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แบบสอบสวนอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI 2) 
 

1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย   
   1.1  ชื่อ – สกุล___________________________ 1.2  เพศ       1.  ชาย         2.  หญิง 
     1.3    อายุ__________ป __________เดือน___________วัน  
     1.4   ท่ีอยูขณะปวย บานเลขท่ี ______หมูท่ี______ชื่อบาน___________ถนน________________ 

ตําบล___________อําเภอ____________จังหวัด____________โทรศัพท______________ 
1.5 กรณีท่ีเปนนักเรียน โรงเรียน_______________________หมูท่ี_______ตําบล___________   

        อําเภอ______________จังหวัด_______________ เรียนอยูชั้น__________________ 
   1.6  ชื่อผูปกครอง_________________________อาชีพ___________________________ 
 

   2.1  วันเร่ิมปวย_______________เวลา___________ วันรับรักษา____________________ 
     2.2     ผูปวยใน                 ผูปวยนอก        สถานท่ีรักษา __________________________ 
        HN___________AN________________แพทยผูรักษา___________________________ 
     2.3  อธิบายอาการหลังไดรับวัคซีนคร้ังนี้ 
    _________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________   
    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
           การวินิจฉัยของแพทย   ______________________________________________  

  2.4 ประวัติการแพของผูปวย (เชน อาหาร ยา หรืออ่ืนๆ)         1.  มี         2.  ไมมี         3.  ไมทราบ 
  (ถามี) ระบุ ____________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
  

2.5 ประวัติการปวยในอดีตหรือการปวยกอนท่ีจะมารับวัคซีนคร้ังนี้ (เชน โรคประจําตัว  หรือ การติดเชื้อ หรือโรคทางระบบ

ประสาท เปนตน)         1.  มี         2.  ไมมี         3.  ไมทราบ 
  (ถามี) ระบุ ____________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 

 

2. ขอมูลการเจ็บปวย 
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  2.6 ประวัติการไดรับวัคซีนคร้ังนี้ 

    
  2.7 ประวัติการไดรับวัคซีนคร้ังกอนๆ  และอาการปวยหลังจากไดรับวัคซีนคร้ังกอนๆ   1.  มีอาการ     2.  ไมมีอาการ                 

(ถามี) ระบุอาการและเกิดหลังวัคซีนชนิดใด        
ช่ือวัคซีน ช่ือสถานบริการที่ให

วัคซีน 

อาการ 

   

   

   

   

   

     
  2.8 ประวัติการใชยา        1.  มี            2.  ไมมี               3.  ไมทราบ 
              (ถามี) ระบุรายละเอียดในตาราง 

            
     2.9 ผลการตรวจสิ่งสงตรวจของผูปวยทางหองปฏิบัติการ         1.   มี                2.  ไมมี 

            (ถามี) ระบุรายละเอียดในตาราง 

ช่ือวัคซีน ปริมาณ วิธีการให ตําแหนง ครั้งที่/

เข็มที่ 
ว/ด/ป  และ

เวลาที่ไดรับ

วัคซีน 

ผูผลิต/         

วันหมดอายุ/      

Lot  no. 
 

ช่ือสถานบริการ  

ที่ใหวัคซีน 

  
 
 

    
 

   

  
 
 

    
 

  

  
 
 

    
 

  

ช่ือยา ปริมาณ วิธีการให วันที่

เริ่มตนใช

วันที่

หยุดใช 

เหตุผลการใชยา อาการขางเคียง 

       
       
       
       

ส่ิงสงตรวจ วันที่สงตรวจ สถานที่ตรวจ ผลการตรวจ 
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   2.10 มีการสงวัคซีนตรวจทางหองปฏิบัติการหรือไม                1.  มี                2.  ไมมี 
          (ถามี) ระบุรายละเอียดในตาราง 

       
 2.11 สภาพของผูปวย 

            ตาย     วันท่ี_________________สาเหตุของการตาย_______________________ 
                 หาย  

            ยังรักษาอยู 

            พิการ (ระบุ)____________________________________________ 
                 กรณีเปนผูปวยใน   วันท่ีจําหนาย_________________ 

 
 

     3.1นิยามผูปวย __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________   
    _________________________________________________________________ 
    3.2 การดําเนินการสอบสวนภายในชุมชน               1.  มี                2.  ไมมี            
    (ถามี): 
    จํานวนผูปวยท่ีไดรับวัคซีนชนิดเดียวกันและในครั้งเดียวกันกับผูปวย______________________________ 
    จํานวนผูปวยในกลุมเด็กท่ีไดรับวัคซีนชนิดเดียวกันในอําเภอเดียวกันกับผูปวย_________________________ 
    จํานวนผูปวยในกลุมเด็กท่ีไมไดรับวัคซีนท่ีมีอาการปวยคลายผูปวยและอยูในอําเภอเดียวกันกับผูปวย_____________ 
    ระบุรายละเอียดของอาการปวยในเด็กอ่ืนๆ____________________________________________ 
    __________________________________________________________________   
    _______________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 

