
ວກັແຊ້ງປອ້ງກັນພະຍາດ
ຕາ່ງໆ
ວັກແຊ້ງຍັງຖືກເອ້ີນວ່າການເຮັດໃຫ້ຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົມີພູມຄຸມ້ກັນໂລກ,ເຊິ່ງມນັສາມາດປ້ອງກັນຫຼາຍ
ໂລກທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮາົເຈັບເປັນຫຼືເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດໄດ.້ວັກແຊ້ງເຮັດໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ລະ
ບົບພູມຄຸ້ມກັນຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົແຂງແຮງຂຶ້ນ,ແຕ່ລະພາກສວ່ນຂອງຮາ່ງກາຍສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອ
ແລະພະຍາດສະນັ້ນຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົສາມາດກັບມາມີສຸກຂະພາບດີຄືນໄດ.້ຖ້າວ່າລະບົບພູມຄຸມ້ໄດ້ກຽມ
ພ້ອມແລະແຂງແຮງດ,ີມນັສາມາດຮູ້ເລີຍຢາ່ງໄວວ່າແມນ່ອັນຕະລາຍອັນໃດແກ່ສຸຂະພາບແລະມນັຈະຮູ້ວ່າ
ຈະສາມາດຮັບມືກັບພະຍາດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ.ວັກແຊ້ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ.

ວັກແຊ້ງເຮັດໜ້າທີ່ແນວໃດ?ວັກແຊ້ງແມນ່ເຮັດມາຈາກເຊື້ອພະຍາດອ່ອນໆແລະມນັເຮັດໜ້າທີ່ເພື່ອຢຸດຢັ້ງ
ເຊື້ອພະຍາດຊະນິດດຽວກັນໃນອານາຄົດທີ່ພະຍາດຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປວ່ຍ.ຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົສາ້ງ
ເກາະປ້ອງກັນຕົວໂດຍການສາ້ງ“ພູມຄຸມ້ກັນ”ສະເພາະແຕ່ລະພະຍາດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຕ່າງໆໃຫ້ສາໍເລັດ
ຜົນ.ພູມຄຸມ້ກັນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດປົກປ້ອງຮາ່ງກາຍຂອງເຈົ້າເອງແລະຄົນອຶ່ນໆທີ່ຢູ່ນໍາກັນເພື່ອສູ້ກັບເຊື້ອພະ
ຍາດທີ່ເປັນສາເຫດການເຈັບເປັນ.

ເດັກນ້ອຍເກີດມາດ້ວຍພູມຄຸມ້ກັນບາງຢາ່ງທີ່ຮາ່ງກາຍຂອງພວກເຂາົຕ້ອງການ,ເຊິ່ງພູມຄຸມ້ກັນເຫຼົ່ານັ້ນ
ແມນ່ໄດ້ມາຈາກຜູ້ເປັນແມ່ຂອງພວກເຂາົ.ເມື່ອໃດທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ລຽ້ງດູລູກດ້ວຍນົມແມ່ມນັສາມາດເຮັດໃຫ້ລະ
ບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງເດັກແຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ.ວັກແຊ້ງສາ້ງລະບົບພູມຄຸມ້ກັນຂອງເດັກເມື່ອເຂາົເຕີບໃຫ່ຍຂຶ້ນ.
ວັກແຊ້ງຊວ່ຍເສມີສາ້ງລະບົບພູມຄຸມ້ກັນຂອງຮາ່ງກາຍ,ໂພສະນາການທີ່ດີຊວ່ຍການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງເດັກ
ເຊັ່ນກັນ

ການປະຕິບັດງານຂອງວັກແຊ້ງຊະນິດຕ່າງໆ.ພະຍາດບາງຢາ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເສຍຊີວິດຫຼືເຮັດຫຼາຍຄົນພິ
ການໃນອາດີດເຊັ່ນວ່າ:ໂລກໄຂ້ທໍລະພິດ,ທີ່ປະຈຸບັນນີ້ແມນ່ໝົດໄປແລວ້ແລະເຮາົບໍ່ຕ້ອງການວັກແຊ້ງສາໍລັບ
ໂລກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ເດັກມີສຸກຂະພາບດ
ີ=ສຸກຂະ

ພາບແລະຄອບຄົວ
ມີຄວາມສຸກ

ບ່ອນຕ້ອນຮັບ
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ພະຍາດອຶ່ນໆທີ່ມີວັກແຊ້ງ
ເພື່ອປ້ອງກັນແມນ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນຫຼາຍແລວ້.ການໃຫ້ວັກແຊ້ງ
ແກ່ແອນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍໝົດ
ທຸກຄົນແລະທັງຜູ້ໃຫ່ຍນໍາແມນ່
ຈໍາເປັນເພາະມນັຈະສາມາດປ້ອງ
ກັນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມຫຼືກັບ
ຄືນມາອີກ.

ວັກແຊ້ງສາມາດປ້ອງກັນຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບມນັແລະພວກມນັສາ
ມາດປ້ອງກັນຜູ້ອຶ່ນໆໄດ້ອີກເຊັ່ນ
ກັນເມື່ອຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບວັກ
ແຊ້ງຖ້ວນໜ້າ.ຖ້າວ່າພະຍາດ
ຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຫາຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້
ຮັບວັກແຊ້ງໄດ,້ມນັກໍ່ບໍ່ສາມາດ
ແຜ່ລາມໄດ.້ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ,
ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງມນັ
ຈະມີກໍລະນີເຈັບປວ່ຍຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.



ການຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບວັກແຊ້ງແລະເຫດຜົນວາ່ຍ້ອນຫັຍງພວກຕ້ອງການ
ວັກແຊ້ງ
ວັກແຊ້ງປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກພະຍາດອັນຕະລາຍຕ່າງໆເຊິ່ງລວມມີພະຍາດໄອໄກ,່ບາດທະຍັກ,ພະຍາດ
ປວດບວມ,ໝາກແດງໃຫຍ,ໂລກຕັບອັກເສບB,ວັນນະໂລກ,ຖອກທ້ອງເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອ
ໂລຕາໄວຣດັສ໌Rotavirus.ວັກແຊ້ງທີ່ປ້ອງກັນໂລກເຫດສພີວີHPV(ຊະນິດໄວຣດັສ)໌.ສາມາດປ້ອງກັນມະ
ເຮງັບາງຊະນິດ.ຖ້າວ່າບັນດາລູກໆຂອງທ່ານໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ,ພວກເຂາົຈະຖືກປົກປ້ອງຈາກເຊືອ້ພະຍາດທີ່
ຮາ້ຍແຮງຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຕາມປົກກະຕິແລວ້ວັກແຊ້ງສາໍລັບແອນ້ອຍ
ແລະເດັກນ້ອຍແມນ່ບໍ່່ໄດເ້ສຍຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຫັຍງ
ແລະທຸກໆປະເທດແມນ່ມີຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກ
ແຊ້ງຂອງເຂາົເຈົ້າເອງ.ພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກກ່ໍມີຕາຕະລາງໄປຢຽ້ມຢຽມເດັກນ້ອຍເພື່ອ
່ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂາົເຕີບໃຫ່ຍຂຶ້ນດີແລະເພື່ອເປັນ
ການໃຫ້ວັກແຊ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ເຂາົມີສຸຂະພາບ
ດີຂຶ້ນ.

ວັກແຊ້ງຫຼາຍຊະນິດຖືກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງ
ເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົແຂງແຮງເຊິ່ງ
ຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄດ.້ຫຼັງຈາກຄົນເຮາົ
ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງເປັນຊດຸຄົບຖ້ວນແລວ້ຕົວຢາ່ງ
ເຊັ່ນຮັບວັກແຊ້ງ3ເຂັມໃນໄລຍະ6ເດືອນ,ພວກເຂາົຍັງຕ້ອງການສັກວັກແຊ້ງຕື່ມເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ການຮາ່ງ
ກາຍຂອງຄົນເຮາົສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບເຊືອ້ພະຍາດຕ່າງໆໄດ.້

ມີຕົວເລກຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ!ເມື່ອຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ
ແມນ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮາ່ງກາຍຂອງພວກເຂົາສາມາດຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດໂດຍສະ
ເພາະແມນ່ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ(ເດັກອາຍຸຍັງໜ້ອຍຫຼາຍ)ຫຼືຄົນທີ່ເຈັບເປັນຫຼາຍທີ່

ຈະໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ.ນີ້ມນັເອີ້ນວ່າກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບພູມຄຸ້ມກັນ.

ຕັບອັກເສບB

BCG MMR(ໝາກແດງໃຫ່
ຍ,ໝາກເບີດແລະໄຂ້
ໝາກແດງນ້ອຍ) DPTໄອໄກ່,ຄໍ

ຕີບບາດທະຍັກ

ຕັບອັກເສບB
(HepB) ວັນນະໂລກ

ໝາກແດງໃຫ່ຍ

ໂລກຫັດເຍຍລະມັນ

ໄອໄກ່ ຄໍຕີບ
ບາດທະຍັກ

ໄອໄກ່

ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວາ່ມີເດັກເປັນ
ເປ້ຍລ່ອຍ(ໂປລີໂອ)ໃນເຂດນີ.້

ເມື່ອຂ້ອຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ
ພະຍາດນີ້ແມນ່ເປັນພະຍາດ
ທີ່ຮຸນແຮງ.ດຽວນີ້ບໍ່ມີພະຍາ
ດເປ້ຍລ່ອຍເພາະວາ່ທຸກຄນົ
ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງແລະວັກແຊງ
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນພະ
ຍາດເຫຼົ່ານີ.້
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່:ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
2 ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ



ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອເດັກ
ເຈັບປວ່ຍເມື່ອເວລາພວກ
ເຂົາຮອດຍາມຮັບວັກແຊ້ງ?

ວັກແຊ້ງສາມາດໃຫ້ກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໄຂ້ຫັວດຫຼືເຈັບເປັນ
ເລັກໜ້ອຍ.ຖ້າວ່າເດັກມີບັນຫາສຸຂະພາບຮາ້ຍແຮງ.ພະນັກ
ງານສາທະລະນະສຸກຈະບອກຄອບຄົວຂອງເດັກໃຫ້ເລື່ອນ
ການຮັບວັກແຊ້ງ.ເມື່ອສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແລະຄົນໃນຊຸ່ມ
ຊົນໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ.ມນັຈະສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນການເຈັບເປັນ
ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ.

