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1. มาฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันกัันเถอะ

1. มาฉีีดวััคซีีนป้้ องกัันกัันเถอะ
ภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ต่่อโรคที่่�แม่่ส่่งมอบให้้กับั ทารกนั้้� น หากเป็็ นโรคไอกรนจะหายไปภายใน 3
เดืือนหลัังคลอด ส่่ วนโรคหััดเกืือบจะหายไปเองตามธรรมชาติิเมื่่�ออายุุได้้ 12 เดืือนหลัังคลอด ด้้วยเหตุุนี้้�
เมื่่�อเวลาผ่่านไป จึึงจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�ให้้ทารกมีีภููมิิคุ้้�มกัันเพื่่�อป้้องกัันการเจ็็บป่่ วย ซึ่่�งตััวช่่วยก็็คืือการฉีี ดวััคซีีน
ป้้องกััน
เมื่่�อเด็็กๆ เติิบโตขึ้้� นก็็จะมีีโอกาสได้้ออกไปข้้างนอกและได้้สัมั ผััสกัับบุุคคลอื่่�นมากขึ้้� น และโอกาสที่่�
จะติิดเชื้้�อก็็มากขึ้้� นด้้วยเช่่นกััน จึึงขอให้้ช่่วยกัันเสริิ มสร้้างสุุ ขภาพของเด็็กๆ ภายใต้้ความเข้้าใจต่่อการฉีี ด
วััคซีีนป้้องกัันอย่่างถููกต้้องร่่ วมกััน

● โรคติิดเชื้้�อ
เมื่่�อจุุลิินทรีี ย์์อย่่างไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยเข้้าสู่่�ร่่างกาย ก็็จะพััฒนาไปเป็็ นโรคจากการแบ่่งตััวเพิ่่�ม
จำำ�นวนขึ้้�นในร่่ างกาย ซึ่่� งจะมีีอาการปรากฏให้้เห็็นในรูู ปแบบต่่างๆ เริ่่� มตั้้�งแต่่เป็็ นไข้้ ไอ ปวด
ศีีรษะ เกิิดผื่่น� ท้้องเสีี ย ฯลฯ ตามแต่่ละสายพัันธุ์์�ของจุุลิินทรีี ย์์นั้้�นๆ

2. การฉีีดวััคซีีนป้้ องกัันคืือ
การฉีี ดวััคซีี นคืื อ การผลิิ ตสารป้้ องกัันขึ้้� นมา (วััคซีี น) เพื่่�อไปลดทอนกำำ�ลังั ของพิิษจากไวรัั สหรืื อ
แบคทีีเรีี ย หรืื อเชื้้�อต่่างๆ ที่่�เป็็ นสาเหตุุของโรคติิดเชื้้�อเช่่นโรคหััดหรืื อไอกรน แล้้วจึึงฉีี ดวััคซีีนนี้้�เข้้าสู่่�
ร่่ างกายเพื่่�อเสริิ มสร้้างภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ต่่อโรคนั้้�นๆ โดยจะเรีี ยกยาที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นของเหลวที่่�ใช้้
"ฉีี ด" ว่่า "วััคซีีน"
ซึ่่� งไม่่ใช่่ว่า่ จะสามารถผลิิตวััคซีีนมาป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อได้้ทั้้�งหมด ยัังมีีที่่�ไม่่สามารถผลิิตได้้ อัันเนื่่�อง
มาจากลัักษณะของแบคทีีเรีี ยและไวรััส ฯลฯ นั้้�นๆ

3. ประสิิ ทธิิภาพของการฉีีดวััคซีีนป้้ องกััน
การฉีี ดวััคซีีนมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์ที่่�จะทำำ�ให้้ไม่่เป็็ นโรคนั้้�นๆ หรืื อไม่่ให้้มีีอาการหนัักขึ้้�น และยัังมีีกรณีี ที่่�
เกิิดจากร่่ างกายไม่่มีีภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) จากสภาพร่่ างกายของเด็็ก หรืื อสภาพร่่ างกาย ณ ขณะนั้้�น
กรณีี ที่่�ต้อ้ งการทราบว่่ามีีภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) หรืื อไม่่นั้้�น ก็็มีีวิธีิ ีการวััดค่่าแอนตี้้�บอดี้้�ในเลืือดด้้วยการ
ตรวจเลืือด เป็็ นต้้น
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4. วััคซีีนที่่�ต้้องได้้ รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดและวััคซีีนตามความสมััครใจ

นอกจากนี้้� หลัังจากที่่�ฉีีดผ่่านไปได้้ระยะหนึ่่�ง ภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ของวััคซีีนชนิิดเชื้้�อตายจะ
ค่่อยๆ ลดลง เพื่่�อเป็็ นการคงรัักษาระดัับภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ให้้อยู่่�อย่่างยาวนาน จึึงจำำ�เป็็ นต้้องฉีี ด
วััคซีีนเพิ่่�มเติิมเป็็ นระยะๆ (ดูู 5 (3) ประเภทและคุุณสมบััติิของวััคซีีนในหน้้า 4)

4. วััคซีีนที่่�ต้้องได้้ รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดและวััคซีีนตามความสมััครใจ
การฉีี ดวััคซีี นจะแบ่่งออกเป็็ นวััคซีี นที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดซึ่่� งจะกำำ�หนดโรคเป้้ าหมาย,
ผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมาย รวมถึึงช่่วงเวลาในการฉีี ดวััคซีีน ฯลฯ เอาไว้้ตามพระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน
และการฉีี ดวััคซีีนตามความสมััครใจซึ่่�งหมายถึึงวััคซีีนนอกเหนืือจากที่่�กำ�ำ หนดดัังกล่่าว
ในการเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันจะมีีเวลาในการฉีี ดที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละโรค สำำ�หรัับช่่วงเวลาที่่�
แนะนำำ�ในการฉีี ด (ช่่วงเวลาฉีี ดวััคซีีนมาตรฐาน) กรุุ ณาดููที่่�หน้้า 8 “รายการช่่วงเวลาฉีี ดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับ
ตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด (โรคกลุ่่�ม A)”
วััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด หมายถึึง

การฉีี ดวััคซีีนที่่�กำ�ำ หนดใน “พระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน” ซึ่่�งจะถููกแบ่่งออกเป็็ นการฉีี ดวััคซีีน
ของโรคกลุ่่�ม A และโรคกลุ่่�ม B ผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมายของการฉีี ดวััคซีีนโรคกลุ่่�ม A จะสามารถรัับวััคซีีนได้้
ด้้วยงบประมาณของภาครััฐ โดยหน่่วยงานรััฐบาลท้้องถิ่่�นจะเป็็ นผู้้�ชำำ�ระค่่าใช้้จ่่าย แต่่สำ�ำ หรัับการฉีี ดวััคซีีน
โรคกลุ่่�ม B อาจมีีกรณีี ที่่�ชำ�ำ ระค่่าใช้้จ่่ายด้้วยงบประมาณของภาครััฐเพีียงส่่ วนหนึ่่�งเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วันั
ที่่� 30 มกราคม ปีี เฮเซ 25 (2013) ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการพิิเศษให้้กับั เด็็กที่่�ไม่่สามารถรัับการฉีี ดวััคซีีน
ที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด เนื่่�องจากมีีอาการเจ็็บป่่ วยที่่�รุุนแรงและยาวนาน ฯลฯ สำำ�หรัับราย
ละเอีียด กรุุ ณาตรวจสอบกัับศููนย์์สาธารณะสุุ ขหรืื อฝ่่ายที่่�รัับผิิดชอบของเทศบาลท้้องถิ่่�นที่่�ท่่านอาศััยอยู่่�
โรคกลุม่ A

โรคทีให้ความสําคัญกับการป้องกันอาการเจ็บป่ วยทีร นุ แรงหรือการป้องกันแบบกลุม่ เป็นหลัก
เจ้าตัว (ผูปกครอง)
้
มีหน้าทีในการให้ความร่วมมือและรัฐบาลแนะนําให้รบั วัคซีน

- ไวรัสโรต้า - ตับอักเสบ B - โรคติดเชือ Hib - โรคติดเชือ นิวโมคอคคัสในเด็กเล็ก
- คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก - โปลิโอ - วัณโรค (BCG)
- หัด - หัดเยอรมัน - อีสกุ อีใส - ไข้สมองอักเสบญีป นุ่ - โรคติดเชือ ไวรัส HPV
โรคกลุม่ B

โรคทีให้ความสําคัญกับการป้องกันรายบุคคลเป็นหลัก
เจ้าตัว (ผูปกครอง)
้
ไม่ได้มหี น้าทีในการให้ความร่วมมือและรัฐบาลก็ไม่ได้แนะนําให้รบั วัคซีน

- ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล* - โรคติดเชือ นิวโมคอคคัสในผูสู้ งอายุ
*การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสําหรับเด็กเล็กจะถือเป็นวัคซีนตามความสมัครใจ
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5. มาสร้้างแผนการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันกัันเถอะ

วััคซีีนตามความสมััครใจ หมายถึึง

การฉีี ดวััคซีีนอื่่�นนอกเหนืือจาก “วััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด” ที่่�กำ�ำ หนดใน “พระราช
บััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน” ซึ่่� งปกติิผู้้�รัับวััคซีีนจะเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำ�ำ เป็็ น ทั้้�งนี้้� หน่่วยงาน
รััฐบาลท้้องถิ่่�นบางส่่ วนอาจรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดหรืื อบางส่่ วนให้้ตามความจำำ�เป็็ นในการรัับวััคซีี น
ดัังกล่่าว กรุุ ณาตรวจสอบกัับศููนย์์สาธารณะสุุ ขหรืื อฝ่่ายที่่�รัับผิิดชอบของเทศบาลท้้องถิ่่�นที่่�ท่่านอาศััยอยู่่�

5. มาสร้้ างแผนการฉีีดวััคซีีนป้้ องกัันกัันเถอะ
(1) การแจ้้งให้้ทราบถึึงการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน
การฉีี ด วััค ซีี น ป้้ อ งกััน ตามระยะเวลาที่่� กำ�ำ หนดตามพระราชบััญญัติั ิ ก ารฉีี ด วััค ซีี น ป้้ อ งกััน นั้้�น ทาง
เทศบาลท้้องถิ่่�นจะเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการ การแจ้้งไปยัังผู้้�ปกครองจะเป็็ นการแจ้้งรายบุุคคล ยกเว้้นกรณีี ที่่�มีีเหตุุ
อัันไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ เนื่่�องจากการแจ้้งเป็็ นรายบุุคคล ฯลฯ จึึงจะทำำ�การแจ้้งตามฐานข้้อมููลทะเบีียนบ้้าน
ผู้้�อยู่่�อาศััยขั้้�นพื้้�นฐาน ขณะที่่�ทารกเกิิด จึึงขอให้้ทำ�ก
ำ ารแจ้้งหากมีีการโยกย้้าย
(2) กำำ�หนดช่่วงเวลารัับวััคซีีนโดยประมาณ
โดยหลัักการแล้้ว การฉีี ดวััคซีี นป้้องกัันตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดจะเป็็ นการฉีี ดส่่ วนบุุคคลสำำ�หรัับลำำ�ดับั
และกำำ�หนดการที่่�เป็็ นรูู ปธรรมของการฉีี ดวััคซีี นป้้องกััน ขอให้้ดููจากกำำ�หนดการของทางเทศบาลท้้องถิ่่�น
สภาพร่่ างกายของเด็็ก การแพร่่ ระบาดของโรค และขอให้้หารืื อกัับแพทย์์ประจำำ�ครอบครััวก่่อนทำำ�การ
ตััดสิิ นใจ
อนึ่่�ง เนื่่�องจากจะมีีบางเทศบาลท้้องถิ่่�นที่่�ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีนกลุ่่�มให้้กับั โรค BCG จึึงได้้โปรดระวัังในจุุด
นี้้� โดยต้้องทำำ�การฉีี ด ณ สถานที่่�ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ เช่่น ศููนย์์สาธารณะสุุ ข ฯลฯ ในวัันเวลาที่่�กำ�ำ หนด
(3) ประเภทและคุุณสมบััติิของวััคซีีน
วััคซีีนที่่�นำ�ำ มาใช้้ฉีีดแบ่่งออกได้้เป็็ น 2 ประเภทคืือ วััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์� (Live attenuated
vaccine) และวััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย (Inactivated vaccine)
วััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�

เป็็ นการลดความเป็็ นพิิษ (ความสามารถในการก่่อโรค) ของไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยที่่�ยังั มีีชีีวิติ อยู่่�ให้้อ่่อน
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ลง และใช้้เป็็ นวััคซีีนเพื่่�อให้้ร่่างกายสามารถสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันขึ้้�นแบบเดีียวกัับเมื่่�อเป็็ นโรคดัังกล่่าว ซึ่่�งเมื่่�อ
ได้้รัับวััคซีีนเข้้าสู่่�ร่่างกายแล้้ว ไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยที่่�มีีความเป็็ นพิิษ (ความสามารถในการก่่อโรค) อ่่อน
ลงดัังกล่่าวจะเริ่่� มเพิ่่�มจำำ�นวน ทำำ�ให้้อาจมีีอาการที่่�ไม่่รุุนแรง เช่่น มีีไข้้ เป็็ นผื่่น� ฯลฯ ตามคุุณลัักษณะของ
แต่่ละวััคซีีนได้้ โดยจะใช้้เวลาประมาณ 1 เดืือนเพื่่�อให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันที่่�เพีียงพอ แต่่ภููมิิคุ้้�มกัันนี้้�ก็อ็ าจลดลง
และอ่่อนแอลงไปเรื่่� อย ๆ จึึงมีีกรณีี ที่่�ต้อ้ งรัับวััคซีีนเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็ นด้้วย
ประเภทของวัคซีน
ชนิดเชือมีชวี ติ อ่อน
ฤทธิ

- วัคซีนไวรัสโรต้า - BCG
- วัคซีนรวมโรคหัด/หัดเยอรมัน (MR) - วัคซีนโรคหัด
- วัคซีนโรคหัดเยอรมัน - วัคซีนโรคอีสุกอีใส
- วัคซีนโรคคางทูม - วัคซีนไข้เหลือง

วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย

เป็็ นการทำำ�ให้้ความเป็็ นพิิษ (ความสามารถในการก่่อโรค) หายไปโดยฆ่่าไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยและใช้้
ส่่ วนที่่�จำ�ำ เป็็ นในการสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน ซึ่่� งไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยจะไม่่เพิ่่�มจำำ�นวนในร่่ างกาย จึึงสามารถสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันได้้โดยการฉีี ดหลายครั้้�ง ซึ่่� งจะรัับวััคซีีนตามระยะที่่�กำ�ำ หนด 2 - 3 ครั้้�งเพื่่�อให้้ได้้ภููมิิคุ้้�มกัันขั้้�นต่ำำ��
เท่่าที่่�จำ�ำ เป็็ น (ภููมิิคุ้้�มกัันขั้้�นพื้้�นฐาน) และรัับเพิ่่�มหลัังจากนั้้� นหลายเดืือนถึึง 1 ปีี ก็็จะได้้ภููมคุ้้�มกัันที่่�เพีียงพอ
แต่่หากเวลาผ่่านไปภููมิิคุ้้�มกัันก็็จะค่่อย ๆ ลดลงทีีละน้้อย จึึงจำำ�เป็็ นต้้องรัับเพิ่่�มตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดตาม
คุุณลัักษณะของแต่่ละวััคซีีนเพื่่�อรัักษาระดัับภููมิิคุ้้�มกัันในระยะยาว

ประเภทของวัคซีนชนิด
เชือตาย

- วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ B - วัคซีน Hib - วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ นิวโมคอคคัส
- วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอเชือ ตาย (DPT-IPV)
- วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DPT)
- วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (DT) - วัคซีนโรคโปลิโอ (IPV)
- วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบญีป นุ่ - วัคซีนไวรัส HPV
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- วัคซีนโรคเยือ หุม้ สมอง (และไขสันหลัง) อักเสบ - วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A
- วัคซีนโรคพิษสุนขั บ้า - วัคซีนโรคบาดทะยัก (T)
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(4) ระยะห่่างในกรณีี ที่่�มีีการฉีี ดวััคซีีนต่่างชนิิดกััน
นัับจากวัันที่่� 1 ตุุลาคม ปีี เรวะ 2 (2020) ได้้มีีการทบทวนระยะห่่างในการฉีี ดวััคซีีนต่่างชนิิดกััน
วััคซีีนที่่�ใช้้ฉีีดจะแบ่่งออกเป็็ นวััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�และวััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย กรณีี ที่่�จะทำำ�การ
ฉีี ดชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์� จำำ�เป็็ นต้้องรัักษาระยะห่่างเอาไว้้
และยัังมีีกรณีี ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องฉีี ดวััคซีีนต่่างชนิิดกัันในเวลาเดีียวกัันด้้วย จึึงขอให้้ปรึึกษากัับทางแพทย์์
อนึ่่�ง กรุุ ณาอย่่าให้้เกิิดความผิิดพลาดจากการฉีี ดวััคซีีนชนิิดเดีียวกัันซ้ำำ��ซ้อ้ นกัันหลายครั้้�ง เนื่่�องจากมีี
ช่่วงเวลาที่่�กำ�ำ หนดไว้้แล้้ว
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วัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อนฤทธิแบบฉี ด
BCG, MR,

เว้น  วันขึนไป

หัด, หัดเยอรมัน, อีสุกอีใส
คางทูม, ไข้เหลือง

ไม่กาํ หนดระยะห่าง

วัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อน
ฤทธิแบบฉี ด
วัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อน
ฤทธิแบบหยอดทางปาก
วัคซี นชนิดเชือตาย

*ในการฉี ดวัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อนฤทธิอืน ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย  วันนับจากวันถัดจากวันทีฉี ดวัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อนฤทธิตัวก่อนหน้า
*ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับระยะห่างของการรับวัคซีนชนิดเชือมีชีวติ อ่อนฤทธิแบบหยอดทางปากหรื อการรับวัคซี นชนิดเชือตายหลังฉี ดวัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อนฤทธิ

วัคซีนชนิดเชือมีชีวติ อ่อนฤทธิแบบหยอดทางปาก
วัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อน
ฤทธิแบบฉี ด

ไวรัสโรต้า
ไม่กาํ หนดระยะห่าง

วัคซี นชนิดเชือตาย
ตับอักเสบ B, โรคติดเชือ Hib, โรคติดเชือนิวโมคอคคัสในเด็กเล็ก ( -Valent),
DTP-IPV, DPT, DT, โปลิโอ, สมองอักเสบญีป ุ่ น,

วัคซี นชนิดเชือมีชีวติ อ่อน
ฤทธิแบบหยอดทางปาก
วัคซี นชนิดเชือตาย

โรคติดเชือไวรัส HPV,
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล, โรคติดเชือนิวโมคอคคัสในผูส้ ู งอายุ
ตับอักเสบ A, พิษสุ นขั บ้า, บาดทะยัก, คอตีบสําหรับผูใ้ หญ่,
โรคเยือหุม้ สมอง (และไขสันหลัง) อักเสบ, งูสวัด

(หมายเหตุุ)
- อาจมีีอาการ เช่่น มีีไข้้หรืื อบวมตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีด ฯลฯ เกิิดขึ้้�นหลายวัันหลัังจากที่่�รัับวััคซีีน แม้้ว่า่ ช่่วงเวลาในการรัับวััคซีีนจะเป็็ นไปตามหลัักเกณฑ์์ก็็ตาม แต่่ก็ข็ อ
ให้้ตรวจสอบแล้้วว่า่ ไม่่มีีปััญหากัับสภาพร่่ างกาย เช่่น มีีไข้้หรืื ออาการบวมตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีด ฯลฯ ก่่อนรัับวััคซีีน
- สามารถรัับวััคซีีนพร้้อมกัันได้้หากแพทย์์เห็็นชอบ
- สำำ�หรัับระยะห่่างในการรัับวััคซีีนเดีียวกัันหลายครั้้�ง โปรดปฏิิบัติั ิตามหลัักเกณฑ์์ในเอกสารแนบ ฯลฯ
- หากจะรัับวััคซีีนอื่่�นก่่อนหรืื อหลัังรัับ “COMIRNATY® Intramuscular Injection” “Spikevax Intramuscular Injection®*” หรืื อ “VAXZEVRIA® Intramuscular
Injection” ซึ่่�งเป็็ นวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�ใช้้ฉีีดเป็็ นกรณีี พิิเศษ ให้้เว้้นระยะห่่างอย่่างน้้อย 13 วััน และไม่่สามารถให้้วัคั ซีีนอื่่�นพร้้อมกัันแก่่
ผู้้�รัับวััคซีีนคนเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับกรณีี ที่่�มีีความจำำ�เป็็ นเร่่ งด่่วน เช่่น บาดทะยัักเมื่่�อได้้รัับบาดแผล ฯลฯ ให้้เป็็ นกรณีี ยกเว้้นที่่�สามารถรัับวััคซีีนได้้โดยไม่่ต้อ้ ง
เว้้นระยะ 2 สััปดาห์์
*COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection® ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็ น Spikevax Intramuscular Injection®

- ผู้้�รัับวััคซีีนต้้องมีีอายุุ 5 ปีี ขึ้้�นไป (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2022)
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รายการช่่ วงเวลาฉีีดวััคซีีนที่่�ต้้องได้้ รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด (โรคกลุ่่�ม A)

 เดือน

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์  วัน

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์  วัน
 เดือน

 เดือน

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์  วัน

เดือน
Human-derived monovalent
live-attenuated oral vaccine
(วัคซี น -valent)

หลังคลอด
 สัปดาห์  วัน
 เดือน

(หมายเหตุ) วันทีใช้เริ มนับระยะห่างในการฉี ดวัคซี นคือ วันถัดไปของวันทีมีการฉี ด

(*)

โรคติดเชือไวรัสโรต้า
(อ้างอิงหน้า ) Bovine-human reassortant pentavalent
live-attenuated oral vaccine
(วัคซีน -valent)

(*)

 เดือน
 เดือน
 เดือน
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี
 ปี

*: ในการฉี ดวัคซี นครังแรก ระยะห่างทีเป็ นมาตรฐานคือตังแต่วนั ทีครบ  เดือนหลังคลอดจนถึง  สัปดาห์  วันหลังคลอด

ตับอักเสบ B
(ดูหน้า )

โรคติดเชือ Hib
(ดูหน้า )

โรคติดเชือแบคทีเรี ย
ปอดอักเสบในเด็กเล็ก
(ดูหน้า )

คอตีบ (D)
ไอกรน (P)
บาดทะยัก (T)
โปลิโอ (IPV)

รอบที 
(DPT-IPV / DPT /
DT / IPV)

การฉี ดวัคซี นครังแรกจะฉี ดทังหมด  ครังโดยให้เว้นระยะห่าง  วันขึนไป ระยะห่างทีเป็ น
มาตรฐานคือตังแต่  วันถึง  วัน การฉี ดเพิมเติมจะฉี ดอีก ครัง โดยเว้นระยะห่าง  เดือน
ขึนไปหลังจากทีฉีดครังแรกครบแล้ว ระยะห่างมาตรฐานคือตังแต่  เดือนถึง  เดือน

รอบที 
(DT)

(ดูหน้า )

BCG
(ดูหน้า )
หัด (M)
หัดเยอรมัน (R)
(MR / M / R) (ดูหน้า )
อีสุกอีใส
(ดูหน้า )

ไข้สมองอักเสบญีป ุ่ น
(ดูหน้า )

หมายเหตุ )

การฉี ดวัคซี นครังแรกจะฉี ดทังหมด  ครัง โดยให้เว้นระยะห่าง  วันขึนไป ระยะห่างทีเป็ น
มาตรฐานคือตังแต่  วันถึง  วัน การฉี ดเพิมเติมจะฉี ด  ครัง โดยเว้นระยะห่าง  เดือนขึนไป
หลังจากทีฉีดครังแรกครบแล้ว ระยะห่างทีเป็ นมาตรฐานคือ ณ เวลาทีผา่ นไป  ปี

หมายเหตุ )

โรคติดเชือไวรัส HPV
(ดูหน้า )
หมายเหตุ ): ผูที้ เ กิดระหว่างวันที  เมษายน ปี เฮเซ  ( ) ถึงวันที ตุลาคม ปี เฮเซ  () หากเป็ นผูที้ ม อี ายุตง ั แต่  เดือนแต่ไม่ถงึ  เดือนหลังคลอด หรือเป็ นผูที้ ม อี ายุตง ั แต่  ปี แต่ไม่ถงึ 
ปี นนั สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาทีก าํ หนดรอบที ได้
หมายเหตุ ): ผูที้ เ กิดระหว่างวันที  เมษายน ปี เฮเซ  () ถึงวันที  เมษายน ปี เฮเซ  () หากอายุย ังไม่ครบ  ปี บริบรู ณ์และยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนรอบที  และรอบที  สามารถเข้ารับ
การฉีดวัคซีนตามระยะเวลาทีก าํ หนดได้
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5. มาสร้้างแผนการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันกัันเถอะ

โดยได้แสดงอายุเป้าหมายในการฉี ดวัคซีนทีตอ้ งได้รับตามระยะเวลาทีกาํ หนดตามพระราชบัญญัติการฉี ดวัคซีนป้องกันเอาไว้แล้ว
แต่แนะนําให้ฉีดวัคซี นในช่วงเวลา
หลังจากทีได้พิจารณาช่วงเวลาทีจะเป็ นโรคได้ง่าย (ในจุลสารเล่มนีได้แสดงช่วงเวลาของการ
โดยได้แสดงอายุเป้าหมายในการฉี ดวัคซี นทีตอ้ งได้รับตามระยะเวลาทีกาํ หนดตามพระราชบัญญัติการฉี ดวัคซี นป้องกันเอาไว้แล้ว
ฉี ดวัคซี นทีเป็ นมาตรฐานด้วย
นี) จึงขอให้เข้ารับการฉี ดวัคซี นในเวลาทีเร็ วทีสุดของช่วงเวลานีเท่าทีจะสามารถทําได้
แต่แนะนําให้ฉีดวัคซี นในช่วงเวลา
หลังจากทีได้พิจารณาช่วงเวลาทีจะเป็ นโรคได้ง่าย (ในจุลสารเล่มนีได้แสดงช่วงเวลาของการ
↓ แสดง  ตัวอย่างเวลาในการฉี ดวัคซีนทีตอ้ งการ
ฉี ดวัคซี นทีเป็ นมาตรฐานด้วย
นี) จึงขอให้เข้ารับการฉี ดวัคซี นในเวลาทีเร็ วทีสุดของช่วงเวลานีเท่าทีจะสามารถทําได้
ยวกับตัวัควอย่
＊เกี
ซี นาโรคติ
ดเชือไวรัดสวัโรต้
งเวลาในการฉี
คซีานทีตอ้ งการ
↓ แสดง
นั
บ
จากวั
น
ที


ตุ
ล
าคม
ปี
เรวะ

()
＊เกียวกับวัคซี นโรคติดเชือไวรัสโรต้า ได้กาํ หนดให้วคั ซี นไวรัสโรต้าเป็ นการฉี ดวัคซี นป้องกันตามระยะเวลาทีกาํ หนด วัคซี นทีสามารถ
ด้มี นชนิ
Human-derived
monovalent
live-attenuated
oralาvaccine
นัใช้บไจากวั
ที ดตุคืลอาคม
ปี เรวะ  ()
ได้กาํ หนดให้
วคั ซี นไวรัสโรต้
เป็ นการฉีและ
ดวัคซี นป้องกันตามระยะเวลาทีกาํ หนด วัคซี นทีสามารถ
Bovine-human
reassortant
pentavalent
live-attenuated
oral
vaccine
ใช้ได้มี  ชนิดคือ Human-derived monovalent live-attenuated oral vaccine และ
เด็กทีเกิดหลัpentavalent
งวันที  สิ งlive-attenuated
หาคม ปี เรวะ  oral
()
ทีเข้าข่ายข้อ ก. และ ข. ดังต่อไปนี
 เป้าหมาย : reassortant
Bovine-human
vaccine
ทีใช้: เด็Human-derived
น -valent)
จะใช้ กบั เด็กทีมีอายุระหว่าง  สัปดาห์ 
าหมาย
กทีเกิดหลังวันทีmonovalent
  สิ งหาคมlive-attenuated
ปี เรวะ  ()oral
ทีเข้vaccine
าข่ายข้อ(วัก.คซีและ
ข. ดังต่อไปนี
 ก.เป้กรณี
วันจนถึ
สัปดาห์  วันmonovalent
หลังคลอด live-attenuated oral vaccine (วัคซีน -valent) จะใช้กบั เด็กทีมีอายุระหว่าง  สัปดาห์ 
ก. กรณี
ทีใช้ง 
Human-derived
ข. กรณี
ทีใช้ง 
Bovine-human
วันจนถึ
สัปดาห์  วันreassortant
หลังคลอดpentavalent live-attenuated oral vaccine (วัคซี น ®-valent) จะใช้กบั เด็กทีมีอายุระหว่าง 
สัปดาห์
วันจนถึง  สัปreassortant
ดาห์  วันหลั
งคลอด live-attenuated oral vaccine (วัคซีน ®-valent) จะใช้กบั เด็กทีมีอายุระหว่าง 
ข. กรณี
ทีใช้Bovine-human
pentavalent
 วันาจนถึ
ง  สัปดาห์  วันหลังคลอด
ยูน่ อกเป้
หมาย
 เด็สักทีปอดาห์
・เด็เด็กกทีทีอมยูน่ีปอกเป้
ระวัตาิภหมาย
าวะลําไส้กลืนกันอย่างชัดเจน
ระวัตดิภปกติ
าวะลํขาองระบบทางเดิ
ไส้กลืนกันอย่านงชัอาหารแต่
ดเจน กาํ เนิด (ไม่รวมถึงเด็กทีผา่ นการรักษาแล้ว)
・เด็กทีมีคปวามผิ
วามผิดปกติ
นอาหารแต่
・เด็
เด็กกทีทีมพีคบภาวะภู
มิคุม้ ขกัองระบบทางเดิ
นบกพร่ องร่ วมอย่
างรุ นแรงกาํ เนิด (ไม่รวมถึงเด็กทีผา่ นการรักษาแล้ว)
・
ทีพดบภาวะภู
วมอย่างรุ นแรง และจํานวนการฉี ดวัคซี นจะแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั วัคซี นทีใช้ ในการฉี ดครัง
วิธเด็ีกการฉี
วัคซีน : เป็มนิคุม้วัคกัซีนนบกพร่
ทีใช้รอับงร่ประทานทางปาก
・
ธีการฉี
วัคซี น :เป็เป็นนมาตรฐานคื
วัคซี นทีใช้อรตัับงแต่
ประทานทางปาก
ไปขึ
 วิแรกมี
 นอยูก่ บั วัคซี นทีใช้ ในการฉี ดครัง
ช่วดงเวลาที
วนั ทีครบ  เดืและจํ
อนหลัานวนการฉี
งคลอดจนถึดวังคซี นสัจะแตกต่
ปดาห์ าวังกันนหลั
งคลอด
่
แรกมี
ช
ว
งเวลาที

