
  

 

ท่านควรทราบวา่ เดก็ของท่านได้รับวคัซีนอะไร มีโอกาสเกิดอาการ

ข้างเคียงจากวคัซีนนัน้อย่างไรบ้าง เพื่อจะได้สามารถให้การดแูลเดก็ได้

อย่างถกูต้อง 

 การฉีดบีซีจีเพื่อป้องกนัวณัโรค โดยทัว่ไปเดก็ทกุคนจะได้รับการฉีดเมื่อ

แรกเกิดที่ไหลซ่้าย หลงัฉีดจะไม่มีแผล ตอ่มาประมาณ 3-4 สปัดาห์ จะเห็น

เป็นตุม่แดงบริเวณที่ฉีด ถ้าตุม่ที่ขึน้เกิดบวมแดงมาก อาจมีลกัษณะคล้าย

ตุม่หนองและบางครัง้อาจแตก ให้เช็ดผิวหนงับริเวณนัน้ให้สะอาดและแห้ง

เสมอด้วยนํา้ต้มสกุ ตุม่นีจ้ะคอ่ยๆ แห้งลง และกลายเป็นแผลเป็นภายใน  

3-6 สปัดาห์ 

 หลงัการฉีดวคัซีนตา่งๆ เดก็อาจตวัร้อนประมาณ 1 วนั ควรเช็ดตวัด้วย

นํา้อุ่น และให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สัง่ 

 วคัซีนบางชนิดที่ต้องให้มากกวา่ 1 ครัง้ ผู้ปกครองควรใสใ่จพาบตุรหลาน

ไปรับวคัซีนให้ครบทกุครัง้เพื่อจะให้ได้ผลในการป้องกนัโรคได้อย่างเตม็ที่ 

 ถ้าถึงกําหนดรับวคัซีน แตเ่ดก็เป็นไข้ ควรเลื่อนไปจนกวา่จะหายไข้ 

 ในกรณีที่เดก็ไม่สามารถไปรับวคัซีนตามนดัได้ ควรพาเดก็ไปรับวคัซีนให้

ครบทนัทีที่มีโอกาส ไม่วา่จะเว้นไปนานเท่าไร โดยสามารถให้เข็มตอ่ไปได้

โดยไม่ต้องตัง้ต้นใหม่ 

 ถ้ามีอาการรุนแรงหลงัฉีดวคัซีน เช่น ชกั ไข้สงูมาก ควรแจ้งให้แพทย์

ทราบก่อนการฉีดครัง้ตอ่ไป 

 วคัซีนตามแผนของกระทรวงสาธารณสขุ สามารถรับฟรีโดยไม่เสีย

คา่บริการ ตามศนูย์บริการสาธารณสขุและสถานพยาบาลต้นสงักดัของ

โครงการ   ”หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติถ้วนหน้า” 

 

 

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ มีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคได้

เทา่เทียมกบัชนิดปรกติ แตม่ีผลข้างเคียงน้อยกว่า แนะนําให้ใช้ในกรณีที่มีความ

ผิดปรกติทางระบบประสาท หรือเคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอ่วคัซีนชนิดปรกติ เช่น ไข้สงู ชกั 

ร้องกวนไมห่ยดุ 

วัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดฉีดทําจากเชือ้ตาย มีประสิทธิภาพเทา่กบัชนิดกินซึง่เป็น

ชนิดเชือ้เป็น ใช้แทนชนิดกินได้ทกุครัง้ มกัจะรวมกบัวคัซีน คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน 

เป็นเข็มเดียวกนั เดก็ที่จําเป็นต้องใช้ ได้แก่ เดก็ที่มีภมูิคุ้มกนับกพร่อง และเดก็ที่อาศยั

อยู่ในบ้านเดียวกบัผู้ ที่มีภมูิคุ้มกนับกพร่อง 

วัคซีนป้องกันเชือ้ฮิบ เพื่อป้องกนัการเกิดโรคที่รุนแรงในเดก็เลก็จากเชือ้ฮิบ เช่น เยื่อ

หุ้มสมองอกัเสบ และการติดเชือ้ในกระแสเลือด อตัราการเกิดโรคในเดก็ทัว่ไปประมาณ 

4 รายตอ่เด็กแสนคนตอ่ปี สามารถฉีดได้ตัง้แตอ่าย ุ2 เดือน ส่วนเดก็อายเุกิน 2 ปี ไม่

จําเป็นต้องฉีด เพราะมกัจะมีภมูิคุ้มกนัแล้ว 

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ฉีดครัง้แรกได้ตัง้แตอ่าย ุ1 ปีขึน้ไป หากยงัไมเ่คยเป็นโรค

