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บทนํา

วัคซ�นป�องกันโรค
สําหรับบุคลากรทางการแพทย�

(เชน ไวรสัตบัอกัเสบบ)ี1,2 นอกจากน�ย้งัขึน้กบันโยบายของ

โรงพยาบาลท่ีมีการสนับสนุนการใหวัคซีนในบุคลากรหรือไม

 1. บุคลากรทางการแพทยทุกคนควรมีภูมิคุมกัน

ตอหัด คางทูม หัดเยอรมัน และอีสุกอีใส

 2. บคุลากรทางการแพทยทกุคนทีม่คีวามเสีย่งใน

การสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั�ง ควรมีภูมิคุมกันตอไวรัส

ตับอักเสบบี

 3. บคุลากรทางการแพทยทกุคน ควรไดรบัวคัซนี

ปองกันไขหวัดใหญทุกป

 4. บุคลากรทางการแพทยทุกคน ควรไดรับ

วัคซีนที่ไดรับการแนะนําตามปกติสําหรับผูใหญทั�วไป 

เชนวัคซีนปองกันบาดทะยัก คอตีบและวัคซีนปองกันโรค

นิวโมคอคคัส 

 5. บุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่หอง

ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงตอโรคตอไปน�้ ควรไดรับวัคซีน 

ไดแก โปลโิอ มนินงิโกคอคคสั วณัโรค พษิสนุขับา กาฬโรค 

ทัยฟอยด และไวรัสตับอักเสบเอ สรุปวัคซีนที่บุคลากร

ทางการแพทยควรไดรับดังตารางที่ 1

 

การปองกันกอนสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis)

 บุคลากรทางการแพทยทุกคนที่มีโอกาสสัมผัส

เลือดและสารคัดคลั�งของผูปวยควรไดรับวัคซีนปองกัน

 

 บุคลากรทางการแพทยคือผูที่ปฏิบัติหนาที่ และ

ใหการรกัษาผูปวย บคุลากรเหลาน�จ้งึมโีอกาสไดรบัเชือ้โรค

ตางๆจากผูปวยทั้งทางการสัมผัสเลือด สารคัดหลั�ง และ

ทางการหายใจ อีกทั้งยังสามารถแพรกระจายเชื้อนั้นๆ ไป

ยังผูปวยอื่น ผูรวมงาน และครอบครัว การฉ�ดวัคซีนเพื่อ

ปองกันโรคเหลาน�้จึงเปนการปองกันตัวบุคลากรทางการ

แพทย และอกีทัง้ยงัปองกนัการแพรกระจายเชือ้ไปยงัผูอืน่  

วัคซีนที่ควรใหกับบุคลากรทางการแพทย ไดแก วัคซีน

ปองกนัโรคไวรสัตบัอกัเสบบ ีวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ  

วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน และวัคซีน

ปองกนัโรคอสีกุอีใส นอกจากน�ย้งัมวีคัซนีอืน่ๆทีอ่าจแนะนาํ

ใหฉ�ดในบุคลากรทางการแพทย เชน วัคซีนปองกันโรค

ไอกรน เปนตน 

 คําแนะนําในการใหวัคซีนขึ้นอยูกับความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรใหมทุกคนควรไดรับ

การตรวจสอบสถานะวัคซีนกอนที่จะเริ�มปฏิบัติงานดูแล

ผูปวย และบุคลากรทุกคนควรมีการตรวจสอบการไดรับ

วัคซีนทุกปเพื่อใหมั�นใจวามีภูมิคุมกันครบถวน 

 ถึงแมจะมีคําแนะนําใหบุคลากรในเรื่องของการ

ไดรับวัคซีน บุคลากรทางการแพทยหลายคนคงยังไมมี

ภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบบี ไขหวัดใหญ หัด คางทูม 

และหัดเยอรมัน เหตุผลหลักที่ทําใหบุคลากรไมรับวัคซีน

ตามคําแนะนํา มีบุคลากรทางการแพทยบางคนปฏิเสธ

ที่จะรับวัคซีน สาเหตุที่ปฏิเสธการรับวัคซีนไดแก กลัว

อาการขางเคียงของวัคซีน คิดวาวัคซีนไมไดผล (เชน 

วคัซนีไขหวดัใหญ) และคดิวามคีวามเสีย่งต่าํในการเกดิโรค 

      อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

การฉ�ดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
ในบุคลากรทางการแพทย 

วัคซีนที่ควรใหแกบุคลากรทางการแพทย3-5
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ไวรัสตับอักเสบบี 3 โดส ฉ�ดเขากลามในวันที่ 0, 1 และ 

6 เดอืน และควรตรวจระดบั anti-HBs ในเลอืดเพือ่ดรูะดบั

ของภูมิคุมกันโรคที่ 1-2 เดือนหลังการฉ�ดวัคซีนโดสที่ 36

 • ถาระดับ anti-HBs มากกวาหรือเทากับ 

10 mlU/มล. ถือวาอยูในระดับปองกันโรคได ไมมีความ

จําเปนตองไดการรับการฉ�ดวัคซีนกระตุนใดๆอีก ถึงแมวา

หลังจากน�้ระดับภูมิคุมกันจะต่ําลงจนตรวจไมได  

 • ถาระดับ anti-HBs นอยกวา 10 mlU/มล. ถือวา

อยูในระดบัไมมภีมูคิุมกนัโรคและแนะนาํใหฉ�ดวคัซนีซ้าํอกี 

3 โดส (0, 1, 6 เดือน) และตรวจ anti-HBs ซ้ําที่ 1-2 เดือน

หลังการฉ�ดวัคซีนโดสที่ 3 ถาระดับ anti-HBs นอยกวา 

10 mlU/มล. แสดงวาบุคลากรทางการแพทยผูนั้นไมตอบ

สนองตอการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี หากมี

การสมัผสัโรคตองใช hepatitis B immunoglobulin (HBIG)

การปองกันหลังสัมผัสโรค (Post-exposure prophylaxis)

 ในผูที่สัมผัสโรคโดยไมมีภูมิคุมกันโรคมากอน 

เชน ไมเคยฉ�ดวัคซีน หรือเคยฉ�ดวัคซีนแลวแตตรวจ 

anti-HBs ใหผลลบ (นอยกวา 10 mlU/มล.) ควรไดรับ 

HBIG ขนาด 0.06 มล./กก. เขากลามพรอมกับวัคซีน

ปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีโดสที่ 1 คนละตําแหน�ง

กับ HBIG โดยเร็วที่สุดหลังสัมผัสโรค และตามดวยวัค

ซีนโดสที่ 2 และ 3 ตามกําหนด ในผูที่ไมตอบสนองตอ

วัคซีนเลย (known nonresponder) อาจใหเปน HBIG 

2 ครั้ง หางกัน 1 เดือนแทน ดังตารางที่ 2

 บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติงานใหการดูแล

การปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากร
ทางการแพทย 

ตารางที่ 1 วัคซีนที่แนะนําสําหรับบุคลากรทางการแพทย

 หัด บุคลากรทางการแพทยทุกคน 2 โดส ครั้งละ 0.5 มล. SC

  ยกเวน มีหลักฐานวาไดรับภูมิคุมครบ 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 1 เดือน 

  หรือตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัติการ

  วามีภูมิคุมกัน

คางทูม บุคลากรทางการแพทยทุกคน 2 โดส ครั้งละ 0.5 มล.  SC

   หางกันอยางนอย 1 เดือน

หัดเยอรมัน บุคลากรทางการแพทยทุกคน 1 โดส 0.5 มล. SC

อีสุกอีใส บุคลากรทางการแพทยทุกคน 2 โดส ครั้งละ 0.5 มล. SC

  ยกเวน มีหลักฐานวาไดรับภูมิคุมกัน หางกัน 4-8 สัปดาห เมื่ออายุ ≥ 13 ป

  ครบ 2 ครั้ง หรือมีประวัติวาปวยเปนสุกใส 

  หรือตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัติการ

  วามีภูมิคุมกันตอสุกใส

ไวรัสตับอักเสบบี บุคลากรทางการแพทยทุกคน 3 โดส ครั้งละ 1.0 มล. ที่อายุ 0, 1 IM

  ยกเวน ตรวจคัดกรองทาง serology แลว และ 6 เดือน ไมจําเปนตองฉ�ดกระตุน

  มีภูมิคุมกัน หรือเปนพาหะของโรค

ไขหวัดใหญ บุคลากรทางการแพทยทุกคน 1 โดส ทุกป ครั้งละ 0.5 มล.  IM

   หรือ แบบพนทางจมูก (LAIV) หรอืสดูดม

ไอกรน (Tdap) บุคลากรทางการแพทยทุกคน 1 โดส ปริมาณ 0.5 มล. IM

ไวรัสตับอักเสบเอ บุคลากรในหน�วยโภชนาการ 2 โดส ครั้งละ 1 มล. หางกัน 6-12 เดือน IM

    วัคซีน                           ขอบงชี้     จํานวนครั้งที่ให    วิธีให

คํายอ:  IM = intramuscular; SC = subcutaneous 

SC

SC

SC

SC

IM

หรือสูดดม
IM

IM

IM
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รักษาพยาบาลผูปวยที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไขหวัดใหญ

เชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในดานหนา บุคลากรที่ดูแล

ผูปวยเด็ก มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไขหวัดใหญ และ

บุคลากรทางการแพทยที่ติดเชื้อไขหวัดใหญสามารถ

ถายทอดเชื้อไวรัสไปยังผูปวยหรือผูที่ภูมิคุมกันต่ํา ซึ�ง

จะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ผูปวยเด็ก ผูปวย

สูงอายุ ผูปวยภูมิคุมกันต่ํา8-10 ในชวงป พ.ศ. 2552-

2553 มีการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

ชนิดเอ (H1N1) 2009 พบรายงานการระบาดในหน�วยงาน

ภายในโรงพยาบาลหลายแหง11 ซึ�งเปนบุคลากรที่ไมใช

กลุมเสี่ยงในการติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด

เอ (H1N1) 2009 จากผูปวย แตบุคลากรในโรงพยาบาล

ติดเชื้อจากบุคลากรดวยกันเอง สงผลกระทบทั้งตอ

ผูปวยและระบบการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาล 

การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ จึงไมควรจํากัด

อยูเฉพาะบุคลากรทางการแพทยดานหนา ที่ใหการดูแล

รกัษาพยาบาลผูปวยทีเ่สีย่งตอการตดิเชือ้ไขหวดัใหญ หรอื

เฉพาะบุคลากรที่ดูแลผูปวยภูมิคุมกันต่ําเทานั้น เพราะ

เมื่อมีการระบาดของโรคในบุคลากรไมวาจะหน�วยงานใด

ของโรงพยาบาล จะสงผลกระทบทั้งตอผูปวยและตอ

ระบบการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาล วัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญ จึงเปนวัคซีนที่ทางโรงพยาบาล

ควรจะจัดหาใหแกบุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะ

บุคลากรทุกคน 

คํายอ: HBIG = hepatitis B immune globulin; HepB= hepatitis b 

a ขนาด HBIG 0.06 มล./กก. เขากลาม ตารางการฉ�ดวัคซีน 3 โดส คือ 0, 1-2, 6 เดือน

b ในกรณ�คนที่ไมมีภูมิคุมกันตอบสนองหลังไดรับวัคซีน HepB ครบ 2 ชุด (6 โดส) (nonresponder) แนะนําให HBIG (0.06 มล./กก.) 

