วัคซีนสรางภูมิคุมกัน
ในอดีตมีโรคติดต่อหลายชนิ ดทีทําให้เด็กเจ็บป่ วยและตายเป็ นจํานวนมาก แต่ดว้ ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มนุษย์ได้คน้ พบวิธีป้องกันภัยจากโรคเหล่านี+ได้ วิธีหนึงทีได้ผลคือ การให้วคั ซี นเพือสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค
วัคซี นที นํามาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ วัคซี นป้ องกันวัณโรค คอตี บ ไอกรน บาดทะยัก โปลิ โอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน
ไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้สมองอักเสบ ซึ งช่วยลดอัตราการเจ็บป่ วย พิการและการตายจากโรคเหล่านี+ ได้ปี
ละมากๆ จนในปั จจุบนั โรคติ ดต่อบางชนิ ดกําลังถู กกําจัดให้หมดไปจากประเทศ ทั+งนี+ เด็กทุ กคนมีสิทธิ ทีจะได้รับวัคซี น
ดังกล่าว
วัคซี นมีท+ งั ชนิ ดฉี ดและกิน บางชนิ ดจําเป็ นต้องให้ซ+ าํ ๆ จึงจะช่วยป้ องกันโรคได้ผลดี พ่อแม่ทุกคนควรทราบข้อมูลเกียวกับ
การพาลูกไปรับการตรวจสุ ขภาพและรับวัคซี น เหตุผลการให้ ให้อะไร เมือไร กีครั+ง และทีไหน
สถานทีให้บริ การฉี ดวัคซี น ได้แก่ สถานี อนามัย และโรงพยาบาลทุกแห่ ง พ่อแม่จาํ เป็ นต้องพาเด็กไปรับการตรวจสุ ขภาพ
และรับวัคซี นตามกําหนดให้ครบถ้วน
อนึ ง ปั จจุบนั มีวคั ซี นใหม่ๆหลายชนิ ดทียังไม่อยูใ่ นตารางการให้วคั ซี นสําหรับเด็กในประเทศไทย แต่มีใช้กนั แพร่ หลายใน
ภาคเอกชนทีผูป้ กครองต้องจ่ายเงินเอง ซึ งในอนาคตคงจะมีการนําวัคซี นเหล่านี+เข้าไปในตารางวัคซี นสําหรับเด็กในประเทศ
ไทยเพิมขึ+น

ข้ อมูลสนับสนุน
การให้วคั ซีนเป็ นเรื องเร่ งด่วน เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนให้ครบตามกําหนด โดยเฉพาะในห้าปี แรก
การให้วคั ซี นเพือสร้างภูมิคุม้ กันโรคจะช่วยป้ องกันโรคร้ายได้หลายชนิ ด เด็กทีไม่ได้รับวัคซี น มีความเสี ยงทีจะป่ วย เกิ ด
ภาวะขาดอาหาร อาจเกิดความพิการอย่างถาวร และถึงตายได้
เด็กจําเป็ นต้องได้รับวัค ซี นบางชนิ ด ซํ+าๆกันเป็ นระยะ เพือกระตุน้ การสร้ างภูมิคุม้ กันโรคให้เ ด็กป้ องกันโรคได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และยาวนานมากขึ+น
การให้วคั ซีนแก่เด็กทีเจ็บป่ วยเล็กน้อย เด็กทีพิการ หรื อเด็กทีขาดอาหารนั+น มีความปลอดภัย
หญิ งทุ กคนควรได้รับวัคซี นป้ องกันโรคหัดเยอรมันก่ อนมีคู่ครอง หรื อก่ อนการตั+งครรภ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดื อน และหญิ ง
ตั+งครรภ์ทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบบาดทะยัก คนทีเคยได้รับวัคซีนมาก่อนอาจต้องการการฉี ดกระตุน้
โรคติดต่อสามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ วถ้าคนอยู่กนั อย่างแออัด เด็กทีอยู่ในที แออัดเช่น ศูนย์อพยพ หรื อบรรเทาภัย
พิบตั ิ ควรได้รับวัคซีนทันที โดยเฉพาะอย่างยิงวัคซีนป้ องกันหัด
สมุดสุขภาพของเด็ก ทีมีตารางบันทึกการฉี ดวัคซีน เป็ นเอกสารสําคัญทีจะต้องนํามาให้ตรวจสอบและบันทึกเพิมทุกครั+งทีมา
รับวัคซีน และควรเก็บรักษาไว้เพือเป็ นประวัติสุขภาพตลอดไป

