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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1. วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
อะไรคือสาเหตุของไขหวัดใหญ

2. วัคซีนปองกัน บาดทะยัก,คอตีบ,ไอกรน

A/H3N2

B YAMAGATA

A/H1N1

B VICTORIA

ไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ สายพันธุ A และ B แบงออกเปน 4 สายพันธุหลัก3
ไดแก A/H1N1, A/H3N2, B Victoria และ B Yamagata

อาการของโรคไขหวัดใหญ ที่สำคัญเดนชัด ไดแก มี ไขสูง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ มีน้ำมูก
และไอ ความนากลัวอยางหนึง่ ของโรคไขหวัดใหญ คือ อาจพบปอดบวม หร�อภาวะแทรกซอน
ถึงขัน้ ตอง นอนโรงพยาบาล และเส�ยชีวต� โดยเฉพาะในกลุม เส�ย่ ง
ดูแลสุขภาพอยางไร…ใหปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญ

• ลางมือเปนประจำ
• ใชผาปดปากและจมูก เวลาไอจาม
• ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ซึง่ เปนว�ธที ม่ี ปี ระส�ทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการปองกัน
ไขหวัดใหญรวมถึงอาการแทรกซอนรุนแรงอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากไวรัสไขหวัดใหญ1

ประโยชนของวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
ป�จจ�บันมีวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 2 ชนิด ไดแก วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ชนิด 3 สายพันธุและ
ชนิด 4 สายพันธุ โดยชนิด 4 สายพันธุส ามารถครอบคลุมเชือ้ ไวรัสสายพันธุ B ไดมากกวา กลาวคือ
ครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และ สายพันธุ B ทั้งตระกูล Victoria และ
Yamagata จ�งยิ�งเพ��มความสามารถในการปองกันเชื้อไวรัสไขหวัดใหญที่มีการระบาด ทำใหลดความเส�่ยง
ตอการเจ็บปวย และเส�ยชีวต� ไดดขี น้�

FLU
VACCINE

องคการอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขแหงประเทศไทย
ไดแนะนำใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในผูที่มีอายุ 6 เดือนข�้นไป
เปนประจำปละ 1 ครั้ง3
กลุม เส�ย่ งทีค่ วรฉีดวัคซีน1, 3, 4

เด็กเล็ก

ผูส งู อายุ

อายุ 6 เดือน-5 ป

ทีม่ อี ายุ ≥ 65 ป

สตร�มคี รรภ

ผูท เ่ี ปนโรค
ดังตอไปนี้

ผูป ว ยมะเร็ง
ที่ ไดรบั การรักษา
ดวยเคมีบำบัด

ผูป ว ย
ภูมคิ มุ กัน
บกพรอง

ผูท ม่ี ี
น้ำหนักตัวเกิน
100 กิโลกรัม

• โรคหัวใจ เพราะจะไปเพ�ม� ความเส�ย่ งในการกำเร�บของโรคหัวใจและหลอดเล�อด • โรคปอดอุดกัน้ เร�อ้ รัง ถุงลมโปงพองกำเร�บ อาการอาจรุนแรงมากข�น้
• โรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเล�อดสูงข�น้ ควบคุมระดับน้ำตาลได ไมดี อาการอาจรุนแรงมากข�น้ • โรคไต ไตทำงานผิดปกติ ไขสงู รางกายเส�ยน้ำ
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ขอมูลทั่วไป

โรคบาดทะยัก เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
ที่มีอยูตามสิ�งแวดลอม พ�ษของเชื้อเขาสูรางกาย
ทางบาดแผล ทำใหมีอาการเกร็งของกลามเนื้อ
ชักกระตุก หายใจลำบากจนเสียชีว�ตได โรคบาดทะยัก
ยังพบได ในผู ใหญและผูสูงอายุ มักพบในผูที่มี
บาดแผลจากอุบัติเหตุ
โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย ทำใหลำคออักเสบรุนแรง
เกิดเปนพังผืดอุดกั้นทางเดินหายใจ นอกจากนี้การติดเชื้อ
ยังอาจทำใหหัวใจวาย ติดตอไดงายโดยเชื้อแพรมาจาก

ลำคอของผูที่เปนพาหะโดยการไอ จาม และ พ�ดคุยกัน
ในระยะใกลชิด

โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย ทำใหเกิดการอักเสบ
ของเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำใหมีอาการไอมาก
ไอเปนชุดๆ และนาน ในเด็กเล็กอาจมีอาการ หยุดหายใจ
ชัก ปจจ�บันโรคนี้พบไดในวัยรุนและผูใหญ