ວັກແຊ້ງມນັປອດໄພບ?ໍ ວັກແຊ້ງແມນ່ປອດໄພ.ພວກມນັບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວ່ຍ.ວັກ
ແຊ້ງບາງປະເພດອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຫຼືເປັນໄຂ້
ເລັກໜ້ອຍ,ແຕ່ມນັຈະເຊົາໄປເອງ.ຖ້າວ່າເຈົ້າໄດ້ຍິນຂາ່ວລືວ່າ
ການຮັບວັກແຊ້ງແມນ່ບໍ່ປອດໄພ,ແມນ່ໃຫ້ປຶກສາກັບພະນັກ
ງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດເ້ພື່ອຈະໄດ້ຂໍ້ມນູທີ່ເຊື່ອຖືກ
ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ວັກແຊ້ງພຽງແຕ່ສາໍລັບເດັກ
ບໍ?

ເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນຕ້ອງການໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງແຕ່ການຄວາມ
ຕ້ອງການວັກແຊ້ງແມນ່ບໍ່ໄດ້ສີນ້ສຸດລົງຫຼັງຈາກໄວເດັກແຕ່ຢາ່ງ
ໃດ.ສາໍລັບພະຍາດບາງຊະນິດເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫ່ຍແດ່ແມນ່ຕ້ອງ
ການສັກຢາວັກແຊ້ງເພີ່ມເຕີມ,ເຊິ່ງເຂາົເອີ້ນວ່າ“ກະຕຸ້ນ”ເພື່ອ
ໃຫ້ວັກແຊ້ງທີ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆໄດ.້ເພາະວ່າ
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປລິດຂອງວັກແຊ້ງຈະໝົດໄປ.ແມ່ຍິງຖືພາຍັງ
ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດັກໃນ
ທ້ອງອີກ.ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຫຼືຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຮາ້ຍແຮງອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສັກວັກແຊ້ງເຊັ່ນກັນເພາະວ່າ
ວັກແຊ້ງຈະສາມາດປ້ອງກັນການເຈັບປວ່ຍເຊັ່ນ:ພະຍາດໄຂ້
ຫວັດໃຫ່ຍເຊິ່ງຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົບໍ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານໄດ້ດ.ີ

ຕົວເລກແລະຊະນິດ
ຂອງວັກແຊ້ງມີການປຽ່ນ
ແປງສມົທຽບໃສ່ຕອນຂອ້ຍ
ຍັງນ້ອຍ.ຍ້ອນເຫດຜົນ
ໃດ?

ສາໍລັບພະຍາດບາງຢາ່ງທີ່ມີບໍລິສັດຜະລິດຢາຫຼາຍຊະນິດເຮັດ
ວັກແຊ້ງຂຶ້ນມາແມນ່ປອດໄພແລະເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດ.ີມນັກໍ່ຍັງມີ
ກໍານົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ສະນັ້ນຖ້າວ່າສອງປະເທດໃຊ້ຢາ
ວັກແຊ້ງທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ແຕກຕ່າງກັນແມນ່ຈະມີຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກ
ແຊ້ງທີ່ຕ່າງກັນເຊັ່ນກັນ,ເຮາົເວົ້າໄດ້ວ່າແຕ່ລະປະເທດແມນ່ມີ
ການປຽ່ນແປງ.ການປຽ່ນແປງຈະເກີດຂຶ້ນອີກເມື່ອມີການຜະ
ລິດຢາວັກແຊ້ງຊະນິດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນເພາະເຮາົບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາຊະ
ນິດເກົ່າແລວ້.
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ແມນ່ໃຜຕ້ອງການຮັບວັກແຊ້ງແລະເມືອ່ໃດ?
ແຕ່ລະຂົງເຂດ,ປະເທດ,ແລະບາງເມືອງໃນປະເທດໃດໜຶ່ງແມນ່ມີລາຍການຄວາມຕ້ອງການວັກແຊ້ງທີແຕກ
ຕ່າງກັນ:

· ເກືອບໝົດທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງບາງຊະນິດ-ແອນ້ອຍ,ເດັກນ້ອຍ,ແລະຜູ້ໃຫ່ຍ.ເດັກໃຫ່ຍແດ່ຫຼືຜູ້ໃຫ່
ຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງແຕ່ຕອນຍັງເດັກອາດຈະໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງ.
· ວັກແຊ້ງບາງຊະນິດມີຜົນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ຄົງເຂດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນແລະມັນຈະຖືກໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນທີ່ອາໃສຫຼືມາ
ຢ້ຽມຢາມບ່ອນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
· ວັກແຊ້ງບາງຊະນິດບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນສຳລັບໝົດທຸກຄົນແຕ່ວ່າມັນຖືກແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງໃຊ້ເຊັ່ນແມ່ຍິງຖື
ພາ,ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຫຼືຜູ້ເຖົ້າ.
· ຕາມປົກກະຕິແລ້ວທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງເມື່ອມີພະຍາດໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນຄົງເຂດໃດໜຶ່ງ.

ສັກຢາວັກເເຊ້ງເປນັປົກກະຕິປອ້ງກັນແອນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ກວດເບິ່ງເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄັ້ງໃນຊວ່ງປີທໍາອິດຂອງເດັກນີ້ກໍ່ໄລຍະທໍາອິດຂອງ
ການໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດ.ຢາຊະນິດໃດແດ່ແລະໃນເວລາທີແ່ຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄາໍແນະນໍາດ້າ
ນສຸຂະພາບໃນປະເທດຂອງທ່ານ.

ເພື່ອໃຫແ້ອນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍມສີຸຂະພາບດ,ີການສັກຢາວັກແຊ້ງແມນ່ມີຄວາມສາໍຄັນຫຼາຍ
ແຕ່ວ່າສະພາບການດໍາລົງຊວີິດແມນ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດເຊັ່ນກັນ.ນ້ໍາດື່ມທີ່ປອດໄພ,ສຂຸາພິບານ,
ການລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມຢ່າ່ງໝ້ອຍ6ເດືອນທໍາອິດ,ແລະໂພຊະນາການດີຈະປ້ອງກັນພະຍາດຫຼາຍຢາ່ງ.
(ເບ່ິງບົດນ້ໍາແລະສຂຸາພິບານ:ຫຼັກການທີ່ຢູ່ອາໃສດີແລະອາຫານດເີຮັດໃຫ້ມສີຸຂະພາບດ.ີWaterand
Sanitation:KeystostayingHealthyandGoodFoodMakesGoodHealths.)

ສັກຢາວັກແຊ້ງແລະຢາວັກແຊ້ງຊໍາ້ຄືນເພື່ອກະຕຸ້ນແມນ່ສັກໃຫ້ກັບຜູໃ້ຫຍໃ່ນເວລາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສັກຢາ
ວັກແຊ້ງອີກເທື່ອນອກຈາກທີ່ໄດ້ຮັບແລວ້ໃນໄວເດັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ້ອງກັນຢູ່ດົນໆຫຼືຍ້ອນວ່າພວກເຂາົບໍໄ່ດ້
ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຄົບທຸກຊະນິດໃນຕອນຍັງພວກເຂາົຍັງນ້ອຍ.

ຕາມປະເພນີຂອງຂ້ອຍແລວ້ທຸກໆໃນຄອບຄົວໄດ້
ຮັບວັກແຊ້ງໂດຍສະເພາະແມນ່ເດັກນ້ອຍ,ພວກ
ເຮາົຕ້ອງການປົກປ້ອງໝົດທຸກຄນົແລະຍັງເປັນ
ການຊວ່ຍເຫຼືອຄນົລົນ້ໃໝ່ເຊັນ່ກັນ.

ເດັກນ້ອຍຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີຫຼາຍ.
ມືນ້ີ້ພວກເຮາົຈະໃຫ້ການສັກຢາວັກ
ແຊ້ງໃຫ້ລາວຕໍໄ່ປ
ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລາວ.
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ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະປະເທດແນະນໍາໃຫ້ກໍານົດເວລາສັກຢາປ້ອງກັນແອນ້ອຍແລະ
ເດັກນ້ອຍ.ມນັສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າການສັກຢາປ້ອງກັນໃດໜຶ່ງແມນ່ໄດ້ຮັບພ້ອມກັນແລະຂຶ້ນກັບຊວ່ງອາຍໃຸດ.
ເມື່ອບໍ່ສາມາດສັກຢາວັກແຊ້ງສອງຢາ່ງພ້ອມກັນໄດ,້ເປັນຍ້ອນວ່າມນັບໍໄ່ດ້ຮັບຜົນດີເມື່ອຢາຖືກນໍາໄປສັກໃສ່
ໃນຮາ່ງກາຍໃນເວລາດຽວກັນ.

ຕາຕະລາງການສັກຢາວັກແຊ້ງມັກຈະຄາ້ຍຄືກັນກັບແບບນີ,້ເຖິງແມນ່ວ່າການ
ໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງແມນ່ມີຕາມອາຍຸເຊິ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະປະເທດ.
ນອກຈາກນັ້ນ,ບໍ່ແມນ່ທຸກໆປະເທດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ວັກແຊ້ງທີ່ມີສ່ວນປະສມົດຽວກັນ
ແລະບໍແ່ມນ່ວ່າຢາວັກແຊ້ງທຸກໆຊະນິດເປັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ທຸກບ່ອນ.ຊອກຫາ
ຄາໍທ່ີແນະນໍາໃຫ້ບ່ອນທີ່ທ່ານທີ່ຢູ່ອາໃສ.

ເມື່ອໃດເດັກນ້ອຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮາົຕ້ອງການຢາວັກແຊ້ງ?
ເມື່ອຕອນເກີດ  BCG

HepB
2ເດືອນ ເຂັມທີ່1

ແຕ່ລະອັນ:
ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ(polio)
ວັກແຊ້ງລວມທີ່
ປ້ອງກັນ5ພະຍາດສໍາຄັນ
(pentavalent)
ວັກແຊ້ງສໍາລັບໂລຕ້າໄວຣັດສ໌
(rotavirus)
ວັກແຊ້ງກຽ່ວກັບPneumococcal

4ເດືອນ ເຂັມທີ່2
ແຕ່ລະອັນ:

6ເດືອນ ເຂັມທີ່3
ແຕ່ລະອັນ:

ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ(polio)
ວັກແຊ້ງກ່ຽວກັບPneumococcal

9ຫາ12ເດືອນ ເຂັມທ່ີ1MMR
ວັກແຊ້ງກ່ຽວກັບPneumococcal
ຊໍາ້ຄືນ

18ເດືອນ ເຂັມທ່ີ2MMR
ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ(polio)ຊໍາ້ຄືນເພື່ອກະຕຸ້
ນການປ້ອງກັນພະຍາດ

4ຫາ6ປີ DPT
ເຂັມທີ່2ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ(polio)ຊໍ້າຄືນເ
ພື່ອກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນພະຍາດ

9ຫາ11ປີ ສັກຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນບາດທະຍັກຊໍາ້ຄື
ນເພື່ອກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນພະຍາດ
ເຂັມທ່ີ2ຂອງHPV

}
}
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ຢາວັກແຊ້ງແລະHIV
ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ແອນ້ອຍແລະຜູໃ້ຫຍ່ທີ່ມເີຊື້ອHIVຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນຄືກັນກັບຜູ້ອື່ນ.ເດັກຫຼືຜູໃ້ຫຍ່
ທີ່ມເີຊືອ້HIVໃນບາງກໍລະນີອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊຢ້າເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາວັກແຊ້ງຂອງໝາກແດງໃຫ່ຍ
(measles).

