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วัคซ�นป�องกันโรคไข�เหลือง

บทนํา

 โรคไขเหลืองเปนโรคที่พบไดในแถบประเทศ

แอฟริกาบริเวณ Sub Sahara และประเทศแถบอเมริกา

กลางและใต  โรคน�้มียุงเปนพาหะนําโรค ผูที่ติดเชื้อสวน

ใหญไมมีอาการหรือมีอาการนอยแตมีผูปวยบางรายที่

มีอาการมาก โดยอาจมีอาการตับอักเสบรุนแรง หรือมี

อาการทางระบบประสาททําใหผูปวยเสียชีวิตได ทุกปจะ

มีผูปวยโรคไขเหลืองประมาณ 2 แสนราย และเสียชีวิต

ประมาณ 3 หมื่นรายทั�วโลกรอยละ 90 ของผูปวยเปนชาว

แอฟริกา1 แมวาประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉ�ยงใตรวม

ทั้งประเทศไทยจะมียุงลายซึ�งเปนพาหะของโรคแตไมเคย

มีรายงานผูปวยโรคน�้ ประเทศไทยมีวัคซีนปองกันโรคไข

เหลืองเพื่อใชสําหรับผูที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่เปนแหลง

ระบาดของโรค     

 วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองที่ใชในปจจุบันเปน

วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ ใชมานานมากกวา 70 ป นับ

วาเปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัย แต

มีขอจํากัดการใชในเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ และผู

มีภูมิคุมกันบกพรอง ซึ�งอาจกอใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงจาก

วัคซีน จึงเปนขอหามและขอควรระวังในการใชวัคซีน ใน

ขณะน�้มีการพัฒนาและศึกษาวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง

ชนิดเชื้อตาย2 ซึ�งเปนตัวเลือกใหมในการปองกันโรค

ประวัติและความสําคัญของโรค

 โรคไขเหลืองเปนโรคที่รูจักกันตั้งแตในศตวรรต

ที่ 19 พบในแถบชายฝงของทวีปแอฟริกาดานตะวันตก 

ในสมัยนั้นทราบแตเพียงวาโรคน�้มักจะเกิดขึ้นในบริเวณ

ทาเรือและมีการระบาดเมื่อมีเรือเขาเทียบทา3 พบวาถาผู

ใดหายจากโรคน�้จะมีภูมิคุมกันและจะไมเปนโรคน�้อีกเลย 

จึงเชื่อวาโรคน�้เปนโรคติดเชื้อ แตยังไมทราบสาเหตุ และ

พาหะของโรค เชื้อไวรัสไขเหลืองแยกไดสําเร็จครั้งแรกใน

ป ค.ศ. 1927 จากผูปวยชาว Ghana และในชวง 3 ปตอมา 

นักวิทยาศาสตรสามารถเพาะเลี้ยงไวรัสไดสําเร็จโดยเซลล

เพาะเลี้ยงและยังสามารถประเมินภูมิคุมกันตอเชื้อในสัตว

ทดลองได ความกาวหนาน�้มีความสําคัญอยางมากในการ

พัฒนาวัคซีน และการศึกษาโรคไขเหลืองในชวงตอมา 

 จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในระยะตอมาพบ

วา โรคไขหลอืงมกีารระบาดในทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต

โดยไมพบในทวปีเอเชยี และพบวายงุสามารถถายทอดเชือ้

แบบ vertical transmission ไปสูยุงรุนตอไปได ทําใหเชื้อ

คงอยูในสิ�งแวดลอมไดนานแมจะไมมีผูปวย

 ในชวงป ค.ศ. 1960-1970 ไดมีการพัฒนาการ

ตรวจ hemagglutination–inhibition assay และ com-

plement fixation เพื่อการวินิจฉัยโรคและทําใหทราบวา

ภูมิคุมกันตอเชื้อไขเหลืองสามารถทําปฏิกิริยา (Cross re-

action) กบัเชือ้อืน่ๆ ในกลุม Arbovirus จงึมกีารเปลีย่นการ

จดักลุมไวรสัใหม โดยรวมเชือ้กลุมน�เ้ปนกลุมเดยีวกนั และ

ใหเชือ้ไวรสัไขเหลอืงเปนเชือ้ตนแบบ ตัง้ชือ่วา “Flavivirus” 

ตอมาการตรวจวินิจฉัยโรคทางน้ําเหลือง ไดถูกพัฒนา

จนถงึปจจบุนั ซึ�งนยิมใชการตรวจดวยเทคนคิ ELISA และ

ตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR4 

 ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1940 ไดมีการใชวัคซีนปองกัน

ไขเหลอืงในวงกวางทัง้ในแอฟรกิาและอเมรกิาใต ทาํใหโรค

 โรคไขเหลือง
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ไขเหลืองลดลงอยางมาก อยางไรก็ตามยังคงมีการระบาด

ของโรคเปนระยะ โดยในชวงป ค.ศ. 1950-1960 มีการ

ระบาดในแถบทวีปอเมริกากลางและในทวีปแอฟริกาซึ�ง

มีอัตราการใชวัคซีนลดลง และในปชวงป ค.ศ. 1980 มี

การระบาดใหญในประเทศไนจีเรีย ทําใหมีผูปวยจํานวน 

120,000 รายและมีผูเสียชีวิตจํานวน 24,000 ราย สาเหตุ

เน��องมาจากการแพรกระจายเชือ้จากวงจรการระบาดในสตัว

ปา (sylvatic cycle) และปญหาการเขาถึงวัคซีน  

 ตัง้แตป ค.ศ. 1988 องคการอนามยัโรค ไดแนะนาํ

การใหวคัซนีปองกนัโรคไขเหลอืงแกเดก็ในประเทศทีม่กีาร

ระบาดของโรค ทาํใหสามารถควบคมุการระบาดของโรคได

ดีในทวปีอเมรกิาใต แตยงัคงมปีญหาการระบาดของโรคใน

ทวีปแอฟริกาเน��องจากยังมีการเขาถึงวัคซีนต่ํา1,4

เชื้อกอโรค

 เชื้อไวรัสไขเหลืองเปนเชื้อในกลุม Flavivirus 

มีลักษณะเปนรูปทรงหลายเหลี่ยมขนาดเล็ก เสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 50 นาโนเมตร สวนประกอบภายนอก

