
สิ่งท่ีทานควรทราบ
วัคซีนปองกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ  

 

 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

1.  โรคบาดทะยัก-คอตีบคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเช้ือบาดทะยักที่มักเขารางกายทางบาดแผล 

ทําใหมีอาการเกร็ง กระตุกของกลามเนื้อ  ขากรรไกร อาปากไมได รับประทาน

อาหารลําบาก  หายใจลําบาก  รุนแรงจนเสียชีวิตได เช้ือบาดทะยักมีอยูทั่วไปใน

สิ่งแวดลอม 
คอตีบ  เกิดจากพิษของเช้ือคอตีบที่ทําใหมีการอักเสบในลําคออยาง

รุนแรง จนอาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เช้ือแพรมาจากลําคอ

ของผูที่เปนพาหะ 
โรคบาดทะยักและคอตีบ สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทํามาจากเช้ือ และพิษของเช้ือที่ทําให

หมดความสามารถในการกอโรคโดยผานขบวนการผลิตใหไดเปนวัคซีนท่ีมีความ

ปลอดภัย ไมมีเช้ือโรคที่มีชีวิตผสมอยู วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค 

หากไดรับครบถวนตามกําหนด และมีความปลอดภัยสูง 
  

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ และจะตองใหกี่

ครั้ง อยางไร 
 เด็กอายุตั้งแต  7 ป  ขึ้นไป  ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-
คอตีบ ทุกคน  (ยกเวนมีขอหามในขอ  4)  โดยฉีดเขากลามเนื้อ 

• เด็กอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป หากไมเคยรับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-
ไอกรน หรือวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ       มากอน หรือรับไมครบ 

3 คร้ัง ควรใหวัคซีนนี้ชุดแรก  3  คร้ัง โดยมีระยะหาง  0,  1  
และ 6  เดือน       เปนชุดแรก  หลังจากนั้นกระตุนซํ้าทุก  10  ป 

• เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครบ 5 คร้ัง 

ควรไดรับวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ         เมื่ออายุ  12-16 ป  หรือ
เมื่อเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่  6  จากนั้นกระตุนทุก 10 ป 

• คนทั่วไปทุกคนท่ีมีบาดแผลสกปรกที่อาจปนเปอนเช้ือบาดทะยัก   
หรือในหญิงตั้งครรภควรไดรับวัคซีนนี้   เวนแตจะเคยไดรับ
ครบถวนมากอนแลว 

วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ      

ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ หรือควรเลื่อน 
การรับวัคซีนน้ี 
 ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ  

• เคยมีปฏิกิริยารุนแรง  หรือปญหาอ่ืนที่รุนแรงจากวัคซีนนี้ 
• แพสวนประกอบของวัคซีนนี้ 
 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรค บาดทะยัก-
คอตีบ  

วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได สําหรับวัคซีน

ปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ อาจมีอาการ ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดได  

แตอาการมักไมรุนแรง  
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรค

จากวัคซีนมีมากกวา รวมท้ังมีความเส่ียงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีดวัคซีน 
 

6. วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ อยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคา

วัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ  อยูในแผนการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดย

ไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลที่เปนตนสังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา และในบางพื้นท่ีอาจมี
บริการวัคซีนนี้แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่โรงเรียนดวย 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ หรือไม 
เด็กทุกคนที่ไมมีภาวะที่เปนขอหามในขอ 4. ควรรับวัคซีนนี้ทุกคน 

เพื่อปองกันโรครุนแรงจากเชื้อบาดทะยัก  คอตีบ 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาท่ีแพทยแนะนํา

เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอท่ีบานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 
 

 

 

หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย



 

วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไรเซลล)  
 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

1.  โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
คอตีบ  เกิดจากพิษของเช้ือคอตีบท่ีทําใหมีการอักเสบในลําคออยางรุนแรง จน

อาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เชื้อแพรมาจากลําคอของผูที่เปนพาหะ 
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเขารางกายทางบาดแผล ทํา

ใหมีอาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได  เชื้อมีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม 
ไอกรน เกิดจากเช้ือไอกรนทําใหมีอาการไอรุนแรงเปนเวลานาน ในเด็กเล็ก

อาจไอจนหยุดหายใจ ชัก ซ่ีโครงหักได   เช้ือแพรมาจากลําคอของผูปวย 
โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไรเซลล) คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทําจากพิษของเช้ือคอตีบและ

เช้ือบาดทะยักท่ีผานข้ันตอนทําใหไมกอโรคในคน รวมกับสวนประกอบบางสวน

ของเชื้อไอกรนท่ีแยกบริสุทธิ์ วัคซีนนี้ตางกับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-
ไอกรน ชนิดปกติ ตรงที่สวนประกอบของเชื้อไอกรนนี้เอง ซ่ึงทําใหเปนวัคซีนท่ีมี

อาการขางเคียงต่ําลง เมื่อไดรับวัคซีนครบตามกําหนด จะมีภูมิคุมกันตอโรคคอ

ตีบ-บาดทะยัก และไอกรนไดดีมาก ปองกันโรคชนิดรุนแรงสูงสุดไดทั้งหมด 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และ

จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
เด็กไทยทุกคน  ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน  

เมื่ออายุ  2 เดือน, 4 เดือน,  6 เดือน, 1 ปคร่ึง และ 4-6 ป โดยจะใชวัคซีนปองกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดปกติ หรือชนิดไรเซลลก็ได สามารถใชแทนกันไดทุก

คร้ัง อยางไรก็ดีผูที่เคยมีปฏิกิริยามากจากการฉีดวัคซีนชนิดปกติ เชน มีไขสูง ชัก 

ตัวออน รองไมหยุดหลังฉีดวัคซีน ควรพิจารณาใชวัคซีนชนิดไรเซลลในการฉีดคร้ัง

ตอไป  
ความสามารถในการปองกันโรคจะลดลงเมื่อเวลาผานไป 5-10 ป 

โดยทั่วไปควรมีการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุนระดับภูมิคุมกันอีก ซ่ึงจะใชวัคซีนคอตีบ-
บาดทะยัก (และอาจมีไอกรนดวย) ชนิดสูตรของผูใหญ (ทางการแพทยเรียก dT 
หรือ dTaP) 
วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ 

ไดในวันเดียวกัน และมีชนิดที่เปนวัคซีนรวมผสมกับวัคซีนโปลิโอ ตับอักเสบบี 

และฮิบ ฉีดในเข็มเดียวกันได 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หรือ

ควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 
ผูมีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

ชนิดไรเซลล  

 • เคยมีปฏิกิริยาแพรุนแรงตอวัคซีนนี้ หรือวัคซีนปองกันโรค  
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดปกติ มากอน 

 • มีภาวะผิดปกติทางสมองหรือชักท่ีไมทราบสาเหตุภายใน 7 วัน

หลังจากรับวัคซีนตัวนี้ (กรณีนี้ใหพิจารณาฉีดเฉพาะวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-
บาดทะยัก ที่ไมมีไอกรนได) 

• ผูที่อายุเกิน 6 ป ไมควรใชวัคซีนนี้ แตควรใชชนิดสูตรของผูใหญ 

 

 
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ- 
บาดทะยัก-ไอกรน  

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทั้งชนิดไรเซลล และชนิดปกติ

อาจทําใหมี ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดได และอาจมีไข ออนเพลีย ไมสบาย 

รองกวน อาเจียน อาการทั้งหมดมักไมรุนแรง อาการไขควรหายไปภายใน 2-3 วัน 

นอกจากนี้ยังอาจมีอาการขางเคียงที่รุนแรงขึ้น แตพบนอย ไดแก ชัก รองไหไม

หยุด ตัวออนปวกเปยก   ไขสูงจัด โดยชนิดไรเซลลจะมีอาการขางเคียงนอยกวา

ชนิดปกติมาก แตก็ยังเกิดได 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบดวย

ผาเย็น   หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยูในแผนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดปกติอยูในแผนการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้น เด็กทุกคนสามารถรับวัคซีน
ไดโดยไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลท่ีเปน
ตนสังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา        สวนวัคซีนชนิดไรเซลล เปนวัคซีน

ทางเลือก ไมอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

ผูปกครองจึงตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

หรือไม 
เด็กไทยทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิด

ใดชนิดหนึ่ง เวนแตจะมีขอหามในขอ 4 ควรพิจารณาใชวัคซีนชนิดไรเซลลแทน
ชนิดปกติ ในเด็กที่มีปฏิกิริยาคอนขางมากหลังการฉีดวัคซีนชนิดปกติ หรือเปนผูที่

มีโรคประจําตัว เชน เปนโรคลมชัก เปนตน 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน

กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอท่ีบานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

 หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย 



วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 
ชนิดไรเซลล (ชนิดสูตรสําหรับเด็กโตและผูใหญ) สิ่งท่ีทานควรทราบ 

 
1.  

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
คอตีบ    เกิดจากพิษของเช้ือคอตีบที่ทําใหมีการอักเสบในลําคออยางรุนแรง 

จนอาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เช้ือแพรมาจากลําคอของผูที่เปนพาหะ 
บาดทะยัก    เกิดจากพิษของเช้ือบาดทะยักที่เขารางกายทางบาดแผลทําใหมี

อาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได  
เชื้อบาดทะยักมีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม 
ไอกรน  เกิดจากเช้ือไอกรนซ่ึงแพรมาจากลําคอของผูปวยหรือผูที่เปนพาหะ 

ทําใหมีอาการไออยางรุนแรงเปนเวลานาน  ในเด็กเล็กอาจไอจนหยุดหายใจ ชัก 

ซ่ีโครงหักได สวนในเด็กโตหรือผูใหญอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ 
จนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลได 

 โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 
2. วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล (ชนิดสูตร
สําหรับเด็กโตและผูใหญ) คืออะไร  

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน เปนวัคซีนท่ีใหในวัยเด็กรวม

ทั้งสิ้น 5 เข็ม เร่ิมใหตั้งแตอายุ  2 เดือนถึงอายุ 6 ป เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น ภูมิคุมกัน

ที่เกิดจากวัคซีนที่ไดรับในวัยเด็กเร่ิมลดนอยลง จึงตองมีการกระตุนดวยวัคซีนซํ้าเมื่อ

อายุ 10-18 ป 
แตเดิมวัคซีนท่ีใชฉีดกระตุนนี้เปนวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (ไมมี

ไอกรน) เพราะวัคซีนท่ีมีไอกรนท่ีใชในเด็กเล็ก อาจเกิดผลขางเคียงในเด็กโตและ

ผูใหญไดมาก แตโรคไอกรนสามารถเกิดในเด็กโตและผูใหญไดดวยและอาจแพรเช้ือ

มาใหเด็กเล็กได จึงเร่ิมนําวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล 
ชนิดสูตรสําหรับเด็กโตและผูใหญมาใชแทนที่วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก 
(ไมมีไอกรน) โดยมีการดัดแปลงวัคซีนไอกรนใหบริสุทธิ์ และมีปริมาณสารจากเชื้อไอ
กรนลดลง ทําใหสามารถฉีดในเด็กโตและผูใหญไดอยางปลอดภัย  

วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนสามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ 
ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และ

จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
ผูที่อายุตั้งแต 10-18 ป ควรพิจารณาใหวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-

บาดทะยัก-ไอกรน (โดยทั่วไปแนะนําใหเมื่ออายุ 11-12 ป) เพียง 1 คร้ัง โดยถือเปน
วัคซีนแทนวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ที่จะตองฉีด 1 คร้ัง หลังจากนั้นควร
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน  คอตีบ-บาดทะยัก (ไมมีไอกรน) ตอเนื่องทุก 10 ป 

นอกจากนี้อาจใชวัคซีนนี้ในเด็กอายุ 4-6 ป แทนวัคซีนเด็กเล็กได 
4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หรือควร

เล่ือนการรับวัคซีนน้ี 
ผูที่มีประวัติหรือมีภาวะดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-

บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล ชนิดสูตรสําหรับเด็กโตและผูใหญ 

 • ผูที่เคยมีประวัติแพอยางรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรน ไมวาจะเปนวัคซีนชนิดใด หรือมีปฏิกิริยาแพอยางรุนแรงตอ

สวนประกอบของวัคซีนนี้ 
  

 

• ผูที่เคยมีประวัติแพอยางรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไมวาจะเปนวัคซีนชนิดใด หรือมีปฏิกิริยาแพอยางรุนแรง

ตอสวนประกอบของวัคซีนนี้ 

 • ผูที่มีประวัติพบอาการทางสมองอยางรุนแรงภายใน 7 วัน ภายหลัง

ไดรับวัคซีนที่มีสวนประกอบของวัคซีน    ไอกรน 

• ผูที่มีความผิดปกติของสมองหรือลมชักซ่ึงยังควบคุมไมได 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรน  

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล ชนิดสูตรสําหรับ
เด็กโตและผูใหญ สามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงไดเหมือนวัคซีนอ่ืน ๆ อาจมี

ปวด บวมบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ออนเพลีย คลื่นไสอาเจียนและมีไขได   
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบดวย

ผาเย็น หากมีไขใหกินยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปน

รุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบ

โดยละเอียด 
6. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนอยูในแผนสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไรเซลล ชนิดสูตร

สําหรับเด็กโตและผูใหญ มิไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นผูปกครองหรือผูรับวัคซีนตองรับผิดชอบคาใชจาย

เอง 
7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
หรือไม 

เด็กโตทุกคนท่ีไมมีขอหามสําหรับวัคซีนนี้ ควรไดรับวัคซีนเพื่อปองกัน

โรครุนแรงจากเชื้อ คอตีบ บาดทะยัก และไอกรน 
8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 

ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให

แพทยทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 



 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน  

วัคซีนชนิดทั้งเซลล 
 

 
 

