
วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  795วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

กระทรวงสาธารณสุขเปนหน�วยงานที่รับผิดชอบดูแลดาน

นโยบาย ยุทธศาสตร วิชาการและการประสานจัดการโดย

รวม ตัง้แตป พ.ศ. 2553 สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง

ชาติรับผิดชอบการจัดหาและกระจายวัคซีน          

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการขยายงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคอยางตอเน��องมาจนถึงปจจุบัน ดังสรุป

ไวในตารางที่ 1 ในปจจุบัน มีวัคซีนพื้นฐานที่ใหบริการใน

งานสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคจาํนวนรวม 8 ชนดิ ซึ�งปองกนั

โรครวม 10 โรค (วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ 

หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี 

ไขสมองอักเสบเจอี)

 2520-2524 2525-2529 2530-2534 2535-2539 2540-2544 2545-2552 ตั้งแต 2553

 BCG BCG BCG BCG BCG BCG BCG

 DTP DTP DTP DTP DTP DTP DTP

 OPV OPV OPV OPV OPV OPV OPV

 T* T* T* T* T* dT* dT*

   หัด (M) หัด (M) หัด (M) หัด (M) หัด (M) หัด (M)

   หัดเยอรมัน (R) หัดเยอรมัน (R) หัดเยอรมัน (R) - - -

   dT** dT** dT** dT** dT** dT**

    JE JE JE JE JE

    HB HB HB HB

     MMR MMR MMR

      DTP-HB DTP-HB

       ไขหวัดใหญ*** ไขหวัดใหญ***

 Ty Ty Ty - - - -

ตารางที่ 1  สรุปชนิดวัคซีนที่ใหบริการในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตั้งแต พ.ศ. 2520 ถึงปจจุบัน2, 3

*   เปนวัคซีนสําหรับหญิงตั้งครรภ    

**  เปนวัคซีนสําหรับนักเรียน  

*** เปนวัคซีนสําหรับกลุมเสี่ยงทั้งเด็กและผูใหญ

บทนํา 

 ประเทศไทยไดเริ�มการขยายการสรางเสริมภูมิ

คุมกันโรค (Expanded Program on Immunization หรือ 

EPI) ขึ้นในป พ.ศ. 2520 โดยเริ�มตนดวยวัคซีน 4 ชนิด  

คือ ในเด็กกลุมอายุต่ํากวา 1 ป ไดแกวัคซีน BCG วัคซีน

คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก (DTP) วัคซีนโปลิโอชนิดกิน 

(เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) และในกลุมหญงิตั้งครรภ

กําหนดใหวัคซีนบาดทะยัก1 ซึ�งไดดําเนินการแบบผสม

ผสานหรือบูรณาการ เขาในระบบบริการสาธารณสุข ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนทั�วประเทศ โดยกรมควบคุมโรค 

64การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรค
ในประเทศไทย

กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ, ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน , พอพิศ วรินทรเสถียร



วัคซีน796 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 

 1. วัคซีน BCG เริ�มตนใหหนึ�งครั้งในเด็กแรกเกิด 

ตอมาในป พ.ศ. 2525 กําหนดใหซ้ําในเด็กนักเรียนชั้น

ประถมปที่ 1 ทุกคน ครั้นถึงป พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให

ซ้ําเมื่ออายุ 4-6 ป (ตามแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง

สาธารณสุข ดําเนินการในนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 หาก

ไมมีแผลเปนจากการไดรับวัคซีนมากอน และตอมาในป 

พ.ศ. 2546 กําหนดใหซ้าํในนักเรียนชัน้ ป. 1 เฉพาะในราย

ที่ไมมีหลักฐานการไดรับวัคซีน BCG ในอดีตและไมมีแผล

เปนจากการใหวัคซีนครั้งกอน

 2. วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก  (DTP)  เริ�ม

ใหสองครั้ง แกเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน ตอมาในป พ.ศ. 

2525 เพิ�มใหครัง้ทีส่าม แกเดก็อาย ุ6 เดอืน ครัน้ถงึป พ. ศ.

2534 จึงเพิ�มใหวัคซีนครั้งที่สี่ แกเด็กอายุ 1½ -2 ป ตอมา

ในป พ.ศ. 2543 ไดปรับเพิ�มอายุการรับวัคซีนครั้งที่หาใน

เด็กอายุ 4-6 ป2 

 3. วัคซีนโปลิโอ มีการเพิ�มจํานวนครั้งสําหรับ

เด็กแตละคนขนานกันกับวัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก 

โดยกอนป พ.ศ. 2520 มีการใหวัคซีนโปลิโอชนิดกินใน

รูปโครงการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และในป พ.ศ. 

2521 เริ�มขยายการใหวัคซีนใน 24 จังหวัด แลวคอย ๆ 

ขยายไปจงัหวดัอืน่จนเตม็พืน้ทีท่กุจงัหวดัในป พ.ศ. 25251 

และนอกจากวัคซีนตามแผนแลว ยังไดมีการรณรงคให

วัคซีนโปลิโอแกเด็กพรอมกันทั�วประเทศปละ 2 ครั้ง (na-

tional immunization day) หางกัน 4-6 สัปดาห ตั้งแต

ปพ.ศ. 2537 ซึ�งเปนหนึ�งในนโยบายในการกวาดลางโรค

โปลิโอ ในชวงแรกใหทุกตําบลหรือเทศบาล ตอมาไดปรับ

ใหเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อ เชน พื้นที่

ชายแดน ชุมชนแออัด มีผูอพยพหรือแรงงานตางชาติ มี

ความครอบคลุม OPV ต่ํา เปนตน

 4. วัคซีนหัด (M) ในป พ.ศ. 2527 เริ�มใหหนึ�ง

ครั้ง แกเด็กอายุ 9–12 เดือน ตอมาในป พ.ศ. 2539  จึง

เพิ�มใหครั้งที่สอง แกเด็กนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 ครั้นถึง

ป พ.ศ. 2540 ก็เปลี่ยนวัคซีนหัดสําหรับเด็กนักเรียนชั้น

ประถมปที่ 1 เปนวัคซีน หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)2 

และในปพ.ศ.2553 กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดหา

วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ Jeryl Lynn 

ซึ�งมีความปลอดภัยกวาใหแกเด็กอายุ 9-12 เดือน

 5. วัคซีนหัดเยอรมัน เริ�มใหแกเด็กนักเรียนหญิง 

ชั้นประถมปที่ 6 ตั้งแตป พ.ศ. 2529 โดยมุงลดปญหา 

congenital rubella  syndrome เปนสําคัญ ตอมาในป 

พ.ศ. 2536 จึงเพิ�มใหวัคซีนน�้แกเด็กนักเรียนชั้นประถมป

ที่ 1 ทั้งหญิงและชายไปพรอมกันดวย  เพื่อตัดวงจรการ

แพรโรคในชมุชนใหไดผลมากขึน้  ตอมาหลงัจากประมาณ

วาเด็กที่เคยไดรับวัคซีนครั้งแรกเมื่อเรียนชั้นประถมปที่ 1 

ไดเติบโตจนเขาเรียนถึงชั้นประถมปที่ 6 แลว จึงงดการ

ใหวัคซีนน�้แกนักเรียนหญิงชั้นประถมปที่ 6  ตั้งแตป พ.ศ. 

2541 เปนตนมา2  

 6. วัคซีนตับอักเสบบี (HB) เริ�มมีการใชใน

ประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2531 แตเริ�มใหวัคซีนแกทารก

แรกเกิดทุกคนทั�วประเทศตั้งแตป พ.ศ. 25352 ในป พ.ศ. 

2551 ประเทศไทยเริ�มใชวัคซีนรวม DTP-HB ทั�วประเทศ

 7. วัคซีน JE ชนิดเชื้อตาย (Inactivated Japa-

nese encephalitis vaccine) เริ�มตนใหสองครัง้แกเดก็อาย ุ

1 ปครึ�งถึง 2 ป  ในบางจังหวัดภาคเหน�อ ตั้งแต ป พ.ศ. 

