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คณะอนุกรรมกำรร่ ำงคำแนะนำกำรให้ วัคซีนในผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ
สมำคมโรคติดเชือ้ แห่ งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ประธาน
นพ.ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ
ที่ปรึกษา
นพ.อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ปรึกษา
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา
พญ.อุษา ทิสยากร
ที่ปรึกษา
นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
ที่ปรึกษา
นพ.ธันยชัย สุระ
ที่ปรึกษา
พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
กรรมการ
นพ.จตุพล ศรี สมบูรณ์
กรรมการ
นพ.วิชยั เติมรุ่งเรื องเลิศ
กรรมการ
นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วฒ
ั นา
กรรมการ
นพ.อดิศร วงษา
กรรมการ
นพ.ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์
กรรมการ
นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
กรรมการ
นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
กรรมการ
นพ.พรเทพ จันทวานิช
กรรมการ
นพ.วัชรพงศ์ ปิ ยะภาณี
กรรมการ
พญ.ปิ ยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
กรรมการ
พญ. สิริอร วัชรานานันท์
กรรมการ
พญ.สุดา พันธุ์รินทร์
กรรมการและเลขานุการ
พญ. ปิ ยดา อังศุวชั รากร
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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Vaccines1
19 – 26 years
Tetanus, diphtheria, pertussis vaccine
(Td or Tdap)2
Varicella vaccine4
Measles, mumps, rubella (MMR) vaccine5
Human Papillomavirus (HPV) vaccine
Inactivated influenza vaccine8
Hepatitis A vaccine10
Hepatitis B vaccine11
23-valent pneumococcal
polysaccharide vaccine (PPV-23)12
13-valent pneumococcal conjugate vaccine
(PCV-13)13
Dengue vaccine14
Live-attenuated zoster vaccine
Recommended
vaccine

Age groups (years)
27 – 64 years
> 65 years

Boost with 1 dose of Td every 10 years (eg. at age 20, 30, 40, 50, 60…..)
Substitute one-time of Td with Tdap3
2 doses (consider Anti-VZV IgG test before vaccination)
2 doses(age < 40 years)
3 doses (female)6
3 doses (male) 7
1 dose annually9
2 doses
2 doses (consider anti HAV IgG test before vaccination)
3 doses (consider Anti-HBs, Anti-HBc and HBsAg test before vaccination)
1 dose
1 dose
3 doses (age < 45 years)

15

Optional vaccine
(considered in specific conditions: ตารางที่ 2)

1 dose (age > 60 years)
Not
recommended

Contraindication

-3-

Vaccines1

Tetanus, diphtheria,
pertussis vaccine
(Td or Tdap)2,3

ตำรำงที่ 2. คำแนะนำกำรให้ วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุท่ มี ีโรคประจำตัว
สตรี ตัง้ ครรภ์ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สมำคมโรคติดเชือ้ แห่ งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
Conditions
Heart
disease
COPD,
Health-care
Pregnancy
chronic
workers
kidney
disease,
diabetes
1-2 doses of Boost with
Td20
1 dose of Td
every 10
years
1 dose of Tdap
(substitute
rd
at 3 trimester one-time of
of pregnancy
Tdap)

Varicella vaccine4

Cirrhosis

HIV
Severe
Organ/
Anatomic or infection
immune
bone marrow
(CD4+
functional
suppressive
transplantation18
asplenia
≥ 200
state17
cells/uL)

Boost with 1 dose of Td every 10 years
Substitute one-time of Td with Tdap
Contraindication
if CD4+
<200
cells/uL)
ContraIndication
if CD4+
< 200
cells/uL)

2 doses
(consider
Anti-VZV IgG
test before
vaccination)

Measles, mumps,
rubella (MMR)
vaccine5
Human Papillomavirus
(HPV) vaccine7
Inactivated influenza
vaccine9

Hepatitis A vaccine10
Hepatitis B vaccine11
23-valent
pneumococcal
polysaccharide
vaccine(PPV-23)12
13-valent
pneumococcal
conjugate vaccine
(PCV-13)13
Meningococcal
polysaccharide or
conjugate vaccine16
Dengue vaccine
Live-attenuated zoster
vaccine15
Recommended
vaccine

Hajj/Umrah
Pilgrim19

2 doses

3 doses
1 dose at
2nd or 3rd
trimester of
pregnancy

1 dose annually

2 doses

2 doses

3 doses (consider Anti-HBs, Anti-HBc and HBsAg test before vaccination)
1 dose

1 dose

1 dose
with
revaccination

1 dose
with revaccination

1 dose
with
revaccination

1 dose

1 dose

1 dose

1 dose
with
revaccination

Optional vaccine
(considered in specific conditions: ตารางที่ 2)

3 doses
(depend on serological
results)

Not
recommended

1 dose
with
revaccination

Contraindication

-41. วัคซีนหลายชนิดสามารถให้ พร้ อมกันในวันเดียวได้ แต่ต้องฉีดในตาแหน่งที่ตา่ งกันและไม่นาวัคซีนมา
ผสมกัน โดยทัว่ ไปผู้ที่ป่วยเป็ นไข้ หวัดแต่ไม่มีไข้ สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ผ้ ทู ี่มีไข้ สงู ควรเลือ่ นการฉีดวัคซีน
ไปก่อนถ้ าไม่มคี วามรี บด่วนที่จาเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนทันที สาหรับวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์
(live-attenuated vaccine) ไม่ควรให้ แก่ สตรีตงครรภ์
ั้
ผู้ที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องรุนแรงหรื อผู้ที่
กาลังได้ รับยากดภูมคิ ้ มุ กันอยู่ กรณีผ้ ทู ี่เพิ่งได้ รับเลือดหรื อผลิตภัณฑ์ของเลือดไม่เกิน 6 เดือน
เกร็ ดเลือดและพลาสม่าไม่เกิน 7 เดือน อิมมูโนโกลบุลนิ ไม่เกิน 11 เดือน การได้ รับวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ น
อ่อนฤทธิ์สามารถให้ ได้ แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอาจไม่ด(1)ี ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการรักษา
ครบแล้ วและอยูใ่ นช่วงการติดตามการรักษาโดยไม่ได้ รับยากดภูมคิ ้ มุ กันแล้ วอย่างน้ อย 3-6 เดือน
สามารถฉีดวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์ได้ เหมือนคนปกติ วัคซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์สามารถให้ พร้ อม
กันหลายชนิดในวันเดียวได้ แต่ถ้าไม่สามารถให้ พร้ อมกันควรเว้ นช่วงการให้ วคั ซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์
ห่างกันอย่างน้ อย 1 เดือน(1-4) การให้ วคั ซีนเชื ้อตาย (inactivated vaccines) แก่ผ้ ปู ่ วยที่มภี าวะ
ภูมิค้ มุ กันบกพร่องสามารถให้ ได้ แต่การสร้ างภูมิค้ มุ กันหรื อประสิทธิผลของวัคซีนนันอาจได้
้
ผลไม่ดีซงึ่
ขึ ้นกับภาวะภูมคิ ้ มุ กันบกพร่องของแต่ละคน ดังนันควรแนะน
้
าให้ ผ้ ปู ่ วยรับวัคซีนก่อนทีผ่ ้ ปู ่ วยจะมีภาวะ
ภูมิค้ มุ กันบกพร่องรุนแรงเกิดขึ ้น (pre-immunosuppressive immunization) เช่น การฉีดวัคซีนก่อน
การตัดม้ าม(5,6) และการฉีดวัคซีนบางชนิดในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องอาจจาเป็ นต้ องประเมิน
การสร้ างภูมคิ ้ มุ กันภายหลังการได้ รับวัคซีนครบชุด เช่น การตรวจหา antibody(6)
2. การให้ วคั ซีนตามแผนเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันแห่งชาติ (national immunization program) ทาให้ อตั รา
การเกิดโรคบาดทะยักและโรคคอตีบในเด็กขวบปี แรกลดลงมาก อย่างไรก็ตามยังพบโรคดังกล่าวได้ ใน
ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุในประเทศไทยคล้ ายกับประเทศพัฒนาแล้ ว(7-9) ประเทศไทยมีรายงานการระบาด
ของโรคคอตีบในต่างจังหวัดเป็ นครัง้ คราว(10) การศึกษาภาวะภูมิค้ มุ กันโรคบาดทะยักในผู้ใหญ่และ
ผู้สงู อายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพบว่าร้ อยละ 88-98 ของประชากรในกลุม่ อายุ
ต่างๆมีระดับของภูมิค้ มุ กันโรคบาดทะยักเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรค
พบว่าภูมคิ ้ มุ กันโรค
บาดทะยักมีแนวโน้ มลดลงในช่วงอายุ 15-30 ปี (ซึง่ อาจเนื่องจากไม่ได้ รับการฉีดเข็มกระตุ้นในช่วง
วัยรุ่น)แต่จากการศึกษากลับพบว่าภูมิค้ มุ กันโรคบาดทะยักมีระดับสูงขึ ้นในวัยผู้ใหญ่ซงึ่ อาจเนื่องจาก
การได้ รับการฉีดวัคซีน tetanus toxoids (TT) ในช่วงอายุผ้ ใู หญ่ เช่น ภายหลังมีบาดแผลหรื อถูกสัตว์
กัด(11-13) การศึกษาภาวะภูมิค้ มุ กันโรคคอตีบในประชากรไทยในทุกช่วงอายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
และในต่างจังหวัด พบว่าแม้ ประชากรมากกว่าร้ อยละ 85 มีภมู ิค้ มุ กันที่เพียงพอต่อการป้องกันโรค
คอตีบ (มี full protection โดยมี anti-diphtheria toxin antibody > 0.1 IU/ml) แต่พบว่าผู้ใหญ่ที่มอี ายุ
ในช่วง 20-50 ปี บางคนมี susceptibility ต่อการติดเชื ้อโรคคอตีบ (มี anti-diphtheria toxin antibody
<0.01 IU/ml)(11,14)
ดังนันการป
้
้ องกันการระบาดของโรคคอตีบควรส่งเสริ มให้ ประชากรทุกอายุมี
ภูมิค้ มุ กันที่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบ โดยการส่งเสริ มการให้ วคั ซีน (tetanus diphtheria toxoid
:Td) แก่เด็กโต วัยรุ่น และผู้ใหญ่ โดยการสนับสนุนให้ มกี ารฉีดวัคซีน Td ทุก 10 ปี ตังแต่
้ ช่วงวัยรุ่น
และแนะนาให้ ฉีดวัคซีน Td แทนการใช้ TT ในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไปทุกกรณี เช่น การนา Td มาใช้ ในผู้ป่วยที่
มีบาดแผลและการฉีดป้องกันบาดทะยักในสตรี ตงครรภ์
ั้
พบว่าการใช้ Td ฉีดแทน TT ไม่ได้ ทาให้ มี
ผลข้ างเคียงจากการรับวัคซีนเพิม่ ขึ ้นและไม่มีผลกระทบต่อการสร้ างภูมิค้ มุ กันโรคบาดทะยัก(2,11,15-20)

