ร่ าง ตารางการให้วคั ซี นสาหรับเด็กและทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี หรื ออาจจะติดเชื้อเอชไอวี โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ งประเทศไทย 2562

วัคซีนจำเป็ นที่ต้องให้กบั เด็กทุกคน
วัคซีน

อำยุ

บีซีจี1 (BCG)
ตับอักเสบบี2 (HBV)
คอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรนชนิ ดทัง้ เซลล์3 (DTwP)

แรกเกิ ด

1 เดือน

BCG
HBV1

(HBV2)

ฮิ บ4(Hib)
โปลิ โอชนิ ดกิ น5 (OPV)

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

DTwP-HBHib-1

DTwP-HBHib-2

DTwP-HBHib-3

OPV1

OPV2 + IPV

OPV3

9 -12 เดือน

หัด-คำงทูม-หัดเยอรมัน6(MMR)
ไข้สมองอักเสบเจอี7 (Inactivated JE)

18 เดือน

2 ปี

4-6 ปี

11-12 ปี

DTwP
กระตุน้ 1

DTwP
กระตุน้ 2

Td และทุก 10 ปี

OPV
กระตุน้ 1

OPV
กระตุน้ 2

MMR1
JE1, JE2 ห่างกัน 4 สัปดาห์

ไข้หวัดใหญ่8 (Influenza)

2 ½ ปี

MMR2
JE3

Influenza ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในครัง้ แรก

เอชพีวี9 (HPV)

เด็กหญิงป.5 2 เข็ม
ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนอื่นๆ ที่อำจให้เสริม หรือทดแทน
วัคซีน

อำยุ

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

คอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน ชนิ ดไร้เซลล์3
(DTaP, Tdap หรือ TdaP)
โปลิ โอชนิ ดฉี ด5 (IPV)

DTaP1

DTaP2

DTaP3

DTaP กระตุน้ 1

IPV1

IPV2

IPV3

(IPV4)

ฮิ บ4(Hib)
นิ วโมคอคคัสชนิ ดคอนจูเกต10 (PCV)

Hib1
PCV1

Hib2
PCV2

Hib3
(PCV3)

Rota1

Rota2

(Rota3)

11

โรต้ำ (Rota)
ไข้สมองอักเสบเจอี7 (Inactivated JE)
ตับอักเสบเอ12 (HAV)
อีสกุ อีใส13 (VZV) หรือวัคซีนรวม
หัด-คำงทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV)
เอชพีวี9 (HPV)
พิ ษสุนัขบ้ำ14 (Rabies) ก่อนกำรสัมผัสโรค

12-15 เดือน

18 เดือน

2 -2 ½ ปี

4 ปี

6 ปี

Tdap หรือ
DTaP กระตุน้ 2
IPV5

9 ปี

11-12 ปี

15 ปี

Tdap หรือ TdaP
ต่อไป Td ทุก 10 ปี

(Hib4)
PCV4
JE1, JE2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ และ JE3 อีก 1 ปี
HAV ชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
VZV1
VZV2
(หรือ MMRV1)
(หรือ MMRV2)
HPV 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
3 ครัง้ ในวันที่ 0, 7, 21-28
ฉบับวันที ่ 11 มีนาคม 2562

คำอธิ บำย
1. วัคซีนบีซีจี
1) วัคซีน BCG ป้ องกันวัณโรคให้ในทารกแรกเกิดทุกคนทีค่ ลอดจากมารดาทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้ แต่กรณีท่ยี งั ไม่เคยได้รบั BCG ตอน
แรกเกิดและตรวจพิสจู น์แล้วว่าติดเชือ้ เอชไอวี ไม่ควรให้วคั ซีน BCG
2) ฉีด 0.1 มล. ในชัน้ ผิวหนังทีไ่ หล่ซา้ ย ไม่ควรฉีดทีส่ ะโพก
3) ถ้าไม่มแี ผลเป็ นเกิดขึน้ และไม่มหี ลักฐานว่าเคยได้รบั วัคซีนบีซจี มี าก่อน ให้ฉีดได้ทนั ที
4) ถ้าเคยได้รบั วัคซีนบีซจี มี าก่อน ไม่ตอ้ งฉีดซ้าแม้ไม่มแี ผลเป็ น
2. วัคซีนตับอักเสบบี
1) เด็กทุกคนต้องได้รบั อย่างน้อย 3 ครัง้ ถ้าไม่มขี อ้ ห้าม และเข็มสุดท้ายต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
2) ทารกคลอดจากมารดาทีม่ ี HBsAg เป็ นลบ ให้ฉีดวัคซีน จานวน 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ภายใน 24 ชม.หลังคลอด ต่อมาอายุ 1-2 เดือน
และอายุ 6 เดือนตามลาดับ
3) กรณีไม่ทราบผลเลือดมารดา ควรให้วคั ซีนครัง้ ที่ 1 ภายใน 12 ชม.หลังคลอด ครัง้ ที่ 2 และ 3 ทีอ่ ายุ 1 เดือน และ 6 เดือน
ตามลาดับ
4) ทารกทีค่ ลอดจากมารดาทีม่ ี HBsAg เป็ นบวก (โดยเฉพาะถ้า HBeAg เป็ นบวกด้วย) พิจารณาให้ HBIG 0.5 มล. ภายใน 12 ชม.
หลังคลอด และให้วคั ซีนครัง้ ที่ 1 พร้อมกันคนละข้างกับ HBIG
- กรณีทารกได้รบั HBIG ให้ฉีดวัคซีนครัง้ ที่ 2 เมื่ออายุ 1-2 เดือน และครัง้ ที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- กรณีทารกไม่ได้รบั HBIG ควรให้วคั ซีนครัง้ ที่ 2 เมื่ออายุ 1 เดือน และครัง้ ที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
5) ในกรณีทม่ี าทราบภายหลังว่ามารดามี HBsAg เป็ นบวก ควรพิจารณาให้ HBIG ถ้าทารกได้รบั วัคซีนมาแล้วไม่เกิน 7 วัน
6) ตามแผนการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ใช้วคั ซีนรวมทีม่ ี คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTPHB-Hib) ทีอ่ ายุ 2, 4, และ 6 เดือน แต่ถา้ มารดามี HBsAg เป็ นบวก และทารกไม่ได้ HBIG ควรให้วคั ซีนตับอักเสบบีแบบเดีย่ ว
เพิม่ ตอนอายุ 1 เดือนด้วย (รวมเป็ น 5 ครัง้ )
7) เด็กทีค่ ลอดจากมารดาทีม่ ี HBsAg เป็ นบวก ควรตรวจ HBsAg และ anti-HBs เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน
3. วัคซีนคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน
1) สามารถใช้ชนิดไร้เซลล์ (DTaP) แทนชนิดทัง้ เซลล์ (DTwP) ได้ทุกครัง้
2) หากใช้ DTaP ควรใช้ชนิดเดียวกันทัง้ สามครัง้ เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน หากไม่สามารถหาชนิดเดียวกันได้ ให้ใช้ชนิดใดแทนก็ได้
3) สาหรับเข็มกระตุน้ ที่ 18 เดือน อาจใช้ DTwP หรือ DTaP ชนิดใดก็ได้
4) เมื่ออายุ 4-6 ปี อาจใช้ DTwP, DTaP หรือ Tdap (BoostrixTM หรือ AdacelTM) ก็ได้
5) เด็กอายุ 11-12 ปี ควรได้รบั การฉีด Td หรือ Tdap หรือ TdaP (BoostagenTM) ไม่ว่าจะเคยได้รบั Tdap เมื่ออายุ 4-6 ปี มาก่อน
หรือไม่ หลังจากนัน้ ควรฉีดกระตุน้ ด้วย Td ทุก 10 ปี
6) ผูใ้ หญ่ควรได้รบั Tdap หรือ TdaP 1 เข็ม ไม่ว่าจะเคยได้ TT หรือ Td มานานเท่าใดก็ตาม จากนัน้ ให้ฉีดกระตุน้ ด้วย Td ทุก 10 ปี
7) หญิงตัง้ ครรภ์ควรได้รบั Tdap 1 เข็ม ทีอ่ ายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ทุกการตัง้ ครรภ์
8) ขณะนี้มวี คั ซีน aP (PertagenTM) สาหรับผูท้ ม่ี อี ายุ 11 ปี ขน้ึ ไป ทีต่ อ้ งการภูมคิ มุ้ กันต่อโรคไอกรนเพียงอย่างเดียวโดยมีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อคอตีบและบาดทะยักเพียงพอแล้ว
4. วัคซีนฮิ บ
1) ปั จจุบนั มีชนิด conjugate กับ PRP-T และตามแผนฯ ของกระทรวงสาธารณสุข (เริม่ ใช้ประมาณกลางปี พ.ศ. 2562) ควรฉีด
เช่นเดียวกับเด็กปกติแม้จะมีอายุเกิน 2 ปี โดยฉีด 3 ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน และแนะนาให้ฉีดกระตุน้ อีก 1 ครัง้ เมื่ออายุ
12-18 เดือน และห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน หากเริม่ ฉีดเมื่ออายุมากขึน้ จะใช้จานวนเข็มน้อยลงตามตารางการให้ Hib
ข้างล่างนี้

ตำรำงกำรฉี ดวัคซีน Hib เมื่อเริ่มที่อำยุต่ำงๆ กัน
เดือนที่ของกำรฉี ด
PRP-T
อำยุที่เริ่มฉี ด
0, 2, 4, Booster
2 - 6 เดือน
0, 2, Booster
7 - 11 เดือน
> 12 - 59 เดือน
เข็มเดียว
Booster เมื่ออายุ 12-18 เดือน และห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน

5. วัคซีนโปลิ โอ
1) วัคซีนโปลิโอสามารถใช้ได้ทงั ้ IPV และ OPV โดยควรเลือก IPV หากสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีทผ่ี ป
ู้ ่ วยมีอาการแล้ว
2) ตามนโยบายกวาดล้างโปลิโอของกระทรวงสาธารณสุขให้หยอด OPV 5 ครัง้ ร่วมกับฉีด IPV 1 ครัง้ ทีอ่ ายุ 4 เดือน
3) สามารถใช้ชนิดฉีดแทนชนิดกินได้ทุกครัง้ หากใช้ชนิดฉีดอย่างเดียวโดยตลอดอาจให้เพียง 4 ครัง้ โดยงดเมื่ออายุ 18 เดือนได้
6. วัคซีนหัด-คำงทูม-หัดเยอรมัน
ไม่ให้ในรายทีภ่ มู คิ มุ้ กันต่า (clinical stage C หรือ ระดับ CD4 น้อยกว่าร้อยละ 15) เด็กทีม่ รี ะดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ให้เหมือน
เด็กปกติคอื
1) ให้วคั ซีนครัง้ แรกเมื่ออายุ 9 -12 เดือน และครัง้ ที่ 2 เมื่ออายุ 2- 4 ปี (ตามแผนฯ ของกระทรวงสาธารณสุขให้ทอ่ี ายุ 2½ ปี ) ใน
พืน้ ทีท่ ม่ี รี ายงานโรคหัดจานวนน้อยอาจฉีดเข็มแรกหลังอายุ 12 เดือน และครัง้ ที่ 2 ทีอ่ ายุ 2-4 ปี
2) ในกรณีทม่ี กี ารระบาดหรือสัมผัสโรค ควรเริม่ ฉีดวัคซีนและฉีดให้ครบโดยเร็ว ดังนี้
- สามารถเริม่ ฉีดเข็มแรกตัง้ แต่อายุ 6-9 เดือน ให้ฉีดซ้าเข็มที่ 2 ทีอ่ ายุ 12 เดือน และเข็มที่ 3 ทีอ่ ายุ 2-4 ปี
- ถ้าเริม่ ฉีดเข็มแรกตัง้ แต่อายุ 9-12 เดือน ให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน ได้ 2 เข็มถือว่าฉีดครบ
- ถ้าเริม่ ฉีดเข็มแรกหลังอายุ 12 เดือน ให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน ได้ 2 เข็มถือว่าฉีดครบ
3) ในกรณีทต่ี อ้ งการควบคุมการระบาดของหัดอาจใช้วคั ซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) แทนได้ในเด็กทีอ่ ายุมากกว่า 4 ปี และผูใ้ หญ่
4) ในกรณีทต่ี อ้ งการฉีดวัคซีน หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และอีสกุ อีใสในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วคั ซีนรวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมันอีสกุ อีใส (MMRV) แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ทุกครัง้ ในเด็กอายุตงั ้ แต่ 1–12 ปี การใช้วคั ซีนรวม MMRV ทีอ่ ายุ 2-4 ปี แทนการ
ฉีดวัคซีนแบบแยกเข็มพบมีอาการข้างเคียงไม่แตกต่างกัน
5) การใช้วคั ซีนรวม MMRV ในเด็กอายุ 12-23 เดือน เข็มแรกมีโอกาสเกิดการชักจากไข้ได้มากกว่าการฉีดแยกเข็ม สาหรับกรณีท่ี
เคยได้วคั ซีน MMR หรือ VZV มาก่อน แนะนาให้วคั ซีนรวม MMRV ห่างจากวัคซีน MMR และ VZV ครัง้ ก่อน อย่างน้อย 3 เดือน
7. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ให้ใช้แบบเชือ้ ตาย ฉีด 3 ครัง้ ตัง้ แต่อายุ 1 ปี ห่างกัน 0, 1 เดือน, 1 ปี และควรฉีดกระตุน้ อีก 1 ครัง้ หลังจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4-5 ปี
ไม่แนะนำให้ใช้วคั ซีนชนิ ดเชื้อเป็ น (หำกจำเป็ นต้องใช้วคั ซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิ ดเชื้อเป็ น เด็กควรรับยำต้ำนไวรัสแล้ว
อย่ำงน้ อย 6 เดือน และ มีระดับ CD4 > 15%)
1) วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ (inactivated; JEVACTM) ฉีด 3 ครัง้ เริม่ เมื่ออายุ 6 เดือนขึน้ ไป เข็มต่อมา อีก 1-4 สัปดาห์ และ 1 ปี
ตามลาดับ
2) วัคซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ (live JE; CD-JEVAXTMและ IMOJEVTM/THAIJEVTM) ให้ฉีด 2 ครัง้ ทีอ่ ายุ 9-12 เดือน เข็มต่อมาอีก12- 24
เดือน live JE ทัง้ สองชนิดสามารถใช้แทนกันได้
3) สามารถใช้วคั ซีนชนิด live JE ฉีดกระตุน้ ในผูท้ เ่ี คยฉีดวัคซีน inactivated JE ได้ และสามารถใช้วคั ซีน inactivated JE ฉีดกระตุน้
ในผูท้ เ่ี คยฉีด live JE ได้ โดยห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน
4) ผูท้ เ่ี คยได้รบั วัคซีนเชือ้ ไม่มชี วี ติ ชนิด mouse-brain derived vaccine ครบแล้ว อาจพิจารณาให้วคั ซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ กระตุน้ ซ้าอีก
1 ครัง้ ห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี

8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

1) เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี จัดเป็ นกลุม่ เสีย่ ง ควรให้ฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึน้ ไปถึง 18 ปี โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี แนะนาให้ฉีด
ก่อนเข้าฤดูฝน อย่างไรก็ตามสามารถฉีดได้ตลอดปี
2) ถ้าอายุน้อยกว่า 9 ปี การฉีดในครัง้ แรกต้องฉีดสองเข็มห่างกัน 1 เดือน กรณีทป่ี ี แรกได้ฉีดไปเพียงครัง้ เดียว ปี ถดั
3) มาให้ฉีดสองครัง้ จากนัน้ จึงสามารถฉีดปี ละครัง้ ได้
4) ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ให้ได้ทงั ้ ขนาด 0.25 หรือ 0.5 มล. (ตามเอกสารกากับยา)
5) สามารถใช้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 หรือ 4 สายพันธุ์ ทดแทนกันได้
9. วัคซีนเอชพีวี
เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีจะมีความเสีย่ งต่อการดาเนินโรคหลังติดเชือ้ เอชพีวี มากกว่าเด็กทีไ่ ม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีดงั นัน้ ควรฉีดเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอ
วีทุกคนในช่วงวัยรุ่น ก่อนเริม่ มีเพศสัมพันธ์
1) มี 2 ชนิดคือ ชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent มีสายพันธุ์ 16, 18) และชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent มีสายพันธุ์ 6, 11,16, 18)
2) แนะนาให้ฉีดในหญิงและชาย อายุ 9-26 ปี (เน้นให้ฉีดในช่วงอายุ 11-12 ปี ) โดยฉีด 3 เข็ม ในเดือนที่ 0, 1-2, และ 6
3) ตามแผนฯ ของกระทรวงสาธารณสุขให้ฉีดในเด็กหญิงชัน้ ประถมปี ท่ี 5 ให้ 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อย่างไรก็ตามแนะนาให้ฉีด
3 เข็มในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
4) ประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงหากฉีดในผูท้ ไ่ี ม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อน แม้ว่าเคยมีการติดเชือ้ หรือเคยเป็ นโรค
จากการติดเชือ้ เอชพีวกี ย็ งั ควรได้รบั วัคซีนเอชพีวเี พราะสามารถป้ องกันการติดเชือ้ ใหม่และการเกิดโรคซ้าได้
10. วัคซีนนิ วโมคอคคัส ชนิ ดคอนจูเกต
ปั จจุบนั มีวคั ซีน ชนิด 10 สายพันธุ์ (PCV10) และ 13 สายพันธุ์ (PCV13) ให้ 3 ครัง้ เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน และให้ฉีดกระตุน้ ที่
อายุ 12-15 เดือน โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน กรณีทเ่ี ริม่ ให้ชา้ ให้จานวนเข็มตามตารางการให้ PCV ข้างล่างนี้ และควร
พิจารณาฉีดต่อด้วย PS-23 เมื่ออายุ 2 ปี ขึน้ ไป ห่างจาก PCV เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน และอาจพิจารณาให้ PS-23 ซ้าอีก 1 ครัง้
5 ปี ต่อมา
อำยุที่เริ่มฉี ด

จำนวนครังที
้ ่ฉีด
PCV 3 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์
PCV 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์
PCV 2 ครัง้ ห่างกัน 6-8 สัปดาห์
PCV10 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 8 สัปดาห์
PCV13 ให้ 2 ครัง้ ห่างกัน 8 สัปดาห์
PCV13 ให้ 1 ครัง้

กำรฉี ดกระตุ้น
PCV 1 ครัง้ อายุ 12-15 เดือน
PCV 1 ครัง้ อายุ 12-15 เดือน
ไม่ตอ้ งฉีด
ฉีดกระตุน้ ด้วย PS-23 1 เข็มห่างจาก PCV
เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 8 สัปดาห์

2-6 เดือน
7-11 เดือน
12-23 เดือน
2- 5 ปี
2- 6 ปี
> 6-18 ปี
หมายเหตุ: PCV = Pneumococcal conjugate vaccine, PS-23 = 23-Valent pneumococcal polysaccharide vaccine

เด็กติดเชือ้ เอชไอวีจดั เป็ นเด็กกลุ่มเสีย่ งมีภมู คิ มุ้ กันบกพร่อง ควรได้รบั วัคซีน PCV13 ดังตาราง โดยกลุ่มนี้ทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 2 ปี ขน้ึ
ไปควรให้ฉีดวัคซีน PS-23 ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะสามารถฉีด PCV ได้หรือไม่กต็ าม และควรฉีด PS-23 ซ้าอีก 1 ครัง้ ห่างจากครัง้ แรก 5 ปี
การฉีด PCV ก่อน แล้วตามด้วย PS-23 จะให้ผลการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ กี ว่าการฉีด PS-23 เพียงอย่างเดียว หรือการฉีด PS-23 แล้วตาม
ด้วย PCV
11. วัคซีนโรต้ำ
วัคซีนโรต้าให้ได้เหมือนเด็กปกติ
1) ชนิด monovalent มี 2 ชนิดคือ human monovalent (RotarixTM) ให้กนิ 2 ครัง้ เมื่ออายุประมาณ 2 และ 4 เดือน และ humanbovine monovalent (RotavacTM) ให้กนิ 3 ครัง้ เมื่ออายุประมาณ 2, 4 และ 6 เดือน
2) ชนิด human-bovine pentavalent (RotaTeqTM) ให้กนิ 3 ครัง้ เมื่ออายุประมาณ 2, 4 และ 6 เดือน

3) วัคซีนทัง้ สามชนิด สามารถเริม่ ให้ครัง้ แรกได้ เมื่ออายุ 6-15 สัปดาห์ และครัง้ สุดท้ายอายุไม่เกิน 8 เดือน โดยแต่ละครัง้ ห่างกันไม่
น้อยกว่า 4 สัปดาห์
4) ควรใช้วคั ซีนชนิดเดียวกันจนครบ หากจาเป็ นต้องใช้วคั ซีนต่างชนิดกันในแต่ละครัง้ หรือไม่ทราบชนิดของวัคซีนทีไ่ ด้รบั ในครัง้ ก่อน
ต้องให้วคั ซีนทัง้ หมด 3 ครัง้
5) สามารถให้วคั ซีนโรต้าร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดกินได้
6) ห้ามใช้วคั ซีนนี้ในผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง severe combined immune deficiency (SCID) และในเด็กทีม่ ปี ระวัตลิ าไส้กลืนกัน
12. วัคซีนตับอักเสบเอ
1) วัคซีนชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ (inactivated vaccine) ฉีดได้ตงั ้ แต่อายุ 1 ปี ขน้ึ ไป โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อาจใช้ต่างชนิดได้ใน
การฉีดแต่ละครัง้
2) ไม่แนะนาให้ฉีดวัคซีนชนิดเชือ้ มีชวี ติ (live vaccine)
3) เด็กทีจ่ ะเดินทางหรืออยู่ในพืน้ ทีม่ กี ารระบาดของโรคตับอักเสบเอ สามารถให้วคั ซีนชนิดเชือ้ ไม่มชี วี ติ ได้ตงั ้ แต่อายุ 6 เดือน แต่ไม่
นับเข็มทีฉ่ ีดก่อนอายุ 1 ปี และต้องฉีดใหม่หลังอายุ 1 ปี ตามคาแนะนาข้างต้น
13. วัคซีนอีสุกอีใส
1) วัคซีนอีสกุ อีใสให้ได้ตงั ้ แต่อายุ 1 ปี เฉพาะในรายทีร่ ะดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ควรให้ 2 โด๊สเหมือนเด็กปกติ คือครัง้ แรกทีอ่ ายุ
1 ปี และครัง้ ที่ 2 ทีอ่ ายุ 2-4 ปี
2) ในกรณีทม่ี กี ารระบาดอาจฉีดเข็มที่ 2 ก่อนอายุ 4 ปี ได้ โดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีด
สองเข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
3) อาจใช้วคั ซีน MMRV แทน MMR และ VZV แบบแยกเข็ม
14. วัคซีนพิ ษสุนัขบ้ำก่อนกำรสัมผัสโรค
1) พิจารณาให้วคั ซีนก่อนการสัมผัสในผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการถูกสุนขั หรือสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอื่นๆ กัดในทุกอายุ โดยฉีดเข้า
กล้ามเนื้อในวันที่ 0, 7 และ 21-28 หรือฉีด 0.1 มล. ต่อจุดเข้าในชัน้ ผิวหนัง (intradermal) จานวน 1 จุด ในวันที่ 0, 7 และ 21-28
2) หากถูกสุนขั หรือสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอื่นๆกัด แนะนาให้รกั ษาเหมือนเด็กปกติ แต่ตอ้ งให้ RIG ถ้ามีขอ้ บ่งชีเ้ สมอ แม้เคยได้ Preexposure ครบแล้วก็ตาม
คำแนะนำในกำรวัคซีนซำ้ ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (revaccination)
เด็กติ ดเชื้อเอชไอวีทเ่ี ริม่ ยาต้านไวรัสขณะที่ CD4 น้อยกว่าร้อยละ 15 แม้ว่าจะมีประวัตเิ คยได้รบั วัคซีนมาก่อนแล้ว แนะนาให้ฉดี
วัคซีนซ้า เมื่อระดับ CD4 ดีขน้ึ (immune recovery) คือมากกว่าร้อยละ 25 หรือมากกว่า 350 เซลล์/ลบ.มม. (เด็กอายุ>5 ปี ) อย่างน้อย 6
เดือนหรือ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 และมี viral load น้อยกว่า 50 copies/ml นานกว่า 1 ปี รายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง ทัง้ นี้ใน
เด็กทีเ่ ริม่ ยาเมื่อระดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ยังไม่มคี าแนะนาการให้วคั ซีนซ้า
ตำรำงกำรให้วคั ซีนจำเป็ นซำ้ ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เคยได้รบั วัคซีนมำก่อนกำรเริ่มยำต้ำนไวรัสหรือได้รบั วัคซีนขณะที่
CD4 น้ อยกว่ำร้อยละ 15
ระยะเวลำหลังฉี ดเข็มแรก
เข็มแรก 1 เดือน 2 เดือน 6 เดือน จำนวนครัง้
วัคซีน
HBV vaccine1
JE vaccine (ชนิดเชือ้ ตาย)2
Measles vaccine3
dT vaccine ในเด็กอายุ > 7 ปี 4

HBV1

HBV2
JE1

HBV3
JE2

MMR1

ให้ทุก 10 ปี

3
2
1

หมายเหตุ
1. วัคซีนตับอักเสบบี ควรพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุน
้ ซ้าตามวิธใี ดวิธหี นึ่งดังนี้ วิธที ่ี 1 กรณีไม่สามารถตรวจเลือดหาระดับภูมคิ มุ้ กัน

ต่อตับอักเสบบีได้ ให้ฉีดวัคซีนอีก 3 โด๊สเลย (อาจพิจารณาให้วคั ซีนในขนาดผูใ้ หญ่) เนื่องจากข้อมูลที่ศกึ ษาในเด็กไทยติดเชือ้ เอชไอ
วีทเ่ี ริม่ ยาต้านไวรัสเอชไอวีเมื่อมีระดับCD4 ต่ากว่า 15% มีเด็กเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ทีม่ ี antiHBs Ab > 10 mIU/ml หรือวิธที ่ี 2 ให้ตรวจ
anti-HBs Ab ก่อนและให้วคั ซีนตับอักเสบบี ตามระดับแอนติบอดี้ ดังนี้
- ถ้า anti-HBs Ab < 10 mIU/mL ให้ฉีดวัคซีนใหม่ทงั ้ 3 โด๊ส (โดยให้วคั ซีนในขนาดของเด็ก หรือพิจารณาเพิม่ ขนาดเท่ากับผูใ้ หญ่)
- ถ้า anti-HBs Ab 10-100 mIU/mL ให้ฉีดกระตุน้ 1 โด๊ส ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านไวรัสและมีระดับภูมคิ มุ้ กัน CD4ใกล้เคียงปกติ
- ถ้า anti-HBs Ab ≥ 100 mIU/mL ผูป้ ่ วยมีภูมคิ มุ้ กันต่อโรค ยังไม่จาเป็ นต้องฉีดกระตุน้ อีก
2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ควรพิจารณาให้วคั ซีนไข้สมองอักเสบชนิดเชือ้ ตายซ้าอีก 2 โด๊ส ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนหลังจาก
ระดับภูมคิ มุ้ กัน CD4 ดีแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หากจาเป็ นต้องใช้วคั ซีนชนิดเชือ้ เป็ น ให้ฉีดเพียง 1 ครัง้
3. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คำงทูม ควรพิจารณารับวัคซีนซ้า 1 ครัง้ เมื่อระดับภูมคิ ม
ุ้ กัน CD4 ดีแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน การ
ให้วคั ซีน MMR ครัง้ นี้จะไม่ขน้ึ กับประวัตกิ ารเป็ นหัด หัดเยอรมัน หรือคางทูมในอดีต
4. วัคซีนคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน (DTwP, DTaP และ Tdap) ในเด็กอายุ <7 ปี แนะนาให้ใช้ DTwP หรือ DTaP แนะนาในผูป้ ่ วยทีม่ ี
อายุมากกว่า 7 ปี ให้ใช้ dT หรือ Tdap ตามความเหมาะสม

