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มีูรายงานวัคัซีีนจำำานวันมูากทีี่�มีูให้ใ้น
ภาษาไที่ย และภาษาอ่�น ๆ 
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1. เห้ตุใดูจึำงตอ้งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนโรตาไวัรัสสามารถป้้องกันัโรคโรตาไวัรัสได้้
โด้ยทั่ั�วไป้ โรตาไวรัสทั่ำาให้ม้อีากัารอจุจาระเห้ลว
อย่างรุนแรง สว่นให้ญ่แ่ลว้เกัดิ้ขึ้้ �นในทั่ารกัและเด้ก็ั
เล็กั นอกัจากันี� กัารอาเจยีนและมไีขึ้ย้งัพบได้ท้ั่ั�วไป้ใน
ทั่ารกัทั่ี�ตดิ้เชื้้ �อโรตาไวรัสอีกัด้ว้ย โด้ยเด้ก็ั ๆ มกััมภีาวะ
ขึ้าด้นำ �าและตอ้งเขึ้า้รักัษาตวัในโรงพยาบาล และแมแ้ต่
เสยีชื้วีติได้ ้

2. วัคัซีีนโรตาไวัรสั

วคัซีีนโรตาไวรัสมวีธิีกีัารให้โ้ด้ยกัารห้ยด้ยาในป้ากั
ขึ้องเด้ก็ั ทั่ารกัควรได้รั้บวคัซีีนโรตาไวรัส 2 - 3 ครั�ง 
โด้ยขึ้้ �นอย่่กับัแบรนด้ข์ึ้องวคัซีีนทั่ี�ใชื้ ้
�	โด้ยกัารให้ว้คัซีีนครั�งแรกัตอ้งให้ก้ัอ่นทั่ารกัอาย ุ

15 สปั้ด้าห้ ์
�	สว่นกัารให้ว้คัซีีนครั�งสดุ้ทั่า้ยตอ้งให้ก้ัอ่นทั่ารกัอาย ุ

8 เด้อ้น
ทั่ารกัเกัอ้บทั่กุัคนทั่ี�ได้รั้บวคัซีีนโรตาไวรัสจะได้รั้บกัาร
ป้้องกันัจากัอากัารทั่อ้งเสยีรุนแรงจากัโรตาไวรัส
ทั่ั �งนี� มไีวรัสอีกัชื้นิด้ห้น้�งทั่ี�เรียกัวา่ “เชื้้ �อเซีอรโ์คไวรัส
สกุัร” ทั่ี�พบในวคัซีีนโรตาไวรัสยี�ห้อ้ห้น้�ง (Rotarix) 
ไวรัสชื้นิด้นี�ไมก่ัอ่ให้เ้กัดิ้กัารตดิ้เชื้้ �อในมนุษย ์และไมม่ี
ความเสี�ยงด้า้นความป้ลอด้ภยัทั่ี�เป็้นทั่ี�ทั่ราบในปั้จจบุนั
วคัซีีนโรตาไวรัสสามารถให้พ้รอ้มกับัวคัซีีนชื้นิด้อ้�น ๆ 
ได้้

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ร่การดููแลสุข้ภาพูข้อง
คุณ

แจง้ให้ผู้้่ใ้ห้บ้ริกัารวคัซีีนขึ้องคณุทั่ราบ ห้ากับคุคลทั่ี�รับ
วคัซีีนนั�น:
�	มอีาการแพ้ห้ลังัจากได้รั้บวัคัซีีนโรตาไวัรัสครั�ง
กอ่นหนา้ ห้ร้อมอีาการแพ้รุ้นแรงทีี่�เป็็นอนัตราย
ถึงึชีีวัติ
�	มรีะบบภูมูิคิุม้ิกนัออ่นแอ

�	มภีูาวัะภูมูิคิุม้ิกนับกพ้ร่องหลัายอยา่งรวัมิกนัแบบ
รุนแรง (Severe Combined Immunodeficiency, 
SCID)
�	มภีาวะอดุ้ตนัขึ้องลำาไสช้ื้นิด้ห้น้�งทั่ี�เรียกัวา่ “โรค
ลัำาไสก้ลืันกนั”

ในบางกัรณี ผู้่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ลสขุึ้ภาพขึ้องบตุรขึ้องคณุ
อาจตดั้สนิใจเล้�อนกัารให้ว้คัซีีนโรตาไวรัสออกัไป้
จนกัวา่จะถ้งกัารนัด้ตรวจในอนาคต
ทั่ารกัทั่ี�มอีากัารป่้วยเล็กันอ้ย เชื้น่ ไขึ้ห้้วดั้ สามารถรับ
วคัซีีนได้ ้สำาห้รับทั่ารกัทั่ี�มอีากัารป่้วยระด้บัป้านกัลาง
ห้ร้อรุนแรง โด้ยป้กัต ิควรรอจนกัวา่อากัารจะด้ขีึ้้ �น
กัอ่นเขึ้า้รับวคัซีีนโรตาไวรัส
ทั่ั �งนี� ผู้่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ลสขุึ้ภาพขึ้องบตุรขึ้องคณุสามารถ
ให้ข้ึ้อ้มล่เพิ�มเตมิแกัค่ณุได้้