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การให้วคั ซี นเป็ นเรื องเร่ งด่วน เด็กทุกคนควรได้รับวัคซี นให้ครบตามกําหนด โดยเฉพาะในห้าปี แรก
๑.๑ เนืองจากโรคบางชนิ ด ได้แก่ วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน โปลิโอ และหัด มักจะเกิดกับเด็กก่อนอายุครบ
๑ ปี เด็กจึงต้องได้รับวัคซี นป้ องกันโรคภายในระยะขวบปี แรก โดยใช้เข็มฉี ดยาและอุปกรณ์ใหม่ทีปลอดเชื+อ
๑.๒ วัคซี นบางชนิดจําเป็ นต้องให้ซ+ าํ จนครบชุด จึงจะมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุม้ กันโรค
๑.๓ ระยะเวลาทีเหมาะสมในการรับวัคซี น เพือสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคสําหรับเด็กในขวบปี แรกมีดงั นี+
รายการวัคซีนสํ าหรับทารกแรกเกิด - อายุ ๑ ปี
อายุแรกเกิด
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบบี ฉี ดวัคซี นป้ องกันวัณโรค
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบบี ซํ+า ถ้ามารดาเป็ น พาหะของโรคนี+
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั+งที ๑
กินวัคซี นป้ องกันโรคโปลิโอ ครั+งที ๑
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบบี ครั+งที ๒
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั+งที ๒
๔-๕ เดือน
กินวัคซี นป้ องกันโรคโปลิโอ ครั+งที ๒
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั+งที ๓
๖-๗ เดือน
กินวัคซี นป้ องกันโรคโปลิโอ ครั+งที ๓
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบบี ครั+งที ๓
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
๙-๑๒ เดือน
๑.๔ การฉี ดวัคซี นทุกครั+งต้องใช้กระบอกฉี ดและเข็มใหม่ทีปลอดเชื+ อเท่านั+น บิดามารดา ผูป้ กครอง ครู และผูด้ ูแลเด็ก
จะต้องดูให้ผฉู ้ ี ดวัคซี นเปลียนกระบอกฉี ดและเข็มใหม่ ส่ วนผูฉ้ ี ดวัคซี นจะต้องปฏิบตั ิตามขั+นตอนทีสะอาดปลอด
เชื+อ ใช้กระบอกฉี ดและเข็มสะอาดชนิดทีใช้ครั+งเดียวแล้วทิ+ง และทิ+งอุปกรณ์กบั ของเสี ยต่างๆอย่างปลอดภัยถูกวิธี
๑ เดือน
๒-๓ เดือน

๑.๕ หลังการฉี ดวัคซี น เด็กอาจจะร้ องกวน มีไข้หรื อมีผืนตามผิวหนัง ซึ งเป็ นเรื องปกติ หากมีอาการรุ นแรง มีไข้สูง
อุ ณ หภู มิร่า งกายสู ง กว่า ๓๘.๕ องศาเซลเซี ยส หรื อเป็ นนานเกิ น ๓ วัน ควรพาไปพบแพทย์หรื อเจ้า หน้า ที
สาธารณสุ ข และเด็กควรได้รับวัคซี นครั+งต่อๆ ไปตามกําหนด
๑.๖ ถ้าเด็กไม่เคยได้รับวัคซี น หรื อได้รับไม่ครบในขวบปี แรกด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องให้เด็กได้รับวัคซี นจนครบถ้วน
โดยเร็ วทีสุ ด ตามระยะเวลาห่างแต่ละครั+งตามชนิดวัคซี น

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การให้ วั ค ซี น เพื อสร้ างภู มิ ค้ ุ ม กั น โรคจะช่ วยป้ องกั น โรคร้ ายได้ ห ลายชนิ ด
มีความเสี ยงทีจะป่ วย เกิดภาวะขาดอาหาร อาจเกิดความพิการอย่ างถาวร และถึงตายได้