2533 ตอมาขยายพื้นที่ใหบริการวัคซีนน�้ทีละนอย จนครบ 

ทกุจงัหวดัในภาคเหน�อ รวมถงึจงัหวดัในภาคอืน่ๆ ทีม่อีบุตัิ

การณโรคไขสมองอักเสบสูง จนถึงป พ.ศ. 2543 จึงขยาย

ใหวคัซนีชนดิน�ท้ัง้ประเทศ และเพิ�มใหวคัซนีครัง้ทีส่าม เพือ่

กระตุนภูมิคุมกันโรคในเด็กอายุ 2 ปครึ�งถึง 3 ป  ตั้งแต ป 

พ.ศ. 25442

 8. วคัซนีบาดทะยกั  เริ�มใหแกหญงิตัง้ครรภ คนละ 

2 ครั้ง  ตอมาจึงเพิ�มใหวัคซีนครั้งที่สามตั้งแตป พ.ศ. 

2536 และในป พ.ศ. 2548 ไดเปลี่ยนมาใชเปนวัคซีนรวม 

คอตบี-บาดทะยกั สาํหรบัผูใหญ แทนวคัซนีบาดทะยกัชนดิ

เดีย่ว เพือ่กระตุนภมูคิุมกนัตอคอตบีทีต่กลงตามธรรมชาติ

ในผูใหญดวย

 9. วัคซีนไขหวัดใหญ เพื่อเตรียมพรอมรับปญหา

รายละเอยีดกาํหนดการใหวคัซนีในแผนการสราง
เสรมิภมูคิุมกนัโรคของกระทรวงสาธารณสขุ (EPI)



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  797บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

การระบาดใหญของไขหวัดใหญ (pandemic influenza)

กระทรวงสาธารณสุขเริ�มใหวัคซีนไขหวัดใหญแกบุคลากร

สาธารณสุขตั้งแต พศ. 2548  และเริ�มใหวัคซีนแก

ประชาชนกลุมทีม่คีวามเสีย่งตอการปวยรนุแรงหากตดิเชือ้

ไขหวัดใหญ ไดแก ผูมีโรคประจําตัวและผูสูงอายุ ตั้งแต 

พ.ศ. 2551 ตอมาในปพ.ศ. 2552-25534 ไดเกดิการระบาด

ของโรคไขหวัดใหญ H1N1 2009 กระทรวงสาธารณสุขจึง

ไดขยายการใหวคัซนีปองกนัไขหวดัใหญ  และใชขอมลูทาง

ระบาดวทิยาจากการระบาดใหญ ปรบักลุมเปาหมายการให

วัคซีน  คือผูที่เสี่ยงตอการปวยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากไข

หวัดใหญ ซึ�งไดแก

 • หญิงตั้งครรภ อายุครรภ 7 เดือนขึ้นไป   

 • บุคคลโรคอวน (มี body mass index >35 

กิโลกรัมตอตารางเมตรหรือน้ําหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม)  

 • ผูพิการทางสมองที่ชวยเหลือตัวเองไมได  

 • บุคคลอายุ 2 ป ถึง 65 ป ที่มีโรคเรื้อรัง  (โรค

หัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด

 • โรคหลอดเลือดสมอง  ไตวาย  ผูปวยมะเร็ง

ระหวางไดรับเคมีบําบัด เบาหวาน โรคเลือดธาลัสซีเมีย 

ภูมิคุมกันบกพรองรวมถึงผูปวย HIV ที่มีอาการ) 

 • ผูสูงอายุ (65 ปขึ้นไป)  

 • เด็กเล็ก (อายุ 6 เดือน ถึง 2 ป)  

 10. วคัซนีทยัฟอยดชนดิฉ�ด เริ�มใหแกนกัเรยีนชัน้

ประถมปที ่1-6 ตัง้แตป พ.ศ. 2521 แตตอมาพบปญหาการ

เกดิอาการขางเคยีงหลงัไดรบัวคัซนีบอย รวมทัง้อบุตักิารณ

ของโรคลดลงมาก จงึยตุกิารใชวคัซนีน�ต้ัง้แตป พ.ศ. 25334    

 การขยายความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน

ในประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจาก

วัคซีนในการปองกันและควบคุมโรค ทําโดยเพิ�มกลุมเปา

หมายผูรบัวคัซนีและเพิ�มความครอบคลมุของการรบัวคัซนี

ในกลุมเปาหมาย

 การเพิ�มกลุมเปาหมายผูรับวัคซีน ไดดําเนินการ

ในหลายกรณ� ไดแก กรณ�การเพิ�มเปาหมาย ใหวัคซีนใน

คนกลุมอายุสูงขึ้น เพื่อขยายระยะภูมิคุมกันจากวัคซีนให

ยาวนานขึ้น โดยเพิ�มจํานวนครั้งของการใหวัคซีน (เชน 

วัคซีน BCG, DTP, OPV หรือเพื่อสรางภูมิคุมกันแกผูที่

พลาดวัคซีนเมื่ออายุนอย (เชน วัคซีน BCG, M) กรณ�การ

ขยายพื้นที่เปาหมายการปองกันโรค (เชนวัคซีน JE) และ

กรณ�การขยายวตัถปุระสงคของการปองกนัโรค (เชน วคัซนี

หดัเยอรมนั ซึ�งเพิ�มการใหวคัซนีในกลุมนกัเรยีนชัน้ประถม

ปที ่1 ทัง้สองเพศ จากเดมิซึ�งใหวคัซนีเฉพาะนกัเรยีนหญงิ

ชั้นประถมปที่ 6 เพราะเพิ�มวัตถุประสงคที่จะตัดการแพร

เชื้อในชุมชน นอกเหน�อจากวัตถุประสงคเดิมคือปองกัน 

congenital rubella syndrome) สวนวัคซีนไขหวัดใหญ

กําหนดใหแกกลุมที่มีความเสี่ยงตอการปวยรุนแรง 

 การเพิ�มความครอบคลุมของการรับวัคซีนใน

กลุมเปาหมาย โดยขยายบริการใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

หรืออํานวยความสะดวกใหประชาชนกลุมเปาหมายเขาถึง

บริการไดมากที่สุด อัตราความครอบคลุมของวัคซีนทุก

ชนิดในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในประเทศไทยมีแนว

โนมสงูขึน้โดยตลอด (รปูที ่1) จากการสาํรวจของกระทรวง

สาธารณสุข ครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2551 พบวาอัตราความ

ครอบคลุมโดยเฉลี่ยของวัคซีนทุกชนิดในงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค (ยกเวนวัคซีน JE) อยูในระดับสูงกวารอยละ 

90 (ตารางที่ 2)5

 การขยายความครอบคลุมของวัคซีน ตั้งแตเริ�ม

งานขยายการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในประเทศไทย 

สงผลใหโรคที่ปองกันดวยวัคซีนทุกโรคลดลงอยาง

มาก สะทอนจากรายงานการเฝาระวังโรคของกระทรวง

สาธารณสุข โรคที่ลดลงมากที่สุดคือโปลิโอ โดยพบผูปวย

รายสุดทายในประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 สวนโรคหัดมี

แนวโนมลดลงอยางชัดเจน แตยังคงมีการระบาดเปนระยะ

ในพืน้ทีท่ีม่อีตัราความครอบคลุมของวคัซนีหดัในระดบัต่ํา 

(รูปที่ 2-5)   

การขยายความครอบคลุมของการรับวัคซีน



วัคซีน798 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

รูปที่ 1 ความครอบคลุมของวัคซีนขั้นพื้นฐานครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ป และหญิงมีครรภ พ.ศ. 2530-2551 

(รูปจากการสํารวจโดยวิธี 30-Cluster survey สํานักโรคติดตอทั�วไป กรมควบคุมโรค)

