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บทนํา

 ปจจุบันการใหวัคซีนปองกันโรคสําหรับผูใหญ 

ไดรับความสนใจและสนับสนุนในการใหวัคซีนมากขึ้นใน

หลายประเทศแตก็ยังพบวาอัตราการใหวัคซีนเพื่อปองกัน

โรคในผูใหญยังอยูในอัตราที่ต่ํา ซึ�งอาจเน��องมาจากสาเหตุ

หลายประการ เชน แพทยเขาใจผิดคิดวาผูปวยเคยรับ

วัคซีนมาแลวตั้งแตในวัยเด็กทั้งที่แทจริงยังไมเคยไดรับ

วัคซีนมากอนแพทยจึงไมไดใหวัคซีน แพทยเขาใจผิดคิด

วาโรคติดเชื้อนั้นไมพบในผูใหญ แพทยไมเขาใจถึงความ

สาํคญัของการปองกนัโรคทีม่คีวามรนุแรงทีส่ามารถปองกนั

ไดในผูสงูอาย ุหรอืผูทีม่โีรคประจาํตวัทีม่คีวามเสีย่งตอโรค 

หลายประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการระบุขอ

บงชี้ของการใหวัคซีนแกผูใหญและผูสูงอายุอยางชัดเจน

และยังมีการสนับสนุนการใหวัคซีนเชน มีการกําหนดและ

เผยแพรแนวทางการใหวัคซีนในผูสูงอายุ การใหวัคซีนใน

ผูที่มีโรคเรื้อรังเชน เบาหวาน โรคหัวใจ การใหวัคซีนใน

ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง การใหวัคซีนในบุคลากรทางการ

แพทย รวมทั้งการใหความรูแกบุคลากรทางการแพทย

ในขอบงชี้ของการใหวัคซีนดังรูป 1 และ 2 การสนับสนุน

ใหวัคซีนแกผูสูงอายุในคลินิก สนับสนุนการใหวัคซีนบาง

ชนิดแกผูใหญและผูสูงอายุโดยไมเสียคาใชจาย แนวทาง

การใหวัคซีนในผูใหญสําหรับคนไทยควรมุงหวังเพื่อให

ไดประโยชนสูงสุดและมีความคุมทุน วัคซีนที่แพทยควร

พิจารณาสําหรับผูใหญ มีดังน�้

 

 โรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิดเปนปญหาที่สําคัญ

ในประเทศที่กําลังพัฒนา ปจจุบันพบวาอัตราการเกิดโรค

รูปที่ 1 แนวทางการใหวัคซีนปองกันโรคในชวงวัยรุนและผูใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา

วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก (Tetanus vaccine)
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วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู�ใหญ�
และผู�สูงอายุ



วัคซีน752 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

ในเด็กแรกเกิดและผูใหญลดลงอยางมากสวนหนึ�งเกิดจาก

การรณรงคการใหวัคซีนปองกันโรคน�้ในเด็กแรกเกิด เด็ก

ขวบปแรก ผูใหญ และหญิงตั้งครรภรวมทั้งการดูแลการ

คลอดและการดูแลบาดแผลดีขึ้น ในประเทศไทยแมวาโรค

บาดทะยักในเด็กแรกเกิดลดลง แตพบวาโรคบาดทะยักยัง

พบไดในผูใหญและผูสูงอายุคลายกับประเทศพัฒนาแลว 

พบวาอัตราตายจากโรคจะเพิ�มสูงขึ้นในผูปวยสูงอายุ พบ

วาผูปวยที่เปนโรคบาดทะยักสวนใหญมักไมมีประวัติรับ

วัคซีนปองกันโรคมากอน สวนนอยของผูปวยมีประวัติได

รับวัคซีนครบ 3 ครั้งหรือมากกวาซึ�งในผูปวยกลุมน�้มัก

พบวามีประวัติไดรับวัคซีนครั้งสุดทายมานานกวา 10 ป

กอนเกิดโรค (ไมไดฉ�ดเข็มกระตุนภายหลังสัมผัสโรค) และ

พบวาการเกิดโรคบาดทะยักในกลุมผูปวยมีประวัติไดรับ

วัคซีนครบ 3 ครั้งหรือมากกวามักไมรุนแรงและอัตราการ

รอดชวีติมากกวากลุมซึ�งไมไดรบัหรอืไมทราบวาเคยไดรบั

วัคซีน1 การศึกษาในประเทศพัฒนาแลวในทวีปยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาพบวามีเพียงรอยละ 30-60 ของผูสูงอายุที่มี

ภูมิคุมกันโรคเพียงพอในการปองกันการติดเชื้อบาดทะยัก

หากไมไดรับการฉ�ดเข็มกระตุน พบวาการใหวัคซีนทุก 10 

ป ตั้งแตวัยผูใหญน�าจะมีสวนชวยในการสรางภูมิคุมกันดี

ขึน้ในผูสงูอายขุณะเดยีวกนักพ็บวาสามารถลดความรนุแรง

ในกรณ�ทีเ่กดิโรคได การศกึษาภาวะภมูคิุมกนัโรคบาดทะยกั

ในเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

ในชวงป พ.ศ. 2541-25422 พบวารอยละ 88-98 ของ

ประชากรในกลุมอายตุางๆ มรีะดบัของ anti-tetanus  toxin 

antibody มากกวา 0.15 IU/มล. ซึ�งเปนระดับที่เพียงพอ

ในการปองกันการเกิดโรค และไมพบความแตกตางกัน

ระหวางเพศหญิงและชาย จากการศึกษาพบวาแนวโนม

ของภูมคิุมกันโรคบาดทะยกัเริ�มลดลงในชวงอาย ุ15-30 ป

ซึ�งอาจเน��องจากไมไดรับการฉ�ดเข็มกระตุนในชวงวัยรุน 

สวนการพบวาภูมิคุมกันโรคยังสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 

อาจเปนไปไดวาคนไทยไดรบัการฉ�ดวคัซนี tetanus toxoids 

(TT) แตไมทราบหรือจําไมได

 การใหวคัซนีปองกนัโรคบาดทะยกัในผูใหญใหฉ�ด 

diphtheria-tetanus toxoids (dT) แทน tetanus toxoid 

(TT) เสมอ โดยฉ�ดทุก 10 ปในกรณ�ที่เคยไดรับวัคซีน

รูปที่ 2 แนวทางการใหวัคซีนปองกันโรคในชวงผูใหญที่มีโรคเรื้อรังเชน เบาหวาน โรคหัวใจ ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง

และการใหวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา    
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ปองกนับาดทะยกัครบ 3 เขม็มากอน (primary immuniza-

tion) หากไมเคยไดรับวัคซีนมากอนเลยใหฉ�ด 3 เข็ม ที่ 0, 

4-8 สัปดาห และ 6-12 เดือน ดังตารางที่ 1 (หากมาไม

ตรงนดั ใหฉ�ดเขม็ตอไปเลย โดยไมตองเริ�มตนใหม) การให

วัคซีนบาดทะยักในหญิงตั้งครรภที่เคยไดรับวัคซีนปองกัน

บาดทะยักมาแลว 1 เข็มใหฉ�ด dT อีก 2 เข็มโดยฉ�ดหาง

กัน 1 เดือนในระหวางตั้งครรภ หากเคยไดรับมาแลว 2 

เขม็ใหฉ�ด dT อกี 1 เขม็ระหวางตั้งครรภ แตหากเคยไดมา

แลว 3 เข็มและเข็มสุดทายเกิน 5 ปใหฉ�ด dT เข็มกระตุน

เพียง 1 เข็ม แตหากมีประวัติเคยไดรับวัคซีนปองกันโรค

บาดทะยักภายใน 5 ปไมตองฉ�ดกระตุน การใหวัคซีน

ปองกันโรคบาดทะยักในกรณ�หลังสัมผัสโรค เชน เมื่อมี

บาดแผล พบวาผูปวยติดเชื้อบาดทะยักมีถึง 1 ใน 4 ที่มี

ประวัติการฉ�ดวัคซีนปองกันโรค 1 เข็มกอนปวยเปนโรค 

ซึ�งพบวาผูปวยกลุมน�้มักเปนกลุมที่มีบาดแผลรุนแรงและ

มักเปนผูปวยซึ�งควรไดรับ tetanus immune globulin 

(TIG) รวมดวย ในกรณ�ที่ไมเคยฉ�ดวัคซีนมากอนแตกลับ

ไมไดรับ TIG ควรพิจารณาประวัติการไดรับวัคซีนมากอน 

ผูปวยเคยไดรับวัคซีนมาแลวมากกวาหรือเทากับ 3 ครั้ง 

ไมมีความจําเปนตองให Tetanus immune globulin (TIG)  

แตจําเปนตองฉ�ดกระตุนดวย TT หรือ dT  พบวาการฉ�ด

วัคซีน TT หรือ dT กระตุนเพียง 1 ครั้งก็สามารถทําให

ผูใหญ ผูสูงอายุที่มีประวัติเคยรับวัคซีนมากอนมีภูมิคุมกัน

ตอโรคบาดทะยักไดมากกวารอยละ 81-94 การใหวัคซีน

ปองกันโรคบาดทะยักและ TIG ภายหลังสัมผัสโรคแสดง

ในตารางที่ 1 

 ในประเทศที่มีการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบใน

เด็กในอัตราสูงพบโรคคอตีบเพิ�มสูงขึ้นในเด็กโต ผูใหญ

และผูสูงอายุรวมทั้งอาจพบมีการระบาดในบางพื้นที่ (epi-

demic)  อตัราการเกดิโรคคอตบีในประเทศไทยลดลงอยาง

ชัดเจนจาก 4 รายตอ 100,000 คน เหลือเพียง ≤  0.1 ราย

ตอ 100,000 คน อยางไรก็ตามอัตราการเกิดโรคคอตีบ

ในประเทศไทยกลับพบวาสูงขึ้นในชวงอายุ 5-14 ป และ

ผูใหญอายุมากกวา 15 ป (รอยละ  21.7 ในชวงป พ.ศ. 

