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วัคัซีีนซีอื่สเตอื่ร ์(โรคงสูวัดัู) ชนิดูเช่�อื่
ตาย: สิ�งทีี่�คณุตอ้ื่งที่ราบ

1. เห้ตุใดูจึำงตอ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนซีอสเตอร์ ์(โร์คงููสวัดั) ชนิดเช้�อตายสามารถ 
ป้้องกันัโร์คงููสวัดัได้้

โร์คงููสวัดั (หรือที่่�เร่ยกัว่า่เฮอรปิ์้สซอสเตอร ์หรือเร่ยกั
เพีย่งว่า่ซอสเตอร)์ เป็้นผื่ื�นผื่วิ่หนังเจ็็บแสบ มกััมาพีรอ้ม
กับัแผื่ลพีพุีอง นอกัจ็ากัผื่ื�นผื่วิ่หนังแลว้่ โรคงสูว่ดั้ยงัอาจ็
ที่ำาใหเ้กัดิ้อากัารไข้ ้ป้ว่ด้ศีร่ษะ หนาว่สั�น หรือที่อ้งปั้�น
ป่้ว่น ในกัรณ่ีที่่�พีบได้น้อ้ย โรคงสูว่ดั้อาจ็นำาไป้สูภ่าว่ะ
แที่รกัซอ้นตา่ง ๆ เช่น่ โรคป้อด้บว่ม มปั่้ญหาในกัารได้ยิ้น 
ตาบอด้ สมองตดิ้เช่ื �อ (สมองอกััเสบ) หรือเสย่ช่ว่่ติ

ที่ั �งน่� คว่ามเส่�ยงในกัารเกัดิ้โรคงสูว่ดั้จ็ะเพีิ�มข้้ �นตาม
อาย ุภาว่ะแที่รกัซอ้นที่่�พีบได้บ้อ่ยที่่�สดุ้จ็ากัโรคงสูว่ดั้ 
คอื อากัารป้ว่ด้ที่่�เสน้ป้ระสาที่เป็้นระยะเว่ลานาน หรือ
เร่ยกัว่า่ อากัารป้ว่ด้เสน้ป้ระสาที่หลงัจ็ากัเป็้นโรคงสูว่ดั้ 
(postherpetic neuralgia, PHN) PHN เกัดิ้ข้้ �นในบริเว่ณีที่่�
เกัดิ้ผื่ื�นจ็ากัโรคงสูว่ดั้ และอาจ็คงอยู่เป็้นเว่ลาหลายเด้อืน
หรือหลายป่้หลงัจ็ากัผื่ื�นหายไป้ อากัารป้ว่ด้จ็ากั PHN 
อาจ็รุนแรงและที่ำาใหร่้างกัายอ่อนเพีลย่

ที่ั �งน่� คว่ามเส่�ยงในกัารเกัดิ้ PHN จ็ะเพีิ�มข้้ �นตามอาย ุผืู่ ้
สงูอายทุี่่�เป็้นโรคงสูว่ดั้มแ่นว่โนม้มากักัว่า่ที่่�จ็ะเกัดิ้อากัาร 
PHN และอากัารข้องโรคจ็ะคงอยู่นานกัว่า่ และอากัาร
ป้ว่ด้จ็ะรุนแรงกัว่า่ผืู่ท้ี่่�มอ่ายนุอ้ยกัว่า่

นอกัจ็ากัน่� ผืู่ท้ี่่�มร่ะบบภมูคิุม้กันัอ่อนแอยงัมค่ว่ามเส่�ยงสงู
กัว่า่ในกัารได้รั้บเช่ื �อโรคงสูว่ดั้ และภาว่ะแที่รกัซอ้นจ็ากั
โรค

โรคงสูว่ดั้มส่าเหตมุาจ็ากัไว่รัสว่าริเซลลาซอสเตอร ์ซ้�ง
เป็้นไว่รัสช่นิด้เด้ย่ว่กับัที่่�ที่ำาใหเ้กัดิ้โรคอ่สกุัอ่ใส หลงัจ็ากัที่่�
คณุีเป็้นโรคอ่สกุัอ่ใส ไว่รัสจ็ะอยู่ในร่างกัายข้องคณุี และ
สามารถที่ำาใหเ้ป็้นโรคงสูว่ดั้ในช่ว่่ติหลงัจ็ากันั�น ที่ั �งน่� โรค
งสูว่ดั้ไมส่ามารถตดิ้ตอ่จ็ากับคุคลหน้�งสูบ่คุคลอื�นได้ ้แต่
เช่ื �อไว่รัสที่่�กัอ่ใหเ้กัดิ้โรคงสูว่ดั้อาจ็แพีร่กัระจ็ายและที่ำาให ้
เกัดิ้โรคอ่สกุัอ่ใสในผืู่ท้ี่่�ไมเ่คยเป็้นโรคอ่สกุัอ่ใสมากัอ่น 
หรือไมเ่คยได้รั้บว่คัซ่นป้้องกันัโรคอ่สกุัอ่ใส

