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วัคซ�นป�องกันโรคคอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรน

 เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Corynbacterium 

diphtheria โดยการหายใจเอาละอองอากาศที่มาจากการ

ไอจามของผูปวยหรือผูที่เปนพาหะของเชื้อเฉพาะใน

สายพันธุที่สามารถสรางสารพิษกอโรคคือ diphtheria 

toxin ซึ�งยับยั้งการสรางโปรตีนและทําใหเซลลตายใน

ที่สุด การจับตัวของสารพิษกับเซลลเปาหมายถือเปนการ

จับตัวอยางถาวร ดังนั้น การให antitoxin จึงไมสามารถ

ตานฤทธิ์ของสารพิษไดภายหลังการจับตัว โรคมีระยะ

ฟกตัวประมาณ 2-6 วัน ผูปวยมักมีอาการเริ�มตน

คลายการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนบนเฉ�ยบพลัน 

ต อมาจะ เกิ ดการ เน� าตายของ เซลล เ ยื่ อบุ ผิ วและ

เน�้อเยื่อในบริเวณที่ติดเชื้อ เปนแผนเยื่อสี เทาหรือ 

pseudomembrane มักเห็นไดในบริเวณตอมทอนซิล 

ลําคอและกลองเสียง เชื้อมักไมลุกลามลงสูเน�้อเยื่อชั้นลึก 

แตสารพิษที่สรางขึ้นในปริมาณมากสามารถถูกดูดซึม

เขาสูกระแสเลือด และกระจายไปกอใหเกิดความผิดปกติ

ในระบบอื่น โดยเฉพาะกลามเน�้อหัวใจและระบบประสาท 

ทําใหเกิดโรคแทรกซอนที่สําคัญคือหัวใจทํางานลมเหลว 

(congestive heart failure) จากกลามเน�้อหัวใจอักเสบ 

(myoca rd i t i s )  และ เปนอัมพาตของกล าม เน�้ อ 

เชือ้ C. diphtheria ยงัสามารถกอใหเกดิโรคบรเิวณผวิหนงั

ที่เรียกวา cutaneous diphtheria จากการสัมผัสกับ

ผูติดเชื้ออาการมักไมรุนแรง สารพิษมักถูกดูดซึม

เขาสูกระแสเลือดในปริมาณนอยมาก จึงไมกอใหเกิด

โรคแทรกซอนตามระบบดังเชนการติดเชื้อที่ลําคอ 

เชื้ อ C. d iphther ia สายพันธุที่ ไมสร างสารพิษ 

(nontoxigenic strain) สวนใหญพบอาศัยอยูในลําคอ

ของผูที่เปนพาหะ สามารถพบกอใหเกิดโรคไดในทาง

เดินหายใจและบนผิวหนังเชนเดียวกัน แตอาการมักไม

รุนแรง

 การวินิจฉัยทางหองปฎิบัติการโดยการเพาะเชื้อ

จากลําคอโดยปายจากบริเวณใตแผนเยื่อ pseudomem-

brane โดยใช Tinsdale medium เปนอาหารเพาะเชื้อที่

ไดรับการแนะนําโดยองคการอนามัยโลกสําหรับใชในการ

เพาะเชื้อ C. diphtheria1 

 การทดสอบการสรางสารพิษ เน��องจากเฉพาะ

สายพันธุที่สราง diphtheria toxin เทานั้นที่สามารถกอโรค 

การวินิจฉัยโรคจําเปนตองอาศัยการทดสอบยืนยันการ

สรางสารพิษของเชื้อ C. diphtheria ที่แยกได ซึ�งสามารถ

ทําไดโดย Elek test การทดสอบในสัตวทดลอง (in vivo 

neutralization assay) หรือการทดสอบระดับโมเลกุลซึ�ง

ปจจุบันมีการพัฒนาเทคนิค polymerase chain reac-

tion (PCR) ในการตรวจหายีนที่สรางสารพิษ (tox gene) 

