
รายงานข้อ้มููลวัคัซีีน
Many Vaccine Information Statements are 
available in Thai and other languages. 
See www.immunize.org/vis 
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 Thai THAI 

วััคซีีนเอื่ชพีีวัี (ไวัรัสุพีาพีิลโลมีาในมีนุษย์): 
่�สุิ� � ำ �งที่ีคุณตุ้อื่งที่ราบ 

1. เห้ตุุใดูจึำงตุอ้ื่งรบัวัคัซีีน �ีทั �งน 
27-45 ป้ ี โดย์อา้งอิงจากักัารพดูคยุ์ป้รึกัษาระห้วา่งผู้ ู้

วัคัซีีนเอชพีีวั ี(ไวัรััสพีาพิีลโลมาในมนุษย์)์ สามารถ ป่้วย์กับัผู้ ้ใูห้บ้ริกัารดแูลสขุภาพ 
ป้้องกันักัารติดิเชื้้ �อไวรัสพาพลิโลมาในมนุษย์บ์างชื้นิด เดก็ัสว่นให้ญิท่ี�ไดรั้บวคัซีินเข็มแรกักัอ่นอาย์ ุ15 ป้ ี

อาจมกีัารให้ว้คัซีินเอชื้พวีแีกัผู่้ ้ใูห้ญิท่ี�มอีาย์ ุ

ได ้ ได้�ีเข็ม ผู้ ้ทู2านวน 
กัารติดิเชื้อ้เอชื้พวีอีาจกัอ่ให้เ้กัดิโรคมะเร็งบางชื้นิด� รับวคัซีินเข็มแรกัเม้�อห้ร้อห้ลงัจากัอาย์คุรบ 15 ป้ ี และ 
รวมถึง: ผู้้ทูี� �งมภีาวะภมูคิ ้มุกันับกัพร่องบางมอีาย์นุอ้ย์กัวา่ซิ ึ

จำาเป็้นติอ้งไดรั้บวคัซีินเอชื้พวีจี ำ 

� โรคมะเร็งป้ากัมดลกูั ชื้อ่งคลอด และเย้์�อบปุ้ากัชื้อ่ง ป้ระกัารจำาเป็้นติอ้งไดรั้บวคัซีินจ 
คลอดในผู้้หู้ญิงิ 
� โรคมะเร็งองคชื้าติในผู้้ชูื้าย์ 
� โรคมะเร็งทวารห้นักัในทั �งผู้ ้ชูื้าย์และผู้้หู้ญิงิ 
� โรคมะเร็งติอ่มทอนซิิล โคนลิ �น และห้ลงัคอ (มะเร็ง 
ห้ลอดอาห้าร) ในทั �งผู้ ้ชูื้าย์และผู้้หู้ญิงิ 

กัารติดิเชื้้ �อเอชื้พวียี์งัอาจกัอ่ให้เ้กัดิโรคห้ดูห้งอนไกัไ่ด ้
เชื้น่กันั 

วคัซีินเอชื้พวีนีี�สามารถป้้องกันัโรคมะเร็งทมีสีาเห้ติุ� 
จากัเชื้้ �อเอชื้พวีไีดม้ากักัวา่ 90% 

โดย์เชื้้ � �สามารถแพร่กัระจาย์ผู้า่นกัารสมัผู้สัอเอชื้พวีนี ี
ทางผู้วิห้นังห้ร้อทางเพศสมัพนัธ์ กัารติดิเชื้้ �อเอชื้พวีพีบ 
ไดท้ั� �วไป้มากัจนอาจกัลา่วไดว้า่ แทบจะทกุัคนทจีะได ้
รับเชื้้ � � �อเอชื้พวีอีย่์างนอ้ย์ห้นึงชื้นิดในชื้ว่งเวลาห้นึงของ 
ชื้วีติิ โดย์กัารติดิเชื้้ �อเอชื้พวีสีว่นให้ญิจ่ะห้าย์ไป้ไดเ้อง 
ภาย์ในเวลา 2 ป้ ี แติใ่นบางครั� �ง กัารติดิเชื้อ้เอชื้พวีอีาจ 
จะคงอย่์นูานกัวา่นั�นและเป็้นสาเห้ติใุห้เ้กัดิโรคมะเร็ง 
ไดใ้นภาย์ห้ลงั 

2. วัคัซีีนเอื่ชพีีวั ี

ำมขีอ้แนะนำาให้ฉี้ีดวคัซีินเอชื้พวีตีิามป้กัติสิาห้รับวยั์รุ่น

�ีเข็ม ทั �งน3านวน 
ให้บ้ริกัารดแูลสขุภาพของคณุสามารถให้ข้อ้มลูเพิ�ม 
เติมิแกัค่ณุได ้

