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ประธาน
รองประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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1
Age groups (years)
Vaccines
19 – 26 years 27 – 64 years
> 65 years
Tetanus, diphtheria, pertussis vaccine
(TT or Td or Tdap)2
Varicella vaccine
Measles, mumps, rubella (MMR) vaccine
Human Papillomavirus (HPV) vaccine

Boost with 1 dose of TT or Td every 10 years
Substitute one-time of TT or Td with Tdap3
2 doses4 (consider serological test before vaccination)
1-2 doses5
3 doses (female)6
3 doses (male) 7
1 dose annually9
1 dose annually
2 doses (consider serological test before vaccination)
3 doses (consider serological test before vaccination)
1 dose
1 dose
(with re-vaccination)12
1 dose13 (age > 50 years)
For high risk persons14

Influenza vaccine8
Hepatitis A vaccine10
Hepatitis B vaccine11
23-valent pneumococcal
polysaccharide vaccine
13-valent pneumococcal conjugate vaccine
Meningococcal polysaccharide or
conjugate vaccine
Zoster vaccine
Recommended vaccine
Optional vaccine (considered in specific conditions:ตารางที่ 2)
Contraindication

1 dose (age > 60 years) 15
Not recommended

-3ตำรำงที่ 2. คำแนะนำกำรให้ วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุท่ มี ีโรคประจำตัว
หญิงตัง้ ครรภ์ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์
รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
Vaccines1

Tetanus,
diphtheria,
pertussis vaccine
(TT or Td or
Tdap)2

Varicella vaccine

Measles, mumps,
rubella
(MMR) vaccine
Human
Papillomavirus
(HPV) vaccine
Influenza
vaccine

Conditions
Pregnancy

Health-care
workers

1-2 doses of TT
or Td16

Boost with
1 dose of TT
or Td every
10 years
(substitute
one-time of
Tdap)3
2 doses
(consider
serological
test before
vaccination)
1 doses5

1 dose of Tdap
for
pregnancy/ postpartum period3
Contraindication

Contraindication

1 dose at
2nd or 3rd
trimester of
pregnancy

Heart disease,
COPD, chronic
kidney disease,
cirrhosis

Anatomic or
functional
asplenia

HIV infection
(CD4+ > 200 /uL)

Severe
immunosuppressive
state

Boost with 1 dose of TT or Td every 10 years

Substitute one-time of TT or Td with Tdap3

Contraindication
(except patient
who has CD4+
> 500 /uL)

Contraindication

Contraindication

Contraindication

1 dose annually9

Hepatitis A
vaccine
Hepatitis B
3 doses (consider serological test before vaccination) 11
vaccine
23-valent
1 dose12
1 dose
1 dose12
pneumococcal
with repolysaccharide
vaccination12
vaccine
13-valent
1 dose
1 dose
1 dose (age > 50 years) 13
pneumococcal
(age > 50
(age > 50
conjugate
years) 13
years) 13
vaccine
Meningococcal
polysaccharide or
conjugate vaccine
Zoster vaccine15
Contraindication
Contraindication
Contraindication
Recommended vaccine
Optional vaccine (considered in specific conditions)
Not recommended
Contraindication

