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1. เห้ตุุใดูจึำงตุอ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีน MMRV สามารถป้้องกันัโรคหัดั (measles) โรค
คางทููม (mumps) โรคเหัอืด (rubella) และโรคอีสุุกอีใสุ 
(varicella)
�	เชืื้�อไวัรัสุหัดั (MEASLES, M) กัอ่ให้เ้กัดิอากัารที่่�อาจรวม
ถึงอากัารไข้ ้ไอ มน่ำ �ามกูั และตาแดง มน่ำ �าตาไห้ล โดยสว่น
ให้ญ่ม่กััตามดว้ยผื่่�นที่ั�วตวั และอาจนำาไป้สูอ่ากัารชักัั (มกัั
เกั่�ยวพันักับัอากัารไข้)้ กัารตดิเชั่ �อที่่�ห้ ูที่อ้งเสย่ และโรค
ป้อดบวม ในกัรณ่ีสว่นนอ้ย โรคห้ดัสามารถที่ำาลายสมอง 
ห้ร่อที่ำาให้เ้สย่ชัว่ติ
�	เชืื้�อไวัรัสุคางทููม (MUMPS, M) ที่ำาให้เ้กัดิอากัารไข้ ้
ป้วดห้วั ป้วดกัลา้มเน่�อ เห้น่�อยลา้ เบ่�ออาห้าร และตอ่ม
นำ �าลายห้ลงัใบห้บูวม กัดแลว้เจ็บ โรคน่�อาจที่ำาให้ห้้หู้นวกั 
สมองและ/ห้ร่อบริเวณีรอบไข้สนัห้ลงับวม อณัีฑะห้ร่อ
รังไข้บ่วมเจ็บ และในกัรณ่ีสว่นนอ้ยมากั เสย่ชัว่ติ
�	เชืื้�อไวัรัสุเหัอืด (RUBELLA, R) ที่ำาให้เ้กัดิอากัารไข้ ้เจ็บ
คอ มผ่ื่่�น ป้วดห้วั และระคายเคอ่งตา โรคน่�สามารถที่ำาให้ ้
เกัดิอากัารป้วดข้อ้ในผืู่ป่้้วยที่่�เป็้นสตร่และวยัร่่นจำานวน
ครึ�งห้นึ�ง ห้ากัไดรั้บเชั่ �อเห้อ่ดข้ณีะตั �งครรภ์ ์อาจแที่ง้
ห้ร่อบต่รที่่�คลอดออกัมาอาจมค่วามบกัพัร่องรา้ยแรงแต่
กัำาเนิด
�	เชืื้�อไวัรัสุวัาริเซีลลา (VARICELLA, V) ห้ร่อเร่ยกั
วา่ “อ่สก่ัอ่ใส” ที่ำาให้เ้กัดิผื่่�นคนั นอกัเห้น่อจากัอากัาร
ไข้ ้เม่�อยลา้ เบ่�ออาห้าร และป้วดศีร่ษะ โรคน่�อาจนำาไป้สู่
อากัารผื่วิห้นังอกััเสบ ป้วดบวม ห้ลอดเลอ่ดอกััเสบ สมอง
และ/ห้ร่อบริเวณีบริเวณีรอบไข้สนัห้ลงับวม และอากัาร
ตดิเชั่ �อในเลอ่ด กัระดกูั ห้ร่อข้อ้ตอ่ ผืู่ท้ี่่�เป็้นโรคอ่สก่ัอ่ใส
จะมผ่ื่่�นป้วดแสบเร่ยกัวา่งสูวดัเป็้นเวลาห้ลายป่้ห้ลงัจากันั�น

ผืู่ค้นสว่นให้ญ่ท่ี่่�ไดรั้บวคัซ่ีน MMRV จะไดรั้บกัารป้้องกันั
ไมใ่ห้เ้สย่ชัว่ติ วคัซ่ีนและกัารฉ่ีดวคัซ่ีนที่ำาให้พ้ับโรคเห้ลา่น่�
นอ้ยลงในสห้รัฐอเมริกัา

