหวัดใหญกับการเกิดกลุมอาการ Guillain Barre 
Syndromes (GBS) ซึ่งอาจทําใหเกิดความพิการได แมวาจะมีโอกาสเกิดนอยมาก แตตองใหขอมูล                   
แกผูรับบริการ เพื่อการตัดสินใจรับบริการ การไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาการหลังไดรับวัคซีน จะชวยสราง
ความตระหนักแกพอแม ผูปกครอง และผูรับบริการ ใหสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึน มีผลใหคนพบ
ผูปวย AEFI ไดอยางรวดเร็วสามารถใหการดูแลรักษาไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ การทราบขอมูลขาวสาร
กอนรับบริการจะชวยลดความเขาใจผิด รวมถึงลดปญหาการรองเรียนและฟองรองผูใหบริการ  
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แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอาการภายหลงั

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
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ข. วัคซีนที่รับรองวาปลอดภัย กม็ีโอกาสเกิดอาการภายหลงั

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคได  
ค. อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรคที่เกิดข้ึน

ในพืน้ที ่ ไมมผีลกระทบตอความมัน่ใจของผูปกครองที่จะ
พาบุตรหลานไปรับวัคซีน 

ง. อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรคที่เกิดข้ึน
ในพืน้ที ่ ไมมผีลกระทบตออัตราความครอบคลุมของการ
ไดรับวัคซีน  

2. ขอใดเปนความหมายที่ถูกตองที่สุด

ของอาการภายหลงัไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) 
 

ก.  ผูไดรับวัคซีนเกิดประสบอุบัติเหตุรถชน หลังไดรับวัคซีน       
2 สัปดาห   

ข. เมื่อฉีดวัคซีนเจอีแลว เกิดเปนฝหนอง ทัว่ตัวจากโรคสุกใส  
หลังไดรับวัคซีน 10 วัน 

ค. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 2 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซีน และสงสัยวาภาวะนัน้เกิด จากการไดรับ
วัคซีน 

ง.  ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาหหลงั
ไดรับวัคซนี และสงสัยวาภาวะนัน้เกิดจากการไดรับวัคซีน 

3. ขอใดเปนอาการเฉพาะที ่(local 
reaction) ที่พบบอย หลังการ
ใหบริการวัคซนี 
 

ก. มีไข  
ข. ชัก 
ค. หนามืด    
ง. ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด 
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ก. วัคซีนที่ข้ึนทะเบียนแลวมีความปลอดภัยอยางแนนอน 
รับรองไดวาไมกอใหเกิดอาการภายหลงัไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค 
ข. วัคซีนที่รับรองวาปลอดภัย กม็โีอกาสเกิดอาการภายหลงั

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคได  
ค. อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรคที่เกิดข้ึน

ในพืน้ที ่ ไมมผีลกระทบตอความมัน่ใจของผูปกครองที่จะ
พาบุตรหลานไปรับวัคซีน 

ง. อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรคที่เกิดข้ึน
ในพืน้ที ่ ไมมผีลกระทบตออัตราความครอบคลุมของการ
ไดรับวัคซีน  

2. ขอใดเปนความหมายที่ถูกตองที่สุด

ของอาการภายหลงัไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) 
 

ก.  ผูไดรับวัคซีนเกิดประสบอุบัติเหตุรถชน หลังไดรับวัคซีน       
2 สัปดาห   

ข. เมื่อฉีดวัคซีนเจอีแลว เกิดเปนฝหนอง ทัว่ตัวจากโรคสุกใส  
หลังไดรับวัคซนี 10 วัน 

ค. ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 2 สัปดาห 
หลังไดรับวัคซนี และสงสัยวาภาวะนัน้เกิด จากการไดรับ
วัคซีน 

ง.  ความผิดปกติทางการแพทยที่เกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาหหลงั
ไดรับวัคซนี และสงสัยวาภาวะนัน้เกิดจากการไดรับวัคซีน 

3. ขอใดเปนอาการเฉพาะที ่(local 
reaction) ที่พบบอย หลังการ
ใหบริการวัคซีน 
 

ก. มีไข  
ข. ชัก 
ค. หนามืด    
ง. ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด 

189



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
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3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
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 คําถาม คําตอบ 
4. อัตราการพบไขภายหลังไดรับวัคซีน

นอยที่สุดในวคัซีนชนิดใด  
 

ก. HB 
ข. MMR 
ค. OPV 
ง. DTP  

5. หากพบผูไดรับวัคซีนมีอาการเปนลม 
ชัก พรอมกันจาํนวนหลายคน นาจะมี
สาเหตุเกิดจากอะไร  

ก. vaccine reaction  
ข. programmatic error       
ค. injection reaction  
ง. coincidental events  

6. ขอใดเปนอาการผิดปกติที่สําคัญหลัง
ไดรับวัคซีน  

ก. หอบ หายใจลําบาก  
ข. แขน ขา ออนแรง 
ค. มีจ้ําเลือดบริเวณที่ฉีด 
ง. ถูกทกุขอ 

7. ขอใดไมถูกตองในการดูแลรักษาผูปวย 
AEFI  

ก. หากเด็กมีอาการ ปวด บวม แดง รอน บริเวณที่ฉีด ใหรีบ
พามาโรงพยาบาลทันท ี 

ข. หากเด็กมีไข หลังไดรับวัคซนี ใหเช็ดตัว และใหยาลดไข  
ค. รีบใหการรักษาเพื่อกูสัญญาณชีพ หากผูปวยมีอาการแพ

อยางรุนแรง 
ง. หากเด็กหายใจมีเสียงดังหลังไดรับวัคซีน ใหรีบพามา

โรงพยาบาลทนัท ี 
8. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่หลักของ

เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนในการ
ตอบสนองตอปญหา AEFI  

 
 
 

ก. รายงานใหผูบงัคับบัญชาทราบเปนลําดับชั้น 
ข. เจรจาตอรองกับผูปกครองไมใหรองเรียนจนกวาจะพิสูจน

สาเหตุได  
ค. ตรวจสอบเด็กท่ีไดรับวัคซีนรวมขวด/lot กับผูที่มีอาการ 

AEFI  
ง. เก็บวัคซนีขวดที่มีปญหาไวในตูเยน็หากตองสงตรวจ  
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 คําถาม คําตอบ 
9. เมื่อพบผูปวย AEFI ในสถานบริการ 

ควรดําเนนิการอยางไร ถกูตองที่สุด 
 

ก. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย 
ข. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย               

และผูไดรับวัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย 
ค. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย และผูไดรับ

วัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย และ
ติดตามตอเนือ่งจนครบ 4 สัปดาห 

ง. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย และผูไดรับ
วัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย และ
ติดตามตอเนือ่งจนครบ 4 สัปดาห และงดฉีดวัคซีนตอไป
อีก 1 เดือน 

10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับ AEFI 
 

ก. หลังฉีดวัคซนีเด็กสวนใหญจะมีกอนเปนไตแข็งใตผิวหนงั 
ไมจําเปนตองรักษา  

ข. ใหเด็กอยูที่สถานบริการ เพื่อสังเกตอาการผิดปกติอยาง
ใกลชิด 30 นาที หลังไดรับวคัซีน  

ค. ถาเด็กมีไขหลังไดวัคซีน ใหรีบเช็ดตัว และใหยาลดไข 
paracetamol  

ง.  แจงผูปกครองใหทราบเกีย่วกับอาการ AEFI ทุกคร้ัง 
กอนใหบริการวัคซีน 
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ข. แขน ขา ออนแรง 
ค. มีจ้ําเลือดบริเวณที่ฉีด 
ง. ถูกทกุขอ 

7. ขอใดไมถูกตองในการดูแลรักษาผูปวย 
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ก. หากเด็กมีอาการ ปวด บวม แดง รอน บริเวณที่ฉีด ใหรีบ
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8. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่หลักของ

เจาหนาที่ผูใหบริการวัคซีนในการ
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ก. รายงานใหผูบงัคับบัญชาทราบเปนลําดับช้ัน 
ข. เจรจาตอรองกับผูปกครองไมใหรองเรียนจนกวาจะพิสูจน

สาเหตุได  
ค. ตรวจสอบเด็กท่ีไดรับวัคซีนรวมขวด/lot กับผูที่มีอาการ 

AEFI  
ง. เก็บวัคซนีขวดที่มีปญหาไวในตูเยน็หากตองสงตรวจ  
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9. เมื่อพบผูปวย AEFI ในสถานบริการ 

ควรดําเนนิการอยางไร ถกูตองที่สุด 
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ข. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย               

และผูไดรับวัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย 
ค. ตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกับผูปวย และผูไดรับ

วัคซีนตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย และ
ติดตามตอเนือ่งจนครบ 4 สัปดาห 
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ติดตามตอเนือ่งจนครบ 4 สัปดาห และงดฉีดวัคซีนตอไป
อีก 1 เดือน 

10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับ AEFI 
 

ก. หลังฉีดวัคซนีเด็กสวนใหญจะมีกอนเปนไตแข็งใตผิวหนงั 
ไมจําเปนตองรักษา  

ข. ใหเด็กอยูที่สถานบริการ เพื่อสังเกตอาการผิดปกติอยาง
ใกลชิด 30 นาที หลังไดรับวคัซีน  

ค. ถาเด็กมีไขหลังไดวัคซีน ใหรีบเช็ดตัว และใหยาลดไข 
paracetamol  

ง.  แจงผูปกครองใหทราบเกีย่วกับอาการ AEFI ทุกคร้ัง 
กอนใหบริการวัคซีน 
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