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การฉีดวัคซีนบีซีจี (บาซิลลัส แคลแมต-เกแรง)
BCG (Bacillus Calmette-Guerin) VACCINATION
ขอมูลสําหรับผูปวย
Information for Patients
วัณโรค (ทีบี) เปนโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย (ชื่อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอรคูโลซิส) วัณโรคที่ปอดเปนวัณโรค
ชนิดสามัญที่สุดแมวาโรคนี้อาจเกิดขึ้นไดทั่วไปในรางกาย
วัณโรคที่ปอดแพรจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
เมื่อละอองน้ําถูกพนออกมาในอากาศระหวางการไอ จาม หรือ รองเพลง คนที่อยูใกลชิดอาจสูด (หายใจ)
เอาละอองน้ําเหลานั้นเขาไปและกลายเปนผูติดเชื้อ คนสวนใหญที่ติดเชื้อไมแสดงอาการอยางใด แตคนสวน
นอยที่ติดเชื้ออาจแสดงอาการวัณโรคที่วองไว (active) และมักจะเกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อครั้งแรกหลายป
คนที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ คือ :
♦ นักเดินทางที่เดินทางไปยังประเทศที่โรควัณโรคแพรหลาย เชน เกือบจะทุกสวนในทวิปอาเซียและ
อาฟริกา
♦ ผูดูแลและผูที่ทํางานดานการดูแลสุขภาพของกลุมผูปวยวัณโรคที่มีอัตราการเสี่ยงสูง
♦ สมาชิกใกลชิดในครอบครัวของผูเปนวัณโรค

วัคซีนบีซีจีคืออะไร? วัคซีนบีซีจีเปนวัคซีนมีชีวิตที่ใหความคุมกันบางแกผูเปนวัณโรค วัคซีนบีซีจีไมปอง
กันทานจากการติดเชื้อถาทานใกลชิดกับแบคทีเรียวัณโรค (เชื้อโรค) เพียงแตคุมกันทานใหติดเชื้อเฉพาะที่
เพียงเล็กนอยแทนที่จะเปนโรคที่คุกคามชีวิตอยางหนัก อาจตองใชเวลาระหวาง 6-12 สัปดาหกวาวัคซีนบีซี
จีจะผลิตภูมิตานทาน (ความคุมกัน) ออกมา วัคซีนบีซีจีสามารถใหความคุมกันรอยละ 50-60 ตอการตอตาน
วัณโรค และในคนบางคนวัคซีนนี้จะเสื่อมฤทธิ์ไปตามกาลเวลา บางครั้งอาจเปนภายใน 5-15 ป
เด็กจะไดรับประโยชนมากที่สุด ในเด็ก วัคซีนบีซีจีอาจปองกันไมใหการติดเชื้อกลายเปนวัณโรคชนิดราย
แรง เชน วัณโรคในสมอง (ทีบี เมนินไจติส) สวนประโยชนที่ผูใหญพึงไดรับยังไมชัดเจนเทา
กอนหนาที่จะรับการฉีดวัคซีน

ทานจะไดรับการทดสอบวัณโรคบนผิวหนัง

(แมนทู

เทสต)

[Tuberculin Skin Test (Mantoux test)] เพื่อตรวจดูวาการทดสอบวัณโรคบนผิวหนังของทานมิไดใหผล
บวกมากอนแลวกอนหนาที่จะติดเชื้อวัณโรค หรือหลังจากการรับการฉีดวัคซีนบีซีจี บุคคลที่ผลการทดสอบ
วัณโรคบนผิวหนังเปนบวก จะไมไดรับประโยชนจากการฉีดวัคซีนนี้ และอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงตรงบริเวณที่
ฉีดวัคซีน

ขอเสียเปรียบที่เกิดขึ้นหลังจากการรับการฉีดวัคซีนบีซีจี คือมักจะทําใหการทดสอบวัณโรคบนผิวหนัง

ครั้งตอไปแสดงผลเปนบวก
ซึ่งจะทําใหเราไมสามารถที่จะบอกไดวาปฏิกิริยานี้เนื่องมาจากการติดเชื้อวัณ
โรค หรือเปนเพราะผลของการฉีดวัคซีนบีซีจี

มีบุคคลบางคนที่ไมควรรับการฉีดวัคซีนบีซีจี บุคคลที่มีภูมิตานทานต่ํา กําลังปวยดวยโรคบางชนิด เชน

อีสุกอีใส หรือไดรับการฉีดวัคซีนมีชีวิตเชนหัดเมื่อไมนานมานี้ อาจไดรับคําแนะนําไมใหรับการฉีดวัคซีนบีซีจี
การประเมินบุคคลแตละบุคคลจะกระทํากอนการฉีดวัคซีนบีซีจี และทานจะตองเซ็นชื่อในใบยินยอมกอนรับ
การฉีดวัคซีน