2. วัคัซีีนโรคงูสวัดัูชนิดูเช่�อื่ตาย

ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อตายมค่ณุีสมบตัทิี่่�แข็้งแกัร่งใน
กัารป้้องกันัโรคงสูว่ดั้ นอกัจ็ากัน่� ด้ว้่ยคณุีสมบตัใินกัาร
ป้้องกันัโรคงสูว่ดั้ ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อตายยงัช่ว่่ย
ป้้องกันัโรค PHN และภาว่ะแที่รกัซอ้นอื�น ๆ ได้อ่้กัด้ว้่ย

ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อตายมข่้อ้แนะนำาสำาหรับ:
�	ผูู้ �ใหญ่ที่ี่�มีอีายตุั �งูแต ่50 ปีีข้ึ้ �นไปี
�	ผูู้ �ใหญ่อ่าย ุ19 ปีีข้ึ้ �นไปีทีี่�มีรี์ะบบภูมูีคิุ �มีกันัออ่นแอ 
เนื�องจ็ากักัารเป็้นโรคหรือได้รั้บกัารรักัษา

ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้จ็ะใหโ้ด้ยเป็้นว่คัซ่นสองเข็้ม สำาหรับคน
สว่่นใหญ ่ว่คัซ่นเข็้มที่่�สองคว่รใหใ้น 2-6 เด้อืนหลงัจ็ากั
ว่คัซ่นเข็้มแรกั ผืู่ค้นบางสว่่นที่่�มห่รือจ็ะมร่ะบบภมูคิุม้กันั
อ่อนแอสามารถรับว่คัซ่นเข็้มที่่�สองได้ใ้น 1-2 เด้อืนหลงั
จ็ากัว่คัซ่นเข็้มแรกั โป้รด้ข้อคำาแนะนำาจ็ากัผืู่ใ้หบ้ริกัาร
ด้แูลสขุ้ภาพีข้องคณุี

ที่ั �งน่� มข่้อ้แนะนำาใหบ้คุคลที่่�เคยเป็้นโรคงสูว่ดั้มากัอ่น 
และผืู่ท้ี่่�ได้รั้บว่คัซ่นอ่สกุัอ่ใส รับว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อ
ตาย ว่คัซ่นน่�ยงัแนะนำาใหใ้ช่ส้ำาหรับผืู่ท้ี่่�เคยได้รั้บว่คัซ่น
โรคงสูว่ดั้ช่นิด้อื�น นั�นคอืโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อเป็้นแลว้่ด้ว้่ย 
โป้รด้ที่ราบว่า่ ไมม่ไ่ว่รัสที่่�มช่่ว่่ติในว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้
เช่ื �อตาย

ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้สามารถใหพ้ีรอ้มกับัว่คัซ่นช่นิด้อื�น ๆ ได้ ้
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3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ริการดููแลสุขภาพูขอื่ง
คุณ

แจ็ง้ใหผ้ืู่ใ้หบ้ริกัารว่คัซ่นข้องคณุีที่ราบ หากับคุคลที่่�รับ
ว่คัซ่นนั�น:
�	มอ่ากัาร์แพ้ �หลังัูจากัได�รั์บวัคัซีีนโร์คงููสวัดัชนิด
เช้�อตายครั์�งูกัอ่นหน�า หรือมอ่ากัาร์แพ้ �รุ์นแร์งูทีี่�เป็ีน
อนัตร์ายถึงู้ชีวัติ
�	กัำาลงัมีอีากัาร์ขึ้องูโร์คงููสวัดัอยู่
�	กัำาลงัตั �งูคร์ร์ภู ์

ในบางกัรณ่ี ผืู่ใ้หบ้ริกัารด้แูลสขุ้ภาพีข้องคณุีอาจ็ตดั้สนิ
ใจ็เลื�อนกัารใหว้่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ออกัไป้จ็นกัว่า่จ็ะถ้งกัาร
นัด้ตรว่จ็ในอนาคต

ผืู่ท้ี่่�มอ่ากัารป่้ว่ยเล็กันอ้ย เช่น่ ไข้ห้ว่ดั้ สามารถรับว่คัซ่น
ได้ ้ผืู่ท้ี่่�มอ่ากัารป่้ว่ยระด้บัป้านกัลางหรือรุนแรง โด้ยป้กัติ
คว่รรอจ็นกัว่า่อากัารจ็ะด้ข่้้ �นกัอ่นเข้า้รับว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้
ช่นิด้เช่ื �อตาย

ที่ั �งน่� ผืู่ใ้หบ้ริกัารด้แูลสขุ้ภาพีข้องคณุีสามารถใหข้้อ้มลู
เพีิ�มเตมิแกัค่ณุีได้้

4. ควัามีเสี�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	อากัารป้ว่ด้แข้นระด้บัเล็กันอ้ยหรือป้านกัลางพีบได้บ้อ่ย
มากัหลงัจ็ากัได้รั้บว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อตาย 
และยงัอาจ็เกัดิ้รอยแด้งและอากัารบว่มในบริเว่ณีที่่�ฉ่ีด้
อ่กัด้ว้่ย
�	อากัารที่่�พีบได้ท้ี่ั�ว่ไป้หลงักัารฉ่ีด้ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้
เช่ื �อตาย ได้แ้กั ่อากัารเมื�อยลา้ ป้ว่ด้กัลา้มเนื�อ ป้ว่ด้ศีร่ษะ 
ตวั่สั�น มไ่ข้ ้ป้ว่ด้ที่อ้ง และคลื�นไส้

