สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ
1. โรคบาดทะยัก-คอตีบคืออะไร และปองกันไดอยางไร
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเขารางกายทางบาดแผล
ทําใหมีอาการเกร็ง กระตุกของกลามเนื้อ ขากรรไกร อาปากไมได รับประทาน
อาหารลําบาก หายใจลําบาก รุนแรงจนเสียชีวิตได เชื้อบาดทะยักมีอยูทั่วไปใน
สิ่งแวดลอม
คอตีบ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทําใหมีการอักเสบในลําคออยาง
รุนแรง จนอาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เชื้อแพรมาจากลําคอ
ของผูที่เปนพาหะ
โรคบาดทะยักและคอตีบ สามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ คืออะไร
วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทํามาจากเชื้อ และพิษของเชื้อที่ทําให
หมดความสามารถในการกอโรคโดยผานขบวนการผลิตใหไดเปนวัคซีนที่มีความ
ปลอดภัย ไมมีเชื้อโรคที่มีชีวิตผสมอยู วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค
หากไดรับครบถวนตามกําหนด และมีความปลอดภัยสูง

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ และจะตองใหกี่
ครั้ง อยางไร
เด็กอายุตั้งแต 7 ป ขึ้นไป ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักคอตีบ ทุกคน (ยกเวนมีขอหามในขอ 4) โดยฉีดเขากลามเนื้อ
• เด็กอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป หากไมเคยรับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักไอกรน หรือวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ มากอน หรือรับไมครบ
3 ครั้ง ควรใหวัคซีนนี้ชุดแรก 3 ครั้ง โดยมีระยะหาง 0, 1
และ 6 เดือน เปนชุดแรก หลังจากนั้นกระตุนซ้ําทุก 10 ป
• เด็กทุกคนที่ไดรับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครบ 5 ครั้ง
ควรไดรับวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ เมื่ออายุ 12-16 ป หรือ
เมื่อเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากนั้นกระตุนทุก 10 ป
• คนทั่วไปทุกคนที่มีบาดแผลสกปรกที่อาจปนเปอนเชื้อบาดทะยัก
หรือในหญิงตั้งครรภควรไดรับวัคซีนนี้ เวนแตจะเคยไดรับ
ครบถวนมากอนแลว
วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ
ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

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

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรค บาดทะยักคอตีบ
วั คซี นทุ กชนิ ดสามารถทํ าให เกิ ดอาการข างเคี ยงได สํ าหรั บวั คซี น
ปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ อาจมีอาการ ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดได
แตอาการมักไมรุนแรง
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ
ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แพทยทราบโดยละเอียด
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดขึ้นไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรค
จากวัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีดวัคซีน

6. วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ อยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคา
วัคซีน
วั ค ซี น ป อ งกั น โรคบาดทะยั ก -คอตี บ อยู ใ นแผนการสร า งเสริ ม
ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดย
ไม เสี ย ค าใช จ าย ที่ ศู นย บริ การสาธารณสุ ข สถานี อนามั ย โรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลที่เปนตนสังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา และในบางพื้นที่อาจมี
บริการวัคซีนนี้แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนดวย

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ หรือไม
เด็กทุกคนที่ไมมีภาวะที่เปนขอหามในขอ 4. ควรรับวัคซีนนี้ทุกคน
เพื่อปองกันโรครุนแรงจากเชื้อบาดทะยัก คอตีบ

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซี นตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํ า
เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

• เคยมีปฏิกิริยารุนแรง หรือปญหาอื่นที่รุนแรงจากวัคซีนนี้
• แพสวนประกอบของวัคซีนนี้

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
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โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไรเซลล)
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
คอตีบ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทําใหมีการอักเสบในลําคออยางรุนแรง จน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได
อาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เชื้อแพรมาจากลําคอของผูที่เปนพาหะ
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเขารางกายทางบาดแผล ทํา 5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบใหมีอาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได เชื้อมีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม
บาดทะยัก-ไอกรน
ไอกรน เกิดจากเชื้อไอกรนทําใหมีอาการไอรุนแรงเปนเวลานาน ในเด็กเล็ก
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทั้งชนิดไรเซลล และชนิดปกติ
อาจไอจนหยุดหายใจ ชัก ซี่โครงหักได เชื้อแพรมาจากลําคอของผูปวย
อาจทําใหมี ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดได และอาจมีไข ออนเพลีย ไมสบาย
โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถปองกันไดดวยวัคซีน
รองกวน อาเจียน อาการทั้งหมดมักไมรุนแรง อาการไขควรหายไปภายใน 2-3 วัน
นอกจากนี้ยังอาจมีอาการขางเคียงที่รุนแรงขึ้น แตพบนอย ไดแก ชัก รองไหไม
2. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไรเซลล) คืออะไร
หยุด ตัวออนปวกเปยก ไขสูงจัด โดยชนิดไรเซลลจะมีอาการขางเคียงนอยกวา
วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทําจากพิษของเชื้อคอตีบและ ชนิดปกติมาก แตก็ยังเกิดได
เชื้อบาดทะยักที่ผานขั้นตอนทําใหไมกอโรคในคน รวมกับสวนประกอบบางสวน
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวย
ของเชื้อไอกรนที่แยกบริสุทธิ์ วัคซีนนี้ตางกับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก- ผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
ไอกรน ชนิดปกติ ตรงที่สวนประกอบของเชื้อไอกรนนี้เอง ซึ่งทําใหเปนวัคซีนที่มี เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
อาการขางเคียงต่ําลง เมื่อไดรับวัคซีนครบตามกําหนด จะมีภูมิคุมกันตอโรคคอ ทราบโดยละเอียด
ตีบ-บาดทะยัก และไอกรนไดดีมาก ปองกันโรคชนิดรุนแรงสูงสุดไดทั้งหมด

1. โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร และปองกันไดอยางไร

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และ
จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
เด็กไทยทุกคน ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
เมื่ออายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 1 ปครึ่ง และ 4-6 ป โดยจะใชวัคซีนปองกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดปกติ หรือชนิดไรเซลลก็ได สามารถใชแทนกันไดทุก
ครั้ง อยางไรก็ดีผูที่เคยมีปฏิกิริยามากจากการฉีดวัคซีนชนิดปกติ เชน มีไขสูง ชัก
ตัวออน รองไมหยุดหลังฉีดวัคซีน ควรพิจารณาใชวัคซีนชนิดไรเซลลในการฉีดครั้ง
ตอไป
ความสามารถในการป องกั นโรคจะลดลงเมื่ อเวลาผ านไป 5-10 ป
โดยทั่วไปควรมีการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุนระดับภูมิคุมกันอีก ซึ่งจะใชวัคซีนคอตีบบาดทะยัก (และอาจมีไอกรนดวย) ชนิดสูตรของผูใหญ (ทางการแพทยเรียก dT
หรือ dTaP)
วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ
ไดในวันเดียวกัน และมีชนิดที่เปนวัคซีนรวมผสมกับวัคซีนโปลิโอ ตับอักเสบบี
และฮิบ ฉีดในเข็มเดียวกันได

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หรือ
ควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
ผูมีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
ชนิดไรเซลล
• เคยมีปฏิกิริยาแพรุนแรงตอวัคซีนนี้ หรือวัคซีนปองกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดปกติ มากอน
• มีภาวะผิดปกติทางสมองหรือชักที่ไมทราบสาเหตุภายใน 7 วัน
หลังจากรับวัคซีนตัวนี้ (กรณีนี้ใหพิจารณาฉีดเฉพาะวัคซีนปองกันโรคคอตีบบาดทะยัก ที่ไมมีไอกรนได)
• ผูที่อายุเกิน 6 ป ไมควรใชวัคซีนนี้ แตควรใชชนิดสูตรของผูใหญ

6. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยูในแผนสรางเสริม
ภู มิ คุ ม กั น โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดปกติอยูในแผนการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เด็กทุกคนสามารถรับวัคซีน
ไดโดยไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปน
ตนสังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา
สวนวัคซีนชนิดไรเซลล เปนวัคซีน
ทางเลือก ไมอยูในแผนการสร างเสริมภูมิคุมกั นโรคของกระทรวงสาธารณสุ ข
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
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน

ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
ชนิดไรเซลล (ชนิดสูตรสําหรับเด็กโตและผูใหญ)
1. โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร และปองกันไดอยางไร
คอตีบ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทําใหมีการอักเสบในลําคออยางรุนแรง
จนอาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เชื้อแพรมาจากลําคอของผูที่เปนพาหะ
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่เขารางกายทางบาดแผลทําใหมี
อาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได
เชื้อบาดทะยักมีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม
ไอกรน เกิดจากเชื้อไอกรนซึ่งแพรมาจากลําคอของผูปวยหรือผูที่เปนพาหะ
ทําใหมีอาการไออยางรุนแรงเปนเวลานาน ในเด็กเล็กอาจไอจนหยุดหายใจ ชัก
ซี่โครงหักได สวนในเด็กโตหรือผูใหญอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ
จนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลได
โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล (ชนิดสูตร
สําหรับเด็กโตและผูใหญ) คืออะไร

สิ่งที่ทานควรทราบ

• ผูที่เคยมีประวัติแพอยางรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไมวาจะเปนวัคซีนชนิดใด หรือมีปฏิกิริยาแพอยางรุนแรง
ตอสวนประกอบของวัคซีนนี้
• ผูที่มีประวัติพบอาการทางสมองอยางรุนแรงภายใน 7 วัน ภายหลัง
ไดรับวัคซีนที่มีสวนประกอบของวัคซีน ไอกรน
• ผูที่มีความผิดปกติของสมองหรือลมชักซึ่งยังควบคุมไมได
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบบาดทะยัก-ไอกรน
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล ชนิดสูตรสําหรับ
เด็กโตและผูใหญ สามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงไดเหมือนวัคซีนอื่น ๆ อาจมี
ปวด บวมบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ออนเพลีย คลื่นไสอาเจียนและมีไขได
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวย
ผาเย็น หากมีไขใหกินยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปน
รุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบ
โดยละเอียด

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน เปนวัคซีนที่ใหในวัยเด็กรวม
ทั้งสิ้น 5 เข็ม เริ่มใหตั้งแตอายุ 2 เดือนถึงอายุ 6 ป เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น ภูมิคุมกัน
ที่เกิดจากวัคซีนที่ไดรับในวัยเด็กเริ่มลดนอยลง จึงตองมีการกระตุนดวยวัคซีนซ้ําเมื่อ
อายุ 10-18 ป
แตเดิมวัคซีนที่ใชฉีดกระตุนนี้เปนวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (ไมมี
ไอกรน) เพราะวัคซีนที่มีไอกรนที่ใชในเด็กเล็ก อาจเกิดผลขางเคียงในเด็กโตและ
ผูใหญไดมาก แตโรคไอกรนสามารถเกิดในเด็กโตและผูใหญไดดวยและอาจแพรเชื้อ
มาใหเด็กเล็กได จึงเริ่มนําวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล
ชนิดสูตรสําหรับเด็กโตและผูใหญมาใชแทนที่วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
(ไมมีไอกรน) โดยมีการดัดแปลงวัคซีนไอกรนใหบริสุทธิ์ และมีปริมาณสารจากเชื้อไอ
กรนลดลง ทําใหสามารถฉีดในเด็กโตและผูใหญไดอยางปลอดภัย
วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนสามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ
ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

วั คซี นป องกั นโรคคอตี บ-บาดทะยั ก-ไอกรน ชนิ ดไร เซลล ชนิ ดสู ตร
สํ า หรั บเด็ ก โตและผู ใ หญ มิ ไ ด อ ยู ใ นแผนการสร า งเสริ ม ภู มิ คุ ม กั น โรคของ
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นผูปกครองหรือผูรับวัคซีนตองรับผิดชอบคาใชจาย
เอง

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และ
จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
หรือไม

ผู ที่ อายุ ตั้ งแต 10-18 ป ควรพิ จารณาให วั คซี นป องกั นโรค คอตี บบาดทะยัก-ไอกรน (โดยทั่วไปแนะนําใหเมื่ออายุ 11-12 ป) เพียง 1 ครั้ง โดยถือเปน
วัคซีนแทนวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ที่จะตองฉีด 1 ครั้ง หลังจากนั้นควร
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน คอตีบ-บาดทะยัก (ไมมีไอกรน) ตอเนื่องทุก 10 ป
นอกจากนี้อาจใชวัคซีนนี้ในเด็กอายุ 4-6 ป แทนวัคซีนเด็กเล็กได

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หรือควร
เลื่อนการรับวัคซีนนี้
ผู ที่ มี ป ระวั ติ ห รื อ มี ภ าวะดั ง ต อ ไปนี้ ไ ม ค วรรั บ วั ค ซี น ป อ งกั น โรคคอตี บ บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล ชนิดสูตรสําหรับเด็กโตและผูใหญ
• ผูที่เคยมีประวัติแพอยางรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน ไมวาจะเปนวัคซีนชนิดใด หรือมีปฏิกิริยาแพอยางรุนแรงตอ
สวนประกอบของวัคซีนนี้

6. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนอยูในแผนสรางเสริม
ภู มิ คุ ม กั น โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน

เด็กโตทุกคนที่ไมมีขอหามสําหรับวัคซีนนี้ ควรไดรับวัคซีนเพื่อปองกัน
โรครุนแรงจากเชื้อ คอตีบ บาดทะยัก และไอกรน

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให
แพทยทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผู ปกครองควรเก็ บบั นทึ กการรั บวั คซี นของเด็ กไว ตลอดไป เพื่ อเป น
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
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โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
วัคซีนชนิดทั้งเซลล
1. โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร และปองกันไดอยางไร
คอตีบ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทําใหมีการอักเสบในลําคออยาง
รุนแรง จนอาจทําใหหายใจไมได และอาจทําใหหัวใจวายได เชื้อแพรมาจากลําคอ
ของผูที่เปนพาหะ
บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเขารางกายทางบาดแผล
ทําใหมีอาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได เชื้อมีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม
ไอกรน เกิดจากเชื้อไอกรนทําใหมีอาการไอรุนแรงเปนเวลานาน ใน
เด็กเล็กอาจไอจนหยุดหายใจ ชัก ซี่โครงหักได เชื้อแพรมาจากลําคอของผูปวย
โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คืออะไร
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทํามาจากเชื้อ หรือพิษของ
เชื้อที่ทําใหหมดความสามารถในการกอโรค โดยผานขบวนการผลิตใหไดเปน
วัคซีนที่มีความปลอดภัย ไมมีเชื้อโรคที่มีชีวิตผสมอยู วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงใน
การปองกันโรค หากไดรั บครบถวนตามกําหนด และมีความปลอดภัยสูง พบ
ผลขางเคียงไดบาง

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และ
จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
เด็กทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
(ยกเวนมีขอหามในขอ 4) โดยการฉีดเขากลามเนื้อบริเวณตนขาดานหนา ในเด็ก
ควรฉีด 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน
ครั้งที่ 3 เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุประมาณ 18 เดือน
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุประมาณ 4 -6 ป
วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน สามารถใหพรอมกับ
วัคซีนอื่นๆ ไดในวันเดียวกัน และมีชนิดที่เปนวัคซีนรวมกับวัคซีนปองกันตับ
อักเสบบี โปลิโอ และฮิบ ฉีดในเข็มเดียวกันได

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หรือ
ควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกัน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
• มีภาวะผิดปกติทางสมอง หรือชัก ซึ่งยังควบคุมไมได
• เคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอวัคซีนนี้มากอน
• เด็กที่อายุมากกวา 7 ป และผูใหญไมควรรับวัคซีนนี้ แตควรรับวัคซีน
ปองกัน คอตีบ-บาดทะยัก (ไมมีไอกรน) แทน

5.

สิ่งที่ทานควรทราบ

อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรค คอตีบบาดทะยัก-ไอกรน

วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได สําหรับวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อาจมี ปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีด
ได และอาจมีไข ออนเพลีย ไมสบาย รองกวน อาเจียน อาการทั้งหมดมักไม
รุนแรง อาการไขมักเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับวัคซีนและหายไปภายใน 2-3
วัน อาการขางเคียงที่รุนแรงอาจพบได แตนอยมากประมาณ 1 ใน 50,000 ราย
ไดแก ชัก รองไหไมหยุด ตัวออนปวกเปยก ไขสูงจัด
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหกินยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
ทราบโดยละเอียด
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดขึ้นไดบาง แตประโยชนในการปองกัน
โรคจากวัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีด
วัคซีน

6. วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยูในแผนสรางเสริม
ภู มิ คุ มกั นโรคของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยูในแผนการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดย
ไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปนตน
สังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนนี้หรือไม
เด็กทุกคนที่ไมมีภาวะที่เปนขอหามในขอ 4. ควรรับวัคซีนปองกัน
โรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทุกคน เพื่อปองกันโรครุนแรงจากเชื้อ คอ
ตีบ บาดทะยัก และไอกรน

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํา
เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรั บ
วัคซีนอยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย
หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให
แพทยทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรค ไขหวัดใหญ

4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

1. โรคไขหวัดใหญคืออะไร และปองกันไดอยางไร
ไข ห วั ด ใหญ เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส อิ น ฟลู เ อนซ า เชื้ อ สามารถ
แพรกระจายจากผูที่ติดเชื้อไปยังผูอื่นไดทางการหายใจ ทําใหมีอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจและมีไขสูง ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยทั่วไป
จะมีอาการอยูประมาณ 2-3 วัน แตในบางรายจะมีอาการรุนแรงและนานได และ
อาจจําเปนตองเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาล หลังจากหายอาจมีอาการ
ออนเพลียมึนงงไปอีกหลายสัปดาห ในผูที่มีความเสี่ยงสูง เชน คนอายุ 65 ป
ขึ้นไป ผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหอบหืด อาจเกิด
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจากการติดเชื้อ เชน มีปอดบวม หรือเสียชีวิตได
โรคไขหวัดใหญสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญคืออะไร
วั คซี นป องกั นโรคไข หวั ดใหญ ทํ ามาจากเชื้ อที่ ตายแล วทํ าให หมด
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
♥ หญิงที่จะตั้งครรภ
♥ ผูที่มีความผิดปกติของกลามเนื้อหรือระบบประสาท ซึ่งมีปญหาการหายใจหรือการกลืน
♥ ผูที่มีอายุระหวาง 6 เดือนถึง 18 ป ที่ไดรับการรักษาดวยยาแอสไพรินเปน
ระยะเวลานาน
♥ ผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพเรื้อรังเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด โรค
ไต โรคเบาหวาน โรคเลือด
นอกจากนี้ยังแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกบุคคลที่
สามารถแพรเชื้อไขหวัดใหญใหกับผูมีความเสี่ยงสูง ไดแก
ï สมาชิกในครอบครัวและผูดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ป
ï สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลใกลชิดกับผูที่เสี่ยงกับการเปนโรค
ไขหวัดใหญรุนแรง
ï แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล
ชวงเวลาที่ ดีที่ สุดสําหรั บการฉีดวัคซีนปองกั นโรคไข หวั ดใหญ คือชวง
กอนที่จะเริ่มมีการระบาด ในประเทศไทยสามารถฉีดได 2 ชวงคือชวงกอนฤดูฝน
หรือประมาณเดือนพฤษภาคม และชวงกอนฤดูหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคม
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตองฉีดซ้ําทุก 1 ป ถาตองการการปองกันอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงทุกปและวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง
ผลิตใหมทุกป สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 9 ป ที่รับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเปนป
แรกควรไดรับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 หางจากเข็มแรก 1 เดือน
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ ไดในวัน
เดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีน
• อายุนอยกวา 6 เดือน • คนที่แพไขอยางรุนแรงเพราะวัคซีนผลิตโดยใชไข
• ผูที่เคยฉีดวัคซีนไขหวัดใหญแลวมีอาการแพอยางรุนแรง
• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได สําหรับวัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญอาจมี อาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม
นานหลังฉีด แลวควรหายภายใน 1-2 วัน
การแพ ถึ งขั้ นเป นอั นตรายต อชี วิ ตมี น อยมาก ถ าหากเกิ ดขึ้ นจะ
ปรากฏภายใน 2 -3 นาทีถึง 2- 3 ชั่วโมงหลังฉีด
โดยอาจมี อาการหายใจไม สะดวก เสี ยงแหบ หรื อหายใจมี เสี ยงดั ง
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 มีเครื่องใชสวนตัว ไมปะปนกับผูอื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด ไมคลุกคลี
หรือนอนรวมกับผูปวยในระยะที่มีการระบาดของโรค เมื่อมีผูปวยในโรงเรียนหรือ
โรงงาน ควรใหลาหยุด เพื่อมิใหแพรโรคไปยังผูอื่น โดยเฉพาะผูที่มีความเสี่ยงสูงตอ
การติดโรค เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก สตรีตั้งครรภ เปนตน ควรใชผาเช็ดหนาปดปาก
เวลาไอหรือจาม และลางมือใหสะอาดเปนประจํา
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน
กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีนอยาง
นอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หากเด็กมี
อาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทยทราบทุก
ครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปนหลักฐานวา
เด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551
สาธารณสุข

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวง

วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
1. โรคไวรัสตับอักเสบเอ คืออะไร และปองกันไดอยางไร
โรคไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ติดตอไดโดย
การรับประทานอาหารและน้ําดื่ม ที่มีเชื้อปนเปอน เชื้อไวรัสสามารถพบไดใน
อุจจาระของผูที่ติดเชื้อ
ผูที่ติดเชื้ออาจไมมีอาการ หรือมีอาการตั้งแตนอยจนถึงรุนแรงมากทําใหเกิด
ตับอักเสบแบบเฉียบพลัน ดีซาน ตัวเหลือง ตาเหลือง และตับวายได
การปองกันสามารถทําไดโดยการเครงครัดในเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด
ของอาหารและน้ําดื่ม
โรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ คืออะไร
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ ทํามาจากเชื้อไวรัสนี้ที่ตายแลว และหมด
ความสามารถในการกอโรค วัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถปองกันโรคไวรัส
ตับอักเสบเอไดเปนอยางดี เมื่อไดรับครบถวนตามกําหนด

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ และจะตองให
จํานวนกี่ครั้ง
พิจารณาใหวัคซีนแกผูที่ยังไมมีภูมิคุมกัน และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ตับรุนแรง เชน ผูที่เปนโรค ตับเรื้อรัง นอกจากนี้ควรพิจารณาใหวัคซีนแกผูที่ทํา
หนาที่ประกอบอาหาร ผูที่อาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก และผูที่จะเดินทางไป
ในที่ที่มีการระบาดหรือมีความชุกของโรคสูง โดยการฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อ
จํานวน 2 ครั้ง หางกัน 6-12 เดือน
สําหรับเด็กปกติที่แข็งแรงดี หากมีความประสงคจะสรางภูมิตานทานตอโรค
ไวรัสตับอักเสบเอ สามารถใหไดในเด็กอายุตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็ม
หางกัน 6-12 เดือน
วัคซีนนี้สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

4. ใครไมควรรั บหรื อควรเลื่ อนการรับวั คซี นป องกันโรคไวรั สตั บ
อักเสบเอ
ผูที่ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ไดแก
• ผู ที่ มี อาการแพ ชนิ ดรุ นแรงหลั งจากไดรั บวั คซี นป องกั นโรคไวรั สตั บ
อักเสบเอ, ผูที่มีประวัติอาการแพชนิดรุนแรงตอสวนประกอบของวัคซีน,
ผูที่มีอาการเจ็บปวยเฉียบพลัน และหญิงตั้งครรภ

5. อาการข างเคี ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นหลั งรั บวั คซี นป องกั นโรคไวรั สตั บ
อักเสบเอ
พบเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนอาการเฉพาะที่ในตําแหนงที่ฉีดยา ซึ่งไม
รุนแรง อาการอื่นๆ ที่อาจพบได เชน ไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย วัคซีนไมทําให
เกิดโรคตับอักเสบ
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวยผา
เย็น หากมีไขใหรับประทานยา ลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
ทราบโดยละเอียด

6. วั ค ซี น ป อ งกั น โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบเอ อยู ใ นแผนสร า งเสริ ม
ภู มิ คุ ม กั นโรคของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อ ไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ยังมิไดอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุ ขดั งนั้ น ผู ที่ ประสงค จะรั บวั คซี นนี้ จะต องเสี ย
คาใชจายเอง

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอหรือไม
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ เปนวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม ซึ่ง
ผูปกครองอาจพิจารณาใหฉีดวัคซีนนี้แกเด็ก หากมีความประสงคจะลดความ
เสี่ยงจากโรคนี้

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน
กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีนอยาง
นอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หากเด็กมี
อาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

