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1. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (Influenza Vaccine)
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8. วัคซีนปองกันอีสุกอีใส (Varicella Vaccine)
9. วัคซีนปองกันโรคไทฟอยด (Typhoid Vaccine)
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ขอมูลที่ตองแจงใหแพทยทราบเพ��มเติม

ร�ก่อ
งควรรู

อนเขารับวัคซ�น

ผูที่มีโรคประจำตัว
หร�อมีประวัติแพยา
หร�อวัคซีน

ใครควรเลื่อนกำหนดการ
เขารับวัคซีนออกไป
1.

ผูที่มีโรคประจำตัวเร�้อรังที่ยังคง
มีอาการกำเร�บ
1

ควรแจงใหแพทยทราบกอนเขารับ
การฉีดวัคซีน 1,2

หากระยะหางของการใหวัคซีนใกลกันเกินไป
อาจทำใหภูมิคุมกันต่ำกวาที่ควรจะเปน 2

ผูที่กำลังมี ไข หร�อกำลังเจ็บปวย
เฉียบพลัน หากเปนหวัด น้1,2,ำมู3กไหล โดยไมมีไข

โดยทั่วไปสามารถใหวัคซีนได

เร�่องควรปฎิบัติหลังเขารับวัคซีน

ผูปวยที่มีภาวะดังกลาวขางตนควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป จนกวาอาการเหลานั้น
จะกลับมาเปนปกติหร�อโรคประจำตัวมีอาการคงที่ควบคุมได 1,2,3

ควรพักสังเกตอาการ
15 นาที

การใหวคั ซีนในผูป ว ยทีม่ ภี มู คิ มุ กันบกพรองอาจไดผลไมดี แตอาจมีประโยชนมากกวาไมให ซึง่ ตองเสีย่ งจากการเกิดโรค
ตามธรรมชาติซง่ึ อาจรุนแรง และไมควรใหวคั ซีนมีชวี ต� เพราะอาจเกิดอาการขางเคียงรุนแรง 2

แพยาตานจ�ลชีพ
เนื่องจากวัคซีนบางชนิดอาจ
มีสวนประกอบของยาตานจ�ลชีพ2
เชน นีโอมัยซิน สเตรปโตมัยซิน และโพลีมัยซินบี
หากแพแบบมีอาการหนาหร�อตัวบวม และหายใจลำบาก
ควรแจงใหแพทยทราบกอนเขารับวัคซีน

2

แพ

วา

เพ�่อสังเกตอาการผิดปกติ เพราะอาการแพ
ที่รุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที
หลังฉีดวัคซีน ไดแก อาการคันที่ผิวหนัง
บวมตามปาก หนา ลำคอ หายใจลำบาก ว�งเว�ยน
ใจสั่น เปนลม เหง�่อออก ชีพจรเบา ช็อก เปนตน1

ควรคุมกำเนิดหลังไดรับ
วัคซีน 1 เดือน

สิ�งเหลานี้หร�อไม

แพ ไข ไกอยางรุนแรง

เชน อาการหนาหร�อตัวบวม หายใจลำบาก หนามืด
ควรหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
ผูที่มีประวัติแพ ไขที่มีอาการแบบลมพ�ษสามารถเขารับ
วัคซีนไขหวัดใหญได1, 2 ควรแจงแพทยกอนไดรับวัคซีน
และควรฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแ
พทยพรอมหากมีอาการแพเกิดข�้น

หญิงตั้งครรภ ไมควรไดรับวัคซีนเชื้อเปน
ยกเวนในกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อชนิด
นั้นสูง ซึ่งจะมีผลตอหญิงตั้งครรภหร�อทารก
ในครรภ 2, 3

ตรวจสอบเวลานัดหมาย
ใหแนชัด

2.

