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 ค าน า 

การน าวัคซีนใหม่มาให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ถือเป็นมาตรการหนึ่ง 
ในการเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศได้ปรับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนและเพิ่มวัคซีนใหม่เข้ามาในแผนงานฯ ได้แก่ 
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนเอชพีวี เป็นต้น ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้พิจารณาวัคซีนใหม่ที่จะน าเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค ความรุนแรงของโรค ประสิทธิผล
ของวัคซีน ความปลอดภัยของวัคซีน งบประมาณส าหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการผลิต
วัคซีนในประเทศ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความเป็นธรรม/ประเด็นทางสังคม/จริยธรรม ความเป็นไปได้
ในการบริหารจัดการของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันโรค 
เพื่อคัดเลือกวัคซีนจ าเป็นที่เด็กไทยควรได้รับ เพื่อก าหนดนโยบายเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
ในอนาคต  

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเห็นชอบก าหนดให้วัคซีน  
DTP-HB-Hib จัดรวมอยู่ในกลุ่มวัคซีนที่มีความส าคัญล าดับแรก กรมควบคุมโรคจึงได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
คณะอนกุรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุวัคซีนในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก รวมทั้ง
ด าเนินงานร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี และองค์การเภสัชกรรม วางแผน 
การให้บริการการจัดหาและกระจายวัคซีน DTP-HB-Hib ส าหรับให้บริการทดแทนการให้วัคซีน DTP-HB 
ซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้อยู่เดิม โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ในการนี้ กองโรคป้องกัน
ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค จึงจัดท า “แนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib  ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค” เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค 

โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และโรคติดเช้ือฮิบ มีสาเหตุและอาการของโรค ดังนี้  
1. โรคคอตีบ มีสาเหตุจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheriae ติดต่อโดย 

การหายใจเอาละอองอากาศที่มาจากการไอจาม ละอองเสมหะ น้ ามูก น้ าลายของผูป่้วยหรือผู้ที่เป็นพาหะเข้าสู่
ร่างกายทางระบบหายใจ อาจได้รับเชื้อจากการใช้ภาชนะร่วมกันได้ เชื้อก่อโรคบางสายพันธุ์จะสร้างสารพิษก่อ
โรค คือ Diphtheria toxin ซึ่งยับยั้งการสร้างโปรตีนและท าให้เซลล์ตายในที่สุด การจับตัวของสารพิษกับเซลล์
เป้าหมายเปน็การจับกันอยา่งถาวร ท าให้การให้ antitoxin ภายหลังที่สารพิษจับตัวกับเซลล์จึงไม่สามารถต้าน
ฤทธิ์ของสารพิษได้ โรคมีระยะฟักตัวประมาณ 2-6 วัน อาการของโรคคล้ายหวัดในระยะแรก เจ็บคอ เบื่ออาหาร 
และไอเสียงก้อง สามารถพบเยื่อสีขาวปนเทาที่บริเวณทอนซิลและลิ้นไก่  สารพิษที่สร้างขึ้นในปริมาณมาก
สามารถถูกดูดซึม เข้าสู่กระแสเลือด และกระจายไปก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบอื่น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ
หัวใจและระบบประสาท ในรายที่รุนแรงอาจท าให้เกิดการอุดตันของทางเดินหายใจส่วนบน หรือกล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบ ท าให้เสียชีวิตได้ 

2. โรคบาดทะยัก เป็นโรคที่เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย Clostridium tetani เชื้อมีอยู่ทั่วไป 
ในสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือเนื้อเยื่อที่มีภาวะแผลเน่าเป่ือย หรือเนื้อเยื่อมีการอักเสบเกิดภาวะ 
ไร้ออกซิเจน (anaerobic) ท าให้เชื้อเจริญเติบโตและสร้างสารพิษขึ้นมาซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท ส่วนโรค
บาดทะยักในเด็กแรกเกิดมักเกิดจากการตัดสายสะดือที่ไม่สะอาด และมารดาไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสารพิษของเชื้อ 
หลังจากได้รับเชื้อ เชื้อจะกระจายจากแผลไปยังปลายประสาทที่แผ่กระจายอยู่ในกล้ามเนื้อ ท าให้เกิด 
ความผิดปกติในการควบคุมการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคบาดทะยักจะไม่มีไข้ ระยะฟักตัวของ
เชื้อนาน 7-21 วัน อาการส าคัญคือ ขากรรไกรแข็ง มีปัญหาในการกลืน คอและหลังแข็ง เมื่ออาการเป็นทั้งตัว 
ผู้ป่วยจะมีใบหน้าแสยะยิ้ม กล้ามเนื้อหลังเกร็งแข็ง ท าให้หลังแอ่น แขนเกร็งงอเข้าหาตัว มือก า ขาเหยียดและ
เจ็บ การที่หลังแอ่นรุนแรงมากท าให้กระดูกสันหลังหักได้ อาจหายใจไม่ได้จากการที่กล้ามเนื้อของทางเดิน
หายใจเกร็ง ท าให้ระบบหายใจล้มเหลวได้ ระหว่างที่มีอาการเกร็ง ผู้ป่วยจะมีสติดีอยู่ตลอด อาการเกร็งจะเป็น
มากขึ้นถ้ามีสิ่งกระตุ้น เช่น เสียงดัง หรือการแตะต้องตัว เคลื่อนไหวผู้ป่วย อาการอื่น ได้แก่ อาการหงุดหงิด 
เหงื่อออกมาก กลืนล าบาก น้ าลายไหล กลัวน้ า ปัสสาวะไม่ออก ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลว 
ปอดอักเสบ หรือมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ท าให้ความดันเลือดเปลี่ยนแปลง ไข้สูง และ 
การเต้นของหัวใจผิดปกติ  

