
 

วคัซนีแรกของบตุรหลานของทา่น 

สิ� ง ที� ค ว ร ท ร า บ 

       

เกี�ยวกบัรายงานขอ้มลูวคัซนีนี� 

กรณุาอา่นขอ้มลูความรูเ้กี�ยวกบัวคัซนี (VIS) นี�กอ่นที�บตุรหลานของทา่นจะไดรั้บวคัซนี  และนํากลับบา้นดว้ย  หากมขีอ้
สงสยักรณุาสอบถามเพิ�มเตมิไดจ้ากแพทยข์องทา่น  
 

รายงานขอ้มลูวัคซนี (VIS) นี�แจง้ใหท้า่นทราบเกี�ยวกบัประโยชนแ์ละโทษของวคัซนี 6 ชนดิที�เด็กตอ้งไดรั้บเป็นประจํา  
รวมทั �งยงับรรจขุอ้มลูเกี�ยวกบัรายงานอาการแพอ้ยา่งรนุแรงและเกี�ยวกบัโปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยสําหรับการไดรั้บ
อนัตรายจากวัคซนีแหง่ชาต ิ และการหาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัโรคในวัยเด็กและวัคซนีป้องกนัชนดิตา่ง ๆ (ยงัมรีายงาน
ขอ้มลูของวัคซนีแตล่ะชนดิแยกตา่งหากดว้ย) 

วคัซนีทํางานอยา่งไร 

ภมูคิุม้กนัจากโรค:  เมื�อเด็กป่วยดว้ยการตดิเชื�อโรค  ระบบภมูคิุม้กนัของเด็กจะสรา้งภมูติา้นทานขึ�นซึ�งจะทําใหเ้ด็กไม่
เป็นโรคนั�นอกี  แตก่ารเจ็บป่วยเป็นสิ�งที�ไมน่่ายนิดแีละเป็นอนัตราย 

ภมูคิุม้กนัจากวคัซนี:  วัคซนีผลติขึ�นจากเชื�อที�เหมอืนกบัแบคทเีรยีหรอืไวรัสที�ทําใหเ้กดิโรค   แตถ่กูทําใหต้ายหรอืทํา
ใหเ้ชื�อออ่นลง หรอืใชเ้ชื�อโรคเพยีงบางสว่นเพื�อทําใหป้ลอดภยั  ระบบภมูคิุม้กนัของเด็กจะตอบสนองตอ่วัคซนี
เชน่เดยีวกบัการที�เด็กไดรั้บเชื�อโรค  ซึ�งหมายความวา่ตวัเด็กจะสรา้งภมูคิุม้กนัขึ�นโดยไมต่อ้งเกดิการป่วยจากโรคนั�น ๆ 
กอ่น 

           
  

  
  

Translation provided by Asian Pacific Health Care Venture, Inc. ,  Los Angeles,  CA

 

 

วคัซนีที�บตุรของทา่นจะไดร้บัในวนันี�: 
   □ คอตบีบาดทะยกัไอกรน □โปลโิอ        
   □ ฮบิ                          □ โรทาไวรัส      
   □ ตับอกัเสบบ ี               □  พซีวี ี13 
สอบถามแพทยเ์กี�ยวกบั “การรวมวคัซนี”  ซึ�งจะ
ลดจํานวนครั�งที�เด็กตอ้งรับการฉดีวัคซนี 

การรวมการฉีดวคัซนีในครั�งเดยีวกนัมคีวาม
ปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพเทา่กับการแยกฉดี
ใหก้บัเด็ก 

รายงานข้อมูลวคัซีน 

ขอ้มลูของวัคซนีหลายชนดิที�เป็นภาษาสเปนและ
ภาษาอื�น ๆ สามารถดเูพิ�มเตมิไดท้ี� 
www.immunize.org/vis 
 

วคัซนีเหลา่นี�ป้องกนัเด็ก ๆ จากโรค
รา้ยแรง 8 ชนดิ: 
- คอตบี 
- บาดทะยัก 
- ไอกรน 
- Haemophilus influenza type b   

ฮบิ 
- ตบัอกัเสบ บ ี
- โปลโิอ 
- โรทาไวรัส 
- โรคปอดบวม 

 Vaccine Information 
 Statement (Interim) 
 42 U.S.C. § 300aa-26 

11/16/2012 



 

ประโยชนข์องวคัซนี:  ทาํไมตอ้งรบัวคัซนี 

โรคเหลา่นี�ทําใหบ้าดเจ็บและครา่ชวีติเด็กอยา่งมากมายมาเป็นเวลาแรมปีแลว้  โปลโิอทําใหเ้ป็นอมัพาตถงึประมาณ 
37,000 คนและเสยีชวีติประมาณ 1,700 คนในแตล่ะปีสมยัยคุ 1950  ฮบิเคยเป็นสาเหตหุลักที�ทําใหเ้กดิโรคแบคทเีรยี
สมองและไขสนัหลังอกัเสบที�เกดิในเด็กที�มอีายตํุ�ากวา่  5 ขวบ  กอ่นจะมวีคัซนีเกดิขึ�นมผีูเ้สยีชวีติประมาณ 15,000 คน
ในแตล่ะปีอนัเนื�องมาจากโรคคอตบี มเีด็กถงึ 70,000 คนในแตล่ะปีที�ตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลเนื�องมาจาก
การตดิเชื�อโรทาไวรัส  ตับอกัเสบบอีาจเป็นตน้เหตใุหต้บัพกิารและเป็นมะเร็งได ้เด็ก 1  ใน 4 คนที�ตดิเชื�อนี� และผูท้ี�ตดิ
เชื�อบาดทะยกัจะเสยีชวีติ 1 ในทกุ ๆ 5 คน 

ตอ้งขอบคณุวคัซนีที�ทําใหโ้รคเหลา่นี�ไมเ่ป็นโรคระบาดทั�วไปอยา่งที�เคยเป็น แตก่็ยงัไมห่ายสาบสญูไป  บางโรคยงัระบาด
ทั�วไปในประเทศอื�น ๆ  และถา้เราหยดุการฉีดวัคซนีโรคเหลา่นี�จะกลับมาที�นี�ใหม ่ ซึ�งเกดิขึ�นแลว้ในสว่นอื�นของโลก  เมื�อ
อตัราการฉดีวคัซนีลดลง  อตัราการเกดิโรคจะเพิ�มขึ�น 

โรค 8 ชนดิ ที�ป้องกนัไดโ้ดยการรบัวคัซนีในวยัเด็ก 

1. คอตบี                                                          

อาการรวมถงึมเีนื�อหนา ๆ ปิดอยูใ่นลําคอดา้นใน ทําใหห้ายใจลําบาก 
คอตบีสามารถนําไปสูก่ารเกดิปัญหากบัการหายใจและหัวใจลม้เหลว                                                         

 
2. บาดทะยกั  (ขากรรไกรแข็ง)                     
อาการรวมถงึการปวดเกร็งของกลา้มเนื�อ ปกตจิะปวดทั �งรา่งกาย 
บาดทะยกัสามารถนําไปสูก่ารเกดิขากรรไกรแข็งดังนั�นผูท้ี�เป็นจะไมส่ามารถอา้ปากหรอืกลนือาหารได ้  
 
3. ไอกรน (Whooping Cough)                         

อาการรวมถงึการไออยา่งรนุแรงจนทารกไมส่ามารถรับประทานอาหาร  ดื�มนํ�าหรอืหายใจได ้ ใชเ้วลาเป็นสปัดาหก์วา่จะ
หาย 
ไอกรนสามารถนําไปสูก่ารเกดิโรคปอดบวม ลมชกัและสมองพกิาร 
 
4. ฮบิ (Haemophilus influenzae type b)                      

อาการรวมถงึทําใหห้ายใจลําบาก   หรอือาจไมแ่สดงอาการใด ๆ เลยในกรณีที�เป็นเพยีงเล็กนอ้ย 
ฮบิสามารถนําไปสูก่ารเกดิโรคไขส้มองและไขสนัหลังอกัเสบ (การตดิเชื�อของสมองและไขสนัหลัง) ปอดบวม การตดิ
เชื�อของเลอืด ขอ้ กระดกูและรวมถงึหวัใจ  สมองพกิาร  หหูนวกและเสยีชวีติ 
 
5. ตบัอกัเสบบ ี                                           
อาการรวมถงึการออ่นเพลยี ทอ้งเสยีและอาเจยีน ดซีา่น (ผวิและตาเหลอืง) และปวดในกลา้มเนื�อ ขอ้ และกระเพาะ  แต่
สว่นมากจะไมป่รากฏอาการแตอ่ยา่งใด 
ตบัอกัเสบบสีามารถนําไปสูก่ารเกดิตับพกิารและมะเร็งตับ 
 
6. โปลโิอ                                                 
อาการอาจรวมถงึอาการป่วยคลา้ยเป็นหวดั หรอือาจไมแ่สดงอาการแตอ่ยา่งใด 
โปลโิอสามารถนําไปสูก่ารเป็นอมัพาต (แขนหรอืขาไมส่ามารถเคลื�อนไหวได)้  
 
7. ปอดบวม                                                           

อาการรวมถงึอาการไข ้หนาวสั�น ไอ และเจ็บหนา้อก 
ปอดบวมสามารถนําไปสูก่ารเกดิโรคไขส้มองและไขสนัหลังอกัเสบ (การตดิเชื�อของสมองและไขสนัหลัง) การตดิเชื�อ
ของเลอืด หอูกัเสบ ปอดบวม หหูนวก สมองพกิาร 
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8. โรทาไวรสั                                             

อาการรวมถงึอจุจาระเป็นนํ�า (บางครั �งรนุแรง) อาเจยีน มไีขแ้ละปวดทอ้ง 
โรทาไวรสัสามารถนําไปสูก่ารขาดนํ�า และตอ้งรับการรักษาตวัในโรงพยาบาล  
 
เด็กตดิเชื�อเหลา่นี�ไดอ้ยา่งไร 
ปกตมิกัตดิจากเด็กหรอืผูใ้หญค่นอื�นซึ�งตดิเชื�ออยูแ่ลว้  บางครั �งโดยไมท่ราบวา่ตดิเชื�ออยู ่ มารดาซึ�งตดิเชื�อตับอกัเสบบี
สามารถถา่ยทอดเชื�อใหก้บัลกูในขณะคลอดได ้ บาดทะยกัเขา้สูร่า่งกายทางบาดแผล  จะไมต่ดิจากบคุคลหนึ�งสูอ่กีบคุคล
หนึ�ง 
 

วคัซนีที�ตอ้งไดรั้บในวยัเด็ก 

         วัคซนี จํานวนครั �ง    อายทุี�ควรไดรั้บวคัซนี                    ขอ้มลูอื�น ๆ 

คอตบี, บาดทะยกั, 
ไอกรน 

  
      5 
 

2 เดอืน, 4 เดอืน, 6 เดอืน, 
15-18 เดอืน, 4-6 ปี 

เด็กบางคนไมค่วรรับการฉีดวัคซนีป้องกนั
โรคไอกรน 
เด็กเหลา่นี�สามารถรับวัคซนีชื�อ DT ได ้

ตับอกัเสบบ ี       3 แรกเกดิ, 1-2 เดอืน, 
6-18 เดอืน  

เด็กอาจรับการฉดีวคัซนีอกีครั �งไดเ้มื�ออาย ุ
4 เดอืน พรอ้มกบัวัคซนี “รวม” 

โปลโิอ       4 2 เดอืน, 4 เดอืน, 6-18 
เดอืน, 4-6 ปี 

 

ฮบิ (Haemophilus 
influenzae type b) 

 3 หรอื 4 2 เดอืน, 4 เดอืน, (6 
เดอืน), 12-15 เดอืน 

มวีัคซนีฮบิ 2 ชนดิ  ชนดิหนึ�งไมจํ่าเป็นตอ้ง
ฉีดตอนอาย ุ6 เดอืน 

พซีวี ี13 (ปอดบวม)       4 2 เดอืน, 4 เดอืน, 6 เดอืน, 
12-15 เดอืน 

เด็กโตที�มโีรคประจําตัวเรื�อรังอาจตอ้งรับ
การฉีดวคัซนีนี�ดว้ย 

โรทาไวรัส  2 หรอื 3 2 เดอืน, 4 เดอืน, (6 เดอืน) ไมต่อ้งฉดี แตเ่ป็นหยดใหก้ลนื 
มวีัคซนีโรทาไวรัส 2 ชนดิ  ชนดิหนึ�งไม่
จําเป็นตอ้งฉดีตอนอาย ุ6 เดอืน 

เด็กที�มอีาย ุ6 เดอืนขึ�นไปควรไดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกันไขห้วัดใหญ่ประจําปี 

ขอ้ควรระวงั 

เด็กสว่นมากสามารถรับวคัซนีเหลา่นี�ไดโ้ดยปลอดภยั  แตเ่ด็กบางคนไมค่วรรับวัคซนีบางชนดิ  แพทยข์องทา่นชว่ย
ตัดสนิใจได ้

� เด็กที�เคยเกดิปฏกิริยิารา้ยแรง เชน่มอีาการแพจ้นเกอืบเป็นอนัตรายแกช่วีติหลังจากไดรั้บวคัซนีไมค่วรไดรั้บวัคซนีอกี  
แจง้ใหแ้พทยท์ราบหากเด็กของทา่นมอีาการแพอ้ยา่งรนุแรงหรอืเกดิปฏกิริยิารนุแรงหลังจากไดรั้บวคัซนีเมื�อครั �งกอ่น 
(ปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรนุแรงหรอือาการแพร้นุแรงเกดิขึ�นนอ้ยมาก) 

� เด็กที�ป่วยในวันที�มกํีาหนดรับวัคซนี อาจตอ้งกลบัมาในวนัหลัง 

ปรกึษาแพทย.์..        

� ... กอ่นรับวคัซนีคอตบีบาดทะยกัไอกรน, หากเด็กของทา่นเคยมปีฏกิริยิาเหลา่นี�หลังจากไดรั้บการฉีดวคัซนีคอตบี  
บาดทะยกัไอกรน 

 
 
 
 



-  เป็นโรคสมองหรอืระบบประสาทภายใน 7 วัน 

-  รอ้งไหไ้มห่ยดุเกนิกวา่ 3 ชั�วโมง 

-  ชกัหรอืหมดสต ิ

-  มไีขเ้กนิกวา่ 105 องศาฟาเรนไฮด ์

 

� ... กอ่นรับวคัซนีโปลโิอ, หากเด็กของทา่นแพอ้ยา่งรนุแรงเกอืบถงึชวีติตอ่ยาปฏชิวีนะนโีอมยัซนิ สเตปโตมยัซนิ หรอื  
    โพลมียัซนิบ ี

� ... กอ่นรับวคัซนีตบัอกัเสบบ,ี หากเด็กของทา่นแพอ้ยา่งรนุแรงเกอืบถงึชวีติตอ่ยสีต ์

� ... กอ่นรับวคัซนีโรทาไวรัส, หากเด็กของทา่นม:ี 

- SCID (Severe Combined Immunodeficiency) ภมูคิุม้กนัโดยรวมบกพรอ่งอยา่งรนุแรง 
- ระบบภมูคิุม้กนัออ่นแอดว้ยสาเหตอุื�น ๆ 
- ปัญหาเกี�ยวกบัการยอ่ยอาหาร 
- เพิ�งจะรับเลอืดหรอืผลติภณัฑอ์ื�น ๆ จากเลอืดเร็ว ๆ นี� 
- เคยเป็นโรคเกี�ยวกบัการอดุตันในลําใสเ้ล็กชนดิที�พบไดย้าก (intussusception) (ถงึกบัตอ้งเขา้รับการรักษาตวั
ในโรงพยาบาล) 

� ... กอ่นรับวคัซนีพซีวี1ี3 หรอืวคัซนีคอตบีบาดทะยกัไอกรน, หากเด็กของทา่นเคยมปีฏกิริยิาอยา่งรนุแรงหลังจาก
ไดรั้บวคัซนีที�มสีว่นผสมของ diphtheria toxoid (เชน่ วคัซนีคอตบีบาดทะยกัไอกรน)   

 

ความเสี�ยงของวคัซนี 

วัคซนีสามารถกอ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงไดเ้ชน่เดยีวกบัยาอื�น ๆ   

สว่นมากปฏกิริยิาแพจ้ากวคัซนีเกดิขึ�นเพยีงเล็กนอ้ย: ระบม แดงหรอืบวมในบรเิวณที�รับการฉดี หรอืมไีขตํ้�า ๆ   อาการ
เหลา่นี�จะเกดิขึ�นกบัเด็กประมาณ 1 ใน 4 ราย   มกัเกดิทันทหีลังรับการฉีดและจะหายภายในหนึ�งหรอืสองวัน  

ปฏกิริยิาอื�น ๆ:  ปัญหาเล็กนอ้ย ปานกลาง หรอืรา้ยแรงของวัคซนีที�ตอ้งไดรั้บในวัยเด็กแตล่ะชนดิมดีังตอ่ไปนี�: 

วคัซนีป้องกนัโรคคอตบี บาดทะยกัและไอกรน 

ปญัหาเล็กนอ้ย:  งอแง (เด็ก 1 ใน 3 คน); ออ่นเพลยีหรอืเบื�ออาหาร (เด็ก 1 ใน 10 คน); อาเจยีน (เด็ก 1 ใน 50 คน); 
แขนขาบวมเป็นเวลา 1-7 วนั (เด็ก 1 ใน 30 คน) – ปกตเิกดิขึ�นหลังจากรับการฉีดเข็มที� 4 หรอื 5 

ปญัหาปานกลาง: ชกั (เด็ก 1 ใน 14,000 คน); รอ้งไหไ้มห่ยดุนานกวา่ 3 ชั�วโมง (เด็ก 1 ใน 1,000 คน);                                 
มไีขส้งู 105 องศาฟาเรนไฮด ์(เด็ก 1 ใน 16,000 คน) 

ปญัหารา้ยแรง: มรีายงานเรื�องเกดิอาการชกัเรื�อรัง โคมา่ สะลมึสะลอื และสมองเสื�อมถาวร   ปัญหาเหลา่นี�เกดิขึ�นนอ้ย
มากจนยากที�จะบอกไดว้า่เกดิมาจากวัคซนีหรอืบงัเอญิเกดิขึ�นเองหลังจากไดรั้บวัคซนี 

วคัซนีป้องกนัโปลโิอ / ตบัอกัเสบบ ี/ ฮบิ   

วัคซนีเหลา่นี�ไมม่สีว่นทําใหเ้กดิปัญหาเล็กนอ้ย ปานกลาง หรอืรนุแรง  

วคัซนีป้องกนัโรคปอดบวม 

ปญัหาเล็กนอ้ย: ระหวา่งการศกึษาเรื�องวคัซนีพบวา่มเีด็กบางคนมอีาการงอแง งว่งนอนหรอืเบื�ออาหาร 

 

 



วคัซนีโรทาไวรสั 

ปญัหาเล็กนอ้ย:  เด็กที�ไดรั้บวัคซนีโรทาไวรัสพบวา่ไวตอ่การเกดิอาการทอ้งเสยีเล็กนอ้ยชั�วคราวหรอือาเจยีนไดม้ากกวา่
เด็กที�ไมไ่ดรั้บวคัซนี   ซึ�งจะเกดิขึ�นภายในสปัดาหแ์รกของการไดรั้บวคัซนี   

ปญัหารา้ยแรง:  มกีารศกึษาในออสเตรเลยีและเม็กซโิกแสดงใหเ้ห็นวา่ภายในหนึ�งสปัดาหห์ลังจากที�รับวัคซนีโรทาไวรัส
มกีารเกดิโรคเกี�ยวกบัการอดุตันในลําใสเ้ล็กชนดิที�พบไดย้ากเพิ�มขึ�นจํานวนเล็กนอ้ย  เทา่ที�ทราบยงัไมป่รากฏวา่มเีพิ�มขึ�น
ในสหรัฐ  แตย่งัหาขอ้สรปุไมไ่ด ้ หากความเสี�ยงดังกลา่วเกดิขึ�นที�นี�จรงิ  คาดวา่จะมทีารก 1 ถงึ 3 รายใน 100,000 คนที�
จะเกดิโรคเกี�ยวกบัการอดุตนัในลําใสเ้ล็กชนดิที�พบไดย้ากภายในหนึ�งสปัดาหห์ลังจากที�รับวัคซนี 

 

 

หากเด็กมปีฏกิริยิาแพป้านกลางหรอืรนุแรงเกดิขึ�น        โปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยสําหรบัการไดร้บั
อนัตรายจากวคัซนีแหง่ชาต ิ                                

ควรสงัเกตอุะไรบา้ง 

สงัเกตอุาการผดิปกตเิชน่ เกดิปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรนุแรง มี
ไขส้งู หรอืมพีฤตกิรรมที�เปลี�ยนแปลงไป 

อาการของปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรนุแรงอาจรวมถงึ ลมพษิ 
หนา้และคอบวม หายใจไมส่ะดวก หวัใจเตน้เร็ว เวยีน
ศรษีะและออ่นเพลยี  อาการเหลา่นี�จะเกดิขึ�นภายในสอง
สามนาทถีงึสองสามชั�วโมงหลังจากไดรั้บการฉีดวัคซนี 

ควรทําอะไรบา้ง 

• หากทา่นคดิวา่เป็นปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรนุแรงหรอืเหต ุ
ฉกิเฉนิอื�น ๆ ที�ไมส่ามารถรอได ้โทรศัพทแ์จง้ 9-1-1 
หรอืพาผูป่้วยไปโรงพยาบาลที�ใกลท้ี�สดุ  หรอืแจง้ให ้
แพทยท์ราบ 

• หลังจากนั�นควรรายงานปฏกิริยิาแพโ้ดยกรอก
แบบฟอรม์ Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)  แพทยข์องทา่นอาจเป็นผูย้ื�น
รายงานหรอืทา่นสามารถยื�นดว้ยตัวเองผา่นเวปไซท์
ของ VAERS ที� www.vaers.hhs.gov หรอืแจง้
ทางโทรศัพทท์ี�หมายเลข 1-800-822-7967 

VAERS สําหรับรายงานเรื�องปฏกิริยิาแพเ้ทา่นั�น     
ไมไ่ดใ้หคํ้าปรกึษาดา้นการแพทย ์

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 
โปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยสําหรับการไดรั้บอนัตรายจาก
วัคซนีแหง่ชาต ิ(The National Vaccine Injury 
Compensation Program (VICP)  กอ่ตั �งขึ�นเมื�อปี 
1986  

ทา่นใดที�เชื�อวา่ทา่นไดรั้บบาดเจ็บจากวัคซนีสามารถ
ศกึษาเกี�ยวกบัโปรแกรมและการยื�นคํารอ้งโดยโทรศพัท์
ที�หมายเลข 1-800-338-2382 หรอืเยี�ยมชม VICP  
ที� เวปไซท ์ 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation 

สาํหรบัขอ้มลูเพิ�มเตมิ 
 
• สอบถามไดจ้ากแพทยห์รอืเจา้หนา้ที�แพทยข์อง

ทา่น   
• โทรตดิตอ่กระทรวงสาธารณสขุของทอ้งถิ�นหรอืของ

รัฐ 
• ตดิตอ่ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค Center for 

Disease  
Control and Prevention (CDC): 
- โทรศัพท ์1-800-232-4636 (1-800-CDC-

INFO)หรอื 
- เยี�ยมชมเวปไซทข์อง CDC ที� 

www.cdc.gov/vaccines  
 

 

 
 

 

 

 

 