2533-2542)  และอัตราปวยตายก็สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับในอดีต3 ในป พ.ศ. 2533-2537 มีการระบาดของโรค

คอตีบในผูใหญในกลุมประเทศยุโรปตะวันออกโดยอัตรา

การเกิดโรคเพิ�มขึ้น 10-100 เทา โดยพบวาอัตราการเกิด

โรคคอตีบสูงในชวงอายุ 40-49 ปและผูสูงอายุ การระบาด

ตารางที่ 1 แนวทางการใหวัคซีนและเซรุมปองกันโรคบาดทะยัก (TIG) สําหรับเด็กโตและผูใหญ

เด็กโตและผูใหญที่เคยรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักครบ (completed primary immunization) กอนอายุ  7 ป

 -  ใหฉ�ดเข็็มกระตุน dT หรือ TT ในชวงอายุ 11-16 ป และฉ�ดกระตุนทุก  10 ป 

เด็กโตและผูใหญที่ไมเคยรับ/รับไมครบ หรือ ไมทราบประวัติการใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก

 -  ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก dT หรือ TT  2 ครั้งหางกัน 4-8 สัปดาห และใหเข็มกระตุน 1 เข็ม 6-12 เดือนตอมา

 -  ใหฉ�ดเข็มกระตุน dT หรือ TT หลังฉ�ดเข็มที่ 3 ทุก  10 ป

เด็กโตและผูใหญที่มีบาดแผลและตองไดรับการปองกันโรคบาดทะยัก

 -  เด็กโตและผูใหญที่ไมเคยรับ/รับไมครบ หรือ ไมทราบประวัติการใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก

  •  แผลสะอาด (clean wounds) - ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก dT หรือ TT 2 ครั้งหางกัน 4-8 สัปดาห 

   และกระตุน 1 เข็ม 6-12 เดือนตอมา

  • แผลสกปรก (contaminated wounds) - ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก dT หรือ TT  2 ครั้งหางกัน 4-8 สัปดาห 

   และกระตุน 1 เข็ม 6-12 เดือนตอมาโดยใหรวมกับ TIG ในวันแรก

 -  เด็กโตและผูใหญที่เคยรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักครบ (ไดรับ tetanus toxoid ≥  3 ครั้ง)

  • แผลสะอาด (clean wounds) - ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก dT หรือ TT 1 คร้ังถาเคยฉ�ดเข็มสุดทายนานเกิน 10  ป

  •  แผลสกปรก (contaminated wounds) - ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก dT หรือ  TT  1 ครั้งถาเคยฉ�ดเข็มสุดทาย

   นานเกิน 5  ป

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ (Diphtheria vaccine)
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เริ�มจากเขตเมอืงแพรสูชนบทและการแพรกระจายมกัพบใน

ที่ที่มีกลุมคนอยูรวมกันมาก เชน คายทหาร แลวแพรไปสู

คนที่ใกลชดิกลุมอืน่ทีม่คีวามเกีย่วของกนั พบวากลุมคนที่

ไมปวยเปนโรคในการระบาดมีประวัติไดรับวัคซีนมากกวา

หรือเทากับ 3 ครั้งถึงรอยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม

ที่ปวยเปนโรคซึ�งพบเพียงรอยละ 72 และพบวาประชากร

ที่ไดรบัวคัซนีมากครัง้กวาเมือ่ปวยเปนโรคจะมคีวามรนุแรง

นอยกวา และการระบาดของโรคสิ้นสุดลงเมื่อมีการให

วัคซีนปองกันโรคแกประชากรกลุมเสี่ยงรวมทั้งผูใหญและ

ผูสูงอายุภายหลังมีการระบาดของโรค4,5 พบวาภูมิคุมกัน

โรคคอตีบลดลงอยางชัดเจนในผูใหญโดยเฉพาะในผูสูง

อายุในประเทศตะวันตกที่มีการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ

ในเด็กอยางแพรหลาย (พบวารอยละ 20-60 ของผูใหญ

และผูสงูอายมุโีอกาสตดิเชือ้คอตบีไดงาย)6 ในประเทศไทย

มีรายงานการระบาดของโรคคอตีบ7 เชนในป พ.ศ. 2537 

มีการระบาดของโรคคอตีบที่จังหวัดสระบุรีมีผูปวย 17 

ราย และพบวาผูปวยสวนใหญอยูในชวงอายุ 5-14 ป และ

รอยละ 15 เปนผูปวยที่อายุมากกวา 15 ป และพบวาผูที่

มีประวัติรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบมากกวาหรือเทากับ 

3 ครั้งไมมีรายใดเสียชีวิต ในประเทศไทยมีรายงานการ

ระบาดของโรคคอตีบในอีกหลายจังหวัดเปนครั้งคราว 

โดยโรคคอตีบมักเกิดในพื้นที่ที่มีคนอพยพ ชาวเขาหรือ

ชาวตางชาติที่มีประวัติไดรับวัคซีนไมเพียงพอและพบวา

อายุสูงขึ้นกวาในอดีตและพบในผูใหญไดดวย การศึกษา

ถึงภาวะภูมิคุมกันโรคคอตีบในประชากรในทุกชวงอายุที่

อาศัยในกรุงเทพมหานคร2 พบวาประชากรมากกวารอย

ละ 85 มีภูมิคุมกันตอการเกิดโรคคอตีบระดับสูงเพียงพอ

ในการปองกับโรค (anti-diphtheria toxin antibody ≥  0.1 

IU/มล.) อยางไรก็ตามมีการศึกษาภูมิคุมกันโรคคอตีบ

ของประชากรไทยในจังหวัดมุกดาหารพบวาประชากรมี

ภูมิคุมกันตอการเกิดโรคคอตีบต่ํากวาในกรุงเทพมหานคร

และพบวายังมีบุคคลซึ�งไมมีภูมิคุมกันเพียงพอในการ

ปองกันโรคดวย โดยเฉพาะในผูใหญอายุนอย จึงมีการ

สนับสนุนใหมีการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคโดยการใช dT แทน

การใช TT ในเวชปฏิบัติทั�วไปเชน การนํา dT มาใชแทน 

TT ในผูปวยที่มีบาดแผลและการฉ�ดปองกันบาดทะยักใน

ผูตัง้ครรภ  การฉ�ดกระตุนในผูใหญมกักาํหนดใหฉ�ดทกุ 10 

ป และพบวาการใช dT ฉ�ดแทน TT ไมไดทําใหมีผลขาง

เคียงจากการรับวัคซีนเพิ�มขึ้น จากรายงานพบวาการใช

การฉ�ดกระตุนโดยใชวัคซีน dT 1 เข็มในชวงที่มีการระบาด

ของโรคคอตีบก็พบวาสามารถทําใหมีภูมิคุมกันเพียงพอ

ในการปองกันโรคมากกวารอยละ 81-90 โดยเฉพาะผูที่

เคยรับวัคซีนมากอน7,8

     

 โรคไอกรนในวยัรุนและผูใหญมกัมอีาการไอเรือ้รงั

มากกวา 2-3 สัปดาห และพบวามีความรุนแรงนอยกวา

ในเด็ก อาการแสดงเปนไดตั้งแตอาการไอเพียงเล็กนอย

ไปจนถึงอาการรุนแรง (classic pertussis) ซึ�งไมสามารถ

แยกจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากเชื้ออื่นๆ ได 

ดังนั้นโรคไอกรนในผูใหญจึงมักไมไดรับการวินิจฉัยหรือ

ไดรับการวินิจฉัยโรคไดลาชา การไดรับยาตานจุลชีพที่

ลาชาจะไมชวยลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเปน

โรคและยงัเปนผลใหผูปวยตองมารบัการตรวจรกัษาทีส่ถาน

พยาบาลหลายครั้ง เกิดภาวะแทรกซอนตางๆ หรือตอง

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทําใหสูญเสียคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลและอาจนําไปสูความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

เน��องจากผูปวยไมสามารถทํางานไดและสิ�งที่สําคัญคือ

ผูใหญที่ปวยเปนโรคไอกรนเปนแหลงแพรเชื้อโรคไอกรน

ที่สําคัญสูเด็กเล็ก9-12 ในประเทศไทยนับตั้งแตมีการฉ�ด

วัคซีนรวมปองกัน โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ตั้งแต

ป พ.ศ. 2520 สถานการณโรคไอกรนในประเทศไทยก็

ลดลงอยางตอเน��อง โดยพบวาอัตราปวยของโรคลดลง

จากอัตราปวย 7.25 เปน 3.52 ตอประชากรแสนคน ในป 

พ.ศ. 2520 และป พ.ศ. 2529 ตามลําดับ และลดลงอยาง

ตอเน��องเหลือเพียง 0.02 ตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ. 