ສາໍລັບຢາວັກແຊ້ງບາງຊະນິດ(BCG,MMR,OPV),ໃຫແ້ນໃ່ຈວ່າສຸຂະພາບມສີະພາບຄົງທີ່ແລະໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປວົດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອHIVກ່ອນການສັກຢາວັກແຊ້ງ.ການປິ່ນປວົHIVເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸມ້ກັນ
ຂອງຮາ່ງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ການສັກຢາປ້ອງກັນນີເ້ຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ສາໍລັບວັກແຊ້ງBCG,ຖ້າວ່າແມມ່ເີຊື້ອHIVມນັຈະປອດໄພທີ່ສັກໃຫເ້ດັກຕອນເກີດເລີຍ.ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ,
ຖ້າເດັກໃຫຍ່ແລະມເີຊື້ອHIV,ໄດ້ປິ່ນປວົເຊື້ອHIVກ່ອນ.

ຢາວັກແຊ້ງແລະການຖືພາ
ຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ແລະການພັດທະນາການເດັກນໍາ.
ນອກຈາກນັ້ນ,ແມຍ່ິງຖືພາສົ່ງຜ່ານສິ່ງທີເ່ປັນສານຕ້ານເຊືອ້ໄວຣດັສໃ໌ຫ້
ລູກໃນທ້ອງຂອງລາວທີ່ຈະຊວ່ຍປົກປ້ອງເດັກຫຼັງຈາກເກີດ.ເດັກເກີດໃໝ່
ແມນ່ອາດນ້ອຍເກີນໄປສາໍລັບຢາວັກແຊ້ງບາງຊະນິດທີ່ຈະຊັກໃນອາທິດ
ຫຼເືດືອນທໍາອິດຂອງພວກເຂາົ.

ແບ່ງປັນຂໍ້ມນູນີ້ກັບພໍແ່ມຂ່ອງເດັກຍິງແລະແມຍ່ິງທີ່ກໍາລັງຖືພາ:

· ການສັກຢາວັກແຊ້ງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ເດັກຍິງ
ຫຼືຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະຖືພາ.
· ຢາວັກແຊ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາຖືພາ.
· ເມື່ອເດັກຍິງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງຄົບຖ້ວນໃນຕອນເປັນເດັກ
ນ້ອຍ,ຄວາມຈຳເປັນຈະໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງໜ້ອຍລົງໃນເວລາຖືພາ.
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ(Germanmeasles
-ຫັດເຍຍລະມັນ)ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງຢາວັກແຊ້ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ຫຼືແມ່ຍິງໄວໝຸ່ມກ່ອນການຖືພາເພາະວ່າໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍໃນແມ່ມາ
ນເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບເດັກ.
· ທຸກໆຄົນຕ້ອງການສັກຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນບາດທະຍັກຊໍ້າເມື່ອຫຼາຍປີຜ່ານໄປ,ເຖິງວ່າຈະເປັນຢາສັກເທື່ອ
ດຽວຫຼືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາວັກແຊ້ງປະສົມ.ຖ້າວ່າແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນບາດທະຍັກຊ່ວງເວລາ
ມໍ່ໆນັ້ນ,ລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບຢານັ້ນໃນເວລາຖືພາ.ຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອບາດທະຍັກທີ່ເປັນອັນຕະລາ
ຍໃນເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີການອະເຊື້ອທີ່ໃຊ້ໃນເວລາເກີດລູກ.
· ໃນປະເທດຂອງທ່ານ,ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາວັກແຊ້ງໃນເວລາຖືພາ,ເຊັ່ນວ່າ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດໄອໄກ່ຫຼືໄຂ້ຫວັດ.

ວັກແຊ້ງບາງຊະນິດແມນ່ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ໃຊໃ້ນເວລາຖືພາເຊັ່ນວັກແຊ້ງBCGຫຼືໝາກແດງນ້ອຍ(German
measles-ຫັດເຍຍລະມນັ).ທໍາອິດຖາມແມຍ່ິງທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະສັກຢາປ້ອງກັນຖ້າວ່າລາວອາດຈະຖືພາຢູ.່

ການໄດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງຄົບຖ້ວນໃນຕອນ
ຍັງເປັນເດັກຍິງໝາຍວ່າການຖືພາ
ໃນພາຍຫຼັງແມນ່ມີຄວາມປອດໄພ.
ຖ້າທ່ານຈະກຽມເອົາລູກໃຫ້ປຶກສາຫາ
ລືກັບກັບພະນັກງານສາທາລະນະ

ສຸກເພື່ອໃຫແ້ນໃ່ຈວ່າທຸກຢາວັກແຊ້ງແມ່
ທັນກັບສະພາບການແລະຖືກຍຸກສະ

ໄໝ.

3 June 2019

 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່:ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
6 ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ



ບນັທຶກການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ຖາມຫາແລະຂໍເອົາບັດ
ບັນທຶກການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ຫຼເືອກະສານທີ່ສະແດງຊື່
ແລະວັນທີຂອງການສັກຢາວັກ
ແຊ້ງ.ເດັກນ້ອຍມັກຈະຕ້ອງການ
ບັນທຶກເຫຼົ່ານີເ້ພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້
າໂຮງຮຽນແລະຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການ
ເພື່ອປະກອບເອກະສານໃນ
ການເຮັດວຽກ,ການເດີນທາງ
ແລະສະແດງພະນັກງານສາທາລະ
ນະສຸກຮູ້ວ່າມີວັກແຊ້ງຊະນິດໃດທ່ີ
ໄດ້ຮັບແລວ້ແລະວັກແຊ້ງຊະນິດ
ໃດທີ່ພວກເຂາົຍັງຕ້ອງການ.ຖ້າພ
ວກເຂາົບໍມ່ີບັດຢູ່ຄລນີິກຂອງທ່ານ,
ໃຫ້ທ່ານບັນທຶກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ
ແລະໃຫ້ຄົນທີ່ຈະຖືກສັກຢາວັກ
ແຊ້ງປະກອບຂໍ້ມນູແລະລົງລາຍເຊັນ.

ວັກແຊ້ງທົ່ວໄປ
ໃນຫຼາຍປະເທດສ່ວນຫຼາຍຈະມຢີາວັກແຊ້ງດັ່ງນີ:້

ວັນນະໂລກ(TB)

ບາດທະຍັກ

ຄໍຕີບ

ພະຍາດໄອໄກ່(pertussis)

ຕັບອັກເສບB

ໄຂ້ຫວັດສັດປີກຊະນິດB,
ເຊິ່ງກໍໃ່ຫເ້ກີດພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ

ໂປລີໂອ

ໂລຕາໄວລັດສ໌(Rotavirus),ເປັນສາເຫດຂອງພະ
ຍາດຖອກທ້ອງໃນແອນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍ

ນິວໂມໂຄຄັດສ໌(Pneumococcus),
ທີເ່ຮັດໃຫ້ປອດອັກເສບແລະການຕິດເຊືອ້ອື່ນໆ

ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່

ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ(ຫັດເຍຍລະມນັ)

ໂລກHumanpapillomavirus(HPV),
ທີເ່ປັນສາເຫດມະເຮງັປາກມົດລູກ

ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນມຢີາວັກແຊ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ:

ອະຫິວາ

ການຕິດເຊືອ້Meningococcal

ໄຂເ້ຫຼືອງ

ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບJE

ໄຂເ້ຫັບ/ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບຍ້ອນເຫັບ

ຕັບອັກເສບA

ອີສຸກອໃີສ(varicella)

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່(flu)

ໄຂ້ທໍລະພິດ

ພະຍາດວໍ້

ບັນທຶກການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ຊື:່
ວັນເດືອນປີເກີດ
ສະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບຫຼືການແພ:້

ຊື່ຂອງວັກແຊ້ງ
ແລະຊະນິດ

ວັນເດືອນປີໃຫ້
ວັກແຊ້ງ

ໃຫ້ວັກແຊ້ງໂດຍ ໃຫ້ວັກແຊ້ງຄັ້ງ
ຕໍ່ໄປ

BCG 10 ກຸມພາ 19 ສູນເກດີລູກ
BOPVpolio 10 ກຸມພາ 19 ສູນເກດີລູກ 30 ມນີາ 19
HepB 10 ກຸມພາ 19 ສູນເກດີລູກ 30 ມນີາ 19
PTP-Hib-
HepB

30 ມນີາ 19 ສູນເກດີລູກ 30 ເມສາ 19

OPVpolio 30 ມນີາ 19 ສູນເກດີລູກ 30 ເມສາ 19
Rotavirus 30 ມນີາ 19 ສູນເກດີລູກ 30 ເມສາ 19
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ວັກແຊ້ງBCGປ້ອງກັນພະຍາດວັນນະໂລກ(TB)
ຢາBCGແມນ່ພຽງແຕ່ຊັກຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງ.ໃຫໄ້ວເທົ່າທີ່
ຈະໄວໄດ້ຫຼັງເກີດທັນທ.ີ

· ຖ້າມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນພະຍາດວັນນະໂລກTB,ແລະ
ເດັກບໍ່ເຄີຍສັກຢາBCGເລີຍ,ໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນນີ້ໃຫ້ລາວໄວເ
ທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

· ຢ່າສັກຢາວັກແຊ້ງBCGໃຫ້ແມ່ຍິ່ງຖືພາ.

· ເດັກທີ່ເກີດນໍາແມ່ທີ່ມີເຊື້ອHIVສາມາດໃຫ້ສັກBCG
ຕອນເກີດໄດ້.ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າທີ່ມີເຊື້ອHIV,
ເລີ່ມຕົ້ນການປິ່ນປົວເຊື້ອHIVໂດຍໃຊ້ຢາantiretroviral
ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້BCG.

