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การให้ วคั ซีนเป็ นวิธีการหนึง่ ที่ดีที่สดุ ในการป้องกันโรคติดเชื ้อ โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึง่ เป็ นวัยที่
ภูมิค้ มุ กันยังทางานไม่สมบูรณ์ และมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื ้อ โดยผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีน
พื ้นฐานอย่างครบถ้ วน รวมทังวั
้ คซีนเข็มกระตุ้น หรื อวัคซีนที่กาหนดให้ ต้องฉีดซ ้าตามกาหนด เพื่อให้ ร่างกาย
เด็กสร้ างภูมิค้ มุ กันได้ อย่างมีประสิทธิภาพไปจนโต
ประเด็นน่ ารู้ในการให้ วัคซีน
วัคซีนพืน้ ฐาน หรือวัคซีนตามแผนการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรค
หมายถึงวัคซีนจาเป็ นที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ เด็กไทยทุกคนต้ องได้ รับ โดยเป็ นวัคซีน
ป้องกันโรคสาคัญๆ ที่ติดต่อได้ ง่าย หรื อโรคที่ก่อให้ เกิดอาการรุนแรงอันตรายในเด็ก ในปั จจุบนั ประกอบด้ วย
วัคซีนวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรน วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก วัคซีนโปลิโอ วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนไข้ สมองอักเสบเจอี
นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสุขได้ เพิ่มการให้ วคั ซีนไข้ หวัดใหญ่กบั เด็กบางกลุม่ ได้ แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
และกลุม่ เสี่ยงเกิดโรครุนแรง
วัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม
หมายถึง วัคซีนที่มีประโยชน์ แต่โรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนเหล่านี ้อาจยังไม่มีความสาคัญด้ าน
สาธารณสุขในลาดับต้ นๆ รวมทังวั
้ คซีนเหล่านี ้มีราคาสูง ยังไม่สามารถจัดหามาใช้ กบั เด็กทังประเทศได้
้
ผู้ที่
ต้ องการฉีดต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเอง ได้ แก่ วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอีสกุ อีใส วัคซีนฮิบ วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิด
คอนจูเกต วัคซีนโรต้ า วัคซีนเอชพีวี และวัคซีนรวม นอกจากนี ้วัคซีนเสริมยังหมายรวมถึงวัคซีนที่อยูใ่ นวัคซีน
พื ้นฐานที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อให้ มีผลข้ างเคียงลดลง เช่น วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด และวัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์
เป็ นต้ น
วิธีการบริหารวัคซีนที่สาคัญมี 5 วิธี
1. การรับประทาน ทาให้ มีภมู ิค้ มุ กันในกระแสเลือดและลาไส้ เช่น วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด วัคซีน
ไวรัสโรต้ า
2. การพ่นทางจมูก ทาให้ มีภมู ิค้ มุ กันในกระแสเลือดและทางเดินหายใจ ได้ แก่ วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ชนิด
พ่นจมูก ปั จจุบนั ไม่มีใช้ ในประเทศไทย
3. การฉีดเข้ าในผิวหนังทาให้ เกิดภูมิค้ มุ กันได้ ดีและใช้ ปริมาณวัคซีนน้ อย เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค

วัคซีนไช้ หวัดใหญ่ชนิดฉีดเช้ าในผิวหนังของผู้ใหญ่
4. การฉีดเข้ าใต้ ผิวหนัง เช่น วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสกุ อีใส
5. การฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ เช่น วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยัก
ตาแหน่ งของการฉีดวัคซีน