4. ควัามูเสี�ยงข้องอาการแพูว้ัคัซีีน

�	อากัารระคายเคอ้ง ห้ร้ออาเจยีนห้ร้อทั่อ้งเสยีชื้ั�วคราว
เล็กันอ้ยอาจเกัดิ้ขึ้้ �นได้ห้้ลงัได้รั้บวคัซีีนโรตาไวรัส
โรคลำาไสก้ัลน้กันัเป็้นภาวะอดุ้ตนัขึ้องลำาไสช้ื้นิด้ห้น้�ง
ทั่ี�ตอ้งเขึ้า้รับกัารรักัษาในโรงพยาบาล และอาจจำาเป็้น
ตอ้งทั่ำากัารผู้า่ตดั้ โรคนี�มกััพบได้ท้ั่ั�วไป้ในทั่ารกับาง
คนในแตล่ะปี้ในสห้รัฐอเมริกัา และมกััไมท่ั่ราบสาเห้ตุ
ในกัารเกัดิ้โรค นอกัจากันี� ยงัมคีวามเสี�ยงเล็กันอ้ย
จากักัารรับวคัซีีนโรตาไวรัสในกัารเกัดิ้โรคลำาไสก้ัลน้
กันั โด้ยมกััเกัดิ้ขึ้้ �นภายในห้น้�งสปั้ด้าห้ห์้ลงัจากัได้รั้บ
วคัซีีนครั�งแรกัห้ร้อครั�งทั่ี�สอง เป็้นทั่ี�คาด้กัารณว์า่ความ
เสี�ยงเพิ�มเตมินี�มใีนทั่ารกัชื้าวสห้รัฐฯ ทั่ี�ได้รั้บวคัซีีน
โรตาไวรัสตั �งแตป่้ระมาณ 1 ใน 20,000 คนจนถ้ง 1 
ใน 100,000 คน ทั่ั �งนี� ผู้่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ลสขุึ้ภาพขึ้องคณุ
สามารถให้ข้ึ้อ้มล่เพิ�มเตมิแกัค่ณุได้้
เม้�อให้ร่้วมกับัยาใด้ ๆ มโีอกัาสนอ้ยมากัทั่ี�วคัซีีนจะกัอ่
ให้เ้กัดิ้อากัารแพรุ้นแรง กัารบาด้เจ็บรา้ยแรงอ้�น ๆ 
ห้ร้อเสยีชื้วีติ
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5.  ควัรที่ำาอย่างไรห้ากเก่ดูปััญห้ารา้ยแรง

สำาห้รับโรคลำาไสก้ัลน้กันั โป้รด้มองห้าอากัารแสด้ง
ขึ้องอากัารป้วด้ทั่อ้งร่วมกับักัารรอ้งไห้อ้ย่างห้นักั ใน
ชื้ว่งแรกั อากัารด้งักัลา่วอาจเกัดิ้ขึ้้ �นเพยีงครั�งละไมก่ัี�
นาทั่แีละเป็้น ๆ ห้าย ๆ ห้ลายครั�งในเวลาห้น้�งชื้ั�วโมง 
ทั่ารกัอาจงอขึ้าขึ้้ �นไป้ทั่ี�ห้นา้อกั และอาจอาเจยีนห้ลาย
ครั�งห้ร้อพบเลอ้ด้ในอจุจาระ ห้ร้ออาจมอีากัารอ่อน
แรงห้ร้อระคายเคอ้งอย่างมากั อากัารเห้ลา่นี�มกััเกัดิ้
ขึ้้ �นในชื้ว่งสปั้ด้าห้แ์รกัห้ลงัจากัได้รั้บวคัซีีนโรตาไวรัส
ครั�งแรกัห้ร้อครั�งทั่ี�สอง แตโ่ป้รด้เฝ้้าระวงัอากัารเห้ลา่
นี�ทั่กุัครั �งห้ลงักัารฉีีด้วคัซีีน ห้ากัคณุคดิ้วา่บตุรขึ้อง
คณุเป็้นโรคลำาไสก้ัลน้กันั โป้รด้ตดิ้ตอ่ผู้่ใ้ห้บ้ริกัาร
ด้แ่ลสขุึ้ภาพทั่นัทั่ ีในกัรณีทั่ี�คณุไมส่ามารถตดิ้ตอ่ผู้่ใ้ห้ ้
บริกัารด้แ่ลสขุึ้ภาพขึ้องคณุได้ ้โป้รด้พาบตุรขึ้องคณุ
ไป้โรงพยาบาล และแจง้วา่บตุรขึ้องคณุได้รั้บวคัซีีน
โรตาไวรัส

