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รายนามคณะผู้เรียบเรียง
แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิง เกษวดี ลาภพระ
รองศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ ชนินนั ท์ สนธิไชย
หัวหน้ากลุม่ พัฒนางานวัคซีนพืน้ ฐาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ ชิษณุ พันธ์เจริญ
รองศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
รองศาสตราจารย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
แพทย์หญิง ธันยวีร ์ ภูธนกิจ
รองศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.นายแพทย์ นพพร อภิวฒ
ั นากุล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ พนิต ทักขิญเสถียร
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นายแพทย์ ภาคภูมิ เจนวงศ์วิโรจน์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิง รติ ติวิทยา
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ รัตนชัย เริม่ รวย
หน่วยโรคติดเชือ้ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
แพทย์หญิง วนัทปรียา พงษ์สามารถ
รองศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิง วรพร พุม่ เล็ก
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ วรมันต์ ไวดาบ
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แพทย์หญิง วรรษมน จันทรเบญจกุล
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ วัชรพงศ์ ปิ ยะภาณี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ วีระชัย วัฒนวีรเดช
รองศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทย์หญิง ศุภวรรณ สายหงษ์ทอง
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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แพทย์หญิง ศิรพิ ร ผ่องจิตสิริ
หน่วยโรคติดเชือ้ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
แพทย์หญิง สุชาดา เจียมศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิง สุพตั รา รุง่ ไมตรี
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิง โสภิดา บุญสาธร
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิง อรศรี วิทวัสมงคล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิง อัจฉรา ตัง้ สถาพรพงษ์
รองศาสตราจารย์
หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค�ำน�ำ

ต�ำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคฉบับนี ้ จัดท�ำและเรียบเรียงโดยคณาจารย์และ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขที่มคี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญ
รวมทัง้ มีประสบการณ์ดา้ นการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคเป็ นอย่างมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
เอกสารอ้างอิงในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ในการจัดท�ำต�ำราวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคได้มีการทบทวนปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค ตลอดจนทันต่อองค์ความรู แ้ ละการพัฒนาทางด้านวัคซีน โดยมี
เนือ้ หาครอบคลุมรายละเอียดตัง้ แต่ประวัติการให้วคั ซีนในประเทศไทย ทิศทางการพัฒนาวัคซีนใน
ประเทศไทย หลักการทั่วไปส�ำหรับการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค การเก็บรักษาวัคซีน ผลข้างเคียง
ของวัคซีนและวิธีการรักษา ก�ำหนดการให้วคั ซีนมาตรฐานของประเทศ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ข้อมูลวัคซีนทัง้ ที่อยู่
ในและนอกแผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ สถานการณ์ ของโรคติดต่อ
ที่ปอ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนซึง่ ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบาดวิทยาเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้
ยังได้บรรจุเนือ้ หาวัคซีนส�ำหรับผูท้ ่ีมีภาวะพิเศษ วัคซีนส�ำหรับผูเ้ ดินทางระหว่างประเทศ การใช้วคั ซีน
ในผูใ้ หญ่ ตลอดจนวัคซีนที่บคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรได้รบั
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณคณะบรรณาธิการและผูน้ พิ นธ์ทท่ี รงคุณวุฒิ
ทุกท่าน ทีไ่ ด้รว่ มกันอุทศิ เวลาในการรวบรวมและเรียบเรียงต�ำราฉบับนีจ้ นเป็ นผลส�ำเร็จสมความมุง่ หมาย
อย่างดีย่ิงและหวังว่าองค์ความรู ใ้ นต�ำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคจะเป็ นประโยชน์
ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อที่ปอ้ งกัน
ได้ดว้ ยวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย
ต่อไป
					

							
							

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
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BCG
CD4
DTP
DT
DTaP
DTwP
EPI
ERIG
Flu
HA
HB
HBIG
HDCV
Hib
HIV
HPV
HRIG
ID
IM
IPV
IU
IVIG
JE
Live JE
LAIV
M

ค�ำย่อ

Bacillus Calmette Guerin vaccine (วัคซีนวัณโรค)
Cluster of differentiation antigen 4
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine combined (วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
Diphtheria - Tetanus Vaccine combined (วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยักส�ำหรับเด็กอายุต่ำ�
กว่า 7 ปี )
Diphtheria -Tetanus - acellular Pertussis Vaccine combined
(วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์)
Diphtheria - Tetanus - whole cell Pertussis
(วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทัง้ เซลล์)
Expanded Program on Immunization
(แผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข)
Equine Rabies Immunoglobulin (อิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับโรคพิษสุนขั บ้าที่ทำ� จากซีร่มั ของม้า)
Influenza Vaccine (วัคซีนไข้หวัดใหญ่)
Hepatitis A Vaccine (วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ)
Hepatitis B Vaccine (วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี)
Hepatitis B Immunoglobulin (อิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับโรคตับอักเสบบี)
Human Diploid Cell Rabies Vaccine (วัคซีนพิษสุนขั บ้าชนิดที่ทำ� จาก Human Diploid Cell)
Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine
(วัคซีนโรคจากเชือ้ ฮีโมฟิ ลสุ อินฟลูเอนเซ่ทยั ป์ บี หรือฮิบ)
Human Immunodeficiency Virus (ไวรัสเอชไอวี)
Human Papillomavirus (วัคซีนเอชพีวี)
Human Rabies Immunoglobulin
(อิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับโรคพิษสุนขั บ้าที่ทำ� จากซีร่มั ของมนุษย์)
Intradermal (การฉีดเข้าในหนัง)
Intramuscular (การฉีดเข้ากล้ามเนือ้ )
Inactivated Polio Vaccine (วัคซีนโปลิโอชนิดที่ทำ� จากเชือ้ ที่ตายแล้ว)
International unit
Intravenous Immune Globulin (อิมมูโนโกลบุลนิ ชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดด�ำ)
Japanese Encephalitis Vaccine (วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี)
Live attenuated Japanese Encephalitis Vaccine (วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ มีชีวิต
อ่อนฤทธิ์)
Live Attenuated Influenza Vaccine (วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์)
Measles Vaccine (วัคซีนหัด)
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MCV
MMR
MMRV

Meningococcal Conjugate Vaccine (วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นชนิดคอนจูเกต)
Measles- Mumps - Rubella Vaccine combined (วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
Measles- Mumps- Rubella - Varicella Vaccine combined
(วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสกุ อีใส)
Mnc
Meningococcal Vaccine (วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ชนิดโพลีแซคคาไรด์)
OPV
Oral Polio Vaccine (วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน)
PCEC
Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine
(วัคซีนพิษสุนขั บ้าชนิดที่ทำ� จาก Chicken Embryo Cell)
PCV
Pneumococcal Conjugate Vaccine (วัคซีนโรคจากเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต)
PDEV
Purified Duck Embryo Cell Rabies Vaccine
(วัคซีนพิษสุนขั บ้าชนิดที่ทำ� จาก Duck Embryo Cell)
PhiD-CV
Pneumococcal Polysaccharide Protein D-Conjugate Vaccine
(วัคซีนโรคจากเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตกับโปรตีนดี)
Pnc
Pneumococcal Vaccine (วัคซีนโรคจากเชือ้ นิวโมคอคคัส)
PO
Per oral (รับประทาน)
PRP-T
Polyribosyl Ribitol Phosphate conjugated with Tetanus toxoid
(วัคซีนฮีโมฟิ ลสุ อินฟลูเอนเซ่ทยั ป์ บีชนิดคอนจูเกตกับท๊อกซอยของบาดทะยัก)
PPSV23
Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (23-valent)
(วัคซีนโรคจากเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ)์
PVRV
Purified Vero Cell Rabies Vaccine (วัคซีนพิษสุนขั บ้าชนิดที่ทำ� จาก Vero Cell)
R
Rubella Vaccine (วัคซีนหัดเยอรมัน)
Rota
Rotavirus vaccine (วัคซีนโรคอุจจาระร่วงจากเชือ้ ไวรัสโรต้า)
RV1
Monovalent Rotavirus Vaccine (Rotarix™) (วัคซีนโรต้าชนิด 1 สายพันธุ)์
RV5
Pentavalent Rotavirus Vaccine (Rota Teq™) (วัคซีนโรต้าชนิด 5 สายพันธุ)์
RIG
Rabies Immunoglobulin (อิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับโรคพิษสุนขั บ้า)
SC
Subcutaneous (การฉีดเข้าชัน้ ใต้หนัง)
TAT
Tetanus antitoxin
TCID50
Tissue Culture Infectious Dose 50%
Td
Tetanus - Diphtheria toxoid Vaccine combined
(วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก ส�ำหรับผูใ้ หญ่)
Tdap, TdaP Tetanus - reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis
(วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์สำ� หรับผูใ้ หญ่)
TIG
Tetanus Immunoglobulin (อิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับโรคบาดทะยัก)
TIV
Trivalent Inactivated Influenza Vaccine (วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ ตาย 3 สายพันธุ)์
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TT
Ty
VAPP
VAR
VZIG
pfu/โด๊ส
มก./กก.
มก./มล.
มคก./กก.
มคก./มล.
มม.
มล./กก.
o
ซ.

Tetanus Toxoid (วัคซีนบาดทะยัก)
Typhoid Vaccine (วัคซีนทัยฟอยด์)
Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis (ภาวะกล้ามเนือ้ อ่อนปวกเปี ยกจากวัคซีน
โปลิโอ)
Varicella Vaccine (วัคซีนอีสกุ อีใส)
Varicella-Zoster Immune Globulin (อิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับโรคอีสกุ อีใส)
plaque-forming units/โด๊ส
มิลลิกรัม/กิโลกรัม
มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร
ไมโครกรัม/กิโลกรัม
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
มิลลิเมตร
มิลลิลติ ร/กิโลกรัม
องศาเซลเซียส

ชื่อบริษัท
BGT
GCC
GPO
GSK
MSD
NV
SP
SII

Biogenetech
Green Cross Co-operation
The Government Pharmaceutical Organization (องค์การเภสัชกรรม)
GlaxoSmithKline
Merck Sharp and Dohme
Novartis
Sanofi Pasteur
Serum Institute of India
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ความเป็นมาของการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

1

บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

บทที่

ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในประเทศไทย

การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคด้วยวัคซีน เป็ นกลวิธีปอ้ งกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุม้ ค่า
มากที่สดุ ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ได้ใช้การสร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรคเป็ นเครื่องมือป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาส�ำคัญอย่างได้ผลดีย่ิง เช่น วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัส
ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี และพิษสุนขั บ้า เป็ นต้น
ในระยะทีผ่ า่ นมา ประเทศต่าง ๆ ได้รว่ มกันกวาดล้างโรคไข้ทรพิษให้หมดไปจากโลกเป็ นผลส�ำเร็จ
องค์การอนามัยโลกประกาศการปลอดไข้ทรพิษในปี พ.ศ. 2523 ในปั จจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก�ำลัง
ร่วมมือกันกวาดล้างโรคโปลิโอ ซึง่ คาดว่าจะเป็ นผลส�ำเร็จในระยะอันใกล้ โดยใช้กลวิธีหลักคือ การสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคด้วยวัคซีน ในอนาคตโรคติดต่ออีกเป็ นจ�ำนวนมากจะได้รบั การป้องกันและควบคุมได้ดีขนึ ้
เมื่อสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันได้สำ� เร็จ

ยุคก่อนการขยายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การใช้วคั ซีนป้องกันโรคในประเทศไทยเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากในสมัยนัน้ ปรากฏว่า
มีโรคไข้ทรพิษระบาดเป็ นจ�ำนวนมาก เมื่อปี พ.ศ. 2381 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรง
พระราชด�ำริให้หมอหลวงน�ำหนองจากผูท้ ่ีกำ� ลังออกฝี มาปลูกในคนปกติตามแบบของจีนและอินเดีย
แต่ก็ไม่เป็ นผลส�ำเร็จ ต่อมานายแพทย์บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) มิชชันนารีชาวอเมริกนั ซึง่ เข้ามา
ในพระนคร ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2378 บุตรสาวของท่านได้เสียชีวิตลงด้วยไข้ทรพิษ จึงท�ำให้ท่านมีความคิด
อันแรงกล้าที่จะหาวิธีปอ้ งกันไข้ทรพิษให้แก่คนไทยในสมัยนัน้ ครัน้ ในปี พ.ศ. 2382 ท่านได้รว่ มมือกับหมอหลวง
โดยการน�ำหนองจากผูป้ ่ วยมาปลูกให้คนปกติเพื่อป้องกันโรคจนเป็ นผลส�ำเร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2383
พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ให้ส่ ัง หนองฝี ป้ อ งกัน ไข้ท รพิ ษ เข้า มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการแก่ขา้ ราชการและประชาชน1 แต่มกั ประสบปั ญหาวัคซีนเสียกลางทาง
เพราะเดินทางนานท�ำให้เชือ้ ตาย

รู ปที่ 1-1 นายแพทย์แดน บีช แบรดลีย ์ (หมอบรัดเลย์)
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3

นอกจากนีก้ ารคมนาคมที่ไม่สะดวก ท�ำให้มีหนองส�ำหรับการปลูกฝี ไม่เพียงพอ ในสมัยรัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำ� พันธุห์ นองฝี ขึน้ ใช้เอง โดย
ส่งนายแพทย์เอชอาดัมสัน (พระบ�ำบัดสรรพโรค) กับนายแพทย์อดั หลิตะเวช ไปศึกษาการท�ำพันธุห์ นองฝี
ที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ แล้วกลับมาผลิตใช้เองที่ตำ� หนักสี่ก๊กั ถนนเจริญกรุง แต่ผลิตได้พนั ธุห์ นองที่ไม่สดู้ นี กั
และไม่พอใช้ เพราะสถานที่คบั แคบ ในปี พ.ศ. 2446 จึงย้ายการผลิตไปที่ตำ� บลห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม ซึง่ ผลิต
ได้ผลดี ไม่ตอ้ งซือ้ มาจากที่อ่ืน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
จัดการปลูกฝี ปอ้ งกันไข้ทรพิษ เมื่อปี พ.ศ. 2456 เพื่อให้ประชาชนได้รบั การปลูกฝี มากที่สดุ

รู ปที่ 1-2 การปลูกฝี ในปี พ.ศ. 2445
ในระยะก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง มีการพัฒนาวัคซีนขึน้ หลายชนิดในต่างประเทศ เช่น วัคซีน
โรคพิษสุนขั บ้า วัคซีนคอตีบ วัคซีนไอกรน วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนบีซจี ี ป้องกันวัณโรค ส่วนในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2455 ได้เริม่ ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าชนิดไขแห้งตามวิธีการของหลุยส์ปาสเตอร์ เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนที่ถกู สุนขั บ้ากัดเป็ นครัง้ แรกที่ปัสตุรสภาหรือสถานเสาวภาในปั จจุบนั 2
ระยะหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญขึน้ มีการพัฒนาและ
ผลิตวัคซีนเพิ่มขึน้ ประเทศไทยน�ำวัคซีนมาใช้ปอ้ งกันโรคมากขึน้ เป็ นล�ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2488 กระทรวง
สาธารณสุข เริ่มน�ำวัคซีนคอตีบและไอกรนชนิดเดี่ยวมาใช้ ในปี พ.ศ. 2493 กระทรวงสาธารณสุข
เริ่มโครงการทดลองขยายการใช้วคั ซีนในบางพืน้ ที่ โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2496-2499 กระทรวงสาธารณสุขจัดท�ำโครงการช�ำนัญพิเศษ เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
วัณโรค (BCG) ในเด็ก ซึง่ เป็ นผลส�ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2510 กระทรวงสาธารณสุขจึงขยายผลต่อไป โดยเริม่
ผสมผสานงานฉีดวัคซีนบีซีจีเข้าในระบบบริการสาธารณสุข ในลักษณะโครงการบูรณาการ (Integrated
program) เป็ นครัง้ แรก ถัดมาในช่วงปี พ.ศ. 2510-2512 ได้นำ� วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก -ไอกรน (DTP)
และวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) มาร่วมให้บริการด้วย

4

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

เมื่อการให้วคั ซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนในประเทศเริม่ ขยายตัวขึน้ แต่การใช้วคั ซีนยังไม่อยูใ่ น
มาตรฐานเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2513 กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคขึน้ เพื่อจัดท�ำก�ำหนดการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค และวิธีให้วคั ซีนที่เหมาะสม โดยอาศัย
ค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกเป็ นหลักในการพิจารณา และจัดท�ำเป็ นเอกสารคู่มือการสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคฉบับแรกในปี พ.ศ. 25143 เพื่อให้เจ้าหน้าที่อนามัยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิ ต่อมาคณะกรรมการคณะดังกล่าวนี ้ ได้รบั การแต่งตัง้ ปรับปรุงองค์ประกอบเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
ในปั จจุบนั คือ อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึง่ แต่งตัง้ โดย
คณะรัฐมนตรี และคูม่ ือการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคก็ได้รบั การปรับปรุงใหม่เป็ นระยะ ตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการฯ ให้ทนั สมัยเหมาะสมกับสถานการณ์จนถึงฉบับปั จจุบนั

การขยายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded Program on Immunization, EPI)
การให้บริการวัคซีนในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ส่วนใหญ่เป็ นไปอย่างเฉพาะกิจ
หรือตามสภาพปั ญหา ยังมิได้บริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ ไม่มีการก�ำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย
การให้วคั ซีนที่แน่นอน มักให้วคั ซีนแก่เด็กโตซึง่ ในความเป็ นจริงมีความเสี่ยงที่จะติดโรคน้อยกว่าเด็กเล็ก
ระบบลูกโซ่ความเย็นยังไม่เป็ นมาตรฐาน อัตราความครอบคลุมของการให้วคั ซีนอยูใ่ นระดับต�่ำ จึงยังไม่สามารถ
ป้องกันโรคได้ดีเพียงพอ
ดังนัน้ เพื่อที่จะพัฒนาการป้องกันโรคด้วยวัคซีนให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ ต่อเนื่องจากการผสมผสาน
การให้วคั ซีนเข้ากับบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีซ่ ง่ึ เริม่ ขึน้ ในทศวรรษก่อน ในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงสาธารณสุข
จึงริเริ่มการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรค (Expanded Program on Immunization, EPI) โดย
การแนะน�ำและสนับสนุนทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก เริม่ ต้นด้วยวัคซีน 4 ชนิด คือ ในเด็กกลุม่ อายุ
ต�่ำกว่า 1 ปี ได้แก่ วัคซีน BCG, DTP, OPV (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) และในกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์
ก�ำหนดให้มีการฉีดวัคซีนบาดทะยัก (T)
นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุงระบบห่วงลูกโซ่ความเย็น (cold chain) โดยได้รบั ความช่วยเหลือ
จาก UNICEF และ WHO ในการจัดหาตูเ้ ย็น หีบแช่เย็น และกระติกใส่วคั ซีนส�ำหรับบริการนอกสถานที่
รวมทัง้ อบรมบุคลากร ในปี พ.ศ. 2540 ได้เริม่ มีการจัดระบบเฝ้าระวังอาการภายหลังรับวัคซีน (Adverse
event following immunization : AEFI) เพื่อให้ม่นั ใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย และตรวจจับปั ญหาจาก
วัคซีนเพื่อจะได้แก้ไขได้ทนั ท่วงที

การบริหารจัดการ
การให้บริการวัคซีนภายใต้แผนงาน EPI ด�ำเนินการแบบผสมผสานหรือบูรณาการเข้าในระบบ
บริการสาธารณสุขทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศมาตัง้ แต่ตน้ โดยตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2520-2552
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานที่รบั ผิดชอบดูแลด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิชาการ
การประสานจัดการรวมทัง้ การจัดหาและกระจายวัคซีน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็ นหน่วยงานที่รบั ผิดชอบการจัดหาและกระจายวัคซีน โดยปรับระบบการกระจายวัคซีน
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จากคลังส่วนกลางไปยังคลังระดับอ�ำเภอโดยตรงด้วยการใช้ระบบที่ผขู้ ายบริหารสินค้าคงคลังให้ผซู้ ือ้
(Vendor Managed Inventory หรือ VMI) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการพัฒนามาตรฐานจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็นและคุณภาพบริการ
ในขณะนีป้ ระชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ได้รบั วัคซีนในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐส่วนบริการ
วัคซีนในสถานบริการภาคเอกชนเป็ นที่นิยมในเขตเมือง
เป้าหมายหลักของการขยายงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค คือการปกป้องประชาชนให้ปลอดภัย
จากโรคที่ปอ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนให้ได้มากที่สดุ แนวทางส�ำคัญที่นำ� สูเ่ ป้าหมายดังกล่าวคือการเพิ่มชนิด
วัคซีน การขยายกลุม่ เป้าหมายและการขยายความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน

รู ปที่ 1-3 การกระจายวัคซีนด้วยระบบ VMI

การเพิ่มชนิดวัคซีนที่ให้บริการในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นับตัง้ แต่เริม่ ต้นการขยายงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคมาจนปั จจุบนั เป็ นเวลากว่า 3 ทศวรรษ
มีการเพิ่มชนิดวัคซีนอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามพัฒนาการของระบบบริการสาธารณสุขและตามก�ำลัง
งบประมาณของประเทศ ดังที่สรุปไว้ในตารางที่ 1-1 ในปั จจุบนั งานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคมีวคั ซีนพืน้ ฐาน
ที่ให้บริการจ�ำนวนรวม 8 ชนิด ซึง่ มีแอนติเจนที่กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันป้องกันโรค รวม 11 ชนิด ได้แก่ วัคซีน
วัณโรค (BCG) วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib)
วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) วัคซีนโปลิโอชนีดฉีด (IPV) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็ น (LAJE) วัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) วัคซีนคอตีบบาดทะยัก (dT) วัคซีนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชือ้ เอชพีวี (HPV) และสามารถป้องกันได้ 12 โรค
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25202524

25252529

25302534

25352539

25402544

25452549

25502559

25602563

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

DTP

DTP

DTP

DTP

DTP

DTP

OPV

OPV

OPV

OPV

OPV

OPV

bOPV
IPV

bOPV
IPV

T

T

T

T

T

T/dT

dT

dT

เปลี่ยน T เป็ น dT
ในหญิงตัง้ ครรภ์ท่วั ประเทศตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2548

Ty

Ty

Ty

-

-

-

-

-

ให้ในกลุม่ นักเรียน และยกเลิกใน ปี พ.ศ. 2533

dT

dT

dT

dT

dT

dT

dT

ให้ในกลุม่ นักเรียน (เก็บตก ป.1 และกระตุน้ ทุกราย
ตอน ป.6)

M

M

M

M

M

M/MMR

MMR

R

R

R

-

-

-

-

MMR

MMR

MMR

MMR

เปลี่ยน M และ R ในนักเรียน ชัน้ ป.1 เป็ น MMR
ทั่วประเทศ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2540

JE

JE

JE

JE

JE

เริม่ มีการใช้ live vaccine แทน mouse brain derived ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็ นโครงการ น�ำร่อง
จากนัน้ ในปี 2559 จึงให้ใช้วคั ซีนทั่วประเทศ

HB

HB

HB

HB

HB

JE

หมายเหตุ

DTP
DTP เปลี่ยน DTP เป็ น DTP-HB ในเด็กอายุ
DTP-HB DTP-HB ต�่ำกว่า 1 ปี ทั่วประเทศตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2551
เปลี่ยน Trivalent OPV เป็ น bivalent OPV และเพิ่ม
วัคซีน IPV 1 ครัง้ แก่ทารกอายุ 4 เดือน

เปลี่ยน M เป็ น MMR ในเด็กอายุ 9-12 เดือน
ทั่วประเทศ ตัง้ แตปี พ.ศ. 2553
ให้ในกลุม่ นักเรียน

HPV

ส�ำหรับนักเรียนหญิง ป.5 ในปี 2560

Hib

เริม่ ให้วคั ซีน Hib โดยใช้เป็ นวัคซีนรวมกับ
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับบี (DTP-HB-Hib)

Rota

เริม่ ให้ในทารก ตัง้ แต่ปี 2563

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

7

บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

ตารางที่ 1-1 สรุปชนิดวัคซีนที่ให้บริการในงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2520 ถึงปั จจุบนั

เริม่ ใช้ปี พ.ศ. 2563

Rota

เริม่ ใช้เป็ น DTP-HB-Hib

Hib
HPV

นักเรียนหญิง ชัน้ ป.5

Flu

เริม่ ให้ในปี พ.ศ. 2547 เฉพาะกลุม่ เสี่ยง

HB

เริม่ ใช้ในปี พ.ศ. 2535

JE

เริม่ ใช้ LAJE ในปี พ.ศ. 2555 ในจังหวัดน�ำร่อง และขยายทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559
เปลี่ยน M และ R เป็ น MMR ในนักเรียนชัน้ ป.1 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540

MMR
R

ให้ในกลุม่ นักเรียน
เปลี่ยน M เป็ น MMR ในในเด็กอายุ 9-12 เดือน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553
ให้ในกลุม่ นักเรียน (เก็บตก ป.1 และกระตุน้ ทุกรายใน ป.6)

M
dT
Ty

ให้ในกลุม่ นักเรียน และยกเลิกในปี พ.ศ. 2533

T

เปลี่ยน T เป็ น dT ในหญิงตัง้ ครรภ์ท่วั ประเทศ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548

โปลิโอ

ในปี 2559 เปลี่ยนจากชนิดกิน 3 สายพันธุ์ เป็ น 2 สายพันธุ์ และเพิ่มชนิดฉีด 1 ครัง้ ในเด็กอายุ 4 เดือน

DTP

เปลี่ยนเป็ น DTP-HB ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 1 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2561 และเปลี่ยนเป็ น DTP-HB-Hib ในปี 2562

BCG

ให้เด็กแรกเกิดทุกคน
2520

2525

2530

2535

2540

2540

2545

2550

2555

2560

2562

ในขณะที่เพิ่มชนิดของวัคซีน ก็มีการเพิ่มจ�ำนวนครัง้ ที่ให้วคั ซีนแต่ละชนิด เพื่อยืดระยะภูมคิ มุ้ กันโรค
ส�ำหรับผูร้ บั วัคซีนแต่ละคนอย่างเป็ นขัน้ ตอน พอสรุปได้ดงั นี ้ 4-8
วัคซีนวัณโรค (BCG) เริ่มต้นให้หนึ่งครัง้ ในเด็กแรกเกิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ก�ำหนดให้ซำ้�
ในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ทุกคน ครัน้ ถึงปี พ.ศ. 2535 ได้กำ� หนดให้ซำ้� เมื่ออายุ 4-6 ปี
(ตามแผนการปฏิบตั งิ านของกระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินการในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1) หากไม่มี
แผลเป็ นจากการได้รบั วัคซีนมาก่อน และในปี พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้ซำ้� ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
เฉพาะในรายที่ไม่มีหลักฐานการได้รบั วัคซีนบีซีจีในอดีตและไม่มีแผลเป็ นจากการให้วคั ซีนครัง้ ก่อน
หากเคยได้รบั แต่ไม่มีแผลเป็ นไม่ตอ้ งให้ซำ้�
วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) เริม่ ให้วคั ซีน DTP ชนิดทัง้ เซลล์ (DTwP) สองครัง้
แก่เด็กอายุ 2 เดือนและ 4 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เพิ่มให้ครัง้ ที่สามแก่เด็กอายุ 6 เดือน ครัน้ ถึง
ปี พ.ศ. 2534 จึงเพิ่มให้วคั ซีนครัง้ ที่ส่ีแก่เด็กอายุ 1½ -2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับเพิ่มอายุ
การรับวัคซีนครัง้ ที่หา้ ในเด็กอายุ 4 ปี
วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) มีการ
เพิม่ จ�ำนวนครัง้ ส�ำหรับเด็กแต่ละคนขนานกัน กับวัคซีน
DTP โดยก่อนปี พ.ศ. 2520 มีการให้วคั ซีน OPV
ในรู ปโครงการเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ในปี พ.ศ. 2521 เริม่ ขยายการให้วคั ซีนใน 24 จังหวัด
แล้วค่อย ๆ ขยายไปจังหวัดอื่นจนเต็มพืน้ ที่ทกุ จังหวัด
ในปี พ.ศ. 2525 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยพบผูป้ ่ วย
โปลิโอเป็ นรายสุดท้าย จากนั้นประเทศไทยได้รบั
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บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

การรับรองเป็ นประเทศในภูมภิ าคที่กวาดล้างโปลิโอได้สำ� เร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทย ได้เปลีย่ น
วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานจาก 3 สายพันธุ์ เป็ น 2 สายพันธุ์ (1 และ 3) และเพิ่มวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
3 สายพันธุ์ ให้แก่เด็กอายุ 4 เดือน 1 เข็ม ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก ตามมาตรการ
กวาดล้างโปลิโอ
วัคซีนหัด (M) ในปี พ.ศ. 2527 เริม่ ให้หนึง่ ครัง้ แก่เด็กอายุ 9-12 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2539
จึงเพิ่มให้ครัง้ ที่สอง แก่เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ครัน้ ถึงปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนวัคซีนหัดส�ำหรับ
เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เป็ นวัคซีนรวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และใน ปี พ.ศ.2553
ได้เปลี่ยนวัคซีนหัดส�ำหรับเด็กอายุ 9-12 เดือน เป็ นวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยน MMR ในนักเรียน ป.1 เป็ นเด็กอายุ 2½ ปี โดยมีการให้วคั ซีนแบบเก็บตก
ในเด็กอายุ 2½-7 ปี ในปี 2558 เพื่อให้เด็กในช่วงอายุนนั้ ได้รบั วัคซีน จะได้ไม่พลาดโอกาสรับวัคซีนเมื่อ
มีการเปลีย่ นอายุของ MMR เข็มที่ 2 ถือเป็ นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนีย้ งั มีการจัดสรรวัคซีน MR ให้บคุ ลากรทางการแพทย์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2561 เป็ นต้นมา
วัคซีนหัดเยอรมัน (R) เริ่มให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529
โดยมุง่ ลดปั ญหา congenital rubella syndrome เป็ นส�ำคัญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 จึงเพิ่มให้วคั ซีนนี ้
แก่เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ทัง้ หญิงและชายไปพร้อมกันด้วย เพื่อตัดวงจรการแพร่โรคในชุมชน
ให้ได้ผลมากขึน้ ต่อมาหลังจากที่ประมาณว่าเด็กที่เคยได้รบั วัคซีนครัง้ แรกเมื่อเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ได้เติบโตจนเข้าเรียนถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 แล้ว จึงงดการให้วคั ซีนนีแ้ ก่นกั เรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา
วัคซีนตับอักเสบบี (HB) เริม่ มีการใช้ในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 แต่เริม่ ให้วคั ซีนแก่ทารก
แรกเกิดทุกคนทั่วประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำ� เนินโครงการ
สาธิตการใช้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) ในจังหวัดเชียงรายและได้ทำ� การ
ประเมินผลโครงการพบว่า วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคมุ้ กันโรคดี มีความปลอดภัย
และเป็ นที่ยอมรับของประชาชน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเจ็บปวดของเด็กจากการฉีดวัคซีนหลายเข็ม
ตลอดจนลดขัน้ ตอนการบริการของเจ้าหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริม่ ขยายพืน้ ที่
การใช้วคั ซีนรวม DTP-HB ใน 12 จังหวัด แล้วค่อย ๆ ขยายไปจังหวัดอื่นจนเต็มพืน้ ที่ทกุ จังหวัดในปี พ.ศ. 2551
โดยมีกำ� หนดการให้วคั ซีนคือ ให้วคั ซีนตับอักเสบบีแก่เด็กแรกเกิด จากนัน้ ให้วคั ซีนรวม DTP-HB แก่เด็ก
อายุ 2, 4 และ 6 เดือน ส�ำหรับเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็ นพาหะของโรคตับอักเสบบี จะได้รบั วัคซีน
ตับอักเสบบีเพิ่มอีก 1 เข็ม เมื่อเด็กอายุ 1 เดือน
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ ตาย ที่ผลิตจากสมองหนู (Inactivated Japanese encephalitis
vaccine หรือ mouse brain derived vaccine: JE) เริม่ ต้นให้สองครัง้ แก่เด็กอายุ 1½ ปี ถงึ 2 ปี ในบางจังหวัด
ทางภาคเหนือ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2533 ต่อมาขยายพืน้ ที่ให้บริการวัคซีนนีท้ ีละน้อยจนครบทุกจังหวัดในภาคเหนือ
รวมถึงจังหวัดในภาคอื่นๆ ที่มีอบุ ตั กิ ารณ์โรคไข้สมองอักเสบสูง จนถึง ปี พ.ศ. 2543 จึงขยายให้วคั ซีนชนิดนี ้
ทัง้ ประเทศ และเพิ่มให้วคั ซีนครัง้ ที่สามเพื่อกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันโรคในเด็กอายุ 2½ ปี ถงึ 3 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544
ในปี พ.ศ. 2556 ได้เริม่ มีการใช้วคั ซีนเจอีชนิดเชือ้ มีชีวิต น�ำร่องใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน แพร่ พะเยา และในปี พ.ศ. 2559 ได้ใช้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ ทัง้ ประเทศ
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วัคซีนบาดทะยัก (T) เริม่ ให้แก่หญิงมีครรภ์ คนละ 2 ครัง้ ต่อมาจึงเพิ่มให้วคั ซีนครัง้ ที่สามตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536
ครัน้ ถึงปี พ.ศ. 2548 ได้เปลีย่ นไปใช้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT) แทน เพื่อกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อโรคคอตีบ
ซึง่ จะลดต�่ำลงในผูใ้ หญ่ เนื่องจากไม่มีการติดเชือ้ ตามธรรมชาติมากระตุน้ ภูมิคมุ้ กัน นอกจากนีไ้ ด้มีการ
ให้วคั ซีน dT แก่ผใู้ หญ่อายุ 20 – 50 ปี ทั่วประเทศ เพื่อเป็ นการยกระดับภูมิคมุ้ กันคอตีบและบาดทะยัก
จากนัน้ แนะน�ำให้รบั วัคซีน dT ทุก 10 ปี เมื่ออายุลงท้ายด้วย “0”
วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT) เริม่ ให้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 คนละ 2 ครัง้ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2525 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้ปรับก�ำหนดการให้เฉพาะในเด็กที่ได้รบั วัคซีน DTP มาไม่ครบ
และให้วคั ซีนนีแ้ ก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทุกคน ๆ ละ 1 ครัง้ เพื่อขยายระยะภูมคิ มุ้ กันต่อโรคคอตีบ
และบาดทะยักให้ยาวนานขึน้
วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ ฮิบ (Haemophilus influenzae type b: Hib) ได้รบั
การจัดสรรให้เด็กอายุตงั้ แต่ 2 เดือน โดยให้เป็ นวัคซีนรวมกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
(DTP-HB-Hib) เริม่ ให้ปี 2562
ส�ำหรับวัคซีนไข้ทยั ฟอยด์ (Ty) ชนิดฉีด เริม่ ให้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2521
แต่ตอ่ มาพบปั ญหาการเกิดอาการข้างเคียงหลังได้รบั วัคซีนบ่อย และพบโรคทัยฟอยด์นอ้ ยลงมาก จึงยุติ
การใช้วคั ซีนนีต้ งั้ แต่ปี พ.ศ. 2533
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มมี การจัดสรรให้ในบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ มีความเสี่ยงต่อโรค
โดยรวมถึงเจ้าหน้าที่ท่มี โี อกาสเสีย่ งต่อไข้หวัดนก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เริม่ มีการจัดสรร
เพิ่มให้ในประชาชนกลุม่ เสี่ยงได้แก่ ผูส้ งู อายุ และผูท้ ่ีมีโรคเรือ้ รัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรือ้ รัง มะเร็งที่กำ� ลังรับเคมีบำ� บัด เบาหวาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553
มีการขยายกลุม่ ประชากรที่ให้วคั ซีน โดยรวมถึงธาลัสซีเมีย และภูมิคมุ้ กันบกพร่อง รวมทัง้ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ที่มีอาการ หญิงตัง้ ครรภ์ชว่ งไตรมาสที่สาม ผูท้ ่ีมีโรคอ้วน ผูป้ ่ วยสมองพิการ และเด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี
เพราะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุใ์ หม่ H1N1 (2009) ซึง่ พบว่าผูป้ ่ วยอ้วนและสมองพิการ
เป็ นผูท้ ่ีเสี่ยงด้วย ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับกลุม่ เสี่ยงเพิ่มคือ หญิงมีครรภ์ ตัง้ แต่อายุครรภ์ 4 เดือนขึน้ ไป
วัคซีนเอชพีวีปอ้ งกันมะเร็งปากมดลูก เริม่ จัดสรรให้ในเด็กหญิงชัน้ ประถมปี ท่ี 5 ตัง้ แต่ปี 2560
เป็ นต้นมา โดยให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน
วัคซีนโรต้า เริม่ จัดสรรให้ในเด็กทารก อายุนอ้ ยกว่า 4 เดือน ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2563

การขยายความครอบคลุมของการรับวัคซีน
การขยายความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนในประชาชนกลุม่ เป้าหมายเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดจากวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค ท�ำโดยเพิม่ กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั วัคซีนและเพิม่ ความครอบคลุม
ของการรับวัคซีนในกลุม่ เป้าหมาย
การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผูร้ บั วัคซีน ได้ดำ� เนินการในหลายกรณี ได้แก่ กรณีการเพิ่มเป้าหมาย
ให้วคั ซีนในกลุม่ อายุท่ีสงู ขึน้ เพื่อขยายระยะภูมิคมุ้ กันจากวัคซีนให้ยาวนานขึน้ โดยเพิ่มจ�ำนวนครัง้ ของการ
ให้วคั ซีน (เช่น วัคซีน DTP, OPV, dT) หรือ เพื่อสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่ผทู้ ่ีพลาดวัคซีนเมื่ออายุนอ้ ย (เช่น วัคซีน
บีซจี ,ี MMR) กรณีการขยายพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการป้องกันโรค (เช่น วัคซีน JE) และกรณีการขยายวัตถุประสงค์
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รูปที่ 1-4 ความครอบคลุมของวัคซีนขัน้ พืน้ ฐานครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี และหญิงตัง้ ครรภ์ปี 2530-2556
100
80
วัณโรค

60
40
20

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 3 ครัง้
โปลิโอ 3 ครัง้
หัด
บาดทะยักครบชุดในหญิงตัง้ ครรภ์

0
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ที่มา: การส�ำรวจด้วยวิธี 30 - Cluster survey, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

ของการป้องกันโรค (เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน ซึ่งเพิ่มการให้วคั ซีนในกลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ทัง้ สองเพศ จากเดิมซึง่ ให้วคั ซีนเฉพาะนักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เพราะเพิ่มวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ตัดการแพร่เชือ้ ในชุมชน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมคือป้องกัน congenital rubella syndrome)
การเพิม่ ความครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุม่ เป้าหมาย9 โดยขยายบริการให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
หรืออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้มากที่สดุ อัตราความครอบคลุม
ของวัคซีนทุกชนิดในงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยตลอด (รู ปที่ 1-3)
จากการส�ำรวจของกระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2551 พบว่าอัตราความครอบคลุมโดยเฉลีย่
ของวัคซีนทุกชนิดในงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค (ยกเว้นวัคซีน DTP และ OPV ครัง้ ที่ 5) อยูใ่ นระดับสูงกว่า
ร้อยละ 90 (ตารางที่ 1-2)

ตารางที่ 1-2 อัตราความครอบคลุมโดยเฉลี่ยของวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
วัคซีน
BCG
DTP และ OPV ครบ 3 ครัง้
DTP และ OPV ครบ 4 ครัง้
DTP และ OPV ครบ 5 ครัง้
HB ครบ 3 ครัง้
MMR 1 ครัง้
JE ครบ 2 ครัง้
JE ครบ 3 ครัง้
T ในหญิงตัง้ ครรภ์ (2 ครัง้ หรือ กระตุน้ )

ร้อยละ
100
99.3
97.8
90.4
99.3
98.7
96.2
91.7
96.4

ที่มา: การส�ำรวจด้วยวิธี Cluster survey โดยกรมควบคุมโรคปี พ.ศ. 2556

การขยายความครอบคลุมของวัคซีน ตัง้ แต่เริ่มงานขยายการสร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรคใน
ประเทศไทย ส่งผลให้โรคที่ปอ้ งกันด้วยวัคซีนทุกโรคลดลงอย่างมาก สะท้อนจากรายงานการเฝ้าระวังโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข โรคที่ลดลงมากที่สุดคือโปลิโอ โดยพบผูป้ ่ วยรายสุดท้ายในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2540 ส่วนโรคหัดมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน แต่ยงั คงมีการระบาดเป็ นระยะในพืน้ ที่ท่ีมีอตั รา
ความครอบคลุมของวัคซีนหัดในระดับต�่ำ

แนวทางการปรับปรุงงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในอนาคต
หลังจากที่งานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคในประเทศไทย ได้ดำ� เนินด้วยความก้าวหน้ามากว่า
สามทศวรรษ ซึง่ ยังประโยชน์ตอ่ การป้องกันและควบคุมโรคในประเทศสมความประสงค์ ในระยะต่อไป
ผูท้ ่ีรบั ผิดชอบในงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคทุกระดับ ยังมีภาระที่จะคงระดับความส�ำเร็จของงานภายใต้
การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขซึง่ ก�ำลังด�ำเนินอยู่ พร้อมทัง้ ขยายความส�ำเร็จต่อไปทัง้ ในเชิงปริมาณ
เช่น การเพิ่มชนิดวัคซีน การเพิ่มกลุม่ เป้าหมาย การเพิ่มความครอบคลุมของบริการวัคซีนในภาครัฐและ
ภาคเอกชนและในเชิงคุณภาพ เช่น การดูแลคุณภาพวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น
อย่างถูกต้อง การควบคุมความปลอดภัยในการให้บริการวัคซีน การท�ำลายอุปกรณ์การฉีดวัคซีนอย่าง
เหมาะสม การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากวัคซีน การเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมคลังเก็บวัคซีน การสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชน และการเพิม่ ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการวัคซีน เป็ นต้น
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บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

อุบัติการณ์ของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนเปรียบเทียบกับอัตราความครอบคลุม ของวัคซีนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520 – 2560
รู ปที่ 1-5 อัตราป่ วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน DTP ครบ 3 ครัง้
ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2560
ความครอบคลุม (ร้อยละ)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน
6
5
4
3
2
1
0

2560

2558

2556

2554

2552
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2548

2546

2544

2542

2540

2538
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2530

2528

2526

2524
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2520

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้ง
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อัตราป่ วยโรคคอตีบ

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค
รู ปที่ 1-6 อัตราป่ วยโรคไอกรนและความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน DTP ครบ 3 ครัง้
ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2560
ความครอบคลุม (ร้อยละ)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน
12
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ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้ง

อัตราป่ วยโรคไอกรน

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค
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รู ปที่ 1-7 อัตราป่ วยโรคโปลิโอและความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีน OPV ครบ 3 ครัง้
ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2560
ความครอบคลุม (ร้อยละ)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน
2.5

100

2

80
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60

1

40
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20
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ความครอบคลุมของกาารได้รับวัคซีน OPV ครบ 3 ครั้ง

อัตราป่ วยโรคโปลิโอ

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค
รู ปที่ 1-8 อัตราป่ วยโรคหัดและความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนหัดในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย
พ.ศ. 2520-2560
ความครอบคลุม (ร้อยละ)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20
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อัตราป่ วยโรคหัด
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2556
2554
2552
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2550
2548

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค

2546
2544
2542
2540

2538
2536

2534
2532

2530
2528
2526

2524
2522
2520

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนหัด

บทที่ 1 ความเป็นมาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

รู ปที่ 1-9 อัตราป่ วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดและความครอบคลุมของการได้รบั
วัคซีนบาดทะยักครบชุดในหญิงตัง้ ครรภ์ : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2560
100

ความครอบคลุม (ร้อยละ)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน
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ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนบาดทะยักครบชุดในหญิงมีครรภ์
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อัตราป่ วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค
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บทที่

2
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ภูมิคุ้มกันโรค

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

19

บทที่ 2 ค�ำแนะน�ำทั่วไปส�ำหรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วัคซีนเป็ นชีววัตถุท่ีผลิตขึน้ เพื่อใช้กระตุน้ ร่างกายให้สร้างภูมิคมุ้ กันโรค วัคซีนที่ใช้ในปั จจุบนั
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 ท็อกซอยด์ (toxoid) ใช้ปอ้ งกันโรคที่เกิดจากพิษ (toxin) ของเชือ้ แบคทีเรีย ไม่ได้
ป้องกันการติดเชือ้ จากตัวแบคทีเรียโดยตรง ผลิตโดยน�ำพิษของแบคทีเรียมาท�ำให้สนิ ้ พิษ แต่ยงั สามารถ
กระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันได้ เช่น วัคซีนคอตีบ วัคซีนบาดทะยัก โดยทั่วไปเมื่อฉี ดท็อกซอยด์
จะมีไข้หรือปฏิกิรยิ าเฉพาะที่เล็กน้อย ถ้าเคยฉีดมาแล้วหลายครัง้ หรือร่างกายมีภมู ิคมุ้ กันสูงอยูก่ ่อนแล้ว
อาจเกิดปฏิกิรยิ าเฉพาะที่มากขึน้ ท�ำให้บวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีดและมีไข้ได้
กลุ่มที่ 2 วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย (inactivated vaccine หรือ killed vaccine) แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ย่อย คือ
2.1 วัคซีนทีท่ ำ� จากแบคทีเรียหรือไวรัสทัง้ ตัวทีท่ ำ� ให้ตายแล้ว (whole cell vaccine หรือ whole
virion vaccine) วัคซีนที่ทำ� จากเชือ้ แบคทีเรียมักท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าบริเวณที่ฉีด บางครัง้ อาจมีไข้ ร่วมด้วย
อาการมักเริม่ หลังฉีด 3-4 ชั่วโมง และคงอยูป่ ระมาณ 1 วัน ตัวอย่างของวัคซีนในกลุม่ นี ้ ได้แก่ วัคซีนไอกรน
ชนิดทัง้ เซลล์ วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดฉีด วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนพิษสุนขั บ้า วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดที่ทำ� จากเชือ้ ที่ตายแล้ว วัคซีนกลุม่ นีม้ กั จะต้องเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ห้ามเก็บใน
ตูแ้ ช่แข็ง เพราะจะท�ำให้แอนติเจนเสื่อมคุณภาพ
2.2 วัคซีนที่ทำ� จากบางส่วนของแบคทีเรียหรือไวรัสที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคมุ้ กัน (subunit
vaccine) วัคซีนในกลุม่ นี ้ มักมีปฏิกิรยิ าน้อยหลังฉีด เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนฮิบ
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนไทฟอยด์ชนิดฉีด วัคซีนนิวโมคอคคัส
กลุ่มที่ 3 วัคซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ท�ำจากเชือ้ ที่ยงั มีชีวิต
อยู่แต่ทำ� ให้ฤทธิ์อ่อนลง เช่น วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีน
อีสกุ อีใส วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (SA 14-14-2) วัคซีนตับอักเสบเอ (ชนิดเตรียมจาก H2
attenuated strain ของ HAV) วัคซีนทัยฟอยด์ชนิดรับประทาน วัคซีนโรต้า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก
(cold adapted, live attenuated quadrivalent influenza vaccine; LAIV) วัคซีนในกลุม่ นี ้ เมื่อให้เข้าไป
ในร่างกายแล้วจะยังไม่มีปฏิกิรยิ าทันที แต่จะมีปฏิกิรยิ าและการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันให้เกิดขึน้ เลียนแบบ
เสมือนการติดเชือ้ ตามธรรมชาติ หลังจากระยะฟั กตัว ตัวอย่างเช่น วัคซีนหัดจะท�ำให้เกิดอาการไข้
ประมาณ วันที่ 5 ถึงวันที่ 12 หลังฉีด วัคซีนในกลุม่ นีจ้ ะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมติ ่ำ� ตลอดเวลา (cold chain)
เพราะถ้าอุณหภูมิสงู ขึน้ เชือ้ จะตาย การให้วคั ซีนจะไม่ได้ผล นอกจากนีถ้ า้ ร่างกายมีภมู ิคมุ้ กันเดิมอยู่บา้ ง
เช่น ได้รบั อิมมูโนโกลบุลนิ อาจขัดขวางการออกฤทธิข์ องวัคซีน การให้วคั ซีนกลุม่ นีแ้ ก่ผทู้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง
หรือผูท้ ่ีได้รบั ยาหรือสารกดภูมิคมุ้ กันจะต้องระมัดระวัง เพราะอาจมีอนั ตรายเกิดโรคจากวัคซีนได้

วิธีการบริหารวัคซีน
วิธีการให้วคั ซีน มี 5 วิธี คือ
1. การรับประทาน (oral route) ใช้กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในล�ำไส้ เช่น วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน
วัคซีนไข้ทยั ฟอยด์ วัคซีนโรต้า
2. การฉีดเข้าในหนัง (intradermal หรือ intracutaneous route) โดยฉีดเข้าในหนัง ให้เป็ น
ตุม่ นูนขึน้ ควรใช้เข็มขนาด 25-27G ยาว 3/8-5/8 นิว้ การฉีดวิธีนที ้ ำ� ให้แอนติเจนเข้าไปทางระบบน�ำ้ เหลือง
ได้ดี สามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันชนิดเซลล์เป็ นสือ่ (cell-mediated immune response) ได้ดแี ละใช้ปริมาณ
วัคซีนน้อย ซึ่งจะช่วยประหยัดวัคซีนด้วย ผูฉ้ ี ดต้องมีความช�ำนาญในการฉี ด เช่น วัคซีนบีซีจี วัคซีน
พิษสุนขั บ้า ปั จจุบนั มีวคั ซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดฉีดเข้าในหนังใช้ในผูใ้ หญ่ซง่ึ ขนาดเข็มจะสัน้ เพียง 1.5 มม.
ต่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีมีใช้อยู่เดิมที่เป็ นชนิดฉีดเข้ากล้ามเนือ้ การฉีดวัคซีนบีซีจีในทารกแรกเกิด
ควรฉีดที่ตน้ แขนเพื่อให้สามารถตรวจสอบแผลเป็ นได้ง่าย ไม่ควรฉีดที่สะโพกเพราะอาจเกิดการติดเชือ้
ซ�ำ้ เติมได้งา่ ย เนื่องจากอยูใ่ กล้ผา้ อ้อม ซึง่ อาจเปื อ้ นอุจจาระ ปัสสาวะได้ และตรวจสอบแผลเป็ นได้ไม่สะดวก
เท่าบริเวณต้นแขน
เทคนิคการฉีดวัคซีนเข้าในหนัง
- แทงเข็มให้ปลายเข็มหงายขึน้ เกือบขนานกับผิวหนัง แล้วค่อยๆ ฉีดวัคซีนเข้าในชัน้ ตืน้ สุด
ของชัน้ ผิวหนัง ซึง่ จะรูส้ กึ มีแรงต้านและมีตมุ่ นูนลักษณะคล้ายเปลือกผิวส้มปรากฏขึน้ ทันที (รูปที่ 2-1)
ชัน้ ผิวหนังส่วนบน
ชัน้ ผิวหนังส่วนล่าง
ชัน้ ใต้ผิวหนัง
ชัน้ กล้ามเนือ้

รู ปที่ 2-1 วิธีการฉีดเข้าในหนัง (intradermal: ID) เช่น การฉีดวัคซีน BCG ใช้เข็ม No.26 ยาว ½ นิว้
- หากฉีดวัคซีนลึกเกินไป จะไม่เห็นตุม่ นูนที่มีลกั ษณะเปลือกผิวส้ม หากการฉีดวัคซีนแบบ
เข้าในหนังพลาดลึกลงไปเข้าชัน้ ใต้หนัง (subcutaneous) จะท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันที่เกิดขึน้ น้อยกว่าการฉีดเข้า
ในหนัง แต่ยงั มีผลในการป้องกันโรคได้1 แต่วคั ซีนบีซีจีการฉีดลึกลงไปเข้าชัน้ ใต้หนังท�ำให้เกิดอาการ
แทรกซ้อนมากกว่าการฉีดเข้าในหนัง กรณีท่ีฉีดลึกไปไม่แนะน�ำให้ฉีดซ�ำ้ ใหม่ เพราะอาจท�ำให้เกิดอาการ
แทรกซ้อนมากขึน้ 2 ยกเว้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบฉีดเข้าในหนังหากฉีดพลาดลึกไป ให้ฉีดวัคซีน
เข้าในหนังซ�ำ้ อีก3 เพราะเป็ นโรคที่มีอตั ราการตายสูงมาก และต้องการให้มีการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโดย
เร็วที่สดุ

20

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

3. การฉีดเข้าชั้นใต้หนัง (subcutaneous route) ควรใช้เข็ม ขนาด 25-27G ยาว 3/8-5/8 นิว้
การฉีดให้ตงั้ เข็มท�ำมุม 45 องศากับผิวหนัง (รูปที่ 2-2) การฉีดเข้าใต้หนังมักจะใช้กบั วัคซีนที่ไม่ตอ้ งการ
ให้มีการดูดซึมเร็วเกินไป เพราะอาจเกิดปฏิกิริยามากขึน้ ได้ เช่น วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
วัคซีนทัยฟอยด์ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนอีสกุ อีใส ในเด็กเล็กควรฉีดบริเวณกึง่ กลางต้นขาด้านหน้า
ค่อนไปทางด้านนอก ส่วนในเด็กโตและผูใ้ หญ่ควรฉีดที่ตน้ แขน

รู ปที่ 2-2 วิธีการฉีดเข้าใต้หนัง (subcutaneous: SC) เช่นการฉีดวัคซีน MMR, JE ใช้เข็ม No.26 ยาว ½ นิว้
4. การฉีดเข้ากล้ามเนือ้ (intramuscular route) เป็ นการฉีดลึกลงถึงชัน้ กล้ามเนือ้ ควรตัง้ เข็ม
ท�ำมุมฉากกับผิวหนัง (รูปที่ 2-3) ขนาดของเข็มที่ใช้ ขึน้ กับขนาดตัวของเด็ก โดยประมาณขนาดของเข็ม
ดังนี ้

ชัน้ ผิวหนังส่วนบน
ชัน้ ผิวหนังส่วนล่าง
ชัน้ ใต้ผิวหนัง
ชัน้ กล้ามเนือ้
รู ปที่ 2-3 วิธีการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ (intramuscular) เช่นการฉีดวัคซีน HB, DTP-HB, DTP, dT, TT ใช้เข็ม
No.23-26 ยาว 5/8-1 ¼ นิว้
ทารกแรกเกิด		
เด็กอายุ 2-12 เดือน
เด็กอายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป
ผูใ้ หญ่			

ใช้เข็มเบอร์
ใช้เข็มเบอร์
ใช้เข็มเบอร์
ใช้เข็มเบอร์

26-27G ยาว 5/8-1 นิว้
25-27G ยาว 5/8-1 นิว้
24-27G ยาว 1-1¼ นิว้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดตัว
23-25G ยาว 1-2 นิว้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดตัว
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ชัน้ ผิวหนังส่วนบน
ชัน้ ผิวหนังส่วนล่าง
ชัน้ ใต้ผิวหนัง
ชัน้ กล้ามเนือ้

การฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ควรฉีดบริเวณต้นแขนในเด็กโตและผูใ้ หญ่ และบริเวณกึ่งกลางต้นขา
ด้านหน้าค่อนไปทางด้านนอกในเด็กเล็ก เพราะมีการดูดซึมวัคซีนได้เร็ว เนื่องจากในบริเวณนีม้ ไี ขมันไม่มาก
มีเส้นเลือดมาเลีย้ งมาก นอกจากนีก้ ารเคลื่อนไหวของแขนและขาท�ำให้ดดู ซึมดีขึน้ ไม่แนะน�ำให้ ฉีด
บริเวณสะโพก เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเส้ นประสาทไซเอติค (sciatic nerve) หรือเกิดการบวม
เฉพาะทีจ่ นไปกดเส้ นประสาทไซเอติค นอกจากนีบ้ ริเวณนี ้ มีไขมันมาก อาจท�ำให้ ฉีดเข้ าไม่ถงึ
ชัน้ กล้ ามเนือ้ วัคซีนที่ผสม adjuvant เช่น วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ควรฉีดเข้ากล้ามเนือ้
เพราะถ้าฉีดเข้าในหนังหรือใต้หนัง จะท�ำให้ระคายเคือง เกิดการอักเสบเป็ นไตแข็งเฉพาะที่ หรือเป็ นฝี ไร้เชือ้
(sterile abscess) วัคซีนบางชนิด จะกระตุน้ ภูมิคุม้ กันโรคได้ดีถา้ ฉี ดเข้ากล้ามเนือ้ เช่น วัคซีนไวรัส
ตับอักเสบบี และวัคซีนพิษสุนขั บ้า เป็ นต้น
5. การพ่นทางจมูก (intranasal route) ท�ำให้มีภมู ิคมุ้ กันในกระแสเลือดและทางเดินหายใจ
ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก

การจัดท่าฉีดวัคซีน รูปที่ 2-4 และ 2-5
ส�ำหรับเด็กเล็กควรจับเด็กนอนหงาย และตรึงบริเวณต้นขาและเข่าให้อยูน่ ่ิงก่อนฉีด ส่วนเด็ก
ก่อนวัยเรียน ควรให้น่ งั บนตัก โดยผูป้ กครองกอดไว้ ซึง่ จะช่วยท�ำให้เด็กลดความกลัวและความเจ็บปวด
ได้มาก เด็กโตและผูใ้ หญ่ควรให้น่ งั เก้าอี ้ เพราะหากมีอาการหน้ามืดเป็ นลม จะไม่เป็ นอันตราย หลังจาก
ฉีดวัคซีนทุกชนิดควรให้น่ังพักดูอาการอย่างน้อย 30 นาทีก่อนจะให้กลับบ้าน เพราะปฏิกริ ิยา
แพ้รุนแรงจากวัคซีนมักเกิดภายใน 30 นาทีหลังฉีด

การลดความเจ็บปวดจากการฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนแต่ละชนิด ท�ำให้เจ็บปวดไม่เท่ากัน การฉีดวัคซีนที่ผสม adjuvant มักท�ำให้เจ็บ
มากกว่าการฉี ดวัคซีนที่ไม่ได้ผสม adjuvant การฉี ดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ มักจะเจ็บกว่าการฉี ดวัคซีน
เข้าใต้หนัง ความเจ็บปวดจากการแทงเข็ม อาจลดได้โดยการดึงผิวหนังให้ตงึ เฉียงลง (Z-track) ก่อนแทงเข็ม
และอาจใช้วิธีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การปลอบใจ การให้เด็กกอดผูป้ กครองแน่นๆ

รู ปที่ 2-4 การจัดท่าฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขน
ในเด็กเล็ก
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หลักการทั่วไปในการให้วัคซีน
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บทที่ 2 ค�ำแนะน�ำทั่วไปส�ำหรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

1. โดยทั่วไปการตรวจเลือดก่อนรับวัคซีนไม่มีความจ�ำเป็ น ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี ้
		 1.1 ผูน้ นั้ อาจมีภมู ิคมุ้ กันแล้ว หรือติดเชือ้ มาก่อนแล้ว ท�ำให้วคั ซีนไม่มีประโยชน์เพิ่ม เช่น
ตับอักเสบบี ตับอักเสบเอ อีสกุ อีใส (กรณีไม่แน่ใจหรือคิดว่ายังไม่เคยเป็ นมาก่อน) อย่างไรก็ดีหากการ
ตรวจเลือดมีความยุง่ ยาก และมีราคาแพงมากกว่าค่าวัคซีน อาจฉีดวัคซีนไปเลยโดยไม่ตอ้ งตรวจเลือด
เช่น MMR, JE เพราะการฉีดที่เกินไปไม่ทำ� ให้เกิดโทษ
		 1.2 กรณีวคั ซีนไข้เลือดออกควรตรวจเลือดก่อนฉีดในเด็ก เพราะผูท้ ่ีไม่เคยมีการติดเชือ้
มาก่อน อาจเกิดโรครุ นแรงหลังฉีดวัคซีนได้ จึงควรฉีดวัคซีนเฉพาะผูท้ ่ีเคยเป็ นมาก่อนหรือตรวจพบว่า
มีแอนติบอดียอ์ ยูก่ ่อน
2. โดยทั่วไปไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องตรวจหลังจากฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณีหลังฉีดวัคซีนตับอักเสบบี
ในทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็ นพาหะ ควรเจาะดูเมื่อทารกอายุ 9-12 เดือน หรือบุคลากรทางการแพทย์
หรือผูป้ ่ วยภูมคิ มุ้ กันบกพร่องที่ตอ้ งสัมผัสเลือด เช่น ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งล้างไต เหล่านีค้ วรตรวจหลังฉีดวัคซีน 1-2 เดือน
เพื่อดูวา่ ตอบสนองแล้ว มิฉะนัน้ จะต้องให้การรักษาหลังสัมผัสในผูท้ ่ไี ม่ตอบสนองต่อวัคซีน และต้องตรวจ
ในช่วงเวลาสัน้ ๆ หลังฉีดครบ เพราะภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ อาจตกลง และวัดไม่ได้ ทัง้ ๆ ที่ตอบสนองต่อวัคซีนแล้ว
3. ควรอธิบายให้ผปู้ กครองหรือผูป้ ่ วยทราบว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไร และอาจเกิดอาการ
ข้างเคียงใดบ้างหลังจากให้วคั ซีน ควรให้ผปู้ กครองได้อา่ น หรือรับฟั งเกี่ยวกับเอกสารอธิบายรายละเอียด
ของแต่ละวัคซีนที่จดั ท�ำให้ผปู้ กครอง (vaccine information statement หรือ VIS) เอกสาร VIS นีส้ ามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป http://thaigcd.ddc.moph.go.th/mediapublics/
index/0/144?page=1
4. ก่อนให้วคั ซีนทุกครัง้ ต้องตรวจสอบวันหมดอายุท่ีขา้ งขวดหรือข้างหลอดก่อนเสมอ และ
ควรบันทึกเลขที่วคั ซีน (lot number) ไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย หรือทะเบียนการให้บริการผูป้ ่ วย
5. ต้องบันทึกชือ่ วัคซีนในสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนประจ�ำตัวเด็กทุกครัง้ ทีใ่ ห้วคั ซีนโดยควรบันทึก
ชื่อวัคซีนเป็ นภาษาที่เข้าใจได้งา่ ย และระบุช่ือการค้า (ถ้ามี) รวมทัง้ Lot number ควรแนะน�ำผูป้ กครอง
ให้เก็บสมุดบันทึกวัคซีนไว้ตลอดไป เพื่อเป็ นประโยชน์ในการประเมินภูมิคมุ้ กันต่อโรคได้ในอนาคต
6. ในการให้วคั ซีนต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาด ปลอดเชือ้ ควรใช้เข็มและกระบอกฉีดยา
ชนิดใช้ครัง้ เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงจากการปนเปื ้อนเชือ้
7. สามารถให้วคั ซีนหลายชนิดพร้อมกันในวันเดียวได้ แต่ตอ้ งให้ตา่ งต�ำแหน่งกัน เช่น ฉีดที่แขน
คนละข้าง หากฉีดข้างเดียวกัน ต�ำแหน่งที่ฉีดต้องห่างกันอย่างน้อย 1 นิว้
8. ห้ามน�ำวัคซีนต่างชนิดมาผสมรวมในกระบอกฉีดยาเดียวกัน โดยไม่มีคำ� แนะน�ำจากผูผ้ ลิต
9. กรณีท่ีมีการให้วคั ซีนซ�ำ้ เนื่องจากไม่ม่นั ใจว่าเคยได้รบั วัคซีนมาก่อนหรือไม่ โดยทั่วไปไม่มี
อันตรายรุนแรง แต่อาจมีปฏิกิรยิ าต่อวัคซีนเพิ่มขึน้ ได้
10. การให้วคั ซีนหลังสัมผัสโรคแล้วในผูป้ ่ วยที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันมาก่อน อาจช่วยป้องกันโรคได้
ในกรณีหลังสัมผัสโรคบางชนิดเช่น หัด ตับอักเสบเอ อีสกุ อีใส แต่ควรให้วคั ซีนเร็วที่สดุ หลังจากสัมผัสโรค
โดยระยะเวลาหลังสัมผัสโรคที่วคั ซีนจะมีประสิทธิภาพขึน้ อยูก่ บั ลักษณะโรคนัน้ ๆ และระยะฟั กตัว

11. ควรให้วคั ซีนตามขนาดที่แนะน�ำไว้เท่านัน้ เพราะขนาดที่แนะน�ำได้มาจากผลการศึกษา
หากใช้ขนาดแตกต่างจากที่มีคำ� แนะน�ำไว้ในฉลากยาอาจได้ผลไม่เต็มที่ หรืออาจเกิดอาการข้างเคียงสูง
และไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของวัคซีนได้ ไม่จำ� เป็ นต้องลดขนาดของวัคซีน แม้เด็กจะมีนำ้� หนัก
ตัวน้อย น�ำ้ หนักตัวไม่ได้เป็ นตัวก�ำหนดขนาดของวัคซีนที่ใช้ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ แต่จะใช้อายุเป็ น
ตัวก�ำหนดการใช้วคั ซีน
12. ควรให้วคั ซีนตามอายุท่ีแนะน�ำไว้ เพราะได้มาจากการพิจารณาข้อมูลการระบาดของโรค
อายุท่ีป่วยเป็ นโรคบ่อย อายุท่ีมีโรคแทรกซ้อนสูง ความสามารถในการตอบสนองต่อวัคซีนในอายุตา่ งๆ กัน
และการขัดขวางของภูมิคมุ้ กันจากมารดา โดยทั่วไปแนะน�ำให้วคั ซีนแก่เด็กในกลุม่ อายุนอ้ ยที่สดุ ที่เริม่ มี
ความเสี่ยงต่อโรค และสามารถสร้างภูมิคมุ้ กันหลังจากการรับวัคซีนนัน้ ได้ ในทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด
ให้นบั อายุตามอายุหลังคลอด
13. วัคซีนไวรัสชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ สามารถให้พร้อมกันได้หลายชนิดในวันเดียวกัน ซึง่ จะ
สร้างภูมิคมุ้ กันได้ดีสำ� หรับวัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่ได้ให้พร้อมกันในวันเดียวกัน ควรเว้นช่วงห่างกันอย่างน้อย
1 เดือน มิฉะนัน้ วัคซีนที่ให้ภายหลังอาจกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ไม่ดี ยกเว้นวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานจะ
ให้หา่ งจากวัคซีนอื่นกี่วนั ก็ได้ เนื่องจากไม่มีผลขัดขวางหรือถูกขัดขวางการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันกับวัคซีนอื่น
ส่วนวัคซีนชนิดเชือ้ ตายสามารถให้พร้อมหรือหลังจากให้วคั ซีนชนิดอื่นๆ กี่วนั ก็ได้
14. ส�ำหรับวัคซีนที่ตอ้ งให้หลายครัง้ การให้วคั ซีนห่างเกินกว่าก�ำหนดไม่ได้ทำ� ให้ภมู ิคมุ้ กัน
เกิดน้อยลง ดังนัน้ หากเด็กมารับวัคซีนเลยก�ำหนดนัด สามารถให้ วัคซีนครัง้ ต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
ตัง้ ต้ นนับหนึ่งใหม่
ในทางตรงกันข้ามการฉีดวัคซีนที่เร็วกว่าก�ำหนด อาจท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันเกิดขึน้ น้อยลง หรืออยูไ่ ม่นาน
เท่าที่ควร อายุท่ีนอ้ ยที่สดุ ที่แนะน�ำในแต่ละโด๊สรวมทัง้ ระยะห่างในการให้วคั ซีนแต่ละโด๊ส ดูในตาราง
ที่ 2-14 ถ้าได้รบั วัคซีนเร็วกว่าระยะสัน้ ที่สดุ หรืออายุท่ีแนะน�ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน ไม่จำ� เป็ นต้องให้
วัคซีนใหม่ (ยกเว้นวัคซีนพิษสุนขั บ้า) แต่ถา้ ได้รบั วัคซีนเร็วกว่าระยะสัน้ ที่สดุ หรืออายุท่ีแนะน�ำมากกว่า 4 วัน
ควรให้ฉีดโด๊สนัน้ ใหม่ โดยช่วงห่างต้องนับจากโด๊สล่าสุด (โด๊สที่ฉีดผิด)5
15. ผูท้ ่ีเจ็บป่ วยเล็กน้อย เช่น เป็ นหวัด ไอ หรือมีไข้ต่ำ� ๆ สามารถรับวัคซีนได้ แต่ผทู้ ่ีกำ� ลังมีไข้สงู
ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายไข้
16. ผูท้ ่ีได้รบั อิมมูโนโกลบุลนิ พลาสม่า หรือเลือดภายใน 3 เดือนที่ผา่ นมา ไม่ควรได้รบั วัคซีน
ไวรัสเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ เช่น วัคซีนหัด วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนอีสกุ อีใส เพราะว่า
แอนติบอดีท่ีได้รบั มาจะต้านเชือ้ ในวัคซีนท�ำให้วคั ซีนไม่สามารถกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้ดี ถ้าเด็กได้รบั
อิมมูโนโกลบุลนิ ขนาดสูงเข้าหลอดเลือดมาก่อน (เช่น ขนาด 400 มก. – 2,000 มก. ต่อน�ำ้ หนักตัว 1 กก.ต่อครัง้ )
จะต้องเลื่อนการให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ไปอย่างน้อย 5-11 เดือน (ดูในบทวัคซีน MMR) ยกเว้น
วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนโรต้า จะไม่ถกู รบกวนโดยอิมมูโนโกลบุลนิ 6,7
ในกรณีท่ีได้รบั อิมมูโนโกลบุลนิ พลาสม่า หรือเลือด ภายในเวลา 2 สัปดาห์หลังจากได้รบั วัคซีนหัด
หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน หรืออีสกุ อีใส จะต้องฉีดวัคซีนนีซ้ ำ้� อีกในเวลา 3 เดือนต่อมา เพราะ
แอนติบอดีท่ีได้รบั จะไปท�ำลายเชือ้ อ่อนฤทธิ์ในวัคซีนที่ได้รบั ไปก่อนหน้านัน้ ไม่นาน ท�ำให้วคั ซีนกระตุน้
ภูมิคมุ้ กันได้นอ้ ย
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การให้อิมมูโนโกลบุลินร่วมกับวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย เมื่อมีขอ้ บ่งชีห้ ลังสัมผัสเชือ้ เช่น วัคซีน
บาดทะยัก วัคซีนพิษสุนัขบ้า หรือวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีนัน้ สามารถให้ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ควร
ฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ คนละต�ำแหน่งกับวัคซีน เช่น ที่แขนคนละข้าง และห้ามให้มากกว่าขนาดที่แนะน�ำ
17. วัคซีนอาจท�ำให้เกิดเป็ นปฏิกริ ยิ าเฉพาะที่ เช่น บวมบริเวณทีฉ่ ีด หรือเป็ นปฏิกริ ยิ าทั่วร่างกาย
เช่น ไข้ ปวดเมื่อย เป็ นลมพิษ และอาจรุนแรงจนถึงหายใจล�ำบาก หรือ ช็อก ปฏิกิรยิ ารุนแรงมักเกิดเร็ว
ภายใน 30 นาที ผูท้ ่ีเคยมีปฏิกิรยิ ารุนแรงในการฉีดครัง้ ก่อนถือเป็ นข้อห้ามในการฉีดเข็มต่อไป ส�ำหรับคนที่
เคยแพ้ไข่แบบ anaphylaxis หรือมีลมพิษ ไม่ควรให้วคั ซีนที่ผลิตโดยใช้ไข่ เช่น วัคซีนไข้เหลือง ส่วนวัคซีนหัด
และวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และไข้หวัดใหญ่สามารถให้ได้ เพราะโอกาสที่จะเกิดการแพ้อย่าง
รุนแรงแบบ anaphylaxis มีนอ้ ยมาก และเกือบทัง้ หมดไม่ได้เกิดในผูท้ ่แี พ้ไข่รุนแรง และการแพ้วคั ซีนรุนแรง
ท�ำนายไม่ได้ดว้ ยการทดสอบผิวหนัง8-10 ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้วคั ซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และไข้หวัดใหญ่
ในคนที่แพ้ไข่ได้ แต่ให้สงั เกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที ผูท้ ่ีแพ้ไข่รุนแรงแบบ anaphylaxis ควรรับ
วัคซีนในสถานพยาบาลที่มีความพร้อม วัคซีนบางอย่างมียาปฏิชีวนะผสมอยู่ เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด
และวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน มี neomycin คนที่เคยแพ้ neomycin แบบ anaphylactic shock
ไม่ควรให้วคั ซีนกลุม่ นี ้ ถ้าเคยแพ้แบบไม่รุนแรงสามารถให้วคั ซีนเหล่านีไ้ ด้
18. วัคซีนไอกรนชนิดที่ทำ� จากแบคทีเรียทัง้ เซลล์ (whole cell: wP) หรือชนิดไร้เซลล์ (acellular: aP)
ซึง่ ผสมอยูก่ บั วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก เป็ นวัคซีน DTwP หรือ DTaP วัคซีนทัง้ สองชนิดนีม้ ปี ระสิทธิภาพ
ไม่ตา่ งกัน แต่ DTwP จะท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงมากกว่า DTaP เด็กที่เคยได้วคั ซีน DTwP แล้วมีไข้สงู
(มากกว่า 40.5 oซ) หรือมีอาการชัก หรือกรีดร้องนานเกินกว่า 3 ชั่วโมง หรือมีภาวะตัวอ่อนและไม่ตอบ
สนอง (hypotonic hyporesponsive episode) ซึง่ เกิดขึน้ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รบั วัคซีน หากจะให้
วัคซีนครัง้ ต่อไปควรพิจารณาให้วคั ซีนชนิด DTaP แทน เพราะอาการทัง้ หมดดังกล่าวมักเกิดจากวัคซีน
ไอกรนชนิดทัง้ เซลล์
หากเด็กได้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไม่วา่ จะเป็ นวัคซีนชนิดใด แล้วเกิดอาการแพ้
รุนแรงแบบ anaphylaxis เป็ นข้อห้ามในการได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของคอตีบ บาดทะยัก หรือ ไอกรน
เพราะปฏิกิรยิ าดังกล่าวไม่สามารถบอกได้วา่ เกิดจากแอนติเจนตัวใด
เด็กที่ได้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน แล้วเกิดอาการทางสมอง (encephalopathy)
ภายใน 7 วัน มักเกิดจากวัคซีนไอกรน ซึง่ มีโอกาสเกิดทัง้ แบบทัง้ เซลล์และไร้เซลล์ จึงห้ามรับวัคซีน ไอกรน
ไม่วา่ จะเป็ นชนิดทัง้ เซลล์ หรือไร้เซลล์ ในครัง้ ต่อไปควรให้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (ไม่มีไอกรน) ได้แก่
DT หรือ dT (ถ้าอายุเกิน 7 ปี ) แทน หากหาวัคซีน DT ไม่ได้ ให้ใช้วคั ซีน dT
เด็กที่มีโรคทางระบบประสาท ซึง่ ยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้ เช่น โรคลมชักที่ยงั ควบคุมไม่ได้,
infantile spasm, progressive encephalopathy ไม่ควรให้วคั ซีนไอกรน ควรให้วคั ซีน DT แทน (หรือ dT
ถ้าอายุเ กิ น 7 ปี หรือหา DT ไม่ไ ด้) ถ้า เป็ น โรคชัก ที่ ควบคุมได้แล้ว หรือ เป็ น cerebral palsy หรือ
hydrocephalus ที่ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขแล้ว หรือเป็ นเด็กที่เจริญเติบโตช้า สามารถให้วคั ซีนไอกรนได้
19. ผูห้ ญิงที่ได้รบั วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต ควรคุมก�ำเนิดหลังได้วคั ซีนนาน 1 เดือน
20. วัคซีนทุกชนิดที่ตอ้ งให้ซำ้� หลายครัง้ ในแต่ละครัง้ สามารถใช้วคั ซีนต่างยี่หอ้ หรือต่างผูผ้ ลิตได้
ถ้ามีสว่ นประกอบไม่ตา่ งกัน เช่น หัด-คางทูม -หัดเยอรมัน อีสกุ อีใส แต่วคั ซีนที่มีสว่ นประกอบที่ตา่ งกันมาก
ควรใช้ชนิดเดิมจนครบชุด ยกเว้นกรณีท่ีมีการศึกษายืนยันว่าสามารถใช้สลับกันได้ โดยไม่มีผลเสียต่อ

การสร้างภูมิคมุ้ กันหรือความปลอดภัย เช่น วัคซีน DTaP มีส่วนประกอบของวัคซีนไอกรนต่างกันมาก
ในระหว่างวัคซีนที่ผลิตจากต่างบริษัท จึงควรใช้ของบริษัทเดียวกันให้ครบชุด 3 โด๊สแรก แต่สำ� หรับโด๊ส
ที่ฉีดกระตุน้ นัน้ สามารถใช้ของบริษัทใดก็ได้ เนื่องจากในเด็กโตมีการตอบสนองต่อวัคซีนค่อนข้างดี
หากไม่สามารถหาวัคซีนชนิดเดิมได้ ให้ใช้ต่างบริษัทได้เพราะประโยชน์จากการได้รบั วัคซีนมีมากกว่า
ความกังวลในเรือ่ งความต่างกันของวัคซีน11 โดยทั่วไปจะถือหลักว่า พยายามให้วคั ซีนชนิดเดิม แต่ถา้ หา
ชนิดเดิมไม่ได้ ก็ให้ใช้ชนิดใหม่ได้

การให้วัคซีนในเด็กกลุ่มพิเศษ
1. ทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด ควรให้วคั ซีนเหมือนเด็กที่คลอดครบก�ำหนด โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึง
อายุครรภ์กอ่ นคลอด และไม่จำ� เป็ นต้องลดขนาดวัคซีน ทัง้ นีย้ กเว้นกรณีการให้วคั ซีน ตับอักเสบบีในทารก
แรกเกิดที่นำ้� หนักตัวน้อยกว่า 2,000 กรัม จะตอบสนองต่อวัคซีนตับอักเสบบี ที่ฉีดแรกเกิดได้ไม่ดีเท่าเด็ก
ที่คลอดครบก�ำหนด ถ้ามารดา HBsAg เป็ นผลลบ แนะน�ำให้เลื่อนการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีโด๊สแรก
จากเมื่อแรกเกิดเป็ นเมื่ออายุ 1 เดือนและสุขภาพแข็งแรงดี หรือขณะจ�ำหน่าย และให้เข็มถัดไปที่อายุ 2, 4
และ 6 เดือน โดยไม่ตอ้ งตรวจหาแอนตีบอดีท่อี ายุ 9-12 เดือน แต่ถา้ มารดาเป็ นพาหะของเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
หรือมารดาไม่ได้ตรวจการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีก่อนคลอด ควรให้ฉีดวัคซีนตับอักเสบบีตอนแรกเกิด
และ HBIG ภายใน 12 ชั่วโมงหลังเกิด แต่ไม่นบั เป็ นโด๊สแรก ถือเป็ นโด๊สเพิ่มเติม และให้เริม่ ฉีดโด๊สแรก
เมื่ออายุ 1-2 เดือน ส่วนโด๊สที่ 2 และ 3 ให้ฉีดห่างจากโด๊สแรก 1-2 เดือน และ 6 เดือนต่อมา เด็กเหล่านี ้
จะได้วคั ซีนตับอักเสบบีรวม 4 โด๊ส (กรณีใช้วคั ซีนรวมอาจได้วคั ซีนตับอักเสบบีเพิ่มที่อายุ 4 เดือนด้วย
เป็ น 5 เข็ม) และให้ตรวจ HBsAg และ anti-HBs ที่อายุ 9-12 เดือน
2. ทารกที่ยงั ไม่แข็งแรง ยังไม่ควรเริม่ ฉีดวัคซีน ถ้าทารกยังได้รบั การดูแลในหน่วยบริบาลทารก
แรกเกิดในโรงพยาบาล ยังไม่ควรให้วคั ซีน OPV และ BCG เพราะอาจจะท�ำให้เชือ้ ที่ออ่ นฤทธิ์ในวัคซีน
ติดต่อไปยังเด็กป่ วยคนอื่นที่อยูใ่ นหอผูป้ ่ วยเดียวกันได้
3. หญิงที่กำ� ลังตัง้ ครรภ์ไม่ควรรับวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ ยกเว้นในกรณีท่ีมีโอกาสติดโรคสูง
ซึง่ จะเป็ นอันตรายต่อมารดาหรือทารกในครรภ์ หญิงที่ได้วคั ซีนหัดเยอรมันระหว่างตัง้ ครรภ์ หรือเกิดตัง้ ครรภ์
หลังจากได้วคั ซีนไม่ถงึ 1 เดือน ไม่ใช่ขอ้ บ่งชีใ้ นการท�ำแท้ง เพราะยังไม่มรี ายงานเด็กคนใดเป็ นโรคหัดเยอรมัน
แต่กำ� เนิดจากการที่มารดาได้รบั วัคซีนระหว่างตัง้ ครรภ์ เพราะฉะนัน้ หากมีขอ้ สงสัยควรปรึกษาแพทย์
ซึง่ แพทย์จะพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป ส่วนวัคซีนชนิดเชือ้ ตายสามารถให้ได้เท่าที่จำ� เป็ น12-13
4. เด็กทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันผิดปกติ สามารถให้ทอ็ กซอยด์ และวัคซีนชนิดเชือ้ ตายได้ ถึงแม้วา่ ภูมคิ มุ้ กัน
จากวัคซีนจะเกิดขึน้ น้อยกว่าในคนปกติ แต่อาจจะเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้
5. ผูป้ ่ วยที่ทราบแน่นอนว่าจะเริม่ ได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน ควรให้วคั ซีนที่จำ� เป็ นให้ครบถ้วน โดยวัคซีน
ชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ตอ้ งให้ก่อนได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ วัคซีนชนิดเชือ้ ตายต้องให้
ก่อนได้รบั ยากดภูมคุม้ กันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถ้าไม่สามารถให้ในระยะดังกล่าว ต้องเลื่อนการให้วคั ซีน
ไปก่อน โดยสามารถให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ได้หลังหยุดยากดภูมิคมุ้ กันอย่างน้อย 3-24 เดือน
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัคซีน (ดูบทที่ 10 การให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง)13
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บทที่ 2 ค�ำแนะน�ำทั่วไปส�ำหรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

6. ส�ำหรับวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ไม่ควรให้ในเด็กที่มีภมู ิคมุ้ กันผิดปกติ ยกเว้นเฉพาะ
กลุม่ ต่อไปนี ้
		 6.1 เด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ที่ยงั ไม่มีอาการโรคเอดส์ และระดับเม็ดเลือด CD4 ปกติ สามารถ
			 ให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ได้ทกุ ชนิด
		 6.2 เด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีท่ีมีอาการโรคเอดส์แล้ว ไม่ควรให้วคั ซีน BCG
		 6.3 เด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีท่ีมีอาการเต็มขัน้ หรือมีระดับ CD4 ต�่ำกว่าร้อยละ 15 ไม่ให้วคั ซีนหัด
			 หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนอีสกุ อีใส
		 6.4 เด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวีทงั้ มีและไม่มีอาการ สามารถรับวัคซีนโรต้าหรือวัคซีนโปลิโอ
			 ชนิดรับประทานได้
		 6.5 วัคซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์ ถือเป็ นข้อห้ามในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดหรือรังสีรกั ษา
			 จะสามารถพิจารณาให้หลังหยุดการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดหรือรังสีรกั ษา เป็ นเวลา
			 อย่างน้อย 3-6 เดือน14-15 กรณีวคั ซีนอีสกุ อีใสพิจารณาให้ในผูท้ ่ีโรคสงบ (remission)
			 เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte > 700 เซลล์/มคล. และ
			 มีเกล็ดเลือด > 100,000 เซลล์/มคล.และควรให้หยุดยาเคมีบำ� บัด maintenance รวมทัง้
			 สเตียรอยด์ 1 สัปดาห์ก่อนและ 1 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน14
7. เด็กที่ได้รบั ยากลุม่ คอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดสูงมากกว่า 2 มก./กก./วัน หรือมากกว่าหรือ
เท่ากับ 20 มก./วัน ติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ หรือมีโรคซึง่ ท�ำให้ภมู ิคมุ้ กันต�่ำ ไม่ควรให้วคั ซีนไวรัสชนิด
เชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ต้องหยุดยาอย่างน้อย 1 เดือนจึงจะให้วคั ซีน14
เด็กที่มภี มู คิ มุ้ กันปกติท่ไี ด้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดต�่ำหรือปานกลางทุกวัน เป็ นเวลาน้อยกว่า
2 สัปดาห์ หรือได้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ท่ีออกฤทธิ์สนั้ วันเว้นวันในขนาดต�่ำหรือปานกลางเป็ นเวลานาน
หรือได้ยาขนาดทดแทนฮอร์โมนของร่างกายในระดับปกติ (maintenance physiologic dose) อยูเ่ ป็ นประจ�ำ
หรือได้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดทา หรือชนิดพ่นสามารถให้วคั ซีนได้ทกุ ชนิดรวมทัง้ วัคซีนไวรัสชนิดเชือ้
มีชีวิตอ่อนฤทธิ์
8. ผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน หรืออยู่ใกล้ชิดกับผูท้ ่ีมีภูมิคุม้ กันบกพร่อง ควรได้รบั วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนอีสกุ อีใส เพือ่ ป้องกันไม่ให้เป็ นโรคดังกล่าว ซึง่ จะแพร่เชือ้ ให้แก่ผทู้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง
และป่ วยรุนแรงได้ แต่หา้ มให้วคั ซีนโปลิโอชนิดรับประทาน เพราะเชือ้ จากวัคซีนในล�ำไส้อาจแพร่ไปยังผูท้ ่ีมี
ภูมคิ มุ้ กันบกพร่องที่อยูใ่ นบ้านเดียวกันและอาจเป็ นอันตรายได้ ส่วนวัคซีนโรต้าสามารถให้ได้เพราะโอกาส
ติดเชือ้ ในธรรมชาติคอ่ นข้างสูง ซึง่ จะรุนแรงได้ และเชือ้ จากวัคซีนอ่อนฤทธิ์ มีโอกาสก่อโรคต�่ำ
9. ผูท้ ่มี ปี ัญหาเลือดออกง่าย ควรให้วคั ซีนชนิดฉีด โดยการฉีดใต้หนัง (Subcutaneous) เป็ นหลัก
(โดยไม่ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ) แล้วกดนานๆ วัคซีนทุกชนิดที่กำ� หนดให้ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ สามารถฉีดในชัน้ ใต้หนัง
ได้ถา้ จ�ำเป็ น
10. เด็กที่มีประวัตชิ กั เวลามีไข้ (febrile convulsion) และเด็กที่มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคลมชัก
สามารถให้วคั ซีนได้ แต่ควรให้ยาลดไข้ คือ พาราเซตามอลขนาด 10-15 มก./กก. ทันทีหลังจากได้รบั วัคซีน
และควรพิจารณาให้ DTaP มากกว่า DTwP อาการไข้จากวัคซีน DTP มักจะเกิดได้ตงั้ แต่หลังฉีด และอาจเป็ น
อยูน่ าน 1-2 วัน ส่วนอาการไข้จากวัคซีนหัดหรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน มักจะเกิดในวันที่ 5-12
หลังฉีด และเป็ นอยูน่ าน 1-2 วันเช่นกัน

ตารางที่ 2-1 แสดงอายุท่ีแนะน�ำให้วคั ซีน อายุนอ้ ยที่สดุ ที่สามารถให้วคั ซีนได้ และระยะห่างแต่ละโด๊ส4
วัคซีนและโด๊สทีใ่ ห้ อายุทแ่ี นะน�ำให้ อายุน้อยทีส่ ุดของโด๊สนี้
(vaccine&dose (recommended age)
(minimum age)1
number.)
BCG
HB-1
HB-22
HB-33
DTwP, DTaP -1
DTwP, DTaP -2
DTwP, DTaP -34
DTwP, DTaP -4
DTwP, DTaP -5
Tdap5
Td
OPV, IPV -1
OPV, IPV -2
OPV, IPV -3
OPV, IPV -46
OPV, IPV -5
MMR-1
MMR-27
Inacitvated JE-18
Inacitvated JE-2
Inacitvated JE-3
Live JE -19
Live JE-2
Hib-110
Hib-2
Hib-3
Hib-411

28

แรกเกิด
แรกเกิด
1-2 เดือน
6-18 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
15-18 เดือน
4-6 ปี
4-6 ปี , >11 ปี
11-12 ปี
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
18 เดือน
4-6 ปี
9-12 เดือน
4-6 ปี
12-18 เดือน
13-19 เดือน
24-30 เดือน
9-12 เดือน
12-24 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
12-15 เดือน
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แรกเกิด
แรกเกิด
4 สัปดาห์
24 สัปดาห์
6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
14 สัปดาห์
15 เดือน
4 ปี
4 ปี , 7 ปี
7 ปี
6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
14 สัปดาห์
12 เดือน
4 ปี
9 เดือน
13 เดือน
6 เดือน
7 เดือน
18 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
14 สัปดาห์
12 เดือน

ระยะห่างทีแ่ นะน�ำ
กับ โด๊สถัดไป
(recommended
interval)
1-4 เดือน
2-17 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
6-12 เดือน
3 ปี
10 ปี
2 เดือน
2 เดือน
12 เดือน
3 ปี
3-5 ปี
4 สัปดาห์
11 เดือน
3-24 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
6-9 เดือน
-

ระยะห่างทีน่ ้อยทีส่ ุด
ของโด๊สถัดไป
(minimum
interval)1
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
6 เดือน
6 เดือน
5 ปี
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
6 เดือน
6 เดือน
4 สัปดาห์
1 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 เดือน
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์
-

วัคซีนและโด๊สทีใ่ ห้ อายุทแ่ี นะน�ำให้ อายุน้อยทีส่ ุดของโด๊สนี้
(vaccine&dose (recommended age)
(minimum age)1
number.)
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
12-15 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
12-18 เดือน
4-6 ปี
12-23 เดือน
>18 เดือน
>6 เดือน
2-49 ปี
11-12 ปี
11-12 ปี (+1-2 เดือน)
11-12 ปี (+6 เดือน)

6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
14 สัปดาห์
12 เดือน
2 ปี
7 ปี
6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
14 สัปดาห์
12 เดือน
15 เดือน
12 เดือน
18 เดือน
6 เดือน
2 ปี
9 เดือน
11 ปี +8 สัปดาห์
9 ปี
9 ปี +4-8 สัปดาห์
9 ปี +20 สัปดาห์

ระยะห่างทีน่ ้อยทีส่ ุด
ของโด๊สถัดไป
(minimum
interval)1
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์
5 ปี
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
12 สัปดาห์
6 เดือน
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์
4 สัปดาห์
12 สัปดาห์
-

กรณีวคั ซีนรวม อายุนอ้ ยที่สดุ ในการให้วคั ซีน ให้ยดึ อายุมากที่สดุ ของวัคซีนที่เป็ นส่วนประกอบ และระยะห่างที่นอ้ ยที่สดุ ของ
โด๊สถัดไปให้ยดึ ระยะห่างมากที่สดุ ของวัคซีนที่เป็ นส่วนประกอบ
2
ถ้ามารดามี HBsAg บวก และทารกไม่ได้ HBIG ควรได้ HB โด๊สที่สอง ที่อายุ 1 เดือน
3
กรณีให้เป็ นวัคซีนรวม DTP+HB อาจได้ HBV ที่ 4 เดือนด้วย แต่โด๊สสุดท้ายไม่ควรก่อนอายุ 24 สัปดาห์
4
ระยะห่างที่นอ้ ยที่สดุ ของ DTwP และ DTaP โด๊ส 3 และ 4 อย่างน้อยต้อง 6 เดือน อย่างไรก็ตามไม่จำ� เป็ นต้องให้ DTwP และ
DTaP โด๊ส 4 ซ�ำ้ ถ้าได้หา่ งจาก DTwP, DTaP-3 อย่างน้อย 4 เดือน
5
Tdap ใช้แทน Td ในเด็กโตและผูใ้ หญ่ ได้ 1 โด๊ส และอาจใช้แทน DTwP ที่อายุ 4-6 ปี ได้ดว้ ย
6
ถ้าใช้ IPV อย่างเดียวตลอด อาจให้เพียง 4 โด๊สโดยงดโด๊สที่ 4 ได้
7
อาจใช้วคั ซีนรวม หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน และอีสกุ อีใสแทน
8
ปั จจุบนั Inactivated Vaccine ผลิตจากสายพันธุ์ P3 เพาะเลีย้ งใน vero cells (JEVACTM) ฉีด 3 ครัง้ เริม่ โด๊สแรกอายุ 6 เดือน
ขึน้ ไป โด๊สต่อมาอีก 4 สัปดาห์และ 1 ปี ตามล�ำดับ
1
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PCV-110
PCV-2
PCV-312
PCV-4
PPSV23-1
PPSV23-2
Rota-113
Rota-2
Rota-3 (เฉพาะRV5)
VAR-1
VAR-214
HA-1
HA-2
TIV
LAIV
MCV-116
MCV-2
HPV-117
HPV-218
HPV-3

ระยะห่างทีแ่ นะน�ำ
กับ โด๊สถัดไป
(recommended
interval)
2 เดือน
2 เดือน
6 เดือน
5 ปี
2 เดือน
2 เดือน
3-5 ปี
6-18 เดือน
1 ปี 15
1 ปี 15
4-5 ปี
1-2 เดือน
4 เดือน
-

live JE ผลิตจากสายพันธุ์ 14-14-2 มี 2 ชนิด ให้ฉีด 2 ครัง้ เริม่ โด๊สแรกอายุ 9-12 เดือน โดย CD-JEVAXTM ให้ฉีดโด๊ส 2
อีก 3-12 เดือนต่อมา อีกชนิดคือ IMOJEVTM/THAI JEVTM ให้ฉีดโด๊ส 2 อีก 12-24 เดือนต่อมา
10
Hib และ PCV ถ้าเริม่ ให้ท่ีอายุมากกว่า 7 เดือน จ�ำนวนโด๊สจะลดลง
11
Hib-4 อาจไม่จำ� เป็ นต้องฉีดกระตุน้ ในเด็กไทยปกติ
12
PCV-3 ในเด็กปกติอาจไม่จำ� เป็ นต้องให้ (เป็ นการฉีดแบบ 2+1)
13
Rota โด๊สแรกให้อายุไม่เกิน 15 สัปดาห์ โด๊สสุดท้ายอายุไม่เกิน 8 เดือน
14
Varicella vaccine ในเด็กอายุ 1-12 ปี ให้ 1-2 โด๊ส โด๊สที่ 2 อาจพิจารณาฉีดที่อายุ 4-6 ปี ในกรณีท่ีมีการระบาดอาจ
ฉีดโด๊สที่สองก่อนอายุ 4 ปี แต่ตอ้ งห่างจากโด๊สแรกอย่างน้อย 3 เดือน ถ้าให้ในเด็กอายุ > 13 ปี ให้ 2 โด๊ส โด๊สที่สองห่าง
จากโด๊สแรก 4 สัปดาห์
15
Influenza vaccine ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 9 ปี ถ้าไม่เคยได้วคั ซีนมาก่อน ในปี แรกให้ 2 โด๊ส ห่างกัน 1 เดือน
16
ประเทศไทยมีวคั ซีน MenACWY_D (Menactra) โดยพิจารณาให้เฉพาะในเด็กกลุม่ เสี่ยงอายุอย่างน้อย 9 เดือนขึน้
ไป
17
วัยรุน่ ที่สขุ ภาพแข็งแรงอายุ 9-15 ปี สามารถให้วคั ซีนแบบ 2 ครัง้ โดยฉีดเดือนที่ 0 และ 6-12 เดือน
18
การฉีดแบบ 2 ครัง้ ในผูท้ ่ีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี หากได้รบั วัคซีนโด๊สที่ 2 ก่อนถึงเดือนที่ 5 ควรได้วคั ซีนโด๊สที่ 3 ด้วย โดย
วัคซีนโด๊สที่ 3 ควรมีระยะห่างจากวัคซีนโด๊สแรกอย่างน้อย 6 เดือน
9
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มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคและการควบคุมโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โดยกระทรวงสาธารณสุข

บทที่

3

มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
และการควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โดยกระทรวงสาธารณสุข

การประเมินมาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบนั ภายหลังจากที่มีการปฏิรูประบบสาธารณสุข ท�ำให้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างขององค์กรและหน่วยงานทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการกระจายวัคซีนด้วยระบบใหม่
ระบบการนิเทศ ควบคุมก�ำกับประเมินผล ความหลากหลายการให้บริการมีมากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการให้บริการวัคซีนเป็ นอย่างมาก การคงรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคให้สามารถด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็ นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่อที่มี
แนวโน้มลดลงหรือหมดไปแล้วกลับมาระบาดขึน้ ใหม่ จนเป็ นปั ญหาที่สำ� คัญทางสาธารณสุขของประเทศ
ต่อไป จึงจ�ำเป็ นต้องมีการสุม่ ส�ำรวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์และ
จัดระบบการนิเทศ ติดตามประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของสถานบริการ
ระดับต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายระดับเขต จังหวัด และอ�ำเภอ สามารถติดตามประเมินการปฏิบตั งิ าน
เครือข่ายบริการในพืน้ ที่ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำ� หนด เนือ้ หาของมาตรฐาน
การด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ประกอบด้วย
3 มาตรฐาน ได้แก่
				
				

1. มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
2. มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน
3. มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้ มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
บทที่ 3 มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การบริหารจัดการวัคซีน
และระบบลูกโซ่ความเย็น
มาตรฐาน
การด�ำเนินงาน
สร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค

มาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการวัคซีน
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้ มข้อมูล
งานสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
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1. มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
การด�ำเนินงานบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น มีผรู้ บั ผิดชอบ 2 ระดับ คือ ระดับ
คลังวัคซีนอ�ำเภอ มีเภสัชกรของโรงพยาบาลที่ได้รบั มอบหมายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และระดับหน่วยบริการ
มีหวั หน้าหรือผูร้ บั ผิดชอบงานของหน่วยบริการ ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และหน่วยบริการในโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมทัง้ ศูนย์การแพทย์ตา่ งๆ เป็ นผูด้ ำ� เนินงานบริหารจัดการวัคซีน ซึง่ มีกจิ กรรมที่ดำ� เนินการตามมาตรฐาน
ดังนี ้
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
1. การก�ำหนดหรือแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบงานการบริหารจัดการวัคซีน
		
ในระดับคลังวัคซีน
		 - มีฝ่ายเภสัชกรรมท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการคลังวัคซีน โดยมอบหมายให้เภสัชกร
			ที่ได้รบั การอบรม เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น รับผิดชอบ
			 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ในกรณีเภสัชกรไม่เคยผ่านการอบรมดังกล่าว ฝ่ ายเภสัชกรรม
			 ต้องให้การอบรมหรือให้คำ� แนะน�ำก่อนมอบหมายให้รบั ผิดชอบงาน)
		 - มีการจัดอบรมหรือประชุมชีแ้ จงผูร้ บั ผิดชอบงานในระดับเครือข่าย 1 ครัง้ /ปี เพื่อพัฒนา
			 เครือข่าย
		 - มีการนิเทศงานผูร้ บั ผิดชอบงานในระดับเครือข่าย 1 ครัง้ /ปี เพื่อพัฒนาเครือข่าย
		
ในระดับหน่วยบริการ
		 - มีนกั วิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ท�ำหน้าที่
			 รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเป็ นบุคลากรทีผ่ า่ นการอบรม เรือ่ ง การบริหารจัดการ
			 วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
2. การมีและใช้เอกสาร/คูม่ อื /หนังสือ/ต�ำราในการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
		
ในระดับคลังวัคซีน มีและใช้คมู่ ือ ดังนี ้
		 - มาตรฐานการด�ำเนินงาน ด้านคลังและการเก็บรักษาวัคซีน (ปี 2556) หรือ คูม่ อื การบริหาร
			จัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ปี 2554)
		 - ต�ำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค (ปี 2561)
		 - หลักสูตรเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ปี 2558
		
ในระดับหน่วยบริการ มีและใช้คมู่ ือ ดังนี ้
		 มาตรฐานการด�ำเนินงาน ด้านคลังและการเก็บรักษาวัคซีน (ปี 2556)
		 ต�ำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค (ปี 2561)
		 หลักสูตรเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ปี 2558
		 การเบิก และ รับ-จ่าย วัคซีน
		
ในระดับคลังวัคซีน
		
การเบิกวัคซีน : key inventory on hand ผ่านระบบ VMI เดือนละครัง้ ตามก�ำหนดเวลา
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การรับวัคซีน : ตรวจรับวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดส่งให้ตามรายการ ดังนี ้
		
l รถยนต์มีหลังคา และกล่องโฟมอยูใ
่ นสภาพดี
		
l ส่งถึงตามวันและเวลาที่ระบุไว้หน้ากล่อง
l วัคซีนส่งมาในอุณหภูมิตามที่ระบุไว้หน้ากล่อง
		
		
l ซองน�ำ
้ แข็ง (ice pack) / gel pack ยังละลายไม่หมด
l จ�ำนวนวัคซีน เลขที่ผลิตและวันหมดอายุครบถ้วนและตรงตามที่ระบุในใบน�ำส่งวัคซีน
		
		
l ไม่มีวค
ั ซีนแตกเสียหาย
l เครือ
่ งหมาย VVM ที่อยูข่ า้ งขวดวัคซีนบางชนิดยังมีสีในสี่เหลี่ยมอ่อนกว่าสีในวงกลมที่
		
			อยูล่ อ้ มรอบเมื่อตรวจรับวัคซีนแล้ว ให้นำ� วัคซีนเข้าตูเ้ ย็นทันที ถ้ามีปัญหาในการตรวจรับ
			วัคซีนต้องรีบแจ้งองค์การเภสัชกรรมตามแนวทางที่สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
			ก�ำหนด

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น
1. การจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อม (กรณีไฟฟ้าดับหรือตูเ้ ย็นเสีย)
2. เครือ่ งปั่ นไฟฟ้าส�ำรอง
การเก็บรักษาวัคซีน
- อุณหภูมิของตูเ้ ย็นในช่องธรรมดาอยูใ่ นอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส และช่องแช่แข็ง
อยูใ่ นอุณหภูมิ ต�่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส
- การจัดเรียงวัคซีนในตูเ้ ย็น: แยกเป็ นสัดส่วน มีปา้ ยแสดงชื่อวัคซีนแต่ละชนิด และมีชอ่ งว่าง
ให้ความเย็นไหลเวียนได้ท่วั ถึง โดยจัดเก็บวัคซีนแต่ละชนิด ดังนี ้
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บทที่ 3 มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

		
การจ่ายวัคซีน : ฝ่ ายเภสัชกรรมต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเบิกของหน่วยบริการ
(แบบฟอร์ม ว. 3/1) ก่อนจ่ายวัคซีน โดย
		
l กรอกข้อมูลในใบเบิก ครบถ้วนทุกช่อง
		
l ค�ำนวณจ�ำนวนที่ขอเบิก และอัตราสูญเสียได้ถก
ู ต้อง
		
l ความสอดคล้องของปริมาณการเบิกและการใช้วค
ั ซีน โดยพิจารณาจากจ�ำนวนเป้าหมาย
			 การเบิกวัคซีนใกล้เคียงกับจ�ำนวนผูร้ บั บริการ
		
ในระดับหน่วยบริการ
		
การเบิกวัคซีน : จัดท�ำใบเบิกวัคซีนตามแบบฟอร์ม ว. 3/1 ที่กำ� หนดให้ โดยกรอกข้อมูล
การเบิกวัคซีน และการใช้ในเดือนที่ผ่านมา ครบถ้วนทุกช่อง ค�ำนวณความต้องการใช้วคั ซีนและอัตรา
การสูญเสียที่เกิดขึน้ จริงได้ถกู ต้อง และส่งใบเบิกให้สำ� นักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ หรือฝ่ ายเภสัชกรรม
ก่อนมารับวัคซีนอย่างน้อย 1สัปดาห์ เพื่อให้ฝ่ายเภสัชกรรมตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเบิก
ก่อนจ่ายวัคซีน
		** เมือ่ ตรวจรับวัคซีนแล้ว ให้นำ� วัคซีนเข้าตูเ้ ย็นทันที

ชัน้ ที่ 1
ชัน้ ที่ 2
ชัน้ ที่ 3

รู ปที่ 3-1 การจัดเรียงวัคซีนในตูเ้ ย็น
วัคซีนทีไ่ วต่อความร้ อน
- OPV เก็บในช่องแช่แข็ง (Freezer)
- MMR/MR, BCG และ JE ผงแห้ง เก็บอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส กรณีชนั้ เก็บชัน้ ที่ 1
ไม่เพียงพอ สามารถเก็บชัน้ ที่ 2 ได้อีก 1 ชัน้ (ห้ าม เก็บในถาดรองใต้ชอ่ งแช่แข็ง เพื่อป้องกัน
กล่องวัคซีนเปี ยกน�ำ้ หรือฉลากหลุดลอก)
วัคซีนไวต่อความเย็นจัด
- DTP, DTP-HB, HB, dT, IPV, Flu และ JE เก็บอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส เท่านัน้
(ที่ไม่ใช่ชนั้ ที่ 1)
- น�ำ้ ยาท�ำละลายวัคซีนให้เก็บในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส (ในระดับคลังวัคซีน
สามารถจัดเก็บนอกตูเ้ ย็นได้)
วัคซีนทีไ่ วต่อแสง
- BCG และ MMR/MR ให้เก็บไว้ในกล่องทึบแสง เช่น กล่องวัคซีน/กล่องกระดาษ หรือซองยา
สีชา ที่ปอ้ งกันแสง
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ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงชนิด วิธีบริหาร และวิธีเก็บวัคซีนทีม่ ใี ช้ในประเทศไทย
วัคซีน

ชนิด

วิธีบริหาร

วิธีเก็บ

Live attenuated bacteria

ID

+2 ถึง +8 oซ หรือแช่แข็ง ไม่ให้ถกู แสง วัคซีน
ที่ ผลิตโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ผสมแล้วให้ใช้ภายใน 2 ชั่วโมง

DTwP, DTaP, DT, dT, T
DTP combined vaccine

Toxoids and
inactivated bacteria
or component

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

OPV

Live attenuated virus

Oral

แช่แข็ง หรือ +2 ถึง+8 oซ

HB

Recombinant viral antigen

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

MMR, M, MR

Live attenuated viruses

SC

JE (Inactivated)

Inactivated virus

SC

+2 ถึง +8 oซ หรือแช่แข็ง ไม่ให้ถกู แสง
ผสมแล้วให้ใช้ภายใน 6 ชั่วโมง
+2 ถึง +8 oซ ไม่ให้ถกู แสง

Live JE

SC

+2 ถึง + 8 oซ ไม่ให้ถกู แสง
ผสมแล้วให้ใช้ภายใน 1 ชั่วโมง

Rabies

Live attenuated virus
- SA14-14-2
- Chimeric virus
Inactivated virus

- PCEC

- Purified Chick Embryo Cell

IM / ID

+2 ถึง +8 oซ

- PVRV

- Purified Vero Cell

IM / ID

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

Hib

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

HA

Polysaccharide-protein
conjugate
Inactivated virus

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

VAR

Live attenuated virus

SC

+2 ถึง +8 oซ หรือแช่แข็งได้ ไม่ให้ถกู แสง
วัคซีนที่ผลิตโดย GSK ผสมแล้วให้ใช้ภายใน
8 ชั่วโมง

Influenza

Inactivated virus

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

PPSV 23

Polysaccharide

IM / SC

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

PCV

Protein Conjugate

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

Mnc

Polysaccharide

SC

+2 ถึง +8 oซ ไม่ให้ถกู แสง

MCV

Protein Conjugate

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง ไม่ให้ถกู แสง

IPV

Inactivated virus

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

Ty ชนิดรับประทาน

Live attenuated bacteria

Oral

+2 ถึง +8 oซ ไม่ให้ถกู แสง

Ty ชนิดฉีด

Polysaccharide

IM / SC

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง
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BCG

วัคซีน

ชนิด

วิธีบริหาร

วิธีเก็บ

Rota virus

Live attenuated virus

Oral

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง ไม่ให้ถกู แสง

HPV

Recombinant viral antigens

IM

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง ไม่ให้ถกู แสง

Cholera

Inactivated bacteria

oral

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

Dengue

Live attenuated

SC

+2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง

การเก็บรักษาวัคซีนในขณะให้บริการ
		

ควรให้บริการในที่รม่
เก็บวัคซีนในกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอณ
ุ หภูมิอยูใ่ นช่วง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
วางขวดวัคซีนให้ตงั้ ตรง
ห้ามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ icepack หรือน�ำ้ แข็งโดยตรง
ดูดวัคซีนใส่ไซริงค์แล้วให้บริการทันที ห้ามเตรียมไว้เป็ นจ�ำนวนมาก
ห้ามมีเข็มปั กคาขวดวัคซีน ในระหว่างที่รอให้บริการ
วัคซีนเชือ้ เป็ นชนิดผงแห้งที่ผสมน�ำ้ ยาละลายแล้ว ต้องเก็บไว้ไม่ให้โดนแสง
หลังเปิ ดใช้แล้วให้เก็บวัคซีนแต่ละชนิด ตามตารางที่ 1 ในตอนที่ 2 : มาตรฐานการให้บริการ
วัคซีน

ปริมาณวัคซีนคงคลังในแต่ละระดับ
- ในระดับคลังวัคซีน : มีวคั ซีนแต่ละชนิดคงคลังไม่เกิน 2 เดือน หลังจ่ายให้หน่วยบริการ
- ในระดับหน่วยบริการ : มีวคั ซีนแต่ละชนิดคงเหลือไม่เกิน 1 เดือน หลังให้บริการ

2. มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน
หน่วยบริการทีใ่ ห้วคั ซีนแก่ประชากรกลุม่ เป้าหมายมีหลายหน่วยงานทีเ่ ป็ นเครือข่ายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หน่วยบริการในโรงพยาบาลทัง้ ในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ ศูนย์การแพทย์ตา่ งๆ ซึง่ ในกระบวนการให้วคั ซีนมีกิจกรรมที่ตอ้ งด�ำเนินการ
ตามมาตรฐาน ดังนี ้
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3. มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก�ำหนดให้สถานบริการจัดเก็บข้อมูล
การให้บริการตามกิจกรรมสาธารณสุขเป็ นรายบุคคล (Individual record) ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน และก�ำหนดให้มีการส่งฐานข้อมูล ไปรวบรวมที่คลังข้อมูลสุขภาพระดับ
จังหวัด เพื่อให้ขอ้ มูลงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคมีความครบถ้วนถูกต้อง สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนและประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยบริการที่ให้วคั ซีน
แก่ประชากรกลุม่ เป้าหมาย จ�ำเป็ นต้องจัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ตามมาตรฐาน ดังนี ้
ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน
l เตรียมกลุม
่ เป้าหมายผูม้ ารับบริการ
l คาดประมาณจ�ำนวนผูม
้ ารับบริการในแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
l วิธีการให้วค
ั ซีน
l การจัดท�ำทะเบียนข้อมูลผูร
้ บั บริการ
l การเตรียมการเพื่อกูช
้ ีพเบือ้ งต้นแก่ผรู้ บั วัคซีน กรณีเกิด anaphylaxis หรือมีอาการภายหลังได้รบั วัคซีน
ที่รุนแรง
l การจัดเตรียมวัสดุอป
ุ กรณ์ และยาที่จำ� เป็ นในการกูช้ ีพ
l การติดตามกลุม
่ เป้าหมายให้มารับวัคซีนตามเกณฑ์
1. เตรียมกลุ่มเป้ าหมายผู้มารับบริการ
มีระบบการนัดกลุ่มเป้าหมายที่มารับวัคซีน (ทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ท่ีรบั ผิดชอบ) เช่น การเตือนผูป้ กครอง
ผ่านทาง หอกระจายข่าว มีรายชื่อให้ อสม. ช่วยนัด มีบตั รนัด เป็ นต้น
2. คาดประมาณจ�ำนวนผู้มารับบริการในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
2.1 ประมาณการจ�ำนวนเป้าหมายที่นดั หมายมารับวัคซีนโดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี ้
l โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบน
ั ทึกข้อมูลการนัดหมายมารับวัคซีน
l บัญชีรายชื่อกลุม
่ เป้าหมายที่นดั หมายทัง้ ในพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
l ทะเบียนติดตามการได้รบ
ั วัคซีนของกลุม่ เป้าหมาย (แบบ 0119 รบ 1 ก/3)
l บัญชีรายชื่อผูร
้ บั บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคในนักเรียน
2.2 คาดประมาณกลุม่ เป้าหมายรายใหม่ทอ่ี าจมารับบริการ โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย่ ผูม้ ารับบริการ
รายใหม่ 3 เดือนย้อนหลัง
2.3 รวบรวมเป็ นข้อมูลจ�ำนวนกลุม่ เป้าหมายทัง้ หมดที่จะต้องให้บริการ
3. การติดตามกลุ่มเป้ าหมายให้มารับวัคซีนตามเกณฑ์
3.1 มีทะเบียนติดตามการได้รบั วัคซีนของกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นปั จจุบนั
3.2 มีการบันทึกวันที่กลุม่ เป้าหมายได้รบั วัคซีนทัง้ ที่ได้รบั จากสถานบริการตนเองและสถานบริการอื่น
3.3 มีระบบติดตามกลุม่ เป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีนตามนัด

การบันทึกข้อมูลในงานสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันโรค
รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานก�ำหนด
l มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็ นรายบุคคลในแฟ้ม EPI ดังนี ้
- กลุม่ เด็กแรกเกิด : วัคซีน BCG และ HB แรกเกิด
- กลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน : วัคซีน DTP-HB-Hib, DTP, OPV, IPV, MMR, LAJE และ Rota
- กลุ่มเด็กนักเรียน ชัน้ ป.1 : วัคซีน MMR/MR, dT, OPV, IPV, BCG, HB, LAJE (ขึน้ กับ
		 ประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนในอดีต)
- กลุม่ เด็กนักเรียนหญิง ชัน้ ป.5: วัคซีน HPV
- กลุม่ เด็กนักเรียน ชัน้ ป.6: วัคซีน dT
- กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์: วัคซีน dT
l ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยตรวจกับทะเบียนให้บริการ หรือ
ตรวจสอบจาก family folder เปรียบเทียบกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
l บันทึกวันนัดรับวัคซีนครัง
้ ต่อไป
l ในกรณีท่ีผร
ู้ บั วัคซีนไม่มาตามนัด ให้บนั ทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครัง้ ต่อไป
l เมื่อบันทึกข้อมูลผูร
้ บั บริการวัคซีนครบทุกคนแล้วให้ พิมพ์ออกรายงานเก็บไว้
l บันทึกรายละเอียดผูร
้ บั วัคซีนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบที่ได้รบั วัคซีนจากสถานบริการอื่น มาลงในคอมพิวเตอร์
โดยบันทึกสถานที่รบั วัคซีนในช่อง “ที่อ่ืน”
l การติดตามกลุม
่ เป้าหมายให้มารับวัคซีนตามเกณฑ์
l
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แนวทางการควบคุมโรคหัด โปลิโอและคอตีบ
โรคหัด
ส�ำหรับแนวทางการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคหัด
แบ่งได้เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดโรค และระยะที่มีการระบาดของโรค
ระยะก่อนเกิดโรค
การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ด้วยการให้วคั ซีนป้องกันโรคหัด
แก่เด็กกลุม่ เป้าหมายตามระบบปกติ (routine immunization) ซึง่ นับเป็ นมาตรการพืน้ ฐานที่สำ� คัญที่สดุ
ที่จะท�ำให้สามารถลดจ�ำนวนผูป้ ่ วยและก�ำจัดโรคหัดได้ในที่สดุ ในระยะก่อนเกิดโรค เจ้าหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ
ควรตรวจสอบสภาพการด�ำเนินงานและให้วคั ซีนเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ตรวจสอบประวัตกิ ารได้รับวัคซีนของเด็กกลุ่มเป้ าหมายในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ และให้
วัคซีนเพิม่ เติม
		 เป็ นการตรวจสอบประวัติการได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัด (M/MR/MMR) ในกลุม่
เป้าหมายที่ได้รบั วัคซีนตามตารางก�ำหนดปกติ และติดตามให้วคั ซีนแก่เด็กที่ยงั ไม่ได้รบั วัคซีนดังกล่าวให้
ครบถ้วนทุกคน โดยแบ่งเป็ น
		 1.1 ตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนของเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี ทุกคน ในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
จากทะเบียนติดตามการได้รบั วัคซีนของเด็กในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ หรือจากสมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก แล้ว
ให้วคั ซีนตามตาราง ดังนี ้
ตารางที่ 3-2 การให้วคั ซีน MMR ในเด็กอายุ 9 เดือน ถึงเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี 6 เดือน ตามประวัตกิ ารได้รบั
วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัด

ได้รบั 1 เข็ม

บทที่ 3 มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ประวัตกิ ารได้รับวัคซีน M/MR/MMR
การให้วัคซีน
ไม่เคย/ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ/ ได้รบั 1 เข็ม ก่อนอายุ ให้ 1 เข็ม แล้วติดตามฉีดเข็มสองตามก�ำหนดปกติ
9 เดือน
โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน
ไม่ตอ้ งให้ครัง้ นี ้
ให้ตดิ ตามฉีดเข็มสองตามก�ำหนดปกติ
โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน
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ตารางที่ 3-3 การให้วคั ซีน MMR ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึงเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี ตามประวัตกิ ารได้รบั
วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัด
ประวัตกิ ารได้รับวัคซีน
M/MR/MMR

การให้วัคซีน

ไม่เคย/ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ

ให้ 1 เข็ม แล้วติดตามฉีดเข็มสองห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน

ได้รบั 1 เข็ม

ให้ 1 เข็ม ห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน

ได้รบั 2 เข็ม

ไม่ตอ้ งให้

		 1.2 ตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนของเด็กเมื่อเข้าเรียนชัน้ ป.1 และชัน้ ม.1 ในโรงเรียน
ที่อยูใ่ นพืน้ ที่รบั ผิดชอบเมื่อเริม่ ต้นปี การศึกษา จากหลักฐานการได้รบั วัคซีน MR/MMR เช่น สมุดบันทึก
สุขภาพของเด็ก ทะเบียนของสถานบริการที่จดั ท�ำขึน้ ทะเบียนการให้วคั ซีนในนักเรียนของสถานบริการ
จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม บัตรบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวนักเรียน (สศ.3) หรือบัตรรับรองการได้รบั วัคซีน
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ป.6 แล้วให้วคั ซีน ดังนี ้
ตารางที่ 3-4 การให้วคั ซีน MR ในเด็กนักเรียนชัน้ ป. 1 และ ม. 1 จ�ำแนกตามประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของหัด
ประวัตกิ ารได้รับวัคซีน M/MR/MMR

การให้วัคซีน

ไม่เคย/ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ

ให้ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

ได้รบั 1 เข็ม

ให้ 1 เข็ม ห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน

ได้รบั 2 เข็ม

ไม่ตอ้ งให้

		 1.3 ในกรณีท่สี ถานบริการไม่มหี ลักฐานการได้รบั วัคซีนของกลุม่ เป้าหมายตามข้อ 1.1-1.2
ขอให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในระดับอ�ำเภอและจังหวัด วางแผนในการรณรงค์ให้วคั ซีน MR/MMR
แก่เด็กทุกคนในกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน เช่น ให้วคั ซีน MR/MMR แก่เด็กนักเรียน
ชัน้ ม.1 ทุกคน ถ้าไม่มีหลักฐานการได้รบั วัคซีน MR/MMR ครบ 2 เข็มมาก่อนเป็ นต้น
2. การให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
		 ในกรณีท่ีมีกลุม่ เสี่ยงอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่รบั ผิดชอบและไม่สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั
วัคซีนได้ ขอให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในระดับอ�ำเภอและจังหวัด วางแผนในการรณรงค์ให้วคั ซีน MR หรือ
MMR แก่กลุม่ เสี่ยงทุกคน โดยไม่คำ� นึงถึงประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัด (M/MR/MMR)
มาก่อน ส�ำหรับเกณฑ์การพิจารณากลุม่ เสี่ยง ได้แก่
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ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

		 2.1 เด็กทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ รุ กันดาร พืน้ ทีช่ ายแดนหรือพืน้ ทีท่ ม่ี เี หตุการณ์ไม่สงบท�ำให้การบริการ
ให้วคั ซีนไม่ครอบคลุม เช่น พืน้ ที่ท่ีเป็ นเกาะ พืน้ ที่สงู หรือพืน้ ที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
		 2.2 เด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กในชุมชนแออัด เด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กที่มีการเคลื่อนย้ายติดตาม
ผูใ้ ช้แรงงาน (ก่อสร้าง รับจ้างท�ำไร่ ประมง) เป็ นต้น ซึง่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามให้วคั ซีนได้ครบถ้วน
		 2.3 เด็กในกลุม่ แรงงานต่างชาติ (พม่า ลาว เขมร ฯลฯ) ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั วัคซีนอย่าง
ครบถ้วน

2. การระบาดของโรคในกลุ่มวัยเรียน
ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

45

บทที่ 3 มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ระยะทีม่ กี ารระบาดของโรค
การให้วคั ซีนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคจะต้องด�ำเนินการโดยเร็ว เพราะผลการด�ำเนินงาน
การป้องกันควบคุมโรคจะลดลงเมื่อเกิดการระบาดนานเกินกว่า 1 ระยะฟั กตัว (8 - 12 วัน) อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มขี อ้ มูลแน่ชดั ว่า เมื่อเกิดการระบาดต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ประสิทธิภาพของการให้วคั ซีนเพือ่ ควบคุม
โรคหัดในระหว่างที่มีการระบาดจะลดลงมากน้อยเพียงใด ในทางปฏิบตั เิ มื่อพบว่า มีผปู้ ่ วยสงสัยว่าเป็ น
โรคหัด (ตามค�ำจ�ำกัดความประเภทผูป้ ่ วย ในแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยาของ
ส�ำนักระบาดวิทยา) ขอให้ดำ� เนินการ ดังนี ้
l เมื่อพบผูป
้ ่ วย 1 ราย ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัด
(M/MR/MMR) ของประชากรกลุม่ เป้าหมายเช่นเดียวกับในระยะก่อนเกิดโรค
l เมื่อพบผูป
้ ่ วยตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ภายใน 14 วันในหมูบ่ า้ นชุมชนหรือในสถานที่มีบคุ คลรวมกัน
เป็ นจ�ำนวนมาก เช่น โรงงาน สถาบันการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก เป็ นต้น ขอให้ดำ� เนินการควบคุมโรคตามแนวทาง
การให้วคั ซีน ดังนี ้
1. การระบาดในเด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ำ� กว่า 7 ปี )
		 1.1 ประเมินความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัด (M/MR/MMR)
ของเด็กก่อนวัยเรียนในพืน้ ที่ท่ีรบั ผิดชอบ
			 1.1.1 หากพบความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนครัง้ ที่ 1 ในเด็กอายุ 9 เดือน ถึง 2 ปี
6 เดือน และครัง้ ที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ในอัตราสูงตัง้ แต่รอ้ ยละ 95 ขึน้ ไป ต้องรีบให้วัคซีน
แก่เด็กเฉพาะรายทีย่ ังไม่ได้รับวัคซีนทันที (รายละเอียดการให้วคั ซีนตามตารางที่ 1 และ 2)
			 1.1.2 หากพบความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนครัง้ ที่ 1 ในเด็กอายุ 9 เดือน
ถึง 2 ปี 6 เดือน และครัง้ ที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ในอัตราต�่ำกว่าร้อยละ 95 หรือไม่สามารถ
ประเมินความครอบคลุม หรือไม่แน่ใจสภาพการด�ำเนินงานป้องกันโรคหัดในพืน้ ที่ ต้องรีบให้วคั ซีน MR/
MMR เก็บตก แก่เด็กอายุตงั้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไปถึง 7 ปี หรือให้ทกุ คนแล้วแต่กรณี โดยให้วคั ซีนในหมูบ่ า้ นที่พบ
ผูป้ ่ วยรวมถึงหมูบ่ า้ นสัมผัสผูป้ ่ วยซึง่ มีโอกาสถ่ายทอดโรคได้
		 1.2 หลังจากพบว่า มีการระบาดของโรค ควรด�ำเนินการให้วคั ซีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
		 1.3 ไม่แนะน�ำให้ใช้วคั ซีน MMR ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 6 เดือน แต่ควรแยกเลีย้ งเด็กไม่ให้
คลุกคลีสมั ผัสกับผูป้ ่ วย
		
หมายเหตุ เด็กที่ได้รบั วัคซีนช่วงอายุ 6 - 9 เดือนไม่นบั เข็มนัน้

		 กระทรวงสาธารณสุขได้เริม่ ให้วคั ซีนหัดครัง้ ที่สองแก่นกั เรียนชัน้ ป.1 เมื่อ พ.ศ. 2539 และ
ได้เปลี่ยนเป็ นวัคซีน MMR เมื่อ พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 เปลี่ยนการให้เข็มที่ 2 เป็ นเมื่ออายุ
2 ปี 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2560 ในปั จจุบนั นักเรียนที่เคยได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของวัคซีนหัด 2 เข็ม
จะมีอายุมากกว่า 25 ปี ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีผา่ นการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว อย่างไร ก็ตาม อาจมีนกั เรียนหรือ
นักศึกษาบางคนที่พลาดโอกาสการได้รบั วัคซีนในช่วงชัน้ ป.1 ดังนัน้ หากพบผูป้ ่ วยสงสัยว่าเป็ นโรคหัด
ในโรงเรียน หรือในสถาบันการศึกษา ขอให้ดำ� เนินการดังนี ้
		 2.1 ตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน MR/MMR ของทุกคนที่อยูใ่ นสถานศึกษาที่พบผูป้ ่ วย
แล้วให้วคั ซีนตามตารางที่ 3
		 2.2 หลังจากพบว่า มีการระบาดของโรค ควรด�ำเนินการให้วคั ซีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3. การระบาดของโรคในผู้ใหญ่
		
ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของโรคหัดหลายครัง้ ในผูใ้ หญ่ท่ีอยูร่ วมกันเป็ นจ�ำนวนมาก
เช่น สถาบันการศึกษา สถานที่ทำ� งาน โรงงาน ค่ายทหาร หอพัก เรือนจ�ำ เป็ นต้น ซึง่ การระบาดของโรคหัด
ในลักษณะนี ้ พบได้ในประเทศที่แผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคมีความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนสูง
มาเป็ นเวลานาน เนื่องจากเป็ นกลุม่ อายุท่ีเกิดก่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค หรือเกิดในช่วงต้น
ของแผนงานฯ ซึง่ ความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนในขณะนัน้ ยังไม่สงู มากนัก ท�ำให้มีผใู้ หญ่จำ� นวนหนึง่
ไม่ได้รบั วัคซีนและไม่เคยเป็ นโรคหัดมาก่อนในวัยเด็ก จึงท�ำให้เกิดการระบาดของโรคขึน้
		 ดังนัน้ หากเกิดการระบาดของโรคหัดในผูใ้ หญ่ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า กลุม่ อายุของ
ผูป้ ่ วยสงสัยโรคหัดอยูใ่ นกลุม่ อายุใด โดยพิจารณาจากอัตราป่ วย (attack rate) ของแต่ละกลุม่ อายุท่ีมี
การระบาด เพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณากลุ่มอายุท่ีควรให้วคั ซีนเพื่อการควบคุมโรค โดยมีแนวทาง
การให้วคั ซีน ดังนี ้
		 3.1 กรณีผปู้ ่ วยเกิดก่อน พ.ศ. 2533
			 ผูท้ ่ีเกิดก่อน พ.ศ. 2533 ประกอบด้วย ผูท้ ่ีไม่เคยได้รบั วัคซีนหัดและผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนหัด
ครัง้ ที่หนึง่ เมื่ออายุ 9-12 เดือน ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีบริการวัคซีนหัดครัง้ ที่สองในนักเรียนชัน้ ป.1
และในระยะเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่มกี ารแพร่กระจายของเชือ้ หัดอย่างกว้างขวาง ประชาชนส่วนใหญ่จงึ เคย
เป็ นโรคหัดตัง้ แต่วยั เด็ก จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคหัดของส�ำนักระบาดวิทยาพบว่า ผูใ้ หญ่ในกลุ่มนี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ่ีเกิดก่อน พ.ศ. 2520 มีอตั ราป่ วยต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มอายุและขอบเขต
การให้วคั ซีนเพื่อควบคุมโรคแก่บคุ คลกลุม่ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะข้อมูล
อัตราป่ วยของแต่ละกลุม่ อายุ (attack rate) ผูท้ ่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2533 ควรพิจารณารับวัคซีน
โดยเฉพาะ หากพบว่าพืน้ ที่ใดมีอตั ราป่ วยในกลุม่ อายุของผูท้ ่ีเกิดช่วง พ.ศ. 2520 - 2533 เกินกว่าร้อยละ 2
ให้พิจารณาฉีดวัคซีน MR/MMR ในกลุม่ อายุดงั กล่าว
		 3.2 กรณีผปู้ ่ วยเกิดตัง้ แต่ พ.ศ. 2533
			 3.2.1 ผูท้ ่ีเกิดตัง้ แต่ พ.ศ. 2533 เป็ นกลุม่ ที่ได้รบั วัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ครัง้ ที่สอง
เมื่อเข้าเรียนชัน้ ป.1 แล้ว หากบุคคลกลุม่ นีส้ งสัยว่าป่ วยเป็ นโรคหัด ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัตกิ าร
ได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของหัดเมื่อเรียนอยู่ชนั้ ป.1 ก่อน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้
วัคซีน ดังนี ้
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				 l หากเคยได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของวัคซีนหัด (M/MR/MMR) มาแล้ว
ไม่ตอ้ งให้วคั ซีน MR อีก
				 l หากไม่เคยได้รบั วัคซีนที่มีสว่ นประกอบของวัคซีนหัด(M/MR/MMR) หรือ
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ต้องให้วคั ซีน MR 1 ครัง้
ทัง้ นี ้ มีบางรายทีเ่ คยได้รบั วัคซีน MR/ MMR ก่อนเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 คือหลังอายุ
2 ปี 6 เดือน ซึ่งถือว่า เป็ นช่วงทีร่ ่างกายสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ หัดได้ดเี ท่ากับในช่วงอายุทไี่ ด้รบั
เมือ่ เข้าเรียนชัน้ ป.1 หากมีหลักฐานยืนยันว่า เคยได้รบั วัคซีน MR/ MMR ในช่วงอายุดงั กล่าวแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
ให้วคั ซีน MR/ MMR ในครัง้ นี ้
			 3.2.2 หลังจากพบว่า มีการระบาดของโรค ควรด�ำเนินการให้วคั ซีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
			 3.2.3 ขอบเขตการให้วคั ซีนขึน้ อยูก่ บั ลักษณะทางระบาดวิทยา
			 3.2.4 ห้ามให้วคั ซีนที่มีสว่ นประกอบของวัคซีนหัด (M/MR/MMR) ในหญิงมีครรภ์
การให้บริการวัคซีนแก่หญิงวัยเจริญพันธุต์ อ้ งแจ้งให้ผมู้ ารับบริการทราบว่า ต้องคุมก�ำเนิดหลังได้รบั วัคซีน
เป็ นเวลา 1 เดือน
4. ข้อแนะน�ำส�ำหรับพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีย่ ังไม่มกี ารระบาด
		 เมือ่ มีการระบาดของโรคหัดเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในระดับอ�ำเภอและจังหวัด
ควรแจ้งต�ำบลหรืออ�ำเภอใกล้เคียงที่ยงั ไม่มีการระบาด ให้ดำ� เนินการตรวจสอบประวัติการได้รบั วัคซีน
M/MR/MMR ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี และเด็กนักเรียนทุกชัน้ เรียนตัง้ แต่ชนั้ ป.1 ขึน้ ไป รวมทัง้ ค้นหากลุม่ ที่
มักพลาดโอกาสการได้รบั วัคซีน เช่น เด็กที่อยูใ่ นพืน้ ที่ทรุ กันดาร เด็กด้อยโอกาส เด็กในกลุม่ แรงงานต่างชาติ
เป็ นต้น แล้วด�ำเนินการให้วคั ซีนที่มีสว่ นประกอบของวัคซีนหัด (M/MR/MMR) แก่เด็กที่ยงั ไม่ได้รบั วัคซีน
ดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางการให้วคั ซีนระยะก่อนเกิดโรค
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แนวทางการควบคุมการระบาดของโรคโปลิโอ
โรคโปลิโอ
ขัน้ ตอนการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนือ้ อ่อนปวกเปี ยกเฉียบพลัน (Acute Flaccid
Paralysis : AFP) และผู้ป่วยโปลิโอจากสายพันธุว์ ัคซีน สายพันธุท์ ี่ 1, 2 และ 3
1. ตรวจสอบความครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนโปลิโอของเด็กในพืน้ ที่ หากพบว่าความ
ครอบคลุมต�่ำกว่าร้อยละ 90 ให้ดำ� เนินการควบคุมโรค ภายใน 72 ชั่วโมง หลังพบผูป้ ่ วย AFP
โดยไม่ตอ้ งรอผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ดังนี ้
		 a. ให้วคั ซีนโปลิโอชนิดกิน 1 ครัง้ แก่เด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี หรือต�่ำกว่าอายุผปู้ ่ วย AFP ลงมา
ในกรณีท่ีผปู้ ่ วย AFP มีอายุระหว่าง 5-15 ปี
		 b. ให้วคั ซีนในหมูบ่ า้ นที่พบผูป้ ่ วย AFP และหมูบ่ า้ นที่มีประวัตสิ มั ผัสหรือถ่ายทอดโรคตาม
ลักษณะทางระบาดวิทยา
		 c. ในกรณีผลการตรวจสอบพบว่า มีความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนโปลิโอครบ 3 ครัง้
ในเด็กอายุครบ 1 ปี (เด็กที่เกิดในเดือนที่พบผูป้ ่ วย AFP เมื่อปี พ.ศ. ที่ผ่านมา) ในต�ำบลที่พบผูป้ ่ วย
ต�่ำกว่าร้อยละ 90 ให้ขยายพืน้ ที่ในการควบคุมโรค โดยให้วคั ซีนครอบคลุมทัง้ ต�ำบล
ทัง้ นี ้ ถ้าผูป้ ่ วย AFP อายุระหว่าง 5 -15 ปี ให้วคั ซีนแก่เด็กต�่ำกว่าอายุผปู้ ่ วย AFP ลงมา เฉพาะ
		
ในหมูบ่ า้ นที่พบผูป้ ่ วย เด็กในหมูบ่ า้ นอื่น ให้วคั ซีนแก่เด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี
		 d. ให้วคั ซีนแก่เด็กกลุม่ เป้าหมายให้ได้ครบถ้วนทุกคน หรืออย่างน้อยต้องได้ระดับความ
ครอบคลุมไม่ต่ำ� กว่าร้อยละ 90 โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าเด็กมีประวัติการได้รบั วัคซีนมาครบถ้วนแล้วหรือไม่
2. พืน้ ที่ (ต�ำบล/หมูบ่ า้ น) ที่มีรายงานความครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอ(OPV3) มากกว่า
ร้อยละ 90 แต่ตรวจสอบพบว่ามีเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ที่ยงั ได้รบั วัคซีนโปลิโอไม่ครบถ้วนขอให้ติดตาม
หยอดวัคซีนโปลิโอแก่เด็กกลุม่ เป้าหมายให้ครบตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
3. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดตามรายงานความ
ครอบคลุมการได้รบั วัคซีน ภายหลังการให้วคั ซีนโปลิโอ 2 สัปดาห์ โดยส่งรายงานผลการควบคุมโรคมายัง
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
4. กรณีพบผูป้ ่ วยพบผูป้ ่ วยอัมพาตกล้ามเนือ้ อ่อนปวกเปี ยกเฉียบพลันเป็ นชาวต่างชาติ ให้
ด�ำเนินการควบคุมโรคเช่นเดียวกันกับเด็กไทย
ขัน้ ตอนการควบคุมโรค กรณีเกิดการระบาดของโรคโปลิโอ
1. การตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV/IPV รายต�ำบล ในจังหวัดทีพ่ บผู้ป่วย
กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุก์ ่อโรคตามธรรมชาติ (Wild Polio Virus : WPV)
และเชือ้ โปลิโอจากกลายพันธุข์ องวัคซีน (Circulating Vaccine-derived Poliovirus: cVDPV) และ
Immunodeficiency-related Vaccine-derived Poliovirus (iVDPV) สายพันธุท์ ่ี 1, 2 และ 3 ให้ตรวจสอบ
ความครอบคลุมการได้รบั วัคซีน OPV/IPV ตามกลุม่ อายุในระดับต�ำบลหรือเทียบเท่า จากระบบฐานข้อมูล
หรือการส�ำรวจหรือทะเบียนความครอบคลุมการได้รบั วัคซีน และแจ้งมายังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรค
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2. การควบคุมโรคโปลิโอ (ORI) ด้วยวัคซีน IPV ในบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชดิ
กรณีพบการระบาดของ Immunodeficiency-related Vaccine-derived Poliovirus (iVDPV)
สายพันธุท์ ่ี 1, 2 และ 3 ให้วคั ซีน IPV ในเด็กอายุตำ่ � กว่า 5 ปี หรือต�่ำกว่าอายุผปู้ ่ วยทุกคนในบ้านและผูส้ มั ผัส
ใกล้ชิด ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากทราบผลทางห้องปฏิบตั กิ าร (รวมถึงกลุม่ คน/พืน้ ที่ท่ีผลการสอบสวน
โรคชีว้ า่ มีความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยา)
3. การควบคุมโรคโปลิโอ (ORI) ด้วยวัคซีน IPV ในระดับต�ำบล
กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุก์ ่อโรคตามธรรมชาติ (Wild Polio Virus : WPV)
สายพันธุท์ ่ี 1 , 2 และ 3 และเชือ้ โปลิโอจากกลายพันธุข์ องวัคซีน (Circulating Vaccine-derived Poliovirus:
cVDPV) สายพันธุท์ ่ี 1 , 2 และ 3 ให้วคั ซีน IPV ในเด็กอายุต่ ำ� กว่า 5 ปี หรือต�่ำกว่าอายุผูป้ ่ วยทุกคน
ในระดับต�ำบล ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากทราบผลทางห้องปฏิบตั ิการ (รวมถึงกลุม่ คน/พืน้ ที่ท่ีผลการ
สอบสวนโรคชีว้ า่ มีความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยา)
่ บผู้ป่วย
4. การให้วัคซีนเก็บตก (Catch-up) ด้วย bOPV/IPV ในต�ำบลทีพ
กรณีพบการระบาดของ Immunodeficiency-related Vaccine-derived Poliovirus (iVDPV)
สายพันธุท์ ่ี 1, 2 และ 3 ให้ตรวจสอบประวัตวิ คั ซีนในเด็กอายุต่ำ� กว่าผูป้ ่ วย และให้วคั ซีนในรายที่ได้รบั วัคซีน
ไม่ครบตามเกณฑ์ในต�ำบลที่พบผูป้ ่ วย
5. การรณรงค์ให้วัคซีน (Mopping-up) ด้วย bOPV ทัง้ จังหวัด
กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุก์ ่อโรคตามธรรมชาติ (Wild Polio Virus : WPV)
สายพันธุท์ ่ี 1 และ 3 และเชือ้ โปลิโอจากกลายพันธุข์ องวัคซีน (Circulating Vaccine-derived Poliovirus:
cVDPV) สายพันธุท์ ่ี 1 และ 3 ให้วคั ซีนในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี (ส�ำหรับเด็กต่างชาติครอบคลุมถึงอายุ
ต�่ำกว่า 15 ปี ) ให้วคั ซีนแก่เด็กเป้าหมายทัง้ จังหวัด จ�ำนวน 3 รอบ โดยรอบแรกให้วคั ซีนภายใน 14 วัน
(ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้วคั ซีนแก่เด็กอย่างน้อย 500,000 คน หลังจากนัน้ ให้
วัคซีนอีก 2 ครัง้ ห่างกัน 2-3 สัปดาห์ ส�ำหรับรอบที่ 2-3 ให้วคั ซีนแก่เด็กอย่างน้อย 2,000,000 คน) โดย
มีเป้าหมายความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
6. รณรงค์ให้วัคซีน (Mopping-up) ด้วย mOPV2 ทัง้ จังหวัด
กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุก์ ่อโรคตามธรรมชาติ (Wild Polio Virus : WPV)
และเชือ้ โปลิโอจากกลายพันธุข์ องวัคซีน (Circulating Vaccine-derived Poliovirus: cVDPV) สายพันธุ์
ที่ 2 ให้วคั ซีนในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี (ส�ำหรับเด็กต่างชาติครอบคลุมถึงอายุต่ำ� กว่า 15 ปี ) ให้วคั ซีนแก่เด็ก
เป้าหมายทัง้ จังหวัด จ�ำนวน 5 รอบ โดยรอบแรกให้วคั ซีนภายใน 14 วัน (ตามค�ำแนะน�ำขององค์การ
อนามัยโลกแนะน�ำให้วคั ซีนแก่เด็กอย่างน้อย 500,000 คน และรอบที่ 2 ห่างจากรอบแรก 30 - 45 วัน
ส่วนรอบที่3 ถึง 5 ห่างกัน 2 – 3 สัปดาห์ ส�ำหรับรอบที่ 2-5 ให้วคั ซีนแก่เด็กอย่างน้อย 2,000,000 คน)
โดยมีเป้าหมายความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
กรณีท่ไี ด้รบั การสนับสนุนวัคซีน mOPV2 จากองค์การอนามัยโลกล่าช้า ให้พจิ ารณาการตอบโต้
ด้วยวัคซีน IPV แก่เด็กในพืน้ ที่ระบาดไปก่อน
7. ส�ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และส�ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ตามรายงานความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน ภายหลังการให้วคั ซีน Mop-up 2 สัปดาห์ โดยส่งรายงานผลมายังกองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