วัคซีนบีซีจีและวัคซีนมีชีวิตอื่นๆ

บุคคลที่เดินทางไปตางประเทศซึ่งจําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนมีชีวิต
มากกวาหนึ่งชนิด ควรจะปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้: ก) รับการฉีดวัคซีนมีชีวิตทั้งหมดในวันเดียว
กัน หรือ ข) รออยางนอยที่สุด 4 สัปดาหระหวางวัคซีนบีซีจีและวัคซีนมีชีวิตอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหระบบภูมิตาน
ทานของรางกายไดรับโอกาสที่ดีที่สุดในการจัดหาภูมิคุมกันที่จําเปน (ความคุมกัน) สวนการฉีดวัคซีนมีชีวิต
อื่นๆ บางชนิด ไดแก ไทฟอยดทางปาก ไขเหลือง คางทูม หัด รูเบลลา (เอ็มเอ็มอาร) บีซีจีและโปลิโอทาง
ปาก อาจทําไดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห

การฉีดวัคซีนบีซีจีมีผลขางเคียงหรือไม? เชนเดียวกับการฉีดวัคซีนอื่นๆ ผลขางเคียงอาจเกิดขึ้นได และ
แตกตางกันไปแตละบุคคล
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บางครั้งบริเวณตรงที่ฉีดวัคซีนอาจเจ็บและบวมแดง

โดยปกติอาการเหลานี้จะ

BCG – Information for Patients
______

ทุเลาขึ้นเองโดยไมจําเปนตองรักษา อนึ่ง ตอมใตรักแรและที่คออาจบวมดวย ซึ่งบางครั้งบางคราวจําเปน
ตองไดรับการรักษา ออกจะหายากมากที่วัคซีนนี้ทําใหเกิดการติดเชื้อบีซีจีอยางกวางขวาง เรื่องนี้ปกติจะเกิด
ขึ้นกับผูที่มีภูมิตานทานต่ํา รวมทั้งผูที่มีเอชไอวีบวก ขาดอาหาร หรือมีอาการปวยรายแรง การเสียชีวิตเกิดขึ้น
บาง แตออกจะเปนกรณีที่หายากมาก

เนื่องจากบีซีจีไมไดชวยปองกันการเสี่ยงตอโรควัณโรคเต็มที จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองระวังอาการของ

โรควัณโรคที่วองไว (active) เชน การไอติดตอกัน (นานกวาสามสัปดาห) การไอเอาเสมหะปนเลือดออกมา
มีไข เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ําหนักตัวลดและออนเพลียโดยไมรูสาเหตุ อาการเหลานี้อาจเกิดขึ้นดวยเหตุ
ผลหลายประการ แตถาทานมีอาการดังกลาว ทานตองปรึกษาคลินิกทรวงอกทองถิ่นหรือแพทยประจําครอบ
ครัวของทาน และจัดการถายเอกซเรยทรวงอก

หลังจากรับการฉีดวัคซีนบีซีจีแลวจะเกิดอะไรขึ้น? หลังจากฉีดวัคซีนนี้แลว ภายในหนึ่งถึงสามสัปดาห

จะมีตุมแข็งสีแดงเล็กๆเกิดขึ้น ตุมนี้จะออนนุมลงและจะแตกออกทําใหเปนแผลเล็กๆในคนสวนใหญ อาจจะ
ตองใชเวลานานถึงสามเดือนกวาแผลนี้จะหาย โดยปกติจะทิ้งรอยแผลเปนเล็กๆ ไว

โปรดดูแลบริเวณตรงที่ฉีดวัคซีนตามวิธีการตอไปนี้ :
♦ ปลอยใหบริเวณที่ฉีดวัคซีนหายเปนปกติตามธรรมชาติ พยายามรักษาบริเวณนั้นใหสะอาด
และแหงอยูเสมอ อยาใชครีมหรือขี้ผึ้งทา
♦ ถาจําเปน ใชผากอสที่ผานการฆาเชื้อโรคแลวปดหรือพันไวหลวมๆ อยาปดบริเวณที่ฉีดวัคซีนดวย
ปลาสเตอร ผาสําลี หรือผาใดๆ
♦ อยากระทบกระทั่งหรือเกาบริเวณนั้น
♦ ทานสามารถดําเนินกิจกรรมปกติไดตอไป เชน อาบน้ําจากฝกบัว วายน้ํา และ เลนกีฬา

ถาทานมีความกังวลหรือรูสึกมีผลขางเคียงเกิดขึ้น
โปรดโทรศัพทไปที่
บริการปองกันและควบคุมวัณโรค (คลินิกทรวงอก) ที:่
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