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ข้ อมูลวัคซีน
อ่านข้อมูลข้างล่างนี้อย่างถี่ถว้ นก่อนที่จะเซ็นในแบบฟอร์มให้ความยินยอม (Consent form) โปรดไปที่
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เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

โรคติดเชื้อเอชพีวี

โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (dTpa)

โรคติดเชื้อเอชพีวี (HPV) เป็ นไวรัสทัว่ ไปที่มีผลต่อทั้งเพศชายและเพศหญิง
ซึ่งเป็ นโรคติดต่อที่ร้ายแรง และมีการติดต่อได้สูงถึง 90 %
สาหรับผูท้ ี่มีพฤติกรรมทางเพศซึ่งอาจติดเชื้อเอชพีวีได้ในช่วงชีวิตของเขา
ร่ างกายมักจะล้างการติดเชื้อตามธรรมชาติ
และเชื้อเอชพีวสี ่ วนมากก็จะไม่ปรกฏอาการใดๆ
อย่างไรก็ตามไวรัสเอชพีวีบางชนิดอาจทาให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ
และไวรัสบางชนิดอาจยังคงอยูใ่ นร่ างกายเป็ นเวลาหลายปี ทาให้เกิดมะเร็ งปากมดลูก,
บริ เวณอวัยวะเพศ (ช่องคลอด,ปากช่องคลอด, อวัยวะเพศชาย) ทวารหนัก, และ
ปากและคอ

โรคคอตีบ เป็ นโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยที่อาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ และเป็ นสาเหตุของภาวะหายใจลาบาก,
ภาวะหัวใจล้มเหลว, และความเสี ยหายของเส้นประสาท
บาดทะยัก เป็ นโรคแบคทีเรี ยที่ร้ายแรง ซึ่งมักมีผลกระทบต่อระบบประสาท
ผูท้ ี่เป็ นโรคบาดทะยักมักมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุ นแรง ชัก และขากรรไกรค้าง
อาการกระตุกเหล่านี้อาจส่ งผลต่อร่ างกายทาให้หายใจไม่ออกและหัวใจล้มเหลวได้
แม้กระทัง่ การดูแลที่ทนั สมัยของผูป้ ่ วยหนักจากการติดเชื้อก็ยงั มีมากถึงหนึ่งใน 50
คนที่ติดเชื้อบาดทะยักและเสี ยชีวติ
เพอตัสซิส
หรื อโรคไอกรนเป็ นโรคทางเดินหายใจที่ติดเชื้อได้สูงซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้ในเด็กทารก
ประมาณหนึ่งในทารก 125
คนที่อายุต่ากว่าหกเดือนที่ติดโรคไอกรนจะเสี ยชีวติ เนื่องมาจากโรคปอดบวมหรื อสมองถูกทาลาย
วัยรุ่ นและผูใ้ หญ่ที่เป็ นโรคไอกรนจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และอาจมีอาการไอรุ นแรงอยูถ่ ึงสามเดือ
น
แบคทีเรียคอตีบ สามารถอาศัยอยูใ่ นปากจมูกลาคอหรื อผิวหนังที่ติดเชื้อได้
ผูค้ นสามารถติดเชื้อโรคคอตีบได้โดยการหายใจเอาแบคทีเรี ยเข้าไปหลังจากที่ผตู้ ิดเชื้อได้ไอหรื อจาม
ผูค้ นยังสามารถติดเชื้อโรคคอตีบจากการสัมผัสใกล้ชิดกับการปล่อยหลัง่ จากปากของผูต้ ิดเชื้อ, ทางจมูก,
ลาคอ หรื อผิวหนัง
บาดทะยัก เกิดจากแบคทีเรี ยที่พบในดินและมูลสัตว์
แบคทีเรี ยสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านแผลที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่รูเข็มได้
เชื้อบาดทะยักไม่สามารถติดต่อผ่านจากคนหนึ่งไปสู่ อีกคนหนึ่งได้
เพอตัสซิส
หรื อไอกรนแพร่ กระจายได้ง่ายมากเมื่อผูท้ ี่ติดเชื้อไอหรื อจามแบคทีเรี ยเข้าไปในอากาศซึ่ งอาจถูกสูดดมโ
ดยคนอื่น ๆ ที่อยูใ่ กล้ ๆ
หากไม่ได้รับการรักษาคนที่เป็ นโรคไอกรนอาจทาให้คนอื่นติดเชื้อได้นานถึงสามสัปดาห์หลังจากเริ่ มมี
อาการ

เชื้อ HPV
แพร่ กระจายผ่านทางผิวหนังบริ เวณอวัยวะเพศไปสู่ การติต่อกับอวัยวะเพศของผูท้ ี่
มีเชื้อไวรัสอยูแ่ ล้ว ไวรัส HPV
เป็ นไวรัสขนาดเล็กมากจึงสามารถผ่านการแบ่งตัวเล็กๆในผิวหนังได้
ไวรัสชนิดนี้ไม่แพร่ กระจายผ่านทางเลือด
การใช้ถุงยางอนามัยมีขอ้ จากัดในการป้ องกันเชื้อ HPV
เนื่องจากไม่สามารถครอบคลุมบริ เวณอวัยวะเพศได้ท้ งั หมด
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โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (dTpa)