1.  โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
คอตีบ เกิดจากพิษของเช้ือคอตีบท่ีทําใหมีการอักเสบในลําคออยาง

รุนแรง จนอาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เช้ือแพรมาจากลําคอ

ของผูที่เปนพาหะ 
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเช้ือบาดทะยักที่มักเขารางกายทางบาดแผล 

ทําใหมีอาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได  เชื้อมีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม 
ไอกรน  เกิดจากเชื้อไอกรนทําใหมีอาการไอรุนแรงเปนเวลานาน ใน

เด็กเล็กอาจไอจนหยุดหายใจ ชัก  ซ่ีโครงหักได เชื้อแพรมาจากลําคอของผูปวย 
โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทํามาจากเช้ือ หรือพิษของ

เชื้อที่ทําใหหมดความสามารถในการกอโรค โดยผานขบวนการผลิตใหไดเปน

วัคซีนที่มีความปลอดภัย ไมมีเช้ือโรคที่มีชีวิตผสมอยู วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงใน

การปองกันโรค หากไดรับครบถวนตามกําหนด และมีความปลอดภัยสูง พบ

ผลขางเคียงไดบาง 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และ

จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
เด็กทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

(ยกเวนมีขอหามในขอ 4) โดยการฉีดเขากลามเนื้อบริเวณตนขาดานหนา  ในเด็ก
ควรฉีด 5 คร้ัง ดังนี้ 
  คร้ังท่ี 1 เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน 
  คร้ังท่ี 2 เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน 
  คร้ังท่ี 3 เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน 
  คร้ังท่ี 4 เมื่ออายุประมาณ 18 เดือน 
  คร้ังท่ี 5 เมื่ออายุประมาณ 4 -6 ป 
 วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน สามารถใหพรอมกับ

วัคซีนอ่ืนๆ ไดในวันเดียวกัน และมีชนิดที่เปนวัคซีนรวมกับวัคซีนปองกันตับ

อักเสบบี โปลิโอ และฮิบ ฉีดในเข็มเดียวกันได 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หรือ

ควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 
        ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกัน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน  

        • มีภาวะผิดปกติทางสมอง หรือชัก ซ่ึงยังควบคุมไมได 

        • เคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอวัคซีนนี้มากอน 

        • เด็กที่อายุมากกวา 7 ป และผูใหญไมควรรับวัคซีนนี้ แตควรรับวัคซีน
ปองกัน คอตีบ-บาดทะยัก (ไมมีไอกรน) แทน  

        • หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน 

จึงมารับวัคซีน 
     

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรน  

วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได สําหรับวัคซีน

ปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน    อาจมี ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีด

ได และอาจมีไข ออนเพลีย ไมสบาย รองกวน อาเจียน อาการท้ังหมดมักไม

รุนแรง อาการไขมักเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับวัคซีนและหายไปภายใน 2-3 
วัน อาการขางเคียงที่รุนแรงอาจพบได แตนอยมากประมาณ 1 ใน 50,000 ราย 
ไดแก ชัก รองไหไมหยุด  ตัวออนปวกเปยก   ไขสูงจัด  

การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น  หากมีไขใหกินยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด 
 แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดบาง แตประโยชนในการปองกัน

โรคจากวัคซีนมีมากกวา  รวมทั้งมีความเส่ียงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีด

วัคซีน 
 
6. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยูในแผนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยูในแผนการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดย

ไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปนตน

สังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 
7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนน้ีหรือไม 

เด็กทุกคนที่ไมมีภาวะท่ีเปนขอหามในขอ 4. ควรรับวัคซีนปองกัน
โรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทุกคน     เพื่อปองกันโรครุนแรงจากเช้ือ คอ

ตีบ  บาดทะยัก และไอกรน 
 
8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 

ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาท่ีแพทยแนะนํา

เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับ

วัคซีนอยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  

หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให

แพทยทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

สิ่งท่ีทานควรทราบ

 

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย 



สิ่งท่ีทานควรทราบ
วัคซีนปองกันโรค ไขหวัดใหญ  

 

 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวง
สาธารณสุข 

หากมีขอสงสัยควรปร ษาแพทยึก

 

1.  โรคไขหวัดใหญคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
ไขหวัดใหญ เกิดจากการติดเช้ือไวรัสอินฟลูเอนซา เชื้อสามารถ

แพรกระจายจากผูที่ติดเช้ือไปยังผูอ่ืนไดทางการหายใจ ทําใหมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจและมีไขสูง ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยท่ัวไป

จะมีอาการอยูประมาณ 2-3 วัน แตในบางรายจะมีอาการรุนแรงและนานได และ

อาจจําเปนตองเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาล หลังจากหายอาจมีอาการ

ออนเพลียมึนงงไปอีกหลายสัปดาห ในผูที่มีความเสี่ยงสูง เชน คนอายุ 65 ป 
ขึ้นไป ผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคปอดเร้ือรัง โรคหัวใจ โรคหอบหืด อาจเกิด

ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจากการติดเช้ือ เชน มีปอดบวม หรือเสียชีวิตได  
โรคไขหวัดใหญสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

2.  วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญคืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ทํามาจากเชื้อท่ีตายแลวทําใหหมด

ความสามารถในการกอโรค โดยผานขบวนการผลิตใหไดเปนวัคซีนที่มีความ

ปลอดภัย วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค หากไดรับครบถวนตาม

กําหนด 
สําหรับคนทั่วไป การฉีดวัคซีนจะชวยปองกันอาการปวยหนักจากไขหวัด

ใหญ การปองกันอาจไมสมบูรณ เพราะแมฉีดวัคซีนแลว ยังเปนโรคไดอยู แต

มักจะมีอาการเบาลง  
3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 

 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ สามารถฉีดไดในเด็กอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้น
ไป  แนะนําใหฉีดในผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคแทรกซอนจากไขหวัดใหญ 
หรือเปนไขหวัดใหญที่รุนแรง ไดแก 
   ♥ ผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป   ♥  เด็กทุกคนที่มีอายุ 6  เดือน ถึง 5 ป 
   ♥ ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง   ♥ หญิงท่ีจะตั้งครรภ 
   ♥ ผูที่มีความผิดปกติของกลามเนื้อหรือระบบประสาท ซ่ึงมีปญหาการหายใจหรือการกลืน 
   ♥ ผูที่มีอายุระหวาง 6 เดือนถึง 18 ป ที่ไดรับการรักษาดวยยาแอสไพรินเปน
ระยะเวลานาน  

   ♥ ผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพเร้ือรังเก่ียวกับโรคหัวใจ โรคปอด  โรคหืด  โรค

ไต  โรคเบาหวาน  โรคเลือด  
 นอกจากนี้ยังแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกบุคคลที่

สามารถแพรเชื้อไขหวัดใหญใหกับผูมีความเสี่ยงสูง ไดแก  
ï สมาชิกในครอบครัวและผูดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ป 
ï สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลใกลชิดกับผูที่เสี่ยงกับการเปนโรค

ไขหวัดใหญรุนแรง 
ï แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล 
ชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญคือชวง

กอนที่จะเร่ิมมีการระบาด ในประเทศไทยสามารถฉีดได 2 ชวงคือชวงกอนฤดูฝน
หรือประมาณเดือนพฤษภาคม และชวงกอนฤดูหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคม 

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตองฉีดซํ้าทุก 1 ป ถาตองการการปองกันอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงทุกปและวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง

ผลิตใหมทุกป สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 9 ป ที่รับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเปนป
แรกควรไดรับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 หางจากเข็มแรก 1 เดือน 

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ ไดในวัน

เดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 
 
 
 

4.  ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

 ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีน    
• อายุนอยกวา 6 เดือน  • คนที่แพไขอยางรุนแรงเพราะวัคซีนผลิตโดยใชไข 
• ผูที่เคยฉีดวัคซีนไขหวัดใหญแลวมีอาการแพอยางรุนแรง 
• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน  

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได สําหรับวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญอาจมี อาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข ปวดเมื่อย มักจะเร่ิมไม

นานหลังฉีด แลวควรหายภายใน 1-2 วัน  
 การแพถึงข้ันเปนอันตรายตอชีวิตมีนอยมาก ถาหากเกิดข้ึนจะ

ปรากฏภายใน 2 -3 นาทีถึง 2- 3 ชั่วโมงหลังฉีด  
โดยอาจมีอาการหายใจไมสะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง 

ลมพิษ ซีดขาว ออนเพลีย หัวใจเตนเร็ว หรือเวียนศีรษะ  
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการ

ใหแพทยทราบโดยละเอียด 
6. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคา

วัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญไมอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

กระทรวงสาธารณสุข เปนวัคซีนทางเลือก ดังนั้นผูที่ตองการรับวัคซีนตองเสียคาใชจาย

เอง 
7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญหรือไม 

แนะนําใหฉีดในผูที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีอายุมากกวา 6 เดือน ดังที่กลาว

มาขางตน หรือในคนที่ไมมีขอหามและควรปรึกษาแพทยกอนตัดสินใจ ในเด็กที่
แข็งแรงดีที่อายุนอยกวา 5 ป อาจพิจารณาใหฉีดได หากผูปกครองตองการลด
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้ สวนเด็กที่อายุมากกวา 5 ป ที่แข็งแรงดี อาจ

พิจารณาใหฉีดเปนรายๆ ไป 
8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 

โรคไขหวัดใหญสามารถปองกันไดดวยการบํารุงรักษารางกายใหแข็งแรงและ

อบอุน มีเคร่ืองใชสวนตัว ไมปะปนกับผูอ่ืน หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีคนแออัด  ไมคลุกคลี 
หรือนอนรวมกับผูปวยในระยะท่ีมีการระบาดของโรค เม่ือมีผูปวยในโรงเรียนหรือ

โรงงาน ควรใหลาหยุด เพ่ือมิใหแพรโรคไปยังผูอ่ืน โดยเฉพาะผูท่ีมีความเสี่ยงสูงตอ
การติดโรค เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก   สตรีต้ังครรภ เปนตน  ควรใชผาเช็ดหนาปดปาก

เวลาไอหรือจาม และลางมือใหสะอาดเปนประจํา 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน

กรณีท่ีไมสามารถมารับวัคซีนไดตามท่ีกําหนด ควรรีบมารับทันทีท่ีทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีนอยาง

นอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน    และควรสังเกตอาการตอท่ีบานดวย  หากเด็กมี

อาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทยทราบทุก

คร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพ่ือเปนหลักฐานวา

เด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 



วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ 

 
1. 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

โรคไวรัสตับอักเสบเอ คืออะไร และปองกันไดอยางไร    
 โรคไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบเอ ติดตอไดโดย

การรับประทานอาหารและน้ําดื่ม ที่มีเช้ือปนเปอน เช้ือไวรัสสามารถพบไดใน

อุจจาระของผูที่ติดเช้ือ  
ผูที่ติดเชื้ออาจไมมีอาการ หรือมีอาการตั้งแตนอยจนถึงรุนแรงมากทําใหเกิด

ตับอักเสบแบบเฉียบพลัน  ดีซาน  ตวัเหลือง ตาเหลือง และตับวายได  
การปองกันสามารถทําไดโดยการเครงครัดในเร่ืองสุขอนามัย ความสะอาด

ของอาหารและน้ําดื่ม 
       โรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 
 

2.  วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ คืออะไร 
 วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ ทํามาจากเช้ือไวรัสนี้ที่ตายแลว และหมด

ความสามารถในการกอโรค วัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถปองกันโรคไวรัส

ตับอักเสบเอไดเปนอยางดี เมื่อไดรับครบถวนตามกําหนด 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ และจะตองให
จํานวนกี่ครั้ง 

 พิจารณาใหวัคซีนแกผูที่ยังไมมีภูมิคุมกัน และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ตับรุนแรง เชน ผูที่เปนโรค ตับเร้ือรัง นอกจากนี้ควรพิจารณาใหวัคซีนแกผูที่ทํา
หนาท่ีประกอบอาหาร ผูที่อาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก และผูที่จะเดินทางไป
ในท่ีที่มีการระบาดหรือมีความชุกของโรคสูง โดยการฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อ

จํานวน 2 คร้ัง   หางกัน 6-12 เดือน 
 สําหรับเด็กปกติที่แข็งแรงดี หากมีความประสงคจะสรางภูมิตานทานตอโรค

ไวรัสตับอักเสบเอ สามารถใหไดในเด็กอายุตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็ม 

หางกัน 6-12 เดือน 
 วัคซีนนี้สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4.  ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับ
อักเสบเอ 

 ผูที่ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ไดแก  

• ผูที่มีอาการแพชนิดรุนแรงหลังจากไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับ
อักเสบเอ, ผูที่มีประวัติอาการแพชนิดรุนแรงตอสวนประกอบของวัคซีน, 
ผูที่มีอาการเจ็บปวยเฉียบพลัน และหญิงต้ังครรภ  

• ไมแนะนําใหฉีดวัคซีนนี้ในเด็กอายุนอยกวา 1 ป เนื่องจากการตอบสนอง
ตอวัคซีนไมดี 

• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน  

 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

 
5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับ

อักเสบเอ 
 พบเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนอาการเฉพาะที่ในตําแหนงที่ฉีดยา ซ่ึงไม

รุนแรง อาการอื่นๆ ที่อาจพบได เชน ไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย วัคซีนไมทําให

เกิดโรคตับอักเสบ 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบดวยผา

เย็น หากมีไขใหรับประทานยา ลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ อยูในแผนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
 วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ยังมิไดอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้น ผูที่ประสงคจะรับวัคซีนนี้ จะตองเสีย

คาใชจายเอง 
 

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอหรือไม 
 วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ เปนวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม ซ่ึง

