
ผู�ป�วยที่มีภาวะดังกล�าวข�างต�นควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป จนกว�าอาการเหล�านั้น
จะกลับมาเป�นปกติหร�อโรคประจำตัวมีอาการคงที่ควบคุมได� 1,2,3

การให�วัคซีนในผู�ป�วยท่ีมีภูมิคุ�มกันบกพร�องอาจได�ผลไม�ดี แต�อาจมีประโยชน�มากกว�าไม�ให� ซ่ึงต�องเส่ียงจากการเกิดโรค
ตามธรรมชาติซ่ึงอาจรุนแรง และไม�ควรให�วัคซีนมีชีว�ตเพราะอาจเกิดอาการข�างเคียงรุนแรง 2
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หญิงตั้งครรภ� หร�อมีแผน
ตั้งครรภ�ใน 1 เดือน
หญิงตั้งครรภ�ไม�ควรได�รับวัคซีนเชื้อเป�น
ยกเว�นในกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อชนิด
นั้นสูง ซึ่งจะมีผลต�อหญิงตั้งครรภ�หร�อทารก
     ในครรภ�� 2, 3

ตรวจสอบเวลานัดหมาย 
ให�แน�ชัด
หากระยะห�างของการให�วัคซีนใกล�กันเกินไป
อาจทำให�ภูมิคุ�มกันต่ำกว�าที่ควรจะเป�น 2

ใครควรเลื่อนกำหนดการ
เข�ารับวัคซีนออกไป

ข�อมูลที่ต�องแจ�งให�แพทย�ทราบเพ��มเติม

เร�่องควรปฎิบัติหลังเข�ารับวัคซีน

ก�อนเข�ารับวัคซ�น
 ร�่องควรรู�

ผู�ที่มีโรคประจำตัวเร�้อรังที่ยังคง
มีอาการกำเร�บ
เช�น เจ็บหน�าอก ใจสั่น หอบเหนื่อย1

1.
2.

ผู�ที่กำลังมีไข� หร�อกำลังเจ็บป�วย
เฉียบพลัน หากเป�นหวัด น้ำมูกไหล โดยไม�มีไข�
โดยทั่วไปสามารถให�วัคซีนได� 1,2, 3

ควรพักสังเกตอาการ
15 นาที 
เพ�่อสังเกตอาการผิดปกติ เพราะอาการแพ�
ที่รุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที
หลังฉีดวัคซีน  ได�แก� อาการคันที่ผิวหนัง
บวมตามปาก หน�า ลำคอ หายใจลำบาก ว�งเว�ยน
ใจสั่น เป�นลม เหง�่อออก ชีพจรเบา ช็อก เป�นต�น1

ควรคุมกำเนิดหลังได�รับ
วัคซีน 1 เดือน
ในผู�หญิงที่ได�รับวัคซีนชนิดเชื้อเป�น เช�น
วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
และวัคซีนอีสุกอีใส2, 3

อาจมีอาการเหล�านี้เกิดข�้นได�
หลังรับวัคซีน
อาการเฉพาะที่ เช�น ปวด บวม แดง จ้ำเลือด แต�จะหายเองได�
ภายใน 1-3 วัน อาการทั่วไปที่บรรเทาได�ด�วยยาแก�ปวดลดไข�
(เช�น พาราเซตามอล) เช�น ปวดศีรษะ ปวดกล�ามเนื้อ ปวดข�อ
ไข�ต่ำๆ มักหายได�เองภายใน 1-3 วัน1

เก็บสมุดบันทึกการเข�ารับวัคซีน
ไว�ตลอดไป
เพ�่อเป�นประโยชน�ในการประเมินภูมิคุ�มกันต�อโรคได�
ในอนาคต2, 3สิ�งเหล�านี้หร�อไม�แพ�สำรวจตัวท�านเอง ว�า

แพ�ยาต�านจ�ลชีพ
เนื่องจากวัคซีนบางชนิดอาจ

มีส�วนประกอบของยาต�านจ�ลชีพ2

เช�น นีโอมัยซิน สเตรปโตมัยซิน และโพลีมัยซินบี 
หากแพ�แบบมีอาการหน�าหร�อตัวบวม และหายใจลำบาก

ควรแจ�งให�แพทย�ทราบก�อนเข�ารับวัคซีน

แพ�ไข�ไก�อย�างรุนแรง แพ�ส�วนประกอบใดๆ
ในวัคซีน

ควรแจ�งให�แพทย�ทราบถึงประวัติ
การแพ�เมื่อเข�ารับวัคซีนครั้งต�อไป 1

2 3

เช�น อาการหน�าหร�อตัวบวม หายใจลำบาก หน�ามืด 
ควรหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ� 

ผู�ที่มีประวัติแพ�ไข�ที่มีอาการแบบลมพ�ษสามารถเข�ารับ
วัคซีนไข�หวัดใหญ�ได�1, 2  ควรแจ�งแพทย�ก�อนได�รับวัคซีน 

และควรฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแ
พทย�พร�อมหากมีอาการแพ�เกิดข�้น

ผู�ที่มีโรคประจำตัว
หร�อมีประวัติแพ�ยา
หร�อวัคซีน
ควรแจ�งให�แพทย�ทราบก�อนเข�ารับ
การฉีดวัคซีน 1,2
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1. วัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�

คำแนะนำวัคซีนป�องกัน บาดทะยัก,คอตีบ,ไอกรน

2. วัคซีนป�องกัน บาดทะยัก,คอตีบ,ไอกรน
ข�อมูลทั่วไป
โรคบาดทะยัก เป�นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ 
ที่มีอยู�ตามสิ�งแวดล�อม พ�ษของเชื้อเข�าสู�ร�างกาย
ทางบาดแผล ทำให�มีอาการเกร็งของกล�ามเนื้อ 
ชักกระตุก หายใจลำบากจนเสียชีว�ตได�  โรคบาดทะยัก
ยังพบได�ในผู�ใหญ�และผู�สูงอายุ มักพบในผู�ที่มี
บาดแผลจากอุบัติเหตุ 

โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย ทำให�เกิดการอักเสบ
ของเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให�มีอาการไอมาก 
ไอเป�นชุดๆ และนาน ในเด็กเล็กอาจมีอาการ หยุดหายใจ
ชัก ป�จจ�บันโรคนี้พบได�ในวัยรุ�นและผู�ใหญ�

โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย ทำให�ลำคออักเสบรุนแรง
เกิดเป�นพังผืดอุดกั้นทางเดินหายใจ นอกจากนี้การติดเชื้อ
ยังอาจทำให�หัวใจวาย ติดต�อได�ง�ายโดยเชื้อแพร�มาจาก
ลำคอของผู�ที่เป�นพาหะโดยการไอ จาม และ พ�ดคุยกัน
ในระยะใกล�ชิด 

แนะนำให�ฉีดวัคซีนรวมป�องกันโรคบาดทะยักคอตีบ
และไอกรน (Tdap)แทนวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ (Td) 
แก�สตร�มีครรภ�ในไตรมาสที่ 3 และให�ฉีดวัคซีน Tdap

ซ้ำในการตั้งครรภ�ครั้งถัดไปโดยไม�ต�องคำนึงถึง
ว�าเคยได�รับ Td / Tdap ครั้งสุดท�ายเมื่อใด

หากไม�ได�ฉีด Tdap ขณะตั้งครรภ�
แนะนำให�ฉีดทันทีหลังคลอด

แนะนำให�ใช�วัคซีนรวมป�องกัน
โรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน 
(Tdap) 1 ครั้งแทนวัคซีนป�องกัน
โรคบาดทะยักเพ�ยงอย�างเดียว
ในวัยรุ�นและผู� ใหญ� และฉีดกระตุ�นทุก
10 ป�ด�วยวัคซีนรวม คอตีบ
บาดทะยัก (Td)

ผู� ใหญ�ที่มีอายุ
19 – 64 ป�

ในหญิงตั้งครรภ�
(อายุครรภ� 27-36 สัปดาห�)

หญิงหลังคลอด

B YAMAGATA
B VICTORIA

A/H3N2

A/H1N1

องค�การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขแห�งประเทศไทย
ได�แนะนำให�ฉีดวัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�ในผู�ที่มีอายุ 6 เดือนข�้นไป
เป�นประจำป�ละ 1 ครั้ง3

FLU
VACCINE
FLU
VACCINE

อะไรคือสาเหตุของไข�หวัดใหญ�
ไข�หวัดใหญ�เกิดจากเชื้อไวรัสไข�หวัดใหญ� สายพันธุ� A และ B แบ�งออกเป�น 4 สายพันธุ�หลัก3 

ได�แก� A/H1N1, A/H3N2, B Victoria และ B Yamagata

อาการของโรคไข�หวัดใหญ� ที่สำคัญเด�นชัด ได�แก�  มีไข�สูง ปวดเมื่อยกล�ามเนื้อ มีน้ำมูก 
และไอ ความน�ากลัวอย�างหน่ึงของโรคไข�หวัดใหญ� คือ อาจพบปอดบวม หร�อภาวะแทรกซ�อน 
ถึงข้ันต�อง นอนโรงพยาบาล และเส�ยชีว�ต โดยเฉพาะในกลุ�มเส�ย่ง

ดูแลสุขภาพอย�างไร…ให�ปลอดภัยจากโรคไข�หวัดใหญ�
• ล�างมือเป�นประจำ • ใช�ผ�าป�ดปากและจมูก เวลาไอจาม
•  ฉีดวัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ� ซ่ึงเป�นว�ธีท่ีมีประส�ทธิภาพมากท่ีสุดในการป�องกัน

ไข�หวัดใหญ�รวมถึงอาการแทรกซ�อนรุนแรงอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากไวรัสไข�หวัดใหญ�1

ป�จจ�บันมีวัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ� 2 ชนิด ได�แก� วัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ� ชนิด 3 สายพันธุ�และ 
ชนิด 4 สายพันธุ� โดยชนิด 4 สายพันธุสามารถครอบคลุมเช้ือไวรัสสายพันธุ B ไดมากกวา กล�าวคือ
ครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ� A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และ สายพันธุ� B ทั้งตระกูล Victoria และ 
Yamagata จ�งยิ�งเพ��มความสามารถในการป�องกันเชื้อไวรัสไข�หวัดใหญ�ที่มีการระบาด ทำให�ลดความเส�่ยง
ต�อการเจ็บป�วย และเส�ยชีว�ตได�ดีข�น้

ประโยชน�ของวัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ�

กลุ�มเส�ย่งท่ีควรฉีดวัคซีน1, 3, 4

เด็กเล็ก
อายุ 6 เดือน-5 ป�

ผู�สูงอายุ
ท่ีมีอายุ  ≥ 65 ป�

สตร�มีครรภ� ผู�ท่ีเป�นโรค
ดังต�อไปน้ี

• โรคหัวใจ เพราะจะไปเพ��มความเส�ย่งในการกำเร�บของโรคหัวใจและหลอดเล�อด      • โรคปอดอุดก้ันเร�อ้รัง ถุงลมโป�งพองกำเร�บ อาการอาจรุนแรงมากข�น้ 

• โรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเล�อดสูงข�น้ ควบคุมระดับน้ำตาลได�ไม�ดี อาการอาจรุนแรงมากข�น้     • โรคไต ไตทำงานผิดปกติ ไข�สูง ร�างกายเส�ยน้ำ

