
ปกปองลูกนอยของคุณจากวัณโรค (TB) 
BCG ปกปองลูกรักของคุณ 
 
การฉีดวคัซีนคอืวธีิการปกปอง 
ลูกนอยของคณุอยางปลอดภัยที่สุด 



เอกสารฉบบัน้ีจะใหขอมูลเกีย่วกบัโรควณัโรค (TB) และการใหวัคซีน BCG 
(BACILLUS CALMETTE- GUÉRIN) 
ซึ่งสามารถปกปองลกูนอยของคณุจากโรคดังกลาว 
 
TB คืออะไร 
 
TB เปนโรคติดตอรายแรงทีพ่บไดนอยมากในเด็กและทารกในสหราชอาณาจักร 
(มีการติดเชือ้ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปที่อาศัยอยูในอังกฤษและเวลสเพียง 400 รายตอป) TB 
มีผลกระทบตอสวนตางๆ ของรางกาย โรควัณโรคสามารถนําไปสูโรควณัโรคเยื่อหุมสมอง 
(อาการสมองบวม) ในเดก็ โดยปกติแลวในวัยรุนและผูใหญมักพบวณัโรคทีป่อด 
แตโรครายชนิดนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับอวัยวะคัดหลัง่ สมอง หรือกระดูกไดเชนกัน 
 
ผูคนสวนใหญในประเทศนี้จะสามารถหายเปนปกติจากวัณโรคหากไดรับการรักษาอยางถูกต
อง แตการรักษาตองใชเวลาหลายเดือน 
 
คนเรารบัเชือ้วัณโรคเขาสูรางกายไดอยางไร 
เชื้อวณัโรคจะสามารถแพรกระจายไดโดยผูที่มเีช้ือวัณโรคในปอดหรือชองคอเทาน้ัน 
เมื่อผูที่มเีช้ือวัณโรคไอหรือจาม เช้ือแบคทีเรียชนิดนี้จะสามารถฟุงกระจาย ในอากาศได 
อยางไรก็ตาม คุณจะตองใกลชิดกับผูมีเช้ือเปนเวลานานๆ เทาน้ันจึงจะติดเชื้อดังกลาวได 
ผูที่มีเชื้อวัณโรคในปอดหรือชองคออาจจะไมไดปวยเปนวณัโรคเสมอไป 
วัณโรคไมติดตอทางการสัมผัส การใชสิ่งของรวมกัน หรือทางนํ้าลาย 
 
วัณโรคอยูใกลตัวเราเพยีงใด 
เมื่อยุค 1950 ในสหราชอาณาจักร มีผูติดเชื้อวัณโรครายใหมๆ  กวา 50,000 รายในทกุๆ ป 
โดยแบงเปนในเขตอังกฤษ ไอรแลนดเหนือ และเวลสประมาณ 8,000 ราย 
โดยสวนใหญผูปวยจะเปนผูใหญ 
โรควัณโรคจะพบนอยในเด็กที่อาศัยอยูในสหราชอาณาจักร 
ดังน้ัน การเปนวัณโรคจึงไมใชเรื่องปกติและทุกๆ คนควรตื่นตัวตอโรคนี้ 
ซึ่งสิง่ดังกลาวถือเปนสิ่งทีส่ําคญัเปนอยางย่ิง 
เนื่องจากวัณโรคเปนโรคที่สงผลกระทบตอผูคนทัว่โลก 
 
ในปจจุบัน ผูคนตางมีการเดินทางไปยงัที่ตางๆ มากกวาในอดีต 
ผูที่อาศยัหรอืทาํงานอยูในตางประเทศซึ่งเปนสถานที่ทีม่ีเชื้อวณัโรคอยูทัว่ไปนั้นมีความเสี่ย
งตอการสัมผสักับเชื้อ ติดเชื้อ และมีความเปนไปไดที่จะติดโรคมากกวากลุมอ่ืน 



 
การปกปองทารกและเด็กๆ จากวณัโรค 
สหราชอาณาจักรมีนโยบายที่จะใหวัคซีนเพื่อปองกันผูที่อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเ
ช้ือวัณโรคสงูเพื่อปกปองผูคนในกลุมดังกลาว 
 