-53. อัตราการเกิดโรคไอกรนพบสูงขึ ้นโดยเฉพาะในเด็กโตและวัยรุ่นในประเทศตะวันตกทีม่ ีอตั ราการให้
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนในวัยเด็กอย่างดีซงึ่ อาจเป็ นผลของการลดลงของภูมคิ ้ มุ กันทีเ่ กิดจากการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนตังแต่
้ ในวัยเด็ก(21-28) ดังนันการให้
้
วคั ซีนป้องกันโรคไอกรนในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
(acellular pertussis vaccine) เพื่อกระตุ้นให้ ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันต่อโรคเพียงพอเพื่อลดอุบตั กิ ารณ์ของ
โรคไอกรนในผู้ใหญ่และส่งผลในการลดการแพร่เชื ้อจากผู้ใหญ่สเู่ ด็กเล็กซึง่ เด็กเล็กมีอตั ราป่ วยตายสูง
เมื่อป่ วยเป็ นโรค(29-38)
ดังนันอาจพิ
้
จารณาให้ วคั ซีนรวม บาดทะยัก โรคคอตีบ และไอกรน
(diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine: Tdap) เป็ นการให้ วคั ซีนเข็มกระตุ้นโรคไอกรน
ด้ วย Tdap ในวัยรุ่น 1 ครัง้ แทนการฉีดวัคซีน Td ในช่วงวัยรุ่นหรื อในวาระที่ต้องฉีดวัคซีน Td เช่น กรณี
มีบาดแผล ทังนี
้ ้หลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาแนะนาให้ ฉีด Tdap ในผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
แทน Td 1 ครัง้ ในช่วงชีวิตด้ วย(2,29,30)
พบว่าวัคซีนป้องกันโรคไอกรนสามารถป้องกันโรคในทารกแรกเกิดได้ ดีที่สดุ ในกรณีที่มารดา
ได้ รับการฉีดวัคซีน Tdap ในขณะตังครรภ์
้
ดังนันจึ
้ งแนะนาให้ ฉีด Tdap แทน Td แก่สตรี ตงครรภ์
ั้
ใน
(2,39)
ไตรมาสที่ 3 (ช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์) และให้ ฉีดวัคซีน Tdap ซ ้าในการตังครรภ์
้
ครัง้ ถัดไป
(42)
โดยไม่ต้องคานึงว่าเคยได้ รับ Td หรื อ Tdap ครัง้ สุดท้ ายเมือ่ ใด
หากไม่ได้ ฉีดวัคซีน Tdap
ขณะตังครรภ์
้
แนะนาให้ ฉีด Tdap ทันทีหลังคลอด เพราะจะต้ องดูแลใกล้ ชิดกับทารกเพื่อป้องกันการติด
เชื ้อไอกรนในทารก(2,28,40-42)
และเนื่องจากสาเหตุหลักของการติดเชื ้อไอกรนรุนแรงในทารกมาจาก
มารดาและสมาชิกในบ้ านทีป่ ่ วยเป็ นโรคไอกรน ดังนันแนะน
้
าให้ ฉีด Tdap ให้ ผ้ ใู หญ่ทกุ คนในบ้ านใน
กรณีที่มีทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี ในบ้ าน (cocooning strategy) โดยไม่ต้องสนใจว่าผู้ใหญ่ได้ ฉีดวัคซีน
Td ครัง้ สุดท้ ายเมื่อไหร่
4. อีสกุ อีใสเป็ นโรคที่สามารถทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนรุนแรงเช่น ปอดบวม จนถึงเสียชีวติ ได้ ไม่เฉพาะแต่
ในกลุม่ คนทีม่ ีความเสีย่ งสูง เช่น ผู้ป่วยตังครรภ์
้
ผู้ที่มีภมู ิค้ มุ กันบกพร่อง เท่านัน้ แต่ยงั สามารถเกิด
(43)
ภาวะแทรกซ้ อนในผู้ใหญ่ที่สขุ ภาพปกติ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใสแก่เด็กที่อายุมากกว่า 13 ปี
และผู้ใหญ่โดยให้ วคั ซีน 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ พบว่าทาให้ ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันต่อโรคได้ อย่างไรก็
ตามพบการติดเชื ้อภายหลังได้ รับวัคซีน (breakthrough infection) ประมาณร้ อยละ 1-4 ของผู้ทรี่ ับ
วัคซีนต่อปี และอัตราการติดเชื ้อไม่ได้ เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาหลังจากที่ได้ รับวัคซีน พบว่าผู้ป่วยที่เคยได้
วัคซีนเมื่อมีการติดเชื ้ออีสกุ อีใสจะมีอาการไม่รุนแรงและระยะเวลาที่ป่วยจะสันกว่
้ ากลุม่ ทีต่ ิดเชื ้อโดยไม่
(44-47)
เคยได้ รับวัคซีนมาก่อน
ควรพิจารณาให้ วคั ซีนแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีภมู คิ ้ มุ กันต่อโรคอีสกุ อีใส (negative
Anti-VZV IgG) ที่มีโอกาสสัมผัสโรคและกระจายเชื ้อได้ มากเช่น บุคลากรทางการแพทย์ ครูหรื อผู้ที่เลี ้ยง
เด็กจานวนมาก หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยงั ไม่ต้องการตังครรภ์
้
อาจพิจารณาให้ วคั ซีนแก่ผ้ ทู อี่ ยูบ่ ้ าน
เดียวกับผู้ป่วยทีม่ ีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ไม่ควรให้ วคั ซีนแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องรุนแรง
หรื อผู้ที่กาลังได้ รับยากดภูมิค้ มุ กันอยู่ ผู้ใหญ่ที่ให้ ประวัตวิ า่ เคยเป็ นโรคมาก่อนพบว่ามักเคยเป็ นโรค
จริ งเนื่องจากลักษณะของโรคอีสกุ อีใสชัดเจนและมักมีภมู ติ ้ านทานแล้ วจึงไม่มีความจาเป็ นต้ อง
ตรวจหาภูมิค้ มุ กันหรื อได้ รับวัคซีน แต่ในกรณีที่ไม่ทราบหรื อไม่มีประวัตเิ คยเป็ นโรคมาก่อนควรตรวจ
ภูมิค้ มุ กันโรคอีสกุ อีใสก่อนฉีดวัคซีน(48-50)
เนื่องจากวัคซีนกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ดีมากจึงไม่มคี วาม
จาเป็ นต้ องตรวจหาภูมิค้ มุ กันภายหลังได้ รับวัคซีน