คำแนะนำวัคซีนปองกัน บาดทะยัก,คอตีบ,ไอกรน

ผู ใหญที่มีอายุ
19 – 64 ป

แนะนำให ใชวัคซีนรวมปองกัน
โรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน
(Tdap) 1 ครั้งแทนวัคซีนปองกัน
โรคบาดทะยักเพ�ยงอยางเดียว
ในวัยรุนและผู ใหญ และฉีดกระตุนทุก
10 ปดวยวัคซีนรวม คอตีบ
บาดทะยัก (Td)

ในหญิงตั้งครรภ
(อายุครรภ 27-36 สัปดาห)
หญิงหลังคลอด

แนะนำใหฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคบาดทะยักคอตีบ
และไอกรน (Tdap)แทนวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ (Td)
แกสตร�มีครรภ ในไตรมาสที่ 3 และใหฉีดวัคซีน Tdap
ซ้ำในการตั้งครรภครั้งถัดไปโดยไมตองคำนึงถึง
วาเคยไดรับ Td / Tdap ครั้งสุดทายเมื่อใด
หากไมไดฉีด Tdap ขณะตั้งครรภ
แนะนำใหฉีดทันทีหลังคลอด
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3. วัคซีนปองกันตับอักเสบเอ

4. วัคซีนปองกันตับอักเสบบี

ขอมูลทั่วไป
โรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดตอจากการรับประทานอาหาร

ขอมูลทั่วไป

และน้ำดื่มที่มีเชื้อ อาการของโรค ไดแก ไข เบื่ออาหาร
ออนเพลีย คลื่นไส อาเจ�ยน เจ็บชายโครงขวา ตัวเหลือง
ตาเหลือง ภาวะตับวายพบนอยมาก อาการของโรคอาจ
รุนแรงในเด็กโต หร�อผูใหญ และอาจตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล

โรคไวรัสตับอักเสบบี ติดตอโดยการสัมผัสเลือด

หร�อสารคัดหลั่งของผูที่ติดเชื้อผานทางผิวหนัง
ที่มีบาดแผล การใชของใชสวนตัวที่ปนเปอนเลือด
หร�อสารคัดหลั่งรวมกับผูที่ติดเชื้อ เชน มีดโกน
แปรงสีฟ�น ติดตอทางเพศสัมพันธ การใชเข็มฉีดยา
รวมกัน และสามารถติดตอจากมารดาสูทารกในครรภ ได
อาการของโรค ไดแก ไข เบื่ออาหาร ออนเพลีย คลื่นไส
อาเจ�ยน เจ็บชายโครงขวา ตาเหลือง รายที่มีอาการรุนแรง
อาจมีตับวายเฉียบพลัน หากรางกายไมสามารถกำจัดเชื้อไดจะกลายเปน
พาหะของโรค ซึ่งนอกจากจะแพรเชื้อใหผูอื่นไดแลวยังมีโอกาสเกิดตับแข็ง และมะเร็งตับไดในอนาคต

คำแนะนำวัคซีนตับอักเสบบี
คำแนะนำวัคซีนปองกันตับอักเสบเอ
แนะนำฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ 2 เข็มในเดือนที่ 0 และ 6 ถึง 12
ใหแก ผูที่ยังไมมีภูมิคุมกันตอโรคไวรัสตับอักเสบเอ ดังนี้

• ผูที่มีอาชีพเสี่ยงตอการรับและแพรกระจายของโรค ไดแก
ผูประกอบอาหาร ผูที่อยูในที่ ที่มีคนอยูดวยกันเปนจำนวนมาก เชน
สถานรับเลี้ยงเด็ก กองทัพ
• ผูที่เปนโรคตับเร�้อรัง หร�อ ฮีโมฟ�เลีย
• ผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชาย
• ผูที่ใชยาเสพติด
• นักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขาไปยังแหลงระบาด หร�อ ที่ที่มีความชุกของโรคสูง
เชน ประเทศแถบอเมร�กากลาง อเมร�กาใต เอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน)
แอฟร�กา และยุโรปตะวันออก

ในเด็กโตที่อายุมากกวา
10 ปข�้นไปและผูใหญ
ควรตรวจเลือดเพ�่อดูวามีภูมิคุมกัน
อยูกอนการฉีดวัคซีนหร�อไม

