
ตอนที่ 1 : ความรูทั�วไปเกี่ยวกับวัคซีน

บทที่ 1 ประวัติความเปนมาของวัคซีนโดยสังเขป

        อุษา ทิสยากร

บทที่ 2 ภูมิคุมกันวิทยาและวัคซีน

        พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

บทที่ 3 ระบบลูกโซความเย็นวัคซีน

        จันทรา ชุนถนอม

        อรสา สุวรรณสาร

        วงวัฒน ลิ�วลักษณ

บทที่ 4 สารเสริมฤทธิ์

        ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร

บทที่ 5 หลักทั�วไปในการใหวัคซีน

        อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 6 อาการภายหลังไดรับการสรางเสริม

        ภูมิคุมกันโรค

        ดารินทร อารียโชคชัย

        กนกทิพย ทิพยรัตน

บทที่ 7 การสื่อสารเรื่องวัคซีน

        ชิษณุ พันธุเจริญ

บทที่ 8 อุตสาหกรรมผลิตวัคซีน

        สุมนา ขมวิลัย

ตอนที่ 2: วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแลว

บทที่ 9 วัคซีนปองกันโรคกาฬโรค

        อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 10 วัคซีนปองกันไขทรพิษ

         ประเสริฐ ทองเจริญ

บทที่ 11 วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบจากเห็บ

         เกรียงศักดิ์ ลิมปกิตติกุล

บทที่ 12 วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี

         โอฬาร พรหมาลิขิต

บทที่ 13 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ         

         ทวี โชติพิทยสุนนท

บทที่ 14 วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง

         เกรียงศักดิ์  ลิมปกิตติกุล

บทที่ 15 วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-

         ไอกรน

         วีรวรรณ หัตถสิงห

บทที่ 16 วัคซีนปองกันโรคคางทูม

         ฐิติอร  ชาฤทธิ์

         วีระชัย วัฒนวีระเดช

บทที่ 17 วัคซีนปองกันโรคงูสวัด

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 18 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

         ยง ภูวรวรรณ

บทที่ 19 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ

         ยง ภูวรวรรณ

บทที่ 20 วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยด

         นิรันดร วรรณประภา

บทที่ 21 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

         โอฬาร พรหมาลิขิต

บทที่ 22 วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ

         จุไร วงศสวัสดิ์

บทที่ 23 วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

         ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร

บทที่ 24 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อมินนิงโกคอคคัส

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 25 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรตา

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 26 วัคซีนปองกันวัณโรค

         พิรังกูร เกิดพาณิช

บทที่ 27 วัคซีนปองกันโรคหัด 

         เดชวิจิตร สุวรรณภักดี

         วีระชัย วัฒนวีระเดช

สารบัญ

2

10

19

30

40

61

67

76

100

109

117

126

136

153

164

173

184

194

207

212

221

238

249

268

279

294

317



บทที่ 28 วัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมัน

         พรอําภา บรรจงมณ�

         วีระชัย วัฒนวีระเดช

บทที่ 29 วัคซีนปองกันโรคอหิวาตกโรค

         ศรีลักขณ สิมะเสถียร

บทที่ 30 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 31 วัคซีนปองกันเอชพีวี

         ฤดีวิไล สามโกเศศ

บทที่ 32 วัคซีนปองกันโรคแอนแทรกซ

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 33 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อฮิบ