-41. วัคซีนหลายชนิดสามารถให้ พร้ อมกันในวันเดียวได้ แต่ต้องฉีดในตาแหน่งที่ตา่ งกันและไม่นาวัคซีนมา
ผสมกัน โดยทัว่ ไปผู้ที่ป่วยเป็ นไข้ หวัดและมีไข้ ตา่ ๆสามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ผ้ ทู ี่มีไข้ สงู ควรเลือ่ นการฉีด
วัคซีนไปก่อนถ้ าไม่มคี วามรี บด่วนที่จาเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนทันที สาหรับวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์
(live-attenuated vaccine) ไม่ควรให้ แก่หญิงตังครรภ์
้
ผู้ที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องหรื อผู้ที่กาลังได้ รับ
ยากดภูมิค้ มุ กันอยู่และผู้ที่เพิ่งได้ รับเลือดหรื อผลิตภัณฑ์ของเลือดไม่เกิน 3 เดือน (ผู้ป่วยโรคมะเร็ งที่
ได้ รับการรักษาครบแล้ วและอยูใ่ นช่วงการติดตามการรักษาโดยไม่ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กันสามารถฉีด
วัคซีนได้ เหมือนคนปกติ) การให้ วคั ซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์สามารถให้ พร้ อมกันในวันเดียวได้ แต่ถ้าไม่
สามารถให้ พร้ อมกันได้ ควรเว้ นช่วงการให้ วคั ซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์หา่ งกันอย่างน้ อย 1 เดือน
2. อัตราการเกิดโรคบาดทะยักและโรคคอตีบในเด็กแรกเกิดพบว่าลดลงมาก แต่พบว่าโรคดังกล่าวยังพบ
ได้ ในผู้ใหญ่และผู้สงู อายุในประเทศไทยคล้ ายกับประเทศพัฒนาแล้ ว ประเทศไทยมีรายงานการระบาด
ของโรคคอตีบในต่างจังหวัดเป็ นครัง้ คราว
การศึกษาภาวะภูมิค้ มุ กันโรคบาดทะยักในผู้ใหญ่และ
ผู้สงู อายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพบว่าร้ อยละ 88-98 ของประชากรในกลุม่ อายุ
ต่างๆ มีระดับของภูมคิ ้ มุ กันโรคบาดทะยักเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรค พบว่าภูมิค้ มุ กันโรค
บาดทะยักมีแนวโน้ มลดลงในช่วงอายุ 15-30 ปี (ซึง่ อาจเนื่องจากไม่ได้ รับการฉีดเข็มกระตุ้นในช่วง
วัยรุ่น)แต่จากการศึกษากลับพบว่าภูมิค้ มุ กันโรคบาดทะยักมีระดับสูงขึ ้นในวัยผู้ใหญ่ซงึ่ อาจเนื่องจาก
การได้ รับการฉีดวัคซีน tetanus toxoids (TT)ในช่วงอายุผ้ ใู หญ่เช่น ภายหลังมีบาดแผลหรื อถูกสัตว์กดั
ดังนันการให้
้
วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยักและโรคคอตีบทุก 10 ปี ตังแต่
้ วยั รุ่นจะมีสว่ นช่วยในการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันเพื่อป้องกันโรคนี ้ในผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ การฉีดเข็มกระตุ้นในผู้ใหญ่มกั กาหนดให้ ฉีดทุก 10 ปี
และมีการสนับสนุนให้ มีการฉีดวัคซีน Td(tetanus diphtheria toxoid) แทนการใช้ TT ในเวชปฏิบตั ิ
ทัว่ ไป เช่น การนา Td มาใช้ แทน TT ในผู้ป่วยที่มีบาดแผลและการฉีดป้องกันบาดทะยักในหญิง
ตังครรภ์
้
และพบว่าการใช้ Td ฉีดแทน TT ไม่ได้ ทาให้ มีผลข้ างเคียงจากการรับวัคซีนเพิ่มขึ ้นและไม่มี
ผลกระทบต่อการสร้ างภูมคิ ้ มุ กันโรคบาดทะยัก
3. อัตราการเกิดโรคไอกรนพบสูงขึ ้นโดยเฉพาะในทังเด็