เปน structural protein ประกอบดวย prM และ E protein 

หอหุม capsid protein ภายใน แกนกลางของไวรัสมี RNA 

สายเดี่ยวอยูเพียง 1 สาย ขนาดยาวประมาณ 11 กิโลเบส 

ทําหนาที่เปนตนแบบสังเคราะห structural และ non-

structural protein (NS1-5) เพื่อใชในการเพิ�มจํานวนของ

ไวรัส5 เชื้อน�้มีเพียง 1 ซีโรทัยพ ภูมิคุมกันจากวัคซีนสาย

พันธุใดก็ตาม ก็สามารถปองกันโรคได เชื้อไวรัสไขเหลือง

แพรกระจายโดยยงุลายและยงุปา แตมรีปูแบบการกระจาย

ของโรคแตกตางกัน ตามภูมิภาคของโลก โดยในประเทศ

แถบแอฟริกาจะมีการแพรกระจายของโรคในเมือง (urban 

yellow fever)  และมียุงลาย Aedes spp. เปนพาหะ โดย

ยุงจะเพาะพันธุตามแหลงน้ําขังบริเวณที่อยูอาศัย ซึ�งจะมี

การระบาดในวงกวางและมีผูติดเชื้อมาก รูปแบบที่สองคือ 

ไขเหลืองในปา (sylvatic yellow fever) การระบาดน�้ มัก

พบในผูที่ไปทาํงานในปา พบการระบาดน�้ในทวปีอเมรกิาใต 

โดยรงัของโรคอยูในสตัว primate ในปา คนเปน accidental 

host มยีงุปา (Hemagogus spp.) เปนพาหะ5 อยางไรกต็าม 

ประเทศแถบอเมรกิาใตกม็ยีงุลายในสิ�งแวดลอม จงึมคีวาม

เปนไปไดที่จะมีการกลับมาระบาดในรูปแบบไขเหลืองใน

เมืองซึ�งเคยพบในอดีต4,6,7

พยาธิกําเนิด

 เมื่อเชื้อไวรัสไขเหลืองเขาสูรางกาย  เชื้อจะแบง

ตัวที่บริเวณตอมน้ําเหลือง และแพรกระจายไปตามกระแส

เลอืดสูอวยัวะตางๆทั�วรางกายโดยเฉพาะทีต่บั พบวาพยาธิ

กําเนิดหลักของโรคเกิดจากความรุนแรงของเชื้อโตยตรง 

สวนนอยเกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของ

รางกาย เชื้อจะกระจายไปสูเซลลตับผานทาง Kupffer cell 

จากการตรวจเน�อ้เยือ่จะพบ eosinophilic degeneration ทัง้

ใน hepatocyte และ kupffer cell และพบ fatty change 

โดยเฉพาะในบริเวณ midzone ในระยะทายเซลลตับจะ

ตายในรูปแบบของ apotosis โดยมี  inflammatory cell 

(lymphocyte และ monocyte)  นอยมาก และพบการหลั�ง 

cytokines (TNF-α Interferon-γ และ TGF-β) จากเซลล

เหลานัน้ ผูปวยทีม่อีาการรนุแรงเชน ภาวะชอ็ก และอวยัวะ

ในรางกายลมเหลวเชือ่วาเกดิจากการตอบสนองตอ media-

tors ตางๆที่สรางขึ้นจากระบบภูมิคุมกันของรางกาย ใน

ชวงทายของโรคอาจพบภาวะสารน้ํารั�วจากหลอดเลือดซึ�ง

คาดวาเกดิจากมกีารสราง inflammatory mediators (IL-8, 

TNF-α และ Platelet activating factor (PAF)) มากขึ้น8

อาการทางคลินิกและภาวะแทรกซอน

 ผูติดเชื้อสวนใหญจะไมมีอาการของโรค โดย

ประมาณวา มีอัตราการเปนโรคหลังการติดเชื้อเพียง 1/7 

เทานั้น4 โรคน�้มีระยะฟกตัวประมาณ 3-6 วัน หลังจากนั้น 

ผูปวยจะเริ�มมีอาการ โดยสามารถแบงไดเปนสามระยะ 

 1.ระยะแสดงอาการ (period of infection) ผูปวยจะ

มอีาการไมจาํเพาะ  อาจมอีาการ ไข ออนเพลยี ปวดศรีษะ 

ปวดหลัง ปวดกลามเน�้อ คลื่นไสอาเจียน ตรวจรางกายจะ

พบ ไขสูงประมาณ 39 ๐ซ. ตัวแดง แตชีพจรเตนชา (faget 

‘s sign) ในระยะน�ผู้ปวยจะม ีviremia และสามารถแพรเชือ้

สูยุงได ผลการตรวจเลือดจะพบเม็ดเลือดขาวลดลง และ
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ระดับเอนไซมของตับสูงขึ้นชวงวันที่ 2-3 ของโรค1,5

 2.ระยะโรคสงบ (period of remission) ระยะน�้จะ

กินเวลา 1-2 วัน ผูปวยจะมีอาการดีขึ้น ไขลดลง เน��องจาก

รางกายเริ�มสรางภมูคิุมกนัมากาํจดัเชือ้ โดยผูปวยสวนใหญ

จะหายเปนปกติ มีเพียงประมาณรอยละ 15 ที่ผูปวยจะเขา

สูระยะที่สาม

 3.ระยะโรครุนแรง (period of intoxication) ผูปวย

จะกลับมีอาการแยลงอีกครั้ง ไขจะสูงขึ้นรวมกับอาการตัว

เหลืองตาเหลือง ปวดทอง คลื่นไสอาเจียน ไตวายและมี

เลอืดออกผดิปกต ิตรวจพบระบบตางๆของรางกายทาํงาน

ลมเหลว ระดบัเอนไซมของตบัสงูขึน้และมสีมัพนัธกบัความ

รุนแรงของโรค โดยรอยละ 20-50 ของผูปวยในระยะน�้จะ

เสยีชวีติภายใน 7-10 วนั พบวาผูปวยเดก็และผูปวยสงูอาย ุ

จะมีความเสี่ยงตอโรคชนิดรุนแรงมากกวาผูใหญ ถาผูปวย

รอดชวีติอาการตางๆของผูปวยจะเริ�มดขีึน้ในชวงสปัดาหที่

สองของโรค1,6,7

การวินิจฉัย

 ในระยะแรกของโรคอาจตรวจพบความผิดปกติ

ของระบบตางๆเล็กนอย เชน พบปริมาณเม็ดเลือดขาวลด

ลง เกรด็เลอืดต่าํลง และมคีวามผดิปกตขิองสารแขง็ตวัของ

เลือด ระดับเอนไซมของตับสูงขึ้น สวนใหญจะไมพบภาวะ

เหลือง ระยะแรกน�้จะสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสในกระแส

เลือดได โดยผูที่มีอาการรุนแรงมักพบเชื้อในกระแสเลือด

ไดนานมากกวา

 ในระยะโรครุนแรงจะตรวจพบการทํางานของ

ระบบตางๆผิดปกติ ระดับเอนไซมของตับสูงขึ้น รวมกับ

ภาวะเหลอืง การทาํงานของไตแยลง ระบบการแขง็ตวัของ

เลอืดผดิปกต ิและผูปวยจะเสยีชวีติในทีส่ดุ ผูทีร่อดชวีติบาง

รายอาจมคีวามผดิปกตขิองระดบัเอนไซมของตบันานถงึ 2 

เดือน

 การตรวจยืนยันการติดเชื้อทําไดโดยการตรวจ

ระดับภูมิคุมกันตอเชื้อทั้ง IgG และ IgM ซึ�งอาจตอง

ระมัดระวังในการแปลผลเน��องจากภูมิคุมกันจากการติด

เชื้อ flavivirus อื่น สามารถใหผลบวกไดเชนเดียวกัน จึง

ควรยืนยันดวยการตรวจ neutralization test นอกจากนั้น

การตรวจหาเชื้อโดยตรงดวยการเพาะเชื้อหรือการตรวจ 

RT-PCR สามารถยืนยันการติดเชื้อไดตั้งแตระยะแรกของ

โรค7

การรักษา

 ปจจบุนัยงัไมมยีาตานไวรสัไขเหลอืงจาํเพาะ การ

รักษาจึงมีเพียงการรักษาแบบประคับประคอง สําหรับการ

รักษาที่มีรายงานไดแก 

 - Passive antibody ที่สกัดจากเลือดสัตว หรือ

ผลิตจาก monoclonal antibody การรักษาดวยแอนติบอดี 

ยังไมสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนในการรักษาอยาง

ชดัเจน โดยคาดวาการใช passive antibody จะไดประโยชน

เมื่อใหในชวงแรกของโรค 

 - Immunomodulators มีการศึกษาสารในกลุม

น�้หลายชนิด แตถึงปจจุบัน สารที่น�าจะชวยในการรักษา

ผูปวยไดแก interferon α ซึ�งสามารถเพิ�มอัตราการรอด

ชีวิตในสัตวทดลองโดยยืนยันจากหลายการศึกษา อยางไร

กต็ามการศกึษาเหลานัน้มกัใหยากอนหรอืในระยะแรกของ

โรค ขณะน�ย้งัไมขอมลูยนืยนัประโยชนของการใชยาในระยะ

โรครุนแรง 

 - Ribavirin  เน��องจากยากลุมน�้เปนยาที่ใชในการ

รักษาโรคตับอักเสบจาก hepatitis C ซึ�งเปนเชื้อในกลุม 

Flaviviridae เหมือนกับไวรัสไขเหลือง จากการศึกษาใน

สัตวทดลองพบวา การใชยาในระยะแรกของโรคหรือกอน

การตดิเชือ้ จะชวยใหอตัราการเสยีชวีติลดลง ในขณะน�ย้งัมี

ขอบงชี้ในการรกัษาโรคไขเหลอืงทั�วไป และ Ribavirin อาจ

มีประโยชนนอยในผูปวยที่มีอาการทางสมอง เน��องจากยา

ไมสามารถผานเขาสูระบบประสาทสวนกลางได และยงัอาจ

สงเสริมใหมีผูปวยมีอาการสมองอักเสบเกิดขึ้นในภายหลัง 

(delay onset encephalitis) 

 ปจจุบันมีการศึกษา สารเคมีหรือยาที่มีผลยับยั้ง

การทํางานของ Nonstructural protein ของเชื้อกลุม fla-

vivirus ซึ�งคาดวาถาสาํเรจ็อาจสามารถใชรกัษาไดทัง้ผูปวย

ไขเหลือง และผูปวยที่ติดเชื้อกลุม flavivirus รวมถึงโรคไข
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 วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง

เลือดออกและโรคไขสมองอักเสบเจอีดวย8

ประวัติความเปนมาของวัคซีน และการพัฒนาวัคซีน

 วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองเริ�มพัฒนาตั้งแตชวง

ตนศตวรรษที ่19 ในชวงแรกมคีวามพยายามจะผลติวคัซนี

ชนดิเชือ้ตาย แตไมประสบความสาํเรจ็ จนถงึป ค.ศ. 1927 

ไดมกีารพฒันาวคัซนีปองกนัไขเหลอืง 2 ชนดิไดแก วคัซนี 

French neurotropic vaccine (FNV) และวัคซีนไขเหลือง

สายพันธุ 17D3,4

 วคัซนี FNV พฒันามาจากการเพาะเลีย้งเชือ้ไวรสั

ไขเหลืองที่แยกจากผูปวยใน Dakar โดยใชการ passage 

ไวรัสในเน�้อเยื่อสมองหนู พบวาเมื่อเลี้ยงไวรัสไปหลายๆ 

passage เชื้อไวรัสลดความรุนแรงดาน viscerotropic ลง 

แตกลับเพิ�มอาการขางเคียงทางสมอง (neurotropic) ใน

สัตวทดลอง ในชวงป ค.ศ. 1940 วัคซีนน�้ถูกใชในประเทศ

อาณานิคมของฝรั�งเศสในทวีปแอฟริกาอยางแพรหลาย 

(มากกวา 56 ลานคน ในชวงป ค.ศ. 1953) โดยพบวา

วัคซีนมีประสิทธิภาพดี แตเริ�มสังเกตเห็นปญหาไขสมอง

อกัเสบหลงัการใชวคัซนีในเดก็ตัง้แตชวงป ค.ศ. 1950 โดย

มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากวัคซีนน�้สูงกวาวัคซีนสายพันธุ 