แมวาเราจะพบวณัโรคไดนอยในเด็กและทารกในสหราชอาณาจักร 
แตเด็กและทารกบางรายก็ถือวาอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสงูดวยเชนกัน 
การใหวัคซีนเปนวิธีการทีป่ลอดภัยที่สุดในการปกปองเด็กและทารกเหลานั้น 
 
จะมีการใหวคัซีน BCG แกเด็กทีไ่ดรับการบงชี้วาอยูในกลุมที่มีความเสีย่งสูง 
และวิธีนี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปกปองทารกและเด็กเล็กจากเช้ือวัณโรคทีม่ีฤท
ธ์ิรุนแรง อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ก็ยงัไมสามารถจะปกปองทุกคนจากวัณโรคได 
 
วัคซีน BCG นั้นไมไดมไีวเพื่อทารกเทาน้ัน แตควรใหวัคซีนแกเดก็โต (อายไุมเกิน 15 ป) 
ที่มีความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ดวยเชนกัน 
 
วัคซีน BCG มีสวนประกอบของแบคทีเรีย (เช้ือโรค) 
ที่เปนสาเหตขุองวัณโรคซึ่งผานกรรมวิธีเพื่อทาํใหเช้ือดังกลาวออนแอลง 
และเนื่องจากเช้ือในวัคซนีมีความออนแอจึงไมสามารถกอใหเกิดโรควัณโรคได 
แตจะชวยใหรางกายของเด็กเพิ่มความสามารถในการปองกัน (สรางภูมิตานทาน) 
วัณโรคไดหากพวกเขาไปสัมผัสกับเชื้อดังกลาว 
 
อาการของโรควณัโรคในเดก็คืออะไร 
วัณโรคสามารถทาํลายสวนตางๆ ของรางกายได 
ดังน้ันอาการของโรคจะแตกตางกันไปในทารกแตละราย 
และจะแตกตางจากอาการที่พบในผูใหญดวย 
โดยสวนใหญทารกทีเ่ปนวัณโรคจะมีอาการออนเพลีย ไมทานอาหาร 
และนํ้าหนักไมเพิ่มขึ้นตามเกณฑการเจริญเติบโต 
 
คุณควรปรึกษาแพทยหากลูกนอยของคุณมีอาการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
 
• ออนเพลีย 
• เจริญเติบโตหรือมพีัฒนาการชา 
• มีเหงื่อออกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน 
• มีไข 
• มีอาการไอติดตอกันนานกวาสามสัปดาห 
• เบื่ออาหาร 
 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากวณัโรคเปนโรคติดตอ 
จึงเปนสิง่สาํคัญที่คณุตองสงัเกตอาการของโรคนี้ในบุคคลอ่ืนๆ ดวย 
ทารกที่ติดเชื้อวัณโรคมกัจะไดรับเช้ือมาจากผูใหญทีมี่เช้ือวัณโรค 



อาการของวัณโรคที่พบในเดก็โตและผูใหญคืออะไร 
อาการตอไปน้ีคืออาการของวัณโรคในเด็กโตและผูใหญที่พบบอย 
คุณควรปรึกษาแพทยหากตัวคุณเองหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการขอใดขอหนึ่งดังตอไป
น้ี 
 
• เบื่ออาหารและน้ําหนักลด 
• มีเหงื่อออกมากในเวลากลางคืน 
• มีไข 
• มีอาการไอติดตอกันนานกวาสามสัปดาห 
• ออนเพลียผิดปกติและรูสึกไมสบาย 
• ไอเปนเลือด (ในภายหลัง) 
 
ทําไมลกูของฉันจึงตองรับวัคซีน BCG 
เชนเดียวกับในประเทศอื่นๆ สหราชอาณาจักรจะมกีารใหวัคซีน BCG 
แกเด็กและทารกที่มีความเสี่ยงตอการใกลชิดกับผูที่มเีชื้อวณัโรคมากกวาปกต ิ
ทั้งในกรณทีีเ่ด็กและทารกเองอาศัยอยูในบริเวณทีมี่อัตราการตดิเช้ือวณัโรคสูง 
หรือในกรณทีี่พอแมหรือปูยาตายายมาจากประเทศที่มีอัตราการติดเช้ือวณัโรคสงูดวย 
แมแตเด็กที่เกิดในสหราชอาณาจักรกอ็าจจะมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือวณัโรคสูงโดยการสัม
ผัสกับพอแมหรือปูยาตายายที่มาจากประเทศที่มีอตัราการติดเช้ือวัณโรคสงู 
 
