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วัคัซีีนป้้อื่งกนัการติิดูเช่ื้�อื่ฮีีโมีฟีีลุส อิื่นฟีลู
เอื่นเซี ชื้นิดูบีี (ฮิีบี): สิ�งทีี่�คณุติอ้ื่งที่ราบี

1. เห้ตุิใดูจึำงติอ้ื่งรบัีวัคัซีีน

วัคัซีีนฮิิบสามารถป้้องกันัโรคฮีิโมฟีีลุุส อิินฟีลูุเอินเซี 
ชนิดบี (ฮิิบ) ได ้

โรคฮีีโมฟีีลุสุ อินฟีลุเูอนเซ ชนิดบีอีาจกัอ่ให้เ้กัดิ
กัารติดิเช้ �อไดม้ากัมายห้ลุายชนิด โดยสว่นให้ญ่แ่ลุว้ 
อากัารติดิเช้ �อดงักัลุา่วจะมผีลุติอ่เดก็ัที่ี�มอีายนุอ้ยกัวา่ 
5 ปี้ แติย่งัสามารถสง่ผลุติอ่ผูใ้ห้ญ่ท่ี่ี�มภีาวะที่างกัาร
แพที่ยบ์ีางชนิดอีกัดว้ย เช้ �อแบีคที่เีรียฮิีบีอาจกัอ่ให้ ้
เกัดิอากัารเจ็บีป่้วยเล็ุกันอ้ย เชน่ กัารติดิเช้ �อที่ี�ห้หู้ร้อ
ห้ลุอดลุมอกััเสบี ห้ร้ออาจที่ำาให้เ้กัดิอากัารเจ็บีป่้วย
รุนแรง เชน่ กัารติดิเช้ �อในเลุอ้ด กัารติดิเช้ �อฮิีบีชนิด
รุนแรง ซ่�งเรียกัไดอี้กัอย่างห้น่�งวา่ “โรคฮิีบีชนิดรุนแรง
แลุะแพร่กัระจาย” จำาเป็้นติอ้งที่ำากัารรักัษาในโรง
พยาบีาลุ แลุะในบีางครั�ง อาจที่ำาให้เ้กัดิกัารเสยีชวีติิได ้

กัอ่นที่ี�จะมวีคัซีนฮิีบี โรคฮิีบีเป็้นสาเห้ติสุำาคญั่ของโรค
เย้�อหุ้ม้สมองอกััเสบีจากัเช้ �อแบีคที่เีรียในกัลุุม่เดก็ัที่ี�
มอีายตุิำ�ากัวา่ 5 ปี้ในสห้รัฐอเมริกัา โรคเย้�อหุ้ม้สมอง
อกััเสบีเป็้นโรคติดิเช้ �อที่ี�เย้�อบีขุองสมองแลุะไขสนัห้ลุงั 
ซ่�งอาจนำาไป้สูค่วามเสยีห้ายของสมองแลุะอากัารหู้
ห้นวกั

นอกัจากันี� กัารติดิเช้ �อฮิีบียงัอาจเป็้นสาเห้ติขุอง:
�	ภาวะป้อดบีวม
�	อากัารบีวมรุนแรงที่ี�ลุำาคอ ซ่�งที่ำาให้เ้กัดิปั้ญ่ห้าติอ่กัาร
ห้ายใจ
�	กัารติดิเช้ �อในเลุอ้ด ขอ้ติอ่ กัระดกูั แลุะเย้�อหุ้ม้ห้วัใจ
�	กัารเสยีชวีติิ

2. วัคัซีีนฮิีบี

วคัซีนฮิีบีมกััจะให้เ้ป็้น 3 ห้ร้อ 4 เข็ม (ที่ั �งนี�ข่ �นอยู่กับัี
ยี�ห้อ้วคัซีน)

โดยป้กัติ ิทารกควรไดรั้บีวคัซีนฮิีบีเข็มแรกัเม้�ออายุ
ครบี 2 เดอ้น แลุะมกััจะไดรั้บีวคัซีนครบีเข็มเม้�ออาย ุ
12–15 เดอ้น

เด็กที�มอีิายุรุะหวัา่ง 12 เดือินถึงึ 5 ปีี ซ่�งไมไ่ดรั้บีวคั
ซีนฮิีบีครบีเข็ม อาจจำาเป็้นติอ้งไดรั้บีวคัซีนฮิีบีเพิ�มข่ �น
อีกัอย่างนอ้ย 1 เข็มข่ �นไป้

เด็กที�มอีิายุมุากกวัา่ 5 ปีีแลุะผูู้ใ้หญ่ม่กััไมไ่ดรั้บีวคั
ซีนฮิีบี แติอ่าจแนะนำาสำาห้รับีเดก็ัโติห้ร้อผูใ้ห้ญ่ท่ี่ี�มา้ม
เสยีห้ายห้ร้อถกูัติดัออกั รวมถ่งผูป่้้วยที่ี�มภีาวะโลุห้ติิ
จางจากัโรคเลุอ้ดชนิดซิกัเคลิุเซลุลุ ์กัอ่นเขา้รับีกัาร
ผา่ติดัเพ้�อติดัมา้มออกั ห้ร้อห้ลุงัจากัที่ำากัารป้ลุกูัถ่าย
ไขกัระดกูั นอกัจากันี� ยงัอาจแนะนำาวคัซีนฮิีบีสำาห้รับีผู ้
ที่ี�มอีาย ุ5-18 ปี้ที่ี�ติดิเช้ �อเอชไอวอีีกัดว้ย

วคัซีนฮิีบีอาจให้ใ้นรูป้แบีบีวคัซีนสำาห้รับีโรคเดยีวใน
ห้น่�งเข็ม ห้ร้อเป็้นสว่นห้น่�งของวคัซีนรวม (วคัซีนชนิด
ห้น่�งที่ี�รวมวคัซีนมากักัวา่ห้น่�งชนิดเขา้ไวด้ว้ยกันัในเข็ม
เดยีว)

วคัซีนฮิีบีสามารถให้พ้รอ้มกับัีวคัซีนชนิดอ้�น ๆ ได้

3.  พููดูคุยกบัีผูู้ใ้ห้บ้ีริการดููแลสุขภาพูขอื่ง
คุณ

แจง้ให้ผู้ใ้ห้บ้ีริกัารวคัซีนของคณุที่ราบี ห้ากับีคุคลุที่ี�รับี
วคัซีนนั�น:
�	มอีิาการแพ้ห้ลุงัจากไดรั้บวัคัซีีนฮิิบครั�งกอ่ินหนา้ 
ห้ร้อมอีิาการแพ้รุ้นแรงที�เป็ีนอินัตรายุถึงึชีวัติ

ในบีางกัรณี ผูใ้ห้บ้ีริกัารดแูลุสขุภาพของคณุอาจ
ติดัสนิใจเลุ้�อนกัารให้ว้คัซีนฮิีบีออกัไป้จนกัวา่จะถ่ง
กัารนัดติรวจในอนาคติ

ผูท้ี่ี�มอีากัารป่้วยเล็ุกันอ้ย เชน่ ไขห้้วดั สามารถรับี
วคัซีนได ้ผูท้ี่ี�มอีากัารป่้วยระดบัีป้านกัลุางห้ร้อรุนแรง 
โดยป้กัติคิวรรอจนกัวา่อากัารจะดขี่ �นกัอ่นเขา้รับีวคั
ซีนฮิีบี

ที่ั �งนี� ผูใ้ห้บ้ีริกัารดแูลุสขุภาพของคณุสามารถให้ข้อ้มลูุ
เพิ�มเติมิแกัค่ณุได้
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4. ควัามีเสี�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	รอยแดง ความรูส้ก่ัอุ่น แลุะรอยบีวมบีริเวณที่ี�ฉีีด แลุะ
อากัารไขอ้าจเกัดิข่ �นห้ลุงักัารฉีีดวคัซีนฮิีบี

บีางคนอาจเป็้นลุมห้ลุงัจากัให้ก้ัารรักัษา รวมถ่งกัาร
ฉีีดวคัซีน แจง้ผูใ้ห้บ้ีริกัารของคณุที่ราบี ห้ากัคณุรูส้ก่ั
เวยีนห้วั ห้ร้อกัารมองเห้น็เป้ลุี�ยนแป้ลุงไป้ ห้ร้อมเีสยีง
ในหู้

เม้�อให้ร่้วมกับัียาใด ๆ มโีอกัาสนอ้ยมากัที่ี�วคัซีนจะกัอ่
ให้เ้กัดิอากัารแพรุ้นแรง กัารบีาดเจ็บีรา้ยแรงอ้�น ๆ 
ห้ร้อเสยีชวีติิ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปั้ญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิข่ �นไดห้้ลุงัจากั 
ผูท้ี่ี�ไดรั้บีวคัซีนออกัจากัคลุนิิกั ห้ากัคณุพบีสญั่ญ่าณ
ของอากัารแพรุ้นแรง (ลุมพษิ อากัารบีวมที่ี�ใบีห้นา้แลุะ
ลุำาคอ ห้ายใจลุำาบีากั ห้วัใจเติน้เร็ว วงิเวยีนศีรีษะ ห้ร้อ
อากัารอ่อนแรง) โป้รดโที่รติดิติอ่ 9-1-1 แลุะพาบีคุคลุ
นั�นไป้ยงัโรงพยาบีาลุที่ี�ใกัลุท้ี่ี�สดุ

สำาห้รับีอากัารอ้�น ๆ ที่ี�ที่ำาให้ค้ณุเกัดิความกังัวลุ โป้รด
ติดิติอ่ผูใ้ห้บ้ีริกัารดแูลุสขุภาพของคณุ

ควรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบีบีกัารรายงาน
เห้ติกุัารณไ์มพ่ง่ป้ระสงคจ์ากัวคัซีน (Vaccine Adverse 
Event Reporting System, VAERS) ผูใ้ห้บ้ีริกัารดแูลุ
สขุภาพของคณุมกััจะเป็้นผูท้ี่ำากัารรายงานดงักัลุา่ว
นี� ห้ร้อคณุสามารถที่ำาไดด้ว้ยตินเองเชน่กันั เยี�ยม
ชมเวบ็ีไซติ ์VAERS ที่ี� www.vaers.hhs.gov ห้ร้อโที่ร
ติดิติอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไีวส้ำาห้รับีกัาร
รายงานอากัารแพเ้ที่า่นั�น แลุะสมาชกิัคณะที่ำางานของ 
VAERS จะไมใ่ห้ค้ำาป้ร่กัษาที่างกัารแพที่ย ์

6.  โป้รแกรมีช่ื้วัยเห้ล่อื่ชื้ดูเชื้ยสำาห้รบัีการ
ไดูร้บัีอื่นัติรายจำากวัคัซีีนแห้่งชื้าติิ

National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (โป้รแกัรมชว่ยเห้ลุอ้ชดเชยสำาห้รับีกัารได้
รับีอนัติรายจากัวคัซีนแห้ง่ชาติ)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่น
กัลุางที่ี�สรา้งข่ �นเพ้�อชดเชยให้แ้กัผู่ท้ี่ี�อาจไดรั้บีบีาด
เจ็บีจากัวคัซีนบีางชนิด กัารเรียกัรอ้งคา่สนิไห้ม
ที่ดแที่นเกัี�ยวกับัีกัารบีาดเจ็บีห้ร้อกัารเสยีชวีติิที่ี�มา
จากัอากัารแพเ้น้�องจากักัารไดรั้บีวคัซีน มขีดีจำากัดั
เวลุาในกัารย้�นเร้�อง ซ่�งอาจติอ้งดำาเนินกัารภายใน
สองปี้ เยี�ยมชมเวบ็ีไซติ ์VICP ที่ี� www.hrsa.gov/
vaccinecompensation ห้ร้อโที่ร 1-800-338-2382 เพ้�อ
เรียนรูเ้กัี�ยวกับัีโป้รแกัรมดงักัลุา่วแลุะป้ระเดน็เร้�องกัาร
เรียกัรอ้งคา่สนิไห้มที่ดแที่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิู�มีเติิมีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบีถามผูใ้ห้บ้ีริกัารดแูลุสขุภาพของคณุ
�	โที่รติดิติอ่กัรมสขุภาพของรัฐ ห้ร้อที่อ้งถิ�นของคณุ
�	เยี�ยมชมเวบ็ีไซติข์อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัาร
อาห้ารแลุะยา) ของสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับีใบีแที่รกั
แพค็เกัจวคัซีนแลุะขอ้มลูุเพิ�มเติมิที่ี� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ติดิติอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีนูยค์วบีคมุแลุะป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้ร้อ
-	ไป้ที่ี�เวบ็ีไซติข์อง CDC ที่ี� www.cdc.gov/vaccines
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