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 1. ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองควรไดรับวัคซีน

ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขหากไมมีขอหาม

และควรไดรับวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกเน��องจาก

ผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูงขึ้น ดังน�้ 

 • Pneumococcal vaccine

 • Inactivated influenza vaccine 

 • Hib vaccine 

 2. หากผูปวยทีม่ภีาวะภมูคิุมกนับกพรองมขีอบงชี้

ในการไดรับ inactivated vaccine แนะนําใหตามตาราง

การฉ�ดในเด็กไทยปกติ และใหขนาดวัคซีนตามมาตรฐาน 

อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของวัคซีนอาจไมไดผลดีเทา

ในคนปกติ

 3. หากเปนไปไดควรใหวคัซนีทัง้ชนดิเชือ้ตายและ

เชื้อเปนอยางนอย 2 สัปดาหกอนเริ�มการรักษาดวยยากด

ภูมิคุมกันหรือรังสีรักษา

 4. โดยทั�วไปวัคซีนชนิดเชื้อเปน ไดแก BCG, 

OPV, MMR, Varicella, MMRV, live JEV, Rota virus, 

live attenuated influenza vaccine (LAIV), Zoster, yel-

low fever, Ty21a  typhoid หามใหในผูที่มีภาวะภูมิคุมกัน

บกพรอง อาจมีขอยกเวนที่สามารถใหไดในบางภาวะ (ดู

รายละเอียดของการใหวัคซีนเชื้อเปนในภาวะภูมิคุมกัน

บกพรองแตละชนิด) 

 5. ผูที่สัมผัสใกลชิดกับผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกัน

บกพรอง และบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลผูที่มีภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรองรวมถึงผูอาศัยอยูในบานเดียวกับผูปวย 

ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคใหครบทั้งวัคซีนในแผนสราง

บทนํา 

 ภาวะภูมิคุมกันบกพรองอาจเกิดจากภาวะภูมิคุม

กันบกพรองแตกําเนิด (primary congenital immunodefi-

ciency diseases) เชน x-linked agammaglobulinemia, 

chronic granulomatous disease หรือภาวะไมมีมาม

แตกําเนิด เปนตน หรืออาจเกิดขึ้นภายหลัง (secondary 

immunodeficiency disease) ซึ�งเปนผลมาจากความเจ็บ

ปวย เชน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การติดเชื้อเอชไอวี การ

ไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกันหรือรังสีรักษา เปนตน  

การประเมินภาวะภูมิคุมกันบกพรองเปนสิ�งสําคัญสําหรับ

แพทยผูใหการดูแลผูปวย เน��องจากผูปวยเหลาน�้มีความ

เสี่ยงตอการสัมผัสโรคและ มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคติด

เชื้อสูงขึ้น นอกจากน�้ยังอาจเกิดภาวะแทรกซอนจากการ

ติดเชื้อรวมไปถึงโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนที่รุนแรงได 

ดังนั้นหนึ�งในมาตรการที่สําคัญในการปองกันการติดเชื้อ

ในผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ไดแก การใหวัคซีน

เพื่อปองกันโรค อยางไรก็ตามขอมูลดานประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของการใหวัคซีนในผูปวยเด็กที่มีภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรองยังมีจํากัด และผูปวยเหลาน�้อาจมีการ

ตอบสนองตอวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccines) 

ที่ไดรับขณะที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองไมไดผลดีดังที่

ควรจะเปน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงตอผลขางเคียงหากไดรับ

วัคซีนชนิดเชื้อเปน (live attenuated vaccine) อีกดวย1,2 

ในบทความน�้จะขอกลาวถึงหลักการทั�วไปและคําแนะนํา

ในการใหวัคซีนแกผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองที่พบบอย

สําหรับประเทศไทย

 

หลักการทั�วไปในการใหวัคซีนในผูที่มีภาวะ
ภูมิคุมกันบกพรอง1,2
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เสริมภูมิคุมกันของกระทรวงสาธารณสุข และวัคซีนเสริม 

เพื่อลดการสัมผัสโรคในผูปวย (cocooning strategy) โดย

มีขอแนะนําดังน�้

 • หามใหวัคซีน OPV และ Small pox ในผูสัมผัส

ใกลชดิกบัผูทีม่ภีาวะภมูคิุมกนับกพรอง เพราะมคีวามเสีย่ง

ในการแพรเชื้อจากผูที่ไดรับวัคซีนไปยังผูปวยได

 • สามารถให MMR, varicella และ rotavirus 

vaccine แกผูสัมผัสได โอกาสแพรเชื้อของวัคซีนไปยังผู

ปวยนอยมาก อยางไรก็ตามสมาชิกทุกคนในบานควรลาง

มือใหสะอาดภายหลังเปลี่ยนผาออมใหกับเด็กในบานที่ได

รับ rotavirus vaccine เพื่อปองกันการแพรของเชื้อไวรัส

โรตา

 • ควรไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญทุกป เพื่อ

ปองกันการแพรเชื้อไปยังผูปวย

 6. พิจารณาให passive immunization ดวย im-

mune globulin แกผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองในการ

ใหการปองกันภายหลังสัมผัสโรค เน��องจากผูปวยอาจมีขอ

หามในการใหวัคซีนหรือตอบสนองตอวัคซีนไดไมดี3 

คําแนะนําในการใหวัคซีนแกเด็กที่มีภาวะภูมิคุมกัน

บกพรองแตกําเนิด

 เด็กที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด (Pri-

mary immunodeficiency) อาจมีผลตอระบบภูมิคุมกัน

ของรางกายและทําใหมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อแตกตาง

กันไป คําแนะนําในการใหวัคซีนแกเด็กที่มีภาวะภูมิคุมกัน

บกพรองแตกําเนิดแตละชนิดแสดงในตารางที่ 11  

 ผูปวยเดก็ทีม่ปีญหา humoral immunodeficiency 

หามใหวคัซนีชนดิเชือ้เปน ยกเวนอาจพจิารณาใหรบัวคัซนี

ปองกันโรคหัดและอีสุกอีใสเสริม อยางไรก็ตามผูปวยกลุม

น�้มักไดรับการรักษาดวยอิมมูโนโกลบุลิน (intravenous 

immunoglobulin; IVIG) เปนประจํา ซึ�งอาจมีผลตอการ

สรางเสริมภูมิคุมกันตอวัคซีนปองกันโรคหัดและอีสุกอีใส

ได ดังนั้นควรเวนระยะระหวางการให IGIV และวัคซีนให

เหมาะสมดังตารางแนะนํา

 สําหรับผูปวยเด็กที่มีภาวะ cell-mediated im-

munodeficiency อยางรุนแรง เชน severe combined 

immunodeficiency (SCID) ถอืเปนขอหามในการใหวคัซนี

ชนดิเชือ้เปนทัง้จากเชือ้ไวรสั และจากเชือ้แบคทเีรยี แมวา

ผูปวยกลุมน�้จะไมเปนขอหามในการับวัคซีนชนิดเชื้อตาย 

แตวัคซีนที่ใหอาจไมไดผลและประสิทธิภาพของวัคซีนยัง

ขึ้นกับระดับภูมิคุมกันอีกดวย

 เด็กที่มีภาวะการทํางานของ phagocyte ผิดปกติ 

เชน chronic granulomatous disease สามารถรับวัคซีน

ชนดิเชือ้ตายและวคัซนีไวรสัชนดิเชือ้เปน (live attenuated 

virus vaccine) ได แตหามรบัวคัซนีแบคทเีรยีชนดิเชือ้เปน 

(live attenuated bacterial vaccine) อันไดแก BCG และ 

Ty21a typhoid vaccine  

 สวนเด็กที่มี complement deficiency สามารถ

รับวัคซีนไดตามปกติทั้งชนิดเชื้อเปนและเชื้อตาย และ

เน��องจากผูปวยในกลุมน�้มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ S. 

