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1. เห้ตุุใดูจึำงตุอ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนป้้องกันัโรคไข้ก้ัาฬหลังัแอน่ ACWY สามารถช่ว่ย
ป้้องกันัโรคไข้ก้ัาฬหลังัแอน่ที่่�มส่าเหตุจุากัซ่ีโรกัรุ�ป้ A, C, W 
และ Y ได้ ้โด้ยมว่คัซ่ีนป้้องกันัโรคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่นช่นิด้อ่�นที่่�
สามารถช่ว่ยป้้องกันัซ่ีโรกัรุ�ป้ B ได้้

โรคไข้ก้ัาฬหลังัแอน่อาจกัอ่ใหเ้กัดิ้โรคเย่�อหุม้สมองอกััเสบ 
(กัารตุดิ้เช่่ �อข้องเย่ �อหุม้สมองและไข้สนัหลงั) และกัารตุดิ้เช่่ �อ
ในเลอ่ด้ แมจ้ะได้รั้บกัารรักัษาแลว้ แตุโ่รคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่น
ยงัสามารถคร่าช่ว่ติุข้องผู้้ท้ี่่�ตุดิ้เช่่ �อ 10-15 คนจากั 100 คน ใน
บรรด้าผู้้ท้ี่่�รอด้ช่ว่ติุ มป่้ระมาณ 10-20 คนจากัที่กุั 100 คนที่่�
จะที่รมานจากัอากัารที่พุพลภาพ เช่น่ กัารสญ้เสย่กัารได้ยิ้น 
ความเสย่หายที่่�สมอง ความเสย่หายที่่�ไตุ กัารตุดั้แข้นข้า 
ปั้ญหาข้องระบบป้ระสาที่ หร่อรอยแผู้ลเป็้นรุนแรงจากักัาร
ป้ลก้ัถ่ายผู้วิหนัง

โรคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่นเป็้นโรคที่่�พบได้ย้ากั และมอ่ตัุรากัารเกัดิ้
โรคลด้ลงในสหรัฐอเมริกัานับตุั �งแตุช่่ว่งที่ศวรรษ 90 อย่างไร
ก็ัตุาม โรคน่�ถ่อเป็้นโรครุนแรงที่่�มค่วามเส่�ยงที่่�มนั่ยสำาคญัตุอ่
กัารเสย่ช่ว่ติุ หร่อภาวะที่พุพลภาพเป็้นระยะเวลานานในผู้้ท้ี่่�
ตุดิ้เช่่ �อ

ไมว่า่ใครก็ัตุามก็ัสามารถเป็้นโรคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่นได้ ้ผู้้ค้น
บางสว่นจะมค่วามเส่�ยงเพิ�มมากัข้้ �น รวมถ้ง:
�	ที่ารกัที่่�มอ่ายนุอ้ยกัวา่หน้�งป่้
�	วยัรุ่นและผู้้ใ้หญตุ่อนตุน้ที่่�มอ่าย ุ16-23	ป่้
�	บคุคลที่่�มโ่รคป้ระจำาตุวับางป้ระกัารที่่�สง่ผู้ลกัระที่บตุอ่ระบบ
ภม้คิุม้กันั
�	นักัจลุช่ว่วทิี่ยาที่่�ที่ำางานกับัเช่่ �อ N. meningitidis ที่่�คดั้แยกั
เป็้นป้ระจำา ซ้ี�งเป็้นแบคที่เ่ร่ยที่่�กัอ่ใหเ้กัดิ้โรคไข้ก้ัาฬหลงั
แอ่น
�	ผู้้ท้ี่่�มค่วามเส่�ยงเน่�องจากัเกัดิ้กัารแพร่ระบาด้ในช่มุช่นข้อง
ตุนเอง

