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วัคซีนผู้สูงอายุ 
Elderly Immunization 

 

บทน า 
ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย มีประชากรผู้สงูอายเุพิ่มจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ และด้วย

สัดส่วนของประชากรกลุ่มนีท่ี้มากขึน้ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการรักษาพยาบาลของประเทศ 
เน่ืองจากผู้สูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยจากหลายโรค ท าให้มลูค่าด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึน้ตามมา 
ส่งผลให้แต่ละประเทศเผชิญความท้าทายทัง้ในเร่ืองเศรษฐกิจและสงัคมจากประชากรกลุ่มนี ้การท าให้
ผู้สงูอายมีุสขุภาพดีอยูเ่สมอ จงึเป็นวิธีการท่ีส าคญัท่ีสดุ เพ่ือชว่ยเหลือประเทศจากความท้าทายดงักลา่ว 

ในทางการแพทย์ การค้นพบวัคซีน ท าให้เกิดคุณประโยชน์มากมายต่อมวลมนุษยชาติ วัคซีน
สามารถลดอตัราการเกิดโรคตดิเชือ้หลายชนิดในเดก็ได้มากมายทัว่โลก แตเ่ม่ือเวลาผ่านไป ภูมิคุ้มกนัโรคท่ี
เกิดจากการฉีดวัคซีนตัง้แต่วัยเด็ก จะลดลงตามกาลเวลา ท าให้มีระดบัภูมิคุ้มกันสูงไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกันโรค หรือเม่ืออายุมากขึน้ คนไข้จะมีความไวตอ่การติดเชือ้เพิ่มขึน้ โดยมกัพบว่า ผู้สูงอายุจะไวต่อ
การติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ ปอดบวม รวมทัง้ไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี1  ดงันัน้ ผู้สงูอายุจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ฉีดวคัซีนเพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัในการป้องกนัโรคติดเชือ้เชน่กนั  

ปัจจบุนั การให้วคัซีนป้องกนัโรคส าหรับผู้สงูอายไุด้รับความสนใจและสนบัสนนุให้ฉีดมากขึน้  จาก
ค าแนะน าการให้วคัซีนป้องกันโรคส าหรับผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly 
Immunization Schedule) ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 25572  ได้แนะน าวคัซีนท่ีควร
ฉีดในผู้สงูอายท่ีุมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 65 ปีขึน้ไป ไว้ 4 ชนิด ได้แก่ วคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกั โรคคอ
ตีบ และโรคไอกรน วคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ชนิดเชือ้ตาย วคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบี วคัซีนป้องกนัโรค
ตดิเชือ้นิวโมคอคคสัชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจเูกต  นอกจากนีย้งัมีวคัซีนทางเลือกท่ีแนะน าให้ฉีด 
คือ วคัซีนป้องกนัโรคงสูวดั 
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus vaccine) โรคคอตีบ (Diphtheria vaccine) และโรคไอกรน 
(Acellular pertussis vaccine) 

ในประเทศไทย พบอตัราการเกิดโรคบาดทะยกัเพิ่มสูงขึน้ในผู้ สูงอายุ ซึ่งคล้ายกับประเทศอ่ืนๆท่ี
พฒันาแล้ว3,4,5 ผู้ ป่วยสว่นใหญ่มกัมีประวตัิไม่ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคมาก่อน ถึงแม้ผู้ ป่วยบางคน จะ
มีประวตัิได้รับการฉีดวคัซีนครบ 3 ครัง้ก็ตาม แต่มกัพบว่า ผู้ ป่วยมีประวตัิได้รับวคัซีนครัง้สุดท้ายมานาน
กว่า 10 ปี6 โดยพบว่าภูมิคุ้มกนัโรคบาดทะยกัจะลดลงในช่วงอาย ุ15-30 ปี  ดงันัน้การฉีดวคัซีนทกุ 10 ปี 
จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกนัให้ดีขึน้ในผู้สูงอายุ ขณะเดียวกนั ก็พบว่าสามารถลดความรุนแรงในกรณีท่ีเกิดโรค
บาดทะยกัได้  