แนวทางการด�ำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โรคคอตีบ
เมื่อมีการระบาดของโรคคอตีบขึน้ ในประเทศ ความจ�ำเป็ นล�ำดับแรก คือ การรักษาผูป้ ่ วยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมโดยแพทย์และพยาบาล นอกจากนีต้ อ้ งจัดการควบคุมการระบาดในพืน้ ที่และป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคไปยังพืน้ ที่อ่ืน ๆ อย่างเร่งด่วน มาตรการที่สำ� คัญเหล่านี ้ ได้แก่
1. การเฝ้าระวังโรคคอตีบเพื่อค้นพบผูป้ ่ วยโรคคอตีบโดยเร็ว เพื่อให้สามารถบ�ำบัดรักษาผูป้ ่ วย
โดยรวดเร็วและป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันเวลา
2. การสอบสวนควบคุม โรคและการดูแ ลผู้สัม ผัส ใกล้ชิ ด มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ตัด วงจร
การแพร่กระจายเชือ้ ในพืน้ ที่ ต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและต้องมีความครบถ้วนสูง เริม่ จากการสอบสวน
ผูป้ ่ วยและญาติเพื่อทราบรายชื่อผูส้ มั ผัสใกล้ชิด การติดตามตรวจเพาะเชือ้ ผูส้ มั ผัสใกล้ชิด และการดูแล
ให้ผสู้ มั ผัสใกล้ชิดรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างครบถ้วน
3. การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคด้วยวัคซีน เพือ่ เพิม่ ระดับภูมคิ มุ้ กันโรคของแต่ละบุคคล เพือ่ ป้องกัน
การป่ วยหากติดเชือ้ และสร้างการคุม้ กันโรคโดยรวมของชุมชน (Herd immunity) เพื่อลดการแพร่กระจาย
เชือ้ ในชุมชน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของ DTP-HB, DTP, dT, Tdap หรือ DTP-HB-Hib
เป็ นวัคซีนซึง่ สร้างจากพิษของเชือ้ คอตีบที่นำ� มาท�ำให้สนิ ้ พิษ (toxoid) ดังนัน้ วัคซีนจึงไม่ปอ้ งกันการติดเชือ้
คอตีบ แต่สามารถป้องกันอาการป่ วยซึง่ เกิดจากพิษได้ ในระหว่างเกิดการระบาดของโรค ผูท้ ่เี คยได้รบั วัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบครบชุดมาแล้วยังติดเชือ้ โรคคอตีบได้ แต่จะไม่มีอาการป่ วย (พาหะ) หรือมีอาการป่ วย
เล็กน้อย เช่น ไข้ เจ็บคอ นอกจากการเพิ่มระดับภูมคิ มุ้ กันโรคเฉพาะตัวของผูท้ ่ไี ด้รบั วัคซีนแล้ว การที่คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ได้รบั วัคซีนจะช่วยเพิ่มระดับการคุม้ กันต่อโรคในระดับชุมชน แม้วคั ซีนจะไม่ป้องกัน
การติดเชือ้ ผูไ้ ด้รบั วัคซีนแล้วยังสามารถเป็ นพาหะ แต่เมื่อไม่มีอาการป่ วย ไอจามรุนแรง การแพร่กระจายเชือ้
สูผ่ อู้ ่ืนก็จะน้อยลงตามไปด้วย
ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่ การเกิดโรคส่วนใหญ่อยูใ่ นวงจ�ำกัด การระบาด
รุนแรง ในเด็กเป็ นปั ญหาเฉพาะในเด็กที่ไม่มีประวัตริ บั วัคซีน ประสบการณ์จากการด�ำเนินงานที่ผา่ นมา
ในพืน้ ที่ และแผนการขยายการให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบทัง้ ในการรณรงค์และในแผนการบริการวัคซีน
ประจ�ำ จึงควรมีการปรับการด�ำเนินงาน โดยให้ ทกุ พืน้ ทีเ่ น้ นการตรวจสอบประวัตริ ับวัคซีนป้ องกัน
่ บ
โรคคอตีบในเด็กอายุต่�ำกว่า 12 ปี แล้ วให้ วัคซีนจนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะในต�ำบลทีพ
ผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบหรือต�ำบลที่มีอาณาเขตติดกับต�ำบลที่มีผ้ ูป่วยยืนยันโรคคอตีบให้ รีบ
ด�ำเนินการให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว ในกรณีทผี่ ้ ูป่วยสงสัยได้ รับการยืนยันว่าเป็ นโรคคอตีบให้ ขยาย
การให้ วคั ซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุมากกว่า 12 ปี ทุกคน คนละ 1 ครัง้ โดยเร็ว ส�ำหรับการพิจารณา
ให้วคั ซีน dT แก่ประชากรกลุม่ นีต้ ่อไปหรือไม่ ให้พิจารณาจากประวัติการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
ที่ผา่ นมา ดังนี ้
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ในกรณีไม่เคยได้รบั วัคซีนหรือไม่แน่ใจ การได้รบั วัคซีน dT ช่วงควบคุมการระบาดให้นบั เป็ น
เข็มที่ 1 แล้วให้วคั ซีน dT เพิ่มเติมอีก 2 เข็ม รวมเป็ น 3 เข็ม โดยมีระยะห่างเข็มที่ 1 และ 2 อย่างน้อย 1 เดือน
และเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 6 เดือน
l ในกรณี ท่ี เคยได้รบ
ั มาแล้ว 1 เข็ม การได้รบั วัคซีน dT ช่วงควบคุมการระบาดให้นบั เป็ น
เข็มที่ 2 แล้วให้วคั ซีน dT เพิ่มเติมอีก 1 เข็ม ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน
l ในกรณีท่ีเคยได้รบ
ั มาแล้วมากกว่า 2 เข็ม การได้รบั วัคซีน dT ช่วงควบคุมการระบาดให้นบั
เป็ นเข็มที่ 3 ซึง่ ครบตามเกณฑ์กำ� หนดแล้ว จึงไม่ตอ้ งให้วคั ซีน dT อีก
l

บทที่ 3 มาตรฐานการด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคช่วยลดอัตราการเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน แต่อย่างไร
ก็ตามอาจก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ได้ ซึง่ ผูไ้ ด้รบั วัคซีนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือรุนแรงถึงขัน้
เป็ นอันตรายแก่ชีวิต เมื่ออุบตั ิการณ์ของโรคต่างๆ ลดลงจากการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค อาการไม่พงึ
ประสงค์ภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคจึงได้รบั ความสนใจมากขึน้ การเฝ้าระวังหาสาเหตุและ
วิธีปอ้ งกันจึงมีความส�ำคัญมาก

การจ�ำแนกอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1-4
อาการไม่พงึ ประสงค์ภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค อาจแบ่งได้เป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
1. ผลข้างเคียงที่เกิดขึน้ จากปฏิกิรยิ าจากวัคซีนหรือส่วนประกอบ (vaccine reaction) อาจแบ่งได้เป็ น
1.1 ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนที่พบบ่อยแต่ไม่รุนแรง (ตารางที่ 4-1)
			 ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนที่พบบ่อย ได้แก่ ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่ ไข้ และอาการตามระบบอื่นๆ มัก
เกิดภายใน 1-2 วัน หลังการให้วคั ซีน ยกเว้น จากวัคซีน M, MMR ซึง่ อาจเกิด 5-12 วัน หลังการให้วคั ซีน
และจากวัคซีน VAR ซึง่ อาจเกิด 5-26 วันหลังการให้วคั ซีน
ตารางที่ 4-1 ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนที่พบบ่อยแต่ไม่รุนแรง5-6
วัคซีน
BCG
Hib
HBV
M / MMR
OPV
T/DT
DTwP***
VAR

ปฏิกริ ิยาเฉพาะที่
(ปวด บวม แดง)
ร้อยละ 90-95
ร้อยละ 5-15
ร้อยละ 30 ในผูใ้ หญ่
ร้อยละ 5 ในเด็ก
ร้อยละ 10
ไม่พบ
ร้อยละ 10**
ร้อยละ 50
ร้อยละ 20

ไข้

เด็กร้องกวน และอาการอืน่ ๆ
ทีไ่ ม่จำ� เพาะ

ร้อยละ 2-10
ร้อยละ 1-6

-

ร้อยละ 5-10
น้อยกว่าร้อยละ 1
ร้อยละ 10
ร้อยละ 50
ร้อยละ 10-15

ร้อยละ 5
น้อยกว่าร้อยละ 1*
ร้อยละ 25
ร้อยละ 60
-

* ท้องเสีย ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนือ้
** อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเฉพาะที่จะเพิ่มขึน้ ในวัคซีนเข็มกระตุน้ อาจสูงถึงร้อยละ 50-85
*** หากเป็ นวัคซีนชนิดไร้เซลล์จะพบอัตราต�่ำกว่านี ้
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1.2 ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนที่พบน้อยแต่มีความรุนแรง (ตารางที่ 4-2)
			ปฏิกริ ยิ าจากวัคซีนที่พบน้อยแต่มคี วามรุนแรง พบได้ในวัคซีนแทบทุกชนิด เช่น แพ้อย่างรุนแรง
anaphylaxis ชัก เกล็ดเลือดต�่ำ hypotonic hyporesponsive episode เป็ นต้น
ตารางที่ 4-2 ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนที่พบน้อยแต่มีความรุนแรง5-6
วัคซีน
BCG
HBV
M / MMR *

OPV
T
DTwP

ปฏิกริ ิยา

ระยะเวลา
เกิดปฏิกริ ิยา
ต่อมน�ำ้ เหลืองอักเสบเป็ นหนอง
2-6 เดือน
กระดูกอักเสบ (BCG osteitis)
1-12 เดือน
BCG แพร่กระจาย (disseminated BCG-itis)
1-12 เดือน
Anaphylaxis
0-1 ชั่วโมง
Guillain-Barre syndrome
1-6 สัปดาห์
ชักจากไข้
5-12 วัน
15-35 วัน
เกล็ดเลือดต�่ำ
Anaphylaxis
0-1 ชั่วโมง
6-15 วัน
Encephalitis/encephalopathy
Vaccine-associated paralytic poliomyelitis (VAPP) 4-30 วัน
Brachial neuritis
2-18 วัน
Anaphylaxis
0-1 ชั่วโมง
เป็ นฝี ปราศจากเชือ้ (sterile abscess)
1-6 สัปดาห์
ร้องไห้ไม่หยุดแม้จะปลอบโยน (นานกว่า 3 ชั่วโมง) 0-24 ชั่วโมง
ชัก***
0-3 วัน
ตัวอ่อนปวกเปี ยก (hypotonic, hyporesponsive 0-24 ชั่วโมง
episode)
Anaphylaxis / shock
0-1 ชั่วโมง

อัตราการเกิด
(ต่อ 1 ล้านโด๊ส)
100-1,000
1-700
2
1-2
5
333
33
1-50
0.5
1.4-3.4 **
5-10
1-6
6-10
1,000-60,000
570
570
20

* ปฏิกิรยิ าจะไม่เกิดหากมีภมู ิคมุ้ กันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น anaphylaxis) และเด็กอายุเกิน 6 ปี จะไม่ชกั จากไข้
วัคซีนรวม MMRV พบปฏิกิรยิ าไข้ชกั ในการให้โด๊สแรก มากกว่าการฉีด MMR และอีสกุ อีใสแบบแยกเข็ม
** โอกาสเกิด VAPP ในโด๊สแรก (1 ต่อ 1.4-3.4 ล้านโด๊ส) สูงกว่าในโด๊สถัดไป (1 ต่อ 5.9 ล้านโด๊ส) และ
พบเพียง 1 ต่อ 6.7 ล้านโด๊สในผูส้ มั ผัสกับเด็กที่รบั วัคซีน
*** ชักที่พบมักเกิดจากไข้
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2. อาการไม่พงึ ประสงค์ท่ีเกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการบริหารจัดการและวิธีการให้วคั ซีน
(program error)
		 อาการไม่พงึ ประสงค์ท่ีเกิดขึน้ จากการบริหารจัดการและวิธีการให้วคั ซีน เช่น การเก็บวัคซีน
ไม่เหมาะสม การฉีดวัคซีนผิดวิธีหรือผิดต�ำแหน่ง เป็ นปั ญหาที่พบได้บอ่ ยกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึน้ จากตัว
วัคซีนเอง ความผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่
		
l การให้วค
ั ซีนมากเกินขนาดที่แนะน�ำ
		
l การฉีดวัคซีนผิดวิธีหรือผิดต�ำแหน่ง เช่น น�ำ OPV มาฉีด หรือเอา BCG มาฉีดเข้ากล้ามเนือ
้
		
l ใช้ตว
ั ท�ำละลายวัคซีนผิดชนิด หรือปริมาตรไม่ถกู ต้อง
l เตรียมวัคซีนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ไม่เขย่าให้วคั ซีนละลายดีก่อนการฉีด
		
		
l วิธีทำ
� ให้ปราศจากเชือ้ ไม่เหมาะสม เช่น วัคซีนหรือตัวท�ำละลายมีการปนเปื ้อน
l เก็บรักษาวัคซีนไม่เหมาะสม
		
		
l ละเลยข้อห้ามในการให้วค
ั ซีน
		
l ใช้วค
ั ซีนที่ผสมแล้วเกินระยะเวลาที่กำ� หนด
3. เกิดขึน้ จากความกังวลหรือความกลัวต่อการฉีดวัคซีน
		 เกิ ดขึน้ เนื่ องจากการตอบสนองของแต่ละบุคคลจากการคิดไปก่ อ นล่วงหน้าเกี่ ย วกับ
การฉีดวัคซีน ซึง่ จะไม่เกี่ยวข้องกับสารในวัคซีน เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็ นลม มักเป็ นอาการทั่วไป
ไม่รุนแรง จะพบได้ในเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปี การลดอาการเหล่านีอ้ าจท�ำได้โดยการลดความเครียด
ในขณะรอคอยการฉีดวัคซีน โดยลดระยะเวลาในการรอการฉีดวัคซีนลง การให้อยูใ่ นห้องรอฉีดที่มอี ากาศ
ถ่ายเท หรือการเตรียมวัคซีนให้ไกลจากสายตาผูท้ ่ีรอฉี ดวัคซีน จะช่วยลดอาการหน้ามืด เป็ นลมได้
อาการเหล่านีอ้ าจจะเกิดหลังจากได้รบั การฉีดวัคซีนไปแล้ว เป็ นเวลาหลายนาที อาการ Hyperventilation
เกิดจากสภาวะเครียดหรือกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน จะท�ำให้หายใจเร็วขึน้ จนควบคุมไม่ได้ เหมือนหอบ
เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็ นลม หวิวๆ ชาตามแขนขาปลายมือปลายเท้า ในเด็กที่อายุนอ้ ย
อาจจะมีอาการอื่นๆ เช่น อาเจียน กลัน้ หายใจ หรือร้องไห้เพื่อหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน เป็ นต้น
4. อาการที่เกิดขึน้ จากสาเหตุอ่ืนแต่บงั เอิญเกิดขึน้ ภายหลังได้รบั วัคซีน (coincidental event)
ซึ่งบางครัง้ อาจแยกไม่ได้ว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ เช่น กรณีผทู้ ่ีเริ่มป่ วยในวันที่รบั วัคซีนพอดี จึงไม่ควร
ฉีดวัคซีนในผูท้ ่ีกำ� ลังป่ วยหรือมีไข้
5. ไม่ทราบสาเหตุ (unknown) เกิดขึน้ โดยไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดได้แม้ว่าจะได้
สอบสวน พิสจู น์หาสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคในทุกด้านแล้ว
ก็ตาม

ตารางที่ 4-3 ผลข้างเคียงที่เกิดจากปั ญหาในการบริหารจัดการ และวิธีการให้วคั ซีน
่ บ และวิธีการให้วัคซีน
ปั ญหาในการบริหารจัดการทีพ
ผลทีอ่ าจเกิดขึน้
ปั ญหาเกีย่ วกับการปลอดเชือ้
l ใช้เข็มหรือกระบอกฉี ดยาที่ไม่สะอาด
l เกิดการติดเชือ
้ เช่น เป็ นฝี ในต�ำแหน่งที่ฉีด
l วัคซีนหรือตัวท�ำละลายมีการปนเปื ้อน
การติดเชือ้ ในกระแสเลือด toxic shock
l ใช้วค
ั ซีนที่ผสมไว้เกินระยะเวลาที่กำ� หนด ท�ำให้เกิด
syndrome
การปนเปื ้อนของเชือ้
ปั ญหาในการผสมวัคซีน
l ผสมวัคซีนด้วยตัวท�ำละลายผิดชนิ ด หรือน�ำยามาผสม l เกิดฝี ในต�ำแหน่งที่ฉีด
โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็ นตัวท�ำละลาย
l อาการจะเกิดตามชนิดของยาหรือสารที่ใช้
แทนตัวท�ำละลาย
l วัคซีนไม่ได้ผล
ฉีดวัคซีนผิดต�ำแหน่ง
l ฉี ดวัคซีน DTP หรือ DT หรือ dT หรือ TT ตืน
้ เกินไป
l มีปฏิกิรย
ิ าเฉพาะที่หรือเป็ นฝี ไร้เชือ้
อยูใ่ นชัน้ ใต้ผิวหนัง
เป็ นก้อนไตแข็ง
l ฉี ดวัคซีนที่สะโพกผิดต�ำแหน่ง
l เป็ นอันตรายต่อเส้นประสาทไซอาติก
l วัคซีนไม่ได้ผล
เก็บวัคซีนไม่เหมาะสม
l เก็บในที่มีอณ
ุ หภูมิสงู เกินไป
l วัคซีนไม่ได้ผล
l เก็บวัคซีนที่มี adjuvant เช่น วัคซีน DTP ไว้ในตูเ้ ย็น
l เป็ นฝี ไร้เชือ
้
o
ช่องแช่แข็งหรือในต�ำแหน่งที่เย็นเกินไป (ต�่ำกว่า 2 ซ)
ละเลยข้อห้ามในการให้วัคซีน
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l

เกิดปฏิกิรยิ าที่รุนแรง

วัคซีน

ผลข้างเคียง

หมายเหตุ

1. BCG

1. ปฏิ กิ ริ ย าเฉพาะที่ : เป็ น ฝี ในชั้น ใต้ผิ ว หนัง
ต่อมน�ำ้ เหลืองโตเฉพาะที่ และ osteitis
2. ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย: disseminated fatal
infection มัก พบในผู้ท่ี มี ภู มิ คุ้ม กั น บกพร่ อ ง
อย่างรุ นแรง เช่น severe combined immune
deficiency syndrome

- แผลที่เกิดจาก BCG อาจเป็ นฝี ขนาดเล็ก
อยูไ่ ด้นาน 3-4 สัปดาห์ ไม่ตอ้ งใส่ยาหรือ
ปิ ดแผล ให้เช็ดด้วยส�ำลีชบุ น�ำ้ สะอาด
- ต่อ มน�ำ้ เหลื อ งเฉพาะที่ โ ต ที่ ข นาด
ไม่ใหญ่ เช่น น้อยกว่า 1 ซม. ไม่ตอ้ ง
ให้การรักษาใดๆ ก็จะหายไปเอง
- หากต่อมน�ำ้ เหลืองใกล้ตำ� แหน่งที่ฉีด
BCG มีขนาดใหญ่ อาจให้ INH อาจ
พิจารณาให้รว่ มกับ rifampicin รักษา
1-3 เดือน หรือหากพบว่านุม่ เป็ นฝี ให้
ท�ำการเจาะดูดหนองออก ร่วมด้วย หาก
ไม่ดีขนึ ้ หรือก้อนใหญ่มาก อาจจ�ำเป็ น
ต้อ งผ่ า ตั ด ออก ซึ่ ง จะช่ ว ยท�ำ ให้ไ ด้
พิ สูจ น์เ ชื อ้ ด้ว ย หากผ่ า ตัด ออกหมด
ไม่จำ� เป็ นต้องให้ยาต่อ

2. DTP

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวมแดงต�ำแหน่งที่ฉีด - วัคซีนไอกรนชนิด acellular ท�ำให้เกิด
ฝี จากเชือ้ แบคทีเรียหรือปราศจากเชือ้ (sterile ผลข้างเคียงได้เช่นเดียวกับชนิด whole
abscess)
cell แต่ในอัตราที่นอ้ ยกว่ามาก
2. ปฏิกริ ยิ าทั่วร่างกาย: ไข้ ชัก ซึม คลืน่ ไส้ อาเจียน
encephalopathy, hypotonic hyporesponsive
episode (ตัวอ่อนปวกเปี ยกไม่ตอบสนอง)
3. ปฏิ กิ ริย าแพ้: anaphylaxis ปฏิ กิ ริย าแบบ
arthrus-like คือ บวมเฉพาะที่อย่างมาก

3. HBV

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวม แดง
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: ไข้
3. ปฏิกิรยิ าแพ้: anaphylaxis

- วัคซีนนีไ้ ม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิด
sudden infant death syndrome,
เบาหวาน demyelinating disease เช่น
multiple sclerosis
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ตารางที่ 4-4 แสดงผลข้างเคียงจ�ำเพาะของแต่ละวัคซีนโดยละเอียด7

วัคซีน

ผลข้างเคียง

หมายเหตุ

4. OPV

vaccine-associated paralytic poliomyelitis
(VAPP) อาจเกิดได้กบั ผูร้ บั วัคซีนและผูส้ มั ผัส โดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะพบในโด๊ ส แรก ผู้ท่ี มี ภู มิ คุ้ม กั น
บกพร่องจะพบมากกว่า
Vaccine-derived polio virus (VDPV) อาจท�ำให้
เกิดอาการคล้ายโปลิโอ พบในผูท้ ่ีไม่ได้รบั วัคซีน
แต่ได้รบั เชือ้ จากผูท้ ่ีรบั วัคซีน ขับถ่ายออกมา และ
เชือ้ กลายพันธุเ์ ป็ นไวรัสที่ก่อโรคได้

- ปั จจุบนั ใช้ bivalent OPV (bOPV)
type 1, 3 ท�ำให้มีโอกาสเกิด VDPV
น้อยลง เพราะสายพันธุท์ ่มี กั เกิด VDPV
คือสายพันธุ์ 2 ซึง่ ได้เลิกใช้แล้ว

5. IPV

ไม่มีรายงานการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง

- ไม่เกิด VAPP
- เนื่องจากมี streptomycin, neomycin
และ polymyxin B เป็ นส่วนผสมจ�ำนวน
เล็กน้อย อาจมีโอกาสท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ า
แพ้ได้ในคนที่มีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะ
ดังกล่าวนี ้

6. MMR

1. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: ไข้ 5-12 วันหลังฉีดวัคซีน
ผื่ น transient thrombocytopenia, อาการ
ทางระบบประสาท เช่ น encephalitis หรื อ
encephalopathy อาจพบต่อมน�ำ้ เหลืองโต หรือ
ต่อมน�ำ้ ลายอักเสบ
2. ปฏิกิรยิ าแพ้: พบได้นอ้ ยและมักไม่รุนแรง อาจ
พบผื่นลมพิษตรงต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน ซึง่ อาจเกิด
จากการแพ้ต่อ neomycin หรือเจลาตินผสมอยู่
เล็กน้อย

- ไม่ พ บมี ค วามสัม พัน ธ์กั บ การเกิ ด
ออติสซึ่ม หรือ Inflammatory bowel
disease
- ผูท้ ่ีแพ้ไข่ถึงแม้จะแพ้แบบรุ นแรงยัง
สามารถให้วคั ซีน MMR ได้ เพราะมี
โอกาสเกิดปฏิกริ ยิ าต�่ำ การท�ำ skin test
ไม่ชว่ ยท�ำนายปฏิกริ ยิ าได้เสมอไป ดังนัน้
จึงแนะน�ำให้วคั ซีนไปได้เลย โดยสังเกต
อาการหลังให้วคั ซีนอย่างน้อย 30 นาที

7. MMRV

1. ปฏิ กิ ริยาทั่ว ร่า งกาย: ไข้ และผื่ น ซึ่ง มัก พบ ไม่แนะน�ำให้ใช้เป็ นโด๊สแรก ในเด็กที่
ภายใน 4-12 วันหลังฉีดวัคซีน อุบตั กิ ารณ์ของการ เคยชัก หรือมีความกังวลเรือ่ งชักจากไข้
เกิดไข้ภายหลังการให้วคั ซีนรวม MMRV ในโด๊ส
แรก จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับการให้วคั ซีน MMR
ร่วมกับวัคซีนอีสกุ อีใสแยกฉีดคนละต�ำแหน่ง แต่
ในโด๊สถัดไป จะมีปฏิกิรยิ าไม่ตา่ งจากการฉีดแยก
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ผลข้างเคียง

8. JE,
Inactivated
(P3 strain)8

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่ ปวด บวม พบน้อยกว่า
ร้อยละ 1
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย ไข้ ร้อยละ 17 อาจมี
หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน พบลมพิษร้อยละ 1

9. JE, live
attenuated

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวม แดง ต�ำแหน่งที่ฉีด
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: พบน้อย ไข้พบได้รอ้ ยละ
9.3 ผื่นร้อยละ 6.7 ไม่มีรายงานการเกิดภาวะแพ้
hypersensitivity หรือผลข้างเคี ย งทางระบบ
ประสาท

หมายเหตุ
ปั จจุบนั เลิกใช้ชนิด Mouse brain
derived แล้ว เพราะมีปฏิกิรยิ าเฉพาะที่สงู
โดยผลข้างเคียงของ Mouse brain
derived มีดงั นี ้
1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวมพบได้
ร้อยละ 20
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: ไข้ ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน พบได้รอ้ ยละ 10 มี
รายงานการเกิดสมองอักเสบเฉียบพลัน
1:50-75,000 ถึง 1:1 ล้าน
3. ปฏิกิรยิ าแพ้: ลมพิษ angioedema
พบประมาณร้อยละ 0.2-0.6 ซึง่ มักเกิด
หลังฉีดโด๊ส 2

10. HAV
1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: พบน้อยอาจท�ำให้มีอาการ
inactivated and เจ็บ และบวมตรงต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน
Live9-10
2. ปฏิกิริยาแพ้: ไม่พบมีรายงานผลข้างเคียงที่
รุนแรง
11. VAR

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวมแดงต�ำแหน่งที่ฉีด
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: พบผื่น (maculopapular
rash หรือ vesicle) และ ไข้ ได้เล็กน้อยภายหลัง
ฉีดวัคซีน 5-26 วัน

12. Hib

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวมแดงต�ำแหน่งที่ฉีด เมื่ อ ให้ร วมเป็ นเข็ ม เดี ย วกั บ วั ค ซี น
พบได้ประมาณร้อยละ 25 มักไม่รุนแรงและไม่เกิน คอตี บ -บาดทะยัก -ไอกรน ไม่ ท ำ� ให้
24 ชั่วโมง
ปฏิกิรยิ ามากขึน้
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: พบได้นอ้ ย
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วัคซีน

วัคซีน

ผลข้างเคียง

หมายเหตุ

13. Influenza
(TIV)

วัคซีนชนิดฉีดเข้าในผิวหนัง (intradermal)
1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: พบน้อย
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: ไข้ พบได้นอ้ ยในเด็กอายุ จะมี ป ฏิ กิ ริ ย าเฉพาะที่ ม ากกว่ า แต่
น้อยกว่า 13 ปี และมักเกิดภายใน 6-24 ชั่วโมง ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกายน้อยกว่ามาก
หลังฉีดวัคซีน มีรายงานการเกิด Guillain-Barre
syndrome ได้ในอัตรา 1 ต่อหนึง่ ล้านโด๊ส มักเป็ น
ผูใ้ หญ่ท่ีมีประวัตเิ ป็ น Guillain-Barre syndrome
มาก่อน ในเด็กพบน้อย
3. ปฏิกิริยาแพ้: ผูท้ ่ีมีประวัติแพ้ไก่ หรือไข่แบบ
anaphylaxis มีโอกาสแพ้รุนแรง

14. วัคซีน
พิษสุนขั บ้า
(Rabies)

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวมและแดงหรือคัน
บริเวณที่ฉีดวัคซีน ในผูใ้ หญ่พบได้รอ้ ยละ 15-25
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: ปวดศีรษะ คลื่นไส้
ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ และมึนงง พบได้
ร้อยละ 10-20
3. ปฏิกิรยิ าแพ้: immune complex like reaction
ในผูท้ ่ีได้รบั การฉีดกระตุน้ ด้วย HDCV 2-21 วัน
ภายหลังฉีดวัคซีนมีอาการ ลมพิษ ปวดข้อ
ข้ออักเสบ angioedema คลื่นไส้ อาเจียน
ไข้ อ่อนเพลีย

15. Meningococcal

1. ปฏิกริ ยิ าเฉพาะที่: อาจพบมีอาการเจ็บและแดง
เฉพาะที่ตรงต�ำแหน่งที่ฉีดยานาน 1-2 วัน อาการ
ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนีใ้ นเด็ก 2-18 ปี จะ
พบได้บ่อยในผูท้ ่ีฉีดวัคซีน คอนจูเกต (MCV4)
มากกว่า วัคซีนโพลีแซคคาไรด์ (MPSV4)
2. ปฏิกริ ยิ าทั่วร่างกาย: พบอาการไข้ได้รอ้ ยละ 2-5

16. HPV

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: พบอาการปวดร้อยละ 80 เนื่ อ งจากวั ค ซี น ฉี ด ในวั ย รุ ่ น และมี
และมีบวม แดงต�ำแหน่งที่ฉีดได้
รายงานอาการหน้ามืด เป็ นลม หลังได้
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: อาจพบอาการไข้
รับวัคซีนในเด็กวัยรุน่ ที่ฉีดพร้อมๆกันใน
โรงเรียน จึงควรสังเกตอาการหลังให้
วัคซีนประมาณ 30 นาที โดยเฉพาะ
กลุม่ วัยรุน่
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ผลข้างเคียง

17. Ty :
(Vi capsular
polysaccharide
vaccine)

1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวดต�ำแหน่งที่ฉีดพบได้
ร้อยละ 7
2. ปฏิกริ ยิ าทั่วร่างกาย: มีปฏิกริ ยิ าข้างเคียงเล็กน้อย
พบปวดศีรษะร้อยละ 1.5-3 ไข้รอ้ ยละ 0-1 อาการ
เหล่านีม้ กั หายภายใน 48 ชั่วโมง

บทที่ 4 ผลข้างเคียงของวัคซีนและวิธีการรักษา

วัคซีน

หมายเหตุ

18. Yellow fever 1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวมและแดงต�ำแหน่ง
ที่ฉีด ร้อยละ 2 - 5 พบประมาณวันที่ 5 – 10 หลัง
ฉีดวัคซีน
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: อาจมีอาการปวดศีรษะ
เล็ ก น้อ ย ปวดเมื่ อ ยตามกล้า มเนื ้อ มี ไ ข้ต่ ำ� ๆ
ประมาณร้อยละ 25 อาการรุนแรงที่เคยมีรายงาน
คือสมองอักเสบหลังฉีดวัคซีน ซึ่งพบได้ในทารก
อายุต่ำ� กว่า 6 เดือน
3. ปฏิกริ ยิ าแพ้: ส�ำหรับผูท้ ่มี ปี ระวัตแิ พ้โปรตีนจาก
ไข่แบบ anaphylaxis หรือ serum sickness หรือ
เป็ นลมพิษ มีโอกาสแพ้ได้ พบได้นอ้ ยกว่า 1 ใน
ล้านราย
19. Zoster
1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวม แดงต�ำแหน่งที่ฉีด
(live attenuated) 2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: อาจมีไข้ ปวดศีรษะ
20. Rotavirus
(RV)11

21. PCV

22. PS23

1. ปฏิกิรยิ าทั่วไป: พบได้บา้ ง ได้แก่ ไข้ เบื่ออาหาร ทั้ง RV1 และ RV5 มี อัต ราการเกิ ด
อุจจาระร่วง อาเจียน งอแง
อาการข้างเคียง และ Intussusception
2. วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบนั มีรายงานเกี่ยวข้องกับการ ไม่ตา่ งกัน
เกิ ดล�ำไส้กลืนกัน เพิ่มขึน้ ในอัตราที่ต่ ำ� มากคือ
ประมาณ 1-5 ต่อแสนโด๊ส
1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวม แดงต�ำแหน่งที่ฉีด
2. ปฏิกิรยิ าทั่วร่างกาย: อาจพบอาการไข้ 1-2 วัน
หลังฉีด
1. ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่: ปวด บวม แดงต�ำแหน่งที่ฉีด
2. ปฏิกริ ยิ าทั่วร่างกาย: พบได้นอ้ ย มีไข้ ปวดกล้าม
เนือ้ เล็กน้อย อาการรุนแรงพบได้นอ้ ยมาก
3. ปฏิกริ ยิ าแพ้: ปฏิกริ ยิ าแบบ arthus-like คือบวม
แดงเฉพาะที่อย่างมาก ซึ่งพบรุ นแรงหลังการฉีด
วัคซีนซ�ำ้ ภายใน 2 ปี มากกว่าหลังการฉีดโด๊สแรก
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ตารางที่ 4-5 ข้อห้ามและข้อพึงระวังในการให้วคั ซีน2,7
วัคซีนทุกชนิด

ข้อห้าม - ปฏิกริ ิยาแพ้รุนแรงเช่น anaphylaxis จากการฉีดโด๊สก่อน
- ปฏิกริ ิยาแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีน
ข้อพึงระวัง - ความเจ็บป่ วยเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง ซึง่ อาจมีไข้ร่วมด้วย
หรือไม่กไ็ ด้
วัคซีน
ข้อห้ามและข้อพึงระวังในการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดนอกเหนือจากข้างต้น
BCG
ข้อห้าม - ผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ยกเว้นผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีสามารถให้วคั ซีนได้
ถ้ายังไม่มีอาการ และสามารถให้ในทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาที่ติดเชือ้ เอชไอวี
เพราะทารกเหล่านีแ้ ม้จะมาพบว่าติดเชือ้ เอชไอวีภายหลัง ก็ไม่พบมีผลข้างเคียงจาก
วัคซีน ถ้าสามารถให้ยาต้านไวรัสได้ตามมาตรฐานตัง้ แต่วยั ทารก และประโยชน์ท่ไี ด้จาก
วัคซีนจะมีมากกว่าเพราะเด็กเหล่านีม้ ีโอกาสสัมผัสผูเ้ ป็ นวัณโรคได้บอ่ ย
- ตัง้ ครรภ์
DTwP, DTaP, ข้อห้าม - Encephalopathy ภายใน 7 วัน หลังจากฉีดวัคซีนครัง้ ก่อน (กรณีนี ้ ให้งด
Tdap
วัคซีนไอกรน ให้ฉีด DT แทน)
ข้อพึงระวัง - ไข้ >40.5 oซ ภายในเวลา 48 ชม. หลังจากการฉีดวัคซีนโด๊สก่อน
- หมดสติ (collapse) หรือภาวะตัวอ่อนปวกเปี ยก ไม่ตอบสนอง (shock-like) เช่น
hypotonic hyporesponsive episode ภายในเวลา 48 ชม. หลังฉีดวัคซีนครัง้ ก่อน
- ชักภายในเวลา 3 วันหลังฉีดวัคซีนครัง้ ก่อน
- ร้องกวนมาก > 3 ชม. ภายใน 48 ชม. หลังฉีดวัคซีนครัง้ ก่อน
- progressive or unstable neurologic disorder เช่น infantile spasm หรือลมชัก
ควบคุมไม่ได้ (กรณีนี ้ ให้งดวัคซีนไอกรน ให้ฉีด DT หรือ dT แทน)
- ผูป้ ่ วยที่เคยเป็ น Guillain-Barre syndrome ซึง่ เกิดขึน้ ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากฉีด
วัคซีนโด๊สก่อน
DT, dT
ข้อห้าม ข้อพึงระวัง - ผูป้ ่ วยที่เคยเป็ น Guillain-Barre syndrome ซึง่ เกิดขึน้ ภายใน 6 สัปดาห์
หลังจากฉีดวัคซีนโด๊สก่อน
OPV
ข้อห้าม - ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เช่น antibody deficiency syndrome,
leukemia ให้ใช้ IPV แทน
- ผูท้ ่ีอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องควรใช้ IPV แทน
- ตัง้ ครรภ์
IPV
ข้อห้าม - ผูท้ ่ีแพ้ neomycin, streptomycin, polymyxin อย่างรุนแรง
ข้อพึงระวัง - ตัง้ ครรภ์
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Hib
HBV

HAV

ข้อห้าม - ผูท้ ่ีแพ้ neomycin หรือเจลาติน อย่างรุนแรง
- ตัง้ ครรภ์
- ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง รวมทัง้ ผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีเฉพาะที่มีอาการรุนแรง
(clinical category C)
ข้อพึงระวัง - ได้รบั ผลิตภัณฑ์จากเลือด หรืออิมมูโนโกลบุลนิ มาไม่นาน ระยะเวลาขึน้ อยูก่ บั
ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้
- ประวัติเกล็ดเลือดต�่ำ หรือ idiopathic thrombocytopenic purpura
- ถ้ามีประวัตชิ กั ไม่ควรฉีด MMRV
ข้อห้าม ข้อห้าม - ผูท้ ่ีแพ้ยีสต์อย่างรุนแรง
ข้อพึงระวัง - ทารกแรกเกิด น�ำ้ หนักน้อยกว่า 2000 กรัม ควรเริม่ ฉีดเมื่ออายุ 1-2 เดือน
ยกเว้นกรณีท่แี ม่เป็ นพาหะ ควรได้รบั HBV และ HB immunoglobulin ทันทีภายใน 12 ชั่วโมง
หลังคลอด
ข้อห้าม ข้อพึงระวัง -

VAR
ข้อห้าม - ผูท้ ่ีแพ้ เจลาติน neomycin, erythromycin, kanamycin อย่างรุนแรง
และ Zoster (Zos) - ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง รวมทัง้ ผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีเฉพาะที่มีอาการรุนแรง
(clinical category C)
- ตัง้ ครรภ์
ข้อพึงระวัง - ได้รบั ผลิตภัณฑ์จากเลือดหรืออิมมูโนโกลบุลนิ มาไม่นาน ระยะเวลาขึน้ อยู่
กับชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้
- ผูท้ ่ีเคยได้รบั ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir, famcyclovir หรือ valacyclovir ภายใน
24 ชั่วโมงก่อนการฉี ดวัคซีน หากเป็ นไปได้ควรเลื่อนการได้รบั ยาต้านไวรัสเหล่านี ้
ออกไปก่อนอย่างน้อย 14 วันหลังฉีดวัคซีน ถ้ามีประวัตชิ กั ไม่ควรฉีด MMRV
PCV หรือ PPSV ข้อห้าม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ข้อห้าม ข้อพึงระวัง - ผูป้ ่ วยที่เคยเป็ น Guillain-Barre syndrome ซึง่ เกิดขึน้ ภายใน 6 สัปดาห์
หลังจากฉีดวัคซีนโด๊สก่อน
- ผูท้ ่ีแพ้ไข่อย่างรุนแรง ยังฉีดวัคซีนได้ แต่ควรเฝ้าสังเกตอาการในการดูแลของแพทย์
Rotavirus
ข้อห้าม - ผู้ป่ วยที่ มี ภ าวะภูมิ คุ้ม กัน บกพร่อ งแบบรุ น แรงชนิ ด Severe combined
immunodeficiency
ข้อพึงระวัง - ผูท้ ่ีเคยมีภาวะล�ำไส้กลืนกัน
- ผูท้ ่ีป่วยเป็ นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและล�ำไส้ชนิดเรือ้ รัง
HPV
ข้อห้าม - ผูท้ ่ีมีประวัตแิ พ้รุนแรงต่อยีสต์ ห้ามฉีด GardasilTM
ข้อพึงระวัง - ตัง้ ครรภ์
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MMR

ข้อแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้ างเสริม
ภูมคิ ุ้มกันโรค1
อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค อาจเกิดจากการเก็บวัคซีน
ไม่เหมาะสม วัคซีนมีการปนเปื ้อน ใช้ยาอื่น เช่น pavulon ที่มีภาชนะบรรจุคล้ายตัวท�ำละลายวัคซีนมา
ผสมท�ำให้เกิดอันตรายแก่ผรู้ บั วัคซีน โดยเฉพาะในสถานบริการที่เก็บวัคซีนและยาอื่นๆ รวมในตูเ้ ย็น
เดียวกัน หรือวิธีทำ� ให้ปราศจากเชือ้ ไม่เหมาะสมท�ำให้มกี ารปนเปื อ้ น โดยเฉพาะวัคซีนที่ไม่มี preservative
หรือมียาปฏิชีวนะผสมเพียงเล็กน้อย ดังที่เคยมีรายงานการปนเปื ้อนของวัคซีนป้องกันโรคหัดด้วยเชือ้
Staphylococcus aureus ท�ำให้เด็กที่ได้รบั วัคซีนมีไข้ อาเจียน ท้องเสีย ต�ำแหน่งที่ฉีดบวมแดง และ
เสียชีวิตได้12 ดังนัน้ องค์การอนามัยโลกจึงมีขอ้ แนะน�ำเพื่อลดอาการไม่พงึ ประสงค์ท่ีอาจเกิดขึน้ ภายหลัง
การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ดังนี ้
l วัคซีนป้องกันโรคหัด วัณโรค และไข้เหลือง ควรผสมด้วยตัวท�ำละลายของผูผ
้ ลิตเท่านัน้
l วัค ซี น ที่ ผ สมแล้ว ควรใช้ภ ายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 6 ชั่ว โมง ยกเว้น BCG ที่ ผ ลิ ต จาก
สภากาชาดไทย ซึง่ หากผสมแล้วต้องใช้ภายใน 2 ชั่วโมงและห้ามเก็บไว้ใช้ในครัง้ ถัดไป
l ไม่ควรเก็บยาชนิดอื่นในตูเ้ ย็นที่ใช้เก็บวัคซีน และควรอ่านฉลากก�ำกับวัคซีนอย่างระมัดระวัง
ก่อนการให้วคั ซีน หากฉลากก�ำกับวัคซีนไม่ชดั เจนไม่ควรใช้วคั ซีนโด๊สนัน้
l บุคลากรที่เป็ นผูใ
้ ห้วคั ซีนควรได้รบั การฝึ กฝนการบริหารจัดการและการให้วคั ซีนจนช�ำนาญ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้
l เฝ้าระวังและสอบสวนผลข้างเคียงที่ เกิ ดขึน
้ ภายหลังการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค เพื่อหา
สาเหตุและแก้ไขวิธีปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม
การเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ภายหลังได้รับการให้วคั ซีน (Adverse event following immunization:
AEFI)2
วัคซีนที่ผลิตและทดสอบจนได้ผลพบว่า มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยสามารถน�ำมาฉีดให้คนทั่วไป
แม้จะผ่านการศึกษาระยะต่างๆ ในกลุม่ ประชากรหลักพันหรือหมื่นคน เมื่อน�ำมาใช้ในคนทั่วไปจ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ อาจพบอาการไม่พงึ ประสงค์ (adverse event หรือ AE) ที่มอี ตั ราการเกิดน้อยหรือไม่พบในระหว่าง
การศึกษาได้ บางครัง้ การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ท่พี บภายหลังการใช้อย่างกว้างขวางอาจมีความส�ำคัญ
จนต้องเลิกใช้วคั ซีนนัน้ ตัวอย่างกรณี วคั ซีนป้องกันไวรัสโรต้าชนิด human-rhesus recombinant
(RotaShieldTM) ที่จำ� หน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 และบริษัทผูผ้ ลิตสมัครใจถอนออกจาก
ตลาดหลังวางจ�ำหน่ายได้เพียง 9 เดือน เพราะมีผรู้ ายงานว่าพบเด็กผูร้ บั วัคซีนนีเ้ ป็ นโรคส�ำไส้กลืนกัน
(intussusception) มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รบั วัคซีน ทัง้ ๆ ที่การศึกษาก่อนวางจ�ำหน่ายไม่พบปัญหานี ้ การเฝ้าระวัง
อาการไม่พงึ ประสงค์หลังการให้วคั ซีน โดยแพทย์ผใู้ ห้วคั ซีนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือร่วมใจกัน
รายงานไปยังหน่วยงานของรัฐ องค์กรของรัฐรวบรวม สืบสวน วิเคราะห์ และตัดสินใจด�ำเนินการ
อย่างเหมาะสม อาการไม่พงึ ประสงค์แบบรุนแรง (severe adverse event) ที่เฝ้าดูในการศึกษาวัคซีน
ระยะต่างๆ มักประกอบด้วย 4 เรือ่ งหลัก ได้แก่
1. เสียชีวิต
2. อาการแพ้อย่างรุนแรง
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อาการไม่พงึ ประสงค์อาจเกิดจาก
1. ตัววัคซีนเช่น วัคซีนเชือ้ มีชีวติ ก่อโรคได้ในผูท้ ่มี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง หรือเชือ้ ในวัคซีนกลายพันธุ์
จนก่อโรคได้
2. ส่วนประกอบของวัคซีน เช่น ยาปฏิชีวนะ เจลาติน ไข่ เป็ นต้น อาจเป็ นสารที่ผรู้ บั วัคซีนแพ้
3. การบริหารไม่เหมาะสม เช่น วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนซึ่งมี adjuvant หากฉีดเข้า
subcutaneous จะมีโอกาสเกิดฝี ไร้เชือ้ (sterile abscess) ได้มากกว่าเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนือ้
4. การเก็บวัคซีน หรือการจัดการวัคซีนที่ไม่เหมาะสม เช่น เคยมีกรณีวคั ซีนปนเปื ้อนแบคทีเรีย
ท�ำให้เป็ นฝี บริเวณที่ฉีด แต่บางครัง้ อาการไม่พงึ ประสงค์เป็ นเหตุบงั เอิญจากสาเหตุอ่ืนที่มาเกิดในช่วง
เวลาที่ให้วคั ซีนพอดี (co-incident) จ�ำเป็ นต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุท่ีแท้จริง
องค์กรทีร่ ับผิดชอบเรื่อง AEFI ประเทศไทย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และเป็ นแกนหลักในการด�ำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขทุกท่านที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการให้วคั ซีนต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันเฝ้าระวัง สังเกตอาการไม่พงึ ประสงค์ และรายงาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้พฒ
ั นาระบบเฝ้าระวัง AEFI โดยมุง่ หวังที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทัง้ ภาครัฐและเอกชนทุกระดับ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการรายงาน
ผูป้ ่ วย AEFI นอกจากนี ้ ยังมีระบบรายงานไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยระบบ ADR
ซึง่ มักรายงานโดยเภสัชกร
วัตถุประสงค์ของระบบเฝ้ าระวัง AEFI มีดงั นี้
l ค้นหาผูป
้ ่ วย และตรวจสอบยืนยันว่าความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ หลังได้รบั วัคซีนแต่ละชนิด แต่ละรุน่
ที่ผลิตนัน้ ๆ มีสาเหตุจากอะไร
l แก้ไขปั ญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของการบริหารหรือบริการวัคซีน
l สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เกี่ยวกับประโยชน์ระยะยาวจากบริการสร้างเสริม ภูมค
ิ มุ้ กันโรค
l ให้มีการจัดการกับวัคซีนอย่างเหมาะสม เมื่อพบปั ญหา เช่น ระงับการใช้วค
ั ซีน และให้ดำ� เนินการ
เพิกถอนหรือปรับปรุงคุณภาพวัคซีน หากพบว่าผลการสอบสวนเป็ นผลจากตัววัคซีนโดยตรง
อาการไม่พงึ ประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนอะไรบ้างทีต่ อ้ งรายงาน
ระบบเฝ้าระวัง AEFI ที่พฒ
ั นาขึน้ มุง่ เก็บข้อมูลส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1. กลุม่ อาการทางระบบสมองทุกชนิด (neurological syndrome)
2. การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุท่ีชดั เจน หรือแพทย์สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับวัคซีน
3. อาการแพ้รุนแรง ที่เกิดหลังจากรับวัคซีน
4. อาการติดเชือ้ เฉพาะที่ (เช่นฝี ) หรือติดเชือ้ ในกระแสโลหิต หลังจากรับวัคซีน

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

67

บทที่ 4 ผลข้างเคียงของวัคซีนและวิธีการรักษา

แต่กำ� เนิด

3. อาการไม่พงึ ประสงค์ท่ีเกิดแล้วต้องรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
4. ถ้าเกิดการตัง้ ครรภ์ เฝ้าดูผลต่อการตัง้ ครรภ์ เช่น แท้ง คลอดก่อนก�ำหนด และความพิการ

อาการอืน่ ๆ ทีม่ คี วามรุนแรงสูง อันตรายมาก หรือรุนแรงปานกลาง ทีส่ งสัยว่าอาจมีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับการให้วคั ซีน หรือเกิดภายหลังการให้วคั ซีนภายใน 4 สัปดาห์ หรือแม้วา่ จะเกิดหลังจากนัน้ แต่นา่ สงสัย
ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการให้วคั ซีนก็ควรรายงาน นอกจากนี ้ หากพบอาการที่นา่ สงสัยเป็ นกลุม่ ก้อนหลายๆ ราย
โดยมีการเกี่ยวโยงกัน ก็ควรรายงานแม้จะรุนแรงไม่มากก็ตาม
วีธีการรายงาน
สามารถ download แบบฟอร์มหรือแบบรายงาน AEFI1 ได้จาก website ของส�ำนักระบาด
วิทยา https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe บันทึกข้อมูลลงในแบบรายงาน AEFI1 กรณีท่ี
เป็ นสถานบริการสาธารณสุขในต่างจังหวัดให้สง่ แบบรายงาน AEFI1 ที่บนั ทึกข้อมูลแล้วไปยังส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนัน้ ๆ กรณีท่ีเป็ นสถานบริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครให้สง่ แบบรายงาน
AEFI1 ไปยังกองควบคุมโรคติดต่อ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรสาร 02-2032887,02-2032889
หรือ email : genercon_bma@hotmail.co.th
กรณี AEFI ที่รา้ ยแรง ให้ติดต่อแจ้งโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง ไปยังส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนัน้ ๆ หรือกองควบคุมโรคติดต่อ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาบัตรรายงานได้สะดวก ให้แจ้งด้วยวาจาให้สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทราบ ส�ำ หรับ ในกรุ งเทพมหานคร ติดต่อ กองควบคุมโรคติดต่อ ส�ำ นัก อนามัย กรุ ง เทพมหานคร
โทร. 02-2032887-9 โทรสาร 02-2032887,02-2032889 หรือ ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-5901795 โทรสาร 02-5901784 ที่อีเมล์ outbreak@health.moph.go.th
กระบวนการด�ำเนินการเมือ่ ได้รับรายงาน
เมื่อมีรายงาน AEFI กรมควบคุมโรค จะรวบรวมข้อมูลเก็บไว้วิเคราะห์ตอ่ ไป ในกรณี AEFI ที่มี
ความรุนแรงซึง่ หมายถึง การเสียชีวติ หรืออาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ หรือต้องเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
หรือเป็ นที่สนใจของชุมชน กรณีนตี ้ อ้ งได้รบั การสอบสวนโดยทีมสอบสวนและผูเ้ ชี่ยวชาญ เพือ่ ให้เกิดความ
ชัดเจนและอธิบายสาเหตุ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารตอบสนองเพื่อท�ำความเข้าใจหรือแก้ไขปั ญหาอย่างถูกต้อง
โดยกระบวนการต่างๆ ดังนี ้
1. มีกระบวนการสอบสวนทางระบาดวิทยา ประกอบด้วย
l การสอบสวนผูป
้ ่ วยที่รายงาน
		
		
l การค้นหาผูป
้ ่ วยเพิ่มเติมในชุมชน รวมถึงผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนในรุน่ เดียวกัน
		
l การตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนว่าถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
		
l การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพวัคซีนทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ดูวา่ มีองค์ประกอบได้มาตรฐาน
หรือมีส่งิ เจือปนอื่นๆ หรือไม่
2. การสรุปสาเหตุจากคณะผูเ้ ชี่ยวชาญที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้ ขึน้
3. การจัดท�ำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
		
l ให้ขอ
้ มูลและค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมแก่บคุ ลากร
		
l ให้ความช่วยเหลือแก่ผป
ู้ ่ วยและญาติอย่างเหมาะสม
		
l งดการใช้วค
ั ซีนที่ตอ้ งสงสัย จัดหาวัคซีนใหม่มาใช้ (พิจารณาเป็ นกรณีไป)
		
l ให้ขอ
้ มูลที่ถกู ต้องแก่สาธารณสุข และสื่อมวลชน
		
l แก้ปัญหาตามสาเหตุ เช่น การฝึ กอบรม นิเทศ ปรับปรุ งระบบบริการ ปรับปรุ งอุปกรณ์
เปลี่ยนวัคซีน
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วิธีการรักษาผลข้างเคียงจากวัคซีน
อาการเฉพาะทีฉ่ ีดวัคซีน (local reaction)
1. เจ็บปวด (pain) ผูท้ ่ไี ด้รบั วัคซีนส่วนใหญ่จะมีความกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวด
จากการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในเด็ก ผูป้ กครองเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยให้กำ� ลังใจและปลอบเด็ก
ควรแนะน�ำให้ผปู้ กครองทราบว่าไม่ควรขูจ่ ะลงโทษเด็กโดยการฉีดยา ผูป้ กครองควรปลอบประโลมและ
ให้กำ� ลังใจ มีหลายวิธีท่ีอาจช่วยลดความเจ็บจากการฉีดวัคซีนได้ ดังนี ้
		 1.1 Topical anesthetic technique การใช้แรงกดต�ำแหน่งที่จะฉีดวัคซีนประมาณ 10 วินาที
ก่อนการฉีดจะช่วยลดความเจ็บจากการฉีดวัคซีนได้ แต่ในปั จจุบนั มีครีมซึง่ เป็ นยาชาชนิดทา (เช่น 5%
EMLATM) โดยให้ทาไว้ 30-60 นาทีก่อนฉีดวัคซีน พบว่าจะช่วยลดความเจ็บปวดจากการฉีดวัคซีนได้ 12-13
โดยมีรายงานแสดงว่าครีมนีไ้ ม่รบกวนต่อการสร้างภูมิคมุ้ กันจากการฉีดวัคซีน MMR 14
		 1.2 ยาแก้ปวดพาราเซตามอล ช่วยลดความปวด ความไม่สบาย และลดไข้จากการฉีด
วัคซีนได้ 15 หากมีความจ�ำเป็ นอาจพิจารณาให้ Ibuprofen หรือยาแก้ปวดตัวอื่นในกลุม่ nonsteroid
anti-inflammatory drugs (NSAIDS) ได้ อย่างไรก็ดีควรให้ยาแก้ปวดลดไข้ อย่างนีเ้ ท่าที่จำ� เป็ น ไม่ควร
ให้ล่วงหน้าก่อนมีไข้ หรือกรณีท่ีไม่เจ็บปวดมาก เพราะยาเหล่านีอ้ าจลดการสร้างภูมิคมุ้ กันจากวัคซีน
บางตัวได้16
		 1.3 วิธีการฉีดวัคซีน โดยการแทงเข็มผ่านผิวหนังหรือการฉีดโดยใช้วธิ ี Z-track (ดึงผิวหนัง
และเนือ้ เยื่อใต้ผิวหนังก่อนฉีดวัคซีน และปล่อยหลังจากถอนเข็ม) ช่วยลดความเจ็บจากการฉีดวัคซีนได้
และเด็กจะรูส้ กึ เจ็บลดลงหากกอดหรือนั่งอยูบ่ นตักของผูป้ กครองขณะฉีดวัคซีน ต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีนก็มี
ความส�ำคัญ ในเด็กอายุเกิน 18 เดือน การฉีดยาที่กล้ามเนือ้ ต้นแขน (deltoid) จะช่วยลดความเจ็บปวด
เวลาเดินหรือวิ่งได้ 17
2. การอักเสบเฉพาะที่ (local inflammation) ได้แก่ ปวดบวมแดงร้อน หรือ sterile abscess
เกิดจากการฉีดวัคซีนชนิด inactivated ซึง่ เชื่อว่าเป็ นปฏิกิรยิ าต่อวัคซีนเองหรือต่อ adjuvant ในบางกรณี
อาจเกิดจากการฉีดวัคซีนที่ตอ้ งฉีดเข้ากล้ามเนือ้ แต่ฉีดตืน้ เกินไปจึงเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังโดยไม่ตงั้ ใจ เช่น การ
ฉีดวัคซีน DTP ดังนัน้ วัคซีนที่มี adjuvant เช่น DTP, DT, dT, HB, HA ต้องฉีดให้ลกึ ถึงชัน้ กล้ามเนือ้ โดย
เข็มที่ใช้ตอ้ งยาวเพียงพอ ซึง่ ส่วนใหญ่ของการอักเสบเฉพาะที่ไม่ตอ้ งให้การรักษาจ�ำเพาะใดๆ จะหายไป
ได้เอง แต่ในกรณีท่ีเป็ นฝี บางครัง้ อาจแยกไม่ได้วา่ เป็ นฝี มีเชือ้ หรือฝี ไร้เชือ้ ควรดูดหรือสะกิดหนองมาย้อม
และเพาะเชือ้ และหากสงสัยว่าอาจเป็ นฝี มีเชือ้ ควรรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชือ้ บนผิวหนัง เช่น
cloxacillin, cephalexin
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หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติมสามารถหาได้จาก
คู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค และบัตร
รายงาน AEFI สามารถ download ได้จาก website ของส�ำนักระบาดวิทยา https://ddc.moph.go.th/
th/site/office/view/boe หรือสามารถติดต่อส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่หน่วยบริการของท่านสังกัด
อยู่ หรือ กองควบคุมโรคติดต่อ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือ ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ตามวิธีการติดต่อที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

3. เลือดออก (Bleeding) การมีเลือดออกตรงต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีนพบได้บอ่ ย มักเป็ นช่วงสัน้ ๆ
และท�ำให้หยุดได้โดยการกดเบาๆ ตรงต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน ส�ำหรับผูท้ ่มี ปี ั ญหาเลือดออกง่ายหยุดยาก เช่น
ฮีโมฟิ เลีย หรือผูท้ ่ีได้รบั ยาป้องกันเลือดแข็งตัวจะมีความเสี่ยงในการเกิดเลือดคั่งที่ตำ� แหน่งที่ฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ กรณีของผูท้ ่ีมีปัญหาเลือดหยุดยาก การฉีดวัคซีนบางชนิดอาจฉีดชัน้ ใต้
ผิวหนังหรือในชัน้ ผิวหนังแทนการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ช่วยป้องกันปั ญหานีไ้ ด้
จากการศึกษาวัคซีน HB เข้ากล้ามเนือ้ ในผูป้ ่ วยฮีโมฟิ เลีย 153 ราย ด้วยเข็มเบอร์ 23 และกดที่
ต�ำแหน่งฉีดวัคซีนนาน 1-2 นาที พบว่าผูป้ ่ วยร้อยละ 4 มีจำ้� เลือดเกิดขึน้ แต่ไม่มีรายใดต้องให้แฟคเตอร์ VIII18
ในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยฮีโมฟิ เลียได้รบั การรักษา เช่น ได้รบั cryoprecipitate แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
วัคซีนที่ตอ้ งฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ให้เร็วที่สดุ หลังจากได้รบั cryoprecipitate ควรใช้เข็มเบอร์เล็กอย่างต�่ำเบอร์ 23
และกดที่ตำ� แหน่งฉีดวัคซีนนานอย่างน้อย 2 นาที หลังฉีด โดยห้ามถูไปมา และอธิบายให้ญาติและผูป้ ่ วย
ทราบถึงโอกาสในการเกิดเลือดออกหลังการฉีดวัคซีน
4. ฝี และ/หรือต่อมน�ำ้ เหลืองโตเฉพาะที่จากการฉี ดวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค อาจพบมี
ผลข้างเคียงเฉพาะที่เหล่านี ้ ได้ประมาณร้อยละ 1-219 ส่วนมากจะไม่รุนแรงและหายได้เอง ในกรณีท่ตี อ่ มน�ำ้ เหลือง
มีการอักเสบและมีขนาดโตมาก อาจพิจารณาให้ยา Isoniazid (INH)10 มก./กก./วัน นาน 1-3 เดือน
นอกจากนีย้ งั มีรายงานการเกิดกระดูกอักเสบ (osteitis) จากการฉีดวัคซีน BCG ซึ่งในกรณีนีต้ อ้ งให้
การรักษาด้วยยาต้านวัณโรคหลายตัว แต่พบว่า pyrazinamide เป็ นยาที่ไม่ได้ผลในการรักษาโรคที่เกิดจาก
การฉีด BCG จึงไม่ควรใช้ pyrazinamide ร่วมในการรักษา
5. อื่นๆ โอกาสเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ จากการฉีดวัคซีนอาจพบได้แต่ไม่บอ่ ย เช่น เข็มหัก เกิดการ
บาดเจ็บต่อเส้นประสาท เป็ นฝี อกั เสบติดเชือ้ (จากเชือ้ Staphylococcus aureus, Streptococcus หรือ
Clostridium) เป็ นแผลเป็ น local atrophy, gangrene, tissue necrosis หรือ skin pigmentation เป็ นต้น
ปฏิกริ ิยาทั่วร่างกาย (system reaction)5-6
1. ไข้ เป็ นผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากวัคซีนหลายชนิด ที่พบบ่อย ได้แก่ DTP ชนิด whole cell
ซึง่ พบไข้สงู > 40.5 oซ ได้ 1 ต่อ 330 โด๊ส โดยทีเ่ ด็กมักจะมีไข้ภายใน 24 ชั่วโมง และมีไข้อยูไ่ ม่เกิน 24 ชั่วโมง
ก็จะลดลง การให้ยาพาราเซตามอลจะช่วยลดไข้ ลดอาการร้องกวน และป้องกันการชักได้ในเด็กที่เสี่ยง
ต่อการชักจากไข้สงู
ส�ำหรับวัคซีน MMR มักจะพบไข้ในวันที่ 5 -12 หลังฉีดวัคซีนและมีไข้อยูน่ าน 1 -2 วัน แต่อาจ
จะนานถึง 5 วัน ได้
2. ผื่น วัคซีนบางชนิดอาจท�ำให้เกิดผื่นหลังจากฉีดได้ เช่น วัคซีน M และ MMR อาจท�ำให้เกิดผื่น
(transient rash) ได้รอ้ ยละ 5 ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังฉีดวัคซีน วัคซีนอีสกุ อีใสอาจท�ำให้เกิดผื่นซึง่ มัก
จะเป็ นแบบ maculopapular มากกว่าเป็ นตุม่ น�ำ้ ใส ซึง่ มักพบเพียงไม่ก่ีตมุ่ เท่านัน้ โดยผื่นอาจเกิดเฉพาะ
ที่ใกล้ตำ� แหน่งฉีดวัคซีน หรือเป็ นผื่นกระจายทัง้ ตัวแบบอีสกุ อีใสได้รอ้ ยละ 3-5 โดยที่ผ่ืนมักจะเกิด 5 -26 วัน
ภายหลังจากฉีดวัคซีน ซึง่ ไม่ตอ้ งให้การรักษาจ�ำเพาะ
3. ชัก ภาวะชักหลังจากฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะชักจากไข้สงู มีรายงานการชักภาย
หลังการฉีดวัคซีน DTP ทัง้ ที่มีและไม่มีไข้รว่ มด้วย 1 ต่อ 1,750 โด๊ส ซึง่ ส่วนใหญ่จะเกิดภายใน 48 ชั่วโมง
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ปฏิกริ ิยาแพ้ตอ่ วัคซีน (allergic reaction)
ปฏิกิรยิ าภูมิไวเกินต่อวัคซีนมีโอกาสเกิดน้อย แต่อาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนัน้ บุคลากร
และสถานบริการทางการแพทย์ควรมีความพร้อมเสมอส�ำหรับการรักษาปฏิกริ ยิ าภูมไิ วเกินแบบเฉียบพลัน
ปฏิกิรยิ าภูมิไวเกินต่อวัคซีนแบ่งได้เป็ น 4 ชนิด คือ
1. ปฏิกิรยิ าแพ้ตอ่ แอนติเจนของไข่
2. ปฏิกิรยิ าแพ้ตอ่ สารปรอท ซึง่ เป็ นส่วนผสมในวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ
3. ปฏิกิรยิ าแพ้ตอ่ ยาปฏิชีวนะที่ผสมในวัคซีน
4. ปฏิกิรยิ าแพ้ตอ่ ส่วนผสมอื่นๆ ของวัคซีน เช่น เจลาติน ยีสต์ เป็ นต้น
1. ปฏิกริ ิยาแพ้ตอ่ แอนติเจนของไข่
วัคซีนหัดและคางทูมในปัจจุบนั ท�ำจาก chicken embryo fibroblast tissue culture และมีโปรตีน
ที่มีปฏิกิรยิ าข้ามต่อไข่นอ้ ยมาก หลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนนีท้ งั้ M/MMR และ ไข้หวัดใหญ่
มีโอกาสเกิดปฏิกิรยิ า anaphylaxis น้อยมาก ไม่ตา่ งกันระหว่างผูท้ ีแพ้และไม่แพ้ไข่ และไม่ตา่ งจากอัตรา
การเกิด anaphylaxis โดยทั่วไป แม้วา่ จะเคยมีประวัตแิ พ้ไข่อย่างรุนแรงมาก่อน และพบว่าการทดสอบ
ผิวหนังต่อวัคซีนไม่สามารถท�ำนายโอกาสเกิดปฏิกิรยิ าภูมิไวเกินต่อวัคซีนได้ และปฏิกิรยิ าที่เกิดขึน้ หลัง
ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้ตอ่ ส่วนผสมอื่นๆ ของวัคซีน เช่น เจลาติน หรือ neomycin 24-27 ดังนัน้
ผูท้ ่ีมีประวัตแิ พ้ไข่สามารถฉีดวัคซีน M /MMR และ ไข้หวัดใหญ่ ได้โดยไม่ตอ้ งทดสอบผิวหนังก่อน แต่ผทู้ ่ี
แพ้ไข่รุนแรง ควรสังเกตอาการหลังให้วคั ซีนอย่างใกล้ชิด ในความดูแลของแพทย์
ส�ำหรับวัคซีนป้องกันไข้เหลืองมีโปรตีนจากไข่เป็ นส่วนผสม อาจท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าภูมิไวเกิน
จนถึงขัน้ anaphylaxis ได้ ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้ถามประวัตกิ ารแพ้ไข่กอ่ นการฉีดวัคซีน และทดสอบผิวหนัง
ต่อวัคซีน ในผูท้ ่มี ปี ระวัตแิ พ้ไข่แบบ anaphylaxis เช่น มีลมพิษทัง้ ตัว ความดันโลหิตต�ำ่ หรือหายใจล�ำบาก
เป็ นต้น ผูท้ ่ีมีประวัติเหล่านีไ้ ม่ควรได้รบั วัคซีนป้องกันไข้เหลือง ส�ำหรับผูท้ ่ีแพ้ไข่ไม่รุนแรง หรือแพ้ขนนก
รวมทัง้ ผูท้ ่ีกินไข่ได้ สามารถได้รบั วัคซีนป้องกันไข้เหลืองได้โดยไม่ตอ้ งทดสอบผิวหนัง
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หลังฉีดวัคซีน พบในโด๊สที่ 3 หรือ 4 มากกว่าโด๊สแรก และมักจะมีไข้รว่ ม ไม่พบว่าการชักจากวัคซีนนีม้ ี
ผลต่อพัฒนาการ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองตามมา ไม่จำ� เป็ นต้องให้ยากันชักในระยะยาว ใน
เด็กที่เคยชักเหล่านี ้ ควรรีบให้รบั ประทานยาลดไข้ทนั ทีหลังฉีดในเข็มต่อไป หรือควรใช้วคั ซีน DTaP แทน
DTwP โดยเฉพาะรายที่รุนแรง
ส�ำหรับภาวะ encephalopathy พบรายงานว่าเกิดจากการฉีดวัคซีน DTP และ M / MMR แต่
พบน้อยมากอาจพบได้ภายใน 7 วันหลังฉีดวัคซีนที่มีไอกรน และภายใน 15 วันหลังฉีดวัคซีนที่มีหดั เป็ น
ส่วนประกอบ
4. ปฏิกิริยาทัง้ ระบบอื่นๆ ที่มีรายงาน ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ร้องกวน ซึม hypotonichyporesponsive episode (HHE) มีรายงาน 1 ต่อ 1,750 โด๊ส จากการฉีดวัคซีน DTP20 เกล็ดเลือดต�่ำ
มีรายงาน 1 ต่อ 30,000-100,000 โด๊ส จากการฉีดวัคซีน MMR ซึง่ มักเป็ นภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่อาจ
เกิดได้ภายใน 2 เดือน 21-24 เป็ นต้น

2. ปฏิกริ ิยาแพ้ตอ่ สารปรอทซึง่ เป็ นส่วนผสมในวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน
Thimerosal เป็ นสารที่มีปรอทเป็ นส่วนประกอบใช้ใส่ในวัคซีนเพื่อป้องกันการปนเปื ้อนจากเชือ้ รา
และแบคทีเรีย โดยเฉพาะวัคซีนที่บรรจุหลายโด๊ส มีความกังวลว่าการให้วคั ซีนที่มสี ารปรอทแก่เด็กจ�ำนวน
หลายๆ ครัง้ อาจท�ำให้เด็กได้รบั สารปรอทมากจนเป็ นพิษต่อสมองได้ แต่แท้จริงแล้วปริมาณของสารปรอท
ในวัคซีนมีปริมาณต�่ำมาก และเป็ นชนิด ethyl mercury ซึ่งไม่น่าจะเป็ นพิษ แต่ปัจจุบนั ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้กำ� จัด thimerosal ออกจากวัคซีนหลายชนิด ถึงแม้ไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า thimerosal
ระดับต�่ำในวัคซีนจะก่อให้เกิดอันตรายก็ตาม และความเสี่ยงเป็ นแต่ในทางทฤษฎีเท่านัน้ 28 ส�ำหรับ
ในประเทศไทยยังมีวคั ซีนหลายชนิดที่มี thimerosal เป็ นส่วนประกอบ ส�ำหรับอิมมูโนโกลบุลินชนิด
ฉีดเข้าหลอดเลือด (IVIG) และ Rho (D) อิมมูโนโกลบุลนิ ไม่มี thimerosal เป็ นส่วนประกอบ
การได้รบั วัคซีนที่มี thimerosal เป็ นส่วนผสมอาจท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าแพ้ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ น
ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่แบบ delayed-type จากการทดสอบ patch มีรายงานแพ้รอ้ ยละ 1-18 แต่ผลบวกจาก
การทดสอบนีย้ งั ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั อาการทางคลินิก 29-30 เพราะผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ได้รบั วัคซีนที่มี
thimerosal ได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้การทดสอบผิวหนังจะให้ผลบวก ดังนัน้ ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่ ไม่ใช่ขอ้ ห้าม
ในการใช้วคั ซีนที่มี thimerosal 20
3. ปฏิกริ ิยาแพ้ตอ่ ยาปฏิชวี นะทีผ่ สมในวัคซีน
ผูท้ ่ีแพ้ยาปฏิชีวนะบางชนิดมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาแพ้ต่อยาปฏิชีวนะนัน้ ๆ ที่ผสมในวัคซีนได้
วัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดฉีดมี streptomycin, neomycin และ polymyxin B ผสมอยูป่ ริมาณเล็กน้อย
วัคซีน M และ MMR มี neomycin ผสมอยูป่ ริมาณเล็กน้อยเช่นกันและวัคซีนอีสกุ อีใสอาจมีสว่ นผสมของ
kanamycin, erythromycin หรือ neomycin การได้รบั วัคซีนเหล่านีอ้ าจมีโอกาสเกิดปฏิกิรยิ าเฉพาะที่
แบบ delayed-type ได้แก่ แดง ผื่นนูนและคันได้ภายใน 48-96 ชั่วโมง หลังได้รบั วัคซีนดังกล่าว แต่
ปฏิกิรยิ าดังกล่าวมิใช่ขอ้ ห้ามในการฉีดวัคซีนเหล่านี ้ ยกเว้นเฉพาะผูท้ ่ีมีปฏิกิรยิ า anaphylaxis เท่านัน้ ที่
ห้ามฉีดวัคซีนที่มีสารที่แพ้เป็ นส่วนผสม
4. ปฏิกริ ิยาแพ้ตอ่ ส่วนผสมอืน่ ๆ ของวัคซีน
วัคซีนชนิดเชือ้ เป็ น เช่น วัคซีน M, MMR, VAR JE (CDJEVaxTM)และไข้เหลือง มีเจลาตินเป็ น
ส่วนผสมท�ำให้วคั ซีนมีความคงทน ดังนัน้ ผูท้ ่ีมีประวัติแพ้เจลาตินมีโอกาสเกิดปฏิกิริยา anaphylaxis
ภายหลังได้รบั วัคซีนดังกล่าว จึงต้องให้ดว้ ยความระมัดระวัง รวมทัง้ ผูท้ ่ีไม่เคยมีประวัติแพ้อาหารที่มี
เจลาตินมาก่อนก็ตามก็มีโอกาสเกิดปฏิกิรยิ าต่อวัคซีนได้เช่นกัน
ในปั จจุบนั วัคซีน HB ผลิตโดยวิธีวศิ วพันธุศาสตร์จากยีสต์ แม้มปี ริมาณยีสต์นอ้ ยก็มโี อกาสเกิด
ปฏิกิรยิ าแพ้ได้ในผูท้ ่ีมีประวัตแิ พ้ยีสต์ และถือเป็ นข้อห้ามในการให้วคั ซีน HB เข็มต่อไป
วัคซีน DTP, DTaP, DT, dT หรือ TT อาจท�ำให้เกิดลมพิษหรือปฏิกิรยิ า anaphylaxis ได้ แม้วา่
ปฏิกิริยาจาก DTaP จะน้อยกว่า DTwP มากก็ตาม ถึงแม้จะยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่าปฏิกิริยาที่รุนแรง
เฉียบพลันจนถึงขัน้ anaphylaxis เกิดจากส่วนผสมใดของวัคซีน แต่ถือเป็ นข้อห้ามโดยเด็ดขาดส�ำหรับ
การฉีดในเข็มต่อไป แต่หากปฏิกิริยาแพ้เป็ นเพียงผื่นลมพิษชั่วคราวและมิได้เกิดทันทีภายใน ½-1 ชม.
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ผลข้างเคียงต่อแอนติซรี ่ัมทีผ่ ลิตจากสัตว์
ก่อนการฉีดแอนติซีร่มั จากสัตว์ให้แก่ผปู้ ่ วย ควรซักถามถึงประวัติภมู ิแพ้ หอบหืด และลมพิษ
จากการสัมผัสสัตว์ หรือการฉีดแอนติซรี มั จากสัตว์ในอดีตที่ผา่ นมา เนื่องจากผูท้ ่ีมีประวัตแิ พ้ดงั กล่าวโดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ สัมผัสกับม้า มีโอกาสเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้ตอ่ แอนติซรี ่มั จากม้าอย่างรุนแรงได้ จึงต้องบริหาร
ด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง ปฏิกิรยิ าต่อแอนติซีร่มั ที่ผลิตจากสัตว์อาจมีได้ดงั นี ้ 17
1. Acute febrile reaction ผลข้างเคียงเรือ่ งไข้มกั ไม่รุนแรง และรักษาได้ดว้ ยการเช็ดตัวลดไข้
ร่วมกับการให้ยาลดไข้
2. Serum sickness มักปรากฏอาการภายใน 7-10 วันหลังได้รบั แอนติซีร่มั แต่อาจปรากฏ
อาการล่าช้าได้ถงึ 3 สัปดาห์หลังได้รบั แอนติซีร่มั อาการของ serum sickness ได้แก่ ไข้ ผื่นลมพิษหรือ
ผื่นแบบ maculopapular (ร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วย) ข้ออักเสบหรือปวดข้อ และต่อมน�ำ้ เหลืองโต อาจพบ
อาการบวมเฉพาะที่ในต�ำแหน่งที่ฉีดแอนติซีร่มั 2-3 วัน ก่อนเกิด serum sickness นอกจากนีอ้ าจพบ
angioedema, glomerulonephritis, Guillain-Barre syndrome, peripheral neuritis และ myocarditis
อย่างไรก็ตาม serum sickness อาจหายได้เองภายใน 2-3 วัน ถึง 2 สัปดาห์
		 ผูท้ เ่ี คยได้รบั แอนติซรี ่มั มาก่อนจะมีความเสีย่ งในการเกิด serum sickness สูงขึน้ และปรากฏ
อาการเร็วขึน้ ภายในไม่ก่ีช่ วั โมงจนถึง 3 วันหลังฉีด การรักษา serum sickness ประกอบด้วยการให้ยา
ดังนี ้
		 - ยาแอนติฮีสตามีนจะช่วยลดอาการคัน บวม และลมพิษ
		 - ยาแอสไพรินและยาอื่นในกลุม่ nonsteroid anti-inflammatory drugs (NSAIDS) จะช่วย
			บรรเทาอาการไข้ ปวดข้อ และข้ออักเสบ
		 - คอร์ติโคสเตียรอยด์ช่วยควบคุมปฏิกิรยิ าแพ้ท่ีรุนแรงซึ่งไม่ดีขนึ ้ ด้วยยาดังกล่าวข้างต้น
			 โดยให้เพรดนิโซโลน (prednisolone) 1.5 -2 มก./กก./วัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 60 มก./วัน
			 เป็ นระยะเวลานาน 5 -7 วัน
3. Anaphylaxis เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ รวดเร็วในเวลาไม่ก่ีนาทีหลังฉีดแอนติซีร่มั ยิ่งเกิดเร็ว
ยิ่งมีความรุนแรงได้มาก อาการแสดงที่สำ� คัญได้แก่
		 - อาการทางผิวหนัง เป็ นผื่นคัน หน้าแดง ลมพิษ หรือ angioedema
		 - ระบบทางเดินหายใจ มีเสียงแหบ stridor ไอ เสียงดังวีด้ หายใจล�ำบาก และเขียว
		 - ระบบหัวใจและหลอดเลือด ชีพจรเต้นเบาเร็ว ความดันโลหิตต�ำ่ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ
		 - ระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย และปากแห้ง
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บทที่ 4 ผลข้างเคียงของวัคซีนและวิธีการรักษา

ไม่ถือเป็ นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคบาดทะยักในปริมาณสูง อันเกิดจาก
การกระตุน้ ด้วยการฉีดวัคซีนบ่อยๆ โดยเฉพาะบ่อยกว่าทุก 10 ปี มีโอกาสเกิดปฏิกิรยิ าบวมเฉพาะที่อย่างมาก
(Arthus reaction) ในการฉีดกระตุน้ เข็มถัดไป ซึง่ ไม่มีอนั ตราย แต่แสดงว่าไม่จำ� เป็ นต้องฉีดวัคซีนซ�ำ้ อีก
อย่างน้อย 10 ปี

ปฏิกริ ิยา anaphylaxis เกิดจากแอนติบอดีย ์ ชนิด IgE สามารถท�ำนายได้โดยการทดสอบผิวหนังดังนี้
การทดสอบผิวหนังต่อแอนติซรี ่ัมทีผ่ ลิตจากสัตว์31
ผูท้ ่ีได้รบั แอนติซีร่มั จากสัตว์ทกุ รายต้องได้รบั การทดสอบทางผิวหนังก่อน โดยเริม่ ต้นจากการ
ทดสอบผิวหนังโดยการสะกิด (skin test, SPT) เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง หากไม่มีปฏิกิรยิ าแพ้จงึ
ท�ำการทดสอบโดยการฉีดสารเข้าในชัน้ ผิวหนัง (Intradermal test, ID) ซึง่ การทดสอบผิวหนังดังกล่าวนีค้ วร
ทดสอบโดยบุคลากรทางการแพทย์ท่มี คี วามรูค้ วามช�ำนาญ มีการเตรียมยาและเครือ่ งมือที่ใช้ในการรักษา
ภาวะแพ้รุนแรง (anaphylaxis) ไว้อย่างพร้อมเพรียง ยาแอนติฮสี ตามีนอาจยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าจากการทดสอบ
ผิวหนังได้ทงั้ การทดสอบ SPT และ ID ดังนัน้ ต้องหยุดยาแอนติฮีสตามีนอย่างน้อย 3-10 วันก่อนท�ำการ
ทดสอบ
การทดสอบ SPT ให้หยดแอนติซรี ่มั เจือจางด้วยน�ำ้ เกลือ 1:100 จ�ำนวน 1 หยด ลงบนท้องแขน
แล้วใช้เข็มตรงที่ไม่มีรู สะกิดบนผิวหนัง ใช้ฮีสตามีนเป็ น positive control และน�ำ้ เกลือเป็ น negative
control การทดสอบให้ผลบวกหากมีรอยนูนแดงใหญ่กว่า negative control ตัง้ แต่ 3 มม.ขึน้ ไป โดยที่
ฮีสตามีนซึ่งเป็ น positive control ต้องให้ผลบวกด้วย โดยอ่านผลหลังท�ำการทดสอบ 15-20 นาที ถ้า
การทดสอบนีใ้ ห้ผลลบจึงท�ำการทดสอบ ID ต่อไป
การทดสอบ intradermal (ID) ฉีดแอนติซีรมั เจือจางด้วยน�ำ้ เกลือ 1:1,000 ปริมาตร 0.02 มล.
เข้าในชัน้ ผิวหนัง โดยใช้ฮีสตามีนและน�ำ้ เกลือเป็ น positive control และ negative control ตามล�ำดับ
การแปลผลเหมือนกับการทดสอบ SPT หากการทดสอบให้ผลลบ ให้ทำ� การทดสอบ ID โดยใช้แอนติซรี ่มั
เจือจาง 1:100 ต่อไป ในผูท้ ่ไี ม่มปี ระวัตแิ พ้สตั ว์และไม่เคยได้รบั แอนติซรี ่มั จากสัตว์มาก่อนหากการทดสอบ
SPT ให้ผลลบ อาจท�ำการทดสอบ ID ด้วยแอนติซีรมั เจือจาง1:100 ได้เลย หากการทดสอบให้ผลบวก
บ่งบอกว่าผูน้ นั้ มีปฏิกิริยาแพ้ต่อแอนติซีร่มั ควรระลึกไว้เสมอว่าการทดสอบให้ผลลบบ่งบอกว่าผูป้ ่ วย
ไม่นา่ เกิด type I hypersentsitivity หรือ immediate reaction จากแอนติซีร่มั แต่อาจเกิดปฏิกิรยิ าแพ้
ชนิดอื่นๆ ได้ เช่น serum sickness ดังนัน้ จึงต้องให้แอนติซีรมั ด้วยความระมัดระวัง ถึงแม้การทดสอบ
ผิวหนังจะให้ผลลบก็ตาม
หากประวัตแิ ละการทดสอบทางผิวหนังให้ผลลบ สามารถฉีดแอนติซีร่มั เข้ากล้ามเนือ้ ให้ผปู้ ่ วย
ได้และเฝ้าสังเกตอาการภายหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที ส�ำหรับการฉีดแอนติซีร่มั ในบางโรคซึง่ ต้องการ
แอนติบอดีย ์ ในระดับสูง เช่น ในการรักษาโรคคอตีบ หรือ botulism ต้องบริหารโดยฉีดแอนติซีร่มั เข้า
หลอดเลือดด�ำ ในภาวะนีค้ วรท�ำให้แอนติซรี ่มั เจือจางและบริหารเข้าหลอดเลือดด�ำช้าๆ ตามเอกสารก�ำกับ
การใช้ยา และเฝ้าระวังผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ หากเกิดภาวะ anaphylaxis จะได้รกั ษาอย่างทันท่วงที ในกรณี
ที่การทดสอบ ID ให้ผลบวกหรือผูป้ ่ วยมีประวัติ anaphylaxis จากการฉีดแอนติซีร่มั ในครัง้ ก่อน แต่ผนู้ นั้
มีความจ�ำเป็ นต้องได้รบั แอนติซีร่มั ก็สามารถให้ได้โดยใช้วิธี desensitization
		
การท�ำ desensitization ต่อแอนติซรี ่ัมจากสัตว์17
		
การท�ำ desensitization ต่อแอนติซรี ่มั ที่ผลิตจากสัตว์ อาจท�ำได้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ
(ตารางที่ 4-6) และฉีดเข้าในชัน้ ผิวหนัง (ID) ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง (subcutaneous) หรือฉีดเข้ากล้ามเนือ้
(ตารางที่ 4-7) ทัง้ นีก้ ารท�ำ desensitization โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำมีความปลอดภัยที่สดุ และต้องท�ำ
โดยแพทย์ท่ีมีความรู ค้ วามช�ำนาญในการรักษาทาง anaphylaxis แพทย์บางท่านแนะน�ำให้ใช้ยา
แอนติฮิสตามีน เช่น diphenhydramine ในรู ปรับประทานหรือฉีดร่วมด้วยขณะท�ำ desensitization
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ตารางที่ 4-6 การท�ำ desensitization แอนติซีร่มั โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำทุก 15 นาที
โด๊สที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dilution ของแอนติซรี ่ัมในน�ำ้ เกลือ
1:1,000
1:1,000
1:1,000
1:100
1:100
1:100
1:10
1:10
1:10
ไม่เจือจาง
ไม่เจือจาง
ไม่เจือจาง
ไม่เจือจาง

ปริมาตรทีฉ่ ีดเข้าหลอดเลือดด�ำ (มล.)
0.1
0.3
0.6
0.1
0.3
0.6
0.1
0.3
0.6
0.1
0.3
0.6
1.0

ตารางที่ 4-7 การท�ำ desensitization แอนติซีร่มั โดยการฉีดเข้าชัน้ ผิวหนัง ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนังและฉีด
กล้ามเนือ้ โดยการฉีดทุก 15 นาที
โด๊สที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีบริหาร
Dilution ของแอนติซรี ่ัมในน�ำ้ เกลือ ปริมาตรทีฉ่ ีดเข้าหลอดเลือดด�ำ (มล.)
ฉีดเข้าในชัน้ ผิวหนัง
1:1,000
0.1
ฉีดเข้าในชัน้ ผิวหนัง
1:1,000
0.3
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:1,000
0.6
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:100
0.1
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:100
0.3
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:100
0.6
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:10
0.1
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โดยอาจให้รว่ มกับ hydrocortisone หรือ methylprednisolone เข้าทางหลอดเลือดด�ำร่วมด้วย หากผูป้ ่ วย
เกิดอาการของ anaphylaxis ให้รบี ฉีด aqueous epinephrine ทันที (ดูรายละเอียดในการรักษาภาวะ
anaphylaxis) ในการท�ำ desensitization ต้องให้แอนติซรี ่มั อย่างต่อเนื่อง มิฉะนัน้ อาจสูญเสียการป้องกัน
การเกิดปฏิกิรยิ าจากการท�ำ desensitization ได้

โด๊สที่
8
9
10
11
12
13

วิธีบริหาร
Dilution ของแอนติซรี ่ัมในน�ำ้ เกลือ ปริมาตรทีฉ่ ีดเข้าหลอดเลือดด�ำ (มล.)
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:10
0.3
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
1:10
0.6
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
ไม่เจือจาง
0.1
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
ไม่เจือจาง
0.3
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
ไม่เจือจาง
0.6
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
ไม่เจือจาง
1.0

การรักษาปฏิกริ ิยา anaphylaxis17
ในการฉีดวัคซีน อิมมูโนโกลบุลนิ ทัง้ ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนือ้ และชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ (IVIG)
หรือแอนติซรี ่มั บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งมีความพร้อมในการรักษาภาวะ anaphylaxis ยา epinephrine
ถือเป็ นยาหลักในการรักษาภาวะดังกล่าว ปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรง เช่น อาการคัน ผื่นแดง ลมพิษ และ
angioedema ควรรักษาโดยการฉีด epinephrine 1:1,000 (1 มก./มล.) ขนาด 0.01 มก./กก. ขนาดสูงสุด
คือ 0.3 มก. ในเด็ก หรือ 0.5 มก. ในผูใ้ หญ่ ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ในส่วน anterolateral ของต้นขา ร่วมกับการ
ให้ diphenhydramine, hydroxyzine หรือยาแอนติฮีสตามีนชนิดอื่น ในรูปรับประทานหรือฉีด เนื่องจาก
การฉีด epinephrine เข้ากล้ามเนือ้ ท�ำให้ได้ระดับยาสูงกว่าและเร็วกว่าการฉีดเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนัง ในปัจจุบนั
จึงไม่แนะน�ำให้ฉีด epinephrine เข้าในชัน้ ใต้ผวิ หนังแล้ว และหากยังมีอาการอยูห่ รือกลับเป็ นซ�ำ้ สามารถ
ฉีด epinephrine ซ�ำ้ ได้ทกุ 5-15 นาที จนถึง 3 โด๊ส หากอาการดีขนึ ้ ให้รกั ษาด้วยยาแอนติฮีสตามีนรูปรับ
ประทานต่ออีก 24-48 ชั่วโมง
ในกรณีท่ีมีปฏิกิรยิ ารุนแรงจนถึงขัน้ อาจเป็ นอันตรายแก่ชีวติ เช่น หลอดลมตีบ กล่องเสียงบวม
การท�ำ งานของหัว ใจและหลอดเลือดล้มเหลว หรือ ภาวะช็ อ ก จะต้อ งได้ร บั การรัก ษาเพิ่ มเติมโดย
การประคับประคองทางเดินหายใจ และให้ออกซิเจนทันที และหากไม่ตอบสนองต่อการให้ epinephrine
เข้ากล้าม สามารถให้ epinephrine เข้าหลอดเลือดด�ำได้ โดยนิยมให้หยดเข้าหลอดเลือดด�ำช้าๆ อย่างต่อเนื่อง
การฉีด epinephrine เข้าในต�ำแหน่งที่ฉีดสาร ที่ก่อภาวะ anaphylaxis จะช่วยลดการดูดซึมของสารนัน้ ได้
ในกรณีท่ีมีภาวะช็อกหรือความดันโลหิตต�่ำ ต้องให้นำ้� เกลือ normal saline, Lactated Ringer’s solution
หรือ สารท�ำละลาย isotonic ชนิดอื่นหยดเข้าหลอดเลือดโดยเร็ว หากมีภาวะหลอดลมตีบให้พน่ ด้วยยา
ขยายหลอดลมและให้ออกซิเจน
ในผูป้ ่ วยบางรายจ�ำเป็ นต้องได้รบั ยากระตุน้ การท�ำงานของหัวใจ เช่น dopamine เพื่อรักษา
ความดันโลหิตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ การให้ยาแอนติฮีสตามีนชนิด H1 และ H2 ร่วมกันจะช่วยเสริมฤทธิ์
ซึง่ กันและกัน ควรพิจารณาให้ยากลุม่ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์รว่ มด้วยในผูป้ ่ วยที่มีประวัตโิ รคหอบหืด ประวัติ
anaphylaxis ที่เป็ นรุนแรงหรือยาวนาน หรือผูป้ ่ วยที่เคยได้รบั systemic glucocorticoid ในเวลาหลายเดือน
มาก่อน
ควรเฝ้าสังเกตอาการผูป้ ่ วยทุกรายที่มีภาวะ anaphylaxis อย่างน้อย 8-24 ชั่วโมง เนื่องจาก
อาจเกิดปฏิกิรยิ า anaphylaxis กลับเป็ นซ�ำ้ ได้ (biphasic anaphylaxis)
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อาการ
อาการเฉพาะที่
ปวด บวม
ฝี จาก BCG

ฝี ในต�ำแหน่งที่ฉีด

อาการทั่วไปที่ไม่รุนแรง
ไข้ ร้องกวน อาเจียน
ผื่น
อาการทั่วไปที่รุนแรง
ชัก
ลมพิษรุนแรง angioedema
Anaphylaxis, shock
(มักเกิดขึน้ ภายใน 30 นาที
หลังได้รบั วัคซีน)

วิธีรักษา/แนะน�ำ
ไม่เป็ นอันตราย ให้ยาพาราเซตามอล
ฝี ตำ� แหน่งที่ฉีดวัคซีน ให้เช็ดท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ต้มสุกที่เย็นแล้ว ไม่
ต้องให้ยาและห้ามบ่งฝี ออก
ฝี ท่ีตอ่ มน�ำ้ เหลือง ควรพบแพทย์ให้รกั ษาด้วยยาต้านวัณโรค
มักเป็ นฝี ไร้เชือ้ โดยเฉพาะวัคซีนที่มี Adjuvant ในช่วงแรกที่ยงั มีอาการ
ปวดแดงร้อนให้ประคบเย็น แต่หากไม่ดขี นึ ้ หรือฝี มขี นาดใหญ่ควรไปพบ
แพทย์ หากเป็ นฝี มีเชือ้ ต้องให้ยาปฏิชีวนะ
รักษาตามอาการ ให้ยาพาราเซตามอล
ถ้าอาการน้อยไม่ตอ้ งให้ยา เพราะไม่เป็ นอันตราย
แต่ถา้ อาการมากให้ยาแอนติฮีสตามิน
(อาการในกลุม่ นี ้ ต้องให้แพทย์รกั ษา)
- ควรพบแพทย์เพื่อตรวจโดยละเอียด และให้การรักษาอย่างเหมาะสม
ให้การรักษาเบือ้ งต้นด้วย epinephrine 1:1,000 (1 มก./มล)ขนาด 0.01
มก./กก. ขนาดสูงสุดคือ 0.3 มก. ในเด็ก หรือ 0.5 มก. ในผุใ้ หญ่ ฉีดเข้า
กล้ามเนือ้ ในส่วน antarolateral ของต้นขา สามารถให้ซำ้� ได้ทกุ 5-15
นาที ตามความจ�ำเป็ น และพิจารณาให้ยาแอนติฮีสตามินร่วมด้วย
ให้การรักษาเบือ้ งต้นด้วย epinephrine 1:1,000 (1 มก./มล)ขนาด 0.01
มก./กก. ขนาดสูงสุดคือ 0.3 มก. ในเด็ก หรือ 0.5 มก. ในผุใ้ หญ่ ฉีดเข้า
กล้ามเนือ้ ในส่วน antarolateral ของต้นขา สามารถให้ซำ้� ได้ทกุ 5-15
นาที ได้ถงึ 3 โด๊ส หากความดันต�่ำยังไม่ดีขนึ ้ หลังจากการฉีด epinephrine เข้ากล้าม ให้พิจารณา epinephrine ทางหลาดเลือดด�ำในขนาด
0.1 มคก./กก./นาที (โดยคิดจาก0.6 X น�ำ้ หนักตัวเป็ น กก. เท่ากับ
ปริมาณ มก. ของ epinephrine ที่ใส่ใน saline 100 มล. หลังจากนัน้ ให้
คงที่ความเร็ว 1 มล./ชม. จะเท่ากับให้ยาในขนาด 0.1 มคก./กก./นาที)
ส�ำหรับผูใ้ หญ่ควรเริม่ ให้ยาที่ 1-4 มคก./นาที และปรับขึน้ ลงตามภาวะ
ความดันของผูป้ ่ วย พิจารณาให้ออกซิเจน สารน�ำ้ ยาแอนติฮีสตามีน
ชนิด H1 และ H2 ร่วมด้วย
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ตารางที่ 4-8 การรักษาอาการข้างเคียงจากวัคซีน2
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บทที่

5

ก�ำหนดการให้วัคซีนในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI)

บทที่

5

ก�ำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI)

หมายเหตุ
*มีการปรับใช้วคั ซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib) แทนวัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) โดยเริม่ ใช้ในปี 2562
**มีการบรรจุวคั ซีนโรต้า ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค โดยเริม่ ใช้ในปี 2563
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บทที่ 5 ก�ำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI)

กระทรวงสาธารณสุขได้กำ� หนดบริการวัคซีนพืน้ ฐานที่เด็กไทยทุกคนควรได้รบั โดยเน้นวัคซีน
ป้องกันโรคที่เป็ นปั ญหาส�ำคัญ ซึง่ ในปั จจุบนั ประกอบด้วยวัคซีน 11 ชนิด ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG)
วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB)/วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib)* วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) วัคซีนโปลิโอ
ชนิดฉีด (IPV) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็ น (LAJE)
วัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจาก
เชือ้ เอชพีวี (HPV) และสามารถป้องกันได้ 12 โรค โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการเพื่อให้เด็ก
ทุกคนในประเทศได้รบั วัคซีนตามก�ำหนด โดยให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็ นหน่วยบริการหลัก

ตารางก�ำหนดการให้วคั ซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
1. ก�ำหนดการให้วคั ซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ประกอบด้วย
อายุท่ีควรได้รบั วัคซีน ชนิดของวัคซีนที่ให้ และข้อแนะน�ำ ดังนี ้
1.1 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี
อายุ
แรกเกิด
1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

วัคซีนทีใ่ ห้
ข้อแนะน�ำ
วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคตับ อัก เสบบี ค รั้ง ที่ 1 ควรให้เร็วที่สดุ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
(HB1)
วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคตับ อัก เสบบี ค รั้ง ที่ 2
(HB2)
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ครัง้ ที่ 1 (DTP-HBHib1)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
ครัง้ ที่ 1 (OPV1)
วัคซีนโรต้าครัง้ ที่ 1 (Rota1)
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ครัง้ ที่ 2 (DTP-HBHib2)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
ครัง้ ที่ 2 (OPV2)

ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็ นพาหะ
ของไวรัสตับอักเสบบี
ห้า มให้วั ค ซี น โรต้า ครั้ง ที่ 1 ในเด็ ก อายุ
มากกว่า 15 สัปดาห์

- ให้วคั ซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม
พร้อ มกับ วัค ซี น ป้อ งกัน โรคโปลิโ อชนิ ด รับ
ประทาน 1 ครัง้
- ห้ามให้วคั ซีนโรต้าครัง้ สุดท้าย ในเด็กอายุ
มากกว่า 32 สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)

6 เดือน

9 เดือน
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วัคซีนโรต้าครัง้ ที่ 2 (Rota2)
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ครัง้ ที่ 3 (DTP-HBHib3)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
ครัง้ ที่ 3 (OPV3)
วัคซีนโรต้าครัง้ ที่ 3 (Rota3)
วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูมหัดเยอรมันครัง้ ที่ 1 (MMR1)
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- ห้ามให้วคั ซีนโรต้าครัง้ สุดท้าย ในเด็กอายุ
มากกว่า 32 สัปดาห์
- ให้ยกเว้นการได้รบั วัคซีนโรต้าครัง้ ที่ 3 ใน
เด็กที่ได้รบั วัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครัง้

หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รบี ติดตาม
ฉีดโดยเร็วที่สดุ

วัคซีนทีใ่ ห้

อายุ
1 ปี

1 ปี 6 เดือน

4 ปี

วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด
เชือ้ เป็ นอ่อนฤทธิ์ครัง้ ที่ 1 (LAJE1)
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรนครัง้ ที่ 4 (DTP4)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
ครัง้ ที่ 4 (OPV4)
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด
เชือ้ เป็ นอ่อนฤทธิ์ครัง้ ที่ 2 (LAJE2)
บทที่ 5 ก�ำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI)

2 ปี 6 เดือน

ข้อแนะน�ำ

วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูมหัดเยอรมันครัง้ ที่ 2 (MMR2)
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรนครัง้ ที่ 5 (DTP5)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
ครัง้ ที่ 5 (OPV5)

1.2 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
ระดับชั้นเรียน

วัคซีนทีใ่ ห้
วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัด
เยอรมัน (MMR)
วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคไวรัส ตับ อัก เสบบี
(HB)
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ชนิดเชือ้ เป็ นอ่อนฤทธิ์ (LAJE)
(ตรวจสอบประวัติ
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
และเก็บตกวัคซีน)

ข้อแนะน�ำ
เฉพาะรายที่ได้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์
เฉพาะรายที่ได้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์
เฉพาะรายที่ได้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์
เฉพาะรายที่ได้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบเฉพาะรายที่ได้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์
บาดทะยัก (dT)
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน เฉพาะรายที่ได้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์
(OPV)
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ปี 2562

85

ระดับชั้นเรียน

วัคซีนทีใ่ ห้
วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จากเชือ้ เอชพีวีครัง้ ที่ 1 (HPV1)
(นักเรียนหญิง)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
จากเชือ้ เอชพีวีครัง้ ที่ 2 (HPV2)
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
(dT)

ข้อแนะน�ำ
- ให้ในกรณีท่ีไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รบั
เมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็ น
- ไม่ให้ในเด็กติดเชือ้ เอชไอวีท่ีมีอาการของ
โรคเอดส์
- ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย
6 เดือน
- กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบการ
ศึกษาให้ฉีดที่ อายุ 11-12 ปี

2. ก�ำหนดการให้วคั ซีนแก่ผทู้ ่ีได้รบั วัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้าตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ประกอบด้วยระยะห่างระหว่างโด๊ส ชนิดของวัคซีนทีใ่ ห้ และข้อแนะน�ำ
โดยแบ่งเป็ นเด็กอายุ 1 – 6 ปี และเด็กอายุตงั้ แต่ 7 ปี ขนึ ้ ไป ดังนี ้
ครั้งที่

1

86

ช่วงอายุ 1-6 ปี
ตัง้ แต่อายุ 7 ปี ขึน้ ไป
เดือนที่
วัคซีน
เดือนที่
วัคซีน
วัคซีนรวมป้องกันโรค
วัคซีนรวมป้องกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
(dT1)
กรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
(DTP-HB-Hib1)
0
(เมื่อพบ
เด็กครัง้
แรก)

วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับ
ประทาน (OPV1)
วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
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0
(เมื่อพบ
เด็กครัง้
แรก)

ข้อแนะน�ำ

วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับ
ประทาน (OPV1)
วัคซีนป้องกันโรค
ให้วคั ซีนป้องกันโรคโปลิโอ
โปลิโอชนิดฉีด (IPV) ชนิดฉีด(IPV) เก็บตกเฉพาะ
เด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี และ
เด็กนักเรียนชัน้ ป.1

ครั้งที่

3

4

2

วัคซีนรวมป้องกันโรค
หัด-คางทูมหัดเยอรมัน (MMR2)

2

วัคซีนรวมป้องกัน
โรคคอตีบ-บาดทะยัก
(dT2)
วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับ
ประทาน (OPV2)
วัคซีนป้องกันโรคตับ
อักเสบบี (HB2)

4

วัคซีนรวมป้องกัน
โรคคอตีบบาดทะยัก-ไอ
กรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
(DTP-HB-Hib3)
วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับประทาน
(OPV3)

7

วัคซีนป้องกันโรคตับ
อักเสบบี (HB3)

ข้อแนะน�ำ
- ให้ในกรณีท่ีไม่มีหลักฐานว่า
เคยได้รบั เมื่อแรกเกิดและไม่มี
แผลเป็ น
- ไม่ให้ในเด็กติดเชือ้ เอชไอวีท่ี
มีอาการของโรคเอดส์
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บทที่ 5 ก�ำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI)

2

ช่วงอายุ 1-6 ปี
ตัง้ แต่อายุ 7 ปี ขึน้ ไป
เดือนที่
วัคซีน
เดือนที่
วัคซีน
วัคซีนรวมป้องกันโรค
วัคซีนรวมป้องกันโรค
หัด-คางทูม-หัด
หัด-คางทูม-หัด
เยอรมัน (MMR1)
เยอรมัน (MMR)
วัคซีนป้องกัน
วัคซีนป้องกัน
วัณโรค (BCG)
วัณโรค (BCG)
วัคซีนรวมป้องกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอ
กรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
วัคซีนป้องกันโรคตับ
(DTP-HB-Hib2)
อักเสบบี (HB1)
วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับ
1
1
ประทาน (OPV2)
วัคซีนป้องกัน
วัคซีนป้องกัน
โรคไข้สมองอักเสบ
โรคไข้สมองอักเสบ
เจอีชนิดเชือ้ เป็ น
เจอีชนิดเชือ้ เป็ น
อ่อนฤทธิ์ (LAJE1)
อ่อนฤทธิ์ (LAJE1)
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ครั้งที่

5

ช่วงอายุ 1-6 ปี
เดือนที่
วัคซีน
วัคซีนรวมป้องกัน
โรคคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน
(DTP4)
วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับ
12
ประทาน(OPV4)
วัคซีนป้องกันโรค
ไข้สมองอักเสบ
เจอีชนิดเชือ้ เป็ น
อ่อนฤทธิ์ (LAJE2)

ตัง้ แต่อายุ 7 ปี ขึน้ ไป
เดือนที่
วัคซีน
วัคซีนรวมป้องกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก
(dT3)
12

ข้อแนะน�ำ

วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดรับ
ประทาน (OPV3)
วัคซีนป้องกันโรค
ไข้สมองอักเสบ
เจอีชนิดเชือ้ เป็ น
อ่อนฤทธิ์ (LAJE2)

หมายเหตุ
1. ก�ำหนดการให้วคั ซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 อ้างอิง
ตามมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ครัง้ ที่ 1/2562
2. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริม่ ให้ตามก�ำหนดได้ ก็เริม่ ให้ทนั ทีท่ีพบครัง้ แรก
3. ส�ำหรับวัคซีนที่ตอ้ งให้มากกว่า 1 ครัง้ หากเด็กมารับวัคซีนครัง้ ต่อไปล่าช้า สามารถให้วคั ซีนครัง้ ต่อ
ได้โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นครัง้ ที่ 1 ใหม่
4. กรณีการให้วคั ซีนแก่ผทู้ ่ีได้รบั วัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า เด็กจะได้รบั วัคซีนตามก�ำหนดการในข้อ 2
ครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนัน้ ให้วคั ซีนต่อเนื่องตามที่กำ� หนดในก�ำหนดการให้วคั ซีนปกติ
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บทที่

6

รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรค
ที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข

บทที่

6.1

วัคซีนป้องกันวัณโรค
(BCG Vaccine)

บทน�ำและระบาดวิทยา
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
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วัณโรค เกิดจากเชือ้ Mycobacterium tuberculosis ท�ำให้เกิดโรคได้หลายระบบทั่วร่างกาย
มักพบเป็ นที่ปอด ผูป้ ่ วยสามารถแพร่เชือ้ ได้โดยการไอ หรือจาม เชือ้ สามารถลอยตัวอยูใ่ นอากาศได้ ท�ำให้
เกิดการแพร่เชือ้ แบบ airborne transmission ซึง่ แพร่เชือ้ ได้กว้างขวาง ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องด้านเซลล์
(cellular immune deficiency) เด็กเล็ก และคนแก่ มีโอกาสสูงที่จะป่ วยเป็ นวัณโรคหลังจากได้รบั เชือ้
มากกว่าคนปกติท่ วั ไป ในผูใ้ หญ่ประมาณร้อยละ 101 หลังจากรับเชือ้ จะป่ วยเป็ นวัณโรค โดยมักเกิด
ภายใน 1-6 เดือน แต่อาจนานกว่านีไ้ ด้ อัตราการเกิดโรคหลังได้รบั เชือ้ จะสูงขึน้ เป็ นเท่าตัวในเด็กเล็ก
ผูท้ ่ตี ดิ เชือ้ เอชไอวี มีโอกาสป่ วยเป็ นวัณโรคสูงกว่าบุคคลทั่วไป โดยหากมี CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม.
จะมีโอกาสเป็ นเชือ้ วัณโรคสูงขึน้ 4.87 เท่า2 ในประเทศแอฟริกา ทารกที่ติดเชือ้ เอชไอวีมีความเสี่ยงต่อ
การเป็ นวัณโรคสูงขึน้ 24 เท่า3
ปั ญหาของวัณโรคคือ วินิจฉัยโรคได้ยาก ในเด็กมักไม่พบเชือ้ จากการตรวจเสมหะ การวินิจฉัย
จึงยากกว่าผูใ้ หญ่ การเพาะเชือ้ วัณโรคใช้เวลานาน การรักษาก็นานกว่าโรคติดเชือ้ ชนิดอื่น ๆ ส่วนใหญ่
ไม่ต่ำ� กว่า 6 เดือน ท�ำให้เกิดการรักษาไม่ครบตามก�ำหนดระยะเวลา เกิดปั ญหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาตามมา
และกลายเป็ นแหล่งรังโรคที่แพร่กระจายให้ผอู้ ่ืนต่อไป
วัณโรคเป็ นโรคติดต่อที่สำ� คัญและยังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี
พ.ศ. 2560 องค์การอนามัยโลกรายงานว่าสถานการณ์ของวัณโรคในภาพรวมดีขนึ ้ มีผปู้ ่ วยวัณโรคทั่วโลก
จ�ำนวน 10.4 ล้านคน เป็ นผูต้ ดิ เชือ้ HIV 1.2 ล้านคน อัตราป่ วยของวัณโรคมีแนวโน้มลดลงจากเดิม ร้อยละ 47
และจากการรักษาทีทนั สมัย สามารถช่วยชีวิตผูป้ ่ วยได้ 43 ล้านคน ในจ�ำนวนนีร้ อ้ ยละ 10 เป็ นเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปี 4
องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ใน 14 ประเทศที่มภี าวะโรค 3 ปัญหาสูงสุด
ในโลก คือ มีอบุ ตั กิ ารณ์วณ
ั โรค, วัณโรคดือ้ ยา และวัณโรคร่วมกับเอชไอวี ในปี พ.ศ. 2559-2563 โดยใน
ปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีผปู้ ่ วยรายใหม่ 119,000 ราย (หรือ 172/100,000 ต่อปี เสียชีวิตจากวัณโรค
ประมาณร้อยละ 10 หรือ 5.7/100,000 รายต่อปี มีอบุ ตั กิ ารณ์วณ
ั โรคดือ้ ยา 4,700 ราย ในปี พ.ศ.2559
โดยพบวัณโรคดือ้ ยาในผูป้ ่ วยรายใหม่รอ้ ยละ 2.2 และในผูป้ ่ วยที่เคยได้รบั การรักษาร้อยละ 244
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2556-2560) พบว่า
จ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ โดยมีจำ� นวนผูป้ ่ วยสูงสุด ในปี พ.ศ.2560 จ�ำนวน 10,266 ราย ผูป้ ่ วย
เสียชีวิต 26 ราย ผูป้ ่ วยที่ได้รบั รายงานส่วนใหญ่เป็ นวัณโรคปอดร้อยละ 67.26 วัณโรคของอวัยวะอื่นๆ
ร้อยละ 30.87 วัณโรคเยื่อหุม้ สมองร้อยละ 1.87 จากอุบตั ิการณ์วณ
ั โรคที่สงู มากขึน้ นี ้ องค์การอนามัย
แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนบีซีจี เพื่อป้องกันวัณโรคแก่ทารกแรกเกิดทุกคน แม้วคั ซีนนีจ้ ะมีประสิทธิภาพจ�ำกัด
และยังไม่มีวคั ซีนทางเลือกอื่น

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันวัณโรคหรือวัคซีนบีซจี ี เป็ นวัคซีนที่ใช้มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2464 ค้นพบโดย Calmette
และ Guerin ถือว่าเป็ นวัคซีนที่เก่าแก่และมีการใช้มากที่สดุ ปั จจุบนั ยังใช้อยูใ่ นหลายๆ ประเทศ แม้จะยัง
มีขอ้ ถกเถียงกันในเรื่องของประสิทธิภาพการป้องกันวัณโรคว่าได้มากน้อยเท่าใด เพราะมีรายงานได้
ผลสูงถึงร้อยละ 80 จนถึงป้องกันไม่ได้เลย5 วัคซีนนีป้ ระกอบด้วยเชือ้ วัณโรคพันธุ์ Mycobacterium bovis
ที่ยงั มีชีวิตอยู่ แต่หมดฤทธิ์ในการท�ำให้เกิดโรค (attenuated strain) ชื่อเต็มของวัคซีนคือ Bacillus
Calmette-Guerin Vaccine (BCG) ตัง้ เป็ นอนุสรณ์แก่ผคู้ ดิ ค้นส�ำเร็จ 2 ท่านดังกล่าว
วัคซีนบีซีจี เป็ นวัคซีนชนิดผงแห้ง (freeze-dried) ที่มีใช้ในประเทศไทยขณะนี ้ (ปี พ.ศ. 2555)
มาจาก 3 แหล่ง คือ
1. จากสภากาชาดไทย (สายพันธุ์ Tokyo 172) ใช้สำ� หรับป้องกันวัณโรค
2. จากบริษัทมาสุ น�ำเข้ามาจาก Serum Institute of India (สายพันธุ์ Russian) ใช้สำ� หรับ
ป้องกันวัณโรค
3. จากบริษัท Sanofi Pasteur เป็ น BCG ใช้สำ� หรับรักษาโรคมะเร็ง

ส่วนประกอบของวัคซีน
ใน 1 มิลลิลติ ร ของวัคซีนบีซีจี ชนิดผงแห้งประกอบด้วยเชือ้ บีซีจี มีนำ้� หนักระหว่าง 0.5 -1.0
มิลลิกรัม แล้วแต่บริษัทหรือสถาบันที่ผลิต และประมาณว่ามีจำ� นวนเชือ้ ระหว่าง 2-10 ล้านตัวต่อมิลลิลติ ร
ตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนดไว้
วัคซีนบีซีจีของสภากาชาดไทย (BCG-TRC) จากการเลีย้ งเชือ้ ในขณะเริม่ ต้นจะมีเชือ้ อยู่ 30
ล้านตัวต่อมิลลิลติ รเมื่อท�ำเป็ นผงแห้ง และน�ำมาละลายน�ำ้ พบว่ามีเชือ้ อยู่ 12-15 ล้านตัวต่อ 1 มิลลิลติ ร
เมื่อผสมวัคซีนแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ไม่ควรให้ถกู แสง หลังจากดูดวัคซีนใส่ syringe แล้ว
ควรฉีดทันที

ขนาดบรรจุ
วัคซีน บีซจี ี ชนิดผงแห้งที่ใช้ในประเทศไทยของสภากาชาดไทยขณะนี ้ มีขนาดบรรจุขวดละ 10 โด๊ส
ใช้ผสมด้วย น�ำ้ เกลือ (normal saline) ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร

ขนาดและวิธีใช้
การให้วคั ซีนบีซีจี ให้ฉีดเข้าในหนัง (intradermal injection) ส�ำหรับ BCG-TRC ใช้ปริมาตร
ครัง้ ละ 0.1 มิลลิลติ ร ในทุกอายุ ส่วนวัคซีนบีซีจีของ serum institute of India ใช้ขนาด 0.05 มิลลิลติ ร
ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี และขนาด 0.1 มิลลิลติ ร ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี
ต�ำแหน่งที่กำ� หนดให้ฉีดคือบริเวณต้นแขน ไม่ควรฉีดบริเวณสะโพก ต้นขา หรือฝ่ าเท้าเพราะ
ดูแลรักษาผิวหนังหลังการฉีดได้ยาก โดยเฉพาะในทารก อาจเกิดการเสียดสีกบั ผ้าอ้อม หรือปนเปื ้อน
อุจจาระ ปั สสาวะได้ และเมื่อตรวจดูแผลเป็ นในภายหลัง จะท�ำได้ยากกว่า
ก่อนใช้วคั ซีนต้องเขย่าขวดบรรจุก่อนทุกครัง้ เพื่อให้วคั ซีนผสมเป็ นเนือ้ เดียวกัน
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บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
เนื่องจากอัตราการเกิดวัณโรคในประเทศไทยสูง เด็กทุกคนในประเทศไทยจึงควรรับวัคซีน
โดยให้ฉีดตัง้ แต่แรกเกิด และให้ฉีดในทารกที่เกิดจากมารดาที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีดว้ ย (ในประเด็นนีจ้ ะต่างจาก
ค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก เพราะประเทศไทยมีการวินจิ ฉัยและเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ดี มี าก
ฉีดเพียงครัง้ เดียว หากไม่ได้รบั วัคซีนตอนแรกเกิดสามารถให้ได้ทนั ทีทกุ อายุ หากไม่มีขอ้ ห้าม ส�ำหรับ
ผูท้ ่ีไม่เคยได้รบั วัคซีนและเดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยเป็ นเวลายาวนาน อาจพิจารณาให้วคั ซีน
เป็ นรายๆ ไป

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

หลังจากฉีดวัคซีนเข้าชัน้ ผิวหนัง (intradermal) น�ำ้ ยาจะดันผิวหนังให้โป่ งนูนและเห็นรูขมุ ขน
ขนาดประมาณ 6-8 มิลลิเมตร หลังฉีดประมาณ 1 ชั่วโมง ผิวหนังโป่ งจะยุบหายไปคงเห็นเป็ นสีแดง ๆ
ตรงบริเวณรอยเข็มแทงอีก 2-3 วัน
ระหว่างสัปดาห์ท่ี 2-3 จะเกิดตุม่ แดง ๆ บริเวณที่ฉีด ตุม่ จะโตขึน้ ช้าๆ และอาจกลายเป็ นฝี เม็ด
เล็กๆ และมีหวั หนอง เมื่อฝี แตกจะเกิดเป็ นแผลกว้าง 4-5 มิลลิเมตร แผลนีจ้ ะเป็ นๆ หายๆ อยูป่ ระมาณ
3-4 สัปดาห์ แล้วจะแห้งหายไป
ในคนที่เคยได้รบั เชือ้ วัณโรคตามธรรมชาติหรือเคยได้รบั วัคซีนบีซีจี มาก่อน ปฏิกิรยิ าบวมแดง
ที่ผิวหนังบริเวณที่ฉีดบีซีจี จะเกิดเร็วกว่าที่กล่าวข้างต้น คือ จะเกิดเป็ นตุม่ นูนแดงในเวลา 24-48 ชั่วโมง
ปฏิกิรยิ าบวมแดงและขนาดปากแผลจะรุนแรงกว่าคนที่ยงั ไม่เคยได้รบั เชือ้ มาก่อน แต่ไม่เป็ นอันตรายใด ๆ
เมื่อแผลแห้งสะเก็ดหลุด จะเป็ นแผลเป็ นวงกลมกว้างประมาณ 6-8 มิลลิเมตร
ปกติอาการข้างเคียงของวัคซีนบีซีจีมีนอ้ ย6 ส่วนใหญ่เป็ นอาการเฉพาะที่ เช่น เป็ นแผลหนอง
ซึ่งหายได้เอง ต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณใกล้เคียงที่ฉีดวัคซีนบีซีจีอาจโตได้ โดยเฉพาะที่บริเวณรักแร้หรือ
ไหปลาร้า พบได้บอ่ ยมีขนาดเล็ก ๆ พอคล�ำได้ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ต่อมน�ำ้ เหลืองที่โตนีไ้ ม่ควรมีอาการ
อักเสบเจ็บหรือแดง ยกเว้นบางรายที่รา่ งกายมีปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อวัคซีนบีซีจีมากผิดปกติ หรือได้รบั
วัคซีนในขนาดที่มากกว่าปกติอาจท�ำให้เกิดเป็ นหนองเรือ้ รังในต�ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน และต่อมน�ำ้ เหลือง
บริเวณใกล้เคียงอักเสบเป็ นหนองหรือเป็ นก้อนโตได้อาจจะเป็ นนานถึง 3 เดือน อาการที่เกิดขึน้ นีจ้ ะขึน้
อยูก่ บั อายุท่ีฉีด สายพันธุบ์ ีซีจีท่ีใช้ เทคนิคการฉีด และปริมาณวัคซีนบีซีจีท่ีฉีด ถ้าได้รบั วัคซีนบีซีจีขนาด
ที่มากกว่าค�ำแนะน�ำอาจพบอาการแทรกซ้อนมากขึน้ กว่าปกติ อาการข้างเคียงรุนแรงที่พบได้เช่น การเกิด
การติดเชือ้ ที่กระดูกจากเชือ้ ในวัคซีน หรือพบเชือ้ จากวัคซีนก่อโรคแพร่กระจายได้ในกรณีท่ีเป็ นผูท้ ่ีมี
ภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิด เช่น severe combined immune deficiency syndrome เป็ นต้น ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2552 ได้มีรายงานผลข้างเคียงจากวัคซีนบีซีจี เป็ นฝี ตอ่ มน�ำ้ เหลือง และกระดูกอักเสบ (osteitis)
มากขึน้ ในประเทศไทย โดยพบมากสุดในปี พ.ศ. 2553-2554 ส่วนใหญ่เป็ นต่อมน�ำ้ เหลืองรักแร้ ไหปลาร้า
และคอ การติดเชือ้ ที่กระดูกเกิดในต�ำแหน่งที่หา่ งไกล ผูป้ ่ วยเหล่านีเ้ ป็ นทารกที่แข็งแรงดี และฉีดวัคซีน
อย่างถูกต้อง จากการสอบสวนยังไม่พบสาเหตุท่ีชดั เจน7
ในขวบปี แรกทีเ่ ด็กมาตรวจสุขภาพตามนัดทุกครัง้ ควรบันทึก “ลักษณะ” และต�ำแหน่งทีฉ่ ีดวัคซีน
บีซีจีไว้ดว้ ย ว่าเป็ นเช่นใด เช่น มีรอยนูน (induration) เป็ นหนอง (abscess) เป็ นแผลเป็ น หรือมีเพียง
รอยขาวๆ จาง ๆ ให้เห็น หรือไม่มีปฏิกิรยิ าใดเกิดขึน้ เป็ นต้น โดยเฉพาะที่อายุ 1-2 เดือน เพื่อจะใช้ขอ้ มูลเหล่า
นีใ้ ห้เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจภายหลังเมื่อเด็กโตขึน้ และไม่มีแผลเป็ นบีซีจีให้เห็น

ข้อควรระวัง
1. รักษาผิวหนังบริเวณที่ฉีดให้สะอาด แผลจากการฉีดบีซีจีจะเป็ นๆ หายๆ อยู่ 3-4 สัปดาห์ ไม่จำ� เป็ นต้อง
ใส่ยาหรือปิ ดแผล เพียงใช้สำ� ลีสะอาดชุบน�ำ้ เช็ดรอยแผลให้สะอาดก็พอแล้ว และเตือนบิดามารดา
ไม่ให้บง่ ตุม่ หนอง
2. ถ้าต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณใกล้เคียงที่ฉีดบีซีจีอกั เสบโตขึน้ และเป็ นฝี ควรดูดเอาหนองออก และให้ยา
ต้านวัณโรคตามความจ�ำเป็ น โดยทั่วไปมักให้ยา isoniazid เพียงชนิดเดียวรักษานานประมาณ 1-3 เดือน
แต่หากเป็ นฝี ตอ่ มน�ำ้ เหลืองที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องให้ ยา rifampin ร่วมด้วย และอาจต้องรักษานานขึน้
หากก้อนมีขนาดใหญ่กินยาแล้วไม่ยบุ และแข็ง ควรพิจารณาผ่าตัดออก (excision) เป็ นรายๆ ไป
3. วัคซีนบีซจี ี เป็ นวัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ สามารถให้วคั ซีนเชือ้ เป็ นชนิดอื่นพร้อมกันได้ แต่หากไม่ฉีด
พร้อมกัน จะต้องทิง้ ช่วงห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
4. ทารกแรกเกิดที่ยงั มีปัญหาความเจ็บป่ วยอยู่ ไม่ควรฉีดวัคซีนจนกว่าจะหายดี และพร้อมที่จะกลับบ้าน
ไม่ควรฉีดวัคซีนขณะที่ผปู้ ่ วยยังต้องอยูใ่ นโรงพยาบาล เพราะอาจมีการแพร่เชือ้ จากแผลโดยไม่ตงั้ ใจ
ไปสูท่ ารกอื่นในโรงพยาบาล ซึง่ ก�ำลังป่ วยหนักได้
5. บางครัง้ แผลเป็ นจากวัคซีน อาจเล็กมากจนมองไม่เห็น แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนมิได้ลดลง ดังนัน้
หากมีหลักฐานบันทึกว่า เคยได้รบั วัคซีนมาก่อน แม้ไม่พบรอยแผลเป็ นก็ไม่จำ� เป็ นต้องให้วคั ซีนซ�ำ้ อีก
เพราะนอกจากจะไม่มปี ระโยชน์แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอาการเฉพาะที่บริเวณที่ฉีดได้มาก การฉีดวัคซีน
ในเด็กที่พน้ วัยแรกเกิด จะท�ำเมื่อไม่มีหลักฐานบันทึกว่าเคยได้รบั วัคซีนมาก่อนและไม่มีแผลเป็ น
ปรากฏเท่านัน้
6. ไม่จำ� เป็ นต้องท�ำการทดสอบทุเบอร์คลุ นิ (PPD skin test) ก่อนฉีดวัคซีน เพราะอาจเกิดผลบวกลวง
หรือผลลบลวงจากสาเหตุอ่ืนๆ ได้มากมาย การฉีดวัคซีนบีซีจี อาจท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าต่อ PPD skin test
ได้ในขนาดต่างๆ ตัง้ แต่เล็กจนใหญ่มากๆ ได้ ซึง่ ผลต่อ PPD skin test นี ้ จะลดลงตามเวลาหลังจากฉีด
และปฏิกิรยิ า PPD skin test ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของวัคซีน จึงไม่จำ� เป็ นต้องท�ำ PPD
skin test หลังฉีดด้วย
เด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่ป่วยเป็ นวัณโรคระหว่างตัง้ ครรภ์ หรือใกล้คลอด ถ้าตรวจร่างกายเด็กทารก
และสืบสวนแล้ว ไม่พบว่าเป็ นวัณโรคแต่กำ� เนิด ให้วคั ซีนบีซีจีได้ ถ้ามารดายังอยูใ่ นระยะแพร่เชือ้ วัณโรค
ทารกอาจสัมผัสโรคแล้ว หรือจะต้องสัมผัสโรคต่อไป เด็กทารกควรได้รบั ยา isoniazid ป้องกันนาน 9 เดือน
หลังจากได้วคั ซีนบีซีจีไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้วคั ซีนเริม่ กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันก่อน

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามฉีดวัคซีนบีซีจี ในผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง รวมถึงผูท้ ่ีได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กัน เช่น สเตียรอยด์
ยกเว้นผูท้ ่ีติดเชือ้ เอชไอวี ถ้าไม่ได้รบั วัคซีนเมื่อแรกเกิดสามารถให้วคั ซีนได้ถา้ ยังไม่มีอาการ และ
สามารถให้ในทารกที่เกิดจากมารดาที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีได้ เพราะทารกเหล่านี ้ แม้จะพบว่าติดเชือ้ เอชไอวี
ในภายหลัง ก็ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงจากวัคซีน ถ้าสามารถให้ยาต้านไวรัสได้ตามมาตรฐานตัง้ แต่วยั ทารก
ประโยชน์ท่ีได้จากวัคซีนมีมากกว่า เพราะเด็กเหล่านีม้ ีโอกาสสัมผัสผูป้ ่ วยวัณโรคได้บอ่ ย
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2. หญิงตัง้ ครรภ์
3. ผูท้ ่ีเจ็บป่ วยเฉียบพลัน
4. มีแผลติดเชือ้ หรือแผลไฟไหม้ในบริเวณที่จะฉีด

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ความต้านทานต่อเชือ้ วัณโรคจะเกิดเต็มที่ประมาณ 2 เดือน หลังจากได้รบั วัคซีน โดยวัคซีนบีซีจี
มีประสิทธิภาพดีตอ่ การป้องกันวัณโรคระยะแรกในเด็ก โดยเฉพาะวัณโรคเยื่อหุม้ สมอง (TB meningitis)
และวัณโรคชนิดแพร่กระจาย (miliary TB) สามารถป้องกันได้สงู ถึงร้อยละ 52-100 และป้องกันวัณโรคปอด
ในผูใ้ หญ่ได้แตกต่างกันในแต่ละรายงานการศึกษา (ร้อยละ 0-808-10) ส�ำหรับวัณโรคปอดในประเทศไทยนัน้
จากรายงานการศึกษาของกองวัณโรคในเด็ก ผูส้ มั ผัสโรคอายุต่ำ� กว่า 5 ปี พบว่าวัคซีนบีซีจี ป้องกันโรคได้
ในอัตราร้อยละ 5311 จากการศึกษาในประเทศไทย พบประสิทธิภาพโดยรวมร้อยละ 8312 การฉีดวัคซีนบีซีจี
หลายครัง้ ไม่ทำ� ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 13 ภูมิคมุ้ กันจากการฉีดวัคซีนบีซจี ี ไม่สามารถวัดได้จากปฏิกิรยิ า
ทุเบอร์คลุ นิ หรือรอยแผลเป็ นจากการฉีดบีซีจี

การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนบีซีจี ชนิดผงแห้งที่ยงั ไม่ผสม ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ หรือช่องแช่แข็ง
จะมีอายุใช้งานได้ 4 ปี นับจากวันผลิต (ตัวท�ำละลายห้ามเก็บในช่องแข็ง เพราะจะท�ำให้แตกได้) ไม่ควร
ให้ถกู แสงเพราะจะท�ำให้วคั ซีนบีซีจี เสื่อมสภาพโดยเร็ว ในกรณีท่ีผสมวัคซีนชนิด ผงแห้งเป็ นวัคซีนน�ำ้
แล้ว ควรใช้ให้หมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง ถ้าใช้ไม่หมดให้ทำ� ลายทิง้ ไป โดยระหว่างการใช้ตอ้ งเก็บวัคซีน
ไว้ในตูเ้ ย็นหรือกระติกน�ำ้ แข็งตลอดเวลา ไม่วางไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง

บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่

6.2

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
(Hepatitis B Vaccine : HB)

บทน�ำและระบาดวิทยา
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ไวรัสตับอักเสบบี เป็ น double-stranded DNA virus ใน Family Hepadnaviridae, Genus
Orthohepadnavirus คนเป็ นแหล่งรังโรคของไวรัส เชือ้ จะอยูใ่ นเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย
การติดต่อจากคนสูค่ นผ่านทางการได้รบั หรือสัมผัสเลือด ผลิตภัณฑ์ของเลือด หรือสารคัดหลั่งต่างๆ ที่
ปนเปื ้อนเชือ้ ของผูป้ ่ วยหรือผูท้ ่ีเป็ นพาหะ ดังนัน้ การติดต่อจึงผ่านทางเลือด เพศสัมพันธ์ การใช้ของมีคม
ร่วมกันระหว่างบุคคล เด็กแรกเกิดสามารถติดเชือ้ จากมารดาที่เป็ นพาหะในขณะคลอดหรือในระยะหลังคลอด
ระยะฟั กตัวหลังจากที่ได้รบั เชือ้ เฉลี่ยประมาณ 60-90 วัน (45-180 วัน)1 ผูต้ ดิ เชือ้ จะมีอาการอ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร อาจมีไข้ต่ำ� ๆ ในวันแรกๆ จุกแน่นท้อง ปวดท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปั สสาวะสีเข้ม โดยทั่วไป
การติดเชือ้ ในเด็กจะมีอาการน้อยกว่า แต่จะมีโอกาสเป็ นพาหะเรือ้ รังมากกว่าการติดเชือ้ ในผูใ้ หญ่ การติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบบีอาจไม่มีอาการหรือมีอาการตับอักเสบก็ได้ การเกิดอาการโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลัน
จะพบในอัตราที่เพิ่มสูงขึน้ ตามอายุผปู้ ่ วย การป่ วยสามารถหายได้เอง และร่างกายจะสร้างภูมคิ มุ้ กัน หรือ
อาจติดเชือ้ เรือ้ รังไปตลอดชีวติ การติดเชือ้ เรือ้ รังส่วนใหญ่จะเกิดจากติดเชือ้ ขณะคลอดจากแม่ หากมารดา
เป็ นพาหะและมี HBsAg และ HBeAg เป็ นบวกทัง้ คู่ พบว่าลูกที่ตดิ เชือ้ จะเป็ นพาหะร้อยละ 90 ถ้ามารดามี
HBsAg เป็ นบวกแต่ HBeAg เป็ นลบ ลูกจะเป็ นพาหะร้อยละ 10 และพบว่า การติดเชือ้ ในขวบปี แรกมีโอกาส
กลายเป็ นพาหะร้อยละ 80-90 ส่วนการติดเชือ้ ในช่วง 1-4 ปี จะมีโอกาสกลายเป็ นพาหะร้อยละ 30-50
ส่วนการติดเชือ้ ในช่วงวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่ จะมีโอกาสกลายเป็ นพาหะร้อยละ 2-5 เท่านัน้ 2 ผูท้ ่ีเป็ นพาหะอาจ
มีโอกาสเป็ นโรคตับอักเสบเรือ้ รัง โรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับในเวลา 25-30 ปี หลังได้รบั เชือ้ 3
โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สำ� คัญ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
และเอเชียที่มีความชุกของการเป็ นพาหะสูงคือเกินกว่าร้อยละ 8 พบว่าทั่วโลกมีประชากรประมาณ
2 พันล้านคนที่ติดเชือ้ ไวรัสนี ้ (ร้อยละ 30) ในจ�ำนวนนีเ้ ป็ นผูต้ ิดเชือ้ เรือ้ รังหรือเป็ นพาหะ 360 ล้านคน
โดยในแต่ละปี จะมีผเู้ สียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบบีท่ีป่วยเป็ นมะเร็งตับ ตับแข็ง และตับวายประมาณ
600,000 ราย4,5,6
ในอดีตกว่าสองทศวรรษที่ผา่ นมาประเทศไทยจัดเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีความชุกสูงของการติดเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบีเฉลี่ยร้อยละ 50-75 และมีอตั ราการเป็ นพาหะของเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีรอ้ ยละ 8-10 ในช่วง
ก่อนจะมีการใช้วคั ซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี พบว่าอัตราการติดเชือ้ ของคนไทยจะเพิ่มขึน้ ตามกลุม่ อายุ
และจะเพิ่มขึน้ เร็วในระยะแรกเกิดจนถึงวัยเด็ก จากนัน้ ก็จะเพิ่มขึน้ ช้าๆ ตลอดช่วงวัยผูใ้ หญ่ อัตราการติดเชือ้
ในเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน แต่อตั ราการเป็ นพาหะในเพศหญิงจะต�ำ่ กว่าในเพศชาย (ร้อยละ 6-8
เทียบกับร้อยละ 10-12) ในเด็กอายุ 10 ปี พบมีอตั ราการติดเชือ้ ประมาณร้อยละ 30 และเป็ นพาหะ
ประมาณร้อยละ 10

ประเทศไทยเริม่ ให้วคั ซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแก่ทารกแรกเกิดทุกคนทั่วประเทศตามแผน
งานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 จากการศึกษาความชุกของการ
เป็ นพาหะไวรัสตับอักเสบบีในประชากรไทยปี พ.ศ. 2547 พบการติดเชือ้ ในเด็กอายุ 0-5 ปี ตามธรรมชาติ
เพียงร้อยละ 1.5-3.5 จากเดิมที่มีอตั ราการติดเชือ้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 อัตราการเป็ นพาหะในประชากร
ไทยลดลงเหลือร้อยละ 3.92 อัตราการเป็ นพาหะในเด็กอายุต่ำ� กว่า 12 ปี ประมาณร้อยละ 0.74 ส่วนอัตรา
การเป็ นพาหะในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี เหลือเพียงร้อยละ 0.46 เท่านัน้ 7 (จากเดิมร้อยละ 5.4) รายงานในปี พ.ศ.
2559 รวบรวมการศึกษาที่ผา่ นมา พบอัตราการติดเชือ้ ในเด็กอายุ 0-9 ปี ร้อยละ 0.3, 10-24 ปี ร้อยละ
1.1, 25-34 ปี ร้อยละ 3.26, อายุ 35-44 ปี ร้อยละ 5.93, อายุ 45-54 ปี ร้อยละ 7.14 และอายุมากกว่า
55 ปี ร้อยละ 6.628 การลดลงอย่างมากของอัตราการติดเชือ้ และการเป็ นพาหะนัน้ เป็ นผลมาจากการให้บริการ
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมเกินกว่าร้อยละ 90 ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผา่ นมา
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบียอ้ นหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2560)
พบว่าจ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 พบมากในกลุ่มอายุตงั้ แต่ 35 ปี ขึน้ ไปซึ่ง
เกิดก่อนการให้วคั ซีนตับอักเสบบีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค และน่าจะเป็ นผูป้ ่ วยที่เป็ นพาหะ
และมีอาการก�ำเริบของโรค แต่จะพบน้อยมากในกลุม่ เด็กที่มีอายุต่ำ� กว่า 15 ปี ประกอบกับการส่งตรวจ
วินิจฉัยโรคท�ำได้งา่ ย สะดวก รวดเร็วท�ำให้มีการวินิจฉัยและรายงานผูป้ ่ วยเพิ่มมากขึน้ ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างและเกษตรกรรม คาดว่าประเทศไทยน่าจะมีผปู้ ่ วยติดเชือ้ เรือ้ รังในปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 3 ล้านคน8
จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของกรมควบคุมโรค พบว่า ได้รบั รายงานผูป้ ่ วย
โรคไวรัสตับอักเสบบีทงั้ ประเทศจ�ำนวน 7,439 ราย อัตราป่ วย 11.26 ต่อประชากรแสนคน ผูป้ ่ วยเสียชีวิต 1 ราย
โดยเป็ นผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 0-14 ปี เพียงจ�ำนวน 53 ราย (ร้อยละ 0.71) ช่วงอายุ 15-40 ปี จ�ำนวน
7,386 ราย (ร้อยละ 99.29)
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ เลย (อัตราป่ วย 35.27 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา
คือ เพชรบุรี (อัตราป่ วย 33.94 ต่อประชากรแสนคน) บุรรี มั ย์ (อัตราป่ วย 31.13 ต่อประชากรแสนคน)
นครพนม (อัตราป่ วย 30.94 ต่อประชากรแสนคน) และ สุพรรณบุรี (อัตราป่ วย 29.17 ต่อประชากรแสนคน)
ตามล�ำดับ
ประเทศไทยได้ ตัง้ เป้าหมายที่จะก�ำจัดการติดเชือ้ ตับอักเสบบี ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ให้เหลือ
ต�่ำกว่า ร้อยละ 0.1 ในปี 2568 ซึง่ จะใช้มาตรการ 4 ข้อ คือ
1. เร่งรัดการตรวจคัดกรองตับอักเสบบีในหญิงตัง้ ครรภ์ทกุ ราย
2. ส่งเสริมให้ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็ นพาหะ ให้ได้รบั Hepatitis B immune globulin (HBIG)
อย่างน้อย ร้อยละ 95
3. ส่งเสริมให้หญิ งตัง้ ครรภ์ท่ี ติดเชื อ้ และมี ระดับไวรัสสูง ให้ได้รบั ยาต้านไวรัสอย่างน้อย
ร้อยละ 95
4. คงระดับความครอบคลุมของการให้วคั ซีนตับอักเสบบีในทารก ให้สงู กว่าร้อยละ 90
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ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HB) เป็ นวัคซีนชนิดน�ำ้ เตรียมจากโปรตีนผิวนอกของเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบี (HBsAg) ที่ขนึ ้ ทะเบียนในประเทศไทยปั จจุบนั เป็ นวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม
(recombinant DNA vaccine) โดยสอดสารพันธุกรรมที่กำ� หนดการสร้าง HBsAg เข้าในเซลล์บางชนิด
เช่น เซลล์ยีสต์ หรือเซลล์สตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม แล้วให้เซลล์เหล่านีส้ ร้าง HBsAg ออกมา แยกเอาเฉพาะส่วน
HBsAg มาท�ำให้บริสทุ ธิ์ แล้วมาประกอบท�ำเป็ นวัคซีน ผูผ้ ลิตวัคซีนในประเทศไทยมีหลายบริษัท ได้แก่
GSK (Engerix BTM), MSD (H-B Vax IITM), sanofi pasteur (Euvax BTM), Kaketsuken (BimmugenTM)
และ Heber Biotec S.A. (HeberbiovacTM)

ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ที่ผลิตจากต่างบริษัท จะมี HBsAg ในปริมาณที่แตกต่างกันไป
ตัง้ แต่ 10 ถึง 20 มคก./มล. และขนาดสูง 40 มคก./มล. ซึง่ จะใช้ในผูป้ ่ วยฟอกไตและผูใ้ หญ่ท่ีมีภมู ิคมุ้ กัน
บกพร่อง วัคซีนจะผสมด้วย aluminium hydroxide เป็ นสารช่วยกระตุน้ ภูมิคมุ้ กัน และใช้ thimerosal
เป็ นสารกันเสีย แม้ปริมาณแอนติเจนในวัคซีนของแต่ละบริษทั จะไม่เท่ากัน แต่ปริมาตรของวัคซีนของทุกบริษทั
จะเท่ากันคือ 0.5 มล. ต่อโด๊ส ส�ำหรับเด็ก และ 1 มล. ต่อโด๊ส ส�ำหรับผูใ้ หญ่
ปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั สรรวัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
(DTwP-HB-Hib) ส�ำหรับเด็กไทยทุกคน เพื่อฉีดในช่วง 1 ปี แรกของชีวติ นอกจากนีย้ งั มีวคั ซีนรวมหลายชนิด
ที่มีวคั ซีนป้องกันตับอักเสบบีผสมอยูเ่ พื่อใช้ในเด็ก (โปรดดูในบทวัคซีนรวม) และมีวคั ซีนรวมตับอักเสบบี
กับตับอักเสบเอส�ำหรับใช้ในวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ดว้ ย

ขนาดบรรจุ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี มีขนาดบรรจุหลายขนาด ได้แก่ขวดละ 0.5 มล., 1 มล. และ 5 มล.

