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วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (PCV13)

ไปฉีดวัคซีนกันไหม?

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (PCV13) สามารถป้องกันโรคปอดบวมได้

โรคปอดบวมหมายถึงความเจ็บป่วยใด ๆ ทีเ่กิดจากแบคทีเรียปอดบวม แบคทีเรียเหล่านีส้ามารถทําให้เกิดโรคได้หลายประเภท 
รวมถึงโรคปอดบวม ซึ่งเป็นการติดเชื้อทีป่อด แบคทเีรียนิวโมคอคคัสเป็นหนึ่งในสาเหตทุี่พบบ่อยที่สุดของโรคปอดบวม

นอกจากโรคปอดบวมแล้ว แบคทีเรียปอดบวมยังสามารถทําให้เกิด:
การติดเชื้อที่หู

ไซนัสอักเสบ

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (การติดเชื้อของเนื้อเยื่อทีป่กคลุมสมองและไขสันหลัง)

แบคทีเรีย (การติดเชื้อในเลือด)

ใครๆ ก็เป็นโรคปอดบวมได้ แต่เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี ผู้ที่มีโรคประจําตัว ผู้ใหญ่ 65 ปขีึ้นไป และผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงสุด

การติดเชื้อนิวโมคอคคัสส่วนใหญไ่ม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม บางอย่างอาจส่งผลให้เกิดปัญหาระยะยาว เช่น สมองถูกทําลายหรือสูญ
เสียการได้ยิน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ แบคทีเรีย และปอดบวมที่เกิดจากโรคปอดบวมอาจถึงแกช่ีวิตได้

วัคซีน CV13

PCV13 ป้องกันแบคทีเรีย 13 ชนิดทีท่ําให้เกิดโรคปอดบวม

ทารกและเด็กเล็กมักต้องการวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม 4 โด๊ส เมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 12-15 เดือน เด็กโต (จนถึงอายุ 59 เดือน) 
อาจได้รับการฉีดวัคซีนหากไมไ่ด้รับปริมาณที่แนะนํา

แนะนําให้ใช้ PCV13 สําหรับผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีอาการป่วยบางอย่างหากยังไม่ได้รับ PCV13

วัคซีนนี้อาจให้แกผู่้ใหญ่ทีม่ีสุขภาพดีอายุ 65 ปขีึ้นไปทีย่ังไม่ได้รับ PCV13 โดยอิงจากการสนทนาระหว่างผู้ป่วยกับผู้ใหบ้ริการด้าน
สุขภาพ
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พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

บอกผู้ให้บริการฉีดวัคซีนของคุณว่าผู้ทีไ่ด้รับวัคซีน:
มีอาการแพ้หลังจากไดร้ับ PCV13 ครั้งก่อน กับวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมทีรู่้จักกันในชื่อ PCV7 ก่อนหน้านี้ หรือวัคซีนใดๆ ที่
มีพิษต่อคอตีบ (เช่น DTaP) หรือมีอาการแพท้ี่รุนแรงซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต

ในบางกรณี ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจตัดสินใจเลื่อนการฉีดวัคซีน PCV13 ออกไปจนกว่าจะเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป

ผู้ที่มีอาการป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด อาจไดร้ับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ป่วยปานกลางหรือป่วยหนักมักจะรอจนกว่าจะหายดีก่อนจึงจะรับ 
PCV13

ผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณได้

หมวกมีความเสี่ยงของปฏิกิริยาวัคซีน?

อาการแดง บวม ปวดหรือกดเจ็บบริเวณทีฉ่ีด และมีไข้ เบื่ออาหาร หงุดหงิด (หงุดหงิด) รู้สึกเหนื่อย ปวดศีรษะ และหนาวสั่น
อาจเกิดขึ้นไดห้ลังการฉีดวัคซีน PCV13

เด็กเล็กอาจมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดอาการชักทีเ่กิดจากไขห้ลังจาก PCV13 มากขึ้น หากให้วัคซีนในเวลาเดียวกันกับวัคซีนป้องกันไข้
หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

ผู้ป่วยเป็นลมบางครั้งหลังจากทําหัตถการ รวมถึงการฉีดวัคซีน บอกผู้ใหบ้ริการของคุณว่าคุณรู้สึกวิงเวียนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการมองเห็นหรือหูอื้อ

เช่นเดียวกับยาอื่นๆ มีโอกาสสูงมากที่วัคซีนจะทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ได้รับบาดเจ็บสาหัสอื่นๆ หรือเสียชีวิต

หมวกหากมีปฏิกิริยารุนแรง?

อาการแพ้อาจเกิดขึ้นหลังจากทีผู่ฉ้ีดวัคซีนออกจากคลินิก หากคุณเห็นสัญญาณของอาการแพอ้ย่างรุนแรง (ลมพิษ ใบหน้าและลํา
คอบวม หายใจลําบาก หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ หรืออ่อนแรง) โทร 9-1-1 และนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุด

สําหรับสัญญาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ โปรดติดต่อผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

อาการไม่พึงประสงคค์วรรายงานไปยัง Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของ
คุณมักจะยื่นรายงานนี้หรือคุณสามารถทําเองได้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ VAERS ได้ที่ http://www.vaers.hhs.gov [http://
www.vaers.hhs.gov]หรือโทร1-800-822-7967.VAERS ใชส้ําหรับการรายงานปฏิกิริยาเท่านั้น และเจ้าหน้าทีข่อง VAERS ไมไ่ด้
ให้คําแนะนําทางการแพทย์

โครงการค่าชดเชยการบาดเจ็บจากวัคซีนแห่งชาติ

โครงการชดเชยการบาดเจ็บจากวัคซีนแห่งชาติ (VICP) เป็นโครงการของรัฐบาลกลางที่สร้างขึ้นเพื่อชดเชยผู้ทีอ่าจได้รับบาดเจ็บ
จากวัคซีนบางชนิด การเรียกร้องเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตทีถู่กกล่าวหาเนื่องจากการฉีดวัคซีนมีเวลาจํากัดในการยื่น
คําร้อง ซึ่งอาจสั้นถึงสองปี เยี่ยมชมเว็บไซต์ VICP ได้ที่http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation [http://
www.hrsa.gov/vaccinecompensation]หรือโทร 1-800-338-2382เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและการยื่นคําร้อง
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ฉันสามารถเรียนรูเ้พิ่มเติมได้ไหม

สอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ เขาหรือเธอสามารถให้เอกสารแพ็คเกจวัคซีนแก่คุณหรือแนะนําแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ ได้

โทรติดต่อแผนกสุขภาพในพื้นที่หรือของรัฐ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สําหรับเอกสารแพ็คเกจวัคซีนและข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines [http://www.fda.gov/vaccines-
blood-biologics/vaccines].

ติดต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC): โทร1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CDC 
ได้ที่http://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].

คําชี้แจงข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (PCV13) กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา/ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ 8/6/2564.

ชื่อแรนด์
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PCV13
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