
ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่

ชนิดวัคซีน
 ชนิดเชื้อตาย มีชนิด 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ 

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 ภูมิคุ ้มกันของร่างกายที่มีต ่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
อยูไ่ม่นาน รวมทัง้เชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่จะมกีารเปลีย่นแปลง 
ทางพันธุกรรมทีละเล็กน้อย จึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นระบบ 
ภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ท่ีมาใหม่แต่ละป ี
และมีระดับสูงพอที่จะท�าลายเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย

ข้อควรระวัง
 ผู ้ที่มีประวัติการแพ้ไข่ หรือผู ้ที่แพ้หรือเคยแพ้ส่วน 
ประกอบใด ๆ  ของวัคซีนอย่างรุนแรง หรือเคยเป็นโรค  
Guillain–Barré syndrome 

การเก็บรักษา
 เกบ็วคัซีนในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ท่ีอณุหภมู ิ+2 ถงึ +8 oซ

กลุ่มอายุ
 อายุ 6 เดือนขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 1 เข็ม 
 เด็กเลก็ท่ีไม่เคยได้รบัวคัซนีมาก่อน ครัง้แรกฉีดวคัซนี  

2 เข็ม โดยฉีดครั้งละ 1 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

การรับวัคซีนกระตุ้น
 ปีละ 1 ครั้ง

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์

ผู้เดินทางทุกคน โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มี
ภาวะที่ท�าให้ภูมิคุ้มกันต�่า
กว่าปกต ิเช่น เป็นโรคมะเรง็
รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน
เป็นต้น

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อ
นิวโมคอคคัส

ชนิดวัคซีน
 มีชนิดโพลีแซคคาไรด์ ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสได  ้
23 ชนิด (PPSV 23) และชนิดคอนจูเกต ป้องกันเชื้อ 
นิวโมคอคคัสได้ 13 ชนิด (PCV 13)

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 อยู่ได้ตลอดชีวิต 

ข้อควรระวัง
 ผูท้ีแ่พ้สารในส่วนประกอบของวคัซนี และแนะน�าให้รบั
วัคซีนชนิดนี้ ห่างกับวัคซีนงูสวัด อย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

การเก็บรักษา
 ตู้เย็นช่องธรรมดาที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บใน
ช่องแช่แข็ง

กลุ่มอายุ
 กรณีไม่มีโรคประจ�าตัว ฉีดที่อายุ 65 ปีเป็นต้นไป 
 กรณีมีโรคประจ�าตัว แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 กรณีไม่มีโรคประจ�าตัว และอายุ 65 ปีขึ้นไป 
ฉีดเข็มที่สองห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 ปี 

การรับวัคซีนกระตุ้น
 ไม่จ�าเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้น

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 4–8 สัปดาห์

 นักเดินทางที่มีโรค
 ประจ�าตัว เช่น โรคไตวาย
 เรือ้รงั โรคตับเรือ้รังหรอื
 ตับแข็ง ผู้ที่ได้รับยากด
 ภมูคิุม้กนั ไม่มม้ีาม หรือ
 ม้ามท�างานผิดปกติ 
 น�า้ไขสนัหลงัรัว่ซมึ 
 เบาหวาน โรคปอดอดุกัน้
 เรื้อรัง ติดเชื้อเอชไอวี 
 เป็นต้น

 ผูท้ีเ่ดนิทางไปในสถานที่
 คนแออัด เช่น ฮัจย์
 ประชุม การแข่งขันกีฬา

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

ชนิดวัคซีน
 วัคซีนเชื้อตาย

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 หลังได้วัคซีนครบ ภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดชีวิต แต่หากเกิด
ความเสี่ยง เช่น ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ต้องรับวัคซีน
กระตุ้น

ข้อควรระวัง
 ระมัดระวังการใช้ในผู ้ที่แพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบ 
ของวัคซีน แต่หากมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือพิษสุนัขบ้า 
ควรได้รับวัคซีนเท่านั้น

การเก็บรักษา
 เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ

กลุ่มอายุ
 อายุเท่าใดก็ได้

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 สัปดาห์

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องรับการฉีดกระตุ้น

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ให้ครบก่อนออกเดินทาง 

ผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่
ที่มีการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า หรือประเทศ
ที่ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลี้ยง และมีกิจกรรม
นอกสถานที่ ที่ก่อให้เกิดการ
พบเจอสตัว์เล้ียง หรอืสตัว์ป่า
เช่น อินเดีย บังคลาเทศ 
ปากีสถาน ไทย พม่า 
กัมพูชา เปรู บราซิล เป็นต้น