 วัคซีน รอยละ

 BCG 99.9

 DTP และ OPV ครบ 3 ครั้ง 98.7

 DTP และ OPV ครบ 4 ครั้ง 96.5

 DTP และ OPV ครบ 5 ครั้ง 79.4

 HB ครบ 3 ครั้ง 98.3

 M 1 ครั้ง 98.1

 JE ครบ 2 ครั้ง 94.6

 JE ครบ 3 ครั้ง 89.3

 T ในหญิงตั้งครรภ (2 ครั้ง หรือ กระตุน) 96.7

ตารางที่ 2 อัตราความครอบคลุมโดยเฉลี่ยของวัคซีน
ในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในประเทศไทย

ป พ.ศ. 25515

(จากการสํารวจดวยวิธี Cluster survey สํานักโรคติดตอทั�วไป กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2551)



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  799บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

อุบัติการณของโรคที่ปองกันดวยวัคซีนเปรียบเทียบกับอัตราความครอบคลุมของวัคซีนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2530-2553

รูปที่ 2 อัตราปวยโรคคอตีบและความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ป : 

ประเทศไทย พ.ศ. 2530-2553 (รูปจากกรมควบคุมโรค)

รูปที่ 3 อัตราปวยโรคไอกรนและความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้งในเด็กอายุครบ 1 ป : 

ประเทศไทย พ.ศ. 2530-2553 (รูปจากกรมควบคุมโรค)



วัคซีน800 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

รูปที่ 4 อัตราปวยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดและความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน DTP ครบ 2 ครั้ง+กระตุนในหญิงตั้งครรภ : 

ประเทศไทย พ.ศ. 2530-2553 (รูปจากกรมควบคุมโรค)

รูปที่ 5 อัตราปวยโรคหัดและความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนหัดในเด็กอายุครบ 1 ป : 

ประเทศไทย พ.ศ. 2530-2553 (รูปจากกรมควบคุมโรค) 

 

 

 ในปจจุบันวัคซีนใน EPI และชวงอายุกลุมเปา

หมายเปนดงัตารางที ่3 เดก็เกดิใหมทกุรายควรไดรบัวคัซนี

ตามกําหนดในแผนของกระทรวงฯ ดังตารางที่ 4 ในกรณ�

ทีเ่ดก็ไมไดมารบัวคัซนีตามกาํหนด ควรใหวคัซนีใหครบดงั

ตารางที่ 5 และ 6

การใหวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยักในหญิงมีครรภ

 - หากไมเคยไดรบัวคัซนีมากอน ใหฉ�ดวคัซนีเขม็

แรกเมือ่มาฝากครรภครัง้แรก และนดัฉ�ดครัง้ตอไปจนครบ

อยางนอย 3 เข็ม โดยมีระยะหาง 0, 1, 6 เดือน จากนั้นให

กระตุนทุก 10 ป

การใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
โดยกระทรวงสาธารณสุข



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  801บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 BCG แรกเกิด

 HB แรกเกิด, 2 เดือน*, 6 เดือน

 DTP** 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน, 4-6 ป

 OPV 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน, 4-6 ป

 dT - 12-16 ป (ป.6) หลังจากนั้นกระตุนทุก 10 ป

  - หญิงตั้งครรภ ถายังไมเคยไดรับวัคซีนในวัยเด็กใหฉ�ดตามกําหนด 0, 1, 6 เดือนและกระตุนทุก 10 ป

 MMR 9-12 เดือน (ในกรณ�ที่ไมมีวัคซีน MMR ใหวัคซีนหัดแทน), 6-7 ป (ป.1)

 JE 18 เดือน (2 เข็มหางกัน 4 สัปดาห) และ 21/2  ป (1 ปหลังเข็มสอง)

ตารางที่  3 ชวงอายุของกลุมเปาหมายการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข

 วัคซีน อายุของกลุมเปาหมาย

หมายเหตุ * อาจใหไดในชวงอายุระหวาง 1-2 เดือน

 **ชวงอายุ 2, 4, 6 เดือน อาจใชวัคซีนรวม DTP-HB ทดแทน DTP และ HB ชนิดแยก

ตารางที่ 4 กําหนดการใหวัคซีนแกเด็ก ตามแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
กรณ�เริ�มใหตั้งแตแรกเกิดหรือภายในขวบปแรก

 อายุ วัคซีนที่ให ขอแนะนํา

หมายเหตุ 

1. วัคซีนทุกชนิดถาไมสามารถเริ�มใหตามกําหนดได ก็เริ�มใหทันทีที่พบครั้งแรก

2. วัคซีนที่ตองใหมากกวา 1 ครั้ง หากเด็กเคยไดรับวัคซีนมาบางแลว และไมมารับครั้งตอไปตามกําหนดนัด ใหฉ�ดวัคซีนครั้งตอไปนั้น

ไดทันทีเมื่อพบเด็ก โดยไมตองเริ�มตนครั้งที่ 1 ใหม

* หากมีหลักฐานบันทึกวาเคยไดรับ BCG มากอน ไมจําเปนตองใหซ้ํา แมจะไมมีแผลเปนบริเวณที่ไดรับวัคซีน



วัคซีน802 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ตารางที่ 5 กําหนดการใหวัคซีนแกเด็ก กรณ�ที่พลาดการไดรับวัคซีนในชวงอายุ 1 ปแรก
และเริ�มใหในชวงอายุ 1-6 ป

ตารางที่ 6 กําหนดการใหวัคซีนแกเด็ก กรณ�ที่พลาดการไดรับวัคซีนในชวงอายุ 6 ปแรก 
และเริ�มใหตั้งแตอายุ 7 ปขึ้นไป

 1 0 DTP1, OPV1

  (เมื่อพบเด็ก 

  ครั้งแรก)

   M หรือ MMR

   BCG* 1. ใหในกรณ�ที่ไมมีหลักฐานวาเคยไดรับเมื่อแรกเกิด และไมมีแผลเปน

    2. ไมใหในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการของโรคเอดส

 2 1 HB1, JE1

 3 2 DTP2, OPV2, JE2

 4 4 DTP3, OPV3. HB2

 5 8 HB3

 6 12 DTP4, OPV4, JE3

 1 0 dT1, OPV1, MMR

  (เมื่อพบเด็ก BCG* 1. ใหในกรณ�ที่ไมมีหลักฐานวาเคยไดรับเมื่อแรกเกิด และไมมีแผลเปน

  ครั้งแรก)  2. ไมใหในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการของโรคเอดส

 2 1 HB1

   JE1, JE2 ให 2 ครั้งหางกัน 2 สัปดาห **

 3 2 dT2, OPV2, HB2

 4 7 HB3

 5 12 dT3, OPV3, JE3

 ครั้งที่   เดือนที่          วัคซีน                    ขอแนะนํา

 ครั้งที่    เดือนที่          วัคซีน                    ขอแนะนํา

เด็กจะไดรับวัคซีน ตามตารางที่ 5 ครบภายในระยะเวลา 1 ป จากนั้นใหวัคซีนตอเน��องตามที่กําหนดในตารางที่ 4 (อายุ 12  ป)

หมายเหตุ 

วัคซีนที่ตองใหมากกวา 1 ครั้ง หากเด็กเคยไดรับวัคซีนมาบางแลว และไมมารับครั้งตอไปตามกําหนดนัด ใหวัคซีนครั้งตอไปนั้นได

ทันทีเมื่อพบเด็ก โดยไมตองเริ�มตนครั้งที่ 1 ใหม

* หากมีหลักฐานบันทึกวาเคยไดรับวัคซีน BCG มากอน ไมจําเปนตองใหซ้ํา แมจะไมมีแผลเปน

เด็กจะไดรับวัคซีนตามตารางที่ 6 ครบภายในระยะเวลา 1 ป จากนั้นใหวัคซีนตอเน��องตามที่กําหนดในตารางที่ 4 (อายุ 12 ป)