ผูปกครองอาจพิจารณาใหฉีดวัคซีนนี้แกเด็ก หากมีความประสงคจะลดความ

เสี่ยงจากโรคนี้ 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
 ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาท่ีแพทยแนะนําเสมอ ใน

กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
 ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีนอยาง

นอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หากเด็กมี

อาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 

 
 หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย 

 
 
 
 
 
 



วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี  สิ่งท่ีทานควรทราบ

 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

1.  โรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร และปองกันไดอยางไร 
 โรคไวรัสตับอักเสบบี  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการสัมผัส

กับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผูที่ติดเช้ือผานทางบาดแผลบนผิวหนัง การใชของใช

สวนตัวที่ปนเปอนกับเลือดหรือสารคัดหลั่งตางๆ เชน มีดโกน แปรงสีฟน การมี

เพศสัมพันธโดยไมไดสวมถุงยางอนามัย การใชเข็มฉีดยารวมกัน และจากมารดา

สูทารกโดย การสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่งท่ีมีเช้ือไวรัสในขณะคลอด  
การติดเช้ืออาจทําใหเกิดโรคที่มีอาการรุนแรง ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร 

ทองเสีย คลื่นไสอาเจียน เหนื่อยงาย ปวดเมื่อยตามตัว หากรางกายไมสามารถ

กําจัดเชื้อได จะกลายเปนพาหะของโรค ซ่ึงนอกจากจะแพรเช้ือใหผูอ่ืนไดแลว  

ยังจะมีโอกาสเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับตอไปไดในอนาคต 
 โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถปองกันไดดวยวัคซีน หลังจากประเทศไทยให

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิดทั่วประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2535 ทําให
จํานวนผูปวยโรคตับอักเสบบี และมะเร็งตับลดลงอยางมาก 
 

2. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร 
 วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ทํามาจากโปรตีนผิวนอกของเช้ือไวรัส

ตับอักเสบบี วัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีได

เปนอยางดี หากไดรับครบถวนตามกําหนด 
 

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และจะตองให
จํานวนกี่ครั้ง 

  เด็กไทยทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีตั้งแตแรกเกิด 

นอกจากนี้ควรใหวัคซีนสําหรับผูที่ยังไมติดเช้ือ (ทราบไดจากการตรวจเลือด) 
โดยเฉพาะหากมีความเสี่ยงสูงตอการติดเช้ือ เชน มีภรรยาหรือสามีเปนพาหะของ
โรคหรืออาศัยอยูในบานเดียวกันกับผูที่เปนพาหะ 

• เด็กแรกเกิดในประเทศไทยทุกคน จะไดรับวัคซีนเข็มแรกในขณะแรกคลอด  
จากนั้นจะฉีดเข็มที่   2    เมื่ออายุ 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน  

• ตั้งแตป 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดใหวัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัส  

 ตับอักเสบบีแกเด็กทุกคนทั่วประเทศ โดยคร้ังแรกฉีดวัคซีนไวรัสตับ

อักเสบบี เมื่อแรกเกิด และฉีด 
 วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี  เมื่อ

อายุ 2 ,  4  และ 6  เดือน 

• ผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี     เด็กทุกคนท่ีไมไดฉีด
ตั้งแตแรกเกิด  

ควรฉีดวัคซีนทันทีที่มีโอกาส โดยฉีด 3 คร้ัง ที่ 0, 1-2 เดือน และ 6-12 เดือน 
 

 
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ ไดใน

วันเดียวกัน และปจจุบันมีวัคซีนชนิดรวมเข็มกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
ชนิดไรเซลล วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดและวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบ 
 

4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 
 ผูที่ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี คือ 

• ผูที่เคยมีปฏิกิริยาแพรุนแรงตอวัคซีนนี้มากอน 
• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน  

 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี หลังฉีดอาจมีอาการปวด บวมบริเวณที่ฉีด 

หรือมีไขต่ําๆ อาการมักเร่ิมราว      3-4 ชั่วโมงหลังฉีดและเปนไมเกิน 24 ชั่วโมง  
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบดวยผา

เย็น หากมีไขใหรับประทานยา  ลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด  
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรคจาก

วัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเส่ียงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีดวัคซีน 
 

6. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี อยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดยไมเสีย

คาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปนตนสังกัด

หลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือไม 
เด็กทุกคนที่ไมเคยมีปฏิกิริยาแพรุนแรงตอวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ

บีควรรับวัคซีนนี้  
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาท่ีแพทยแนะนําเสมอ  

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 

โดยทั่วไปในเด็กเล็ก (อายุต่ํากวา 10 ป) ไมจําเปนตองตรวจเลือดกอนฉีด
วัคซีน แตในเด็กโตท่ีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไปและผูใหญควรตรวจเลือดกอน เพื่อ

ดูวามีภูมิตานทานกอนฉีดวัคซีนหรือไม     เนื่องจากบางรายอาจเคยติดเช้ือและมี
ภูมิคุมกันโรคแลวตามธรรมชาติหรืออาจเปนพาหะของโรค ซ่ึงทั้งสองกรณีจะ

ไมไดรับประโยชนจากการฉีดวัคซีน 

ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปนหลักฐาน
วาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 

 หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย 
 



 
 

วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

1.  โรคจากเช้ือฮิบคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
เช้ือฮิบ   เปนแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อเต็มวา ฮีโมฟลุส อินฟลูเอนเซ 

ชนิดทัยป บี ที่มักกอโรคในเด็กเล็ก  โดยเฉพาะที่อายุต่ํากวา 2 ป ทําใหเกิดโรคที่
สําคัญหลายอยาง เชน เย่ือหุมสมองอักเสบ ติดเช้ือในกระแสเลือด ปอดอักเสบ 

ขออักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ   อัตราการเกิดโรครุนแรงจากเช้ือฮิบในเด็กไทย

ประมาณ 3 รายตอเด็กแสนคน 
โรคติดเช้ือฮิบสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบคืออะไร 
วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ ทํามาจากเปลือกนอกของเช้ือ นํามาเชื่อม

กับโปรตีนพาหะเพื่อทําใหกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีขึ้น มีความปลอดภัย และ

มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค  
  

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบน้ี และจะตองใหจํานวน

กี่ครั้ง 
เด็กทุกคนที่ตองการลดความเสี่ยงจากเชื้อฮิบ สามารถฉีดวัคซีน

ปองกันโรคจากเชื้อฮิบได วัคซีนใหโดยการฉีดเขากลามเนื้อ แนะนําใหฉีด เมื่อ

อายุ 2, 4 และ 6 เดือน  
กรณีเร่ิมฉีดวัคซีนคร้ังแรก เมื่ออายุ 6-12 เดือน  ใหฉีด 2 คร้ัง  หาง

กัน 2 เดือน          และกรณีเร่ิมฉีดเมื่ออายุ 1 ปขึ้นไป  ใหฉีดคร้ังเดียว เนื่องจาก

ความเสี่ยงตอโรครุนแรงในเด็กไทยอยูในชวงอายุต่ํากวา 2 ป จึงไมแนะนําใหฉีด
วัคซีนในเด็กไทยที่อายุมากกวา 2 ป ยกเวนมีความเสี่ยงตอโรคฮิบ มากกวาเด็ก
ทั่วไป เชน เปนผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง  มามทํางานผิดปกติ ในกรณีเชนนี้ 

แนะนําใหฉีดแมจะอายุมากกวา 2 ป และหากเร่ิมฉีดในชวงอายุนอยควรฉีด

กระตุนเมื่ออายุ 1 ปดวย 
วัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบ มีชนิดที่สามารถฉีดรวม   หรือฉีด

พรอมกับวัคซีนปองกันคอตีบ- บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ และวัคซีนปองกันตับ
อักเสบบีได  
 

4.  ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบ 

• ผูที่เคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบ ไมควรรับ
วัคซีนซํ้าอีก 

• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน  

 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 
 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบ 
อาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีนพบไดเล็กนอย เชน อาการปวด บวม แดง 

และรอนบริเวณที่ฉีด นอกจากนี้อาจพบไขสูง ผ่ืน  และอาการหงุดหงิดไดบาง    แต
พบไมบอย วัคซีนนี้เมื่อฉีดพรอมกับวัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไมได

ทําใหเกิดอาการขางเคียงเพิ่มขึ้น 
 การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น  หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 
 

6. วัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 

แมวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบนี้จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สูง และโรคจากเชื้อฮิบอาจรุนแรงไดอยางมากในเด็กเล็ก แตเนื่องจากอุบัติการณ

ของโรคนี้ในประเทศไทยคอนขางตํ่า ประกอบกับวัคซีนมีราคาแพง       จึงมิไดอยู
ในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เปนวัคซีนทางเลือก

หรือวัคซีนเสริม ผูปกครองตองจายคาวัคซีนเอง  
 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบหรือไม 
เด็กสุขภาพแข็งแรง อาจพิจารณาใหวัคซีนได ถาตองการลดความเสี่ยง

การเกิดโรคจากเช้ือฮิบ   และแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคจากเช้ือฮิบในเด็กที่มี
ความเสี่ยงสูงตอโรคติดเชื้อฮิบมากกวาเด็กทั่วไป ไดแก เด็กที่ตองเลี้ยงดูในสถาน

รับเลี้ยงเด็ก หรือจําเปนที่ตองอยูในสถานชุมชนที่มีผูคนจํานวนมาก รวมท้ังเด็กที่มี

ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง  
 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
การติดเชื้อฮิบ พบบอยในเด็กเล็ก หากตัดสินใจท่ีจะใชวัคซีนแลวควร

ทําใหเร็วท่ีสุด เพื่อจะไดปองกันในชวงเสี่ยงที่สุด 
เนื่องจากอายุของเด็กท่ีแนะนําใหฉีดวัคซีนฮิบ ตรงกับอายุที่ตองฉีด

วัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน จึงมีวัคซีนรวม ทําใหสะดวกในการใชมาก

ขึ้น ไมตองฉีดหลายเข็ม  
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

สิ่งท่ีทานควรทราบ

 หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย 



 

เอกสารแนะนําความร
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

ูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 

วัคซีนปองกันไวรัสแปปปโลมา (วัคซีนเอชพีวี)  สิ่งท่ีทานควรทราบ

 

 ห
 
ากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย 

 
 

1.  โรคติดเช้ือไวรัสแปปปโลมาคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
ไวรัสแปปปโลมาหรือเช้ือเอชพีวี เปนสาเหตุสําคัญของการติดเช้ือ

บริเวณอวัยวะเพศซ่ึงจะนําไปสูการเปนหูด หรือมะเร็งในเวลาหลายปตอมา การ

ติดเชื้อเอชพีวีมักไมแสดงอาการผิดปกติและหายไดเอง แตผูที่มีการติดเช้ือสาย

พันธุชนิดที่มีความเสี่ยงสูงเชน สายพันธุ 16, 18 จะทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกใน
เวลาตอมาได    การติดเช้ือเอชพีวีสายพันธุความเสี่ยงต่ํา เชน สายพันธุ 6, 11 ทํา
ใหเกิดหูดหงอนไกที่อวัยวะเพศ และหูดทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลองเสียงใน

เด็ก 
 มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่พบมากที่สุดสําหรับสตรีไทย ปจจุบัน

เปนที่ทราบแลววาสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเช้ือ

ไวรัสเอชพีวี การตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติในระยะเร่ิมตน จะชวยปองกัน

การเกิดมะเร็งไดมาก เชื้อเอชพีวี ติดตอผานทางการมีเพศสัมพันธ ดังนั้นการมีคู

นอนคนเดียว ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังอยาง

สม่ําเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ จะชวยลดความเสี่ยงของการติดเช้ือไดมาก แตยังไม

มีมาตรการใดๆ ที่จะปองกันการติดเช้ือเอชพีวีไดสมบูรณ 
 โรคติดเช้ือเอชพีวีสามารถปองกันไดสวนหนึ่งดวยวัคซีน 
 

2.  วัคซีนเอชพีวีคืออะไร  
วัคซีนเอชพีวีผลิตจากโปรตีนที่เหมือนเปลือกหุมของไวรัส มีความ

ปลอดภัยสูง ตัววัคซีนไมมีความสามารถในการกอโรคและไมทําใหเกิดมะเร็ง 

วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงตอสายพันธุที่บรรจุในวัคซีน ซ่ึงมีวัคซีน 2 ชนิด คือชนิด

ที่บรรจุ 4 สายพันธุ ไดแกสายพันธุ 6, 11, 16, 18 ซ่ึงจะครอบคลุมสายพันธุที่กอ
มะเร็งประมาณรอยละ 70 และครอบคลุมสายพันธุกอหูดประมาณรอยละ 90    

และชนิดที่บรรจุ 2 สายพันธุ คือสายพันธุ 16, 18 ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะสายพันธุ

กอมะเร็งไดรอยละ 70  เนื่องจากวัคซีนไมสามารถปองกันสายพันธุกอหูดหรือ

มะเร็งไดทั้งหมด ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดนี้จึงยังตองตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกอยางสม่ําเสมอตอไป 
  

3.  ใครควรไดรับวัคซีนเอชพีวี และจะตองใหจํานวนกี่ครั้ง 
แนะนําใหฉีดวัคซีนในสตรีอายุระหวาง 9 ถึง 26 ป  สําหรับการฉีด

วัคซีนในสตรีอายุมากกวา 26 ปนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาเปนรายๆ ไป ใหฉีด 3 

คร้ัง ในเดือนที่ 0, 1-2  และ 6 ตามลําดับ ยังไมมีคําแนะนําใหฉีดผูชาย วัคซีนจะ

มีประสิทธิภาพดีที่สุด ถาฉีดกอนมีเพศสัมพันธ ไมแนะนําใหตองทําการตรวจหา

วามีการติดเช้ือเอชพีวีกอนฉีดวัคซีน  
 

4.  ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนเอชพีวี 
 ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรฉีดวัคซีน เอชพีวี 