ได้ผล, มีการฉัดวัคซีน HPV มากกว่า 270
ล้านครั้งทัว่ ดลกในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาโดยองค์การอนามัยโลก
ซึ่งปลอดภัยและเป็ นที่ยอมรับกันอย่างดี
ภูมิคุม้ กันเอชพีวีจะทางานได้ดีที่สุดเมื่อได้รับในวัยที่อายุยงั น้อย
เนื่องจากการตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันมีความแข็งแรงและมีประสิ ทธิ ภาพที่สุ
ดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ วัคซี น HPV มีประสิ ทธิภาพ 85 – 100%
ในการป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวีชนิดหลักๆ ที่เป็ นสาเหตุ
ของโรคมะเร็ งและหูดที่อวัยวะเพศ
สตรี ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนเอชพีวีกย็ งั คงต้องตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกอย่างส
ม่าเสมอ เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถครอบคลุมเอชพีวีได้ทุกชนิด
วัคซีนนี้ได้รับไปทัว่ โลกแล้วเป็ นล้านครั้ง ซึ่งก็ยอมรับกันเป็ นอย่างดีวา่ ปลอดภัย
วัผลข้
คซีนางเคี
นี้ตยอ้ งที
งฉีพ่ ดบบ่
2 อย
ครั้งซึ่งจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับวัยรุ่ นที่จะต้องได้รับวัคซีนทั้งสองครั้งเพือ่ มัน่ ใจว่าได้รั
ปวด/แดง/อาการคั
บการป้ องกันอย่างดีน/ก้
ที่สอุ ดนเล็กๆ ที่แขนที่รับการฉี ดยา เพื่อบรรเทาอาการ
ให้ใช้ผา้ ชุบน้ าเย็นหมาด ๆ บนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ผลข้ างเคียงทีพ่ บน้ อย
ไข้ต่า, รู ้สึกไม่สบาย, คลื่นไส้, ปวดศีรษะ เพื่อบรรเทาอาการ
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบสามารถใช้พาราเซตามอลตามที่กาหนดไว้บนสลากยาและดื่มน้ าม
าก ๆ หากยังมีไข้อยูใ่ ห้ปรึ กษาแพทย์ประจาตัวของคุณ
ผลข้ างเคียงทีห่ ายากมาก
ปฏิกิริยาร้ายแรงก็อาจเป็ นไปได้แต่หาได้ยาก
ตัวอย่างเช่นใบหน้าบวมหรื อหายใจลาบาก เช่นเดียวกับยาชนิดใด ๆ
ที่การรับวัคซีนจะโอกาสน้อยมากที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรื อเสี ยชีวติ
หากเกิดปฏิกิริยารุ นแรงหรื ออาการยังไม่ทุเลา
โปรดพบแพทย์ทนั ทีและติดต่อโรงพยาบาลใกล้บา้ นคุณ

วัคซีน dTpa มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันโรคคอตีบและบาดทะยักและประมาณ 80%
มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันโรคไอกรน
วัคซีนบูสเตอร์น้ ีมีความเข้มข้นต่ากว่าโดยเฉพาะในองค์ประกอบของโรคคอตีบและโรคไอ
กรนเมื่อเทียบกับวัคซีนที่ได้รับในช่วงปฐมวัย
วัคซีนเสริ มนี้มีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับเป็ นอย่างดี

ผลข้ างเคียงทีพ่ บบ่ อย
อุณหภูมิอ่อนๆ (ต่ากว่า 38 ° C)
เพื่อบรรเทาอาการ ให้ใช้พาราเซตามอลตามที่กาหนดไว้บนสลากและดื่มน้ ามาก ๆ
หากมีไข้อยูใ่ ห้ปรึ กษาแพทย์ประจาตัวคุณ
ปวด/แดง/อาการคัน/ก้อนเล็กๆ ที่แขนที่รับการฉี ดยา เพื่อบรรเทาอาการ ให้ใช้ผา้ ชุบ
น้ าเย็นหมาด ๆ บนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ผลข้ างเคียงทีห่ ายากมาก
ไขสันหลังอักเสบ (การอักเสบของเส้นประสาทในแขนทาให้เกิดความอ่อนแอหรื อชา)
ปฏิกิริยาร้ายแรงก็อาจเป็ นไปได้แต่หาได้ยาก ตัวอย่างเช่นใบหน้าบวมหรื อหายใจลาบาก
เช่นเดียวกับยาชนิดใด ๆ
ที่การรับวัคซีนจะโอกาสน้อยมากที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรื อเสี ยชีวติ
หากเกิดปฏิกิริยารุ นแรงหรื ออาการยังไม่ทุเลา
โปรดพบแพทย์ทนั ทีและติดต่อโรงพยาบาลใกล้บา้ นคุณ

จัดทาโดย
ลิขสิ ทธิ์ของเอกสารนี้เป็ นของรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่น นอกเหนือจากการจัดการที่เป็ นธรรมเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา ส่ วนตัว, ค้นคว้า , วิจารณ์,
หรื อทบทวนตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้บทบัญญัติลิขสิ ทธิ์
ไม่อนุญาตให้ส่วนใดของเอกสารนี้ มีการทาซ้ าหรื อนากลับมาใช้ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