เด็ ก ที ไม่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น

๒.๑ เด็กทีไม่ได้รับวัคซี น มักจะป่ วยพิการและตายได้ง่ายกว่าเด็กทีได้รับวัคซี นอย่างครบถ้วน
๒.๒ การให้วคั ซี นสามารถป้ องกันเด็กจากโรคร้ ายอย่างน้อย ๗ โรค ดังนี+ วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก โปลิ โอ หัด และโรคไข้สมองอักเสบเจอี การได้รับวัคซี นเหล่ านี+ ยังมีส่วนช่ วยให้เด็กมีความ
ต้านทานต่อหวัดหรื อปอดอักเสบอีกด้วย
๒.๓ เด็กจะมีภูมิคุม้ กันโรคได้โดยการรับวัคซี น ซึ งมีท+ งั ชนิ ดฉี ดและกิน วัคซี นทีเด็กได้รับนี+ จะกระตุน้ ให้มีการ
สร้างภูมิตา้ นทานโรคขึ+นในร่ างกาย
๒.๔ การฉี ดวัคซี นทุกครั+งต้องใช้กระบอกฉี ดและเข็มใหม่ทีปลอดเชื+ อเท่านั+น บิดามารดา ผูป้ กครอง ครู และผูด้ ูแล
เด็ก จะต้องดูให้ผูฉ้ ี ดวัคซี นเปลี ยนกระบอกฉี ดและเข็มใหม่ ส่ วนผูฉ้ ี ดวัคซี นจะต้องปฏิ บตั ิตามขั+นตอนที
สะอาดปลอดเชื+อ ใช้กระบอกฉี ดและเข็มสะอาดชนิ ดทีใช้ครั+งเดียวแล้วทิ+ง และทิ+งอุปกรณ์กบั ของเสี ยต่างๆ
อย่างปลอดภัยถูกวิธี

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กจําเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนบางชนิดซํ7าๆกันเป็ นระยะ เพือกระตุ้นการสร้ างภูมิค้ ุมกันโรคให้ เด็กป้องกันโรคได้
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และยาวนานมากขึน7
๓.๑ วัคซี นบางชนิดจําเป็ นต้องให้ซ+ าํ เป็ นการกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันโรคเพิมต่อไปหลังขวบปี แรก ดังนี+
อายุ ๑๘ เดือน – ๒ ปี
• ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก กระตุน้ ครั+งที ๑
• กินวัคซี นป้ องกันโรคโปลิโอกระตุน้
• ฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้สมองอักเสบเจอี สองครั+ง ห่างกัน ๑ เดือน
อายุ ๒ ๑/๒ ปี - ๓ ปี
• ฉี ดวัคซี นไข้สมองอักเสบเจอี กระตุน้
อายุ ๔ - ๗ ปี
• ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หรื อวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก กระตุน้
ครั+งที ๒
• ฉี ดวัคซี นป้ องกันวัณโรค ในรายทีไม่มีแผลเป็ นวัคซี นวัณโรค
• ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน กระตุน้

อายุ ๑๑ – ๑๔ ปี
• ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (ต่อไปฉี ดกระตุน้ ทุก ๑๐ ปี )
๓.๒ ในกรณี ทีเด็กได้รับวัคซี นไม่ครบตามกําหนดพ่อแม่ ควรพาไปรับการตรวจสุ ขภาพ และรับวัคซี นทีขาดไป
โดยไม่ตอ้ งขึ+นต้นใหม่

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
การให้ วคั ซีนแก่ เด็กทีเจ็บป่ วยเล็กน้ อย เด็กทีพิการ หรือเด็กทีขาดอาหารนั7น มีความปลอดภัย
๔.๑

สาเหตุ ทีพ่อแม่ไม่ได้พาลู กไปรับวัคซี นตามกําหนดนัดคือ ในวันนั+นลูกไม่สบาย เช่ น มีไข้ ไอ หวัด หรื อ
ท้องเสี ย ทั+งๆ ทีตามความเป็ นจริ งการให้วคั ซี นแก่เด็กทีเจ็บป่ วยเล็กน้อยมีความปลอดภัย

๔.๒ ทั+งเด็กพิการและเด็กขาดอาหาร สามารถรับวัคซี นได้อย่างปลอดภัย สําหรับเด็กทีติดเชื+อ HIV ต้องปรึ กษา
แพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเพือพิจารณาให้วคั ซี นทีเหมาะสม
๔.๓

เด็กขาดอาหาร ติดเชื+อหัดได้ง่ายและมักจะมีอาการรุ นแรงถึงตายได้ เด็กขาดอาหารจึงควรได้รับวัคซี นป้ องกัน
โรคหัด โดยเฉพาะในรายทีมีภาวะขาดอาหารอย่างรุ นแรง

๔.๔

เด็กทีมีความเสี ยง เช่น เป็ นโรคหัวใจ โรคปอดเรื+ อรัง ควรได้รับวัคซี นป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ งให้ได้ต+ งั แต่
อายุ ๖ เดือน ขึ+นไป โดยรับ สองครั+งห่ างกัน ๑ เดือนขึ+นไปในปี แรก หลังจากนั+น ให้ซ+ าํ ปี ละครั+ง นอกจากนั+น
เด็กกลุ่มเสี ยงยังควรได้รับวัคซี นใหม่บางตัว ซึ งหลายชนิ ดยังไม่ได้จดั อยูใ่ นตารางการฉี ดวัคซี นสร้างเสริ มภูมิ
กันโรคโดยทัวไป ดังนั+น ผูป้ กครองควรได้รับข้อมูล และปรึ กษาแพทย์เพือการตัดสิ นใจ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