การรกัษาโดยให diphtheria antitoxin และยา erythromycin 

หรือ penicillin G เปนเวลา 14 วัน เพื่อกําจัดเชื้อและหยุด

การสรางสารพิษ2,3

 โรคคอตบีพบไดนอยมากในประเทศทีพ่ฒันาแลว

และมีการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในอัตราที่สู ง 

ในประเทศไทยอัตราการเกิดโรคลดลงอย างมาก

จากอัตราปวยประมาณ 5 รายตอแสนคนในอดีต

เหลือนอยกวา 0.1 รายตอแสนคน โดยเฉพาะเมื่ออัตรา

ความครอบคลมุการใหวคัซนีปองกนัโรคคอตบีครบ 3 เขม็

สูงกวารอยละ 90 ในขณะที่อัตราปวยตายสูงขึ้น4,5

เน��องจากยังมีปญหาผูอพยพจากประเทศเพื่อนบาน
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เขามาในประเทศไทย ทําใหเกิดการระบาดของโรคขึ้น

หลายครั้ง จากขอมูลเฝาระวังโรค ป พ.ศ. 2553 พบผูปวย 

78 ราย จาก 10 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 0.12 ตอ

แสนประชากร เสียชีวิต 14 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.02 

ตอแสนประชากร กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ 

คือ ต่ํากวา 5 ป (รอยละ 21.05) 5-9 ป (รอยละ 14.47) 

และ10-14 ป (รอยละ 11.84 ) สัญชาติไทยรอยละ 97.4 

พมารอยละ 1.3 กัมพูชารอยละ 1.3 โดยในจังหวัด

ปตตาน�พบวามีการระบาด 70 ราย (6.95 รายตอแสน) 

สาเหตุเกิดจากการไดรับวัคซีนไมครบตามเกณฑหรือ

ไมเคยไดรับวัคซีนเลย6 

 เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Clostridium tetani 

พบไดทั�วไปในสิ�งแวดลอม เชื้อสามารถเขาสูรางกาย

ไดทางบาดแผลที่ปนเปอน สวนโรคบาดทะยักใน

เด็กแรกเกิดมักเกิดจากการตัดสายสะดือที่ไมสะอาด

และมารดาไมมีภูมิคุมกันตอสารพิษของเชื้อหรือสปอร

จะสราง tetanus toxin หรือ tetanospasmin ออกฤทธิ์

ยับยั้งการทํางานของเซลลประสาทที่ตานการทํางานของ

เสนประสาทสวนปลาย ทําใหเกิดอาการอัมพาตชนิด

กลามเน�้อแข็งเกร็ง (spastic paralysis) โดยมีระยะฟก

ตัว 3-21 วัน ขึ้นกับระยะหางระหวางตําแหน�งที่ไดรับ

เชื้อกับระบบประสาทสวนกลาง อาการทางคลินิกสามารถ

แบงออกเปน generalized tetanus คือเกิดอาการเกร็ง

ทั�วตัว ตําแหน�งที่พบไดบอย คือ ขากรรไกร หลัง และ

บริเวณบาดแผลที่ติดเชื้อ ผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะมี

อาการไข กระสับกระสาย เหงื่อออก ระดับความดัน

เลือดแกวง การเตนของหัวใจผิดปกติและอัตราตายสูง 

Localized tetanus พบตําแหน�งเชนบาดแผลที่ติดเชื้อ 

มีการพยากรณโรคดี Cephalic tetanus จากการติดเชื้อ

บริเวณศีรษะ และ Neonatal tetanus (Tetanus 

neonatorum) ทําให เกิด general ized tetanus 

อัตราตายสูงมากโดยเฉพาะในทารกที่เกิดจากมารดา

ที่ไมมีภูมิคุมกันโรคบาดทะยัก การวินิจฉัยโรคบาดทะยัก

อาศัยลักษณะอาการทางคลินิกเปนสําคัญโดยที่ไมพบ

สาเหตุอยางอื่น7,8 ขอมูลสํานักระบาดวิทยาพบวาใน

ชวง 10 ปที่ผานมาพบวาอัตราปวยมีแนวโนมลดลง

ตอเน��องเล็กนอย แตอัตราปวยตายลดลงเล็กนอยแลว

คงที่ ในป พ.ศ. 2553 ผูปวยโรคบาดทะยัก 168 ราย

อัตราปวย 0.26 ตอแสนประชากรและอัตราตาย 0.01 

ตอแสนประชากร ผูปวยกลุมอายุตั้งแต 65 ป ขึ้นไป 

มีอัตราปวยสูงสุด รองลงมาคือ กลุมอายุ 55 - 64 ป 

และกลุมอายุ 45 - 54 ป ผูปวยบาดทะยักในเด็กแรกเกิด 

มีอัตราปวย 0.01 ตอเด็กเกิดมีชีพแสนคน และอัตราตาย 

0.17 ตอเด็กเกิดมีชีพแสนคน6 

 เกิดจากการติดเชื้อ Bordetella pertussis พบ

เปนสาเหตุทําใหผูปวยมีอาการไออยางรุนแรงติดตอ

กันเปนเวลานาน และแยกไดยากจากการติดเชื้ออื่นที่

ทําใหมีอาการของระบบทางเดินหายใจ การไดรับเชื้อ

มักเกิดผานทางการหายใจละอองอากาศที่ปนเปอน

เชื้อจากการไอจามของผูปวย ผูที่ ไมมีภูมิคุมกันมี

โอกาสเกิดโรคสูงถึงรอยละ 90 หากไดรับเชื้อ ระยะฟกตัว

ของโรคประมาณ 6-20 วัน (เฉลี่ย 7-10 วัน) ลักษณะ

ทางคลินิกของโรคไอกรนนั้นแบงออกเปน Catarrhal

stage ระยะประมาณ 1-2 สัปดาหแรกหลังไดรับเชื้อ 

อาการคลายโรคไขหวัด Paroxysmal stage ระยะ

ประมาณสัปดาหที่ 2-6 ของการดําเนินโรค อาการไอ

มีความรุนแรงมากขึ้น อาการไอมักมีความรุนแรงและ

ชัดเจนในผูใหญมากกวาในเด็กเล็ก ผูปวยสวนใหญ

ไมมีไข Convalescent stage ประมาณสัปดาหที่ 4-6 

ของโรค อาการไอจะคอยๆ ลดความถี่และความรุนแรงลง 

แตผูปวยอาจเกิดโรคแทรกซอนเน��องจากความผิดปกติ

ของระบบทางเดินหายใจ ที่สําคัญคือการติดเชื้อแบคทีเรีย

อื่นๆ ซ้ําเติมหรืออาจเกิดโรคแทรกซอนทางสมอง 

(encephalopathy) โรคไอกรนที่พบในเด็กเล็กมักมี

โรคบาดทะยัก
โรคไอกรน
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 ชื่อวัคซีน ผูผลิต สวนประกอบของเชื้อไอกรน สวนประกอบรวม

    FHA PT Pn Fim 2&3  

Acelluvax Biocine 2.5 µg 5 µg 2.5 µg - DTaP

Tripacel/Actacel/ SP 5 µg 10 µg 3 µg 5 µg DTaP / DTaP +Hib/

Pediacel      DTaP +IPV+Hib

Tetraxim/ SP 26 µg 25 µg - - DTaP+IPV/

Pentaxim/      DTaP+IPV+Hib/

Hexavac      DTaP+IPV+Hib+HB

Adacel/Adacel polio SP 5 µg 2.5 µg 3 µg 5 µg Tdap/Tdap-IPV

Infanrix/ GSK 25 µg 25 µg 8 µg - DTaP/

Infanrix-IPV-Hib/      DTaP+IPV+Hib/

Infanrix-Hexa      DTaP+IPV+Hib+HB

Boostrix/ Boostrix polio GSK 8 µg 8 µg 2.5 µg - Tdap/Tdap-IPV

ตารางที่ 1 แสดงสวนประกอบของ DTP และ Tdap

อาการไอไมชัดเจนผูปวยจึงมักไมไดรับการวินิจฉัยและ

การรักษาที่ถูกตอง อาการที่สําคัญคือหยุดหายใจ (apnea) 

เปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตได

 การดูดสารคัดหลั�งจากบริเวณ นาโซฟาริงซ 

(nasopharyngeal aspirate) หรือการลางดวยน้ําเกลือ 

(nasopharyngeal wash) นําไปเพาะเชื้อโดยใช Bordet-

Gengou (BG) agar ถอืเปนวธิกีารมาตรฐานในการวนิจิฉยั

โรคติดเชื้อ B. pertussis ทางหองปฎิบัติการ ปจจุบันไดมี

การพัฒนาเทคนิคการตรวจระดับโมเลกุลเชน PCR และ 

DNA probe เพื่อชวยในการตรวจหาเชื้อ และจําแนก

สปชีสของเชื้อ9,10

 การใหยาตานจุลชีพกลุม macrolides ในระยะ 

catarrhal stage ชวยลดอาการในผูปวยและปองกันโรค

ในผูสัมผัสเชื้อ เน��องจากการวินิจฉัยโรคน�้ในระยะแรก

เปนไปไดยาก การใหยาปองกันผูสัมผัสเชื้อมักไมทันการ 

การไดรับวัคซีนปองกันโรคไอกรนจึงน�าจะเปนหนทาง

ที่คุมคาที่สุด11 

 โรคไอกรนยังคงเปนปญหาสําคัญระดับโลก 

หลังจากมีการใหวัคซีนปองกันโรคไอกรนครอบคลุมสูง

ในเด็ก พบวาผูปวยกลุมเด็กโตและผูใหญมีจํานวนสูงขึ้น 

น�าจะเปนผลจากภูมิคุมกันที่ลดลงเมื่อเวลาผานไป 

ปจจุบันจึงไดมีการแนะนําใหวัคซีนปองกันโรคไอกรน

ในเด็กวัยรุน ผูใหญที่อยูรวมกันกับเด็กอายุต่ํากวา 1 ป 

รวมทั้งหญิงตั้งครรภ เพื่อลดโรคไอกรนในเด็กทารก

ที่มีภาวะแทรกซอนและอัตราตายสูง (Cocoon strategy)12

 ในป พ.ศ. 2552 ถึงแมการใหวัคซีนปองกันไอ

กรนครอบคลุมในเด็กสูง ในประเทศสหรัฐอเมริกายังพบ

ผูปวยโรคน�้ถึง 16,858 รายและมีทารกเสียชีวิต 12 ราย13 

ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคไอกรนครั้งสุดทาย

ในจังหวัดน�าน ในป พ.ศ.2549 โดยพบผูปวยถึง 60 ราย 

(รอยละ 83.3 ของผูปวยทั�วประเทศ) หลังจากนั้นจํานวนมี

แนวโนมลดลง โดยในป พ.ศ.2553 มีอัตราปวย 0.01 ตอ

แสนประชากรและไมมผีูเสยีชวีติ พบในเดก็อายตุ่าํกวา 5 ป

มากที่สุดและมักพบในรายที่ไมไดรับวัคซีนตามเกณฑ6 

 วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

(DTP) ประกอบไปดวย purified diphtheria toxoid, 

purified tetanus toxoid และ Inactivated B. pertussis 

โดยสวนใหญมักอยูในรูปวัคซีนรวมซึ�งมีองคประกอบ

ของวัคซีนตาง ๆ กันและมาจากหลายบริษัทผูผลิต 

ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยแบงเปนกลุมใหญๆ ไดดังน�้

วคัซนีปองกนัโรคคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน
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 1. Tetanus toxoid (TT)