 • ผูที่มีการแพหรือมีปฏิกิริยาท่ีรุนแรงตอสวนประกอบของวัคซีนเอช
พีวี (กรณีแพยีสตซ่ึงเปนสวนประกอบของวัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ 

สามารถใชแบบ 2 สายพันธุได) 
 

 • สตรีที่ตั้งครรภ หากเกิดการตั้งครรภโดยบังเอิญระหวางชวงการรับ
วัคซีน ควรหยุดฉีดวัคซีนที่เหลือจนกวาจะสิ้นสุดการตั้งครรภ จึงสามารถฉีดตอได     

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนเอชพีวี 
วัคซีนเอชพีวี ทําใหเกิดผลขางเคียงนอยและไมรุนแรง  อาจพบ

ปฏิกิริยาเฉพาะที่  ไดแก อาการปวด บวม ผ่ืนแดง และคันบริเวณท่ีฉีด อาจพบ

อาการไข ซ่ึงมักหายไดเอง ผลขางเคียงรุนแรงกวานี้พบไดนอยมาก 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น   หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนเอชพีวีอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
ในปจจุบัน วัคซีนเอชพีวีจัดเปนวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือก         

ยังไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผูฉีดตอง

เสียคาใชจายเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนเอชพีวีหรือไม 
เด็กสุขภาพแข็งแรง และอายุ 9 ปขึ้นไป สามารถพิจารณาใหวัคซีนนี้ได 

เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากเชื้อเอชพีวี  อยางไรก็ตาม วัคซีนเอชพีวียัง

จัดเปนวัคซีนเสริมสําหรับประเทศไทย   
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพดีมากเฉพาะตอสายพันธุไวรัสที่มีอยูใน

วัคซีน ถึงแมรับวัคซีนแลว ยังอาจเปนโรคจากเช้ือเอชพีวี คนละสายพันธุกับที่มีอยู

ในวัคซีน หรือสายพันธุที่ติดมากอนไดวัคซีน การฉีดวัคซีนเปนหนทางหนึ่งในการ

ชวยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งปากมดลูกได ดังนั้นยังจําเปนที่จะตองทําการ

ตรวจภายในเปนระยะสม่ําเสมอในหญิงที่มีเพศสัมพันธแลวตามที่แพทยแนะนํา

ดวย และควรหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชพีวีดวย   ซ่ึงไดแก  การมีคู
นอนหลายคน  การไมใชถุงยางอนามัย 

ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 

 

  



วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต  สิ่งท่ีทานควรทราบ

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

หรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี 
1.  

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

โรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสหรือโรคไอพีดีคืออะไร  และปองกันได

อยางไร 
เช้ือนิวโมคอคคัส เปนสาเหตุที่พบบอยของโรคปอดบวม โรคติดเชื้อในกระแสเลอืด 

และโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ บางคร้ังกอใหเกิดโรคที่มีความรุนแรงและเสียชีวิตได 

มักพบในเด็กเล็ก และผูที่มีความเสี่ยงสูงไดแก อายุมากกวา 65 ป  เด็กเล็ก และผูที่
มีโรคประจําตัว เชน โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน โรค

ภูมิคุมกันบกพรอง และโรคมะเร็ง อัตราการเกิดโรคนี้แบบรุนแรงหรือเรียกวาไอพีดี 

พบประมาณไมเกิน 1 ในแสนคน ของเด็กอายุนอยกวา 5 ป การปองกันโรคสามารถ
ทําไดโดยรักษาสุขภาพใหแข็งแรง  และการฉีดวัคซีนมีสวนชวยปองกันโรคได  
โรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง หรือโรคไอพีดี สามารถปองกันไดดวย

วัคซีน 
 

2.  วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีน
ปองกันโรคไอพีดีคืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี

ดี ทําจากเช้ือนิวโมคอคคัสที่ตายแลว เช้ือนิวโมคอคคัสมีมากกวา 90 ชนิด ชนิดที่

อยูในวัคซีนนี้เปนชนิดที่พบบอย 7 อันดับแรก แลวนํามาจับกับโปรตีนเพื่อกระตุน

ใหเกิดภูมิคุมกันในเด็กเล็กได วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพครอบคลุมเช้ือนี้ไดประมาณ
รอยละ 70 ของโรคไอพีดีทั้งหมด 

 

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต
หรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี

ดี เปนวัคซีนสําหรับเด็กเล็กที่อายุนอยกวา 2 ป แนะนําใหฉีดที่อายุ 2, 4 และ 6 
เดือน กระตุนซํ้าที่อายุ 12-15 เดือน ถาไมไดรับวัคซีนตามอายุดังกลาวและ

ตองการจะเร่ิมฉีดภายหลัง ควรปรึกษาแพทย หากเร่ิมฉีดหลังอายุ 6 เดือน จะลด

จํานวนเข็มลงได  
สําหรับเด็กท่ีอายุ 2-5 ปที่มีความเสี่ยงตอโรค ควรรับวัคซีนนี้แลวกระตุนตอ

ดวยวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด  ซ่ึงใชไดในเด็กอายุมากกวา 2 ปขึ้นไป  
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอ

พีดีสามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจู
เกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 
ไมควรฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีน  

ปองกันโรคไอพีดี ใน 

• ผูที่มีอาการแพอยางรุนแรงจากการฉีดในเข็มกอน  

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน     
จึงมารับวัคซีน 

 

 

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโม
คอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี 
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี

ดีมีความปลอดภัยสูง อาจพบอาการขางเคียงไดบาง หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการไข 

หงุดหงิด หรือซึมเล็กนอย เบื่ออาหาร และปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดไดบาง 

อาการเหลานี้จะหายไปเองภายใน 1-2 วัน อาการอ่ืนๆ พบไดนอยมาก 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวยผาเย็น 

หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปน

รุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบ

โดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีน

ปองกันโรคไอพีดีอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี

ดีไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของกระทรวงสาธารณสุข ผูปกครองตอง

จายคาวัคซีนเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกนัโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัส 
ชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี หรือไม 
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี

ดี จัดอยูในวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม อาจพิจารณาใหวัคซีนนี้ในเด็กทั่วไป ที่

ตองการลดความเสี่ยงตอโรค   ควรแนะนําใหวัคซีนนี้ในเด็กที่มีความเสี่ยงสูง 

ดังกลาวในขอ 1 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
แมวาจะไดรับวัคซีน ก็ยังสามารถเปนโรคนี้ได เพราะวัคซีนปองกันไดเพียงรอย

ละ 70 ของเช้ือท่ีมีทั้งหมดดังนั้นควรเนนเร่ืองเลี้ยงลูกดวยนมแม และการรักษา
สุขภาพและสุขอนามัย ซ่ึงจะชวยลดโอกาสการติดเช้ือได ผูที่มีความเสี่ยงสูงมาก

ตอการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง อาจจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ

ควบคูไปดวยตามคําแนะนําของแพทย 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ในกรณี

ที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีนอยาง

นอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หากเด็กมี

อาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทยทราบ

ทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 



วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 
 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

หรือไอพีดชีนิดโพลีแซคคาไรด 
  

สิ่งท่ีทานควรทราบ 

1.  โรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสหรือไอพีดีคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
เช้ือนิวโมคอคคัส เปนสาเหตุที่พบบอยของโรคปอดบวม โรคติดเชื้อใน

กระแสเลือด และโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ บางคร้ังกอใหเกิดโรคที่มีความรุนแรงและ

เสียชีวิตได มักพบในเด็กเล็กและผูที่มีความเสี่ยงสูงไดแก เด็กเล็ก ผูมีอายุมากกวา   

65 ป และผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน 
โรคภูมิคุมกันบกพรอง และโรคมะเร็ง อัตราการเกิดโรคนี้แบบรุนแรงหรือเรียกวาไอพีดี 

พบประมาณไมเกิน 1 ในแสนคน ของเด็กอายุนอยกวา 5 ป การปองกันโรคสามารถทําได
โดยรักษาสุขภาพใหแข็งแรง และการฉีดวัคซีนมีสวนชวยปองกันโรคได  

โรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง หรือโรคไอพีดี สามารถปองกันได

ดวยวัคซีน 
 

2.  วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด ทําจากเช้ือ

แบคทีเรียที่ตายแลว เช้ือนิวโม-คอคคัสมีมากกวา 90 ชนิด ชนิดที่อยูในวัคซีนนี้เปน

ชนิดที่พบบอย 23 ชนิด วัคซีนมีประสิทธิภาพปานกลางในการปองกันโรค วัคซีน

ชนิดนี้ตางกับชนิดคอนจูเกตตรงท่ีไมมีสารโปรตีนมาเช่ือม จึงทําใหไมมีประสิทธิภาพ

ดีพอในเด็กอายุนอยกวา  2  ป 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด 
และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 

แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด 

เฉพาะในผูที่มีความเสี่ยงตอโรคสูงที่อายุ 2 ปขึ้นไป เชน ผูที่อายุมากกวา 65 ป ผูที่
มีภาวะทางรางกายท่ีเสี่ยงตอโรคท่ีรุนแรงเชน โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต 

โรคเบาหวาน โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคมะเร็ง ผูที่ ไดยากดภูมิคุมกันหรือ      

สเตียรอยด ผูที่ไมมีมาม หรือเปนโรคธาลัสซีเมีย  
โดยทั่วไป  แนะนําใหฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว อาจฉีดซํ้าไดอีกคร้ังถายัง

มีความเสี่ยงอยู โดยหางจากคร้ังแรก 3 ป หากฉีดเมื่ออายุนอยกวา 10 ป และหาง
จากคร้ังแรก 5 ปหากฉีดเมื่ออายุมากกวา 10 ป 
               สําหรับผูปวยท่ีจะตัดมาม ควรฉีดวัคซีนกอนผาตัดอยางนอย 2 สัปดาห  

วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดสามารถให

พรอมกับวัคซีนอ่ืนๆได ในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคา
ไรด หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 

 • เด็กที่อายุนอยกวา 2 ป ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโม

คอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด  

 • 

 • ไมแนะนําใหฉีดในหญิงต้ังครรภ  
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโม
คอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด 

วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดมีความ

ปลอดภัยสูง อาจเกิดผลขางเคียงไดบาง หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวด บวม แดง 

รอนบริเวณที่ฉีด และอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไดบาง   
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น   หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 

6.  วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดอยูใน
แผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และ

ใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดไมไดอยูใน

แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของกระทรวงสาธารณสุข ผูปวยตองจายคาวัคซีนเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดโพลี
แซคคาไรดหรือไม 

เด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีไมจําเปนตองฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือนิวโม

คอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด วัคซีนนี้แนะนําเฉพาะเด็กอายุมากกวา 2 ป และผูใหญ
ที่มีความเสี่ยงดังท่ีกลาวในขอ 1 เทานั้น 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดปองกันโรค

ไดไมสมบูรณ แมฉีดวัคซีนก็ยังเปนโรคได ผูที่มีความเสี่ยงสูงอาจตองปองกันโดย

วิธีรับประทานยาปฏิชีวนะตามคําแนะนําของแพทย 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอท่ีบานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ไมควรฉีดวัคซีนในผูที่มีอาการแพอยางรุนแรง จากวัคซีนปองกันโรค

ติดเช้ือนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรดในเข็มกอน   ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 

หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย 



วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (ไอพีวี) สิ่งท่ีทานควรทราบ   
 

1.  โรคโปลิโอ คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย 

โรคโปลิโอ คือโรคที่เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโปลิโอ  เช้ือเขาสูรางกายโดยการ
รับประทานอาหารหรือน้ําดื่มที่ปนเปอนเช้ือ  สวนใหญของเด็กที่ติดเชื้อจะไมแสดง

อาการ  บางรายอาจมีอาการไขต่ําๆ เจ็บคอ  แขนขาออนแรง ถาเปนรุนแรงอาจเสียชีวิต

ไดจากกลามเนื้อท่ีชวยในการหายใจเปนอัมพาต โรคโปลิโอสามารถปองกันไดโดยการ

สงเสริมสุขอนามัยที่ดีในการเลี้ยงดูเด็ก และปองกันไดดวยวัคซีน 
ประเทศไทยไมมีโรคโปลิโอมากวา 10 ปแลว เพราะมีการใหวัคซีนอยางท่ัวถึง 

แตในประเทศใกลเคียง เชน อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย ยังมีผูปวยอยู จึง

จําเปนตองใหวัคซีนตอไปอีก จนกวาจะสามารถกวาดลางโรคนี้ไดหมดไปจากภูมิภาค 
โรคโปลิโอสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด คืออะไร  
โดยทั่วไป วัคซีนที่ใชปองกันโรคโปลิโอมี 2 ชนิด คือ ชนิดรับประทาน (โอพีวี) 

และ ชนิดฉีด(ไอพีวี)  โดยวัคซีนที่มีใชอยูเดิมมานานแลวคือวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
ชนิดรับประทาน ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีมาก ใชในการกวาดลางโปลิโอไดและปลอดภัย 
วัคซีนชนิดรับประทานอาจเกิดผลแทรกซอน คือเปนโรคโปลิโอจากวัคซีนไดในอัตรา 1 
ใน 5-10 ลานคร้ังของการใหวัคซีน เพราะวัคซีนชนิดรับประทานประกอบดวยเช้ือไวรัส
มีชีวิตที่ทําใหออนฤทธิ์ จึงไมควรใชกับผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา วัคซีนปองกันโปลิโอชนิด