ພະຍາດວັນນະໂລກ(TB)ເປັນການ
ຕິດເຊື້ອທີ່ອັນຕະລາຍ,ປົກກະຕິແລ້ວ
ເກີດຢູ່ໃນປອດ,ເປັນພະຍາດທີ່ສາມາດ
ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາແລະປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດ
ໄດ້.ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວ,ວັນນະໂລກ
TBຈະຄ່ອຍທໍາລາຍປອດແລະ
ເຮັດໃຫ້ຢຸດການຫາຍໃຈໄດ້.ຢາວັກແຊ້ງ
BCGຊ່ວຍປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ປອດ
ໄດ້ຫຼາຍສຸດແລະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ານ
ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.

DPT(DTaP,Tdap)ປ້ອງກັນຄໍຕີບ,ໄອໄກ່,ບາດທະຍັກ
ຢາວັກແຊ້ງDPTປ້ອງກັນ3ພະຍາດ.ຢາວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງ
ກັນ5ພະຍາດສໍາຄັນ(pentavalent)ແລະວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງ
ກັນ6ພະຍາດສໍາຄັນ(hexavalent)ລວມໃນDPT.ຮອດອາຍຸ
6ເດືອນ,ແອນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາສັກ3ຊດຸ.

· ເດັກໃຫຍ່ແດ່ມັກຈະໃຫ້ສັກDTPຊໍ້າຄືນ3ຄັ້ງຫຼື
ປະສົມກັບຢາປ້ອງກັນຄໍຕີບແລະໄອໄກ່(Td,Dt).

· ໃຫ້ວັກແຊ້ງDPTໃນແມ່ຍິງຖືກພາຊ່ວຍປ້ອງກັນເດັກໄດ້.

· ການໄດ້ຮັບຄົບທັງໝົດ6ຄັ້ງຂອງDPT(ຊຸດ3ຄັ້ງແລະ3
ຄັ້ງຊໍ້າຄືນ)ໃຫ້ການປ້ອງກັນບາດທະຍັກໄດ້ເປັນທົດສະວັດ.
ສັກຢາບາດທະຍະຊໍ້າຄືນ(TT)ແມ່ນຈໍາເປັນຖ້າຫາກຕອນຍັງ
ເປັນເດັກນ້ອຍສັກບໍ່ຄົບຖ້ວນຫຼືຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ເລີກ
ຫຼືເປື້ອນ.

ພະຍາດຄໍຕີບສ່ວນຫຼາຍແມນ່ມີຜົນກະທົບ
ຕໍເ່ດັກນ້ອຍແລະເຮັດໃຫ້ຄໄໍຄ່ບວມເຊິ່ງຫຼາຍຄົນ
ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ.້

ພະຍາດໄອໄກ່(pertussis)ແມນ່ເຮັດໃຫ້
ມີອາການໄອທີ່ຮາ້ຍແຮງທີເ່ອີ້ນວ່າໄອໄກ່,
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມນັຫາຍໃຈຍາກ.ນີແ້ມນ່ອັນຕະລາຍ
ທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ.

ບາດທະຍັກສາມາດເຮັດໃຫເ້ສຍ
ຊີວິດໄດ້ຢາ່ງໄວວາ.ບຸກຄົນໃດ
ໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບມນັຈາກຖືກບາດຫຼືບາດແຜ.
ເດັກເກີດໃໝ່ສາມາດເປັນບາດທະຍັກ
ຖ້າແມ່ບໍໄ່ດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງ.

ຕັບອັກເສບB(ຫຼືວ່າHBV)ປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດB
ເມື່ອເດັກອາຍຸ6ເດືອນ,ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາສັກ3ຫຼື4ຊດຸ.

· ການສັກຢາວັກແຊ້ງຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນໃຫ້ຕອນເດັກເກີດໃໝ່ແລະ
ຊຸດວັກແຊ້ງທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ສັກຈົນຮອດອາຍຸ6ເດືອນ,ໃຊ້
ຮ່ວມກັບDPTຫຼືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນ5
ພະຍາດສຳຄັນ(pentavalent)ແລະຢາhexavalentຖືກນຳ
ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ6ໂລກ.

· ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງຕອນເປັນເດັກນ້ອຍໃຫ້ສັກຢາ
ວັກແຊ້ງນີ້ໃນເວລາດຽວກັບການສັກຢາHepBເປັນໄລຍະ3
ຄັ້ງໃນເດັກໃຫຍ່ແລະຜູ້ໃຫຍ່.

ພະຍາດຕັບອັກເສບBແມນ່ເປັນສາເຫດຂອງ
ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕັບຮາ້ຍແຮງແລະບາງຄັ້ງ
ກໍ່ເປັນມະເຮງັຕັບ.ມນັສາມາດຜ່ານຈາກແມ່
ສູເ່ດັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການເກີດລູກ,ຫຼື
ລະຫວ່າງ2ຄົນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມເພດຫຼື
ເຂັມສັກຢາບໍ່ສະອາດ.

ວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນ5ພະຍາດສາໍຄນັ(pentavalent)ຖືກສາ້ງຂືນ້ດັ່ງນັ້ນມີການສັກຢາ
ນ້ອຍລົງ.ວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນພຽງແຕ່5ພະຍາດສາໍຄນັ(pentavalent):
ຄໍຕີບ,ໄອໄກ່,ບາດທະຍັກ,ຕັບອັກເສບB,ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບHib.ວັກ
ແຊ້ງhexavalentຖືກນາໍໃຊໃ້ນບາງປະເທດເພື່ອປົກປ້ອງ6ພະຍາດ:ຄືກັນກັບວັກແຊ້ງລວມທີ່
ປ້ອງກັນພຽງແຕ່5ພະຍາດສາໍຄນັ(pentavalent)ບວກກັບພະຍາດເປ້ຍລ່ອຍ(ໂປລໂີອ).
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ວັກແຊ້ງHibປ້ອງກັນhaemophilusinfluenzaຊະນິດb
ເມື່ອເດັກອາຍຸ6ເດືອນ,ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງ3ຊດຸ,ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັບDPTຫຼືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນ5ພະຍາດສໍາຄັນ
(pentavalent)ແລະຢາhexavalentຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ6ພະຍາດ.

· ມັນອາດຈະຕ້ອງສັກຢາວັກແຊ້ງຊໍ້າຄືນເພື່ອກະຕຸ້ນການປົກປ້ອງອີກຕອນ12ຫາ
15ເດືອນ.

· ຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ5ປີແລະຜູ້ໃຫຍ່ມັກຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອ
ງມີຢາວັກແຊ້ງHib,ຍົກເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາມີພະຍາດເລືອດຈາງຫຼື
ມີບັນຫາກັບລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ.

Haemophilusinfluenzaຊະນິດb
ແມນ່ບໍ່ຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທົ່ວໄປທີເ່ອີ້ນວ່າ
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ.່ມນັເປັນເຊື້ອທີເ່ຮັດໃຫເ້ກີດ
ການອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ,
ປອດອັກເສບ,ອັກເສບຜິວໜັງແລະກະດູກ
ແລະພະຍາດຮາ້ຍແຮງອື່ນໆ.

ວັກແຊ້ງໂປລໂີອ(OPV,IPV)ປ້ອງກັນພະຍາດໂປລໂີອ(polio)
ເມື່ອເດັກອາຍຸ6ເດືອນ,ສັກຢາວັກແຊ້ງ3ຊດຸຫຼື4ຊດຸ.

· ການສັກຢາວັກແຊ້ງຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນໃຫ້ຕອນເດັກເກີດໃໝ່ແລະຊຸດວັກແຊ້ງທີ່ຍັງ
ເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ສັກຈົນຮອດອາຍຸ6ເດືອນ,ໃຊ້ຮ່ວມກັບDPT

· ຢາOPV(OralPolioVaccine)ແມ່ນເປັນຢາຢອດໃສ່ປາກແລະIPV
(InactivatedPolioVaccine)ແມ່ນເປັນຢາສັກ.ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປະເທດ,
ຢາປ້ອງກັນເປ້ບລ່ອຍປົກກະຕິແລ້ວປະກອບມີທັງOPVແລະIPV.

ໂປລໂີອແມນ່ເຊື້ອໄວຣັດສ໌ທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່
ການເປັນເປ້ຍລ່ອຍ,ມີບັນຫາການຫາຍໃຈ,
ແລະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ.້
ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍແມນ່
ໄດ້ຮັບຢາວັກແຊ້ງເພື່ອຕ້ານເຊື້ອເປ້ຍລ່ອຍ,
ໂລກນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຫາຍໄປເກືອບໝົດ.

ຢາວັກແຊ້ງໂຣຕາໄວຣັດສ໌rotavirus(RV)ປ້ອງກັນໂຣຕາໄວຣັດສ໌(rotavirus)
ເມື່ອເດັກອາຍຸ6ເດືອນ,ພວກເຂົຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງ2ຊດຸຫຼື3ຊດຸ.
ຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ.ມນັແມນ່ແບບຢອດໃສ່ປາກ.

· ໃຫ້ພ້ອມດຽວກັບຊຸດDPTຫຼືວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນ5ພະຍາດສຳຄັນ
(pentavalent).
ສໍາລັບ2ອາທິດຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກແຊ້ງຂອງເດັກ,ໃຫເ້ບິ່ງແຍງຮັກດູແລຮັກ
ສາມຂືອງທ່ານໃຫ້ສະອາດເມື່ອເວລາປຽ່ນຜ້າອ້ອມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຈັບປວ່ຍ
ແບບເລັກໜ້ອຍ.

ໂຣຕາໄວຣັດສ໌rotavirusແມນ່ພະ
ຍາດທົ່ວໄປເຊິ່ງເຮັດໃຫເ້ກີດພະ
ຍາດຖອກທ້ອຮຸນແຮງ,ໄຂ້ແລະ
ປວດຮາກ.ມນັມີການລະບາດງ່າຍ
ແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍແ່ອນ້ອຍແລະ
ເດັກນ້ອຍ.

ວັກແຊ້ງPneumococcal(conjugate)ປ້ອງກັນອັກເສບປອດອັກເສບແລະການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ
ແອນ້ອຍຮັບຢາສັກ3ຊດຸ.

· ການສັກຢາວັກແຊ້ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັກຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາດຽວກັນກັບ
DPTຫຼືວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນ5ພະຍາດສຳຄັນ(pentavalent)
ແຕ່ບາງປະເທດໃຫ້ການສັກຢາ2ຄັ້ງທໍາອິດຕອນອາຍຸ6ເດືອນແລະ
ການສັກຢາຄັ້ງທີ3ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ.

ວັກແຊັງນີ້ປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບ
ປອດ,ສະໝອງແລະການຕິດເຊື້ອ
ໃນເລືອດຮຸນແຮງເຊິ່ງສາເຫດເກີດຈາກ
ເຊື້ອພະຍາດປອດອັກເສບ.