2549 มีรายงานการระบาดของไอกรนในหมูบานทางภาค

เหน�อพบวามีผูปวยที่เปนเด็กโต วัยรุน และผูใหญติดเชื้อ

วัคซีนปองกันโรคไอกรน (Acellular pertussis 
vaccine) สําหรับผูใหญ



การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ วัคซีน  755บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

รวมดวย รายงานจากตางประเทศพบวา อัตราการเกิดโรค

ไอกรนพบสูงขึ้นในทั้งเด็กโต วัยรุน และผูใหญ ที่อาศัยอยู

ในประเทศที่มีอัตราการใหวัคซีนปองกันโรคไอกรนในวัย

เดก็สงู ซึ�งอาจเปนผลของการทีภ่มูคิุมกนัทีเ่กดิจากการฉ�ด

วัคซีนในวัยเด็กเริ�มลดลงเมื่อเวลาผานไป 5-8 ปหลังจาก

ฉ�ดวคัซนี  หรอืเปนผลจากระดบัภมูคิุมกนัทีล่ดลงหลงัจาก

การติดเชื้อตามธรรมชาติ การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบ

วาผูปวยผูใหญซึ�งไอมากกวา 3 สัปดาหพบวาเกิดจาก

โรคไอกรนโดยการตรวจ serologic tests มากถึงรอยละ 

10-25 (การเพาะเชื้อหรือ PCR พบไดรอยละ 2-10) 

รายงานในเยอรมันพบวามากกวารอยละ 80 ของผูปวย

ผูใหญที่เปนโรคไอกรนจะมีอาการของทางเดินหายใจสวน

บนนาํมากอนและตอมามกัมอีาการไอนานกวา 2-3 สปัดาห

และพบวามากกวารอยละ 50 ของผูปวยผูใหญมีอาการไอ

นานกวา 6 สปัดาหและบางรายมอีาการไอจนมอีาเจยีนหรอื

สําลัก การตรวจพบ whooping cough พบไดเพียงรอยละ 

8-40 พบวาผูปวยอาจไอมากจนทําใหเกิดภาวะแทรกซอน 

(พบไดถึงรอยละ 22) โดยเฉพาะในเด็ก เชน หูน้ําหนวก 

น้ําหนักลดจากทานอาหารไมได ปสสาวะเล็ด ปอดอักเสบ 

หรอืไอมากจนทาํใหเกิดกระดกูซี่โครงหกั  โดยพบวาอตัรา

การเกิดภาวะแทรกซอนน�้จะพบสูงขึ้นในผูปวยสูงอายุ    

 รายงานจากตางประเทศพบวา อัตราการเกิดโรค

ไอกรนพบสงูขึน้โดยเฉพาะในเดก็โตและวยัรุนทีอ่าศยัอยูใน

ประเทศที่มีอัตราการใหวัคซีนปองกันโรคไอกรนในวัยเด็ก

อยางด ีซึ�งอาจเปนผลของการทีภ่มูคิุมกนัทีเ่กดิจากการฉ�ด

วัคซีนในวัยเด็กเริ�มลดลง  ดังนั้นการใหวัคซีนปองกันโรค

ไอกรนในวยัรุนและผูใหญเพือ่กระตุนใหรางกายมภีมูคิุมกนั

ตอโรคเพียงพอจึงเริ�มมีการศึกษามากขึ้นในหลายประเทศ 

และการใหวคัซนีฉ�ดเขม็กระตุนเพือ่ปองกนัโรคไอกรนน�าจะ

เปนทางเดียวในการลดอุบัติการณการเกิดโรคไอกรนในวัย

รุนและผูใหญ โดยจดุประสงคของการใหนอกจากจะปองกนั

การเกิดโรคในวัยรุนและผูใหญแลว ยังมีผลในการลดการ

แพรเชือ้สูบคุคลซึ�งงายตอการติดเชือ้น�้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก

ซึ�งมีอัตราปวยตายในกรณ�ที่ปวยเปนโรค จากรายงานของ 

CDC ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาอุบัติการณของโรคไอ

กรนสงูขึน้อยางชดัเจนในเดก็อายนุอยกวา 6 เดอืนและเมือ่

วิเคราะหขอมูลของผูเสียชีวิตในชวง 5 ปหลัง พบวารอย

ละ 90 เปนผูปวยเด็กที่อายุนอยกวาหรือเทากับ 2 เดือน

ซึ�งเปนชวงอายุที่วัคซีนไอกรนไมสามารถปองกันโรคได 

การศึกษาเพื่อหาแหลงแพรโรคสูทารกที่ปวยดวยไอกรน

ที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 2 เดือน พบวาบิดามารดา

เปนตนเหตุแพรโรค นอกจากน�้ยังมีรายงานที่สนับสนุน

วา สมาชิกในครอบครัวเปนตนเหตุแพรโรคไอกรนสูทารก 

ในหลายประเทศมีการใหวัคซีนฉ�ดเข็มกระตุนเพื่อปองกัน

โรคไอกรนเพื่อลดอุบัติการณของโรคไอกรนในวัยรุนและ

ผูใหญ13,14 ซึ�งจะสงผลในการลดการแพรเชือ้สูบคุคลซึ�งไมมี

ภมูคิุมกนัตอโรคน�้โดยเฉพาะเดก็เลก็ซึ�งมอีตัราปวยตายสงู 

พบวาการใช acellular pertussis vaccine ในเด็กโตและ

ผูใหญสามารถทําใหมีการสรางภูมิคุมกันเพียงพอและมี 

effectiveness ประมาณรอยละ 70-90 โดยนํามาใหรวม

กับการฉ�ดวัคซีนปองกันบาดทะยักและโรคคอตีบ ปจจุบัน

มีจําหน�ายเปนวัคซีนรวม Tdap (diphtheria-tetanus-

acellular pertussis  vaccine) โดยแนะนําใหฉ�ดวัคซีนเข็ม

กระตุนโรคไอกรนดวย Tdap ในวัยรุน 1 ครั้ง และหลาย

ประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแนะนําใหฉ�ด Tdap 

ในผูใหญแทน dT 1 ครั้งในชวงชีวิตผูใหญดวย โดยเฉพาะ

ผูทีม่สีมาชกิเปนเดก็ทารกทีอ่ายนุอยในบาน หรอืหญงิหลงั

คลอดใหมๆ กอนกลับบาน เพราะจะตองดูแลใกลชิดกับ

ทารก เน��องจากสาเหตุหลักของการติดเชื้อไอกรนรุนแรง

ในทารกมาจากมารดาและสมาชิกในบานปวยเปนโรค

ไอกรน ขณะน�้ยังไมมีการศึกษาการใชวัคซีน Tdap ใน

ระหวางตั้งครรภอยางเพียงพอ จึงยังไมแนะนําใหฉ�ดใน

หญิงขณะตั้งครรภแตแนะนําใหฉ�ดภายหลังคลอดในหลาย

ประเทศ

 การติดเชื้อ S.pneumoniae เปนสาเหตุสําคัญ

วัคซีนปองกันการติดเชื้อ Streptococcus 
pneumoniae (23-valent polysaccharide 
pneumococcal vaccine; PS-23)