สาหรับเด็กเล็กควรฉีดวัคซีนบริเวณกล้ ามเนื ้อต้ นขา ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ควรฉีดบริเวณหัวไหล่ ไม่
แนะนาให้ ฉีดวัคซีนที่กล้ ามเนื ้อสะโพกเนื่องจากกล้ ามเนื ้อต้ นขาและหัวไหล่มีเลือดมาหล่อเลี ้ยงมาก และมีการ
เคลื่อนไหวที่มากกว่า ทังยั
้ งเป็ นบริเวณที่มีปริมาณไขมันน้ อย จึงมีความสามารถในการดูดซึมได้ รวดเร็ว ทาให้
ร่างกายสร้ างภูมิค้ มุ กันได้ ดีกว่า สาหรับวัคซีนป้องกันวัณโรคที่ฉีดเข้ าในผิวหนังในทารกแรกเกิด แนะนาให้ ฉีดที่
หัวไหล่
การให้ วัคซีนหลายชนิดพร้ อมกัน
- วัคซีนโดยทัว่ ไปสามารถให้ ในวันเดียวกันได้ หากให้ ไม่พร้ อมกันถ้ าเป็ นวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์
เช่น วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสกุ อีใส ควรห่างกันอย่างน้ อย 1 เดือน ถ้ าเป็ นวัคซีนชนิดเชื ้อ
ตาย จะให้ ห่างกันกี่วนั ก็ได้
- วัคซีนแต่ละเข็มควรให้ คนละตาแหน่งกัน ไม่ควรนาวัคซีนต่างชนิดมาผสมเพื่อฉีดครัง้ เดียว ยกเว้ น
มีข้อมูลศึกษามาก่อนแล้ วว่าใช้ ได้ ผล
- ปั จจุบนั มีวคั ซีนบางชนิดผลิตออกมาในรูปวัคซีนรวมที่ลดจานวนเข็มของการฉีด ทาให้ เด็กเจ็บตัว
ลดลงและยังทาให้ ได้ รับวัคซีนหลายชนิดพร้ อมกัน แต่มีข้อควรคานึงเช่น อาการข้ างเคียง และราคา
- สามารถนาวัคซีนป้องกันโรคชนิดเดียวกัน แต่ผลิตจากคนละบริษัทมาใช้ ทดแทนกันได้ ในการให้ วคั ซีน
ครัง้ ถัดไป
ถ้ าไม่ ได้ รับวัคซีนตามวันที่กาหนด จะทาอย่ างไร
วัคซีนป้องกันโรคแต่ละโรค ส่วนใหญ่ต้องให้ หลายครัง้ เช่น วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ต้ อง
ให้ ทงหมด
ั้
5 ครัง้ กรณีไม่ได้ มารับวัคซีนตามนัด ไม่มีความจาเป็ นต้ องเริ่มต้ นใหม่ ไม่วา่ จะนานเท่าใดก็ตาม
วัคซีนถึงได้ รับแล้ วยังมีโอกาสเป็ นโรคได้
เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่เต็มร้ อยเปอร์ เซนต์ เด็กที่ได้ รับวัคซีนยังมีโอกาส
ป่ วยเป็ นโรคได้ แต่โดยทัว่ ไปในผู้ที่ได้ รับวัคซีนแล้ วถ้ าเป็ นโรคอาการมักจะไม่รุนแรง เช่น เด็กที่ได้ รับวัคซีน
อีสกุ อีใสแล้ ว ยังมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคอีสกุ อีใสได้ แต่ถ้าเป็ นอาการอาจไม่รุนแรง
อาการข้ างเคียงของวัคซีนที่ควรรู้
ในการผลิตวัคซีน นอกจากจะเน้ นเรื่ องประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเป็ นสาคัญแต่ในเวลาเดียวกัน
ความปลอดภัยของวัคซีนก็เป็ นเรื่ องที่ต้องคานึงถึงควบคูไ่ ปด้ วยเสมอ วัคซีนที่ใช้ ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีความ

ปลอดภัยสูง แต่ยงั คงพบอาการข้ างเคียงหลังการได้ รับได้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นอาการที่ไม่รุนแรงและยอมรับได้ ส่วน
น้ อยมีอาการข้ างเคียงที่รุนแรงเช่น อาการชักเกล็ดเลือดต่า เป็ นต้ น การเฝ้าสังเกตอาการข้ างเคียงของวัคซีนทัง้
ในระยะสันและระยะยาวจึ
้
งเป็ นเรื่ องที่ต้องติดตาม อาการข้ างเคียงของวัคซีนมีความแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของวัคซีน เช่น อาการไข้ หลังได้ รับวัคซีนไอกรน อาการผื่นหลังฉีดวัคซีนอีสกุ อีใสและวัคซีนหัด เรา
สามารถแบ่งอาการข้ างเคียงเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ อาการข้ างเคียงเฉพาะที่ และอาการข้ างเคียงทัว่ ไป อาการ
เฉพาะที่ได้ แก่ อาการที่เกิดขึ ้นบริเวณตาแหน่งที่ฉีดวัคซีน เช่น อาการปวด อาการบวมแดง อาการคัน ส่วน
อาการทัว่ ไปเช่น อาการไข้ อ่อนเพลีย ผื่น เป็ นต้ น