3. โรคไอกรน เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Bordetella pertussis ซึ่งก่อโรคในคน
เท่านั้น โรคไอกรนในเด็กโตและผู้ใหญ่ โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับละอองเสมหะที่ปนเปื้อนเชื้อจากการไอ
จามของผู้ป่วย ในเด็กโตและผู้ใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง และแยกได้ยากจากการติดเชื้ออื่น ๆ ที่ท าให้มีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ ส่วนในเด็กเล็กมักมีอาการไอไม่ชัดเจนเช่นกัน จึงมักไม่ได้รับการวินิจฉัยและ 
การรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งอาการไอจะรุนแรงจนหยุดหายใจหรือเขียวได้ เด็กโตและผู้ใหญ่มักเป็นแหล่งแพร่เชื้อไป
ยังเด็กเล็ก 

ในเด็กจะเริ่มมีอาการ มีน้ ามูก และไอ เหมือนอาการเริ่มแรกของโรคหวัดธรรมดา อาจมีไข้ต่ า ๆ  
ตาแดง น้ าตาไหล จะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่มีข้อสังเกตว่าไอนานเกิน 10 วัน เป็นแบบไอแห้ง ๆ  
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เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ไม่มีเสมหะ จะเริ่มมีลักษณะของไอกรน คือ มี อาการไอถี่ ๆ ติดกันเป็นชุด 5-10 ครั้ง 
ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวู้ป (whoop) ซึ่งเป็นเสียงการดูดลมเข้าอย่างแรง ในช่วงที่ไอ
ผู้ป่วยจะมีหน้าตาแดง น้ ามูก น้ าตาไหล ตาถลน ลิ้นจุกปาก เส้นเลือดที่คอโป่งพอง การไอเป็นกลไกที่จะขับ
เสมหะที่เหนียวข้นในทางเดินหายใจออกมา ผู้ป่วยจึงจะไอติดต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถขับเสมหะที่
เหนียวออกมาได้ บางครั้งเด็กอาจจะมีหน้าเขียว เพราะหายใจไม่ทันโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ อายุน้อยกว่า  
6 เดือน จะพบอาการหน้าเขียวได้บ่อย และบางครั้งมีการหยุดหายใจร่วมด้วย 

4. โรคไวรัสตับอักเสบบี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่ง
ของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางบาดแผลบนผิวหนัง การใช้ของใช้สวนตัวที่ปนเปื้อนกับเลือดหรือสารคัดหลั่งต่าง ๆ  
อาจท าให้เกิดโรคที่มีอาการรุนแรง ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหารทองเสีย คลื่นไสอาเจียน เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อย
ตามตัว หากร่างกายไมสามารถก าจัดเชื้อไดจะกลายเป็นพาหะของโรค ซึ่งนอกจากจะแพรเชื้อให้ผู้อื่นไดแล้ว 
ยังจะมีโอกาสเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับต่อไปไดในอนาคต 

5. โรคติดเชื้อฮิบ หรือฮีโมฟิลุส อินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี (Haemophilus influenzae type b: Hib) 
เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรครุนแรงในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ ากว่า 2 ป เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อ 
ในกระแสเลือด ปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ ข้ออักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และ 
ฝีในสมอง โดยโรคที่ส าคัญมีอาการ ดังนี ้

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการโดยทั่วไปไม่แตกต่างไปจากโรคเยื่อหุ้มสมองที่ เกิดจาก  
เชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ คือ มีอาการไข้ ซึม ชัก คอแข็ง แต่ผู้ป่วยอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ของเหลวคั่งในช่องใต้
เยื่อหุ้มสมอง (subdural effusion) หนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด สมองอักเสบ น้ าคั่งโพรงสมอง เป็นต้น ถึงแม้
ได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสมแล้ว ยังมีอัตราตายสูงประมาณ ร้อยละ 5-11 ภาวะแทรกซ้อนทางประสาท
หรือสมองที่พบได้บ้าง เช่น หูตึง เจริญเติบโตช้า พัฒนาการทางสมองช้าลง 

โรคปอดอักเสบ อาการโดยทั่วไปไม่สามารถแยกลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากแบคทีเรียอื่น และ
พบว่ากว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีเช้ือกระจายไปที่เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจ 

การติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย ซึม และเมื่อเพาะเชื้อ  
จากเลือด จะตรวจพบเช้ือฮีโมฟิลุส อินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี 

ส าหรับโรคอื่น ๆ ได้แก่ ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ ขออักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และฝีในสมอง 
สามารถพบได้แต่พบได้น้อย และแยกได้ยากจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืน 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และ อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ. วัคซีน  สมาคม
โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: นพชัยการพิมพ์, 2558. 

2. กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค ส านักโรคติดต่อทั่วไป . ต าราวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 2558  
 
 



3 
 

 

วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และโรคติดเชื้อฮิบ 

องค์ประกอบของวัคซีน ขนาดบรรจุ ขนาดและวธิีใช้ 

วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และโรคติดเชื้อฮิบ หรือ DTP-HB-Hib ที่ใช้ใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเช้ือไอกรนแบบทั้งตัว (whole cell หรือ wP) 
ซึ่งขณะนีไ้ด้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจ านวนทั้งสิ้น 5 ต ารับ 

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2562) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดวัคซีน DT(w)P-HB-Hib ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

ชื่อการค้า บริษัทผู้รับอนุญาต บริษัทผูผ้ลิต 

Shan5 บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จ ากัด 
Shanta Biotechnics  

Private Limited 
Pentabio บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด PT.BIO FARMA 

ComBE five บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จ ากัด Biological E. Limited 
Diphtheria, Tetanus, Pertussis 

(Whole cell), Hepatitis B (rDNA) 
and Haemophilus influenzae type 
b Conjugate Vaccine (Adsorbed) 

บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด Biological E. Limited 

Diphtheria, Tetanus, Pertussis, 
Hepatitis B and Haemophilus 
influenzae type b Conjugate 

Vaccine Adsorbed 

บริษัท มาสุ จ ากัด 
Serum Institute  
of India Pvt. Ltd. 

