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1. เห้ตุุใดูจึำงตุอ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนอีีสุุกอีีใสุสามารถป้้องกันัโรคอีีสุุกอีีใสุได้้

โรคอีีสุุกอีีใสุทำำาให้เ้กัดิ้ผื่่�นคันัทำ่�โด้ยทำั�วไป้จะคังอย่�
ป้ระมาณห้น่�งสปั้ด้าห้ และยงัอาจทำำาให้ม้ไ่ข้ ้เม่�อยลา้ 
เบื่่�ออาห้าร และป้วด้ศีร่ษะอ่กัด้ว้ย โรคัอ่สกุัอ่ใสอาจนำา
ไป้ส่�อากัารผื่วิห้นังอกััเสบื่ ป้วด้บื่วม ห้ลอด้เลอ่ด้อกััเสบื่ 
สมองและ/ห้ร่อบื่ริเวณบื่ริเวณรอบื่ไข้สนัห้ลงับื่วม และ
อากัารติดิ้เชื้่ �อในกัระแสเลอ่ด้ กัระด้ก่ั ห้ร่อข้อ้ติ�อ ผื่่ ้
ทำ่�เป็้นโรคัอ่สกุัอ่ใสจะมผ่ื่่�นป้วด้แสบื่เร่ยกัว�างส่วดั้เป็้น
เวลาห้ลายป่้ห้ลงัจากันั�น

โรคัอ่สกุัอ่ใสโด้ยทำั�วไป้เป็้นอากัารเจ็บื่ป้� วยเล็กันอ้ย 
แติ�อาจรุนแรงได้ใ้นทำารกัอายตุิำ�ากัว�า 12 เด้อ่น วยัรุ�น 
ผื่่ใ้ห้ญ่� สติร่มค่ัรรภ และผื่่ท้ำ่�มร่ะบื่บื่ภม่คิัุม้กันัอ�อนแอ 
บื่างคันอาจป้� วยห้นักัจนติอ้งเข้า้รักัษาติวัทำ่�โรงพยาบื่าล 
กัรณ่น่�ไม�เกัดิ้ข้่ �นบื่�อย แติ�อาจเสย่ชื้ว่ติิเน่�องจากัโรคั
อ่สกุัอ่ใสได้้

ผื่่ค้ันส�วนให้ญ่�ทำ่�ได้รั้บื่วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใสจำานวน 2 เข็้มจะ
ได้รั้บื่กัารป้กัป้้องไม�ให้เ้สย่ชื้ว่ติิจากักัารเป็้นโรคัน่�

2. วัคัซีีนอีื่สุุกอีื่ใสุ

โด้ยป้กัติ ิเด็็กจำาเป็้นติอ้งได้รั้บื่วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใสจำานวน 
2 เข็้ม:
�	เข็้มแรกั: อาย ุ12 - 15 เด้อ่น
�	เข็้มทำ่�สอง: อาย ุ4 - 6 ป่้

เด็็กโต วัยัรุ�น และผู้้ �ใหญ่�ยงัจำาเป็้นติอ้งได้รั้บื่วคััซ่ีน
อ่สกุัอ่ใสจำานวน 2 เข็้มอ่กัด้ว้ย ห้ากัยงัไม�เคัยม่
ภม่คิัุม้กันัติ�อโรคัอ่สกุัอ่ใส

กัารให้ว้คััซ่ีนอ่สกุัอ่ใสสามารถให้พ้รอ้มกับัื่วคััซ่ีนชื้นิด้
อ่�น ๆ ได้ ้นอกัจากัน่� เด้ก็ัทำ่�มอ่ายรุะห้ว�าง 12 เด้อ่นจนถ่ง 
12 ป่้อาจได้รั้บื่วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใสพรอ้มกันักับัื่วคััซ่ีน 
MMR (โรคัห้ดั้ (Measles), โรคัคัางทำม่ (Mumps) และ
โรคัเห้อ่ด้ (Rubella)) ในเข็้มเด้ย่ว ห้ร่อเร่ยกักันัว�า 
MMRV ทำั �งน่� ผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคัณุสามารถ
ให้ข้้อ้มล่เพิ�มเติมิแกั�คัณุได้้