2 โดส โดยใหโดสแรกเร็วที่สุด และโดสที่สอง 1 เดือนตอมา

c ระยะเวลาในการตรวจระดับ anti-HBs ควรตรวจหลังไดรับวัคซีน HepB กระตุน 1-2 เดือน แตหากผูนั้นไดรับ HBIG ดวยควรตรวจหลัง

ไดรับ HBIG 4-6 เดือน หากพบวาระดับ anti-HBs ไมพอเพียง (< 10 mIU/มล.) ควรใหวัคซีนตออีก 2 โดสจนครบ 3 โดส

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 7)

ไมเคยฉ�ดวัคซีน ให HBIG 1 โดส และ  วัคซีน HepB 3 โดส วัคซีน HepB 3 โดส

 วัคซีน HepB 3 โดสa

เคยฉ�ดวัคซีนครบ และเคยตรวจวามีการ ไมตองรักษา ไมตองรักษา ไมตองรักษา

ตอบสนองของภูมิคุมกันแลว

ทราบแน�ชัดวาไมตอบสนองตอวัคซีน HBIG 2 โดสหางกัน ไมตองรักษา ถาแหลงสัมผัสมีความ

 1 เดือน หรือ HBIG  เสี่ยงที่จะเปนโรคสูง

 1 โดส ตามดวย วัคซีน  ใหรักษาเหมือน 

  3 โดส b  HBsAg ใหผลบวก

ไมทราบผลการตอบสนองของภูมิคุมกัน ตรวจเลือด anti-HBs  ไมตองรักษา ตรวจเลือด anti-HBs

 บุคลากร   บุคลากร

 -ถา ≥ 10 mIU/มล.ไมตองรักษา  - ถา < 10 mIU/มล.

 -ถา < 10 mIU/มล.  ใหวัคซีน HepB กระตุน

 ให HBIG 1 โดส และวัคซีน  -ถา ≥ 10 mIU/มล. 

 HepB กระตุนc  ไมตองรักษา

ตารางที่ 2 การปองกันการติดเชื้อตับอักเสบบีภายหลังการสัมผัสเลือดที่อาจมี HBsAg ผานทางผิวหนัง

การรักษาเมื่อทราบผลเลือดของเจาของเลือดหรือสารคัดหลั�งนั้น

 HBsAg ใหผลบวก HBsAg ใหผลลบ ไมทราบผลเลือด

ประวตักิารใหภมูคิุมกนัและระดบัการตอบสนอง

ของภมูคิุมกนั (anti-HBs) ของบคุลากรทางการ

แพทย
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การปองกันโรคหัด ในบุคลากรทางการแพทย

 วัคซีนไขหวัดใหญที่มีใชในประเทศไทยปจจุบัน

เปนชนิดเชื้อตาย ให โดยการฉ�ดครั้ งละ 0.5 มล. 

เขากลามเน�้อทุกป นอกจากน�้ในบางประเทศมีวัคซีน

ไขหวัดใหญชนิดเชื้อเปนซึ�งใชพนทางจมูก แตวัคซีนชนิด

เชื้อเปนใชไดเฉพาะในคนที่แข็งแรง อายุระหวาง 2-49 ป 

และถาบุคลากรทางการแพทยไดรับวัคซีนชนิดน�้ไมควร

สัมผัสใกลชิดกับผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรองรุนแรงเปน

เวลา 7 วันหลังไดรับวัคซีน

การปองกันกอนสัมผัสโรค ( Pre-exposure prophylaxis )

 บุคลากรทางการแพทยที่ดูแลผูปวยทุกคนควรจะ

มีภูมิคุมกันตอโรคน�้ ยกเวนมีหลักฐานวาไดรับวัคซีนครบ 

2 ครั้ง การฉ�ดวัคซีน MMR ในบุคลากรทางการแพทยฉ�ด

ครัง้ละ 0.5 มล. ในชัน้ใตผวิหนงั  2 โดสหางกนั 4 สปัดาห12 

การปองกันหลังสัมผัสโรค (Post-exposure prophylaxis)

