
 
   

วัคซีนสร	างภูมิคุ	มกัน  
 

 

ในอดีตมีโรคติดต่อหลายชนิดที�ทาํให้เด็กเจ็บป่วยและตายเป็นจาํนวนมาก แต่ดว้ยความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มนุษยไ์ดค้น้พบวธีิป้องกนัภยัจากโรคเหล่านี+ได ้วธีิหนึ�งที�ไดผ้ลคือ การใหว้คัซีนเพื�อสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
 

วคัซีนที�นาํมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ วคัซีนป้องกนัวณัโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยกั โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมนั 
ไวรัสตบัอกัเสบบี ไขห้วดัใหญ่ และโรคไขส้มองอกัเสบ ซึ� งช่วยลดอตัราการเจ็บป่วย พิการและการตายจากโรคเหล่านี+ ไดปี้
ละมากๆ จนในปัจจุบนัโรคติดต่อบางชนิดกาํลงัถูกกาํจดัให้หมดไปจากประเทศ ทั+งนี+ เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะได้รับวคัซีน
ดงักล่าว 
 

วคัซีนมีทั+งชนิดฉีดและกิน บางชนิดจาํเป็นตอ้งให้ซํ+ าๆ จึงจะช่วยป้องกนัโรคไดผ้ลดี พ่อแม่ทุกคนควรทราบขอ้มูลเกี�ยวกบั
การพาลูกไปรับการตรวจสุขภาพและรับวคัซีน เหตุผลการให ้ใหอ้ะไร เมื�อไร กี�ครั+ ง และที�ไหน 
 

สถานที�ให้บริการฉีดวคัซีน ไดแ้ก่ สถานีอนามยั และโรงพยาบาลทุกแห่ง พ่อแม่จาํเป็นตอ้งพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
และรับวคัซีนตามกาํหนดใหค้รบถว้น 
 

อนึ�ง ปัจจุบนัมีวคัซีนใหม่ๆหลายชนิดที�ยงัไม่อยูใ่นตารางการให้วคัซีนสําหรับเด็กในประเทศไทย แต่มีใชก้นัแพร่หลายใน
ภาคเอกชนที�ผูป้กครองตอ้งจ่ายเงินเอง ซึ� งในอนาคตคงจะมีการนาํวคัซีนเหล่านี+ เขา้ไปในตารางวคัซีนสําหรับเด็กในประเทศ
ไทยเพิ�มขึ+น 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน 
 

การใหว้คัซีนเป็นเรื�องเร่งด่วน เด็กทุกคนควรไดรั้บวคัซีนใหค้รบตามกาํหนด   โดยเฉพาะในหา้ปีแรก 

 การให้วคัซีนเพื�อสร้างภูมิคุม้กนัโรคจะช่วยป้องกนัโรคร้ายไดห้ลายชนิด เด็กที�ไม่ไดรั้บวคัซีน มีความเสี�ยงที�จะป่วย เกิด
ภาวะขาดอาหาร อาจเกิดความพิการอยา่งถาวร และถึงตายได ้

 
เด็กจาํเป็นต้องได้รับวคัซีนบางชนิดซํ+ าๆกันเป็นระยะ เพื�อกระตุน้การสร้างภูมิคุม้กันโรคให้เด็กป้องกันโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยาวนานมากขึ+น 

 การใหว้คัซีนแก่เด็กที�เจ็บป่วยเลก็นอ้ย เด็กที�พิการ หรือเด็กที�ขาดอาหารนั+น มีความปลอดภยั 

 
หญิงทุกคนควรไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคหัดเยอรมนัก่อนมีคู่ครอง หรือก่อนการตั+งครรภ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน และหญิง
ตั+งครรภทุ์กคนตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบบาดทะยกั คนที�เคยไดรั้บวคัซีนมาก่อนอาจตอ้งการการฉีดกระตุน้ 