17D อยางชัดเจน จนวัคซีนน�้ถูกเลิกผลิตในป ค.ศ. 19824

  วคัซนีปองกนัไขเหลอืงสายพนัธุ 17 D (YFV 17D) 

ซึ�งเปนวัคซีนที่ใชในปจจุบัน พัฒนาจากไวรัสที่แยกไดจาก

ผูปวยชาว Ghana แลวนํามาเพาะเลี้ยงในไขไกฟก ซึ�งตัด

เอาเน�้อเยื่อระบบประสาทออกไปจํานวน 100 passage 

จนพบวาเชื้อที่ไดออนแรง ในชวงป ค.ศ. 1940 วัคซีนถูก

ผลิตในประเทศบราซิลและถูกใชอยางแพรหลายในทวีป

อเมรกิาใต โดยชวงแรกของการผลติ (ป ค.ศ. 1937-1941) 

ยังไมมีการกําหนดจํานวนครั้งของ passage ทําใหเชื้อ

ไวรสัทีผ่ลติไดมกีารเปลีย่นแปลงและกอใหเกดิผลขางเคยีง

ทางสมอง และพบวาการใชน้ําเกลือ อาจทําใหเชื้อไวรัส

ไมคงตัว ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตโดยเติม 

human serum และเปนที่มาของการจํากัดการ passage 

ไวรัส ในขั้นตอนการผลิตวัคซีน โดยกําหนดใหผลิตวัคซีน

ไดจาก secondary seed เทานั้น ในป ค.ศ. 1957 องคการ

อนามัยโรคไดกําหนดขั้นตอนการผลิตวัคซีนและการตรวจ

สอบไวรัสตั้งตน (seed virus) ที่ใชทําวัคซีน โดยทดสอบ

ทั้งดาน neurovirulence และ viscerotropism กอนเริ�ม

การผลิตวัคซีน ในชวงสงครามโรคครั้งที่สอง มีการผลิต

วัคซีนน�้จํานวนมาก โดยพบวาผูรับวัคซีนบางรายมีอาการ

ตบัอกัเสบ ภายหลงัพบวา human serum ทีเ่ตมิในวคัซนีมี

การปนเปอนเชือ้ตบัอกัเสบจากผูบรจิาคเลอืด จงึมกีารหยดุ

ใช human serum ในขั้นตอนการผลิตวัคซีนและพยายาม

ลดการใชวัคซีนโดยฉ�ดเฉพาะผูที่ตองไปในบริเวณที่เสี่ยง

ตอโรค นอกจากนั้นในป ค.ศ. 1962 ยังพบปญหาการปน

เปอนไวรัส avian leukosis virus ซึ�งเปน oncogenic virus 

ระหวางการเพาะเลี้ยงเชื้อ ภายหลังไดมีการกําจัดไวรัสน�้

ออกไป3 

 ตั้งแตป ค.ศ. 1982 วัคซีนไขเหลือง 17 D (2 

sub-strains ไดแก YF 17DD และ YF 17D-204)1 เชื่อ

วาเปนวาวัคซีนที่ปราศจากสิ�งเจือปน และมีขั้นตอนการ

ผลิตที่ปรับปรุงใหทันสมัย สามารถเก็บไวไดนานขึ้น และ

ตัง้แตป ค.ศ. 1985 มกีารตรวจหาลาํดบัเบสของพนัธกุรรม

ไวรสัเพือ่ใชเปนตวัควบคมุการผลติ ปจจบุนัมกีารนาํวคัซนี

น�้มาพัฒนาตอ โดยนํามาเปนไวรัสตนแบบ (Backbone 

virus) ในการสรางวัคซีนกลุม flavivirus หลายชนิด 

เน��องจากวัคซีนน�้มีขอมูลทางการแพทยมายาวนาน และ

มีประสบการณในการใชอยางมาก โดยคาดวาวัคซีนที่จะ

ประสบความสาํเรจ็ไดแก วคัซนีปองกนัโรคไขสมองอกัเสบ

และไขเลือดออก3

 วัคซีน YF 17DD ผลิตในประเทศบราซิล และใช

ในประเทศแถบอเมริกาใต สวนวัคซีน YF 17D-204 ผลิต

นอกประเทศบราซลิและจาํหน�ายในประเทศทีเ่หลอืทัง้หมด

ทั�วโลก รวมทั้งในประเทศไทย7

รายละเอียดและสวนประกอบ

 ในประเทศไทยมีเพียงวัคซีน YF 17D-204 

“Stamaril” ที่ผลิตโดยบริษัท ซาโนฟ ปาสเตอร เพื่อใช
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จําหน�ายสําหรับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่เปน

แหลงระบาดของโรค

 วัคซีน Stamaril มีสวนประกอบหลักคือไวรัส YF 

17D-204 จํานวนไมนอยกวา 1,000 LD50 สวนประกอบ

อื่นๆไดแก lactose, sorbitol, L-histidine hydrochloride, 

L-alanine, sodium chloride, potassium chloride, diso-

dium phosphate, monopotassium phosphate, calcium 

chloride, magnesium sulphate 

 บรรจุในขวดเปนผงแหงพรอมสารทําละลาย 

(Sodium chloride solution) สําหรับฉ�ดบรรจุใน prefilled 

syringe

วิธีเก็บ

 ควรเก็บวัคซีนในอุณหภูมิ 2-8 ๐ซ. หามแชแข็ง 

ไมควรถูกแสง

ขนาดและวิธีใช

 วัคซีนมีลักษณะเปนผงอัดสีขาว ตองผสมกับตัว

ทําละลาย จะไดปริมาตร 0.5 มล. ไมควรผสมทิ้งไวนาน

เกิน 1 ชั�วโมง บริหารโดยการฉ�ดเขาใตผิวหนังและแนะนํา

ใหฉ�ดกระตุนทุก 10 ป

ประสิทธิภาพ

 ผูรับวัคซีนรอยละ 86-90 จะมีภูมิคุมกันโรคได

ภายในเวลา 10 วันหลังไดรับวัคซีนเพียง 1 โดส และเพิ�ม

เปนรอยละ 99-100 ภายใน 30 วัน ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจะ

สามารถปองกันโรคไดนานประมาณ 10 ป6,9,10 โดยวัคซีน

ทั้งสองสายพันธุที่ใชในปจจุบันกอใหเกิดภูมิคุมกันไมแตก

ตางกัน9 อยางไรก็ตามมีการติดตามทหารชาวอเมริกันที่

ไดวัคซีนในชวงสงครามโลกครั้งที่สองพบวา ภูมิคุมกัน

สามารถอยูไดนานมากกวา 30 ป ประมาณรอยละ 8011 

และยังไมเคยมีรายงานโรคไขเหลืองในผูที่เคยมีภูมิคุมกัน

จากวัคซีน

 วัคซีนน�้สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นได เชน 

วัคซีนหัด วัคซีนวัณโรค วัคซีนโปลิโอ วัคซีนคอตีบ 

บาดทะยกั ไอกรน วคัซนีไขกาฬหลงัแอน วคัซนีตบัอกัเสบ

เอ หรือ บี วัคซีนอหิวาตชนิดกิน วัคซีนทัยฟอยดทั้งชนิด

กินและฉ�ด แตถาไมสามารถใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนในวัน

เดียวกับวัคซีนปองกันโรคไขเหลืองได แนะนําให หางกัน

มากกวา 1 เดอืน ยงัไมมขีอมลูการใหวคัซนีชนดิน�พ้รอมกบั

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ แตการใหวัคซีนปองกัน

โรคไขสมองอกัเสบกอนหนาวคัซนีปองกนัโรคไขเหลอืง จะ

ไมมผีลตอระดบัภมูคิุมกนัของวคัซนีปองกนัโรคไขเหลอืง10 

อยางไรก็ตาม การติดเชื้อไวรัสเดงกี อาจทําใหการตอบ

สนองของวัคซีนชนิดน�้ลดลง 

ปฏิกิริยา

 มีปฏิกิริยาภายหลังการใหวัคซีนชนิดน�้นอย 

ปฏิกิริยาเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง พบไดนอยกวา

รอยละ 10 ปฏิกิริยาอื่นๆที่พบได เชน ไข ปวดศีรษะ ปวด

กลามเน�้อ ออนเพลีย  จากการศึกษาพบวา ผูรับวัคซีนมี

ปฏิกิริยาโดยรวมประมาณรอยละ 25 ภายในชวง 3-7 วัน

แรก  แตอาการดังกลาวไมรุนแรง ไมสงผลกระทบกับ

กิจวัตรประจําวัน โดยเชื่อวาปฏิกิริยาขางเคียงของวัคซีน 

เกิดจากการตอบสนองของรางกายตอวัคซีน อาจตรวจ

พบไวรัสในรางกายในปริมาณนอย (ไมเกิน 100 PFU/มล.) 

ในชวงระหวางวันที่ 3-7 หลังไดรับวัคซีนโดสแรก ซึ�งการ

ตรวจพบไวรัสในรางกายจะสัมพันธกับปริมาณ IFN-α, 

TNF-α และการทํางานของ T- cell การฉ�ดวัคซีนกระตุน

จะไมพบไวรัสในรางกาย และมีปฏิกิริยาขางเคียงนอยกวา 

อาจเน��องจากรางกายสามารถกาํจดัเชือ้ไวรสัโดยภมูคิุมกนั

เดิมของรางกาย10 ปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีนพบไดนอย

มาก ที่พบแบงเปน 3 กลุมอาการ ไดแก อาการแพวัคซีน 

(hypersensitivity) ปฏิกิริยาขางเคียงทางระบบประสาท 

(yellow fever vaccine associated neurotropic disease; 

YEL-AND) ปฏกิริยิาขางเคยีงของระบบอวยัวะภายในชอง

ทอง (yellow fever vaccine associated viscerotropic 

disease; YEL-AVD) 

 Hypersensitivity เน��องจากวัคซีนชนิดน�้ เพาะ

เลี้ยงจากเน�้อเยื่อไขไกฟก ผูที่แพไขชนิดรุนแรงไมควร
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ไดรับวัคซีน โดยปกติโอกาสเกิดอาการแพวัคซีน เทากับ 

1: 58,000-131,000 โดส นอกจากนั้นอาการแพอาจเกิด

เน��องจาก การแพเจลาตินซึ�งใชเปน stabilizer

 YEL-AND เปนปฏิกิริยาขางเคียงของวัคซีนของ

ระบบประสาทที่พบไดไมบอย อุบัติการณนอยกวา 1/ ลาน

ราย แตพบบอยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก (0.5-4 ตอเด็ก

ทารก 1,000 ราย) ในชวงป ค.ศ. 1999-2006 มีรายงาน

ผูปวยจํานวน 29 รายทั�วโลก อายุตั้งแต 6-78 ป ทุกราย

เปนผูที่ไดวคัซนีครัง้แรก และมผีูเสยีชวีติจากสาเหตนุ�เ้พยีง 

1 ราย เปนผูติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยที่ไมมีอาการ (CD4 