ผู�ป�วยมะเร็ง
ท่ีได�รับการรักษา

ด�วยเคมีบำบัด

ผู�ป�วย
ภูมิคุ�มกัน
บกพร�อง

ผู�ท่ีมี
น้ำหนักตัวเกิน 
100 กิโลกรัม
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3. วัคซีนป�องกันตับอักเสบเอ

โรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต�อจากการรับประทานอาหาร
และน้ำดื่มที่มีเชื้อ อาการของโรค ได�แก� ไข� เบื่ออาหาร 
อ�อนเพลีย คลื่นไส� อาเจ�ยน เจ็บชายโครงขวา ตัวเหลือง 
ตาเหลือง ภาวะตับวายพบน�อยมาก อาการของโรคอาจ
รุนแรงในเด็กโต หร�อผู�ใหญ� และอาจต�องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล   

ข�อมูลทั่วไป

4. วัคซีนป�องกันตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี ติดต�อโดยการสัมผัสเลือด
หร�อสารคัดหลั่งของผู�ที่ติดเชื้อผ�านทางผิวหนัง
ที่มีบาดแผล  การใช�ของใช�ส�วนตัวที่ปนเป��อนเลือด
หร�อสารคัดหลั่งร�วมกับผู�ที่ติดเชื้อ เช�น มีดโกน
แปรงสีฟ�น  ติดต�อทางเพศสัมพันธ�  การใช�เข็มฉีดยา
ร�วมกัน และสามารถติดต�อจากมารดาสู�ทารกในครรภ�ได� 
อาการของโรค ได�แก� ไข� เบื่ออาหาร อ�อนเพลีย คลื่นไส� 
อาเจ�ยน เจ็บชายโครงขวา ตาเหลือง รายที่มีอาการรุนแรง
อาจมีตับวายเฉียบพลัน  หากร�างกายไม�สามารถกำจัดเชื้อได�จะกลายเป�น
พาหะของโรค ซึ่งนอกจากจะแพร�เชื้อให�ผู�อื่นได�แล�วยังมีโอกาสเกิดตับแข็ง และมะเร็งตับได�ในอนาคต

คำแนะนำวัคซีนตับอักเสบบี

วัคซีนตับอักเสบบีใช�ฉีดเข�ากล�ามเนื้อจำนวน 3 ครั้งที่ 0, 1-2 เดือน
และ 6-12 เดือน แนะนำในผู�ใหญ�ที่เสี่ยงต�อการสัมผัสโรค เช�น
คู�สมรสของผู�ที่เป�นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ผู�ที่ต�องได�รับเลือดบ�อยๆ 
ผู�ป�วยฟอกไต บุคลากรทางการแพทย� ผู�ที่ใช�ยาเสพติด ผู�ชายที่มีเพศสัมพันธ�
กับผู�ชายผู�ที่เป�นโรคตับ โรคไตเร�้อรัง

ในเด็กโตที่อายุมากกว�า
10 ป�ข�้นไปและผู�ใหญ�

ควรตรวจเลือดเพ�่อดูว�ามีภูมิคุ�มกัน
อยู�ก�อนการฉีดวัคซีนหร�อไม�

ข�อมูลทั่วไป

แนะนำฉีดวัคซีนป�องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ 2 เข็มในเดือนที่ 0 และ 6 ถึง 12 
ให�แก� ผู�ที่ยังไม�มีภูมิคุ�มกันต�อโรคไวรัสตับอักเสบเอ ดังนี้

• ผู�ที่มีอาชีพเสี่ยงต�อการรับและแพร�กระจายของโรค ได�แก�

ผู�ประกอบอาหาร ผู�ที่อยู�ในที่ ที่มีคนอยู�ด�วยกันเป�นจำนวนมาก เช�น

สถานรับเลี้ยงเด็ก กองทัพ

• ผู�ที่เป�นโรคตับเร�้อรัง หร�อ ฮีโมฟ�เลีย

• ผู�ชายที่มีเพศสัมพันธ�กับผู�ชาย

• ผู�ที่ใช�ยาเสพติด

• นักท�องเที่ยวที่จะเดินทางเข�าไปยังแหล�งระบาด หร�อ ที่ที่มีความชุกของโรคสูง

เช�น ประเทศแถบอเมร�กากลาง อเมร�กาใต� เอเชีย (ยกเว�นประเทศญี่ปุ�น)

แอฟร�กา และยุโรปตะวันออก

วัคซีนป�องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ เป�นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สามารถป�องกันโรคได�ดี 
(ร�อยละ 94-100) มีความปลอดภัยสูงและระดับภูมิคุ�มกันโรคหลังได�รับวัคซีนครบสองครั้ง
อยู�ได�นานตลอดชีว�ต

คำแนะนำวัคซีนป�องกันตับอักเสบเอ
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5. วัคซีนป�องกันโรคพ�ษสุนัขบ�า

โรคพ�ษสุนัขบ�า เป�นโรคติดเชื้อไวรัสส�งผลต�อ

ระบบประสาทส�วนกลาง ที่มีอันตรายร�ายแรง

ถึงชีว�ต พบในสัตว�เลือดอุ�นทุกชนิด ทั้งสัตว�เลี้ยง

และสัตว�ป�าและยังติดต�อมาสู�มนุษย� 

1. คำแนะนำวัคซีนป�องกันโรคพ�ษสุนัขบ�าแบบก�อนสัมผัสโรค (Pre-exposure)
การให�วัคซีนพ�ษสุนัขบ�าก�อนสัมผัสโรค ให�ได� 2 ว�ธี
1. ฉีดเข�ากล�ามเนื้อ 1 เข็ม ให�ฉีดในวันที่ 0 และ 7
2. ฉีดเข�าในหนัง ใช�วัคซีน 0.1 มล./จ�ด จำนวน 2 จ�ด ฉีดเข�าในผิวหนังบร�เวณต�นแขน 2 ข�าง