ການສັກຢາວັກແຊ້ງໃຫ້
ແກ່ເດັກນ້ອຍທັງໝົດແມນ່
ເປັນສິ່ງບູລິມະສິດ,
ແຕ່ມນັຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູໃ້ຫຍ່
ຕໍ່ກັບປອດອັກເສບນໍາ.

ວັກແຊ້ງMeasles,MR,MMRປ້ອງກັນໝາກແດງໃຫຍ່
ການສັກຢາວັກແຊ້ງແມນ່ມັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາວັກແຊ້ງລວມ,ອາດຈະ
ແມນ່MR(ໝາກແດງໃຫ່ຍ-Measlesແລະໝາກແດງນ້ອຍ-Rubella)ຫຼື
MMR(ໝາກແດງໃຫ່ຍ-Measles,ໝາກເບີດ-Mumpsແລະໝາກແດງນ້ອຍ).

· ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງຢ່າງໜ້ອຍ2ເທື່ອ.
ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງໝາກແດງໃຫຍ່,ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ6
ເດືອນສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງ.ພວກເຂົາໄດ້ຮັບປົກກະຕິ2
ຄັ້ງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
· ເດັກທີ່ມີເຊື້ອHIVກໍ່ຕ້ອງການສັກຢາວັກແຊ້ງ2ຫຼືບາງຄັ້ງ3,
ແຕ່ເດັກນ້ອຍທີ່ເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງຈາກHIV,ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
HIVແລະຈົນກວ່າເດັກຈະມີສະພາບສຸຂະພາບທີ່ຄົງທີ່ກ່ອນການ
ສັກຢາ.

ອາການໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍແ່ຜ່ລະ
ບາດຢາ່ງງ່າຍດາຍໃນເດັກນ້ອຍ
ແລະເຮັດໃຫເ້ກີດຜື່ນ,ໄຂ້ແລະໄອ.
ຖ້າບ່ໍປິ່ນປົວ,ມນັອາດຈະເຮັດໃຫເ້ກີດ
ພະຍາດຖອກທ້ອງ,ຕາຫຼືຫູຕິດເຊື້ອ,
ຕາບອດ,ຫຼືເສຍຊີວິດໄດ.້
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ໝາກແດງນ້ອຍ(Rubella),MR,MMRວັກແຊັງປ້ອງກັນໝາກແດງນ້ອຍ(Germanmeasles)
ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການສັກຢາວັກແຊ້ງຢາ່ງໜ້ອຍ1ຄັ້ງ.
ໃຫ້ພ້ອມກັບວັກແຊ້ງໝາກແດງໃຫຍ່ຄັ້ງທໍາອິດ.

· ເດັກຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ2ຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ຢາວັກແຊ້ງ
ໝາກແດງນ້ອຍ(Rubella)ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາວັກແຊ້ງລວ
ມ2ຊະນດ:MR(ໝາກແດງໃຫ່ຍ-Measlesແລະໝາກແດງ
ນ້ອຍ-Rubella)ຫຼືMMR(ໝາກແດງໃຫ່ຍ-Measles,ໝາກ
ເບີດ-Mumpsແລະໝາກແດງນ້ອຍ)ເຊິ່ງໃຫ້ວັກແຊ້ງ2ຄັ້ງ.

· ໃນບ່ອນທີຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກ
ແຊ້ງໃນແຕ່ຕອນເດັກນ້ອຍ,ການສົ່ງເສີມການສັກຢາວັກແຊ້ງນີ້
ອາດເນັ້ນໜັກໃສ່ເດັກຍິງທີ່ໃຫ່ຍແດ່.

ໝາກແດງນ້ອຍ(Rubella)ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດ
ຜື່ນຄັນແລະໄຂ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຫາຍໄປ.
ແຕ່ຖ້າແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ຮັບເຊື້ອໝາກແດງນ້ອຍ
(Rubella),ມນັຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍເ່ດັກທີ່ກໍາ
ລັງພັດທະນາ.

ການສັກຢາປ້ອງກັນເດັກທຸກຄົນເຮັດໃຫ້
ໝາກແດງນ້ອຍ(Rubella)ຫາຍໄປແລະ
ຊ່ວຍໃຫແ້ມ່ຍິງຖືພາບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ.້
ນອກຈາກນັ້ນ,ເດັກຍິງທີໄ່ດ້ຮັບການສັກຢາວັກ
ແຊງຈະບ່ໍໄດ້ຮັບເຊື້ອໝາກແດງນ້ອຍ(Rubella)
ຖ້າພວກເຂົາຈະຖືພາຕອນເຂົາໃຫ່ຍແລ້ວ.

ວັກແຊ້ງHPVປ້ອງກັນhumanpapillomavirus
ເດັກຍິງຕ້ອງສັກຢາວັກແຊ້ງ2ຫາ3ຄັ້ງ,
ຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ.

· ການສັກຢາຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງ9ຫາ10
ປີ,ແລະ6ເດືອນຕໍ່ມາ.ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ15ປີຫຼື
ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ:ໃຫ້ການສັກຢາຄັ້ງທໍາອິດ,ລໍຖ້າອີກ4ອາທິດຈິ່ງ
ສັກຢາສໍາລັບຄັ້ງທີສອງແລະລໍຖ້າອີກ12ອາທິດແລ້ວຈິ່ງສັກຢາ
ຄັ້ງທີ່ສາມ.

ຢາວັກແຊງປ້ອງກັນມະເຮງັປາກມົດລູກ
ໃນແມ່ຍິງແລະບາງມະເຮງັໃນຜູ້ຊາຍ.
ມນັເປັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບ
ເດັກຍິງ,ແຕ່ຖ້າງົບປະມານແລະຈັດ
ຫາວັກແຊ້ງຕ່າງໆໄດ້ອະນຸມັດ,
ບາງປະເທດຊ່ວຍເດັກຊາຍໃຫໄ້ດ້ຮັບການສັກຢາ
ວັກແຊ້ງຊະນິດນີເ້ຊັ່ນກັນ.

ຢາວັກແຊ້ງທີໃ່ຊໃ້ນບາງພື້ນທີ່ແລະວັກແຊ້ງອືນ່ໆທີໃ່ຫ້ພຽງແຕ່ຄນົຈໍາເປັ
ນເທົາ່ນັ້ນ

ອະຫິວາ
ອະຫິວາແມນ່ພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ສາມາດ
ເອົາຊີວິດຄົນໄດ້ຍ້ອນການຂາດນໍ້າ,
ໂດຍສະເພາະແອນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍ.
(ເບ່ິງບົດເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງ,ແລະ
ແມ່ກາຝາກ,ໜ້າທີ28ຫາ29).

ຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນອະຫິວາແມນ່ກິນເ
ອົາແລະໃຊໃ້ນບ່ອນທີ່ມີການເລີມ່ຕົ້ນລະບາດ
ຫຼືອາດຈະເກີດຂຶ້ນ,ໂດຍສະ
ເພາະຢູ່ໃນທີ່ພັກຊົວ່ຄາວ
ຫຼືບ່ອນພັກຂອງຊາວອົບພະຍົບຫຼື
ຄົນທີ່ຖືກຍົກຍາ້ຍອາໃສຢູ.່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຢາ2ຫຼື3ຄັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ.ຖ້າພະຍາດອະ
ຫິວາຈະກັບມາລະບາດອີກໃນບ່ອນນັ້ນໆ,ຜູ້ຄົນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາວັກແຊ້ງເຕັມຊດຸອີກຄັ້ງຫຼືພຽງຢາວັກ
ແຊ້ງຊໍາ້ເພື່ອກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນພຽງແຕ່1ຄັ້ງ.

ແມຍ່ິງກໍາລັງຖືພາແລະລຽ້ງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ແລະຜູ້ທີ່ມເີຊື້ອHIV
ຄວນຈະຖືກໃຫເ້ຂົາ້ໃນການລນົນະລົງສັກຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນອະຫິວາ.

ປ້ອງກັນ
ອະຫິວາ
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ການຕິດເຊືອ້Meningococcal
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນການຕິດເຊືອ້ໂລກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບທີ່ມັກຈະມີຢູ່ຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດໃນພາກເໜືອ
ແລະພາກກາງຂອງປະເທດອາຟຣິກກາ.ວັກແຊ້ງແມນ່ສາໍລັບທັງເດັກແລະຜູໃ້ຫຍ.່ພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງຊະນິດນີ້ເຊັ່ນກັນເມື່ອມີການລະບາດຂອງໂລກນີ.້ມນັປອດໄພສາໍລັບແມຍ່ິງຖືພາ.
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ1ຫືຼ2ຄັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ.ພື້ນທີແ່ຕກຕ່າງກັນໃຊວ້ັກແຊ້ງຊະນິດນີແ້
ມນ່ເໝາະກັນກັບເຊື້ອໂລກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບທີ່ມຢີູ່ບ່ອນຫັ້ນ.

ໄຂເ້ຫຼືອງ
ໄຂເ້ຫຼືອງແມນ່ໄວຣດັສ໌ທີ່ມາກັບຍຸງ.ເມື່ອໄຂເ້ຫຼືອງມາຮອດຍຸກໃໝ,່ມນັຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄວແລະ
ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະແມນ່ເດັກນ້ອຍ.

ບ່ອນທີ່ມັກມໄີຂເ້ຫຼືອງ,ໃຫ້ວັກແຊ້ງແກເ່ດັກ1ຄັ້ງໃນເວລາດຽວທີໃ່ຫ້ວັກແຊ້
ງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ,ຕອນ9ຫາ12ເດືອນ.ຖ້າໄຂເ້ຫຼືອງລະບາດໃນພື້ນທີໃ່ໝ່
ໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງແກ່ທຸກຄົນລວມທັງແອນ້ອຍອາຍຸຫຼາຍກວ່າ6ເດືອນ.

ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບJapaneseencephalitis
ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບJEແມນ່ໄວຣດັສ໌ທີ່ມາກັບແລະແຜ່ຂະຫຍາຍໂດຍຍຸງໃນພາກພື້ນອາຊ.ີ
ແຜນການລນົນະລົງສັກຢາກັນວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຄັ້ງທໍາອິດແມນ່ອາດມເີປົາ້
ໝາຍສາໍລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ15ປ.ີຫຼັງຈາກນັ້ນ,ພຽງແອນ້ອຍເກີດໃໝແ່ມນ່ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງ.
ເດັກຕ້ອງການສັກຢາວັກແຊ້ງ1ຫຼື2ຄັ້ງ,ອີງຕາມຜູ້ຜະລິດຢາວັກແຊ້ງ.