เชน เจ็บหนาอก ใจสั่น หอบเหนื่อย

สำรวจตัวทานเอง

หญิงตั้งครรภ หร�อมีแผน
ตั้งครรภ ใน 1 เดือน

ในผูหญิงที่ไดรับวัคซีนชนิดเชื้อเปน เชน
วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
และวัคซีนอีสุกอีใส2, 3

อาจมีอาการเหลานี้เกิดข�้นได
หลังรับวัคซีน

อาการเฉพาะที่ เชน ปวด บวม แดง จ้ำเลือด แตจะหายเองได
ภายใน 1-3 วัน อาการทั่วไปที่บรรเทาไดดวยยาแกปวดลดไข
(เชน พาราเซตามอล) เชน ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ
ไขต่ำๆ มักหายไดเองภายใน 1-3 วัน1

เก็บสมุดบันทึกการเขารับวัคซีน
ไวตลอดไป
เพ�่อเปนประโยชนในการประเมินภูมิคุมกันตอโรคได
ในอนาคต2, 3

แพสวนประกอบใดๆ
ในวัคซีน
ควรแจงใหแพทยทราบถึงประวัติ
การแพเมื่อเขารับวัคซีนครั้งตอไป 1
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ตารางบันทึกการใหวัคซีน
วัคซีน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ตารางบันทึกการใหวัคซีน
หมายเหตุ

วัคซีน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

หมายเหตุ

อีสุกอีใส
Varicella
ไขหวัดใหญ
Influenza
งูสวัด
Herpes Zoster
บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
Td or Tdap

เอช พ� ว�
HPV

ไวรัสตับอักเสบ เอ
Hep A

พ�ษสุนัขบา (Rabie)
Pre-Exposure
Immunization

ไวรัสตับอักเสบ บี
Hep B

พ�ษสุนัขบา (Rabie)
Post-Exposure
Immunization

ไวรัสตับอักเสบ
เอ และ บี
Hep A+B

ไขเลือดออก
Dengue fever

นิวโมคอคคัส
Pneumococcal
PCV-13

หัด คางทูม หัดเยอรมัน
MMR

นิวโมคอคคัส
Pneumococcal
PPV-23

ไขกาฬหลังแอน
Meningococcal

ไขสมองอักเสบ
JE

ไทฟอยด
Typhoid vaccine
โปรดนำสมุดบันทึกมาดวยทุกครั้ง ** สตร�ตั้งครรภโปรดแจงเจาหนาที่กอนรับวัคซีน **
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ตัวอยาง การลงบันทึก

ชื่อวัคซีน
วดป.
ชื่อแพทย
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ชวงอายุที่ควรไดรับวัคซีน
วัคซีน

อายุ 19-26 ป

อายุ 27-64 ป

บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
(Td or Tdap)

ควรไดรับการฉีดกระตุนทุก 10 ป

อีสุกอีใส (Varicella)

ควรฉีด 2 เข็ม หางกัน 1 เดือน

หัด คางทูม หัดเยอรมัน
(MMR)
เอช พ� ว� (HPV)

> 65 ป

ทานควรไดรับวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ (Td) ทุก 10 ป, (ในกรณีที่มีบาดแผล พ�จารณาให
ตามดุลยพ�นิจของแพทย ) ทานยังจำเปนตองไดรับวัคซีนรวม บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap)
แทน Td 1 ครั้งในชวงชีว�ต
การตั้งครรภแตละครั้งควรไดรับวัคซีน เพ�่อปองกันการติดเชื้อเหลานี้ในทารก

ฉีด Tdap แทน Td 1 ครั้ง

ผูที่ไมทราบและไมเคยมีประวัติเปนโรคนี้มากอน ควรตรวจหาภูมิคุมกันโรคอีสุกอีใสกอนรับวัคซีน

ฉีด 2 เข็ม (อายุนอยกวา 40 ป )
หางกันอยางนอย 1 เดือน

หลังไดรับวัคซีนหัดเยอรมัน ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภเปนเวลา 1 เดือน
โดยทั่วไปไมมีความจำเปนตองตรวจภูมิคุมกันหลังรับวัคซีน