เด็กแรกเกิดถึงเด็กวัยรุน่ ให้วคั ซีนครัง้ ละ 0.5 มล. เข้ากล้ามเนือ้ บริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านหน้า
ค่อนไปด้านนอกในทารกหรือเด็กเล็ก หรือบริเวณต้นแขนในเด็กโต จะต้องฉีดอย่างน้อย 3 เข็ม ในเดือน
ที่ 0, 1-2 และ 6 หรือฉีดในเดือนที่ 0, 1, 2, 12 ก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็ นวัคซีนรวมกับ คอตีบ-บาดทะยักไอกรน
ในผูใ้ หญ่ ซึง่ ก�ำหนดอายุของแต่ละวัคซีนในตาราง 6.2-1 ให้วคั ซีนครัง้ ละ 1 มล. เข้ากล้ามเนือ้
บริเวณต้นแขน ไม่ควรฉีดที่สะโพก เพราะอาจฉีดเข้าในชัน้ ไขมันใต้ผิวหนังลงลึกไม่ถงึ กล้ามเนือ้ ซึง่ จะก่อ
ให้เกิดการสร้างภูมิคมุ้ กันต�่ำกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ และต้องฉีดให้ครบชุด (3 ครัง้ คือ เมื่อเดือนที่ 0,
1-2 และ 6-7) ส�ำหรับผูใ้ หญ่ท่ีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องหรือฟอกไตให้ฉีดวัคซีนขนาด 40 มคก. ต่อ มล.
ในเด็กวัยรุน่ อายุ 11-15 ปี ที่ยงั ไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน อาจพิจารณาให้แบบ 2 เข็ม โดยให้
ใช้วคั ซีนตับอักเสบบีชนิดเดี่ยว ขนาดของผูใ้ หญ่ (ขนาด 1 มล.) อย่างไรก็ดี เฉพาะวัคซีนที่ผลิตโดย
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ขนาดและวิธีการใช้

บริษัท MSD ทีได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้ฉีด 2 เข็มในวัยรุน่ ฉีดห่างกัน 6 เดือน ก็ได้ผลดีเช่นกัน9, 10 ซึง่ จากการศึกษา
พบว่าการสร้างภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ ไม่ตา่ งจากการฉีดโดยใช้วคั ซีนนีข้ นาด 0.5 มล. ฉีด 3 ครัง้ แบบปกติ
ตารางที่ 6.2-1 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีท่ีมีใช้ในประเทศไทย และขนาดที่แนะน�ำให้ฉีดตามอายุ

Engerix BTM

Euvax-BTM

HB-Vax PROTM

HEBERBIOVAC-HBTM

Hepatitis B
(Serum
Institute of
India),
Hepavax-Gene,
Hepavax-Gene
TF
0-10 ปี :
0.5 มล.
(10 มคก.)

0-19 ปี :
0.5 มล.
(10 มคก.)

0-15 ปี :
0.5 มล.
(10 มคก.)

0-16 ปี :
0.5 มล.
(5 มคก.)

0-35 ปี :
0.5 มล.
(10 มคก.)

>20 ปี :
1 มล.
(20 มคก.)

>16 ปี :
1 มล.
(20 มคก.)

>16 ปี :
1 มล.
(10 มคก.)

>35 ปี : 1 มล. (20 >10 ปี : 1 มล.
มคก.)
(20 มคก.)

ฟอกไต *:
2 มล.
(40 มคก.)

ฟอกไต* :
2 มล.
(40 มคก.)

ฟอกไต* :
1 มล.
(40 มคก.)

ฟอกไต* :
2 มล. (40 มคก.)

ฟอกไต* :
2 มล. (40 มคก.)

* ผูท้ ฟี่ อกไต และผูใ้ หญ่ทมี่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
หมายเหตุ รายละเอียดของวัคซีนรวมของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีกบั วัคซีนอื่น ให้ดรู ายละเอียด
ในบทวัคซีนรวม

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
เด็กทุกคนควรได้รบั วัคซีนนีต้ งั้ แต่แรกเกิดเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชือ้ ตัง้ แต่แรกเกิด ซึง่ การ
ติดเชือ้ ในวัยเด็ก มีโอกาสที่จะเป็ นพาหะได้สงู จึงควรฉีดวัคซีนครัง้ แรกโดยเร็วที่สดุ หรือภายใน 24 ชั่วโมง
หลังคลอด10 ครัง้ ที่สองอายุ 1-2 เดือน และครัง้ ที่สามอายุ 6-7 เดือน (อย่างน้อยอายุตอ้ งมากกว่า 24 สัปดาห์)
ในกรณีท่ีใช้วคั ซีนรวมเป็ นเข็มเดียวกับวัคซีน DTP ให้ฉีดที่อายุ 2, 4, 6 เดือน เนื่องจากทารกคลอดก่อน
ก�ำหนดที่นำ้� หนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 2,000 กรัม อาจสร้างภูมิคมุ้ กันจากวัคซีนได้ไม่ดี ดังนัน้ ส�ำหรับ
ทารกแรกเกิดที่นำ้� หนักน้อยกว่า 2,000 กรัม ที่ทราบว่ามารดาไม่เป็ นพาหะควรเริ่มให้วคั ซีนเข็มแรก
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เมื่อเด็กพร้อม คือมีสขุ ภาพแข็งแรงดี และอายุ 1 เดือนขึน้ ไป แต่ถา้ มารดาเป็ นพาหะหรือไม่ทราบผลเลือด
ของมารดา แม้ทารกจะมีนำ้� หนักตัวน้อยก็ควรได้รบั วัคซีนทันทีหลังคลอดภายในอายุ 12 ชั่วโมงด้วย และ
ให้ถือว่าการฉีดวัคซีนแรกเกิดนีเ้ ป็ นการฉีดเพิม่ พิเศษ และให้เริม่ ฉีดเข็มแรก เมื่อสุขภาพดีและมีอายุ 1 เดือน
ส่วนเข็มที่สอง ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และเข็มที่สาม ห่างจากเข็มที่สองนานอย่างน้อย
8 สัปดาห์ และอายุหลังคลอดมากกว่า 24 สัปดาห์
นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีมารดาเป็ นพาหะของเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (โดยเฉพาะถ้าพบ e-antigen
เป็ นบวก) ทารกควรได้รบั hepatitis B immunoglobulin (HBIG) ร่วมกับวัคซีนด้วย ถ้าจัดหา HBIG ไม่ได้
ควรให้วคั ซีนเร็วที่สดุ หลังคลอด ซึง่ พบว่าวัคซีนอย่างเดียวก็สามารถป้องกันโรคได้สงู มาก แม้ไม่ได้รบั HBIG
อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีมารดาเป็ นพาหะวัคซีนที่ทารกควรได้คือที่ แรกเกิด (ภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด),
อายุ 1 เดือนจากนัน้ ให้วคั ซีนต่อเนื่องตามปกติ เช่น เป็ นวัคซีนรวมที่มีคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนร่วมกับ
ตับอักเสบบี ที่อายุ 2, 4, 6 เดือน ไม่ควรขาดเข็มที่อายุ 1 เดือน เพราะการให้วคั ซีนเข็มแรกเกิด อาจท�ำให้
ภูมิคมุ้ กันอยูส่ งู ยาวนานไม่พอจนถึงอายุ 2 เดือน11 ซึง่ ท�ำให้ทารกเสี่ยงต่อการติดเชือ้ จากแม่มากขึน้ ซึง่
ได้ศกึ ษาที่เชียงรายแล้ว ยืนยันว่าการฉีดเข็มที่ 1 เดือน มีความจ�ำเป็ น12 ดังนัน้ กรณีนี ้ ทารกจะได้รบั วัคซีน
ที่มีตบั อักเสบบีรวม 5 ครัง้ (แรกเกิด และ 1, 2, 4, 6 เดือน)
เด็กทุกคนที่ยงั ไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน รวมทัง้ ผูใ้ หญ่ท่ีเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และยังไม่เคย
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี เช่นผูป้ ่ วยฟอกไต ผูท้ ่ีตอ้ งได้รบั เลือดบ่อยๆ คูส่ มรสของผูท้ ่ีเป็ นพาหะ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ ารที่ตรวจเลือด เป็ นต้น ให้ฉีดวัคซีน 3 ครัง้ โดยฉีดครัง้ ที่สองห่างจากครัง้ แรก อย่างน้อย 4 สัปดาห์
และครัง้ ที่สามห่างจากครัง้ ที่สองอย่างน้อย 8 สัปดาห์13

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
เด็กที่ได้รบั วัคซีนบางราย อาจมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ต่ำ� ๆ ซึง่ พบร้อยละ1-614
อาการมักเริม่ ราว 3-4 ชั่วโมงหลังฉีด และนานไม่เกิน 24 ชั่วโมง ควรให้ยาลดไข้เฉพาะในเด็กที่มีไข้หรือ
ร้องกวนมาก

ภูมิคมุ้ กันโรคจะเกิดขึน้ ถึงระดับที่ปอ้ งกันโรคได้ หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง วัคซีนเข็มที่สาม
ถือเป็ นการกระตุน้ ให้ภมู ิคมุ้ กันโรคสูงขึน้ และมีภมู ิคมุ้ กันที่ปอ้ งกันโรคได้รอ้ ยละ 90-9514-15
เนื่องจากเด็กแรกเกิดสามารถติดเชือ้ จากมารดาที่เป็ นพาหะได้งา่ ย และมารดาอาจไม่ได้รบั การ
ตรวจเลือดมารดาก่อนคลอดว่าเป็ นพาหะหรือไม่ จึงควรให้วคั ซีนครัง้ แรกแก่ทารกแรกเกิดทุกคนภายใน
24 ชั่วโมงหลังคลอด และถ้าได้ภายใน 12 ชั่วโมงจะยิ่งดี หากให้วคั ซีนเข็มแรกช้า ประสิทธิภาพในการป้องกัน
การติดเชือ้ จากมารดาที่เป็ นพาหะจะน้อยลง
การให้วคั ซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีพร้อมวัคซีนชนิดอื่นจะไม่มผี ลเสียต่อการสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
ของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หรือวัคซีนอื่นที่ให้พร้อมกัน
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ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในปั จจุบนั ผลิตด้วยวิธีการทางพันธุวศิ วกรรมสามารถใช้ทดแทน
กันได้ทกุ ยี่หอ้ ดังนัน้ เด็กที่ได้รบั วัคซีนครัง้ ก่อนเป็ นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีชนิดหนึง่ ในครัง้ ต่อไป
อาจรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีท่ีผลิตโดยกรรมวิธีตา่ งกันได้หรือต่างบริษัทผูผ้ ลิตได้ โดยไม่มีผลเสีย
ต่อการสร้างภูมิคมุ้ กัน15
ในปั จจุบนั ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนกระตุน้ อีกหลังจากฉีดครบ 3 เข็ม เนื่องจากการศึกษาระยะยาว
พบว่าภูมคิ มุ้ กันอยูไ่ ด้นานมากกว่า 20 ปี 16-19 ถึงแม้วา่ ในบางรายจะตรวจไม่พบระดับแอนติบอดี หรือพบใน
ระดับต�่ำ แต่ยงั มีระบบภูมิคมุ้ กันความจ�ำเหลืออยู20่ ซึง่ สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ การฉีดกระตุน้ อาจจะ
พิจารณาให้เฉพาะส�ำหรับผูท้ ่ีมีสภาพภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เช่น ผูป้ ่ วยไตวายที่ตอ้ งฟอกไต (hemodialysis)
เป็ นประจ�ำ
การเจาะเลือดเพื่อตรวจดูภมู ิคมุ้ กันโรคหลังฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิดหรือบุคคลทั่วไปนัน้ ไม่มี
ความจ�ำเป็ น แต่ควรตรวจในรายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ สูง เช่นกรณีผปู้ ่ วยฟอกไต ผูม้ ีความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ อย่างต่อเนื่อง ในทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็ นพาหะของโรคตับอักเสบบีควรเจาะเลือด
หลังรับวัคซีนเข็มที่สามเมื่ออายุ 9-12 เดือน21 โดยตรวจ HBsAg และ anti-HBs เพื่อดูผลของการให้วคั ซีน
และให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ กรณีตรวจพบทัง้ HBsAg และ anti-HBs หากพบว่า anti-HBs ยังคงเป็ นลบ
ควรฉีดวัคซีนใหม่อีก 3 เข็ม แล้วตรวจเลือดซ�ำ้ หรือเจาะเลือดตรวจ anti-HBs หลังฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม 1 เดือน
ถ้าได้ระดับภูมิคมุ้ กัน (anti-HBs) ตัง้ แต่ 10 mIU/มล. ก็สามารถหยุดฉีดได้ ถ้าพบว่า anti-HBs ยังคงเป็ นลบ
หรือ HBsAg เป็ นบวก ควรปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ เนื่องจากอาจต้องพิจารณาให้ฉีดวัคซีนซ�ำ้ ในขนาดที่สงู ขึน้
หรือติดตามอาการ เพราะอาจะติดเชือ้ ไปแล้ว

ประสิทธิภาพของวัคซีน
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็ นวัคซีนที่มปี ระสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูง การให้วคั ซีนชนิด
recombinant อย่างเดียว ในทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็ นพาหะชนิดแพร่โรคได้สงู (HBeAg เป็ นบวก)
ในภาพรวมสามารถป้องกันการติดเชือ้ ได้ถึงร้อยละ 93 และถ้าให้รว่ มกับ HBIG จะป้องกันได้รอ้ ยละ
9811,22,23 จากการให้วคั ซีนในทารกแรกเกิดในประชากรไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา ท�ำให้เด็กเกิด
หลังปี พ.ศ. 2535 มีอตั ราการติดเชือ้ ต�่ำมาก และเป็ นพาหะเหลือเพียงร้อยละ 0.38 ท�ำให้อตั ราการเป็ นพาหะ
ลดลงอย่างมาก วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเป็ นวัคซีนที่พสิ จู น์แล้วว่าสามารถลดอุบตั กิ ารณ์มะเร็งตับได้24
เชื่อว่าภูมิคมุ้ กันที่เด็กสร้างขึน้ จากวัคซีนที่ฉีดให้ตงั้ แต่แรกเกิดจะอยู่ได้นานเกิน 20 ปี 25 จะตรวจเลือดเพื่อ
พิจารณาการฉีดวัคซีนเพิ่มเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูงเท่านัน้ เช่น ผูป้ ่ วยฟอกไต บุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั กิ ารที่อาจสัมผัสเลือด ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีโครงการก�ำจัดการติดเชือ้ จากแม่สลู่ กู ซึง่ จะมีการให้ยา TDF แก่มารดาที่เป็ นพาหะ
ขณะตัง้ ครรภ์ เสริมจากการให้วคั ซีนในทารก เพือ่ ให้ลดการถ่ายทอดเชือ้ จากแม่สลู่ กู จากร้อยละ 2 ในปัจจุบนั
ให้หมดไป โดยปั จจุบนั มีอตั ราการติดเชือ้ ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 0.104 และกระทรวงฯ มีเป้าหมาย
ให้ลดการติดเชือ้ ในเด็กต�่ำกว่า 5 ปี ให้เหลือต�่ำกว่าร้อยละ 0.1 ภายในปี 256826
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หมายเหตุ
1. การตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน
		 1.1 ทารกแรกเกิดและเด็ก (อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ) ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน
ถ้าไม่เคยมีประวัติได้รบั วัคซีนมาก่อนสามารถให้วคั ซีนได้เลย เนื่องจากมีโอกาสที่จะเคยติดเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบีมาก่อนแล้วน้อยกว่าร้อยละ 20
		 1.2 เด็กโต (อายุ 18 ปี ขึน้ ไป) และผูใ้ หญ่ ส่วนใหญ่จะเคยติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีแล้ว
ซึง่ อาจมีภมู ิคมุ้ กันโรคแล้วตามธรรมชาติหรือเป็ นพาหะ ซึง่ จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการฉีดวัคซีน ดังนัน้
เพื่อหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนโดยไม่จำ� เป็ น จึงควรตรวจเลือดประกอบการพิจารณาว่าควรฉีดวัคซีนหรือไม่
2. การให้วัคซีนในทารกทีม่ ารดาเป็ นพาหะ
		 ทารกจะต้องได้รบั วัคซีนเข็มแรกตอนแรกเกิดและเข็มที่สองเมื่ออายุ 1 เดือนเสมอ และ
เข็มที่สามเมื่ออายุไม่นอ้ ยกว่า 24 สัปดาห์ กรณีท่ีมีการใช้วคั ซีนรวมที่มีส่วนประกอบของตับอักเสบบี
(เช่นรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ฮิบ-ตับอักเสบบี) ให้เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือนร่วมด้วย ซึง่ ท�ำให้ทารก
จะต้องได้รบั วัคซีนตับอักเสบบีมากถึง 5 เข็มก็ไม่เป็ นอันตราย เพราะวัคซีนตับอักเสบบีมีความบริสทุ ธิ์
และปลอดภัยสูง มีการศึกษาที่แสดงว่าทารกเหล่านีจ้ ะมีโอกาสติดเชือ้ จากมารดาสูงกว่า ถ้าได้รบั วัคซีน
ที่ 0, 2, 4, 6 เดือน เมื่อเทียบกับ 0, 1, 2, 4, 6 เดือน12
3. การให้อมิ มูโนโกลบุลินในทารกแรกเกิด
		 ในกรณี ท่ีมีการตรวจเลือดมารดาก่อนคลอดและทราบว่ามารดาเป็ นพาหะ โดยเฉพาะ
ถ้า HBeAg เป็ นบวก แพทย์ควรพิจารณาให้ HBIG ขนาด 0.5 มล. ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ แก่เด็กที่คลอดจากมารดา
นัน้ ร่วมกับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเร็วที่สดุ หลังคลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติด
เชือ้ จากแม่ โดยควรฉีดคนละข้างกับวัคซีน ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหา HBIG ให้ได้ทนั ทีหลังคลอด ให้ฉีด
วัคซีนไปก่อนเร็วที่สดุ เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ให้ได้ดีท่ีสดุ แล้วให้ HBIG ตามหลังได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจาก
ฉีดวัคซีน การให้ HBIG หลังการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 7 วัน จะไม่มีประโยชน์ เพราะวัคซีนจะกระตุน้
การสร้างภูมิคมุ้ กันโรคแล้ว
4. การฉีดวัคซีนและ HBIG หลังสัมผัสที่นอกเหนือจากกรณีทารกแรกเกิด ซึง่ มีมารดาเป็ น
พาหะ เป็ นดังตารางที่ 6.2-2 ควรตรวจเลือดของแหล่งเลือดหรือน�ำ้ เหลืองที่สมั ผัสโดยเร็วที่สดุ และรีบให้
การรักษา27

ตารางที่ 6.2-2 การป้องกันการติดเชือ้ ตับอักเสบบีภายหลังการสัมผัสเลือด จากอุบตั เิ หตุของมีคมบาดหรือต�ำ28
ผู้สัมผัส

ไม่เคยได้รบั วัคซีน
หรือได้ไม่ครบ

การตรวจเลือด
ผู้สัมผัสทันที
หลังสัมผัส
ไม่ตอ้ งตรวจ

การรักษาตามสภาวะ HBs Ag ของแหล่งเลือดทีส่ ัมผัส
บวก/หรือ
ไม่ได้ตรวจ

ลบ

การตรวจเลือดของ
ผู้สัมผัส 1-2 เดือน
หลังวัคซีนโด๊สสุดท้าย
ตรวจ

ให้ HBIGa 1 โด๊ส
และ HB ครบ 3 โด๊ส

HB ครบ
3 โด๊ส

ไม่ตอ้ งรักษา

ไม่ตอ้ งรักษา ไม่ตรวจ

เคยได้รับวัคซีนครบมาก่อน
กลุม่ ที่ตอบสนองต่อ
วัคซีน (Responder)

ไม่ตอ้ งตรวจ

กลุม่ ที่ไม่ตอบสนองต่อ ไม่ตอ้ งตรวจ
วัคซีน (Nonresponder)

- ให้ HBIG (1 โด๊ส) และ ไม่ตอ้ งรักษา ตรวจหากให้วคั ซีนซ�ำ้
เริ่ม HB ใหม่ 3 โด๊สb ครบ 3 โด๊ส
หรือให้ HBIG (2 โด๊ส)

กลุม่ ที่ไม่ทราบผลการ
ตอบสนอง

ให้ HBIG 1 โด๊ส และ HB ไม่ตอ้ งรักษา ตรวจ
ซ�ำ้ 3 โด๊สc
ไม่ตอ้ งรักษา

<10 mIU/mL
>10 mIU/mL

ขนาดของ HBIG 0.06 มล./กก. ฉีดเข้ากล้าม
กรณี nonresponder ได้รบั HB ครบ 2 ชุด (6 โด๊ส) แล้วก็ยงั ไมตอบสนอง แนะน�ำให้ HBIG (0.06 มล./กก.)
2 โด๊ส ให้โด๊สแรกเร็วที่สดุ เท่าที่ทำ� ได้หลังการสัมผัส และโด๊สที่สองอีก 1 เดือนต่อมา
c
ระดับ anti-HBs ที่พอเพียงคือ > 10 mIU/มล.
a

b

การเก็บและการหมดอายุ
ควรเก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งเพราะวัคซีนจะเสือ่ มคุณภาพ
อย่างรวดเร็ว ถ้าเก็บวัคซีนถูกต้องจะมีอายุอยูไ่ ด้ประมาณ 2 ปี นับแต่วนั ผลิต ทัง้ นีใ้ ห้ตรวจดูฉลากวันหมดอายุ
ก่อนใช้เสมอ
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บทที่

6.3

วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่
ชนิดบี หรือ ฮิบ (Haemophilus influenzae
type b Vaccine: Hib)

บทน�ำและระบาดวิทยา
เชือ้ Haemophilus influenzae มีหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุท์ ่ีก่อโรครุ นแรงเป็ นประจ�ำ
มีสายพันธุเ์ ดียว คือ ชนิดบี (type b) เชือ้ H. influenzae type b หรือฮิบ (Hib) ก่อโรคในเด็กเล็ก โดยเฉพาะ
ที่อายุต่ำ� กว่า 2 ปี โดยเป็ นสาเหตุหลักของโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบในเด็กเล็ก ซึง่ ก่อให้เกิดความพิการได้
และยังก่อโรคปอดบวม โรคข้ออักเสบ โรคติดเชือ้ ในกระแสเลือดและโรคอื่นๆ1-2
มนุษย์เท่านัน้ ที่เป็ นรังโรคตามธรรมชาติของเชือ้ H. influenzae เชือ้ ไม่สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้อย่าง
อิสระในสิง่ แวดล้อมจะอาศัยอยูใ่ นทางเดินหายใจส่วนบนของคน โดยพบว่าเด็กร้อยละ 40-80 เป็ นพาหะ
ของเชือ้ กลุม่ ที่แยกซีโรทัยป์ ไม่ได้ (nontypeable strain) และร้อยละ 2-5 เป็ นพาหะของเชือ้ ฮิบ ประมาณ
ร้อยละ 90 ของเด็กที่ป่วยจากการติดเชือ้ ชนิดนีแ้ บบรุนแรงมีอายุต่ำ� กว่า 5 ปี 1-2
เชือ้ ฮิบแพร่ทางละอองฝอยจากทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสโดยตรง โดยมีระยะฟั กตัว
ของเชือ้ ประมาณ 2-4 วัน อุบตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้ ฮิบ จะสูงมาก ก่อนมีการใช้วคั ซีน
โดยพบว่ามีเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ป่ วยกว่า 8.13 ล้านคนทั่วโลก และเสียชีวิตประมาณ 371,000 คน
หลังจากมีการใช้วคั ซีนในเด็กอย่างทั่วถึงท�ำให้อตั ราการเกิดโรคจากเชือ้ ฮิบลดลงเป็ นอย่างมาก
ส�ำหรับอุบตั กิ ารณ์ของโรคในประเทศในแถบเอเชียนัน้ บางประเทศมีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคเยื่อหุม้
สมองอักเสบจากเชือ้ ฮิบสูง เช่น ประเทศเวียดนาม 18 รายต่อประชากรเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี แสนคนต่อปี 3
ส่วนบางประเทศมีอบุ ตั กิ ารณ์ต่ำ� เช่น ประเทศอินเดีย 7.1 รายต่อประชากรเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี แสนคน
ต่อปี 4 ประเทศจีน มี 0.98 รายต่อประชากรเด็กอายุต่ำ� กว่า5ปี แสนคนต่อปี 5
ส�ำหรับในประเทศไทย จากการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective population-based surveillance) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ทำ� การศึกษาใน 5 จังหวัดจากทุกภูมิภาคในปี
พ.ศ. 2543-2544 พบอุบตั ิการณ์ของโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ ฮิบ 6.1 รายต่อประชากรเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ปี แสนคนต่อปี 6 ซึง่ นับว่าค่อนข้างต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ แต่อาจเป็ นเพราะไม่ได้ใช้การตรวจชนิด
โมเลกุลที่มคี วามไวสูง อย่างไรก็ตามได้มกี ารศึกษาแบบรวบรวมอย่างเป็ นระบบเพือ่ ประเมินทางเศรษฐกิจ
และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคุม้ ทุนของการให้วคั ซีนฮิบและการศึกษาประเมินผลทางคลินกิ และทางเศรษฐกิจ
ในการให้วคั ซีนฮิบในแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคในระดับประเทศพบว่าวัคซีนฮิบให้ประสิทธิผลคุม้ ค่า
ในบริบทของประเทศไทย7-8 ซึง่ เด็กไทยจะได้รบั วัคซีนฮิบตามแผนการฉีดวัคซีนขัน้ พืน้ ฐานของกระทรวง
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2562

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนฮิบเป็ นวัคซีนชนิดคอนจูเกต โพลีแซคคาไรด์ (conjugated polysaccharide vaccine)
โดยการน�ำโพลีแซคคาไรด์ท่ีเปลือกของเชือ้ ฮิบมาเชื่อมกับโปรตีนพาหะ เพื่อท�ำให้กระตุน้ การสร้าง
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ภูมคิ มุ้ กันโรคได้ดขี นึ ้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่มีใช้ในประเทศไทย มีทงั้ ในรูปวัคซีนแยกเดี่ยวและวัคซีนรวม
โดยรวมกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ตับอักเสบบี และโปลิโอชนิดฉีด สามารถแบ่งวัคซีนตามชนิด
ของโปรตีนพาหะได้ดงั นี ้
1. PRP-OMP (polyribosylribotol phosphate conjugated to an outer- membrane protein
complex of N. meningitides) ได้แก่ Pedvax HIBTM ของบริษัท MSD ซึง่ ใช้ outer membrane protein
ของ group B Neisseria meningitidis เป็ นพาหะ ปั จจุบนั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทยแล้ว
2. PRP-T (polyribosylribotol phosphate conjugated to tetanus toxoid) วัคซีนแยกเดี่ยว
ได้แก่ Act-HIBTM ผลิตโดยบริษัท Sanofi Pasteur หรือ HiberixTM โดยบริษัท GSK วัคซีนรวม ได้แก่
TETRActHIBTM (รวมกับวัคซีน DTwP), PediacelTM (รวมกับวัคซีน DTaP และ IPV), PentaximTM (รวมกับ
วัคซีน DTaP และ IPV) ผลิตโดยบริษัท Sanofi Pasteur และ Infanrix-IPV/HibTM (รวมกับวัคซีน DTaP
และ IPV), Infanrix-HexaTM (รวมกับวัคซีน DTaP, IPVและ HBV) ผลิตโดยบริษัท GSK และวัคซีน DTwPHBV/Hib Conjugate Vaccine AdsorbedTM (รวมกับวัคซีน DTwP และ HBV Adsorbed on Aluminium
Phosphate) ผลิตโดยบริษัท Serum Institue of India PVT.LTD/Masu Biofarma (และอาจมีผผู้ ลิตอื่น)
ซึง่ ใช้ tetanus toxoid เป็ นพาหะ
3. CRM-197 (Non toxic mutant of diphtheria toxin) ชนิดที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย มีเฉพาะ
วัคซีนรวม ได้แก่ QuinvaxemTM (รวมกับวัคซีน DTwP และ HBV) ผลิตโดยบริษัท Novartis/Biogenetech
ตารางแสดงวัคซีนฮิบทีม่ อี ยู่ในประเทศไทยในปั จจุบนั
ชื่อวัคซีน

DTwP-HBV/Hib
Conjugate Vaccine
AdsorbedTM

Carrier โปรตีนของ
วัคซีนฮิบ
GlaxoSmithKline
Tetanus toxoid
Sanofi Pasteur
Tetanus toxoid
GlaxoSmithKline
Tetanus toxoid
GlaxoSmithKline
Tetanus toxoid
Sanofi Pasteur
Tetanus toxoid
Sanofi Pasteur
Tetanus toxoid
Sanofi Pasteur
Tetanus toxoid
Novatis Vaccines/ Non toxic mutant of
BGT
Diphtheria toxin
(CRM-197)
Serum Institue of
Tetanus toxoid
India PVT.LTD/Masu
Biofarma

วัคซีนส่วนประกอบ
รวมทัง้ หมด
Hib
Hib
DTaP, IPV- Hib
DTaP, HBV, IPV- Hib
DTaP, IPV- Hib
DTaP, IPV- Hib
DTaP, HBV,IPV- Hib
DTwP, HBV- Hib

บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

HiberixTM
Act-HibTM
Infanrix-IPV/HibTM
Infanrix-HexaTM
PediacelTM
PentaximTM
HexaximTM
QuinvaxemTM

บริบทั

DTwP, HBV- Hib
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ส่วนประกอบของวัคซีน
ในวัคซีนฮิบ 1 โด๊ส (0.5 มล.) จะประกอบด้วย โพลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) ส่วนเปลือก
ของเชือ้ ฮิบประมาณ 7.5-10 ไมโครกรัม ซึง่ จะเกาะติดกับโปรตีนพาหะ ได้แก่ tetanus toxoid, Neisseria
meningitidis serogroup B หรือ CRM-197 แล้วแต่บริษัทที่ผลิตวัคซีน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั สรรวัคซีน DTwP-HB-Hib ให้แก่เด็กไทยทุกคน

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุขวดละ 0.5 มล. ต่อ 1 โด๊ส ไม่วา่ จะเป็ นวัคซีนเดี่ยวหรือวัคซีนรวม

ขนาดและวิธีใช้
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ในเด็กเล็กให้ฉีดวัคซีนบริเวณกึง่ กลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านนอก แนะน�ำ
ให้ฉีด PRT-T หรือ PRP-CRM197 3 ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน หรือ PRP-OMP 2 ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4 เดือน

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
เด็กปกติทุกคนที่มีความประสงค์จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื อ้ ฮิบชนิดรุ นแรง สามารถ
ฉีดวัคซีนนีไ้ ด้ โดยแนะน�ำให้ฉีดตัง้ แต่อายุ 2 เดือน อายุนอ้ ยที่สดุ ที่สามารถเริม่ ให้วคั ซีนได้ คือ 6 สัปดาห์
โดยในเด็กปกติจะฉีดหรือไม่ฉีดเข็มกระตุน้ ที่อายุ 12-18 เดือนก็ได้ เพราะมักมีภมู ิคมุ้ กันขึน้ เพียงพอ
จากการฉีดชุดแรก (primary series) จนพ้นอายุ 2 ปี ท่ีเสี่ยงต่อการติดโรครุนแรง
เนื่องจากความเสีย่ งต่อโรครุนแรงจากเชือ้ ฮิบในเด็กไทยอยูใ่ นช่วงอายุต่ำ� กว่า 2 ปี (ในต่างประเทศ
ใช้เกณฑ์ต่ำ� กว่า 5 ปี ) จึงไม่แนะน�ำให้ฉีดในเด็กไทยที่อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นแต่จะมีความเสี่ยงต่อโรคฮิบ
มากกว่าปกติ เช่น เป็ นผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง ม้ามท�ำงานผิดปกติ ในกรณีเช่นนี ้ แนะน�ำให้ฉีดแม้จะอายุ
มากกว่า 2 ปี และฉีดกระตุน้ ด้วย โดยต้องห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน จ�ำนวนเข็มและช่วงเวลา
ที่ฉีดวัคซีนขึน้ อยูก่ บั อายุท่ีเริม่ ฉีด และชนิดของวัคซีนที่ใช้ ดังในตารางที่ 8.2-1 ในกรณีท่ีจะตัดม้ามแนะน�ำ
ให้ฉีดวัคซีนก่อนตัดม้าม 7-10 วันอย่างน้อย 14 วัน2
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ตารางที่ 6.3-1 แนะน�ำการฉีดวัคซีนฮิบในเด็กไทยในแต่ละช่วงอายุท่ีเริม่ ฉีด
อายุทเ่ี ริ่มฉีด

PRP-T หรือ PRP-CRM 197*

2-6 เดือน
7-11 เดือน

เดือนที่ 0, 2, 4 กระตุน้ ที่ 12-18 เดือน
เดือนที่ 0, 2 กระตุน้ ที่ 12-18 เดือน และห่างจากเข็มก่อนหน้านัน้
อย่างน้อย 2 เดือน

12-24 เดือน

เข็มเดียว

> 24 เดือน เฉพาะผูท้ ่ีเสี่ยง

เดือนที่ 0, 2

หมายเหตุ : ในเด็กปกติจะฉีดเข็มกระตุน้ หรือไม่กไ็ ด้ แต่แนะนำ� ให้ฉดี กระตุน้ ในกลุม่ เสีย่ ง เช่น ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ไม่มมี า้ ม
* วัคซีนชนิด PRP-OMP ไม่ได้จำ� หน่ายในประเทศไทยแล้ว และมีตารางการฉีดทีน่ อ้ ยกว่าPRP-T หรือ PRP-CRM197
1 เข็มในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
พบปฏิกิรยิ าจากการฉีดวัคซีนได้เล็กน้อย อาการที่พบได้แก่ ปวดบวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด ซึง่
เกิดน้อยกว่าร้อยละ 69 แต่อาการเหล่านีจ้ ะไม่รุนแรงและหายได้เองภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนีอ้ าจพบ
ไข้สงู มีผน่ื และอาการกระสับกระส่ายบ้าง แต่พบไม่บอ่ ย วัคซีนรวมทีม่ ฮี บิ ร่วมกับ คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก
(DTP) ตับอักเสบบี (HB) และ โปลิโอ (IPV)(DTP-HB-Hib-IPV หรือ DTP-HB-Hib) ไม่ทำ� ให้ปฏิกิรยิ าเพิ่ม
ขึน้ แม้จะรวมหลายชนิด10-11

ข้อควรระวัง
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
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1. ไม่ควรให้วคั ซีนฮิบในหญิงมีครรภ์ หรือก�ำลังอยูใ่ นระหว่างให้นมบุตร
2. ห้ามฉีดวัคซีนฮิบในผูท้ ่ีไวต่อการแพ้สว่ นประกอบใด ๆ ของวัคซีนนี ้
3. เนื่องจากอายุของเด็กที่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนฮิบ ตรงกับอายุท่ีตอ้ งฉีดวัคซีน DTP จึงมีการผลิต
วัคซีนรวมที่มี DTP-HB-IPV กับฮิบชนิด PRP-T ไว้ดว้ ยกัน ท�ำให้สะดวกในการใช้มากขึน้ แต่วคั ซีนฮิบ
ชนิด PRP-OMP ไม่สามารถผสมรวมกับ DTP ได้ นอกจากนีว้ คั ซีน PRP-T ที่มจี ำ� หน่ายแบบเดี่ยว ไม่สามารถ
น�ำไปผสมกับ DTP ทั่วไปได้ ยกเว้นแต่จะเป็ น DTP ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกัน (เช่น Act-HIBTM สามารถ
ผสมกับ DTwP ที่ผลิตโดย Sanofi Pasteur ได้ และ HiberixTM สามารถผสมกับ Tritanrix-HBTM ที่ผลิต
โดย GSK ได้) และห้ามน�ำวัคซีนฮิบที่จำ� หน่ายเดี่ยวๆ กับ DTaP ที่จำ� หน่ายแยกกันมาผสมกันเอง แต่มี
วัคซีนรวม DTaP (-HB) และ Hib ที่ผลิตรวมเป็ นเข็มเดียวกันจ�ำหน่ายอยูแ่ ล้ว
4. เด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี แม้วา่ เคยติดเชือ้ ฮิบชนิดรุนแรงแล้ว ยังต้องได้วคั ซีนเพราะการติดเชือ้
โดยธรรมชาติกระตุน้ ภุมิคมุ้ กันได้ไม่ดี แนะน�ำให้เริ่มฉีดหลังจากเป็ นโรคติดเชือ้ ฮิบประมาณ 1 เดือน
เป็ นต้นไป2

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น และประสิทธิภาพ
วัคซีนฮิบทุกชนิดท�ำให้เกิดภูมิคมุ้ กันได้สงู มาก โดยชนิดที่มีใช้คือ PRP-T จะท�ำให้มีภมู ิหลังฉีด
3 เข็มได้สงู กว่าชนิด PRP-OMP หลังฉีด 2 เข็ม12-14 วัคซีนนีม้ ปี ระสิทธิภาพป้องกันโรคได้สงู มากโดยเฉพาะ
โรครุ นแรง และเยื่อหุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ ฮิบ พบว่าในประเทศที่ให้วคั ซีนนีแ้ ก่เด็กทุกคน สามารถ
ลดอุบตั กิ ารณ์ของโรคได้รอ้ ยละ 95-9915 และยังลดการเป็ นพาหะของเชือ้ ฮิบในล�ำคอลงกว่าร้อยละ 6416
ซึง่ ท�ำให้ลดการแพร่เชือ้ ในชุมชน และลดการเกิดโรคในผูท้ ่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนนีด้ ว้ ย ส�ำหรับประเทศไทยพบว่า
ร้อยละ 90 ของโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ ฮิบ พบในเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี 17 และเด็กไทยปกติท่ีอายุ
มากกว่า 2 ปี มีภมู ิคมุ้ กันต่อเชือ้ ฮิบแล้วทัง้ สิน้ 18 จึงไม่มีความจ�ำเป็ นที่จะต้องฉีดวัคซีนนีใ้ นเด็กปกติท่ีอายุ
เกิน 2 ปี และในกรณีท่ฉี ีดวัคซีนในช่วงปฐมภูมคิ รบแล้ว จะมีภมู คิ มุ้ กันที่สงู มาก จึงไม่จำ� เป็ นต้องฉีดวัคซีน
กระตุน้ 14

การเก็บและการหมดอายุ
ควรเก็บวัคซีนไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิระหว่าง +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง และส่วนใหญ่วคั ซีน
จะมีอายุประมาณ 2-3 ปี
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บทที่

6.4

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
(Diphtheria-Tetanus-Pertussis)

บทน�ำและระบาดวิทยา
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

คอตีบ เป็ นโรคที่เกิดจากเชือ้ Corynebacterium diphtheriae ท�ำให้เกิดอาการคออักเสบชนิด
ร้ายแรง โดยมีแผ่นขาวบนเยื่อบุในคอหอย ผูป้ ่ วยอาจเสียชีวติ จากภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้ หรือจากพิษ
ของเชือ้ ซึง่ ท�ำให้กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ หรือปลายประสาทอักเสบ
ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้วเกือบไม่พบโรคนีเ้ ลย ในพืน้ ที่ท่ีมีอตั ราครอบคลุมของการได้รบั วัคซีนต�ำ่
มักจะพบโรคในเด็กอายุ 1-6 ปี และพบได้บอ่ ยในกลุม่ ประชากรที่อาศัยอยูอ่ ย่างแออัดและมีเศรษฐานะต�ำ่
เด็กอายุต่ำ� กว่า 1 ปี มกั ไม่เป็ นโรคนี ้ เนื่องจากมีภมู ิคมุ้ กันซึง่ ถ่ายทอดมาจากมารดาและมีโอกาสสัมผัส
โรคน้อย ในพืน้ ที่ท่มี อี ตั ราครอบคลุมการได้รบั วัคซีนสูงมักจะเกิดโรคในเด็กโตหรือผูใ้ หญ่ ปั จจุบนั พบผูป้ ่ วย
ในประเทศไทยน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ่ีอาศัยบริเวณชายแดนหรืออพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2552 มีจำ� นวนผูป้ ่ วยโรคคอตีบ
2–12 รายต่อปี อัตราป่ วยระหว่าง 0.00 – 0.02 ต่อประชากรแสนคน แต่ในปี พ.ศ. 2553 มีการระบาด
ของโรคคอตีบ โดยเฉพาะในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ พบผูป้ ่ วย 77 ราย เสียชีวิต 15 ราย (อัตรา
ป่ วยตายร้อยละ 19.5) ท�ำให้ตอ้ งมีการรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบ จนกระทั่งจ�ำนวนผูป้ ่ วยลดลง
ในปี พ.ศ. 2554 พบผูป้ ่ วย 28 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.02 รายต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 ราย
(อัตราป่ วยตายร้อยละ 39.3) โดยมีรายงานผูป้ ่ วยมากที่สดุ จากจังหวัดนราธิวาส 11 ราย ปั ตตานี 10 ราย
ยะลา 3 ราย ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นเด็กเล็ก อายุท่ีพบผูป้ ่ วยอยูร่ ะหว่าง 11 เดือน – 35 ปี มัธยฐานอายุ 4 ปี
และพบว่าผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์1
ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 พบการระบาดของโรคคอตีบเกิดขึน้ ที่จังหวัดเลยและระบาดต่อไป
ยังจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการเกิดโรคเริม่ ขึน้ ในกลุม่ ผูใ้ หญ่และมีความเกี่ยวข้องกับม้งลาว ในพืน้ ที่อำ� เภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ตัง้ แต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2555 พบผูป้ ่ วยในอ�ำเภอด่านซ้ายทัง้ สิน้ 32 ราย
เสียชีวิต 2 ราย จากอ�ำเภอด่านซ้าย กระจายใน 8 จาก 9 ต�ำบล อายุระหว่าง 4–72 ปี อัตราป่ วยสูงสุด
ในกลุม่ อายุ 11–20 ปี (12.6 ต่อประชากรหมื่นคน) รองลงมา ได้แก่ 0–10 ปี (11.4 ต่อประชากรหมื่นคน)
และ 21 – 30 ปี (7.5 ต่อประชากรหมื่นคน) ส่วนอ�ำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผูป้ ่ วย 10 ราย
ส่วนใหญ่มีประวัตเิ ดินทางไปจังหวัดเลยหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ่ีมาจากจังหวัดเลย
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดโรคคอตีบย้อนหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2560)
พบว่าจ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2560 โดยมีจำ� นวนผูป้ ่ วยสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 19 ราย ผูป้ ่ วยเสียชีวิต 6 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.03 ต่อประชากรแสนคน
การระบาดของโรคคอตีบเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2553 ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ท�ำให้ตอ้ งมีการรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบ ท�ำให้แนวโน้มของจ�ำนวนผูป้ ่ วยลดลงเรือ่ ยมา

ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของกรมควบคุมโรค พบว่า
ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยสงสัยโรคคอตีบทัง้ ประเทศจ�ำนวน 32 ราย อัตราป่ วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน
ผูป้ ่ วยเสียชีวิต 1 ราย โดยเป็ นผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 0-14 ปี จ�ำนวน 2 ราย (ร้อยละ 50) ช่วงอายุ 15-40 ปี
จ�ำนวน 2 ราย (ร้อยละ50)
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ ตาก (อัตราป่ วย 0.16 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา
คือ ปั ตตานี (อัตราป่ วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน) นครปฐม (อัตราป่ วย 0.11 ต่อประชากรแสนคน) และ
ชลบุรี (อัตราป่ วย 0.07 ต่อประชากรแสนคน) ตามล�ำดับ
บาดทะยัก เป็ นโรคที่เกิดจากพิษของเชือ้ Clostridium tetani ซึง่ เป็ นแบคทีเรียที่ไม่พง่ึ ออกซิเจน
เชือ้ ก่อโรคนีพ้ บทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ในฝุ่ น ในดิน และในล�ำไส้ของมนุษย์และสัตว์ โรคนีเ้ กิดเพราะมีเชือ้
ปนเปื ้อนในบาดแผล หรือเนือ้ เยื่อที่มีภาวะแผลเน่าเปื่ อย หรือเนือ้ เยื่อมีการอักเสบเกิดภาวะไร้ออกซิเจน
(anaerobic) ขึน้ ท�ำให้เชือ้ เจริญเติบโตและสร้างสารพิษปล่อยเข้ากระแสเลือด ซึ่งเป็ นพิษต่อระบบ
ประสาท ท�ำให้ผปู้ ่ วยเกร็ง ชักกระตุก กล้ามเนือ้ ไม่ทำ� งานตามปกติและหยุดหายใจได้ การเกิดโรคในทารก
แรกเกิด มักเกิดจากการที่มีเชือ้ ปนเปื ้อนบริเวณสะดือจากการพอกยาตามบ้าน หรือใช้อปุ กรณ์ไม่สะอาด
ตัดสายสะดือ เชือ้ เติบโตได้ดีเพราะสายสะดือเป็ นเนือ้ ตายเปื่ อยหลุดตามธรรมชาติ จึงเป็ นภาวะที่
เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชือ้ ดังนัน้ หากทารกไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่อสารพิษ จะท�ำให้ทารกเกิดโรคได้
วิธีสร้างภูมิคมุ้ กันในทารกที่ดีท่ีสดุ คือ การฉีดวัคซีนในหญิงตัง้ ครรภ์
จากข้อมูลของส�ำนักระบาดวิทยาพบว่า บาดทะยักในระยะหลังมักพบในผูส้ งู อายุมากกว่า 65 ปี
รองมาคืออายุ 55-64 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไทยไม่ได้มีการฉีดวัคซีน
กระตุน้ โดยเฉพาะผูท้ ่ีอายุมากขึน้ แต่ยงั มีโอกาสเกิดบาดแผลที่สมั ผัสสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื ้อนได้เสมอ
ดังนัน้ จึงควรเน้นให้เห็นความส�ำคัญของการฉีดวัคซีน แม้จะเป็ นผูใ้ หญ่หรือผูส้ งู อายุทกุ 10 ปี
จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ประเทศไทยพบอุบตั กิ ารณ์
ของโรคลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2545–2554 พบผูป้ ่ วยไม่เกิน 10 รายต่อปี และในระยะ 5 ปี หลัง
(ปี พ.ศ. 2556 – 2560) พบผูป้ ่ วย 4 รายต่อปี เป็ นชาวต่างด้าว 3 ราย ผูป้ ่ วยบาดทะยักในทารกมักคลอด
จากมารดาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ ไม่มีประวัตไิ ด้รบั วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคลอดเองที่บา้ น ท�ำคลอด
โดยผูท้ ่ีไม่ใช่บคุ ลากรทางสาธารณสุข มีการใช้กรรไกรเช็ดแอลกอฮอล์ ใช้ไม้ไผ่ตดั สายสะดือ หรือมีการ
ดูแลหลังคลอดตามความเชื่อที่ไม่ถกู ต้อง เช่น ใช้ปนู ขาวหรือสีเสียดทาที่สะดือของทารก2
ไอกรน เป็ นโรคที่เกิดจากเชือ้ Bordetella pertussis ซึง่ ก่อโรคในคนเท่านัน้ โรคไอกรนในเด็กโต
และผูใ้ หญ่ มักมีอาการไม่รุนแรง และแยกได้ยากจากการติดเชือ้ อื่นๆ ที่ทำ� ให้มอี าการของระบบทางเดินหายใจ
แต่ในเด็กเล็กอาการไอจะรุนแรงจนหยุดหายใจ หรือเขียวได้ โรคนีต้ ดิ ต่อโดยการสัมผัสกับละอองเสมหะ
ของผูท้ ่ีกำ� ลังเป็ นโรคนี ้ การที่โรคนีว้ ินิจฉัยได้ยากในเด็กโตและผูใ้ หญ่ เพราะอาการไม่คอ่ ยชัดเจน และ
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อการวินิจฉัย ต้องใช้การเพาะเชือ้ หรือวิธี polymerese chain reaction
เพื่อตรวจจีโนมของแบคทีเรีย ซึง่ การตรวจเหล่านีม้ กั ไม่สามารถท�ำในห้องปฏิบตั กิ ารในโรงพยาบาลทั่วไป
การวินิจฉัยส่วนใหญ่วนิ ิจฉัยจากอาการที่ไอมากกว่า 2 สัปดาห์ โดยมีลกั ษณะอาการอย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อ
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ดังนีค้ ือ ไอแบบ paroxysms (ไอเป็ นชุดๆ อย่างรุนแรง) อาการหายใจเข้ามีเสียงดัง (whooping) หรือมี
อาการอาเจียนจากการไอ (CDC 2010 www.cdc.gov) และวัคซีนโรคนีส้ ำ� หรับเด็กโตและผูใ้ หญ่ยงั ไม่มี
การใช้อย่างแพร่หลาย จึงท�ำให้เด็กโตและผูใ้ หญ่มกั เป็ นแหล่งแพร่เชือ้ ไปยังเด็กเล็ก
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดโรคไอกรนย้อนหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2560) พบว่า
จ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2560 คิดเป็ นอัตราป่ วย
0.02 – 0.12 ต่อประชากรแสนคน
ส�ำหรับในปี 2560 จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของกรมควบคุมโรค พบว่า ได้รบั
รายงานผูป้ ่ วยยืนยันโรคไอกรนทัง้ ประเทศจ�ำนวน 77 ราย อัตราป่ วย 0.12 ต่อประชากรแสนคน ผูป้ ่ วย
เสียชีวิต 2 ราย โดยเป็ นผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 0-14ปี จ�ำนวน 50 คน (ร้อยละ 64.94) ช่วงอายุ 15 ปี ขึน้ ไป
จ�ำนวน 27 ราย (ร้อยละ 35.06) ทุกรายได้รบั การวินิจฉัยตามอาการ ไม่มีผลการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร และอยูใ่ นช่วงอายุท่ยี งั ไม่เข้าเกณฑ์ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ อย่างไร
ก็ตามการรายงานน่าจะต�่ำกว่าความเป็ นจริงมาก และน่าจะดีขึน้ ถ้ามีการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
แพร่หลายขึน้
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี (อัตราป่ วย 0.35 ต่อประชากรแสนคน)
รองลงมา คือ นนทบุรี (อัตราป่ วย 0.25 ต่อประชากรแสนคน) เชียงราย (อัตราป่ วย 0.23 ต่อประชากร
แสนคน) และขอนแก่น (อัตราป่ วย 0.17 ต่อประชากรแสนคน) ตามล�ำดับ

ชนิดของวัคซีน

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

117

บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน แบ่งออกเป็ น
1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ (DTwP) มีทงั้ ที่เป็ นวัคซีนเดี่ยวและวัคซีนรวม
ที่มีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิดทัง้ เซลล์รวมกับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี
(DTwP-HB) หรือร่วมกับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี และฮิบ (DTwP-HB-Hib) ได้แก่ วัคซีน pentavalent
ที่จดั สรรให้โดยกระทรวงสาธารณสุข
2. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP) ส�ำหรับในเด็กเล็กน�ำเฉพาะบางส่วน
ของเชือ้ ไอกรนทีส่ ามารถกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคได้มาผสมกันในปริมาณต่างๆ กัน โดย DTaP
นีม้ กั น�ำไปรวมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ฮิบและ โปลิโอชนิดฉีด (inactivated
polio vaccine)
3. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนสูตรเด็กโตหรือผูใ้ หญ่ Tdap (BoostrixTM หรือ AdacelTM)
และ TdaP (BoostagenTM) โดยลดปริมาณแอนติเจนของคอตีบเพื่อลดผลข้างเคียง เพื่อใช้ในเด็กอายุ 4 ปี
และผูใ้ หญ่
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทยแสดงในตารางที่ 6.4-1 และ 6.4-2

ตารางที่ 6.4-1 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนส�ำหรับเด็กเล็กที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย3-4
ชื่อวัคซีน
DTwP-HB
Pentavalent vaccine
Tetraxim
Infanrix-IPV
Infanrix-IPV/Hib
Pentaxim
Hexaxim
Infanrix-Hexa

วัคซีนทีร่ วมด้วย
SII
DTwP-HBV
จัดสรรโดยกระทรวงสาธารณสุข DTwP-HBV-Hib
Sanofipasteur
DTaP-IPV
GSK
DTaP-IPV
GSK
DTaP-Hib-IPV
Sanofipasteur
DTaP-Hib-IPV
Sanofipasteur
DTaP-Hib-IPV-HBV
GSK
DTaP-Hib-IPV-HBV
บริษัท

ตารางที่ 6.4-2 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ส�ำหรับเด็กโตและผูใ้ หญ่ (Tdap และ Tdap) ที่มีจำ� หน่าย
ในประเทศไทย3-4
ชื่อวัคซีน
Adacel
Adacel-Polio
Boostrix
Boostrix-Polio
Boostagen

บริษัท
Sanofi pasteur
Sanofi pasteur
GSK
GSK
Bionet

วัคซีนทีร่ วมด้วย
Tdap
Tdap-IPV
Tdap
Tdap-IPV
TdaP

ส่วนประกอบของวัคซีน3-5
1. Diphtheria-tetanus-whole cell pertussis vaccine (DTwP) 1 โด๊ส (0.5 มล.) ประกอบด้วย
diphtheria toxoid > 30 IU, purified tetanus toxoid > 40 IU และ inactivated B. pertussis > 4 PU
2. Diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTaP) 1 โด๊ส (0.5 มล.)ประกอบด้วย
diphtheria toxoid > 30 IU และ purified tetanus toxoid > 40 IU ส่วนของเชือ้ ไอกรนจะน�ำเฉพาะส่วน
ที่ชว่ ยกระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันคือ filamentous hemagglutinin (FHA), pertussis toxoid (PT), pertactin
(PRN) และ fimbria (FIM) มาผสมกันในปริมาณต่างๆ ปริมาณของแอนติเจนแล้วแต่บริษัทผูผ้ ลิต
แสดงดังตารางที่ 6.4-3
3. Diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine ส�ำหรับเด็กโตและผูใ้ หญ่ (Tdap)1 โด๊ส
(0.5 มล.) ประกอบด้วย purified diphtheria toxoid 2-2.5 IU และ purified tetanus toxoid 5 IU มีแอนติเจน
ของเชือ้ ไอกรน FHA 5-8 มคก., PT 2.5-8 มคก., PRN 2.5-3 มคก.และ FIM 0-5 มคก.
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4. Diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine ส�ำหรับเด็กโตและผูใ้ หญ่ (TdaP) 1 โด๊ส
(0.5 มล.) ประกอบด้วย purified diphtheria toxoid 2-2.5 IU และ purified tetanus toxoid 7.5 IU
มีแอนติเจนของเชือ้ ไอกรน FHA 2.5 มคก., PT 5 มคก.และ PRN 2.5 มคก. เนื่องจากแอนติเจน PT
ของไอกรน ผลิตจากกระบวนการ genetic engineering โดยการใช้การดัดแปลงทางพันธุกรรมของยีนส์
ของแบคทีเรียที่กำ� หนดการสร้าง PT ให้ได้เป็ นสารที่ไม่มีพิษ แต่กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดี จึงใช้ตวั ย่อ TdaP
ให้มีความแตกต่างจาก Tdap ซึง่ ผลิต PT ด้วยกระบวนการ chemical detoxification
ตารางที่ 6.4-3 แสดงปริมาณของแอนติเจนของวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน3-5
ส่วนประกอบ

DTaP
PentaximTM

InfanrixTM

TdaP
(BoostagenTM)

Tdap
AdacelTM

BoostrixTM

5 Lf

5 Lf

7.5 Lf

6.7 Lf

> 40 Lf
> 30 Lf

2 Lf

2.5 Lf

2 Lf

Pertussis toxoid

25 mcg

25 mcg

2.5 mcg

8 mcg

5 mcg

Filamentous haemagglutinin

25 mcg

25 mcg

5 mcg

8 mcg

2.5 mcg

Pertactin

-

8 mcg

3 mcg

2.5 mcg

2.5 mcg

Fimbriae type 2&3

-

-

5 mcg

-

-

Tetanus toxoid

5 Lf

Diphtheria toxoid

ขนาดบรรจุ
แบบหลายโด๊ส บรรจุขวดละ 5 มล. (10 โด๊ส)
แบบใช้ครัง้ เดียว หลอดละ 0.5 มล.

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนส�ำหรับเด็กเล็กใช้ฉีดครัง้ ละ0.5 มล.เข้ากล้ามเนือ้ บริเวณต้นขา
หรือต้นแขนรวม 5 โด๊ส โดย 4 เข็มแรกฉีดให้กบั เด็กเล็กที่อายุ 2, 4, 6, 15-18 เดือน และฉีดเข็มที่ 5 ในเด็กโต
อายุ 4-6 ปี
l หากเข็มที่ 4 เลื่อนเลยมาจนถึงอายุ 4 ปี เข็มที่ 5 ไม่จำ
� เป็ นต้องให้อีก
l หากใช้ DTaP ควรใช้ชนิดเดียวกันทัง
้ สามครัง้ เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน หากไม่สามารถหา
ชนิดเดียวกันได้ ให้ใช้ชนิดใดแทนก็ได้
l ไม่ควรให้วค
ั ซีนมากกว่า 6 ครัง้ ในเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 7 ปี
l

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน6-8
เด็กทุกคนที่อายุนอ้ ยกว่า 7 ปี และไม่มีขอ้ ห้ามส�ำหรับวัคซีน ควรได้รบั วัคซีน DTwP หรือ
DTaP เมื่ออายุ 2, 4, 6, 15-18 เดือน และ 4-6 ปี
l
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ขนาดและวิธีการใช้6-8		

กรณีเกิดการระบาดของ pertussis ในชุมชน ให้ฉีด DTaP ในเด็กให้เร็วที่สดุ โดยอายุท่ีเริม่
ให้ได้คือ 6 สัปดาห์และให้เข็ม 2 และ 3 เพื่อให้ครบ primary series โดยระยะห่างระหว่างเข็มที่สนั้ ที่สดุ
คือ 4 สัปดาห์
l เด็กอายุ < 7 ปี ท่ีมีประวัตส
ิ มั ผัสผูป้ ่ วยไอกรนและได้รบั วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนไม่ครบ
ควรฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนทันที ยกเว้นว่าเคยได้รบั เข็ม 3 ภายในเวลา 6 เดือนหรือเข็มที่ 4
ภายในเวลา 3 ปี
l สามารถใช้ชนิดไร้เซลล์ (DTaP) แทนชนิดทัง
้ เซลล์ (DTwP) ได้ทกุ ครัง้ ควรเลือกใช้ DTaP
ในกรณีท่ีตอ้ งการลดความเสี่ยงต่อปฏิกิรยิ าข้างเคียงของ DTwPเด็กที่มีปัญหาทางสมอง โรคชัก หรือเด็ก
ที่เคยมีปฏิกิรยิ ามากต่อ DTwP
TM
l เด็กอายุ 4-6 ปี อาจใช้ DTwP, DTaP หรือ Tdap (Boostrix
หรือ AdacelTM) ก็ได้
l เด็กอายุระหว่าง 7-10 ปี ที่ได้รบ
ั วัคซีนไม่ครบหรือไม่ทราบประวัติการได้รบั วัคซีน ควรให้
Tdap 1 โด๊ส และตามด้วย Td ที่ 2 และ 6-12 เดือน
l ส�ำหรับเด็กที่มารับวัคซีนไม่ตอ
่ เนื่องตามก�ำหนดนัด ไม่จำ� เป็ นต้องเริม่ ตัง้ ต้นใหม่ ให้นบั รวมเข็ม
ที่ฉีดไปแล้วทัง้ หมด โดยยึดหลักว่าเด็กที่มอี ายุครบ 2 ปี และ 5 ปี ควรจะได้รบั วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยักไอกรน ครบจ�ำนวน 4 และ 5 ครัง้ ตามล�ำดับ แต่ไม่ควรให้เกิน 6 ครัง้ ก่อนอายุ 7 ปี 7 ส�ำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รบั
วัคซีนมาก่อน
l เด็กอายุ 11-12 ปี ควรได้รบ
ั การฉีด Td หรือ Tdap หรือ TdaP (BoostagenTM) ไม่วา่ จะเคย
ได้รบั Tdap เมื่ออายุ 4-6 ปี มาก่อนหรือไม่ หลังจากนัน้ ฉีดกระตุน้ ด้วย Td ทุก 10 ปี 9-10
l ห้ามใช้วค
ั ซีน DTwP หรือ DTaP ในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี และผูใ้ หญ่ ให้ใช้วคั ซีน dT หรือ
Tdap แทน โดยถ้ายังไม่เคยได้รบั วัคซีน คอตีบ หรือบาดทะยักมาก่อนเลยให้ฉีด dT 3 ครัง้ 0, 1, 6 เดือน
และควรใช้ Tdap แทน dT 1 ครัง้ จากนัน้ ฉีด dT ทุก10 ปี และถ้าเคยรับ dT หรือ DTP มาครบแล้วในอดีต
ให้ฉีด Tdap 1 ครัง้ ไม่วา่ จะเคยได้ DTP, dT หรือ TT มานานเท่าใดก็ตาม จากนัน้ ฉีดกระตุน้ dT ทุก 10 ปี
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน dT เมื่ออายุลงท้ายด้วยเลข 0 เช่น 20, 30,
40, 50, 60 และใช้ Tdap อย่างน้อย 1 ครัง้
l ปั จจุบน
ั Tdap แนะน�ำให้ใช้ได้ในหญิงตัง้ ครรภ์ทกุ ครรภ์ ในมารดาหลังคลอดบุตร และมารดา
ที่ให้นมบุตร โดยมีขอ้ บ่งใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์ดงั นี ้ 11-13
		 1. ในหญิงตัง้ ครรภ์ท่ีไม่มีประวัติได้รบั Tdap ไม่วา่ จะเคยรับ dT หรือ T มาครบถ้วนหรือไม่
ก็ตาม แพทย์ควรพิจารณาให้ Tdap ระหว่างตัง้ ครรภ์ได้ โดยแนะน�ำให้ 1 เข็มเมื่ออายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงระยะเวลาที่หา่ งจากวัคซีนบาดทะยัก หรือคอตีบเข็มล่าสุด เพื่อให้ภมู ิคมุ้ กันส่งผ่าน
ถึงทารกได้มากที่สดุ 13 หากไม่ได้รบั ระหว่างตัง้ ครรภ์ ควรให้เร็วที่สดุ หลังคลอด
		 2. ในกรณีหญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั วัคซีนไม่ครบหรือไม่ทราบประวัตริ บั วัคซีน เพื่อสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ต่อเชือ้ บาดทะยักและคอตีบแก่แม่และทารก หญิงตัง้ ครรภ์ควรได้รบั วัคซีนป้องกันเชือ้ บาดทะยักและ
คอตีบ (dT) 3 ครัง้ แนะน�ำ 2 เข็มแรกห่างกัน 4 สัปดาห์ ต่อจากนัน้ ให้เข็มที่ 3 อีก 6-12 เดือน ต่อมาอาจใช้
Tdap แทน dT 1 ครัง้ โดยแนะน�ำให้ใช้ในช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์
3. ในหญิงตัง้ ครรภ์ท่มี แี ผล จ�ำเป็ นต้องใช้วคั ซีน dT กระตุน้ หากไม่เคยได้รบั Tdap ควรให้ Tdap
แทน dT ได้
l
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สมาชิกในบ้านที่มีทารกแรกเกิด ควรได้รบั Tdap หรือ TdaP 1 เข็มเพื่อป้องกันทารก
“The Cocoon Strategy”13 โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าห่างจาก Td หรือ TT ครัง้ สุดท้ายเท่าใด
l บุคลากรทางการแพทย์ท่ีไม่เคยได้รบ
ั วัคซีน Tdap มาก่อน ควรได้ Tdap หรือ TdaP 1 โด๊ส
ไม่วา่ จะเคยได้ TT หรือ Td มานานเท่าใดก็ตาม จากนัน้ ให้ฉีดกระตุน้ ด้วย Td ทุก 10 ปี 14
l นอกจากนีใ
้ นผูใ้ หญ่ท่วั ไป ที่มีบาดแผลที่อาจเสี่ยงต่อโรคบาดทะยัก ซึง่ จ�ำเป็ นต้องได้รบั dT
อาจให้วคั ซีน Tdap แทน dT 1 ครัง้ แล้วฉีด dT ในเข็มต่อๆ มาตามปกติทกุ 10 ปี (โปรดดูรายละเอียด
ในบทวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก)
l ส�ำหรับผูท
้ ่ีเกิดปฏิกิรยิ าแพ้รุนแรง anaphylaxis หรือ encephalopathy ภายใน 7 วันหลัง
ได้รบั วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนเป็ นข้อห้ามการได้รบั วัคซีนโด๊สต่อๆไป
l ไม่ควรฉี ดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนในผูป
้ ่ วยที่มีโรคทางสมอง ยกเว้นกรณี stable
neurological disorder ผูป้ ่ วยโรคลมชักหรือมีประวัตไิ ข้ชกั ไม่ถือเป็ นข้อห้ามในการฉีดวัคซีน
l ควรให้วค
ั ซีน DTP แก่ผปู้ ่ วยคอตีบ หรือบาดทะยัก ในระยะฟื ้ นไข้เสมอ เพราะการเป็ นโรคนี ้
ไม่ก่อให้เกิดภูมิตา้ นทาน และอาจเป็ นซ�ำ้ ได้ถา้ ไม่ฉีดวัคซีน15-16 โปรดสังเกตว่าปั จจุบนั ไม่แนะน�ำให้ใช้
วัคซีนป้องกันบาดทะยักชนิดเดี่ยว (T) ในผูใ้ หญ่และหญิงตัง้ ครรภ์อีกแล้ว แต่แนะน�ำให้ใช้ dT แทนเสมอ
เพราะโรคคอตีบ พบได้มากขึน้ ในผูใ้ หญ่ เนื่องจากภูมิคมุ้ กันที่เคยได้รบั จากวัคซีนในเด็กลดลงเมื่อโตขึน้
เช่นเดียวกับภูมิคมุ้ กันต่อบาดทะยัก ดังนัน้ จึงควรให้มีการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ คอตีบ และบาดทะยัก
ในเวลาเดียวกันเสมอ
l

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
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เด็กที่ได้รบั วัคซีน DTP อาจมีไข้ และร้องกวนได้ บางรายอาจมีอาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณ
ที่ฉีดวัคซีน อาการมักจะเริม่ ราว 3-4 ชั่วโมงหลังฉีด และมีอาการนานไม่เกิน 2 วัน ควรแนะน�ำให้ยาลดไข้
ในกรณีเด็กมีอาการตัวร้อนมากและร้องกวน รวมทัง้ เช็ดตัวเด็กด้วยน�ำ้ อุน่ หลังจากกินยาลดไข้แล้ว 20-30 นาที
การฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ลกึ เข้ากล้ามเนือ้ เพราะถ้าฉีดตืน้ เกินไปอาจเกิดเป็ นก้อนแข็งและเป็ น
ฝี ไร้เชือ้ (sterile abscess) ได้ เนื่องจากวัคซีน DTP เป็ นวัคซีนที่มีสาร adjuvant
การฉีดวัคซีนบาดทะยักในระยะใกล้กนั ถี่มากเกินไปจะท�ำให้เกิด Arthus reaction ซึ่งเป็ น
ปฏิกิริยาบวมแดงเฉพาะที่อย่างมาก เช่น บวมทัง้ แขนหรือขาข้างที่ถกู ฉีด หากเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว
ควรประคบเย็นและให้ยาแก้ปวดรักษาตามอาการ ปฏิกิรยิ านีไ้ ม่มีอนั ตราย และควรเว้นช่วงเข็มถัดไป
อย่างน้อย 10 ปี ส่วนปฏิกิรยิ ารุนแรง เช่น Guillain-Barre’ syndrome หรือ brachial neuritis มีโอกาส
พบได้นอ้ ยมาก7,17
วัคซีน DTwP ซึง่ มีไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ ในต่างประเทศได้รายงานอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าต่าง ๆ
ดังนี ้ เกิด anaphylaxis ได้ประมาณ 2:100,000 โด๊ส เกิดชักใน 48 ชั่วโมง หลังฉีด 1:1750 โด๊ส ส่วนใหญ่
เป็ นภาวะชักจากไข้ (febrile convulsion) เกิดภาวะตัวอ่อนปวกเปี ยกและไม่ตอบสนอง (hypotonic
hyporesponsive episodes; HHE) 1:1750 โด๊ส เกิดไข้สงู กว่า 40.5 oซ ภายใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 0.3
และเกิดภาวะทางสมอง (encephalopathy) ได้ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวัคซีนไอกรนเป็ นสาเหตุของ
ภาวะสมองถูกท�ำลายแบบถาวร (permanent brain damage)7 ไม่ทำ� ให้เกิดปั ญหาต่อระบบประสาท

และพัฒนาการวัคซีน DTaP ท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ DTwP แต่พบในอัตราที่นอ้ ยกว่า
2-3 เท่า18 อย่างไรก็ดี อาจพบปฏิกิรยิ าเฉพาะที่เป็ นอาการบวมอย่างมากได้ มักเกิดเมื่อมีการฉีด DTaP
ต่อเนื่องเป็ นเข็มที่ 4 และ 5 ส่วนใหญ่มีอาการภายใน 3 วัน และหายได้เองโดยไม่มีผลข้างเคียงระยะยาว19
วัคซีนกลุม่ นีไ้ ม่สมั พันธ์กบั การเกิด sudden infant death syndrome (SIDS) วัคซีน Tdap ซึง่
ฉีดในเด็กโตและผูใ้ หญ่ มีปฏิกิรยิ าเฉพาะที่ไม่ตา่ งจาก dT ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดปฏิกิรยิ าไม่รุนแรง และมักเป็ น
ปฏิกิรยิ าเฉพาะที่20-21

ข้อห้ามและข้อควรระวัง
1. ห้ามให้วคั ซีน DTwP และ DTaP ในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี และผูใ้ หญ่ เพราะอาจมีปฏิกิรยิ า
รุนแรงจากวัคซีนไอกรนและปริมาณแอนติเจนของเชือ้ คอตีบที่สงู จึงควรใช้วคั ซีนที่ไม่มี ไอกรน (dT) และ
ลดปริมาณแอนติเจนของเชือ้ คอตีบ หรือวัคซีนที่มีคอตีบและไอกรนสูตรผูใ้ หญ่ (Tdap) แทน
2. ข้อห้ามของการฉีดวัคซีนไอกรนทัง้ แบบ whole cell (DTwP) และ acellular (DTaP, Tdap)
คือภาวะแพ้รุนแรงแบบ anaphylasix และภาวะ encephalopathy ภายใน 7 วัน หลังจากฉี ด DTP
ในกรณีนีใ้ ห้ใช้วคั ซีน DT ในเข็มต่อไป แต่ปฏิกิรยิ าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ไข้สงู , febrile convulsion, HHE,
ร้องไห้ไม่หยุด ไม่เป็ นข้อห้าม แต่จะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ และอาจพิจารณาใช้วคั ซีน DTaP ซึง่ มีอตั รา
การเกิดปฏิกิรยิ าต�่ำกว่าแทน
นอกจากนีผ้ ่ืนลมพิษแบบชั่วคราว (transient urticaria) ที่เกิดขึน้ หลังฉีด ไม่เป็ นข้อห้ามในการ
ฉีดวัคซีนเข็มต่อไป และมีโอกาสเกิดซ�ำ้ น้อยเนื่องจากเป็ นปฏิกิริยาคล้าย serum sickness ซึ่งต้องมี
ปริมาณแอนติเจนและแอนติบอดียใ์ นปริมาณสมดุลกัน ไม่ใช่ IgE-mediated7 ทัง้ นีย้ กเว้นกรณีท่ีเกิดผื่น
ลมพิษหลังฉีดทันที (ภายในเวลาไม่ก่ีนาที) เพราะอาจเป็ น IgE-mediated หรือกรณี anaphylaxis ซึง่
ห้ามฉีดวัคซีน DTP ทุกชนิด รวมทัง้ Tdap, DT, dT และ T
3. ไม่ควรฉีดวัคซีน DTP ในผูป้ ่ วยที่มีโรคทางสมอง เพราะวัคซีนไอกรนอาจไปกระตุน้ อาการ
ทางสมองให้เลวลงหรือกระตุน้ ชักได้ โดยให้ฉีดวัคซีน DT แทน แต่กรณีท่เี ป็ นโรคทางสมองที่ควบคุมอาการ
ได้ดีแล้ว ให้พิจารณาเป็ นรายๆ ไป และหากเป็ นไปได้ควรใช้ DTaP แทน DTwP
4. ในกรณีท่เี ด็กมีแนวโน้มจะชักได้ เช่น เป็ นโรคลมชัก มีประวัตชิ กั ในครอบครัวหรือเคยชักเวลา
มีไข้ ไม่เป็ นข้อห้ามในการฉีดวัคซีน DTwP ควรแนะน�ำเรือ่ งการลดไข้ และหากเป็ นไปได้อาจพิจารณาใช้
DTaP แทน
5. ไม่ควรฉีดวัคซีนให้เด็กที่กำ� ลังป่ วยด้วยโรคอื่น ๆ หรือก�ำลังมีไข้สงู แต่ถา้ เจ็บป่ วยเล็กน้อย
เช่น เป็ นหวัดโดยไม่มีไข้ ให้ฉีดได้ตามปกติ

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ภูมิค้ ุมกันต่อโรคคอตีบ
เด็กที่ได้รบั วัคซีน DTP ทุกชนิด ภูมิคมุ้ กันจะเริม่ เกิดประมาณ 2 สัปดาห์หลังได้รบั วัคซีน และ
เมื่อได้รบั วัคซีนครบตามก�ำหนดแล้ว โอกาสเป็ นโรคจะน้อยกว่าผูท้ ่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนถึง 30 เท่า22 ผูท้ ่ีได้รบั
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วัคซีนครบมีโอกาสเป็ นโรคน้อยกว่าผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนไม่ครบ 11.5 เท่า และผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนครบจะมีโอกาส
ตายจากโรคคอตีบน้อยกว่าผูท้ ่ไี ม่ได้รบั วัคซีนกว่า 100 เท่า23 ภูมคิ มุ้ กันต่อโรคคอตีบและบาดทะยักในเด็ก
ที่ได้รบั วัคซีนครบตามก�ำหนด จะอยูน่ านเกิน 10 ปี 24 จนเข้าวัยผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตาม ผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนแล้ว
ถึงแม้วา่ จะไม่ป่วยเป็ นโรคแต่ก็อาจมีเชือ้ อยูใ่ นคอและแพร่เชือ้ ได้
ภูมิค้ ุมกันต่อโรคบาดทะยัก
ภูมิคมุ้ กันจะเริม่ เกิดประมาณ 2 สัปดาห์หลังได้รบั วัคซีนเข็มแรก ถ้าได้วคั ซีน 3 เข็มภูมิคมุ้ กัน
จะสูงประมาณ 16 เท่า ถ้าได้รบั 4 เข็ม จะให้ภมู ิคมุ้ กันสูงประมาณ 150 เท่า ของที่ตอ้ งการในการป้องกันโรค
เด็กที่ได้รบั วัคซีนครบ 4 เข็ม จะมีภมู ิคมุ้ กันโรคเกิน 10 ปี 25

การเก็บและการหมดอายุ
ให้เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ถ้าวัคซีนนีแ้ ข็งจะเสื่อม
คุณภาพทันที การเก็บวัคซีนอย่างถูกต้อง วัคซีนจะมีอายุประมาณ 18 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ผลิต และให้ดู
ฉลากวันหมดอายุดว้ ยทุกครัง้
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ภูมิค้ ุมกันต่อโรคไอกรน
วัคซีนป้องกันโรคไอกรน ถึงแม้ว่าจะป้องกันโรคไม่ได้ทงั้ หมด แต่ทำ� ให้อตั ราการเกิดโรคและ
ความรุนแรงของโรคลดลง ความสามารถในการป้องกันโรคขึน้ อยูก่ บั เชือ้ ทีน่ ำ� มาใช้ทำ� วัคซีนด้วย ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคของวัคซีน DTwP และ DTaP มีประมาณร้อยละ 75-90 โดยในภาพรวมแล้ว DTwP
และ DTaP ในการศึกษาต่างๆ มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน26-29 แต่ในกรณีศกึ ษาประสิทธิผลในอเมริกา
หลังจากใช้ DTaP แทน DTwP อย่างกว้างขวางมาเป็ นเวลามากกว่า 14 ปี พบว่า DTwP มีประสิทธิผล
ในการป้องกันโรคดีกว่า DTaP ในระยะยาว30 เด็กที่เคยได้รบั วัคซีน ถ้าไปสัมผัสและเกิดโรค จะมีอาการ
ไม่รุนแรง31 นอกจากนีป้ ระสิทธิภาพในการป้องกันโรคไอกรน ของวัคซีน acellular ที่มีส่วนประกอบ
ต่างกันนัน้ ได้ผลไม่แตกต่างกันมาก ภูมิคมุ้ กันนีจ้ ะยังอยู่เหนือระดับที่ป้องกันโรคได้นาน 2-5 ปี 29 ทัง้ นี ้
ขึน้ กับชนิดของวัคซีน จ�ำนวนเข็มที่ฉีด และช่วงอายุท่ีได้รบั วัคซีน
เนื่องจากส่วนประกอบของเชือ้ ไอกรนของ DTaP ของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ใน
การให้วคั ซีน DTaP 3 ครัง้ แรกเมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้วคั ซีนของบริษัทผูผ้ ลิต
เดียวกัน7 แต่ถา้ ไม่สามารถใช้ของผูผ้ ลิตเดิมได้ก็อนุโลมให้ใช้ตา่ งผูผ้ ลิตได้ มีการศึกษาพบว่าการให้วคั ซีน
กลุม่ นีต้ า่ งผูผ้ ลิตสลับไปมา ไม่ทำ� ให้ภมู ิคมุ้ กันลดลงและได้ผลดี32-33
การใช้ Tdap ให้ผลภูมิคุม้ กันโรคที่ดีในเด็กต่อทัง้ 3 โรค ตัง้ แต่อายุ 4-6 ปี เด็กวัยรุ ่นและ
20-21,34-35
ผูใ้ หญ่
โดยมีอาการข้างเคียงน้อยกว่า DTaP และ DTwP ในเด็กอายุ 4-6 ปี 35-36 และมีอาการ
ข้างเคียงไม่ตา่ งจาก dT ในวัยรุน่ และผูใ้ หญ่37
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บทที่

6.4A

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
(Diphtheria and Tetanus toxoids
combined : DT หรือ dT)

บทน�ำและระบาดวิทยา
โปรดดูในบทวัคซีนรวมป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (DT, dT) เป็ นวัคซีนที่ทำ� จากพิษ (toxin) และท�ำให้หมดฤทธิ์ดว้ ยสารเคมี
(toxoid) ของเชือ้ คอตีบและบาดทะยักที่ทำ� ให้บริสทุ ธิ์ แล้ว adsorbed ใน aluminum salt ใช้สำ� หรับสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันเพื่อป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

ส่วนประกอบของวัคซีน

ขนาดบรรจุ
แบบหลายโด๊ส บรรจุขวดละ 5 มล. (10 โด๊ส)
แบบใช้ครัง้ เดียว หลอดละ 0.5 มล.

ขนาดและวิธีใช้2,3,4		
1. วัคซีน DT ใช้สำ� หรับเด็กอายุนอ้ ยกว่า 7 ปี เพราะไม่สามารถรับวัคซีนไอกรนได้ เช่น เด็กที่มี
โรคทางสมองซึง่ ยังควบคุมโรคไม่ได้ดี หรือมีประวัตเิ คยมีปฏิกิรยิ ารุนแรงหลังได้รบั วัคซีนที่มไี อกรนผสมอยู่
ได้แก่ ปฏิกิรยิ าทางสมอง (encephalopathy) ซึง่ เป็ นข้อห้ามของวัคซีนไอกรนทัง้ ชนิดแบบทัง้ เซลล์และ
ไร้เซลล์ ให้ฉีดวัคซีน 0.5 มล. เข้ากล้ามเนือ้ บริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปทางด้านนอก เด็กที่เคย
ได้วคั ซีน DTP มาก่อนให้ฉีด DT แทน DTP ครัง้ ต่อไปได้เลยเมื่อมีขอ้ บ่งชี ้
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วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก มีอยู่ 2 ชนิด1 ได้แก่
1. วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักส�ำหรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี (DT) วัคซีน ในปริมาตร
0.5 มล. ประกอบด้วย
		 purified diphtheria toxoid ในปริมาณ > 30 IU
		 purified tetanus toxoid ในปริมาณ > 40 IU
2. วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ส�ำหรับเด็กอายุ 7 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ (adult type
หรือ dT) วัคซีนในปริมาตร 0.5 มล. ประกอบด้วย
		 purified diphtheria toxoid ในปริมาณ > 2 IU
		 purified tetanus toxoid ในปริมาณ 20 ถึง > 40 IU

2. วัคซีนรวม dT ใช้สำ� หรับเด็กอายุ 7 ปี ขึน้ ไปหรือผูใ้ หญ่ เพราะโดยทั่วไปเด็กโตและผูใ้ หญ่
ไม่ควรรับวัคซีนป้องกันไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ (DTwP) และชนิดไร้เซลล์ชองเด็ก (DTaP) เนื่องจากโรคไม่รุนแรง
ในเด็กโตและผูใ้ หญ่ในขณะที่ได้รบั วัคซีนไอกรนชนิดของเด็กอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้มาก เนื่องจาก
ปริมาณ toxoid ของเชือ้ คอตีบที่บรรจุในวัคซีนเด็ก ท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงในผูใ้ หญ่ได้มาก ซึง่ การลด
ปริมาณ toxoid ของเชือ้ คอตีบในวัคซีนลงจะท�ำให้ลดผลข้างเคียง แต่ยงั กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดีเนื่องจาก
เด็กโตและผูใ้ หญ่สามารถตอบสนองต่อ toxoid ของเชือ้ คอตีบได้ดีกว่าเด็กเล็ก วัคซีน dT ให้ฉีด 0.5 มล.
เข้ากล้ามเนือ้ บริเวณต้นแขน ถ้ายังไม่เคยได้รบั วัคซีนใดๆ ในกลุม่ DTP, DT, dT, T มาก่อน ให้ฉีดโดยมี
ระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน ถือเป็ นชุดแรก (primary series) และควรใช้ Tdap แทน dT 1 ครัง้ เพื่อเสริม
ภูมิคมุ้ กันต่อโรคไอกรน ไปในครัง้ เดียวกันด้วย จากนัน้ ให้ฉีด dT กระตุน้ ซ�ำ้ ทุก 10 ปี หากเคยได้รบั วัคซีน
DTP, DT หรือ dTมาก่อนแต่ไม่ครบ ให้ฉีดจนครบชุดแรก โดยใช้ Tdap แทน dT ได้ 1 ครัง้ แล้วกระตุน้ ทุก
10 ปี
ปัจจุบนั ไม่มวี คั ซีนบาดทะยักชนิดเดีย่ ว (T) แล้ว ให้ใช้ dT แทน ในทุกกรณี เพราะจะได้มภี มู ติ า้ นทาน
ต่อโรคคอตีบร่วมด้วย เนื่องจากโรคคอตีบได้กลับมาระบาดใหม่ในระยะหลัง โดยเฉพาะในผูใ้ หญ่5,6

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน2,3,4
เด็กทุกคนที่อายุนอ้ ยกว่า 7 ปี ที่ไม่สามารถรับวัคซีนไอกรนได้ ควรรับวัคซีน DT แทน DTP ทุกครัง้
เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ปี
ในเด็กที่ได้รบั การฉีดวัคซีน DTP, DT ครบถ้วนตามก�ำหนดข้างต้น ควรรับวัคซีน dT (หรือ Tdap
แทนก็ได้) เมื่ออายุ 11-12 ปี หรือเร็วที่สดุ หลังจากนัน้ กระตุน้ ด้วย dT ทุก10 ปี
หญิงมีครรภ์และผูใ้ หญ่ทกุ คน ควรได้รบั dT ดังนี ้
สำ� หรับหญิงมีครรภ์ควรฉีดวัคซีน dT ดังนี ้
- หากไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อน ให้วคั ซีนเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ครัง้ แรก และนัดฉีดครัง้ ต่อไป
		
จนครบอย่างน้อย 3 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน จากนัน้ ให้กระตุน้ ทุก 10 ปี
- หากเคยได้รบั วัคซีนมาแล้ว 1 เข็มให้ฉีดอีก 2 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0, 6 เดือน หากได้วคั ซีน
		 แล้ว 2 เข็ม ให้ฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน
		 จากนัน้ ให้กระตุน้ ทุก 10 ปี
- หากเคยได้รบั วัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายนานกว่า 10 ปี ให้ฉีดซ�ำ้ อีก 1 ครัง้
		 จากนัน้ ให้วคั ซีนกระตุน้ ทุก 10 ปี
- ปั จจุบนั แนะน�ำให้ Tdap 1 ครัง้ ที่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ทุกการตัง้ ครรภ์ หรือให้ทนั ที
		 หลังคลอดถ้าไม่ได้รบั ระหว่างตัง้ ครรภ์ โดยไม่คำ� นึงถึงประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน Tdap, dT, TT
		 ในอดีต เพื่อกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันให้สงู และผ่านรกไปยังลูกได้3,4,7
สำ� หรับผูใ้ หญ่ทว่ั ไปให้ฉดี วัคซีน dT ดังนี ้
- ผูท้ ่ีไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อนให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมีโอกาส เช่น มีการรณรงค์ มีบาดแผล และ
		 นัดให้วคั ซีนต่อจนครบอย่างน้อย 3 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือนและเมื่อมีโอกาสให้
		 ฉีดกระตุน้ ทุก 10 ปี
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- ผูท้ ่ีเคยได้รบั วัคซีนมาก่อน ไม่วา่ จะนานเท่าใดก็ตาม แต่ยงั ไม่ครบ 3 เข็ม ให้นดั ฉีดวัคซีน
		 เข็มต่อไปจนครบ โดยระยะห่างระหว่างเข็ม 1 และ 2 ควรห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน และ
		 ระหว่างเข็ม 2 และ 3 ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
- ผูท้ ่เี คยได้รบั วัคซีนครบแล้วในวัยเด็ก (DTP 5 ครัง้ และ dT เมื่ออายุ 11-16 ปี หรือ ชัน้ ประถม
		 ศึกษาปี ท่ี 6) ควรฉีด dT กระตุน้ ซ�ำ้ ทุก 10 ปี
- หากไม่เคยรับ Tdap มาก่อน ควรให้ Tdap แทน dT 1 เข็ม โดยเฉพาะกรณีท่ีมีทารกเป็ น
		 สมาชิกในบ้าน ควรรีบให้ Tdap ในผูใ้ หญ่ในบ้านทุกคนเร็วที่สดุ เพื่อจะได้ไม่เป็ นไอกรน
		
ไปแพร่สทู่ ารก ในกรณีนีค้ วรให้ Tdap ได้ โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงระยะห่างของวัคซีน dT หรือ T
		 ที่เคยได้ก่อนหน้านี ้
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในผูท้ มี่ บี าดแผลทีอ่ าจปนเปื ้อนเชือ้ บาดทะยัก ปั จจุบนั ให้ใช้
dT (หรือ DT หรือ DTP ถ้าเป็ นเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี ) แทนวัคซีนบาดทะยักชนิดเดี่ยว (tetanus toxoid: T) เสมอ
(ดังตาราง)
ก. ส�ำหรับผูท้ ่ีได้รบั การฉีดวัคซีน T หรือ dT หรือ DTP หรือ DT มาครบชุด 3 เข็มแล้ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่จำ� เป็ นต้องฉีดซ�ำ้ อีก
ข. ถ้าเคยได้รบั การฉีดวัคซีน T หรือ dT หรือ DTP หรือ DT มาครบชุด 3 เข็ม แต่ระยะเวลาหลัง
เข็มสุดท้ายนานกว่า 5 ปี ขนึ ้ ไป ให้ฉีดกระตุน้ ด้วยวัคซีน dT (หรือ DT หรือ DTP ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี )
เพียงครัง้ เดียว
ค. ส�ำหรับผูท้ ่ีได้รบั การฉีดวัคซีน T หรือ dT หรือ DTP หรือ DT แต่ยงั ไม่ครบชุด หรือไม่เคยได้รบั
วัคซีนเลย หรือไม่ทราบว่าเคยได้รบั วัคซีนมาก่อนหรือไม่ ให้ฉีด dT (หรือ DT หรือ DTP ในเด็กอายุต่ำ� กว่า
7 ปี ) ให้ครบชุดทัง้ 3 ครัง้ และหากบาดแผลฉกรรจ์ สกปรกหรือแพทย์สงสัยว่าติดเชือ้ บาดทะยักให้ฉีด
tetanus antitoxin เข้ากล้ามเนือ้ ให้ดว้ ย โดยฉีดคนละข้างกับวัคซีน (ตารางที่ 6.4 A-1
ง. ส�ำหรับผูท้ ่ีติดเชือ้ เอชไอวีหรือผูท้ ่ีมีภูมิคุม้ กันบกพร่องอื่นๆ และมีบาดแผลที่อาจติดเชือ้
บาดทะยักต้องฉีด tetanus antitoxin เข้ากล้ามเนือ้ ร่วมด้วยเสมอไม่วา่ จะเคยได้รบั วัคซีนป้องกันมาก่อนนี ้
หรือไม่5

ตารางที่ 6.4A-1 ก�ำหนดการให้วคั ซีนบาดทะยัก กรณีมีบาดแผล*
จ�ำนวนโด๊สที่เคย ได้รับมา
ก่อน (dT, DT, T หรือ DTP)

แผลสะอาด
แผลทีอ่ าจปนเปื้ อนเชือ้ บาดทะยัก*
dT**
TIG***
dT**
TIG***
(หรือ DTP ถ้าอายุ <7 ปี )
(หรือ DTP ถ้าอายุ <7 ปี )


น้อยกว่า 3 ครัง้ หรือไม่ทราบ 
3 ครั้งขึน้ ไป
ต้องฉี ดกระตุน้ ถ้า ต้องฉีดกระตุน้ ถ้าได้รบั เข็ม ได้ร ับ เข็ ม สุด ท้า ย
สุดท้าย เกิน 5 ปี
เกิน10 ปี
หมายเหตุ
* ได้แก่ แผลที่ฉีกขาดและปนเปื ้อนเศษดิน ทราย หรือสิ่งสกปรก โดยเฉพาะแผลลึกที่ปากแผลเล็ก
** พิจารณาใช้ Tdap แทน dT 1 เข็ม กรณีท่ีไม่เคยได้รบั Tdap หลังจากอายุ 4 ปี มาก่อน8
*** Tetanus Immunoglobulin (TIG) ขนาด 250 ยูนิต หรือใช้ antitoxin ที่ผลิตจากซีรมั ม้า 1500 ยูนิต
หากจะใช้ชนิดที่ผลิตจากม้า จะต้องท�ำการทดสอบผิวหนังก่อนเสมอ ดังนี ้
วิธีทดสอบผิวหนัง : ฉีด antitoxin ที่ผลิตจากซีร่มั ม้าเจือจาง 1:100 ปริมาตร 0.02 มล. เข้าในหนังบริเวณ
ท้องแขน และฉีดน�ำ้ เกลือปริมาตรเท่ากันที่ทอ้ งแขนอีกข้างหนึง่ อ่านผลที่ 15-20 นาที หากปฏิกิรยิ าของ
ท้องแขนข้างที่ฉีด antitoxin ใหญ่กว่าข้างที่ฉีดด้วยน�ำ้ เกลือเกิน 3 มม. ขึน้ ไป ถือว่าปฏิกิรยิ าเป็ นบวก กรณีนี ้
ไม่ควรใช้ antitoxin จากม้า ควรใช้ TIG แทน แต่ถา้ ไม่มี TIG และจ�ำเป็ นต้องใช้ antitoxin ที่ผลิตจากม้า
ต้องท�ำ desensitization ก่อน (ดูในบท ผลข้างเคียงของวัคซีน และวิธีการรักษา)
การใช้ antitoxin จากซีรมั ม้า เพื่อท�ำการทดสอบ หรือใช้รกั ษา จ�ำเป็ นต้องมี adrenaline และ
เครือ่ งช่วยชีวิต เตรียมไว้ให้พร้อมใช้ได้ทนั ทีถา้ มีการแพ้รุนแรงเกิดขึน้

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
ในคนที่ได้รบั วัคซีนบาดทะยักบ่อยเกินไปอาจเกิดปฏิกิรยิ า Arthus reaction ได้ โดยเกิดอาการ
บวมมากของแขนหรือขาข้างที่ได้รบั วัดซีน ซึง่ มักเกิดหลังฉีดภายใน 2-8 ชั่วโมง จึงควรพิจารณาเว้นช่วง
ในโด๊สถัดไปอย่างน้อย 10 ปี 3
Guillain-Barre syndrome (GBS) หรือเส้นประสาท brachial อักเสบ พบได้แต่ไม่บอ่ ย ไม่พบ
ความเสี่ยงของการเป็ น GBS เพิ่มขึน้ จากการใช้ DTaP ในเด็ก ดังนัน้ ในเด็กที่มีประวัตเิ ป็ น GBS หลังได้
รับวัคซีนบาดทะยัก จะให้วคั ซีนโด๊สถัดไปหรือไม่ อาจพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีจะได้รบั จากการ
ฉีดวัคซีนกับความเสี่ยงของการเป็ น GBS ซ�ำ้ 3
ส่วนปฏิกิรยิ าอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ เป็ นเช่นเดียวกับ DTP
การฉีด TIG อาจท�ำให้เกิด serum sickness ได้เล็กน้อย9,10
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ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ภูมคิ มุ้ กันจะเกิดดีท่สี ดุ เมื่อฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ โดยเริม่ เกิดประมาณ 2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน
ครัง้ แรก ภูมิคุม้ กันต่อเชือ้ บาดทะยักและคอตีบเกิดขึน้ ในเด็กหลังได้รบั วัคซีน DT เช่นเดียวกับ DTP
(ดูบท 6.3 DTP)
ในผูใ้ หญ่ท่ีได้รบั วัคซีนบาดทะยัก 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน ประมาณร้อยละ 80
ของผูท้ ่ีได้รบั วัคซีน จะมีระดับภูมิคมุ้ กันสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ (0.01 IU/ml) และจะคงอยูไ่ ด้นาน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หากได้รบั วัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน ประมาณร้อยละ 95
ของผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนจะมีระดับภูมิคมุ้ กันสูงเกินกว่าระดับที่ป้องกันโรคได้มากขึน้ และจะคงอยู่ได้นาน
ไม่นอ้ ยกว่า 5-10 ปี
เนื่องจากในขณะนี ้ มีวคั ซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์สตู รผูใ้ หญ่ (Tdap หรือ TdaP) ที่สามารถใช้ใน
เด็กตัง้ แต่อายุ 4-6 ปี ขนึ ้ ไปได้ ดังนัน้ เด็กโตและผูใ้ หญ่ทกุ คนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันไอกรน
ด้วย สามารถใช้ Tdap แทน dT ได้ 1 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคมุ้ กันต่อไอกรน อย่างไรก็ดี ยังไม่มีขอ้ มูลที่จะ
แนะน�ำให้ใช้ Tdap มากกว่า 1 เข็ม3,4

การเก็บและการหมดอายุ
ให้เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นที่มีอณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ถ้าแช่วคั ซีนนี ้ ให้เย็นจนแข็ง
จะเสื่อมคุณภาพทันที การเก็บวัคซีนอย่างถูกต้องวัคซีนจะมีอายุประมาณ 2 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่ผลิต และ
ให้ดฉู ลากวันหมดอายุดว้ ยทุกครัง้

บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่

6.5

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทัง้ เซลล์-ตับอักเสบบี
และฮิบ (Diphtheria,Tetanus toxoids, Pertussis,
Hepatitis B and Haemophilus influenza
type b vaccine combined: DTwP-HBV-Hib)

บทน�ำ

ชนิดของวัคซีน
1. ส่วนประกอบของวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ตบั อักเสบบี และ
ฮิบ: DTwP-HBV-Hib
		 1.1 วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ (whole cell) หรือ DTwP เป็ นวัคซีน
ที่ประกอบด้วย toxoid ของเชือ้ คอตีบและบาดทะยัก และเชือ้ ไอกรนทัง้ เซลล์ท่ีทำ� ให้ตาย (inactivated
pertussis) adsorbed ใน aluminum salts ผสมรวมกันกับยากันเสีย 0.01% thimerosal
		 1.2 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HB) เตรียมจากโปรตีนผิวนอกของเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
(HBsAg) ที่ผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม (recombinant DNA vaccine) โดยสอดสารพันธุกรรมที่
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ปั จจุบนั มีโรคติดเชือ้ หลายโรคที่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำให้
แต่ละประเทศด�ำเนินการให้วคั ซีนป้องกันโรค เพื่อลดการอัตราการเจ็บป่ วยจากโรคติดเชือ้ อันอาจส่งผล
รุ นแรงท�ำให้พิการหรือเป็ นอันตรายถึงชีวิต ปั จจุบนั จึงมีความพยายามผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง
ผลข้างเคียงน้อย และสามารถครอบคลุมโรคที่สำ� คัญหลายๆ โรค โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและทารก ได้แก่
โรคคอตีบ(Diphtheria) โรคไอกรน (Pertussis) โรคบาดทะยัก (Tetanus) โรคตับอักเสบบี (Hepatitis B)
และโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบฮิบ (Hib) การใช้วคั ซีนรวมเป็ นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ของวัคซีนรวมจะท�ำให้เด็กเจ็บตัวน้อยลง ผูป้ กครอง
ไม่ตอ้ งพาเด็กมาพบแพทย์บอ่ ยครัง้ ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ลดความยุง่ ยาก นอกจากนีย้ งั ท�ำให้เด็ก
มีโอกาสได้รบั วัคซีนครบมากขึน้
แผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของเด็กไทย มีการใช้วคั ซีนรวมหลายชนิด ได้แก่วคั ซีนรวม
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทัง้ เซลล์ตบั อักเสบบี (DTwP-HB) มานานแล้ว ต่อมามีการศึกษาประเมินผล
ทางคลินิกและทางเศรษฐกิจในการให้วคั ซีนฮิบในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคในระดับประเทศ
พบว่าวัคซีนฮิบให้ประสิทธิผลคุม้ ค่าในบริบทของประเทศไทยแม้วา่ จะมีอบุ ตั กิ ารณ์ไม่สงู มาก เพราะโรค
ที่เกิ ดมีความรุ นแรงแต่วัคซีนรวมที่มีฮิบบรรจุดว้ ยมีราคาถูกและสะดวก 1-3 ข้อมูลเหล่านี จ้ ึงน�ำไปสู่
การตัดสินใจเพิ่มวัคซีนฮิบเข้าในแผนฯ โดยจะใช้ในรู ปวัคซีนรวมชนิดคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
ชนิดทัง้ เซลล์ตบั อักเสบบีและฮิบ: DTwP-HBV-Hib ในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของเด็กไทย
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2562
ส�ำหรับระบาดวิทยาของโรคคอตีบ (Diphtheria) โรคไอกรน (Pertussis) โรคบาดทะยัก (Tetanus)
โรคตับอักเสบบี (Hepatitis B) และโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบฮิบ (Hib) สามารถอ่านได้ในบทวัคซีนจ�ำเพาะ
แต่ละโรค

ก�ำหนดการสร้าง HBsAg เข้าในเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์ยีสต์ หรือเซลล์สตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม แล้วให้เซลล์
เหล่านีส้ ร้าง HBsAg ออกมา แยกเอาเฉพาะส่วน HBsAg มาท�ำให้บริสทุ ธิ์
		 1.3 วัคซีนฮิบเป็ นวัคซีนชนิดคอนจูเกต โพลีแซคคาไรด์ (conjugated polysaccharide
vaccine) โดยการน�ำโพลีแซคคาไรด์ท่ีเปลือกของเชือ้ ฮิบมาเชื่อมกับโปรตีนพาหะ เพื่อท�ำให้กระตุน้ การ
สร้างภูมิคมุ้ กันโรคได้ดีในเด็กเล็กแบ่งตามชนิดของโปรตีนพาหะ ได้แก่ PRP-T ซึง่ ใช้ tetanus toxoid เป็ น
พาหะหรือ CRM-197 ซึง่ ใช้ Non-toxic mutant of diphtheria toxin เป็ นพาหะ
ส่วนประกอบของ DTwP-HBV-Hib ที่ขนึ ้ ทะเบียนในประเทศไทย* ดังตารางที่ 6.5-1
ชื่อการค้า

บริษัท

ขนาดบรรจุ diphtheria tetanus B.pertussis HBsAg
Carrier
toxoid
toxoid (whole cell) (มคก) โปรตีนของ
(Lf)**
(Lf)**
(IOU)
วัคซีนฮิบ

QuinvaxemTM

Novartis/
Biogenetech

0.5 มล./โด๊ส 20

5

12

10

CRM-197

PentabioTM

Biofarma/Biovalys 0.5 มล./โด๊ส 20

5

12

10

Tetanus
toxoid

5.5

16

12.5

Tetanus
toxoid

DTwP-HBV/Hib
Serum Institue of
Conjugate Vaccine India PVT.LTD/
AdsorbedTM
Masu

0.5 มล./โด๊ส 25

*วัคซีนรวม DTwP-HBV-Hib ขณะนีม้ ีอีกหลายบริษัทอยูใ่ นระหว่างการขึน้ ทะเบียน
**Lf ย่อมาจาก Limits of flocculation เป็ นหน่วยวัดความเข้มข้นของ toxin หรือ toxoid โดยอาศัยวิธีการ
ตกตะกอนของวัคซีนเมื่อท�ำปฏิกิรยิ ากับ 1 หน่วยมาตรฐานของ antitoxin

ขนาดและวิธีการใช้
วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบ DTwP-HBV-Hib ฉีดขนาด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนือ้

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีนและอายุที่ควรรับวัคซีน
วัคซีนรวม DTwP-HBV-Hib ใช้ในเด็กอายุ 2, 4, 6 เดือน ซึง่ เด็กจะต้องการวัคซีน 5 โรคนีพ้ ร้อมกัน

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
วัคซีนรวมที่มสี ว่ นประกอบของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ และตับอักเสบบี ในรูปแบบ
รวมกับวัคซีนฮิบพบว่าสามารถกระตุน้ การสร้างภูมิคมุ้ กันต่อโรคคอตีบ ไอกรน และตับอักเสบบีได้ดีเหมือนกับ
วัคซีนชนิดเดี่ยว แต่ภมู คิ มุ้ กันต่อบาดทะยักและฮิบในบางการศึกษาอาจต�ำ่ กว่าการให้แบบแยก4-7 จากการ
ศึกษาให้วคั ซีนรวม DTwP-HBV-Hib ในเด็กที่อายุ 6, 10, 14 สัปดาห์ ภายหลังได้รบั วัคซีนป้องกัน
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โรคไวรัสตับอักเสบบีตงั้ แต่แรกเกิด พบว่าที่ 1 เดือน ภายหลังจากได้รบั วัคซีนปฐมภูมิ (primary series)
ด้วยวัคซีนรวม DTwP-HBV-Hib มีภมู คิ มุ้ กันในระดับทีป่ อ้ งกันโรคได้ตอ่ ไวรัสตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน และฮิบ คิดเป็ นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 94.3, 95.9, 100, 95 และ 94.2ตามล�ำดับ8

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนรวมที่มสี ว่ นประกอบของ DTwP อาจท�ำให้มไี ข้ และร้องกวนได้ บางรายอาจมีอาการ
ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน อาการมักจะเริม่ ราว 3-4 ชั่วโมงหลังฉีด และมีอาการนานไม่เกิน 2 วัน

ข้อควรระวัง
1. ข้อห้ามของการฉีดวัคซีนไอกรนทัง้ แบบ whole cell (DTwP) และ acellular (DTaP, Tdap)
คือการเกิดภาวะ encephalopathy ภายใน 7 วัน หลังจากฉีด DTP ในกรณีนีใ้ ห้ใช้วคั ซีน DT ในเข็มต่อ
ไป แต่ปฏิกิรยิ าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ไข้สงู , febrile convulsion, HHE, ร้องไห้ไม่หยุด ไม่เป็ นข้อห้าม แต่
จะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ และอาจพิจารณาใช้วคั ซีน DTaP ซึง่ มีอตั ราการเกิดปฏิกิรยิ าต�่ำกว่าแทน
2. ไม่ควรฉีดวัคซีน DTP ในผูป้ ่ วยที่มีโรคทางสมอง เพราะวัคซีนไอกรนอาจไปกระตุน้ อาการ
ทางสมองให้เลวลงหรือกระตุน้ ชักได้ โดยให้ฉีดวัคซีน DT แทน แต่กรณีท่เี ป็ นโรคทางสมองที่ควบคุมอาการ
ได้ดีแล้ว ให้พิจารณาเป็ นรายๆ ไปและหากเป็ นไปได้ควรใช้วคั ซีนที่มีสว่ นประกอบ DTaP แทน DTwP
3. ในกรณีท่เี ด็กมีแนวโน้มจะชักได้ เช่น เป็ นโรคลมชัก มีประวัตชิ กั ในครอบครัวหรือเคยชักเวลา
มีไข้ ไม่เป็ นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนที่มีสว่ นประกอบ DTwP ควรแนะน�ำเรือ่ งการลดไข้ และหากเป็ นไปได้
อาจพิจารณาใช้ DTaP แทน

การเก็บและการหมดอายุ
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ให้เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ถ้าวัคซีนนีแ้ ข็งจะเสื่อม
คุณภาพทันที การเก็บวัคซีนอย่างถูกต้อง วัคซีนจะมีอายุประมาณ 18 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ผลิต และให้ดู
ฉลากวันหมดอายุดว้ ยทุกครัง้
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6.6

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ไข้ไขสันหลังอักเสบ โปลิโอ)
(Poliomyelitis vaccine: OPV, IPV)

บทน�ำและระบาดวิทยา
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เชือ้ โปลิโอเป็ นไวรัสชนิด single-stranded RNA ไม่มเี ปลือกหุม้ จัดอยูใ่ น Family Picornaviridae,
Genus Enterovirus มี 3 ชนิดคือ ซีโรทัปย์ 1, 2 และ 3 เชือ้ จะอาศัยอยูใ่ นล�ำไส้และถูกขับถ่ายออกมากับ
อุจจาระของผูป้ ่ วย การติดเชือ้ เกิดในมนุษย์เท่านัน้ ติดต่อจากคนสูค่ นผ่านทางอาหารหรือน�ำ้ ที่ปนเปื ้อนเชือ้
ระยะฟั กตัวหลังจากที่ได้รบั เชือ้ เฉลี่ยประมาณ 7-14 วัน1 (3-35 วัน) ผูต้ ดิ เชือ้ มากกว่าร้อยละ 95 จะไม่
แสดงอาการ ส�ำหรับอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยและไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดต้นคอ หรือคอแข็งจากเยื่อหุม้ สมองอักเสบ พบได้รอ้ ยละ 5 และประมาณร้อยละ 0.1-2 เท่านัน้ ที่จะ
มีอาการอัมพาตของแขนขาแบบเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis, AFP) ปวดกล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้ ลีบ
และอาจเกิดอัมพาตของระบบหายใจท�ำให้เสียชีวติ ได้2 ฉะนัน้ หากพบว่ามีเด็กป่ วยเป็ นอัมพาตจากเชือ้ โปลิโอ
1 ราย แสดงว่าอาจมีเด็กอีกประมาณ 100-200 รายที่ได้รบั เชือ้ โปลิโอ และสามารถแพร่เชือ้ โปลิโอได้อย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยงั ไม่ได้รบั วัคซีนหรือยังไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคโปลิโอ ซึ่งอาจขับถ่ายเชือ้
ออกมากับอุจจาระได้นานหลายสัปดาห์ นอกจากการรับวัคซีนโปลิโอแล้ว ยังมีวิธีการป้องกันการแพร่
กระจายเชือ้ เช่น การขับถ่ายลงส้วมที่ถกู สุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้เชือ้ โปลิโอแพร่กระจายสูแ่ หล่งน�ำ้
ธรรมชาติ การล้างมือบ่อยๆเมื่อปนเปื ้อนหรือสกปรก ล้างมือทุกครัง้ ก่อนรับประทานอาหารและนม รวม
ทัง้ หลังการขับถ่ายทุกครัง้
โปลิโอเป็ นโรคที่ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิตเป็ นจ�ำนวนมาก ในอดีตช่วงก่อนที่จะเริ่ม
โครงการกวาดล้างโปลิโอ พบมีเด็กป่ วยเป็ นโรคโปลิโอมากกว่า 350,000 รายในแต่ละปี ใน 125 ประเทศ
ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2531 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศนโยบายที่จะกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปในปี
พ.ศ. 2543 แม้วา่ การด�ำเนินงานกวาดล้างโรคโปลิโอจะยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำ� หนดไว้ แต่กท็ ำ� ให้
โรคโปลิโอลดลงอย่างมากจนเกือบหมดไป ปี พ.ศ. 2560 มีรายงานโปลิโอเพียง 17 รายจาก 2 ประเทศที่
ยังมีการระบาดของโรคอยู่ คือ ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน3 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชือ้ โปลิโอ
ซีโรทัยป์ 1 และ 3 ยังมีงานที่ตอ้ งท�ำอีกมาก เพื่อให้ถงึ เป้าหมายในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป
ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโปลิโอครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2495 มีผปู้ ่ วย 425 คน ตัง้ แต่มีการ
ก�ำหนดให้หยอดวัคซีนโปลิโอแก่เด็กครอบคลุมทั่วประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2525 ความครอบคลุมของการ
ได้รบั วัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 และเน้นการเฝ้าระวังโรคและกลุ่มอาการอัมพาตอ่อนปวกเปี ยกแบบ
เฉียบพลันในเด็กอายุต่ำ� กว่า 15 ปี อย่างเข้มข้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ท�ำให้อบุ ตั กิ ารณ์ของโรคนีล้ ดลงอย่างมาก
แต่ยงั คงมีผปู้ ่ วยโรคโปลิโอประปรายประมาณ 1-2 รายต่อปี ในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการกวาดล้าง
โรคโปลิโอจึงได้ดำ� เนินการรณรงค์ให้วคั ซีนเสริมแก่เด็กทั่วประเทศ ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการกวาดล้าง
โรคโปลิโอในประเทศไทย โดยพบผูป้ ่ วยที่เกิดจากเชือ้ โปลิโอซีโรทัยป์ 1 รายสุดท้ายในจังหวัดเลย
เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 25404 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะน�ำเชือ้ โปลิโอเข้ามา
ในประเทศได้ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีผเู้ ดินทางจากประเทศที่ยงั มีการระบาดเข้ามา ดังนัน้ สิ่งส�ำคัญ

ในการด�ำเนินงานตาม 4 มาตรการหลักในการกวาดล้างโรคโปลิโอยังคงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่ง ทัง้ ในเรือ่ ง
ความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนครบ 3 ครัง้ ในเด็ก 1 ปี และการเฝ้าระวังผูป้ ่ วยอัมพาตอ่อนปวกเปี ยกแบบ
เฉียบพลัน (AFP) การเก็บอุจจาระส่งตรวจหาเชือ้ โปลิโอ เป็ นการยืนยันให้ทราบว่าประเทศไทยปลอดจาก
เชือ้ โปลิโอ ในปี พ.ศ. 2558 มีผปู้ ่ วย AFP ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 15 ปี จ�ำนวน 183 ราย5 คิดเป็ นอัตรา 1.53
ต่อแสนประชากร ซึง่ ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในที่ตอ้ งการให้รายงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ต่อแสนประชากร <15 ปี
การเก็บอุจจาระส่งตรวจหาเชือ้ ไวรัสโปลิโอในผูป้ วย AFP ให้ได้ 2 ตัวอย่างภายใน 14 วัน หลังเริม่ มีอาการ
อัมพาตได้เพียงร้อยละ 656 (เกณฑ์ท่ีกำ� หนดคือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80) ผลการด�ำเนินงานนีต้ กต�่ำกว่าปี
ที่ผา่ นมาจากหลายปั จจัย ซึง่ ได้พยายามปรับปรุงในปี 2559 อัตรารายงาน AFP เพิ่มเป็ น 243 (2.10 /แสน)
ซึง่ ต้องรักษาระดับให้ได้ตอ่ ไป ส่งผลให้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่เชือ้ ไวรัสโปลิโออาจเข้ามาในประเทศได้
เนื่องจากยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจจับเชือ้ ไวรัสโปลิโอและการหาความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ ได้อย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนที่ใช้แพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด คือ
1. ชนิดรับประทาน (OPV, Sabin) : attenuated live oral poliomyelitis vaccine
2. ชนิดฉีด (IPV, Salk) : inactivated poliomyelitis vaccine
1. Oral Poliomyelitis Vaccine (OPV)
เป็ นวัคซีนที่เตรียมจากเชือ้ ไวรัสโปลิโอที่ยงั มีชีวิตที่ถกู ท�ำให้ออ่ นฤทธิ์ลง ไม่ก่อให้เกิดโรคในผูท้ ่ี
มีภมู ิคมุ้ กันปกติ เป็ นวัคซีนรวมเชือ้ ทัง้ 3 ซีโรทัยป์ (ซีโรทัยป์ 1,2 และ 3) ให้โดยการรับประทานซึง่ เป็ นการ
เลียนแบบของการติดเชือ้ โรคนีต้ ามธรรมชาติ ท�ำให้รา่ งกายเกิดภูมิคมุ้ กันได้เร็วและอยู่ได้นาน รวมทัง้
ท�ำให้เกิดภูมคิ มุ้ กันเฉพาะที่ตอ่ เชือ้ ไวรัสโปลิโอที่เยื่อบุในล�ำคอและล�ำไส้ดว้ ย ซึง่ จะช่วยยับยัง้ การแพร่เชือ้
และการระบาดของโรคได้รวดเร็ว7-8 จึงเป็ นวัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก
อย่างไรก็ตามข้อเสียของวัคซีนคือผลข้างเคียงจากการที่เป็ นเชือ้ ไวรัสที่มีชีวิต ถึงแม้จะท�ำให้ออ่ นฤทธิ์ลง
แต่อาจท�ำให้เกิด vaccine associated paralytic poliomyelitis (VAPP) หรือเกิดการกลายพันธุแ์ ละ
ก่อให้เกิดโรคได้ (vaccine derived polio virus: VDPV) ดังนัน้ เมื่อโรคโปลิโอในธรรมชาติหมดไป โรคโปลิโอ
ที่เกิดในภายหลังเกิดจากวัคซีน OPV ทัง้ สิน้ จึงจ�ำเป็ นต้องหยุดใช้วคั ซีน OPV และมาใช้วคั ซีน IPV แทน
ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี ้ ได้มีการหยุดการใช้ OPV serotype 2 เพราะเป็ น serotype ที่ไม่พบในธรรมชาติ
มาแล้วตัง้ แต่ปี 1999 และเป็ น serotype ที่ทำ� ให้เกิด VDPV มากที่สดุ OPV ในปั จจุบนั จึงเหลือแต่ serotype 1
และ 3 (bivalent) คาดว่าสายพันธุ์ serotype 3 ก็จะหมดไปโดยเร็ว โดยมีรายงานผูป้ ่ วยรายสุดท้ายในปี ค.ศ.2012
ในหลายประเทศที่กวาดล้างโปลิโอหมดไปแล้ว
ในปั จจุบนั วัคซีนนีม้ ีท่ีใช้ในแถบประเทศที่ยงั มีการระบาดของโรคนี ้ ในบางประเทศที่ไม่มีการ
รายงานของโปลิโอแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ได้เลิกใช้วคั ซีนนีแ้ ล้ว แต่ใช้ IPV แทนทัง้ หมด2
ส�ำหรับประเทศไทยยังมีความจ�ำเป็ นต้องใช้ OPV อยู่ เพราะยังมีความเสีย่ งในการระบาดของโปลิโอในภูมภิ าค
ใกล้เคียง
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ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีน OPV ได้จากการเพาะเลีย้ งเชือ้ ไวรัสโปลิโอใน primary monkey kidney cell หรือ MRC5 cell ในแต่ละโด๊สของวัคซีน OPV มีสว่ นประกอบ ดังนี6้
Poliovirus vaccine serotype 1 (strain LS. c, 2 ab) ไม่นอ้ ยกว่า 1,000,000 TCID50
Poliovirus vaccine serotype 3 (strain Leon, 12 a,b) ไม่นอ้ ยกว่า 600,000 TCID50
นอกจากนีย้ งั มี streptomycin และ neomycin ในปริมาณน้อยมาก (<25 ไมโครกรัม)
ปั จจุบนั มีบรรจุในแบบ multiple dose นอกจาก bivalent ยังมี monovalent OPV (mOPV)
ของแต่ละสายพันธุ์ ซึง่ จะใช้ในช่วงที่เกิดการระบาดของ สายพันธุน์ นั้ ๆ โดยจะให้ผลตอบสนองต่อสายพันธุ์
ที่ระบาดนัน้ ดีกว่าแบบ bivalent OPV ไม่มี combined vaccine อย่างไรก็ตามสามารถให้พร้อมกับวัคซีน
อื่นได้ เช่น BCG, DTP, HBV, Measles, Hib และ rota ได้อย่างปลอดภัย
ส�ำหรับในประเทศไทย มีการเปลี่ยน trivalent OPV เป็ น bivalent OPV ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก (Global Polio Eradication)
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

2. Inactivated Poliomyelitis Vaccine (IPV)
เป็ นวัคซีนที่ทำ� จากเชือ้ ไวรัสโปลิโอที่ตายแล้ว สามารถให้ในคนที่มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องได้ แต่มี
ราคาสูงกว่าชนิดรับประทาน วัคซีนที่ขายในประเทศไทยในปั จจุบนั เป็ นวัคซีนโปลิโอที่ได้จากการเพาะเชือ้
ใน Vero cell line (ต้นตอมาจากเซลล์จากไตของ African green monkey) หรือ MRC5 diploid cell แล้ว
ท�ำให้ตายโดยความร้อนและ formaldehyde มี aluminium hydroxide เป็ น adjuvant วัคซีน IPV ส่วนใหญ่
ที่มีจำ� หน่าย เป็ นชนิดวัคซีนรวมกับ DTP โดยหลักการแล้วจึงมี ความปลอดภัยกว่า OPV ท�ำให้มีภมู ิคมุ้ กันสูง
เฉพาะในกระแสเลือด ปั จจุบนั จะอยู่ในรู ปวัคซีนรวมและวัคซีนเดี่ยว ในประเทศที่กวาดล้างโปลิโอแล้ว
ใช้ IPV เป็ นวัคซีนหลักแทน OPV เนื่องจากปลอดภัยกว่า แต่วคั ซีนยังมีราคาสูง
วัคซีน IPV ใน 1 โด๊ส ประกอบด้วยไวรัสโปลิโอ
			 serotype 1 (Mahoney) 40 D antigen units
		
serotype 2 (MEF-1)
8 D antigen units
			 serotype 3 (Saukett)
32 D antigen units
นอกจากนีย้ งั มี phenoxyethanol, streptomycin, neomycin และ polymyxin-B ในปริมาณ
เล็กน้อย และมี aluminium hydroxide เป็ น adjuvant

รู ปแบบ IPV ชนิดวัคซีนรวม
วัคซีน
Tetraxim
Pentaxim , Pediacel
Hexaxim
ADACEL – Polio
Infanrix IPV
Infanrix IPV/Hib
Infanrix Hexa
Boostrix - Polio

บริษัท
Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline

วัคซีนทีร่ วม
DTaP, IPV
DTaP, IPV, Hib
DTaP, IPV, Hib, HB
Tdap, IPV
DTaP, IPV
DTaP, IPV, Hib
DTaP, IPV, Hib, HB
Tdap, IPV

ขนาดและวิธีใช้
ปัจจุบนั ประเทศไทย มีวคั ซีนใช้ทงั้ 2 แบบ อย่างไรก็ตามวัคซีนที่อยูใ่ นตารางสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน
โรคของประเทศ ในขณะนีย้ งั คงเป็ น OPV และให้ IPV เพียง 1 ครัง้ เมื่ออายุ 4 เดือน ร่วมกับ OPV วัคซีน
รวมดังตาราง เป็ นวัคซีนทางเลือก
วัคซีน OPV ให้โดยการรับประทาน ขนาดโด๊สละ 0.1-0.5 มล. (2-3 หยด แล้วแต่บริษัทผูผ้ ลิต)
การให้วคั ซีน OPV ในกรณีท่ีขวดเป็ นหลอดพลาสติกขนาดบรรจุครัง้ ละหลายโด๊ส (multiple doses) ควรต้อง
ระวังมิให้ปากขวดสัมผัสกับปากเด็ก เพราะอาจเกิดการปนเปื ้อนเชือ้ จากเด็กคนหนึง่ ไปสูเ่ ด็กอีกคนหนึง่ ได้
ในกรณีท่ีเป็ นหลอดแก้ว (ampule) ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส (single dose) เมื่อหักหลอดแล้วควรเทลงในช้อน
แล้วป้อนให้แก่เด็ก ไม่ควรหยดจากหลอดแก้ว ลงปากเด็กโดยตรง เพราะหลอดแก้วอาจจะบาดปากเด็กได้
วัคซีน IPV ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ทัง้ ชนิดรวมกับวัคซีน DTP และชนิดเดี่ยว ให้ฉีดเข้า
กล้ามเนือ้ บริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านนอก หรือฉีดเข้ากล้ามเนือ้ บริเวณต้นแขน

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
เด็กทุกคนควรได้รบั วัคซีนโปลิโอ ในเด็กที่แข็งแรงปกติจะให้ OPV หรือ IPV ก็ได้ แต่ถา้ เป็ นเด็ก
ที่มีภมู ิคมุ้ กันผิดปกติ หรืออยูใ่ นบ้านเดียวกับผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันผิดปกติ ต้องใช้ IPV เท่านัน้
วัคซีน OPV มักให้พร้อมกับวัคซีน DTP การให้ชดุ แรกควรให้ 4 ครัง้ เมื่ออายุประมาณ 2, 4, 6 เดือน
และ ครัง้ ที่ 4 เมื่ออายุประมาณ 18 เดือน และให้วคั ซีนเสริมกระตุน้ อีกครัง้ ซึง่ เป็ นการให้ครัง้ ที่ 5 เมื่อ อายุ
4-6 ปี
เด็กที่ไม่ได้รบั วัคซีนในขวบปี แรก ควรให้วคั ซีนรับประทาน 3 ครัง้ เว้นระยะห่างแต่ละครัง้ 2 เดือน
และครัง้ ที่ 4 อีก 6 เดือน ถึง 1 ปี ถดั มา และให้กระตุน้ อีกครัง้ เป็ นครัง้ ที่ 5 เมื่ออายุ 4-6 ปี เว้นแต่วา่ ได้รบั
ครัง้ ที่ 4 เมื่ออายุมากกว่า 4 ปี
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เด็กที่อายุมากกว่า 6 ปี แต่ยงั ไม่เคยได้รบั วัคซีนโปลิโอมาก่อน ควรให้วคั ซีน 3 ครัง้ ในเดือนที่
0, 2 และ 129
วัคซีน IPV เนื่องจากวัคซีน IPV ที่ใช้ในปั จจุบนั มีคณ
ุ ภาพสูงและสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดี
การฉีดวัคซีนครัง้ แรกอาจให้เพียง 2 เข็ม เมื่ออายุประมาณ 2 และ 4 เดือน และฉีดเข็มที่ 3 เมื่ออายุ 6-18 เดือน
และให้ซำ้� อีกครัง้ เมื่ออายุ 4-6 ปี 2 (ถ้าครัง้ ที่ 3 ฉีดที่อายุประมาณ 4 ปี ไม่จำ� เป็ น ต้องฉีดครัง้ ที่ 4) แต่
เนื่องจากวัคซีน IPV อาจอยูใ่ นรูปวัคซีนรวมกับ DTP ดังนัน้ หากจะให้ 5 ครัง้ เหมือนวัคซีน DTP และ OPV
ก็ได้ สามารถใช้วคั ซีน IPV แทน OPV ได้ทกุ โด๊ส
ในกรณีท่ีประสงค์จะใช้ IPV เพื่อลดความเสี่ยงต่อ VAPP อาจใช้ IPV เพียง 2 โด๊สแรกเมื่ออายุ
2, 4 เดือนและใช้ OPV เมื่ออายุ 6-18 เดือน และ 4-6 ปี (Sequential IPV – OPV) คาดว่าการท�ำแบบนี ้
จะช่วยลดอัตราการเกิด VAPP ลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 5010
ส�ำหรับการให้วคั ซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการฉีด
วัคซีน IPV ให้แก่เด็กทุกคน 1 ครัง้ เมื่ออายุ 4 เดือน ควบคู่ไปกับการใช้ bOPV5 ครัง้ โดยเริ่มตัง้ แต่
เดือนเมษายน พ.ศ.2559 การใช้ trivalent IPV ควบคู่ไปกับ OPV นัน้ มีผลท�ำให้เด็กมีภมู ิคมุ้ กันต่อ
serotype 2 ซึง่ ไม่มบี รรจุใน bOPV แล้ว และยังเสริมการสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อ serotype 1 และ 3 ด้วยเพื่อป้องกัน
การเกิด VDPV อย่างไรก็ดเี ด็กยังอาจเสี่ยงต่อ VAPP ก่อนอายุ 4 เดือนได้ เนื่องจากยังใช้ bOPV ที่ 2 เดือน
หากเป็ นไปได้ ควรฉีด IPV ที่อายุ 2 เดือนร่วมด้วย ก็จะมีผลป้องกัน VAPP ได้ดว้ ย เพื่อเสริมการป้องกัน
โรคโปลิโอเพิ่มจากแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อดีและข้อเสียของวัคซีน OPV เปรียบเทียบกับ IPV

ก็ได้

ข้อดีของวัคซีน OPV
1. ราคาย่อมเยา
2. ให้วคั ซีนได้สะดวก โดยการรับประทานไม่ตอ้ งฉีด ซึง่ ให้โดยบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่
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3. เกิดภูมิคมุ้ กันเฉพาะที่ในล�ำไส้ดว้ ย
4. ใช้ควบคุมการระบาดของเชือ้ ไวรัสโปลิโอได้ โดยเชือ้ ในวัคซีนทีเ่ ข้าไปก่อนจะเจริญเพิม่ จ�ำนวน
ในล�ำไส้ซง่ึ จะกีดกัน้ หรือขัดขวางเชือ้ ไวรัสที่อาจจะเข้าไปภายหลัง ไม่ให้เข้าไปเจริญในเซลล์ของผนังล�ำไส้
และก่อโรคได้
5. ป้องกันโรคได้ทนั ทีหลังได้วคั ซีน
6. เชือ้ ไวรัสที่เป็ นวัคซีนจะถูกขับออกมาในอุจจาระ อาจแพร่ให้คนที่ไม่ได้วคั ซีน ท�ำให้คนที่ไม่ได้รบั
วัคซีนโดยตรงมีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ ด้วย (แต่ทงั้ นีเ้ ชือ้ ก็อาจกลายพันธุจ์ นเป็ น VDPV ได้ ซึง่ อาจก่อโรค AFP
ได้ดว้ ยเช่นกัน)
ข้อเสียของวัคซีน OPV
1. วัคซีน OPV เป็ นไวรัสที่มีชีวติ ถ้าให้แก่ผทู้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันผิดปกติหรือมีคนใกล้ชิด อาจจะท�ำให้
เกิดอาการอัมพาตเหมือนโปลิโอได้ (VAPP)

2. ในพืน้ ที่ท่ีระดับความครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอต�่ำ ไวรัสในวัคซีนอาจถ่ายทอดไปยังผูท้ ่ี
ยังไม่มีภมู ิคมุ้ กันโรคคนต่อๆ ไป การหมุนเวียนของไวรัสวัคซีนในหมู่ประชากรที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคนี ้
เป็ นเวลานาน จะมีโอกาสท�ำให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ ต่างไปจากเชือ้ ต้นตอของวัคซีน คือ กลายพันธุ์
(genetic divergent) มากกว่าร้อยละ 1 ส�ำหรับสายพันธุ์ 1 และ 3 และกลายพันธุม์ ากกว่าร้อยละ 0.6
ส�ำหรับสายพันธุ์ 211 ซึง่ อาจกลายเป็ นสายพันธุท์ ่ีมีความรุนแรงได้ เรียกว่า circulating vaccine derived
polio-virus (cVDPV) สามารถท�ำให้เกิดการระบาดของโรคเหมือน wild type polio virus ได้ ในพืน้ ที่
ประชากรมีภูมิคุม้ กันต่อโรคนีต้ ่ ำ� ซึ่งการให้ OPV อย่างทั่วถึง สามารถหยุดยัง้ และป้องกันการเกิด
การระบาดจาก cVDPV ได้ และหากเป็ น serotype 2 ที่ทำ� ให้เกิด cVDPV อาจใช้ monovalent ต่อสายพันธุ์
2 เพราะ bOPV ที่มีใช้อยูจ่ ะไม่มี serotype 2
3. อาจมีการกลายพันธุเ์ ป็ น immunodeficient vaccine-derived poliovirus (iVDPV) ในผูท้ ่ีมี
ภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เมื่อระดับภูมิคมุ้ กันของโปลิโอจากการให้วคั ซีนลดลง ท�ำให้เราต้องระวังการให้วคั ซีน
ในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง12
4. วัคซีน OPV เป็ นเชือ้ มีชีวติ ที่ไวต่ออุณหภูมสิ งู จะต้องเก็บในระบบลูกโซ่ความเย็น (0-8 องศา
เซลเซียส) การเก็บวัคซีนที่ไม่ถกู ต้อง อาจจะท�ำให้เชือ้ ตายได้ ท�ำให้ไม่ได้ผลในการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันโรค
5. เชือ้ enterovirus ชนิดอื่นที่มีอยู่มากมายในล�ำไส้ อาจขัดขวางเชือ้ จากวัคซีน ท�ำให้วคั ซีน
ไม่ได้ผล จึงต้องให้หลายครัง้ 2,13
ข้อดีของวัคซีน IPV
1. IPV เป็ นวัคซีนที่ไม่ทำ� ให้เกิด VAPP ในผูร้ บั และผูใ้ กล้ชิด จึงเป็ นวัคซีนที่มีความปลอดภัย
ซึง่ เป็ นเหตุผลหลักที่ทำ� ให้หลายประเทศที่ไม่มีการระบาดของโปลิโอแล้วเลือกใช้ IPV แทน OPV
2. วัคซีน IPV ไม่ถกู ขัดขวางโดยเชือ้ enterovirus ในล�ำไส้
3. ภูมิคมุ้ กันเกิดขึน้ ดีหลังจากได้วคั ซีนเพียง 2 เข็ม
4. ไม่ถกู รบกวนโดยแอนติบอดีย ์ ใน colostrum ของมารดา
5. วัคซีน IPV ที่มีจำ� หน่ายอาจผสมกับวัคซีน DTP ท�ำให้ไม่ตอ้ งฉีดหลายเข็ม แต่ก็มีชนิดเดี่ยวด้วย
ข้อเสียของวัคซีน IPV
1. วัคซีน IPV มีราคาแพง ดังนัน้ ในประเทศที่กำ� ลังพัฒนา อาจไม่สามารถจัดหา IPV เพื่อให้มี
ความครอบคลุมได้อย่างทั่วถึงได้
2. ภูมคิ มุ้ กันไม่ได้เกิดทันทีหลังการฉีดวัคซีน ต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนัน้ ถ้าต้องการ
ผลป้องกันโดยเร็วจะต้องใช้วคั ซีน OPV
3. วัคซีน IPV ไม่สามารถใช้สกัดการระบาดของโรคได้ทนั ท่วงที
4. หลังการฉีดวัคซีน เมื่อได้รบั เชือ้ ตามธรรมชาติแล้วยังสามารถแพร่เชือ้ ต่อไปได้ แม้ไม่เกิดโรค
เพราะภูมิตา้ นทานเฉพาะที่ ที่ผนังล�ำไส้เกิดขึน้ น้อย2,13
		

ปฏิกิริยาจากการให้วัคซีน
วัคซีน OPV ท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าหรือผลข้างเคียงน้อยมาก จากข้อมูลในสหรัฐอเมริกา พบว่า
อัตราการเกิด VAPP ในเด็กปกติท่ีได้รบั วัคซีนโปลิโอครัง้ แรกมีประมาณหนึ่งรายใน 1.4 ล้านโด๊ส และ
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จะลดลงเป็ น 1 รายต่อ 27.2 ล้านโด๊สในครัง้ ต่อไป ส่วนคนในบ้านที่สมั ผัสกับเด็กที่กินวัคซีนครัง้ แรก
จะมีอบุ ตั กิ ารณ์ของอัมพาตประมาณ 1 ราย ต่อ 2.2 ล้านโด๊ส และในโด๊สต่อไปพบประมาณ 1 ต่อ 17.5
ล้านโด๊ส8 อัตราเสี่ยงสูงขึน้ ในผูส้ มั ผัสที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และอัตราเสี่ยงสูงขึน้ เป็ น 3,200-6,800 เท่า
ในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง2 ในประเทศไทยมีรายงาน VAPP 2 ราย ในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547 คิดเป็ น
อัตราการเกิด 1 ต่อ 24 ล้านโด๊ส และในปี พ.ศ. 2550 – 2552 ประเทศไทยมีรายงาน VAPP 4 ราย
คิดเป็ นอัตราการเกิด 1 ต่อ 12 ล้านโด๊ส 14
วัคซีน IPV ไม่ทำ� ให้เกิดอัมพาตเนื่องจากผลิตจากเชือ้ ที่ตายแล้ว วัคซีน IPV ชนิดที่รวมอยูก่ บั
วัคซีน DTP (มีทงั้ DTwP และ DTaP) อาจท�ำให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีดหรือมีไข้
หลังการฉีด ซึง่ เป็ นผลจากวัคซีน DTP ด้วย

ข้อควรระวัง
1. ห้ามให้วคั ซีน OPV แก่ผทู้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง (immune deficiency) หรือได้รบั ยา
ที่ทำ� ให้มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ในภาวะเช่นนีใ้ ห้ใช้ IPV แทน ยกเว้นผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ซึง่ WHO
แนะน�ำให้ใช้ OPV ได้เหมือนเด็กปกติไม่วา่ จะมีอาการของโรคเอดส์หรือไม่กต็ าม เพราะได้มปี ระสบการณ์
การใช้อย่างมาก ไม่พบว่าท�ำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึน้
2. ห้ามให้วคั ซีน OPV แก่เด็กที่ผูใ้ กล้ชิดในบ้านที่มีภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่อง หรือได้รบั ยา
กดภูมิคมุ้ กัน กรณีนีใ้ ห้ใช้ IPV แทน
3. ไม่ควรให้วคั ซีนโปลิโอในผูท้ ่มี ปี ระวัตแิ พ้รุนแรง (anaphylaxis) ต่อยาปฏิชีวนะ ซึง่ เป็ นส่วนผสม
ของวัคซีน ได้แก่ streptomycin, neomycin หรือ polymyxin-B
4. ในหญิงตัง้ ครรภ์ โดยทั่วไปไม่ควรให้วคั ซีนที่มีเชือ้ มีชีวิต ถ้าจ�ำเป็ นให้ใช้ IPV แทน