2. วัคัซีีน MMRV

โดยป้กัต ิสามารถให้ว้คัซ่ีน MMRV แกเ่ด็กอายุ ุ12 เดือน
จนถึงึ 12 ปีี:
�	เข็้มแรกัเม่�ออาย ่12 - 15 เดอ่น
�	เข็้มที่่�สองเม่�ออาย ่4 - 6 ป่้
กัารให้ว้คัซ่ีน MMRV สามารถให้พ้ัรอ้มกับัวคัซ่ีนชันิดอ่�น ๆ 
ได ้เดก็ับางคนอาจไดรั้บวคัซ่ีน MMR (โรคห้ดั (measles) 
โรคคางที่มู (mumps) และโรคเห้อ่ด (rubella)) และวคัซ่ีน
ป้้องกันัโรคอ่สก่ัอ่ใส แที่นวคัซ่ีน MMRV ที่ั �งน่� ผืู่ใ้ห้บ้ริกัาร
ดแูลสข่้ภ์าพัข้องคณ่ีสามารถให้ข้้อ้มลูเพัิ�มเตมิแกัค่ณ่ีได้

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ริการดููแลสุุขภาพูขอื่ง
คุณ

แจง้ให้ผ้ืู่ใ้ห้บ้ริกัารวคัซ่ีนข้องคณ่ีที่ราบ ห้ากับค่คลที่่�รับ
วคัซ่ีนนั�น:
�	มอ่าการแพ้ห้ัลงัจากไดรั้บวัคัซีีน MMRV วัคัซีีน MMR 
หัรือวัคัซีีนโรคอีสุุกอีใสุครั�งกอ่นหันา้ ห้ร่อมอ่าการแพ้ ้
รุนแรงทีู�เป็ีนอนัตรายุถึงึชีื้วัติ
�	กัำาลงัตั �งครรภ์ ์ห้ร่อคดิวา่อาจตั �งครรภ์—์ห้ญ่งิตั �งครรภ์ไ์ม่
ควรรับวคัซ่ีน MMRV
�	มร่ะบบภ์มูคิุม้กนัทีู�ออ่นแอ ห้ร่อมบิ่ดามารดา พ้ี�ชื้ายุ/
นอ้งชื้ายุ หัรือพี้�สุาวั/นอ้งสุาวัทีู�มปีีระวัติัวัา่มปัีีญหัา
เกี�ยุวักบัระบบภ์มูคิุม้กนัทูางพ้นัธุกุรรมหัรือเป็ีนแต่
กำาเนิด
�	มภ่์าวัะโรคทีู�ทูำาใหัฟ้กชื้ำ �า หัรือเลือดออกไดง้า่ยุ
�	มป่ีระวัติัการชื้กั ห้ร่อมบิ่ดามารดา พ้ี�นอ้งทีู�มี
ปีระวัติัการชื้กั
�	กัำาลงัรับปีระทูานหัรือวัางแผนทีู�จะรับปีระทูานยุากลุ่ม
ซีาลิไซีเลต (เชัน่ ยาแอสไพัริน)
�	เพัิ�งทูำาการถึา่ยุเลือด หัรือไดรั้บผลิตภ์ณัฑ์เ์ลือดอื�น ๆ
�	เป็้นวัณัโรค
�	ไดรั้บวัคัซีีนอื�นใดในช่ื้วัง 4 สุปัีดาหัที์ู�ผา่นมา
ในบางกัรณ่ี ผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพัข้องคณ่ีอาจตดัสนิ
ใจเล่�อนกัารฉ่ีดวคัซ่ีน MMRV ออกัไป้จนถึงกัารนัดตรวจ
ในอนาคต ห้ร่ออาจแนะนำาให้เ้ดก็ัไดรั้บวคัซ่ีน MMR และ
วคัซ่ีนโรคอ่สก่ัอ่ใสแยกัตา่งห้ากั แที่นวคัซ่ีน MMRV
ผืู่ท้ี่่�มอ่ากัารป่้วยเล็กันอ้ย เชัน่ ไข้ห้้วดั สามารถรับวคัซ่ีน
ได ้สำาห้รับเดก็ัที่่�มอ่ากัารป่้วยระดบัป้านกัลางห้ร่อร่นแรง 
โดยป้กัต ิควรรอจนกัวา่อากัารจะดข่้ึ �นกัอ่นเข้า้รับวคัซ่ีน 
MMRV
ที่ั �งน่� ผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพัข้องคณ่ีสามารถให้ข้้อ้มลูเพัิ�ม
เตมิแกัค่ณ่ีได้

วัคัซีีน MMRV (โรคห้ดัู โรคคางทูี่มี โรคเห่้อื่ดู 
และโรคอีื่สุุกอีื่ใสุ): สิุ�งทีี่�คณุตุอ้ื่งที่ราบ
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4. ควัามีเสีุ�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	อากัารป้วดแข้นจากักัารฉ่ีดวคัซ่ีน รอยแดงในบริเวณีที่่�
ฉ่ีด อากัารไข้ ้และผื่่�นเล็กันอ้ยอาจเกัดิข้ึ �นห้ลงักัารฉ่ีด
วคัซ่ีน MMRV
�	ในบางครั�ง ยงัอาจเกัดิอากัารบวมที่่�ตอ่มตา่ง ๆ ที่่�แกัม้ห้ร่อ
คอ ห้ร่อภ์าวะข้อ้ตดิและอากัารป้วดข้อ้ตอ่ชัั�วคราวห้ลงั
กัารฉ่ีดวคัซ่ีน MMRV อ่กัดว้ย
�	อากัารชักััที่่�มกััเกั่�ยวพันักับัอากัารไข้อ้าจเกัดิข้ึ �นไดห้้ลงั
กัารฉ่ีดวคัซ่ีน MMRV ความเส่�ยงข้องกัารชักััน่�จะมากัข้ึ �น
ห้ลงัจากัไดรั้บวคัซ่ีน MMRV มากักัวา่กัารไดรั้บวคัซ่ีน 
MMR และวคัซ่ีนโรคอ่สก่ัอ่ใสแยกักันั เป็้นวคัซ่ีนครั�งแรกั
จากัจำานวนสองเข็้มในเดก็ัเล็กั ผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพั
ข้องคณ่ีอาจแนะนำาคณ่ีเกั่�ยวกับัวคัซ่ีนที่่�เห้มาะสมสำาห้รับ
บต่รข้องคณ่ี
�	ที่ั �งน่� อากัารแพัร้า้ยแรงมากักัวา่น่�อาจเกัดิข้ึ �นได ้แมจ้ะพับ
ไดน้อ้ย โดยอาจรวมถึงจำานวนเกัล็ดเลอ่ดตำ�าชัั�วคราว ซึี�ง
อาจที่ำาให้ม้อ่ากัารเลอ่ดออกัห้ร่อรอยชัำ �าผื่ดิป้กัติ
�	ในผืู่ท้ี่่�มปั่้ญ่ห้าเกั่�ยวกับัระบบภ์มูคิ่ม้กันัที่่�รา้ยแรง วคัซ่ีนน่�
อาจที่ำาให้เ้กัดิกัารตดิเชั่ �อซึี�งอาจเป็้นอนัตรายถึงชัว่ติได ้ผืู่ ้
ที่่�มปั่้ญ่ห้าเกั่�ยวกับัระบบภ์มูคิ่ม้กันัในระดบัรา้ยแรงไมค่วร
ไดรั้บวคัซ่ีน MMRV

ในกัรณึีที่่�บค่คลมผ่ื่่�นห้ลงักัารฉ่ีดวคัซ่ีน MMRV อากัาร
น่�อาจเกั่�ยวข้อ้งกับัสว่นป้ระกัอบข้องวคัซ่ีนอ่สก่ัอ่ใสและ
วคัซ่ีนโรคห้ดั ที่ั �งน่� ไวรัสในวคัซ่ีนอ่สก่ัอ่ใสอาจแพัร่กัระจาย
ไป้ยงับค่คลที่่�ไมไ่ดรั้บกัารป้้องกันั ผืู่ท้ี่่�มผ่ื่่�นควรอยู่ห้า่งจากั
ที่ารกัและผืู่ท้ี่่�มร่ะบบภ์มูคิ่ม้กันัอ่อนแอจนกัวา่ผื่่�นจะห้ายไป้ 
พัดูคย่กับัผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพัเพั่�อเร่ยนรูเ้พัิ�มเตมิ

คนบางคนที่่�ไดรั้บวคัซ่ีนป้้องกันัโรคอ่สก่ัอ่ใส อาจเป็้นโรค
งสูวดัในอ่กัห้ลายป่้ห้ลงัจากันั�น แตพ่ับห้ลงักัารฉ่ีดวคัซ่ีน
นอ้ยกัวา่ห้ลงักัารเกัดิโรคอ่สก่ัอ่ใสมากั

บางคนอาจเป็้นลมห้ลงัจากัให้ก้ัารรักัษา รวมถึงกัารฉ่ีด
วคัซ่ีน แจง้ผืู่ใ้ห้บ้ริกัารข้องคณ่ีที่ราบ ห้ากัคณ่ีรูส้กึัเวย่นห้วั 
ห้ร่อกัารมองเห้น็เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ ห้ร่อมเ่สย่งในหู้