ໄຂເ້ຫັບ/ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບຍ້ອນເຫັບ
ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບນີແ້ມນ່ມາກັບເຫັບໝັດ,ແມງໄມຂ້ະໜາດນ້ອຍທີ່ກັດແລວ້ມຸດເຂົາ້ໄປໃນຜິວໜັງ
ແລະຍາກທີ່ຈະເຫັນ.

ເດັກນ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກແຊ້ງ3ຄັ້ງ,ເຊິ່ງຄັ້ງທໍາອິດແຕ່1ຫຼື3ປ,ີຄັ້ງທີ່2ແມນ່1ຫາ7
ເດືອນຕ່ໍມາ,ແລະຄັ້ງທີ່3ແມນ່9ຫາ12ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ສອງ,ຂຶ້ນກັບຊະນິດແລະຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ.
ບ່ອນທີເ່ຫັບເປັນຫຼາຍ,ຕ້ອງມີການສັກຊໍາ້ທຸກ3ຫາ5ປ.ີເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຈັບນີແ້ມນ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ສູງອາຍ,ຸການໂຄສະນາອາດຈະສມຸໃສ່ການສັກຢາວັກແຊ້ງໃຫຜູໃ້ຫຍ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ50
ປີ.

ຕັບອັກເສບA
ຕັບອັກເສບAແມນ່ລະບາດໂດຍອາຫານຫຼືນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕັບ.
ມນັເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມເມື່ອຍຫຼາຍ,ບາງຄັ້ງເປັນຫຼາຍເດືອນ.ມນັຈະຫາຍໄປດ້ວຍຕົນເອງແລະຈະບໍ່ກັບມາ.
ບ່ອນທີ່ຕັບອັກເສບAເປັນຫຼາຍ,ບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງມີການສັກຢາປ້ອງກັນແຕ່ບ່ອນທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍເ່ຄີຍມີພະຍ
າດ,ຢາວັກແຊ້ງຈະປ້ອງກັນຄວາມເຈັບປວ່ຍໄດ.້

ການສັກຢາວັກແຊ້ງຈະແມນ່1ຫຼື2ຄັ້ງແມນ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດຢາວ່າຈະໃຫ້ໃນປະລິມານເທົ່າໃດແລະຈັກ
ຄັ້ງ.ເມື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຢາຢາ່ງເປັນປົກກະຕ,ິການສັກຢາຄັ້ງທໍາອິດແມນ່ໃຫ້ຢູ່ໃນອາຍຸປະມານ12ເດືອນ,
ແລະຄັ້ງທີສອງ6ຫາ18ເດືອນຕໍ່ມາ.

ອີສຸກອໃີສ(varicella)
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນອີສຸກສໃີສນີ,້ຈະເຮັດໃຫ້ມໄີຂ,້ພື່ນ,ຄັນແລະເມື່ອຍເປັນເວລາ1ຫຼື2ອາທິດ.ການສັກ
ຢາວັກແຊ້ງແມນ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດວ່າຈະສັກຈັກຄັ້ງ,ການສັກຢາ1ຫຼື2ຄັ້ງແມນ່ໃຫແ້ກເ່ດັກທຸກໆຄົນ,ແລະ
ບາງຄັ້ງເດັກໃຫຍ່ແລະຜູໃ້ຫຍ.່
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ໄຂຫ້ວັດໃຫຍ/່ໄຂຫ້ວັດສັດປີກ(flu)
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່(flu)ແມນ່ຊືສ່າໍລັບກຸ່ມໄວຣັດສ໌ທີແ່ຜ່ລາມໃນສອງສາມເດືອນທຸກໆປ,ີເຊິ່ງເປັນສາເຫດ
ກໍໃ່ຫ້ມໄີຂ,້ໜາວສັນ່ແລະອາການອື່ນໆທີ່ຄາ້ຍຄືກັບອາການເປັນໄຂ້ຫັວດທົ່ວໄປແຕ່ຮາ້ຍແຮງກວ່າ.
ຄົນສ່ວນໃຫຍຈ່ະຟື້ນຕົວຈາກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ,່ແຕ່ມນັອາດຈະຮາ້ຍແຮງສາໍລັບເດັກນ້ອຍ,ຜູເ້ຖົ້າແກ,່
ຫຼືຜູ້ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ.ຢາວັກແຊ້ງໃໝແ່ມນ່ຖືກເຮັດຂື້ນໃນແຕ່ລະປເີພື່ອປ້ອງກັນການປຽ່ນແປງໄ
ວຣດັສໄ໌ຂ້ຫວັດສັດປີກ.ການສັກຢາສາໍລັບແມຍ່ິງທີ່ຖືພາມັກຈະມີຄວາມສາໍຄັນເພາະວ່າພວກເຂາົຈ
ະຖ່າຍທອດການປ້ອງກັນໃຫເ້ດັກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງປ້ອງ
ກັນໄຂ້ຫວັດສັດປີກຈົນກ່ວາຢາ່ງໜ້ອຍ6ເດືອນ.

ໂດຍປົກກະຕແິລ້ວການສັກຢາແມນ່ໄດ້ຮັບ1ຄັ້ງໃນແຕ່ລະປ.ີເດັກນ້ອຍ6ເດືອນຫາ5
ປຈີະໄດ້ຮັບການສັກຢາ2ຄັ້ງ,ຫ່າງກັນ4ອາທິດຈາກການສັກຢາຄັ້ງທໍາອິດ.

ໄຂທ້ໍລະພິດ
ໄຂ້ທໍລະພິດແມນ່ການຕິດເຊື້ອທີ່ພາເຮັດໃຫເ້ປັນໄຂ,້ຮາກແລະອາການອື່ນໆ.
ມນັສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ.ໄຂ້ທໍລະພິດແຜເ່ຊືອ້ຈາກຄົນໜຶ່ງສູ່ຄົນອື່ນຜ່ານທາງອາ
ຫານຫຼືນໍ້າ.ການລາ້ງມືແລະການເຂົາ້ເຖິງສຸຂາພິບານແລະນໍາ້ສະອາດປ້ອງກັນບໍໃ່ຫແ້ຜເ່ຊືອ້ໄດ.້
ຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດທໍລະພິດມີ2ຮູບແບບ:ແບບຢາສັກແລະຢາເມັດ.ຢາວັກແຊ້ງມນັໄດ້ຖືກໃຊໃ້ນຊ່
ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດທໍລະພິດແລະໃຊ້ກັບບຸກຄົນທ່ີຈະເດີນທາງໄປໃນພື້ນທີ່ມີການລະບາດນັ້ນ.

ພະຍາດວໍ້
ເຊື້ອວໍ້ເປັນເຊື້ອໄວຣດັສ໌ທີ່ຕິດມາຈາກສັດ,ໂດຍສະເພາະແມນ່
ໝາຫຼືເຈຍ.ພະຍາດວໍເ້ປັນພະຍາດບໍ່ມັກເກີດມໃີນບາງປະເທດ
ແລະອາດມີຫຼາຍໃນບາງປະເທດ.ການສັກຢາວັກແຊ້ງໃຫ້ໝາທຸກໂຕແມນ່ສາ
ມາດຫຼຸດຄວາມສຽ່ງຕໍ່ຄົນເຮາົ.ຖ້າສັດທີ່ມເີຊືອ້ວໍ້ກັດຜູໃ້ດ,ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງການສັກຊດຸ
ຢາປ້ອງກັນວໍເ້ລ່ີມຕົ້ນທັນທີແລະພວກເຂາົອາດຈະຕ້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນພະ
ຍາດrabiesimmunoglobulin(ເບິ່ງບົດການປະຖົມພະຍາບາດເບື້ອງຕົ້ນ,ໜ້າ
75).ລາ້ງບ່ອນຖືກກັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດດ້ວຍສະບູແລະສິ່ງສາໍຄັນແມນ່ລາ້ງນ້ໍາຢາ່ງໜ້ອຍ15ນາທ.ີ

ການນໍາໃຊຢ້າວັກແຊ້ງພະຍາດວໍ້ຫຼັງຈາກສັດກັດ:ເມື່ອຄົນເຈັບຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ
immunoglobulinແລະພະຍາດວໍ,້ໃຫ້ໃຊ້immunoglobulinກ່ອນແລວ້ໃຊເ້ຂັມສັກຢາສະອາດທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ.ສັກຢາວັກແຊ້ງຄົບໃນປະລິມານ(0.5ມລຫຼື1ມລຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ)ເຂົາ້ໄປໃນ
ກ້າມແຂນເບື້ອງເທິງໃນມື້ທີ່ຖືກກັດ,ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນມື້ທີ3ແລະມື້7ຕໍ່ມາ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ການສັກຢາ
ທີສີແ່ມນ່ໃນລະຫວ່າງມື້ທີ່14(2ອາທິດ)ແລະມື້28(4ອາທິດ)ຫຼັງຈາກຖືກກັດ.ສາໍລັບເດັກນ້ອຍທີ່2ປີ
ຫຼືນ້ອຍກວ່າ,ການສັກຢາແມນ່ໃຫ້ຢູ່ກົກຂາຂາ້ງເທິງ.ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ສັກຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດວໍໃ້ສ່ກະໂພກ.

ເຖິງແມນ່ວ່າບໍມ່ວີັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດວໍ,້ການລາ້ງຜິວໃຫ້ສະອາດດີທັນທີທັນໃດ
ແລະການສັກຢາວັກແຊງວໍ້ຈະສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດວໍ.້

ການສັກຢາວັກແຊ້ງວໍແ້ມນ່ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດວໍ້ກ່ອນທີ່ຄົນຈະຖືກກັດແມນ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໂດຍສະ
ເພາະແມນ່ຜູ້ທີເ່ຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສັດຕ່າງໆເຊິ່ງສັດເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະເປັນພະຍາດວໍໄ້ດ.້
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ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ:ກຸນແຈສາໍຄນັ
ຂອງການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແມນ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສາໍຄັນຫຼາຍສຸດໃນການລນົນະ
ລົງເພື່ອຊວ່ຍເດັກນ້ອຍແລະຜູໃ້ຫຍໄ່ດ້ຮັບຢາວັກແຊ້ງທີເ່ຂາົຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ມສີຸຂະພາບແຂງເເ
ຮງ.ເຖິງແມນ່ວ່າທ່ານບໍແ່ມນ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີໃ່ຫ້ການສັກຢາວັກແຊ້ງ,ພວກເຂາົແມນ່
ຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ.ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ,ປະຊາຊົນໄວ້ວາງໃຈທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົ
າອາດຈະບໍໄ່ວ້ວາງໃຈບຸກຄົນພາຍນອກຈາກໂຄງການສັກຢາວັກແຊ້ງຂອງລັດຖະບານ.