2.  วัคัซีีนป้้อื่งกนัโรคไข้ก้าฬห้ลงัแอ่ื่น 
ACWY

วัยัร่่นจะตุอ้งได้รั้บวคัซ่ีนป้้องกันัโรคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่น ACWY 
จำานวน 2 เข็้ม:
�	เข็้มแรกั: อาย ุ11 หร่อ 12 ป่้
�	เข็้มที่่�สอง (เข็้มกัระตุุน้): อาย ุ16 ป่้

นอกัจากักัารฉ่ีด้วคัซ่ีนตุามป้กัตุสิำาหรับวยัรุ่นแลว้ วคัซ่ีน
ป้้องกันัโรคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่น ACWY ยงัเป็้นวคัซ่ีนแนะนำา
สำาหรับกัล่่ัมบุ่คคลับุางกัล่่ัมอ่กัด้ว้ย:
�	ผู้้ท้ี่่�มค่วามเส่�ยงเน่�องจากัเกัดิ้กัารแพร่ระบาด้ข้องโรค
ไข้ก้ัาฬหลงัแอ่นซ่ีโรกัรุ�ป้ A, C, W หร่อ Y
�	ผู้้ตุ้ดิ้เช่่ �อเอช่ไอว่
�	บคุคลใด้ก็ัตุามที่่�มา้มเสย่หายหร่อถก้ัตุดั้ออกั รวมถ้งผู้้ท้ี่่�ม่
ภาวะโลหติุจางจากัโรคเลอ่ด้ช่นิด้ซิีกัเคลิเซีลล ์
�	บคุคลที่่�มภ่าวะเกั่�ยวกับัระบบภม้คิุม้กันัที่่�พบได้ย้ากั ซ้ี�ง
เร่ยกัวา่ “กัารพร่องสว่นป้ระกัอบข้องคอมพลเ่มนที่ ์
(Complement component deficiency)”
�	บคุคลใด้ก็ัตุามที่่�ใช่ย้าช่นิด้หน้�งที่่�เร่ยกัวา่ “ยาที่่�มฤ่ที่ธิ์ิ �ยบัยั �ง
คอมพลเ่มนที่”์ เช่น่ ยาเอคล้ซ้ิีแมบ (หร่อเร่ยกัวา่ “Soliris”®) 
หร่อยาราวล้ซ้ิีแมบ (หร่อเร่ยกัวา่ “Ultomiris”®)
�	นักัจลุช่ว่วทิี่ยาที่่�ที่ำางานเป็้นป้ระจำากับั 
เช่่ �อ N. meningitidis ที่่�ถก้ัแยกัเช่่ �อ
�	บคุคลใด้ก็ัตุามที่่�เด้นิที่างไป้ยงัหร่ออาศยัอย้ใ่นสว่นหน้�งข้อง
โลกัที่่�พบผู้้ป่้้วยโรคไข้ก้ัาฬหลงัแอ่นได้ท้ี่ั�วไป้ เช่น่ พ่ �นที่่�สว่น
ตุา่ง ๆ ข้องแอฟริกัา
�	นักัศก้ัษาวทิี่ยาลยัที่่�อาศยัอย้ใ่นหอพกััที่่�ยงัไมไ่ด้รั้บกัารฉ่ีด้
วคัซ่ีนป้้องกันัไข้ก้ัาฬหลงัแอ่น ACWY ครบเข็้ม
�	ที่หารเกัณฑ์ข์้องสหรัฐฯ

วัคัซีีนป้้อื่งกนัโรคไข้ก้าฬห้ลงัแอ่ื่น ACWY:
ส่ิ่�งทีี่�คณุตุอ้ื่งที่ราบ
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3.  พููดูคยุกบัผูู้ใ้ห้บ้รก่ารดููแลสุิ่ข้ภาพูข้อื่ง
คณุ

แจง้ใหผู้้้ใ้หบ้ริกัารวคัซ่ีนข้องคณุที่ราบ หากับคุคลที่่�รับวคัซ่ีน
นั�น:
�	มอ่ากัารแพ้ห้ลังัจากัได้รั้บุวัคัซีีนป้้องกันัไข้ก้ัาฬหลังั
แอน่ ACWY ครั�งกัอ่นหนา้ หร่อมอ่ากัารแพ้ร่้นแรงทีี่�เป็้น
อนัตรายถึงึชีีวัติ