ประเทศไทยยงัมีการระบาดของโรคคอตีบในหลายจงัหวดั โดยโรคคอตีบมกัเกิดในคนท่ีมีประวตัิ
การได้รับวคัซีนไม่ครบ  โดยมีรายงานถึงอุบตัิการณ์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ด้วย จากการพบการระบาด
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ดงักล่าว ในทางเวชปฏิบตัิจึงแนะน าให้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัและโรคคอตีบ (tetanus diphtheria 
toxoid: Td) ทกุ 10 ปี แทนการให้วคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกั ( tetanus toxoids: TT) เพียงอยา่งเดียว2  

นอกจากนี ้อตัราการเกิดโรคไอกรน ยงัพบสงูขึน้ในประเทศท่ีมีการให้วคัซีนป้องกนัโรคไอกรนในวยั
เดก็อยา่งดี ซึง่อาจเป็นผลจากการลดลงของภูมิคุ้มกนัท่ีเกิดจากการฉีดวคัซีนตัง้แตว่ยัเด็ก 7-11 ดงันัน้การฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคไอกรน (acellular pertussis vaccine) จึงเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกนัเพียงพอ
ตอ่โรคและเพ่ือลดอบุตัิการณ์ของโรคไอกรนในผู้ สงูอายุ รวมทัง้ส่งผลในการลดการแพร่เชือ้จากผู้ สงูอายุสู่
เดก็เล็ก ซึง่เดก็เล็กมีอตัราป่วยตายสงูเม่ือป่วยเป็นโรค12-15  

ดงันัน้อาจพิจารณาให้วคัซีนรวม diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (Tdap) เป็น
การให้วคัซีนเข็มกระตุ้นโรคไอกรนด้วย และในหลายประเทศทัง้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแนะน าให้ฉีด 
Tdap ในผู้สงูอายแุทน Td หรือ TT 1 ครัง้ในชว่งชีวิตด้วย6,12,13 
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเชือ้ตาย (Inactivated influenza vaccine) 

ในชว่งฤดฝูน พบอบุตักิารณ์ของโรคไข้หวดัใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ การติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่
พบได้ทุกช่วงอายุ แตก่ารเกิดโรคนีใ้นผู้สงูอายจุะมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้สูง รวมทัง้พบอตัราการ
เสียชีวิตจากไข้หวดัใหญ่ในผู้สงูอายสุงูท่ีสดุด้วย23 ดงันัน้ บคุคลท่ีมีอาย ุ65 ปี ขึน้ไป ควรได้รับการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ ปีละ 1 ครัง้2 เพ่ือป้องกนัและลดความรุนแรงของโรค รวมทัง้ป้องกนัโรคแทรกซ้อน
จากการตดิเชือ้ไข้หวดัใหญ่ด้วย  

ในปัจจุบนั วคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ชนิดเชือ้ตาย (inactivated influenza vaccine) ท่ีใช้ใน
ประเทศไทย เป็นชนิด 3 สายพนัธุ์ คือ influenza A(H1N1), influenza A(H3N2) และ influenza B 
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine) 

วคัซีนป้องกันโรคตบัอักเสบบี สามารถป้องกันการติดเชือ้โรคตบัอักเสบบีและอาการแทรกซ้อน
ต่างๆ ท่ีตามมาหลงัจากการติดเชือ้ได้ รวมถึงมะเร็งตบัและภาวะตบัแข็ง ดงันัน้ผู้สูงอายุท่ียงัไม่เคยได้รับ
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบบีควรได้รับการฉีดวคัซีนนี ้และบคุคลท่ีเกิดหลงัปี พ.ศ.2535 ท่ีมีความ
ประสงค์จะฉีดวคัซีน โดยท่ีไมแ่นใ่จ หรือ ไมท่ราบประวตักิารรับวคัซีนท่ีชดัเจน ให้ฉีดวคัซีน 1 เข็ม แล้วตรวจ
ระดบั AntiHBs antibody ภายหลงัการฉีดวคัซีน 2-4 สปัดาห์ หากพบว่าระดบัภูมิคุ้มกนัสงูกว่า 10 IU/ml 
แสดงวา่ร่างกายมีภมูิคุ้มกนัอยูแ่ล้ว ไมจ่ าเป็นต้องฉีดวคัซีนอีก2 
วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้นิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (23-valent pneumococcal 
polysaccharide vaccine12: PPV 23) และชนิดคอนจูเกต (13-valent pneumococcal conjugate 
vaccine: PCV-13) 

