
รายงานข้อมูลวัคซีน

รายงานข้อ้มูลูวัคัซีนีในภาษาสเปนและอ่�น
ๆ สามูารถดูไูดูท้ี่ ี� www.immunize.org/vis

Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. Visite www.immunize.org/vis

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

วัคัซีนี Tdap (บาดูที่ะยกั โรคคอตีบี 
และโรคไอกรน): ส ่�งที่ี�ควัรที่ราบ

1. ที่ำาไมูตี้องฉีดูวััคซีีน

วัคซีน Tdap (บาดทะยัก โรคคอตีบ และโรคไอกรน): 
สิ่งที่ควรทราบ

วัคัซีนี Tdap สามารถป้้องกนับาดูที่ะยกั โรคคอตีบี  
และโรคไอกรนได ้โรคคอตบีและโรคไอกรนนั�นแพร่
จากคนส่ค่น สว่นบาดทะยกัเป็้นการตดิเชื้้�อบรเิวณที�
เกดิบาดแผล
 � บาดูที่ะยัก (T) ก่อให้เกิดอาการป้วดเกร็งกล้ามเน้้อ  
อีกทั้งยังทำาให้เกิดป้ัญหาสุขภาพร้ายแรง เชื้่น 
อ้าป้ากไม่ได้ มีป้ัญหาในการกล้นและหายใจ  
หร้อเสียชื้ีวิต
 � โรคคอตีีบ (D) ก่อให้เกิดอาการหายใจลำาบาก 
หัวใจล้มเหลว อัมพาต หร้อเสียชื้ีวิต
 � โรคไอกรน (aP) หร้อ whooping cough ก่อให้
เกิดอาการไอที่รุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้  
ซึ่งทำาให้ยากต่อการหายใจ ทานอาหาร หร้อด้่มน้ำา  
โรคไอกรนจะร้ายแรงมากโดยเฉพาะในทารกและ
เด็กเล็ก เพราะทำาให้เกิดอาการป้อดบวม ชื้ักกระตุก 
สมองพิการ หร้อเสียชื้ีวิต ในวัยรุ่นและผ่้ใหญ่ โรคไอ
กรนอาจทำาให้น้ำาหนักลด กลั้นป้ัสสาวะไม่อย่่ หมด
สติ และกระด่กซี่โครงหักจากการไออย่างรุนแรง

2. วััคซีีน Tdap

วัคซีน Tdap เป้็นวัคซีนสำาหรับเด็กอายุ 7 ป้ีขึ้นไป้ วัย
รุ่น และผ่้ใหญ่เท่านั้น

วัยัร่�นควรฉีดวคัซนี Tdap 1 ครั �งในชื้ว่งอาย ุ11 หรอ้ 
12 ปี้

ผูู้ท้ี่ ี�ตี ั�งครรภค์วรฉีดวคัซนี Tdap ทกุครั �งที�มกีารตั �ง
ครรภ ์แนะนำาใหฉี้ดชื้ว่งตน้ของอายคุรรภใ์นไตรมาสที�  
3 หรอ้ป้ระมาณสปั้ดาหท์ี� 28 ถงึ 40 เพ้�อชื้ว่ยป้กป้้อง
ทารกจากโรคไอกรน เพราะทารกมคีวามเสี�ยงสง่สดุใน
การเกดิภาวะแทรกซอ้นรนุแรงถงึชื้วีติจากโรคไอกรน

ผูู้ใ้หญ่�ที�ไมเ่คยรับวคัซนี Tdap มากอ่นควรไป้ฉดี
นอกจากนี� ผูู้ใ้หญ่�ควัรฉดีูเข็้มูกระตี่น้ข้องวัคัซีนี

Tdap หรอ่ Td (วคัซนีสำาหรับป้้องกนับาดทะยกัและ
โรคคอตบี แตไ่มใ่ชื้โ่รคไอกรน) ที่ก่ ๆ 10 ปี หรอ่ 5 ปี
หลงัเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง มแีผลตดิเชื้้�อหรอ้แผลไหม ้
วคัซนี Tdap สามารถฉดีในเวลาเดยีวกบัวคัซนีอ้�น ๆ ได ้

3.  พูดูค่ยกับผูู้้ให้บร่การสาธารณส่ข้ข้อง
ที่�าน

แจง้ใหผ้่ใ้หบ้รกิารสาธารณสขุของทา่นทราบหากผ่รั้บ
วคัซนี:

 � เคยมูีอาการแพ้หลังจากฉดีูวััคซีีนป้องกัน
บาดูที่ะยัก โรคคอตีีบ และโรคไอกรน หร่อมูี
อาการแพ้ร่นแรงที่ี�เป็นอันตีรายถึงชีวั่ตี
 � เคยมูีอาการโคมู�า ระดัูบควัามูรู้สึกตีัวัลดูลง หร่อ
ชักเป็นเวัลานานในระยะ 7 วัันหลังจากฉีดูวััคซีีน
ที่ี�เกี�ยวัข้้องกับโรคไอกรน (DTP, DTaP, หร้อ  
Tdap)
 � มีอาการชักบ�อยหร่อควัามูผู้่ดูปกตี่ข้องระบบ
ประสาที่
 � เคยเป้็นโรคก่ลเลน-บาร์เร�ซีน่โดูรมู (GBS)
 � เคยมีอาการเจ็บปวัดูร่นแรงหร่อบวัมูหลังจากฉดีู
วััคซีีนป้องกันบาดูที่ะยักหร่อโรคคอตีีบ

