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1. เห้ตุุใดูจึำงตุอ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีน DTaP สามารถป้้องกันัโรคคอตีีบ  
โรคบาดทะยักั และโรคไอกรนได้้

โรคคอตีบีและโรคไอกัรนแพร่กัระจายจากัมนุษย ์
ส่ม่นุษย ์ในขณะที่ี�โรคบาด้ที่ะยกััเขา้ส่ร่่างกัายผ่า่นบาด้แผ่ล
หรือรอยแผ่ล
�	โรคคอตีีบ (DIPHTHERIA, D) อาจนำาไป้ส่อ่ากัาร
หายใจลำาบากั หวัใจลม้เหลว อมัพาตี หรือเสยีชีวีติี
�	โรคบาดทะยักั (TETANUS, T) ที่ำาใหก้ัลา้มเนื�อเกัดิ้
อากัารเจ็บเกัร็ง โรคบาด้ที่ะยกััอาจนำาไป้ส่ปั่้ญหาสขุภาพ
รา้ยแรงตีา่ง ๆ ซ่ึ่�งรวมถ่งกัารไมส่ามารถอา้ป้ากัได้ ้กัลนื
อาหารลำาบากั และหายใจลำาบากั หรือเสยีชีวีติี
�	โรคไอกรน (PERTUSSIS, aP) อาจกัอ่ใหเ้กัดิ้อากัารไอ
รุนแรงที่ี�ไมส่ามารถควบคมุได้ ้ซ่ึ่�งที่ำาใหเ้กัดิ้ปั้ญหาในกัาร
หายใจ รับป้ระที่านอาหาร หรือด้ื�มนำ �า โรคไอกัรนอาจ
มอีากัารรา้ยแรงอย่างมากั โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในที่ารกั
และเด้็กัเล็กั ซ่ึ่�งที่ำาใหเ้กัดิ้โรคป้อด้บวม อากัารชีกัั สมอง
ถก่ัที่ำาลาย หรือเสยีชีวีติี ในวยัรุ่นและผ่่ใ้หญ ่อาจที่ำาให ้
นำ �าหนักัลด้ กัารกัลั �นปั้สสาวะไมอ่ย่่ อากัารวบ่เป็้นลม และ
ภาวะกัระด้ก่ัซีึ่�โครงหกััจากัอากัารไออย่างรุนแรง

2. วัคัซีีน DTaP

วคัซีึ่น DTaP มไีวส้ำาหรับเด้ก็ัที่ี�อายตุีำ�ากัวา่ 7 ปี้เที่า่นั�น  
วคัซีึ่นชีนิด้ตีา่ง ๆ ที่ี�ป้้องกันัโรคบาด้ที่ะยกัั คอตีบี  
และไอกัรน (Tdap และ Td) มไีวส้ำาหรับเด้ก็ัโตี วยัรุ่น  
และผ่่ใ้หญ่

โด้ยแนะนำาใหเ้ด้ก็ัได้รั้บวคัซีึ่น DTaP จำานวน 5 เข็ม ตีาม
อายตุีอ่ไป้นี�:
� 2 เด้อืน
� 4 เด้อืน
� 6 เด้อืน
� 15–18 เด้อืน
� 4–6 ปี้

วคัซีึ่น DTaP อาจใหใ้นร่ป้แบบวคัซีึ่นสำาหรับโรคเด้ยีวใน
หน่�งเข็ม หรือเป็้นสว่นหน่�งของวคัซีึ่นรวม (วคัซีึ่นชีนิด้หน่�ง 
ที่ี�รวมวคัซีึ่นมากักัวา่หน่�งชีนิด้เขา้ไวด้้ว้ยกันัในเข็มเด้ยีว)

ที่ั �งนี� กัารใหว้คัซีึ่น DTaP สามารถใหพ้รอ้มกับัวคัซีึ่นชีนิด้
อื�น ๆ ได้้

3.  พููดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ริการดููแลสุุขภาพูขอื่ง
คุณ