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
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วัคซีน OPV มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิคมุ้ กันโรค ทัง้ ในเยื่อบุลำ� ไส้ และในกระแสเลือด
เช่นเดียวกับภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ ภายหลังการติดเชือ้ ตามธรรมชาติ ที่สำ� คัญคือจะสร้างภูมิคมุ้ กันเฉพาะที่
ที่เยื่อบุลำ� คอและล�ำไส้ (secretory IgA) ท�ำให้ปอ้ งกันไม่ให้เชือ้ โปลิโอในธรรมชาติลกุ ล�ำ้ เข้าสูร่ า่ งกายได้
เชือ้ ไวรัสในวัคซีนทีก่ ำ� ลังเพิม่ จ�ำนวนในล�ำคอและล�ำไส้จะขัดขวางเชือ้ โปลิโอในธรรมชาติทอ่ี าจได้รบั เข้าไป
ในเวลาใกล้ๆ กันไม่ให้กอ่ โรคได้ วัคซีน OPV จึงสามารถ ทัง้ ป้องกันและหยุดยัง้ การระบาดของโรคได้ตงั้ แต่
เมื่อได้รบั วัคซีนทันที จึงเป็ นวัคซีนที่นำ� มาใช้กวาดล้างโปลิโอ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผูท้ ่ีได้รบั วัคซีน OPV 2 ครัง้ มากกว่าร้อยละ 90
จะมีภมู ิคมุ้ กันขึน้ ต่อเชือ้ ไวรัสโปลิโอทัง้ 3 ซีโรทัยป์ และถ้าได้รบั ครบ 3 ครัง้ จะมีภมู ิคมุ้ กันต่อซีโรทัยป์ 1
ร้อยละ 97 ซีโรทัยป์ 2 และ 3 เกือบร้อยละ 1002,7 จากการศึกษาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2509 พบว่า
เด็กไทยที่อายุนอ้ ยกว่า 1 ปี เมื่อได้วคั ซีน OPV ครัง้ เดียวจะมีสว่ นหนึง่ ที่เกิดภูมิคมุ้ กันขึน้ ต่อเชือ้ ทัง้ 3 ซีโรทัยป์
เมื่อได้วคั ซีนครัง้ ที่ 2 ภูมิคมุ้ กันต่อทัยป์ 2 จะเกิดขึน้ เกือบหมดทุกคน ภูมิคมุ้ กันต่อซีโรทัยป์ 3 เกิดขึน้
ประมาณร้อยละ 90 ภูมคิ มุ้ กันต่อซีโรทัยป์ 1 เกิดขึน้ ประมาณร้อยละ 70 เมือ่ ให้วคั ซีน OPV 3 ครัง้ ภูมคิ มุ้ กัน

ต่อซีโรทัยป์ 2 และ 3 จะพบทุกคน ส่วนภูมิคมุ้ กันต่อทัยป์ 1 จะให้ผลประมาณร้อยละ 86 ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ น
ต้องให้วคั ซีนอีกครัง้ เมื่ออายุ 1½ ปี ส่วนเด็กที่อายุมากกว่า 1 ปี การให้วคั ซีน OPV เพียง 2 ครัง้ จะท�ำให้
ภูมิคมุ้ กันเกิดขึน้ ต่อทัง้ 3 ซีโรทัยป์ ทุกคน9 การที่เด็กไทยอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี ตอบสนองต่อวัคซีน OPV
ไม่ดีเท่าในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ท�ำให้ตอ้ งได้รบั วัคซีน OPV ถึง 3 ครัง้ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อครัง้ ที่ยงั ใช้วคั ซีน OPV แนะน�ำให้กินเพียง 2 ครัง้ ทัง้ นีน้ า่ จะเป็ นเพราะเด็กไทยมีการติดเชือ้ enterovirus
อื่นได้บอ่ ยในช่วงอายุท่ีรบั วัคซีน ท�ำให้ขดั ขวางการเจริญและการสร้างภูมิคมุ้ กันของเชือ้ โปลิโอในวัคซีน
จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2535 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ
สถาบันวิจยั ไวรัส กระทรวงสาธารณสุข ในเด็กอายุ 1-2 ปี ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยที่ได้รบั วัคซีน
OPV จ�ำนวน 3-4 ครัง้ พบว่าเด็กที่มีระดับภูมิคมุ้ กันสูงพอที่จะป้องกันเชือ้ โปลิโอซีโรทัยป์ 1 มีเพียงร้อยละ
79.7 ป้องกันเชือ้ ซีโรทัยป์ 2 ได้รอ้ ยละ 97.1 และป้องกันเชือ้ ซีโรทัยป์ 3 ได้รอ้ ยละ 70.5 ในเด็กที่ได้รบั วัคซีน
3 ครัง้ จะมีภมู ิคมุ้ กันต่อเชือ้ โปลิโอทัง้ 3 ซีโรทัยป์ เพียงร้อยละ 55.1 เด็กที่ได้รบั วัคซีน 4 ครัง้ จะมีภมู ิคมุ้ กัน
ต่อเชือ้ ทัง้ 3 ซีโรทัยป์ ร้อยละ 77.915 เพราะฉะนัน้ จึงมีความจ�ำเป็ นต้องให้วคั ซีนครัง้ ที่ 5 เมื่อเด็กอายุ 4-6 ปี
เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไทยทุกคนมีภมู ิคมุ้ กันต่อเชือ้ โปลิโอทัง้ 3 ซีโรทัยป์
ภูมคิ มุ้ กันที่เกิดจากการให้วคั ซีน OPV อยูไ่ ปได้นานอาจตลอดชีวติ การให้วคั ซีนหลายครัง้ เพื่อ
ให้แน่ใจว่าภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสโปลิโอได้เกิดขึน้ ครบทุกซีโรทัยป์ เท่านัน้ วัคซีน OPV ชนิด 2 สายพันธุ์
(bOPV) สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ไม่ตา่ งจากชนิด 3 สายพันธุ์ เว้นแต่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่อสายพันธุ์ 2
วัคซีน IPV หลังได้รบั วัคซีน 2 โด๊ส มากกว่าร้อยละ 90 ของผูท้ ่ไี ด้รบั วัคซีนจะมีภมู คิ มุ้ กันในเลือด
ต่อเชือ้ โปลิโอทัง้ 3 ซีโรทัยป์ และจะเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 99 หลังได้รบั วัคซีน 3 โด๊ส ภูมิคมุ้ กันในเลือดที่เกิดขึน้
ภายหลังได้รบั วัคซีน 4 โด๊ส จะอยู่ได้นานหลายปี วัคซีน IPV มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิคมุ้ กัน
ในเลือด2,7 ซึ่งท�ำให้สามารถป้องกันการเกิดอัมพาตได้ดี แต่ผทู้ ่ีได้รบั วัคซีน IPV จะมีภมู ิคมุ้ กันเฉพาะที่
ในล�ำคอและล�ำไส้นอ้ ย ดังนัน้ ผูท้ ่ีได้รบั วัคซีน IPV ครบ และมีระดับภูมคิ มุ้ กันในเลือดสูงจะป้องกันตนเอง
ไม่ให้เกิดมีอาการอัมพาตได้หลังได้รบั เชือ้ wild polio virus แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ ในล�ำไส้ได้
เชือ้ โปลิโอจะยังสามารถผ่านเข้าไปเพิ่มจ�ำนวนในล�ำคอและล�ำไส้ และขับถ่ายออกมากับอุจจาระ และ
แพร่เชือ้ ไปยังผูอ้ ่ืนได้
การใช้วคั ซีน IPV เพียงครัง้ เดียวในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข นัน้
ท�ำตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก หากมีทรัพยากรจ�ำกัด โดยให้ IPV เสริมเข้าไปกับ OPV 5 ครัง้
เท่าเดิม โดยให้เมื่ออายุ 4 เดือน เพราะถ้าให้เมื่ออายุนอ้ ยกว่านีจ้ ะสร้างภูมิไม่ได้ การใช้ IPV 1 ครัง้ เสริม
เข้าไปนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันต่อสายพันธุ์ 2 serotype 2 ซึง่ จากการศึกษาในคิวบาพบว่า
เมื่อให้เพียงครัง้ เดียวเมื่ออายุ 4 เดือน จะท�ำให้เกิด seroconvertion ต่อ serotype 2 ร้อยละ 63 และท�ำให้เกิด
priming effect (คือท�ำให้เมื่อได้รบั วัคซีนกระตุน้ แล้วสามารถสร้างภูมใิ ห้เกิดได้ภายใน 7 วัน) ร้อยละ 9816,17
องค์การอนามัยโลกจึงเชื่อว่าน่าจะพอเพียง หากมีทรัพยากรจ�ำกัด นอกจากนีใ้ นประเทศฮังการีมีการใช้
IPV 1 ครัง้ พบว่าสามารถป้องกัน VAPP ได้ 18 อย่างไรก็ดีการใช้ IPV เพียงครัง้ เดียวยังไม่มีการพิสจู น์
จากการศึกษาที่ชดั เจนว่าจะป้องกันโรคจาก serotype 2 ได้ดีเพียงใด
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หมายเหตุ
ประเทศไทย มีนโยบายการกวาดล้างโปลิโอ โดยได้กำ� หนดกลวิธีไว้ 4 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
องค์การอนามัยโลก และได้พิสจู น์ความส�ำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ ดังนี ้
1. การให้วคั ซีน OPV ตามระบบอย่างน้อย 3 ครัง้ ในเด็กอายุครบ 1 ปี และรักษาระดับการให้
วัคซีนตามระบบปกติให้ครอบคลุมเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี เกินร้อยละ 90 ทุกพืน้ ที่
2. เฝ้าระวังและค้นหาผูป้ ่ วยที่มอี าการอัมพาตกล้ามเนือ้ อ่อนปวกเปี ยกอย่างเฉียบพลัน (acute
flaccid paralysis, AFP) โดยไม่คำ� นึงถึงการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ต่อแสนประชากร
เด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี เป็ นรายจังหวัด
3. ด�ำเนินการสอบสวนโรค AFP ภายใน 48 ชั่วโมง ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 หลังจากพบผูป้ ่ วย
และเก็บอุจจาระส่งตรวจโปลิโอให้ได้ 2 ตัวอย่างภายใน 14 วัน หลังจากเริม่ มีอาการอัมพาต อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วย และให้วคั ซีนเพื่อควบคุมโรคให้ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากพบผูป้ ่ วย
4. รณรงค์ให้วคั ซีน OPV แก่เด็ก และเด็กเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในพืน้ ที่
ทุรกันดาร ยากล�ำบาก ฯลฯ ซึง่ มีโอกาสพลาดการได้รบั วัคซีนตามระบบปกติได้
5. ติดตามอาการป่ วย AFP เมื่อครบ 60 วัน หลังเริม่ มีอมั พาต ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (AFP)

การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีน OPV 		 		 		 		 			

ถ้าเก็บที่อณ
ุ หภูมิต่ำ� กว่า -20 oซ จะหมดอายุภายใน 2 ปี
ถ้าเก็บที่อณ
ุ หภูมิ -20 ถึง 0 oซ จะหมดอายุภายใน 1 ปี
ถ้าเก็บที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ จะหมดอายุภายใน 90 วัน
วัคซีนควรมีสชี มพูออ่ น เมื่อยังไม่ได้เปิ ดใช้ ให้เก็บรักษาไว้ในช่องแช่แข็งอุณหภูมิตำ่ � กว่า
15oซ ถ้าเปิ ดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 8 ชั่วโมงหลังเปิ ดขวดวัคซีน โดยเก็บไว้ในระบบลูกโซ่
ความเย็น
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ผูป้ ่ วยทุกรายที่มีอาการ AFP ควรสงสัยไว้เสมอว่าอาจเกิดจากเชือ้ โปลิโอได้ จะต้องรายงานไปยัง
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพื่อด�ำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค และรีบท�ำการเก็บตัวอย่าง
อุจจาระใส่ในขวดเก็บตัวอย่างภายในเวลา 14 วัน หลังผูป้ ่ วยเริม่ มีอาการ AFP โดยเก็บ 2 ครัง้ ขนาด 8-10 กรัม
(ประมาณ 1-2 ช้อนชา) หรือ 2 นิว้ หัวแม่มือผูใ้ หญ่ ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง น�ำภาชนะบรรจุตวั อย่าง
อุจจาระใส่กระติกน�ำ้ แข็งและส่งภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็น (อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ) ส่งไปท�ำการเพาะ
หาเชือ้ โปลิโอที่สถาบันวิจยั ไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรซักประวัติวา่ ผูป้ ่ วยเคยได้วคั ซีน OPV
มาก่อนหรือไม่และครัง้ สุดท้ายได้รบั เมื่อใด ส�ำรวจดูวา่ มีผปู้ ่ วย AFP รายอื่นในพืน้ ที่นนั้ หรือไม่ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระจากผูป้ ่ วยได้ ให้เก็บตัวอย่างอุจจาระจากผูส้ มั ผัสใกล้ชิดที่เป็ นเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 15 ปี จ�ำนวน 5 ตัวอย่าง และท�ำการหยอดวัคซีน OPV เพื่อควบคุมโรคในพืน้ ที่ตามหลักเกณฑ์
ของกรมควบคุมโรค

		 - ขวดวัคซีนที่ใช้แล้วให้จำ� หน่ายทิง้ ไป โดยต้องต้ม (100oซ) หรือฆ่าเชือ้ ก่อน
		 - วันหมดอายุให้ดฉู ลากบนภาชนะบรรจุวคั ซีนนัน้
วัคซีน IPV - เก็บในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
		 - วันหมดอายุให้ดฉู ลากบนภาชนะบรรจุวคั ซีนนัน้
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บทที่

6.7

วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
(Measles Mumps and Rubella Vaccine: MMR)

บทน�ำและระบาดวิทยา								
โรคหัด เป็ นโรคติดต่อที่พบได้ทกุ ประเทศทั่วโลกหากไม่มีการใช้วคั ซีนจะมีการระบาดทุกๆ 2-5 ปี
ยาวนานราว 3-4 เดือน นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506 ซึง่ เป็ นปี แรกที่มีการใช้วคั ซีนหัด ท�ำให้ตวั เลขอุบตั ิการณ์
ทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงกว่าร้อยละ 991
โรคหัดเกิดจาก measles virus เกิดโรคในมนุษย์เท่านัน้ มีระยะฟั กตัวประมาณ 8-12 วัน ท�ำให้
เกิดไข้ ออกผื่น ตาแดง ซึง่ อาจมีโรคแทรกซ้อนได้ เช่น หูอกั เสบ ปอดอักเสบ ท้องเดิน สมองอักเสบ และผูป้ ่ วย
อาจเสียชีวติ ได้จากโรคแทรกซ้อนทางปอดและสมองซึง่ มักพบในเด็กเล็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการ
ขาดวิตามินเอร่วมด้วย อัตราการเสียชีวติ ประมาณร้อยละ 1-5 โรคหัดเป็ นโรคที่สามารถติดต่อได้งา่ ยมาก
ที่สดุ โรคหนึ่ง ซึง่ ติดต่อโดยการสูดดมละอองฝอยของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ (airborne)
ของผูป้ ่ วยตัง้ แต่ 1-2 วันก่อนผื่นขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของโรค (prodromal phase) ซึง่ จะมี
อาการไอ จามมาก แต่การติดต่อยังสามารถด�ำเนินต่อไปได้จนถึง 4 วัน หลังจากเริม่ มีผ่ืนขึน้
ในประเทศไทยเริ่มมีการเก็บข้อมูลโรคหัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคหัดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2514 พบว่า
อุบตั กิ ารณ์ในปี ถดั ๆ มาสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ จนกระทั่งสูงสุด 93.67 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2527 ซึง่
เป็ นปี ท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคหัดเข้ามาในวัคซีนพืน้ ฐานที่เด็กไทยควรได้รบั
หลังจากนัน้ อุบตั กิ ารณ์รายปี ของโรคหัดก็มีแนวโน้มลดลง แต่ยงั คงมีการระบาดเป็ นระยะๆ2
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดโรคหัดย้อนหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี 2556-2560) พบว่าอัตรา
ป่ วยโรคหัดลดลงมากเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ยงั คงพบการระบาดเป็ นระยะ พบว่าจ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึน้ ตัง้ แต่ปลายปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 โดยมีจำ� นวนผูป้ ่ วยสูงสุด ในปี 2560 จ�ำนวน 1,449 ราย
คิดเป็ นอัตราป่ วย 2.23 ต่อประชากรแสนคน การระบาดของโรคหัดเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา
โดยเริม่ พบการระบาดในกลุม่ เด็กก่อนวัยเรียนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และระบาดต่อเนื่องจนถึง
ปี พ.ศ.2560 อีกทัง้ ยังพบการระบาดในกลุม่ ผูใ้ หญ่วยั แรงงานทัง้ ชาวไทยและต่างชาติอายุระหว่าง 20-35 ปี
ที่อำ� เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครซึง่ เป็ นเขตที่ตงั้ โรงงานอุตสาหกรรม และประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
เมื่อเทียบสัดส่วนผูป้ ่ วยเป็ นรายเขต พบว่าผูป้ ่ วยในกลุม่ ผูใ้ หญ่อายุ 20 ปี ขนึ ้ ไปเพิ่มสูงขึน้ เกือบทุกเขต
ยกเว้นในเขตภาคใต้ซง่ึ เป็ นเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่ได้รบั วัคซีนหรือได้รบั วัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ อีกทัง้
ยังมีเหตุการณ์ระบาดเป็ นกลุม่ ก้อนในกลุม่ ผูใ้ หญ่หลายเหตุการณ์ เช่น ในเรือนจ�ำหลายแห่งทัง้ ในจังหวัด
เชียงใหม่ อ�ำนาจเจริญ เพชรบุรแี ละจังหวัดสุพรรณบุรี ในกลุม่ คนไร้สญ
ั ชาติในอ�ำเภอเภอฝาง แม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ และในกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ชัยภูมิ สุพรรณบุรแี ละจังหวัด
นครพนมอีกด้วย
โดยเป็ นผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 0-14 ปี จ�ำนวน 102 คน (ร้อยละ 31) ช่วงอายุ 15-40 ปี จ�ำนวน 221 คน
(ร้อยละ 67.17) และอายุ 41 ปี ขนึ ้ ไปจ�ำนวน 6 คน (ร้อยละ 1.82)
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ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเลย (อัตราป่ วย 5.04 ต่อประชากรแสนคน)
รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ (อัตราป่ วย 4.79 ต่อประชากรแสนคน) เชียงใหม่ (อัตราป่ วย 3.87
ต่อประชากรแสนคน) สมุทรสาคร (3.80 ) และจังหวัดสุพรรณบุรี (2.95)
ประเทศไทยได้ตงั้ เป้าหมายที่จะก�ำจัดโรคหัดให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้บรรลุดงั กล่าว
กระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการในการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน โดยการเปลีย่ นอายุท่แี นะน�ำให้ฉีดวัคซีน
เข็มที่ 2 จาก 4-6 ปี เป็ น 2 ½ ปี เพิ่มความครอบคลุมของวัคซีน และควบคุมการระบาดให้ดีขนึ ้ และมีเป้าหมาย
ให้ไม่มีผปู้ ่ วยรายใหม่เกิดขึน้ แต่อปุ สรรคของการก�ำจัดโรคหัด คือ ยังมีการระบาดถึง 36 ครัง้ ในปี พ.ศ.2560
ท�ำให้มีอบุ ตั กิ ารณ์ 2.99 ต่อแสนประชากร โดยส่วนใหญ่พบในผูใ้ หญ่อายุ 20-29 ปี ที่อยูร่ วมกันมากๆ
เช่น เรือนจ�ำ ค่ายทหาร ซึง่ มักจ�ำไม่ได้วา่ เคยได้รบั วัคซีนมาก่อนหรือไม่ และร้อยละ 17 เป็ นผูอ้ พยพ และ
พบว่า Genotype D8, B3, และ H1 ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 มีการระบาดหนัก โดยเฉพาะในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยพบผูป้ ่ วย 7,229 ราย ในปี พ.ศ. 2561 และ 4,884 ราย ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 พบว่าผูป้ ่ วย ร้อยละ 83 ไม่เคยได้รบั วัคซีน และพบว่ากลุม่ ประชากรอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี มีอตั รา
ป่ วยสูงสุด รองลงมาคือกลุม่ อายุ 1-4 ปี กระทรวงสาธารณสุขจึงวางแผนที่จะท�ำกิจกรรมให้วคั ซีนเสริม
จากระบบปกติ (Supplementary Immunization Activity: SIA) ในปลายปี พ.ศ. 2562 ถึงต้นปี พ.ศ. 2563
เพื่อให้การปราบหัดบรรลุเป้าหมาย
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โรคคางทูม เกิดจากเชือ้ ไวรัส mumps เกิดโรคในมนุษย์เท่านัน้ มีระยะฟั กตัว 16-18 วัน ท�ำให้
เกิดอาการต่อมน�ำ้ ลายอักเสบ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นต่อมน�ำ้ ลายพาโรติด แต่ประมาณหนึง่ ในสามของผูต้ ดิ เชือ้
จะไม่เกิดอาการต่อมน�ำ้ ลายอักเสบ ประมาณครึง่ หนึง่ ของผูป้ ่ วยจะเกิดโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบ โดยมีเซลล์
ในน�ำ้ สมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)โดยผูป้ ่ วยจะมีอาการทางระบบประสาทได้รอ้ ยละ 10
แต่สว่ นใหญ่ไม่มอี าการ โรคแทรกซ้อนที่พบได้แก่ อัณฑะอักเสบ ซึง่ มักพบในวัยเด็กโตและผูใ้ หญ่ ข้ออักเสบ
ต่อมไทรอยด์อกั เสบ ไตอักเสบ กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ หูตงึ รังไข่อกั เสบ และการอักเสบ
ของระบบประสาท อาการที่พบในผูใ้ หญ่จะรุนแรงกว่าในเด็ก แต่มกั ไม่รุนแรงจนถึงเสียชีวิต โรคคางทูม
พบได้ท่วั โลก ติดต่อโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผูป้ ่ วย อัตราการเกิดโรคลดลงมาก
หลังจากมีการน�ำวัคซีนมาใช้
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดโรคคางทูมย้อนหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2560) พบว่า
จ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 อัตรป่ วย 9.3 ไม่พบผูเ้ สียชีวิต โดยพบผูป้ ่ วย
ในกลุม่ อายุ 5-9 ปี และการระบาดมักเกิดขึน้ ในกลุม่ นักเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของกรมควบคุมโรค พบว่า
ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยโรคคางทูมทัง้ ประเทศจ�ำนวน 2,343 ราย อัตราป่ วย 3.55 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
ผูป้ ่ วยเสียชีวิต
โดยเป็ นผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 0-14 ปี จ�ำนวน 1,563 ราย (ร้อยละ 66.71) ช่วงอายุ 15-40 ปี จ�ำนวน
780 ราย (ร้อยละ 33.30)
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (อัตราป่ วย 14.08 ต่อประชากรแสนคน)
รองลงมา คือ ตราด (อัตราป่ วย 8.28 ต่อประชากรแสนคน) เพชรบุรี (อัตราป่ วย 7.20 ต่อประชากรแสนคน)
น่าน (อัตราป่ วย 6.88 ต่อประชากรแสนคน) และ ยะลา (อัตราป่ วย 6.39 ต่อประชากรแสนคน) ตามล�ำดับ

นอกจากนีย้ งั พบการระบาดได้ประปราย ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพราะวัคซีนป้องกันโรค
ไม่ได้สมบูรณ์ นอกจากนีร้ ะบบรายงานการได้รบั ต�่ำกว่าความเป็ นจริง เพราะผูป้ ่ วยมักมีอาการไม่หนัก
แพทย์จงึ ไม่รายงานผูป้ ่ วย
โรคหัดเยอรมัน มีสาเหตุมาจาก rubella virus เป็ นโรคที่พบในมนุษย์เท่านัน้ มีระยะฟั กตัว
ประมาณ 14-21 วัน ประมาณครึง่ หนึง่ ของผูต้ ดิ เชือ้ จะไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง อาการน�ำ ได้แก่
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ไข้ต่ำ� ๆ ต่อมน�ำ้ เหลืองโต โดยเฉพาะตามล�ำคอ หลังใบหู หลังจากนัน้ ประมาณ
1 สัปดาห์ จะเกิดผื่นเป็ นเม็ดละเอียดสีชมพู ซึง่ ปรากฏที่ใบหน้าก่อน และขึน้ ที่คอ ไล่ลงมาตามล�ำตัวและ
แขนขา อาการจะหายภายใน 3 วัน อันตรายหรือความรุนแรงของโรคหัดเยอรมันเกิดขึน้ ในกรณีเดียว คือ
การติดเชือ้ ในหญิงตัง้ ครรภ์ จะท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ของทารกในครรภ์ ซึง่ ก่อให้เกิดกลุม่ ความพิการแต่กำ� เนิด
ของทารก (congenital rubella syndrome)โรคหัดเยอรมันติดต่อได้งา่ ยโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจาก
ทางเดินหายใจของผูป้ ่ วย ผูท้ ่ีไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่เชือ้ ได้ ระยะแพร่เชือ้ เริม่ ตัง้ แต่ 2-3 วันก่อนผื่นขึน้
จนถึง 7 วันหลังผื่นขึน้ ตามปกติหลังการติดเชือ้ ครัง้ หนึง่ จะเกิดภูมคิ มุ้ กันโรคได้ตลอดชีวติ การระบาดของ
โรคหัดเยอรมันพบได้ประปรายทั่วโลก ซึง่ มักระบาดตามโรงเรียนประจ�ำ สถานเลีย้ งเด็ก และค่ายทหาร
การระบาดทั่วโลกครัง้ หลังสุดเกิดขึน้ ระหว่างปี พ.ศ. 2505-2507 ได้มคี วามพยายามก�ำจัดโรคหัดเยอรมัน
ไปจากโลกนี ้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้วางแผนไว้ ซึ่งพบว่าประสบความส�ำเร็จแล้วในประเทศอเมริกา
ในปี พ.ศ. 25483
จากรายงานการเฝ้าระวังโรคหัดเยอรมันในประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2518 พบว่า
ในปี พ.ศ. 2527 และปี พ.ศ. 2534 มีอตั ราป่ วยโรคหัดเยอรมันสูงมาก ตัง้ แต่มีวคั ซีนหัดเยอรมันเดี่ยวๆ
มาใช้ ในปี พ.ศ. 2529 โดยเริม่ ให้ในเด็กหญิงก่อน ต่อมาจึงให้ทงั้ ในเด็กหญิงและชาย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536
หลังจากนัน้ มีอบุ ตั ิการณ์ของการป่ วยและการเสียชีวิตด้วยโรคหัดเยอรมันลดลงเรื่อยๆ จนมีอตั ราป่ วย
อยู่ระหว่าง 1-2 ต่อแสนประชากรตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25402 แผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันของประเทศไทย
แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างเดียวในเด็กอายุ 9 เดือน และให้ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด
หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 หลังจาก ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้นมา จึงเปลีย่ น
เป็ น MMR ทัง้ ในเด็ก 9 เดือนและประถมศึกษาปี ท่ี 1)
จากการทบทวนสถานการณ์การเกิดโรคหัดเยอรมันย้อนหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี 2556-2560) พบว่า
จ�ำนวนผูป้ ่ วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีอตั ราป่ วย 0.85 ต่อประชากรแสนคน
ไม่พบผูเ้ สียชีวิต
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของกรมควบคุมโรค พบว่า
ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยโรคหัดเยอรมันทัง้ ประเทศจ�ำนวน 258 ราย อัตราป่ วย 0.39 ต่อประชากรแสนคน
ไม่มีผปู้ ่ วยเสียชีวิต
โดยเป็ นผูป้ ่ วยในช่วงอายุ 0-14 ปี จ�ำนวน 94 ราย (ร้อยละ 36.43) ช่วงอายุ 15-40 ปี จ�ำนวน
164 ราย (ร้อยละ 63.57)
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรขี นั ธ์ (อัตราป่ วย 1.66 ต่อประชากรแสนคน)
รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร (อัตราป่ วย 1.65 ต่อประชากรแสนคน) ปทุมธานี (อัตราป่ วย 1.43 ต่อประชากร
แสนคน) สมุทรสาคร (อัตราป่ วย 1.24 ต่อประชากรแสนคน) และ สมุทรปราการ (อัตราป่ วย 1.15 ต่อประชากร
แสนคน) ตามล�ำดับ
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อย่างไรก็ดกี ารวินจิ ฉัยและรายงานโรคหัดเยอรมันอาจท�ำได้ในอัตราที่ต่ำ� กว่าจริง เพราะการติดเชือ้
แบบไม่มอี าการพบได้บอ่ ย และอาการก็มคี วามคล้ายกับไข้ออกผื่นจากการติดเชือ้ ไวรัสอื่นๆ ความส�ำคัญ
ของโรคหัดเยอรมันคือ การติดเชือ้ ในหญิงตัง้ ครรภ์ ซึง่ ท�ำให้เกิดการติดเชือ้ แต่กำ� เนิด ท�ำให้ทารกพิการ
แต่ภาวะหัวเยอรมันแต่กำ� เนิดมิได้มรี ายงานไว้ในระบบเฝ้าระวังโรค คาดว่าการก�ำจัดโรคหัดจะท�ำให้กำ� จัด
โรคหัดเยอรมันไปโดยปริยาย เพราะใช้วคั ซีนเดียวกัน

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) จะผสมรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อน�ำมาฉีดใน
ครัง้ เดียวกันโดยภูมคิ มุ้ กันที่เกิดขึน้ มิได้ดอ้ ยกว่าการฉีดวัคซีนแต่ละอย่างแยกกัน และปฏิกิรยิ าก็ไม่รุนแรง
กว่าการฉีดวัคซีนแยกแต่ละโรค ท�ำให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและลดความ
เจ็บปวดจากการฉีดวัคซีนหลายเข็ม
วัคซีน MMR เป็ นวัคซีนมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ชนิดผงแห้ง (lyophilized)
ซึง่ ต้องผสมในน�ำ้ ยาละลาย (diluent) ก่อนฉีดตามค�ำแนะน�ำของบริษัทผูผ้ ลิต วัคซีน MMR ที่มีจำ� หน่าย
ในประเทศไทย ดังตารางที่ 6.7-1 แต่ละขนาดฉีดจะมี neomycin ประมาณ 25 ไมโครกรัม
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

วัคซีน MMR ประกอบด้วยเชือ้ 3 ชนิดได้แก่ (ตารางที่ 6.7-1)
1. เชือ้ ไวรัสหัดมีชีวติ อ่อนฤทธิ์ ที่มใี ช้ทกุ สายพันธุข์ องแต่ละบริษัทได้มาจากไวรัสโรคหัดอ่อนฤทธิ์
สายพันธุเ์ อ็ดมอนสตันของเอ็นเดอร์ (Ender’s attenuated Edmonston strain)และเจริญเติบโตในการ
เพาะเลีย้ งเซลล์เอ็มบริโอลูกไก่ (cell culture of chick embryo) บางบริษัทเตรียมจากเชือ้ หัดสายพันธุ์
Edmonston – Zagreb (EZ) ที่ออ่ นฤทธิ์ และเพาะเลีย้ งใน human diploid cells
2. เชือ้ ไวรัสคางทูมมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ที่ใช้ในวัคซีนมีอยู่ 3 สายพันธุแ์ ล้วแต่ผผู้ ลิต ได้แก่
		 2.1 เชือ้ คางทูมสายพันธุเ์ จอริล ลินน์ (Jeryl Lynn) ที่ออ่ นฤทธิ์ เจริญเติบโต โดยการเพาะ
เลีย้ งในเซลล์เอ็มบริโอลูกไก่
		 2.2 เชือ้ คางทูมสายพันธุ์ อูราเบ เอเอ็ม 9 (Urabe - Am 9) ที่อ่อนฤทธิ์ เจริญเติบโตโดย
การเพาะเลีย้ งในเซลล์เอ็มบริโอลูกไก่
		 2.3 เชือ้ คางทูมสายพันธุ์ Leningrad-Zagreb ที่ออ่ นฤทธิ์ เจริญเติบโตโดยการเพาะเลีย้ ง
ในเซลล์เอ็มบริโอลูกไก่
3. เชือ้ ไวรัสหัดเยอรมันมีชีวิตเชือ้ สายพันธุ์ Wistar RA 27/3 ที่ออ่ นฤทธิ์ เจริญเติบโตโดยการ
เพาะเลีย้ งใน human diploid cell (WI - 38)
นอกจากนีย้ งั มีวคั ซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยไม่มสี ว่ นประกอบของคางทูม ซึง่ กระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรมาให้ใช้ในการควบคุมการระบาดหรือ SIA แต่ไม่มจี ำ� หน่ายทั่วไป โดยสายพันธุข์ องหัดและหัดเยอรมัน
ที่บรรจุเป็ นดังข้างต้น

ตารางที่ 6.7-1 แสดงชนิดของวัคซีน MMR ที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
TrivivacTM
TrimovaxTM
(sanofipasteur) (SEVAPHARMA/BGT)

PriorixTM
(GSK)

MMRTM
(Serum
Institute of
India)
Edmonston
Zagreb
1,000 TCID50

MMRIITM
(MSD)

Measles Schwartz
1,000 TCID50

Schwartz
1,000 TCID50

Schwartz
1,000 TCID50

Mumps Urabe AM 9
5,000 TCID50

Jeryl-Lynn
5,000 TCID50

Modified
Leningrad- Za- Jeryllynn
Jeryl-Lynn (RIT greb
12,500 TCID50
4385)
5,000 TCID50
5,000 TCID50

Edmonston
1,000 TCID50

Rubella Wistar RA 27/3 Wistar RA 27/3 Wistar RA 27/3 Wistar RA 27/3 Wistar RA 27/3
1,000 TCID50 1,000 TCID50 1,000 TCID50 1,000 TCID50 1,000 TCID50
TCID50 = Tissue culture infective dose 50 เป็ นหน่วยวัดความแรงของวัคซีนทีท่ ำ� ให้ cell culture
ติดเชือ้ ด้วยวัคซีนนัน้ ร้อยละ 50
นอกจากนีย้ งั มีวคั ซีนรวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสกุ อีใส (MMRV) ซึง่ สามารถใช้แทนวัคซีน MMR และ
อีสกุ อีใส ที่ให้แยกกันได้ (ดูรายละเอียดในบทวัคซีนรวม)

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุขวดละ 1 โด๊ส พร้อมด้วยน�ำ้ ยาละลาย 1 ขวด ปริมาณ 0.5 มล.

ขนาดและวิธีใช้
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 0.5 มล. บริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านนอก หรือต้นแขน

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
เด็กทุกคนที่แข็งแรงดี ควรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน อย่างน้อย 2 ครัง้
ก�ำหนดให้ฉีดครัง้ แรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน ส่วนเข็มที่สองแนะน�ำให้ฉีดเมื่ออายุ 2 ปี ครึง่ การฉีดเข็มที่ 2 นี ้
มีความส�ำคัญเพื่อเร่งสร้างภูมิคมุ้ กันในเด็กที่ได้รบั วัคซีนครัง้ แรกแล้วไม่ได้ผล (primary failure) จากการ
ฉีดเข็มแรกที่อายุ 9 เดือน ซึง่ ยังมีภมู ิคมุ้ กันจากแม่ท่ีสง่ ผ่านมาแต่เกิด มารบกวนการสร้างภูมิคมุ้ กัน หรือ
อาจพลาดโอกาสที่จะได้รบั วัคซีนครัง้ แรกมิฉะนัน้ จะมีจำ� นวนเด็กที่ไม่มภี มู ติ า้ นทานสะสมมากจนอาจเกิด
การระบาดขึน้ ได้ ส่วนในภาคเอกชนที่แพทย์นดั ฉีดเข็มแรกที่ 12 เดือน อาจฉีดเข็มที่ 2 ที่อายุ 2½ หรือ
ที่ 4-6 ปี ก็ได้ แต่แนะน�ำ 2½ ปี มากกว่า เพื่อให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ4
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ในกรณีท่ีมีการระบาดหรือเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หัดในเด็กเล็ก สามารถให้วคั ซีน เข็ม
แรกได้ตงั้ แต่อายุ 6 เดือน ในกรณีนีค้ วรให้วคั ซีนซ�ำ้ เมื่ออายุ 12 เดือน และ อายุ 2 ½ ปี ตามปกติ และถ้า
ความเสี่ยงในการสัมผัสเชือ้ นีเ้ กิดขึน้ ในเด็กที่เคยฉีดเข็มที่ 1 มาแล้ว อาจให้เข็มที่ 2 ได้เร็วขึน้ แต่ตอ้ งห่าง
จากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน แต่ควรระวังว่าในกรณีนีเ้ ข็มที่ 2 ต้องฉีดหลังอายุ 12 เดือนขึน้ ไปเท่านัน้ 5
ในเด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีให้ฉีดวัคซีน MMR เช่นเดียวกับเด็กปกติ ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจภาวะการ
ติดเชือ้ เอชไอวีก่อนฉีดวัคซีน MMR ทัง้ นีย้ กเว้นกรณีท่ีมีอาการเอดส์เต็มขัน้ หรือ clinical category “C”
(CDC classification) หรือมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องอย่างรุนแรงหรือ immunological category “3” ซึง่
มีระดับ CD4 <15% (CDC classification)1ซึง่ ไม่ควรให้ฉีดวัคซีนมีชีวิตรวมทัง้ วัคซีน MMR เพราะอาจ
เกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงและการสร้างภูมิคมุ้ กันต่อวัคซีนไม่ดี
หญิงวัยเจริญพันธุท์ กุ คนที่แข็งแรงดี และไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อนในวัยเด็ก ควรได้รบั วัคซีน
MMR หรือ MR อย่างน้อย 1 ครัง้ และควรฉีดก่อนการตัง้ ครรภ์ 1 เดือน
บุคลากรทางการแพทย์ทกุ คนที่ยงั ไม่เคยรับวัคซีน MMR มาก่อนควรได้รบั MMR หรือ MR
เร็วที่สดุ

ปฏิกิริยาจากวัคซีน1

สิ่งที่มีความจ�ำเพาะ คือ ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่อาจเกิดขึน้ ได้ ได้แก่
l Aseptic meningitis พบภายหลังการฉีดวัคซีน MMR ที่ใช้สว
่ นประกอบของ mumps สายพันธุ์
Urabe อัตราประมาณ 1 ต่อ 862 - 1 ต่อ 295,0008-10 โดยมีอตั ราแตกต่างกันในแต่ละวัคซีนของแต่ละผูผ้ ลิต
แต่พบมีรายงานน้อยมาก (1 ต่อ1,000,000) ถ้าใช้วคั ซีนที่ใช้สายพันธุ์ Jeryl-Lynn11 ดังนัน้ ในการฉีดวัคซีน
SIA หรือกรณีระบาด อาจใช้วคั ซีน MR แทน MMR ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงที่อาจพบได้มากขึน้
ถ้าฉีดจ�ำนวนมากๆ ในเวลาใกล้ๆ กัน
l Encephalopathy / encephalitis มีรายงานการเกิดประมาณ 6-15 วัน หลังฉี ดวัคซีน พบได้
1 ต่อ 2 ล้านโด๊ส
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ผลข้างเคียงหลังฉีด MMR วัคซีน ได้แก่ ไข้ พบได้ประมาณร้อยละ 5 มักเกิด 5-12 วันหลังฉีดวัคซีน
และมีไข้นาน 1-2 วัน6 เด็กที่มีไข้สงู อาจเกิดอาการชักได้ ผื่นคล้ายโรคหัด แต่ผ่ืนขึน้ น้อยกว่าพบได้รอ้ ยละ 5
มักปรากฏใน 7-10 วันหลังฉีดวัคซีน และปรากฏเพียง 1-2 วัน แล้วหายไปเอง ต่อมน�ำ้ เหลืองโต ต่อมน�ำ้ ลาย
อักเสบ (parotitis) แต่พบได้นอ้ ย มีรายงานการเกิดอัณฑะอักเสบ (orchitis) ได้มากขึน้ ในผูใ้ หญ่ท่ไี ด้วคั ซีน
ที่มีสายพันธุข์ องคางทูมเป็ น L- Zagreb7 และอาจท�ำให้เกิดปฏิกิรยิ าแพ้ (allergic reaction)เป็ นลมพิษ
หรือผื่นบวมแดงบริเวณที่ได้รบั วัคซีน ซึ่งพบได้นอ้ ย ส่วนการเกิด immediate anaphylactic reaction
พบได้นอ้ ยกว่า 1 ต่อ 1 ล้านโด๊ส นอกจากนีอ้ าจพบภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ (thrombocytopenia) มักพบ
ภายใน 2 เดือนหลังฉีดวัคซีน MMR อุบตั กิ ารณ์ 1 ใน 100,000 รายและอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ สัมพันธ์
กับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน ในเด็กพบประมาณร้อยละ 0.5 แต่ในผูใ้ หญ่ท่ีเป็ นผูห้ ญิง พบปวดข้อได้ถงึ
ร้อยละ 25 และพบข้ออักเสบถึงร้อยละ 10 มักพบ 1-3 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน

ข้อห้ามใช้1
1. การตัง้ ครรภ์ ในหญิงมีครรภ์ไม่ควรฉีดวัคซีน MMR เช่นเดียวกับวัคซีนมีชีวิตอ่อนฤทธิ์อ่ืนๆ
เพราะอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ตามทฤษฎี ดังนัน้ เมื่อจะฉีดวัคซีน MMR ในหญิงวัยเจริญพันธุ์
ควรแนะน�ำให้คมุ ก�ำเนิด 28 วันหลังฉีด แต่ถา้ ฉีด MMR ในหญิงตัง้ ครรภ์โดยบังเอิญหรือมีการตัง้ ครรภ์
เกิดขึน้ ใน 28 วันหลังฉีดวัคซีน ควรอธิบายถึงความเสี่ยงทางทฤษฎีวา่ ทารกในครรภ์อาจมีโอกาสได้รบั เชือ้
จากวัคซีน แต่ไม่เคยมีรายงานความผิดปกติแต่กำ� เนิดของทารกที่เกิดจากการได้รบั วัคซีน MMR ขณะตัง้ ครรภ์
จึงไม่เป็ นเหตุผลให้ตอ้ งท�ำแท้ง
2. การเจ็บป่ วยรุนแรงผูท้ ่ีกำ� ลังมีไข้
3. แพ้ neomycin แบบ anaphylaxis
4. ได้รบั ยาสเตียรอยด์ ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 2 มก./กก. หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 20 มก./วัน
นานกว่า 14 วัน ผูป้ ่ วยเหล่านีค้ วรงดวัคซีนMMR จนกว่าจะครบ 1 เดือนหลังหยุดยาสเตียรอยด์
5. ในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ถ้าจะฉีดวัคซีนควรฉีดวัคซีนก่อนเริม่ ยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างน้อย
4 สัปดาห์ (ให้ฉีดวัคซีนในช่วง remission และหยุด chemotherapy มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3-6 เดือน )
6. ในผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ายไขกระดูกที่ยงั ไม่มีภมู ิต่อโรคหัด สามารถให้วคั ซีนได้หลังปลูกถ่าย
ไขกระดูกแล้ว 2 ปี และไม่มีภาวะ chronic GvHD และไม่ได้ยากดภูมิ และถ้าผูป้ ่ วยได้ intravenous
immunoglobulin ควรให้วคั ซีนหลังได้ intravenous immunoglobulin อย่างน้อย 8-11 เดือน12
7. ผูป้ ่ วยที่มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องอย่างมากจากทุกสาเหตุ ไม่ควรรับวัคซีน MMR ยกเว้นผูป้ ่ วยที่
มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิดชนิด B cell defect, complement deficiency, phagocytic dysfunction
และผูท้ ่ีตดิ เชือ้ เอชไอวี ที่มีอาการน้อยหรือปานกลางสามารถให้วคั ซีนได้

ภูมิคุ้มกันที่เกิด
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบภูมคิ มุ้ กันต่อโรคหัดเกิดขึน้ ร้อยละ 95 ของเด็กที่ได้รบั วัคซีน
เมื่ออายุ 12 เดือน และร้อยละ 98 เมื่อได้รบั วัคซีนที่อายุ 15 เดือน1 สาเหตุท่ีทำ� ให้การตอบสนองต่อวัคซีน
ในเด็กเล็กไม่ดเี พราะยังมีแอนติบอดีจากมารดาอยู่ ซึง่ จะขัดขวางการสร้างภูมคิ มุ้ กันจากวัคซีน การฉีดวัคซีน
MMR ครัง้ ที่สอง เพื่อให้เกิดภูมคิ มุ้ กันในผูท้ ่ไี ด้รบั วัคซีนครัง้ แรกแล้วไม่ได้ผล (primary failure)เหล่านี ้ และ
ยังช่วยกระตุน้ ให้ภมู ิคมุ้ กันเพิ่มในกรณีท่ีระดับภูมิคมุ้ กันจากการฉีดครัง้ แรกลดลงจนไม่สามารถป้องกัน
โรคได้ (secondary failure) ซึง่ กรณีหลังนีเ้ กิดขึน้ น้อย การให้วคั ซีน 2 ครัง้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
โรคหัดจนถึงในเด็กวัยเรียนและผูใ้ หญ่
ส�ำหรับวัคซีนคางทูมสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้มากกว่าร้อยละ 95 เช่นกัน แต่ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคจริงๆ พบว่าป้องกันโรคได้ ร้อยละ 49-92 หลังจากได้ 1 เข็ม และ ร้อยละ 66-95
หลังจากได้ 2 เข็ม13 ส่วนภูมิคมุ้ กันต่อหัดเยอรมันเกิดขึน้ มากกว่า ร้อยละ 95 หลังฉีดวัคซีน และป้องกันโรค
ได้ตลอดชีวิตหลังฉีด 1 เข็ม14
ส�ำหรับประเทศไทย ก่อนจะมีการให้วคั ซีน มีการรายงานโรคหัดในเด็กอายุต่ำ� กว่า 15 เดือน
ถึงร้อยละ 35 จึงแนะน�ำให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดตัง้ แต่อายุ 9-12 เดือน การศึกษาในเด็กไทย
พบว่าการฉีดวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เมื่ออายุ 9 เดือน จะมีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคหัดร้อยละ 85-95
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ภูมิคุม้ กันต่อโรคหัดเยอรมัน ร้อยละ 96-99 และภูมิคุม้ กันต่อโรคคางทูมร้อยละ 63-95 โดยพบว่า
สายพันธุ์ Moraten ของเชือ้ หัดจะกระตุน้ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันได้สงู กว่าสายพันธุ์ Edmonston B-Zagreb และ
สายพันธุ์ Jeryl-Lynn ของเชือ้ คางทูมกระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันสูงกว่าสายพันธุ์ Rubini อย่างมาก14 ซึง่ ตรงกับ
การศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ ที่พบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคคางทูมโดยสายพันธุ์ Rubini มีเพียง
ร้อยละ 6.3 เทียบกับร้อยละ 61.6 โดยสายพันธุ์ Jeryl-Lynn องค์การอนามัยโลกจึงไม่แนะน�ำให้ใช้สายพันธุ์
Rubini โดยทั่วไป ส�ำหรับสายพันธุ์ Urabe กระตุน้ ให้เกิดภูมิตา้ นทานประมาณร้อยละ 84-9716-17
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หมายเหตุ
1. การป้องกันโรคหัดหลังสัมผัสในเด็กปกติท่ียงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน อาจให้วคั ซีนหัดหรือ MMR
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัสโรค ซึง่ จะสามารถป้องกันโรคได้รอ้ ยละ 6818 หรืออาจใช้อิมมูโนโกลบุลนิ
ขนาด 0.25 มล./กก. ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ภายใน 6 วันหลังสัมผัสก็ได้1 โดยควรพิจารณาใช้อิมมูโนโกลบุลนิ
หลังสัมผัสในกรณีเด็กเล็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 6 เดือน (หลังจากอายุ 6 เดือนขึน้ ไป สามารถใช้วคั ซีนป้องกัน
ถ้าฉีดภายใน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัสได้) แต่ไม่มีหลักฐานว่าจะใช้วคั ซีน MMR ป้องกันโรคหัดเยอรมันและ
คางทูมหลังสัมผัสได้
2. ในผูท้ ่ตี ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือผูท้ ่มี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องอื่นๆ ถ้ามีการสัมผัสโรคหัดควรได้รบั การ
ป้องกันด้วยอิมมูโนโกลบุลนิ ขนาด 0.5 มล./กก. ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ถึงแม้วา่ จะเคยมีประวัตไิ ด้รบั วัคซีนหัดมาแล้ว
3. เนื่องจากผูป้ ่ วยที่มีภมู คิ มุ้ กันบกพร่องอย่างมาก ไม่ควรได้รบั วัคซีนนี ้ จึงควรแน่ใจว่าสมาชิก
ในครอบครัวหรือผูใ้ กล้ชดิ ผูป้ ่ วยเหล่านีจ้ ะต้องได้รบั วัคซีนครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค และอาจแพร่
มายังผูป้ ่ วยได้
4. ในกรณีท่ีได้รบั เลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดมาก่อน อาจท�ำให้รา่ งกายตอบสนองต่อวัคซีน
ในกลุม่ นีไ้ ม่ดี จึงแนะน�ำให้เว้นระยะเวลาให้นานเพียงพอที่แอนติบอดีท่มี อี ยูใ่ นเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด
ที่ได้รบั มานัน้ หมดไปก่อน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ชนิดของสิ่งที่ได้รบั 19 (ตารางที่ 6.6-2) แต่ถา้ จะฉีดวัคซีนก่อนการ
ได้รบั ผลิตภัณฑ์ของเลือด ควรได้รบั วัคซีนก่อนได้รบั ผลิตภัณฑ์ของเลือดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
5. ในผูใ้ หญ่ท่ วั ไปแนะน�ำให้ฉีดวัคซีน MMR ในหญิงวัยเจริญพันธุท์ กุ คนที่ไม่เคยเป็ นโรคหัด
เยอรมันหรือไม่แน่ใจว่าเคยเป็ น โดยไม่ตอ้ งเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิคมุ้ กันก่อนฉีด
6. ในผูท้ ่ีเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ (ทัง้ หญิงและชาย) ผูท้ ่ีจะเข้าสถาบันการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและผูท้ ่จี ะเข้าเป็ นทหารเกณฑ์ทกุ คนที่ไม่เคยมีประวัตวิ า่ ได้รบั วัคซีนหัด หรือเป็ นโรคหัดมาก่อน
ควรฉีดวัคซีน MMR ทุกราย โดยไม่ตอ้ งเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิคมุ้ กันก่อนฉีดวัคซีน
7. วัคซีน MMR สามารถกดการตอบสนองต่อ tuberculin skin test ดังนัน้ จึงอาจท�ำการทดสอบ
tuberculin skin test ในวันเดียวกับการฉีด MMR ได้ หรือรอ 4-6 สัปดาห์ตอ่ มาจึงค่อยท�ำ tuberculin
skin test
8. วัคซีน MMR หรือวัคซีนหัดไม่เกี่ยวข้องหรือท�ำให้เกิดโรค autism หรือ inflammatory bowel
disease
9. ในผูท้ ่ีแพ้ไข่ถงึ แม้จะแพ้แบบรุนแรง ก็สามารถให้วคั ซีน MMR ได้ เพราะมีโอกาสเกิดปฏิกิรยิ าต�่ำ
เนื่องจากในวัคซีนมี egg cross-reacting protein ต�่ำ และการท�ำ skin test ไม่ช่วยท�ำนายปฏิกิริยา
ได้เสมอไป ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้วคั ซีนได้เลยโดยไม่ตอ้ งท�ำ skin test แต่ควรเฝ้าระวังผูป้ ่ วยหลังให้วคั ซีน
อย่างน้อย 30 นาที1

10. สามารถฉีดวัคซีน MMR พร้อมวัคซีนเชือ้ ตาย หรือวัคซีนเชือ้ เป็ นได้ แต่ถา้ ไม่ได้ฉีดวันเดียวกัน
การฉีดวัคซีน MMR ต้องห่างจากการฉีดวัคซีนเชือ้ เป็ นชนิดอื่นอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ส่วนวัคซีนเชือ้ ตาย
หรือวัคซีน polio แบบหยอด จะให้พร้อมกับวัคซีน MMR หรือจะให้ก่อนหรือหลังวัคซีน MMR กี่วนั ก็ได้
ถ้าหากฉีดวัคซีนเชือ้ เป็ นห่างกันน้อยกว่า 4 สัปดาห์ วัคซีนที่ให้ทหี ลังจะไม่นบั ต้องนับห่างออกไปอีก 4 สัปดาห์
จึงฉีดวัคซีนตัวที่ 2 ใหม่
ตารางที่ 6.7-2 ช่วงเวลาที่ควรเว้นห่างระหว่างการได้รบั สารเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดกับการให้วคั ซีน MMR
สาเหตุของการรับเลือด หรือ
ผลิตภัณฑ์ของเลือด (สารทีไ่ ด้รับ)
Tetanus prophylaxis (TIG)
Hepatitis A prophylaxis (IG)
- Contact prophylaxis
- International travel
Hepatitis B prophylaxis (HBIG)
Rabies prophylaxis (HRIG)
Varicella prophylaxis (VZIG)
Measles prophylaxis (IG)
- Standard contact (normal host)
- Immunocompromised contact
Blood transfusion :
- Red blood cells (RBCs), washed
- RBCs adenine-saline added
- Packed RBCs (Hct 65%)
- Whole blood (Hct 35%-50%)
- Plasma / platelet products
Replacement therapy for immune
deficiencies (IVIG)
Respiratory syncytial virus
prophylaxis
Immune thrombocytopenic
purpura (IVIG)
Kawasaki diseases (IVIG)
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โด๊ส
250 unit (10 mg lgG/kg) IM

ช่วงเวลาทีค่ วรรอ
ก่อนทีจ่ ะให้วัคซีน
(เดือน)
3

0.02 ml/kg (3.3 mg lgG/kg) IM
0.06 ml/kg (10 mg lgG/kg) IM
0.06 ml/kg (10 mg lgG/kg) IM
20 IU/kg (22 mg lgG/kg) IM
125 units/10 kg (20-40 mg
lgG/kg) IM (maximum 625 units)

3
3
3
4
5

0.25 ml/kg (40 mg lgG/kg) IM
0.50 ml/kg (80 mg lgG/kg) IM

5
6

10 ml/kg (negligible lgG/kg) IV
10 ml/kg (10 mg IgG/kg) IV
10 ml/kg (60 mg IgG/kg) IV
10 ml/kg (80-100 mg IgG/kg) IV
10 ml/kg (160 mg IgG/kg) IV

0
3
5
6
7

300-400 mg/kg IV

8

750 mg/kg IV (as RSV-IGIV)

9

400 mg/kg IV
1000 mg/kg IV
2 g/kg IV

8
10
11

การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีน MMR ชนิดผงแห้ง ควรเก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ +2ถึง +8 oซ ไม่ให้ถกู แสงสว่างตลอดเวลา
ส่วนน�ำ้ ยาละลายที่ใช้ผสมก็ควรเก็บไว้ดว้ ยกัน ผงวัคซีนอาจแช่แข็งได้แต่นำ้� ยาละลายห้ามแช่แข็ง
เพราะน�ำ้ ยาจะขยายตัว ท�ำให้ขวดวัคซีนแตกได้
วัคซีนที่ผสมน�ำ้ ยาละลายแล้ว ต้องใช้ภายใน 6 ชั่วโมง และควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ให้ดวู นั หมดอายุ
บนฉลากของขวดวัคซีนนัน้

เอกสารอ้างอิง
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โรคไข้สมองอักเสบเจอีเกิดจากเชือ้ ไวรัส Japanese Encephalitis (JE) ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ Flavivirus
ผูท้ ่ีได้รบั เชือ้ มักไม่มีอาการ มีเพียง 1:100-1:1,000 เท่านัน้ ที่จะเกิดอาการของโรค ซึง่ ได้แก่ ไข้สงู ปวดศีรษะ
คอแข็ง กระตุก สั่น มีอาการชัก เป็ นอัมพาต หรือมีอาการเพ้อ จนกระทั่งหมดสติ1-4 โรคนีม้ ีอตั ราป่ วยตายสูง
ประมาณร้อยละ 10-202,3,5 และประมาณ 2 ใน 3 ของผูร้ อดชีวิตจะมีความพิการทางระบบประสาท6
โรคนีม้ ีแหล่งรังโรคในสัตว์หลายชนิด เช่น หมู วัว ควาย ม้า และนกบางชนิด หมูและนกน�ำ้ บางชนิดเป็ นแหล่ง
แพร่เชือ้ ที่สำ� คัญมาสู่คน เชือ้ ไวรัสนีต้ ิดต่อมายังคนได้โดยการถูกยุงที่นำ� โรคกัด ยุงพาหะที่นำ� โรค คือ
ยุงร�ำคาญ ได้แก่ Culex tritaeniorhynchus และ Culex gelidus7 ยุงเหล่านีม้ กั เพาะพันธุใ์ นทุง่ นาที่มี
น�ำ้ เจิ่งนอง และตามแหล่งน�ำ้ ขังในเขตชานเมืองหรือชนบททั่วไป โรคนีพ้ บแพร่กระจายทั่วทวีปเอเชีย
จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคไข้สมองอักเสบเจอี ในช่วง 10 ปี ท่ผี า่ นมา (ปี พ.ศ. 2545
– 2554) พบผูป้ ่ วย 36 – 78 รายต่อปี คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.06 – 0.13 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2554
พบผูป้ ่ วย 52 ราย ไม่มีผูเ้ สียชี วิต โดยจังหวัดที่ มีรายงานผูป้ ่ วยมากที่ สุด ได้แก่ สุรินทร์ 16 ราย
นครศรีธรรมราช 7 ราย จังหวัดเพชรบุรี และเชียงใหม่ จังหวัดละ 4 ราย กลุม่ อายุท่ีพบผูป้ ่ วยมากที่สดุ คือ
อายุมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 19.23 รองลงมาคืออายุ 10 – 14 ปี และ 15 – 24 ปี ร้อยละ 17.31 และ 11.54
ตามล�ำดับ8 ในปี พ.ศ.2557 พบรายงานผูป้ ่ วย 11 ราย คิดเป็ นอัตรา 0.02 ต่อแสนประชากร และช่วงอายุ
ที่พบมากที่สดุ ค่อ 10-24 ปี อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยที่ได้รบั รายงานเข้าสูร่ ะบบเฝ้าระวังเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รบั การ
วินิจฉัยตามอาการ ไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการยืนยันจากการศึกษาโดยศูนย์ความร่วมมือการ
วิจยั ไทย-สหรัฐฯ ที่ตรวจหาสาเหตุของไข้สมองอักเสบโดยใช้การตรวจยีนยันทางห้องปฏิบตั กิ าร ในภาคกลาง
และภาคใต้ พบว่าเชือ้ ไข้สมองอักเสบเจอี เป็ นสาเหตุของโรคร้อยละ 15 โดยพบได้ในทุกอายุ ร้อยละ 46
พบในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี 9 ผูใ้ หญ่เป็ นโรคนีน้ อ้ ยกว่าเด็กเพราะมักมีภมู ิคมุ้ กันโรคแล้ว วิธีการป้องกัน
โรคนีใ้ ห้ได้ผลคือการให้วคั ซีนอย่างถูกต้อง ประเทศไทยเริม่ ฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2533
โดยเริม่ ฉีด 2 เข็มในบางจังหวัดที่มีการระบาดของโรค แล้วจึงขยายพืน้ ที่ครอบคลุม จนกระทั่งให้ครบ 3 เข็ม
ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ 2555 ได้เริม่ เปลี่ยนจากวัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มีชีวติ ที่ผลิต
จากสมองหนูเป็ นชนิดเชือ้ มีชีวิต ซึง่ ท�ำให้ใช้เพียง 2 เข็มครอบคลุมทัง้ ประเทศ

ชนิดของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีท่ีมีใช้หรือก�ำลังจะมีใช้ในประเทศไทย มีดงั นี ้
1. วัคซีนเชือ้ ตาย
1.1 วัคซีนเชือ้ ตายผลิตโดยน�ำเชือ้ ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีเพาะเลีย้ งในสมองลูกหนู
(mouse brain-derived inactivated vaccine หรือ MBD) น�ำสมองหนูท่ีมีเชือ้ ดังกล่าวมาบด แล้วฆ่า
เชือ้ ไวรัสด้วยฟอร์มาลิน หลังจากนัน้ ท�ำให้บริสทุ ธิ์โดยให้มีโปรตีนจากเซลล์สมองหนูเจือปนน้อยที่สดุ
เชือ้ ที่นำ� มาผลิตวัคซีนมาจาก 2 สายพันธุ์ คือ Nakayama ผลิตจากประเทศเกาหลี และ Beijing ผลิต
ในประเทศไทยโดยองค์การเภสัชกรรม สายพันธุ์ Beijing ให้ผลผลิตมากกว่าและให้ภมู ิคมุ้ กันที่ดีกว่า10
เดิมวัคซีนสายพันธุ์ Beijing เป็ นวัคซีนที่ใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
แต่เนื่องจากพบผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนชนิดนีม้ ากกว่าวัคซีนชนิดอื่นรวมถึงพบผลข้างเคียงที่คอ่ นข้าง
รุนแรง โดยเฉพาะอาการทางสมอง (encephalopathy)11-12 ได้บา้ ง ปั จจุบนั วัคซีนนีจ้ งึ หยุดการผลิตและ
ใช้วคั ซีนชนิดอื่นทดแทน
1.2 วัคซีนเชือ้ ตายที่ผลิตโดยน�ำเชือ้ ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีสายพันธุ ์ SA 14-14-2
มาเพาะเลีย้ งใน Vero cell แล้วฆ่าเชือ้ ไวรัสด้วยฟอร์มาลิน ผลิตโดยบริษัท Intercell ชื่อการค้า IXIAROTM
ขึน้ ทะเบียนใช้ในยุโรป ประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงค์โปร์ อิสราเอล และฮ่องกง
ปั จจุบนั วัคซีนนีย้ งั ไม่มีใช้ในประเทศไทย
1.3 วัคซีนเชือ้ ตายผลิตโดยน�ำเชือ้ ไข้สมองอักเสบชนิดเจอี สายพันธุ ์ Beijing-P3
มาเพาะเลีย้ ง ใน Vero cell แล้วฆ่าเชือ้ ไวรัสด้วย propiolactone ท�ำให้บริสุทธิ์โดยวิธี column
chromatography ผลิตโดยบริษัท Liaoning Chengda Biotechnology ประเทศจีน ชื่อการค้า JEVACTM
ใช้ในประเทศจีนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 วัคซีนนีเ้ ป็ นวัคซีนเชือ้ ตายชนิดเดียวในปัจจุบนั ที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
และมีใช้ในประเทศไทย
2. วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์
2.1 วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิส์ ายพันธุ ์ SA 14-14-2 ผลิตโดยน�ำเชือ้ ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี
สายพันธุ์ SA 14 ที่ได้จากลูกน�ำ้ มาเพาะเลีย้ งจนอ่อนฤทธิ์ในเซลล์ไตของหนูแฮมสเตอร์ (primary hamster
kidney cell) เป็ นหลัก จนได้สายพันธุท์ ่ีออ่ นฤทธิ์ SA 14-14-2 ซึง่ ไม่ทำ� ให้เกิดโรค แต่ก่อให้เกิดภูมิคมุ้ กัน
โรคไข้สมองอักเสบชนิดเจอี ในหนู หมูและคน ผลิตโดยบริษทั Chengdu Institute of Biological Products
ประเทศจีน ชื่อการค้า CD.JEVAXTM ปั จจุบนั วัคซีนนีเ้ ป็ นหนึง่ ในวัคซีนที่ใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขแทนวัคซีน MBD
2.2 วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิผ์ ลิตโดยใช้เทคนิคพันธุวศิ วกรรม (chimeric virus vaccine)
โดยการตัดยีนส์ ส่วน PrM และ E ของไวรัสไข้สมองอักเสบชนิดเจอี สายพันธุ์ SA 14-14-2 ใส่เข้าไปแทนที่
ยีนส์ PrM และ E ของไวรัสไข้เหลือง สายพันธุ์ 17D (เป็ นสายพันธุข์ องวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองชนิด
เชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์) ท�ำให้ได้ไวรัสตัวใหม่ท่ีมีโปรตีนส่วนที่เป็ น membrane และ envelope เป็ นของไวรัส
ไข้สมองอักเสบชนิดเจอี ส่วน core และ nonstructural protein เหมือนไวรัสไข้เหลือง ผลิตโดยบริษัท
Sanofi Pasteur ชื่อการค้า IMOJEVTM ปั จจุบนั วัคซีนนีเ้ ป็ นหนึ่งในวัคซีนที่ใช้ในแผนการสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุขแทนวัคซีน MBD
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ส่วนประกอบของวัคซีนและขนาดบรรจุ
วัคซีนเชือ้ ตาย
วัคซีน IXIAROTM 0.5 มล. ประกอบด้วยโปรตีนแอนติเจนของไวรัสไข้สมองอักเสบชนิดเจอี
6 ไมโครกรัม มี Aluminium hydroxide 250 ไมโครกรัม (0.1%) เป็ น adjuvant วัคซีนเป็ นชนิดน�ำ้ สีขาวขุน่
ขนาดบรรจุ 0.5 มล. ต่อ 1 โด๊ส
วัคซีน JEVACTM 0.5 มล. มีไวรัสเชือ้ ตายตาม reference standard ของ China National
Institute for the Control of Pharmaceutical and Biological Products มี Dextran40 ปริมาณ 15 มก.
และอัลบูมินจากซีร่ มั ของคนไม่นอ้ ยกว่า 10 มก. (ร้อยละ 2) เป็ น stabilizer วัคซีนเป็ นชนิดผงแห้ง
เมื่อละลายในตัวท�ำละลายจะได้นำ้� ยาใสไม่มีสี ขนาดบรรจุ 0.5 มล. ต่อ 1 โด๊ส
วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์
วัคซีน CD.JEVAXTM 0.5 มล. ประกอบด้วย เชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 ไม่ต่ำ� กว่า
5.4 log10 PFU มีเจลาตินไม่เกิน 4.8 มก. และอัลบูมินจากซีร่มั ของคนไม่เกิน 3 มก. เป็ น stabilizer วัคซีน
เป็ นชนิดผงแห้ง เมื่อละลายด้วยตัวท�ำละลายจะได้นำ้� ยาใสสีชมพูออ่ นขนาด 0.5 มล. ต่อ 1 โด๊ส
วัคซีน IMOJEVTM 0.5 มล. ประกอบด้วยเชือ้ ไวรัสสมองอักเสบชนิดเจอีมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ชนิด
chimeric 4-5.8 log10 PFU มีอลั บูมินจากซีร่มั ของคนเป็ น stabilizer วัคซีนเป็ นชนิดผงแห้งเมื่อละลาย
ในตัวท�ำละลายจะได้นำ้� ยาใสไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน ขนาด 0.5 มล. ต่อ 1 โด๊ส

ขนาดและวิธีใช้

วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์
วัคซีน CD.JEVAXTM 0.5 มล. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 เข็ม ห่างกัน 3-12 เดือน ใช้ได้ตงั้ แต่อายุ 9 เดือน
วัคซีน IMOJEVTM 0.5 มล. ฉีดเข้าใต้หนัง 1 เข็ม ในเด็กอายุตงั้ แต่ 9 เดือนและผูใ้ หญ่ แนะน�ำให้ฉีดกระตุน้
1-2 ปี ตอ่ มาอีก 1 เข็ม เพื่อกระตุน้ ให้ภมู ิคมุ้ กันขึน้ สูงและสามารถป้องกันโรคได้เป็ นเวลานาน

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
ตามแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปั จจุบนั แนะน�ำให้เด็กทุกคนใน
ประเทศไทยได้รบั วัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA 14-14-2 ชนิดใดก็ได้ (วัคซีน CD.JEVAXTM หรือ
วัคซีน IMOJEVTM) โดยเริม่ ฉีดเข็มแรกที่อายุ 9-12 เดือน และฉีดกระตุน้ เข็มที่ 2 ตามค�ำแนะน�ำของวัคซีน
ชนิดนัน้ ๆ หากมีขอ้ ห้ามในการฉีดวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ให้พิจารณาใช้วคั ซีนเชือ้ ตาย
ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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วัคซีนเชือ้ ตาย
วัคซีน IXIAROTM ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 0.5 มล. 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ และอาจฉีดเข็มกระตุน้ อีก
1-2 ปี ต่อมา ใช้ได้ตงั้ แต่อายุ 2 เดือน
วัคซีน JEVACTM ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังหรือฉีดเข้าในกล้ามเนือ้ 0.5 มล. ฉีด 2 เข็มแรก ห่างกัน 1-4 สัปดาห์
และฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 1 ปี ใช้ได้ตงั้ แต่อายุ 6 เดือน

การฉีดวัคซีนในนักท่องเทีย่ ว แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนถ้าต้องการพ�ำนักในเมืองไทยนานกว่า 4 สัปดาห์
ทัง้ นีใ้ ห้พิจารณาระหว่างความเสี่ยงต่อการได้รบั เชือ้ (พฤติกรรมการท่องเที่ยวไปในชนบทและถูกยุงกัด)
กับความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาจากวัคซีน โดยใช้วคั ซีนเชือ้ ตาย JEVACTM หรือ IXIAROTM ฉีด 2 เข็ม
ห่างกัน 7-28 วัน
การใช้วคั ซีนสลับชนิดกัน ในขณะนีม้ ีขอ้ มูลยืนยันว่าวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ต่างชนิดกัน
สามารถให้ทดแทนกันได้13 นอกจากนีว้ คั ซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์และวัคซีนชนิดเชือ้ ตายก็สามารถให้สลับ
ทดแทนกันได้14 ในกรณีท่ีเคยได้รบั วัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์มาก่อน 1 ครัง้ หากมีความจ�ำเป็ นต้องฉีด
กระตุน้ ด้วยวัคซีนชนิดเชือ้ ตายให้ฉีดซ�ำ้ 1 ครัง้ ห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน ในกรณีท่ีเคยได้รบั วัคซีนชนิด
เชือ้ ตายมาก่อนและต้องการฉีดกระตุน้ ด้วยวัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำโดยสมาคม
โรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทย ดังตารางที่ 6.8-1
ตารางที่ 6.8-1 ข้อแนะน�ำในการฉีด live-attenuated JE vaccine ในกรณีได้รบั inactivated JE vaccine
มาก่อน
ประวัตกิ ารฉีดวัคซีน inactivated JE ข้อแนะน�ำในการฉีดวัคซีน live-attenuated JE
1 เข็ม
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-24 เดือน (แล้วแต่ชนิดของวัคซีน)
2-3 เข็ม
ฉีด 1 เข็ม ห่างจากเข็มสุดท้าย 1 ปี
> 4 เข็ม
ไม่จำ� เป็ นต้องฉีดอีก*
* หมายเหตุ: อาจพิจารณาฉีดวัคซีน live-attenuated JE ห่างจากเข็มสุดท้าย 1 ปี

ปฏิกิริยาจากวัคซีน
1. วัคซีนเชือ้ ตาย
วัคซีน IXIAROTM หลังจากฉีด อาจมีอาการแดง บวม หรือเจ็บบริเวณที่ฉีดไม่เกินร้อยละ 1
อาจมีอาการปวดศีรษะร้อยละ 26 ปวดกล้ามเนือ้ ร้อยละ 21 อาการคล้ายหวัดร้อยละ 13 อ่อนเพลีย
ร้อยละ 13 ซึง่ ไม่แตกต่างจากปฏิกิรยิ าจากวัคซีนเชือ้ ตายผลิตจากสมองหนู15
วัคซีน JEVACTM หลังจากฉี ด อาจมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดน้อยกว่าร้อยละ 4 มีไข้ไม่เกิน
ร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เกิดในเข็มแรกภายใน 1-2 วัน16, 17
2. วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์
วัคซีน CD.JEVAXTM หลังจากฉีดอาจมีอาการแดง บวม หรือเจ็บบริเวณที่ฉีดน้อยกว่าร้อยละ 3
อาจมีอาการไข้ อาเจียน ปวดกล้ามเนือ้ ผื่นตามตัวน้อยกว่าร้อยละ 918
วัคซีน IMOJEVTM หลังจากฉีดในผูใ้ หญ่บริเวณที่ฉีด มีอาการเจ็บร้อยละ 12.4 แดงร้อยละ 4.6
คันร้อยละ 4 มีปวดศีรษะร้อยละ 26 อ่อนเพลียร้อยละ 22.8 ปวดกล้ามเนือ้ ร้อยละ 16.6 ซึง่ ไม่แตกต่าง
จากการฉีดวัคซีนหลอก19 ในเด็กมีอาการเจ็บร้อยละ 32 แดงร้อยละ 23 บวมบริเวณที่ฉีด ร้อยละ 9
อาจมีไข้รอ้ ยละ 21 งอแงร้อยละ 28 เบื่ออาหารร้อยละ 26 อาเจียนร้อยละ 20 ง่วงซึมร้อยละ 18 ซึง่ ไม่แตกต่าง
จากกลุม่ ควบคุมที่ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ20 ได้มกี ารศึกษาระยะที่ 4 พบว่าจ�ำนวนอาสาสมัคร
10,000 ราย พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูง
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ข้อควรระวัง
ไม่ควรฉีดวัคซีนนี ้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ผูป้ ่ วยที่มีไข้สงู หรือภาวะเจ็บป่ วยเฉียบพลัน
2. หญิงตัง้ ครรภ์
3. กรณีผปู้ ่ วยเรือ้ รัง เช่น โรคหัวใจ ตับ ไต ซึง่ อยูใ่ นระยะรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนภายใน
1 ปี รวมทัง้ ผูป้ ่ วยที่เคยแพ้วคั ซีนชนิดนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินิจของแพทย์
4. ห้ามฉีดวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ในผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องจากสาเหตุตา่ งๆ และสตรี
อยูร่ ะหว่างการให้นมบุตร

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
1. วัคซีนเชือ้ ตาย
วัคซีน IXIAROTM หลังฉีดเข็มที่ 2 แล้วประมาณ 2 เดือน ภูมิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 98 พบว่า 6 เดือน
และ 1 ปี หลังฉีดวัคซีนยังคงมีภมู ิคมุ้ กันร้อยละ 95 และ 83 ตามล�ำดับ15,21 แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนกระตุน้ อีก
1 เข็ม หลังได้รบั วัคซีน 2 เข็มแรก 1-2 ปี ถ้าเดินทางไปในถิ่นเสี่ยงต่อการได้รบั เชือ้
วัคซีน JEVACTM ท�ำให้ภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 89-90 หลังฉีดเข็มที่ 2 ได้ 1 เดือน16,17 และ
หลังฉีดเข็มกระตุน้ ได้ 1 เดือน พบภูมิคมุ้ ร้อยละ 10017

การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีทุกชนิดต้องเก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามแช่แข็ง โดยมีอายุ
ประมาณ 1-3 ปี หลังจากผลิต ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัคซีน การหมดอายุให้ดฉู ลากบนภาชนะบรรจุวคั ซีนนัน้
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2. วัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์
วัคซีน CD.JEVAXTM หลังฉีดเข็มแรก มีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 89.3 และร้อยละ 95 ที่ 30 วัน
และที่ 90 วันตามล�ำดับ หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภูมิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 100 (ในคนที่ยงั ไม่เกิดภูมิคมุ้ กัน
ในเข็มแรก)18 การศึกษาที่ประเทศเนปาล หลังฉีดวัคซีน 1 เข็ม พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
โรคร้อยละ 91.3 และ 96.5 ที่ 1 ปี และ 5 ปี ตามล�ำดับ22-23
วัคซีน IMOJEVTM หลังฉีดเข็มแรกในผูใ้ หญ่และเด็กมีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 99.119 และ 9620
ตามล�ำดับ ในเด็กอายุ 9 เดือนขึน้ ไป สามารถสร้างภูมิคมุ้ กันได้ไม่ตา่ งจากเด็กอายุเกิน 1 ปี 24,25 ในผูใ้ หญ่
หลังจากฉีดวัคซีน 5 ปี ยงั คงมีภมู คิ มุ้ กันร้อยละ 9326 ในเด็ก 1 ปี หลังฉีดวัคซีนยังคงมีภมู คิ มุ้ กันร้อยละ 8420
จะเห็นได้วา่ ภูมิคมุ้ กันในเด็กลดลงเร็ว จึงแนะน�ำให้ฉีดกระตุน้ ในเด็กอีก 1 เข็ม หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 1-2 ปี
เพื่อให้ภมู ิคมุ้ กันขึน้ สูงและสามารถป้องกันโรคได้ เป็ นเวลานานอย่างน้อย 5 ปี 14 คาดว่าจะมีระยะเวลา
ป้องกันโรคได้นานกว่า 30 ปี
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6.9

บทที่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
(Influenza vaccine)

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชือ้ influenza virus มี 3 ชนิดหลัก คือชนิด A, B และ C การติดเชือ้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A เกิดได้ทงั้ ในคนและสัตว์ ส่วนชนิด B และ C ก่อโรคเฉพาะคน ในประเทศไทย
พบโรคนีป้ ระมาณร้อยละ 30 ของผูป้ ่ วยที่มีอาการติดเชือ้ ของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน1 ในคนปกติ
โรคนีห้ ายได้เองใน 5-7 วันและไม่มีอาการรุนแรง แต่ในผูท้ ่ีมีปัญหาทางสุขภาพบางอย่างและผูส้ งู อายุ
อาจเกิดอาการป่ วยรุนแรงและมีโรคแทรกซ้อนได้2-4
เชือ้ ไข้หวัดใหญ่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมของ hemagglutinin (H) และ neuraminidase
(N) ซึง่ เป็ น glycoprotein ในส่วน envelope ของเชือ้ ไวรัสได้ 2 แบบ5 คือ
1. Antigenic shift พบเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A เป็ นการเปลี่ยนชนิดของ H และ/หรือ N
เช่น ในอดีตมีการเปลี่ยนจาก H1N1 เป็ น H2N2 และ H3N2 ซึง่ การเกิด antigenic shift นีเ้ กิดได้ไม่บอ่ ย
ระยะห่างของการเกิดแต่ละครัง้ มากกว่า10 ปี แต่หากเกิดขึน้ จะท�ำให้เกิดการระบาดทั่วโลก การระบาดทั่วโลก
จากการเกิด antigenic shift ที่มีอตั ราการเสียชีวติ มากที่สดุ คือ Spanish Flu (H1N1) ในปี พ.ศ. 2552-2553
มีผเู้ สียชีวติ 20-100 ล้านคน ส่วนการระบาดล่าสุดในปี พ.ศ. 2461-2463 มีผเู้ สียชีวติ 18,000 คน ในปัจจุบนั
เชือ้ ที่แพร่กระจายทั่วโลกส่วนใหญ่เป็ น H1N1 และ H3N2
การระบาดทั่วโลก
Asiatic (Russian)
Flu6
1918 flu pandemic
(Spanish flu)7
Asian Flu
Hong Kong Flu
2009 flu pandemic8

ระยะเวลา
1889–1890

จ�ำนวนผู้เสีย
ชีวติ
1 ล้าน

1918–1920

20 - 100 ล้าน

อัตราการเสียชีวติ
สายพันธุ ์
(ร้อยละ)
0.15
น่าจะเกิดจาก
H3N8
2.0
H1N1

1957–1958
1968–1969
2009–2010

1.0 - 1.5 ล้าน
0.75 – 1.0 ล้าน
18,000

0.13
<0.1
0.03

H2N2
H3N2
H1N1

2. Antigenic drift สามารถเกิดได้กบั เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทกุ ชนิดเป็ นการกลายพันธุ์ (mutation)
ของ H และ N ชนิดเดิม ซึ่งเกิดขึน้ ตลอดเวลา เมื่อเกิด mutation สะสมมากขึน้ เรื่อยๆ จนเป็ นสายพันธุ์
ที่แตกต่างจากสายพันธุเ์ ดิมมากพอจะท�ำให้ภมู ิคมุ้ กันที่มีอยู่ต่อสายพันธุเ์ ดิมไม่สามารถป้องกันโรคได้
ทัง้ ๆ ที่เป็ น H และ N หมายเลขเดียวกัน จึงท�ำให้เกิดการระบาดย่อยของโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละพืน้ ที่ได้
ทุก 1-3 ปี
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ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีทงั้ ชนิดเชือ้ ตาย และวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์
1. วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย (inactivated หรือ killed virus vaccine) แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้
เป็ น 3 แบบ คือ
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ในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สำ� คัญที่จำ� เป็ นต้องรายงาน ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2546-2551 รายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี มีผปู้ ่ วยประมาณ 17,000–30,000 ราย
อย่างไรก็ดีตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ซึง่ เริม่ พบมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 ไปทั่วโลกนัน้
ประเทศไทยพบผูป้ ่ วยโรคไข้หวัดใหญ่สงู ถึง 62,000-120,000 รายต่อปี 6
โดยทั่วไปประเทศในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยจะพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มากในฤดูฝน
ช่วงเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม และฤดูหนาวช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม1 แต่พบผูป้ ่ วยได้ประปรายตลอดปี
อุบตั กิ ารณ์ในประเทศไทยในช่วง 3 ปี ท่ผี า่ นมานัน้ อยูท่ ่ปี ระมาณ 100-190 ต่อประชากรแสนคน และอัตรา
ป่ วยตายเท่ากับ 0.01-0.36 ต่อประชากรแสนคน9
ในปี พ.ศ. 2552 กลุม่ อายุท่ีมีอตั ราป่ วยสูงสุดคือ 10-14 ปี , 5-9 ปี และ 0-4 ปี โดยมีอตั ราป่ วย
ใกล้เคียงกันคือ 461.3, 438.5 และ 438.5 ต่อประชากรแสนคนตามล�ำดับ ส�ำหรับกลุม่ อายุท่ีมีอตั ราป่ วยตาย
สูงสุดคือ 55-64 ปี , 45-54 ปี และมากกว่า 65 ปี โดยมีอตั ราป่ วยตายเท่ากับร้อยละ 0.53, 0.48 และ 0.44
ตามล�ำดับ9
สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่หลังจากเริม่ ให้วคั ซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2552
เป็ นต้นมา อัตราป่ วยได้ลดลงทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผา่ นมาพบผูป้ ่ วยเพิ่มสูงขึน้ เกินกว่าค่ามัธยฐาน
5 ปี ยอ้ นหลังเกิดการระบาดเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ระลอกแรกในช่วงต้นปี และระลอกที่สองในช่วงปลายปี
ที่มีจำ� นวนผูป้ ่ วยเพิ่มสูงขึน้ มาก มีรายงานผูป้ ่ วยจ�ำนวน 196,765 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 300.74 ต่อ
ประชากรแสนคน จ�ำนวนผูป้ ่ วยสูงกว่าปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 1.17 เท่า มีผเู้ สียชีวิต 55 ราย คิดเป็ น
อัตราตาย 0.08 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุม่ อายุท่ีเสียชีวติ มากที่สดุ คือ อายุ 65 ปี ขนึ ้ ไป ผูเ้ สียชีวติ ส่วน
ใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) รองลงมาเป็ นไข้หวัดใหญ่ชนิด
A(H3N2) ปั จจัยเสี่ยงของผูเ้ สียชีวิตได้แก่ ผูท้ ่ีมีโรคเรือ้ รัง และผูท้ ่ีอายุมากกว่า 65 ปี ท่ีมีโรคประจ�ำตัว
การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำ� แนกตามกลุม่ อายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผูป้ ่ วยอยูใ่ นกลุม่ อายุ 0 - 4 ปี
มีอตั ราป่ วยสูงสุด คือ 937.38 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุม่ อายุ 5 - 9 ปี มีอตั ราป่ วย 781.48
ต่อประชากรแสนคน จะเห็นได้วา่ กลุม่ ผูป้ ่ วยที่มอี ตั ราป่ วยสูงจะอยูใ่ นช่วงวัยเด็กและวัยเรียน จึงต้องมีการ
ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ท่ีมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
และพืน้ ที่ระบาดส่วนใหญ่พบว่าภาคกลางมีอตั ราป่ วยสูงที่สุดเท่ากับ 585.27 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือภาคเหนืออัตราป่ วย 327.55 ต่อประชากรแสนคน
จากข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบว่าประเทศไทยพบสายพันธุ์ A ประมาณ ¾ และ
สายพันธุ์ B ประมาณ ¼ ของเชือ้ ที่แยกได้ทงั้ หมด โดยสามารถติดตามข้อมูลสายพันธุท์ ่ีระบาดได้ท่ี
www.thainihnic.org

		 1.1 วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ทงั้ ตัว (inactivated whole virus vaccine) เป็ นวัคซีนที่ทำ� จาก
ไวรัสทัง้ ตัวฆ่าเชือ้ โดยสารเคมีเพื่อท�ำให้หมดสภาพ วัคซีนที่เป็ นเชือ้ ไวรัสทัง้ ตัวกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้ดี
แต่มกั มีอาการไม่พงึ ประสงค์โดยเฉพาะอาการไข้ ได้มากกว่าวัคซีนชนิดที่ประกอบด้วยบางส่วนของเชือ้
หรือวัคซีนชนิดหน่วยย่อย วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดนีใ้ ห้ใช้ได้เฉพาะในผูใ้ หญ่ และไม่มีจำ� หน่ายใน
ประเทศไทย
		 1.2 วัคซีนที่ประกอบด้วยบางส่วนของเชือ้ (split virion) ได้จากการน�ำเชือ้ ไวรัสที่ตายแล้ว
ไปผ่านกรรมวิธีท่ที ำ� ให้สว่ นประกอบของไวรัสแยกออก โดยสกัดเอาแอนติเจนของเปลือกนอก และโปรตีน
แอนติเจนชัน้ ในไว้ วัคซีนชนิดนีก้ ระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดี และมีปฏิกิรยิ าที่ไม่พงึ ประสงค์นอ้ ยลง ที่มีจำ� หน่าย
ในประเทศไทยคือ FluarixTM , FluarixTM Tetra ผลิตโดยบริษัท GSK และ Vaxigrip,TM FluQuadriTM และ
IntanzaTM ผลิตโดยบริษัท Sanofi pasteur ซึง่ เป็ นชนิดเดียวที่ทำ� เพื่อฉีดเข้าในหนัง (Intradermal)
		 1.3 วัคซีนชนิดหน่วยย่อย (subunit vaccine) ได้จากการแยกส่วนประกอบของไวรัสออก
เหลือเพียงแอนติเจนผิวนอกซึง่ เป็ นโปรตีนเฉพาะส่วนที่กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันคือ hemagglutinin (H) และ
neuraminidase (N) ที่บริสทุ ธิ์ วัคซีนชนิดนีม้ ีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ต่ำ� ที่มีจำ� หน่ายคือ AgrippalTM
ผลิตโดยบริษัท Chiron และ InfluvacTM ผลิตโดยบริษัท Abbott นอกจากนีไ้ ด้มีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิดหน่วยย่อย โดยน�ำไปผสมกับสารที่เพิ่มการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน (adjuvant) เช่น Inflexal VTM ซึง่ มี virosomal
adjuvant เพื่อกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันให้ดีขนึ ้ ผลิตโดยบริษัท Crucell ส่วน FluadTM ซึง่ ผสม adjuvant MF59
ผลิตโดยบริษัท Chiron ใช้สำ� หรับผูส้ งู อายุ
2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ (live attenuated influenza vaccine)6 ที่ใช้ไวรัส
จากไข่ไก่ฟัก (egg-based) ผลิตโดยเทคนิคการแลกเปลี่ยนยีนส์ (reassortment) โดยการพัฒนาเชือ้
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุท์ ่ีปรับตัวสามารถเพิ่มจ�ำนวนได้ดีท่ีอณ
ุ หภูมิต่ำ� (25oซ) (cold adapted) แต่ไม่แบ่งตัว
ที่อุณหภูมิร่างกาย ในแต่ละปี เมื่อคัดเลือกเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุท์ ่ีคาดว่าจะมีการระบาดได้ จึง
น�ำสายพันธุน์ นั้ ไปเพาะเลีย้ งร่วมกับเชือ้ ไวรัสสายพันธุท์ ่ีเป็ น cold adapted เพื่อให้เกิด reassortment
แล้วคัดเลือกเชือ้ ที่แอนติเจนเปลือกนอก (H และ N) มาจากสายพันธุท์ ่ีตอ้ งการน�ำมาเป็ นวัคซีนป้องกัน
แต่ยีนส์สว่ นอื่นเป็ นยีนส์จากสายพันธุ์ cold adapted มาผลิตเป็ นวัคซีน ซึง่ เมื่อบริหารโดยการพ่นจมูก
เชือ้ จะแบ่งตัวเฉพาะในโพรงจมูก ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิต่ำ� กว่าและกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันโรคได้โดยไม่ลกุ ลามเข้าสู่
o
ร่างกายระบบอื่นๆ ที่มีอณ
ุ หภูมิ 37 ซ จึงไม่ก่อโรค วัคซีนชนิดนีย้ งั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
3. วัคซีนที่ผลิตโดยอาศัยการเพาะเชือ้ ไวรัสในเซลล์เพาะเลีย้ ง (cell-based flu vaccines)
โดยน�ำเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีได้จากการเลีย้ งในไข่ แล้วมาเพิ่มจ�ำนวนในเซลล์เพาะเลีย้ ง ได้แก่ เซลล์
Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) หลังจากนัน้ น�ำไปผลิตวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย ขัน้ ตอนการผลิตจะ
มีการเจือจางหลายครัง้ จึงมีโอกาสที่จะปนเปื ้อนโปรตีนจากไข่นอ้ ยมาก เหมาะส�ำหรับผูแ้ พ้ไข่ ได้แก่
SKY cellfluTM ผลิตโดย SK chemicals
4. วัคซีนที่ผลิตโดยอาศัยวิธีทางพันธุวิศวกรรม (recombinant influenza vaccines) โดยจะ
สกัดโปรตีน hemagglutinin จากไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีได้จากธรรมชาติตรงตามสายพันธุท์ ่ีตอ้ งการ มาตัดต่อ
ผสมทางพันธุกรรมกับไวรัสที่เจริญเติบโตได้ดีในเซลล์ของแมลง และเพิ่มจ�ำนวนไวรัสชนิดใหม่นีใ้ นเซลล์
ของแมลง หลังจากนัน้ จะท�ำให้บริสทุ ธิ์และผลิตเป็ นวัคซีนต่อไป จะเห็นได้วา่ กรรมวิธีผลิตนีไ้ ม่ได้ใช้ไวรัส
ที่เพาะเลีย้ งในไข่โดยสิน้ เชิง ดังนัน้ จึงไม่มโี อกาสเกิดการกลายพันธุข์ องไวรัสไข้หวัดใหญ่ในขณะเพาะเลีย้ ง
ท�ำให้วคั ซีนมีประสิทธิผลที่ดีกว่า นอกจากนีย้ งั ไม่มีการปนเปื ้อนโปรตีนจากไข่ดว้ ย
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ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ท่ีมีใช้ในประเทศไทย เป็ นวัคซีนชนิด split vaccine และ subunit
vaccine ที่มีในปั จจุบนั ขนาด 1 โด๊ส (0.5 มล.) ถ้าเป็ นชนิดฉีดเข้ากล้ามเนือ้ และ 0.1 มล. ถ้าเป็ นชนิดฉีด
เข้าในหนัง (intradermal) (Intanza TM) ประกอบด้วย hemagglutinin (H หรือ HA) และ neuraminidase
ของเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ทยั ป์ A ชนิด H1N1 และ H3N2 และเชือ้ ไข้หวัดใหญ่บี หนึง่ สายพันธุ์ ตระกูล Yamakata
หรือ Victoria ตัวใดตัวหนึ่ง รวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) โดยมีปริมาณของ H เชือ้ ละ 15 ไมโครกรัม
โดยทุกๆ ปี องค์การอนามัยโลกจะเป็ นผูแ้ นะน�ำสายพันธุข์ องเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ท่ีมีจะน�ำมาผลิตวัคซีน
ซึง่ คาดว่าจะเป็ นสายพันธุท์ ่ีมีการระบาดในปี นนั้
ต่อมาได้มีการบรรจุสายพันธุบ์ ี อีกหนึง่ ตระกูลเข้าไปในวัคซีน กลายเป็ นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์
(tetravalent) คือมีสายพันธุ์ A (H3N1) และ A (H1N1) ร่วมกับสายพันธุบ์ ี 2 สายพันธุจ์ ากแต่ละตระกูล
(lineages) คือทัง้ Victoria และ Yamagata เพราะทัง้ สองตระกูลพบบ่อยและภูมิคุม้ กันไม่ปกป้อง
ข้ามพวกกัน การเพิ่มสายพันธุบ์ เี ข้าไปอีกหนึง่ ตระกูลเช่นนี ้ จะท�ำให้ครอบคลุมเชือ้ สายพันธุก์ อ่ โรคได้เพิ่มขึน้
อีกประมาณร้อยละ 15 ปั จจุบนั วัคซีนชนิด 4 สายพันธุท์ ่ีมีใช้ในประเทศไทย ได้แก่ FluarixTM Tetra ผลิตโดย
บริษัท GSK FluQuadriTM ผลิตโดยบริษัท Sanofi pasteur และ SKY cellfluTM ซึง่ ผลิตโดยบริษัท SK
คาดว่าในอนาคตวัคซีนทุกชนิดจะประกอบด้วย 4 สายพันธุ์ เพื่อให้ครอบคลุมเชือ้ ได้มากขึน้

การคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อผลิตวัคซีน
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บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ไวรัสสายพันธุท์ ่ีนำ� มาเตรียมผลิตวัคซีน คือ สายพันธุท์ ่ีพบการระบาดหลายแห่งทั่วโลกในระยะ
เวลานัน้ และคาดการณ์วา่ จะเป็ นเชือ้ ทีจ่ ะระบาดในปี ถดั ไป ถ้าท�ำการทดสอบแล้วพบว่าลักษณะแอนติเจน
เปลี่ยนจากเชือ้ ที่ใช้ผลิตวัคซีนอยู่เดิม ก็จะแนะน�ำให้เปลี่ยนเชือ้ ที่นำ� ไปท�ำวัคซีนของปี ต่อไป ให้เป็ น
สายพันธุใ์ หม่ท่ีคล้ายกับเชือ้ ที่แยกได้
การคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ให้เหมาะกับกาลเวลา ต้องอาศัยการเฝ้าระวัง ศึกษา
และเปรียบเทียบลักษณะแอนติเจนของเชือ้ ที่แยกได้จากผูป้ ่ วยทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตัง้ ศูนย์
ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติในประเทศต่างๆ ปั จจุบนั มีจำ� นวน 106 ประเทศทั่วโลก เพื่อท�ำการศึกษาระบาด
วิทยาและติดตามเฝ้าระวัง พร้อมทัง้ แยกเชือ้ จากผูป้ ่ วยเพื่อน�ำส่งห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นศูนย์แยกเชือ้ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปนุ่ และออสเตรเลีย โดยจะมีการจัดประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
คัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสร่วมกันปี ละ 2 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์สำ� หรับวัคซีนที่จะใช้ในซีกโลกเหนือ และ
ในเดือนกันยายนส�ำหรับวัคซีนที่ใช้ในซีกโลกใต้ เพื่อให้บริษัทน�ำไปผลิตวัคซีน ทัง้ นีข้ บวนการผลิตใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือน สายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีแนะน�ำให้ใช้ผลิตวัคซีนส�ำหรับใช้ในปี พ.ศ. 256210 ส�ำหรับ
ซีกโลกใต้ ซึง่ ต้องฉีดวัคซีนก่อนฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม ถึง มิถนุ ายน คือ ชนิด 3 สายพันธุเ์ ป็ น A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus, A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) - like virus และ B/
Colorado/06/2017 - like virus (B/Victoria/2/87 lineage) แต่ถา้ เป็ นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
จะเพิ่ม B/Phuket/3073/2013-like virus ด้วย และสายพันธุส์ ำ� หรับซีกโลกเหนือของวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิด 3 สายพันธุใ์ นปี พ.ศ. 2561-256211 คือ A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus, A/
Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)- like virus และ B/Colorado/06/2017 - like virus
(B/Victoria/2187 lineage) แต่ถา้ เป็ นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุจ์ ะเพิ่มชนิด B สายพันธุ์ B/

Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamakata/16/88 lineage) เป็ นส่วนประกอบ สามารถติดตามสาย
พันธุใ์ นวัคซีนที่แนะน�ำโดยองค์การอนามัยโลกได้ท่ี www.who.int (Recommended composition of
influenza virus vaccines)
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า สายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีได้รบั การคัดเลือกเป็ นส่วนประกอบ
ของวัคซีนนีต้ รงกับสายพันธุท์ ่ีพบในประเทศไทยประมาณร้อยละ 7012

ขนาดและวิธีใช้
วั ค ซี น ชนิ ด เชื้อ ไม่ มี ชี วิ ต ให้ฉี ด เข้า กล้า มเนื อ้ ในเด็ ก อายุ 6 เดื อ นขึน้ ไปและในผู้ใ หญ่
ส่วน subunit vaccine ชนิดที่มี adjuvant MF59 ให้ใช้ในผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 65 ปี ส่วนวัคซีน IntanzaTM
ชนิดฉีดเข้าในหนัง (intradermal) ให้ใช้ในผูใ้ หญ่ (อายุ >18 ปี ) ฉีดปี ละ 1 ครัง้
ส�ำหรับขนาดของวัคซีน แนะน�ำว่าในเด็กอายุต่ำ� กว่า 3 ปี ให้ฉีดวัคซีนขนาดครึง่ หนึง่ ของผูใ้ หญ่
(0.25 มล.) ยกเว้น วัคซีน FluarixTM Tetra และ Vaxigrip Tetra ที่ให้ฉีด 0.5 มล, ได้ในทุกอายุ ตัง้ แต่
6 เดือนขึน้ ไป ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 9 ปี ที่ไม่เคยได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน ให้ฉีด 2 ครัง้
ในปี แรกที่ฉีด โดยครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังจากนัน้ ฉีดปี ละ 1 เข็ม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ได้ทกุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นเชือ้ ตายหรือเชือ้ มีชีวติ
ในประเทศไทยควรฉีดวัคซีนก่อนเริ่มฤดูฝน หรือก่อนฤดูหนาว เพราะเป็ นช่วงที่มีอบุ ตั ิการณ์
ของโรคสูงสุด แต่สามารถฉีดได้ตลอดปี โดยควรเลือกวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เชือ้ สายพันธุท์ ่ีระบาดในปี หลังสุด
โดยช่วงก่อนฤดูฝน วัคซีนจะเป็ นเชือ้ ทางซีกโลกใต้ และช่วงก่อนฤดูหนาววัคซีนจะเป็ นเชือ้ ทางซีกโลกเหนือ
วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต บริหารโดยการพ่นจมูกปี ละ 1 ครัง้ ในผูท้ ่ีอายุ 2-49 ปี ในเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 9 ปี ที่ไม่เคยได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน ให้พ่นวัคซีน 2 ครัง้ ห่างกัน 6–10 สัปดาห์
ในปี แรก ส่วนปี ตอ่ ไป ให้พน่ ปี ละ 1 ครัง้ ประเทศไทยไม่มีวคั ซีนชนิดนีจ้ ำ� หน่าย
ตารางที่ 6.9-1 ขนาดและวิธีการให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กและผูใ้ หญ่
วัคซีน
ชื่อการค้า
FluarixTM
VaxigripTM
FluQuadriTM

ชนิดของ
อายุ
วัคซีน/
จ�ำนวนสาย
พันธ์ทบ่ี รรจุ
Split/3
6 – 35 เดือน
3 ปี – 8 ปี
Split/3
> 9 ปี
Split/4

ขนาดทีใ่ ช้
(มล.)
0.25
0.5
0.5

Agrippal S1TM Subunit/3
InfluvacTM

Subunit/3

Sky cell flu

Cell-based 3 ขวบขึน้ ไป
Subunit/4
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0.5

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวน
ครั้ง

ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 1 หรือ 2 *
1 หรือ 2 *
1

วัคซีน
ชื่อการค้า

ชนิดของ
วัคซีน/
จ�ำนวนสาย
พันธ์ทบ่ี รรจุ

FluarixTM Tetra Split/4
Vaxigrip Tetra Split/4

ขนาดทีใ่ ช้
(มล.)

อายุ

6 เดือน ขึน้ ไป 0.5

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวน
ครั้ง

ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 1 หรือ 2 *

FluadTM

Subunit
มากกว่า 65 ปี 0.5
with MF 59
adjuvant

ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 1

FluMistTM**

Live
2 – 8 ปี
attenuated 9 – 49 ปี

0.5
0.5

พ่นจมูก
1 หรือ 2
(intranasal)
1
ข้างละ 0.25 ml

IntanzaTM***

Spilt

0.1 (9 ไมโครกรัม) ฉีดเข้าในหนัง
0.1 (15 ไมโครกรัม)

18 ปี – 59 ปี
60 ปี ขนึ ้ ไป

1

* เด็กอายุต่ ำ� กว่า 9 ปี ทีย่ งั ไม่เคยได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน ให้ฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน 4 สัปดาห์ ในปี แรก
ปี ตอ่ ไปฉีดปี ละ 1 ครัง้
** ยังไม่ขนึ้ ทะเบียนในประเทศไทย; ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 9 ปี ทีไ่ ม่เคยได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อนให้พน่ จมูก
2 ครัง้ ห่างกัน 6 – 10 สัปดาห์ในปี แรก ปี ตอ่ ไปพ่นปี ละ 1 ครัง้
*** ปัจจุบนั ไม่มจี ำ� หน่ายในประเทศไทย

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรได้รับวัคซีน
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วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ 13 แนะน�ำให้ฉีดแก่บคุ คลที่มีอายุ 6 เดือนขึน้ ไปที่ไม่มีขอ้ ห้ามในการ
รับวัคซีน หากมีวคั ซีนไม่เพียงพอ แนะน�ำพิจารณาให้ในผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากไข้หวัดใหญ่รุนแรง รวมถึงบุคคลที่ดแู ลคนกลุม่ เสี่ยงนีก้ ่อน
1. ผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
		
l เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี (59 เดือน)
l ผูท
้ ่ีมีอายุ 55 ปี ขึน้ ไป
		
		
l เด็กและผูใ
้ หญ่ท่ีมีโรคปอดเรือ้ รัง โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด ยกเว้นผูท้ ่ีมี
			ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ โรคทางระบบประสาท โรคเลือด หรือโรคทางเมตาบอลิก
			 รวมถึงโรคเบาหวาน
		
l ผูป
้ ่ วยเรือ้ รังที่อยูใ่ นสถานบริบาลหรือสถานพักฟื ้ น
l ผูท
้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องจากสาเหตุตา่ งๆ รวมทัง้ ที่เกิดจากยา และจากการติดเชือ้ เอชไอวี
		
		
l เด็กและวัยรุ น
่ (6 เดือน ถึง 18 ปี ) ที่ตอ้ งได้รบั ยาแอสไพรินเป็ นเวลานาน ซึง่ จะเสี่ยงต่อ
			 การเกิด Reye syndrome ภายหลังเป็ นไข้หวัดใหญ่

		
l หญิ งตัง
้ ครรภ์ท่ีไตรมาส 2 ขึน้ ไป
		
l คนอ้วนมาก (BMI > 40)
2. บุคคลที่มีโอกาสแพร่เชือ้ ให้แก่ผทู้ ่ีมีความเสี่ยงสูง
l แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนักศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับการดูแล
		
			 รักษาผูป้ ่ วย
		
l บุคลากรในสถานบริบาลหรือสถานพักฟื ้ นคนชรา หรือผูป
้ ่ วยเรือ้ รัง
		
l ผูใ
้ ห้การบริบาลผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูง รวมถึงผูท้ ่ีดแู ลเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน
l เด็กและผูใ
้ หญ่ท่ีอยูบ่ า้ นเดียวกับผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูง
		
3. บุคคลกลุม่ อื่นๆ ได้แก่
		
l ผูท
้ ่ีตอ้ งเดินทาง นักทัศนาจร
l ผูท
้ ่ีตอ้ งพบปะผูค้ นจ�ำนวนมาก หรืออาศัยร่วมกับคนจ�ำนวนมาก เช่น ผูอ้ ยูห่ อพัก
		
		
l ผูใ
้ ดก็ตามที่ไม่ตอ้ งการป่ วยเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่ และประสงค์จะได้รบั วัคซีน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุขได้เริม่ จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผทู้ ่ีมีความเสี่ยงสูง
การยอมรับวัคซีนมีมากขึน้ หลังจากที่มกี ารระบาดของเชือ้ 2009 (H1N1) ซึง่ กระทรวงฯ ได้เพิม่ ปริมาณวัคซีน
ที่จดั สรรนีข้ นึ ้ ทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 ได้จดั สรรวัคซีน 3.5 ล้านโด๊ส โดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย ดังนี ้
1. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
2. ผูส้ งู อายุ 65 ปี ขนึ ้ ไป
3. หญิงตัง้ ครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึน้ ไป
4. ผูพ้ ิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
5. ผูม้ ีนำ้� หนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
6. ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย
		
เรือ้ รัง มะเร็งที่กำ� ลังรับเคมีบำ� บัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง รวมทัง้ ผูต้ ดิ เชือ้
		
เอชไอวีท่ีมีอาการ
7. บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ท่ีให้การดูแลรักษาผูเ้ จ็บป่ วย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
		 การก�ำจัดสัตว์ปีก
วัคซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2546 ให้ใช้ใน
ผูท้ ่ีมีสขุ ภาพดีอายุ 2-49 ปี ไม่ให้ใช้ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี ผูท้ ่ีเป็ นโรคหอบหืด โรคปอดเรือ้ รัง โรคหัวใจ
โรคเรือ้ รังอื่นๆ เด็กและวัยรุน่ ที่ตอ้ งรับประทานยาแอสไพรินเป็ นประจ�ำ หญิงตัง้ ครรภ์ และผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กัน
บกพร่อง ปั จจุบนั วัคซีนชนิดนีย้ งั ไม่มีใช้ในประเทศไทย

ข้อควรระวัง13
1. ห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผูท้ ่ีแพ้สว่ นประกอบใดๆ ในวัคซีนอย่างรุนแรง หรือมีประวัตแิ พ้
อย่างรุนแรงหลังได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนหน้านี ้
ส�ำหรับผูท้ ่ีแพ้ไข่ทกุ ระดับความรุนแรง สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทกุ ชนิดเหมือนคนทั่วไป
โดยไม่ตอ้ งมีขอ้ ควรระวังใดๆ เป็ นพิเศษ เนื่องจากพบว่าหลังได้รบั วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย อัตราการเกิด
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anaphylaxis ในคนที่แพ้ไข่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่แพ้ไข่ อย่างไรก็ตาม ผูท้ ่แี พ้ไข่รุนแรง ควรฉีดวัคซีน
ในสถานพยาบาลที่สามารถดูแลรักษาภาวะแพ้อย่างรุนแรงได้ทนั ท่วงที ส่วนการแพ้ไก่ ขนไก่ ไม่มีความ
เกี่ยวข้อง
2. ไม่ควรฉีดวัคซีนในผูท้ ่ีมีประวัตเิ ป็ น Guillain-Barré syndrome ภายใน 6 สัปดาห์หลังจาก
การฉีดวัคซีนครัง้ ก่อน
3. ไม่ควรฉีดวัคซีนในผูท้ ่ีกำ� ลังป่ วยเฉียบพลัน มีอาการเจ็บป่ วยรุนแรงปานกลางขึน้ ไป ไม่วา่
จะมีไข้หรือไม่ก็ตาม ส�ำหรับผูท้ ่ีป่วยเล็กน้อย สามารถรับวัคซีนได้ตามปกติ
4. วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต ห้ามให้ในหญิงตัง้ ครรภ์ ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง เป็ นโรคปอด โรคหอบหืด และผูท้ ่ี
มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน14

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น14
วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ ภูมิคมุ้ กันจะเกิดขึน้ หลังฉีดวัคซีนในเวลา 7–14 วัน ผูท้ ่ีเคยได้รบั เชือ้
ในธรรมชาติมาแล้ว จะมีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ เร็วและสูง ในผูใ้ หญ่หรือในเด็กอายุ 9 ปี ขนึ ้ ไปแม้จะไม่เคยได้รบั
วัคซีนมาก่อน แต่มกั เคยติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่มาแล้ว จึงตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนเพียงครัง้ เดียวได้เพียงพอ
ส่วนในเด็กอายุต่ำ� กว่า 9 ปี อาจยังไม่เคยติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ท่ีหลากหลาย จึงแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็ก
2 ครัง้ ห่างกัน 1 เดือนขึน้ ไป โดยภูมิคมุ้ กันมักจะอยูใ่ นระดับสูงพอที่จะป้องกันโรคได้ไม่เกิน 1 ปี จึงต้อง
มีการฉีดวัคซีนกระตุน้ ทุกปี แม้บางปี จะเป็ นสายพันธุเ์ ดียวกันกับปี ก่อน
ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ จะพบปฏิกิรยิ าเฉพาะที่ ได้แก่ อาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน มักมี
อาการไม่เกิน 2 วัน ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว พบร้อยละ 4-11 อาการแพ้สว่ นประกอบของวัคซีน เกิดลมพิษ
ปากบวม หอบหืด เกิดขึน้ ได้นอ้ ยมาก วัคซีน FluadTM ที่มี adjuvant จะมีปฏิกิรยิ าเฉพาะที่มากกว่าวัคซีน
subunit ชนิดอื่น15-16 วัคซีน IntanzaTM ที่ฉีดเข้าในหนัง (intradermal) จะมีปฏิกิรยิ าทั่วไปน้อยกว่าที่ฉีด
เข้ากล้ามเนือ้ แต่จะเกิดอาการคันเจ็บบริเวณผิวหนังที่ฉีดมากกว่า และนานกว่า17-18
มีรายงานชักจากไข้ (febrile convulsion) เพิ่มขึน้ ในเด็กอายุ 6-23 เดือนหลังจากได้รบั วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ ตายพร้อมกับวัคซีนนิวโมคอคคัสคอนจูเกตแบบ 13 สายพันธุ์ และ/หรือวัคซีนรวม
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ในวันเดียวกัน โดยพบได้ในวันที่ 0 และ 1 หลังฉีดวัคซีน ความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึน้ ของการเกิดชักจากไข้ พบได้ 16-30 ครัง้ ต่อ 100,000 คนที่ได้รบั วัคซีน19-20 ซึง่ ถือว่าน้อยมาก จึง
ไม่มีการเปลี่ยนค�ำแนะน�ำในการใช้วคั ซีนเหล่านี ้
เคยมีรายงานการเกิด Guillain Barre syndrome (GBS) จากการฉีดวัคซีน “Swine flu” ซึง่ ผลิต
ในปี ค.ศ. 1976 แต่วคั ซีนในปั จจุบนั ไม่ทำ� ให้เกิด GBS มากขึน้ หรืออาจพบสัมพันธ์กนั ได้ไม่เกิน 1-2 ราย
ต่อล้านโด๊ส21
วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต ท�ำให้มีไข้ต่ำ� ๆ มีอาการคัดจมูกน�ำ้ มูกไหลเล็กๆ น้อยๆ ได้ อาจเกิดผื่น
ลมพิษ นอกจากนีอ้ าจท�ำให้เกิดอาการหลอดลมตีบคล้ายหอบหืดได้ โดยเฉพาะถ้าให้วคั ซีนในเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 2 ปี แต่พบได้นอ้ ย14,22

การประเมินประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ�ำเป็ นต้องใช้วิธีตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อ
วิ นิจ ฉัยเชื อ้ ต้นเหตุ เนื่ องจากอาการของโรคระบบหายใจ เกิ ดจากเชื อ้ ต้น เหตุได้ห ลายชนิ ด วัคซี น
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากสายพันธุเ์ ดียวกันกับวัคซีนได้รอ้ ยละ 70-90 แต่จะ
ป้องกันการติดเชือ้ จากสายพันธุท์ ่ีกลายพันธุไ์ ด้นอ้ ยลง และท�ำให้ความรุนแรงลดลงได้ และไม่สามารถ
ป้องกันโรคจากสายพันธุท์ ่ีเป็ น H หรือ N ที่ตา่ งจากวัคซีนได้ จึงไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดนก H5N1
ได้ วัคซีน FluadTM ซึง่ มี adjuvant จะกระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันสูงกว่าวัคซีน subunit ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในผูส้ งู อายุ15-16 วัคซีน IntanzaTM ที่ฉีดเข้าในหนังสามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในผูส้ งู อายุได้ดกี ว่าชนิดวัคซีน
ขนาดเท่ากัน 15 มคก. แต่เข้ากล้ามเนือ้ 23 แต่ในผูท้ ่ีอายุนอ้ ย เมื่อฉีด 9 มคก. จะให้ระดับภูมิคมุ้ กันไม่ตา่ งกัน
กับวัคซีนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ขนาด 15 มคก.24
วัคซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ มีประสิทธิภาพประมาณ ร้อยละ 70 - 95 ขึน้ กับว่าเชือ้ ตรงกับสายพันธุ์
ในวัคซีนมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิผลต�่ำในการป้องกันเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ A(H1N1) pdm09 ในสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2556 เป็ นต้นมา อเมริกาจึงไม่แนะน�ำวัคซีน
ชนิดนีใ้ นช่วง 3 ปี ท่ีผา่ นมา
หมายเหตุ
- ผู้ท่ี มี ข ้อ บ่ ง ชี ใ้ นการได้ร ับ วัค ซี น ป้ อ งกัน ไข้ห วัด ใหญ่ อาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื อ้
นิ ว โมคอคคัส ด้ว ย ควรได้ร ับ วัค ซี น ป้ อ งกัน เชื ้อ นิ ว โมคอคคัส ด้ว ย เพื่ อ ป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ ระบบ
ทางเดินหายใจได้เต็มที่
- วัคซีนนีไ้ ม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกได้ แต่ปอ้ งกันมิให้เกิดภาวะการติดเชือ้ ไข้หวัดนก
กับไข้หวัดใหญ่ของคน ในคนๆ เดียวกันได้ จึงเป็ นการป้องกัน reassortment ได้ จึงมีขอ้ พิจารณาสมควร
ให้วคั ซีนนีแ้ ก่ผทู้ ่ีเสี่ยงต่อการสัมผัสเชือ้ ไข้หวัดนกด้วย

การเก็บและการหมดอายุ
เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา ที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง และไม่ให้ถกู แสง
อายุการใช้งานของวัคซีนไม่เกิน 1 ปี วันหมดอายุให้ดทู ่ีกล่องบรรจุวคั ซีน
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เชือ้ ไวรัสแปปปิ โลมา (Human Papillomavirus, HPV) เป็ นสาเหตุสำ� คัญของการติดเชือ้
เนือ้ เยื่อบุผวิ บริเวณอวัยวะเพศ ปั จจุบนั พบเชือ้ HPV มากกว่า 100 สายพันธุ์ (genotypes) โดยมีประมาณ
40 สายพันธุท์ ่ีก่อโรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก การติดเชือ้ ส่วนใหญ่หายได้เอง มีสว่ นน้อยที่เกิด
การติดเชือ้ คงอยูน่ าน (persistent infection) การพบเชือ้ HPV คงอยูน่ านกว่า 1 ปี มีความเกี่ยวข้องกับ
การเกิดรอยโรคก่อนมะเร็ง (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) และมะเร็งปากมดลูก1 เชือ้ HPV
แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายพันธุท์ ่ีมีความเสี่ยงต�่ำ (low risk type) ไม่ทำ� ให้เกิดมะเร็ง เช่น
สายพันธุ์ 6 และ 11 ซึง่ เป็ นสาเหตุรอ้ ยละ 90 ของหูดหงอนไก่ท่ีอวัยวะเพศ และหูดที่กล่องเสียงในเด็ก
และกลุม่ สายพันธุท์ ่ีมีความเสี่ยงสูง (high risk type) เช่น สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35 และ 45 ท�ำให้
เกิดความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุปากมดลูก รอยโรคก่อนมะเร็ง และกลายเป็ นมะเร็งในที่สดุ ความผิดปกติ
ของเซลล์เยื่อบุปากมดลูกนีแ้ บ่งได้เป็ น ความผิดปกติของเซลล์ขนั้ ต้น หรือ low grade squamous
intraepithelial lesion (LSIL) ซึง่ หมายถึงรอยโรคก่อนมะเร็งชนิด CIN1 และความผิดปกติของเซลล์ขนั้ สูง
หรือ high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) ซึง่ หมายถึงรอยโรคก่อนมะเร็งชนิด CIN2
และ CIN3 โดยเชือ้ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 702
จากการศึกษามะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยพบว่า สายพันธุ์ 16 เป็ นสาเหตุรอ้ ยละ 40-80 รองลงมา
เป็ นสายพันธุ์ 18 ร้อยละ 7-233,4 การติดเชือ้ HPV สายพันธุใ์ ดสายพันธุห์ นึง่ ไม่คอ่ ยก่อให้เกิดภูมิคมุ้ กัน
ต่อสายพันธุอ์ ่ืน, ไม่สามารถสร้างภูมิคมุ้ กันต่อการติดเชือ้ ซ�ำ้ ได้ และการติดเชือ้ ตามธรรมชาติกระตุน้ ให้
เกิดภูมิคมุ้ กันโรคได้นอ้ ย
มะเร็งปากมดลูกเป็ นมะเร็งที่พบมากเป็ นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทัง้ ยังเป็ นสาเหตุ
การเสียชีวิตสูงป็ นอันดับ 1 ในหญิงไทย มะเร็งปากมดลูกจึงเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สำ� คัญของประเทศ โดยมี
อุบตั ิการณ์ (age-standardized incidence rate) เท่ากับ 24.5 ต่อประชากรหญิง 100,000 คนต่อปี
แต่ละปี พบหญิงไทยเป็ นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 10,000 คน และมีผปู้ ่ วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวติ ประมาณ
5,000 คน หรือประมาณ 14 คนต่อวัน เนื่องจากมักมาพบแพทย์ในระยะท้ายของโรค นอกจากนีร้ ฐั บาล
ยังต้องสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งปากมดลูกกว่า 350 ล้านบาทต่อปี ซึง่ สาเหตุของ
มะเร็งปากมดลูกเกือบทัง้ หมดเกิดจากการติดเชือ้ HPV ซึง่ เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเทศไทยได้
มีความพยายามและด�ำเนินงานเพื่อลดอุบตั กิ ารณ์มะเร็งปากมดลูกมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การป้องกันแบบ
ปฐมภูมิ โดยให้การศึกษาแก่ประชาชนให้หลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ HPV เช่น การมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ปลอดภัยกับคูน่ อนหลายคน ร่วมกับการป้องกันแบบทุตยิ ภูมโิ ดยการตรวจคัดกรองเพื่อรักษารอยโรค
ก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการตรวจเซลล์ผิดปกติจากเยื่อบุปากมดลูกโดยวิธี Papanicolaou (Pap)
smear และตรวจดูรอยโรคโดยวิธีปา้ ยกรดน�ำ้ ส้ม หรือ Visual Inspection with Acetic acid (VIA)

ปั จจุบนั มีวคั ซีนป้องกัน HPV ซึง่ สามารถป้องกันการติดเชือ้ HPV สายพันธุท์ ่ีเป็ นสาเหตุของ
มะเร็งปากมดลูกบางสายพันธุไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็ นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบปฐมภูมิ
มาตรการหนึง่ กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสําคัญในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย
และในปี 2560 ได้บรรจุวคั ซีนป้องกัน HPV เข้าเป็ นวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคในเด็กไทย
โดยให้ฉีดวัคซีนในเด็กหญิงชัน้ ประถมปี ท่ี 5 ทั่วประเทศซึง่ เป็ นวัยที่เหมาะสมที่สดุ ในการได้รบั วัคซีนและ
สอดคล้องตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก เพื่อน�ำไปสูก่ ารลดอัตราเจ็บป่ วยและเสียชีวติ จากมะเร็ง
ปากมดลูกของหญิงไทยในอนาคต

ชนิดของวัคซีน
วัคซีน HPV ประกอบด้วยโปรตีนที่เปลือกหุม้ (capsid protein) ชนิด L1 ของเชือ้ HPV ซึง่ ผลิต
โดยวิธีวศิ วพันธุศาสตร์ (genetic engineering) มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถคือรวมตัวเป็ นอนุภาคคล้ายไวรัสได้
(virus-like particles, VLPs)

ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีน HPV มี 3 ชนิด ได้แก่
วัคซีน HPV มี 3 ชนิด ได้แก่
1. ชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent) ประกอบด้วยสายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งใช้เซลล์ baculovirus
ในขบวนการผลิต มีสว่ นประกอบของโปรตีนชนิด L1 ของเชือ้ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 อย่างละ 20 มคก.,
aluminium hydroxide 500 มคก. และ 3-desacylated monophosphoryl lipid A (MPL) เป็ น adjuvant
50 มคก. ชื่อการค้าคือ CervarixTM ผลิตโดยบริษัท GSK
2. ชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent) ประกอบด้วยสายพันธุ์ 6,11,16 และ 18 ซึง่ ใช้เซลล์ของยีสต์
ชนิด Saccharomyces cerevisiae ในขบวนการผลิต มีสว่ นประกอบของโปรตีนชนิด L1 ของเชือ้ HPV
สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18 ปริมาณ 20, 40, 40 และ 20 มคก.ตามล�ำดับ และมี aluminium hydroxyphosphate sulfate เป็ น adjuvant ชื่อการค้าคือ GardasilTM ผลิตโดยบริษัท MSD
3. ชนิด 9 สายพันธุ์ (nonavalent) ประกอบด้วยสายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ
58 ซึง่ ใช้เซลล์ของยีสต์ชนิด Saccharomyces cerevisiae ในขบวนการผลิตเช่นเดียวกับชนิด 4 สายพันธุ์
มีสว่ นประกอบของโปรตีนชนิด L1 ของเชือ้ HPV สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ปริมาณ
30, 40, 60, 40, 20, 20, 20, 20 และ 20 มคก.ตามล�ำดับ และมี aluminium hydroxyphosphate sulfate
เป็ น adjuvant ชื่อการค้าคือ GardasilTM 9 ผลิตโดยบริษัท MSD สายพันธุใ์ นวัคซีนนีจ้ ะครอบคลุมเชือ้ ที่
เป็ นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 70 เป็ นร้อยละ 90

ขนาดบรรจุ
วัคซีน HPV ทัง้ สามชนิด บรรจุกล่องละ 1 โด๊ส เป็ นน�ำ้ แขวนตะกอน อยูใ่ นรูปของเข็มฉีดยา
พร้อมใช้ (pre-filled syringe) ปริมาณ 0.5 มล.