ข้อมูลจาก: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx 

องค์ประกอบหลักและชนิดของวัคซีน 
เป็นสารแขวนตะกอน ประกอบด้วย 1) ท็อกซอยด์ (สารพษิที่ถูกท าให้เสยีสภาพความเป็นพิษแล้ว) 

ของเชื้อคอตีบ (Corynebacterium diphtheriae) 2) ทอ็กซอยด์ของเช้ือบาดทะยัก (Clostridium tetani) 
3) เชื้อแบคทีเรียไอกรนทั้งเซลล ์(Bordetella pertussis) ที่ผ่านกระบวนการท าให้หมดฤทธิโ์ดยใช้ความร้อน 
4) ส่วนผิวของอนุภาคไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และ 5) โพลีแซคคาไรด์จากผิวเซลล์ของเชื้อฮิบที่เชื่อมกับ 
โปรตีนพาหะซึ่งเป็นท็อกซอยด์ของเชื้อบาดทะยัก เพื่อให้รา่งกายสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฮิบได้ดี 

 
 
 

https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx
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ขนาดบรรจ ุ
ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับวัคซีนของแต่ละบริษัท ซึ่งมีทั้งแบบ 1 5 และ 10 โด๊สต่อขวด ทั้งนี้  

การให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใช้วัคซีน 
ที่มีขนาดบรรจ ุ10 โด๊สต่อขวด (ปริมาตรต่อขวด 5 มลิลิลิตร) 

ขนาดและวิธีใช้ 
ขนาดของวัคซีนฉีดครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อต้นขาส่วนบนบริเวณส่วนหน้าด้านข้าง 

(anterolateral) ก่อนฉีดควรเขย่าขวดเพื่อให้วัคซีนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนน าไปใช้ ควรตรวจสอบวัคซีนด้วย 
ตาเปล่าว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ และ/หรือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของวัคซีนก่อน
น าไปใช้ หากพบความผิดปกติใด ๆ ห้ามน าวัคซีนขวดดังกล่าวมาให้บริการ และควรส่งกลับคืนเภสัชกรของ
โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่จัดส่งวัคซีนและบริษัทผู้จ าหน่าย/ผลิตต่อไป 

ในเอกสารก ากับยา (ภาคผนวก 1) ระบุว่า ตารางการให้วัคซีนชุดแรก (primary vaccination) 
ประกอบด้วยการให้วัคซีน 3 โด๊ส โดยแต่ละโด๊สห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และสามารถเริ่มให้วัคซีนได้เมื่อทารก 
มีอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห ์

กลุ่มเป้าหมายและตารางการให้วัคซีน 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศได้พิจารณาและก าหนดตารางการให้
วัคซีน DTwP-HB-Hib จ านวน 3 โด๊ส ในเด็กอายุ 2 4 และ 6 เดือนทุกคน โดยให้พร้อมกับวัคซีนโปลิโอชนิด
หยอด (bOPV) รวมทั้งวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จ านวน 1 โด๊ส ในเด็กอายุ 4 เดือน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ตารางการให้วัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

วัคซีน DTP-HB-Hib อายุกลุ่มเป้าหมาย วัคซีนในแผนงานฯ ที่ให้ในช่วงอายุเดียวกัน 
โด๊สที่ 1 2 เดือน  ให้พร้อมกับวัคซีน bOPV โด๊สที่ 1 
โด๊สที่ 2 4 เดือน ให้พร้อมกับวัคซีน bOPV โด๊สที่ 2 และ IPV 
โด๊สที่ 3 6 เดือน ให้พร้อมกับวัคซีน bOPV โด๊สที่ 3 

หมายเหตุ 
1. หากไม่สามารถเริ่มให้วัคซีนตามก าหนดได้ ให้เริ่มทันทีที่พบครั้งแรก 
2. หากเด็กเคยได้รับวัคซีนครั้งแรก และไม่มารับครั้งที่ 2 ตามก าหนดนัด ให้วัคซีนครั้งที่ 2 ต่อไปได้ทันที  

เมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่  
3. ในกรณีที่เด็กได้รับวัคซีนล่าช้า ให้พิจารณาให้วัคซีน DTP-HB-Hib ให้ครบตามเกณฑ์ เช่นเดียวกับการ

พิจารณาวัคซีน DTP-HB ทั้งนี้หากเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปให้ใช้วัคซีน dT และ HB ทดแทน โดยไม่
ต้องให้วัคซีน Hib เนื่องจากการให้วัคซีน Hib ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ได้ประโยชน์น้อย 

4. ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก าหนดให้มีเข็มกระตุ้นส าหรับป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน 
(DTP) ในเด็กก่อนวัยเรียนอีก 2 โด๊ส ที่อายุ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี ตามล าดับ โดยให้พร้อมกับวัคซีน bOPV 
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 ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 

- เด็กที่ทราบว่ามีภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ต่อส่วนประกอบในวัคซีน หรือมีอาการของ
ภาวะภูมิไวเกินหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน DTP-HB-Hib/ DTP-HB เข็มก่อน 

- เด็กที่เริ่มมีหรือสงสัยว่ามีอาการเกี่ยวกับระบบประสาท (neurological condition) 
- เด็กที่เคยมีภาวะสมองอักเสบ (encephalopathy) ที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเกิดภายใน 7 วัน

หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนเข็มก่อน หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทที่เป็นมากขึ้น กรณี
ดังกล่าว เด็กยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ตับอักเสบบี และฮิบได้  หลังจากได้รับ 
การประเมินจากแพทยแ์ล้ว 

- กรณีที่เด็กมีไข้รุนแรงอย่างเฉียบพลัน ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป 

อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รบัวัคซีน 

อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ที่พบได้บ่อย มีดังนี้  
- อาการเฉพาะที่ ได้แก่ เจ็บ แดงและบวม บริเวณที่ฉีด  
- อาการที่เกิดขึ้นกับระบบ (systemic reaction) ได้แก่ ไข้ อาเจียน ร้องไห้ ง่วงซึม เบื่ออาหาร 

และ หงุดหงิดง่าย 
อย่างไรก็ดี อาการดังกล่าวข้างต้นมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถหายได้เอง

ภายใน 7 วันหลังฉีดวัคซีน และไม่มีความ ผิดปกติอื่น ๆ ตามมา  

 

การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib 

การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ได้แก่ เด็กอายุ 2 4 และ 6 เดือน ในแต่ละรอบ
ของการให้บริการ จ าเป็นจะต้องมีการส ารวจและนัดหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มารับบริการ ซึ่งแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ในการส ารวจกลุ่มเป้าหมายได้แก่ การส ารวจบ้าน การเยี่ยมหลังคลอด ฐานข้อมูล 43 แฟ้มจากโปรแกรม
บันทึกข้อมูลสุขภาพที่บันทึกข้อมูลการนัดหมายมารับวัคซีน บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่
รับผิดชอบ ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเด็กแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ส่ง
มายังหน่วยบริการ เป็นต้น ในส่วนของระบบการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในและนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
นอกเหนือจากการนัดหมายในสมุดวัคซีนหรือบัตรนัดแล้ว ยังสามารถท าได้โดยการแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่าน
อุปกรณ์สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/หอกระจายข่าวในชุมชน การมอบรายชื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้แจ้งข่าวและช่วยนัด เป็นต้น 
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การคาดประมาณปริมาณการใชว้ัคซีนและการเบิกวัคซีน   

การประมาณการจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่ที่จะมารับบริการวัคซีน สามารถหาได้
จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการวัคซีนดังกล่าวข้างต้น (หัวข้อการเตรียม
กลุ่มเป้าหมาย) รวมทั้งการคาดประมาณผู้มารับวัคซีนรายใหม่ที่อาจมารับบริการ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
ผู้มารับบริการรายใหม่ที่หน่วยบริการ 3 เดือนย้อนหลัง และรวบรวมเป็นข้อมูลจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง
ให้บริการ แล้วเบิกวัคซีนเพ่ือมาให้บริการต่อไป 

หน่วยบริการ 
1. ในแต่ละรอบของการให้บริการ หน่วยบริการแต่ละแห่งคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีนในเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย ตามจ านวนเด็กที่ต้องได้รับวัคซีน ทั้งนี้ วัคซีน DTP-HB-Hib ที่ใช้ในแผนงานฯ ขณะนี้เป็นวัคซีน
ชนิด multiple dose (10 โด๊สต่อขวด) คิดอัตราสูญเสียวัคซีนร้อยละ 25 คิดเป็นตัวคูณการสูญเสียวัคซีน
เท่ากับ 1.33 โดยจ านวนวัคซีน DTP-HB-Hib ที่ต้องการใช้ในแต่ละรอบการให้วัคซีนมีสูตรค านวณ ดังนี ้ 

จ านวนวัคซีนที่ต้องการใช้ (โด๊ส)  =  จ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย  x  100 
                                                                       (100  -  อัตราสูญเสียวัคซีน) 
ดังนั้น  จ านวนวัคซีน DTP-HB-Hib ที่ต้องการใช้ในแต่ละรอบบริการ  =  จ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย  x  1.33 

 
2. เมื่อคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีน DTP-HB-Hib แล้ว ขอให้หน่วยบริการกรอกข้อมูลการเบิก

วัคซีน DTP-HB-Hib พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นลงในแบบฟอร์ม ว. 3/1 (ภาคผนวก 2) แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทาง e-mail หรือตามระบบปกติภายในเวลาที่ก าหนด ส าหรับหน่วยบริการของ
โรงพยาบาลให้ส่งแบบฟอร์ม ว. 3/1 ให้ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีนทาง e-mail หรือตาม
ระบบปกตภิายในเวลาที่ก าหนดเช่นกัน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ในแต่ละรอบการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตรวจสอบ 

ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 ที่ได้รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โดยพิจารณาความสอดคล้องของจ านวนการวัคซีนที่เบิกว่ามีความสัมพันธ์กับจ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะให้บริการจริง รวมทั้งจ านวนวัคซีนที่คงเหลือในหน่วยบริการด้วย  หากพบว่าไม่มีความสอดคล้องกัน 
ให้สอบถามหน่วยบริการเพื่อให้การเบิกวัคซีนถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง และภายหลังที่ได้ตรวจสอบ
แบบฟอร์ม ว.3/1 ของหน่วยบริการแต่ละแห่งแล้ว ให้รวบรวมแบบฟอร์ม ว.3/1 ของทุกหน่วยบริการส่งต่อไป
ยังฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีนทาง e-mail หรือตามระบบปกติ ภายในเวลาที่ก าหนด 

คลังวัคซีนในโรงพยาบาล 
1. ก าหนดการจัดส่งวัคซีน DTP-HB-Hib ครั้งแรก 

องค์การเภสัชกรรมจะเริ่มจัดส่งวัคซีน DTP-HB-Hib ให้แก่วัคซีนโรงพยาบาลในช่วงครึ่งหลังของ
เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ตามรอบการจัดส่งของแต่ละคลังวัคซีน องค์การเภสัชกรรมจะใช้ค่า ROP 
และ Max Limit ของวัคซีน DTP-HB-Hib เหมือนกับวัคซีน DTP-HB  
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ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรผู้รับผิดชอบจ่ายวัคซีน DTP-HB ให้แก่สถานบริการจนหมดก่อน แล้วจึง
จ่ายวัคซีน DTP-HB-Hib 

2. การเบิกวัคซีนและการรับวัคซีน  
2.1 การเบิกวัคซีน DTP-HB-Hib ในแต่ละเดือน ขอให้ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเบิกผ่าน 

เว็บไซต์ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi  โดยใช้ Username และ 
Password ของโครงการ EPI Routine พร้อมการเบิกวัคซีนชนิดอื่นที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ EPI Routine ในแต่ละเดือน โดยการคลิกปุ่มบันทึก Inventory และ
เลือก “เลขที่ผลิต (Lot no.)” ของวัคซีน DTP-HB-Hib ที่เหลืออยู่ในคลังของฝ่ายเภสัชกรรมแล้วใส่ข้อมูลสินค้า 
คงคลัง (On hand) หน่วยนับเป็น “ขวด” ทั้งนี ้การเบิกวัคซีน DTP-HB-Hib ในเดือนแรก ๆ นั้น องค์การเภสัช
กรรมจะให้เบิกเหมือนการเบิกวัคซีน DTP-HB ปกติ และเมื่อวัคซีน DTP-HB ในคลังขององค์การเภสัชกรรม 
หมดลง ระบบการเบิกจะเปลี่ยนชนิดวัคซีน DTP-HB เป็น DTP-HB-Hib ให้อัตโนมัติ หากโรงพยาบาลยังมี 
DTP-HB เหลือ แต่ระบบการเบิกเปลี่ยนเป็น DTP-HB-Hib แล้ว ขอให้เภสัชกรนับจ านวนสินค้าคงคลังของ 
DTP-HB รวมกับ DTP-HB-Hib เสมอ แล้วบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง (On hand) ในระบบ VMI จนกว่า DTP-HB 
ในคลังโรงพยาบาลจะหมดลง  