แจง้ใหผ้่่ใ้หบ้ริกัารวคัซีึ่นของคณุที่ราบ  
หากับคุคลที่ี�รับวคัซีึ่นนั�น:
�	มอีาการแพ้ห้ลังัจากไดรั้บวัคัซีีนป้้องกนัโรค
บาดทะยักั โรคคอตีีบ หรือโรคไอกรนครั�งกอ่นหนา้ 
หรือมอีาการแพ้รุ้นแรงที�เป็้นอนัตีรายัถึงึชีีวัติี
�	มภีาวัะโคม่า่ ระดบัควัาม่ร้สึ้ึกตีวััลัดลัง หรือม่อีาการ
ชีกัเป็้นเวัลัานานภายัใน 7 วันัหลังัจากไดรั้บวัคัซีีนไอ
กรนใด ๆ กอ่นหนา้ (DTP หรือ DTaP)
�	มอีาการชีกัหรือปั้ญหาอื�นในระบบป้ระสึาท
�	มกีลุ่ัม่อาการกลิัแลัง-บารเ์ร (หรือเรียกัวา่ “GBS”)
�	มอีาการป้วัดหรือบวัม่รุนแรงหลังัจากไดรั้บวัคัซีีน
ชีนิดใด ๆ กอ่นหนา้ที�ใชีป้้้องกนัโรคบาดทะยักัหรือ
โรคคอตีีบ

ในบางกัรณี ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุภาพของบตุีรของคณุ 
อาจตีดั้สนิใจเลื�อนกัารใหว้คัซีึ่น DTaP ออกัไป้จนกัวา่จะถ่ง
กัารนัด้ตีรวจในอนาคตี

เด้ก็ัที่ี�มอีากัารป่้วยเล็กันอ้ย เชีน่ ไขห้วดั้ สามารถ 
รับวคัซีึ่นได้ ้สำาหรับเด้ก็ัที่ี�มอีากัารป่้วยระด้บัป้านกัลางหรือ
รุนแรง โด้ยป้กัตี ิควรรอจนกัวา่อากัารจะด้ขี่ �นกัอ่นเขา้รับ
วคัซีึ่น DTaP

ที่ั �งนี� ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุภาพของบตุีรของคณุสามารถให้
ขอ้มล่เพิ�มเตีมิแกัค่ณุได้้

วัคัซีีน DTaP (โรคคอื่ตีุบ (Diphtheria), โรคบาดูที่ะยกั 
(Tetanus), โรคไอื่กรน (Pertussis)):  
สิุ�งทีี่�คณุตุอ้ื่งที่ราบ
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4. ควัามีเสีุ�ยงขอื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	ในบางครั�ง หลงักัารฉีด้วคัซีึ่น DTaP อาจมอีากัารป้วด้
หรือบวมบริเวณที่ี�ฉีด้วคัซีึ่น มไีข ้ความยุ่งยากั  
ร่ส้ก่ัเมื�อยลา้ เบื�ออาหาร และอาเจยีนเกัดิ้ข่ �นได้้
�	โด้ยอากัารแพร้า้ยแรงมากักัวา่นี�มกััเกัดิ้ข่ �นนอ้ยกัวา่มากั
หลงักัารฉีด้วคัซีึ่น DTaP เชีน่ อากัารชีกัั กัารไมส่ามารถ
หยดุ้รอ้งไหไ้ด้เ้ป็้นเวลา 3 ชีั�วโมงข่ �นไป้ หรือมไีขส้ง่ 
(อณุหภม่ร่ิางกัายสง่กัวา่ 40.5°C [105°F]) ในกัรณีที่ี�พบได้้
นอ้ยคอื เด้ก็ัโตีมกััมอีากัารบวมที่ี�แขนหรือขาที่กุัสว่น  
หลงักัารฉีด้วคัซีึ่นเข็มที่ี�สี�หรือหา้

เมื�อใหร่้วมกับัยาใด้ ๆ มโีอกัาสนอ้ยมากัที่ี�วคัซีึ่นจะกัอ่ใหเ้กัดิ้
อากัารแพรุ้นแรง กัารบาด้เจ็บรา้ยแรงอื�น ๆ หรือเสยีชีวีติี