เราไมไดใหวคัซีน BCG แกเด็กเทาน้ัน แตยังรวมถงึเด็กโต (อายุไมเกิน 15 ป) 
ดวยหากอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสงูตามปจจัยทีไ่ดระบุไวดานบนดวย 
 
ในขณะที่ผูทีท่าํการบงชี้วาทารกควรไดรับวัคซีน BCG 
หรือไมคือพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย 
แตสําหรับเด็กโตนั้นจะใชวิธีการบงช้ีในวิธีที่แตกตางกันไป 
มีวิธีการบงชีว้าเด็กโตควรไดรับวัคซีน BCG หรือไมหลายวิธี 
โรงเรียนของเด็กสามารถตรวจสอบไดวาเด็กเกิดทีไ่หน 
หรือมีความเกี่ยวของกับประเทศที่มีอตัราการติดเช้ือวัณโรคสงูหรือไม 
 
แพทย พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทยจะเปนผูบงชี้ความเสี่ยงเหลานี้เม่ือเด็กๆ 
เขารับบริการตางๆ ทางการแพทยหรือเขารับวัคซีนสรางภูมิคุมกันตามปกติ 
ความเสี่ยงเหลานี้อาจจะบงชี้ไดในระหวาง “การตรวจสอบคัดกรองผูเขาพืน้ที่รายใหม” 
ซึ่งจะกระทําขึ้นเมื่อเด็กทีม่าจากประเทศที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อวณัโรคสูงเดินทางมาถึ
งเวลสเปนคร้ังแรก หรือเมื่อเขารับคาํปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
เด็กโตทีไ่ดรบัการบงช้ีวามีความเสี่ยงโดยวิธีตางๆ ดังที่กลาวมาแลวควรไดรบัวัคซีน BCG 
ที่คลินิกที่มวีคัซีน BCG บริการใกลๆ ทีพ่ักของตน 



ฉันจะพาลกูของฉันไปรับวัคซีนไดอยางไร  
เด็กๆ และทารกสวนใหญจะไมตองทาํการทดสอบผิวหนังกอนรับวัคซีน 
แตในรายที่จําเปนตองทาํการทดสอบผิวหนังกอน 
ผูปกครองอาจจําเปนตองพาเด็กมารับบริการหลายครั้ง โดยปกติแลวจะทําการฉีดวัคซีน 
BCG ที่ตนแขนดานซายของเด็ก 
โดยปกติแลวจะใหวัคซีนหลังจากที่เด็กเกิดในขณะที่เด็กยังอยูในโรงพยาบาล 
แตในบางกรณี คุณอาจจะไดรับการนดัหมายใหพาลูกไปรับวัคซีนที่คลินิกที่มีบริการวัคซีน 
BCG ในภายหลัง 
 
หลังจากที่ฉดีวัคซีนแลว จะมีตุมเล็กๆ ปรากฏขึ้นทีบ่ริเวณที่ฉีดในทันท ี
ซึ่งอาการดงักลาวจะเปนการแสดงวาไดรับวัคซีนอยางเหมาะสม 
ตุมดังกลาวจะตกสะเก็ดภายในสองถงึหกสัปดาห และจะคอยๆ 
หายไปจนกระทั่งกลายเปนแผลเปนกลมๆ ที่เรียบเล็กในที่สุด 
พยายามอยาใหเส้ือผาปกคลุมบริเวณที่เปนแผลจะชวยใหแผลหายเรว็ 
 
มีผลขางเคยีงใดๆ หรือไม 
ในบางกรณ ีทารกอาจจะมีแผลตื้นๆ ในบริเวณที่ฉีดวัคซีน 
ถามีนํ้าหนองไหลออกมาบรเิวณแผล ใหใชผาแหงเช็ด - 
อยาใชพลาสเตอรปดจนกวาแผลจะตกสะเก็ด 
แผลดังกลาวจะใชเวลาหลายเดือนจนกวาจะหาย  
 