ฉีด (ไอพีวี) นี้  เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย มีประสิทธิภาพดพีอ  ๆกับชนดิรับประทาน และ

มีความปลอดภัยสูง สามารถใชกับเด็กทั่วไปและผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองได 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองซ่ึงไมสามารถใชวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิด

รับประทาน ควรใชวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด รวมท้ังผูที่มีสมาชิกในบานเปน

ผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง  วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ใหโดยการฉีดเขา

กลาม  อายุที่ใหจะเหมือนชนิดรับประทานคือ  เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ

กระตุนเมื่ออายุ 4-6 ป โดยทั่วไปจะใหพรอมวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-
ไอกรน 

เด็กทั่วไปจะใชวัคซีนชนิดรับประทานหรือฉีดก็ได วัคซีนทั้งสองสามารถใชแทนกันได  
โดยวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด มักผสมมารวมกับวัคซีนปองกันโรค 

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ใหเปนเข็มเดียวกัน 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด หรือควรเลื่อนการ

รับวัคซีนน้ี 
เนื่องจากวัคซีนชนิดฉีดที่มีจําหนายขณะนี้  อยูในรูปวัคซีนรวมกับ วัคซีน

ปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก -ไอกรนดังนั้นขอหามใชจึงเหมือนกับขอหามของ
การฉีด วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยางไรก็ตามสําหรับวัคซีน
ชนิดนี้  มีขอหามใชจําเพาะคือ  

• เคยมีอาการแพแบบรุนแรงจากการใหวัคซีนชนิดนี้ในคร้ังกอน 

• ผูที่แพยาปฏิชีวนะที่มีสวนผสมในวัคซีน ไดแก สเตรปโตมัยซิน โพลีมิก

ซิน-บี และนีโอมัยซิน นอกจากนี้ควรตองระวังในหญิงต้ังครรภดวย 

• 

 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 
อาจมีอาการเจ็บปวดเฉพาะท่ีเล็กนอยไมมีปฏิกิริยารุนแรงตอรางกาย  

อาการสามารถทุเลาเองได อาการขางเคียงสวนใหญมักเกิดจากวัคซีนปองกันโรค 

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ที่ฉีดรวมกัน 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบดวย

ผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีดอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีดท่ีมีในประเทศไทยจะอยูในรูปของวัคซีน

รวม และอยูนอกแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง

ผูปกครองตองเสียคาใชจายเอง โดยสวนใหญจะรวมอยูกับวัคซีนปองกันโรค คอ

ตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีดหรือไม 
เด็กทุกคนจะตองไดรับวัคซีนปองกันโปลิโอชนิดรับประทานหรือฉีดอยาง

ใดอยางหนึ่ง เพราะเปนโรคติดตอท่ีกออาการรุนแรงได ในผูที่มีขอบงช้ีตามขอ 3 
ควรไดรับวัคซีนชนิดฉีดเทานั้น 

กรณีที่มีการรณรงคหยอดโปลิโอ หากมิไดเปนผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 

หรืออาศัยอยูในบานเดียวกับผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ควรไปรับการหยอดโปลิโอ

ดวยเสมอ แมวาจะเคยไดรับวัคซีน ไมวาจะเปนชนิดฉีดหรือชนิดรับประทานมา

ครบถวนแลวก็ตาม 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูปกครองควรดูแลสุขอนามัยของเด็กใหถูกตอง โดยเฉพาะความสะอาด

ของอาหารและนํ้า เชนการลางมือบอยๆ  การขับถายที่ถูกสุขลักษณะ ซ่ึงจะชวยให

ลดโอกาสท่ีจะติดเช้ือโปลิโอได 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาท่ีแพทยแนะนําเสมอ ใน

กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 
 

หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน  

จึงมารับวัคซีน 
 



วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี  สิ่งท่ีทานควรทราบ
  

1.    โรคไขสมองอักเสบเจอี  คืออะไร และปองกันไดอยางไร 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

โรคไขสมองอักเสบเจอี เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี   ติดตอสูคนโดยยุงดํา

หรือยุงรําคาญกัด  ยุงชนิดนี้เปนพาหะของโรค พบโรคนี้ไดทั่วประเทศ พบมากใน

ภาคเหนือ ผูที่ติดเช้ือสวนใหญไมมีอาการ แตถามีอาการมักมีอาการรุนแรง ผูปวย

จะมีอาการไขสูง ซึม ชัก และไมรูสึกตัว อาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ผูรอดชีวิตมักมี

ความพิการทางสมอง    ในปจจุบันยังไมมียารักษา  
โรคไขสมองอักเสบเจอี สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี คืออะไร 
วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีชนิดที่ใชทั่วไป เปนวัคซีนที่ทํา

จากเช้ือที่ตาย โดยผลิตจากเชื้อท่ีสกัดจากเนื้อเย่ือสมองหนู วัคซีนนี้มีความ

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนครบจะมีภูมิคุมกัน

ปองกันโรคไดดีมาก นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิดใหม เปนชนิดเช้ือมีชีวิตที่ทําใหออน

ฤทธิ์ ซ่ึงพบวามีประสิทธิภาพดีเชนกัน 
  

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี และจะตองให

กี่ครั้ง อยางไร 
เด็กไทยทุกคนควรฉีดวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี โดย

แนะนําใหฉีดเขาใตผิวหนัง แกเด็กตั้งแตอายุ 1-1½ ป โดยหากใชวัคซีนชนิดเชื้อ

ตายใหฉีดรวม 3 คร้ัง ในวันที่ 0,  1-4 สัปดาห และ 1 ป ในพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค  อาจฉีดเพิ่มอีก 1 คร้ังหางจากคร้ังที่ 3 นาน 4-5 ป เพื่อกระตุนภูมิคุมกัน      

แตหากใชวัคซีนเช้ือมีชีวิต ใหฉีด 2 เข็ม หางกัน  3 เดือน - 1 ป   ผูที่เคยไดวัคซีน
ชนิดเช้ือตายมากอน อาจฉีดตอดวยวัคซีนชนิดเช้ือมีชีวิตได 

 

 วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี สามารถใหพรอมกับวัคซีน

อ่ืนๆ ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี หรือควรเลื่อน
การรับวัคซีนน้ี 

วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี มีผลขางเคียงนอย อาจเกิดอาการ
แพวัคซีนได  

• ผูที่มีอาการแพรุนแรงจากการฉีดคร้ังกอนไมควรรับวัคซีนซํ้าอีก  

• ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองไมควรรับวัคซีนชนิดเช้ือมีชีวิต 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
    กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 
 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคไขสมอง
อักเสบเจอี 

อาจพบอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซ่ึงมักหายไดเองในเวลา 2-
3 วัน นอกจากนั้นอาจมีอาการไขต่ําๆ ออนเพลีย ไมสบาย อาจใหรับประทานยา

ลดไขเพื่อบรรเทาอาการได ในกรณีที่มีไขสูง ซึม หรือมีผ่ืนลมพิษ หรืออาการอ่ืน

ใด  ควรรีบพบแพทย 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีด ใหประคบ

ดวยผาเย็น   หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดบาง แตประโยชนในการปองกัน

โรคจากวัคซีนมีมากกวา  รวมทั้งมีความเส่ียงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีด

วัคซีน 
 

6. วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี อยูในแผนสรางเสริม

ภูมิคุ มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม  และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี อยูในแผนการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข     เด็กสามารถรับวัคซีนไดโดยไมเสีย

คาใชจายที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี หรือสถานพยาบาล ที่เปนตนสังกัด

หลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี หรือไม 
เด็กไทยทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี เพราะ

ประเทศไทยมีเชื้อไวรัสนี้ชุกชุม เวนแตจะมีขอหามในขอ 4 
  

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอท่ีบานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 

 
 หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย



วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน 
 

สิ่งท่ีทานควรทราบ  

1.  ไขกาฬหลังแอน  คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

           โรคไขกาฬหลังแอน เปนโรคจากแบคทีเรียชื่อ มินิงโกคอคคัสแบบรุนแรง 
มีอาการไขสูงทันที ปวดศีรษะ คอแข็ง ไมรูสึกตัวหรือมีอาการสับสนของระบบ

ประสาท และอาจมีความดันโลหิตต่ํา และช็อคได มีอัตราการตายสูงแมจะไดรับการ
รักษาที่เหมาะสม พบในเด็กมากกวาผูใหญ โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุต่ํากวา 15 ป    

เชื้ออาศัยอยูในลําคอของผูปวย หรือพาหะ ติดตอทางน้ํามูก น้ําลาย เสมหะ โดยการ

ไอจามรดกัน 

 

โรคไขกาฬหลังแอนนี้สามารถปองกันไดดวยวัคซีน แตวัคซีนที่มี ยัง

ไมครอบคลุมเช้ือทุกสายพันธุ 
 

2.  วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน  คืออะไร 
วัคซีนสําหรับปองกันโรคไขกาฬหลังแอน ทํามาจากเปลือกนอกของเช้ือ 

มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี แตตองใชในผูใหญและเด็กที่มีอายุ 2 ปขึ้นไป 

(สําหรับเด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ป ตองใชวัคซีนชนิดคอนจูเกต)  
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน และจะตองใหกี่

ครั้ง อยางไร 
ไมมีความจําเปนตองใหวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนในเด็กไทย 

รวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไป เพราะอัตราการเกิดโรคตํ่ามาก ไมคุมคาตอการให

วัคซีน      และสายพันธุที่กอใหเกิดโรคในประเทศไทยสวนใหญเกิดจากสายพันธุ บี 
ซ่ึงเปนสายพันธุที่วัคซีนปองกันไมได 

สําหรับเด็กนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนตอตางประเทศ บางประเทศใน

แถบทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศซาอุดิอาราเบีย มีระเบียบตองใหฉีดวัคซีน

ปองกันโรคไขกาฬหลังแอนกอนเขาประเทศ อยางนอย 10 วันกอนเดินทางโดยฉีด
คร้ังเดียว ภูมิตานทานจะอยูไดนาน 3-5 ป 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬ
หลังแอน 

• หญิงตั้งครรภไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน เวนแตจะมี

ความเสี่ยงตอโรคสูง 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
    กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน 
อาการขางเคียงจากวัคซีนปองกันโรค ไขกาฬหลังแอน สวนใหญมีเพียง

อาการ ปวด บวมบริเวณที่ฉีดยา 1-2 วัน อาจมีไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคา

วัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนไมอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันของ

กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น       ถาตองการฉีดวัคซีนนี้ ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนหรือไม 
ไมมีความจําเปนตองใหวัคซีนปองกันโรค ไขกาฬหลังแอนในเด็กไทย 

รวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไป     เวนแตจะเดินทางไปในประเทศที่มีโรคน้ีชุกชุม 
ดังกลาวในขอ 3 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
เนื่องจากโรคนี้ติดตอไดงาย ดังนั้นผูที่สัมผัสโดยตรงกับผูปวยโรคน้ี 

หรือคนที่อาศัยอยูในบานเดียวกัน     ควรปรึกษาแพทย เพื่อปองกันโดยใชยา
ปฏิชีวนะ 

ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

 

 
 

 
 
 

หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย



วัคซีนปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน สิ่งท่ีทานควรทราบ   
 

1.  โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

หัด  เกิดจากเชื้อไวรัสหัด ทําใหมีไขสูง ไอ ตาแดง มี ผ่ืนข้ึน อาจมี

ภาวะแทรกซอนรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูที่มีภูมิคุมกัน

บกพรอง 
คางทูม  เกิดจากเช้ือไวรัสคางทูม ทําใหมีไข ตอมน้ําลายอักเสบ อัณฑะ

อักเสบ และอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เชน กลามเน้ือหัวใจอักเสบ เย่ือหุม

สมองอักเสบ สมองอักเสบ เปนตน  
หัดเยอรมัน  เกิดจากเช้ือไวรัสหัดเยอรมัน ทําใหมีไข ผ่ืน ตอมน้ําเหลืองโต  

อาการไมรุนแรงและหายเอง      การติดเช้ือในหญิงตั้งครรภอาจทําใหทารกตายใน

ครรภหรือพิการแตกําเนิดได  
โรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน ติดตอโดยการสัมผัสกับผูปวย เปนโรคที่

ติดตอไดงาย และสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 
 

2.  วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน  คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ทํามาจากเช้ือมีชีวิตที่ทําใหออน

ฤทธิ์ลง และไมสามารถกอโรคในผูที่มีภูมิคุมกัน โดยผานขบวนการผลิตใหไดวัคซีนที่

มีความปลอดภัย ไมมีเช้ือโรคชนิดอ่ืนผสมอยู วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงในการ

ปองกันโรค หากไดรับครบถวนตามกําหนด 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนน้ี และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
เด็กทุกคนควรไดรับวัคซีนนี้  (ยกเวนมีขอหามในขอ 4)  โดยการฉีดเขา 

ใตผิวหนัง 
ในเด็กควรฉีด 2 คร้ัง ดังนี้  

คร้ังที่ 1 เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน ขึ้นไป 
คร้ังที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 4-6 ป 

 วัคซีนปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆไดใน
วันเดียวกัน  แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน  หรือควร

เล่ือนการรับวัคซีนน้ี 
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน  

• แพยานีโอมัยซิน เจลาติน อยางรุนแรง หรือเคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอ

วัคซีนนี้มากอน 

• หญิงต้ังครรภ สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุควรคุมกําเนิดอยางนอย 3 
เดือนหลังรับวัคซีน 

• ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง เชน ผูที่ไดรับยาสเตียรอยดนานเกิน  
2 สัปดาห ผูปวยโรคมะเร็ง ซ่ึงไดรับยาเคมีบําบัด ฉายแสง  
ผูปวยติดเช้ือเอชไอวีที่มีอาการเต็มข้ันหรือมีภูมิคุมกันบกพรองรุนแรง 