pneumoniae และ N. meningitidis สูง จึงควรไดรับวัคซีน

เพือ่ปองกนัเชือ้นวิโมคอคคสัเสรมิดวย1 สวน meningococ-

cal vaccine นัน้ไมแนะนาํใหฉ�ดในเดก็ไทยเน��องจากวคัซนี

ที่มีอยูไมครอบคลุม serogroup B ซึ�งเปนสายพันธุที่เปน

ปญหาหลักในประเทศไทย4

คาํแนะนาํการใหวคัซนีแกผูทีม่ภีาวะภมูคิุมกนับกพรองจาก

การไดรับสเตียรอยด

 เด็กที่ไดรับสเตียรอยดทั้งชนิดรับประทานและฉ�ด

อาจทําใหเกิดภาวะภูมิคุมกันต่ําได  แมวาปริมาณยาและ

ระยะเวลานอยที่สุดที่อาจมีผลตอระดับภูมิคุมกันจะยังไม

เปนทีท่ราบแน�ชดั แตหากไดรบัปรมิาณยาเทยีบเทาเพรด-

นโิซโลนตัง้แต 2 มก./กก./วนั ขึน้ไป หรอืตัง้แต 20 มก./วนั 

ในเด็กที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 10 กก. เปนระยะเวลานาน

เกนิ 14 วนั อาจมผีลใหระดบัภมูคิุมกนัต่าํลงและอาจไดรบั

อนัตรายจากการไดรบัวคัซนีเชือ้เปนได ดงันัน้จงึมคีาํแนะนาํ

ในการใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนแกเด็กที่ไดรับสเตียรอยด

ดังน�้1,2

 1.เด็กที่ไดรับสเตียรอยดชนิดใชภายนอก ฉ�ด

คําแนะนําในการใหวัคซีนในผูที่มีภาวะ
ภูมิคุมกันบกพรองแตละชนิด
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 B-lymphocyte แอนติบอดีบกพรองชนิด BCG, OPV, live Pneumococcal vaccine ประสิทธิภาพของวัคซีน
 (humoral) รุนแรง (เชน x-linked typhoid vaccine,  (พิจารณาให measles/ อาจไมแน�นอนและการ 
  agammaglobulinemia  yellow fever vaccine,  MMR และ varicella ให IVIG อาจรบกวน
  และ common variable smallpox และ live- vaccine) การตอบสนองทาง
  immunodeficiency) attenuated influenza  ภูมิคุมกันตอ measles
  แอนติบอดีบกพรองชนิด vaccine  และ varicella vaccine
  ไมรุนแรง (เชน selective OPV, BCG และ  Pneumococcal vaccine 
  IgA deficiency และ IgG yellow fever vaccine 
  subclass deficiency) การใหวัคซีนเชื้อเปน
   ชนิดอื่นพบวาปลอดภัย

 T-lymphocyte (cell-  ภูมิคุมกันบกพรองชนิด วัคซีนชนิดเชื้อเปน Pneumococcal vaccine วัคซีนที่ใหอาจไมไดผล
 mediated and humoral) รุนแรง (เชน severe ทุกชนิด*    และไมมีประสิทธิภาพ
  combined immune 
  deficiency และ 
  complete DiGeorge วัคซีนชนิดเชื้อเปน Pneumococcal vaccine ประสิทธิภาพของวัคซีน 
  syndrome) ทุกชนิด*  ขึ้นกับระดับภูมิคุมกัน
  ภูมิคุมกันบกพรองชนิด  
  ไมรุนแรง (เชน ผูปวย
  DiGeorge syndrome 
  สวนใหญ Wiskott-Aldrich 
  syndrome, ataxia-
  telangiextasia)
 Complement Complement,  ไมมี Pneumococcal vaccine ผูปวยควรตอบสนองตอ
  properdin หรือ  และ meningococcal วัคซีนที่ใหอยางมี
  factor B บกพรอง  vaccine ประสิทธิภาพ
 Phagocytic function Chronic granulomatous  วัคซีนแบคทีเรียชนิด Pneumococcal vaccine วัคซีนชนิดเชื้อตายและ
  disease, leukocyte เชื้อเปน*   วัคซีนไวรัสชนิดเชื้อเปน
  adhesion deficit หรือ   พบวามีความปลอดภัย 
  myeloperoxidase    และมีประสิทธิภาพ
  deficiency    ในผูปวยกลุมน�้

ตารางที่ 1 คําแนะนําการใหวัคซีนในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด1

 ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง วัคซีนตองหาม วัคซีนที่ควรไดรับ หมายเหตุ

 แตกําเนิด   เปนพิเศษ

*วคัซนีชนดิเชือ้เปน ไดแก 1. วคัซนีแบคทเีรยีชนดิเชือ้เปน: BCG, oral typhoid vaccine 2. วคัซนีไวรสัชนดิเชือ้เปน: OPV, MMR, MMRV, 

live-attenuated influenza vaccine, yellow fever vaccine, rotavirus vaccine, varicella vaccine, zoster vaccine, smallpox vaccine

เฉพาะที่ พน หรือสูดดม โดยทั�วไปแลวไมกอใหเกิดภาวะ

ภมูคิุมกนัต่าํและไมถอืเปนขอหามในการใหวคัซนีชนดิเชือ้

เปน อยางไรกต็ามหากผูปวยมอีาการหรอืผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการที่แสดงวามีภาวะภูมิคุมกันต่ําจากการใช

สเตยีรอยดดงักลาว ไมควรใหวคัซนีชนดิเชือ้เปนจนกวาจะ

หยุดสเตียรอยดเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน

 2.เด็กที่ไดรับสเตียรอยดทดแทน (replacement 

therapy) ในขนาด physiologic maintenance สามารถ

รับวัคซีนชนิดเชื้อเปนไดในขณะที่ไดรับยาสเตียรอยด

 3.เด็กที่ไดรับสเตียรอยดชนิดรับประทานหรือฉ�ด

ในขนาดต่าํหรอืปานกลาง (นอยกวา 2 มก./กก./วนั ของยา

เพรดนโิซโลนหรอืเทยีบเทา หรอืนอยกวา 20 มก./วนั ของ

เพรดนิโซโลนหรือเทียบเทาในเด็กที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 

10 กก.) โดยไดรบัยาทกุวนัหรอืวนัเวนวนัสามารถรบัวคัซนี
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ชนิดเชื้อเปนไดในขณะที่ไดรับสเตียรอยด

 4.เด็กที่ไดรับสเตียรอยดชนิดรับประทานหรือฉ�ด

ในขนาดสูง (มากกวาหรือเทากับ 2 มก./กก./วัน ของยา

เพรดนิโซโลนหรือเทียบเทา หรือมากกวาหรือเทากับ 20 

มก./วัน ของยาเพรดนิโซโลนหรือเทียบเทาในเด็กที่มีน้ํา

หนักตัวมากกวา 10 กก.) โดยไดรับยาทุกวัน หรือวันเวน

วันเปนระยะเวลานอยกวา 14 วัน สามารถรับวัคซีนชนิด

เชื้อเปนไดทันทีที่หยุดการรักษาดวยสเตียรอยด อยางไร

กต็ามผูเชีย่วชาญบางทานแนะนาํใหเลือ่นการใหวคัซนีชนดิ

เชื้อเปน เปนระยะเวลาอยางนอย 2 สัปดาห หลังจากหยุด

การรักษาดวย

สเตียรอยด

 5.เด็กที่ไดรับการรักษาดวยสเตียรอยดขนาดสูง 

(มากกวาหรือเทากับ 2 มก./กก./วัน ของยาเพรดนิโซโลน

หรือเทียบเทาหรือมากกวาหรือเทากับ 20 มก./วัน ในเด็ก

ที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 10 กก.) ไมควรไดรับวัคซีนชนิด

เชื้อเปนจนกระทั�งหยุดการรักษาดวยสเตียรอยดเปนระยะ

เวลาอยางนอย 1 เดือน

 6.เด็กที่มีโรคประจําตัวซึ�งมีภาวะภูมิคุมกันบกพร

องอยูเดิม และไดรับการรักษาดวยสเตียรอยดทั้งในรูปรับ

ประทาน ฉ�ด หรือใชเฉพาะที่ ไมควรไดรับวัคซีนชนิดเชื้อ

เปน

 โดยคําแนะนําดังกลาวขางตนนั้นคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของการใหวคัซนีชนดิเชือ้เปน เปนหลกั ทัง้น�เ้ดก็ที่

ไดรบัการรกัษาดวยสเตยีรอยด แตไมอยูในปรมิาณและระยะ

เวลาที่หามใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนอาจมีการตอบสนองตอ

วัคซีนดอยกวาเด็กปกติทั�วไปได ดังนั้นอาจพิจารณาเลื่อน

การใหวัคซีนไปจนกวาจะหยุดการรักษาดวยสเตียรอยด

เพื่อใหไดการตอบสนองตอวัคซีนดีที่สุด อยางไรก็ตามใน

กรณ�ที่เด็กกลุมดังกลาวสัมผัสกับโรคที่สามารถปองกันได

ดวยวัคซีนก็ควรใหวัคซีนเพื่อปองกันโรคในทันทีหากไมมี

ขอหาม2

 

คําแนะนําการใหวัคซีนแกผูปวยภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

จากการไมมมีามหรอืผูปวยทีม่กีารทาํงานของมามผดิปกติ

 ผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองจากการที่ไมมี

มาม (anatomical asplenia) ซึ�งอาจเกิดการตัดมามหรือ

เปนภาวะไมมมีามแตกาํเนดิ หรอืผูปวยทีม่กีารทาํงานของ

มามผดิปกต ิ(functional asplenia) เปนผูทีม่คีวามเสีย่งตอ

การติดเชื้อแบคทีเรียในกลุมที่มีแคปซูล (encapsulated 

bacteria) โดยเฉพาะอยางยิ�งตอเชือ้ S. pneumoniae, Hib 

และ N. meningtidis สงูขึน้5-9 ดงันัน้จงึควรไดรบัวคัซนีเพือ่

ปองกันเชื้อ S. pneumoniae และ Hib1,2,9,10 ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ อยางไรก็ตามไมแนะนําให

ฉ�ด Meningococcal vaccine ในเด็กไทยดังที่กลาวขางตน 

เน��องจากผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองจากการที่ไมมี

มามหรือผูปวยที่มีการทํางานของมามผิดปกตินั้นถือวามี

ภูมิคุมกันบกพรองที่จํากัดเฉพาะการติดเชื้อบางชนิดดังที่

กลาวขางตนจงึควรไดรบัวคัซนีเสรมิดงักลาว แตภาวะไมมี

มามหรือภาวะที่มีการทํางานของมามผิดปกติน�้ไมถือเปน

ขอหามในการรับวัคซีนชนิดใด ผูปวยสามารถรับวัคซีนได

ตามปรกติทั้งชนิดเชื้อเปนและชนิดเชื้อตาย10

 ในกรณ�ทีผู่ปวยจะทาํการตดัมามโดยเปนการผาตดั

ที่เตรียมการลวงหนา (elective splenectomy) แนะนําให

ฉ�ดวัคซีนเพื่อปองกันเชื้อ S.pneumonia และเชื้อ Hib ให

ครบเปนเวลาอยางนอย 14 วันกอนการผาตัด1,10 แตหาก

ผูปวยมิไดรับวัคซีนกอนการตัดมาม ควรฉ�ดวัคซีนใหเร็ว

ที่สุดภายหลังการตัดมามเมื่อผูปวยมีสภาวะที่คงที่ดีแลว1

การใหวคัซนีแกผูปวยเดก็ภาวะภมูคิุมกนับกพรองจากการ

ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา

 โดยทั�วไปแลวแนะนาํใหหลกีเลีย่งการใหวคัซนีแก

ผูปวยเดก็ในระหวางที่ไดรบัการรกัษาดวยยาเคมบีาํบดัหรอื

รังสีรักษา เน��องจากภูมิคุมกันทีเ่กิดขึ้นภายหลังจากการได

รับวัคซีนอาจดอยกวาเด็กปกติ10 สําหรับวัคซีนที่ใหแกผู

ปวยกลุมน�้กอนเริ�มยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาควรใหกอน

การรักษาดังกลาวอยางนอย 14 วัน หากใหวัคซีนภายใน 

14 วันกอนเริ�มการรักษาดังกลาวหรือระหวางใหการรักษา

ดงักลาวภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้จะตอบสนองไมด ีใหถอืเสมอืน

วาผูปวยไมไดรับวัคซีนและแนะนําใหวัคซีนชนิดดังกลาว

ซ้ําอยางนอย 3 เดือนภายหลังหยุดการรักษาดวยยาเคมี

บําบัดและรังสีรักษาซึ�งระดับภูมิคุมกันของรางกายควร
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จะกลับมาอยูในเกณฑปกติ1,10 อยางไรก็ตามผูปวยกลุม

น�้ยังควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญชนิดเชื้อตาย 

(Inactivated Influenza vaccine) เปนประจําทุกปแมใน

ขณะที่ไดรับการรักษาดวย2 เน��องจากมีความเสี่ยงตอการ

เกิดไขหวัดใหญชนิดรุนแรงและมีภาวะแทรกซอนไดสูง12 

จาก Cochrane reviews ในป 200913 ซึ�งรวบรวมการศกึษา

ของการใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในเด็กโรคมะเร็งที่ได

รับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด โดยมีผูเขารวมการศึกษา

ทั้งหมด 708 ราย พบวาเด็กที่เปนโรคมะเร็งและกําลังได

รบัการรกัษาดวยยาเคมบีาํบดันัน้มภีมูคิุมกนัตอบสนองตอ

2-6 เดือน ไมเคย 3 โดสของ PCV13 หางกัน 2 เดือน กระตุน 1 โดสที่ 12-15 เดือน

7-11 เดือน ไมเคย 2 โดสของ PCV13 หางกัน 2 เดือน กระตุน 1 โดสที่ 12-15 เดือน 

  (หางจากPCV 13 โดส 2 อยางนอย 2 เดือน)

12-23 เดือน ไมเคย 2 โดสของ PCV13 หางกันอยางนอย 2 เดือน

23-71 เดือน ไมเคยไดรับ PCV และ PS-23 2 โดส ของ PCV13 หางกัน 8 สัปดาห

  ให PS-23 1 โดส หางจาก PCV13 โดสสุดทาย 8 สัปดาห และให PS-23 ซ้ําอีก 

  1 โดส 5 ปหลังจาก PS-23 โดสแรก

 เคยรับ PCV 1-3 โดส 1 โดสของ PCV13  

  ให PS-23 1 โดส หางจาก PCV13 8 สัปดาห และให PS-23 ซ้ําอีก 1 โดส 5 ป

  หลังจาก PS-23 โดสแรก

ตารางที่ 2 คําแนะนําการให Pneumococcal vaccine ในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองจากการไมมีมาม
หรือผูปวยที่มีการทํางานของมามผิดปรกติ5,6

 อายุ ประวัติการไดรับ คําแนะนําการใหวัคซีน

  Pneumococcal vaccine

* ในเด็กอายุ < 2 ป ให PCV13 เหมือนเด็กปกติ ในเด็กไมมีมามอายุ 24-71 เดือน หากไมเคยไดรับ PCV มากอน ให PCV13  2 โดส 

หางกัน 8 สัปดาห ในเด็กอายุ 6-18 ปที่ไมมีมาม ควรไดรับ PCV13 1 โดสไมวาจะเคยไดรับ PCV7 หรือ PS-23 มากอนหรือไม

ตารางที่ 3 คําแนะนําการให Hib vaccine ในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
จากการไมมีมามหรือผูปวยที่มีการทํางานของมามผิดปกติ7,11

2-6 เดือน 3 โดสหางกัน 2 เดือนและฉ�ดกระตุนเมื่ออายุ 12-15 เดือน

7-12 เดือน 2 โดสหางกัน 2 เดือน และฉ�ดกระตุนเมื่ออายุ 12-15 เดือน โดยฉ�ดหางจากโดสที่ 2 อยางนอย 2 เดือน

12-14 เดือน 2 โดสหางกัน 2 เดือน

15-59 เดือน 1 โดส

≥ 5 ป* พิจารณาให 1 โดสหากไมเคยไดรับ Hib vaccine มากอน

 อายุที่เริ�มฉ�ด คําแนะนําในการใหวัคซีน

*ไมมีขอมูลเรื่องประสิทธิภาพของ Hib vaccine ในเด็กโตและผูใหญที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคฮิบ อยางไรก็ตามอาจพิจาณาให Hib vaccine 

