
ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  41ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

 การสรางภมูคิุมกนัใหกบัรางกายมสีองวธิทีีส่าํคญั  

วธิแีรกคอืการใหภมูคิุมกนัชนดิสาํเรจ็รปูของคนหรอืสตัวที่

มอียูกอน หรอือมิมนูโกลบลุนิ (passive immunization) ซึ�ง

เมือ่ใหเขาสูรางกาย ภมูคิุมกนัน�จ้ะสามารถออกฤทธิต์อตาน

เชือ้โรคไดทนัท ีภมูคิุมกนัชนดิน�ม้ผีลปองกนัโรคไดชั�วคราว

หรือระยะเวลาที่ไมนาน สวนวิธีที่สองคือ การใหวัคซีนเพื่อ

กระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกัน (active immunization) 

วิธีน�้อาจใชเวลาหลายสัปดาหหรือเปนเดือนในการที่จะ

ทําใหรางกายสามารถสรางระดับภูมิคุมกันไดเพียงพอใน

การปองกันโรค

 วัคซีนแบง โดยอาศัยวิธีการผลิตได เปน 3 

ประเภทคือ

 1. วัคซีนประเภทท็อกซอยด (toxoid) หมายถึง 

วัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยการนําพิษของเชื้อโรคมาทําใหหมด

ฤทธิ์ไป แตยังสามารถกระตุนภูมิคุมกันได  ใชสําหรับ

โรคติดเชื้อที่เกิดจากพิษของเชื้อเชน โรคคอตีบ และโรค

บาดทะยัก

 2. วัคซีนเชื้อตาย (killed vaccine) หมายถึง 

วัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยใชเชื้อโรคทั้งตัวที่ตายแลวหรือเฉพาะ

สวนประกอบบางสวนของเชือ้โรคหรอืโปรตนีสวนประกอบ

ของเชื้อที่ผลิตขึ้นมาใหม โดยอาศัยหลักวิศวพันธุศาสตร 

(genetic engineering) เชน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไอ

กรน วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีน

โปลิโอชนิดฉ�ด และวัคซีนไขหวัดใหญ เปนตน

 3. วัคซีนเชื้อเปน (live vaccine) หมายถึง วัคซีน

ทีผ่ลติขึน้โดยใชเชือ้โรคมาทาํใหออนฤทธิล์งจนไมสามารถ

ทาํใหเกดิโรค แตเพยีงพอทีจ่ะกระตุนภมูคิุมกนัของรางกาย

ได เชน วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสุกอีใส 

วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนไวรัสโรตา และวัคซีนไขหวัด

ใหญชนิดพนจมูก เปนตน

  ตามแผนการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคของประเทศ 

จําแนกวัคซีนไดเปน 4 แบบคือ

 1. วัคซีนพื้นฐาน (compulsory vaccines) 

หมายถึง วัคซีนที่ ไดรับการบรรจุในแผนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของประเทศ แนะนําใหใชในเด็กไทยทุกคน

ไดแก วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ-

บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนหัด-หัด

เยอรมัน-คางทูม และวัคซีนไขสมองอักเสบเจอี

 2. วัคซีนเสริมหรือวัคซีนเผื่อเลือก (optional 

vaccines) หมายถึง วัคซีนที่มีประโยชน แตโรคที่ปองกัน

ไดดวยวคัซนีเหลาน�ย้งัไมมคีวามสาํคญัดานสาธารณสขุใน

ลําดับตนๆ รวมทั้งวัคซีนเหลาน�้มีราคาสูง ยังไมสามารถ

จัดหามาใชกับเด็กทั้งประเทศได  ผูที่ตองการฉ�ดตองเสีย

คาใชจายเอง ไดแก วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอีสุกอีใส 

วัคซีนฮิบ วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต วัคซีนโรตา 

และวัคซีนเอชพีวี  นอกจากน�้วัคซีนเสริมยังหมายรวมถึง

วคัซนีพืน้ฐานที่ไดรบัการพฒันาเพือ่ใหมผีลขางเคยีงลดลง 

ซึ�งนยิมใชในประเทศพฒันาแลว เชน วคัซนีโปลโิอชนดิฉ�ด 

และวัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล

 3. วัคซีนใชกรณ�พิเศษ (vaccines in special 

circumstances) หมายถึง วัคซีนที่มีขอบงชี้ชัดเจนเพื่อ

ใชในกลุมคนทีม่คีวามเสีย่งสงูตอการเกดิโรค หรอืหากเกดิ

โรคอาจมีอาการและภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เชน วัคซีน

5
อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

บทนํา

ประเภทของวัคซีน1



วัคซีน42 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

นิวโมคอคคัสสําหรับผูปวยที่ไมมีมาม วัคซีนไขหวัดใหญ

สาํหรบัผูปวยโรคหวัใจ โรคปอดเรือ้รงั และผูสงูอาย ุวคัซนี

พิษสุนัขบาสําหรับผูที่ถูกสัตวกัด วัคซีนทัยฟอยดสําหรับ

ผูที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคทัยฟอยด 

วัคซีนไขกาฬหลังแอนสําหรับผูที่จะเดินทางไปยังประเทศ

ทางตะวันออกกลาง เปนตน

 4. วัคซีนที่กําลังอยูระหวางการวิจัยและพัฒนา 

(investigational vaccines) หมายถึง วัคซีนที่มีความ

สาํคญัในการปองกนัโรคทีก่าํลงัเปนปญหาในหลายประเทศ 

และยงัอยูในขัน้ตอนของการวจิยั การผลติ หรอือยูระหวาง

การทดลองในอาสาสมัคร เชน วัคซีนไขเลือดออก วัคซีน

มาลาเรีย วัคซีนเอดส เปนตน

 

 วคัซนีควรเกบ็ในทีอ่ณุหภมูทิีเ่หมาะสม ในประเทศ

เขตรอนการเก็บวัคซีนอาจเกิดปญหาไดบอยคําแนะนําใน

การเกบ็วคัซนีแตละชนดิดงัตารางที ่1 สาํหรบัตวัทาํละลาย

ไมควรเกบ็ในชองแชแขง็ โดยทั�วไปเกบ็ทีอ่ณุหภมูหิอง หรอื

ในตูเย็น ควรมีการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บ และในการ

เคลื่อนยายวัคซีนทุกครั้ง ควรมีการเช็คอุณหภูมิในการ

เก็บวัคซีน ถาเปนไปไดตูเย็นควรมีเทอรโมมิเตอรรายงาน

อุณหภูมิปจจุบัน อุณหภูมิต่ําสุดและสูงสุด 

 วคัซนีควรผสมแลวใชทนัท ีและไมควรนาํมาใชถา

มีการผสมแลวทิ้งไวนานกวาคําแนะนํา 

 วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต ไดแก วัคซีนหัด-หัด

เยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนรวมหัด-หัด

เยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส ไมควรถูกแสง เพราะจะทําให

เชื้อในวัคซีนตายได

 วัคซีนสวนใหญมีลักษณะภายนอกมองดูคลาย

กัน ดังนั้นไมควรดูดวัคซีนหลายๆชนิดใสหลอดฉ�ดยาทิ้ง

ไว เพราะอาจทําใหฉ�ดผิดได ยกเวนจะเปนการใหวัคซีน

ชนิดเดียวในคนหลายๆคนพรอมกัน เชน การรณรงคให

วคัซนีปองกนัไขหวดัใหญ เมือ่ดดูวคัซนีใสหลอดฉ�ดยาควร

จะเขียนชื่อวัคซีน lot number กํากับไว

 วัคซีนที่บรรจุมากกวาหนึ�งโดสตอหนึ�งขวด หลัง

ฉ�ดวัคซีนถามีวัคซีนเหลือในขวด หากเก็บถูกวิธีและไมมี

การปนเปอนเชื้อสามารถเก็บไวใหครั้งตอไปได จนกวา

วัคซีนจะหมดอายุ หรือตามเอกสารกํากับของบริษัท 

 

 

 การใหวคัซนีทกุครัง้ ตองทาํการบนัทกึชือ่วคัซนีใน

สมุดฉ�ดวัคซีน บริษัท lot number วันหมดอายุของวัคซีน 

รวมทั้งวันที่ใหวัคซีน และชื่อผูใหวัคซีน

 การใหตองใหแบบปราศจากเชื้อ โดยทั�วไปถา

ใหถูกวิธีอยางระมัดระวัง โอกาสติดเชื้อจากการฉ�ดวัคซีน

มีนอยมาก การใหดวยวิธีไมปราศจากเชื้อจะทําใหเกิดการ

ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด และเกิดฝบริเวณที่ฉ�ด 

 ขอปฎิบัติกอนใหวัคซีน ใหลางมือดวยสบูหรือใช

แอลกอฮอลลางมอื โดยทั�วไปไมจาํเปนตองใสถงุมอื ยกเวน

มีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั�งของเด็กหรือมีแผลที่มือ ควร

ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ฉ�ดดวย 70% แอลกอฮอล

และทิ้งไวใหแหงกอนฉ�ด การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นไดถาเข็ม

ฉ�ดยา หลอดฉ�ดยา หรืออุปกรณในการฉ�ดมีเชื้อแบคทีเรีย

ปนเปอน ตองใชเข็มและหลอดฉ�ดยาแยกฉ�ดในเด็กแตละ

คน และหลงัฉ�ดควรทิง้เขม็ลงในภาชนะทิง้เขม็เพือ่ปองกนั

การเกิดอุบัติเหตุจากเข็มทิ�มตํา และไมควรสวมปลอกเข็ม

คืนหลังฉ�ด เพราะมีรายงานบอยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเข็ม