วัคซีนตับอักเสบบีใชฉีดเขากลามเนื้อจำนวน 3 ครั้งที่ 0, 1-2 เดือน
และ 6-12 เดือน แนะนำในผูใหญที่เสี่ยงตอการสัมผัสโรค เชน
คูสมรสของผูที่เปนพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ผูที่ตองไดรับเลือดบอยๆ
ผูปวยฟอกไต บุคลากรทางการแพทย ผูที่ใชยาเสพติด ผูชายที่มีเพศสัมพันธ
กับผูชายผูที่เปนโรคตับ โรคไตเร�้อรัง

วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ เปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันโรคไดดี
(รอยละ 94-100) มีความปลอดภัยสูงและระดับภูมิคุมกันโรคหลังไดรับวัคซีนครบสองครั้ง
อยูไดนานตลอดชีว�ต
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5. วัคซีนปองกันโรคพ�ษสุนัขบา

6. วัคซีนนิวโมคอคคัส

ขอมูลทั่วไป
โรคพ�ษสุนัขบา เปนโรคติดเชื้อไวรัสสงผลตอ

ขอมูลทั่วไป
เชือ้ นิวโมคอคคัส เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเร�ยนิวโมคอคคัส

ระบบประสาทสวนกลาง ที่มีอันตรายรายแรง
ถึงชีว�ต พบในสัตวเลือดอุนทุกชนิด ทั้งสัตวเลี้ยง
และสัตวปาและยังติดตอมาสูมนุษย

ติดตอโดยทางการหายใจเอาเชื้อที่อยูในอากาศ ซึ่งมาจาก
ผูปวยที่ไอ จาม เปนสาเหตุที่สำคัญของการ
ติดเชื้อปอดอักเสบ ไซนัสอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ
การติดเชื้อในกระแสโลหิต ฯลฯ ทำใหผูปวยบางราย
เสียชีว�ตได ทั้งนี้พบอัตราการติดเชื้อชนิดรุนแรง
เพ��มสูงข�้นในผูที่อายุมากกวา 65 ป ผูปวยตัดมาม
ผูปวยตับวายหร�อไตวาย ผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกัน
บกพรอง หร�อกำลังไดรับยากดภูมิคุมกัน

คำแนะนำวัคซีนนิวโมคอคคัส
1. คำแนะนำวัคซีนปองกันโรคพ�ษสุนขั บาแบบกอนสัมผัสโรค (Pre-exposure)
การใหวัคซีนพ�ษสุนัขบากอนสัมผัสโรค ให ได 2 ว�ธี
1. ฉีดเขากลามเนื้อ 1 เข็ม ใหฉีดในวันที่ 0 และ 7
2. ฉีดเขาในหนัง ใชวัคซีน 0.1 มล./จ�ด จำนวน 2 จ�ด ฉีดเขาในผิวหนังบร�เวณตนแขน 2 ขาง
ในวันที่ 0 และ 7 หร�อ 21
จะทำใหรางกายมีภูมิคุมกัน ซึ่งเมื่อถูกสัตวกัด ขวน แลวจำเปนตองไดรับวัคซีนเพ��มเติม 1-2 เข็ม
ซึ่งจะทำใหภูมิคุมกันเพ��มข�้นอยางรวดเร็ว

2. คำแนะนำวัคซีนพ�ษสุนัขบาแบบหลังสำผัสโรค (Post-exposure)

การใหวัคซีนพ�ษสุนัขบาหลังสัมผัสโรค ให ได 2 ว�ธี
1. การฉีดเขากลามแบบ 5 เข็ม โดยการฉีดวัคซีน 1 หลอด เขาบร�เวณกลามเนื้อตนแขน
ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28
2. การฉีดเขาในหนัง โดยฉีดวัคซีนเขาในหนังบร�เวณตนแขน 2 ขาง ขางละ 1 จ�ด(รวม 2 จ�ด)
ปร�มาณจ�ดละ 0.1 มล. ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28
(ที่มา : แนวทางการดูแลรักษาผูสัมผัสโรคพ�ษสุนัขบา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561
และคำถามที่พบบอย)
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วัคซีนปองกันนิวโมคอคคัสแนะนำใหฉีดในผูที่มีความเสี่ยงสูง
ตอการเกิดโรค ดังนี้
1 ผูที่มีอายุตั้งแต 65 ป ข�้นไป
2 ผูที่มีอายุ 2-65 ป ที่มีภาวะดังนี้
• ผูที่ไดรับการตัดมาม
• ผูที่มีโรคเร�้อรังเชน หัวใจวายเร�้อรัง ปอดอุดกั้นเร�้อรัง โรคไตวาย โรคตับแข็ง
เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไมดี
• ผูปวยที่มีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง
• ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองเชน ไดรับยากดภูมิคุมกันหร�อยาสเตียรอยดขนาดสูง
ติดเชื้อเอชไอว� เปลี่ยนถายอวัยวะและปลูกถายไขกระดูก

วัคซีนปองกันนิวโมคอคคัส แบงเปน 2 ชนิด ไดแก
วัคซีนปองกัน
การติดเชื้อนิวโมคอคคัส
ชนิดคอนจ�เกต (PCV-13)

วัคซีนปองกันการ
ติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด
โพลีแซคคาไรด (PPV-23)

แนะนำใหฉีดเขากลามเนื้อเพ�ยง 1 ครั้ง
ยังไมมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใหวัคซีน
ปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด
คอนจ�เกตเข็มกระตุน ยกเวนผูปวย
เอดส ผูปวยเปลี่ยนถายอวัยวะ
และปลูกถายไขกระดูก

แนะนำใหฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อเพ�ยง 1 ครั้ง
แตหากฉีดวัคซีนเข็มแรกกอนอายุ 65 ป
หร�อในผูที่ไมมีมาม แนะนำฉีดวัคซีน
ปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด
โพลีแซคคาไรดซ้ำอีก 1 ครั้ง
หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 5 ป
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7. วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ เจอี

8. วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป

โรคไขสมองอักเสบ ที่เกิดจาก

โรคอีสุกอี ใส เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อาการไดแก ไข

ที่สำคัญคือ ยุงรำคาญ เปนโรค
ที่ทำใหสมองมีการอักเสบ ทำให
เนื้อสมองเสียหาย อาการของโรค

คำแนะนำวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

Japanese encephalitis virus
เปนสาเหตุของโรคไขสมองอักเสบที่
พบบอยที่สุดในโลกและพบบอยที่สุด
ในประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต พาหะนำโรค

ไดแก ไขสูง ปวดศร�ษะ คอแข็ง กระตุก
สั่น มีอาการชัก เปนอัมพาต หร�อ
มีอาการเพอ จนกระทั่งหมดสติ โรคนี้มีอัตรา
ปวยตายสูง ประมาณรอยละ 10-20 และ ประมาณ 2 ใน 3
ของผูรอดชีว�ตจะมีความพ�การทางระบบประสาท

คำแนะนำวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ

วัคซีนปองกันโรค
ไขสมองอักเสบ เจอี

สำหรับผู ใหญที่
อายุ 18 ปข�้นไป

และเกิดกอนป 2544 รวมถึงผูที่ชอบ
ทองเที่ยว หร�อตองเดินทางไปในพ�้นที่
ที่มีการแพรระบาดของโรคนี้
แนะนำใหฉีด 1 เข็ม
(สำหรับวัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์
ชนิด Chimeric)
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มีผื่นแดงตอมาจะกลายเปนตุมน้ำเปนกลุมๆ ที่ผิวหนังประมาณ
3-4 วันจ�งตกสะเก็ด โรคแพรกระจายโดยเสมหะหร�อสัมผัส
กับตุมน้ำใสของผูปวยโดยตรง โรคอีสุกอีใสอาจทำใหเกิด
ภาวะแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ จนถึงเสียชีว�ตไดในกลุม
ที่มีความเสี่ยงสูง (ผูปวยตั้งครรภ ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง)
รวมถึงในผูใหญที่สุขภาพปรกติดวย

แนะนำฉีดวัคซีนปองกันโรคอีสุกอี ใสใหแก ผูที่ยังไมเคยเปนโรคอีสุกอี ใสมากอน หร�อตรวจ
ไมพบวามีภูมิคุมกันโรค โดยแนะนำในวัยรุนและผู ใหญ อายุตั้งแต 13 ปข�้นไป ใหฉีดวัคซีน 2 ครั้ง
หางกันอยางนอย 1 เดือน