• ไมแนะนําใหฉีดวัคซีนนี้ในเด็กอายุนอยกวา 1 ป เนื่องจากการตอบสนอง
ตอวัคซีนไมดี
• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
1. โรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร และปองกันไดอยางไร
โรคไวรัสตับอักเสบบี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการสัมผัส
กับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผูที่ติดเชื้อผานทางบาดแผลบนผิวหนัง การใชของใช
สวนตัวที่ปนเปอนกับเลือดหรือสารคัดหลั่งตางๆ เชน มีดโกน แปรงสีฟน การมี
เพศสัมพันธโดยไมไดสวมถุงยางอนามัย การใชเข็มฉีดยารวมกัน และจากมารดา
สูทารกโดย การสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสในขณะคลอด
การติดเชื้ออาจทําใหเกิดโรคที่มีอาการรุนแรง ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร
ทองเสีย คลื่นไสอาเจียน เหนื่อยงาย ปวดเมื่อยตามตัว หากรางกายไมสามารถ
กําจัดเชื้อได จะกลายเปนพาหะของโรค ซึ่งนอกจากจะแพรเชื้อใหผูอื่นไดแลว
ยังจะมีโอกาสเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับตอไปไดในอนาคต
โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถปองกันไดดวยวัคซีน หลังจากประเทศไทยให
วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิดทั่วประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2535 ทําให
จํานวนผูปวยโรคตับอักเสบบี และมะเร็งตับลดลงอยางมาก

2. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ทํามาจากโปรตีนผิวนอกของเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี วัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีได
เปนอยางดี หากไดรับครบถวนตามกําหนด

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และจะตองให
จํานวนกี่ครั้ง
เด็กไทยทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีตั้งแตแรกเกิด
นอกจากนี้ควรใหวัคซีนสําหรับผูที่ยังไมติดเชื้อ (ทราบไดจากการตรวจเลือด)
โดยเฉพาะหากมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ เชน มีภรรยาหรือสามีเปนพาหะของ
โรคหรืออาศัยอยูในบานเดียวกันกับผูที่เปนพาหะ
• เด็กแรกเกิดในประเทศไทยทุกคน จะไดรับวัคซีนเข็มแรกในขณะแรกคลอด
จากนั้นจะฉีดเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
• ตั้งแตป 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดใหวัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัส
ตับอักเสบบีแกเด็กทุกคนทั่วประเทศ โดยครั้งแรกฉีดวัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบี เมื่อแรกเกิด และฉีด
วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี เมื่อ
อายุ 2 , 4 และ 6 เดือน
• ผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เด็กทุกคนที่ไมไดฉีด
ตั้งแตแรกเกิด
ควรฉีดวัคซีนทันทีที่มีโอกาส โดยฉีด 3 ครั้ง ที่ 0, 1-2 เดือน และ 6-12 เดือน
โดยทั่วไปในเด็กเล็ก (อายุต่ํากวา 10 ป) ไมจําเปนตองตรวจเลือดกอนฉีด
วัคซีน แตในเด็กโตที่อายุมากกวา 10 ปขึ้นไปและผูใหญควรตรวจเลือดกอน เพื่อ
ดูวามีภูมิตานทานกอนฉีดวัคซีนหรือไม เนื่องจากบางรายอาจเคยติดเชื้อและมี
ภูมิคุมกันโรคแลวตามธรรมชาติหรืออาจเปนพาหะของโรค ซึ่งทั้งสองกรณีจะ
ไมไดรับประโยชนจากการฉีดวัคซีน

สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ ไดใน
วันเดียวกัน และปจจุบันมีวัคซีนชนิดรวมเข็มกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
ชนิดไรเซลล วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดและวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ

4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
ผูที่ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี คือ
• ผูที่เคยมีปฏิกิริยาแพรุนแรงตอวัคซีนนี้มากอน
• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี หลังฉีดอาจมีอาการปวด บวมบริเวณที่ฉีด
หรือมีไขต่ําๆ อาการมักเริ่มราว 3-4 ชั่วโมงหลังฉีดและเปนไมเกิน 24 ชั่วโมง
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวยผา
เย็น หากมีไขใหรับประทานยา ลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
ทราบโดยละเอียด
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดขึ้นไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรคจาก
วัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีดวัคซีน

6. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี อยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดั ง นั้ น เด็ ก ทุ ก คนสามารถรั บ วั ค ซี น ได โ ดยไม เ สี ย
คาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปนตนสังกัด
หลักประกันสุขภาพถวนหนา

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือไม
เด็กทุกคนที่ไมเคยมีปฏิกิริยาแพรุนแรงตอวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ
บีควรรับวัคซีนนี้

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปนหลักฐาน
วาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ
1. โรคจากเชื้อฮิบคืออะไร และปองกันไดอยางไร

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ

เชื้อฮิบ เปนแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อเต็มวา ฮีโมฟลุส อินฟลูเอนเซ
ชนิดทัยป บี ที่มักกอโรคในเด็กเล็ก โดยเฉพาะที่อายุต่ํากวา 2 ป ทําใหเกิดโรคที่
สําคัญหลายอยาง เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ
ขออักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ อัตราการเกิดโรครุนแรงจากเชื้อฮิบในเด็กไทย
ประมาณ 3 รายตอเด็กแสนคน
โรคติดเชื้อฮิบสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

อาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีนพบไดเล็กนอย เชน อาการปวด บวม แดง
และรอนบริเวณที่ฉีด นอกจากนี้อาจพบไขสูง ผื่น และอาการหงุดหงิดไดบาง แต
พบไมบอย วัคซีนนี้เมื่อฉีดพรอมกับวัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไมได
ทําใหเกิดอาการขางเคียงเพิ่มขึ้น
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ
ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แพทยทราบโดยละเอียด

2. วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบคืออะไร
วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ ทํามาจากเปลือกนอกของเชื้อ นํามาเชื่อม
กับโปรตีนพาหะเพื่อทําใหกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีขึ้น มีความปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค

6. วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบนี้ และจะตองใหจํานวน
กี่ครั้ง

แมวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบนี้จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
สูง และโรคจากเชื้อฮิบอาจรุนแรงไดอยางมากในเด็กเล็ก แตเนื่องจากอุบัติการณ
ของโรคนี้ในประเทศไทยคอนขางต่ํา ประกอบกับวัคซีนมีราคาแพง จึงมิไดอยู
ในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เปนวัคซีนทางเลือก
หรือวัคซีนเสริม ผูปกครองตองจายคาวัคซีนเอง

เด็ กทุ กคนที่ ต องการลดความเสี่ ยงจากเชื้ อฮิ บ สามารถฉี ดวั คซี น
ปองกันโรคจากเชื้อฮิบได วัคซีนใหโดยการฉีดเขากลามเนื้อ แนะนําใหฉีด เมื่อ
อายุ 2, 4 และ 6 เดือน
กรณีเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่ออายุ 6-12 เดือน ใหฉีด 2 ครั้ง หาง
กัน 2 เดือน
และกรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 1 ปขึ้นไป ใหฉีดครั้งเดียว เนื่องจาก
ความเสี่ยงตอโรครุนแรงในเด็กไทยอยูในชวงอายุต่ํากวา 2 ป จึงไมแนะนําใหฉีด
วัคซีนในเด็กไทยที่อายุมากกวา 2 ป ยกเวนมีความเสี่ยงตอโรคฮิบ มากกวาเด็ก
ทั่วไป เชน เปนผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง มามทํางานผิดปกติ ในกรณีเชนนี้
แนะนําใหฉีดแมจะอายุมากกวา 2 ป และหากเริ่มฉีดในชวงอายุนอยควรฉีด
กระตุนเมื่ออายุ 1 ปดวย
วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ มีชนิดที่สามารถฉีดรวม หรือฉีด
พรอมกับวัคซีนปองกันคอตีบ- บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ และวัคซีนปองกันตับ
อักเสบบีได

4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ
• ผูที่เคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบ ไมควรรับ
วัคซีนซ้ําอีก
• หากมีไขหรือเจ็บปวยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบหรือไม
เด็กสุขภาพแข็งแรง อาจพิจารณาใหวัคซีนได ถาตองการลดความเสี่ยง
การเกิดโรคจากเชื้อฮิบ และแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคจากเชื้อฮิบในเด็กที่มี
ความเสี่ยงสูงตอโรคติดเชื้อฮิบมากกวาเด็กทั่วไป ไดแก เด็กที่ตองเลี้ยงดูในสถาน
รับเลี้ยงเด็ก หรือจําเปนที่ตองอยูในสถานชุมชนที่มีผูคนจํานวนมาก รวมทั้งเด็กที่มี
ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
การติดเชื้อฮิบ พบบอยในเด็กเล็ก หากตัดสินใจที่จะใชวัคซีนแลวควร
ทําใหเร็วที่สุด เพื่อจะไดปองกันในชวงเสี่ยงที่สุด
เนื่องจากอายุของเด็กที่แนะนําใหฉีดวัคซีนฮิบ ตรงกับอายุที่ตองฉีด
วัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน จึงมีวัคซีนรวม ทําใหสะดวกในการใชมาก
ขึ้น ไมตองฉีดหลายเข็ม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันไวรัสแปปปโลมา (วัคซีนเอชพีวี)

สิ่งที่ทานควรทราบ

• สตรีที่ตั้งครรภ หากเกิดการตั้งครรภโดยบังเอิญระหวางชวงการรับ
วัคซีน ควรหยุดฉีดวัคซีนที่เหลือจนกวาจะสิ้นสุดการตั้งครรภ จึงสามารถฉีดตอได

1. โรคติดเชื้อไวรัสแปปปโลมาคืออะไร และปองกันไดอยางไร
ไวรัสแปปปโลมาหรือเชื้อเอชพีวี เปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อ
บริเวณอวัยวะเพศซึ่งจะนําไปสูการเปนหูด หรือมะเร็งในเวลาหลายปตอมา การ
ติดเชื้อเอชพีวีมักไมแสดงอาการผิดปกติและหายไดเอง แตผูที่มีการติดเชื้อสาย
พันธุชนิดที่มีความเสี่ยงสูงเชน สายพันธุ 16, 18 จะทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกใน
เวลาตอมาได การติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุความเสี่ยงต่ํา เชน สายพันธุ 6, 11 ทํา
ใหเกิดหูดหงอนไกที่อวัยวะเพศ และหูดทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลองเสียงใน
เด็ก
มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่พบมากที่สุดสําหรับสตรีไทย ปจจุบัน
เปนที่ทราบแลววาสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสเอชพีวี การตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติในระยะเริ่มตน จะชวยปองกัน
การเกิดมะเร็งไดมาก เชื้อเอชพีวี ติดตอผานทางการมีเพศสัมพันธ ดังนั้นการมีคู
นอนคนเดียว ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งอยาง
สม่ําเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ จะชวยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไดมาก แตยังไม
มีมาตรการใดๆ ที่จะปองกันการติดเชื้อเอชพีวีไดสมบูรณ
โรคติดเชื้อเอชพีวีสามารถปองกันไดสวนหนึ่งดวยวัคซีน

2. วัคซีนเอชพีวีคืออะไร
วัคซีนเอชพีวีผลิตจากโปรตีนที่เหมือนเปลือกหุมของไวรัส มีความ
ปลอดภัยสูง ตัววัคซีนไมมีความสามารถในการกอโรคและไมทําใหเกิดมะเร็ง
วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงตอสายพันธุที่บรรจุในวัคซีน ซึ่งมีวัคซีน 2 ชนิด คือชนิด
ที่บรรจุ 4 สายพันธุ ไดแกสายพันธุ 6, 11, 16, 18 ซึ่งจะครอบคลุมสายพันธุที่กอ
มะเร็งประมาณรอยละ 70 และครอบคลุมสายพันธุกอหูดประมาณรอยละ 90
และชนิดที่บรรจุ 2 สายพันธุ คือสายพันธุ 16, 18 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะสายพันธุ
กอมะเร็งไดรอยละ 70 เนื่องจากวัคซีนไมสามารถปองกันสายพันธุกอหูดหรือ
มะเร็งไดทั้งหมด ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดนี้จึงยังตองตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกอยางสม่ําเสมอตอไป

3. ใครควรไดรับวัคซีนเอชพีวี และจะตองใหจํานวนกี่ครั้ง
แนะนําใหฉีดวัคซีนในสตรีอายุระหวาง 9 ถึง 26 ป สําหรับการฉีด
วัคซีนในสตรีอายุมากกวา 26 ปนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาเปนรายๆ ไป ใหฉีด 3
ครั้ง ในเดือนที่ 0, 1-2 และ 6 ตามลําดับ ยังไมมีคําแนะนําใหฉีดผูชาย วัคซีนจะ
มีประสิทธิภาพดีที่สุด ถาฉีดกอนมีเพศสัมพันธ ไมแนะนําใหตองทําการตรวจหา
วามีการติดเชื้อเอชพีวีกอนฉีดวัคซีน

4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนเอชพีวี
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรฉีดวัคซีน เอชพีวี
• ผูที่มีการแพหรือมีปฏิกิริยาที่รุนแรงตอสวนประกอบของวัคซีนเอช
พีวี (กรณีแพยีสตซึ่งเปนสวนประกอบของวัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ
สามารถใชแบบ 2 สายพันธุได)

