ก่อนฉีดวัคซีนต้องตรวจเลือดหรือไม่?
ในทารกไม่จาเป็นต้องตรวจ แต่ในผู้ใหญ่ควร
ได้รับการตรวจเลือดก่อน โดยการตรวจที่สาคัญ
ที่สุด คือ การตรวจ HBsAg ว่าได้รับเชื้อไปหรือ
ยัง และการตรวจ Anti-HBs ว่ามีภูมิต้านทาน
หรือยัง โดยถ้ามีภูมิต้านทานแล้วต้องมีระดับ
Anti-HBs มากกว่า 10 ยูนิต

หากมีอาการดังต่อไปนี้หลังรับวัคซีน ต้องรีบพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลทันที?
 หายใจไม่อิ่ม หายใจลาบาก หายใจมีเสียง
นกหวีด
 บวมบริเวณใบหน้า เปลือกตา ลิ้น ริม
ฝีปาก
 มีผื่นลมพิษ คัน และผื่นผิวหนัง

หลังการฉีดครบแล้ว จาเป็นต้องเจาะเลือดซ้าเพื่อ
ดูว่ามีภูมิต้านทานหรือไม่?

โปรแกรมตรวจร่างกายและ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส
ตับอักเสบ บี 3 เข็ม

ไม่จาเป็ นต้องเจาะเลือ ดซ้า ยกเว้นในบุคคลที่ มี
ความเสี่ ย งสู ง ควรตรวจดู ระดั บ ภู มิ ต้า นทานใน
เวลาที่เหมาะสมคือ 1-2 เดือนหลังฉีดเข็มที่ 3
โดยปกติเมื่อฉีดครบ 3 เข็ม ร้อยละ 95 จะมีภูมิ
ต้านทานขึ้น

 ตรวจ HBsAg, Anti HBS, Anti HBC
 ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี 3
เข็ม
(ระยะเวลาการฉีดที่ 0,1 และ 6 เดือน)
ราคาเหมาจ่าย 1,441 บาท

จาเป็นต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่หลังฉีดวัคซีนครบ
แล้ว
ภูมิ ต้า นทานที่เกิดขึ้น จาการฉีดวัค ซีน จะค่อ ยๆ
ลดลงตามระยะเวลาในเวลา 10 ปี มากกว่า 1
ใน 3 อาจมีภูมิต้านทานลดลงจนตรวจไม่พบ แต่
ความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อย และหากได้รับเชื้อ
ร่ า งกายมั ก สร้ า งภู มิ ต้ า นทานขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
และจะไม่เกิดการติดเชื้อทางคลินิก จึงไม่มีความ
จาเป็นต้องกระตุ้นอีก

วัคซีนป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบชนิด บี
(Hepatitis B vaccine)

โรคไวรัสตับอักเสบชนิด บี
โรคไวรัส ตับอัก เสบ บี (Hepatitis B
virus) เป็นโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติ ดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิด บี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคั ญ ในประเทศไทย โดยมี ข้ อ มู ล การศึ ก ษาที่
สภากาชาดไทยในปี พ.ศ. 2552 อัตราการติดเชื้อ
ร้อยละ 2.6 ของผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ที่มีสุขภาพ
แข็งแรงโดยไวรัสตับอักเสบ บี มีพาหะนาโรคคือ
คน สามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสเลือด
หรือน้าเหลือง เช่น สัมผัสทางบาดแผล ใช้เข็มฉีด
ยาร่ วมกั น การสั ก การเจาะ ติ ดต่ อ จากแม่ สู่ ลู ก
ระหว่ า งการคลอด และสามารถติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ทั้งแบบชายหญิง และรักร่วมเพศได้
อีกด้วย โรคนี้สามารถเกิดได้ทุก ช่วงอายุ ทั้งเด็ ก
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดเท่ากัน ทั้งเพศชาย
และหญิง

อาการเมื่อติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิด บี
 ระยะเฉียบพลัน [ Acute ] อาจทาให้
เกิดตับอักเสบ เบื่ออาหาร ท้องร่วงและ
อาเจียน อ่อนเพลียไม่มีแรง ตัวเหลืองตา
เหลือง ปวดกระเพาะ ปวดกล้ามเนื้อและ
ข้อ
 ระยะเรื้อรัง [Chronic ] อาจทาให้เกิด
ตับแข็ง มะเร็งตับ และเสียชีวิตได้

ไวรัสตับอักเสบชนิด บี ร้อยละ
5-10 สามารถพัฒนาไปสู่โรค
ตับแข็ง และมะเร็งตับได้
แต่เป็นเรื่องที่ดี เมื่อในปัจจุบันมีวัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ได้ และมีประสิทธิภาพดี
โดยการฉีดวัคซีนเพียง3 เข็ม เท่านั้น
ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี

1.บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ติดเชื้อ และยังไม่มีภูมิต้านทาน
ต่อไวรัสตับอักเสบ บี
2.บุคคลที่มีคนในครอบครัวเป็นไวรัสตับอักเสบ บี
3.ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นไวรัสตับอักเสบ บี
รวมถึงทารกทุกคน
4.บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อสูง
5.สามี หรือภรรยา หรือคู่นอนของผู้ที่เป็นไวรัสตับ
อักเสบ บี
6.ชายรักร่วมเพศ
7.ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
8.ผู้ป่วยไตวายที่ต้องฟอกไต
9.ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด
10.ผู้ที่ในอนาคตอาจมีภูมิต้านทานบกพร่อง เช่น
ได้รับยากดภูมิต้านทาน

ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีน?
 แพ้ยีสต์ทาขนมปัง
 แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน โดยเคยมี
อาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้วัคซีน
มาก่อน เช่น หายใจไม่อิ่ม บวม หายใจ
เสียงดังคล้ายนกหวีด เป็นต้น
 ยังไม่หายจากการป่วยเฉียบพลับ
 ตั้งครรภ์
 มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

แล้ววัคซีนต้องฉีดอย่างไร?

1.ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ต้นแขนเท่านั้น ยกเว้นใน
ทารก อาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าขาแทน เพราะ
แขนเล็กมาก
2.แนะนาให้ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1 และ 6 เดือน
ตามลาดับ
3.โดยควรฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน ไม่
ควรฉีดก่อน 1 เดือน
4.หากเลยกาหนด 1 เดือน เช่น อาจเป็น 6 เดือน
ไม่จาเป็นต้องเริ่มนับเข็มที่ 1 ใหม่ ให้ฉีดเข็มที่ 2
ต่อได้เลย แล้วนับต่อไปอีก 5 เดือน สาหรับเข็มที่ 3