้ กโตและวัยรุ่นที่อาศัยอยูใ่ นประเทศที่มีอตั ราการให้
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนในวัยเด็กอย่างดีซงึ่ อาจเป็ นผลของการลดลงของภูมคิ ้ มุ กันทีเ่ กิดจากการฉีด
วัคซีนตังแต่
้ ในวัยเด็ก ดังนันการให้
้
วคั ซีนป้องกันโรคไอกรนในวัยรุ่นและผู้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ ร่างกายมี
ภูมิค้ มุ กันต่อโรคเพียงพอเพื่อลดอุบตั ิการณ์ของโรคไอกรนในผู้ใหญ่และส่งผลในการลดการแพร่เชื ้อ
จากผู้ใหญ่สเู่ ด็กเล็กซึง่ เด็กเล็กมีอตั ราป่ วยตายสูงเมื่อป่ วยเป็ นโรค ดังนันอาจพิ
้
จารณาให้ วคั ซีนรวม
diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (Tdap) เป็ นการให้ วคั ซีนเข็มกระตุ้นโรคไอกรนด้ วย
Tdap ในวัยรุ่น 1 ครัง้ แทนการฉีดวัคซีน Td หรื อ TT ในช่วงวัยรุ่น และหลายประเทศทังในยุ
้ โรปและ
สหรัฐอเมริ กาแนะนาให้ ฉีด Tdap ในผู้ใหญ่และผู้สงู อายุแทน Td 1 ครัง้ ในช่วงชีวิตด้ วย
เนื่องจากสาเหตุหลักของการติดเชื ้อไอกรนรุนแรงในทารกมาจากมารดาและสมาชิกในบ้ าน
ทีป่ ่ วยเป็ นโรคไอกรน ดังนันในกรณี
้
ที่มีทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี ในบ้ าน อาจพิจารณาฉีด Tdap ให้ ผ้ ใู หญ่
ทุกคนในบ้ าน โดยไม่ต้องสนใจว่าผู้ใหญ่ได้ ฉีด Td หรื อ TT ครัง้ สุดท้ ายเมื่อไหร่ และอาจแนะนาให้ ฉีด
Tdap
แก่หญิงตังครรภ์
้
หรื อหญิงหลังคลอดใหม่ๆก่อนกลับบ้ านเพราะจะต้ องดูแลใกล้ ชิดกับทารก
(cocoon immunization) ดังนันแพทย์
้
อาจพิจารณาให้ วคั ซีน Tdap 1 เข็ม ให้ แก่หญิงในระหว่าง
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้
เกิน 20 สัปดาห์แทน Td หรื อ TT หรื ออาจให้ ฉีด Tdap ภายหลังคลอดเพื่อป้องกันการติดเชื ้อ
ไอกรนในทารก
4. อีสกุ อีใสเป็ นโรคที่สามารถทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนรุนแรงได้ เช่น ปอดบวม จนถึงเสียชีวิตได้ ไม่เฉพาะ
แต่ในกลุม่ คนที่มีความเสีย่ งสูง เช่น ผู้ป่วยตังครรภ์
้
ผู้ที่มีภมู ิค้ มุ กันบกพร่อง เท่านัน้ แต่ยงั สามารถเกิด
ภาวะแทรกซ้ อนในผู้ใหญ่ที่สขุ ภาพปกติ การฉีดป้องกันวัคซีนป้องกันโรคแก่เด็กที่อายุมากกว่า 13 ปี
และผู้ใหญ่โดยให้ วคั ซีน 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ พบว่าทาให้ ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันต่อโรคอย่างไรก็ตาม
พบการติดเชื ้อภายหลังได้ รับวัคซีนประมาณร้ อยละ 1-4 ของผู้ที่ได้ รับวัคซีนต่อปี และอัตราการติดเชื ้อ
ไม่ได้ เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาหลังจากที่ได้ รับวัคซีน โดยผู้ป่วยทีเ่ คยได้ วคั ซีนจะมีอาการไม่รุนแรงและมี
ระยะเวลาที่ป่วยก็จะสันกว่
้ ากลุม่ ที่มีการติดเชื ้อตามธรรมชาติ
ควรพิจารณาให้ วคั ซีนแก่ผ้ ทู ี่ไม่มี
ภูมิค้ มุ กันโรคและมีโอกาสสัมผัสและกระจายเชื ้อมากเช่น บุคลากรทางการแพทย์ ครูหรื อผู้ที่เลี ้ยงเด็ก
จานวนมาก หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ที่ยงั ไม่ต้องการตังครรภ์
้