1 โดสในผูที่ยังไมเคยไดรับ Hib vaccine มากอน2

วคัซนีไขหวดัใหญ โดยมรีะดบัภมูคิุมกนัเพิ�มขึน้ 4 เทา หรอื

มีระดับ haemagglutination inhibition (HI) titer > 32 ได

รอยละ 25-52 ซึ�งอยูในระดับต่ํากวาเด็กโรคมะเร็งที่ไดรับ

ยาเคมีบําบัดครบและหยุดการรักษาแลว ซึ�งผูปวยกลุมน�้มี

ภูมิคุมกันตอบสนองตอวัคซีนรอยละ 50-86 และดอยกวา

เด็กปกติซึ�งตอบสนองตอวัคซีนไขหวัดใหญรอยละ 71-81 

นอกจากน�้ยังพบวาวัคซีนไขหวัดใหญมีความปลอดภัยใน

เด็กโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด สวนใหญ

มีเพียงผลขางเคียงเฉพาะที่และไขต่ําๆ อยางไรก็ตามยัง

ไมมีรายงานการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนไขหวัด
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ใหญในการปองกันโรคไขหวัดใหญที่ไดรับการยืนยันทาง

หองปฏิบัติการ หรือประสิทธิภาพในการปองกันอัตราการ

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออัตราการเสียชีวิตใน

ผูปวยมะเร็งเด็ก แตเน��องจากผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการ

รักษาดวยยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาดังกลาวจัดเปนกลุม

เสีย่งและจากขอมลูขางตนพบวาวคัซนีไขหวดัใหญมคีวาม

ปลอดภัยสูง และผูปวยจํานวนหนึ�งสามารถตอบสนองตอ

วัคซีนไดแมวาจะดอยกวาผูปวยที่หยุดการรักษามาเปน

ระยะเวลาอยางนอย 1 เดอืนและดอยกวาเดก็ปกติ13 ผูปวย

กลุมน�้ก็ควรไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญแมวากําลังได

รับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดก็ตาม2,14 โดยแนะนําใหฉ�ด 

3-4 สัปดาหภายหลังจากไดรับยาเคมีบําบัดชุดลาสุด และ

มีระดับ neutrophil และ lymphocyte เกิน 1000 เซลล/

ลบ.มม.32

 สําหรับการใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนถือเปนขอหาม

ในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาจะสามารถ

พิจารณาใหไดหลังหยุดการรักษาดวยยาเคมีบําบัดหรือ

รังสีรักษาเปนเวลาอยางนอย 3-6  เดือน2,14 ในกรณ�การ

ใหวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสแนะนําให 2 โดสหางกันอยาง

นอย 3 เดือนในผูที่โรคสงบ (remission) เปนเวลาอยาง

นอย 1 ปและมีเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte > 700 

เซลล/ลบ.มม. และมเีกรด็เลอืด > 100,000 เซลล/ลบ.มม.14

ในปจจุบันน�้ยังไมมีหลักฐานทางการแพทยที่สมบูรณเพื่อ

ที่จะใหคําแนะนําการใหวัคซีนในเด็กที่ไดรับการรักษาดวย

ยาเคมีบําบัด วิธีการที่ดีที่สุดคือการตรวจเลือดเพื่อหา

ระดับภูมิคุมกัน แตผลเลือดดังกลาวอาจไมสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ�ง

ในเด็กที่เคยไดรับวัคซีนครบกอนการใหยาเคมีบําบัด โดย

ทั�วไปแลว Centers for Disease Control and Prevention 

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา แนะนาํวาไมจาํเปนตองใหวคัซนี

ซ้ําภายหลังการใหยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาหากผูปวย

ไดรับวัคซีนกอนและไมไดใหระหวางการใหการรักษาดวย

ยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา เพราะเชื่อวาผูปวยกลุมน�้มี 

immune memory อยูแมจะไดรับการรักษาดังกลาว2 

อยางไรก็ตามมีการศึกษาแสดงใหเห็นวาควรพิจารณาให

วัคซีนซ้ําในผูปวย acute lymphoblastic leukemia 

ภายหลังหยุดการรักษาดวยยาเคมีบําบัดเน��องจากผูปวย

เหลาน�้มีระดับภูมิคุมกันตอโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนพื้น

ฐาน ไดแก หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ บาดทะยัก 

และโปลิโอ อยูในระดับต่ํากวาระดับที่ปองกันโรคไดแมจะ

อยูในภาวะโรคสงบและหยดุยาเคมบีาํบดัมาแลวอยางนอย 

1 ปก็ตาม15 และไมนานมาน�้เอง Esposito และคณะ14 ได

รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษที่มีอยูและใหคําแนะนําใน

การใหวัคซีนซ้ําภายหลังไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด

ดังแสดงในตารางที่ 4 มีความสําคัญเปนอยางยิ�งที่เด็ก

ลุมน�้ควรไดรับวัคซีนที่แนะนําใหเร็วที่สุดหากไมมีขอหาม 

เน��องจากในปจจบุนัน�พ้บวาเดก็โรคมะเรง็ที่ไดรบัการรกัษา

ดวยยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาสวนใหญไมไดรับวัคซีนใน

การปองกันโรคอยางเหมาะสม ในอนาคตควรมีการศึกษา

ถงึการใหวคัซนีในเดก็โรคมะเรง็ที่ไดรบัยาเคมบีาํบดัใหมาก

ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการใหคําแนะนําอยางเหมาะสม14 

คําแนะนําในการใหวัคซีนแกผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง

จากการปลูกถายไขกระดูก

 ผูปวยที่ไดรบัการปลกูถายไขกระดกูเปนผูทีม่ภีาวะ

ภมูคิุมกนับกพรองอนัเปนผลมาจากการให hematopoietic 

ablative therapy กอนการปลูกถายไขกระดูก ยาที่ใหเพื่อ

ปองกัน graft versus host disease (GVHD) และโรคที่ผู

ปวยมีอยูเดิมกอนการปลูกถายไขกระดูก16,17 ทําใหผูปวย

กลุมน�้มีความเสี่ยงสูงตอโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนหลาย

ชนิด เชน โรคหัด18 อีสุกอีใส19 S.pneumoniae20 และไข

หวัดใหญ21 เปนตน และพบวาระดับแอนติบอดีตอโรคที่

ปองกันไดดวยวัคซีนดังกลาวจะลดลงในชวง 1-10 ปภาย

หลังการปลูกถายไขกระดูกทั้งชนิด autologous และ al-

logenic หากผูปวยไมไดรับการกระตุนซ้ําดวยวัคซีน22-25 

ดังนั้นผูปวยกลุมน�้จึงควรไดรับการกระตุนซ้ําดวยวัคซีน

ภายหลังการปลูกถายไขกระดูก ถึงแมหลักฐานทางการ

แพทยในแงของประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรค

ในผูปวยภายหลังการปลูกถายไขกระดูกจะมีจํากัด แตมี

หลายการศกึษาทีแ่สดงใหเหน็ถงึความปลอดภยัและพบวา

ผูปวยที่ไดรบัการปลกูถายไขกระดกูสามารถสรางภมูคิุมกนั

ตอวัคซีนได26-29
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 วัคซีน ผูปวยที่ยังไมเคยไดรับวัคซีน ผูปวยที่ไดรับวัคซีนครบกอนไดรับการรักษา

  หรือยังไดรับไมครบกอนไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ดวยยาเคมีบําบัด

ตารางที่ 4 ตารางแนะนําการใหวัคซีนในผูปวยเด็กที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด และรังสีรักษา14

MMR ให 2 โดสหางกันอยางนอย 3 เดือนในผูที่ไมเคยไดรับ ใหวัคซีนกระตุน 1 โดสหลังหยุดยาเคมีบําบัด 

 มากอน และหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย 3-6 เดือน อยางนอย 3-6 เดือน

VZV ให 2 โดสหางกันอยางนอย 3 เดือนในผูที่โรคสงบ  ใหวัคซีนกระตุน 1 โดส ในผูที่โรคสงบ (remission)

 (remission) เปนเวลาอยางนอย 1 ปและมีเม็ดเลือดขาว เปนเวลาอยางนอย 1 ป และมีเม็ดเลือดขาวชนิด

 ชนิด lymphocyte > 700/ลบ.มม. และมีเกร็ดเลือด lymphocyte > 700/ลบ.มม. และมีเกร็ดเลือด 