ຖ້າທາ່ນເຮດັວຽກຢູ່ໃນສຸກສາລາຫຼືຄລນີິກ:

· ເປັນຄວາມເປັນກັນເອງແລະຕ້ອນຮັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ.ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ວ່າຖ້າພວກເຂົາມີ
ຄຳຖາມແມ່ນໃຫ້ຖາມໂລດໃຫ້ຄິດວ່າການມີຄຳຖາມແມ່ນສິ່ງທີ່ດີແລະບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ດີທີ່ຈະຖາມຄຳ
ຖາມ.
· ເພາະວ່າການສັກຢາອາດຈະເຈັບເຮັດ
ແນວໃດກະຢ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ປະ
ສົບການທີ່ດີກວ່າ.ທ່ານສາມາດລໍ້ພວກ
ເຂົາບໍ່ໃຫ້ສົນໃຈນຳການສັກຢາໂດຍການ
ເອົາຜ້າສີແຈ້ງໆມາບໍ້ຫຼືເຮັດສຽງອັນໃດ
ໜຶ່ງທີ່ເດັກສົນໃຈ.
· ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼືແຕ່ລະຄອບຄົວຮູ້
ໄດ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດຕ້ອງມີການຮັບວັກ
ແຊ້ງກ່ອນທີ່ຈະມີການໃຫ້ວັກແຊ້ງ.ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເປັນສາເຫດຂອງອາການໄຂ້
ຫຼືເຈັບນຳແຂນເຊິ່ງສະນັ້ນພໍ່ແມ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫວ່ງ.ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ຈະເຮັດຄືແນວໃດຖ້າພໍ່ແມ່ສັງເກດ
ເຫັນອາການອັນຕະລາຍຕ່າງໆເຊັ່ນອາການແພ້.
· ຖ້າວ່າຄລີນິກຂາດວັກແຊ້ງໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄລີນິກແຫ່ງອຶ່ນຫຼືວາງແຜນວ່າເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາຄວນ
ຈະກັບມາຮັບວັກແຊ້ງ.ທ່ານສາມາດຂຽນໄວ້ໃນບັດສະມາຊິກຂອງຄລີນິກຫຼືບົດບັນທຶກການໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງ.
· ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລະຄອບຄົວໃນການເກັບຮັກສາບັນທຶກການສັກວັກແຊ້ງໃສ່ປື້ມສຸຂະພາບເດັກ
ຫຼືວິທີການອຶ່ນໆ.ນີ້ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ຜູ້ຄົນໃຫ້ມີການວາງແຜນແລະຕັດສິນໃຈເພື່ອສຸຂະພາບຂອງລູກໆພາ
ກເຂົາ.
ມີຄລີນິກຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີຢາຄົບຕາມທີ່

ຕ້ອງການ.ຖ້າວ່າມນັເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຄົນມີປະສົບການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີໃນຄລີນິກ,ພວກ
ເຂົາອາດຈະບໍ່ມາຮັບວັກແຊ້ງຄືນອີກ.ເຖິງ
ແມນ່ວ່າມີພຽງແຕ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ບໍ່ຫຼາຍຄົນຫຼືບໍ່ມີຢາວັກແຊ້ງທີ່ພຽງພ,ໍໃຫ້ຫາ
ວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ຄົນມີປະສົບການທີ່ດີ
ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໃນການມາຄລີ
ນິກ.

ຂ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍໆ
ທີ່ລົດເມຂອງເຈົ້າມາ
ຮອດຊາ້.ພວກເຮາົສາ
ມາດສັກວັກແຊ້ງໃນມື້
ນີ້ຖ້າວາ່ເຈົ້າສາມາດ
ຖ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ.ເພາະ
ວາ່ເຈົ້າມາແຕ່ໄກ!

ຂ້ອຍຈະສັກວັກແຊ້ງຢາ່ງໄວໆ
ເພື່ອໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເຈັບໜ້ອຍລົງ.
ທ່ານສາມາດ
ກອດລາວໄວເ້ພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກປອດໄພ?
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ໃນຊມຸຊົນ,ສົ່ງເສມີຄອບຄວົໃຫໄ້ດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງ:

· ເຂົ້າເຖິງທັງແມ່ແລະພໍ່.ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ແມ່ເປັນຜູ້ເອົາລູກມາຫາຄລີນິກ,ເມື່ອຜູ້ເປັນພໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳ
ຄັນຂອງວັກແຊ້ງ,ເດັກນ້ອຍເບິ່ງຄືວ່າຈະຕ້ອງຮັບວັກແຊ້ງ.ມັນອາດຈະເປັນການຈະຊ່ວຍລົມກັບພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຫຼື
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄົນອື່ນໆ.
· ຖ້າວ່າມີຄອບຄົວທີ່ຫຼີກລ້ຽງການຮັບວັກແຊ້ງ,ໃຫ້ຊອກຫາເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫັຍງ.ມັນອາດຈະຍ້ອນບັນຫາກ່ຽວ
ກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ,ເງິນ,ຫຼືບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃ
ນຄວາມປອດໄພແລະຄຸນຄ່າຂອງວັກແຊ້ງ.
· ມີການເຝຶກຊ້ອມແລະໃຫ້ຫຼາຍກຸ່ມຄົນເຊັ່ນແພດຜະດຸງຄັນຫຼືຜູ້ຄົນຊ່ວຍແມ່ຍິງຖືພາແລະແມ່ລູກຫົວສາວມີ
ສວ່ນຮ່ວມສະນັ້ນພວກເຂົາສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບວັກແຊ້ງແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ.
· ໃຫ້ເດັກມີສວ່ນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາວັກແຊ້ງ.ຖ້າວ່າເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກແຊ້ງໃນໂຮງຮຽນແລ້ວ,
ພວກເຂົາສາມາດລົມກັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບວັກແຊ້ງໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງ,ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ແລະເພື່ອນບ້ານ.
· ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຜົນດີໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຄົນຈົນຮອດເຮືອນຂອງພວກເຂົາອາດຈະຊ່ວຍໄດ້.ຫຼື
ວ່າເຈົ້າອາດຈະຫາວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ໃດມັກມາໂຮງໝໍ.ປຶກສາກັບຄູແລະຜູ້ນຳທາງສາດສະໜາຫຼືຜູ້ນຳຊຸມຊົນທີ່ສາ
ມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫຼາຍຄົນໄປຮັບວັກແຊ້ງ.

ທ່ານຮູ້ຈັກຊຸມຊົນຂອງທ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດ.ເມື່ອມີການຈັດຕັ້ງເພື່ອຈະເຮັດແນວໃດຈະມີໝັ້ນໃຈວ່າເດັກນ້ອຍທຸກ
ຄົນຈະໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ,ໃຫ້ເບິ່ງວ່າແມນ່ໃຜທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົາ້ເຖິງແລະຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອ
ຈູງໃຈພວກເຂາົໄດ,້ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂາົມີຄວາມກັງວົນຫັຍງ,ແມນ່ໃຜເປັນຄົນຕັດສນິໃຈໃນຄອບຄົວ,ແລະຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນທີ່ເຄາົລົບນັບຖືມີສ່ວນຮ່ວມຄືແນວໃດ.ພ້ອມນັ້ນຍັງຊອກຫາວິທີທາງຖ້າວ່າມນັຍາກສາໍລັບ
ຜູ້ຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແນະນໍາທາງດ້ານສຸຂະພາບແລະການບໍລິການສຸຂະພາບແລະຈະເຮັດໃຫ້ມນັງ່າຍ
ແນວໃດ.

ຍ້ອນຫັຍງເດັກບໍໄ່ດ້ຮັບວັກແຊ້ງ?
ຜູ້ເປັນພໍ່ແລະແມ່ຮູ້ສຶກວ່າຖືກດູແລບໍ່ຄອ່ຍດີໃນຄລີນິກ

ມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກບໍ່ພຽງພໍ
ພໍ່ບາງຄົນບອກຜູ້ເປັນແມ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາໄປຄລີນິກ

ບໍ່ມີການດູແລປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ຄົນຢ້ານ(ພວກເຂົາໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຕ່າງໆ)

ພວກເຂົາບ່ໍເຂົ້າໃຈວ່າວັກແຊ້ງມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່:ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
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ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະຊນົ:ການສັກຢາສາໍລັບຄວາມສະເໝີພາບ
ວັກແຊ້ງສາມາດກໍາຈັດຫຼືຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດຫຼາຍຊະນິດທີ່ເມື່ອກ່ອນແມນ່ໄດ້ເປັນສາເຫດ
ຂອງການເສຍຊີວິດຫຼືບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮຸນແຮງ.ແຕ່ວ່າມນັແມນ່ຄວາມຈິງທີ່ສຸດບ່ອນທີ່ວ່າວັກແຊ້ງແມນ່ຟຼີຫຼື
ບໍ່ແພງ,ລະບົບສຸຂະພາບທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໃນການໃຫ້ວັກແຊ້ງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດ.ີນີ້ມນັແມນ່ເຫດຜົນທີ່
ສາໍຄັນຫຼາຍທີ່ຈະມອບໜ້າທີ່ນີ້ເປັນຂອງລັດຖະບານແລະບໍລິສັດຜະລິດຢາ.ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ,ອາ
ຈານສອນ,ແລະຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຕ່າງໆຕ້ອງເວົ້າເພື່ອສະໜັບສະໜູນວ່າການສັກວັກແຊ້ງແມນ່ປອດໄພ,ບໍ່ໄດ້ເສຍ
ຄາ່ຫຍັງແລະມີໃຫ້ສາໍລັບທຸກໆທີ່ຕ້ອງການບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໜຸ່ມຫຼືອາວຸໂສ.ປະຊາຊົນຕ້ອງກົດດັນໃຫ້ລັດຖະ
ບານຂອງພວກເຂາົແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າບໍ່ສະອາດ,ຂາດສຸຂະອານາໄມ,ຄວາມທຸກຍາກ,ການແບ່ງຊັ້ນວັນນະ,
ແລະຂາດແຂນຢາວັກແຊ້ງ—ເຊິ່ງທັງໝົດແມນ່ສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບ.

ພໍ່ແມ່ມັກຂ້ໍຄວາມເຕືອນ
ກຽ່ວກັບການຮັບວັກແຊ້ງ
ທີ່ຄລີນິກພວກເຮາົສົ່ງ

ອອກໄປ.

ຂ້ອຍແມນ່ຜູ້ຊະນະເລີດເຊິ່ງຂ້ອຍ
ເປັນໜຶ່ງໃນຄະນະກໍາມະການກຽ່ວ
ກັບການສັກຢາວັກແຊ້ງໃນເມືອງ
ຂອງຂ້ອຍ.ຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄນົຕື່ນ
ຕົວແລະເຂົາ້ຮ່ວມສັກຢາວັກແຊ້ງ.