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกัน
งูสวัด

ชนิดวัคซีน
 ผลิตจากเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 มีผลป้องกันได้ในช่วง 4 ปีแรกหลังฉีด ซึ่งประสิทธิภาพ 
หลังจากนี้ยังไม่แน่ชัด และยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการฉีด 
กระตุ้นซ�้า

ข้อควรระวัง
 ห้ามในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หรือ 
ให้นมบตุร และผูท้ีแ่พ้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวคัซนี

การเก็บรักษา
 ตู้เย็นช่องธรรมดาที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ ห้ามเก็บ 
ในช่องแช่แข็ง

กลุ่มอายุ
 ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป แต่แนะน�าให้รับวัคซีน 
ตั้งแต่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 1 เข็ม

การรับวัคซีนกระตุ้น
 ไม่มีการรับวัคซีนกระตุ้น

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 4–6 สัปดาห์

แนะน�าในผู้เดินทาง
ที่เคยเป็นอีสุกอีใส

รายละเอียดวัคซีนที่จ� เป็นส� หรับการเดินทาง

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
ไข้กาฬ
หลังแอ่น

ชนิดวัคซีน
 วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ที่มีในประเทศไทย 
เป็นชนิดแบบป้องกันเชื้อ 4 ซีโรกรุ๊ป ได้แก่ A, C, Y และ 
W–135 แบ่งเป็น 2 ชนดิหลัก ได้แก่ 1) ชนดิโพลแีซคคาไรด์ 
2) ชนิดคอนจูเกต โดยชนิดคอนจูเกตสามารถกระตุ ้น 
ให้เกดิภมูคิุม้กนัในการป้องกนัโรคสงูและนานกว่าโพลแีซค- 
คาไรด์

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 1) ชนิดโพลีแซคคาไรด์ ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นหลังได้รับ 
วัคซีน 10 วัน และจะมีภูมิคุ้มกันได้นาน 2 ปี
 2) ชนิดคอนจูเกต ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน 
10 วัน และจะมีภูมิคุ้มกันได้นาน 5 ปี

ข้อควรระวัง
 ระมดัระวงัในกลุม่หญงิตัง้ครรภ์หรอืให้นมบตุร หลกีเลีย่ง 
การให้ชนิดคอนจูเกตในผู ้ที่มีประวัติ Guillain–Barre 
Syndrome และผู้ที่แพ้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของ 
วัคซีน

การเก็บรักษา
 วัคซีนชนิดผงแห้งเก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ และ 
ไม่ถูกแสง วัคซีนที่ผสมแล้วควรใช้ภายในเวลา 30 นาที 

กลุ่มอายุ
 ชนิดโพลีแซคคาไรด์ อายุ 2 ปีขึ้นไป
 ชนิดคอนจูเกต อายุ 9 เดือน–55 ปี

(แต่หากมีความจ�าเป็นสามารถฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 55 ปีได้) 

วิธีการรับวัคซีน
 ชนิดโพลีแซคคาไรด์ ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 

(subcutaneous)
 ชนิดคอนจูเกตฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 1 เข็ม

การรับวัคซีนกระตุ้น
 ชนิดโพลีแซคคาไรด์ ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ทุก 2 ปี
 ชนิดคอนจูเกต ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ทุก 5 ปี

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 กรณีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ฉีดก่อนเดินทาง

อย่างน้อย 10 วัน 
 กรณีท่องเที่ยวทั่วไป ฉีดก่อนเดินทางประมาณ 

2 สัปดาห์

 ผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่
 ที่มีการระบาดของโรค
 ไข้กาฬหลังแอ่น 
 (Meningitis belt)

 ผู้ที่จะเดินทางไป
 ประกอบพิธีฮัจย์ และ
 อุมเราะห์

 กรณีก่อนไปศึกษาต่อ
 ในระดบัช้ันมธัยมศกึษา
 หรอือดุมศกึษาท่ีประเทศ
 สหรัฐอเมริกา
 สหราชอาณาจักร

กลุ่มโรคติดต่อ
ระบบ

ประสาทส่วนกลาง

กลุ่มโรคติดต่อ
ระบบ

ทางเดินหายใจ

กลุ่มโรคติดต่อ
ระบบ

ทางเดินอาหาร
และน�้า

กลุ่มโรคติดต่อ
ที่น�โดยแมลง

กลุ่มโรคติดต่อ
ที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน

กลุ่มโรคติดต่อ
จากการสัมผัส

กลุ่มโรคติดต่อ
ระหว่าง

สัตว์และคน

 ไข้กาฬหลังแอ่น  
 ไข้สมองอักเสบเจอี

 ไข้หวัดใหญ่  

 โรคติดเช้ือนวิโมคอคคสั

 ไทฟอยด์  

 อหิวาตกโรค  

 ตับอักเสบเอ 

 ตับอักเสบบี

 ไข้เหลือง  พิษสุนัขบ้า  หัด

 หัดเยอรมัน  

 คางทูม

 คอตีบ  

 บาดทะยัก  

 ไอกรน  

 โปลิโอ  

 อีสุอีกใส

 งูสวัด

ประเทศจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง บางแห่งมีโรคติดต่อประจ�าถิ่น หรือโรคระบาด 
ผูเ้ดนิทางอาจยังไม่มภีมิูคุม้กนัต่อโรคทีเ่กิดขึน้ในประเทศหรือพืน้ทีน่ัน้ ๆ ท�าให้มคีวามเสีย่ง 
ในการติดโรค และบางประเทศมีกฎหมาย หรือข้อก�าหนดในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ในผู้เดินทางที่จะเข้าประเทศตามความเหมาะสม ดังน้ัน ผู้เดินทางจึงควรสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรคก่อนการเดินทาง ซึ่งการรับวัคซีนเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีท่ีสุดในการป้องกัน 
โรคติดเชื้อ โดยวัคซีนที่แนะน�าส�าหรับการเดินทาง มีดังต่อไปนี้

กลุ่มโรค และวัคซีนที่จ� เป็นส� หรับการเดินทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
งานเวชศาสตร์การเดินทาง 

กองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วคัซนี
ป้องกนัโรค
ไข้สมอง
อกัเสบเจอี
(Japanese 
Encephalitis)

ชนิดวัคซีน
 เชื้อมีชีวิตที่ท�าให้อ่อนฤทธิ์

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 ป้องกันโรคได้ ร้อยละ 95–100 ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน 

ข้อควรระวัง
 1) ห้ามฉดีในผูท้ีม่ปีระวตัแิพ้วคัซนีหรือแพ้ส่วนประกอบ 
จากวัคซีน
 2) ห้ามฉีดในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 3) ห้ามฉีดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสาเหตุ 
ต่าง ๆ  หรือผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน

การเก็บรักษา
 เกบ็วคัซีนในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ท่ีอณุหภมู ิ+2 ถงึ +8 oซ

กลุ่มอายุ
 อายุ 9 เดือนขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 2 เขม็ ห่างกัน 3 เดือน (ส�าหรบั CD JEVAX®) หรอื
12 เดอืน (ส�าหรับ Imojev® ในผูท้ีม่อีายนุ้อยกว่า 18 ปี) 
ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของวัคซีน

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากฉดีครบ 2 เขม็แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องรบัการฉดีกระตุน้

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเดินทาง 2–4 สัปดาห์

 ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
 นี้มาก่อน 

 ผู้ที่เดินทางไป
 ท่องเที่ยวในประเทศ
 ที่มีความชุกของโรคสูง
 และอยูน่านเกิน 1 เดอืน 
 เช่น ประเทศในแถบ
 เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
 และเอเชียใต้บางประเทศ
 เป็นต้น 

 ในเด็กไทยที่เกิดหลัง
 ปี พ.ศ. 2531 เริ่มมีการ
 ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
 ไข้สมองอักเสบเจอี
 ในเด็กแล้ว อาจพิจารณา
 ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม

วัคซีนที่จํ เป็น
สํ�หรับก�รเดินท�ง



ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
โปลิโอ

ชนิดวัคซีน
 วัคซีนที่ใช้แพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดรับประทาน 
หรือ OPV ผลิตจากเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ และชนิดฉีด หรือ 
IPV ซึง่เป็นวคัซนีเชือ้ตาย ไม่ท�าให้เกดิอาการอมัพาตหลงัได้
รับวัคซีน สามารถใช้ในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 ในคนไทยมักจะได้รับวัคซีน OPV ตั้งแต่เด็ก และเชื่อว่า
ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการได้รับ OPV จะอยู่ได้ตลอดชีวิต แต่
ในผู้ใหญ่ที่จ�าเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค
โปลิโอ แนะน�าให้รับวัคซีนกระตุ้น 1 ครั้ง เป็น IPV 

ข้อควรระวัง
 ผู ้ที่มีภูมิคุ ้มกันร ่างกายบกพร่อง ไม่แนะน�าให้ใช  ้
ในหญิงตั้งครรภ์ ในหญิงให้นมบุตร และผู้ที่แพ้หรือเคยแพ้
ส่วนประกอบใด ๆ  ของวัคซีน

การเก็บรักษา
 ชนิด OPV แนะน�าเก็บที่อุณหภูมิต�่ากว่า –20 oซ
 ชนิด IPV ในตู้เย็นช่องธรรมดาที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ 
 ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

กลุ่มอายุ
 อายุ 2 เดือนขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 รับประทาน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
เด็กเล็ก
 รับวัคซีน 3 ครั้ง ที่อายุ 2, 4, 6 เดือน 

ผู้ใหญ่
 รับวัคซีนครั้งแรก ห่างจากครั้งที่ 2 หนึ่งเดือน และ
ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 หกเดือน

การรับวัคซีนกระตุ้น
เด็กเล็ก
 18 เดือน และ 4–6 ปี

ผู้ใหญ่
 หากได้รบัวคัซนีครบแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องรบัการกระตุน้ 
เว ้นแต่จะเดินทางไปในพื้นที่ เสี่ยงหรือมีการระบาด 
ของโรค

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 1–4 สัปดาห์

ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศ
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน 
ไนจีเรีย หรือพื้นที่
ที่มีการระบาดของโรค

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
ตับอักเสบเอ 
(Hepatitis A)

ชนิดวัคซีน
 ที่ใช้ในประเทศไทย มี 2 ขนิด คือ วัคซีนชนิดเชื้อตาย
และเชื้อมีชีวิตที่ท�าให้อ่อนฤทธิ์

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 เมือ่ได้รบัวคัซนีเขม็แรก สามารถป้องกนัโรคได้ประมาณ
1 ปี และเมื่อได้รับวัคซีน 2 เข็ม จะสามารถป้องกันโรคได้ 
ร้อยละ 94–100 หรอือยูไ่ด้นานอย่างน้อย 16–25 ปี

ข้อควรระวัง
 ไม่แนะน�าในการฉีดในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่แพ้หรือ
เคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวัคซีน

การเก็บรักษา
 เกบ็วคัซีนในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ท่ีอณุหภมู ิ+2 ถงึ +8 oซ

กลุ่มอายุ
 อายุ 1 ปีขึ้นไป 

วิธีการรับวัคซีน
 วคัซนีชนดิเชือ้ตาย ฉดีเข้ากล้ามเนือ้ (intramuscular)
 วคัซีนชนดิเชือ้มชีวิีตทีท่�าให้อ่อนฤทธิ ์ฉดีเข้าใต้ผวิหนัง

 (subcutaneous)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 วัคซีนชนิดเชื้อตาย ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6–12 เดือน
 วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตที่ท�าให้อ่อนฤทธิ์ ฉีด 1 เข็ม

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากได้รับวัคซีนครบ ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการกระตุ้น

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์

 ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนนี้
 มาก่อน 

 ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว
 ในประเทศที่มีความชุก
 ของโรค เช่น ทวีปเอเชีย
 แอฟริกา และอเมริกาใต้

วัคซีน
ป้องกันโรค
ตับอักเสบบี
(Hepatitis B)

ชนิดวัคซีน
 เป็นวัคซีนชนิดน�้า เตรียมจากโปรตีนผิวนอกของเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 เมื่อฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ส่วนใหญ่พบว่าร่างกายสร้าง
ภูมิคุมกันได้ร้อยละ 97 และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้
นานตลอดชีวิต

ข้อควรระวัง
 ผู้ที่แพ้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวัคซีน

การเก็บรักษา
 เกบ็วคัซีนในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ท่ีอณุหภมู ิ+2 ถงึ +8 oซ

กลุ่มอายุ
 ฉีดได้ตั้งแต่แรกเกิด

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ตารางมาตรฐาน : ฉดี 3 เขม็ เขม็ทีส่องห่างจากเขม็แรก

30 วัน และเข็มที่สามห่างจากเข็มแรก 6 เดือน
 ตารางแบบรวดเร็ว : ฉีด 3 เข็ม เข็มแรกห่างจากเข็ม

ที่ 2 หนึ่งอาทิตย์ เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 สองอาทิตย์
(วันที่ 0, 7, 21)

 ผูท้ีย่งัไม่เคยได้รบัวคัซนีนี้
 มาก่อน 

 ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว
 ในประเทศที่มีความชุก 
 ของโรค เช่น ทวปีเอเชยี 
 และแอฟริกา 

 โดยเฉพาะผู้ที่เป็น
 โรคเรื้อรัง เช่น ตับ ไต 
 เบาหวาน

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
อีสุอีกใส

ชนิดวัคซีน
 เป็นวัคซีนผงแห้ง เตรียมจากเชื้อไวรัสอีสุกอีใสที่มีชีวิต 
อ่อนฤทธิ์ ปัจจุบันมีการผลิตวัคซีนอีสุกอีใสในรูปวัคซีนรวม  
หัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 อยู่ได้ตลอดชีวิต

ข้อควรระวัง
 1) ห้ามในหญิงตั้งครรภ์ หรือคิดว่าตัวเองอาจตั้งครรภ์ 
 2) ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากโรค (เช่น 
มะเรง็ หรือเอชไอวี/เอดส์) หรอืการรกัษา (เช่น การฉายรงัสี 
การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน สเตียรอยด์ หรือเคมีบ�าบัด)
 3) ก�าลังรับประทานยากลุ่มซาลิไซเลต
 4) เคยมีภาวะโรคที่ท�าให้ฟกช�้า หรือเลือดออกได้ง่าย  
หรือเพิ่งท�าการถ่ายเลือด หรือได้รับผลิตภัณฑ์เลือดอื่น ๆ  
 5) ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากทุกสาเหตุ

การเก็บรักษา
 เก็บวัคซีนในตู้เย็นที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 o ซ หรือต�่ากว่า  
ผงแห้งของวัคซีนไม่ควรให้ถูกแสงสว่าง

ส�หรับการเดินทาง
 จ�านวน 2 เขม็ โดยอาย ุ1–12 ขวบ เขม็แรกตอน 1 ขวบ 

เข็มที่สอง 4 ขวบ หรือสามารถรับวัคซีนเข็มที่สอง 
ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน

 อาย ุ13 ขวบข้ึนไป สามารถรบัวคัซีนเขม็ท่ีสองห่างจาก 
เข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน

กลุ่มอายุ
 อายุ 1 ขวบขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
เด็กอายุ 1–12 ปี

 เขม็แรกทีอ่าย ุ12–18 เดอืน และเขม็ทีส่องท่ี 2 ปีครึง่–4 ปี
 หากไม่ได้รับวัคซีนตามช่วงท่ีก�าหนด แนะน�าให้รับ 

เข็มแรกและเข็มที่สองห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
อายุ 13 ปีขึ้นไป
 เข็มแรก และเข็มที่สอง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากฉีดครบ 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็มแรกหลังจาก 
อายุ 1 ปี ไม่จ�าเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้น

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 2–4 สัปดาห์

ผู้ที่ไม่มีประวัติ
การเป็นโรคอีสุกอีใส

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
การรับวัคซีนกระตุ้น

 ตารางมาตรฐาน : ไม่ต้องฉีดกระตุ้น

 ตารางแบบรวดเร็ว : ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม 
หลังจากฉีดเข็มแรก 1 ปี

 หมายเหตุ อาจพิจารณาพบแพทย์เพื่อตรวจหาระดับ
 ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนครั้งแรกครบ

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ฉีดครบ 3 เข็ม ก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
ไข้เหลือง

ชนิดวัคซีน
 ชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ เตรียมจากเชื้อไวรัสไข้เหลือง 
สายพันธุ์ 17D ผลิตในไข่ไก่ฟัก ท�าเป็นรูปผง