9. วัคซีนปองกันโรคไทฟอยด
ขอมูลทั่วไป
โรคไทฟอยด (โรคไขรากสาดนอย) เปนโรคติดตอ

ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเร�ยที่ชื่อวา Salmonella Typhi
และสามารถแพรระบาดจากคนสูคนได โดยกินหร�อ
ดื่มอาหารหร�อน้ำที่ปนเปอนเชื้อจากผูปวยหร�อผูที่
เปนพาหะเขาไป ผูที่ไดรับเชื้อจะมีอาการ ไขสูง
ออนเพลีย ปวดทอง ถายเหลวหร�อในบางรายอาจมี
อาการทองผูก ในรายที่เปนรุนแรงและไมไดรับการ
รักษาอาจมีภาวะแทรกซอนตางๆ เชน ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ลำไสอักเสบ ลำไสทะลุ หร�อมีเลือดออกที่ทางเดินอาหาร

คำแนะนำวัคซีนปองกันโรคไทฟอยด

วัคซีนปองกันโรคไทฟอยดจะพ�จารณาเปนรายบุคคล ข�้นกับความเสี่ยง เชน คนที่จะเดินทางไปในที่ที่มี
การแพรระบาดของโรคสูง โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และประเทศใกลเคียงเชน เนปาล บังกลาเทศ
ปากีสถาน รวมทั้งบางประเทศในแอฟร�กา โดยการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถปองกันโรคได 3-5 ป
และวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดประมาณ 50-80%
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10. วัคซีนปองกันไวรัสเอชพ�ว�

12. วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป

การติดเชื้อไวรัสเอชพ�ว� สวนใหญเปนการติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ

จากการมีเพศสัมพันธ ผูที่มีการติดเชื้อชนิดนี้เร�้อรังอาจนำไปสูการ
เปนหูดบร�เวณอวัยวะเพศ โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุและทวารหนัก
เชน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งชองคลอด มะเร็งทวารหนัก ได วัคซีนปองกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชพ�ว� จ�งเปนสวนหนึ่งที่จะชวยปองกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก
วัคซีนปองกันการติดเชื้อเอชพ�ว�ที่ใชมี 2 ชนิด ไดแก วัคซีนเอชพ�ว�ชนิด 4 สายพันธุ
(quadrivalent) และวัคซีนเอชพ�ว�ชนิด 2 สายพันธุ (bivalent)

คำแนะนำวัคซีนปองกันไวรัสเอชพ�ว�
ในผูหญิง

แนะนำใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อเอชพ�ว�แก เด็กวัยรุนหญิงผูหญิงอายุ 9-26 ป
และอาจพ�จารณาใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อเอชพ�ว�แกสตร�ที่อายุมากกวา 26 ป

ในผูชาย

พ�จารณาใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อเอชพ�ว�ชนิด 4 สายพันธุ แกผูชายที่มีอายุ
9-26 ป โดยเฉพาะกลุม ชายรักรวมเพศ
หมายเหตุ: วัคซีนเอชพ�วช� นิด 4 สายพันธุ (quadrivalent) ฉีดเขากลาม 1 เข็ม 3 ครัง้ เดือนที่ 0, 2, 6
และวัคซีนเอชพ�วช� นิด 2 สายพันธุ (bivalent) ฉีดเขากลาม1 เข็ม 3 ครัง้ เดือนที่ 0, 1, 6

11. วัคซีนปองกันโรคงูสวัด
ขอมูลทั่วไป

โรคงูสวัด เปนโรคติดเชื้อไวรัส พบอุบัติการณมากข�้นตามชวงอายุ
โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกวา 50 ปข�้นไป เร��มตนจะมีอาการปวด ตอมา
จะมีผื่นตุมน้ำข�้นเปนแนวยาวกระจายตัวไปตามแนวเสนประสาท
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยไดแก ภาวะปวดปลายประสาทหลังจาก
เปนงูสวัด ( Post-herpatic neuralgia) ซึ่งภาวะนี้จะพบบอยและรุนแรง
มากข�้นในผูสูงอายุ

คำแนะนำวัคซีนปองกันโรคงูสวัด
แนะนำใหฉีดวัคซีนปองกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ในผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ข�้นไป โดยไมตองคำนึงวาเคยเปนโรค
อีสุกอีใสหร�อเคยรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสมากอน และแนะนำใหฉีดแมวาเคยเปนโรคงูสวัดมากอน
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โรคไขกาฬหลังแอน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเร�ย

มินิงโกคอคคัส มีหลายสายพันธุ เชน A, B, C, Y และ
W-135 ติดตอโดยการแพรกระจายเชื้อจากผูที่มีเชื้อ
ในลำคอทางการไอ ผูปวยมีอาการไขสูง ปวดศีรษะ
คอแข็ง ซึม สับสน มีจ�ดเลือดออกที่ผิวหนัง
เยื่อหุมสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต

และเสียชีว�ตได

คำแนะนำวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน

ผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน ไดแก
• นักศึกษาที่ไปศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา สหราชอาณาจักร
ข�้นอยูกับขอกำหนดของแตละสถาบัน
• ผูที่จะเดินทางไปประกอบพ�ธีฮัจย และ อุมเราะห
ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยตองไดรับการ
ฉีดวัคซีนกอนเขาประเทศอยางนอย 10 วัน และ
ไมเกิน 2 ป
• กลุมนักทองเที่ยว/นักเดินทางที่จะไปในประเทศในเขต
Meningitis belt ในแอฟร�กา ตั้งแตประเทศแกมเบีย
บูรกินาฟาโซ เซเนกัล กีนี ไลไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปย
หร�อเขาไปในพ�้นที่ที่มีการระบาดอยู

วัคซีนปองกันไขกาฬหลังแอนที่มีใชในประเทศไทย เปนชนิดที่

สามารถปองกันได4 สายพันธุ คือ A,
C, Y, W-135 โดยจะฉีด 1 เข็ม ภูมิคุมกันจะข�้น

หลังจากฉีดวัคซีนแลวประมาณ 7-10 วัน และภูมิคุมกันจะ

อยูได 3-5 ป
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13. วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก

14. วัคซีนปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

ขอมูลทั่วไป
ไขเดงกี่ (Dengue fever;DF) และไขเลือดออก

ขอมูลทั่วไป

(Dengue hemorrhage fever;DHF)
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (dengue virus)
ซึ่งมี 4 ซีโรไทป โดยมียุงลายเปนพาหะ
ในปจจ�บันพบการติดเชื้อไวรัสเดงก่ีเพ��มข�้น
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย

เกิดจากเชื้อไวรัสหัด ทำใหมีไขสูง ไอ ตาแดง
ผื่น บางรายอาจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง
เชน ปอดอักเสบ สมองอักเสบ

โรค
คางทูม

เกิดจากเชื้อไวรัสคางทูม ทำใหมีไข
ตอมน้ำลายอักเสบ บางรายอาจมีภาวะ
แทรกซอน เชน อัณฑะอักเสบ รังไขอักเสบ
เยื่อหุมสมองอักเสบ

ยุงลาย
ตัวราย

ปจจ�บันพบการติดเชื้อเพ��มข�้นในวัยรุนและผูใหญ
ผูปวยมักมีอาการไขสูง ปวดเมื่อยตามตัว
อาจมีผื่นข�้นทั้งในระยะที่มีไขหร�อในระยะที่ไขหาย
บางรายจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ ภาวะตับโต
รวมทั้งการมีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา เชน ในชองปอด ชองทองและ
ทำใหผูปวยมีภาวะเลือดขนและความดันโลหิตต่ำลงได (ไขเลือดออก)

คำแนะนำวัคซีนปองกันไขเลือดออก
วัคซีนปองกันไขเลือดออก แนะนำใหฉีดวัคซีน

ผูท ม่ี อี ายุ 9-45 ป ทีเ่ คยมีการติดเชือ้ เดงก่ี
มาแลว (seropositive) และพำนักอยูใ นพ�น้ ที่

ที่มีการติดเชื้อเดงกี่เปนโรคประจำถิ�น โดยฉีดเขา
ชั้นใตผิวหนัง 1 เข็ม 3 ครั้ง เดือนที่ 0, 6 และ 12

วัคซีนปองกันไขเลือดออก เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์สามารถปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสเดงก่ีไดทั้ง 4 ซีโรไทป

*เนื่องจากเปนวัคซีนนี้เปนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์จ�งหามใชในสตร�ตั้งครรภแนะนำใหคุมกำเนิดในสตร�ที่ไดรับวัคซีน
เปนเวลา 1 เดือนภายหลังฉีดวัคซีน
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โรคหัด

โรคหัด
เยอรมัน

เกิดจากเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน ทำใหมีไข ผื่น ตอมน้ำเหลืองโต
หากหญิงตั้งครรภติดเชื้ออาจทำใหทารกตายในครรภ
หร�อพ�การแตกำเนิดได

โรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน ติดตอไดงายจากการสัมผัส หร�อหายใจเอาละอองฝอย
ของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผูปวยเขาไป
คำแนะนำวัคซีนปองกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
แนะนำฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ใหแก