วัคซีน756 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

ของการติดเชื้อในเด็ก ผูสูงอายุและบุคคลซึ�งมีโรคประจํา

ตัวหรือมีภูมิคุมกันบกพรอง อาจทําใหเกิดการติดเชื้อ

รุนแรง (invasive pneumococcal infection) เชน ติดเชื้อ

ในกระแสเลือด (รอยละ 70 พบรวมกับปอดอักเสบ) และ

เยื่อหุมสมองอักเสบ พบวามีอัตราตายสูง โดยเฉพาะใน

ผูสูงอายุ ประเทศไทยไมมีการศึกษาถึงอัตราการติดเชื้อ

และอัตราตายจากโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงที่

ชัดเจนในผูใหญ พบวาการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในกระแส

เลือดในชาวไทยไมแตกตางจากรายงานในตางประเทศ 

ซึ�งพบไดบอยในเด็กเล็กอายุนอยกวา 5 ปและผูสูงอายุ 

(มากกวา 65 ป) พบวารอยละ 90 ของเชือ้ S.pneumoniae 

ที่กอโรคติดเชื้อรุนแรงในประเทศตะวันตกเปนเชื้อที่เปน

ซโีรทยัพชนดิทีม่อียูใน PS-23 ที่ใชในปจจบุนั (ซึ�งประกอบ

ดวยซีโรทัยพ 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 

12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F และ 

33F) ขอมลูซโีรทยัพของเชือ้กอโรค S. pneumoniae ทาํให

เกิดการติดเชื้อรุนแรงในผูใหญและเด็กพบวาเปนซีโรทัยพ 

1, 3, 19F, 6B, 19A, 5, 23F ซึ�งเปนซีโรทัยพชนิดที่มีอยู

ใน PS-2315 การศึกษาประสิทธิภาพของการปองกันการ

ติดเชื้อ S. pneumoniae ของวัคซีนสวนใหญมักเปนการ

ศึกษาแบบยอนหลัง ในผูสูงอายุพบวา PS-23 สามารถ

ปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง โดยเฉพาะ

การติดเชื้อในกระแสเลือดได ในผูสูงอายุ (อายุ 65-74 ป) 

วัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกันภายใน 5 ปหลังไดรับ

วัคซีนมากกวารอยละ 71 และผูสูงอายุ 75-84 ปเทากับ

รอยละ 67 แตพบวาไมสามารถปองกันการติดเชื้อ non-

bacteremic pneumococcal pneumonia หรือการติดเชื้อ 

S.pneumoniae จากซีโรทัยพที่ไมไดบรรจุในวัคซีน และ

พบวาการตอบสนองของการสรางภูมิคุมกันอาจไมไดผล

ดีในกลุมประชากรที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง อยางไร

ก็ตามพบวาในผูสูงอายุ (อายุมากกวา 65 ป) การสราง

แอนติบอดีที่จําเพาะตอซีโรทัยพตางๆในวัคซีนพบวาต่ํา

กวาในคนหนุมสาวเล็กนอยแตสามารถปองกันการติดเชื้อ

ได16 ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในทวีปยุโรป

ไดมีการศึกษาถึงความคุมทุน (cost-effectiveness) ของ

วัคซีนในการปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

พบวาการใชวัคซีนจะสามารถลดการติดเชื้อรุนแรงและมี

ความคุมทนุในการใชวคัซนีปองกนัโรคในผูสงูอายมุากกวา 

65 ป และมีความคุมทุนเมื่อใชวัคซีนแกประชากรซึ�งมี

อัตราการเกิดโรคสูงและมีขอบงชี้ดังตารางที่ 2 ยิ�งกวานั้น

มีรายงานการใช PS-23 ฉ�ดรวมกับ influenza vaccine 

ในผูสงูอาย ุพบวาสามารถลดอตัราการเกดิโรคปอดอกัเสบ 

ไขหวดัใหญ การตดิเชือ้นวิโมคอคคสัชนดิรนุแรงและอตัรา

การเสียชีวิตในผูสูงอายุได15,18-20 ในสหรัฐอเมริกามีการ

สนับสนุนใหผูที่มีขอบงชี้ดังกลาวมาฉ�ดวัคซีนเพิ�มขึ้นใน

การเตรียมการเพื่อปองกันและลดความสูญเสียในกรณ�ที่

มีการระบาดใหญของไขหวัดใหญ (pandemic influenza) 

เน��องจากพบวาการติดเชื้อ S.pneumoniae เปนสาเหตุ

สําคัญของการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงในชวงที่มีการ

ระบาดใหญของไขหวัดใหญในอดีต (pandemic influenza 

H1N1:1918-19)

 ขอบงชี้ของการใช PS-23 คือ บุคคลที่มีความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคหรือเมื่อเกิดการติดเชื้ออาจมีภาวะ

แทรกซอนรุนแรงดังตารางที่ 215,17 สวนการพิจารณาให

ฉ�ดซ้ํา (revaccination) มีขอบงชี้ดังตารางที่ 2 เน��องจาก

พบวาภมูคิุมกนัจะลดลงเมือ่ระยะเวลาผานไปโดยเฉพาะใน

ผูสูงอายุและผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง อยางไรก็ตาม

ไมมีขอมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการปองกันโรค

และระยะเวลาในการปองกันโรคจากการใหฉ�ดซ้ําและยัง

ไมทราบระดับของแอนติบอดีในการปองกันโรคที่แน�นอน 

แตพบวาภายหลังการฉ�ดซ้ําทําให มีการเพิ�มขึ้นของ

แอนติบอดีที่จําเพาะไดดี อยางไรก็ตามพบวาแอนติบอดี

ตอบางซโีรทยัพอาจต่าํกวาทีเ่กดิจาก primary vaccination 

สวนการฉ�ดซ้าํในผูทีม่ีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง  พบวาการ

เพิ�มขึ้นของแอนติบอดีที่จําเพาะไมดีเหมือนการใหฉ�ดซ้ํา

ในคนปกติ พบวาปฏิกิริยาจากวัคซีน PS-23 ที่พบไดบอย

เปนปฏิกิริยาเฉพาะที่ตรงตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีน (รอยละ 30-

50) เชน อาการบวม แดง  เจบ็ในตาํแหน�งทีฉ่�ดยา หรอืมไีข 

ซึ�งโดยทั�วไปจะมอีาการ 1-3 วนั โดยพบวาอาการไมรนุแรง

และหายเองได และพบวาปฏกิริยิาจากวคัซนีพบไดบอยขึน้



การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ วัคซีน  757บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

ในการฉ�ดวัคซีนซ้ํา ปจจุบันมีการนําวัคซีนชนิด 7-valent 

pneumococcal conjugated vaccine และชนิด 13-valent 

pneumococcal conjugated vaccine มาทดสอบโดยการ

ฉ�ดใหผูใหญและผูสงูอายพุบวามกีารตอบสนองในการสราง

ภูมิคุมกันไดดีเชนกัน

 การติดเชื้อไขหวัดใหญพบไดทุกอายุและพบบอย

ในเด็ก โดยทั�วไปการติดเชื้อไมทําใหเกิดอาการรุนแรงผู

ปวยจะหายเองไดภายใน 3-5 วันภายหลังจากมีอาการ

ของโรค อยางไรก็ตามพบวาการเกิดโรคน�้ในผูสูงอายุ เด็ก

เล็ก หญิงตั้งครรภ และบุคคลซึ�งมีโรคประจําตัว เชน โรค

เรื้อรังในระบบทางเดินหายใจ (COPD, asthma, cystic 

fibrosis) โรคหัวใจเรื้อรังพบวา จะมีอัตราการเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซอนจากการติด

เชื้อไขหวัดใหญสูง รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากไขหวัด

ใหญก็สูงที่สุดในผูสูงอายุ วัคซีนที่ใชในปจจุบันมี 2 ชนิด 

ไดแก วคัซนีชนดิเชือ้ตาย (inactivated vaccine) เชน  split 

virion vaccine ซึ�งทําไดโดยแยกไวรัสโดยสวนประกอบ

ของวัคซีนยังมี surface antigen ของไวรัสอยูทั้ง exter-

nal antigen (H และ N) และ internal antigen และชนิด 

subunit vaccine  โดยนําไวรัสไปแยกใชเฉพาะ external 

antigen ของไวรสัมาทาํวคัซนี ซึ�งพบวาผลของการกระตุน

ภูมิคุมกันโรคไมแตกตางกัน สวนวัคซีนอีกชนิดปน live-

attenuated vaccine  โดยทําใหไวรัสออนฤทธิ์ลงนํามาใช

โดยการพนจมูก (ไมมีจําหน�ายในประเทศไทย) ซึ�งมีการ

ศึกษาประสิทธิภาพทั้งในผูใหญที่ไมมีโรคประจําตัวและ

เด็กปกติอายุ 2-49 ป พบวาไดผลดี เน��องจากการระบาด

ของไวรัสไขหวัดใหญในแตละปจะมี antigenic drift และ

จะแพรกระจายการตดิเชือ้ไปไดทั�วโลก ดงันัน้การใหวคัซนี

เพื่อปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญจึงตองเปลี่ยนแปลงไป

ตามชนิดของไวรัสไขหวัดใหญที่คาดวาจะระบาดในปนั้น 

(seasonal influenza) การใหวัคซีน inactivated influ-

ตารางที่ 2 แนวทางการให 23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine15,17 