หมายเหตุ 

วัคซีนที่ตองใหมากกวา 1 ครั้ง หากเด็กเคยไดรับวัคซีนมาบางแลว และไมมารับครั้งตอไป

ตามกําหนดนัด ใหฉ�ดวัคซีนครั้งตอไปนั้นไดทันทีเมื่อพบเด็ก โดยไมตองเริ�มตนครั้งที่ 1 ใหม

* หากมีหลักฐานบันทึกวาเคยไดรับ BCG มากอน ไมจําเปนตองใหซ้ํา แมจะไมมีแผลเปนบริเวณที่ไดรับวัคซีน

** เพื่อเรงใหเด็กมีภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดเร็วขึ้น



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  803บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 - หากเคยไดรับวัคซีนมาแลว 1 เข็มใหฉ�ดอีก 2 

เข็ม โดยมีระยะหาง 0, 6 เดือน หากไดมาแลว 2 เข็มให

ฉ�ดเพิ�มอีก 1 เข็ม โดยมีระยะหางระหวางเข็ม 2 และเข็ม 

3 อยางนอย 6 เดือน จากนั้นใหกระตุนทุก 10 ป 

 - หากเคยไดรับวัคซีนมากอน อยางนอย 3 เข็ม 

และเข็มสุดทายนานกวา 10 ป ใหฉ�ดซ้ําอีก 1 ครั้ง จากนั้น

ใหกระตุนทุก 10 ป

 

 

 นอกจากวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุข (EPI) แลว ยังมีวัคซีนที่ดี

และมีประสิทธิภาพสูงอีกหลายชนิด ที่ไดมีการพัฒนาและ

จําหน�ายในประเทศไทย และยังไมไดบรรจุเขาไวใน EPI 

ดวยเหตุผลตางๆเชน เปนโรคที่มีอุบัติการณต่ํา ยังไมมี

ขอมูลของความคุมคาของวัคซีน วัคซีนมีราคาแพงมาก 

หรือยังไมมีขอมูลทางระบาดวิทยาในประเทศที่เพียงพอ 

แมจะไมไดบรรจุอยูใน EPI แตวัคซีนเหลาน�้ก็มีประโยชน

สําหรับในรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยง

ตอโรคสูง จึงเปนวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกซึ�งควร

พิจารณาใหในแตละบุคคลเปนรายๆไปตามความเหมาะ

สม สาํหรบัเดก็แขง็แรงปกต ิสมาคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แหง

ประเทศไทยไดใหแนวทางในการใชวคัซนีนอกแผนของกระ

ทรวงฯ ดังตารางที่ 7 และ 8

 วัคซีนที่อยูนอกแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ�งมีการนํามาใชในประเทศไทย 

แยกประเภทไดดังน�้ 

 1. วคัซนีปองกนัโรคทีอ่ยูใน EPI แตมคีณุลกัษณะ

และรูปแบบตางไปจากที่จัดหาใหโดยกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ�งสามารถใชแทนวคัซนีปองกนัโรคเดยีวกนักบัวคัซนีทีอ่ยู

ใน EPIได และแนะนําใหใชกับเด็กแข็งแรงปกติทั�วไปได 

วัคซีนเหลาน�้ไดแก

 • วัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล (acellular 

pertussis) ซึ�งจะรวมอยูกบัวคัซนีปองกนัคอตบี-บาดทะยกั

อยูแลว สูตรของเด็ก (DTaP) และสูตรของผูใหญ (Tdap) 

 • วัคซีนปองกันโปลิโอชนิดฉ�ด ซึ�งที่มีจําหน�ายจะ

รวมอยูกับวัคซีน คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยักอยูแลว (DTP-

IPV, DTaP-IPV, Tdap-IPV)

 • วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อ

เปน  (SA14-14-2)

2. วัคซีนที่ปองกันโรคอื่นๆที่สําคัญในเด็ก แนะนําใหใชใน

เด็กปกติทั�วไปที่มีความประสงคจะปกปองจากโรคเหลาน�้ 

วัคซีนกลุมน�้ ไดแก 

 • วัคซีนปองกันโรคฮิบ 

 • วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส 

 • วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ

 • วัคซีนปองกันโรคนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต 

 • วัคซีนปองกันโรตาไวรัส 

 • วัคซีนปองกันเอชพีวี 

 • วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 

 3. วัคซีนสําหรับผูที่มีภาวะพิเศษ ซึ�งมีความเสี่ยง

สงูกวาคนปกตติอโรคนัน้ๆ เปนวคัซนีทีม่ไิดแนะนาํใหในคน

ที่ปกติแข็งแรงดี เพราะความไมคุมระหวางความเสี่ยงของ

โรค หรือความรุนแรงของโรค กับประสิทธิภาพ ราคาหรือ

ผลขางเคยีงของวคัซนี แนะนาํใหเฉพาะผูทีเ่สีย่งจะเปนโรค

เหลาน�้สูง หรือรุนแรง หรือเปนผูที่อาจ

แพรเชื้อใหแกผูที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก

 • วคัซนีสาํหรบัผูทีม่ภีาวะภมูคิุมกนับกพรอง หรอื

เปนโรคเรือ้รงั หรอืโรคทีท่าํใหเกดิภาวะภมูคิุมกนับกพรอง 

ไดแกวัคซีนปองกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด 

(23-Valent polysaccharide)  วัคซีนไขหวัดใหญ (ซึ�งบาง

สวนไดจดัสรรใหโดยทรวงสาธารณสขุอยูแลว) บคุคลเหลา

น�้ ควรรับวัคซีนสําหรับผูที่แข็งแรงตามปกติดวย ยกเวน

วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต

 • วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา ซึ�งแนะนําใหเฉพาะผู

ที่ถูกสัตวกัด หรือผูที่มีความเสี่ยงในการถูกกัดสัตว

 4. วัคซีนสําหรับผูใหญ ไดแก 

 • วคัซนี คอตบี-บาดทะยกั (dT) ซึ�งควรใหทกุ 10-

20 ป หรือ วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยักสําหรับผูใหญ 

(Tdap) ซึ�งสามารถใชแทนวัคซีน dT ไดหนึ�งครั้ง

 • วคัซนีหดั-คางทมู-หดัเยอรมนั วคัซนีตบัอกัเสบ

 วคัซนีทีอ่ยูนอกแผนการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรค
 ของกระทรวงสาธารณสุข



วัคซีน804 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการฉ�ดวัคซีนที่อยูนอกแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI) สําหรับเด็กปกติที่แข็งแรงดี

(ปรับปรุงเพิ�มเติมจากคําแนะนําของสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554)

   DTaP1 DTaP2 DTaP3   DTaP4  Tdap หรือ Tdap

          DTaP5 ตอไป dT

           ทุก 10 ป

   IPV1 IPV2 IPV3   IPV4 IPV5

             Live JE 2 เข็มหางกัน

               3-12 เดือน

   Hib1 Hib2 Hib3   Hib4

        HAV ให 2 ครั้งหางกัน 6-12 เดือน

                 VZV1   VZV2

               Influenza ใหปละครั้งชวงอายุ 6 เดือน-18 ป (เนนอายุ 6-24เดือน)

        ในปแรกฉ�ด 2 เข็มหางกัน 4 สัปดาห

   PCV1 PCV2 PCV3  PCV4

   Rota1 Rota2 Rota3 

     (เฉพาะ

     pentavalent) 

           HPV

           3 เข็ม

            0,1-2,6 

           เดือน

หมายเหตุ: อธิบายคํายอชนิดของวัคซีน: DTaP: คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไรเซลล สูตรเด็ก, Tdap: คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิด

ไรเซลล สูตรผูใหญ, dT: คอตีบ-บาดทะยักสําหรับผูใหญ, IPV: โปลิโอชนิดเชื้อตาย, Live JE: เจอีชนิดเชื้อมีชีวิต, Hib: ฮิบ (Haemophilus 

influenzae type b), HAV: ไวรัสตับอักเสบ เอ, VZV: อีสุกอีใส, Influenza: ไขหวัดใหญ, PCV: นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต, Rota: ไว

รัสโรตา, HPV: เอชพีวี (human papilloma virus)

 1.วัคซีน IPV จะอยูในรูปรวมเข็มกับ DTaP 

 2.วัคซีน Hib มีเฉพาะชนิด PRP-T มีทั้งรูปแบบเดี่ยว และรูปแบบที่อยูรวมเข็มกับ DTP

 3. วัคซีนรวมที่มีในปจจุบันไดแก DTwP-HB, DTwP-HB-Hib, DTaP-IPV, DTaP-IPV-Hib, DTaP-IPV-Hib-HB

เอ และบ ีและวคัซนีอสีกุอีใส ควรพจิารณาใหในผูใหญทั�วไป 

ที่ไมมีภูมิคุมกัน

 5. วัคซีนสําหรับผูที่จะเดินทางระหวางประเทศ 

ไดแก วคัซนีทีค่วรไดเสมอใหครบถวนกอนเดนิทาง วคัซนี

พเิศษทีอ่าจพจิารณาให เมือ่จะเดนิทางไปที่ๆ  มคีวามเสีย่ง

ตอโรค และวัคซีนที่จําเปนตองไดรับกอนเขาประเทศบาง

ประเทศเชนวัคซีนปองกันไขเหลือง และวัคซีนปองกันโรค

กาฬหลังแอน

 

 การให passive immunization คือ การให

แอนตบิอดเีขาสูรางกายโดยตรงเพือ่ปองกนัโรค โดยไมตอง

ใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเอง ซึ�งใชในกรณ�ดังน�้

 1. เมือ่มภีาวะทีร่างกายไมสามารถสรางแอนตบิอดี

ได เชน congenital หรือ acquired B-lymphocyte defect 

 การใหภูมิคุมกันโรคแบบไมตองสรางเอง 
 (Passive immunization)



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  805บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 ชื่อวัคซีน (ปองกันโรค) ผูที่ควรรับ อายุที่ควรรับและตารางการฉ�ด 

ตารางที่ 8 ตารางการใชวัคซีนนอกแผนของกระทรวงสาธารณสุข 
(ปรับปรุงเพิ�มเติมจากคําแนะนําของสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554)

ฮิบ (Haemophilus -  เด็กทั�วไปที่อายุ 2 เดือน  ถึง 2 ป   • 3 เข็ม เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน

influenzae type b) -  ผูที่เสี่ยงตอการติดเชื้อฮิบที่รุนแรงแมจะอายุ • หากเริ�มฉ�ดหลังอายุ 2 เดือน จํานวนครั้งที่ฉ�ด

  มากกวา 2 ป ไดแก ธาลัสซีเมีย ผูที่ไมมีมาม   ขึ้นกับอายุที่เริ�มฉ�ด โดยแตละเข็มควรหางกัน

  ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง   2 เดือน ดังน�้

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 2-6 เดือน ให 3 เข็ม

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 7-11 เดือน ให 2 เข็ม

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 12-24 เดือน ให 1 เข็ม

   • อายุมากกวา 24 เดือน ใหเฉพาะผูที่เสี่ยง 

    โดยให 2 เข็มหางกัน 2 เดือน 

นิวโมคอคคัส - เด็กทั�วไปที่อายุ 2 เดือน  ถึง 5 ป • 4 เข็ม เมื่ออายุ 2, 4, 6, 12-15 เดือน

ชนิดคอนจูเกต - เด็กที่มีภาวะเสี่ยงแมจะอายุเกิน 2 ป เชน • อาจใหฉ�ด 3 เข็ม เมื่ออายุ 2, 4, 12-15 เดือน

( PCV10,13)  มีภูมิคุมกันบกพรอง ไมมีมาม มามทํางาน  ก็ได (แบบ 2+1) ถือเปนทางเลือก

  ผิดปกติ โรคปอด/หัวใจ โรคเรื้อรัง มีการรั�ว • หากไมไดเริ�มฉ�ดที่อายุ 2 เดือน จํานวนครั้งที่ฉ�ด

  ของน้ําไขสันหลัง  ขึ้นกับอายุที่เริ�มฉ�ดโดยแตละเข็มควรหางกัน 

    6-8 สัปดาห ดังน�้

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 2-6 เดือน ให 3 เข็ม

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 7-11 เดือน ให 2 เข็ม

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 12-23 เดือน ให 2 เข็ม

    - ถาเริ�มฉ�ดที่อายุ 24-59 เดือน ใหเข็มเดียว   

     ยกเวนเปนกลุมเสี่ยง ซึ�งควรให 2 เข็ม

   • ฉ�ดกระตุนที่อายุ 12-15เดือน ถาไดวัคซีนเข็มแรก

    กอนอายุ 12 เดือน 

   • เด็กกลุมเสี่ยงเชนมีภูมิคุมกันบกพรอง ไมมีมาม

    มามทํางานผิดปกติ ควรใหวัคซีน PS23 รวมดวย

    เมื่ออายุ 2 ปขึ้นไป 2 เข็มหางกัน 3-5 ป

นิวโมคอคคัส  เด็กที่มีภาวะเสี่ยงที่อายุเกิน 2 ป เชน มีภูมิคุมกัน • อายุ 2 ปขึ้นไป ฉ�ด 1 ครั้ง ซ้ําอีกครั้งใน 3-5 ป

ชนิด 23- valent  บกพรอง ไมมีมาม มามทํางานผิดปกติ • ถาเคยไดรับ PCV มากอน ใหฉ�ดเข็มแรกหางจาก

โพลีแซคคาไรด (PS23) โรคปอด/หัวใจ โรคเรื้อรัง มีการรั�วของน้ําไขสันหลัง  PCV เข็มสุดทาย 2 เดือน และฉ�ดเข็มที่ 2 อีก 

    5 ปตอมา

อีสุกอีใส - เด็กทั�วไปที่ยังไมเคยเปนอีสุกอีใส และอายุเกิน • ให 2 เข็ม เมื่ออายุ 1 ป และ 4-6 ป 

  1 ป  • หากเริ�มฉ�ดหลังอายุ 1 ป แตกอน 13 ป ใหฉ�ด

 - เด็กโตและผูใหญ และผูที่อยูใกลชิด/อยูบานเดียว  เข็มแรกไดทันที สวนเข็มที่ 2 เข็ม ใหเมื่ออายุ   

  กับผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ที่ยังไมเคยเปน  4 ป เปนตนไป โดยหางจากเข็มแรกอยางนอย

  อีสุกอีใส ควรไดรับวัคซีนเปนอยางยิ�ง  3 เดือน

 - หามใหในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง (ยกเวนติดเชื้อ • ในกรณ�ที่มีการระบาด หรือตองการเรงการฉ�ด

  เอชไอวี ที่มี CD4 >15%)  • อาจใหเข็มที่ 2 กอนอายุ 4-6 ป โดยตองหางจาก

 - ใหหลังการสัมผัสโรคในผูที่ไมเคยเปนอีสุกอีใส  เข็มแรกอยางนอย 3 เดือน

  และภูมิคุมกันปกติ โดยใหภายใน 3-5 วัน • ในเด็กอายุมากกวา 13 ป และผูใหญให 2 เข็ม

  หลังสัมผัสโรค  หางกัน 4-8 สัปดาห

   • ผูที่ติดเชื้อเอชไอวี ให 2 เข็ม หางกัน 3 เดือน

     ตั้งแตอายุ 1 ป ขึ้นไป



วัคซีน806 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 64 การสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรคในประเทศไทยวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 ชื่อวัคซีน (ปองกันโรค) ผูที่ควรรับ อายุที่ควรรับและตารางการฉ�ด 

ตารางที่ 8 ตารางการใชวัคซีนนอกแผนของกระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 
(ปรับปรุงเพิ�มเติมจากคําแนะนําของสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554)

พิษสุนัขบา - ทุกคนที่ถูกสัตวกัด • ฉ�ดกอนสัมผัส ในวันที่ 0,7,21 (หรือ 28)

 - ผูที่เสี่ยงตอการถูกสัตวกัด เชน  สัตวแพทย • ฉ�ดหลังสัมผัส วันที่ 0,3,7,14, 28

   • อาจพิจารณาฉ�ดเขาในหนัง ในกรณ�ที่มีผูสัมผัส

    พรอมกันเปนจํานวนมาก ซึ�งจํานวนครั้งและระยะ

    เวลาในการฉ�ดหลายแบบ (ดูรายละเอียดในบท

    วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา)

ไขหวัดใหญ - เด็กปกติที่อายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป • อายุ 6 เดือนขึ้นไป ฉ�ดปละครั้ง

 - เด็กที่มีภาวะเสี่ยง ที่อายุเกิน 6 เดือน  (ในปแรกที่ฉ�ด ถาเปนเด็กอายุนอยกวา 9 ป

  ขึ้นไป  และผูที่อยูใกลชิดกับผูที่เสี่ยงควรไดรับ  ใหฉ�ด 2 ครั้ง หางกัน 4 สัปดาห) โดยฉ�ดได

  วัคซีนเปนอยางยิ�ง ไดแกผูที่มีปญหาทางปอด   ตลอดป แตแนะนําใหฉ�ดในชวงกอนเขาฤดูฝน

  หอบหืดโรคหัวใจ hemoglobinopathy กินยา  หรือกอนเขาฤดูหนาว

  แอสไพรินเปนเวลานาน มีโรคเรื้อรัง มีภูมิคุมกัน

  บกพรอง เด็กโตหรือผูใหญที่อวน BMI >35 

  หรือน้ําหนักมากกวา 100 กิโลกรัม, หญิงตั้งครรภ

ไวรัสโรตา  - เด็กปกติที่อายุมากกวา 6 ถึง 15 สัปดาห  • หากใชชนิด monovalent ใหกิน 2 ครั้ง 

    เมื่ออายุ 2, 4 เดือน

   • หากใชชนิด pentavalent ใหกิน 3 ครั้ง 

    เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน

   • หากไมใหตามขางตน ใหโดสแรกเมื่ออายุ 

    6-15 สัปดาห และโดสสุดทาย อายุไมเกิน 

    32 สัปดาห โดยแตละโดสหางกันอยางนอย 

    4 สัปดาห 

ตับอักเสบเอ - เด็กทั�วไปที่อายุมากกวา 1 ป  • อายุ 1 ปขึ้นไปฉ�ด 2 เข็ม หางกัน 6-12 เดือน

 - ผูที่มีความเสี่ยงที่อายุมากกวา 1 ปไดแก โรค

  ตับเรื้อรัง มีระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 

  เชน ฮีโมฟเลีย ชายรักรวมเพศ ใชยาเสพติด 

  คนที่ทํางานที่สัมผัสอุจจาระ ผูที่เดินทางไป

  ถิ�นระบาด

 - สามารถใหหลังสัมผัสโรคไดในชวงอายุ 1-40 ป 

  ภายใน 2 สัปดาหหลังสัมผัส

เอชพีวี - เด็กหญิงอายุ 9-26 ป (ใชชนิด bivalent หรือ • ให 3 เข็ม ในเดือนที่ 0, 1-2, 6 เดือน 

  quadrivalent)

 - เด็กชายอายุ 9-18 ป (ใหใชเฉพาะชนิด 

  quadrivalent)

 - ควรใหกอนมีเพศสัมพันธครั้งแรก

ไขกาฬหลังแอน  - ผูที่จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบ  • ฉ�ดครั้งเดียว

ชนิดโพลีแซคคาไรด   พีธีฮัจย

และชนิดคอนจูเกต   - กอนไปศึกษาชั้นมัธยมหรือมหาวิทยาลัย

  ที่สหรัฐอเมริกา                 

ไขเหลือง เฉพาะผูที่จะเดินทางไปยังประเทศที่กําหนดใหฉ�ด • ฉ�ดครั้งเดียว 

 และมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป

- เด็กปกติที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

- เด็กที่มีภาวะเสี่ยง ที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป  และ

  ผูที่อยูใกลชิดกับผูที่เสี่ยงควรไดรับวัคซีนเปน

  อยางยิ�ง ไดแกผูที่มีปญหาทางปอดหอบหืด

  โรคหัวใจ hemoglobinopathy กินยาแอสไพริน

  เปนเวลานาน มีโรคเรื้อรัง มีภูมิคุมกันบกพรอง 

  เด็กโตหรือผูใหญที่อวน BMI >35 หรือน้ําหนัก

  >100 กิโลกรัม หญิงตั้งครรภ ไตรมาสที่ 2-3
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 2. เพื่อปองกันโรคหลังจากสัมผัสโรค โดยเฉพาะ

ในผูที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงหลังการสัมผัส หรือ

ในโรคที่การใหวัคซีนไมสามารถสรางภูมิคุมกันไดทันการ

ในระยะเวลาที่ทําใหเกิดโรคหลังการสัมผัสได

 3. เพือ่ลดผลของทอ็กซนิเมือ่เกดิโรคแลว เชน ใน

โรค botulism, diphtheria, tetanus, toxic shock syndrome

 สวนประกอบที่ใชในการให passive immuniza-

tion นั้นมีหลายชนิดไดแก Immune Globulin (IG) ชนิด

ไมจําเพาะฉ�ดเขากลาม  IG ชนิดจําเพาะ (hyperimmune) 

ชนิดฉ�ดเขากลาม Immune Globulin ชนิดฉ�ดเขาเสน 

(IGIV)  IG ชนิดจําเพาะ (hyperimmune) ชนิดฉ�ดเขาเสน 

(เชน Botulism Immune Globulin, Cytomegalovirus Im-

mune Globulin)

 IG อาจผลิตจากซีรั�มของคน ของสัตว หรือเปน 

monoclonal antibody โดยสวนประกอบที่ไดมานั้น จะ

ตองไดรับการตรวจวาปราศจากเชื้อ syphilis, hepatitis B, 

hepatitis C, HIV-1, HIV-2, HTLV-1, HTLV-2 แลว

 IG ที่ใชใน passive immnuniztion แตละชนิดมีที่

ใชดังน�้

 1. IG ชนิดไมจําเพาะ แบบฉ�ดเขากลาม ผลิต

จากการรวมพลาสมาของคนมากกวา 1,000 คน ซึ�งจะมี

แอนติบอดีตอโรคหลายชนิด ควรฉ�ดเขากลามเน�้อบริเวณ

สะโพก หรือตนขาดาน  anterolateral  โดยใหในแตละที่

ไมเกิน 5 มล. ในเด็กโตและผูใหญ 3 มล. ในเด็กเล็ก ขอ

บงชี้ในการใหคือ6

 • ผูที่มีความบกพรองในการสรางแอนติบอดีย 

 • หลังการสัมผัสไวรัสตับอักเสบเอ ในผูที่อายุ

ต่ํากวา 12 เดือนและมากกวา 40 ป หลังสัมผัสไมเกิน 2 

สปัดาห เน��องจากในชวงอายนุ� ้ยงัไมมขีอมลูการศกึษาการ

ใชวัคซีนเพียงพอ ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ผูที่มีโรค

ตับเรื้อรัง7

 • หลังการสัมผัสโรคหัด โดยใหภายใน 6 วัน8

 • หญิงตั้งครรภที่สัมผัสโรคหัดเยอรมัน ชวยลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อของทารกในครรภได