ในกรณีที่ต้องการขอปรับค่า ROP ของวัคซีน DTP-HB-Hib และวัคซีนอื่น ๆ ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลสามารถขอปรับออนไลน์ได้โดยเลือกเมนู FM3 EPI Routine ในระบบ 
VMI เมื่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อนุมัติแล้ว ระบบจะปรับเป็นค่า ROP ใหม่โดยอัตโนมัต ิ

นอกจากนี้ หากฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลประสงค์จะเบิกวัคซีน DTP-HB-Hib และ
วัคซีนอื่น ๆ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มระหว่างรอบ ขอให้ใช้แบบฟอร์ม “ใบเบิกกรณีต้องการ
วัคซีนเพิ่มระหว่างรอบ โครงการวัคซีน EPI Routine ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ตามปกติ  
(ใบเบิกดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ระบบ VMI) 

2.2 การจัดส่งวัคซีน DTP-HB-Hib ให้โรงพยาบาลในแต่ละเดือน องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณา
จ่ายวัคซีนให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยตรวจสอบข้อมูลการเบิกจากระบบ VMI ของวัคซีน routine แล้ว
จัดส่งวัคซีนให้โรงพยาบาล เมื่อโรงพยาบาลด าเนินการตรวจรับวัคซีนที่น าส่งเรียบร้อยแล้ว  ให้ลงนาม  
“ผู้รับวัคซีน” และ “วันที่และเวลา” ที่รับวัคซีนในใบน าส่งวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม และน าวัคซีนเก็บใน
ตู้เย็นช่อง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียสทันที  

3. การจ่ายวัคซีนให้กับหน่วยบริการในเครือข่าย 
ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีน จะพิจารณาจ่ายวัคซีนให้กับหน่วยบริการลูกข่าย

ในแต่ละเดือน โดยดูจากข้อมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 ซึ่งต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลการเบิกวัคซีนดังกล่าวของหน่วยบริการที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ได้รับโดยตรง  เช่นเดียวกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และควรสุ่มตรวจสอบข้อมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่เป็นลูกข่ายด้วย โดยให้พิจารณาความสอดคล้องของจ านวนการเบิกวัคซีนว่ามีความสัมพันธ์กับ
จ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่จะให้บริการจริง รวมทั้งจ านวนวัคซีนที่คงเหลือในหน่วยบริการด้วย  ทั้งนี้ หาก
พบว่าไม่มีความสอดคล้องกัน ให้สอบถามหน่วยบริการเพ่ือให้การเบิกวัคซีนถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง 

http://scm.gpo.or.th/vmi
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ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล ควรรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม ว. 3/1 ของแต่ละหน่วยบริการ 
เพื่อวิเคราะห์และสรุปปริมาณการใช้วัคซีน DTP-HB-Hib อัตราสูญเสียของวัคซีนในรายสถานบริการและในภาพรวม
ของอ าเภอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

การให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib  

1. ในวันที่ให้บริการ เตรียมวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน วัสดุอุปกรณ์และยาที่จ าเป็นในการกู้ชีพ 
และเอกสารส าหรับบันทึกการให้บริการ เช่น ทะเบียนการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ วัคซีนที่เตรียมไว้ต้องอยู่ใน
ระบบลูกโซ่ความเย็นที่ควบคุมอุณหภูมทิี่ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส  

2. ประเมินคัดกรองความพร้อมของเด็กผู้มารับบริการ และตรวจสอบว่าเด็กมีข้อห้าม ข้อควรระวัง 
ในการได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib หรือไม ่ 

3. ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองที่พาเด็กมารับบริการให้ทราบว่า เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคอะไรบ้าง และ
ให้ความรู้เบ้ืองต้นในการสังเกตและดูแลเด็กหลังจากได้รับวัคซีน 

4. ก่อนฉีดวัคซีน ให้สังเกตชนิดของวัคซีนที่ให้บริการ แล้ว เขย่าขวดก่อนใช้เพื่อให้วัคซีนเป็น 
เนื้อเดียวกัน และสังเกตด้วยตาเปล่าว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในวัคซีน 

5. ขณะฉีดวัคซีน ให้ท าความสะอาดผิวหนังด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ ใช้เข็มฉีดขนาด 23-26 G  
ยาว 5/8 - 11/4 นิ้ว และไซริงค์ขนาด 1 มิลลิลิตร หรือ 3 มิลลิลิตร ฉีดวัคซีน DTP-HB-Hib ขนาด  
0.5 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular) บริเวณต้นขาส่วนบน บริเวณส่วนหน้าด้านข้าง  

6. บันทึกเลขที่ผลิต (Lot no.) ของวัคซีน DTP-HB-Hib ในทะเบียนผู้รับบริการอนามัยเด็กและ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หากวันที่ให้บริการต้องใช้วัคซีน DTP-HB-Hib มากกว่า 1 ขวด ให้เขียนล าดับขวดไว้ที่
ข้างขวดวัคซีน โดยเรียงขวดที่จะหมดอายุก่อนเป็นขวดที่หนึ่ง เมื่อให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib แก่เด็กที่มารับ
บริการ ให้ระบุเลขขวดของวัคซีน DTP-HB-Hib ที่เด็กได้รับในทะเบียนผู้รับบริการให้ตรงกับชื่อและชนิดของ
วัคซีน เพื่อตรวจสอบและติดตามอาการของเด็กที่ได้รับวัคซีนร่วมขวดและร่วม Lot no. เดียวกับผู้ป่วยที่มี
อาการไม่พึงประสงค์ทีรุ่นแรงภายหลังได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib 