ประชากรที่ควรไดรับวัคซีนเน��องจากมีหลักฐานสนับสนุนวาไดประโยชน

อายุมากกวา 65 ป  ฉ�ดวัคซีนซ้ําหลังจากเข็มแรก 5 ปในกรณ�ที่ไดรับวัคซีนเข็มแรก

   กอนอายุ  65 ป

อายุมากกวา 2 ป - 65 ป ที่มีภาวะตอไปน�้

 - ไมมีมาม (asplenia) ฉ�ดวัคซีนซ้ําหลังจากเข็มแรก 3-5 ป

 - โรคประจําตัวเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจวาย   ไมแนะนํา 

  cardiomyopathy โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคตับแข็ง

 - ผูปวยที่มีการรั�วของน้ําไขสันหลัง (CSF) ไมแนะนํา

อายุ 19 - 64 ปที่มีภาวะตอไปน�้ (ในสหรัฐอเมริกา) 

 -  ผูติดบุหรี่ ไมแนะนํา

 - โรคหอบหืด ไมแนะนํา

ประชากรที่อาจพิจารณาใหฉ�ดวัคซีนแตยังไมมีหลักฐานสนับสนุนวาไดประโยชนชัดเจน

อายุมากกวา 2 ป - 65 ปที่มีภาวะตอไปน�้

 - ผูติดเชื้อ HIV หรือมีภาวะภูมิคุมกันบกพรองตั้งแตกําเนิด 

 - ผูปวยโรคมะเร็ง เชน มะเร็งเม็ดเลือดขาว

 - ผูปวยที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน หรือสเตียรอยด

 - ไตวายเรื้อรัง (chronic renal failure)

 - ผูปวยที่เปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถายไขกระดูก

                             ประชากร                                         พิจารณาการฉ�ดวัคซีนซ้ํา (revaccination)

พจิารณาฉ�ดวคัซนีซ้าํหลงัจากเขม็แรก 5 ป

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (Influenza vaccine)



วัคซีน758 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

enza vaccine แนะนําใหใชโดยการฉ�ดเขากลามบริเวณ

ตนแขน (การฉ�ดเขาในหนังและใตผิวหนังจะใหภูมิคุมกัน

ที่ดีแตอาจพบวาผลขางเคียงสูงกวา) อุบัติการณไขหวัด

ใหญในประเทศไทยจะเกิดทั้งป แตเพิ�มมากในชวงฤดูฝน 

การใหวัคซีนควรใหในชวงกอนมีการระบาดในแตละปซึ�ง

ในประเทศไทยควรเริ�มใหวัคซีนในกอนชวงฤดูฝน ไวรัส

ไขหวดัใหญทีเ่พาะแยกไดในประเทศไทยคลายกบัสายพนัธุ

ของซีกโลกใตมากกวาทางซีกโลกเหน�อ แตถือไดวาวัคซีน

ของทั้งซีกโลกเหน�อและใต สามารถปองกันโรคไดพอๆ

กัน วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอาจใหรวมกับวัคซีน

อื่นๆ ไดในเวลาเดียวกันโดยฉ�ดคนละขางของแขน พบวา

วัคซีนไขหวัดใหญชวยปองกัน ลดความรุนแรงของโรค 

และปองกันโรคแทรกซอนจากการติดเชื้อไขหวัดใหญ แต

ตองฉ�ดทุกป ดังนั้นการใหวัคซีนไขหวัดใหญในภาวะปกติ

จึงยังไมแนะนําสําหรับประชาชนทั�วๆ ไป กลุมประชากรที่

ควรหรอืมขีอบงชี้ในการไดรบัวคัซนีไขหวดัใหญ21-25 ไดแก

 1.กลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดโรคแทรกซอน 

หรือมีอาการไขหวัดใหญรุนแรง

 • บุคคลที่อายุ 65 ปขึ้นไป

 • บคุคลทีเ่ปนโรคปอดเรือ้รงั (COPD) รวมทัง้โรค

หอบหืด โรคระบบหัวใจ

 • บุคคลที่ตองเขารับการรักษาเปนผูปวยในโรง

พยาบาลบอยๆ จากโรคเรือ้รงัตอไปน� ้ ไดแก โรคเบาหวาน 

โรคไต โรคเลอืด หรอืมภีมูคิุมกนับกพรอง รวมทัง้ผูที่ไดรบั

ยากดภูมิคุมกัน

 • หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภในชวงไตรมาสที่ 2 

และ 3  

 • เด็กหรือวัยรุน (6 เดือน - 18 ป) ที่ไดรับการ

รักษาดวยยาแอสไพรินเปนประจํานานๆ  (มีความเสี่ยงสูง

ตอการปวยเปน Reye’s syndrome หากปวยเปนไขหวัด

ใหญ

 2.กลุมที่สามารถแพรโรคไขหวัดใหญไปสูกลุม

เสี่ยงสูง

 • บุคลากรทางการแพทยและหองปฏิบัติการ

 • บุคคลที่พักอยูในบานเดียวกับคนที่มีความเสี่ยง

สูง (กลุม 1)

 3.กลุมประชาชนทั�วไปที่ตองการฉ�ดวัคซีนซึ�งมี

ความจําเปนหรือความเสี่ยงต่ํามาก ยกเวนผูที่ตองเดิน

ทางไปตางประเทศบอยๆ โดยเครื่องบิน หรือบุคคลที่ทํา

หนาทีบ่รกิารสาธารณะ เชน บรุษุไปรษณ�ย คนขบัรถขนสง

มวลชนและรถสาธารณะ  ตํารวจ  ทหาร

 

 โรคพิษสุนัขบาเปนการติดเชื้อที่สําคัญในประเทศ

ที่ไมสามารถควบคุมสุนัขจรจัดหรือการใหวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาในสัตว ไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการ

ควบคุมโรคน�้ในสัตวโดยเฉพาะสุนัขและการลดการสัมผัส

โรคของประชากร (bite prevention) เปนสิ�งสําคัญในการ

ปองกนัการเกดิโรคพษิสนุขับา การใหวคัซนีภายหลงัสมัผสั

โรคในประเทศไทยสูงขึ้นในชวง 20 ปที่ผาน (มากกวา 

300,000 รายตอป) การใหวัคซีนแบบปองกันกอนการ

สัมผัสโรค (pre-exposure prophylaxis) แกกลุมบุคคล

เสี่ยงสูง เชน บุรุษไปรษณ�ย สัตวแพทย เจาหนาที่หอง

ปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ เปนสิ�งที่ปฏิบัติทั�วไป  แต

บุคคลที่อาศัยในประเทศไทยรวมทั้งเด็กก็มีปจจัยเสี่ยง

ตอการถูกสุนัขกัดและอาจมีการสัมผัสโรคเชนกัน ดังนั้น

การใหวัคซีนเพื่อปองกันโรคแบบกอนการสัมผัสโรคในคน

ทั�วไป (โดยเฉพาะคนเลี้ยงสุนัข) และเด็กอาจไดประโยชน 

เชน อาจปองกันการเกิดโรคในกรณ�ที่สัมผัสโรคพิษสุนัข

บาโดยไมรูตัว ดังเชนในกรณ�ของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

หรอืสตัวแพทย การไดรบัวคัซนีปองกนัโรคแบบกอนสมัผสั

โรค ไมไดทําใหผูที่สัมผัสโรคใหมไมตองรับการรักษาภาย

หลังสัมผัสโรค แตทําใหการรักษาภายหลังสัมผัสโรคใน

ผูปวยกลุมน�้ ใชเพียงการฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุน ซึ�งฉ�ด

วัคซีนนอยครั้งกวาและไมจําเปนตองไดรับเซรุม (rabies 

immune globulin) ยิ�งกวานัน้ยงัไมเคยมรีายงานพบวาการ

ฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุนมีความลมเหลวในการปองกันโรค

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบใหกอนสัมผัส
โรค (Rabies vaccination for pre-exposure 
prophylaxis)



การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ วัคซีน  759บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

พษิสนุขับาภายหลงัสมัผสัโรค อยางไรกต็ามควรตองคาํนงึ

ถึงผลที่ไดและคาใชจายดวย ในประเทศสหรัฐอเมริกามี

ขอบงชี้ในการใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอน

สัมผัสโรคแกผูที่เดินทางเขาไปอยูนานเกิน 1 เดือนในเขต

ที่มีโรคน�้ชุกชุม ถาผูนั้นมีปจจัยเสี่ยงตอการถูกสัตวกัด (มี

การทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับสัตว) หรืออยูในสถานที่ที่ผู