ในบางกรณี ผ่้ให้บริการสาธารณสุขของท่านอาจ
พิจารณาเล้่อนการฉีดวัคซีน Tdap ของท่านออกไป้

บุคคลที่มีอาการป้่วยเล็กน้อย เชื้่น ไข้หวัด สามารถ
ฉีดวัคซีนได้ บุคคลที่มีอาการป้่วยป้านกลางหร้อป้่วย
หนักควรรอให้หายป้่วยก่อนที่จะฉีดวัคซีน Tdap

ผ่้ให้บริการสาธารณสุขของท่านสามารถให้ข้อม่ลเพิ่ม
เติมได้
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4.  ควัามูเสี�ยงจากอาการภายหลังไดู้รับ
วััคซีีน

 � หลังฉีดวัคซีน Tdap ท่านอาจมีอาการเจ็บ รอยแดง 
หร้อบวมบริเวณที่ฉีด มีไข้อ่อน ป้วดศีรษะ ร้่สึก
เหน้่อยล้า คล้่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หร้อป้วดท้อง

บางท่านอาจเกิดอาการหมดสติหลังจากขั้นตอนการ
รักษารวมถึงการฉีดวัคซีน แจ้งผ่้ให้บริการสาธารณสุข
ของท่านหากร่้สึกเวียนศีรษะ สายตาเป้ลี่ยนแป้ลง  
หร้อห่อ้้อ

เชื้่นเดียวกับยาตัวอ้่น ๆ มีโอกาสน้อยมากที่วัคซีนจะ
ก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรง อาการบาดเจ็บร้ายแรง  
หร้อเสียชื้ีวิต

5.  หากเก่ดูปัญ่หาร้ายแรง

อาการแพ้สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากผ้่รับวัคซีนออก
จากคลินิกไป้แล้ว หากท่านร่้สึกถึงสัญญาณของ
อาการแพ้รุนแรง (ลมพิษ อาการบวมบริเวณใบหน้า
หร้อลำาคอ หายใจไม่สะดวก หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ 
หร้ออ่อนเพลีย) ให้โทร 9-1-1 และให้คนนำาส่งโรง
พยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หากมีอาการอ้่นที่ทำาให้ท่านร่้สึกกังวล กรุณาโทรหาผ้่
ให้บริการสาธารณสุขของท่าน

ควรรายงานอาการไม่พึงป้ระสงค์แก่ Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS) โดย
ทั่วไป้ผ่้ให้บริการสาธารณสุขของท่านจะเป้็นผ่้รายงาน  
หร้อท่านสามารถรายงานได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์  
VAERS ที่ www.vaers.hhs.gov หร้อโทร  
1-800-822-7967. ทาง VAERS จะรับรายงาน
เกี่ยวกับอาการไม่พึงป้ระสงค์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ของ
VAERS จะไม่ให้คำาแนะนำาทางการแพทย์

6.  โปรแกรมูช�วัยเหล่อชดูเชยสำาหรับ
การไดู้รับอันตีรายจากวััคซีีนแห�งชาตี่

โป้รแกรมชื้่วยเหล้อชื้ดเชื้ยสำาหรับการได้รับอันตราย
จากวัคซีนแห่งชื้าติ (VICP) เป้็นโครงการของหน่วย
งานรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ้่อชื้ดเชื้ยแก่บุคคลที่ได้รับอันตราย
จากวัคซีนบางชื้นิดโดยเฉพาะ การร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาการแพ้หร้อเสียชื้ีวิตจากการฉีดวัคซีนมีระยะเวลา
จำากัดอย่่ที่สองป้ี หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโป้รแกรมและการย่้นคำาร้อง สามารถเข้าไป้ที่
เว็บไซต์ของ VICP ที่  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation หร้อ
โทร 1-800-338-2382

7. จะเรียนรู้เพ่�มูเตี่มูไดู้อย�างไร

 � สอบถามผ่้ให้บริการสาธารณสุขของท่าน
 � ติดต่อกระทรวงสาธารณะสุขท้องถิ่นของท่าน
 � เข้าไป้ที่เว็บไซต์องค์กรอาหารและยา (FDA) เพ่้อรับ
เอกสารกำากับยาสำาหรับวัคซีนและข้อม่ลเพิ่มเติมที่   
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/
vaccines.
 � ติดต่อศ่นย์ควบคุมและป้้องกันโรค (CDC)

 -โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
หร้อ
 -ไป้ที่เว็บไซต์ของ CDC ที่
www.cdc.gov/vaccines.

Thai translation of Tdap VIS provided by California Department of Public Health, Immunization Program

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
https://www.cdc.gov/vaccines