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนเอชพีวี
วั ค ซี น เอชพี วี ทํ า ให เ กิ ด ผลข างเคี ยงน อยและไม รุ นแรง อาจพบ
ปฏิกิริยาเฉพาะที่ ไดแก อาการปวด บวม ผื่นแดง และคันบริเวณที่ฉีด อาจพบ
อาการไข ซึ่งมักหายไดเอง ผลขางเคียงรุนแรงกวานี้พบไดนอยมาก
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม 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 ยังอาจเปนโรคจากเชื้อเอชพีวี คนละสายพันธุกับที่มีอยู
ในวัคซีน หรือสายพันธุที่ติดมากอนไดวัคซีน การฉีดวัคซีนเปนหนทางหนึ่งในการ
ชวยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งปากมดลูกได ดังนั้นยังจําเปนที่จะตองทําการ
ตรวจภายในเปนระยะสม่ําเสมอในหญิงที่มีเพศสัมพันธแลวตามที่แพทยแนะนํา
ดวย และควรหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชพีวีดวย ซึ่งไดแก การมีคู
นอนหลายคน การไมใชถุงยางอนามัย
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
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โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต
หรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี

1. โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสหรือโรคไอพีดีคืออะไร และปองกันได
อยางไร

เชื้อนิวโมคอคคัส เปนสาเหตุที่พบบอยของโรคปอดบวม โรคติดเชื้อในกระแสเลือด
และโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ บางครั้งกอใหเกิดโรคที่มีความรุนแรงและเสียชีวิตได
มักพบในเด็กเล็ก และผูที่มีความเสี่ยงสูงไดแก อายุมากกวา 65 ป เด็กเล็ก และผูที่
มี โรคประจํ าตั ว เช น โรคตั บแข็ ง โรคหั วใจ โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน โรค
ภูมิคุมกันบกพรอง และโรคมะเร็ง อัตราการเกิดโรคนี้แบบรุนแรงหรือเรียกวาไอพีดี
พบประมาณไมเกิน 1 ในแสนคน ของเด็กอายุนอยกวา 5 ป การปองกันโรคสามารถ
ทําไดโดยรักษาสุขภาพใหแข็งแรง และการฉีดวัคซีนมีสวนชวยปองกันโรคได
โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง หรือโรคไอพีดี สามารถปองกันไดดวย
วัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีน
ปองกันโรคไอพีดีคืออะไร
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี
ดี ทําจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ตายแลว เชื้อนิวโมคอคคัสมีมากกวา 90 ชนิด ชนิดที่
อยูในวัคซีนนี้เปนชนิดที่พบบอย 7 อันดับแรก แลวนํามาจับกับโปรตีนเพื่อกระตุน
ใหเกิดภูมิคุมกันในเด็กเล็กได วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพครอบคลุมเชื้อนี้ไดประมาณ
รอยละ 70 ของโรคไอพีดีทั้งหมด

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต
หรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี
ดี เปนวัคซีนสําหรับเด็กเล็กที่อายุนอยกวา 2 ป แนะนําใหฉีดที่อายุ 2, 4 และ 6
เดือน กระตุนซ้ําที่อายุ 12-15 เดือน ถาไมไดรับวัคซีนตามอายุดังกลาวและ
ตองการจะเริ่มฉีดภายหลัง ควรปรึกษาแพทย หากเริ่มฉีดหลังอายุ 6 เดือน จะลด
จํานวนเข็มลงได
สําหรับเด็กที่อายุ 2-5 ปที่มีความเสี่ยงตอโรค ควรรับวัคซีนนี้แลวกระตุนตอ
ดวยวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด ซึ่งใชไดในเด็กอายุมากกวา 2 ปขึ้นไป
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอ
พีดีสามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจู
เกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
ไมควรฉี ดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซี น
ปองกันโรคไอพีดี ใน
• ผูที่มีอาการแพอยางรุนแรงจากการฉีดในเข็มกอน
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
จึงมารับวัคซีน

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโม
คอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี
ดีมีความปลอดภัยสูง อาจพบอาการขางเคียงไดบาง หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการไข
หงุดหงิด หรือซึมเล็กนอย เบื่ออาหาร และปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดไดบาง
อาการเหลานี้จะหายไปเองภายใน 1-2 วัน อาการอื่นๆ พบไดนอยมาก
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวยผาเย็น
หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปน
รุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบ
โดยละเอียด

6. วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีน
ปองกันโรคไอพีดีอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี
ดีไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของกระทรวงสาธารณสุข ผูปกครองตอง
จายคาวัคซีนเอง

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
ชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพีดี หรือไม
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือวัคซีนปองกันโรคไอพี
ดี จัดอยูในวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม อาจพิจารณาใหวัคซีนนี้ในเด็กทั่วไป ที่
ตองการลดความเสี่ยงตอโรค ควรแนะนําใหวัคซีนนี้ในเด็กที่มีความเสี่ยงสูง
ดังกลาวในขอ 1

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
แมวาจะไดรับวัคซีน ก็ยังสามารถเปนโรคนี้ได เพราะวัคซีนปองกันไดเพียงรอย
ละ 70 ของเชื้อที่มีทั้งหมดดังนั้นควรเนนเรื่องเลี้ยงลูกดวยนมแม และการรักษา
สุขภาพและสุขอนามัย ซึ่งจะชวยลดโอกาสการติดเชื้อได ผูที่มีความเสี่ยงสูงมาก
ตอการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง อาจจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ
ควบคูไปดวยตามคําแนะนําของแพทย
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ในกรณี
ที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีนอยาง
นอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หากเด็กมี
อาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทยทราบ
ทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

สิ่งที่ทานควรทราบ

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
หรือไอพีดชี นิดโพลีแซคคาไรด
1. โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสหรือไอพีดีคืออะไร และปองกันไดอยางไร
เชื้อนิวโมคอคคัส เปนสาเหตุที่พบบอยของโรคปอดบวม โรคติดเชื้อใน
กระแสเลือด และโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ บางครั้งกอใหเกิดโรคที่มีความรุนแรงและ
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
โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง หรือโรคไอพีดี สามารถปองกันได
ดวยวัคซีน

สิ่งที่ทานควรทราบ

• ไมแนะนําใหฉีดในหญิงตั้งครรภ
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโม
คอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด

วั คซี นป องกั นโรคติ ดเชื้ อนิ วโมคอคคั สชนิ ดโพลี แซคคาไรด มี ความ
ปลอดภัยสูง อาจเกิดผลขางเคียงไดบาง หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวด บวม แดง
รอนบริเวณที่ฉีด และอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไดบาง
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
2. วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด คืออะไร
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด ทําจากเชื้อ
ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แบคทีเรียที่ตายแลว เชื้อนิวโม-คอคคัสมีมากกวา 90 ชนิด ชนิดที่อยูในวัคซีนนี้เปน
แพทยทราบโดยละเอียด
ชนิดที่พบบอย 23 ชนิด วัคซีนมีประสิทธิภาพปานกลางในการปองกันโรค วัคซีน
ชนิดนี้ตางกับชนิดคอนจูเกตตรงที่ไมมีสารโปรตีนมาเชื่อม จึงทําใหไมมีประสิทธิภาพ 6. วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดอยูใน
ดีพอในเด็กอายุนอยกวา 2 ป
แผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และ

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด
และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด
เฉพาะในผูที่มีความเสี่ยงตอโรคสูงที่อายุ 2 ปขึ้นไป เชน ผูที่อายุมากกวา 65 ป ผูที่
มีภาวะทางรางกายที่เสี่ยงตอโรคที่รุนแรงเชน โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต
โรคเบาหวาน โรคภู มิ คุ ม กั น บกพร อ ง โรคมะเร็ ง ผู ที่ ไ ด ย ากดภู มิ คุ ม กั น หรื อ
สเตียรอยด ผูที่ไมมีมาม หรือเปนโรคธาลัสซีเมีย
โดยทั่วไป แนะนําใหฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว อาจฉีดซ้ําไดอีกครั้งถายัง
มีความเสี่ยงอยู โดยหางจากครั้งแรก 3 ป หากฉีดเมื่ออายุนอยกวา 10 ป และหาง
จากครั้งแรก 5 ปหากฉีดเมื่ออายุมากกวา 10 ป
สําหรับผูปวยที่จะตัดมาม ควรฉีดวัคซีนกอนผาตัดอยางนอย 2 สัปดาห
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดสามารถให
พรอมกับวัคซีนอื่นๆได ในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคา
ไรด หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
• เด็กที่อายุนอยกวา 2 ป ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโม
คอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด
• ไมควรฉีดวัคซีนในผูที่มีอาการแพอยางรุนแรง จากวัคซีนปองกันโรค
ติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรดในเข็มกอน

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

ใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดไมไดอยูใน
แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของกระทรวงสาธารณสุข ผูปวยตองจายคาวัคซีนเอง

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลี
แซคคาไรดหรือไม
เด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีไมจําเปนตองฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโม
คอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด วัคซีนนี้แนะนําเฉพาะเด็กอายุมากกวา 2 ป และผูใหญ
ที่มีความเสี่ยงดังที่กลาวในขอ 1 เทานั้น

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรดปองกันโรค
ไดไมสมบูรณ แมฉีดวัคซีนก็ยังเปนโรคได ผูที่มีความเสี่ยงสูงอาจตองปองกันโดย
วิธีรับประทานยาปฏิชีวนะตามคําแนะนําของแพทย
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (ไอพีวี)

สิ่งที่ทานควรทราบ

1. โรคโปลิโอ คืออะไร และปองกันไดอยางไร
โรคโปลิโอ คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ เชื้อเขาสูรางกายโดยการ
รับประทานอาหารหรือน้ําดื่มที่ปนเปอนเชื้อ สวนใหญของเด็กที่ติดเชื้อจะไมแสดง
อาการ บางรายอาจมีอาการไขต่ําๆ เจ็บคอ แขนขาออนแรง ถาเปนรุนแรงอาจเสียชีวิต
ไดจากกลามเนื้อที่ชวยในการหายใจเปนอัมพาต โรคโปลิโอสามารถปองกันไดโดยการ
สงเสริมสุขอนามัยที่ดีในการเลี้ยงดูเด็ก และปองกันไดดวยวัคซีน
ประเทศไทยไมมีโรคโปลิโอมากวา 10 ปแลว เพราะมีการใหวัคซีนอยางทั่วถึง
แต ในประเทศใกล เคี ยง เช น อิ นเดี ย ปากี สถาน อิ นโดนี เซี ย ยั งมี ผู ป วยอยู จึ ง
จําเปนตองใหวัคซีนตอไปอีก จนกวาจะสามารถกวาดลางโรคนี้ไดหมดไปจากภูมิภาค
โรคโปลิโอสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด คืออะไร
โดยทั่วไป วัคซีนที่ใชปองกันโรคโปลิโอมี 2 ชนิด คือ ชนิดรับประทาน (โอพีวี)
และ ชนิดฉีด(ไอพีวี) โดยวัคซีนที่มีใชอยูเดิมมานานแลวคือวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
ชนิดรับประทาน ซึ่งมีประสิทธิภาพดีมาก ใชในการกวาดลางโปลิโอไดและปลอดภัย
วัคซีนชนิดรับประทานอาจเกิดผลแทรกซอน คือเปนโรคโปลิโอจากวัคซีนไดในอัตรา 1
ใน 5-10 ลานครั้งของการใหวัคซีน เพราะวัคซีนชนิดรับประทานประกอบดวยเชื้อไวรัส
มีชีวิตที่ทําใหออนฤทธิ์ จึงไมควรใชกับผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา วัคซีนปองกันโปลิโอชนิด
ฉีด (ไอพีวี) นี้ เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย มีประสิทธิภาพดีพอๆ กับชนิดรับประทาน และ
มีความปลอดภัยสูง สามารถใชกับเด็กทั่วไปและผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองได

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด
อาจมีอาการเจ็บปวดเฉพาะที่เล็กนอยไมมีปฏิกิริยารุนแรงตอรางกาย
อาการสามารถทุเลาเองได อาการขางเคียงสวนใหญมักเกิดจากวัคซีนปองกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ที่ฉีดรวมกัน
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวย
ผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
ทราบโดยละเอียด

6. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีดอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีดที่มีในประเทศไทยจะอยูในรูปของวัคซีน
รวม และอยู นอกแผนสร างเสริ มภู มิ คุ มกั นโรคของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง
ผูปกครองตองเสียคาใชจายเอง โดยสวนใหญจะรวมอยูกับวัคซีนปองกันโรค คอ
ตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีดหรือไม
เด็กทุกคนจะตองไดรับวัคซีนปองกันโปลิโอชนิดรับประทานหรือฉีดอยาง
ใดอยางหนึ่ง เพราะเปนโรคติดตอที่กออาการรุนแรงได ในผูที่มีขอบงชี้ตามขอ 3
ควรไดรับวัคซีนชนิดฉีดเทานั้น
กรณีที่มีการรณรงคหยอดโปลิโอ หากมิไดเปนผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
หรืออาศัยอยูในบานเดียวกับผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ควรไปรับการหยอดโปลิโอ
ดวยเสมอ แมวาจะเคยไดรับวัคซีน ไมวาจะเปนชนิดฉีดหรือชนิดรับประทานมา
ครบถวนแลวก็ตาม