7. สังเกตอาการของเด็กที่มารับบริการอย่างน้อย 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน โดยให้ผู้ปกครองและเด็ก
นั่งรออยู่บริเวณที่จัดไว้ให้ หากมีอาการผิดปกติรุนแรงให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบน าส่งสถานพยาบาล 

8. ขวดวัคซีนที่เปิดแล้วต้องใช้ภายใน 8 ชั่วโมงหลังเปิดขวด โดยวัคซีนต้องอยู่ในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 
องศาเซลเซียส 

การบันทึกการให้บริการและการจัดท ารายงาน  

 การบันทึกการให้บริการ 
1. การบันทึกการให้บริการในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ 

เช่น JHCIS, HOSxP และ Hospital OS เป็นต้น หน่วยบริการจ าเป็นต้องทราบรหัสมาตรฐานวัคซีนและ
รหัสมาตรฐานการวินิจฉัย ICD–10-TM ที่สอดคล้องกับชนิดของวัคซีนที่ให้บริการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถบันทึกการให้วัคซีน DTP-HB-Hib ได้ถูกต้อง โดยชื่อและรหัสวัคซีน DTP-HB-Hib ที่ใช้ใน 
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การบันทึกและการส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ส าหรับบันทึกข้อมูลการให้บริการ มีข้อก าหนด  
ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ชื่อและรหัสวัคซีนส าหรับใช้บันทึกและส่งออกข้อมูลการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib  

ชื่อวัคซีน
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อวัคซีนภาษาไทย 
รหัส

วัคซีน 
รหัส

ส่งออก 
รหัส  

ICD-10-TM 
อายุที่ได้รับวคัซีน 

(เดือน) 

DTP-HB-Hib 1 ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 1 D21 D21 Z27.1, Z24.6, Z24.1 2 เดือน 
DTP-HB-Hib 2 ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 2 D22 D22 Z27.1, Z24.6, Z24.1 4 เดือน 
DTP-HB-Hib 3 ดีทีพีตับอักเสบบีฮิบ 3 D23 D23 Z27.1, Z24.6, Z24.1 6 เดือน 

ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนวัคซีน DTP-HB เป็น DTP-HB-Hib อาจมีเด็กในช่วงอายุที่
ได้รับวัคซีน ได้รับทั้งวัคซีน DTP-HB และ DTP-HB-Hib ซึ่งหลักการในการบันทึกรหัสวัคซีน ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การบันทึกรหัสวัคซีน กรณีที่เด็กได้รับวัคซีนทั้งสองชนิดในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนวัคซีน 

กรณีได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 
DTP-HB เข็มที่ 1 และ 2 
DTP-HB-Hib เข็มที่ 3 

DTP-HB 
รหัสวัคซีน 091 

DTP-HB 
รหัสวัคซีน 092 

DTP-HB-Hib 
รหัสวัคซีน D21 

DTP-HB เข็มที่ 1 
DTP-HB-Hib เข็มที่ 2 และ 3 

DTP-HB 
รหัสวัคซีน 091 

DTP-HB-Hib 
รหัสวัคซีน D21 

DTP-HB-Hib 
รหัสวัคซีน D22 

DTP-HB-Hib เข็มที่ 1 2 และ 3 
DTP-HB-Hib 

รหัสวัคซีน D21 
DTP-HB-Hib 

รหัสวัคซีน D22 
DTP-HB-Hib 

รหัสวัคซีน D23 

2. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนในเด็กแต่ละราย 
3. บันทึกวันนัดรับบริการวัคซีนในครั้งถัดไป แต่หากผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กมารับบริการในวันที่

ก าหนด ให้บันทึกเลื่อนนัดให้เดก็มารับวัคซีนในครั้งถัดไป 

การบันทึกการให้บริการในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
  ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ยังมิได้มีการปรับเพิ่มชื่อวัคซีน DTP-HB-Hib  

ในหน้า “บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน” ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกวันที่เด็กได้รับวัคซีนใน
ช่องของวัคซีน DTP-HB แต่ให้ระบุชื่อวัคซีน DTP-HB-Hib ก ากับลงไปในช่องวันที่ด้วย เพื่อจะได้ทราบวันที่
และจ านวนเข็มที่เด็กได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib  ทั้งนี้ ในอนาคตสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กดังกล่าวจะมี 
การปรับชื่อวัคซีนให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

การจัดท ารายงานผลปฏิบัตงิานและรายงานความครอบคลุมการได้รบัวัคซีน  
การจัดท ารายงานผลปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นหลักฐานการให้บริการวัคซีนในเด็ก

กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล ประเมินอัตราสูญเสียของวัคซีนในระดับหน่วยบริการ และใช้เป็นฐานในการประเมิน
อัตราอาการภายหลังได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ขณะที่การจัดท ารายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน  
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มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ในเด็กที่มีอายุครบ 1 ปีในพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 การตรวจสอบความครบถ้วนตามเกณฑ์ของการให้บริการ
วัคซีน DTP-HB-Hib ใน HDC dashboard ยังคงไม่สามารถคิดเป็นภาพรวมของประเทศได้ เนื่องจากบางคลัง
วัคซีนระดับอ าเภอหรือบางหน่วยบริการมีวัคซีน DTP-HB คงคลังอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เริ่มใช้วัคซีน  
DTP-HB-Hib ช้า ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจสอบความครบถ้วนตามเกณฑ์ของการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib 
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ทุกจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

1. การรายงานผลปฏิบัติงาน 
หลังจากบันทึกการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib รวมถึงวัคซีนอื่น ๆ ที่ให้บริการในแผนงาน 

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคลงในทะเบียนผู้มารับบริการ ซึ่งอาจเป็นทะเบียนผู้มารับบริการแบบจัดท าเองหรือจาก
ทะเบียนผู้มารับบริการในโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูล โดยในกรณีที่เป็นทะเบียนผู้มารับบริการในโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ จะต้องพิมพ์ทะเบียน
ผู้รับบริการออกจากโปรแกรม (ภาคผนวก 3) เพื่อส ารองเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานบริการในกรณีที่
คอมพิวเตอร์/โปรแกรมขัดข้องหรือเสียหาย 