-65. อุบตั ิการณ์ของโรคหัดมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่องในเด็กเล็กภายหลังมีการใช้ วคั ซีนในเด็กอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทย สาหรับอุบตั ิการณ์ของโรคหัดเยอรมันและคางทูมก็มีแนวโน้ มลดลงเช่นกัน
แม้ วา่ ภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหัดจะอยูน่ านแต่ปัจจุบนั พบว่ามีรายงานผู้ใหญ่ป่วยเป็ นโรค
หัดบ่อยขึ ้นและพบได้ ในผู้ใหญ่ทเี่ คยมีประวัติฉีดวัคซีนมาก่อนในวัยเด็ก(51-56) สาหรับวัยรุ่นหรื อผู้ใหญ่ที่
ไม่มีภมู ิต้านทานต่อโรคหัด ได้ แก่ ไม่เคยฉีดวัคซีน และไม่เคยเป็ นโรคหัดมาในอดีตหรื อตรวจไม่พบภูมิ
ต้ านทานต่อโรคหัดควรได้ รับวัคซีนหัดโดยแนะนาให้ ฉีดวัคซีนหัด-คางทูม–หัดเยอรมัน
(measlesmumps-rubella vaccine: MMR) 1 เข็ม และฉีดเข็มกระตุ้นอีก 1 เข็มห่างจากเข็มแรกอย่างน้ อย
4 สัปดาห์ ในกรณีผ้ ทู ี่เรี ยนระดับอุดมศึกษาสัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยโรคหัด หรื อในขณะนันก
้ าลังมีโรคหัด
ระบาด รวมทังนั
้ กเรี ยนทีเ่ ดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีภมู ิค้ มุ กันโรค
หัดควรได้ รับการฉีดวัคซีนโดยแนะนาให้ ฉีดวัคซีนหัด-คางทูม –หัดเยอรมัน (MMR) 1 เข็ม และฉีดเข็ม
กระตุ้นอีก 1 เข็มห่างจากเข็มแรกอย่างน้ อย 4 สัปดาห์เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าจะได้ ระดับภูมิค้ มุ กันที่สงู เพียงพอ
ในการป้องกันโรค(2,57-60) รายงานผู้ป่วยโรคหัดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-2560 พบว่าผู้ป่วยร้ อย
ละ 10 มีอายุมากกว่า 30 ปี และมีเพียงร้ อยละ 1 เท่านันที
้ ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ดังนัน้ ผู้ที่อายุน้อยกว่า
40 ปี จึงอาจมีความจาเป็ นต้ องฉีดวัคซีนชนิดนี ้ โดยทัว่ ไปไม่มีความจาเป็ นต้ องตรวจภูมคิ ้ มุ กันหลังการ
ฉีดวัคซีนหัด-คางทูม –หัดเยอรมันครบ
6. วัคซีนป้องกันเอชพีวีทใี่ ช้ ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้ แก่ วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent)
ได้ แก่ สายพันธุ์ 6,11,16 และ18 ในแอดจูแวน คือ amorphous aluminium hydroxyphosphate
sulfate ป้องกันทังมะเร็
้ งปากมดลูก (ที่เกิดจากเชื ้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ18) และหูดบริ เวณอวัยวะ
เพศ (ที่เกิดจากเชื ้อเอชพีวีสายพันธุ์ 6 และ11) ฉีดเข้ ากล้ าม 1 เข็มเดือนที่ 0, 2, 6 และวัคซีนเอชพีวี
ชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent) คือสายพันธุ์ 16 และ 18 ในแอดจูแวนชนิดใหม่ คือ ASO4 (ประกอบด้ วย
aluminium hydroxide และ 3-deacylated monophosphoryl lipid A) ป้องกันมะเร็ งปากมดลูก
(ที่เกิดจากเชื ้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ18) ฉีดเข้ ากล้ าม 1 เข็ม เดือนที่ 0, 1, 6 วัคซีนป้องกันเอชพีวีทงั ้
2 ชนิด มีข้อมูลการศึกษาติดตามภายหลังการฉีดวัคซีนจนถึง 5-9 ปี พบว่าเมื่อฉีดวัคซีนให้ ผ้ ทู ี่ไม่เคยมี
การติดเชื ้อเอชพีวีมาก่อน วัคซีนทังสองชนิ
้
ดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื ้อเอชพีวที ี่เกิด
จากสายพันธุ์ที่บรรจุในวัคซีน และป้องกันการคงอยูข่ องเชื ้อ (persistent infection) ภายหลังที่มีการติด
เชื ้อเอชพีวีได้ ประมาณร้ อยละ 90-96(61-63) นอกจากนี ้พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื ้อเอชพีวี
ข้ ามสายพันธุ์(สายพันธุ์ 31, 33, 45, 52 และ 58) จากที่บรรจุในวัคซีนได้ ระดับหนึง่ ด้ วยจากการติดตาม
เป็ นเวลา 7 ปี (64-67) วัคซีนทัง้ 2 ชนิดแม้ วา่ ป้องกันการติดเชื ้อเอชพีวีได้ แต่ไม่สามารถขจัดการติดเชื ้อที่มี
อยูแ่ ละเป็ น persistent infection หรื อรักษาโรคที่เกิดขึ ้นจากการติดเชื ้อแล้ วได้ ผลการศึกษาระยะที่ 3
พบว่า วัคซีนสามารถป้องกันรอยโรคก่อนเป็ นมะเร็งปากมดลูก (precancerous lesions ได้ แก่ CIN2,
CIN3 และ adenocarcinoma in situ) ซึง่ เกิดจากเชื ้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ/หรื อ 18 ได้ มากกว่าร้ อย
ละ 98(68-73) นอกจากนี ้วัคซีนทัง้ 2 ชนิดยังพบว่าสามารถป้องกันรอยโรคก่อนเป็ นมะเร็ งปากมดลูกที่เกิด
จากเชื ้อสายพันธุ์สายพันธุ์ 31,33,45,52 และ 58 ที่ไม่ได้ เป็ นส่วนประกอบของวัคซีนได้ ในระดับหนึง่
ส่งผลให้ ครอบคลุมเชื ้อที่เป็ นสาเหตุของมะเร็ งปากมดลูกได้ มากยิง่ ขึ ้น ปั จจุบนั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีวคั ซีนป้องกันเอชพีวีแบบ 9 สายพันธุ์ (9-valent human papillomavirus vaccine) ซึง่ สามารถใช้ ได้