ในบางกัรณ่ ผู้้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ลสขุ้ภาพข้องคณุอาจตุดั้สนิใจ
เล่�อนกัารใหว้คัซ่ีนป้้องกันัไข้ก้ัาฬหลงัแอ่น ACWY ออกัไป้
จนกัวา่จะถ้งกัารนัด้ตุรวจในอนาคตุ

ในปั้จจบุนั ยงัมข่้อ้มล้จำากัดั้เกั่�ยวกับัความเส่�ยงข้องวคัซ่ีนช่นิด้
น่�สำาหรับหญงิตุั �งครรภห์ร่อหญงิที่่�อย้ใ่นระหวา่งกัารใหน้ม
บตุุร แตุย่งัไมม่ก่ัารระบถุ้งข้อ้กังัวลด้า้นความป้ลอด้ภยั หญงิ
ตุั �งครรภห์ร่อหญงิที่่�อย้ใ่นระหวา่งกัารใหน้มบตุุรควรได้รั้บ
วคัซ่ีน หากัมข่้อ้บง่ช่่ �

ผู้้ท้ี่่�มอ่ากัารป่้วยเล็กันอ้ย เช่น่ ไข้ห้วดั้ สามารถรับวคัซ่ีนได้ ้ผู้้ ้
ที่่�มอ่ากัารป่้วยระด้บัป้านกัลางหร่อรุนแรง โด้ยป้กัตุคิวรรอ
จนกัวา่อากัารจะด้ข่้้ �นกัอ่นเข้า้รับวคัซ่ีนป้้องกันัไข้ก้ัาฬหลงั
แอ่น ACWY

ที่ั �งน่� ผู้้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ลสขุ้ภาพข้องคณุสามารถใหข้้อ้มล้เพิ�ม
เตุมิแกัค่ณุได้้

4. ควัามีเสีิ่�ยงข้อื่งอื่าการแพูว้ัคัซีีน

�	รอยแด้งหร่ออากัารป้วด้ในบริเวณที่่�ฉ่ีด้วคัซ่ีนอาจเกัดิ้ข้้ �นได้้
หลงักัารฉ่ีด้วคัซ่ีนป้้องกันัไข้ก้ัาฬหลงัแอ่น ACWY
�	มผู่้้ค้นในสดั้สว่นเพย่งเล็กันอ้ยที่่�ได้รั้บวคัซ่ีนป้้องกันัไข้ก้ัาฬ
หลงัแอ่น ACWY มอ่ากัารป้วด้กัลา้มเน่�อ ป้วด้ศร่ษะ หร่อ
อากัารเม่�อยลา้

บางคนอาจเป็้นลมหลงัจากัใหก้ัารรักัษา รวมถ้งกัารฉ่ีด้วคัซ่ีน 
แจง้ผู้้ใ้หบ้ริกัารข้องคณุที่ราบ หากัคณุร้ส้ก้ัเวย่นหวั หร่อกัาร
มองเหน็เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ หร่อมเ่สย่งในห้

เม่�อใหร่้วมกับัยาใด้ ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัที่่�วคัซ่ีนจะกัอ่ใหเ้กัดิ้
อากัารแพรุ้นแรง กัารบาด้เจ็บรา้ยแรงอ่�น ๆ หร่อเสย่ช่ว่ติุ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเก่ดูปั้ญห้ารา้ยแรง

