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รายงานข้อมูลวัคซีน

วัคซีนซอสเตอร์ (โรคงูสวัด) ชนิดเชื้อตาย, RZV:
สิ่งที่คุณต้องทราบ
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เหตุใดจึงต้องรับวัคซีน

โรคงูสวัด (หรือที่เรียกว่าเฮอร์ปิสซอสเตอร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าซอสเตอร์) เป็นผื่น
ผิวหนังเจ็บแสบ มักมาพร้อมกับแผลพุพอง โรคงูสวัดมีสาเหตุมาจากไวรัสวาริเซลลา
ซอสเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ท�ำให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่คุณเป็นโรค
อีสุกอีใส ไวรัสจะอยู่ในร่างกายของคุณและสามารถท�ำให้เป็นโรคงูสวัดในชีวิตหลัง
จากนั้น
คุณไม่สามารถติดโรคงูสวัดได้จากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส (หรือ
ไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอีใส) อาจได้รับเชื้อโรคอีสุกอีใสจากผู้ที่เป็นงูสวัด
ผื่นงูสวัดโดยทั่วไปจะปรากฏที่ข้างหนึ่งของหน้าหรือร่างกาย และรักษาหายภายใน
2 ถึง 4 สัปดาห์ อาการหลักของโรคคือเจ็บปวด ซึ่งอาจรุนแรง อาการอื่น ๆ อาจรวม
ถึงอาการไข้ ปวดหัว หนาวเย็น และท้องปั่นป่วน ในกรณีน้อยมาก การติดเชื้องูสวัด
อาจท�ำให้ปอดบวม มีปัญหาในการได้ยิน ตาบอด สมองติดเชื้อ (สมองอักเสบ) หรือ
เสียชีวิต

Many Vaccine Information Statements are
available in Thai and other languages.
See www.immunize.org/vis
มีรายงานวัคซีนจ�ำนวนมากที่มีให้ในภาษา
ไทย และภาษาอื่น ๆ
ดู www.immunize.org/vis
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วัคซีนโรคงูสวัด (ชนิดเชื้อตาย)
วัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อตายได้รับอนุมัติจาก FDA ในปี 2017 ส�ำหรับการป้องกัน
โรคงูสวัด ในการทดลองทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด
มากกว่า 90% และยังมีแนวโน้มของ PHN ลดลง
แนะน�ำให้รบั วัคซีนสองครัง้ ห่างกัน 2 ถึง 6 เดือน ส�ำหรับผูใ้ หญ่ทม่ี อี ายุ 50 ปีขนึ้ ไป
วัคซีนนี้ยังแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อเป็น (Zostavax) แล้ว
ด้วย ไม่มีไวรัสเชื้อเป็นในวัคซีนนี้

3	
บุคคลที่ไม่ควรรับวัคซีน
แจ้งผู้ให้วัคซีนแก่คุณ หากคุณ:
 มีอาการแพ้ร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต บุคคลที่มีอาการแพ้ที่เป็นอันตรายถึง
ชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อตายหนึ่งครั้ง หรือมีอาการแพ้ร้ายแรงต่อ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัคซีนนี้ อาจได้รับค�ำแนะน�ำให้ไม่รับวัคซีน สอบถามผู้ให้บริการ
ดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของวัคซีน
 ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการใช้วัคซีนโรคงูสวัดชนิด
เชื้อตายในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจ
แนะน�ำให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน
 รู้สึกไม่สบาย หากคุณมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด คุณอาจสามารถรับ
วัคซีนได้ในวันนั้น หากคุณมีอาการเจ็บป่วยปานกลางหรือรุนแรง คุณควรรอจนกว่า
คุณจะหายดี แพทย์ของคุณสามารถแนะน�ำคุณได้

ส�ำหรับผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 5 อาการเจ็บรุนแรงอาจยังคงอยู่นานกว่านั้นหลังจากที่
ผื่นหายไปแล้ว อาการเจ็บที่ยาวนานนี้เรียกว่าอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรค
งูสวัด (post-herpetic neuralgia หรือ PHN)
โรคงูสวัดจะพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปบ่อยกว่าเด็ก และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตาม
อายุ นอกจากนี้ ยังพบบ่อยในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากโรค เช่น มะเร็ง
หรือเนื่องจากยา เช่น สเตียรอยด์ หรือเคมีบ�ำบัด
ประชากรในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคงูสวัดอย่างน้อย 1 ล้านคนต่อปี
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ความเสี่ยงของอาการแพ้วัคซีน

