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1. เห้ตุัใดูจำึงตัอ้งรบัวัคัซีีน
วัคัซีีนโรคไวัรัสตับัอักัเสบบีสามารถป้้องกันัโรคไวัรัส
ตับัอักัเสบบีได้ ้โรคไวรัสตับัอกััเสบบเีป็้นโรคเกัี�ยวกับัตับั
ที่ี�อาจกัอ่ให้เ้กัดิ้อากัารป่้วยเล็็กันอ้ยที่ี�คงอย่่เป็้นเวล็า 2-3 
สปั้ด้าห้ ์ห้รืออาจที่ำาให้เ้กัดิ้อากัารเจ็บป่้วยรา้ยแรงที่ี�รักัษาไม่
ห้ายขาด้ไป้ตัล็อด้ชีวีติั
�	การติัดเช้ื้�อัไวัรัสตับัอักัเสบบีแบบเฉีียบพลันั เป็้น
อากัารป่้วยระยะสั �นที่ี�อาจนำาไป้ส่อ่ากัารไข ้เมื�อยล็า้ เบื�อ
อาห้าร คล็ื�นไส ้อาเจยีน ด้ซ่ี่าน (ผิวิห้รือตัามสีเีห้ล็อืง 
ปั้สสาวะสเีขม้ ขบัถ่ายอจุจาระสซีี่ด้) แล็ะอากัารป้วด้กัล็า้ม
เนื�อ ขอ้ตัอ่ แล็ะชีอ่งที่อ้ง
�	การติัดเช้ื้�อัไวัรัสตับัอักัเสบแบบเร้�อัรัง เป็้นอากัารป่้วย
ระยะยาวที่ี�เกัดิ้ข้ �นเมื�อเชีื �อไวรัสตับัอกััเสบบยีงัคงอย่่ใน
ร่างกัายของบคุคล็นั�น ผิ่ค้นสว่นให้ญ่ท่ี่ี�มอีากัารคงอย่่จน
กัล็ายเป็้นโรคไวรัสตับัอกััเสบบแีบบเรื�อรังจะไมแ่สด้ง
อากัาร แตัโ่รคนี�ยงัคงรา้ยแรงมากั แล็ะอาจนำาไป้ส่ก่ัาร
เกัดิ้ความเสยีห้ายในตับั (ภาวะตับัแข็ง) โรคมะเร็งตับั แล็ะ
เสยีชีวีติัได้ ้ผิ่ท้ี่ี�ตัดิ้เชีื �อเป็้นระยะเวล็านานสามารถแพร่เชีื �อ
ไวรัสตับัอกััเสบบไีป้ส่บ่คุคล็อื�นได้ ้แมพ้วกัเขาจะไมร่่ส้ก้ั
ห้รือด้เ่ห้มอืนจะมอีากัารป่้วยเล็ยก็ัตัาม

เชีื �อไวรัสตับัอกััเสบบจีะแพร่กัระจายเมื�อเล็อืด้ นำ �าเชีื �ออสจุ ิ
ห้รือของเห้ล็วอื�น ๆ ของร่างกัายที่ี�ตัดิ้เชีื �อไวรัสตับัอกััเสบบี
เขา้ส่ร่่างกัายของบคุคล็ที่ี�ไมไ่ด้ต้ัดิ้เชีื �อ มนุษยส์ามารถตัดิ้
เชีื �อได้ผ้ิา่นที่าง:
�	กัารเกัดิ้ (ห้ากัห้ญ่งิตัั �งครรภม์เีชีื �อไวรัสตับัอกััเสบบ ีบตุัร
ของห้ญ่งิด้งักัล็า่วอาจตัดิ้เชีื �อได้)้
�	กัารใชีส้ิ�งของร่วมกันักับัผิ่ท้ี่ี�ตัดิ้เชีื �อ เชีน่ มดี้โกัน ห้รือ
แป้รงสฟัีัน
�	กัารสมัผิสักับัเล็อืด้ห้รือแผิล็เปิ้ด้ของผิ่ต้ัดิ้เชีื �อ
�	กัารมเีพศสมัพนัธ์ก์ับัค่ท่ี่ี�ตัดิ้เชีื �อ
�	กัารใชีเ้ข็ม กัระบอกัฉีีด้ยา ห้รืออปุ้กัรณ์ฉี์ีด้ยาอื�น ๆ ร่วม
กันั
�	กัารสมัผิสัเล็อืด้จากัเข็มห้รือเครื�องมอืที่ี�แห้ล็มคมอื�น ๆ
ผิ่ค้นสว่นให้ญ่ท่ี่ี�ได้รั้บวคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบจีะมี
ภม่คิุม้กันัที่ี�จะไมเ่ป็้นอนัตัรายถ้งชีวีติัเมื�อเกัดิ้โรคนี�

2. วัคัซีีนโรคไวัรสัตับัอกัเสบบี
วคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบมีกััมจีำานวน 2, 3 ห้รือ 4 เข็ม
ทารกควรได้รั้บวคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบเีข็มแรกัห้ล็งัค
ล็อด้ แล็ะมกััจะได้รั้บวคัซี่นครบเข็มเมื�ออาย ุ6–18 เด้อืน 
วัคัซีีนโรคไวัรัสตับัอักัเสบบีที�ให้ห้้ลังัคลัอัด เป็็นสว่ัน
สำาคญัในการป้็อังกนัอัาการเจ็็บป่็วัยในระยะยาวัสำาห้รับ
ทารก แลัะป้็อังกนัการแพร่เช้ื้�อัไวัรัสตับัอักัเสบบีใน
สห้รัฐอัเมริกา
เด็กแลัะวัยัร่่นที่ี�มอีายนุอ้ยกัวา่ 19 ปี้ซ้่�งยงัไมไ่ด้รั้บวคัซี่น 
ควรได้รั้บวคัซี่น
ผู้้ใ้ห้ญท่ี่ี�ไมเ่คยได้รั้บวคัซี่นมากัอ่น แล็ะป้ระสงคท์ี่ี�จะได้รั้บ
กัารป้้องกันัจากัโรคไวรัสตับัอกััเสบบ ียงัสามารถรับวคัซี่น
ได้เ้ชีน่กันั
นอกัจากันี� ยงัมขีอ้แนะนำาให้ฉี้ีด้วคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบี
สำาห้รับบคุคล็ตัอ่ไป้นี�เชีน่กันั:
�	บคุคล็ที่ี�มคี่น่อนเป็้นโรคไวรัสตับัอกััเสบบี
�	ผิ่ท้ี่ี�มเีพศสมัพนัธ์เ์ป็้นป้ระจำาซ้่�งไมไ่ด้ม้คีวามสมัพนัธ์แ์บบค่่
เด้ยีวเป็้นระยะเวล็านาน
�	บคุคล็ที่ี�ตัอ้งกัารกัารป้ระเมนิห้รือกัารรักัษาสำาห้รับโรค
ตัดิ้ตัอ่ที่างเพศสมัพนัธ์ ์
�	เห้ยื�อจากักัารล็ว่งเกันิที่างเพศห้รือกัารล็ว่งล็ะเมดิ้ที่างเพศ
�	ผิ่ช้ีายที่ี�มเีพศสมัพนัธ์ก์ับัผิ่ช้ีาย
�	บคุคล็ที่ี�ใชีเ้ข็ม กัระบอกัฉีีด้ยา ห้รืออปุ้กัรณ์ฉี์ีด้ยาอื�น ๆ 
ร่วมกันั
�	บคุคล็ที่ี�อาศยัร่วมกับัผิ่ต้ัดิ้เชีื �อไวรัสตับัอกััเสบบี
�	เจา้ห้นา้ที่ี�ด้า้นกัารด้แ่ล็สขุภาพแล็ะเจา้ห้นา้ที่ี�ด้า้นความ
ป้ล็อด้ภยัสาธ์ารณ์ะที่ี�มคีวามเสี�ยงในกัารสมัผิสัเล็อืด้ห้รือ
ของเห้ล็วจากัร่างกัายมนุษย ์
�	ผิ่ป่้้วยแล็ะเจา้ห้นา้ที่ี�ป้ระจำาสถานด้แ่ล็ผิ่บ้กัพร่องที่าง
พฒันากัาร
�	บคุคล็ที่ี�อย่่ในเรียนจำาห้รือคกุั
�	ผิ่ท้ี่ี�เด้นิที่างไป้ยงัภม่ภิาคตัา่ง ๆ ที่ี�มอีตััรากัารเกัดิ้โรคไวรัส
ตับัอกััเสบบเีพิ�มข้ �น
�	บคุคล็ที่ี�เป็้นโรคตับัเรื�อรัง โรคไตัที่ี�ตัอ้งได้รั้บกัารฟัอกัไตั 
กัารตัดิ้เชีื �อเอชีไอว ีกัารตัดิ้เชีื �อไวรัสตับัอกััเสบซี่ ห้รือโรค
เบาห้วาน
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วคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบอีาจให้ใ้นร่ป้แบบวคัซี่นสำาห้รับ
โรคเด้ยีว ห้รือเป็้นสว่นห้น้�งของวคัซี่นรวม (วคัซี่นชีนิด้ห้น้�ง
ที่ี�รวมวคัซี่นมากักัวา่ห้น้�งชีนิด้เขา้ไวด้้ว้ยกันัในเข็มเด้ยีว)

วคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบสีามารถให้พ้รอ้มกับัวคัซี่นชีนิด้
อื�น ๆ

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ร่การดููแลสุข้ภาพูข้อง
คุณ

แจง้ให้ผ้ิ่ใ้ห้บ้ริกัารวคัซี่นของคณุ์ที่ราบ ห้ากับคุคล็ที่ี�รับ
วคัซี่นนั�น:
�	มอีัาการแพห้้ลังัจ็ากไดรั้บวัคัซีีนโรคไวัรัสตับัอักัเสบบี
ครั�งกอ่ันห้นา้ ห้รือมอีัาการแพร่้นแรงที�เป็็นอันัตัรายถึงึ
ชีื้วัติั

ในบางกัรณี์ ผิ่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ล็สขุภาพของคณุ์อาจตัดั้สนิใจ
เล็ื�อนกัารให้ว้คัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบอีอกัไป้จนกัวา่จะ
ถ้งกัารนัด้ตัรวจในอนาคตั
ห้ญ่งิตัั �งครรภห์้รือห้ญ่งิที่ี�อย่่ในระห้วา่งกัารให้น้มบตุัรควร
ได้รั้บวคัซี่น ห้ากัมคีวามเสี�ยงในกัารตัดิ้เชีื �อไวรัสตับัอกัั
เสบบ ีที่ั �งนี� กัารตัั �งครรภห์้รือกัารให้น้มบตุัรไมใ่ชีเ่ห้ตัผุิล็ใน
กัารห้ล็กีัเล็ี�ยงที่ี�จะไมฉี่ีด้วคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบี
ผิ่ท้ี่ี�มอีากัารป่้วยเล็็กันอ้ย เชีน่ ไขห้้วดั้ สามารถรับวคัซี่นได้ ้
ผิ่ท้ี่ี�มอีากัารป่้วยระด้บัป้านกัล็างห้รือรุนแรง โด้ยป้กัตัคิวร
รอจนกัวา่อากัารจะด้ขี้ �นกัอ่นเขา้รับวคัซี่นโรคไวรัสตับัอกัั
เสบบี
ที่ั �งนี� ผิ่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ล็สขุภาพของคณุ์สามารถให้ข้อ้มล่็เพิ�ม
เตัมิแกัค่ณุ์ได้้

4. ควัามูเสี�ยงข้องอาการแพูว้ัคัซีีน

�	อากัารป้วด้บริเวณ์ที่ี�ฉีีด้ ห้รืออากัารไขอ้าจเกัดิ้ข้ �นห้ล็งั
กัารฉีีด้วคัซี่นโรคไวรัสตับัอกััเสบบี

บางคนอาจเป็้นล็มห้ล็งัจากัให้ก้ัารรักัษา รวมถ้งกัารฉีีด้
วคัซี่น แจง้ผิ่ใ้ห้บ้ริกัารของคณุ์ที่ราบ ห้ากัคณุ์ร่ส้ก้ัเวยีนห้วั 
ห้รือกัารมองเห้น็เป้ล็ี�ยนแป้ล็งไป้ ห้รือมเีสยีงในห้่
เมื�อให้ร่้วมกับัยาใด้ ๆ มโีอกัาสนอ้ยมากัที่ี�วคัซี่นจะกัอ่ให้เ้กัดิ้
อากัารแพรุ้นแรง กัารบาด้เจ็บรา้ยแรงอื�น ๆ ห้รือเสยีชีวีติั

5.  ควัรที่ำาอย่างไรห้ากเก่ดูปััญห้ารา้ยแรง
อากัารแพอ้าจเกัดิ้ข้ �นได้ห้้ล็งัจากัผิ่ท้ี่ี�ได้รั้บวคัซี่นออกัจากั
คล็นิิกั ห้ากัคณุ์พบสญั่ญ่าณ์ของอากัารแพรุ้นแรง (ล็มพษิ 
อากัารบวมที่ี�ใบห้นา้แล็ะล็ำาคอ ห้ายใจล็ำาบากั ห้วัใจเตัน้เร็ว 