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ข่ �นได้ห้ลงัจากัผ่่ท้ี่ี�ได้รั้บวคัซีึ่นออกัจากั
คลนิิกั หากัคณุพบสญัญาณของอากัารแพรุ้นแรง (ลมพษิ 
อากัารบวมที่ี�ใบหนา้และลำาคอ หายใจลำาบากั หวัใจเตีน้เร็ว 
วงิเวยีนศีรีษะ หรืออากัารอ่อนแรง) โป้รด้โที่รตีดิ้ตีอ่ 9-1-1 
และพาบคุคลนั�นไป้ยงัโรงพยาบาลที่ี�ใกัลท้ี่ี�สดุ้

สำาหรับอากัารอื�น ๆ ที่ี�ที่ำาใหค้ณุเกัดิ้ความกังัวล  
โป้รด้ตีดิ้ตีอ่ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุภาพของคณุ

ควรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเหตีกุัารณ ์
ไมพ่ง่ป้ระสงคจ์ากัวคัซีึ่น (Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS) ผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุภาพ
ของคณุมกััจะเป็้นผ่่ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัลา่วนี� หรือคณุ
สามารถที่ำาได้ด้้ว้ยตีนเองเชีน่กันั เยี�ยมชีมเวบ็ไซึ่ตี ์VAERS 
ที่ี� www.vaers.hhs.gov หรือโที่รตีดิ้ตีอ่ 1-800-822-7967 
VAERS มไีวส้ำาหรับกัารรายงานอากัารแพเ้ที่า่นั�น และ
สมาชีกิัคณะที่ำางานของ VAERS จะไมใ่หค้ำาป้ร่กัษาที่างกัาร
แพที่ย ์

6.  โปัรแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสุำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัตุรายจำากวัคัซีีนแห้่งช่าติุ

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(โป้รแกัรมชีว่ยเหลอืชีด้เชียสำาหรับกัารได้รั้บอนัตีราย
จากัวคัซีึ่นแหง่ชีาตี)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่นกัลางที่ี�สรา้ง
ข่ �นเพื�อชีด้เชียใหแ้กัผ่่่ท้ี่ี�อาจได้รั้บบาด้เจ็บจากัวคัซีึ่น
บางชีนิด้ กัารเรียกัรอ้งคา่สนิไหมที่ด้แที่นเกัี�ยวกับักัาร
บาด้เจ็บหรือกัารเสยีชีวีติีที่ี�มาจากัอากัารแพเ้นื�องจากั
กัารได้รั้บวคัซีึ่น มขีดี้จำากัดั้เวลาในกัารยื�นเรื�อง ซ่ึ่�งอาจ
ตีอ้งด้ำาเนินกัารภายในสองปี้ เยี�ยมชีมเวบ็ไซึ่ตี ์VICP 
ที่ี� www.hrsa.gov/vaccinecompensation หรือโที่ร 
1-800-338-2382 เพื�อเรียนร่เ้กัี�ยวกับัโป้รแกัรมด้งักัลา่วและ
ป้ระเด้น็เรื�องกัารเรียกัรอ้งคา่สนิไหมที่ด้แที่น

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิู�มีเติุมีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบถามผ่่ใ้หบ้ริกัารด้แ่ลสขุภาพของคณุ
�	โที่รตีดิ้ตีอ่กัรมสขุภาพของรัฐ หรือที่อ้งถิ�นของคณุ
�	เยี�ยมชีมเวบ็ไซึ่ตีข์อง	Food and Drug Administration 

(FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัารอาหารและยา)  
ของสหรัฐอเมริกัาสำาหรับใบแที่รกัแพค็เกัจวคัซีึ่นและ
ขอ้มล่เพิ�มเตีมิที่ี� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตีดิ้ตีอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีน่ยค์วบคมุและป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรือ
-	ไป้ที่ี�เวบ็ไซึ่ตีข์อง CDC ที่ี� www.cdc.gov/vaccines
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