178

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

ขนาดและวิธีการใช้
ฉีด 1 โด๊ส (0.5 มล.) เข้ากล้ามเนือ้ จ�ำนวน 3 ครัง้ โดยฉีดเดือนที่ 0, 1-2 และ 6
ส�ำหรับวัยรุน่ ที่สขุ ภาพแข็งแรง หากอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี สามารถให้วคั ซีนแบบ 2 ครัง้ โดยฉีด
เดือนที่ 0 และ 6-12 เดือน (กรณีการฉีดแบบ 2 ครัง้ ในผูท้ ่ีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี หากได้รบั วัคซีนโด๊สที่ 2
ก่อนถึงเดือนที่ 5 ควรได้วคั ซีนโด๊สที่ 3 ด้วย และวัคซีนโด๊สที่ 3 ควรมีระยะห่างจากวัคซีนโด๊สแรกอย่างน้อย
6 เดือน)5

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
แนะน�ำให้วคั ซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ (หากต้องการป้องกันหูดอวัยวะเพศด้วย ต้องใช้
วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ)์ ในผูห้ ญิงและผูช้ ายอายุระหว่าง 9-26 ปี เน้นให้ฉีดในช่วงอายุ 11-12 ปี ควรให้วคั ซีน
ก่อนเริม่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงหากฉีดในผูท้ ่ีไม่เคยได้รบั เชือ้ HPV มาก่อน
ได้แก่ ผูท้ ่ีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน การฉีดในผูท้ ่ีมีอายุมากกว่า 26 ปี อาจพิจารณาได้เป็ นกรณีไป ส่วนสตรี
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วสามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ควรให้คำ� แนะน�ำว่าวัคซีนอาจมีประสิทธิภาพลดลง แต่หาก
เคยติดเชือ้ HPV มาก่อน วัคซีนยังให้ประโยชน์ในการป้องกันโรคจากสายพันธุท์ ่ีมีในวัคซีน ซึง่ ยังไม่เคย
ติดเชือ้ มาก่อนได้ ส�ำหรับกลุม่ เสี่ยงสูงเช่น ชายรักชาย ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง ติดเชือ้ เอชไอวีแนะน�ำให้
ฉีดทุกรายจนถึงอายุ 26 ปี 6
ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องสามารถรับวัคซีนได้ เพราะมิใช่วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต ผูท้ ่ีตดิ เชือ้ เอชไอวี
จะมีความเสีย่ งที่จะเกิด persistent infection และเป็ นมะเร็ง หลังจากติดเชือ้ ได้สงู กว่าคนปกติ7-9 จึงสมควร
พิจารณาให้วคั ซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุน่ ที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีจากมารดา โดยควรให้ชว่ งอายุ 11-12 ปี
ทัง้ หญิงและชายหากให้ก่อนมีเพศสัมพันธ์จะได้ผลดีมากกว่า

ปฏิกิริยาจากวัคซีน

ข้อห้ามใช้
- ตัง้ ครรภ์ หากตัง้ ครรภ์ในช่วงที่ยงั ฉีดไม่ครบให้เลื่อนไปฉีดต่อหลังคลอด แต่ยงั ไม่มีหลักฐาน
ว่าวัคซีนมีอนั ตรายต่อทารกในครรภ์
- ผูท้ ่ีแพ้ยีสต์รุนแรง ไม่ควรฉีดแบบ 4 และ 9 สายพันธุ์ เพราะผลิตจากยีสต์
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ส่วนใหญ่เป็ นปฏิกิรยิ าที่ไม่รุนแรง อาจพบปฏิกิรยิ าเฉพาะที่ได้แก่ อาการปวด บวม ผื่นแดงและ
คันบริเวณที่ฉีดประมาณหนึ่งในสี่ อาจพบอาการไข้ได้ประมาณร้อยละ 10 มักหายได้เอง ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรง10-12
การฉีดวัคซีนในวัยรุน่ มีรายงานอาการหน้ามืด เป็ นลม หลังได้รบั วัคซีน พร้อมกันหลายคนเป็ น
ลักษณะ mass psychogenic response13 จึงควรสังเกตอาการหลังให้วคั ซีนประมาณ 30 นาที

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
วัคซีน HPV ทัง้ ชนิด 2 และ 4 สายพันธุส์ ามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ HPV สายพันธุท์ ่ีบรรจุ
ในวัคซีนได้ดี โดยถ้าดูจากการป้องกันการก่อโรคชนิด CIN2 ขึน้ ไป ที่เกิดจากเชือ้ สายพันธุ์ 16 และ 18
ในผูท้ ่ีตรวจไม่พบการติดเชือ้ HPV มาก่อน จะพบว่าวัคซีนชนิด 4 สายพันธุม์ ีประสิทธิภาพร้อยละ 9814
และชนิด 2 สายพันธุม์ ีประสิทธิภาพร้อยละ 10015 ในการป้องกันการติดเชือ้ สายพันธุใ์ นวัคซีน แต่หาก
วัดประสิทธิ ภาพโดยรวมผูท้ ่ีเคยติดเชือ้ มาก่อนฉี ดวัคซีนด้วย จะพบว่าประสิทธิ ภาพดังกล่าวลดลง
โดยประสิทธิภาพของวัคซีนชนิด 4 สายพันธุจ์ ะลดลงเหลือร้อยละ 44 และประสิทธิภาพในการป้องกัน
CIN2 ขึน้ ไปจากเชือ้ HPV ไม่ว่าจะสายพันธุใ์ ดที่รวมผูท้ ่ีติดเชือ้ HPV มาก่อนฉีดวัคซีนด้วย จะพบว่า
ประสิทธิ ภาพของวัคซีนชนิด 4 สายพันธุล์ ดเหลือเพียงร้อยละ 188 และประสิทธิ ภาพของวัคซีนชนิด
2 สายพันธุล์ ดเหลือเพียงร้อยละ 4615
อย่างไรก็ดีหากวัดประสิทธิภาพในการป้องกัน CIN3 ขึน้ ไปจากเชือ้ HPV ไม่วา่ จะสายพันธุใ์ ด
เฉพาะในผูท้ ่ีตรวจไม่พบการติดเชือ้ HPV ก่อนฉีดวัคซีน พบว่าวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 9315 วัคซีนทัง้ สองชนิดสามารถป้องกันโรคจากสายพันธุอ์ ่ืนได้บา้ ง เช่น สายพันธุ์ 31, 33, 45 แต่ไม่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวม วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ป้องกันหูดในอวัยวะเพศที่เกิดจากสายพันธุ์ 6, 11
ได้รอ้ ยละ 90 แต่ปอ้ งกันหูดทัง้ หมดไม่วา่ จะสายพันธุใ์ ดๆ ได้รอ้ ยละ 6316 หลังจากได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง
ในหลายประเทศ มีขอ้ มูลยืนยันประสิทธิผลชัดเจน เช่นในอเมริกา มีอบุ ตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ลดลงในวัยรุน่
อายุ 14-19 ปี ถึงร้อยละ 56 ทัง้ ๆ ที่ความครอบคลุมในการฉีดมีเพียงร้อยละ 32 แสดงถึงประสิทธิผลที่
ร้อยละ 8217 นอกจากนีย้ งั พบว่าวัคซีนชนิด 4 สายพันธ์ สามารถป้องกันมะเร็งอวัยวะเพศในผูช้ ายจาก
สายพันธุใ์ นวัคซีนได้รอ้ ยละ 90.4 และจากทุกสายพันธุไ์ ด้รอ้ ยละ 83.818
วัคซีนทัง้ สองชนิดกระตุน้ ให้เกิดแอนติบอดีตอ่ สายพันธุข์ อง HPV ที่บรรจุในวัคซีนได้ดีกว่าการ
ติดเชือ้ ตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ค่อยกระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กัน และระดับแอนติบอดีในวัยรุ น่ อายุ 9-15 ปี จะ
สูงกว่ากลุม่ สูงอายุ 46-55 ปี 19,20 เด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีตอบสนองดีตอ่ วัคซีน มีseroconversion ร้อยละ 96
แต่ระดับไตเตอร์ของภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ จะต�่ำกว่าเด็กปกติ21
ข้อมูลปั จจุบนั จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (systematic review) การให้วคั ซีน
ทัง้ ชนิด 2 และ 4 สายพันธุ์ ในเด็กหญิงอายุ 9 ถึง 14 ปี โดยใช้ตารางการให้วคั ซีนแบบ 2 โด๊ส (เดือนที่ 0, 6
หรือเดือนที่ 0, 12) พบว่าอาสาสมัครทุกรายมีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ (seroconversion) ต่อเชือ้ HPV สายพันธุ์
16 และ 18 หลังได้รบั วัคซีน 2 โด๊สไม่ดอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับหญิ งอายุ 15 ถึง 24 ปี หลังได้รบั วัคซีน
3 โด๊ส22-24 อย่างไรก็ตามยังไม่แนะน�ำการให้วคั ซีนแบบ 2 โด๊สในผูป้ ่ วยภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เช่น ผูต้ ิดเชือ้
เอชไอวี
วัคซีนทัง้ สองชนิดไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาหรือก�ำจัดการติดเชือ้ HPV ที่เกิดขึน้ มาก่อน
ส่วนวัคซีนจะมีประสิทธิ ภาพในการป้องกันนานเท่าใด จ�ำเป็ นต้องติดตามการศึกษาระยะยาวต่อไป
แต่จากการวิเคราะห์ระดับแอนติบอดีย ์ ที่คงอยู่ คาดว่าวัคซีนน่าจะมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 30 ปี 25 และ
ยังไม่มีคำ� แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนกระตุน้
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หมายเหตุ
- ทัง้ นีผ้ ทู้ ่ีได้รบั วัคซีนยังจ�ำเป็ นต้องได้รบั การตรวจคัดกรองหารอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก
เหมือนผูท้ ่ีไม่ได้รบั วัคซีน เนื่องจากวัคซีนนีม้ ีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชือ้ HPV เฉพาะสายพันธุ์ 16
และ 18 แต่ไม่สามารถป้องกันอย่างสมบูรณ์สำ� หรับสายพันธุท์ ่ีไม่บรรจุในวัคซีน แต่ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจ
คัดกรองใดๆ ก่อนฉีดวัคซีน
- วัคซีนไม่ใช่เชือ้ มีชีวติ จึงสามารถให้ในผูท้ ่มี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องได้ และไม่ทำ� ให้เกิดเป็ นมะเร็ง
- วัคซีนไม่ชว่ ยในการรักษารอยโรคที่ผดิ ปกติท่เี กิดขึน้ แล้ว แต่มกี ารศึกษาพบว่า การฉีดวัคซีน
ในผูท้ ่ีมีรอยโรคแล้ว จะป้องกันการเกิดซ�ำ้ ได้ ซึง่ อาจเพราะป้องกันการติดเชือ้ ใหม่ จึงมีการแนะน�ำให้ใช้
วัคซีนแม้วา่ จะมีรอยโรคมาก่อนแล้ว26

การเก็บและการหมดอายุ
เก็บที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็งและหลีกเลี่ยงการถูกแสง

บทที่ 6 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่

7

วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

7

วัคซีนที่มีใช้ในปั จจุบนั ยังมีอีกหลายชนิดที่มไิ ด้บรรจุเข้าอยูใ่ นแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข แต่เป็ นวัคซีนที่ดีและมีประโยชน์ ซึง่ ในหลายๆ ประเทศได้ให้วคั ซีนเหล่านีแ้ ก่เด็ก
ทุกคนในประเทศแล้ว แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดและเหตุผลหลายประการ จึงท�ำให้วคั ซีนเหล่านีย้ งั ไม่สามารถบรรจุ
เข้าสูแ่ ผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยได้ วัคซีนนอกแผนฯเหล่านี ้
จึงแนะน�ำให้ใช้โดยกุมารแพทย์ท่วั ไป แต่ผปู้ กครองต้องออกค่าใช้จา่ ยเอง ในครอบครัวที่มีความสะดวก
และความพร้อม สมควรพิจารณาให้วคั ซีนเหล่านีแ้ ก่บตุ รหลานเป็ นอย่างยิ่ง โดยมีคำ� แนะน�ำการให้วคั ซีน
เหล่านีจ้ ากสมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทย (www.pidst.or.th) และสรุปตารางการให้วคั ซีนเหล่านี ้
ดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7-1 ค�ำแนะน�ำการใช้วคั ซีนที่อยูน่ อกแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อวัคซีน

ผู้ทคี่ วรรับวัคซีน
อายุทค่ี วรรับและก�ำหนดการรับวัคซีน
ฮิบ
- เด็กทั่วไปที่มีอายุ 2 เดือน - 2 ปี
- อายุตงั้ แต่ 2 เดือนขึน้ ไป ฉีด 1-3 เข็ม ห่างกันทุก 2 เดือน
(Haemophilus
- เด็กทุกอายุ ที่มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง ม้าม ขึน้ กับอายุท่ีเริม่ ให้วคั ซีน ดังนี ้
influenzae type b) ท�ำงานผิดปกติ
l ถ้าอายุท่ีเริม
่ ฉีดต�่ำกว่า 6 เดือน ให้ 3 เข็ม อายุท่ีเริม่ ฉีด
7-11 เดือน ให้ 2 เข็ม และอายุท่ีเริม่ ฉีด 12-24 เดือน
ให้เข็มเดียว
l ฉีดกระตุน
้ 1 เข็ม เมื่ออายุ 12-18 เดือน และห่างจาก
เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน โดยเด็กที่แข็งแรงดี
อาจไม่ตอ้ งฉีดกระตุน้ ก็ได้
l หลัง อายุ 24 เดื อ น ไม่ ต อ
้ งฉี ด ยา ยกเว้น ผูท้ ่ี มี
ภูมิคมุ้ กันบกพร่องให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 เดือน
ตับอักเสบเอ
- บุคคลทั่วไปที่อายุมากกว่า 1 ปี ขนึ ้ ไป - วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มีชีวิต (inactivated vaccine) ฉีดได้
(Hepatitis A)
- ผูท้ ่ียงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กันและมีความเสี่ยงต่อ ตัง้ แต่อายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน
โรคตับรุนแรง เช่น ผูท้ ่ีเป็ นโรคตับเรือ้ รัง อาจใช้ตา่ งชนิดได้ในการฉีดแต่ละครัง้ (อายุ 1-18 ปี ฉีด
- ควรพิจารณาให้แก่ผปู้ ระกอบอาหาร ผูท้ ่อี ยู่ ขนาดครึง่ หนึง่ ของขนาดในผูใ้ หญ่)
ในสถานที่มีคนอยูด่ ว้ ยกันเป็ นจ�ำนวนมาก - วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต (live vaccine) ฉีดได้ตงั้ แต่อายุ
เช่น สถานเลีย้ งเด็ก สถานกักกัน กองทัพ ที่ 18 เดือนขึน้ ไป เพียงเข็มเดียว ห้ามใช้ในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กัน
อาจเกิดการระบาดของโรคได้บอ่ ย
บกพร่อง
- ผูท้ ่ีจะเดินทางไปในที่ท่ีมีการระบาดหรือ
มีความชุกของโรคสูง
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บทที่

การใช้วัคซีนที่อยู่นอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อวัคซีน
อีสุกอีใส
(Varicella-zoster)

ผู้ทคี่ วรรับวัคซีน
- บุคคลทั่วไปที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส
หรือยังไม่มีภมู ิคมุ้ กัน โดยให้ได้ในเด็กอายุ
ตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไปจนถึงผูใ้ หญ่
- ผูท้ ่ีอยูใ่ กล้ชิดหรืออยูบ่ า้ นเดียวกันกับผูท้ ่ี
มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง และยังไม่เคยเป็ นโรค
อีสกุ อีใส หรือยังไม่มีภมู ิคมุ้ กัน ให้ได้ตงั้ แต่
อายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป
- บุคลากรทางการแพทย์ ที่ยงั ไม่เคยเป็ น
โรคหรือยังไม่มีภมู ิคมุ้ กัน
- ห้า มให้ใ นผู ท้ ี่มี ภู มิ คุม้ กัน บกพร่ อ งทุก
สาเหตุ ยกเว้นผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีทีม่ ี CD4
มากกว่าร้อยละ 15
พิษสุนัขบ้า (Rabies) - ทุกคนที่มีความเสี่ยง เช่น ถูกสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนมกัด
- ผูท้ ่ีมีโอกาสสัมผัสเชือ้ พิษสุนัขบ้า เช่น
สัตวแพทย์ ผูท้ ำ� งานในห้องปฏิบตั กิ าร หรือ
ผูเ้ ดินทางเข้าไปในถิ่นที่มีโรคพิษสุนัขบ้า
ชุกชุม

อายุทค่ี วรรับและก�ำหนดการรับวัคซีน
- เด็กอายุ 1-12 ปี ให้ 2 เข็ม เข็มแรกแนะน�ำให้ฉีดเมื่อ
อายุ 12-18 เดือน เข็มที่ 2 ฉีดเมื่ออายุ 2 ปี ถึง 4 ปี โดยทั่วไป
แนะน�ำให้ฉีดพร้อมวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
กรณีท่ีมีการระบาด อาจฉีดครัง้ ที่สองก่อนอายุ 4 ปี ได้
โดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน
- เด็กอายุตงั้ แต่ 13 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน
อย่างน้อย 4 สัปดาห์
- ผูท้ ่ี ติดเชื อ้ เอชไอวีท่ี ไม่มีอาการของภาวะภูมิคุม้ กัน
บกพร่อง และมี CD4 มากกว่าร้อยละ 15 แนะน�ำให้ 2
เข็ม ห่างกัน 3 เดือน

- บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื ้อ
นิวโมคอคคัสมากกว่าคนปกติหรือรุ นแรง
กว่าคนปกติ ที่มีอายุ 2 ปี ขนึ ้ ไป เช่น ผูท้ ่ีมี
ภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ ง ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ มี ม ้ า ม
หรือม้ามท�ำงานผิดปกติ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
โรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดโดยเฉพาะชนิดเขียว
และผูป้ ่ วยภาวะหัวใจวาย โรคปอดเรือ้ รัง
โรคเบาหวาน ผูป้ ่ วยที่ มีนำ้� ไขสันหลังรั่ว
และผูป้ ่ วยปลูกถ่าย cochlear

- อายุ 2 ปี ขึน้ ไป แนะน�ำให้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม และหากเป็ น
เด็กเสี่ยงประเภทภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ภาวะไม่มีมา้ ม หรือ
ธาลัสซีเมีย ควรฉี ด PPSV23 ซ�ำ้ อีก 1 ครัง้ ห่างจาก
ครัง้ แรก 5 ปี
- อายุตงั้ แต่ 65 ปี ขนึ ้ ไป แนะน�ำให้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม

นิวโมคอคคัส
(Streptococcus
pneumoniae)
ชนิด 23- valent
polysaccharide
(PPSV23)

188

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

- ฉีดก่อนสัมผัส ฉีดเข้ากล้าม 1 vial (0.5 มล. หรือ 1
มล.แล้วแต่ชนิดของวัคซีน) วันที่ 0 และ 7 หรือฉีดเข้าใน
หนัง 0.1 มล. 2 จุด วันที่ 0 และ 7
- ฉีดหลังสัมผัส ฉีดเข้ากล้ามวันที่ 0, 3, 7, 14, และ 28
หรือฉีดเข้าในหนัง โดยใช้ปริมาณ 0.1 มล. ฉีด 2 จุด ใน
วันที่ 0, 3, 7, และ 28-30 (2-2-2-0-2)

โรต้า
(Rotavirus)

ผู้ทคี่ วรรับวัคซีน
- เด็กปกติท่ีมีอายุตงั้ แต่ 6 สัปดาห์ขึน้ ไป
จนถึง 5 ปี
- เด็กที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เด็กทุกอายุท่ีมี
ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง หรือมีความเสีย่ งต่อโรค
รุนแรง เช่น ไม่มมี า้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติ
ธาลัสซีเมีย ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง โรคหัวใจพิการ
แต่กำ� เนิดโดยเฉพาะชนิดเขียว และผูป้ ่ วย
ภาวะหัวใจวาย โรคปอดเรือ้ รัง (รวมทัง้
หอบหืดรุนแรง) โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยทีม่ นี ำ้� ไขสันหลังรั่ว และผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
cochlear
- ผูใ้ หญ่ทกุ คนที่อายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป

อายุทค่ี วรรับและก�ำหนดการรับวัคซีน
- เด็กปกติและเด็กเสี่ยงจ�ำนวนครัง้ ที่ฉีด ขึน้ อยูก่ บั อายุท่ี
เริม่ ฉีด ดังนี ้
l ถ้าเริม
่ ฉีดที่อายุ 2-6 เดือน ให้ฉีด 3 ครัง้ ห่างกัน 6-8
สัปดาห์ และฉีดกระตุน้ 1 ครัง้ ที่อายุ 12-15 เดือน
(ในเด็กปกติ อาจพิจารณาให้ฉีดแบบ 2+1 (รวมเป็ นการ
ฉีด 3 ครัง้ ) คือฉีดเมื่ออายุ 2, 4 และ 12-15 เดือน)
l ถ้าเริม
่ ฉีดที่อายุ 7-12 เดือน ให้ฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน
6-8 สัปดาห์ และฉีดกระตุน้ 1 ครัง้ ที่อายุ 12-15 เดือน
l ถ้าเริม
่ ฉีดที่อายุ 12-23 เดือน ให้ฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน
6-8 สัปดาห์
- เด็กปกติ ถ้าเริม่ ฉีดที่อายุ 24-59 เดือน ให้ PCV-10 2 ครัง้
หรือ PCV-13 ให้ครัง้ เดียว
- เด็กเสี่ยง
l อายุ 2-5 ปี PCV-10 ให้ 2 ครัง
้ ห่างกัน 8 สัปดาห์
l อายุ 2-6 ปี PCV-13 ให้ 2 ครัง
้ ห่างกัน 8 สัปดาห์
l อายุ > 6-18 ปี PCV-13 ให้ 1 ครัง
้
- ในเด็กกลุม่ เสีย่ งทัง้ หมด ควรได้รบั วัคซีน PCV ดังตาราง
และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป ควรให้ฉีด
วัคซีน PSSV23 ด้วยเสมอ ไม่วา่ จะสามารถฉีด PCV ได้
หรือไม่ก็ตาม
- ผูใ้ หญ่อายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป ฉีด PCV-13 ให้ 1 ครัง้
- เด็กทั่วไป โด๊สแรกอายุตงั้ แต่ 6 สัปดาห์ - วัคซีนชนิด monovalent (human rotavirus) หยอด 2
และไม่เกินอายุ 15 สัปดาห์
ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4 เดือน ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และ
(บริหารโดยวิธีหยอดรับประทานเท่านั้น โด๊สสุดท้ายไม่เกินอายุ 8 เดือน
ห้ามน�ำไปใช้ฉีดเด็ดขาด)
- วัคซีนชนิด pentavalent (bovine-human rotaviruses)
หยอด 3 ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน แต่ละโด๊สห่างกันไม่
น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และโด๊สสุดท้ายไม่เกินอายุ 8 เดือน
- ควรใช้วคั ซีนชนิดเดียวกันจนครบ หากจ�ำเป็ นต้องใช้
วัคซีนต่างชนิ ดกันในแต่ละครัง้ หรือไม่ทราบชนิ ดของ
วัคซีนที่ได้รบั ในครัง้ ก่อน ต้องให้วคั ซีนทัง้ หมด 3 ครัง้
- วัคซีนทัง้ 2 ชนิดสามารถให้พร้อมกับ OPV ได้ หรือห่าง
กันเป็ นเวลาเท่าใดก็ได้ และสามารถกินนมแม่ได้
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

ชื่อวัคซีน
นิวโมคอคคัส
(Streptococcus
pneumoniae) ชนิด
10-valent (PCV-10)
และ 13 valent
conjugate
(PCV-13)

ชื่อวัคซีน
ผู้ทคี่ วรรับวัคซีน
เอชพีวี
- แนะน�ำให้วคั ซีน HPV ชนิด 2 และ 4 สายพันธุ์
(Human
ในผูห้ ญิงหรือผูช้ ายอายุระหว่าง 9-26 ปี
Papillomavirus, HPV) เน้นให้ในเด็กอายุ 11-12 ปี
- ผูท้ ่ี มี อ ายุม ากกว่า 26 ปี การฉี ด อาจ
พิจารณาได้เป็ นกรณีไป
โปลิโอ
-ใช้ได้ทงั้ ในเด็กปกติ และเด็กที่มีภมู ิคมุ้ กัน
ชนิด Inactivated บกพร่อง อายุตงั้ แต่ 6 สัปดาห์ขนึ ้ ไป
Poliomyelitis
Vaccine (IPV)
(วั ค ซี น นี ้ มี ทั้ ง ชนิ ด
เดี่ ย วและรวมอยู่กับ
วัคซีนคอตีบบาดทะยั ก -ไอกรน
ชนิดไร้เซลล์)
วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน
ชนิดไร้เซลล์
หรือ DTaP
และสู ต รเด็ ก โตที่
อายุ 7 ปี ขึน้ ไป และ
ผู้ใหญ่ หรือ Tdap,
TdaP
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- DTaP ใช้ได้ทงั้ ในเด็กปกติ และเด็กที่มี
ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง อายุตงั้ แต่ 6 สัปดาห์ขนึ ้ ไป
จนถึงอายุ 7 ปี
- เมื่ออายุ 4-6 ปี อาจใช้ DTwP, DTaP หรือ
Tdap ก็ได้
- เด็กอายุ 11-12 ปี ควรได้รบั การฉีด Td
หรือ Tdap หรือ TdaP
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อายุทค่ี วรรับและก�ำหนดการรับวัคซีน
- ฉีดทัง้ หมด 3 เข็ม โดยฉีดเดือนที่ 0, 1-2 และ 6
- ในวัยรุน่ ที่แข็งแรงดี หากฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี ให้
ฉีด 2 เข็มได้ ที่ 0, 6-12 เดือน
- สามารถใช้ชนิดฉีดแทนชนิดกินได้ทกุ ครัง้ หากใช้ชนิด
ฉีดอย่างเดียวโดยตลอดอาจให้เพียง 4 ครัง้ โดยงดเมื่อ
อายุ 18 เดือนได้
- ตามแผนกระทรวงสาธารณสุข ให้ IPV 1 ครัง้ ที่อายุ
4 เดือน
- ในกรณีทป่ี ระสงค์จะใช้ IPV เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อ Vaccine
Associated Poliomyelitis Paralysis (VAPP) อาจใช้
IPV เพียง 2 โด๊สแรกเมื่ออายุ 2, 4 เดือน และใช้ OPV
เมื่ออายุ 6-18 เดือน และ 4-6 ปี (Sequential IPV – OPV)
คาดว่าการท�ำแบบนีจ้ ะช่วยลดอัตราการเกิด VAPP ลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 50
- ในกรณีเด็กอายุนอ้ ยกว่า 7 ปี ใช้ DTaP ฉีดเหมือน
DTwP โดยควรเริม่ ต้นฉีด DTaP เมื่ออายุ 2 เดือน จ�ำนวน
5 ครัง้ ส�ำหรับ 3 เข็มแรก แต่ละเข็มห่างกันประมาณ 2 เดือน
(อายุ 2, 4, 6 เดือน) เข็มที่ 4 ฉีดเมื่อเด็กอายุ 18 เดือน
ส�ำหรับเข็มที่ 5 ซึง่ เป็ นเข็มกระตุน้ ฉีดเมื่ออายุ 4-6 ปี อาจใช้
DTaP หรือ Tdap ก็ได้ สามารถใช้ DTaP แทน DTwP ได้
ทุกเข็ม
- กรณีเด็กอายุมากกว่า 7 ปี และผูใ้ หญ่ ห้ามให้วคั ซีน
DTaP หรือ DTwP ให้ใช้วคั ซีน Td แทน โดยในผูท้ ่ีเคยได้
วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP/DTaP) มา
ครบถ้วนในวัยเด็กแล้ว แนะน�ำฉีด Td กระตุน้ ทุก 10 ปี
ถ้ายังไม่เคยได้วคั ซีนมาก่อนเลยหรือได้ไม่ครบ ให้ฉีดให้
ครบ 3 ครัง้ โดยใช้ Td โดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน และ
ควรให้ Tdap แทน Td ได้ 1 ครัง้ เพื่อเสริมภูมิคมุ้ กันต่อ
โรคไอกรนไปด้วย

ผู้ทคี่ วรรับวัคซีน

อายุทค่ี วรรับและก�ำหนดการรับวัคซีน
- เด็กอายุ 11-12 ปี ควรได้รบั การฉีด Td หรือ Tdap หรือ
TdaP (BoostagenTM) ไม่วา่ จะเคยได้รบั Tdap เมื่ออายุ
4-6 ปี มาก่อนหรือไม่ หลังจากนัน้ ควรฉีดกระตุน้ ด้วย Td
ทุก 10 ปี
- ผูใ้ หญ่ควรได้รบั Tdap หรือ TdaP 1 ครัง้ ไม่วา่ จะเคย
ได้ TT หรือ Td มานานเท่าใดก็ตาม จากนัน้ ให้ฉีดกระตุน้
ด้วย Td ทุก 10 ปี
- หญิงตัง้ ครรภ์ควรได้รบั Tdap 1 ครัง้ ที่อายุครรภ์ 27-36
สัปดาห์ทกุ การตัง้ ครรภ์
วัคซีนไข้เลือดออก - กลุม่ อายุ 9-45 ปี ทีเ่ คยมีการติดเชือ้ มาก่อน - อายุ 9-45 ปี ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 6 และ 12 ในผูท้ ่ีเคย
(Dengue vaccine) เช่น เคยมีประวัตปิ ่ วยด้วยไข้เลือดออกหรือ มีการติดเชือ้ มาก่อน
ตรวจเลือดพบหลักฐานการติดเชือ้
- ไม่แนะน�ำให้ฉีดในผูท้ ่ีไม่เคยมีการติดเชือ้
มาก่อน
- ในกรณี ท่ี ไ ม่ ท ราบว่ า ติ ด เชื ้อ มาก่ อ น
หรือไม่ ให้ตรวจเลือดเพื่อหาหลักฐานว่า
เคยติดเชือ้ มาก่อน เช่น Dengue IgG หรือ
Anti-NS1 Ab
ไข้กาฬหลังแอ่น* - เฉพาะผูท้ ่ีมีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป และมี - ฉีดครัง้ เดียว
(Neisseria
ข้อบ่งชีด้ งั นี ้
meningitidis) ชนิด 1. ผูท้ ่จี ะเดินทางไปยังบริเวณที่มกี ารระบาด
polysaccharide
ของเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นซึง่ มีซโี รกรุป๊ ทีว่ คั ซีน
(Mnc)
ป้องกันได้ เช่น ผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
และอุมเราะห์ท่ีประเทศซาอุดอิ าระเบีย
2. กรณีท่ีมีการระบาดของเชือ้ ซีโรกรุป๊ ที่มี
ในวัคซีนเกิดขึน้
3. กรณีก่อนไปศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นที่กำ� หนดให้ตอ้ งฉี ดก่อน
เข้าเรียนในสถาบันนัน้
4. มีภาวะภูมิตา้ นทานต่อเชือ้ นีบ้ กพร่อง
ได้แก่ ภาวะม้ามไม่ทำ� งานหรือขาดสาร
คอมพลีเม้นต์สว่ นปลาย
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

ชื่อวัคซีน

ชื่อวัคซีน
ไข้กาฬหลังแอ่น
ชนิดคอนจูเกต
(MCV)

อายุทค่ี วรรับและก�ำหนดการรับวัคซีน
- เด็กอายุ 9-23 เดือน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
- เด็กอายุ 2 ปี ขนึ ้ ไป และผูใ้ หญ่ ถ้ามีความเสี่ยงต่อการ
ไปสัมผัสโรคเท่านัน้ (ข้อ 1-3) ให้ 1 เข็ม ถ้ามีความเสี่ยง
เพราะม้ามไม่ทำ� งาน หรือขาดสารคอมพลีเม้นต์ให้ฉีด 2 เข็ม
ห่างกัน 2 เดือน
- เด็กอายุ 11-18 ปี แข็งแรงดีท่ีจะไปเรียนในประเทศที่
ก�ำหนดให้ตอ้ งฉีด ให้ฉีด 1 เข็ม และฉีดซ�ำ้ อีกครัง้ เมื่ออายุ
16 ปี ถ้าฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 16 ปี โดยต้องห่างจากเข็มแรก
อย่างน้อย 2 เดือน
- การฉีดกระตุน้ ซ�ำ้ ควรให้เมื่อยังมีความเสี่ยงโดยฉีด 5 ปี
หลังเข็มสุดท้าย กรณีเป็ นผูม้ ีภมู ิคมุ้ กันในการต้านทาน
เชือ้ นีบ้ กพร่อง (ข้อ 4) ให้ฉีดทุก 5 ปี
ไข้เหลือง*
- เฉพาะผูท้ ่ีอายุ 9 เดือนขึน้ ไป ที่จะเดินทาง - ฉีดครัง้ เดียว
(Yellow fever)
ไปยังประเทศที่กำ� หนด เป็ นพืน้ ที่ตดิ โรคไข้
เหลือง
หมายเหตุ: คำ� แนะนำ� นีร้ วบรวมจากหน่วยงานวิชาการทางการแพทย์ทงั้ ในและต่างประเทศ มิใช่คำ� แนะนำ�
จากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
*ตรวจสอบสถานทีใ่ ห้บริการฉีดวัคซีนสำ� หรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศได้ที่ กลุม่ โรคติดต่อระหว่างประเทศ
สำ� นักโรคติดต่อทัว่ ไป โทร 0-2580-5726 และทีด่ า่ นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สาขา ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โทร 0-2134-0134, 0-2134-0139 และ สาขาท่าเรือกรุงเทพมหานคร โทร 02-249-4110,
02-240- 2057
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ผู้ทคี่ วรรับวัคซีน
- MCV-DT (MenactraTM) ในผูท้ ่ีอายุ
9 เดือน-55 ปี
- MCV-CRM (MenveoTM) ในผูท้ ่ีอายุ
2-55 ปี
- ข้อบ่งชึเ้ หมือน Meningococcal
Polysaccharide Vaccine ข้างต้น
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7.1

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคติดเชือ้ ไวรัสโรต้ามักเกิดในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี ท�ำให้เกิดอาการท้องเสีย
อาเจียน เกิดภาวะขาดสารน�ำ้ และเกลือแร่ บางคนจะมีอาการปวดท้องและไข้ เด็กที่ติดเชือ้ นีป้ ระมาณ
ครึง่ หนึ่งจะมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย อาการท้องเสียส่วนใหญ่เป็ นลักษณะถ่ายเหลว
เป็ นน�ำ้ อาจมีมกู ปนได้บา้ ง แต่ไม่มีเลือดปน ภาวะขาดสารน�ำ้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อยหรือปานกลาง
ในผูป้ ่ วยส่วนน้อยอาจพบภาวะขาดสารน�ำ้ ระดับรุนแรงจนเกิดภาวะช็อค ลักษณะของอุจจาระของเด็กที่
ท้องเสียจากโรคติดเชือ้ นีอ้ าจมีกลิ่นเปรีย้ ว เพราะไวรัสจะท�ำลายเซลล์ชนั้ บนของเยื่อบุลำ� ไส้เล็ก ซึง่ เป็ น
เซลล์ท่ีผลิตแลคเตส (lactase) ที่เป็ นเอ็นไซม์ย่อยน�ำ้ ตาลแลคโตสในนม ดังนัน้ เมื่อเด็กขับถ่ายนมที่มี
แลคโตสที่ไม่ยอ่ ยออกมาจะมีสภาพอุจจาระเป็ นกรด และจะท�ำให้อจุ จาระเหลวเป็ นน�ำ้ ซึง่ จะดีขนึ ้ ในเวลา
ประมาณเกือบ 1 สัปดาห์ การกินนมเป็ นแบบไม่มีนำ้� ตาลแลคโตส1 ในช่วงนีจ้ ะช่วยลดอาการท้องเสียได้
การติดเชือ้ โรต้าครัง้ แรกท�ำให้เกิดอาการรุ นแรงที่สดุ เมื่อเป็ นซ�ำ้ อาการจะลดลง2 การดูแลเด็กท้องเสีย
เหล่านีใ้ ช้วิธีรกั ษาตามอาการ ประคับประคองจนผูป้ ่ วยหายเอง
ไวรัสโรต้า เป็ นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่พบบ่อยที่สดุ ของโลกและของประเทศไทย
ตามอุบตั กิ ารณ์แล้วไวรัสเป็ นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงมากกว่าแบคทีเรีย และพบไวรัสโรต้าเป็ นสาเหตุ
ถึงร้อยละ 30-60 ของโรคอุจจาระร่วงทัง้ หมดในเด็กที่มาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะอุจจาระร่วง3-5 โดยเด็ก
ที่อายุ 3-5 ปี จะเคยติดเชือ้ นีแ้ ล้วร้อยละ 956 มีการคาดประมาณว่ามีเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ท่วั โลกเสียชีวิต
จากการติดเชือ้ ไวรัสโรต้าประมาณ 215,000 คน7
โรคติดเชือ้ ไวรัสโรต้าติดต่อจากไวรัสที่ถกู ขับออกมากับอุจจาระของผูป้ ่ วย และถ่ายทอดไปยังผูอ้ ่นื
โดยการรับประทานเชือ้ ที่ปนเปื ้อนมากับอาหารและน�ำ้ ดื่ม บางครัง้ พบไวรัสอยูต่ ามของเล่นเมื่อเด็กหยิบ
เข้าปากก็ตดิ เชือ้ ได้ และโรคนีอ้ าจติดต่อทางหายใจได้ดว้ ย8 ปั จจุบนั พบว่ามีการติดต่อของเชือ้ ไวรัสโรต้า
ในโรงพยาบาล (nosocomial transmission) ซึ่งเป็ นสาเหตุสำ� คัญส่งผลกระทบต่อภาวะการเจ็บป่ วย
และค่ารักษาพยาบาลจ�ำนวนมาก9,10 โดยการติดเชือ้ มีระยะฟั กตัวหลังจากรับเชือ้ ประมาณ 0.5-4 วัน
ประเทศในเขตอบอุน่ มักพบโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าในฤดูหนาว ส่วนประเทศไทยพบโรคนีไ้ ด้ตลอดทัง้ ปี
ซึง่ จะพบได้บอ่ ยในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม5
ไวรัสโรต้าแบ่งเป็ นซีโรทัยป์ ต่างๆ ตามชนิดของโปรตีนที่อยูบ่ นเปลือกของไวรัสที่เรียกว่า VP7
glycoprotein(G) และ VP4 protease-cleaved hemagglutinin(P) ไวรัสสายพันธุท์ ่ีกอ่ โรคในคนมีอย่างน้อย
10G ซีโรทัยป์ และ 9P ซีโรทัยป์ ชนิดที่พบบ่อยที่สดุ 4 อันดับแรกคือ G1P[8], G4P[8], G2P[4], G3P[8]11
นอกจากนีพ้ บซีโรทัยป์ G9 เพิ่มขึน้ มากเป็ นบางปี ในบางพืน้ ที่ เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2539-254011,12
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บทที่

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า
(Rotavirus Vaccine)

ชนิดของวัคซีน
ในปี พ.ศ. 2541-2542 เคยมีวคั ซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้าชนิด Rhesus-human reassortant
tetravalent vaccine (RotashieldTM) จ�ำหน่าย แต่ตอ่ มาพบว่าวัคซีนชนิดนีส้ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะล�ำไส้
กลืนกัน (intussusception) จึงได้หยุดจ�ำหน่ายไป ปั จจุบนั มีวคั ซีนที่พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูง
วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโรต้าที่มีจำ� หน่ายในปั จจุบนั เป็ นวัคซีนที่มีชีวิตที่ทำ� ให้อ่อนฤทธิ์
มี 3 ชนิด ได้แก่วคั ซีน RotaTeqTM ผลิตจากการสร้างไวรัสลูกผสมระหว่างไวรัสโรต้าของมนุษย์กบั ไวรัส
ของวัว วัคซีน RotarixTM ผลิตจากไวรัสโรต้าของมนุษย์ และวัคซีน RotavacTM ซึง่ เป็ นไวรัสลูกผสมที่แยก
ได้จากมนุษย์ นอกจากวัคซีนทัง้ สามชนิดนีแ้ ล้วยังมีวคั ซีนที่กำ� ลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาอีกหลายชนิด

ส่วนประกอบของวัคซีน
1. RotaTeqTM เป็ น bovine-human reassortant pentavalent live-attenuated oral vaccine
ผลิตโดยบริษัท Merck มีไวรัสที่ทำ� ให้อ่อนฤทธิ์ ประกอบด้วยแอนติเจน 5 สายพันธุข์ องมนุษย์ ได้แก่
ซีโรทัยป์ G1, G2, G3, G4, และซีโรทัยป์ P8
2. RotarixTM เป็ น human-derived monovalent live-attenuated oral vaccine ผลิตโดย
บริษัท GSK มีไวรัสสายพันธุ์ RIX4414 ซึง่ เป็ นซีโรทัยป์ G1P[8] ที่ทำ� ให้ออ่ นฤทธิ์ลงไม่นอ้ ยกว่า 106CCID50/มล.
3. RotavacTM เป็ น Human bovine reassortment สายพันธุ์ 116E ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
แยกได้จากทารกแรกเกิด เป็ นซีโรทัยป์ G9[P11] จ�ำนวน 105 FFU โดยบริษัท Bharat Biotech

ขนาดบรรจุ
RotaTeqTM เป็ นชนิดน�ำ้ 2 มล. บรรจุในหลอดพลาสติก เมื่อจะใช้ให้หมุนฝา
RotarixTM เป็ นชนิดน�ำ้ 1.5 มล. บรรจุในหลอดยาพร้อมใช้ (prefilled syringe)
RotavacTM เป็ นชนิดน�ำ้ 0.5 มล. บรรจุในหลอดแก้ว เมื่อจะใช้ตอ้ งสวมหลอดหยด (dropper)

ขนาดและวิธีใช้
ตารางที่ 7.1-1 วัคซีนทัง้ 3 ชนิดให้โดยวิธีรบั ประทานเท่านัน้ ห้ามน�ำไปฉีดเด็ดขาด
ชื่อวัคซีน

จ�ำนวนโด๊ส
ทีใ่ ห้

RotaTeqTM

3

RotarixTM
RotavacTM

2
3
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อายุทค่ี วรให้
อายุทแ่ี นะน�ำ
แต่ละโด๊ส
โด๊สแรก
โด๊สต่อไป
ห่ า งกัน แต่ ล ะโด๊ ส ไม่ 2, 4, 6 เดือน
น้อ ยกว่า 4 สัป ดาห์
อายุ 6-15 สัปดาห์ โด๊ ส สุ ด ท้ า ยไม่ เ กิ น
อายุ 8 เดือน
2, 4 เดือน
2, 4, 6 เดือน
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วัคซีนนีค้ วรพิจารณาให้ในเด็กแข็งแรงที่มีอายุมากกว่า 6 สัปดาห์ โดยอายุและช่วงเวลาที่ให้
เป็ นไปดังตารางที่ 7.1-1 วัคซีนทัง้ 3 ชนิดสามารถให้พร้อมกับ OPV ได้ หรือห่างกันเป็ นเวลาเท่าใดก็ได้
แม้ว่ า การให้พ ร้อ มกัน ท�ำ ให้ร ะดับ ของภูมิ คุ้ม กัน ต่ อ ไวรัส โรต้า ต�่ำ กว่ า การให้แ ยกกัน แต่ ไ ม่ พ บว่ า
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลดลง
ไม่ควรให้โด๊สแรกของวัคซีนทัง้ สองชนิดนีใ้ นเด็กอายุเกินกว่าก�ำหนด เพราะเด็กที่อายุระหว่าง
5-12 เดือน เป็ นอายุท่ีมีโอกาสเกิดล�ำไส้กลืนกัน (intussusception) ตามธรรมชาติได้มากที่สดุ 13 ท�ำให้มี
ความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีท่ีจะท�ำให้มีโอกาสเกิดปั ญหานีห้ ลังจากรับวัคซีนได้มากขึน้ ในกรณีท่ีเด็ก
อายุมากกว่า 15 สัปดาห์ มีความประสงค์จะรับวัคซีน อาจพิจารณาเป็ นรายๆ ไป องค์การอนามัยโลกให้
ค�ำแนะน�ำว่าควรให้วคั ซีนโรต้าพร้อมกับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ตัง้ แต่ครัง้ แรก แม้จะมีอายุ
มากกว่า 15 สัปดาห์
กระทรวงสาธารณสุข จะได้บรรจุวคั ซีนโรต้าเข้าสูแ่ ผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคให้เด็กไทย
คาดว่าจะเริม่ ในปี พ.ศ. 2563 ซึง่ อาจใช้วคั ซีนชนิดใดชนิดหนึง่ ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียน

ปฏิกิริยาจากการให้วัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโรต้าเป็ นวัคซีนที่มปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ถ้าให้ตามขนาด
วิธีการและอายุตามที่แนะน�ำ
อาการข้างเคียงจากวัคซีน RotaTeqTM และ RotarixTM ที่พบได้บา้ ง ได้แก่ ไข้ เบื่ออาหาร อุจจาระร่วง
อาเจียน งอแง เด็กที่รบั วัคซีนส่วนใหญ่จะทนต่อวัคซีนได้ดี14,15 เด็กที่มีอาการอาเจียนหลังได้วคั ซีน
ไม่แนะน�ำให้วคั ซีนซ�ำ้ ในการศึกษาทางคลินิกพบว่าการเกิดล�ำไส้กลืนกัน (intussusception)ในกลุม่ ที่ได้รบั
วัคซีนทัง้ RotaTeqTM และ RotarixTM ไม่ได้เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ ที่ได้รบั ยาหลอก14,15 แต่การศึกษา
หลังจากวัคซีนได้มีการจ�ำหน่าย (post marketing)และได้ใช้ในเด็กจ�ำนวนมาก พบว่าการให้วคั ซีนทัง้ 2 ชนิด
เพิม่ ความเสีย่ งของล�ำไล้กลืนกันแต่นอ้ ยมากประมาณ 1:51,000-1:68,000 ราย ดังนัน้ เมื่อเทียบประโยชน์
ที่ได้จากวัคซีนที่ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของเด็กจากอุจจาระร่วงอย่างมาก วัคซีน
จึงมีความคุม้ ค่ามากกว่าหลายเท่า16,17 จึงยังคงแนะน�ำให้วคั ซีนนีต้ อ่ ไป
ส่วนวัคซีน RotavacTM มีขอ้ มูลน้อยกว่า แต่คล้ายคลึงกับวัคซีนอื่น ได้แก่ อาการไข้ อาเจียน
ท้องเดิน ส่วนปั ญหาล�ำไส้กลืนกัน พบในการศึกษาระยะที่ 3 ในอัตราร้อยละ 0.13 ซึง่ ไม่ตา่ งจากกลุม่
ควบคุม และยังไม่มขี อ้ มูลการศึกษาที่มปี ระชากรจ�ำนวนมากหลังการจ�ำหน่าย แต่คาดว่าน่าจะคล้ายคลึง
กับวัคซีนชนิดอื่นๆ

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามให้ในเด็กที่อายุนอกเหนือกว่าที่แนะน�ำ
2. ผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องชนิด severe combined immunodeficiency syndrome (SCID)
3. ผูท้ ่ีเคยเกิดภาวะล�ำไส้กลืนกันมาก่อน18
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บุคคลที่ควรได้รับวัคซีนและอายุที่ควรรับวัคซีน

ข้อควรระวัง
1. ยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยและประสิทธิ ภาพของวัคซีนในผูป้ ่ วยที่มีภูมิคุม้ กัน
บกพร่องอื่นที่ไม่ใช่ SCID เช่น โรคมะเร็ง ผูท้ ่ีกำ� ลังได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กัน หรือผูท้ ่ีเพิ่งได้รบั เลือด ผลิตภัณฑ์
จากเลือดอิมมูโนโกลบุลนิ ภายใน 42 วัน แต่ผปู้ ่ วยเด็กเหล่านีส้ ามารถให้วคั ซีนโรต้าได้ เพราะวัคซีนเป็ น
เชือ้ อ่อนฤทธิ์กว่าการติดเชือ้ ตามธรรมชาติมาก ซึ่งเด็กเหล่านีม้ ีโอกาสติดเชือ้ ตามธรรมชาติสงู อยู่แล้ว
วัคซีนจึงมีประโยชน์มากกว่าความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ตามธรรมชาติซง่ึ รุนแรง แต่ตอ้ งให้ในช่วงอายุทแ่ี นะน�ำ
โดยส่วนใหญ่แล้วผูป้ ่ วยที่มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องเหล่านีม้ กั ได้รบั การวินิจฉัยหลังอายุ 2 เดือนซึ่งเป็ นอายุ
ของการให้วคั ซีนไปแล้ว
2. กรณีเด็กที่เกิดจากมารดาที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี สามารถรับวัคซีนได้อย่างปลอดภัย และได้ผลดี
แม้เด็กจะติดเชือ้ เอชไอวี19
3. ยังไม่มีขอ้ มูลการใช้วคั ซีนในหญิงตัง้ ครรภ์และหญิงระยะให้นมบุตร และไม่แนะน�ำให้ใช้วคั ซีนนี ้
ในเด็กโตหรือผูใ้ หญ่
4. หลังจากได้รบั วัคซีนแล้ว อาจมีเชือ้ ไว้รสั ในวัคซีนขับถ่ายออกมาในอุจจาระได้หลายวัน
โดยพบว่า RotarixTM พบในอุจจาระได้มากและนานกว่า RotaTeqTM ส่วน RotavacTM มีรายงานพบได้
ร้อยละ 12.2 ยังไม่มีรายงานการเกิดโรคจากการได้รบั เชือ้ ไวรัสในวัคซีนจากการสัมผัสอุจจาระของเด็กที่
ได้รบั วัคซีน ซึง่ ยืนยันในการศึกษาในสมาชิกในครอบครัวของเด็กที่ได้รบั วัคซีน ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง
ควรระมัดระวังการสัมผัสเชือ้ จากเด็กที่เพิ่งได้รบั วัคซีนด้วย ยังไม่มีการศึกษาผลการป้องกันโรคจากการ
สัมผัสหรือได้รบั เชือ้ จากอุจจาระของเด็กที่เพิ่งรับวัคซีน
5. ทารกที่ยงั รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เมื่อถึงอายุท่ีควรให้วคั ซีนนีค้ วรเลื่อนการให้ไปก่อน
ควรให้วคั ซีนก่อนกลับบ้านถ้าอายุยงั ไม่เกินก�ำหนด
6. โดยทั่วไปแนะน�ำให้ใช้วคั ซีนชนิดเดิมจนครบ แต่หากหาวัคซีนชนิดเดิมไม่ได้สามารถเปลีย่ น
ชนิดได้โดยจะต้องให้ทงั้ หมด จ�ำนวน 3 ครัง้ ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
การศึกษาการใช้วคั ซีน RotaTeqTM ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป กลุม่ ประเทศลาตินอเมริกา
และประเทศไต้หวัน จ�ำนวนประมาณ 68,000 คน4 พบว่าหลังได้รบั วัคซีนครบ 3 โด๊สสามารถป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงรุนแรงได้รอ้ ยละ 98 และป้องกันโรคนีท้ ่ีทกุ ระดับความรุนแรงร้อยละ 7414
ส่วนการศึกษาการใช้วคั ซีน RotarixTM ในกลุม่ ประเทศลาตินอเมริกาและประเทศฟิ นแลนด์รวมกัน
จ�ำนวนประมาณ 63,000 คน พบว่าหลังได้รบั วัคซีนครบ 2 โด๊สสามารถป้องกันผูป้ ่ วยที่มีอาการรุนแรง
และต้อ งรับ การรักษาในโรงพยาบาลจากโรคนี ร้ อ้ ยละ 85 และป้อ งกัน โรคที่ รุ น แรงมากที่ สุดได้ถึง
ร้อยละ 10015
มีการศึกษาแบบ Systematic review ของประสิทธิผลของวัคซีนทัง้ 2 ชนิดพบว่าทัง้ RotaTeqTM
และ RotarixTM มีประสิทธิ ผลที่ดีในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า และมีอาการข้างเคียง
ไม่แตกต่างกัน20 ประสิทธิผลของวัคซีนทัง้ สองหลังจากมีการใช้เป็ นวัคซีนพืน้ ฐานในหลายประเทศพบว่า
มีประสิทธิผลประมาณร้อยละ 70-84 21-24 โดยในประเทศที่มีอตั ราการเสียชีวติ ในเด็กต�่ำจะมีประสิทธิผล
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การเก็บและการหมดอายุ
เก็บวัคซีน RotarixTM และ RotateqTM ในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
ส่วนวัคซีน RotavacTM ต้องแช่แข็ง แต่สามารถขนส่งที่ +2 ถึง +8oซ ได้
มีการศึกษาว่ากรณีเก็บวัคซีนนีไ้ ว้ท่ีอณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (25oซ) RotaTeqTM ยังสามารถใช้ได้ถา้ ไม่เกิน
2 วัน ส่วน RotarixTM ยังใช้ได้ถา้ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
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สูงกว่าประเทศที่มีอตั ราการเสียชีวติ ในเด็กสูง คือ ร้อยละ 71, 56 และ 60 ในประเทศที่มีอตั ราการเสียชีวติ
ในเด็กต�่ำ ปานกลาง และสูงตามล�ำดับ ทัง้ นีน้ า่ จะเป็ นเพราะสาเหตุของอุจจาระร่วงและสุขภาพของเด็ก
ที่มีความแตกต่างกัน25-26 วัคซีนสามารถป้องกันโรต้านอกเหนือจากสายพันธุท์ ่ีบรรจุในวัคซีนได้
ในประเทศไทย มีการศึกษาที่จงั หวัดสุโขทัยโดยใช้ RotarixTM โดยมีจงั หวัดเพชรบูรณ์เป็ นกลุม่
ควบคุม พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือ้ โรต้าที่ตอ้ งนอนโรงพยาบาลร้อยละ 88
มีความปลอดภัยสูง ป้องกันได้ขา้ มสายพันธุ์ และยังปกป้องเด็กที่ไม่ได้รบั วัคซีนด้วย27
ส่วนวัคซีน RotavacTM มีการศึกษาเฉพาะในประเทศอินเดีย ซึง่ พบว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 56.4
ในการป้องกันอุจจาระร่วงรุนแรงจากโรต้า และร้อยละ 34.6 ในการป้องกันโรต้าจากความรุนแรง28 ซึง่ เป็ น
ระดับประสิทธิผลพอๆ กับวัคซีนอื่นในประเทศยากจน แต่ไม่มีการศึกษาในประเทศไทย
มีการศึกษาประสิทธิผลของการใช้วคั ซีนสลับชนิดกันระหว่าง RotarixTM และ RotateqTM ซึง่ พบว่า
กระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันได้ดีไม่ตา่ งจากการใช้แบบไม่สลับกัน29
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บทที่

7.2

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
(Varicella Vaccine: VAR)

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคอีสกุ อีใส เป็ นโรคซึง่ เกิดจากเชือ้ ไวรัส varicella-zoster virus (VZV) เชือ้ นีก้ อ่ โรคในคนเท่านัน้
มีระยะฟั กตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะพบในเด็ก ในผูใ้ หญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าในเด็ก อาการ
ของโรคเริม่ ด้วยมีไข้ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร และมีผ่ืนขึน้ ที่ผิวหนัง ลักษณะผื่นระยะแรกเป็ นตุม่ นูนแดง
กระจายตามล�ำตัวมากกว่าที่หน้าหรือแขนขา ภายในประมาณ 2-3 ชั่วโมง ตุ่มนูนแดงจะกลายเป็ น
ตุม่ น�ำ้ พองใส มีลกั ษณะเหมือนหยดน�ำ้ รู ปร่างรีๆ มีขอบแดง ซึง่ ต่อมาจะมีลกั ษณะขุ่นขาวคล้ายหนอง
แล้วกลายเป็ นสะเก็ด และจะมีตมุ่ ใหม่เกิดต่อๆ กันไป ตุม่ อาจเกิดขึน้ ในปากและล�ำคอได้ ประมาณ 3-4 วัน
ตุ่มจะค่อยๆ แห้งและตกสะเก็ด อัตราตายของโรคนีต้ ่ำ� ส่วนใหญ่ตายจากโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชือ้
แบคทีเรียซ�ำ้ เติมบนผื่น แล้วเข้ากระแสเลือด ปอดอักเสบ และโรคสมองอักเสบ ในผูป้ ่ วยที่มีภมู ิคมุ้ กัน
ผิดปกติจะมีโรคแทรกซ้อนและอัตราตายสูง โรคนีต้ ดิ ต่อได้ทงั้ จากละอองของน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย เสมหะ และ
น�ำ้ ที่อยูใ่ นตุม่ น�ำ้ พองใส1 ผูป้ ่ วยแพร่เชือ้ ได้ตงั้ แต่ 2 วันก่อนผื่นขึน้ จนกระทั่งตุม่ แห้ง โดยแพร่ได้ทงั้ แบบ
airborne, droplet และ contact เมื่อหายจากโรคอีสกุ อีใส เชือ้ ไวรัสจะยังอยูใ่ นร่างกาย โดยหลบอยูใ่ น
ปมประสาท และร้อยละ 15 จะเกิดเป็ นงูสวัดในหลายปี ตอ่ มา เมื่อภาวะภูมิคมุ้ กันของร่างกายลดลง2
จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี พ.ศ. 25603 มีรายงานผูป้ ่ วยโรคอีสกุ อีใสทัง้ สิน้ 59,724 ราย
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย คิดเป็ นอัตราป่ วย 91.28 ต่อประชากรแสนคน พบผูป้ ่ วยเสียชีวิต 1 ราย
กลุม่ อายุท่ีพบมากที่สดุ เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ปี ร้อยละ 16 รองลงมา ได้แก่ อายุ 10-14 ปี
ร้อยละ 15 และ 7-9 ปี ร้อยละ 14
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต (อัตราป่ วย 235.56 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา
คือ น่าน (อัตราป่ วย 196.70 ต่อประชากรแสนคน) เชียงราย (อัตราป่ วย 183.86 ต่อประชากรแสนคน)
นราธิวาส (อัตราป่ วย 176.91 ต่อประชากรแสนคน) และระยอง (อัตราป่ วย 154.91 ต่อประชากรแสนคน)
ตามล�ำดับ
เคยมีการศึกษาในประเทศไทย ตีพมิ พ์ใน พ.ศ. 2544 พบว่าเด็กไทยก่อนอายุ 10 ปี จะมีภมู ติ า้ นทาน
ต่ออีสกุ อีใสแล้วร้อยละ 48 ส่วนผูใ้ หญ่ อายุ 20 - 29 ปี มีภมู ิตา้ นทานแล้วร้อยละ 77 จึงอาจกล่าวได้วา่
ประมาณหนึง่ ในสี่ของผูใ้ หญ่ตอนต้น ยังไม่มีภมู ิตา้ นทานต่ออีสกุ อีใส

ชนิดของวัคซีน4-6
วัคซีนอีสกุ อีใส เป็ นวัคซีนผงแห้ง (lyophilyzed) เตรียมจากเชือ้ ไวรัสอีสกุ อีใสที่มีชีวิต ท�ำให้
อ่อนฤทธิ์ลง (live attenuated) ที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทยมี 3 ชนิด ดังตารางที่ 7.2-1
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ชื่อวัคซีน

บริษัท

Varilrix
Varivax
Varicella Vaccine-GCC

GSK
MSD
Green Cross/

สายพันธุ ์
OKA
OKA
MAV/06

ปริมาณไวรัส
(PFU)
>2000
>1350
>1,400

ยาต้านจุลชีพ
neomycin
neomycin
ไม่มี

มีการผลิตวัคซีนอีสกุ อีใสอยูใ่ นรูปวัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสกุ อีใส (MMRV) ของ
GSK และ MSD จึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ซึง่ สามารถเพิ่มการให้วคั ซีนอีสกุ อีใสเข้าไปโดยไม่เพิ่มจ�ำนวนครัง้
ในการฉีด7

ส่วนประกอบของวัคซีน

4-7

ประเทศญี่ปนุ่ ได้พฒ
ั นาวัคซีนอีสกุ อีใสสายพันธุ์ OKA จนกระทั่งได้เป็ นเชือ้ ต้นตอหลัก (master seed)
ซึ่งต่อมาได้ขายลิขสิทธิ์ให้ประเทศต่างๆ น�ำไวรัสไปท�ำให้อ่อนฤทธิ์ลงต่อไป ส่วนประกอบของวัคซีน
แตกต่างกันไปบ้างตามบริษัทผูผ้ ลิต ส่วนประกอบของวัคซีนที่สำ� คัญ ประกอบด้วย
1. ปริมาณไวรัสอยูร่ ะหว่าง 1,000-2,000 pfu
2. ยาปฏิชีวนะที่ผสมอยู่
ส�ำหรับวัคซีนรวม MMRV ที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย ผลิตโดย GSK มีสว่ นประกอบเหมือน
วัคซีนแยก ยกเว้นมีปริมาณไวรัสคางทูมเพิ่มขึน้ จาก 103.7 เป็ น 104.4 TCID50
ส่วนวัคซีนสายพันธุ์ MAV/06 พัฒนาโดยประเทศเกาหลี

ขนาดและวิธีใช้

4-7

วัคซีน OKA หรือ OKA-Merck ขนาด 0.5 มล. (ส่วน Varicella-GCC ขนาด 0.7 มล.) ฉีดเข้า
ใต้ผิวหนัง การศึกษาเพิ่มเติมในระยะหลังพบว่าการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ ท�ำให้มีภมู ิตา้ นทานเกิดขึน้
ใกล้เคียงกันกับการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยมีปฏิกิรยิ าไม่ตา่ งกัน8 VarilixTM ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้ใช้ได้
ตัง้ แต่อายุ 9 เดือนขึน้ ไป ส่วน VarivaxTM และ Varicella-GCCTM ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้ใช้ได้ตงั้ แต่อายุ
1 ปี ขนึ ้ ไป วัคซีนนีโ้ ดยทั่วไปควรให้ตงั้ แต่อายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป ดังนี ้
เด็กอายุ 1-12 ปี ให้ 2 ครัง้ ครัง้ แรกแนะน�ำให้ฉีดเมื่ออายุ 12-18 เดือน ครัง้ ที่ 2 ฉีดเมื่ออายุ
2-2½ ปี พร้อมวัคซีน MMR ซึ่งอาจใช้แบบรวมเข็มเป็ น MMRV ก็ได้ แต่ในกรณีท่ีมีการระบาด อาจฉีด
ครัง้ ที่สองก่อนอายุ 4 ปี ได้ โดยต้องห่างจากครัง้ แรกอย่างน้อย 3 เดือน ผูท้ ่ีอายุ 13 ปี ขนึ ้ ไป ให้ฉีดวัคซีน 2 ครัง้
ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
กรณีท่ตี อ้ งการฉีดวัคซีนอีสกุ อีใส และหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ในเวลาเดียวกัน อาจใช้วคั ซีนรวม
MMRV ได้ เพราะทัง้ สองวัคซีนมีชว่ งเวลาและวิธีใช้ท่ีเหมือนกัน
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

ตารางที่ 7.2-1 วัคซีนอีสกุ อีใสที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย

บุคคลทีค่ วรได้รับวัคซีน และอายุทคี่ วรรับวัคซีน9,10 วัคซีนนีใ้ ห้ได้ในบุคคลที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส
หรือไม่มีภมู ิตา้ นทานต่อโรคนี ้ โดยให้ได้ในเด็กอายุตงั้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไปจนถึงผูใ้ หญ่ โดยแนะน�ำให้ใช้วคั ซีน
ในกรณี ดังนี ้
1. เด็กโตและผูใ้ หญ่ท่ียงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสุกอีใส ควรพิจารณาให้วคั ซีนทุกราย เพราะโรค
มีผลกระทบมาก และอาการอาจรุนแรงกว่าเด็กเล็ก ผูใ้ หญ่ท่ีไม่เคยเป็ นอีสกุ อีใส อาจเจาะเลือดเพื่อตรวจว่า
มีภูมิตา้ นทานโรคอยู่แล้วหรือไม่ เพราะผูท้ ่ีให้ประวัติว่าไม่เคยเป็ นโรคพบว่าแท้จริงมีภูมิคุม้ กันแล้ว
ร้อยละ 6811 ซึ่งอาจเพราะเป็ นน้อยจนไม่รูว้ ่าเป็ นหรือจ�ำไม่ได้ หากไม่มีภมู ิคมุ้ กันโรคจึงค่อยฉีดวัคซีน
หากไม่สามารถตรวจเลือดได้ สามารถให้วคั ซีนเลยโดยไม่มีอนั ตราย แม้วา่ จะมีภมู ิตา้ นทานอยูก่ ่อน
2. วัคซีนนีค้ วรให้ในบุคคลที่มคี วามเสี่ยงในการรับเชือ้ และเป็ นโรค แล้วแพร่เชือ้ ไปยังบุคคลอื่น
โดยเฉพาะการแพร่เชือ้ ไปยังผูท้ ่มี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผูท้ ่อี าศัยอยูใ่ นบ้านเดียว
กับผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เป็ นต้น
เด็กปกติท่ียงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใสมาก่อน หากมีความประสงค์ท่ีจะป้องกันโรคนี ้ สามารถให้
วัคซีนนีไ้ ด้ตงั้ แต่อายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป ในผูท้ ่ีสมั ผัสกับผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคอีสกุ อีใส หากยังไม่เคยเป็ นอีสกุ อีใสและ
ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน สามารถให้วคั ซีนป้องกันโรคหลังสัมผัสได้โดยวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคดี
ถ้าให้ภายใน 3 วัน และอาจได้ผลถ้าให้ภายใน 5 วัน12

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน9,13
ปฏิกริ ยิ าจากวัคซีนในเด็กปกติพบว่า มีคอ่ นข้างน้อย ได้แก่ อาการเจ็บปวด บวม หรือแดงบริเวณ
ที่ฉีดวัคซีนร้อยละ 20 มีผ่ืนบริเวณที่ฉีดร้อยละ 3-5 มีไข้ อุณหภูมิสงู กว่า 38 oซ ร้อยละ 10 และพบ varicella
rash หรือ maculopapular rash ร้อยละ 3-5 ผื่นมากกว่า 10 ตุม่ ร้อยละ 1.4 และผื่นมากกว่า 100 ตุม่
มีเพียงร้อยละ 0.1 ส่วนใหญ่ตมุ่ จะเกิดในวันที่ 5-26 หลังฉีดและมักเป็ นตุม่ เหมือนยุงกัดมากกว่าตุม่ น�ำ้
ใสเหมือนอีสกุ อีใสทั่วๆ ไป เคยมีรายงานหลังการจ�ำหน่ายถึง อาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น anaphylaxis,
Stevens-Johnson syndrome, เกล็ดเลือดต�่ำ, Guillain-Barré syndrome แต่พบน้อยมาก
การเกิดโรคงูสวัดภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใสพบได้บา้ ง แต่มอี บุ ตั กิ ารณ์นอ้ ยกว่า
หลังการเป็ นอีสกุ อีใสตามธรรมชาติ14
วัคซีนอีสกุ อีใสสายพันธุ์ MAV/06 stain พบปฏิกิรยิ าทั่วไปหลังฉีดน้อยมากไม่ตา่ งจากสายพันธุ์
OKA ไม่พบมีรายงานการเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง ส่วนปฏิกิรยิ าเฉพาะที่พบได้แต่ไม่รุนแรง มักเกิด
ภายใน 7 วันหลังได้รบั วัคซีน6 ผูท้ ่ีแพ้เจลาตินรุนแรงควรเลี่ยงวัคซีน MAV/06 หรือ OKA/Merck เพราะมี
เจลาตินผสมในวัคซีนด้วย ส�ำหรับผูท้ ่ีใช้วคั ซีนรวม MMRV ในการฉีดครัง้ แรกเมื่ออายุนอ้ ยกว่า 2 ปี พบว่า
ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนจะท�ำให้เกิดไข้ และชักจากไข้มากกว่าการฉีดแยก MMR และอีสกุ อีใส แต่ถา้ ฉีดเป็ น
เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 4 ขวบขึน้ ไปไม่พบว่ามีปฏิกิรยิ าแตกต่างจากการฉีดแยกกัน15,16
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9,10

1. เด็กทีป่ ่ วยเป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมือ่ เป็ นโรคอีสกุ อีใส จะมีอาการรุนแรงมาก อาจพิจารณา
ป้องกันโดยให้วคั ซีน 2 ครัง้ ห่างกัน 3 เดือน ในกรณีท่ีมีภาวะดังนีค้ รบถ้วน
		 1.1 ต้องอยูใ่ นระยะที่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสงบมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
		 1.2 ต้องมีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ เท่ากับหรือมากกว่า 700 ตัว/ลบ.มม. และเกล็ดเลือด
มากกว่า 100,000 ตัว/ลบ.มม. ในการตรวจนับเม็ดเลือดก่อนที่จะให้วคั ซีน
		 1.3 ต้องงดเคมีบำ� บัดรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนและ 1 สัปดาห์
หลังการให้วคั ซีนโด๊สแรก และห้ามให้ยาสเตียรอยด์หลังจากให้วคั ซีนเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
		 1.4 ต้องสามารถติดตามอาการหลังการให้วคั ซีนอย่างใกล้ชดิ โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้วคั ซีน
อีสุกอีใสในผูป้ ่ วยมะเร็ง เพราะมีขอ้ จ�ำกัดมากและมียา acyclovir รักษาหากเป็ นโรคขึน้ มา และยา
มีประสิทธิภาพสูง
2. ส�ำหรับเด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวี เมื่อเป็ นโรคอีสกุ อีใสจะมีอาการรุนแรงมาก อาจให้วคั ซีนนีไ้ ด้
ถ้าเด็กยังไม่มีอาการของภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง และมี CD4 มากกว่าร้อยละ 15 แนะน�ำให้ 2 ครัง้
โดยให้เหมือนเด็กปกติ

ข้อห้ามใช้

9,10

1. ผูป้ ่ วยที่กำ� ลังมีไข้สงู
2. ผูท้ ่ี มี ภ าวะภูมิ คุม้ กันบกพร่อ ง รวมทั้ง ผูท้ ่ี กำ� ลัง รับรัง สี ร กั ษา หรือ ก�ำ ลัง รับประทานยา
กดภูมิคุม้ กันรวมทัง้ ผูท้ ่ีได้รบั ยาสเตียรอยด์ในขนาด prednisolone ตัง้ แต่ 2 มก./กก./วัน หรือตัง้ แต่
20 มก./วัน นานตัง้ แต่ 14 วันขึน้ ไป ถ้าจะให้วคั ซีนนี ้ ควรให้หลังจากหยุดยาสเตียรอยด์อย่างน้อย 1 เดือน
หรือหลังจากหยุดยาเคมีบำ� บัดอย่างน้อย 3 เดือน
3. หญิงมีครรภ์ หญิงวัยเจริญพันธุท์ ่ีได้รบั วัคซีนควรป้องกันการตัง้ ครรภ์อย่างน้อย 1 เดือน
หลังจากฉีดวัคซีน ถ้าให้วคั ซีนโดยไม่ทราบว่าตัง้ ครรภ์ ไม่ถือเป็ นข้อบ่งชีใ้ นการท�ำแท้ง ส่วนหญิงที่อยู่
ในระหว่างให้นมบุตรไม่ถือเป็ นข้อห้ามในการให้วคั ซีน เพราะการศึกษาในหญิงที่ให้นมบุตรไม่พบว่ามี
เชือ้ ไวรัสออกมาในน�ำ้ นม และไม่พบว่ามีทารกติดเชือ้ 7
4. ไม่ควรให้วคั ซีนนีใ้ นบุคคลที่เพิง่ ได้รบั อิมมูโนโกลบูลนิ หรือผลิตภัณฑ์ของเลือดมา เพราะอาจ
มีแอนติบอดียต์ อ่ เชือ้ อีสกุ อีใสในผลิตภัณฑ์นนั้ ซึง่ อาจรบกวนการสร้างภูมิคมุ้ กันโรคจากวัคซีน ควรเว้นช่วง
ให้นานพอก่อนที่จะให้วคั ซีน โดยขึน้ อยูก่ บั ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ของเลือดหรืออิมมูโนโกลบูลนิ ที่
ได้รบั มาก่อน โปรดดูในบทเรื่องวัคซีน หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) โดยใช้หลักการเดียวกันในการ
เว้นช่วงเวลาก่อนให้วคั ซีน MMR ส่วนผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนก็ควรงดการรับเลือด ผลิตภัณฑ์ของเลือด หรือ
อิมมูโนโกลบูลนิ อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน
5. ผูท้ ่ีมีประวัตแิ พ้ยาแบบ anaphylaxis ต่อเจลาติน neomycin หรือยาปฏิชีวนะอื่นที่บรรจุใน
วัคซีน
6. ผูท้ ่ีได้รบั ยาแอสไพรินเป็ นประจ�ำ เพราะมีอาจความเสี่ยงต่อภาวะ Reye syndrome และ
ควรงดการใช้ยาแอสไพรินหลังรับวัคซีนแล้วนาน 6 สัปดาห์
ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ข้อควรระวัง

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาการตอบสนองในการสร้างภูมิคมุ้ กัน ภายหลังได้รบั วัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส
ในเด็กอายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป พบว่าภายหลังการให้วคั ซีน 1 ครัง้ จะมีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 76-85 และจะเพิ่มขึน้
เป็ นเกือบร้อยละ 100 ภายหลังได้รบั วัคซีนครัง้ ที่ 29 การศึกษาในประเทศญี่ปนุ่ พบว่าการฉีดวัคซีนสามารถ
ป้องกันโรคอีสกุ อีใสได้นานถึง 20 ปี วัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใสได้รอ้ ยละ 70-85 และป้องกันโรคอีสกุ อีใส
รุนแรงได้มากกว่าร้อยละ 95 วัคซีนนีส้ ามารถใช้ปอ้ งกันโรคได้รอ้ ยละ 62 และป้องกันโรครุนแรงได้รอ้ ยละ 79
ถ้าฉีดภายใน 72-120 ชั่วโมงหลังจากสัมผัสเชือ้ 17,18
จากการติดตามเด็กอายุ 1-12 ปี ภายหลังได้รบั วัคซีน 10 ปี พบว่าอัตราการเกิดโรคอีสกุ อีใส
(breakthrough disease) เป็ นร้อยละ 7.3 และ 2.2 ในเด็กที่ได้วคั ซีน 1 ครัง้ และ 2 ครัง้ ตามล�ำดับ แต่อาการ
มักไม่รุนแรง จ�ำนวนผื่นน้อยกว่า 50 ตุม่ 19
เด็กที่ได้รบั วัคซีนอีสกุ อีใสมีโอกาสเป็ นโรคงูสวัดต�่ำกว่าเด็กที่ไม่ได้รบั วัคซีน ข้อมูลจากการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าอุบตั ิการณ์ของการเกิดงูสวัดในเด็กอายุต่ ำ� กว่า 18 ปี ท่ีไม่ได้รบั วัคซีน
อีสกุ อีใส พบได้ 230 ต่อ 100,000 person-years ในขณะที่เด็กที่ได้รบั วัคซีนอีสกุ อีใส พบได้ 48 ต่อ
100,000 person-years ซึง่ ต�่ำลงร้อยละ 7917
การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนอีสกุ อีใสสายพันธุ์ MAV/06 stain ในเด็กเกาหลี พบว่าวัคซีน
มี seroconversion rate เป็ นร้อยละ 100 และได้มีการติดตามระดับแอนติบอดีหลังจากได้รบั วัคซีนเป็ น
เวลา 5 ปี พบว่ามี seroconversion ลดลงคล้ายๆ กับที่พบใน OKA strain6 มีขอ้ มูลเผยแพร่จากประเทศ
เกาหลีระยะหลังบ่งชีว้ ่า วัคซีน MAV/06 อาจจะมีประสิทธิ ภาพด้อยกว่าวัคซีนชนิด OKA stain และ
มีอตั รา seroconversion ต�่ำกว่าเมื่อศึกษาในระดับประชากร แต่การศึกษาเหล่านีย้ งั มีขอ้ มูลน้อย ไม่มี
การควบคุม จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่นอน20
หมายเหตุ
1. หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสเป็ นอีสกุ อีใสได้ในอัตราร้อยละ 1-4 ต่อปี แต่อาการจะน้อย
มีตมุ่ ขึน้ จ�ำนวนน้อย อัตราการเกิดอีสกุ อีใสหลังจากได้วคั ซีนแล้วจะสูงขึน้ ในเด็กที่ได้รบั วัคซีนก่อนอายุ
15 เดือน21 และเด็กที่ได้รบั วัคซีน 2 เข็ม มีโอกาสเกิดโรคอีสกุ อีใสน้อยกว่าเด็กที่ได้รบั วัคซีนเพียงเข็มเดียว22
เด็กที่เป็ นอีสกุ อีใสหลังจากได้รบั วัคซีน มีโอกาสแพร่เชือ้ ไปสู่ผอู้ ่ืนน้อยกว่าผูท้ ่ีเป็ นโรคโดยไม่เคยได้รบั
วัคซีน ไม่แนะน�ำให้ตรวจภูมิคมุ้ กันหลังฉีดวัคซีน
2. การให้วคั ซีนอีสกุ อีใสในเวลาเดียวกับการให้วคั ซีนหัด หรือวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
(MMR) ถ้าไม่ฉีดพร้อมกัน ควรฉีดแยกห่างจากกันอย่างน้อย 1 เดือน มิฉะนัน้ จะเกิดการรบกวนการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันโรคได้ ปัจจุบนั มีวคั ซีนรวม อีสกุ อีใส-หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMRV) สามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
ได้ดี สามารถน�ำมาใช้แทนการฉีดแยกเข็มได้ แต่วคั ซีน MMRV อาจท�ำให้เกิดอาการไข้และชักจากไข้ได้
บ่อยกว่าการฉีดแยกชนิดในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ส่วนการฉีดในเด็กอายุ 4-6 ปี ไม่พบปั ญหานี16้
3. ปัจจุบนั มีวคั ซีนป้องกันงูสวัด เป็ นวัคซีนชนิด OKA strain เหมือนวัคซีนอีสกุ อีใส แต่มปี ริมาณ
เชือ้ มากกว่าถึง 10 เท่าใช้ฉีดส�ำหรับผูส้ งู อายุเกิน 60 ปี ที่เคยเป็ นอีสกุ อีใสแล้ว ลดความเสีย่ งการเกิดงูสวัด
ได้รอ้ ยละ 51.3 ในช่วง 3 ปี แรก และถ้าเกิดมีอาการแสดงขึน้ ก็ลดโอกาสเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน
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การเก็บและการหมดอายุ4-9
1. เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ หรือต�่ำกว่า ผงแห้งของวัคซีนไม่ควรให้ถกู แสงสว่าง
วัคซีนมีอายุใช้ได้นาน 2 ปี โดยให้ดฉู ลากวันหมดอายุ
2. ผสมวัคซีนแล้วต้องใช้ภายใน 30 นาที
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ปลายประสาทได้รอ้ ยละ 66.518 วัคซีนอีสกุ อีใสของเด็กไม่สามารถป้องกันงูสวัดในผูส้ งู อายุได้ และล่าสุด
มีวคั ซีนป้องกันงูสวัสชนิด recombinant glycoprotein E ซึง่ ให้ผลกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้สงู มาก
4. การป้องกันอีสกุ อีใสหลังสัมผัสโรค (post exposure prophylaxis) ในผูท้ ่ียงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน
มาก่อนสามารถท�ำได้หลายวิธีคือ
		 - ให้วคั ซีน ต้องให้เร็วที่สดุ ภายใน 72 ชั่วโมง หลังสัมผัสซึง่ จะได้ผลดี และถ้าให้ภายใน 5 วัน
ก็ยงั ได้ผลถึง 80%19,23,24
		 - ให้ varicella immune globulin ขนาด 125 ยูนิต/10 กก. (ขนาดสูงสุด 625 ยูนิต)
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ หรือ intravenous immune globulin (IVIG) 400 มก./กก. ฉีดเข้าเส้นเลือดด�ำ ภายใน
10 วันหลังสัมผัส25 ควรพิจารณาใช้ในกรณีผปู้ ่ วยหนัก หรือมีภมู คิ มุ้ กันบกพร่องอย่างมากจนท�ำให้ฉีดวัคซีน
ไม่ได้ ทารกแรกเกิดหรือเด็กที่ยงั ไม่สามารถรับวัคซีนได้ ผูท้ ่ีได้รบั IVIG ภายใน 3 สัปดาห์กอ่ นสัมผัส ถือว่า
มีภมู ิคมุ้ กันแล้ว ไม่ตอ้ งให้ VZIG หรือ IVIG ซ�ำ้ 25 ในทารกทุกรายที่คลอดก่อน 28 สัปดาห์ หรือน�ำ้ หนัก
แรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม ควรได้รบั VZIG หรือ IVIG หากได้สมั ผัสเชือ้ รวมทัง้ ทารกทุกรายที่มีมารดา
เป็ นอีสกุ อีใสภายใน 5 วันก่อนคลอดถึง 2 วันหลังคลอด ถือว่าเป็ นกลุม่ เสี่ยงสูง ควรได้ VZIG หรือ IVIG
		 - ให้ยา acyclovir ขนาดรักษา 80 มก./กก./วัน แบ่ง 4 ครัง้ (ขนาดสูงสุด 3.2 กรัม/วัน)
เป็ นเวลา 7 วัน เพื่อตัดระยะก่อนก่อโรค (secondary viremia) โดยต้องเริม่ ให้ในวันที่ 7-10 หลังสัมผัส
ควรแนะน�ำวิธีนีใ้ นผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องอย่างมากที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ และไม่สามารถให้ VZIG
หรือ IVIG ได้26-27
		 - กรณีท่ีไม่สามารถให้วคั ซีนภายใน 5 วัน หลังสัมผัส หรือให้วคั ซีนไม่ได้ อาจยังไม่ตอ้ ง
ให้การรักษาใดๆ แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการ เมื่อเริม่ มีไข้ ผื่นขึน้ จึงรีบให้ยา acyclovir ทันที ทัง้ นีเ้ พราะการสัมผัส
มิได้ทำ� ให้เกิดโรคเสมอไป โอกาสติดเชือ้ จากการสัมผัสในครอบครัวเป็ นร้อยละ 65-100 และจากการ
สัมผัสในโรงพยาบาลเป็ นร้อยละ 2028 หากไม่เกิดโรคขึน้ ภายใน 3 สัปดาห์ ควรแนะน�ำให้วคั ซีนต่อไป
5. วัคซีนนีย้ งั ไม่ได้เข้ารวมอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคส�ำหรับเด็กทั่วไป โรคนีม้ ี
อันตรายน้อยในเด็กที่แข็งแรงปกติ และวัคซีนยังมีราคาสูง แต่ควรแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนในเด็กปกติทกุ ราย
ที่สามารถออกค่าใช้จา่ ยได้ เพราะวัคซีนจะป้องกันงูสวัดได้ดว้ ย

เอกสารอ้างอิง
1. Myers MG, Stanberry LR, Seward JF. Varicella-zoster virus. In: Behrman RE, Kliegman RM,
Jensen HB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: WB Saunders 2004:1057.
2. Hope-Simpson RE. The nature of herpes zoster: a long-term study and a new hypothesis.
Proc R Soc Land 1965;58:9-20.
3. National Disease Surveillance (Report 506): http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/506wk/
y60/d17_5360.pdf
4. Aventis Pasteur. OKAVAX. In: MIMS annual Thailand 2003/2004. Singapore: Medimedia
2003;587-8.
5. GlaxosmithKline. Varilrix. In: MIMS annual Thailand 2003/2004. Singapore: Medimedia
2003; 860-1.
6. Young Mo Sohn, Chul Joo Yu, Pyung Kil Kim, et al. Immunogenicity and Safety of Live
Attenuated Vaccine(MAV/06strain) on Healthy Children and Immunocompromised Children.
The Journal of The Korean Pediatr Society. Vol.38, No.6, 1995.
7. Vesikari T, Sadzot-Delvaux C, Rentier B, Gershon A. Increasing coverage and efficiency
of measles, mumps, and rubella vaccine and introducing universal varicella vaccination
in Europe. A role for the combined vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2007;26:632-8.
8. Gillet Y, Habermehl P, Thomas S, Eymin C, Fiquet A. Immunogenicity and safety of concomitant
administration of a measles, mumps and rubella vaccine (M-M-RvaxPro) and a varicella
vaccine (VARIVAX) by intramuscular or subcutaneous routes at separate injection sites:
a randomised clinical trial. BMC Med 2009;7:16.
9. American Academy of Pediatrics. Varicella-Zoster Virus Infections. In: Kimberlin DW, Brady MT,
Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases.
31st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 869-83.
10. CDC. Prevention of Varicella Recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR 2007;56:1-40.
11. Lolekha S, Tanthiphabha W, Sornchai P, et al. Effect of climatic factors and population
density on varicella zoster virus epidemiology within a tropical country. Am J Trop Med Hyg
2001;64:131-6.
12. Macartney K, Mclntyre P. Vaccines for post-exposure prophylaxis against varicella (chickenpox)
in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2008;16:CD001833.
13. Hadinegoro SR, Hindra IS, Han HH, Gatchalian S, Bock HL. Reactogenicity and immunogenicity
of a live-attenuated refrigerator-stable varicella vaccine (OKA stain) in healthy seronegative
subjects age 10 months to 12 years. Southeast Asian J TropMed Public Health 2009;40:991-9.

206

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

207

บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

14. Civen R, Chaves SS, Jumaan A, et al. The incidence and clinical characteristics of herpes
zoster among children and adolescents after implementation of varicella vaccination.
Pediatr Infect Dis J 2009;28:954-9.
15. Czajka H, Schuster V, Zepp F, Esposito S, Douha M, Willems P. A combined measles,
mumps, rubella and varicella vaccine (Priorix-Tetra): immunogenicity and safety profile.
Vaccine 2009;27:6504-11.
16. Marin M, Broder KR, Temte JL, Snider DE, Seward JF. Use of combination measles, mumps,
rubella, and varicella vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2010;59(RR-3):1-12.
17. Weinmann S, Chun C, Schmid DS, et al. Incidence and clinical characteristics of herpes
zoster among children in the varicella vaccine era, 2005-2009. J Infect Dis 2013;208:1859-68.
18. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic
neuralgia in older adult, N Eng J Med 2005;352:2271-84.
19. Brotons M, Campins M, Mendez L, et al. Effectiveness of varicella vaccines as postexposure
prophylaxis. Pediatr Infect Dis J 2010;29:10-3.
20. Oh SH, Choi EH, Shin SH, et al. Varicella and varicella vaccination in South Korea. Clin
Vaccine Immunol 2014;21:762-8.
21. Kuter B, Matthews H, Shinefield H. Ten-year follow-up of healthy children who received
one or two infections of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J 2004;23: 132-7.
22. Asano Y. Varicella vaccine: the Japanese experience. J Infect Dis 1996; 174 (Suppl 3):s310-3.
23. Asano Y, Nakayama H, Yazaki T, Kato R, Hirose S. Protection against varicella in family
contacts by immediate inoculation with live varicella vaccine. Pediatrics 1977;59:3-7
24. Arbeter AM, Starr SE, Plotkin SA. Varicella vaccine studies in healthy children and adults.
Pediatrics 1986;78:748-56.
25. American Academy of Pediatrics. Varicella-Zoster Infections. In: Pickering LK. Baker CJ,
Kimberlin DW, Long SS, eds. Red Book: 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases.
28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2012:774-789.
26. Ishida Y, Tauchi H, Higaki A, Yokota-Outou Y, Kida K. Postexposure prophylaxis of varicella
in children with leukemia by oral acyclovir. Pediatrics 1996;97:150-1.
27. Asano Y, Yoshikawa T, Suga S, et al. Postexposure prophylaxis of varicella in family contact
by oral acyclovir. Pediatrics 1993;92:219-22.
28. Marin M, Guris D, Chaves SS, Schmid S, Seward JF. Prevention of varicella: recommendations
of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep
2007;56(RR-4):1-40.

บทที่

7.3

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
(Hepatitis A Vaccine: HAV)

บทน�ำและระบาดวิทยา
ไวรัสตับอักเสบเอ เป็ น single-stranded RNA Virus ไม่มีเปลือกหุม้ จัดอยู่ใน Family
Picornaviridae, Genus Hepatovirus เป็ น Enterovirus type 72 ไวรัสจะอาศัยอยูใ่ นล�ำไส้และถูกขับถ่าย
ออกมากับอุจจาระของผูป้ ่ วย การติดต่อจากคนสูค่ นผ่านทางอาหารหรือน�ำ้ ที่ปนเปื ้อนเชือ้ ระยะฟั กตัว
หลังจากที่ได้รบั เชือ้ เฉลี่ย 28-30 วัน (พิสยั 15-50 วัน)1 ผูต้ ดิ เชือ้ จะมีอาการแบบเฉียบพลัน เริม่ มีอาการไข้ต่ำ� ๆ
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน เจ็บใต้ชายโครงขวา ปั สสาวะสีเหลืองเข้ม อุจจาระมีสเี หลืองซีดลง
ต่อมาอาการดีขนึ ้ แต่สงั เกตพบว่ามีตวั เหลืองตาเหลืองเกิดขึน้ พบได้ประมาณร้อยละ 70 ของผูต้ ิดเชือ้
โดยปกติโรคมักหายขาดไม่ทำ� ให้เป็ นตับอักเสบเรือ้ รังหรือเกิดเป็ นพาหะ2 ความรุนแรงของโรคขึน้ อยูก่ บั
อายุของผูต้ ดิ เชือ้ โรคประจ�ำตัว การตัง้ ครรภ์ และสถานะของสุขภาพ การติดเชือ้ ในเด็กส่วนใหญ่มกั ไม่มี
อาการหรือมีอาการเล็กน้อย3 การติดเชือ้ ในเด็กโตหรือผูใ้ หญ่มกั ท�ำให้เกิดอาการตัวเหลืองและมีอาการ
รุ นแรงและเกิดภาวะตับวาย ผูท้ ่ีป่วยเป็ นโรคตับเรือ้ รังอยู่เดิมเมื่อติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอจะมีอาการ
รุนแรง4 ภาวะตับวายเฉียบพลัน (fulminant hepatitis A) พบประมาณ 1:10,000 โรคนีม้ ีอตั ราป่ วยตาย
ค่อนข้างต�่ำ พบว่าในเด็กมีอตั ราป่ วยตายน้อยกว่าร้อยละ 0.1 และเพิ่มเป็ นร้อยละ 0.1-0.4 ในเด็กโตหรือ
ผูใ้ หญ่ และร้อยละ 1 ในผูท้ ่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบเอทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กเล็ก จากการปรับปรุงสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดขี นึ ้ หลังจาก
ติดเชือ้ แล้วจะมีภมู ิคมุ้ กันตลอดชีวติ ดังนัน้ เมื่อมีการติดเชือ้ ในวัยเด็กน้อยลง เมื่อโตขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่ก็จะยัง
ไม่มีภมู ิคมุ้ กันโรค ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในวัยผูใ้ หญ่มากขึน้
ในช่วงเวลา 5 ปี ท่ีผา่ นมา ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ความชุกของโรคนีใ้ นประเทศไทยพบว่า
ค่อนข้างคงที่ จากรายงานผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบเอของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มีรายงานผูป้ ่ วยประมาณ 300-600 รายในแต่ละปี อัตราป่ วยอยูร่ ะหว่าง 0.5 – 1 ต่อประชากรแสนคน
ยกเว้นในปี พ.ศ. 2548 มีรายงานผูป้ ่ วยสูงที่สดุ คือ 2,421 ราย อัตราป่ วย 3.89 ต่อประชากรแสนคน ซึง่
พบมีการระบาดใหญ่ของโรคในจังหวัดเชียงรายมีผปู้ ่ วย 634 ราย จากน�ำ้ ที่มีการปนเปื ้อนเชือ้ ภายใน
โรงงานท�ำน�ำ้ แข็ง5 นอกจากนีย้ งั พบมีการระบาดของโรคประปรายในบางพืน้ ที่ เช่น ค่ายฝึ กทหารใหม่
ในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 25516 เป็ นต้น อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเสียชีวิตด้วยไวรัสตับอักเสบเอ
ผูป้ ่ วยประมาณร้อยละ 80 เป็ นกลุม่ เด็กโตและผูใ้ หญ่อายุตงั้ แต่ 15 ปี ขนึ ้ ไป และมีแนวโน้มว่าผูป้ ่ วยจะเป็ น
ในกลุม่ วัยแรงงานและผูใ้ หญ่มากขึน้ เพราะมีโอกาสได้รบั เชือ้ จากการรับประทานอาหารและน�ำ้ นอกบ้าน
มากกว่าเด็ก สอดคล้องกับการส�ำรวจความชุกของการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอ (seroprevalence) ของ
ประเทศไทยซึง่ พบว่าลดลงโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2547 พบว่าเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ติดเชือ้ เฉลี่ยร้อยละ 5.4
และกลุม่ อายุ 15-20 ปี ตดิ เชือ้ ร้อยละ 17.37 เนื่องจากการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีขนึ ้ ท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ในวัยเด็กน้อยลง แต่ความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เกิดขึน้
เมื่อเป็ นผูใ้ หญ่โดยเฉพาะกลุม่ วัยแรงงาน ซึง่ มีโอกาสเกิดโรครุนแรง เมื่อติดเชือ้ ได้มากกว่าเด็ก
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ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอทีม่ ใี ช้ในประเทศไทยมีทงั้ ชนิดวัคซีนเชือ้ ตาย (inactivated vaccine)
ใช้ aluminium hydroxide เป็ น adjuvant วัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) และยังมี
วัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบเอและบีซง่ึ เป็ นวัคซีนเชือ้ ตาย

ส่วนประกอบของวัคซีน
1. วัคซีนชนิดเชือ้ ตายอยูใ่ นรูปน�ำ้ ยาแขวนตะกอนของไวรัส (virus suspension) มีสว่ นผสม
ของอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็ น adjuvant ปั จจุบนั มีจำ� หน่าย 3 ชนิด คือ
		 1.1 HavrixTM ผลิตโดยบริษทั GSK มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจน 1440 ยูนติ /มล. ใช้สำ� หรับ
ผูใ้ หญ่ และขนาด 720 ยูนิต/ 0.5 มล. ใช้สำ� หรับเด็ก
		 1.2 VaqtaTM ผลิตโดยบริษัท MSD มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจน 50 ยูนติ /มล. ใช้สำ� หรับ
ผูใ้ หญ่ และขนาด 25 ยูนิต/ 0.5 มล. ใช้สำ� หรับเด็ก
		 1.3 AvaximTM ผลิตโดยบริษัท sanofi pasteur มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจน 160 ยูนิต/
0.5 มล. ใช้สำ� หรับผูใ้ หญ่ และขนาด 80 ยูนิต/ 0.5 มล. ใช้สำ� หรับเด็ก
2. วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ มีจำ� หน่าย 1 ชนิด คือ MEVACTM- A ผลิตโดยบริษัท Zhejiang
Pukang Biotechnology ประเทศจีน พัฒนามาจากสายพันธุ์ H2 เป็ นวัคซีนชนิดผงแห้ง เมื่อน�ำมาละลายน�ำ้
จะมีปริมาณแอนติเจนไม่นอ้ ยกว่า 6.5 LgCCID50 /มล.
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี ในปี พ.ศ. 2560 มีผปู้ ่ วยรายงาน 651 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย
0.99 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผปู้ ่ วยเสียชีวิต พบผูป้ ่ วยมากที่สดุ ในกลุม่ อายุ 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ
23.81 รองลงมาคือกลุม่ อายุ 35-44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.20 และกลุม่ อายุ 45-51 ปี ร้อยละ 15.37
อัตราส่วนการติดเชือ้ ในเพศชายต่อเพศหญิงคือ 1:0.94 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ภาคกลางมีอตั ราป่ วย
สูงสุดคือ 1.96 ต่อประชากรแสนคน รองมาเป็ นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีอตั ราป่ วย
1.22, 0.26 และ 0.22 ต่อประชากรแสนคนตามล�ำดับ
องค์การอนามัยโลกได้แบ่งระดับความชุกของโรคตับอักเสบเอในประเทศต่างๆ เป็ น 3 ระดับคือ
1. ประเทศที่มีการระบาดสูง คนส่วนใหญ่จะติดเชือ้ แบบไม่มีอาการแล้วตัง้ แต่วยั เด็ก จึงไม่มี
ความจ�ำเป็ นต้องให้วคั ซีนในวงกว้างในประเทศเหล่านี ้
2. ประเทศที่มีการระบาดลดลง แต่เคยมีการระบาดมาในอดีต ได้แก่ ประเทศที่มีระดับ
เศรษฐานะปานกลาง และประเทศไทยนับเป็ นประเทศในกลุม่ นี ้ ประเทศที่ระดับเศรษฐานะดีขนึ ้ เรื่อยๆ
กลุม่ นีจ้ ะมีผใู้ หญ่ท่ียงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กันจ�ำนวนมาก จึงควรแนะน�ำให้มีการฉีดวัคซีนในวงกว้าง
3. กลุม่ ประเทศที่มีการระบาดต�่ำ ควรแนะน�ำให้ใช้วคั ซีนเฉพาะกลุม่ เสี่ยง ได้แก่ ผูท้ ่ีจะเดินทาง
ไปในถิ่นระบาด ผูท้ ่ีจะต้องได้รบั ผลิตภัณฑ์จากเลือดและน�ำ้ เหลืองบ่อยๆ ชายรักชาย ผูท้ ่ีตอ้ งสัมผัสลิง
และผูใ้ ช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้น รวมทัง้ ผูท้ ่ีเป็ นโรคตับเรือ้ รัง

3. วัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบเอและบีชนิดเชือ้ ตาย อยูใ่ นรูปยาน�ำ้ แขวนตะกอนของไวรัส มีสว่ นผสม
ของอลูมิเนียมฟอสเฟต และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็ น adjuvant มีจำ� หน่าย 1 ชนิด คือ TwinrixTM
ผลิตโดยบริษัท GSK มีสว่ นประกอบของแอนติเจนชนิดเดียวกับวัคซีน HavrixTM และ วัคซีน Engerix-BTM
มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจนไวรัสตับอักเสบเอ 720 ยูนิต/มล. และ ปริมาณแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี
20 มคก./มล. ใช้สำ� หรับผูใ้ หญ่ วัยรุน่ และเด็กอายุตงั้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป (ดูรายละเอียดในบทวัคซีนรวม)

ขนาดบรรจุ
วัคซีนเชือ้ ตายมี 2 ขนาดคือ บรรจุขวดละ 0.5 มล. และ 1.0 มล. ตามแต่ละบริษัทที่ผลิต
วัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์มีลกั ษณะเป็ นผงแห้ง ใช้ผสมด้วยน�ำ้ กลั่น (sterile water) ปริมาตร 1 มล.

ขนาดและวิธีใช้
วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอชนิดเชือ้ ตายใช้ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ เริม่ ให้ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ขนึ ้ ไป
เด็กฉีดในขนาดครึง่ หนึง่ ของผูใ้ หญ่ โดยอายุท่ีแนะน�ำให้เปลี่ยนขนาดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย วัคซีน
ทัง้ 3 ชนิดสามารถใช้แทนกันได้8-9 โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน
วัคซีนตับอักเสบเอชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เริ่มให้ในเด็กอายุมากกว่า
18 เดือนขึน้ ไป โดยฉีดเพียง 1 เข็ม
วัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบเอและบี (TwinrixTM) ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ในผูใ้ หญ่อายุตงั้ แต่ 16 ปี ขนึ ้ ไป
ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, และ 6 เดือน หรืออาจพิจารณาฉีดแบบเร่งรัด 4 เข็ม วันที่ 0, 7, 21-30 และกระตุน้ อีก
1 เข็ม ที่ 12 เดือน ส�ำหรับเด็กอายุ 1-15 ปี ฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือน
ขนาดของวัคซีนที่ให้ดงั ตารางที่ 7.3-1
ตารางที่ 7.3-1 แนะน�ำการใช้วคั ซีนตับอักเสบเอ
วัคซีน
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ขนาดในเด็ก

HavrixTM

0.5 มล. (720 u)

VaqtaTM

0.5 มล. (25 u)

AvaximTM

0.5 มล. (80 u)
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อายุทแ่ี นะน�ำ
และการฉีด
1-18 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน
1-17 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน
1-15 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน

ขนาดในผู้ใหญ่
1 มล. (1440 u)

1 มล. (50 u)

0.5 มล. (160 u)

อายุทแ่ี นะน�ำ
และการฉีด
>19 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน
>18 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน
>16 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน

MEVACTM–A
วัคซีนเชือ้ มีชีวิต
อ่อนฤทธิ์
TwinrixTM
วัคซีนรวม
ตับอักเสบเอและบี

0.5 มล,
(>6.5 LgCCID50)

อายุทแ่ี นะน�ำ
และการฉีด
>18 เดือน
1 เข็ม

0.5 มล,
(> 6.5 LgCCID50)

1 มล.
(HA 720 u)
(HB 20 มคก.)

1-15 ปี
2 เข็ม
ที่ 0, 6-12 เดือน

1 มล.
(HA 720 u)
(HB 20 มคก.)

ขนาดในเด็ก

ขนาดในผู้ใหญ่

อายุทแ่ี นะน�ำ
และการฉีด
>18 เดือน
1 เข็ม
>16 ปี
3 เข็ม ที่ 0, 1, 6
เดือน
หรือ 4 เข็ม วันที่ 0,
7, 21-30 และ
กระตุน้ 1 เข็ม ที่
12 เดือน

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ เป็ นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง แต่ยงั ไม่อยูใ่ นแผน
ของกระทรวงสาธารณสุข การใช้วคั ซีนจึงขึน้ กับการพิจารณาเป็ นรายบุคคล สามารถแนะน�ำให้ฉีดในเด็ก
ทุกคน และในผูใ้ หญ่ท่ียงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน ซึง่ ควรตรวจเลือดเพื่อดูวา่ มีภมู ิคมุ้ กันหรือไม่ ก่อนจะฉีด แนะน�ำ
ให้ตรวจเลือดเฉพาะผูใ้ หญ่ ไม่ตอ้ งตรวจในเด็ก เพราะโอกาสทีเ่ ด็กจะติดเชือ้ มาก่อนน้อยมาก ควรพิจารณา
ให้ฉีดอย่างยิง่ ในผูท้ ่มี คี วามเสีย่ งต่อโรคตับรุนแรง เช่น ผูท้ ่เี ป็ นโรคตับเรือ้ รัง ควรให้วคั ซีนแก่ผปู้ ระกอบอาหาร
ผูท้ ่ีอยู่ในสถาบันที่มีคนอยู่ดว้ ยกันเป็ นจ�ำนวนมาก เช่น เด็กที่อาศัยอยู่รวมกันในสถานเลีย้ งเด็กประจ�ำ
โดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการทางสมอง ที่อาจเกิดการระบาดของโรคได้บอ่ ย สถานกักกัน และกองทัพ
ชายรักร่วมเพศ คนที่ตดิ ยาเสพติดทัง้ ชนิดฉีดและไม่ได้ฉีดเข้าเส้น
ส�ำหรับผูท้ ่ีจะเดินทางไปในที่ท่ีมีการระบาดหรือมีความชุกของโรคสูง ควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย
2-4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง โดยสามารถฉีดวัคซีนชนิดเชือ้ ตายส�ำหรับป้องกันก่อนสัมผัสโรคได้ในเด็กอายุ
ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอที่ให้ในเด็กอายุ 6-11 เดือนจะไม่นบั เข็มนัน้ และจะต้อง
ให้วคั ซีนอีก 2 ครัง้ ที่อายุ 12 เดือนขึน้ ไป ส�ำหรับผูท้ ่ีอายุ 40 ปี ขนึ ้ ไป ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง และผูท้ ่ีเป็ น
โรคตับเรือ้ รัง รวมทัง้ ผูท้ ่ีจะรีบเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ ซึง่ วัคซีนจะยังไม่ทนั กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้อย่างเพียงพอ
บุคคลเหล่านีค้ วรได้รบั ทัง้ วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ ส�ำหรับเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน และผูท้ ่ีไม่สามารถ
ให้วคั ซีนได้ ควรได้รบั อิมมูโนโกลบุลนิ ก่อนเดินทาง โดยให้อิมมูโนโกลบุลนิ เข้ากล้ามเนือ้ (คนละต�ำแหน่ง
กับวัคซีน ถ้าให้วคั ซีนร่วมด้วย) ในขนาด 0.1 มล./กก. ส�ำหรับการอยูใ่ นพืน้ ที่เสี่ยงนานน้อยกว่า 1 เดือน
และขนาด 0.2 มล./กก. ส�ำหรับการอยูใ่ นพืน้ ที่เสี่ยงนานถึง 2 เดือน และให้ขนาด 0.2 มล./กก. ซ�ำ้ ทุก 2 เดือน
ในกรณีท่ีอยูใ่ นพืน้ ที่เสี่ยงมากกว่า 2 เดือนขึน้ ไป10
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วัคซีน

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
พบอาการข้างเคียงจากวัคซีนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็ นอาการที่เกิดขึน้ เฉพาะที่ ได้แก่
ปวดบริเวณที่ฉีด (น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ที่มีรายงานว่ารุนแรง) และจะหายเป็ นปกติได้เอง พบอาการบวม
และแดงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 4 ปฏิกิรยิ าทัง้ ระบบ (systemic reaction) พบได้บา้ ง มักไม่รุนแรงและ
หายได้ภายใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ ปวดศีรษะ ครั่นเนือ้ ครั่นตัว อ่อนเพลีย ไข้ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อัตราการ
พบอาการข้างเคียงประมาณร้อยละ 1-14 อาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนกระตุน้ พบได้นอ้ ยกว่า
เมื่อฉีดวัคซีนครัง้ แรก ส�ำหรับวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์พบว่ามีผลข้างเคียงน้อยเช่นเดียวกัน เช่น ปวด
บวม แดงบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย มีไข้ ซึง่ หายเป็ นปกติได้เอง11-12 และไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคตับอักเสบ
หลังฉีดวัคซีนนี ้

ข้อควรระวัง
1. แม้วา่ ยังไม่มีรายงานผลของวัคซีนชนิดเชือ้ ตายต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์ก็ตาม
ยังไม่แนะน�ำในการฉีดวัคซีนให้แก่หญิงตัง้ ครรภ์ เพราะยังไม่มีการศึกษาที่เพียงพอ
2. ในเด็กเล็กโดยเฉพาะที่อายุต่ำ� กว่า 1 ปี จะมีภมู คิ มุ้ กันส่งผ่านมาจากมารดา และรบกวนการ
สร้างภูมิคมุ้ กันในทารก จึงไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนเชือ้ ตายในเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี หรืออายุนอ้ ยกว่า
18 เดือนส�ำหรับวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์
3. ห้ามฉีดในผูท้ ่ีแพ้ตอ่ สารในส่วนประกอบของวัคซีน เช่น alum, 2-phenoxyethanol (มีใน
HavrixTM และ AvaximTM)
4. ข้อห้ามเพิ่มเติมส�ำหรับวัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ (MEVACTM-A) คือ ห้ามฉีดในผูม้ ีภมู คิ มุ้ กัน
บกพร่อง ผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟเลียเอ และหญิงตัง้ ครรภ์ รวมทัง้ ไม่ควรฉีดภายใน 1 เดือน หลังจากได้รบั IVIG
5. ไม่แนะน�ำให้ใช้วคั ซีนรวมตับอักเสบเอและบี (TwinrixTM) เพื่อป้องกันหลังสัมผัสแล้ว

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
วัคซีนเชือ้ ตายสามารถป้องกันการติดเชือ้ จากไวรัสตับอักเสบเอได้ภายในระยะ 2-4 สัปดาห์
หลังจากได้รบั วัคซีน 1 เข็ม จะสามารถป้องกันโรคได้ราว 1 ปี หากฉีดกระตุน้ อีกหนึง่ เข็มที่ 6-12 เดือน
หลังจากเข็มแรกจะสามารถป้องกันโรคได้รอ้ ยละ 94-100 และยังสามารถหยุดยัง้ การระบาดของโรคได้13-14
พบว่าภูมิคมุ้ กันจากวัคซีนมีระดับสูง น่าจะอยู่นานอย่างน้อย 16-25 ปี 15-17 วัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์
สามารถป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอได้ภายในระยะ 2-4 สัปดาห์หลังจากได้รบั วัคซีน 1 เข็ม
เช่นเดียวกับวัคซีนเชือ้ ตาย18 และภูมิคมุ้ กันมีระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้อย่างน้อย 15 ปี 19
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การเก็บและการหมดอายุ
เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ส�ำหรับวัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์
ควรเก็บในที่มืดด้วย ถ้าเก็บวัคซีนอย่างถูกต้อง จะมีอายุอยูไ่ ด้ประมาณ 3 ปี สำ� หรับวัคซีนเชือ้ ตาย และ
18 เดือนส�ำหรับวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ นับตัง้ แต่วนั ที่ผลิต และให้ดฉู ลากวันหมดอายุดว้ ย

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

213

บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

หมายเหตุ
1. ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจเลือดเพื่อหาภูมคิ มุ้ กันก่อนฉีดในเด็กไทย เพราะอัตราการติดเชือ้ มาก่อน
ต�่ำมาก ควรพิจารณาตรวจเลือดก่อนฉีดในผูใ้ หญ่ หากมีภมู ิคมุ้ กันอยูแ่ ล้ว ไม่จำ� เป็ นต้องฉีดวัคซีนอีก
2. ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจเลือดเพื่อดูการตอบสนองต่อวัคซีนหลังฉีดเพราะวัคซีนกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
ได้ดีมาก
3. วัคซีนสามารถใช้ป้องกันก่อนสัมผัสในผูท้ ่ีอายุ 12 เดือน-40 ปี เช่น เมื่อจะเดินทางไปใน
ถิ่นระบาด และพิจารณาให้ในเด็กอายุ 6-11 เดือนได้ (ดูในหัวข้อบุคคลที่ควรได้รบั วัคซีน) และควรให้กอ่ น
สัมผัส (ก่อนเดินทาง) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ รวมทัง้ ควรแนะน�ำให้กลับมารับเพิ่มอีกครัง้ เพื่อให้ครบ 2 เข็ม
อีก 6 เดือนต่อมา (แต่ในเด็กที่ได้รบั วัคซีนเมื่ออายุ 6-11 เดือน ต้องได้รบั เพิ่มอีก 2 เข็ม)
4. วัคซีนสามารถป้องกันโรคแบบหลังสัมผัสได้หากให้เร็วที่สดุ ภายใน 2 สัปดาห์หลังสัมผัสโรค
ในคนสุขภาพแข็งแรงอายุ 12 เดือนขึน้ ไป จนถึงอายุ 40 ปี และควรให้วคั ซีนเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก
6 เดือนเสมอ เพื่อให้เกิดภูมคิ มุ้ กันระยะยาว ส�ำหรับทารกอายุต่ำ� กว่า 1 ปี ผูป้ ่ วยที่มภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
หรือ ผูป้ ่ วยโรคตับเรือ้ รัง ซึ่งทัง้ หมดนีค้ วรให้อิมมูโนโกลบุลินขนาด 0.1 มล./กก. ฉี ดเข้ากล้ามเนือ้
หลังสัมผัสโรค ผูท้ ่ีอายุมากกว่า 40 ปี อาจพิจารณาให้ใช้อิมมูนโนโกลบุลนิ ร่วมกับวัคซีนได้10
5. ผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนของผูผ้ ลิตหนึง่ มาแล้ว ในเข็มที่ 2 อาจใช้วคั ซีนต่างจากผูผ้ ลิตเดิมได้
6. ส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคฮีโมฟี เลีย หรือมีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (coagulopathy)
อาจพิจารณาให้วคั ซีนตับอักเสบเอชนิดเชือ้ ตาย โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังแทนการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 20-21
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บทที่

7.4

วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อ
Streptococcus pneumoniae
(Pneumococcal Vaccine: Pnc)

บทน�ำและระบาดวิทยา
Streptococcus pneumoniae เป็ นเชือ้ ที่อาศัยตามปกติในล�ำคอของคน โดยเฉพาะในเด็ก
จากการศึกษาในเด็กไทย พบเชือ้ นีใ้ นล�ำคอร้อยละ 35 เชือ้ ชนิดนีม้ ีมากกว่า 90 ซีโรทัยป์ 1 อัตราการก่อโรค
ของเชือ้ แต่ละซีโรทัยป์ ไม่เท่ากันและแตกต่างกันบ้างในแต่ละการศึกษา การแพร่เชือ้ ระหว่างคน มักเกิดจาก
การสัมผัสละอองฝอยของทางเดินหายใจ ผูท้ ่ีติดเชือ้ ไวรัสทางเดินหายใจส่วนบนอยู่ก่อนจะติดเชือ้ นี ้
ได้งา่ ยขึน้ จึงมักพบโรคนีไ้ ด้บอ่ ยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เชือ้ นีท้ ำ� ให้เกิดโรคได้หลายระบบ ที่สำ� คัญคือ
โรคหูชนั้ กลางอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ และสามารถท�ำให้เกิดโรคติดเชือ้ รุกรานซึง่ มีความรุนแรง ได้แก่
โรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบ การติดเชือ้ ในกระแสเลือด และโรคปอดอักเสบ เป็ นต้น1 ภูมิคมุ้ กันโรคต่อเชือ้
แต่ละซีโรทัยป์ มีความจ�ำเพาะไม่สามารถป้องกันโรคจากภูมิคมุ้ กันที่เกิดจากเชือ้ ซีโรทัยป์ อื่นได้
เชือ้ S. pneumoniae เป็ นสาเหตุหลักของปอดอักเสบ และเป็ นสาเหตุประมาณร้อยละ 22
ของโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบในเด็กไทย ซึง่ เป็ นอันดับสองรองจากเชือ้ ฮิบ2 จากการศึกษา ซีโรทัยป์ ของเชือ้
ที่แยกได้จากเลือด น�ำ้ ไขสันหลัง และ sterile body fluid ในเด็กไทยทั่วประเทศที่อายุต่ำ� กว่า 5 ปี
ในปี พ.ศ. 2543-2548 พบว่าเชือ้ ซีโรทัยป์ ที่ก่อโรคที่สำ� คัญเรียงตามล�ำดับ คือ 6B (ร้อยละ 27.8), 23F
(ร้อยละ 20), 14 (ร้อยละ10.4), 19F (ร้อยละ 9.6), 6A (ร้อยละ 5.2) และ 19A (ร้อยละ 5.2)3 และเมื่อ
ศึกษาต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2549-2553 ก็พบความถี่ของแต่ละสายพันธุไ์ ม่คอ่ ยต่างจากเดิม4 แต่จากการ
รวบรวมเชือ้ ในปี พ.ศ. 2554-2555 พบว่ามีสายพันธุ์ 19A สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 255
ในระยะหลังมีปัญหาเกี่ยวกับการดือ้ ยาของเชือ้ ต่อยาเพนนิซลิ นิ และยาเซฟาโลสปอรินเพิ่มขึน้
จากการรวบรวมข้อมูลในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2541-2545 พบว่าความชุกของเชือ้ S. pneumoniae
ที่ดอื ้ ต่อยาเพนนิซลิ นิ จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศมีรอ้ ยละ 29.5-87.1 ท�ำให้เกิดปั ญหาในการรักษา
ด้วยยาปฏิชวี นะ6 แม้วา่ หลังจากมีการปรับค่าเกณฑ์การดือ้ ยาโดย The Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) ในปี พ.ศ. 25517 โดยการปรับจุดตัดของ ค่า MIC (minimum inhibitory concentration)
ที่บง่ ชีว้ า่ ดือ้ ยาของเชือ้ ที่แยกได้จากผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการ การรักษาด้วยยาเพนซิลลินหรือ cefotaxime หรือ
ceftriaxone ให้มีระดับสูงขึน้ ท�ำให้ตดั สินว่าการติดเชือ้ ในกระแสเลือดมักไม่คอ่ ยดือ้ ยา และการติดเชือ้
ชนิดรุกราน (invasive pneumococcal diseases หรือ IPD) มักใช้ยา เซฟาโลสปอริน รุน่ ที่ 3 แบบฉีดได้ผล
แต่ปัญหาการดือ้ ยายังคงพบมากในการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ เช่น หูอกั เสบ ไซนัสอักเสบ และปอดบวม
เพราะใช้ยาชนิดกินในการรักษา ดังนัน้ การให้วคั ซีนอาจช่วยป้องกันโรคจากเชือ้ S. pneumoniae ที่ดือ้ ยาได้
และพบว่าสายพันธุ์ 19A ซึง่ พบมากขึน้ สัมพันธ์กบั การดือ้ ยาที่มากขึน้
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วัคซีนป้องกันโรคจากเชือ้ S. pneumoniae มี 2 ชนิด ดังนี ้
1. วัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 ซีโรทัยป์ (23-valent polysaccharide vaccine : PPSV23)
ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์แอนติเจนของแคปซูลของเชือ้ S. pneumoniae จ�ำนวน 23 ซีโรทัยป์
ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F
และ 33F วัคซีนชนิดนีท้ ่ีมีจำ� หน่ายในประเทศไทย คือ Pneumo 23TM ผลิตโดยบริษัท sanofi pasteur
วัคซีนนีใ้ ช้เฉพาะกับกลุม่ เสี่ยงต่อโรคที่อายุ 2 ปี ขนึ ้ ไป
2. วัคซีนชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal conjugate vaccine : PCV)
เนื่องจากวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ มีขอ้ ด้อยเป็ น T-independent ไม่สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันโรค
ในเด็กเล็กที่อายุต่ำ� กว่า 2 ปี ซง่ึ เป็ นกลุม่ ที่มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้ แบบรุกราน (invasive pneumococcal
disease; IPD) สูง จึงมีการพัฒนาวัคซีนที่เอาส่วนโพลีแซคคาไรด์แอนติเจนบนแคปซูลของเชือ้ มาจับกับพาหะ
โปรตีน เพื่อเปลี่ยนแอนติเจนให้เป็ น T-dependent ท�ำให้กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันในเด็กเล็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี ได้ดี
สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันให้สงู ขึน้ เมื่อฉีดซ�ำ้ (boosting effect) มีภมู ิคมุ้ กันความจ�ำ (immune memory)
มี herd immunity และลดการเกิดพาหะในคอหอย วัคซีน PCV ใช้ได้กบั เด็กตัง้ แต่อายุ 6 สัปดาห์ขนึ ้ ไป
2.1 วัค ซี น PCV ชนิ ด แรก ประกอบด้ว ยโพลี แ ซคคาไรด์แ อนติ เ จนของแคปซูล ของเชื อ้
S. pneumoniae จ�ำนวน 7 ซีโรทัยป์ ได้แก่ 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F และ 23F จับกับโปรตีนของพิษ
ของเชือ้ คอตีบ (Diphtheria CRM197 protein) คือ Prevnar7TM (PCV7) ผลิตโดยบริษัท Wyeth และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการขึน้ ทะเบียน Prevnar ชนิด 13 ซีโรทัยป์ คือ Prevnar13TM (PCV13)
ผลิตโดยบริษัท Pfizer น�ำมาใช้แทน PCV7 ซึง่ 6 ซีโรทัยป์ ที่เพิ่มขึน้ คือ 1, 3, 5, 6A, 7F และ 19A9
2.2 วัคซีน PCV ชนิด 10 ซีโรทัยป์ คือ SynflorixTM (PCV10) ผลิตโดยบริษัท GSK ใช้โปรตีน
พาหะเป็ นโปรตีน D จากเชือ้ non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi) ร่วมกับใช้ oligosaccharide
ของสายพันธุ์ 18C จับกับท๊อกซอยของเชือ้ บาดทะยัก และสายพันธุ์ 19F จับกับ ท๊อกซอยของเชือ้ คอตีบ
PCV10 ต่างกับ PCV13 คือ ไม่บรรจุเชือ้ ซีโรทัยป์ 3, 6B และ 19A
ก�ำลังมีการพัฒนาวัคซีนชนิด 15 และ 20 ซีโรทัยป์ ผลิตโดยบริษทั MSD และ Pfizer, ตามล�ำดับ10
ซึง่ ยังต้องรอดูขอ้ มูลในอนาคต

ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีน PCV10 อยูใ่ นรูปน�ำ้ 1 โด๊ส (0.5 มล.) ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์แอนติเจน ซีโรทัยป์
1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 และ 23F ชนิดละ 1 ไมโครกรัม ซีโรทัยป์ 4, 18C และ 19F ชนิดละ 3ไมโครกรัม
โดยจับกับโปรตีน D ของเชือ้ Non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi) 13 ไมโครกรัม ยกเว้น
ซีโรทัยป์ 18C จับกับ tetanus toxoid 8 ไมโครกรัม และซีโรทัยป์ 19F จับกับ diphtheria toxoid 5 ไมโครกรัม
เป็ นโปรตีนพาหะ วัคซีนนีม้ ี aluminium phosphate เป็ นส่วนประกอบ11
วัคซีน PCV13 อยูใ่ นรูปน�ำ้ 1 โด๊ส (0.5 มล.) ประกอบด้วย โพลีแซคคาไรด์แอนติเจน ชนิดละ
2 ไมโครกรัม ยกเว้น ชนิด 6B มี 4 ไมโครกรัม จับกับโปรตีน CRM197 ของเชือ้ คอตีบ 34 ไมโครกรัม
มี aluminium phosphate เป็ นส่วนประกอบและมีนำ้� เกลือเป็ นตัวท�ำละลาย
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ชนิดของวัคซีน

ตารางที่ 7.4-1 ชนิดของวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต และอายุท่ีรบั รองให้ใช้
ชนิดของวัคซีน
SynflorixTM
(PCV10)
Prevnar13TM
(PCV13)

ซีโรทัยป์

พาหะโปรตีน

อายุทร่ี ับรองให้ฉีด

1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, Protein D ของ non-typeable 6 สัปดาห์-5 ปี
18C, 19F, 23F
H. influenzae (NTHi), tetanus
toxoid และ diphtheria toxoid
1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, Diphtheria toxin CRM197
6 สัปดาห์-5 ปี และ
9V, 14, 18C, 19A, 19F,
อายุ > 50 ปี
23F

วัคซีน PPSV23 อยูใ่ นรูปน�ำ้ 1 โด๊ส (0.5 มล.) ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์ของเชือ้ ซีโรทัยป์ ละ
25 ไมโครกรัม มีสารกัดบูดได้แก่ 0.25% ฟี นอล และมีนำ้� เกลือเป็ นตัวท�ำละลาย

ขนาดบรรจุ
วัคซีนทัง้ 3 ชนิด บรรจุโด๊สละ 0.5 มล.

ขนาดและวิธีใช้
วัคซีน PCV10 และ PCV13 ฉีดครัง้ ละ 0.5 มล ใช้ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังหรือเข้ากล้ามเนือ้ ในเด็กปกติ
อายุตงั้ แต่ 6 สัปดาห์ขนึ ้ ไป ฉีดวัคซีน Primary series จ�ำนวน 1-3 ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั อายุท่ีเริม่ ฉีด ระยะห่าง
กันอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ และกระตุน้ ที่อายุ 12-15 เดือน (ตารางที่ 7.4-3)12 แม้ขอ้ มูลจะยังมีไม่มาก แต่
เชื่อได้วา่ วัคซีน PCV10 และ PCV13 ฉีดแทนกันได้ แต่ความสามารถในการครอบคลุมเชือ้ จะไม่เท่ากัน13
ในเด็กปกติอาจพิจารณาฉีด PCV แบบ 2+1 (รวมเป็ นการฉีด 3 โด๊ส) ได้ทงั้ PCV10 และ PCV13
คือฉีดเมื่ออายุ 2, 4 เดือนและกระตุน้ เมื่ออายุ 12-15 เดือน การฉีดแบบนีพ้ บใน National Immunization
Program (NIP) ของหลายประเทศพบว่ามีประสิทธิภาพดี14,15 วัคซีนนีจ้ ดั เป็ นวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กปกติ
ที่อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ส่วนเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง (ตารางที่ 8.4-2)
ควรได้รบั วัคซีน PCV อย่างครบถ้วน ตัง้ แต่อายุ 2 เดือน หากได้เริม่ ฉีดช้า ให้ฉีดตามตารางที่ 8.5-3 และ
เด็กกลุม่ เสี่ยงนี ้ ควรได้รบั PPSV23 อีก 2 โด๊สเมื่ออายุเกิน 2 ปี ขนึ ้ ไป ผูป้ ่ วยกลุม่ เสี่ยงอายุ 6-18 ปี ควรได้รบั
PCV13 1 โด๊สไม่วา่ จะมีประวัตวิ า่ เคยได้รบั PPSV23 หรือ มาก่อนหรือไม่9
วัคซีน PPSV23 ใช้ฉีด 0.5 มล. เข้าใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้ามเนือ้ 1 ครัง้ ในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี
และผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ IPD ดังแสดงในตารางที่ 7.4-2 แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนซ�ำ้ อีกครัง้
เมื่อครบ 5 ปี นบั จากโด๊สแรกในผูป้ ่ วยกลุม่ เสี่ยงเท่านัน้ ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนนีม้ ากกว่า 2 ครัง้ ควรฉีดวัคซีนนี ้
ก่อนตัดม้าม ก่อนให้ยากดภูมิคมุ้ กันหรือก่อนท�ำ cochlear implant อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในผูป้ ่ วยกลุม่ เสี่ยง
อายุ 2-18 ปี แนะน�ำให้ฉีด PCV น�ำก่อนด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค โดยแนะน�ำให้ PPSV 23
หลังการฉีด PCV 8 สัปดาห์8 การฉีด PPSV23 ก่อนการฉีด PCV อาจส่งผลให้เกิด hyporesponsiveness ได้
แต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน16 ไม่แนะน�ำให้ฉีด PPSV23 เกิน 2 โด๊สเนื่องจากไม่มีขอ้ มูลด้านประโยชน์ในทางคลินิก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระดับและระยะเวลาของภูมิคมุ้ กัน รวมทัง้ ความปลอดภัย17
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วัคซีน PCV แนะน�ำให้ เพื่อป้องกันโรค IPD ปอดอักเสบ และหูชัน้ กลางอักเสบจากเชือ้
นิวโมคอคคัสในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. เด็กปกติแข็งแรงดีตงั้ แต่อายุ 6 สัปดาห์ถงึ 5 ปี (ไม่แนะน�ำให้ PCV ในเด็กแข็งแรงดีท่ีมีอายุ
มากกว่า 5 ปี )
2. เด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 ปี ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสดังใน ตารางที่ 8.5-2
ควรได้รบั วัคซีน PCV ชนิด PCV10 หรือ PCV13 ตามตาราง 8.4-3 โดยให้ PPSV23 ต่อไปด้วย
3. เด็กกลุม่ เสี่ยงตามตารางที่ 7.4-2 ที่อายุ 6 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ควรได้รบั PCV13 1 โด๊สไม่วา่
จะมีประวัตวิ า่ เคยได้รบั PPSV23 มาก่อนหรือไม่9 และหากยังไม่เคยรับวัคซีน PPSV23 ก็ควรได้รบั ด้วย
4. แนะน�ำให้ PCV13 ในผูใ้ หญ่แข็งแรงดีท่ีมีอายุตงั้ แต่ 65 ปี ขนึ ้ ไป เพื่อป้องกันโรค IPD และ
ปอดอักเสบ18
5. PCV10 ได้รบั ข้อบ่งชีเ้ พิม่ ในการป้องกันหูชนั้ กลางอักเสบจากเชือ้ NTHi ในเด็กอายุ 6 สัปดาห์
ถึง 5 ปี
วัคซีน PPSV23 แนะน�ำให้เฉพาะผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ นีม้ ากกว่าคนปกติหรือรุนแรง
กว่าคนปกติท่ีมีอายุ 2 ปี ขึน้ ไป ดังแสดงในตารางที่ 7.4-2 และแนะน�ำให้ PPSV23 2 โด๊สหลังอายุ 2 ปี
ห่างกัน 5 ปี ซึง่ ควรได้รบั PCV น�ำมาก่อนหน้า และแนะน�ำให้ 1 โด๊สในผูม้ ีอายุตงั้ แต่ 65 ปี ขนึ ้ ไป17
วัคซีน PPSV23 และ PCV ทัง้ 2 ชนิดนี ้ สามารถให้พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นได้ โดยแยกเข็มฉีดยา
และฉีดต�ำแหน่งที่ตา่ งกัน ไม่แนะน�ำให้ PCV พร้อมกับ PPSV239
ตารางที่ 7.4-2 ผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ นิวโมคอคคัส9
กลุ่มเสี่ยง

โรค/ภาวะ

ภาวะ/ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้
กันบกพร่อง

ผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวี
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั การรักษาด้วยยากดภูมิคมุ้ กันหรือรังสีรกั ษา
ผูป้ ่ วยภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิด
ผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังและ nephrotic syndrome
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มมี า้ มหรือมีการท�ำงาน ผูป้ ่ วย hemoglobinopathies
ของม้ามผิดปกติ
ผูป้ ่ วยไม่มีมา้ มแต่กำ� เนิดหรือผูป้ ่ วยภายหลังการตัดม้าม
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดโดยเฉพาะชนิดเขียวและผูป้ ่ วยภาวะ
หัวใจวาย
ผูป้ ่ วยโรคปอดเรือ้ รังรวมถึงผูป้ ่ วยหอบหืดที่ได้รบั สเตียรอยด์ขนาดสูง
ผูป้ ่ วยเบาหวาน
ผูป้ ่ วยที่มีนำ้� ไขสันหลังรั่ว
ผูป้ ่ วยปลูกถ่าย cochlear
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีนและอายุที่ควรรับวัคซีน

ตารางที่ 7.4-3 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีน PCV ในเด็กที่อายุตา่ งๆ
อายุทเ่ี ริ่มฉีด
เด็กเสี่ยงและเด็กปกติ
อายุ 2 – 6 เดือน*
เด็กเสี่ยงและเด็กปกติ
อายุ 7 – 11 เดือน
เด็กเสี่ยงและเด็กปกติ
อายุ 12 – 23 เดือน
เด็กปกติ 2-5 ปี **
เด็กเสี่ยง
- อายุ 2-5 ปี
- อายุ 2-6 ปี
- >6-18 ปี

จ�ำนวนครั้งทีฉ่ ีด

การฉีดกระตุน้

PCV 3 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์

PCV 1 ครัง้ อายุ 12-15 เดือน

PCV 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์

PCV 1 ครัง้ อายุ 12-15 เดือน

PCV 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์

ไม่ตอ้ งฉีด

PCV10 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์ ไม่ตอ้ งฉีด
ส่วน PCV13 ให้ 1 ครัง้
PCV10 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 8 สัปดาห์
PCV13 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 8 สัปดาห์
PCV13 ให้ 1 ครัง้

ฉีดกระตุน้ ด้วย PPSV23 จ�ำนวน 1 ครัง้
ห่างจาก PCV เข็มสุดท้าย 8 สัปดาห์

* ในเด็กปกติอาจฉีดมาตรฐานคือแบบ 3+1 (อายุ 2, 4, 6 เดือน และกระตุน้ ที่ 12-15 เดือน) ดังในตาราง
หรืออาจพิจารณาฉีดแบบ 2+1 (รวมเป็ นการฉีด 3 ครัง้ ) ได้ทงั้ PCV10 และ PCV13 คือฉีดเมื่ออายุ 2, 4 และ
กระตุน้ เมื่ออายุ 12-15 เดือน โดยการฉีดแบบนีม้ ีการใช้ในหลายประเทศพบว่ามีประสิทธิภาพดี14,15
** ยังไม่มีขอ้ มูลหรือค�ำแนะน�ำให้ใช้ PCV10 ในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี
*** ในเด็กกลุม่ เสี่ยงตามตารางที่ 7.4-2 ทัง้ หมดควรได้รบั วัคซีน PCV10 หรือ PCV13 และเด็กกลุม่ เสี่ยง
ที่มีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ขนึ ้ ไป ควรให้ฉีดวัคซีน PPSV23 ด้วยเสมอ ไม่วา่ จะได้ฉีด PCV หรือไม่ก็ตาม และหาก
เป็ นเด็กเสี่ยงประเภทภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ภาวะไม่มีมา้ ม หรือธาลัสซีเมีย ควรฉีด PPSV23 ซ�ำ้ อีก 1 ครัง้
รวมเป็ น 2 ครัง้ ห่างจากครัง้ แรก 5 ปี การฉีด PCV ก่อนแล้วตามด้วย PPSV23 จะให้ผลการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ที่ดีกว่าการฉีด PPSV23 เพียงอย่างเดียว หรือฉีด PPSV23 แล้วตามด้วย PCV หากไม่สามารถให้ PCV ได้
ในเด็กกลุม่ เสี่ยง อย่างน้อยที่สดุ ควรได้รบั PPSV23 เสมอจ�ำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 5 ปี

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
วัคซีน PCV อาการข้างเคียงที่พบภายหลังการฉีด PCV13 และ PCV10 พบว่าใกล้เคียงกัน
อาการข้างเคียงที่พบรายงานได้บอ่ ยภายใน 7 วันหลังฉีด PCV ได้แก่ อาการข้างเคียงเฉพาะที่ อาจพบมี
อาการปวด (ร้อยละ 48) บวม (ร้อยละ 35) แดง (ร้อยละ 46) บริเวณที่ฉีดวัคซีน มีไข้รอ้ ยละ 37 แต่มีไข้สงู เกิน
39 องศาเซลเซียสร้อยละ 5 หงุดหงิดร้องกวนร้อยละ 70 แต่พบมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ น้อยมาก9
วัคซีน PPSV23 เป็ นวัคซีนที่มีความปลอดภัย ประมาณร้อยละ 50 ของผูไ้ ด้รบั วัคซีน PPSV23
มีอาการข้างเคียงเฉพาะที่ ได้แก่ อาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน อาการมักเป็ นเพียงเล็กน้อยและ
หายไปเองภายใน 48 ชั่วโมง อาการไข้และปวดกล้ามเนือ้ พบได้นอ้ ย (น้อยกว่าร้อยละ 1) อาการข้างเคียง
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ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
วัคซีน PCV พบว่าวัคซีน PCV7 มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค IPD หลังจากมีการน�ำ
วัคซีน PCV7 มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อุบตั ิการณ์ของโรค IPD ในเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ลดลง
ร้อยละ 79 และอุบตั กิ ารณ์ของโรค IPD จากซีโรทัยป์ ที่บรรจุในวัคซีนและซีโรทัยพ์ 6A ซึง่ มี cross protection
จากซีโรทัยพ์ 6B ในวัคซีนลดลงร้อยละ 9922 นอกจากนีย้ งั พบว่าอุบตั ิการณ์ในกลุม่ อายุท่ีไม่ได้รบั วัคซีน
โดยเฉพาะในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 เดือน23 และผูส้ งู อายุก็ลดลงด้วย24 ซึง่ น่าจะเป็ นผลจาก herd immunity
ส�ำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันปอดอักเสบพบว่า อัตราการนอนโรงพยาบาลของปอดอักเสบจาก
เชือ้ นิวโมคอคคัสในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ลดลงร้อยละ 6525 อย่างไรก็ดี หลังจากใช้ PCV7 ได้ไม่นาน ก็เกิด
การติดเชือ้ สายพันธุ์ 19A มากขึน้ จนท�ำให้ประสิทธิภาพของ PCV7 ลดลงไป ซึง่ เป็ นการปรับตัวของเชือ้
ส�ำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันหูชนั้ กลางอักเสบพบว่า PCV7 และ PCV11 (ซึง่ เป็ นวัคซีนต้นแบบของ
PCV10) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดหูชนั้ กลางอักเสบจากเชือ้ นิวโมคอคคัสซีโรทัยป์ ที่บรรจุใน
วัคซีนได้ใกล้เคียงกันคือประมาณ ร้อยละ 57 และยังพบว่า PCV10 ซึง่ มีโปรตีนพาหะเป็ น protein D ของ
เชือ้ NTHi ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดหูชนั้ กลางอักเสบจากเชือ้ NTHi ได้อีกด้วย โดยอิงจาก
การศึกษา PCV11 ซึง่ เป็ นวัคซีนต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหูอกั เสบจากทุกเชือ้ ได้รอ้ ยละ 34
ในขณะที่ PCV7 ป้องกันโรคหูอกั เสบจากทุกเชือ้ ได้ประมาณร้อยละ 6-726,27 จึงเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมของ
PCV10 เพราะเชือ้ NTHi เป็ นเชือ้ ก่อโรคหูอกั เสบ ไซนัสอักเสบที่พบบ่อย ภายหลังการใช้ PCV7 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอุบตั ิการณ์ของโรค IPD จากสายพันธุท์ ่ีดือ้ ต่อยาเพนนิซลิ นิ ลดลงร้อยละ 57 โดยรวม และ
ลดลงร้อยละ 81 ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี
ส�ำหรับวัคซีน PCV10 และ PCV13 พบว่าสามารถกระตุน้ ให้เด็กสร้างภูมิคมุ้ กันต่อทัง้ 7 ซีโรทัยป์
ได้ใกล้เคียงกับ PCV7 และยังกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันต่อซีโรทัยป์ ที่เพิ่มเติมเข้าไปในวัคซีน โดยเฉพาะ PCV13
ที่มีสายพันธุ์ 19A เพิ่มเติม ซึ่ง 19A มีการระบาดในระยะหลังและพบมากขึน้ ในประเทศไทย และไม่
สามารถป้องกันได้โดย PCV7 รวมทัง้ ไม่ได้มีบรรจุใน PCV10 แต่มีขอ้ มูลสนับสนุนการป้องกันโรคจาก
สายพันธุ์ 6A และ 19A ได้ดว้ ย PCV10 28,29 ข้อมูลในชุมชนด้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีน
ทัง้ สองชนิดนีพ้ บว่ามีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสได้จริง การศึกษา FINIP เพื่อ
ดูประสิทธิภาพของ PCV10 ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 7 เดือนในประเทศฟิ นแลนด์ 30,528 ราย พบว่าการให้
PCV10 แบบ 2+1 และ 3+1 มีประสิทธิภาพในการป้องกัน IPD จากซีโรทัยป์ ที่บรรจุในวัคซีนได้รอ้ ยละ 92
และ 100 ตามล�ำดับ และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน IPD จากซีโรทัยป์ ใดๆ ก็ตามร้อยละ 9329
การศึกษา The Clinical Otitis Media and Pneumonia Study (COMPAS) ในเด็ก 23,738 ราย
ในลาตินอเมริกา พบว่า PCV10 มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันปอดอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรียภายหลัง
ได้รบั PCV10 โด๊สที่ 3 เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ได้รอ้ ยละ 2230 ส�ำหรับ PCV13 ประมาณ 1 ปี นบั จาก
ที่ มี การใช้อย่า งแพร่หลายทั่ว ประเทศอัง กฤษแบบ 2+1 พบว่ามี ประสิท ธิ ภาพในการป้อ งกัน IPD
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ที่รุนแรงพบได้นอ้ ยมาก19,20 ข้อมูลด้านความปลอดภัยในเด็กพบว่าใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่ อาจพบอาการบวมแดง
เฉพาะที่อย่างมาก (Arthus-like reaction) ซึง่ มักพบตามหลังจากการฉีดวัคซีนซ�ำ้ ภายใน 2 ปี หลังการฉีด
เข็มแรก21

จากซีโรทัยป์ 7F และ 19A ร้อยละ 76 และ 70 ตามล�ำดับหากได้รบั PCV13 อย่างน้อย 1 โด๊ส และมี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน IPD จากสายพันธุท์ ่ีบรรจุในวัคซีนร้อยละ 78 หากได้รบั PCV13 อย่างน้อย
2 โด๊ส ภายในขวบปี แรก31 การศึกษาในประเทศอุรุกวัยพบว่าภายหลังการใช้ PCV13 อุบตั ิการณ์ของ
community acquired pneumonia และปอดอักเสบจากเชือ้ นิวโมคอคคัสในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 14 ปี
ลดลงร้อยละ 62.6 และ 69.2 ตามล�ำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนที่มีการใช้ PCV7 และ PCV1332 จากการ
ศึกษาใน Rochester นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กที่ได้รบั PCV13 มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิด
หูชนั้ กลางอักเสบและมีภาวะการเป็ นพาหะของเชือ้ นิวโมคอคคัสน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รบั วัคซีนนีอ้ ย่างมีนยั
ส�ำคัญ33 นอกจากนีย้ งั เริม่ เห็น herd immunity ในกลุม่ เด็กและผูใ้ หญ่ท่ไี ม่ได้รบั PCV13 ในประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาว่าพบมีอบุ ตั ิการณ์ของ IPD ลดลงด้วย34 กล่าวโดยสรุปข้อมูลที่มีในปั จจุบนั แสดงให้
เห็นว่าทัง้ PCV10 และ PCV13 มีประสิทธิภาพในการป้องกัน IPD และปอดอักเสบได้จริง และมี herd
immunity อีกด้วย แต่ยงั ไม่มีการศึกษาที่ชดั เจนว่าทัง้ สองวัคซีนมีประสิทธิภาพต่างกันเพียงใด จนกระทั่ง
เมื่อไม่นานมานีม้ ีรายงานการศึกษาในสวีเดน เปรียบเทียบระหว่างเมืองที่ใช้ PCV10 และ PCV13 พบว่า
ภาพรวมของอุบตั กิ ารณ์ของโรค IPD ไม่ตา่ งกัน แต่เมืองที่ใช้ PCV10 มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคจากสายพันธุ์
19A สูงกว่า เมืองที่ใช้ PCV13 แต่อบุ ตั กิ ารณ์ของ IPD จากเชือ้ สายพันธุ3์ และ 6A ไม่คอ่ ยต่างกัน35
วัคซีน PPSV23 จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สามารถครอบคลุมซีโรทัยป์
ที่กอ่ ให้เกิดโรค IPD ในเด็กและผูใ้ หญ่ได้รอ้ ยละ 85-9020 ส�ำหรับประเทศไทยครอบคลุมซีโรทัยป์ ที่กอ่ ให้เกิด
IPD ได้รอ้ ยละ 86.9-87.336,37 มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค IPD ได้รอ้ ยละ 56-81 แต่ขอ้ มูลประสิทธิภาพ
ของ PPSV23 ในการป้องกัน IPD ในเด็กกลุม่ เสีย่ ง และข้อมูลในการป้องกันปอดอักเสบจากเชือ้ นิวโมคอคคัส
ยังมีจำ� กัด และพบว่า PPSV23 ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
เช่น หูชนั้ กลางอักเสบ หรือไซนัสอักเสบในเด็ก38,29 ภูมิคมุ้ กันต่อแต่ละซีโรทัยป์ ใน PPSV23 แตกต่างกันไป
และไม่สามารถป้องกันโรคซึง่ เกิดจากซีโรทัยป์ อื่นๆ ที่ไม่ได้บรรจุอยูใ่ นวัคซีน40 วัคซีน PPSV23 ไม่สามารถ
สร้างภูมิคมุ้ กันในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ไม่มีภมู ิคมุ้ กันความจ�ำ และไม่ชว่ ยลดการเกิดพาหะในคอหอย

การเก็บและการหมดอายุ
อายุดว้ ย

เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บวัคซีนในช่องแช่แข็ง และให้ดฉู ลากวันหมด

หมายเหตุ
1. เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสทัง้ ชนิด PCV และ PPSV23 ไม่ได้ครอบคลุมเชือ้
ที่อาจก่อโรคได้ครบทุกซีโรทัยป์ ดังนัน้ จึงควรอธิบายให้ผปู้ กครองเข้าใจว่าเด็กยังมีโอกาส เป็ นโรคติดเชือ้
นิวโมคอคคัสได้แม้จะฉีดวัคซีนครบถ้วน
2. วัคซีนทัง้ PCV และ PPSV23 ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ S. pneumoniae ได้ทงั้ หมด
ดังนัน้ ต้องรับประทานยาเพนนิซลิ นิ ป้องหลังการตัดม้ามแม้จะได้รบั วัคซีนแล้ว
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7.5

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคไข้กาฬหลังแอ่นเกิดจากเชือ้ มินนิงโกคอคคัส หรือ Neisseria meningitides เป็ นเชือ้
แบคทีเรียกรัมลบ รู ปร่างกลมคล้ายเมล็ดถั่ว อยู่กนั เป็ นคู่ๆ พบอยู่ในล�ำคอของคนทั่วไปร้อยละ 5-101
โดยไม่ทำ� ให้เกิดโรค สามารถแพร่กระจายได้ทางการไอ จาม การสัมผัสกับน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย โดยเฉพาะ
ในสถานที่ท่ีมีคนอยูร่ วมกันหนาแน่น มีสขุ าภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ถกู สุขลักษณะ ส่วนน้อยของผูท้ ่ีติดเชือ้
อาจน�ำไปสูก่ ารเกิดโรค ซึง่ จะมีอาการ ไข้สงู ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง ชัก มีจดุ เลือดออกที่
ผิวหนัง จ�ำ้ เลือดขนาดใหญ่หรือผื่นแดงใต้ผิวหนัง พยาธิสภาพที่สำ� คัญคือ เยื่อหุม้ สมองอักเสบ และการติดเชือ้
ในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ท�ำให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ ได้ภายใน 6-24 ชั่วโมง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชือ้
คือ ภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น ภาวะไม่มมี า้ ม หรือม้ามท�ำงานไม่ปกติ ภาวะ hypogammaglobulinemia
ภาวะขาดสารคอมพลีเมนต์สว่ นปลาย ผูท้ ่ีได้รบั การรักษาด้วยยา eculizumab2 จะเพิ่มความเสี่ยงให้มี
โอกาสติดเชือ้ มากขึน้ พบความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ในผูท้ ่ีกำ� ลังติดเชือ้ ที่ระบบทางหายใจ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง การสูบบุหรี่ ผูท้ ่ีอยูใ่ นสถานเลีย้ งเด็กหรือคนชรา การสืบค้นในผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั จะไม่พบ
ปั จจัยเสี่ยงของการติดเชือ้
การจ�ำแนกกลุม่ ของเชือ้ อาศัยแคปซูลซึง่ เป็ นสารโพลีแซคคาไรด์แบ่งเป็ น 13 ซีโรกรุป๊ ได้แก่ A,
B, C, E, X, Y, Z, W, H, I, K และ L ซีโรกรุป๊ ที่สำ� คัญในการก่อโรคในคนมี 6 ซีโรกรุป๊ คือ ซีโรกรุป๊ A, B,
C, W, X, และ Y3
โรคไข้กาฬหลังแอ่นแบ่งได้เป็ น 2 แบบคือ แบบโรคประจ�ำถิ่น (endemic) หรือโรคระบาด
(epidemic) โรคประจ�ำถิ่นคือการเกิดโรคแบบกลุม่ ก้อน (cluster) อัตราการเกิดโรคขึน้ อยูก่ บั แต่ละสถานที่
ช่วงเวลา กลุม่ อายุ และการได้รบั วัคซีน4 โรคไข้กาฬหลังแอ่นพบได้ทกุ ทวีปทั่วโลก พืน้ ที่ท่ีมีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรค
สูงสุดอยู่บริเวณทวีปแอฟริกาใต้ต่อทะเลทรายซาฮารา (sub-Saharan Africa) เรียกบริเวณนี ว้ ่า
Meningitis belt คือตัง้ แต่ประเทศแกมเบียไปจนถึงเอธิโอเปี ย (รูปที่ 1) พบอุบตั กิ ารณ์ของโรคสูงถึง 1,000 ราย
ต่อประชากรแสนคน โดยเฉพาะในช่วงอากาศแห้ง เดือนธันวาคมถึงมิถุนายน การระบาดของโรค
ไข้กาฬหลังแอ่นบริเวณ Meningitis belt ในอดีตมักเกิดจากซีโรกรุ ๊ป A หลังจากมีการใหวัคซีนชนิด
คอนจูเกตต่อ Monovalent ของซีโรกรุป๊ A (MenAfiVac) อย่างกว้างขวางในทวีปแอฟริกาท�ำให้การระบาด
เปลี่ยนไปเป็ นซีโรกรุ ๊ป C และ W มากกว่า มีการรายงานการระบาดซีโรกรุ ๊ป X ประปราย3 ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย ซึง่ เป็ นที่ประกอบพิธีฮจั ย์ มักพบเป็ นซีโรกรุป๊ W-135 และ A ซึง่ อาจท�ำให้เกิดโรคในผูท้ ่ี
เดินทางไปร่วมพิธีในขณะที่ ยุโรป ออสเตรเลีย และ อเมริกาใต้ อุบตั ิการณ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 3 ราย
ต่อประชากรแสนคน โดยพบซีโรกรุป๊ B และ C เป็ นส่วนใหญ่2
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บทที่

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
(Meningococcal Polysaccharide
Vaccine และ Conjugate vaccine)

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าอุบตั กิ ารณ์ลดลงตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000 อายุท่พี บบ่อยคือ กลุม่ ทารก
และเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี (สองในสามของกลุม่ นีเ้ ป็ นซีโรกรุป๊ B) กลุม่ วัยรุน่ และผูใ้ หญ่ตอนต้นอายุ
16-21 ปี (ร้อยละ 90 ของกลุ่มนีเ้ กิดจากซีโรกรุ ๊ป B, C, Y และ W )2 การระบาดส่วนใหญ่พบน้อยกว่า
ร้อยละ 5 มักพบในกลุม่ นักศึกษาที่อยูร่ วมกันในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือทหารเกณฑ์ และมีรายงาน
การระบาดของซีโรกรุป๊ C ในกลุม่ ชายรักชาย2

รู ปที่ 7.5-1 แสดงบพืน้ ที่ท่ีมีอบุ ตั กิ ารณ์สงู ของโรคไข้กาฬหลังแอ่นในทวีปแอฟริกา (Meningitis belt)3
ส�ำหรับประเทศไทย มักเป็ นการเกิ ดโรคแบบกระจายตัว (sporadic) ไม่เป็ นการระบาด
ไข้กาฬหลังแอ่นเป็ นหนึง่ ในโรคติดต่อต้องแจ้งความ ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อพบผูป้ ่ วย
ต้องแจ้งต่อส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวมทัง้ สอบสวนและควบคุมโรคใน 24 ชั่วโมง ในช่วง
สิบปี ท่ผี า่ นมา (ปี พ.ศ. 2551 – 2560) ส�ำนักระบาดวิทยาได้รายงานผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น จ�ำนวน
8-34 รายต่อปี คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.01-0.05 รายต่อประชากรแสนคน5,6 แม้วา่ อัตราป่ วยของโรคนีจ้ ะไม่สงู นัก
เมื่อเทียบกับโรคติดต่อทั่วไปอื่นๆ แต่อตั ราป่ วยตายด้วยโรคนีค้ อ่ นข้างสูง ใน 5 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561
ส�ำนักระบาดวิทยา ได้รบั รายงาน ผูป้ ่ วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6 ราย อัตราป่ วย 0.01
ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบรายงานผูป้ ่ วยเสียชีวติ กลุม่ อายุท่ีพบมากที่สดุ คือ 15-24 ปี เท่ากับร้อยละ 257
ภาคใต้เป็ นพืน้ ที่ท่ีมีการรายงานผูป้ ่ วยสูงสุดอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550
ในปี พ.ศ. 2559-2560 ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจตัวอย่างเชือ้ จากผูป้ ่ วยที่สงสัยโรคไข้กาฬหลังแอ่น จ�ำนวนทัง้ สิน้ 10 ตัวอย่าง พบว่าเป็ น serogroup B
ทัง้ หมด8 ส�ำหรับเชือ้ ซีโรกรุป๊ อื่นที่เคยพบในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ส�ำนักระบาดวิทยารายงานพบ
เชือ้ ซีโรกรุป๊ C จากผูป้ ่ วยของจังหวัดภูเก็ต 1 ราย9 นอกจากนีย้ งั เคยพบเชือ้ ซีโรกรุป๊ Y, W ถึงร้อยละ 19.2
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ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสนีม้ ี 2 ชนิดได้แก่ ชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกต

ส่วนประกอบของวัคซีน
1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (Meningococcal polysaccharide
vaccine; MPSV) เป็ นวัคซีนที่ผลิตมาจากแคปซูลที่เป็ นโพลีแซคคาไรด์มี 4 ซีโรกรุป๊ (MPSV4) คือTetravalent
meningococcal (A, C, Y และ W) polysaccharide vaccine (MenomuneTM A/C/Y/W) ผลิตโดยบริษัท
sanofi pasteur ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์ของซีโรกรุป๊ A, C, Y, และ W อย่างละ 50 มคก.3 วัคซีนนีม้ ี
ข้อด้อยคือ ต้องให้ในผูท้ ่ีอายุมากกว่า 2 ปี และเมื่อฉีดซ�ำ้ ไม่สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดี วัคซีนชนิดนี ้
หยุดการผลิตและเลิกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตัง้ แต่ พ.ศ. 256010 และไม่มีจำ� หน่ายแล้ว
2. วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสชนิดคอนจูเกต (Meningococal conjugate vaccine;
MCV) เป็ นวัคซีนที่นำ� โปรตีนพาหะมาจับกับแคปซูลที่เป็ นโพลีแซคคาไรด์ ท�ำให้สามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
โดยผ่านระบบพึง่ พา T cell (T cell dependent) เกิดการตอบสนองดีในเด็กเล็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี และสามารถ
กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันเพิ่มขึน้ สูง เมื่อฉีดซ�ำ้ (boosting effect) ได้แก่ วัคซีน quadrivalent meningococcal
(A, C, Y และ W) conjugate vaccine (MCV4) มี 2 ชนิดคือ
		 2.1 MCV4-DT (MenactraTM) ผลิตโดยบริษัทซาโนฟี่ ปาสเตอร์ มีส่วนประกอบของ
โพลีแซคคาไรด์ของ ซีโรกรุป๊ A, C, Y และ W-135 อย่างละ 4 มคก. จับกับโปรตีนพาหะคือ ท็อกซอยด์
ของเชือ้ คอตีบ (DT) 48 มคก.2,11
		 2.2 MCV4-CRM (MenveoTM) ผลิตโดยบริษัท Novartis มีสว่ นประกอบของโพลีแซคคาไรด์
ซีโรกรุป๊ A, C, Y และ W ปริมาณ 10, 5, 5 และ 5 มคก. ตามล�ำดับ จับกับโปรตีนพาหะคือโปรตีน CRM197
ซึง่ เป็ น non-toxic variant ของ toxoid เชือ้ คอตีบ 32.7-64.1 มคก.12
3. วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสซีโรกรุป๊ B (subcapsular meningococcal antigen
vaccine) ในอดีตวัคซีนต่อซีโรกรุป๊ B ที่ทำ� จากแอนติเจนของแคปซูล มี cross react กับเซลล์ประสาท
ของมนุษย์ จึงท�ำให้กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันไม่ดี ต่อมามีการพัฒนาวัคซีนป้องกันซีโรกรุป๊ B จนส�ำเร็จสามารถ
ขึน้ ทะเบียนใช้ในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา
		 3.1 MenB-4C (BexseroTM) ผลิตโดยบริษัท Novartis มีสว่ นประกอบของเชือ้ 4 แอนติเจน
คือ Neisserial adhesin A (NadA), Neisseria heparin-binding antigen (NHBA), factor H-binding
protein (FHbp) อย่างละ 50 มคก. และ outer membrane vesicle ของสายพันธุ์ New Zealand (OMVs)
ของสายพันธุ์ NZ98/254 จาก New Zealand ปริมาณ 25 มคก.13 แอนติเจนทัง้ 4 ชนิดนี ้ เป็ น surface-express
protein ของเชือ้ ที่สมั พันธ์กบั serum bactericidal antibody มีหลักฐานว่าเป็ นภูมิคมุ้ กันที่ปอ้ งกันโรคได้
BexseroTM ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาส�ำหรับอายุ 10-25 ปี ทวีปยุโรปได้รบั การขึน้ ทะเบียน
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ซึ่งการทราบซีโรกรุ ๊ปจะมีประโยชน์ในการเตรียมรับสถานการณ์ทงั้ การป้องกันและควบคุม เนื่องจาก
เชือ้ ซีโรกรุ ป๊ A มีความสามารถในการแพร่ระบาดได้มากกว่าเชือ้ ซีโรกรุ ป๊ อื่น ประเทศไทยยังไม่มีวคั ซีน
ส�ำหรับการป้องกันซีโรกรุป๊ B

ตัง้ แต่อายุ 2 เดือน ในอังกฤษได้มีการน�ำวัคซีนเข้าอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค (national
immunization program, NIP) แล้ว โดยฉีด 2, 4, 12-13 เดือน14 แต่แอนติเจนทัง้ 4 ชนิดนีม้ ีความจ�ำเพาะ
ในแต่ละพืน้ ที่ และอาจไม่ปอ้ งกันสายพันธุใ์ นแต่ละพืน้ ที่ได้เท่ากัน แม้จะเป็ นซีโรกรุป๊ B เหมือนกัน คาดว่า
แอนติเจนของวัคซีนนีจ้ ะครอบคลุมเชือ้ ซีโรกรุ ๊ป B ประมาณร้อยละ 91, 70, 76 และ 66 ของสายพันธุ์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดาตามล�ำดับ15-17 ยังไม่ทราบว่าจะป้องกันซีโรกรุป๊ B
สายพันธุใ์ นเอเชียได้เท่าใด ขณะนีย้ งั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
		 3.2 MenB-FHbP (TrumenbaTM) ผลิตโดยบริษทั Pfizer มีสว่ นประกอบ surface-exposed
lipoprotein คือ factor H binding protein (FHbp) 2 ชนิด subfamily A (A05) และ subfamily B (B01)
อย่างละ 60 มคก. ซึง่ FHbp พบในสายพันธุข์ องเชือ้ ซีโรกรุป๊ B มากกว่าร้อยละ 97 และเป็ น virulence
factor ที่สำ� คัญของเชือ้ วัคซีน TrumenbaTM ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาส�ำหรับอายุ
10-25 ปี 2,18 ขณะนีย้ งั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
4. วัคซีนอื่นๆ ที่มีใช้ในต่างประเทศ ได้แก่ วัคซีนชนิดคอนจูเกตต่อ Monovalent ของซีโรกรุป๊
C และ A วัคซีนต่อซีโรกรุ ๊ป C มีใช้ในทวีปยุโรป ฉีดในเด็กอายุ 2, 3 และ 4 เดือน วัคซีนต่อซีโรกรุ ๊ป A
มีใช้เฉพาะในทวีปแอฟริกาบริเวณ Meningitis belt (MenAfriVac) ฉีดในเด็กและผูใ้ หญ่อายุ 1-29 ปี 3
ตารางที่ 7.5-1 รายละเอียดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสที่มีใช้แพร่หลาย
ชนิดวัคซีน/
บริษัทผู้ผลิต

ซีโรกรุ๊ป
ทีบ่ รรจุ

ส่วนประกอบ*

โปรตีนพาหะ

อายุทไ่ี ด้รับ
การรับรอง

มีส่วนประกอบ
Latex

MCV4-DT
(MenactraTM)/
Sanofi Pastuer

A, C, Y, W

A, C, Y, W
อย่างละ 4 µg

Diphtheria
toxoid 48 µg

9 เดือน – 55 ปี

ไม่มี

MCV4-CRM
(MenveoTM)/
Novartis

A, C, Y, W

A 10 µg
C, Y, W
อย่างละ 5 µg

CRM197 protein 2 เดือน – 55 ปี
ของ Diphtheria
32.7-64.1 µg

ไม่มี

MenB-4C
(BexseroTM)/
Novartis

B

MenB-FHbP
(TrumenbaTM)/
Pfizer

B

NadA 50 µg
NHBA 50 µg
fHbp 50 µg
OMV 25 µg
fHbp A 60 µg
fHbp B 60 µg

-

>10 ปี

ปลายจุก
กระบอกฉีดยา

-

>10 ปี

ไม่มี

ขนาดบรรจุ
1. วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิดโพลีแซคคาไรด์ (MPSV4) บรรจุกล่องละ 1 โด๊ส
เป็ นผงแห้ง พร้อมน�ำ้ ยาท�ำละลาย 0.5 มล. ส�ำหรับ MCV4 บรรจุกล่องละ 1 โด๊ส 0.5 มล. (ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ยกเลิกการผลิตแล้ว)10
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ขนาดและวิธีใช้

19,20

1. วัคซีนป้ องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (Meningococcal
polysaccharide vaccine; MPSV) ฉีดขนาด 0.5 มล. เข้าใต้ชนั้ ผิวหนัง (subcutaneous) ในเด็กอายุ
2 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ให้วคั ซีนเพียงครัง้ เดียว เด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี จะตอบสนองต่อวัคซีน MPSV4 ไม่ดี
ยกเลิกการผลิตแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตัง้ แต่ พ.ศ. 256010
2. วัคซีนป้ องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสชนิดคอนจูเกต (Meningococal conjugate
vaccine serogroup A,C,W,Y; MCV4) วัคซีน MCV4 ฉีดขนาด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนือ้ (intramuscular)
ส�ำหรับวัคซีน MCV4-DT ใช้ได้ ในผูท้ ่ีอายุ 9 เดือน ถึง 55 ปี ส่วนวัคซีน MCV4-CRM ใช้ได้ในผูท้ ่ีอายุ
2 เดือน ถึง 55 ปี โดยในเด็กอายุ 9 ถึง 23 เดือน ให้วคั ซีนสองครัง้ ห่างกัน 3 เดือน21 ในผูท้ ่ีมีอายุ 2 ถึง 55 ปี
วัคซีนนีแ้ นะน�ำให้เฉพาะกลุม่ เสี่ยงต่อโรค ดังตารางที่ 7.5-2 ค�ำแนะน�ำการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 7.5-2 กลุม่ เสี่ยงต่อโรคไข้กาฬหลังแอ่นจ�ำแนกตามซีโรกรุป๊ 4 ซึง่ ควรได้รบั วัคซีน
MenACWY

MenB

ภาวะขาดสารคอมพลีเมนต์a

ภาวะขาดสารคอมพลีเมนต์a

ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติb

ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติb

ติดเชือ้ เอชไอวี

-

การระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นซีโรกรุป๊ ACWYc

การระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นซีโรกรุป๊ Bc

ผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาd

ผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาd

นักท่องเที่ยวe

-

นักศึกษาf

-

ทหารเกณฑ์

-

a persistent complement component deficiency C3, C5-C9 deficiency, properdin, factor H หรือ factor D deficiency , ได้รบั ยา
eculizumab (Solaris )
b รวมทัง้ โรค sickle cell disease
c The Centers for Disease Control and Prevention defines outbreaks and those at risk :http://www.cdc.gov/meningococcal/
downloads/interm-guidance.pdf
d เฉพาะผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาที่มีโอกาสสัมผัสเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นเป็ นประจ�ำ
e นักท่องเที่ยวไปในพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดของเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่น
f นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรปบางประเทศ และเข้าพ�ำนักในหอพัก
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

2. วัคซีน MCV4
		 2.1 วัคซีน MCV4-DT (MenectraTM) บรรจุกล่องละ 1 โด๊ส 0.5 มล.
		 2.2 วัคซีน MCV-CRM (MenveoTM) บรรจุกล่องละ 1โด๊ส ประกอบด้วย ผงแห้ง Men A
พร้อมน�ำ้ ยาท�ำละลาย MenCYW 0.5 มล.
3. วัคซีน MenB-4C (BexseroTM) และวัคซีน MenB-FHbP (TrumenbaTM) บรรจุกล่องละ
1 โด๊ส 0.5 มล.