เ
ป็
น
มาตรฐานคื
อ
ตั
งแต่
ว
น
ั
ที
ค

รบ

เดื
อ
นหลั
ง
คลอดจนถึ
ง

สั
ป
ดาห์

วั
น
หลั
ง
คลอด
・Human-derived monovalent live-attenuated oral vaccine (วัคซี น -valent) ให้รับประทาน  ครังในระยะห่าง  วันขึนไป
Human-derived monovalent live-attenuated oral vaccine (วัคซี น -valent) ให้รับประทาน  ครังในระยะห่าง  วันขึนไป
・
・Bovine-human reassortant pentavalent live-attenuated oral vaccine (วัคซี น £-valent) ให้รบั ประทาน ¤ ครังในระยะห่าง  วันขึน
Bovine-human reassortant pentavalent live-attenuated oral vaccine (วัคซี น £-valent) ให้รบั ประทาน ¤ ครังในระยะห่าง  วันขึน
・ไป
ไป
 การควบคุมดูแลการฉี ดวัคซีนก่อนวันที ตุลาคม ปี เรวะ  (¦¦) : สําหรับการฉี ดวัคซี นทีเทียบเท่ากับการให้ Human-derived
 การควบคุมดูแลการฉี ดวัคซี นก่อนวันที ตุลาคม ปี เรวะ  (¦¦) : สําหรับการฉี ดวัคซี นทีเทียบเท่ากับการให้ Human-derived
monovalent live-attenuated oral vaccine (วัคซีน -valent) หรื อ Bovine-human reassortant pentavalent live-attenuated oral vaccine
monovalent live-attenuated oral vaccine (วัคซี น -valent) หรื อ Bovine-human reassortant pentavalent live-attenuated oral vaccine
(วัคซีน £-valent) ทางปากทีเป็ นการให้ยาทางปากก่อนวันที  ตุลาคม ปี เรวะ  (¦¦) (ก่อนเริ มกําหนดให้เป็ นวัคซีนทีตอ้ งฉี ดตาม
(วัคซี น £-valent) ทางปากทีเป็ นการให้ยาทางปากก่อนวันที  ตุลาคม ปี เรวะ  (¦¦) (ก่อนเริ มกําหนดให้เป็ นวัคซี นทีตอ้ งฉี ดตาม
ระยะเวลาทีกาํ หนด)จะถือว่าการให้ยาทางปากดังกล่าวเป็ นการฉี ดยาป้องกันโรคติดเชือไวรัสโรต้าตามระยะเวลาทีกาํ หนด นอกจาก
ระยะเวลาทีกาํ หนด) จะถือว่าการให้ยาทางปากดังกล่าวเป็ นการฉี ดยาป้องกันโรคติดเชือไวรัสโรต้าตามระยะเวลาทีกาํ หนด นอกจาก
นี สําหรับเด็กทีได้รับการให้ยาทางปากดังกล่าว จะถือว่าเป็ นเด็กทีได้รับการให้ยาโรคติดเชือไวรัสโรต้าทีเป็ นการฉี ดยาป้องกันตาม
นี สําหรับเด็กทีได้รับการให้ยาทางปากดังกล่าว จะถือว่าเป็ นเด็กทีได้รับการให้ยาโรคติดเชือไวรัสโรต้าทีเป็ นการฉี ดยาป้องกันตาม
ระยะเวลาทีกาํ หนดแล้ว กรุ ณาให้ยาทางปากหลังจากนีไป
ระยะเวลาทีกาํ หนดแล้ว กรุ ณาให้ยาทางปากหลังจากนีไป
ระยะห่าางในการฉี
งในการฉี ดดวัวัคคซีซีนน
** ระยะห่
ในพระราชบั
ญญั
ญัตติิไได้ด้มมีีกการกํ
ารกําาหนดจํ
หนดจําานวนวั
นวนวันนทีทีเเป็ป็ นนระยะห่
ระยะห่าางในการฉี
งในการฉี ดดวัวัคคซีซีนนเอาไว้
เอาไว้แแล้ล้วว ตัตัววอย่
อย่าางเช่
งเช่นน หากกํ
หากกําาหนดว่
หนดว่าาให้
ให้มมีี "ระยะห่
"ระยะห่าางง  สัสัปปดาห์
ดาห์""
ในพระราชบัญ
ก็ก็นนบบัั "หลั
"หลังงจากวั
จากวันนของวั
ของวันนเดี
เดียยวกั
วกันนหลั
หลังงจากนั
จากนันน  สัสัปปดาห์
ดาห์""
ในกรณี เเช่ช่นนนีนี
** ในกรณี
•• หากเป็
หากเป็ นนโรคไอกรนก่
โรคไอกรนก่ออนที
นทีจจะฉี
ะฉี ดดวัวัคคซีซีนน DPT-IPV
DPT-IPV หรื
หรื ออ DPT
DPT แล้
แล้วว กรุ
กรุ ณ
ณาดู
าดูหหน้น้าา 
 -- 

• หากเป็ นโรคหัดหรื อหัดเยอรมันก่อนทีจะฉี ดวัคซีน MR แล้ว กรุ ณาดูหน้า  – º
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6. ก่่ อนไปรัั บการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน

6. ก่่ อนไปรัับการฉีีดวััคซีีนป้้ องกััน
การตรวจเช็็คก่่อนไปรัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน
1	สภาพร่ างกายของเด็กเป็ นปกติดีหรื อไม่?
2 ได้ท �ำความเข้าใจ เช่น ความจ�ำเป็ น, ประสิ ทธิภาพ รวมถึงปฏิกิริยาข้างเคียง ฯลฯ ของ
วัคซีนที่จะไปฉี ดวันนี้แล้วหรื อไม่
หากยังไม่ทราบขอให้บนั ทึกค�ำถามเอาไว้
3 มีสมุดคู่มือสุ ขภาพแม่และเด็กอยูห่ รื อไม่
4 ใส่ ขอ้ มูลในใบซักประวัติเรี ยบร้อยแล้วหรื อไม่

(1) ข้้อควรระวัังทั่่�วไป
โดยหลัักการแล้้ว ให้้เข้้ารัับการฉีี ดวััคซีี นในขณะที่่�สภาพร่่ างกายเป็็ นปกติิดีี จึึงขอให้้ท่่านผู้้�ปกครอง
ใส่่ ใจกัับสภาพของร่่ างกาย เช่่น สภาพร่่ างกายโดยกำำ�เนิิด, สภาวะปััจจุุบันั ของร่่ างกาย ฯลฯ ของลููกเป็็ น
ประจำำ�ทุุกวััน หากมีีข้อ้ กัังวลใดๆ กรุุ ณาหารืื อกัับแพทย์์ประจำำ�ครอบครััวหรืื อศููนย์์สุุ ขภาพ, ฝ่่ายที่่�รัับผิิด
ชอบในเทศบาลท้้องถิ่่�นเป็็ นการล่่วงหน้้า
เพื่่�อให้้มีีการรัับวััคซีี นอย่่างปลอดภััย ขอให้้ท่่านผู้้�ปกครองได้้พิิจารณาว่่าสามารถเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีี น
ในวัันนั้้�นๆ ได้้หรืื อไม่่หลัังจากที่่�ได้้ระวัังในหััวข้อ้ ต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� แล้้ว
 ในวัันดัังกล่่าว ขอให้้มีีการสัังเกตุุสภาพร่่ างกายของลููกตั้้�งแต่่เช้้า ดููว่า่ ต้้องไม่่มีีอาการอะไรที่่�ผิดิ
ปกติิไปจากเดิิม
แม้้ว่า่ จะมีีกำ�ำ หนดการต้้องเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนก็็ตาม แต่่หากคิิดว่่าสุุ ขภาพไม่่ดีีแล้้ว
ก็็ขอให้้พิิจารณาว่่าจะฉีี ดหรืื อไม่่หลัังจากที่่�หารืื อกัับแพทย์์ประจำำ�ครอบครััวแล้้ว
 ขอให้้อ่่ า นข้้อ มูู ล แจ้้ง ให้้ท ราบจากทางเทศบาลท้้อ งถิ่่� น หรืื อ แผ่่น พัับ ที่่� เ กี่่� ย วกัับ การฉีี ด วััค ซีี น
ป้้ องกัันที่่�มีีกำ�ำ หนดการต้้องเข้้ารัับให้้เข้้าใจเป็็ นอย่่างดีี และทำำ�ความเข้้าใจถึึงความจำำ�เป็็ นหรืื อ
ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
หากไม่่เข้้าใจ ขอให้้สอบถามกัับแพทย์์ที่่�ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีนก่่อนที่่�จะรัับการฉีี ด
 โปรดนำำ�สมุุดคู่่�มืือสุุ ขภาพแม่่และเด็็กไปด้้วย
 ใบซัักประวััติิเป็็ นข้้อมููลสำำ�คัญสำ
ั �ำ หรัับแพทย์์ที่่�จะทำำ�การฉีี ดวััคซีี น กรุุ ณาบัันทึึกข้อ้ มููลตามที่่�เป็็ น
ความรัับผิิดชอบของตััวท่่านเอง
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 ให้้พาผู้้�ปกครองที่่�ทราบเกี่่�ยวกัับสุุ ขภาพประจำำ�วัันของเด็็กที่่�จะเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีี นไปด้้วย
อนึ่่� ง หลัังจากที่่�เข้้าใจเกี่่�ยวกัับประสิิ ทธิิ ภาพหรืื อปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงของการฉีี ดวััคซีี นและเห็็นชอบกัับ
การฉีี ดวััคซีีนแล้้ว จึึงทำำ�การฉีี ดวััคซีีนได้้

(2) กรณีี ที่่�ไม่่สามารถเข้้ารัับการวััคซีีนได้้
 เด็็กมีีไข้้อย่่างชััดเจน (หมายถึึงเกิิน 37.5°C ที่่�เป็็ นปกติิ)
 เด็็กเป็็ นโรคเฉีี ยบพลัันอย่่างรุุ นแรง
เด็็กที่่�เป็็ นโรคเฉีี ยบพลัันอย่่างรุุ นแรง โดยหลัักการแล้้วจะไม่่สามารถรัับการฉีี ดวััคซีีนในวัันนั้้�น
ได้้ เนื่่�องจากยัังไม่่ทราบถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของโรคหลัังจากนั้้� น
 เห็็นได้้ชัดั ว่่าเกิิดอาการแพ้้อย่่างรุุ นแรงจากส่่ วนประกอบที่่�อยู่่�ในสารของวััคซีี นป้้ องกัันที่่�จะรัับ
การฉีี ดในวัันนั้้�น
"อาการแพ้้อย่่างรุุ นแรง" หมายถึึง การเกิิดปฏิิกิิริิยาแพ้้อย่่างรุุ นแรงที่่�เกิิดขึ้้�นภายในประมาณ 30 นาทีี
หลัังการฉีีดตามปกติิ เป็็ นปฏิิกิิริิยาทางร่่ างกายที่่�รุุนแรง เช่่น มีีเหงื่่�อออกมาก, หน้้าบวมฉัับพลััน,
ลมพิิษขึ้้�นทั่่�วตัวั อย่่างรุุ นแรง, คลื่่น� ไส้้, อาเจีียน, พููดออกเสีียงยาก, หายใจลำำ�บาก หรืื อเกิิดอาการช็็อก
 เป็็ นที่่�ชัดั เจนว่่าผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมายของการฉีี ดวััคซีี นป้้องกัันโรคหััด, หััดเยอรมััน, อีีสุุกอีีใส รวมถึึง
โรคคางทููมนั้้�น กำำ�ลังั ตั้้�งครรภ์์
เป็็ นกฎระเบีียบที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กโดยตรง ต้้องพิิจารณาตััวผู้้�เข้้ารัับการฉีี ดโดยความสมััครใจ
 ในกรณีี ของวััคซีี น BCG เด็็กยอมรัับได้้ถึึงการเกิิดคีีลอยด์์จาก เช่่น บาดแผลภายนอก ฯลฯ
	ผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมายในการฉีี ดวััคซีี นไวรััสตับั อัักเสบ B เป็็ นเด็็กที่่�ได้้รัับการฉีี ดวััคซีี นไวรััสตับั
อัักเสบ B หลัังคลอดแล้้ว ตามที่่�เป็็ นการป้้องกัันการติิดเชื้้�อจากแม่่สู่่�ลููก
	ผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมายในการฉีี ดวััคซีี นป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้า เด็็กที่่�มีีประวััติิภาวะลำำ�ไส้้กลืืน
กัันอย่่างชััดเจน เด็็กที่่�มีีความผิิดปกติิของระบบทางเดิินอาหารแต่่กำ�ำ เนิิด (ไม่่รวมถึึงเด็็กที่่�ผ่า่ นการ
รัักษาแล้้ว) รวมถึึงเด็็กที่่�พบภาวะภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่ องร่่ วมอย่่างรุุ นแรง
	อื่่�นๆ กรณีี ที่่�แพทย์์พิิจารณาเห็็นแล้้วว่า่ มีีสภาพร่่ างกายไม่่เหมาะสม
แม้้ว่า่ จะไม่่เข้้าข่่ายในข้้อ ~ ข้้างต้้นก็็ตาม แต่่หากแพทย์์พิิจารณาแล้้วว่า่ ไม่่เหมาะสมในการ
ฉีี ดวััคซีีน ก็็จะไม่่สามารถเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนได้้
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(3) กรณีี ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องระวัังขณะเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีน
ท่่านผู้้�ปกครองที่่�คาดว่่าจะเข้้าข่่ายในเงื่่�อนไขด้้านล่่างนี้้� หากมีีแพทย์์ประจำำ�ครอบครััว ขอให้้แพทย์์ดััง
กล่่าวทำำ�การตรวจวิินิิจฉััยลููกหลานของท่่านล่่วงหน้้า ว่่าควรเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนหรืื อไม่่ กรณีี ที่่�สามารถ
รัับการฉีี ดได้้ ให้้ตรวจสอบว่่าสามารถรัับการฉีี ดจากแพทย์์ประจำำ�ครอบครััวได้้หรืื อไม่่ หรืื อขอให้้ขอรัับ
ใบรัับรองแพทย์์หรืื อใบแสดงความคิิดเห็็น ฯลฯ จากแพทย์์ดัังกล่่าวมา แล้้วจึึงรัับการฉีี ดวััคซีีนจากหน่่วย
งานทางการแพทย์์อื่่�นๆ
ำ งั ได้้รัับการรัักษา เช่่น โรคหััวใจ, โรคไต, โรคตัับ, โรคเลืือดหรืื อความผิิดปกติิทาง
 เด็็กที่่�กำ�ลั
พััฒนาการ ฯลฯ
 เด็็กที่่�เคยมีีไข้้ภายใน 2 วัันหลัังได้้รัับวััคซีี นป้้องกัันและการฉีี ดวััคซีี น รวมถึึงเด็็กที่่�เคยเกิิดความ
ผิิดปกติิที่่�คาดว่่าจะเป็็ นอาการแพ้้ เช่่น ผื่่น� ลมพิิษ ฯลฯ
 เด็็กที่่�เคยมีีอาการชััก (กระตุุก) ในอดีีต, อายุุที่่�เคยเกิิดอาการชััก (กระตุุก), มีีไข้้หรืื อไม่่มีีไข้้
ในขณะนั้้�น หลัังจากนั้้� นเกิิดขึ้้�นอีีกหรืื อไม่่ ซึ่่� งเงื่่�อนไขจะต่่างกัันไปตาม เช่่น ชนิิดของวััคซีีน
ที่่�ได้้รัับ ฯลฯ จึึงขอให้้หารืื อกัับแพทย์์ประจำำ�ตัวก่
ั ่อนล่่วงหน้้า
 เด็็กที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเคยป่่ วยด้้วยโรคภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่ องในอดีีต รวมถึึงเด็็กที่่�มีีญาติิสนิิทเป็็ น
โรคภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่ องแต่่กำ�ำ เนิิด (ตััวอย่่างเช่่น กรณีี ของผู้้�ที่่�เป็็ นตุ่่�มหนองซ้ำำ��ๆ รอบช่่องทวารหนััก
ขณะเป็็ นเด็็กทารก)
 เด็็กที่่�เคยได้้รัับการบอกกล่่าวว่่ามีีอาการแพ้้เหล่่านี้้� เนื่่�องจากในวััคซีี นบางชนิิดมีีส่่วนประกอบ
ของไข่่, สารต้้านจุุลชีีพ, สารกัันบููด ฯลฯ ที่่�ใช้้เพาะเลี้้�ยงในกระบวนการผลิิตนั้้�นๆ
 ในกรณีี ของการฉีี ดวััคซีี น BCG คืือเด็็กที่่�สงสััยว่่าเคยติิดเชื้้�อเชื้้�อวััณโรคมาก่่อน เช่่น กรณีี ที่่�เคย
สััมผััสกัับผู้้�ที่่�เป็็ นวััณโรคในครอบครััวมายาวนาน ฯลฯ
 ในการฉีี ดวััคซีี นป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้า เด็็กที่่�มีีความผิิดปกติิของระบบทางเดิินอาหาร
เช่่น โรคระบบทางเดิินอาหารหรืื อมีีอาการท้้องร่่ วง
(4) ข้้อควรระวัังทั่่�วไปหลัังได้้รัับการฉีี ดวััคซีีน
 ประมาณ 30 นาทีีหลัังฉีี ดวััคซีี น ให้้สังั เกตอาการของเด็็กในหน่่วยงาน (สถานที่่�) ทางการแพทย์์
เอาไว้้ หรืื อเตรีี ยมการเพื่่�อให้้สามารถพบแพทย์์ได้้ในทัันทีี แต่่ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงมัักไม่่ค่่อยเกิิดขึ้้�น
ในช่่วงเวลานี้้�
 หลัังฉีี ดวััคซีี น ให้้ระวัังการเกิิดปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง สำำ�หรัับวััคซีี นชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�จะเกิิดใน
ช่่วง 4 สััปดาห์์ ส่่ วนวััคซีีนชนิิดเชื้้�อตายจะเกิิดในช่่วง 1 สััปดาห์์
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	รัักษาตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีดวััคซีี นให้้สะอาด สามารถอาบน้ำำ��ได้้แต่่อย่่าขััดถููตำ�ำ แหน่่งที่่�ฉีีดวััคซีี น
 ในวัันนั้้�นที่่�ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีน ให้้หลีีกเลี่่�ยงการออกกำำ�ลังั กายอย่่างหัักโหม
 หลัังฉีี ดวััคซีี น กรณีี ที่่� เกิิ ดปฏิิ กิิริิยาที่่� ผิิดปกติิ ตรงตำำ�แหน่่ งที่่� ฉีีดหรืื อสภาพร่่ างกายเปลี่่� ยนแปลง

แล้้ว ให้้เข้้าการตรวจวิินิิจฉััยจากแพทย์์อย่่างรวดเร็็ ว

13

7. โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายต่่ อการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันและเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับวััคซีีน

7. โรคที่่�เป็็นเป้้ าหมายต่่ อการฉีีดวััคซีีนป้้ องกัันและเรื่่� องที่่�เกี่่ย� วกัับวััคซีีน
เนื่่� องจากสภาพร่่ างกายโดยกำำ�เนิิ ดของเด็็กจะแตกต่่างกััน มีีความต่่างในระดัับที่่� ต่่างกััน จึึ งอาจเกิิ ด
ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�หาได้้ยาก สิ่่� งสำำ�คัญคื
ั ือการเข้้ารัับการตรวจสภาพร่่ างกายโดยแพทย์์ประจำำ�ครอบครััวที่่�
เข้้าใจสภาพร่่ างกายของเด็็กเป็็ นอย่่างดีี หลัังจากที่่�หารืื อว่่าจะสามารถเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนได้้หรืื อไม่่เป็็ น
อย่่างดีีแล้้ว จึึงตััดสิิ นใจว่่าจะฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันหรืื อไม่่
◆ โรคติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้า

(1) คำำ�อธิิบายโรค
ไวรััสโรต้้าเป็็ นไวรััสที่่�เป็็ นสาเหตุุของโรคกระเพาะและลำำ�ไส้้อักั เสบเฉีี ยบพลัันซึ่่� งพบได้้ทุุกที่่�ในโลก
และส่่ วนใหญ่่พบในทารกที่่�อายุุต่ำ��กว่
ำ า่ 5 ขวบ อาการหลัักๆ คืือท้้องร่่ วง อาเจีียน มีีไข้้ ฯลฯ และบางครั้้�ง
อาจมีีอาการขาดน้ำำ�� ชััก ตัับทำำ�งานผิิดปกติิ ไตวาย และอาจเกิิดอาการสมองอัักเสบเฉีี ยบพลััน ฯลฯ ร่่ วม
ด้้วย การติิดเชื้้�อเกิิดขึ้้�นได้้หลายครั้้�งโดยไม่่คำ�นึ
ำ ึงถึึงอายุุ แต่่การติิดเชื้้�อครั้้�งแรกในวััยทารกจะรุุ นแรงที่่�สุุด
จากนั้้� นอาการจะน้้อยลงเมื่่�อการติิดเชื้้�อซ้ำำ��
(2) วััคซีีนไวรััสโรต้้า (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�)
วััคซีีนไวรััสโรต้้าจะมีี Human-derived monovalent live-attenuated oral vaccine (ต่่อไปนี้้� จะเรีี ยกว่่า
วััคซีีน 1-valent) ชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�ที่่�มีีการทำำ�ให้้ไวรััสโรต้้ามีีพิิษอ่่อนลง (Rotalix®) และ Bovinehuman reassortant pentavalent live-attenuated oral vaccine (ต่่อไปนี้้� จะเรีี ยกว่่า วััคซีีน 5-valent) ชนิิดเชื้้�อ
มีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�ที่่�มีีการทำำ�ให้้ไวรััสโรต้้ามีีพิิษอ่่อนลง (Rotatech®) วััคซีีนทั้้�งสองชนิิดมีีประสิิ ทธิิภาพใน
การป้้องกัันโรคกระเพาะและลำำ�ไส้้อักั เสบเนื่่�องจากการติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้าได้้ประมาณ 80% และประมาณ
95% ของการติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้าที่่�รุุนแรง
การติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้าสามารถเกิิดขึ้้�นได้้หลายครั้้�งโดยไม่่คำ�นึ
ำ ึงถึึงอายุุ แต่่เนื่่�องจากการติิดเชื้้�อครั้้�งแรก
ในวััยทารกจะมีีความรุุ นแรงที่่�สุุดและอาการจะน้้อยลงลงเมื่่�อมีีการติิดเชื้้�อซ้ำำ�� การฉีี ดวััคซีีนให้้กับั ทารกตั้้�ง
แต่่เนิ่่�นๆ จึึงเป็็ นวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อในเบื้้�องต้้น
วััค ซีี น ไวรัั ส โรต้้า ตััว แรกที่่� นำ�ำ เข้้า มาใช้้ใ นสหรัั ฐ อเมริิ ก า พบว่่า ทำำ� ให้้เ กิิ ด ปฏิิ กิิ ริิ ย าข้้า งเคีี ย งหลาย
อย่่างๆ ภาวะลำำ�ไส้้กลืืนกัันที่่�เป็็ นอาการที่่�รุุนแรงสำำ�หรัับทารก ทำำ�ให้้มีีการยุุติิการผลิิตและจำำ�หน่่ายสิิ นค้้า
นี้้� ปััจจุุบันั วััคซีีนไวรััสโรต้้าทั้้�งสองชนิิดที่่�ใช้้กันั ทั่่�วโลกได้้รัับการยอมรัับว่่ามีีความเสี่่� ยงในการเกิิดภาวะ
ลำำ�ไส้้กลืืนกัันต่ำำ��กว่า่ วััคซีี นไวรััสโรต้้าครั้้�งแรกที่่�นำ�ำ มาใช้้ในสหรััฐอเมริิ กาจากการทดลองทางคลิินิิกขนาด
ใหญ่่
ภายในหนึ่่�งสััปดาห์์หลัังจากการฉีี ดวััคซีีนไวรััสโรต้้าครั้้�งที่่� 1ความเสี่่� ยงในการเกิิดภาวะลำำ�ไส้้กลืืนกััน
จะเพิ่่�มขึ้้�น
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โรคติดเชือ
ไวรัสโรต้า

Human-derived
monovalent
live-attenuated
oral vaccine
(วัคซี น -valent)
Bovine-human
reassortant pentavalent
live-attenuated
oral vaccine
(วัคซีน -valent)

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์ วัน

 เดือน

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์ วัน

 เดือน

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์  วัน

 เดือน

 เดือน

หลังคลอด
 สัปดาห์ วัน

 เดือน

เมื่่�อเทีียบความเสี่่� ยงจากการฉีี ดวััคซีีนไวรััสโรต้้า (การเกิิดปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงเช่่น ภาวะลำำ�ไส้้กลืืนกััน)
กัับประโยชน์์ (การป้้องกัันการติิดเชื้้�อโรตาไวรััสขั้้�นรุุ นแรง) แล้้ว การป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโรต้้าถืือ
เป็็ นประโยชน์์ต่่อเด็็กๆ และหลายประเทศทั่่�วโลกกำำ�ลังั นำำ�วััคซีีนไวรััสโรต้้าเข้้าไปใช้้
หลัังการฉีี ดวััคซีีนไวรััสโรต้้า หากมีีอาการหายใจลำำ�บากเป็็ นระยะ ปวดท้้อง อาเจีียนซ้ำำ��ๆ ร้้องไห้้อย่่าง
รุุ นแรง หรืื ออุุจจาระเป็็ นเลืือด ฯลฯ แล้้ว ให้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงความเป็็ นไปได้้ของการเกิิดภาวะลำำ�ไส้้กลืืนกััน กรุุ ณา
ไปพบแพทย์์ทัันทีี
นัับจากวัันที่่� 1 ตุุลาคม ปีี เรวะ 2 (2020) ได้้กำ�ำ หนดให้้วัคั ซีีนไวรััสโรต้้าเป็็ นการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันตาม
ระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด
เป้้าหมายของการฉีี ดวััคซีีนตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดคืือ เด็็กที่่�เกิิดหลัังจากวัันที่่� 1 สิิ งหาคม ปีี เรวะ 2
(2020) สำำ�หรัับอายุุและจำำ�นวนครั้้�งในการฉีี ดวััคซีีนคืือ วััคซีีน 1-valent (Rotalix®) สำำ�หรัับเด็็กตั้้�งแต่่ 6
สััปดาห์์ 0 วัันหลัังคลอดจนถึึง 24 สััปดาห์์ 0 วัันหลัังคลอดจำำ�นวน 2 ครั้้�งโดยมีีระยะห่่าง 27 วัันขึ้้�นไป
ส่่ วน 5-valent (Rotatech®) สำำ�หรัับเด็็กตั้้�งแต่่ 6 สััปดาห์์ 0 วัันหลัังคลอดจนถึึง 32 สััปดาห์์ 0 วัันหลัังคลอด
จำำ�นวน 3 ครั้้�งโดยมีีระยะห่่าง 27 วัันขึ้้�นไป อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อเป็็ นการหลีีกเลี่่�ยงเกิิดการภาวะลำำ�ไส้้กลืืนกััน
จึึงขอให้้ฉีีดวััคซีีนครั้้�งแรกให้้เสร็็ จสิ้้� นภายใน 14 สััปดาห์์ 6 วัันหลัังคลอด
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) ของวััคซีีน 1-valent (Rotarix®) คืือ 0.0033% และของ
วััคซีีน 5-valent (RotaTeq®) คืือ 0.0019% (ตััวเลขของรายงานตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ 25 (2013) ถึึงวััน
ที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-22 และ 3-23 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน สำำ�นักั
วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
(3) ช่่วงเวลาในการฉีี ดวััคซีีน

(*)

(*)

* : ในการฉี ดครังแรกมีช่วงเวลาทีเป็ นมาตรฐานคือตังแต่วนั ทีครบ  เดือนหลังคลอดจนถึง  สัปดาห์  วันหลังคลอด
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◆ โรคไวรััสตับ
ั อัักเสบ B

วััคซีี นไวรัั สตับั อัักเสบ B จะมีี การฉีี ดตามระยะเวลาที่่� กำ�ำ หนดให้้กับั เด็็กทั้้�งหมดที่่� เกิิ ดหลัังวัันที่่� 1
เมษายน ปีี เฮเซ 28 (2016) ตั้้�งแต่่ตุุลาคม ปีี เฮเซ 28 (2016) ในการฉีี ดวััคซีีนให้้กับั ทารกแรกเกิิดจากมารดาที่่�
มีีไวรััสตับั อัักเสบ B ผลบวก (HBs แอนติิเจน) นั้้�น หากมีีภาระค่่าใช้้จ่่าย เช่่น การสััมผััสกัับเลืือดที่่�มีีไวรััส
ตัับอัักเสบ B ผลบวกโดยบัังเอิิญ ฯลฯ แล้้ว จากการประกัันสุุ ขภาพ, การเกิิดอุุบัติั ิเหตุุแล้้ว การดำำ�เนิินการ
ฉีี ดวััคซีีนโดยเป็็ นภาระค่่าใช้้จ่่ายของทาง เช่่น หน่่วยงานประกัันอุุบัติั ิเหตุุแรงงานหรืื อประกัันสุุ ขภาพจะ
ไม่่แตกต่่างไปจากเมื่่�อก่่อน
(1) คำำ�อธิิบายโรค
เมื่่�อติิดเชื้้�อไวรััสตับั อัักเสบ B (HB) แล้้ว ตัับจะเกิิดการอัักเสบเฉีี ยบพลััน หรืื ออาจหายเป็็ นปกติิหรืื ออาจ
เป็็ นโรคตัับอัักเสบเรื้้� อรัังได้้ สำ�ำ หรัับบางรายที่่�มีีอาการตัับวายรุุ นแรงอาจนำำ�ไปสู่่�การเสีี ยชีีวิิตจากอาการที่่�
รุุ นแรงได้้ นอกจากนี้้� ยัังมีีไวรััสที่่�ไม่่แสดงอาการให้้เห็็นอย่่างชััดเจน ที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�ภายในตัับ เมื่่�อเวลาผ่่าน
ไปก็็จะเกิิดอาการตัับอัักเสบเรื้้� อรััง, ตัับแข็็ง, มะเร็็ งตัับ ฯลฯ และยิ่่ง� อายุุน้อ้ ยเท่่าไหร่่ อาการของโรคตัับ
อัักเสบเฉีี ยบพลัันก็็จะมีีน้อ้ ยหรืื ออาการไม่่ชัดั เจน ในทางกลัับกััน เป็็ นที่่�รู้้�กันั ว่่าไวรััสจะอยู่่�ในรูู ปแบบของ
การติิดเชื้้�อต่่อๆ กัันแบบแฝงตััวอยู่่�อย่่างง่่ายดาย การติิดต่่อของโรคจะเกิิดขึ้้�นในกรณีี อย่่างเช่่น เด็็กแรกเกิิด
จากแม่่ที่่�มีีเชื้้�อไวรััส HB (HBs แอนติิเจน) เป็็ นผลบวก, มีีการสััมผััสโดยตรงกัับเลืือด/ของเหลวที่่�มีีเชื้้�อ
ไวรััส HB เป็็ นผลบวก หรืื อมีีเพศสััมพัันธ์์กัับผู้้�ที่่�มีีเชื้้�อไวรััส HB เป็็ นผลบวก เป็็ นต้้น
(2) วััคซีีนไวรััสตับั อัักเสบ B (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)
การป้้องกัันด้้วยวััคซีีนไวรััสตับั อัักเสบ B (HB) กรณีี ที่่�เป็็ นเด็็กเล็็กจะเป็็ นการป้้องกัันการติิดเชื้้�ออย่่าง
ต่่อเนื่่�องจากไวรััสมากกว่่าที่่�จะหมายถึึงการป้้องกัันจากตัับอัักเสบ วััตถุุประสงค์์หลัักคืือเพื่่�อป้้องกัันโรค
ตัับอัักเสบเรื้้� อรััง, ตัับแข็็ง และมะเร็็ งตัับที่่�อาจขึ้้�นในอนาคต
ก่่อนหน้้านี้้�ได้้มีีการฉีี ด HB แกมม่่าโกลบููลิินและวััคซีีน HB ให้้เร็็ วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้หลัังคลอดให้้แก่่
เด็็กที่่�เกิิดจากแม่่ที่่�มีีเชื้้�อไวรััส HB ผลบวก ในฐานะที่่�เป็็ นงานป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อจากแม่่สู่่�ลููก แต่่ ณ ขณะนี้้�
ด้้วยความต้้องการให้้คนจำำ�นวนมากขึ้้� นได้้รัับการฉีี ดวััคซีีน HB เพื่่�อเป็็ นการลดจำำ�นวนผู้้�ที่่�ต้อ้ งทนทุุกข์์กัับ
โรคตัับอัักเสบ, ตัับแข็็ง และมะเร็็ งตัับในอนาคตให้้น้อ้ ยลงมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ จึึงได้้มีีการฉีี ดวััคซีีนที่่�
ต้้องได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดให้้แก่่เด็็กทั้้�งหมดที่่�เกิิดหลัังจากวัันที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ 28 (2016) นัับ
จากตุุลาคม ปีี เฮเซ 28 (2016) เป็็ นต้้นไป เพิ่่�มเติิมจากงานป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อจากแม่่สู่่�ลููก
อนึ่่�ง งานป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อจากแม่่สู่่�ลููกจนถึึงตอนนี้้�ดำ�ำ เนิินงานโดยสำำ�นักั งานประกัันสุุ ขภาพ
ผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมายในการฉีี ดวััคซีีนตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดคืือ เด็็กเล็็กที่่�อายุุไม่่ถึึง 1 ปีี ที่่�เกิิดหลัังจาก
วัันที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ 28 (2016) ทั้้�งหมด นอกเหนืือจากเด็็กแรกเกิิดที่่�เป็็ นเป้้าหมายของงานป้้องกัันโรค
ติิดเชื้้�อจากแม่่สู่่�ลููก ช่่วงเวลาในการฉีี ดวััคซีีนที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือ เริ่่� มตั้้�งแต่่ครบ 2 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง
9 เดืือนหลัังคลอด ในพระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันได้้ระบุุไว้้ว่า่ หลัังจากฉีี ดวััคซีีน HB เข้้าใต้้
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 เดือน
 เดือน
 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี

ผิิวหนััง 2 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 27 วัันขึ้้�นไปแล้้ว ให้้เว้้นระยะห่่าง 139 วัันขึ้้�นไปหลัังจากที่่�ฉีีดในครั้้�งที่่�
1 แล้้วจึึงฉีี ดเข้้าใต้้ผิวิ หนัังอีีก 1 ครั้้�ง (ครั้้�งที่่� 3)
ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงของวััคซีีน HB ได้้รัับการรายงานว่่าพบการเกิิดอาการอ่่อนเพลีีย, ปวดหััว, บวมเฉพาะ
จุุด, แดง, เจ็็บปวด ฯลฯ สำำ�หรัับเด็็กแรกเกิิด/ทารกไม่่มีีปััญหาในการฉีี ดวััคซีีนด้้วยเช่่นกััน ความถี่่�ของ
ความถี่่�ของการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีี ที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.00078% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี
เฮเซ 25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-21 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีี ดวััคซีีน
ป้้องกััน สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุ ขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

