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Trade name

Composition

Adacel

Tetanus Toxoid, Reduced
Diphtheria Toxoid and
Acellular Pertussis Vaccine
Adsorbed

Avaxim
80 U
160 U

Hepatitis A virus
(inactivated)

Update 2/2016

Vaccine and Immunoglobulin in BNH
Route of
administration
IM

IM

Dosage form

Storage

Administration

Suspension in vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

ใช ้เป็ นเข็มกระตุ ้นสํ าหรับสร ้าง
ภูมค
ิ ุ ้มกัน (active booster
immunization) โดยให ้เพียง dose
เดียว ในผู ้มีอายุ 4-64 ปี
อาจให ้ Adacel เป็ นวัคซีน DTaP เข็ม
ที 5 ในเด็กอายุ 4-6 ปี โดยฉีดพร ้อม
กับวัคซีน IPV

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Avaxim 80 U
1 dose = 0.5 ml
ใช ้ในเด็กอายุตังแต่ 12 เดือนถึง 15 ปี
Primary immunization: 1 เข็ม
Booster dose: 1 เข็มหลังจากเข็ม
แรก 6-18 เดือน
Avaxim 160 U
1 dose = 0.5 ml
ใช ้ในผู ้ทีมีอายุ 16 ปี ขึนไป
Primary immunization: 1 เข็ม
Booster dose: 1 เข็มหลังจากเข็ม
แรก 6-12 เดือน แต่สามารถเลือนฉีด
ออกไปจนถึง 36 เดือน

B.C.G.

Freeze-dried BCG vaccine

ID

Freeze-dried BCG in
vial & NSS in
ampoule

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
ห ้ามใช ้วัคซีน BCG หลังจาก
ผสมนานเกิน 2 ชัวโมง เพราะ
เชือ BCG จะตายไปมาก อาจ
ไม่เพียงพอทีจะสร ้าง
ภูมค
ิ ุ ้มกัน

1 dose = 0.1 ml
ฉีดครังเดียว
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Trade name
Berirab P
(300 units/2 ml)

BIO-TT

Composition
Human rabies
immunoglobulin
(HRIG)

Tetanus toxoid

Route of
administration
IM
ฉีดลึกเข ้าไปใน
บาดแผลและรอบๆ
แผลให ้มากทีสุด
ทีเหลือให ้ฉีดเข ้า
กล ้ามเนือบริเวณ
ต ้นขาด ้านนอก
IM or deep SC

Dosage form
Solution for injection
in ampoule

Suspension in
ampoule

Storage

Administration

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

20 units/kg body weight

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

1 dose = 0.5 ml

กรณีทต
ี ้องให ้ immunoglobulin และ
vaccine พร ้อมกัน ควรฉีดคนละข ้าง

ให ้ 2 dose แรกห่างกัน 4 สั ปดาห์
และให ้ dose ที 3 หลังจากนัน 6
เดือน
ในหญิงมีครรภ์ควรให ้ทังหมด 5 dose
เพือรักษาระดับภูมค
ิ ุ ้มกันตลอด
ระยะเวลาทีตังครรภ์ โดยให ้ dose ที 4
ห่างจาก dose ที 3 อย่างน ้อย 1 ปี
และ dose ที 5 ห่างจาก dose ที 4
อย่างน ้อย 1 ปี

Boostrix

daPT

Deep IM

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

1 dose = 0.5 ml
เป็ น booster vaccine ให ้ครังเดียวใน
ผู ้ทีมีอายุตงแต่
ั
4 ปี
ไม่แนะนํ าให ้ใช ้สํ าหรับ primary
immunization

Boostrix Polio

daPT+IPV

Deep IM

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

1 dose = 0.5 ml
เป็ น booster vaccine ให ้ครังเดียวใน
ผู ้ทีมีอายุตงแต่
ั
4 ปี
ไม่แนะนํ าให ้ใช ้สํ าหรับ primary
immunization
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Trade name
Cervarix 0.5 ml

Composition
Human Papillomavirus
type 16,18 vaccine

Route of
administration
IM บริเวณต ้นแขน

Dosage form
Suspension in
prefilled syringe

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
มีความคงตัวที 2-25oCเป็ น
เวลา 3 วัน และที 25-37oC
เป็ นเวลา 1 วัน

Administration
ใช ้ในสตรีอายุ 9-55 ปี
- Primary vaccination ฉีด 3 เข็ม
เดือนที 0,1,6
หากต ้องปรับตารางการให ้วัคซีน
สามารถให ้วัคซีนเข็มที 2 ห่างจากเข็ม
แรก 1-2.5 เดือน และเข็มที 3 ห่าง
จากเข็มแรก 5-12 เดือน
หากตังครรภ์กอ
่ นฉีดครบ 3 เข็มแนะนํ า
ให ้งดวัคซีนทีเหลือไว ้ก่อนจนคลอด
บุตรแล ้วจึงฉีดต่อ

CD JEVAX

Japanese
Encephalitisvaccine (live)

SC

Lyophillized vaccine
+ diluent

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง
หลังจากละลายผงยาแล ้วควร
ใช ้ภายใน 1 ชัวโมง

Engerix B
0.5 ml (Pediatric)
1 ml (Adult)

Hepatitis B vaccine

IM
- ทารกและเด็ก
เล็กฉีดบริเวณต ้น
ขาด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า
- เด็กโตและ
ผู ้ใหญ่ฉีดบริเวณ
กล ้ามเนือต ้นแขน
Bleeding
disorder,
thrombocytopen
ia ฉีด SC

Suspension in vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
สามารถเก็บที 37oCเป็ นเวลา
1 เดือน
และที 45oCเป็ นเวลา 1
สั ปดาห์

1 dose = 0.5 ml
Primary immunization: ฉีด 1 dose
ในเด็กอายุตงแต่
ั
9 เดือน
ฉีดกระตุ ้นหลังฉีดเข็มแรกไปแล ้ว 312 เดือน

-สํ าหรับทุกคน ฉีดวัคซีนเดือนที 0,1,6
หรือเดือนที 0,1,2 แล ้ว booster เดือน
ที 12 โดย
อายุน ้อยกว่า 20 ปี ฉีด 0.5 ml (10
mcg/0.5 ml)
อายุตังแต่ 20 ปี ขนไปฉี
ึ
ด 1 ml (20
mcg/ml)
-ผู ้มีอายุตังแต่ 20 ปี ขนไปฉี
ึ
ด 1 ml
(20 mcg/ml) สามารถฉีด
วันที 0,7,21 แล ้ว booster เดือนที 12
-ผู ้มีอายุตังแต่ 11-15 ปี อาจให ้วัคซีน
ขนาด 1 ml (20 mcg/ml) ฉีด 0,6
เดือน สํ าหรับผู ้ทีมีความเสียงในการ
ติดเชือไวรัสตับอักเสบบีตํา
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Trade name
Favirab
(200 units/ml) 5 ml.