เชือ้นิวโมคอคคสั (Streptococcus pneumoniae) เป็นสาเหตสุ าคญัของการติดเชือ้ท่ีรุนแรงใน
ผู้สงูอาย ุเชน่ การตดิเชือ้ในกระแสเลือดและการติดเชือ้ท่ีเย่ือหุ้มสมอง โดยเชือ้นิวโมคอคคสัท่ีก่อโรคติดเชือ้
รุนแรง เป็นเชือ้ชนิดท่ีมีซีโรไทป์แบบ 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV-23) และ 
13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV-13) ดงันัน้จึงแนะน าให้ฉีดวคัซีน PPV-23 และ 
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PCV-13 ในบคุคลท่ีมีอายมุากกว่า 65 ปี เพ่ือป้องกนัการติดเชือ้รุนแรงจากเชือ้นิวโมคอคคสั โดยแนะน าให้
ฉีด 1 ครัง้ ในชว่งอาย ุ65 ปีขึน้ไป2   

ไมแ่นะน าให้ฉีดวคัซีนทัง้ 2 ชนิดพร้อมกนั แตแ่นะน าให้เว้นระยะห่างในการฉีดวคัซีน โดย สามารถ
ฉีดวคัซีน PPV-23 ภายหลงัการฉีดวคัซีน PCV-13ไม่น้อยกว่า 2 เดือน24 หรือ สามารถฉีดวคัซีน PCV-13
ภายหลงัการฉีดวคัซีน PPV-23 ไมน้่อยกวา่ 1 ปี25 
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Varicella-zoster vaccine) 

โดยทั่วไป พบโรคงูสวัดในเด็กไม่บ่อยนัก แต่จะพบอุบัติการณ์ของโรคงูสวัดมากขึน้ตามอายุ 
โดยเฉพาะเม่ืออายุมากกว่า 50 ปี โดยเช่ือว่าเกิดจากมีการลดลงของภูมิคุ้ มกันชนิด cell-mediated 
immunity (CMI) ตอ่เชือ้ไวรัส Varicella-zoster (VZV) ซึ่งจะลดลงตามอายุ16-18  ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้
บอ่ยในผู้สงูอาย ุคือ อาการปวดปลายประสาทหลงัจากเป็นงูสวดั (post-herpetic neuralgia: PHN) โดย
ความเส่ียงในการเกิด PHN จะเพิ่มมากขึน้ตามอายุ19 

ปัจจุบนั มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดชนิดเชือ้เป็น โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนงัจ านวน 1 เข็ม 
พบวา่ในชว่ง 3 ปี ภายหลงัได้รับวคัซีน สามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรคงสูวดัได้ร้อยละ 51.3 และแม้ว่า
ผู้ ท่ีรับวคัซีนจะมีงูสวดัเกิดขึน้ก็พบว่าสามารถป้องกนัการเกิดภาวะ PHN ได้ร้อยละ 66.5 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัผู้ ท่ีเป็นงสูวดัแตไ่มไ่ด้รับวคัซีน20-22 
บทสรุป 

การฉีดวคัซีนในผู้สงูอายุมีความจ าเป็นอย่างมาก การมีความรู้ท่ีดีเก่ียวกบัวคัซีนจะท าให้ผู้สงูอายุ
เข้าใจถึงความส าคญัในการฉีดวคัซีน ซึ่งการฉีดวคัซีนจะป้องกันการติดเชือ้และสามารถลดความรุนแรง
ของการเกิดโรคท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายท่ีต้องสูญเสียจากการเกิดโรคด้วย ดงันัน้
ผู้สงูอายคุวรรับการฉีดวคัซีนตามค าแนะน า การท าให้ผู้สงูอายมีุสขุภาพดีอยู่เสมอ เป็นวิธีการท่ีส าคญัท่ีสดุ 
ในการชว่ยประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม  
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