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1. มาฉีดวคัซีนป้องกันกันเถอะ



1. มาฉีดวคัซีนป้องกนักนัเถอะ

ภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ต่อโรคท่ีแม่ส่งมอบใหก้บัทารกนั้น หากเป็นโรคไอกรนจะหายไปภายใน 3 

เดือนหลงัคลอด  ส่วนโรคหดัเกือบจะหายไปเองตามธรรมชาติเม่ืออายไุด ้ 12 เดือนหลงัคลอด  ดว้ยเหตุ

น้ี เม่ือเวลาผา่นไป จึงจ�าเป็นตอ้งท�าใหท้ารกมีภมิูคุม้กนัเพื่อป้องกนัการเจบ็ป่วย  ซ่ึงตวัช่วยกคื็อการฉีด

วคัซีนป้องกนั

เม่ือเดก็ๆ เติบโตข้ึนกจ็ะมีโอกาสไดอ้อกไปขา้งนอกและไดส้มัผสักบับุคคลอ่ืนมากข้ึน และโอกาสท่ี

จะติดเช้ือกม็ากข้ึนดว้ยเช่นกนั  จึงขอใหช่้วยกนัเสริมสร้างสุขภาพของเดก็ๆ ภายใตค้วามเขา้ใจต่อการฉีด

วคัซีนป้องกนัอยา่งถกูตอ้งร่วมกนั

● โรคติดเช้ือ

เม่ือจุลินทรียอ์ยา่งไวรัสหรือแบคทีเรียเขา้สู่ร่างกาย กจ็ะพฒันาไปเป็นโรคจากการแบ่งตวัเพิ่ม

จ�านวนข้ึนในร่างกาย  ซ่ึงจะมีอาการปรากฏใหเ้ห็นในรูปแบบต่างๆ เร่ิมตั้งแต่เป็นไข ้ ไอ ปวด

ศีรษะ เกิดผืน่ ทอ้งเสีย ฯลฯ ตามแต่ละสายพนัธ์ุของจุลินทรียน์ั้นๆ

2. การฉีดวคัซีนป้องกนัคอื

การฉีดวคัซีนคือ การผลิตสารป้องกนัข้ึนมา (วคัซีน) เพ่ือไปลดทอนก�าลงัของพิษจากไวรัสหรือ

แบคทีเรีย หรือเช้ือต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือเช่นโรคหดัหรือไอกรน แลว้จึงฉีดวคัซีนน้ีเขา้สู่

ร่างกายเพื่อเสริมสร้างภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ต่อโรคนั้นๆ โดยจะเรียกยาท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลวท่ีใช ้

"ฉีด" วา่ "วคัซีน"

ซ่ึงไม่ใช่วา่จะสามารถผลิตวคัซีนมาป้องกนัโรคติดเช้ือไดท้ั้งหมด ยงัมีท่ีไม่สามารถผลิตได ้ อนัเน่ือง

มาจากลกัษณะของแบคทีเรียและไวรัส ฯลฯ นั้นๆ

3. ประสิทธิภาพของการฉีดวคัซีนป้องกนั

การฉีดวคัซีนมีวตัถุประสงคท่ี์จะท�าใหไ้ม่เป็นโรคนั้นๆ หรือไม่ใหมี้อาการหนกัข้ึน และยงัมีกรณีท่ี

เกิดจากร่างกายไม่มีภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) จากสภาพร่างกายของเดก็ หรือสภาพร่างกาย ณ ขณะนั้น 

กรณีท่ีตอ้งการทราบวา่มีภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) หรือไม่นั้น กมี็วธีิการวดัค่าแอนต้ีบอด้ีในเลือดดว้ยการ

ตรวจเลือด เป็นตน้
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1. มาฉีดวคัซีนป้องกันกันเถอะ



นอกจากน้ี  หลงัจากท่ีฉีดผา่นไปไดร้ะยะหน่ึง  ภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ของวคัซีนชนิดเช้ือตายจะ

ค่อยๆ ลดลง เพื่อเป็นการคงรักษาระดบัภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ใหอ้ยูอ่ยา่งยาวนาน จึงจ�าเป็นตอ้งฉีด

วคัซีนเพิ่มเติมเป็นระยะๆ (ดู 5 (3) ประเภทและคุณสมบติัของวคัซีนในหนา้ 4)

4. ผู้ทีเ่ป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกนัและช่วงเวลาในการฉีดวคัซีน

การฉีดวคัซีนป้องกนัจะแบ่งออกเป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดท่ีมีการระบุถึง เช่น 

โรคเป้าหมาย, ผูท่ี้เป็นเป้าหมาย รวมถึงช่วงเวลาในการฉีดวคัซีน ฯลฯ เอาไวต้ามพระราชบญัญติัการฉีด

วคัซีนป้องกนั และการฉีดวคัซีนตามความสมคัรใจท่ีนอกเหนือจากน้ี (ดูหนา้ 40)

ในการเขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนั จะมีเวลาในการฉีดท่ีเหมาะสมกบัแต่ละโรค

ส�าหรับผูท่ี้เป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดและช่วงเวลาท่ีแนะน�า

ในการฉีด (ช่วงเวลาฉีดวคัซีนมาตรฐาน) กรุณาดูท่ีหนา้ 6

จากท่ีไดมี้การงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในปีเฮเซ 17 (2005) ในการฉีดวคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบ

ญ่ีปุ่น จึงไดก้�าหนดใหผู้ท่ี้เป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดคือ ผูท่ี้อายยุงัไม่

ครบ 20 ปีบริบูรณ์ท่ียงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนรอบท่ี 1, รอบท่ี 2  ท่ีเกิดตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน ปีเฮเซ 7 (1995) 

ถึงวนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 19 (2007) (ดู 7 ◆โรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น (4) กรณีพิเศษของการฉีดวคัซีน

ป้องกนั หนา้ 32)

นบัจากเดือนกนัยายน ปีเฮเซ 24 (2012) ไดเ้ปล่ียนวคัซีนท่ีใชเ้ป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ี

ก�าหนดส�าหรับโรคโปลิโอจากวคัซีนโปลิโอชนิดเช้ือมีชีวิตอ่อนฤทธ์ิไปเป็นวคัซีนโปลิโอแบบวคัซีน

ชนิดเช้ือตาย (IPV) ทั้งหมดในคร้ังเดียว  นบัจากเดือนกนัยายน ยาฉีดใตผ้วิหนงั Imovax PolioⓇ ท่ีเป็น

วคัซีน IPV อยา่งเดียว (ผลิตโดยบริษทั Sanofi) กไ็ดถ้กูน�ามาใช ้  เช่นเดียวกนักบั QuattrovacⓇ ซ่ึงเป็น

วคัซีนรวม 4 ชนิดของ DPT+IPV (ผลิตโดยบริษทั KM Biologics) รวมถึง TetrabikⓇ (ผลิตโดยสมาคม

วจิยัโอซากา้บิเคน) ท่ีน�ามาใชต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

นอกจากน้ี นบัจากเดือนธนัวาคม ปีเฮเซ 27 (2015) กไ็ดเ้ร่ิมจ�าหน่ายยาฉีดใตผ้วิหนงั  Square KidsⓇ 

ท่ีเป็นวคัซีนรวม 4 ชนิดของ DPT-IPV (ผลิตโดยบริษทัไดอิชิ ซงัเคียว) (ดู 7 ◆โรคคอตีบ / ไอกรน / 

บาดทะยกั / โปลิโอ (ไขกระดูกสีเทาอกัเสบเฉียบพลนั หนา้ 20)  

และตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 26 (2014) กไ็ดก้ �าหนดใหว้คัซีนโรคอีสุกอีใสเป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บ

ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด  ส่วนวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B ไดถ้กูก�าหนดไวเ้ช่นกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ปี

เฮเซ 28 (2016)

นบัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม ปีเรวะ 2 (2020) ไดก้�าหนดใหว้คัซีนไวรัสโรตา้เป็นการฉีดวคัซีนป้องกนัตาม

ระยะเวลาท่ีก�าหนด

อน่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม ปีเฮเซ 25 (2013) ไดมี้การตั้งมาตรการพิเศษใหก้บัเดก็ท่ีไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน

ท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนด เน่ืองจาก เช่น จะมีอาการเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงและยาวนาน ฯลฯ  รายละเอียด

กรุณาขอค�าปรึกษาไดจ้ากฝ่ายท่ีรับผดิชอบในการฉีดวคัซีนป้องกนัของเทศบาลทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยู่
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5. มาสร้างแผนการฉีดวคัซีนป้องกนักนัเถอะ

(1) การแจง้ใหท้ราบถึงการฉีดวคัซีนป้องกนั

การฉีดวคัซีนป้องกันตามระยะเวลาท่ีก�าหนดตามพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกันนั้น ทาง

เทศบาลทอ้งถ่ินจะเป็นผูด้ �าเนินการ  การแจง้ไปยงัผูป้กครองจะเป็นการแจง้รายบุคคล ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ

อนัไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ เน่ืองจากการแจง้เป็นรายบุคคล ฯลฯ จึงจะท�าการแจง้ตามฐานขอ้มูลทะเบียนบา้น

ผูอ้ยูอ่าศยัขั้นพื้นฐาน ขณะท่ีทารกเกิด จึงขอใหท้�าการแจง้หากมีการโยกยา้ย 

(2) มาใส่ใจช่วงเวลาท่ีเป็นเป้าหมายในการรับวคัซีนกนัเถอะ

โดยหลกัการแลว้ การฉีดวคัซีนป้องกนัตามระยะเวลาท่ีก�าหนดจะเป็นการฉีดส่วนบุคคลส�าหรับล�าดบั

และก�าหนดการท่ีเป็นรูปธรรมของการฉีดวคัซีนป้องกนั ขอใหดู้จากก�าหนดการของทางเทศบาลทอ้งถ่ิน  

สภาพร่างกายของเดก็ การแพร่ระบาดของโรค และขอใหห้ารือกบัแพทยป์ระจ�าครอบครัวก่อนท�าการ

ตดัสินใจ

อน่ึง  เน่ืองจากจะมีบางเทศบาลทอ้งถ่ินท่ีท�าการฉีดวคัซีนกลุ่มใหก้บัโรค BCG จึงไดโ้ปรดระวงัในจุด

น้ี  โดยตอ้งท�าการฉีด ณ สถานท่ีท่ีก�าหนดไว ้เช่น ศนูยส์าธารณะสุข ฯลฯ ในวนัเวลาท่ีก�าหนด

(3) ประเภทและคุณสมบติัของวคัซีน

วคัซีนท่ีน�ามาใชฉี้ดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ วคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิ (Live attenuated 

vaccine) และวคัซีนชนิดเช้ือตาย (Inactivated vaccine)

เน่ืองจากวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิจะช่วยลดความรุนแรงของเช้ือแบคทีเรียและไวรัส (เช้ือโรค) 

ใหอ่้อนลง จากการฉีดวคัซีนน้ีจึงสามารถสร้างภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) เช่นเดียวกบัวคัซีนรวมโรคหดั/

หดัเยอรมนั (MR), วคัซีนโรคหดั, วคัซีนโรคหดัเยอรมนั, BCG, วคัซีนโรคคางทูม, วคัซีนโรคอีสุกอีใส, 

วคัซีนไวรัสโรตา้, วคัซีนไขเ้หลือง

หลงัจากฉีดวคัซีนเขา้ไป  เม่ือเช้ือแบคทีเรียหรือไวรัสท่ีช่วยลดความเป็นพิษในร่างกาย (เช้ือโรค) เพิ่ม

จ�านวนข้ึนแลว้ กอ็าจมีไขห้รือมีอาการไม่รุนแรงอยา่งเช่นผืน่ข้ึนได ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวคัซีนนั้นๆ  จึง

จ�าเป็นตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 เดือนจึงจะมีภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) อยา่งเพียงพอ

วคัซีนชนิดเช้ือตายเป็นวคัซีนท่ีผลิตข้ึนโดยใชส่้วนผสมท่ีจ�าเป็นในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัส 

และสร้างภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) แบบปราศจากพิษ (เช้ือโรค) ซ่ึงกคื็อ วคัซีนโรคไวรัสตบัอกัเสบ B, 

วคัซีนรวมคอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน-โปลิโอ (DPT-IPV), วคัซีนรวมคอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน (DPT), 

วคัซีนรวมคอตีบ-บาดทะยกั (DT), วคัซีนโรคโปลิโอ (IPV), วคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น, วคัซีนโรค

บาดทะยกั (T), วคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล, วคัซีนโรค Hib, วคัซีนโรคติดเช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบใน

เดก็เลก็, วคัซีนไวรัส HPV, วคัซีนโรคเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบ, วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ A, 
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วคัซีนโรคพิษสุนขับา้

ในกรณีน้ี จะสามารถสร้างภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ไดจ้ากการฉีดวคัซีนหลายๆ คร้ัง เน่ืองจากเช้ือ

แบคทีเรียและไวรัสจะไม่เติบโตข้ึนในร่างกาย ในการฉีด 2-3 คร้ังในช่วงเวลาท่ีก�าหนดจะสามารถสร้าง

ภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนัขั้นพื้นฐาน) ขั้นต�่าท่ีจ �าเป็นได ้ และหากมีการฉีดเพิ่มเติมหลงัจากนั้นเม่ือผา่นไป

หลายๆ เดือน -  1 ปี กจ็ะสามารถสร้างภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ไดอ้ยา่งเพียงพอ  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก

หลงัจากนั้นไม่นานภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) จะค่อยๆ ลดลง จึงจ�าเป็นตอ้งฉีดเพิ่มในช่วงเวลาท่ีก�าหนด

ตามลกัษณะของวคัซีนต่างๆ เพื่อเป็นการคงรักษาระดบัภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) เอาไวใ้นระยะยาว

(4) ระยะห่างในกรณีท่ีมีการฉีดวคัซีนต่างชนิดกนั

วคัซีนท่ีใชฉี้ดจะแบ่งออกเป็นวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิและวคัซีนชนิดเช้ือตาย กรณีท่ีจะท�าการ

ฉีดวคัซีนต่างชนิดกนั จึงจ�าเป็นตอ้งรักษาระยะห่างเอาไว้

และยงัมีกรณีท่ีจ�าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนต่างชนิดกนัในเวลาเดียวกนัดว้ย จึงขอใหป้รึกษากบัทางแพทย์

อน่ึง กรุณาอยา่ใหเ้กิดความผดิพลาดจากการฉีดวคัซีนชนิดเดียวกนัซ�้ าซอ้นกนัหลายคร้ัง เน่ืองจากมี

ช่วงเวลาท่ีก�าหนดไวแ้ลว้

วคัซีนชนิดเชื�อมีชีวติอ่อนฤทธิ� วคัซีนชนิดเชื�อตาย
BCG, MR, หดั, หดัเยอรมนั, อีสุกอีใส 27 วนัขึ�นไป

คางทูม, ไวรัสโรตา้, ไขเ้หลือง
วคัซีนชนิดเชื�อมีชีวติอ่อนฤทธิ�

(ในการค�านวณจะนบัตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีมีการฉีดวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิ จนถึงวนัท่ีจะท�าการฉีดวคัซีน

ชนิดอ่ืนตอ้งได ้27 วนัข้ึนไป)

วคัซีนชนิดเชื�อตาย

วคัซีนชนิดเชื�อตายไวรัสตบัอกัเสบ B, โรคติดเชื�อไวรัส Hib,

โรคติดเชื�อแบคทีเรียปอดอกัเสบในเด็กเล็ก (13 -valent), DPT-IPV,

DPT, DT, โปลิโอ, ไขส้มองอกัเสบญี�ปุ่น, โรคติดเชื�อไวรัส HPV,
6 วนัขึ�นไป

โรคติดเชื�อเยื�อหุม้สมอง (และไขสันหลงั) อกัเสบ, ตบัอกัเสบ A, 
พิษสุนขับา้, บาดทะยกั, ไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล

วคัซีนชนิดเชื�อมีชีวติอ่อนฤทธิ£

(การค�านวณจะนบัตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีมีการฉีดวคัซีนชนิดเช้ือตาย จนถึงวนัท่ีจะท�าการฉีดวคัซีนชนิดอ่ืนตอ้งได ้6 วนัข้ึนไป)
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โดยไดแ้สดงอายเุป้าหมายในการฉีดวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนดตามพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนัเอาไวแ้ลว้  
แต่แนะนาํใหฉี้ดวคัซีนในช่วงเวลา                     หลงัจากที�ไดพ้ิจารณาช่วงเวลาที�จะเป็นโรคไดง่้าย (ในจุลสารเล่มนี�ไดแ้สดงช่วงเวลาของการ
ฉีดวคัซีนที�เป็นมาตรฐานดว้ย                     นี� ) จึงขอให้เขา้รับการฉีดวคัซีนในเวลาที�เร็วที�สุดของช่วงเวลานี� เท่าที�จะสามารถทาํได้

    ↓ แสดง 1 ตวัอยา่งเวลาในการฉีดวคัซีนที�ตอ้งการ
* เกี�ยวกบัวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B
    ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) เป็นตน้มา วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B ไดถู้กกาํหนดให้เป็นวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนด
① เป้าหมาย : เด็กที�มีอายรุะหวา่งจนถึง 1 ปีหลงัคลอด ที�เกิดหลงัจากวนัที� 1 เดือนเมษายน ปีเฮเซ 28 (2016) 
② เด็กที�อยูน่อกเป้าหมาย : เด็กที�ไดรั้บวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B หลงัคลอดไปแลว้ตามที�เป็นการป้องกนัการติดเชื�อจากแม่สู่ลูก
③ วิธีการฉีดวคัซีน : จะใชว้คัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B ชนิด Recombinant ให้กบัเด็กที�ครบ 2 เดือนหลงัคลอด  จนถึงครบ 9 

เดือนหลงัคลอด ตามที�เป็นช่วงเวลาในการฉีดวคัซีนที�เป็นมาตรฐาน  หลงัจากฉีด 2 ครั�งโดยเวน้ระยะห่าง 27 วนัขึ�นไปแลว้ จะฉีดอีก 
1 ครั� งโดยเวน้ระยะห่าง 139 วนัขึ�นไปนบัจากที�ฉีดครั� งที� 1
④ การควบคุมดูแลการฉีดวคัซีนก่อนวนัที� 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) : เกี�ยวกบัการฉีดที�เทียบเท่ากบัฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ 

B ที�ตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาที�กาํหนด ที�เป็นการฉีดก่อนวนัที� 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) 
(ก่อนเริ�มกาํหนดให้เป็นวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนด) จะถือวา่การฉีดดงักล่าวเป็นการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B  
ที�ตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาที�กาํหนด สาํหรับผูที้�ไดรั้บการฉีดวคัซีนดงักล่าว  จะถือวา่เป็นผูที้�ไดรั้บการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ 
B  ที�ตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาที�กาํหนดแลว้ จึงขอใหท้าํการฉีดวคัซีนต่อไป

* ระยะห่างในการฉีดวคัซีน
   ในพระราชบญัญติัไดมี้การกาํหนดจาํนวนวนัที�เป็นระยะห่างในการฉีดวคัซีนเอาไวแ้ลว้ ตวัอยา่งเช่น หากกาํหนดวา่ให้มี "ระยะห่าง 1 สัปดาห์" 
กน็บั "หลงัจากวนัของวนัเดียวกนัหลงัจากนั�น 1 สัปดาห์" 
* ในกรณีเช่นนี�
• หากเป็นโรคไอกรนก่อนที�จะฉีดวคัซีน DPT-IPV หรือ DPT แลว้ กรุณาดูหนา้ 21 - 24
• หากเป็นโรคหดัหรือหดัเยอรมนัก่อนที�จะฉีดวคัซีน MR แลว้  กรุณาดูหนา้ 27 – 28

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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

BCG
(ดูหนา้ 24)

หดั (M)
หดัเยอรมนั (R)
(MR / M / R) (ดูหนา้ 26)

โรคติดเชื�อแบคทีเรีย
ปอดอกัเสบในเด็กเล็ก

(ดูหนา้ 17)

โรคติดเชื�อไวรัส HPV
(ดูหนา้ 34)

อีสุกอีใส
(ดูหนา้ 28)

คอตีบ (D)
ไอกรน (P)
บาดทะยกั (T)
โปลิโอ (IPV)
(ดูหนา้ 20)

ไขส้มองอกัเสบญี�ปุ่น
(ดูหนา้ 30)

รอบที� 2
(DT)

การฉีดวคัซีนครั� งแรกจะฉีดทั�งหมด 2 ครั� ง โดยให้เวน้ระยะห่าง 6 วนัขึ�นไป ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือตั�งแต่ 6 วนัถึง 28 วนั  การฉีดเพิ�มเติมจะฉีด 1 ครั� ง 
โดยเวน้ระยะห่าง 6 เดือนขึ�นไปหลงัจากที�ฉีดครั� งแรกครบแลว้  ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือ ณ เวลาที�ผา่นไป 1 ปี

โรคติดเชื�อ Hib
(ดูหนา้ 15)

(Note)

การฉีดวคัซีนครั� งแรกจะฉีดทั� งหมด 3 ครั� งโดยให้เวน้ระยะห่าง 20 วนัขึ� นไป 
ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือตั�งแต่ 20 วนัถึง 56 วนั  การฉีดเพิ�มเติมจะฉีดอีก 1 ครั� ง 
โดยเวน้ระยะห่าง 6 เดือนขึ�นไปหลงัจากที�ฉีดครั� งแรกครบแลว้  ระยะห่างมาตรฐานคือตั�งแต่ 
12 เดือนถึง 18 เดือน

(หมายเหตุ) วนัที�ใชเ้ริ�มนบัระยะห่างในการฉีดวคัซีนคือ วนัถดัไปของวนัที�มีการฉีด

3 เดื
อน

หมายเหตุ) : จากที�ไดมี้การงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในปีเฮเซ 17 (2005) ผูที้�ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการฉีดวคัซีนรอบที� 1, รอบที� 2 ที�เกิดตั�งแต่วนัที� 2 เมษายน ปีเฮเซ 7 (1995) ถึงวนัที� 1 เมษายน 
ปีเฮเซ 19 (2007) หากอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบบริบูรณ์สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนดได ้ 

รอบที� 1
(DPT-IPV / DPT /

DT / IPV)

ตบัอกัเสบ B
(ดูหนา้ 14)
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โดยไดแ้สดงอายเุป้าหมายในการฉีดวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนดตามพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนัเอาไวแ้ลว้  
แต่แนะนาํใหฉี้ดวคัซีนในช่วงเวลา                     หลงัจากที�ไดพ้ิจารณาช่วงเวลาที�จะเป็นโรคไดง่้าย (ในจุลสารเล่มนี�ไดแ้สดงช่วงเวลาของการ
ฉีดวคัซีนที�เป็นมาตรฐานดว้ย                     นี� ) จึงขอให้เขา้รับการฉีดวคัซีนในเวลาที�เร็วที�สุดของช่วงเวลานี� เท่าที�จะสามารถทาํได้

    ↓ แสดง 1 ตวัอยา่งเวลาในการฉีดวคัซีนที�ตอ้งการ
* เกี�ยวกบัวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B
    ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) เป็นตน้มา วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B ไดถู้กกาํหนดให้เป็นวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนด
① เป้าหมาย : เด็กที�มีอายรุะหวา่งจนถึง 1 ปีหลงัคลอด ที�เกิดหลงัจากวนัที� 1 เดือนเมษายน ปีเฮเซ 28 (2016) 
② เด็กที�อยูน่อกเป้าหมาย : เด็กที�ไดรั้บวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B หลงัคลอดไปแลว้ตามที�เป็นการป้องกนัการติดเชื�อจากแม่สู่ลูก
③ วิธีการฉีดวคัซีน : จะใชว้คัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B ชนิด Recombinant ให้กบัเด็กที�ครบ 2 เดือนหลงัคลอด  จนถึงครบ 9 

เดือนหลงัคลอด ตามที�เป็นช่วงเวลาในการฉีดวคัซีนที�เป็นมาตรฐาน  หลงัจากฉีด 2 ครั�งโดยเวน้ระยะห่าง 27 วนัขึ�นไปแลว้ จะฉีดอีก 
1 ครั� งโดยเวน้ระยะห่าง 139 วนัขึ�นไปนบัจากที�ฉีดครั� งที� 1
④ การควบคุมดูแลการฉีดวคัซีนก่อนวนัที� 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) : เกี�ยวกบัการฉีดที�เทียบเท่ากบัฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ 

B ที�ตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาที�กาํหนด ที�เป็นการฉีดก่อนวนัที� 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) 
(ก่อนเริ�มกาํหนดให้เป็นวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนด) จะถือวา่การฉีดดงักล่าวเป็นการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B  
ที�ตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาที�กาํหนด สาํหรับผูที้�ไดรั้บการฉีดวคัซีนดงักล่าว  จะถือวา่เป็นผูที้�ไดรั้บการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ 
B  ที�ตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาที�กาํหนดแลว้ จึงขอใหท้าํการฉีดวคัซีนต่อไป