-7ทังในเพศชายและหญิ
้
งแต่ยงั ไม่มีจาหน่ายในประเทศไทยโดย วัคซีนป้องกันเอชพีวีแบบ 9 สายพันธุ์
ประกอบด้ วยสายพันธุ์ 6,11,16 และ18 และสายพันธุ์ที่เพิ่มคือ 31, 33, 45, 52, and 58 เพื่อครอบคลุม
เชื ้อก่อโรคได้ เพิ่มขึ ้นและพบว่าสามารถป้องกันป้องกันรอยโรค CIN 2 จากสายพันธุ์ที่เพิม่ คือ สายพันธุ์
31, 33, 45, 52, and 58 ได้ ร้อยละ 96(74,75)
แนะนาให้ วคั ซีนป้องกันเอชพีวีแก่เด็กวัยรุ่นหญิงและผู้หญิงอายุ 9-26 ปี (76) กลยุทธการให้
วัคซีนป้องกันไวรัสชนิดนี ้ควรมุง่ ไปที่เด็กก่อนวัยรุ่นหรื อวัยรุ่นตอนต้ นในช่วงอายุ 11-15 ปี เพราะพบว่า
เป็ นอายุทเี่ หมาะสมและได้ ประโยชน์สงู สุดเนื่องจากเป็ นอายุก่อนเริ่ มมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกจึงยังไม่มี
การติดเชื ้อเอชพีวี และพบว่ามีตอบสนองต่อวัคซีนด้ วยระดับภูมคิ ้ มุ กันสูงกว่า 2 เท่าเมือ่ เปรี ยบเทียบ
กับการฉีดในช่วงอายุ 16-26 ปี ในเด็กหญิงอายุ 9-14 ปี อาจพิจารณาฉีดวัคซีนเอชพีวเี พียง 2 เข็มช่วง
เดือนที่ 0 และ 6 เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาเบื ้องต้ นเปรี ยบเทียบการฉีดวัคซีนเอชพีวีทงชนิ
ั้ ด
2 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์ ในแบบ 2 เข็ม ทีเ่ ดือนที่ 0 และ 6 เทียบกับแบบมาตรฐาน 3 เข็มฉีด
ในเดือนที่ 0, 1 หรื อ 2 และ 6 พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวที งแบบ
ั้
2 หรื อ 3 เข็ม สามารถกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กันได้ สงู โดยมีระดับภูมคิ ้ มุ กันไม่แตกต่างกันเมื่อติดตามไป 5 ปี (อย่างไรก็ตามแนะนาให้ ติดตาม
ข้ อมูลการศึกษาระยะยาวด้ านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคด้ วย)(77-80)
ไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีน
เอชพีวใี นสตรี ตงครรภ์
ั้
ถ้ าตังครรภ์
้
ในช่วงทีย่ งั ฉีดวัคซีนไม่ครบแนะนาให้ ฉีดเข็มที่เหลือจนครบ 3 เข็ม
ในช่วงหลังคลอด สตรี ที่ให้ นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนเอชพีวีได้ ปั จจุบนั ยังไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น การฉีดวัคซีนเอชพีวีไม่พบว่ามีอาการไม่พงึ ประสงค์ที่รุนแรง อาการที่พบบ่อยภายหลังฉีดวัคซีน
คือ ปวด บวม แดงบริ เวณที่ฉีด(81,82) ถึงแม้ วา่ จะฉีดวัคซีนในช่วงวัยรุ่นแล้ วก็ควรให้ คาแนะนาเรื่ องการมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (safe sex) ด้ วย เช่น การไม่มีเพศสัมพันธ์แบบสาส่อน การใช้ ถงุ ยาง
อนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื ้อ ฯลฯ หลังฉีดวัคซีนแล้ วยังต้ องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
อย่างสมา่ เสมอเพราะเชื ้อเอชพีวสี ายพันธุ์ 16 และ 18 เป็ นสาเหตุของมะเร็ งปากมดลูกประมาณร้ อยละ
70 เท่านัน้ การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกได้ และไม่สามารถใช้
รักษาผู้ป่วยที่มีผล Pap smear ที่ผิดปกติได้
7. อาจพิจารณาฉีดวัคซีนเอชพีวีทงชนิ
ั ้ ด 2 สายพันธุ์ (bivalent) และ 4 สายพันธุ์ (quadrivalent)
แก่ผ้ ชู ายทีม่ ีอายุ 19-26 ปี โดยเฉพาะกลุม่ ชายรักร่วมเพศเพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชพีวีบริเวณทวาร
หนักและการเป็ นมะเร็งของทวารหนัก (anal cancer) เนื่องจากมีความเสีย่ งสูงมากต่อการติดเชื ้อเอชพี
วีแล้ วเป็ นรอยโรคและมะเร็งบริ เวณทวารหนักและอวัยวะเพศ(83,84) และอาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกัน
เอชพีวแี ก่สตรี ที่อายุมากกว่า 26 ปี โดยใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent)
และวัคซีนเอชพีวีชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent) เพราะพบว่ายังได้ ประโยชน์ (สตรี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ ว
หรื อเคยติดเชื ้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 หรื อ 18 มาก่อนยังได้ ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเอชพีวใี นการ
ป้องกันสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อน) มีการศึกษาความคุ้มทุนในประเทศไทยแล้ วพบว่าการฉีด
วัคซีนป้องกันเอชพีวใี นเด็กหญิงมีความคุ้มค่า(85-88) แนะนาให้ ฉีดวัคซีนจานวน 3 เข็ม ในผู้ชายและ
ผู้หญิงที่มีภาวะ immunocompromised เช่น ติดเชื ้อ HIV และผู้ที่ได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เพราะมี
ความเสีย่ งสูงที่การติดเชื ้อเอชพีวจี ะคงอยูน่ านและก่อโรค(2)

