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วัคัซีีน Td (โรคบาดูที่ะยกั (Tetanus),  
โรคคอื่ตีีบ (Diphtheria)):
ส่ิ่�งทีี่�คณุตีอ้ื่งที่ราบ

1. เห้ตุีใดูจึำงตีอ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีน Td สามารถป้้องกันัโรคบาดทะยักัและโรค
คอตีีบได้้

โรคบาด้ทะยักััเข้า้ส่�ร�างกัายัผ่�านบาด้แผ่ลหรือรอยัแผ่ล 
โรคคอตีบีแพร�กัระจายัจากัมนุษยัส์่�มนุษยั ์
�	โรคบาดทะยักั (TETANUS, T) ทำาใหก้ัลา้มเนื�อเกัดิ้
อากัารเจ็บเกัร็ง โรคบาด้ทะยักััอาจนำาไป้ส่�ปั้ญหา
สขุ้ภาพรา้ยัแรงตี�าง ๆ ซ่ึ่�งรวมถ่งกัารไม�สามารถอา้
ป้ากัได้ ้กัลนือาหารลำาบากั และหายัใจลำาบากั หรือ
เสยีัชีวีติี
�	โรคคอตีีบ (DIPHTHERIA, D) อาจนำาไป้ส่�อากัาร
หายัใจลำาบากั หวัใจลม้เหลว อมัพาตี หรือเสยีัชีวีติี

2. วัคัซีีน Td

วคัซีึ่น Td มไีวส้ำาหรับเด้ก็ัที�มอีายั ุ7 ปี้ข้่ �นไป้ วยััรุ�น และ
ผ่่ใ้หญ�เท�านั�น

วคัซีึ่น Td มกััมกีัารใหใ้นร่ป้แบบวัคัซีีนเข็็มกระต้ี �นท้ก 
10 ปีี หรือหลงัเวลา 5 ปี้ในกัรณีีที�มรีอยัแผ่ลหรือแผ่ล
ไฟไหมส้กัป้รกัหรือรุนแรง

วคัซีึ่นอีกัชีนิด้หน่�งที�เรียักัว�า “Tdap” อาจนำามาใชีแ้ทน
วคัซีึ่น Td โด้ยัวคัซีึ่น Tdap ใชีป้้้องกันัโรคไอกัรน เพิ�ม
เตีมิจากัโรคบาด้ทะยักััและโรคคอตีบี

ทั �งนี� วคัซีึ่น Td สามารถใหพ้รอ้มกับัวคัซีึ่นชีนิด้อื�น ๆ 
ได้้

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ร่การดููแลสุิ่ขภาพูขอื่ง
คุณ

แจง้ใหผ้่่ใ้หบ้ริกัารวคัซีึ่นข้องคณุีทราบ หากับคุคลที�รับ
วคัซีึ่นนั�น:
�	มอีาการแพ้ �หลังัจากได�รับวัคัซีีนปี�องกนัโรค
บาดทะยักัหรือโรคคอตีีบครั�งกอ่นหน�า หรือมี
อาการแพ้�ร้นแรงที�เป็ีนอนัตีรายัถึงึชีีวัติี
�	มกีล่้ัมอาการกลิัแลัง-บารเ์ร (หรือเรียักัว�า “GBS”)
�	มอีาการปีวัดหรือบวัมร้นแรงหลังัจากได�รับวัคัซีีน
ชีนิดใด ๆ กอ่นหน�าที�ใชี �ปี�องกนัโรคบาดทะยักั
หรือโรคคอตีีบ

ในบางกัรณีี ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคณุีอาจ
ตีดั้สนิใจเลื�อนกัารใหว้คัซีึ่น Td ออกัไป้จนกัว�าจะถ่ง
กัารนัด้ตีรวจในอนาคตี

ผ่่ท้ี�มอีากัารป้� วยัเล็กันอ้ยั เชี�น ไข้ห้วดั้ สามารถรับ
วคัซีึ่นได้ ้ผ่่ท้ี�มอีากัารป้� วยัระด้บัป้านกัลางหรือรุนแรง 
โด้ยัป้กัตีคิวรรอจนกัว�าอากัารจะด้ขี้่ �นกั�อนเข้า้รับ
วคัซีึ่น Td

ทั �งนี� ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคณุีสามารถใหข้้อ้มล่
เพิ�มเตีมิแกั�คณุีได้้
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4. ควัามีเสีิ่�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	ในบางครั�ง อาจเกัดิ้อากัารป้วด้ รอยัแด้ง หรือรอยั
บวมในบริเวณีที�ฉีีด้ อากัารไข้เ้ล็กันอ้ยั ป้วด้ศีรีษะ 
ร่ส้ก่ัเมื�อยัลา้ และคลื�นไส ้อาเจยีัน ทอ้งเสยีั หรือป้วด้
ทอ้งหลงักัารฉีีด้วคัซีึ่น Td