ผูที่มี ภูมิ คุมกันบกพรองซึ่งไม สามารถใชวั คซี นปองกั นโรคโปลิ โอชนิ ด
รับประทาน ควรใชวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด รวมทั้งผูที่มีสมาชิกในบานเปน
ผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ใหโดยการฉีดเขา
กลาม อายุที่ใหจะเหมือนชนิดรับประทานคือ เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ
กระตุนเมื่ออายุ 4-6 ป โดยทั่วไปจะใหพรอมวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยักไอกรน
8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
เด็กทั่วไปจะใชวัคซีนชนิดรับประทานหรือฉีดก็ได วัคซีนทั้งสองสามารถใชแทนกันได
ผูปกครองควรดูแลสุขอนามัยของเด็กใหถูกตอง โดยเฉพาะความสะอาด
โดยวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด มักผสมมารวมกับวัคซีนปองกันโรค
ของอาหารและน้ํา เชนการลางมือบอยๆ การขับถายที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะชวยให
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ใหเปนเข็มเดียวกัน
ลดโอกาสที่จะติดเชื้อโปลิโอได
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน
4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด หรือควรเลื่อนการ
กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
รับวัคซีนนี้
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
เนื่องจากวัคซีนชนิดฉีดที่มีจําหนายขณะนี้ อยูในรูปวัคซีนรวมกับ วัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
ปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก -ไอกรนดังนั้นขอหามใชจึงเหมือนกับขอหามของ เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
การฉีด วัคซีนปองกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน อยางไรก็ตามสําหรับวัคซีน ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ชนิดนี้ มีขอหามใชจําเพาะคือ
ผู ป กครองควรเก็ บ บั น ทึ ก การรั บ วั คซี น ของเด็ ก ไว ต ลอดไป เพื่ อ เป น
• เคยมีอาการแพแบบรุนแรงจากการใหวัคซีนชนิดนี้ในครั้งกอน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
• ผูที่แพยาปฏิชีวนะที่มีสวนผสมในวัคซีน ไดแก สเตรปโตมัยซิน โพลีมิก
ซิน-บี และนีโอมัยซิน นอกจากนี้ควรตองระวังในหญิงตั้งครรภดวย
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
จึงมารับวัคซีน

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน

ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี
1. โรคไขสมองอักเสบเจอี คืออะไร และปองกันไดอยางไร
โรคไขสมองอักเสบเจอี เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี ติดตอสูคนโดยยุงดํา
หรือยุงรําคาญกัด ยุงชนิดนี้เปนพาหะของโรค พบโรคนี้ไดทั่วประเทศ พบมากใน
ภาคเหนือ ผูที่ติดเชื้อสวนใหญไมมีอาการ แตถามีอาการมักมีอาการรุนแรง ผูปวย
จะมีอาการไขสูง ซึม ชัก และไมรูสึกตัว อาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ผูรอดชีวิตมักมี
ความพิการทางสมอง ในปจจุบันยังไมมียารักษา
โรคไขสมองอักเสบเจอี สามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี คืออะไร
วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีชนิดที่ใชทั่วไป เปนวัคซีนที่ทํา
จากเชื้ อที่ ตาย โดยผลิ ตจากเชื้ อที่ สกั ดจากเนื้ อเยื่ อสมองหนู วั คซี นนี้ มี ความ
ปลอดภั ยและมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง เด็ กทุ กคนที่ ได รั บวั คซี นครบจะมี ภู มิ คุ มกั น
ปองกันโรคไดดีมาก นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิดใหม เปนชนิดเชื้อมีชีวิตที่ทําใหออน
ฤทธิ์ ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพดีเชนกัน

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี และจะตองให
กี่ครั้ง อยางไร

สิ่งที่ทานควรทราบ

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคไขสมอง
อักเสบเจอี
อาจพบอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักหายไดเองในเวลา 23 วัน นอกจากนั้นอาจมีอาการไขต่ําๆ ออนเพลีย ไมสบาย อาจใหรับประทานยา
ลดไขเพื่อบรรเทาอาการได ในกรณีที่มีไขสูง ซึม หรือมีผื่นลมพิษ หรืออาการอื่น
ใด ควรรีบพบแพทย
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีด ใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ
ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แพทยทราบโดยละเอียด
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดขึ้นไดบาง แตประโยชนในการปองกัน
โรคจากวัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีด
วัคซีน

6. วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี อยูในแผนสรางเสริม
ภู มิ คุ ม กั น โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน

เด็กไทยทุกคนควรฉีดวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี โดย
แนะนําใหฉีดเขาใตผิวหนัง แกเด็กตั้งแตอายุ 1-1½ ป โดยหากใชวัคซีนชนิดเชื้อ
ตายใหฉีดรวม 3 ครั้ง ในวันที่ 0, 1-4 สัปดาห และ 1 ป ในพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค อาจฉีดเพิ่มอีก 1 ครั้งหางจากครั้งที่ 3 นาน 4-5 ป เพื่อกระตุนภูมิคุมกัน
แตหากใชวัคซีนเชื้อมีชีวิต ใหฉีด 2 เข็ม หางกัน 3 เดือน - 1 ป ผูที่เคยไดวัคซีน
ชนิดเชื้อตายมากอน อาจฉีดตอดวยวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตได
วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี สามารถใหพรอมกับวัคซีน
อื่นๆ ไดในวันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี อยูในแผนการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข เด็กสามารถรับวัคซีนไดโดยไมเสีย
คาใชจายที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาล ที่เปนตนสังกัด
หลักประกันสุขภาพถวนหนา

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี หรือควรเลื่อน
การรับวัคซีนนี้

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี หรือไม
เด็กไทยทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี เพราะ
ประเทศไทยมีเชื้อไวรัสนี้ชุกชุม เวนแตจะมีขอหามในขอ 4

ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
วัคซีนปองกันโรค ไขสมองอักเสบเจอี มีผลขางเคียงนอย อาจเกิดอาการ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
แพวัคซีนได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
• ผูที่มีอาการแพรุนแรงจากการฉีดครั้งกอนไมควรรับวัคซีนซ้ําอีก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
• ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองไมควรรับวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
กอน จึงมารับวัคซีน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน

สิ่งที่ทานควรทราบ

1. ไขกาฬหลังแอน คืออะไร และปองกันไดอยางไร

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน

โรคไขกาฬหลังแอน เปนโรคจากแบคทีเรียชื่อ มินิงโกคอคคัสแบบรุนแรง
มีอาการไขสูงทันที ปวดศีรษะ คอแข็ง ไมรูสึกตั วหรือมีอาการสับสนของระบบ
ประสาท และอาจมีความดันโลหิตต่ํา และช็อคได มีอัตราการตายสูงแมจะไดรับการ
รักษาที่เหมาะสม พบในเด็กมากกวาผูใหญ โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป
เชื้ออาศัยอยูในลําคอของผูปวย หรือพาหะ ติดตอทางน้ํามูก น้ําลาย เสมหะ โดยการ
ไอจามรดกัน
โรคไขกาฬหลังแอนนี้สามารถปองกันไดดวยวัคซีน แตวัคซีนที่มี ยัง
ไมครอบคลุมเชื้อทุกสายพันธุ

อาการขางเคียงจากวัคซีนปองกันโรค ไขกาฬหลังแอน สวนใหญมีเพียง
อาการ ปวด บวมบริเวณที่ฉีดยา 1-2 วัน อาจมีไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ
ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แพทยทราบโดยละเอียด

2. วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน คืออะไร

6. วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อไม และใครเป นผู รั บผิ ดชอบค า
วัคซีน

วัคซีนสําหรับปองกันโรคไขกาฬหลังแอน ทํามาจากเปลือกนอกของเชื้อ
วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนไมอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันของ
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี แตตองใชในผูใหญและเด็กที่มีอายุ 2 ปขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ถาตองการฉีดวัคซีนนี้ ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
(สําหรับเด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ป ตองใชวัคซีนชนิดคอนจูเกต)

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนหรือไม
3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน และจะตองใหกี่
ไมมีความจําเปนตองใหวัคซีนปองกันโรค ไขกาฬหลังแอนในเด็กไทย
ครั้ง อยางไร
รวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไป เวนแตจะเดินทางไปในประเทศที่มีโรคนี้ชุกชุม
ไมมีความจําเปนตองใหวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนในเด็กไทย
รวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไป เพราะอัตราการเกิดโรคต่ํามาก ไมคุมคาตอการให
วัคซีน และสายพันธุที่กอใหเกิดโรคในประเทศไทยสวนใหญเกิดจากสายพันธุ บี
ซึ่งเปนสายพันธุที่วัคซีนปองกันไมได
สําหรับเด็กนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนตอตางประเทศ บางประเทศใน
แถบทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศซาอุดิอาราเบีย มีระเบียบตองใหฉีดวัคซีน
ปองกันโรคไขกาฬหลังแอนกอนเขาประเทศ อยางนอย 10 วันกอนเดินทางโดยฉีด
ครั้งเดียว ภูมิตานทานจะอยูไดนาน 3-5 ป

ดังกลาวในขอ 3

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

เนื่องจากโรคนี้ติดตอไดงาย ดังนั้นผูที่สัมผัสโดยตรงกับผูปวยโรคนี้
หรือคนที่อาศัยอยูในบานเดียวกัน
ควรปรึกษาแพทย เพื่อปองกันโดยใชยา
ปฏิชีวนะ
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
4. ใครไมควรรับวัคซีนหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬ อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
หลังแอน
• หญิงตั้งครรภไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน เวนแตจะมี ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
ความเสี่ยงตอโรคสูง
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได
หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
1. โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันคืออะไร และปองกันไดอยางไร
หั ด เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส หั ด ทํ า ให มี ไ ข สู ง ไอ ตาแดง มี ผื่ น ขึ้ น อาจมี
ภาวะแทรกซอนรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูที่มีภูมิคุมกัน
บกพรอง
คางทู ม เกิดจากเชื้ อไวรั สคางทูม ทําให มีไข ตอมน้ําลายอักเสบ อัณฑะ
อักเสบ และอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เชน กลามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุม
สมองอักเสบ สมองอักเสบ เปนตน
หัดเยอรมัน เกิดจากเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน ทําใหมีไข ผื่น ตอมน้ําเหลืองโต
อาการไมรุนแรงและหายเอง การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภอาจทําใหทารกตายใน
ครรภหรือพิการแตกําเนิดได
โรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน ติดตอโดยการสัมผัสกับผูปวย เปนโรคที่
ติดตอไดงาย และสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน คืออะไร
วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ทํามาจากเชื้อมีชีวิตที่ทําใหออน
ฤทธิ์ลง และไมสามารถกอโรคในผูที่มีภูมิคุมกัน โดยผานขบวนการผลิตใหไดวัคซีนที่
มีความปลอดภั ย ไม มีเชื้ อโรคชนิดอื่นผสมอยู วัคซีนนี้ มีประสิทธิ ภาพสูงในการ
ปองกันโรค หากไดรับครบถวนตามกําหนด

3. ใครควรไดรับวัคซีนนี้ และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร

สิ่งที่ทานควรทราบ

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูมหัดเยอรมัน
หลังฉีดวัคซีน อาจมีอาการปวด บวม แดง รอนบริเวณที่ฉีดได หลังรับ
วัคซีน 6-12 วัน อาจมีไข ผื่น ตอมน้ําเหลืองโต ซึ่งอาการมักไมรุนแรง และหาย
ไดเองภายใน 2 - 3 วัน อาการปวดขอพบบอยในผูใหญและหายไดเองใน 1-3
สัปดาห
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหปะคบดวยผา
เย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
ทราบโดยละเอียด
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดขึ้นไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรค
จากวัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมฉีด
วัคซีน

6. วัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน อยูในแผนสรางเสริม
ภู มิ คุ ม กั น โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วั คซี นป องกั นโรค หั ด-คางทู ม-หั ดเยอรมั น อยู ในแผนการสร างเสริ ม
ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนไดโดย
ไมเสียคาใชจาย ที่ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปนตน
สังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา (แตในบางแหงอาจใหเปนวัคซีนหัดเทานั้น มิใช
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)

เด็กทุกคนควรไดรับวัคซีนนี้ (ยกเวนมีขอหามในขอ 4) โดยการฉีดเขา
ใตผิวหนัง
ในเด็กควรฉีด 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1
เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน ขึ้นไป
7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนนี้หรือไม
ครั้งที่ 2
เมื่ออายุประมาณ 4-6 ป
เด็กทุกคนที่ไมมีภาวะที่เปนขอหามของการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด-คาง
วัคซีนปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆไดใน ทูม-หัดเยอรมัน ควรไดรับวัคซีนนี้ทุกคน เพื่อปองกันโรค หัด คางทูม และหัด
วันเดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด
เยอรมัน