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ริการดููแลสุุขภาพูขอื่ง
คุณ

แจง้ให้ผ้ื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารวคััซ่ีนข้องคัณุทำราบื่ ห้ากับื่คุัคัลทำ่�รับื่
วคััซ่ีนนั�น:
�	มอ่ีาการแพ้ �หลังัจากได็�รับวัคัซีีนอีีสุุกอีีใสุครั�ง
ก�อีนหน�า ห้ร่อมอ่ีาการแพ้ �รุนแรงทีี่�เป็็นอีนัตราย
ถึงึชีีวัติ
�	กัำาลงัตั �งครรภ ห้ร่อคัดิ้ว�าอาจติั �งคัรรภ—ห้ญ่งิติั �ง
คัรรภไม�คัวรรับื่วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใส
�	มร่ะบบภม้ิคิุ �มิกนัทีี่�อี�อีนแอี ห้ร่อมบิ่ด็ามิารด็า พ้ี�
ชีาย/น�อีงชีาย หรือีพ้ี�สุาวั/น�อีงสุาวัทีี่�มิปี็ระวัติัวั�ามิี
ปั็ญ่หาเกี�ยวักบัระบบภม้ิคิุ �มิกนัที่างพ้นัธุกุรรมิหรือี
เป็็นแต�กำาเนิด็
�	กำาลังัรับป็ระที่านยากลุั�มิซีาลิัไซีเลัต (เชื้�น ยา
แอสไพริน)
�	เพิ�งที่ำาการถึ�ายเลืัอีด็ หรือีได็ �รับผู้ลิัตภณัฑเลืัอีด็
อืี�น ๆ
�	เป็้นวัณัโรค
�	ได้รั้บื่วัคัซีีนอืี�นใด็ในชี�วัง 4 สุปั็ด็าหทีี่�ผู้�านมิา

ในบื่างกัรณ่ ผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคัณุอาจ
ติดั้สนิใจเล่�อนกัารให้ว้คััซ่ีนอ่สกุัอ่ใสออกัไป้จนกัว�าจะ
ถ่งกัารนัด้ติรวจในอนาคัติ

ผื่่ท้ำ่�มอ่ากัารป้� วยเล็กันอ้ย เชื้�น ไข้ห้้วดั้ สามารถรับื่
วคััซ่ีนได้ ้ผื่่ท้ำ่�มอ่ากัารป้� วยระด้บัื่ป้านกัลางห้ร่อรุนแรง 
โด้ยป้กัติคิัวรรอจนกัว�าอากัารจะด้ข่้่ �นกั�อนเข้า้รับื่
วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใส

ทำั �งน่� ผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคัณุสามารถให้ข้้อ้มล่
เพิ�มเติมิแกั�คัณุได้้

วัคัซีีนอีื่สุุกอีื่ใสุ:
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4. ควัามีเสีุ�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	อากัารป้วด้แข้นจากักัารฉ่ีด้วคััซ่ีน รอยแด้งห้ร่อผื่่�น
ในบื่ริเวณทำ่�ฉ่ีด้ ห้ร่ออากัารไข้อ้าจเกัดิ้ข้่ �นห้ลงักัารฉ่ีด้
วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใส
�	ทำั �งน่� อากัารแพร้า้ยแรงกัว�าน่�จะพบื่ได้น้อ้ยมากั โด้ย
อาจรวมถ่งโรคัป้อด้บื่วม กัารติดิ้เชื้่ �อทำ่�สมองและ/ห้ร่อ
บื่ริเวณบื่ริเวณรอบื่ไข้สนัห้ลงั ห้ร่ออากัารชื้กััทำ่�มกัั
เกั่�ยวพนักับัื่กัารมไ่ข้้
�	ในผื่่ท้ำ่�มปั่้ญ่ห้าเกั่�ยวกับัื่ระบื่บื่ภม่คิัุม้กันัทำ่�รา้ยแรง 
วคััซ่ีนน่�อาจทำำาให้เ้กัดิ้กัารติดิ้เชื้่ �อซ่ี�งอาจเป็้นอนัติราย
ถ่งชื้ว่ติิได้ ้ผื่่ท้ำ่�มปั่้ญ่ห้าเกั่�ยวกับัื่ระบื่บื่ภม่คิัุม้กันัใน
ระด้บัื่รา้ยแรงไม�คัวรได้รั้บื่วคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใส

เน่�องจากัมค่ัวามเป็้นไป้ได้ท้ำ่�บื่คุัคัลทำ่�ได้รั้บื่วคััซ่ีนจะ
เกัดิ้ผื่่�น ห้ากัเกัดิ้อากัารน่�ข้่ �น ไวรัสในวคััซ่ีนอ่สกุัอ่ใส
อาจแพร�กัระจายไป้ยงับื่คุัคัลทำ่�ไม�ได้รั้บื่กัารป้้องกันั ผื่่ ้
ทำ่�มผ่ื่่�นคัวรอย่�ห้�างจากัทำารกัและผื่่ท้ำ่�มร่ะบื่บื่ภม่คิัุม้กันั
อ�อนแอจนกัว�าผื่่�นจะห้ายไป้ พด่้คัยุกับัื่ผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ล
สขุ้ภาพเพ่�อเร่ยนร่เ้พิ�มเติมิ

คันบื่างคันทำ่�ได้รั้บื่วคััซ่ีนป้้องกันัโรคัอ่สกุัอ่ใส อาจเป็้น
โรคังส่วดั้ในอ่กัห้ลายป่้ห้ลงัจากันั�น แติ�พบื่ห้ลงักัารฉ่ีด้
วคััซ่ีนนอ้ยกัว�าห้ลงักัารเกัดิ้โรคัอ่สกุัอ่ใสมากั