หญิง

วัยเจร�ญพันธุ
ทุกคนที่แข็งแรงดี ไมเคย
เปนโรคหัดเยอรมัน และ
ไมเคยไดรับวัคซีนนี้มากอน

วัยรุนหร�อผูใหญ

ที่ไมมีภูมิตานทานตอโรคหัด ไดแก
ไมเคยฉีดวัคซีน และไมเคยเปนโรคหัด
มาในอดีตหร�อตรวจไมพบภูมิตานทาน
ตอโรคหัด

โดยใหฉีดวัคซีนเขาใตผิวหนัง 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 4 สัปดาห
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คำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับคนเปนโรคหัวใจ6

คำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับคนเปนโรคเบาหวาน7

ผูปวยโรคหัวใจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการแทรกซอนที่รุนแรง

ผูปวยเบาหวาน มีโอกาสติดเชื้อไดมากกวาคนทั่วไป
เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะรบกวนการทำงาน
ของเซลลเม็ดเลือดขาวทำใหความสามารถในการทำลาย
เชื้อโรคลดลง

จากการติดเชื้อได เชน เชื้อไขหวัดใหญ เปนตน
ดังนั้นการไดรับวัคซีนเปนว�ธีที่ดีและปลอดภัยในการปองกันโรคที่
สามารถปองกันไดดวยวัคซีน

วัคซีนที่ควรไดรับ

1.วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ

1.วัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ

จากการศึกษาพบวาไวรัสไขหวัดใหญ
มีความเกี่ยวของทำใหอาการของ
โรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองเพ��มข�้น
ผูปวยโรคหัวใจจ�งควรไดรับวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญปละ 1 เข็มเปนประจำทุกป

ผูปวยโรคเบาหวานทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญปละ 1 เข็มเปนประจำทุกป

2.วัคซีนปองกัน
นิวโมคอคคัส

เพ�่อปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส
ที่รุนแรง ผูปวยโรคหัวใจควรไดรับ
วัคซีนปองกันนิวโมคอคคัส
สามารถเลือกให ไดทั้งวัคซีนชนิด
คอนจ�เกต(PCV-13) หร�อ
ชนิดโพลีแซคคาไรด(PPV-23)

2.วัคซีนปองกัน
นิวโมคอคคัส

เพ�่อปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส
ที่รุนแรง ผูปวยโรคเบาหวานควรไดรับ
วัคซีนปองกันนิวโมคอคคัส
สามารถเลือกให ไดทั้งวัคซีนชนิด
คอนจ�เกต(PCV-13) หร�อ
ชนิดโพลีแซคคาไรด(PPV-23)

3.วัคซีนปองกันบาดทะยัก
คอตีบ ไอกรน

แนะนำใหฉีดวัคซีนรวม ปองกันโรคบาดทะยัก คอตีบ
และไอกรน(Tdap) 1 ครั้งแทนวัคซีนปองกันบาดทะยัก
เพ�ยงอยางเดียว และฉีดกระตุนทุก 10 ปดวยวัคซีนรวม
คอตีบ บาดทะยัก (Td)

3.วัคซีนปองกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

แนะนำใหฉีดวัคซีนรวม ปองกันโรคบาดทะยัก คอตีบและ
ไอกรน(Tdap) 1 ครั้งแทนวัคซีนปองกันบาดทะยักเพ�ยงอยางเดียว
และฉีดกระตุนทุก 10 ปดวยวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก (Td)

4.วัคซีนปองกัน
งูสวัด
ผูที่อายุ 60 ปข�้นไปควร
ไดรับวัคซีนปองกัน
งูสวัด 1 เข็ม
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4.วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี

ผูปวยเบาหวาน หากตรวจไมพบวามีภูมิคุมกัน
ควรไดรับวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี
โดย ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, 6 เดือน

5.วัคซีนปองกันงูสวัด
ผูที่อายุ 60 ปข�้นไปควรไดรับ
วัคซีนปองกันงูสวัด 1 เข็ม

23

คำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับผูหญิงตั้งครรภ
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก (Td)

เปนวัคซีนที่จำเปนสำหรับหญิงตั้งครรภ
ทุกคน ควรฉีด 1-2 เข็ม ในไตรมาสที่ 2 และ 3
ข�้นอยูกับดุลยพ�นิจของแพทย
หากไมเคยไดรับวัคซีนมากอน ใหฉีด 3 เข็ม