     4.1 มีการสอบสวนในสถานบริการสาธารณสุขหรือไม   1.  มี                2.  ไมมี               
         (ถามี): 
   ชนิดของกระบอกฉีดยาท่ีใช   1. นํากลับมาใช     2. ใชคร้ังเดียวท้ิง   3. กระบอกฉีดยาชนิด AD   4. อ่ืนๆ_____ 
     ถาใชคร้ังเดียวท้ิง ระบุการประเมินกระบวนการทําปราศจากเชื้อ    1. นาพอใจ      2. ไมนาพอใจ      3. ไมไดสังเกต 
    ถาไมนาพอใจ (ระบุเหตุผล)_______________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________ 
    
      ____________________________________________________________________________________________ 

วัคซีน/lot no. วันที่สงตรวจ สถานที่ตรวจ 
   
   
   

3. การสอบสวนภายในชุมชน 

4. การสอบสวนสถานบริการสาธารณสุข 
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     เทคนิคการฉีดวัคซีน    1. นาพอใจ                 2. ไมนาพอใจ                     3. ไมไดสังเกต 
    ถาไมนาพอใจ (ระบุเหตุผล)_______________________________________________________________________ 
       
      ____________________________________________________________________________________________ 
       
      ________________________________________________________________________________________ 
 
     ระบบลูกโซความเย็นจากตูเย็นไปยังสถานท่ีใหวัคซีน 
                                1. นาพอใจ                  2. ไมนาพอใจ                    3. ไมไดสังเกต 
    ถาไมนาพอใจ (ระบุเหตุผล)_______________________________________________________________________ 
       
     ____________________________________________________________________________________________ 
       
     ________________________________________________________________________________________ 
 

     4.2  มีการประเมินสุขภาพของเด็กกอนไดรับวัคซีน                1.  มี            2.  ไมมี               3.  ไมทราบ 

    4.3 มีการซักประวัติการแพของเด็กกอนท่ีไดรับวัคซีน              1.  มี            2.  ไมมี               3.  ไมทราบ 
    4.4  จํานวนเด็กท่ีไดรับวัคซีน  

 
  
      
    
 
 
 
  
 
 
    
 
  4.5 ในระยะเวลา 30 วันท่ีผานมา มีการรายงานผูปวย AEFI จากสถานบริการสาธารณสุขแหงนี้หรือจากอําเภอนี้หรือไม 

                        1.  มี                              2.  ไมมี               
    (ถามี) ระบุจํานวนผูปวย และรายละเอียดของอาการ 
   _________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________     

   __________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 
    4.6 บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
   _________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________     

   __________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________   

  
 
 

 
  

จํานวนเด็กที่ไดรับวัคซีนจากขวดเดียวกัน 
 

   

จํานวนเด็กที่ไดรับวัคซีน lot no. เดียวกันจาก
สถานบริการสาธารณสุขแหงน้ี 

   

จํานวนเด็กที่ไดรับวัคซีน lot no. เดียวกันจาก
สถานบริการสาธารณสุขแหงอื่นในอําเภอน้ี 

   

วัคซีน
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   5.1 ทีมสอบสวนสรุปสาเหตุของอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  (ถาคิดวามีมากกวา 1 สาเหตุ ใหเรียงลําดับ 

   สาเหตุท่ีนาจะเปนจากมากไปหานอย) 

    

     5.2 ความม่ันใจเก่ียวกับผลสรุปสาเหตุหลักของอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (สาเหตุอันดับแรก) 

 1.  ใชแนนอน (Very likely - Certain)          2.  นาจะใช   (Probable)           3.  อาจจะใช  (Possible) 

    5.3 เหตุผลของการสรุปสาเหตุคร้ังนี้ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________     

   ________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

 
 

      6.1 มีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาใหถูกตองหรือไม                   1.  มี                2.  ไมมี               
    (ถาม)ี ระบุ_____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

5. การประเมินความเปนสาเหตุ 

เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ

วัคซีน 

เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ

วัคซีน 
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมทราบ 

  การฉีดวัคซีนท่ีไมสะอาด  ปญหาดานคุณภาพของ 
    วัคซีน 

 เปนอาการเดียวกันกับ 
    กลุมท่ีไมไดรับวัคซีน 

  การเตรียมวัคซีนผิดวิธี  เปนปฏิกิริยาของวัคซีนท่ี 
    เกิดขึ้นได 

  เทคนิคการฉีดวัคซีน 
  การเก็บหรือการขนสงวัคซีน 

  อ่ืนๆ: 

 อ่ืนๆ: 

 อ่ืนๆ: 

 

6. การดําเนินงานเพ่ือควบคุมและปองกันปญหาการเกิด AEFI 
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      6.2 มีการเสนอแนะการดําเนินงานตอไปหรือไม                                    1.  มี                 2.  ไมมี               
   (ถามี) ระบุ_____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 
 

   ระดับของหนวยงานท่ีสอบสวน     1. ระดับประเทศ    2. ระดับจังหวัด    3. ระดับอําเภอ     4. สถานบริการสาธารณสุข 

   ชื่อผูสอบสวน_________________________หนวยงาน_____________________________ 

    ชื่อผูสอบสวน_________________________หนวยงาน_____________________________ 

    ชื่อผูสอบสวน_________________________หนวยงาน_____________________________ 

    วันท่ีสอบสวน_________________________วันท่ีสอบสวนสิ้นสุด________________________ 

รายละเอียดผูสอบสวน 


