ี
ว ัคซน

ไปฉีดยาเพือ
่ รักษาสุขภาพให ้ดี
วัคซีนคือการฉีดยาเพื่อป้ องกันไม่ ให้ ท่านป่ วย

ี ?
ท�ำไมข้าพเจ้าจึงต้องร ับว ัคซน

ี ท�ำงานอย่างไร?
ว ัคซน

ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มีหลายโรคที่เคยท�ำให้คน
ป่ วยมาก ซึ่งทุกวันนี้กำ� ลังหายไป การฉี ดวัคซีนจะช่วย
ป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากคนสู่ คนได้ เมื่อท่าน
ฉี ดยาที่ควร ท่านป้องกันตัวเองและคนที่ท่านรักจากโรค
ภัยไข้เจ็บ

วัคซีนท�ำมาจากไวรัสเดียวกัน (ซึ่งเรี ยกว่าเชื้อโรค) ที่
ท�ำให้เกิดโรค เชื้อที่ใช้ทำ� วัคซีนเป็ นเชื้อที่ “ตายแล้ว”
หรื ออ่อน มันจะไม่ทำ� ให้ท่านป่ วย ในทางตรงกันข้าม
มันจะท�ำให้ร่างกายของท่านต่อสู ก้ บั เชื้อและโรคต่างที่
เกิดจากเชื้อนั้นๆ

ี ?
ใครต้องการว ัคซน

มีผลข้างเคียงหรือไม่?
บางคนอาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยหลังฉี ดยา แต่
ควรหายภายในวันสองวัน

เจ็บตัว/แดง

เป็ นผืน่

มีไข้

คนส่ วนน้อยอาจมีผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังฉี ดยา โดยมากผลดังกล่าว
จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีหรื อไม่กี่ชวั่ โมงหลังฉี ดยา

หายใจล�ำบาก

เป็ นผืน่ /คัน

คอบวม

ขือ
่ แพทย์ของข้าพเจ้า:
ั แพทย์ของข้าพเจ้า:
หมายเลขโทรศพท์

เพือ
่ ได้ขอ
้ มูลเพิม
่ เตม ให้เข้าไปดูท:ี่ www.vaccines.gov
THAI
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ี อะไรบ้าง?
ข้าพเจ้าต้องร ับว ัคซน
ตารางในด้านหลังเอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ หญ่และเด็กต้อง
ฉี ดยาอะไรบ้าง ผูใ้ หญ่ที่ไม่ได้ฉีดยาตอนเด็กอาจต้องฉี ดยา
มากกว่าผูใ้ หญ่คนอื่น ให้ปรึ กษาแพทย์ของท่านเพื่อรู ้วา่ ต้อง
ฉี ดยาอะไรบ้าง

เวียนหัว

ฉีดยาเพื่อรักษาสุ ขภาพของท่ าน

ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพและฉี ดยาตามจ�ำเป็ น
คนที่ระบุไว้ขา้ งล่างต้องรับการฉี ดยาที่กาไว้ในตาราง:__________________________________________________________
(ชื่อ)
นัดครั้งต่อไป:_ __________________________________________
_ __________________________ (เช้า/บ่าย)
(วัน เดือน ปี )
(เวลา)
ใครต้องรับบ้าง?
การฉีดยาที่
เรียกว่าอะไร?
การฉีดยานีป้ ้ องกันจากโรคอะไร?
ทัง้ เด็ก และ
ท่านต้องการ
เด็ก* เท่านัน้
ผูใ้ หญ่เท่านัน้
ผูใ้ หญ่



DTaP
or
Td/Tdap

X

________________________________
(อายุ)
________________________________
(วัน เดือน ปี เกิด)
โรคนีท้ ำ� ให้เกิดอาการอะไรบ้าง?

โรคคอตีบ

มีไข้ เจ็บคอ และจับสัน่

โรคบาดทะยัก

เป็ นตะคริ้ วเจ็บ และ หายใจหรื อกลืมล�ำบาก

โรคไอกรน

ไอหนัก และ หายใจ กิน และ ดื่นล�ำบาก





Flu

X

ไข้หวัดใหญ่

จมูก คอ ปอดอักเสบ

HepA

X

โรคตับอักเสบ เอ

โรคตับชนิดหนึ่ง

HepB

X

โรคตับอักเสบ บี

โรคตับชนิดหนึ่ง



Hib

X

เชื้อไข้หวัดใหญ่ฮีโมฟิ ลัส
บี

เยือ่ หุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบ

มะเร็ งปากมดลูก

โรคมะเร็ งชนิดหนึ่งของสตรี

หูดที่อวัยวะสื บพันธุ์

โรคชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่ กระจายโดยการ
มีเพศสัมพันธ์

โปลิโอ

ร่ างการขยับไม่ได้หรื อบางครั้งอาจจะหายใจ
ไม่ออก

ไข้กาฬหลังแอ่น

เยือ่ หุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบ

โรคหัด

มีไข้ เป็ นผืน่ น�้ำมูกไหล และ ไอ

โรคคางทูม

มีไข้ ปวดหัว และปากบวมตรงส่ วนที่สร้าง
น�้ำลาย

โรคหัดเยอรมัน

มีไข้ ต่อมบวม และ ผืน่

โรคปอดอักเสบ

ปอดอักเสบ

ไวรัสโรต้า

มีไข้ อาเจียน และท้องร่ วง

โรคอีสุกอีใส

เป็ นผืน่ คันทั้งตัว

โรคงูสวัด

เป็ นผืน่ และแผลพุพองเจ็บ



HPV



IPV



MCV4







X
X
X

MMR

X

PCV
RV

X
X

Varicella
Zoster

X

* เด็กอายุ 0 ถึง 18
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