สัมผัสโรคไมสามารถไดรับการรักษาภายหลังสัมผัสโรคได

อยางถกูตอง  รวมทัง้เดก็ซึ�งเดนิทางเขามาอาศยัอยูในพืน้ที่

ที่มีโรคชุกชุมโดยเฉพาะที่ที่มีสุนัขจรจัดและมีปจจัยเสี่ยง

ตอการถูกสุนัขกัดก็ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

แบบกอนสัมผัสโรคดวย25,26 ผูเชี่ยวชาญทั�วไปแนะนําวา

บคุคลทีเ่ลีย้งสตัวและเดก็ทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีท่ีม่โีรคพษิสนุขั

บาชุกชุม โดยมีสุนัขเปนพาหะสําคัญและมีปจจัยเสี่ยงตอ

การถูกสัตวกัดจะถือวามีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสโรคพิษ

สนุขับาและควรไดรบัการฉ�ดวคัซนีแบบกอนสมัผสัโรค  เดก็

ซึ�งมีการฉ�ดวัคซีนตามกําหนดอยูแลวจะมีความสะดวกใน

การใหวัคซีนมากกวาผูใหญ27-30 

 การฉ�ดวคัซนีปองกนัแบบกอนสมัผสัโรค  โดยการ

ฉ�ดวัคซีนซึ�งทํามาจากเซลลเพาะเลี้ยงโดยการฉ�ด 1 เข็ม

เขากลาม (หรือ  0.1 มล.ฉ�ดเขาในหนัง) บริเวณกลาม

เน�้อตนแขน ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 (การฉ�ดไม

ตรงวันเล็กนอยถือวายอมรับได)25 กลุมบุคคลที่ไดรับการ

ฉ�ดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคที่มี

ปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสโรคสูงมาก เชน นักวิทยาศาสตร

ที่ปฏิบัติงานกับไวรัสโรคพิษสุนัขบา ควรที่จะมีระดับของ

ภูมิคุมกันโรค (neutralizing antibody; Nab) สูงกวา 0.5 

IU/มล. ตลอดเวลา เน��องจากอาจมีการสัมผัสโรคโดยไมรู

ตัว ดังนั้นบุคคลกลุมน�้ควรไดรับการตรวจหา Nab titer 

ทุก 6 เดือน ถาพบวามีระดับของ Nab titer นอยกวา 0.5 

IU/มล. ก็ควรจะไดรับการฉ�ดเข็มกระตุน 1 ครั้งโดยการ

ฉ�ดวัคซีนปริมาณ 0.1 มล.เขาในหนัง 1 จุด หรือการฉ�ด

วัคซีนเขากลามเน�้อ 1 ครั้ง ในกรณ�ที่กลุมบุคคลที่มีปจจัย

เสี่ยงปานกลาง เชน สัตวแพทย นักสัตววิทยา เจาหนาที่

ดูแลสัตวปา ผูมีอาชีพเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะสุนัขและแมว 

อาจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทยที่มีปจจัยเสี่ยงตอการ

สัมผัสเชื้อ ควรตรวจระดับ Nab titer ทุก 1-2 ป ถาพบวา

ระดับ Nab titer นอยกวา 0.5 IU/มล.ก็จําเปนตองรับการ

ฉ�ดกระตุนเชนกัน ไมควรฉ�ดกระตุนโดยไมมีขอบงชี้

ดังกลาว (เน��องจากปฏิกิริยาจากการฉ�ดวัคซีนจะพบบอย

ขึ้นในการฉ�ดเข็มกระตุน) สวนในกรณ�บุคคลทั�วไปรวม

ทั้งเด็กที่ไดรับวัคซีนแบบกอนสัมผัสโรคพบวาไมมีความ

จําเปนตองไดรับการตรวจ Nab titer ภายหลังการฉ�ด

วัคซีน และไมจําเปนตองรับการฉ�ดเข็มกระตุนโดยไมมี

ขอบงชี้  เพราะการฉ�ดเข็มกระตุนอาจเกิดปฏิกิริยาจาก

วัคซีนไดบอยกวา ยกเวนจําเปนตองรับการฉ�ดเข็มกระตุน

ในกรณ�ที่บุคคลนั้นมีการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาแบบ WHO 

category 2 หรือ 3 จําเปนตองไดรับการฉ�ดกระตุนแบบ

ภายหลังสัมผัสโรคตามที่องคการอนามัยโลกกําหนด27   

  

 อบุตักิารณของโรคหดัมจีาํนวนลดลงอยางตอเน��อง

โดยเฉพาะในเด็กเล็ก หลังจากมีการใชวัคซีนอยางแพร

หลาย31 สําหรับอุบัติการณของโรคหัดเยอรมันและคางทูม

มีแนวโนมลดลงเชนกัน32,33 การศึกษาวิจัยพบวาเด็กที่ได

รับวัคซีนเมื่ออายุ 12 เดือนและ 15 เดือน จะตอบสนอง

ดีโดยสามารถตรวจพบภูมิคุมกันไดรอยละ 95 และ 98 

ตามลาํดบั สามารถตรวจภมูคิุมกนัไดนานถงึ 16 ป34 วคัซนี

ปองกันโรคคางทูมสามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอโรค

คางทูมไดถึงรอยละ 97 แมวาระดับภูมิคุมกันอาจต่ํากวา

ภมูคิุมกนัทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ตามธรรมชาตแิตการศกึษา

ทางคลนิกิพบวาวคัซนีมปีระสทิธภิาพในการปองกนัโรคได

รอยละ 75-93 และอาจตรวจพบภูมิคุมกันไดนานถึง 30 

ป35 วัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมันสามารถกระตุนใหเกิด

ภูมิคุมกันตอโรคหัดเยอรมันไดถึงรอยละ 98 เมื่อฉ�ดใน

เด็กอายุ 12 เดือน หรืออายุมากกวา 12 เดือน ระดับ

ภูมิคุมกันอาจอยูนานถึง 16 ปหลังไดรับวัคซีน36 การ

ศึกษาในเด็กไทยพบวาการฉ�ดวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัด

เยอรมัน เมื่ออายุ 9-12 เดือน จะมีภูมิคุมกันตอโรคหัด

วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
(Measles-mumps-rubella vaccine)



วัคซีน760 การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

รอยละ 85-95 มีภูมิคุมกันตอโรคคางทูมรอยละ 63-95 

และมีภูมิคุมกันตอโรคหัดเยอรมันรอยละ 96-9937,38 แม

วาภูมิคุมกันที่เกิดจากการฉ�ดวัคซีนหัดจะอยูนานและเชื่อ

วาอาจจะอยูตลอดชีวิตแตปรากฏวามีรายงานผูปวยโรค

หัดที่เคยมีประวัติฉ�ดวัคซีนมากอน ซึ�งเชื่อวาสวนใหญเกิด

จากความลมเหลวแบบปฐมภูมิ (primary vaccine failure) 

ซึ�งเกิดจากการที่รางกายไมสรางภูมิคุมกันตอหัด มากกวา

ความลมเหลวแบบทุติยภูมิ (secondary vaccine failure) 

เน��องจากระดับภูมิคุมกันไดลดลงหลังการฉ�ดวัคซีนเปน

ระยะเวลาหนึ�งจนต่าํกวาระดบัทีส่ามารถจะปองกนัโรคได39 

ความลมเหลวทัง้ 2 ประการ เปนเหตใุหมกีารแนะนาํใหฉ�ด

วัคซีนหัดซ้ําโดยฉ�ดเข็มที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 4-6 ป40  เพื่อให

มีภูมิคุมกันจนถึงวัยผูใหญ

 การศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาคนที่

เกดิกอนป พ.ศ. 2500 มกัจะเคยเปนโรคหดัหรอืมภีมูคิุมกนั

ตอโรคหัดแลว แตในประเทศไทยไมมีการศึกษายืนยันแต

ก็เชื่อวาน�าจะคลายคลึงกัน จึงแนะนําวา สําหรับเด็กวัย

รุนหรือผูใหญที่เกิดหลังป พ.ศ. 2500 ที่ไมมีภูมิคุมกันตอ

โรคหดั ไดแก ไมเคยฉ�ดวคัซนี และไมเคยเปนโรคหดัมาใน

อดีตหรือตรวจไมพบภูมิคุมกันตอโรคหัด ควรไดรับวัคซีน

หัดโดยแนะนําใหฉ�ดวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน 1 เข็ม 

และกระตุนอีก 1 เข็มหางจากเข็มแรกอยางนอย 4 สัปดาห 

ในกรณ�ดังตอไปน�้

 1. สัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรคหัด หรือในขณะนั้น

กําลังมีโรคหัดระบาด

 2. เคยไดรับวัคซีนหัดในชวงป พ.ศ. 2506-2510 

และไมทราบวาเปนวัคซีนชนิดใด

 3. เด็กที่เรียนระดับอุดมศึกษา

 4. เปนบุคลากรทางการแพทย

 5. มีแผนการที่ตองเดินทางไปศึกษาตอตาง

ประเทศ

 กรณ�ที่เปนผูใหญที่เกิดกอนป พ.ศ. 2500  สวน

ใหญมักมีภูมิคุมกันตอโรคหัดไมจําเปนตองฉ�ดวัคซีนหัด 

ยกเวนกรณ�ที่มีปจจัยเสี่ยงที่อาจติดโรคได เชน ทํางาน

เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสัมผัสโรคและไมแน�ใจวา

เคยเปนโรคหดัมากอนในอดตี แนะนาํวาควรฉ�ดวคัซนีหดั-

คางทูม-หัดเยอรมัน 1 ครั้ง41

 