Composition
Equine rabies
immunoglobulin (ERIG)

Route of
administration
IM
ฉีดเข ้ารอบแผลให ้
มากทีสุด ทีเหลือ
ให ้ฉีดเข ้า
กล ้ามเนือบริเวณ
สะโพก

Dosage form
Solution for injection
in vial

Storage
2-8oC

Administration
40 units/kg body weight
ในเด็กทีถูกกัดหลายแห่ง แนะนํ าให ้
เจือจางยา 1 dose เป็ น 2-3 เท่า ด ้วย
0.9% sodium chloride เพือให ้ได ้
ปริมาณมากพอทีจะฉีดรอบแผล
Skin test: ฉีด Favirabทีเจือจาง
1/10 (ประมาณ 0.1 ml) เข ้าใต ้
ผิวหนังทีท ้องแขน ให ้เป็ นตุม
่ นูนทีมีผวิ
เหมือนเปลือกส ้ม
เส ้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 mm และ
ใช ้นํ าเกลือฉีดในลักษณะเดียวกันเป็ น
ตัวควบคุม รอ 15 นาที แล ้วอ่านผล
หากมีรอยบวมแดงมากกว่า 6 mm
หรือบวมเฉพาะทีหรือมีปฏิกริยาอืนต่อ
ร่างกายแสดงว่าเป็ นผลบวก

Fluarix

Influenza vaccine
(inactivated)

IM
ผู ้มีเกล็ดเลือดตํา
(thrombocytope
nia) หรือ
เลือดออกผิดปกติ
ฉีด SC

Prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

- ผู ้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 3 ปี ให ้
ขนาด 0.5 ml เข็มเดียว
- เด็กอายุ 6-36เดือนให ้ขนาด 0.25
ml หรือ 0.5 mlเข็มเดียว
สํ าหรับเด็กอายุน ้อยกว่า 9 ปี ทไม่
ี เคย
ฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่มาก่อน
แนะนํ าให ้ฉีดอีก 1 เข็ม ห่างจากเข็ม
แรกอย่างน ้อย 4 สั ปดาห์
ควรฉีดวัคซีนทุกปี เนืองจากไข ้หวัด
ใหญ่เกิดจากสายพันธุข
์ องไวรัสหลาย
ชนิดซึงสามารถเปลียนแปลงได ้ทุกปี

Gardasil 0.5 ml

QuadrivalentHuman
Papillomavirus type
6,11,16,18 vaccine

IM บริเวณหัวไหล่
หรือส่วนบนของ
หน ้าขาด ้านหน ้าถึง
ด ้านข ้าง

Suspension in vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง
เมือวัคซีนอยูน
่ อกตู ้เย็นที
อุณหภูมต
ิ ํากว่า 25oC ควรใช ้
วัคซีนภายใน 3 วัน

ใช ้ในสตรีอายุ 9-26 ปี
- Primary vaccinationฉีด 3 เข็ม
เดือนที 0,2,6
หากจําเป็ นต ้องฉีดวัคซีนต่างไปจากนี
แนะนํ าให ้ฉีดเข็มที 2 ห่างจากเข็มแรก
อย่างน ้อย 1 เดือน และเข็มที 3 ห่าง
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Trade name

Composition

Route of
administration

Dosage form

Storage

จากเข็มที 2 อย่างน ้อย 3 เดือน
Administration
หากตังครรภ์กอ
่ นฉีดครบ 3 เข็มแนะนํ า
ให ้งดวัคซีนทีเหลือไว ้ก่อนจนคลอด
บุตรแล ้วจึงฉีดต่อ

Havrix
720 Junior (0.5 ml)
1440 Adult (1 ml)

Hepatitis A Vaccine

IM
- ทารกและเด็ก
เล็กฉีดบริเวณต ้น
ขาด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า
- เด็กโตและ
ผู ้ใหญ่ฉีดบริเวณ
กล ้ามเนือต ้นแขน

Suspension in vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

ฉีด 2 เข็ม 0, 6 เดือน-5 ปี (ควรฉีด
เข็มที 2 ห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือน
จะให ้ผลดีทสุ
ี ด)
- อายุ 1-18 ปี ฉีดHavrix 720 Junior
(0.5 ml)
- อายุตังแต่ 19ปี ฉีดHavrix1440
Adult (1 ml)

Hiberix

Haemophilusinfluenzae
type b (Hib) vaccine

IM
ยกเว ้นผู ้มีเกล็ด
เลือดตํา
(thrombocytope
nia) หรือ
เลือดออกผิดปกติ
ฉีด SC

Hiberixเป็ นวัคซีนผง
แห ้งบรรจุใน vial มีตัว
ทําละลายบรรจุใน vial

2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง

ใช ้สํ าหรับเด็กอายุตังแต่ 6 สั ปดาห์ขน
ึ
ไป
Primary vaccination: 3 dose ในช่วง
อายุ 6 เดือนแรกของทารกสามารถเริม
ให ้dose แรกเมือทารกมีอายุ6 สั ปดาห์
ให ้แต่ละdose ห่างกันอย่างน ้อย 1
เดือน
แนะนํ าให ้ฉีดกระตุ ้นเมือทารกอายุขนปี
ึ
ที 2

การแช่แข็งไม่ทําให ้วัคซีนผง
แห ้งเสียหาย

-ทารกอายุ 6-12 เดือน ซึงไม่เคย
ได ้รับวัคซีนป้ องกันเชือ Hibมาก่อน
ควรฉีดวัคซีน 2 dose ห่างกัน 1 เดือน
และฉีดกระตุ ้นเมืออายุขนปี
ึ ที 2
-เด็กอายุ 1-5 ปี ซึงไม่เคยได ้รับวัคซีน
ป้ องกันเชือ Hibมาก่อน ควรฉีดวัคซีน
1 dose

Igamad 2 ml
750 units/ml

Human anti-D
immunoglubulin

Slow IM
bleeding
disorder ฉีด SC

Solution for injection
in prefilled syringe

2-8oC

- การป้ องกันหลังจากทารกคลอด
แล ้ว:ให ้ยาขนาด 1,000-1,500 units
(200-300 mcg) ควรฉีดให ้มารดาเร็ว
ทีสุดไม่เกิน 72 ชัวโมงหลังคลอด
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Trade name

Composition

Route of
administration
ในกรณีให ้ยาใน
ขนาดสูง (มากกว่า
5 ml) แนะนํ าให ้
แบ่งฉีดใน
ตําแหน่งทีต่างกัน

Dosage form

Storage

Administration
- การป้ องกันก่อนและหลังการคลอด:
สํ าหรับสตรีทมี
ี อายุครรภ์ 28 สั ปดาห์
ให ้ยาขนาด 1,000-1,500 units
(200-300 mcg) ในบางกรณีควรเริม
ป้ องกันตังแต่ระยะเริมต ้น ขนาดยาใน
ครังต่อไปคือ 1,000-1,500 units
(200-300 mcg) ภายใน 72 ชัวโมง
หลังคลอดหากทารกทีเกิดมามีหมู่
เลือด Rh positive
- special situation เช่น การแท ้ง การ
ตังครรภ์นอกมดลูก การตังครรภ์ไข่
ปลาอุก หรืออืนๆทีเกิดจากเลือดไหล
ไม่หยุดของตัวอ่อนในครรภ์ ขนาดยาที
ให ้
ก่อนสั ปดาห์ท ี 12 ของการตังครรภ์:
600-750 units (120-150 mcg)
หลังสั ปดาห์ท ี 12 ของการตังครรภ์:
1,250-1,500 units (250-300 mcg)
ควรให ้โดยเร็วทีสุดภายใน 72 ชัวโมง
-หลังจากการเจาะนํ าครํา
(Amniocentesis) หรือการตัดชินเนือ
ของเยือหุ ้มทารกไปตรวจ (Chorionic
biopsy): ให ้ยาขนาด 1,250-1,500
units (250-300 mcg)
ควรให ้โดยเร็วทีสุดภายใน 72 ชัวโมง
-การให ้เลือดทีมี Rh ไม่ตรงกัน: ให ้ยา
ขนาด 500-1,250 units (100-250
mcg) ต่อปริมาณเลือดทีได ้ 10
มิลลิลต
ิ รเป็ นเวลาหลายวัน

IMMUNOHBs
180 units/ml

Human
Hepatitis B
Immunoglobulin

IM

vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

-ป้ องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในผู ้ไม่ม ี
ภูมแ
ิ ละสั มผัสโรคอย่างเฉียบพลัน: ให ้
อย่างน ้อย 500 units โดยเร็วทีสุด
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ภายใน 24-72 ชัวโมงหลังสั มผัสโรค
Trade name

Composition

Route of
administration

Dosage form

Storage

Administration
-ป้ องกันโรคในทารกแรกเกิดทีแม่เป็ น
พาหะของโรค: ให ้ 30-100 units ต่อ
นํ าหนั กตัว 1 กิโลกรัม ให ้ยาตังแต่แรก
เกิดหรือเร็วทีสุด
ทัง 2 กรณีควรให ้ วัคซีนป้ องกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบีร่วมด ้วย โดยสามารถ
ให ้วัคซีนเข็มแรกวันเดียวกับ
immunoglobulin

Imojev

Infanrix Hexa

A live, attenuated,
recombinant Jepanese
encephalitis virus

DTPa+IPV+Hib +HBV

SC

Deep IM

ใน 1 กล่องบรรจุ วัคซีน
ผงแห ้ง 1 ขวด นํ ายาทํา
ละลาย 1 ขวด กระบอก
ฉีดยา 1 ชิน และเข็มฉีด
ยา 2 เข็ม

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
ควรเก็บวัคซีนในกล่องยา
เพือป้ องกันวัคซีนจากแสง

วัคซีน Hibเป็ นผงแห ้ง
ใน vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

วัคซีน
DTPa+IPV+HBV เป็ น
suspension in
prefilled syringe

Infanrix-IPV

DTPa+IPV

Deep IM
ทารกควรฉีด
บริเวณต ้นขา
ด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า

Prefilled
syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

ในเด็กอายุมากกว่า 12 เดือนขึนไปฉีด
วัคซีน 1 เข็ม และฉีดกระตุ ้นห่างจาก
เข็มแรก 1-2 ปี
ในผู ้ใหญ่ไม่จําเป็ นต ้องฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี นั บจาก
ฉีด Imojev เข็มแรก
1 dose = 0.5 ml
Primary vaccination: 3 dose (เช่น
ฉีดเมืออายุ 2, 3, 4 เดือน 3, 4, 5
เดือน 2, 4, 6 เดือน) หรือ 2 dose
(เช่น ฉีดเมืออายุ 3, 5 เดือน) การให ้
วัคซีนแต่ละ dose ควรห่างกันอย่าง
น ้อย 1 เดือน
Booster: ห่างจาก Primary
vaccinationdose สุดท ้ายอย่างน ้อย 6
เดือน โดย
ถ ้าได ้รับ Primary vaccination3 dose
ควรฉีดกระตุ ้นก่อนอายุ 18 เดือน
ถ ้าได ้รับ Primary vaccination 2dose
ควรฉีดกระตุ ้นเมืออายุ 11-13 เดือน
Primary vaccination: 3 dose โดย
ฉีดภายในช่วงอายุ 1 ปี โดยสามารถ
เริมให ้ครังแรกเมืออายุ 2 เดือน ให ้แต่
ละ dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน
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เด็กโตควรฉีด
บริเวณต ้นแขน
Trade name

Composition

Route of
administration

Dosage form

Storage

แนะนํ าให ้ฉีดกระตุ ้นเมือทารกอายุขนปี
ึ
ที 2 โดยห่างจาก Primary
vaccination dose สุดท ้ายอย่าง
Administration
น ้อย 6 เดือน
สามารถฉีดกระตุ ้นในเด็กได ้จนถึงอายุ
13 ปี

Infanrix-IPV+Hib

Influvac

DTPa+IPV+Hib

Trivalent inactivated
influenza virus

Deep IM
ควรฉีดบริเวณต ้น
ขาด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า

IM หรือ deep SC

วัคซีน Hibเป็ นผงแห ้ง
ใน vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

วัคซีน DTPa+IPV เป็ น
suspension in
prefilled syringe

Prefilled syringe

Primary vaccination: 3 dose โดย
ฉีดภายในช่วงอายุ 1 ปี โดยสามารถ
เริมให ้ครังแรกเมืออายุ 2 เดือน ให ้แต่
ละ dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน
แนะนํ าให ้ฉีดกระตุ ้นเมือทารกอายุขนปี
ึ
ที 2 โดยห่างจาก Primary
vaccinationdose สุดท ้ายอย่างน ้อย 6
เดือน

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
ควรเก็บวัคซีนในกล่องยา
เพือป้ องกันวัคซีนจากแสง

-ผู ้ใหญ่และเด็กอายุตังแต่ 36 เดือน
ให ้ 0.5 ml
-เด็กอายุตังแต่ 6-35 เดือน ให ้ 0.25
mlหรือ 0.5 ml ตามคําแนะนํ าในแต่ละ
ประเทศ
เด็กทีไม่เคยได ้รับวัคซีนมาก่อน
แนะนํ าให ้ฉีดอีก 1 เข็ม ห่างจากเข็ม
แรกอย่างน ้อย 4 สั ปดาห์
สามารถให ้ในสตรีมค
ี รรภ์และสตรีให ้
นมบุตรได ้

Intanza
9 microgram/strain
15 microgram/strain

Influenza virus
(inactivated)

ID ทีต ้นแขน

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

อายุตังแต่ 18-59 ปี
ฉีด 9 microgram/strain 1 dose
อายุตังแต่ 60 ปี
ฉีด 15 microgram/strain 1 dose
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ไม่แนะนํ าให ้ใช ้ในผู ้อายุตํากว่า 18 ปี
เนืองจากมีข ้อมูลความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

Trade name
Menactra

Composition
Meningococcal (group A,
C, Y and W-135)
polysaccharide vaccine

Route of
administration
IM

Dosage form
vial

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Administration
อายุ 9 เดือน – 23 เดือน ให ้ 2 dose
ห่างกันอย่างน ้อย 3 เดือน
อายุ 2-55 ปี ให ้ 1 dose

OPVERO

Live attenuated oral
trivalent poliomyelitis
vaccine

Oral

Suspension in vial
(แต่ละ vial บรรจุ 10
dose)

เก็บวัคซีนที –20oC (ในช่อง
แช่แข็ง)

ขนาดวัคซีน 1 dose คือ 2 หยด (0.1
ml)

วัคซีนทีละลายแล ้วเก็บได ้ 6
เดือนที 2-8oC

Primary vaccination: ให ้รับประทาน
วัคซีนอย่างน ้อย 3 dose แต่ละ dose
ห่างกันอย่างน ้อย 4 สั ปดาห์
WHO แนะนํ าดังนี
- ในประเทศทีมีการระบาดของโรค ให ้
ตอนแรกเกิด อายุ 6, 10 และ 14
สั ปดาห์
- ในประเทศทีไม่มก
ี ารระบาดของโรค
อาจให ้วัคซีน dose แรกเมืออายุตังแต่
6 สั ปดาห์ขนไป
ึ
พร ้อมวัคซีน DPT
dose แรก
Booster: ให ้รับประทานวัคซีน 1 dose
ห่างจาก dose ที 3 ของ primary
vaccination 1 ปี
หลังจากนันในเด็กและวัยรุ่นแนะนํ าให ้
รับประทานวัคซีน 1 dose ทุก 5 ปี
และในผู ้ใหญ่ให ้ 1 dose ทุก 10 ปี
กรณีทมี
ี การระบาดของโรค ต ้องให ้
รับประทานวัคซีนอย่างน ้อย 1 dose
แก่ทก
ุ คนทีสั มผัสใกล ้ชิดผู ้ป่ วย ไม่วา่
จะเคยได ้รับวัคซีนมาก่อนหรือไม่ก็ตาม
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หากอาเจียนหรือท ้องเสียเมือได ้รับ
วัคซีน อาจให ้วัคซีนอีก 1 dose หลัง
หยุดอาการดังกล่าว

Trade name
Pediacel

Composition
DTPa+IPV+Hib

Route of
administration
IM
ทารกควรฉีด
บริเวณต ้นขา
ด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า
เด็กอายุมากกว่า 1
ปี สามารถฉีด
บริเวณต ้นแขนได ้

Dosage form
vial

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Administration
1 dose = 0.5 ml
การฉีดวัคซีนเป็ นไปตามข ้อแนะนํ าของ
แต่ละประเทศ อาจให ้ Pediacel
ต่อเนือง 4 dose โดยเริมฉีดเร็วทีสุด
เมือทารกอายุ 2 เดือน ฉีด 3 dose
ห่างกัน 2 เดือน และฉีดกระตุ ้นห่าง
จาก dose ที 3 6-12 เดือน
ไม่มข
ี ้อบ่งใชในเด็
้
กอายุตํากว่า 2
เดือน และเด็กอายุตงแต่
ั
7 ปี ขนไป
ึ

Pentaxim

DTPa+IPV+Hib

IM
ควรฉีดบริเวณต ้น
ขาด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า

วัคซีน Hibเป็ นผงแห ้ง
ใน vial
วัคซีน DTPa+IPV เป็ น
suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Primary vaccination: 3 dose โดย
ฉีดภายในช่วงอายุ 1 ปี โดยสามารถ
เริมให ้ครังแรกเมืออายุ 2 เดือน ให ้แต่
ละ dose ห่างกัน1-2 เดือน
แนะนํ าให ้ฉีดกระตุ ้น 1 เข็ม ในขวบปี ท ี
2
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Prevnar13

Pneumococcal 13valentconjugate vaccine

Trade name

Composition

IM
ทารกควรฉีด
บริเวณต ้นขา
ด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า
เด็กโตและผู ้ใหญ่
ควรฉีดบริเวณต ้น
แขน

Route of
administration

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

1 dose = 0.5 ml
ทารกและเด็กอายุตงแต่
ั
6 ส ัปดาห์
จนถึง 5 ปี
ทารกอายุ 2-6 เดือน
Primary vaccination: 3 dose โดย
ปกติเริมให ้เมืออายุ 2 เดือน ให ้แต่ละ
dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน อายุ
น ้อยทีสุดทีให ้วัคซีนเข็มแรกได ้คือ 6
สั ปดาห์
Booster: ช่วงขวบปี ท ี 2
หรือ
Primary vaccination: 2 dose โดย
เริมให ้เมืออายุ 2 เดือน dose ที 2ห่าง
จาก dose แรกอย่างน ้อย 2 เดือน
Booster: ช่วงอายุ 11-15 เดือน

Dosage form

Storage

Administration
เด็กอายุตังแต่ 7 เดือนทียังไม่เคย
ได ้รับ Prevnar13 มาก่อน
-อายุ 7-11 เดือน
ให ้ 2 dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน
Booster: ช่วงขวบปี ท ี 2
-อายุ 12-23 เดือน
ให ้ 2 dose ห่างกันอย่างน ้อย 2 เดือน
-อายุ 2-5 ปี
ให ้ 1 dose
ผูใ้ หญ่อายุตงแต่
ั
50 ปี ขึนไป: ให ้ 1
dose ครังเดียว

Priorix

MMR

IM
SC

pellet in vial +
diluent in ampoule

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
วัคซีนทีผสมแล ้วมีอายุ 8
ชัวโมง

1 dose = 0.5 ml
-เด็กแนะนํ าให ้ฉีด dose แรกในเด็ก
อายุตังแต่ 9 เดือนขึนไป
และแนะนํ าให ้ฉีดกระตุ ้นอีก 1 dose
ช่วงอายุ 4-6 ปี
-ผู ้ใหญ่: ให ้ 1 dose ครังเดียว
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สตรีมค
ี รรภ์ไม่ควรได ้รับวัคซีนและผู ้
ได ้รับวัคซีนควรหลีกเลียงการตังครรภ์
เป็ นเวลา 3 เดือนหลังจากได ้รับวัคซีน
Priorix-Tatra

MMR and
Varicella vaccine
(live, attenuated)

SC
บริเวณต ้นแขน
ด ้านนอก

powder in vial +
diluent in prefilled
syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
วัคซีนทีผสมแล ้วมีอายุ 8
ชัวโมง

1 dose = 0.5 ml
เด็กอายุตังแต่ 9 เดือน – 12 ปี ควร
ได ้รับวัคซีน 2 dose ห่างกันอย่างน ้อย
6 สั ปดาห์
อาจให ้ Priorix-Tetra 1 dose แก่เด็ก
ทีเคยได ้รับวัคซีน MMR อืนมาแล ้ว 1
dose และ/หรือ วัคซีนอีสก
ุ อีใสอืน
มาแล ้ว 1 dose
สตรีมค
ี รรภ์ไม่ควรได ้รับวัคซีนและผู ้
ได ้รับวัคซีนควรหลีกเลียงการตังครรภ์
เป็ นเวลา 3 เดือนหลังจากได ้รับวัคซีน

Trade name
Pneumo 23

Composition
Polysaccharides of
Streptococcus pneumonia
23 serotypes

Route of
administration
IM
SC

Dosage form
Solution in prefilled
syringe

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Administration
1 dose = 0.5 ml
Primary vaccination: Single dose
สํ าหรับผู ้มีอายุ 2 ปี ขนไป
ึ
ไม่แนะนํ าให ้ฉีดในผู ้ทีเคยได ้รับวัคซีน
ในระยะ 3 ปี กอ
่ นหน ้านี
อาจฉีดพร ้อมกับการให ้วัคซีนป้ องกัน
โรคไข ้หวัดใหญ่ โดยแยกฉีดคนละ
ตําแหน่ง

Quinvaxem

DTwP+HepB
+Hib

IM
บริเวณด ้านหน ้า
ของต ้นขา

Suspension in vial

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

ก่อนการให ้วัคซีน ให ้เขย่าขวดวัคซีน
เพือให ้วัคซีนทีอยูใ่ นรูปสารแขวน
ตะกอนละลายเป็ นเนือเดียวกัน
Primary vaccination: สามารถเริมให ้
ได ้ตังแต่อายุ 6 สั ปดาห์ และให ้อีก 2
dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน
Booster: อายุ 13-24 เดือน ให ้ฉีด
กระตุ ้นภูม ิ 1 dose
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Rabipur

Trade name

PCEC
(purified chick embryo
cell)
rabies vaccine
(inactivated)

Composition

IM
ID

powder in vial +
diluent in ampoule

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Pre-exposure immunization:
- IM 3 dose ในวันที 0, 7, 21 หรือ
28 หลังจากนั น 1 ปี จงึ ฉีดกระตุ ้นอีก 1
dose
- การกระตุ ้นซํ าให ้ฉีด 1 dose ทุก 5 ปี

ห ้ามฉีดเข ้า
กล ้ามเนือสะโพก
(gluteal area)
เนืองจากพบว่า
ระดับการ
neutralize ของ
antibody ลดลง
เมือฉีดเข ้าบริเวณ
นี

Route of
administration

IM 1 dose = 1 ml

Post-exposure immunization:
ในรายทีไม่เคยฉีดป้ องกันมาก่อน
- IM 5 doseในวันที 0, 3, 7, 14 และ
28
กรณีบาดแผลรุนแรง ควรให ้ RIG
พร ้อมกับวัคซีนเข็มแรก

Dosage form

Storage

ผู ้ทีภูมค
ิ ุ ้มกันสมบูรณ์
- IM กระตุ ้นซํ า 2 dose ในวันที 0, 3
Administration
ไม่จําเป็ นและไม่ควรให ้ RIG
สํ าหรับการฉีด ID ดูข ้อมูลเพิมเติมใน
เอกสารกํากับยา

Rhesonativ 2 ml
625 units (125 mcg)/ml

Anti-D Immunoglobulin

Slow IM
bleeding
disorder ฉีด SC
ในกรณีให ้ยาใน
ขนาดสูง (มากกว่า
5 ml) แนะนํ าให ้
แบ่งฉีดใน
ตําแหน่งทีต่างกัน

Solution for injection
in ampoule

2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง

- การป้ องกันก่อนทารกคลอด: ให ้ยา
ขนาด 1,250 units (250 mcg)
ระหว่างตังครรภ์สั ปดาห์ท ี 28-30
- การป้ องกันหลังจากทารกคลอด
แล ้ว:ให ้ยาขนาด 1,250 units (250
mcg) ควรฉีดให ้มารดาเร็วทีสุดภายใน
72 ชัวโมงหลังคลอด
- special situation เช่น การแท ้ง การ
ตังครรภ์นอกมดลูก การตังครรภ์ไข่
ปลาอุก หรืออืนๆทีเกิดจากเลือดไหล
ไม่หยุดของตัวอ่อนในครรภ์ ขนาดยาที
ให ้
ก่อนสั ปดาห์ท ี 12 ของการตังครรภ์:

14
625 units (125 mcg)
หลังสั ปดาห์ท ี 12 ของการตังครรภ์:
1,250 units (250 mcg)
ควรให ้โดยเร็วทีสุดภายใน 72 ชัวโมง
-หลังจากการเจาะนํ าครํา
(Amniocentesis) หรือการตัดชินเนือ
ของเยือหุ ้มทารกไปตรวจ (Chorionic
biopsy): ให ้ยาขนาด 1,250 units
(250 mcg)
ควรให ้โดยเร็วทีสุดภายใน 72 ชัวโมง
-กรณีเกิดความไม่เข ้ากันของ Rh ขณะ
ถ่ายโลหิต: ให ้ยาขนาด 1,250 units
(250 mcg) ต่อ 15 มิลลิลต
ิ รของการ
ถ่ายเม็ดเลือดแดง

Trade name
Rotarix

Composition
Live attenuated human
rotavirus RIX 4414 strain

Route of
administration
oral

Dosage form
1.5 ml of oral
suspension in an oral
applicator

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

Administration
1 dose = 1.5 ml
ให ้ 2 dose โดย dose แรกให ้ในทารก
อายุตังแต่ 6 สั ปดาห์ขนไปและ
ึ
dose
ที 2 ห่างจาก dose แรกอย่างน ้อย 4
สั ปดาห์ โดย dose ที 2ควรให ้เมืออายุ
ไม่เกิน 24 สั ปดาห์
หากทารกบ ้วนวัคซีนออกเกือบหมด
dose อาจให ้รับประทานวัคซีนซํ าอีก 1
dose ในวันเดียวกัน

Rotateq

A live oral, pentavalent
vaccine which protects
against rotavirus
gastroenteritis

oral

Prefilled 2 ml unit
dose in a plastic
dosing tube with a
twist-off cap

2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง

รับประทาน 3 dose
dose แรกเมืออายุ 6-12 สั ปดาห์
dose ที 2 และ 3 ควรมีระยะห่างในแต่
ละ dose อย่างน ้อย 4 สั ปดาห์

Stamaril

Yellow fever vaccine (live)

ปกติให ้ SC แต่
อาจฉีด IM ก็ได ้

Powder in a vial and
solvent in a prefilled
syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

1 dose = 0.5 ml
ให ้ 1 dose ในผู ้ใหญ่และเด็กอายุ
ตังแต่ 6 เดือนขึนไป
ควรฉีดวัคซีนก่อนเข ้าพืนทีเสียงอย่าง
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น ้อย 10 วัน
ควรฉีดกระตุ ้น 1 dose ทุก 10 ปี
Synflorix

Trade name

Pneumococcal
polysaccharide and nontypeable Haemophilus
influenzae protein D
conjugate vaccine

Composition

IM
ทารกควรฉีด
บริเวณต ้นขา
ด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า
เด็กโตควรฉีด
บริเวณต ้นแขน

Route of
administration

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง
เก็บที 8-25oC มีอายุ 72
ชัวโมง

Dosage form

Storage

1 dose = 0.5 ml
ทารกและเด็กอายุตงแต่
ั
6 ส ัปดาห์
จนถึง 5 ปี
ทารกอายุ 2 สั ปดาห์ - 6 เดือน
Primary vaccination: 3 dose โดย
ปกติเริมให ้เมืออายุ 2 เดือน ให ้แต่ละ
dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน
อายุน ้อยทีสุดทีให ้วัคซีนเข็มแรก
ได ้คือ 6 สั ปดาห์
Booster: ฉีดหลังจาก primary
vaccination dose สุดท ้ายอย่างน ้อย
6 เดือน
หรือ
Administration
Primary vaccination: 2 dose โดย
เริมให ้เมืออายุ 2 เดือน dose ที 2ห่าง
จาก dose แรก 2 เดือน
Booster: ฉีดหลังจาก primary
vaccination dose สุดท ้ายอย่างน ้อย
6 เดือน
เด็กอายุตังแต่ 7 เดือนทียังไม่เคย
ได ้รับ Synflorix มาก่อน
-อายุ 7-11 เดือน
ให ้ 2 dose ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือน
Booster: ช่วงขวบปี ท ี 2 ห่างจาก
dose ที2 อย่างน ้อย 2 เดือน
-อายุ 12-23 เดือน
ให ้ 2 dose ห่างกันอย่างน ้อย 2 เดือน
-อายุ 2-5 ปี
ให ้ 2 dose ห่างกันอย่างน ้อย 2
เดือน
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Td-pur