• ผูที่ไดรับเลือด ผลิตภัณฑของเลือด หรืออิมมูโนโกลบูลิน  
ควรปรึกษาแพทย  เนื่องจากตองเวนระยะในการใหวัคซีน 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน  
จึงมารับวัคซีน 

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-
หัดเยอรมัน  

หลังฉีดวัคซีน  อาจมีอาการปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดได   หลังรับ
วัคซีน 6-12 วัน  อาจมีไข ผ่ืน  ตอมน้ําเหลืองโต  ซ่ึงอาการมักไมรุนแรง และหาย
ไดเองภายใน 2 - 3 วัน   อาการปวดขอพบบอยในผูใหญและหายไดเองใน 1-3 
สัปดาห  

การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหปะคบดวยผา

เย็น    หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที  และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด 
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรค

จากวัคซีนมีมากกวา  รวมทั้งมีความเส่ียงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีด

วัคซีน 
 

6. วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน อยูในแผนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน อยูในแผนการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดย

ไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลท่ีเปนตน

สังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา (แตในบางแหงอาจใหเปนวัคซีนหัดเทานั้น มิใช 

หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนน้ีหรือไม 
เด็กทุกคนท่ีไมมีภาวะท่ีเปนขอหามของการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด-คาง

ทูม-หัดเยอรมัน ควรไดรับวัคซีนนี้ทุกคน   เพื่อปองกันโรค หัด คางทูม และหัด

เยอรมัน 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
เมื่อมีเด็กปวยดวยโรคหัด หัดเยอรมัน หรือคางทูม ควรใหหยุดพักอยูบาน 

ไมไปโรงเรียนและไมใหเลนกับเด็กคนอ่ืน เพื่อปองกันการแพรเชื้อ 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน

กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

 
 
 
 หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย  



เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                                 โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
1.  โรคโปลิโอ คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 

โรคโปลิโอ คือโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสโปลิโอ  เช้ือเขาสูรางกายโดยการ
รับประทานอาหารหรือน้ําดื่ม ที่ปนเปอนเช้ือ  สวนใหญของเด็กท่ีติดเชื้อจะไมแสดง

อาการ  บางรายอาจมีอาการไขต่ําๆ เจ็บคอ  แขนขาออนแรง ถาเปนรุนแรงอาจ

เสียชีวิตไดจากกลามเนื้อท่ีชวยในการหายใจเปนอัมพาต โรคโปลิโอสามารถปองกัน

ไดโดยการสงเสริมสุขอนามัยที่ดีในการเลี้ยงดูเด็ก และปองกันไดดวยวัคซีน 
ประเทศไทยไมมีโรคโปลิโอมากวา 10 ปแลว เพราะมีการใหวัคซีนอยางทั่วถึง 

แตในประเทศใกลเคียง เชน อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย ยังมีผูปวยอยู จึง

จําเปนตองใหวัคซีนตอไปกอน จนกวาจะสามารถกวาดลางโรคน้ีใหหมดไปจากภูมิภาค 
โรคโปลิโอสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ทํามาจากเช้ือไวรัสที่มีชีวิต ที่ทําให

ออนฤทธิ์ลง และไมสามารถกอโรคในผูที่มีภูมิคุมกันปกติ โดยผานขบวนการผลิตให

ได เปนวัคซีนท่ีมีความปลอดภัย วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานมี

ประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค หากไดรับครบถวนตามกําหนด 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน และจะตอง

ใหกี่ครั้ง อยางไร 
ในประเทศไทยใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานในเด็กที่มี

ภูมิคุมกันปกติทุกราย วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานใหโดยการหยอดเขา
ปากจํานวนคร้ังละ 1-2 หยด เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ป 

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานสามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ ได  
ยกเวนวัคซีนโรตา  ซ่ึงควรใหหางกัน 2 สัปดาหในการใหคร้ังแรก 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน หรือควร

เล่ือนการรับวัคซีนน้ี 
 ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 

 • มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน ไดยากดภูมิคุมกัน ยาเคมีบําบัด ยาส

เตียรอยดขนาดสูง แตสําหรับผูที่ติดเช้ือ เอชไอวี สามารถรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ

ชนิดรับประทานได 

 • ผูที่อาศัยอยูในบานเดียวกันกับผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน 

จึงมารับวัคซีน 
    กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 
 
 
 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิด
รับประทาน 

เนื่องจากเปนวัคซีนชนิดรับประทาน อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังไดรับ

วัคซีนนี้จึงมีนอยมาก เด็กมักไมมีไข  เชื้อในวัคซีนอาจทําใหเกิดอาการของโปลิโอ

ได  ไดแกมีกลามเนื้อออนแรง  แตพบนอยมาก คือประมาณ 1 ใน  5-10  ลาน
คร้ัง ของการใหวัคซีน  

การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ี

เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทย

ทันที และบอกอาการใหแพทยทราบโดยละเอียด 
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรค

จากวัคซีนมีมากกวา  รวมทั้งมีความเส่ียงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมหยอด

วัคซีน 
 

6. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานอยูในแผนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานเปนวัคซีนท่ีอยูในแผนการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนได 

โดยไมเสียคาใชจายที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลท่ีเปนตน

สังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

หรือไม 
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานจัดอยูในกลุมวัคซีนที่เด็กทุกคนใน

ประเทศไทยตองไดรับ เวนแตจะมีขอหามดังในขอ 4 กรณีที่มีการรณรงคหยอด

โปลิโอเพิ่ม ควรใหเด็กรับการหยอดเพ่ิมได แมวาจะไดวัคซีนครบตามกําหนดก็ตาม 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
เนื่องจากโรคนี้ติดตอโดยการรับประทานอาหารหรือน้ําที่ปนเปอนเช้ือโปลิโอ 

และเช้ือนี้ออกมากับอุจจาระของผูติดเช้ือ ดังนั้นการใหเด็กรับประทานอาหารและดื่ม

น้ําตมสุกที่สะอาด และการมีสุขอนามัยอ่ืนๆที่ดี เชน การถายอุจจาระในสวม         

การลางมือกอนรับประทานอาหาร จะลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้ได 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาท่ีแพทยแนะนําเสมอ ใน

กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย     

หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให

แพทยทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน สิ่งท่ีทานควรทราบ 

หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย  



สิ่งท่ีทานควรทราบ
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

 

 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย

 

1.  โรคพิษสุนัขบา คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
 โรคพิษสุนัขบา เปนโรคติดเช้ือที่รุนแรง มีสาเหตุจากเช้ือไวรัสพิษสุนัขบา 

กอใหเกิดโรคเฉพาะในสัตว คนสามารถรับเชื้อพิษสุนัขบาเมื่อถูกกัดโดยสัตวที่ติดเช้ือ

นี้ ผูปวยอาจจะไมมีอาการใด ๆ ในชวงแรก ตอมาเมื่อเวลาผานไปเปนสัปดาหหรือ

หลายป หลังจากที่ถูกสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบากัด ผูปวยอาจจะรูสึกเจ็บปวดบริเวณ

ที่เคยถูกกัด ออนแรง ปวดศีรษะ มีไข และหงุดหงิด  และอาจจะมีอาการชัก พรอม

ทั้งออนแรง  ผูปวยที่เปนโรคนี้มักเสียชีวิต         สัตวที่เปนแหลงของโรคน้ี คือสัตว

เลี้ยงลูกดวยนม  ไดแก  สุนัข แมว คางคาว เปนตน  
โรคพิษสุนัขบาสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คืออะไร   
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คือ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบาที่ตายแลว 

และไมกอใหเกิดโรค วัคซีนนี้สามารถใหกับผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบา 

และชวยปองกันไมใหเกิดโรคเมื่อถูกสัตวที่มีเช้ือโรคนี้กัด วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง 

และมีประสิทธิภาพดีในการปองกันโรค หากฉีดไดครบตามกําหนด 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
การใหวัคซีนชนิดปองกันโรคพิษสุนัขบามีอยู 2 แบบ   คือ 
 1. การใหเพื่อปองกันกอนไดรับเชื้อ (กอนถูกสัตวกัด) 

ควรพิจารณาใหแก สัตวแพทย สัตวบาล เจาหนาท่ีที่ทํางานใน

หองปฏิบัติการพิษสุนัขบา นอกจากนี้ นักทองเที่ยวที่เดินทางไปในถ่ินที่เปนแหลงของ

โรคน้ี ควรจะไดรับวัคซีนชนิดนี้เชนกัน โดยจะตองฉีด 3 เข็ม ที่วันที่ 0, 7 และ 21 
หรือ 28 

  2.  การใหวัคซีนหลังจากไดรับเชื้อ (หลังจากถูกสัตวกัด) 
บุคคลใดก็ตามที่ถูกกัดโดยสัตวหรืออาจสัมผัสกับไวรัสพิษสุนัขบา 

ควรรีบลางแผลดวยน้ําสะอาดและสบู และควรจะพบแพทยโดยทันทีเพื่อทําแผลและ

ใหวัคซีน 
               หากผูนั้นยังไมเคยไดรับ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอน 

ควรจะไดรับการฉีดวัคซีนจํานวน 5 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกใหเร็วที่สุด และเข็มตอมาใน

วันที่ 3, 7, 14 และ 28 หลังเข็มแรก  
 

          นอกจากนี้แพทยอาจพิจารณาใหยาอิมมูโนโกลบุลิน เพื่อชวย

เสริมการปองกันโรคดวย 
หากผูนั้นเคยไดรับ วัคซีนโรคพิษสุนัขบามาแลวนานกวา 6 เดือน  

ควรจะไดรับวัคซีนอีกจํานวน 2 เข็ม  
โดยฉีดเข็มแรก ใหเร็วที่สุด และอีกเข็มในวันที่ 3 หลังจากเข็มแรก    

หากเคยไดมาไมเกิน6  เดือน ใหฉีดเพิ่มเพียงเข็มเดียว 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนเพื่อปองกันกอนการรับเชื้อ 

    • มีอาการแพอยางรุนแรงตอวัคซีนพิษสุนัขบาเข็มกอน  
 

    • มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน ติดเช้ือเอชไอวี เปนมะเร็ง หรือ

กําลังรับยาท่ีกดภูมิคุมกัน เชน ยาเคมีบําบัด หรือยากลุมสเตียรอยด  
แตในกรณีที่ไดสัมผัสกับเช้ือพิษสุนัขบาแลว หรือถูกสัตวกัดแลว ควรฉีด

วัคซีนทันทีโดยไมมีขอหาม เพราะอันตรายจากโรคมีสูงกวามาก 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา 
 อาการขางเคียงที่เปนเพียงเล็กนอยแตพบบอย  

   ï  เจ็บปวด บวม แดง หรือคันบริเวณที่ฉีด  

   ï  อาการปวดหัว คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง และปวดตามกลามเนื้อ  
 อาการขางเคียงที่รุนแรงปานกลางแตพบนอย 
   ๐  อาการไขและปวดในขอ  
   ๐  อาการที่มีผลตอระบบประสาท  
  การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบ

ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม หากอาการ

ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให

แพทยทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุข แตผูรับวัคซีนหลังจากถูกสัตวกัด สามารถใชสิทธิ

หลักประกันสุขภาพได 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือไม 
ยังไมแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนการรับเช้ือในเด็ก

ทั่วไป แตเมื่อถูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกัด    ควรรีบปรึกษาแพทย เพื่อพิจารณา

การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเสมอ 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
หากถูกสัตวกัด ผูปกครองควรรีบลางแผลดวยน้ําสะอาดและสบู ควรนํา

เด็กไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด เพื่อลางแผลและฉีดวัคซีน ในกรณีที่ไดรับวัคซีน

ปองกันโรคบาดทะยักไมครบตามกําหนด ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักให

ครบถวนดวย 
ควรเครงครัดในการฉีดวัคซีนใหมากที่สุด เพราะโรคพิษสุนัขบาเปนโรค

รุนแรงท่ีทําใหเสียชีวิตแทบทุกราย  จึงจําเปนตองปองกันอยางดีที่สุด กรณีที่ไม

ไดมารับวัคซีนใหครบตามนัด ใหรีบมารับวัคซีนตอทันทีใหเร็วท่ีสุด 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ   

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย     

หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให

แพทยทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
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วัคซีนโรตา 
 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

หากมีขอสงสยั

ควรปรึกษาแพทย 
      

 
  

  
 สิ่งท่ีทานควรทราบ 

 

1.  โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตาคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
ไวรัสโรตา เปนเช้ือไวรัสชนิดหนึ่งในหลายชนิดที่กอใหเกิดโรคทองรวงซ่ึง

อาจรุนแรงได มักพบในเด็กเล็ก โดยเด็กมักมีอาการไขและอาเจียนรวมดวย 

โดยทั่วไปคาดวาเด็กทุกคนจะติดเช้ือไวรัสนี้กอนอายุครบ 5 ป  
ไวรัสโรตาเปนสาเหตุประมาณคร่ึงหนึ่งของโรคอุจจาระรวงรุนแรง ที่ทําให

เด็กตองนอนโรงพยาบาล ไวรัสนี้ระบาดไดตลอดทั้งปและพบมากข้ึนในชวงฤดูหนาว 
เช้ือพบไดในอุจจาระของเด็กที่เปนโรค ติดตอไดโดยการรับประทานนม หรืออาหารที่

ปนเปอนเช้ือ หรือการที่เด็กเอาของเลนที่มีเช้ือปนเปอนอยูเขาปาก  เช้ือโรตามัก

ทนทานในสิ่งแวดลอม ดังนั้นแมจะมีสุขอนามัยที่ดี ก็ยังอาจเกิดโรคทองรวงจากไวรัส

โรตาได การหมั่นลางมือ ลางของเลนจะชวยลดโอกาสติดเช้ือไปไดมาก  
โรคทองรวงจากไวรัสโรตา สามารถปองกันไดดวยวัคซีน วัคซีนที่มี