ไวรัสตับอักเสบ B

◆ โรค Hib

(1) คำำ�อธิิบายโรค
เชื้�้ อแบคทีี เรีี ยอิิ นฟููลเอ็็นซ่่ า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งชนิิ ด B เป็็ นแบคทีี เรีี ยที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิ ดโรคที่่� เป็็ นปัั ญหา
สำำ�หรัับเด็็กทารก ซึ่่�งนอกเหนืือไปจากการติิดเชื้้�ออย่่างผิิวเผิิน เช่่น หููชั้้�นกลางอัักเสบ, โพรงจมููกอักั เสบ,
หลอดลมอัักเสบ ฯลฯ แล้้ว ยัังทำำ�ให้้เกิิดการติิดเชื้้�ออย่่างรุุ นแรง (ทั่่�วทั้้�งร่่ างกาย) เช่่น เยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และ
ไขสัันหลััง) อัักเสบ, การติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยในร่่ างกาย, ปอดอัักเสบ ฯลฯ (โดยจะเรีี ยกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่าโรคติิด
เชื้้�อที่่�แพร่่ กระจายอย่่างรวดเร็็ ว) โรคเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบที่่�มีีสาเหตุุมาจาก Hib นั้้�น ก่่อน
ปีี เฮเซ 22 (2010) มีีผู้้�ที่่�เป็็ นโรคนี้้� 7.1 ถึึง 8.3 ต่่อประชากร 1 แสนคนที่่�อายุุไม่่ถึึง 5 ปีี ซึ่่�งแพร่่ กระจายไป
ประมาณ 400 คนต่่อปีี โดยคาดว่่าอีีกประมาณ 11% จะเป็็ นความบกพร่่ องในการพยากรณ์์โรค* นอกจาก
นี้้� โรคนี้้�ยังั ได้้เกิิดขึ้้�นกัับเด็็กทารกกว่่าครึ่่� งที่่�มีีอายุุในช่่วง 4 เดืือนหลัังคลอด - 1 ปีี (*ตามข้้อมููลของคณะ
กรรมการการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน คณะทำำ�งานโรคติิดเชื้้�อ สภาวิิทยาศาสตร์์สุุ ขภาพ) ในปััจจุุบันั วััคซีีน Hib มีี
ความแพร่่ หลายมากขึ้้� น ทำำ�ให้้แทบจะไม่่พบโรคติิดเชื้้�อ Hib เลย
(2) วััคซีีนฮิิโมฟิิ ลุุสแห้้ง (Dried Haemophilus) ชนิิด b (วััคซีีน Hib) (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)
เชื้้�อแบคทีีเรีี ยอิินฟููลเอ็็นซ่่าแบ่่งออกได้้เป็็ น 7 ชนิิด แต่่เนื่่�องจากชนิิดที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�ป่่วยมีีอาการรุุ นแรงคืือ
ชนิิด b จึึงได้้นำ�ชนิ
ำ ิด b มาใช้้เป็็ นวััคซีีน วััคซีีนนี้้�ถููกนำ�ำ มาใช้้กันั อย่่างแพร่่ หลายทั่่�วโลก และในประเทศ
ของเราสามารถนำำ�มาฉีี ดได้้ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม ปีี เฮเซ 20 (2008) และได้้กำ�ำ หนดให้้เป็็ นวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้
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รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน ปีี เฮเซ 25 (2013)
สำำ�หรัับการฉีี ดวััคซีีนนี้้�พร้้อมกัับวััคซีีนอื่่�นๆ ขอให้้แพทย์์พิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็ น โดยสามารถฉีี ดได้้
หลัังได้้รัับความเห็็นชอบจากผู้้�ปกครอง ซึ่่� งสามารถฉีี ดแต่่ละวััคซีีนแยกกัันได้้
หลัังจากนำำ�วััคซีีนเข้้าไปใช้้ในยุุโรปและสหรััฐอเมริิ กา โรคติิดเชื้้�อ Hib ที่่�แพร่่ กระจายอย่่างรวดเร็็วก็ล็ ดลง
อย่่างมาก และหลัังนำำ�เข้้าไปใช้้เป็็ นวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดในประเทศเรา ก็็ทำ�ำ ให้้จำ�ำ นวน
ผู้้�ป่่วยลดลงอย่่างมากแทบจะไม่่พบอีีกเลย ในปีี เฮเซ 10 (1998) องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้มีีการแนะนำำ�
ให้้ฉีีดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดนี้้�แก่่เด็็กทารก และวััคซีีนนี้้�ถูกนำ
ู �ำ มาใช้้ในกว่่า 110 ประเทศ
ทั่่�วโลก และได้้รัับการยกย่่องถึึงความมีีประสิิ ทธิิภาพสููง
สำำ�หรัับปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงนั้้�น ยอมรัับได้้ถึึงการเกิิดการทำำ�ปฏิิกิิริิยาเฉพาะจุุด เช่่น แดง 44.2%, บวม
18.7%, แข็็งเป็็ นก้้อน (เป็็ นไต) 17.8%, เจ็็บปวด 5.6%, เกิิดปฏิิกิิริิยาทั่่�วทั้้�งร่่ ายกาย เช่่น มีีไข้้ 2.5%, อารมณ์์
หม่่นหมอง 14.7%, เบื่่�ออาหาร 8.7% เป็็ นต้้น (แก้้ไขเดืือนตุุลาคม ปีี เรวะ 2 (2020) อ้้างอิิงเอกสารแนบ
(ฉบัับที่่� 12))
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.0019% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ
25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-18 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
การฉีีดวััคซีีนโรคติิดเชื้้�อ Hib นั้้�น มีีการดำำ�เนิินการตามวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้� ให้้กับั เด็็กแต่่ละอายุุเดืือนใน
ขณะที่่�เริ่่� มฉีีดวััคซีีนครั้้�งแรก
 ในขณะที่่�เริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กมีีอายุุตั้้�งแต่่ 2 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 7 เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนฮิิโมฟิิ ลุุสแห้้งชนิิด b สำำ�หรัับการฉีี ดครั้้�งแรกจะฉีี ด 3 ครั้้�ง โดยจะเว้้นระยะห่่าง 27 วััน
ขึ้้�นไป (กรณีี ที่่�แพทย์์เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นจะเป็็ น 20 วััน) โดยมาตรฐานแล้้วจะเว้้นระยะห่่าง 27 วัันถึึง 56 วััน
(กรณีี ที่่�แพทย์์เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นจะเป็็ น 20 วััน) สำำ�หรัับการฉีี ดเพิ่่�มเติิมจะฉีี ดอีีก 1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง
7 เดืือนขึ้้�นไปหลัังการฉีี ดครั้้�งแรก โดยมาตรฐานแล้้วจะเว้้นระยะห่่างตั้้�งแต่่ 7 เดืือนจนถึึง 13 เดืือน
อย่่างไรก็็ตาม ในการฉีี ดครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 ที่่�เป็็ นการฉีี ดครั้้�งแรกนั้้� น ต้้องฉีี ดภายในอายุุ 12 เดืือน
หลัังคลอด กรณีี ที่่�เกิินจากนี้้� จะไม่่สามารถฉีี ดได้้ ซึ่่� งในกรณีี นี้้�สามารถฉีี ดเพิ่่�มเติิมได้้ โดยสามารถฉีี ดได้้
1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 27 วัันขึ้้�นไป (กรณีี ที่่�แพทย์์เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นจะเป็็ น 20 วััน) หลัังจากฉีี ดครั้้�งหลััง
สุุ ดของการฉีี ดครั้้�งแรก
 ในขณะเริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ถััดไปของวัันที่่�ครบ 7 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 12
เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนฮิิโมฟิิ ลุุสแห้้งชนิิด b สำำ�หรัับการฉีี ดครั้้�งแรกจะฉีี ด 2 ครั้้�ง โดยจะเว้้นระยะห่่าง 27 วััน
ขึ้้�นไป (กรณีี ที่่�แพทย์์เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นจะเป็็ น 20 วััน) โดยมาตรฐานแล้้วจะเว้้นระยะห่่าง 27 วัันถึึง 56 วััน
(กรณีี ที่่�แพทย์์เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นจะเป็็ น 20 วััน) สำำ�หรัับการฉีี ดเพิ่่�มเติิมจะฉีี ดอีีก 1 ครั้้�งโดยให้้เว้้นระยะห่่าง
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3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี

7 เดืือนขึ้้�นไปหลัังการฉีี ดครั้้�งแรก โดยมาตรฐานจะเว้้นระยะห่่างตั้้�งแต่่ 7 เดืือนจนถึึง 13 เดืือน อย่่างไร
ก็็ตาม การฉีี ดครั้้�งที่่� 2 ของการฉีี ดครั้้�งแรกนั้้� น ต้้องฉีี ดภายในอายุุ 12 เดืือนหลัังคลอด กรณีี ที่่�เกิินจากนี้้�
จะไม่่สามารถฉีี ดได้้ ซึ่่�งในกรณีี นี้้�สามารถฉีี ดเพิ่่�มเติิมได้้ โดยสามารถฉีี ดได้้ 1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 27
วัันขึ้้�นไป (กรณีี ที่่�แพทย์์เห็็นว่่าจำำ�เป็็ นจะเป็็ น 20 วััน) หลัังการฉีี ดครั้้�งหลัังสุุ ดของการฉีี ดครั้้�งแรก
 ในขณะเริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ถััดไปของวัันที่่�ครบ 12 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 60
เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนฮิิโมฟิิ ลุุสแห้้งชนิิด b ทำำ�การฉีี ด 1 ครั้้�ง
อนึ่่�ง เช่่นเดีียวกัันกัับเด็็กที่่�ยอมรัับได้้ว่า่ ไม่่สามารถรัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันได้้ เช่่น เป็็ นโรคที่่�จำ�ำ เป็็ น
ต้้องรัักษาระยะยาวนาน ฯลฯ
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

โรคติดเชือ Hib
◆ โรคติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบในเด็็กเล็็ก

(1) คำำ�อธิิบายโรค
เชื้้�อแบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบ เป็็ นหนึ่่�งในสองสาเหตุุหลัักของโรคติิดเชื้้�อในเด็็ก เด็็กส่่วนมากจะ
มีีเชื้้�อแบคทีีเรีี ยนี้้�อยู่่�ด้้านในสุุ ดของจมููก และหากเป็็ นเช่่นนั้้�นก็็จะทำำ�ให้้เกิิดโรคเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และ
ไขสัันหลััง) อัักเสบจากแบคทีีเรีี ย, โรคติิดเชื้้�อ, ปอดอัักเสบ, โพรงจมููกอักั เสบ, หููชั้้�นกลางอัักเสบ
ก่่อนนำำ�วััคซีีนเข้้ามาใช้้ อััตราการเป็็ นโรคเยื่่อ� หุ้้�มสมองอัักเสบจากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบ
อยู่่�ที่่� 2.6 - 2.9 ต่่อประชากร 1 แสนคนที่่�อายุุไม่่ถึึง 5 ปีี โดยคาดว่่าจะเกิิดการแพร่่ กระจายของโรค
ประมาณ 150 คนต่่อปีี * อััตราการเสีี ยชีีวิติ และความถี่่�ของตััวอย่่างของอาการที่่�ตามมาทีีหลััง (เช่่น ภาวะ
โพรงสมองคั่่�งน้ำำ��, หููหนวก, ปััญญาอ่่อน ฯลฯ) ที่่�เกิิดจาก Hib จะมีีสููงกว่่าเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง)
อัักเสบ โดยคาดว่่าอีีกประมาณ 21% จะเป็็ นความบกพร่่ องในการพยากรณ์์โรค (ตามข้้อมููลของคณะ
กรรมการการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน คณะทำำ�งานโรคติิดเชื้้�อ สภาวิิทยาศาสตร์์สุุ ขภาพ) ในปััจจุุบันั วััคซีีนเชื้้�อ
แบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบมีีความแพร่่ หลายมากขึ้้� น ทำำ�ให้้โรคติิดเชื้้�อที่่�แพร่่ กระจายได้้อย่่างรวดเร็็ วอย่่าง
เช่่นโรคเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบจากเชื้้�อแบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบได้้ลดจำำ�นวนลงอย่่างมาก
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7. โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายต่่ อการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันและเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับวััคซีีน

(2) วัคั ซีีนรวมปอดอัักเสบชนิิดตกตะกอน 13-Valent (วััคซีีนรวมปอดอัักเสบ 13-Valent) (วััคซีีนชนิิด
เชื้้�อตาย)
เป็็ นวััคซีีนแบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบ ชนิิด 13 serotypes ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะทำำ�ให้้เด็็กเจ็็บป่่ วยอย่่างรุุ นแรง
(วััคซีีนรวมปอดอัักเสบ 13-Valent) ที่่�ผลิิตขึ้้�นเพื่่�อป้้องกััน เช่่น โรคเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง)
อัักเสบจากเชื้้�อแบคทีีเรีี ย ฯลฯ ให้้แก่่เด็็ก
โดยได้้เริ่่� มนำำ�วััคซีีน 7-valent มาใช้้ในสหรััฐอเมริิ กาเป็็ นครั้้�งแรกในปีี เฮเซ 12 (2000) และนัับจาก
ปีี เฮเซ 22 (2010) ก็็ได้้เปลี่่�ยนมาเป็็ นวััคซีีน 13-valent ปััจจุุบันั มีีการนำำ�วััคซีีน 13-valent นี้้�มาใช้้ใน
ประเทศต่่างๆ กว่่า 100 ประเทศ โดยมีีการรายงานจากหลายประเทศว่่าสามารถลดจำำ�นวนผู้้�เป็็ นโรค
เยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบจากแบคทีีเรีี ยหรืื อภาวะเลืือดมีีแบคทีีเรีี ยจากการฉีี ดวััคซีีนนี้้� ใน
ประเทศของเราสามารถฉีี ดวััคซีีนนี้้�ได้้ตั้้�งแต่่พฤศจิิกายน ปีี เฮเซ 25 (2013) ซึ่่� งทำำ�ให้้ผู้้�เป็็ นโรคติิดเชื้้�อ
แบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบที่่�แพร่่ กระจายอย่่างรวดเร็็ วนี้้�ลดลงด้้วยเช่่นกััน
เกี่่� ยวกัับการฉีี ดวััคซีี นนี้้� ในเวลาเดีี ยวกัับวััคซีี นอื่่� นๆ ขอให้้แพทย์์พิิจารณาถึึ งความจำำ�เป็็ น โดย
สามารถฉีี ดได้้หลัังได้้รัับความเห็็นชอบจากผู้้�ปกครอง ซึ่่�งสามารถฉีี ดแต่่ละวััคซีีนแยกกัันได้้
สำำ�หรัับปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงนั้้�น ยอมรัับได้้ถึึงการเกิิดผื่่น� แดง (67.8-74.4%), บวม (47.2 - 57.1%), เกิิด
ปฏิิกิิริิยาทั่่�วทั้้�งร่่ างกาย เช่่น มีีไข้้(37.5°C ขึ้้�นไป) 32.9 - 50.7% (ดููเอกสารแนบ แก้้ไขเดืือนกัันยายน ปีี
เรวะ 3 (2021) (ฉบัับที่่� 3))
ความถี่่�ของการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีี ที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์
รายงานว่่าอาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.0019% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่เดืือน
ตุุลาคม ปีี เฮเซ 25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-17 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษา
การฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุ ขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี
เรวะ 3 (2021))
การฉีี ดวััคซีีนโรคติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบในเด็็กเล็็ก จะทำำ�การฉีี ดตามวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้� ให้้กับั
เด็็กแต่่ละอายุุเดืือนในขณะที่่�เริ่่� มฉีี ดครั้้�งแรก
 ในขณะที่่�เริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กมีีอายุุตั้้�งแต่่ 2 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 7 เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนรวมปอดอัักเสบชนิิดตกตะกอน 13-Valent สำำ�หรัับการฉีี ดครั้้�งแรก โดยจะฉีี ด 3 ครั้้�ง
ภายใน 12 เดืือนหลัังคลอดโดยจะเว้้นระยะห่่าง 27 วัันขึ้้�นไป สำำ�หรัับการฉีี ดเพิ่่�มเติิมจะฉีี ดอีีก 1 ครั้้�ง
หลัังจากวัันที่่�ครบ 12 เดืือนหลัังคลอด ช่่วงเวลาของการฉีี ดมาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 12 เดืือนหลัังคลอด
จนถึึง 15 เดืือนหลัังคลอด ซึ่่� งจะอยู่่�ในช่่วงหลัังจากเว้้นระยะห่่าง 60 วัันขึ้้�นไปหลัังฉีี ดครั้้�งแรกครบแล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม การฉีี ดครั้้�งที่่� 2 และครั้้�งที่่� 3 ที่่�เป็็ นการฉีี ดครั้้�งแรกนั้้� น ต้้องฉีี ดภายในอายุุครบ 24 เดืือน
หลัังคลอด กรณีี ที่่�เกิินจากนี้้� จะไม่่สามารถฉีี ดได้้(สามารถฉีี ดเพิ่่�มเติิมได้้) นอกจากนี้้� การฉีี ดครั้้�งที่่� 2
ของการฉีี ดครั้้�งแรกนั้้� น ต้้องทำำ�การฉีี ดภายในอายุุที่่�ครบ 12 เดืือนหลัังคลอด กรณีี ที่่�เกิินจากนี้้� จะไม่่
สามารถฉีี ดครั้้�งที่่� 3 ของการฉีี ดครั้้�งแรกได้้ (สามารถฉีี ดเพิ่่�มเติิมได้้)
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7. โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายต่่ อการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันและเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับวััคซีีน

 ในขณะเริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ถััดไปของวัันที่่�ครบ 7 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 12

3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี

เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนรวมปอดอัักเสบชนิิดตกตะกอน 13-Valent สำำ�หรัับการฉีี ดครั้้�งแรกจะฉีี ด 2 ครั้้�ง โดย
มาตรฐานแล้้วจะเว้้นระยะห่่าง 27 วัันขึ้้�นไปภายใน 12 เดืือนหลัังคลอด สำำ�หรัับการฉีี ดเพิ่่�มเติิมจะฉีี ด
อีีก 1 ครั้้�งหลัังจาก 12 เดืือนหลัังคลอด โดยเว้้นระยะห่่าง 60 วัันขึ้้�นไปหลัังฉีี ดครั้้�งแรกครบแล้้ว อย่่างไร
ก็็ตาม การฉีี ดครั้้�งที่่� 2 ของการฉีี ดครั้้�งแรกนั้้� น ต้้องฉีี ดภายในอายุุ 24 เดืือนหลัังคลอด กรณีี ที่่�เกิินจากนี้้�
จะไม่่สามารถฉีี ดได้้(สามารถฉีี ดเพิ่่�มเติิมได้้)
 ในขณะเริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ถััดไปของวัันที่่�ครบ 12 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 24
เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนรวมปอดอัักเสบชนิิดตกตะกอน 13-Valent ฉีี ด 2 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 60 วัันขึ้้�นไป
 ในขณะเริ่่� มฉีี ดวััคซีี นครั้้�งแรก เด็็กอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ถััดไปของวัันที่่�ครบ 24 เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 60
เดืือนหลัังคลอด
จะใช้้วัคั ซีีนรวมปอดอัักเสบชนิิดตกตะกอน 13-Valent ฉีี ด 1 ครั้้�ง
อนึ่่�ง เช่่นเดีียวกัันกัับเด็็กที่่�ยอมรัับได้้ว่า่ ไม่่สามารถรัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันได้้ เช่่น เป็็ นโรคที่่�จำ�ำ เป็็ น
ต้้องรัักษาระยะยาวนาน ฯลฯ
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

โรคติดเชือแบค
ทีเรี ยปอดอักเสบ
ในเด็กเล็ก

◆ โรคคอตีีบ / ไอกรน / บาดทะยััก / โปลิิโอ (ไขกระดููกสีีเทาอัักเสบเฉีียบพลััน)
(1) คำำ�อธิิบายโรค
(ก) โรคคอตีีบ(Diphtheria)
เป็็ นโรคที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยคอตีีบจากละอองเสมหะ
ในปีี โชวะ 56 (1981) ได้้มีีการนำำ�วััคซีีนรวมโรคคอตีีบ, ไอกรน และบาดทะยัักชนิิดปรัับปรุุ ง (DPT)
(ชนิิดปลอดเซลล์์) มาใช้้ ปััจจุุบันั จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในญี่่�ปุ่่� นยัังคงเป็็ น 0 ในทุุกปีี แต่่ในภููมิิภาคเอเชีียยัังคง
พบเห็็นการระบาดได้้เป็็ นครั้้�งคราว
การติิดเชื้้�อส่่ วนใหญ่่จะเป็็ นการติิดที่่�ลำ�ำ คอ และยัังมีีการติิดเชื้้�อที่่�โพรงจมููกด้ว้ ยเช่่นกััน แม้้ว่า่ จะติิดเชื้้�อ
คอตีีบก็็ตามแต่่ก็จ็ ะมีีเพีียงราว 10% ที่่�จะมีีอาการออกมา ส่่ วนจำำ�นวนที่่�เหลืือจะกลายเป็็ นพาหะที่่�ไม่่ส่่อ
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อาการ จะมีีกรณีี ที่่�เป็็ นการติิดเชื้้�อผ่่านทางบุุคคลเหล่่านั้้�นด้้วยเช่่นกััน อาการของโรค ได้้แก่่ มีีไข้้สููง, เจ็็บ
คอ, ไอเหมืือนสุุ นัขั เห่่า, อาเจีียน ฯลฯ และหากเกิิดเนื้้�อเยื่่อ� ที่่�เรีี ยกว่่าเนื้้�อเยื่่อ� ปลอมขึ้้�นที่่�คอแล้้วก็ทำ็ �ำ ให้้เสีี ย
ชีีวิติ จากการหายใจไม่่ออกได้้ หลัังจาก 2-3 สััปดาห์์ที่่�มีีอาการ จึึงจำำ�เป็็ นต้้องระมััดระวัังเนื่่�องจากจะเกิิด
ความผิิดปกติิที่่�กล้า้ มเนื้้�อหััวใจหรืื อเส้้นประสาทพิิการจากพิิษที่่�ปล่่อยออกมาจากเชื้้�อแบคทีีเรีี ยได้้
(ข) ไอกรน (Pertussis)
เป็็ นโรคที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยไอกรนจากละอองเสมหะ
นัับจากที่่�ได้้เริ่่� มฉีี ดวััคซีีนไอกรนตั้้�งแต่่ปีีโชวะ 25 (1950) จำำ�นวนผู้้�ป่่วยก็็ลดลงเรื่่� อยๆ แต่่เมื่่�อเร็็ วๆ นี้้� ได้้
พบว่่าได้้เกิิดโรคไอกรนตั้้�งแต่่เด็็กนักั เรีี ยนจนถึึงในวััยหนุ่่�มสาวและผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอาการไอยาวนานอย่่างเห็็น
ได้้ชัดั จึึงขอให้้ระมััดระวััง เนื่่�องจากจะกลายเป็็ นแหล่่งติิดเชื้้�อสู่่�ทารก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เด็็กแรกเกิิดและ
เด็็กทารกนั้้� นจะมีีอาการหนัักมากจึึงเป็็ นต้้องระวัังให้้มาก
แบบฉบัับของโรคไอกรนจะมีีอาการเหมืือนกัับการไอธรรมดาทั่่�วไป แต่่อาการไอจะหนัักขึ้้�น ใบหน้้า
จะเป็็ นสีี แดงและไอต่่อเนื่่�อง และต้้องหายใจเข้้าทัันทีีหลัังจากที่่�ไอ จึึงมีีเสีี ยงคล้้ายนกหวีีดดัังออกมา โดย
ทั่่�วไปจะไม่่มีีไข้้ เด็็กทารกจะไอจนไม่่สามารถหายใจได้้ ริิ มฝีีปากจะกลายเป็็ นสีี น้ำ� �ำ เงิิน (อาการตััวเขีียว)
โดยอาจเป็็ นตะคริิ วหรืื อหยุุดหายใจฉัับพลัันได้้ เด็็กแรกเกิิดหรืื อเด็็กทารกอาจเสีี ยชีีวิติ ได้้เนื่่�องจากมีีเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนรุุ นแรงได้้ง่่ายจาก เช่่น ปอดอัักเสบหรืื อโรคทางสมอง ฯลฯ
● โรคติิดเชื้้�อจากละอองเสมหะ
เกิิดจากไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยที่่�ล้อ้ มรอบน้ำำ��ลายหรืื อสารคััดหลั่่�งได้้กระเด็็นและแพร่่ ไปในอากาศจากการไอ, จาม หรืื อ
สนทนา ฯลฯ ทำำ�ให้้เกิิดการติิดเชื้้�อไปสู่่�คนที่่�อยู่่�ในระยะประมาณ 1 เมตร

(ค) โรคบาดทะยััก (Tetanus)
โรคบาดทะยัักไม่่ได้้แพร่่ กระจายจากคนสู่่�คน แต่่ติิดต่่อโดยแบคทีีเรีี ยในดิินเข้้าสู่่�ร่่างกายมนุุษย์์ผ่่าน
ทางบาดแผล เมื่่�อแบคทีีเรีี ยเพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้� นในร่่ างกาย สารพิิษที่่�เกิิดจากแบคทีีเรีี ยจะทำำ�ให้้กล้า้ มเนื้้�อ
กระตุุก ตอนแรกสัังเกตได้้จากอาการ เช่่น อ้้าปากไม่่ได้้ ฯลฯ ในที่่�สุุดเขาก็็เริ่่� มมีีอาการชัักทั่่วร่
� ่ างกาย เป็็ น
โรคที่่�อาจถึึงแก่่ชีีวิติ ได้้หากได้้รัับการรัักษาล่่าช้้า ครึ่่� งหนึ่่�งของผู้้�ป่่วยเกิิดจากบาดแผลที่่�ถููกแทงหรืื อเจาะ
เล็็กๆ น้้อยๆ ซึ่่� งไม่่สามารถสัังเกตเห็็นได้้ด้ว้ ยตััวเองหรืื อคนรอบข้้าง เนื่่�องจากเชื้้�อแบคทีีเรีี ยมีีอยู่่�ในดิินจึึง
มีีโอกาสติิดเชื้้�อได้้เสมอ แต่่หากคุุณแม่่ตั้้�งครรภ์์มีีความต้้านทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ก็็สามารถป้้องกัันไม่่ให้้ทารก
แรกเกิิดติิดเชื้้�อบาดทะยัักได้้
(ง) โปลิิโอ (ไขกระดููกสีีเทาอัักเสบเฉีี ยบพลััน) (Polio)
โรคโปลิิโอ (ไขกระดููกสีีเทาอัักเสบเฉีี ยบพลััน) ที่่�เรีี ยกกัันว่่า "โรคเด็็กอัมั พาต" แม้้แต่่ในประเทศของ
เราก็็มักั เป็็ นกัันซ้ำำ��แล้้วซ้ำ� �ำ เล่่าจนถึึงครึ่่� งแรกของปีี 1960 จากประสิิ ทธิิภาพของการฉีี ดวััคซีีน ทำำ�ให้้ในท้้าย
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ที่่�สุุดในปีี 1980 (ปีี โชวะ 55) ประเทศของเราก็็ไม่่มีีผู้้�ป่่วยเป็็ นอััมพาตเนื่่�องจากไวด์์โปลิิโอไวรััส (Wild
polioviruses) อีีก ในปีี 2000 (ปีี เฮเซ 12) WHO จึึงได้้ประกาศกำำ�จัดั โปลิิโอในภููมิิภาคแปซิิฟิิกตะวัันตก
รวมถึึงญี่่�ปุ่่� นให้้หมดไป ในปีี 2017 (ปีี เฮเซ 29) ประเทศที่่�ยังั เป็็ นโรคโปลิิโออย่่างมากยัังคงเหลืืออีีกเพีียง
2 ประเทศคืือปากีีสถานและอััฟกานิิสถาน การกำำ�จัดั โปลิิโอให้้สิ้้� นซากจากโลกนี้้� จึึงไม่่ใช่่ความฝัันอีีกต่่อ
ไป แต่่ในพฤศจิิกายน ปีี 2016 กลัับพบผู้้�ป่่วยเป็็ นโรคโปลิิโอ 4 คนในไนจีีเรีี ย การเฝ้้าระวัังโรคโปลิิโอจึึง
ยัังคงต้้องดำำ�เนิินต่่อไปทั่่�วโลก
ไวรััสโปลิิโอที่่�เข้้าทางปากจะแพร่่ กระจายตััวในเซลล์์ของคอหอยหรืื อลำำ�ไส้้เล็็ก กล่่าวได้้ว่า่ ไวรััสที่่�อยู่่�
ในเซลล์์ของลำำ�ไส้้เล็็กจะเติิบโตเพิ่่�มจำำ�นวนในช่่วง 4-35 วััน (โดยเฉลี่่�ย 7-14 วััน) โดยไวรััสที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ทวีีคููณจะถููกขับั ออกมาทางอุุจจาระ และเข้้าทางปากของคนอีีกครั้้�ง และเติิบโตในลำำ�ไส้้ของคนที่่�ไม่่มีีภููมิิ
ต้้านทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการติิดเชื้้�อจากคนสู่่�คน หากได้้รัับภููมิิต้า้ นทานตลอดชีีวิติ (ภููมิิคุ้้�มกััน
ตลอดชีีวิติ ) แม้้ว่า่ จะติิดเชื้้�อไวรััสโปลิิโอก็็ตามแต่่ส่่วนใหญ่่ก็จ็ ะไม่่มีีอาการ ในกรณีี ที่่�มีีอาการจะเกิิดจาก
การติิดเชื้้�อไวรััสผ่า่ นทางเลืือด และแพร่่ กระจายไปยัังสมองและไขสัันหลััง ซึ่่�งทำำ�ให้้เป็็ นอััมพาตได้้ เมื่่�อ
ติิดเชื้้�อไวรััสโปลิิโอ คน 5-10 คนในจำำ�นวน 100 คนจะมีีอาการคล้้ายไข้้หวััดใหญ่่ เริ่่� มจากมีีไข้้ตามมาด้้วย
อาการปวดศีีรษะและอาเจีียน
นอกจากนี้้� ในจำำ�นวนคนที่่�ติิดเชื้้�อแล้้วจะเป็็ นอััมพาตที่่�มืือและเท้้าในสััดส่่ วน 1 คนต่่อราวๆ 1,0002,000 คน โดยบางส่่ วนจะเป็็ นอััมพาตตลอดไป อาการอััมพาตจะดำำ�เนิินคืืบหน้้าไป และอาจมีีการเสีี ยชีีวิติ
ลงได้้จากการหายใจลำำ�บาก
(2) วััคซีีนรวม 4 ชนิิดคอตีีบ/ไอกรน/บาดทะยััก/โปลิิโอชนิิดเชื้้�อตาย (DPT-IPV), วััคซีีนรวม 3 ชนิิด
คอตีีบ/ไอกรน/บาดทะยััก (DPT), วััคซีีนรวม 2 ชนิิดคอตีีบ/บาดทะยััก (DT) (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)
การฉีี ดวััคซีีนครั้้�งแรกของรอบที่่� 1 ให้้เว้้นระยะห่่าง 20 วัันขึ้้�นไป โดยมีีระยะห่่างมาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 20
วัันถึึง 56 วััน กรณีี ที่่�ใช้้วัคั ซีีน DPT-IPV, วััคซีีน DPT จะฉีี ด 3 ครั้้�ง ส่่ วนวััคซีีน DT จะฉีี ด 2 ครั้้�ง การฉีี ด
เพิ่่�มเติิมรอบที่่� 1 จะฉีี ดอีีก 1 ครั้้�ง โดยให้้เว้้นระยะห่่าง 6 เดืือนขึ้้�นไปหลัังจากที่่�ฉีีดครั้้�งแรกครบแล้้ว ระยะ
ห่่างที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 12 เดืือนถึึง 18 เดืือน เนื่่�องจากต้้องฉีี ดหลายครั้้�งจึึงขอให้้ระวัังเรื่่� องการลืืม
ฉีี ด นอกจากนี้้� ให้้ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีนรวม 2 ชนิิดคอตีีบ/บาดทะยััก (DT) ที่่�เป็็ นวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับในรอบที่่�
2 แก่่เด็็กในขณะที่่�มีีอายุุ 11 -12 ปีี ด้้วย
อนึ่่�ง เป็็ นการฉีี ดวััคซีีนตามความสมััครใจ โดยในขณะนี้้�สามารถฉีี ดด้้วยวััคซีีน DPT ได้้และเสริิ มสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันต่่อโรคไอกรนได้้
เพื่่�อให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันขึ้้�นอย่่างแน่่นอน สิ่่� งสำำ�คัญจึ
ั ึงอยู่่�ที่่�การเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนตามระยะห่่างที่่�กำ�ำ หนด
ไว้้ หากอยู่่�ในช่่วงเว้้นระยะห่่างแล้้ว ขอให้้ปรึึกษากัับทางเทศบาลท้้องถิ่่�นหรืื อแพทย์์ประจำำ�ครอบครััว
เนื่่�องจากมีีวิธีิ ีการบางอย่่างที่่�สามารถใช้้ได้้
อนึ่่�ง เด็็กที่่�เป็็ นโรคไอกรน, คอตีีบ, โปลิิโอ (ไขกระดููกสีีเทาอัักเสบเฉีี ยบพลััน) หรืื อบาดทะยัักอย่่างใด
อย่่างหนึ่่�ง สามารถใช้้วัคั ซีีน DPT-IPV ได้้
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นัับจากเดืือนพฤศจิิกายนปีี เฮเซ 24 (2012) ได้้เริ่่� มจำำ�หน่่าย Quattrovac (ผลิิตโดย KM Biologics) รวม
ถึึง Tetrabik (ผลิิตโดยโอซาก้้า บิิเคนไคเซ) อัันเป็็ นวััคซีีน DPT รวม 4 ชนิิด(คอตีีบ/ไอกรน/บาดทะยััก)
+ IPV (วััคซีีนโปลิิโอชนิิดเชื้้�อตาย) และนัับจากเดืือนธัันวาคมปีี เฮเซ 27 (2015) ก็็ได้้เริ่่� มจำำ�หน่่ายยาฉีี ดใต้้
ผิิวหนััง Squarekids (ผลิิตโดยไออิิจิิ ซัังเคีียว) อัันเป็็ นวััคซีีนรวม DPT-IPV 4 ชนิิด
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) ของวััคซีีน DPT-IPV คืือ 0.0012%, ของวััคซีีน DPT
คืือ 0.0018% และของวััคซีีน DT คืือ 0.00023% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ 25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30
มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-16, 3-11 และ 3-12 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน สำำ�นักั
วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
และแม้้ว่า่ จะไม่่มีีปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�รุุนแรง ก็็ขอให้้ทำ�ก
ำ ารปรึึ กษากัับทางแพทย์์ หากรู้้�สึึ กไม่่สบาย
หรืื อบวมอย่่างเห็็นได้้ชัดั
แม้้จะกล่่าวได้้ว่า่ โรคคอตีีบ, ไอกรน, บาดทะยััก, โปลิิโอ (ไขกระดููกสีีเทาอัักเสบเฉีี ยบพลััน) จะ
มีี จำ�ำ นวนลดลงก็็ตาม แต่่ก็็นัับว่่าเป็็ นโรคที่่� ก่่อให้้เกิิ ดโรคแทรกซ้้อนที่่� รุุนแรงหรืื อมีี ผลสืื บเนื่่� องที่่� เป็็ น
อุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิิ นชีี วิิตประจำำ�วััน หรืื ออาจนำำ�ไปสู่่�การเสีี ยชีี วิิตได้้ จึึงขอแนะนำำ�ให้้เข้้ารัั บการฉีี ด
วััคซีีนป้้องกัันเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงต่่อการเป็็ นโรคเหล่่านี้้�
(3) วััคซีีนโปลิิโอ (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)
ำ ดั โรคที่่�เรีี ยกว่่าโปลิิโอได้้สิ้้� นซากด้้วย
จนถึึงเมื่่�อเดืือนสิิ งหาคม ปีี เฮเซ 24 (2012) ประเทศของเราได้้กำ�จั
วััคซีีนโปลิิโอชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�ให้้ทางปาก (Oral Polio Vaccine :OPV) และสามารถรัักษาสภาพ
ความสิ้้� นโรคเอาไว้้ได้้เรื่่� อยมา แต่่เพื่่�อเป็็ นการหลีีกเลี่่�ยงภาวะอ่่อนแรง (Vaccine Associated Paralytic
Poliomyelitis : VAPP) ที่่�เป็็ นผลข้้างเคีียงที่่�รุุนแรงของ OPV แม้้ว่า่ จะเป็็ นเรื่่� องที่่�หายากประมาณ 1 คนใน
การฉีี ดวััคซีีนล้้านคนก็็ตาม นัับจากวัันที่่� 1 กัันยายน ปีี เฮเซ 24 (2012) จึึงได้้เปลี่่�ยนจากวััคซีีนโปลิิโอที่่�ต้อ้ ง
ฉีี ดตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดหรืื อ OPV มาเป็็ นวััคซีีนโปลิิโอชนิิดเชื้้�อตาย (Inactivate Polio Vaccine : IPV)
นัับจากเดืือนกัันยายน ปีี เฮเซ 24 (2012) จึึงนำำ�วััคซีีนโปลิิโอแบบฉีี ดใต้้ผิวิ หนััง Imovax Polio® ที่่�เป็็ นวััคซีีน
IPV อย่่างเดีียว (ผลิิตโดยบริิ ษัทั Sanofi) มาใช้้
IPV จะผสมกัับสารที่่�กระตุ้้�นการสร้้างแอนติิบอดี้้� (ภายใต้้การให้้ภููมิิคุ้้�มกััน) กัับไวรััสโปลิิโอทั้้�ง 3 ชนิิด
คืือ I, II, III จากการได้้รัับวััคซีีน IPV 3 ครั้้�ง จะสามารถสร้้างภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ต่่อไวรััสชนิิดต่่างๆ
ได้้เกืือบ 100% และเนื่่�องจากการคงสภาพภููมิิคุ้้�มกัันของ IPV จะสั้้�นกว่่า OPV จึึงต้้องมีีการฉีี ดครั้้�งที่่� 4
สำำ�หรัับยาฉีี ดใต้้ผิวิ หนััง Imovax Polio นั้้�น จากการทดลองทางคลิินิิกภายในประเทศได้้รัับการ
รายงานว่่าพบอาการปวด 18.9%, เกิิดผื่่น� แดง 77.0%, บวม 54.1%, มีีไข้้ (37.5°C ขึ้้�นไป) 33.8%, ง่่วง
ซึึม 35.1%, ไวต่่อการถููกกระตุ้้�น 41.9% ความถี่่�ของการเกิิดอาการยัังไม่่ชัดั เจน แต่่มีีบันั ทึึกในเอกสาร
แนบ เช่่น ให้้ระวัังอาการช็็อกและอาการแพ้้อย่่างรุุ นแรง, ให้้ระวัังต่่อการตอบสนองต่่ออาการเหล่่านั้้�น
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11 ปี
12 ปี
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เนื่่�องจากพบได้้ว่า่ มีีการเกิิดอาการชัักเกร็็ งที่่�พบได้้ 1.4% (แก้้ไขเดืือนตุุลาคม ปีี เรวะ 2 (2020) อ้้างอิิง
เอกสารแนบ (ฉบัับที่่� 7))
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.0010% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ
25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-15 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
(4) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