		 2.1 ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษและยุโรปบางประเทศ แนะน�ำให้ฉีดวัคซีน
ในวัยรุน่ ทุกคนอายุ 11-18 ปี เพราะมีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคสูง เมื่อเด็กวัยรุน่ เรียนอยูร่ วมกันในสถานศึกษา
โดยเฉพาะในหมู่นกั ศึกษาที่ตอ้ งอยู่รว่ มหอพักด้วยกัน ท�ำให้เด็กไทยที่จะไปเรียนต่างประเทศต้องฉีด
เช่นเดียวกันนี ้ โดยแนะน�ำให้ฉีดเข็มแรกที่อายุ 11-12 ปี และกระตุน้ เข็มที่สองเมื่ออายุ 16 ปี (ระยะห่าง
ระหว่างเข็ม อย่างน้อย 8 สัปดาห์) ถ้าได้เข็มแรกที่อายุ 16 ปี ขนึ ้ ไปไม่ตอ้ งกระตุน้ เข็มที่สอง
		 2.2 กลุม่ เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค (ที่มีภมู ิคมุ้ กันปกติ)
			 ผูท้ ่จี ะเดินทางไปหรือเข้าพืน้ ที่มกี ารระบาดของเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นซึง่ มีซโี รกรุป๊ ที่วคั ซีน
ป้องกันได้รวมถึงประเทศในแถบ meningitis belt ผูท้ ่ีจะเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ญ์และอุมเราะห์ท่ี
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
			 ผูท้ ท่ี ำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา ทีม่ โี อกาสสัมผัสเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นเป็ นประจ�ำ
			 ทหารเกณฑ์
			 นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ที่จะเข้าเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบางประเทศในยุโรป และ
กลุม่ ที่จะเข้าอยูใ่ นหอพัก (กรณีไม่เคยได้รบั วัคซีนตัง้ แต่อายุ 16 ปี ขนึ ้ ไปมาก่อนหน้านี)้
		 2.3 กลุม่ เสียงต่อการเกิดโรคไข้กาฬหลังแอ่นรุนแรงเนื่องจากมีภมู คิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น ภาวะ
ขาดสารคอมพลีเมนต์ (persistent complement component deficiency C3,C5-C9 deficiency,
properdin, factor H หรือ factor D deficiency) รวมถึงผูท้ ่ีได้รบั ยา eculizumab (Solaris) ไม่มีมา้ มหรือ
ม้ามท�ำงานผิดปกติ (รวมทัง้ sickle cell disease) ผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
3. วัคซีนป้ องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัสซีโรกรุ๊ป B (subcapsular meningococcal
antigen vaccine)2,10
		
วัคซีน MenB-4C (BexseroTM) และ MenB-FHbP (Trumenba) ฉีดขนาด 0.5 มล.เข้ากล้ามเนือ้
(intramuscular) สามารถใช้ได้ในผูท้ ่ีอายุตงั้ แต่ 10 ปี ขนึ ้ ไปในกลุม่ เสี่ยงดังต่อไปนี ้
		 3.1 ผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อโรคไข้กาฬหลังแอ่นและเป็ นรุนแรง เช่น ภาวะขาดสารคอมพลีเมนต์
(persistent complement component deficiency C3, C5-C9 deficiency, properdin, factor H หรือ
factor D deficiency รวมถึงผูไ้ ด้รบั ยา eculizumab (Solaris) ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติ (รวมทัง้
โรค sickle cell disease) แต่ไม่รวมผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวี
		 3.2 ผูท้ ่ีอยูใ่ นพืน้ ที่มีการระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่นซีโรกรุป๊ B
		 3.3 ผูท้ ท่ี ำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา ทีม่ โี อกาสสัมผัสเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นเป็ นประจ�ำ
นอกจากนีอ้ าจพิจารณาให้ในวัยรุน่ ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงที่อายุ 16-23 ปี (เน้นช่วง 16-18 ปี ) เพื่อให้เกิดภูมิ
ต้านทานระยะสัน้ ในช่วงอายุท่ีมีความเสี่ยง
			 l MenB-4C (BexseroTM) ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
			 l MenB-FHbP (TrumenbaTM)
				 o ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน (กรณีถา้ ได้เข็มสองก่อน 6 เดือน ควรให้
เข็มที่สามด้วย โดยห่างจากเข็มที่สองอย่างน้อย 4 เดือน)
				 o ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1-2 เดือน และ 6 เดือน (ในกลุม่ เสี่ยงต่อโรคไข้กาฬหลังแอ่นและ
เป็ นรุนแรง ผูอ้ ยูใ่ นพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดของซีโรกรุป๊ B และ ผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา)
					 วัคซีนทัง้ สองยี่หอ้ ไม่สามารถสลับยี่หอ้ กันได้ วัคซีนสามารถให้รว่ มกับวัคซีนชนิด
อื่นๆ ได้ โดยให้คนละต�ำแหน่งกัน ยังไม่มีคำ� แนะน�ำส�ำหรับเข็มกระตุน้
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อายุ
11-18 ปี

ปั จจัยเสี่ยง

Primary series

Booster Doseก

นั ก ศึ ก ษา ข (แม้จ ะมี ภู มิ คุ้ม กั น 1 ครัง้
ปกติ)
(ควรให้ท่ีอายุ 11-12 ปี )

- กระตุน้ MCV4 ที่อายุ 16 ปี หาก
ฉีดครัง้ แรกก่อนอายุ 16 ปี
- ไม่ตอ้ งกระตุน้ หากฉีดครัง้ แรกที่
อายุ 16 ปี ขนึ ้ ไป

2-23 เดือน a. กลุม่ เสี่ยงที่มีโรคประจ�ำตัว
b. กลุม่ เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
c. ผูต้ ดิ เชือ้ HIV (ไม่แนะน�ำในเด็ก
ที่ภมู ิคมุ้ กันปกติในช่วงอายุนี)้

- MCV4-CRM (MenveoTM) 4 ครัง้
ที่อายุ 2, 4, 6 และ 12 เดือน ถ้าเริม่
ฉีดที่อายุ 7-23 เดือน ฉีด 2 ครัง้
ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
- MCV4-DT (MenactraTM) ฉีด 2 ครัง้
ได้ตั้ง แต่ อ ายุ 9 เดื อ น ห่ า งกัน
อย่างน้อย 3 เดือน

2-55 ปี

a. กลุม่ เสี่ยงที่มีโรคประจ�ำตัว
C. ผูต้ ดิ เชือ้ HIV

- MCV4-CRM (MenveoTM) หรือ
MCV4-DT(MenectraTM) 2 ครัง้
ห่างกันอย่างน้อย 2 เดือน
- MCV4-DT(Menectra TM) ไม่
แนะน�ำให้ในอายุ <2 ปี ที่ไม่มมี า้ ม
เ พ ร า ะ จ ะ ร บ ก ว น ก า ร ส ร้ า ง
ภูมิคุม้ กันของ PCV13 โดยควร
ห่า งจาก PCV13 อย่า งน้อ ย 4
สัปดาห์

2-55 ปี

b. กลุม่ เสีย่ งต่อการสัมผัสโรค (แต่ MCV4-CRM (MenveoTM) หรือ
MCV4-DT (MenectraTM) 1 ครัง้
ภูมิคมุ้ กันปกติ)

> 10 ปี

a. กลุม่ เสี่ยงที่มีโรคประจ�ำตัว
- มีการระบาดของเชือ้ ซีโรกรุป๊ B
- ท�ำงานในห้องปฏิบตั ิการจุลชีว
วิทยา

- หากฉีดครัง้ แรกเมื่ออายุ 2 เดือน
– 6 ปี ให้กระตุน้ MCV4 หลัง 3 ปี
และกระตุน้ ซ�ำ้ ทุก 5 ปี
- หากฉีดครัง้ แรกเมือ่ อายุ > 7ปี ให้
กระตุน้ MCV4 หลังฉีดแล้ว 5 ปี
และกระตุน้ ซ�ำ้ ทุก 5 ปี

- MenB-4C (BexeroTM) 2 ครัง้
ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
- MenB-FHbp (TrumenbaTM)
3 ครัง้ ที่ 0, 1-2 เดือน และ 6 เดือน

กรณียงั มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสัมผัสโรคไข้กาฬหลังแอ่น
นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรปบางประเทศ และเข้าพ�ำนักในหอพักถือว่ามีความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ สูงกว่าปรกติ
a
กลุม่ เสียงที่มีโรคประจ�ำตัว ได้แก่ ภาวะขาดสารคอมพลีเมนต์ (persistent complement component deficiency C3, C5-C9 deficiency,
properdin, factor H หรือ factor D deficiency รวมถึงผูไ้ ด้รบั ยา eculizumab (SolarisTM) ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติ (รวมทัง้ โรค
sickle cell disease)
b
กลุม่ เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ได้แก่ ผูท้ ่ีจะเดินทางไปหรือพ�ำนักในพืน้ ที่มีการระบาดของเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่น ผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั ิการ
จุลชีววิทยาที่มีโอกาสสัมผัสเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นเป็ นประจ�ำ ช่วงที่มีการระบาดของเชือ้ ซีโรกรุป๊ ที่มีในวัคซีน
ก
ข
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ตารางที่ 7.5-3 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนป้องกันโรคติดเชือ้ มินนิงโกคอคคัส2,22

หมายเหตุ เนื่องจากเด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวี ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติ กลุม่ นีม้ ีความเสี่ยงสูงต่อ
invasive pneumococcal diseases ด้วย จึงควรได้รบั วัคซีน PCV ด้วย จึงไม่แนะน�ำฉีด MCV4-DT
ก่อนอายุ 2 ปี เพื่อหลีกเลียงการรบกวนการสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อวัคซีนนิวโมคอคคัส แนะน�ำให้ฉีด MCV4-DT
หลังจากได้วคั ซีน PCV 13 ครบแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ 1
- MCV4-DT ควรฉีดก่อนหรือพร้อมกับ DTaP เนื่องจากมีขอ้ มูลพบว่าการได้รบั MCV4-DT
1 เดือนตามหลัง DTaP ท�ำให้ระดับแอนติบอดีตอ่ MCV4-DT ลดลง2
- วัคซีนทัง้ ชนิด MCV4-DT และ MCV4-CRM สามารถฉีดสลับกันไปมาได้22
- วัคซีน MCV4 สามารถให้รว่ มกับวัคซีนชนิดอื่นได้ แต่คนละต�ำแหน่ง11,12

การฉีดเข็มกระตุ้น (Booster Dose)
ผูป้ ่ วยกลุม่ เสีย่ งหรือยังมีความเสีย่ งต่อการสัมผัสโรค ควรฉีดกระตุน้ โดยดูอายุท่เี ริม่ ฉีดเข็มแรก2
- ถ้าได้วคั ซีนเข็มแรกที่อายุ < 7 ปี ให้ฉีดกระตุน้ หลังฉีดวัคซีนชุดแรกครบไปแล้ว 3 ปี และ
หลังจากนัน้ ฉีดซ�ำ้ ทุกๆ 5 ปี
- ถ้าได้วคั ซีนเข็มแรกที่อายุ > 7 ปี ให้ฉีดกระตุน้ หลังฉีดวัคซีนชุดแรกครบไปแล้ว 5 ปี และ
หลังจากนัน้ ฉีดซ�ำ้ ทุกๆ 5 ปี

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรได้รับวัคซีน
วัคซีนนีใ้ ช้ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นจ�ำเพาะซีโรกรุ ๊ปที่บรรจุอยู่ในวัคซีน ใช้ได้ในเด็กอายุ
มากกว่า 2 เดือน (ยกเว้นวัคซีน MCV4-DT ใช้ได้ตงั้ แต่อายุ 9 เดือนขึน้ ไป) และผูใ้ หญ่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไข้กาฬหลังแอ่น หรืออยู่ในสถานที่ท่ีมีโรคนีป้ ระจ�ำถิ่น ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กหรือผูใ้ หญ่โดย
ทั่วไปในประเทศไทย เนื่องจากอัตราการเกิดโรคในประเทศไทยค่อนข้างต�่ำและเกือบร้อยละ 50 ของเชือ้
ที่แยกได้ในคนไทยเป็ นซีโรกรุป๊ B ซึง่ ยังไม่มจี ำ� หน่ายในประเทศไทย การพิจารณาให้วคั ซีนในประเทศไทย
ควรพิจารณาให้ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ผูท้ ่ีจะเดินทางไปยังบริเวณที่มีการระบาดของเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นซึ่งมี ซีโรกรุ ๊ปที่วคั ซีน
ป้องกันได้ เช่น ผูเ้ ดินทางไปในเขต meningitis belt ผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์และอุมเราะห์ท่ีประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย จะต้องได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน
และไม่เกิน 3 ปี ถ้าเป็ น polysaccraride vaccine หรือไม่เกิน 5 ปี ถา้ เคยได้รบั conjugated vaccine
โดยต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนดังกล่าวในการเดินทาง (www.moph.gov.sa/en/hajj/pages/
healthregulation.aspx)23
2. กรณีท่ีมีการระบาดของเชือ้ ซีโรกรุป๊ ที่มีในวัคซีน การให้วคั ซีนจะได้ผลดีมาก สามารถหยุด
การระบาดได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่วคั ซีนนีไ้ ม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ หลังสัมผัสโรค เพราะภูมิคมุ้ กันโรค
จากวัคซีนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่ระยะฟั กตัวหลังสัมผัสโรคแล้วส่วนใหญ่สนั้ กว่า 4 วัน
จึงควรใช้ยาปฏิชีวนะ จึงจะป้องกันโรคได้ทนั ท่วงที ได้แก่ rifampicin, ciprofloxacin หรือ ceftriaxone
เพื่อป้องกันการเกิดโรค6 ไม่แนะน�ำใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันแบบวงกว้าง (mass chemoprophylaxis)
แต่ควรใช้วคั ซีนเป็ นวิธีปอ้ งกันแบบวงกว้างที่ดีกว่า
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การฉีดเข็มกระตุ้น
ให้ฉีดเฉพาะกรณีท่ียงั มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสัมผัสโรค ในผูท้ ่ีเคยได้รบั วัคซีน MPSV4
มาแล้วให้ฉีดซ�ำ้ ใน 2-3 ปี ถ้าได้เข็มแรกก่อนอายุ 4 ปี ส่วนเด็กโตหรือผูใ้ หญ่ให้ซำ้� หลังจากฉีดครัง้ แรก 5 ปี
ผูท้ ่ีเคยได้รบั วัคซีน MCV4 มาแล้ว ถ้าอายุ 9 เดือน-6 ปี ให้กระตุน้ หลัง 3 ปี และถ้าอายุ 7 ปี ขึน้ ไป
ให้กระตุน้ หลัง 5 ปี พิจารณาให้ซำ้� ทุก 5 ปี ในผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องจากสาเหตุขา้ งต้น
ส�ำหรับในผูท้ ่ีอายุมากกว่า 56 ปี วัคซีน MPSV4 มีเพียงชนิดเดียวที่ขึน้ ทะเบียนในผูท้ ่ีอายุ
มากกว่า 56 ปี 24 ซึง่ ยกเลิกการผลิตแล้ว10 จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็ นวัคซีน MCV4 เนื่องจากกระตุน้
ภูมิคมุ้ กันได้ดีกว่า ดังนัน้ กรณีจำ� เป็ นต้องได้รบั การกระตุน้ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือ
สัมผัสโรค สามารถให้ได้ทงั้ วัคซีน MCV4 หรือ MPSV 3,22,24

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน MPSV และ MCV4 ที่พบบ่อยได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีด หงุดหงิด
งอแง ปวดหัว และอ่อนเพลียแต่ ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้เองภายใน 3 วัน อาการปวดบวมแดง
ร้อนบริเวณ ที่ฉีดวัคซีนนีใ้ นเด็ก 2-18 ปี จะพบได้บอ่ ยในผูท้ ่ีฉีดวัคซีน MCV4 มากกว่า MPSV4 พบอาการไข้
ได้รอ้ ยละ 2-5 และพบกลุม่ อาการ Guillain-Barré syndrome (GBS) จากการฉีดวัคซีน MCV4 ได้นอ้ ยมาก25
ส�ำหรับวัคซีน MenB มีผลข้างเคียงคล้ายกันแต่พบได้บอ่ ยกว่าและอาจรุนแรงกว่า2

ข้อควรระวัง
1. ไม่แนะน�ำการให้วคั ซีนทัง้ MCV4, MenB ในหญิงตัง้ ครรภ์หรือในระหว่างการให้นมบุตร
เนื่องจากยังไม่มขี อ้ มูลเรือ่ งความปลอดภัย ควรพิจารณาให้เฉพาะในรายที่เสีย่ งต่อการติดเชือ้ อย่างแท้จริง
เท่านัน้ 2,6
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3. กรณีกอ่ นไปศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศ
อื่นที่กำ� หนดให้ตอ้ งฉีดวัคซีนนีก้ ่อนเข้าเรียน (ประเทศสหรัฐอเมริกามีคำ� แนะน�ำให้วคั ซีน MCV4 ทุกราย
ในวัยรุ ่นอายุ 11-18 ปี ) แนะน�ำให้เข็มแรกที่ อ ายุ 11-12 ปี และฉี ดกระตุน้ เข็ มที่ สองที่ อ ายุ 16 ปี
หากฉีดเข็มแรกที่อายุ 16 ปี ขนึ ้ ไปไม่ตอ้ งฉีดกระตุน้ เข็มที่สอง
4. ส�ำหรับผูท้ ่ีเสี่ยงต่อการเป็ นโรคเพราะมีโอกาสสัมผัสโรคสูง เช่น ผูท้ ่ีจะเดินทางไปหรืออาศัย
อยูใ่ นแหล่งระบาด ทหารเกณฑ์ ผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาที่มีโอกาสสัมผัสเชือ้ ตลอดเวลา
ควรให้ฉีด 1 เข็ม19,20
5. อาจพิจารณาให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคไข้กาฬหลังแอ่นและเป็ นรุ นแรง
เนื่องจากภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ได้แก่ ผูท้ ่ีมีภาวะขาดสารคอมพลีเมนต์สว่ นปลาย (terminal complement
component C5-C9 deficiency) properdin, factor H หรือ factor D deficiency (รวมถึงผูไ้ ด้รบั ยา
eculizumab)2 ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานไม่ปกติ (รวมทัง้ โรค sickle cell disease) และผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี

2. วัคซีน MPSV4 ไม่มีประสิทธิภาพในเด็กอายุตำ่ � กว่า 2 ปี เพราะจะไม่สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ตอบสนองได้เพียงพอ
3. ไม่ควรฉีดในผูท้ ่มี ปี ระวัติ GBS ในอดีตเคยมีรายงานการเกิด GBS หลังการฉีดวัคซีน MCV4-DT
(MenectraTM) ได้ แม้จะมีอตั ราการเกิดต�่ำมาก25 ในปี ค.ศ. 2010 มีการรวบรวมข้อมูลจาก 2 การศึกษาใหญ่
ในวัยรุน่ ที่ได้รบั วัคซีนพบว่าวัคซีนไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด GBS ดังนัน้ ทาง Advisory Committee
on Immunization Practice ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงยกเลิกข้อควรระวังนี ้ เนื่องจากประโยชน์จาก
วัคซีนมากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิด GBS อย่างไรก็ตามยังคงเป็ นข้อควรระวังในเอกสารก�ำกับวัคซีน26-28
4. ประวัติแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีนหรือได้รบั วัคซีนโด๊สแรกมาแล้วเกิดอาการแพ้
ไม่ควรให้ครัง้ ถัดไป เนื่องจากวัคซีน MenB-4C (BexseroTM) ท�ำจาก latex ที่ปลายจุกของกระบอกฉีด
จึงไม่ควรใช้ในผูท้ ่ีแพ้ latex และมีสว่ นประกอบ kanamycin น้อยกว่า 0.01 มคก จึงควรระวังในผูท้ ่ีมีประวัติ
แพ้ยาดังกล่าว13

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
วัคซีน MPSV4 ไม่แนะน�ำให้ฉีดในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี การฉีดในเด็กวัยเรียนและผูใ้ หญ่ จะมี
ภูมคิ มุ้ กันอยูน่ านอย่างน้อย 3-5 ปี และเมื่อฉีดซ�ำ้ ก็กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันไม่ดี และอาจท�ำให้เกิด hyporesponsiveness ได้ โดยเฉพาะต่อซีโรกรุป๊ C แต่ MCV4 ไม่ทำ� ให้เกิด hyporespansiveness29
มีแนวโน้มที่จะน�ำวัคซีน MCV4 มาใช้แทนวัคซีน MPSV4 เพราะสามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันได้ดกี ว่า30
วัคซีนชนิดคอนจูเกตกระตุน้ ให้มี memory T cell, ลดnasopharyngeal carriage, ท�ำให้เกิด herd immunity,
มีระดับแอนติบอดีอยูใ่ นกระแสเลือดได้สงู มีการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันให้สงู ขึน้ เมื่อฉีดซ�ำ้ (boosting effect)31
และไม่ทำ� ให้เกิด hyporesponsiveness
แนะน�ำให้ฉีดเข็มกระตุน้ ด้วยวัคซีน MCV4 ในกลุม่ เสี่ยง เนื่องจากการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กัน
หลังสัมผัสเชือ้ ในเด็กเล็กที่เคยฉีดวัคซีนนีม้ าก่อน อาจขึน้ ไม่ทนั ต่อการป้องกันโรค พบการลดลงของ
แอนติบอดีในเด็กวัยรุน่ ที่เคยฉีดไปแล้ว 5 ปี ดังนัน้ การฉีดเข็มกระตุน้ จะช่วยให้เด็กมีภมู ิคมุ้ กันในระดับสูง
และการป้องกันโรคได้นานขึน้
เมื่อเทียบกันระหว่าง MPSV4 (MenomuneTM) กับ MCV4 (MenactraTM) ในเด็กอายุ 2 ปี ขึน้ ไป
พบว่า วัคซีนทัง้ สองชนิดสามารถกระตุน้ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันได้ดี ร้อยละ 80-100 แต่วคั ซีน MCV4 จะให้ผลระดับ
Serum Bactericidal Titer (SBA) ที่สงู กว่ามากในทุกอายุ31,32 การฉีดเริม่ ด้วย MPSV4 แล้วตามด้วย
MPSV4 ท�ำให้ภมู ิคมุ้ กันขึน้ ไม่ดีเท่ากับการกระตุน้ ด้วย MCV4 และการฉีด MCV4 น�ำก่อน ก็สามารถ
กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันขึน้ ได้ดว้ ย MPSV429 และดีท่ีสดุ คือใช้ MCV4 ในการฉีดทุกครัง้ โดยสามารถให้พร้อม
วัคซีนอื่นได้ โดยไม่รบกวนกัน
การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีน MCV4-CRM (MenveoTM) และ MCV4 -DT (MenectraTM) พบว่า
MCV1-CRM จะให้ผลระดับแอนติบอดี ที่สงู กว่า MVC-DT ในบางซีโรกรุป๊ 33,34 แต่ยงั ไม่แน่ชดั ว่าจะท�ำให้
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อเวลาผ่านไปทัง้ สองวัคซีนจะมีการลดลงของแอนติบอดี
พอๆ กัน โดยเฉพาะหลังฉีด 3 ปี ในวัยรุน่ อายุ 11-18 ปี และในผูใ้ หญ่อายุ 19-55 ปี พบว่ามีประสิทธิผล
ในการกระตุน้ ภูมิ คุม้ กันในทุกสายพันธุ์ไม่ดอ้ ยไปกว่ากัน โดยมี ร ะดับแอนติบอดี อยู่ย าวนาน 6 ปี
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ในร้อยละ 69 ของวัยรุ ่น โดยแต่ละซีโรกรุ ๊ปจะมีการคงอยู่ของแอนติบอดีไม่เท่ากัน แต่เมื่อได้รบั การ
ฉีดกระตุน้ พบว่าภูมิคมุ้ กันขึน้ สูงร้อยละ 10035
วัคซีน MenB-4C (BexseroTM) การศึกษาในออสเตรเลียและแคนนาดาในวัยรุน่ อายุ 11-17 ปี
พบว่าวัคซีนสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้รอ้ ยละ 63 ภายหลังจากได้รบั วัคซีนครบ 1 เดือน การศึกษาใน
ประเทศอังกฤษในผูใ้ หญ่อายุ 18-24 ปี พบว่า วัคซีนสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้รอ้ ยละ 88 ภายหลังจาก
ได้รบั วัคซีนครบ 1 เดือน เมื่อติดตามไปเดือนที่ 11 พบว่าระดับภูมิคมุ้ กันลดลงเหลือร้อยละ 6613 อีกการ
การศึกษาที่เยอรมันและอิตาลีในผูท้ ่ีทำ� งานให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารที่มีความเสี่ยงอายุ 18-50 ปี พบว่า วัคซีน
สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้รอ้ ยละ 88 ภายหลังจากได้รบั วัคซีนครบ 1 เดือน36
ส�ำหรับวัคซีน MenB-FHbP (TrumenbaTM) ในกลุ่มวัยรุ น่ และผูใ้ หญ่ตอนต้นพบว่ากระตุน้
ภูมิคมุ้ กันต่อสายพันธุท์ ่ีพบบ่อย 4 สายพันธุ์ ได้รอ้ ยละ 83 และ 85 ตามล�ำดับ และสามารถป้องกันข้าม
สายพันธุอ์ ่ืนๆ ได้อีก10 สายพันธุ37์
ส�ำหรับวัคซีนซีโรกรุป๊ B ยังไม่มขี อ้ มูลว่าภูมคิ มุ้ กันจะมีระยะเวลานานเท่าไร มีขอ้ มูลการติดตาม
ระดับภูมิคมุ้ กันพบว่าระดับภูมิคมุ้ กันเริม่ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี แล้วคงที่จนถึง 4 ปี 38
อีกการศึกษาในนักเรียน 4,900 คนที่ได้รบั วัคซีน MenB-4C (BexseroTM) ในช่วงที่มีการระบาด
ของโรคไข้กาฬหลังแอ่นซีโรกรุ ป๊ B พบว่าป้องกันโรคได้ดีในระยะสัน้ และควบคุมการระบาดได้ ระดับ
ภูมิคมุ้ กันอาจลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 40 ในเดือนที่ 7 ยังไม่มีคำ� แนะน�ำการฉีดกระตุน้ 39 เนื่องจาก
ซีโรกรุป๊ B มีความหลากหลายของสายพันธุ์ พบว่าวัยรุน่ ที่ได้รบั วัคซีน MenB-4C (BexseroTM) มีเพียง
สองในสามที่มีภมู ิคมุ้ กันต่อเชือ้ ซีโรกรุป๊ B ที่เกิดการระบาด40
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บทที่

7.6

วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(Rabies Vaccine and Rabies Immunoglobulin)
(จากแนวทางเวชปฏิบัตโิ รคพิษสุนัขบ้ าปี พ.ศ. 2559
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

โรคพิษสุนขั บ้าเกิดจากเชือ้ ไวรัส Rabies เชือ้ นีอ้ ยูใ่ นน�ำ้ ลายของสัตว์ท่ีเป็ นโรคและติดต่อสูค่ น
(zoonosis) โดยเชือ้ ไวรัสที่อยูใ่ นน�ำ้ ลายของสัตว์จะเข้าทางบาดแผลที่ถกู กัดหรือรอยถลอกหรือเข้าทาง
เยื่อบุตา ปาก จมูก โรคนีม้ ีพาหะที่สำ� คัญคือสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทุกชนิดทัง้ สัตว์เลีย้ งและสัตว์ป่า
ประเทศไทยพบในสุนขั มากที่สดุ รองลงมาเป็ นแมว ส่วนในประเทศที่พฒ
ั นาแล้วเช่น ยุโรป แคนาดาและ
อเมริกา พบโรคพิษสุนขั บ้าในคนได้นอ้ ย เนื่องจากมีการควบคุมโดยการให้วคั ซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ในสัตว์เลีย้ งโดยเฉพาะสุนขั และแมว อย่างไรก็ตามประเทศเหล่านีย้ งั พบอุบตั กิ ารณ์ของโรคพิษสุนขั บ้าได้
ในสัตว์ป่า เช่น แรคคูน สกั๊ง สุนขั จิง้ จอก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค้างคาว โรคพิษสุนขั บ้ามีระยะฟั กตัว
ไม่แน่นอนแตกต่างกันมาก พบได้ตงั้ แต่ 5 วันจนถึงหลายปี แต่สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วง 2-3 เดือนและมักไม่เกิน
1 ปี ผูป้ ่ วยจะมีอาการทางระบบประสาทที่ดำ� เนินอย่างรวดเร็ว เริม่ จากอาการไข้ กระสับกระส่าย กลืนไม่ได้
ไวต่อสิ่งกระตุน้ ชัก หมดสติ และเป็ นอัมพาต ผูป้ ่ วยเกือบทัง้ หมดจะเสียชีวิต1
จากรายงานองค์การอนามัยโลก พบอัตราการป่ วยจากโรคพิษสุนขั บ้าประมาณ 59,000 รายต่อปี
โดยเฉพาะประเทศในเอเชียและแอฟริกา2 ส�ำหรับข้อมูลในประเทศไทยสถิตผิ เู้ สียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า
เริม่ เข้าสูร่ ะบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2472 ซึง่ มีผเู้ สียชีวิต 180 รายต่อปี โดยใน
ปี พ.ศ. 2523 มีผเู้ สียชีวิตสูงสุดมากถึง 370 ราย หลังจากที่มีการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้า
ครอบคลุมมากขึน้ ท�ำให้จำ� นวนผูเ้ สียชีวิตมีแนวโน้มลดลงตามล�ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2559 เหลือ 14 ราย
ผูเ้ สียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง
อัตราส่วน ชาย:หญิง = 2:1 จากข้อมูลผูเ้ สียชีวิตปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีผเู้ สียชีวิตทุกกลุม่ อายุตงั้ แต่ 18 ปี
จนถึง 75 ปี สัตว์ท่ีเป็ นสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากสุนขั รองลงมาเป็ นแมว และเป็ นสัตว์มีเจ้าของถึงร้อยละ 77
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็ นลูกสุนขั อายุนอ้ ยกว่า 1 ปี รอ้ ยละ 15 โดยคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ่ีถกู สัตว์กดั แล้วไม่ได้
ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า เนื่องจากไม่คดิ ว่าสัตว์ท่กี ดั จะเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า3
สถานการณ์โรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์ ผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนขั บ้าจากหัวสัตว์ท่ีสง่ ตรวจยัง
ห้องปฏิบตั กิ ารทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2560 พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2536
เหลือร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2560 สัตว์ท่ีตรวจพบเชือ้ พิษสุนขั บ้าส่วนใหญ่เป็ นสุนขั (ร้อยละ 88)3,4 ซึง่ ใน
ประเทศไทยสุนขั ยังคงเป็ นพาหะน�ำโรคที่สำ� คัญและเป็ นตัวการแพร่เชือ้ ไปยังสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมชนิด
อืน่ ๆ นอกจากนีพ้ บว่าปัจจัยที่มสี ว่ นเกี่ยวข้องกับการพบเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์ท่สี ำ� คัญของประเทศไทย
คือ ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในสุนขั ยังไม่ถงึ ร้อยละ 80 ของสุนขั ทัง้ หมด ซึง่ เป็ นเป้าหมายในการ
ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในสุนขั
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ตารางที่ 7.6-1 การพิจารณาความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้าจากลักษณะการสัมผัสกับสัตว์
ระดับความเสี่ยง
ของการสัมผัสโรค
ระดับที่ 1
การสัมผัสที่ไม่ติดโรค

ระดับที่ 2
การสัมผัส ที่มีโอกาส
ติดโรค

ระดับที่ 3
การสัมผัส ที่มีโอกาส
ติดโรคสูง

ลักษณะการสัมผัส

การปฏิบตั ิ

ถูกต้องตัวสัตว์ ป้อนน�ำ้ ป้อนอาหาร ผิวหนัง
ไม่มีแผลหรือรอยถลอก
l ถูกเลีย สัมผัสน�ำ
้ ลายหรือเลือดสัตว์ ผิวหนัง
ไม่มีแผลหรือรอยถลอก
l

ล้างบริเวณสัมผัส
l ไม่ตอ
้ งฉีดวัคซีน
l

ถูกงับเป็ นรอยช�ำ้ ที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออก หรือ l ล้างและรักษาแผล
เลือดออกซิบๆ
l ฉี ด วั ค ซี น พิ ษ สุ น ั ข บ้า
l ถูก ข่ ว นที่ ผิ ว หนัง เป็ น รอยถลอก (abrasion) (rabies vaccine*)
มีเลือดออกซิบๆ
l ถูก เลี ย โดยที่ น ำ
้� ลายถูกผิวหนังที่ มีแผลหรือ
รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน
l

ถูกกัดแทงทะลุผ่านผิ วหนัง แผลเดี ย วหรือ
หลายแผล และมีเลือดออก (laceration)
l ถูกข่วน จนผิวหนังขาดและมีเลือดออก
l ถูกเลีย หรือน�ำ
้ ลายสิ่งคัดหลั่ง ถูกเยื่อบุของตา
ปาก จมูก หรือแผลลึก แผลที่มีเลือดออก
l
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บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

จากระบบรายงานผูส้ มั ผัสโรคพิษสุนขั บ้า (ร.๓๖) พบว่า ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553-2558 มีผสู้ มั ผัส
โรคเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าจ�ำนวนเฉลีย่ 168,878 คนต่อปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูล
จากระบบรายงานผูส้ มั ผัสโรคพิษสุนขั บ้าเป็ นข้อมูลเพียงบางส่วนของทัง้ ประเทศ จากการประมาณการณ์
ผูท้ ่ีถกู สุนขั กัด คาดว่ามีปีละไม่ต่ำ� กว่า 1 ล้านคน และมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าประมาณ
ปี ละ 5 แสนราย โดยกลุม่ อายุท่ีถกู สัตว์กดั สูงสุด เป็ นเด็กช่วงอายุ 1-15 ปี ส่วนใหญ่ถกู กัดเป็ นแผลเลือดออก
ที่ขา และสุนขั ที่กดั ส่วนใหญ่เป็ นสุนขั ที่ไม่แน่ใจว่าจะมีเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้าหรือไม่5
แม้ว่ายังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คนจากการสัมผัส แต่มีรายงานการติดต่อผ่านการ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เช่น กระจกตา ปอด ตับ ไต และมีรายงานพบเชือ้ ไวรัสพิษสุนขั บ้าในสารคัดหลั่งของผูป้ ่ วย
เช่น น�ำ้ ลาย ปั สสาวะ เป็ นต้น ดังนัน้ การสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้า เช่น น�ำ้ ลายผูป้ ่ วย
กระเด็นเข้าตา บาดแผล หรือถูกผูป้ ่ วยโรคพิษสุนขั บ้ากัดถือว่ามีความเสี่ยง ให้ปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ ่ีสมั ผัสผูป้ ่ วย
เหมือนกับผูท้ ่ีสมั ผัสสัตว์ป่วย
การรักษาผูท้ ่ีถกู สัตว์กดั หรือมีการสัมผัสกับสัตว์ท่ีสงสัยว่าเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าประกอบด้วย
การท�ำความสะอาดแผลด้วยน�ำ้ และสบูห่ ลายครัง้ การรักษาแผลและใส่ยาฆ่าเชือ้ เช่น povidone-iodine,
chlorhexidine การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชือ้ การให้วคั ซีนบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนขั บ้า และการให้อิมมูโนโกลบุลนิ ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ซึง่ เป็ นวิธีการป้องกันที่ดีท่ีสดุ 6

ระดับความเสี่ยง
ของการสัมผัสโรค

ลักษณะการสัมผัส

การปฏิบตั ิ

มีแผลที่ผิวหนัง และสัมผัสสารคัดหลั่งจาก l ล้างและรักษาแผล
ร่างกายสัตว์ ซากสัตว์ เนือ้ สมองของสัตว์ รวมทัง้ l ฉี ด วัค ซี น พิ ษ สุนัข บ้า
การช�ำแหละหรือลอกหนังซากสัตว์
(rabies vaccine*)
l กินอาหารดิบทีป
่ รุงจากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จาก l ฉี ด อิ ม มู โ นโกลบุ ลิ น
สัตว์ท่ีเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
(RIG**) โดยเร็ ว ที่ สุ ด
ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันที่ให้วคั ซีน
l

* ในกรณีท่ีสงั เกตอาการสุนขั และแมวเป็ นเวลา 10 วันแล้วอาการปกติ ให้ฉีดวัคซีนวันที่ 0, 3 และ 7 แล้วหยุดได้ ถ้าสุนขั
และแมวตายในช่วงที่ดอู าการให้ฉีดวัคซีนให้ครบ 5 เข็ม
** กรณีถกู กัดเป็ นแผลที่บริเวณใบหน้า ศีรษะ คอ มือ และนิว้ มือ หรือถูกกัดต�ำแหน่งอื่นที่มีแผลฉีกขาดมาก หรือแผลลึก
หรือถูกกัดหลายแผล ถือว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง และระยะฟั กตัวมักสัน้ ควรพิจารณาให้ฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ
โดยเร็วที่สุด ภายในเวลา 7 วันหลังได้วคั ซีนพิษสุนัขบ้าเข็มแรก (หลังจาก 7 วัน ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันได้เองแล้ว
จากการฉีดวัคซีน 3 เข็ม ไม่มีความจ�ำเป็ นต้องให้อิมมูโนโกลบูลนิ )
*** การท�ำแผลควรล้างชะแผลด้วยน�ำ้ และสบูม่ ากๆ เป็ นเวลานานประมาณ 15 นาที และควรใส่แผลด้วยยาฆ่าเชือ้
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แผนภูมทิ ่ี 7.6-1 แนวทางเวชปฎิบตั สิ ำ� หรับป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า6
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
(ตามคูม่ ือสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค)
ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหรือ
รักษาการติดเชือ้ ตามความเหมาะสม
สัมผัสโรคระดับที่ 1
ไม่ตอ้ งฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ

สัมผัสโรคพิษสุนขั บ้า
ล้างบาดแผล และให้การรักษาบาดแผล

แบ่งลักษณะการสัมผัสโรค
ดังตารางที่ 7.6-1
สัมผัสโรคระดับ 2 หรือ 3
พิจารณาสัตว์ท่ีกดั

สัตว์หนีหาย

สัตว์ป่า หรือหนู

สัตว์ตาย ส่งหัวตรวจพบเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้า

ให้การรักษาแบบ Post-exposure ตามแผนภูมิท่ี 7.6-2

ครบทัง้ 3 ข้อ

l
l
l

สุนขั แมว ที่ยงั มีชีวิตอยู่

อาการปกติให้พิจารณา
การกัดเกิดจากมีเหตุโน้มน�ำ เช่น แหย่สตั ว์ ฯลฯ
เลีย้ งดูอยูใ่ นรัว้ รอบขอบชิด โอกาสสัมผัสโรคน้อย
ได้รบั การฉีดวัคซีนสม�่ำเสมออย่างน้อย 2 ครัง้
ครัง้ สุดท้ายไม่เกิน 1 ปี

เฝ้าดูอาการสุนขั แมว 10 วัน ถ้าสัตว์มีอาการป่ วย
เริม่ รักษาผูส้ มั ผัสทันที และส่งหัวสัตว์ตรวจ

มีอาการผิดปกติ/ป่ วย

ให้การรักษาแบบ post-exposure และเฝ้าดูอาการ
เมื่อครบ 10 วันหลังกัด สัตว์ไม่ตายหยุดฉีดได้
ถ้าสัตว์ตายให้สง่ สัตว์ตรวจ

มีอาการผิดปกติ/ป่ วย
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ตารางที่ 7.6-2 ข้อแนะน�ำการปฏิบตั ติ ามลักษณะของสัตว์ท่ีสมั ผัสและสาเหตุท่ีถกู กัด
ลักษณะของสัตว์ทส่ี ัมผัส
- สุนขั และแมวที่ได้รบั การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าประจ�ำปี โดย
ได้รบั การฉีดวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย
2 ครัง้ และครัง้ หลังสุดไม่เกิน 1 ปี

การวินิจฉัยขัน้ ต้น

- สุนขั และแมวที่ได้รบั วัคซีน l หากถูกกัดโดยมีเหตุโน้มน�ำ เช่น การท�ำร้ายหรือ
ลั ก ษ ณ ะ นี ้ ส่ ว น ใ ห ญ่ มี แกล้งสัตว์ พยายามแยกสัตว์ท่ีกำ� ลังต่อสูก้ นั เข้าใกล้
ภูมิคมุ้ กันเพียงพอต่อโรคพิษ สัตว์หวงอาหาร หรือลูกอ่อนไม่ตอ้ งให้วคั ซีนป้ องกัน
สุนขั บ้า
โรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัส
l ควรกักสุนข
ั แมว ไว้ดอู าการอย่างน้อย 10 วัน ถ้า
สัตว์มอี าการสงสัยโรคพิษสุนขั บ้าให้รบี ฉีดวัคซีน หรือ
วัคซีนและอิมมูโนโกลบูลนิ

- สุนัข และแมวที่ ไ ด้ร ับ การเลี ย้ งดู - สุ นั ข แ ล ะ แ ม ว ที่ เ ลี ้ ย ง
อย่างดี ถูกกักบริเวณ ท�ำให้มีโอกาส ลักษณะนีม้ ักไม่เป็ นโรคพิษ
สัมผัสสัตว์อ่ืนน้อย
สุนขั บ้า
- สุนขั และแมวที่ยงั ไม่แสดงอาการ
ขณะที่กดั อาจเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
และเชื อ้ จะออกมากับ น�ำ้ ลายก่ อ น
แสดงอาการได้ภายใน 10 วัน (โดย
เฉลี่ยระหว่าง 1-6 วัน)

ข้อแนะน�ำการปฏิบตั ิ

l

ควรกักขังสุนขั แมว ไว้ดอู าการอย่างน้อย 10 วัน

- สุนขั และแมวที่อาการปกติ l หากถูกกัดโดยไม่มีเหตุโน้มน�ำ เช่น อยูด่ ๆี สุนขั ก็ว่งิ
ขณะกัด อาจเป็ นโรคพิษสุนขั เข้ามากัดโดยไม่มีเหตุผล กัดเจ้าของ คนเลีย้ ง คนให้
บ้าได้ ต้องดูประวัติว่ามีการ อาหาร ควรให้ฉีดวัคซีน หรือ วัคซีนและอิมมูโน
ฉี ดวัคซีนและเลีย้ งดูอย่างดี โกลบูลินป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัส
ด้วย จึงจะไม่เสีย่ งต่อการเป็ น l ควรกักสัตว์ไว้ดอู าการอย่างน้อย 10 วัน
โรค
l หากสุนข
ั แมว มีอาการปกติ ขณะนัน้ จะได้รบั วัคซีน
ไปแล้ว 3 เข็ม (0,3,7 วัน) สามารถหยุดฉีดวัคซีนได้

- สุนขั และแมวทีม่ อี าการผิดปกติ หรือ - สุนัขและแมวน่า สงสัยว่า
มีอาการเปลี่ยนไป เช่น ไม่เคยกัดใคร เป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
แต่เปลี่ยนนิสยั เป็ นดุรา้ ย กัดเจ้าของ
กัดคนหลายๆ คน หรือสัตว์หลายๆ ตัว
ในเวลาใกล้เคี ยงกัน หรือมี อาการ
เซื่องซึม เปลี่ยนไปจากเดิม

ให้วคั ซีน หรือ วัคซีนร่วมกับอิมมูโนโกลบูลนิ ตาม
ระดับของการสัมผัส
l หากสัตว์ตายให้สง
่ ตรวจหาเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้า
ถ้าผลการตรวจเป็ นลบ แต่สตั ว์มีอาการน่าสงสัยอาจ
พิจารณาให้ฉีดวัคซีนต่อไปจนครบ
ถ้าผลการตรวจเป็ นบวก ให้ฉีดวัคซีนจนครบชุด
l

- สุนขั แมว ค้างคาว สัตว์จรจัด สัตว์ป่า - สัตว์เหล่านีต้ อ้ งถือเสมือน l ให้วคั ซีน หรือ วัคซีนร่วมกับอิมมูโนโกลบูลนิ เหมือน
ทีก่ ดั แล้วหนีหายไป หรือผูถ้ กู กัดจ�ำสัตว์ ว่าเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
กับว่าสัตว์นนั้ เป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
ที่กดั ไม่ได้
- สัตว์เลีย้ งอื่นๆ ที่เป็ นสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนม เช่น กระรอก กระแต หนู ฯลฯ
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วัคซีน

ผลิตจาก

การท�ำให้เชือ้ ตาย

ไวรัสไตเตอร์

บริษัทผู้ผลิต

ลักษณะ

วัคซีนเชือ้ ตายทีผ่ ลิตจาก embryonated chick or duck cell (ขนาด 1 มิลลิลิตร)
Purified Chick
Embryo Cell
Rabies Vaccine
(PCECV)
RabipurTM

ผลิตจากการเลีย้ งเชือ้ ท�ำ ให้ เ ชื ้อ ตาย ด้ว ย
fixed rabies virus betapropiolactone
พันธุ์ Flury LEP-C25 0.025%
ใน primary chick embryo fibroblast cells

มี ไ วรัส ไตเตอร์ >10 3 Chiron Behring
TCLD 50/ml (Tissue GmbH เยอรมัน
Culture Infectious อินเดีย
Dose) และ antigenic
value >2.5 IU/ml

เป็ นวัคซีนผงแห้งพร้อมน�ำ้
ท�ำละลาย (sterile water)
เมื่อละลายแล้วเป็ นน�ำ้ ใส
ไม่มีสี ขนาด 1 มิลลิลติ ร

Purified Duck
ผลิตจากการเลีย้ งเชือ้ ท� ำ ให้ เ ชื ้ อ ตายด้ ว ย
Embryo Cell
fixed rabies virus betapropiolactone
Rabies Vaccine
พันธุ์ PM ในตัวอ่อน ไข่ 0.025% และผ่ า น
(PDEV)
เป็ ดฟั ก (embryonat- ขบวนการท�ำให้บริสทุ ธิ์
TM
Lyssavac N
ed duck eggs)
ยิ่งขึน้
วัคซีนเชือ้ ตายทีผ่ ลิตจาก vero cell (ขนาด 0.5 มิลลิลิตร)

มี ไ วรัส ไตเตอร์ >10 7 Berna, Swiss Se- เป็ นวัคซีนผงแห้งพร้อมน�ำ้
MLD50/1 ml และ anti- rum and Vaccine ท�ำละลาย (sterile water)
genic value >2.5 Institute อินเดีย เมื่อละลายแล้ว มีสีขาวขุน่
IU/1 ml
เล็กน้อย ขนาด 1 มิลลิลติ ร
(มี Thiomersal)

Purified Vero Cell
Rabies Vaccine
(PVRV)
VERORAB®

ผลิตจากการเลีย้ งเชือ้ ท�ำ ให้ เ ชื ้อ ตาย ด้ว ย
fixed rabies virus betapropiolactone
พั น ธุ์ PMWI 138- 0.025%
1503-3M ใน Vero
cells

มีไวรัสไตเตอร์ >1075
LMD 50/0.5 ml และ
antigenic value >2.5
IU/0.5ml

Sanofi pasteur
ฝรั่งเศส
GPO – MBP
ประเทศไทย

เป็ นวั ค ซี น ผงแห้ง พร้อ ม
น�้ำ ยาละลาย (sodium
chloride 0.4 %) เมื่ อ
ละลายแล้วเป็ นน�ำ้ ใส ไม่มี
สี ขนาด 0.5 มิลลิลติ ร

Purified Vero Cell
Rabies Vaccine
(PVRV)
AbhayrabTM

ผลิตจากการเลีย้ งเชือ้ ท�ำ ให้ เ ชื ้อ ตาย ด้ว ย
fixed rabies virus betapropiolactone
พันธุ์ L. Pasteur 2061 0.025%
15 passages ใน Vero
cells

มี ไ วรั ส ไตเตอร์ 10 6 Human Biologicals
PFU/ml. และ an- Institute
ti-genic value > 2.5 อินเดีย
IU/0.5 ml

เป็ นวั ค ซี น ผงแห้ง พร้อ ม
น�้ำ ยาละลาย (sodium
chloride 0.9 %) ขนาด 0.5
มิลลิลติ ร
(มี Thiomersal)

มีไวรัสไตเตอร์
106-107 LgLD50/ml
และ antigenic value
> 2.5 IU/0.5ml

เป็ นวัคซีนผงแห้ง พร้อมน�ำ้
ท�ำละลาย (sterile water)
เมื่อละลายแล้วเป็ นน�ำ้ ใส
ไม่มีสี ขนาด 0.5 มิลลิลติ ร

Chromatographically ผลิตจากการเลีย้ งเชือ้ ท�ำ ให้ เ ชื ้อ ตาย ด้ว ย
Purified Vero Cell fixed rabies virus betapropiolactone
Rabies Vaccine พั น ธุ์ L. Pasteur 0.025%
(CPRV)
PV2061 ใน Vero cells
TM
TRCS SPEEDA
วัคซีนเชือ้ ตายทีผ่ ลิตจาก human diploid cell (ขนาด 1 มิลลิลิตร)
Human Diploid Cell
Rabies Vaccine
(HDCV)
SII RabivaxTM

Liaoning Cheng
Da Biotechnology
จีน และสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

ผลิตจากการเลีย้ งเชือ้ ท� ำ ให้ เ ชื ้ อ ตายด้ ว ย มี ไ วรัส ไตเตอร์ >10 7 Sanofi pasteur เป็ นวั ค ซี น ผงแห้ง พร้อ ม
fixed rabies virus betapropiolactone MLD50/ml และ antigenic ฝรั่งเศส
พร้อมน�ำ้ ท�ำละลาย (sterile
พันธุ์ PM 1503-3M ใน 0.025%
value >2.5 IU/ml
water) เมื่ อ ละลายแล้ว
human diploid cell
เป็ นน�ำ้ ใสสีชมพู ขนาด 1
มิลลิลติ ร

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

247

บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

ตารางที่ 7.6-3 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าส�ำหรับคนที่ใช้ในประเทศไทยในปั จจุบนั

หลักการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรค
1. การผสมและการเก็บวัคซีนพิษสุนัขบ้า
- ดูดน�ำ้ ยาละลาย 1 มล. (ถ้าเป็ นวัคซีน PCECV, PDEV, HDCV) หรือ 0.5 มล. (ถ้าเป็ นวัคซีน
PVRV, CPRV) ผสมกับวัคซีนผงแห้ง เขย่าให้ละลายเข้ากันดี
- วัคซีนที่ละลายแล้วต้องเก็บที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ และควรใช้ภายใน 8 ชั่วโมงเพื่อให้วคั ซีน
ยังคงคุณภาพสูงสุด
2. วิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามี 2 วิธีคอื
ก. การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ (Intramuscular, IM)
- ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ ต้นแขน (deltoid) หรือถ้าเป็ นเด็กเล็กฉีดเข้ากล้ามเนือ้ กึง่ กลางต้นขา
ด้านหน้าค่อนไปทางด้านนอก (anterolateral)
- ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนือ้ สะโพก เพราะวัคซีนจะดูดซึมช้า ท�ำให้กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันไม่ดี
- ฉีดวัคซีนครัง้ ละ 1 โด๊ส ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 30
- ไม่ควรเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามให้ผปู้ ่ วย ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ�ำเป็ น
วันที่			

0

3

7

14

30

RIG
หมายเหตุ องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ฉีดเพียง 4 ครัง้ คือ ช่วงวันที่ 14-28 ให้ฉีดเข็มเดียว7 แต่แนวทาง
ปฏิบตั ใิ นประเทศไทยยังแนะน�ำ 5 ครัง้
ข. การฉีดเข้าในผิวหนัง (intradermal, ID)
ใช้ได้กบั วัคซีน PVRV, CPRV, และ PCECV โดย antigenicity ของวัคซีนทุกวัคซีนต้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.7 IU/0.1 ml และไม่ควรเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ฉีดเข้าในผิวหนังให้ผปู้ ่ วย7
การฉีดวัคซีนเข้าในผิวหนังให้ฉดี แบบ 2-2-2-0-2
- ฉีดวัคซีนจุดละ 0.1 มล. โดยฉีดวัคซีนเข้าในหนังบริเวณต้นแขนซ้ายและขวาข้างละ 1 จุด
ในวันที่ 0, 3, 7 และ 30
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การพิจารณาเลือกใช้วิธีฉีดเข้าในหนัง
การฉีดเข้าในผิวหนังแนะน�ำในกรณี มีผสู้ มั ผัสหลายคนพร้อมกัน เช่น ถูกสัตว์ท่ีสงสัยมีเชือ้
โรคพิษสุนขั บ้ากัด ข่วน เลีย หลายคน
l วิธีฉีดเข้าในผิวหนังควรปฏิ บต
ั ิในสถานบริการที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ลูกโซ่ความเย็นที่ดี มีบคุ ลากรที่ได้รบั การฝึ กให้ฉีดเข้าในผิวหนังอย่างถูกต้อง
l ไม่แนะน�ำให้ใช้วิธีการฉี ดในผิวหนังแบบ 8 จุด และวิธีการนีไ้ ม่สามารถทดแทนการฉี ด RIG ได้
l โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้เปลี่ยนวิธีการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนข
ั บ้า อย่างไรก็ตามในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็ น การเปลี่ยนวิธีฉีดระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ และการฉีดแบบเข้าในหนัง สามารถท�ำได้
องค์การอนามัยโลกแนะน�ำการฉีดในผิวหนัง 2 จุดในวันที่ 0, 3, 7 ก็เพียงพอ แต่ประเทศไทยยังแนะน�ำ
อีก 2 จุด ในวันที่ 30 เพราะผลการรักษาดี และการศึกษาที่จะลดการฉีดวันที่ 30 ยังมีไม่มากพอ7
l

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ผูป้ ่ วยที่มีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องรุนแรง ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ่ วยโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ ผูป้ ่ วย
มะเร็งที่กำ� ลังรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด ได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะมาภายใน 2 สัปดาห์ ผูท้ ่ีกำ� ลังได้รบั ยา
สเตียรอยด์ มากกว่า 20 มก.หรือได้รบั มากกว่า 2 มก./กก./วัน มานานกว่า 14 วัน ผูต้ ดิ เชือ้ เอขไอวีท่ีมี
ภูมคิ มุ้ กันเม็ดเลือดขาว CD4 น้อยกว่า 200/ลบ.มม. ผูท้ ก่ี ำ� ลังได้รบั ยาปรับภูมคิ มุ้ กัน (immune modulators)
เช่น tumor necrosis factor-alpha blocker หรือได้รบั การรักษาที่กดภูมิคมุ้ กันขนาดสูงอยู่ ควรฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนขั บ้าโดยฉีดเข้ากล้ามและอาจพิจารณาเจาะเลือดดูระดับของ rabies Nab titer ในวันที่ 14
ภายหลังได้รบั วัคซีนเพื่อดูวา่ มีภมู ิคมุ้ กันเพียงพอป้องกันโรคหรือไม่หลังฉีดวัคซีน8
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วันที่
จ�ำนวนจุดที่ฉีด

แผนภูมิท่ี 7.6-2 การให้วคั ซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ หลังสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้า Post-exposure rabies
immunization
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

ไม่เคยฉีดวัคซีนล่วงหน้า (pre-exposure)
หรือเคยฉีดวัคซีนแบบหลังสัมผัสโรคน้อยกว่า 3 เข็ม

เคยฉีดวัคซีนล่วงหน้า (pre-exposure)
หรือเคยฉีดวัคซีนแบบหลังสัมผัสโรคอย่างน้อย 3 เข็ม

ดูลกั ษณะแผล

ไม่ตอ้ งให้อิมมูโนโกลบูลนิ (RIG)

ระดับความเสี่ยงที่ 2
ไม่ตอ้ งให้ RIG

ระดับความเสี่ยงที่ 3
ให้ให้อิมมูโนโกลบูลนิ โดยฉีดรอบแผล*
ERIG 40 IU/kg** หรือ HRIG 20 IU/kg
ไม่จำ� เป็ นต้องฉีดทีเ่ หลือเข้าชั้นกล้ามเนือ้

เคยฉีดวัคซีนมาเกิน 6 เดือนหรือไม่
หากเกิน 6 เดือน
ฉีดวัคซีน 2 เข็ม
เข้ากล้ามหรือเข้าในผิวหนัง
ในวันที่ 0 และ 3

ภายในระยะ 6 เดือน
ฉีดวัคซีน 1 เข็ม
เข้ากล้าม
หรือเข้าในผิวหนัง

ฉีดวัคซีน เข้ากล้ามเนือ้ ต้นแขน (0.5 หรือ 1 มิลลิลติ ร)
ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 30
หรือ ฉีดวัคซีน เข้าในผิวหนังที่ตน้ แขน*** (0.1 มิลลิลติ ร 2 จุด)
ในวันที่ 0, 3, 7, และ 30
หากสุนขั หรือแมว มีอาการปกติตลอด 10 วัน
สามารถหยุดฉีดวัคซีนได้

* กรณีท่ีมีหลายแผล แต่ปริมาณ RIG ไม่เพียงพอที่จะฉีดได้ครบทุกแผล ควรเพิ่มปริมาณด้วยการผสม
กับน�ำ้ เกลือนอร์มลั (NSS) ประมาณ 2-3 เท่า จนได้ปริมาณพอที่จะฉีดให้ได้ครบทุกแผล
** กรณีใช้อิมมูโนโกลบูลนิ ชนิด ERIG ควรให้ผปู้ ่ วยรอเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย 1 ชม. หลังฉีด ส�ำหรับ
การทดสอบ skin test ก่อนฉีด จะสั่งท�ำหรือไม่นนั้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของแพทย์
***การฉีดวัคซีนในผิวหนัง วัคซีนควรมี antigenic value อย่างน้อย 0.7 IU/0.1 ml

250

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

ตารางที่ 7.6-4 อิมมูโนโกลบุลินป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Immunoglobulin: RIG) ทีม่ ใี ช้ใน
ประเทศไทย
RIG

วิธีการผลิต

บริษัทผู้ผลิต

ผลข้างเคียง

1. ชนิดผลิตจากซีร่มั
ม้า (Equine Rabies
Immunoglobulin,
ERIG)
ขนาดบรรจุ:
5 ml (1000 IU)
ขนาดที่ใช้:
40 IU/kg

เตรียมโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ กั บ ม้ า
จนกระทั่งมีแอนติบอดีอยู่ใน
ระดับ สูง พอ จึ ง เจาะโลหิ ต
มาแยกซีร่มั ผลิตเป็ นอิมมูโน
โกลบุลนิ ป้องกันโรค

- สถานเสาวภา สภากาชาดไทย l การแพ้ซรี ่มั (Serum sickness)
อาจพบได้ประมาณร้อยละ 1-2
- Sanofi pasteur ฝรั่งเศส
- Berma Swiss Serum and เกิดในระยะ 7-14 วันหลังฉีด
Vaccine Institute สวิตเซอร์แลนด์ l การแพ้ทัน ที แ บบเฉี ย บพลัน
(anaphylaxis) พบน้อยมากเพียง
0.03% การทดสอบการแพ้ (skin
test) ก่อนใช้ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของ
แพทย์

2. ชนิดผลิตจากซีร่มั
คน (Human Rabies
Immunoglobulin,
HRIG)
ขนาดบรรจุ:
2 ml (300 IU)
5 ml (750 IU)
ขนาดที่ใช้:
20 IU/kg

เตรียมโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ กั บ คน
จนกระทั่งมีแอนติบอดีอยู่ใน
ระดับสูงพอ ซึง่ แยกพลาสมา
มาผลิตเป็ นอิมมูโนโกลบุลิน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

- ศู น ย์บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย
- Sanofi pasteur ฝรั่งเศส
- Berma Swiss Serum and
Vaccine Institute สวิตเซอร์แลนด์

- การใช้อิมมูโนโกลบุลินชนิดนี ้
ไม่ พ บมี ก ารแพ้รุ น แรง บางคน
อาจมีไข้ หรือเจ็บบริเวณที่ฉีด
- ไม่ตอ้ งทดสอบการแพ้

เทคนิคการฉีดอิมมูโนโกลบุลิน (RIG) ให้ได้ผล
1. ควรฉีด RIG ตัง้ แต่วนั แรกที่เริม่ ฉีดวัคซีน โดยไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับวัคซีน
2. ควรฉีด RIG หลังการชะล้างบาดแผล เพื่อขจัดการปนเปื ้อน รวมทัง้ ล้างเชือ้ ไวรัสโรคพิษสุนขั บ้า
ออกก่อน
3. ฉีด RIG เข้าในบาดแผลและรอบบาดแผลอย่างทั่วถึงและมากที่สดุ เพื่อลบล้างฤทธิ์ (neutralize)
เชือ้ ไวรัสโรคพิษสุนขั บ้าในบาดแผลหรือรอบบาดแผล ควรท�ำด้วยการฉีดที่บาดแผลโดยแทงเข็มลึกเข้าใต้
บาดแผลคล้ายกับวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่ ใช้เข็มแทงที่รอบแผลด้านนอก และเคลือ่ นเข็มผ่านใต้กน้ แผลจนถึง
ขอบแผลอีกด้าน หลังจากนัน้ ค่อยๆ ถอยเข็มออกพร้อมกับฉีด RIG ทีละน้อยๆ พยายามแทงเข็มน้อยครัง้
ที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อหลีกเลีย่ งการท�ำลายปลายประสาท โดยไม่จำ� เป็ นต้องฉีดทีเ่ หลือเข้าชัน้ กล้ามเนือ้
4. กรณีท่ีบาดแผลกว้างหรือมีหลายแผล ควรเพิ่มปริมาณด้วยการผสมกับน�ำ้ เกลือนอร์มลั
(NSS) ประมาณ 2-3 เท่า จนได้ปริมาณพอที่จะฉีดให้ได้ครบทุกแผล
5. ถ้าเป็ นบาดแผลบริเวณหนังตาหรือที่ตา ถ้าหากฉีดไม่ได้ให้หยอดบริเวณแผลทีต่ า
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หลักการใช้อิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (RIG)

การทดสอบการแพ้ ERIG ทีผ่ ิวหนัง
- เจือจาง ERIG 1:100 ด้วยน�ำ้ เกลือนอร์มลั (normal saline solution)
- ฉี ด 0.02 ml เข้า ในหนั ง บริ เ วณท้อ งแขน ด้ว ยเข็ ม ฉี ด ทู เ บอร์คู ลิ น จนเกิ ด รอยนู น
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม.
- ฉีดน�ำ้ เกลือเข้าในหนังบริเวณท้องแขนอีกข้างหนึง่ ในปริมาณเท่ากันเพื่อเปรียบเทียบ
การอ่านผลการทดสอบการแพ้
l รอ 15-20 นาที จึงอ่านผล
		 - ถ้าจุดที่ฉีด ERIG มีรอยนูน บวมแดง (wheal) เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ขึน้ ไป และ
มีรอยแดง (flare) ล้อมรอบ แต่จดุ ที่ฉีดน�ำ้ เกลือเปรียบเทียบไม่มีปฏิกิรยิ านี ้ แสดงว่าผลทดสอบเป็ นบวก
		 - ถ้าจุดที่ฉีดน�ำ้ เกลือมีรอยนูนแดง ในขณะที่จดุ ที่ฉีด ERIG มีรอยนูนแดง 10 มม. ขึน้ ไป
แต่ใหญ่กว่าจุดที่ฉีดน�ำ้ เกลือ ให้ถือว่าปฏิกิรยิ าเป็ นผลบวกเช่นกัน
l กรณีผลทดสอบการแพ้ทผ
ี่ วิ หนังเป็ นบวก
		 - ต้องเปลี่ยนไปใช้ HRIG
		 - ถ้าไม่มี HRIG ควรให้ ERIG ด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษภายใต้การดูแลของแพทย์
โดยเตรียม adrenaline (epinephrine), antihistamine และเครือ่ งช่วยหายใจไว้ให้พร้อม
l กรณีผลทดสอบการแพ้ทผ
ี่ วิ หนังเป็ นลบให้ ERIG ได้
		 - ยังคงต้องเตรียมพร้อมรักษาอาการแพ้แบบ anaphylaxis เช่นกัน โดยเตรียม adrenaline
0.1% (1:1000 หรือ 1 มก./มล.) ขนาดของ adrenaline ที่ใช้ในผูใ้ หญ่ขนาด 0.5 มล.ในเด็กให้ขนาด 0.01 มล./
น�ำ้ หนัก 1 กก. ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้ามเนือ้
l หลังฉีด ERIG ต้องให้ผูป
้ ่ วยรอเพือ่ เฝ้าระวังอาการแพ้อย่างน้อย 1 ชม. อาการแพ้ ERIG
ทีพ่ บมักเป็ นเพียงรอยแดง คัน ลมพิษ หรือปวดข้อเท่านัน้

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า (pre-exposure rabies immunization)1
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าเหมาะส�ำหรับผูท้ ่ีมีโอกาสสัมผัสเชือ้ พิษสุนขั บ้า โดยพิจารณา
ตามระดับความเสี่ยง ดังนี ้
- กลุ่มบุคคลทีม่ ีความเสี่ยงสูง เช่น นักวิทยาศาสตร์หรือผูท้ ำ� งานในห้องปฏิบตั ิการที่ตอ้ ง
สัมผัสต่อไวรัสโรคพิษสุนขั บ้าโดยตรง หรือท�ำงานเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า แนะน�ำ
ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบก่อนสัมผัสโรค และตรวจวัดระดับภูมิคมุ้ กันต่อโรคพิษสุนขั บ้า
(rabies Nab) โดยต้องการให้มี rabies Nab สูงกว่าระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดเวลา (> 0.5 IU/ml)
จึงแนะน�ำให้ตรวจระดับภูมิคมุ้ กัน rabies Nab ทุก 1-2 ปี
- กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามเสี่ยงปานกลาง เช่น สัตวแพทย์ ผูท้ ่ีมีอาชีพเลีย้ งสัตว์ แนะน�ำให้ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบก่อนสัมผัสโรค และตรวจระดับภูมิคมุ้ กัน rabies Nab ทุก 2 ปี
- กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งน้อย เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในถิ่นที่มีโรคพิษสุนขั บ้า
ชุกชุม หรือประเทศที่มีสนุ ขั จรจัดจ�ำนวนมาก รวมถึงเด็กหรือผูท้ ่ีเลีย้ งสุนขั และแมว แนะน�ำให้ฉีดวัคซีน
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- ผูท้ ่ีได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันแบบหลังสัมผัสโรคมาแล้ว 3 ครัง้ เช่น ได้รบั การฉีดในวันที่ 0,
3, 7 โดยหยุดฉี ดวัคซีนหลังจากสังเกตอาการสุนัขหรือแมวที่กัดพบว่ามีอาการปกติภายหลัง 10 วัน
ให้ถือว่าการฉีดที่ได้รบั ไปแล้วเป็ นการฉีดป้องกันล่วงหน้าเช่นกัน
- ควรบันทึกการฉีดวัคซีนลงในบัตรหรือสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนเพื่อเป็ นหลักฐาน
สอบถามเรื่องการตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบตั กิ ารได้ท่ี
ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์
ล�ำดับ
1.

ส่วนราชการ

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2579 8908-14
โทรสาร 0 2579 8918-19
e-mail: niah@dld.go.th
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 5422 1476
ภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดล�ำปาง 0 5422 6978
โทรสาร 0 5422 1476 ต่อ 5
e-mail: vrd_np@dld.go.th

50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน
แ ข ว ง ล า ด ย า ว เ ข ต จ ตุ จั ก ร
กรุงเทพฯ 10900
ถนนล�ำปาง-เชียงใหม่ ต�ำบลเวียง
ตาล อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
52190

3.

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 5531 2069-72
ภาคเหนื อ (ตอนล่ า ง) จั ง หวั ด โทรสาร 0 5531 2069 ต่อ 24
พิษณุโลก
e-mail: vrd_sn@dld.go.th

เลขที่ 9 หมูท่ ่ี 15 ถนนพิษณุโลก หล่ม ศัก ดิ์ ต�ำ บลวัง ทอง อ�ำ เภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

4.

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 4326 2050
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด 0 4326 1165-6
ขอนแก่น
โทรสาร 0 4326 1246
e-mail: vrd_ne@dld.go.th

ต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40260

2.

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

253

บทที่ 7 วัคซีนนอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมส�ำหรับเด็กทั่วไป

ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบก่อนสัมผัสโรคแต่ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจระดับภูมิคมุ้ กัน rabies Nab หากมี
การสัมผัสสัตว์ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ 1-2 เข็ม และไม่ตอ้ งฉีดอิมมูโนโกลบูลนิ
วิธีการให้วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า ดังนี้
- ฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้าเข้ากล้ามเนือ้ (IM) ในวันที่ 0 และ 7 โดยหากใช้วคั ซีน PCECV ให้ใช้
ปริมาณ 1 มล. หรือหากใช้วคั ซีน PVRV, CPRV ให้ใช้ปริมาณ 0.5 มล.
- ฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้าเข้าในหนัง (ID) ในวันที่ 0 และ 7 โดยฉีด 2 จุด จุดละ 0.1 มล. บริเวณ
ต้นแขน

ล�ำดับ

ส่วนราชการ

โทรศัพท์

ทีอ่ ยู่

5.

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 4454 6104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรสาร 0 4454 6147
(ตอนล่าง) จังหวัดสุรนิ ทร์
e-mail: vrd_se@dld.go.th

บ้ า นตระงอล ถนนสุ ริ น ทร์ –
ปราสาท กม. 13 หมูท่ ่ี 9 ต�ำบลนาบัว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000

6.

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 7577 0008-9
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7577 0128-30
โทรสาร 0 7577 0008-9
0 7577 0128-30 ต่อ 102
e-mail: vrd_sp@dld.go.th
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 3874 2116-9
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
โทรสาร 0 3874 2120
e-mail: vrd_se@dld.go.th

เลขที่ 124/2 หมูท่ ่ี 7
ถนนทุ่งสง –ห้วยยอด ต�ำบลที่วงั
อ�ำเภอทุง่ สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 3222 8419
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
0 3222 8379
โทรสาร 0 3222 8419 ต่อ 114
e-mail: vrd_wp@dld.go.th

เลขที่ 126 หมูท่ ่ี 10 ต�ำบลเขาชะงุม้
อ�ำ เภอโพธาราม จัง หวัด ราชบุรี
70120

7.

8.

เลขที่ 844 หมูท่ ่ี 9 ต�ำบลคลองกิ่ว
อ�ำ เภอบ้ า นบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
20220

ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าของกระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี
		 เลขที่ 88/7 ซอยโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
		 โทร. 0 2589 9850 และ 0 2951 0000 ต่อ 99205, 99312
ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าของมหาวิทยาลัย
1. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (ตรวจเฉพาะ PCR เท่านัน้ )
		 เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
		 โทร. 0 2419 8811 และ 0 2411 0263
2. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
		 ห้อง 901/4 ตึก อปร. ชัน้ 9 ถนนราชด�ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		 โทร. 0 2256 4000 ต่อ 3562 โทร./แฟกซ์ 0 2652 3122
* กรณีฉุกเฉินติดต่อพนักงานรับโทรศัพท์ เพือ่ ติดต่อ พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา
ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าของสถานเสาวภา
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 127
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1. WHO Expert Consultation on Rabies, third report: WHO Technical Series Report No. 1012,
Geneva, 2018.
2. Hampson K, Coudeville L, Lembo T, et al. Estimating the global burden of endemic canine
rabies. PLoS Negl Trop Dis 2015;9:e0003709.
3. ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. (2560). แนวทางการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า.
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เอกสารอ้างอิง

บทที่

7.7

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
(Dengue vaccine)

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชือ้ ไวรัสเดงกี Dengue virus มี 4 ซีโรทัยป์ คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3
และ DEN-4 โดยหลังจากการติดเชือ้ ซีโรทัยป์ ใด จะเกิดภูมคิ มุ้ กันต่อซีโรทัยป์ นัน้ ไปตลอด แต่จะมีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อซีโรทัยป์ อื่นเพียงชั่วคราว ท�ำให้หลังจากติดเชือ้ ครัง้ แรก จะมีโอกาสติดเชือ้ ได้อีก
โรคไข้เลือดออกมักระบาดในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถนุ ายนถึงกันยายน) มีพาหะน�ำโรคคือยุงลาย
(Aedes aegypti) ซึง่ จะหากินเวลากลางวันและวางไข่ในน�ำ้ นิ่ง ในอดีตพบโรคได้บอ่ ยในเด็กเล็ก ปั จจุบนั
พบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นเด็กโต วัยรุน่ และผูใ้ หญ่วยั ท�ำงาน รายงานจากส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2560 มีผปู้ ่ วยไข้เลือดออกจ�ำนวน 53,190 คน คิดเป็ นอัตราป่ วย 80.8
ต่อประชากรแสนคน มีอตั ราป่ วยตายร้อยละ 0.12 ส่วนใหญ่พบในกลุม่ อายุ 10-14 ปี รองลงมาได้แก่อายุ
5-9 ปี อายุ 15-24 ปี อายุ 25-34 ปี และอายุ 0-4 ปี ตามล�ำดับ1
อาการของผูป้ ่ วยไข้เลือดออกมี 3 ระยะคือ 1. ระยะไข้ ผูป้ ่ วยจะมีไข้สงู ลอยนาน 3-7 วัน ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามตัว 2. ระยะวิกฤติ ผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้ลดลงและอาจมีการรั่วของพลาสม่าออกจากหลอดเลือด
ท�ำให้ความดันโลหิตต�่ำ หรืออาจถึงขัน้ เกิดภาวะช็อก จ�ำเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างเร่งด่วน ผูป้ ่ วยที่มี
อาการไม่รุนแรงอาจไม่มรี ะยะวิกฤติชดั เจน เมื่อไข้ลดลงจะด�ำเนินข้ามไปสูร่ ะยะพักฟื ้ น ผูป้ ่ วยที่อาการหนัก
ในระยะนีอ้ าจมีภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวติ ได้ และ 3. ระยะพักฟื ้ น ผูป้ ่ วยจะมีอาการคันที่ขาทัง้ สองข้าง
มีผ่ืนแดงปนอยูก่ บั วงสีขาว รับประทานอาหารและดื่มน�ำ้ ได้เพิ่มขึน้ หัวใจเต้นช้าลง และมีปัสสาวะเพิ่มขึน้
การป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ การก�ำจัดยุง ป้องกันยุงกัด และไม่ให้ผปู้ ่ วยถูกยุงกัด การก�ำจัด
แหล่งเพาะพันธุย์ งุ ถือเป็ นหัวใจในการควบคุมประชากรยุง แต่ทำ� ได้ยาก วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็ น
วิธีท่ีสำ� คัญในการควบคุมโรค

ชนิดของวัคซีน
ปั จจุบนั มีวคั ซีนไข้เลือดออกเพียงชนิดเดียวที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนคือ CYD-TDV (DengvaxiaTM)
ผลิตโดยบริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ ซึง่ เป็ นวัคซีนเชือ้ มีชีวติ แบบไวรัสลูกผสมโดยมีเชือ้ ไวรัสไข้เหลืองเป็ นแกน
และมีสว่ น prM และ Envelope gene เป็ นของไวรัสไข้เลือดออก (live attenuated chimeric) นอกจากนี ้
มีวคั ซีนอีก 2 ชนิดที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาวิจยั ระยะที่ 32 ได้แก่
1. วัคซีน Tetravalent dengue vaccine (TDV) (Takeda) เป็ นวัคซีนเชือ้ เป็ น แบบไวรัสลูกผสม
ที่ใช้ DEN-2 เป็ นแกน และใช้สว่ นของ prM และ envelope gene เป็ นของ DEN-1, 3, 4 ซึง่ ข้อมูลจาก
การศึกษาระยะที่ 2 พบว่ามีภมู คิ มุ้ กันสูงต่อทัง้ 4 สายพันธุ์ โดยไม่ขนึ ้ กับประวัตกิ ารติดเชือ้ ไวรัสเดงกีมาก่อน3
2. วัคซีน TV003/TV005 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases and
Institute Butantan) เป็ นวัคซีนเชือ้ เป็ นที่มีการใช้เชือ้ ไวรัสเดงกีท่ีกลายพันธุจ์ ากการตัดส่วน 3’ UTR ออก
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รู ปที่ 7.7-1 โครงสร้างวัคซีนไข้เลือดออก
โดยรายละเอียดของวัคซีนไข้เลือดออกในส่วนต่อไป คือ รายละเอียดของวัคซีนไข้เลือดออก
CYD-TDV (DengvaxiaTM) ที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้ว

ขนาดบรรจุ
ขนาด 0.5 มิลลิลติ ร ประกอบด้วยผงแห้งสีขาว และตัวละลาย (0.9% NaCl)

ขนาดและวิธีการใช้
แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก 0.5 มิลลิลิตร เข้าชัน้ ใต้ผิวหนังบริเวณหัวไหล่ จ�ำนวน 3 ครัง้
ที่ 0, 6 และ 12 เดือน

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
องค์การอนามัยโลก สมาคมโรคติดเชื อ้ แห่ง ประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื อ้ ในเด็ก
แห่งประเทศไทย5,6 แนะน�ำให้วคั ซีนไข้เลือดออกส�ำหรับเด็กและผูใ้ หญ่อายุ 9-45 ปี ท่ีเคยติดเชือ้ ไวรัสเดงกีมาก่อน
เนื่องจากพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่เคยติดเชือ้ เดงกีมาก่อน นอกจากนีใ้ นเด็กอายุ
9-16 ปี ที่ไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน อาจเกิดโรครุนแรงได้ หากติดเชือ้ หลังฉีดไปแล้ว 2-3 ปี จึงไม่แนะน�ำให้ฉีด
ในผูท้ ่ีไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน
การประเมินการติดเชือ้ มาก่อนอาศัย 1) ประวัตปิ ่ วยเป็ นไข้เลือดออก 2) การตรวจเลือดพบว่า
มีแอนติบอดี ต่อไวรัสเด็งกี่ และ 3) อายุของผูร้ บั วัคซีน
ในเด็กควรซักประวัติ ร่วมกับพิจารณาตรวจเลือดเพื่อดูวา่ เคยมีภมู ติ อ่ เชือ้ ไวรัสไข้เลือดออกก่อน
จะพิจารณาฉีดวัคซีน แต่ปัจจุบนั วิธีท่ีเป็ นมาตรฐานในการตรวจหาแอนติบอดีก่อนฉีดวัคซีนไข้เลือดออก
ได้แก่ การตรวจ Plaque neutralization (PRNT) ยังไม่มีบริการ จึงต้องใช้การตรวจโดยชุดตรวจที่มีใช้ท่วั ไป
เพื่อการวินิจฉัยไข้เลือดออกเมื่อเจ็บป่ วยแล้ว น�ำมาใช้เพื่อบอกว่าเคยติดเชือ้ มาก่อนหรือไม่ ซึง่ ชุดตรวจ
เหล่านัน้ เมื่อน�ำมาใช้เพื่อการนีจ้ ะมีความแม่นย�ำต�่ำ แต่สำ� หรับผูใ้ หญ่ เนื่องจากมีขอ้ มูลจากการส�ำรวจ
ทางระบาดวิทยาโดยการตรวจระดับภูมิคมุ้ กัน พบว่าเคยมีการติดเชือ้ ไวรัสเดงกีแล้วมากกว่าร้อยละ 907
ดังนัน้ ผูใ้ หญ่อาจพิจารณาฉีดวัคซีนไข้เลือดออกได้เลย
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ซึง่ ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันและมีความปลอดภัย โดยไวรัส DEN- 1,3,4 ใช้ทงั้ ส่วนของไวรัส
แต่ DEN-2 นัน้ ใช้เพียงส่วนของ prM และ envelope มารวมกับแกนกลางของ DEN-4 โดยให้เพียง 1 เข็ม
พบว่าสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ทงั้ 4 สายพันธุ4์ แต่อย่างไรก็ตามขณะนีว้ คั ซีนทัง้ 2 ชนิดอยู่ระหว่าง
การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพและผลข้างเคียงระยะยาว (รูปที่ 7.7-1)

ประสิทธิภาพของวัคซีน
การศึกษาวิจยั ในอาสาสมัครอายุ 2-14 ปี จ�ำนวน 10,275 คน จากประเทศแถบเอเชีย 5 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนาม และไทย (CYD14)8 และอาสาสมัครอายุ 9-16 ปี
จ�ำนวน 20,869 คน จากประเทศแถบละตินอเมริกาได้แก่ ประเทศบราซิล โคลัมเบีย ฮอนดูรสั เม็กซิโก
และเปอร์โตริโก (CYD15)9 พบว่าวัคซีนไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคคิดเป็ นร้อยละ 57
และร้อยละ 61 ตามล�ำดับ และเมื่อน�ำข้อมูลของอาสาสมัครอายุ 9-16 ปี จากการศึกษาทัง้ สองมาวิเคราะห์
พบว่าวัคซีนไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้รอ้ ยละ 65 ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้เลือดออกร้อยละ 81 และป้องกันไข้เลือดออกชนิดรุนแรงร้อยละ 93 โดยประสิทธิภาพในการป้องกัน
โรคต่อเชือ้ DEN 1-4 คิดเป็ นร้อยละ 58, 47, 74 และ 83 ตามล�ำดับ10
นอกจากนัน้ ยังพบว่าวัคซีนไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในอาสาสมัครที่มีเคย
ติดเชือ้ ไวรัสเดงกีมาก่อน คือมี PRNT เป็ นบวก (ร้อยละ 82) ซึง่ สูงกว่าในอาสาสมัครที่ไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน
(ร้อยละ 53)

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
ปฏิกริยาหลังฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ส่วนใหญ่เป็ นปฏิกิรยิ าเฉพาะที่คอื ปวดบริเวณที่ฉีดซึง่ มักดีขนึ ้
ภายใน 3 วันหลังฉีด อาจมีอาการปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ได้ในเด็กโตและผูใ้ หญ่ (ร้อยละ 6)
และพบอาการไข้ในเด็กเล็กภายใน 3 วันหลังฉีดวัคซีน (ร้อยละ 4) พบผื่นแพ้ในช่วง 7 วันแรกหลังได้รบั วัคซีน
(ร้อยละ 0.7) โดยพบปฏิกิรยิ ามากในวัคซีนเข็มแรก เมื่อเทียบกับวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับประวัตกิ ารมีภมู ิมาก่อน11
หมายเหตุ
ในปี พ.ศ. 2560 ได้มกี ารศึกษาเพิ่มโดยใช้การตรวจ anti-NS1 antibody ซึง่ เป็ นการตรวจที่พฒ
ั นา
ขึน้ มาใหม่ พบว่าในผูท้ ่ีไม่เคยติดเชือ้ มาก่อนแล้วได้รบั วัคซีนนัน้ มีความเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้เลือดออกมากขึน้ 1.4 เท่า และเสี่ยงต่อการเป็ นไข้เลือดออกแบบรุนแรงมากขึน้ 2.4 เท่า
จากการวิเคราะห์ใหม่นี ้ สามารถประมาณความเสีย่ งของการจะเกิดไข้เลือดออกรุนแรง (severe
dengue)ในเวลา 5 ปี ได้ดงั นี ้
- ผูท้ ่ี seropositive และได้รบั วัคซีน โอกาสเกิด น้อยกว่า 1 ต่อ 1,000คนที่ฉีดวัคซีน
- ผูท้ ่ี seropositive และไม่ได้รบั วัคซีน โอกาสเกิด เท่ากับ 4.8 ต่อ 1,000 คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
- ผูท้ ่ี seronegative และได้รบั วัคซีน โอกาสเกิดเท่ากับ 4 ต่อ 1,000 คนที่ฉีดวัคซีน
- ผูท้ ่ี seronegative และไม่ได้รบั วัคซีน โอกาสเกิดเท่ากับ 1.7ต่อ 1,000 คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
แต่ในรายงานนีไ้ ม่พบอาสาสมัครที่เสียชีวติ ซึง่ เป็ นเพราะมีจำ� นวนผูป้ ่ วยไม่มาก12 ดังนัน้ การให้
วัคซีนไข้เลือดออกจึงมีความปลอดภัยในคนที่เคยติดเชือ้ มาก่อน แต่อาจไม่ปลอดภัยในผูท้ ่ีไม่เคยติดเชือ้
มาก่อน
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การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนควรเก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง หากเอาออกจากกล่อง ห้ามถูก
แสงสว่าง ส่วนวัคซีนทีผ่ สมกับสารท�ำละลาย ควรฉีดให้เร็วทีส่ ดุ หรือภายใน 6 ชั่วโมงโดยต้องเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
o
+2 ถึง +8 ซ หลังผสมและห้ามถูกแสงสว่าง อายุของวัคซีน 36 เดือน

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง
1.
2.
3.
4.
5.

ห้ามให้วคั ซีนในบุคคลที่มีประวัตแิ พ้สว่ นประกอบของวัคซีน
ห้ามให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องทัง้ ชนิดแต่กำ� เนิดหรือเกิดภายหลัง
ห้ามให้วคั ซีนในหญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร
ควรเลื่อนการให้วคั ซีนออกไป หากมีไข้สงู หรือเจ็บป่ วยเฉียบพลัน
ไม่ควรใช้ในผูท้ ่ีไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน
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สมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชือ้ แห่งประเทศไทย ได้ออกค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับวัคซีนนีใ้ นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดังนี5,7,8,9,13-18
้
1. ในเด็กที่อายุมากกว่า 9 ปี ที่มีประวัติเคยเป็ นไข้เลือดออกมาก่อน สามารถให้วคั ซีนนีโ้ ดย
ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจเลือด และอาจพิจารณาให้วคั ซีนนี ้ โดยไม่ตรวจเลือดในสมาชิกร่วมบ้านของผูป้ ่ วย
ไข้เลือดออก
2. ในกรณีนอกเหนือจากข้างต้น ควรตรวจเลือดก่อนการฉีดวัคซีน และให้วคั ซีนเฉพาะเมื่อพบว่า
เคยติดเชือ้ มาก่อนโดยใช้การตรวจที่มีเพื่อการวินิจฉัยโรค
3. ในผูใ้ หญ่ อาจพิจารณาให้วคั ซีนได้โดยไม่จำ� เป็ นต้องตรวจเลือดก่อน ทัง้ นีเ้ พราะหลายการศึกษา
ที่ผา่ นมาพบว่า ผูใ้ หญ่ในประเทศไทยติดเชือ้ แล้วมากกว่าร้อยละ 90 แต่อาจพิจารณาแนะน�ำให้ตรวจเลือด
ก่อนฉีดวัคซีนด้วยหากท�ำได้
4. ผูท้ ่เี คยฉีดวัคซีนมาก่อน แต่ยงั ไม่ครบ 3 เข็ม ให้พจิ ารณาฉีดให้ครบได้ โดยไม่ควรตรวจเลือดก่อน
เพราะอาจได้ผลบวกจากการฉีดวัคซีน หรืออาจพิจารณาไม่ฉีดต่อก็ได้ ทัง้ นี ้ การพิจารณาอาจใช้ขอ้ มูล
การเคยเป็ นไข้เลือดออกมาก่อน การอาศัยอยูใ่ นชุมชนทีม่ ผี ปู้ ่ วย และข้อมูลทางระบาดวิทยาทีเ่ คยมีการศึกษา
มาก่อนมาช่วยพิจารณาด้วย
5. จ�ำเป็ นต้องมีการสือ่ สารให้ผทู้ ่จี ะรับวัคซีน หรือผูป้ กครองทราบวิธีแปลผลการตรวจเลือดก่อน
ทุกราย และแนะน�ำว่า แม้จะตรวจเลือดก่อน ก็อาจพบผลบวกลวงได้ แม้จะมีโอกาสไม่สงู มากก็ตาม
นอกจากนี ้ ยังต้องมีการสือ่ สารว่า วัคซีน Dengvaxia® ยังไม่สามารถป้องกันโรคได้อย่างสมบูรณ์
แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยงั สามารถเป็ นโรคได้เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ และยังพบโรครุนแรงได้
ในผูท้ ่ีฉีดวัคซีนแล้วด้วย การป้องกันไข้เลือดออกสามารถท�ำได้หลายวิธีรว่ มกัน ได้แก่การป้องกันยุงกัด
ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ รวมทัง้ การใช้วคั ซีน ดังนัน้ หากมีอาการสงสัยว่าเป็ นไข้เลือดออก จะต้องรีบมา
พบแพทย์ไม่วา่ จะเคยได้รบั วัคซีนมาก่อนหรือไม่ก็ตาม
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บทที่ 8 วัคซีนรวม

ปั จจุบนั มีโรคติดเชือ้ หลายโรคที่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน การใช้วคั ซีนรวมเป็ นทางเลือก
หนึง่ ในการแก้ปัญหาของการฉีดวัคซีนหลายๆ เข็มในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ของวัคซีนรวม นอกจากจะ
ท�ำให้เด็กเจ็บตัวน้อยลง ยังท�ำให้สะดวก ผูป้ กครองไม่ตอ้ งเสียเวลาพาเด็กมาพบแพทย์บอ่ ย ลดค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทาง ลดความยุง่ ยาก ไม่เปลืองที่สำ� หรับเก็บวัคซีน นอกจากนีย้ งั ท�ำให้มีโอกาสได้รบั วัคซีนครบ
มากขึน้ อย่างไรก็ตามวัคซีนรวมยังมีขอ้ จ�ำกัด ที่ตอ้ งค�ำนึง ได้แก่
1. ความเข้ากันได้ของวัคซีน
		 วัคซีนจากต่างบริษัทอาจไม่สามารถผสมกันได้ จึงห้ามน�ำวัคซีนที่ผลิตเพื่อใช้เดี่ยวๆ มาผสม
กันเองเพื่อฉีดในเข็มเดียวกัน ยกเว้นมีการศึกษามาแล้วว่าให้กระท�ำได้
2. ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมในการป้องกันโรค
		 ส่วนประกอบในวัคซีนชนิดหนึ่งอาจท�ำให้วคั ซีนอีกชนิดหนึ่งที่รวมอยูด่ ว้ ยกระตุน้ การสร้าง
ภูมิคมุ้ กันได้นอ้ ยลง และอาจท�ำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลดลง เช่น มีการศึกษาวัคซีนรวม
คอตีบ-บาดทะยัก–ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP) และวัคซีนฮิบ (Hib) ชนิด polyribosylribitol phosphate-tetanus toxoid (PRP-T) ที่ทำ� ให้ระดับภูมิคมุ้ กันต่อ Hib ลดลง แต่อย่างไรก็ตามระดับภูมิคมุ้ กัน
ยังสูงพอที่จะป้องกันโรคได้1 ส่วนวัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เมื่อน�ำมารวมกับ DTaP และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
(IPV) พบว่าระดับภูมิคมุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบบีอาจลดลงได้ แต่จากการศึกษาระดับภูมิคมุ้ กันยังคงอยู่
ในระดับที่สงู กว่าระดับป้องกันโรคได้2 ดังนัน้ วัคซีนรวมทุกชนิดต้องมีการศึกษาให้ม่นั ใจก่อนน�ำมาใช้จริง
3. ความปลอดภัย
		 วัคซีนรวมโดยทั่วไปมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามวัคซีนรวมบางชนิดอาจมีผลข้างเคียง
มากกว่าการฉีดแยกเข็มได้ เช่น การให้วคั ซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสกุ อีใส (MMRV) โด๊สแรกใน
เด็กเล็กพบว่าท�ำให้เกิดอาการไข้สงู ได้มากกว่า การให้วคั ซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) กับวัคซีน
อีสกุ อีใส แบบแยกเข็ม3
4. จ�ำนวนโด๊สของวัคซีนที่ได้รบั
		 การใช้วคั ซีนรวมอาจท�ำให้ได้รบั วัคซีนบางชนิดมากกว่าที่แนะน�ำ
5. ราคาของวัคซีนรวม
		 วัคซีนรวมมักมีราคาสูงขึน้ กว่าวัคซีนเดี่ยว แต่อาจท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยส่วนอื่นลดลง เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางมาพบแพทย์ ค่าใช้จา่ ยในการต้องเก็บหรือสต๊อกวัคซีนชนิดเดี่ยว

ชนิดของวัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบัน
1. วัคซีนรวมทีม่ สี ่วนประกอบของวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทัง้ เซลล์ (DTwP)
ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบของ DTwP ที่ขนึ ้ ทะเบียนในประเทศไทย ดังตารางที่ 8-1 ปริมาณ
แอนติเจนแต่ละชนิดโปรดดูในบทวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทัง้ เซลล์
ตารางที่ 8-1 แสดงวัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบคอตีบบาดทะยักและไอกรนชนิดทัง้ เซลล์
วัคซีนรวม
DTwP- HB

ชื่อการค้า

ขนาดบรรจุ
0.5 มล./โด๊ส

10 โด๊ส/vial
DTwP- HB-Hib 0.5 มล./โด๊ส

DTP-HBTM
TritanrixTM
PentabioTM
QuinvaxemTM
Shan5TM
Pentavalent vaccine

บริษัท

หมายเหตุ

Serum Institute of
India/Masu
GSK
Biofarma/Biovalys
มีอีกหลายบริษัทอยูใ่ น
Novartis/Biogenetech ระหว่างการขึน้ ทะเบียน
Sanofi SII

ขนาดและวิธีการใช้
วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบ DTwP ฉีดขนาด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนือ้
บุคคลทีค่ วรได้รับวัคซีนและอายุทค่ี วรรับวัคซีน
วัคซีนรวมในกลุม่ นีใ้ ช้ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน เพื่อลดจ�ำนวนเข็มจากการแยกฉีด
ปฏิกริ ิยาจากการฉีดวัคซีน
วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบของ DTwP ไม่ทำ� ให้มีปฏิกิรยิ ามากกว่าการให้วคั ซีน DTwP แบบแยกฉีด
ภูมคิ ุ้มกันทีเ่ กิดขึน้
วัคซีนรวมที่มีส่วนประกอบของคอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิดทัง้ เซลล์ ที่มีใช้ในปั จจุบนั
ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปรวมกับวัคซีนตับอักเสบบี และฮิบ พบว่าสามารถกระตุน้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันของแต่ละโรค
ที่อยูใ่ นวัคซีนได้ดีเหมือนกับวัคซีนชนิดเดี่ยว4,5 การศึกษาให้วคั ซีนรวม DTwP-HB ในเด็กไทยที่อายุ 2, 4,
6 เดือนและกระตุน้ ที่อายุ 18 เดือน ต่อด้วยวัคซีน DTwP ที่อายุ 4 ปี ติดตาม 10 ปี พบว่ามีภมู ิคมุ้ กันในระดับ
ที่ปอ้ งกันโรคได้ตอ่ ไวรัสตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก และไอกรน คิดเป็ นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
60.9, 95.2, 100 และ 78.3 ตามล�ำดับ6 จากการศึกษา DTwP-HB-Hib ก็พบภูมิคมุ้ กันหลังจากฉีดครบ
primary series ต่อตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และ ฮิบ เท่ากับร้อยละ 94.3, 95.9, 100, 95
และ 94.2 ตามล�ำดับ
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การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนเก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามแช่แข็ง วันสิน้ อายุของวัคซีนดูตามฉลากและ
กล่องบรรจุของแต่ละวัคซีน
2. วัคซีนรวมทีม่ สี ่วนประกอบคอตีบบาดทะยักและไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
ส่วนประกอบของวัคซีน
ปั จจุบนั มีวคั ซีนรวมที่มีสว่ นประกอบคอตีบบาดทะยักและไอกรนชนิดไร้เซลล์หลายชนิด มีทงั้
ที่รวมกับ โปลิโอชนิดฉีด (IPV), วัคซีน HB และวัคซีน Hib ดังตารางที่ 8-2
ตารางที่ 8-2 วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบคอตีบบาดทะยักและไอกรนชนิดไร้เซลล์
ขนาดบรรจุ
0.5 มล./โด๊ส

Tdap-IPV

0.5 มล./โด๊ส

DTaP-IPV-Hib

0.5 มล./โด๊ส

DTaP-IPV-Hib-HB

0.5 มล./โด๊ส

ชื่อการค้า
Infanrix-IPVTM
TetraximTM
Adacel PolioTM
Boostrix PolioTM
Infanrix-IPV/HibTM
PediacelTM
PentaximTM
HexaximTM
Infanrix-HexaTM

บริษัท
GlaxoSmithKline
sanofi-pasteur
sanofi-pasteur
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
sanofi-pasteur
sanofi-pasteur
sanofi-pasteur
GlaxoSmithKline

บทที่ 8 วัคซีนรวม

วัคซีนรวม
DTaP-IPV

ขนาดและวิธีการใช้
วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบ DTaP และ Tdap ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ขนาด 0.5 มล.
บุคคลทีค่ วรได้รับวัคซีนและอายุทค่ี วรรับวัคซีน
วัคซีนรวม DTaP-IPV-Hib-HB ใช้ในเด็กอายุ 2, 4, 6 เดือน
วัคซีนรวม DTaP-IPV-Hib ใช้ในเด็กอายุ 2, 4, 6, 18 เดือน
วัคซีนรวม DTaP-IPV ใช้ในเด็กอายุ 18 เดือน และ 4-6 ปี
วัคซีนรวม Tdap-IPV ใช้ในเด็กอายุมากกว่า 4-6 ปี
ปฏิกริ ิยาจากการฉีดวัคซีน
ส�ำหรับปฏิกิรยิ าของการให้วคั ซีนรวมที่มีสว่ นประกอบของ DTaP ไม่แตกต่างจากการให้วคั ซีน
DTaP แบบแยก วัคซีนรวมที่มีสว่ นประกอบ DTaP มีผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนรวมชนิด DTwP
ภูมคิ ุ้มกันทีเ่ กิดขึน้
การรวม IPV กับ DTaP หรือ Tdap พบว่าไม่ทำ� ให้การตอบสนองการสร้างภูมิคมุ้ กันของแต่ละโรค
ในวัคซีนลดลง7 การรวมวัคซีน HB หรือ Hib กับ DTaP จากการศึกษาพบว่าภูมิคมุ้ กันของ DTaP สูงกว่า
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การให้วคั ซีนแบบเดี่ยว แต่ภมู ิคมุ้ กันต่อ HB หรือ Hib ในบางการศึกษาอาจต�่ำกว่าการให้แบบแยก2,4
อย่างไรก็ตามภูมคิ มุ้ กันยังสูงพอที่จะป้องกันโรคได้ การศึกษาในเด็กไทยเปรียบเทียบฉีดวัคซีนรวม DTaPIPV-HB-Hib (PRP-T) กับวัคซีนรวม DTaP-IPV-HB และวัคซีน Hib (PRP-T) ชนิดเดี่ยวฉีดแยกเข็ม พบ
ว่าภูมิคมุ้ กันต่อตับอักเสบบีและฮิบใกล้เคียงกัน8
การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนเก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามแช่แข็ง วันสิน้ อายุของวัคซีนดูตามฉลากและ
กล่องบรรจุของแต่ละวัคซีน
ตารางที่ 8-3 การเลือกใช้วคั ซีนรวมที่มี DTwP หรือ DTaP เป็ นส่วนประกอบในประเทศไทยในช่วงอายุ
1 ปี แรก
อายุ
2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

วัคซีนทีค่ วรได้รับ

วัคซีนรวมทีอ่ าจเลือกใช้

DTP, polio, Hib
1. TritanrixTM-HB + HiberixTM, OPV
(+HB หากยังไม่ได้ตอน 1 เดือน) 2. PentabioTM or QuinvaxemTM, OPV
3. Infanrix-IPV/HibTM or PEDIAcelTM or PENTAXIMTM ,
HB แยกเข็ม
4. HexaximTM or Infanrix HexaTM
DTP, polio, Hib
1. TritanrixTM -HB + HiberixTM, OPV, IPV
(จะให้ HB แถมด้วยก็ได้)
2. PentabioTM or QuinvaxemTM, OPV, IPV
3. Infanrix-IPV/HibTM or PENTAXIMTM or PEDIAcel TM
4. HexaximTM or Infanrix-HexaTM
DTP, polio, Hib, HB
1. TritanrixTM -HB + HiberixTM, OPV
2. PentabioTM or QuinvaxemTM, OPV
3. Infanrix-IPV/HibTM or PENTAXIMTM or PEDIAcelTM,
HB แยกเข็ม
4. HexaximTM or Infanrix HexaTM

หมายเหตุ
1. หากใช้ DTaP ควรเลือกใช้ชนิดเดิมตลอดช่วง 3 โด๊สแรกเพราะแต่ละบริษัทมีสว่ นประกอบ
ของ acellular pertussis ต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหาชนิดเดิมได้ หรือไม่ทราบชนิดของวัคซีนเดิม
สามารถให้ชนิดใดก็ได้ และอาจเปลี่ยนสลับระหว่างวัคซีนที่เป็ น acellular หรือ wholecell pertussis ก็ได้
ถ้าหาวัคซีนเดิมไม่ได้
2. ในกรณีท่ีมารดาเป็ นพาหะของเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีทารกทุกคนควรได้ HB เข็มที่ 2 ที่อายุ
1 เดือน จากนัน้ ให้ วัคซีนที่มี HB ที่อายุ 6 เดือน และอาจให้วคั ซีนรวมที่มี HB ร่วม ที่อายุ 2 และ 4 เดือน
ด้วยก็ได้ ซึง่ อาจจะท�ำให้ได้จำ� นวนโด๊สของวัคซีน HB เพิ่มขึน้ แต่ไม่มีผลเสียใดๆ
3. สามารถน�ำ HiberixTM มาผสมรวมเป็ นเข็มเดียวกันกับ InfanrixTM หรือ TritanrixTM ก่อนฉีดได้
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3. วัคซีนรวมตับอักเสบเอและตับอักเสบบี
ส่วนประกอบของวัคซีน
ปั จจุบนั มีวคั ซีนรวมตับอักเสบเอและตับอักเสบบี (HA-HB) ที่ขนึ ้ ทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่
TM
Twinrix ของบริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น วัคซีน 1 มิลลิลติ ร มีสว่ นประกอบแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบเอ
720 EU และแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี 20 ไมโครกรัม
ขนาดและวิธีการใช้
วัคซีนนีไ้ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนให้ใช้ตงั้ แต่อายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป ฉีด 3 ครัง้ ในเดือนที่ 0, 1, 6 แต่เมื่อ
พิจารณาจากปริมาณแอนติเจน และจากการศึกษาที่เคยมีวคั ซีนสามารถใช้ได้ในเด็กอายุตงั้ แต่ 1 ปี
ให้โดยการฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนือ้ ขนาดบรรจุ 1 มล./โด๊ส จ�ำนวนโด๊สดังตารางที่ 8-4
ตารางที่ 8-4 การใช้วคั ซีนรวมตับอักเสบเอและตับอักเสบบี
อายุ
ขนาดทีใ่ ช้ (มล.)
จ�ำนวนโด๊สทีฉ่ ีด

ตารางฉีด

1

2

เดือนที่ 0 และ 6-12

> 16 ปี

1

3

เดือนที่ 0, 1 และ 6

บุคคลทีค่ วรได้รับวัคซีนและอายุทค่ี วรรับวัคซีน
เด็กอายุตงั้ แต่ 1 ปี ท่ียงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กันและยังไม่เคยฉีดวัคซีนต่อทัง้ ไวรัสตับอักเสบเอ และไวรัส
ตับอักเสบบี
ปฏิกริ ิยาจากการฉีดวัคซีน
ปฏิกิรยิ าของการให้วคั ซีนรวม HA-HB พบเพียงเล็กน้อย ไม่พบปฏิกิรยิ าเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ
การแยกฉีด
ภูมคิ ุ้มกันทีเ่ กิดขึน้
วัคซีนรวม HA-HB สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันในระดับที่ไม่ตา่ งไปจากการให้แบบแยกฉีด การศึกษา
ในผูใ้ หญ่ให้วคั ซีนรวม HA-HB เปรียบเทียบกับให้วคั ซีนตับอักเสบเอและบี ฉีดแยกเข็ม ที่ 0, 1 และ 6
เดือน พบว่ามีการตอบสนองของภูมคิ มุ้ กันดีทงั้ สองกลุม่ เกือบร้อยละ 100 ของผูท้ ่ไี ด้รบั วัคซีนรวม HA-HB
จะมีภมู ิคมุ้ กันขึน้ สูงถึงระดับป้องกันโรคต่อโรคทัง้ สอง9
การศึกษาติดตามระยะยาวของวัคซีนรวม HA-HB10 ในอาสาสมัครผูใ้ หญ่ หลังฉีดวัคซีนที่ 72 เดือน
พบว่าร้อยละ 100 ยังมีภมู ิคมุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบเอ และร้อยละ 89 ยังมีภมู ิคมุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบบี
ส่วนการศึกษาในเด็ก ติดตามหลังฉีดวัคซีนที่ 60 เดือน พบว่าร้อยละ 100 ยังมีภมู ิคมุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบเอ
และร้อยละ 95 ยังมีภมู ิคมุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบบี
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1-15 ปี

กรณีผใู้ หญ่ท่ีเคยได้วคั ซีนรวมตับอักเสบเอและบี (HA-HB) มาแล้ว 1 โด๊ส สามารถให้วคั ซีน
HA และ HB แบบแยกฉีดได้หากไม่สามารถหาวัคซีนแบบรวมได้ โดยให้วคั ซีน HA ของผูใ้ หญ่อีก 2 โด๊ส
และ HB ของผูใ้ หญ่อีก 2 โด๊ส แต่ถา้ เคยได้วคั ซีนรวม HA-HB มาแล้ว 2 โด๊ส ให้วคั ซีน HA ของผูใ้ หญ่อีก
1 โด๊ส และ HB ของผูใ้ หญ่อีก 1 โด๊ส โดยวัคซีนแบบรวม HA-HB มีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบเอเพียง
ครึง่ หนึ่ง (720 EU) ของวัคซีน HA ชนิดเดี่ยวของผูใ้ หญ่ (1440 EU) ดังนัน้ ในผูใ้ หญ่ตอ้ งได้วคั ซีนรวม
HA-HB ครบ 3 โด๊สจึงจะเพียงพอส�ำหรับป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ แต่ถา้ ใช้วคั ซีน HA ของผูใ้ หญ่แบบเดี่ยว
อย่างเดียว 1 โด๊สสามารถ ให้วคั ซีนรวม HA-HB อีก 2 โด๊สได้
การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนเก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามแช่แข็ง วัคซีนที่ผสมแล้วต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
4. วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส
วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนอีสกุ อีใส มีชว่ งอายุการให้ท่ีคาบเกี่ยวกัน ดังนัน้
จึงมีการพัฒนาวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และอีสกุ อีใส (MMRV) อยูใ่ นเข็มเดียวกัน เพื่อลดจ�ำนวนเข็ม
ในการฉีด
ส่วนประกอบของวัคซีน
ปั จจุบนั มีวคั ซีนรวม MMRV ที่ขนึ ้ ทะเบียนใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมี 2 ชนิด ได้แก่ Priorix
TM
Tetra ของบริษัท GSK และ ProQuadTM ของบริษัท MSD โดยมีสว่ นประกอบดังตารางที่ 8-5
ตารางที่ 8-5 วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสกุ อีใส ที่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
ไวรัสทีเ่ ป็ น
ส่วนประกอบ

สายพันธุ ์

ปริมาณไวรัสต่อโด๊ส (0.5 มล)
Priorix TetraTM

ปริมาณไวรัสต่อโด๊ส (0.5 มล)
ProQuadTM

Measles

Schwarz (GSK)
>103 TCID50
Edmonston (MSD) (เท่ากับ PriorixTM)

Mumps

Jeryl Lynn
RIT 4385

>104.4 TCID50
(สูงกว่า PriorixTM ซึง่ มีอยู่ >103.7
TCID50)

>104.3 TCID50
สูงกว่า MMRII ซึง่ มี 103.7 TCID50

Rubella

Wistar RA 27/3

>103 CCID50
(เท่ากับ PriorixTM)

>103 TCID50
เท่ากับ MMRII

>103.3 PFU
(เท่ากับ VarilrixTM)

>3.99 log10
สูงกว่า VarivaxTM

Varicella zoster OKA
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>103 TCID50
เท่ากับ MMRII

ขนาดและวิธีการใช้
วัคซีนเป็ นชนิดผงแห้ง และมีตวั ท�ำละลายส�ำหรับละลายก่อนน�ำไปใช้ฉีด วัคซีนฉีดครัง้ ละ 0.5 มล.
ในชัน้ ใต้ผิวหนัง เพื่อป้องกันการติดเชือ้ หัด คางทูม หัดเยอรมัน และอีสกุ อีใส แนะน�ำให้โด๊สแรกที่อายุ
12-15 เดือน และโด๊ส 2 ที่อายุ 2-4 ปี ส�ำหรับกรณีท่ีเคยได้วคั ซีน MMR และ VZV มาก่อน แนะน�ำให้วคั ซีนรวม
MMRV ห่างจากวัคซีน MMR และ VZV ครัง้ ก่อนอย่างน้อย 3 เดือน
บุคคลทีค่ วรได้รับวัคซีนและอายุทค่ี วรรับวัคซีน
วัคซีนรวม MMRV ใช้ในกรณี ท่ีตอ้ งการฉี ดวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม และอีสุกอีใส
ในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วคั ซีนรวม MMRV แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ในทุกโด๊ส โดยโด๊สแรกแนะน�ำ
ให้อายุ 12-15 เดือน และโด๊สที่ 2 ให้ท่ีอายุ 2-4 ปี อย่างไรก็ดีขอ้ มูลในต่างประเทศพบว่าการฉีดวัคซีนรวม
ชนิดนีโ้ ด๊สแรกในเด็กอายุ 12-23 เดือน มีโอกาสเกิดอาการไข้ และชักจากไข้ (febrile convulsion) ได้มากกว่า
การฉี ดวัคซีนแบบแยกเข็ม จึงควรให้ขอ้ มูลผูป้ กครองพิจารณาความเสี่ยงก่อนให้วคั ซีนนีใ้ นโด๊สแรก
ส่วนการให้วคั ซีนโด๊สที่สองที่อายุ 2-4 ปี ไม่พบปฏิกิรยิ าข้างเคียงมากกว่าการฉีดวัคซีนแบบแยกเข็ม

ภูมคิ ุ้มกันทีเ่ กิดขึน้
การให้วคั ซีนรวม MMRV กระตุน้ การสร้างภูมิคมุ้ กัน ไม่แตกต่างจากการให้วคั ซีนรวมหัดคางทูม-หัดเยอรมันและวัคซีนอีสกุ อีใสแบบแยกเข็ม การศึกษาในเด็กอายุตงั้ แต่ 11 ถึง 23 เดือน โดยให้
วัคซีนรวม MMRV 2 โด๊ส ห่างกัน 6 สัปดาห์ พบว่าภูมิคมุ้ กันต่อโรคหัดหลังได้รบั วัคซีนโด๊สแรก และ โด๊สที่ 2
คิดเป็ นร้อยละ 96.4 และ 99.1 ตามล�ำดับ มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคคางทูมร้อยละ 91.3 และ 98.8 ตามล�ำดับ
มีภมู คิ มุ้ กันต่อโรคหัดเยอรมันร้อยละ 99.7 และ 99.9 ตามล�ำดับ และมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรคอีสกุ อีใสร้อยละ 97.2
และ 99.8 ตามล�ำดับ11
การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนเก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8oซ ห้ามแช่แข็ง
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ปฏิกริ ิยาจากการฉีดวัคซีน
ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ได้แก่ อาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีอาการไข้ ผื่น อาจพบ
ต่อมน�ำ้ เหลืองโต หรือต่อมน�ำ้ ลายอักเสบ โดยจากการศึกษาอุบตั กิ ารณ์ของไข้ภายหลังการให้วคั ซีนรวม
MMRV (Priorix-tetraTM) ในโด๊สแรก จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับการให้วคั ซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
พร้อมกับวัคซีนอีสกุ อีใสแบบแยกเข็ม (ประมาณ 1.5 เท่า) และมีอาการชักจากไข้สงู ได้ (พบร้อยละ 0.18)11
แต่การให้วคั ซีนรวม MMRV โด๊สที่สองไม่พบปฏิกิริยาข้างเคียงมากกว่าการฉีดวัคซีนรวมหัด-คางทูมหัดเยอรมัน พร้อมกับวัคซีนอีสกุ อีใสแบบแยกเข็ม
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9

การให้วัคซีนในผู้ที่มีภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

บทที่

9

การให้วัคซีนในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ในปัจจุบนั ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องมีจำ� นวนเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ ผูป้ ่ วยภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
แต่กำ� เนิด (primary immunodeficiency) เช่น x-linked agammaglobulinemia, chronic granulomatous
disease หรือภาวะไม่มีมา้ มแต่กำ� เนิด เป็ นต้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องที่
เกิดขึน้ ภายหลัง (secondary immunodeficiency disease) ซึง่ เป็ นผลมาจากความเจ็บป่ วยและการรักษา
เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การติดเชือ้ เอชไอวี การได้รบั การรักษาด้วยยากดภูมคิ มุ้ กันหรือรังสีรกั ษา เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยเหล่านีม้ ีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชือ้ สูงขึน้ นอกจากนีย้ งั อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ รวมไปถึงโรคที่ปอ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนที่รุนแรงได้ ดังนัน้ หนึง่ ในมาตรการ
ที่สำ� คัญในการป้องกันการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ได้แก่ การให้วคั ซีนเพื่อป้องกันโรค
อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่องยังมีจำ� กัดและผูป้ ่ วยเหล่านีอ้ าจมีการตอบสนองต่อวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย (inactivated vaccines)
ที่ได้รบั ขณะที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องไม่ได้ผลดี อีกทัง้ ยังมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงหากได้รบั วัคซีน
ชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) อีกด้วย1, 2
แพทย์ผดู้ แู ลควรให้คำ� แนะน�ำในการให้วคั ซีนแก่ผปู้ ่ วยที่มภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องรวมทัง้ บุคคล
ในครอบครัวอย่างเหมาะสม ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนในเด็กที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิดเป็ น
ดังตารางที่ 9-1 ผูป้ ่ วยเด็กทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องจากการได้รบั ยาในกลุม่ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ดงั ตาราง
ที่ 9-2 ค�ำแนะน�ำในการให้วคั ซีนนิวโมคอคคัสและวัคซีนฮิบในผูป้ ่ วยภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องจากการไม่มมี า้ ม
หรือผูป้ ่ วยที่มีการท�ำงานของม้ามผิดปกติดงั ตารางที่ 9-3 และ9-4 ตามล�ำดับ ผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาเคมีบำ� บัด
ควรได้รบั วัคซีนตามตารางที่ 9-5 ผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายไขกระดูกและปลูกถ่ายอวัยวะควรรับวัคซีน
ตามตารางที่ 9-6 และ 9-7 ตามล�ำดับ ค�ำแนะน�ำในการให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีดงั ตารางที่ 9-8

1. ผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องในช่วงทีไ่ ม่มภี าวะเจ็บป่ วยใดๆ และมิได้อยูใ่ นช่วงทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัด
อย่างหนัก ควรรับวัคซีนที่ไม่มีชีวติ ที่ให้ในเด็กปกติให้ครบถ้วน และควรรับวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือก
เหล่านีเ้ พิ่มเติม ได้แก่วคั ซีนนิวโมคอคคัส ทัง้ แบบคอนจูเกต และกระตุน้ ด้วยโพลีแซคคาไรด์, วัคซีนไข้หวัดใหญ่,
วัคซีนฮิบ และวัคซีนตับอักเสบเอ ทัง้ นีเ้ นื่องจากผูป้ ่ วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนสูงขึน้
โดยแนะน�ำให้ขนาดวัคซีนตามขนาดมาตรฐาน
2. โดยทั่วไปวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ได้แก่ BCG, OPV, MMR, Varicella, MMRV, live
JE, Rota virus, live attenuated influenza vaccine (LAIV), zoster, Yellow fever, Ty21a typhoid
vaccine และ dengue vaccine ห้ามให้ในผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง แต่อาจมีขอ้ ยกเว้นที่สามารถให้ได้
ในเด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีดงั นี ้ (ตารางที่ 9-8)
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หลักเกณฑ์การให้วัคซีนในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีดังนี้1-3

		 - ในกรณีผปู้ ่ วยเด็กแรกเกิดที่คลอดจากมารดาที่ติดเชือ้ เอชไอวี สามารถรับวัคซีน BCG
ได้ตามปกติตงั้ แต่แรกเกิด4
		 - เด็กติดเชือ้ เอชไอวีสามารถรับ วัคซีน OPV และMeaslesหรือ MMR ได้ เพราะผลข้างเคียง
จากวัคซีนมีนอ้ ยมาก และหากผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี เกิดโรคดังกล่าว จะมีอาการรุนแรงมาก อย่างไรก็ดีหา้ ม
ให้วคั ซีนMMR/measlesและ VARในผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ที่มีระดับ CD4 น้อยกว่าร้อยละ 15 หรือมี
อาการเอดส์เต็มขัน้ (clinical category “C”) เพราะเคยมีรายงานว่าเชือ้ หัดจากวัคซีนท�ำให้ผปู้ ่ วยเอดส์
เป็ นปอดบวมและเสียชีวิต5
		 - ส�ำหรับวัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชือ้ ไวรัสโรต้าชนิดหยอด พิจารณาให้ได้ในเด็กที่คลอด
จากมารดาที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ที่ได้รบั ยาต้านไวรัสป้องกันอย่างเหมาะสม และเด็กแข็งแรงดีแม้ยงั ไม่ทราบว่า
ติดเชือ้ เอชไอวีหรือไม่กต็ ามส�ำหรับข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการให้วคั ซีนป้องกันท้องเสีย
จากเชือ้ ไวรัสโรต้าชนิดหยอดในเด็กที่พสิ จู น์แล้วว่าติดเชือ้ เอชไอวียงั มีจำ� กัด แต่การติดเชือ้ เอชไอวีไม่ถือเป็ น
ข้อห้ามในการรับวัคซีนโรต้ารวมทัง้ เชือ้ โรต้าเป็ นเชือ้ ที่พบทั่วไป เด็กเกือบทุกคนจะติดเชือ้ ก่อนอายุ 2 ปี 6
ซึง่ จะท�ำให้เกิดอาการรุนแรงกว่า การให้วคั ซีนจึงปลอดภัยกว่าการปล่อยให้ตดิ เชือ้ ตามธรรมชาติโดยไม่ปอ้ งกัน
อย่างไรก็ตามไม่ควรให้วคั ซีนนีใ้ นทารกติดเชือ้ เอชไอวีท่มี ีอาการของโรคเอชไอวี และไม่ควรให้ตา่ งจากช่วง
อายุท่ีกำ� หนดในเด็กปกติ
3. ระยะเวลาในการให้วคั ซีนแก่ผทู้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง โดยทั่วไปหากเป็ นไปได้แนะน�ำ
ให้วคั ซีนก่อนการเริม่ ให้ยากดภูมคิ มุ้ กัน โดยส�ำหรับวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ควรให้ >4 สัปดาห์กอ่ น
การรักษาด้วยยากดภูมิคมุ้ กัน และส�ำหรับวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย >2 สัปดาห์ก่อนการรักษาด้วยยากด
ภูมิคมุ้ กัน3
4. ผูท้ ่ีสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีดแู ลผูท้ ่ีมี
ภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องรวมถึงผูอ้ าศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกับผูป้ ่ วย ควรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคให้ครบทัง้ วัคซีน
ในแผนสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันของกระทรวงสาธารณสุข และวัคซีนเสริม เพื่อลดการแพร่เชือ้ ไปยังผูป้ ่ วย
(cocoon strategy)โดยมีขอ้ แนะน�ำดังนี ้
		 - ควรได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทกุ ปี เพื่อป้องกันการแพร่เชือ้ ไปยังผูป้ ่ วย
		 - ควรให้ MMR, varicella และ rota virus vaccine แก่ผสู้ มั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ภูมิคมุ้ กันบกพร่อง โดยที่โอกาสแพร่เชือ้ ของวัคซีนเหล่านีไ้ ปยังผูป้ ่ วยน้อยมาก อย่างไรก็ตามสมาชิกทุกคน
ในบ้านควรล้างมือให้สะอาดภายหลังเปลีย่ นผ้าอ้อมให้กบั เด็กในบ้านที่ได้รบั rotavirus vaccine เพื่อป้องกัน
การแพร่ของเชือ้ ไวรัสโรต้าไปยังผูป้ ่ วย
		 - ห้ามให้วคั ซีน OPV ในผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูท้ ่มี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องเพราะมีความเสีย่ ง
ในการแพร่เชือ้ จากผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนไปยังผูป้ ่ วยได้
4. พิจารณาให้ passive immunization ด้วย immune globulin แก่ผทู้ ม่ี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
เพื่อให้การป้องกันภายหลังสัมผัสโรค แม้วา่ จะเคยได้รบั วัคซีนมาก่อนหรือไม่ก็ตามเนื่องจากผูป้ ่ วยอาจมี
ข้อห้ามในการให้วคั ซีนหรือตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ด7ี ได้แก่ หลังสัมผัสบาดทะยัก (TIG), หลังสัมผัสโรค
ตับอักเสบ บี (HBIG), หลังสัมผัสโรคหัด หรือตับอักเสบเอ (immune globulin) และหลังสัมผัสอีสกุ อีใส
VZIG หรือ IVIG
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5. ผูท้ ่ีไม่มีมา้ ม มีความเสี่ยงต่อโรคจากเชือ้ Streptococcus pneumoniae และ Haemophilus
influenzae type b จึงควรให้วคั ซีน PCV และ Hib ทัง้ นีใ้ นเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี ให้ใช้ PCV ในเด็กอายุ 2 ปี ขนึ ้ ไป
ให้ใช้ PCV และตามด้วย PPSV23 (ตารางที่ 9-3 และ 9-4)ในต่างประเทศแนะน�ำให้วคั ซีน MCV4 ด้วย
แต่ในประเทศไทยไม่แนะน�ำโดยทั่วไปเพราะในประเทศไทยมีอบุ ตั ิการณ์ของโรค meningococcus ต�่ำ
และมักเป็ นซีโรกรุป๊ B ซึง่ ต้องใช้วคั ซีนจ�ำเพาะของกรุป๊ B ในกรณีท่ีจะตัดม้ามควรให้วคั ซีนเหล่านีใ้ ห้ครบ
เป็ นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนการตัดม้าม แต่หากผูป้ ่ วยมิได้รบั วัคซีนก่อนการตัดม้าม ควรฉีดวัคซีนให้
เร็วที่สดุ ภายหลังการตัดม้ามเมื่อผูป้ ่ วยมีสภาวะคงที่ดีแล้ว1
6. เด็กที่ได้รบั ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทงั้ ชนิดรับประทานและฉีดอาจท�ำให้เกิดภาวะภูมคิ มุ้ กันต�่ำได้
หากได้รบั ปริมาณยาเทียบเท่าเพรดนิโซโลนตัง้ แต่ 2 มก./กก./วัน ขึน้ ไป หรือตัง้ แต่ 20 มก./วัน ในเด็กที่มี
น�ำ้ หนักตัวมากกว่า 10 กก. เป็ นระยะเวลานานเกิน 14 วัน อาจมีผลให้ระดับภูมิคมุ้ กันต�่ำลงและอาจได้
รับอันตรายจากการได้รบั วัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ได้ ดังนัน้ จึงมีคำ� แนะน�ำในการให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ
อ่อนฤทธิ์แก่เด็กที่ได้รบั คอร์ติโคสเตียรอยด์ ดังตารางที่ 9-21,2 เด็กที่ได้รบั ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้
ภายนอก ฉีดเฉพาะที่ ทา พ่นหรือสูดดม โดยทั่วไปแล้วไม่กอ่ ให้เกิดภาวะภูมคิ มุ้ กันต�ำ่ และไม่ถือเป็ นข้อห้าม
ในการให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ เด็กที่ได้รบั คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ทดแทน (replacement therapy)
ในขนาด physiologic maintenance สามารถรับวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ได้ในขณะที่ได้รบั ยาสเตียรอยด์
7. การให้วคั ซีนแก่ผปู้ ่ วยเด็กในระหว่างที่ได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดหรือรังสีรกั ษาโดย
ทั่วไปแล้วแนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการให้วคั ซีนแก่ผปู้ ่ วยเด็กกลุม่ นีเ้ นื่องจากภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ ภายหลังจาก
การได้รบั วัคซีนอาจด้อยกว่าเด็กปกติ ส�ำหรับวัคซีนที่ให้แก่ผปู้ ่ วยกลุ่มนีก้ ่อนเริ่มยาเคมีบำ� บัดหรือรังสี
รักษาควรให้กอ่ นการรักษาดังกล่าวอย่างน้อย 14 วัน หากให้วคั ซีนภายใน 14 วันก่อนเริม่ การรักษาดังกล่าว
หรือระหว่างให้การรักษาดังกล่าวภูมคิ มุ้ กันที่เกิดขึน้ จะตอบสนองไม่ดี ให้ถือเสมือนว่าผูป้ ่ วยไม่ได้รบั วัคซีน
และแนะน�ำให้วคั ซีนชนิดดังกล่าวซ�ำ้ อย่างน้อย 3 เดือนภายหลังหยุดการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดและรังสี
รักษาซึ่งระดับภูมิคมุ้ กันของร่างกายควรจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยที่ได้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็งที่จะต้องได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด แนะน�ำให้ฉีด PCV โดยเร็วที่สดุ ผูป้ ่ วย
กลุม่ นีย้ งั ควรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ ตาย (Inactivated Influenza vaccine) เป็ น
ประจ�ำทุกปี แม้ในขณะที่ได้รบั เคมีบำ� บัดหรือรังสีรกั ษาด้วย2 เนื่องจากมีความเสีย่ งต่อการเกิดไข้หวัดใหญ่
ชนิดรุ นแรงและมีภาวะแทรกซ้อนได้สงู แต่ไม่ควรให้หากผูป้ ่ วยก�ำลังได้รบั การรักษาด้วย anti–B-cell
antibody หรือได้รบั ยาเคมีบำ� บัดขนาดสูง เช่น ในช่วง induction หรือ consolidation3
8. วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ถือเป็ นข้อห้ามในผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาเคมีบำ� บัดหรือรังสีรกั ษา
จะสามารถให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต เช่น varicella vaccine, MMR, MMRV, measles และ rubella vaccine ได้
ภายหลังหยุดยาเคมีบำ� บัดอย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้นผูป้ ่ วยทีได้ anti–B-cell antibody อยูใ่ นสูตรยาเคมีบำ� บัด
ควรเลื่อนการให้วคั ซีนไปอย่างน้อย 6 เดือนหลังหยุดการรักษา Esposito และคณะ8 ได้รวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ท่มี อี ยูแ่ ละให้คำ� แนะน�ำในการให้วคั ซีนซ�ำ้ ภายหลังได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดและรังสีรกั ษา
ดังแสดงในตารางที่ 9-5
9. การให้วคั ซีนส�ำหรับผูป้ ่ วยภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกโดยทั่วไปแล้ววัคซีนชนิดเชือ้ ตาย
(inactivated vaccine)สามารถเริม่ ให้ได้อย่างน้อย 6 เดือนภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูก ส่วนวัคซีนชนิด
เชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ สามารถให้ได้อย่างน้อย 24 เดือนหลังปลูกถ่ายไขกระดูก1, 2, 9,10 (ตารางที่ 9-6)

10. การให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Graft-versus-host disease (GVHD) แนะน�ำให้ภายหลัง
หายจากภาวะนีแ้ ละหยุดการรักษาด้วยยากดภูมคิ มุ้ กันเป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยตอบสนอง
ต่อวัคซีนได้ดีท่ีสดุ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยที่มีปัญหา GVHD เรือ้ รังเป็ นผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ สูง ดังนัน้
ผูเ้ ชี่ยวชาญบางท่านจึงแนะน�ำให้วคั ซีนชนิดเชือ้ ตายได้แม้จะมีภาวะ GVHD11 แต่วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต
อ่อนฤทธิ์จะให้ได้เฉพาะเมื่อผูป้ ่ วยไม่มีปัญหา GVHD แล้วและหยุดการรักษาด้วยยากดภูมิคมุ้ กันเป็ น
เวลาอย่างน้อย 12 เดือน12
11. การให้วคั ซีนภายหลังที่ได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ (Solid organ transplantation) แม้วา่
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สดุ ในการเริม่ ให้วคั ซีนภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะยังไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั โดยทั่วไป
แนะน�ำให้เริม่ ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 6 เดือนหลังการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อป้องกันการเกิด graft dysfunction
หรือ rejection และเป็ นช่วงที่ระดับยากดภูมิคมุ้ กันลดลงแล้ว การตอบสนองต่อวัคซีนจะดีกว่าในช่วง
6 เดือนแรกหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ12,13 โดยสามารถให้ได้เฉพาะวัคซีนชนิดเชือ้ ตายและห้ามให้วคั ซีน
ชนิดเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์ทกุ ชนิดตลอดไป เพราะผูป้ ่ วยต้องกินยากดภูมคิ มุ้ กันไปโดยตลอด ดังนัน้ การให้วคั ซีน
เพื่อป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และอีสกุ อีใสก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะจึงมีความส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่ง
โดยที่อาจพิจารณาให้วคั ซีนเพื่อป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมได้ในเด็กอายุ 6 เดือนขึน้ ไปหากเป็ น
ผูป้ ่ วยที่เตรียมการเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะและแนะน�ำให้วคั ซีนเพื่อป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมซ�ำ้
เมื่ออายุ 12-15 เดือนหากยังไม่ได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื่องจากผูป้ ่ วยได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะเป็ นผูท้ ่ี
มีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องทัง้ จากการทีม่ กี ารท�ำงานของอวัยวะผิดปกติและจากการทีไ่ ด้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน
ดังนัน้ ควรตรวจวัดระดับแอนติบอดีภายหลังได้รบั วัคซีนเพื่อดูการตอบสนองด้วยหากเป็ นไปได้13
12. ผูป้ ่ วยเด็กโรคข้อ (Rheumatic disease)มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ สูงขึน้ เนื่องจากมีภาวะ
ภูมคิ มุ้ กันบกพร่องจากตัวโรคเองและจากยากดภูมทิ ่ีใช้ในการรักษาดังนัน้ การให้วคั ซีนป้องกันโรคจึงเป็ น
มาตรการหนึง่ ที่จะช่วยลดการติดเชือ้ ได้ ในปี พศ. 2554 the European League Against Rheumatism
(EULAR)ได้รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีอยูแ่ ละให้คำ� แนะน�ำในการให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยเด็กโรคข้อที่มี
ภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องดังนี14,15
้
		 - แนะน�ำให้งดเว้นการให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ในผูป้ ่ วยโรคข้อที่ได้รบั ยา Disease
modifying antirheumatic drugs (DMARDS) หรือคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ หรือ biological agents ได้แก่ tumor
necrosis factor antagonist (เช่นadalimumab, infliximab และ etanercept)หรือ anti-B-lymphocyte
monoclonal antibody (เช่น rituximab) ในขนาดสูง ดังนี ้
			 a.
Methotrexate 15 มก./ตารางเมตร/สัปดาห์
			 b.
Cyclosporine 2.5 มก./กก./วัน
			 c.
Sulfasalazine 40 มก./กก./วันจนถึงขนาด 2 กรัมต่อวัน
			 d.
Azathioprine 1-3 มก./กก./วัน
			 e.
Cyclophosphamide ชนิดรับประทาน 0.5-2.0 มก./กก./วัน
			 f.
Leflunamide 0.25-0.5 มก./กก./วัน
			 g.
6-mercaptopurine 1.5 มก./กก./วัน
			 h.
Prednisolone > 2 มก./กก./วัน( > 20 มก./ วัน)
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		 อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์เป็ นพิเศษเป็ นรายๆ ไป
		 - ในกรณีทไ่ี ม่เคยเป็ นอีสกุ อีใสหรือไม่มภี มู คิ มุ้ กันโรคแนะน�ำให้ VZV อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
ก่อนเริม่ ให้การรักษาด้วยยากดภูมิคมุ้ กัน
		 - ผูป้ ่ วยเด็กโรคข้อที่ได้รบั การรักษาด้วย TNF-a blocking agents มีความเสีย่ งต่อวัณโรค
เพิม่ ขึน้ จึงควรท�ำการตรวจคัดกรองก่อนเริม่ ยา หากยังไม่เคยได้รบั BCG แนะน�ำให้ฉีดอย่างน้อย 4 สัปดาห์
ก่อนเริม่ ให้การรักษา
		 - ไม่แนะน�ำให้ BCG ขณะที่มีโรค Kawasaki เนื่องจากมีรายงานการอักเสบที่ตำ� แหน่ง
BCG ได้สงู ถึงร้อยละ 37-50
		 - ผูป้ ่ วยเด็กโรคข้อควรได้รบั วัคซีนเชือ้ ตายตามแผนสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันเหมือนเด็กปกติ
ทั่วไป และควรให้วคั ซีนเสริม ได้แก่ Hib, Pneumococcal vaccine (PCV และ PPSV23) และให้ Influenza
vaccine เป็ นประจ�ำทุกปี ดว้ ย
		 - ผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รบั การรักษาด้วย Rituximab อาจมีผลกดภูมคิ มุ้ กันได้ยาวนานถึง 6 เดือน
ภายหลังได้รบั การรักษา ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้ Pneumococcal vaccine (PCV และ PPSV23)และ influenza
ก่อนเริม่ การรักษาด้วย Rituximab
		 - ผูป้ ่ วยเด็กโรคข้ออาจตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจพิจารณาตรวจเลือดหา
ภูมิคมุ้ กันที่จำ� เพาะต่อแต่ละโรคภายหลังได้รบั วัคซีน

ค�ำแนะน�ำในการให้วัคซีนในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ละชนิด
ตารางที่ 9-1 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิด2
ภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่องแต่กำ� เนิด

ภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง

1.2 แอนติบอดีบกพร่องชนิด
ไม่รุนแรง(เช่น selective IgA
deficiency และ IgG subclass
deficiency)

OPV, BCG,
smallpox,
YF, and livebacteria
ไม่มีขอ้ มูลส�ำหรับ
rotavirus vaccine

หมายเหตุ**
ประสิทธิภาพของวัคซีนอาจไม่
แน่นอน และการให้ IVIG อาจ
รบกวนการตอบสนองทาง
ภูมิคุม้ กันต่อ measles และ
varicella vaccine

OPV, BCG และ
yellow fever vaccine
การให้วคั ซีนเชือ้ มีชีวิต
ชนิดอื่นพบว่าปลอดภัย
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บทที่ 9 การให้วัคซีนในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

1. B-lymphocyte 1.1 แอนติบอดีบกพร่องชนิด
(humoral)
รุนแรง (เช่น x-linked agammaglobulinemia และ common
variable immunodeficiency)

วัคซีนต้องห้าม

ภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่องแต่กำ� เนิด

ภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง

2. T-lymphocyte 2.1 ภูมิ คุ้ม กัน บกพร่อ งชนิ ด
(cell-mediated รุนแรง(เช่น severe combined
and humoral)
immunodeficiency และ
complete DiGeorge syndrome)
2.2 ภูมิคมุ้ กันบกพร่องชนิดไม่
รุนแรง (เช่น ผูป้ ่ วย DiGeorge
syndrome ส่ ว นใหญ่ Wiskott-Aldrich syndrome, ataxia-telangiectasia)

2.3 Interferon-alpha;
interferongamma;
interleukin 12 axis
deficiencies; STAT1
deficiencies

วัคซีนต้องห้าม
วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต
ทุกชนิด

วัค ซี น ที่ ใ ห้อ าจไม่ ไ ด้ผ ลและ
ไม่มีประสิทธิภาพ

วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต
ทุกชนิด

ประสิ ท ธิ ภ าพของวัค ซี น เชื ้อ
ตายขึน้ กับระดับภูมคิ มุ้ กัน และ
ควรพิจารณาให้ ส�ำหรับผูท้ ่ีมี
CD3+ T lymphocyte > 500
cells/mm3, CD8+ T lymphocyte > 200 cells/mm3และ
mitogen response ปรกติ อาจ
พิจารณาให้ MMR และ VZV

วั ค ซี น แบคที เ รี ย ชนิ ด
เชือ้ มีชีวิตทุกชนิดและ
yellow fever vaccine
ส�ำหรับวัคซีนไวรัสชนิด
เชือ้ มีชีวิตชนิดอื่นห้าม
ให้ถา้ มี lymphopenia
รุนแรง

วั ค ซี น เ ชื ้ อ ต า ย น่ า จ ะ มี
ประสิทธิภาพ และควรพิจารณา
ให้สำ� หรับ measles vaccine,
MMR and VZV (ไม่ ร วม
MMRV) น่าจะปลอดภัยและ
ควรพิจารณาให้เมื่อเทียบกับ
ความเสี่ ย งในการเป็ นโรค
ส�ำหรับ Inactivated typhoid
vaccine อาจพิจารณาให้ผูท้ ่ี
อยูใ่ นถิ่นระบาด
ผูป้ ่ วยควรตอบสนองต่อวัคซีน
ที่ให้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Complement*** Complement, properdin, ไม่มี
mannan-binding lectin หรือ
factor B บกพร่อง หรือ secondary deficiency จากการได้
รับ eculizumab (Soliris)TM
4. Phagocytic
4.1 Chronic granulomatous วัคซีนแบคทีเรีย
function
disease
ชนิดเชือ้ มีชีวิต*
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หมายเหตุ**

วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย และ วัคซีน
ไวรัส ชนิ ด เชื ้อ มี ชี วิ ต พบว่ า มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในผูป้ ่ วยกลุม่ นี ้

ภาวะภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่องแต่กำ� เนิด

ภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง

วัคซีนต้องห้าม

4.2 Phagocytic deficiencies วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต
ซึง่ ยังไม่สามารถระบุได้ชดั เจน ทุกชนิด
หรือมีความบกพร่องใน T-lymphocyte และ natural killer cell
ร่วมด้วย (เช่น Chediak-Higashi syndrome, leukocyte
adhesion defects และ myeloperoxidase deficiency)

หมายเหตุ**
วัค ซี น ชนิ ด เชื อ้ ตาย พบว่ า มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในผูป้ ่ วยกลุม่ นี ้

*วัคซีนแบคทีเรียชนิดเชือ้ มีชีวติ (live attenuated bacterial vaccine)อันได้แก่ BCG และ Ty21a typhoid
vaccine
**ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง แต่กำ� เนิดเหล่านี ้ ทุกรายควรได้รบั วัคซีน PCV, PPSV23 (หลังอายุ
2 ปี ) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทกุ ปี
*** ผูป้ ่ วยกลุม่ complement defect ควรพิจารณาให้ได้รบั วัคซีน MCV4
ตารางที่ 9-2 ค�ำแนะน�ำการใช้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องจากการได้รบั ยา
ในกลุม่ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์2
ลักษณะของยาทีไ่ ด้รับ

ระยะเวลาในการให้วัคซีนทีม่ ชี วี ติ
หลังหยุดยาสเตียรอยด์

ขนาดของ prednisolone
หรือเทียบเท่า

ให้วคั ซีนได้โดยไม่ตอ้ งหยุดยา

ยาพ่น สูดดม (inhaled therapy)

ให้วคั ซีนได้โดยไม่ตอ้ งหยุดยา

ยาฉีดเฉพาะที่ (local injection)

ให้วคั ซีนได้โดยไม่ตอ้ งหยุดยา

ยารับ ประทานหรือ ฉี ด ให้เ พื่ อ รัก ษา
ระดับปกติของร่างกาย (physiologic
maintenance)
ยารับประทานหรือฉี ดขนาดโด๊สต�่ำ
(low or moderate doses)
ยารับประทานหรือฉี ดขนาดโด๊ สสูง
น้อยกว่า 14 วัน (High dose, <14 วัน)

ขนาดเท่าที่จำ� เป็ น ตามสภาวะของ ให้วคั ซีนได้โดยไม่ตอ้ งหยุดยา
ร่างกาย

< 2 มก./กก./วันหรือ < 20 มก./วัน
(น�ำ้ หนักมากกว่า 10 กก.)
> 2 มก./กก./วันหรือ >20 มก./วัน
(น�ำ้ หนักมากกว่า 10 กก.)ทุกวัน หรือ
วันเว้นวัน
ยารับประทานหรือฉี ดขนาดโด๊ สสูง > 2 มก./กก./วันหรือ >20 มก./วัน
นานกว่า 14 วัน (High dose, > 14 วัน) (น�ำ้ หนักมากกว่า 10 กก.)ทุกวัน หรือ
วันเว้นวัน

ให้วคั ซีนได้โดยไม่ตอ้ งหยุดยา
ให้วคั ซีนได้หลังหยุดยาทันที หากเป็ น
ไปได้ควรเว้นช่วง หลังหยุดยา
2 สัปดาห์
ต้องหยุดยาอย่างน้อย 1 เดือนจึงจะให้
วัคซีน
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ยาทาเฉพาะที่ (topical therapy)

หมายเหตุ
1. เด็กที่ได้รบั การรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ แต่ไม่อยูใ่ นปริมาณและระยะเวลาที่หา้ ม
ให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ อาจมีการตอบสนองต่อวัคซีนด้อยกว่าเด็กปกติท่วั ไปได้ ดังนัน้ อาจพิจารณาเลื่อน
การให้วคั ซีนไปจนกว่าจะหยุดการรักษาด้วยคอติโคสเตียรอยด์เพื่อให้ได้การตอบสนองต่อวัคซีนดีท่ีสดุ
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีเด็กกลุม่ ดังกล่าวสัมผัสกับโรคที่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีนก็ควรให้วคั ซีนเพื่อ
ป้องกันโรคในทันทีหากไม่มีขอ้ ห้าม
2. หากผูป้ ่ วยมีอาการหรือหลักฐานทางห้องปฏิบตั ิการบ่งชีถ้ ึงภาวะ immunosuppression
ไม่วา่ จะเป็ นผลจากการใช้ยาสเตียรอยด์ในรูปใดๆ ก็ตาม ห้ามให้วคั ซีนชนิดที่มีชีวติ จนกว่าจะหยุดการใช้
ยาสเตียรอยด์นนั้ อย่างน้อย 1 เดือน2
ตารางที่ 9-3 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนนิวโมคอคคัสแก่ผปู้ ่ วยภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง หรือไม่มีมา้ มหรือ
ผูป้ ่ วยที่มีการท�ำงานของม้ามผิดปกติ1,2
อายุ
2-6 เดือน
7-11 เดือน
12-23 เดือน
24-60 เดือน
24-71 เดือน

> 24 เดือน

ประวัตกิ ารได้รับ
ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีน
นิวโมคอคคัสมาก่อน
ไม่เคย
3 โด๊สของ PCVห่างกัน 2 เดือน กระตุน้ 1 โด๊สที่ 12-15 เดือน
ไม่เคย
2 โด๊สของ PCVห่างกัน 2 เดือน กระตุน้ 1 โด๊สที่ 12-15 เดือน
(ห่างจากPCV 13 โด๊ส 2 อย่างน้อย 2 เดือน)
ไม่เคย
2 โด๊สของ PCV ห่างกันอย่างน้อย 2 เดือน
ไม่เคย ได้รบั PCV
2 โด๊ส ของ PCV10 ห่างกัน 8 สัปดาห์*
และ PPSV 23
2 โด๊ส ของ PCV13 ห่างกัน 8 สัปดาห์*
ให้ PPSV23 1 โด๊ส ห่างจาก PCV10 หรือ PCV13 โด๊สสุดท้าย
8 สัปดาห์ และให้ PPSV23 ซ�ำ้ อีก 1 โด๊ส 5 ปี หลังจาก PPSV23
โด๊สแรก
เคยรับ PCV
ให้ PPSV23 1 โด๊ส ห่างจาก PCV10 หรือ PCV13 8 สัปดาห์
ครบมาก่อน
และให้ PPSV23 ซ�ำ้ อีก 1 โด๊ส 5 ปี หลังจาก PPSV23 โด๊สแรก

หมายเหตุ
1. ในเด็กอายุ < 2 ปี ให้ PCV13 เหมือนเด็กปกติ ในเด็กภูมิคมุ้ กันบกพร่อง หรือไม่มีมา้ มอายุ
24-71 เดือน หากไม่เคยได้รบั PCV มาก่อน ให้ PCV13 2 โด๊สห่างกัน 8 สัปดาห์ ในเด็กอายุ 6-18 ปี ควร
ได้รบั PCV13 1 โด๊สไม่วา่ จะเคยได้รบั PCV7 หรือ PPSV 23 มาก่อนหรือไม่ 16,17
2. PCV10 ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้ใช้ได้ในเด็กภูมิคมุ้ กันบกพร่องจนถึงอายุ 5 ปี ส่วน PCV13
สามารถใช้ได้ในผูป้ ่ วยภูมิคมุ้ กันบกพร่องตัง้ แต่อายุ > 6 สัปดาห์ขนึ ้ ไป
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ตารางที่ 9-4 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนฮิบในผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง หรือไม่มีมา้ มหรือผูป้ ่ วยที่มีการ
ท�ำงานของม้ามผิดปกติ2
อายุทเ่ี ริ่มฉีด
2-6 เดือน
7-12 เดือน
12-14 เดือน
15-59 เดือน
> 5 ปี *

ค�ำแนะน�ำในการให้วัคซีน
3 โด๊สห่างกัน 2 เดือนและฉีดกระตุน้ เมื่ออายุ 12-15 เดือน
2 โด๊สห่างกัน 2 เดือน และฉีดกระตุน้ เมื่ออายุ 12-15 เดือน โดยฉีดห่างจาก
โด๊สที่ 2 อย่างน้อย 2 เดือน
2 โด๊สห่างกัน 2 เดือน
1 โด๊ส
พิจารณาให้ 1 โด๊สหากไม่เคยได้รบั วัคซีนฮิบมาก่อน

* ไม่มีขอ้ มูลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนฮิบในเด็กโตและผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อโรคฮิบ อย่างไรก็ตาม
อาจพิจาณาให้วคั ซีนฮิบ 1 โด๊สในผูท้ ่ียงั ไม่เคยได้รบั วัคซีนฮิบมาก่อน2,18
ตารางที่ 9-5 ตารางแนะน�ำการการให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดและรังสี
รักษา3,19
วัคซีน

ผู้ป่วยทีย่ งั ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังได้รับไม่ ผู้ป่วยทีไ่ ด้รับวัคซีนครบก่อนได้รับการรักษา
ครบก่อนได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด ด้วยยาเคมีบำ� บัด

MMR

ห้ามให้ขณะได้รบั ยาเคมีบำ� บัด
ให้ 2 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 3 เดือนในผูท้ ่ีไม่เคย
ได้รบั มาก่อน และหยุดยาเคมีบำ� บัดอย่างน้อย
3 เดือน
ห้ามให้ขณะได้รบั ยาเคมีบำ� บัด
ให้ 2 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน ในผูท้ ่ีไม่เคย
เป็ นหรือไม่เคยได้รบั มาก่อน และหยุดยาเคมี
บ�ำบัดอย่างน้อย 3เดือน
ห้ามให้ขณะได้รบั ยาเคมีบำ� บัด

VZV

OPV

ห้ามให้แก่ผปู้ ่ วยและทุกคนในบ้าน ขณะได้รบั ยา
เคมีบำ� บัด ให้ใช้ IPV แทน
DTP, DTaP-IPV, ควรให้วคั ซีนกลุม่ นี ้ ให้ครบตามอายุ หลังหยุดเคมี
Tdap-IPV
บ�ำบัดแล้ว 3 เดือน โดยในเด็กอายุ < 7 ปี ให้
primary series (3 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน)
และให้เข็มกระตุน้ อีก 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน ใน
เด็กอายุ > 7 ปี ให้ primary series (0, 1, 6 เดือน)
หลังหยุดยาเคมีบำ� บัดอย่างน้อย 3 เดือน โดยใช้
Tdap ในโด๊สแรกและใช้ dT ในอีก 2 โด๊ส

ให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊สหลังหยุดยาเคมีบำ� บัด
อย่างน้อย 3เดือน และ หยุด anti-B-cell antibody
อย่างน้อย 6 เดือน
ห้ามให้แก่ผปู้ ่ วย
ห้ามให้แก่ผปู้ ่ วยและทุกคนในบ้าน ให้ใช้ IPV แทน
ให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊สหลังหยุดยาเคมีบำ� บัด
อย่างน้อย 3 เดือน และหยุด anti-B-cell antibody
อย่างน้อย 6 เดือน
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โรต้า

ให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊สหลังหยุดยาเคมีบำ� บัด
อย่างน้อย 3เดือนและ หยุด anti-B-cell antibody
อย่างน้อย 6 เดือน

ผู้ป่วยทีย่ งั ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังได้รับไม่ ผู้ป่วยทีไ่ ด้รับวัคซีนครบก่อนได้รับการรักษา
ครบก่อนได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด ด้วยยาเคมีบำ� บัด

วัคซีน
Hib

ให้ primary series ให้ครบ หลังหยุดยาเคมีบำ� บัด ให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊สหลังหยุดยาเคมีบำ� บัด
อย่างน้อย 3 เดือน
อย่างน้อย 3 เดือนและหยุด anti-B-cell
antibody อย่างน้อย 6 เดือน
Pneumococcal
ควรให้PCV10 หรือ PCV13 ให้ครบตามอายุและ พิจารณาให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊สหลังหยุดยาเคมี
vaccine
พิจารณาให้ PPSV23 อีก 8 สัปดาห์ตอ่ มาในเด็ก บ�ำบัดอย่างน้อย 3 เดือนอย่างไรก็ตามข้อมูลยัง
อายุ > 2 ปี หลังหยุดเคมีบำ� บัดแล้ว
มีจำ� กัด
3 เดือน
Inactivated
ให้ 2 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนหากไม่เคยได้ ให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊สทุกปี
influenza vaccine รับมาก่อนและอายุ <9 ปี จากนัน้ ปี ละ 1 โด๊ส
แนะน�ำให้แม้ขณะให้ยาเคมีบำ� บัด ยกเว้นช่วงที่ได้รบั
intensive chemotherapy เช่น ช่วง induction
หรือ consolidation หรือได้รบั anti-B-cell antibody
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
HAV ชนิ ด เชื ้อ ตาย ให้ 2 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน ให้ได้แม้ขณะ ให้วคั ซีนกระตุน้ 1 โด๊ส
(inactivated)
ให้ยาเคมีบำ� บัดหากมีความเสี่ยงในการสัมผัส
โรคสูง
HBV
ให้ 3 โด๊ส (0,1,6 เดือน) ให้ได้แม้ขณะให้ยาเคมี ให้วคั ซีนกระตุน้ 2 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
บ�ำบัดหากมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคสูง
JE ชนิดเชือ้ ตาย
ให้ 3 โด๊ส (0,1,12 เดือน) หลังหยุดยาเคมีบำ� บัด ไม่มีขอ้ มูลเรือ่ งการให้วคั ซีนกระตุน้
(Inactivated)
อย่างน้อย 3 เดือน ห้ามให้ Live JEV

ตารางที่ 9-6 ตารางแนะน�ำการให้วคั ซีนแก่ผปู้ ่ วยภูมิคมุ้ กันบกพร่องภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก3,9,10
วัคซีน

ค�ำแนะน�ำ
ในการให้

ช่วงเวลาในการให้
วัคซีนภายหลัง
การปลูกถ่ายไขกระดูก

จ�ำนวน
โด๊สการ
ให้วัคซีน

ตารางแนะน�ำการให้วัคซีน

Pneumococcal
vaccinea

แนะน�ำ

3-6 เดือน

3-4

Diphtheria,tetanus
Pertussisb

แนะน�ำ

6-12 เดือน

3

Hibc

แนะน�ำ

6-12 เดือน

3

PCV 3 โด๊ส 0, 2, 4 เดือน PPSV23 >12
เดือนภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกถ้าไม่มี
GVHD
อายุ < 7 ปี ให้ DTP/DTaP 0,2,12 เดือน
อายุ > 7 ปี DTaP 0,2,12 เดือน หรือ
Tdap 1 โด๊ส + dT 2 โด๊ส
0,2,12 เดือน

IPV

แนะน�ำ

6-12 เดือน

3

0,2,12 เดือน

HBVd

แนะน�ำ

6-12 เดือน

3

0,2,12 เดือน
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วัคซีน

ค�ำแนะน�ำ
ในการให้

ช่วงเวลาในการให้
วัคซีนภายหลัง
การปลูกถ่ายไขกระดูก

จ�ำนวน
โด๊สการ
ให้วัคซีน

แนะน�ำทุกปี
Inactivated
e
influenza vaccine
MMRf
แนะน�ำ

4-6 เดือน

1-2

24 เดือน

2

0, 1 เดือน

HAV

แนะน�ำ

12 เดือน

2

0,6-12 เดือน

Inactivated JEV

แนะน�ำ

12 เดือน

3

0,1-2,12 เดือน

HPV

แนะน�ำ

6-12 เดือน

3

0,1-2, 6 เดือนในผูท้ ่ีมีอายุ 11-26 ปี

Varicella vaccineg พิจารณาให้
BCG

ห้ามใช้

OPV

ห้ามใช้

Rotavirus vaccine

ห้ามใช้

Zoster vaccine

ห้ามใช้

ตารางแนะน�ำการให้วัคซีน

24 เดือน

หมายเหตุ: ก่อนปลูกถ่ายไขกระดูก หากมีเวลามากพอและผูป้ ่ วยยังไม่มีภาวะถูกกดภูมิคมุ้ กันไปก่อน
ควรให้ผปู้ ่ วยได้รบั วัคซีนให้ครบถ้วนสมควรแก่อายุเหมือนเด็กปรกติ โดยจะต้องให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต
อย่างน้อย 4 สัปดาห์ และวัคซีนเชือ้ ตายอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเริม่ ให้ยากดภูมิคมุ้ กัน
ให้ PCV 3 โด๊สเริม่ ฉีดอย่างน้อย 3-6 เดือนหลังปลูกถ่ายไขกระดูกโดยให้หา่ งกัน 8 สัปดาห์ในแต่ละโด๊ส
(ระยะเวลาน้อยที่สดุ ระหว่างโด๊ส 4 สัปดาห์) และให้ PPSV 23 อีก 1 โด๊ส ที่ 12 เดือนหลังปลูกถ่ายไขกระดูก
และอย่างน้อย 8 สัปดาห์หา่ งจาก PCV โด๊สที่ 3 เพื่อช่วยให้ครอบคลุมสายพันธุข์ องเชือ้ นิวโมคอคคัสให้
มากขึน้ ในกรณีท่ีผปู้ ่ วยมี GVHD เรือ้ รัง อาจพิจารณาให้ PCV โด๊สที่ 4 ที่ 12 เดือนหลังปลูกถ่ายไขกระดูก
เนื่องจากตอบสนองต่อ PPSV 23 ได้ไม่ดี
b
ผูป้ ่ วยภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคไอกรนเพราะปอดได้รบั
ผลกระทบจากยาเคมีบำ� บัดและการฉายรังสี ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้ฉีด DTaP หรือ DTP 3 โด๊สภายหลังปลูกถ่าย
ไขกระดูก แม้แต่ในเด็กอายุ > 7 ปี ก็แนะน�ำ DTaP มากกว่า Tdap เพราะผูป้ ่ วยในกลุม่ นีใ้ ห้ถือเสมือนไม่เคย
ได้รบั วัคซีนมาก่อน และมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกทัง้ ชนิด autologous
และ allergenic มีภมู ิคมุ้ กันตอบสนองไม่ดีตอ่ Tdap17 อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาให้ Tdap 1 โด๊ส + dT
2 โด๊สได้ในเด็กอายุเกิน 7 ปี นอกจากนีห้ ากผูป้ ่ วยมีแผลที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ บาดทะยักในปี แรกหลังปลูกถ่าย
ไขกระดูกควรได้รบั TIG ไม่วา่ จะได้รบั การกระตุน้ ด้วยวัคซีนหรือไม่ก็ตาม
c
ให้ Hib 3 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนโดยเริม่ ฉีดอย่างน้อย 6 เดือนหลังปลูกถ่ายไขกระดูก
d
แนะน�ำให้ทดสอบระดับภูมิคมุ้ กัน (Anti-HBs Antibody) 1 เดือนภายหลังจากได้รบั HBV ครบ 3 โด๊ส
หากผูป้ ่ วยไม่ตอบสนอง (anti-HBs antibody < 10 mIU/ml) ให้ HBV ซ�ำ้ อีก 3 โด๊ส
a
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วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (inactivated influenza vaccine) แนะน�ำให้ฉีดอย่างน้อย 6 เดือนหลังปลูกถ่าย
ไขกระดูกและกระตุน้ ซ�ำ้ ทุกปี ตลอดชีวติ แต่ในกรณีท่มี กี ารระบาดของไข้หวัดใหญ่เกิดขึน้ ในชุมชน ควรพิจารณา
ให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผูป้ ่ วยทันทีหากปลูกถ่ายไขกระดูกมาแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 4 เดือนและ
ในกรณีท่ีเป็ นเด็กอายุนอ้ ยกว่า 9 ปี หากได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็ นครัง้ แรกให้ 2 โด๊สห่างกัน
อย่างน้อย 1 เดือน
f
MMR ในผูท้ ่ีไม่มีแอนติบอดีตอ่ โรคหัด และไม่มี GVHDเรือ้ รังและไม่มียากดภูมิคมุ้ กัน แนะน�ำให้ MMR
2 โด๊สห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนโดยเริม่ ฉีด 24 เดือนภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกและห่าง 8-11 เดือนนับจาก
IVIG โด๊สสุดท้าย ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ Varicella vaccine ในผูป้ ่ วยภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกยังมีจำ� กัด
แต่อาจพิจารณาให้ได้ภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างน้อย 24 เดือนในผูท้ ่ีไม่มีภมู ิคมุ้ กัน และไม่มีภาวะ
GVHD เรือ้ รังและไม่มียากดภูมิคมุ้ กัน โดยให้หา่ ง 8-11 เดือนนับจาก IVIG โด๊สสุดท้าย
e
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แรกเกิด

6 สัปดาห์

6 เดือน

6 สัปดาห์

ตับอักเสบบี (HBV)

ฮิบ (Hib)

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)C

นิวโมคอคคัส
(PCV13)D

บีซีจี (BCG)

เอชพีวี (HPV)

(PPSV23)
โปลิโอ (IPV)E

6 เดือน

ตับอักเสบเอ (HAV)B
โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 8 สัปดาห์
โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 3 และ 4 ห่าง 8 สัปดาห์
โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์

โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 3 และ 4 ห่าง 6 เดือน
โด๊ส 4 และ 5 ห่าง 6 เดือน
โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์

ระยะห่างน้อยทีส่ ุดระหว่างโด๊ส

โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 3 และ 4 ห่าง 8 สัปดาห์
2 ปี
6 สัปดาห์
โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 3 และ 4 ห่าง 6 เดือน
9 ปี แนะน�ำให้ฉีดในผูท้ ่มี อี ายุ โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
11-26 ปี
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 12 สัปดาห์
แรกเกิด
-

6 สัปดาห์

อายุน้อยสุดทีใ่ ห้วัคซีนได้

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
(DTP/DTaP)A

วัคซีน

ให้

ให้

ให้
ให้

ให้

ให้

ให้

ให้

ให้

ให้

แนะน�ำให้ก่อน SOT

การตรวจวัดภูมคิ ุ้มกัน

ไม่แนะน�ำ

ไม่แนะน�ำ

ห้ามให้

ให้

ให้

ให้ (หากยังได้รบั ไม่ครบก่อน SOT)

ไม่แนะน�ำ

ไม่แนะน�ำ

ไม่แนะน�ำ
ไม่แนะน�ำ

ให้ (หากยังได้รบั ไม่ครบก่อน SOT) ไม่แนะน�ำ

ให้

ให้

ให้ (หากยังได้รบั ไม่ครบก่อน SOT) แนะน�ำ

ให้ (หากยังได้รบั ไม่ครบก่อน SOT) แนะน�ำ

ให้ (หากยังได้รบั ไม่ครบก่อน SOT) ไม่แนะน�ำ

แนะน�ำให้หลัง SOT

ตารางที่ 9-7 ตารางแนะน�ำการให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยก่อนและหลังได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ (Solid Organ Transplantation; SOTcandidates and recipients)2,3,19
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ให้

ให้

ให้

ให้

แนะน�ำให้ก่อน SOT

ห้ามให้

ห้ามให้

ห้ามให้

ห้ามให้

แนะน�ำให้หลัง SOT

ไม่แนะน�ำ

ไม่แนะน�ำ

แนะน�ำ

แนะน�ำ

การตรวจวัดภูมคิ ุ้มกัน

หมายเหตุ หากพิจารณาให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต ได้แก่ MMR, varicella, MMRV และ zoster vaccine ควรให้อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อน SOT
โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยภายหลัง SOT ในช่วงที่ได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กันในขนาดสูง รวมทัง้ ในช่วง 2 เดือนแรกภายหลัง SOT ยกเว้น inactivated influenza vaccine อาจพิจารณาให้ได้ตงั้ แต่ >1 เดือนภายหลัง SOT หากมีการระบาดในชุมชน
A
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะควรได้รบั Td กระตุน้ ทุก 10 ปี
B
ผูป้ ่ วยโรคตับเรือ้ รังและผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายตับมีความเสี่ยงต่อภาวะตับวายและเสียชีวติ ต่อโรคตับอักเสบเอ ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้วคั ซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอแก่ผปู้ ่ วย
ที่เตรียมการโดยสามารถให้ได้เร็วตัง้ แต่อายุ 6 เดือนหากจ�ำเป็ น และแนะน�ำให้ในผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายตับแล้วด้วย
C
ผูป้ ่ วยก่อนและหลังได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะควรได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทกุ ปี ตลอดชีวติ ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 9 ปี หากได้รบั วัคซีนเป็ นครัง้ แรกควรได้รบั 2 โด๊สห่างกัน
4 สัปดาห์ จากนัน้ ควรได้รบั ปี ละ 1 โด๊ส
D
ผูป้ ่ วยก่อนและหลังได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะควรได้รบั PCV ตามตารางและตามด้วย PPSV23 อีก 1 โด๊สเมื่ออายุ 2 ปี ขนึ ้ ไปโดยห่างจาก PCV โด๊สสุดท้าย 8 สัปดาห์เนื่องจาก
ระดับภูมิคมุ้ กันจะลดลงภายหลังการฉีด PSPV23 จึงแนะน�ำให้ฉีดซ�ำ้ อีก 1 โด๊ส 5 ปี หา่ งจากโด๊สแรกในผูท้ ่ีมีอายุ > 19 ปี และเคยได้รบั PPV23 มาก่อนให้ฉีด PCV13 ห่างจาก
PPSV23 อย่างน้อย 1 ปี
E
สามารถให้ OPV แก่ผปู้ ่ วยก่อนได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะได้หากไม่ได้รบั ยากดภูมิ และควรให้อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ
F
ห้ามให้ varicella vaccine แก่ผปู้ ่ วยภายหลัง SOT ยกเว้นเด็กที่ได้รบั การเปลี่ยนไตหรือตับที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่ออีสกุ อีใส และได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กันระดับต�ำ่ หรือไม่มียากด
ภูมิคมุ้ กัน และไม่มี graft rejection ในช่วงไม่นานมานี ้

50 ปี โดยทั่วไปแนะน�ำให้ฉีด
ในผูท้ ่ีมีอายุ > 60 ปี

งูสวัด (zoster vaccine)

โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์
โด๊ส 2 และ 3 ห่าง 4 สัปดาห์
(หากใช้วคั ซีนชนิด pentavalent)

โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์

6 เดือน

6 สัปดาห์ (อายุมากสุด
ที่แนะน�ำคือ 32 สัปดาห์)

โด๊ส 1 และ 2 ห่าง 4 สัปดาห์

ระยะห่างน้อยทีส่ ุดระหว่างโด๊ส

6 เดือน

อายุน้อยสุดทีใ่ ห้วัคซีนได้

โรต้าไวรัส

หัด หัดเยอรมัน คางทูม
(MMR)
อีสกุ อีใส (VZV)F

วัคซีน
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IPV1
Hib1
PCV1
Rota 1

โปลิโอชนิดฉีด5 (IPV)

ฮิบ4 (Hib)

นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต10 (PCV)

โรต้า11 (Rota)

Rota 2

PCV2

Hib2

IPV2

DTaP2

DTaP1

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์3
(DTaP, Tdap หรือ TdaP)

OPV2
+ IPV

DTwPHB-Hib-2

4 เดือน

OPV3

DTwPHB-Hib-3

6 เดือน

(Rota 3)

(PCV3)

Hib3

IPV3

DTaP3

6 เดือน

PCV4

18 เดือน

(IPV4)

DTaP กระตุน้ 1

Hib4

12 - 15 เดือน

OPV
กระตุน้ 1

DTwP
กระตุน้ 1

18 เดือน

2 ปี

JE3

MMR2

2 ½ปี

2-2 ½ปี

6 ปี

IPV5

Tdap หรือ
DTaP กระตุน้ 2

4 ปี

9 ปี

11-12 ปี

Tdap หรือ TdaP
ต่อไป Td ทุก 10 ปี

15 ปี

เด็กหญิงป.5 2 เข็ม
ห่างกัน 6-12 เดือน

Td และทุก 10 ปี

11-12 ปี

OPV
กระตุน้ 2

DTwP
กระตุน้ 2

4-6 ปี

Influenza ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในครัง้ แรก

JE1, JE2 ห่างกัน
4 สัปดาห์

MMR1

9 เดือน-12 เดือน

วัคซีนอืน่ ๆ ทีอ่ าจให้เสริม หรือทดแทน

OPV1

DTwPHB-Hib-1

4 เดือน

(HBV2)

2 เดือน

2 เดือน

วัคซีน

เอชพีวี9 (HPV)

ไข้หวัดใหญ่8 (Influenza)

ไข้สมองอักเสบเจอี7 (Inactivated JE)

หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน6(MMR)

โปลิโอชนิดกิน5 (OPV)

ฮิบ4(Hib)

อายุ

HBV1

ตับอักเสบบี2 (HBV)

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทัง้ เซลล์3 (DTwP)

BCG

บีซีจี1 (BCG)

วัคซีน

อายุ แรกเกิด 1 เดือน

วัคซีนจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งให้กับเด็กทุกคน

ตารางการให้วัคซีนส�ำหรับเด็กและทารกทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี หรืออาจจะติดเชือ้ เอชไอวี โดยสมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2562

บทที่ 9 การให้วัคซีนในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562
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2 เดือน

4 เดือน

12 - 15 เดือน

18 เดือน

4 ปี

VZV2
(หรือ MMRV2)

3 ครัง้ ในวันที่ 0, 7, 21-28

VZV1
(หรือ MMRV1)

2-2 ½ปี

6 ปี

9 ปี

11-12 ปี

HPV 3 เข็ม ที่ 0, 1-2, 6 เดือน

HAV ชนิดเชือ้ ไม่มีชีวิต ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

JE1, JE2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ และ JE3 อีก 1 ปี

6 เดือน

15 ปี

ค�ำอธิบาย
1. วัคซีนบีซจี ี
1) วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรคให้ในทารกแรกเกิดทุกคนที่คลอดจากมารดาที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีได้ แต่กรณีท่ียงั ไม่เคยได้รบั BCG ตอนแรกเกิดและตรวจพิสจู น์แล้วว่าติดเชือ้ เอชไอวี ไม่ควรให้
		 วัคซีน BCG
2) ฉีด 0.1 มล. ในชัน้ ผิวหนังที่ไหล่ซา้ ย ไม่ควรฉีดที่สะโพก
3) ถ้าไม่มีแผลเป็ นเกิดขึน้ และไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รบั วัคซีนบีซีจีมาก่อน ให้ฉีดได้ทนั ที
4) ถ้าเคยได้รบั วัคซีนบีซีจีมาก่อน ไม่ตอ้ งฉีดซ�ำ้ แม้ไม่มีแผลเป็ น
2. วัคซีนตับอักเสบบี
1) เด็กทุกคนต้องได้รบั อย่างน้อย 3 ครัง้ ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม และเข็มสุดท้ายต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
2) ทารกคลอดจากมารดาที่มี HBsAg เป็ นลบ ให้ฉีดวัคซีน จ�ำนวน 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ภายใน 24 ชม.หลังคลอด ต่อมาอายุ 1-2 เดือน และอายุ 6 เดือนตามล�ำดับ
3) กรณีไม่ทราบผลเลือดมารดา ควรให้วคั ซีนครัง้ ที่ 1 ภายใน 12 ชม.หลังคลอด ครัง้ ที่ 2 และ 3 ที่อายุ 1 เดือน และ 6 เดือนตามล�ำดับ
4) ทารกที่คลอดจากมารดาที่มี HBsAg เป็ นบวก (โดยเฉพาะถ้า HBeAg เป็ นบวกด้วย) พิจารณาให้ HBIG 0.5 มล. ภายใน 12 ชม. หลังคลอด และให้วคั ซีนครัง้ ที่ 1 พร้อมกันคนละข้างกับ HBIG
		 - กรณีทารกได้รบั HBIG ให้ฉีดวัคซีนครัง้ ที่ 2 เมื่ออายุ 1-2 เดือน และครัง้ ที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
		 - กรณีทารกไม่ได้รบั HBIG ควรให้วคั ซีนครัง้ ที่ 2 เมื่ออายุ 1 เดือน และครัง้ ที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
5) ในกรณีท่ีมาทราบภายหลังว่ามารดามี HBsAg เป็ นบวก ควรพิจารณาให้ HBIG ถ้าทารกได้รบั วัคซีนมาแล้วไม่เกิน 7 วัน

พิษสุนขั บ้า14 (Rabies) ก่อนการสัมผัสโรค

เอชพีวี9 (HPV)

อีสกุ อีใส13 (VZV) หรือวัคซีนรวม
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสกุ อีใส (MMRV)

ตับอักเสบเอ12 (HAV)

ไข้สมองอักเสบเจอี7 (Inactivated JE)

วัคซีน

อายุ
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0, 2, 4, Booster
0, 2, Booster
เข็มเดียว

2 - 6 เดือน
7 - 11 เดือน
> 12 - 59 เดือน

Booster เมื่ออายุ 12-18 เดือน และห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน

PRP-T

อายุทเ่ี ริ่มฉีด

เดือนทีข่ องการฉีด

6) ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ใช้วคั ซีนรวมที่มี คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib) ที่อายุ 2, 4, และ 6 เดือน แต่ถา้ มารดามี HBsAg
		 เป็ นบวก และทารกไม่ได้ HBIG ควรให้วคั ซีนตับอักเสบบีแบบเดี่ยวเพิ่มตอนอายุ 1 เดือนด้วย (รวมเป็ น 5 ครัง้ )
7) เด็กที่คลอดจากมารดาที่มี HBsAg เป็ นบวก ควรตรวจ HBsAg และ anti-HBs เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน
3. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
1) สามารถใช้ชนิดไร้เซลล์ (DTaP) แทนชนิดทัง้ เซลล์ (DTwP) ได้ทกุ ครัง้
2) หากใช้ DTaP ควรใช้ชนิดเดียวกันทัง้ สามครัง้ เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน หากไม่สามารถหาชนิดเดียวกันได้ ให้ใช้ชนิดใดแทนก็ได้
3) ส�ำหรับเข็มกระตุน้ ที่ 18 เดือน อาจใช้ DTwP หรือ DTaP ชนิดใดก็ได้
4) เมื่ออายุ 4-6 ปี อาจใช้ DTwP, DTaP หรือ Tdap (BoostrixTM หรือ AdacelTM) ก็ได้
5) เด็กอายุ 11-12 ปี ควรได้รบั การฉีด Td หรือ Tdap หรือ TdaP (BoostagenTM) ไม่วา่ จะเคยได้รบั Tdap เมื่ออายุ 4-6 ปี มาก่อนหรือไม่ หลังจากนัน้ ควรฉีดกระตุน้ ด้วย Td ทุก 10 ปี
6) ผูใ้ หญ่ควรได้รบั Tdap หรือ TdaP 1 เข็ม ไม่วา่ จะเคยได้ TT หรือ Td มานานเท่าใดก็ตาม จากนัน้ ให้ฉีดกระตุน้ ด้วย Td ทุก 10 ปี
7) หญิงตัง้ ครรภ์ควรได้รบั Tdap 1 เข็ม ที่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ทกุ การตัง้ ครรภ์
8) ขณะนีม้ ีวคั ซีน aP (PertagenTM) ส�ำหรับผูท้ ่ีมีอายุ 11 ปี ขนึ ้ ไป ที่ตอ้ งการภูมิคมุ้ กันต่อโรคไอกรนเพียงอย่างเดียวโดยมีภมู ิคมุ้ กันต่อคอตีบและบาดทะยักเพียงพอแล้ว
4. วัคซีนฮิบ
1) ปั จจุบนั มีชนิด conjugate กับ PRP-T และตามแผนฯ ของกระทรวงสาธารณสุข (เริม่ ใช้ประมาณกลางปี พ.ศ. 2562) ควรฉีดเช่นเดียวกับเด็กปกติแม้จะมีอายุเกิน 2 ปี โดยฉีด 3 ครัง้ เมื่อ
		 อายุ 2, 4 และ 6 เดือน และแนะน�ำให้ฉีดกระตุน้ อีก 1 ครัง้ เมื่ออายุ 12-18 เดือน และห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน หากเริม่ ฉีดเมื่ออายุมากขึน้ จะใช้จำ� นวนเข็มน้อยลงตามตาราง
		 การให้ Hib ข้างล่างนี ้
ตารางการฉีดวัคซีน Hib เมือ่ เริ่มทีอ่ ายุตา่ งๆ กัน
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5. วัคซีนโปลิโอ
1) วัคซีนโปลิโอสามารถใช้ได้ทงั้ IPV และ OPV โดยควรเลือก IPV หากสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีท่ีผปู้ ่ วยมีอาการแล้ว
2) ตามนโยบายกวาดล้างโปลิโอของกระทรวงสาธารณสุขให้หยอด OPV 5 ครัง้ ร่วมกับฉีด IPV 1 ครัง้ ที่อายุ 4 เดือน
3) สามารถใช้ชนิดฉีดแทนชนิดกินได้ทกุ ครัง้ หากใช้ชนิดฉีดอย่างเดียวโดยตลอดอาจให้เพียง 4 ครัง้ โดยงดเมื่ออายุ 18 เดือนได้
6. วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
ไม่ให้ในรายที่ภมู ิคมุ้ กันต�่ำ (clinical stage C หรือ ระดับ CD4 น้อยกว่าร้อยละ 15) เด็กที่มีระดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ให้เหมือนเด็กปกติคือ
1) ให้วคั ซีนครัง้ แรกเมื่ออายุ 9 -12 เดือน และครัง้ ที่ 2 เมื่ออายุ 2- 4 ปี (ตามแผนฯ ของกระทรวงสาธารณสุขให้ท่ีอายุ 2½ ปี ) ในพืน้ ที่ท่ีมีรายงานโรคหัดจ�ำนวนน้อยอาจฉีดเข็มแรกหลังอายุ
		 12 เดือน และครัง้ ที่ 2 ที่อายุ 2-4 ปี
2) ในกรณีท่ีมีการระบาดหรือสัมผัสโรค ควรเริม่ ฉีดวัคซีนและฉีดให้ครบโดยเร็ว ดังนี ้
		 - สามารถเริม่ ฉีดเข็มแรกตัง้ แต่อายุ 6-9 เดือน ให้ฉีดซ�ำ้ เข็มที่ 2 ที่อายุ 12 เดือน และเข็มที่ 3 ที่อายุ 2-4 ปี
		 - ถ้าเริม่ ฉีดเข็มแรกตัง้ แต่อายุ 9-12 เดือน ให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน ได้ 2 เข็มถือว่าฉีดครบ
		 - ถ้าเริม่ ฉีดเข็มแรกหลังอายุ 12 เดือน ให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน ได้ 2 เข็มถือว่าฉีดครบ
3) ในกรณีท่ีตอ้ งการควบคุมการระบาดของหัดอาจใช้วคั ซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) แทนได้ในเด็กที่อายุมากกว่า 4 ปี และผูใ้ หญ่
4) ในกรณีท่ีตอ้ งการฉีดวัคซีน หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และอีสกุ อีใสในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วคั ซีนรวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสกุ อีใส (MMRV) แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ทกุ ครัง้ ใน
		 เด็กอายุตงั้ แต่ 1–12 ปี การใช้วคั ซีนรวม MMRV ที่อายุ 2-4 ปี แทนการฉีดวัคซีนแบบแยกเข็มพบมีอาการข้างเคียงไม่แตกต่างกัน
5) การใช้วคั ซีนรวม MMRV ในเด็กอายุ 12-23 เดือน เข็มแรกมีโอกาสเกิดการชักจากไข้ได้มากกว่าการฉีดแยกเข็ม ส�ำหรับกรณีท่ีเคยได้วคั ซีน MMR หรือ VZV มาก่อน แนะน�ำให้วคั ซีนรวม
		 MMRV ห่างจากวัคซีน MMR และ VZV ครัง้ ก่อน อย่างน้อย 3 เดือน
7. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ให้ใช้แบบเชือ้ ตาย ฉีด 3 ครัง้ ตัง้ แต่อายุ 1 ปี ห่างกัน 0, 1 เดือน, 1 ปี และควรฉีดกระตุน้ อีก 1 ครัง้ หลังจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4-5 ปี ไม่แนะน�ำให้ใช้วัคซีนชนิดเชือ้ เป็ น (หากจ�ำเป็ นต้อง
ใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็ น เด็กควรรับยาต้านไวรัสแล้วอย่างน้อย 6 เดือน และ มีระดับ CD4 > 15%)
1) วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มีชีวิต (inactivated; JEVACTM) ฉีด 3 ครัง้ เริม่ เมื่ออายุ 6 เดือนขึน้ ไป เข็มต่อมา อีก 1-4 สัปดาห์ และ 1 ปี ตามล�ำดับ
2) วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต (live JE; CD-JEVAXTM และ IMOJEVTM/THAIJEVTM) ให้ฉีด 2 ครัง้ ที่อายุ 9-12 เดือน เข็มต่อมาอีก12- 24 เดือน live JE ทัง้ สองชนิดสามารถใช้แทนกันได้
3) สามารถใช้วคั ซีนชนิด live JE ฉีดกระตุน้ ในผูท้ ่ีเคยฉีดวัคซีน inactivated JE ได้ และสามารถใช้วคั ซีน inactivated JE ฉีดกระตุน้ ในผูท้ ่ีเคยฉีด live JE ได้ โดยห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน
4) ผูท้ ่ีเคยได้รบั วัคซีนเชือ้ ไม่มีชีวิตชนิด mouse-brain derived vaccine ครบแล้ว อาจพิจารณาให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตกระตุน้ ซ�ำ้ อีก 1 ครัง้ ห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี
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PCV 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์

PCV 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์

PCV10 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 8 สัปดาห์

PCV13 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 8 สัปดาห์

7-11 เดือน

12-23 เดือน

2-5 ปี

2- 6 ปี

ฉีดกระตุน้ ด้วย PPSV23 1 เข็มห่างจาก
PCV เข็มสุดท้าย 8 สัปดาห์

ไม่ตอ้ งฉีด

PCV 1 ครัง้ อายุ 12-15 เดือน

PCV 1 ครัง้ อายุ 12-15 เดือน

การฉีดกระตุน้

> 6-18 ปี
PCV13 ให้ 1 ครัง้
หมายเหตุ: PCV = Pneumococcal conjugate vaccine, PS-23 = 23-Valent pneumococcal polysaccharide vaccine

PCV 3 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์

จ�ำนวนครั้งทีฉ่ ีด

2-6 เดือน

อายุทเ่ี ริ่มฉีด

8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
1) เด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี จัดเป็ นกลุม่ เสี่ยง ควรให้ฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึน้ ไปถึง 18 ปี โดยเฉพาะเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี แนะน�ำให้ฉีดก่อนเข้าฤดูฝน อย่างไรก็ตามสามารถฉีดได้ตลอดปี
2) ถ้าอายุนอ้ ยกว่า 9 ปี การฉีดในครัง้ แรกต้องฉีดสองเข็มห่างกัน 1 เดือน กรณีท่ีปีแรกได้ฉีดไปเพียงครัง้ เดียว ปี ถดั
3) มาให้ฉีดสองครัง้ จากนัน้ จึงสามารถฉีดปี ละครัง้ ได้
4) ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี ให้ได้ทงั้ ขนาด 0.25 หรือ 0.5 มล. (ตามเอกสารก�ำกับยา)
5) สามารถใช้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 หรือ 4 สายพันธุ์ ทดแทนกันได้
9. วัคซีนเอชพีวี
เด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีจะมีความเสี่ยงต่อการด�ำเนินโรคหลังติดเชือ้ เอชพีวี มากกว่าเด็กที่ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีดงั นัน้ ควรฉีดเด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวีทกุ คนในช่วงวัยรุน่ ก่อนเริม่ มีเพศสัมพันธ์
1) มี 2 ชนิดคือ ชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent มีสายพันธุ์ 16, 18) และชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent มีสายพันธุ์ 6, 11,16, 18)
2) แนะน�ำให้ฉีดในหญิงและชาย อายุ 9-26 ปี (เน้นให้ฉีดในช่วงอายุ 11-12 ปี ) โดยฉีด 3 เข็ม ในเดือนที่ 0, 1-2, และ 6
3) ตามแผนฯ ของกระทรวงสาธารณสุขให้ฉีดในเด็กหญิงชัน้ ประถมปี ท่ี 5 ให้ 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อย่างไรก็ตามแนะน�ำให้ฉีด 3 เข็มในเด็กที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
4) ประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงหากฉีดในผูท้ ่ีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน แม้วา่ เคยมีการติดเชือ้ หรือเคยเป็ นโรคจากการติดเชือ้ เอชพีวีก็ยงั ควรได้รบั วัคซีนเอชพีวีเพราะ
		 สามารถป้องกันการติดเชือ้ ใหม่และการเกิดโรคซ�ำ้ ได้
10. วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต
ปั จจุบนั มีวคั ซีน ชนิด 10 สายพันธุ์ (PCV10) และ 13 สายพันธุ์ (PCV13) ให้ 3 ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน และให้ฉีดกระตุน้ ที่อายุ 12-15 เดือน โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน
กรณีท่ีเริม่ ให้ชา้ ให้จำ� นวนเข็มตามตารางการให้ PCV ข้างล่างนี ้ และควรพิจารณาฉีดต่อด้วย PS-23 เมื่ออายุ 2 ปี ขึน้ ไป ห่างจาก PCV เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน และอาจพิจารณาให้
PPSV23 ซ�ำ้ อีก 1 ครัง้ 5 ปี ตอ่ มา
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เด็กติดเชือ้ เอชไอวีจดั เป็ นเด็กกลุม่ เสี่ยงมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง ควรได้รบั วัคซีน PCV13 ดังตาราง
โดยกลุม่ นีท้ ่ีมีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ขนึ ้ ไปควรให้ฉีดวัคซีน PS-23 ด้วยเสมอ ไม่วา่ จะสามารถ
ฉีด PCV ได้หรือไม่ก็ตาม และควรฉีด PS-23 ซ�ำ้ อีก 1 ครัง้ ห่างจากครัง้ แรก 5 ปี การฉีด PCV ก่อน แล้วตามด้วย PS-23 จะให้ผลการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดีกว่าการฉีด PS-23 เพียงอย่างเดียว หรือ
การฉีด PS-23 แล้วตามด้วย PCV
11. วัคซีนโรต้า
วัคซีนโรต้าให้ได้เหมือนเด็กปกติ
1) ชนิด monovalent มี 2 ชนิดคือ human monovalent (RotarixTM) ให้กิน 2 ครัง้ เมื่ออายุประมาณ 2 และ 4 เดือน และ human-bovine monovalent (RotavacTM) ให้กิน 3 ครัง้
		 เมื่ออายุประมาณ 2, 4 และ 6 เดือน
2) ชนิด human-bovine pentavalent (RotaTeqTM) ให้กิน 3 ครัง้ เมื่ออายุประมาณ 2, 4 และ 6 เดือน
3) วัคซีนทัง้ สามชนิด สามารถเริม่ ให้ครัง้ แรกได้ เมื่ออายุ 6-15 สัปดาห์ และครัง้ สุดท้ายอายุไม่เกิน 8 เดือน โดยแต่ละครัง้ ห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์
4) ควรใช้วคั ซีนชนิดเดียวกันจนครบ หากจ�ำเป็ นต้องใช้วคั ซีนต่างชนิดกันในแต่ละครัง้ หรือไม่ทราบชนิดของวัคซีนที่ได้รบั ในครัง้ ก่อน ต้องให้วคั ซีนทัง้ หมด 3 ครัง้
5) สามารถให้วคั ซีนโรต้าร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดกินได้
6) ห้ามใช้วคั ซีนนีใ้ นผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง severe combined immunodeficiency (SCID) และในเด็กที่มีประวัตลิ ำ� ไส้กลืนกัน
12. วัคซีนตับอักเสบเอ
1) วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มีชีวิต (inactivated vaccine) ฉีดได้ตงั้ แต่อายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อาจใช้ตา่ งชนิดได้ในการฉีดแต่ละครัง้
2) ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต (live vaccine)
3) เด็กที่จะเดินทางหรืออยูใ่ นพืน้ ที่มีการระบาดของโรคตับอักเสบเอ สามารถให้วคั ซีนชนิดเชือ้ ไม่มีชีวิตได้ตงั้ แต่อายุ 6 เดือน แต่ไม่นบั เข็มที่ฉีดก่อนอายุ 1 ปี และต้องฉีดใหม่หลังอายุ 1 ปี
		 ตามค�ำแนะน�ำข้างต้น
13. วัคซีนอีสุกอีใส
1) วัคซีนอีสกุ อีใสให้ได้ตงั้ แต่อายุ 1 ปี เฉพาะในรายที่ระดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ควรให้ 2 โด๊สเหมือนเด็กปกติ คือครัง้ แรกที่อายุ 1 ปี และครัง้ ที่ 2 ที่อายุ 2-4 ปี
2) ในกรณีท่ีมีการระบาดอาจฉีดเข็มที่ 2 ก่อนอายุ 4 ปี ได้ โดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีดสองเข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
3) อาจใช้วคั ซีน MMRV แทน MMR และ VZV แบบแยกเข็ม
14. วัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรค
1) พิจารณาให้วคั ซีนก่อนการสัมผัสในผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อการถูกสุนขั หรือสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอื่นๆ กัดในทุกอายุ โดยฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ในวันที่ 0, 7 และ 21-28 หรือฉีด 0.1 มล. ต่อจุดเข้าใน
		 ชัน้ ผิวหนัง (intradermal) จ�ำนวน 1 จุด ในวันที่ 0, 7 และ 21-28
2) หากถูกสุนขั หรือสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอื่นๆกัด แนะน�ำให้รกั ษาเหมือนเด็กปกติ แต่ตอ้ งให้ RIG ถ้ามีขอ้ บ่งชีเ้ สมอ แม้เคยได้ Pre-exposure ครบแล้วก็ตาม
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MMR1

HBV1

เข็มแรก

JE1

1 เดือน

JE2
ให้ทกุ 10 ปี

HBV2

2 เดือน
HBV3

3 เดือน

1

2

3

จ�ำนวนครั้ง

หมายเหตุ
1. วัคซีนตับอักเสบบี ควรพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุน้ ซ�ำ้ ตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้ วิธีท่ี 1 กรณีไม่สามารถตรวจเลือดหาระดับภูมิคมุ้ กันต่อตับอักเสบบีได้ ให้ฉีดวัคซีนอีก 3 โด๊สเลย (อาจพิจารณาให้
วัคซีนในขนาดผูใ้ หญ่) เนื่องจากข้อมูลที่ศกึ ษาในเด็กไทยติดเชือ้ เอชไอวีท่ีเริม่ ยาต้านไวรัสเอชไอวีเมื่อมีระดับCD4 ต�่ำกว่า 15% มีเด็กเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ที่มี antiHBs Ab > 10 mIU/ml หรือวิธี
ที่ 2 ให้ตรวจ anti-HBs Ab ก่อนและให้วคั ซีนตับอักเสบบี ตามระดับแอนติบอดี ้ ดังนี ้
- ถ้า anti-HBs Ab < 10 mIU/mL ให้ฉีดวัคซีนใหม่ทงั้ 3 โด๊ส (โดยให้วคั ซีนในขนาดของเด็ก หรือพิจารณาเพิ่มขนาดเท่ากับผูใ้ หญ่)
- ถ้า anti-HBs Ab 10-100 mIU/mL ให้ฉีดกระตุน้ 1 โด๊ส ในผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาต้านไวรัสและมีระดับภูมิคมุ้ กัน CD4ใกล้เคียงปกติ
- ถ้า anti-HBs Ab > 100 mIU/mL ผูป้ ่ วยมีภมู ิคมุ้ กันต่อโรค ยังไม่จำ� เป็ นต้องฉีดกระตุน้ อีก
2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ควรพิจารณาให้วคั ซีนไข้สมองอักเสบชนิดเชือ้ ตายซ�ำ้ อีก 2 โด๊ส ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากระดับภูมิคมุ้ กัน CD4 ดีแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หาก
จ�ำเป็ นต้องใช้วคั ซีนชนิดเชือ้ เป็ น ให้ฉีดเพียง 1 ครัง้
3. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ควรพิจารณารับวัคซีนซ�ำ้ 1 ครัง้ เมื่อระดับภูมคิ มุ้ กัน CD4 ดีแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน การให้วคั ซีน MMR ครัง้ นีจ้ ะไม่ขนึ ้ กับประวัตกิ ารเป็ นหัด หัดเยอรมัน
หรือคางทูมในอดีต
4. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP, DTaP และ Tdap) ในเด็กอายุ <7 ปี แนะน�ำให้ใช้ DTwP หรือ DTaP แนะน�ำในผูป้ ่ วยที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ให้ใช้ dT หรือ Tdap ตามความเหมาะสม

dT vaccine ในเด็กอายุ > 7 ปี 4

Measles vaccine3

JE vaccine (ชนิดเชือ้ ตาย)2

HBV vaccine1

วัคซีน

ระยะเวลาหลังฉีดเข็มแรก

ตารางการให้วัคซีนจ�ำเป็ นซ�ำ้ ในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีทเ่ี คยได้รับวัคซีนมาก่อนการเริ่มยาต้านไวรัสหรือได้รับวัคซีนขณะที่ CD4 น้อยกว่าร้อยละ 15

ค�ำแนะน�ำในการวัคซีนซ�ำ้ ในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี (revaccination)
เด็กติดเชือ้ เอชไอวีท่ีเริม่ ยาต้านไวรัสขณะที่ CD4 น้อยกว่าร้อยละ 15 แม้วา่ จะมีประวัตเิ คยได้รบั วัคซีนมาก่อนแล้ว แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนซ�ำ้ เมื่อระดับ CD4 ดีขนึ ้ (immune recovery) คือ
มากกว่าร้อยละ 25 หรือมากกว่า 350 เซลล์/ลบ.มม. (เด็กอายุ>5 ปี ) อย่างน้อย 6 เดือนหรือ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 และมี viral load น้อยกว่า 50 copies/ml นานกว่า 1 ปี รายละเอียดดังแสดง
ในตารางด้านล่าง ทัง้ นีใ้ นเด็กที่เริม่ ยาเมื่อระดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ยังไม่มีคำ� แนะน�ำการให้วคั ซีนซ�ำ้
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การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันส�ำหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศนับเป็ นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะประเทศจุดหมาย
ทีจ่ ะเดินทางไปอาจเกิดโรคระบาดหรือมีโรคติดต่อบางอย่างเป็ นโรคประจ�ำถิ่น ซึง่ ผูเ้ ดินทาง เข้าไปในประเทศ
หรือพืน้ ที่นนั้ ๆ อาจจะไม่มภี มู คิ มุ้ กันโรคนัน้ ๆอยู่ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งในการติดโรค ป่ วยในขณะเดินทางหรือ
เมื่อกลับมา ซึง่ อาจน�ำเชือ้ ต่างถิ่นเข้ามาได้ และบ่อยครัง้ ที่ประเทศจุดหมายปลายทางก�ำหนดกฎหมาย
หรือระเบียบในการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันของผูเ้ ดินทางเข้าประเทศนัน้ ๆตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ ดังนัน้ ผูเ้ ดินทางจึงควรสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคก่อนการเดินทาง โดยควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อย
4-6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง เนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคมุ้ กันหลังการให้วคั ซีน และ
วัคซีนบางชนิดต้องให้หลายครัง้ ก่อนที่รา่ งกายจะสร้างภูมิคมุ้ กันในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโดยวัคซีนก่อนออกเดินทางแล้ว ไม่ได้หมายความว่า
ผูเ้ ดินทางจะปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว ผูเ้ ดินทางจะต้องระวังตัวป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคโดยไม่จำ� เป็ น เช่น การเลือกบริโภคอาหารหรือน�ำ้ ที่สะอาดถูกอนามัย การป้องกันยุงหรือแมลงกัด

วัคซีนส�ำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ1,2
วัคซีนส�ำหรับผูเ้ ดินทางที่ควรได้รบั อย่างเหมาะสม แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. วัคซีนที่ควรได้รบั ทุกราย ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
และค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนในผูใ้ หญ่ท่วั ไป (Routine recommended vaccine)
2. วัคซีนที่แนะน�ำให้รบั ก่อนเดินทางที่ให้เลือกใช้ตามความเสี่ยง (Recommended vaccine
for travelers) แพทย์ตอ้ งพิจารณาภาวะสุขภาพของผูเ้ ดินทาง ความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรค ประสิทธิภาพ
ของวัคซีน ข้อบ่งชี ้ ข้อห้าม ตลอดจนผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละชนิดด้วย มีการให้คำ� ปรึกษาถึงผลดีผลเสีย
ของวัคซีนแก่ผเู้ ดินทางก่อน
3. วัคซีนที่จำ� เป็ นต้องได้รบั ก่อนเข้าบางประเทศ (Required/Mandatory vaccine) ได้แก่ วัคซีน
ป้องกันโรคไข้เหลือง และวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศก�ำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เหลืองก่อนเข้าบางประเทศเท่านัน้ ซึ่งมีเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่อป้องกันบุคคลที่จำ� เป็ นต้อง
เดินทางในพืน้ ที่เสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคไข้เหลือง และเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เหลืองแพร่ระบาดจากพืน้ ที่เสีย่ ง
เข้าไปในประเทศอื่น ผูเ้ ดินทางจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เพราะเป็ นเงื่อนไขในการให้เข้าประเทศ
ส่วนที่ประเทศซาอุดอิ าระเบียก�ำหนดให้ผแู้ สวงบุญที่จะเข้าไปร่วมพิธีฮจั ญ์และพิธีอมุ เราะห์ตอ้ งมีเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

301

บทที่ 10 วัคซีนส�ำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

บทที่

ผู้เดินทางกลุ่มพิเศษ
ทารกและเด็ก
ทารกและเด็กควรได้รบั วัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุขให้
ครบถ้วนตามอายุ โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้เด็กอายุต่ำ� กว่า 9 เดือน เข้าไปในพืน้ ที่ท่มี กี ารระบาดของไข้เหลือง
เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองจะไม่ให้แก่เด็กก่อนอายุ 9 เดือน อย่างไรก็ดีในเด็กอายุ 6-8 เดือน
ถ้าจ�ำเป็ นต้องเดินทางเข้าไปในพืน้ ที่เสี่ยงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่สามารถป้องกันไม่ให้ยงุ กัดได้ดี
อาจพิจารณาให้วคั ซีนไข้เหลืองได้ แต่ตอ้ งพิจารณาเป็ นรายๆ ไป ส่วนเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือนถือเป็ น
ข้อห้ามในการรับวัคซีนไข้เหลือง2
วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว
วัยรุน่ และวัยหนุม่ สาวเป็ นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ มากเพราะส่วนใหญ่เดินทางอย่าง
ประหยัด ดังนัน้ จึงอาจพักอาศัยในสถานที่ท่ีมีระบบสุขาภิบาลต�่ำกว่ามาตรฐาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก
เดินทางกลุม่ แบกเป้ หรือ backpacker) รวมถึงพฤติกรรมทางเพศและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จากฤทธิ์
ของแอลกอฮอล์หรือยา คนกลุม่ นีจ้ งึ ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำให้รบั วัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสมก่อนออกเดินทาง
และระมัดระวังหลีกเลี่ยงโอกาสติดเชือ้ โรคต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย
ผู้เดินทางเป็ นประจ�ำ
ผูท้ ่ีเดินทางเป็ นประจ�ำโดยเฉพาะทางเครื่องบินอาจละเลยเรื่องนี ้ เพราะเดินทางบ่อยจึงควร
ทบทวนการสร้างภูมิคมุ้ กันให้ครบถ้วนอยูเ่ สมอ
ผู้เดินทางนาทีสุดท้ายหรือเดินทางกะทันหัน
ผูเ้ ดินทางบางคนต้องเดินทางกะทันหัน ดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่จะได้รบั วัคซีนหลายชนิดในเวลา
อันสัน้ ถ้าไม่อาจได้รบั วัคซีนก่อนจะเดินทางได้ครบถ้วน อาจจะขอรับวัคซีนโด๊สที่เหลือในประเทศปลายทาง
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมได้
หญิงตัง้ ครรภ์
การตัง้ ครรภ์ไม่ใช่ขอ้ ห้ามในการรับวัคซีนเชือ้ ตาย ถ้าวัคซีนชนิดนัน้ ปลอดภัยและมีผลในการ
ป้องกันโรคทัง้ มารดาและทารกในครรภ์ แต่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังอยูบ่ า้ งในการหลีกเลีย่ งวัคซีนบางชนิด
ที่อาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ วัคซีนท�ำจากเชือ้ ตาย, toxoids , polysaccharide และวัคซีน IPV
ถือว่ามีความปลอดภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์ ส่วนวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ เช่น วัคซีน MMR, BCG, Varicella,
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง วัคซีนไทฟอยด์ชนิดกิน, วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็ น จะเป็ นวัคซีนต้องห้าม
เพราะตามทฤษฎีแล้วจะเสีย่ งต่อทารกในครรภ์ และเป็ นวัคซีนที่ตอ้ งหลีกเลีย่ ง แต่ความเสีย่ งและประโยชน์
ที่จะได้จากวัคซีนเชือ้ ยังมีชีวติ ต้องแยกพิจารณาเป็ นรายๆ เช่นหญิงตัง้ ครรภ์ถา้ จ�ำเป็ นต้องเดินทางเข้าไป
ในพืน้ ที่เสี่ยงต่อการติดโรคไข้เหลืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจพิจารณาให้วคั ซีนไข้เหลือง2
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ผู้เดินทางทีม่ ปี ั ญหาการเจ็บป่ วยเรือ้ รัง
ผูเ้ ดินทางที่มีปัญหาการเจ็บป่ วยเรือ้ รัง เช่น ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เป็ นโรคมะเร็ง โรคเบาหวานหรือ
ก�ำลังรับรักษาด้วยยากดภูมิคมุ้ กัน จะมีโอกาสเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเมื่อได้รบั วัคซีนที่เชือ้ ยังมีชีวิต
ดังนัน้ จึงต้องแนะน�ำให้หลีกเลีย่ งวัคซีน MMR, OPV, BCG, Varicella, วัคซีนไข้เหลือง และวัคซีนทัยฟอยด์
(ชนิดกิน) ถ้าจ�ำเป็ นต้องเดินทางไปยังประเทศที่ตอ้ งการเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโรคไข้เหลือง ผูเ้ ดินทาง
ต้องขอหนังสือรับรองจากแพทย์เพื่อขอยกเว้นการฉีดวัคซีนดังกล่าว และต้องหลีกเลีย่ งการเดินทางเข้าไป
ในพืน้ ที่เสี่ยง และต้องป้องกันไม่ให้ยงุ กัด
ผูเ้ ดินทางที่มีปัญหาหัวใจและระบบการไหลเวียนของเลือด และ/หรือ โรคทางเดินหายใจ หรือ
โรคเบาหวาน เป็ นกลุม่ เสี่ยงสูงที่จะติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่รุนแรงและเกิดอาการแทรกซ้อนของโรคดังกล่าวด้วย
จึงแนะน�ำให้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทกุ ปี และ วัคซีน นิวโมคอคคัส ด้วย ส�ำหรับผูท้ ่ีไม่มีมา้ ม
หรือม้ามไม่ปกติ จะแนะน�ำให้รบั วัคซีนเพิ่มได้แก่ วัคซีนฮิบ, ไข้กาฬหลังแอ่น และ นิวโมคอคคัส
ผูท้ ่ีติดเชือ้ เอชไอวี ควรได้รบั วัคซีนให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับคนปกติ รวมทัง้ ควรได้รบั วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนนิวโมคอคคัส โดยมีขอ้ ยกเว้นดังต่อไปนี:้
- วัคซีน MMR ให้ได้ตามปกติ ยกเว้นถ้าผูเ้ ดินทางมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องมาก (CD4<200
3
เซลล์/มม. ) ถือเป็ นข้อห้ามในการรับวัคซีน 2
- วัคซีนไข้เหลือง เป็ นข้อห้ามในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องที่มี CD4 น้อยกว่า 200
เซลล์/มม.3 ส่วนผูท้ ่ีมี CD4 200-499 เซลล์/มม.3 เป็ นข้อควรระวังในการให้วคั ซีน สามารถพิจารณาให้
วัคซีนไข้เหลืองได้ถา้ จ�ำเป็ นต้องเดินทางเข้าไปในพืน้ ที่เสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้1,2
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ผู้เดินทางสูงอายุ
ผูส้ งู อายุอาจไม่เคยได้รบั วัคซีนที่แนะน�ำให้ตามปกติ หรือภูมิคมุ้ กันที่เคยมีอาจตกต�่ำลง ท�ำให้
มีโอกาสติดเชือ้ โรคได้งา่ ย เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ เช่นเดียวกับโรคติดเชือ้ ประจ�ำถิ่นอื่นๆ
ในประเทศจุดหมายปลายทาง
ผูเ้ ดินทางที่สงู อายุท่ีไม่เคยได้รบั การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคควรได้รบั การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กัน
พืน้ ฐานครบชุด ตัง้ แต่ Tdap, IPV และ HB และส�ำหรับผูไ้ ม่มีภมู ิคมุ้ กันโรคตับอักเสบเอ ควรได้รบั วัคซีน
ดังกล่าวก่อนออกเดินทางไปยังประเทศที่กำ� ลังพัฒนา
ผูเ้ ดินทางสูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงควร
ได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างสม�่ำเสมอทุกปี และควรพิจารณารับการฉีดวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสด้วย
ทัง้ PCV และ PPSV23

ประเภทและการพิจารณาให้วัคซีนส�ำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ
1. วัคซีนตามแผนการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันของกระทรวงสาธารณสุข3 (ดูรายละเอียดในบทของ
แต่ละวัคซีน) (Routine recommended vaccine)
1.1 วัคซีนวัณโรค (BCG)
วัคซีน BCG ไม่จำ� เป็ นต้องใช้ในคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากเด็กไทยจะได้รบั
วัคซีน BCG 1 โด๊ส แรกเกิดและประเทศไทยถือว่ามีความชุกของวัณโรคสูง ส�ำหรับเด็กต่างชาติควรได้
วัคซีน BCG ในกรณีท่เี ดินทางจากพืน้ ที่ท่มี ีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคต�ำ่ ไปยังพืน้ ที่ท่มี อี บุ ตั กิ ารณ์ของโรคสูง หรือ
จะเดินทางมาอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานาน ควรได้รบั วัคซีนนีก้ ่อนเดินทาง 4 สัปดาห์ ไม่แนะน�ำให้มี
การฉีดวัคซีน BCG กระตุน้
1.2 วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP)
โรคคอตีบเป็ นโรคที่พบได้ท่ วั โลกแม้จะไม่บอ่ ยนัก เพราะมีการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันด้วยวัคซีน
DTP ในเด็กต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน แต่การระบาดใหญ่เกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะในประเทศที่มีอตั ราการรับ
วัคซีนต�่ำ ส่วนเชือ้ บาดทะยักมีในสิง่ แวดล้อมทุกแห่งทั่วโลก ผูเ้ ดินทางเสีย่ งต่อโรคนีไ้ ด้เสมอ ถ้ามีบาดแผล
ส่วนโรคไอกรนมีอบุ ตั กิ ารณ์สงู ในประเทศก�ำลังพัฒนา เด็กเล็กมีความเสี่ยงสูงต่อโรครุนแรง ในระยะหลัง
มีรายงานการระบาดของโรคไอกรนทั่วโลก เนื่องจากระดับภูมิคมุ้ กันต่อโรคไอกรนในผูใ้ หญ่ลดลง ดังนัน้
ผูเ้ ดินทางทุกคนควรมีภมู ิตา้ นทานต่อทัง้ สามโรคนี ้
ผูเ้ ดินทางทุกคนต้องได้รบั วัคซีน DTP ส�ำหรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี ตามแผนการสร้างเสริม
ภูมิคมุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาจใช้ DTwP หรือ DTaP ส�ำหรับเด็กอายุมากกว่า 7 ปี และ
ผูใ้ หญ่ เมื่อได้รบั วัคซีนครบ 3 ครัง้ แรก ในเดือนที่ 0, 1, 6 แล้ว ควรได้รบั การฉีด dT กระตุน้ ทุก 10 ปี และ
อาจใช้ Tdap หรือ Tdap-IPV แทน dT ได้หนึง่ ครัง้
1.3 วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (HB)
ผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูงต่อโรคไวรัสตับอักเสบบีคือกลุม่ ที่ตอ้ งสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง หรือผูท้ ่ี
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย กิจกรรมหลักที่ทำ� ให้เกิดความเสี่ยงได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการดูแล
รักษาพยาบาล ทัง้ ทางการแพทย์ ทันตกรรม เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ หรือบุคลากรอื่นๆ ที่ตอ้ งสัมผัส
โดยตรงกับเลือดมนุษย์ ผูไ้ ด้รบั การถ่ายเลือดที่ไม่ได้รบั การตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี การท�ำฟั น หรือผูท้ ่ี
สัมผัสเข็ม/ของมีคมที่ไม่ปลอดเชือ้ เช่น ฝังเข็ม เจาะหู สัก หรือฉีดยา
ในเด็กไทยส่วนใหญ่ (ทีเ่ กิดหลังปี พ.ศ.2535) ได้รบั การฉีดวัคซีน HB จ�ำนวน 3 เข็ม ตามแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุม้ กันของกระทรวงสาธารณสุข แต่ในผูใ้ หญ่อาจไม่ได้รบั วัคซีนและไม่มีภูมิคุม้ กันอยู่
หากตรวจพบว่ายังไม่มีภมู ิคมุ้ กันควรรับวัคซีน โดยรับ 3 เข็มในเดือนที่ 0, 1, 6 แต่ถา้ ผูเ้ ดินทางมาพบแพทย์ชา้
หรือไม่มีเวลาฉีดให้ครบ สามารถฉีดแบบเร่งรัดได้คือ ฉีด วันที่ 0,7 และ 21 ซึง่ การฉีดแบบนี ้ จะท�ำให้ฉีด
ครบ 3 เข็มได้ภายใน 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ดีการฉีดแบบเร่งรัดนี ้ จ�ำเป็ นต้องฉีดเข็มที่ 4 ที่ 1 ปี ดว้ ย เพื่อท�ำให้
ภูมิคมุ้ กันอยู่ได้นาน2 การตรวจคัดกรองผูเ้ ดินทางเพื่อหาระดับภูมิคมุ้ กันก่อนให้วคั ซีน โดยการตรวจ
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1.4 วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
โรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม เป็ นโรคที่พบได้ท่วั โลก แต่พบได้มากในประเทศก�ำลังพัฒนา
ที่มีอตั ราการได้รบั วัคซีนต�่ำ ในเด็กไทยจะได้รบั วัคซีน MMR 2 เข็มตามแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันของ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่ออายุ 9-12เดือน และ 2 ปี 6 เดือน ส่วนในผูใ้ หญ่ถา้ ไม่เคยได้รบั วัคซีนดังกล่าว
และไม่เคยมีการติดเชือ้ ตามธรรมชาติ (หรือไม่แน่ใจว่าเคยเป็ นมาก่อนหรือไม่) ควรรับการฉีด MMR 2 เข็ม
ห่างกัน 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง โดยไม่ตอ้ งตรวจระดับภูมิคมุ้ กันก่อนฉีดวัคซีน ผูเ้ ดินทางที่ไม่ได้รบั
การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันต่อโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม อย่างครบถ้วน จะมีความเสี่ยงต่อการติดโรค
ถ้าเดินทางไปยังประเทศที่ยงั มีโรคชุกชุม
1.5 วัคซีนโปลิโอ (OPV, IPV)
แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ท่ วั โลกจะสามารถควบคุมการติดเชือ้ ได้ดี และไม่มีการระบาดของ
โรคโปลิโอแล้ว แต่ยงั มีบางประเทศโดยเฉพาะประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน4พบว่ามีการระบาด
ของเชือ้ โปลิโอนีอ้ ยู่ และอาจส่งผลท�ำให้เกิดโรคโปลิโอระบาดขึน้ มาใหม่ในอีกหลายประเทศในแอฟริกา
ดังนัน้ ผูท้ ่ีเดินทางไปในประเทศดังกล่าว จึงควรได้รบั วัคซีนเพื่อป้องกันโรค และป้องกันการเป็ นพาหะ
แพร่กระจายโรคด้วย
ในคนไทยมักจะได้รบั วัคซีน OPV ตัง้ แต่เด็กตามแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันของกระทรวง
สาธารณสุข และเชื่อว่าภูมคิ มุ้ กันที่เกิดจากการได้รบั OPV จะอยูไ่ ด้ตลอดชีวติ อย่างไรก็ดใี นผูใ้ หญ่ท่จี ำ� เป็ น
ต้องเดินทางเข้าไปในพืน้ ที่ระบาดของโรคโปลิโออาจพิจารณารับวัคซีนกระตุน้ 1 ครัง้ โดยอาจใช้เป็ นวัคซีน
IPV เดี่ยวๆ หรือใช้เป็ นวัคซีนรวม Tdap-IPV ก็ได้ซง่ึ จะได้ภมู ิคมุ้ กันต่อคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนไปด้วย
1.6 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
โดยทั่วไปการเดินทางในภูมิภาคเอเชียจะมีความเสี่ยงต�่ำต่อการติดเชือ้ ไข้สมองอักเสบเจอี
แต่ขนึ ้ อยูก่ บั ฤดูกาล ลักษณะการเดินทางที่พกั และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ชนบท การเดินทางระยะสัน้
และพักในโรงแรมชัน้ หนึง่ ในเมือง ที่มีโอกาสถูกยุง Culex กัดน้อยมากจะมีความเสี่ยงน้อยมาก ในทางกลับกัน
การพักแรมตัง้ แคมป์ ในพืน้ ที่ชนบทจะมีความเสีย่ งสูง มีรายงานการเกิดโรคไข้สมองอักเสบเจอี ในนักท่องเที่ยว
ทั่วโลกประปราย ประมาณหนึง่ รายต่อปี
ควรพิจารณาให้วคั ซีน JE แก่ผเู้ ดินทางที่จะเข้าไปในพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบเจอี
โดยเฉพาะผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น ท่องเที่ยวในชนบท ที่พกั อยูเ่ ป็ นเวลานาน วัคซีน JE เป็ นวัคซีนที่อยูใ่ น
แผนการ สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคของเด็กไทยอยูแ่ ล้ว แต่สำ� หรับผูใ้ หญ่และนักเดินทางต่างชาติ หากยัง
ไม่เคยฉีดและจะต้องเดินทางในพืน้ ที่เสีย่ งควรฉีด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ 1 เข็ม
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บทที่ 10 วัคซีนส�ำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

anti-HBc ซึ่งแสดงถึงการติดเชือ้ ตามธรรมชาติ ซึ่งหากได้ผลบวกก็ไม่จำ� เป็ นต้องฉีดวัคซีน และควรดู
Anti-HBs และ HBsAg เพื่อตรวจหาภาวะพาหะ มีประโยชน์มากในผูเ้ ดินทางที่มาจากประเทศก�ำลังพัฒนา
รวมทัง้ ประเทศไทยที่มีโอกาสรับเชือ้ ตอนเป็ นเด็กแต่ไม่มีอาการ แต่อาจไม่มีความจ�ำเป็ นในผูเ้ ดินทางจาก
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ซึง่ มีความชุกของการติดเชือ้ ต�่ำ ซึง่ อาจฉีดวัคซีนไปเลยโดยไม่ตอ้ งตรวจเลือด

CD-JE VaxTM หรือ ImojevTM ซึง่ วัคซีนดังกล่าวนิยมใช้มากขึน้ ในผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยสูง และฉีดเพียง 1 เข็ม สามารถป้องกันโรคได้นาน หรือฉีดวัคซีนเชือ้ ตายชนิดใหม่ท่ีผลิต
จากเซลล์เพาะเลีย้ ง (JEVACTM)ถือเป็ นวัคซีนทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้โดยเฉพาะในผูเ้ ดินทางที่มีขอ้ ห้ามใน
การรับวัคซีนเชือ้ เป็ น โดยฉีด 3 เข็มที่ 0, 7-28 วัน และ 1 ปี
2. วัคซีนที่แนะน�ำส�ำหรั บผู้เดินทางให้ เลือกใช้ ตามความเสี่ยง (Recommended vaccine for
travelers)
วัคซีนในกลุม่ นีแ้ นะน�ำให้เฉพาะผูเ้ ดินทางที่กำ� ลังจะไปยังจุดหมายปลายทางจ�ำเพาะ เป็ นวัคซีน
ที่อยูน่ อกแผนการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค การตัดสินใจจะรับวัคซีนขึน้ กับความเสี่ยงในการเดินทางของ
แต่ละคน
2.1 วัคซีนโรคจากเชือ้ ฮีโมฟิ ลุสอินฟลูเอนเซ่ทยั ป์ บี หรือฮิบ (Hib)
เด็กทุกคนที่ไม่ได้รบั วัคซีน Hib จะมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรค จนกระทั่งอายุ 5 ปี ในประเทศไทย
โดยทั่วไปถือว่ามีอบุ ตั ิการณ์การเกิดโรคนีต้ ่ำ� กว่าประเทศตะวันตก และความเสี่ยงในเด็กอายุ 2-5 ปี
ค่อนข้างน้อยจึงแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนเฉพาะเด็กที่อายุต่ำ� กว่า 2 ปี แต่เด็กที่จะเดินทางควรพิจารณาให้วคั ซีน
จนถึงอายุ 5 ปี และความเสี่ยงจะเพิ่มขึน้ เมื่อเดินทางจากประเทศที่มีอบุ ตั กิ ารณ์โรคนีต้ ่ำ� เช่นประเทศไทย
ไปยังประเทศที่มีอบุ ตั กิ ารณ์สงู เด็กทุกคนที่อายุต่ำ� กว่า 5 ปี และยังไม่ได้รบั วัคซีนชนิดนี ้ ควรพิจารณาให้
วัคซีนโดยฉีด 1-3 ครัง้ ห่างกัน 2 เดือน ขึน้ กับอายุท่ีฉีด (ดูรายละเอียดในบทวัคซีน Hib)
2.2 วัคซีนป้ องกันอหิวาตกโรค
แม้วา่ ในปัจจุบนั ยังพบว่ามีการระบาดของอหิวาตกโรคอยูใ่ นบางประเทศและบางพืน้ ที่ แต่โอกาส
ที่นกั เดินทางทั่วไปจะติดอหิวาตกโรคระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมีนอ้ ยมาก ถ้าระมัดระวังในการบริโภค
อาหารและน�ำ้ ดังนัน้ จึงไม่แนะน�ำให้วคั ซีนป้องกันอหิวาตกโรคในผูเ้ ดินทางโดยทั่วไป แต่อาจพิจารณาให้
วัคซีนในกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบตั งิ านในค่ายผูล้ ภี ้ ยั ฉุกเฉิน
วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค มีชนิดรับประทานซึง่ เป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย (killed) ควรให้ 2 โด๊ส
ห่างกัน 1-6 สัปดาห์ โดยโด๊สสุดท้ายควรได้รบั ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ นอกจากนีว้ คั ซีน
ป้องกันอหิวาตกโรคบางชนิด (Dukoral) ยังออกฤทธิ์ปอ้ งกันโรคอุจจาระร่วงจากเชือ้ Enterotoxigenic
Escherichia coli (ETEC) ได้ ดังนัน้ จึงอาจใช้ปอ้ งกันโรคอุจจาระร่วงในผูเ้ ดินทาง (travellers’ diarrhoea)
ได้ ส่วนวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดฉีดแบบเก่าให้ภมู ิคมุ้ กันไม่สมบูรณ์ ไม่แน่นอน และระยะสัน้ จึงไม่
แนะน�ำให้ใช้วคั ซีนชนิดฉีด
2.3 วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ผูเ้ ดินทางทุกคนที่เดินทางไปยังพืน้ ที่
ที่กำ� ลังมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ หรือเดินทางด้วยยานพาหนะโดยสารสาธารณะที่แออัด หรือ

306

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

2.4 วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (HA)
โรคนีเ้ ป็ นโรคที่พบบ่อยในประเทศก�ำลังพัฒนาซึ่งมีการสุขาภิบาลด้านอาหารและน�ำ้ ดื่มไม่ดี
ผูใ้ หญ่ในประเทศดังกล่าวส่วนใหญ่มกั มีภูมิคมุ้ กันจากการติดเชือ้ โดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดตัง้ แต่วยั เด็ก
ปั จจุบนั ในประเทศไทยพบการติดเชือ้ ตามธรรมชาตินอ้ ยลง โดยในผูท้ ่ีมีอายุ 40-50 ปี ขนึ ้ ไปมักพบว่ามี
ภูมิคมุ้ กันโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้วจากการการติดเชือ้ แบบไม่มีอาการในอดีต แต่ในเด็ก หรือวัยรุน่ รวมถึง
ผูใ้ หญ่ตอนต้นมีอตั ราการมีภมู ิคมุ้ กันโดยธรรมชาติต่ำ� มาก5 จึงแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนแก่ผเู้ ดินทางที่ยงั ไม่มี
ภูมิคมุ้ กันโรค และจะเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงสูง รวมทัง้ ผูป้ ่ วยโรคตับควรได้รบั วัคซีน HA ทุกราย
ฉีด 2 เข็ม โดยฉีด 1 เข็มก่อนการเดินทาง และให้วคั ซีนกระตุน้ อีก 6-12 เดือนต่อมา การตรวจหา anti-HAV
ก่อนฉีดวัคซีนอาจมีความคุม้ ค่าในผูเ้ ดินทางบางกลุม่ เพราะเป็ นการหลีกเลี่ยงการได้รบั วัคซีนที่ไม่จำ� เป็ น
ปัจจุบนั ไม่แนะน�ำให้อมิ มูโนโกลบุลนิ เพือ่ ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ยกเว้นผูส้ งู อายุ ผูม้ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง
และผูท้ ่ีมีโรคเรือ้ รัง ซึง่ จะต้องเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ จะต้องฉีดวัคซีน พร้อมๆ กับให้อิมมูโนโกลบุลนิ
โดยใช้ขนาด 0.01 มล/กก ถ้าจะไปพักเพียง 1 เดือน และ 0.02 มล/กก ถ้าจะไปพักมากกว่า 2 เดือน
นอกจากนีเ้ ด็กอายุ <12 เดือน และผูท้ ่ีรบั วัคซีนไม่ได้ จ�ำเป็ นต้องใช้อมิ มูโนโกลบุลนิ ในขนาดข้างต้นเช่นกัน6
วัคซีนที่ใช้โดยทั่วไป เป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย ซึง่ ต้องฉีด 2 เข็ม แต่ไม่นานมานี ้ มีวคั ซีนใหม่ชนิดเชือ้ มีชีวิต
สายพันธุ์ H2 ซึ่งฉีดเพียงเข็มเดียว ซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำ� หรับผูท้ ่ีเดินทาง แต่วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตนี ้
ห้ามใช้รว่ มกับอิมมูโนโกลบุลนิ
2.5 วัคซีนโรคจากเชือ้ นิวโมคอคคัส (Pnc)
ผูเ้ ดินทางที่มโี รคประจ�ำตัวเรือ้ รังมีความเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ S. pneumoniae ควรได้รบั วัคซีน
Pnc โรคประจ�ำตัวเหล่านีไ้ ด้แก่ โรคธาลัสซีเมีย โรค sickle cell โรคความผิดปกติของเลือดต่างๆ โรคไต
วายเรือ้ รัง โรคตับเรือ้ รัง ผูท้ ่ีได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กัน ไม่มีมา้ มหรือม้ามท�ำงานผิดปกติ น�ำ้ ไขสันหลังรั่วซึม
เบาหวาน โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหอบหืด โรคตับแข็ง โรคหัวใจวาย และติดเชือ้ เอชไอวี รวมทัง้ ผูส้ งู อายุ
ที่อายุ >65 ปี
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บทที่ 10 วัคซีนส�ำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

เข้าไปในสถานที่ท่ีมีผคู้ นอยูห่ นาแน่น ซึง่ สภาวะเหล่านีเ้ อือ้ ต่อการแพร่เชือ้ โดยทั่วไปประชากรที่สมควร
ได้รบั วัคซีนคือ กลุม่ ที่มคี วามเสีย่ งสูงที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อน หรือมีอาการไข้หวัดใหญ่รุนแรง ได้แก่ บุคคล
ที่อายุ 65 ปี ขึน้ ไป บุคคลที่เป็ นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD) โรคหอบหืด โรคระบบหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคไต โรคเลือด หรือมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง รวมทัง้ ผูท้ ่ีได้รบั ยากดภูมิคมุ้ กัน สตรีมีครรภ์ รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ซง่ึ กระทรวงสาธารณสุขได้จดั สรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กบั กลุม่ เสี่ยงเหล่านีท้ กุ ปี อยูแ่ ล้ว
ผูเ้ ดินทางนับเป็ นกลุม่ เสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่และควรได้รบั วัคซีนทุกปี ผูท้ ่จี ะเดินทาง
จากซีกโลกหนึ่งไปยังพืน้ ที่ท่ีกำ� ลังจะเริ่มหรือเพิ่งเข้าฤดูกาลระบาด ควรได้รบั วัคซีนชนิดนีก้ ่อนเดินทาง
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือทันทีท่ีเดินทางถึง ควรได้รบั วัคซีนที่เหมาะสมกับประเทศที่จะเดินทางไป ใน
ซีกโลกเหนือหรือใต้ท่มี ใี นขณะนัน้ หากไม่สามารถหาวัคซีนที่ตรงกับขัว้ โลกที่ตอ้ งการได้ ก็ให้ฉีดอีกขัว้ โลก
หนึง่ ได้เพราะยังสามารถป้องกันโรคได้บางส่วน หรือในกรณีท่ีอยูใ่ นประเทศนัน้ ๆ เป็ นเวลานาน อาจรับ
วัคซีนที่เหมาะสมในประเทศนัน้ ๆ ต่อไป

วัคซีนชนิดคอนจูเกต (PCV) ควรให้แก่เด็กปกติ อายุ 2 เดือน ถึง 5 ปี และให้แก่เด็กที่มี
ความเสี่ยงสูงอายุ 2 เดือน ถึง 6 ปี โดยฉีด 1-4 เข็ม ขึน้ อยูก่ บั อายุท่ีเริม่ ฉีดโปรดดูรายละเอียดในบทวัคซีน
นิวโมคอคคัส และวัคซีน PCV13 สามารถให้ในทุกอายุและผูใ้ หญ่ ส่วนวัคซีน 23-valent polysaccharide
(PPSV23) ให้แก่เด็กอายุมากกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ สูงเท่านัน้ ผูเ้ ดินทางที่มีขอ้ บ่งชี ้
ได้แก่ ผูท้ ่ีมีความเสี่ยงดังข้างต้น และผูท้ ่ีอายุ >65 ปี ควรได้รบั วัคซีนก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์
2.6 วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ประเทศที่มีอบุ ตั ิการณ์โรคพิษสุนขั บ้าสูงคือ ประเทศในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล
บังกลาเทศ และประเทศในเอเชียอื่นๆเช่น จีน รวมถึงประเทศในทวีปแอฟริกา ผูเ้ ดินทางไปยังประเทศดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเป็ นเวลานาน หรือมีกิจกรรมที่มีโอกาสถูกสัตว์ข่วนหรือกัดสูง เช่น ในกลุ่ม
backpacker นักเดินทางแบบผจญภัย หรือในกลุม่ นักขี่จกั รยานท่องเทีย่ ว ควรพิจารณาฉีดวัคซีนเพือ่ ป้องกัน
ไว้ลว่ งหน้า (Pre-exposure prophylaxis) ซึง่ ต้องฉีดทัง้ หมด 2 เข็ม คือวันที่ 0,7 ข้อดีท่สี ำ� คัญของการฉีดวัคซีน
ป้องกันล่วงหน้าคือ เมื่อถูกสัตว์ขว่ นหรือกัด ต้องฉีดกระตุน้ อีกเพียง 2 เข็ม และไม่จำ� เป็ นต้องได้รบั Rabies
Immunoglobulin ซึง่ มีราคาสูง และอาจหาไม่ได้ในประเทศที่กำ� ลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่
ผูเ้ ดินทางไปยังเขตที่มโี รคพิษสุนขั บ้าเป็ นโรคประจ�ำถิ่น จึงควรหลีกเลีย่ งสถานที่ท่มี สี นุ ขั แมวจรจัด
เดินเพ่นพ่าน เมื่อใดที่สงสัยการสัมผัสโรค เช่น ถูกสัตว์กดั หรือถูกข่วน ต้องรีบปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ล้างแผลด้วยน�ำ้ และสบู่ ล้างแผลนานอย่างน้อย 15 นาที และรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าในทันที
2.7 วัคซีนโรคไข้ทยั ฟอยด์
โรคนีย้ งั เป็ นปั ญหาและพบบ่อยในประเทศที่มีการสาธารณสุขไม่ดี โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล และประเทศในแถบแอฟริกา ส่วนในประเทศไทยพบการติดเชือ้ ทัยฟอยด์
น้อยลงมาก จึงไม่แนะน�ำให้ใช้ในคนไทยโดยทั่วไป แต่ควรพิจารณาให้วคั ซีนนีใ้ นผูท้ ่ีเดินทางไปประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว โดยเฉพาะถ้าเข้าไปพักในพืน้ ที่ท่ีมีการสุขาภิบาลไม่ดี อย่างไรก็ตามแม้ผเู้ ดิน
ทางได้รบั วัคซีนแล้วก็ยงั ต้องใส่ใจระมัดระวังเรือ่ งความสะอาดของอาหารและน�ำ้ ดื่มด้วย เนื่องจากวัคซีน
โรคไทฟอยด์ทงั้ ชนิดกินและชนิดฉีดจะมีประสิทธิภาพไม่ดีนกั คือป้องกันโรคได้ประมาณร้อยละ 60-70
เท่านัน้ หากได้รบั เชือ้ จ�ำนวนมากก็ยงั เกิดโรคได้
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีแต่วคั ซีนชนิดฉีด (Vi capsular polysaccharide) ซึง่ ใช้ฉีดเข้ากล้าม
ครัง้ เดียว และสามารถฉีดกระตุน้ ทุกๆ 3 ปี ถ้ายังมีความเสี่ยงสูงในการติดเชือ้ ส่วนวัคซีนชนิดกิน (Ty21a)
ซึง่ เป็ นวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
2.8 วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคไข้กาฬหลังแอ่นพบได้ท่วั โลก และมีการระบาดประปราย ประเทศที่มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคสูง
คือ ประเทศเขต meningitis belt ในทวีปแอฟริกา1,2 โรคนีม้ ี 5 สายพันธุ์ คือ A,B,C,Y, W135 และติดต่อ
จากคนสูค่ นโดยผ่านทางละอองฝอย โดยการไอหรือจาม หรือสัมผัสใกล้ชิด บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใน
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3. วัคซีนทีต่ ้ องได้ รับเมือ่ จะเดินทางไปบางประเทศ (Required/Mandatory vaccine for travelers)
วัคซีนที่ตอ้ งได้รบั เมื่อจะเดินทางไปยังบางประเทศมีเพียง 2 ชนิด คือวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
และวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
3.1 วัคซีนป้ องกันโรคไข้เหลือง
โรคไข้เหลืองนับเป็ นโรคระบาดที่สำ� คัญที่นำ� โดยยุง และพบเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาและ
อเมริกาใต้ ซึง่ ผูท้ ่จี ะเดินทางเข้าไปในประเทศดังกล่าวทุกคนที่มอี ายุมากกว่า 9 เดือน ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้เหลืองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน และต้องถือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนไปด้วย7 เพื่อการตรวจคนเข้าเมือง
หรือขอวีซา่ เพื่อเข้าประเทศ แต่ผเู้ ดินทางทุกคนต้องตระหนักว่าประเทศที่ไม่ตอ้ งการเอกสารการฉีดวัคซีน
ระหว่างประเทศไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากโรคไข้เหลือง
วัคซีนไข้เหลืองเป็ นวัคซีนเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์ สามารถฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนัง (subcutaneous)
ให้ฉีด 1 ครัง้ โดยไม่ตอ้ งฉีดกระตุน้ ปั จจุบนั องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าภูมคิ มุ้ ที่เกิดขึน้ จะอยูไ่ ด้ตลอดชีวติ
ข้อห้ามใช้วคั ซีนชนิดนีค้ ือเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน ผูแ้ พ้สว่ นประกอบของวัคซีน รวมถึงไข่ ผูท้ ่ีมี
ภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ไม่วา่ โดยก�ำเนิดหรือเกิดขึน้ ภายหลัง ผูท้ ่ีเป็ นโรคของต่อมไทมัส ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ที่มี CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์/มม.3 ส�ำหรับในกลุม่ ผูส้ งู อายุ สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร เด็กอายุ 6-9 เดือน
จัดเป็ นกลุม่ ที่ควรระวังในการให้วคั ซีน ต้องพิจารณาถึงข้อดีขอ้ เสียของวัคซีนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
ให้วคั ซีน
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การติดโรคคือ บริเวณที่มีคนอยู่อย่างแออัด หนาแน่น รวมถึงนักศึกษาที่ตอ้ งอาศัยอยู่ในหอพักรวมกัน
หรือในกลุม่ ผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งคลุกคลีกบั คนหมูม่ าก
ส่วนในประเทศไทยพบการติดเชือ้ โรคนีน้ อ้ ยมาก และสายพันธุท์ ่ีพบส่วนใหญ่เป็ นสายพันธุ์ B
ซึง่ ยังไม่มีวคั ซีนป้องกันสายพันธุน์ ีจ้ ำ� หน่ายในประเทศไทย จึงไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนนี ้ ทัง้ ในผูท้ ่ีเดินทาง
มาเยือนและในคนไทยทั่วไป อย่างไรก็ตามมีผเู้ ดินทางชาวไทยบางกลุม่ ทีส่ มควรพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้กาฬหลังแอ่นคือ
- กลุม่ ผูแ้ สวงบุญในพิธีฮจั ญ์และอุมเราะห์ จัดเป็ นวัคซีนที่จำ� เป็ นต้องฉีดและเป็ นเงื่อนไขใน
การขอวีซา่ แสวงบุญเข้าประเทศซาอุดอิ าระเบีย
- กลุม่ นักเรียนนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในประเทศทางตะวันตก เช่นอเมริกา อังกฤษ โดย
เฉพาะในนักศึกษาที่ตอ้ งไปอยูห่ อพัก ในหลายมหาวิทยาลัยถือว่าเป็ นวัคซีนที่นกั ศึกษาต้องฉีดทุกคนก่อน
เข้าเรียน
- กลุม่ นักเดินทางที่ตอ้ งเข้าไปในพืน้ ที่เสี่ยง เช่น ประเทศในเขต Meningitis belt ในแอฟริกา
ตัง้ แต่ประเทศแกมเบีย บูรก์ ินาฟาโซ เซเนกัล กินี ไล่ไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปี ย หรือเข้าไป
ในพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องเข้าไปคลุกคลีกบั คนพืน้ ที่มากๆ ปั จจุบนั มีชนิดคอนจูเกต
ที่สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดีกว่า วัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ (A,C,Y,W135)
ควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และฉีดกระตุน้ อีก 3-5 ปี ถา้ ยังมีความเสี่ยงสูง

ปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้ประเทศต่างๆ จ�ำนวน 42 ประเทศดังต่อไปนี ้ เป็ นเขต
ติดต่อของโรคไข้เหลือง ซึง่ ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศเหล่านี ้ ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
โรคไข้เหลืองเป็ นเงื่อนไขในการเข้าประเทศ 8-9
รายชื่อประเทศทีเ่ ป็ นเขตติดต่อของโรคไข้เหลือง

ทวีป
อเมริกากลาง-ใต้
13 ประเทศ
แอฟริกา
29 ประเทศ

บราซิล(Brazil), โบลิเวีย(Bolivia), เปรู(Peru), เอกวาดอร์(Ecuador),กายอานา (Guyana),
เฟรนซ์กายอานา(French-Guiana), ปานามา(Panama), โคลอมเบีย(Colombia),
เวเนซุเอลา(Venezuela), ซูรนิ าเม(Suriname), ตรินิแดดและโตเบโก(Trinidad and
Tobago), อาร์เจนตินา(Argentina), ปารากวัย(Paraguay)
แองโกลา (Angola), เบนิน (Benin), บูรก์ ินาฟาโซ (Burkina Faso) บุรุนดี (Burundi),
แคเมอรูน (Cameroon), สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
(Central African Republic), สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo)
โกตดิววั ร์ (Côte d’Ivoire), เอธิโอเปี ย (Ethiopia), แกมเบีย (Gambia),
กาบอง (Gabon), กานา (Ghana), กินี(Guinea), กินีบสิ เซา (Guinea-Bissau),
อิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea), เคนยา (Kenya), ไลบีเรีย (Liberia),
มาลี (Mali), มอริเตเนีย (Mauritania), เซเนกัล (Senegal),
เซียร์ราลีโอน (Sierra Leone), ซูดาน (Sudan), เซาท์ซดู าน (South Sudan)
ชาด (Chad), โตโก (Togo), ยูกนั ดา (Uganda),
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo)
ไนเจอร์ (Niger), ไนจีเรีย (Nigeria)

อนึง่ ข้อมูลรายชื่อประเทศและเขตทีม่ กี ารระบาดของโรคไข้เหลืองอาจมีการเปลีย่ นแปลงเป็ นระยะ
สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากเวปไซด์ของ US CDC – Health Information for International
Travel (www.cdc.gov/travel)และขององค์การอนามัยโลก WHO International travel and Health
(www.who.int/ith)
ผู้เ ดิ น ทางสามารถขอรับ วัค ซี น ไข้เ หลื อ งพร้อ มเอกสารรับ รองการฉี ด วัค ซี น ได้ท่ี สถาบัน
บ�ำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย รวมถึงที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ
3.2 วัคซีนป้ องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นเป็ นวัคซีนป้องกันโรคที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ออกกฎให้
ผูเ้ ดินทางทุกรายที่ไปแสวงบุญในพิธีอมุ เราะห์หรือฮัจญ์ ยังเมืองเมกกะต้องได้รบั ก่อนขอวีซา่ เข้าประเทศ
นอกจากนีห้ ลายประเทศยังขอดูเอกสารการได้รบั วัคซีนดังกล่าวจากผูเ้ ดินทางแสวงบุญที่เดินทางกลับ
จากอุมเราะห์และฮัจญ์ดว้ ย
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เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันระหว่างประเทศเป็ นเอกสารเฉพาะตัว ไม่ใช้หลายคนใน
เอกสารเล่มเดียวกัน เด็กจะต้องมีเอกสารดังกล่าวแยกต่างหาก เอกสารดังกล่าวต้องพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
และฝรั่งเศส อาจเพิ่มภาษาอื่นอีกก็ได้ เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้
ก็ตอ่ เมื่อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่ใช้ได้รบั การรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้ว และในหนังสือต้อง
มีการระบุช่ือบุคคลที่ได้รบั วัคซีนอย่างชัดเจน มีเลขที่หนังสือเดินทาง ชนิด และ Lot number ของวัคซีน
รวมทัง้ ต้องมีลายเซ็นของผูม้ ีอำ� นาจและมีตราประทับจากสถานที่ออกใบรับรองซึ่งได้รบั แต่งตัง้ จาก
กระทรวงสาธารณสุข และในเอกสารรับรองดังกล่าวจะต้องไม่มีรอย ขูดลบ ขีดฆ่าใดๆ
เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันระหว่างประเทศที่ออกให้แก่เด็กที่ยงั เขียนหนังสือไม่ได้
ผูป้ กครองหรือบิดามารดาต้องลงชื่อแทน และมีผรู้ บั รองอีกชัน้ หนึง่
ตัวอย่างเอกสารรับรองการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกัน
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เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างประเทศ7
(International certificate of vaccination)
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10.1

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย เป็ นโรคซึง่ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Salmonella enterica serotype
Typhi ลักษณะอาการของโรค ได้แก่ ไข้สงู อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาการระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ แน่นท้อง
ท้องผูก และตามมาด้วยอาการท้องเสีย หากไม่ได้รบั การรักษา จะมีไข้อยูไ่ ด้นาน 3 - 4 สัปดาห์ แต่ปัจจุบนั
ในประเทศไทยพบโรคนีน้ อ้ ยลงมาก รายงานการระบาดส่วนใหญ่มกั เกิดตามแนวชายแดน หรือตามศูนย์อพยพ
ซึง่ ใช้นำ้� จากแหล่งน�ำ้ ตามธรรมชาติ หรือน�ำ้ ประปาที่คณ
ุ ภาพต�่ำกว่ามาตรฐานและมีการพบเชือ้ S. Typhi
ที่ดอื ้ ยาปฏิชวี นะหลายขนานด้วย เชือ้ ทัยฟอยด์กอ่ โรคในมนุษย์เท่านัน้ และติดต่อทางการรับประทานอาหาร
และน�ำ้ ที่ปนเปื ้อนเชือ้ 1-3
จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี พ.ศ. 2554 มีรายงานผูป้ ่ วยโรคทัยฟอยด์ทงั้ สิน้ 3,887 ราย
จาก 69 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย คิดเป็ นอัตราป่ วย 6.12 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผปู้ ่ วยเสียชีวติ
กลุ่มอายุท่ีพบมากที่สดุ เรียงตามลาํ ดับ คือ 35-44 ปี ร้อยละ 15.05 รองลงมา ได้แก่ อายุ 45-54 ปี
ร้อยละ13.61และ 25-34 ปี ร้อยละ 12.61 ผูป้ ่ วยมีสญ
ั ชาติไทย ร้อยละ 98.8 จังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด
5 อันดับแรก คือ แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ ระนอง แพร่ และลําพูน มีอตั ราป่ วย 53.34, 28.97, 28.61, 25.97,
และ 23.47 ต่อประชากรแสนคน ตามล�ำดับ

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์ มี 2 ชนิด คือ
1. วัคซีนชนิดฉีดชนิด polysaccharide (Vi capsular polysaccharide typhoid vaccine,
ViCPS) มีช่ือการค้าหลายอย่าง เช่น Typhim ViTM, TypbarTM, TypherixTM เป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย
ซึ่งผลิตจาก purified Vi (Virulence) antigen ที่เป็ นโพลีแซคคาไรด์จาก capsule ของเชือ้ S. Typhi
สายพันธุ์ Ty2 และเก็บรักษาด้วยน�ำ้ ยา phenol
2. วัคซีนชนิดฉีดชนิด conjugate (Purified Vi polysaccharide-tetanus toxoid conjugate
vaccine) เป็ นวัคซีนใหม่มีการน�ำ Vi polysaccharide antigen ไป conjuate กับ tetanus toxoid ซึง่ ท�ำให้
สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดีขนึ ้ และใช้ในเด็กเล็กได้ มีช่ือการค้า Typbar_TCVTM โดยบริษัท Bharat
Biotech ซึง่ ได้รบั การรับรองจากองค์การอนามัยโลกในปี 2018 ขณะนีย้ งั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
นอกจากนีย้ งั มีช่ือการค้า Pedatyph ผลิตโดย Bio-Med แต่ยงั มีขอ้ มูลไม่มาก
3. วัคซีนชนิดรับประทาน (Oral typhoid vaccine : Ty21a) ชื่อการค้า Vivotif BernaTM ผลิตโดย
บริษัท Swiss Serum and Vaccine Institute เป็ นวัคซีนที่เตรียมจากเชือ้ S. typhi สายพันธุ์ Ty21a
ที่มีชีวิตแต่ทำ� ให้ออ่ นฤทธิ์ลง (live attenuated vaccine ) วัคซีนชนิดนีม้ ี 2 รูปแบบ ได้แก่ ชนิดแคปซูล
(enteric-coated capsule) และชนิดผงละลายน�ำ้ ปั จจุบนั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
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บทที่

วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์
(Typhoid Vaccine)

ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีนชนิดฉีด ชนิด polysaccharide ในวัคซีน 0.5 มล. ประกอบด้วย โพลีแซคคาไรด์ของ S.
Typhi 25 มคก.ผสมในสารละลายซึง่ ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ ไดโซเดียมฟอสเฟต และโมโนโซเดียม
ฟอสเฟต
วัคซีนชนิดรับประทาน วัคซีนชนิด conjugate ประกอบด้วย Vi antigen 25 มคก./0.5 มล
- ชนิดแคปซูล ใน 1 แคปซูล มีจำ� นวนเชือ้ S. Typhi สายพันธุ์ Ty21a > 109 ตัว ส่วนประกอบอื่น
ได้แก่ sucrose, ascorbic acid, amino acid mixture, lactose, magnesium stearate บรรจุในแคปซูล
ซึง่ ไม่ถกู ท�ำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร
- วัคซีนชนิดน�ำ้ มีจำ� นวนเชือ้ S. Typhi > 2x109 ตัว ส่วนผสมอื่น ได้แก่ sucrose, lactose,
aspertane, ascorbic acid, Hy-Case SF บรรจุในซอง ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ส่วนแยกกัน ส่วนแรกเป็ นผงแห้ง
ของวัคซีน ส่วนที่ 2 เป็ น buffer เพื่อป้องกันการท�ำลายจากกรดในกระเพาะอาหาร

ขนาดและวิธีใช้
วัคซีนชนิดฉีด ชนิด polysaccharide ผูใ้ หญ่และเด็กอายุ 2 ปี ขึน้ ไป ฉีด 0.5 มล. ครัง้ เดียว
เข้ากล้ามเนือ้ และแนะน�ำให้ฉีดล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนเดินทางไปในพืน้ ที่ท่ีเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ทัยฟอยด์
วัคซีนชนิด Polysaccharide ไม่มีประสิทธิภาพในเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี ถ้าจ�ำเป็ นต้องให้ในเด็กอายุต่ำ� กว่า
2 ปี สามารถพิจารณาให้วคั ซีนชนิด Conjugate ได้ซง่ึ สามารถให้ได้ตงั้ แต่เด็กอายุ 6 เดือนขึน้ ไปฉีดเข้า
กล้ามเนือ้ ครัง้ เดียว อาจพิจารณาฉีดกระตุน้ 3 ปี ต่อมา
วัคซีนชนิดรับประทาน
- ชนิดแคปซูล ให้รบั ประทานครัง้ ละ 1 แคปซูล 1 ชั่วโมงก่อนอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึง่ วันเว้นวัน
จนครบ 4 โด๊ส (วันที่ 1, 3, 5 และ 7) โด๊สสุดท้ายก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ วัคซีนรับประทานโดยกลืนทัง้
แคปซูล พร้อมกับเครือ่ งดื่มเย็นหรืออุน่ < 37 oซ (น�ำ้ หรือนม) ห้ามเคีย้ ว เด็กที่จะรับวัคซีนต้องกลืนแคปซูล
ได้ คืออายุ 6 ปี ขนึ ้ ไป ควรให้วคั ซีนซ�ำ้ ทุก 5 ปี ในกรณีท่ตี อ้ งเดินทางไปในพืน้ ที่เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทัยฟอยด์
- ชนิดผงละลายน�ำ้ 1 ให้ครัง้ ละ 1 ซอง กิน 1 ชั่วโมง ก่อนอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง วันเว้นวัน
จนครบ 4 โด๊ส (วันที่ 1, 3, 5 และ 7) วิธีผสมยาให้เขย่าซองเพื่อให้ยานอนก้น ผสมในน�ำ้ เย็นหรือน�ำ้ อุ่น
< 37 oซ ปริมาตร 10 มล. ห้ามผสมในน�ำ้ ผลไม้ นม หรือเครือ่ งดื่มที่มีคาร์บอเนต (เช่นน�ำ้ อัดลม) คนเบาๆ
ประมาณ 5-10 นาที จนเข้าเป็ นเนือ้ เดียวกัน จากนัน้ รีบให้ด่ืมทันที แนะน�ำให้ในเด็กอายุ 2 ปี ขึน้ ไป
ควรให้วคั ซีนซ�ำ้ ทุก 5 ปี ในกรณีท่ีตอ้ งเดินทางไปในพืน้ ที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ ทัยฟอยด์

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรได้รับวัคซีน
เนื่องจากโรคนีพ้ บน้อยลงมากในประเทศไทย รวมทัง้ ประสิทธิภาพของวัคซีนมีจำ� กัดและป้องกัน
ได้ระยะสัน้ จึงไม่แนะน�ำให้ในเด็กปกติท่วั ๆ ไป แต่แนะน�ำให้เฉพาะผูท้ ่ีมีความเสี่ยง เช่น ผูท้ ่ีจะเดินทางไป
ในพืน้ ที่ท่ีมีการระบาด หรือพืน้ ที่ท่ีมีความชุกของโรคสูง เช่น ประเทศในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล
บังกลาเทศ และไม่ม่ นั ใจว่าจะหลีกเลี่ยงน�ำ้ หรืออาหารที่อาจปนเปื ้อนเชือ้ ได้ หรือผูท้ ่ีตอ้ งปฏิบตั ิงานใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับเชือ้ ทัยฟอยด์
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วัคซีนชนิดฉีด ชนิด polysaccharide พบปฏิกิรยิ าข้างเคียงเล็กน้อย ได้แก่ ปวดบวมแดง
บริเวณที่ฉีดพบได้รอ้ ยละ 7 ปวดศีรษะ พบได้รอ้ ยละ 1.5-3 และไข้ พบได้รอ้ ยละ 0-14 อาการเหล่านี ้
มักหายภายใน 48 ชั่วโมง
จากการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังการใช้วคั ซีนอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา มีรายงาน
ปฏิกิรยิ าจากวัคซีน 4.5/100,000 โด๊ส ส่วนใหญ่เป็ นอาการที่ไม่รุนแรง ได้แก่ อาการเฉพาะที่ ไข้ ปวดศีรษะ
ผื่นผิวหนัง ลมพิษ ปวดท้อง คลื่นไส้ ส่วนอาการรุนแรงหลังจากได้รบั วัคซีนพบได้นอ้ ย5
วัคซีนชนิด conjugate Typbar-TCV มีปฏิกิรยิ าข้างเคียงน้อย เช่น ปวดบวมบริเวณที่ฉีด ภายใน
48 ชั่วโมง ประมาณร้อยละ 1-10 ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง ไม่ตา่ งจากวัคซีน polysaccharide จากการ
ศึกษาวัคซีน Typbar-TCV หลังขึน้ ทะเบียน พบว่าสามารถให้พร้อมวัคซีนหัดได้ โดยไม่รบกวนการสร้าง
ภูมิคมุ้ กัน และไม่ทำ� ให้ผลข้างเคียงมากขึน้ 6,7
วัคซีนชนิดรับประทาน จากการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังการใช้วคั ซีนอย่างแพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกา มีรายงานปฏิกิรยิ าจากวัคซีน 9.7/100,000 โด๊ส อาการข้างเคียงที่พบเช่นเดียวกับวัคซีน
ชนิดฉีด เช่น แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ไข้ ปวดศีรษะ ผื่น หรือลมพิษ ซึง่ พบน้อยมาก5

ข้อควรระวัง
วัคซีนชนิดฉีด ทัง้ สองชนิด ห้ามให้ในผูท้ ่ีเคยมีปฏิกิรยิ ารุนแรงจากวัคซีนชนิดนีม้ าก่อน ส่วนผูท้ ่ี
เจ็บป่ วยด้วยอาการไข้ ควรเลื่อนการให้วคั ซีนไปก่อน ยังไม่มีขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของการให้วคั ซีนนี ้
ในหญิงตัง้ ครรภ์
วัคซีนชนิดรับประทาน เนื่องจากเป็ นวัคซีนจากเชือ้ ที่มีชีวิต จึงไม่ควรให้ในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กัน
บกพร่องหรือได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน และภูมคิ มุ้ กันที่จะเกิดได้ตอ้ งอาศัยการแบ่งตัวของเชือ้ ที่เป็ นวัคซีนในล�ำไส้
จึงไม่ควรให้ในขณะเป็ นโรคระบบทางเดินอาหาร4 และไม่ควรให้รว่ มกับยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ทำ� ลายเชือ้
เช่น cotrimoxazole, ampicillin, chloramphenicol ควรเลื่อนการให้วคั ซีนหลังรับประทานยามือ้ สุดท้าย
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับยาต้านมาลาเรีย mefloquine และ chloroquine8 ซึง่ แนะน�ำให้เลื่อน
หลังรับประทานยาเป็ นเวลา 3 วัน แต่ในกรณีของ proguanil hydrochloride ซึง่ มีฤทธิ์ยบั ยัง้ เชือ้ ควรให้
วัคซีนเว้นห่างจากหลังรับประทานยามือ้ สุดท้ายอย่างน้อย 10 วัน9 สามารถให้วคั ซีนชนิดรับประทานนี ้
พร้อมกับวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานได้โดยไม่มีผลต่อภูมิคมุ้ กัน9
หลังการให้วคั ซีนสามารถพบเชือ้ จากวัคซีนได้ช่ วั คราวในอุจจาระ แต่ยงั ไม่มีรายงานการแพร่
เชือ้ จากวัคซีน8 ความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนีใ้ นหญิงตัง้ ครรภ์นนั้ ยังไม่แน่นอน มีรายงานการแท้ง 1 ราย
ขณะอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ ซึง่ เกิดภายหลังหญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั วัคซีน Ty21a ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคแอน
แทรกซ์ ได้ 1 เดือน จึงไม่ควรใช้วคั ซีนชนิดนีใ้ นหญิงตัง้ ครรภ์5
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ปฏิกิริยาจากวัคซีน

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
วัคซีนชนิดฉีด ชนิด polysaccharide มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคร้อยละ 61-9310-13
ส่วนวัคซีนชนิด conjugate พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าประมาณ 85-98%6,14 ภายหลังได้รบั วัคซีนแล้ว
จะเริม่ มีภมู ิคมุ้ กันโรคภายใน 7-10 วัน ภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ จาก Salmonella
ชนิดอื่นได้
วัคซีนชนิด conjugate กระตุน้ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันถึงร้อยละ 100 และมีประสิทธิภาพรวมประมาณ
ร้อยละ 87 15-18
วัคซีนชนิดรับประทาน มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่หลากหลาย คือตัง้ แต่รอ้ ยละ 4219-20
96 และอาจมี herd immunity ด้วย ภูมคิ มุ้ กันจะเกิดขึน้ ภายหลังได้รบั วัคซีนแคปซูลสุดท้าย 2 สัปดาห์
และอยูไ่ ด้นานอย่างน้อย 3 ปี แอนติบอดีท่ีเกิดขึน้ จะมีทงั้ ในเลือดและล�ำไส้
ควรให้วคั ซีนซ�ำ้ ทุก 5 ปี ในกรณีท่ีตอ้ งเดินทางไปในพืน้ ที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ ทัยฟอยด์ เนื่องจาก
วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ทงั้ หมด จึงยังต้องปฏิบตั ติ นตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเป็ นส�ำคัญ

การเก็บวัคซีน
วัคซีนชนิดฉีด ให้เก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามแช่แข็ง
วัคซีนชนิดรับประทาน ให้เก็บในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ ในที่แห้งและไม่ถกู แสง

316

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

1. การสอบสวนโรคไข้ทยั ฟอยด์ดือ้ ยาในศูนย์อพยพบ้านถ�ำ้ หิน อ.สวนผึง้ จ. ราชบุรี 10 สิงหาคม 2544
รายงานการสอบสวนโรคเบือ้ งต้น (FETP). ส�ำนักระบาดวิทยา.(เข้าถึงเมื่อ 20 มิถนุ ายน 2561)
เข้าถึงได้จาก http://epid.moph.go.th/epi32.
2. โสภณ เอี่ยมศิรถิ าวร, ปิ ยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ, พรรณราย สมิตสุวรรณ, และคณะ. การระบาดของ
โรคไข้ทยั ฟอยด์ดือ้ ต่อยาปฏิชีวนะ ในศูนย์พกั พิงชั่วคราวผูห้ นีภยั สูร้ บชาวกัมพูชา จังหวัดตราด
เดือนพฤศจิกายน 2540 - กุมภาพันธ์ 2541. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำสัปดาห์ 2543;31,5:
146-52.
3. วิทยา สวัสดิวฒ
ุ พิ งศ์, จิรภัทร กัลยาณพจน์พร. การระบาดของไข้ทยั ฟอยด์ดอื ้ ยาต้านเชือ้ หลายขนาน
จากการดื่มน�ำ้ พุ. จพสท 2544;84:1513-7.
4. American Academy of Pediatrics. Salmonella infections. In : In: Kimberlin DW, Brady MT,
Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious
Diseases. 31st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics;2018:711-7.
5. Begier EM, Burwen DR, Haber P, Ball R. Post-marketing safety surveillance for typhoid
fever vaccines from the vaccine adverse event reporting system, July 1990 through June 2002.
Clin Infect Dis 2004;38:771-9.
6. Mohan VK, Varanasi V, Singh A, Pasetti MF, Levine MM, Venkatesan R, Ella KM. Safety
and immunogenicity of a Vi polysaccharide-tetanus toxoid conjugate vaccine (Typbar-TCV)
in healthy infants, children, and adults in typhoid endemic areas: a multicenter, 2-cohort,
open-label, double-blind, randomized controlled phase 3 study. Clin Infect Dis.
2015;61:393-402.
7. Thiem VD, Lin FY, Canh do G, et al. The Vi conjugate typhoid vaccine is safe, elicits protective
levels of IgG anti-Vi, and is compatible with routine infant vaccines. Clin Vaccine Immunol
2011;18:730-5
8. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the
American Academy of Family Physicians (AAFP) : General Recommendations on Immunization.
MMWR 2002;51(RR02):1-36.
9. Kollaritsch H, Que JU, Kunz C , Wiedermann G, Herzog C, Cryz SJ Jr. Safety and
immunogenicity of live oral cholera and typhoid vaccines administered alone or in
combination with anti-malarial drugs, oral polio vaccine or yellow fever vaccine. J Infect Dis
1997;175:871-5.
10. Keitel WA, Bond Nl, Zahradnik JM, Cramton TA, Robbins JB. Clinical and serological
responses following primary and booster immunization with Salmonella typhi Vi capsular
polysaccharide vaccines. Vaccine 1994;12:195-9.

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

317

บทที่ 10 วัคซีนส�ำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารอ้างอิง

11. Acharya IL, Lowe CU, Thapa R, et al. Prevention of typhoid fever in Nepal with the Vi
capsular polysaccharide of Salmonella typhi. N Engl J Med 1987;317:1101-4.
12. Sur D, Ochiai RL, Bhattacharya SK, et al. A cluster-randomized effectiveness trial of Vi
typhoid vaccine in India. N Engl J Med 2009;361:335-44.
13. DeRoeck D, Ochiai RL, Yang J, Anh DD, Alag V, Clemens JD. Typhoid vaccination: the
Asian experience. Expert Rev Vaccines 2008;7:547-60.
14. Voysey M and Pollard AJ. Sero-efficacy of Vi-polysaccharide tetanus-toxoid typhoid conjugate
vaccine (Typbar-TCV). Clin Infect Dis 2018;67:18-24.
15. Lin FY, Ho VA, Khiem HB, et al. The efficacy of a Salmonella typhi Vi conjugate vaccine
in two-to-five-year-old children. N Engl J Med 2001;344:1263-9.
16. Szu SC. Development of Vi conjugate - a new generation of typhoid vaccine. Expert Rev
Vaccines 2013;12:1273-86.
17. Mai NL, Phan VB, Vo AH, et al. Persistent efficacy of Vi conjugate vaccine against typhoid
fever in young children. N Engl J Med 2003;349:1390-1.
18. Szu SC, Klugman KP, Hunt S. Re-examination of immune response and estimation of
anti-Vi IgG protective threshold against typhoid fever-based on the efficacy trial of Vi
conjugate in young children. Vaccine 2014;32:2359-63.
19. Levine MM, Ferreccio C, Black RE, Germanier R. Laege-scale field trial of Ty21a live oral
typhoid vaccine in enteric-coated capsule formulation. Lancet 1987;1:1049-52.
20. Simanjuntak CH, Paleologo FP, Punjabi NH, et al. Oral immunization against typhoid fever
in Indonesia with Ty21a vaccine. Lancet 1991;338:1055-9.

318

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

10.2

บทน�ำและระบาดวิทยา
โรคไข้เหลืองเกิดจากเชือ้ ไวรัสไข้เหลือง (Yellow fever virus) ซึง่ เป็ น arbovirus แพร่เชือ้ โดย
ยุงลาย (Aedes aegypti) หรือยุงชนิดอื่นที่ตดิ เชือ้ ในป่ าของทวีปอเมริกาใต้ และแอฟริกา ยุงพวกนีก้ ดั ใน
ตอนกลางวัน ไวรัสไข้เหลืองแพร่เชือ้ ให้คนและลิงในบริเวณป่ า ลิงเป็ นแหล่งรังโรคส�ำคัญโดยเชือ้ แพร่จาก
ลิงไปลิงโดยยุง เมื่อยุงมากัดคนที่เข้าไปในป่ าเชือ้ ไวรัสจะเข้าสู่คนท�ำให้เกิดการระบาดประปรายเป็ น
ครัง้ คราว ในเขตเมืองมีการแพร่เชือ้ จากคนสูค่ นโดยยุง เมื่อไวรัสแพร่กระจายในชุมชนเมืองขนาดใหญ่
จะท�ำให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ในทวีปแอฟริกาการแพร่ระบาดเกิดในเขตสะวันนาชืน้ ยุงเป็ นพาหะ
กัดทัง้ คนและลิง แม้การติดเชือ้ บางครัง้ จะไม่มีอาการ แต่เมื่อป่ วยจะเกิดอาการ 2 ระยะ ระยะแรก มีไข้
ปวดกล้ามเนือ้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน มักเกิดอาการหัวใจเต้นช้าลง ผูป้ ่ วย
ประมาณร้อยละ 15 จะเข้าสูร่ ะยะที่สอง หลังจากนัน้ 2-3 วัน ด้วยอาการไข้กลับคืน เริม่ ตัวเหลืองตาเหลือง
ปวดท้อง อาเจียน และเริม่ มีอาการเลือดออก ครึง่ หนึง่ ของผูป้ ่ วยเสียชีวิตใน 10-14 วัน หลังเริม่ มีอาการ
โรคไข้เหลืองเป็ นโรคประจ�ำถิ่นในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ จ�ำนวนครัง้ ของการ
ระบาดเพิ่มขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2523 ประเทศอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการน�ำโรคไข้เหลืองเข้าประเทศ
คือประเทศที่มพี าหะและสัตว์เจ้าบ้านประเภทลิง และแม้วา่ ได้มกี ารผลิตวัคซีนโรคไข้เหลืองมากว่า 60 ปี แล้ว
แต่ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา ผูป้ ่ วยโรคไข้เหลืองกลับเพิ่มจ�ำนวนขึน้ และก�ำลังเป็ นปั ญหาสาธารณสุข
ของโลกที่สำ� คัญในปั จจุบนั แม้วา่ จะไม่เคยมีรายงานผูป้ ่ วยจากทวีปเอเชียแต่มีการคาดการณ์วา่ อาจเกิด
การระบาดขึน้ ได้ในอนาคต เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ท่ีมียงุ Aedes aegypti อยู่จำ� นวนมาก และมีลิงในป่ า
จ�ำนวนมากด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เหลืองทั่วโลก ตัง้ แต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2559 ถึงกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ. 2561 พบมีการระบาดเกิดขึน้ ใน 7 ประเทศของทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ และพบผูป้ ่ วยโรคไข้เหลือง
ในประเทศจีน (Imported case) ซึง่ เกิดจากการติดเชือ้ เพราะเดินทางไปในประเทศแองโกลา และล่าสุด
มีการระบาดในประเทศบราซิล โดยพบผูป้ ่ วยทัง้ สิน้ 464 ราย เสียชีวติ จ�ำนวน 154 ราย1 ยังไม่เคยพบผูป้ ่ วย
โรคไข้เหลืองเกิดขึน้ ในประเทศไทยมาก่อน
ส�ำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ในประเทศไทยมีกฎหมายให้ผเู้ ดินทางจากประเทศที่เป็ น
แดนระบาดต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน2 และแนะน�ำให้ผทู้ ่ีจะ
เดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกาตอนกลางและทวีปอเมริกากลางและใต้ท่อี ยูใ่ นเขตระบาดของโรคไข้เหลือง
ได้รบั วัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทางทุกคน

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองเป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ซ่งึ เตรียมจากเชือ้ ไวรัสไข้เหลือง
สายพันธุ์ 17D ผลิตในไข่ไก่ฟัก ท�ำเป็ นรูปผง (freeze-dried)
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บทที่

วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
(Yellow Fever Vaccine)

ส่วนประกอบของวัคซีน
วัคซีนที่ผสมแล้วปริมาตร 0.5 มล. ประกอบด้วยเชือ้ ไวรัสไข้เหลืองสายพันธุ์ 17D ไม่ต่ำ� กว่า
1000 mouse LD50

ขนาดบรรจุ
บรรจุกล่องละ 1 โด๊ส (0.5 มล.) พร้อมน�ำ้ ยาท�ำละลายในหลอดแยกบรรจุ

ขนาดและวิธีใช้
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ครัง้ เดียว ขนาด 0.5 มล.