 2. Diphtheria-tetanus toxoid (DT) ซึ�งมีท้ัง 

DT และ Td

 3. Diphtheria-tetanus-pertussis vaccine 

(DTP) ซึ�งมีทั้งชนิดที่ เปน whole cell pertussis 

vaccine (DTwP) ซึ�งเปนวัคซีนไอกรนชนิดทั้งเซลล และ

ชนิดที่เปน acellular pertussis vaccine (DTaP) ซึ�ง

นําเฉพาะบางสวนของเชื้อไอกรนชนิดที่สามารถกระตุน

ใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรคไดมาผสมกันในปริมาณ

ตางๆกัน ไดแก Pertussis toxin (PT), Filamentous 

hemagglutinin (FHA), Pertactin (Pn) และ Fimbria 

(Fm) โดย DTaP น�้มักนําไปรวมกับวัคซีนปองกันโรคอื่นๆ 

เชน HBV, Hib และ IPV 

 4. Diphtheria-tetanus-pertussis vaccine สูตร

เด็กโตหรือผูใหญ (Tdap) โดยลดปริมาณของวัคซีนไอกรน

และคอตีบเพื่อลดผลขางเคียง แตยังกระตุนภูมิคุมกันไดดี

วิธีเก็บวัคซีน

 ใหเก็บวัคซีนในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-8๐ ซ. หามเก็บ

ในชองแชแข็ง ถาวัคซีนน�้แข็งจะเสื่อมคุณภาพทันที การ

เก็บวัคซีนอยางถูกตอง วัคซีนจะมีอายุประมาณ 18 เดือน

นับตั้งแตวันที่ผลิต และใหดูฉลากวันหมดอายุดวยทุกครั้ง 

ขนาดและวิธีใช

 การใหวัคซีน DTwP, DTaP และ Tdap ใหครั้งละ 

0.5 มล. ฉ�ดเขากลามเน�้อบริเวณกึ�งกลางตนขาหรือ

บริเวณตนแขนขึ้นกับอายุเด็ก วัคซีน DTaP ในปจจุบัน

มีบริษัทผลิตและจัดจําหน�ายมากกวา 1 แหง การใหวัคซีน

ชนิดน�้แนะนําใหใชวัคซีนซึ�งผลิตมาจากบริษัทเดียวกัน

โดยเฉพาะการฉ�ดชวงแรก (primary series) แตจากขอมูล

ในปจจุบันมีการใหวัคซีนชนิดน�้ที่ผลิตจากตางบริษัทกัน 

พบวาสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี ดังนั้น เมื่อเด็กมารับ

วัคซีน DTaP ควรพิจารณาใหวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทเดิม

กอน แตถาไมทราบประวัติก็สามารถใหวัคซีน DTaP จาก

บริษัทใดๆ ที่มีอยูไดทันที14-16

บุคคลที่ควรไดรับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน17-21

 1. ในกรณ�เด็กอายุนอยกวา 7 ป ทั้ง DTwP และ 

DTaP มขีนาดและวธิีใชทีเ่หมอืนกนั แตควรเลอืกใช DTaP 

ในกรณ�ที่ตองการลดความเสี่ยงตอปฏิกิริยาขางเคียงของ 

DTwP เด็กที่มีปญหาทางสมอง โรคชัก หรือเด็กที่เคยมี

ปฏกิริยิามากตอ DTwP โดยฉ�ดทีอ่าย ุ2, 4, 6 และ 18 เดอืน 

และกระตุนที ่4 ป โดยอาจฉ�ดเปน DTwP, DTaP หรอื Tdap 

ซึ�งมีอาการขางเคียงนอยกวา แตตองกระตุนที่อายุ 11-12 

ปอีกครั้ง

 เด็กที่มารับวัคซีนไมตอเน��องตามกําหนดนัด 

ไมจําเปนตองเริ�มตั้งตนใหม ใหนับรวมเข็มที่ฉ�ดไป

แลวทั้งหมด โดยยึดหลักวาเด็กที่มีอายุครบ 2 ป และ 

5 ป ควรจะไดรับวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

ครบจํานวน 4 และ 5 ครั้ง ตามลําดับ แตไมควร

ใหเกิน 6 ครั้ง กอนอายุ 7 ป

 2. กรณ�เด็กอายุมากกวา 7 ป และผูใหญ ใหใช

วัคซีน Td หรือ Tdap ในเด็กอายุ 7-10 ป ถายังไมเคยได

วคัซนีมากอน ใหฉ�ด Td 3 ครัง้ โดยมรีะยะหาง 0, 1, 6 เดอืน 

และควรใหใช Tdap แทน Td ในเข็มแรกได 1 ครั้งโดยไม

ตองไดรับ Tdap อีก 

 ในเด็กอายุ 11-18 ป (แนะนําที่อายุ11-12 ป) 