อาจพิจารณาให้ วคั ซีนในผู้ที่อยู่บ้านเดียวกัน
กับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ไม่ควรให้ วคั ซีนแก่ผ้ ปู ่ วยทีม่ ภี าวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องหรื อผู้ที่กาลัง
ได้ รับยากดภูมคิ ้ มุ กันอยู่ ผู้ใหญ่ที่ให้ ประวัตวิ า่ เคยเป็ นโรคมาก่อนพบว่ามักเคยเป็ นโรคจริงเนื่องจาก
ลักษณะของโรคอีสกุ อีใสชัดเจนและมักมีภมู ิต้านทานแล้ วจึงไม่มีความจาเป็ นต้ องตรวจหาภูมคิ ้ มุ กัน
หรื อได้ รับวัคซีน แต่ในกรณีที่ไม่ทราบหรื อไม่มีประวัติเคยเป็ นมาก่อนควรตรวจภูมิค้ มุ กันโรคอีสกุ อีใส
ก่อนให้ วคั ซีน
5. อุบตั ิการณ์ของโรคหัดมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเด็กเล็กภายหลังมีการใช้ วคั ซีนในเด็ก
อย่างแพร่ หลาย
สาหรับหัดเยอรมันและคางทูมอุบตั ิการณ์ของโรคมีแนวโน้ มลดลงในประเทศไทย
เช่นกัน แม้ วา่ ภูมิต้านทานทีเ่ กิดจากการฉีดวัคซีนหัดจะอยูน่ านแต่ปรากฏว่ามีรายงานผู้ใหญ่ทเี่ คยมี
ประวัติฉีดวัคซีนมาก่อนในวัยเด็กป่ วยเป็ นโรคหัด สาหรับวัยรุ่นหรื อผู้ใหญ่ที่ไม่มีภมู ิต้านทานต่อโรคหัด
ได้ แก่ ไม่เคยฉีดวัคซีน และไม่เคยเป็ นโรคหัดมาในอดีตหรื อตรวจไม่พบภูมิต้านทานต่อโรคหัด ควร
ได้ รับวัคซีนหัดโดยแนะนาให้ ฉีดวัคซีนหัด-คางทูม –หัดเยอรมัน (MMR) 1 เข็ม และกระตุ้นอีก1 เข็มห่าง
จากเข็มแรกอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ ในกรณีผ้ ทู ี่เรี ยนระดับอุดมศึกษาสัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยโรคหัด หรื อ
ในขณะนันก
้ าลังมีโรคหัดระบาด นักเรี ยนที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ บุคลากรทาง
การแพทย์และผู้ที่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคหัดมาเพียง 1 เข็มในวัยเด็กควรได้ รับการฉีดวัคซีนโดย
แนะนาให้ ฉีดวัคซีนหัด-คางทูม –หัดเยอรมัน (MMR) 1 เข็ม และอาจฉีดเข็มกระตุ้นอีก1 เข็มห่างจาก
เข็มแรกอย่างน้ อย 4 สัปดาห์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ ระดับภูมคิ ้ มุ กันที่สงู เพียงพอในการป้องกันโรค
โดยทัว่ ไปการตรวจภูมคิ ้ มุ กันหลังการฉีดวัคซีนครบไม่มีความจาเป็ น
6. วัคซีนป้องกันเอชพีวีทใี่ ช้ มี 2 ชนิด ได้ แก่ วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent) ได้ แก่ สายพันธุ์
6,11,16 และ18 ในแอดจูแวน คือ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate ป้องกันทัง้
มะเร็ งปากมดลูก (ที่เกิดจากเชื ้อ HPV 16,18) และหูดบริ เวณอวัยวะเพศ (ที่เกิดจากเชื ้อ HPV 6,11) ฉีด
เข้ ากล้ าม 1 เข็มเดือนที่ 0, 2, 6 และวัคซีนเอชพีวชี นิด 2 สายพันธุ์ (bivalent) คือสายพันธุ์ 16 และ
18 ในแอดจูแวนชนิดใหม่ คือ ASO4 (ประกอบด้ วย aluminium hydroxide และ 3-deacylated
monophosphoryl lipid A) ป้องกันมะเร็ งปากมดลูก ( ที่เกิดจากเชื ้อ HPV 16,18) ฉีดเข้ ากล้ าม1 เข็ม
เดือนที่ 0, 1, 6 วัคซีนป้องกันเอชพีวีทงั ้ 2 ชนิด มีข้อมูลการศึกษาติดตามภายหลังการฉีดวัคซีนจนถึง