ครอบคลุมเช้ือสายพันธุที่พบบอย     แตยังไมครอบคลุมเช้ือทุกสายพันธุ 
 

2.  วัคซีนโรตา  คืออะไร  
วัคซีนโรตา ทํามาจากเชื้อไวรัสโรตาท่ีทําใหออนฤทธิ์จนกอโรคไมได จึงมี

ความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพดีในการปองกันโรค อยางไรก็ตามวัคซีนยังคง

ปองกันโรคไดไมสมบูรณ   แมจะไดรับวัคซีนก็ยังอาจเกิดโรคอุจจาระรวงจากไวรัส

โรตาได  แตอาการมักไมคอยรุนแรง  
  

3.  ใครควรไดรับวัคซีนโรตา และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
 เด็กที่มีภูมิคุมกันปกติสามารถรับวัคซีนนี้โดยการรับประทาน เด็กควร

ไดรับวัคซีน 2 คร้ัง หรือ 3 คร้ัง  แลวแตชนิดของวัคซีน  โดยใหในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 

6 เดือน 
การใหรับประทานวัคซีนในแตละคร้ังตองหางกันอยางนอย 4 สัปดาห 

หลังจากรับประทานวัคซีน       เด็กสามารถรับประทานอาหารและนมไดตามปกติ 
วัคซีนโรตา สามารถใหพรอมวัคซีนอ่ืนๆ ได  ยกเวนวัคซีนโปลิโอชนิด

รับประทาน ซ่ึงไมควรใหพรอมกันควรใหวัคซีนโรตาหางจากวัคซีนโปลิโอชนิด

รับประทาน อยางนอย 14 วัน หรือใหใชวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดแทน 
 

4.  ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนโรตา 
 วัคซีนโรตาไมควรใหในเด็กที่มีอายุเกินกวาที่แนะนํา และเด็กที่มีภาวะ

ดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีน 

  • เคยแพวัคซีนในการใหคร้ังกอน 

  • มีอาการทองรวง อาเจียน หรือปญหาทางระบบทางเดินอาหารอยู ควรรอ

ใหหายกอน 

  • มีภูมิคุมกันบกพรอง 
 

  • เคยมีภาวะลําไสกลืนกัน 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
    กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนโรตา  
วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได เด็กท่ีไดรับวัคซีน

โรตาอาจมีอาการทองรวงหรืออาเจียนภายใน 7 วันหลังรับวัคซีนได แตอาการจะมี
เพียงเล็กนอยและมีโอกาสพบนอย ไมพบทําใหเกิดอาการขางเคียงรุนแรง การรับ

วัคซีนนี้มีความปลอดภัยมากกวาการติดเช้ือไวรัสโรตาตามธรรมชาติ  
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากมีไขใหรับประทานยาลดไขใน

ขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษา

แพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนโรตาอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนโรตา ไมอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุข ดังนั้นผูปกครองของเด็กที่จะรับวัคซีนนี้ ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนโรตาหรือไม 
วัคซีนโรตาเปนวัคซีนเสริม หรือวัคซีนทางเลือก ผูปกครองอาจ

พิจารณาใหวัคซีนนี้แกเด็ก เพื่อลดความเสี่ยงตอโรคนี้ และควรปรึกษาแพทย 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
โรคทองรวงสามารถปองกันไดดวยสุขอนามัยที่ดี การลางมือ ลางของ

เลน รวมทั้งการรับประทานนมแม   แมจะรับวัคซีนโรตา ก็ยังอาจเปนโรคทองรวง

จากเช้ือนี้ และเชื้ออ่ืนๆ ไดอยู  ดังนั้นจึงควรเครงครัดในเร่ืองการลางมือและ

สุขอนามัยเสมอ 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํา

เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 

 



วัคซีนปองกันโรควัณโรค หรอืวัคซีน บีซีจ ี  สิ่งท่ีทานควรทราบ  

เอกสารแนะนํ  
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

าความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน

 

 

1.  

หากมีขอสงสยัควรปรึกษาแพทย 

โรควัณโรค  คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
วัณโรค เปนโรคที่เกิดจากการติดเช้ือวัณโรค (เชื้อมัยโคแบคทีเรีย)  ทําให

มีอาการไขเร้ือรัง หรือออนเพลีย น้ําหนักลด เปนอาการเดน รวมกับอาการอ่ืน ๆ ตาม

ตําแหนงที่เปนโรค เชนวัณโรคปอดจะมีอาการไอเร้ือรัง  วัณโรคตอมน้ําเหลืองจะมี
ตอมน้ําเหลืองโต วัณโรคเย่ือหุมสมองจะมีอาการชักหมดสติได การติดตอมักเกิดจาก      

การสูดดมเชื้อที่แพร กระจายมากจากการไอจามของผูที่เปนโรค 
 วัคซีนที่ใชปองกันวัณโรคในปจจุบัน (วัคซีนบีซีจี) สามารถปองกันวัณโรค
โดยเฉพาะชนิดรุนแรงไดเปนสวนใหญ และปองกันวัณโรคปอดไดเพียงบางสวน 
 

2.  วัคซีนบีซีจี  คืออะไร  
วัคซีนปองกันวัณโรคหรือวัคซีนบีซีจี ประกอบดวยเช้ือวัณโรคสายพันธุ

พิเศษท่ียังมีชีวิตอยูที่ถูกทําใหออนฤทธิ์  ไมสามารถทําใหเกิดโรค และมีความ

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการปองกันวัณโรคได แตไมสมบูรณ 
  

3.  ใครควรไดรับวัคซีนบีซีจี และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
เด็กแรกเกิดทุกคนตองไดรับวัคซีนบีซีจี ใหเพียงคร้ังเดียวเทานั้นพอ 

ถึงแมจะไมมีแผลเปนจากวัคซีนบีซีจีเกิดข้ึน ก็ไมมีความจําเปนตองฉีดซํ้าใหม 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนวัคซีนบีซีจี หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 
ถาหลังคลอดเด็กทารกยังมีปญหาโรคอ่ืน ๆ อยู ยังไมควรฉีดวัคซีนบีซีจี 

รอใหหายดี เมื่อกลับบานไดจึงใหวัคซีน  
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีน บีซีจี 
 ภายใน 2-3 สัปดาหหลังฉีดวัคซีนบีซีจี   จะเห็นเปนรอยนูนแดงขนาด
ประมาณ 5-15 มิลลิเมตร  ในตําแหนงที่ฉีด จากนั้นจะเร่ิมแตกออกเปนแผล ตอมา

ตรงกลางของรอยนูนแดงจะนุมลง ระยะนี้ใชเวลา 3-4 สัปดาห ในสัปดาหที่ 6-10 จะ
เปนแผลเปนแบนๆ ขนาด 3-7 มิลลิเมตร นอกจากนี้ตอมน้ําเหลืองในบริเวณใกลเคียง
ที่ฉีดวัคซีนบีซีจีอาจโตได โดยเฉพาะที่บริเวณรักแรมีขนาดเล็กเทาเมล็ดถ่ัวเขียว  

ควรรักษาผิวหนังบริเวณท่ีฉีดใหสะอาด โดยการใชสําลีสะอาดชุบน้ําตม

สุกที่เย็น แลวเช็ดผิวหนังรอบๆ บริเวณที่ฉีดแลวซับน้ําใหแหง อยาบงตุมหนอง แผล
จากการฉีดวัคซีนบีซีจี จะมีอาการพุพอง เปนๆ หายๆ ไดอยู        3-4 สัปดาห ไม
จําเปนตองใสยาหรือปดแผลเพียงใชสําลีสะอาดชุบน้ําเช็ดรอบแผลใหสะอาดก็พอแลว   
ถาตอมน้ําเหลืองบริเวณใกลเคียงที่ฉีดอักเสบโตขึ้นและเปนฝ   ใหปรึกษาแพทย 
 
 

 
 

 
6. วัคซีนบีซีจีอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนบีซีจีอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของกระทรวงสาธารณสุข 

ดังนั้น เด็กแรกเกิดทุกรายกอนกลับบานจะไดรับโดยไมตองเสียคาใชจาย 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนวัคซีนบีซีจีหรือไม 
ประเทศไทยกําหนดใหเด็กแรกเกิดทุกคนตองไดรับวัคซีนบีซีจี 

เนื่องจากอัตราการเกิดวัณโรคในประเทศไทยยังสูงอยูมาก 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
เนื่องจากวัคซีนปองกันวัณโรค มีประสิทธิภาพไมสมบูรณ แมฉีดแลว

ยังมีโอกาสเปนวัณโรคได หากไดรับเชื้อ ดังนั้นการระวังไมใหรับเชื้อวัณโรคจึงเปน

เร่ืองสําคัญที่สุด ควรนําผูที่ทราบหรือสงสัยวาเปนวัณโรคมารับการตรวจรักษา 

ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเด็กอยูใกลผูที่เปนวัณโรค หรือสงสัยวาเปนวัณโรค เชน ผูที่

มีอาการไอเร้ือรัง จนกวาจะรักษาหายแลว หากเด็กไดใกลชิดกับผูที่เปนวัณโรค 

ควรใหมารับการตรวจโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหยาปองกันวัณโรคตอไป 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํา

เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
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วัคซีนปองกันโรคไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย   

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 
1.  โรคไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 

ไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย เปนโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียช่ือซัล

โมเนลลาที่ติดตอโดยการรับประทานอาหาร หรือน้ําท่ีปนเปอนเช้ือนี้  เช้ือมักปนเปอน

ในผักสด เปลือกของผลไม และน้ําดื่ม  
ผูปวยจะมีอาการเบื่ออาหาร มีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมี

ผ่ืน ถายเหลว หรือทองผูกได บางรายอาจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน เลือดออกใน

ทางเดินอาหาร ลําไสทะลุ ไตวาย โรคน้ีสามารถปองกันไดโดยการเลือกรับประทาน

อาหารที่ปรุงสุกใหมๆ ดื่มน้ําที่สะอาด และการไดรับวัคซีน ปจจุบันโรคนี้พบนอยมาก

ในประเทศไทย 
โรคไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย สามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

 

2.  วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย  คืออะไร  
วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย ทํามาจากเช้ือมีชีวิตที่ทําให

ออนฤทธิ์ลง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพปานกลาง  
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย  และ

จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
 ที่ควรไดรับวัคซีนนี้ คือผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคซ่ึง ไดแก 
     @  ผูที่จะเดินทางไปยังถ่ินที่มีการระบาดของโรค    ไดแก    ประเทศ

อินเดีย    ปากีสถาน  
ประเทศในแถบละตินอเมริกา    หรือแอฟริกา   โดยควรรับวัคซีนใหครบกอน

เดินทางอยางนอย 1 สัปดาห 
     @  ผูที่อาศัยอยูกับผูที่เปนพาหะของโรค 
     @  เจาหนาที่หองปฏิบัติการ ที่มีโอกาสไดรับเชื้อขณะทํางาน 
 วัคซีนชนิดแคปซูล  ใชในเด็กอายุ 6 ป ขึ้นไป ใหวันละ 1 แคปซูล (หาม
เคี้ยว) กอนอาหาร (ถาลืมใหรับประทานหลังอาหารแลว 2 ชั่วโมง) วันเวนวัน  3 วัน 

จนครบ 3 แคปซูล โดยรับประทานรวมกับน้ําเย็น 
 วัคซีนชนิดผงผสมน้ํา  ใหในเด็กอายุ 2 ป ขึ้นไป โดยเทซองตัวทําละลาย

ผสมกับซองวัคซีนลงในนํ้าเย็น (หามใชน้ํารอน หามผสมในน้ําผลไม นม หรือ

น้ําอัดลม) รับประทานกอนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง ใหรับประทานวันเวนวัน จํานวน 

3 วัน  
 * กรณีที่รับประทานวัคซีนไมครบชุดภายใน 3 สัปดาห ควรเร่ิมนับการ
รับประทานวัคซีนใหม 
   วัคซีนนี้สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ ได 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยด
หรือไขรากสาดนอย   
 ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนนี้ 

 • ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง  

 • ผูที่กําลังไดรับยาตานจุลชีพ ควรงดยาตานจุลชีพอยางนอย 7 วันกอน
ไดรับวัคซีนวันแรก  หรือหลังไดรับวัคซีนวันสุดทาย 24 ชั่วโมง 

 • ผูที่กําลังมีการติดเช้ือในทางเดินอาหาร 
 สิ่งท่ีทานควรทราบ

 • ผูที่เคยมีปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีนคร้ังกอน  

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย

กอน จึงมารับวัคซีน 
 

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือ
ไขรากสาดนอย  

วัคซีนอาจมีผลทําให คลื่นไส อาเจียน มีไข มึนศีรษะ คันตามตัว 

ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ ปวดทอง ไมพบอาการที่รุนแรง  
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากมีไขใหรับประทานยาลดไขใน

ขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษา

แพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย  อยูในแผนสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปน

ผูรับผิดชอบคาวัคซีน 
วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอยไมไดอยูในแผนการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผูที่ตองการรับวัคซีน จะตองเสีย

คาใชจายเอง 
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย
หรือไม 

เด็กโดยทั่วไป ไมจําเปนตองรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาด

นอย เพราะเปนโรคท่ีพบนอยในประเทศไทย สําหรับผูที่จะเดินทางไปยังท่ี ๆ มี

โรคทัยฟอยดระบาด ผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค ควรไดรับวัคซีนภายใต