ในวันที่ 0 และ 7 หร�อ 21
จะทำให�ร�างกายมีภูมิคุ�มกัน ซึ่งเมื่อถูกสัตว�กัด ข�วน แล�วจำเป�นต�องได�รับวัคซีนเพ��มเติม 1-2 เข็ม 
ซึ่งจะทำให�ภูมิคุ�มกันเพ��มข�้นอย�างรวดเร็ว

2. คำแนะนำวัคซีนพ�ษสุนัขบ�าแบบหลังสำผัสโรค (Post-exposure)
การให�วัคซีนพ�ษสุนัขบ�าหลังสัมผัสโรค ให�ได� 2 ว�ธี 
1. การฉีดเข�ากล�ามแบบ 5 เข็ม โดยการฉีดวัคซีน 1 หลอด เข�าบร�เวณกล�ามเนื้อต�นแขน

ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28
2. การฉีดเข�าในหนัง โดยฉีดวัคซีนเข�าในหนังบร�เวณต�นแขน 2 ข�าง ข�างละ 1 จ�ด(รวม 2 จ�ด)

ปร�มาณจ�ดละ 0.1 มล. ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28

ข�อมูลทั่วไป

6. วัคซีนนิวโมคอคคัส

เช้ือนิวโมคอคคัส เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเร�ยนิวโมคอคคัส
ติดต�อโดยทางการหายใจเอาเชื้อที่อยู�ในอากาศ ซึ่งมาจาก
ผู�ป�วยที่ไอ จาม เป�นสาเหตุที่สำคัญของการ
ติดเชื้อปอดอักเสบ ไซนัสอักเสบ เยื่อหุ�มสมองอักเสบ
การติดเชื้อในกระแสโลหิต ฯลฯ  ทำให�ผู�ป�วยบางราย
เสียชีว�ตได�  ทั้งนี้พบอัตราการติดเชื้อชนิดรุนแรง
เพ��มสูงข�้นในผู�ที่อายุมากกว�า 65 ป� ผู�ป�วยตัดม�าม
ผู�ป�วยตับวายหร�อไตวาย ผู�ป�วยที่มีภาวะภูมิคุ�มกัน
บกพร�อง หร�อกำลังได�รับยากดภูมิคุ�มกัน

คำแนะนำวัคซีนนิวโมคอคคัส
วัคซีนป�องกันนิวโมคอคคัสแนะนำให�ฉีดในผู�ที่มีความเสี่ยงสูง
ต�อการเกิดโรค ดังนี้
1 ผู�ที่มีอายุตั้งแต� 65 ป� ข�้นไป
2 ผู�ที่มีอายุ 2-65 ป� ที่มีภาวะดังนี้

• ผู�ที่ได�รับการตัดม�าม
• ผู�ที่มีโรคเร�้อรังเช�น หัวใจวายเร�้อรัง ปอดอุดกั้นเร�้อรัง โรคไตวาย โรคตับแข็ง

เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม�ดี
• ผู�ป�วยที่มีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง
• ผู�ที่มีภาวะภูมิคุ�มกันบกพร�องเช�น ได�รับยากดภูมิคุ�มกันหร�อยาสเตียรอยด�ขนาดสูง

ติดเชื้อเอชไอว� เปลี่ยนถ�ายอวัยวะและปลูกถ�ายไขกระดูก

วัคซีนป�องกันนิวโมคอคคัส แบ�งเป�น 2 ชนิด ได�แก� 

วัคซีนป�องกัน
การติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ชนิดคอนจ�เกต (PCV-13) 

แนะนำให�ฉีดเข�ากล�ามเนื้อเพ�ยง 1 ครั้ง
ยังไม�มีคำแนะนำเกี่ยวกับการให�วัคซีน
ป�องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด
คอนจ�เกตเข็มกระตุ�น ยกเว�นผู�ป�วย

เอดส� ผู�ป�วยเปลี่ยนถ�ายอวัยวะ
และปลูกถ�ายไขกระดูก

วัคซีนป�องกันการ
ติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

โพลีแซคคาไรด� (PPV-23)

แนะนำให�ฉีดวัคซีนเข�ากล�ามเนื้อเพ�ยง 1 ครั้ง
แต�หากฉีดวัคซีนเข็มแรกก�อนอายุ 65 ป�

หร�อในผู�ที่ไม�มีม�าม แนะนำฉีดวัคซีน
ป�องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

โพลีแซคคาไรด�ซ้ำอีก 1 ครั้ง
หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 5 ป�

ข�อมูลทั่วไป

(ที่มา : แนวทางการดูแลรักษาผู�สัมผัสโรคพ�ษสุนัขบ�า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 
และคำถามที่พบบ�อย)
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9. วัคซีนป�องกันโรคไทฟอยด�

คำแนะนำวัคซีนป�องกันโรคไทฟอยด�
วัคซีนป�องกันโรคไทฟอยด�จะพ�จารณาเป�นรายบุคคล ข�้นกับความเสี่ยง เช�น คนที่จะเดินทางไปในที่ที่มี
การแพร�ระบาดของโรคสูง โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และประเทศใกล�เคียงเช�น เนปาล บังกลาเทศ 
ปากีสถาน รวมทั้งบางประเทศในแอฟร�กา โดยการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถป�องกันโรคได� 3-5 ป� 
และวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการป�องกันโรคได�ประมาณ 50-80%