 > 100,000/ลบ.มม.; หากมีการระบาดในขณะที่ไดรับยา  > 100,000/ลบ.มม.; หากมีการระบาดในขณะที่ไดรับยา

 maintenance ควรหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย 1 สัปดาห maintenance ควรหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย

 กอนและหลังใหวัคซีน 1 สัปดาหกอนและหลังใหวัคซีน

RV หามใหแกผูปวย หามใหแกผูปวย

OPV หามใหแกผูปวยและทุกคนในบาน ใช IPV แทน หามใหแกผูปวยและทุกคนในบาน ใช IPV แทน

DTP,  ในเด็กอายุ < 7 ปให primary series (3 โดส หางกัน ใหวัคซีนกระตุน 1 โดส หลังหยุดยาเคมีบําบัด

DTaP-IPV,  อยางนอย 1 เดือน) และใหเข็มกระตุนอีก 2 เข็ม หางกัน อยางนอย 3 เดือน

Tdap-IPV 6 เดือน หลังหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย 3 เดือน

 ในเด็กอายุ > 7 ปให primary series (0, 1, 6 เดือน) 

 หลังหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย 3 เดือน พิจารณาใช 

 Tdap ในโดสแรกและใช dT ในอีก 2 โดส หลังหยุดยา

 เคมีบําบัดอยางนอย 3 เดือน

Hib ให primary series  หลังหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย ใหวัคซีนกระตุน 1 โดส หลังหยุดยาเคมีบําบัด

 3 เดือน อยางนอย 3 เดือน

Pneumococcal ให primary series ของ PCV และพิจารณา ให PS-23  พิจารณาใหวัคซีนกระตุน 1 โดสหลังหยุดยาเคมีบําบัด

vaccine (PCV อีก 8 สัปดาหตอมา ในเด็กอายุ > 2 ป หลังหยุดยา อยางนอย 3 เดือน อยางไรก็ตามขอมูลยังมีจํากัด

หรือ PS-23) เคมีบําบัดอยางนอย 3 เดือน

Inactivated ให 2 โดสหางกันอยางนอย 1 เดือนหากไมเคยไดรับ ใหวัคซีนกระตุน1 โดสทุกปใหไดแมขณะใหยาเคมีบําบัด

influenza  มากอนและอายุ < 9 ป จากนั้นปละ 1 โดส ใหไดแมขณะ

vaccine ใหยาเคมีบําบัด

HAV ให 2 โดสหางกันอยางนอย 6 เดือนใหไดแมขณะใหยา ใหวัคซีนกระตุน 1 โดส

 เคมีบําบัดหากมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคสูง

HBV ให 3 โดส (0,1, 6 เดือน) ใหไดแมขณะใหยาเคมีบําบัด ใหวัคซีนกระตุน 2 โดส หางกันอยางนอย 3 เดือน

 หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคสูง

Inactivated ให 3 โดส (0,1,12 เดือน) หามให Live JEV ไมมีขอมูลเรื่องการใหวัคซีนกระตุน  

JEV หลังหยุดยาเคมีบําบัดอยางนอย 3 เดือน

 ภายหลังการปลูกถายไขกระดูกพบวาปริมาณ 

polymorphonuclear cells, monocytes และ natural killer 

cells จะฟนตวัไดเรว็ใน 2-3 สปัดาห ในขณะที ่lymphocyte 

ทั้งชนิด T-cell และ B-cell จะฟนตัวชากวา30 ระดับ B-cell 

จะอยูในระดับต่ํามากในชวง 1-3 เดือนแรกและกลับคืนสู

ระดบัปกติใน 3-12 เดอืน แตในผูปวยที่ไดรบัการรกัษาดวย 

rituximab ภายหลังการปลูกถายไขกระดูก ระดับ B-cell 

อาจฟนตวัชาและใชเวลาถงึ 6 เดอืนหลงัจากไดรบัยา31 และ

พบวา B-cell ที่สรางขึ้นมาใหมน�้ตอบสนองตอแอนติเจน

ที่จําเพาะไดไมดีในชวงปแรกหลังการปลูกถายไขกระดูก 
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สําหรับ T-cell นั้นยิ�งฟนตัวไดชากวา B-cell โดยจะอยูใน

ระดับต่ําในชวง 1-3 เดือน หลังปลูกถายไขกระดูก (CD4 

< 200/ลบ.มม.) หลังจากนั้นระดับ T-cell จะคอยๆ ฟนตัว

ขึ้นโดยเฉพาะ CD4+ T cell พบวาผูปวยอายุนอยกวา 18 

ป ที่ไดรับการปลูกถายไขกระดูกนั้นจะมรีะดับ CD4 ฟนตัว

จนมากกวา 200/ลบ.มม. ภายใน 6-9 เดือนหลังปลูกถาย

ไขกระดูกหากไมมีภาวะ GVHD เรื้อรัง ในขณะที่ผูใหญที่มี

ภาวะ GVHD เรือ้รงัตองใชเวลามากกวา 2 ป กวาจะมรีะดบั 

CD4 >200/ลบ.มม. โดยพบวา T-cell ในกระแสเลือดที่พบ

ในปแรกหลงัการปลกูถายไขกระดกูมกัเปน memory T-cell 

ที่ไดจากไขกระดกูของผูบรจิาค และสามารถตอบสนองตอ

แอนติเจนที่ผูบริจาคโดยไดรับกอนการปลูกถายไขกระดูก 

สวน naïve T-cell ที่จะตอบสนองตอแอนติเจนชนิดใหม

ไดจะพบ 6-12 เดือน ภายหลังการปลูกถายไขกระดูก ซึ�ง

อาจพบเร็วกวาในเด็กเล็กและชากวาในผูใหญ16 สําหรับ

ระดับ immunoglobulin นั้นอาจกลับสูระดับปกติในเวลา

หลายเดือนถึงป แตคุณภาพอาจไมปกติ32

 แมหลักฐานขอมูลทางการแพทยจะแสดงใหเห็น

วาผูที่ไดรับการปลูกถายไขกระดูกจากแหลงที่แตกตางกัน 

(autologous, allogenic, umbilical cord transplantation) 

สามารถตอบสนองตอวคัซนีไดไมเทากนั แตผูเชีย่วชาญได

ใหคาํแนะนาํในการใหวคัซนีแกผูปวยภายหลงัการปลกูถาย

ไขกระดูกไวเหมือนกัน ดังแสดงในตารางที่ 516

 โดยทั�วไปแลววัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated 

vaccine) สามารถเริ�มใหไดอยางนอย 6 เดอืนภายหลงัปลกู

ถายไขกระดกู สวนวคัซนีชนดิเชือ้เปนที่ไมมขีอหามสาํหรบั

ผูปวยภายหลังปลูกถายไขกระดูก สามารถใหไดอยางนอย 

24 เดอืนหลงัปลกูถายไขกระดกู1,2,33 การใหวคัซนีในผูปวยที่

มภีาวะ GVHD แนะนาํใหภายหลงัหายจากภาวะน�แ้ละหยดุ

การรักษาดวยยากดภูมิคุมกันเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน

เพื่อใหผูปวยตอบสนองตอวัคซีนไดดีที่สุด อยางไรก็ตามผู

ปวยทีม่ปีญหา GVHD เรือ้รงัเปนผูทีม่คีวามเสีย่งตอการตดิ

เชื้อสูง ดังนั้นผูเชี่ยวชาญบางทานจึงแนะนําใหวัคซีนชนิด

เชือ้ตายไดแมจะมภีาวะ GVHD34 แตวคัซนีชนดิเชือ้เปนจะ

ใหไดเฉพาะเมือ่ผูปวยไมมปีญหา GVHD แลวและหยดุการ

รักษาดวยยากดภูมิคุมกันเปนเวลาอยางนอย 12 เดือน32

คําแนะนําการใหวัคซีนในผูปวยภูมิคุมกันบกพรองจาก

การปลูกถายอวัยวะ (Solid Organ Transplantation; SOT 

candidates and recipients)

 ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะเปนผูที่มีความ

เสี่ยงสูงตอการติดเชื้อดวยโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน35 