* ระยะห่างในการฉีดวคัซีน
   ในพระราชบญัญติัไดมี้การกาํหนดจาํนวนวนัที�เป็นระยะห่างในการฉีดวคัซีนเอาไวแ้ลว้ ตวัอยา่งเช่น หากกาํหนดวา่ให้มี "ระยะห่าง 1 สัปดาห์" 
กน็บั "หลงัจากวนัของวนัเดียวกนัหลงัจากนั�น 1 สัปดาห์" 
* ในกรณีเช่นนี�
• หากเป็นโรคไอกรนก่อนที�จะฉีดวคัซีน DPT-IPV หรือ DPT แลว้ กรุณาดูหนา้ 21 - 24
• หากเป็นโรคหดัหรือหดัเยอรมนัก่อนที�จะฉีดวคัซีน MR แลว้  กรุณาดูหนา้ 27 – 28

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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

BCG
(ดูหนา้ 24)

หดั (M)
หดัเยอรมนั (R)
(MR / M / R) (ดูหนา้ 26)

โรคติดเชื�อแบคทีเรีย
ปอดอกัเสบในเด็กเล็ก

(ดูหนา้ 17)

โรคติดเชื�อไวรัส HPV
(ดูหนา้ 34)

อีสุกอีใส
(ดูหนา้ 28)

คอตีบ (D)
ไอกรน (P)
บาดทะยกั (T)
โปลิโอ (IPV)
(ดูหนา้ 20)

ไขส้มองอกัเสบญี�ปุ่น
(ดูหนา้ 30)

รอบที� 2
(DT)

การฉีดวคัซีนครั� งแรกจะฉีดทั�งหมด 2 ครั� ง โดยให้เวน้ระยะห่าง 6 วนัขึ�นไป ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือตั�งแต่ 6 วนัถึง 28 วนั  การฉีดเพิ�มเติมจะฉีด 1 ครั� ง 
โดยเวน้ระยะห่าง 6 เดือนขึ�นไปหลงัจากที�ฉีดครั� งแรกครบแลว้  ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือ ณ เวลาที�ผา่นไป 1 ปี

โรคติดเชื�อ Hib
(ดูหนา้ 15)

(Note)

การฉีดวคัซีนครั� งแรกจะฉีดทั� งหมด 3 ครั� งโดยให้เวน้ระยะห่าง 20 วนัขึ� นไป 
ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือตั�งแต่ 20 วนัถึง 56 วนั  การฉีดเพิ�มเติมจะฉีดอีก 1 ครั� ง 
โดยเวน้ระยะห่าง 6 เดือนขึ�นไปหลงัจากที�ฉีดครั� งแรกครบแลว้  ระยะห่างมาตรฐานคือตั�งแต่ 
12 เดือนถึง 18 เดือน

(หมายเหตุ) วนัที�ใชเ้ริ�มนบัระยะห่างในการฉีดวคัซีนคือ วนัถดัไปของวนัที�มีการฉีด

3 เดื
อน

หมายเหตุ) : จากที�ไดมี้การงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในปีเฮเซ 17 (2005) ผูที้�ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการฉีดวคัซีนรอบที� 1, รอบที� 2 ที�เกิดตั�งแต่วนัที� 2 เมษายน ปีเฮเซ 7 (1995) ถึงวนัที� 1 เมษายน 
ปีเฮเซ 19 (2007) หากอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบบริบูรณ์สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนดได ้ 

รอบที� 1
(DPT-IPV / DPT /

DT / IPV)

ตบัอกัเสบ B
(ดูหนา้ 14)

7

5. มาสร้างแผนการฉีดวคัซีนป้องกันกันเถอะ



หมายเหตุ) กรณีที�ใช ้DT ในรอบที� 1 ครั� งแรกจะฉีด 2 ครั� ง

ขอบเขต เป้าหมายของการฉีดวคัซีน วนัที�มีการฉีดวคัซีนจริง

BCG ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DPT-IPV/
DPT/
DT รอบที� 1 
ครั� งแรก

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DPT-IPV/DPT/DT รอบที� 1 เพิ�มเติม ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DT รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

โปลิโอ
(IPV)

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั�งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 4 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

MR/M/R
รอบที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ไขส้มองอกั
เสบญี�ปุ่น

รอบที� 1  ครั� งแรก

รอบที� 1
ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 1  เพิ�มเติม ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ขอบเขต เป้าหมายของการฉีดวัคซีน วนัที�มีการฉีดวคัซีนจริง

หมายเหตุ) จาํนวนครั� งในการฉีดวคัซีนจะต่างกนัไปตามอายเุดือนในขณะที�เริ�มฉีดวคัซีนครั� งแรก 

หมายเหตุ) จาํนวนครั� งในการฉีดวคัซีนจะต่างกนัไปตามอายเุดือนในขณะที�เริ�มฉีดวคัซีนครั� งแรก 

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อ
Hib

ครั� งแรก ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

เพิ�มเติม 1 ครั� ง ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อแบค
ทีเรียปอดอกั
เสบในเด็กเลก็

ครั� งแรก ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

เพิ
มเติม 1 ครั� ง ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อ
ไวรัส HPV

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

อีสุกอีใส
ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

วนัเดือนปีเกิดของลูก           วนัที
           เดือน           ปี

ไวรัสตบัอกัเสบ B

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

* กรุณาใส่ช่วงเวลาในการเขา้รับการฉีดวคัซีนเป้าหมายโดยดูจากตารางในหนา้ 6

หมายเหตุ) กรณีที�ใช ้DT ในรอบที� 1 ครั� งแรกจะฉีด 2 ครั� ง

ขอบเขต เป้าหมายของการฉีดวคัซีน วนัที�มีการฉีดวคัซีนจริง

BCG ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DPT-IPV/
DPT/
DT รอบที� 1 
ครั� งแรก

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DPT-IPV/DPT/DT รอบที� 1 เพิ�มเติม ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DT รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

โปลิโอ
(IPV)

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั�งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 4 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

MR/M/R
รอบที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ไขส้มองอกั
เสบญี�ปุ่น

รอบที� 1  ครั� งแรก

รอบที� 1
ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 1  เพิ�มเติม ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ขอบเขต เป้าหมายของการฉีดวัคซีน วนัที�มีการฉีดวคัซีนจริง

หมายเหตุ) จาํนวนครั� งในการฉีดวคัซีนจะต่างกนัไปตามอายเุดือนในขณะที�เริ�มฉีดวคัซีนครั� งแรก 

หมายเหตุ) จาํนวนครั� งในการฉีดวคัซีนจะต่างกนัไปตามอายเุดือนในขณะที�เริ�มฉีดวคัซีนครั� งแรก 

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อ
Hib

ครั� งแรก ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

เพิ�มเติม 1 ครั� ง ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อแบค
ทีเรียปอดอกั
เสบในเด็กเลก็

ครั� งแรก ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

เพิ
มเติม 1 ครั� ง ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อ
ไวรัส HPV

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

อีสุกอีใส
ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

วนัเดือนปีเกิดของลูก           วนัที
           เดือน           ปี

ไวรัสตบัอกัเสบ B

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

* กรุณาใส่ช่วงเวลาในการเขา้รับการฉีดวคัซีนเป้าหมายโดยดูจากตารางในหนา้ 6

ตวัอยา่งก�าหนดการฉีดวคัซีนป้องกนั
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หมายเหตุ) กรณีที�ใช ้DT ในรอบที� 1 ครั� งแรกจะฉีด 2 ครั� ง

ขอบเขต เป้าหมายของการฉีดวคัซีน วนัที�มีการฉีดวคัซีนจริง

BCG ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DPT-IPV/
DPT/
DT รอบที� 1 
ครั� งแรก

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DPT-IPV/DPT/DT รอบที� 1 เพิ�มเติม ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

DT รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

โปลิโอ
(IPV)

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั�งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 4 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

MR/M/R
รอบที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ไขส้มองอกั
เสบญี�ปุ่น

รอบที� 1  ครั� งแรก

รอบที� 1
ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

รอบที� 1  เพิ�มเติม ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ขอบเขต เป้าหมายของการฉีดวัคซีน วนัที�มีการฉีดวคัซีนจริง

หมายเหตุ) จาํนวนครั� งในการฉีดวคัซีนจะต่างกนัไปตามอายเุดือนในขณะที�เริ�มฉีดวคัซีนครั� งแรก 

หมายเหตุ) จาํนวนครั� งในการฉีดวคัซีนจะต่างกนัไปตามอายเุดือนในขณะที�เริ�มฉีดวคัซีนครั� งแรก 

ครั� งที� 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อ
Hib

ครั� งแรก ครั� งที� 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

ครั� งที� 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที�    เดือน     ปี  

เพิ�มเติม 1 ครั� ง ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อแบค
ทีเรียปอดอกั
เสบในเด็กเลก็

ครั� งแรก ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

เพิ
มเติม 1 ครั� ง ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

โรคติดเชื�อ
ไวรัส HPV

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

อีสุกอีใส
ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

วนัเดือนปีเกิดของลูก           วนัที
           เดือน           ปี

ไวรัสตบัอกัเสบ B

ครั� งที
 1 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 2 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

ครั� งที
 3 ตั�งแต่ประมาณเดือน ปี     จนถึงประมาณเดือน  ปี วนัที
    เดือน     ปี  

* กรุณาใส่ช่วงเวลาในการเขา้รับการฉีดวคัซีนเป้าหมายโดยดูจากตารางในหนา้ 6
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6. ก่อนไปรับการฉีดวคัซีนป้องกนั

(1) ขอ้ควรระวงัทัว่ไป

โดยหลกัการแลว้ ให้เขา้รับการฉีดวคัซีนในขณะท่ีสภาพร่างกายเป็นปกติดี จึงขอให้ท่านผูป้กครอง

ใส่ใจกบัสภาพของร่างกาย เช่น สภาพร่างกายโดยก�าเนิด, สภาวะปัจจุบนัของร่างกาย ฯลฯ ของลูกเป็น

ประจ�าทุกวนั หากมีขอ้กงัวลใดๆ กรุณาหารือกบัแพทยป์ระจ�าครอบครัวหรือศนูยสุ์ขภาพ, ฝ่ายท่ีรับผดิ

ชอบในเทศบาลทอ้งถ่ินเป็นการล่วงหนา้ 

เพ่ือใหมี้การรับวคัซีนอยา่งปลอดภยั ขอใหท่้านผูป้กครองไดพิ้จารณาวา่สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีน

ในวนันั้นๆ ไดห้รือไม่หลงัจากท่ีไดร้ะวงัในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีแลว้ 

 ในวนัดงักล่าว ขอใหมี้การสงัเกตุสภาพร่างกายของลกูตั้งแต่เชา้ ดูวา่ตอ้งไม่มีอาการอะไรท่ีผดิ

ปกติไปจากเดิม

แมว้า่จะมีก�าหนดการตอ้งเขา้รับการฉีดวคัซีนกต็าม แต่หากคิดวา่สุขภาพไม่ดีแลว้ 

กข็อใหพ้ิจารณาวา่จะฉีดหรือไม่หลงัจากท่ีหารือกบัแพทยป์ระจ�าครอบครัวแลว้

 ขอให้อ่านขอ้มูลแจ้งให้ทราบจากทางเทศบาลทอ้งถ่ินหรือแผ่นพบัท่ีเก่ียวกับการฉีดวคัซีน

ป้องกนัท่ีมีก�าหนดการตอ้งเขา้รับให้เขา้ใจเป็นอย่างดี และท�าความเขา้ใจถึงความจ�าเป็นหรือ

ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน  

 หากไม่เขา้ใจ ขอใหส้อบถามกบัแพทยท่ี์ท�าการฉีดวคัซีนก่อนท่ีจะรับการฉีด 

 โปรดน�าสมุดคู่มือสุขภาพแม่และเดก็ไปดว้ย

1 สภาพร่างกายของเดก็เป็นปกติดีหรือไม่?

2 ไดท้ �าความเขา้ใจ เช่น ความจ�าเป็น, ประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิกิริยาขา้งเคียง ฯลฯ ของ

วคัซีนท่ีจะไปฉีดวนัน้ีแลว้หรือไม่

 หากยงัไม่ทราบขอใหบ้นัทึกค�าถามเอาไว้

3 มีสมุดคู่มือสุขภาพแม่และเดก็อยูห่รือไม่

4 ใส่ขอ้มูลในใบซกัประวติัเรียบร้อยแลว้หรือไม่ 

การตรวจเช็คก่อนไปรับการฉีดวคัซีนป้องกนั
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 ใบซกัประวติัเป็นขอ้มูลส�าคญัส�าหรับแพทยท่ี์จะท�าการฉีดวคัซีน กรุณาบนัทึกขอ้มูลตามท่ีเป็น

ความรับผดิชอบของตวัท่านเอง

 ใหพ้าผูป้กครองท่ีทราบเก่ียวกบัสุขภาพประจ�าวนัของเดก็ท่ีจะเขา้รับการฉีดวคัซีนไปดว้ย

อน่ึง หลงัจากท่ีเขา้ใจเก่ียวกบัประสิทธิภาพหรือปฏิกิริยาขา้งเคียงของการฉีดวคัซีนและเห็นชอบกบั

การฉีดวคัซีนแลว้ จึงท�าการฉีดวคัซีนได้

(2) กรณีท่ีไม่สามารถเขา้รับการวคัซีนได้

 เดก็มีไขอ้ยา่งชดัเจน (หมายถึงเกิน 37.5°C ท่ีเป็นปกติ)

 เดก็เป็นโรคเฉียบพลนัอยา่งรุนแรง

 เดก็ท่ีเป็นโรคเฉียบพลนัอยา่งรุนแรง โดยหลกัการแลว้จะไม่สามารถรับการฉีดวคัซีนในวนันั้น

ได ้เน่ืองจากยงัไม่ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของโรคหลงัจากนั้น

 เห็นไดช้ดัว่าเกิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรงจากส่วนประกอบท่ีอยูใ่นสารของวคัซีนป้องกนัท่ีจะรับ

การฉีดในวนันั้น

 "อาการแพอ้ยา่งรุนแรง" หมายถึง การเกิดปฏิกิริยาแพอ้ยา่งรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายในประมาณ 30 นาที

หลงัการฉีดตามปกติ เป็นปฏิกิริยาทางร่างกายท่ีรุนแรง เช่น มีเหง่ือออกมาก, หนา้บวมฉบัพลนั, 

ลมพิษข้ึนทัว่ตวัอยา่งรุนแรง, คล่ืนไส,้ อาเจียน, พดูออกเสียงยาก, หายใจล�าบาก หรือเกิดอาการชอ็ก

 เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูท่ี้เป็นเป้าหมายของการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหดั, หดัเยอรมนั, อีสุกอีใส รวมถึง

โรคคางทูมนั้น ก�าลงัตั้งครรภ์

เป็นกฎระเบียบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเดก็โดยตรง ตอ้งพิจารณาตวัผูเ้ขา้รับการฉีดโดยความสมคัรใจ

 ในกรณีของวคัซีน BCG เดก็ยอมรับไดถึ้งการเกิดคีลอยดจ์าก เช่น บาดแผลภายนอก ฯลฯ

 ผูท่ี้เป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B เป็นเดก็ท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนไวรัสตบั

อกัเสบ B หลงัคลอดแลว้  ตามท่ีเป็นการป้องกนัการติดเช้ือจากแม่สู่ลกู

 อ่ืนๆ กรณีท่ีแพทยพ์ิจารณาเห็นแลว้วา่มีสภาพร่างกายไม่เหมาะสม

แมว้า่จะไม่เขา้ข่ายในขอ้ ~ ขา้งตน้กต็าม แต่หากแพทยพ์ิจารณาแลว้วา่ไม่เหมาะสมในการ

ฉีดวคัซีน กจ็ะไม่สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนได้
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(3) กรณีท่ีจ�าเป็นตอ้งระวงัขณะเขา้รับการฉีดวคัซีน

ท่านผูป้กครองท่ีคาดวา่จะเขา้ข่ายในเง่ือนไขดา้นล่างน้ี หากมีแพทยป์ระจ�าครอบครัว ขอใหแ้พทยด์งั

กล่าวท�าการตรวจวนิิจฉยัลกูหลานของท่านล่วงหนา้ วา่ควรเขา้รับการฉีดวคัซีนหรือไม่  กรณีท่ีสามารถ

รับการฉีดได ้ ใหต้รวจสอบวา่สามารถรับการฉีดจากแพทยป์ระจ�าครอบครัวไดห้รือไม่ หรือขอใหข้อรับ

ใบรับรองแพทยห์รือใบแสดงความคิดเห็น ฯลฯ จากแพทยด์งักล่าวมา แลว้จึงรับการฉีดวคัซีนจากหน่วย

งานทางการแพทยอ่ื์นๆ

 เดก็ท่ีก�าลงัไดรั้บการรักษา เช่น โรคหวัใจ, โรคไต, โรคตบั, โรคเลือดหรือความผดิปกติทาง

พฒันาการ ฯลฯ

 เดก็ท่ีเคยมีไขภ้ายใน 2 วนัหลงัไดรั้บวคัซีนป้องกนัและการฉีดวคัซีน  รวมถึงเดก็ท่ีเคยเกิดความ

ผดิปกติท่ีคาดวา่จะเป็นอาการแพ ้เช่น ผืน่ลมพิษ ฯลฯ

 เดก็ท่ีเคยมีอาการชกั (กระตุก) ในอดีต, อายท่ีุเคยเกิดอาการชกั (กระตุก), มีไขห้รือไม่มีไข ้

ในขณะนั้น หลงัจากนั้นเกิดข้ึนอีกหรือไม่ ซ่ึงเง่ือนไขจะต่างกนัไปตาม เช่น ชนิดของวคัซีน 

ท่ีไดรั้บ ฯลฯ จึงขอใหห้ารือกบัแพทยป์ระจ�าตวัก่อนล่วงหนา้ 

 เดก็ท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เคยป่วยดว้ยโรคภูมิคุม้กนับกพร่องในอดีต รวมถึงเดก็ท่ีมีญาติสนิทเป็น

โรคภมิูคุม้กนับกพร่องแต่ก�าเนิด (ตวัอยา่งเช่น กรณีของผูท่ี้เป็นตุ่มหนองซ�้ าๆ รอบช่องทวารหนกั

ขณะเป็นเดก็ทารก)

 เดก็ท่ีเคยไดรั้บการบอกกล่าววา่มีอาการแพเ้หล่าน้ี เน่ืองจากในวคัซีนบางชนิดมีส่วนประกอบ

ของไข่, สารตา้นจุลชีพ, สารกนับูด ฯลฯ ท่ีใชเ้พาะเล้ียงในกระบวนการผลิตนั้นๆ

 เดก็ท่ีเป็นโรคแพน้�้ ายางพาราอยา่งรุนแรง

 โรคแพน้�้ายางพาราอยา่งรุนแรงคือ อาการท่ีไวต่อผลิตภณัฑย์างพาราธรรมชาติ  และสงสยัวา่จะมี

อาการแพข้ณะท่ีมีการใชถุ้งมือท่ีท�าจากยางพารา นอกจากน้ี กรุณาปรึกษาแพทยใ์นกรณีท่ีแพ ้ เช่น 

ผลไมท่ี้ท�าปฏิกิริยากบัน�้ายางพารา ฯลฯ (กลว้ย, เกาลดั, กีว,ี อะโวคาโด, เมลอน ฯลฯ) (จากใบซกั

ประวติัก่อนฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบ B แบบฟอร์มท่ี 8) 

	 ในกรณีของการฉีดวคัซีน BCG คือเดก็ท่ีสงสยัวา่เคยติดเช้ือวณัโรคมาก่อน เช่น กรณีท่ีเคยสมัผสั

กบัผูท่ี้เป็นวณัโรคในครอบครัวมายาวนาน ฯลฯ
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(4) ขอ้ควรระวงัทัว่ไปหลงัไดรั้บการฉีดวคัซีน

 ประมาณ 30 นาทีหลงัฉีดวคัซีน ใหส้งัเกตอาการของเดก็ในหน่วยงาน (สถานท่ี) ทางการแพทย์

เอาไว ้หรือเตรียมการเพื่อใหส้ามารถพบแพทยไ์ดใ้นทนัที แต่ปฏิกิริยาขา้งเคียงมกัไม่ค่อยเกิดข้ึน

ในช่วงเวลาน้ี

 หลงัฉีดวคัซีน ใหร้ะวงัการเกิดปฏิกิริยาขา้งเคียง ส�าหรับวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิจะเกิดใน

ช่วง 4 สปัดาห์ ส่วนวคัซีนชนิดเช้ือตายจะเกิดในช่วง 1 สปัดาห์

 รักษาต�าแหน่งท่ีฉีดวคัซีนใหส้ะอาด  สามารถอาบน�้าไดแ้ต่อยา่ขดัถตู �าแหน่งท่ีฉีดวคัซีน

 ในวนันั้นท่ีท�าการฉีดวคัซีน ใหห้ลีกเล่ียงการออกก�าลงักายอยา่งหกัโหม

 หลงัฉีดวคัซีน กรณีท่ีเกิดปฏิกิริยาท่ีผิดปกติตรงต�าแหน่งท่ีฉีดหรือสภาพร่างกายเปล่ียนแปลง

แลว้ ใหเ้ขา้การตรวจวนิิจฉยัจากแพทยอ์ยา่งรวดเร็ว
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7. โรคทีเ่ป็นเป้าหมายต่อการฉีดวคัซีนป้องกนัและเร่ืองทีเ่กีย่วกบัวคัซีน

เน่ืองจากสภาพร่างกายโดยก�าเนิดของเด็กจะแตกต่างกนั มีความต่างในระดบัท่ีต่างกนั จึงอาจเกิด

ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีหาไดย้าก  ส่ิงส�าคญัคือการเขา้รับการตรวจสภาพร่างกายโดยแพทยป์ระจ�าครอบครัว

ท่ีเขา้ใจสภาพร่างกายของเดก็เป็นอยา่งดี หลงัจากท่ีหารือวา่จะสามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนไดห้รือไม่เป็น

อยา่งดีแลว้  จึงตดัสินใจวา่จะฉีดวคัซีนป้องกนัหรือไม่

　◆ โรคไวรัสตบัอกัเสบ B

วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B จะมีการฉีดตามระยะเวลาท่ีก�าหนดให้กบัเด็กทั้งหมดท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 

เมษายน ปีเฮเซ 28 (2016) ตั้งแต่ตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) ในการฉีดวคัซีนใหก้บัทารกแรกเกิดจากมารดาท่ี

มีไวรัสตบัอกัเสบ B ผลบวก (HBs แอนติเจน) นั้น หากมีภาระค่าใชจ่้าย เช่น การสมัผสักบัเลือดท่ีมีไวรัส

ตบัอกัเสบ B ผลบวกโดยบงัเอิญ ฯลฯ แลว้ จากการประกนัสุขภาพ, การเกิดอุบติัเหตุแลว้ การด�าเนินการ

ฉีดวคัซีนโดยเป็นภาระค่าใชจ่้ายของทาง เช่น หน่วยงานประกนัอุบติัเหตุแรงงานหรือประกนัสุขภาพจะ

ไม่แตกต่างไปจากเม่ือก่อน

(1) ค �าอธิบายโรค

เม่ือติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ B (HB) แลว้ ตบัจะเกิดการอกัเสบเฉียบพลนั หรืออาจหายเป็นปกติหรืออาจ

เป็นโรคตบัอกัเสบเร้ือรังได ้ส�าหรับบางรายท่ีมีอาการตบัวายรุนแรงอาจน�าไปสู่การเสียชีวิตจากอาการท่ี

รุนแรงได ้นอกจากน้ี ยงัมีไวรัสท่ีไม่แสดงอาการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ท่ีซ่อนตวัอยูภ่ายในตบั เม่ือเวลาผา่น

ไปกจ็ะเกิดอาการตบัอกัเสบเร้ือรัง, ตบัแขง็, มะเร็งตบั ฯลฯ และยิง่อายนุอ้ยเท่าไหร่ อาการของโรคตบั

อกัเสบเฉียบพลนักจ็ะมีนอ้ยหรืออาการไม่ชดัเจน ในทางกลบักนั เป็นท่ีรู้กนัวา่ไวรัสจะอยูใ่นรูปแบบของ

การติดเช้ือต่อๆ กนัแบบแฝงตวัอยูอ่ยา่งง่ายดาย การติดต่อของโรคจะเกิดข้ึนในกรณีอยา่งเช่น เดก็แรกเกิด

จากแม่ท่ีมีเช้ือไวรัส HB (HBs แอนติเจน) เป็นผลบวก, มีการสมัผสัโดยตรงกบัเลือด/ของเหลวท่ีมีเช้ือ