ทิ�มตําจากการสวมปลอกเข็ม 

 วิธีการบริหารวัคซีนที่สําคัญมี 5 วิธีไดแก

 1. การรับประทาน (oral route) วิธีน�้ทําใหมี

ภูมิคุมกันในกระแสเลือดและลําไส เชน วัคซีนโปลิโอ

 2. ชนิดหยอด วัคซีนทัยฟอยดชนิดรับประทาน 

และวัคซีนไวรัสโรตา การพนทางจมูก ทําใหมีภูมิคุมกันใน

กระแสเลือดและทางเดินหายใจ ไดแก วัคซีนไขหวัดใหญ

ชนิดพนจมูก

 3. การฉ�ดเขาในผวิหนงั (intradermal) โดยฉ�ดเขา

ในชั้นผิวหนัง ใหเปนตุมนูนขึ้น ควรใชเข็มขนาด 27 ยาว  

    นิ้ว การฉ�ดวิธีน�้ทําใหแอนติเจนเขาไปทางระบบ

น้าํเหลอืงไดด ี สามารถกระตุนภมูคิุมกนัชนดิพึ�งเซลล (cell-

mediated immune response) และใชปริมาณวัคซีนนอย

 ซึ�งจะชวยประหยดัวคัซนีดวย  แตผูฉ�ดตองมคีวามชาํนาญ

ในการฉ�ด เชน วคัซนีบซีจี ีวคัซนีพษิสนุขับา การฉ�ดวคัซนี

วิธีการเก็บวัคซีน1-4

วิธีการบริหารวัคซีน



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  43ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

ตารางที่ 1 แสดงวิธีการเก็บวัคซีน

 วัคซีน อุณหภูมิ อุณหภูมิ หมายเหตุ

  สําหรับเก็บวัคซีน สําหรับเก็บตัวทําละลาย

Bacillus Calmette Guerin  2-8Oซ. หรือแชแข็ง       2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมใหถูกแสง 

Diphtheria, tetanus pertussis  2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

(DTwP, DTaP, DT, Td, Tdap, TT)

Haemophilus influenza type b  2-8Oซ.  2-8Oซ. หามแชแข็ง

Hepatitis A (HepA) 2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Hepatitis B (HepB) 2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

HepA-HepB  2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Human papillomavirus  2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Influenza, inactivated  2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Influenza, live attenuated 2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Japanese Encephalitis(JE),  2-8Oซ. ไมมีตัวทําละลาย (ชนิดผงแหง ไมใหถูกแสง  

inactivated   (ชนิดผงแหงแชแข็งได) มีตัวทําละลาย เก็บ 2-8Oซ.)

JE, live attenuated 2-8Oซ.  2-30Oซ. ไมใหถูกแสง

Measles, mumps, rubella 2-8Oซ.  2-25Oซ.   ไมใหถูกแสง

 (MMR, M)    ผสมแลวใหใชใน 6 ชม.

Measles, mumps, rubella, < -15Oซ.  2-25Oซ.  ไมใหถูกแสง

varicella (MMRV)

Meningococcal conjugate  2-8Oซ.  ไมมีตัวทําละลาย

Meningococcal Polysaccharide  2-8Oซ.  2-8Oซ. หามแชแข็ง

Pneumococcal conjugate   2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Pneumococcal Polysaccharide  2-8Oซ.  ไมมีตัวทําละลาย

Polio, inactivated  2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย ไมใหถูกแสง

Polio, live attenuate  2-8Oซ. หรือแชเข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Rabies  2-8Oซ. หามแชแข็ง 2-8Oซ. ไมใหถูกแสง

Rotavirus  2-8Oซ. หามแชแข็ง RV1 20-25Oซ.

   RV5 ไมมีตัวทําละลาย

Typhoid  2-8Oซ. หามแชแข็ง ไมมีตัวทําละลาย

Varicella  2-8Oซ. (ผงแหงแชแข็งได) 2-25Oซ. ไมใหถูกแสง 

Yellow fever  2-8Oซ. หามแชแข็ง 2-8Oซ.

Herpes Zoster  < -15Oซ.  2-25Oซ. ไมใหถูกแสง

คํายอ : RV1= monovalent rotavirus; RV5 = pentavalent rotavirus

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)

วัณโรคในทารกแรกเกิด ควรฉ�ดที่หัวไหลเพื่อใหสามารถ

ตรวจสอบแผลเปนไดงาย ไมควรฉ�ดที่สะโพกเพราะอาจ

เกิดการติดเชื้อซ้ําเติมไดงายเน��องจากอยูใกลผาออม ซึ�ง

อาจเปอนอุจจาระ ปสสาวะได และตรวจสอบแผลเปนได

ไมสะดวกเทาบริเวณหัวไหล เทคนิคการฉ�ดวัคซีนเขาใน

ชั้นผิวหนัง แทงเข็มใหปลายเข็มหงายขึ้นเกือบขนานกับ

ผวิหนงั แลวคอยๆ ฉ�ดวคัซนีเขาในชัน้ตืน้สดุของชัน้ผวิหนงั 

ซึ�งจะรูสึกมีแรงตานและมีตุมนูนลักษณะคลายเปลือก

ผิวสมปรากฏขึ้นทันที 
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 4. การฉ�ดเขาใตผิวหนัง (subcutaneous) ใช

สาํหรบัวคัซนีที่ไมตองการใหดดูซมึเรว็มาก และเปนวคัซนี

ที่ไมมี adjuvant เชน วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ควร

ใชเข็ม ขนาด 26G ยาว ½ นิ้ว การฉ�ดใหตั้งเข็มทํามุม 

45 องศากับผิวหนัง ในเด็กเล็กควรฉ�ดบริเวณกึ�งกลาง

ตนขาดานหนาคอนไปทางดานนอก สวนในเด็กโตและ

ผูใหญควรฉ�ดที่ตนแขน

 5. การฉ�ดเขากลามเน�้อ (intramuscular) ใช

สําหรับวัคซีนที่ตองการใหดูดซึมเร็ว การฉ�ดเขากลามเน�้อ

ควรฉ�ดบริเวณกลามเน�้อตนขา (สําหรับเด็กเล็ก) หรือตน

แขน (สําหรับเด็กโตและผูใหญ) ไมควรฉ�ดที่กลามเน�้อ

สะโพกเน��องจากกลามเน�้อตนขาและตนแขนมีเลือดมา

หลอเลี้ยงมาก และมีการเคลื่อนไหวที่มากกวา ทั้งยังเปน

บริเวณที่มีปริมาณไขมันนอย จึงมีความสามารถในการ

ดูดซึมไดรวดเร็ว ทําใหรางกายสรางภูมิคุมกันไดดีกวา 

การฉ�ดเปนการฉ�ดลึกลงถึงชั้นกลามเน�้อ ควรตั้งเข็ม

ทํามุมฉากกับผิวหนัง ขนาดของเข็มที่ใช ขึ้นกับขนาดตัว

ของเด็ก ดังตารางที่ 24

 วธิกีารบรหิารวคัซนีแตละชนดิดงัตารางที ่3 วคัซนี

แตละเข็มควรฉ�ดคนละตําแหน�ง และไมควรนําวัคซีนตาง

ชนดิมาผสมกนัเพือ่ฉ�ดครัง้เดยีว ยกเวนมขีอมลูที่ไดศกึษา

มาแลววาสามารถทําได

 การลดความเจ็บปวดจากการฉ�ดวัคซีน เชนการ

ใชยาชา lidocane ชนิดครีมทา หรือชนิดแผนปดบริเวณ

ผิวหนังกอนใหวัคซีน5-7  ซึ�งจากการศึกษาพบวาไมมีผล

ตอการสรางภูมิคุมกันของวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม 

หรือวัคซีนชนิดเชื้อตายอื่นๆ6,8 แตไมควรใช lidocane ใน

เด็กอายุนอยกวา 1 ป ที่กําลังไดยาที่กระตุนใหเกิด met

hemoglobin เพราะจะทาํใหเกดิ methemoglobinemia ได9 

นอกจากน�ม้รีายงานการลดความเจบ็ปวดจากการฉ�ดวคัซนี

 อายุ ความยาวของเข็ม ขนาดของเข็ม ตําแหน�ง

 เด็ก (แรกเกิด–18 ป)

 ทารกแรกเกิด* 5/8 นิ้ว (16 มม.) เข็มเบอร 26       กลามเน�้อตนขา

 เด็กอายุ 1-12 เดือน 1 นิ้ว (25 มม.) เข็มเบอร 25       กลามเน�้อตนขา

 เด็กอายุ 1-2 ป 1–11/4 นิ้ว (25–32 มม.) เข็มเบอร 24-25 กลามเน�้อตนขา§
  5/8†–1 นิ้ว (16–25 มม.) เข็มเบอร 24-25 กลามเน�้อตนแขน (Deltoid)

 เด็กอายุ 3-18 ป 5/8†–1 นิ้ว (16–25 มม.) เข็มเบอร 24-25 กลามเน�้อตนแขน (Deltoid)§
  1–11/4 นิ้ว (25–32 มม.) เข็มเบอร 24-25 กลามเน�้อตนขา

 ผูใหญ (≥19 ป)

 ผูชายและผูหญิง,  1 นิ้ว (25 มม.)¶ เข็มเบอร 23-25  

 น้ําหนัก <60 กก.

 ผูชายและผูหญิง, 1 นิ้ว (25 มม.)  เข็มเบอร 23-25 กลามเน�้อตนแขน (Deltoid)

 น้ําหนัก 60–70 กก.

  ผูชาย, น้ําหนัก 70–118 กก.  1–11/2 นิ้ว (25–38 มม.) เข็มเบอร 23-25

 ผูหญิง, น้ําหนัก 70–90 กก.  เข็มเบอร 23-25

 ผูชาย, น้ําหนัก >118 กก. 11/2 นิ้ว (38 มม.) เข็มเบอร 23-25

 ผูหญิง, น้ําหนัก >90 กก.  เข็มเบอร 23-25

ตารางที่ 2 ขนาดและความยาวของเข็ม ตําแหน�งในการฉ�ดวัคซีนเขากลามเน�้อ

*อายุนอยกวา 28 วัน

§ ตําแหน�งที่ควรเลือกฉ�ดเปนอันดับแรก

¶ อาจใชเข็มยาว  5/8 นิ้ว  ในผูชายและผูหญิงน้ําหนัก <60 กก.

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)
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ตารางที่ 3 แสดงวิธีบริหารวัคซีน

    คํายอ:  IM = intramuscular, ID = intradermal, Sc = subcutaneous 
            RV1= monovalent rotavirus; RV5 = pentavalent rotavirus
* ขนาดขึ้นกับชนิดของวัคซีน
** เด็กที่อายุ  ตั้งแต 11-15 ป อาจใชวัคซีนขนาด 1.0 มล. เทาผูใหญ ฉ�ดเพียง 2 ครั้ง ในเดือนที่ 0 และเดือนที่ 4-6

 วัคซีน ชนิด  ขนาด  วิธีการให

 Bacillus Calmette Guerin        Live bacteria                     0.05 หรือ 0.1 มล.* ID 
 Diphtheria, tetanus, pertussis    Toxoids and                    0.5 มล.  IM 
 (DTwP, DTaP, DT, Td, Tdap, TT)   inactivated bacterial
                                    component
 Haemophilus influenza type b   Polysaccharide protein         0.5 มล.  IM
                                    conjugate
 Hepatitis A (HepA)               Inactivated viral antigen        1-18 ป : 0.5 มล. IM
                                                    ≥ 19 ป : 0.5-1 มล.  
 Hepatitis B (HepB)               Recombinant viral antigen     เด็ก : 0.5 มล.** IM
                                                    ผู้ใหญ : 1.0 มล.
 HepA - HepB                     Inactivated HepA antigen         ≥ 18 ป : 1มล.   IM
                                    and recombinant HepB antigen
Human papillomavirus             Recombinant viral antigens    0.5 มล.  IM
 Influenza, inactivated             Inactivated viral component    6-35 เดือน : 0.25 มล. IM
                                                    ≥ 3 ป : 0.5 มล.
 Influenza, live attenuated        Live-attenuated virus    0.2 มล. แบงใหขางละ 0.1มล. Intranasal spray
 Japanese Encephalitis(JE),      Inactivated virus                < 3 ป : 0.5มล./0.25 มล. SC
 inactivated                                                      ≥ 3 ป : 1.0 มล./ 0.5 มล. SC
 JE, live attenuated               Live-attenuated virus           0.5 มล.  SC
 Measles, mumps, rubella        Live-attenuated virus           0.5 มล.  SC
 (MMR, M)
 Measles, mumps, rubella,       Live-attenuated virus           0.5 มล.  SC
 Varicella (MMRV)
 Meningococcal conjugate       Polysaccharide                 0.5 มล.   IM
                                    protein conjugated
 Meningococcal                   Polysaccharide                 0.5 มล.  SC 
 Polysaccharide 
 Pneumococcal conjugate        Polysaccharide                 0.5 มล.   IM
                                    protein conjugated
 Pneumococcal Polysaccharide   Polysaccharide                 0.5 มล.  IM
 Polio, inactivated                Inactivated virus                0.5 มล.  IM
 Polio, live attenuate             Live virus 2-3 หยด              Oral 
 Rabies                           Inactivated virus                0.5-1 มล.  IM
                                                0.1 มล.  ID
 Rotavirus                        Live-attenuated virus           RV1: 1มล.  Oral
                                                    RV5 : 2 มล.
 Typhoid                           polysaccharide                 0.5 มล.  IM
 Varicella                         Live-attenuated virus           0.5 มล.  SC
 Yellow fever                      Live-attenuated virus           0.5 มล.  SC
 Herpes Zoster                   Live-attenuated virus           0.65 มล.  SC
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โดยใหน้ําที่รสหวานในเด็กเล็กกอนฉ�ด10 การใหกินนมแม 

หรือการเบี่ยงเบนโดยใหฟงเพลง เปนตน11,12

 อายุที่แนะนําใหวัคซีนขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 

และแตกตางกันไปในแตละประเทศ ไดแก ชนิดของวัคซีน 

อายุที่เสี่ยงในการเกิดโรครวมทั้งเสี่ยงในการเกิดภาวะ

แทรกซอน อายุที่ตอบสนองตอการไดรับวัคซีน ภูมิคุมกัน

ทีผ่านมาจากมารดาซึ�งอาจรบกวนการตอบสนองการสราง

ภูมิคุมกันในเด็ก รวมทั้งประวัติการเคยไดรับเลือดหรือ

สวนประกอบของเลือดที่อาจรบกวนการตอบสนองของ

ภูมิคุมกัน  ตัวอยางเชน การพิจารณาชวงอายุที่เหมาะ

สมในการใหวัคซีนหัด จะพิจารณาจากระดับภูมิคุมกันที่

ผานมาจากมารดา และความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อหัด 

เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ยังมีภูมิคุมกันผานจาก

มารดา ซึ�งจะขดัขวางการกระตุนภมูคิุมกนัของเชือ้ในวคัซนี

ได ในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆประเทศที่มีโรคหัด และ

เด็กเล็กมีโอกาสเปนโรคน�้สูง จะแนะนําใหวัคซีนหัดที่อายุ 

9 เดือน13 แตในบางประเทศ เชนประเทศสหรัฐอเมริกา

โรคหัดพบไมบอย และไมคอยพบในเด็กเล็กจึงแนะนําให

ฉ�ดวัคซีนหัดที่อายุ 12-15 เดือน เพื่อที่จะรอใหภูมิคุมกัน

ที่ผานมาจากมารดาหมดไป14

 นอกจากน�้ยังมีตัวอยางการใหวัคซีนไอกรนที่

พิจารณาใหในเด็กเล็ก เน��องจากเด็กเล็กพบมีภาวะ

แทรกซอนจากโรคน�ส้งู แตการตอบสนองของวคัซนีในเดก็

อายนุอยกวา 1 เดอืนจะไมดี15,16 จงึแนะนาํใหวคัซนีปองกนั

โดสแรกในเด็กอายุ 2 เดือน 

 โดยทั�วไปการแนะนาํอายทุีร่บัวคัซนีคอือายทุีน่อย

ทีส่ดุทีเ่สีย่งในการตดิเชือ้และมขีอมลูหลกัฐานการศกึษาถงึ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในอายุนั้นๆ

 อายทุีแ่นะนาํใหวคัซนี อายนุอยทีส่ดุทีส่ามารถให

วัคซีนได และระยะหางแตละโดสดังแสดงในตารางที่ 4 ไม

ควรใหวัคซีนอายุนอยกวาที่แนะนํา และเวนระยะหางสั้น

กวาที่แนะนํา ยกเวนบางกรณ�ที่ตองการใหมีภูมิคุมกันเร็ว 

เชน ตองเดนิทางไปในพืน้ทีท่ีม่โีรคชกุชมุ หรอืกรณ�ทีม่กีาร

ระบาด เชนโรคหัด สามารถใหวัคซีนในเด็กอายุนอยกวา 6 

เดือนได แตไมนับรวมอยูในโปรแกรมการใหวัคซีนปกติ 

 การใหวัคซีนอายุนอยกวาที่แนะนํา และเวนระยะ

หางสั้นกวาที่แนะนําจะมีผลตอการตอบสนองการสราง

ภูมิคุมกันที่อาจไมเพียงพอ อยางไรก็ตามการใหเร็วกวา

อายุนอยที่สุดที่แนะนํา 2-3 วันไมน�าจะมีผลตอการสราง

ภมูคิุมกนั จงึพอยอมรบัหากใหวคัซนีเรว็กวาอายหุรอืระยะ

หางนอยทีส่ดุ < 4 วนั ยกเวนตารางการใหวคัซนีปองกนัโรค

พิษสุนัขบาที่มีตารางเฉพาะ4 ถาไดวัคซีนเร็วกวาอายุหรือ

ระยะหางนอยที่สุด > 5 วัน ควรใหวัคซีนใหม โดยโดสตอ

ไปใหนับระยะหางหลังจากโดสลาสุดซึ�งเปนโดสไมถูกตอง 

ตัวอยางเชน วัคซีนฮิบควรใหหางกันอยางนอย 4 สัปดาห 

ถาไดวัคซีนโดสที่สองหางจากโดสแรก 2 สัปดาห ใหถือวา

โดสทีส่องใหไมถกูตอง ตองใหใหมโดยหางจากโดสสดุทาย 

(ซึ�งในที่น�้คือโดสที่สอง) 4 สัปดาห และจะนับวัคซีนที่ใหซ้ํา

เปนโดสที่สองแทน กรณ�ถาเปนวัคซีนเชื้อเปน อยาลืมตอง

เวนระยะหางแตละโดสอยางนอย 28 วัน เชน ถาใหวัคซีน

อีสุกอีใสโดสแรกเร็วกวาอายุ 1 ป เชน 11 เดือน 2 สัปดาห 

ตองใหวคัซนีใหม ทีอ่ายมุากกวา 1 ป และตองหางจากโดส

เดิม 4 สัปดาห

 วัคซีนเชื้อเปนสามารถใหพรอมกันหลายชนิดใน

วันเดียวกัน แตหากจะใหไมพรอมกัน ควรเวนระยะเวลา

ใหหางกันอยางนอย 1 เดือน  สําหรับวัคซีนเชื้อตายจะให

หางกันนานเทาใดก็ได

การเวนระยะการใหวัคซีนหลังการไดรับอิมมูนโกลบุลิน

หรือผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี

 การใหอิมมูนโกลบุลินจะขัดขวางการสราง

ภมูคิุมกนัของวคัซนีชนดิเชือ้เปน ซึ�งขึน้อยูกบัขนาดของอมิ

มูนโกลบุลินที่ให17 คําแนะนําระยะหางของการใหอิมมูน

โกลบลุนิหรอืผลติภณัฑทีม่แีอนตบิอด ีซึ�งรวมถงึผลติภณัฑ

ของเลือดกับวัคซีนดังตารางที่ 5-7 ซึ�งขึ้นอยูกับชนิดของ

วคัซนี เปนวคัซนีเชือ้ตายหรอืเชือ้เปน และขึน้กบัขนาดของ

อมิมนูโกลบลุนิที่ไดรบั วคัซนีเชือ้เปนทีม่สีวนประกอบของ

วัคซีนหัด หรือวัคซีนอีสุกอีใส ตองเวนระยะหางกับการให

อายุในการใหวัคซีน

การเวนระยะหางของวัคซีน



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  47ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

 BCG                      แรกเกิด                   แรกเกิด  - -
 HepB-1                    แรกเกิด                   แรกเกิด  1-4 เดือน 4 สัปดาห
 HepB-22                    1-2 เดือน                 4 สัปดาห  2-17 เดือน 8 สัปดาห
 HepB-33                    6-18 เดือน               24 สัปดาห - -
 DTwP, DTaP -1           2 เดือน                   6 สัปดาห  2 เดือน 4 สัปดาห
 DTwP, DTaP -2           4 เดือน                    10 สัปดาห 2 เดือน 4 สัปดาห
 DTwP, DTaP -34           6 เดือน                   14 สัปดาห 6-12 เดือน 6 เดือน
 DTwP, DTaP -4           15-18 เดือน              12 เดือน  3 ป 6 เดือน
 DTwP, DTaP -5           4-6 ป                    4 ป  - -
 Tdap5                                     ≥ 11 ป                   10 ป  - -
 Td                          11-12 ป                  7 ป  10 ป 5 ป
 OPV, IPV -1               2 เดือน                  6 สัปดาห  2 เดือน 4 สัปดาห
 OPV, IPV -2               4 เดือน                  10 สัปดาห 2 เดือน 4 สัปดาห
 OPV, IPV -3               6 เดือน                   14 สัปดาห 6-12 เดือน 6 เดือน
 OPV, IPV -46              15-18 เดือน             12 เดือน 3 ป 6 เดือน
 OPV, IPV -5               4-6 ป                    4 ป  - -
 MMR-1                     9-12 เดือน               9 เดือน  3-5 ป 4 สัปดาห
 MMR-27                    4-6 ป                     12 เดือน  - -
 Inacitvated JE-1           12-18 เดือน              12 เดือน  4 สัปดาห 1 สัปดาห
 Inacitvated JE-2           13-19 เดือน              12 เดือน  11 เดือน 3 สัปดาห
 Inacitvated JE-3           24-30 เดือน              24 เดือน  - -
 Live JE -1                 12 เดือน                  9 เดือน  3-12 เดือน            3 เดือน
 Live JE-2                  12-24 เดือน              12 เดือน  - -
 Hib-18                      2 เดือน                  6 สัปดาห  2 เดือน 4 สัปดาห
 Hib-2                       4 เดือน                  10 สัปดาห 2 เดือน 4 สัปดาห
 Hib-3                       6 เดือน                   14 สัปดาห 6-9 เดือน 8 สัปดาห
 Hib-49                      12-15 เดือน              12 เดือน  - -
 PCV-18                     2 เดือน                  6 สัปดาห  2 เดือน 4 สัปดาห
 PCV-2                      4 เดือน                   10 สัปดาห 2 เดือน 4 สัปดาห
 PCV-310                    6 เดือน                    14 สัปดาห 6 เดือน 8 สัปดาห
 PCV-4                    12-15 เดือน             12 เดือน  - -
 PPSV-1                    -                         2 ป            5 ป 3 ป
 PPSV-2                    -                         5 ป  - -
 RV-111                      2 เดือน                  6 สัปดาห  2 เดือน 4 สัปดาห
 RV-2                       4 เดือน                   10 สัปดาห 2 เดือน 4 สัปดาห
 RV-3                       6 เดือน                    14 สัปดาห - -
 (เฉพาะ pentavalent)
 Var-1                       12-18 เดือน             12 เดือน  3-5 ป 12 สัปดาห
 Var-212                    4-6 ป                    15 เดือน  - -
 HepA-1                    12-23 เดือน              12 เดือน  6-12 เดือน 6 เดือน
 HepA-2                     18-41 เดือน             18 เดือน  - -
 TIV                         6 เดือน - 18 ป           6 เดือน  1 ป13 4 สัปดาห
 LAIV                       2-49 ป                   2 ป  1 เดือน 4 สัปดาห

ตารางที่ 4 แสดงอายุที่แนะนําใหวัคซีน อายุนอยที่สุดที่สามารถใหวัคซีนได และระยะหางแตละโดส1 

วัคซีนและโดสที่ให
(vaccine&dose no.)

อายุที่แนะนําให
(recommended age)

ระยะหางที่นอยที่สุด
ของโดสถัดไป

(minimum interval)

อายุนอยที่สุดของโดสน�้ 
(minimum age)

ระยะหางที่แนะนํา
กับโดสถัดไป

(recommended interval)



วัคซีน48 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

ตารางที่ 5 คําแนะนําการใหอิมมูนโกลบุลินหรือผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดีรวมกับวัคซีน กรณ�ใหพรอมกัน

 ชนิดของวัคซีนที่ให ระยะหางที่นอยที่สุดระหวางโดส

วัคซีนเชื้อตาย สามารถใหพรอมกันไดแตคนละตําแหน�ง หรือใหระยะเวลาหางกันนานแคไหนก็ได

วัคซีนเชื้อเปน ไมควรใหพรอมกัน+ แตถาตองใหวัคซีนที่มีสวนประกอบของวัคซีนหัด หรือใหวัคซีนอีสุกอีใส 

 ควรใหคนละตําแหน�ง และตองใหวัคซีนซ้ําหรือตรวจดูภูมิคุมกันหลังฉ�ดวัคซีน

+ ไมรวมวัคซีนไขเหลือง วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยดชนิดกิน วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนไขหวัดใหญชนิดเชื้อเปน และวัคซีนปองกัน

ไวรัสโรตา

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)

วัคซีนและโดสที่ให
(vaccine&dose no.)

อายุที่แนะนําให
(recommended age)

ระยะหางที่นอยที่สุด
ของโดสถัดไป

(minimum interval)

อายุนอยที่สุดของโดสน�้ 
(minimum age)

ระยะหางที่แนะนํา
กับโดสถัดไป

(recommended interval)

 MCV4-1 - 2 ป 5 ป 8 สัปดาห
     MCV4-2 - 11 ป+8 สัปดาห - -
 MPSV4-1 - 2 ป 5 ป 5 ป
 MPSV4-2 - 7 ป - -
 HPV-1 11-12 ป 9 ป 1-2 เดือน 4 สัปดาห
 HPV-2 11-12 ป (+1-2 เดือน) 109 เดือน 4-5 เดือน 12 สัปดาห
 HPV-3 11-12 ป (+6 เดือน) 114 เดือน - -
 Herpes zoster > 60 ป 60 ป - -

คํายอ: BCG= Bacillus Calmette Guerin Vaccine;  DTwP= Diphtheria and Tetanus toxoids, and whole cell Pertussis; DTaP = 

Diphtheria and Tetanus toxoids and acellular pertussis; HepA = hepatitis A; HepB = hepatitis B; Hib = Haemophilus influenzae 

type b; HPV = human papillomavirus; IPV = inactivated poliovirus; JE=Japanese Encephalitis Vaccine; LAIV = live, attenuated 

influenza vaccine; MCV4 = quadrivalent meningococcal conjugate vaccine; MMR = measles, mumps, and rubella; MPSV4 

= quadrivalent meningococcal polysaccharide vaccine; OPV=Oral  Poliomyelitis Vaccine; PCV = pneumococcal conjugate 

vaccine; PPSV = pneumococcal polysaccharide vaccine; RV= rotavirus; Td = Tetanus and diphtheria toxoids; TIV = trivalent 

inactiated influenza vaccine; Tdap = Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis; Var = varicella vaccine.
1 กรณ�วัคซีนรวม อายุนอยที่สุดในการใหวัคซีน ใหยึดอายุมากที่สุดของวัคซีนที่เปนสวนประกอบ และระยะหางที่นอยที่สุดของโดสถัดไป

ใหยึดระยะหางมากที่สุดของวัคซีนที่เปนสวนประกอบ
2 ถามารดามี HBsAg บวก และทารกไมได HBIG ควรได HBV ครั้งที่สอง ที่อายุ 1 เดือน
3 กรณ�ใหเปนวัคซีนรวม DTP+HBV อาจได HBV ที่ 4 เดือนดวย แตโดสสุดทายไมควรกอนอายุ 24 สัปดาห
4 ระยะหางที่นอยท่ีสุดของ DTwP และ DTaP โดส 3 และ 4 อยางนอยตอง 6 เดือน อยางไรก็ตามไมจําเปนตองให DTwP และ DTaP 