Tetanus/diphtheria
adsorbate vaccine

Deep IM
ยกเว ้นผู ้มี
เลือดออกผิดปกติ
ฉีด SC

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

ใช ้สํ าหรับผู ้ใหญ่และเด็กอายุตังแต่ 5
ปี ขนไป
ึ
Primary vaccination: 3 dose dose
แรกให ้ได ้ตังแต่อายุ 5 ปี dose ที 2
ห่างจากdose แรก 4-6 สั ปดาห์ dose
ที 3 ห่างจาก dose ที 2 6-12 เดือน
Booster: ทุก 10 ปี
การสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันหลังได ้รับบาดเจ็บ:
ในผู ้ทีเคยได ้รับวัคซีนป้ องกันโรค
บาดทะยักครบถ ้วน ระยะเวลาทีได ้รับ
วัคซีนครังสุดท ้าย คือ
ไม่เกิน 5 ปี  ไม่จําเป็ นต ้องได ้รับ
วัคซีน
5 ปี ขนไป
ึ
 ให ้ Td-pur 1 dose

Trade name
Tetagam P
250 units/1 ml

Composition
Human tetanus
Immunoglobulin

Route of
administration
IM
ยกเว ้นผู ้ทีเลือด
แข็งตัวผิดปกติฉีด
SC

Dosage form
Solution in ampoule

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

Administration
ขนาดยาในเด็กและผู ้ใหญ่เท่ากัน
- การป้ องกันโรคบาดทะยักในแผลที
เสียงต่อการต่อการติดเชือบาดทะยัก:
ให ้ 250 units ถ ้าความเสียงสูงมาก
อาจให ้เป็ น 500 units
- การรักษาบาดทะยักในผู ้ป่ วยทีแสดง
อาการ: ให ้ 3,000-6,000 units ครัง
เดียว

Tetraxim

DaPT + IPV

IM
ทารกควรฉีด
บริเวณต ้นขา
ด ้านข ้างค่อนมา
ทางด ้านหน ้า
เด็กอายุ 5-13 ปี
ควรฉีดบริเวณต ้น
แขน

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

- Primary vaccination: ฉีด 3 เข็ม
ห่างกันเข็มละ 1-2 เดือนในเด็กอายุ
ตังแต่ 2 เดือนขึนไป
- Booster: 1 เข็มหลังได ้รับ primary
vaccination เข็มสุดท ้าย 1 ปี ในขวบปี
ที 2และอีก 1 เข็มทีอายุ 5-13 ปี
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Trimovax

MMR

IM
SC

Lyophilized vaccine +
diluent

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

1 dose = 0.5 ml
ให ้ 2 dose ทีอายุ ตังแต่ 9-12 เดือน
และอายุ 4-6 ปี
สตรีมค
ี รรภ์ไม่ควรได ้รับวัคซีนและผู ้
ได ้รับวัคซีนควรหลีกเลียงการตังครรภ์
เป็ นเวลา 3 เดือนหลังจากได ้รับวัคซีน

Trivivax

MMR

SC

Lyophilized vaccine +
diluent

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง
ไม่ควรใช ้วัคซีนทีละลายไว ้
เกิน 5 ชัวโมง

Trade name

Composition

Twinrix

Hepatitis A & B Vaccine

Route of
administration
IM

Typhim Vi

Purified Vi capsular
polysaccharide of S. typhi

IM
Deep SC

Dosage form

Storage

1 dose = 0.7 ml
ให ้ 2 dose dose แรกเมืออายุ 15
เดือน และ dose ที 2 ห่างจาก dose
แรก 6-10 เดือน
สตรีมค
ี รรภ์ไม่ควรได ้รับวัคซีนและผู ้
ได ้รับวัคซีนควรหลีกเลียงการตังครรภ์
เป็ นเวลา 3 เดือนหลังจากได ้รับวัคซีน

Administration

Suspension in
prefilled syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

1 dose = 0.5 ml
Primary vaccination:
- อายุ 16 ปี ขนไปฉี
ึ
ด 3 dose โดย
doseที 2 และ 3 ให ้หลังจาก dose
แรก 1 และ 6 เดือนตามลําดับ (0, 1,
6)
- อายุ 1-15 ปี ฉีด 2 dose โดย doseที
2 ให ้หลังจาก dose แรก 6-12 เดือน
(0, 6-12)

Solution in prefilled
syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บให ้พ ้นแสง

1 dose = 0.5 ml
สํ าหรับผู ้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2
ปี ฉีด 1 dose ครังเดียว
(ควรฉีดอย่างน ้อย 2 สั ปดาห์ ก่อนเข ้า
พืนทีเสียง)
ผู ้ทีเสียงต่อการสั มผัสเชือ ควรฉีด
กระตุ ้น 1 dose ทุก 3 ปี

Tybar

Vi capsular polysaccharide

IM

liquid in prefilled

2-8oC

1 dose = 0.5 ml
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typhoid vaccine

syringe

ห ้ามแช่แข็ง

เขย่าขวดวัคซีนก่อนใช ้
สํ าหรับผู ้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2
ปี ฉีด 1 dose ครังเดียว
ผู ้ทีเสียงต่อการสั มผัสเชือ ควรฉีด
กระตุ ้น 1 dose ทุก 3 ปี

Varicella VaccineGCC

Live attenuated varicella
vaccine

SC

เป็ นวัคซีนผงแห ้งบรรจุ
ใน vial และตัวทํา
ละลาย 0.7 ml

2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง
วัคซีนทีผสมแล ้วมีอายุ 30
นาที

Trade name
Varilrix

Composition
Live attenuated varicella
vaccine

Route of
administration
SC

Dosage form
Varilrixเป็ นวัคซีนผง
แห ้งบรรจุใน vial มีตัว
ทําละลายบรรจุใน
ampoule

Storage
2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง
การแช่แข็งไม่ทําให ้วัคซีนผง
แห ้งเสียหาย
วัคซีนทีผสมแล ้วเก็บได ้ 90
นาทีทอุ
ี ณหภูมห
ิ ้อง และ 8
ชัวโมง ที 2-8oC

Varivax

Oka/Merck strain of live,
attenuatedvaricella virus

SC

วัคซีนผงแห ้งบรรจุใน
vial และตัวทําละลาย
บรรจุใน vial

2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง
วัคซีนทีผสมแล ้วมีอายุ 30
นาที

เมือละลายวัคซีนด ้วยตัวทําละลายแล ้ว
จะได ้นํ ายา 0.7 ml ให ้ใช ้ 0.5 ml ฉีด
เข ้าใต ้ผิวหนัง ในผู ้มีอายุตงแต่
ั
12
เดือนขึนไป
ควรใช ้วัคซีนภายใน 30 นาที หลังจาก
ละลายวัคซีนด ้วยตัวทําละลาย
ข ้อห ้ามใช ้
- สตรีมค
ี รรภ์ หรือวางแผนจะตังครรภ์
ในอีก 2 เดือน
- ได ้รับวัคซีนเชือป็ นชนิดอืน เช่น
โปลิโอวัคซีน วัคซีนโรคหัด -หัด
เยอรมัน-คางทูม BCG ภายใน 1 เดือน
Administration
1 dose = 0.5 ml
- เด็กอายุตังแต่9เดือนฉีด2 dose โดย
dose ที 2 ห่างจาก dose แรกอย่าง
น ้อย 4 สั ปดาห์ แต่ทดี
ี ควรห่างกัน
อย่างน ้อย 6 สั ปดาห์
ห ้ามใช ้ Varilrix ในสตรีมค
ี รรภ์ และ
ควรหลีกเลียงการตังครรภ์เป็ นเวลา 3
เดือนหลังได ้รับวัคซีน
1 dose = 0.5 ml
- เด็กอายุตังแต่ 12 เดือน ถึง 12 ปี
ให ้ครังเดียว
- อายุตังแต่ 13 ปี และผู ้ใหญ่
ให ้ 2 dose ห่างกัน 4-8 สัปดาห์
ห ้ามใช ้ Varivax ในสตรีมค
ี รรภ์ และ
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ควรหลีกเลียงการตังครรภ์เป็ นเวลา 3
เดือนหลังได ้รับวัคซีน
Vaxigrip

Influenza virus
(inactivated)

IM/deep SC

A suspension for
injection in prefilled
syringe

2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง
เก็บใหพ ้นแสง

ผู ้ใหญ่ ให ้ขนาด 0.5 ml เข็มเดียว
เด็ก
- เด็กอายุ 6-35 เดือนให ้ขนาด 0.25
ml เข็มเดียว
- เด็กอายุตังแต่ 36 เดือนให ้ขนาด 0.5
ml เข็มเดียว
สํ าหรับเด็กทีไม่เคยฉีดวัคซีนป้ องกัน
ไข ้หวัดใหญ่มาก่อน แนะนํ าให ้ฉีดอีก 1
เข็ม ห่างจากเข็มแรกอย่างน ้อย 4
สั ปดาห์
ควรฉีดวัคซีนทุกปี เนืองจากไข ้หวัด
ใหญ่เกิดจากสายพันธุข
์ องไวรัสหลาย
ชนิดซึงสามารถเปลียนแปลงได ้ทุกปี

Trade name
Verorab

Composition
rabies vaccine prepared
on cell cultures
(inactivated)

Route of
administration
IM
ID
ห ้ามฉีดเข ้า
กล ้ามเนือสะโพก
(gluteal area)
เนืองจากพบว่า
ระดับการ
neutralize ของ
antibody ลดลง
เมือฉีดเข ้าบริเวณ
นี

Dosage form
Freeze dried vaccine
+ Syringe diluent

Storage
2-8oC
ห ้ามแช่แข็ง

Administration
IM 1 dose = 0.5 ml
Pre-exposure immunization:
- IM 3 dose ในวันที 0, 7, 21 หรือ
28 หลังจากนั น 1 ปี จงึ ฉีดกระตุ ้นอีก 1
dose
- การกระตุ ้นซํ าให ้ฉีด 1 dose ทุก 5 ปี
Post-exposure immunization:
ในรายทีไม่เคยฉีดป้ องกันมาก่อน
- IM 5 doseในวันที 0, 3, 7, 14 และ
28
กรณีบาดแผลรุนแรง ควรให ้ RIG
พร ้อมกับวัคซีนเข็มแรก
ผู ้ทีภูมค
ิ ุ ้มกันสมบูรณ์
- IM กระตุ ้นซํ า 2 dose ในวันที 0, 3
ไม่จําเป็ นและไม่ควรให ้ RIG
สํ าหรับการฉีด ID ดูข ้อมูลเพิมเติมใน
เอกสารกํากับยา
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Zostavax

Oka/Merck strain of live,
attenuated varicellazoster virus

SC
บริเวณต ้นแขน
ส่วนบน

A single dose vial of
lyophilized vaccine
and a vial (0.7 ml) of
diluent

2-8oC
เก็บให ้พ ้นแสง
วัคซีนทีผสมแล ้วมีอายุ 30
นาที

ข ้อบ่งใช ้
- ป้ องกันโรคงูสวัด
- ลดความเจ็บปวดจากโรคงูสวัดและ
ป้ องกันภาวะปวดเรือรังเมือผืนงูสวัด
หายไปแล ้ว (postherpetic
neuralgia) ในผู ้ทีได ้รับ Zostavax
แล ้วยังเกิดงูสวัด
ให ้ 1 เข็ม ในผู ้ทีมีอายุตังแต่ 50 ปี ขน
ึ
ไป
ไม่ควรให ้ Zostavaxพร ้อมกับ
Pneumo23 เพราะจะทําให ้
immunogenicity ของ Zostavax
ลดลง
ไม่ควรให ้ในหญิงตังครรภ์ และควร
หลีกเลียงการตังครรภ์เป็ นเวลา 3
เดือนหลังได ้รับวัคซีน