แตพบวาผูปวยกลุมน�้สูงถึงรอยละ 71 กลับไมไดรับวัคซีน

ที่เหมาะสมตามชวงอายุเมื่อถึงเวลาที่จะทําการปลูกถาย

อวัยวะ36,37 เน��องจากผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะตอง

ไดรับยากดภูมิในระยะยาวหรือตลอดชีวิต ทําใหการตอบ

สนองตอวัคซีนไมดีและไมสามารถรับวัคซีนชนิดเชื้อเปน

ได จึงควรไดรับวัคซีนใหครบโดยเร็วที่สุดกอนการปลูก

ถายอวัยวะ ทําใหในบางครั้งอาจจําเปนตองใหวัคซีนเรง

ดวนกอนอายุที่แนะนําใหฉ�ดในเด็กปกติทั�วไป และควร

ไดรับวัคซีนชนิดเชื้อเปนอยางนอย 1 เดือนกอนการปลูก

ถายอวัยวะเพื่อใหภูมิคุมกันขึ้นไดดีและปองกันการแพร

กระจายของไวรสัในวคัซนี35,38 นอกจากน�ค้วรใหวคัซนีแกผู

ทีอ่าศยัอยูในบานเดยีวกบัผูปวยดงัทีก่ลาวแลวขางตนดวย 

เพื่อปองกันการแพรของโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนมายัง

ผูปวย38 

 โดยทั�วไปแลวผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ

ควรไดรบัการใหวคัซนีซ้าํดงัแสดงในตารางที ่6 แมวาระยะ

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ�มใหวัคซีนภายหลังการปลูก

ถายอวัยวะยังไมเปนที่ทราบแน�ชัด โดยทั�วไปแนะนําให

เริ�มฉ�ดวัคซีนอยางนอย 6 เดือนหลังการปลูกถายอวัยวะ

เพื่อปองกันการเกิด graft dysfunction หรือ rejection 

และเปนชวงที่ระดับยากดภูมิคุมกันลดลงแลว การตอบ

สนองตอวัคซีนจะดีกวาในชวง 6 เดือนแรกหลังการปลูก

ถายอวัยวะ32,39 โดยที่ใหไดเฉพาะวัคซีนชนิดเชื้อตายและ

หามใหวคัซนีชนดิเชือ้เปนทกุชนดิ ดงันัน้การใหวคัซนีเพือ่

ปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และอีสุกอีใสกอนการ

ปลูกถายอวัยวะจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ�ง โดยที่อาจ

พิจารณาใหวัคซีนเพื่อปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

ไดในเดก็อาย ุ6 เดอืนขึน้ไปหากเปนผูปวยทีเ่ตรยีมการเพือ่

ปลกูถายอวยัวะ35,39 และแนะนาํใหวคัซนีเพือ่ปองกนัโรคหดั 

หัดเยอรมัน คางทูมซ้ําเมื่ออายุ 12-15 เดือนหากยังไมได

รับการปลูกถายอวัยวะ39 เน��องจากผูปวยไดรับการปลูก
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ตารางที่ 5 ตารางแนะนําการใหวัคซีนแกผูปวยภูมิคุมกันบกพรองภายหลังการปลูกถายไขกระดูก16,33

Pneumococcal vaccine1 แนะนํา 3-6 เดือน 3-4 PCV13 0, 2, 4 เดือน PS-23 

    8 สัปดาหหางจาก PCV โดสที่ 3

Diphtheria, tetanus แนะนํา 6-12 เดือน 3 อายุ <  7 ป ให DTP/DTaP 0,   

Pertussis2    2,12 เดือน อายุ  > 7 ป DTaP 0, 

    2,12 เดือน

Hib3 แนะนํา 6-12 เดือน 3 0, 2,12 เดือน

IPV แนะนํา 6-12 เดือน 3 0, 2,12 เดือน

HBV4 แนะนํา 6-12 เดือน 3 0, 2,12 เดือน

Inactivated influenza  แนะนําทุกป 4-6 เดือน 1-2

vaccine5

MMR6 แนะนํา 24 เดือน 1-2 0, 1 เดือน

HAV แนะนํา 2 เดือน 2 0, 6-12 เดือน

Inactivated JEV แนะนํา 12 เดือน 3 0,1-2,12 เดือน

Varicella vaccine7 พิจารณาให 24 เดือน

BCG หามใช

OPV หามใช

Rotavirus vaccine หามใช

 วัคซีน คําแนะนํา ชวงเวลาในการใหวัคซีน จํานวนโดส ตารางแนะนํา 
  ในการให ภายหลังการปลูกถาย การใหวัคซีน การใหวัคซีน
   ไขกระดูก

1 ให PCV 3 โดสเริ�มฉ�ดอยางนอย 3-6 เดือนหลังปลูกถายไขกระดูกโดยใหหางกัน 8 สัปดาหในแตละโดส (ระยะเวลานอยที่สุดระหวาง

โดส 4 สัปดาห) และให PS-23 อีก 1 โดส 8 สัปดาหหางจาก PCV โดสที่ 3 เพื่อชวยใหครอบคลุมสายพันธุของเชื้อนิวโมคอคคัสให

มากขึ้น ในกรณ�ที่ผูปวยมี GVHD เรื้อรังอาจพิจารณาให PCV โดสที่ 4 เน��องจากตอบสนองตอ PS-23 ไดไมดี16

2 ผูปวยภายหลังปลูกถายไขกระดูกมีความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากโรคไอกรนเพราะปอดถูกทําลายจากยาเคมีบําบัดและการฉาย

รังสี ดังนั้นจึงแนะนําใหฉ�ด DTaP หรือ DTP 3 โดสภายหลังปลูกถายไขกระดูก แมแตในเด็กอายุ > 7 ป ก็แนะนํา DTaP มากกวา 

Tdap เพราะผูปวยในกลุมน�้ใหถือเสมือนไมเคยไดรับวัคซีนมากอน และมีการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูปวยภายหลังปลูกถายไขกระดูกทั้ง

ชนิด autologous และ allogenic มีภูมิคุมกันตอบสนองไมดีตอ Tdap16

3 ให Hib 3 โดสหางกันอยางนอย 1 เดือน โดยเริ�มฉ�ดอยางนอย 6 เดือนหลังปลูกถายไขกระดูก 
4 แนะนําใหทดสอบระดับภูมิคุมกัน (Anti-HBS Antibody) 1 เดือนภายหลังจากไดรับ HBV ครบ 3 โดส หากผูปวยไมตอบสนองให 

HBV ซ้ําอีก 3 โดส16 
5 วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (inactivated influenza vaccine) แนะนําใหฉ�ดอยางนอย 6 เดือนหลังปลูกถายไขกระดูกและกระตุนซ้ําทุก

ปตลอดชีวิต แตในกรณ�ที่มีการระบาดของไขหวัดใหญเกิดขึ้นในชุมชน ควรพิจารณาใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในผูปวยทันที หาก

ปลูกถายไขกระดูกมาแลวเปนเวลาอยางนอย 4 เดือน ในกรณ�ที่ใหโดสแรกกอน 6 เดือนภายหลังปลูกถายไขกระดูกใหโดสที่ 2 ซ้ําภาย

หลังปลูกถายไขกระดูกอยางนอย 6 เดือน และในกรณ�ที่เปนเด็กอายุนอยกวา 9 ป หากไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเปนครั้งแรกให 2 

โดสหางกันอยางนอย 1 เดือน2,16

6 MMR ในเด็กแนะนําให 2 โดสหางกันอยางนอย 1 เดือน16

7 ขอมูลเกี่ยวกับการให Varicella vaccine ในผูปวยภายหลังปลูกถายไขกระดูกยังมีจํากัด แตอาจพิจารณาใหไดภายหลังปลูกถาย

ไขกระดูกอยางนอย 24 เดือนและไมมีภาวะรวมอื่นที่ทําใหมีภูมิคุมกันต่ํา16,17
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ตารางที่ 6 ตารางแนะนําการใหวัคซีนในผูปวยกอนและหลังไดรับการปลูกถายอวัยวะ
(Solid Organ Transplantation; SOT candidates and recipients)38

คอตีบ บาดทะยัก 6 สัปดาห  โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห ให  ไมแนะนํา 

ไอกรน (DTP/DTaP) 1  โดส 2 และ 3 หาง 4 สัปดาห

  โดส 3 และ 4 หาง 6 เดือน

  โดส 4 และ 5 หาง 6 เดือน

ตับอักเสบเอ (HAV) 2 6 เดือน โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห ให  แนะนํา

ตับอักเสบบี (HBV) แรกเกิด โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห

  โดส 2 และ 3 หาง 8 สัปดาห ให  แนะนํา

ฮิบ (Hib) 6 สัปดาห โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห   ไมแนะนํา

  โดส 2 และ 3 หาง 4 สัปดาห

  โดส 3 และ 4 หาง 8 สัปดาห

ไขหวัดใหญ (Influenza)3 6 เดือน โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห   ไมแนะนํา

นิวโมคอคคัส (PCV7)4 6 สัปดาห โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห  ไมแนะนํา

  โดส 2 และ 3 หาง 4 สัปดาห

  โดส 3 และ 4 หาง 8 สัปดาห

(PS-23) 2 ป -  ไมแนะนํา

โปลิโอ (IPV)5 6 สัปดาห โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห   ไมแนะนํา

  โดส 2 และ 3 หาง 4 สัปดาห

  โดส 3 และ 4 หาง 6 เดือน

บีซีจี (BCG) แรกเกิด -  ไมแนะนํา

หัด หัดเยอรมัน  6 เดือน โดส 1 และ 2 หาง 4 ส ัปดาห  แนะนํา

คางทูม (MMR)

อีสุกอีใส (VZV) 6 เดือน โดส 1 และ 2 หาง 4 สัปดาห  แนะนํา

 วัคซีน อายุนอยสุด ระยะหางนอยที่สุด แนะนําใหกอน แนะนําใหหลัง การตรวจวัด
  ที่ใหวัคซีนได ระหวางโดส SOT SOT ภูมิคุมกัน

1 ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะควรไดรับ Td กระตุนทุก 10 ป38

2  ผูปวยโรคตับเรื้อรังและผูปวยที่ไดรับการปลูกถายตับมีความเสี่ยงตอภาวะตับวายและเสียชีวิตตอโรคตับอักเสบเอ ดังนั้นจึงแนะนําให

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอแกผูปวยที่เตรียมการโดยสามารถใหไดเร็วตั้งแตอายุ 6 เดือนหากจําเปน และแนะนําใหในผูปวยที่ไดรับ

การปลูกถายตับแลวดวย38

3 ผูปวยกอนและหลังไดรับการปลูกถายอวัยวะควรไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญทุกปตลอดชีวิต ในเด็กอายุนอยกวา 9 ป หากไดรับ

วัคซีนเปนครั้งแรกควรไดรับ 2  โดส หางกัน 4 สัปดาห จากนั้นควรไดรับปละ 1 โดส38

4 ผูปวยกอนและหลังไดรับการปลูกถายอวัยวะควรไดรับ PCV ตามตารางและตามดวย PS-23 อีก 1 โดสเมื่ออายุ 2 ปขึ้นไปโดยหาง

จาก PCV โดสสุดทาย 8 สัปดาห เน��องจากระดับภูมิคุมกันจะลดลงภายหลังการฉ�ด PS-23 จึงแนะนําใหฉ�ดซ้ําอีก 1 โดส 3-5 ปหาง

จากโดสแรก38

5 สามารถให OPV แกผูปวยกอนไดรับการปลูกถายอวัยวะไดหากไมไดรับยากดภูมิ และควรใหอยางนอย 1 เดือนกอนการปลูกถาย

อวัยวะ
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ให

ให

ให
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ให
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ถายอวัยวะเปนผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองทั้งจากการที่

มีการทํางานของอวัยวะผิดปกติและจากการที่ไดรับยากด

ภูมิคุมกัน ดังนั้นควรตรวจวัดระดับแอนติบอดีภายหลังได

รับวัคซีนเพื่อดูการตอบสนองหากเปนไปได39

คาํแนะนาํการใหวคัซนีในผูปวยภมูคิุมกนับกพรองจากการ

รักษาดวยยากดภูมิคุมกันชนิดอื่น

 ผูปวยเด็กที่ไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกัน

ชนิดอื่นรวมถึง Recombinant human protein ที่มีฤทธิ์

ตานทานอักเสบ ไดแก tumor necrosis factor antagonist 

(เชน adalimumab, infliximab และ etanercept) หรอื anti-

B-lymphocyte monoclonal antibody (เชน rituximab) พบ

วาระดบัภมูคิุมกนัของรางกายจะถกูกดการทาํงานเปนระยะ

เวลานาน ระยะเวลาทีภ่มูคิุมกนัของรางกายจะฟนตวัขึน้อยู

กับหลายปจจัย ไดแก ปริมาณและขนาดของยากดภูมิที่

ไดรับ การไดรับรังสีรักษารวมดวย และโรคประจําตัวของ

ผูปวยเอง เปนตน ดังนั้นจึงยังไมมีคําแนะนําที่ชัดเจนถึง

ระยะเวลาทีเ่หมาะสมวาจะสามารถใหวคัซนีชนดิเชือ้เปนได

เมือ่ไรจงึจะมคีวามปลอดภยัและสามารถกระตุนใหรางกาย

สรางภูมิคุมกันไดดี2 อยางไรก็ตามมีหลักฐานแสดงใหเห็น

วาผูปวยที่ไดรบัการรกัษาดวยยากลุมน�ม้คีวามเสีย่งตอการ

เกดิวณัโรคและการกระตุนวณัโรคชนดิแฝง รวมทัง้เสีย่งตอ

การติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดอื่น40-42 ซึ�งบงชี้วาผูปวยอาจมี

ความเสีย่งหากไดรบัวคัซนีชนดิเชือ้เปน จนกวาจะมขีอมลู

ที่ชัดเจนขึ้น จึงแนะนําหามใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนแกผูปวย

ที่ไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกันในกลุมน�้1 ในอนาคต

ควรมกีารศกึษาถงึการใหวคัซนีในเดก็ที่ไดรบัการรกัษาดวย

ยากดภมูคิุมกนัชนดิใหมใหมากขึน้เพือ่เปนแนวทางในการ

ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม

 

 1. National Center for Immunization and 

Respiratory Diseases. General recommendations on 

immunization --- recommendations of the Advisory 

Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 

2011;60:1-64.

 2. American Academy of Pediatrics. Immuni-

zation in special clinical circumstances. In: Pickering 

LK, Baker CJ, Kimberlin DW, Long SS, eds. Red Book: 

2009 Report of the Committee on infectious Diseases. 

28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of 

Pediatrics; 2009. p.68-104.

 3. Centers for Disease Control and Preven-

tion. Recommendations of the Advisory Committee 

on Immunization Practices (ACIP): Use of vaccines 

and immune globulins in persons with altered immu-

nocompetence. MMWR. 1993;42:1-18. 

 4. Pancharoen C, Hongsiriwon S, Swasdichai 

K, Puthanakit T, Tangsathapornpong A, Lolekha S, 

et al. Epidemiology of invasive meningococcal dis-

ease in 13 government hospitals in Thailand, 1994-

1999. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 

2000;31:708-11.

 5. Centers for Disease Control and Preven-

tion. Prevention of Pneumococcal Disease Among 

Infants and Children --- Use of 13-Valent pneumococ-

cal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal 

polysaccharide vaccine. MMWR 2010;59:1-18.

 6. Centers for Disease Control and Preven-

tion. Licensure of a 13-valent pneumococcal conjugate 

vaccine (PCV13) and recommendations for use among 

children - Advisory Committee on Immunization Prac-

tices (ACIP), 2010. MMWR. 2010;59:258-61.

 7. Centers for Disease Control and Prevention. 

เอกสารอางอิง



วัคซีน726 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ บทที่ 56 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู�ป�วยภูมิคุ�มกันบกพร�องการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

Haemophilus b conjugate vaccines for prevention of 

Haemophilus influenzae type b disease among infants 

and children two months of age and older: recommen-

dations of the ACIP. MMWR. 1991;40 :1-7.

 8.Bilukha OO, Rosenstein N; National Center 

for Infectious Diseases, Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC). Prevention and control of 

meningococcal disease. Recommendations of the Ad-

visory Committee on Immunization Practices (ACIP). 

MMWR Recomm Rep. 2005;54:1-21.