2. การจัดท ารายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก  
ไอกรน และตับอักเสบบ ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563) 

ให้พิจารณาการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบีของ
เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่มีอายุครบ 1 ปี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน  
ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 เกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก  
ไอกรน และตับอักเสบบี ในเด็กที่อายุครบ 1 ปี ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประวัติการไดร้ับวัคซนีที่มีสว่นประกอบของ 
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี  

เมื่อเด็กอายคุรบ 1 ป ี

ความครบถ้วนการได้รับวคัซีนที่มีส่วนประกอบ
ของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี 

เมื่อเด็กอายคุรบ 1 ป ี
ได้รับวัคซีน DTP-HB หรือ DTP-HB-Hib หรือ  
DTP-HB-Hib-IPV จ านวน 1 เข็ม 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

ได้รับวัคซีน DTP-HB หรือ DTP-HB-Hib หรือ  

DTP-HB-Hib-IPV จ านวน 2 เข็ม 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ได้รับวัคซีน DTP-HB หรือ DTP-HB-Hib หรือ  

DTP-HB-Hib-IPV จ านวน 3 เข็ม 
ผ่านเกณฑ ์

ดังนั้น การค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนมีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
และตับอักเสบบี ครบถ้วนตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี คือ 
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จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปีในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีน DTP-HB/DTP-HB-Hib/ DTP-HB-Hib-IPV ครบตามเกณฑ์ x 100 
จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปีทัง้หมดในพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การจัดท ารายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป) 
ให้พิจารณาการได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ของเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบที่มีอายุครบ 1 ปี 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 เกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ในเด็กที่อายุครบ 1 ปี ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

ประวัติการไดร้ับวัคซนี DTP-HB-Hib  
เมื่อเด็กอายคุรบ 1 ป ี

ความครบถ้วนการได้รับวคัซีน DTP-HB-Hib 
เมื่อเด็กอายคุรบ 1 ป ี

ได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib หรือ DTP-HB-Hib-IPV 
จ านวน 1 เข็ม 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

ได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib หรือ DTP-HB-Hib-IPV 

จ านวน 2 เข็ม 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib หรือ DTP-HB-Hib-IPV 

จ านวน 3 เข็ม 
ผ่านเกณฑ ์

ดังนั้น การค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ครบถ้วนตามเกณฑ์ในเด็กอายุ
ครบ 1 ปี คือ 

 

จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปีในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib/ DTP-HB-Hib-IPV ครบตามเกณฑ์ x 100 
จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปีทั้งหมดในพื้นที่รบัผิดชอบ 

ทั้งนี้ ในโปรแกรม JHCIS และ HOSxP/HOSxP_PCU สามารถเรียกดูทะเบียนติดตาม 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (ภาคผนวกที่ 4) และสามารถพิมพ์ทะเบียนดังกล่าวออกมาได้ เจ้าหน้าที่ควร
พิมพ์ทะเบียนติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนออกมาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องโดยเปรียบเทียบ
กับทะเบียนผู้รับบริการ การพิมพ์ทะเบียนติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนออกมาเก็บไว้ที่สถานบริการ
ถือเป็นหลักฐานในกรณีที่คอมพิวเตอร์/โปรแกรมขัดข้องหรือเสียหาย  
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การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับวัคซีน (AEFIs surveillance) 

 วัคซีน DTP-HB-Hib เป็นวัคซีนที่ค่อนข้างปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน 
มักไม่รุนแรง (ดูจากหัวข้ออาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับวัคซีน) แต่ต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ 
ที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือมีผลต่อการยอมรับวัคซีนของผู้ปกครอง ดังนั้น นอกเหนือจากการเตรียมการ
เพื่อกู้ชีพเบื้องต้น ณ หน่วยบริการและการส่งต่อผู้รับวัคซีนกรณีเกิด anaphylaxis หรือมีอาการไม่พึงประสงค์
ที่รุนแรงภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว หน่วยบริการต้องด าเนินการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับ
วัคซีนตามระบบเฝ้าระวังของส านักระบาดวิทยา เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความผิดปกติที่เข้าได้กับนิยาม
ของส านักระบาดวิทยา ภายหลังจากได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งสุดท้ายภายใน 4 สัปดาห์ และเมื่อ
แพทย์วินิจฉัยแล้ว ให้ด าเนินการรายงานและสอบสวนผู้ป่วยอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ดังนี้  

ผู้ป่วยตามนิยามการรายงานผู้ป่วย AEFI* 
 

หน่วยบริการวัคซีน/หน่วยรับรักษาผู้ป่วย (OPD, IPD และ ER) แจ้งผู้รบัผิดชอบงานระบาดวิทยา 
ของฝ่ายเวชกรรมสังคม หรือเวชปฏิบัติ หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา 

ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

งานระบาดวิทยาแจ้ง 
1. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ร็ว (SRRT) เพือ่สอบสวนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากพบผู้ป่วย 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีสถานบริการสาธารณสุข 

(ในกรุงเทพมหานคร แจ้งส านกัอนามัย กรุงเทพมหานคร) 
 

ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ร็วสอบสวนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลการสอบสวนในแบบรายงาน AEFI1 และ AEFI2
ส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากพบผู้ป่วย  

(กรณีสถานบรกิารสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร น าส่งข้อมูลไปยังส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร) 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ส่งข้อมูลการสอบสวน (AEFI1 และ AEFI2) 
ให้ส านักระบาดวิทยา และส านักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
ส านักระบาดวิทยาวิเคราะห์แปลผล สรุปสาเหตุการเกิด AEFI ในผู้ป่วยทุกราย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคณะท างานประเมินรายงานผู้ป่วย AEFI 
รายงานผลสรุปสาเหตุกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