เม่�อให้ร่้วมกับัยาใด ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัที่่�วคัซ่ีนจะกัอ่ให้เ้กัดิ
อากัารแพัร่้นแรง กัารบาดเจ็บรา้ยแรงอ่�น ๆ ห้ร่อเสย่ชัว่ติ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพัอ้าจเกัดิข้ึ �นไดห้้ลงัจากัผืู่ท้ี่่�ไดรั้บวคัซ่ีนออกัจากั
คลนิิกั ห้ากัคณ่ีพับสญั่ญ่าณีข้องอากัารแพัร่้นแรง (ลมพัษิ 
อากัารบวมที่่�ใบห้นา้และลำาคอ ห้ายใจลำาบากั ห้วัใจเตน้เร็ว 
วงิเวย่นศีร่ษะ ห้ร่ออากัารอ่อนแรง) โป้รดโที่รตดิตอ่ 9-1-1 
และพัาบค่คลนั�นไป้ยงัโรงพัยาบาลที่่�ใกัลท้ี่่�สด่

สำาห้รับอากัารอ่�น ๆ ที่่�ที่ำาให้ค้ณ่ีเกัดิความกังัวล โป้รดตดิตอ่
ผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพัข้องคณ่ี

ควรรายงานอากัารแพัไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเห้ตก่ัารณีไ์ม ่
พังึป้ระสงคจ์ากัวคัซ่ีน (Vaccine Adverse Event Reporting  
System, VAERS) ผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพัข้องคณ่ีมกััจะ 
เป็้นผืู่ท้ี่ำากัารรายงานดงักัลา่วน่� ห้ร่อคณ่ีสามารถที่ำาไดด้ว้ย 
ตนเองเชัน่กันัเย่�ยมชัมเวบ็ไซีต ์VAERS ที่่� 
www.vaers.hhs.gov ห้ร่อโที่รตดิตอ่ 1-800-822-7967 
VAERS มไ่วส้ำาห้รับกัารรายงานอากัารแพัเ้ที่า่นั�น และ
สมาชักิัคณีะที่ำางานข้อง VAERS จะไมใ่ห้ค้ำาป้รึกัษาที่างกัาร
แพัที่ย ์

6.  โปัรแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสุำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัตุรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าติุ

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(โป้รแกัรมชัว่ยเห้ลอ่ชัดเชัยสำาห้รับกัารไดรั้บอนัตรายจากั
วคัซ่ีนแห้ง่ชัาต)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่นกัลางที่่�สรา้งข้ึ �นเพั่�อ
ชัดเชัยให้แ้กัผ่ืู่ท้ี่่�อาจไดรั้บบาดเจ็บจากัวคัซ่ีนบางชันิด 
กัารเร่ยกัรอ้งคา่สนิไห้มที่ดแที่นเกั่�ยวกับักัารบาดเจ็บห้ร่อ
กัารเสย่ชัว่ติที่่�มาจากัอากัารแพัเ้น่�องจากักัารไดรั้บวคัซ่ีน 
มข่้ด่จำากัดัเวลาในกัารย่�นเร่�อง ซึี�งอาจตอ้งดำาเนินกัาร
ภ์ายในสองป่้ เย่�ยมชัมเวบ็ไซีต ์VICP ที่่� www.hrsa.gov/
vaccinecompensation ห้ร่อโที่ร 1-800-338-2382 เพั่�อเร่ยน
รูเ้กั่�ยวกับัโป้รแกัรมดงักัลา่วและป้ระเดน็เร่�องกัารเร่ยกัรอ้ง
คา่สนิไห้มที่ดแที่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิู�มีเติุมีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบถามผืู่ใ้ห้บ้ริกัารดแูลสข่้ภ์าพัข้องคณ่ี
�	โที่รตดิตอ่กัรมสข่้ภ์าพัข้องรัฐ ห้ร่อที่อ้งถิ�นข้องคณ่ี
�	เย่�ยมชัมเวบ็ไซีตข์้อง	Food and Drug Administration 

(FDA) (สำานักังานคณีะกัรรมกัารอาห้ารและยา)  
ข้องสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับใบแที่รกัแพัค็เกัจวคัซ่ีนและ
ข้อ้มลูเพัิ�มเตมิที่่� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตดิตอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีนูยค์วบคม่และป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้ร่อ
-	ไป้ที่่�เวบ็ไซีตข์้อง CDC ที่่� www.cdc.gov/vaccines
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