 9.Price VE, Blanchette VS, Ford-Jones EL. The 

prevention and management of infections in children 

with asplenia or hyposplenia. Infect Dis Clin North Am. 

2007;21:697-710.

 10.Centers for Disease Control and Preven-

tion. Recommendations of the Advisory Committee on 

Immunization Practices (ACIP): use of vaccines and 

immune globulins for persons with altered immuno-

competence. MMWR. 1993;42:1-18. 

 11.Centers for Disease Control and Prevention. 

Recommended Immunization Schedules for Persons 

Aged 0 Through 18 Years --- United States, 2011. 

MMWR. 2011;60:1-4.

 12.Elbahlawan L, Gaur AH, Furman W, Jeha 

S, Woods T, Norris A, et al. Severe H1N1-associated 

acute respiratory failure in immunocompromised chil-

dren. Pediatr Blood Cancer. 2011 Feb 4. doi: 10.1002/

pbc.22973. [Epub ahead of print]

 13.Goossen GM, Kremer LC, van de Wetering 

MD. Influenza vaccination in children being treated with 

chemotherapy for cancer. Cochrane Database Syst 

Rev. 2009;(2):CD006484.

 14.Esposito S, Cecinati V, Brescia L, Principi 

N. Vaccinations in children with cancer. Vaccine. 

2010;28:3278-84. 

 15.Brodtman DH, Rosenthal DW, Redner 

A, Lanzkowsky P, Bonagura VR. Immunodeficiency 

in children with acute lymphoblastic leukemia after 

completion of modern aggressive chemotherapeutic 

regimens. J Pediatr. 2005;146:654-61.

 16.Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, Gress R, 

Sepkowitz K, Storek J, et al. Guidelines for prevent-

ing infectious complications among hematopoietic 

cell transplant recipients: a global perspective. Bone 

Marrow Transplant. 2009;44:453-5.

 17.Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, Eng-

lund J, Machado CM, Storek J, et al. Vaccination of 

hematopoietic cell transplant recipients. Bone Marrow 

Transplant. 2009;44:521–6.

 18.Machado CM, Gonçalves FB, Pannuti CS, 

Dulley FL, de Souza VA. Measles in bone marrow 

transplant recipients during an outbreak in São Paulo, 

Brazil. Blood. 2002;99:83-7.

 19.Leung TF, Chik KW, Li CK, Lai H, Shing 

MM, Chan PK, et al. Incidence, risk factors and out-

come of varicella-zoster virus infection in children after 

haematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow 

Transplant. 2000;25:167-72.

 20.Youssef S, Rodriguez G, Rolston KV, 

Champlin RE, Raad II, Safdar A. Streptococcus 

pneumoniae infections in 47 hematopoietic stem cell 

transplantation recipients: clinical characteristics of 

infections and vaccine-breakthrough infections, 1989-

2005. Medicine (Baltimore). 2007;86:69-77.

 21.Machado CM. Influenza infections after 

hematopoietic stem cell transplantation. Clin Infect 

Dis. 2005;41:273-4. 

 22.Ljungman P, Wiklund-Hammarsten M, 

Duraj V, Hammarström L, Lönnqvist B, Paulin T, et 

al. Response to tetanus toxoid immunization after 



การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ วัคซีน  727บทที่ 56 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู�ป�วยภูมิคุ�มกันบกพร�องการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

allogeneic bone marrow transplantation. J Infect Dis. 

1990;162:496-500.

 23.Pauksen K, Duraj V, Ljungman P, Sjölin 

J, Oberg G, Lönnerholm G, et al. Immunity to and 

immunization against measles, rubella and mumps in 

patients after autologous bone marrow transplantation. 

Bone Marrow Transplant. 1992;9:427-32.

 24.Guinan EC, Molrine DC, Antin JH, Lee MC, 

Weinstein HJ, Sallan SE, et al. Polysaccharide con-

jugate vaccine responses in bone marrow transplant 

patients. Transplantation. 1994;57:677-84.

 25.Pauksen K, Hammarström V, Ljungman P, 

Sjölin J, Oberg G, Lönnerholm G, et al. Immunity to 

poliovirus and immunization with inactivated poliovirus 

vaccine after autologous bone marrow transplantation. 

Clin Infect Dis. 1994;18:547-52.

 26.Kussmaul SC, Horn BN, Dvorak CC, 

Abramovitz L, Cowan MJ, Weintrub PS. Safety of the 

live, attenuated varicella vaccine in pediatric recipients 

of hematopoietic SCTs. Bone Marrow Transplant. 

2010;45:1602-6. 

 27.Onozawa M, Hashino S, Darmanin S, 

Okada K, Morita R, Takahata M, et al. HB vaccination 

in the prevention of viral reactivation in allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation recipients with 

previous HBV infection. Biol Blood Marrow Transplant. 

2008;14:1226-30.

 28.Patel SR, Ortín M, Cohen BJ, Borrow R, 

Irving D, Sheldon J, et al. Revaccination with measles, 

tetanus, poliovirus, Haemophilus influenzae type B, 

meningococcus C, and pneumococcus vaccines in 

children after hematopoietic stem cell transplantation. 

Clin Infect Dis. 2007;44:625-34. 

 29.Kumar D, Chen MH, Welsh B, Siegal D, Co-

bos I, Messner HA, et al. A randomized, double-blind 

trial of pneumococcal vaccination in adult allogeneic 

stem cell transplant donors and recipients. Clin Infect 

Dis. 2007;45:1576-82.

 30.Paloczi K. Immune reconstitution: an impor-

tant component of a successful allogeneic transplanta-

tion. Immunol Lett. 2000;74:177-81.

 31.Horwitz SM, Negrin RS, Blume KG, Breslin 

S, Stuart MJ, Stockerl-Goldstein KE, et al.  Rituximab 

as adjuvant to high-dose therapy and autologous 

hematopoietic cell transplantation for aggressive non-

Hodgkin lymphoma. Blood. 2004;103:777-83. 

 32.Abzug MJ. Vaccination in the immuno-

compromised child: a probe of immune reconstitution. 

Pediatr Infect Dis J. 2009;28:233-6.

 33.Centers for Disease Control and Preven-

tion; Infectious Disease Society of America; American 

Society of Blood and Marrow Transplantation. Guide-

lines for preventing opportunistic infections among 

hematopoietic stem cell transplant recipients. MMWR. 

2000;49:1-125. 

 34.Ljungman P, Engelhard D, de la Cámara R, 

Einsele H, Locasciulli A, Martino R, et al. Vaccination 

of stem cell transplant recipients: recommendations of 

the Infectious Diseases Working Party of the EBMT. 

Bone Marrow Transplant. 2005;35:737-46.

 35.Burroughs M, Moscona A. Immunization of 

pediatric solid organ transplant candidates and recipi-

ents. Clin Infect Dis. 2000;30:857-69. 

 36.Ginsburg CM, Andrews W. Orthotopic 

hepatic transplantation for unimmunized children: a 

paradox of contemporary medical care. Pediatr Infect 

Dis J. 1987;6:764-5. 

 37.Thall TV, Rosh JR, Schwersenz AH, Eick-

meyer D, Fernandez M, Benkov KJ, et al. Primary 

immunization status in infants referred for liver trans-



วัคซีน728 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

plantation. Transplant Proc. 1994;26:191.

 38.Cambell AL, Herold BC. Immunization of 

pediatric solid-organ transplantation candidates: Im-

munization in transplant candidates. Pediatr Trans-

plant. 2005;9:652-61.

 39.American Society of Transplantation. 

Guidelines for vaccination of solid organ transplant 

candidates and recipients. Am J Transplantation. 

2004;4(Suppl 10):160-3.

 40.Centers for Disease Control and Prevention. 

Tuberculosis associated with blocking agents against 

tumor necrosis factor-alpha--California, 2002-2003. 

MMWR. 2004;53:683-6..

 41.Deepe GS Jr, Smelt S, Louie JS. Tumor 

necrosis factor inhibition and opportunistic infections. 

Clin Infect Dis .2005;41(Suppl 3):S187-8. 

 42.Filler SG, Yeaman MR, Sheppard DC. 

Tumor necrosis factor inhibition and invasive fungal 

infections. Clin Infect Dis. 2005;41(Suppl 3):S208-12.