-65-8.5 ปี พบว่าเมื่อฉีดให้ ผ้ ทู ี่ไม่เคยมีการติดเชื ้อ HPV มาก่อน วัคซีนทังสองชนิ
้
ดมีประสิทธิภาพสูงใน
การป้องกันการติดเชื ้อ HPV ที่เกิดจากสายพันธุ์ที่บรรจุในวัคซีน และป้องกันการคงอยู่ของเชื ้อ
(persistent infection)ภายหลังที่มีการติดเชื ้อได้ ประมาณร้ อยละ 90-96 นอกจากนี ้มีข้อมูลเบื ้องต้ น
พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื ้อ HPV ข้ ามสายพันธุ์(สายพันธุ์ 31, 33, 45, 52 และ 58) จากที่
บรรจุในวัคซีนได้ ระดับหนึง่ ด้ วย วัคซีนทัง้ 2 ชนิดแม้ วา่ ป้องกันการติดเชื ้อ HPV ได้ แต่ไม่สามารถขจัด
การติดเชื ้อทีม่ ีอยูแ่ ละเป็ น persistent infection หรื อรักษาโรคที่เกิดขึ ้นจากการติดเชื ้อแล้ วได้ ผล
การศึกษาระยะที่ 3 พบว่า วัคซีนสามารถป้องกันรอยโรคก่อนเป็ นมะเร็ งปากมดลูก (precancerous
lesions ได้ แก่ CIN2,CIN3 และ adenocarcinoma in situ) ซึง่ เกิดจากเชื ้อ HPV 16 และ/หรื อ 18 ได้
มากกว่าร้ อยละ 98 นอกจากนี ้วัคซีนทัง้ 2 ชนิดยังพบว่าสามารถป้องกันรอยโรคก่อนเป็ นมะเร็ งปาก
มดลูก ที่เกิดจากเชื ้อ HPV สายพันธุ์ 31,33,45,52 และ 58 ที่ไม่ได้ เป็ นส่วนประกอบของวัคซีนได้ ใน
ระดับหนึง่ ส่งผลให้ ครอบคลุมเชื ้อที่เป็ นสาเหตุของมะเร็ งปากมดลูกได้ มากยิ่งขึ ้น
แนะนาให้ วคั ซีน
ป้องกันเอชพีวีแก่เด็กวัยรุ่นหญิง ผู้หญิงอายุ 9-26 ปี กลยุทธการให้ วคั ซีนป้องกันไวรัสชนิดนี ้ควรมุง่ ไป
ที่เด็กก่อนวัยรุ่นหรื อวัยรุ่นตอนต้ นในช่วงอายุ 11-15 ปี เพราะพบว่าเป็ นอายุที่เหมาะสมและได้
ประโยชน์สงู สุดเนื่องจากเป็ นอายุก่อนเริ่ มมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกยังไม่ติดเชื ้อเอชพีวีและพบว่ามีระดับ
ภูมิค้ มุ กันสูงกว่า 2 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการฉีดในช่วงอายุ 16-26 ปี ไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีนเอชพีวีใน
หญิงตังครรภ์
้
ถ้ าตังครรภ์
้
ในช่วงที่ยงั ฉีดวัคซีนไม่ครบแนะนาให้ ฉีดเข็มทีเ่ หลือจนครบ 3 เข็มในช่วงหลัง
คลอด สตรี ที่ให้ นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนเอชพีวีได้ ปั จจุบนั ยังไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น การฉีด
วัคซีนเอชพีวีไม่พบว่ามีอาการไม่พงึ ประสงค์ที่รุนแรง อาการที่พบบ่อยภายหลังฉีดวัคซีนคือ ปวด บวม
แดงบริ เวณที่ฉีดยา
ถึงแม้ วา่ จะฉีดวัคซีนในช่วงวัยรุ่นแล้ วก็ควรให้ คาแนะนาเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัย (safe sex) ด้ วย เช่น การไม่มีเพศสัมพันธ์แบบสาส่อน การใช้ ถงุ ยางอนามัยเพื่อป้องกัน
การติดเชื ้อ ฯลฯ หลังฉีดวัคซีนแล้ วยังต้ องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกอย่างสมา่ เสมอ
เพราะ เชื ้อ HPV 16 และ HPV 18 เป็ นสาเหตุของมะเร็ งปากมดลูกประมาณร้ อยละ 70 เท่านัน้ การฉีด
วัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกได้ และไม่สามารถใช้ รักษาผู้ป่วยทีม่ ีผล
Pap smear ที่ผิดปกติได้
7. แนะนาฉีดวัคซีนเอชพีวชี นิด 4 สายพันธุ์(quadrivalent)แก่ผ้ ชู ายที่มีอายุ 19-26 ปี โดยเฉพาะกลุม่
ชายรักร่วมเพศเพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชพีวีบริ เวณทวารหนักและการเป็ นมะเร็ งของทวารหนัก (anal
cancer) เนื่องจากมีความเสีย่ งสูงมากต่อการติดเชื ้อเอชพีวีแล้ วเป็ นรอยโรคและมะเร็ งบริเวณอวัยวะ
เพศ และอาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีแก่สตรี ที่อายุมากกว่า 26 ปี โดยใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
วัคซีนเอช
พีวีชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent) และวัคซีนเอชพีวชี นิด 2 สายพันธุ์ (bivalent) เพราะพบว่ายังได้
ประโยชน์ (สตรี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ วหรื อเคยติดเชื ้อ HPV 16 หรื อ HPV 18 มาก่อนยังได้ ประโยชน์
จากการฉีดวัคซีนเอชพีวีในการป้องกันสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อน)แต่ยงั ไม่มีข้อมูลการศึกษา
ความคุ้มทุนของการฉีดวัคซีน
8. วัคซีน inactivated influenza vaccine ที่ใช้ ในประเทศไทยในปั จจุบนั ได้ แก่ split virion vaccine และ
subunit vaccine ซึง่ พบว่าผลของการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันโรคจากการฉีดวัคซีนไม่แตกต่างกัน การให้
วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ต้องเปลีย่ นแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้ หวัดใหญ่ทคี่ าดว่าจะ