หญิง ฉีด 3 เข็ม

สตร�ที่มีอายุมากกวา 26 ป การฉีดวัคซีน HPV ก็ยังไดประโยชน ในการปองกันสายพันธุ
ที่ไมเคยติดเชื้อมากอนได

(อายุ 9-26ป)

ชาย ฉีด 3 เข็ม
(อายุ 19-26ป)

ไขหวัดใหญ (Influenza)
ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hep A)
ไวรัสตับอักเสบ บี (Hep B)

ไขเลือดออก (Dengue Fever)

ตองฉีดทุกป แมจะเปนสายพันธุเดิมที่เคยฉีดมากอนควรฉีดกอนถึงฤดูกาลระบาด คือ กอนฤดูฝน

ควรไดรับการฉีดทุกป ปละ 1 ครั้ง
ฉีดเมื่อไมมีภูมิ 2 เข็ม

ฉีด 2 เข็ม หางกัน 6-12 เดือน

แนะนำใหตรวจเลือดหาภูมิคุมกันกอนรับวัคซีน (Anti HAV IgG)

ฉีดเมื่อไมมีภูมิ 3 เข็ม (0,1,6 เดือน ตามลำดับ)

นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
(PCV-13)
นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
(PPV-23)
ไขกาฬหลังแอน
(Meningococcal)

ขอมูลเพ��มเติม

แนะนำใหตรวจเลือดหาภูมิคุมกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี กอนรับวัคซีน (Anti-HBs, Anti-HBc, HBsAg)

ฉีด 1 เข็ม
ฉีด 1 เข็ม
ฉีด 1 เข็ม (ฉีดซ้ำ 1 เข็มทุก 5 ป ในคนไขที่มีความเสี่ยง)

แนะนำใหฉีดกอนเดินทาง 2 สัปดาห
สำหรับผูที่เคยฉีดวัคซีน Meningcoccal และผูที่อยูในกลุมเสี่ยง อาจฉีดซ้ำดวยวัคซีนชนิดเดิม
เมื่อครบ 5 ป
สำหรับผูที่เคยมีการติดเชื้อไขเลือดออกมากอน วัคซีนมีประสิทธิภาพ ในการปองกันโรค
ไดมากกวาผูที่ไมเคยไดรับเชื้อ

ฉีด 3 เข็ม หางกัน 0,6,12 เดือน ตามลำดับ
(อายุ 19-45 ป)

งูสวัด (Herpes Zoster)

บุคคลที่เคยไดรับวัคซีนนี้กอนอายุ 65 ป ควรไดรับการฉีดกระตุนอีก 1 เข็ม
บุคคลที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองรุนแรง และผูที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะหร�อไขกระดูก
แนะนำใหฉีดกระตุนซ้ำอีก 1 เข็ม ไมนอยกวา 1 ป ตามดุลยพ�นิจของแพทย

ฉีด 1 เข็ม อายุ 60 ป ข�้นไป

ไขสมองอักเสบ (JE)

ควรไดรับการฉีด 1 ครั้ง

พ�ษสุนัขบา (Rabie)

ฉีด 2 เข็มเพ�่อใหมีภูมิลวงหนา ( pre-exposure)