หมายเหตุ  * ผู้ป่วยตามนิยามการรายงานผู้ป่วย AEFI ได้แก่ 1) เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน 2) อาการทางระบบประสาท 
ทุกชนิด (Neurological syndrome) เช่น ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และอื่นๆ เป็นต้น 3) อาการแพ้รุนแรง เช่น  
Anaphylaxis และอื่นๆ เป็นต้น 4) อาการติดเชื้อในกระแสโลหิต 5) อาการไข้สูงและบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดมากกว่า 3 วัน  และ  
6) ภาวะหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  พบผู้ป่วย
เป็นกลุ่มภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Cluster) หรืออาการที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้  ผื่น เป็นต้น) 
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ข้อค าถามที่พบบ่อย Q&A 

ถาม:  โรคติดเชื้อฮิบคืออะไร? 
ตอบ: โรคติดเชื้อฮิบมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Haemophillus influenzae type b  

ซึ่งเป็นชนิดที่ท าให้เกิดการติดเชื้อที่ลุกลามเร็ว ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางน้ าลาย ละอองเสมหะ  
มักก่อให้เกิดอาการรุนแรงในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่พบบ่อย คือ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ส่วนโรคอื่น ๆ 
เช่น โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ และโรคหูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น ส าหรับเด็กไทยพบว่า 
เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี มีอุบัติการณ์การเกิดโรคต่ า  

ถาม:  ท าไมกระทรวงสาธารณสุขจึงน าวัคซีนฮิบ (Hib) มาให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค? 
ตอบ: โรคติดเชื้อฮิบ เป็นโรคติดเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงและอาจก่อให้เกิดการพิการตามมาได้มาก 

แม้ว่าอุบัติการณ์ของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบในเด็กไทยจะค่อนข้างต่ า แต่พบว่าเชื้อดังกล่าวยัง
สามารถก่อโรคอื่น ๆ ได้อีกหลายโรคดังกล่าวข้างต้น การให้วัคซีนรวม 5 โรค นับว่ามีความคุ้มค่าและ
ส่งผลให้เด็กได้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไดม้ากขึ้น โดยไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่ม 

ถาม:  กระทรวงสาธารณสุขมีวัคซีนฮิบชนิดเด่ียวให้บริการแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือไม่? 
ตอบ: แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีวัคซีนให้บริการรูปแบบวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี 

และฮิบ (DTP-HB-Hib) เท่านัน้  

ถาม:  ในกรณีที่เด็กเคยได้รับวัคซีน DTaP-HB-Hib-IPV หรือ DTaP-HB-Hib จากหน่วยบริการภาคเอกชนมาก่อน 
จะสามารถรับบริการวัคซีน DTwP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้หรือไม่? 

ตอบ:  ได้ ในกรณีที่เด็กได้รับวัคซีน DTaP-HB-Hib-IPV ในเข็มแรกตอนอายุ 2 เดือน แล้วช่วงอายุ 4 เดือน 
ได้เปลี่ยนมารับบริการที่หน่วยบริการที่เป็นภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นคู่สัญญาของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิเจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib และ IPV แก่เด็กคนดังกล่าวอย่างละ 1 เข็ม  

ถาม:  สามารถให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในเด็กที่เคยได้รับวัคซีน DTP-HB ได้หรือไม่? 
ตอบ: วัคซีน DTP-HB-Hib สามารถให้ต่อจาก DTP-HB ได้  

ถาม:  ในกรณีที่เด็กได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ไม่ครบ primary series (3 เข็ม) จะสามารถป้องกันโรคติดเชื้อฮิบ

ได้หร  อไม่? 
ตอบ: จากการวิเคราะห์โดยการใช้ meta-analysis ของ Thumburu และคณะ (2015) พบว่า ประสิทธิศักย์ 

(efficacy) ของวัคซีนฮิบ มีดังน้ี 
           ถ้าฉีด 3 เข็ม สามารถป้องกันหรือลดโอกาสการติดเชื้อได้ร้อยละ 82  
               ถ้าฉีด 2 เข็ม สามารถป้องกันหรือลดโอกาสการติดเชื้อได้ร้อยละ 79 
         ถ้าฉีด 1 เข็ม สามารถป้องกันหรือลดโอกาสการติดเชื้อได้ร้อยละ 65 
       (อ้างอิงจาก Thumburu KK, Singh M, Das RR, Jaiswal N, Agarwal A, Kumar A, Kaur H. Two or 
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three primary dose regime for Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine: 
meta-analysis of randomized controlled trials. Ther Adv Vaccines. 2015) 

ถาม: หลังจากได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib แล้ว เด็กจะมีไข้มากกว่าตอนได้รับวัคซีน DTP-HB หรือไม?่ 
ตอบ: อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib และ DTP-HB มีอัตราการเกิดใกล้เคียงกัน 

อาการไข้ภายหลังได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib ไม่แตกต่างจากวัคซีน DTP-HB 

ถาม: วัคซีนฮิบจ าเป็นส าหรับผู้ใหญ่หรือไม่ 
ตอบ : ส าหรับในผู้ ใหญ่ พบโรคติดเชื้อฮิบพบได้น้อย เนื่องจากผู้ ใหญ่เกือบทุกคนมักมีภูมิคุ้มกันต่อ 

เชื้อฮิบโดยธรรมชาติอยู่แล้ว  

ถาม: วัคซีน DTP-HB-Hib ห้ามใช้ในกรณีใดบ้าง? 
ตอบ: ห้ามใช้ในกรณีเด็กที่เคยได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib เข็มก่อน มีปัญหาแพ้รุนแรง หรือพบอาการ

encephalopathy  ในกรณีที่เด็กมีอาการชักหลังจากได้รับวัคซีน DTP-HB-Hib เข็มก่อน อาจสามารถ
ให้วัคซีนได้ แต่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และต้องมีการเฝ้าติดตาม รวมทั้งให้ยากันชัก ยาลดไข้ 
หรือใชว้ัคซีนที่มีส่วนประกอบเป็น aP แทน 

 

**************************************** 
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ภาคผนวก 1 เอกสารก ากับยาของวัคซีน DTP-HB-Hib ชื่อทางการค้า Shan5TM 

 



17 
 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 



22 
 

ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มใบเบิกวัคซีน (ว. 3/1) เวอรช์ันปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 3 ตัวอย่างทะเบียนผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
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ภาคผนวก 4 ตัวอย่างทะเบียนติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตที่รับผิดชอบ 

 


