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รายงานข้อ้มููลวัคัซีีน

วัคัซีีนโรคไวัรสัตับัอกัเสบเอ:
ส่�งทีี่�คณุตัอ้งที่ราบ

Many Vaccine Information Statements are 
available in Thai and other languages.  
See www.immunize.org/vis

มีูรายงานวัคัซีีนจำำานวันมูากทีี่�มีูให้ใ้น
ภาษาไที่ย และภาษาอ่�น ๆ 
ดูู www.immunize.org/vis

1. เห้ตุัใดูจึำงตัอ้งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนโรคไวัรัสตับัอักัเสบเอัสามารถป้้องกันัโรคไวัรัสตับั
อักัเสบเอัได้้

โรคไวัรัสตับัอักัเสบเอัเป็้นโรคเกั่�ยวกับัตับัที่่�รา้ยแรง มกัั
แพร่เชื้้ �อผ่า่นกัารสมัผ่สัอย่างใกัล้ช้ื้ดิ้กับับคุคล้ที่่�ตัดิ้เชื้้ �อหร้อ
เม้�อมบ่คุคล้ที่่�ได้รั้บเชื้้ �อไวรัสโด้ยไมร้่ต้ัวัจากักัารสมัผ่สัวตััถ ุ
อาหาร หร้อเคร้�องด้้�มที่่�มก่ัารป้นเป้้�อนของอจุจาระของผ่้ ้
ตัดิ้เชื้้ �อในป้ริมาณที่่�เล็้กันอ้ย

ผ่้ใ้หญ่ส่ว่นใหญ่ท่ี่่�เป็้นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอจะมอ่ากัารตัา่ง 
ๆ รวมถึงอากัารเม้�อยล้า้ เบ้�ออาหาร ป้วด้ที่อ้ง คล้้�นไส ้ 
แล้ะด้ซ่่่าน (ผ่วิหร้อตัาเป็้นสเ่หล้อ้ง ปั้สสาวะมส่เ่ขม้  
ขบัถ่ายอจุจาระที่่�มส่ซ่่่ด้) เด้ก็ัสว่นใหญ่ท่ี่่�อายนุอ้ยกัวา่  
6 ป่้จะไมแ่สด้งอากัารใด้ ๆ

บคุคล้ที่่�ตัดิ้เชื้้ �อไวรัสตับัอกััเสบเอสามารถแพร่เชื้้ �อโรคน่�ไป้
ยงับคุคล้อ้�นได้ ้แมว้า่บคุคล้นั�นจะไมม่อ่ากัารใด้ ๆ  
ของโรคเล้ยก็ัตัาม

ผ่้ค้นสว่นใหญ่ท่ี่่�ได้รั้บเชื้้ �อไวรัสตับัอกััเสบเอจะมอ่ากัารป่้วย
เป็้นเวล้าหล้ายสปั้ด้าห ์แตัม่กััหายด้โ่ด้ยสมบร้ณ ์แล้ะไมม่่
ความเสย่หายตัอ่ตับัคงเหล้อ้อย้่ ในกัรณ่ที่่�พบได้น้อ้ย  
โรคไวรัสตับัอกััเสบเออาจที่ำาใหเ้กัดิ้ภาวะตับัวายแล้ะเสย่
ชื้ว่ติัได้ ้ซึ่�งกัรณ่น่�พบได้บ้อ่ยกัวา่ในผ่้ท้ี่่�มอ่ายมุากักัวา่ 50 ป่้ 
แล้ะในผ่้ป่้้วยโรคตับัอ้�น ๆ

วคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอมผ่่ล้ที่ำาใหโ้รคน่�พบได้น้อ้ยกัวา่
ป้กัตัใินสหรัฐอเมริกัา อย่างไรก็ัตัาม กัารแพร่ระบาด้ของ
โรคไวรัสตับัอกััเสบเอในกัลุ้ม่บคุคล้ที่่�ไมไ่ด้รั้บวคัซ่่นจะยงั
คงมอ่ย้่

2. วัคัซีีนโรคไวัรสัตับัอกัเสบเอ

เด็็กจำาเป็้นตัอ้งได้รั้บวคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอจำานวน 
2 เข็ม:
�	เข็มแรกั: อาย ุ12 - 23 เด้อ้น
�	เข็มที่่�สอง: อย่างนอ้ย 6 เด้อ้นหล้งัได้รั้บวคัซ่่นเข็มแรกั

ทารกที�มีอีัายุ ุ6 - 11 เดื็อันที่่�เด้นิที่างออกันอกั
สหรัฐอเมริกัา เม้�อมข่อ้แนะนำาใหรั้บกัารป้้องกันัเชื้้ �อไวรัส
ตับัอกััเสบเอ ควรได้รั้บวคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอจำานวน 
1 เข็ม เด้ก็ักัลุ้ม่น่�ยงัควรได้รั้บวคัซ่่น 2 เข็มเพิ�มเตัมิตัามอายุ
ที่่�แนะนำาเพ้�อกัารป้้องกันัที่่�ยาวนาน

เด็็กโตัและวัยัุรุ�นที�มีอีัายุ ุ2 - 18 ป่้ซึ่�งไมเ่คยได้รั้บวคัซ่่นมา
กัอ่น ควรได้รั้บวคัซ่่นด้ว้ย

ผู้้ �ใหญ่�ที่่�ไมเ่คยได้รั้บวคัซ่่นมากัอ่น แล้ะป้ระสงคท์ี่่�จะได้รั้บ
กัารป้้องกันัจากัโรคไวรัสตับัอกััเสบเอ ก็ัสามารถรับวคัซ่่น
ได้เ้ชื้น่กันั

นอกัจากัน่� ยงัมข่อ้แนะนำาใหฉ่้ีด้วคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบ
เอสำาหรับบคุคล้ตัอ่ไป้น่�เชื้น่กันั:
�	ผ่้ท้ี่่�เด้นิที่างระหวา่งป้ระเที่ศ
�	ผ่้ช้ื้ายที่่�มเ่พศสมัพนัธ์ก์ับัผ่้ช้ื้าย
�	ผ่้ท้ี่่�ใชื้ย้าชื้นิด้ฉ่ีด้หร้อไมใ่ชื้ช่ื้นิด้ฉ่ีด้
�	ผ่้ท้ี่่�มค่วามเส่�ยงในกัารตัดิ้เชื้้ �อจากักัารที่ำางาน
�	ผ่้ท้ี่่�อาจสมัผ่สัใกัล้ช้ื้ดิ้กับัผ่้ท้ี่่�รับเชื้้ �อจากัตัา่งป้ระเที่ศ
�	คนเร่ร่อน
�	ผ่้ต้ัดิ้เชื้้ �อเอชื้ไอว่
�	ผ่้ป่้้วยโรคตับัเร้�อรัง

นอกัจากัน่� บคุคล้ที่่�ไมเ่คยได้รั้บวคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบ
เอมากัอ่น แล้ะมก่ัารสมัผ่สัโด้ยตัรงกับัผ่้ป่้้วยโรคไวรัสตับั
อกััเสบเอ ควรได้รั้บวคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอโด้ยเร็ว
ที่่�สดุ้ แล้ะภายใน 2 สปั้ด้าหห์ล้งัจากักัารสมัผ่สัเชื้้ �อ

กัารใหว้คัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอสามารถใหพ้รอ้มกับั
วคัซ่่นชื้นิด้อ้�น ๆ ได้้
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3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ร่การดููแลสุข้ภาพูข้อง
คุณ

แจง้ใหผ้่้ใ้หบ้ริกัารวคัซ่่นของคณุที่ราบ หากับคุคล้ที่่�รับ
วคัซ่่นนั�น:
�	มอ่ัาการแพ้�หลงัจากได็�รับวัคัซีีนโรคไวัรัสตับัอักัเสบเอั
ครั�งก�อันหน�า หร้อมอ่ัาการแพ้ �รุนแรงที�เป็็นอันัตัรายุถึงึ
ชีีวัติั

ในบางกัรณ่ ผ่้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ล้สขุภาพของคณุอาจ 
ตัดั้สนิใจเล้้�อนกัารใหว้คัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอออกัไป้
จนกัวา่จะถึงกัารนัด้ตัรวจในอนาคตั

หญ่งิตัั �งครรภห์ร้อหญ่งิที่่�อย้่ในระหวา่งกัารใหน้มบตุัรควร
ได้รั้บวคัซ่่น หากัมค่วามเส่�ยงในกัารตัดิ้เชื้้ �อไวรัสตับัอกััเสบ
เอ ที่ั �งน่� กัารตัั �งครรภห์ร้อกัารใหน้มบตุัรไมใ่ชื้เ่หตัผุ่ล้ในกัาร
หล้ก่ัเล้่�ยงที่่�จะไมฉ่่ีด้วคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอ

ผ่้ท้ี่่�มอ่ากัารป่้วยเล็้กันอ้ย เชื้น่ ไขห้วดั้ สามารถรับวคัซ่่นได้ ้
ผ่้ท้ี่่�มอ่ากัารป่้วยระด้บัป้านกัล้างหร้อรุนแรง โด้ยป้กัตัคิวรรอ
จนกัวา่อากัารจะด้ข่ึ �นกัอ่นเขา้รับวคัซ่่นโรคไวรัสตับัอกััเสบเอ

ที่ั �งน่� ผ่้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ล้สขุภาพของคณุสามารถใหข้อ้มล้้เพิ�ม
เตัมิแกัค่ณุได้้

4. ควัามูเสี�ยงข้องอาการแพูว้ัคัซีีน

�	อากัารป้วด้หร้อรอยแด้งในบริเวณที่่�ฉ่ีด้ อากัารไข ้ 
ป้วด้ศร่ษะ เม้�อยล้า้ หร้อเบ้�ออาหารอาจเกัดิ้ขึ �นหล้งักัาร
ฉ่ีด้วคัซ่่น

บางคนอาจเป็้นล้มหล้งัจากัใหก้ัารรักัษา รวมถึงกัารฉ่ีด้
วคัซ่่น แจง้ผ่้ใ้หบ้ริกัารของคณุที่ราบ หากัคณุร้ส้กึัเวย่นหวั 
หร้อกัารมองเหน็เป้ล้่�ยนแป้ล้งไป้ หร้อมเ่สย่งในห้

เม้�อใหร่้วมกับัยาใด้ ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัที่่�วคัซ่่นจะกัอ่ใหเ้กัดิ้
อากัารแพรุ้นแรง กัารบาด้เจ็บรา้ยแรงอ้�น ๆ หร้อเสย่ชื้ว่ติั

5.  ควัรที่ำาอย่างไรห้ากเก่ดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ขึ �นได้ห้ล้งัจากัผ่้ท้ี่่�ได้รั้บวคัซ่่นออกัจากั
คล้นิิกั หากัคณุพบสญั่ญ่าณของอากัารแพรุ้นแรง (ล้มพษิ 
อากัารบวมที่่�ใบหนา้แล้ะล้ำาคอ หายใจล้ำาบากั หวัใจเตัน้เร็ว 
วงิเวย่นศร่ษะ หร้ออากัารอ่อนแรง) โป้รด้โที่รตัดิ้ตัอ่ 9-1-1 
แล้ะพาบคุคล้นั�นไป้ยงัโรงพยาบาล้ที่่�ใกัล้ท้ี่่�สดุ้

สำาหรับอากัารอ้�น ๆ ที่่�ที่ำาใหค้ณุเกัดิ้ความกังัวล้ โป้รด้ตัดิ้ตัอ่
ผ่้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ล้สขุภาพของคณุ

ควรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเหตักุัารณ ์
ไมพ่งึป้ระสงคจ์ากัวคัซ่่น (Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS) ผ่้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ล้สขุภาพ
ของคณุมกััจะเป็้นผ่้ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัล้า่วน่� หร้อคณุ
สามารถที่ำาได้ด้้ว้ยตันเองเชื้น่กันั เย่�ยมชื้มเวบ็ไซ่ตั ์VAERS 
ที่่� www.vaers.hhs.gov หร้อโที่รตัดิ้ตัอ่ 1-800-822-7967 
VAERS มไ่วส้ำาหรับกัารรายงานอากัารแพเ้ที่า่นั�น  
แล้ะสมาชื้กิัคณะที่ำางานของ VAERS จะไมใ่หค้ำาป้รึกัษา
ที่างกัารแพที่ย ์

6.  โปัรแกรมูช่่วัยเห้ล่อช่ดูเช่ยสำาห้รบัการ
ไดูร้บัอนัตัรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าต่ั

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(โป้รแกัรมชื้ว่ยเหล้อ้ชื้ด้เชื้ยสำาหรับกัารได้รั้บอนัตัราย
จากัวคัซ่่นแหง่ชื้าตั)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่นกัล้างที่่�สรา้ง
ขึ �นเพ้�อชื้ด้เชื้ยใหแ้กัผ่่้ท้ี่่�อาจได้รั้บบาด้เจ็บจากัวคัซ่่น
บางชื้นิด้ กัารเร่ยกัรอ้งคา่สนิไหมที่ด้แที่นเกั่�ยวกับักัาร
บาด้เจ็บหร้อกัารเสย่ชื้ว่ติัที่่�มาจากัอากัารแพเ้น้�องจากั
กัารได้รั้บวคัซ่่น มข่ด่้จำากัดั้เวล้าในกัารย้�นเร้�อง ซึ่�งอาจ
ตัอ้งด้ำาเนินกัารภายในสองป่้ เย่�ยมชื้มเวบ็ไซ่ตั ์VICP 
ที่่� www.hrsa.gov/vaccinecompensation หร้อโที่ร 
1-800-338-2382 เพ้�อเร่ยนร้เ้กั่�ยวกับัโป้รแกัรมด้งักัล้า่วแล้ะ
ป้ระเด้น็เร้�องกัารเร่ยกัรอ้งคา่สนิไหมที่ด้แที่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พู่�มูเต่ัมูไดูอ้ย่างไร

�	สอบถามผ่้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ล้สขุภาพของคณุ
�	โที่รตัดิ้ตัอ่กัรมสขุภาพของรัฐ หร้อที่อ้งถิ�นของคณุ
�	เย่�ยมชื้มเวบ็ไซ่ตัข์อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัาร
อาหารแล้ะยา) ของสหรัฐอเมริกัาสำาหรับ
ใบแที่รกัแพค็เกัจวคัซ่่นแล้ะขอ้มล้้เพิ�มเตัมิที่่� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตัดิ้ตัอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศน้ยค์วบคมุแล้ะป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หร้อ
-ไป้ที่่�เวบ็ไซ่ตัข์อง CDC ที่่� www.cdc.gov/vaccines
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