สามารถรับวัคซีนไดแม ไมเคยเปนงูสวัด หร�อ อีสุกอีใสมากอน
สำหรับผูที่ออกเดินทางทองเที่ยว หร�อ ตองเดินทางไปในพ�้นที่ที่มีการระบาดของโรค
เปนวัคซีนเสร�ม ข�้นอยูกับดุลพ�นิจของแพทย
สามารถรับวัคซีนกอนถูกสัตวกัด เพ�่อใหมีภูมิคุมกันลวงหนา และผูที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อพ�ษสุนัขบา
การฉีดแบบกอนการสัมผัสโรคพ�ษสุนัขบา( pre-exposure) มี 2 ว�ธี
1. ฉีดเขากลามเนื้อ 1 เข็ม ใหฉีดในวันที่ 0 และ 7
2. ฉีดเขาในหนัง ใชวคั ซีน 0.1 มล./จ�ด จำนวน 2 จ�ด ฉีดเขาในผิวหนังบร�เวณตนแขน 2 ขาง ในวันที่ 0 และ 7 หร�อ 21
(ที่มา : แนวทางการดูแลรักษาผูสัมผัสโรคพ�ษสุนัขบา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 และคำถามที่พบบอย)
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Recommended Vaccine

Optional Vaccine

หมายเหตุ : โปรดนำสมุดบันทึกมาดวยทุกครั้ง ** สตร�ตั้งครรภโปรดแจงเจาหนาที่กอนรับวัคซีน **
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ภาวะตางๆ ที่ควรไดรับวัคซีน
วัคซีน

ตั้งครรภ

บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
Td or Tdap

ฉีด Td 1-2 เข็ม
ฉีด Tdap 1 เข็ม
ในไตรมาสที่ 3

บุคลากร
ทางการแพทย

โรคหัวใจ
โรคปอดอุดกัน้ เร�อ้ รัง
โรคไต เบาหวาน

โรคตับแข็ง

ไมมีมาม หร�อ
มามทำงานบกพรอง

ติดเชื้อ HIV
(CD4 >200)

ภาวะภูมิคุมกัน
บกพรองรุนแรง

ปลูกถายอวัยวะ
หร�อ ไขกระดูก

ผูที่จะเดินทางไปประกอบ
พ�ธีฮัจญ, อุมเราะห

ฉีด Td ทุก 10 ป
ฉีด Tdap
แทน Td 1 ครั้ง

อีสุกอีใส (Varicella)

ฉีด 2 เข็ม
หางกัน 4 สัปดาห

หัด คางทูม หัดเยอรมัน
(MMR)

ฉีด 2 เข็ม
หางกัน 4 สัปดาห

ฉีด Tdap แทน Td 1 ครั้ง

เอช พ� ว� (HPV)

ฉีด 3 เข็ม

ไขหวัดใหญ (Influenza)

ฉีดในชวง
ไตรมาสที่ 2 และ 3

ฉีดทุกป ปละ 1 ครั้ง

ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hep A)

ฉีด 2 เข็ม

ไวรัสตับอักเสบ บี (Hep B)

ฉีด 2 เข็ม
ฉีด 3 เข็ม (พ�จารณาตรวจ Anti-HBs, Anti-HBc, HBsAg กอนรับวัคซีน)

นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
PCV-13
นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
PPV-23

ฉีด 1 เข็ม
ฉีด 1 เข็ม

ฉีด 1 เข็ม และกระตุน 1 เข็ม หลังจากเข็มแรก 5 ป

ไขกาฬหลังแอน
(Meningococcal)

ฉีด 1 เข็ม
With Revaccination

ไขเลือดออก (Denque Fever)
งูสวัด (Herpes Zoster)
: หามฉีดวัคซีน

: แนะนำใหฉีด
ยกเวนแพทยจะบอกกับทานวาไมจำเปน
: อาจแนะนำใหฉีด หากทานมีปจจัยเสี่ยงตอโรค
เนื่องจากสุขภาพ (โปรดปร�กษาแพทย)

* อางอิง :

คำแนะนำการใหวัคซีนปองกันโรคสำหรับผู ใหญ ผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัว สตร�ตั้งครรภ
และบุคลากรการทางการแพทย
สมาคมโรคติดเชื้อ แหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561

โปรดนำสมุดบันทึกมาดวยทุกครั้ง ** สตร�ตั้งครรภโปรดแจงเจาหนาที่กอนรับวัคซีน **
8

9