ไวรัส HB เป็นผลบวก หรือมีเพศสมัพนัธ์กบัผูท่ี้มีเช้ือไวรัส HB เป็นผลบวก เป็นตน้

(2) วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

การป้องกนัดว้ยวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B (HB) กรณีท่ีเป็นเดก็เลก็จะเป็นการป้องกนัการติดเช้ืออยา่ง

ต่อเน่ืองจากไวรัสมากกวา่ท่ีจะหมายถึงการป้องกนัจากตบัอกัเสบ  วตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อป้องกนัโรค

ตบัอกัเสบเร้ือรัง, ตบัแขง็ และมะเร็งตบัท่ีอาจข้ึนในอนาคต

ก่อนหนา้น้ีไดมี้การฉีด HB แกมม่าโกลบูลินและวคัซีน HB ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดห้ลงัคลอดใหแ้ก่

เดก็ท่ีเกิดจากแม่ท่ีมีเช้ือไวรัส HB ผลบวก ในฐานะท่ีเป็นงานป้องกนัโรคติดเช้ือจากแม่สู่ลกู  แต่ ณ ขณะน้ี

ดว้ยความตอ้งการใหค้นจ�านวนมากข้ึนไดรั้บการฉีดวคัซีน HB เพื่อเป็นการลดจ�านวนผูท่ี้ตอ้งทนทุกขก์บั

โรคตบัอกัเสบ, ตบัแขง็ และมะเร็งตบัในอนาคตใหน้อ้ยลงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได ้ จึงไดมี้การฉีดวคัซีนท่ี
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ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดใหแ้ก่เดก็ทั้งหมดท่ีเกิดหลงัจากวนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 28 (2016) นบั

จากตุลาคม ปีเฮเซ 28 (2016) เป็นตน้ไป เพิ่มเติมจากงานป้องกนัโรคติดเช้ือจากแม่สู่ลกู

อน่ึง  งานป้องกนัโรคติดเช้ือจากแม่สู่ลกูจนถึงตอนน้ีด�าเนินงานโดยส�านกังานประกนัสุขภาพ

ผูท่ี้เป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนตามระยะเวลาท่ีก�าหนดคือ เดก็เลก็ท่ีอายไุม่ถึง 1 ปีท่ีเกิดหลงัจาก

วนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 28 (2016) ทั้งหมด นอกเหนือจากเดก็แรกเกิดท่ีเป็นเป้าหมายของงานป้องกนัโรค

ติดเช้ือจากแม่สู่ลกู  ช่วงเวลาในการฉีดวคัซีนท่ีเป็นมาตรฐานคือ เร่ิมตั้งแต่ครบ 2 เดือนหลงัคลอดจนถึง 

9 เดือนหลงัคลอด  ในพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนัไดร้ะบุไวว้า่ หลงัจากฉีดวคัซีน HB เขา้ใต้

ผวิหนงั 2 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 27 วนัข้ึนไปแลว้  ใหเ้วน้ระยะห่าง 139 วนัข้ึนไปหลงัจากท่ีฉีดในคร้ังท่ี 1 

แลว้จึงฉีดเขา้ใตผ้วิหนงัอีก 1 คร้ัง (คร้ังท่ี 3)

ปฏิกิริยาขา้งเคียงของวคัซีน HB ไดรั้บการรายงานวา่พบการเกิดอาการอ่อนเพลีย, ปวดหวั, บวม

เฉพาะจุด, แดง, เจบ็ปวด ฯลฯ ส�าหรับเดก็แรกเกิด/ทารกไม่มีปัญหาในการฉีดวคัซีนดว้ยเช่นกนั ความถ่ี

ของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ีเป็นกรณี

ตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์ (เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่วนัท่ี 1 

เมษายน ปีเฮเซ 25 (2013) ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 0.7 ต่อการฉีดวคัซีน 1 แสนคร้ัง 

(จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง แผนก

วคัซีน คร้ังท่ี 43 กนัยายน ปีเรวะแรก (2019))

(3) เวลาในการฉีดวคัซีน

ไวรัสตบัอกัเสบ B

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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 เดื
อน

16 
ปี

17 
ปี

18 
ปี

19 
ปี

20 
ปี

　◆ โรค Hib

(1) ค �าอธิบายโรค

เช้ือแบคทีเรียอินฟูลเอ็นซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิด B เป็นแบคทีเรียท่ีท�าให้เกิดโรคท่ีเป็นปัญหา

ส�าหรับเดก็ทารก ซ่ึงนอกเหนือไปจากการติดเช้ืออยา่งผวิเผนิ เช่น หูชั้นกลางอกัเสบ, โพรงจมูกอกัเสบ, 

หลอดลมอกัเสบ ฯลฯ แลว้ ยงัท�าใหเ้กิดการติดเช้ืออยา่งรุนแรง (ทัว่ทั้งร่างกาย) เช่น เยือ่หุม้สมอง (และ

ไขสนัหลงั) อกัเสบ, การติดเช้ือแบคทีเรียในร่างกาย, ปอดอกัเสบ ฯลฯ (โดยจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่โรค

ติดเช้ือท่ีแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว)  โรคเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบท่ีมีสาเหตุมาจาก Hib นั้น 

ก่อนปีเฮเซ 22 (2010) มีผูท่ี้เป็นโรคน้ี 7.1 ถึง 8.3 ต่อประชากร 1 แสนคนท่ีอายไุม่ถึง 5 ปี  ซ่ึงแพร่กระจาย

ไปประมาณ 400 คนต่อปี โดยคาดวา่อีกประมาณ 11% จะเป็นความบกพร่องในการพยากรณ์โรค*  

นอกจากน้ี โรคน้ียงัไดเ้กิดข้ึนกบัเดก็ทารกกวา่คร่ึงท่ีมีอายใุนช่วง 4 เดือนหลงัคลอด - 1 ปี (*ตามขอ้มูล
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ของคณะกรรมการการฉีดวคัซีนป้องกนั คณะท�างานโรคติดเช้ือ สภาวทิยาศาสตร์สุขภาพ) ในปัจจุบนั

วคัซีน Hib มีความแพร่หลายมากข้ึน ท�าใหแ้ทบจะไม่พบโรคติดเช้ือ Hib เลย

(2) วคัซีนฮิโมฟิลุสแหง้ (Dried Haemophilus) ชนิด b (วคัซีน Hib) (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

เช้ือแบคทีเรียอินฟลูเอน็ซ่าแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ชนิด  แต่เน่ืองจากชนิดท่ีท�าใหผู้ป่้วยมีอาการรุนแรงคือ

ชนิด b จึงไดน้�าชนิด b มาใชเ้ป็นวคัซีน  วคัซีนน้ีถกูน�ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก และในประเทศ

ของเราสามารถน�ามาฉีดไดต้ั้งแต่เดือนธนัวาคม ปีเฮเซ 20 (2008) และไดก้�าหนดใหเ้ป็นวคัซีนท่ีตอ้งได้

รับตามระยะเวลาท่ีก�าหนดตั้งแต่เดือนเมษายน ปีเฮเซ 25 (2013) 

ส�าหรับการฉีดวคัซีนน้ีพร้อมกบัวคัซีนอ่ืนๆ ขอใหแ้พทยพ์ิจารณาถึงความจ�าเป็น  โดยสามารถฉีดได้

หลงัไดรั้บความเห็นชอบจากผูป้กครอง ซ่ึงสามารถฉีดแต่ละวคัซีนแยกกนัได้

หลงัจากน�าวคัซีนเขา้ไปใชใ้นยโุรปและสหรัฐอเมริกา โรคติดเช้ือ Hib ท่ีแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วกล็ดลง

อยา่งมาก  และหลงัน�าเขา้ไปใชเ้ป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในประเทศเรา กท็ �าใหจ้ �านวน

ผูป่้วยลดลงอยา่งมากแทบจะไม่พบอีกเลย ในปีเฮเซ 10 (1998) องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดมี้การแนะน�า

ใหฉี้ดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดน้ีแก่เดก็ทารก  และวคัซีนน้ีถกูน�ามาใชใ้นกวา่ 110 ประเทศ

ทัว่โลก และไดรั้บการยกยอ่งถึงความมีประสิทธิภาพสูง

ส�าหรับปฏิกิริยาขา้งเคียงนั้น ยอมรับไดถึ้งการเกิดการท�าปฏิกิริยาเฉพาะจุด เช่น แดง 44.2%, บวม 

18.7%, แขง็เป็นกอ้น (เป็นไต) 17.8%, เจบ็ปวด 5.6%, เกิดปฏิกิริยาทัว่ทั้งร่ายกาย เช่น มีไข ้2.5%, อารมณ์

หม่นหมอง 14.7%, เบ่ืออาหาร 8.7% เป็นตน้ (ดูไดจ้ากเอกสารแนบ (ฉบบัท่ี 11) แกไ้ข ณ เดือนเมษายน ปี

เฮเซ 29 (2017))

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

เร่ิมออกจ�าหน่ายจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 1.5 ต่อการฉีดวคัซีน 1 แสนคร้ัง (จาก

เอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง แผนกวคัซีน 

คร้ังท่ี 43 กนัยายน ปีเรวะแรก (2019))

การฉีดวคัซีนโรคติดเช้ือ Hib นั้น มีการด�าเนินการตามวธีิการดงัต่อไปน้ีใหก้บัเดก็แต่ละอายเุดือนใน

ขณะท่ีเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก

 ในขณะท่ีเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก  เดก็มีอายตุั้งแต่ 2 เดือนหลงัคลอดจนถึง 7 เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนฮิโมฟิลุสแหง้ชนิด b  ส�าหรับการฉีดคร้ังแรกจะฉีด 3 คร้ัง โดยจะเวน้ระยะห่าง 27 วนั

ข้ึนไป (กรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ�าเป็นจะเป็น 20 วนั) โดยมาตรฐานแลว้จะเวน้ระยะห่าง 27 วนัถึง 56 วนั 

(กรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ�าเป็นจะเป็น 20 วนั) ส�าหรับการฉีดเพิ่มเติมจะฉีดอีก 1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 

7 เดือนข้ึนไปหลงัการฉีดคร้ังแรก โดยมาตรฐานแลว้จะเวน้ระยะห่างตั้งแต่ 7 เดือนจนถึง 13 เดือน 

อยา่งไรกต็าม  ในการฉีดคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเป็นการฉีดคร้ังแรกนั้น ตอ้งฉีดภายในอาย ุ 12 เดือน

หลงัคลอด กรณีท่ีเกินจากน้ีจะไม่สามารถฉีดได ้  ซ่ึงในกรณีน้ีสามารถฉีดเพิ่มเติมได ้ โดยสามารถฉีด
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ได ้ 1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 27 วนัข้ึนไป (กรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ�าเป็นจะเป็น 20 วนั) หลงัจากฉีดคร้ัง

หลงัสุดของการฉีดคร้ังแรก

 ในขณะเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก  เดก็อยูใ่นช่วงตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีครบ 7 เดือนหลงัคลอดจนถึง 12 

เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนฮิโมฟิลุสแหง้ชนิด b  ส�าหรับการฉีดคร้ังแรกจะฉีด 2 คร้ัง โดยจะเวน้ระยะห่าง 27 วนั

ข้ึนไป (กรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ�าเป็นจะเป็น 20 วนั) โดยมาตรฐานแลว้จะเวน้ระยะห่าง 27 วนัถึง 56 วนั 

(กรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ�าเป็นจะเป็น 20 วนั)   ส�าหรับการฉีดเพิ่มเติมจะฉีดอีก 1 คร้ังโดยใหเ้วน้ระยะห่าง 

7 เดือนข้ึนไปหลงัการฉีดคร้ังแรก โดยมาตรฐานจะเวน้ระยะห่างตั้งแต่ 7 เดือนจนถึง 13 เดือน อยา่งไร

กต็าม  การฉีดคร้ังท่ี 2 ของการฉีดคร้ังแรกนั้น ตอ้งฉีดภายในอาย ุ12 เดือนหลงัคลอด กรณีท่ีเกินจากน้ี

จะไม่สามารถฉีดได ้ ซ่ึงในกรณีน้ีสามารถฉีดเพิ่มเติมได ้โดยสามารถฉีดได ้1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 27 

วนัข้ึนไป (กรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่จ�าเป็นจะเป็น 20 วนั) หลงัการฉีดคร้ังหลงัสุดของการฉีดคร้ังแรก

 ในขณะเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก  เดก็อยูใ่นช่วงตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีครบ 12 เดือนหลงัคลอดจนถึง 60 

เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนฮิโมฟิลุสแหง้ชนิด b  ท�าการฉีด 1 คร้ัง

อน่ึง เช่นเดียวกนักบัเดก็ท่ียอมรับไดว้า่ไม่สามารถรับการฉีดวคัซีนป้องกนัได ้เช่น เป็นโรคท่ีจ�าเป็น

ตอ้งรักษาระยะยาวนาน ฯลฯ

(3)  เวลาในการฉีดวคัซีน

โรคติดเชื�อ Hib

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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 เดื
อน

16 
ปี

17 
ปี

18 
ปี

19 
ปี

20 
ปี

　◆ โรคติดเช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบในเดก็เลก็

(1) ค �าอธิบายโรค

เช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบ เป็นหน่ึงในสองสาเหตุหลกัของโรคติดเช้ือในเดก็  เดก็ส่วนมากจะ

มีเช้ือแบคทีเรียน้ีอยูด่า้นในสุดของจมูก และหากเป็นเช่นนั้นกจ็ะท�าใหเ้กิดโรคเยือ่หุม้สมอง (และ

ไขสนัหลงั) อกัเสบจากแบคทีเรีย, โรคติดเช้ือ, ปอดอกัเสบ, โพรงจมูกอกัเสบ, หูชั้นกลางอกัเสบ

ก่อนน�าวคัซีนเขา้มาใช ้ อตัราการเป็นโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากการติดเช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบ

อยูท่ี่ 2.6 - 2.9 ต่อประชากร 1 แสนคนท่ีอายไุม่ถึง 5 ปี โดยคาดวา่จะเกิดการแพร่กระจายของโรค

ประมาณ 150 คนต่อปี*  อตัราการเสียชีวติและความถ่ีของตวัอยา่งของอาการท่ีตามมาทีหลงั (เช่น 

ภาวะโพรงสมองคัง่น�้ า, หูหนวก, ปัญญาอ่อน ฯลฯ) ท่ีเกิดจาก Hib จะมีสูงกวา่เยือ่หุม้สมอง (และ
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ไขสนัหลงั) อกัเสบ โดยคาดวา่อีกประมาณ 21% จะเป็นความบกพร่องในการพยากรณ์โรค (ตาม

ขอ้มูลของคณะกรรมการการฉีดวคัซีนป้องกนั คณะท�างานโรคติดเช้ือ สภาวทิยาศาสตร์สุขภาพ) ใน

ปัจจุบนัวคัซีนเช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบมีความแพร่หลายมากข้ึน ท�าใหโ้รคติดเช้ือท่ีแพร่กระจายได้

อยา่งรวดเร็วอยา่งเช่นโรคเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบจากเช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบไดล้ด

จ�านวนลงอยา่งมาก

(2)  วคัซีนรวมปอดอกัเสบชนิดตกตะกอน 13-Valent (วคัซีนรวมปอดอกัเสบ 13-Valent) (วคัซีนชนิด

เช้ือตาย)

เป็นวคัซีนแบคทีเรียปอดอกัเสบ  ชนิด 13 serotypes ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะท�าใหเ้ดก็เจบ็ป่วยอยา่งรุนแรง 

(วคัซีนรวมปอดอกัเสบ 13-Valent) ท่ีผลิตข้ึนเพื่อป้องกนั เช่น โรคเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) 

อกัเสบจากเช้ือแบคทีเรีย ฯลฯ ใหแ้ก่เดก็

โดยไดเ้ร่ิมน�าวคัซีน 7-valent มาใชใ้นสหรัฐอเมริกาเป็นคร้ังแรกในปีเฮเซ 12 (2000) และนบัจาก

ปีเฮเซ 22 (2010) กไ็ดเ้ปล่ียนมาเป็นวคัซีน 13-valent ปัจจุบนัมีการน�าวคัซีน 13-valent น้ีมาใชใ้น

ประเทศต่างๆ กวา่ 100 ประเทศ โดยมีการรายงานจากหลายประเทศวา่สามารถลดจ�านวนผูเ้ป็นโรค

เยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบจากแบคทีเรียหรือภาวะเลือดมีแบคทีเรียจากการฉีดวคัซีนน้ี  ใน

ประเทศของเราสามารถฉีดวคัซีนน้ีไดต้ั้งแต่พฤศจิกายน ปีเฮเซ 25 (2013) ซ่ึงท�าใหผู้เ้ป็นโรคติดเช้ือ

แบคทีเรียปอดอกัเสบท่ีแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วน้ีลดลงดว้ยเช่นกนั

เก่ียวกบัการฉีดวคัซีนน้ีในเวลาเดียวกบัวคัซีนอ่ืนๆ ขอให้แพทยพิ์จารณาถึงความจ�าเป็น โดย

สามารถฉีดไดห้ลงัไดรั้บความเห็นชอบจากผูป้กครอง ซ่ึงสามารถฉีดแต่ละวคัซีนแยกกนัได้

ส�าหรับปฏิกิริยาขา้งเคียงนั้น ยอมรับไดถึ้งการเกิดผืน่แดง (67.8-74.4%), บวม (47.2 - 57.1%),  เกิด

ปฏิกิริยาทัว่ทั้งร่างกาย เช่น มีไข(้37.5°C ข้ึนไป) 32.9 - 50.7%(ดูจากเอกสารแนบ (ฉบบัท่ี 3) แกไ้ข ณ 

เดือนเมษายน ปีเฮเซ 29 (2017))

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นว่าเป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บ

รายงานท่ีเป็นกรณีตอ้งสงสัยว่าเป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็น

อนัตราย) ตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม ปีเฮเซ 25 (2013) จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ปีเรวะแรก (2019)  อยูท่ี่ 

1.9 ต่อการฉีดวคัซีน 1 แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 43 กนัยายน ปีเรวะแรก (2019))

การฉีดวคัซีนโรคติดเช้ือแบคทีเรียปอดอกัเสบในเดก็เลก็ จะท�าการฉีดตามวธีิการดงัต่อไปน้ีใหก้บั

เดก็แต่ละอายเุดือนในขณะท่ีเร่ิมฉีดคร้ังแรก
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 ในขณะท่ีเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก  เดก็มีอายตุั้งแต่ 2 เดือนหลงัคลอดจนถึง 7 เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนรวมปอดอกัเสบชนิดตกตะกอน 13-Valent ส�าหรับการฉีดคร้ังแรก โดยจะฉีด 3 คร้ัง

ภายใน 12 เดือนหลงัคลอดโดยจะเวน้ระยะห่าง 27 วนัข้ึนไป   ส�าหรับการฉีดเพิ่มเติมจะฉีดอีก 1 คร้ัง

หลงัจากวนัท่ีครบ 12 เดือนหลงัคลอด  ช่วงเวลาของการฉีดมาตรฐานคือตั้งแต่ 12 เดือนหลงัคลอด

จนถึง 15 เดือนหลงัคลอด ซ่ึงจะอยูใ่นช่วงหลงัจากเวน้ระยะห่าง 60 วนัข้ึนไปหลงัฉีดคร้ังแรกครบ

แลว้  อยา่งไรกต็าม  การฉีดคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเป็นการฉีดคร้ังแรกนั้น ตอ้งฉีดภายในอายคุรบ 24  

เดือนหลงัคลอด กรณีท่ีเกินจากน้ีจะไม่สามารถฉีดได(้สามารถฉีดเพิ่มเติมได)้ นอกจากน้ี การฉีดคร้ังท่ี 

2 ของการฉีดคร้ังแรกนั้น ตอ้งท�าการฉีดภายในอายท่ีุครบ 12 เดือนหลงัคลอด  กรณีท่ีเกินจากน้ี จะไม่

สามารถฉีดคร้ังท่ี 3 ของการฉีดคร้ังแรกได ้(สามารถฉีดเพิ่มเติมได)้

 ในขณะเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก  เดก็อยูใ่นช่วงตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีครบ 7 เดือนหลงัคลอดจนถึง 12 

เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนรวมปอดอกัเสบชนิดตกตะกอน 13-Valent ส�าหรับการฉีดคร้ังแรกจะฉีด 2 คร้ัง โดย

มาตรฐานแลว้จะเวน้ระยะห่าง 27 วนัข้ึนไปภายใน 12 เดือนหลงัคลอด ส�าหรับการฉีดเพิ่มเติมจะฉีดอีก 

1 คร้ังหลงัจาก 12 เดือนหลงัคลอด  โดยเวน้ระยะห่าง 60 วนัข้ึนไปหลงัฉีดคร้ังแรกครบแลว้ อยา่งไร

กต็าม  การฉีดคร้ังท่ี 2 ของการฉีดคร้ังแรกนั้น ตอ้งฉีดภายในอาย ุ24  เดือนหลงัคลอด กรณีท่ีเกินจากน้ี

จะไม่สามารถฉีดได(้สามารถฉีดเพิ่มเติมได)้ 

 ในขณะเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก เดก็อยูใ่นช่วงตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีครบ 12 เดือนหลงัคลอดจนถึง 24 

เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนรวมปอดอกัเสบชนิดตกตะกอน 13-Valent ฉีด 2 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 60 วนัข้ึนไป 

 ในขณะเร่ิมฉีดวคัซีนคร้ังแรก เดก็อยูใ่นช่วงตั้งแต่วนัถดัไปของวนัท่ีครบ 24 เดือนหลงัคลอดจนถึง 60 

เดือนหลงัคลอด

จะใชว้คัซีนรวมปอดอกัเสบชนิดตกตะกอน 13-Valent ฉีด 1 คร้ัง 

อน่ึง เช่นเดียวกนักบัเดก็ท่ียอมรับไดว้า่ไม่สามารถรับการฉีดวคัซีนป้องกนัได ้เช่น เป็นโรคท่ีจ�าเป็น

ตอ้งรักษาระยะยาวนาน ฯลฯ

(3) เวลาในการฉีดวคัซีน

โรคติดเชื�อแบค
ทีเรียปอดอกัเสบ

ในเด็กเล็ก

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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 เดื
อน

16 
ปี

17 
ปี

18 
ปี

19 
ปี

20 
ปี
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　◆ โรคคอตบี / ไอกรน / บาดทะยกั / โปลโิอ (ไขกระดูกสีเทาอกัเสบเฉียบพลนั)

(1) ค �าอธิบายโรค

(ก) โรคคอตีบ(Diphtheria)

เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียคอตีบจากละอองเสมหะ

ในปีโชวะ 56 (1981) ไดมี้การน�าวคัซีนรวมโรคคอตีบ, ไอกรน และบาดทะยกัชนิดปรับปรุง (DPT) 

(ชนิดปลอดเซลล)์ มาใช ้ ปัจจุบนัจ�านวนผูป่้วยในญ่ีปุ่นยงัคงเป็น 0 ในทุกปี แต่ในภมิูภาคเอเชียยงัคง

พบเห็นการระบาดไดเ้ป็นคร้ังคราว 

การติดเช้ือส่วนใหญ่จะเป็นการติดท่ีล�าคอ และยงัมีการติดเช้ือท่ีโพรงจมูกดว้ยเช่นกนั  แมว้า่จะติดเช้ือ

คอตีบกต็ามแต่กจ็ะมีเพียงราว 10% ท่ีจะมีอาการออกมา ส่วนจ�านวนท่ีเหลือจะกลายเป็นพาหะท่ีไม่ส่อ

อาการ จะมีกรณีท่ีเป็นการติดเช้ือผา่นทางบุคคลเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั  อาการของโรค ไดแ้ก่ มีไขสู้ง, เจบ็

คอ, ไอเหมือนสุนขัเห่า, อาเจียน ฯลฯ และหากเกิดเน้ือเยือ่ท่ีเรียกวา่เน้ือเยือ่ปลอมข้ึนท่ีคอแลว้กท็ �าใหเ้สีย

ชีวติจากการหายใจไม่ออกได ้  หลงัจาก 2-3 สปัดาห์ท่ีมีอาการ จึงจ�าเป็นตอ้งระมดัระวงัเน่ืองจากจะเกิด

ความผดิปกติท่ีกลา้มเน้ือหวัใจหรือเสน้ประสาทพิการจากพิษท่ีปล่อยออกมาจากเช้ือแบคทีเรียได้

(ข) ไอกรน (Pertussis)

เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียไอกรนจากละอองเสมหะ

นบัจากท่ีไดเ้ร่ิมฉีดวคัซีนไอกรนตั้งแต่ปีโชวะ 25 (1950) จ�านวนผูป่้วยกล็ดลงเร่ือยๆ  แต่เม่ือเร็วๆ น้ี 