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน หรือควร
เลื่อนการรับวัคซีนนี้

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

เมื่อมีเด็กปวยดวยโรคหัด หัดเยอรมัน หรือคางทูม ควรใหหยุดพักอยูบาน
ไมไปโรงเรียนและไมใหเลนกับเด็กคนอื่น เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน
• แพยานีโอมัยซิน เจลาติน อยางรุนแรง หรือเคยมีปฏิกิริยารุนแรงตอ
กรณี
ท
ไ
่
ี
ม
สามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
วัคซีนนี้มากอน
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
• หญิงตั้งครรภ สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุควรคุมกําเนิดอยางนอย 3
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เดือนหลังรับวัคซีน
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
• ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง เชน ผูที่ไดรับยาสเตียรอยดนานเกิน
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
2 สัปดาห ผูปวยโรคมะเร็ง ซึ่งไดรับยาเคมีบําบัด ฉายแสง
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการเต็มขั้นหรือมีภูมิคุมกันบกพรองรุนแรง
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
• ผูที่ไดรับเลือด ผลิตภัณฑของเลือด หรืออิมมูโนโกลบูลิน
ควรปรึกษาแพทย เนื่องจากตองเวนระยะในการใหวัคซีน

ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรค หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
1. โรคโปลิโอ คืออะไร และปองกันไดอยางไร
โรคโปลิโอ คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ เชื้อเขาสูรางกายโดยการ
รับประทานอาหารหรือน้ําดื่ม ที่ปนเปอนเชื้อ สวนใหญของเด็กที่ติดเชื้อจะไมแสดง
อาการ บางรายอาจมีอาการไขต่ําๆ เจ็บคอ แขนขาออนแรง ถาเปนรุนแรงอาจ
เสียชีวิตไดจากกลามเนื้อที่ชวยในการหายใจเปนอัมพาต โรคโปลิโอสามารถปองกัน
ไดโดยการสงเสริมสุขอนามัยที่ดีในการเลี้ยงดูเด็ก และปองกันไดดวยวัคซีน
ประเทศไทยไมมีโรคโปลิโอมากวา 10 ปแลว เพราะมีการใหวัคซีนอยางทั่วถึง
แต ในประเทศใกล เคี ยง เช น อิ นเดี ย ปากี สถาน อิ นโดนี เซี ย ยั งมี ผู ป วยอยู จึ ง
จําเปนตองใหวัคซีนตอไปกอน จนกวาจะสามารถกวาดลางโรคนี้ใหหมดไปจากภูมิภาค
โรคโปลิโอสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน คืออะไร
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ทํามาจากเชื้อไวรัสที่มีชีวิต ที่ทําให
ออนฤทธิ์ลง และไมสามารถกอโรคในผูที่มีภูมิคุมกันปกติ โดยผานขบวนการผลิตให
ได เ ป น วั ค ซี น ที่ มี ค วามปลอดภั ย วั ค ซี น ป อ งกั น โรคโปลิ โ อชนิ ด รั บ ประทานมี
ประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค หากไดรับครบถวนตามกําหนด

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน และจะตอง
ใหกี่ครั้ง อยางไร
ในประเทศไทยให วั ค ซี น ป อ งกั น โรคโปลิ โ อชนิ ด รั บ ประทานในเด็ ก ที่ มี
ภูมิคุมกันปกติทุกราย วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานใหโดยการหยอดเขา
ปากจํานวนครั้งละ 1-2 หยด เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ป
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานสามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ ได
ยกเวนวัคซีนโรตา ซึ่งควรใหหางกัน 2 สัปดาหในการใหครั้งแรก

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน หรือควร
เลื่อนการรับวัคซีนนี้
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
• มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน ไดยากดภูมิคุมกัน ยาเคมีบําบัด ยาส
เตียรอยดขนาดสูง แตสําหรับผูที่ติดเชื้อ เอชไอวี สามารถรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
ชนิดรับประทานได
• ผูที่อาศัยอยูในบานเดียวกันกับผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

สิ่งที่ทานควรทราบ

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิด
รับประทาน
เนื่องจากเปนวัคซีนชนิดรับประทาน อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังไดรับ
วัคซีนนี้จึงมีนอยมาก เด็กมักไมมีไข เชื้อในวัคซีนอาจทําใหเกิดอาการของโปลิโอ
ได ไดแกมีกลามเนื้อออนแรง แตพบนอยมาก คือประมาณ 1 ใน 5-10 ลาน
ครั้ง ของการใหวัคซีน
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่
เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทย
ทันที และบอกอาการใหแพทยทราบโดยละเอียด
แมวาจะมีอาการขางเคียงเกิดขึ้นไดบาง แตประโยชนในการปองกันโรค
จากวัคซีนมีมากกวา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอันตราย หากไมหยอด
วัคซีน

6. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานอยูในแผนสรางเสริม
ภู มิ คุ ม กั น โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ไม และใครเป น
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานเปนวัคซีนที่อยูในแผนการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนได
โดยไมเสียคาใชจายที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลที่เปนตน
สังกัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา

7.

เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
หรือไม

วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานจัดอยูในกลุมวัคซีนที่เด็กทุกคนใน
ประเทศไทยตองไดรับ เวนแตจะมีขอหามดังในขอ 4 กรณีที่มีการรณรงคหยอด
โปลิโอเพิ่ม ควรใหเด็กรับการหยอดเพิ่มได แมวาจะไดวัคซีนครบตามกําหนดก็ตาม

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
เนื่องจากโรคนี้ติดตอโดยการรับประทานอาหารหรือน้ําที่ปนเปอนเชื้อโปลิโอ
และเชื้อนี้ออกมากับอุจจาระของผูติดเชื้อ ดังนั้นการใหเด็กรับประทานอาหารและดื่ม
น้ํ าต มสุ กที่ สะอาด และการมี สุ ขอนามั ยอื่ นๆที่ ดี เช น การถ ายอุ จจาระในส วม
การลางมือกอนรับประทานอาหาร จะลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้ได
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ ใน
กรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย
หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให
แพทยทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผู ปกครองควรเก็ บบั นทึ กการรั บวั คซี นของเด็ กไว ตลอดไป เพื่ อเป น
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน

ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
1. โรคพิษสุนัขบา คืออะไร และปองกันไดอยางไร
โรคพิษสุนัขบา เปนโรคติดเชื้อที่รุนแรง มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา
กอใหเกิดโรคเฉพาะในสัตว คนสามารถรับเชื้อพิษสุนัขบาเมื่อถูกกัดโดยสัตวที่ติดเชื้อ
นี้ ผูปวยอาจจะไมมีอาการใด ๆ ในชวงแรก ตอมาเมื่อเวลาผานไปเปนสัปดาหหรือ
หลายป หลังจากที่ถูกสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบากัด ผูปวยอาจจะรูสึกเจ็บปวดบริเวณ
ที่เคยถูกกัด ออนแรง ปวดศีรษะ มีไข และหงุดหงิด และอาจจะมีอาการชัก พรอม
ทั้งออนแรง ผูปวยที่เปนโรคนี้มักเสียชีวิต
สัตวที่เปนแหลงของโรคนี้ คือสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม ไดแก สุนัข แมว คางคาว เปนตน
โรคพิษสุนัขบาสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

2. วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คืออะไร
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คือ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบาที่ตายแลว
และไมกอใหเกิดโรค วัคซีนนี้สามารถใหกับผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบา
และชวยปองกันไมใหเกิดโรคเมื่อถูกสัตวที่มีเชื้อโรคนี้กัด วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง
และมีประสิทธิภาพดีในการปองกันโรค หากฉีดไดครบตามกําหนด

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
การใหวัคซีนชนิดปองกันโรคพิษสุนัขบามีอยู 2 แบบ คือ
1. การใหเพื่อปองกันกอนไดรับเชื้อ (กอนถูกสัตวกัด)
ควรพิ จ ารณาให แ ก สั ต วแพทย สั ต วบาล เจ า หน า ที่ ที่ ทํ า งานใน
หองปฏิบัติการพิษสุนัขบา นอกจากนี้ นักทองเที่ยวที่เดินทางไปในถิ่นที่เปนแหลงของ
โรคนี้ 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

• มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน ติดเชื้อเอชไอวี เปนมะเร็ง หรือ
กําลังรับยาที่กดภูมิคุมกัน เชน ยาเคมีบําบัด หรือยากลุมสเตียรอยด
แตในกรณีที่ไดสัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบาแลว หรือถูกสัตวกัดแลว ควรฉีด
วัคซีนทันทีโดยไมมีขอหาม เพราะอันตรายจากโรคมีสูงกวามาก

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา
อาการขางเคียงที่เปนเพียงเล็กนอยแตพบบอย
ï เจ็บปวด บวม แดง หรือคันบริเวณที่ฉีด
ï อาการปวดหัว คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง และปวดตามกลามเนื้อ
อาการขางเคียงที่รุนแรงปานกลางแตพบนอย
๐ อาการไขและปวดในขอ
๐ อาการที่มีผลตอระบบประสาท
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบ
ดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการ
ขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แพทยทราบโดยละเอียด

6. วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุ ข แต ผู รั บวั คซี นหลั งจากถู กสั ตว กั ด สามารถใช สิ ทธิ
หลักประกันสุขภาพได

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือไม
ยังไมแนะนําใหฉี ดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนการรับเชื้อในเด็ ก
ทั่วไป แตเมื่อถูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกัด ควรรีบปรึกษาแพทย เพื่อพิจารณา
การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเสมอ

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

หากถูกสัตวกัด ผูปกครองควรรีบลางแผลดวยน้ําสะอาดและสบู ควรนํา
เด็กไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด เพื่อลางแผลและฉีดวัคซีน ในกรณีที่ไดรับวัคซีน
ปองกันโรคบาดทะยักไมครบตามกําหนด ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักให
ครบถวนดวย
นอกจากนี้แพทยอาจพิจารณาใหยาอิมมูโนโกลบุลิน เพื่อชวย
ควรเครงครัดในการฉีดวัคซีนใหมากที่สุด เพราะโรคพิษสุนัขบาเปนโรค
เสริมการปองกันโรคดวย
รุนแรงที่ทําใหเสียชีวิตแทบทุกราย จึงจําเปนตองปองกันอยางดีที่สุด กรณีที่ไม
หากผูนั้นเคยไดรับ วัคซีนโรคพิษสุนัขบามาแลวนานกวา 6 เดือน ไดมารับวัคซีนใหครบตามนัด ใหรีบมารับวัคซีนตอทันทีใหเร็วที่สุด
ควรจะไดรับวัคซีนอีกจํานวน 2 เข็ม
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
โดยฉีดเข็มแรก ใหเร็วที่สุด และอีกเข็มในวันที่ 3 หลังจากเข็มแรก ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
หากเคยไดมาไมเกิน6 เดือน ใหฉีดเพิ่มเพียงเข็มเดียว
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย
4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนเพื่อปองกันกอนการรับเชื้อ
แพทยทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผู ป กครองควรเก็ บ บั น ทึ ก การรั บ วั คซี น ของเด็ ก ไว ต ลอดไป เพื่ อ เป น
• มีอาการแพอยางรุนแรงตอวัคซีนพิษสุนัขบาเข็มกอน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
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โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนโรตา
1. โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตาคืออะไร และปองกันไดอยางไร
ไวรัสโรตา เปนเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในหลายชนิดที่กอใหเกิดโรคทองรวงซึ่ง
อาจรุ น แรงได มั ก พบในเด็ ก เล็ ก โดยเด็ ก มั ก มี อ าการไข แ ละอาเจี ย นร ว มด ว ย
โดยทั่วไปคาดวาเด็กทุกคนจะติดเชื้อไวรัสนี้กอนอายุครบ 5 ป
ไวรัสโรตาเปนสาเหตุประมาณครึ่งหนึ่งของโรคอุจจาระรวงรุนแรง ที่ทําให
เด็กตองนอนโรงพยาบาล ไวรัสนี้ระบาดไดตลอดทั้งปและพบมากขึ้นในชวงฤดูหนาว
เชื้อพบไดในอุจจาระของเด็กที่เปนโรค ติดตอไดโดยการรับประทานนม หรืออาหารที่
ปนเปอนเชื้อ หรือการที่เด็กเอาของเลนที่มีเชื้อปนเปอนอยูเขาปาก เชื้อโรตามัก
ทนทานในสิ่งแวดลอม ดังนั้นแมจะมีสุขอนามัยที่ดี ก็ยังอาจเกิดโรคทองรวงจากไวรัส
โรตาได การหมั่นลางมือ ลางของเลนจะชวยลดโอกาสติดเชื้อไปไดมาก
โรคท องรวงจากไวรั สโรต า สามารถปองกันไดดวยวัคซี น วัคซีนที่ มี
ครอบคลุมเชื้อสายพันธุที่พบบอย แตยังไมครอบคลุมเชื้อทุกสายพันธุ