ปจจุบันแนะนําใหฉ�ด Tdap แทน Td ในกรณ�ที่เคยได 

Td ไปแลวอาจให Tdap ไดในกรณ�ที่มีความเสี่ยงสูง

ในการติดโรคไอกรน เชน มีการระบาด มีโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซอนรุนแรงจากโรคไอกรน หรือมีโอกาส

ที่จะแพรเชื้อโรคไอกรนไปยังผูอื่นอาจใหไดกอนโดย

ไมตองคํานึงระยะหางหลังจากให Td ครั้งกอน22,23 ยกเวน

แตถามีประวัติการเกิด Arthus hypersensitivity reac-

tion รุนแรงหลังฉ�ด tetanus หรือ diphtheria containing 

vaccine มากอน ใหเวนระยะการฉ�ดอยางนอย 10 ป

 ผูใหญ (อายุมากกวา 18 ป) ที่เคยไดวัคซีนมา

ในวัยเด็กดังขางตนแลว แนะนําฉ�ด Td กระตุนทุก 10 ป 

และใหใช Tdap แทน Td ได 1 ครั้ง (ยังไมเคยได Tdap) 

โดยเฉพาะถาตองสัมผัสใกลชิดกับเด็กอายุนอยกวา 1 ป 

เพื่อเพิ�มภูมิคุมกันตอไอกรน แตถายังไมเคยไดวัคซีน
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มากอนเลย ใหฉ�ด Td 3 ครั้ง โดยมีระยะหาง 0, 1, 6 เดือน 