วัคซีนสำหรับนักเดินทาง
ผูที่จะเดินทางไปประกอบพ�ธีฮัจย อุมเราะห
แนะนำใหฉีด วัคซีนปองกันโรค
ไขกาฬหลังแอน วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
และวัคซีน Td หร�อ Tdap
นอกจากนี้ ในกลุมผูเดินทางระหวางประเทศยังตองพ�จารณา
ความจำเปนในการไดรับวัคซีนเกี่ยวกับการเดินทาง
(travel vaccine ) อื่นๆ ดวย เชน

วัคซีนปองกันไทฟอยด (typhoid vaccine)
วัคซีนปองกันคอตีบ
ไอกรน บาดทะยัก (Tdap)
• แนะนำให Tdap แทน Td 1 ครั้ง

ชวงตั้งครรภ เพ�่อปองกันโรคไอกรน ในทารกแรกเกิด
• สำหรับหญิงหลังคลอด เพ�่อเปนการควบคุมการแพรกระจาย
เชื้อไอกรนในเด็ก เนื่องจากสาเหตุหลักของการติดเชื้อไอกรนรุนแรง
ในเด็กมาจากมารดา และสมาชิกในบานที่ปวยเปนโรคไอกรน
จ�งแนะนำใหฉีด Tdap ใหผูใหญทุกคนในบาน กรณีที่มีเด็ก
อายุนอยกวา 1 ปในบาน

วัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ

ไขหวัดใหญ เปนโรคที่อันตรายสำหรับ
หญิงตั้งครรภ เพราะการติดเชื้อ
จะทำใหเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน
ปอดบวม เยื่อหุมหัวใจอักเสบ หร�อหัวใจวาย
จ�งแนะนำ

ใหวัคซีนไขหวัดใหญ 1 เข็ม
โดยใหในชวงไตรมาสที่ 2 หร�อ 3
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และวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ อาจพ�จารณาใหในผูที่เดินทางไปประเทศในแถบอินเดีย
บังกลาเทศ ปากีสถาน

วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง (yellow fever vaccine)

ตองพ�จารณาใหในผูที่เดินทางไปทว�ปแอฟร�กาหร�ออเมร�กาใตในพ�้นที่ที่เปนถิ�นระบาดของไขเหลือง
จากกระทรวงสาธารณสุขของไทย (last update พฤศจ�กายน 2560) ประกาศรายชื่อประเทศหร�อ
ดินแดนที่เปนเขตระบาดของโรคไขเหลือง ทั้งหมด 42 ประเทศ*

ขอควรรูกอนฉีดวัคซีนไขเหลือง

1. ตองฉีดกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน
2. ควรตรวจสอบวามีขอหามหร�อขอควรระวังในการฉีดวัคซีนหร�อไม
ถามีหร�อไมแนใจ ควรร�บปร�กษาแพทย และตองนำสำเนาหนังสือเดินทาง
มาในวันพบแพทย เพ�่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
หมายเหตุ
1. การพ�จารณาแนะนำวัคซีนในผูเดินทาง ตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน ประวัติการไดรับวัคซีน
ประเทศหร�อพ�้นที่ที่จะไป แผนการเดินทาง ระยะเวลาที่เดินทาง กิจกรรมที่ทำ กฏหมายและ
กฏอนามัยระหวางประเทศ
2. ผูเดินทางควรมารับคำปร�กษาการรับวัคซีนกอนการเดินทางอยางนอย 2-4 สัปดาห
*3. ทว�ปอเมร�กาใต 13 ประเทศ ไดแก บราซิล โบลิเว�ย โคลอมเบีย เอกวาดอร กายอานา เกียนาฝรั่งเศส
ปานามา เปรู เวเนซูเอลา ซูร�นาเม ตร�นิแดดแอนโตเบโก อารเจนตินา ปารากวัย
ทว�ปแอฟร�กา 29 ประเทศ ไดแก แองโกลา เบนิน บูรก นิ าฟาโซ บุรนุ ดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟร�กากลาง
คองโก โกตดิวัวร เอธิโอเปย แกมเบีย กาบอง กานา กีนี กินีบิสเซา อิเควทอเร�ยลกินี เคนยา ไลบีเร�ย มาลี
มอร�เตเนีย เซเนกัล เซียรราลีโอน ซูดาน เซาทซูดาน ชาด โตโก ยูกันดา ซาอีร ไนเจอรและไนจ�เร�ย

25