< 200/ลบ.มม.)6,7

 มกีารรายงานพบการเปลีย่นแปลงของกรดอะมโิน 

2 ตําแหน�งใน E protein ของไวรัสที่แยกไดจากผูเสียชีวิต

จาก YEL-AND การเปลีย่นแปลงน�ส้งผลใหเชือ้กลบัมคีวาม

รุนแรง10

 ผูปวย YEL-AND จะมีอาการหลังไดรับวัคซีน

ประมาณ 3-28 วัน โดยเริ�มจากอาการไข ปวดศีรษะ มี

ความผดิปกตทิางระบบประสาท ผลการตรวจน้าํไขสนัหลงั

คลายกับไขสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสอื่นๆ โดยพบเม็ด

เลอืดขาวสงูขึน้ (100-500 เซลล/ลบ.มม.) มรีะดบัโปรตนีสงู

ขึน้ น้าํตาลปกต ิและตรวจยนืยนัโดยพบเชือ้ไวรสัไขเหลอืง

สายพนัธุวคัซนี หรอื IgM ทีจ่าํเพาะตอไวรสัไขเหลอืงในน้าํ

ไขสันหลัง6

 YEL-AVD เปนปฏิกิริยาขางเคียงของวัคซีนที่

รุนแรง พบครั้งแรกในป ค.ศ. 200112 หลังจากนั้นพบ

รายงานประปราย จนถึงป ค.ศ. 2010 มีผูรับวัคซีนมี

อาการ YEL-AVD 57 ราย เกิดขึ้นกับสายพันธุวัคซีนทั้ง

สองชนดิ13 ประเมนิวาอบุตักิารณของ YEL-AVD ประมาณ 

3-4 ราย/ลานโดส14 โดยอัตราจะสูงขึ้นในผูสูงอายุ และผู

ที่มีประวัติเปนโรคของตอมไธมัส ผูปวย YEL-AVD จะมี

อาการเหมือนการติดเชื้อไขเหลือง โดยเริ�มจากมี อาการ

ไข ปวดหัว ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ภายใน

สัปดาหแรกหลังไดรับวัคซีน หลังจากนั้นอาการจะแยลง 

มีภาวะลมเหลวของระบบตางๆในรางกาย มีอัตราการตาย

ประมาณรอยละ 65 ภายในชวง 7-30 วันหลังไดรับวัคซีน 

(เฉลี่ย 10 วัน) 7

ขอบงชี้ 

 วัคซีนน�้แนะนําใหกับผูที่จะเดินทางไปประเทศที่

เปนแหลงระบาดของโรค ไดแก ประเทศในทวีปแอฟริกา

แถบ subsahara อเมริกากลางและใต ควรไดรับวัคซีน

อยางนอย 10 วันกอนการเดินทางเพื่อใหมั�นใจวารางกาย

สรางภูมิคุมกันแลว ในแตละประเทศจะกําหนดแนวทาง

การฉ�ดวัคซีนไขเหลืองและจะตรวจเอกสารรับรองการฉ�ด

วคัซนีกอนเขาประเทศ ดงันัน้ควรศกึษาแนวทางของแตละ

ประเทศใหดีกอนเดินทาง นอกจากนั้นผูที่ตองทํางานเกี่ยว

กบัไวรสัไขเหลอืงควรไดรบัการฉ�ดวคัซนีเพือ่ปองกนัการตดิ

เชื้อขณะปฏิบัติงาน

ขอหามและขอควรระวัง

 ขอหามในการฉ�ดวัคซีน ไดแก 

 1.เดก็อายตุ่าํกวา 6 เดอืน เน��องจากพบวาเดก็เลก็

ที่ไดรับวัคซีนมีอุบัติการณเกิดปฏิกิริยารุนแรง YEL-AND) 

มากกวาผูใหญอยางชัดเจน จึงถือเปนขอหามในการใช

วัคซีนในเด็กเล็ก ในเด็กที่อายุระหวาง 6-12 เดือน ควร

หลีกเลี่ยงการฉ�ดวัคซีนยกเวนในกรณ�ที่ไมสามารถหลีก

เลี่ยงการติดเชื้อดวยวิธีอื่นได และควรใหขอมูลความเสี่ยง

ตอปฏิกิริยารุนแรงแกผูปกครองกอนใหวัคซีน

 2.ผูปวยที่มีโรคเกี่ยวกับตอมไธมัส เน��องจากมี

รายงานผูปวย YEL-AVD มากกวารอยละ 10 ที่มีประวัติ

เปนโรคดังกลาว 

 3.ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง เน��องจากวัคซีนน�้เปน

วคัซนีชนดิเชือ้เปนออนฤทธิ ์ซึ�งอาจทาํใหมอีาการรนุแรงได 

โดยพบวาเชื้อในวัคซีนจะคงอยูในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง

นานกวาปกติและอาจกอใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีน

ได จึงหามฉ�ดวัคซีนในบุคคลตอไปน�้ 

 • ผูที่เปนโรคมะเร็งที่มีผลตอระบบภูมิคุมกัน

 • ผูที่ใชยากดภูมิคุมกัน เชน สเตียรอยดขนาดสูง 

(prednisolone ขนาดมากกวา 10 มก./วัน หรือเทียบเทา) 

เปนเวลานานมากกวา 2 สัปดาห หรือใชเคมีบําบัด 
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 • ผูตดิเชือ้เอชไอวทีีม่อีาการ หรอืมรีะดบัภมูคิุมกนั

ต่ํา (CD4 <200 เซลล/ลบ.มม.)

ขอควรระวังในการใหวัคซีน

 1.เด็กที่อายุระหวาง 6-12 เดือน ควรหลีกเลี่ยง

การฉ�ดวัคซีนยกเวนในกรณ�ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการติด

เชื้อดวยวิธีอื่นได อยางไรก็ตามในขอกําหนดการเดินทาง

เขาประเทศที่มีโรคไขเหลืองจะใชเกณฑอายุบังคับการฉ�ด

วัคซีนในเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป ดังนั้น เด็กชวงอายุ 9-12 

เดอืนทีจ่ะมารบัวคัซนี ควรใหขอมลูความเสีย่งตอปฏกิริยิา

รุนแรงแกผูปกครองกอนใหวัคซีน 

 2.ผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) ควรหลีกเลี่ยง

การรับวัคซีนเข็มแรก เน��องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง 

โดยเฉพาะ YEL-AVD โดยผูที่อายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยง

สงูขึน้ อยางไรกต็ามปฏกิริยิาจากวคัซนีหลงัฉ�ดเขม็กระตุน

จะมีความเสี่ยงต่ํากวาวัคซีนเข็มแรกมาก จึงอาจพิจารณา

ใหวัคซีนกระตุนในผูสูงอายุได 

 3.หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร แมวาจะมีรายงาน

พบความพกิารแตกาํเนดิของทารกทีค่ลอดจากหญงิที่ไดรบั

วคัซนีนอยมาก แตพบวาทารกในครรภมโีอกาสตดิเชือ้จาก

มารดาที่ไดรับวัคซีนประมาณ 1 ตอ 41 ราย และการใช

วัคซีนชนิดเชื้อเปนในขณะตั้งครรภเปนสิ�งที่ควรหลีกเลี่ยง 

ดังนั้นหญิงตั้งครรภควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไป

ยงัพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคเพือ่ลดความเสีย่งจากการใช

วคัซนี และพบวาหญงิตัง้ครรภอาจมกีารสรางภมูคิุมกนัต่าํ

กวาคนปกติ จึงจําเปนตองตรวจระดับภูมิคุมกันหลังไดรับ

วัคซีนและอาจใหวัคซีนกระตุนอีกครั้ง1 พบวาเชื้อไวรัสไข

เหลืองสามารถผานมาสูนมแมได ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง

การใหนมบุตรหลังการฉ�ดวัคซีน โดยมีรายงานยืนยันการ

ตดิเชือ้จากการดืม่นมแมในป ค.ศ. 2008 ซึ�งถอืเปนรายงาน

แรกในโลก โดยผูปวยเปนทารกอายุ 1 เดือน ซึ�งมีอาการ

ของ YFL-AND7

 4.ผูทีแ่พไขและสวนประกอบของวคัซนี เน��องจาก

ขั้นตอนในการผลิตวัคซีนอาจมีการปนเปอนโปรตีนจากไข 

ผูที่มีการแพไขรุนแรงไมควรไดรับวัคซีนน�้

 ขอพิจารณาดานสาธารณสุข 

 วัคซีนน�้แนะนําใหกับผูที่จะเดินทางไปในประเทศ

ที่เปนแหลงระบาดของโรค โดยควรไดรับกอนเดินทาง 10 

วนั  การฉ�ดวคัซนีสาํหรบัผูเดนิทางจาํเปนตองมสีมดุรบัรอง 

(International Certificates of Vaccination; yellow book) 

เพือ่ใชประกอบการเดนิทางเขาประเทศนัน้ๆดวย  เน��องจาก

ภูมิคุมกันของวัคซีนจะอยูไดนานประมาณ 10 ป ดังนั้นถา

ผูที่จะเดินทางเคยไดรับวัคซีนภายใน 10 ปที่ผานมา ไม

ตองฉ�ดวัคซีนกระตุน สําหรับเด็กที่อายุนอยกวา 6 เดือน 

ถือเปนขอหามในการใหวัคซีน เด็กอายุ 6-9 เดือน ควร

ใหเฉพาะในเด็กที่จะเดินทางไปในที่ที่มีความเสี่ยงสูงและ

ยากที่จะปองกันการติดเชื้อดวยวิธีอื่น เด็กอายุ 9-12 ป 

ควรใชวัคซีนอยางระมัดระวัง และอธิบายถึงความเสี่ยงแก

ผูปกครองกอนใหวัคซีน  สําหรับผูที่แพสวนประกอบของ

วคัซนี หรือปวยเปนโรคทีเ่ปนขอหามในการรับวัคซนี ตอง

มีหนังสือรับรองประกอบเพื่อยกเวนการฉ�ดวัคซีน

 1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตร

เขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โทร. 02-3069146-7 

 2. สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข หองฉ�ดวัคซีนระหวางประเทศ 

 โทร. 02-5903430 (เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง

ไปดวย)

 3. ที่ทําการแพทยตรวจคนเขาเมือง บริเวณ

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ถ.สาทร กรุงเทพ 

 โทร. 02-2873101-3 

 4. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

 โทร. 02-252-0161-4 

 5. ศูนยวัณโรคเขต 10 จ.เชียงใหม 

 โทร. 053-276364 ตอ 106

สถานที่ใหบริการฉ�ดวัคซีนไขเหลืองใน                           
ประเทศไทย

 ขอพิจารณาดานสาธารณสุข
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 6. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

 - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-535-1482, 

02-535-4245

 - ทาเรอืกรงุเทพ (คลองเตย) โทร. 02-249-4110, 

02-249-4418 

 - ทาอากาศยานเชียงใหม โทร. 053-922-133, 

053-200-647 

 - ทาอากาศยานหาดใหญ โทร. 074-251-548 

 - ทาอากาศยานภูเก็ต  โทร. 076-351-128 

 - ทาเรือแหลมฉบัง โทร. 038-401-112 

 - ทาเรือสงขลา โทร. 074-331-206, 074-332-641 

 - ทาเรือภูเก็ต โทร. 076-212-108

 วัคซีนในอนาคต

 แม ว าวั คซีนไข เหลืองที่ ใช ในป จจุบันจะมี

ประสิทธิภาพดี แตก็มีขอจํากัดในการใช และยังมีความ

กังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น จึงมี

 วัคซีนในอนาคต

Contraindication

 Age <6 months

 Thymus disease or history of thymus disease

 Immunosuppression

Precautions

 Age 6-12 months

 Age ≥  60 years for first dose vaccine

 Pregnancy

 Lactation

 Asymptomatic HIV infection with laboratory verification of adequate immune system function

 Hypersensitivity to eggs

 Hypersensitivity to gelatin

ตารางที่ 1 ขอหามและขอควรระวังในการใชวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 10)

ความพยายามศึกษาวัคซีนชนิดเชื้อตาย เพื่อใชในกลุมคน

ทีม่ขีอหามในการฉ�ดวคัซนีชนดิเชือ้เปนทีส่าํคญั ไดแก เดก็

เลก็ และผูทีม่ภีมูคิุมกนับกพรอง และยงัอาจพจิารณาใหใน

กลุมนักเดินทางที่ไมจําเปนตองมีภูมิคุมกันยาวนานเพื่อ

หลีกเลี่ยงปฏิกิริยารุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2008 ได