บื่างคันอาจเป็้นลมห้ลงัจากัให้ก้ัารรักัษา รวมถ่งกัาร
ฉ่ีด้วคััซ่ีน แจง้ผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารข้องคัณุทำราบื่ ห้ากัคัณุร่ส้ก่ั
เวย่นห้วั ห้ร่อกัารมองเห้น็เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ ห้ร่อมเ่สย่ง
ในห้่

เม่�อให้ร้�วมกับัื่ยาใด้ ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัทำ่�วคััซ่ีนจะกั�อ
ให้เ้กัดิ้อากัารแพรุ้นแรง กัารบื่าด้เจ็บื่รา้ยแรงอ่�น ๆ 
ห้ร่อเสย่ชื้ว่ติิ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ข้่ �นได้ห้้ลงัจากัผื่่ท้ำ่�ได้รั้บื่วคััซ่ีน
ออกัจากัคัลนิิกั ห้ากัคัณุพบื่สญั่ญ่าณข้องอากัารแพ้
รุนแรง (ลมพษิ อากัารบื่วมทำ่�ใบื่ห้นา้และลำาคัอ ห้ายใจ
ลำาบื่ากั ห้วัใจเติน้เร็ว วงิเวย่นศีร่ษะ ห้ร่ออากัารอ�อน
แรง) โป้รด้โทำรติดิ้ติ�อ 9-1-1 และพาบื่คุัคัลนั�นไป้ยงัโรง
พยาบื่าลทำ่�ใกัลท้ำ่�สดุ้

สำาห้รับื่อากัารอ่�น ๆ ทำ่�ทำำาให้ค้ัณุเกัดิ้คัวามกังัวล โป้รด้
ติดิ้ติ�อผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคัณุ

คัวรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบื่บื่กัารรายงานเห้ติกุัา
รณไม�พง่ป้ระสงคัจากัวคััซ่ีน (Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS) ผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพ
ข้องคัณุมกััจะเป็้นผื่่ท้ำำากัารรายงานด้งักัล�าวน่� ห้ร่อ 
คัณุสามารถทำำาได้ด้้ว้ยตินเองเชื้�นกันั เย่�ยมชื้มเวบ็ื่ไซีติ  
VAERS ทำ่� www.vaers.hhs.gov ห้ร่อโทำรติดิ้ติ�อ 
1-800-822-7967 VAERS มไ่วส้ำาห้รับื่กัารรายงาน
อากัารแพเ้ทำ�านั�น และสมาชื้กิัคัณะทำำางานข้อง VAERS 
จะไม�ให้ค้ัำาป้ร่กัษาทำางกัารแพทำย

6.  โปัรแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสุำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัตุรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าติุ

National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (โป้รแกัรมชื้�วยเห้ลอ่ชื้ด้เชื้ยสำาห้รับื่กัารได้รั้บื่
อนัติรายจากัวคััซ่ีนแห้�งชื้าติ)ิ เป็้นโป้รแกัรมส�วนกัลาง
ทำ่�สรา้งข้่ �นเพ่�อชื้ด้เชื้ยให้แ้กั�ผื่่ท้ำ่�อาจได้รั้บื่บื่าด้เจ็บื่จากั
วคััซ่ีนบื่างชื้นิด้ กัารเร่ยกัรอ้งคั�าสนิไห้มทำด้แทำนเกั่�ยว
กับัื่กัารบื่าด้เจ็บื่ห้ร่อกัารเสย่ชื้ว่ติิทำ่�มาจากัอากัารแพ้
เน่�องจากักัารได้รั้บื่วคััซ่ีน มข่้ด่้จำากัดั้เวลาในกัารย่�น
เร่�อง ซ่ี�งอาจติอ้งด้ำาเนินกัารภายในสองป่้ เย่�ยมชื้มเวบ็ื่
ไซีติ VICP ทำ่� www.hrsa.gov/vaccinecompensation 
ห้ร่อโทำร 1-800-338-2382 เพ่�อเร่ยนร่เ้กั่�ยวกับัื่
โป้รแกัรมด้งักัล�าวและป้ระเด้น็เร่�องกัารเร่ยกัรอ้งคั�า
สนิไห้มทำด้แทำน

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิู�มีเติุมีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบื่ถามผื่่ใ้ห้บ้ื่ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคัณุ
�	โทำรติดิ้ติ�อกัรมสขุ้ภาพข้องรัฐ ห้ร่อทำอ้งถิ�นข้องคัณุ
�	เย่�ยมชื้มเวบ็ื่ไซีติข้อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคัณะกัรรมกัาร
อาห้ารและยา) ข้องสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับื่ 
ใบื่แทำรกัแพค็ัเกัจวคััซ่ีนและข้อ้มล่เพิ�มเติมิทำ่� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ติดิ้ติ�อ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีน่ยคัวบื่คัมุและป้้องกันัโรคั):
-	โทำร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้ร่อ
-	ไป้ทำ่�เวบ็ื่ไซีติข้อง CDC ทำ่� www.cdc.gov/vaccines
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