โดส 4 ซ้ําถาไดหางจาก DTwP, DTaP-3 อยางนอย 4 เดือน
5 Tdap ใชแทน dT ในเด็กโตและผูใหญ ได 1 ครั้ง และอาจใชแทน DTP ที่อายุ 4-6 ป ไดดวย
6 ถาใช IPV อยางเดียวตลอด อาจใหเพียง 4 ครั้งโดยงดครั้งที่ 4 ได
7 อาจใชวัคซีนรวม MMRV แทน
8 Hib และ PCV ถาเริ�มใหที่อายุมากกวา 7 เดือน จํานวนครั้งจะลดลง
9 Hib-4 อาจไมจําเปนตองฉ�ดกระตุนในเด็กไทยปกติ
10 PCV-3 ในเด็กปกติอาจไมจําเปนตองให (เปนการฉ�ดแบบ 2+1)
11 RV ครั้งแรกใหอายุไมเกิน 15 สัปดาห ครั้งสุดทายอายุไมเกิน 8 เดือน 
12 Varicella vaccine ในเด็กอายุ 1-12 ปให 1-2 ครั้ง เข็มที่ 2 อาจพิจารณาฉ�ดที่อายุ 4-6 ป ในกรณ�ที่มีการระบาดอาจฉ�ดเข็มที่สองกอน

อายุ 4 ป แตตองหางจากครั้งแรกอยางนอย 3 เดือน  ถาใหในเด็กอายุ > 13 ป ให 2 ครั้ง ครั้งที่สองหางจากครั้งแรก 4 สัปดาห
13 Influenza vaccineในเด็กอายุนอยกวา 9 ป ถาไมเคยไดวัคซีนมากอน ในปแรกใหฉ�ด 2 ครั้ง หางกัน 1 เดือน

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1)



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  49ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

ใหผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี ใหวัคซีนเชื้อตาย ระยะเวลาหางกันนานแคไหนก็ได

ใหวัคซีนเชื้อตาย ใหผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี ระยะเวลาหางกันนานแคไหนก็ได

ใหผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี ใหวัคซีนเชื้อเปน ขึ้นกับขนาด+,#

ใหวัคซีนเชื้อเปน ใหผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี 2 สัปดาห+

ตารางที่ 6 คําแนะนําการใหอิมมูนโกลบุลินหรือผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดีรวมกับวัคซีน กรณ�ใหไมพรอมกัน

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ระยะหางที่นอยที่สุดระหวางโดส

+ ไมรวมวัคซีนไขเหลือง วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยดชนิดกิน วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนไขหวัดใหญชนิดเชื้อเปน วัคซีนปองกันไว

รัสโรตา และวัคซีนงูสวัด

#ระยะเวลาของการขัดขวางการสรางภูมิคุมกันของวัคซีนหัด และ อีสุกอีใส ขึ้นกับขนาดของอิมมูนโกลบุลินที่ไดรับ ดังตารางที่ 7

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)

Tetanus IG 250 ยูนิต (10 มก. IgG/กก.) IM 3

Hepatitis A IG

   - กรณ�สัมผัสโรค 0.02 มล./กก. (3.3 มก. IgG/กก.) IM  3

   - การเดินทางไปตางประเทศ 0.06 มล./กก. (10 มก. IgG/กก.) IM 3

Hepatitis B IG       0.06 มล./กก. (10 มก. IgG/กก.) IM 3

Rabies prophylaxis (HRIG) 20 IU/กก. (22 มก. IgG/กก.) IM 4

Varicella IG 125 ยูนิต/10 กก. (20-40 มก. IgG/กก.)  5 

  IM (ไมเกิน 625 ยูนิต)

Measles prophylaxis IG

 - กรณ�สัมผัสโรค (ภูมิคุมกันปกติ) 0.25 มล./กก. (40 มก. IgG/กก.) IM 5

 - กรณ�สัมผัสโรค (ภูมิคุมกันบกพรอง) 0.50 มล./กก. (80 มก. IgG/กก.) IM 6

การใหเลือดและผลิตภัณฑของเลือด

 - Red blood cells (RBCs),washed 10 มล./กก. (ปริมาณ IgG นอยมาก) IV 0

 - RBCs adenine-saline added 10 มล./กก. (10 มก. IgG/กก.) IV 3

 - Packed RBCs (Hct 65%) 10 มล./กก. (60 มก. IgG/กก.) IV 5

 - Whole blood (Hct 35-50%) 10 มล./กก. (80-100 มก. IgG/กก.) IV 6

   - Plasma/platelet products 10 มล./กก. (160 มก. IgG/กก.) IV 7

Replacement therapy for immune deficiencies (IVIG) 300-400 มก./กก. IV 8

Respiratory syncytial virus prophylaxis 750 มก./กก. IV (เชน RSV-IGIV) 9

Immune thrombocytopenic purpura (IVIG) 400 มก./กก. IV 8

  1,000 มก./กก. IV 10

Kawazaki desease (IVIG) 2 กรัม/กก. IV 11

 ตารางที่ 7  ชวงเวลาที่ควรเวนระยะใหวัคซีนหัด หรืออีสุกอีใส และวัคซีนที่มีสวนประกอบของหัด
หรืออีสุกอีใส+ หลังการไดรับอิมมูนโกลบุลินหรือผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี

รวมทั้งเลือด ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของเลือด

 ผลิตภัณฑ/ขอบงชี้ ขนาด (มก. IgG/กก.)และวิธีการให เวนระยะ (เดือน)

คํายอ: IG = immune globulin; IgG = immune globulin G; IVIG = intravenous immune globulin; IM = intramuscular; IV = 

intravenous

† ไมรวมวัคซีนปองกันโรคงูสวัด 

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1, 4)



วัคซีน50 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

อิมมูนโกลบุลิน หรือผลิตภัณฑที่มีแอนติบอดี ผลิตภัณฑ

ของเลือด ทั้งน�้ระยะเวลาที่ควรเลื่อนขึ้นอยูกับชนิดและ

ขนาดของอิมมูนโกลบุลินหรือผลิตภัณฑของเลือดที่ไดรับ 

ดังตารางที่ 7 การเวนระยะหางของการใหไมรวมถึงวัคซีน

เชื้อเปนเหลาน�้ ไดแก วัคซีนไขเหลือง วัคซีนปองกันโรค

ทัยฟอยดชนิดกิน วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซนีไขหวัดใหญ

ชนดิเชือ้เปน วคัซนีปองกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโรตา และวคัซนี

ปองกนัโรคงสูวดั ซึ�งวคัซนีเหลาน�้ใหหางจากผลติภณัฑทีม่ี

แอนติบอดีนานแคไหนก็ได18,19 

 สําหรับคําแนะนําการใหวัคซีนโดยทั�วไป ไมควร

เลื่อนการใหวัคซีนถาวัคซีนบริษัทที่เคยใหไมมี หรือไม

ทราบชนิดของวัคซีนที่เคยได20,21

 จริงๆแลวยังมีขอมูลจํากัดในการศึกษาการให

วัคซีนทดแทนในวัคซีนที่ผลิตจากตางบริษัท แตโดยทั�วไป

วัคซีนชนิดเดียวกัน มีปริมาณและสวนประกอบเหมือนกัน

ทีผ่ลติจากตางบรษิทั สามารถนาํมาใชทดแทนกนัไดในการ

ใหวคัซนีโดสถดัไป โรคบางโรคเราทราบระดบัภมูคิุมกนัใน

การปองกนัโรค จงึสามารถศกึษาวดัระดบัภมูคิุมกนัจากการ

ใหวัคซีนทดแทนที่ผลิตจากตางบริษัทได ไดแก วัคซีนตับ

อักเสบบี วัคซีนตับอักเสบเอ และวัคซีนฮิบ ซึ�งมีการศึกษา

การใหวคัซนีเหลาน�ท้ีผ่ลติจากตางบรษิทั พบวาหลงัจากให

วัคซีนครบมีระดับภูมิคุมกันในระดับที่ปองกันโรคได22,23-27 

อยางไรก็ตามในโรคที่ไมทราบระดับภูมิคุมกันที่สามารถ

ปองกันโรค เชน โรคไอกรน จึงทําใหยากที่จะประเมินการ

ใหวัคซีนไอกรนชนิดไรเซลลที่ผลิตจากตางบริษัทที่มีสวน

ประกอบของแอนติเจนที่แตกตางกัน โดยทั�วไปการให

วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล ถาเปนไปไดใน 3 โดสแรกควร

ใชวัคซีนของบริษัทเดียวกัน อยางไรก็ดีหากไมสามารถหา

วัคซีนชนิดเดิมไดหรือไมทราบ ใหใชวัคซีนตางบริษัทได

เพราะประโยชนจากการไดรับวัคซีนมีมากกวาความกังวล

ในเรื่องความตางกันของวัคซีน20,21

 การใหวัคซีนตางบริษัทที่มีจํานวนโดสใหไมเทา

กัน เชน วัคซีนฮิบ และวัคซีนปองกันไวรัสโรตา ใหยึดตาม

บรษิทัที่ใหโดสมากทีส่ดุ เชน วคัซนีปองกนัไวรสัโรตาถาให

ตางบริษัทตองใหทั้งหมด 3 โดส

 วคัซนีปองกนัไขหวดัใหญ ม ี2 ชนดิ คอื Trivalent 

inactivated influenza vaccine และ Live-attenuated 

influenza vaccine สําหรับเด็กที่ตองไดรับวัคซีนในปแรก 

2 โดส ควรไดรับวัคซีนชนิดเดียวกัน อยางไรก็ตามถาไม

สามารถหาวัคซีนอีกชนิดหนึ�งได จะใชวัคซีนชนิดไหนใน

โดสที่สองก็ได

 เน��องจากปจจุบันมีการใชวัคซีนรวมหลายชนิด 

ทําใหบางครั้งการใชวัคซีนรวม อาจทําใหไดรับวัคซีน

บางชนิดมากกวาที่แนะนํา จากรายงานที่ผานมายังไม

พบวาการใหวัคซีนชนิดเชื้อเปน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 

วคัซนีฮบิมากเกนิไปจะมอีนัตราย28 อยางไรกต็ามมรีายงาน

การไดวคัซนีเรว็กวาระยะหางทีน่อยทีส่ดุพบมปีฏกิริยิาจาก

วัคซีนเกิดขึ้น เชน วัคซีนบาดทะยัก และวัคซีนปองกันโรค

ติดเชือ้นวิโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด29-31 โดยหลักการ

ใหวัคซีนชนิดหนึ�งชนิดใดมากกวาคําแนะนําใหพิจารณา

ดังน�้

 1. ไมมีขอหามในการใหวัคซีนชนิดนั้นมากกวา

ที่แนะนํา 

 2. วัคซีนที่ตองการจะใหไมมีอยูในรูปวัคซีนเดี่ยว 

 3 . ประโยชนจากการไดวัคซีนมากกว าที่

แนะนํา มีมากกวาขอเสียที่อาจเกิดปฏิกิริยาจากการ

ไดรับวัคซีนมากเกินความจําเปน

 

 ปจจบุนัมวีคัซนีหลายชนดินาํโปรตนีมาคอนจเูกต

เพือ่ชวยกระตุนภมูคิุมกนัผาน T cell สามารถใหในเดก็เลก็

ได เชน วัคซีนฮิบ วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 

และวคัซนีปองกนัโรคตดิเชือ้มนินงิโกคอคคสั โปรตนีพาหะ 

เชน outer membrane  protein ของ Neisseria menin-

gitidis และท็อกซอยดของเชื้อบาดทะยัก จากการศึกษา

การใหวัคซีนเหลาน�้พรอมกัน ไมพบวามีผลตอการสราง

ภูมิคุมกัน หรือมีปฎิกิริยาจากวัคซีนเพิ�มขึ้น30,32

 

การใหวัคซีนที่ผลิตจากตางบริษัท

การใหวัคซีนจํานวนครั้งมากกวาคําแนะนํา

การใหวัคซีนชนิดคอนจูเกตกับโปรตีนพาหะ
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 สรุปปฏิกิริยาจากวัคซีนที่จําเพาะของวัคซีนแต

ละชนิด ดังตารางที่ 8

 

 ปฏกิริยิาแพอาจเปนเฉพาะที ่หรอื systemic โดย

มีอาการตั้งแตเล็กนอยถึงอาการรุนแรงแบบanaphylaxis 

มีรายงานเกิดลมพิษ และ anaphylaxis ตามหลังการได

วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก 

และวัคซีนบาดทะยัก33  การเกิดลมพิษชั�วคราวหลังไดรับ

วัคซีนไมใชขอหามในการใหวัคซีนโดสถัดไป พบการเกิด 

anaphylaxis ในโดสตอมานอย ยกเวนกรณ�มอีาการลมพษิ

เกดิขึน้เรว็ไมกีน่าทหีลงัไดรบัวคัซนี34,35  มรีายงานการเกดิ

ลมพิษตามหลังการไดวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต 

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสุกอีใส และวัคซีน

ปองกันโรคฝดาษ36-39 นอกจากน�้มีรายงานเกิดลมพิษ และ 

angioedema และมภีาวะหายใจลาํบากและความดนัต่าํรวม

ดวยตามหลงัการไดรบัวคัซนีปองกนัไขสมองอกัเสบเจอี40,41 

โดยยังไมทราบกลไกของการเกิดภาวะดังกลาว 

 สวนประกอบของวัคซีนที่เปนสาเหตุของการแพ 

ไดแก

 1. โปรตนี วคัซนีทีผ่ลติจากไข เชน วคัซนีไขหวดั

ใหญ และวัคซีนไขเหลือง สามารถทําใหเกิด Anaphylaxis 

เน��องจากโปรตีนในไข42-44 ผูที่แพไขชนิดรุนแรงไมควรให

วัคซีนทั้ง 2 ชนิดน�้ ยกเวนไดทํา desensitization แลว 

สําหรับวัคซีนหัดและคางทูม ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเซลล 

fibroblast ของตัวออนไก ผูที่แพไขมีโอกาสนอยมากที่จะ

เกดิ anaphylaxis จากวคัซนีน� ้และการทาํ skin test ไมชวย

ทาํนายปฏกิริยิาไดเสมอไป45-47 ดงันัน้จงึแนะนาํใหวคัซนีไป

ไดเลย โดยสังเกตอาการหลังใหวัคซีนอยางนอย 30 นาที

 2. Latex ซึ�งทํามาจากยางพารา ผูที่มีประวัติแพ 

latex ชนดิรนุแรง ไมควรใหวคัซนีทีบ่รรจใุนขวดหรอืหลอด

ที่มี latex

 3. ยาตานจลุชพี วคัซนีชนดิเชือ้เปนอาจประกอบ

ดวยยาตานจุลชีพ เชน น�โอมัยซิน สเตรฟโตมัยซิน และ

ปฏิกิริยาจากวัคซีน

การใหวคัซนีในกรณ�แพวคัซนีหรอืสวนประกอบ
ของวัคซีน

โพลมียัซนิบ ีปฏกิริยิาทีพ่บสวนใหญจากการแพน�โอมยัซนิ 

เปนปฏกิริยิาเฉพาะทีช่นดิ delayed-type อยางไรกต็ามผูที่

มีประวัติแพยาเหลาน�้แบบ anaphylaxis ไมควรใหวัคซีนที่

มีสวนประกอบยาตานจุลชีพที่แพ48,49  

 4. Thimerosal เปนสารปรอท ที่นํามาใชตั้งแตป 

ค.ศ. 1930 โดยใชเปน preservative ของวัคซีน สารน�้มี

อยูในวัคซีนปริมาณเล็กนอย แตในป ค.ศ. 1999 ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดมีความเห็นใหเอา thimerosal ออกจาก

วัคซีนที่ใหในเด็กเล็ก ถึงแมวาจะยังไมมีขอมูลยืนยัน

อันตรายของสารน�้ที่มีอยูในวัคซีนเพียงปริมาณเล็กนอย50 

 การตอบสนองของภูมิคุมกันจากการใหวัคซีนขึ้น

อยูกับอายุหลังเกิด ไมไดขึ้นกับอายุครรภ51-53 ภูมิคุมกันที่

ผานจากมารดาในทารกคลอดกอนกาํหนดมปีรมิาณต่าํและ

คงอยูสัน้กวาทารกคลอดครบกาํหนด54-56 โดยทั�วไปทารกที่

คลอดกอนกําหนด สามารถรับวัคซีนไดตามปกติ ไมวาจะ

น้าํหนกัแรกเกดิเทาใด ยกเวนกรณ�วคัซนีตบัอกัเสบบ ีทารก

คลอดกอนกาํหนดอาจมปีญหาดานการตอบสนองตอวคัซนี 

แนะนําใหฉ�ดโดสแรกเมื่อน้ําหนัก 2 กิโลกรัม หรือมีอายุ 1 

เดือนขึ้นไป อยางไรก็ดีหากมารดาเปนพาหะของโรคไวรัส

ตับอักเสบบี ใหฉ�ดวัคซีน (และควรให HBIG ดวย) ทันที

หลงัคลอด และฉ�ดอกี 3 โดส เริ�มเมือ่น้าํหนกัถงึ 2 กโิลกรมั 

หรอือาย ุ1-2 เดอืน นบัเปนเขม็แรก และฉ�ดเขม็ที ่2 และ 3 

อีก 1-2 และ 6 เดือนตอมา ในกรณ�น�้ทารกจะไดรับวัคซีน

รวม 4 โดส

 รายงานจากหลายการศกึษาพบวา อบุตักิารณของ

การเกิดปฏิกิริยาจากการไดรับวัคซีน ในทารกคลอดกอน

กําหนดใกลเคียงกับทารกคลอดครบกําหนด57-59    

 ทารกคลอดกอนกําหนดที่อยูโรงพยาบาลถึงอายุ 

2 เดือน สามารถใหวัคซีนตามโปรแกรมการใหวัคซีนได  

อยางไรก็ตามในประเทศที่ใหวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด อาจ

พิจารณาใชวัคซีนโปลิโอชนิดฉ�ด เพื่อลดโอกาสแพรเชื้อ

โปลิโอในวัคซีนในโรงพยาบาลได60

การใหวัคซีนในทารกคลอดกอนกําหนด
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1. Bacillus Calmette  1. local reation: เปนฝในชั้นใตผิวหนัง - แผลที่เกิดจาก BCG อาจเปนฝขนาดเล็ก

Guerin (BCG) ตอมน้ําเหลืองโตเฉพาะที่ และ osteitis อยูไดนาน 3-4 สัปดาห ไมตองใสยาหรือปดแผล

 2. disseminated fatal infection มักพบในผูที่มี ใหเช็ดดวยสําลีชุบน้ําสะอาด

 ภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรง เชน severe - หากตอมน้ําเหลืองใกลตําแหน�งที่ฉ�ด BCG

 combined immune deficiency syndrome มีขนาดใหญมาก หรือเปนฝอาจให INH รักษา  

  2-3 เดือน หรือทําการเจาะดูดหนองออก 

  ในกรณ�ที่มีขนาดใหญมากกวา 3 ซม.