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน 10 วัน 
และจะอยู่ได้ตลอดชีวิต 

ข้อควรระวัง
 หลกีเลีย่งในเดก็อายนุ้อยกว่า 9 เดอืน ผู้สูงอาย ุผู้ทีอ่าจ 
มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 น้อยกว่า 
500 cells/mm3 ผูท้ีใ่ช้ยากดภมูคิุม้กนั เป็นต้น หญิงตัง้ครรภ์ 
หญิงท่ีให้นมบุตร ผู้ท่ีมีประวัติแพ้ไข่ไก่ และผู้ที่แพ้หรือเคย 
แพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวัคซีน

การเก็บรักษา
 เกบ็วคัซีนในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ท่ีอณุหภมู ิ+2 ถงึ +8 oซ

กลุ่มอายุ
 อายุ 9 เดือน–60 ปี 

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 1 เข็ม 

การรับวัคซีนกระตุ้น
 ไม่ต้องรับวัคซีนกระตุ้น ยกเว้นบางกรณี เช่น 
ฉดีในผูป่้วยติดเชือ้ HIV ทีม่ ีCD4 มากกว่า 500 cell/mm3 

ต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นทุก 10 ปี

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
  ก่อนเดินทางถึงเขตติดโรคอย่างน้อย 10 วัน

ผู้ที่จะเดินทางไป หรือ
มีการแวะ transit ที่ทวีป
อเมริกาใต้ และแอฟริกา 
จ�านวน 42 ประเทศ 
ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกัน
โรคหัด 
หดัเยอรมนั 
คางทมู

ชนิดวัคซีน
 เป็นวัคซีนมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ของเชื้อไวรัสหัด คางทูม และ 
หัดเยอรมัน ผสมรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ชนิด 
ผงแห้ง ซึ่งต้องผสมในน�้ายาละลายก่อนฉีด

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
ข้อควรระวัง
 1) ห้ามในหญิงตั้งครรภ์ หรือคิดว่าตัวเองอาจตั้งครรภ์ 
 2) ผูท้ีม่รีะบบภมูคิุม้กนัอ่อนแอ เน่ืองจากโรค (เช่น มะเรง็ 
หรือเอชไอวี/เอดส์) หรือการรักษา (เช่น การฉายรังสี การ 
รักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน สเตียรอยด์ หรือเคมีบ�าบัด)
 3) เคยได้รับยาสเตียรอยด์มาน้อยกว่า 4 สัปดาห์
 4) เคยมีภาวะโรคที่ท�าให้ฟกช�้า หรือเลือดออกได้ง่าย  
หรือเพิ่งท�าการถ่ายเลือด หรือได้รับผลิตภัณฑ์เลือดอื่น ๆ  
 5) ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากทุกสาเหตุ
 6) เป็นวัณโรค

การเก็บรักษา
 เก็บวัคซีนในตู้เย็นที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ ไม่ให้ถูก 
แสงสว่างตลอดเวลา และควรเก็บน�้ายาส�าหรับท�าละลาย 
ไว้ด้วยกัน ผงวัคซีนอาจแช่แข็งได้ แต่น�้ายาละลายห้าม 
แช่แข็ง และวัคซีนที่ผสมแล้ว ต้องใช้ภายใน 6 ชั่วโมง และ 
ควรเก็บในตู้เย็น

กลุ่มอายุ
 อายุ 9 เดือนขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ตารางเวลา
การรับวัคซีนครั้งแรก ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากฉีดครบ 2 เข็ม โดยเข็มแรกได้รับหลังจากอายุ 
1 ขวบแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้น

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 2–4 สัปดาห์

 ผูท้ีย่งัไม่เคยได้รบัวคัซีนนี้
 มาก่อน 

 ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว
 ในประเทศที่มีความชุก
 ของโรค หรือเกิดการ
 ระบาดของโรค 

 นักเรียน นักศึกษา 
 ที่ไม่เคยเป็นโรคนี้และ
 ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
 ชนิดนี้มาก่อน และก�าลัง
 จะเดินทางไปศึกษาต่อ
 ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ 
 แคนาดา สหรัฐอเมริกา 

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกันโรค
อหิวาตกโรค 

ชนิดวัคซีน
 ชนิดเชื้อตาย ปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ 
 1) Monovalent oral vaccine ที่ท�าให้เชื้อตายด้วย
ความร้อนและฟอร์มาลนิผสมกับ cholera toxin B subunit 
เช่น วัคซีน Dukoral®

 2) Bivalent oral vaccine ประกอบด้วย whole cells 
ของเชื้อ Vibrio cholerae O1 และ V. cholerae O139 
เช่น วัคซีน Shanchol®

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 ภูมคิุม้กนัจะเกดิขึน้หลังได้รับวคัซนีครบจ�านวน 2 โด๊ส 
ในช่วง 7–10 วัน และจะอยู่ได ้2 ปี

ข้อควรระวัง
 หลีกเลี่ยงในผู้ที่ก�าลังป่วยด้วยไข้เฉียบพลัน หรือมีการ 
ป่วยจากโรคระบบทางเดนิอาหารแบบเฉยีบพลนั และผูท้ีแ่พ้ 
หรือเคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวัคซีน

การเก็บรักษา
 เกบ็วคัซีนในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ท่ีอณุหภมู ิ+2 ถงึ +8 oซ 
โดยชนิด Monovalent oral vaccine เมื่อผสมแล้วต้อง 
รับประทานภายใน 2 ชั่วโมง

1) ชนิด Monovalent oral vaccine
กลุ่มอายุ
 อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ผสมวัคซีนและผงบัฟเฟอร์ในน�้าสะอาด ชงให้ละลาย 

และดื่มภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมวัคซีนแล้ว
 งดรับประทานน�้าและอาหาร 1 ชั่วโมง ก่อนและหลัง 

รับประทานวัคซีน

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 เดก็อาย ุ2–6 ปี ควรรบัประทาน 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ 

ห่างกัน 1–6 สัปดาห์
 เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทาน 2 ครั้ง 

โดยครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 1–6 สัปดาห์

การรับวัคซีนกระตุ้น
 เดก็อาย ุ2–6 ปี กระตุน้ทกุ 6 เดอืน หากยงัอยูใ่นพืน้ที่

เ ส่ียง โดยหากกระตุ ้นภายในเวลา 6 เดือน ถึง 5 ปี 
หลังได ้รับวัคซีนครั้ งสุดท ้าย รับวัคซีนเพิ่ม 1 ครั้ ง 
หากกระตุ้นหลังรับวัคซีนครั้งแรกนานเกิน 5 ปี ให้เริ่ม 
รับวัคซีนใหม่เหมือนรับวัคซีนครั้งแรก

 เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป และผู ้ใหญ่ กระตุ ้นทุก 2 ปี  
หากยังอยู ่ในพื้นที่เสี่ยง โดยหากกระตุ้นภายในเวลา 
2–5 ปี หลังได้รับวัคซีนครั้งสุดท้าย รับวัคซีนเพ่ิม 1 ครั้ง 
หากกระตุ้นหลังรับวัคซีนครั้งแรกนานเกิน 5 ปี ให้เริ่ม 
รับวัคซีนใหม่เหมือนรับวัคซีนครั้งแรก

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 รับวัคซีนครบ ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 1 สัปดาห์

 ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีการ
 ระบาดของโรค 

 ท�างานในค่ายผูอ้พยพลีภ้ยั
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 หรอืเจ้าหน้าท่ีบรรเทาทุกข์
 เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
 ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือ
 สถานที่ที่เข้าถึงแหล่งน�้า
 สะอาดได้ยาก

 ผู้ที่ท�างานในเรือเป็นเวลา
 นาน

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ป้องกัน
โรคคอตีบ 
บาดทะยัก 
ไอกรน 

ชนิดวัคซีน
 เป็นวัคซีนที่ประกอบด้วย toxoid ของเชื้อ มีชนิด 
ทั้งเซลล์ (whole cell) หรือ DTwP และชนิดไร้เซลล์  
(acellular) ที่มีสูตรส�าหรับเด็กเล็ก หรือ DTaP และเด็กที่ 
อายุ 7 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ หรือ TDaP

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 จะอยู่ได้นานเกิน 10 ปี

ข้อควรระวัง
 ห้ามให้ชนิด DTwP และ DTaP ในผู้ที่มีอายุเกิน 7 ปี 
ไม่ควรฉีดในผู้ป่วยที่มีโรคทางสมอง ในเด็กที่มีประวัติชัก  
หรอืมแีนวโน้มชกั อาจพิจารณาใช้ DTaP แทน หลงัรบัวคัซนี 
ระมัดระวังการเกิด encephalopathy และผู้ที่แพ้หรือ 
เคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวัคซีน

การเก็บรักษา
 เก็บวัคซีนในตู้เย็นช่องธรรมดาที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ

กลุ่มอายุ
 อายุ 2 เดือนขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
เด็กเล็ก 

 ฉีด 3 เข็ม ที่อายุ 2, 4, 6 เดือน
 หากไม่ได้รับตามตารางที่ก�าหนด ให้เข็มแรก ห่างจาก 

เข็มที่สองอย่างน้อย 1 เดือน เข็มที่สามห่างจากเข็ม 
ท่ีสองอย่างน้อย 1 เดอืน หรือแนะน�าให้ปรกึษากมุารแพทย์
ผู้ใหญ่ 

 ฉีด Tdap 1 เข็ม และฉีด Td ห่างจาก Tdap 1 เดือน  
และฉีด Td อกีเขม็ ห่างจากเขม็ทีแ่ล้ว 6 เดือน หรอืฉดี  
Td ตามทุก 10 ปี จนฉดี Td และ Tdap ครบ 3 เขม็ หรอื 
แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์

การรับวัคซีนกระตุ้น
เด็กเล็ก

 ฉีด 2 เข็ม อายุ 18 เดือน และ 4–6 ขวบ
 หากไม่ได้รับวัคซีนตามตารางที่ก�าหนด ให้รับเข็มที่ 4  

ห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 6 เดือน และ เข็มที่ 5 ห่าง 
จากเข็มที่ 4 อย่างน้อย 6 เดือน แต่หากเข็มที่ 4 ฉีดที่ 
อายุต้ังแต่ 4 ขวบขึ้นไป อาจไม่จ�าเป็นต้องได้รับเข็มที่ 5  
หรือแนะน�าให้ปรึกษากุมารแพทย์เป็นราย ๆ  ไป
ผู้ใหญ่ 

 ฉีด Td หรือ Tdap 1 เข็ม ทุก 10 ปี
 พิจารณาฉดี Tdap อย่างน้อย 1 คร้ังในชวิีต หลงัอาย ุ20 ปี

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 2–4 สัปดาห์

ผู้ที่จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวทั่วไป
หรือเดินทางไปในพื้นที่
ที่มีการระบาดของโรค

ชนิดวัคซีน รายละเอียดวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ กลุ่มเป้าหมาย
2) ชนิด Bivalent oral vaccine
กลุ่มอายุ
 อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 เป็นวัคซีนประเภทรับประทาน (ดื่ม)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 รับประทาน 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก
2 สัปดาห ์

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง กระตุ้นทุก 2 ปี โดยรับวัคซีน
เหมือนการรับครั้งแรก

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 รับวัคซีนครบ ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 7–10 วัน

วัคซีน
ป้องกันโรค
ไทฟอยด์

ชนิดวัคซีน
 ชนิดฉีด เป็นวัคซีนเชื้อตาย

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
 ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน 7–10 วัน 
และจะอยู่ได ้2 ปี

ข้อควรระวัง
 หลกีเลีย่งในผูท่ี้แพ้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบใด ๆ  ของวคัซีน

การเก็บรักษา
 1) ชนิดฉีด เก็บวัคซีนในตู้เย็นช่องธรรมดา ที่อุณหภูมิ
+2 ถึง +8 oซ
 2) ชนิดรับประทาน เก็บวัคซีนในตู้เย็นช่องธรรมดา 
ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 oซ ในที่แห้งและไม่ถูกแสง

กลุ่มอายุ
 อายุ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับวัคซีน
 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)

ตารางเวลาการรับวัคซีนครั้งแรก
 ฉีด 1 เข็ม

การรับวัคซีนกระตุ้น
 หากยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยง กระตุ้นทุก 2 ปี 

ระยะเวลารับวัคซีนก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์

 ผูท้ีเ่ดนิทางไปพ้ืนท่ีระบบ
 สุขาภิบาลไม่ดี หรือตาม
 แนวชายแดน

 ท�างานในค่ายผูอ้พยพลีภ้ยั
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 หรอืเจ้าหน้าทีบ่รรเทาทุกข์
 เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
 ในพื้นที่ทุรกันดาร


