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วัคัซีีนโรคโปลิโอื่:
สิิ่�งทีี่�คณุต้อ้ื่งที่ราบ

1. เห้ตุ้ใดูจึำงต้อ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนโปลิิโอสามารถป้้องกันัโรคโปลิิโอได้้

โรคโป้ลิโิอเป็้นโรคที่่�ที่ำาให้เ้กัดิ้กัารที่พุพลิภาพแลิะเป็้น
อนัตรายถึงชีว่ิติ ซึึ่�งมส่าเห้ตจุากัเชี้ �อโป้ลิโิอไวิรัส ซึึ่�ง
สามารถเกัดิ้อากัารตดิ้เชี้ �อได้ท้ี่่�ไขสนัห้ลิงัของบุคุคลิ 
แลิะนำาไป้ส่�ภาวิะอมัพาต

ผู้่ค้นส�วินให้ญ่�ที่่�ตดิ้เชี้ �อโป้ลิโิอไวิรัส จะไม�แสด้งอากัาร 
แลิะมผู่้่ป้้� วิยจำานวินมากัที่่�ห้ายด้ไ่ด้โ้ด้ยไม�เกัดิ้ภาวิะ
แที่รกัซึ่อ้น โด้ยมผู่้่ค้นบุางส�วินที่่�จะมอ่ากัารเจ็บุคอ ม่
ไข ้เม้�อยลิา้ คลิ้�นไส ้ป้วิด้ศีร่ษะ ห้ร้อป้วิด้ที่อ้ง

แลิะมผู่้่ค้นจำานวินนอ้ยที่่�มอ่ากัารรา้ยแรงมากักัวิ�าน่� ซึึ่�ง
ส�งผู้ลิกัระที่บุต�อสมองแลิะไขสนัห้ลิงั:
�	ภาวิะเห้น็บุชีา (ควิามร่ส้กึัเห้มอ้นกับัุมเ่ข็มห้มดุ้แลิะ
เข็มที่ิ�มแที่ง)
�	โรคเย้�อหุ้ม้สมองอกััเสบุ (กัารตดิ้เชี้ �อที่่�เย้�อหุ้ม้
ไขสนัห้ลิงัแลิะ/ห้ร้อสมอง) ห้ร้อ
�	อมัพาต (ไม�สามารถเคลิ้�อนไห้วิส�วินต�าง ๆ ของ
ร�างกัาย) ห้ร้ออากัารอ�อนแรงที่่�แขน ขา ห้ร้อที่ั �งสอง
อย�าง

อมัพาตคอ้อากัารที่่�รา้ยแรงมากัที่่�สดุ้ที่่�เกั่�ยวิกับัุโรค
โป้ลิโิอ เน้�องจากัอาจนำาไป้ส่�ภาวิะที่พุพลิภาพอย�าง
ถาวิรแลิะกัารเสย่ชีว่ิติ

ที่ั �งน่� อากัารอมัพาตที่่�แขนขาอาจด้ข่ึ �นได้ ้แต�ในผู้่ค้น
บุางส�วิน อาจมอ่ากัารอ�อนแรงแลิะป้วิด้กัลิา้มเน้�อที่่�เกัดิ้
ขึ �นให้ม�เกัดิ้ขึ �นได้ใ้นเวิลิา 15-40 ป่้ห้ลิงัจากันั�น ภาวิะน่�
เร่ยกัวิ�า “กัลิุ�มอากัารห้ลิงัเป็้นโรคโป้ลิโิอ”

ในปั้จจบุุนั ไม�มโ่รคโป้ลิโิอแลิว้ิในสห้รัฐอเมริกัา แต�ยงั
คงเกัดิ้ขึ �นในส�วินอ้�น ๆ ของโลิกั แนวิที่างที่่�ด้ท่ี่่�สดุ้ใน
กัารป้้องกันัตนเองแลิะที่ำาให้ส้ห้รัฐอเมริกัาป้ลิอด้โรค
โป้ลิโิอคอ้ กัารที่ำาให้ก้ัลิุ�มป้ระชีากัรมภ่ม่คิุม้กันั (กัาร
ป้้องกันั) ในระด้บัุสง่ต�อโรคโป้ลิโิอโด้ยกัารฉ่ีด้วิคัซ่ึ่น

2. วัคัซีีนโรคโปลิโอื่

โด้ยป้กัต ิเด็็กจะได้รั้บุวิคัซ่ึ่นโป้ลิโิอจำานวิน 4 เข็มเม้�อ
อายคุรบุ 2 เด้อ้น, 4 เด้อ้น, 6–18 เด้อ้น แลิะ 4–6	ป่้

ที่ั �งน่� ผู้้ �ใหญ่ส่่ว่ันใหญ่ไ่ม�จำาเป็้นตอ้งได้รั้บุวิคัซ่ึ่นโป้ลิโิอ 
เน้�องจากัได้รั้บุวิคัซ่ึ่นป้้องกันัโรคโป้ลิโิอแลิว้ิในวิยัเด้ก็ั 
ผู้่ใ้ห้ญ่�บุางส�วินมค่วิามเส่�ยงสง่กัวิ�า แลิะควิรพจิารณา
เขา้รับุวิคัซ่ึ่นโป้ลิโิอ ซึึ่�งรวิมถึง:
�	ผู้่ท้ี่่�เด้นิที่างไป้ยงับุางส�วินของโลิกั
�	เจา้ห้นา้ที่่�ห้อ้งป้ฏิบิุตักิัารที่่�อาจจดั้กัารกับัุเชี้ �อโป้ลิโิอ
ไวิรัส
�	เจา้ห้นา้ที่่�ด้า้นกัารด้แ่ลิสขุภาพที่่�รักัษาผู้่ป้้� วิยซึึ่�งอาจ
เป็้นโรคโป้ลิโิอ
�	ผู้่ท้ี่่�ยงัไม�ได้รั้บุวิคัซ่ึ่นซึึ่�งในวิยัเด้ก็ัจะได้รั้บุวิคัซ่ึ่น
โป้ลิโิอไวิรัสชีนิด้รับุป้ระที่าน (ตวัิอย�างเชี�น ผู้่ไ้ด้รั้บุ
เชี้ �อจากัต�างป้ระเที่ศีห้ร้อผู้่ล้ิ่ �ภยั)

วิคัซ่ึ่นโป้ลิโิออาจให้ใ้นร่ป้แบุบุวิคัซ่ึ่นสำาห้รับุโรคเด้ย่วิ
ในห้นึ�งเข็ม ห้ร้อเป็้นส�วินห้นึ�งของวิคัซ่ึ่นรวิม (วิคัซ่ึ่น
ชีนิด้ห้นึ�งที่่�รวิมวิคัซ่ึ่นมากักัวิ�าห้นึ�งชีนิด้เขา้ไวิด้้ว้ิยกันั
ในเข็มเด้ย่วิ)

กัารให้ว้ิคัซ่ึ่นโป้ลิโิอสามารถให้พ้รอ้มกับัุ 
วิคัซ่ึ่นชีนิด้อ้�น ๆ ได้้

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ริการดููแลสุิ่ขภาพูขอื่ง
คุณ

แจง้ให้ผู้้่ใ้ห้บุ้ริกัารวิคัซ่ึ่นของคณุที่ราบุ ห้ากับุคุคลิที่่�รับุ
วิคัซ่ึ่นนั�น:
�	มอ่าการแพ้ �หลิงัจากได็�รับวัคัซีีนโปลิิโอครั�งกอ่น
หน�า ห้ร้อมอ่าการแพ้ �รุนแรงทีี่�เป็นอนัตรายถึงึ
ชีีวัติ
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ในบุางกัรณ่ ผู้่ใ้ห้บุ้ริกัารด้แ่ลิสขุภาพของคณุอาจ
ตดั้สนิใจเลิ้�อนกัารให้ว้ิคัซ่ึ่นโป้ลิโิอออกัไป้จนกัวิ�าจะถึง
กัารนัด้ตรวิจในอนาคต

ผู้่ท้ี่่�มอ่ากัารป้� วิยเล็ิกันอ้ย เชี�น ไขห้้วิดั้ สามารถรับุ
วิคัซ่ึ่นได้ ้ผู้่ท้ี่่�มอ่ากัารป้� วิยระด้บัุป้านกัลิางห้ร้อรุนแรง 
โด้ยป้กัตคิวิรรอจนกัวิ�าอากัารจะด้ข่ึ �นกั�อนเขา้รับุ
วิคัซ่ึ่นโป้ลิโิอ

ที่ั �งน่� ในปั้จจบุุนัยงัไม�เป็้นที่ราบุมากันักัเกั่�ยวิกับัุควิาม
เส่�ยงของวิคัซ่ึ่นชีนิด้น่�ในห้ญ่งิตั �งครรภห์้ร้อห้ญ่งิที่่�อย่�
ระห้วิ�างกัารให้น้มบุตุร อย�างไรก็ัตาม อาจให้ว้ิคัซ่ึ่น
โป้ลิโิอได้ ้ห้ากัห้ญ่งิตั �งครรภม์ค่วิามเส่�ยงมากัขึ �นต�อ
กัารตดิ้เชี้ �อ แลิะจำาเป็้นตอ้งได้รั้บุกัารป้้องกันัที่นัที่่

ที่ั �งน่� ผู้่ใ้ห้บุ้ริกัารด้แ่ลิสขุภาพของคณุสามารถให้ข้อ้มล่ิ
เพิ�มเตมิแกั�คณุได้้

4. ควัามีเสีิ่�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	มผู่้วิิห้นังบุริเวิณที่่�เจ็บุโด้ยมร่อยแด้ง รอยบุวิม ห้ร้อ
อากัารป้วิด้บุริเวิณที่่�ฉ่ีด้ห้ลิงักัารฉ่ีด้วิคัซ่ึ่นโรคโป้ลิโิอ

บุางคนอาจเป็้นลิมห้ลิงัจากัให้ก้ัารรักัษา รวิมถึงกัาร
ฉ่ีด้วิคัซ่ึ่น แจง้ผู้่ใ้ห้บุ้ริกัารของคณุที่ราบุ ห้ากัคณุร่ส้กึั
เวิย่นห้วัิ ห้ร้อกัารมองเห้น็เป้ลิ่�ยนแป้ลิงไป้ ห้ร้อมเ่สย่ง
ในห้่

เม้�อให้ร้�วิมกับัุยาใด้ ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัที่่�วิคัซ่ึ่นจะกั�อ
ให้เ้กัดิ้อากัารแพรุ้นแรง กัารบุาด้เจ็บุรา้ยแรงอ้�น ๆ 
ห้ร้อเสย่ชีว่ิติ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปัญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ขึ �นได้ห้้ลิงัจากัผู้่ท้ี่่�ได้รั้บุวิคัซ่ึ่น
ออกัจากัคลินิิกั ห้ากัคณุพบุสญั่ญ่าณของอากัารแพ้
รุนแรง (ลิมพษิ อากัารบุวิมที่่�ใบุห้นา้แลิะลิำาคอ ห้ายใจ
ลิำาบุากั ห้วัิใจเตน้เร็วิ วิงิเวิย่นศีร่ษะ ห้ร้ออากัารอ�อน
แรง) โป้รด้โที่รตดิ้ต�อ 9-1-1 แลิะพาบุคุคลินั�นไป้ยงัโรง
พยาบุาลิที่่�ใกัลิท้ี่่�สดุ้

สำาห้รับุอากัารอ้�น ๆ ที่่�ที่ำาให้ค้ณุเกัดิ้ควิามกังัวิลิ โป้รด้
ตดิ้ต�อผู้่ใ้ห้บุ้ริกัารด้แ่ลิสขุภาพของคณุ

ควิรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบุบุกัารรายงาน
เห้ตกุัารณไ์ม�พงึป้ระสงคจ์ากัวิคัซ่ึ่น (Vaccine Adverse 
Event Reporting System, VAERS) ผู้่ใ้ห้บุ้ริกัารด้แ่ลิ
สขุภาพของคณุมกััจะเป็้นผู้่ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัลิ�าวิ
น่� ห้ร้อคณุสามารถที่ำาได้ด้้ว้ิยตนเองเชี�นกันั เย่�ยม
ชีมเวิบ็ุไซึ่ต ์VAERS ที่่� www.vaers.hhs.gov ห้ร้อโที่ร
ตดิ้ต�อ 1-800-822-7967 VAERS มไ่วิส้ำาห้รับุกัาร
รายงานอากัารแพเ้ที่�านั�น แลิะสมาชีกิัคณะที่ำางานของ 
VAERS จะไม�ให้ค้ำาป้รึกัษาที่างกัารแพที่ย ์

6.  โปรแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสิ่ำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัต้รายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าติ้

National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (โป้รแกัรมชี�วิยเห้ลิอ้ชีด้เชียสำาห้รับุกัารได้้
รับุอนัตรายจากัวิคัซ่ึ่นแห้�งชีาต)ิ เป็้นโป้รแกัรมส�วิน
กัลิางที่่�สรา้งขึ �นเพ้�อชีด้เชียให้แ้กั�ผู้่ท้ี่่�อาจได้รั้บุบุาด้
เจ็บุจากัวิคัซ่ึ่นบุางชีนิด้ กัารเร่ยกัรอ้งค�าสนิไห้ม
ที่ด้แที่นเกั่�ยวิกับัุกัารบุาด้เจ็บุห้ร้อกัารเสย่ชีว่ิติที่่�มา
จากัอากัารแพเ้น้�องจากักัารได้รั้บุวิคัซ่ึ่น มข่ด่้จำากัดั้
เวิลิาในกัารย้�นเร้�อง ซึึ่�งอาจตอ้งด้ำาเนินกัารภายใน
สองป่้ เย่�ยมชีมเวิบ็ุไซึ่ต ์VICP ที่่� www.hrsa.gov/
vaccinecompensation ห้ร้อโที่ร 1-800-338-2382 เพ้�อ
เร่ยนร่เ้กั่�ยวิกับัุโป้รแกัรมด้งักัลิ�าวิแลิะป้ระเด้น็เร้�องกัาร
เร่ยกัรอ้งค�าสนิไห้มที่ด้แที่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิู�มีเติ้มีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบุถามผู้่ใ้ห้บุ้ริกัารด้แ่ลิสขุภาพของคณุ
�	โที่รตดิ้ต�อกัรมสขุภาพของรัฐ ห้ร้อที่อ้งถิ�นของคณุ
�	เย่�ยมชีมเวิบ็ุไซึ่ตข์อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัาร
อาห้ารแลิะยา) ของสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับุ 
ใบุแที่รกัแพค็เกัจวิคัซ่ึ่นแลิะขอ้มล่ิเพิ�มเตมิที่่� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตดิ้ต�อ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีน่ยค์วิบุคมุแลิะป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้ร้อ
-	ไป้ที่่�เวิบ็ุไซึ่ตข์อง CDC ที่่� www.cdc.gov/vaccines
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