หญิงทุกคนควรได้ รับวัคซี นป้องกันโรคหัดเยอรมันก่ อนมีค่ ูครอง หรื อก่ อนการตั7งครรภ์ ไม่ น้อยกว่ า ๑ เดือน
และหญิงตั7งครรภ์ ทุกคนต้ องได้ รับวัคซี นป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก คนทีเคยได้ รับวัคซี นมาก่ อนอาจต้ องการการฉี ด
กระตุ้น
๕.๑

โรคหัดเยอรมันเกิดได้กบั ทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ถา้ เกิดในหญิงตั+งครรภ์จะมี
ผลให้ทารกในครรภ์พิการได้ หญิงตั+งครรภ์ทีมีภูมิคุม้ กันต่อหัดเยอรมันจะสามารถป้ องกันไม่ให้ทารกพิการ
จากโรคนี+ได้

๕.๒ การรับวัคซี นป้ องกันโรคหัดเยอรมันในขณะตั+งครรภ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกได้ ดังนั+น ผูห้ ญิงทุกคน
จึงควรได้รับวัคซี นป้ องกันโรคนี+ ก่อนมี คู่ครอง หรื อก่อนการตั+งครรภ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดื อน ในทางปฏิ บตั ิ
ประเทศไทยใช้วคั ซี นรวมในการป้ องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูมในเข็มเดี ยวกัน และฉี ดให้กบั ทั+ง
เด็กชาย และเด็กหญิงครั+งแรกช่วงอายุ ๙ - ๑๒ เดือน และกระตุน้ อายุ ๖ - ๗ ปี
๕.๓

๕.๔

ถ้ามีการคลอดทีไม่ถูกสุ ขลักษณะ และมารดาไม่ได้รับวัคซี นป้ องกันโรคบาดทะยักอย่างครบถ้วน อาจทําให้
มารดาและเด็กเป็ นโรคบาดทะยักจนถึงตายได้ จึงต้องพาหญิงตั+งครรภ์ไปฝากครรภ์และทําคลอดโดยแพทย์
หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีได้รับการฝึ กอบรม
การตัดสายสะดื อด้วยมี ด กรรไกร ไม้รวก หรื อเครื องมื อเครื องใช้ทีไม่สะอาดไม่ปลอดเชื+ อ และการบ้วน
นํ+าลาย นํ+าหมากบนสายสะดือเพราะเชือว่าจะทําให้สายสะดือแห้งและหลุดเร็ ว สิ งเหล่านี+ เป็ นการปฏิบตั ิทีไม่
ถูกต้องเพราะจะทําให้ติดเชื+อบาดทะยักและเชื+อโรคอืนๆได้ง่าย

๕.๕ หญิงทุกคนทีไม่เคยได้วคั ซี นป้ องกันบาดทะยักมาก่อนต้องได้รับวัคซี นป้ องกันโรคบาดทะยักทันทีทีทราบว่า
ตั+งครรภ์และ ฉี ดครั+งทีสองอีก ๑ - ๒ เดือน และฉี ดครั+งทีสามอีก ๖ เดือนต่อจากครั+งที ๒ ถ้าฉี ดไม่ทนั ให้ฉีด
หลังคลอด ส่ วน ผูห้ ญิงทีเคยได้รับวัคซี นนี+ครบ ๕ ครั+งโดยกระตุน้ ครั+งหลังสุ ดภายใน ๑๐ ปี จะมีภูมิคุม้ กัน
บาดทะยักตลอดชีวติ และทารกแรกเกิดของเธอจะได้รับการป้ องกันในระยะสองเดือน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