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ขึ้้ �นได้ห้้ลงัจากัผู้่ท้ั่ี�ได้รั้บวคัซีีน
ออกัจากัคลนิิกั ห้ากัคณุพบสญั่ญ่าณขึ้องอากัารแพ้
รุนแรง (ลมพษิ อากัารบวมทั่ี�ใบห้นา้และลำาคอ ห้ายใจ
ลำาบากั ห้วัใจเตน้เร็ว วงิเวยีนศีรีษะ ห้ร้ออากัารอ่อน
แรง) โป้รด้โทั่รตดิ้ตอ่ 9-1-1 และพาบคุคลนั�นไป้ยงัโรง
พยาบาลทั่ี�ใกัลท้ั่ี�สดุ้

สำาห้รับอากัารอ้�น ๆ ทั่ี�ทั่ำาให้ค้ณุเกัดิ้ความกังัวล โป้รด้
ตดิ้ตอ่ผู้่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ลสขุึ้ภาพขึ้องคณุ

ควรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบบกัารรายงาน
เห้ตกุัารณไ์มพ่ง้ป้ระสงคจ์ากัวคัซีีน (Vaccine Adverse 
Event Reporting System, VAERS) ผู้่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ล
สขุึ้ภาพขึ้องคณุมกััจะเป็้นผู้่ท้ั่ำากัารรายงานด้งักัลา่ว
นี� ห้ร้อคณุสามารถทั่ำาได้ด้้ว้ยตนเองเชื้น่กันั เยี�ยม
ชื้มเวบ็ไซีต ์VAERS ทั่ี� www.vaers.hhs.gov ห้ร้อโทั่ร
ตดิ้ตอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไีวส้ำาห้รับกัาร
รายงานอากัารแพเ้ทั่า่นั�น และสมาชื้กิัคณะทั่ำางานขึ้อง 
VAERS จะไมใ่ห้ค้ำาป้ร้กัษาทั่างกัารแพทั่ย ์

6.  โปัรแกรมูช่่วัยเห้ล่อช่ดูเช่ยสำาห้รบัการ
ไดูร้บัอนัตรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าต่

National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (โป้รแกัรมชื้ว่ยเห้ลอ้ชื้ด้เชื้ยสำาห้รับกัารได้้
รับอนัตรายจากัวคัซีีนแห้ง่ชื้าต)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่น
กัลางทั่ี�สรา้งขึ้้ �นเพ้�อชื้ด้เชื้ยให้แ้กัผู่้่ท้ั่ี�อาจได้รั้บบาด้
เจ็บจากัวคัซีีนบางชื้นิด้ กัารเรียกัรอ้งคา่สนิไห้ม
ทั่ด้แทั่นเกัี�ยวกับักัารบาด้เจ็บห้ร้อกัารเสยีชื้วีติทั่ี�มา
จากัอากัารแพเ้น้�องจากักัารได้รั้บวคัซีีน มขีึ้ดี้จำากัดั้
เวลาในกัารย้�นเร้�อง ซ้ี�งอาจตอ้งด้ำาเนินกัารภายใน
สองปี้ เยี�ยมชื้มเวบ็ไซีต ์VICP ทั่ี� www.hrsa.gov/
vaccinecompensation ห้ร้อโทั่ร 1-800-338-2382 เพ้�อ
เรียนร่เ้กัี�ยวกับัโป้รแกัรมด้งักัลา่วและป้ระเด้น็เร้�องกัาร
เรียกัรอ้งคา่สนิไห้มทั่ด้แทั่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พู่�มูเต่มูไดูอ้ย่างไร

�	สอบถามผู้่ใ้ห้บ้ริกัารด้แ่ลสขุึ้ภาพขึ้องคณุ
�	โทั่รตดิ้ตอ่กัรมสขุึ้ภาพขึ้องรัฐ ห้ร้อทั่อ้งถิ�นขึ้องคณุ
�	เยี�ยมชื้มเวบ็ไซีตข์ึ้อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัาร
อาห้ารและยา) ขึ้องสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับ 
ใบแทั่รกัแพค็เกัจวคัซีีนและขึ้อ้มล่เพิ�มเตมิทั่ี� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตดิ้ตอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีน่ยค์วบคมุและป้้องกันัโรค):
-	โทั่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้ร้อ
-	ไป้ทั่ี�เวบ็ไซีตข์ึ้อง CDC ทั่ี� www.cdc.gov/vaccines
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