ข�อมูลทั่วไป
โรคไทฟอยด� (โรคไข�รากสาดน�อย) เป�นโรคติดต�อ
ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเร�ยที่ชื่อว�า Salmonella Typhi 
และสามารถแพร�ระบาดจากคนสู�คนได� โดยกินหร�อ
ดื่มอาหารหร�อน้ำที่ปนเป��อนเชื้อจากผู�ป�วยหร�อผู�ที่
เป�นพาหะเข�าไป ผู�ที่ได�รับเชื้อจะมีอาการ ไข�สูง 
อ�อนเพลีย ปวดท�อง ถ�ายเหลวหร�อในบางรายอาจมี
อาการท�องผูก ในรายที่เป�นรุนแรงและไม�ได�รับการ
รักษาอาจมีภาวะแทรกซ�อนต�างๆ เช�น ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ลำไส�อักเสบ ลำไส�ทะลุ หร�อมีเลือดออกที่ทางเดินอาหาร

ข�อมูลทั่วไป
โรคอีสุกอีใส เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อาการได�แก� ไข� 
มีผื่นแดงต�อมาจะกลายเป�นตุ�มน้ำเป�นกลุ�มๆ ที่ผิวหนังประมาณ
3-4  วันจ�งตกสะเก็ด โรคแพร�กระจายโดยเสมหะหร�อสัมผัส
กับตุ�มน้ำใสของผู�ป�วยโดยตรง โรคอีสุกอีใสอาจทำให�เกิด
ภาวะแทรกซ�อน เช�น ปอดอักเสบ จนถึงเสียชีว�ตได�ในกลุ�ม
ที่มีความเสี่ยงสูง (ผู�ป�วยตั้งครรภ� ผู�ที่มีภูมิคุ�มกันบกพร�อง)
รวมถึงในผู�ใหญ�ที่สุขภาพปรกติด�วย

คำแนะนำวัคซีนป�องกันโรคอีสุกอีใส

แนะนำฉีดวัคซีนป�องกันโรคอีสุกอีใสให�แก� ผู�ที่ยังไม�เคยเป�นโรคอีสุกอีใสมาก�อน หร�อตรวจ
ไม�พบว�ามีภูมิคุ�มกันโรค โดยแนะนำในวัยรุ�นและผู�ใหญ� อายุตั้งแต� 13 ป�ข�้นไป ให�ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง 
ห�างกันอย�างน�อย 1 เดือน

8. วัคซีนป�องกันโรคอีสุกอีใส
ข�อมูลทั่วไป

7. วัคซีนป�องกันโรคไข�สมองอักเสบ เจอี

คำแนะนำวัคซีนป�องกันโรคไข�สมองอักเสบ

โรคไข�สมองอักเสบ ที่เกิดจาก 
Japanese encephalitis virus 
เป�นสาเหตุของโรคไข�สมองอักเสบที่
พบบ�อยที่สุดในโลกและพบบ�อยที่สุด
ในประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต� พาหะนำโรค
ที่สำคัญคือ ยุงรำคาญ เป�นโรค
ที่ทำให�สมองมีการอักเสบ ทำให�
เนื้อสมองเสียหาย อาการของโรค 
ได�แก� ไข�สูง ปวดศร�ษะ คอแข็ง กระตุก
สั่น มีอาการชัก เป�นอัมพาต หร�อ
มีอาการเพ�อ จนกระทั่งหมดสติ โรคนี้มีอัตรา
ป�วยตายสูง ประมาณร�อยละ 10-20 และ ประมาณ 2 ใน 3 
ของผู�รอดชีว�ตจะมีความพ�การทางระบบประสาท

วัคซีนป�องกันโรค
ไข�สมองอักเสบ เจอี

สำหรับผู�ใหญ�ที่
อายุ 18 ป�ข�้นไป

และเกิดก�อนป� 2544 รวมถึงผู�ที่ชอบ
ท�องเที่ยว หร�อต�องเดินทางไปในพ�้นที่

ที่มีการแพร�ระบาดของโรคนี้
แนะนำให�ฉีด 1 เข็ม 

(สำหรับวัคซีนเชื้อเป�นอ�อนฤทธิ์
ชนิด Chimeric)
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ข�อมูลทั่วไป
โรคงูสวัด เป�นโรคติดเชื้อไวรัส พบอุบัติการณ�มากข�้นตามช�วงอายุ 
โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว�า 50 ป�ข�้นไป เร��มต�นจะมีอาการปวด ต�อมา
จะมีผื่นตุ�มน้ำข�้นเป�นแนวยาวกระจายตัวไปตามแนวเส�นประสาท 
ภาวะแทรกซ�อนที่พบได�บ�อยได�แก� ภาวะปวดปลายประสาทหลังจาก
เป�นงูสวัด ( Post-herpatic neuralgia) ซึ่งภาวะนี้จะพบบ�อยและรุนแรง
มากข�้นในผู�สูงอายุ

คำแนะนำวัคซีนป�องกันโรคงูสวัด

แนะนำให�ฉีดวัคซีนป�องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ในผู�ที่มีอายุตั้งแต� 60 ป� ข�้นไป โดยไม�ต�องคำนึงว�าเคยเป�นโรค
อีสุกอีใสหร�อเคยรับวัคซีนป�องกันโรคอีสุกอีใสมาก�อน และแนะนำให�ฉีดแม�ว�าเคยเป�นโรคงูสวัดมาก�อน

11. วัคซีนป�องกันโรคงูสวัด

10. วัคซีนป�องกันไวรัสเอชพ�ว�
ข�อมูลทั่วไป
การติดเชื้อไวรัสเอชพ�ว� ส�วนใหญ�เป�นการติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ�
จากการมีเพศสัมพันธ� ผู�ที่มีการติดเชื้อชนิดนี้เร�้อรังอาจนำไปสู�การ
เป�นหูดบร�เวณอวัยวะเพศ โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ�และทวารหนัก
เช�น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช�องคลอด มะเร็งทวารหนัก ได� วัคซีนป�องกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชพ�ว� จ�งเป�นส�วนหนึ่งที่จะช�วยป�องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
วัคซีนป�องกันการติดเชื้อเอชพ�ว�ที่ใช�มี 2 ชนิด ได�แก�  วัคซีนเอชพ�ว�ชนิด 4 สายพันธุ�
(quadrivalent) และวัคซีนเอชพ�ว�ชนิด 2 สายพันธุ� (bivalent)  

ข�อมูลทั่วไป

12. วัคซีนป�องกันโรคไข�กาฬหลังแอ�น

คำแนะนำวัคซีนป�องกันโรคไข�กาฬหลังแอ�น 
ผู�ที่ควรได�รับวัคซีนป�องกันโรคไข�กาฬหลังแอ�น ได�แก�
• นักศึกษาที่ไปศึกษาต�อที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา สหราชอาณาจักร

ข�้นอยู�กับข�อกำหนดของแต�ละสถาบัน
• ผู�ที่จะเดินทางไปประกอบพ�ธีฮัจย� และ อุมเราะห�

ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยต�องได�รับการ
ฉีดวัคซีนก�อนเข�าประเทศอย�างน�อย 10 วัน และ
ไม�เกิน 2 ป�

• กลุ�มนักท�องเที่ยว/นักเดินทางที่จะไปในประเทศในเขต
Meningitis belt ในแอฟร�กา ตั้งแต�ประเทศแกมเบีย
บูร�กินาฟาโซ เซเนกัล กีนี ไล�ไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเป�ย
หร�อเข�าไปในพ�้นที่ที่มีการระบาดอยู�

โรคไข�กาฬหลังแอ�น เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเร�ย
มินิงโกคอคคัส มีหลายสายพันธุ� เช�น A, B, C, Y และ 
W-135  ติดต�อโดยการแพร�กระจายเชื้อจากผู�ที่มีเชื้อ
ในลำคอทางการไอ ผู�ป�วยมีอาการไข�สูง ปวดศีรษะ
คอแข็ง ซึม สับสน มีจ�ดเลือดออกที่ผิวหนัง
เยื่อหุ�มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต
และเสียชีว�ตได�

วัคซีนป�องกันไข�กาฬหลังแอ�นที่มีใช�ในประเทศไทย เป�นชนิดที่

สามารถป�องกันได�4 สายพันธุ� คือ A, 
C, Y, W-135 โดยจะฉีด 1 เข็ม ภูมิคุ�มกันจะข�้น

หลังจากฉีดวัคซีนแล�วประมาณ 7-10 วัน และภูมิคุ�มกันจะ

อยู�ได� 3-5 ป�

คำแนะนำวัคซีนป�องกันไวรัสเอชพ�ว�

ในผู�หญิง
แนะนำให�วัคซีนป�องกันการติดเชื้อเอชพ�ว�แก� เด็กวัยรุ�นหญิงผู�หญิงอายุ 9-26 ป�
และอาจพ�จารณาให�วัคซีนป�องกันการติดเชื้อเอชพ�ว�แก�สตร�ที่อายุมากกว�า 26 ป�
ในผู�ชาย
พ�จารณาให�วัคซีนป�องกันการติดเชื้อเอชพ�ว�ชนิด 4 สายพันธุ� แก�ผู�ชายที่มีอายุ
9-26  ป� โดยเฉพาะกลุ�ม ชายรักร�วมเพศ

หมายเหตุ: วัคซีนเอชพ�ว�ชนิด 4 สายพันธุ� (quadrivalent) ฉีดเข�ากล�าม 1 เข็ม  3 คร้ัง เดือนท่ี 0, 2, 6
และวัคซีนเอชพ�ว�ชนิด 2 สายพันธุ� (bivalent) ฉีดเข�ากล�าม1 เข็ม 3 คร้ัง เดือนท่ี 0, 1, 6
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ข�อมูลทั่วไป

13. วัคซีนป�องกันโรคไข�เลือดออก

ยุงลาย
ตัวราย

ไข�เดงกี่ (Dengue fever;DF) และไข�เลือดออก 
(Dengue hemorrhage fever;DHF)  
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (dengue virus) 
ซึ่งมี 4 ซีโรไทป� โดยมียุงลายเป�นพาหะ 
ในป�จจ�บันพบการติดเชื้อไวรัสเดงก่ีเพ��มข�้น
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�รวมทั้งประเทศไทย

ป�จจ�บันพบการติดเชื้อเพ��มข�้นในวัยรุ�นและผู�ใหญ� 
ผู�ป�วยมักมีอาการไข�สูง  ปวดเมื่อยตามตัว
อาจมีผื่นข�้นทั้งในระยะที่มีไข�หร�อในระยะที่ไข�หาย
บางรายจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ ภาวะตับโต
รวมทั้งการมีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสม�า เช�น ในช�องปอด  ช�องท�องและ
ทำให�ผู�ป�วยมีภาวะเลือดข�นและความดันโลหิตต่ำลงได� (ไข�เลือดออก)  

คำแนะนำวัคซีนป�องกันไข�เลือดออก

วัคซีนป�องกันไข�เลือดออก แนะนำให�ฉีดวัคซีน
ผู�ท่ีมีอายุ 9-45 ป� ท่ีเคยมีการติดเช้ือเดงกี่
มาแล�ว (seropositive) และพำนักอยู�ในพ�น้ท่ี
ที่มีการติดเชื้อเดงกี่เป�นโรคประจำถิ�น โดยฉีดเข�า
ชั้นใต�ผิวหนัง 1 เข็ม 3 ครั้ง เดือนที่ 0, 6 และ 12

วัคซีนป�องกันไข�เลือดออก เป�นวัคซีนชนิดเชื้อเป�นอ�อนฤทธิ์สามารถป�องกันการ
ติดเชื้อไวรัสเดงก่ีได�ทั้ง 4 ซีโรไทป�

*เนื่องจากเป�นวัคซีนนี้เป�นชนิดเชื้อเป�นอ�อนฤทธิ์จ�งห�ามใช�ในสตร�ตั้งครรภ�แนะนำให�คุมกำเนิดในสตร�ที่ได�รับวัคซีน

เป�นเวลา 1 เดือนภายหลังฉีดวัคซีน

ข�อมูลทั่วไป

14. วัคซีนป�องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

เกิดจากเชื้อไวรัสหัด ทำให�มีไข�สูง ไอ ตาแดง 
ผื่น บางรายอาจมีภาวะแทรกซ�อนรุนแรง 
เช�น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ 

โรคหัด

เกิดจากเชื้อไวรัสคางทูม ทำให�มีไข� 
ต�อมน้ำลายอักเสบ บางรายอาจมีภาวะ
แทรกซ�อน เช�น อัณฑะอักเสบ รังไข�อักเสบ
เยื่อหุ�มสมองอักเสบ 

โรค
คางทูม

โรคหัด
เยอรมัน

เกิดจากเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน  ทำให�มีไข� ผื่น ต�อมน้ำเหลืองโต
หากหญิงตั้งครรภ�ติดเชื้ออาจทำให�ทารกตายในครรภ�
หร�อพ�การแต�กำเนิดได�

โรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน ติดต�อได�ง�ายจากการสัมผัส หร�อหายใจเอาละอองฝอย
ของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู�ป�วยเข�าไป

คำแนะนำวัคซีนป�องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
แนะนำฉีดวัคซีนรวมป�องกันโรคหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ให�แก�

โดยให�ฉีดวัคซีนเข�าใต�ผิวหนัง 2 ครั้ง ห�างกันอย�างน�อย 4 สัปดาห�

หญิงวัยเจร�ญพันธุ�

ทุกคนที่แข็งแรงดี ไม�เคย

เป�นโรคหัดเยอรมัน และ 

ไม�เคยได�รับวัคซีนนี้มาก�อน

วัยรุ�นหร�อผู�ใหญ�
ที่ไม�มีภูมิต�านทานต�อโรคหัด ได�แก� 

ไม�เคยฉีดวัคซีน และไม�เคยเป�นโรคหัด

มาในอดีตหร�อตรวจไม�พบภูมิต�านทาน

ต�อโรคหัด



22 23

คำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับคนเป�นโรคหัวใจ6 คำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับคนเป�นโรคเบาหวาน7

ผู�ป�วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการแทรกซ�อนที่รุนแรง
จากการติดเชื้อได� เช�น เชื้อไข�หวัดใหญ� เป�นต�น
ดังนั้นการได�รับวัคซีนเป�นว�ธีที่ดีและปลอดภัยในการป�องกันโรคที่
สามารถป�องกันได�ด�วยวัคซีน

ผู�ป�วยเบาหวาน มีโอกาสติดเชื้อได�มากกว�าคนทั่วไป
เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะรบกวนการทำงาน
ของเซลล�เม็ดเลือดขาวทำให�ความสามารถในการทำลาย
เชื้อโรคลดลง

วัคซีนที่ควรได�รับ

1.วัคซีนป�องกัน
ไข�หวัดใหญ�

จากการศึกษาพบว�าไวรัสไข�หวัดใหญ�

มีความเกี่ยวข�องทำให�อาการของ

โรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองเพ��มข�้น

ผู�ป�วยโรคหัวใจจ�งควรได�รับวัคซีนป�องกัน

ไข�หวัดใหญ�ป�ละ 1 เข็มเป�นประจำทุกป�

2.วัคซีนป�องกัน
นิวโมคอคคัส

เพ�่อป�องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ที่รุนแรง ผู�ปวยโรคหัวใจควรได�รับ

วัคซีนป�องกันนิวโมคอคคัส

สามารถเลือกให�ได�ทั้งวัคซีนชนิด

คอนจ�เกต(PCV-13) หร�อ 

ชนิดโพลีแซคคาไรด�(PPV-23) 

3.วัคซีนป�องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
แนะนำให�ฉีดวัคซีนรวม ป�องกันโรคบาดทะยัก คอตีบและ

ไอกรน(Tdap) 1 ครั้งแทนวัคซีนป�องกันบาดทะยักเพ�ยงอย�างเดียว

และฉีดกระตุ�นทุก 10 ป�ด�วยวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก (Td)

4.วัคซีนป�องกัน
งูสวัด

ผู�ที่อายุ 60 ป�ข�้นไปควร

ได�รับวัคซีนป�องกัน

งูสวัด 1 เข็ม

1.วัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�
ผู�ป�วยโรคเบาหวานทุกคนควรได�รับวัคซีนป�องกัน

ไข�หวัดใหญ�ป�ละ 1 เข็มเป�นประจำทุกป�

2.วัคซีนป�องกัน
นิวโมคอคคัส

เพ�่อป�องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส
ที่รุนแรง ผู�ปวยโรคเบาหวานควรได�รับ

วัคซีนป�องกันนิวโมคอคคัส
สามารถเลือกให�ได�ทั้งวัคซีนชนิด

คอนจ�เกต(PCV-13) หร�อ
ชนิดโพลีแซคคาไรด�(PPV-23)

3.วัคซีนป�องกันบาดทะยัก
คอตีบ ไอกรน
แนะนำให�ฉีดวัคซีนรวม ป�องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ
และไอกรน(Tdap) 1 ครั้งแทนวัคซีนป�องกันบาดทะยัก
เพ�ยงอย�างเดียว และฉีดกระตุ�นทุก 10 ป�ด�วยวัคซีนรวม
คอตีบ บาดทะยัก (Td)

4.วัคซีนป�องกันไวรัสตับอักเสบ บี
ผู�ป�วยเบาหวาน หากตรวจไม�พบว�ามีภูมิคุ�มกัน 
ควรได�รับวัคซีนป�องกันไวรัสตับอักเสบ บี 
โดย ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, 6 เดือน

5.วัคซีนป�องกันงูสวัด
ผู�ที่อายุ 60 ป�ข�้นไปควรได�รับ

วัคซีนป�องกันงูสวัด 1 เข็ม
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คำแนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับผู�หญิงตั้งครรภ�

วัคซีนป�องกัน
ไข�หวัดใหญ�

ไข�หวัดใหญ� เป�นโรคที่อันตรายสำหรับ

หญิงตั้งครรภ� เพราะการติดเชื้อ

จะทำให�เกิดภาวะแทรกซ�อนรุนแรง เช�น

ปอดบวม เยื่อหุ�มหัวใจอักเสบ หร�อหัวใจวาย

จ�งแนะนำ

ให�วัคซีนไข�หวัดใหญ� 1 เข็ม
โดยให�ในช�วงไตรมาสที่ 2 หร�อ 3 

วัคซีนป�องกันคอตีบ
ไอกรน บาดทะยัก (Tdap)
• แนะนำให� Tdap แทน Td 1 ครั้ง
ช�วงตั้งครรภ� เพ�่อป�องกันโรคไอกรน ในทารกแรกเกิด

• สำหรับหญิงหลังคลอด เพ�่อเป�นการควบคุมการแพร�กระจาย

เชื้อไอกรนในเด็ก เนื่องจากสาเหตุหลักของการติดเชื้อไอกรนรุนแรง

ในเด็กมาจากมารดา และสมาชิกในบ�านที่ป�วยเป�นโรคไอกรน

จ�งแนะนำให�ฉีด Tdap ให�ผู�ใหญ�ทุกคนในบ�าน กรณีที่มีเด็ก

อายุน�อยกว�า 1 ป�ในบ�าน

วัคซีนป�องกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก (Td)

เป�นวัคซีนที่จำเป�นสำหรับหญิงตั้งครรภ�

ทุกคน ควรฉีด 1-2 เข็ม ในไตรมาสที่ 2 และ 3

ข�้นอยู�กับดุลยพ�นิจของแพทย�

หากไม�เคยได�รับวัคซีนมาก�อน ให�ฉีด 3 เข็ม

หมายเหตุ
1. การพ�จารณาแนะนำวัคซีนในผู�เดินทาง ต�องคำนึงถึงป�จจัยต�างๆ เช�น ประวัติการได�รับวัคซีน

ประเทศหร�อพ�้นที่ที่จะไป แผนการเดินทาง ระยะเวลาที่เดินทาง กิจกรรมที่ทำ กฏหมายและ
กฏอนามัยระหว�างประเทศ

2. ผู�เดินทางควรมารับคำปร�กษาการรับวัคซีนก�อนการเดินทางอย�างน�อย 2-4 สัปดาห�
*3. ทว�ปอเมร�กาใต� 13 ประเทศ ได�แก� บราซิล โบลิเว�ย โคลอมเบีย เอกวาดอร� กายอานา เกียนาฝรั่งเศส

ปานามา เปรู เวเนซูเอลา ซูร�นาเม ตร�นิแดดแอนโตเบโก อาร�เจนตินา ปารากวัย
      ทว�ปแอฟร�กา 29 ประเทศ ได�แก� แองโกล�า เบนิน บูร�กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟร�กากลาง 
      คองโก โกตดิวัวร� เอธิโอเป�ย แกมเบีย กาบอง กานา กีนี กินีบิสเซา อิเควทอเร�ยลกินี เคนยา ไลบีเร�ย มาลี 
      มอร�เตเนีย เซเนกัล เซียร�ราลีโอน ซูดาน เซาท�ซูดาน ชาด โตโก ยูกันดา  ซาอีร� ไนเจอร�และไนจ�เร�ย

วัคซีนสำหรับนักเดินทาง
ผู�ที่จะเดินทางไปประกอบพ�ธีฮัจย� อุมเราะห� 
แนะนำให�ฉีด วัคซีนป�องกันโรค
ไข�กาฬหลังแอ�น วัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�
และวัคซีน Td หร�อ Tdap 

นอกจากนี้ ในกลุ�มผู�เดินทางระหว�างประเทศยังต�องพ�จารณา
ความจำเป�นในการได�รับวัคซีนเกี่ยวกับการเดินทาง
(travel vaccine ) อื่นๆ ด�วย เช�น 

วัคซีนป�องกันไทฟอยด� (typhoid vaccine) 
และวัคซีนป�องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ อาจพ�จารณาให�ในผู�ที่เดินทางไปประเทศในแถบอินเดีย 
บังกลาเทศ ปากีสถาน

วัคซีนป�องกันโรคไข�เหลือง (yellow fever vaccine) 
ต�องพ�จารณาให�ในผู�ที่เดินทางไปทว�ปแอฟร�กาหร�ออเมร�กาใต�ในพ�้นที่ที่เป�นถิ�นระบาดของไข�เหลือง
จากกระทรวงสาธารณสุขของไทย (last update พฤศจ�กายน 2560) ประกาศรายชื่อประเทศหร�อ
ดินแดนที่เป�นเขตระบาดของโรคไข�เหลือง ทั้งหมด 42 ประเทศ*

ข�อควรรู�ก�อนฉีดวัคซีนไข�เหลือง
1. ต�องฉีดก�อนการเดินทางอย�างน�อย 10 วัน
2. ควรตรวจสอบว�ามีข�อห�ามหร�อข�อควรระวังในการฉีดวัคซีนหร�อไม� 
ถ�ามีหร�อไม�แน�ใจ ควรร�บปร�กษาแพทย� และต�องนำสำเนาหนังสือเดินทาง
มาในวันพบแพทย� เพ�่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน