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
แนะน�ำให้วคั ซีนในผูม้ ีอายุ 9 เดือนขึน้ ไปที่จะเดินทางเข้าไปหรืออาศัยอยูใ่ นเขตติดโรคของทวีป
อเมริกากลาง-อเมริกาใต้ และแอฟริกาที่มีความเสี่ยงของโรคไข้เหลือง และบุคลากรที่อาจสัมผัสเชือ้ ไวรัส
ไข้เหลือง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือจากละอองฝอยของทางเดินหายใจของผูป้ ่ วย
ส�ำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศรายชื่อประเทศที่
เป็ นเขตติดต่อโรคไข้เหลือง จ�ำนวน 42 ประเทศ ตามตารางด้านล่าง ประชาชนจากประเทศดังกล่าว หรือ
ผูเ้ ดินทางกลับจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวจ�ำเป็ นต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองและต้องถือสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
มิฉะนัน้ อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าราชอาณาจักรหรือถูกกักตัวไว้ดอู าการ2,3
รายชื่อประเทศทีเ่ ป็ นเขตติดต่อของโรคไข้เหลือง

ทวีป
อเมริกากลาง-ใต้
13 ประเทศ
แอฟริกา
29 ประเทศ
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บราซิล(Brazil), โบลิเวีย(Bolivia), เปรู(Peru), เอกวาดอร์(Ecuador),กายอานา (Guyana),
เฟรนซ์กายอานา(French-Guiana), ปานามา(Panama), โคลอมเบีย(Colombia),
เวเนซุเอลา(Venezuela), ซูรนิ าเม(Suriname), ตรินิแดดและโตเบโก(Trinidad and
Tobago), อาร์เจนตินา(Argentina), ปารากวัย(Paraguay)
แองโกลา (Angola), เบนิน (Benin), บูรก์ ินาฟาโซ (Burkina Faso) บุรุนดี (Burundi),
แคเมอรู น (Cameroon), สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic),
สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo) โกตดิววั ร์ (Côte d’Ivoire), เอธิโอเปี ย (Ethiopia),
แกมเบีย (Gambia), กาบอง (Gabon), กานา (Ghana), กินี(Guinea), กินีบิสเซา
(Guinea-Bissau), อิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea), เคนยา (Kenya), ไลบีเรีย
(Liberia), มาลี (Mali), มอริเตเนีย (Mauritania), เซเนกัล (Senegal), เซียร์ราลีโอน
(Sierra Leone), ซูดาน (Sudan), เซาท์ซดู าน (South Sudan) ชาด (Chad), โตโก (Togo),
ยูกนั ดา (Uganda), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo)
ไนเจอร์ (Niger), ไนจีเรีย (Nigeria)
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ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน4-6
ปฏิกิรยิ าจากวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองมักจะเป็ นชนิดไม่รุนแรงและพบไม่บอ่ ย ได้แก่ ปฏิกิรยิ า
เฉพาะที่ตำ� แหน่งที่ฉีดพบประมาณ ร้อยละ 2-5 ปฏิกิรยิ าทั่วไปจะเกิดขึน้ ประมาณวันที่ 5-10 หลังฉีดวัคซีน
ซึง่ เป็ นเวลาที่อาจพบเชือ้ ปริมาณต�่ำในกระแสเลือด ผูท้ ่ไี ด้รบั วัคซีนอาจมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อย ปวดเมื่อย
ตามกล้ามเนือ้ มีไข้ต่ำ� ๆ ประมาณร้อยละ 25
ปฏิกิรยิ ารุนแรงที่มีรายงานได้แก่
1. การแพ้ชนิดเฉียบพลัน (Immediate hypersensitivity reactions) มีผ่ืนลมพิษ หลอดลมตีบ
พบได้นอ้ ย มีรายงาน 1.8 รายต่อ 100,000 โด๊ส
2. อาการทางสมองหลังฉีดวัคซีน (Yellow fever vaccine-associated neurologic disease)
เช่น สมองอักเสบ โรค Guillain-Barré อาจพบ 3-28 วันหลังรับวัคซีน อัตราการเกิด 0.8 รายต่อ 100,000 โด๊ส
โดยอัตราการเกิดจะสูงขึน้ ในผูร้ บั วัคซีนที่มีอายุเกิน 60 ปี และน้อยมากที่จะรุนแรงถึงเสียชีวิต
3. อาการของอวัยวะต่างๆ จากวัคซีน (Yellow fever vaccine-associated viscerotropic
disease) เป็ นปฏิกิรยิ าชนิดที่รุนแรง เกิดอวัยวะภายในท�ำงานล้มเหลวและมีโอกาสเสียชีวิตได้มาก โดย
อัตราการเกิดจะสูงขึน้ ในผูร้ บั วัคซีนที่มีอายุเกิน 60 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอตั ราการเกิด 0.4 รายต่อ
100,000 โด๊ส5,7
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อนึ่งการพิจารณาว่าผูเ้ ดินทางต้องฉี ดวัคซีนไข้เหลืองหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
นอกจากจะต้องหาข้อมูลทางการแพทย์วา่ ประเทศที่จะไปเป็ นพืน้ ที่ท่ีเสี่ยงต่อโรคไข้เหลืองหรือไม่ แล้วยัง
ต้องค�ำนึงถึงกฎอนามัยระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศต้นทาง กฎหมายของประเทศปลายทาง
รวมถึงกฎหมายของประเทศทีเ่ ป็ นทางผ่าน (transit) และกฎของสายการบิน เพราะจะมีผลในการพิจารณา
การฉีดวัคซีนไข้เหลือง4
นอกจากนีผ้ เู้ ดินทางและแพทย์ผใู้ ห้คำ� ปรึกษาต้องตระหนักว่า บางประเทศที่เป็ นเขตระบาด
ของโรคไข้เหลือง อาจจะผ่อนผันกฎ โดยไม่มีการตรวจสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองตอนเข้าประเทศ
แต่น่ นั ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผูเ้ ดินทางจะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคไข้เหลือง ในกรณีดงั กล่าวต้อง
พิจารณาฉีดวัคซีนไข้เหลือง แม้วา่ ประเทศปลายทางจะไม่ได้ตรวจสมุดรับรองไข้เหลือง
ทารกอายุ 6-9 เดือน ผูส้ งู อายุ หญิงมีครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร ควรระมัดระวังในการใช้วคั ซีนนี ้
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเดินทางเข้าไปในเขตติดโรคที่กำ� ลังมีการระบาดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้
และไม่แน่ใจว่าการป้องกันยุงกัดในพืน้ ที่นนั้ ๆ จะได้ผล จึงพิจารณาให้วคั ซีน

ข้อควรระวัง
เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองเป็ นวัคซีนเชือ้ มีชีวิต แม้มีความปลอดภัยสูง แต่พบอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ได้ จึงควรหลีกเลี่ยงในผูส้ งู อายุ ผูท้ ่ีอาจมีภมู คิ มุ้ กันบกพร่อง หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงที่ให้นมบุตร
มีรายงานเชือ้ ในวัคซีนที่อาจผ่านมายังลูกทางน�ำ้ นมและก่อโรคได้8
อย่างไรก็ดี ผูท้ ่ถี กู ยุงที่มเี ชือ้ กัดเพียงครัง้ เดียวก็ตดิ โรคไข้เหลืองได้ ซึง่ เป็ นอันตรายถึงชีวติ บุคคล
ในกรณีขา้ งต้น หากจ�ำเป็ นต้องฉีดวัคซีน เช่น ต้องพ�ำนักหรือเดินทางไปพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดของไข้เหลือง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องให้วคั ซีนด้วยความระมัดระวัง

ข้อห้ามใช้
วัคซีนมีขอ้ ห้ามในทารกอายุต่ำ� กว่า 6 เดือน ผูป้ ่ วยที่มีโรคของต่อมไทมัส รวมถึงโรค Thymoma
และ Myasthenia Gravis ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง เช่น ติดเชือ้ เอชไอวีท่ีมีระดับ CD4 ต�่ำกว่า 200 ตัว
ต่อลบ.มล. หรือต�่ำกว่าร้อยละ 15 ผูท้ ่ีเป็ นมะเร็งได้รบั ยาเคมีบำ� บัด มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิด5
ผูท้ ่ีมีขอ้ ห้ามในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง แพทย์ควรพิจารณาแนะน�ำให้ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง
ไปยังพืน้ ที่ท่ีมีไข้เหลืองไปก่อนจนกว่าผูป้ ่ วยจะพ้นต่อภาวะนัน้ ๆ
วัคซีนห้ามให้แก่ผมู้ ีประวัตแิ พ้ไข่ อย่างรุนแรง ถ้าจ�ำเป็ นต้องให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยที่มีประวัตแิ พ้ไข่
อย่างรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อท�ำการทดสอบ และท�ำ desensitization ถ้าจ�ำเป็ น

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น9-12
วัคซีนโรคไข้เหลืองกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้ดีมาก ภูมิคมุ้ กันเกิดขึน้ ร้อยละ 95 ใน 1 สัปดาห์ หลังการฉีด
การฉีดวัคซีนจะให้ภมู ิคมุ้ กันนานอย่างน้อย 30-35 ปี และน่าจะอยู่ได้ตลอดชีวิต ท�ำให้ในปี พศ.2556
องค์การอนามัยโลกได้ยนื ยันว่าการรับวัคซีนไข้เหลืองเพียง 1 เข็ม ท�ำให้เกิดภูมคิ มุ้ กันที่ยาวนาน ไม่จำ� เป็ น
ต้องได้รบั วัคซีนเข็มกระตุน้ อีก13
ภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดขึน้ ไม่มผี ลท�ำให้เกิด การติดเชือ้ ในกลุม่ ฟลาวิไวรัสตัวอืน่ ง่ายขึน้ (enhancement)
และสามารถให้วคั ซีนไข้เหลืองพร้อมวัคซีนชนิดอื่นได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการสร้างภูมคิ มุ้ กันจากวัคซีน
ส�ำหรับวัคซีนเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ เช่นวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนอีสกุ อีใส หากไม่ได้
ให้พร้อมกับวัคซีนไข้เหลือง ควรให้หา่ งกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ยกเว้นวัคซีนไทฟอยด์ชนิดกิน (Oral Ty21a)
สามารถให้พร้อมกัน หรือให้ก่อนหรือหลังวัคซีนไข้เหลืองเท่าใดก็ได้
มีการศึกษาการให้วคั ซีนโรคไข้เหลืองพร้อมกับการฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ ไม่พบว่าการตอบสนอง
ของภูมิคมุ้ กันโรคของไข้เหลืองเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม14 ยาป้องกัน
มาลาเรีย เช่น chloroquine จะหยุดยัง้ การแบ่งตัวของไวรัสไข้เหลืองในห้องปฏิบตั กิ าร แต่ไม่มีผลต่อการ
สร้างภูมิคมุ้ กันโรคไข้เหลืองในผูท้ ่ีรบั วัคซีนและได้รบั ยาป้องกันโรคมาลาเรีย15
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เก็บวัคซีนในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา ที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 oซ การหมดอายุของวัคซีน ให้ดฉู ลากบน
ขวดวัคซีน
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10.3

บทน�ำและระบาดวิทยา
อหิวาตกโรค (cholera) เป็ นโรคติดต่อทางอาหารและน�ำ้ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Vibrio cholerae
โดยซีโรกรุป๊ ที่พบว่าเป็ นสาเหตุของการระบาดคือ toxigenic ซีโรกรุป๊ 01 ซึง่ มี 2 ซีโรทัยป์ คือ Inaba และ
Ogawa และมี 2 biotype คือ El Tor และ Classical ซึง่ มีหลักฐานการระบาดเกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2360
เริม่ ต้นจากประเทศในอ่าวเบงกอลแล้วระบาดไปทั่วโลก จนกลายเป็ นโรคประจ�ำถิ่นของทวีปเอเชีย ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2535 จึงพบว่ามีการระบาดของเชือ้ อหิวาตกโรคจาก toxigenic ซีโรกรุป๊ 0139 เป็ นครัง้ แรกที่
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และประเทศแถบเอเชียใต้ ส่วนเชือ้ ซีโรกรุป๊ อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 01 หรือ 0139 รวมทัง้
nontoxigenic ซีโรกรุป๊ 01 (คือไม่สร้างท็อกซิน) จะไม่ทำ� ให้เกิดการระบาด แต่ทำ� ให้เกิดโรคแบบประปรายได้1
คนส่วนใหญ่ท่ไี ด้รบั เชือ้ อหิวาตกโรค จะไม่มอี าการ หรือมีอาการท้องเสียไม่มาก เพียงประมาณ
ร้อยละ 5 เท่านัน้ ที่จะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็ นน�ำ้ ปริมาณมาก จนร่างกายแห้งน�ำ้ และช็อกได้ ภายใน
4-12 ชม. ถ้าไม่ได้รบั การรักษาด้วยสารน�ำ้ อย่างเพียงพอ อุจจาระของผูป้ ่ วยโรคนี ้ มีลกั ษณะเป็ นน�ำ้ และ
มีมกู ปนเล็กน้อย จึงคล้ายน�ำ้ ซาวข้าว ผูป้ ่ วยจะเสียน�ำ้ และเกลืออย่างมาก จนเสียชีวิตได้1
ประวัตกิ ารเกิดอหิวาตกโรคในประเทศไทย มีการติดต่อมาจากต่างประเทศโดยทางเรือ เริม่ ต้น
แถวภาคใต้ก่อน แล้วเข้ามาจังหวัดสมุทรปราการและพระนคร ตามพระราชพงศาวดาร เกิดอหิวาตกโรค
ในพระนครเมื่อปี พ.ศ. 1890 สมัยพระเจ้าอูท่ อง หลังจากนัน้ มีการระบาดเกิดขึน้ อีกหลายครัง้ ทัง้ นีห้ ลักฐาน
การระบาดของอหิวาตกโรค และการบันทึกสถิตจิ ำ� นวนป่ วย จ�ำนวนตาย ปรากฎตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2460 ซึง่
ก่อนหน้านัน้ ไม่มีบนั ทึกเป็ นหลักฐานไว้ สรุปได้วา่ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็ นต้นมา มีการระบาดใหญ่ของ
อหิวาตกโรค 6 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2461-2463
ครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2468-2472
ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2478-2480
ครัง้ ที่ 4 ปี พ.ศ. 2486-2490
ครัง้ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2501-2502
ครัง้ ที่ 6 ปี พ.ศ. 2506-2507

ป่ วย 19,413 ราย
ป่ วย 21,591 ราย
ป่ วย 15,557 ราย
ป่ วย 19,169 ราย
ป่ วย 19,359 ราย
ป่ วย 3,168 ราย

ตาย 13,918 ราย
ตาย 14,902 ราย
ตาย 10,005 ราย
ตาย 13,036 ราย
ตาย 2,372 ราย
ตาย 189 ราย

อัตราตายร้อยละ 71.69
อัตราตายร้อยละ 69.02
อัตราตายร้อยละ 64.31
อัตราตายร้อยละ 68.01
อัตราตายร้อยละ 12.25
อัตราตายร้อยละ 5.97

การระบาดในครัง้ ที่ 1 ถึง ครัง้ ที่ 5 พบว่าเชือ้ ที่เป็ นสาเหตุคือ Vibrio cholerae หรือ Classical
cholera แต่ในการระบาดครัง้ ที่ 6 เชือ้ ที่เป็ นสาเหตุเปลี่ยนไปเป็ น Vibrio cholerae El Tor biotype ซึง่ มี
ความรุนแรงน้อยกว่า
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บทที่

วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
(Cholera Vaccine)

สถานการณ์ของอหิวาตกโรคในประเทศไทยในระยะสิบปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีอตั ราป่ วย
0.01-2.51 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวติ ปี ละ 1-14 ราย ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
อาศัยอยู่กันอย่างแออัด สุขาภิบาลและอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี Serotype Ogawa เป็ นเชือ้ หลักที่
ก่อการระบาด พบผูป้ ่ วยประปรายทัง้ ปี ส่วนใหญ่สมั พันธ์กบั อาหารทะเลที่ไม่คอ่ ยสุก ส้มต�ำ ลาบ ในปี 2558
พบการระบาดต่อเนื่องยาวนาน ในภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดระยองและสงขลา แต่พบได้กระจาย
ทั่วประเทศ โดยรายงานมาจาก 13 จังหวัด ส่วนใหญ่ เป็ น เชื อ้ El Tor, Ogawa มัก พบระบาดช่วง
เดือน กันยายน-พฤศจิกายน แต่พบได้ตลอดปี ในปี พ.ศ. 2553 พบการระบาดเป็ นวงกว้างในแรงงานต่างด้าว
ทีจ่ งั หวัดปัตตานี สมุทรสาคร ตาก และกระจายไปยังจังหวัดอืน่ ๆ โดยผ่านทางการขนส่งและการรับประทาน
อาหารทะเลที่ปรุ งไม่สกุ พบผูป้ ่ วยในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 1,597 ราย เป็ นชาวกัมพูชา ร้อยละ 45.6
ไทยร้อยละ 41.5 และพม่า 12.6

ชนิดของวัคซีน
วัคซีนชนิดฉีด ซึง่ เริ่มใช้ตงั้ แต่ปีพ.ศ. 2502 มีขอ้ จ�ำกัดในการสร้างภูมิคมุ้ กันได้เพียงระยะสัน้
และมีผลข้างเคียงสูง วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคที่มีการพัฒนาในระยะหลัง จนได้รบั การรับรอง โดย
องค์การอนามัยโลก มีการขึน้ ทะเบียนในประเทศต่างๆ และมีใช้ในปัจจุบนั ที่คอ่ นข้างแพร่หลาย เป็ นวัคซีน
ชนิดรับประทาน มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
1. Monovalent oral killed vaccine เป็ นวัคซีนที่ทำ� มาจากเชือ้ V. cholerae O1 ที่ทำ� ให้ตาย
ด้วยความร้อนและฟอร์มาลินผสมกับ cholerae toxin B subunit ทีข่ นึ ้ ทะเบียนและจ�ำหน่ายในประเทศไทย
คือ DukoralTM ผลิตโดยบริษัท Crucell
2. Bivalent oral killed vaccine ผลิตโดยบริษัท Shantha Biotechnics ประเทศอินเดีย เป็ น
วัคซีนเชือ้ ตายซึง่ ประกอบด้วย whole cells ของเชือ้ V. cholerae O1 และ V. cholera O1392 ชื่อการค้า
ShancholTM ผลิตโดยบริษัท Shantha ประเทศอินเดีย
3. Live attenuated oral vaccine เป็ นวัคซีนเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ท่ผี ลิตจากเชือ้ อหิวาต์สายพันธุ์
CVD 103-HgR มีช่ือการค้าว่า Vaxchora เป็ นของบริษัท PaxVax ซึง่ ได้จำ� หน่ายในหลายประเทศในชื่อ
Orochol หรือ Mutacol ปั จจุบนั ยังไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย

ส่วนประกอบของวัคซีน
1. Monovalent oral vaccine ใน 1 โด๊ส ประกอบด้วยเชือ้ V. cholerae O1 (Inaba และ
Ogawa, ทัง้ classical และ El Tor) ชนิดละ 1 พันล้านตัว และมี cholerae toxin B subunit 1 มก. ซึง่ จะ
มีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 1 ซองปริมาณ 5.6 กรัมใช้ผสมวัคซีนเพื่อรับประทาน
2. Bivalent oral vaccine ใน 1 โด๊ส ประกอบด้วยเชือ้ อหิวาตกโรค Vibrio cholerae O1 (Inaba
และ Ogawa ทัง้ สายพันธุ์ classical และ El Tor) และ O139 รวมกันไม่ต่ำ� กว่า 2,100 EU of LPS (ELISA
units of Lipopolysaccharide)3,4
3. Live-attenuated oral vaccine ลัก ษณะเป็ น ผงแห้ง เมื่ อ ผสมแล้วประกอบด้วยเชื อ้
V. cholerae CVD 103-HgR จ�ำนวน 4 x 108 to 2 x 109 colony forming units (CFU)5
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1. Monovalent oral vaccine 1 โด๊ส ปริมาณ 3 มล. บรรจุในขวดวัคซีน (vial) และมีผงบัฟเฟอร์
บรรจุในซองขนาดเล็ก ผงบัฟเฟอร์นีม้ ีลกั ษณะเป็ นเม็ดเล็กๆที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ำ� ให้เกิดฟองฟู่ เมื่อละลายน�ำ้
2. Bivalent oral vaccine ชนิดที่ผลิตโดยบริษัท Shantha Biotechnics วัคซีนขนาดหนึง่ โด๊ส
ปริมาณ 1.5 มล. บรรจุในขวดวัคซีน (vial) ไม่ตอ้ งรับประทานพร้อมกับผงบัฟเฟอร์และน�ำ้
3. Live-attenuated oral vaccine วัคซีนมีลกั ษณะเป็ นผงแห้งบรรจุในซอง มาพร้อมกับผง
บัฟเฟอร์อีก 1 ซอง

ขนาดและวิธีใช้
1. Monovalent oral vaccine 1 โด๊ส (3 มล.) ผสมในน�ำ้ 150 ซีซี ถึง 1 แก้ว ในเด็กอายุ 6 ปี ขึน้ ไป
และผูใ้ หญ่ให้รบั ประทาน 2 โด๊ส ห่างกัน 1สัปดาห์ (แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์) กระตุน้ อีก 1 ครัง้ 2-3 ปี ตอ่ มา
ในเด็กอายุ 2–5 ปี ให้ผสมในน�ำ้ 75 ซีซี รับประทาน 3 โด๊ส แต่ละโด๊สห่างกัน 1 สัปดาห์ กระตุน้ 6 เดือนต่อมา
ยังไม่มขี อ้ มูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้วคั ซีนนีใ้ นเด็กอายุตำ่ � กว่า 2 ปี ห้ามรับประทานอาหาร
หรือดื่มน�ำ้ 1 ชั่วโมงก่อนและหลังรับประทานวัคซีน วัคซีนชนิดนีแ้ นะน�ำให้ใช้ในผูท้ ่ีจะเดินทางไปในพืน้ ที่
ที่มีการระบาด และไม่สามารถระมัดระวังเรือ่ งน�ำ้ และอาหารได้เท่านัน้
2. Bivalent oral vaccine เนื่องจากเป็ นน�ำ้ ยาแขวนตะกอน (suspension) จึงต้องเขย่าขวด
แรงๆ ก่อนดื่มและควรดื่มน�ำ้ ตาม รับประทาน 2 โด๊ส ห่างกัน 14 วัน สามารถใช้ได้ตงั้ แต่เด็กอายุ 1 ปี ขนึ ้ ไป
ไม่มีขอ้ ห้ามเรือ่ งอาหารและน�ำ้ ก่อนและหลังรับประทานวัคซีน
3. Live-attenuated oral vaccine เตรียมวัคซีนโดยผสมสารบัฟเฟอร์ 1 ซองในน�ำ้ สะอาด
ปริมาตร 100 มล. คนให้เข้ากัน หลังจากนัน้ ตัดซองวัคซีนเทลงไปผสมให้เข้ากันอย่างน้อย 30 วินาที
สารละลายที่ได้อาจมีความขุน่ เล็กน้อย และมีผงสีขาวแขวนลอยอยู่ ต้องรับประทานสารละลายทัง้ หมด
ภายใน 15 นาทีหลังผสม ควรงดการดื่มน�ำ้ หรือรับประทานอาหารใดๆ ภายใน 60 นาที ทัง้ ก่อนและหลัง
ได้รบั วัคซีน วัคซีนชนิดนีร้ บั ประทานเพียงโด๊สเดียว

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน
โดยทั่วไปวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค ไม่มีท่ีใช้ในกรณีท่วั ไป การเดินทางไปในพืน้ ที่ท่ีมีโรคนีเ้ ป็ น
โรคประจ�ำถิ่น ถ้าระมัดระวังเรื่องอาหารและน�ำ้ ดื่มจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนีน้ อ้ ยมาก ดังนัน้ จึงควร
พิจารณาให้วคั ซีนเฉพาะเมื่อจะเดินทางไปในพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดที่มีการสุขาภิบาลต�่ำ หรือต้องเดินทางไป
ในสถานการณ์เฉพาะทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการระบาด เช่น ภายหลังภัยธรรมชาติครัง้ ใหญ่ แม้จะได้วคั ซีนอนามัย
ส่วนบุคคล ยังมีความจ�ำเป็ นเพราะยังสามารถเกิดโรคได้ แม้จะได้รบั วัคซีน องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ
ให้พิจารณาใช้วคั ซีนอหิวาตกโรคชนิดรับประทานเพื่อการป้องกันและควบคุมอหิวาตกโรค ในพืน้ ที่ท่ีเกิด
การระบาดหรือเป็ นโรคประจ�ำถิ่นควบคูไ่ ปกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคอื่นๆ 3
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ขนาดบรรจุ

ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีน
วัคซีนชนิดรับประทาน อาจท�ำให้เกิ ดอาการข้างเคียง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นอาการของระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น การปั่ นป่ วนในท้อง ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ซึง่ พบได้ไม่เกิน
ร้อยละ 2

ข้อควรระวัง
ไม่ควรให้วคั ซีนป้องกันอหิวาตกโรคในผูท้ ่ีกำ� ลังป่ วยด้วยไข้เฉียบพลันหรือมีการป่ วยจากโรค
ของระบบทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน ควรเลือ่ นการให้วคั ซีนออกไป ยังไม่มขี อ้ มูลการศึกษาความปลอดภัย
ของวัคซีนนีใ้ นหญิงตัง้ ครรภ์ดงั นัน้ การให้วคั ซีนนีใ้ นหญิงตัง้ ครรภ์ให้พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั กับ
ผลกระทบต่อทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีวคั ซีนให้โดยการรับประทานและเป็ นชนิดเชือ้ ตาย
โอกาสมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์นอ้ ยมาก
ส�ำหรับวัคซีนอหิวาตกโรคชนิดเชือ้ มีชวี ติ อ่อนฤทธิ์ ห้ามให้ในผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง สตรีมคี รรภ์
หรือให้นมบุตร และไม่ควรให้ในผูท้ ่ีกำ� ลังกินยาปฎิชีวนะอยู่

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
Monovalent oral vaccine จะมีภมู ิคมุ้ กัน 7 วัน หลังจากรับประทานวัคซีนโด๊สที่สอง ครบแล้ว
จากการศึกษาตรวจพบภูมิคมุ้ กันหลังได้รบั วัคซีน 2 โด๊ส ร้อยละ 86 และมีภมู ิคมุ้ กันโดยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ
ร้อยละ 50-60 ในระยะ 3 เดือนแรกจะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคจากเชือ้ Enterotoxigenic E. coli
(ETEC) ร้อยละ 67 ด้วย2
Bivalent oral vaccine ภูมิคมุ้ กันจะเกิดขึน้ 7 – 10 วัน หลังจากรับประทานโด๊สที่สองครบแล้ว
จากการศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศอินเดียพบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคเมื่อสิน้ สุดปี ท่ี 2
เท่ากับ ร้อยละ 676,7 และมีประสิทธิผล 3-5 ปี หลังได้รบั วัคซีน โดยเฉลี่ยร้อยละ 503
Live-attenuated oral vaccine ภูมิคมุ้ กันเกิดขึน้ ในวันที่10 หลังได้รบั วัคซีนครัง้ เดียว พบว่ามี
ประสิทธิภาพร้อยละ 90 และที่ 3 เดือนหลังได้รบั วัคซีน ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือร้อยละ 808
ประสิทธิผลของวัคซีนชนิดรับประทานที่มีใช้ในปั จจุบนั ยังไม่สงู มากนัก โดยเฉพาะระยะเวลา
ในการป้องกันเท่าที่มีการศึกษาเพียง 2 ปี จึงคงยังเป็ นเพียงมาตรการการป้องกันเสริมจากค�ำแนะน�ำด้าน
สุขอนามัยทั่วไป เช่น รับประทานอาหารและน�ำ้ ที่สะอาด ทัง้ ในระดับบุคคลและในระดับชุมชน

การเก็บและการหมดอายุ
วัคซีนชนิดรับประทานแบบเชือ้ ตายทัง้ 2 ชนิด ควรเก็บที่อณ
ุ หภูมิ +2 ถึง +8 °ซ ห้ามเก็บในช่อง
แช่แข็ง วัคซีน Monovalent oral vaccine ผสมแล้วต้องรับประทานภายใน 2 ชั่วโมง วันหมดอายุของวัคซีน
ให้ดฉู ลากบนขวดบรรจุวคั ซีน
วัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ต้องเก็บในช่องแช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ -25 ถึง -15 °ซ เวลาใช้ให้ฉีกซอง
และผสมน�ำ้ ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งอุน่ ก่อนน�ำมาใช้
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บทที่ 10 วัคซีนส�ำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารอ้างอิง

บทที่

11

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
(Adult Immunization)

บทที่

11

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
(Adult Immunization)
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บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

ในปั จจุบนั การให้วคั ซีนป้องกันโรคในช่วงวัยรุ ่นและผูใ้ หญ่ ได้รบั ความสนใจและสนับสนุน
ในการให้วคั ซีนมากขึน้ แต่พบว่าอัตราการให้วคั ซีนเพื่อป้องกันโรคหลายโรคในผูใ้ หญ่ยงั อยูใ่ นอัตราที่ต่ำ�
ซึง่ อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่น แพทย์เข้าใจผิดคิดว่าผูป้ ่ วยเคยรับวัคซีนมาแล้วตัง้ แต่ในวัยเด็ก
ซึง่ ทัง้ ที่แท้จริงยังไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อนจึงไม่ได้ให้วคั ซีน แพทย์ไม่เข้าใจถึงความส�ำคัญของการป้องกันโรค
ที่มีความรุนแรงที่สามารถป้องกันได้ในผูส้ งู อายุหรือผูท้ ่ีมีโรคประจ�ำตัวที่มีความเสี่ยงต่อโรค และไม่ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ๆ ทีเ่ พิง่ เริม่ มีใช้ ปัจจุบนั หลายประเทศมีการระบุขอ้ บ่งชีข้ องการให้วคั ซีนแก่ผใู้ หญ่
และผูส้ งู อายุอย่างชัดเจนและมีการสนับสนุนการให้วคั ซีน เช่น มีการก�ำหนดและเผยแพร่แนวทางการให้
วัคซีนในผูส้ งู อายุ การให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีโรคเรือ้ รังเช่น เบาหวาน โรคหัวใจ การให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กัน
บกพร่อง การให้วคั ซีนในบุคลากรทางการแพทย์ ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนแก่ผใู้ หญ่แต่ละกลุม่ โดยกระทรวง
สาธารณสุขเป็ นดังตารางที่ 11-1 ถึง 11-5 โดยมีวคั ซีนต่างๆ ดังต่อไปนีท้ ่ีผใู้ หญ่ควรได้รบั
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (Diphtheria Tetanus vaccine: dT)
วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (Pertussis vaccine) ที่รวมกับคอตีบและบาดทะยัก (Tdap)
วัคซีนป้องกันโรคจากเชือ้ Streptococcus pneumoniae (Pneumococcal vaccine: PCV13,
PPSV23)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine: Flu)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า (Rabies vaccine) ก่อนสัมผัส
วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (Measles-mumps-rubella vaccine: MMR)
วัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส และงูสวัด (Varicella vaccine: VZV, Zoster)
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine: HA)
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine: HB)
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชือ้ มีชีวติ (Japanese encephalitis vaccine: LAJE)
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue vaccine)
วัคซีนป้องกันโรคฮีโมฟิ ลสุ อินฟลูเอนเซ่ ทัยป์ บี (Haemophilus influenza type b: Hib)
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กระตุน้
1 เข็ม
เมื่ออายุ
ลงท้าย
ด้วย 0
ทุก 10 ปี

dT

1 เข็มa

Tdap

1 เข็ม

MMR/
MR

HAc

Rabies Varicellad
(PrEP)

ฉีดเข้า
กล้ามเนือ้
2 เข็มใน
วันที่ 0, 7
3 เข็ม 2 เข็ม
หรือฉีด 2 เข็ม
ระยะห่าง ระยะห่าง
เข้าใน ระยะห่าง
0, 1, 6 6-12
ผิวหนัง 1 เดือน
เดือน
เดือน
3 เข็ม
ในวันที่
0, 7, 21
(หรือ 28)

HBb

Flu

3 เข็ม 1 เข็ม
ระยะห่าง ทุกปี
0, 1-2, 6
เดือน

HPV

1 เข็ม

PCV13

1 เข็ม
หลังได้รบั PCV13
อย่างน้อย 1 ปี

PPSV23

		
หมายเหตุ : a: Tdap ให้ใช้ทดแทน dT 1 ครัง้ เมื่ออายุเท่าไรก็ได้
b
: HB ให้ในคนที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน หรือไม่เคยได้รบั วัคซีน กรณีเป็ นผูท้ ่ีเกิดก่อนปี 2536 หากไม่สามารถตรวจ antiHBc ได้ สามารถให้วคั ซีนได้เลย
c
: HA ให้ในคนที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน
d
: Varicella ให้เฉพาะคนที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส หากไม่เคยเป็ นหรือไม่แน่ใจ ให้ตรวจเลือดหาภูมิคมุ้ กันก่อน

65
ปี ขนึ ้ ไป

60-64

46-60

27-45

20-26

15-19

อายุ (ปี )

ตารางที่ 11-1 การให้วคั ซีนส�ำหรับผูใ้ หญ่ท่วั ไป

1 เข็ม

Zoster

1 เข็ม

LAJE

Tdapa

MMR/MRa

ผู้ดแู ลเด็ก

ผู้สัมผัสสัตว์

ผู้ประกอบอาหาร

ผู้ดแู ลผู้สูงอายุ

1 เข็ม
2 เข็ม
ในผูด้ แู ลเด็ก ระยะห่าง
อายุต่ำ� กว่า 1 ปี 1 เดือน

บุคลากรทางการแพทย์ 1 เข็ม
2 เข็ม
ในบุคลากรที่ ระยะห่าง
อยูใ่ น ICU เด็ก/ 1 เดือน
ward เด็ก

กลุ่มเสี่ยง
2 เข็ม
ระยะห่าง
0, 1, 6 เดือน

HBb

HAc

2 เข็ม
ระยะห่าง
6-12 เดือน

ตารางที่ 11-2 การให้วคั ซีนส�ำหรับผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
Rabies
(PrEP)

2 เข็ม
ระยะห่าง
1 เดือน

2 เข็ม
ระยะห่าง
1 เดือน

Varicellad

บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
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1 เข็มe
ทุกปี
1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม
ทุกปี

Flua
1-2 เข็ม
เฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในห้องปฏิบตั กิ าร

Meningococcala

1 เข็มf

LAJE
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Tdapa

MMR/MRa

HBb

HAc

Rabies
Varicellad
Flua
(PrEP)
3 เข็ม
ในวันที่
0, 7 และ 21
(หรือ 28)
2 เข็ม
1 เข็ม
ระยะห่าง ทุกปี
1 เดือน

Meningococcala

LAJE

ทหารกองประจ�ำการ

2 เข็ม
ระยะห่าง
1 เดือน
หมายเหตุ : a: ให้ทกุ รายที่แนะน�ำ โดยไม่ตอ้ งตรวจเลือดก่อน
		 b: HB ให้ในคนที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน หรือไม่เคยได้รบั วัคซีน กรณีเป็ นผูท้ ่ีเกิดก่อนปี 2536 หากไม่สามารถตรวจ antiHBc ได้ สามารถให้วคั ซีนได้เลย
		 c: HA ให้ในคนที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน
		 d: Varicella ให้เฉพาะคนที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส หากไม่เคยเป็ นหรือไม่แน่ใจ ให้ตรวจเลือดหาภูมิคมุ้ กันก่อน
		 e: ผูส้ มั ผัสสัตว์ปีก
		 f: ผูส้ มั ผัสหมู
		 h: ผูท้ ่ีมีโอกาสสัมผัสเชือ้ พิษสุนขั บ้า ได้แก่ 1) คนที่ทำ� งานคลุกคลี สัมผัสดูแล รักษาสัตว์ท่ีเลีย้ งลูกด้วยนม เช่น สัตว์แพทย์ ผูช้ ว่ ยในคลินิกรักษาสัตว์ อาสาสมัคร
ปศุสตั ว์ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ นที่ช่วยฉีดวัคซีนสัตว์ เป็ นต้น 2) ผูท้ ่ีมีอาชีพเพาะเลีย้ งหรือเพาะพันธุส์ ตั ว์ จ�ำพวกสุนขั แมว และสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เลีย้ งลูกด้วยนม
3) ผูท้ ่ีมีอาชีพหาของป่ าที่อาจมีอนั ตรายจากสัตว์ป่ากัด

ผู้ทมี่ โี อกาสสัมผัสเชือ้
พิษสุนัขบ้าh

กลุ่มเสี่ยง
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MMR/MR

1 เข็มa

CD4>200

ห้ามฉีด

ผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะ

3 เข็ม
ระยะห่าง
0, 1, 6
เดือน

HBf

2 เข็ม
ระยะห่าง
6-12 เดือน d

HAg

2 เข็ม
ระยะห่าง
1 เดือน
ห้ามฉีด

ห้ามฉีด

ห้ามฉีด

ห้ามฉีด

Varicellac

หมายเหตุ : a: ให้ทกุ รายที่แนะน�ำ โดยไม่ตอ้ งตรวจเลือดก่อน					
		 b: โรคเรือ้ รัง ได้แก่ COPD, Asthma, Cirrhosis, Congestive heart failure, DM
		 c: Varicella ให้เฉพาะคนที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส หากไม่เคยเป็ นหรือไม่แน่ใจ
			 ให้ตรวจเลือดหาภูมิคมุ้ กันก่อน							
		 d: เฉพาะผูป้ ่ วยโรค Chronic liver disease 						

1 เข็ม
ถ้าไม่มีภมู ิคมุ้ กัน

ผูท้ ่ีเตรียมปลูกถ่ายอวัยวะ
(Solid organ transplant)

ผูท้ ่ีมีโรคเรือ้ รัง b

ห้ามฉีด

1 เข็ม ทุกการ ห้ามฉีด
ตัง้ ครรภ์
ที่ 27-36
สัปดาห์
ห้ามฉีด

Tdapa

ผูต้ ดิ เชือ้ HIV CD4<200

ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่องa

หญิงตัง้ ครรภ์

กลุ่มเสี่ยง

ตารางที่ 11-3 การให้วคั ซีนส�ำหรับผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงทางสุขภาพ (1)
PCV13a

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม

1 เข็ม

1 เข็ม

1 เข็ม

1 เข็ม
เ มื่ อ อ า ยุ
ครรภ์ >14
สัปดาห์
1 เข็ม
1 เข็ม
ทุกปี

Flua
ห้ามฉีด

Zostera

1 เข็ม
หลังได้รบั PCV13
อย่างน้อย 1 ปี
1 เข็ม
1 เข็ม
ในผูท้ ่ีมีอายุ
>60 ปี
2 เข็ม
ห้ามฉีด
ระยะห่าง
5 ปี

2 เข็ม
ห้ามฉีด
h
ระยะห่าง 5 ปี
1 เข็ม

2 เข็ม
ห้ามฉีด
h
ระยะห่าง 5 ปี

PPSV23a

1 เข็ม

หลัง
HSCT e
3 เข็ม
เท่านัน้

Hiba

e: HSCT: Hematopoietic Stem Cell Transplant
f: HB ให้ในคนที่ไม่มีภมู คิ มุ้ กัน หรือไม่เคยได้รบั วัคซีน กรณีเป็ นผูท้ ่ีเกิดก่อน
ปี 2536 หากไม่สามารถตรวจ antiHBc ได้ สามารถให้วคั ซีนได้เลย
g: HA เฉพาะผูท้ ่ีไม่มีภมู ิคมุ้ กัน
h: ให้หา่ งจาก PCV13 อย่างน้อย 8 สัปดาห์

3 เข็ม
ระยะห่าง
0, 1-2, 6
เดือน

HPVa

บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
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MMR/MR

3 เข็มa
2 เข็มb
ระยะห่าง ระยะห่าง
0,1,6 เดือน 1 เดือน

Tdap

HA

Varicella

2 เข็ม
3 เข็มh
ระยะห่าง
ระยะห่าง
0,1,6 เดือน
1 เดือน
3 เข็ม
ระยะห่าง
0,1,6 เดือน
3 เข็ม
2 เข็ม
ระยะห่าง ระยะห่าง
0,1,6 เดือน 6-12 เดือน

3 เข็มa
2 เข็มc
2 เข็มd
ระยะห่าง ระยะห่าง ระยะห่าง
0,1,6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 เดือน

HB

หมายเหตุ : a: หลังปลูกถ่าย 6-12 เดือน, 						
		 b: หลังปลูกถ่าย 24 เดือน โดยที่ไม่มีภาวะ immunosuppressive
		 c: หลังปลูกถ่าย 2 เดือน						
		 d หลังปลูกถ่าย 12 เดือน						

ผู้ท่ี ต ้อ งได้ร ับ เลื อ ด/
ส่ ว นประกอบของ
เลือดอย่างสม�่ำเสมอ
ผูท้ ่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ

ผูป้ ่ วยไตวาย/
ผูป้ ่ วยฟอกไต

ผูป้ ่ วย
หลังปลูกถ่าย
ไขกระดูก
ผูท้ ่ีไม่มีมา้ ม/
ม้ามผิดปกติ

กลุ่มเสี่ยง

ตารางที่ 11-4 การให้วคั ซีนส�ำหรับผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงทางสุขภาพ (2)

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็ม
ทุกปี

1 เข็มe
ทุกปี

Flu

PPSV 23

3 เข็มf
1 เข็มg
ระยะห่าง
0,2,4 เดือน
1 เข็ม
2 เข็ม
ระยะห่าง
5 ปี
1 เข็ม
1 เข็ม

PCV 13

e: หลังปลูกถ่าย 4-6 เดือน
f: หลังปลูกถ่าย 3-6 เดือน
g: ห่างจาก PCV13 โด๊สที่ 3 นาน 2 เดือน
h: ให้โด๊สขนาด 2 เท่าของคนปกติ

3 เข็ม
ระยะห่าง
0,2,6 เดือน
(4 สายพันธุ)์

HPV

2 เข็ม
ระยะห่าง 2 เดือน
และกระตุน้ ทุก 5 ปี

Meningococcal

1 เข็ม

Hib
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MMR/MR b
1 เข็ม
ก่อนตัง้ ครรภ์
อย่างน้อย 1 เดือน
1 เข็ม
กรณีไม่มีภมู ิคมุ้ กัน
1 เข็ม

3 เข็ม
ระยะห่าง
0, 1, 6 เดือน

HBc

1 เข็ม ทุกปี

1 เข็ม ทุกปี

Flub

2 เข็ม
1 เข็ม ทุกปี
ระยะห่าง 1 เดือน
1 เข็ม
1 เข็ม ทุกปี

1 เข็ม

Varicellad

1 เข็ม

Meningococcalb

หมายเหตุ : a: บุคคลที่รวมกลุม่ เป็ นจ�ำนวนมาก (Crowded residence) ได้แก่ บุคคลที่อยูใ่ นเรือนจ�ำ ค่ายอพยพ ค่ายทหาร โรงงาน
b: ให้ทกุ รายที่แนะน�ำ โดยไม่ตอ้ งตรวจเลือดก่อน
c: HB ให้ในคนที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กัน หรือไม่เคยได้รบั วัคซีน กรณีเป็ นผูท้ ่ีเกิดก่อนปี 2536 หากไม่สามารถตรวจ antiHBc ได้ สามารถให้วคั ซีนได้เลย
d: Varicella ให้เฉพาะคนที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส หากไม่เคยเป็ นหรือไม่แน่ใจ ให้ตรวจเลือดหาภูมิคมุ้ กันก่อน

ผู้ไปประกอบศาสนกิจ
ฮัจญ์และอุมเราะห์
บุคคลทีร่ วมกลุ่ม
เป็ นจ�ำนวนมากa
บุคคลทีม่ สี มาชิกครอบครัว
1 เข็ม
เป็ นผู้ป่วยภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง
บุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกับ 1 เข็ม
ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ
ผู้ใช้ยาเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้น

กลุ่มเสี่ยง
หญิงเตรียมตัง้ ครรภ์

ตารางที่ 11-5 การให้วคั ซีนผูใ้ หญ่ท่ีมีความเสี่ยงอื่นๆ

บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
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1 เข็ม

Zosterb

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus vaccine)
ปั จจุบนั พบว่าอัตราการเกิดโรคในเด็กแรกเกิดและผูใ้ หญ่ลดลงอย่างมากส่วนหนึง่ เกิดจากการ
รณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคนีใ้ นเด็ก ผูใ้ หญ่ และหญิงตัง้ ครรภ์รวมทัง้ การดูแลการคลอดและการดูแล
บาดแผลดีขนึ ้ ในประเทศไทยแม้วา่ โรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิดลดลงจนแทบจะไม่พบแล้ว แต่ยงั พบได้
ในผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุคล้ายกับประเทศพัฒนาแล้ว อัตราตายจะเพิ่มสูงขึน้ ในผูป้ ่ วยสูงอายุ ผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคบาดทะยักส่วนใหญ่มกั ไม่ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคมาก่อน ส่วนน้อยของผูป้ ่ วยมีประวัตไิ ด้รบั วัคซีนครบ
3 ครัง้ หรือมากกว่าซึง่ ในผูป้ ่ วยกลุม่ นีม้ กั พบว่ามีประวัตไิ ด้รบั วัคซีนครัง้ สุดท้ายมานานกว่า 10 ปี ก่อนเกิด
โรคหรือไม่ได้ฉีดเข็มกระตุน้ ภายหลังสัมผัสโรค และพบว่าการเกิดโรคบาดทะยักในกลุม่ ผูป้ ่ วยมีประวัตไิ ด้
รับวัคซีนครบ 3 ครัง้ หรือมากกว่ามักไม่รุนแรงและอัตราการรอดชีวติ มากกว่ากลุม่ ซึง่ ไม่ได้รบั หรือไม่ทราบว่า
เคยได้รบั วัคซีน1 การศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วพบว่ามีเพียงร้อยละ 30-60 ของผูส้ งู อายุท่ีมีภมู คิ มุ้ กันโรค
เพียงพอในการป้องกันการติดเชือ้ บาดทะยักหากไม่ได้รบั การฉีดเข็มกระตุน้ พบว่าการให้วคั ซีนทุก 10 ปี
ตัง้ แต่วยั ผูใ้ หญ่น่าจะมีสว่ นช่วยในการสร้างภูมิคมุ้ กันดีขนึ ้ ในผูส้ งู อายุขณะเดียวกันก็พบว่าสามารถลด
ความรุนแรงในกรณีทเ่ี กิดโรคได้ การศึกษาภาวะภูมคิ มุ้ กันโรคบาดทะยักในเด็กผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุทอ่ี าศัย
ในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2541-25422 พบว่าร้อยละ 88-98 ของประชากรในกลุม่ อายุตา่ งๆ มี
ระดับของ anti-tetanus toxin antibody > 0.15 IU/ml ซึง่ เป็ นระดับที่เพียงพอในการป้องกันการเกิดโรค
จากการศึกษาพบว่าแนวโน้มของภูมิคมุ้ กันเริม่ ลดลงในช่วงอายุ 15-30 ปี อาจเนื่องจากไม่ได้รบั การฉีด
กระตุน้ ในช่วงวัยรุน่ 3
การให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยักในผูใ้ หญ่ควรให้ฉีด tetanus-diphtheria toxoids (dT) แทน
TT เสมอในทุกกรณี เพราะภูมคิ มุ้ กันต่อโรคคอตีบในผูใ้ หญ่ก็ลดลงตามกาลเวลาพอๆ กับบาดทะยัก และ
ระยะหลังมีการระบาดของโรคคอตีบในผูใ้ หญ่ดว้ ย โดยฉีดทุก 10 ปี ในกรณีท่ีเคยได้รบั วัคซีนป้องกัน
บาดทะยักครบ 3 เข็มมาก่อน (primary immunization) หากไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อนเลยให้ฉีด 3 เข็ม ที่
0, 4 สัปดาห์ และ 6-12 เดือน ดังตารางที่ 11-6 (หากมาไม่ตรงนัด ให้ฉีดเข็มต่อไปเลย โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นใหม่)
พบว่าการฉีดวัคซีน dTกระตุน้ เพียง 1 ครัง้ ก็สามารถท�ำให้ผใู้ หญ่ ผูส้ งู อายุท่ีมีประวัตเิ คยรับวัคซีนมาก่อน
มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคบาดทะยักได้มากกว่าร้อยละ81-94
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ตารางที่ 11-6 แนวทางการให้วคั ซีนบาดทะยัก** และเซรุม่ ป้องกันโรคบาดทะยักส�ำหรับเด็กโต และผูใ้ หญ่4

บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

เด็กโตและผู้ใหญ่ทเี่ คยได้รับวัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยักครบ 5 เข็ม ก่อนอายุ 7 ปี
(completed primary immunization) (กรณีไม่มีบาดแผล)
- ให้ฉีดเช็มกระตุน้ ด้วย dT* 1 เข็มในช่วงอายุ 11-12 ปี และฉีดกระตุน้ ซ�ำ้ ด้วย dT* ทุก10 ปี (สามารถ
ใช้ Tdap แทนได้ 1 ครัง้ หากไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน)
เด็กโตและผู้ใหญ่ทไี่ ม่เคยได้รับ หรือ รับไม่ครบ หรือ ไม่ทราบประวัตกิ ารได้รับวัคซีนป้ องกัน
โรคบาดทะยัก (กรณีไม่มีบาดแผล)
- ให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยัก dT* 2 ครัง้ ห่างกัน 4 สัปดาห์ และให้เข็มกระตุน้ 1 เข็ม 6-12 เดือนต่อ
มา (สามารถใช้ Tdap แทนได้ 1 ครัง้ หากไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน)
- ให้ฉีดเข็มกระตุน้ dT* หลังฉีดเข็มที่ 3 ทุก 10 ปี
เด็กโตและผู้ใหญ่ทมี่ บี าดแผลและต้องได้รับการป้ องกันโรคบาดทะยัก หลังสัมผัสโรค
เด็กโตและผูใ้ หญ่ท่ีไม่เคยรับ/รับไม่ครบ หรือ ไม่ทราบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
- แผลสะอาด (clean wounds): ให้วคั ซีน dTทัง้ หมด 3 เข็ม*โดยให้ dT* 2 เข็มแรกห่างกัน
4 สัปดาห์ และกระตุน้ 1 เข็มอีก 6 เดือนต่อมา
- แผลสกปรก (contaminated wounds) :– ให้วคั ซีน dT ทัง้ หมด 3 เข็ม* ให้ dT* เข็มที่ 1 ร่วมกับ
TIG 250 ยูนิต เข้ากล้ามเนือ้ โดยให้คนละข้างกัน เข็มที่ 2 ห่าง 4 สัปดาห์ และกระตุน้ 1 เข็มอีก 6 เดือน
ต่อมา
เด็กโตและผูใ้ หญ่ท่ีเคยรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ(ได้รบั tetanus toxoid >3 ครัง้ )
- แผลสะอาด(clean wounds): – ให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยัก** dT* 1 ครัง้ ถ้า เคยฉีดเข็ม
สุดท้ายนานเกิน 10 ปี
- แผลสกปรก(contaminated wounds): – ให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยัก** dT* 1 ครัง้ ถ้าเคย
ฉีดเข็มสุดท้ายนานเกิน 5 ปี
(หมายเหตุ: ในทุกกรณีนีอ้ าจใช้วคั ซีน Tdap แทน dT ได้ 1 ครัง้ หากไม่เคยรับวัคซีนนีม้ าก่อน)
หมายเหตุ** สามารถใช้ Tdap แทน dT ได้ 1 ครัง้ ในเด็กโตหรือผูใ้ หญ่ท่ีไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน โดย
ไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงระยะห่างของวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก หรือคอตีบ ที่เคยได้รบั ครัง้ สุดท้าย2 ไม่ควรใช้
TT ถ้าสามารถหา dT ได้ ใช้ TT เฉพาะกรณีท่ีไม่สามารถหา dT ได้เท่านัน้
การให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยักในกรณีหลังสัมผัสโรค เช่น เมื่อมีบาดแผล พบว่าผูป้ ่ วย
ติดเชือ้ บาดทะยักมีถงึ 1 ใน 4 ที่มีประวัตกิ ารฉีดวัคซีนป้องกันโรค 1 เข็มก่อนป่ วยเป็ นโรค ซึง่ พบว่าผูป้ ่ วย
กลุม่ นีม้ กั เป็ นกลุม่ ที่มีบาดแผลรุนแรงและมักเป็ นผูป้ ่ วยซึง่ ควรได้รบั tetanus immune globulin (TIG)
ร่วมด้วยแต่กลับไม่ได้รบั TIG ดังนัน้ การพิจารณาให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยักในผูป้ ่ วยหลังสัมผัสโรค
ควรพิจารณาประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนมาก่อน ผูป้ ่ วยเคยได้รบั วัคซีนมาแล้ว > 3 ครัง้ ไม่มีความจ�ำเป็ นต้อง
ให้ TIG แต่จำ� เป็ นต้องฉีดกระตุน้ แนวทางการให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยักและ TIG ภายหลังสัมผัสโรค
แสดงในตารางที่ 12-3
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ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ หากเคยได้รบั วัคซีนครบมาก่อน แต่ ไม่ได้กระตุน้ ภายใน 10 ปี ควรได้รบั
วัคซีนเข็มกระตุน้ 1 เข็ม ด้วย dT หรือ Tdap ในช่วงไตรมาสที่สามของการตัง้ ครรภ์ ในกรณีท่ีไม่เคยได้รบั
วัคซีนครบ 3 เข็มมาก่อน แนะน�ำให้ dT หลังไตรมาสแรก 3 เข็ม ที่ 0, 1 และ 6 เดือน โดยควรใช้ Tdap
แทน dT 1 ครัง้ ในช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์เพื่อกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันต่อไอกรนที่จะส่งผ่านรกไปปกป้อง
ทารกแรกเกิด4-5

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (Diphtheria vaccine)
ในประเทศที่มีการให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบในเด็กในอัตราสูงพบโรคคอตีบเพิ่มสูงขึน้ ในเด็กโต
ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุรวมทัง้ อาจพบมีการระบาดในบางพืน้ ที่ (epidemic) อัตราการเกิดโรคคอตีบใน
ประเทศไทยลดลงอย่างชัดเจนจาก 4 รายต่อ 100,000 คนเหลือเพียง <0.1 รายต่อ 100,000 คน อย่างไร
ก็ตามอัตราการเกิดโรคคอตีบในประเทศไทยกลับพบว่าพบสูงขึน้ ในช่วงอายุ 5-14 ปี และผูใ้ หญ่อายุ
มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 21.7 ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542) และอัตราป่ วยตายก็สงู ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ในอดีต6 ในปี พ.ศ. 2533-2537 มีการระบาดของโรคคอตีบในผูใ้ หญ่ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
โดยอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึน้ 10-100 เท่าโดยพบว่าอัตราการเกิดโรคคอตีบสูงในช่วงอายุ 40-49 ปี
และผูส้ งู อายุ และการระบาดเริ่มจากเขตเมืองแพร่สชู่ นบทและการแพร่กระจายมักพบในที่ท่ีมีกลุม่ คน
อยูร่ วมกันมากเช่น ค่ายทหาร แล้วแพร่ไปสูค่ นที่ใกล้ชดิ กลุม่ อื่นที่มคี วามเกี่ยวข้องกันพบว่ากลุม่ คนที่ไม่ป่วย
เป็ นโรคในการระบาดมีประวัติได้รบั วัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครัง้ ถึงร้อยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุม่ ที่ป่วยเป็ นโรคซึง่ พบเพียงร้อยละ 72 และพบว่าประชากรที่ได้รบั วัคซีนมากครัง้ กว่าเมื่อป่ วยเป็ นโรค
จะมีความรุ นแรงน้อยกว่าและการระบาดของโรคสิน้ สุดลงเมื่อมีการให้วคั ซีนป้องกันโรคแก่ประชากร
กลุม่ เสีย่ งรวมทัง้ ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุภายหลังมีการระบาดของโรค7-8 พบว่าภูมคิ มุ้ กันโรคคอตีบลดลงอย่าง
ชัดเจนในผูใ้ หญ่โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุในประเทศตะวันตกที่มีการให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบในเด็กอย่าง
แพร่หลาย (พบว่าร้อยละ 20-60 ของผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุมี susceptibility ต่อการติดเชือ้ 9
ในประเทศไทยมีรายงานการระบาดของโรคคอตีบเป็ นครัง้ คราว เช่นในปี พ.ศ. 2537 มีการระบาด
ของโรคคอตีบที่จงั หวัดสระบุรีมีผปู้ ่ วย 17 ราย ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปี และร้อยละ 15
เป็ นผูป้ ่ วยที่อายุมากกว่า 15 ปี และพบว่าผูท้ ่ีมีประวัตริ บั วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ >3 ครัง้ ไม่มีรายใดเสียชีวติ
ซึง่ พบมีการระบาดในอีกหลายจังหวัดในเวลาต่อมา สังเกตได้วา่ การระบาดของโรคคอตีบในประเทศไทย
มักเกิดในพืน้ ที่ท่ีมีคนอพยพ ชาวเขาหรือชาวต่างชาติท่ีมีประวัตไิ ด้รบั วัคซีนไม่เพียงพอและพบว่าอายุสงู ขึน้
กว่าในอดีตและพบเกิดในผูใ้ หญ่ได้ดว้ ย เช่นล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 มีการระบาดที่จงั หวัดเลย และเพชรบูรณ์
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ หญ่ การศึกษาถึงภาวะภูมิคมุ้ กันโรคคอตีบในประชากรในทุกช่วงอายุท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร2 พบว่ามีภมู ิคมุ้ กันแล้วทัง้ หมด (ร้อยละ 100 มี anti-diphtheria toxin antibody > 0.01
IU/ml) และพบว่าประชากรมากกว่าร้อยละ 85 มีภมู คิ มุ้ กันต่อการเกิดโรคคอตีบระดับสูง (anti-diphtheria
toxin antibody > 0.1 IU/ml) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาภูมิคมุ้ กันโรคคอตีบของประชากรไทยในจังหวัด
มุกดาหารพบว่าประชากรมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเกิดโรคคอตีบต�ำ่ กว่าในกรุงเทพมหานครและพบว่ายังมีบคุ คล
ซึง่ ไม่มีภมู คิ มุ้ กันเพียงพอด้วย โดยเฉพาะในผูใ้ หญ่อายุนอ้ ย จึงมีการสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โดยการใช้ dT แทนการใช้ TT ในเวชปฏิบตั ิท่ วั ไปเช่น การน�ำ dT มาใช้แทน TT ในผูป้ ่ วยที่มีบาดแผล
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และการฉีดป้องกันบาดทะยักในผูต้ งั้ ครรภ์การฉีดกระตุน้ ในผูใ้ หญ่มกั ก�ำหนดให้ฉีดทุก 10 ปี อย่างไรก็ตาม
มีการใช้การฉีดกระตุน้ โดยใช้วคั ซีน 1 เข็มในช่วงที่มีการระบาดของโรคคอตีบก็พบว่าสามารถท�ำให้มี
ภูมิคมุ้ กันเพียงพอในการป้องกันโรคมากกว่าร้อยละ 81-90 โดยเฉพาะผูท้ ่ีเคยรับวัคซีนมาก่อน10

วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (Pertussis vaccine) ส�ำหรับวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ในรูปวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยักได้กรน สูตรไร้เซลล์
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บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

การให้วคั ซีนป้องกันโรคไอกรนในเด็กประสบผลส�ำเร็จเป็ นอย่างสูงท�ำให้ลดอัตราการเจ็บป่ วย
และอัตราเสียชีวิตในเด็กเล็กได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามพบว่าภูมิคมุ้ กันในการป้องกันโรคที่เกิดจาก
วัคซีนที่ได้รบั ในวัยเด็กจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 5-10 ปี ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารติดเชือ้ โรคไอกรนในวัยรุน่ และ
ผูใ้ หญ่ ในสหรัฐอเมริกา แม้วา่ มีการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กครอบคลุมอย่างทั่วถึงแต่ก็พบว่ามีการระบาดของ
โรคไอกรนในวัยรุน่ และผูใ้ หญ่เป็ นระยะๆ ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2533 เป็ นต้นมา ทัง้ นีเ้ กิดจากการที่ภมู ิคมุ้ กันโรค
จากวัคซีนในวัยเด็กลดลง และมีเชือ้ ไอกรนในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 11 นอกจากนีย้ งั พบว่าวัคซีนไอกรนแบบ
ไร้เซลล์ท่ใี ช้ในระยะหลังมานี ้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระยะยาวน้อยกว่าวัคซีนชนิดทัง้ เซลล์ ท�ำให้
วัยรุน่ ช่วงอายุ 10-15 ปี ซึง่ ได้รบั วัคซีนไอกรนแบบไร้เซลล์มีอตั ราการเกิดไอกรนมากขึน้ กว่ากลุม่ ที่เคยได้
วัคซีนแบบทัง้ เซลล์12 โรคไอกรนในวัยรุ น่ และผูใ้ หญ่มกั มีอาการไอเรือ้ รังมากกว่า 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่
อาการไม่รุนแรง ท�ำให้วนิ ิจฉัยได้ยาก และสิ่งที่สำ� คัญคือสามารถเป็ นแหล่งแพร่เชือ้ โรคไอกรนที่สำ� คัญให้
กับทารกและเด็กเล็ก13 ข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี เป็ นกลุม่ ที่มี
อัตราการเกิดโรคไอกรนสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกที่อายุนอ้ ยกว่า 2 เดือน ซึง่ เมื่อเป็ นโรคแล้วจะ
มีอาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีอตั ราการเสียชีวติ สูงสุดเมื่อเทียบกับเด็กโตและ
ผูใ้ หญ่ ทารกอายุนอ้ ยกว่า 2 เดือนเป็ นกลุม่ ที่ยงั ไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนได้ ซึง่ ป้องกันได้
โดยการให้วคั ซีนในหญิงตัง้ ครรภ์ชว่ ยไตรมาส 3 การให้วคั ซีนป้องกันโรคไอกรนเข็มกระตุน้ ในวัยรุน่ และ
ผูใ้ หญ่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่เชือ้ สูท่ ารกกลุม่ นี4้
ปั จจุบนั แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบผูใ้ หญ่ (Tdap) 1 เข็มในวัยรุน่
และผูใ้ หญ่ท่ีไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน ทุกราย โดยแนะน�ำให้ฉีดในช่วงอายุ 10-12 ปี ซึง่ เป็ นช่วงที่ระดับ
ภูมิคมุ้ กันต่อโรคทัง้ สามคือ คอตีบ บาดทะยักและไอกรน ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนในวัยเด็กเริ่มลดลง
แต่ถา้ ไม่ได้ฉีดในช่วงอายุดงั กล่าว สามารถฉีดได้ทนั ทีแทน dT หลังจากฉีด Tdap แล้วควรกระตุน้ ด้วย dT
ทุก 10 ปี 4 การฉีด Tdap ในผูใ้ หญ่ไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงระยะห่างจากวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ (Td)
เข็มสุดท้ายที่เคยได้รบั
การให้วคั ซีน Tdap ในหญิงตัง้ ครรภ์ จากการศึกษาพบว่าภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ ในหญิงตัง้ ครรภ์
นอกจากจะป้องกันโรคส�ำหรับตนเองแล้ว ภูมิคมุ้ กันยังส่งผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ สามารถป้องกัน
การเกิดโรคในทารกแรกเกิดที่ยงั ไม่สามารถรับวัคซีนได้ แม้วา่ ทารกที่มารดาได้รบั วัคซีน Tdap ขณะตัง้ ครรภ์
พบว่ามีระดับภูมิคมุ้ กันต่อวัคซีน DTP หลังจากได้วคั ซีน 3 เข็มต�่ำกว่าทารกที่คลอดจากมารดาที่ไม่ได้รบั
วัคซีนนี ้ เพราะภูมคิ มุ้ กันที่ได้จากมารดารบกวนการสร้างภูมคิ มุ้ กันในทารกได้ อย่างไรก็ตามระดับภูมคิ มุ้ กัน
ก็เพียงพอส�ำหรับการป้องกันโรคดังกล่าว4-5 ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้ฉีด Tdap แทน Td แก่สตรีตงั้ ครรภ์ใน
ไตรมาสที่ 3 (ช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์) และให้ฉีดวัคซีน Tdap ซ�ำ้ ในการตัง้ ครรภ์ครัง้ ถัดไปโดยไม่ตอ้ ง

ค�ำนึงว่าเคยได้รบั Td หรือ Tdap ครัง้ สุดท้ายเมื่อใด หากไม่ได้ฉีดวัคซีน Tdap ขณะตัง้ ครรภ์แนะน�ำให้
ฉีด Tdap ทันทีหลังคลอดเพราะจะต้องดูแลใกล้ชิดกับทารกเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไอกรนในทารก และ
เนื่องจากสาเหตุหลักของการติดเชือ้ ไอกรนรุ นแรงในทารกมาจากมารดาและสมาชิกในบ้านที่ป่วยเป็ น
โรคไอกรนดังนัน้ แนะน�ำให้ฉีด Tdap ให้ผใู้ หญ่ทกุ คนในบ้านในกรณีท่ีมีทารกอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี ในบ้าน
(cocoon strategy) โดยไม่ตอ้ งสนใจว่าผูใ้ หญ่ได้ฉีดวัคซีน Td ครัง้ สุดท้ายเมื่อไหร่
ปั จจุบนั วัคซีนที่มีจดั จ�ำหน่ายมี 3ชนิดได้แก่
1. BoostrixTM (GSK) ใช้ได้กบั เด็กอายุตงั้ แต่ 4 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ทกุ วัย
2. AdacelTM (Sanofi Pasteur) ใช้ได้กบั เด็กอายุตงั้ แต่ 4 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ทกุ วัย
3. BoostagenTM (Bionet) ใช้ได้กบั เด็กอายุตงั้ แต่ 11 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ทกุ วัย
วัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงและยังให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงถึงร้อยละ 85-9014-15

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae
เชือ้ Streptococcus pneumoniae เป็ นสาเหตุสำ� คัญของการติดเชือ้ ในเด็กเล็กผูส้ งู อายุและ
บุคคลซึง่ มีโรคประจ�ำตัว ภูมคิ มุ้ กันบกพร่องหรือมีภาวะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ นี ้ อาจท�ำให้เกิดการติดเชือ้ รุนแรง
(invasive pneumococcal infection) เช่น ติดเชือ้ ในกระแสเลือด (ร้อยละ 70 พบร่วมกับปอดอักเสบ)
และเยื่อหุม้ สมองอักเสบเป็ นต้น ในผูใ้ หญ่พบว่าเชือ้ Streptococcus pneumoniae เป็ นสาเหตุอนั ดับหนึง่
ของโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบ และมีอตั ราตายสูงถึงร้อยละ 20-50 นอกจากนีก้ ารติดเชือ้ นีใ้ นกระแสเลือด
ในผูใ้ หญ่ พบว่ามีอตั ราตายสูงร้อยละ 15-20 โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ สูงถึงร้อยละ 30-4016 ข้อมูลของ serotypes
ของเชือ้ ก่อโรค S. pneumoniae ท�ำให้เกิดการติดเชือ้ รุนแรงในผูใ้ หญ่และเด็กจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พบว่าเป็ น serotype (พบบ่อยที่ สุด), 19, 6, 5, 23 ซึ่ง เป็ น serotypes ชนิ ดที่ มีอ ยู่ใ น 23-valent
polysaccharide pneumococcal vaccine17 ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากมีการบรรจุวคั ซีนป้องกัน
เชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต 7 สายพันธุ์ ในแผนการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันแห่งชาติในเด็กในปี พ.ศ. 2543
พบว่าอุบตั ิการณ์ของโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุ นแรงในทุกอายุโดยรวมลดลงร้อยละ 45 รวมถึง
ในผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ ซึ่งไม่ได้รบั วัคซีนด้วย เนื่องจากสามารถลดการเป็ นพาหะของเชือ้ ในล�ำคอและ
โพรงจมูกได้ อย่างไรก็ตามอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดโรคในผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุท่ีอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงยังคงเพิ่มขึน้
ปั จจุบนั วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ Streptococcus pneumonia ที่ใช้ในผูใ้ หญ่ มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ (PCV13)บรรจุสายพันธุ์ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C,
19A, 19F, and 23F ข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า วัคซีนนีส้ ามารถครอบคลุมสายพันธุท์ ่ีเป็ น
สาเหตุของโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุ นแรงในผูใ้ หญ่ได้ประมาณร้อยละ 44-5318 ส�ำหรับข้อมูลใน
ประเทศไทยพบว่า สามารถครอบคลุมสายพันธุท์ ่ีก่อโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุ นแรงในผูใ้ หญ่ได้
ประมาณร้อยละ 6019 องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาแนะน�ำให้วคั ซีนได้ในผูใ้ หญ่อายุตงั้ แต่ 65 ปี
ขึน้ ไป วัคซีนมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุแ์ ละมีความปลอดภัยสูง
2. ชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ (PPSV23) ซึง่ บรรจุสายพันธุ์ 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8,
9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F และ 33F สายพันธุเ์ หล่านีเ้ ป็ นสาเหตุ
ของโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงถึงร้อยละ 66-9018 วัคซีนนีส้ ามารถให้ได้ในผูใ้ หญ่และเด็กอายุ
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มากกว่าเท่ากับ 2 ปี ขนึ ้ ไป ที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง วัคซีนมีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียง
จากการฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวด บวมแดง เฉพาะที่ได้ พบได้รอ้ ยละ 30-50 แต่ประสิทธิผลของวัคซีน
นีม้ ีจำ� กัดคือ ป้องกันโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในผูส้ งู อายุ และผูท้ ่ีอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงได้ประมาณ
ร้อยละ 50-8017 ประสิทธิผลในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันกพร่องนัน้ ยังไม่ชดั เจน นอกจากนีป้ ระสิทธิภาพของวัคซีน
ในการป้องกันโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ยังแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10-74
ส�ำหรับระยะเวลาในการป้องกันโรคนัน้ พบว่า ระดับภูมิคมุ้ กันลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 3-5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผูส้ งู อายุมากกว่า 65 ปี
ข้อบ่งชีใ้ นการใช้วคั ซีนนีแ้ ละการให้วคั ซีนซ�ำ้ เป็ นดังในตารางที่ 11-8
ตารางที่ 11-7 โรคที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ Streptococcus pneumoniae รุนแรง20

กลุ่มผู้ป่วยภูมคิ ุ้มกัน
บกพร่อง

บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

ความเสีย่ ง
กลุ่มผู้ป่วยภูมคิ ุ้มกันปกติ - ไม่มีมา้ ม(asplenia) หรือม้ามท�ำงานบกพร่อง
- โรคหัวใจเรือ้ รัง ยกเว้น ความดันโลหิตสูง
- โรคปอดเรือ้ รัง, หอบหืด
- โรคตับเรือ้ รัง ตับแข็ง
- โรคพิษสุราเรือ้ รัง
- โรคเบาหวาน
- มีการรั่วของน�ำ้ ไขสันหลัง
- Cochlear implant
- สูบบุหรี่
- โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิด ยกเว้น chronic granulomatous
disease
- ติดเชือ้ เอชไอวี
- โรคไตวายเรือ้ รัง, nephrotic syndrome
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง, Hodgkin disease
- มะเร็งหรือโรคที่รกั ษาด้วยยากดภูมิคมุ้ กันรวมถึงการใช้ systemic
steroid ระยะยาว หรือได้รบั รังสีรกั ษา
- การปลูกถ่ายอวัยวะ
- multiple myeloma
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ตารางที่ 11-8 แนวทางการให้ 13 valent conjugate และ 23-valent polysaccharide pneumococcal
vaccine เพื่อป้องกันการติดเชือ้ S. pneumoniae21-22
กรณีผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี
ผู้ทไี่ ม่เคยได้รับวัคซีนชนิด PPSV23 มาก่อน
แนะน�ำให้ฉีดPCV13 เข้ากล้าม 1 เข็มหลังจากนัน้ ฉีด PPSV23 อีก 1 เข็มห่างจาก PCV131 ปี
(อย่างน้อย 8 สัปดาห์
ผู้ทเี่ คยได้รับวัคซีนชนิด PPSV23 มาก่อนในช่วงอายุมากกว่า 65 ปี
แนะน�ำให้ฉีด PCV13 เข้ากล้าม 1 เข็มห่างจาก PPSV23 เข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 ปี
ผู้ทเี่ คยได้รับวัคซีนชนิด PPSV23 มาก่อนในช่วงอายุ 19-64 ปี
แนะน�ำให้ฉีด PCV13 เข้ากล้าม 1 เข็มห่างจาก PPSV23 เข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 ปี หลังจากนัน้
ฉีด PPSV23 อีก 1 เข็มห่างจาก PCV13 อย่างน้อย 1 ปี โดยที่ตอ้ งห่างจาก PPSV23 เข็มแรกอย่างน้อย
5 ปี
กรณีผู้ทอี่ ายุมากกว่า 18 ปี ทีม่ คี วามเสี่ยงตามตารางที่ 12-4
ผู้ทมี่ ภี มู คิ ุ้มกันปกติ (ไม่รวมผู้ทไี่ ม่มมี ้ามหรือม้ามท�ำงานบกพร่อง)
l แนะน�ำให้ฉีด PCV13 เข้ากล้าม 1 เข็มหลังจากนัน
้ ฉีดวัคซีน PPSV23 อีก 8 สัปดาห์ตอ่ มา
l ในรายที่เคยได้รบ
ั PPSV23 มาก่อน (ยังไม่ได้รบั PCV13) แนะน�ำให้ฉีด PCV13 หลังจาก PPSV 23
เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี
ผู้ทมี่ ภี มู คิ ุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ทไี่ ม่มมี ้ามหรือม้ามท�ำงานบกพร่อง
l แนะน�ำให้ฉีด PCV13 เข้ากล้าม 1 เข็มหลังจากนัน
้ ฉีดวัคซีน PPSV23 อีก 8 สัปดาห์ตอ่ มาหลัง
จากนัน้ ฉีด PPSV23 อีก 1 เข็มห่างจากเข็มก่อนหน้า 5 ปี
l ในรายที่เคยได้รบ
ั PPSV23 มาก่อน (ยังไม่ได้รบั PCV13) แนะน�ำให้ฉีด PCV13 หลังจาก PPSV
23 เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี และฉีด PPSV23 ห่างจาก PCV13 อย่างน้อย 8 สัปดาห์และต้องห่างจาก
PPSV23 เข็มแรกมากกว่า 5 ปี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)
การติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่พบได้ทกุ อายุและพบบ่อยในเด็ก โดยทั่วไปการติดเชือ้ ไม่ทำ� ให้เกิดอาการ
รุนแรงผูป้ ่ วยจะหายเองได้ภายใน 3-5 วันภายหลังจากมีอาการของโรค อย่างไรก็ตามพบว่าการเกิดโรคนี ้
ในผูส้ งู อายุ เด็กเล็กหญิงตัง้ ครรภ์ และบุคคลซึง่ มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคเรือ้ รังในระบบทางเดินหายใจ เช่น
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด โรคหัวใจเรือ้ รัง ท�ำให้มอี ตั ราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่สงู รวมทัง้ อัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ก็สงู ที่สดุ ในผูส้ งู อายุ
เนื่องจากการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี จะมี antigenic drift และจะแพร่กระจาย
การติดเชือ้ ไปได้ท่วั โลก ดังนัน้ การให้วคั ซีนเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่จงึ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม
ชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีคาดว่าจะระบาดในปี นนั้
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การให้วคั ซีน inactivate influenza vaccine แนะน�ำให้ใช้โดยการฉีดเข้ากล้ามบริเวณต้นแขน
ปั จจุบนั มีวคั ซีนชนิดฉีดใต้ผิวหนัง IntanzaTM (Sanofi Pasteur) ชนิด 9 ไมโครกรัมให้ใช้ได้ในผูใ้ หญ่อายุ
18-59 ปี ให้ประสิทธิภาพดีเท่าเทียมกับชนิดฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ส�ำหรับผูท้ ่ีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีปริมาณ
แอนติเจน 15 ไมโครกรัม ซึง่ จะให้ผลภูมิคมุ้ กันพอๆ กับแบบที่ผสม adjuvant MF59 และดีกว่าวัคซีนที่ไม่ได้
ผสม adjuvant MF59 ในขนาดเท่ากัน วัคซีน IntanzaTM จะมีอาการบวมแดง เฉพาะที่ มากกว่าวัคซีนฉีด
เข้ากล้ามเนือ้ โดยทั่วไปหายภายใน 3-7 วัน แต่มีอาการข้างเคียงทั่วไป เช่น ไข้ ปวดเมื่อยน้อยกว่า วัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจให้รว่ มกับวัคซีนอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกันโดยฉีดคนละข้างของแขน
ส�ำหรับแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปี พ.ศ.2561 ของกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทยได้พิจารณาให้กลุม่ เสี่ยง ซึง่ มีดงั นี ้
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผูท้ ำ� หน้าที่ทำ� ลายสัตว์ปีก
2. บุคคลอายุ 65 ปี ขนึ ้ ไปทุกคน
3. อายุ 2 -65 ปี มีโรคเรือ้ รังเช่น ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย
มะเร็งที่กำ� ลังให้เคมีบำ� บัด เบาหวาน ผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย ภูมิคมุ้ กันบกพร่อง (รวมถึงผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี)
4. บุคคลอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ทกุ คน
5. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึน้ ไป
6. บุคคลโรคอ้วน (BMI > 35 กก./ตารางเมตร น�ำ้ หนัก > 100 กิโลกรัม)
7. ผูพ้ ิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
8. บุคคลที่พกั อยูใ่ นบ้านเดียวกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูง (cocoon strategy)
อย่างไรก็ตามควรพิจารณาฉี ดวัคซีนให้ในประชาชนทั่วๆ ไปที่มีความประสงค์จะป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ แม้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงพบว่าการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดการติดเชือ้
ลดความรุนแรงของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีทงั้ ชนิด 3 สายพันธุท์ ่ีประกอบด้วยสายพันธุ์ A ทัง้ H1N1 และ H3N2 สายพันธุ์
B 1 สายพันธุท์ ่ีเป็ น Victoria หรือ Yamakata lineage อย่างใดอย่างหนึง่ และชนิด 4 สายพันธุท์ ่ีประกอบด้วย
สายพันธุ์ A ทัง้ H1N1 และ H3N2 สายพันธุ์ B 2 สายพันธุท์ ่ีเป็ น Victoria และ Yamakata lineage
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ท่ใี ช้ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดนก (avian influenza) หรือไข้หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ (เช่นสายพันธุ์ H7N9 ฯลฯ) ได้การให้วคั ซีน inactivate influenza vaccine แนะน�ำให้ฉีด
เข้ากล้ามบริเวณต้นแขนและต้องฉีดวัคซีน 1 เข็มทุกปี
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีเพาะแยกได้ในประเทศไทยคล้ายกับสายพันธุข์ องซีกโลกใต้มากกว่าทาง
ซีกโลกเหนือแต่ถือว่าสามารถใช้วคั ซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทงั้ ของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ฉีดป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยได้
วัค ซี น ป้อ งกัน โรคไข้ห วัด ใหญ่ ไ ม่ค วรให้แ ก่ ผูท้ ่ี มี ป ระวัติ แ พ้ไ ข่รุ น แรงหรือ ผูท้ ่ี มี ป ระวัติ เ ป็ น
Guillain–Barré syndrome มาก่อน สามารถให้วคั ซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่รว่ มกับวัคซีนอื่นๆ ได้ในเวลา
เดียวกัน เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ นิวโมคอคคัส (pneumococcal vaccine) วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
(zoster vaccine) โดยการฉีดวัคซีนคนละข้างของต้นแขน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบให้ก่อนสัมผัสโรค (Rabies vaccine for pre-exposure prophylaxis)
โรคพิษสุนขั บ้าเป็ นการติดเชือ้ ที่สำ� คัญในประเทศที่ไม่สามารถควบคุมสุนขั จรจัดและให้วคั ซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์ได้ท่วั ถึง ปัจจุบนั ได้มกี ารรณรงค์การควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์โดยเฉพาะ
สุนขั และการให้วคั ซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแก่คนไทยเพิม่ ขึน้ การให้วคั ซีนภายหลังสัมผัสโรคในประเทศไทย
สูงขึน้ ในช่วง 20 ปี ท่ีผ่านมาจาก 60,000 รายต่อปี จนปั จจุบนั มากกว่า 300,000 รายต่อปี จึงนับว่าเป็ น
ค่าใช้จา่ ยที่สงู ดังนัน้ การควบคุมโรคนีใ้ นสัตว์โดยเฉพาะสุนขั และการลดการสัมผัสโรคของประชากร (bite
prevention) เป็ นสิง่ ส�ำคัญในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนขั บ้า การให้วคั ซีนแบบป้องกันก่อนการสัมผัสโรค
(pre exposure prophylaxis) แก่กลุม่ บุคคลเสี่ยงสูง เช่น บุรุษไปรษณีย ์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
โรคพิษสุนขั บ้า ฯลฯ เป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิท่วั ไป แต่บคุ คลที่อาศัยในประเทศไทยรวมทัง้ เด็กก็มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
การถูกสุนขั กัดและอาจมีการสัมผัสโรคเช่นกัน ดังนัน้ การให้วคั ซีนเพื่อป้องกันโรคแบบก่อนการสัมผัสโรค
ในคนทั่วไป (โดยเฉพาะคนเลีย้ งสุนขั ) และเด็กอาจได้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามควรต้องค�ำนึงถึงผลที่ได้
และค่าใช้จา่ ยด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกาข้อบ่งชีใ้ นการให้วคั ซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบก่อนสัมผัส
โรคแก่ผทู้ ่ีเดินทางเข้าไปอยูน่ านเกิน 1 เดือนในเขตที่มีโรคนีช้ กุ ชุม ถ้าผูน้ นั้ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กดั
(มีการท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์) หรืออยูใ่ นสถานที่ท่ีผสู้ มั ผัสโรคไม่สามารถได้รบั การรักษาภายหลัง
สัมผัสโรคได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ผูท้ ่เี ดินทางเข้ามาอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ท่มี โี รคชุกชุมโดยเฉพาะที่ท่มี สี นุ ขั จรจัด
และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกสุนขั กัดก็ควรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบก่อนสัมผัสโรคด้วย23-24
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั่วไปแนะน�ำว่าบุคคลที่เลีย้ งสัตว์และเด็กที่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ท่ีมีโรคพิษสุนขั บ้าชุกชุม และมี
ปัจจัยเสีย่ งต่อการถูกสัตว์กดั จะถือว่ามีปัจจัยเสีย่ งต่อการสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้าและควรได้รบั การฉีดวัคซีน
แบบก่อนสัมผัสโรค
การให้วคั ซีนป้องกันแบบก่อนการสัมผัสโรคเพือ่ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กันอาจได้ประโยชน์หลายอย่าง
เช่น อาจสามารถป้องกันการเกิดโรคในกรณีท่สี มั ผัสโรคพิษสุนขั บ้าโดยไม่รูต้ วั ดังเช่นในกรณีของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ ารหรือสัตวแพทย์ แม้จะได้รบั วัคซีนป้องกันโรคแบบก่อนสัมผัสโรคหากถูกสัตว์กดั ก็ยงั จ�ำเป็ น
ต้องรับการรักษาภายหลังสัมผัสโรค แต่การฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสโรค ท�ำให้การรักษาภายหลังสัมผัสโรค
ในผูป้ ่ วยกลุ่มนีใ้ ช้เพียงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ ซึ่งฉีดวัคซีนน้อยครัง้ กว่าและไม่จำ� เป็ นต้องได้รบั เซรุ ม่
(rabies immune globulin) ยิ่งกว่านัน้ ยังไม่เคยมีรายงานพบว่า ผูท้ ่เี คยรับวัคซีนก่อนสัมผัสแล้วมาฉีดวัคซีน
เข็มกระตุน้ มีความล้มเหลวในการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายหลังสัมผัสโรค การฉีดวัคซีนป้องกันแบบ
ก่อนสัมผัสโรคท�ำโดยการฉีดวัคซีนซึง่ ได้รบั การรับรองในปั จจุบนั 1 เข็มเข้ากล้าม (หรือ 0.1 มล.ฉีดเข้าในหนัง)
บริเวณกล้ามเนือ้ ต้นแขน (deltoid) ในวันที่ 0, 7 (การฉีดไม่ตรงวันเล็กน้อยถือว่ายอมรับได้)25 กลุม่ บุคคล
ที่ได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบก่อนสัมผัสโรคที่มปี ัจจัยเสีย่ งต่อการสัมผัสโรคสูงมาก เช่น
นักวิทยาศาสตร์ท่ีปฏิบตั ิงานกับไวรัสโรคพิษสุนขั บ้า ควรที่จะมีระดับของภูมิคมุ้ กันโรค (neutralizing
antibody; Nab) สูงกว่า 0.5 IU/มล. ตลอดเวลาเนื่องจากอาจมีการสัมผัสโรคโดยไม่รูต้ วั ดังนัน้ บุคคล
กลุม่ นีค้ วรได้รบั การตรวจหา Nab titer ทุก 6 เดือน ถ้าพบว่ามีระดับของ Nab titer น้อยกว่า 0.5IU/มล.
ก็ควรจะได้รบั การฉีดเข็มกระตุน้ 1 ครัง้ โดยการฉีดวัคซีนปริมาณ 0.1 มล.เข้าในหนัง 1 จุด หรือการฉีดวัคซีน
เข้ากล้ามเนือ้ 1 ครัง้ ในกรณีท่กี ลุม่ บุคคลที่มปี ั จจัยเสีย่ งปานกลางเช่น สัตวแพทย์ นักสัตววิทยา เจ้าหน้าที่
ดูแลสัตว์ป่าผูม้ อี าชีพเลีย้ งสัตว์ โดยเฉพาะสุนขั และแมว อาจรวมทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ท่มี ปี ัจจัยเสีย่ ง
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ต่อการสัมผัสเชือ้ ควรตรวจระดับ Nab titer ทุก 1-2 ปี ถ้าพบว่าระดับ Nab titer น้อยกว่า 0.5IU/มล.
ก็จำ� เป็ นต้องรับการฉีดกระตุน้ เช่นกัน ไม่ควรฉีดกระตุน้ โดยไม่มีขอ้ บ่งชีด้ งั กล่าว(เนื่องจากผลข้างเคียง
จากการฉีดวัคซีนจะพบบ่อยขึน้ ในการฉีดเข็มกระตุน้ ) ส่วนในกรณีบคุ คลทั่วไปรวมทัง้ เด็กที่ได้รบั วัคซีน
แบบก่อนสัมผัสโรคพบว่าไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องได้รบั การตรวจ Nab titer ภายหลังการฉีดวัคซีนและไม่จำ� เป็ น
ต้องรับการฉีดเข็มกระตุน้ โดยไม่มีขอ้ บ่งชีเ้ พราะการฉีดเข็มกระตุน้ อาจเกิดอาการข้างเคียงได้บ่อยกว่า
ยกเว้นจ�ำเป็ นต้องรับการฉีดเข็มกระตุน้ ในกรณีท่ีบคุ คลนัน้ มีการสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้าแบบ WHO category
2 หรือ 3 ซึง่ จ�ำเป็ นต้องได้รบั การฉีดกระตุน้ แบบภายหลังสัมผัสโรคตามที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด26
(โปรดดูรายละเอียดในบทวัคซีนพิษสุนขั บ้า)
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (Measles-mumps-rubella vaccine)
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บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

อุบตั กิ ารณ์ของโรคหัดมีจำ� นวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก หลังจากมีการใช้วคั ซีน
อย่างแพร่หลาย แต่ในระยะหลังเริม่ พบการระบาดมากขึน้ ทัง้ ในกลุม่ เด็กและผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ท่ีได้รบั วัคซีน
หัด 2 ครัง้ ห่างกันอย่างน้อยหนึง่ เดือนสามารถตรวจพบภูมิตา้ นทานต่อหัดถึงร้อยละ 99 แม้ภมู ิตา้ นทาน
ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะต�่ำกว่าภูมิตา้ นทานที่เกิดขึน้ หลังการติดเชือ้ ทางธรรมชาติ แต่เพียงพอส�ำหรับ
การป้องกันโรคโดยสามารถตรวจภูมติ า้ นทานได้นานประมาณ 16 ปี 27 แต่ในระยะหลังเริม่ มีการศึกษาพบว่า
ภายหลังฉีดวัคซีน 2 เข็มในวัยเด็กภูมิคมุ้ กันจะเริม่ ลดลงตามเวลา โดยช่วงอายุท่ีมีภมู ิคมุ้ กันต�่ำสุดจะอยู่
ในช่วงอายุประมาณ 20-30 ปี 28-31 ส่วนผูใ้ หญ่อายุเกินกว่า 40-50 ปี มกั มีภมู ิคมุ้ กันเนื่องจากการติดเชือ้
ตามธรรมชาติ ส�ำหรับหัดเยอรมันและคางทูมอุบตั กิ ารณ์ของโรคมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากวัคซีนป้องกัน
โรคคางทูมสามารถกระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันต่อโรคคางทูมได้ถงึ ร้อยละ 97 แม้วา่ ระดับภูมิตา้ นทานอาจ
ต�่ำกว่าภูมติ า้ นทานที่เกิดจากการติดเชือ้ ตามธรรมชาติแต่การศึกษาทางคลินกิ พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคได้รอ้ ยละ 75-93 และอาจตรวจพบภูมติ า้ นทานได้นานถึง 30 ปี 32 วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน
สามารถกระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันต่อโรคหัดเยอรมันได้ถงึ ร้อยละ 98 เมื่อฉีดในเด็กอายุ 12 เดือน หรืออายุ
มากกว่า ระดับภูมิตา้ นทานอาจอยูน่ านถึง 16 ปี หลังได้รบั วัคซีน33
การศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าคนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2500 มักจะเคยเป็ นโรคหัดหรือ
มีภูมิตา้ นทานต่อโรคหัดแล้ว แต่ในประเทศไทยไม่มีการศึกษายืนยันแต่ก็เชื่อว่าน่าจะคล้ายคลึงกัน
เห็นได้จากรายงานผูป้ ่ วยโรคหัดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-2560 พบว่าผูป้ ่ วยร้อยละ 10 มีอายุ
มากกว่า 30 ปี และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จงึ แนะน�ำว่าส�ำหรับเด็กวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่
ที่ไม่มีภมู ิตา้ นทานต่อโรคหัด ได้แก่ ไม่เคยฉีดวัคซีน และไม่เคยเป็ นโรคหัดมาในอดีตหรือตรวจไม่พบ
ภูมิตา้ นทานต่อโรคหัด ควรได้รบั วัคซีนหัด โดยแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และกระตุน้
อีกหนึง่ เข็มห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. สัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยโรคหัด หรือในขณะนัน้ ก�ำลังมีโรคหัดระบาด
2. เด็กที่จะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
3. เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคหัด
4. มีแผนการที่ตอ้ งเดินทางไปต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา

กรณีท่ีเป็ นผูใ้ หญ่ท่ีเกิดก่อนปี พ.ศ. 2500 ส่วนใหญ่มกั มีภมู ิตา้ นทานต่อโรคหัดไม่จำ� เป็ นต้อง
ฉีดวัคซีนหัด ยกเว้นกรณีท่ีมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจติดโรคได้ เช่น ท�ำงานเป็ นบุคลากรทางการแพทย์หรือสัมผัส
โรคและไม่แน่ใจว่าเคยเป็ นโรคหัดมาก่อนในอดีต แนะน�ำว่าควรฉีดวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน 1 ครัง้
ไปเลย วัคซีนนีห้ า้ มให้ในหญิ งตัง้ ครรภ์ (หลังฉี ดต้องคุมก�ำเนิด 1 เดือน) และผูท้ ่ีมีภูมิคุม้ กันบกพร่อง
โดยทั่วไปไม่มีความจ�ำเป็ นต้องตรวจภูมิคมุ้ กันหลังการฉีดวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมันครบ
วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella vaccine)
โรคอีสกุ อีใสเป็ นโรคที่สามารถท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้เช่น ปอดบวม จนถึงเสียชีวติ ได้
ไม่เฉพาะแต่ในกลุม่ คนที่มคี วามเสีย่ งสูง เช่น ผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์เท่านัน้ แต่ยงั สามารถเกิดกับเด็กโตและผูใ้ หญ่
ที่สขุ ภาพปกติ พบว่าผูใ้ หญ่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าเด็ก โรคอีสกุ อีใสยังเป็ นภาระด้านค่าใช้จา่ ย
ของสังคมอย่างมาก ทัง้ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทางอ้อม การศึกษาแสดงให้เห็นว่า varicella
vaccine มีประสิทธิภาพดีปอ้ งกันโรคได้ถงึ ร้อยละ 70- 90 และมากกว่าร้อยละ 95 มีประสิทธิภาพดีใช้ปอ้ งกัน
โรคอีสกุ อีใสที่รุนแรงได้34-35 ในเด็กที่อายุมากกว่า 13 ปี และผูใ้ หญ่ถา้ ให้วคั ซีนเข็มเดียวจะมีภมู ิคมุ้ กันเกิดขึน้
ร้อยละ 78-82 ถ้าให้ 2 เข็มจะมีภมู คิ มุ้ กันมากกว่าร้อยละ 9936-37 ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส
แก่เด็กที่อายุมากกว่า 13 ปี และผูใ้ หญ่โดยให้วคั ซีน 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ การพบ “breakthrough”
หลังจากได้สมั ผัสกับผูท้ ่ีป่วยเป็ นอีสกุ อีใสพบได้ประมาณร้อยละ 1-4 ของผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนต่อปี และอัตรา
ไม่ได้เพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาหลังจากที่ได้รบั วัคซีน38 โดยผูป้ ่ วยที่มี “breakthrough” อาการจะไม่รุนแรง
โดยมักมีเม็ดผื่นขึน้ น้อยกว่า 50 เม็ดและมีไข้ต่ำ� ๆ ร่วมกับระยะเวลาที่ป่วยก็จะสัน้ กว่ากลุ่มที่ติดเชือ้
ตามธรรมชาติจากการให้วัคซีนแก่เด็กทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสามารถลดอัตราการ
นอนโรงพยาบาล การมารับการรักษาโรคนีล้ งในทุกช่วงอายุ ลดอัตราตายจากโรคนีแ้ ละลดค่าใช้จา่ ยจาก
การนอนโรงพยาบาลด้วย
ผูใ้ หญ่ท่ีมีประวัตวิ า่ เคยเป็ นโรคมาก่อนมักมีภมู ิตา้ นทานแล้ว จึงไม่มีความจ�ำเป็ นต้องตรวจหา
ภูมคิ มุ้ กันก่อนฉีดวัคซีนเพราะปกติจะมีอาการที่ชดั เจน แต่ในกรณีท่ไี ม่ทราบหรือไม่มปี ระวัตเิ คยเป็ นมาก่อน
มักเชื่อถือไม่คอ่ ยได้ โดยพบว่าประมาณครึง่ หนึง่ มีภมู ิคมุ้ กันแล้ว39 จึงควรตรวจดูภมู ิคมุ้ กันก่อนฉีดวัคซีน
อาจพิจารณาใช้วคั ซีนในผูท้ ่ีอยู่บา้ นเดียวกันกับผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องซึ่งควรได้รบั วัคซีน
เพื่อจะได้ไม่ป่วยเป็ นอีสกุ อีใสซึง่ มีโอกาสแพร่เชือ้ ให้กบั ผูท้ ่มี คี วามเสีย่ งสูงในบ้านได้ และพิจารณาใช้วคั ซีน
ในผูท้ ่ีมีโอกาสสัมผัสและกระจายเชือ้ มากเช่น บุคลากรทางการแพทย์ ครู หรือผูท้ ่ีเลีย้ งเด็กจ�ำนวนมาก
หญิงวัยเจริญพันธุท์ ่ียงั ไม่ตอ้ งการตัง้ ครรภ์ โดยให้วคั ซีน 2 เข็มห่างกัน 4-8 สัปดาห์
ไม่ควรให้วคั ซีนนีแ้ ก่ หญิงมีครรภ์ ผูท้ ่มี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องหรือผูท้ ่กี ำ� ลังกินยากดภูมคิ มุ้ กัน
อยูร่ วมทัง้ ผูท้ ่ีได้ prednisolone ในขนาดสูง เช่น มะเร็งเม็ดโลหิตขาว เนือ้ งอกของต่อมน�ำ้ เหลืองผูป้ ่ วยที่
ติดเชือ้ เอชไอวีควรหลีกเลี่ยงการให้วคั ซีน ยกเว้นว่าได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนมีระดับ CD4
มากกว่าร้อยละ15 และไม่ควรให้วคั ซีนในผูท้ ่ไี ด้พลาสมาอิมมูโนโกลบุลนิ หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดมาไม่นาน
ภายใน 5-11เดือนก่อน (ขึน้ กับปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์) เพราะอาจรบกวนการสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
ท�ำให้วคั ซีนไม่ได้ผล ผูท้ ่ีแพ้ gelatin และ neomycin แบบ anaphylaxis ควรหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนจาก
ผูผ้ ลิตที่มีสว่ นผสมเหล่านี ้

350

ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ปี 2562

การให้วคั ซีนภายหลังสัมผัสโรค (post-exposure varicella immunization) พบว่ามีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคประมาณร้อยละ 90 ถ้าให้ภายใน 3 วันหลังจากที่สมั ผัสกับ index case ที่มีผ่ืนและ
อาจได้ผลถ้าให้ภายใน 5 วัน40 ดังนัน้ จึงเป็ นค�ำแนะน�ำว่าการให้วคั ซีนสามารถให้ได้ในคนที่สมั ผัสกับ
index case เนื่องจากสามารถป้องกันโรคหรือท�ำให้อาการน้อยลงได้ นอกจากนีผ้ สู้ มั ผัสที่ไม่ติดเชือ้ ก็
สามารถสร้างภูมิตา้ นทานป้องกันโรคจากการได้วคั ซีนหลังสัมผัส เพื่อปกป้องในอนาคตด้วย อย่างไร
ก็ตามแพทย์ควรแนะน�ำให้ผปู้ ่ วยทราบว่าการให้วคั ซีนหลังสัมผัสอาจไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้
และในบางรายอาจได้รบั เชือ้ มาพร้อมๆ กับผูท้ ่ีเป็ น index case ก็ได้ซง่ึ ในกรณีหลังนีว้ คั ซีนจะไม่สามารถ
ป้องกันได้
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (zoster vaccine)

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)
โรคติดเชือ้ เมนิงโกคอคคัสหรือโรคไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal meningitis) ยังเป็ นโรค
ที่พบอยู่ต่อเนื่องประปรายทุกประเทศทั่วโลกรวมทัง้ ประเทศไทย วัคซีนที่มีปัจจุบนั เป็ น quadrivalent
vaccine มี Neisseria meningitidis ซีโรกรุป๊ A, C, Y และ W-135 ส่วนวัคซีนป้องกัน serogroup B ยังไม่มี
จ�ำหน่ายในประเทศไทย
อุบตั กิ ารณ์ของโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในประเทศไทยมีประปรายไม่มากนัก มีรายงานระบาดเล็กๆ
มักจะพบในชายแดนเขตติดต่อถึงประเทศเพื่อนบ้านทางพม่าหรือจีน และกว่าร้อยละ 70 จะเป็ นซีโรกรุป๊ B
ซึง่ ไม่มอี ยูใ่ นวัคซีนรองลงมาเป็ นซีโรกรุป๊ A ส่วนซีโรกรุป๊ อื่นๆ พบได้ประปราย ส�ำหรับประเทศไทยโดยทั่วไป
ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนนี ้ อย่างไรก็ตามหากมีการระบาดของซีโรกรุป๊ ที่อยูใ่ นวัคซีนอาจพิจารณาให้วคั ซีนได้
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บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

โรคงูสวัดเกิดตามหลังจากการติดเชือ้ varicellla zoster virus ในครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาหลายปี
ซึง่ เกิดจากการกระตุน้ เชือ้ ที่หลบซ่อนอยูใ่ นปมประสาทรากบนประมาณร้อยละ 20-30 ของผูท้ ่ีเคยติดเชือ้ นี ้
จะเป็ นโรคงูสวัด ซึง่ ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี อุบตั กิ ารณ์ของโรคนีส้ งู สุดในผูท้ ่อี ายุมากกว่า 60 ปี ภาวะ
แทรกซ้อนที่พบได้บอ่ ยคือ อาการปวดเรือ้ รังจากเส้นประสาทอักเสบ (postherpetic neuralgia) ซึง่ พบได้
ประมาณร้อยละ 10-18 นอกจากนีห้ ากโรคนีเ้ กิดบริเวณเส้นประสาท trigeminal อาจก่อให้เกิดตาบอดได้
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เป็ นวัคซีนเชือ้ เป็ นที่ทำ� ให้อ่อนฤทธิ์ลงคล้ายวัคซีนป้องกันอีสกุ อีใส
ปั จจุบนั มีวคั ซีนของบริษัท Merck เป็ นวัคซีนชนิดผงแห้ง (lyophilized) ผลิตจากเชือ้ สายพันธุ์ Oka โดย
ใช้ปริมาณเชือ้ มากกว่าวัคซีนป้องกันอีสกุ อีใสถึง 14 เท่า วัคซีนต้องเก็บที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยน้อยกว่าเท่ากับ
o
41
-15 ซ ใช้ฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง 1 ครัง้ แนะน�ำให้ในผูส้ งุ อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป วัคซีนมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคงูสวัดได้รอ้ ยละ 51.3 มีประสิทธิภาพสูงสุดในผูท้ ่ีอายุ 60-69 ปี และยังสามารถป้องกันการ
เกิด postherpertic neuralgia ได้รอ้ ยละ 60-7042 ห้ามให้ในหญิงตัง้ ครรภ์ ผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง หรือ
ผูท้ ่ีแพ้รุนแรงแบบ anaphylaxis ต่อ neomycin หรือ gelatin
ล่าสุดมีวัคซีนป้องกันงูสวัดที่เพิ่งได้รบั การขึน้ ทะเบียนในอเมริกาเป็ นชนิด recombinant
glycoprotein E ซึง่ พบว่ากระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้เกือบร้อยละ 100 แต่ยงั ไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย43

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิดเป็ นวัคซีนแบบที่มี 4 สายพันธุ์
คือซีโรกรุป๊ A, C, Y และ W-135 คือวัคซีนชนิด meningococcal polysaccharide vaccine (MPSV4)
ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้าม 1 เข็มในคนอายุมากกว่า 2 ปี ระดับภูมิคมุ้ กันสูงขึน้ จนสามารถป้องกันโรคได้
ตัง้ แต่ 10 วันภายหลังได้รบั วัคซีนและภูมคิ มุ้ กันสูงอยูน่ าน 3-5 ปี อีกชนิดเป็ นวัคซีนชนิด meningococcal
conjugate vaccine (MCV4) ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ต้นแขน 1 เข็มซึง่ พบว่าภูมิคมุ้ กันดีกว่าและมี booster
effect เมื่อฉีดเข็มกระตุน้ ซ�ำ้ ผูท้ ่คี วรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นได้แก่ผจู้ ะเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์และอุมเราะห์ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบียต้องได้รบั วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศ
อย่างน้อย 10 วันและไม่เกิน 2 ปี โดยจะมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (yellow book) ผูท้ ่ีจะเดินทางหรือ
ไปอยูอ่ าศัยในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (meningitis belt) ผูท้ ่ีจะเดินทางไปศึกษา
ต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกามีคำ� แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนในวัยรุน่ และนักศึกษา (เนื่องจากมีอตั ราการติดเชือ้
Neisseria meningitidis ในนักศึกษาที่อยูใ่ นหอพักสูงกว่าประชากรทั่วไป) และบุคคลที่ไม่มมี า้ มหรือม้าม
ท�ำงานบกพร่อง (anatomic or functional asplenia)44 การฉีดวัคซีนซ�ำ้ (revaccination) ส�ำหรับผูท้ ่ีเคย
ฉีด meningococcal polysaccharide vaccine และอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงอาจฉีดซ�ำ้ ด้วยวัคซีนชนิดเดิมเมื่อ
ครบ 3-5 ปี หรือใช้ meningococcal conjugate vaccine ก็ได้ ส�ำหรับผูท้ ่ีฉีด meningococcal conjugate
vaccine มาก่อนอาจฉีดวัคซีนซ�ำ้ เมื่อครบ 5 ปี
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอเกิดจากการรับเชือ้ นีท้ ่ีปนเปื ้อนในน�ำ้ และอาหารในประเทศหรือท้องถิ่น
ที่มีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดไวรัสตับอักเสบเอในอัตราต�่ำ การระบาดของโรคมักเนื่องจากการปนเปื ้อนอาหาร
ระหว่างการเตรียมอาหารนัน้ จากแม่ครัวหรือเนื่องจากการรับประทานผลไม้สดหรือแช่แข็งนอกจากนัน้
การติดต่อยังอาจมาจากบุคคลที่มีโรคมาอยู่ในศูนย์เลีย้ งเด็ก โรงเรียน ค่ายทหารโดยเฉพาะมาท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับการท�ำอาหาร การติดเชือ้ มักไม่มีอาการท�ำให้เชือ้ ซึง่ อยูใ่ นอุจจาระสามารถแพร่กระจายไปสู่
บุคคลอื่นได้งา่ ยเพราะไม่มกี ารระวังตัว อุบตั กิ ารณ์ของไวรัสตับอักเสบเอในประชากรไทยในปัจจุบนั ประมาณ
55 ต่อ 100,000 ประชากร การให้วคั ซีนในการป้องกันโรคจะเน้นไปที่เด็กโต วัยรุน่ และผูใ้ หญ่ตอนต้น
เพราะบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รบั เชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอแล้วมีโอกาสเกิดโรคและมีอาการได้มากกว่าเด็กเล็ก
พบว่าการให้วคั ซีนเฉพาะในกลุม่ เสีย่ งจะไม่สามารถลดอุบตั กิ ารณ์ของโรคลงได้ขณะเดียวกันจะยังคงพบ
การระบาดของโรคโดยที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของโรค แต่คาดว่าน่าจะได้รบั เชือ้ จากอาหารที่รบั ประทาน
เข้าไป ในปั จจุบนั มีแนวโน้มให้ความสนใจในการให้ภมู ิคมุ้ กันโรคในผูใ้ หญ่เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะบุคคลที่มี
ปั จจัยเสี่ยงเช่น ผูป้ ่ วยโรคตับเรือ้ รัง ผูท้ ่ีได้รบั clotting factor concentrates ผูท้ ่ีมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
ชายกับชาย ผูท้ ่ีฉีดยาเสพติด และผูท้ ่ีทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบเอ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอเป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ โดยฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน
6-12 เดือนวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงถึงร้อยละ 94-100 มีประสิทธิภาพยาวนานอย่างน้อย
20 ปี หรือตลอดชีวิต และมีความปลอดภัยสูง นอกจากนีว้ คั ซีนยังสามารถใช้ปอ้ งกันโรคหลังสัมผัสโรคได้
ในผูท้ ่ีสขุ ภาพแข็งแรงดี แต่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันมาก่อน ใช้ได้ในเด็กอายุตงั้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไปจนถึงผูใ้ หญ่อายุ
40 ปี โดยแนะน�ำให้ภายใน 14 วันหลังสัมผัสโรค ในกรณีผทู้ ่ีสมั ผัสโรคมีภมู ิคมุ้ กันบกพร่อง โรคตับเรือ้ รัง
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อายุนอ้ ยกว่า 12 เดือน หรืออายุมากกว่า 40 ปี และมีประวัตแิ พ้วคั ซีน ให้ใช้อิมมูนโกลบูลนิ ป้องกันแทน
ภายใน 14 วันหลังสัมผัสโรค เพราะไม่มขี อ้ มูลการใช้วคั ซีนหลังสัมผัสในคนกลุม่ นี ้ โดยทั่วไปไม่ตอ้ งตรวจเลือด
หา anti HAV IgG หลังการฉีดวัคซีนครบตามก�ำหนด
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)
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บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีมกั แนะน�ำในผูท้ ่ีอยูใ่ นกลุม่ ที่เสี่ยงต่อการติดโรค
ได้งา่ ย อย่างไรก็ตามส�ำหรับในประเทศที่มอี บุ ตั กิ ารณ์ของไวรัสตับอักเสบบีสงู เช่นประเทศไทยถือว่าทุกคน
มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคสูงทัง้ หมดการป้องกันด้วยวัคซีนจึงมีประโยชน์มาก โดยแนะน�ำให้วคั ซีน
ทัง้ หมด 3 ครัง้ ที่ 0, 1 และ 6 เดือน ในเด็กโตและผูใ้ หญ่ควรให้ท่ีกล้ามเนือ้ ต้นแขนจะดีกว่าการให้ท่ีสะโพก
เนื่องจากการฉีดที่กล้ามเนือ้ สะโพกให้ภมู คิ มุ้ กันที่ต่ำ� กว่ามาก การฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีท่ไี ม่ถกู ต้อง
ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าวัคซีนเข็มนัน้ ไม่ได้ผลต้องให้ซำ้� ใหม่ ส�ำหรับวัคซีนรวมป้องกันตับอักเสบเอและบี
(TwinrixTM) สามารถให้ได้เหมือนวัคซีนตับอักเสบบีคือที่ 0, 1 และ 6 เดือน หรืออาจให้แบบรวดเร็ว 4 โด๊ส
ที่ 0, วันที่ 7, วันที่ 21-30 และให้เข็มกระตุน้ ที่ 12 เดือนก็ได้
ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ฟอกไต หรือมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ควรได้รบั วัคซีนขนาด 40 µg/mLที่ 0, 1
และ 6 เดือน ให้ 4 ครัง้ ที่ 0, 1, 2 และ 6 เดือน นอกจากนีย้ งั แนะน�ำให้เจาะเลือดดูระดับของ anti-HBs
ทุกปี หากระดับต�่ำกว่า 10 mIU/mL ควรให้วคั ซีนกระตุน้ 1 เข็ม
โดยทั่วไปการตรวจเลือด anti-HBs หลังได้รบั วัคซีนครบ 3 เข็มนัน้ ไม่มีความจ�ำเป็ น การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าในกรณีท่ีให้ครบตามก�ำหนดแล้วไม่มีความจ�ำเป็ นต้องฉีดกระตุน้ ทัง้ นีเ้ พราะภูมิคมุ้ กัน
เกิดขึน้ แล้วถึงแม้วา่ จะตรวจวัดไม่ได้แต่เมื่อร่างกายได้รบั เชือ้ ไวรัส จะมีภมู คิ มุ้ กันตอบสนองขึน้ อย่างรวดเร็ว
และสามารถป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสได้ดที นั การ เพราะโรคตับอักเสบบี มีระยะฟั กตัวนาน การตรวจระดับ
การตอบสนองต่อวัคซีนจะท�ำเมื่อผูน้ นั้ มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรค เช่น ผูป้ ่ วยที่ฟอกไต ผูท้ ่ีตดิ เชือ้ เอชไอวี
หรือ ผู้ท่ี มี คู่น อนติ ด เชื อ้ ตับ อัก เสบบี หรือ ในกรณี ท่ี ต อ้ งการทราบว่า เป็ น ผู้ท่ี ไ ม่ต อบสนองต่อ วัค ซี น
(non-responder) หรือไม่ โดยจะต้องตรวจประมาณ 1-2 เดือนหลังฉีดเข็มที่สาม และควรระวังว่าหาก
ตรวจพบว่า anti-HBs<10 mIU/mL (หรือได้ผลลบ) แต่เป็ นการตรวจหลังจากการฉีดวัคซีนเป็ นเวลานานแล้ว
อาจไม่ใช่non-responder แต่ตรวจไม่พบภูมิคมุ้ กันเพราะระดับลดลงตามกาลเวลา แต่ก็ยงั สามารถ
ป้องกันโรคได้อยู่ พบว่าอัตราของการเป็ น non-responder จะสูงขึน้ ตามอายุเช่น ในคนสูงอายุจะพบได้
มากกว่าผูใ้ หญ่และพบในผูใ้ หญ่มากกว่าในเด็ก แต่โดยทั่วไปจะพบ non-responder เพียงร้อยละ 1-3
ของผูไ้ ด้วคั ซีนเท่านัน้ เมื่อตรวจพบว่าเป็ น non-responder แนะน�ำให้วคั ซีนซ�ำ้ อีก 3 โด๊สที่ 0, 1 และ 6 เดือน
และตรวจระดับภูมิคมุ้ กันซ�ำ้ 1-2 เดือนหลังได้ครบ 3 เข็ม หากระดับ Anti-HBs ยังคงน้อยกว่า 10 mIU/mL
การให้วคั ซีนเพิ่มเติมไม่มีประโยชน์
ในกรณีบคุ คลทีเ่ กิดภายหลังปี พ.ศ.2535 มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโดยทีไ่ ม่แน่ใจหรือไม่ทราบ
ประวัตกิ ารรับวัคซีนป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีท่ีชดั เจนให้ฉีดวัคซีน 1 เข็มแล้วตรวจ anti HBs
ภายหลังการฉีดวัคซีน 2-4 สัปดาห์หากพบว่าระดับภูมคิ มุ้ กันสูงกว่า 10 IU/ml แสดงว่าร่างกายมีภมู คิ มุ้ กัน
อยูแ่ ล้วไม่จำ� เป็ นต้องฉีดวัคซีนอีก ถ้าไม่พบระดับภูมคิ มุ้ กันนีใ้ ห้ฉีดต่อจนครบ 3 เข็ม แล้วตรวจซ�ำ้ 1-2 เดือน
ต่อมา

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีท่ีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นชนิดเชือ้ ตาย (inactivated vaccine)
ซึง่ สามารถให้ได้ในสตรีตงั้ ครรภ์แต่เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลการฉีดวัคซีนดังกล่าวในสตรีตงั้ ครรภ์มากเพียงพอ
จึงยังไม่แนะน�ำให้ฉีดในสตรีตงั้ ครรภ์ยกเว้นสตรีผนู้ นั้ จะเสี่ยงต่อการติดโรคมากได้แก่สตรีท่ไี ม่มีภมู ติ อ่ โรค
แต่มีค่นู อนหลายคนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รบั การวินิจฉัยว่าติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ มีประวัติฉีด
สารเสพติดเข้าเส้น หรือมีคนู่ อนเป็ นพาหะไวรัสตับอักเสบบี ซึง่ จ�ำเป็ นต้องให้วคั ซีนป้องกัน45
ในผูท้ ่ีไม่มีภมู ิคมุ้ กัน หลังสัมผัสเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเช่นในกรณีถกู เข็มเจาะเลือดผูป้ ่ วยที่มี
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีตำ� มือ มีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ่ีเป็ นพาหะ ตลอดจนทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็ นพาหะ
การติดเชือ้ จะมีโอกาสสูงถ้าตรวจผูท้ ่ีเป็ นโรค (index case) แล้วพบว่ามี HBeAg หรือมีระดับ HBV-DNA สูง
ในทางปฏิบตั กิ ารป้องกันหลังสัมผัสที่ดีท่ีสดุ ในกรณีท่ีผสู้ มั ผัสโรคไม่มีภมู ิคมุ้ กันมาก่อนคือการให้ hepatitis
B immune globulin (HBIG) ทันทีเร็วที่สดุ หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังสัมผัสร่วมกับการให้วคั ซีนในเวลาเดียวกัน
แต่คนละต�ำแหน่งกรณีบคุ ลากรทางการแพทย์ถกู เข็มที่ผปู้ ่ วยใช้แล้วต�ำ ควรปฏิบตั ดิ งั ตารางที่ 6.2-2 ปัจจุบนั
ยังไม่มีขอ้ มูลชัดเจนถึงระยะเวลาหลังสัมผัสโรคที่ให้การรักษาแล้วมีประสิทธิ ภาพในการป้องกันโรค
แต่โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 7 วันหลังสัมผัสทางผิวหนัง และไม่ควรเกิน 14 วันหลังสัมผัสทางการมีเพศสัมพันธ์
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE (Japanese encephalitis vaccine)
โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้วคั ซีน JE ในผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 19 ปี เพราะอุบตั ิการณ์ของโรคต�่ำ
เนื่องจากมักเคยติดเชือ้ ในธรรมชาติมาก่อนแล้ว แต่อาจพิจารณาให้เป็ นรายๆ ไปถ้ายังไม่เคยได้รบั มาก่อน
และจะเดินทางไปพืน้ ที่ท่ีมีความชุกของโรคสูง (hyperendemic) วัคซีนทัง้ ชนิดเชือ้ มีชีวิต และเชือ้ ตาย
มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต (CD-JEVAXTM)
ผลิตจากสายพันธุ์ SA14-14-2 จะให้ภมู ิคมุ้ กันเกิดเร็ว ด้วยการฉีดเพียงครัง้ เดียวจะป้องกันโรคได้รอ้ ยละ
88-96 และหลังได้วคั ซีน 5 ปี วัคซีนยังมีประสิทธิภาพได้ถงึ ร้อยละ 9646-47 แต่วคั ซีนชนิดเชือ้ ตาย ต้องฉีด
อย่างน้อย 2 โด๊สจึงจะได้ระดับภูมิคมุ้ กันร้อยละ 94
วัคซีนป้องกันฮิวแมนปาปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus Vaccine)
มะเร็งปากมดลูกเป็ นมะเร็งที่พบบ่อยเป็ นอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีในประเทศไทยคาดว่า
ในแต่ละปี มผี ปู้ ่ วยรายใหม่ประมาณ 6,300 ราย มะเร็งปากมดลูกทุกรายและความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก
ระยะก่อนมะเร็งเกิดจากการติดเชือ้ ปาปิ โลมาไวรัสของคนหรือเอชพีวี (Human papillomavirus -HPV)
ที่รา่ งกายก�ำจัดไม่ได้ การป้องกันการติดเชือ้ HPV จึงน่าจะเป็ นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ได้ผลที่สดุ
นอกจากนีเ้ ชือ้ HPV ยังเป็ นสาเหตุของมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก และหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศ
และทางเดินหายใจ โดยสายพันธุ์ 16 และ 18 เป็ นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 70 ส่วนสายพันธุ์
6 และ 11 เป็ นสาเหตุของหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศถึงร้อยละ 90 และเป็ นสาเหตุเกือบทัง้ หมดของหูด
ที่กลับเป็ นซ�ำ้ บริเวณทางเดินหายใจของเด็กเล็กที่ได้รบั เชือ้ ระหว่างคลอด วัคซีนป้องกันเชือ้ เอชพีวผี ลิตโดย
กรรมวิธีตดั ต่อพันธุกรรมของไวรัสแล้วน�ำมาประกอบกับสารที่คล้ายเปลือกไวรัส วัคซีนในปั จจุบนั มี 3 ชนิด
ได้แก่
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บทที่ 11 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

1) วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (GardasilTM)ซึง่ ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16, 18 ผลิตโดย
บริษัท MSD สามารถป้องกันทัง้ มะเร็งปากมดลูกและหูดบริเวณอวัยวะเพศ ใช้ฉีดเข้ากล้ามเดือนที่ 0, 2, 6
2) วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9TM) ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33,
45, 52 และ 58 ซึง่ ยังไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย
3) วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ (CervarixTM) ครอบคลุมสายพันธุ์ 16 และ 18 ผลิตโดยบริษัท
GSK ใช้ฉีดเข้ากล้ามเดือนที่ 0, 1, 6
วัคซีนทัง้ สองชนิดทีม่ จี ำ� หน่ายในประเทศไทยสามารถครอบคลุมไวรัสสายพันธุท์ ก่ี อ่ มะเร็งปากมดลูก
ได้รอ้ ยละ 70 มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชือ้ ต่อเนื่องร้อยละ 90-100 ป้องกัน CIN 1/2/3 สายพันธุท์ ่ี
ตรงกับวัคซีนได้รอ้ ยละ 100 ส�ำหรับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุส์ ามารถป้องกันหูดอวัยวะเพศที่เกิดจากสายพันธุ์
6, 11 ได้รอ้ ยละ 90 และป้องกันหูดทัง้ หมดไม่วา่ จะสายพันธุใ์ ดๆ ได้รอ้ ยละ 63
ปั จจุบนั แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึง่ ในหญิงอายุ 9-26 ปี โดยมุง่ เน้นให้ฉีดในช่วงอายุ
11-12 ปี เนื่องจากเป็ นอายุท่ีเหมาะสมและได้ประโยชน์สงู สุดเนื่องจากเป็ นอายุก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกจึงยังไม่มีการติดเชือ้ เอชพีวีและพบว่ามีตอบสนองต่อวัคซีนด้วยระดับภูมิคมุ้ กันสูงกว่า 2 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดในช่วงอายุ 16-26 ปี
ในเด็กหญิงอายุ 9-14 ปี อาจพิจารณาฉีดวัคซีนเอชพีวเี พียง 2 เข็มช่วงเดือนที่ 0 และ 6 เนื่องจาก
มีขอ้ มูลการศึกษาเบือ้ งต้นเปรียบเทียบการฉี ดวัคซีนเอชพีวีทงั้ ชนิด 2 สายพันธุแ์ ละชนิด 4 สายพันธุ์
ในแบบ 2 เข็มที่เดือนที่ 0 และ 6 เทียบกับแบบมาตรฐาน 3 เข็มฉีดในเดือนที่ 0, 1 หรือ 2 และ 6 พบว่า
การฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีทงั้ แบบ 2 หรือ 3 เข็มสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันได้สงู โดยมีระดับภูมิคมุ้ กัน
ไม่แตกต่างกันเมื่อติดตามไป 5 ปี ส่วนในหญิงที่อายุ 16-26 ปี ให้ฉีดวัคซีน 3 เข็มตามปกติในเดือนที่ 0, 1
หรือ 2 และ 6
ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ ไม่แนะน�ำให้วคั ซีนนี ้ เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ อย่างไร
ก็ตามหากฉีดวัคซีนขณะตัง้ ครรภ์ แต่ไม่ถือเป็ นข้อบ่งชีใ้ นการยุติการตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับผูท้ ่ีแพ้ยีสต์แบบ
immediate hypersensitivity ห้ามให้วคั ซีนชนิด 4 สายพันธุ์ วัคซีนนีผ้ ลิตจากสารที่คล้ายเปลือกไวรัส
ไม่ใช่วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ จึงสามารถให้วคั ซีนนีใ้ นผูท้ ่ีมีภมู คิ มุ้ กันบกพร่องได้การฉีดวัคซีน เอชพีวใี นกลุม่
วัยรุน่ พบปฏิกริยาข้างเคียง ได้แก่ การเป็ นลม หน้ามืดได้บอ่ ย จึงควรเฝ้าสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีด
วัคซีน
อาจพิจารณาฉีดวัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent) แก่ผชู้ ายที่มีอายุ 9-26 ปี โดย
เฉพาะกลุม่ ชายรักร่วมเพศเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชพีวบี ริเวณทวารหนักและการเป็ นมะเร็งของทวารหนัก
(anal cancer) โดยตารางการฉีดจะเหมือนในผูห้ ญิงคืออายุ 9-15 ปี ให้ฉีดในเดือนที่ 0 และ 6 ส่วนอายุ
16-26 ปี ให้ฉีดเดือนที่ 0, 1-2 และ 6 เดือนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากต่อการติดเชือ้ เอชพีวีแล้วเป็ นรอยโรค
และมะเร็งบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue vaccine)
วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ เดงกี่ปัจจุบนั มีชนิดเดียวคือ chimeric yellow fever virus - dengue virus
tetravalent dengue vaccine (CYD-TDV) เป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวติ อ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine)
สามารถป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสเดงกี่ได้ทงั้ 4 ซีโรทัยพ์จากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ในอาสาสมัคร
ที่อายุ 9-16 ปี พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชือ้ เดงกี่ท่มี อี าการ (symptomatic virologically confirmed
dengue) ได้รอ้ ยละ 65.6 และสามารถลดการนอนโรงพยาบาล (hospitalization) เนื่องจากการติดเชือ้
เดงกี่ได้ถงึ ร้อยละ 80.8 และสามารถป้องกันไข้เลือดออกรุนแรง (severe dengue) ได้รอ้ ยละ 92.9 และ
พบว่าผูท้ ่นี อนโรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกไม่วา่ จะได้รบั วัคซีนหรือได้รบั ยาหลอกมีความรุนแรงของโรค
ไม่แตกต่างกันพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในผูท้ ่เี คยมีการติดเชือ้ มาก่อน (seropositive)
ที่จะได้รบั วัคซีนได้ดกี ว่าในผูท้ ่ีไม่เคยมีการติดเชือ้ มาก่อน (seronegative) และจากการศึกษาต่อมาพบว่า
อาสาสมัค รที่ ไ ม่ เ คยมี ก ารติ ด เชื อ้ มาก่ อ น (seronegative) เมื่ อ ฉี ด วัค ซี น แล้ว จะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกมากขึน้ เมื่อเทียบกับการฉีดยาหลอก ดังนัน้ วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ เดงกี่
จึงแนะน�ำให้ฉีดในประชากรช่วงอายุ 9-45 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ท่ีมีการติดเชือ้ เดงกี่เป็ นโรคประจ�ำถิ่น
(dengue endemic area) และประชากรในช่วงอายุดงั กล่าวมีการติดเชือ้ มาแล้ว (seropositive) มากกว่า
ร้อยละ 70 เช่นประชากรที่อาศัยอยูป่ ระเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกากลาง และ
อเมริกาใต้48-51 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ หญ่มีการตอบสนองต่อวัคซีนในการสร้างภูมิคมุ้ กันดีกว่าในเด็ก
เนื่องจากผูใ้ หญ่ท่ีอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ท่ีมีการติดเชือ้ เดงกี่เป็ นโรคประจ�ำถิ่นมักเคยติดเชือ้ ไวรัสเดงกีมาก่อน
(seropositive) ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสเดงกี่ในผูใ้ หญ่จงึ น่าจะได้ผลใกล้เคียง
หรือสูงกว่าที่รายงานในเด็ก51-52 ผูท้ ่ีอายุมากกว่า 20 ปี ในประเทศไทยเคยติดเชือ้ มาก่อนแล้วมากกว่า
ร้อยละ 90 จึงปลอดภัยในการฉีดให้ผใู้ หญ่มากว่าเด็ก วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ เดงกี่ (CYD-TDV) ฉีดเข้า
ชัน้ ใต้ผิวหนัง 1 เข็มเดือนที่ 0, 6 และ 12 และเนื่องจากเป็ นวัคซีนนีเ้ ป็ นชนิดเชือ้ เป็ นอ่อนฤทธิ์จงึ ห้ามใช้
ในสตรีตงั้ ครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่องรุนแรง เช่น รับประทานยากดภูมิคมุ้ กันติดเชือ้
เอชไอวีแนะน�ำให้คมุ ก�ำเนิดในสตรีท่ีได้รบั วัคซีนเป็ นเวลา 1 เดือนภายหลังฉีดวัคซีน และเนื่องจากพบว่า
ผูท้ ่ีไม่เคยติดเชือ้ ไข้เลือดออกมาก่อน (seronegative) เมื่อได้รบั วัคซีนนีแ้ ล้วอาจจะมีความเสี่ยงต่อการ
นอนโรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึน้ ดังนัน้ การตัดสินใจให้วคั ซีนแก่ผทู้ ่ีไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน
(seronegative) หรือไม่ทราบว่าเคยติดเชือ้ ไข้เลือดออกมาก่อนหรือไม่ แพทย์ควรให้คำ� แนะน�ำถึงประโยชน์
และความเสีย่ งของการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนแก่ประชากรก่อนตัดสินใจเสมอ และอาจพิจารณาให้ตรวจเลือด
เพื่อดูวา่ มีการติดเชือ้ มาก่อนหรือไม่ ก่อนจะฉีดวัคซีน แต่ผลการตรวจอาจไม่แม่นย�ำเพราะชุดตรวจไม่ไวพอ
หรืออาจมีการพบผลบวกลวงจากเชือ้ Flavivirus ตัวอื่นๆ อาการไม่พงึ ประสงค์ท่พี บภายหลังการฉีดวัคซีน
ที่พบบ่อยที่สดุ คือเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะเป็ นไข้รูส้ กึ ไม่สบาย สามารถฉีด
วัคซีนนีร้ ว่ มกับวัคซีนอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย เช่น วัคซีนป้องกันหัด-คางทูม-หัดเยอรมันวัคซีนป้องกัน
โรคบาดทะยักและโรคคอตีบ (Td) หรือวัคซีนรวมบาดทะยักโรคคอตีบและไอกรน (Tdap) หลังฉีดวัคซีน
แล้วยังต้องป้องกันยุงกัดด้วย เพราะวัคซีนป้องกันไม่สมบูรณ์
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การฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์
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แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน Td หรือ
Tdap นอกจากนีใ้ นกลุ่มผูเ้ ดินทางระหว่างประเทศยังต้องพิจารณาความจ�ำเป็ นในการได้รบั วัคซีน
เกี่ยวกับการเดินทาง (travel vaccine) อื่นๆด้วย เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง (yellow fever vaccine)
ต้องพิจารณาให้ในผูท้ ่ีจะเดินทางไปทวีปแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ในพืน้ ที่ท่ีเป็ นถิ่นระบาดของไข้เหลือง
ซึง่ ผูเ้ ดินทางจ�ำเป็ นต้องได้รบั วัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน การฉีดวัคซีนป้องกัน
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บทที่

12

ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

บทที่

12

ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

บทน�ำ

ค�ำแนะน�ำในการให้วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนควรได้รบั วัคซีนที่แนะน�ำส�ำหรับผูใ้ หญ่ ท่ ัวไปอย่างครบถ้วน
(ดูบทที่ 12) และต้องเน้นย�ำ้ ให้ได้รบั วัคซีนป้องกันโรค ซึง่ มีความเสี่ยงที่จะได้รบั จากการปฏิบตั งิ าน และ
โรคที่เมื่อเป็ นแล้วอาจแพร่ไปสูผ่ ปู้ ่ วยที่ได้รบั การดูแลรักษา โดยบุคลากรนัน้ วัคซีนที่บคุ ลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ควรได้รบั ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนรวม
ป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันโรคสุกใส และวัคซีนรวมป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) กระตุน้ เพิ่มหลังได้รบั วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักเกิน 10 ปี โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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บทที่ 12 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนับเป็ นกลุม่ ที่มคี วามเสีย่ งต่อการได้รบั เชือ้ และเกิดการ
เจ็บป่ วยจากการปฏิบตั งิ าน เนื่องจากต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั อิ าจส่งผล
ให้บคุ ลากรได้รบั เชือ้ จากผูป้ ่ วย จากเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้กบั ผูป้ ่ วย หากบุคลากรขาดความ
ระมัดระวัง นอกจากนี ้ หากบุคลากรเจ็บป่ วยและไม่ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องหรือบุคลากรปฏิบตั ิตวั
ขณะเจ็บป่ วยไม่ถกู ต้อง บุคลากรอาจเป็ นผูแ้ พร่กระจายเชือ้ สู่ผปู้ ่ วย ผูร้ ว่ มงาน หรือสู่ส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยาบาล ดังนัน้ การดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงมีความส�ำคัญทัง้ ต่อบุคลากร
ต่อผูป้ ่ วยและต่อโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ ขณะปฏิบตั ิงานมีทงั้ บุคลากรที่
ให้การดูแลผูป้ ่ วยโดยตรง ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่ไม่ได้ให้การดูแลผูป้ ่ วยโดยตรง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ าร
หน่วยจ่ายกลาง หน่วยซักฟอก หน่วยบ�ำบัดน�ำ้ เสีย หน่วยก�ำจัดมูลฝอย รวมทัง้ บุคลากรที่ทำ� หน้าที่ในการ
ท�ำความสะอาด เจ้าหน้าที่เวรเปล นอกจากนี ้ ยังรวมถึงนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษา
ที่ฝึกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลที่ตอ้ งสัมผัสกับผูป้ ่ วยหรือสิ่งคัดหลั่งจากผูป้ ่ วย
การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็ นหนึ่งในกิจกรรม
การดูแลสุขภาพบุคลากร มีความส�ำคัญในการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทัง้ ในบุคลากร
และผูป้ ่ วยโดยเฉพาะโรคที่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคสามารถลดความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ และการป่ วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน การป้องกันการเจ็บป่ วยของบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการให้วคั ซีนแก่บคุ ลากรอย่างเหมาะสมและครอบคลุมกลุม่ บุคลากร
ที่ควรได้รบั ส่งผลดีในระยะยาว ช่วยลดปั ญหาการเจ็บป่ วยของบุคลากร

1. วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบบี
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีกอ่ ให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะ
มีโอกาสได้รบั เชือ้ โดยง่ายจากการปฏิบตั ิงานที่สมั ผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผูป้ ่ วย บุคลากรที่มีการ
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังมีความเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นโรคตับเรือ้ รัง ได้แก่ โรคตับอักเสบ ตับแข็ง และ
มะเร็งตับ และสามารถแพร่กระจายเชือ้ ตราบเท่าที่ยังมีชีวิต จากการศึกษาในประเทศไทย พบว่า
อุบตั กิ ารณ์ การติดเชือ้ ตับอักเสบบีในบุคลากรไทย ในหลายโรงพยาบาลอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 3.4-71 การติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบบีจากการท�ำงานขึน้ อยูก่ บั ความถี่ของการเกิดอุบตั เิ หตุเข็มทิ่มต�ำและการที่เลือดหรือสาร
คัดหลั่งของผูป้ ่ วยกระเด็นเข้าตา จมูก ปาก วิธีการที่ดีท่ีสดุ ในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีคือ
การให้วคั ซีนป้องกันซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในบุคลากร ได้สงู ถึงร้อยละ 88 โดยผูท้ ่ีอายุ
น้อยกว่า 40 ปี จะตอบสนองดีกว่าผูท้ อ่ี ายุมากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 92 เทียบกับร้อยละ 84) 2กระทรวงสาธารณสุข
ได้ให้วคั ซีนตับอักเสบบีแก่เด็กแรกเกิดทุกราย ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2535 ในปี พ.ศ. 2561
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รบั วัคซีนเหล่านีจ้ ะมีอายุประมาณ 25 ปี ซึง่ บุคลากรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 25 ปี ดังนัน้ จึงควรให้วคั ซีนนีแ้ ก่บคุ ลากรทุกรายที่ทำ� งานในหน้าที่ ที่สมั ผัสผูป้ ่ วยหรือสิ่งคัดหลั่ง
ของผูป้ ่ วยโดยตรงและไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อน โดยมีขอ้ แนะน�ำการให้วคั ซีน ดังนี ้
l บุคลากรที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ให้สอบถามประวัตก
ิ ารได้รบั วัคซีนในอดีต หากไม่เคยได้
รับวัคซีนหรือมีประวัตกิ ารรับวัคซีนไม่ชดั เจน ให้ตรวจภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBc) หาก
ผลการตรวจเป็ นลบให้ฉีดวัคซีน 3 เข็ม หรืออาจพิจารณาฉีดวัคซีนโดยไม่ตอ้ งเจาะเลือดตรวจก็ได้
l บุคลากรทีเ่ กิดหลังปี พ.ศ.2535 ให้ฉีดวัคซีนหนึง
่ เข็ม และตรวจเลือดหา Anti HBs IgGหลังฉีด
1-2 เดือน ถ้ามีระดับภูมิคมุ้ กันตัง้ แต่ 10 mIU/ml ไม่ตอ้ งฉีดเข็มที่สองและสาม
หากมีระดับภูมิคมุ้ กันต�่ำกว่า 10 mIU/ml แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนต่อจนครบ 3 เข็ม และตรวจเลือด
หา Anti HBs IgG หลังฉีด 1-2 เดือน ถ้ามีระดับภูมิคมุ้ กันยังน้อยกว่า 10 mIU/ml ให้บนั ทึกผลไว้วา่ เป็ น
non responder และแนะน�ำให้ HBIG หากมีการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผูป้ ่ วยที่มคี วามเสีย่ งหรือ
ผูป้ ่ วยตับอักเสบบี3-4
2. วัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เชือ้ ไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้งา่ ยจากฝอยละอองน�ำ้ มูกน�ำ้ ลายของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพืน้ ที่แคบ ผูท้ ่ีติดเชือ้ สามารถแพร่เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ได้แม้มีอาการน้อยมาก ดังนัน้ บุคลากรที่ตดิ เชือ้ อาจ
กลายเป็ นผูแ้ พร่กระจายเชือ้ ได้ การให้วคั ซีนเป็ นมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพ
ที่สดุ บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทกุ ปี ปี ละ 1 ครัง้ เนื่องจากในแต่ละปี เชือ้ ไข้หวัดใหญ่
ที่ระบาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ท�ำให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ท่ีเคยได้รบั ไม่สามารถป้องกันได้
รวมทัง้ ภูมคิ มุ้ กันจากการฉีดจะลดลงหลังจากฉีดแล้ว 1 ปี ท�ำให้การป้องกันโรคในปี ถดั ไปได้ผลไม่ดถี า้ ไม่ฉีด
กระตุน้ ซ�ำ้ การป้องกันไข้หวัดใหญ่นอกจากจะปกป้องบุคลากรแล้ว ยังปกป้องผูป้ ่ วยที่มารับบริการด้วย
โดยผูป้ ่ วยที่ได้รบั การดูแลโดยบุคลากรที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอตั ราการเกิด influenza-like-illness ลดลง
และมีอตั ราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลงด้วย5
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นอกจากนี ้ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในเอเชียใต้ก่อน ปี พ.ศ. 2547 กระตุน้ เตือนให้ประเทศทั่วโลก
ตระหนักถึงความจ�ำเป็ นที่ตอ้ งเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึง่ เป็ นที่ทราบกัน
ดีวา่ จะเกิดขึน้ ได้ ถ้าเกิดการกลายพันธุค์ รัง้ ใหญ่ (antigenic shift) ส�ำหรับในประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศหนึง่
ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกทัง้ ในสัตว์และคน ภาครัฐได้ดำ� เนินการป้องกันการเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์
(re - assortment) ระหว่างเชือ้ ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่อาจท�ำให้เกิดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์
เป็ นสายพันธุใ์ หม่ท่ีสามารถท�ำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชือ้ ไข้หวัดนก แต่แพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ดี
เหมือนเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ และเป็ นสาเหตุของการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ท่วั โลกได้ ตัง้ แต่ในปี 2547
ภาครัฐได้จดั ให้มีการให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทัง้ ผูท้ ำ� หน้าที่
ก�ำจัดสัตว์ปีก เพื่อลดโอกาสที่บคุ คลเหล่านีจ้ ะติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกในเวลาเดียวกัน ซึง่ อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุข์ องไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกขึน้
กระทรวงสาธารณสุขได้จดั สรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บคุ ลากรทุกคน ในช่วงต้นปี กอ่ นหน้าฝน ซึง่
เป็ นสายพันธุซ์ กี โลกใต้ แต่วคั ซีนนีส้ ามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ชว่ งที่ดที ่สี ดุ คือช่วงก่อนหน้าฝนหรือก่อนหน้าหนาว
ซึง่ จะมีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคสูง
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บทที่ 12 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

3. วัคซีนรวมป้ องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (วัคซีน MMR)
โรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน เป็ นโรคที่ตดิ ต่อโดยการสูดดมละอองฝอยของสารคัดหลั่งจากระบบ
ทางเดินหายใจของผูป้ ่ วย สามารถแพร่เชือ้ ได้ตงั้ แต่ก่อนมีอาการ บุคลากรที่ไม่มีภูมิคุม้ กันต่อเชือ้ นี ้
หากคลุกคลีสมั ผัสกับผูต้ ิดเชือ้ จะป่ วยเป็ นโรคดังกล่าวและสามารถแพร่กระจายเชือ้ ต่อไปยังผูร้ ว่ มงานอื่น
รวมทัง้ ผูป้ ่ วยอื่นได้ โดยเฉพาะโรคหัดซึง่ เป็ นโรคที่ตดิ ต่อกันได้งา่ ยมาก โดย airborne และรวดเร็ว โดยพบ
มีการระบาดในบุคลากรของโรงพยาบาล รวมทัง้ สถาบัน/วิทยาลัยแพทย์และพยาบาลเป็ นครัง้ คราว
ประเทศไทยได้ทำ� พันธสัญญาในการก�ำจัดโรคหัดให้ได้ในปี คศ.2023 บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็ นกลุม่ เสี่ยง
ต่อการรับเชือ้ และแพร่เชือ้ ให้ผปู้ ่ วย บุคลากรทุกคนต้องได้รบั วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) ตัง้ แต่
เริม่ ปฏิบตั งิ านโดยเร็วที่สดุ หากยังไม่เคยได้รบั ควรฉีดทันที ส�ำหรับบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี แม้จะ
มีโอกาสเป็ นหัดน้อย เพราะมักมีภมู ิคมุ้ กันแล้ว แต่ก็มีรายงาน จึงควรได้รบั วัคซีนด้วย โดยไม่ตอ้ งท�ำการ
ตรวจสอบภูมิคุม้ กันก่อน เพราะวัคซีนได้ผลดี ปลอดภัย และมีราคาถูก ประวัติการป่ วยเป็ นหัดหรือ
หัดเยอรมัน แต่ไม่ได้รบั การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตั กิ าร ไม่สามารถน�ำมาใช้ตดั สินใจว่าบุคลากรผูน้ นั้
มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคแล้วเนื่องจากหัดและหัดเยอรมันมีความคล้ายคลึงกับไข้ออกผื่นจากเชือ้ อื่นท�ำให้ขาด
ความน่าเชื่อถือในการวินจิ ฉัย6 ในผูท้ ่มี ภี มู คิ มุ้ กันแล้ว เมื่อได้รบั วัคซีนอีกก็ไม่เกิดผลเสียใดๆ และยังเป็ นการ
กระตุน้ ภูมิคมุ้ กันด้วย ในกรณีท่ีไม่สามารถหาวัคซีน MMR ได้ อาจใช้วคั ซีน MR ก็ได้ เพราะโรคคางทูม
แม้จะส�ำคัญ แต่วคั ซีนที่มีคางทูมจะมีราคาแพงกว่าและจัดสรรในปริมาณมากไม่ได้ ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจ
ภูมิคมุ้ กันหลังฉีดวัคซีน

4. วัคซีนป้ องกันโรคอีสุกอีใส
การแพร่กระจายเชือ้ varicella zoster virus (VZV) ในโรงพยาบาลเกิดขึน้ ได้บอ่ ย แหล่งแพร่เชือ้
คือผูป้ ่ วย บุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ ่มี าโรงพยาบาลที่มกี ารติดเชือ้ varicella หรือ zoster การแพร่กระจาย
เชือ้ อีสกุ อีใสในโรงพยาบาลเกิดจากการแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศ (airborne) ซึง่ เชือ้ มีความสามารถ
ในการแพร่กระจายสูง
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความเจ็บป่ วยอื่นอยู่ ท�ำให้สขุ ภาพอ่อนแอ
มีความเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นโรคอีสกุ อีใสและเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงหากไม่มีภมู ิคมุ้ กันโรค ผูท้ ่ีมี
ความเสีย่ งมากกว่ากลุม่ อืน่ ได้แก่ หญิงตัง้ ครรภ์ ทารกแรกเกิดทีม่ ารดาไม่มภี มู คิ มุ้ กัน ทารกทีค่ ลอดก่อนก�ำหนด
โดยเฉพาะอายุครรภ์นอ้ ยกว่า 28 สัปดาห์ ผูท้ ่ีมีภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง รวมทัง้ ผูท้ ่ีได้รบั การรักษาด้วย
ยากดภูมคิ มุ้ กัน การให้วคั ซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใสจึงควรให้แก่บคุ ลากรทุกรายที่ยงั ไม่มภี มู คิ มุ้ กัน โดยเฉพาะ
ที่ดแู ลผูป้ ่ วยเด็ก หญิงตัง้ ครรภ์ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยที่มีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง โดยควรให้วคั ซีนตัง้ แต่เริม่ ปฏิบตั งิ าน
โดยเร็วที่สดุ แต่เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มกั เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใสตัง้ แต่วยั เด็ก ดังนัน้ ก่อนให้วคั ซีน
ควรสอบถามประวัติการป่ วยด้วยโรคอีสกุ อีใสและประวัติการได้รบั วัคซีนนีก้ ่อน หากไม่แน่ใจหรือไม่มี
ประวัติการวินิจฉัยอีสกุ อีใสโดยแพทย์ ให้ตรวจภูมิคมุ้ กันก่อน ถ้าไม่มีภมู ิคมุ้ กันให้ฉีดวัคซีน เพราะจาก
การศึกษาในคนไทย พบว่าผูท้ ่ีไม่แน่ใจว่าเคยเป็ นอีสกุ อีใสมาก่อนหรือไม่ จะพบมีภมู ิคมุ้ กันแล้วร้อยละ 687
ถ้ายังไม่มีระดับภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสอีสกุ อีใสหรือไม่เคยเป็ นโรคนี ้ (ซึง่ วินิจฉัยโดยแพทย์) มาก่อน ให้ฉีด
วัคซีนสองเข็มห่างกัน 1 เดือน ผูท้ ่ีเคยเป็ นโรคนีม้ าก่อนแล้วหรือตรวจพบว่ามีภมู คิ มุ้ กันแล้ว ไม่จำ� เป็ นต้อง
ฉีดวัคซีน หากไม่สามารถตรวจเลือดดูภมู คิ มุ้ กันได้ และเมื่อพิจารณาแล้วว่า ราคาวัคซีนต�ำ่ กว่าค่าตรวจเลือด
พิจารณาให้วคั ซีนไปเลย โดยไม่ตอ้ งตรวจเลือด การให้วคั ซีนในผูท้ ่ีมีภมู ิคมุ้ กันอยู่แล้วไม่มีขอ้ เสียใดๆ
นอกจากสิน้ เปลือง ไม่จำ� เป็ นต้องตรวจภูมิคมุ้ กันหลังฉีดวัคซีน
5. วัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (วัคซีน Tdap)
ไอกรนเป็ นโรคติดเชือ้ แบคทีเรียที่แพร่กระจายได้งา่ ยจากการสัมผัสสารคัดหลั่งและสูดดมละอองฝอย
จากระบบทางเดินหายใจของผูป้ ่ วย แม้วา่ การให้วคั ซีนเป็ นการป้องกันการเกิดโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างไร
ก็ตามพบว่าภูมิคมุ้ กันต่อโรคจะลดต�่ำลง 5-10 ปี หลังจากได้รบั วัคซีนเข็มสุดท้าย (ส่วนใหญ่ได้รบั ที่อายุ
4-6 ปี ) ท�ำให้ผใู้ หญ่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เป็ นแหล่งรังโรคส�ำคัญที่ถา่ ยทอดเชือ้ ไอกรนไปยังทารก
ซึ่งไวต่อการติดเชือ้ และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่รุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ (โดยเฉพาะที่ดแู ล
บริบาลเด็กเล็ก) ควรได้รบั วัคซีน Tdap 1 เข็มโดยไม่คำ� นึงถึงอายุและระยะเวลาหลังจากได้รบั วัคซีน
ป้องกันโรคบาดทะยักเข็มสุดท้าย บุคลากรที่ได้รบั วัคซีนจะลดการเกิดโรคและลดโอกาสถ่ายทอดเชือ้ ไป
ยังผูป้ ่ วย ปั จจุบนั ยังไม่มีคำ� แนะน�ำของการให้ Tdap ซ�ำ้ ในผูท้ ่ีเคยได้รบั วัคซีนนีแ้ ล้ว แต่แนะน�ำให้ผทู้ ่ีเคย
ได้รบั วัคซีนกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันด้วยวัคซีน dT ทุก 10 ปี 4,8
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บทที่ 12 ค�ำแนะน�ำการให้วคั ซีนส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

ชนิดของวัคซีน ก�ำหนดการให้วัคซีน
ข้อบ่งชี้
วัคซีนป้องกันโรค ฉีดวัคซีน 3 เข็ม เข้ากล้าม l บุคลากรทีเ่ กิดก่อนปี พ.ศ. 2535
ไวรัสตับอักเสบบี เนือ้ โดยมีระยะห่าง 0, 1, - ไม่เคยได้รบั วัคซีน/ มีประวัตกิ ารรับวัคซีนไม่ชดั เจน ให้
6 เดือน
ตรวจ Anti-HBc หากเป็ นลบให้ฉีดวัคซีน หรือ
- ฉีดวัคซีนโดยไม่ตอ้ งเจาะเลือดตรวจ
่ กิดหลังปี พ.ศ.2535
l บุคลากรทีเ
- ให้ฉีดวัคซีนหนึง่ เข็มและตรวจเลือดหา Anti-HBs IgG
(หลังฉีด 1-2 เดือน ถ้ามีระดับภูมคิ มุ้ กันตัง้ แต่ 10 mIU/ml
ไม่ตอ้ งฉีดเข็มที่สองและสาม)
วัคซีนป้องกันโรค ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
บุคลากรทุกรายโดยเฉพาะที่ตอ้ งสัมผัสผูป้ ่ วย
ไข้หวัดใหญ่
ปี ละ 1 ครัง้ ทุกปี
วัคซีนรวมป้องกัน ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 ครัง้ บุคลากรทุกรายที่ดแู ลสัมผัสกับผูป้ ่ วยตัง้ แต่เริม่ ปฏิบตั งิ าน
โรคหั ด -คางทู ม หรือโดยเร็วทีส่ ดุ เว้นแต่มหี ลักฐานว่าเคยได้รบั วัคซีนแล้ว
หัดเยอรมัน
วัคซีนป้องกันโรค ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครัง้ บุคลากรทุกคนที่ยงั ไม่มีภูมิคมุ้ กัน ได้แก่ ไม่เคยเป็ น
อีสกุ อีใส
ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน อีสกุ อีใสหรืองูสวัด (ที่ได้รบั การวินจิ ฉัยโดยแพทย์) และ
ไม่เคยรับวัคซีน หากประวัตกิ ารป่ วยและประวัตกิ ารได้รบั
วัคซีนไม่ชดั เจนให้ตรวจเลือดและให้วคั ซีนถ้าผลตรวจ
ภูมคิ มุ้ กันเป็ นลบ หรือให้วคั ซีนไปเลยโดยไม่ตรวจเลือด
ก็ได้
วัคซีนรวมป้องกัน ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 1 ครัง้ บุคลากรทุกคนที่ดแู ลผูป้ ่ วยเด็กเล็กที่ไม่เคยได้รบั วัคซีน
โรคบาดทะยั ก Tdap โดยไม่คำ� นึงถึงระยะห่างจากการได้รบั วัคซีนป้องกัน
คอตีบ-ไอกรนชนิด
โรคบาดทะยัก (dT หรือ TT)
ไร้เซลล์ (Tdap)
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