หากคุณคิดวาแผลน้ันติดเช้ือ ใหปรึกษาคลินิกที่คุณพาลูกไปรับวคัซีน พยาบาลผูฉีดวัคซีน 
หรือแพทย 
 
ในกรณใีดบางทีลู่กของฉันไมควรไดรบัวัคซนี BCG 
ไมควรใหลูกของคุณรับวคัซีน (หรือควรเล่ือนการรบัวัคซีนออกไป) 
หากลูกของคุณมีอาการดังตอไปนี้ : 
 
• มีไขสูง 
• กําลงัอยูในระหวางรับการรักษาโรคมะเร็ง หรืออยูในภาวะรายแรงอ่ืนๆ 
ที่สงผลใหระบบภูมิคุมกันออนแอ 

• มีเชื้อ HIV 
• เปนโรคผิวหนัง เชน โรคเร้ือนข้ันรุนแรง 
 
หากคุณคิดวาลูกของคุณไมควรไดรับวัคซีน หรือควรจะเลื่อนการใหวัคซีนออกไป 
โปรดปรึกษาคลินิกที่คุณพาลูกไปรับวคัซีน พยาบาลผูใหวัคซีน หรือแพทย 



มีขอมลูอ่ืนๆ ทีฉ่ันควรรูอีกหรือไม 
เมื่อใดก็ตามที่พาลูกของคุณไปรับวัคซีน BCG หรอืเมื่อลูกของคุณมีอายุครบสองเดือน 

ลูกของคุณควรจะไดรับวคัซีนปองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ 
เยื่อหุมสมองอักเสบ (HIB) นิวโมค็อกคัส และไขกาฬหลังแอน 

ซึ่งเปนวัคซนีมาตรฐานทีจ่ะใหกับทารกทุกรายในสหราชอาณาจักร 
 
เมื่อลูกของคุณไดรับวัคซนี BCG แลว ไมควรใหวัคซีนอ่ืนๆ 
ที่แขนขางเดยีวกันเปนเวลาสามเดือน สามารถใหวคัซีน BCG พรอมๆ กับวคัซีนที่มีชีวิต 
(LIVE VACCINES) ชนิดอื่นๆ ได (วัคซีนที่มีชีวิตจะรวมถึง BCG หดั คางทูม หดัเยอรมัน 
(MMR) และไขเหลือง) อยางไรก็ตาม หากลูกของคุณไมไดรับวัคซีนเหลาน้ีพรอมๆ กัน 
ควรเวนระยะหางระหวางการใหวัคซีนที่มีชีวิตแตละครั้งอยางนอยสี่สัปดาห 
 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแพทยที่จะทาํการผาตัดนั้นทราบดวีาลูกของคุณเคยไดรับวัคซีน 
BCG แลว และมีบันทึกวาลูกของคุณเคยไดรับวัคซีน BCG แลวไวในบันทึกทางการแพทย 
(PCHR) (เลมสีแดง) ดวย 
 
ลูกของฉันตองการวัคซีน BCG หรือไม โปรดใชรายการตรวจสอบดงัตอไปนี ้
หากลูกของคุณมีอายุตํ่ากวา 16 ป และคําตอบของคุณสาํหรับคําถามตางๆ 
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้คือ “ใช” ลูกของคุณควรไดรบัวัคซีน BCG หากยงัไมเคยไดรับมากอน 
 
• ลูกของคุณ (คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน) 
มีพอแมหรือปูยาตายายที่มาจากประเทศที่มรีายชื่ออยูในหนา 13 และ 14 หรือไม  

• คุณและลูกของคุณมีโครงการจะเดินทางไปยงัประเทศเหลานีบ้อยๆ 
หรือเปนเวลานานกวาสามเดือนในอนาคตหรือไม 

• มีสมาชิกในบานของคุณ หรือบุคคลอื่นๆ ที่ใกลชิดกับลูกของคุณทีม่าจากประเทศเหลาน้ี 
หรือมีเช้ือวณัโรค หรือเคยเปนโรคดงักลาวในอดตีหรือไม 

 

ประเทศทีม่อีัตราการตดิเชื้อวัณโรคสูง 
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศรายชื่อประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคสูง 
(มากกวา 40 รายตอประชาชน 100,000 ราย) 
คุณสามารถดูรายช่ือดังกลาวทางอินเตอรเน็ตไดที ่
WWW.HPA.ORG.UK/INFECTIONS/TOPICS_AZ/TB/EPIDEMIOLOGY/WHO_TABLE1.HTM 
 