 บุคลากรที่สัมผัสโรค ถาไมมีภูมิคุมกันโรคอาจให

วคัซนี MMR โดยใหภายใน 72 ชั�วโมงหลงัสมัผสัโรค วคัซนี

เปนชนิดเชื้อเปนจึงหามใชในหญิงที่ตั้งครรภและผูปวยที่

มีภูมิคุมกันต่ํา ในผูที่มีขอหามของการใชวัคซีนและผูที่มี

โอกาสสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงอาจพิจารณาใช

อิมมูนโกลบุลิน  ซึ�งพบวาอาจปองกันหรือลดความรุนแรง

ของโรคได

การปองกันกอนสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis)

 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสควรใหแกบุคลากร

ทางการแพทยทุกคน ยกเวน มีหลักฐานวาไดรับวัคซีน

ครบ 2 ครั้ง หรือมีประวัติวาปวยเปนอีสุกอีใสหรือตรวจ

คดักรองทางหองปฏบิตักิารวามภีมูคิุมกนัตออสีกุอีใส การ

ตดิโรคอสีกุอีใสในผูทีม่ภีมูคิุมกนัต่าํจะเกดิภาวะแทรกซอน

และอาจถึงแกชีวิตได บุคลการทางการแพทยที่มีหนาที่

ดแูลผูปวยทกุคนโดยเฉพาะผูทีด่แูลผูปวยทีม่คีวามเสีย่งสงู

ที่จะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงซึ�งไดแก เด็กทารกคลอด

กอนกําหนด หญิงมีครรภและผูปวยภูมิคุมกันต่ําจึงควรมี

ภูมิคุมกันตอโรคน�้13 

 การใหวคัซนีใหครัง้ละ 0.5  มล. ฉ�ดเขาชัน้ใตผวิหนงั 

จํานวน 2 โดส หางกัน 4-8 สัปดาห 

 ไมแนะนําใหตรวจหาภูมิคุมกันหลังใหวัคซีนครบ 

2 โดส เน��องจากชุดตรวจหาภูมิคุมกันที่มีจําหน�ายทั�วๆไป

มักมีความไวไมเพียงพอและรอยละ 99 ของผูใหญที่ไดรับ

วัคซีนจะมีภูมิคุมกันเกิดขึ้น

การปองกันหลังสัมผัสโรค (Post-exposure prophylaxis)

 ในกรณ�ที่มีผูปวยอีสุกอี ใส ผูปวยงูสวัดแบบ

แพรกระจาย และผูปวยงูสวัดที่มีภาวะภูมิคุมกันต่ําอยูใน

โรงพยาบาล ควรไดรบัการรกัษาในหองแยกแบบ negative 

pressure และใชมาตรการการดูแลรักษาแบบ airborne 

precaution และ contact precaution14  และใหบุคลากร

ทางการแพทยที่มีภูมิคุมกันตออีสุกอีใสแลวมาดูแลผูปวย  

อาจมีบุคลากรทางการแพทยสวนหนึ�งที่สัมผัสโรคกอนที่

ผูปวยไดรับการแยกโรค ถาบุคลากรไมมีประวัติเคยเปน

โรคน�้ หรือไมทราบวาตนเองมีภูมิคุมกันตอโรคน�้ ใหตรวจ 

varicella lgG ถาผลตรวจ varicella lgG เปนบวกแสดงวา

มีภูมิคุมกันแลว 

 บุคลากรที่สัมผัสโรคและมีความเสี่ยงในการ

เกิดโรค (ไมมีภูมิคุมกัน) พิจารณาใหการรักษาแบบหลัง

สัมผัสโรคไดแก  

 1. ใหวัคซีนปองกันโรคอีสุกอี ใส วัคซีนมี

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคถาใหภายใน 3 วันหลัง

สัมผัสโรค และอาจไดผลถาใหภายใน 5 วัน15-17

 2. กรณ�บคุลากรทีม่ภีาวะภมูคิุมกนับกพรองอยาง

รุนแรงที่สัมผัสโรคหรือมีขอหามในการใหวัคซีนปองกัน

อีสุกอีใส เชนบุคลากรทางการแพทยที่ตั้งครรภ ควร

พิจารณาให VZIG ภายใน 96 ชั�วโมงแทน ถาไมมี VZIG 

ใหใช IVIG แทน หรือพิจารณาให acyclovir ในวันที่ 7-10 

การปองกันการติดเชื้ออีสุกอีใส
ในบุคลากรทางการแพทย 
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หลังสัมผัสโรค เปนเวลา 7 วัน ขนาด VZIG ที่ใหในผูใหญ

คือ 125 ยูนิต/10 กก. (ขนาดสูงสุด 625 ยูนิต)

 3. การใชยา acyclovir โดยใชยาชนิดรับประทาน

ขนาด 10 มก./กก. ( สูงสุด 400 มก.) ใหวันละ 4 ครั้ง  

ระยะเวลาที่ใหอยางนอย 7 วัน โดยเริ�มใหตั้งแต 7 วันหลัง

สัมผัสโรค 

 บุคลากรทางการแพทยทุกคนที่สัมผัสโรคควรได

รบัการพจิารณาถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรค ถามคีวามเสีย่งสงู

อาจพิจารณาหยุดงานในชวงวันที่ 10-21 หลังสัมผัสโรค18 

และผูที่เกิดโรคอีสุกอีใสควรหยุดงานจนกวาอาการจะหาย

และแผลตกสะเก็ดหมดแลว เพื่อปองกันการแพรเชื้อ

ไปยังผูอื่น 

 

การปองกันกอนสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis)

 วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอไมไดแนะนาํใหในบคุลากร

ทางการแพทยทุกคน แนะนําใหในบุคลากรในหน�วย

โภชนาการ วคัซนีใหฉ�ดเขากลามเน�อ้ ครัง้ละ 1 มล. จาํนวน 

2 ครั้ง หางกัน 6-12 เดือน

การปองกันหลังสัมผัสโรค (Post-exposure prophylaxis)

 กรณ�เกิดการระบาดของโรคตับอักเสบเอในโรง

พยาบาล อาจพิจารณาใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบ

เอ หรืออิมมูโนโกลบูลินในผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรค

ตับอักเสบเอ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคตับอักเสบเอ

ในโรงพยาบาล

 โดยทั�วไปแนะนาํใหวคัซนีปองกนัโรคตบัอกัเสบเอ 

ถาสัมผัสกับผูปวยโรคตับอักเสบเอมาไมเกิน 2 สัปดาห 

ยกเวนกรณ�คนทีอ่ายมุากกวา 40 ป เน��องจากยงัไมมขีอมลู

ประสิทธิภาพของวัคซีน และถาเปนโรคอาจรุนแรง และ

ในเด็กอายุนอยกวา 1 ป ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 

วัคซีนที่ใหสําหรับบุคลากรทางการแพทย
บางกลุม 

ผูปวยโรคตับเรื้อรัง รวมทั้งคนที่มีขอหามในการใหวัคซีน 

ควรพิจารณาใหอิมมูโนโกลบูลิน ขนาด 0.02 มล./กก. ฉ�ด

เขากลามเน�้อแทน

 จากการศึกษาพบวาภูมิคุมกันจากการฉ�ดวัคซีน

ไอกรนในชวงวัยเด็กเริ�มหายไปเมื่ออายุมากขึ้น19-21 การ

แพรกระจายของโรคไอกรนในโรงพยาบาลจึงเปนสิ�งที่พบ

ไดและมีรายงานอยูบอยครั้ง ตนเหตุของการระบาดนั้น

อาจเปนไดทัง้จากผูปวยหรอืตวับคุลากรทางการแพทยเอง 

บคุลากรทางการแพทยจงึเปนกลุมเสีย่งทีส่าํคญัทีจ่ะตดิโรค

และกระจายโรคไปยังผูอื่นตอไป22-26 

 CDC ของประเทศสหรฐัอเมรกิาแนะนาํใหบคุลากร

ทางการแพทยที่ดูแลผูปวยควรฉ�ดวัคซีนไอกรนชนิดไร

เซลล ในรูปของวัคซีน Tdap 1 โดส27 หลังจากน�้หาก

ตองการกระตุนภมูคิุมกนัของโรคบาดทะยกัใหใชวคัซนี Td 

ทุก 10 ปตอไป 

 การติดเชื้อมินนิงโกคอคคัสในโรงพยาบาลพบ

นอยมาก แมวาการสัมผัสสารคัดหลั�งจะทําใหบุคลากร

ทางการแพทยติดเชื้อได 

 การปองกันสิ�งแรกที่ตองทําคือ การปองกันการ

สัมผัสเชื้อทางละอองในอากาศ ถาสัมผัสเชื้อทางละออง

ในอากาศของผูปวยติดเชื้อ ควรไดรับการปองกันโรคดวย

ยาตานจุลชีพ ยังไมแนะนําใหใชวัคซีนปองกันการติดเชื้อ

มินนิงโกคอคคัสในบุคลากรทางการแพทยเปนประจํา

 

 

 บุคลากรทางการแพทยไมไดมีความเสี่ยงเพิ�ม

ขึ้นในการติดเชื้อบาดทะยัก คอตีบ หรือการติดเชื้อ

นิวโมคอคคัส วัคซีนเหลาน�้ควรไดรับตามกําหนดเวลาที่

วัคซีนปองกันโรคไอกรน 

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อมินนิงโกคอคคัส

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

วัคซีนปองกันโรคอื่น ๆ
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เอกสารอางอิง

แนะนําสําหรับผูใหญทั�วๆไป บุคลากรทางการแพทยบาง

กลุมอาจตองไดรับวัคซีนพิเศษ ไดแก

 • บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในหองปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ

กับเชื้อแอนแทรกซ ควรไดวัคซีนปองกันโรคแอนแทรกซ

 • บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยหรือทํางานในหอง

ทดลองที่เกี่ยวของกับเชื้อกาฬโรค ควรไดวัคซีนปองกัน

กาฬโรค

 • เจาหนาที่หองปฏิบัติการที่ทํางานเกี่ยวกับโรค

พิษสุนัขบา ควรไดวัคซีนปอกันโรคพิษสุนัขบา

 • บุคลากรที่ดูแลผูปวยโรคโปลิโอ หรือปฏิบัติงาน

ในหองปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของกบัเชือ้โปลโิอ ควรไดรบัวคัซนี

ปองกันโรคโปลิโอ

 • บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในหองปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ

กบัเชือ้ Salmonella typhi ควรไดรบัวคัซนีปองกนัทยัฟอยด 

 

 บุคลากรทางการแพทยทุกคน ถายังไมเคยได

วัคซีนและไมมีภูมิคุมกันถาไมมีขอหามควรไดรับวัคซีน 

หัด คางทูม หัดเยอรมัน และอีสุกอีใส สําหรับวัคซีน

ไขหวัดใหญตองไดทุกป และควรไดรับวัคซีน Tdap 1 

โดส นอกจากน�้ถาเสี่ยงในการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั�ง

ควรไดรับวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี บุคลากร

ทางการแพทยควรไดรับวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ

และนิวโมคอคคัสตามคําแนะนําเหมือนในประชากร

ทั�วไป บุคลากรบางกลุมอาจตองไดรับวัคซีนพิเศษ 

เชนวัคซีนปองกันโรคแอนแทรกซ โรคโปลิโอ กาฬโรค 
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