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ตารางการรับวัคซีนสาหรับเด็ก
่
ชือ

วันเดือนปี เกิด

จานวนครัง้
ทีร่ ับวัคซีน

ระยะเวลาการรับวัคซีนตามกาหนด ช่วงรับวัคซีน

้ ตาย
วัคซีนชนิดเชือ

ครัง้ ที1่

2เดือน

ครัง้ ที2่

หลังจากการรับวัคซีนครัง้ แรก4สัปดาห์

ครัง้ ที3่

หลังจากการรับวัคซีนครัง้ แรก20-24สัปดาห์

้ เป็ น
วัคซีนชนิดเชือ

ครัง้ ที1่

2เดือน

ตัง้ แต่6สัปดาห์

ครัง้ ที2่

3เดือน โดยรับวัคซีนไวรัสโรต ้าแบบ 1 ชนิด
(ROTARIX) ครบ2ครัง้ ภายใน6เดือน

เริม
่ ครัง้ แรกอย่างช ้า ตัง้ แต่14
สัปดาห์5วัน

ครัง้ ที3่

4เดือน โดยรับวัคซีนไวรัสโรต ้าแบบ 5 ชนิด
(ROTATEQ) ครบ3ครัง้ ภายใน8เดือน

ชนิดของวัคซีน

♦ไวรัสตับอักเสบB (HBV)

☆ไวรัสโรต ้า
โรคท ้องร่วงในเด็ก

วันทีร่ ับวัคซีน

วัยทีร่ ับวัคซีนได ้

ไม่เกิน 1ขวบเต็ม

ครัง้ ที1่

้ ตาย
วัคซีนชนิดเชือ

♦โรคเยือ
่ หุ ้มสมองอักเสบฮิบ
(HIB)

ครัง้ ที2่

ตัง้ แต่เกิดถึง 2 เดือน โดย เว ้นช่วง27-56วัน

ตัง้ แต่2เดือนขึน
้ ไป ถึง ก่อนวัน
เกิด5ขวบเต็ม1วัน

ครัง้ ที3่
รับเพิม
่

้ ครัง้ ที3่ เว ้นช่วงว่าง7เดือนขึน
หลังเสร็จสิน
้ ไป

ครัง้ ที1่

้ ตาย
วัคซีนชนิดเชือ

♦โรคปอดอักเสบในเด็กชนิด 13
(PCV13)

ครัง้ ที2่

ตัง้ แต่เกิดถึง 2 เดือน โดย เว ้นช่วง27-56วัน

ครัง้ ที3่
รับเพิม
่

ตัง้ แต่2เดือนขึน
้ ไป ถึง ก่อนวัน
เกิด5ขวบเต็ม1วัน

้ ครัง้ ที3่ เว ้นช่วงตัง้ แต่60วันขึน
หลังเสร็จสิน
้ ไป、
อายุ12เดือนขึน
้ ไป（ตามหลักคือ12-14เดือน）

ครัง้ ที1่

้ ตาย
วัคซีนชนิดเชือ

♦วัคซีนรวม4ชนิด คอตีบ,
ไอกรน, บาดทะยัก,โปลิโอ
(DPT-IPV)

ครัง้ ที2่

เริม
่ ตัง้ แต่ 3 เดือนขึน
้ ไป โดย เว ้นช่วง20-56วัน

ตัง้ แต่3เดือน ถึง 7ขวบ6เดือน
เต็ม

ครัง้ ที3่
รับเพิม
่

้ แล ้ว 1ปี （เป็ นไปได ้เว ้น
รับครบครัง้ ที3่ เสร็ จสิน
ช่วง6เดือน）

♦วัคซีนรวม2ชนิด คอตีบ,
บาดทะยัก (DT)

วัคซีนชนิด
1ครัง้
้ ตาย
เชือ

11ปี

ตัง้ แต่11ปี ถงึ 13ปี เต็ม

♦วัคซีนป้ องกันวัณโรค (BCG)

วัคซีนชนิด
1ครัง้
้ เป็ น
เชือ

ตัง้ แต่ 3 เดือนถึง1ขวบเต็ม
(5-8เดือนคือช่วงแนะนา)

ไม่เกิน 1ขวบเต็ม

♦วัคซีนรวม หัด,หัดเยอรมัน
(MR)