วคัซีินเอชื้พวีสีามารถให้พ้รอ้มกับัวคัซีินชื้นิดอ้�น ๆ ได ้

ำ ผู้ ู้

3. พูีดูคุยกบัผู้ ู้ให้บ้ริการดููแลสุุขภาพีขอื่ง 
คุณ 

แจง้ให้ผู้้ ้ใูห้บ้ริกัารวคัซีินของคณุทราบ ห้ากับคุคลที�รับ 
วคัซีินนัน� : 
� มอีาการัแพีห้ลงัจากได้รั้ับวัคัซีีนเอชพีวีัคีรัั�งกอ่น 
หนา้ ห้ร้อมอีาการัแพีรุ้ันแรังทีี่�เป็็นอนัตรัาย์ถึงึ 
ชีวัติ 
� กัำ � ำาลงัตงัครัรัภ์—์แนะนาให้ฉี้ีดวคัซีินเอชื้พวีใีนภาวะ 
ที� �ไมไ่ดต้ิงัครรภแ์ลว้ 

ในบางกัรณ ี ผู้ ้ใูห้บ้ริกัารดแูลสขุภาพของคณุอาจ 
ติดัสนิใจเล้�อนกัารให้ว้คัซีินเอชื้พวีอีอกัไป้จนกัวา่จะถึง 
กัารนัดติรวจในอนาคติ 

ผู้้ทูี�มอีากัารป่้วย์เล็กันอ้ย์ เชื้น่ ไขห้้วดั สามารถรับ 
วคัซีินได ้ผู้้ทูี�มอีากัารป่้วย์ระดบัป้านกัลางห้ร้อรุนแรง 
โดย์ป้กัติคิวรรอจนกัวา่อากัารจะดขีึ �นกัอ่นเขา้รับ 
วคัซีินเอชื้พวี ี

ที� �มอีาย์ ุ11 ห้ร้อ 12 ป้ ี เพอ้ให้แ้น่ใจวา่พวกัเขาไดรั้บกัาร 
�ีทั �งน ป้กัป้้องกัอ่นกัารสมัผู้สัเชื้อ้ไวรัส โดย์อาจเริ�มให้ว้คัซีิน 

เพ ิเอชื้พวีไีดต้ิั � ำ �งแติอ่าย์ ุ9 ป้ ี และมขีอ้แนะนาให้ฉี้ีดวคัซีินน ี
ผู้ ้ใูห้บ้ริกัารดแูลสขุภาพของคณุสามารถให้ข้อ้มลู 

มเติมิแกัค่ณุได ้

ให้ก้ับัทกุัคนจนถึงอาย์ ุ26 ป้ ี

Thai 

http://www.immunize.org/vis
http://www.immunize.org/vis


	    

	   
 

 
  

  

  
   

 

 
  

   
 

   

  
  

  
  

 

 

 
 

  
  

	
	  
	 	

 
 

	

	  
	  

  
  

� � 

� 
� 

� 

� 

4. ควัามีเสีุ�ยงขอื่งอื่าการแพีว้ัคัซีีน 6. โปัรแกรมีช่วัยเห้ล่อื่ชดูเชยสุำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัตุรายจำากวัคัซีีนแห้่งชาติุ� อากัารป้วด รอย์แดง ห้ร้อรอย์บวมบริเวณที�ฉีีด 

อาจเกัดิขึ �นห้ลงักัารฉีีดวคัซีินเอชื้พวีี National Vaccine Injury Compensation Program
อากัารไข ้ห้ร้อป้วดศรีษะย์งัสามารถเกัดิขึ �นได ้ ำ(VICP) (โป้รแกัรมชื้ว่ย์เห้ลอ้ชื้ดเชื้ย์สาห้รับกัารได้�ีทั �งน�

เชื้น่กันั ห้ลงักัารฉีีดวคัซีินเอชื้พวีี รับอนัติราย์จากัวคัซีินแห้ง่ชื้าติ)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่น
กัลางที�สรา้งขนึเพอ้ชื้ดเชื้ย์ให้แ้กัผู่้ ้ทูอีาจไดรั้บบาด�บางคนอาจเป็้นลมห้ลงัจากัให้ก้ัารรักัษา รวมถึงกัาร 

ฉีีดวคัซีิน แจง้ผู้ ้ใูห้บ้ริกัารของคณุทราบ ห้ากัคณุรู้สกึั เจ็บจากัวคัซีินบางชื้นิด กัารเรีย์กัรอ้งคา่สนิไห้ม
เวยี์นห้วั ห้ร้อกัารมองเห้น็เป้ลี�ย์นแป้ลงไป้ ห้ร้อมเีสยี์ง ทดแทนเกัี� �ย์วกับักัารบาดเจ็บห้ร้อกัารเสยี์ชื้วีติิทมีา
ในห้ ู จากัอากัารแพเ้น้�องจากักัารไดรั้บวคัซีิน มขีดีจากัดัำ 

เวลาในกัารย้์�นเร้�อง ซึิ�งอาจติอ้งดาเนินกัารภาย์ในำ
เม้�อให้ร่้วมกับัย์าใด ๆ มโีอกัาสนอ้ย์มากัที�วคัซีินจะกัอ่ สองป้ ี เยี์�ย์มชื้มเวบ็ไซิติ ์VICP ท ีwww.hrsa.gov/
ให้เ้กัดิอากัารแพรุ้นแรง กัารบาดเจ็บรา้ย์แรงอ้�น ๆ vaccinecompensation ห้ร้อโทร 1-800-338-2382 เพอ้
ห้ร้อเสยี์ชื้วีติิ เรีย์นรู้เกัี� �ย์วกับัโป้รแกัรมดงักัลา่วและป้ระเดน็เร้องกัาร 

เรีย์กัรอ้งคา่สนิไห้มทดแทน
5. ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิขึ � �นไดห้้ลงัจากัผู้้ทูไีดรั้บวคัซีิน
ออกัจากัคลนิิกั ห้ากัคณุพบสญัิญิาณของอากัารแพ้
รุนแรง (ลมพษิ อากัารบวมที� ำใบห้นา้และลาคอ ห้าย์ใจ
ลำาบากั ห้วัใจเติน้เร็ว วงิเวยี์นศรีษะ ห้ร้ออากัารอ่อน
แรง) โป้รดโทรติดิติอ่ 9-1-1 และพาบคุคลนั�นไป้ย์งัโรง
พย์าบาลที� �ใกัลท้สีดุ 

สำ � � ำาห้รับอากัารอ้น ๆ ททีาให้ค้ณุเกัดิความกังัวล โป้รด
ติดิติอ่ผู้ ้ใูห้บ้ริกัารดแูลสขุภาพของคณุ 

ควรราย์งานอากัารแพไ้ป้ย์งัระบบกัารราย์งาน 
เห้ติกุัารณไ์มพ่งึป้ระสงคจ์ากัวคัซีิน (Vaccine Adverse 
Event Reporting System, VAERS) ผู้้ใูห้บ้ริกัารดแูล
สขุภาพของคณุมกััจะเป็้นผู้้ทูำากัารราย์งานดงักัลา่ว 

7. ฉัันจำะเรียนร ้เูพิี�มีเติุมีไดูอ้ื่ย่างไร

� สอบถามผู้้ใูห้บ้ริกัารดแูลสขุภาพของคณุ 
� โทรติดิติอ่กัรมสขุภาพของรัฐ ห้ร้อทอ้งถิ�นของคณุ 
� เยี์�ย์มชื้มเวบ็ไซิติข์อง Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัาร
อาห้ารและย์า) ของสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับ
ใบแทรกัแพค็เกัจวคัซีินและขอ้มลูเพิ�มเติมิที�
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 
� ติดิติอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศนูย์ค์วบคมุและป้้องกันัโรค):
-โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้ร้อ
-ไป้ที�เวบ็ไซิติข์อง CDC ท ีwww.cdc.gov/vaccines

�น ี
ชื้มเวบ็ไซิติ ์VAERS ท ี
ห้ร้อคณุสามารถทำ �ย์มาไดด้ว้ย์ตินเองเชื้น่กันั เย์ ี

www.vaers.hhs.go
้

v ห้ร้อโทร
ติดิติอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไีวสำาห้รับกัาร 
ราย์งานอากัารแพเ้ทา่นั� ำน และสมาชื้กิัคณะทางานของ 
VAERS จะไมใ่ห้ค้ำาป้รึกัษาทางกัารแพทย์ ์

เพSอใ หสถานพยาบาลไดขอมลทS ถกตองเกS ยวกบสถานะดานภมคมกนโรค การประเมนผลภมคมกนโรค และการนดหมายเพSอฉ ดวคซน
ภมคมกนโรคในคราวตอไป ดงนนŚ  ขอมลดงกลาวนŚ จะถกจดสงไปยงสํานกทะเบยนขอมลดานการปรบปรงการดแลของรฐมชแกน

(Michigan Care Improvement Registry) บคคลตางๆมสทธŞทS จะรองขอไมใหสถานพยาบาลของตนสงขอมลดานภมคมกนโรคไปทสSํ 
านกทะเบยนได

ThaiThai MDHHS-Pub-1339bTH AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 
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