ได้รับยาใด ๆ รวมถึงวัคซีน จะมีโอกาสเกิดอาการแพ้
หลังจากฉีดวัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อตาย บุคคลอาจมีอาการดังนี้
 ปวด แดง เจ็บ หรือบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ไข้ หนาวสั่น อ่อนล้า
ในการทดลองทางคลินิก คนส่วนใหญ่จะเจ็บแขนเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากได้รับ
วัคซีน และยังมีอาการแดงและบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางคนรู้สึกเหนื่อย ปวดกล้าม
เนื้อ ปวดหัว หนาวสั่น ไข้ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้ ประมาณ 1 ใน 6 คนที่ได้รับวัคซีน
ซอสเตอร์ชนิดเชื้อตายมีผลข้างเคียงที่ท�ำให้พวกเขาไม่สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้
อาการจะหายไปเองในประมาณ 2 ถึง 3 วัน ผลข้างเคียงพบมากในผู้ที่มีอายุน้อย
คุณยังควรได้รับวัคซีนซอสเตอร์ชนิดเชื้อตายครั้งที่สอง แม้ว่าคุณจะมีอาการแพ้หนึ่งใน
อาการเหล่านี้หลังจากได้รับวัคซีนครั้งแรก
อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนนี้
ได้แก่
 บางคนอาจเป็นลมหลังจากให้การรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีน การนั่งหรือเอนหลัง
เป็นเวลาประมาณ 15 นาที อาจช่วยป้องกันการเป็นลมและการบาดเจ็บที่เกิดจาก
การหกล้ม แจ้งผู้ให้บริการของคุณทราบ หากคุณรู้สึกเวียนหัว หรือการมองเห็น
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเสียงในหู

 บางคนอาจเจ็บไหล่ ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าและยาวนานกว่าการเจ็บทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากการฉีดยา อาการนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
 การรักษาด้วยยาใด ๆ สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ มีการประมาณการว่า
อาการแพ้วัคซีนดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ในล้านครั้ง และอาจเกิดขึ้นไม่กี่นาที หรือไม่กี่
ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีน
เมื่อให้ร่วมกับยาใด ๆ มีโอกาสน้อยมาก ที่วัคซีนจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง หรือ
เสียชีวิต
จะมีการติดตามควบคุมความปลอดภัยของวัคซีนเสมอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป
ที่ www.cdc.gov/vaccinesafety/
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ควรท�ำอย่างไร หากเกิดปัญหา
ร้ายแรง

ฉันควรจะพิจารณาอะไร
 พิจารณาทุกเรื่องที่ท�ำให้คุณกังวล เช่น สัญญาณของอาการแพ้รุนแรง มีไข้สูงมาก
หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
สัญญาณของอาการแพ้รุนแรงอาจได้แก่ ลมพิษ หน้าและคอบวม หายใจล�ำบาก
หัวใจเต้นเร็ว เวียนหัว และอ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักเริ่มมีตั้งแต่ได้รับวัคซีนไม่กี่
นาทีจนถึงไม่กี่ชั่วโมง

ฉันควรท�ำอย่างไร
 หากคุณคิดว่าเป็นอาการแพ้รา้ ยแรงหรืออาการฉุกเฉินอืน่ ๆ ทีร่ อไม่ได้ โปรดโทร
9-1-1 และไปยังโรงพยาบาลทีใ่ กล้ทสี่ ดุ หรือโทรติดต่อผูใ้ ห้บริการดูแลสุขภาพของ
คุณ

หลังจากนั้น ควรรายงานอาการแพ้ไปยัง Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS) (ระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากวัคซีน) แพทย์ของคุณควรส่งรายงานนี้ หรือคุณอาจ ส่งด้วยตนเองผ่าน
เว็บไซต์ VAERS ที่ www.vaers.hhs.gov หรือโทร
1-800-822-7967
VAERS ไม่ได้ให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์
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ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร

 สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ บุคคลนั้นสามารถให้เอกสารประกอบ
แพคเกจวัคซีน หรือแนะน�ำแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้
 โทรติดต่อกรมสุขภาพของรัฐหรือท้องถิ่นของคุณ
 ติดต่อ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค):
- โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรือ
- ไปที่เว็บไซต์ของ CDC ที่ www.cdc.gov/vaccines
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