มกีารศกึษาวคัซนีชนดิเชือ้ตายในสตัวทดลอง โดยใชวคัซนี

สายพนัธุ 17DD พบวาเปนวคัซนีทีป่ลอดภยั และกอใหเกดิ

ภมูคิุมกนั แมวาภมูคิุมกนัจะต่าํกวาวคัซนีชนดิเชือ้เปน แต

ก็สามารถปองกันการติดเชื้อไขเหลืองในสัตวทดลองได15

 ในป ค.ศ. 2010 ไดมีการพัฒนาขั้นตอนในการ

ผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายโดย inactivate ไวรัสดวย beta-

propiolactone และเติม adjuvant (aluminum hydroxide) 

โดยพบวาไมมีไวรัสที่มีชีวิตหลงเหลืออยูในวัคซีน และ

วัคซีนสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันของสัตวทดลองไดดี

กวาหรือเทียบเทากับวัคซีนชนิดเชื้อเปน โดยภูมิคุมกันจะ

เริ�มตรวจพบเมือ่เวลาสามสัปดาหหลังไดรับวคัซนี ในขณะ

น�ค้าดวากาํลงัมกีารศกึษาถงึความปลอดภยัของวคัซนีชนดิ

น�้ในมนุษย2,15
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ตารางที่ 2 รายชื่อประเทศที่แนะนําใหฉ�ดวัคซีนกอนเขาประเทศ*
Country US CDC Yellow Fever Vaccine Recommendations

            Africa

Angola For all travelers ≥ 9 months of age

Benin For all travelers ≥9 months of age

Burkina Faso For all travelers ≥9 months of age

Burundi For all travelers ≥9 months of age

Cameroon For all travelers ≥9 months of age

Central African Republic For all travelers ≥9 months of age

Chad For all travelers ≥9 months of age traveling to areas south of the Sahara Desert

Congo (Democratic For all travelers ≥9 months of age

Republic of Kinshasa)

Congo (Republic of For all travelers ≥9 months of age

the Brazzaville)

Côte d’Ivoire (Ivory Coast) For all travelers ≥9 months of age

Equatorial Guinea For all travelers ≥9 months of age

Ethiopia For all travelers ≥9 months of age

French Guiana For all travelers ≥9 months of age

Gabon For all travelers ≥9 months of age

Gambia For all travelers ≥9 months of age

Ghana For all travelers ≥9 months of age

Guinea For all travelers ≥9 months of age

Guinea-Bissau For all travelers ≥9 months of age

Kenya For all travelers ≥9 months of age. The cities of Nairobi and Mombasa have lower 

  risk of transmission than rural areas.

Liberia For all travelers ≥9 months of age

Mali For all travelers ≥9 months of age traveling to areas south of the Sahara Desert

Mauritania For all travelers ≥9 months of age traveling to areas south of the Sahara Desert

Niger For all travelers ≥9 months of age traveling to areas south of the Sahara Desert

Nigeria For all travelers ≥9 months of age

Rwanda For all travelers ≥9 months of age

São Tomé and Príncipe For all travelers ≥9 months of age

Senegal For all travelers ≥9 months of age

Sierra Leone For all travelers ≥9 months of age

Somalia For all travelers ≥9 months of age

Sudan For all travelers ≥9 months of age traveling to areas south of the Sahara Desert,

   EXCLUDING the city of Khartoum

Tanzania For all travelers ≥9 months of age. The city of Dar es Salaam has a lower risk of 

  transmission than rural areas.

Togo For all travelers ≥9 months of age

Uganda For all travelers ≥9 months of age
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        South America

Argentina For all travelers ≥9 months of age traveling to the northern and northeastern forested 

  areas of Argentina, including Iguassu Falls and all areas bordering Paraguay and Brazil. 

Bolivia For all travelers ≥9 months of age traveling to areas east of the Andes Mountains. 

  Vaccination is NOT recommended for travel only to the cities of La Paz or Sucre.

Brazil For all travelers ≥9 months of age traveling to areas at risk for yellow fever transmission.

Colombia For all travelers ≥9 months of age. Travelers whose itinerary is limited to the cities of 

  Bogotá, Cali, or Medellín are at lower risk and may consider foregoing vaccination.

Ecuador, including  For all travelers ≥9 months of age traveling to the following provinces in the Amazon 

the Galápagos Islands Basin: Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, and Zamora-Chinchipe, 

  and all other areas in the eastern part of the Andes Mountains, NOT including the cities 

  of Quito and Guayaquil or the Galápagos Islands.

Guyana For all travelers ≥9 months of age

Panama For all travelers ≥9 months of age traveling to the provinces of Darien, Kuna Yala 

  (old San Blas), Comarca Emberá, and Panama east of the Canal Zone, EXCLUDING 

  the Canal Zone, Panama City, and San Blas Islands

Paraguay For all travelers ≥9 months of age

Peru For all travelers ≥9 months of age traveling to the areas east of the Andes Mountains and 

  for those who intend to visit any jungle areas of the country <2,300 m (<7,546 ft). 

  Travelers who are limiting travel to the cities of Cuzco and Machu Picchu do NOT need 

  vaccination.

Suriname For all travelers ≥9 months of age

Trinidad and Tobago For all travelers ≥9 months of age whose itinerary includes Trinidad. Port of Spain has 

  lower risk of transmission than rural or forested areas. Cruise ship passengers who do 

  not disembark from the ship or travelers visiting only the urban area of Port of Spain (in

  cluding passengers in-transit only) may consider foregoing vaccination. Vaccination is 

  NOT recommended for those visiting only Tobago.

Venezuela For all travelers ≥9 months of age traveling to Venezuela, EXCEPT the northern coastal 

  area 3. The cities of Caracas and Valencia are NOT in the endemic zone.

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข16)

*คําแนะนํามักมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ การเดินทางไปประเทศที่มีโรค ควรสอบถามขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง

ตางประเทศกอนการเดินทาง

ตารางที่ 2 รายชื่อประเทศที่แนะนําใหฉ�ดวัคซีนกอนเขาประเทศ* (ตอ)
Country US CDC Yellow Fever Vaccine Recommendations
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