VACCINE(วัคซีน)
วัคซีนเอชพีวีปองกัน

วัคซีนปองกันเชื้อไวรัส

ไวรัสตับวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส

มะเร็งปากมดลูก

ตับอักเสบชนิด เอ

อักเสบชนิด บี

(HPV Vaccine)

(Hepatitis A vaccine)

(Hepatitis B vaccine)

บุคคลปจจัยเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนปองกัน

บุคคลปจจัยเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนปองกัน

บุคคลปจจัยเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนปองกัน

เชื้อเอชพีวี

ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ

ไวรัสตับอักเสบชนิด บี

1. การมีคูนอนหลายคน (ครั้งละหลายๆคน
หรือครั้งละคน แตมีหลายคน)
คูนอนมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นหรือชายอื่น
หลายๆคน
2. มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุนอยๆ
3. มีลูกมาก
4. มีภูมิคมุ กันต่ํา
5. มีโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆรวมดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

ผูที่อาศัยในบานหรือมีเพศสัมพันธกับผูปวย
เจาหนาที่บุคคลากรทางการแพทย
นักทองเที่ยวที่จะไปยังระเทศที่มีการระบาด
ประชาชนที่อาศัยในประเทศทีม่ ีการระบาด
เด็กหรือเจาหนาที่ในศูนยเลี้ยงเด็ก
ผูที่อาศัยในชุมชนแออัด
ผูอพยพที่อาศัยในที่พักชั่วคราว
ชายรักรวมเพศ
ผูที่ใชยาเสพติด
โรคเลือดที่ตองรับการถายเลือดบอย
ผูที่เปนโรคตับ
ผที่ทําอาหาร ขายอาหาร

1.บุคคลทั่วไปที่ยังไมตดิ เชื้อ และยังไมมีภมู ิตานทาน
ตอไวรัสตับอักเสบ บี
2.บุคคลที่มีคนในครอบครัวเปนไวรัสตับอักเสบ บี
3.ทารกที่เกิดจากมารดาทีเ่ ปนไวรัสตับอักเสบ บี
รวมถึงทารกทุกคน
4.บุคลากรทางการแพทย หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อสูง
5.สามี หรือภรรยา หรือคูนอนของผูที่เปนไวรัสตับ
อักเสบ บี
6.ชายรักรวมเพศ
7.ผูที่เปลี่ยนคูนอนบอย
8.ผูปวยไตวายที่ตองฟอกไต
9.ผูติดยาเสพติดชนิดฉีด
10 ผที่ในอนาคตอาจมีภมิตานทานบกพรอง เชน

ตารางการฉีดวัคซีน
รายการยา
ที่มีในรพ.

Lab ที่ตองตรวจ

ผล

อายุที่ฉดี ได

ระยะเวลาใน
การปองกัน
โรค

วิธีฉีด
เดือนที่

ราคาตอเข็ม/
course
(บาท)

Hepatitis A
(Avaxim 160
U/0.5 ml)

Anti HAV = 500

Neg

16 ป ↑
(ถา 1-15 ป ใช
Avaxim 80 U)

ตลอดชีวติ

IM แขน (Deltoid)
0, 6
(จนถึง 36 เดือน)

1,238/
2,476

Hepatitis B
(Heberbiovac
HB 20 ug/1ml)

HBsAg = 130
Anti HBS = 180
Anti HBC total =
250

Neg
Neg
Neg

ฉีดไดตั้งแตแรกเกิด
(กรณีมีแมติดเชื้อ
แตเด็กไมติดใหฉีด
0, 1, 2)

5 ป
(ฉีดกระตุน 1
เข็ม)

IM
0, 1 และ 6
เด็ก 0-15 ป 0.5 ml
15 ป ↑ 1 ml

207/
621

New Pt =
1,441 บาท
Pt เกา =
1,421 บาท

HPV 0.5 ml
(Gardasil)
4 สายพันธุ
(6, 11, 16,18)
ปองกันมะเร็งปาก
มดลูก, ชองคลอด
หูดหงอนไก

-Pap smear *** =
200
-Path test = 550
-Thin prep = 600
-Thin prep + HPV
DNA = 1,600

***
หรือไม
ตรวจก็
ได

ตั้งแต 9-45 ป

ตลอดชีวติ แต
ตองตรวจคัด
กรองทุกป

IM
อายุ 9-13 ป
2 เข็ม (0 และ 6 )
อายุเกิน 13-45 ป
3 เข็ม (0, 2 และ 6)
(อายุเกินอาจไมได
ประโยชน)

2,444/
7,332

ขึ้นกับวิธีตรวจ
คัดกรอง

(recommended)

ราคารวม
ทั้งหมด
(รวมคาตรวจ/
lab) **
New Pt =
3,156 บาท
Pt เกา =
3,136 บาท

ขอหามใช/แพ

ระยะเวลาทีต่ องมาตรวจ
ภูมิ/ราคา

ผูหญิงตั้งครรภ, มีภาวะภูมิคุมกันต่ํา
เชน ใหเคมีบําบัด (เนื่องจากจะ
กระตุนใหมีภูมิไมไดผล)
แพสวนประกอบ
• Aluminium HCI
• Polysorbate 80
• Neomycin
• Bovine Serum Albumin
แพยสี ต, ผูหญิงตั้งครรภ, มีไขสูง
เนื่องจากอาจเพราะติดเชื้อ, มีภาวะ
ภูมิคุมกันต่ํา เชน ใหเคมีบําบัด
(เนื่องจากจะกระตุนใหมีภูมิไม
ไดผล)

ถาฉีดครบ 2 เข็มตาม
กําหนด หลังฉีด 2-4 wk
ภูมิคุมกันจะขึ้นถึงระดับ
ปองกัน โดยไมจําเปนตอง
ตรวจหาภูมิ

แพยสี ต, ขนมปง, ผูหญิงตั้งครรภ,
มีภาวะภูมิคุมกันต่าํ เชน ใหเคมี
บําบัด (เนื่องจากจะกระตุนใหมีภูมิ
ไมไดผล)

ตรวจคัดกรองทุกป

** Pt ใหม = บัตร 20 บาท, บริการ/ครั้ง =50, ฉีดยา 30 บาท/ครั้ง Pt เกา = ลด 20 บาทไมตองทําบัตรใหม (ฉีด 2 เข็ม Pt ใหม = 180 บาท Pt เกา = 160 บาท
ฉีด 3 เข็ม Pt ใหม = 260 บาท Pt เกา = 240 บาท)
*** ตรวจ Pap smear ในกรณีฉีดในผูหญิงที่มีเพศสัมพันธแลว แตถา ตรวจ Pap smear สม่ําเสมอและผลปกติมาตลอดไมตองตรวจก็ได

หลังฉีดครบ 3 เข็ม
ได 1 เดือน
Anti HBS = 180