โรคติดต่ อสามารถแพร่ กระจายได้ อย่ างรวดเร็ วถ้ าคนอยู่กันอย่ างแออัด เด็กทีอยู่ในทีแออัดเช่ น ศู นย์ อพยพ หรื อ
บรรเทาภัยพิบัติ ควรได้ รับวัคซีนทันที โดยเฉพาะอย่ างยิงวัคซีนป้องกันหัด
๖.๑ ในภาวะฉุ กเฉิ นทีผูค้ นต้องอพยพจากทีอยูต่ ามปกติไปรวมกันในสถานทีแออัด มักจะมีการระบาดของโรคติดต่อ
ดังนั+น เด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี ทุกคน ทีอยูใ่ นกลุ่มเหล่านี+ ควรได้รับวัคซี นสร้างภูมิคุม้ กันโดยเร็ วทีสุ ด
๖.๒ การให้วคั ซี นในภาวะฉุ กเฉิ นต้องใช้เฉพาะเข็ม และอุปกรณ์ทีปลอดเชื+อชนิดใช้ครั+งเดียวทิ+ง เพือความปลอดภัย
๖.๓ โรคหัดจะมี ความรุ นแรงและติดต่อกันง่ ายมาก ในเด็กที ขาดอาหาร และ / หรื ออาศัยอยู่ในที แออัดและไม่ถูก
สุ ขลักษณะ
• กรณี ทีโรคหัดระบาดอย่างรวดเร็ วในศูนย์บรรเทาภัยพิบตั ิหรื อศูนย์อพยพ ต้องรี บแยกเด็กทีป่ วยออก
จากคนอืนๆ เพือควบคุมการแพร่ เชื+อ และเพือดูแลรักษาเด็กทีป่ วยอย่างเหมาะสมและควรให้ไวตามิน
เอ แก่เด็กทีเป็ นโรคหัดด้วย
• เมือพบโรคหัดระบาดในบริ เวณหนึ ง จะต้องรี บให้วคั ซี นหัดกับเด็กทุกคนในบริ เวณนั+นและแจ้งให้
เจ้าหน้าที สาธารณสุ ขทีรับผิดชอบบริ เวณใกล้เคียงทราบจะได้ป้องกันมิให้ระบาดแพร่ ออกไป
• เด็กทีเป็ นโรคหัดมักมีอาการอุจจาระร่ วงและปอดบวมร่ วมด้วย ดังนั+น การรี บให้วคั ซี นป้ องกันหัดตั+ง
แด่แรก จึงเท่ากับ ป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง และปอดบวมไปด้วย
๖.๔ หากเด็กไม่ได้รับวัคซี นตามกําหนด เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจะต้องให้จนครบตามมาตรฐานในประเทศนั+น หากบิดา

มารดาไม่แน่ใจ หรื อไม่มีบนั ทึกการรับวัคซี นทีเคยรับมาก่อน ควรปรึ กษาเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขพิจารณาให้วคั ซี น
ซํ+าให้ครบ
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

สมุดสุ ขภาพของเด็ก ทีมีตารางบันทึกการฉีดวัคซีน เป็ นเอกสารสํ าคัญทีจะต้ องนํามาให้ ตรวจสอบและบันทึก
เพิมทุกครั7งทีมารับวัคซีน และควรเก็บรักษาไว้ เพือเป็ นประวัติสุขภาพตลอดไป
๗.๑

เด็กทุ กคน มี สิทธิ ทีจะได้รับวัคซี นเป็ นระยะให้ครบตามทีกําหนดไว้ในตารางของกระทรวงสาธารณสุ ข
ดังนั+นการบันทึกการรับวัคซี นทุกครั+งและเก็บรักษาสมุดสุ ขภาพ จึงมีความสําคัญสําหรับการดูแลสุ ขภาพเด็ก
ต่อเนืองจนเป็ นผูใ้ หญ่
๗.๒ ตารางบันทึกการรับวัคซี น ช่วยให้บิดามารดาผูป้ กครอง ครู ฝ่ายอนามัย และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขตรวจสอบ
ได้วา่ เด็กได้รับวัคซี นครบตามกําหนด หรื อยังต้องรับเพิมเติมชนิดใดและเมือใดหรื อเมือเด็กอายุเท่าใด แพทย์
และเจ้าหน้าทีควรให้คาํ แนะนําเกียวกับการให้วคั ซี นในครั+งนั+นๆ และนัดครั+งต่อไป
๗.๓

เมือเด็กได้รับวัคซี นแล้ว เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ต้องลงบันทึกทั+งในเวชระเบียนของสถานพยาบาลและในสมุด
บันทึกสุ ขภาพของเด็ก โดยระบุรายละเอียดว่าเป็ นวัคซี นชนิ ดใด ครั+งทีเท่าใด ให้เมือวัน เดือน ปี ใด โดยผูใ้ ด
บิดามารดาผูป้ กครองเด็กจะได้รับทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐานสําคัญ ดังนั+น ผูพ้ าเด็กมารับการตรวจสุ ขภาพ
และ รับวัคซี น จึงควรนําสมุดบันทึกสุ ขภาพของเด็กมาด้วยทุกครั+ง