อากัารแพอ้าจเกัดิ้ข้้ �นได้ห้ลงัจากัผู้้ท้ี่่�ได้รั้บวคัซ่ีนออกัจากั
คลนิิกั หากัคณุพบสญัญาณข้องอากัารแพรุ้นแรง (ลมพษิ 
อากัารบวมที่่�ใบหนา้และลำาคอ หายใจลำาบากั หวัใจเตุน้เร็ว 
วงิเวย่นศร่ษะ หร่ออากัารอ่อนแรง) โป้รด้โที่รตุดิ้ตุอ่ 9-1-1 
และพาบคุคลนั�นไป้ยงัโรงพยาบาลที่่�ใกัลท้ี่่�สดุ้

สำาหรับอากัารอ่�น ๆ ที่่�ที่ำาใหค้ณุเกัดิ้ความกังัวล โป้รด้ตุดิ้ตุอ่ผู้้ ้
ใหบ้ริกัารด้แ้ลสขุ้ภาพข้องคณุ

ควรรายงานอากัารแพไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเหตุกุัารณไ์ม่
พง้ป้ระสงคจ์ากัวคัซ่ีน (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS) ผู้้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ลสขุ้ภาพข้องคณุมกััจะเป็้น
ผู้้ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัลา่วน่� หร่อคณุสามารถที่ำาได้ด้้ว้ยตุนเอง
เช่น่กันั เย่�ยมช่มเวบ็ไซีตุ ์VAERS ที่่� www.vaers.hhs.gov หร่อ
โที่รตุดิ้ตุอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไ่วส้ำาหรับกัารรายงาน
อากัารแพเ้ที่า่นั�น และสมาช่กิัคณะที่ำางานข้อง VAERS จะไม่
ใหค้ำาป้ร้กัษาที่างกัารแพที่ย ์

6.  โป้รแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสิ่ำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัตุรายจำากวัคัซีีนแห้ง่ช่าตุ่

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 
(โป้รแกัรมช่ว่ยเหลอ่ช่ด้เช่ยสำาหรับกัารได้รั้บอนัตุรายจากั
วคัซ่ีนแหง่ช่าตุ)ิ เป็้นโป้รแกัรมสว่นกัลางที่่�สรา้งข้้ �นเพ่�อช่ด้เช่ย
ใหแ้กัผู่้้ท้ี่่�อาจได้รั้บบาด้เจ็บจากัวคัซ่ีนบางช่นิด้ กัารเร่ยกัรอ้ง
คา่สนิไหมที่ด้แที่นเกั่�ยวกับักัารบาด้เจ็บหร่อกัารเสย่ช่ว่ติุที่่�มา
จากัอากัารแพเ้น่�องจากักัารได้รั้บวคัซ่ีน มข่้ด่้จำากัดั้เวลาใน
กัารย่�นเร่�อง ซ้ี�งอาจตุอ้งด้ำาเนินกัารภายในสองป่้ เย่�ยมช่ม
เวบ็ไซีตุ ์VICP ที่่� www.hrsa.gov/vaccinecompensation หร่อ
โที่ร 1-800-338-2382 เพ่�อเร่ยนร้เ้กั่�ยวกับัโป้รแกัรมด้งักัลา่ว
และป้ระเด้น็เร่�องกัารเร่ยกัรอ้งคา่สนิไหมที่ด้แที่น

7. ฉัันจำะเรยีนรูเ้พู่�มีเตุ่มีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบถามผู้้ใ้หบ้ริกัารด้แ้ลสขุ้ภาพข้องคณุ
�	โที่รตุดิ้ตุอ่กัรมสขุ้ภาพข้องรัฐ หร่อที่อ้งถิ�นข้องคณุ
�	เย่�ยมช่มเวบ็ไซีตุข์้อง	Food and Drug Administration 

(FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัารอาหารและยา) ข้อง
สหรัฐอเมริกัาสำาหรับใบแที่รกัแพค็เกัจวคัซ่ีนและข้อ้มล้เพิ�ม
เตุมิที่่� www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตุดิ้ตุอ่ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

(ศน้ยค์วบคมุและป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หร่อ
-	ไป้ที่่�เวบ็ไซีตุข์้อง CDC ที่่� www.cdc.gov/vaccines
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