จะมีการปรับขอมูลรายชื่อทุกๆ ป ดังน้ันคุณควรตรวจสอบขอมูลที่มีความทันสมัยทีสุ่ด 
 
ตอไปน้ีคือรายช่ือประเทศที่มีอัตราการติดเช้ือวณัโรคเกิน 40 รายตอประชาชน 100,000 

รายตามทีไ่ดบันทึกไวในป 2006 
 



อัฟกานิสถาน 
อัลจีเรีย 
แองโกลา 
อารเจนตินา 
อารเมเนีย 
อารเซอรไบจัน 
 
บาหเรน 
บังกลาเทศ 
เบลารุส 
เบลีส 
เบนิน 
ภูฐาน 
โบลิเวีย 
บอสเนีย 
เฮอรเซโกวีนา 
บอตสวานา 
บราซิล 
บรูไน 
บูรกินาฟาโซ 
บุรุนดี 
 
กัมพูชา 
แคเมอรูน 
เคปเวิรด 
อาฟริกากลาง 
   

ชาด 
จีน 
จีน ฮองกง (เขต 
ปกครองพิเศษ) 
จีน มาเกา (เขต 
ปกครองพิเศษ) 
โคลัมเบีย 
คอโมโรส 
คองโก 
โกตดิวัวร 
โคเอเชีย 
 
จิบูติ 
สาธารณรัฐโดมินิกั
น 
สาธารณรัฐประชา
ธิปไตยประชาชน 
เกาหลี 
(เกาหลีเหนือ) 
สาธาณรัฐประชาธิ
ปไตยประชาชนค
องโก 
 
เอกวาดอร 
เอล ซัลวาดอร 
อิเควทอเรียลกินี 
เอริเทรีย 
เอสโตเนีย 
เอธิโอเปย 

กาบอง 
แกมเบีย 
จอรเจีย 
กาหนา 
กวม 
กัวเตมาลา 
กินี 
กินีบิสเซา 
กูยานา 
 
ไฮติ 
ฮอนดูรัส 
 
อินเดีย 
อินโดนีเซีย 
อิรัก 
 
คาซัคสถาน 
เคนยา 
คิริบาติ 
คีรกีซสถาน 
 
ลาว 
(สาธารณรัฐประชาธิป
ไตยประชาชนลาว) 
   
   

ลัตเวีย 
เลโซโท 
ไลบีเรีย 
ลิทัวเนีย 
 
มาดากัสการ 
มาลาวี 
มาเลเซีย 
มัลดีฟส 
มาลี 
หมูเกาะมารแชลล 
มอริเตเนีย 
มอริเชียส 
ไมโครนีเซีย 
มองโกเลีย 
โมร็อคโค 
โมซัมบิก 
พมา 
 
นามิเบีย 
เนปาล 
นิว คาเลโดเนีย 
นิคารากัว 
ไนเจอร 
ไนจีเรีย 
หมูเกาะมารินา 
เหนือ 



ปากีสถาน 
ปาเลา 
ปานามา 
ปาปวนิวกินี 
ปารากวัย 
เปรู 
ฟลิปปนส 
โปรตุเกส 
 
กาตาร 
 
สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐมอลโด
วา 
โรมาเนีย 
รัสเซีย 
รวันดา 
 
เซาตูเมแอนดปริน
ซิป 
ซาอุดิอาระเบีย 
เซเนกัล 
เซียรราลีโอน 
สิงคโปร 
หมูเกาะโซโลมอน 
โซมาเลีย 
แอฟริกาใต 
ศรีลังกา 

ซูดาน 
ซูรินาเม 
สวิตเซอรแลนด 
ซีเรีย 
 
ทาจิกิสถาน 
ไทย 
ติมอร-เลสเต 
โตโก 
เติรกเมนิสถาน 
 
อูกันดา 
ยูเครน 
สหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 
อุซเบกิสถาน 

วานูอาตู 
เวเนสุเอลา 
เวียดนาม 
เยเมน 
 
ซามเบีย 
ซิมบับเว 
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