2. Hepatitis B 1. local reaction: ปวด บวม แดง ไมมีความสัมพันธกับการเกิด sudden infant

 2. systemic reaction: ไข death syndrome เบาหวาน demyelinating disease

 3. allergic reaction: anaphylaxis  เชน multiple sclerosis

3. Diphtheria, tetanus 1. local reaction: ปวด, บวมแดงตําแหน�งที่ฉ�ด วัคซีนไอกรนชนิด acellular ทําใหเกิดผลขางเคียง

 pertussis (DTP) ฝจากเชื้อแบคทีเรีย หรือปราศจากเชื้อ  ไดเชนเดียวกับชนิด whole cell แตในอัตราที่

 (sterile abscess)  นอยกวามาก

 2. systemic reaction : ไข ชัก ซึม คลื่นไส 

 อาเจียน encephalopathy, hypotonic 

 hyporesponsive episode

 3. allergic reaction: anaphylaxis

4. Polio, live attenuate  Vaccine-associated paralytic poliomyelitis

(OPV)  (VAPP) อาจเกิดไดกับผูรับวัคซีนและผูสัมผัส

 โดยสวนใหญจะพบในโดสแรก 

5. Polio, inactivated ไมมีรายงานการเกิดผลขางเคียงที่รุนแรง - ไมเกิด VAPP

 (IPV)  - เน��องจากม ีstreptomycin, neomycin และ polymyxin 

  B เปนสวนผสมจํานวนเล็กนอย อาจมีโอกาสทําให

  เกิดปฏิกิริยาแพไดในคนที่มีประวัติแพยาตานจุลชีพ

  ปฏิชีวนะ ดังกลาวน�้

6. Measles, mumps,  1. systemic reaction: ไข 5-12 วันหลังฉ�ดวัคซีน - ไมพบมีความสัมพันธกับการเกิดออติสซึ�ม

rubella (MMR) ผื่น transient thrombocytopenia อาการทาง หรือ Inflammatory bowel disease

 ระบบประสาท เชน encephalitis หรือ  - ผูที่แพไขถึงแมจะแพแบบรุนแรงสามารถ

 encephalopathy  ใหวัคซีน MMR ได เพราะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่ํา

 2. allergic reaction: พบไดนอยและมักไมรุนแรง การทํา skin test ไมชวยทํานายปฏิกิริยาไดเสมอไป

 อาจพบผื่นลมพิษตรงตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีน ซึ�งอาจ ดังนั้นจึงแนะนําใหวัคซีนไปไดเลย

 เกิดจากการแพตอ neomycin หรือเจลาตินที่ผสม โดยสังเกตอาการหลังใหวัคซีนอยางนอย 30 นาที

 อยูเล็กนอย

7. Japanese 1. local reaction: ปวด บวมเฉพาะที่พบได อาจพบปฏิกิริยาแพไดนานถึง 2 สัปดาห หลังฉ�ด

Encephalitis(JE),  รอยละ 20 

inactivated 2. systemic reaction: ไข ปวดศรีษะ คลื่นไส 

 อาเจียน พบไดรอยละ 10   

 3. allergic reaction: ลมพิษ angioedema พบ

 ประมาณรอยละ 0.2-0.6 ซึ�งมักเกิดหลังฉ�ดเข็ม 2 

ตารางที่ 8 สรุปปฏิกิริยาขางเคียงที่จําเพาะของวัคซีน

 วัคซีน ปฏิกิริยาขางเคียง หมายเหตุ
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 วัคซีน ปฏิกิริยาขางเคียง หมายเหตุ

8. JE, live attenuate  1. local reaction: ปวด บวม แดงตําแหน�งที่ฉ�ด 

 2. systemic reaction: พบนอย ไขพบไดรอยละ 

 9.3 ผื่นรอยละ 6.7 ไมมีรายงานการเกิดภาวะ 

 hypersensitivity หรือผลขางเคียงทาง

 ระบบประสาท

9. Haemophilus  1. local reaction: ปวด บวม แดง

influenza type b ตําแหน�งที่ฉ�ด พบไดรอยละ 25 แตมักไมรุนแรง

 และไมเกิน 24 ชั�วโมง

 2. systemic reaction: พบไดนอย

10. Pneumococcal  1. local reaction: ปวด บวม

conjugate  และแดงตําแหน�งที่ฉ�ด

 2. systemic reaction: อาจพบอาการไข 1-2 วัน

 หลังฉ�ด 

11. Pneumococcal  1. local reaction: ปวด บวมแดง ตําแหน�งที่ฉ�ด

polysaccharide  2. systemic reaction: พบไดนอย มีไข ปวด

 กลามเน�้อเล็กนอย อาการรุนแรงพบไดนอยมาก 

 3. allergic reaction: ปฏิกิริยาแบบ arthus-like 

 คือบวมแดงเฉพาะที่อยางมาก ซึ�งพบรุนแรง

 หลังการฉ�ดวัคซีนซ้ําภายใน 2 ป มากกวา

 หลังการฉ�ดโดสแรก

12. Rotavirus อาการขางเคียงจากวัคซีนพบไดบางไดแก ไข  วัคซีนที่ใชในปจจุบัน 

 เบื่ออาหาร อุจจาระรวง อาเจียน งอแง  ไมพบวาเพิ�มการเกิดลําไสกลืนกัน

 13. Varicella 1. local reaction: ปวด บวม แดงตําแหน�งที่ฉ�ด 

 2. systemic reaction: ไข และ พบผื่น 

 (maculopapular rash หรือ vesicle) ไดเล็กนอย

14. Hepatitis A 1. local reaction: พบนอย อาจทําใหปวด บวม

 และแดงตําแหน�งที่ฉ�ด 

 2. systemic reaction: ไมพบมีรายงานผล

 ขางเคียงที่รุนแรง

15. Influenza,  1. local reaction: พบนอย

inactivated (TIV) 2. systemic reaction: ไข พบไดนอยในเด็ก

 อายุนอยกวา 13 ป และมักเกิดภายใน 6-24 ชม. 

 หลังฉ�ด มีรายงานการเกิด Guillain-Barre 

 syndrome ไดในอัตรา 1 ตอ ลานโดส

 3. allergic reaction: ผูที่มีประวัติแพไก หรือไข

 แบบ anaphylaxis มีโอกาสแพรุนแรง

16. Human 1. local reaction: ปวด บวม แดงตําแหน�งที่ฉ�ด เน��องจากฉ�ดในวัยรุนและมีรายงาน อาการหนามืด 

papillomavirus 2. systemic reaction: อาจพบอาการไข  เปนลม หลังไดรับวัคซีน จึงควรสังเกตอาการหลังให

  วัคซีนประมาณ 30 นาที



วัคซีน54 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

 การใหวัคซีนไมวาจะชนิดเชื้อตายหรือชนิดเชื้อ

เปนไมกอใหเกิดอันตรายทั้งในแมที่ใหนมลูก และในลูกที่

กินนมแม และสามารถสรางภูมิคุมกันในระดับที่ปองกัน

โรคได

 ตามทฤษฎีพบวาหญิงตั้งครรภถาไดวัคซีนชนิด

เชื้อเปน มีโอกาสเสี่ยงเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ 

การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภมีประโยชนในกรณ�หญิงตั้ง

ครรภมโีอกาสเสีย่งในการตดิเชือ้ชนดินัน้สงู และถาตดิเชือ้

แลวจะมีผลตอหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ ขอแนะนํา

การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภ ปจจุบันแนะนําใหวัคซีน

คอตีบ-บาดทะยัก ถามีขอบงชี้ ไดแก หญิงตั้งครรภที่มี

ประวตัไิมเคยไดวคัซนีคอตบี-บาดทะยกั หรอืไดรบัไมครบ 

หรือไดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักนานกวา 10 ป

 หญงิตัง้ครรภในชวงไตรมาสที ่2 และ 3 ถาเปนไข

หวดัใหญจะเสีย่งตองเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล ดงันัน้

 วัคซีน ปฏิกิริยาขางเคียง หมายเหตุ

17. Rabies 1. local reaction: ปวด บวม แดง หรือคันตรง

 ต่ําแหน�งที่ฉ�ด ในผูใหญพบไดรอยละ 15-25 

 2. systemic reaction: ปวดศรีษะ คลื่นไส 

 ปวดทอง ปวดเมื่อยกลามเน�้อ และมึนงง 

 พบไดรอยละ 10-20

 3. allergic reaction: immune complex like 

 reaction ในผูที่ไดรับการฉ�ดกระตุนดวย HDCV

 2-21 วัน อาจมีอาการ ลมพิษ ปวดขอ ขออักเสบ 

 angioedema คลื่นไส อาเจียน มีไข ออนเพลีย

18. Typhoid 1. local reaction: ปวดตําแหน�งที่ฉ�ดพบได

(Vi capsular  รอยละ 7

polysaccharide vaccine)  2. systemic reaction: มีปฏิกิริยาขางเคียงเล็กนอย

 พบปวดศีรษะรอยละ 1.5-3 ไขรอยละ 0-1 

 อาการเหลาน�้มักหายภายใน 48 ชั�วโมง

19. Meningococcal มีผลขางเคียงนอย อาจพบมีอาการเจ็บและแดง

 เฉพาะที่ตรงตําแหน�งที่ฉ�ดยานาน 1-2 วัน

20. Yellow fever 1. local reaction: ปวด บวมและแดงตําแหน�งที่ฉ�ด 

 รอยละ  2 - 5  พบประมาณวันที่ 5 - 10 

 หลังฉ�ดวัคซีน 

 2. systemic reaction: อาจมีอาการปวดศีรษะ

 เล็กนอย  ปวดเมื่อยตามกลามเน�้อ  มีไขต่ําๆ 

 ประมาณรอยละ 25 อาการรุนแรงที่เคยมีรายงาน 

 คือสมองอักเสบหลังฉ�ดวัคซีน ซึ�งพบไดในทารก

 อายุต่ํากวา 6 เดือน 

 3. allergic reaction: สําหรับผูที่มีประวัติแพ

 โปรตีนจากไขแบบ anaphylaxis หรือ serum 

 sickness หรือเปนลมพิษ มีโอกาสแพได 

 พบไดนอยกวา 1 ในลานราย 

21.Zoster ปวด บวมและแดงตําแหน�งที่ฉ�ด

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1)

การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภ

การใหวัคซีนในทารกที่กินนมแม



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  55ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

จงึแนะนาํใหวคัซนีน�้ในผูหญงิทกุคนทีค่าดวาจะตัง้ครรภใน

ชวงที่มีการระบาดโรคไขหวัดใหญ

 หามใหวัคซีนปองกันฝดาษ วัคซีนหัด-หัด

เยอรมัน-คางทูม และวัคซีนอีสุกอีใสในหญิงตั้งครรภ แต

เฉพาะวัคซีนปองกันฝดาษเทานั้นที่ทราบวามีผลตอทารก

ในครรภ ยงัไมมรีายงานทารกในครรภผดิปกตจิากหญงิตัง้

ครรภที่ไดรับวัคซีนหัดเยอรมัน หรือวัคซีนอีสุกอีใส14,61   

 ในผูหญงิทกุคนกอนใหวคัซนี ควรถามประวตักิาร

ตัง้ครรภ หรอืมแีผนตัง้ครรภใน 1 เดอืน และไมจาํเปนตอง

ตรวจการตัง้ครรภกอนใหวคัซนีเหลาน� ้ถาบงัเอญิไดวคัซนี

โดยไมทราบวากําลังตั้งครรภ หรือตั้งครรภหลังไดวัคซีน

เหลาน�้ภายใน 4 สัปดาห ควรใหคําแนะนําถึงทฤษฎีที่อาจ

จะมีผลตอทารกแตไมใชขอยุติการตั้งครรภ14,62    

 1. หากผูที่ตองเขารับการฉ�ดวัคซีนมีไขสูง ควร

เลือ่นการฉ�ดวคัซนีออกไป แตหากเปนการเจบ็ปวยเลก็นอย 

เชน เปนหวัด น้ํามูกไหลโดยไมมีไข โดยทั�วไปสามารถให

วัคซีนได

 2. ผูที่มีประวัติไดรับอิมมูนโกลบุลิน หรือ

ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแอนติบอดี รวมทั้งเลือด 

ผลิตภัณฑของเลือด ในระยะเวลาไมนาน หากตองการรับ

วัคซีนชนิดเชื้อเปนที่มีสวนประกอบของวัคซีนหัด หรือ

อีสุกอีใส  ควรเลื่อนการฉ�ดวัคซีนออกไปกอน เน��องจาก

วัคซีนอาจไมไดผล หรือไดผลไมดี ทั้งน�้ระยะเวลาที่ควร

เลือ่นขึน้อยูกบัชนดิและขนาดของผลติภณัฑของเลอืดหรอื

อิมมูนโกลบุลินที่ไดรับ

 3. หากแพวคัซนีหรอืสวนประกอบของวคัซนี ควร

หลกีเลีย่งการใหวคัซนีนัน้ๆ ผูทีแ่พไขชนดิรนุแรงไมควรให

วัคซีนที่ผลิตจากไข เชน วัคซีนไขหวัดใหญ แตสามารถให

วัคซีนหัดได เน��องจากในวัคซีนมีปริมาณของไขอยูนอย

 4. ควรอธิบายใหผูปกครองหรือผูปวยทราบวาจะ

ฉ�ดวคัซนีปองกนัโรคอะไร และอาจเกดิปฏกิริยิาใดบางหลงั

จากใหวัคซีน

 5. ตองทาํการบนัทกึชือ่วคัซนีในสมดุฉ�ดวคัซนีทกุ

ครั้งที่ใหวัคซีนและควรบันทึกชื่อวัคซีนเปนภาษาที่เขาใจ

สรุปขอแนะนําทั�วไปเกี่ยวกับวัคซีน1,2

ไดงาย ควรแนะนําผูปกครองใหเก็บสมุดบันทึกวัคซีนไว

จนเด็กโตเปนผูใหญ เพื่อเปนประโยชนในการประเมิน

ภูมิคุมกันตอโรคได

 6. ไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนในหญิงตั้งครรภ

 7. ผูหญงิทีไ่ดรบัวคัซนีชนดิเชือ้เปน ควรคมุกาํเนดิ

หลังไดวัคซีนนาน 1 เดือน

 8. วคัซนีสวนใหญควรเกบ็ในตูเยน็ วคัซนีเชือ้เปน

ที่อยูในสภาพผงแหงแข็ง ควรเก็บไวในตูแชแข็ง

 9. ทารกที่คลอดกอนกําหนด สามารถรับวัคซีน

ไดตามปกติ ยกเวนกรณ�ที่น้ําหนักตัวนอยกวา 2,000 กรัม 

ควรใหวัคซีนตับอักเสบบีซ้ําอีกครั้งเมื่อน้ําหนักตัวมากกวา 

2,000 กรัม หรืออายุ 1-2 เดือน และฉ�ดใหครบสามครั้ง 

โดยไมนับการฉ�ดเมื่อแรกคลอด

 10. การใหวัคซีนในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง

อาจไดผลไมดี แตอาจมีประโยชนมากกวาไมให ซึ�งตอง

เสี่ยงจากการเกิดโรคตามธรรมชาติซึ�งอาจรุนแรง และไม

ควรใหวัคซีนมีชีวิตเพราะอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง

 11. ผูที่ไดรับยาสเตียรอยดขนาดสูงและเปนเวลา

นาน ไมควรใหวคัซนีเชือ้มชีวีติจนกวาจะหยดุการใชยาแลว

ระยะหนึ�ง 

 12. การใหวคัซนีหลงัสมัผสัโรคแลวในผูปวยที่ไมมี

ภูมิคุมกันมากอน อาจชวยปองกันโรคไดในกรณ�สัมผัสโรค

บางชนดิเชน หดั ตบัอกัเสบเอ อสีกุอีใส แตควรใหวคัซนีใน

ระยะเวลาสั้นที่สุดหลังสัมผัสโรค โดยระยะเวลาหลังสัมผัส

โรคที่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับวัคซีนแตละชนิด

 13. โดยทั�วไปวัคซีนชนิดเดียวกันมีปริมาณ

และสวนประกอบเหมือนกัน เชน ตับอักเสบบี คอตีบ-

บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล ที่ผลิตจากตางบริษัท 

สามารถนํามาใชทดแทนกันไดในการใหวัคซีนครั้งถัดไป 

แตวคัซนีทีส่วนประกอบของแตละผูผลติมคีวามตางกนั ไม

ควรใชแทนกัน อยางไรก็ดีหากไมสามารถหาวัคซีนชนิด

เดิมได ใหใชตางบริษัทไดเพราะประโยชนจากการไดรับ

วคัซนีมมีากกวาความกงัวลในเรือ่งความตางกนัของวคัซนี

 14. กรณ�ที่มีการใหวัคซีนซ้ํา เน��องจากไมมั�นใจ

วาเคยไดรับวัคซีนมากอนหรือไม โดยทั�วไปไมมีอันตราย

รุนแรง แตอาจมีปฏิกิริยาตอวัคซีนเพิ�มขึ้นไดและเปนการ



วัคซีน56 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 5 หลักทั่วไปในการให�วัคซ�น

สิ้นเปลือง

 15. โดยทั�วไปการตรวจเลือดกอนและหลังรับ

วัคซีนไมมีความจําเปน ยกเวนกรณ�ที่วัคซีนมีราคาแพง 

และผูจะรับวัคซีนอาจเคยเปนโรคมากอน แนะนําใหตรวจ

เลือดหากคาใชจายไมสูงจนเกินไป สําหรับการตรวจเลือด

หลังรับวัคซีนอาจมีความจําเปนในบางกรณ� เชน เด็กที่

คลอดจากมารดาซึ�งเปนพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

 16. น้ําหนักตัวไมไดเปนตัวกําหนดขนาดของ

วคัซนีที่ใชทัง้ในเดก็และผูใหญ แตจะใชอายเุปนตวักาํหนด 

การใชวัคซีน

 17. การใหวัคซีนทิ้งชวงหางกันเกินไปกวาที่

กําหนด ไมไดทําใหภูมิคุมกันต่ําลง แตหากระยะหางของ

วัคซีนใกลกันเกินไป อาจทําใหภูมิคุมกันต่ํากวาที่ควรจะ

เปน กรณ�ไมไดมารับวัคซีนตามกําหนด ไมจําเปนตองเริ�ม

ตนใหม ไมวาจะเวนชวงหางไปนานเทาใด ใหนับตอจาก

วัคซีนครั้งกอนได

 18. วคัซนีแตละเขม็ควรฉ�ดคนละตาํแหน�ง และไม

ควรนาํวคัซนีตางชนดิมาผสมกนัเพือ่ฉ�ดครัง้เดยีว ยกเวนมี
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