-7ระบาดในปี นัน้ (seasonal influenza) ดังนันจึ
้ งต้ องฉีดวัคซีนทุกปี แม้ จะสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคย
ฉีดก่อนหน้ านี ้
การให้ วคั ซีน inactivate influenza vaccine แนะนาให้ ใช้ โดยการฉีดเข้ ากล้ าม
บริ เวณต้ นแขน ปั จจุบนั มีวคั ซีนชนิดฉีดเข้ าในหนัง (intradermal route) พบว่าการฉีดเข้ าในหนังให้
ภูมิค้ มุ กันที่ดใี นผู้สงู อายุแต่อาจพบว่าผลข้ างเคียงเฉพาะที่เช่น คัน แดง ตรงต่าแหน่งที่ฉีดมากกว่าการ
ฉีดวัคซีนเข้ ากล้ าม อุบตั ิการณ์ไข้ หวัดใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มมากในช่วงฤดูฝน ไวรัสไข้ หวัดใหญ่ที่
เพาะแยกได้ ในประเทศไทยคล้ ายกับสายพันธุ์ของซีกโลกใต้ มากกว่าทางซีกโลกเหนือ
แต่ถือได้ วา่
สามารถใช้ วคั ซีนทังของซี
้
กโลกเหนือและซีกโลกใต้ ฉีดป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ได้ ในประเทศไทย วัคซีน
ป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ไม่ควรให้ แก่ผ้ ทู ี่มีประวัติแพ้ ไข่รุนแรงหรื อผู้ที่มีประวัตเิ ป็ น
Guillain–Barré
syndrome มาก่อน สามารถให้ วคั ซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ ในเวลาเดียวกันเช่น
pneumococcal vaccine โดยฉีดวัคซีนคนละข้ างของต้ นแขน
9. กลุม่ ประชากรที่ควรหรื อมีข้อบ่งชี ้ในการได้ รับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีความเสีย่ งสูงที่อาจเกิด
โรคแทรกซ้ อน หรื อมีอาการไข้ หวัดใหญ่รุนแรง ได้ แก่ บุคคลที่อายุ 65 ปี ขึ ้นไป บุคคลที่เป็ นโรคปอดอุด
กันเรื
้ อ้ รัง (COPD) รวมทังโรคหอบหื
้
ด โรคระบบหัวใจ บุคคลที่ต้องเข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลบ่อยๆ จากโรคเรื อ้ รังต่อไปนี ้ ได้ แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด หรื อมีภมู ิค้ มุ กัน
บกพร่อง รวมทังผู
้ ้ ที่ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กัน หญิงตังครรภ์
้
ที่มีอายุครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 (เพราะ
มีอตั ราตายสูงเมื่อมีการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่)
กลุม่ ที่สามารถแพร่โรคไข้ หวัดใหญ่ไปสูก่ ลุม่ เสีย่ งสูง
(บุคลากรทางการแพทย์และห้ องปฏิบตั ิการ บุคคลที่พกั อยูใ่ นบ้ านเดียวกับประชากรที่มคี วามเสีย่ งสูง)
และควรพิจารณาให้ ในประชาชนทัว่ ๆไปที่ประสงค์จะป้องกันโรคนี ้ได้ แม้ จะไม่มีปัจจัยเสีย่ ง
วัคซีน
ไข้ หวัดใหญ่พบว่าช่วยป้องกัน ลดความรุนแรงของโรคและป้องกันโรคแทรกซ้ อนจากการติดเชื ้อไข้ หวัด
ใหญ่แต่ต้องฉีดวัคซีนทุกปี
10. การให้ วคั ซีนในการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ จะเน้ นไปที่วยั รุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้ น เพราะบุคคล
ดังกล่าวเมื่อได้ รับเชื ้อไวรัสตับอักเสบเอแล้ วมีโอกาสเกิดโรคและมีอาการรุนแรงเช่น ภาวะเหลือง ยังคง
พบการระบาดของโรคเกิดขึ ้นโดยที่สว่ นมากของผู้ป่วยที่ติดเชื ้อไม่ทราบแหล่งที่มาของโรค ในปั จจุบนั มี
แนวโน้ มการให้ วคั ซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอในผู้ใหญ่เพิม่ มากขึ ้น โดยเฉพาะบุคคลที่มปี ั จจัย
เสีย่ งเช่น ผู้ป่วยโรคตับเรื อ้ รัง ผู้ที่มีสมั พันธ์ระหว่างชายกับชาย ผู้ป่วยติดยาเสพติด และผู้ที่ทางานใน
ห้ องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบเอ นอกจากนันยั
้ งแนะนาทังนั
้ กเดินทางที่เดินทางไปประเทศที่มี
อุบตั ิการณ์ของโรคนี ้สูง และผู้ที่ประกอบอาหารเพราะมีโอกาสแพร่เชื ้อให้ ผ้ อู ื่นสูง วัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบเอ ควรฉีดที่กล้ ามเนื ้อต้ นแขน โดยฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน 6-12 เดือน นอกจากนี ้ยังมีวคั ซีนผสม
ระหว่างตับอักเสบเอและบีแต่ต้องให้ 3 ครัง้ (0,1และ 6 เดือน) ทางกล้ ามเนื ้อต้ นแขน โดยทัว่ ไปไม่มี
ความจาเป็ นต้ องตรวจเลือด anti HAV หลังการฉีดวัคซีนครบตามกาหนด
11. การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีมกั แนะนาในผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ สีย่ งต่อการติดโรคได้ ง่าย
ได้ แก่ ผู้ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคไตที่ทาการฟอกไต ผู้ป่วยที่ได้ รับเลือดบ่อย เช่น
hemophilia, thalassemia บุคคลในครอบครัวทีต่ รวจพบไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ หรื อทันตแพทย์ หรื อ
บุคคลที่ทางานสัมผัสกับเลือด บุคคลกลุม่ ดังกล่าวจะเสีย่ งต่อการติดโรคสูง การฉีดวัคซีนประกอบด้ วย
การฉีดวัคซีนเข้ ากล้ ามเนื ้อต้ นแขน 3 ครัง้ ที่ 0, 1 และ 6 เดือน ในเด็กโตและผู้ใหญ่ควรให้ ที่กล้ ามเนื ้อ
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จาเป็ น จะตรวจเลือดเมือ่ ผู้นนมี
ั ้ ความเสีย่ งสูงทีจ่ ะติดโรคเช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรื อต้ องการ
ทราบว่าเป็ นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน (non-responder) ในกรณีบคุ คลที่เกิดภายหลังปี พ.ศ.2535 มี
ความประสงค์จะฉีดวัคซีน โดยทีไ่ ม่แน่ใจ หรื อ ไม่ทราบประวัติการรับวัคซีนที่ชดั เจน ให้ ฉีดวัคซีน 1 เข็ม
แล้ วตรวจ antiHBs ภายหลังการฉีดวัคซีน 2-4 สัปดาห์ หากพบว่าระดับภูมคิ ้ มุ กันสูงกว่า 10 IU/ml
แสดงว่าร่างกายมีภมู คิ ้ มุ กันอยูแ่ ล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องฉีดวัคซีนอีก
12. ข้ อบ่งชี ้ของการใช้ 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine คือ บุคคลที่มีความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคหรื อเมื่อเกิดการติดเชื ้อนิวโมคอคคัสอาจมีภาวะแทรกซ้ อนรุนแรง ได้ แก่ บุคคลที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี (พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื ้อ invasive pneumococcal infections
โดยเฉพาะ pneumococcal bacteremia ได้ ในผู้สงู อายุแต่พบว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อ nonbacteremic pneumococcal pneumonia หรื อการติดเชื ้อ S. pneumoniae ที่เป็ น non-vaccine
serotypes ได้ ), บุคคลที่มีอายุมากกว่า 2 ปี - 65 ปี ที่มีภาวะไม่มีม้าม (asplenia), ผู้ที่มีโรคประจาตัว
เรื อ้ รัง ได้ แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจวาย cardiomyopathy, โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง (COPD), โรคตับแข็ง
ผู้ป่วยที่มีการรั่วของน ้าไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจา และพบว่าการตอบสนอง
ของการสร้ างภูมิค้ มุ กันอาจไม่ได้ ผลดีในกลุม่ ประชากรที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ส่วนการพิจารณาให้
ฉีดซ ้า 1 ครัง้ (re-vaccination) มีข้อบ่งชี ้คือ ฉีดวัคซีนซ ้าหลังจากเข็มแรก 5 ปี ในกรณีผ้ ปู ่ วยที่ไม่มีม้าม
หรื อฉีดวัคซีนซ ้าในอายุ 65 ปี กรณีผ้ ปู ่ วยที่เคยได้ รับวัคซีนเข็มแรกก่อนอายุ 65 ปี อย่างไรก็ตามไม่มี
ข้ อมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการป้องกันโรคและระยะเวลาในการป้องกันโรคจากการให้ วคั ซีน
ซ ้า พบว่าอาการข้ างเคียงของการให้ วคั ซีนที่พบได้ บอ่ ยเป็ นอาการข้ างเคียงเฉพาะทีต่ รงตาแหน่งที่ฉีด
วัคซีน(ร้ อยละ 30-50) เช่น อาการบวม แดง เจ็บในตาแหน่งที่ฉีดยา หรื อมีไข้ และพบว่าอาการ
ข้ างเคียงพบได้ บอ่ ยขึ ้นในการฉีดวัคซีนซ ้า
13. ข้ อบ่งชี ้ของการใช้ วคั ซีนชนิด 13-valent conjugate pneumococcal vaccine คือ บุคคลที่มคี วาม
เสีย่ งต่อการเกิดโรค pneumococcal pneumonia หรื อ invasive pneumococcal infections หรื อผู้ที่
อาจมีภาวะแทรกซ้ อนรุนแรงหากมีการติดเชื ้อนิวโมคอคคัส โดยพิจารณาฉีดแก่ผ้ ใู หญ่ทมี่ ีอายุตงแต่
ั ้ 50
ปี ขึ ้นไป และผู้สงู อายุ ปั จจุบนั แนะนาให้ ฉีดเข้ ากล้ าม 1 เข็มและยังไม่มีคาแนะนาให้ ฉีดเข็มกระตุ้น
14. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อ Neisseria meningitidis ส่วนใหญ่ได้ รับเชื ้อจากคนที่เป็ นพาหะซึง่ มีเชื ้อในจมูก
คอโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยูร่ วมกันหนาแน่น หรื อเมื่อเดินทางไปในพื ้นที่ที่มีโรคนี ้เป็ นโรคประจา
ถิ่นเช่น ในบริ เวณ meningitis belt (http://www.path.org/menafrivac/meningitis-belt.php)
โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์ของชาวมุสลิม อุบตั ิการณ์ของการติดเชื ้อ
Neisseria meningitidis ในประเทศไทยมีประปรายไม่มาก ที่มีรายงานระบาดเล็กๆมักจะพบใน
ชายแดนเขตติดต่อกับพม่า
รายงานในประเทศไทยพบว่าร้ อยละ 70 ของเชื ้อก่อโรคจะเป็ น
meningococcal serogroup B ซึง่ ไม่มีในวัคซีนป้องกันโรคทีใ่ ช้ ในปั จจุบนั วัคซีนป้องกันโรคไข้ กาฬ
หลังแอ่นที่ใช้ ในประเทศเป็ นวัคซีนแบบทีม่ ี 4 สายพันธุ์ คือ ซีโรกรุ๊ป A, C, Y และ W-135 มีวคั ซีน 2
ชนิด คือ วัคซีนชนิด meningococcal polysaccharide vaccine(MPSV4) ฉีดเข้ าใต้ ผวิ หนังหรื อเข้ า
กล้ าม 1 เข็มในคนอายุมากกว่า 2 ปี ระดับภูมิค้ มุ กันสูงขึ ้นจนสามารถป้องกันโรคได้ ตงแต่
ั ้ 10 วัน
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อีกชนิดเป็ นวัคซีนชนิด meningococcal
conjugate vaccine(MCV4) ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อต้ นแขน 1 เข็มซึง่ พบว่าภูมิค้ มุ กันดีกว่าและมี booster
effect ผู้ที่ควรได้ รับวัคฃีนป้องกันโรคไข้ กาฬหลังแอ่น ได้ แก่ ผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์และอุม
เราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต้ องได้ รับวัคซีนไข้ กาฬหลังแอ่นล่วงหน้ าก่อนเข้ าประเทศอย่างน้ อย 10
วัน และไม่เกิน 2 ปี โดยจะเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (yellow book) ผู้ที่จะเดินทางหรื อไปอยูอ่ าศัย
ในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารา (meningitis belt) ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
คาแนะนาให้ ฉีดวัคซีนในวัยรุ่นและนักศึกษา
(เนื่องจากมีอตั ราการติดเชื ้อสูงในนักศึกษามากกว่า
ประชากรทัว่ ไป) และบุคคลที่ไม่มีม้ามหรื อม้ ามทางานบกพร่อง (anatomic or functional asplenia)
การฉีดวัคซีนซ ้า (re-vaccination) สาหรับผู้ที่เคยฉีด meningococcal polysaccharide vaccine และ
อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งอาจฉีดซ ้าด้ วยวัคซีนชนิดเดิมเมื่อครบ 3-5 ปี หรื อใช้ meningococcal conjugate
vaccine ก็ได้ สาหรับผู้ที่ฉีด meningococcal conjugate vaccine มาก่อนอาจฉีดวัคซีนซ ้าเมือ่ ครบ
5 ปี
15. โรคงูสวัดพบอุบตั กิ ารณ์มากขึ ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี ภาวะแทรกซ้ อนทีพ่ บได้
บ่อยในได้ แก่ ภาวะ post-herpetic neuralgia (PHN) พบได้ ประมาณร้ อยละ 10 - 15 และพบ
อุบตั ิการณ์การเกิด PNH บ่อยขึ ้นและรุนแรงขึ ้นในผู้สงู อายุ ปั จจุบนั มีการใช้ วคั ซีนป้องกันโรคงูสวัด โดย
การฉีดเข้ าใต้ ผิวหนังจานวน 1 เข็ม และปั จจุบนั ยังไม่มีการฉีดเข็มกระตุ้น พบว่าวัคซีนสามารถลดความ
เสีย่ งในการเกิดโรคงูสวัดได้ ร้อยละ 51.3ในช่วง 3 ปี ภายหลังได้ รับวัคซีนและจะได้ ประโยชน์สงู สุดใน
ผู้รับการฉีดวัคซีนที่มีชว่ งอายุ 60 – 69 ปี และแม้ วา่ ผู้ที่รับวัคซีนจะมีงสู วัดเกิดขึ ้นก็พบว่าสามารถ
ป้องกันการเกิดภาวะ PHN ได้ ร้อยละ 66.5 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เป็ นงูสวัดแต่ไม่ได้ รับวัคซีน อย่างไร
ก็ตามประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีนจะค่อยๆลดลงเมือ่ ให้ วคั ซีนในผู้ที่อายุมากกว่า 69 ปี
สามารถให้ วคั ซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ ในเวลาเดียวกันโดยฉีด วัคซีนคนละข้ างของต้ น
แขน
16. หญิงตังครรภ์
้
หากไม่เคยได้ รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อน ให้ ฉีด 3 ครัง้ โดยมีระยะห่าง 0, 1 และ 6
เดือน (ไตรมาสที่ 2 และ 3) หาก เคยได้ รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาแล้ ว 1 ครัง้ ให้ ฉีดอีก 2 ครัง้ ห่าง
กัน 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 และ 3) หากเคยได้ รับมาแล้ ว 2 ครัง้ ให้ ฉีดอีก 1 ครัง้ ระหว่างตังครรภ์
้
แต่หาก
เคยได้ มาแล้ ว 3 ครัง้ และเกิน 10 ปี ให้ กระตุ้นอีก 1 เข็ม แต่หากมีประวัติได้ รับวัคซีนป้องกันภายใน 10
ปี ไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้น
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