 
โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วถา้คนอยู่กนัอยา่งแออดั เด็กที�อยู่ในที�แออดัเช่น ศูนยอ์พยพ หรือบรรเทาภยั
พิบติั ควรไดรั้บวคัซีนทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิ�งวคัซีนป้องกนัหดั 

 
สมุดสุขภาพของเด็ก ที�มีตารางบนัทึกการฉีดวคัซีน เป็นเอกสารสาํคญัที�จะตอ้งนาํมาใหต้รวจสอบและบนัทึกเพิ�มทุกครั+ งที�มา
รับวคัซีน และควรเก็บรักษาไวเ้พื�อเป็นประวติัสุขภาพตลอดไป 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การใหว้คัซีนเป็นเรื�องเร่งด่วน เด็กทุกคนควรไดรั้บวคัซีนใหค้รบตามกาํหนด   โดยเฉพาะในหา้ปีแรก 

๑.๑ เนื�องจากโรคบางชนิด ไดแ้ก่ วณัโรค ตบัอกัเสบบี คอตีบ  ไอกรน โปลิโอ และหดั  มกัจะเกิดกบัเด็กก่อนอายุครบ 
๑ ปี  เด็กจึงตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคภายในระยะขวบปีแรก โดยใชเ้ขม็ฉีดยาและอุปกรณ์ใหม่ที�ปลอดเชื+อ 

๑.๒ วคัซีนบางชนิดจาํเป็นตอ้งใหซ้ํ+ าจนครบชุด จึงจะมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุม้กนัโรค 

๑.๓ ระยะเวลาที�เหมาะสมในการรับวคัซีน เพื�อสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคสาํหรับเด็กในขวบปีแรกมีดงันี+  
 รายการวคัซีนสําหรับทารกแรกเกดิ - อายุ ๑ ปี 

  อายุแรกเกดิ  ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบี ฉีดวคัซีนป้องกนัวณัโรค 

   ๑ เดือน                    ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบี ซํ+ า ถา้มารดาเป็น พาหะของโรคนี+  
   ๒-๓ เดือน ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ  ไอกรน บาดทะยกั ครั+ งที� ๑ 

กินวคัซีนป้องกนัโรคโปลิโอ ครั+ งที� ๑  
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบี ครั+ งที� ๒ 

   ๔-๕ เดือน ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั ครั+ งที� ๒  
กินวคัซีนป้องกนัโรคโปลิโอ ครั+ งที� ๒ 

   ๖-๗ เดือน ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั ครั+ งที� ๓ 
กินวคัซีนป้องกนัโรคโปลิโอ ครั+ งที� ๓  
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบี ครั+ งที� ๓ 

   ๙-๑๒ เดือน ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหดั คางทูม หดัเยอรมนั 
 

๑.๔ การฉีดวคัซีนทุกครั+ งตอ้งใชก้ระบอกฉีดและเข็มใหม่ที�ปลอดเชื+อเท่านั+น บิดามารดา ผูป้กครอง ครู และผูดู้แลเด็ก 
จะตอ้งดูให้ผูฉี้ดวคัซีนเปลี�ยนกระบอกฉีดและเข็มใหม่ ส่วนผูฉี้ดวคัซีนจะตอ้งปฏิบติัตามขั+นตอนที�สะอาดปลอด
เชื+อ ใชก้ระบอกฉีดและเขม็สะอาดชนิดที�ใชค้รั+ งเดียวแลว้ทิ+ง และทิ+งอุปกรณ์กบัของเสียต่างๆอยา่งปลอดภยัถูกวธีิ 

๑.๕ หลงัการฉีดวคัซีน เด็กอาจจะร้องกวน มีไขห้รือมีผื�นตามผิวหนงั ซึ� งเป็นเรื�องปกติ หากมีอาการรุนแรง มีไขสู้ง 
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๘.๕ องศาเซลเซียส หรือเป็นนานเกิน ๓ วนั ควรพาไปพบแพทยห์รือเจา้หน้าที�
สาธารณสุข และเด็กควรไดรั้บวคัซีนครั+ งต่อๆ ไปตามกาํหนด 