DPT-IPV /
DPT / DT /
IPV รอบที 
หมายเหตุ ),
หมายเหตุ )

การฉีดวัคซีนครัง แรกจะฉีด  ครัง โดยเว้นระยะห่าง  วันขึน ไป ระยะห่างทีเ ป็นมาตรฐานคือตัง แต่  วันถึง
 วัน การฉีดเพิม เติมจะฉีดอีก  ครัง โดยเว้นระยะห่าง  เดือนขึน ไปหลังจากทีฉ ดี ครัง แรก ระยะห่างมาตรฐาน
คือตัง แต่  เดือนถึง  เดือน

DT รอบที
หมายเหตุ ) : แม้วา่ จะเป็ นกรณี ทีเป็ นโรคไอกรนอย่างชัดเจน ก็สามารถใช้ DPT-IPV, DPT หรื อ DT ได้ กรณี ทีใช้ DT ในการฉี ดครังแรก
จะฉี ด ครัง นอกจากนี สําหรับเด็กทีเป็ นโรคคอตีบ, บาดทะยัก และโปลิโอก็สามารถใช้ DPT-IPV, DPT หรื อ DT ได้
หมายเหตุ ) : การฉี ดครังแรกในรอบที  โดยหลักการแล้ว จะได้รับการฉี ดวัคซี นชนิดเดียวกันหลายครังเท่าทีจาํ เป็ น

◆ วััณโรค
(1) คำำ�อธิิบายโรค
เกิิดจากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยวััณโรค ในประเทศของเรามีีจำ�ำ นวนผู้้�ป่่วยโรควััณโรคลดลงอย่่างมาก แต่่
เนื่่�องจากยัังคงเกิิดผู้้�ป่่วยอยู่่�ราว 2 หมื่่�นคนในแต่่ละปีี จึึงยัังคงมีีการติิดเชื้้�อจากผู้้�ใหญ่่ไปสู่่�เด็็กอยู่่�ไม่่น้อ้ ย
นอกจากนี้้� ภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ต่่อวััณโรคนั้้�นไม่่สามารถรัับจากแม่่ได้้ระหว่่างที่่�อยู่่�ในครรภ์์ จึึง
เป็็ นเรื่่� องน่่าวิิตกต่่อเด็็กทารกแรกเกิิด เด็็กทารกมีีภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) ต่่อวััณโรคต่ำำ�� จึึงอาจทำำ�ให้้เป็็ น
วััณโรคทั่่�วทั้้�งร่่ างกาย หรืื อเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบจากเชื้้�อวััณโรค ซึ่่�งอาจเป็็ นไปได้้ที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดอาการในภายหลัังที่่�รุุนแรงตามมา
เนื่่� องจากได้้รัับการยืืนยัันถึึงประสิิ ทธิิ ภาพของ BCG ในการป้้ องกัันวััณโรคในเด็็กเล็็กที่่�ง่่ายต่่อการ
เกิิดอาการที่่�รุุนแรง เช่่น เยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบหรืื อวััณโรค ฯลฯ ได้้ จึึงต้้องได้้รัับการฉีี ด
วััคซีีนภายใน 1 ปีี หลัังคลอด
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ช่่วงอายุุของการฉีี ดวััคซีีนที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือ 5 เดืือน - 8 เดืือนหลัังคลอด
(2) วััคซีีน BCG (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิติ ฤทธิ์์�อ่่อน)
BCG เป็็ นวััคซีีนที่่�ช่่วยลดทอนพิิษของแบคทีีเรีี ย Mycobacterium bovis ซึ่่�งเชื้้�อชนิิดนี้้�สามารถติิดได้้ใน
สััตว์์หลายชนิิดโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในโคและกระบืือ
วิิธีีการฉีี ดวััคซีีน BCG ในประเทศของเราเป็็ นแบบสแตมป์์ที่่�เรีี ยกว่่าวิิธีีเข็็มทรงกระบอก เป็็ นการฉีี ด
ลงบนต้้นแขน 2 ตำำ�แหน่่ง หากฉีี ดตรงตำำ�แหน่่งที่่�นอกเหนืือจากนี้้� จะมีีความเป็็ นไปได้้สููงที่่�จะเกิิดปฏิิกิิริิยา
ข้้างเคีียง เช่่น คีีรอยด์์ ฯลฯ จึึงต้้องหลีีกเลี่่�ยงโดยเด็็ดขาด หลัังจากฉีี ดวััคซีีนแล้้ว ต้้องทำำ�ให้้แผลแห้้งในที่่�ร่่ม
ซึ่่� งจะใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี
ประมาณ 10 วัันหลัังฉีี ดวััคซีีนอาจเกิิดจุุดสีี แดงตรงตำำ�แหน่่งที่่�ทำ�ก
ำ ารฉีี ด และอาจเกิิดแผลเล็็กๆ (ที่่�มีี
หนอง) ได้้ ปฏิิกิิริิยานี้้�จะรุุ นแรงที่่�สุุดในช่่วง 4 สััปดาห์์หลัังฉีี ดวััคซีีน แต่่หลัังจากนั้้� น จะตกสะเก็็ดและหาย
ไปภายใน 3 เดืือนหลัังฉีี ดวััคซีีน และจะคงเหลืือเป็็ นแผลเล็็กๆ ไว้้เท่่านั้้�นซึ่่� งไม่่ใช่่ปฏิิกิิริิยาที่่�ผิดิ ปกติิ แต่่
เป็็ นเพีียงหลัักฐานว่่าได้้รัับภููมิิต้า้ นทาน (ภููมิิคุ้้�มกััน) จากการฉีี ดวััคซีีน BCG แล้้ว แผลนี้้�จะหายไปเองตาม
ธรรมชาติิจึึงขอเพีียงให้้รัักษาความสะอาดโดยไม่่ต้อ้ งใช้้ผ้า้ พัันหรืื อพลาสเตอร์์ปิิดทัับแต่่อย่่างใด อย่่างไร
ก็็ตาม ขอให้้ทำ�ก
ำ ารปรึึ กษาแพทย์์ หากรู้้�สึึกไม่่สบายหลัังฉีีดวััคซีีนแม้้ว่า่ จะเลย 3 เดืือนหลัังฉีีดไปแล้้วก็ต็ าม
มีีน้อ้ ยรายที่่�อาจมีีอาการบวมตรงต่่อมน้ำำ��เหลืืองข้้างใต้้รัักแร้้ฝั่่�งที่่�ฉีีดวััคซีี นตามที่่�เป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง
โดยทั่่�วไปจะปล่่อยทิ้้�งไว้้สักพั
ั กก็
ั ไ็ ด้้ แต่่ในบางครั้้�งอาจเกิิดการอัักเสบ, บวมมากขึ้้� น หรืื ออาจเกิิดหนอง
และแตกออกเอง จึึงขอให้้ทำ�ก
ำ ารปรึึ กษากัับแพทย์์หากมีีอาการเช่่นนี้้�
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.0028% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ
25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-19 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
กรณีี ที่่�เด็็กติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยวััณโรคจากคนใกล้้ตัวั เช่่น จากคนในครอบครััว ฯลฯ ภายใน 10 วัันหลััง
จากที่่�ฉีีดวััคซีีน อาจเกิิดปรากฏการณ์์ Koch (Koch’s phenomenon) (เป็็ นชุุดของปฏิิกิิริิยาที่่�จะเกิิดอาการ
บวมแดงตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีดรวมถึึงเกิิดหนองตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีด โดยทั่่�วไปอาการบวมแดงจะบรรเทาลง
หลัังจากผ่่านไป 2 ถึึง 4 สััปดาห์์ และกลายเป็็ นแผลเป็็ น (ร่่ องรอยที่่�ยังั เหลืืออยู่่�)) ซึ่่�งเวลาเริ่่� มต้้นของการเกิิด
ปฏิิกิิริิยาตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีดที่่�เป็็ นปฏิิกิิริิยาทั่่�วไปนั้้� นจะแตกต่่างกััน (โดยส่่ วนใหญ่่จะก่่อนหลัังกัันประมาณ
10 วััน) โดยจะปรากฏอาการให้้เห็็นเร็็ วที่่�สุุดคืือไม่่กี่่�วันั หลัังฉีี ดวััคซีีน หากพบว่่าเด็็กน่่าจะเกิิดปรากฎ
การณ์์ Koch แล้้ว ให้้ปรึึกษากัับทางเทศบาลท้้องถิ่่�นหรืื อเข้้ารัับการตรวจที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์ใน
ทัันทีี เนื่่�องจากต้้องได้้รัับการรัักษา ในกรณีี เช่่นนี้้� จำำ�เป็็ นต้้องพาคนใกล้้ตัวั เช่่น คนในครอบครััวที่่�เป็็ นไป
ได้้ว่า่ จะแพร่่ เชื้้�อวััณโรคไปสู่่�เด็็กไปตรวจที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์ด้้วยเช่่นกััน
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3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี

(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

BCG

◆ โรคหััด / หััดเยอรมััน
(1) คำำ�อธิิบายโรค
(ก) โรคหััด (Measles)
เกิิดจากการติิดเชื้้�อไวรััสโรคหััด กำำ�ลังั ของเชื้้�อมีีความแข็็งแกร่่ ง ไม่่เพีียงแต่่เกิิดจากละอองเสมหะ
หรืื อการสััมผััสเท่่านั้้�น แต่่ยังั ติิดเชื้้�อในอากาศได้้ด้ว้ ย หากไม่่ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันแล้้ว อาจติิดโรค
จากคนจำำ�นวนมากที่่�เป็็ นโรคนี้้�ได้้ อาการแบบฉบัับของโรคคืือมีีไข้้สููง, ไอ, น้ำำ��มููกไหล, ภาวะเลืือดคั่่�งที่่�
ดวงตา, มีีเมืือกที่่�ตา และเกิิดผื่่น� ในช่่วง 3-4 วัันแรกอุุณหภููมิิร่่างกายจะอยู่่�ที่่�ราว 38°C ก็็จะคิิดว่่าเป็็ นแค่่
ไม่่นาน แต่่จะกลัับมามีีไข้้สููงราว 39 - 40°C และเกิิดผื่่น� ขึ้้�นมาให้้เห็็น ไข้้สููงจะหายไปในช่่วง 3-4 วััน จาก
นั้้�นผื่่น� ก็็จะค่่อยๆ หายไป แต่่เม็็ดสีี ของผื่่น� จะยัังคงอยู่่�ชั่่ว� ขณะหนึ่่�ง
โดยอาจเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�สำ�คั
ำ ญคื
ั ือ หลอดลมอัักเสบ, ปอดอัักเสบ, หููชั้้�นกลางอัักเสบ, ไข้้สมอง
อัักเสบได้้ ในจำำ�นวนผู้้�ป่่วย 100 คน จะเป็็ นโรคหููชั้้�นกลางอัักเสบ 7-9 คน, ปอดอัักเสบประมาณ 1-6 คน
ที่่�มีีอาการแทรกซ้้อนควบคู่่�กันั และสามารถพบการเกิิดโรคไข้้สมองอัักเสบในอััตราส่่ วน 1-2 คนต่่อผู้้�ป่่วย
ราว 1,000 คน นอกจากนี้้� โรคไข้้สมองอัักเสบเรื้้� อรัังที่่�เรีี ยกว่่าไข้้สมองอัักเสบแบบกึ่่�งเฉีี ยบพลััน (SSPE)
ยัังได้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยโรคหััด 1-2 คนในจำำ�นวนราว 1 แสนคนด้้วย
แม้้แต่่ในประเทศที่่�เจริิ ญทางการแพทย์์ โรคหััดก็็ยังั เป็็ นโรคร้้ายแรงที่่�คร่่ าชีีวิติิ ิผู้้�ป่่วย 1 คนต่่อราวๆ
1,000 คน ในราวปีี เฮเซ 12 (2000) ญี่่�ปุ่่� นก็็มีีผู้้�เสีี ยชีีวิติ จากการติิดโรคนี้้�ราว 20-30 คนเช่่นกััน ในแต่่ละ
ำ งั พััฒนานั้้�นมีีเด็็ก
ภููมิิภาคในโลกมีีแนวโน้้มที่่�โรคหััดจะขยายตััวเพิ่่�มสูู งขึ้้�น โดยเฉพาะในประเทศที่่�กำ�ลั
จำำ�นวนมากที่่�ต้อ้ งจบชีีวิตด้
ิ ว้ ยโรคหััด
● โรคติิดเชื้้�อทางอากาศ (โรคติิดเชื้้�อจากละอองเสมหะ)
เป็็ นการติิดเชื้้�อสู่่�คนจากพื้้�นที่่�ว่า่ งเปล่่าขนาดใหญ่่ที่่�มีีไวรััสหรืื อแบคทีีเรีี ยลอยตััวอยู่่�ในอากาศ โรคติิดเชื้้�อทางอากาศ ได้้แก่่
โรคหััด, อีีสุุกอีีใส, วััณโรค ฯลฯ
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(ก) โรคหััดเยอรมััน (Rubella)
เกิิดจากการติิดเชื้้�อจากละอองเสมหะที่่�มีีไวรััสโรคหััดเยอรมััน ระยะฟัักตัวั จะอยู่่�ในช่่วง 2-3 สััปดาห์์
โรคหััดจะมีีอาการหลัักๆ เช่่น เริ่่� มจากเป็็ นหวััดเล็็กน้อ้ ย, มีีผื่่น� ขึ้้�น, มีีไข้้, ต่่อมน้ำำ��เหลืืองตรงคอด้้านหลััง
บวม ฯลฯ นอกจากนี้้� จะสามารถพบอาการเลืือดคั่่�งที่่�เยื่่อ� บุุรอบลููกตา โรคข้้ออัักเสบพบได้้บ่่อยในเด็็ก
โตและผู้้�ใหญ่่และโดยทั่่�วไปการพยากรณ์์โรคจะเป็็ นไปด้้วยดีี แต่่อาจมีีภาวะแทรกซ้้อนของ purpura
thrombocytopenic (ภาวะเกล็็ดเลืือดต่ำำ��) และโรคไข้้สมองอัักเสบ ในบางกรณีี ที่่�พบไม่่บ่่อยนัักคืือ
Hemolytic anemia (ภาวะที่่�เกิิดการทำำ�ลายเม็็ดเลืือดแดงก่่อนอายุุขัยั ) จากการสำำ�รวจแนวโน้้มการระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อตั้้�งแต่่ปีีเฮเซ 30 (2018) ถึึงปีี เรวะแรก (2019) พบว่่ามีีรายงานผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเกล็็ดเลืือดต่ำำ��
21 รายและโรคไข้้สมองอัักเสบ 2 รายในการแพร่่ ระบาดของโรคหััดเยอรมััน (รวม 5,247 คน) เมื่่�อผู้้�ใหญ่่
เป็็ นโรคนี้้�แล้้วจะมีีอาการหนัักมาก
เมื่่�อหญิิงตั้้�งครรภ์์ติิดไวรััสโรคหััดเยอรมัันในช่่วงราว 20 สััปดาห์์แล้้ว จะมีีความเป็็ นไปได้้สููงที่่�เด็็กจะ
เกิิดความผิิดปกติิ เช่่น โรคหััวใจ, ต้้อกระจก, สูู ญเสีี ยการได้้ยินิ , มีีพัฒั นาการล่่าช้้า ฯลฯ แต่่กำ�ำ เนิิดที่่�เรีี ยกว่่า
กลุ่่�มอาการของโรคหััดเยอรมัันแต่่กำ�ำ เนิิด
(2) วัคั ซีีนรวมโรคหััด/หััดเยอรมััน (MR), วััคซีีนโรคหััด (M), วััคซีีนโรคหััดเยอรมััน (R) (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อ
มีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�)
เป็็ นวััคซีี นชนิิ ดเชื้้� อมีีชีีวิิตอ่่อนฤทธิ์์� ที่่�ผลิิตขึ้้�นเพื่่�อลดทอนความเป็็ นพิิษของไวรััสโรคหััดและโรคหััด
เยอรมััน
เมื่่�อเด็็กอายุุครบ 1 ปีี แล้้ว ขอให้้พยายามให้้เข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันรอบที่่� 1 โดยเร็็ วที่่�สุุด
เด็็ก 95% ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนโรคหััดและหััดเยอรมััน 1 ครั้้�ง จะสามารถสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันขึ้้�นมา
ได้้ และเพื่่�อจุุดประสงค์์ในการระมััดระวัังความผิิดพลาดในการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันและป้้องกัันภููมิิคุ้้�มกัันลด
ต่ำำ��ลงเมื่่�อเวลาผ่่านไปหลายปีี จึึงให้้มีีการฉีี ดวััคซีีนครั้้�งที่่� 2 (รอบที่่� 2)
แม้้ว่า่ จะเข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนโรคหััดและโรคหััดเยอรมัันอย่่างรวดเร็็ วเมื่่�ออายุุยังั ไม่่ถึึง 12 เดืือนหลััง
คลอดก็็ตาม แต่่ภููมิิคุ้้�มกัันก็็ยังั ไม่่เพีียงพอเนื่่�องจากไม่่ได้้รวมการฉีี ดวััคซีีนตอนอายุุ 0 ปีี อยู่่�ในจำำ�นวนครั้้�ง
ของการฉีี ดวััคซีีน ขณะที่่�อายุุครบ 1 ปีี ซึ่่� งเป็็ นอายุุเป้้าหมายของการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันรอบที่่� 1 ขอให้้เข้้ารัับ
การฉีี ดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดด้้วย และขอให้้เข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนรอบที่่� 2 เมื่่�อครบอายุุ
ที่่�ต้อ้ งฉีี ดหลัังจากนั้้� น
การฉีี ดวััคซีีนรอบที่่� 2 ผู้้�ที่่�เป็็ นเป้้าหมายในการเข้้าฉีี ดวััคซีีนคืือเด็็กที่่�อยู่่�ในช่่วง 1 ปีี ก่่อนเข้้าระดัับ
ประถม, เด็็กในระดัับชั้้�นที่่�อยู่่�นานที่่�สุุดของ เช่่น โรงเรีี ยนอนุุบาล, สถานรัับเลี้้�ยง ฯลฯ
ในการฉีี ดรอบที่่� 1 และรอบที่่� 2 สามารถใช้้วัคั ซีีนรวมโรคหััด/โรคหััดเยอรมััน (MR) ได้้
แม้้แต่่ผู้้�ที่่�เป็็ นโรคหััดหรืื อโรคหััดเยอรมัันอย่่างใดอย่่างหนึ่่� ง ก็็สามารถใช้้วัคั ซีี นรวมโรคหััด/โรคหััด
เยอรมััน (MR) ได้้
อนึ่่�ง สำำ�หรัับเวลาในการฉีี ดวััคซีีนสำำ�หรัับเด็็กที่่�ได้้รัับการฉีี ดสารที่่�ทำ�ำ จากแกมม่่าโกลบููลิินเพื่่�อ เช่่น
รัักษาโรค, ป้้องกัันโรค ฯลฯ นั้้�น ขอให้้ทำ�ก
ำ ารปรึึ กษาแพทย์์ประจำำ�ครอบครััว
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3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี

จากข้้อมููลปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงของวััคซีีนโรคหััดและโรคหััดเยอรมัันจนถึึงปััจจุุบันั มีีความเป็็ นไปได้้ว่า่
อาจเกิิดปฏิิกิิริิยา เช่่น ภููมิิแพ้้รุุนแรงอย่่างเฉีี ยบพลััน, ภููมิิคุ้้�มกัันทำำ�ลายเนื้้�อเยื่่อ� ตััวเอง, ไข้้สมองอัักเสบ, ชััก
เป็็ นต้้น
นอกจากนี้้� กรณีี ที่่�ฉีีดวััคซีีนโรคหััดอาจทำำ�ให้้เกิิดอาการชัักควบคู่่�ไปกัับการมีีไข้้ได้้ (1 คนต่่อประมาณ
300 คน) นอกเหนืือจากนี้้� ยัังได้้รัับรายงานว่่าเกิิดโรคไข้้สมองอัักเสบ, โรคสมองที่่�หาได้้ยากมาก (1 คนใน
1 ล้้าน -1.5 ล้้านคน) ด้้วย
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.00102% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ
25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-1 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
เนื่่�องจากวััคซีีนโรคหััดเป็็ นวััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์� จึึงทำำ�ให้้ไวรััสที่่�เหมืือนกัับวััคซีีนโรคหััด
เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นในร่่ างกาย แต่่คนที่่�ฉีีดวััคซีีนจะไม่่มีีการแพร่่ เชื้้�อไปยัังผู้้�คนที่่�อยู่่�รอบๆ
เมื่่�อเป็็ นโรคหััดแล้้วอาการจะหนัักขึ้้�น และอาจทำำ�ให้้มีีอาการตามมาภายหลัังหรืื อเสีี ยชีีวิติ ได้้ เด็็กที่่�เกิิด
จากหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�เป็็ นโรคหััดอาจเกิิดความผิิดปกติิแต่่กำ�ำ เนิิดที่่�เรีี ยกว่่ากลุ่่�มอาการของโรคหััดเยอรมัันแต่่
กำำ�เนิิด เช่่น โรคหััวใจ, ต้้อกระจก, เบาหวานขึ้้�นจอตา, สูู ญเสีี ยการได้้ยินิ , บกพร่่ องทางสติิปััญญา ฯลฯ จึึง
ขอให้้ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันให้้เรีี ยบร้้อย โดยอย่่าปล่่อยผ่่านเพื่่�อไม่่ให้้เป็็ นโรคนี้้�
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

โรคหัด /
โรคหัดเยอรมัน
(MR / M / R)
(หมายเหตุ ),
หมายเหตุ )

MR รอบที  : เมือเลยวันเกิดแล้ว ให้รี บฉี ดให้เร็ วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
MR รอบที  : ช่วง  ปี ก่อนเข้าโรงเรี ยนประถม (ตั งแต่วนั ที  เมษายนถึงวันที  มีนาคม)
เมือถึงกําหนดทีตอ้ งฉี ดแล้ว ให้รี บฉี ดให้เร็ วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้

หมายเหตุ ) : การฉี ดวัคซี นป้องกันโรคหัดรวมถึงโรคหัดเยอรมันในรอบที  และรอบที  ทีเป็ นการฉี ดพร้อมกัน จะเป็ นการฉี ดด้วย
วัคซีนรวมโรคหัด/หัดเยอรมัน (MR)
หมายเหตุ ) : กรณี ทีเป็ นโรคหัดหรื อหัดเยอรมันอย่างชัดเจน จะใช้วคั ซี นชนิดทียงั ไม่ได้เป็ น หรื อจะใช้วคั ซี นรวมโรคหัด/หัดเยอรมัน
(MR) ก็ได้ แต่โดยทัว ไปจะใช้วคั ซี น MR
* เพศชายทีเกิดในช่วงตังแต่วนั ที  เมษายน ปี โชวะ £ (¤¥) ถึงวันที  เมษายน ปี โชวะ ¦§ (¤£¤) ได้ถกู เพิมเติมให้เป็ นเป้าหมายใน
การฉี ดวัคซีนป้องกันทีเกียวกับโรคหัดเยอรมันทีตอ้ งได้รับตามระยะเวลาทีกาํ หนด (ฉี ดวัคซี นทีตอ้ งได้รับตามระยะเวลาทีกาํ หนรอบ
ที ¦ ของโรคหัดเยอรมัน)
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7. โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายต่่ อการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันและเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับวััคซีีน

◆ อีีสุุกอีีใส

(1) คำำ�อธิิบายโรค
โรคอีีสุุกอีีใส เป็็ นโรคติิดเชื้้�อเฉีี ยบพลัันที่่�มองเห็็นได้้ ในขณะที่่�ติิดเชื้้�อไวรััส Varicella-Zoster เป็็ นครั้้�ง
แรก เป็็ นหนึ่่�งในโรคติิดเชื้้�อที่่�มีีการติิดเชื้้�อมากที่่�สุุดจากการสััมผััสโดยตรง, ละอองเสมหะ หรืื อการติิดเชื้้�อ
ทางอากาศ เมื่่�อติิดเชื้้�อแล้้วจะฟัักตัวั อยู่่�ในร่่ างกายตลอดชีีวิติ (อยู่่�ที่่�ปมประสาทสมอง เช่่น ไทรเจมิินัลั ฯลฯ
และปมประสาทไขสัันหลััง) เมื่่�อเชื้้�อกลัับมามีีชีีวิตอี
ิ ีกครั้้�งเนื่่�องจาก เช่่น อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นหรืื อจากสภาวะการ
ทำำ�งานของภููมิิคุ้้�มกััน ฯลฯ อาจพััฒนาไปเป็็ นโรคงููสวััดได้้
ระยะฟัักตัวั ของโรคอีีสุุกอีีใส จะอยู่่�ที่่�ประมาณ 2 สััปดาห์์ (10-21 วััน) อาการหลัักๆ ของโรคอีีสุุกอีีกใส
จะเกิิดผื่่น� ที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะเป็็ นอาการหลัักควบคู่่�กับั มีีอาการคััน และอาจมาพร้้อมกัับการมีีไข้้ การเกิิด
ผื่่น� จะเริ่่� มจากเนิินสีี แดงเป็็ นเม็็ดเล็็กๆ หลัังจากนั้้� น 3-4 วัันจะกลายเป็็ นแผลพุุพอง และหลัังจากนั้้� นจะตก
สะเก็็ดและหายในที่่�สุุด โดยมัักเกิิดผื่่น� ตามท้้องหรืื อหลััง, ใบหน้้า ฯลฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� จะปรากฏให้้
เห็็นในส่่ วนที่่�มีีผมปกคลุุม เช่่น ศีีรษะ ฯลฯ
โดยปกติิจะหายไปเองในประมาณ 1 สััปดาห์์ แต่่อาจจะมาพร้้อมกัับโรค เช่่น ไข้้สมองอัักเสบหรืื อ
ปอดอัักเสบ, การทำำ�งานของตัับผิิดปกติิได้้ โดยมีีการนำำ�ยาต้้านไวรััส (อะไซโคลเวีียร์์) มาใช้้ นอกจาก
นี้้� ยัังมัักเกิิดการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยที่่�ผิวิ หนัังจนกลายเป็็ นหนอง และยัังอาจมีีอาการแทรกซ้้อนจากการติิด
เชื้้�อแบคทีีเรีี ยอย่่างรุุ นแรง เช่่น ภาวะพิิษเหตุุติิดเชื้้�อ ฯลฯ ด้้วย โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยโรคที่่�มีีความเสี่่� ยงสูู งจะมีี
อาการรุุ นแรงมาก (ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็ นเนื้้�องอกที่่�เป็็ นอัันตราย เช่่น โรคมะเร็็ งเม็็ดเลืือดขาวชนิิดเฉีี ยบพลััน ฯลฯ
หรืื อผู้้�ที่่�ระบบภููมิิคุ้้�มกัันลดลงจากการรัักษาตััวหรืื อผู้้�ที่่�เกรงว่่าจะเป็็ นเช่่นนั้้�น)
ตามระเบีียบที่่�นำ�ำ มาบัังคัับใช้้ตาม เช่่น พระราชบััญญัติั ิสุุขภาพและความปลอดภััยในโรงเรีี ยน ฯลฯ จะ
มีีการระงัับการรัับเข้้าเป็็ นนัักเรีี ยนในสถานรัับเลี้้�ยงเด็็ก, โรงเรีี ยนอนุุบาล, โรงเรีี ยนจนกว่่าผื่่น� จะกลายเป็็ น
สะเก็็ด
อนึ่่�ง หากผู้้�ใหญ่่เป็็ นโรคอีีสุุกอีีใสแล้้ว มัักจะมีีอาการรุุ นแรงกว่่าเด็็ก
(2) วััคซีีนโรคอีีสุุกอีีใส (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�)
เป็็ นวััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�ที่่�ทำ�ขึ้้
ำ � นเพื่่�อให้้พิิษของ VZV อ่่อนลง โดยประเทศของเราได้้
ทำำ�การพััฒนานำำ�ร่่องในระดัับโลก ในกลุ่่�มของผู้้�ที่่�ได้้รัับวััคซีีนนี้้� 1 ครั้้�งจะเป็็ นโรคอีีสุุกอีีใสหลัังจากนั้้� น
ประมาณ 20% ซึ่่�งหากเป็็ นก็็จะมีีอาการเล็็กน้อ้ ยเท่่านั้้�น เพื่่�อเป็็ นการป้้องกัันอย่่างแท้้จริิ งให้้ทำ�ก
ำ ารฉีี ด 2
ครั้้�ง
กรณีี ที่่�ไปสััมผััสกัับผู้้�ที่่�เป็็ นโรคอีีสุุกอีีใสมา หากฉีี ดวััคซีีนภายใน 3 วััน จะสามารถป้้องกัันการเกิิดโรค
ได้้ ซึ่่�งสามารถนำำ�มาใช้้ เช่่น ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อในโรงพยาบาล ฯลฯ ได้้ด้ว้ ย
ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงในเด็็กและผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีสุุขภาพดีีนั้้�นพบได้้ยาก โดยในบางครั้้�งจะพบได้้ว่า่ มีีไข้้, มีีผื่่น�
ขึ้้�น และเห็็นได้้ถึึงอาการบวมแดง, แข็็งเป็็ นก้้อน (เป็็ นไต) ตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีดได้้บ้า้ ง แม้้แต่่ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ความเสี่่� ยงสูู ง (ผู้้�ป่่วยที่่�ระบบภููมิิคุ้้�มกัันลดลงจากผลกระทบของการรัักษา เช่่น มะเร็็ งเม็็ดเลืือดขาวชนิิด
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3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี

เฉีี ยบพลัันหรืื อกลุ่่�มอาการของโรคไตรั่่�ว) ก็็สามารถฉีี ดวััคซีีนได้้หากเป็็ นไปตามเกณฑ์์การฉีี ดวััคซีีนที่่�
ต้้องได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด โดยหลัังฉีี ดวััคซีีนอาจปรากฏให้้เห็็นถึึงตุ่่�ม, แผลพุุพองพร้้อมกัับการมีี
ไข้้ (ดููเอกสารแนบ แก้้ไขเดืือนมกราคม ปีี เรวะ 4 (2022) (ฉบัับที่่� 3))
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.00104% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ
25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-5 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
เนื่่�องจากวััคซีีนนี้้�ได้้กลายเป็็ นวััคซีีนป้้องกัันที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดนัับจากตุุลาคม ปีี เฮเซ
26 (2014) จึึงทำำ�ให้้การเกิิดโรคอีีสุุกอีีใสน้้อยลงอย่่างรวดเร็็ ว ซึ่่� งสามารถฉีี ดพร้้อมกัับวััคซีีน MR ได้้ โดย
จะใช้้วัคั ซีีนโรคอีีสุุกอีีใสชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�พิิษอ่่อนแบบแห้้งกัับเด็็กที่่�อยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ 12 เดืือน
หลัังคลอดจนถึึง 36 เดืือนหลัังคลอด โดยให้้ฉีีดครั้้�งที่่� 1 ตามช่่วงเวลาของการฉีี ดมาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 12
เดืือนหลัังคลอดจนถึึง 15 เดืือนหลัังคลอด หลัังจากนั้้� น 3 เดืือนขึ้้�นไปจึึงฉีี ดครั้้�งที่่� 2 โดยมีีระยะห่่างที่่�เป็็ น
มาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 6 เดืือนถึึง 12 เดืือน นอกจากนี้้� สำำ�หรัับเด็็กที่่�ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนโรคอีีสุุกอีีใสไว้้แล้้ว
ตามความสมััครใจ จะถืือว่่าได้้รัับการฉีี ดตามจำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้ฉีีดไว้้แล้้ว
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

โรคอีสุกอีใส

◆ โรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น

(1) คำำ�อธิิบายโรค
เกิิดจากการติิดเชื้้�อไวรััสโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น เป็็ นการติิดเชื้้�อที่่�ไม่่ใช่่โดยตรงจากมนุุษย์์ แต่่ถููกส่่ง
ผ่่านโดยยุุงที่่�ไปกััด เช่่น สุุ กร ฯลฯ ที่่�มีีจำ�ำ นวนเชื้้�อไวรััสในร่่ างกายจำำ�นวนมาก หลัังจากระยะฟัักตัวั 7-10
วััน จะมีีอาการไข้้สมองอัักเสบเฉีี ยบพลััน เช่่น มีีไข้้สููง, ปวดศีีรษะ, อาเจีียน, การรัับรู้้�ผิิดปกติิ, ชััก ฯลฯ ซึ่่�ง
ไม่่ใช่่การติิดเชื้้�อจากคนสู่่�คน
ในกลุ่่�มคนที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นจะปรากฏอาการ เช่่น ไข้้สมองอัักเสบ ฯลฯ 1 คนในราว
100-1,000 คน และยัังมีีผู้้�ที่่�ต้อ้ งจบชีีวิติ ลงจากอาการเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบหรืื อหวััดฤดูู
ร้้อนที่่�นอกเหนืือไปจากไข้้สมองอัักเสบอีีกด้ว้ ย อััตราการเสีี ยชีีวิติ จากการติิดเชื้้�อไข้้สมองอัักเสบอยู่่�ที่่�ราว
20-40% หลัังจากได้้รัับการรัักษาแล้้วก็มี็ ีจำ�ำ นวนมากที่่�ยังั คงเหลืืออาการที่่�ตามมาภายหลัังที่่�เส้้นประสาท
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3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี

การเกิิดขึ้้�นของผู้้�ป่่วยในประเทศส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่�เขตพื้้�นที่่�ตะวัันตกของญี่่ปุ่่�� น ไวรััสไข้้สมองอัักเสบญี่่ปุ่่�� น
แพร่่ กระจายไปทั่่�วประเทศญี่่ปุ่่�� นโดยมีีญี่ปุ่่�่� นตะวัันตกเป็็ นศููนย์์กลาง การระบาดของโรคไข้้สมองอัักเสบ
ญี่่ปุ่่�� นจากสุุกรที่่�เลี้้�ยงอยู่่�จะต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุนุ ายนถึึงเดืือนราวตุุลาคมของทุุกปีี ในช่่วงเวลานี้้� สุุกรกว่่า
80% ตามแต่่ละพื้้�นที่่�จะเกิิดการติิดเชื้้�อโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่ปุ่่�� น แต่่เดิิมจะเกิิดขึ้้�นกัับเด็็กเล็็กและเด็็กนักั เรีี ยน
เป็็ นจำำ�นวนมาก แต่่ด้ว้ ย เช่่น ความแพร่่ หลายของวััคซีีนป้้องกััน, สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ฯลฯ ก็็
ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนผู้้�ป่่วยลดน้้อยลง ปััจจุุบันั ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่จะเป็็ นผู้้�สููงอายุุ ในปีี เฮเซ 27 (2015) ได้้รัับรายงานจาก
จัังหวััดชิิบะถึึงกรณีีการเกิิดโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่ปุ่่�� นที่่�ได้้รัับการยืืนยัันแล้้วในเด็็กวััย 10 เดืือน นอกจากนี้้� ใน
ปีี เฮเซ 28 (2016) ยัังมีีการรายงานว่่าผู้้�ป่่วย 11 คนนั้้�นส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�สููงอายุุ นัับเป็็ นครั้้�งแรกนัับจากปีี เฮเซ 4
(1992) ที่่�จำ�ำ นวนรายงานเกิิน 10 คนต่่อปีี
(2) วััคซีีนโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้ง (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)
วััคซีี นโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งที่่�นำ�ำ มาใช้้ในปัั จจุุบันั ในประเทศของเรา
เป็็ นการเพาะไวรััสด้ว้ ยเซลล์์ที่่�เรีี ยกว่่า Vero cell แล้้วฆ่่าไวรััสด้ว้ ย เช่่น ฟอร์์มาลิิน ฯลฯ (ทำำ�ให้้เป็็ นเชื้้�อ
ตาย) แล้้วจึึงทำำ�ให้้สะอาดบริิ สุุทธิ์์�
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงานว่่า
อาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.00073% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ
25 (2013) ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-20 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71 ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
เป้้าหมายของการฉีี ดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดรอบที่่� 1 คืือเด็็กอายุุตั้้�งแต่่ 6 เดืือนหลััง
คลอดจนถึึง 90 เดืือนหลัังคลอด วิิธีีการฉีี ดวััคซีีนที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือต้้องฉีี ด 2 ครั้้�งตั้้�งแต่่ครบ 3 ปีี จนถึึง
ครบ 4 ปีี โดยให้้เว้้นระยะห่่างตั้้�งแต่่ 6 วัันจนถึึง 28 วััน โดยให้้ฉีีด 1 ครั้้�งในช่่วงตั้้�งแต่่ที่่�อายุุครบ 4 ปีี จนถึึง
ครบ 5 ปีี เป้้าหมายของการฉีี ดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดรอบที่่� 2 คืือเด็็กที่่�อายุุ 9 ปีี ขึ้้�นไป
แต่่ไม่่ถึึง 13 ปีี วิิธีีการฉีี ดวััคซีีนที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือให้้ฉีีด 1 ครั้้�งตั้้�งแต่่เมื่่�อครบ 9 ปีี จนถึึงครบ 10 ปีี
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

โรคไข้สมอง
อักเสบญีป ุ่ น

หมายเหตุ )
初回接種は6日以上、
標準的には6日から28日
までの間隔を
ให้
ฉีด ครังโดยเว้นระยะห่
าง เดือนขึนไปหลังฉี ดครั
 งแรกครบแล้ว
おいて2回行い、
追加接種は初回接種終了後6月以上、
標準
โดยมาตรฐานให้ผา่ นไป
ปี โดยประมาณ
的にはおおむね1年を経過した時期に1回行います。

หมายเหตุ )

หมายเหตุ ) : ผูที้ เ กิดระหว่างวันที  เมษายน ปี เฮเซ  () ถึงวันที ตุลาคม ปี เฮเซ  () หากเป็นผูที้ ม อี ายุตง ั แต่ เดือนแต่ไม่ถงึ 
เดือนหลังคลอด หรือเป็นผูที้ ม อี ายุตง ั แต่  ปี แต่ไม่ถงึ ¡ ปี นน ั สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาทีก าํ หนดรอบที ได้
หมายเหตุ ): ผูที้ เ กิดระหว่างวันที  เมษายน ปี เฮเซ  ( £) ถึงวันที เมษายน ปี เฮเซ  () หากอายุย ังไม่ครบ  ปี บริบรู ณ์และยังไม่ได้
เข้ารับการฉีดวัคซีนรอบที และรอบที  สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาทีก าํ หนดได้
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(4) กรณีี พิิเศษของการฉีี ดวััคซีี นป้้ องกััน (การรัักษาโอกาสในการฉีี ดวััคซีี นแก่่เด็็กที่่�ถููกงดเว้้นการส่่ ง
เสริิ มให้้ฉีีดวััคซีีน จากที่่�ได้้มีีการงดเว้้นการส่่ งเสริิ มอย่่างจริิ งจัังในปีี เฮเซ 17 (2005))
ก. สำำ�หรัับการรัักษาโอกาสในการฉีี ดวััคซีีนแก่่เด็็กที่่�เกิิดตั้้�งแต่่วันั ที่่� 2 เมษายน ปีี เฮเซ 19 (2007) ถึึงวัันที่่� 1
ตุุลาคม ปีี เฮเซ 21 (2009) และเด็็กที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 6 เดืือนจนถึึง 90 เดืือนหลัังคลอด และเด็็กอายุุ 9 ปีี ขึ้้�น
ไปแต่่ไม่่ถึึง 13 ปีี ที่่�ยังั ไม่่ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นรอบที่่� 1 (3 ครั้้�ง) ภายใน
วัันที่่� 31 มีีนาคม ปีี เฮเซ 22 (2010) จะมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(ก) กรณีี ที่่�จะฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น 2 ครั้้�งที่่�เหลืือของรอบที่่� 1 ให้้ฉีีด 2 ครั้้�งด้้วย
วััคซีีนโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งโดยเว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไป อนึ่่�ง
สำำ�หรัับระยะห่่างในการฉีี ด 1 ครั้้�งที่่�เสร็็ จสิ้้� นการฉีี ดวััคซีีนไปแล้้วกัับการฉีี ดวััคซีีนในครั้้�งนี้้� จะต้้อง
เว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไป
(ข) กรณีี ที่่�จะฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น 1 ครั้้�งที่่�เหลืือของรอบ 1 ให้้ฉีีด 1 ครั้้�งด้้วย
วััคซีีนโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้ง อนึ่่�ง สำำ�หรัับระยะห่่างในการฉีี ด 2
ครั้้�งที่่�เสร็็ จสิ้้� นการฉีี ดวััคซีีนไปแล้้วกัับการฉีี ดวััคซีีนในครั้้�งนี้้� จะต้้องเว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไป
(ค) กรณีี ที่่�ไม่่ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนในรอบที่่� 1 ทั้้�งหมด ให้้ฉีีด 2 ครั้้�งด้้วยวััคซีีนโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น
ชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งโดยให้้ห่่างกััน 6 วัันขึ้้�นไป โดยมีีระยะห่่างที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 6
วัันจนถึึง 28 วััน สำำ�หรัับการฉีี ดวััคซีีนเพิ่่�มเติิมนั้้�นจะฉีี ด 1 ครั้้�งโดยให้้เว้้นระยะห่่าง 6 เดืือนขึ้้�นไป
หลัังฉีี ดวััคซีีนไป 2 ครั้้�งแล้้ว โดยมาตรฐานจะฉีี ดเมื่่�อเวลาที่่�ผ่า่ นไปประมาณ 1 ปีี
(ง) จ ากข้้อ (ก), (ข) รวมถึึง (ค) ข้้างต้้น กรณีี ของเด็็กอายุุเกิิน 9 ปีี ขึ้้�นไปแต่่ไม่่ถึึง 13 ปีี ที่่�จะเข้้ารัับการฉีี ด
วััคซีีนรอบที่่� 2 หลัังจากที่่�ได้้รัับวััคซีีนรอบที่่� 1 เรีี ยบร้้อยแล้้วนั้้�น จะฉีี ดวััคซีีน 1 ครั้้�งด้้วยวััคซีีนโรค
ไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้ง โดยเว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไป
ข. สำำ�หรัับการรัักษาโอกาสในการฉีี ดวััคซีีนแก่่เด็็กที่่�เกิิดตั้้�งแต่่วันั ที่่� 2 เมษายน ปีี เฮเซ 7 (1995) ถึึงวัันที่่� 1
เมษายน ปีี เฮเซ 19 (2007) และเด็็กที่่�มีีอายุุไม่่ถึึง 20 ปีี ที่่�เป็็ นไปได้้ว่า่ จะยัังไม่่ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนรอบ
ที่่� 1 (3 ครั้้�ง), รอบที่่� 2 (1 ครั้้�ง) จากการงดเว้้นการส่่ งเสริิ มอย่่างจริิ งจัังในวัันที่่� 30 พฤษภาคม ปีี เฮเซ 17
(2005) จะมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(ก) กรณีี ที่่�จะฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น 3 ครั้้�งที่่�เหลืือของรอบที่่� 1 และรอบที่่� 2 (เด็็ก
ที่่�ได้้รัับวััคซีีนครั้้�งแรกของรอบที่่� 1 ไป 1 ครั้้�งแล้้ว (เด็็กที่่�ได้้รัับวััคซีีนครั้้�งที่่� 1 แล้้ว)) จะทำำ�การฉีี ด 2
ครั้้�งด้้วยวััคซีีนโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งโดยเว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไป
การฉีี ดครั้้�งที่่� 4 แก่่เด็็กที่่�มีีอายุุ 9 ปีี ขึ้้�นไปให้้เว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไปหลัังเสร็็ จสิ้้� นการฉีี ดวััคซีีนครั้้�ง
ที่่� 3 แล้้ว
(ข) กรณีี ที่่�จะฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น 2 ครั้้�งที่่�เหลืือของรอบที่่� 1 และรอบที่่� 2 (เด็็ก
ที่่�ได้้รัับวััคซีีนครั้้�งแรกของรอบที่่� 1 ไป 2 ครั้้�งแล้้ว (เด็็กที่่�ได้้รัับวััคซีีนครั้้�งที่่� 2 แล้้ว)) จะทำำ�การฉีี ด
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วััคซีีนครั้้�งที่่� 3 ด้้วยวััคซีีนโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งโดยเว้้นระยะห่่าง 6
วัันขึ้้�นไป การฉีี ดครั้้�งที่่� 4 แก่่เด็็กที่่�มีีอายุุ 9 ปีี ขึ้้�นไปให้้เว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไปหลัังเสร็็ จสิ้้� นการฉีี ด
วััคซีีนครั้้�งที่่� 3 แล้้ว
(ค) กรณีี ที่่�จะฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� นในรอบที่่� 2 (1 ครั้้�ง) (เด็็กที่่�ฉีีดซีีนรอบที่่� 1 ครบ
แล้้ว (เด็็กที่่�ได้้รัับวััคซีีนครั้้�งที่่� 3 แล้้ว)) จะทำำ�การฉีี ดวััคซีีนเป็็ นครั้้�งที่่� 4 ด้้วยวััคซีีนโรคไข้้สมอง
อัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งแก่่เด็็กที่่�มีีอายุุ 9 ปีี ขึ้้�นไปโดยให้้เว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไป
หลัังเสร็็ จสิ้้� นการฉีี ดวััคซีีนครั้้�งที่่� 3 แล้้ว
(ง) กรณีี ที่่�ยังั ไม่่ได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนในรอบที่่� 1 และรอบที่่� 2 เลย จะฉีี ด 2 ครั้้�งด้้วยวััคซีีนโรคไข้้สมอง
อัักเสบญี่่�ปุ่่� นชนิิดเพาะเลี้้�ยงเซลล์์แบบแห้้งโดยให้้ห่่างกััน 6 วัันขึ้้�นไปตามที่่�เป็็ นการฉีี ดครั้้�งที่่� 1 และ
ครั้้�งที่่� 2 โดยมีีระยะห่่างที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือตั้้�งแต่่ 6 วัันจนถึึง 28 วััน สำำ�หรัับการฉีี ดวััคซีีนครั้้�งที่่� 3 ให้้
เว้้นระยะห่่าง 6 เดืือนขึ้้�นไปหลัังฉีี ดวััคซีีนครั้้�งที่่� 2 โดยมาตรฐานจะฉีี ดเมื่่�อเวลาที่่�ผ่า่ นไปประมาณ 1
ปีี การฉีี ดวััคซีีนครั้้�งที่่� 4 แก่่เด็็กอายุุ 9 ปีี ขึ้้�นไปจะฉีี ด 1 ครั้้�ง โดยให้้เว้้นระยะห่่าง 6 วัันขึ้้�นไปหลัังเสร็็ จ
สิ้้� นการฉีี ดครั้้�งที่่� 3 แล้้ว
เนื่่�องจากผู้้�ที่่�มีีอายุุครบ 18 ปีี ระหว่่างปีี เฮเซ 29 (2017) – ปีี เรวะ 6 (2024) (เกิิดตั้้�งแต่่วันั ที่่� 2 เมษายน
ปีี เฮเซ 11 (1999) - วัันที่่� 1 เมษายน ปีี เฮเซ 19 (2007)) จะไม่่ได้้รัับการส่่ งเสริิ มให้้ฉีีดวััคซีีนในรอบที่่� 2
จากการงดเว้้นการส่่ งเสริิ มอย่่างจริิ งจัังในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ที่่� 30 พฤษภาคม ปีี เฮเซ 17 (2005) จนถึึงวัันที่่� 31
มีีนาคม ปีี เฮเซ 22 (2010) จึึงได้้ทำ�ก
ำ ารส่่ งเสริิ มให้้ผู้้�ที่่�อายุุครบ 18 ปีี ในแต่่ละปีี เข้้ารัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน
อย่่างจริิ งจัังตามวิิธีีการฉีี ดวััคซีีนในข้้อ (4)
ในการฉีี ดวััคซีีนแก่่ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 13 ปีี ขึ้้�นไป (เพศหญิิง) หากเป็็ นไปได้้ว่า่ จะอยู่่�ในระหว่่างการตั้้�งครรภ์์
หรืื อกำำ�ลังั ตั้้�งครรภ์์ โดยหลัักการแล้้วจะต้้องไม่่ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีน แต่่ก็ส็ ามารถฉีี ดได้้เฉพาะกรณีี ที่่�เห็็นว่่า
ประโยชน์์ของการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันมีีมากกว่่าความเป็็ นอัันตราย
หากเกิิดข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการฉีี ดวััคซีี นหรืื อต้้องการข้้อมููลใหม่่ล่่าสุุ ด กรุุ ณาสอบถามไปยัังเทศบาล
ท้้องถิ่่�นที่่�ท่่านอาศััยอยู่่� หรืื อกรุุ ณาอ่่านจาก "คำำ�ถามและคำำ�ตอบเกี่่�ยวกัับการฉีี ดวััคซีี นไข้้สมองอัักเสบ
ญี่่�ปุ่่� น" ของกระทรวงสาธารณสุุ ข แรงงาน และสวััสดิิการ (https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/
kekkakukansenshou21/dl/nouen_qa.pdf)

◆โรคติิดเชื้้�อไวรััส HPV

(1) คำำ�อธิิบายโรค
ไวรััส Human papilloma virus (HPV) ไม่่ใช่่ไวรััสชนิิดพิิเศษสำำ�หรัับคน แต่่เป็็ นการติิดเชื้้�อในคนโดย
ส่่ วนมาก และบางส่่ วนได้้พัฒั นาไปสู่่� เช่่น มะเร็็ งปากมดลููก ฯลฯ ในอััตราประมาณ 50-70% ของมะเร็็ ง
ปากมดลููกในกลุ่่�ม HPV ที่่�อยู่่�ในรูู ปแบบพัันธุุกรรมกว่่า 100 ชนิิดขึ้้�นไป จะมีีสาเหตุุการติิดเชื้้�อจาก HPV
34

7. โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายต่่ อการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันและเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับวััคซีีน

ชนิิด 16, 18 แม้้ว่า่ จะติิดเชื้้�อไวรััส HPV ก็็ตาม แต่่ก็มี็ ีหลายกรณีี ที่่�ไม่่สามารถตรวจพบได้้ตามธรรมชาติิ
บางส่่ วนใช้้เวลาหลายปีี -เป็็ นสิิ บปีี ผ่่านสภาวะรอยโรคที่่�ทำ�ำ ให้้เป็็ นมะเร็็ งได้้ และพััฒนาไปสู่่�การเป็็ นมะเร็็ ง
ปากมดลููก ในประเทศของเรามีีผู้้�เป็็ นมะเร็็ งปากมดลููกราว 10,000 คนต่่อปีี โดยคาดกัันว่่ามีีผู้้�เสีี ยชีีวิติ ราว
2,700 คนต่่อปีี (ที่่�มา : ศููนย์์วิิจัยั มะเร็็ งแห่่งชาติิ (องค์์กรปกครองอิิสระ) ศููนย์์ข้้อมููลควบคุุมมะเร็็ ง "บริิ การ
ข้้อมููลมะเร็็ ง") ด้้วยการป้้องกัันไวรััส HPV จากการใช้้วัคั ซีีน ควบคู่่�ไปกัับการตรวจหามะเร็็ งปากมดลููก
และเข้้ารัับการรัักษาหลัังตรวจพบรอยโรคที่่�กลายเป็็ นมะเร็็ งได้้ตั้้�งแต่่เนิ่่�นๆ จึึงคาดหวัังได้้ว่า่ จะเป็็ นการลด
อััตราการพััฒนาไปสู่่�การเป็็ นมะเร็็ งปากมดลููกและการเสีี ยชีีวิติ ให้้น้อ้ ยลงได้้
(2) วัคั ซีี นอนุุภาค Human papilloma virus 2-valent ชนิิดตกตะกอนสายผสม(Cervarix ), วััคซีี นอนุุภาค
Human papilloma virus 4-valent ชนิิดตกตะกอนสายผสม (Gardasil ) (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)
วััคซีี นป้้องกัันมะเร็็ งปากมดลููกที่่�สามารถรัับเป็็ นวััคซีี นที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดในปัั จจุุบันั
ในประเทศของเราจะมีีวัคั ซีีน 2-valent ที่่�มีีแอนติิเจนต่่อ HPV ชนิิด 16 รวมถึึงชนิิด 18 ที่่�มักต
ั รวจพบได้้
®
มากที่่�สุุดจากผู้้�ป่่วยมะเร็็ งปากมดลููกทั้้�งในและนอกประเทศ (Cervarix ) และวััคซีีน 4-valent ที่่�เพิ่่�มชนิิด
6 และ 11 ที่่�เป็็ นต้้นเหตุุของโรคหููดหงอนไก่่และโรคหููดหงอนไก่่ที่่�ทางเดิินหายใจด้้วย (Gardasil®) วััคซีีน
9-valent (Silgard®9) ก็็ได้้รัับการอนุุมัติั ิแล้้ว แต่่ปััจจุุบันั ยัังเป็็ นวััคซีีนตามความสมััครใจอยู่่� รายงานจากต่่าง
ประเทศที่่�มีีผู้้�ยังั ไม่่ติิดเชื้้�อ HPV เป็็ นเป้้าหมาย ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความมีีประสิิ ทธิิภาพสูู งของวััคซีีนทั้้�ง
สองชนิิดที่่�เป็็ นประสิิ ทธิิภาพในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อรวมถึึงรอยโรคที่่�ทำ�ำ ให้้เป็็ นมะเร็็ งได้้ แต่่ละประเทศ
จึึงได้้แนะนำำ�ให้้มีีการฉีี ดวััคซีีนในกลุ่่�มอายุุก่่อนมีีเพศสััมพัันธ์์ครั้้�งแรก
ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�อธิิบายไว้้ในเอกสารแนบในประเทศของเรา จะมีีปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงเฉพาะจุุด ได้้แก่่
ปวดตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีด (83-99%), แดง (30-88%), รวมถึึงบวม (25-79%) ฯลฯ และปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงทั่่�วทั้้�ง
ร่่ างกาย เช่่น มีีไข้้เล็็กน้อ้ ย (5-6%), วิิงเวีียน ฯลฯ โดยมากจะกลัับสู่่�สภาพปกติิในไม่่นาน (Cervarix® : (แก้้ไข
ณ แก้้ไขเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี เรวะ 4 (2022) ดููเอกสารแนบ (ฉบัับที่่� 14)), Gardasil® : แก้้ไขเดืือนสิิงหาคม ปีี
เรวะ 3 (2021) ดููเอกสารแนบ (ฉบัับที่่� 2))
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงาน
ว่่าอาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) ของ Cervarix คืือ 0.0079% และของ Gardasil คืือ
0.0088% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่เริ่่� มจำำ�หน่่ายถึึงวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-8 และ 3-9 ของเอกสาร
ของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 71
ตุุลาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
แม้้ว่า่ จะได้้รัับวััคซีีนก็็ตาม ก็็เป็็ นไปได้้ที่่�ภูมิู ิคุ้้�มกัันจะไม่่เพีียงพอ หรืื ออาจเป็็ นมะเร็็งปากมดลููกจากไวรััส
ชนิิดอื่่น� ที่่�นอกเหนืือจากที่่�ผสมอยู่่�ในวััคซีีนได้้ ดัังนั้้�น สิ่่�งสำำ�คัญคื
ั อื เข้้ารัับการตรวจคััดกรองมะเร็็งปาก
มดลููกอย่่างสม่ำำ��เสมอ
Ⓡ

Ⓡ
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	กรณีี ที่่�ใช้้วัคั ซีี นอนุุภาค Human papilloma virus 2-valent ชนิิดตกตะกอนสายผสม ในการฉีี ดป้้องกััน
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19 ปี
20 ปี

โรคติิดเชื้้�อไวรััส HPV นั้้�น ช่่วงอายุุในการฉีี ดที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือนัับจากวัันแรกของปีี ที่่�เด็็กมีีอายุุ
ครบ 13 ปีี จนถึึงวัันสุุ ดท้้ายของปีี ดัังกล่่าว วิิธีีการฉีี ดที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือหลัังจากฉีี ดไป 2 ครั้้�งโดยให้้
เว้้นระยะห่่าง 1 เดืือน จึึงทำำ�การฉีี ดอีีก 1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่างไป 6 เดืือนหลัังจากฉีี ดครั้้�งที่่� 1 อย่่างไร
ก็็ตาม กรณีี ที่่�ไม่่สามารถทำำ�ตามวิิธีีดังั กล่่าวได้้ หลัังจากฉีี ดไป 2 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 1 เดืือนขึ้้�นไป
แล้้ว ให้้ฉีีดอีีก 1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 5 เดืือนขึ้้�นไปจากที่่�ฉีีดครั้้�งที่่� 1 และให้้เว้้นระยะห่่าง 2 เดืือน
ครึ่่� งขึ้้�นไปหลัังจากที่่�ฉีีดครั้้�งที่่� 2
 กรณีี ที่่�ใช้้วัคั ซีี นอนุุภาค Human papilloma virus 4-valent ชนิิดตกตะกอนสายผสม ในการฉีี ดป้้องกััน
โรคติิดเชื้้�อไวรััส HPV นั้้�น ช่่วงอายุุในการฉีี ดที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือนัับจากวัันแรกของปีี ที่่�เด็็กมีีอายุุ
ครบ 13 ปีี จนถึึงวัันสุุ ดท้้ายของปีี ดัังกล่่าว วิิธีีการฉีี ดที่่�เป็็ นมาตรฐานคืือหลัังจากฉีี ดไป 2 ครั้้�งโดยให้้
เว้้นระยะห่่าง 2 เดืือน จึึงทำำ�การฉีี ดอีีก 1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่างไป 6 เดืือนหลัังจากฉีี ดครั้้�งที่่� 1 อย่่างไร
ก็็ตาม กรณีี ที่่�ไม่่สามารถทำำ�ตามวิิธีีดังั กล่่าวได้้ หลัังจากฉีี ดไป 2 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 1 เดืือนขึ้้�นไป
แล้้ว ให้้ฉีีดอีีก 1 ครั้้�งโดยเว้้นระยะห่่าง 3 เดืือนขึ้้�นไปหลัังจากที่่�ฉีีดครั้้�งที่่� 2
 เนื่่�องจากไม่่มีีข้อ้ มููลที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย, การตอบสนองภููมิิคุ้้�มกััน, ประสิิ ทธิิ ภาพในลัักษณะ
ที่่�ใช้้แทนกัันได้้ของวััคซีีนอนุุภาค Human papilloma virus 2-valent ชนิิดตกตะกอนสายผสม กัับ
วััคซีีนอนุุภาค Human papilloma virus 4-valent ชนิิดตกตะกอนสายผสม จึึงจะใช้้วัคั ซีีนเดีียวกัันกัับ
เด็็กคนเดีียวกััน
 หลัังฉีี ดวััคซีี นป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััส HPV อาจปรากฏอาการมึึนงงจนเป็็ นลมได้้ ตามที่่�เป็็ นปฏิิกิิริิ
ยาสะท้้อนกลัับที่่�ประสาทเวกััส เพื่่�อป้้องกััน เช่่น การหกล้้มจากการอาการเป็็ นลม ฯลฯ ขณะเคลื่่�อน
ย้้ายหลัังฉีี ดวััคซีีน ให้้ผู้้�ปกครองหรืื อผู้้�ดููแลสุุ ขภาพที่่�มาด้้วยคอยประคอง เช่่น ตามคล้้องแขน ฯลฯ
เอาไว้้ หลัังฉีี ดวััคซีีน และจำำ�เป็็ นต้้องคอยเฝ้้าสัังเกตุุอาการของผู้้�ที่่�ได้้รัับการฉีี ด โดยแนะนำำ�ให้้ เช่่น
นั่่�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ทิ้้�งน้ำำ��หนัักได้้ ฯลฯ ประมาณ 30 นาทีีและอย่่าให้้ลุุกขึ้้�นยืืนเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้
(3) เวลาในการฉีี ดวััคซีีน

โรคติดเชือ
ไวรัส HPV
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(4) เกี่่�ยวกัับการฉีี ดวััคซีีนไวรััส HPV ตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด (ข้้อมููล ณ เดืือนมกราคม ปีี เรวะ 4 (2022))
ในการประชุุมของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนก
วััคซีีน, กลุ่่�มสำำ�รวจมาตรการความปลอดภััยใน เช่่น ผลิิตภัณั ฑ์์ทางการแพทย์์ ฯลฯ สภาเภสััชกรรมและ
สุุขาภิิบาลอาหาร เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุนุ ายน ปีี เฮเซ 25 (2013) "ได้้พบว่่าเกิิดอาการเจ็็บปวดอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�ไม่่
สามารถปฏิิเสธได้้ถึงึ ความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุที่่�เกิิดจากวััคซีีนหลัังจากที่่�มีีการฉีีดวััคซีีน HPV เช่่น ความถี่่�
ของการเกิิดปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง ฯลฯ นั้้�นชััดเจนมากขึ้้� น จึึงไม่่ควรให้้การสนัับสนุุนอย่่างจริิ งจัังในการฉีีด
วััคซีีนจนกว่่าจะให้้ข้อ้ มููลที่่�ถูกู ต้้องแก่่ประชาชนได้้" กระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการจึึง
ได้้ตัดั สิินใจงดเว้้นการส่่งเสริิ มให้้ฉีีดวััคซีีนอย่่างจริิ งจัังชั่่�วคราว จากนั้้� น ในการประชุุมเดีียวกัันในเดืือน
พฤศจิิกายน ปีี เรวะ 3 (2021) ได้้มีีการหารืื อต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับการประเมิินประสิิทธิิผลและความปลอดภััยของ
วััคซีีน HPV, การรัับมืืออาการที่่�เกิิดหลัังรัับวััคซีีน HPV, กลไกการนำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวััคซีีน HPV ฯลฯ
ซึ่่�งมีีมติิว่า่ ในด้้านความปลอดภััยไม่่ได้้มีีความกัังวลใดเป็็ นพิิเศษและประสิิ ทธิิผลจากการรัับวััคซีีนเหนืือกว่่า
ความเสี่่�ยงของปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงอย่่างเห็็นได้้ชัดั ในเดืือนพฤศจิิกายน ปีี เรวะ 3 (2021) จึึงได้้มีีประกาศแจ้้งยุุติิ
“การยกเว้้นการส่่งเสริิ มอย่่างจริิ งจััง” และในเดืือนธัันวาคม ปีี เรวะ 3 (2021) ก็็มีีประกาศแจ้้งผู้้�ที่่�พลาดโอกาส
ในการรัับวััคซีีนจากการยกเว้้นการส่่งเสริิ มอย่่างจริิ งจัังดัังกล่่าวให้้สามารถมารัับวััคซีีนได้้ แม้้เกิินอายุุเป้้า
หมายการรัับวััคซีีนตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้เดิิม (ซึ่่�งเรีี ยกว่่า “การรัับวััคซีีนย้้อนหลััง”) เป็็ นการชั่่�วคราว โดยต่่อจาก
นี้้�จะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�สั่่ง� บัังคัับใช้้ของพระราชบััญญัติั กิ ารฉีีดวััคซีีนป้้องกััน (คำำ�สั่่ง� รััฐบาลที่่� 197 ปีี โชวะ
23 (1948)) และให้้มีผี ลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เรวะ 4 (2022)
เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�พลาดโอกาสในการรัับวััคซีีนจากการยกเว้้นการส่่งเสริิ มอย่่างจริิ งจัังมีีโอกาสได้้รัับวััคซีีนอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน จึึงให้้รัับวััคซีีนได้้แม้้เกิินอายุุเป้้าหมายการรัับวััคซีีนตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้เดิิมดัังนี้้�
บุุคคลเป้้าหมายการ
รัับวััคซีีนย้้อนหลััง

ผู้้�หญิิงที่่�เกิิดระหว่่างปีี เฮเซ 9 (1997) ถึึงปีี เฮเซ 17 (2005) ซึ่่�งเป็็ นเป้้าหมาย
ของการรัับวััคซีีนในระหว่่างที่่�ยกเว้้นการส่่ งเสริิ มอย่่างจริิ งจััง

ช่่วงเวลาเป้้าหมาย

3 ปีี ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน ปีี เรวะ 4 (2022) ถึึงเดืือนมีีนาคม ปีี เรวะ 7 (2025)

*จะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�สั่่ง� บัังคัับใช้้ของพระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน (คำำ�สั่่ง� รััฐบาลที่่� 197 ปีี โชวะ 23 (1948))
และให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน ปีี เรวะ 4 (2022)
(หนัังสืื อฝ่่ายสุุขภาพ สำำ�นักั อนามััย กระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการ ลงวัันที่่� 28 ธัันวาคม ปีี เรวะ 3 (2021))

ข้้อมููลโดยละเอีียดเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและประสิิ ทธิิผลของวััคซีีน HPV มีีอยู่่�ในเอกสารเกี่่�ยวกัับ
วััคซีีน HPV บนเว็็บไซต์์ของกระทรวงสาธารณสุุ ข แรงงาน และสวััสดิิการ (https://www.mhlw.go.jp/
bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/) สำำ�หรัับรายละเอีียดและวิิธีีดำ�ำ เนิินการรัับวััคซีีนย้้อนหลััง
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กรุุ ณาตรวจสอบข้้อมููลล่่าสุุ ดจากกระทรวงสาธารณสุุ ข แรงงาน และสวััสดิิการ และข้้อมููลล่่าสุุ ดจาก
เทศบาลที่่�ท่่านอาศััยอยู่่�
ทั้้�งนี้้� สมาคมวิิชาการทางการแพทย์์ของญี่่�ปุ่่� นและ WHO ได้้กำ�ำ หนดเอาไว้้เป็็ น “วััคซีีนที่่�จำ�ำ เป็็ น
สำำ�หรัับการปกป้้องผู้้�หญิิงจาก “มะเร็็ ง”” ในต่่างประเทศก็็มีีประเทศที่่�แนะนำำ�ให้้ผู้้�ชายรัับวััคซีีนด้้วย
เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่� อย ๆ

8. การรัับมืือกรณีีที่่เ� กิิดปฏิิกิริิ ิยาข้้ างเคีียง
(1) ปฏิิกิิริิยาที่่�พบเห็็นได้้โดยทั่่�วไป
จะขึ้้�นอยู่่�กับั ชนิิดของวััคซีีนที่่�มีีความถี่่�ในการเกิิดค่่อนข้้างสูู ง (หลาย % จนถึึงหลายสิิ บ %) ได้้แก่่ มีีไข้้,
แดง/บวม, แข็็งเป็็ นก้้อน (เป็็ นไต) ตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีดวััคซีีน, มีีผื่่น� ขึ้้�น ฯลฯ โดยทั่่�วไปไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องกัังวล
เนื่่�องจากจะหายไปเองตามธรรมชาติิภายในไม่่กี่่�วันั
(2) ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�รุุนแรง
หลัังได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันแล้้ว หากมีีอาการ เช่่น บวมรุุ นแรงตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีด, มีีไข้้สููง, สั่่�นอย่่าง
รุุ นแรง ฯลฯ แล้้ว โปรดพบแพทย์์ หากอาการของเด็็กอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�มีีการรายงานข้้อสัังสััยในปฏิิกิิริิยาข้้าง
เคีียงหลัังฉีี ดวััคซีีนแล้้ว ให้้ทางแพทย์์รายงานไปยัังหน่่วยงานเวชภััณฑ์์และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ (องค์์กร
ปกครองอิิสระ)
โดยอาจเกิิดปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�รุุนแรง เช่่น ไข้้สมองอัักเสบหรืื อโรคทางระบบประสาทซึ่่�งหาได้้ยาก
มากขึ้้� นอยู่่�กับั ชนิิดของวััคซีีน (ประมาณ 1 คนต่่อล้้านหรืื อหลายล้้านคน) ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงได้้มีีการทบทวน
การบรรเทาทุุกข์์ ตามแนวคิิดพื้้�นฐานของระบบบรรเทาทุุกข์์แบบดั้้�งเดิิมในประเทศของเราที่่�ว่า่ "แม้้แต่่
กรณีี ที่่�ไม่่สามารถปฏิิเสธได้้ว่า่ อาการที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังฉีี ดวััคซีีนนั้้�นเกิิดจากการฉีี ดวััคซีีน โดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้อง
มีีความเกี่่�ยวพัันของสาเหตุุในทางการแพทย์์ที่่�เข้้มงวด" ในขณะที่่�รััฐมนตรีี ว่่าการกระทรวงสาธารณสุุ ข
แรงงาน และสวััสดิิการอนุุมัติั ิแล้้ว ก็็จะได้้รัับสิิ ทธิ์์�ในการได้้รัับการบรรเทาความเสีี ยหายต่่อสุุ ขภาพภายใต้้
พระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน
(3) ปฏิิกิิริิยาที่่�สร้้างความสัับสน
บางครั้้�งหลัังจากได้้รัับการฉีี ดวััคซีีนไปสัักครู่่�หนึ่่�ง หากมีีอาการใดๆ เกิิดขึ้้�น ก็็อาจสงสััยว่่าสาเหตุุนั้้�น
เกิิดจากการฉีี ดวััคซีีนหรืื อไม่่ อย่่างไรก็็ตาม อาจเป็็ นที่่�ชัดั เจนว่่าสาเหตุุนั้้�นเกิิดจากการติิดเชื้้�ออื่่�นๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้
เกิิดอาการขึ้้�นในเวลาเดีียวกััน สิ่่� งนี้้�เรีี ยกว่่า "ปฏิิกิิริิยาที่่�สร้้างความสัับสน"
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(4) ระบบบรรเทาความเสีี ยหายต่่อสุุ ขภาพจากการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน
	กรณีี ที่่�เกิิ ดความเสีี ยหายต่่อสุุ ขภาพ เช่่ น คงเหลืือปัั ญหาที่่�เป็็ นอุุปสรรคต่่อการดำำ�รงชีี วิิตจากการเกิิ ด
ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงที่่�เกิิดจากการฉีี ดวััคซีี นตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดนั้้�น สามารถขอรัับเงิินเยีียวยาตาม
พระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีี นป้้ องกัันได้้
ั เช่่ น ระดัับของความเสีี ยหายต่่ อสุุ ขภาพ ฯลฯ เช่่ น ค่่ารัั กษา
 ขอบเขตของการเยีีย วยาจะขึ้้� น อยู่่�กับ
พยาบาล, เบี้้� ย เลี้้� ย งในการรัั ก ษาพยาบาล, เงิิ น ปีี สำำ� หรัั บ เลี้้� ย งดูู บุุ ต รที่่� ทุุ พ พลภาพ, เงิิ น ปีี สำำ� หรัั บ ผู้้�
ทุุพพลภาพ, เงิินเยีียวยาจากการเสีี ยชีีวิิต และเงิินช่่วยเหลืืองานศพ โดยจะได้้รัับเงิินตามจำำ�นวนตามที่่�
พระราชบััญญัติั ิได้้กำ�ำ หนดไว้้ นอกเหนืื อจากเงิินเยีียวยาจากการเสีี ยชีีวิิตและเงิินช่่วยเหลืืองานศพ จะ
จ่่ายให้้จนกว่่าจะสิ้้� นสุุ ดการรัักษาหรืื อภายในช่่วงของการเยีียวยารัักษาความทุุพพลภาพ
 อย่่างไรก็็ตาม ทางคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญหลากหลายสาขา เช่่น ทางด้้านการ
ฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน/การรัักษาโรคติิดเชื้้�อ, ทางด้้านกฎหมาย ฯลฯ จะทำำ�การพิิจารณาความเกี่่�ยวข้้องของ
สาเหตุุว่า่ ความเสีี ยหายต่่อสุุ ขภาพนั้้�นเกิิดจากการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน หรืื อเกิิดจากสาเหตุุอื่่�น (เกิิดจาก
โรคติิดเชื้้�อที่่�สับั สนว่่าเกิิดขึ้้�นก่่อนหรืื อหลัังการฉีี ดวััคซีีน หรืื อเกิิดจากสาเหตุุอื่่�น) กรณีี ที่่�ยอมรัับได้้ว่า่
เกิิดจากการฉีี ดวััคซีีนแล้้วสามารถขอรัับเงิินเยีียวยาได้้
	กรณีี ที่่�ต้อ้ งการฉีี ดวััคซีี นนอกช่่วงเวลาที่่�กำ�ำ หนดตามที่่�เป็็ นการฉีี ดวััคซีี นที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาที่่�
กำำ�หนดตามพระราชบััญญัติั ิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันแล้้ว จะถืือว่่าเป็็ นการฉีีดวััคซีีน (ฉีีดตามความสมััครใจ)
ที่่�ไม่่เป็็ นไปตามพระราชบััญญัติั ิการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน กรณีีที่่�ได้้รัับความเสีียหายต่่อสุุขภาพจากการฉีีด
วััคซีีนนั้้�นๆ แล้้ว จะเป็็ นการขอรัับการบรรเทาทุุกข์์ตามพระราชบััญญัติั ิหน่่วยงานเวชภััณฑ์์และอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ (องค์์กรปกครองอิิสระ) ซึ่่�งเมื่่�อเทีียบกัับพระราชบััญญัติั ิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันแล้้ว จะมีี
ความแตกต่่างใน เช่่น เป้้าหมายของการบรรเทาทุุกข์์, จำำ�นวนเงิินเยีียวยา ฯลฯ
*	กรณีี ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องการยื่่�นเรื่่� องขอรัับเงิิน กรุุ ณาหารืื อกัับแผนกที่่�รัับผิิดชอบการฉีี ดวััคซีี นป้้ องกัันของ
เทศบาลท้้องถิ่่�นที่่�อาศััยอยู่่�
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*รายการที่่�ระบุุด้า้ นล่่างนี้้� อ้้างอิิงข้้อมููลสถานะการรัับวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ของเด็็ก ณ
วัันที่่� 27 มกราคม ปีี เรวะ 4 (2022) จากบางส่่วนของ “แนวปฏิิบัติั ิการรัับวััคซีีนป้้องกััน ฉบัับปีี 2022” ของ
ศููนย์์วิิจัยั การรัับวััคซีีนป้้องกััน

(อ้้ างอิิง 1) ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ และวััคซีีนป้้ องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่

1 ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
การระบาดครั้้�งใหญ่่ทั่่ว� โลก (Pandemic) ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) เริ่่� ม
ต้้นมาจากการเกิิดโรคปอดบวมไม่่ทราบสาเหตุุเป็็ นกลุ่่�มที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่น� มณฑลหููเป่่ ย ของประเทศจีีนในช่่วง
ปลายเดืือนธัันวาคม ปีี เรวะ 1 (2019) และต่่อมาในวัันที่่� 5 มกราคม ปีี เรวะ 2 (2020) WHO ก็็ได้้ประกาศ
สถานการณ์์ดัังกล่่าวให้้โลกรัับรู้้�ตามกฎอนามััยระหว่่างประเทศ (International Health Regulation: IHR)
จากนั้้� นในวัันที่่� 9 มกราคม ปีี เรวะ 2 (2020) WHO ได้้รัับข้้อมููลจากประเทศจีีนว่่าไวรััสที่่�เป็็ นต้้นเหตุุ
เป็็ นไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ และในวัันที่่� 11 มกราคมก็็ได้้รัับข้้อมููลลำำ�ดับั ยีีนทั้้�งหมดและประกาศ
สู่่�สาธารณะในวัันที่่� 12 มกราคม ซึ่่� งมีีรายงานว่่าพบผู้้�ติิดเชื้้�อนอกประเทศจีีนเป็็ นครั้้�งแรกในวัันที่่� 13
มกราคมในประเทศไทยโดยเป็็ นผู้้�ที่่�มีีประวััติิไปเที่่�ยวอู่่�ฮั่่�น จากนั้้� นมีีผู้้�ติิดเชื้้�อรายแรกในเกาหลีีใต้้ในวัันที่่�
19 มกราคม และผู้้�ติิดเชื้้�อรายแรกในสหรััฐอเมริิ กาในวัันที่่� 21 มกราคม ทางฝั่่�งเมืืองอู่่�ฮั่่น� เองก็็มีีจำ�ำ นวนผู้้�
ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ วและระบบการแพทย์์ล่่มสลายทำำ�ให้้ตัดั สิิ นใจปิิ ดเมืือง (Lockdown) ในวัันที่่� 23
มกราคม นอกจากนี้้� ที่่�อิิตาลีีเหนืือ, เกาหลีีใต้้, อิิหร่่ าน, สเปน และสหรััฐอเมริิ กาโดยเฉพาะบริิ เวณนิิวยอร์์ก
ก็็มีีผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ ว
WHO ได้้จัดั ประชุุมคณะกรรมการฉุุกเฉิิ นขึ้้�นและในวัันที่่� 30 มกราคมก็็ได้้ประกาศให้้การแพร่่ ระบาด
ของโรคติิดเชื้�้อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่เป็็ นภาวะฉุุ กเฉิิ นด้้านสาธารณสุุ ขระหว่่างประเทศที่่�เป็็ นที่่�กังั
วััลในระดัับนานาชาติิ (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) จากนั้้� นในวัันที่่� 11
มีีนาคมก็็ได้้ประกาศให้้การแพร่่ ระบาดดัังกล่่าวเป็็ นการระบาดครั้้�งใหญ่่ทั่่ว� โลก (Pandemic)
ในวัันที่่� 6 มกราคม ปีี เรวะ 2 (2020) ฝ่่ายโรคติิดเชื้้�อวััณโรค สำำ�นักั อนามััย กระทรวงสาธารณสุุ ข
แรงงานและสวััสดิิการ ได้้ออกหนัังสืื อเรื่่� อง “ขอให้้ระวัังเกี่่�ยวกัับการเกิิดโรคปอดบวมแบบไม่่ปกติิเป็็ นก
ลุ่่�มในเมืืองอู่่�ฮั่่น� มณฑลหููเป่่ ย สาธารณรััฐประชาชนจีีน” ถึึงทุุกจังั หวััด, เมืืองที่่�มีีศููนย์์สาธารณะสุุ ข, ฝ่่าย
(กอง) ที่่�รัับผิิดชอบด้้านอนามััยของเขตปกครองพิิเศษ และสมาคมแพทย์์ประเทศญี่่�ปุ่่� น และเพิ่่�มโรคติิด
เชื้�้อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่เป็็ นโรคเป้้าหมายในการรัับวััคซีี นป้้องกัันเป็็ นกรณีี พิิเศษในประกาศวัันที่่�
9 ธัันวาคม ปีี เรวะ 2 (2020) (หนัังสืื อกองอนามััย 1209 ที่่� 2)
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[การติิดเชื้้�อ]
เชื่่�อว่่าการติิดเชื้้�อทางฝอยละอองเป็็ นช่่องทางหลััก โดยเชื่่�อว่่าภายในสภาพแวดล้้อมที่่�การระบายอากาศ
ไม่่ดีี จะสามารถติิดเชื้้�อได้้แม้้ไม่่ได้้ไอ จาม ฯลฯ และมีีโอกาสติิดเชื้้�อจากการสััมผััสพื้้�นผิิวในสภาพแวดล้้อม
ที่่�ปนเปื้้� อนฝอยละอองซึ่่�งมีีไวรััส ฯลฯ ได้้ด้ว้ ย
สามารถแพร่่ เชื้�้อผ่่านผู้้�มีีอาการเป็็ นหลัักแต่่ก็็มีีความเสี่่� ยงที่่�จะติิดเชื้�้อจากผู้้�เป็็ นพาหะที่่�ไม่่มีีอาการด้้วย
และการรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อในลัักษณะที่่�ก่่อให้้เกิิดฝอยละอองในสถาบัันทางการแพทย์์ ควรดำำ�เนิินมาตรการ
ป้้องกัันติิดเชื้้�อทางอากาศ
[ระยะฟัักตัวั และช่่วงเวลาที่่�แพร่่ เชื้้�อได้้]
ระยะฟัักตัวั อยู่่�ระหว่่าง 1 - 14 วััน และมัักจะแสดงอาการในประมาณวัันที่่� 5 นัับจากได้้รัับเชื้้�อ (WHO)
ซึ่่� งสามารถแพร่่ เชื้้�อได้้ตั้้�งแต่่ก่่อนแสดงอาการ โดยการที่่�มีีความสามารถในการแพร่่ เชื้้�อสูู งในช่่วงต้้น
ของการแสดงอาการนี้้�เป็็ นสาเหตุุที่่�ทำ�ำ ให้้แพร่่ ระบาดในเมืือง
เชื่่�อว่่า SARS-CoV-2 จะเพิ่่�มจำำ�นวนในทางเดิินหายใจ กรณีีที่่�มีอี าการรุุ นแรงจะมีีปริิมาณไวรััสมากและ
จะใช้้เวลาในการขัับไวรััสออกนานไปด้้วย เชื่่�อว่่าช่่วงที่่�สามารถแพร่่ เชื้้�อได้้จะอยู่่�ตั้้�งแต่่ก่อ่ นแสดงอาการ 2
วัันไปถึึง 7 - 10 วัันหลัังแสดงอาการ ทั้้�งนี้้� มีีน้อ้ ยมากที่่�ตรวจพบ SARS-CoV-2 ซึ่่�งสามารถแพร่่ เชื้้�อได้้จาก
เลืือด ปััสสาวะ และอุุจจาระ
2 การฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
ประเทศญี่่�ปุ่่� นได้้อนุุมัติั ิการผลิิตและจำำ�หน่่ายวััคซีีน mRNA ของบริิ ษัทั Pfizer ในวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์
ปีี เรวะ 3 (2021) และเริ่่� มฉีี ดวััคซีีนเป็็ นกรณีี พิิเศษตามพระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันให้้แก่่บุุคลากร
ทางการแพทย์์ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ และให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ฯลฯ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 12 เมษายนในปีี เดีียวกััน
ต่่อมาในวัันที่่� 21 พฤษภาคม ปีี เรวะ 3 (2021) ก็็ได้้อนุุมัติั ิการผลิิตและจำำ�หน่่ายวััคซีีน mRNA ของบริิ ษัทั
Takeda/Moderna และวััคซีีนชนิิดใช้้ไวรััสอะดีีโนของลิิงชิิมแปนซีีเป็็ นพาหะของบริิ ษัทั AstraZeneca
โดยเริ่่� มใช้้วัคั ซีีน mRNA ของบริิ ษัทั Takeda/Moderna ให้้ผู้้�สููงอายุุ ฯลฯ ที่่�ศููนย์์ฉีีดวััคซีีนขนาดใหญ่่ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 24 พฤษภาคม และเริ่่� มใช้้ฉีีดสำำ�หรัับองค์์กรตั้้�งแต่่วันั ที่่� 21 มิิถุุนายนในปีี เดีียวกััน จากนั้้� นในวัันที่่� 2
สิิ งหาคมได้้เริ่่� มใช้้วัคั ซีีนของบริิ ษัทั AstraZeneca เป็็ นกรณีี พิิเศษกัับผู้้�ที่่�มีีอายุุ 40 ปีี ขึ้้�นไป
สำำ�หรัับการฉีี ดเข็็ม 3 ได้้มีีการอนุุมัติั ิให้้ฉีีดให้้แก่่ผู้้�มีีอายุุ 18 ปีี ขึ้้�นไปแล้้ว สำำ�หรัับรายละเอีียดโปรดดูู
ข้้อมููลล่่าสุุ ดได้้จากกระทรวงสาธารณสุุ ข แรงงาน และสวััสดิิการ
นอกจากนี้้� สำำ�หรัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ของเด็็ก ได้้มีีการขยายกลุ่่�มเป้้าหมาย
เป็็ น 12 ปีี ขึ้้�นไปในเดืือนมิิถุนุ ายน ปีี เรวะ 3 (2021) ทั้้�งนี้้� กระทรวงสาธารณสุุข แรงงานและสวััสดิิการได้้
อนุุมัติั ิการฉีีดวััคซีีนของบริิ ษัทั Pfizer ให้้แก่่เด็็กอายุุ 5 - 11 ปีี แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม ปีี เรวะ 4 (2022) โดย
กำำ�หนดตำำ�แหน่่งให้้เป็็ นการฉีีดวััคซีีนกรณีีพิเิ ศษเฉพาะ และได้้เริ่่� มการฉีีดให้้เด็็กเล็็กแล้้ว สำำ�หรัับรายละเอีียด
เรื่่� องนี้้� ก็็โปรดดููข้อ้ มููลล่่าสุุดได้้จากกระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการ
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อ้้ างอิิง 1 ไวรัั สโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ และวััคซีีนป้้องกัันไวรัั สโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่

วััคซีีนป้้ องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ ที่่ส� ามารถรัับได้้ ในประเทศญี่่�ปุ่่�น ณ เดืือนมกราคม 2022
บริิ ษัทั ผู้้�พััฒนา

Pfizer/BioNTech

Moderna/NIAID

Oxford University/AstraZeneca

ชื่่�อทั่่�วไป

COVID-19 mRNA vaccine (SARSCoV-2)

COVID-19 mRNA vaccine (SARSCoV-2)

COVID-19 (SARS-CoV-2) vaccine
(วััคซีี นชนิิดใช้้ไวรััสอะดีีโนของลิิงชิิ มแปนซีี
เป็็ นพาหะ)

ชื่่�อผลิิตภัณั ฑ์์

COMIRNATY® Intramuscular Injection

Spikevax® Intramuscular Injection*

VAXZEVRIA® Intramuscular Injection

รูู ปแบบ

mRNA

mRNA

Virus vector

ประเภท

RNA/LNP

RNA/LNP

Virus vector
ใช้้ไวรััสอะดีีโนของลิิงชิิ มแปนซีี

ชื่่�อวััคซีี น

BNT162b2

mRNA-1273

AZD1222 (รหััสการพััฒนาเดิิม ChAdOx1
nCov-19)

ส่่วนที่่�ฉีีด / ส่่วนที่่�สัันนิิษฐานว่่าจะเกิิด กล้้ามเนื้้�อ / เซลล์์นำำ�เสนอแอนติิเจน เซลล์์
แอนติิเจน
กล้้ามเนื้้�อ
ยีีนของไวรััสที่่ใ� ช้้
ยีีนโปรตีีนหนามของ SARS-CoV-2

กล้้ามเนื้้�อ / เซลล์์นำำ�เสนอแอนติิเจน เซลล์์
กล้้ามเนื้้�อ

กล้้ามเนื้้�อ / เซลล์์นำำ�เสนอแอนติิเจน เซลล์์
กล้้ามเนื้้�อ

ยีีนโปรตีีนหนามของ SARS-CoV-2

ยีีนโปรตีีนหนามของ SARS-CoV-2

การเก็็บรัักษา

-25 - -15°C: 7 เดืือน
2 - 8°C: 30 วััน
เมื่่�อย้้ายไป 8 - 25°C สามารถเก็็บได้้ 12
ชั่่�วโมงในสภาพก่่อนปัักเข็็ม และเมื่่�อละลาย
น้ำำ��แข็็งแล้้วไม่่สามารถแช่่แข็็งใหม่่ได้้
ไม่่เก็็บรัักษาในอุุณหภููมิิ -40°C ลงไป
ขวดที่่�ปัักเข็็มครั้้�งหนึ่่�งแล้้วให้้เก็็บที่่� 2 - 25°C
โดยไม่่ให้้โดนแสงและให้้ทิ้้�งเมื่่�อครบ 6
ชั่่�วโมงขึ้้�นไป

เก็็บที่่� 2 - 8°C โดยเลี่่�ยงไม่่ให้้แข็็ง: 6 เดืือน
เมื่่�อปัักเข็็มไปครั้้�งหนึ่่�งแล้้วให้้เก็็บโดยไม่่ให้้
โดนแสงและให้้ใช้้ภายใน 6 ชั่่�วโมงหากเก็็บ
ในอุุณหภููมิิห้อ้ งหรืื อภายใน 48 ชั่่�วโมงหาก
เก็็บที่่� 2 - 8°C

-90 - -60°C: 9 เดืือน
-25 - -15°C: 14 วััน
*ทั้้�งนี้้� เมื่่�อย้้ายจาก -90 - -60°C มาเป็็ น -25
- -15°C แล้้ว สามารถนำำ�กลับั ไปเก็็บรัักษาที่่�
-90 - -60°C ได้้อีีกเพีียง 1 ครั้้�งเท่่านั้้�น
2 - 8°C: 1 เดืือน (ไม่่แช่่แข็็งซ้ำำ��และใช้้ภายใน
อายุุการใช้้งาน)
เมื่่�อเจืือจางแล้้วให้้เก็็บในอุุณหภููมิิ 2 - 30°C
และใช้้ภายใน 6 ชั่่�วโมงนัับจากเจืือจาง กรณีีที่่�
จะเก็็บรัักษาหลัังเจืือจางให้้เลี่่�ยงการโดนแสง
ไฟในห้้องให้้มากที่่�สุุดและอย่่าให้้โดนรัังสีี
UV หรืื อแสงแดดโดยตรง

อายุุของเป้้าหมายในการฉีีด

12 ปีี ขึ้้�นไป

12 ปีี ขึ้้�นไป (ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 2 สิิงหาคม 2021
ตามข้้อมููลใน https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_
notifications.html)

40 ปีี ขึ้้�นไป
(ไม่่ใช้้กับั ผู้้�ที่่�อายุุไม่่ถึึง 18 ปีี และไม่่ใช้้กับั ผู้้�ที่่�
อายุุ 18 ปีี ขึ้้�นไปแต่่ไม่่ถึึง 40 ปีี ยกเว้้นกรณีีที่่�
จำำ�เป็็ นดัังต่่อไปนี้้�
- ผู้้�รัับวััคซีี นมีีความประสงค์์ที่่�จะรัับ
COVID-19 (SARS-CoV-2) vaccine
(วััคซีี นชนิิดใช้้ไวรััสอะดีีโนของลิิง
ชิิ มแปนซีี เป็็ นพาหะ) ของบริิ ษัทั
AstraZeneca เท่่านั้้�น (มีีอาการแพ้้ต่่อส่่วน
ผสมของวััคซีี นอื่่�น เป็็ นต้้น)
- มีีความจำำ�เป็็ นเร่่งด่่วน เช่่น วััคซีี นอื่่�นหยุุด
ส่่งสิิ นค้้า ฯลฯ

จำำ�นวนครั้้�งที่่�ต้อ้ งฉีีด

2 ครั้้�ง

2 ครั้้�ง

2 ครั้้�ง

การเว้้นระยะ

เว้้นระยะอย่่างน้้อย 18 วััน โดยปกติิให้้เว้้น
ระยะ 20 วัันแล้้วฉีีดเข็็ม 2 และกรณีีที่่�เกิิน
20 วัันนัับจากการฉีีดเข็็มแรกแล้้วให้้รีีบฉีีด
เข็็ม 2 ให้้เร็็วที่่�สุุด

เว้้นระยะอย่่างน้้อย 20 วััน โดยปกติิให้้เว้้น
ระยะ 27 วัันแล้้วฉีีดเข็็ม 2 และกรณีีที่่�เกิิน
27 วัันนัับจากการฉีีดเข็็มแรกแล้้วให้้รีีบฉีีด
เข็็ม 2 ให้้เร็็วที่่�สุุด

เว้้นระยะอย่่างน้้อย 27 วััน โดยปกติิให้้เว้้น
ระยะ 27 - 83 วัันแล้้วฉีีดเข็็ม 2 และกรณีีที่่�เกิิน
83วัันนัับจากการฉีีดเข็็มแรกแล้้วให้้รีีบฉีีดเข็็ม
2 ให้้เร็็วที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ได้้ผลที่่�ดีีที่่�สุุด ควร
เว้้นระยะอย่่างน้้อย 55 วัันก่่อนฉีีดเข็็ม 2

วิิธีีรัับวััคซีี น

ฉีีดเข้้าในกล้้ามเนื้้�อ

ฉีีดเข้้าในกล้้ามเนื้้�อ

ฉีีดเข้้าในกล้้ามเนื้้�อ

ปริิ มาณในการฉีีด

ฉีีดครั้้�งละ 0.3 มล. (เจืือจางด้้วยน้ำำ��เกลืือ 1.8
มล. แล้้วฉีีดครั้้�งละ 0.3 มล.)