 2. IG ชนิดไมจําเพาะ แบบฉ�ดเขาเสน (IGIV)  

ผลิตจากการรวมพลาสมาของคน 15,000 – 60,000 คน 

โดย FDA กําหนดใหมีระดับแอนติบอดีตอ measle virus, 

Corynebacterium diphtheriae, poliovirus, hepatitis B 

virus  อยูในเกณฑที่กําหนดไว ขอบงชี้ในการใหคือ6

 • ผูที่มีความบกพรองในการสรางแอนติบอดี

 • ผูที่สัมผัสโรคอีสุกอีใส กรณ�ไมมี Varicella 

Zoster Immune Globulin (VZIG) โดยควรใหโดยเร็วที่สุด

ภายใน 96 ชั�วโมงหลังสัมผัส9

 • Staphylococcal or streptococcal toxic shock 

syndrome

 • Kawasaki disease

 • Chronic B-cell leukemia ที่มี hypogamma-

globulinemia

 • ผูที่ทํา stem cell transplant ในเด็กจะชวยลด

อตัราตายและอตัราการตดิเชือ้ได และใชรวมกบั ganciclo-

vir ในการรักษา CMV pneumonia

 • Guillain-Barré syndrome

 3. IG ชนิดจําเพาะ (hyperimmune globulin)

ผลิตจากการเลือกผูใหพลาสมาที่มีแอนติบอดีชนิดที่

ตองการ โดยเลือกจากผูที่ทราบวามีระดับแอนติบอดีที่

สูง ผูที่มีแอนติบอดีจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ หรือผู

ที่มีแอนติบอดีจากการกระตุนดวยวัคซีน  ที่มีใชอยูไดแก 

Hepatitis B Immune Globulin, Rabies Immune Globulin, 

Diphtheria antitoxin, Tetanus Immune Globulin, Vari-

cella Zoster Immune Globulin, CMV-IGIV, Botulism 

Immune Globulin (โปรดดูรายละเอียดการใชในแตละบท

ของวัคซีนจําเพาะ)

ขอควรระวังในการใช IG ชนิดฉ�ดเขากลามเน�้อ และ IGIV6

 • IG ชนิดฉ�ดเขากลามเน�้ออาจเจ็บปวดมาก โดย

เฉพาะถาไมทําใหมีอุณหภูมิเทาอุณหภูมิหอง ทั้ง IG ชนิด

ฉ�ดเขากลามเน�้อและ IGIV อาจทําใหมีปฏิกิริยาตามระบบ 

เชน ปวดหัว หนาวสั�น คลื่นไสได ปฏิกิริยาจาก IGIV จะ

นอยลงถาใหชาๆ

 • ปฏิกิริยารุนแรงพบนอย โดยแบบฉ�ดเขากลาม

เน�้อจะพบนอยกวาแบบฉ�ดเขาเสนเลือด ตองระวังไมเอา 

IG ชนิดฉ�ดเขากลามเน�้อมาฉ�ดเขาเสนเลือด เพราะอาจ
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เกิดปฏิกิริยารุนแรงได แมโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยารุนแรง

มนีอยมาก แตควรมยีา epinephrine เตรยีมพรอมไวเสมอ 

เมื่อจะมีการใช IG

 • ผูทีม่ปีญหา IgA deficiency อาจสรางแอนตบิอดี

ตอ IgA ซึ�งมีอยูใน IG ทั้งสองชนิดได และทําใหเกิด

ปฏิกิริยาในการใชครั้งตอๆ ไปได แตเน��องจากโอกาสเกิด

ปฏิกิริยารุนแรงมีนอยมาก จึงไมแนะนําใหตรวจคัดกรอง 

IgA deficiency กอนให IG ทั้งแบบฉ�ดเขากลามเน�้อและ

เขาเสนเลือด

 • หลังจากไดรับ passive immunization แลว ไม

ควรใหวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตชนิดฉ�ด เชน วัคซีนหัด-หัด

เยอรมัน-คางทูม และอีสุกอีใส จนกวาจะพนชวงเวลาที่

ระดับของแอนตีบอดียที่ไดรับจะลดลงจนไมรบกวนการ

ตอบสนองตอวคัซนี โปรดดรูายละเอยีดระยะเวลาทีต่องทิง้

ชวง ในบทวัคซีน หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และอีสุกอีใส 

ขอควรระวังในการใช IG (แอนติซีรั�ม) ซึ�งผลิตจากสัตว

 IG ชนิดจําเพาะที่ผลิตจากสัตว เชน Tetanus 

Immune Globulin, Diphtheria antitoxin, Rabies Im-

mune Globulin, Botulism Immune Globulin อาจทําให

เกดิปฏกิริยิาไดหลายแบบ ซึ�งอาจรนุแรงไดดงันัน้กอนการ

ฉ�ดแอนติซีรั�มจากสัตวใหแกผูปวย ควรซักถามถึงประวัติ

ภมูแิพ หอบหดื และลมพษิจากการสมัผสัสตัว หรอืการฉ�ด

แอนติซีรั�มจากสัตวในอดีตที่ผานมา เน��องจากผูที่มีประวัติ

แพดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ�งเมื่อสัมผัสกับมา มีโอกาส

เกิดปฏิกิริยาแพตอแอนติซีรั�มจากมาอยางรุนแรงได จึง

ตองบริหารดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ�ง ปฏิกิริยาตอ

แอนติซีรั�มที่ผลิตจากสัตวอาจมีไดดังน�้6 

 1. Acute febrile reactions ผลขางเคียงเรื่องไข

มกัไมรนุแรง และรกัษาไดดวยการเชด็ตวัลดไข รวมกบัการ

ใหยาลดไข

 2. Serum sickness มักปรากฏอาการ 7-10 วัน

หลงัไดรบัแอนตซิรีมั แตอาจปรากฏอาการชา ถงึ 3 สปัดาห

หลงัไดรบัแอนตซิรีั�มได อาการของ serum sickness ไดแก 

มีไข มีผื่นลมพิษหรือผื่นแบบ maculopapular (รอยละ 

90 ของผูปวย) ขออักเสบหรือปวดขอ และตอมน้ําเหลือง

โต อาจพบมีอาการบวมเฉพาะที่ในตําแหน�งที่ฉ�ดแอนติ

ซีรั�ม 2-3 วันกอนเกิด serum sickness  นอกจากน�้อาจ

พบมี angiodema, glomerulonephritis, Guillain-Barre’ 

syndrome, peripheral neuritis และ myocarditis อยางไร

ก็ตาม serum sickness อาจหายไดเองภายใน 2-3 วันถึง 

2 สัปดาห ผูที่เคยไดรับแอนติซีรั�มมากอนจะมีความเสี่ยง

ในการเกิด serum sickness สูงขึ้น และปรากฏอาการเร็ว

ขึ้นภายในไมกี่ชั�วโมงจนถึง 3 วันหลังฉ�ด

 Anaphylaxis เปนปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้รวดเรว็ในเวลา

ไมกี่นาทีหลังฉ�ดแอนติซีรัม ยิ�งเกิดเร็วยิ�งมีความรุนแรงได

มาก อาการแสดงที่สําคัญไดแก

 • อาการทางผิวหนัง เปนผื่นคัน หนาแดง ลมพิษ

หรือ angioedema

 • ระบบทางเดินหายใจ มีเสียงแหบ stridor ไอ 

เสียงดังวี๊ด หายใจลําบาก และเขียว

 • ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ชีพจรเตนเบาเร็ว 

ความดันโลหิตต่ํา และหัวใจเตนผิดจังหวะ

 • ระบบทางเดินอาหาร ปวดทอง อาเจียน ทอง

เสีย และปากแหง

 ปฏิกิริยา anaphylaxis เกิดจากแอนติบอดีชนิด 

Ig E สามารถทํานายไดโดยการทดสอบผิวหนังดังน�้

การทดสอบผิวหนังตอแอนติซีรั�มที่ผลิตจากสัตว6

 ผูที่ฉ�ดแอนติซีรัมจากสัตวทุกรายตองทําการ

ทดสอบผิวหนังกอน โดยเริ�มตนจากการทดสอบ scratch 

เน��องจากมีความปลอดภัยกวา หากไมมีปฏิกิริยาแพจึง

ทําการทดสอบฉ�ดเขาในชั้นผิวหนัง (Intradermal test, 

ID) ซึ�งอาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตไดในลําดับตอไป 

และการทดสอบผวิหนงัดงักลาวน�ค้วรทดสอบโดยบคุลากร

ทางการแพทยที่มีความรูความชํานาญในการรักษาภาวะ 

anaphylaxis และมีการเตรียมยาและเครื่องมือที่ใชในการ

รักษาไวอยางพรอมเพรียง ยาแอนติฮีสตามีนอาจยับยั้ง

ปฏกิริยิาจากการทดสอบผวิหนงัไดทัง้การทดสอบ scratch, 

prick, puncture หรือ ID ดังนั้นตองหยุดยาอยางนอย 24 

ชม. หรือดีที่สุด 48 ชม. กอนทําการทดสอบ
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 การทดสอบ scratch, prick หรือ puncture หยด