ไดพ้บว่าไดเ้กิดโรคไอกรนตั้งแต่เด็กนกัเรียนจนถึงในวยัหนุ่มสาวและผูใ้หญ่ท่ีมีอาการไอยาวนานอยา่ง

เห็นไดช้ดั จึงขอใหร้ะมดัระวงั เน่ืองจากจะกลายเป็นแหล่งติดเช้ือสู่ทารก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เดก็แรกเกิด

และเดก็ทารกนั้นจะมีอาการหนกัมากจึงเป็นตอ้งระวงัใหม้าก

แบบฉบบัของโรคไอกรนจะมีอาการเหมือนกบัการไอธรรมดาทัว่ไป  แต่อาการไอจะหนกัข้ึน ใบหนา้

จะเป็นสีแดงและไอต่อเน่ือง และตอ้งหายใจเขา้ทนัทีหลงัจากท่ีไอ จึงมีเสียงคลา้ยนกหวดีดงัออกมา  โดย

ทัว่ไปจะไม่มีไข ้ เดก็ทารกจะไอจนไม่สามารถหายใจได ้ ริมฝีปากจะกลายเป็นสีน�้าเงิน (อาการตวัเขียว) 

โดยอาจเป็นตะคริวหรือหยดุหายใจฉบัพลนัได ้  เดก็แรกเกิดหรือเดก็ทารกอาจเสียชีวติไดเ้น่ืองจากมีเกิด

ภาวะแทรกซอ้นรุนแรงไดง่้ายจาก เช่น ปอดอกัเสบหรือโรคทางสมอง ฯลฯ 

● โรคติดเช้ือจากละอองเสมหะ

เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียท่ีลอ้มรอบน�้ าลายหรือสารคดัหลัง่ไดก้ระเด็นและแพร่ไปในอากาศจาก

การไอ, จาม หรือสนทนา ฯลฯ ท�าให้เกิดการติดเช้ือไปสู่คนท่ีอยูใ่นระยะประมาณ 1 เมตร

(ค) โรคบาดทะยกั (Tetanus)

แบคทีเรียของโรคบาดทะยกัไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบของการติดเช้ือจากคนสู่คน  แต่เป็นแบคทีเรีย เช่น ท่ี

อยูใ่นดิน ฯลฯ เขา้สู่ร่างกายของคนผา่นทางบาดแผล  เม่ือจ�านวนแบคทีเรียในร่างกายเพิ่มข้ึนแลว้  กลา้ม

เน้ือจะเกิดอาการกระตุกแขง็เน่ืองจากพิษท่ีออกมาจากแบคทีเรีย  เร่ิมแรกจะสงัเกตุเห็นอาการ เช่น อา้ปาก
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ไม่ได ้ หรือชกัเกร็งทัว่ทั้งร่างกาย หากรักษาล่าชา้อาจท�าใหเ้สียชีวติได ้ คร่ึงหน่ึงของผูป่้วยจะมีสาเหตุมา

จากการโดนแทงหรือโดนบาดอยา่งเบาๆ ในระดบัท่ีคนรอบขา้งไม่สงัเกตุเห็น เน่ืองจากแบคทีเรียน้ีอยูใ่น

ดินจึงมีโอกาสติดเช้ือไดอ้ยูเ่สมอ  นอกจากน้ี หากคุณแม่ระหวา่งตั้งครรภมี์ภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) แลว้  

กจ็ะสามารถป้องกนัโรคบาดทะยกัใหก้บัทารกแรกเกิดขณะคลอดได้

(ง) โปลิโอ (ไขกระดูกสีเทาอกัเสบเฉียบพลนั) (Polio)

โรคโปลิโอ (ไขกระดูกสีเทาอกัเสบเฉียบพลนั) ท่ีเรียกกนัวา่ "โรคเดก็อมัพาต" แมแ้ต่ในประเทศของ

เรากม็กัเป็นกนัซ�้ าแลว้ซ�้ าเล่าจนถึงคร่ึงแรกของปี 1960  จากประสิทธิภาพของการฉีดวคัซีน ท�าใหใ้นทา้ย

ท่ีสุดในปี 1980 (ปีโชวะ 55) ประเทศของเรากไ็ม่มีผูป่้วยเป็นอมัพาตเน่ืองจากไวดโ์ปลิโอไวรัส (Wild 

polioviruses) อีก  ในปี 2000 (ปีเฮเซ 12) WHO จึงไดป้ระกาศก�าจดัโปลิโอในภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก

รวมถึงญ่ีปุ่นใหห้มดไป  ในปี 2017 (ปีเฮเซ 29) ประเทศท่ียงัเป็นโรคโปลิโออยา่งมากยงัคงเหลืออีกเพียง 

2 ประเทศคือปากีสถานและอฟักานิสถาน การก�าจดัโปลิโอใหส้ิ้นซากจากโลกน้ีจึงไม่ใช่ความฝันอีกต่อ

ไป   แต่ในพฤศจิกายน ปี 2016 กลบัพบผูป่้วยเป็นโรคโปลิโอ 4 คนในไนจีเรีย การเฝ้าระวงัโรคโปลิโอจึง

ยงัคงตอ้งด�าเนินต่อไปทัว่โลก

ไวรัสโปลิโอท่ีเขา้ทางปากจะแพร่กระจายตวัในเซลลข์องคอหอยหรือล�าไสเ้ลก็  กล่าวไดว้า่ไวรัสท่ีอยู่

ในเซลลข์องล�าไสเ้ลก็จะเติบโตเพิ่มจ�านวนในช่วง 4-35 วนั (โดยเฉล่ีย 7-14 วนั) โดยไวรัสท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง

ทวคูีณจะถูกขบัออกมาทางอุจจาระ และเขา้ทางปากของคนอีกคร้ัง และเติบโตในล�าไสข้องคนท่ีไม่มีภมิู

ตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั)  ซ่ึงท�าใหเ้กิดการติดเช้ือจากคนสู่คน  หากไดรั้บภมิูตา้นทานตลอดชีวติ (ภมิูคุม้กนั

ตลอดชีวติ)  แมว้า่จะติดเช้ือไวรัสโปลิโอกต็ามแต่ส่วนใหญ่กจ็ะไม่มีอาการ  ในกรณีท่ีมีอาการจะเกิดจาก

การติดเช้ือไวรัสผา่นทางเลือด และแพร่กระจายไปยงัสมองและไขสนัหลงั ซ่ึงท�าใหเ้ป็นอมัพาตได ้ เม่ือ

ติดเช้ือไวรัสโปลิโอ คน 5-10 คนในจ�านวน 100 คนจะมีอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ เร่ิมจากมีไขต้ามมาดว้ย

อาการปวดศีรษะและอาเจียน 

นอกจากน้ี ในจ�านวนคนท่ีติดเช้ือแลว้จะเป็นอมัพาตท่ีมือและเทา้ในสดัส่วน 1 คนต่อราวๆ 1,000-

2,000 คน โดยบางส่วนจะเป็นอมัพาตตลอดไป   อาการอมัพาตจะด�าเนินคืบหนา้ไป และอาจมีการเสีย

ชีวติลงไดจ้ากการหายใจล�าบาก

(2) วคัซีนรวม 4 ชนิดคอตีบ/ไอกรน/บาดทะยกั/โปลิโอชนิดเช้ือตาย (DPT-IPV), วคัซีนรวม 3 ชนิด

คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยกั (DPT), วคัซีนรวม 2 ชนิดคอตีบ/บาดทะยกั (DT) (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

การฉีดวคัซีนคร้ังแรกของรอบท่ี 1 ใหเ้วน้ระยะห่าง 20 วนัข้ึนไป โดยมีระยะห่างมาตรฐานคือตั้งแต่ 20 

วนัถึง 56 วนั กรณีท่ีใชว้คัซีน DPT-IPV, วคัซีน DPT จะฉีด 3 คร้ัง ส่วนวคัซีน DT จะฉีด 2 คร้ัง การฉีด

เพิ่มเติมรอบท่ี 1 จะฉีดอีก 1 คร้ัง  โดยใหเ้วน้ระยะห่าง 6 เดือนข้ึนไปหลงัจากท่ีฉีดคร้ังแรกครบแลว้  ระยะ

ห่างท่ีเป็นมาตรฐานคือตั้งแต่ 12 เดือนถึง 18 เดือน  เน่ืองจากตอ้งฉีดหลายคร้ังจึงขอใหร้ะวงัเร่ืองการลืม

ฉีด นอกจากน้ี  ใหท้�าการฉีดวคัซีนรวม 2 ชนิดคอตีบ/บาดทะยกั (DT) ท่ีเป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บในรอบท่ี 2 

แก่เดก็ในขณะท่ีมีอาย ุ11 -12 ปีดว้ย
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อน่ึง เป็นการฉีดวคัซีนตามความสมคัรใจ โดยในขณะน้ีสามารถฉีดดว้ยวคัซีน DPT ไดแ้ละเสริมสร้าง

ภมิูคุม้กนัต่อโรคไอกรนได้

เพื่อใหเ้กิดภมิูคุม้กนัข้ึนอยา่งแน่นอน ส่ิงส�าคญัจึงอยูท่ี่การเขา้รับการฉีดวคัซีนตามระยะห่างท่ีก�าหนด

ไว ้  หากอยูใ่นช่วงเวน้ระยะห่างแลว้ ขอใหป้รึกษากบัทางเทศบาลทอ้งถ่ินหรือแพทยป์ระจ�าครอบครัว

เน่ืองจากมีวธีิการบางอยา่งท่ีสามารถใชไ้ด้

อน่ึง เดก็ท่ีเป็นโรคไอกรน, คอตีบ, โปลิโอ (ไขกระดูกสีเทาอกัเสบเฉียบพลนั) หรือบาดทะยกัอยา่งใด

อยา่งหน่ึง สามารถใชว้คัซีน DPT-IPV ได้

นบัจากเดือนพฤศจิกายนปีเฮเซ 24 (2012) ไดเ้ร่ิมจ�าหน่าย QuattrovacⓇ (ผลิตโดย KM Biologics) รวม

ถึง TetrabikⓇ (ผลิตโดยโอซากา้ บิเคนไคเซ) อนัเป็นวคัซีน DPT รวม 4 ชนิด(คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยกั) 

+ IPV (วคัซีนโปลิโอชนิดเช้ือตาย) และนบัจากเดือนธนัวาคมปีเฮเซ 27 (2015) กไ็ดเ้ร่ิมจ�าหน่ายยาฉีดใต้

ผวิหนงั SquarekidsⓇ (ผลิตโดยไออิจิ ซงัเคียว) อนัเป็นวคัซีนรวม DPT-IPV 4 ชนิด

ปฏิกิริยาขา้งเคียงของ DPT-IPV จะเกิดข้ึนเฉพาะจุด เช่น แดง, บวมตรงต�าแหน่งท่ีฉีด, แขง็เป็นกอ้น 

(เป็นไต) ฯลฯ ซ่ึงจะเกิดข้ึนประมาณ 18% ภายในวนัท่ี 7 หลงัจากท่ีฉีด

อน่ึง อาการแขง็เป็นกอ้น (เป็นไต) จะค่อยๆ ลดนอ้ยลง  แต่อาจยงัคงเป็นอยูอี่กหลายเดือน  โดยทัว่ไป

จะไม่มีไขสู้ง แต่มีอยูร่าว 0.5 - 1.8% ท่ีมีไขสู้งกวา่ 37.5°C ในวนัท่ีท�าการฉีด

ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุดในรอบ DT2 คือปฏิกิริยาตรงจุดท่ีท�าการฉีดวคัซีน พบไดร้าว 31% 

ภายในวนัท่ี 7 หลงัการฉีดโดยจะเกิดปฏิกิริยา เช่น แดงหรือบวม, แขง็เป็นกอ้น (เป็นไต) ตรงต�าแหน่งท่ีฉีด

วคัซีน โดยอาการบวมหรือแดงจะค่อยๆ หายไปเองตามธรรมชาติในไม่ก่ีวนั เช่นเดียวกนักบัการท�าปฏิกิริยา

เฉพาะจุดหลงัฉีดวคัซีน DPT-IPV ส่วนอาการแขง็เป็นกอ้นกจ็ะค่อยๆ ยบุลงในไม่ก่ีเดือน  การเป็นไขเ้กิน 

37.5°C หลงัการฉีดวคัซีน จะมีไม่ถึง 0.5% (จากรายงานสรุปขอ้มลูการส�ารวจสถานการณ์สุขภาพหลงัฉีด

วคัซีนป้องกนัปีเฮเซ 25 (2013) และรายงานขอ้มูลสะสมตั้งแต่ปีเฮเซ 8 (1996) - ปีเฮเซ 25 (2013))

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงาน

ท่ีเป็นกรณีตอ้งสงสัยว่าเป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) 

ตั้งแต่เร่ิมออกจ�าหน่ายจนถึงวนัท่ี 30 เดือนมิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 1.1 ต่อการฉีดวคัซีน DPT-

IPV 1 แสนคร้ัง ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ี

ไดรั้บรายงานท่ีเป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์ (เหตุการณ์ท่ีเป็น

อนัตราย) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 25 (2013) จนถึงวนัท่ี 30 เดือนมิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 1.9 

ต่อการฉีดวคัซีน DPT 1 แสนคร้ัง ส่วนวคัซีน DT จะอยูท่ี่ 0.2 ต่อการฉีด 1 แสนคร้ัง  (จากเอกสารของกลุ่ม

ศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 43 กนัยายน 

ปีเรวะแรก (2019))

และแมว้า่จะไม่มีปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีรุนแรง กข็อใหท้�าการปรึกษากบัทางแพทย ์ หากรู้สึกไม่สบาย

หรือบวมอยา่งเห็นไดช้ดั
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แมจ้ะกล่าวไดว้า่โรคคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยกั, โปลิโอ (ไขกระดูกสีเทาอกัเสบเฉียบพลนั) จะ

มีจ�านวนลดลงก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นโรคท่ีก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนท่ีรุนแรงหรือมีผลสืบเน่ืองท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวนั หรืออาจน�าไปสู่การเสียชีวิตได ้จึงขอแนะน�าให้เขา้รับการฉีด

วคัซีนป้องกนัเพื่อหลีกเล่ียงต่อการเป็นโรคเหล่าน้ี

(3) วคัซีนโปลิโอ (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

จนถึงปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นได้ก�าจดัโรคท่ีเรียกว่าโปลิโอได้อย่างเด็ดขาดและสามารถคงสภาพ

หายขาดเอาไวไ้ด ้จากวคัซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (Oral Polio Vaccine : OPV) แมว้า่จะเป็นกรณีท่ีหา

ยากประมาณ 1 รายในการฉีดวคัซีน 1 ลา้นคน แต่เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการเป็นอมัพาตท่ีเกิดจากวคัซีน 

(Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis: VAPP) ท่ีมีปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีรุนแรงจาก OPV นบัจากวนั

ท่ี 1 กนัยายน ปีเฮเซ 24 (2012) ประเทศของเราจึงไดเ้ปล่ียนจากวคัซีนโปลิโอในฐานะท่ีเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บ

ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดจาก OPV ไปเป็นวคัซีนโปลิโอชนิดเช้ือตายⓇ (Inactivate Polio Vaccine : IPV) 

และตั้งแต่กนัยายน ปีเฮเซ 24 (2012) กไ็ดมี้การน�ายาฉีดใตผ้วิหนงั Imovax PolioⓇ (ผลิตโดย Sanofi) อนั

เป็นวคัซีน IPV ชนิดเดียวมาใช้

IPV จะผสมกบัสารท่ีกระตุน้การสร้างแอนติบอด้ี (ภายใตก้ารใหภ้มิูคุม้กนั) กบัไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด

คือ I, II, III  จากการไดรั้บวคัซีน IPV 3 คร้ัง จะสามารถสร้างภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ต่อไวรัสชนิดต่างๆ 

ไดเ้กือบ 100% และเน่ืองจากการคงสภาพภมิูคุม้กนัของ IPV จะสั้นกวา่ OPV จึงตอ้งมีการฉีดคร้ังท่ี 4

ส�าหรับยาฉีดใตผ้วิหนงั Imovax PolioⓇ นั้น จากการทดลองทางคลินิกภายในประเทศไดรั้บการ

รายงานวา่พบอาการปวด 18.9%, เกิดผืน่แดง 77.0%, บวม 54.1%, มีไข ้ (37.5°C ข้ึนไป) 33.8%, ง่วง

ซึม 35.1%, ไวต่อการถกูกระตุน้ 41.9%  ความถ่ีของการเกิดอาการยงัไม่ชดัเจน แต่มีบนัทึกในเอกสาร

แนบ เช่น ใหร้ะวงัอาการช็อกและอาการแพอ้ยา่งรุนแรง, ใหร้ะวงัต่อการตอบสนองต่ออาการเหล่านั้น 

เน่ืองจากพบไดว้า่มีการเกิดอาการชกัเกร็งท่ีพบได ้ 1.4% (ดูจากเอกสารแนบ (ฉบบัท่ี 6) แกไ้ข ณ เดือน

กมุภาพนัธ์ ปีเฮเซ 28 (2016))

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

เร่ิมออกจ�าหน่ายจนถึงวนัท่ี 30 เดือนมิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 0.6 ต่อการฉีดวคัซีน 1 แสนคร้ัง 

(จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง แผนก

วคัซีน คร้ังท่ี 43 กนัยายน ปีเรวะแรก (2019))
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(4) เวลาในการฉีดวคัซีน

DT รอบที� 2

หมายเหตุ 1) : แมว้า่จะเป็นกรณีที�เป็นโรคไอกรนอยา่งชดัเจน กส็ามารถใช ้DPT-IPV, DPT หรือ DT  ได ้ กรณีที�ใช ้DT 
ในการฉีดครั� งแรกจะฉีด 2 ครั� ง นอกจากนี�  สาํหรับเด็กที�เป็นโรคคอตีบ, บาดทะยกั และโปลิโอก็สามารถใช ้DPT-IPV, 
DPT หรือ DT ได ้

หมายเหตุ 2) : การฉีดครั� งแรกในรอบที� 1 โดยหลกัการแลว้ จะไดรั้บการฉีดวคัซีนชนิดเดียวกนัหลายครั� งเท่าที�จาํเป็น

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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 เดื
อน

DPT-IPV / 
DPT / DT / 

IPV  รอบที� 1  
หมายเหตุ 1), 
หมายเหตุ 2)

การฉีดวคัซีนครั�งแรกจะฉีด 3 ครั�งโดยเวน้ระยะห่าง 20 วนัขึ�นไป ระยะห่างที�เป็นมาตรฐานคือตั�งแต่ 
20 วนัถึง 56 วนั  การฉีดเพิ�มเติมจะฉีดอีก 1 ครั�ง โดยเวน้ระยะห่าง 6 เดือนขึ�นไปหลงัจากที�ฉีดครั�งแรก  
ระยะห่างมาตรฐานคือตั�งแต่ 12 เดือนถึง 18 เดือน

　◆ วณัโรค

(1) ค �าอธิบายโรค

เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียวณัโรค  ในประเทศของเรามีจ�านวนผูป่้วยโรควณัโรคลดลงอยา่งมาก  แต่

เน่ืองจากยงัคงเกิดผูป่้วยอยูร่าว 2 หม่ืนคนในแต่ละปี จึงยงัคงมีการติดเช้ือจากผูใ้หญ่ไปสู่เดก็อยูไ่ม่นอ้ย 

นอกจากน้ี ภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ต่อวณัโรคนั้นไม่สามารถรับจากแม่ไดร้ะหวา่งท่ีอยูใ่นครรภ ์ จึงเป็น

เร่ืองน่าวติกต่อเดก็ทารกแรกเกิด  เดก็ทารกมีภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) ต่อวณัโรคต�่า จึงอาจท�าใหเ้ป็น

วณัโรคทัว่ทั้งร่างกาย หรือเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบจากเช้ือวณัโรค ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้จะ

ท�าใหเ้กิดอาการในภายหลงัท่ีรุนแรงตามมา

เน่ืองจากไดรั้บการยนืยนัถึงประสิทธิภาพของ BCG ในการป้องกนัวณัโรคในเดก็เลก็ท่ีง่ายต่อการเกิด

อาการท่ีรุนแรง เช่น เยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบหรือวณัโรค ฯลฯ ได ้  จึงตอ้งไดรั้บการฉีด

วคัซีนภายใน 1 ปีหลงัคลอด

ช่วงอายขุองการฉีดวคัซีนท่ีเป็นมาตรฐานคือ 5 เดือน - 8 เดือนหลงัคลอด 

(2) วคัซีน BCG (วคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติฤทธ์ิอ่อน)

BCG เป็นวคัซีนท่ีช่วยลดทอนพิษของแบคทีเรีย Mycobacterium bovis ซ่ึงเช้ือชนิดน้ีสามารถติดไดใ้น

สตัวห์ลายชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโคและกระบือ 

วธีิการฉีดวคัซีน BCG ในประเทศของเราเป็นแบบสแตมป์ท่ีเรียกวา่วธีิเขม็ทรงกระบอก   เป็นการฉีด

ลงบนตน้แขน 2 ต�าแหน่ง หากฉีดตรงต�าแหน่งท่ีนอกเหนือจากน้ีจะมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดปฏิกิริยา
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ขา้งเคียง เช่น คีรอยด ์ฯลฯ จึงตอ้งหลีกเล่ียงโดยเดด็ขาด หลงัจากฉีดวคัซีนแลว้ ตอ้งท�าใหแ้ผลแหง้ในท่ีร่ม 

ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที

ประมาณ 10 วนัหลงัฉีดวคัซีนอาจเกิดจุดสีแดงตรงต�าแหน่งท่ีท�าการฉีด และอาจเกิดแผลเลก็ๆ (ท่ีมี

หนอง) ได ้ปฏิกิริยาน้ีจะรุนแรงท่ีสุดในช่วง 4 สปัดาห์หลงัฉีดวคัซีน แต่หลงัจากนั้น จะตกสะเกด็และหาย

ไปภายใน 3 เดือนหลงัฉีดวคัซีน และจะคงเหลือเป็นแผลเลก็ๆ ไวเ้ท่านั้นซ่ึงไม่ใช่ปฏิกิริยาท่ีผดิปกติ  แต่

เป็นเพียงหลกัฐานวา่ไดรั้บภมิูตา้นทาน (ภมิูคุม้กนั) จากการฉีดวคัซีน BCG แลว้ แผลน้ีจะหายไปเองตาม

ธรรมชาติจึงขอเพียงใหรั้กษาความสะอาดโดยไม่ตอ้งใชผ้า้พนัหรือพลาสเตอร์ปิดทบัแต่อยา่งใด  อยา่งไร

กต็าม ขอใหท้�าการปรึกษาแพทย ์หากรู้สึกไม่สบายหลงัฉีดวคัซีนแมว้า่จะเลย 3 เดือนหลงัฉีดไปแลว้กต็าม

มีนอ้ยรายท่ีอาจมีอาการบวมตรงต่อมน�้ าเหลืองขา้งใตรั้กแร้ฝ่ังท่ีฉีดวคัซีนตามท่ีเป็นปฏิกิริยาขา้งเคียง 

โดยทัว่ไปจะปล่อยท้ิงไวส้กัพกักไ็ด ้ แต่ในบางคร้ังอาจเกิดการอกัเสบ, บวมมากข้ึน หรืออาจเกิดหนอง

และแตกออกเอง จึงขอใหท้�าการปรึกษากบัแพทยห์ากมีอาการเช่นน้ี

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

วนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 25 (2013) จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 2.7 ต่อการฉีดวคัซีน 1 

แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง 

แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 43 กนัยายน ปีเรวะแรก (2019))

กรณีท่ีเดก็ติดเช้ือแบคทีเรียวณัโรคจากคนใกลต้วั เช่น จากคนในครอบครัว ฯลฯ ภายใน 10 วนัหลงั

จากท่ีฉีดวคัซีน  อาจเกิดปรากฏการณ์ Koch (Koch’s phenomenon) (เป็นชุดของปฏิกิริยาท่ีจะเกิดอาการ

บวมแดงตรงต�าแหน่งท่ีฉีดรวมถึงเกิดหนองตรงต�าแหน่งท่ีฉีด โดยทัว่ไปอาการบวมแดงจะบรรเทาลง

หลงัจากผา่นไป 2 ถึง 4 สปัดาห์ และกลายเป็นแผลเป็น (ร่องรอยท่ียงัเหลืออยู)่) ซ่ึงเวลาเร่ิมตน้ของการเกิด

ปฏิกิริยาตรงต�าแหน่งท่ีฉีดท่ีเป็นปฏิกิริยาทัว่ไปนั้นจะแตกต่างกนั (โดยส่วนใหญ่จะก่อนหลงักนัประมาณ 

10 วนั) โดยจะปรากฏอาการใหเ้ห็นเร็วท่ีสุดคือไม่ก่ีวนัหลงัฉีดวคัซีน  หากพบวา่เดก็น่าจะเกิดปรากฎ

การณ์ Koch แลว้ ใหป้รึกษากบัทางเทศบาลทอ้งถ่ินหรือเขา้รับการตรวจท่ีหน่วยงานทางการแพทยใ์น

ทนัที  เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการรักษา ในกรณีเช่นน้ี จ�าเป็นตอ้งพาคนใกลต้วั เช่น คนในครอบครัวท่ีเป็นไป

ไดว้า่จะแพร่เช้ือวณัโรคไปสู่เดก็ไปตรวจท่ีหน่วยงานทางการแพทยด์ว้ยเช่นกนั

(3) เวลาในการฉีดวคัซีน

BCG

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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 เดื
อน
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　◆ โรคหัด / หัดเยอรมนั 

(1) ค �าอธิบายโรค

(ก) โรคหดั (Measles)

เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโรคหดั ก�าลงัของเช้ือมีความแขง็แกร่ง ไม่เพียงแต่เกิดจากละอองเสมหะหรือ

การสมัผสัเท่านั้น แต่ยงัติดเช้ือในอากาศไดด้ว้ย หากไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัแลว้ อาจติดโรคจาก

คนจ�านวนมากท่ีเป็นโรคน้ีได ้อาการแบบฉบบัของโรคคือมีไขสู้ง, ไอ, น�้ามูกไหล, ภาวะเลือดคัง่ท่ีดวงตา, 

มีเมือกท่ีตา และเกิดผืน่ ในช่วง 3-4 วนัแรกอุณหภมิูร่างกายจะอยูท่ี่ราว 38°C กจ็ะคิดวา่เป็นแค่ไม่นาน แต่

จะกลบัมามีไขสู้งราว  39 - 40°C และเกิดผืน่ข้ึนมาใหเ้ห็น  ไขสู้งจะหายไปในช่วง 3-4 วนั จากนั้นผืน่กจ็ะ

ค่อยๆ หายไป แต่เมด็สีของผืน่จะยงัคงอยูช่ัว่ขณะหน่ึง

โดยอาจเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีส�าคญัคือ หลอดลมอกัเสบ, ปอดอกัเสบ, หูชั้นกลางอกัเสบ, ไขส้มอง

อกัเสบได ้ ในจ�านวนผูป่้วย 100 คน จะเป็นโรคหูชั้นกลางอกัเสบ 7-9 คน, ปอดอกัเสบประมาณ 1-6 คนท่ี

มีอาการแทรกซอ้นควบคู่กนั  และสามารถพบการเกิดโรคไขส้มองอกัเสบในอตัราส่วน 1-2 คนต่อผูป่้วย

ราว 1,000 คน นอกจากน้ี โรคไขส้มองอกัเสบเร้ือรังท่ีเรียกวา่ไขส้มองอกัเสบแบบก่ึงเฉียบพลนั (SSPE) 

ยงัไดเ้กิดข้ึนกบัผูป่้วยโรคหดั 1-2 คนในจ�านวนราว 1 แสนคนดว้ย

แมแ้ต่ในประเทศท่ีเจริญทางการแพทย ์ โรคหดักย็งัเป็นโรคร้ายแรงท่ีคร่าชีวติิผูป่้วย 1 คนต่อราวๆ 

1,000 คน ในราวปีเฮเซ 12 (2000) ญ่ีปุ่นกมี็ผูเ้สียชีวติจากการติดโรคน้ีราว 20-30 คนเช่นกนั  ในแต่ละ

ภมิูภาคในโลกมีแนวโนม้ท่ีโรคหดัจะขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะในประเทศท่ีก�าลงัพฒันานั้นมีเดก็

จ�านวนมากท่ีตอ้งจบชีวติดว้ยโรคหดั

● โรคติดเช้ือทางอากาศ (โรคติดเช้ือจากละอองเสมหะ)

เป็นการติดเช้ือสู่คนจากพ้ืนท่ีว่างเปล่าขนาดใหญ่ท่ีมีไวรัสหรือแบคทีเรียลอยตวัอยูใ่นอากาศ โรคติด

เช้ือทางอากาศ ไดแ้ก่ โรคหดั, อีสุกอีใส, วณัโรค ฯลฯ

(ก) โรคหดัเยอรมนั (Rubella)

เกิดจากการติดเช้ือจากละอองเสมหะท่ีมีไวรัสโรคหดัเยอรมนั  ระยะฟักตวัจะอยูใ่นช่วง 2-3 สปัดาห์  

โรคหดัจะมีอาการหลกัๆ เช่น เร่ิมจากเป็นหวดัเลก็นอ้ย, มีผืน่ข้ึน, มีไข,้ ต่อมน�้าเหลืองตรงคอดา้นหลงั

บวม ฯลฯ นอกจากน้ีจะสามารถพบอาการเลือดคัง่ท่ีเยือ่บุรอบลกูตา โดยมีการรายงานถึงการเกิดภาวะ

แทรกซอ้น เช่น ปวดตามขอ้, โรคภมิูคุม้กนัท�าลายเน้ือเยือ่ตวัเอง, ไขส้มองอกัเสบ เป็นตน้  โรคภมิูคุม้กนั

ท�าลายเน้ือเยือ่ตวัเองจะเกิดข้ึนประมาณ 1 คนต่อผูป่้วย 3,000 คน ส่วนโรคไขส้มองอกัเสบจะเกิดข้ึน

ประมาณ 1 คนต่อผูป่้วย 6,000 คน  เม่ือผูใ้หญ่เป็นโรคน้ีแลว้จะมีอาการหนกัมาก

เม่ือหญิงตั้งครรภติ์ดไวรัสโรคหดัเยอรมนัในช่วงราว 20 สปัดาห์แลว้ จะมีความเป็นไปไดสู้งท่ีเดก็จะ

เกิดความผดิปกติ เช่น โรคหวัใจ, ตอ้กระจก, สูญเสียการไดย้นิ, มีพฒันาการล่าชา้ ฯลฯ แต่ก�าเนิดท่ีเรียกวา่
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กลุ่มอาการของโรคหดัเยอรมนัแต่ก�าเนิด

(2)  วคัซีนรวมโรคหดั/หดัเยอรมนั (MR), วคัซีนโรคหดั (M), วคัซีนโรคหดัเยอรมนั (R) (วคัซีนชนิดเช้ือ

มีชีวติอ่อนฤทธ์ิ)

เป็นวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวิตอ่อนฤทธ์ิท่ีผลิตข้ึนเพ่ือลดทอนความเป็นพิษของไวรัสโรคหัดและโรคหัด

เยอรมนั

เม่ือเดก็อายคุรบ 1 ปีแลว้ ขอใหพ้ยายามใหเ้ขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัรอบท่ี 1 โดยเร็วท่ีสุด

เดก็ 95% ข้ึนไปท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนโรคหดัและหดัเยอรมนั 1 คร้ัง จะสามารถสร้างภมิูคุม้กนัข้ึนมา

ได ้ และเพื่อจุดประสงคใ์นการระมดัระวงัความผดิพลาดในการสร้างภมิูคุม้กนัและป้องกนัภมิูคุม้กนัลด

ต�่าลงเม่ือเวลาผา่นไปหลายปี  จึงใหมี้การฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 2 (รอบท่ี 2)

แมว้า่จะเขา้รับการฉีดวคัซีนโรคหดัและโรคหดัเยอรมนัอยา่งรวดเร็วเม่ืออายยุงัไม่ถึง 12 เดือนหลงั 

คลอดกต็าม แต่ภมิูคุม้กนักย็งัไม่เพียงพอเน่ืองจากไม่ไดร้วมการฉีดวคัซีนตอนอาย ุ 0 ปีอยูใ่นจ�านวนคร้ัง

ของการฉีดวคัซีน  ขณะท่ีอายคุรบ 1 ปีซ่ึงเป็นอายเุป้าหมายของการฉีดวคัซีนป้องกนัรอบท่ี 1 ขอใหเ้ขา้

รับการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดดว้ย  และขอใหเ้ขา้รับการฉีดวคัซีนรอบท่ี 2 เม่ือครบ

อายท่ีุตอ้งฉีดหลงัจากนั้น

การฉีดวคัซีนรอบท่ี 2 ผูท่ี้เป็นเป้าหมายในการเขา้ฉีดวคัซีนคือเดก็ท่ีอยูใ่นช่วง 1 ปีก่อนเขา้ระดบั

ประถม, เดก็ในระดบัชั้นท่ีอยูน่านท่ีสุดของ เช่น โรงเรียนอนุบาล, สถานรับเล้ียง ฯลฯ 

ในการฉีดรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 สามารถใชว้คัซีนรวมโรคหดั/โรคหดัเยอรมนั (MR) ได้

แมแ้ต่ผูท่ี้เป็นโรคหัดหรือโรคหัดเยอรมนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ก็สามารถใชว้คัซีนรวมโรคหัด/โรคหัด

เยอรมนั (MR) ได้

อน่ึง ส�าหรับเวลาในการฉีดวคัซีนส�าหรับเดก็ท่ีไดรั้บการฉีดสารท่ีท�าจากแกมม่าโกลบูลินเพื่อ เช่น 

รักษาโรค, ป้องกนัโรค ฯลฯ นั้น ขอใหท้�าการปรึกษาแพทยป์ระจ�าครอบครัว

ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีส�าคญัของวคัซีน MR คือมีไขแ้ละผืน่ข้ึน  รอบท่ี 1 ของการฉีดวคัซีนในช่วงสงัเกตุ

อาการ (0 วนั - 28 วนั) พบวา่เร่ิมแรกจะมีไขป้ระมาณ 16.6%  และพบวา่มีอุณหภมิูร่างกายสูงสุด 38.5°C 

ข้ึนไปประมาณ 10.6%  ในรอบท่ี 2 ในช่วงสงัเกตุอาการ (0 วนั - 28 วนั) พบวา่เร่ิมแรกจะมีไขป้ระมาณ 

6.0%  และพบวา่มีอุณหภมิูร่างกายสูงสุด 38.5°C ข้ึนไปประมาณ 3.4%

การเกิดผืน่ในรอบท่ี 1 พบไดร้าว 4.3%, รอบท่ี 2 พบไดร้าว 1.0%

ส�าหรับปฏิกิริยาขา้งเคียงอ่ืนๆ ท่ีสามารถพบได ้ ไดแ้ก่ การเกิดปฏิกิริยาตรงต�าแหน่งท่ีฉีด เช่น บวม

แดง, แขง็เป็นกอ้น (เป็นไต) ฯลฯ หรือเป็นลมพิษ, ต่อมน�้าเหลืองบวม, ปวดตามขอ้, อาการชกัจากการมีไข้

สูง เป็นตน้ (จากรายงานสรุปขอ้มูลการส�ารวจสถานการณ์สุขภาพหลงัฉีดวคัซีนป้องกนัปีเฮเซ 25 (2013) 

และรายงานขอ้มูลสะสมตั้งแต่ปีเฮเซ 8 (1996) - ปีเฮเซ 25 (2013))

จากขอ้มูลปฏิกิริยาขา้งเคียงของวคัซีนโรคหดัและโรคหดัเยอรมนัจนถึงปัจจุบนั มีความเป็นไปไดว้า่

อาจเกิดปฏิกิริยา เช่น ภมิูแพรุ้นแรงอยา่งเฉียบพลนั, ภมิูคุม้กนัท�าลายเน้ือเยือ่ตวัเอง,  ไขส้มองอกัเสบ, ชกั 
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เป็นตน้

นอกจากน้ี กรณีท่ีฉีดวคัซีนโรคหดัอาจท�าใหเ้กิดอาการชกัควบคู่ไปกบัการมีไขไ้ด ้ (1 คนต่อประมาณ 

300 คน) นอกเหนือจากน้ี ยงัไดรั้บรายงานวา่เกิดโรคไขส้มองอกัเสบ, โรคสมองท่ีหาไดย้ากมาก (1 คนใน 

1 ลา้น -1.5 ลา้นคน) ดว้ย

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

วนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 25 (2013) จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน ปีเฮเซ 31 (2019)  อยูท่ี่ 0.9 ต่อการฉีดวคัซีน 1 

แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง 

แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 42 สิงหาคม ปีเรวะแรก (2019))

เน่ืองจากวคัซีนโรคหดัเป็นวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิ จึงท�าใหไ้วรัสท่ีเหมือนกบัวคัซีนโรคหดั

เพิ่มจ�านวนข้ึนในร่างกาย แต่คนท่ีฉีดวคัซีนจะไม่มีการแพร่เช้ือไปยงัผูค้นท่ีอยูร่อบๆ

เม่ือเป็นโรคหดัแลว้อาการจะหนกัข้ึน และอาจท�าใหมี้อาการตามมาภายหลงัหรือเสียชีวติได ้ เดก็ท่ีเกิด

จากหญิงตั้งครรภท่ี์เป็นโรคหดัอาจเกิดความผดิปกติแต่ก�าเนิดท่ีเรียกวา่กลุ่มอาการของโรคหดัเยอรมนัแต่

ก�าเนิด เช่น โรคหวัใจ, ตอ้กระจก, เบาหวานข้ึนจอตา, สูญเสียการไดย้นิ, บกพร่องทางสติปัญญา ฯลฯ จึง

ขอใหท้�าการฉีดวคัซีนป้องกนัใหเ้รียบร้อย โดยอยา่ปล่อยผา่นเพื่อไม่ใหเ้ป็นโรคน้ี 

(3) เวลาในการฉีดวคัซีน

โรคหดั /
โรคหดัเยอรมนั 
(MR / M / R) 
(หมายเหตุ 1), 
หมายเหตุ 2)

MR1期：お誕生日を過ぎたらできるだけ早期に
行います。

หมายเหตุ 1) : การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหดัรวมถึงโรคหดัเยอรมนัในรอบที  1 และรอบที  2 ที เป็นการฉีดพร้อมกนั  
จะเป็นการฉีดดว้ยวคัซีนรวมโรคหดั/หดัเยอรมนั (MR)

หมายเหตุ 2) : กรณีที เป็นโรคหดัหรือหดัเยอรมนัอยา่งชดัเจน จะใชว้คัซีนชนิดที ยงัไม่ไดเ้ป็น หรือจะใชว้คัซีนรวมโรคหดั/หดัเยอรมนั 
(MR) กไ็ด ้แต่โดยทั วไปจะใชว้คัซีน MR

หมายเหตุ 3) : เพศชายที เกิดในช่วงตั�งแต่วนัที  2 เมษายน ปีโชวะ 37 (1962) ถึงวนัที  1 เมษายน ปีโชวะ 54 (1979) 
ไดถ้กูเพิ มเติมให้เป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกนัที เกี ยวกบัโรคหดัเยอรมนัที ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที กาํหนด 
(ฉีดวคัซีนที ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที กาํหนรอบที  5 ของโรคหดัเยอรมนั)

6 เดื
อน

9 เดื
อน

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 เดื
อน

16 
ปี

17 
ปี

18 
ปี

19 
ปี

MR รอบที  1 : เมื อเลยวนัเกิดแลว้ ใหรี้บฉีดให้เร็วที สุดเท่าที จะเป็นไปได้
MR รอบที  2 : ช่วง 1 ปีก่อนเขา้โรงเรียนประถม (ตั�งแต่วนัที  1 เมษายนถึงวนัที  31 มีนาคม)
                        เมื อถึงกาํหนดที ตอ้งฉีดแลว้ ใหรี้บฉีดให้เร็วที สุดเท่าที จะเป็นไปได้

　◆ อีสุกอีใส

(1) ค �าอธิบายโรค

โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดเช้ือเฉียบพลนัท่ีมองเห็นได ้ ในขณะท่ีติดเช้ือไวรัส Varicella-Zoster เป็น
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คร้ังแรก เป็นหน่ึงในโรคติดเช้ือท่ีมีการติดเช้ือมากท่ีสุดจากการสมัผสัโดยตรง, ละอองเสมหะ หรือการ

ติดเช้ือทางอากาศ  เม่ือติดเช้ือแลว้จะฟักตวัอยูใ่นร่างกายตลอดชีวติ (อยูท่ี่ปมประสาทสมอง เช่น ไทรเจมิ

นลั ฯลฯ และปมประสาทไขสนัหลงั)  เม่ือเช้ือกลบัมามีชีวติอีกคร้ังเน่ืองจาก เช่น อายท่ีุเพิ่มข้ึนหรือจาก

สภาวะการท�างานของภมิูคุม้กนั ฯลฯ อาจพฒันาไปเป็นโรคงูสวดัได้

ระยะฟักตวัของโรคอีสุกอีใส จะอยูท่ี่ประมาณ 2 สปัดาห์ (10-21 วนั) อาการหลกัๆ ของโรคอีสุกอีกใส 

จะเกิดผืน่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นอาการหลกัควบคู่กบัมีอาการคนั และอาจมาพร้อมกบัการมีไข ้  การเกิด

ผืน่จะเร่ิมจากเนินสีแดงเป็นเมด็เลก็ๆ หลงัจากนั้น 3-4 วนัจะกลายเป็นแผลพพุอง และหลงัจากนั้นจะตก

สะเกด็และหายในท่ีสุด โดยมกัเกิดผืน่ตามทอ้งหรือหลงั, ใบหนา้ ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จะปรากฏให้

เห็นในส่วนท่ีมีผมปกคลุม เช่น ศีรษะ ฯลฯ

โดยปกติจะหายไปเองในประมาณ 1 สปัดาห์ แต่อาจจะมาพร้อมกบัโรค เช่น ไขส้มองอกัเสบหรือ

ปอดอกัเสบ, การท�างานของตบัผดิปกติได ้  โดยมีการน�ายาตา้นไวรัส (อะไซโคลเวยีร์) มาใช ้ นอกจาก

น้ี ยงัมกัเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีผวิหนงัจนกลายเป็นหนอง และยงัอาจมีอาการแทรกซอ้นจากการติด

เช้ือแบคทีเรียอยา่งรุนแรง เช่น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ ฯลฯ ดว้ย โดยเฉพาะผูป่้วยโรคท่ีมีความเส่ียงสูงจะมี

อาการรุนแรงมาก (ผูป่้วยท่ีเป็นเน้ืองอกท่ีเป็นอนัตราย เช่น โรคมะเร็งเมด็เลือดขาวชนิดเฉียบพลนั ฯลฯ 

หรือผูท่ี้ระบบภมิูคุม้กนัลดลงจากการรักษาตวัหรือผูท่ี้เกรงวา่จะเป็นเช่นนั้น)

ตามระเบียบท่ีน�ามาบงัคบัใชต้าม เช่น พระราชบญัญติัสุขภาพและความปลอดภยัในโรงเรียน ฯลฯ จะ

มีการระงบัการรับเขา้เป็นนกัเรียนในสถานรับเล้ียงเดก็, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนจนกวา่ผืน่จะกลายเป็น

สะเกด็

อน่ึง หากผูใ้หญ่เป็นโรคอีสุกอีใสแลว้ มกัจะมีอาการรุนแรงกวา่เดก็

(2) วคัซีนโรคอีสุกอีใส (วคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิ)

　เป็นวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิท่ีท�าข้ึนเพื่อใหพ้ิษของ VZV อ่อนลง โดยประเทศของเราได้

ท�าการพฒันาน�าร่องในระดบัโลก  ในกลุ่มของผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนน้ี 1 คร้ังจะเป็นโรคอีสุกอีใสหลงัจากนั้น

ประมาณ 20%  ซ่ึงหากเป็นกจ็ะมีอาการเลก็นอ้ยเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกนัอยา่งแทจ้ริงใหท้�าการฉีด 2 

คร้ัง

กรณีท่ีไปสมัผสักบัผูท่ี้เป็นโรคอีสุกอีใสมา หากฉีดวคัซีนภายใน 3 วนั จะสามารถป้องกนัการเกิดโรค

ได ้ซ่ึงสามารถน�ามาใช ้เช่น ในการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล ฯลฯ ไดด้ว้ย

ปฏิกิริยาขา้งเคียงในเดก็และผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดีนั้นพบไดย้าก โดยในบางคร้ังจะพบไดว้า่มีไข,้ มีผืน่

ข้ึน และเห็นไดถึ้งอาการบวมแดง, แขง็เป็นกอ้น (เป็นไต) ตรงต�าแหน่งท่ีฉีดไดบ้า้ง  แมแ้ต่ผูป่้วยท่ีมี

ความเส่ียงสูง (ผูป่้วยท่ีระบบภมิูคุม้กนัลดลงจากผลกระทบของการรักษา เช่น มะเร็งเมด็เลือดขาวชนิด

เฉียบพลนัหรือกลุ่มอาการของโรคไตร่ัว) กส็ามารถฉีดวคัซีนไดห้ากเป็นไปตามเกณฑก์ารฉีดวคัซีนท่ี

ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนด  โดยหลงัฉีดวคัซีนอาจปรากฏใหเ้ห็นถึงตุ่ม, แผลพพุองพร้อมกบัการมี

ไข ้(ดูจากเอกสารแนบ (ฉบบัท่ี 21) แกไ้ข ณ เดือนพฤศจิกายน ปีเฮเซ 30  (2018)) 

29

7. โรคท่ีเป็นเป้าหมายต่อการฉีดวคัซีนป้องกันและเร่ืองท่ีเก่ียวกับวคัซีน



ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

วนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 25 (2013) จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน ปีเฮเซ 31 (2019) อยูท่ี่ 0.8 ต่อการฉีดวคัซีน 1 

แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง 

แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 42 สิงหาคม ปีเรวะแรก (2019))

เน่ืองจากวคัซีนน้ีไดก้ลายเป็นวคัซีนป้องกนัท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดนบัจากตุลาคม ปีเฮเซ 

26 (2014) จึงท�าใหก้ารเกิดโรคอีสุกอีใสนอ้ยลงอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงสามารถฉีดพร้อมกบัวคัซีน MR ได ้ โดย

จะใชว้คัซีนโรคอีสุกอีใสชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิพิษอ่อนแบบแหง้กบัเดก็ท่ีอยูใ่นช่วงตั้งแต่ 12 เดือน

หลงัคลอดจนถึง 36 เดือนหลงัคลอด โดยใหฉี้ดคร้ังท่ี 1 ตามช่วงเวลาของการฉีดมาตรฐานคือตั้งแต่ 12 

เดือนหลงัคลอดจนถึง 15 เดือนหลงัคลอด หลงัจากนั้น 3 เดือนข้ึนไปจึงฉีดคร้ังท่ี 2 โดยมีระยะห่างท่ีเป็น

มาตรฐานคือตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน  นอกจากน้ี ส�าหรับเดก็ท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนโรคอีสุกอีใสไวแ้ลว้

ตามความสมคัรใจ จะถือวา่ไดรั้บการฉีดตามจ�านวนคร้ังท่ีไดฉี้ดไวแ้ลว้

(3) เวลาในการฉีดวคัซีน
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　◆ โรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น

(1) ค �าอธิบายโรค

เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น เป็นการติดเช้ือท่ีไม่ใช่โดยตรงจากมนุษย ์ แต่ถกูส่ง

ผา่นโดยยงุท่ีไปกดั เช่น สุกร ฯลฯ ท่ีมีจ�านวนเช้ือไวรัสในร่างกายจ�านวนมาก หลงัจากระยะฟักตวั 7-10 

วนั จะมีอาการไขส้มองอกัเสบเฉียบพลนั เช่น มีไขสู้ง, ปวดศีรษะ, อาเจียน, การรับรู้ผดิปกติ, ชกั ฯลฯ ซ่ึง

ไม่ใช่การติดเช้ือจากคนสู่คน 

ในกลุ่มคนท่ีติดเช้ือไวรัสไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นจะปรากฏอาการ เช่น ไขส้มองอกัเสบ ฯลฯ 1 คนในราว 

100-1,000 คน และยงัมีผูท่ี้ตอ้งจบชีวติลงจากอาการเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบหรือหวดัฤดู

ร้อนท่ีนอกเหนือไปจากไขส้มองอกัเสบอีกดว้ย  อตัราการเสียชีวติจากการติดเช้ือไขส้มองอกัเสบอยูท่ี่ราว 

20-40% หลงัจากไดรั้บการรักษาแลว้กมี็จ�านวนมากท่ียงัคงเหลืออาการท่ีตามมาภายหลงัท่ีเสน้ประสาท   

การเกิดข้ึนของผูป่้วยในประเทศส่วนใหญ่อยูท่ี่เขตพื้นท่ีตะวนัตกของญ่ีปุ่น  ไวรัสไขส้มองอกัเสบ

ญ่ีปุ่นแพร่กระจายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่นโดยมีญ่ีปุ่นตะวนัตกเป็นศนูยก์ลาง การระบาดของโรคไขส้มอง
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อกัเสบญ่ีปุ่นจากสุกรท่ีเล้ียงอยูจ่ะต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนราวตุลาคมของทุกปี  ในช่วงเวลา

น้ี สุกรกวา่ 80% ตามแต่ละพื้นท่ีจะเกิดการติดเช้ือโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น แต่เดิมจะเกิดข้ึนกบัเดก็

เลก็และเดก็นกัเรียนเป็นจ�านวนมาก แต่ดว้ย เช่น ความแพร่หลายของวคัซีนป้องกนั, สภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไป ฯลฯ กท็ �าใหจ้�านวนผูป่้วยลดนอ้ยลง ปัจจุบนัผูป่้วยส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอาย ุในปีเฮเซ 27 

(2015) ไดรั้บรายงานจากจงัหวดัชิบะถึงกรณีการเกิดโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการยนืยนัแลว้ใน

เดก็วยั 10 เดือน  นอกจากน้ี ในปีเฮเซ 28 (2016) ยงัมีการรายงานวา่ผูป่้วย 11 คนนั้นส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุ

นบัเป็นคร้ังแรกนบัจากปีเฮเซ 4 (1992) ท่ีจ �านวนรายงานเกิน 10 คนต่อปี 

(2) วคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้ (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

วคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้ท่ีน�ามาใชใ้นปัจจุบนัในประเทศของเรา 

เป็นการเพาะไวรัสดว้ยเซลลท่ี์เรียกวา่ Vero cell แลว้ฆ่าไวรัสดว้ย เช่น ฟอร์มาลิน ฯลฯ (ท�าใหเ้ป็นเช้ือ

ตาย) แลว้จึงท�าใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ

จากยอดรวมปีเฮเซ 25 (2013) ของผลการส�ารวจสถานการณ์สุขภาพหลงัฉีดวคัซีนป้องกนั ไดมี้การ

สรุปผลการส�ารวจจากวคัซีนน้ีเอาไว ้ (กล่าวคือ การส�ารวจเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย : ไม่สามารถระบุได้

วา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากวคัซีนไดท้ั้งหมด เกิดการเปล่ียนแปลงของอาการท่ีเกิดข้ึนหลงัฉีดวคัซีน) จาก

รายงานพบวา่มีไขสู้งกวา่ 37.5°C ท่ีพบไดห้ลงัการฉีดวคัซีนน้ี โดยมากจะเกิดในวนัถดัไปของการฉีดคร้ัง

แรกในรอบท่ี 1 ซ่ึงจะเกิดข้ึน 2.4% กบัคนท่ีไดรั้บวคัซีน และ 1.9% ท่ีเกิดข้ึนในวนันั้นท่ีท�าการฉีดวคัซีน  

เม่ือดูถึงการมีไขสู้งกวา่ 38.5°C แลว้ พบวา่มีไขใ้นวนัท่ีท�าการฉีด 1.0% และมีไขใ้นวนัถดัไปหลงัฉีดท่ี 

0.8% การเกิดปฏิกิริยาเฉพาะจุด เช่น บวมตรงต�าแหน่งท่ีฉีด ฯลฯ นั้น จะเกิดข้ึนในวนัถดัไปหลงัฉีดคร้ัง

แรกในรอบท่ี 1 ท่ี 1.4% และ 0.4% ในวนัท่ี 2 หลงัการฉีด  การเกิดปฏิกิริยาเฉพาะจุดโดยมากจะเกิดข้ึนใน

รอบท่ี 2 ของการฉีดวคัซีน  โดยในวนัท่ี 1 หลงัการฉีดจะมีอตัราการเกิดสูงสุดท่ี 3.8%

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ปีเฮเซ 24 (2012) จนถึงวนัท่ี 30  มิถุนายน ปีเรวะแรก (2019) อยูท่ี่ 0.7 ต่อการฉีด

วคัซีน 1 แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยา

ขา้งเคียง แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 43 กนัยายน ปีเรวะ (2019))

เป้าหมายของการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดรอบท่ี 1 คือเดก็อายตุั้งแต่ 6 เดือนหลงั 

คลอดจนถึง 90 เดือนหลงัคลอด  วธีิการฉีดวคัซีนท่ีเป็นมาตรฐานคือตอ้งฉีด 2 คร้ังตั้งแต่ครบ 3 ปีจนถึง

ครบ 4 ปี โดยใหเ้วน้ระยะห่างตั้งแต่ 6 วนัจนถึง 28 วนั โดยใหฉี้ด 1 คร้ังในช่วงตั้งแต่ท่ีอายคุรบ 4 ปีจนถึง

ครบ 5 ปี  เป้าหมายของการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดรอบท่ี 2 คือเดก็ท่ีอาย ุ9 ปีข้ึนไป

แต่ไม่ถึง 13 ปี  วธีิการฉีดวคัซีนท่ีเป็นมาตรฐานคือใหฉี้ด 1 คร้ังตั้งแต่เม่ือครบ 9 ปีจนถึงครบ 10 ปี 
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(3) เวลาในการฉีดวคัซีน

โรคไขส้มอง
อกัเสบญี�ปุ่น 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

หมายเหตุ) : จากที�ไดมี้การงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในปีเฮเซ 17 (2005)  ผูที้�ยงัไม่ไดรั้บวคัซีนรอบที� 1 และรอบที� 
2 ที�เกิดตั�งแต่วนัที� 2 เมษายน ปีเฮเซ 7 (1995) ถึงวนัที� 1 เมษายน ปีเฮเซ 19 (2007) หากอายุยงัไม่ถึง 20 ปี 
สามารถรับการฉีดในฐานะที�เป็นวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาที�กาํหนดได้
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ให้ฉีด 1 ครั� งโดยเวน้ระยะห่าง 6 เดือนขึ�นไปหลงัฉีดครั� งแรกครบแลว้ โดยมาตรฐานให้ผา่นไป 1 ปีโดยประมาณ

(4)  กรณีพิเศษของการฉีดวคัซีนป้องกนั (การรักษาโอกาสในการฉีดวคัซีนแก่เด็กท่ีถูกงดเวน้การส่ง

เสริมใหฉี้ดวคัซีน จากท่ีไดมี้การงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในปีเฮเซ 17 (2005))

ก.  ส�าหรับการรักษาโอกาสในการฉีดวคัซีนแก่เดก็ท่ีเกิดตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน ปีเฮเซ 19 (2007) ถึงวนัท่ี 1 

ตุลาคม ปีเฮเซ 21 (2009) และเดก็ท่ีมีอายตุั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 90 เดือนหลงัคลอด และเดก็อาย ุ9 ปีข้ึน

ไปแต่ไม่ถึง 13 ปีท่ียงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นรอบท่ี 1 (3 คร้ัง) ภายใน

วนัท่ี 31 มีนาคม ปีเฮเซ 22 (2010) จะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีท่ีจะฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น 2 คร้ังท่ีเหลือของรอบท่ี 1 ใหฉี้ด 2 คร้ังดว้ย

วคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้โดยเวน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไป  อน่ึง 

ส�าหรับระยะห่างในการฉีด 1 คร้ังท่ีเสร็จส้ินการฉีดวคัซีนไปแลว้กบัการฉีดวคัซีนในคร้ังน้ี จะตอ้ง

เวน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไป

(ข)  กรณีท่ีจะฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น 1 คร้ังท่ีเหลือของรอบ 1 ใหฉี้ด 1 คร้ังดว้ย

วคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้  อน่ึง ส�าหรับระยะห่างในการฉีด 2 

คร้ังท่ีเสร็จส้ินการฉีดวคัซีนไปแลว้กบัการฉีดวคัซีนในคร้ังน้ี จะตอ้งเวน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไป

(ค)  กรณีท่ีไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนในรอบท่ี 1 ทั้งหมด  ใหฉี้ด 2 คร้ังดว้ยวคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น

ชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้โดยใหห่้างกนั 6 วนัข้ึนไป โดยมีระยะห่างท่ีเป็นมาตรฐานคือตั้งแต่ 6 

วนัจนถึง 28 วนั ส�าหรับการฉีดวคัซีนเพิ่มเติมนั้นจะฉีด 1 คร้ังโดยใหเ้วน้ระยะห่าง 6 เดือนข้ึนไป

หลงัฉีดวคัซีนไป 2 คร้ังแลว้  โดยมาตรฐานจะฉีดเม่ือเวลาท่ีผา่นไปประมาณ 1 ปี

(ง)  จากขอ้ (ก), (ข) รวมถึง (ค) ขา้งตน้ กรณีของเดก็อายเุกิน 9 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 13 ปี ท่ีจะเขา้รับการฉีด

วคัซีนรอบท่ี 2 หลงัจากท่ีไดรั้บวคัซีนรอบท่ี 1 เรียบร้อยแลว้นั้น จะฉีดวคัซีน 1 คร้ังดว้ยวคัซีนโรค

ไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้ โดยเวน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไป
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ข.  ส�าหรับการรักษาโอกาสในการฉีดวคัซีนแก่เดก็ท่ีเกิดตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน ปีเฮเซ 7 (1995) ถึงวนัท่ี 1 

เมษายน ปีเฮเซ 19 (2007) และเดก็ท่ีมีอายไุม่ถึง 20 ปีท่ีเป็นไปไดว้า่จะยงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนรอบท่ี 

1 (3 คร้ัง), รอบท่ี 2 (1 คร้ัง) จากการงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในวนัท่ี 30 พฤษภาคม ปีเฮเซ 17 

(2005)  จะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

(ก)  กรณีท่ีจะฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น 3 คร้ังท่ีเหลือของรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 (เดก็

ท่ีไดรั้บวคัซีนคร้ังแรกของรอบท่ี 1 ไป 1 คร้ังแลว้ (เดก็ท่ีไดรั้บวคัซีนคร้ังท่ี 1 แลว้)) จะท�าการฉีด 2 

คร้ังดว้ยวคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้โดยเวน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไป  

การฉีดคร้ังท่ี 4 แก่เดก็ท่ีมีอาย ุ9 ปีข้ึนไปใหเ้วน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไปหลงัเสร็จส้ินการฉีดวคัซีนคร้ัง

ท่ี 3 แลว้ 

(ข)  กรณีท่ีจะฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่น 2 คร้ังท่ีเหลือของรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 (เดก็

ท่ีไดรั้บวคัซีนคร้ังแรกของรอบท่ี 1 ไป 2 คร้ังแลว้ (เดก็ท่ีไดรั้บวคัซีนคร้ังท่ี 2 แลว้)) จะท�าการฉีด

วคัซีนคร้ังท่ี 3 ดว้ยวคัซีนโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้โดยเวน้ระยะห่าง 6 

วนัข้ึนไป  การฉีดคร้ังท่ี 4 แก่เดก็ท่ีมีอาย ุ9 ปีข้ึนไปใหเ้วน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไปหลงัเสร็จส้ินการฉีด

วคัซีนคร้ังท่ี 3 แลว้ 

(ค)  กรณีท่ีจะฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบญ่ีปุ่นในรอบท่ี 2 (1 คร้ัง) (เดก็ท่ีฉีดซีนรอบท่ี 1 ครบ

แลว้ (เดก็ท่ีไดรั้บวคัซีนคร้ังท่ี 3 แลว้)) จะท�าการฉีดวคัซีนเป็นคร้ังท่ี 4 ดว้ยวคัซีนโรคไขส้มอง

อกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้แก่เดก็ท่ีมีอาย ุ9 ปีข้ึนไปโดยใหเ้วน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไป

หลงัเสร็จส้ินการฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 3 แลว้ 

(ง)  กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 เลย  จะฉีด 2 คร้ังดว้ยวคัซีนโรคไขส้มอง

อกัเสบญ่ีปุ่นชนิดเพาะเล้ียงเซลลแ์บบแหง้โดยใหห่้างกนั 6 วนัข้ึนไปตามท่ีเป็นการฉีดคร้ังท่ี 1 และ

คร้ังท่ี 2 โดยมีระยะห่างท่ีเป็นมาตรฐานคือตั้งแต่ 6 วนัจนถึง 28 วนั ส�าหรับการฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 3 ให้

เวน้ระยะห่าง 6 เดือนข้ึนไปหลงัฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 2 โดยมาตรฐานจะฉีดเม่ือเวลาท่ีผา่นไปประมาณ 1 

ปี การฉีดวคัซีนคร้ังท่ี 4 แก่เดก็อาย ุ9 ปีข้ึนไปจะฉีด 1 คร้ัง โดยใหเ้วน้ระยะห่าง 6 วนัข้ึนไปหลงัเสร็จ

ส้ินการฉีดคร้ังท่ี 3  แลว้ 

เน่ืองจากผูท่ี้มีอายคุรบ 18 ปีระหวา่งปีเฮเซ 29 (2017) – ปีเรวะ 6 (2024) (เกิดตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน 

ปีเฮเซ 11 (1999) - วนัท่ี 1 เมษายน ปีเฮเซ 19 (2007)) จะไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหฉี้ดวคัซีนในรอบท่ี 2 

จากการงดเวน้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม ปีเฮเซ 17 (2005)  จนถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม ปีเฮเซ 22 (2010) จึงไดท้�าการส่งเสริมใหผู้ท่ี้อายคุรบ 18 ปีในแต่ละปีเขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนั

อยา่งจริงจงัตามวธีิการฉีดวคัซีนในขอ้ (4)  

ในการฉีดวคัซีนแก่ผูท่ี้มีอาย ุ 13 ปีข้ึนไป (เพศหญิง) หากเป็นไปไดว้า่จะอยูใ่นระหวา่งการตั้งครรภ์

หรือก�าลงัตั้งครรภ ์ โดยหลกัการแลว้จะตอ้งไม่ท�าการฉีดวคัซีน  แต่กส็ามารถฉีดไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเห็นวา่

ประโยชนข์องการฉีดวคัซีนป้องกนัมีมากกวา่ความเป็นอนัตราย
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หากเกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัการฉีดวคัซีนหรือตอ้งการขอ้มูลใหม่ล่าสุด กรุณาสอบถามไปยงัเทศบาล

ทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยู ่ หรือกรุณาอ่านจาก "ค�าถามและค�าตอบเก่ียวกบัการฉีดวคัซีนไขส้มองอกัเสบ

ญ่ีปุ่น" ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ (https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/

kekkakukansenshou21/dl/nouen_qa.pdf)

　◆โรคติดเช้ือไวรัส HPV

(1) ค�าอธิบายโรค

ไวรัส Human papilloma virus (HPV) ไม่ใช่ไวรัสชนิดพิเศษส�าหรับคน แต่เป็นการติดเช้ือในคนโดย

ส่วนมาก และบางส่วนไดพ้ฒันาไปสู่ เช่น มะเร็งปากมดลกู ฯลฯ  ในอตัราประมาณ 50-70% ของมะเร็ง

ปากมดลกูในกลุ่ม HPV ท่ีอยูใ่นรูปแบบพนัธุกรรมกวา่ 100 ชนิดข้ึนไป จะมีสาเหตุการติดเช้ือจาก HPV 

ชนิด 16, 18 แมว้า่จะติดเช้ือไวรัส HPV กต็าม แต่กมี็หลายกรณีท่ีไม่สามารถตรวจพบไดต้ามธรรมชาติ  

บางส่วนใชเ้วลาหลายปี-เป็นสิบปีผา่นสภาวะรอยโรคท่ีท�าใหเ้ป็นมะเร็งได ้และพฒันาไปสู่การเป็นมะเร็ง

ปากมดลกู ในประเทศของเรามีผูเ้ป็นมะเร็งปากมดลกูราว 10,000 คนต่อปี โดยคาดกนัวา่มีผูเ้สียชีวติราว 

2,700 คนต่อปี (ท่ีมา : ศนูยว์จิยัมะเร็งแห่งชาติ (องคก์รปกครองอิสระ) ศนูยข์อ้มูลควบคุมมะเร็ง "บริการ

ขอ้มูลมะเร็ง") ดว้ยการป้องกนัไวรัส HPV จากการใชว้คัซีน ควบคู่ไปกบัการตรวจหามะเร็งปากมดลกู 

และเขา้รับการรักษาหลงัตรวจพบรอยโรคท่ีกลายเป็นมะเร็งไดต้ั้งแต่เน่ินๆ จึงคาดหวงัไดว้า่จะเป็นการลด

อตัราการพฒันาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลกูและการเสียชีวติใหน้อ้ยลงได ้

(2)  วคัซีนอนุภาค Human papilloma virus 2-valent ชนิดตกตะกอนสายผสม(CervarixⓇ), วคัซีนอนุภาค 

Human papilloma virus 4-valent ชนิดตกตะกอนสายผสม (GardasilⓇ) (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

วคัซีนป้องกนัมะเร็งปากมดลกูท่ีสามารถฉีดไดใ้นปัจจุบนัในประเทศของเราจะมีวคัซีน 2-valent มี

แอนติเจนต่อ HPV ชนิด 16 รวมถึงชนิด 18 (CervarixⓇ) ท่ีมกัตรวจพบไดม้ากท่ีสุดจากผูป่้วยมะเร็งปาก

มดลกูทั้งในและนอกประเทศ และวคัซีน 4-valent ท่ีเพิ่มชนิด 6, 11 เขา้ไป (GardasilⓇ) ท่ีเป็นตน้เหตุของ

โรคหูดหงอนไก่และโรคหูดหงอนไก่ท่ีทางเดินหายใจ รายงานจากต่างประเทศท่ีมีผูย้งัไม่ติดเช้ือ HPV 

เป็นเป้าหมาย ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพสูงของวคัซีนทั้งสองชนิดท่ีเป็นประสิทธิภาพใน

การป้องกนัการติดเช้ือรวมถึงรอยโรคท่ีท�าใหเ้ป็นมะเร็งได ้ แต่ละประเทศจึงไดแ้นะน�าใหมี้การฉีดวคัซีน

ในกลุ่มอายกุ่อนมีเพศสมัพนัธ์คร้ังแรก

ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีอธิบายไวใ้นเอกสารแนบในประเทศของเรา จะมีปฏิกิริยาขา้งเคียงเฉพาะจุด ไดแ้ก่ 

ปวดตรงต�าแหน่งท่ีฉีด (83-99%), แดง (32-88%), รวมถึงบวม (28-79%) ฯลฯ และปฏิกิริยาขา้งเคียงทัว่ทั้ง

ร่างกาย เช่น มีไขเ้ลก็นอ้ย (5-6%), วงิเวยีน ฯลฯ โดยมากจะกลบัสู่สภาพปกติในไม่นาน  (ดูเอกสารแนบ 

CervarixⓇ : (ฉบบัท่ี 12) แกไ้ข ณ เดือนเมษายน ปีเฮเซ 31 (2019)),  GardasilⓇ : (ฉบบัท่ี 5) แกไ้ข ณ เดือน

พฤษภาคม ปีเรวะแรก (2019))
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ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

ท่ีเร่ิมออกจ�าหน่าย จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน ปีเฮเซ 31 (2019) ในส่วนของ CervarixⓇ อยูท่ี่ 7.8 ต่อการฉีด

วคัซีน 1 แสนคร้ัง ส�าหรับ GardasilⓇ จะอยูท่ี่ 9.7 ต่อการฉีดวคัซีน 1 แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษา

การฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 42 สิงหาคม ปีเร

วะแรก (2019))

แมว้า่จะไดรั้บวคัซีนกต็าม กเ็ป็นไปไดท่ี้ภมิูคุม้กนัจะไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นมะเร็งปากมดลูกจาก

ไวรัสชนิดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีผสมอยูใ่นวคัซีนได ้ ดงันั้น ส่ิงส�าคญัคือเขา้รับการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูอยา่งสม�่าเสมอ

  กรณีท่ีใชว้คัซีนอนุภาค Human papilloma virus 2-valent ชนิดตกตะกอนสายผสม ในการฉีดป้องกนั

โรคติดเช้ือไวรัส HPV นั้น ช่วงอายใุนการฉีดท่ีเป็นมาตรฐานคือนบัจากวนัแรกของปีท่ีเดก็มีอายุ

ครบ 13 ปี จนถึงวนัสุดทา้ยของปีดงักล่าว วธีิการฉีดท่ีเป็นมาตรฐานคือหลงัจากฉีดไป 2 คร้ังโดยให้

เวน้ระยะห่าง 1 เดือน  จึงท�าการฉีดอีก 1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่างไป 6 เดือนหลงัจากฉีดคร้ังท่ี 1 อยา่งไร

กต็าม กรณีท่ีไม่สามารถท�าตามวธีิดงักล่าวได ้หลงัจากฉีดไป 2 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 1 เดือนข้ึนไป

แลว้ ใหฉี้ดอีก 1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 5 เดือนข้ึนไปจากท่ีฉีดคร้ังท่ี 1 และใหเ้วน้ระยะห่าง 2 เดือน

คร่ึงข้ึนไปหลงัจากท่ีฉีดคร้ังท่ี 2

 กรณีท่ีใชว้คัซีนอนุภาค Human papilloma virus 4-valent ชนิดตกตะกอนสายผสม ในการฉีดป้องกนั

โรคติดเช้ือไวรัส HPV นั้น ช่วงอายใุนการฉีดท่ีเป็นมาตรฐานคือนบัจากวนัแรกของปีท่ีเดก็มีอายุ

ครบ 13 ปี จนถึงวนัสุดทา้ยของปีดงักล่าว วธีิการฉีดท่ีเป็นมาตรฐานคือหลงัจากฉีดไป 2 คร้ังโดยให้

เวน้ระยะห่าง 2 เดือน  จึงท�าการฉีดอีก 1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่างไป 6 เดือนหลงัจากฉีดคร้ังท่ี 1 อยา่งไร

กต็าม กรณีท่ีไม่สามารถท�าตามวธีิดงักล่าวได ้หลงัจากฉีดไป 2 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 1 เดือนข้ึนไป

แลว้ ใหฉี้ดอีก 1 คร้ังโดยเวน้ระยะห่าง 3 เดือนข้ึนไปหลงัจากท่ีฉีดคร้ังท่ี 2

 เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั, การตอบสนองภมิูคุม้กนั, ประสิทธิภาพในลกัษณะ

ท่ีใชแ้ทนกนัไดข้องวคัซีนอนุภาค Human papilloma virus 2-valent ชนิดตกตะกอนสายผสม กบั

วคัซีนอนุภาค Human papilloma virus 4-valent ชนิดตกตะกอนสายผสม  จึงจะใชว้คัซีนเดียวกนักบั

เดก็คนเดียวกนั

 หลงัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส HPV อาจปรากฏอาการมึนงงจนเป็นลมได ้ตามท่ีเป็นปฏิกิริ

ยาสะทอ้นกลบัท่ีประสาทเวกสั เพื่อป้องกนั เช่น การหกลม้จากการอาการเป็นลม ฯลฯ ขณะเคล่ือน

ยา้ยหลงัฉีดวคัซีน ใหผู้ป้กครองหรือผูดู้แลสุขภาพท่ีมาดว้ยคอยประคอง เช่น ตามคลอ้งแขน ฯลฯ 

เอาไว ้ หลงัฉีดวคัซีน และจ�าเป็นตอ้งคอยเฝ้าสงัเกตุอาการของผูท่ี้ไดรั้บการฉีด โดยแนะน�าให ้ เช่น 

นัง่อยูใ่นต�าแหน่งท่ีท้ิงน�้าหนกัได ้ฯลฯ ประมาณ 30 นาทีและอยา่ใหลุ้กข้ึนยนืเท่าท่ีจะเป็นไปได้
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(3) เวลาในการฉีดวคัซีน

โรคติดเชื�อ
ไวรัส HPV

6 เดื
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(4) เก่ียวกบัการฉีดวคัซีนไวรัส HPV ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด (ปัจจุบนั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปีเรวะแรก 

(2019))

ในการประชุมของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง 

แผนกวคัซีน,  กลุ่มส�ารวจมาตรการความปลอดภยัใน เช่น ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ฯลฯ สภาเภสชักรรม

และสุขาภิบาลอาหาร เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน ปีเฮเซ 25 (2013) "ไดพ้บวา่เกิดอาการเจบ็ปวดอยา่งต่อเน่ือง

ท่ีไม่สามารถปฏิเสธไดถึ้งความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีเกิดจากวคัซีนหลงัจากท่ีมีการฉีดวคัซีน HPV  เช่น 

ความถ่ีของการเกิดปฏิกิริยาขา้งเคียง ฯลฯ นั้นชดัเจนมากข้ึน จึงไม่ควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัใน

การฉีดวคัซีนจนกวา่จะใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งแก่ประชาชนได"้ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ

จึงไดต้ดัสินใจงดเวน้การส่งเสริมใหฉี้ดวคัซีนอยา่งจริงจงัชัว่คราว โดยอาศยัผลจากการส�ารวจอยา่งกวา้ง

ขวางเก่ียวกบัความปลอดภยัของวคัซีน HPV จึงมีการจดัอภิปรายในท่ีประชุมขา้งตน้  ส�าหรับอาการ

ต่างๆ ท่ีเช่ือวา่เกิดข้ึนหลงัการฉีดวคัซีน HPV นั้น คาดวา่เป็นอาการทางร่างกายท่ีเก่ียวกบัการท�าหนา้ท่ี 

(ไม่ใช่ปฏิกิริยาทางจิต) แมว้า่ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการฉีดวคัซีนกบัอาการยงัไม่ชดัเจนกต็าม  

แต่กเ็ป็นท่ีชดัเจนวา่แมว้า่จะมีผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน HPV กต็าม แต่จ�านวนของผูท่ี้มีอาการต่างๆ นานา

ท่ีเหมือนกบัอาการท่ีมีการรายงานมาภายหลงัการฉีดวคัซีน HPV กย็งัมีอยูค่งท่ี  นอกจากน้ี ยงัไดมี้การ

ก�าหนดใหมี้หน่วยงานทางการแพทยท่ี์ใหค้วามร่วมมือในการตรวจวินิจฉยัและเยยีวยาความเจบ็ปวดโดย

ไม่ค�านึงถึงสาเหตุเอาไวม้ากกวา่ 1 แห่งในแต่ละจงัหวดั  และยงัไดมี้การตรวจสอบและรับรองเก่ียวกบั

การบรรเทาความเสียหายต่อสุขภาพในแต่ละกรณีดว้ย  ปัจจุบนั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปีเรวะแรก (2019)

การงดเวน้ในการส่งเสริมอยา่งจริงจงัยงัคงต่อเน่ืองต่อไป แต่สามารถท่ีจะเขา้รับการฉีดวคัซีนไดต้ามท่ี

เป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนด  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานะของการเป็นวคัซีนท่ีตอ้ง

ไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดแต่อยา่งใด โดย WHO และสมาคมการแพทยแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่นไดก้�าหนด

ใหเ้ป็น "วคัซีนจ�าเป็นต่อการป้องกนัผูห้ญิงจาก "มะเร็ง"

ส�าหรับผูท่ี้ตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบัความปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีน HPV กรุณา

ดูไดจ้ากแผน่พบัท่ีเก่ียวกบัวคัซีน HPV ท่ีอยูใ่นโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ

ได ้(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkakukansenshou28/)
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8. การรับมอืกรณทีีเ่กดิปฏิกริิยาข้างเคยีง

(1) ปฏิกิริยาท่ีพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป

จะข้ึนอยูก่บัชนิดของวคัซีนท่ีมีความถ่ีในการเกิดค่อนขา้งสูง (หลาย % จนถึงหลายสิบ %) ไดแ้ก่ มีไข,้ 

แดง/บวม, แขง็เป็นกอ้น (เป็นไต) ตรงต�าแหน่งท่ีฉีดวคัซีน, มีผืน่ข้ึน ฯลฯ โดยทัว่ไปไม่จ�าเป็นตอ้งกงัวล

เน่ืองจากจะหายไปเองตามธรรมชาติภายในไม่ก่ีวนั

(2) ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีรุนแรง

หลงัไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัแลว้ หากมีอาการ เช่น บวมรุนแรงตรงต�าแหน่งท่ีฉีด, มีไขสู้ง, สัน่

อยา่งรุนแรง ฯลฯ แลว้ โปรดพบแพทย ์ หากอาการของเดก็อยูใ่นเกณฑท่ี์มีการรายงานขอ้สงัสยัใน

ปฏิกิริยาขา้งเคียงหลงัฉีดวคัซีนแลว้  ใหท้างแพทยร์ายงานไปยงัหน่วยงานเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์(องคก์รปกครองอิสระ)

โดยอาจเกิดปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีรุนแรง เช่น ไขส้มองอกัเสบหรือโรคทางระบบประสาทซ่ึงหาไดย้าก

มากข้ึนอยูก่บัชนิดของวคัซีน (ประมาณ 1 คนต่อลา้นหรือหลายลา้นคน) ดว้ยเหตุน้ี  จึงไดมี้การทบทวน

การบรรเทาทุกข ์ ตามแนวคิดพื้นฐานของระบบบรรเทาทุกขแ์บบดั้งเดิมในประเทศของเราท่ีวา่ "แมแ้ต่

กรณีท่ีไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่อาการท่ีเกิดข้ึนหลงัฉีดวคัซีนนั้นเกิดจากการฉีดวคัซีน โดยไม่จ�าเป็นตอ้ง

มีความเก่ียวพนัของสาเหตุในทางการแพทยท่ี์เขม้งวด" ในขณะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงาน และสวสัดิการอนุมติัแลว้ กจ็ะไดรั้บสิทธ์ิในการไดรั้บการบรรเทาความเสียหายต่อสุขภาพภายใต้

พระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนั

(3) ปฏิกิริยาท่ีสร้างความสบัสน

บางคร้ังหลงัจากไดรั้บการฉีดวคัซีนไปสกัครู่หน่ึง หากมีอาการใดๆ เกิดข้ึน กอ็าจสงสยัวา่สาเหตุนั้น

เกิดจากการฉีดวคัซีนหรือไม่  อยา่งไรกต็าม อาจเป็นท่ีชดัเจนวา่สาเหตุนั้นเกิดจากการติดเช้ืออ่ืนๆ ท่ีท�าให้

เกิดอาการข้ึนในเวลาเดียวกนั ส่ิงน้ีเรียกวา่ "ปฏิกิริยาท่ีสร้างความสบัสน"

(4) ระบบบรรเทาความเสียหายต่อสุขภาพจากการฉีดวคัซีนป้องกนั

 กรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ เช่น คงเหลือปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตจากการเกิด

ปฏิกิริยาขา้งเคียงท่ีเกิดจากการฉีดวคัซีนตามระยะเวลาท่ีก�าหนดนั้น  สามารถขอรับเงินเยยีวยาตาม 

พระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนัได้
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 ขอบเขตของการเยียวยาจะข้ึนอยู่กบั เช่น ระดบัของความเสียหายต่อสุขภาพ ฯลฯ เช่น ค่ารักษา

พยาบาล, เบ้ียเล้ียงในการรักษาพยาบาล, เงินปีส�าหรับเล้ียงดูบุตรท่ีทุพพลภาพ, เงินปีส�าหรับผู ้

ทุพพลภาพ, เงินเยยีวยาจากการเสียชีวิต และเงินช่วยเหลืองานศพ โดยจะไดรั้บเงินตามจ�านวนตามท่ี

พระราชบญัญติัไดก้�าหนดไว ้นอกเหนือจากเงินเยยีวยาจากการเสียชีวิตและเงินช่วยเหลืองานศพ จะ

จ่ายใหจ้นกวา่จะส้ินสุดการรักษาหรือภายในช่วงของการเยยีวยารักษาความทุพพลภาพ

 อยา่งไรกต็าม ทางคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมาจากผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายสาขา เช่น ทางดา้นการ

ฉีดวคัซีนป้องกนั/การรักษาโรคติดเช้ือ, ทางดา้นกฎหมาย ฯลฯ จะท�าการพิจารณาความเก่ียวขอ้งของ

สาเหตุวา่ความเสียหายต่อสุขภาพนั้นเกิดจากการฉีดวคัซีนป้องกนั หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน (เกิดจาก

โรคติดเช้ือท่ีสบัสนวา่เกิดข้ึนก่อนหรือหลงัการฉีดวคัซีน หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน) กรณีท่ียอมรับไดว้า่

เกิดจากการฉีดวคัซีนแลว้สามารถขอรับเงินเยยีวยาได้

 กรณีท่ีตอ้งการฉีดวคัซีนนอกช่วงเวลาท่ีก�าหนดตามท่ีเป็นการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ี

ก�าหนดตามพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนัแลว้  จะถือวา่เป็นการฉีดวคัซีน (ฉีดตามความสมคัร

ใจ) ท่ีไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนั  กรณีท่ีไดรั้บความเสียหายต่อสุขภาพจาก

การฉีดวคัซีนนั้นๆ แลว้ จะเป็นการขอรับการบรรเทาทุกขต์ามพระราชบญัญติัหน่วยงานเวชภณัฑ์

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ (องคก์รปกครองอิสระ) ซ่ึงเม่ือเทียบกบัพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีน

ป้องกนัแลว้  จะมีความแตกต่างใน เช่น เป้าหมายของการบรรเทาทุกข,์ จ�านวนเงินเยยีวยา ฯลฯ 

* กรณีท่ีจ�าเป็นตอ้งการยื่นเร่ืองขอรับเงิน กรุณาหารือกบัแผนกท่ีรับผิดชอบการฉีดวคัซีนป้องกนัของ

เทศบาลทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่
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(อ้างองิ 1) โรคทีเ่ป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกนัตามความสมคัร 
ใจทีส่�าคญัและข้อมูลของวคัซีนโดยสังเขป

การฉีดวคัซีนตามความสมคัรใจท่ีไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายในพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนันั้น จะ

เป็นรูปแบบของการตดัสินใจหลงัการหารือระหวา่งผูรั้บการฉีดวคัซีนกบัแพทย ์ ซ่ึงรัฐไม่รับภาระเร่ือง

ค่าใชจ่้ายและไม่มีการแนะน�าจากทางภาครัฐ แต่วคัซีนท่ีใชจ้ะไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัท่ีเก่ียว

กบัคุณภาพ, ประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภยัใน เช่น เวชภณัฑ,์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์ฯลฯ จากทาง

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ

ในการฉีดวคัซีนตามความสมคัรใจจะมี เช่น วคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล (เป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บ

ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดส�าหรับผูท่ี้มีอาย ุ65 ปีข้ึนไป),  โรคคางทูม, ไวรัสตบัอกัเสบ A, ไวรัสโรตา้ (เป็น

วคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาท่ีก�าหนดนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีเรวะ 2 (2020)) , ไขเ้หลือง, พิษสุนขั

บา้, บาดทะยกั, วคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือแบคทีเรียเยือ่หุม้สมอง (และไขสนัหลงั) อกัเสบ และวคัซีนท่ี

ตอ้งไดรั้บตามระยะเวลาในช่วงอายแุละเวลาท่ีนอกเหนือไปจากการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลา

ท่ีก�าหนด

โดยจะขออธิบายถึงวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล, โรคคางทูม, ไวรัสโรตา้ท่ีเดก็จ�านวนมากไดรั้บการ

ฉีดวคัซีน

อน่ึง กรณีท่ีไดรั้บความเสียหายต่อสุขภาพใดๆ จากการฉีดวคัซีนตามความสมคัรใจแลว้ อาจเป็นกรณี

ท่ีจะกลายเป็นเป้าหมายของการบรรเทาทุกขต์ามพระราชบญัญติัหน่วยงานเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์ (องคก์รปกครองอิสระ) อยา่งไรกต็าม ซ่ึงเม่ือเทียบกบัพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนัแลว้  

จะมีความแตกต่างใน เช่น เป้าหมายของการบรรเทาทุกข,์ จ�านวนเงินเยยีวยา ฯลฯ 

* กรณีท่ีจ�าเป็นตอ้งการยื่นเร่ืองขอรับเงิน กรุณาหารือกบัแผนกท่ีรับผิดชอบการฉีดวคัซีนของเทศบาล

ทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่

◇ วคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล (วคัซีนชนิดเช้ือตาย)

การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลแก่ผูสู้งอายนุั้น จดัเป็นการฉีดวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บตามระยะเวลา

ท่ีก�าหนดตามค�าสัง่บงัคบัใชข้องพระราชบญัญติัการฉีดวคัซีนป้องกนั  แต่การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตาม

ฤดูกาลแก่เดก็เลก็ จะถือเป็นการฉีดวคัซีนตามความสมคัรใจ

(1) ค �าอธิบายโรค

ไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลเกิดจากการติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลนั  ท่ีท�าใหเ้กิดอาการฉบัพลนั เช่น มี

ไข,้ หนาวสัน่, ปวดศีรษะ และปวดกลา้มเน้ือ ฯลฯ ระยะฟักตวัคือ 24 ถึง 72 ชัว่โมง อาการในระบบทาง

เดินหายใจมกัปรากฏใหเ้ห็นชา้ เช่น คดัจมูก, เจบ็คอ หรือไอ หากไม่มีภาวะแทรกซอ้นจะรักษาไดใ้น 2 ถึง 

7 วนั กรณีท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปอดอกัเสบและโรคไขส้มองอกัเสบนั้นจะอนัตราย

มาก
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(อ้างอิง 1) โรคท่ีเป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกันตามความสมคัรใจท่ีส�าคัญและข้อมลูของวคัซีนโดยสังเขป



(2) ขอ้มูลวคัซีนโดยสงัเขป

ไวรัสไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด โดยแบบ Type A จะมี 2 ชนิด (ประเภท H1N1 และ 

H3N2) และแบบ Type B จะมี 2 ชนิด (สายพนัธ์ุยามากาตะและสายพนัธ์ุวคิตอเรีย) โดยจะฉีดวคัซีนแต่ละ

ชนิดเขา้ไปในโพรงเน้ือเยือ่ท่ีคลุมอยูบ่นเอม็บริโอซ่ึงมีเส้นเลือดจ�านวนมากมายของไข่ไก่ท่ีก�าลงัเติบโต 

เพื่อใหเ้ช้ือเพิ่มจ�านวน จากนั้นจึงเกบ็รวมส่วน HA ตรงผวิหนา้ไวรัสท่ีเพิ่มอีเธอร์เขา้ไป เป็นวคัซีนชนิด

ท่ีท�าใหเ้ช้ือตายจากฟอร์มาลิน สายพนัธ์ุของไวรัสท่ีอยูใ่นวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล จะมีการก�าหนด

ทุกๆ ปีโดยดูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลและสถานการณ์ของไวรัส

ส�าหรับประสิทธิภาพของวคัซีนไขห้วดัใหญ่ส�าหรับเดก็ทารกและเดก็เลก็นั้น มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย

ตามการรายงาน  แต่ไดรั้บรายงานวา่ประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคนั้นจะอยูท่ี่ประมาณ 20-60% นอกจากน้ี 

ยงัพบเห็นรายงานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการป้องกนัอาการท่ีรุนแรงในเดก็ทารกไดจ้ากหลายแห่ง

ไข่ไก่ท่ีก�าลงัเติบโตจะถกูน�ามาใชใ้นกระบวนการผลิตวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล  ส่วนประกอบ

ของไข่จะถกูขจดัออกไปในขั้นตอนการท�าใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ อยา่งไรกต็าม ในการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ผูท่ี้มี

อาการแพไ้ข่อยา่งชดัเจนนั้น จ�าเป็นตอ้งระมดัระวงัอยา่งเตม็ท่ี  กรณีท่ีตอ้งการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ผูท่ี้มีภาวะ

ภมิูแพไ้ข่และเน้ือไก่นั้น กรุณาสอบถามจากศนูยบ์ริการเฉพาะทาง

ความถ่ีของการเกิดอาการท่ีร้ายแรง (เร่ืองท่ีผูร้ายงานเห็นวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง) ในกลุ่มท่ีไดรั้บรายงานท่ี

เป็นกรณีตอ้งสงสยัวา่เป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงจากหน่วยงานทางการแพทย ์(เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย) ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม ปีเฮเซ 30 (2018) จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน ปีเฮเซ 31 (2019)  อยูท่ี่ 0.1 ต่อการฉีดวคัซีน 1 

แสนคร้ัง (จากเอกสารของกลุ่มศึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนั ส�านกัวทิยาศาสตร์สุขภาพ / ปฏิกิริยาขา้งเคียง 

แผนกวคัซีน คร้ังท่ี 42 สิงหาคม ปีเรวะแรก (2019))

◇ วคัซีนโรคคางทูม (วคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติฤทธ์ิอ่อน)

(1) ค �าอธิบายโรค

โรคคางทูมเกิดจากการติดเช้ือไวรัสโรคคางทูมจากละอองเสมหะ ไวรัสจะแพร่กระจายไปทัว่ร่างกาย

และเกิดรอยโรคไปยงัอวยัวะต่างๆ ระยะฟักตวัจะอยูท่ี่ประมาณ 2-3 สปัดาห์ ช่วงเวลาท่ีสามารถแพร่เช้ือ

ไปยงัคนรอบตวัไดน้ั้น คาดกนัวา่จะเร่ิมตั้งแต่ไม่ก่ีวนัก่อนเร่ิมมีอาการ จนถึง 5 วนัผา่นไปหลงัจากท่ีเร่ิม

มีอาการบวมตรงต่อมใตหู้, ต่อมน�้าลายใตข้ากรรไกรล่าง, ต่อมใตล้ิ้น อาการหลกัๆ คือ ต่อมใตหู้บวมท่ีมี

ขอบเขตไม่ชดัเจน และมีอาการเจบ็ปวดเลก็ ๆ นอ้ยๆ ควบคู่ไปกบัอาการบวม  อาการบวมท่ีต่อมน�้าลายใต้

ขากรรไกรล่าง, ต่อมใตล้ิ้นอาจมาพร้อมกบัการมีไข ้เม่ือเดก็โตหรือผูใ้หญ่ติดเช้ือน้ีแลว้ อาการของโรคจะ

รุนแรงและความถ่ีในการเกิดภาวะแทรกซอ้นจะมีสูง ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือเยือ่หุม้สมอง 

(และไขสนัหลงั) อกัเสบชนิดไม่มีเช้ือ ความถ่ีท่ีถกูตรวจพบอยูท่ี่ราว 1-10% แมว้า่ความถ่ีจะนอ้ยกต็าม 

แต่กย็งัมีโรคอ่ืนๆ อีก เช่น ไขส้มองอกัเสบ, ตบัอ่อนอกัเสบ ฯลฯ  เพศชายหลงัวยัแรกรุ่นจะมีโอกาสเกิด

อณัฑะอบัเสบ ส่วนเพศหญิงอาจเป็นรังไข่อกัเสบท่ีเป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ จ �าเป็นตอ้งระวงัต่อการเกิดภาวะหูหนวกแทรกซอ้นท่ีเป็นโรคท่ีรักษาไดย้าก
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(อ้างอิง 1) โรคท่ีเป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกันตามความสมคัรใจท่ีส�าคัญและข้อมลูของวคัซีนโดยสังเขป



(2) ขอ้มูลวคัซีนโดยสงัเขป

เป็นวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิท่ีถกูท�าใหพ้ิษของไวรัสคางทูมอ่อนลง  อตัราการเปล่ียนแปลงใน

ตวัอยา่งเลือดหลงัฉีดวคัซีนจะสูงถึง 90% จากการส�ารวจความแพร่หลายในประเทศ คาดวา่ประสิทธิภาพ

ของวคัซีนจะอยูท่ี่ราว 80% คนส่วนใหญ่ท่ีเป็นโรคน้ีจะมีจ�านวนเบาบางลง โดยไม่ค�านึงวา่จะไดรั้บวคัซีน

แลว้หรือไม่กต็าม (รายงานจากส่วนการฉีดวคัซีนป้องกนั/คณะท�างานวคัซีนโรคคางทูม)

โดยพบวา่จะเกิดอาการบวมเลก็นอ้ยตรงต่อมใตหู้ประมาณ 1% ตามท่ีเป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงของวคัซีน

โรคคางทูมท่ีวางขายในตลาดอยูใ่นปัจจุบนั  ความถ่ีตามการรายงานถึงการเกิดอาการเยือ่หุม้สมอง (และ

ไขสนัหลงั) อกัเสบชนิดไม่มีเช้ือท่ีเป็นปฏิกิริยาขา้งเคียง ระบุไวว้า่อยูท่ี่ราว 1 คนต่อการฉีดวคัซีน 1,600-

2,300 คน (เอกสารแนบวคัซีน) แต่ในรายงานล่าสุดนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่แมว้า่ความถ่ีนั้นจะแตกต่างกนัไป

ตามอายใุนการฉีดวคัซีนกต็าม แต่ความถ่ีกอ็ยูใ่นระดบัต�่า  เม่ือค�านึงถึงการเกิดอาการเยือ่หุม้สมอง (และ

ไขสนัหลงั) อกัเสบชนิดไม่มีเช้ือท่ีเป็นการติดเช้ือเองตามธรรมชาติท่ีเป็นภาวะแทรกซอ้นอยูร่าว 1-10% 

หรือโรคหูหนวก หรือหากเม่ือติดเช้ือแลว้ตอ้งหยดุไปสถานรับเล้ียงหรือโรงเรียนเป็นเวลานาน หรือโดย

มากมกัเป็นกบัเดก็วยั 3-6 ปีแลว้ กข็อแนะน�าใหท้�าการฉีดวคัซีนใหแ้ก่เดก็ท่ีมีอายกุ่อน 3 ปีซ่ึงเป็นอายุ

ท่ีดีโดยใหฉี้ดพร้อมกบัวคัซีน MR ในรอบท่ี 1, วคัซีนอีสุกอีใสคร้ังท่ี 1, ฉีดวคัซีน Hib เพิ่มเติม, วคัซีน

แบคทีเรียปอดอกัเสบในเดก็เลก็ ฯลฯ หรือเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดห้ลงัฉีดครบแลว้  นอกจากน้ี  ทาง

สมาคมวทิยาศาสตร์เดก็เลก็แห่งญ่ีปุ่น  ยงัขอแนะน�าใหฉี้ดวคัซีนคร้ังท่ี 2 พร้อมกบัวคัซีน MR รอบท่ี 2 

เพื่อใหแ้น่ใจถึงประสิทธิภาพในการป้องกนั

◇ วคัซีนไวรัสโรตา้ (วคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติ)

(1) ค �าอธิบายโรค

โรคกระเพาะและล�าไส้อกัเสบจากไวรัสโรตา้นั้น จะท�าให้เกิดการอาเจียนอยา่งรุนแรงและทอ้งร่วง

ออกมาเป็นน�้าบ่อยคร้ัง และพบไดว้า่จะมีไขป้ระมาณ 30-50%  มีเดก็อายไุม่ถึง 5 ปีในโลกน้ีท่ีตอ้งเสียชีวติ

จากการติดเช้ือไวรัสโรตา้ราว 5 แสนคนต่อปี  โดยจะเกิดกบัประเทศท่ีก�าลงัพฒันากวา่ 80%  ในประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้จะมีกรณีการเสียชีวติต�่า  แต่กย็งัมีกรณีท่ีน�าไปสู่การรักษาตวัในโรงพยาบาล เน่ืองจากเกิด

ภาวะแทรกซอ้น เช่น เสียน�้าหรือชกัจากการอาเจียนหรือทอ้งร่วง, ไตวาย, โรคทางสมอง ฯลฯ  กล่าวกนัวา่

ไวรัสโรตา้นั้นเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดของการเป็นตน้เหตุใหต้อ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลจากอาการ

กระเพาะและล�าไสอ้กัเสบเฉียบพลนั

(2) ขอ้มูลวคัซีนโดยสงัเขป

จะมีวคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิลดทอนพิษ 1-valent ท่ีมีการท�าใหไ้วรัสโรตา้มีพิษอ่อนลง และ

วคัซีนชนิดเช้ือมีชีวติอ่อนฤทธ์ิ 5-valent ชนิด Rear Sotant ของ Bovine-human rotavirus  ไม่วา่จะเป็น

วคัซีนชนิดใดกมี็ผลต่อการป้องกนัไวรัสโรตา้ G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] แต่ไม่สามารถ

ป้องกนักระเพาะและล�าไสอ้กัเสบท่ีเกิดจากไวรัสอ่ืนๆ ได้
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วคัซีน 1-valent จะใหท้างปาก 2 คร้ัง (คร้ังท่ี 1  หลงัจาก 6 สปัดาห์ข้ึนไปหลงัคลอด, คร้ังท่ี 2 ใหเ้วน้

ระยะหวา่ง 4 สปัดาห์ข้ึนไปภายใน 24 สปัดาห์หลงัคลอด) วคัซีน 5-valent จะใหท้างปาก 3 คร้ัง (คร้ังท่ี 1 

หลงัจาก 6 สปัดาห์ข้ึนไปหลงัคลอด, คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3  ใหเ้วน้ระยะห่าง 4 สปัดาห์ข้ึนไปภายใน 32 

สปัดาห์หลงัคลอด) 

อน่ึง ในการฉีดคร้ังท่ี 1 แนะน�าใหฉี้ดภายใน 14 สปัดาห์ 6 วนัหลงัคลอด

ประเทศ/ภมิูภาคท่ีน�าวคัซีนเขา้ไปใช ้ โดยไม่ค�านึงวา่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือก�าลงัพฒันา  

ลว้นท�าใหโ้รคติดเช้ือไวรัสโรตา้มีจ�านวนลดนอ้ยลงอยา่งมาก นอกจากน้ี ยงัยอมรับไดถึ้งประสิทธิผลต่อ

ภมิูคุม้กนัโดยรวมท่ีไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพโดยตรงเท่านั้น

หลงัฉีดวคัซีนภายใน 1 สัปดาห์ของการฉีดวคัซีนคร้ังแรก หากพบว่าเกิดอาการล�าไส้กลืนกนัแลว้ 

(อ่อนเพลีย, สีหนา้ไม่ดี, อาเจียนซ�้ าๆ, มีอารมณ์หงุดหงิดบ่อยๆ, อุจจาระเป็นเลือด, ทอ้งป่อง)  กรุณาพบ

แพทยเ์พื่อเขา้ตรวจอาการในทนัที

ทารกท่ีมีประวติัของความผดิปกติของระบบทางเดินอาหารแต่ก�าเนิด (Meckel's diverticulum) ท่ีไม่ได้

รับการรักษาซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่ท่ีจะใหเ้กิดภาวะล�าไสก้ลืนกนัหรือมีภาวะล�าไสก้ลืนกนั หรือทารกท่ี

มีภมิูคุม้กนับกพร่องรวมรุนแรง (SCID) จะไม่สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนได้

ส�าหรับวคัซีนไวรัสโรตา้นั้น กลายเป็นวคัซีนท่ีตอ้งไดรั้บการฉีดตามระยะเวลาท่ีก�าหนดนบัจากเดือน

ตุลาคม ปีเรวะ 2 (2020)  และเน่ืองจากไดมี้การก�าหนดความกวา้งของอายท่ีุควรฉีดตามการพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัเอาไว ้จึงขอใหเ้ขา้รับการฉีดในช่วงอายท่ีุเหมาะสม
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(อ้างอิง 1) โรคท่ีเป็นเป้าหมายในการฉีดวคัซีนป้องกันตามความสมคัรใจท่ีส�าคัญและข้อมลูของวคัซีนโดยสังเขป



อณุหภมิูรา่งกายกอ่นท่ีจะไดร้บัการตรวจจากแพทย ์ องศา

ท่ีอยู่

ชือ่เด็ก ชายหรือ
หญิง

วนัเดือน
ปีเกิด

เกิดเม่ือ           /          /                     (วนัท่ี/เดือน/ปี)

อาย ุ(         ปี        เดือน)ชือ่พ่อแม่/ผูป้กครอง

แบบพิมพท่ี์ 2

แบบสอบถามเพ่ือคดักรองกอ่นการใหว้คัซนี [                   ] (เด็กออ่น/เด็กระดบัประถมศึกษา)

ชือ่วคัซนี ปริมาณใหว้คัซนี ชือ่สถานพยาบาล / ชือ่แพทย ์/ วนัท่ีใหว้คัซนี

ชือ่วคัซนี

หมายเลขชดุ

[ขอ้ควรระวงั] ใหต้รวจดวูา่วคัซนียงัไม่หมดอาย ุ

* (ฉีดเขา้ใตผิ้วหนัง)

มล.