ฉีีดครั้้�งละ 0.5 มล. (1 ขวดมีี 5 มล.)

ฉีีดครั้้�งละ 0.5 มล. (1 ขวดมีี 5 มล.)

ศููนย์์วิิจัยั โรคติิดเชื้้�อแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่� น: วััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
อ้้างอิิงและแก้้ไขบางส่่ วนจาก https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10637-covid19-58.html
*COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection® ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็ น Spikevax Intramuscular Injection®
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อ้้ างอิิง 2 โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายในการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันตามความสมััครใจที่่�สำ�คั
ำ ัญและข้้ อมูลู ของวััคซีีนโดยสัังเขป

(อ้้ างอิิง 2) โรคที่่�เป็็นเป้้ าหมายในการฉีีดวััคซีีนป้้ องกัันตามความสมััคร
ใจที่่�สำำ�คัญ
ั และข้้ อมููลของวััคซีีนโดยสัั งเขป

การฉีีดวััคซีีนตามความสมััครใจที่่�ไม่่ได้้เป็็ นเป้้าหมายในพระราชบััญญัติั ิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันนั้้�น จะเป็็ น
รูู ปแบบของการตััดสิินใจหลัังการหารืื อระหว่่างผู้้�รัับการฉีีดวััคซีีนกัับแพทย์์ ซึ่่�งรััฐไม่่รัับภาระเรื่่� องค่่าใช้้จ่า่ ย
และไม่่มีีการแนะนำำ�จากทางภาครััฐ แต่่วัคั ซีีนที่่�ใช้้จะได้้รัับอนุุญาตตามพระราชบััญญัติั ิที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพ,
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงความปลอดภััยใน เช่่น เวชภััณฑ์์, อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ฯลฯ จากทางกระทรวง
สาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการ
ในการฉีี ดวััคซีีนตามความสมััครใจจะมีี เช่่น วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล (เป็็ นวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับ
ตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีอายุุ 65 ปีี ขึ้้�นไป), โรคคางทููม, ไวรััสตับั อัักเสบ A, ไข้้เหลืือง, พิิษสุุ นัขั
บ้้า, บาดทะยััก, วััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อแบคทีีเรีี ยเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และไขสัันหลััง) อัักเสบ, วััคซีีนป้้องกััน
งููสวััด และวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลาในช่่วงอายุุและเวลาที่่�นอกเหนืือไปจากการฉีี ดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้
รัับตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด
โดยจะขออธิิบายถึึงวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล, โรคคางทููมที่่�เด็็กจำ�ำ นวนมากได้้รัับการฉีี ดวััคซีีน
อนึ่่�ง กรณีี ที่่�ได้้รัับความเสีี ยหายต่่อสุุ ขภาพใดๆ จากการฉีี ดวััคซีีนตามความสมััครใจแล้้ว อาจเป็็ นกรณีี
ที่่�จะกลายเป็็ นเป้้าหมายของการบรรเทาทุุกข์์ตามพระราชบััญญัติั ิหน่่วยงานเวชภััณฑ์์และอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ (องค์์กรปกครองอิิสระ) อย่่างไรก็็ตาม ซึ่่� งเมื่่�อเทีียบกัับพระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันแล้้ว จะ
มีีความแตกต่่างใน เช่่น เป้้าหมายของการบรรเทาทุุกข์์, จำำ�นวนเงิินเยีียวยา ฯลฯ
*	กรณีี ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องการยื่่�นเรื่่� องขอรัับเงิิน กรุุ ณาหารืื อกัับแผนกที่่�รัับผิิดชอบการฉีี ดวััคซีี นของเทศบาล
ท้้องถิ่่�นที่่�อาศััยอยู่่�
◇

วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย)

การฉีี ดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาลแก่่ผู้้�สููงอายุุนั้้�น จััดเป็็ นการฉีี ดวััคซีีนที่่�ต้อ้ งได้้รัับตามระยะเวลา
ที่่�กำ�ำ หนดตามคำำ�สั่่ง� บัังคัับใช้้ของพระราชบััญญัติั ิการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน แต่่การฉีี ดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตาม
ฤดููกาลแก่่เด็็กเล็็ก จะถืือเป็็ นการฉีี ดวััคซีีนตามความสมััครใจ
(1) คำำ�อธิิบายโรค
ไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาลเกิิดจากการติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจเฉีี ยบพลััน ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดอาการฉัับพลััน เช่่น มีี
ไข้้, หนาวสั่่�น, ปวดศีีรษะ และปวดกล้้ามเนื้้�อ ฯลฯ ระยะฟัักตัวคื
ั ือ 24 ถึึง 72 ชั่่�วโมง อาการในระบบทาง
เดิินหายใจมัักปรากฏให้้เห็็นช้้า เช่่น คััดจมููก, เจ็็บคอ หรืื อไอ หากไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อนจะรัักษาได้้ใน 2 ถึึง
7 วััน กรณีี ที่่�เกิิดภาวะแทรกซ้้อนโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งปอดอัักเสบและโรคไข้้สมองอัักเสบนั้้�นจะอัันตราย
มาก
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อ้้ างอิิง 2 โรคที่่�เป็็ นเป้้าหมายในการฉีี ดวััคซีีนป้้องกัันตามความสมััครใจที่่�สำ�คั
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(2) ข้้อมููลวััคซีีนโดยสัังเขป
ไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาลแบ่่งออกเป็็ น 2 ชนิิด โดยแบบ Type A จะมีี 2 ชนิิด (ประเภท H1N1 และ
H3N2) และแบบ Type B จะมีี 2 ชนิิด (สายพัันธุ์์�ยามากาตะและสายพัันธุ์์�วิคิ ตอเรีี ย) โดยจะฉีี ดวััคซีีนแต่่ละ
ำ งั เติิบโต
ชนิิ ดเข้้าไปในโพรงเนื้้� อเยื่่อ� ที่่�คลุุมอยู่่�บนเอ็็มบริิ โอซึ่่� งมีีเส้้นเลืือดจำำ�นวนมากมายของไข่่ไก่่ที่่�กำ�ลั
เพื่่�อให้้เชื้้�อเพิ่่�มจำำ�นวน จากนั้้� นจึึงเก็็บรวมส่่ วน HA ตรงผิิวหน้้าไวรััสที่่�เพิ่่�มอีีเธอร์์เข้้าไป เป็็ นวััคซีีนชนิิด
ที่่�ทำ�ำ ให้้เชื้้�อตายจากฟอร์์มาลิิน สายพัันธุ์์�ของไวรััสที่่�อยู่่�ในวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล จะมีีการกำำ�หนด
ทุุกๆ ปีี โดยดููจากสถานการณ์์การแพร่่ ระบาดของไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาลและสถานการณ์์ของไวรััส
สำำ�หรัับประสิิทธิิภาพของวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่สำ�ำ หรัับเด็็กทารกและเด็็กเล็็กนั้้�น มีีความแตกต่่างกัันเล็็กน้อ้ ย
ตามการรายงาน แต่่ได้้รับั รายงานว่่าประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันโรคนั้้�นจะอยู่่�ที่่ป� ระมาณ 20-60% นอกจากนี้้� ยััง
พบเห็็นรายงานที่่�แสดงถึึงประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันอาการที่่�รุุนแรงในเด็็กทารกได้้จากหลายแห่่ง
ำ งั เติิบโตจะถููกนำ�ำ มาใช้้ในกระบวนการผลิิตวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล ส่่ วนประกอบ
ไข่่ไก่่ที่่�กำ�ลั
ของไข่่จะถููกขจััดออกไปในขั้้�นตอนการทำำ�ให้้สะอาดบริิ สุุทธิ์์� อย่่างไรก็็ตาม ในการฉีี ดวััคซีีนให้้แก่่ผู้้�ที่่�มีี
อาการแพ้้ไข่่อย่่างชััดเจนนั้้�น จำำ�เป็็ นต้้องระมััดระวัังอย่่างเต็็มที่่� กรณีี ที่่�ต้อ้ งการฉีี ดวััคซีีนให้้แก่่ผู้้�ที่่�มีีภาวะ
ภููมิิแพ้้ไข่่และเนื้้�อไก่่นั้้�น กรุุ ณาสอบถามจากศููนย์์บริิ การเฉพาะทาง
ความถี่่ข� องการเกิิดอาการที่่�ร้้ายแรง (กรณีีที่่�ผู้้�รายงานเห็็นว่่าร้้ายแรง) ที่่�หน่่วยงานทางการแพทย์์รายงาน
ว่่าอาจเป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง (เหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นอัันตราย) คืือ 0.00016% (ตััวเลขของตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม ปีี
เฮเซ 2 (2020) ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม ปีี เรวะ 3 (2021) จาก 3-27 ของเอกสารของกลุ่่�มศึึกษาการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
สำำ�นักวิ
ั ทิ ยาศาสตร์์สุุขภาพ / ปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง แผนกวััคซีีน ครั้้�งที่่� 66 สิิ งหาคม ปีี เรวะ 3 (2021))
◇

วััคซีีนโรคคางทููม (วััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิติ ฤทธิ์์�อ่่อน)

(1) คำำ�อธิิบายโรค
โรคคางทููมเกิิดจากการติิดเชื้้�อไวรััสโรคคางทููมจากละอองเสมหะ ไวรััสจะแพร่่ กระจายไปทั่่�วร่่างกาย
และเกิิดรอยโรคไปยัังอวััยวะต่่างๆ ระยะฟัักตัวั จะอยู่่�ที่่�ประมาณ 2-3 สััปดาห์์ ช่่วงเวลาที่่�สามารถแพร่่ เชื้้�อ
ไปยัังคนรอบตััวได้้นั้้�น คาดกัันว่่าจะเริ่่� มตั้้�งแต่่ไม่่กี่่�วันั ก่่อนเริ่่� มมีีอาการ จนถึึง 5 วัันผ่่านไปหลัังจากที่่�เริ่่� ม
มีีอาการบวมตรงต่่อมใต้้หูู, ต่่อมน้ำำ��ลายใต้้ขากรรไกรล่่าง, ต่่อมใต้้ลิ้้�น อาการหลัักๆ คืือ ต่่อมใต้้หููบวมที่่�มีี
ขอบเขตไม่่ชัดั เจน และมีีอาการเจ็็บปวดเล็็ก ๆ น้้อยๆ ควบคู่่�ไปกัับอาการบวม อาการบวมที่่�ต่่อมน้ำำ��ลายใต้้
ขากรรไกรล่่าง, ต่่อมใต้้ลิ้้�นอาจมาพร้้อมกัับการมีีไข้้ เมื่่�อเด็็กโตหรืื อผู้้�ใหญ่่ติิดเชื้้�อนี้้�แล้้ว อาการของโรคจะ
รุุ นแรงและความถี่่�ในการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจะมีีสููง ภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นมากที่่�สุุดคืือเยื่่อ� หุ้้�มสมอง
(และไขสัันหลััง) อัักเสบชนิิดไม่่มีีเชื้้�อ ความถี่่�ที่่�ถููกตรวจพบอยู่่�ที่่�ราว 1-10% แม้้ว่า่ ความถี่่�จะน้้อยก็็ตาม
แต่่ก็ยั็ งั มีีโรคอื่่�นๆ อีีก เช่่น ไข้้สมองอัักเสบ, ตัับอ่่อนอัักเสบ ฯลฯ เพศชายหลัังวััยแรกรุ่่�นจะมีีโอกาสเกิิด
อััณฑะอัับเสบ ส่่ วนเพศหญิิงอาจเป็็ นรัังไข่่อักั เสบที่่�เป็็ นภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้องระวัังต่่อการเกิิดภาวะหููหนวกแทรกซ้้อนที่่�เป็็ นโรคที่่�รัักษาได้้ยาก
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(2) ข้้อมููลวััคซีีนโดยสัังเขป
เป็็ นวััคซีีนชนิิดเชื้้�อมีีชีีวิตอ่
ิ ่อนฤทธิ์์�ที่่�ถููกทำ�ำ ให้้พิิษของไวรััสคางทููมอ่่อนลง อััตราการเปลี่่�ยนแปลงใน
ตััวอย่่างเลืือดหลัังฉีี ดวััคซีีนจะสูู งถึึง 90% จากการสำำ�รวจความแพร่่ หลายในประเทศ คาดว่่าประสิิ ทธิิภาพ
ของวััคซีีนจะอยู่่�ที่่�ราว 80% คนส่่ วนใหญ่่ที่่�เป็็ นโรคนี้้�จะมีีจำ�ำ นวนเบาบางลง โดยไม่่คำ�นึ
ำ ึงว่่าจะได้้รัับวััคซีีน
แล้้วหรืื อไม่่ก็ต็ าม (รายงานจากส่่ วนการฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน/คณะทำำ�งานวััคซีีนโรคคางทููม)
โดยพบว่่าจะเกิิดอาการบวมเล็็กน้อ้ ยตรงต่่อมใต้้หููประมาณ 1% ตามที่่�เป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียงของวััคซีีน
โรคคางทููมที่่�วางขายในตลาดอยู่่�ในปััจจุุบันั ความถี่่�ตามการรายงานถึึงการเกิิดอาการเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และ
ไขสัันหลััง) อัักเสบชนิิดไม่่มีีเชื้้�อที่่�เป็็ นปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง ระบุุไว้้ว่า่ อยู่่�ที่่�ราว 1 คนต่่อการฉีี ดวััคซีีน 1,6002,300 คน (เอกสารแนบวััคซีีน) แต่่ในรายงานล่่าสุุ ดนั้้�น แสดงให้้เห็็นว่่าแม้้ว่า่ ความถี่่�นั้้�นจะแตกต่่างกัันไป
ตามอายุุในการฉีี ดวััคซีีนก็็ตาม แต่่ความถี่่�ก็อ็ ยู่่�ในระดัับต่ำำ�� เมื่่�อคำำ�นึึงถึึงการเกิิดอาการเยื่่อ� หุ้้�มสมอง (และ
ไขสัันหลััง) อัักเสบชนิิดไม่่มีีเชื้้�อที่่�เป็็ นการติิดเชื้้�อเองตามธรรมชาติิที่่�เป็็ นภาวะแทรกซ้้อนอยู่่�ราว 1-10%
หรืื อโรคหููหนวก หรืื อหากเมื่่�อติิดเชื้้�อแล้้วต้้องหยุุดไปสถานรัับเลี้้�ยงหรืื อโรงเรีี ยนเป็็ นเวลานาน หรืื อโดย
มากมัักเป็็ นกัับเด็็กวััย 3-6 ปีี แล้้ว ก็็ขอแนะนำำ�ให้้ทำ�ก
ำ ารฉีี ดวััคซีีนให้้แก่่เด็็กที่่�มีีอายุุก่่อน 3 ปีี ซึ่่�งเป็็ นอายุุ
ที่่�ดีีโดยให้้ฉีีดพร้้อมกัับวััคซีีน MR ในรอบที่่� 1, วััคซีีนอีีสุุกอีีใสครั้้�งที่่� 1, ฉีี ดวััคซีีน Hib เพิ่่�มเติิม, วััคซีีน
แบคทีีเรีี ยปอดอัักเสบในเด็็กเล็็ก ฯลฯ หรืื อเร็็ วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้หลัังฉีี ดครบแล้้ว นอกจากนี้้� ทาง
สมาคมวิิทยาศาสตร์์เด็็กเล็็กแห่่งญี่่�ปุ่่� น ยัังขอแนะนำำ�ให้้ฉีีดวััคซีีนครั้้�งที่่� 2 พร้้อมกัับวััคซีีน MR รอบที่่� 2 เพื่่�อ
ให้้แน่่ใจถึึงประสิิ ทธิิภาพในการป้้องกััน
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タイ語版
แบบพิมพ ์ที่ 2

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองก่อนการให ้วัคซีน [

] (เด็กอ่อน/เด็กระดับประถมศึกษา)
อุณหภูมิรา่ งกายก่อนที่จะได ้รับการตรวจจากแพทย ์

องศา

ที่อยู่
่ ก
ชือเด็

ชายหรือ
หญิง

่ อแม่/ผูป้ กครอง
ชือพ่

เกิดเมื่อ

วันเดือน
ปี เกิด

/

่
หัวข ้อค�าถามเกียวกั
บการให ้วัคซีน

(

) กรัม

ค�าตอบ
ไม่เคย

ในตอนคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่?

มี

ไม่มี

หลังจากคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่?

มี

ไม่มี

ใช่

ไม่ใช่

มี

ไม่มี

เคย

ไม่เคย

เป็ น

ไม่เป็ น

ในวันนี ้ เด็กมีอาการป่ วยหรือไม่?
ถ ้ามี โปรดอธิบายรายละเอียดของอาการป่ วยด ้วย (

)

ในเดือนก่อน เด็กเคยป่ วยหรือไม่?
)

สมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนฝูงคนใดเป็ นโรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสก
ุ อีใส หรือโรคคางทูมในเดือนก่อนหรือไม่?
่
ชือโรค
(

)

้
เด็กเคยอยูใ่ กล ้ชิดคนที่เป็ นโรควัณโรคหรือไม่ (รวมทังสมาชิ
กครอบครัว)?

เคย

ไม่เคย

ได ้รับ

ไม่ได ้รับ

มี

ไม่มี

อนุ ญาต

ไม่อนุ ญาต

เคย

ไม่เคย

มี

ไม่มี

เด็กเคยมีผื่นหรือลมพิษ (ผื่นหรือผื่นแดง) เพราะแพย้ าหรืออาหาร หรือป่ วยหลังจากกินอาหารบางอย่าง หรือได ้รับยาบางชนิ ดหรือไม่?

มี

ไม่มี

เด็กมีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่มีโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่องมาแต่กา� เนิ ดหรือไม่?

มี

ไม่มี

เด็กได ้รับวัคซีนมาในเดือนก่อนหรือไม่?
่ คซีน (
ชือวั

)

ปี

เดือน)

ความเห็นของแพทย ์

เคย

ได ้พบอาการผิดปกติเมื่อตรวจร่างกายของทารกหรือไม่?

่
ชือโรค
(

/
อายุ (

่ บายถึงการให ้วัคซีนในวันนี มาแล
้
คุณเคยอ่านเอกสาร (ที่ส�านักงานเทศบาลได ้ส่งมาให ้แล ้ว) ซึงอธิ
้วหรือไม่?
่
โปรดตอบค�าถามเกียวกั
บเด็กดังต่อไปนี ้
้
น� าหนั
กแรกเกิด

(วันที่/เดือน/ปี )

่ ที่คุณได ้ปรึกษา
เด็กมีความผิดปกติมาแต่กา� เนิ ด มีโรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคระบบประสาทส่วนกลาง โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง หรือโรคอืนๆ
แพทย ์หรือไม่?
่
ชือโรค
(

)

้ อไม่?
หากมี แพทย ์ผูร้ ก
ั ษาอนุ ญาตให ้รับวัคซีนในวันนี หรื
เด็กเคยมีอาการช ัก (กระตุกหรือเกร็ง) มาก่อนหรือไม่?
้ ่ออายุเท่าไร? (
ถ ้ามี เกิดขึนเมื

)

ถ ้าคุณตอบว่า "เคย" ในค�าถามข ้อก่อน ในตอนนั้น เด็กมีไข ้หรือไม่?

เด็กเคยมีอาการแพอ้ ย่างรุนแรงต่อวัคซีนมาแล ้วหรือไม่?
่ คซีน (
ชือวั

)

สมาชิกในครอบครัวหรือญาติของเด็กเคยมีอาการแพอ้ ย่างรุนแรงต่อวัคซีนมาแล ้วหรือไม่?
เด็กเคยรับการถ่ายเลือดหรือผลิตภัณฑ ์จากเลือด หรือได ้รับยาที่เรียกว่า แกมมากลูโบลินมาในระยะ 6 เดือนก่อนหรือไม่?
่
้ อไม่?
คุณมีคา� ถามใดๆ เกียวกั
บการให ้วัคซีนในวันนี หรื

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

เคย

ไม่เคย

มี

ไม่มี

ช่องความเห็นของแพทย ์
จากค�าตอบและจากผลของการสัมภาษณ์ข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าได ้ตัดสินว่า เด็ก (สามารถจะ / ไม่ควรจะ) ได ้รับวัคซีนในวันนี ้
่
ข ้าพเจ ้าได ้อธิบายให ้พ่อแม่/ผูป้ กครองของเด็กถึงข ้อมูลเกียวกั
บประโยชน์และอาการข ้างเคียงจากวัคซีน และบริการสนับสนุ นต่อผูท้ ี่เกิดอาการข ้างเคียงเนื่ องจากการรับวัคซีน
่ บตราลายมือชือของแพทย
่
ลายมือชือ่ หรือชือกั
์:
้ ่อปรับปรุงความปลอดภัยจากวัคซีน เด็กได ้รับการสัมภาษณ์จากแพทย ์ และข ้าพเจ ้าได ้รับข ้อมูล ประโยชน์ วัตถุประสงค ์ และความเสียง
่ (รวมทังอาการข
้
ใช ้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองนี เพื
้างเคียงที่รุนแรง)
่
้ การที่จะได ้รับเมื่อเกิดอาการข ้างเคียงขึนมา
้
่ า ข ้าพเจ ้าเข ้าใจข ้อมูลเหล่านี ้
เกียวกั
บวัคซีนจากแพทย ์แล ้ว รวมทังบริ
ข ้าพเจ ้าเชือว่
ข ้าพเจ ้า ( ยินยอม/ ไม่ยินยอม ) ให ้เด็กรับวัคซีน

* โปรดวงกลมที่ข ้อความใดข ้อความหนึ่ งในวงเล็บตามที่คุณเลือก

้
้ งส�านักงานเทศบาล
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจเนื อหาข
้างต ้น และยินยอมให ้ส่งแบบสอบถามนี ไปยั
่
ลายมือชือของพ่
อแม่ / ผูป้ กครอง:

่ คซีน
ชือวั
่ คซีน
ชือวั
หมายเลขชุด
[ข ้อควรระวัง] ให ้ตรวจดูวา่ วัคซีนยังไม่หมดอายุ

่
่
ชือสถานพยาบาล
/ ชือแพทย
์ / วันที่ให ้วัคซีน

ปริมาณให ้วัคซีน
* (ฉี ดเข ้าใต ้ผิวหนัง)
มล.

สถานพยาบาล:
่
ชือแพทย
์:
วันที่ให ้วัคซีน:

/

/

(วันที่/เดือน/ปี )

้ างรุนแรง วัคซีนบางชนิ ด (เช่น วัคซีนโรคหัด) อาจได ้ผลน้อยใน
[หมายเหตุ] แกมมากลูโบลิน เป็ นผลิตภัณฑ ์จากเลือดที่ใช ้ฉี ดเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ เช่นโรคตับอักเสบชนิ ดเอ และใช ้รักษาอาการติดเชืออย่
้
คนที่ได ้รับผลิตภัณฑ ์นี มาแล
้วในระยะ 3 ถึง 6 เดือนก่อน
* ถ ้าเป็ นการให ้วัคซีนโรควัณโรค ให ้เขียนรายละเอียด เช่น "ให ้วัคซีนทางสายด ้วยอุปกรณ์ วัคซีนโรควัณโรคที่ใช ้เข็มฉี ดหลายเข็มตามปริมาณที่ระบุ"
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タイ語版
แบบพิมพ ์ที่ 8

แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองก่อนการให ้วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบี
อุณหภูมิรา่ งกายก่อนที่จะได ้รับการตรวจจากแพทย ์

องศา

ที่อยู่
่ ก
ชือเด็

ชายหรือ
หญิง

่ อแม่/ผูป้ กครอง
ชือพ่

เกิดเมื่อ

วันเดือน
ปี เกิด

/

อายุ (

่
หัวข ้อค�าถามเกียวกั
บการให ้วัคซีน

ค�าตอบ

่ บายถึงการให ้วัคซีนในวันนี มาแล
้
คุณเคยอ่านเอกสาร (ที่ส�านักงานเทศบาลได ้ส่งมาให ้แล ้ว) ซึงอธิ
้วหรือไม่?
่
โปรดตอบค�าถามเกียวกั
บเด็กดังต่อไปนี ้
้
น� าหนั
กแรกเกิด
(

เคย

ในตอนคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่?

มี

หลังจากคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่?

) กรัม

ได ้พบอาการผิดปกติเมื่อตรวจร่างกายของทารกหรือไม่?
ในวันนี ้ เด็กมีอาการป่ วยหรือไม่?
ถ ้ามี โปรดอธิบายรายละเอียดของอาการป่ วยด ้วย (

)

ในเดือนก่อน เด็กเคยป่ วยหรือไม่?
่
ชือโรค
(

)

สมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนฝูงคนใดเป็ นโรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสก
ุ อีใส หรือโรคคางทูมในเดือนก่อนหรือไม่?
่
ชือโรค
(

)

เด็กได ้รับวัคซีนมาในเดือนก่อนหรือไม่?
่ คซีน (
ชือวั

(วันที่/เดือน/ปี )

/

)

ปี

เดือน)

ความเห็นของแพทย ์

ไม่เคย

ไม่มี

มี

ไม่มี

ใช่

ไม่ใช่

มี

ไม่มี

เคย

ไม่เคย

เป็ น

ไม่เป็ น

ได ้รับ

ไม่ได ้รับ

มี

ไม่มี

อนุ ญาต

ไม่อนุ ญาต

เคย

ไม่เคย

มี

ไม่มี

่ ที่คุณได ้ปรึกษา
เด็กมีความผิดปกติมาแต่กา� เนิ ด มีโรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคระบบประสาทส่วนกลาง โรคภูมิคุ ้มกันบกพร่อง หรือโรคอืนๆ
แพทย ์หรือไม่?
่
ชือโรค
(

)

้ อไม่?
หากมี แพทย ์ผูร้ ก
ั ษาอนุ ญาตให ้รับวัคซีนในวันนี หรื
เด็กเคยมีอาการช ัก (กระตุกหรือเกร็ง) มาก่อนหรือไม่?
้ ่ออายุเท่าไร? (
ถ ้ามี เกิดขึนเมื

)

ถ ้าคุณตอบว่า "เคย" ในค�าถามข ้อก่อน ในตอนนั้น เด็กมีไข ้หรือไม่?
เด็กเคยมีผื่นหรือลมพิษ (ผื่นหรือผื่นแดง) เพราะแพย้ าหรืออาหาร หรือป่ วยหลังจากกินอาหารบางอย่าง หรือได ้รับยาบางชนิ ดหรือไม่?

มี

ไม่มี

เด็กแพ้ยางหรือไม่?*่

มี

ไม่มี

เด็กมีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่มีโรคภูมิคุ ้มกันบกพร่องมาแต่กา� เนิ ดหรือไม่?

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

เด็กเคยมีอาการแพอ้ ย่างรุนแรงต่อวัคซีนมาแล ้วหรือไม่?
่ คซีน (
ชือวั

)

สมาชิกในครอบครัวหรือญาติของเด็กเคยมีอาการแพอ้ ย่างรุนแรงต่อวัคซีนมาแล ้วหรือไม่?

มี

ไม่มี

เคย

ไม่เคย

เด็กได ้ฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบีหลังคลอด เพื่อป้ องกันการติดจากแม่สล
ู่ ก
ู หรือไม่่?

มี

ไม่มี

่
้ อไม่?
คุณมีคา� ถามใดๆ เกียวกั
บการให ้วัคซีนในวันนี หรื

มี

ไม่มี

เด็กเคยรับการถ่ายเลือดหรือผลิตภัณฑ ์จากเลือด หรือได ้รับยาที่เรียกว่า แกมมากลูโบลินมาในระยะ 6 เดือนก่อนหรือไม่?

ช่องความเห็นของแพทย ์
จากค�าตอบและจากผลของการสัมภาษณ์ข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าได ้ตัดสินว่า เด็ก (สามารถจะ / ไม่ควรจะ) ได ้รับวัคซีนในวันนี ้
่
ข ้าพเจ ้าได ้อธิบายให ้พ่อแม่/ผูป้ กครองของเด็กถึงข ้อมูลเกียวกั
บประโยชน์และอาการข ้างเคียงจากวัคซีน และบริการสนับสนุ นต่อผูท้ ี่เกิดอาการข ้างเคียงเนื่ องจากการรับวัคซีน
่ บตราลายมือชือของแพทย
่
ลายมือชือ่ หรือชือกั
์:
้ ่อปรับปรุงความปลอดภัยจากวัคซีน เด็กได ้รับการสัมภาษณ์จากแพทย ์ และข ้าพเจ ้าได ้รับข ้อมูล ประโยชน์ วัตถุประสงค ์ และความเสียง
่ (รวมทังอาการข
้
ใช ้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองนี เพื
้างเคียงที่รุนแรง)
่
้ การที่จะได ้รับเมื่อเกิดอาการข ้างเคียงขึนมา
้
่ า ข ้าพเจ ้าเข ้าใจข ้อมูลเหล่านี ้
เกียวกั
บวัคซีนจากแพทย ์แล ้ว รวมทังบริ
ข ้าพเจ ้าเชือว่
ข ้าพเจ ้า ( ยินยอม/ ไม่ยินยอม ) ให ้เด็กรับวัคซีน

* โปรดวงกลมที่ข ้อความใดข ้อความหนึ่ งในวงเล็บตามที่คุณเลือก

้
้ งส�านักงานเทศบาล
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจเนื อหาข
้างต ้น และยินยอมให ้ส่งแบบสอบถามนี ไปยั
่
ลายมือชือของพ่
อแม่ / ผูป้ กครอง:

่ คซีน
ชือวั
่ คซีน
ชือวั
หมายเลขชุด
[ข ้อควรระวัง] ให ้ตรวจดูวา่ วัคซีนยังไม่หมดอายุ

่
่
ชือสถานพยาบาล
/ ชือแพทย
์ / วันที่ให ้วัคซีน

ปริมาณให ้วัคซีน
* (ฉี ดเข ้าใต ้ผิวหนัง)
มล.