ຂ້ອຍຊວ່ຍໃຫ້ກຸ່ມຄນົທີ່ເຂົາ້
ໂບດເຫັນໄດ້ຂໍ້ຄວາມກຽ່ວ
ກັບວັກແຊ້ງແມນ່ຂໍ້ຄວາມທີ່
ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ.້

ປະກາດວິທະຍຸເປັນ
ທຸກໆພາສາແມນ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີສາໍລັບພວກເຮາົ.

ວັກແຊ້ງມີໜ້າທີ່ຄືແນວໃດ?

ໂຮງຮຽນສາມາດສອນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍກຽ່ວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງວັກແຊ້ງແລະບອກເຖິງວ່າມນັມີໜ້າທີ່ແນວໃດຕາມ
ຫຼັກວິທະຍາສາດ.ໂຄງການໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍໄດ້ໂດຍການໃຫ້ວັກແຊ້ງຢູ່ໂຮງຮຽນ.
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ການຄຸມ້ຄອງການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ຮັກສາວັກແຊ້ງຢູ່ໃນອຸນຫະພມູທີ່ຖືກຕ້ອງ(ການຮັກສາໃນລະບົບຄວາມເຢນັ)
ມນັເປັນສິ່ງສາໍຄັນທີ່ຈະເກັບຮັກສາວັກແຊ້ງໃນອຸນ
ຫະພູມທີເ່ໝາະສົມ.ຖ້າຢາບາງຊະນິດຢູ່ໃນອຸ
ນຫະພູມທີ່ອຸ່ນ,ມນັອາດຈະເຮັດໃຫເ້ສຍຄຸນ
ແລະໃຊ້ການບໍ່ໄດ.້ແລະຢາວັກ
ແຊ້ງບາງຊະນິດຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມເຢັນແຕ່ບໍ່
ສາມາດແຊແ່ຂງຫຼືໃຊ້ການບໍ່ໄດ.້ຢາວັກແຊ້ງຕ້ອ
ງໄດ້ເກັບຮັກສາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທ່ີຖືກຕ້ອງຈາກບ່
ອນທີ່ພວກມນັຈະຖືກໃຊໃ້ນໃຫ້ຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ພະນັ
ກງານສຸຂະພາບຈະສັກຢາປ້ອງກັນໃຫເ້ດັກນ້ອຍໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ.ຖ້າຢູເ່ມື່ອເວລາຜູ້ຜະລິດດໍາເນີນການຂົນ
ສົ່ງໄປຫາການເກັບຮັກສາຢາວັກແຊ້ງແມນ່ຢູ່ໃນອຸນ
ຫະພູມອຸ່ນເກີນໄປ,ຫຼືແຊເ່ຢັນເມື່ອມນັບໍ່ຄວນຈະ
ແຊ,່ມນັຈະໃຊ້ການບໍ່ໄດ.້

ໜ່ວຍບໍລິການຕູເ້ຢັນໃຊໃ້ນການຂົນສົ່ງແລະເກັບ
ຮັກສາວັກແຊ້ງເຊັ່ນດຽວກັນກັບນ້ໍາກັ່ນທີໃ່ຊເ້ພື່ອເ
ຮັດໃຫ້ພວກມນັເຈືອນຈາງລົງ.ຮຽນຮູ້ວ່າຢາວັກແ
ຊ້ງຊະນິດໃດຄວນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວໃ້ນອຸນຫະ
ພູມເທົ່າໃດແລະຊັ້ນໃດຂອງຕູເ້ຢັນຫຼືຊອ່ງໃດທີໃ່
ຊສ້າໍລັບຢາວັກແຊ້ງແຕ່ລະອັນ.ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້,
ຢາວັກແຊ້ງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຢູ່ຕໍ່າກວ່າ
8°Cແລະເກີນຈຸດແຂງຕົວໜ້ອຍໜຶ່ງ
(2°C).ເບິ່ງຂໍ້ມນູທີ່ມລີາຍຊືຂ່ອງຢາວັກ
ແຊ້ງທີ່ບ່ໍຄວນໃຫ້ຢູ່ອຸ່ນເກີນໄປ
ແລະຢາວັກແຊ້ງທີ່ຖືກແຊແ່ຂງ.

ຢາວັກແຊ້ງບາງຢາ່ງສາມາດເສຍຄຸນຫຼືໃຊ້ບໍ່
ໄດ້ຖ້າຖືກແສງສະຫວ່າງ,ລວມທັງBCGແລະMMR.
ເພື່ອປ້ອງກັນຢາຊະນິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈາກແສງແດດແລະ
ແສງສະຫວ່າງໃນຮົ່ມທີ່ມແີສງແຮງ,ໃຫ້ເກັບຢາວັກແຊ້ງ
ໄວ້ໃນກ໋ອງແກ້ວສີດໍາແລະຫຸ້ມຫໍເ່ປັນພເິສດ.

ເມື່ອວັກແຊ້ງໄດ້ຖືກກຽມພ້ອມສາໍລັບການນໍາໃຊໂ້ດຍ
ການປະສມົກັບສານລະລາຍຂອງມນັ,ມນັກໍ່ຕ້ອງໄດ້
ຖືກຮັກສາໄວ້ບ່ອນເຢັນ.ຄົນທີໄ່ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃ
ນການຈັດການສັກຢາວັກແຊ້ງຈະຮູ້ວ່າວັກແຊ້ງນີ້ຈະຍັງ
ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດົນປານໃດຫຼັງຈາກປະສມົແລວ້ແລະ
ພວກມນັຈະຖືກເອົາຖີ້ມໃນລະມື.້

ຢາວັກແຊ້ງທີ່ສາມາດແຊແ່ຂງໄດ:້

ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ
MR
MMR
BCG
OPV(oralpoliovirus)
ໄຂເ້ຫຼືອງ
ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ(Japanese
encephalitis)

ຢາວັກແຊັງເກັບຮັກສາໄວໃ້ນຄວາມເຢັນແຕ່ບໍ່
ໃຫແ້ຊແ່ຂງ:
ອະຫິວາ
ວັກຊິນລວມທີ່ປ້ອງກັນ5ໂລກສໍາຄັນ
(pentavalent)
ຕັບອັກເສບB(HepB)
Hib(ຊະນິດນໍ້າ)
HPV(humanpapillomavirus)
IPV(inactivatedpoliovirus)
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່/ສັດປີກ
ວັກແຊ້ງກຽ່ວກັບPneumococcal
ໂລຕາໄວຣດັສ໌(Rotavirus)(ຊະນິດນໍ້າ
ແລະນໍ້າແຂງແຫ້ງ)
ບາດທະຍັກ(DT,Td)

ໃຊ້ໄວແຊແ່ຂງພຽງ
ຢາວັກແຊ້ງ

ຄໍາເຕອນ:ຢູ່າຖອດປັກອອກ
ມການເກັບຮັກສາຢາວັກແຊ້ງ
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ຮຽນວິທີການເກັບຮັກສາ,ກະກຽມ,ແລະວິທໃີຫ້ຢາວັກແຊ້ງ
ທຸກໆຄົນສາມາດສົ່ງເສມີການສັກຢາວັກແຊ້ງແລະພະນັ
ກງານສາທາລະນະສຸກຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຫ້
ຢາວັກແຊ້ງເຊັ່ນກັນ.ຖ້າທ່ານໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງຫຼືຈັດຢາວັກແ
ຊ້ງ,ການຝຶກອົບຮົມຈະປະກອບມ:ີ

· ວິທີການກຽມວັກແຊ້ງ.
· ວິທີກໍານົດຢາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
· ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາວັນທີໝົດອາຍຸແລະວິທີການທໍາລາຍ
ວັກແຊ້ງທີ່ໝົດອາຍຸ.
· ວິທີການເລືອກຂະໜາດເຂັມທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມູມສັກຢາໃສ່,ແລະ
ສະຖານທີ່ສັກໃສ່ຮ່າງກາຍສໍາລັບແຕ່ລະຢາວັກແຊັງ.
ສາໍລັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງແລະສຂຸະພາບຂອງຜູ້ທີ່ທ່ານກໍາລັງຊວ່ຍ,
ໃຫ້ລາ້ງມຂືອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສັກຢາວັກແຊ້ງໃຫແ້ຕ່ລະຄົນ.ໃຊເ້ຂັມພຽງແຕ່
ໜຶ່ງຄ້ັງເທົ່ານັ້ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖິ້ມມນັຢາ່ງປອດໄພ.

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງ
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂະບວນລນົນະລົງການສັກຢາວັກແຊ້ງແມນ່ມັກຈະລມື:ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢາ່ງເ
ໝາະສົມ.ອຸປະກອນທາງດ້ານຊວີະສາດທີ່ສາ້ງບັນຫາສຸຂະພາບສາໍລັບຄົນເຮາົ,ເຂັມສັກຢາແລະ
ວັດຖຸດິບທາງຊີວະພາບສາ້ງບັນຫາສຸຂະພາບແກ່ປະຊາຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ,ໂດຍສະເພາະແມນ່ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຖືກເຜົາຖີ້ມຫຼືຖືກຝັງຢາ່ງບໍ່ປອດໄພ,ຫຼືປະໄວ້ບ່ອນທີເ່ດັກນ້ອຍສາມາດເອົາມນັໄປຫຼິ້ນໄດ.້ໂຄງການສາ້ງ
ພູມຄຸມ້ກັນພະຍາດສາມາດວາງແຜນທີ່ຈະກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢາ່ງປອດໄພໂດຍ:

· ການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະດຽວກັນທີ່ນຳໃຊ້ສະໜອງອຸປ
ະກອນເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອສໍາລັບການປິ່ນປົວແລະ
ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງປອດໄພ.
· ການສ້າງຕັ້ງສູນບໍາບັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຂົງເຂດທີ່ມີຂຸມເຜົາ.
· ຊ່ວຍໃຫ້ຄລີນິກຊຸມຊົນສ້າງຕັ້ງລະບົບການກໍ
າຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອງ່າຍດາຍໃນການດູແລສຸຂະ
ພາບ,ລວມທັງການແບ່ງແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແລະ
ບ່ອນຂຸມເຜົາທີ່ປອດໄພ.(ເບິ່ງຄູ່ມືຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບສິ່ງ
ແວດລ້ວມ,ບົດທີ19ຂີ້ເຫຍື້ອໂຮງໝ.ໍ)

ສິ່ງແຫຼມຄມົ
ເຂັມທີ່ໃຊ້ແລ້ວ
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