วงิเวยีนศรีษะ ห้รืออากัารอ่อนแรง) โป้รด้โที่รตัดิ้ตัอ่ 9-1-1 
แล็ะพาบคุคล็นั�นไป้ยงัโรงพยาบาล็ที่ี�ใกัล็ท้ี่ี�สดุ้
สำาห้รับอากัารอื�น ๆ ที่ี�ที่ำาให้ค้ณุ์เกัดิ้ความกังัวล็ โป้รด้ตัดิ้ตัอ่
ผิ่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ล็สขุภาพของคณุ์
ควรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเห้ตักุัารณ์ไ์ม่
พง้ป้ระสงคจ์ากัวคัซี่น (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS) ผิ่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ล็สขุภาพของคณุ์มกััจะเป็้น
ผิ่ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัล็า่วนี� ห้รือคณุ์สามารถที่ำาได้ด้้ว้ยตันเอง
เชีน่กันั เยี�ยมชีมเวบ็ไซ่ตั ์VAERS ที่ี� www.vaers.hhs.gov ห้รือ
โที่รตัดิ้ตัอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไีวส้ำาห้รับกัารรายงาน
อากัารแพเ้ที่า่นั�น แล็ะสมาชีกิัคณ์ะที่ำางานของ VAERS จะไม่
ให้ค้ำาป้ร้กัษาที่างกัารแพที่ย ์

6.  โปัรแกรมูช่่วัยเห้ล่อช่ดูเช่ยสำาห้รบัการ
ไดูร้บัอนัตัรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าต่ั

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(โป้รแกัรมชีว่ยเห้ล็อืชีด้เชียสำาห้รับกัารได้รั้บอนัตัรายจากั
วคัซี่นแห้ง่ชีาตั)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่นกัล็างที่ี�สรา้งข้ �นเพื�อ
ชีด้เชียให้แ้กัผ่ิ่ท้ี่ี�อาจได้รั้บบาด้เจ็บจากัวคัซี่นบางชีนิด้ 
กัารเรียกัรอ้งคา่สนิไห้มที่ด้แที่นเกัี�ยวกับักัารบาด้เจ็บห้รือ
กัารเสยีชีวีติัที่ี�มาจากัอากัารแพเ้นื�องจากักัารได้รั้บวคัซี่น 
มขีดี้จำากัดั้เวล็าในกัารยื�นเรื�อง ซ้่�งอาจตัอ้งด้ำาเนินกัาร
ภายในสองปี้ เยี�ยมชีมเวบ็ไซ่ตั ์VICP ที่ี� www.hrsa.gov/
vaccinecompensation ห้รือโที่ร 1-800-338-2382 เพื�อเรียน
ร่เ้กัี�ยวกับัโป้รแกัรมด้งักัล็า่วแล็ะป้ระเด็้นเรื�องกัารเรียกัรอ้ง
คา่สนิไห้มที่ด้แที่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พู่�มูเต่ัมูไดูอ้ย่างไร

�	สอบถามผิ่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ล็สขุภาพของคณุ์
�	โที่รตัดิ้ตัอ่กัรมสขุภาพของรัฐ ห้รือที่อ้งถิ�นของคณุ์
�	เยี�ยมชีมเวบ็ไซ่ตัข์อง	Food and Drug Administration 

(FDA) (สำานักังานคณ์ะกัรรมกัารอาห้ารแล็ะยา)  
ของสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับใบแที่รกัแพค็เกัจวคัซี่นแล็ะ
ขอ้มล่็เพิ�มเตัมิที่ี� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตัดิ้ตัอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศน่ยค์วบคมุแล็ะป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้รือ
-	ไป้ที่ี�เวบ็ไซ่ตัข์อง CDC ที่ี� www.cdc.gov/vaccines

ThaiThai  

http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
http://www.cdc.gov/vaccines
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เพ่ือให้สถานพยาบาลได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถานะด้านภูมิคุ้มกันโรค การประเมินผลภูมิคุ้มกันโรค และการนัดหมายเพ่ือฉีดวัคซีน 
ภูมิคุ้มกันโรคในคราวต่อไป ดังน้ัน ข้อมูลดังกล่าวน้ีจะถูกจัดส่งไปยังสำนักทะเบียนข้อมูลด้านการปรับปรุงการดูแลของรัฐมิชิแกน
(Michigan Care Improvement Registry) บุคคลต่างๆมีสิทธ์ิท่ีจะร้องขอไม่ให้สถานพยาบาลของตนส่งข้อมูลด้านภูมิคุ้มกันโรคไปท่ีสำนักทะเบียนได้ 
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