
วคัซนี BCG 
วัคซนีสําหรับวัณโรค (TB) เปนที่รูจักกันในนามวัคซีน BCG (บาซิลลัสกาลแม็ต-เกแร็ง - bacille Calmette-Guérin) 

วัคซนี BCG มีแบคทีเรีย (เช้ือโรค) ที่ทาํใหเปนโรค TB ในรูปแบบที่ออนแอ เพราะความออนแอของมัน จึงทาํใหคนที่ 

สุขภาพดีไมเปน TB แตกลับชวยพัฒนาการปองกัน (ภูมิคุมกัน) ตอตาน TB 

BCG ไดผ้ลดทีีส่ดุในเด็กทารกและเด็กเล็ก และไดผ้ลดอียา่งยิง่ในการป้องกนั TB แบบรา้ยแรง รวมทัง้ โรคเยือ่หุม้สมอง
อกัเสบวัณโรค โดยใหค้วามคุม้ครองมากกวา่ 70% 

ตอ้งฉีดวคัซนีเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ – ไมแ่นะนําใหฉ้ีดมากกวา่นี ้

ใครบา้งทีต่อ้งฉดีวคัซนี? 
เด็กออสเตรเลยีสว่นใหญไ่มต่อ้งฉีดวคัซนี BCG เพราะอตัราผูต้ดิเชือ้ TB ในออสเตรเลยีมอียูตํ่า่มาก 

ในรัฐควนีสแ์ลนด ์เราแนะนําใหฉี้ดวคัซนี BCG สําหรับกลุม่ตอ่ไปนี:้ 

• เด็กเกดิใหมช่าวอะบอรจินิีแ่ละชาวเกาะทอเรส สเตรท

• เด็กอายตํุา่กวา่ 5 ปที่อาศัยอยูในชุมชนชาวอะบอริจินี่หรือชาวเกาะทอเรส สเตรท เปนเวลา 3 เดือนหรือนานกวานั้น

• เด็กอายตํุา่กวา่ 5 ปที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีอัตราความเสี่ยง TB สูง* เปนเวลา 3 เดือนหรือนานกวานัน้

ถาตั้งใจจะพักอยูที่นัน่เปนเวลานอยกวา 3 เดอืนแตค่วามเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้ TB อาจมีสงู ก็ควรหารือเร่ืองความจําเปน

ในการฉีดวัคซีน TB กบัผูใหบริการ TB ในพื้นที ่จะดีทีสุ่ด ถาฉีดวัคซีน BCG อยางนอย 3 สัปดาหกอนออกเดินทาง

BCG ยังชวยปองกันโรคเร้ือนดวย (โรคขี้ทดู)  แนะนําใหฉีดวัคซนี BCG สาํหรับเด็กแรกเกดิทีพ่อ่แมเ่ป็นโรคเรือ้นหรอืมา
จากครอบครัวทีม่ปีระวัตเิป็นโรคเรือ้น  โรคเรือ้นเป็นโรคทีเ่กดินอ้ยมากในออสเตรเลยี 

*ขอมูลเกีย่วกบัประเทศที่มีความเสี่ยง TB สูงหาไดจาก: www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-
procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/about/high-risk-countries 

ควรฉดี BCG แกเดก็ทีอ่ายมุากกวานัน้หรอืผูใหญหรอืไม? 
ขึน้อยูก่บัความเสีย่งในการตดิเชือ้ TB อาจมปีระโยชนใ์นการฉีดวคัซนีเด็กทีอ่ายมุากกวา่นี ้แพทยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการ
ใช ้BCG สามารถชว่ยตดัสนิไดว้า่การฉีดวัคซนีจะเป็นประโยชนห์รอืไม ่ 

โดยทั่วไปแลว้ ไมม่กีารฉีดวคัซนี BCG ใหผู้ใ้หญ ่แตอ่าจพจิารณาฉีดใหไ้ดสํ้าหรับคนทีทํ่างานดา้นรักษาพยาบาลทีอ่าจ
ตดิตอ่ใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้ TB จํานวนมากทีด่ือ้ยาหลายตัว 
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ควฺรฉดีวคัซนี BCG กบัใครบาง? 
ควรฉีดวคัซนี BCG กบัใครก็ตามที:่ 

• เคยเป็น TB มากอ่น (กําลังรับการรักษา TB อยูใ่นปัจจบุนั) 

• กําลังตัง้ครรภห์รอือาจตัง้ครรภ ์

• กําลังรับการรักษาโรคมะเร็งหรอืโรครา้ยแรงอืน่ๆทีทํ่าใหร้ะบบภมูคิุม้กนัออ่นแอ 

• ตดิเชือ้ไวรัส HIV  

• ผลการตรวจผวิหนังทวิเบอรค์ลูนิเป็นบวก 

ควรฉดีวคัซนี BCG ในภายหลงัเมือ่ไร? 
ควรเลือ่นการฉีดวคัซนี BCG ออกไปเมือ่: 

• เด็กแรกเกดิไมส่บายหรอืมน้ํีาหนักนอ้ยกวา่ 2.5 กก. 

• เด็กแรกเกดิคนนัน้มแีมท่ีต่ดิเชือ้ไวรัส HIV และยงัไมท่ราบผลการตรวจหาเชือ้ HIV ของเด็ก 

• คนๆนัน้ (เด็กหรอืผูใ้หญ)่ ไดรั้บวัคซนีทีม่ชีวีติภายในเวลา 4 สปัดาหก์อ่นหนา้นี ้

• คนๆนัน้ไมส่บายมไีขส้งูหรอืเจ็บป่วยรนุแรง 

คาดหวงัอะไรไดบ้า้ง 
กอ่นฉีดวคัซนี ใครกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนจะไดรั้บการตรวจผวิหนังทวิเบอรค์ลูนิ (บางครัง้ก็เรยีกวา่การตรวจแมน 
ท๊อกซ)์ ถา้ผลการตรวจเป็นบวก กห็มายความวา่คนๆนัน้มภีมูคิุม้กนั TB บา้งแลว้ และไมแ่นะนําใหฉี้ดวัคซนี BCG เพราะ
มนัจะไมม่ปีระโยชนแ์ละมโีอกาสสงูขึน้ทีจ่ะเกดิผลขา้งเคยีง  

การใหว้คัซนี BCG ทําโดยการฉีดวคัซนีปรมิาณเล็กนอ้ยเขา้สูผ่วิหนังชัน้แรกทีต่น้แขนซา้ย 

หลังจากการฉีดวคัซนี BCG เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะเกดิรอยสแีดง และ/หรอืเกดิตุม่เล็กๆทีบ่รเิวณฉีดยา หลังจากนัน้สองสาม
สปัดาหจ์ะเกดิฝีเล็กๆ (เหมอืนแผลสด)  ฝีนัน้มกัจะมขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางนอ้ยกวา่หนึง่เซนตเิมตร และอาจเป็นอยา่งนัน้
อยูส่องสามสปัดาหถ์งึสองสามเดอืน กอ่นจะสมานกลายเป็นรอยแผลแบนเล็กๆ 

คาํแนะนําเร ือ่งการดแูลหลงัฉดีวคัซนี  
• ควรรักษาบรเิวณทีฉี่ดวัคซนีใหส้ะอาดและแหง้  

• ใชน้ํ้าอุน่สะอาดเทา่นัน้ในการทําความสะอาดบรเิวณนัน้เมือ่จําเป็น  

• อยา่ใชย้าฆา่เชือ้โรค ครมี หรอืน้ํามนัทา 

• อยา่ปิดพลาสเตอรเ์หนยีวโดยตรงบนบรเิวณทีฉี่ดวัคซนี ถา้ตอ้งใชผ้า้พันแผล ก็ควรใชผ้า้พันแผลทีแ่หง้ปิดแผลไวแ้ลว้
ใชพ้ลาสเตอรแ์ถบปิดขอบผา้สองขา้ง เพือ่ใหอ้ากาศถา่ยเท 

ผลขา้งเคยีง 
ผลขา้งเคยีงจากการฉีดวัคซนี BCG มกัไมค่อ่ยเกดิขึน้ ไขข้ึน้ชัว่คราวและตอ่มตามรักแรห้รอืลําคอบวมมกัจะหายไปเอง
โดยไมต่อ้งทําการรักษาใดๆเป็นพเิศษ  

ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้บอ่ยทีส่ดุ (หากมนัเกดิขึน้) คอืตอ่มน้ําเหลอืงโต (ประมาณ 1 รายจากการฉีดวคัซนี 100 ราย) และตุม่
พพุองทีบ่รเิวณฉีดยา (ประมาณ 2 ถงึ 3 รายใน 100 ราย) 1   
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การแพรก่ระจาย (การแพรส่ะพัด) ของการตดิเชือ้เกดิขึน้นอ้ยมาก (ไมเ่กนิ 4 ใน 1,000,000 ราย)2 และมกัจะเกดิขึน้กบัคน
ทีม่รีะบบภมูคิุม้กนัออ่นแอ เชน่คนทีเ่ขา้รับการบําบดัสําหรับโรคมะเร็งหรอืโรคอืน่ๆ หรอืคนทีต่ดิเชือ้ไวรัส HIV  

ผลขา้งเคยีงทีไ่มพ่บบอ่ยแบบอืน่ๆรวมถงึกระดกูอกัเสบ แผลเป็นนูน และปฏกิริยิาแพย้าเฉียบพลันอยา่งรนุแรง 

ถา้ทา่นเป็นกงัวลเกีย่วกบัปฏกิริยิาภายหลังการฉีดวคัซนี โปรดตดิตอ่หน่วยบรกิารทีท่า่นฉีดวัคซนีหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้น
การแพทยภ์ายหลงัเวลาทํางาน  

บรกิารฉดีวคัซนี 
ในรัฐควนีสแ์ลนด ์การฉีดวคัซนี BCG มกัจะไดรั้บการจัดการโดยหน่วยใหบ้รกิาร TB 

ถา้บตุรแรกเกดิของทา่นตอ้งรับการฉีดวัคซนี โรงพยาบาลมกัจะแจง้ใหห้น่วยบรกิาร TB ในพืน้ทีท่ราบ และทา่นจะไดรั้บ
การตดิตอ่เพือ่ทํานัด ถา้ทา่นไมไ่ดรั้บการตดิตอ่จากคลนีคิภายในเวลาหนึง่เดอืนหลงัจากการคลอดบตุร หรอืถา้ทา่นมี
คําถามใดๆเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี BCG กรณุาตดิตอ่หน่วยบรกิาร TB ทีอ่ยูใ่กลท้า่นทีส่ดุ 

การฉีดวคัซนี BCG เป็นบรกิารฟร ี

คาํถามกอ่นการฉดีวคัซนี 
ถา้คาํตอบของทา่นคอื ‘ใช”่ ตอ่คาํถามขอ้ใดก็ตามตอ่ไปนี ้หรอืถา้คณุมคีวามกงัวล โปรดหารอืกบัพยาบาลกอ่น
แสดงความยนิยอมใหต้วัทา่นหรอืบตุรของทา่นฉดีวคัซนี  

คนที ่กําลงัรบัการฉดีวคัซนี: 

� เคยเป็นวัณโรคหรอืปัจจบุนันีกํ้าลัง รับการรักษาสําหรับวัณโรคหรอืไม?่  

� สมัผัสกบัคนทีถ่กูวนิจิฉัยวา่เป็นวัณโรคหรอืไม?่  

� เคยมผีลตรวจผวิหนังทวิเบอรค์ลูนิ (แมนทอกซ - Mantoux) เปนบวกหรือไม? 

� เคยฉีดวคัซนี BCG กอนหนานี้หรือไม?  

� เคยถกูวนิจิฉัยวา่ตดิเชือ้ไวรัส HIV หรือกาํลังรอผลตรวจหา HIV หรืออยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง แตไมเคยถูกตรวจ 

หรือไม?  

� เคยถกูวนิจิฉัยวา่เป็นมะเร็ง รวมถงึมะเร็งตอ่มน้ําเหลอืงและมะเร็งเม็ดเลอืดขาวทกุชนดิ หรอืไม?่ 

� ไดรั้บยาสเตอรอยด ์(steroid) ทั้งแบบกินหรือแบบฉีด หรือไดรับการบําบัดรักษาหรือการใหยาใดๆที่ไปกดภูมิคุมกัน 

เชน เพรดนโิซน (prednisone), ยายับย้ัง TNF, เรเดี้ยม (radium) คีโมบําบัดตานโรคมะเร็ง หรอืไม?่  

� เป็นโรคผวิหนังรนุแรง เชน่ โรคผวิหนังอกัเสบเรือ้รัง (eczema) หรือ ผื่นผิวหนังอักเสบ (dermatitis) 

หรือแผลเปนนูนคีลอยด (รายแรง) หรือไม?  

� ปัจจบุนักําลังป่วยดว้ยโรคจากเชือ้ไวรัสหรอืมไีขส้งู หรอืไม?่  

� ปัจจบุนักําลังรับยาปฏชิวีนะ หรอืไม?่  

� กําลัง หรอือาจจะตัง้ครรภ ์หรอืไม?่ 

� ไดรั้บวคัซนีทีม่ชีวีติภายในเวลาสี ่(4) สัปดาหที่ผานมา เชน วคัซีนโรคหัด, คางทูมและหัดเยอรมัน, ไขเหลือง, 

โรคอีสุกอีใส หรือโรคไขสมองอักเสบญ่ีปุน หรือไม?  
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
คูม่อืการสรา้งภมูคิุม้กนัของออสเตรเลยี ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่10 ปีค.ศ. 2013:  
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home 
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