 โรคอีสุกอีใสเปนโรคที่สามารถทําใหเกิดภาวะ

แทรกซอนรุนแรงไดเชน ปอดอักเสบ จนถึงเสียชีวิตได 

ไมเฉพาะแตในกลุมคนทีม่คีวามเสีย่งสงู เชน หญงิตัง้ครรภ

เทานั้น แตยังสามารถเกิดกับเด็กโตและผูใหญที่สุขภาพ

ปกต ิพบวาผูใหญมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอนมากกวาเดก็ 

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสมีประสิทธิภาพดี ปองกันโรคได

ถึงรอยละ 70- 90 และมากกวารอยละ 95 มีประสิทธิภาพ

ในการปองกนัโรคอสีกุอีใสทีร่นุแรงได42,43 ในเดก็ทีอ่ายมุาก

กวา 13 ป และผูใหญถาใหวัคซีนเข็มเดียวจะมีภูมิคุมกัน

เกิดขึ้นรอยละ 78-82 ถาให 2 เข็มจะมีภูมิคุมกันมากกวา

รอยละ 9944,45 การพบ “breakthrough” หลังจากไดสัมผัส

กับผูที่ปวยเปนอีสุกอีใส พบไดประมาณรอยละ 1-4 ของ

ผูที่ไดรับวัคซีนตอปและอัตราไมไดเพิ�มขึ้นตามระยะเวลา

หลังจากที่ไดรับวัคซีน46 โดยผูปวยที่มี “breakthrough” 

อาการจะไมรุนแรงโดยมีพยาธิสภาพพบไดนอยกวา และ

ระยะเวลาที่ปวยก็จะสั้นกวากลุมที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ 

พบวาภูมิคุมกันที่เกิดจากวัคซีนอยูไดนานอาจเปนเพราะ

มีการกระตุนซ้ําตามธรรมชาติ จากการกําหนดการรับ

วคัซนีในเดก็ทกุคนในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวาสามารถ

ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล การมารับการรักษาโรคน�้ใน

ทกุชวงอาย ุลดอตัราตาย และลดคาใชจายจากการนอนโรง

พยาบาลดวย47

 ผูใหญที่ใหประวัติวาเคยเปนโรคมากอนพบวามัก

เคยเปนโรคจริงเน��องจากลักษณะของโรคชัดเจนและมักมี

ภูมิคุมกันแลวจึงไมมีความจําเปนตองตรวจหาภูมิคุมกัน

หรอืใหวคัซนี แตในกรณ�ที่ไมทราบหรอืไมมปีระวตัเิคยเปน

มากอนมักเชื่อถือไมคอยได โดยพบวาประมาณครึ�งหนึ�งมี

ภูมิคุมกันแลว จึงควรตรวจดูภูมิคุมกันกอนฉ�ดวัคซีน อาจ

พิจารณาใชวัคซีนในผูที่อยูบานเดียวกันกับผูปวยที่มีภาวะ

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสและวัคซีนปองกันโรค
งูสวัด (Varicella and zoster vaccine)



การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ วัคซีน  761บทที่ 60 วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับผู� ใหญ�และผู�สูงอายุการให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

ภูมิคุมกันบกพรอง พิจารณาใชวัคซีนในผูที่มีโอกาสสัมผัส

และกระจายเชือ้มากเชน บคุลากรทางการแพทย48 ครหูรอื

ผูทีเ่ลีย้งเดก็จาํนวนมาก หญงิวยัเจรญิพนัธุทีย่งัไมตองการ

ตั้งครรภ โดยให 2 เข็มหางกัน 4 สัปดาห ไมควรใหวัคซีน

แกคนที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรือผูที่กําลังกินยากด

ภมูคิุมกนัอยูรวมทัง้คนที่ไดเพรดนโิซโลนในขนาดสงู  เชน 

มะเรง็เมด็เลอืดขาว เน�อ้งอกของตอมน้าํเหลอืง ผูปวยทีต่ดิ

เชื้อเอดส ควรหลีกเลี่ยงการใหวัคซีน และไมควรใหวัคซีน

ในผูที่ไดพลาสมา อิมมูโนโกลบุลิน หรือผลิตภัณฑจาก

เลือด ผูที่แพเจลาตินและยาน�โอมัยซินแบบ anaphylaxis 

ควรหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนชนิดน�้

 พบวาการใหวัคซีนภายหลังสัมผัสโรค (post-

exposure varicella immunization) มีประสิทธิภาพใน

การปองกันโรคประมาณรอยละ 90 ถาใหภายใน 3 วันที่

สัมผัสกับผูที่เปนโรคที่มีผื่น และอาจไดผลถาใหภายใน 

5 วัน มีการศึกษาใหวัคซีนในเครือญาติที่สัมผัสกับผูที่

เปนโรค พบวาการใหวัคซีนในผูสัมผัสโรคในบาน ไมลด

อัตราการเปนโรคแตลดการปวยรุนแรงได49 ดังนั้นจึงเปน

คําแนะนําวาการใหวัคซีนสามารถใหไดในคนที่สัมผัสกับผู

ที่เปนโรค เน��องจากสามารถปองกันโรคหรือทําใหอาการ

นอยลงได นอกจากน�้ผูที่ไมติดเชื้อการรับวัคซีนก็สามารถ

สรางภูมิคุมกันปองกันโรคตอไปในอนาคตไดดวย อยางไร

ก็ตามแพทยควรแนะนําใหผูปวยทราบวาการใหวัคซีนอาจ

ไมสามารถปองกันการเกิดโรคไดและในผูสําผัสโรคบาง

รายอาจไดรับเชื้อมาพรอมกับผูที่เปนโรคก็ไดซึ�งในกรณ�

หลังน�้วัคซีนจะไมสามารถปองกันได 

 โรคงสูวดั เปนโรคทีพ่บไดบอย และพบอบุตักิารณ

มากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกวา 50 ป ภาวะ

แทรกซอนที่สําคัญและพบไดบอยในผูปวยงูสวัด ไดแก 

ภาวะ post-herpetic neuralgia (PHN) อาการปวดเจบ็แสบ

รอนตามแนวเสนประสาทซึ�งพบไดประมาณรอยละ 10-15  

และพบอุบัติการณการเกิด PNH บอยขึ้นในผูปวยอายุ

มากและอาการปวดมักพบมีความรุนแรงและมีอาการนาน

กวาที่พบในผูปวยอายุนอย ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา

และหลายประเทศ มีการใชวัคซีนปองกันโรคงูสวัด โดย

วัคซีนที่จําหน�ายมีเพียงชนิดเดียวคือ Zostavax® ทําจาก

เชื้อที่มีชีวิตสายพันธุ Oka นํามาทําใหออนฤทธิ์ลง การ

ใชวัคซีนปองกันโรคงูสวัด โดยการฉ�ดเขาใตผิวหนัง 0.65 

มล. จํานวน 1 เข็ม และปจจุบันยังไมมีการกําหนดความ

จําเปนในการฉ�ดเข็มกระตุนการศึกษาการใช zoster vac-

cine พบวา ภูมิคุมกันจากการฉ�ดวัคซีนจะเกิดขึ้นสูงสุด 

1-3 สัปดาหภายหลังฉ�ดวัคซีน จากการศึกษาในชวง 3 ป

แรกพบวา วคัซนีสามารถลดความเสีย่งในการเกดิโรคงสูวดั

ไดรอยละ 51.3 และแมวาผูที่รับวัคซีนจะมีงูสวัดเกิดขึ้นก็

พบวาสามารถปองกันการเกิดภาวะ PHN ไดรอยละ 66.5 

เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดรับวัคซีนและมีงูสวัดเกิดขึ้น 

วัคซีนยังอยูระหวางการศึกษาติดตามถึงระยะเวลาการ

ปองกันโรคที่แทจริง อยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการ

ปองกนัโรคของวคัซนีจะคอยๆ ลดลงเมือ่ใหในผูทีอ่ายมุาก

ขึ้น พบวาการฉ�ดวัคซีนจะไดประโยชนสูงสุดในผูรับการ

ฉ�ดที่มีชวงอายุ 60-69 ป50,51 สําหรับการนําวัคซีนน�้มาใช

ในประเทศไทยคงตองพิจารณาถึงความคุมทุนดวยเชนกัน 

เน��องจากอุบัติการณการเกิดโรคซึ�งนอยกวาประเทศทาง

แถบตะวันตก วัคซีนมีราคาแพง และขณะน�้ยังไมทราบถึง

ระยะเวลาการปองกันโรคที่แทจริง

 

 มะเรง็ปากมดลกูเปนมะเรง็ทีพ่บบอยเปนอนัดบั 1 

ของมะเร็งในสตรี ในประเทศไทยคาดวาในแตละปมีผูปวย

รายใหมประมาณ 6,300 รายหรือวันละ 17 ราย ผูปวย

มะเร็งปากมดลูกทุกรายและผูที่มีความผิดปกติของเซลล

ปากมดลูกระยะกอนมะเร็งจะมีการติดเชื้อเอชพีวีอยางตอ 

เน��อง (persistent infection) ซึ�งพบวาไมเกินรอยละ 0.5 

ของผูที่ติดเชื้อกลุมน�้ทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปน

มะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยใชระยะเวลานานประมาณ 

10-20 ปหลังจากการติดเชื้อ52-55 พบวาสายพันธุที่เปน

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดคือสายพันธุ 16 รอง

ลงมาคือสายพันธุ 18, 45, 31 และ 33 โดยประมาณรอยละ 

วัคซีนปองกันเอชพีวี 
(Human papillomavirus vaccine)
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70 เกิดจากเชื้อเอชพีวีสายพันธุ 16 และ 18 การปองกัน

การติดเชื้อดวยวัคซีนปองกันเอชพีวี จึงน�าจะเปนการ

ปองกันมะเร็งปากมดลูกแบบปฐมภูมิที่ไดผลที่สุด วัคซีน

ปองกันเอชพีวีเปนวัคซีนชนิด L1-VLP ผลิตโดยกรรมวิธี

ตัดตอพันธุกรรม 

 วัคซีนปองกันเอชพีวีที่ ใชมี 2 ชนิด ไดแก 

1) วคัซนี HPV ชนดิ 4 ทยัพ (quadrivalent) ไดแก ทยัพ 6, 

11, 16 และ 18 ในแอดจูแวนทคือ amorphous aluminium 

hydroxyphosphate sulfate เปนวัคซีนตัดตอพันธุกรรม

อนุภาคคลาย L1 สรางโดยเซลลยีสตที่มียีน L1 พัฒนา

โดยบริษัท MSD ปองกันทั้งมะเร็ง (HPV 16, 18) และ

หูดบริเวณอวัยวะเพศ (HPV 6, 11) ฉ�ดเขากลามเดือนที่ 

0, 2, 6  2) วัคซีน  HPV ชนิด 2 ทัยพ (bivalent) คือทัยพ 

16 และ 18 เปนวัคซีนตัดตอพันธุกรรมมีอนุภาคคลาย L1 

สรางโดยเซลลบาคุโลไวรัสที่มียีน L1 ในแอดจูแวนทชนิด

ใหม คือ ASO4 (ประกอบดวย aluminium hydroxide 

และ 3-deacylated monophosphoryl lipid A) พัฒนาโดย

บริษัท GSK ฉ�ดเขากลามเดือนที่ 0, 1, 6 วัคซีนปองกัน

เอชพีวีทั้ง 2 ชนิด มีขอมูลการศึกษาติดตามภายหลังการ

ฉ�ดวัคซีนจนถึง 5-7 ป พบวาเมื่อฉ�ดใหผูที่ไมเคยมีการ

ติดเชื้อเอชพีวีมากอน วัคซีนทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพ

สูงในการปองกันการติดเชื้อและโรคที่เกิดจากสายพันธุที่

บรรจุในวัคซีน และปองกันการคงอยูของเชื้อ (persistent 

infection) ไดประมาณรอยละ 90-96 นอกจากน�้มีขอมูล

เบือ้งตนวาวคัซนีอาจปองกนัเชือ้เอชพวีขีามสายพนัธุ (เชน 

สายพันธุ 31, 45) จากที่บรรจุในวัคซีนไดระดับหนึ�งดวย 

วัคซีนทั้ง 2 ชนิดแมวาปองกันการติดเชื้อเอชพีวีไดแต

ไมสามารถขจัดการติดเชื้อหรือรักษาโรคที่เกิดขึ้นแลวได  

ผลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีนชนิด quadrivalent ในสตรี

อายุ 16-24 ป พบวาวัคซีนชนิดน�้สามารถปองกันรอยโรค 

CIN2 หรือ CIN3 และ AIS ซึ�งเกิดจากเชื้อ HPV 16 และ

หรือ 18 ไดรอยละ 98 หลังติดตามเปนเวลานาน 3 ปโดย

เฉลี่ย56,57 ผลการศึกษาระยะที่ 3 ของวัคซีนชนิด bivalent 

ในสตรีอายุ 15-25 ป จํานวน 18,644 ราย ใน 14 ประเทศ

ทั�วโลก ซึ�งรวมถึงสตรีไทยจํานวน  1,852 ราย พบวาหลัง

การติดตามเปนเวลานานเฉลี่ย  34.9 เดือน วัคซีนชนิดน�้

สามารถปองกันรอยโรค CIN2 และ CIN2+ ซึ�งมีสาเหตุมา

จากเชื้อ HPV 16 และหรือ 18 ไดรอยละ 98.1 นอกจาก

น�้วัคซีนสามารถปองกันรอยโรค CIN2 และ CIN2+ ที่เกิด

จากเชื้อ HPV สายพันธุ 31, 33, 45 และ 58 ที่ไมไดเปน

สวนประกอบของวัคซีนไดรอยละ 67.4, 49.8, 100 และ 

49.6 ตามลําดับ สงผลใหครอบคลุมเชื้อที่เปนสาเหตุของ

มะเร็งปากมดลูกไดมากยิ�งขึ้น58,59 กลยุทธการใหวัคซีน

ปองกันไวรัสชนิดน�้ควรมุงเปาไปที่เด็กกอนวัยรุน หรือวัย

รุนตอนตนกอนมีเพศสัมพันธ เพราะพบวาไดประโยชน

สูงสุด พบวาเด็กวัยรุนทั้งชายและหญิงมีการตอบสนอง

ทางภูมิคุมกันไดระดับแอนติบอดีสูงกวาผูใหญ แนะนําให

วัคซีนปองกันเอชพีวีแกเด็กวัยรุนหญิงอายุ 11-26 ป โดย

กําหนดคําแนะนําในตารางวัคซีนสําหรับเด็กใหใหในอายุ 

11-12 ป เน��องจากเปนอายุที่เหมาะสมกอนเริ�มมีเพศ

สมัพนัธุครัง้แรกและเปนชวงอายทุีส่อดคลองกบัตารางการ

ใหวัคซีนของวัยรุน ปจจุบันยังไมทราบระยะเวลาในการ

ปองกันโรคภายหลังไดรับวัคฃีน เน��องจากในปจจุบันยังไม

ทราบถึงความสัมพันธอยางแน�ชัด ระหวางประสิทธิภาพ

ของวัคซีนในการปองกันโรคกับระดับภูมิคุมกันในกระแส

เลือด นอกจากน�้การจะรอดูผลของวัคซีนในการปองกัน

การเกดิมะเรง็ปากมดลกูยงัอาจตองใชเวลานานหลายสบิป 

ดังนั้นจึงเปนที่ยอมรับกันในการใชรอยโรคกอนเกิดมะเร็ง 

CIN ระดับ 2 หรือ 3 และ adenocarcinoma in situ (AIS) 

เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของวัคซีน จึงยังไมแนะนําใหฉ�ด

เข็มกระตุน ยังไมมีการแนะนําใหวัคซีนน�้ในผูชายและสตรี

ที่อายุมากกวา 26 ปที่เคยมีเพศสัมพันธแลวเพราะยังไมมี

ขอมูลเรื่องความคุมทุน การฉ�ดวัคซีน HPV ไมพบวามี

อาการไมพึงประสงคที่รุนแรง อาการที่พบบอยภายหลัง

ฉ�ดวัคซีนคือ ปฏิกิริยาเฉพาะที่บริเวณที่ฉ�ดยา (เชน ปวด 

บวม แดง) ออนลา ปวดศีรษะ และปวดกลามเน�้อ
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