อีสกุอีใส แนะนําให้ฉีดครัง้ที่ 2 เมื่ออาย ุ4-6 ปี ถ้าอายเุกิน 13 ปี ต้องฉีด 2 ครัง้ หา่งกนั 

4-8 สปัดาห์ เดก็ที่ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคอีสกุอีใสแล้วยงัมีโอกาสเป็นสกุใสได้เลก็น้อย  

วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ เพื่อป้องกนัการเกิดดีซ่าน ตวัเหลืองตาเหลือง จากเชือ้

ไวรัสตบัอกัเสบเอ ฉีดได้ตัง้แตอ่าย ุ1 ปีขึน้ไป ฉีด 2 ครัง้ หา่งกนั 6-12 เดือน 

วัคซีนป้องกันไอพีดี (หรือนิวโมคอคคัส คอนจูเกต) ป้องกนัโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 

ปอดบวม และโรครุนแรงจากเชือ้นี ้ซึง่มีอตัราการเกิดประมาณ1 ตอ่เดก็หมื่นคนต่อปี ซึง่

มกัพบในเดก็เลก็ แนะนําเป็นพิเศษในเดก็ที่เสี่ยงตอ่โรคนี ้เช่น ผู้ ป่วยภายหลงัการตดั

ม้ามเป็นโรคธาลสัซีเมีย ภมูิคุ้มกนับกพร่อง วคัซีนป้องกนัโรคได้ประมาณร้อยละ 70-90 

วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า ป้องกนัเชือ้โรต้า ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของอจุจาระ

ร่วงรุนแรงในเดก็ ไม่แนะนําให้เริ่มกินวคัซีนนีใ้นเด็กที่อายเุกิน 4 เดือน วคัซีนป้องกนัโรค

ได้ร้อยละ 70-90 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มฉีดได้ตัง้แตอ่าย ุ6 เดือน ฉีดปีละ 1 ครัง้ เมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าฝน 

หรือเริ่มเข้าสูห่น้าหนาว เดก็อายนุ้อยกวา่ 9 ปีที่ได้รับวคัซีนเป็นครัง้แรก ให้ฉีด 2 เข็ม 

หา่งกนั 1-2 เดือน วคัซีนป้องกนัโรคได้ประมาณร้อยละ 60-70 

วัคซีนไวรัสฮวิแมนแปปิลโลมา (เอชพีวี) ป้องกนัการติดเชือ้เอชพีวี ที่เป็นสาเหตขุอง

มะเร็งปากมดลกูได้ร้อยละ 70-90  ชนิด 2 สายพนัธุ์ใช้กบัผู้หญิงเท่านัน้  ชนิด 4 สาย

พนัธุ์จะเพิ่มป้องกนัหดูอวยัวะเพศได้ด้วย ใช้ได้กบัทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย แนะนําทัว่ไปใน

เดก็อาย ุ11-12 ปี วคัซีนไม่สามารถป้องกนัหรือรักษาผู้ ที่ติดเชือ้เอชพีวีแล้ว 

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้เป็น มีผลข้างเคียงน้อยกว่า เช่น ไข้ ปวดบวม 

อาการทางระบบประสาท ฉีดได้ตัง้แตอ่าย ุ9 เดือนขึน้ไป ห้ามฉีดวคัซีนในผู้ มีภาวะ

ภมูิคุ้มกนับกพร่อง วคัซีนมีประสิทธิภาพดีกว่าเชือ้ตาย ป้องกนัโรคได้ร้อยละ 95-100 

คําแนะนําในการให้วคัซีน มารู้จกั.................................. วคัซีนเสริม 

วัคซีนเสริม คือวคัซีนที่มีประสทิธิภาพดี มีประโยชน์ในการ

ป้องกนัโรค และวงการแพทย์แนะนําให้ฉีดในเด็กทัว่ไป แต่

ไมไ่ด้อยูใ่นแผนการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรคของกระทรวง

สาธารณสขุ การพิจารณาฉีดวคัซีนเหลา่นีย้งัต้องคํานงึถงึ

ประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่าย ในปัจจบุนัมีวคัซีน

ชนิดรวมฉีดเข็มเดียวแทนการแยกฉีดหลายเข็ม 

ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

สาํหรับเดก็แรกเกดิ 

ถงึ อายุ 18 ปี 

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 

โรงพยาบาลศริิราช 

พ.ศ. 2560 
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ตารางการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคสําหรับเดก็แรกเกดิ ถึง อายุ 15 ปี วคัซีนแนะนําโดยกระทรวงสาธารณสุข และวคัซีนเสริม สิงหาคม 2560 

อายุ วคัซีนจัดสรรโดยกระทรวงฯ (ฟรี) วคัซีนเสริม เพือ่ให้แทน หรือให้เพิม่ จากวคัซีนของกระทรวงฯ (ซื้อเอง) ทางเลอืกการให้วคัซีนเสริมและราคาโดยประมาณของวคัซีนตามช่วงอายุ 

แรกเกิด - วณัโรค บีซีจี และ ตบัอกัเสบบี # 1   

1 เดือน - ตบัอกัเสบบี # 2 (กรณีมารดาเป็นพาหะ)  - ตบัอกัเสบบี Engerix-B Junior 210 บาท, Heberbiovac-HB 197 บาท 

2 เดือน - คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรนชนิดปรกต–ิตบั

อกัเสบบี #1 

- หยอดโปลิโอ #1 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ-ตบัอกัเสบบี #1 

หรือ คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดปรกต-ิฮิบ-ตบัอกัเสบบี (+ฉีดหรือหยอดโปลิโอ) #1 

- โรตา้หยอด #1            

- ไอพีดี #1  

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ -โปลิโอ -ฮิบ–ตบัอกัเสบบี (Hexaxim 1,615 บาท, Infanrix-Hexa 1,692บาท) 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ -โปลิโอ -ฮิบ (Pentaxim 1,006 บาท,) กบัฉีดตบัอกัเสบบี 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดปกต-ิฮิบ-ตบัอกัเสบบี (Quinvaxem 748 บาท) ร่วมกบัหยอดโปลิโอ 

- โรตา้หยอด (Rotarix 915 บาท, Rotateq 763 บาท) 

- ไอพีดี (Prevnar 2,466 บาท, Synflorix 1,742 บาท ) 

- ฮิบ(Hiberix 505 บาท) 

4 เดือน - คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรนชนิดปรกต–ิตบั

อกัเสบบี #2 

- หยอดโปลิโอ #2 

- ฉีดโปลิโอ 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ#2  (อาจใหต้บัอกัเสบบีดว้ย) 

หรือ คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดปรกต-ิฮิบ-ตบัอกัเสบบี (+ฉีดหรือหยอดโปลิโอ) #2 

- โรตา้หยอด #2 

- ไอพีดี #2 

- ทางเลือกวคัซีนเหมือน อาย ุ2 เดือน 

 

6 เดือน - คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรนชนิดปรกต–ิตบั

อกัเสบบี #3 

- หยอดโปลิโอ #3 

 

 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ- ตบัอกัเสบบี #3 

หรือคอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดปรกติ-ฮิบ-ตบัอกัเสบบี (+ฉีดหรือหยอดโปลิโอ) #3 

- โรตา้หยอด #3 (เฉพาะชนิด Rotateq) 

- ไอพีดี #3 (อาจงดเขม็นี้ได)้ 

- ไขห้วดัใหญ่ (2 เขม็ ห่างกนั 1-2 เดือน) 

 - ทางเลือกวคัซีนเหมือน อาย ุ2 เดือน 

- ไขห้วดัใหญ่ (Agrippal213บาท, Fluquadri 4 สายพนัธุ์ 377 บาท ) 

9เดือน --ไขส้มองอกัเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น#1และ#2 

(ห่างกนั 3 เดือน-1ปี) 

-ไขส้มองอกัเสบเจอีชนิดเชื้อตาย #1 และ #2 (ห่างกนั 4 สัปดาห์) - ไขส้มองอกัเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น (CD JE VAX 439 บาท ฉีด 0, 3-12 เดือน; IMOJEV 460 บาท ฉีด 0, 12 เดือน) 

- ไขส้มองอกัเสบเจอี ชนิดเชื้อตาย (Jevac 436 บาท ฉีด 0, 4 สปัดาห์) 

12 เดือน - หดั-หดัเยอรมนั-คางทูม #1 

 

-ไขส้มองอกัเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น#1และ#2 (ห่างกนั 3 เดือน-1ปี)หากยงัไม่ได ้เมื่อ 9 เดือน 

- ไอพีดี #4 

- อีสุกอีใส #1 

- ตบัอกัเสบเอ #1 และ #2 (ห่างกนั 6-12 เดือน) 

- ไขส้มองอกัเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น เหมือนอาย ุ9 เดือน 

- ไอพีดี  (Prevnar 2,466 บาท, Synflorix 1,742 บาท ) 

- อีสุกอีใส (Varivax 967 บาท, Varicella GCC 905 บาท) 

- ตบัอกัเสบเอ  (Havrix-Adult 1440 เขม็ละ 516 บาท, Vaqta 967 บาท) 

18 เดือน 

 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรนชนิดปรกต#ิ4 

- หยอดโปลิโอ #4 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอ #4  

หรือ คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์+โปลิโอ+ฮิบ# 4   

หรือ คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดปรกต-ิฮิบ-ตบัอกัเสบบี (+ฉีดหรือหยอดโปลิโอ) #4 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์+โปลิโอ (Tetraxim 942 บาท) 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์+โปลิโอ+ฮิบ (Pentaxim 1,006 บาท) 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดปกติ-ฮิบ-ตบัอกัเสบบี (Quinvaxem 748 บาท) ร่วมกบัหยอดโปลิโอ 

2 ปี- 2 ปี

ครึ่ง 

- หดั-หดัเยอรมนั-คางทูม #2   - อีสุกอีใส หากยงัไม่ไดฉ้ีด ตั้งแต่อาย ุ12 เดือน  

- ตบัอกัเสบเอ หากยงัไม่ไดฉ้ีด ตั้งแต่อาย ุ12 เดือน 

- ไขส้มองอกัเสบเจอี #3 (หากเป็นชนิดเชื้อตาย) 

- อีสุกอีใสและตบัอกัเสบเอ ดูตามตารางในช่วงอาย ุ12เดือน 

4-6 ปี - คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรนชนิดปรกต ิ#5 

- หยอดโปลิโอ #5 

- หดั-หดัเยอรมนั-คางทูม #2 (หากยงัไม่ไดฉ้ีดที่

อาย ุ2 ปีครึ่ง) 

- คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์-โปลิโอ #5  

 (ใชสู้ตรเดก็หรือสูตรผูใ้หญ่กไ็ด)้  

- อีสุกอีใส #2(หรือาจใชว้คัซีนรวม หดั-หดัเยอรมนั-คางทูม-อีสุกอีใส แทน) 

-คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรนชนิดไร้เซลล์(สูตรเดก็)+โปลิโอ(Tetraxim 942 บาท) 

- อีสุกอีใส (Varivax 967 บาท, Varicella GCC 905บาท) 

9 ปี  -ไขเ้ลือดออก - ไขเ้ลือดออก (Dengvaxia 3,055 บาท ฉีด 0, 6, 12 เดือน) 

11-12 ปี - คอตีบ-บาดทะยกัฉีดกระตุน้ - ไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา(เอชพีวี)2-3 เขม็ ใน เดือนที่ 0, (1-2) และ 6   - เอชพีว ีGardasil 4 สายพนัธุ์ 2,581 บาท ฉีดไดท้ั้งหญิงหรือชาย ในดก็อาย ุ<15 ปี ใหฉ้ีด 2 เขม็ ที่  0,6 เดือน,  

-เอชพีว ีCervarix 2 สายพนัธุ์ 2,166 บาท เฉพาะผูห้ญิง ฉีด 0,1,6 เดือนถา้อาย ุ9-14 ปี ฉีด 2 ครั้งที่ 0,6 เดือน) 

ทุก 10 ปี - กระตุน้คอตีบ-บาดทะยกั สูตรผูใ้หญ่       - คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์สูตรผูใ้หญ่(แทนคอตีบ-บาดทะยกั ได ้1 ครั้ง) - กระตุน้คอตีบ-บาดทะยกั-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์สูตรผูใ้หญ่ (Boostrix 512บาท) 

หมายเหตุ ราคาที่ระบุไวเ้ป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามราคาวคัซีนในทอ้งตลาดและชนิดวคัซีนที่มีในหอ้งยาของโรงพยาบาลศิริราช 
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