และใหใช Tdap แทน Td ได 1 ครั้ง เพื่อเพิ�มภูมิคุมกันตอ

ไอกรน 

 3. ในผูหญิงควรไดรับ Tdap กอนการตั้งครรภ

ถาไมเคยไดมากอน กรณ�ที่มีขอบงชี้ของการใช Tdap 

ในหญิงตั้งครรภสามารถใหไดถาไมเคยไดรับมากอน

โดยแนะนําใหฉ�ด Tdap ในไตรมาสที่  2 หรือ 3 

(ควรใหกอนอายุครรภ 36 สัปดาห) หรือถารอไดอาจให

หลังคลอดทันที10

ประสิทธิภาพ

 เมื่อรับวัคซีนครบตามกําหนด ภูมิคุมกันจะเริ�ม

เกิดประมาณ 2 สัปดาหหลังไดรับวัคซีนเข็มแรก วัคซีน

จะมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคคอตีบรอยละ 95 

ปองกันโรคบาดทะยักไดรอยละ 100 และปองกันโรคไอ

กรนไดรอยละ 50-90 โดยภูมิคุมกันตอวัคซีนบาดทะยัก

และคอตีบจะอยูนานประมาณ 10 ป สวนภูมิคุมกันตอ

วัคซีนไอกรนจะอยูนานประมาณ 5-7 ป เด็กที่เคยได

รับวัคซีนถาไปสัมผัสและเกิดโรคจะมีอาการไมรุนแรง 

ประสิทธิภาพ ของ DTwP พบวาไมแตกตางจาก DTaP24,25 

นอกจากน�ป้ระสทิธภิาพในการปองกนัโรคไอกรนของวคัซนี 

acellular ที่มีสวนประกอบตางกันนั้น ไดผลไมแตกตาง

กันมาก 

 สําหรับวัคซีน Tdap หรือ Tdap-IPV มีการ

ศึกษาเปรียบเทียบกับการให DTaP ในเด็กอายุ 4-6 ป 

พบวามี seroprotective antibody level ดีตอทั้ง 3 โรค26-30 

และจากการศึกษาในเด็กวัยรุนที่ ไดรับวัคซีนน�้พบวา

ระดับภูมิคุมกันตอโรคไอกรนอยูนานกวา 5 ปโดยที่มี

การคํานวณคาดวาจะอยูถึง 10 ปทั้งตอ pertussis 

tox in, f imbr iae, f i lamentous hemagglut in in 

และ pertactin31

ปฏิกิริยา

 เดก็ที่ไดรบัวคัซนี DTP อาจเกดิปฏกิริยิาภายหลงั

การฉ�ดวัคซีน ไดแก ปฏิกิริยาเฉพาะที่ คือ ปวด บวม

แดงรอนบรเิวณทีฉ่�ด สวนปฏกิริยิาทั�วไป เชน ไข รองกวน

อาเจียน ถาฉ�ดวัคซีนตื้นเกินไปอาจเกิด sterile abscess

จากการท่ีมีสาร adjuvant เปนองคประกอบในวัคซีน

 Arthus hypersensitivity reaction เปนปฏกิริยิาบวม 

แดงเฉพาะที่อยางมากบริเวณแขนหรือขาขางที่ถูกฉ�ด 

ควรประคบเย็นและใหยาแกปวด

  Guillain-Barré Syndrome (GBS) และ Brachial 

neuritis จาก tetanus toxoid มีรายงานแตพบนอยมาก 

และไมไดเปนขอหามในการฉ�ด DTP ในคนทีม่ปีระวตั ิGBS 

ตามหลังการฉ�ด tetanus-containing vaccine มากอน

แตใหระวังในการฉ�ด10

 ปฏกิริยิาชนดิรนุแรง จากวคัซนีปองกนัโรคไอกรน 

ไดแก anaphylaxis พบประมาณ 2 ตอลานโดส สวน

ปฏกิริยิาอืน่เหลาน�้ไมไดเปนขอหามในการฉ�ดวคัซนี DTwP 

แตใหระวังและใหพิจารณาใช DTaP แทน 

 • ไขสูงเกิน 40.5oซ. ภายใน 48 ชั�วโมงหลังฉ�ด

 • รองกวนไมหยุดนานเกิน 3 ชั�วโมง ภายใน 48 

ชั�วโมงหลังรับวัคซีน

 •  Hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) 

หรือ shock-like state ภายใน 48 ชั�วโมงหลังรับวัคซีน

 •  ชักภายใน 72 ชั�วโมงหลังรับวัคซีน ไมวาจะ

สัมพันธกับไขหรือไมก็ตาม

 • Guillain-Barré Syndrome (GBS) ภายใน 

6 สัปดาหตามหลังการฉ�ด tetanus-containing vaccine 

 วคัซนี Tdap ซึ�งใชในเดก็โตและผูใหญ มปีฏกิริยิา

เฉพาะที่ไมตางจาก Td ซึ�งมักเกิดปฏิกิริยาไมรุนแรง สวน

การมไีข ปวดศรีษะ ออนเพลยี พบไดบอยกวาใน Tdap แต

ไมรุนแรงเชนกัน32,33 

ขอหามใช10

 1. ในเดก็ทีม่โีรคทางสมองและยงัมอีาการตอเน��อง

(progressive neurological disorder) หรือหากเคยไดรับ

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน แลวเกิดอาการทางสมอง

(encephalopathy) ภายใน 7 วัน หามรับวัคซีนไอกรน

ทั้งชนิดทั้งเซลลและไรเซลล และในครั้งถัดไปใหวัคซีน
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คอตีบ-บาดทะยัก (ไมมีไอกรน) แทน

 2. หากไดรบัวคัซนีปองกนัโรคคอตบี-บาดทะยกั-

ไอกรน แลวเกิด anaphylaxis ไมควรใหวัคซีนที่มี

องคประกอบอยางใดอยางหนึ�งของ purified diphtheria

toxoid, purified tetanus toxoid หรือ Inactivated 

B. pertussis อีก
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