-88. วัคซีนทีใ่ ช้ ในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ประจาปี (seasonal influenza) เป็ นชนิด
inactivated influenza vaccine ซึง่ มี 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์
ประกอบด้ วย influenza A(H1N1), influenza A(H3N2) และ influenza B โดยมีขนาด 15 ไมโครกรัม
ต่อ 1 สายพันธุ์ใน 1 หลอด และวัคซีน inactivated influenza vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์ประกอบด้ วย
influenza A(H1N1), influenza A(H3N2) และ influenza B 2 สายพันธุ์ซงึ่ พบว่าผลของการกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กันโรคและผลข้ างเคียงไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนชนิดแบบ 3 สายพันธุ์แต่ครอบคลุมการติด
เชื ้อ influenza B virus ได้ มากขึ ้น(89,90) การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ต้องเปลีย่ น
แปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้ หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปี นัน้ (seasonal influenza) และใน
ประเทศไทยพบการระบาดของโรคได้ ทงปี
ั ้ แต่พบได้ มากขึ ้นในช่วงฤดูฝนและช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์
ดังนันจึ
้ งต้ องฉีดวัคซีนทุกปี แม้ จะเป็ นสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้ านี(91-93)
้
วัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ทใี่ ช้ ไม่สามารถป้องกันไข้ หวัดนก (avian influenza) หรื อ ไข้ หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ (เช่น สายพันธุ์ H7N9 ฯลฯ) ได้ การให้ วคั ซีน inactivate influenza vaccine แนะนาให้
ฉีดเข้ ากล้ ามบริ เวณต้ นแขนและต้ องฉีดวัคซีน 1 เข็มทุกปี ไวรัสไข้ หวัดใหญ่ที่เพาะแยกได้ ในประเทศ
ไทยคล้ ายกับสายพันธุ์ของซีกโลกใต้ มากกว่าทางซีกโลกเหนือ แต่ถือว่าสามารถใช้ วคั ซีนป้องกันโรค
ไข้ หวัดใหญ่ทงของซี
ั้
กโลกเหนือและซีกโลกใต้ ฉีดป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ในประเทศไทยได้
วัคซีน
ป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ไม่ควรให้ แก่ผ้ ทู ี่มีประวัติแพ้ ไข่รุนแรงหรื อผู้ที่มีประวัตเิ ป็ น
Guillain–Barré
syndrome มาก่อน(94-96) สามารถให้ วคั ซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ ในเวลาเดียวกัน
เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื ้อนิวโมคอคคัส (pneumococcal vaccine), วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
(zoster vaccine) โดยการฉีดวัคซีนคนละข้ างของต้ นแขน(91)
9. กลุม่ ประชากรผู้ใหญ่ที่มีข้อบ่งชี ้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีความเสีย่ งสูงที่
อาจเกิดโรคแทรกซ้ อน หรื อมีอาการไข้ หวัดใหญ่รุนแรง ได้ แก่ บุคคลที่อายุ 65 ปี ขึ ้นไป สตรี ตงครรภ์
ั้
ที่มี
อายุครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 (เพราะมีอตั ราตายสูงเมื่อมีการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่) บุคคลที่เป็ น
โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง (COPD) รวมทังโรคหอบหื
้
ด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื อ้ รัง โรคเลือด
thalassemia หรื อผู้ที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องรวมทังผู
้ ้ ที่ได้ รับยากดภูมคิ ้ มุ กัน(91,92,97-101) และบุคคลที่
สามารถแพร่โรคไข้ หวัดใหญ่ไปสูก่ ลุม่ ที่มีความเสีย่ งสูง
ได้ แก่
บุคลากรทางการแพทย์และ
ห้ องปฏิบตั ิการ บุคคลที่พกั อยูใ่ นบ้ านเดียวกับประชากรที่มีความเสีย่ งสูง (cocooning strategy) และ
ควรพิจารณาฉีดวัคซีนให้ ในประชาชนทัว่ ๆไปที่มีความประสงค์จะป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ แม้ จะไม่มี
ปั จจัยเสีย่ ง พบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ชว่ ยลดการติดเชื ้อ ลดความรุนแรงของโรคและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนจากการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่(90,,91,97,102-109)
10. การให้ วคั ซีนในการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอควรเน้ นไปที่วยั รุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้ น ผู้ป่วยโรคตับ
เรื อ้ รัง เพราะบุคคลดังกล่าวเมื่อได้ รับเชื ้อไวรัสตับอักเสบเอแล้ วมีโอกาสเกิดโรคและมีอาการรุนแรงเช่น
ภาวะเหลือง ปั จจุบนั ยังคงพบการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอเกิดขึ ้นโดยที่สว่ นมากของผู้ป่วยที่ติด
เชื ้อไม่ทราบแหล่งที่มาของโรค(110) การให้ วคั ซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอในผู้ใหญ่มีแนวโน้ มเพิ่ม
มากขึ ้น โดยเฉพาะในบุคคลที่มปี ั จจัยเสีย่ งเช่น ผู้ที่มีสมั พันธ์ระหว่างชายกับชาย ผู้ตดิ ยาเสพติด และ
ผู้ที่ทางานในห้ องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบเอ นอกจากนันยั
้ งแนะนาให้ วคั ซีนแก่นกั เดินทางที่

-9เดินทางไปประเทศที่มีอบุ ตั ิการณ์ของโรคนี ้สูง และผู้ที่ทาอาชีพประกอบอาหารเพราะมีโอกาสแพร่เชื ้อ
ให้ ผ้ อู ื่นได้ สงู (111,112) วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ควรฉีดที่กล้ ามเนื ้อต้ นแขน โดยฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน
6-12 เดือน นอกจากนี ้ยังมีวคั ซีนผสมระหว่างตับอักเสบเอและบีแต่ต้องฉีดทังหมด
้
3 ครัง้ (0,1และ 6
เดือน) โดยทัว่ ไปไม่ต้องตรวจเลือดหา anti HAV IgG หลังการฉีดวัคซีนครบตามกาหนด
11. การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีมกั แนะนาในผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ สีย่ งต่อการติดโรคได้ ง่าย
ได้ แก่ ผู้ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคไตที่ทาการฟอกไต ผู้ป่วยที่ได้ รับเลือดบ่อยเช่น hemophilia,
thalassemia บุคคลในครอบครัวที่ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี แพทย์หรื อทันตแพทย์ หรื อบุคคลที่
ทางานสัมผัสกับเลือด(113,114) บุคคลกลุม่ ดังกล่าวจะเสีย่ งต่อการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีสงู การฉีด
วัคซีนประกอบด้ วยการฉีดวัคซีนเข้ ากล้ ามเนื ้อต้ นแขน 3 ครัง้ ที่ 0, 1 และ 6 เดือน ในเด็กโตและผู้ใหญ่
ควรฉีดที่กล้ ามเนื ้อต้ นแขน โดยทัว่ ไปการตรวจเลือด anti HBs หลังการฉีดวัคซีนครบตามกาหนด
1 เดือนไม่มีความจาเป็ น จะตรวจเลือด anti HBs หลังการฉีดวัคซีนครบเมื่อผู้นนมี
ั ้ ความเสีย่ งสูงที่จะ
ติดโรค
เช่น
บุคลากรทางการแพทย์
หรื อต้ องการทราบว่าเป็ นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน
(non-responder) ในกรณีบคุ คลที่เกิดภายหลังปี พ.ศ.2535 มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโดยที่ไม่แน่ใจ
หรื อไม่ทราบประวัติการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีที่ชดั เจน ให้ ฉีดวัคซีน 1 เข็มแล้ ว
ตรวจ anti HBs ภายหลังการฉีดวัคซีน 2-4 สัปดาห์ หากพบว่าระดับภูมคิ ้ มุ กันสูงกว่า 10 IU/ml
แสดงว่าร่างกายมีภมู คิ ้ มุ กันอยูแ่ ล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องฉีดวัคซีนอีก(115,116)
12. ข้ อบ่งชี ้ของการใช้ 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV-23) คือ บุคคลที่มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหรื อเมือ่ เกิดการติดเชื ้อนิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae) อาจมี
ภาวะแทรกซ้ อนรุนแรง(117-119) ได้ แก่ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี (พบว่าวัคซีน PPV-23 สามารถ
ป้องกันการติดเชื ้อ invasive pneumococcal infections โดยเฉพาะ pneumococcal bacteremia ได้
ในผู้สงู อายุแต่พบว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อ non-bacteremic pneumococcal pneumonia
หรื อการติดเชื ้อนิวโมคอคคัส ทีเ่ ป็ น non-vaccine serotypes ได้ ), บุคคลที่มีอายุ 2 ปี - 65 ปี ที่มีภาวะ
ไม่มีม้ามหรื อม้ ามทางานบกพร่อง (anatomic or functional asplenia), ผู้ที่มีโรคประจาตัวเรื อ้ รัง ได้ แก่
โรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดไม่ดี โรคหัวใจวาย cardiomyopathy, โรคปอด
อุดกันเรื
้ อ้ รัง (COPD), โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื อ้ รัง ผู้ป่วยที่มกี ารรั่วของน ้าไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหอบหืด
ผู้ที่สบู บุหรี่ เป็ นประจา(120-133) บุคคลที่มีภาวะภูมคิ ้ มุ กันบกพร่องรุนแรง (severe immunosuppressive
state; ข้ อ17) และ ผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูก (พบว่าการตอบสนองของการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันอาจไม่ได้ ผลดีในกลุม่ ประชากรที่มีภาวะภูมคิ ้ มุ กันบกพร่องรุนแรง) พิจารณาให้ ฉีดวัคซีนชนิด
โพลีแซคคาไรด์ (PPV-23) ซ ้าอีก 1 ครัง้ (re-vaccination) หลังจากการฉีด PPV-23 เข็มแรก 5 ปี ใน
กรณีผ้ ปู ่ วยที่ไม่มมี ้ าม หรื อพิจารณาฉีดวัคซีน PPV-23 ซ ้าในผู้ทมี่ ีอายุมากกว่า 65 ปี ที่เคยได้ รับวัคซีน
PPV-23 เข็มแรกก่อนอายุ 65 ปี อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการป้องกัน
โรคและระยะเวลาในการป้องกันโรคจากการฉีดวัคซีน PPV-23 ซ ้า ปั จจุบนั ยังไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีน
ชนิด PPV-23 มากกว่า 2 ครัง้ (134,135) พบว่าอาการข้ างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่พบได้ บอ่ ยเป็ นอาการ
ข้ างเคียงเฉพาะที่ตรงตาแหน่งที่ฉีดวัคซีน (ร้ อยละ 30-50) เช่น อาการบวม แดง เจ็บในตาแหน่งที่ฉีด
หรื อมีไข้ และพบว่าอาการข้ างเคียงพบได้ บอ่ ยขึ ้นในการฉีดวัคซีนชนิด PPV-23 ซ ้า แนะนาให้ ฉีดวัคซีน

- 10 เข็มกระตุ้นโดยใช้ วคั ซีนชนิดคอนจูเกต (13-valent pneumococcal conjugate vaccine:PCV-13)
ภายหลังการได้ รับวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23) แก่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะภูมคิ ้ มุ กันบกพร่องเพื่อให้ มี
การสร้ างภูมคิ ้ มุ กันต่อเชื ้อก่อโรคนิวโมคอคคัสสูงมากขึ ้นแต่ต้องฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต
(PCV-13)
ภายหลังจากการได้ รับวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (136,137 )
13. ข้ อบ่งชี ้ของการใช้ วคั ซีนชนิดคอนจูเกต (13-valent pneumococcal conjugate vaccine: PCV-13) ใน
ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุคือ บุคคลที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดโรค pneumococcal pneumonia หรื อ
invasive pneumococcal infections
หรื อผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้ อนรุนแรงหากมีการติดเชื ้อ
(138-143)
นิวโมคอคคัส (ข้ อ12)
ควรเลือกใช้ วคั ซีนชนิดคอนจูเกต (PCV-13) ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้ของการฉีด
วัคซีนป้องกันการติดเชื ้อนิวโมคอคคัสโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจาตัวเรื อ้ รังหรื อผู้ที่มีภาวะภูมิค้ มุ กัน
บกพร่องทุกอายุ ปั จจุบนั แนะนาให้ ฉีดเข้ ากล้ าม 1 เข็มและยังไม่มีคาแนะนาให้ ฉีดเข็มกระตุ้นซ ้าโดยใช้
วัคซีนชนิดคอนจูเกต (PCV-13) ในคนทัว่ ไป ยกเว้ นมีการฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต (PCV-13) ซ ้าใน
ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูก ปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีคา่ CD 4 + ต่ามาก การแนะนาให้ ฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้นด้ วยวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23) ภายหลังการได้ รับวัคซีนชนิดคอนจูเกต
(PCV-13) แก่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องเพื่อให้ สามารถครอบคลุมการติดเชื ้อนิวโมคอคคัสก่อ
โรคจากสายพันธุ์อื่นได้ มากขึ ้น โดยวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23) ต้ องฉีดภายหลังจากการได้ รับ
วัคซีนชนิดคอนจูเกต (PCV-13) ไม่น้อยกว่า 2 เดือน(139,140)
14. วัคซีนป้องกันการติดเชื ้อเดงกี่ปัจจุบนั มีชนิดเดียวคือ chimeric yellow fever virus - dengue virus
tetravalent dengue vaccine (CYD-TDV) เป็ นวัคซีนชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated
vaccine) สามารถป้องกันการติดเชื ้อไวรัสเดงกี่ได้ ทงั ้ 4 ซีโรทัยพ์ จากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ใน
อาสาสมัครที่อายุ 9-16 ปี พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื ้อเดงกี่ที่มีอาการ (symptomatic
virologically confirmed dengue) ได้ ร้อยละ 65.6
และสามารถลดการนอนโรงพยาบาล
(hospitalization) เนื่องจากการติดเชื ้อเดงกี่ได้ ถึงร้ อยละ 80.8 และสามารถป้องกันไข้ เลือดออกรุนแรง
(severe dengue)ได้ ร้อยละ 92.9(144-146) และพบว่าผู้ที่นอนโรงพยาบาลจากโรคไข้ เลือดออกไม่วา่ จะ
ได้ รับวัคซีนหรื อได้ รับยาหลอกมีความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคในผู้ที่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อน (seropositive) ที่จะได้ รับวัคซีนได้ ดกี ว่าในผู้ที่ไม่เคยมีการติด
เชื ้อมาก่อน (seronegative) และจากการศึกษาต่อมาพบว่าอาสาสมัครที่ไม่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อน
(seronegative) เมื่อฉีดวัคซีนแล้ วจะมีความเสีย่ งต่อการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกมากขึ ้นเมื่อ
เทียบกับการฉีดยาหลอก
ดังนันวั
้ คซีนป้องกันการติดเชื ้อเดงกี่จึงแนะนาให้ ฉีดในประชากรช่วงอายุ
9-45 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่มกี ารติดเชื ้อเดงกี่เป็ นโรคประจาถิ่น (dengue endemic area) และ
ประชากรในช่วงอายุดงั กล่าวมีการติดเชื ้อมาแล้ ว (seropositive) มากกว่าร้ อยละ 70 เช่น ประชากรที่
อาศัยอยูป่ ระเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริ กากลางและอเมริกาใต้ (147-150)
จากการศึกษาพบว่าผู้ใหญ่มกี ารตอบสนองต่อวัคซีนในการสร้ างภูมิค้ มุ กันดีกว่าในเด็กเนื่องจากผู้ใหญ่
ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่มกี ารติดเชื ้อเดงกี่เป็ นโรคประจาถิ่นมักเคยติดเชื ้อไวรัสเดงกีมาก่อน (seropositive)
ดังนันประสิ
้
ทธิภาพในการป้องกันการติดเชื ้อไวรัสเดงกี่ในผู้ใหญ่จงึ น่าจะได้ ผลใกล้ เคียงหรื อสูงกว่าที่
รายงานในเด็ก(150,151)
วัคซีนป้องกันการติดเชื ้อเดงกี่ (CYD-TDV) ฉีดเข้ าชันใต้
้ ผิวหนัง 1 เข็ม