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 34 วัคซีนรวม

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

ตอนที่ 3 : วัคซีนที่อยูระหวางการวิจัย

บทที่ 35 วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก

         โอฬาร พรหมาลิขิต

บทที่ 36 วัคซีนปองกันโรคซารส

         จุไร วงศสวัสดิ์

บทที่ 37 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อซีเอ็มวี

         วรมันต ไวดาบ

บทที่ 38 วัคซีนปองกันโรคปรสิต

         สมชาย จงวุฒิเวศย

บทที่ 39 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

         พาราอินฟลูเอนซาและอารเอสวี

         ชนเมธ เตชะแสนศิริ

บทที่ 40 วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง

         ดารินทร ซอโสตถิกุล

บทที่ 41 วัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย

         สมชาย จงวุฒิเวศย

บทที่ 42 วัคซีนปองกันโรคไมติดตอ

         ธันยวีร ภูธนกิจ

บทที่ 43 วัคซีนปองกันโรคเริม

         พรเทพ สวนดอก

บทที่ 44 วัคซีนปองกันโรคลัยม

         วารุณ� วานเดอพิทท

บทที่ 45 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อสเตร็ป

         โตคอคคัสกรุปบี

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 46 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อสเตร็ป

         โตคอคคัสกรุปเอ

         จุฑารัตน เมฆมัลลิกา

บทที่ 47 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อสแตฟ

         ฟลโลคอคคัส

         ปยรัชต สันตะรัตติวงศ

บทที่ 48 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสอะดีโน

         ชนเมธ เตชะแสนศิริ

บทที่ 49 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีบีวี

         โอฬาร พรหมาลิขิต

บทที่ 50 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีโบลา

         กมลวิช เลาประสพวัฒนา

บทที่ 51 วัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงจาก

         เชื้อแบคทีเรีย

         ผกากรอง ลุมพิกานนท

บทที่ 52 วัคซีนปองกันโรคเอดส

         ภพ โกศลารักษ

บทที่ 53 การใหวัคซีนดวยวิธีการตางๆ

         พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

บทที่ 54 การพัฒนาวัคซีนที่เปน 

         gene-based vectors

         กัญญา ศุภปติพร

บทที่ 55 เทคโนโลยีใหมสําหรับการทําวัคซีน

         นพพร สิทธิสมบัติ
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ตอนที่ 4 : การใหวัคซีนปองกันโรคสําหรับกลุมเฉพาะ

บทที่ 56 วัคซีนปองกันโรคสําหรับผูปวยภูมิคุมกัน  

         บกพรอง

         วนัทปรียา พงษสามารถ

บทที่ 57 วัคซีนปองกันโรคสําหรับผูปวยติดเชื้อ

         เอชไอวีและ HIV-exposed babies

         รังสิมา โลหเลขา

บทที่ 58 วัคซีนปองกันโรคสําหรับผูเดินทาง

         ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร

บทที่ 59 วัคซีนปองกันโรคสําหรับบุคลากร

         ทางการแพทย

         อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

บทที่ 60 วัคซีนปองกันโรคสําหรับผูใหญและ

         ผูสูงอายุ

         ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร

บทที่ 61 วัคซีนปองกันโรคสําหรับหญิงตั้งครรภ

         กฤษณา เพ็งสา

บทที่ 62 Community Immunity

         เพณณินาท โอเบอรดอรเฟอร

บทที่ 63 วัคซีนตอตานการกอการรายชีวภาพใน

         ภาคพลเรือน

         สุรจิต สุนทรธรรม

ตอนที่ 5 : วัคซีนกับการสาธารณสุขและขอกําหนดเกี่ยว

กับวัคซีน

บทที่ 64 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน

         ประเทศไทย

         กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ

         ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน

         พอพิศ วรินทรเสถียร

บทที่ 65 ระบบการควบคุมกํากับวัคซีน

         ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ

         ประภัสสร ธนะผลเลิศ
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บทที่ 66 การควบคุมกํากับดูแลวัคซีนใน

         ประเทศไทย

         ทัศน�ย ลอชัยเวช

บทที่ 67 การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข

         จรุง เมืองชนะ

บทที่ 68 จริยธรรมที่เกี่ยวกับวัคซีน

         กฤษณา เพ็งสา

บทที่ 69 การพิจารณาเชิงจริยธรรมของ

         การทดลองวัคซีนในมนุษย

         สุชาติ จองประเสริฐ
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