บางคนอาจเป็้นลมหลงัจากัใหก้ัารรักัษา รวมถ่งกัาร
ฉีีด้วคัซีึ่น แจง้ผ่่ใ้หบ้ริกัารข้องคณุีทราบ หากัคณุีร่ส้ก่ั
เวยีันหวั หรือกัารมองเหน็เป้ลี�ยันแป้ลงไป้ หรือมเีสยีัง
ในห่

เมื�อใหร้�วมกับัยัาใด้ ๆ มโีอกัาสนอ้ยัมากัที�วคัซีึ่นจะกั�อ
ใหเ้กัดิ้อากัารแพรุ้นแรง กัารบาด้เจ็บรา้ยัแรงอื�น ๆ 
หรือเสยีัชีวีติี

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเก่ดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ข้่ �นได้ห้ลงัจากัผ่่ท้ี�ได้รั้บวคัซีึ่น
ออกัจากัคลนิิกั หากัคณุีพบสญัญาณีข้องอากัารแพ้
รุนแรง (ลมพษิ อากัารบวมที�ใบหนา้และลำาคอ หายัใจ
ลำาบากั หวัใจเตีน้เร็ว วงิเวยีันศีรีษะ หรืออากัารอ�อน
แรง) โป้รด้โทรตีดิ้ตี�อ 9-1-1 และพาบคุคลนั�นไป้ยังัโรง
พยัาบาลที�ใกัลท้ี�สดุ้

สำาหรับอากัารอื�น ๆ ที�ทำาใหค้ณุีเกัดิ้ความกังัวล โป้รด้
ตีดิ้ตี�อผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคณุี

ควรรายังานอากัารแพไ้ป้ยังัระบบกัารรายังาน
เหตีกุัารณีไ์ม�พง่ป้ระสงคจ์ากัวคัซีึ่น (Vaccine Adverse 
Event Reporting System, VAERS) ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ล
สขุ้ภาพข้องคณุีมกััจะเป็้นผ่่ท้ำากัารรายังานด้งักัล�าว
นี� หรือคณุีสามารถทำาได้ด้้ว้ยัตีนเองเชี�นกันั เยีั�ยัม
ชีมเวบ็ไซึ่ตี ์VAERS ที� www.vaers.hhs.gov หรือโทร
ตีดิ้ตี�อ 1-800-822-7967 VAERS มไีวส้ำาหรับกัาร
รายังานอากัารแพเ้ท�านั�น และสมาชีกิัคณีะทำางานข้อง 
VAERS จะไม�ใหค้ำาป้ร่กัษาทางกัารแพทยั ์

6.  โปัรแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสิ่ำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัตีรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าต่ี

National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (โป้รแกัรมชี�วยัเหลอืชีด้เชียัสำาหรับกัารได้้
รับอนัตีรายัจากัวคัซีึ่นแห�งชีาตี)ิ เป็้นโป้รแกัรมส�วน
กัลางที�สรา้งข้่ �นเพื�อชีด้เชียัใหแ้กั�ผ่่ท้ี�อาจได้รั้บบาด้
เจ็บจากัวคัซีึ่นบางชีนิด้ กัารเรียักัรอ้งค�าสนิไหม
ทด้แทนเกัี�ยัวกับักัารบาด้เจ็บหรือกัารเสยีัชีวีติีที�มา
จากัอากัารแพเ้นื�องจากักัารได้รั้บวคัซีึ่น มขี้ดี้จำากัดั้
เวลาในกัารยืั�นเรื�อง ซ่ึ่�งอาจตีอ้งด้ำาเนินกัารภายัใน
สองปี้ เยีั�ยัมชีมเวบ็ไซึ่ตี ์VICP ที� www.hrsa.gov/
vaccinecompensation หรือโทร 1-800-338-2382 เพื�อ
เรียันร่เ้กัี�ยัวกับัโป้รแกัรมด้งักัล�าวและป้ระเด้น็เรื�องกัาร
เรียักัรอ้งค�าสนิไหมทด้แทน

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พู่�มีเต่ีมีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบถามผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุ้ภาพข้องคณุี
�	โทรตีดิ้ตี�อกัรมสขุ้ภาพข้องรัฐ หรือทอ้งถิ�นข้องคณุี
�	เยีั�ยัมชีมเวบ็ไซึ่ตีข์้อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณีะกัรรมกัาร
อาหารและยัา) ข้องสหรัฐอเมริกัาสำาหรับ 
ใบแทรกัแพค็เกัจวคัซีึ่นและข้อ้มล่เพิ�มเตีมิที� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตีดิ้ตี�อ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีน่ยัค์วบคมุและป้้องกันัโรค):
-	โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรือ
-	ไป้ที�เวบ็ไซึ่ตีข์้อง CDC ที� www.cdc.gov/vaccines
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