- 11 เดือนที่ 0, 6 และ 12 และเนื่องจากเป็ นวัคซีนนี ้เป็ นชนิดเชื ้อเป็ นอ่อนฤทธิ์จึงห้ ามใช้ ในสตรี ตงครรภ์
ั้
สตรี
ให้ นมบุตร ผู้ที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องรุนแรง เช่น รับประทานยากดภูมิค้ มุ กัน ติดเชื ้อเอชไอวี
แนะนาให้ คมุ กาเนิดในสตรี ที่ได้ รับวัคซีนเป็ นเวลา 1 เดือนภายหลังฉีดวัคซีน และเนื่องจากพบว่าผู้ที่ไม่
เคยติดเชื ้อไข้ เลือดออกมาก่อน (seronegative) เมื่อได้ รับวัคซีนนี ้แล้ วอาจจะมีความเสีย่ งต่อการนอน
โรงพยาบาลจากโรคไข้ เลือดออกเพิ่มขึ ้น
ดังนันการตั
้
ดสินใจให้ วคั ซีนแก่ผ้ ทู ี่ไม่เคยติดเชื ้อมาก่อน
(seronegative) หรื อไม่ทราบว่าเคยติดเชื ้อไข้ เลือดออกมาก่อนหรื อไม่ แพทย์ควรให้ คาแนะนาถึง
ประโยชน์และความเสีย่ งของการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนแก่ประชากรก่อนตัดสินใจเสมอ
อาการไม่
พึงประสงค์ที่พบภายหลังการฉีดวัคซีนที่พบบ่อยที่สดุ คือ เจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางรายอาจมีอาการ
ปวดศีรษะ เป็ นไข้ รู้สกึ ไม่สบาย(150-152) สามารถฉีดวัคซีนนี ้ร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ อย่างปลอดภัย เช่น
วัคซีนป้องกันหัด-คางทูม–หัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ (Td) หรื อวัคซีนรวม
บาดทะยัก โรคคอตีบและไอกรน (Tdap)
15. โรคงูสวัดพบอุบตั กิ ารณ์มากขึ ้นตามอายุโดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี ภาวะแทรกซ้ อนทีพ่ บได้
บ่อยได้ แก่ ภาวะ post-herpetic neuralgia (PHN) พบได้ ประมาณร้ อยละ 10 - 15 และพบอุบตั ิการณ์
การเกิดภาวะ PNH บ่อยขึ ้นและรุนแรงขึ ้นในผู้สงู อายุ(153) วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดที่จาหน่ายในประเทศ
ไทยมีเพียงชนิดเดียวซึง่ ทาจากเชื ้อที่มีชีวติ สายพันธุ์ Oka นามาทาให้ ออ่ นฤทธิ์ (live attenuated
vaccine) แนะนาให้ ฉีดวัคซีนโดยการฉีดเข้ าใต้ ผิวหนังจานวน 1 เข็มครัง้ เดียว พบว่าวัคซีนสามารถลด
ความเสีย่ งในการเกิดโรคงูสวัดได้ ร้อยละ 51.3 ในช่วง 3 ปี ภายหลังได้ รับวัคซีนและจะได้ ประโยชน์
สูงสุดในผู้รับการฉีดวัคซีนที่มีชว่ งอายุ 60 – 69 ปี และแม้ วา่ ผู้ที่รับวัคซีนจะมีงสู วัดเกิดขึ ้นก็พบว่า
สามารถป้องกันการเกิดภาวะ PHN ได้ ร้อยละ 66.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ รับวัคซีนทีเ่ ป็ นงูสวัด
(154-160)
อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดของวัคซีนจะค่อยๆลดลงเมื่อให้ วคั ซีนในผู้ที่
อายุมากกว่า 69 ปี และพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดของวัคซีนลดลงเหลือเพียงร้ อยละ
31 ภายหลังได้ รับวัคซีนมานานกว่า 8 ปี และการป้องกันการเกิดภาวะ PHN ก็ลดลงเช่นกัน(161) ดังนัน้
ในอนาคตอาจมีความจาเป็ นต้ องให้ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรก(161,162) วัคซีน
ป้องกันโรคงูสวัดสามารถให้ ในผู้สงู อายุได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าเคยเป็ นงูสวัดหรื ออีสกุ อีใสมาก่อนหรือไม่
(155)
สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนอื่นๆทีใ่ ห้ แก่ผ้ สู งู อายุได้ ในเวลาเดียวกัน เช่น วัคซีน
ป้องกันการติดเชื ้อนิวโมคอคคัส วัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ โดยฉีดวัคซีนคนละข้ างของต้ นแขน
16. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื ้อ Neisseria meningitidis ส่วนใหญ่ได้ รับเชื ้อจากคนทีเ่ ป็ นพาหะซึง่ มีเชื ้อในจมูก
และคอโดยเฉพาะในสถานที่ที่มคี นอยูร่ วมกันหนาแน่นเช่น
การเดินทางในช่วงแสวงบุญฮัจย์และ
อุมเราะห์ของชาวมุสลิม
หรือเมื่อเดินทางไปในพื ้นที่ที่มีโรคนี ้เป็ นโรคประจาถิ่นเช่น
ในบริเวณ
meningitis belt (http://www.path.org/menafrivac/meningitis-belt.php) ส่วนอุบตั ิการณ์ของการ
ติดเชื ้อ Neisseria meningitidis ในประเทศไทยมีประปรายไม่มากมักจะพบในชายแดนเขตติดต่อกับ
พม่าและพบว่าร้ อยละ 70 ของเชื ้อก่อโรคจะเป็ น meningococcal serogroup B ซึง่ ไม่มีอยูใ่ นวัคซีนที่มี
ใช้ ในประเทศไทย(ปั จจุบนั มีวคั ซีน conjugated meningococcal serogroup B vaccine ใช้ แล้ วใน
บางประเทศ)(163-165) วัคซีนป้องกันโรคไข้ กาฬหลังแอ่นที่ใช้ ในประเทศมี 2 ชนิด เป็ นวัคซีนแบบที่มี
4 สายพันธุ์ คือ ซีโรกรุ๊ป A, C, Y และ W-135 คือ วัคซีนชนิด meningococcal polysaccharide

- 12 vaccine (MPSV4) ฉีดเข้ าใต้ ผิวหนังหรื อเข้ ากล้ าม 1 เข็มในคนอายุมากกว่า 2 ปี ระดับภูมิค้ มุ กัน
สูงขึ ้นจนสามารถป้องกันโรคได้ ตงแต่
ั ้ 10 วัน ภายหลังได้ รับวัคซีนและภูมิค้ มุ กันสูงอยูน่ าน 3-5 ปี อีก
ชนิดเป็ นวัคซีนชนิด meningococcal conjugate vaccine (MCV4) ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อต้ นแขน 1 เข็มซึง่
พบว่าภูมิค้ มุ กันดีกว่าและมี booster effect เมื่อฉีดเข็มกระตุ้น ผู้ที่ควรได้ รับวัคซีนป้องกันโรคไข้ กาฬ
หลังแอ่น ได้ แก่ ผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์และอุมเราะห์ทปี่ ระเทศซาอุดิอาระเบียต้ องได้ รับวัคซีน
ไข้ กาฬหลังแอ่นล่วงหน้ าก่อนเข้ าประเทศอย่างน้ อย 10 วัน และไม่เกิน 2 ปี โดยจะมีเอกสารรับรองการ
ฉีดวัคซีน (yellow book) ผู้ที่จะเดินทางหรื อไปอยูอ่ าศัยในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซา
ฮารา (meningitis belt) ประเทศสหรัฐอเมริ กามีคาแนะนาให้ ฉีดวัคซีนในวัยรุ่นและนักศึกษา (เนื่องจาก
มีอตั ราการติดเชื ้อ Neisseria meningitidis ในนักศึกษาที่อยูใ่ นหอพักสูงกว่าประชากรทัว่ ไป) และ
บุคคลที่ไม่มีม้ามหรื อม้ ามทางานบกพร่อง (anatomic or functional asplenia)(165-167) การฉีดวัคซีนซ ้า
(revaccination)
สาหรับผู้ที่เคยฉีด meningococcal polysaccharide vaccine และอยูใ่ นกลุม่
เสีย่ งอาจฉีดซ ้าด้ วยวัคซีนชนิดเดิมเมื่อครบ 3-5 ปี หรื อใช้ meningococcal conjugate vaccine ก็ได้
สาหรับผู้ที่ฉีด meningococcal conjugate vaccine มาก่อนอาจฉีดวัคซีนซ ้าเมื่อครบ 5 ปี
17. บุคคลที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องรุนแรง (severe immunosuppressive state) ได้ แก่
ผู้ป่วยที่เป็ นโรค combined primary immunodeficiency disorder, ผู้ป่วยที่อยูใ่ นระหว่างการได้ รับ
ยาเคมีบาบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
บุคคลทีก่ าลังได้ รับยาคอรติโคสเตียรอยด์โดยเทียบได้ กบั ยา
prednisolone ในขนาดมากกว่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อวันเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ หรื อ
กาลังได้ รับยากดภูมคิ ้ มุ กันในกลุม่ biologic immune modulators เช่น tumor necrosis factor-alpha
(TNF-α) blocker หรื อ rituximab(6)
18. คาแนะนานี ้มีที่ใช้ สาหรับกลุม่ ผู้ป่วยภายหลังได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูกไปแล้ ว โดยการ
ปลูกถ่ายอวัยวะที่หมายรวมถึงนี ้ ได้ แก่ ไต ตับ หัวใจ ปอด ตับอ่อน หรื อการปลูกถ่ายทีม่ ากกว่าหนึง่
อวัยวะขึ ้นไป
ส่วนคาแนะนาสาหรับการให้ วคั ซีนป้องกันก่อนการได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อ
ไขกระดูกให้ พจิ ารณาปฏิบตั ิตามแนวทางการให้ วคั ซีนสาหรับโรคประจาตัวนันๆของผู
้
้ ป่วย โดยแพทย์
ควรให้ ความสาคัญกับช่วงระยะเวลาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับวัคซีนก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูก
โดยผู้ป่วยควรจะได้ รับวัคซีนชนิด inactivated vaccine อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ
หรื อไขกระดูก ส่วนในกรณีของ live-attenuated vaccine นัน้ ผู้ป่วยควรจะได้ รับวัคซีนอย่างน้ อย
4 สัปดาห์ก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูก(6,168,169)
-ข้ อแนะนาเพิ่มเติมการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยภายหลังได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะ(6,168)
- ช่วงเวลาที่สมควรให้ วคั ซีน คือ 3-6 เดือน หลังจากการปลูกถ่ายอวัยวะ
- การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอมีความสาคัญมากในกลุม่ ผู้ป่วยที่กาลังจะได้ รับ
การปลูกถ่ายตับรวมทังผู
้ ้ ที่ได้ รับการปลูกถ่ายตับไปแล้ ว
- อาจจะพิจารณาตรวจวัดระดับ anti-HBs antibody titer ทุก 6-12 เดือน
ภายหลังการได้ รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