วัคซีนชนิด
้ เป็ น
เชือ

ครัง้ ที1่

ตัง้ แต่ 1ขวบ（หากเป็ นไปได ้ ควรให ้รับใน
ระยะแรกๆ）

ตัง้ แต่1ขวบ ถึง2ขวบเต็ม

ครัง้ ที2่

้ ประถม
ช่วง1ปี กอ
่ นเข ้าเรียนชัน

้ ประถม
ช่วง1ปี กอ
่ นเข ้าชัน
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ตัง้ แต่ 1ขวบ（หากเป็ นไปได ้ ควรให ้รับใน
ระยะแรกๆ）

ครัง้ ที2่

้ ประถม
ช่วง1ปี กอ
่ นเข ้าเรียนชัน

ตัง้ แต่3ขวบ ถึง7 ขวบ

วัคซีนชนิด
้ เป็ น
เชือ

♦โรคสุกใส

วัคซีนชนิด
้ แป็ น
เชือ

☆โรคคางทูม

ครัง้ ที1่

ครัง้ ที1่

ตัง้ แต่ 1ขวบ（หากเป็ นไปได ้ควรให ้รับใน
ระยะแรกๆ）

ตัง้ แต่1ขวบ ถึง3ขวบเต็ม

ครัง้ ที2่

หลังรับวัคซีนครัง้ ที1่ ให ้เว ้นช่วง6เดือน
（หลังรับได ้ 3 เดือนก็เริม
่ รับครัง้ ทีส
่ องได ้）

ครัง้ ที1่

้ ตาย
วัคซีนชนิดเชือ

♦โรคไข ้สมองอักเสบญีป
่ น
ุ่

☆โรคไข ้หวัดใหญ่

ครัง้ ที2่

้ ตาย
วัคซีนชนิดเชือ

♦วัคซีนป้ องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนชนิด
(HPV)
้ ตาย
เชือ

ตัง้ แต่6เดือน ถึง
7 ขวบ 6เดือนเต็ม

รับเพิม
่

หลังรับครัง้ ที2่ ได ้1ปี
(เป็ นไปได ้ให ้เว ้นระยะ6เดือน）

รอบที2่

9ขวบ

ตัง้ แต่9ขวบ ถึง13ปี เต็ม

รับวัคซีนช่วงระหว่างเดือนตุลาคม～ธันวาคม
ของทุกปี

13ปี เต็มรับวัคซีน2ครัง้ โดย
เว ้นช่วงห่าง1～4สัปดาห์
(3～4สัปดาห์ชว่ งแนะนา）

วัคซีนชนิด
ทุกปี
้ ตาย
เชือ

☆ไวรัสตับอักเสบA

3ขวบ
โดยเว ้นระยะ ตัง้ แต่6วัน～28วัน

ครัง้ ที1่
เว ้นช่วงการรับวัคซีนห่างกัน2～4สัปดาห์

รับได ้ทุกวัย
（องค์การอนามัยโลกแนะนา
ในเด็กอายุ1ขวบขึน
้ ไป）

ครัง้ ที2่
ครัง้ ที3่

หลังรับครัง้ ที1่ เว ้นช่วง 6เดือน
้ มัธยม1
เด็กผู ้หญิง ชัน
（วัคซีนCERVARIXกับวัคซีนCERDASILตารางการรับ
วัคซีนขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดวัคซีน）

ั ้ ประถม6ถึง
เด็กหญิงตัง้ แต่ชน
มัธยม4

♦วัคซีนทีร่ ับตามระยะเวลาทีก
่ าหนด

：สามารถรับได ้ฟรี เมือ
่ รับวัคซีนในระยะตามเวลาทีก
่ าหนด

☆วัคซีนทีเ่ ลือกรับ โดยไม่มก
ี ารบังคับ

：โดยส่วนมากมีคา่ ใช ้จ่าย อาจได ้รับความช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายจากรัฐ ซึง่ ขึน
้ กับนโยบายขององค์การบริหารส่วนภูมภ
ิ าค
นัน
้ ๆ

＊สีทแ
ี่ บ่งแยกจานวนครัง้ ของวัคซีน บ่งบอกว่า สามารถรับวัคซีนได ้พร ้อมกัน อีกทัง้ ยังสามารถรับวัคซีนได ้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน
＊＊ตารางนีเ้ ป็ นวิธก
ี ารรับวัคซีนตามมาตรฐาน ในกรณีทเี่ จ็บป่ วยทาให ้ไม่ได ้รับวัคซีนตามกาหนดได ้ ควรปรึกษาแพทย์
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