ข้ อควรระวังหรือข้ อห้ ามในการให้ วัคซีน
- ถ้ ามีไข้ ควรเลือ่ นการฉีดวัคซีนออกไป โดยเฉพาะวัคซีนที่อาจทาให้ เกิดไข้ กรณีมีอาการเจ็บป่ วย
เล็กน้ อย เช่น เป็ นหวัด น ้ามูกไหล สามารถรับวัคซีนได้
- ถ้ าเด็กเคยได้ รับเลือดหรื อผลิตภัณฑ์จากเลือดมาก่อนให้ วคั ซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์ อาจไม่ได้ ผลต้ อง
เลื่อนเวลาออกไป นานเท่าใดขึ ้นอยูก่ บั จานวนเลือดหรื อผลิตภัณฑ์จากเลือดที่ได้ รับ
- ถ้ าเด็กแพ้ วคั ซีนหรื อส่วนประกอบในวัคซีนชนิดใด ควรหลีกเลี่ยงการให้ วคั ซีนชนิดนันๆ
้
- ไม่ควรให้ วคั ซีนชนิดเชื ้อเป็ นในหญิงตังครรภ์
้
ในขณะเดียวกันหญิงที่ได้ รับวัคซีนหัดเยอรมัน หรื อวัคซีน
เชื ้อเป็ นอื่น ควรคุมกาเนิดหลังฉีดวัคซีนอย่างน้ อย 1 เดือน
- การให้ วคั ซีนในผู้ป่วยที่มีภมู คิ ้ มุ กันบกพร่องอาจไม่ได้ ผล และควรหลีกเลี่ยงวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ น เพราะ
อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีน
- ผู้ป่วยที่ได้ รับยาสเตอรอยด์ชนิดทาหรื อฉีดเฉพาะที่ และผู้ป่วยที่ได้ ยาสเตอรอยด์ขนาดต่าสามารถให้
วัคซีนได้ แต่ถ้าได้ ยาสเตอรอยด์ขนาดสูง (> 2 มก./กก./วัน) ไม่ควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นจนกว่าจะหยุดยา
ไปแล้ วหนึง่ เดือน แต่ถ้าได้ รับยามาน้ อยกว่า 2 สัปดาห์ สามารถให้ วคั ซีนได้
สิ่งที่ผ้ ูปกครองควรทราบเมื่อพาลูกมารับวัคซีน
- ควรทราบว่า เด็กได้ รับวัคซีนอะไร มีโอกาสเกิดอาการข้ างเคียงจากวัคซีนนันอย่
้ างไรบ้ าง เพื่อจะได้
สามารถให้ การดูแลเด็กได้ อย่างถูกต้ อง
- ผู้ปกครองควรเฝ้าสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ได้ รับวัคซีนอย่างน้ อย 30 นาทีจงึ พาเด็ก
กลับบ้ านและควรสังเกตอาการต่อที่บ้านด้ วยหากเด็กมีอาการข้ างเคียงภายหลังจากการได้ รับวัคซีน
เช่น ชัก ไข้ สงู มาก ผู้ปกครองควรรายงานให้ แพทย์ทราบทุกครัง้ ก่อนการรับวัคซีนครัง้ ต่อไป

- หลังฉีดวัคซีนอาจมีไข้ ตวั ร้ อน มักเกิดในวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ที่ฉีด ตอนอายุ 2, 4, 6, 18 เดือน
และ 4 ปี ควรช่วยเช็ดตัวด้ วยผ้ าชุบน ้าอุน่ หมาดๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้ อพับ และอาจให้
รับประทานยาลดไข้ ประเภทพาราเซตามอล
- บริเวณที่ฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวด บวม แดง ร้ อน เด็กอาจจะร้ องกวน งอแงได้ ถ้ าอาการมาก อาจใช้ ผ้า
ชุบน ้าอุน่ ประคบและรับประทานยาแก้ ปวด
- วัคซีนบางชนิดต้ องให้ มากกว่า 1 ครัง้ ผู้ปกครองควรใส่ใจพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ ครบทุกครัง้
การให้ วคั ซีนซ ้าในกรณีที่ไม่แน่วา่ เคยได้ รับมาก่อนหรื อไม่ ไม่มีอนั ตรายใดๆ นอกจากสิ ้นเปลืองเงิน
ยกเว้ นวัคซีนป้องกันไข้ สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื ้อตายที่ไม่แนะนาให้ เกิน 5 ครัง้
- ในกรณีที่ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ ตามที่กาหนดควรรี บมารับทันทีที่ทาได้ โดยสามารถให้ เข็มต่อไปได้
โดยไม่ต้องตังต้
้ นใหม่
- ผู้ปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไว้ ตลอดไป เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเด็กมีการสร้ างเสริม
ภูมิค้ มุ กันโรคใดบ้ างแล้ ว
- ถ้ าย้ ายเด็กไปอยูท่ ี่อื่น ให้ นาสมุดสุขภาพติดตัวไปด้ วย และเมื่อถึงกาหนดรับวัคซีนให้ พาเด็กไปรับวัคซีนที่
สถานบริการสาธารณสุขใกล้ บ้าน