- 13 -ข้ อแนะนาเพิม่ เติมการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยภายหลังได้ รับการปลูกถ่ายไขกระดูก(169)
- วัคซีนชนิด inactivated vaccine สามารถพิจารณาให้ วคั ซีนได้ ในช่วง 3-12 เดือน
หลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาการให้ วคั ซีนดังต่อไปนี ้
3-6 เดือนหลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก สาหรับ 13-valent pneumococcal
conjugate vaccine (PCV-13) โดยให้ ทงสิ
ั ้ ้น 3 doses และต่อด้ วย
23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV-23)
1 dose ที่ 12 เดือน หลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก (ในกรณีที่มี chronic
graft versus host disease ควรให้ เป็ น PCV-13 แทน PPV-23
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้ างภูมคิ ้ มุ กันโรคจากวัคซีนได้ ดขี ึ ้น
4-6 เดือนหลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก สาหรับ inactivated influenza vaccine
6-12 เดือน หลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก สาหรับ tetanus-diphtheria-acellular
pertussis vaccine, Haemophilus influenza conjugate vaccine,
meningococcal conjugate vaccine, hepatitis A vaccine, hepatitis
B vaccine, human papillomavirus vaccines
- วัคซีนชนิด live-attenuated vaccine (อาจพิจารณาให้ varicella vaccine หรื อ
measles-mumps-rubella vaccine ถ้ าผู้ป่วยไม่มีภมู ิค้ มุ กัน [seronegative] ต่อโรค)
ช่วงเวลาที่เร็ วที่สดุ สาหรับการให้ วคั ซีน คือ 24 เดือนภายหลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก
ยกเว้ นถ้ าผู้ป่วยมีภาวะ graft versus host disease ไม่ควรให้ วคั ซีน live-attenuated
vaccine เพราะยังเป็ นช่วงที่ร่างกายมีภมู ิต้านทานตา่ เนือ่ งจากการได้ รับยากดภูมิค้ มุ กัน
ในการรักษาภาวะ graft versus host disease
ข้ อพึงระวังที่สาคัญในการให้ วคั ซีนแก่ผ้ ปู ่ วยภายหลังได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูกไปแล้ ว
คือการสร้ างภูมิค้ มุ กันโรคจากการฉีดวัคซีนภายหลังได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูกจะตา่ กว่า
การได้ รับการฉีดวัคซีนก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะหรื อไขกระดูกและมีโอกาสทีผ่ ้ ปู ่ วยจะมีการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันโรคไม่ดใี นกรณีทผี่ ้ ปู ่ วยได้ รับยาที่มฤี ทธิ์กดการสร้ างภูมคิ ้ มุ กันมากตังแต่
้ แรก เช่น
anti-lymphocyte induction therapy, ผู้ป่วยได้ รับการฉีดวัคซีนในช่วง 2 เดือนแรกภายหลัง
การปลูกถ่ายอวัยวะหรื อผู้ป่วยที่ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กันที่มีขนาดสูงเพื่อการรักษาภาวะ acute rejection,
graft versus host disease ดังนันแพทย์
้
มีความจาเป็ นจะต้ องให้ ความรู้ และแนวทางการปฏิบตั ิตวั
แก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อลดความเสีย่ งต่อการติดเชื ้อ แม้ วา่ ผู้ป่วยจะได้ รับวัคซีนภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ ว
นอกจากนี ้สมาชิกครอบครัวหรื อผู้ที่อยูใ่ กล้ ชิดกับผู้ป่วยควรได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโดยการใช้ แนวทาง
การพิจารณาการรับวัคซีนเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ (health-care worker)
ดังตารางที่ 2
19. ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ อุมเราะห์ แนะนาให้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ กาฬหลังแอ่น วัคซีน
ป้องกันไข้ หวัดใหญ่และวัคซีนTd หรื อ Tdap(170) นอกจากนี ้ในกลุม่ ผู้เดินทางระหว่างประเทศยังต้ อง
พิจารณาความจาเป็ นในการได้ รับวัคซีนเกี่ยวกับการเดินทาง (travel vaccine) อื่นๆด้ วย เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคไข้ เหลือง (yellow fever vaccine) ต้ องพิจารณาให้ ในผู้ที่จะเดินทางไปทวีปแอฟริ กาหรื อ

- 14 อเมริ กาใต้ ในพื ้นที่ที่เป็ นถิ่นระบาดของไข้ เหลือง ซึง่ ผู้เดินทางจาเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนป้องกันไข้ เหลือง
ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน(171) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (typhoid vaccine) และวัคซีน
ป้องกันการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบเอ
อาจพิจารณาในผู้ที่จะเดินทางไปประเทศในแถบอินเดีย
บังกลาเทศ ปากีสถาน อนึง่ การพิจารณาแนะนาวัคซีนในผู้เดินทาง ต้ องคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น
ประวัติการได้ รับวัคซีนของผู้เดินทาง ประเทศหรื อพื ้นที่ที่จะไป แผนการเดินทาง ระยะเวลาทีจ่ ะเดินทาง
กิจกรรมทีจ่ ะทา ฯลฯ รวมถึงจาเป็ นต้ องคานึงถึงกฎหมาย และกฎอนามัยระหว่างประเทศ
(International Health Regulation) โดยผู้เดินทางควรมารับคาปรึกษาการรับวัคซีนก่อนการเดินทาง
อย่างน้ อย 2-4 สัปดาห์ด้วย
20. สตรี ตงครรภ์
ั้
หากไม่เคยได้ รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อน ให้ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและโรค
คอตีบ (Td) 3 ครัง้ โดยมีระยะห่าง 0,1 และ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 และ 3) หาก เคยได้ รับวัคซีน
ป้องกันบาดทะยักมาแล้ ว 1 ครัง้ ให้ ฉีด Td อีก 2 ครัง้ ห่างกัน 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 และ 3) หากเคย
ได้ รับมาแล้ ว 2 ครัง้ ให้ ฉีด Td อีก 1 ครัง้ ระหว่างตังครรภ์
้
แต่หากเคยได้ มาแล้ ว 3 ครัง้ และเกิน 10 ปี ให้
กระตุ้นโดยฉีด Td อีก 1 เข็ม แต่หากมีประวัติได้ รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายใน 10 ปี ไม่ต้องฉีดเข็ม
กระตุ้น(172) แนะนาให้ Tdap แทน Td 1 ครัง้ ในช่วงตังครรภ์
้
27-36 สัปดาห์จดุ ประสงค์เพื่อป้องกันโรค
(39,40)
ไอกรนในทารกแรกเกิด
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