คําแนะนําของแพทย 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูที่ไดรับวัคซีนแลวยังควรรับประทานอาหารและดื่มน้ําท่ีสะอาด เพราะ

ถาไดรับเชื้อเขาไปจํานวนมาก ก็ยังสามารถเปนโรคไดแมเคยไดรับวัคซีนมากอน 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานโรงพยาบาลท่ีไดรับ

วัคซีนอยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  

หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให

แพทยทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

 

หากมีขอสงสัย 
ควรปรึกษาแพทย  

    



วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส  สิ่งท่ีทานควรทราบ
 

 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

 หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

1.  โรคอีสุกอีใส คืออะไร  และปองกันไดอยางไร 
 โรคอีสุกอีใส เปนไขออกผ่ืนซ่ึงพบบอยในเด็ก อาการมักไมรุนแรง แต

บางคร้ังบางคราว อีสุกอีใสอาจกอใหเกิดอาการรุนแรงไดโดยเฉพาะอยางย่ิงในทารก

อายุนอย ผูมีภูมิคุมกันบกพรอง ในวัยรุนหรือในผูใหญ  
 อาการท่ัวไปของโรคคือไข ผ่ืนแดง ตอมากลายเปนตุมใส แลวจึงคอยตก

สะเก็ด คัน และออนเพลีย บางคร้ังผ่ืนที่ผิวหนังอาจลุกลามอักเสบรุนแรง ซ่ึงอาจเปน

แผลเปนได บางรายอาจเกิดปอดบวมหรือกออาการสมองอักเสบได 
 โรคนี้ติดตอจากคนสูคนโดยละอองฝอยจากลําคอ หรือสัมผัสกับตุมใสบน

ผิวหนังโดยตรง หลังจากเปนอีสุกอีใสแลว หลายปตอมาอาจเกิดโรคงูสวัด ซ่ึงทําให

เกิดเปนตุมใสท่ีเจ็บปวดข้ึนเปนกลุมบนผิวหนังตามแนวเสนประสาทได 
 โรคอีสุกอีใสสามารถปองกันไดดวยวัคซีน  
 

2.  วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส คืออะไร  
วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส ทํามาจากเช้ืออีสุกอีใสที่ออนฤทธิ์ ไมกอโรค

อีสุกอีใสแตสรางภูมิตานทานตอโรคไดดี  หลังจากฉีดวัคซีนแลวผูรับวัคซีนบางคน

ยังอาจเปนโรคอีสุกอีใสไดอีก แตจํานวนเม็ดผ่ืนจะนอย     ไมคอยมีไข  และอาการ

ทั้งหมดจะทุเลาเร็วกวาผูที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร 
เด็กซ่ึงยังไมเคยมีประวัติเปนโรคอีสุกอีใสมากอน ควรพิจารณาใหฉีดวัคซีน

ปองกันโรคอีสุกอีใส 2 คร้ัง  โดยคร้ังแรกแนะนําใหฉีดเมื่ออายุประมาณ 12-18 
เดือน คร้ังที่สองเมื่ออายุ 4-6 ป หรือหางจากเข็มแรกอยางนอย 3 เดือน สําหรับ

วัยรุนอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป  ใหฉีดวัคซีน 2 คร้ัง  หางกัน อยางนอย 4-8 สัปดาห 
วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส สามารถใหพรอมกับวัคซีนอ่ืนๆ ไดในวัน

เดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนน้ี 
 ผูมีภาวะดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส 

 • ผูที่มีปฏิกิริยาแพอยางรุนแรงตอสารพวกเจลาติน หรือมีประวัติแพยานี

โอมายซิน หรือวัคซีนชนิดนี้ 

 • สตรีมีครรภหามฉีดวัคซีนนี้ (ควรรอไปฉีดหลังคลอด)  และสตรีที่ฉีด
วัคซีนชนิดนี้ไมควรปลอยใหตั้งครรภในชวงเวลา 1 เดือนแรกหลังรับวัคซีน 

 • ผูปวยกรณีดังตอไปนี้ อาจรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสได แต

จําเปนตองปรึกษาแพทยกอนทุกคร้ัง 
   ๏ ติดเช้ือเอชไอวีที่มีอาการเต็มขั้น หรือภูมิคุมกันบกพรองรุนแรง 

หรือโรคภูมิคุมกันพรองชนิดอ่ืน 
   ๏ รับประทานยาซ่ึงมีผลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย เชน  

เพรดนิโซโลนเปนระยะเวลาต้ังแต 2 สัปดาหเปนตนไป 
   ๏ เปนมะเร็ง หรือกําลังรับการรักษามะเร็งไมวาจะดวยวิธีฉายรังสี

หรือดวยยา 
๏ เคยไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด 

• 

 
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 

 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส   
วัคซีนชนิดนี้ปลอดภัยและใหผลดีตอผู รับมากกวาการปลอยใหเปน

อีสุกอีใสตามธรรมชาติมาก  อยางไรก็ตามวัคซีนทุกชนิดอาจมีผลขางเคียงบาง 

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสฉีดแลวอาจมีปฏิกิริยาตาง ๆ ไดเชน ปวดบริเวณที่ฉีด  

ไขต่ํา ๆ ตุมขึ้นหลังจากฉีด (ไมเกิน 1 เดือน) อาการขางเคียงรุนแรง  เชน ชักจาก

ไข ซ่ึงพบไดนอยกวาหนึ่งในพันราย 
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีดใหประคบดวย

ผาเย็น   หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย

ทราบโดยละเอียด 
 

6. วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส อยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 

วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส ไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของ
กระทรวงสาธารณสุข ผูปกครองตองจายคาวัคซีนเอง  
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส หรือไม 
วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส เปนวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริมผูปกครอง

อาจพิจารณาใหวัคซีนนี้  หากตองการลดความเสี่ยงตอโรคอีสุกอีใส 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
แมโรคอีสุกอีใสมักจะเปนโรคไมรุนแรงแตมีความสามารถในการระบาดได

สูง ถาเด็กเปนโรคอีสุกอีใส   ควรรักษาความสะอาดของรางกาย โดยเฉพาะตอง

หมั่นลางมือฟอกสบูเสมอ ตัดเล็บใหสั้น ไมควรใหเด็กที่ปวยเปนโรคอีสุกอีใสไป

โรงเรียน หรือเขาที่ชุมชนจนกวาแผลจะตกสะเก็ด  และแจงใหคุณครูประกาศให

ผูปกครองและเพื่อนในหองทราบ เพราะโรคอีสุกอีใสอาจกออันตรายรุนแรงแก

เพื่อนรวมช้ันเรียนผูซ่ึงมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรงได 
ในบางคร้ังโรคอีสุกอีใสอาจเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืนได  ดังนั้นหากเด็กเปน

โรคอีสุกอีใส และมีอาการไขสูง ซึม ตุมใสกลายเปนแผลติดเชื้อ ควรรีบนํามาพบ

แพทย 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ 

ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให

แพทยทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 
 

 
หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน 

จึงมารับวัคซีน  



 
ิ่งท่ีทานควรทราบ

 
 

 

1.  โรคไขเหลืองคืออะไร  และปองกันไดอยางไร 

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสาํหรับประชาชน 
ขอมูล  ณ  28 กรกฎาคม 2551                         โดย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

หากมีขอสงสยั

ควรปรึกษาแพทย 

ไขเหลือง เกิดจากเชื้อไวรัสไขเหลือง เปนโรคประจําถ่ินของทวีปแอฟริกา

และอเมริกาใต ยังไมเคยพบโรคไขเหลืองในประเทศไทย เปนโรคในสัตวโดยเฉพาะลิงใน

ปา โรคแพรมายังคนโดยยุงที่มีเช้ือไวรัสไขเหลืองกัด ทําใหปวยมีอาการไขคลายไขหวัด

ใหญ ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับอักเสบ อาการอาจรุนแรงมาก ไตวาย เลือดออก ช็อค 

นับเปนโรครุนแรงและมีอัตราตายสูงถึงรอยละ 20-50  โรคไขเหลืองปองกันไดโดยการ
ปองกันไมใหถูกยุงกัดโดยใชยาทากันยุง หรือสวมเสื้อผาปกปดรางกาย  

โรคไขเหลืองสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 
 

2.  วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง คืออะไร 
วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองเปนวัคซีนท่ีเตรียมจากไวรัสไขเหลืองท่ีทําให

ออนฤทธิ์ลง ทําใหปลอดภัยและสรางภูมิคุมกันไดนาน 
 

3.  ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง และจะตองใหกี่ครั้ง 

อยางไร 
เด็กอายุตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป และผูใหญที่จะเดินทางไปหรืออยูอาศัยใน

ประเทศที่มีโรคไขเหลืองเปนโรคประจําถ่ิน ควรใหฉีดวัคซีนไขเหลือง 1 คร้ัง กอนการ
เดินทาง 10 วัน ผูที่รับวัคซีนไขเหลืองจะไดรับใบรับรองสากล   จากศูนยที่ใหวัคซีน 
ซ่ึงจะมีอายุรับรองต้ังแต 10 วันหลังจากฉีดวัคซีนจนถึง 10 ปหลังจากนั้น ผูที่จะ

เดินทางไปในประเทศท่ีมีโรคไขเหลืองเปนโรคประจําถ่ิน จะตองแสดงใบรับรองนี้ จึง

จะเดินทางไปได 
 

4.  ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง หรือควรเลื่อนการรับ

วัคซีนน้ี 
 ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีนไขเหลือง   

 • คนที่มีประวัติแพไขอยางรุนแรง หรือมีประวัติเคยฉีดวัคซีนไขเหลือง
แลวมีอาการแพ     

 • เด็กอายุนอยกวา 6 เดือนเพราะมีความเสี่ยงจากผลขางเคียงของวัคซีน
ไดสูง แตถาอายุ 6 - 9 เดือน  และตองเดินทางไปในถ่ินที่มีโรคไขเหลือง  ควรปรึกษา

แพทยเพื่อประเมินความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับจากการฉีดวัคซีน 

 • ผูใหญอายุมากกวาหรือเทากับ 65 ป    หญิงมีครรภและหญิงใหนม
บุตร    ถาจะเดินทางไปในถ่ินที่มีโรค 
ไขเหลือง ควรปรึกษาแพทยกอนไดรับวัคซีน 

 • ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรือติดเช้ือเอชไอวี 
 • ไดรับยากดภูมิคุมกัน หรือยาสเตียรอยด นานกวา 2 สัปดาห 
มีโรคมะเร็ง หรือรับยาเคมีบําบัด หรือไดรับการฉายแสง 

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน 

จึงมารับวัคซีน 
 

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได 
 
  

                  ถาตองฉีดวัคซีนแตไมสามารถรับวัคซีนได   เนื่องจากมีขอหามในการ
ใหวัคซีน  หรือมีขอจํากัดทางสุขภาพ สามารถยกเวนการรับวัคซีนไดตามขอปฏิบัติ

ขององคการอนามัยโลก โดยผูเดินทางควรขอใบรับรองจากแพทยเพื่อใชเปน

หลักฐานในการเดินทาง และรับคําแนะนําจากสถานทูตหรือประเทศที่จะเดินทางไป

และควรระวังตนเองไมใหถูกยุงกัด 
 

5.  อาการขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนหลังรับวัคซีน ไขเหลือง 
อาการขางเคียงเล็กนอย พบไดบอย ไดแก ปวด บวม แดงบริเวณ

ตําแหนงที่ฉีดวัคซีน มีไขต่ําๆ ปวดศีรษะ    ปวดกลามเนื้อ ออนเพลียหลังไดรับ

วัคซีนและอาการเปนไดนาน 5-10 วัน  
อาการขางเคียงรุนแรงแตพบไมบอย ไดแก ไขสูง พฤติกรรม

เปลี่ยนแปลง อาการคลายไขหวัดใหญ พบไดตั้งแตวันแรกถึง 30 วันหลังจากฉีด
วัคซีน  นอกจากนี้ยังอาจมีอาการอ่ืน ๆ ของปฏิกิริยาแพวัคซีนรุนแรง ซ่ึงพบได

นอยมาก ไดแก หายใจลําบาก เสียงแหบ หลอดลมตีบ ผ่ืน ซีด ออนแรง หัว

ใจเตนเร็ว วิงเวียน อาการเกิดขึ้นไดตั้งแตไมก่ีนาทีจนถึง 2-3 ชั่วโมงหลังจากฉีด
วัคซีน 

ถามีอาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีนควรพบแพทยทันที และควรแจงให

แพทยทราบดวยวาไดรับวัคซีน    ไขเหลืองไปเมื่อไร และแจงศูนยที่ใหวัคซีนดวย  
 

6. วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน 

วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองไมอยูในแผนของกระทรวงสาธารณสุข ผูที่
จะเดินทางไปในประเทศที่มีโรค   ไขเหลืองเปนโรคประจําถ่ิน จะตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการฉีดวัคซีนเอง 
สําหรับประเทศไทยมีศูนยใหวัคซีนไขเหลือง 2  แหงเทานั้น    คือ   ที่

กลุมโรคติดตอระหวางประเทศ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  และที่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
 

7.  เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไขเหลืองหรือไม 
เฉพาะเด็กอายุมากกวา 9 เดือนและผูใหญ ที่จะเดินทางไปยังประเทศ

ที่มีโรคไขเหลือง เทานั้นที่ตองรับวัคซีน สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซด  
http://www.cdc.gov/travel  วาการเดินทางเขาประเทศใดบางท่ีตองใชใบรับรอง
การรับวัคซีนไขเหลือง 
 

8.  มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม 
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํา

เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได  
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน

อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย  หาก

เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย

ทราบทุกคร้ังกอนการรับวัคซีนคร้ังตอไป 
 ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป  เพื่อเปน

หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว 
 

http://www.cdc.gov/travel