แอนติซีรั�มเจือจางดวยน้ําเกลือ 1:100 จํานวน 1 หยดลง

บนทองแขนซึ�งไดทาํรอย scratch, prick หรอื puncture ไว 

ใชฮีสตามีนเปน positive control และน้ําเกลือเปน nega-

tive control การทดสอบใหผลบวกหากมีรอยนูนแดงใหญ

กวา negative control ตั้งแต 3 มม. ขึ้นไป โดยที่ฮีสตา

มีนซึ�งเปน positive control ตองใหผลบวกดวย  โดยอาน

ผลหลังทําการทดสอบ 15-20 นาที ถาการทดสอบน�้ใหผล

ลบจึงทําการทดสอบ ID ตอไป

 การทดสอบ Intradermal (ID) ฉ�ดแอนติซีรั�มเจือ

จางดวยน้ําเกลือ 1:1,000 ปริมาตร 0.02 มล. เขาในชั้น

ผิวหนัง โดยใชฮีสตามีนและน้ําเกลือเปน positive และ 

negative control ตามลําดับ การแปลผลเหมือนกับการ

ทดสอบ scratch หากการทดสอบใหผลลบ ใหทําการ

ทดสอบ ID โดยใชแอนติซีรั�มเจือจาง 1:100 ตอไป ในผูที่

ไมมีประวัติแพสัตวและไมเคยไดรับแอนติซีรั�มจากสัตวมา

กอนอาจทํา การทดสอบ ID ดวยความเขมขน 1:100 ได

เลยหากการทดสอบ scratch ใหผลลบ  

 การแปลผลเชนเดยีวกบั scratch test คอืใหญกวา 

negative control อยางนอย 3 มม. หากการทดสอบใหผล

บวกบงบอกวาผูนัน้มปีฏกิริยิาแพตอแอนตซิรีั�ม แตหากการ

ทดสอบใหผลลบไมสามารถประกันไดวาผูนั้นจะไมแพตอ

แอนตซิรีั�ม ดงันัน้จงึตองใหดวยความระมดัระวงั ถงึแมการ

ทดสอบทางผวิหนงัจะใหผลลบกต็าม การทดสอบผวิหนงัน�้

สามารถทาํนายปฏกิริยิาทีเ่กดิจากแอนตบิอดชีนดิ Ig E ได 

แตไมสามารถทํานายปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันชนิดอื่น เชน 

serum sickness ได

 หากการทดสอบ ID ใหผลบวกหรอืผูปวยมปีระวตั ิ

anaphylaxis จากการฉ�ดแอนติซีรั�มในครั้งกอน แตผูนั้นมี

ความจาํเปนตองไดรบัแอนตซิรีั�ม กส็ามารถใหไดโดยใชวธิ ี

desensitization หากประวตัแิละการทดสอบทางผวิหนงัให

ผลลบ ผูปวยสามารถฉ�ดแอนตซิรีั�มเขาชัน้กลามเน�อ้ไดและ

เฝาสังเกตอาการภายหลังฉ�ดอยางนอย 30 นาที สําหรับ

แอนตซิรีั�มในบางโรคซึ�งตองการแอนตบิอดีในระดบัสงู เชน 

ในการรกัษาโรคคอตบีหรอื botulism ตองบรหิารโดยฉ�ดเขา

หลอดเลอืดดาํ ในภาวะน�ค้วรเจอืจางแอนตซิรีั�มและบรหิาร

เขาหลอดเลอืดดาํชาๆตามเอกสารกาํกบัการใชยา  และเฝา

ระวังผูปวยอยางใกลชิดเพื่อรักษาภาวะ anaphylaxis ได

อยางทันทวงที

การทํา desensitization ตอแอนติซีรั�มจากสัตว6  

 การทํา desensitization ตอแอนติซีรั�มที่ผลิตจาก

สัตว อาจทําไดโดยการฉ�ดเขาหลอดเลือดดํา (ตารางที่ 9) 

เขาในชัน้ผวิหนงั (ID) ชัน้ใตผวิหนงั (subcutaneous) หรอื

ฉ�ดเขากลามเน�้อ (ตารางที่ 10) พบวาการฉ�ดเขาหลอด

เลือดดํามีความปลอดภัยที่สุด  การทํา desensitization 

ตองทําโดยแพทยที่มีความรูความชํานาญในการรักษาทาง 

anaphylaxis แพทยบางทานแนะนาํใหใชยาแอนตฮิสีตามนี

เชน diphenhydramine ในรูปกินหรือฉ�ดรวมดวยขณะทํา

desensitization โดยอาจใหรวมกับ hydrocortisone หรือ 

methylprednisolone เขาทางหลอดเลอืดดาํรวมดวย  หาก

มีอาการของ anaphylaxis เกิดขึ้นใหรีบฉ�ด aqueous 

epinephrine ทันที ในการทํา desensitization ตองให

แอนติซีรั�มอยางตอเน��อง มิฉะนั้นอาจสูญเสียการปองกัน

การเกิดปฏิกิริยาจากการทํา desensitization ได
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 โดสที่ วิธีบริหาร Dilution ของซีรั�มในน้ําเกลือ ปริมาตรที่ฉ�ดเขาหลอดเลือดดํา (มล.)

 1 ฉ�ดเขาในชั้นผิวหนัง 1:1,000 0.1

 2 ฉ�ดเขาในชั้นผิวหนัง 1:1,000 0.3

 3 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:1,000 0.6

 4 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:100 0.1

 5 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:100 0.3

 6 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:100 0.6

 7 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:10 0.1

 8 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:10 0.3

 9 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง 1:10 0.6

 10 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง ไมเจือจาง 0.1 

 11 ฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง ไมเจือจาง 0.3

 12 ฉ�ดเขากลามเน�้อ ไมเจือจาง 0.6

 13 ฉ�ดเขากลามเน�้อ ไมเจือจาง 1.0

ตารางที่ 10 การทํา desensitization แอนติซีรั�มโดยการฉ�ดเขาในชั้นผิวหนัง  ใตผิวหนัง และกลามเน�้อ

*ฉ�ดแอนติซีรั�มทุก 15 นาที

 โดสที่ Dilution ของซีรั�มในน้ําเกลือ ปริมาตรที่ฉ�ดเขาหลอดเลือดดํา (มล.)

 1 1:1,000 0.1

 2 1:1,000 0.3

 3 1:1,000 0.6

 4 1:100 0.1

 5 1:100 0.3

 6 1:100 0.6

 7 1:10 0.1

 8 1:10 0.3

 9 1:10 0.6

 10 ไมเจือจาง 0.1

 11 ไมเจือจาง 0.3

 12 ไมเจือจาง 0.6

 13 ไมเจือจาง 1.0

ตารางที่ 9  การทํา desensitization แอนติซีรั�มโดยการฉ�ดเขาหลอดเลือดดํา

*ฉ�ดแอนติซีรั�มทุก 15 นาที
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