สถานพยาบาล:
่
ชือแพทย
์:
วันที่ให ้วัคซีน:

/

/

(วันที่/เดือน/ปี )

(หมายเหตุ) การแพย้ าง หมายถึง ภาวะภูมิไวเกินแบบเฉี ยบพลันต่อผลิตภัณฑ ์ที่ท�าจากยางธรรมชาติ ผูท้ ี่มีอาการแพ้เมื่อใช ้ถุงมือยางอาจเป็ นโรคดังกล่าว และหากมีอาการแพผ้ ลไม้ ฯลฯ ที่มีปฏิกิริยาข ้าม
กลุม
่ กับยาง (เช่น กล ้วย เกาลัด กีวี อะโวคาโด เมลอน) กรุณาปรึกษาแพทย ์หรือเจ ้าหน้าที่
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࠸ࡩ࡚ࡴࡕࡎ࡙ᕑࡶࡡᕍ࠹ᕎࡤࡘࡰ
;

ࡢࡩ࠸࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡐࡼࡳࡒᕕࡐ࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻࡷࡋᕎࡌ࡚࡞ࡡࡤࡑࡴᕎ࡞ࡢ࡚ࡤ࡙ࡨ࠾࡞ᕍࡩ
࡞ࡨࡐࡐࡼࡷࡘᕍࡳ࡙ࡡࡨࡒࡋࡩࡢᕑ࡞ࡨࡐࡢࡨ࠾࠻ࡤࡋ





ࡢ࡞
ࡨ ࠹ࡤ
ᕎ ࠻ࡩࢀ ࡍࡩࡘ

ࡁࡤ
ᕍ ࠾࠻ࡩࢀ ࡌࡤࡑ
࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻ

࠸࡚ࡊࡩ࡚ࡧࡑ࡞ࡨࡐࡳࡋࡤࡐࡒᕅࡎࡻࡷࡋᕎࡘ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡐࡍ࠾ࡒᕓࡑࡨࡐ ࡳࡀࡕࡩࡧ࠸࡚ࡊࡎࡻ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡶࡐ࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡐࡼࡳࡒᕕࡐ࠸ࡩ࡚ࡀࡋࡢࡨ࠾ࡩ࠸࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻ 

࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻ

࡞ࡨࡐࡎࡻࡳࡋࡤࡐࡒᕅ

࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻ

࡞ࡨࡐࡎࡻࡳࡋࡤࡐࡒᕅ

ࡌ࡚࡞ࡡࡤࡑ࡚ࡧ࡙ࡧࡢᕍࡩ࠾࡞ᕍࡩࡳࡒᕕࡐ࡞ࡨࡐ࠹ࡼࡐࡷࡒࡐࡨࡑࡩ࠸࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡷ࡞࡚ࡨࡡࡵ࡚ࡌᕎࡩࡶࡐ࠻࡚ࡨࡼ࠾࠸ᕍࡤࡐ
ࡷࡋᕎࡤᕍࡩࡐࡳࡤ࠸ࡡࡩ࡚ࡤࡏࡑࡩ࡙ࡳ࠸ࡻ࡙࡞࠸ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡎࡻࡧࡳ࠹ᕎࡩ࡚ࡨࡑࡶࡐ࡞ࡨࡐࡐࡼࡎࡻࡎࡩ࠾ࡳࡎࡑࡩࡎᕎࡤ࠾ࡍࡻࡐࡷࡋᕎࡴ࠸ᕍࡩ࡙ࡶࡢᕎࡴᕎ࡞ࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻ

ࡁࡤ
ᕍ ࠾ࡴࡕࡎ࡙࡚ᕑ ࡧࡑ

࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡶࡐ࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡐࡼࡳࡒᕕࡐ࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻࡳࡎᕍࡩࡷࡢ࡚ᕍ

ࡶࡁᕍ

࠻࡚ࡨࡼ࠾ࡎࡻ




ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡷࡋᕎࡎࢀࡩ࠻࡞ࡩࡘࡳ࠹ᕎࡩࡶࡍ࠾ࡒ࡚ࡧࡡࡎࡏࡗࡩࡕࡴࡧࡒࡆ࠸࡚࡙ࡩ࠹ᕎࡩ࠾ࡳ࠻࡙࠾ࡩ࠸࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡶࡐ࡞ࡨࡐࡐࡼࡴᕎ࡞ࡢ࡚ࡤ࡙ࡨ࠾

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠻ࢀࡩࡤࡏࡑࡩ࡙ࡳ࠸ࡻ࡙࡞࠸ࡨࡑࡗࡩ࡞ࡧࢀࡩࡷࡡᕎ࠸ࡐ࠸ࡨࡐࡴࡧࡘ࠻࡞ࡩࡘࡳ࠹ᕎࡩࡶࡴᕎ࡞ࡢ࡚ࡤ࡙ࡨ࠾

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡡࡤࡑࡍࡩࡘࡳ࠸ࡻ࡙࡞࠸ࡨࡑࡒ࡚ࡧ࡞ࡨࡌࡕࡉ
ࡨ ࡐࡩ࠸ࡩ࡚ࡑࡌ࡚ࡢࡩࡐ࠹ࡤ࠾ࡎᕍࡩࡐ



ࡐࡼࢀࡩࡢࡐࡨ࠸ࡴ࡚࠸࠻ࡤࡋ

J

ࡘ࠻࡞ࡩࡘࡓࡋࡒ࠸ࡌ࠹ࡊࡧ࠻ࡤࡋࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡘ

ࡷࡘᕍࡘ

ࡘ࠻࡞ࡩࡘࡓࡋࡒ࠸ࡌࡢࡨ࠾࠻ࡤࡋࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡘ

ࡷࡘᕍࡘ

ࡳ࠻࡙

ࡷࡘᕍࡳ࠻࡙

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡎᕍࡩࡐࡳ࠻࡙ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡑࡤ࠸࠸ᕍࡩ࡞ࡍ࠾࠻࡞ࡩࡘࡓࡋࡒ࠸ࡌ࠹ࡤ࠾ࡎࡩ࡚࠸ࡩ࠸࠸ࡩ࡚ࡌ࡚࡞ࡡ࠹ࡗࡩࡕࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
࡞ࡨࡐࡐࡼ ࡡࡗࡩࡕ࡚ᕍࡩ࠾࠸ࡩ࡙࠹ࡤ࠾ࡳࡋࡺ࠸ࡘࡡࡻ࠾ࡶࡋࡓࡋࡒ࠸ࡌࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
࠸࡚ࡊࡩࡳ࠹࡙ࡐࡤࡩ࠸ࡩ࡚ࡶࡢᕎࡳࡒᕕࡐ࡚ࡰࡒࡏ࡚࡚ࡘ  
ࡗࡩ࡙ࡶࡐࡳࡋࡤࡐᕍࡩࡡࡋࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡳࡒᕕࡐࡵ࡚࠻ࡶࡋࡹࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡁࡻࡤࡵ࡚࠻  
ࡶࡐࡁᕍ࡞࠾ࡳࡋࡤࡐࡘࡓࡰᕎࡎࡻࡳࡒᕕࡐࡵ࡚࠻ࡳࡁᕍࡐࡵ࡚࠻ࡢࡨࡋࡢࡨࡋࡳ࡙ࡤ࡚ࡘࡨࡐࡤࡡ࠸ࡤࡶࡡ࠻ࡩ࠾ࡎࡰࡘࡦࡦࡶࡐ࠻࡚ࡤࡑ࠻࡚ࡨ࡞ࡢ࡚ࡤࡳࡒᕕࡐࡳࡕࡻࡤࡐࡳᕍࡐ࠹ࡤ࠾ࡳࡋࡺ࠸ࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡁࡻࡤࡵ࡚࠻  
ࡳ࠻࡙ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡗࡩ࡙ࡶࡐࡁᕍ࡞࠾ࡳࡋࡤࡐࡎࡻࡓᕍࡩࡐࡘࡩࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡁࡐࡋ࠹ࡤ࠾࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐ  ࡞ࡨࡐࡎࡻࡳ࠹ᕎࡩ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ  
ࡐ࠸࡚ࡧࡎࡨࡻ࠾ࡒᕓࡑࡨࡐࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡘࡗࡩ࡞ࡧࢀࡩࡷࡡᕎ࠸ࡐ࠸ࡨࡐࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍࡢ࡚ࡤࡘ࠻࡞ࡩࡘࡓࡋࡒ࠸ࡌ࠹ࡤ࠾࡚ࡧࡑࡑࡎࡩ࠾ࡳࡋࡐࡤࡩࡢࡩ࡚ࡎࡻ࡙ࡨ࠾ࡷࡘᕍࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚࡚ࡨ࠸ࡠࡩࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡶࡐ࠸࡚ࡊࡐࡼࡧࡷࡘᕍࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍࡀࡋࡂࡐࡷ࡞࡚ࡨࡡࡵ࡚ࡌᕎࡩࡷࡋᕎ
ࡐ࠸࡚ࡧࡎࡨࡻ࠾ࡒᕓࡑࡨࡐࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚࡞ࡐࡀࡨ࡙࡞ᕍࡩࡳࡒᕕࡐࡵ࡚࠻ࡗࡰࡘ࠻ᕎࡘ࠸ࡨࡐࡑ࠸ࡕ࡚ᕍࡤ࠾ࡢ࡚ࡤࡳ࠻࡙ࡌࡋࡳࡁࡼࡤࡳࡁᕍࡐࡒࡤࡋࡑ࡞ࡘࡢ࡚ࡤࡢࡰࡁࡨࡼࡐ࠸ࡩ࠾ࡤࡨ࠸ࡳࡡࡑࡦࡦࡢ࡚ࡤࡎᕎࡤ࠾ࡳࡡ࡙ࡂࡼࢀࡩࡹࡢ࡚ࡤ
࠸ࡩ࡚ࡳࡕࡻࡘ࠹ࡼࡐ࠹ࡤ࠾ࡐࡼࢀࡩࡢࡐࡨ࠸ࡌࡨ࡞ࡘ࠻࡞ࡩࡘࡓࡋࡒ࠸ࡌࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ ࡶࡐ࠸࡚ࡊࡐࡼࡧࡷࡘᕍࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍࡀࡋࡂࡐࡷ࡞࡚ࡨࡡࡵ࡚ࡌᕎࡩࡷࡋᕎ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ








ࡤࡻࡐࡹࡐ࠸࡚ࡧࡎࡨࡻ࠾ࡒᕓࡑࡨࡐࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡳࡒᕕࡐࡵ࡚࠻ࡓࡋࡒ࠸ࡌࡌ࠾ࡨࡼ ࡴࡌᕍ࠸ࢀࡩࡳࡐࡋࡘ࠻࡞ࡩࡘࡓࡋࡒ࠸ࡌࡶࡐ࡚ࡧࡑࡑࡎࡩ࠾ࡳࡋࡐࡤࡩࡢࡩ࡚ࡵ࡚࠻ࡢࡨ࡞ࡶࡵ࡚࠻ࡷࡌࡵ࡚࠻ࡌࡨࡑࡵ࡚࠻ࡳࡤࡋ
ࡶࡁᕍ

ࡒ࡚ࡧࡡࡩࡎࡡࡘࡤ࠾ࡤࡩ࠸ࡩ࡚ࡳࡺࡑࡒᕈ࡞࡙ࡤࡻࡐࡹࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍࡴࡧࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡌ࡚࡞࡞ࡐࡀࡨ࡙ࡩ࠸ࡴࡕࡎ࡙ᕑࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ



ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡁࡻࡤࡵ࡚࠻  
ࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡷࡋᕎ࡚ࡑ
ࡨ ࠸ࡩ࡚ࡑࡤ࠸࠸ᕍࡩ࡞ࡩ࠸ࡴࡕࡎ࡙ᕑࡎࡻࡷࡒࡌ࡚࡞࡚ࡨ࠸ࡠࡩࡤࡩ࠸ࡩ࡚࡞ᕍࡩ࠻࡞࡚ࡧࡳ࠹ᕎࡩ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡶࡐ࡞ࡨࡐࡐࡼࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡘࡤࡩ࠸ࡩ࡚ࡁࡨ࠸ ࠸࡚ࡧࡌ࠸ ࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ ࡌࡤࡐࡒ࡚ࡧࡘࡩࡊࡳࡋࡤࡐ 
ࡊ࠹ࡊࡧࡐࡨࡼࡐࡘࡷ࠹ᕎࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡘࡤࡩ࠸ࡩ࡚ࡓࡻࡐ࠹ࡼࡐࡢ࡚ࡤࡳࡒᕕࡐࡘࡕࡠࡑࡐࡓ࡞ࡢࡐࡨ࠾ࡢ࡚ࡤ࡚ࡰᕎࡡ࠸ࡷࡘᕍࡡࡑࡩ࡙ࡌࡨ࡞ࡩ࠸࡙ࡩࡢ࡚ࡤࡤࡩࡢࡩ࡚ࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡁࡻࡤ࡙ࡩࡤࡩࡢࡩ࡚  
ࡐࡍ࠾ࡒᕓࡑࡨࡐࡡࡗࡩࡕ࡚ᕍࡩ࠾࠸ࡩ࡙࠹ࡤ࠾ࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡓࡋࡒ࠸ࡌࡢࡨ࠾ࡩ࠸ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ
ࡁࡐࡋ࠹ࡤ࠾࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐ  
ࡴࡘᕍࡳ࠻࡙ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࡙ࡩࡋࡰࡴࡗࡰࡘ࠻ᕎࡘ࠸ࡨࡐ࡚ࡧࡢ࡞ᕍࡩ࠾࠸ࡩ࡚ࡌࡨࡼ࠾࠻࡚࡚ࡗᕑࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ





ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ

ࡘࡄࡩࡌࡶ࠸ᕎࡁࡋ࠸ࡨࡑࡳࡋࡺ࠸ࡎࡻࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚࡞ࡐࡀࡨ࡙࡞ᕍࡩࡳࡒᕕࡐࡵ࡚࠻ࡗࡰࡘ࠻ᕎࡘ࠸ࡨࡐࡑ࠸ࡕ࡚ᕍࡤ࠾ࡴࡌᕍ࠸ࢀࡩࡳࡐࡋࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡘࡄࡩࡌࡶ࠸ᕎࡁࡋ࠸ࡨࡑࡳࡋࡺ࠸ࡎࡻࡳ࠻࡙ࡘࡡࡗࡩࡕ࡚ᕍࡩ࠾࠸ࡩ࡙ࡓࡋࡒ࠸ࡌࡢࡨ࠾ࡳ࠹ᕎࡩ࠸࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡐࡍ࠾ࡒᕓࡑࡨࡐࡳࡋࡺ࠸ࡳ࠻࡙ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡍᕍࡩ࡙ࡳࡤࡋࡢ࡚ࡤࡀࡋࡴ࠸ࡘࡘᕍࡩࡵ࠸ࡑࡰࡐࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡎᕍࡩࡐࡘ࠻ࢀࡩࡍࡩࡘࡳ࠸ࡻ࡙࡞࠸ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡶࡐ࡞ࡨࡐࡐࡼࡢ࡚ࡤࡷࡘᕍ

ࡶࡁᕍ

ࡷࡘᕍࡶࡁᕍ



ࡁࡻࡤ࡙ࡩ  


ࡁࡤ
ᕍ ࠾ࡶࡡ࠹
ᕍ ࡤ
ᕎ ࡘ
ࡰ ࠹ࡤ࠾ࡴࡕࡎ࡙ᕑ
ࡓࡩ࠸࠸ࡩ࡚ࡂࡨ࠸ࡒ࡚ࡧ࡞ࡨࡌࡴࡧࡌ࡚࡞࡚ᕍࡩ࠾࠸ࡩ࡙࠹ᕎࡩ࠾ࡌᕎࡐࡕࡩ࡚ࡊࡩࡷࡋᕎ࡞ᕍࡩ ࡡ
ࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍ࠻࡞࡚ࡳࡤ
ࡻ ࡐ ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡶࡐ࡞ࡨࡐࡐࡼ
ࡴࡧࡷࡋᕎࡎࢀࡩ࠸ࡩ࡚ࡤࡏࡑࡩ࡙ࡒ࡚ࡧࡡࡎࡏࡗࡩࡕ࠹ࡤ࠾࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡒࡆ࠸࡚࡙ࡩ࠹ᕎࡩ࠾ࡳ࠻࡙࠾ ࡵࡋ࡙ࡳࡀࡕࡩࡧࡗࡩ࡞ࡧࢀࡩࡷࡡᕎ࠸ࡐ࠸ࡨࡐ ࡚࡞ࡘࡍ࠾࡚ࡧࡑࡑࡑ࡚࡚ࡳࡎࡩ࠻࡞ࡩࡘࡳࡡ࡙ࡢࡩ࡙ࡌᕍࡤࡡ࠹ࡗࡩࡕࡩ࠸࠸ࡩ࡚࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡶࡢᕎࡓࡰᕎࡒ࠸࠻࡚ࡤ࠾ࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑࡎ࡚ࡩࡑࡴᕎ࡞
ࡩ࡙ࡳࡂࡐࡌᕑࡴࡕࡎ࡙ࡢ
ᕑ ࡚ࡤ
 ࡌ࡚ࡩࡒ࡚ࡧࡎࡑ
ࡨ ࡁࡤ
ࡻ 

ࡁࡤ
ᕍ ࠾ࡶࡡ࠹
ᕍ ࡤ
ᕎ ࡘ
 ࠹ࡤ࠾ࡓࡒ
ࡰᕎ ࠸࠻࡚ࡤ࠾
࠹ᕎࡩࡕࡳᕎࡩࡷࡋᕎ࡚ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡌ࡚࡞࡚ᕍࡩ࠾࠸ࡩ࡙ࡴࡧࡤࡏࡑࡩ࡙ࡩ࠸ࡴࡕࡎ࡙ᕑࡴᕎ࡞ࡢࡨ࠾ࡩ࠸ࡎࡻࡷࡋᕎࡎࢀࡩ࠻࡞ࡩࡘࡳ࠹ᕎࡩࡶࡳ࠸ࡻ࡙࡞࠸ࡨࡑࡒ࡚ࡧࡡࡎࡏࡗࡩࡕ࠹ࡤ࠾࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡒࡆ࠸࡚࡙ࡩ࠹ᕎࡩ࠾ࡳ࠻࡙࠾ ࡵࡋ࡙ࡳࡀࡕࡩࡧࡗࡩ࡞ࡧࢀࡩࡷࡡᕎ࠸ࡐ࠸ࡨࡐ ࡚࡞ࡘࡍ࠾࡚ࡧࡑࡑࡑ࡚࡚ࡳࡎࡩ
࠻࡞ࡩࡘࡳࡡ࡙ࡢࡩ࡙ࡌᕍࡤࡡ࠹ࡗࡩࡕࡩ࠸࠸ࡩ࡚࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡴᕎ࡞࠾ࡷࡋᕎ ࡳࡳࡢࡐ
ࡺ ࡁࡤࡑࡷࡘᕍࡳࡢࡐ
ࡺ ࡁࡤࡑ ࠸ࡨࡑ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐ ࠸࡚ࡊࡩ࡞࠾࠸ࡘ࠹ᕎࡤࡶࡋ࠹ᕎࡤࡢࡐࡻ࠾ࡶࡐ࡞࠾ࡳࡺࡑ
ࡶࡑࡂࡨ࠸ࡒ࡚ࡧ࡞ࡨࡌࡐࡼࡘ࡞ࡨࡌࡍࡒ࡚ࡧࡡ࠾࠻ᕑࡶࡐ࠸ࡩ࡚࡚ࡨ࠸ࡠࡩ࠻࡞ࡩࡘࡒࡤࡋࡗࡨ࡙ࡩ࠸࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐࡒᕉࡤ࠾࠸ࡨࡐࡢࡨ࠾ࡩ࠸ࡎࡻࡷࡋᕎࡎࢀࡩ࠻࡞ࡩࡘࡳ࠹ᕎࡩࡶࡴᕎ࡞࠹ᕎࡩࡕࡳᕎࡩ࠾ࡳࡢࡺࡐࡁࡤࡑࡎࡻࡧࡐࢀࡩࡡᕍ࠾ࡶࡑࡂࡨ࠸ࡒ࡚ࡧ࡞ࡨࡌࡐࡼࡴ࠸ᕍࡎࡩ࠾ࡳࡎࡑࡩࡎᕎࡤ࠾ࡍࡻࡐ
ࡩ࡙ࡳࡂࡐࡌᕑ࠹ࡤ࠾ࡓࡰᕎࡒ࠸࠻࡚ࡤ࠾

ࡁࡤ
ࡻ ࡞࠻
ࡨ ࡂࡐࡎࡶ
ࡻ ࡁᕎ
ࡁࡻࡤ࡞ࡨ࠻ࡂࡐ
/RW1R


ࡢࡘࡩ࡙ࡳࡢࡌ ࢀࡩࡳࡒᕕࡐࡌᕎࡤ࠾࡙ࡐ࡙ࡨࡐ࡞ᕍࡩ࡙ࡨ࠾ࡷࡘᕍࡢࡘࡋࡤࡩ࡙
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ࡒ࡚ࡘ
 ࡩࡊ࠹ࡤ࠾࡞࠻
ࡨ ࡂࡐ
 
ࡀࡋ
 ࡞࠻
ࡨ ࡂࡐࡴࡑࡑࡢ࡙ࡤࡋࡎࡩ࠾ࡒࡩ࠸
5RWD7HTp

5RWDUL[p

P/

P/

ࡡࡍࡩࡐࡎࡎ
ࡻ ࡩࢀ ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ
 ࡞࠻
ࡨ ࡂࡐ
    ࡁࡤ
ࡻ ࡴࡕࡎ࡙ᕑ ࡞ࡐ
ࡨ ࡳࡋࡤ
 ࡐࡒࡎ
ᕅ ࡎ
ࡻ ࡩࢀ ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ
 
ࡡࡍࡩࡐࡎࡻࡎࢀࡩ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ࡞ࡨ࠻ࡂࡐ
ࡁࡻࡤࡴࡕࡎ࡙ᕑ
࡞ࡨࡐࡳࡋࡤࡐࡒᕅࡎࡻࡎࢀࡩ࠸ࡩ࡚ࡀࡋ

࡞ࡨࡐࡎࡻ ࡳࡋࡤࡐࡒᕅࡳ࡚࡞ࡧ

อ้้ างอิิง 4 ใบสำำ�รวจสภาพร่่างกายหลัังฉีี ดวััคซีีนป้้องกััน ปีี เรวะ 1 (2019)

ตารางนี้้ไ� ด้้รวบรวมข้้อมููลความถี่่ข� องการเป็็ นไข้้และการเกิิดปฏิิกิริิ ิยาข้้างเคีียงเฉพาะจุุด และสำำ�หรัับ BCG,
ไข้้หวััดใหญ่่ตามฤดููกาล และโรคติิดเชื้้�อนิิวโมคอคคััสในผู้้�สููงอายุุุจะเป็็
� นตััวเลขของอาการหลัักที่่พ� บได้้ง่า่ ย
จากรายงานสรุุปข้อ้ มููลการสำำ�รวจสถานการณ์์สุุขภาพหลัังฉีีดวััคซีีนป้้องกัันปีี เรวะ 1 (2019) ของกระทรวง
สาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิกิ าร ซึ่่�งมีีทั้้�งกรณีีของการได้้รับั การฉีีดวััคซีีนเดีียวและกรณีีที่่ไ� ด้้รับั การฉีีด
วััคซีีนพร้้อมกััน แต่่เนื่่�องจากมีีวัคั ซีีนหลายชนิิดที่่�ฉีีดให้้กับั เด็็กที่่มี� อี ายุุระหว่่าง 0 - 1 ปีี จึึงมัักให้้ฉีีดพร้้อมกััน
สภาวะสุุขภาพหลัังการฉีีดวััคซีีนพร้้อมกัันโปรดดููจากรายงาน
การสำำ �รวจสถานการณ์์สุุขภาพหลัังฉีีดวััคซีีนป้้ องกัันปีีปีีเรวะ 1 (2019) (จำำ�นวนสำำ �รวจ)

มีีไข้้ 38.5°C ขึ้้�น
ไป (%)
4.5

มีีปฏิิกิิริิยาข้้างเคีียง
เฉพาะจุุด (%)
9.7

DPT-IPV รอบที่่� 1 ครั้้�งที่่� 1

จำำ�นวนคนที่่สำ� �ำ รวจ
(คน)
1,364

12.6

มีีไข้้ 37.5 - 38.4°C
(%)
8.1

DPT-IPV รอบที่่� 1 ครั้้�งที่่� 2

1,141

14.8

9.3

5.5

14.0

DPT-IPV รอบที่่� 1 ครั้้�งที่่� 3

1,160

7.3

3.7

3.6

7.4

DPT-IPV รอบที่่� 1 เพิ่่�มเติิม

1,022

11.8

4.7

7.1

7.9

DT รอบที่่� 2

2,017

2.5

1.3

1.2

25.7

MR รอบที่่� 1
MR รอบที่่� 2
โรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น รอบที่่� 1 ครั้้�งแรก
โรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น รอบที่่� 1 ครั้้�งที่่� 2
โรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น รอบที่่� 1 เพิ่่�มเติิม
โรคไข้้สมองอัักเสบญี่่�ปุ่่� น รอบที่่� 2
โรค Hib ครั้้�งที่่� 1
โรค Hib ครั้้�งที่่� 2
โรค Hib ครั้้�งที่่� 3
โรค Hib เพิ่่�มเติิม
โรคติิดเชื้้�อนิิวโมคอคคััสในเด็็กเล็็ก ครั้้�งที่่� 1
โรคติิดเชื้้�อนิิวโมคอคคััสในเด็็กเล็็ก ครั้้�งที่่� 2
โรคติิดเชื้้�อนิิวโมคอคคััสในเด็็กเล็็ก ครั้้�งที่่� 3
โรคติิดเชื้้�อนิิวโมคอคคััสในเด็็กเล็็ก เพิ่่�มเติิม
โรคอีีสุุกอีใี ส ครั้้�งที่่� 1
โรคอีีสุุกอีใี ส ครั้้�งที่่� 2
โรคไวรััสตับั อัักเสบ B ครั้้�งที่่� 1
โรคไวรััสตับั อัักเสบ B ครั้้�งที่่� 2

2,255
1,486
1,198
799
1,111
744
1,442
1,140
1,081
835
1,327
1,383
1,239
1,132
1,902
1,758
1,843
1,353

17.4
6.8
15.3
10.0
9.8
2.7
7.0
16.4
12.4
15.1
8.0
17.7
17.1
22.2
19.2
11.2
6.1
11.0

7.2
2.5
5.9
4.1
3.6
1.2
4.9
10.9
7.9
6.5
4.9
11.3
11.0
11.1
7.0
3.8
4.0
6.7

10.2
4.3
9.3
5.9
6.2
1.5
2.1
5.5
4.5
8.6
3.1
6.4
6.1
11.0
12.1
7.4
2.1
4.4

4.4
2.4
2.6
1.8
2.7
3.9
6.7
10.4
10.5
9.8
11.4
16.8
18.3
21.9
2.6
3.2
4.4
7.7

โรคไวรััสตับั อัักเสบ B ครั้้�งที่่� 3

1,392

7.8

3.7

4.1

5.5

ประเภทวััคซีีนป้้องกััน*

มีีไข้้ทั้้�งหมด (%)

*รวมอััตราการเกิิดทั้้�งหมดในช่่วงเวลาสำำ�รวจ (28 วััน)
สำำ�หรัับ BCG เป็็ นอััตราการเกิิดของ “ต่่อมน้ำำ��เหลืืองบวม” และ “เปีี ยกชื้้�นเฉพาะจุุด” ซึ่่� งเป็็ นอาการหลัักที่่�พบได้้ง่่าย และตััวเลขของ “รวมอาการทั้้�งหมด” ช่่วงเวลาสำำ�รวจ
เฉพาะของ BCG เป็็ น 4 เดืือน
จำำ�นวนคนที่่สำ� �ำ รวจ ต่่อมน้ำำ�เหลืืองบวม (%) เปีี ยกชื้้�นเฉพาะจุุด (%) รวมอาการทั้้�งหมด
ประเภทวััคซีีนป้้องกััน
�
(คน)
(%)
BCG
2,182
0.5
0.3
2.7
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เอกสารดู (กรุ ณาดูได้จาก https://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/7)
 “แนวทางการฉี ดวัคซีนป้องกัน”

2 “แนวทางการฉี ดวัคซีนป้องกัน
(โรคไข้หวัดใหญ่,
โรคติดเชือแบคทีเรี ยปอดอักเสบชนิด B)”
イ ン フ ル エ ン ザ
・肺炎球菌感染症
（B類疾病）
予 防 接 種 ガ イド ラ イ ン

ฉบับแก้ไขเดือนมีนาคม ปี
(ขนาด A5)
เป็ นเอกสารอธิบายเกีย วกับความรู ้ เช่น แพทย์ศาสตร์รวมถึงกฎระเบียบทีเ กีย วกับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน ฯลฯ เพือ ให้ผทู ้ เี กีย วข้องในการรักษาพยาบาลในสถานทีน นั
สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน
ได้ด้วยความสบายใจและเหมาะสม

 “คู่มือการฉี ดวัคซี นป้องกัน”

ฉบับปี  (ขนาด A5)
เป็ นเอกสารอธิบายเกีย วกับความรู ้ เช่น แพทย์ศาสตร์รวมถึงกฎระเบียบทีเ กีย วกับ
ชนิดของวัคซีนทีต ้องได้รบั ตามระยะเวลาทีก าํ หนดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติด
เชือ แบคทีเรียปอดอักเสบในผูสู้ งอายุ

¡ “การฉี ดวัคซี นป้องกันและสุ ขภาพของเด็ก”
ฉบับภาษาต่างประเทศ

予 防 接 種 実 施 者 の ため の

Vaccination and
Children's Health

予防接種必携
令和 3年度（ 2 0 2 1 ）

2021 Version

【執筆、
監修】
【発

行】

予 防 接 種 ガ イドラ イ ン 等 検 討 委 員 会
公益財団法人予防接種リサーチセンター

Written and edited by: The Review Committee for Vaccination Guidelines

ปี เรวะ  ( ) (ขนาด A4)
เป็ นเอกสารเรียบเรียงข้อมูลเพือ ประโยชน์ ในการ
ทํางานของแพทย์ทีท าํ การฉีดวัคซีนป้องกันและผูที้ เ กีย วข้องในการฉีดวัคซีนป้องกัน
ของเทศบาลท้องถิน

Publisher:

Public Foundation of the Vaccination Research Center

ฉบับแก้ไขเดือนมีนาคม ปี 
เป็ นการแปล “การฉีดวัคซีนป้องกันและสุขภาพของเด็ก” รวมถึง “ใบซักประวัติ”
ทีเ กีย วกับความรูท้ ถี กู ต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันสําหรับผูปกครอง
้
ไว้เป็นภาษาทีร ะบุไว้ด้านล่างนี โดยได้เผยแพร่เป็ นสาธารณะไว้ในโฮมเพจสําหรับผู ้
ทีต ้องการข้อมูลสามารถดาวน์ โหลดได้จาก
https://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/8/
ภาษาทีแ ปลจากจุลสารทัง เล่ม ( ภาษา)
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษา
โปรตุเกส, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก, ภาษาเนปาล
ภาษาทีแ ปลเฉพาะใบซักประวัติ (¿ ภาษา)
ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรัง เศส, ภาษามองโกเลีย, ภาษา
รัสเซีย

รายชื่่� อคณะกรรมการพิิจารณา เช่่ น แนวทางการฉีีดวััคซีีนป้้ องกััน ฯลฯ
ชื่่�อ

สัังกััด / ชื่่�อตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษา แผนกการติิดเชื้้�อและการวิิจัยั
ส่่ วนห้้องปฏิิบัติั ิการ โรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ

ทาคาชิิ อิินามะซึึ
○
◎

เคนจิิ โอคาดะ
โนบุุฮิิโกะ โอคาเบะ
ซาโตชิิ คามายาชิิ

ศาสตราจารย์์ วิิทยาลััยพยาบาลฟุุคุุโอกะ
ผู้้�อำำ�นวยการ สถาบัันสาธารณสุุ ขเมืืองคาวาซากิิ
สมาชิิกคณะกรรมการบริิ หารของสมาคมแพทย์์ญี่่�ปุ่่� น
บััติิการศููนย์์เฝ้้าระวัังโรคติิดเชื้้�อ นัักวิจัิ ยั การกำำ�กัับดููแลภาพรวมของการรัับวััคซีี น
สถาบัันโรคติิดเชื้้�อแห่่งชาติิ

เคอิิโกะ ทายะ
อากิิระ นิิชิิโนะ
มิิซึึอากิิ โฮโซยะ

ศาสตราจารย์์กิิตติิมศัักดิ์์�มหาวิิทยาลััยนิิงาตะ, ทนายความ
ศาสตราจารย์์ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยการแพทย์์ฟููคุุชิิม่่า
ผู้้�อำำ�นวยการโยมิิอุุริิชิิมบุุง
ผู้้�อำำ�นวยการ สถาบัันวิิจัยั โยมิิอุุริิ

มาซาโกะ มิินามิิ

ผู้้�อำำ�นวยการกิิตติิมศัักดิ์์�สถาบัันวิิจัยั วััณโรค
สมาคมต่่อต้้านวััณโรคญี่่�ปุ่่� น

โทรุุ โมริิ
มิิซึึโอกิิ ยามาโมโตะ

ผู้้�ดููแลสมาคมการแพทย์์โคคุุบุุนจิิ
ศููนย์์ฉีีดวััคซีีน ผู้้�อำำ�นวยการคลิินิิกเด็็กยามาโมโตะ

ชุุนอิิชิิโร โยโคตะ

ที่่�ปรึึกษาสมาคมแพทย์์โอดาวาระ
ผู้้�อำำ�นวยการคลิินิิกเด็็กโยโกตะ

ฮิิโรชิิ วาตานาเบะ

ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์อนามััยผู้้�สููงอายุุ มหาวิิทยาลััยเทเกีียว

เครื่่� องหมาย ◎ คืือ ประธานกรรมการ เครื่่� องหมาย ○ คืือรองประธานกรรมการ

(ตามลำำ�ดับั 50 อัันดัับเสีี ยงตารางแสดงพยางค์์/ละเว้้นนามแสดงศัักดิ์์�)

ข้้อมููล ณ มีีนาคม 2022

ศููนย์์วิิจัยั การฉีีดวััคซีีนป้้ องกััน (มููลนิิธิิเพื่่�อสาธารณะประโยชน์์)
14-1 ตำำ�บลนิิฮอนบาชิิโอเดนมะ เขตชููโอ กรุุ งโตเกีียว

〒103-0011

โทร (03) 6206-2113 FAX (03) 5643-8300
https://www.yoboseshu-rc.com/
(กัันยายน ปีี 1994 ออกฉบัับที่่� 1)
(ปีี 1995 พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1 ฉบัับแก้้ไขครั้้�งที่่� 1)
(ปีี 1998 พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4 ฉบัับแก้้ไขครั้้�งที่่� 1)
(ปีี 2002 พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 5 ฉบัับแก้้ไขครั้้�งที่่� 1)
(พฤศจิิกายน ปีี 2003 ฉบัับแก้้ไข)
(ปีี 2005 เรีี ยบเรีี ยงใหม่่)
(มีีนาคม ปีี 2006 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2007 ฉบัับแก้้ไข)

(มีีนาคม ปีี 2008 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2009 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2010 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2011 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2012 ฉบัับแก้้ไข)
(เมษายน ปีี 2013 ฉบัับแก้้ไข)
(เมษายน ปีี 2014 ฉบัับแก้้ไข)
(เมษายน ปีี 2015 ฉบัับแก้้ไข)

(เมษายน ปีี 2016 ฉบัับแก้้ไข)
(เมษายน ปีี 2017 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2018 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2019 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2020 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2021 ฉบัับแก้้ไข)
(มีีนาคม ปีี 2022 ฉบัับแก้้ไข)

การทำำ�ซ้ำำ��, พิิมพ์์ซ้ำำ��โดยไม่่ ได้้ รัับอนุุญาต เป็็นสิ่่� งต้้ องห้้ ามตามกฎหมาย

MEMO