๑.๖ ถา้เด็กไม่เคยไดรั้บวคัซีน  หรือไดรั้บไม่ครบในขวบปีแรกดว้ยเหตุใดก็ตาม ตอ้งให้เด็กไดรั้บวคัซีนจนครบถว้น
โดยเร็วที�สุด   ตามระยะเวลาห่างแต่ละครั+ งตามชนิดวคัซีน 

 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 การให้วัคซีนเพื�อสร้างภูมิ คุ้มกันโรคจะช่วยป้องกันโรคร้ายได้หลายชนิด เด็กที�ไม่ได้รับวัคซีน 

มีความเสี�ยงที�จะป่วย เกดิภาวะขาดอาหาร อาจเกดิความพกิารอย่างถาวร และถึงตายได้ 

 

๒.๑ เด็กที�ไม่ไดรั้บวคัซีน มกัจะป่วยพิการและตายไดง่้ายกวา่เด็กที�ไดรั้บวคัซีนอยา่งครบถว้น 

๒.๒ การให้วคัซีนสามารถป้องกนัเด็กจากโรคร้ายอย่างน้อย ๗ โรค ดงันี+  วณัโรค ตบัอกัเสบบี คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยกั โปลิโอ หัด และโรคไขส้มองอกัเสบเจอี การได้รับวคัซีนเหล่านี+  ยงัมีส่วนช่วยให้เด็กมีความ
ตา้นทานต่อหวดัหรือปอดอกัเสบอีกดว้ย 

๒.๓ เด็กจะมีภูมิคุม้กนัโรคไดโ้ดยการรับวคัซีน ซึ� งมีทั+งชนิดฉีดและกิน วคัซีนที�เด็กไดรั้บนี+ จะกระตุน้ให้มีการ
สร้างภูมิตา้นทานโรคขึ+นในร่างกาย 

๒.๔ การฉีดวคัซีนทุกครั+ งตอ้งใชก้ระบอกฉีดและเขม็ใหม่ที�ปลอดเชื+อเท่านั+น บิดามารดา ผูป้กครอง ครู และผูดู้แล
เด็ก จะตอ้งดูให้ผูฉี้ดวคัซีนเปลี�ยนกระบอกฉีดและเข็มใหม่ ส่วนผูฉี้ดวคัซีนจะตอ้งปฏิบติัตามขั+นตอนที�
สะอาดปลอดเชื+อ ใชก้ระบอกฉีดและเข็มสะอาดชนิดที�ใชค้รั+ งเดียวแลว้ทิ+ง และทิ+งอุปกรณ์กบัของเสียต่างๆ
อยา่งปลอดภยัถูกวธีิ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 เด็กจําเป็นต้องได้รับวคัซีนบางชนิดซํ7าๆกนัเป็นระยะ เพื�อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เด็กป้องกนัโรคได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานมากขึ7น 

 

๓.๑ วคัซีนบางชนิดจาํเป็นตอ้งใหซ้ํ+ าเป็นการกระตุน้ใหร่้างกายสร้างภูมิคุม้กนัโรคเพิ�มต่อไปหลงัขวบปีแรก ดงันี+  
อายุ ๑๘ เดือน –  ๒ ปี 

                  • ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั กระตุน้ครั+ งที� ๑  
                   • กินวคัซีนป้องกนัโรคโปลิโอกระตุน้  
                   • ฉีดวคัซีนป้องกนัไขส้มองอกัเสบเจอี สองครั+ ง ห่างกนั ๑ เดือน 
อายุ ๒ ๑/๒ ปี - ๓ ปี 

• ฉีดวคัซีนไขส้มองอกัเสบเจอี กระตุน้ 
อายุ ๔ - ๗ ปี 

 
• ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั หรือวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ บาดทะยกั กระตุน้ 
ครั+ งที� ๒ 

 • ฉีดวคัซีนป้องกนัวณัโรค ในรายที�ไม่มีแผลเป็นวคัซีนวณัโรค 
 • ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหดั คางทูม หดัเยอรมนั กระตุน้ 



อายุ ๑๑ – ๑๔ ปี 
• ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบบาดทะยกั (ต่อไปฉีดกระตุน้ทุก ๑๐ ปี) 

๓.๒ ในกรณีที�เด็กไดรั้บวคัซีนไม่ครบตามกาํหนดพ่อแม่ ควรพาไปรับการตรวจสุขภาพ และรับวคัซีนที�ขาดไป 
โดยไม่ตอ้งขึ+นตน้ใหม่ 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 การให้วคัซีนแก่เด็กที�เจ็บป่วยเลก็น้อย เด็กที�พกิาร หรือเด็กที�ขาดอาหารนั7น มีความปลอดภัย  

 
๔.๑ 

 
สาเหตุที�พ่อแม่ไม่ไดพ้าลูกไปรับวคัซีนตามกาํหนดนดัคือ ในวนันั+นลูกไม่สบาย เช่น มีไข ้ไอ หวดั หรือ
ทอ้งเสีย ทั+งๆ ที�ตามความเป็นจริงการใหว้คัซีนแก่เด็กที�เจบ็ป่วยเล็กนอ้ยมีความปลอดภยั 

๔.๒ ทั+งเด็กพิการและเด็กขาดอาหาร สามารถรับวคัซีนไดอ้ยา่งปลอดภยั สําหรับเด็กที�ติดเชื+อ HIV ตอ้งปรึกษา
แพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขเพื�อพิจารณาใหว้คัซีนที�เหมาะสม 

๔.๓ เด็กขาดอาหาร ติดเชื+อหดัไดง่้ายและมกัจะมีอาการรุนแรงถึงตายได ้เด็กขาดอาหารจึงควรไดรั้บวคัซีนป้องกนั
โรคหดั โดยเฉพาะในรายที�มีภาวะขาดอาหารอยา่งรุนแรง 

๔.๔ เด็กที�มีความเสี�ยง เช่น เป็นโรคหวัใจ โรคปอดเรื+อรัง ควรไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ซึ� งให้ไดต้ั+งแต่
อาย ุ๖ เดือน ขึ+นไป โดยรับ สองครั+ งห่างกนั ๑ เดือนขึ+นไปในปีแรก หลงัจากนั+น ให้ซํ+ าปีละครั+ ง นอกจากนั+น 
เด็กกลุ่มเสี�ยงยงัควรไดรั้บวคัซีนใหม่บางตวั ซึ� งหลายชนิดยงัไม่ไดจ้ดัอยูใ่นตารางการฉีดวคัซีนสร้างเสริมภูมิ
กนัโรคโดยทั�วไป ดงันั+น ผูป้กครองควรไดรั้บขอ้มูล และปรึกษาแพทยเ์พื�อการตดัสินใจ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 หญิงทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันก่อนมีคู่ครอง หรือก่อนการตั7งครรภ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 

และหญิงตั7งครรภ์ทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก คนที�เคยได้รับวัคซีนมาก่อนอาจต้องการการฉีด

กระตุ้น 

 

๕.๑ โรคหดัเยอรมนัเกิดไดก้บัทุกคน ทุกเพศ และทุกวยั โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตราย แต่ถา้เกิดในหญิงตั+งครรภจ์ะมี
ผลให้ทารกในครรภพ์ิการได ้ หญิงตั+งครรภที์�มีภูมิคุม้กนัต่อหัดเยอรมนัจะสามารถป้องกนัไม่ให้ทารกพิการ
จากโรคนี+ได ้



๕.๒ การรับวคัซีนป้องกนัโรคหดัเยอรมนัในขณะตั+งครรภ ์อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อทารกได ้ดงันั+น ผูห้ญิงทุกคน
จึงควรได้รับวคัซีนป้องกนัโรคนี+ ก่อนมีคู่ครอง หรือก่อนการตั+งครรภ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ในทางปฏิบติั 
ประเทศไทยใช้วคัซีนรวมในการป้องกนัโรคหัด หัดเยอรมนัและคางทูมในเข็มเดียวกนั และฉีดให้กบัทั+ง
เด็กชาย และเด็กหญิงครั+ งแรกช่วงอาย ุ๙ - ๑๒ เดือน และกระตุน้ อาย ุ๖ - ๗ ปี 

๕.๓ ถา้มีการคลอดที�ไม่ถูกสุขลกัษณะ และมารดาไม่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัอยา่งครบถว้น อาจทาํให้
มารดาและเด็กเป็นโรคบาดทะยกัจนถึงตายได ้ จึงตอ้งพาหญิงตั+งครรภไ์ปฝากครรภแ์ละทาํคลอดโดยแพทย์
หรือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�ไดรั้บการฝึกอบรม 

๕.๔ การตดัสายสะดือดว้ยมีด กรรไกร ไมร้วก หรือเครื�องมือเครื�องใช้ที�ไม่สะอาดไม่ปลอดเชื+อ และการบว้น
นํ+าลาย นํ+าหมากบนสายสะดือเพราะเชื�อวา่จะทาํใหส้ายสะดือแห้งและหลุดเร็ว สิ�งเหล่านี+  เป็นการปฏิบติัที�ไม่
ถูกตอ้งเพราะจะทาํใหติ้ดเชื+อบาดทะยกัและเชื+อโรคอื�นๆไดง่้าย 

๕.๕ หญิงทุกคนที�ไม่เคยไดว้คัซีนป้องกนับาดทะยกัมาก่อนตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัทนัทีที�ทราบวา่
ตั+งครรภแ์ละ ฉีดครั+ งที�สองอีก ๑ - ๒ เดือน และฉีดครั+ งที�สามอีก ๖ เดือนต่อจากครั+ งที� ๒ ถา้ฉีดไม่ทนัให้ฉีด
หลงัคลอด ส่วน ผูห้ญิงที�เคยไดรั้บวคัซีนนี+ครบ ๕ ครั+ งโดยกระตุน้ครั+ งหลงัสุดภายใน ๑๐ ปี จะมีภูมิคุม้กนั
บาดทะยกัตลอดชีวติและทารกแรกเกิดของเธอจะไดรั้บการป้องกนัในระยะสองเดือน 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วถ้าคนอยู่กันอย่างแออัด เด็กที�อยู่ในที�แออัดเช่น ศูนย์อพยพ หรือ

บรรเทาภัยพบิัติ ควรได้รับวคัซีนทนัท ีโดยเฉพาะอย่างยิ�งวคัซีนป้องกนัหัด 

 

๖.๑ ในภาวะฉุกเฉินที�ผูค้นตอ้งอพยพจากที�อยูต่ามปกติไปรวมกนัในสถานที�แออดั มกัจะมีการระบาดของโรคติดต่อ 
ดงันั+น เด็กอายตุ ํ�ากวา่ ๑๕ ปีทุกคน ที�อยูใ่นกลุ่มเหล่านี+  ควรไดรั้บวคัซีนสร้างภูมิคุม้กนัโดยเร็วที�สุด 

๖.๒ การใหว้คัซีนในภาวะฉุกเฉินตอ้งใชเ้ฉพาะเขม็ และอุปกรณ์ที�ปลอดเชื+อชนิดใชค้รั+ งเดียวทิ+ง เพื�อความปลอดภยั 

๖.๓ โรคหัดจะมีความรุนแรงและติดต่อกนัง่ายมาก ในเด็กที�ขาดอาหาร และ / หรืออาศยัอยู่ในที�แออดัและไม่ถูก
สุขลกัษณะ 

 • กรณีที�โรคหัดระบาดอย่างรวดเร็วในศูนยบ์รรเทาภยัพิบติัหรือศูนยอ์พยพ ตอ้งรีบแยกเด็กที�ป่วยออก
จากคนอื�นๆ   เพื�อควบคุมการแพร่เชื+อ และเพื�อดูแลรักษาเด็กที�ป่วยอยา่งเหมาะสมและควรให้ไวตามิน 
เอ แก่เด็กที�เป็นโรคหดัดว้ย   

• เมื�อพบโรคหัดระบาดในบริเวณหนึ� ง จะตอ้งรีบให้วคัซีนหัดกบัเด็กทุกคนในบริเวณนั+นและแจง้ให้
เจา้หนา้ที�   สาธารณสุขที�รับผดิชอบบริเวณใกลเ้คียงทราบจะไดป้้องกนัมิใหร้ะบาดแพร่ออกไป      

• เด็กที�เป็นโรคหดัมกัมีอาการอุจจาระร่วงและปอดบวมร่วมดว้ย  ดงันั+น การรีบให้วคัซีนป้องกนัหดัตั+ง
แด่แรก จึงเท่ากบั   ป้องกนัโรคอุจจาระร่วง และปอดบวมไปดว้ย    

๖.๔ หากเด็กไม่ไดรั้บวคัซีนตามกาํหนด เจา้หนา้ที�สาธารณสุขจะตอ้งใหจ้นครบตามมาตรฐานในประเทศนั+น หากบิดา



มารดาไม่แน่ใจ หรือไม่มีบนัทึกการรับวคัซีนที�เคยรับมาก่อน ควรปรึกษาเจา้หนา้ที�สาธารณสุขพิจารณาให้วคัซีน
ซํ+ าใหค้รบ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   สมุดสุขภาพของเด็ก ที�มีตารางบันทึกการฉีดวคัซีน เป็นเอกสารสําคัญที�จะต้องนํามาให้ตรวจสอบและบันทกึ

เพิ�มทุกครั7งที�มารับวคัซีน และควรเกบ็รักษาไว้เพื�อเป็นประวตัิสุขภาพตลอดไป 

 

๗.๑ เด็กทุกคน มีสิทธิที�จะได้รับวคัซีนเป็นระยะให้ครบตามที�กาํหนดไวใ้นตารางของกระทรวงสาธารณสุข 
ดงันั+นการบนัทึกการรับวคัซีนทุกครั+ งและเก็บรักษาสมุดสุขภาพ จึงมีความสําคญัสําหรับการดูแลสุขภาพเด็ก
ต่อเนื�องจนเป็นผูใ้หญ่ 

๗.๒ ตารางบนัทึกการรับวคัซีน ช่วยใหบิ้ดามารดาผูป้กครอง ครูฝ่ายอนามยั   และเจา้หนา้ที�สาธารณสุขตรวจสอบ
ไดว้า่ เด็กไดรั้บวคัซีนครบตามกาํหนด หรือยงัตอ้งรับเพิ�มเติมชนิดใดและเมื�อใดหรือเมื�อเด็กอายุเท่าใด แพทย์
และเจา้หนา้ที�ควรใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการใหว้คัซีนในครั+ งนั+นๆ และนดัครั+ งต่อไป 

๗.๓ เมื�อเด็กไดรั้บวคัซีนแลว้ เจา้หนา้ที�สาธารณสุข ตอ้งลงบนัทึกทั+งในเวชระเบียนของสถานพยาบาลและในสมุด
บนัทึกสุขภาพของเด็ก โดยระบุรายละเอียดวา่เป็นวคัซีนชนิดใด ครั+ งที�เท่าใด ให้เมื�อวนั เดือน ปีใด โดยผูใ้ด 
บิดามารดาผูป้กครองเด็กจะไดรั้บทราบและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญั ดงันั+น ผูพ้าเด็กมารับการตรวจสุขภาพ
และ รับวคัซีน จึงควรนาํสมุดบนัทึกสุขภาพของเด็กมาดว้ยทุกครั+ ง 

  

 