ผื่ลข้า้งเคย่งด้งักัลา่ว่น่�อาจ็ที่ำาใหบ้คุคลที่่�ได้รั้บว่คัซ่น
ไมส่ามารถที่ำากัจิ็กัรรมตา่ง ๆ ตามป้กัตไิด้ช้่ั�ว่คราว่ โด้ย
อากัารมกััจ็ะหายไป้เองใน 2 - 3 ว่นั คณุียงัคว่รได้รั้บ
ว่คัซ่นโรคงสูว่ดั้ช่นิด้เช่ื �อตายครั�งที่่�สอง แมว้่า่คณุีจ็ะม่
อากัารแพีห้น้�งในอากัารเหลา่น่�หลงัจ็ากัได้รั้บว่คัซ่นครั�ง
แรกั

มร่ายงานว่า่พีบกัารเกัดิ้กัลุม่อากัารกัลิแลง-บารเ์ร (GBS) 
ซ้�งเป็้นอากัารผื่ดิ้ป้กัตขิ้องระบบป้ระสาที่ที่่�รา้ยแรงหลงั
กัารฉ่ีด้ว่คัซ่นซอสเตอรช์่นิด้เช่ื �อตาย แตพ่ีบได้น้อ้ยมากั

บางคนอาจ็เป็้นลมหลงัจ็ากัใหก้ัารรักัษา รว่มถ้งกัารฉ่ีด้
ว่คัซ่น แจ็ง้ผืู่ใ้หบ้ริกัารข้องคณุีที่ราบ หากัคณุีรูส้ก้ัเว่ย่น
หวั่ หรือกัารมองเหน็เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ หรือมเ่สย่งในหู

เมื�อใหร่้ว่มกับัยาใด้ ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัที่่�ว่คัซ่นจ็ะกัอ่ให ้
เกัดิ้อากัารแพีรุ้นแรง กัารบาด้เจ็็บรา้ยแรงอื�น ๆ หรือเสย่
ช่ว่่ติ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพีอ้าจ็เกัดิ้ข้้ �นได้ห้ลงัจ็ากัผืู่ท้ี่่�ได้รั้บว่คัซ่นออกัจ็ากั
คลนิิกั หากัคณุีพีบสญัญาณีข้องอากัารแพีรุ้นแรง (ลมพีษิ 
อากัารบว่มที่่�ใบหนา้และลำาคอ หายใจ็ลำาบากั หวั่ใจ็เตน้
เร็ว่ ว่งิเว่ย่นศีร่ษะ หรืออากัารอ่อนแรง) โป้รด้โที่รตดิ้ตอ่ 
9-1-1 และพีาบคุคลนั�นไป้ยงัโรงพียาบาลที่่�ใกัลท้ี่่�สดุ้

สำาหรับอากัารอื�น ๆ ที่่�ที่ำาใหค้ณุีเกัดิ้คว่ามกังัว่ล โป้รด้
ตดิ้ตอ่ผืู่ใ้หบ้ริกัารด้แูลสขุ้ภาพีข้องคณุี

คว่รรายงานอากัารแพีไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเหตกุัารณี ์
ไมพ่ีง้ป้ระสงคจ์็ากัว่คัซ่น (Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS) ผืู่ใ้หบ้ริกัารด้แูลสขุ้ภาพีข้อง
คณุีมกััจ็ะเป็้นผืู่ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัลา่ว่น่� หรือคณุีสามารถ
ที่ำาได้ด้้ว้่ยตนเองเช่น่กันั เย่�ยมช่มเว่บ็ไซต ์VAERS ที่่�  
www.vaers.hhs.gov หรือโที่รตดิ้ตอ่ 1-800-822-7967 
VAERS มไ่ว่ส้ำาหรับกัารรายงานอากัารแพีเ้ที่า่นั�น และ
สมาช่กิัคณีะที่ำางานข้อง VAERS จ็ะไมใ่หค้ำาป้ร้กัษา
ที่างกัารแพีที่ย ์

6. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิู�มีเติมีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบถามผืู่ใ้หบ้ริกัารด้แูลสขุ้ภาพีข้องคณุี
�	โที่รตดิ้ตอ่กัรมสขุ้ภาพีข้องรัฐ หรือที่อ้งถิ�นข้องคณุี
�	เย่�ยมช่มเว่บ็ไซตข์้อง	Food and Drug Administration 

(FDA) (สำานักังานคณีะกัรรมกัารอาหารและยา)  
ข้องสหรัฐอเมริกัาสำาหรับใบแที่รกัแพีค็เกัจ็ว่คัซ่นและ
ข้อ้มลูเพีิ�มเตมิที่่� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตดิ้ตอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีนูยค์ว่บคมุและป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรือ
-	ไป้ที่่�เว่บ็ไซตข์้อง CDC ที่่� www.cdc.gov/vaccines
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