สถานพยาบาล:

ชือ่แพทย:์ 

วนัท่ีใหว้คัซนี:            /            /                   (วนัท่ี/เดือน/ปี)

[หมายเหต]ุ แกมมากลโูบลิน เป็นผลิตภณัฑจ์ากเลือดท่ีใชฉี้ดเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ เชน่โรคตบัอกัเสบชนิดเอ และใชร้กัษาอาการติดเชือ้อยา่งรนุแรง วคัซนีบางชนิด (เชน่ วคัซนีโรคหดั) อาจไดผ้ลนอ้ยใน
คนท่ีไดร้บัผลิตภณัฑนี์ม้าแลว้ในระยะ 3 ถึง 6 เดือนกอ่น 

* ถา้เป็นการใหว้คัซนีโรควณัโรค ใหเ้ขยีนรายละเอียด เชน่ "ใหว้คัซนีทางสายดว้ยอปุกรณ ์วคัซนีโรควณัโรคท่ีใชเ้ขม็ฉีดหลายเขม็ตามปริมาณท่ีระบ"ุ 

หวัขอ้ค�าถามเกีย่วกบัการใหว้คัซนี ค�าตอบ ความเห็นของแพทย ์

คณุเคยอา่นเอกสาร (ท่ีส�านักงานเทศบาลไดส้ง่มาใหแ้ลว้) ซึง่อธบิายถึงการใหว้คัซนีในวนันีม้าแลว้หรือไม่? เคย ไม่เคย

โปรดตอบค�าถามเก่ียวกบัเด็กดงัตอ่ไปนี ้

น� า้หนักแรกเกิด

(                ) กรมั

ในตอนคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่? มี ไม่มี

หลงัจากคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่? มี ไม่มี

ไดพ้บอาการผิดปกติเม่ือตรวจรา่งกายของทารกหรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

ในวนันี ้เด็กมีอาการป่วยหรือไม่?

ถา้มี โปรดอธบิายรายละเอียดของอาการป่วยดว้ย (                                     )
มี ไม่มี

ในเดือนกอ่น เด็กเคยป่วยหรือไม่?

ชือ่โรค (                                                      )
เคย ไม่เคย

สมาชกิครอบครวั หรือเพ่ือนฝูงคนใดเป็นโรคหดั โรคหดัเยอรมนั โรคอีสกุอีใส หรือโรคคางทมูในเดือนกอ่นหรือไม่?

ชือ่โรค (                                                      )
เป็น ไม่เป็น

เด็กเคยอยูใ่กลช้ดิคนท่ีเป็นโรควณัโรคหรือไม่ (รวมทัง้สมาชกิครอบครวั)? เคย ไม่เคย

เด็กไดร้บัวคัซนีมาในเดือนกอ่นหรือไม่?

ชือ่วคัซนี (                                                      )
ไดร้บั ไม่ไดร้บั

เด็กมีความผิดปกติมาแตก่�าเนิด มีโรคหวัใจ โรคไต โรคตบั โรคระบบประสาทสว่นกลาง โรคภมิูคุม้กนับกพรอ่ง หรือโรคอืน่ๆ ท่ีคณุไดป้รึกษา

แพทยห์รือไม่?

ชือ่โรค (                                                      )

มี ไม่มี

หากมี แพทยผู์ร้กัษาอนุญาตใหร้บัวคัซนีในวนันีห้รือไม่? อนุญาต ไม่อนุญาต

เด็กเคยมีอาการชกั (กระตกุหรือเกร็ง) มากอ่นหรือไม่?

ถา้มี เกิดขึน้เม่ืออายเุทา่ไร? (                                     )
เคย ไม่เคย

ถา้คณุตอบวา่ "เคย" ในค�าถามขอ้กอ่น ในตอนน้ัน เด็กมีไขห้รือไม่? มี ไม่มี

เด็กเคยมีผ่ืนหรือลมพิษ (ผ่ืนหรือผ่ืนแดง) เพราะแพย้าหรืออาหาร หรือป่วยหลงัจากกินอาหารบางอยา่ง หรือไดร้บัยาบางชนิดหรือไม่? มี ไม่มี

เด็กมีสมาชกิในครอบครวัหรือญาติท่ีมีโรคภมิูคุม้กนับกพรอ่งมาแตก่�าเนิดหรือไม่? มี ไม่มี

เด็กเคยมีอาการแพอ้ยา่งรนุแรงตอ่วคัซนีมาแลว้หรือไม่?

ชือ่วคัซนี (                                                      )
มี ไม่มี

สมาชกิในครอบครวัหรือญาติของเด็กเคยมีอาการแพอ้ยา่งรนุแรงตอ่วคัซนีมาแลว้หรือไม่? มี ไม่มี

เด็กเคยรบัการถา่ยเลือดหรือผลิตภณัฑจ์ากเลือด หรือไดร้บัยาท่ีเรียกวา่ แกมมากลโูบลินมาในระยะ 6 เดือนกอ่นหรือไม่? เคย ไม่เคย

คณุมีค�าถามใดๆ เก่ียวกบัการใหว้คัซนีในวนันีห้รือไม่? มี ไม่มี

ชอ่งความเห็นของแพทย ์

จากค�าตอบและจากผลของการสมัภาษณข์า้งตน้ ขา้พเจา้ไดต้ดัสินวา่ เด็ก (สามารถจะ / ไม่ควรจะ) ไดร้บัวคัซนีในวนันี ้

ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายใหพ่้อแม่/ผูป้กครองของเด็กถึงขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชนแ์ละอาการขา้งเคียงจากวคัซนี และบริการสนับสนุนตอ่ผูท่ี้เกิดอาการขา้งเคียงเน่ืองจากการรบัวคัซนี

ลายมือชือ่ หรือชือ่กบัตราลายมือชือ่ของแพทย:์

ใชแ้บบสอบถามเพ่ือคดักรองนีเ้พ่ือปรบัปรงุความปลอดภยัจากวคัซนี เด็กไดร้บัการสมัภาษณจ์ากแพทย ์และขา้พเจา้ไดร้บัขอ้มูล ประโยชน ์วตัถปุระสงค ์และความเส่ียง (รวมทัง้อาการขา้งเคียงท่ีรนุแรง) 

เกีย่วกบัวคัซนีจากแพทยแ์ลว้ รวมทัง้บริการท่ีจะไดร้บัเม่ือเกิดอาการขา้งเคียงขึน้มา ขา้พเจา้เชือ่วา่ ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้มูลเหลา่นี ้

ขา้พเจา้ ( ยินยอม/ ไม่ยินยอม ) ใหเ้ด็กรบัวคัซนี    * โปรดวงกลมท่ีขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงในวงเล็บตามท่ีคณุเลือก 

ขา้พเจา้เขา้ใจเนือ้หาขา้งตน้ และยินยอมใหส้ง่แบบสอบถามนีไ้ปยงัส�านักงานเทศบาล

ลายมือชือ่ของพ่อแม่ / ผูป้กครอง:

タイ語版
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อ้างอิง 2  ใบซักประวติัก่อนฉีดวคัซีนป้องกัน



อณุหภมิูรา่งกายกอ่นท่ีจะไดร้บัการตรวจจากแพทย ์ องศา

ท่ีอยู่

ชือ่เด็ก ชายหรือ
หญิง

วนัเดือน
ปีเกิด

เกิดเม่ือ           /          /                     (วนัท่ี/เดือน/ปี)

อาย ุ(         ปี        เดือน)ชือ่พ่อแม่/ผูป้กครอง

แบบพิมพท่ี์ 8

แบบสอบถามเพ่ือการคดักรองกอ่นการใหว้คัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิดบี

ชือ่วคัซนี ปริมาณใหว้คัซนี ชือ่สถานพยาบาล / ชือ่แพทย ์/ วนัท่ีใหว้คัซนี

ชือ่วคัซนี

หมายเลขชดุ

[ขอ้ควรระวงั] ใหต้รวจดวูา่วคัซนียงัไม่หมดอาย ุ

* (ฉีดเขา้ใตผิ้วหนัง)

มล.

สถานพยาบาล:

ชือ่แพทย:์ 

วนัท่ีใหว้คัซนี:            /            /                   (วนัท่ี/เดือน/ปี)

(หมายเหต)ุ การแพย้าง หมายถึง ภาวะภมิูไวเกินแบบเฉียบพลนัตอ่ผลิตภณัฑท่ี์ท�าจากยางธรรมชาติ ผูท่ี้มีอาการแพเ้ม่ือใชถ้งุมือยางอาจเป็นโรคดงักลา่ว และหากมีอาการแพผ้ลไม ้ ฯลฯ ท่ีมีปฏิกิริยาขา้ม
กลุม่กบัยาง (เชน่ กลว้ย เกาลดั กีวี อะโวคาโด เมลอน) กรณุาปรึกษาแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ี

หวัขอ้ค�าถามเกีย่วกบัการใหว้คัซนี ค�าตอบ ความเห็นของแพทย ์

คณุเคยอา่นเอกสาร (ท่ีส�านักงานเทศบาลไดส้ง่มาใหแ้ลว้) ซึง่อธบิายถึงการใหว้คัซนีในวนันีม้าแลว้หรือไม่? เคย ไม่เคย

โปรดตอบค�าถามเก่ียวกบัเด็กดงัตอ่ไปนี ้

น� า้หนักแรกเกิด

(                ) กรมั

ในตอนคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่? มี ไม่มี

หลงัจากคลอด เด็กมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่? มี ไม่มี

ไดพ้บอาการผิดปกติเม่ือตรวจรา่งกายของทารกหรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

ในวนันี ้เด็กมีอาการป่วยหรือไม่?

ถา้มี โปรดอธบิายรายละเอียดของอาการป่วยดว้ย (                                     )
มี ไม่มี

ในเดือนกอ่น เด็กเคยป่วยหรือไม่?

ชือ่โรค (                                                      )
เคย ไม่เคย

สมาชกิครอบครวั หรือเพ่ือนฝูงคนใดเป็นโรคหดั โรคหดัเยอรมนั โรคอีสกุอีใส หรือโรคคางทมูในเดือนกอ่นหรือไม่?

ชือ่โรค (                                                      )
เป็น ไม่เป็น

เด็กไดร้บัวคัซนีมาในเดือนกอ่นหรือไม่?

ชือ่วคัซนี (                                                      )
ไดร้บั ไม่ไดร้บั

เด็กมีความผิดปกติมาแตก่�าเนิด มีโรคหวัใจ โรคไต โรคตบั โรคระบบประสาทสว่นกลาง โรคภมิูคุม้กนับกพรอ่ง หรือโรคอืน่ๆ ท่ีคณุไดป้รึกษา

แพทยห์รือไม่?

ชือ่โรค (                                                      )

มี ไม่มี

หากมี แพทยผู์ร้กัษาอนุญาตใหร้บัวคัซนีในวนันีห้รือไม่? อนุญาต ไม่อนุญาต

เด็กเคยมีอาการชกั (กระตกุหรือเกร็ง) มากอ่นหรือไม่?

ถา้มี เกิดขึน้เม่ืออายเุทา่ไร? (                                     )
เคย ไม่เคย

ถา้คณุตอบวา่ "เคย" ในค�าถามขอ้กอ่น ในตอนน้ัน เด็กมีไขห้รือไม่? มี ไม่มี

เด็กเคยมีผ่ืนหรือลมพิษ (ผ่ืนหรือผ่ืนแดง) เพราะแพย้าหรืออาหาร หรือป่วยหลงัจากกินอาหารบางอยา่ง หรือไดร้บัยาบางชนิดหรือไม่? มี ไม่มี

เด็กแพย้างหรือไม่?*่ มี ไม่มี

เด็กมีสมาชกิในครอบครวัหรือญาติท่ีมีโรคภมิูคุม้กนับกพรอ่งมาแตก่�าเนิดหรือไม่? มี ไม่มี

เด็กเคยมีอาการแพอ้ยา่งรนุแรงตอ่วคัซนีมาแลว้หรือไม่?

ชือ่วคัซนี (                                                      )
มี ไม่มี

สมาชกิในครอบครวัหรือญาติของเด็กเคยมีอาการแพอ้ยา่งรนุแรงตอ่วคัซนีมาแลว้หรือไม่? มี ไม่มี

เด็กเคยรบัการถา่ยเลือดหรือผลิตภณัฑจ์ากเลือด หรือไดร้บัยาท่ีเรียกวา่ แกมมากลโูบลินมาในระยะ 6 เดือนกอ่นหรือไม่? เคย ไม่เคย

เด็กไดฉี้ดวคัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิดบีหลงัคลอด เพ่ือป้องกนัการติดจากแม่สูล่กูหรือไม่่? มี ไม่มี

คณุมีค�าถามใดๆ เก่ียวกบัการใหว้คัซนีในวนันีห้รือไม่? มี ไม่มี

ชอ่งความเห็นของแพทย ์

จากค�าตอบและจากผลของการสมัภาษณข์า้งตน้ ขา้พเจา้ไดต้ดัสินวา่ เด็ก (สามารถจะ / ไม่ควรจะ) ไดร้บัวคัซนีในวนันี ้

ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายใหพ่้อแม่/ผูป้กครองของเด็กถึงขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชนแ์ละอาการขา้งเคียงจากวคัซนี และบริการสนับสนุนตอ่ผูท่ี้เกิดอาการขา้งเคียงเน่ืองจากการรบัวคัซนี

ลายมือชือ่ หรือชือ่กบัตราลายมือชือ่ของแพทย:์

ใชแ้บบสอบถามเพ่ือคดักรองนีเ้พ่ือปรบัปรงุความปลอดภยัจากวคัซนี เด็กไดร้บัการสมัภาษณจ์ากแพทย ์และขา้พเจา้ไดร้บัขอ้มูล ประโยชน ์วตัถปุระสงค ์และความเส่ียง (รวมทัง้อาการขา้งเคียงท่ีรนุแรง) 

เกีย่วกบัวคัซนีจากแพทยแ์ลว้ รวมทัง้บริการท่ีจะไดร้บัเม่ือเกิดอาการขา้งเคียงขึน้มา ขา้พเจา้เชือ่วา่ ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้มูลเหลา่นี ้

ขา้พเจา้ ( ยินยอม/ ไม่ยินยอม ) ใหเ้ด็กรบัวคัซนี    * โปรดวงกลมท่ีขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงในวงเล็บตามท่ีคณุเลือก 

ขา้พเจา้เขา้ใจเนือ้หาขา้งตน้ และยินยอมใหส้ง่แบบสอบถามนีไ้ปยงัส�านักงานเทศบาล

ลายมือชือ่ของพ่อแม่ / ผูป้กครอง:

タイ語版
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ฉบบัแกไ้ขเดือนมีนาคม ปี 2020
(ขนาด A5 132 หนา้)
เป็นเอกสารอธิบายเกี�ยวกบัความรู้ เช่น 
แพทยศ์าสตร์รวมถึงกฎระเบียบที�เกี�ยวกบัการฉีดวคัซีนป้องกนั ฯลฯ 
เพื�อใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งในการรกัษาพยาบาลในสถานที�นั�นสามารถฉีดวคัซีนป้องกนั
ไดด้ว้ยความสบายใจและเหมาะสม

ฉบบัปี 2019 (ขนาด A5 44 หนา้)
เป็นเอกสารอธิบายเกี�ยวกบัความรู้ เช่น  
แพทยศ์าสตร์รวมถึงกฎระเบียบที�เกี�ยวกบัชนิดของวคัซีนที�ตอ้งไดรั้บตามระยะ
เวลาที�กาํหนดของโรคไขห้วดัใหญ่และโรคติดเชื�อแบคทีเรียปอดอกัเสบในผูสู้ง
อายุ

1 “แนวทางการฉีดวคัซีนป้องกนั” 2  “แนวทางการฉีดวคัซีนป้องกนั
(โรคไขห้วดัใหญ่,
โรคติดเชื�อแบคทีเรียปอดอกัเสบชนิด B)”

3 “คู่มือการฉีดวคัซีนป้องกนั” 4 “การฉีดวคัซีนป้องกนัและสุขภาพของเด็ก”
ฉบบัภาษาต่างประเทศ

ปีเฮเซ 30 (2019) (ขนาด A4)
เป็นเอกสารเรียบเรียงขอ้มูลเพื�อประโยชนใ์นการ
ทาํงานของแพทยที์�ทาํการฉีดวคัซีนป้องกนัและผูที้�เกี�ยว
ขอ้งในการฉีดวคัซีนป้องกนัของเทศบาลทอ้งถิ�น

ฉบบัแกไ้ขเดือนมีนาคม ปี 2019
เป็นการแปล “การฉีดวคัซีนป้องกนัและสุขภาพของเด็ก” 
รวมถึง “ใบซกัประวติั” 
ที�เกี�ยวกบัความรู้ที�ถกูตอ้งในการฉีดวคัซีนป้องกนัสาํหรับผูป้กครอง
ไวเ้ป็นภาษาที�ระบุไวด้า้นล่างนี�  
โดยไดเ้ผยแพร่เป็นสาธารณะไวใ้นโฮมเพจ 
สาํหรับผูที้�ตอ้งการขอ้มูลสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก  
http://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/8/
ภาษาที�แปลจากจุลสารทั�งเล่ม (10 ภาษา)
ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, 
ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก, 
ภาษาเนปาล
ภาษาที�แปลเฉพาะใบซกัประวติั (6 ภาษา)
ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั�งเศส, 
ภาษามองโกเลีย, ภาษารัสเซีย

เอกสารดู (กรุณาดูไดจ้าก http://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/7)



(กนัยายน ปี 1994  ออกฉบบัท่ี 1)

(ปี 1995  พิมพค์ร้ังท่ี 1 ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1)

(ปี 1998  พิมพค์ร้ังท่ี 4 ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1)

(ปี 2002  พิมพค์ร้ังท่ี 5 ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1)

(พฤศจิกายน ปี 2003 ฉบบัแกไ้ข)

(ปี 2005 เรียบเรียงใหม่)

(มีนาคม ปี 2006 ฉบบัแกไ้ข)

(มีนาคม ปี 2007 ฉบบัแกไ้ข)

(มีนาคม ปี 2008 ฉบบัแกไ้ข)

(มีนาคม ปี 2009 ฉบบัแกไ้ข)

(มีนาคม ปี 2010 ฉบบัแกไ้ข)

(มีนาคม ปี 2011 ฉบบัแกไ้ข)

(มีนาคม ปี 2012 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2013 ฉบบัแกไ้ข)

การท�าซ�้า, พมิพ์ซ�้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นส่ิงต้องห้ามตามกฎหมาย

ศูนย์วจิยัการฉีดวคัซีนป้องกนั (มูลนิธิเพือ่สาธารณะประโยชน์)

14-1 ต�าบลนิฮอนบาชิโอเดนมะ เขตชูโอ กรุงโตเกียว      〒103-0011 

โทร (03) 6206-2113           FAX (03) 5643-8300

http://www.yoboseshu-rc.com/
(เมษายน ปี 2014 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2015 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2016 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2017 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2018 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2019 ฉบบัแกไ้ข)

(เมษายน ปี 2020 ฉบบัแกไ้ข)

รายช่ือคณะกรรมการพจิารณา เช่น แนวทางการฉีดวคัซีนป้องกนั ฯลฯ

ช่ือ สงักดั / ช่ือต�าแหน่ง

ทาคาชิ อินามะซึ
ท่ีปรึกษา   แผนกการติดเช้ือและการวจิยั

ส่วนหอ้งปฏิบติัการ โรงพยาบาลผูสู้งอายุ

ทะซึโอะ โอยะ
อดีตผูอ้ �านวยการ  สถาบนัส�าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องดา้นสติปัญญาและการเคล่ือนไหว (ศนูยซ์ลัเวยี) เมืองไซเซไค โยโก

ฮาม่า โรงพยาบาลโทบุ 

○ เคนจิ โอคาดะ ศาสตราจารย ์ วทิยาลยัพยาบาลฟุคุโอกะ

◎ โนบุฮิโกะ โอคาเบะ ผูอ้ �านวยการ สถาบนัสาธารณสุขเมืองคาวาซากิ

ซาโตชิ คามายาชิ สมาชิกคณะกรรมการบริหารของสมาคมแพทยญ่ี์ปุ่น

เคอิโกะ ทายะ
หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการศนูยเ์ฝ้าระวงัโรคติดเช้ือ III

สถาบนัโรคติดเช้ือแห่งชาติ

อากิระ นิชิโนะ ศาสตราจารยกิ์ตติมศกัด์ิมหาวทิยาลยันิงาตะ, ทนายความ

มิซึอากิ โฮโซยะ ศาสตราจารยภ์าควชิากมุารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัการแพทยฟ์คุูชิม่า

มาซาโกะ มินามิ
ผูอ้ �านวยการโยมิอุริชิมบุง

ผูอ้ �านวยการ สถาบนัวจิยัโยมิอุริ

โทรุ โมริ
ผูอ้ �านวยการกิตติมศกัด์ิสถาบนัวจิยัวณัโรค

สมาคมต่อตา้นวณัโรคญ่ีปุ่น

มิซึโอกิ ยามาโมโตะ
ผูดู้แลสมาคมการแพทยโ์คคุบุนจิ

ศนูยฉี์ดวคัซีน ผูอ้ �านวยการคลินิกเดก็ยามาโมโตะ

ชุนอิชิโร โยโคตะ
ท่ีปรึกษาสมาคมแพทยโ์อดาวาระ

ผูอ้ �านวยการคลินิกเดก็โยโกตะ

ฮิโรชิ วาตานาเบะ ศาสตราจารยแ์ผนกกมุารเวชศาสตร์ โรงเรียนแพทยโ์รงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทเคียว, มิโซโนะคุชิ

 เคร่ืองหมาย  ◎  คือ ประธานกรรมการ   เคร่ืองหมาย　○ คือรองประธานกรรมการ　　(ตามล�าดบั 50 อนัดบัเสียงตารางแสดงพยางค/์ละเวน้นามแสดงศกัด์ิ)
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