2. วัคซีนโรตา คืออะไร
วัคซีนโรตา ทํามาจากเชื้อไวรัสโรตาที่ทําใหออนฤทธิ์จนกอโรคไมได จึงมี
ความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพดีในการปองกันโรค อยางไรก็ตามวัคซีนยังคง
ปองกันโรคไดไมสมบูรณ แมจะไดรับวัคซีนก็ยังอาจเกิดโรคอุจจาระรวงจากไวรัส
โรตาได แตอาการมักไมคอยรุนแรง

3. ใครควรไดรับวัคซีนโรตา และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
เด็กที่มีภูมิคุมกันปกติสามารถรับวัคซีนนี้โดยการรับประทาน เด็กควร
ไดรับวัคซีน 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง แลวแตชนิดของวัคซีน โดยใหในเด็กที่มีอายุต่ํากวา
6 เดือน
การใหรับประทานวัคซีนในแตละครั้งตองหางกันอยางนอย 4 สัปดาห
หลังจากรับประทานวัคซีน เด็กสามารถรับประทานอาหารและนมไดตามปกติ
วัคซีนโรตา สามารถใหพรอมวัคซีนอื่นๆ ได ยกเวนวัคซีนโปลิโอชนิด
รับประทาน ซึ่งไมควรใหพรอมกันควรใหวัคซีนโรตาหางจากวัคซีนโปลิโอชนิด
รับประทาน อยางนอย 14 วัน หรือใหใชวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดแทน

สิ่งที่ทานควรทราบ
• เคยมีภาวะลําไสกลืนกัน
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนโรตา
วัคซีนทุกชนิดสามารถทําใหเกิดอาการขางเคียงได เด็กที่ไดรับวัคซีน
โรตาอาจมีอาการทองรวงหรืออาเจียนภายใน 7 วันหลังรับวัคซีนได แตอาการจะมี
เพียงเล็กนอยและมีโอกาสพบนอย ไมพบทําใหเกิดอาการขางเคียงรุนแรง การรับ
วัคซีนนี้มีความปลอดภัยมากกวาการติดเชื้อไวรัสโรตาตามธรรมชาติ
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากมีไขใหรับประทานยาลดไขใน
ขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษา
แพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบโดยละเอียด

6. วัคซีนโรตาอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
วัคซีนโรตา ไมอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้นผูปกครองของเด็กที่จะรับวัคซีนนี้ ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนโรตาหรือไม
วั คซี นโรต าเป นวั คซี น เสริ ม หรื อวั คซี นทางเลื อก ผู ปกครองอาจ
พิจารณาใหวัคซีนนี้แกเด็ก เพื่อลดความเสี่ยงตอโรคนี้ และควรปรึกษาแพทย

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

โรคทองรวงสามารถปองกันไดดวยสุขอนามัยที่ดี การลางมือ ลางของ
เลน รวมทั้งการรับประทานนมแม แมจะรับวัคซีนโรตา ก็ยังอาจเปนโรคทองรวง
จากเชื้อนี้ และเชื้ออื่นๆ ไดอยู ดังนั้นจึงควรเครงครัดในเรื่องการลางมือและ
สุขอนามัยเสมอ
ผูปกครองควรพาเด็ กมารั บวัคซี นตามกํ าหนดเวลาที่ แพทย แนะนํ า
เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
4. ใครไมควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนโรตา
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
วัคซีนโรตาไมควรใหในเด็กที่มีอายุเกินกวาที่แนะนํา และเด็กที่มีภาวะ อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
ดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีน
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
• เคยแพวัคซีนในการใหครั้งกอน
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
• มีอาการทองรวง อาเจียน หรือปญหาทางระบบทางเดินอาหารอยู ควรรอ
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
ใหหายกอน
• มีภูมิคุมกันบกพรอง

หากมีขอสงสัย
ควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน

ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรควัณโรค หรือวัคซีน บีซีจี
1. โรควัณโรค คืออะไร และปองกันไดอยางไร
วัณโรค เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค (เชื้อมัยโคแบคทีเรีย) ทําให
มีอาการไขเรื้อรัง หรือออนเพลีย น้ําหนักลด เปนอาการเดน รวมกับอาการอื่น ๆ ตาม
ตําแหนงที่เปนโรค เชนวัณโรคปอดจะมีอาการไอเรื้อรัง วัณโรคตอมน้ําเหลืองจะมี
ตอมน้ําเหลืองโต วัณโรคเยื่อหุมสมองจะมีอาการชักหมดสติได การติดตอมักเกิดจาก
การสูดดมเชื้อที่แพร กระจายมากจากการไอจามของผูที่เปนโรค
วัคซีนที่ใชปองกันวัณโรคในปจจุบัน (วัคซีนบีซีจี) สามารถปองกันวัณโรค
โดยเฉพาะชนิดรุนแรงไดเปนสวนใหญ และปองกันวัณโรคปอดไดเพียงบางสวน

2. วัคซีนบีซีจี คืออะไร
วัคซีนปองกันวัณโรคหรือวัคซีนบีซีจี ประกอบดวยเชื้อวัณโรคสายพันธุ
พิ เศษที่ ยั งมี ชี วิ ตอยู ที่ ถู กทํ าให ออนฤทธิ์ ไม สามารถทํ าให เกิ ดโรค และมี ความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการปองกันวัณโรคได แตไมสมบูรณ

3. ใครควรไดรับวัคซีนบีซีจี และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
เด็กแรกเกิดทุกคนตองไดรับวัคซีนบีซีจี ใหเพียงครั้งเดียวเทานั้นพอ
ถึงแมจะไมมีแผลเปนจากวัคซีนบีซีจีเกิดขึ้น ก็ไมมีความจําเปนตองฉีดซ้ําใหม

4. ใครไมควรรับวัคซีนวัคซีนบีซีจี หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
ถาหลังคลอดเด็กทารกยังมีปญหาโรคอื่น ๆ อยู ยังไมควรฉีดวัคซีนบีซีจี
รอใหหายดี เมื่อกลับบานไดจึงใหวัคซีน

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน บีซีจี
ภายใน 2-3 สัปดาหหลังฉีดวัคซีนบีซีจี จะเห็นเปนรอยนูนแดงขนาด
ประมาณ 5-15 มิลลิเมตร ในตําแหนงที่ฉีด จากนั้นจะเริ่มแตกออกเปนแผล ตอมา
ตรงกลางของรอยนูนแดงจะนุมลง ระยะนี้ใชเวลา 3-4 สัปดาห ในสัปดาหที่ 6-10 จะ
เปนแผลเปนแบนๆ ขนาด 3-7 มิลลิเมตร นอกจากนี้ตอมน้ําเหลืองในบริเวณใกลเคียง
ที่ฉีดวัคซีนบีซีจีอาจโตได โดยเฉพาะที่บริเวณรักแรมีขนาดเล็กเทาเมล็ดถั่วเขียว
ควรรักษาผิวหนังบริเวณที่ฉีดใหสะอาด 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
ประเทศไทยกํ า หนดให เ ด็ ก แรกเกิ ด ทุ ก คนต อ งได รั บ วั ค ซี น บี ซี จี
เนื่องจากอัตราการเกิดวัณโรคในประเทศไทยยังสูงอยูมาก

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม
เนื่องจากวัคซีนปองกันวัณโรค มีประสิทธิภาพไมสมบูรณ แมฉีดแลว
ยังมีโอกาสเปนวัณโรคได หากไดรับเชื้อ ดังนั้นการระวังไมใหรับเชื้อวัณโรคจึงเปน
เรื่องสําคัญที่สุด ควรนําผูที่ทราบหรือสงสัยวาเปนวัณโรคมารับการตรวจรักษา
ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเด็กอยูใกลผูที่เปนวัณโรค หรือสงสัยวาเปนวัณโรค เชน ผูที่
มีอาการไอเรื้อรัง จนกวาจะรักษาหายแลว หากเด็กไดใกลชิดกับผูที่เปนวัณโรค
ควรใหมารับการตรวจโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหยาปองกันวัณโรคตอไป
ผูปกครองควรพาเด็ กมารั บวัคซี นตามกํ าหนดเวลาที่ แพทย แนะนํ า
เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนปองกันโรคไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย
สิ่งที่ทานควรทราบ
• ผูที่กําลังมีการติดเชื้อในทางเดินอาหาร

1. โรคไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย คืออะไร และปองกันไดอยางไร
ไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย เปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อซัล
โมเนลลาที่ติดตอโดยการรับประทานอาหาร หรือน้ําที่ปนเปอนเชื้อนี้ เชื้อมักปนเปอน
ในผักสด เปลือกของผลไม และน้ําดื่ม
ผูปวยจะมีอาการเบื่ออาหาร มีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมี
ผื่น ถายเหลว หรือทองผูกได บางรายอาจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน เลือดออกใน
ทางเดินอาหาร ลําไสทะลุ ไตวาย โรคนี้สามารถปองกันไดโดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่ปรุงสุกใหมๆ ดื่มน้ําที่สะอาด และการไดรับวัคซีน ปจจุบันโรคนี้พบนอยมาก
ในประเทศไทย
โรคไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย สามารถปองกันไดดวยวัคซีน

• ผูที่เคยมีปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีนครั้งกอน
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวย
กอน จึงมารับวัคซีน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือ
ไขรากสาดนอย

วั คซี นอาจมี ผลทํ าให คลื่ นไส อาเจี ยน มี ไข มึ นศี รษะ คั นตามตั ว
ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ ปวดทอง ไมพบอาการที่รุนแรง
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากมีไข ใหรั บประทานยาลดไขใน
2. วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย คืออะไร
ขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียงเปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษา
วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย ทํามาจากเชื้อมีชีวิตที่ทําให แพทยทันที และบอกอาการใหแพทยทราบโดยละเอียด
ออนฤทธิ์ลง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพปานกลาง

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย และ 6. วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย อยูในแผนสราง
เสริ มภู มิ คุ มกั นโรคของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อไม และใครเป น
จะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
ผูรับผิดชอบคาวัคซีน
ที่ควรไดรับวัคซีนนี้ คือผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคซึ่ง ไดแก
@ ผูที่จะเดินทางไปยังถิ่นที่มีการระบาดของโรค 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
ผสมกับซองวัคซีนลงในน้ําเย็น (หามใชน้ํารอน หามผสมในน้ําผลไม นม หรือ
น้ําอัดลม) รับประทานกอนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง ใหรับประทานวันเวนวัน จํานวน
3 วัน
* กรณีที่รับประทานวัคซีนไมครบชุดภายใน 3 สัปดาห ควรเริ่มนับการ
รับประทานวัคซีนใหม
วัคซีนนี้สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ ได

วัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอยไมไดอยูในแผนการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผูที่ตองการรับวัคซีน จะตองเสีย
คาใชจายเอง

7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาดนอย
หรือไม
เด็กโดยทั่วไป ไมจําเปนตองรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยดหรือไขรากสาด
นอย เพราะเปนโรคที่พบนอยในประเทศไทย สําหรับผูที่จะเดินทางไปยังที่ ๆ มี
โรคทั ยฟอยด ระบาด ผู ที่ มี ความเสี่ ยงต อการเกิ ดโรค ควรได รั บวั คซี นภายใต
คําแนะนําของแพทย

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

ผูที่ไดรับวัคซีนแลวยังควรรับประทานอาหารและดื่มน้ําที่สะอาด เพราะ
ถาไดรับเชื้อเขาไปจํานวนมาก ก็ยังสามารถเปนโรคไดแมเคยไดรับวัคซีนมากอน
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานโรงพยาบาลที่ไดรับ
4. ใครไมควรรับวัคซีนหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนปองกันไขทัยฟอยด วัคซีนอยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย
หากเด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให
หรือไขรากสาดนอย
แพทยทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ ไมควรรับวัคซีนนี้
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
• ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
• ผูที่กําลังไดรับยาตานจุลชีพ ควรงดยาตานจุลชีพอยางนอย 7 วันกอน
ไดรับวัคซีนวันแรก หรือหลังไดรับวัคซีนวันสุดทาย 24 ชั่วโมง

ขอมูล ณ 28 กรกฎาคม 2551

หากมีขอสงสัย
ควรปรึกษาแพทย

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ทานควรทราบ

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส
1. โรคอีสุกอีใส คืออะไร และปองกันไดอยางไร

กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได

5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

โรคอี สุ กอี ใส เป นไข ออกผื่ นซึ่ งพบบ อยในเด็ ก อาการมั กไม รุ นแรง แต
บางครั้งบางคราว อีสุกอีใสอาจกอใหเกิดอาการรุนแรงไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในทารก
อายุนอย ผูมีภูมิคุมกันบกพรอง ในวัยรุนหรือในผูใหญ
อาการทั่วไปของโรคคือไข ผื่นแดง ตอมากลายเปนตุมใส แลวจึงคอยตก
สะเก็ด คัน และออนเพลีย บางครั้งผื่นที่ผิวหนังอาจลุกลามอักเสบรุนแรง ซึ่งอาจเปน
แผลเปนได บางรายอาจเกิดปอดบวมหรือกออาการสมองอักเสบได
โรคนี้ติดตอจากคนสูคนโดยละอองฝอยจากลําคอ หรือสัมผัสกับตุมใสบน
ผิวหนังโดยตรง หลังจากเปนอีสุกอีใสแลว หลายปตอมาอาจเกิดโรคงูสวัด ซึ่งทําให
เกิดเปนตุมใสที่เจ็บปวดขึ้นเปนกลุมบนผิวหนังตามแนวเสนประสาทได
โรคอีสุกอีใสสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

วั ค ซี น ชนิ ด นี้ ป ลอดภั ย และให ผ ลดี ต อ ผู รั บ มากกว า การปล อ ยให เ ป น
อีสุกอีใสตามธรรมชาติมาก อยางไรก็ตามวัคซีนทุกชนิดอาจมีผลขางเคียงบาง
วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสฉีดแลวอาจมีปฏิกิริยาตาง ๆ ไดเชน ปวดบริเวณที่ฉีด
ไขต่ํา ๆ ตุมขึ้นหลังจากฉีด (ไมเกิน 1 เดือน) อาการขางเคียงรุนแรง เชน ชักจาก
ไข ซึ่งพบไดนอยกวาหนึ่งในพันราย
การดูแลรักษาอาการขางเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดใหประคบดวย
ผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดที่เหมาะสม หากอาการขางเคียง
เปนรุนแรง หรือเปนมาก ควรรีบปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการใหแพทย
ทราบโดยละเอียด

2. วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส คืออะไร

6. วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส อยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

วั คซี นป องกั นโรคอี สุ กอี ใส ทํ ามาจากเชื้ ออี สุ กอี ใสที่ อ อนฤทธิ์ ไม ก อโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
อีสุกอีใสแตสรางภูมิตานทานตอโรคไดดี หลังจากฉีดวัคซีนแลวผูรับวัคซีนบางคน
วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส ไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันของ
ยังอาจเปนโรคอีสุกอีใสไดอีก แตจํานวนเม็ดผื่นจะนอย ไมคอยมีไข และอาการ กระทรวงสาธารณสุข ผูป กครองตองจายคาวัคซีนเอง
ทั้งหมดจะทุเลาเร็วกวาผูที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน

3. ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส และจะตองใหกี่ครั้ง อยางไร
เด็กซึ่งยังไมเคยมีประวัติเปนโรคอีสุกอีใสมากอน ควรพิจารณาใหฉีดวัคซีน
ปองกันโรคอีสุกอีใส 2 ครั้ง โดยครั้งแรกแนะนําใหฉีดเมื่ออายุประมาณ 12-18
เดือน ครั้งที่สองเมื่ออายุ 4-6 ป หรือหางจากเข็มแรกอยางนอย 3 เดือน สําหรับ
วัยรุนอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป ใหฉีดวัคซีน 2 ครั้ง หางกัน อยางนอย 4-8 สัปดาห
วัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส สามารถใหพรอมกับวัคซีนอื่นๆ ไดในวัน
เดียวกัน แตตองแยกเข็มฉีด

4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรค อีสุกอีใส หรือควรเลื่อนการรับวัคซีนนี้
ผูมีภาวะดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส
• ผูที่มีปฏิกิริยาแพอยางรุนแรงตอสารพวกเจลาติน หรือมีประวัติแพยานี
โอมายซิน หรือวัคซีนชนิดนี้
• สตรีมีครรภหามฉีดวัคซีนนี้ (ควรรอไปฉีดหลังคลอด) และสตรีที่ฉีด
วัคซีนชนิดนี้ไมควรปลอยใหตั้งครรภในชวงเวลา 1 เดือนแรกหลังรับวัคซีน
• ผู ปวยกรณีดั งต อไปนี้ อาจรั บวั คซี นปองกั นโรคอี สุกอีใสได แต
จําเปนตองปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง
๏ ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการเต็มขั้น หรือภูมิคุมกันบกพรองรุนแรง
หรือโรคภูมิคุมกันพรองชนิดอื่น
๏ รับประทานยาซึ่งมีผลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย เชน
เพรดนิโซโลนเปนระยะเวลาตั้งแต 2 สัปดาหเปนตนไป
๏ เปนมะเร็ง หรือกําลังรับการรักษามะเร็งไมวาจะดวยวิธีฉายรังสี
หรือดวยยา
๏ เคยไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
จึงมารับวัคซีน

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
เพื่อนรวมชั้นเรียนผูซึ่งมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรงได
ในบางครั้งโรคอีสุกอีใสอาจเกิดภาวะแทรกซอนอื่นได ดังนั้นหากเด็กเปน
โรคอีสุกอีใส และมีอาการไขสูง ซึม ตุมใสกลายเปนแผลติดเชื้อ ควรรีบนํามาพบ
แพทย
ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนําเสมอ
ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานให
แพทยทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว

หากมีขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
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โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

ิ่งที่ทานควรทราบ
1. โรคไขเหลืองคืออะไร และปองกันไดอยางไร

ถาตองฉีดวัคซีนแตไมสามารถรับวัคซีนได เนื่องจากมีขอหามในการ
ใหวัคซีน หรือมีขอจํากัดทางสุขภาพ สามารถยกเวนการรับวัคซีนไดตามขอปฏิบัติ
ขององค การอนามั ยโลก โดยผู เดิ นทางควรขอใบรั บรองจากแพทย เพื่ อใช เป น
หลักฐานในการเดินทาง และรับคําแนะนําจากสถานทูตหรือประเทศที่จะเดินทางไป
และควรระวังตนเองไมใหถูกยุงกัด

ไขเหลือง เกิดจากเชื้อไวรัสไขเหลือง เปนโรคประจําถิ่นของทวีปแอฟริกา
และอเมริกาใต ยังไมเคยพบโรคไขเหลืองในประเทศไทย เปนโรคในสัตวโดยเฉพาะลิงใน
ปา โรคแพรมายังคนโดยยุงที่มีเชื้อไวรัสไขเหลืองกัด ทําใหปวยมีอาการไขคลายไขหวัด
ใหญ ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับอักเสบ อาการอาจรุนแรงมาก ไตวาย เลือดออก ช็อค
นับเปนโรครุนแรงและมีอัตราตายสูงถึงรอยละ 20-50 โรคไขเหลืองปองกันไดโดยการ
5. อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน ไขเหลือง
ปองกันไมใหถูกยุงกัดโดยใชยาทากันยุง หรือสวมเสื้อผาปกปดรางกาย
อาการขางเคียงเล็กนอย พบไดบอย ไดแก ปวด บวม แดงบริเวณ
โรคไขเหลืองสามารถปองกันไดดวยวัคซีน
ตําแหนงที่ฉีดวัคซีน มีไขต่ําๆ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ออนเพลียหลังไดรับ
วัคซีนและอาการเปนไดนาน 5-10 วัน
2. วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง คืออะไร
อาการข า งเคี ย งรุ น แรงแต พ บไม บ อ ย ได แ ก ไข สู ง พฤติ ก รรม
วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองเปนวัคซีนที่เตรียมจากไวรัสไขเหลืองที่ทําให
เปลี่ยนแปลง อาการคลายไขหวัดใหญ พบไดตั้งแตวันแรกถึง 30 วันหลังจากฉีด
ออนฤทธิ์ลง ทําใหปลอดภัยและสรางภูมิคุมกันไดนาน
วัคซีน นอกจากนี้ยังอาจมีอาการอื่น ๆ ของปฏิกิริยาแพวัคซีนรุนแรง ซึ่งพบได
3.
ใครควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง และจะตองใหกี่ครั้ง นอยมาก ไดแก หายใจลําบาก เสียงแหบ หลอดลมตีบ ผื่น ซีด ออนแรง หัว
ใจเตนเร็ว วิงเวียน อาการเกิดขึ้นไดตั้งแตไมกี่นาทีจนถึง 2-3 ชั่วโมงหลังจากฉีด
อยางไร
เด็กอายุตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป และผูใหญที่จะเดินทางไปหรืออยูอาศัยใน วัคซีน
ถามีอาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีนควรพบแพทยทันที และควรแจงให
ประเทศที่มีโรคไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่น ควรใหฉีดวัคซีนไขเหลือง 1 ครั้ง กอนการ
แพทย
ท
ราบด
วยวาไดรับวัคซีน ไขเหลืองไปเมื่อไร และแจงศูนยที่ใหวัคซีนดวย
เดินทาง 10 วัน ผูที่รับวัคซีนไขเหลืองจะไดรับใบรับรองสากล จากศูนยที่ใหวัคซีน
ซึ่งจะมีอายุรับรองตั้งแต 10 วันหลังจากฉีดวัคซีนจนถึง 10 ปหลังจากนั้น ผูที่จะ
6. วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
เดินทางไปในประเทศที่มีโรคไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่น จะตองแสดงใบรับรองนี้ จึง
กระทรวงสาธารณสุขหรือไม และใครเปนผูรับผิดชอบคาวัคซีน
จะเดินทางไปได
วัคซีนปองกันโรคไขเหลืองไมอยูในแผนของกระทรวงสาธารณสุข ผูที่
4. ใครไมควรรับวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง หรือควรเลื่อนการรับ จะเดินทางไปในประเทศที่มีโรค ไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่น จะตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการฉีดวัคซีนเอง
วัคซีนนี้
สําหรับประเทศไทยมีศูนยใหวัคซีนไขเหลือง 2 แหงเทานั้น คือ ที่
ผูที่มีภาวะดังตอไปนี้ไมควรรับวัคซีนไขเหลือง
กลุมโรคติดตอระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และที่
• คนที่มีประวัติแพไขอยางรุนแรง หรือมีประวัติเคยฉีดวัคซีนไขเหลือง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
แลวมีอาการแพ
• เด็กอายุนอยกวา 6 เดือนเพราะมีความเสี่ยงจากผลขางเคียงของวัคซีน 7. เด็กจําเปนตองไดรับวัคซีนปองกันโรคไขเหลืองหรือไม
เฉพาะเด็กอายุมากกวา 9 เดือนและผูใหญ ที่จะเดินทางไปยังประเทศ
ไดสูง แตถาอายุ 6 - 9 เดือน และตองเดินทางไปในถิ่นที่มีโรคไขเหลือง ควรปรึกษา
ที่มีโรคไขเหลือง เทานั้นที่ตองรับวัคซีน สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซด
แพทยเพื่อประเมินความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับจากการฉีดวัคซีน
• ผูใหญอายุมากกวาหรือเทากับ 65 ป หญิงมีครรภและหญิงใหนม http://www.cdc.gov/travel วาการเดินทางเขาประเทศใดบางที่ตองใชใบรับรอง
การรับวัคซีนไขเหลือง
บุตร ถาจะเดินทางไปในถิ่นที่มีโรค
ไขเหลือง ควรปรึกษาแพทยกอนไดรับวัคซีน
• ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรือติดเชื้อเอชไอวี

8. มีสิ่งที่ตองปฏิบัติอื่นๆ หรือไม

ผูปกครองควรพาเด็กมารับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่แพทยแนะนํา
เสมอ ในกรณีที่ไมสามารถมารับวัคซีนไดตามที่กําหนด ควรรีบมารับทันทีที่ทําได
• ไดรับยากดภูมิคุมกัน หรือยาสเตียรอยด นานกวา 2 สัปดาห
ผูปกครองควรเฝาสังเกตอาการของเด็กในสถานพยาบาลที่ไดรับวัคซีน
มีโรคมะเร็ง หรือรับยาเคมีบําบัด หรือไดรับการฉายแสง
อยางนอย 30 นาที จึงพาเด็กกลับบาน และควรสังเกตอาการตอที่บานดวย หาก
• หากมีไขไมสบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอน ควรรอใหหายปวยกอน
เด็กมีอาการขางเคียงภายหลังจากการไดรับวัคซีน ผูปกครองควรรายงานใหแพทย
จึงมารับวัคซีน
ทราบทุกครั้งกอนการรับวัคซีนครั้งตอไป
ผูปกครองควรเก็บบันทึกการรับวัคซีนของเด็กไวตลอดไป เพื่อเปน
กรณีเปนหวัดเล็กนอย ไมมีไข สามารถรับวัคซีนได
หลักฐานวาเด็กมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใดบางแลว
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หากมีขอสงสัย
ควรปรึกษาแพทย

เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับประชาชน
โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงสาธารณสุข

