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วััคซีีนไข้้หวััดูใหญ่เช้่อเป็นชนิดูพ่นในจมููก:  
สิ่งที่ี่ควัรที่ราบ

1. ที่ำาไมูต้องฉีดูวััคซีีน

ไข้ห้วัดัูใหญ ่(Flu) เป็็นโรคติดิติอ่ที่่�แพรร่ะบาด
ในสหรัฐอเมรกิาช่ว่งระหวา่งเดอืนติลุาคมถึงึเดอืน
พฤษภาคมของที่กุป่็ ไมว่า่ใครกต็ิดิเช่ื�อไขห้วดัใหญ่่
ไดแ้ติจ่ะอนัติรายมากเป็็นพเิศษหากเกดิขึ�นกบักลุม่คน
บางกลุม่ ที่ารก เด็กเล็ก ผู้้ท้ี่่�มอ่าย ุ65 ป่็ขึ�นไป็ สติรม่่
ครรภ ์ผู้้ท้ี่่�มโ่รคป็ระจำาติวั หรอืผู้้ท้ี่่�มร่ะบบภม้คิุม้กนัติำ�า  
บคุคลเหลา่น่�มค่วามเส่�ยงสง้ที่่�จะเกดิภาวะแที่รกซ้อ้น
จากไขห้วดัใหญ่่

ติวัอยา่งของโรคที่่�เกดิจากภาวะแที่รกซ้อ้นจากไขห้วดั
ใหญ่ไ่ดแ้ก ่โรคป็อดบวม โรคหลอดลมอกัเสบ ไซ้นัส
อกัเสบ และหต้ิดิเช่ื�อ นอกจากน่�หากที่า่นมโ่รคป็ระจำา
ติวั เช่น่ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง หรอืโรคเบาหวาน ไข ้
หวดัใหญ่จ่ะที่ำาใหอ้าการของที่า่นแยล่ง

ไขห้วดัใหญ่ก่อ่ใหเ้กดิอาการไขแ้ละหนาวสั�น เจ็บคอ  
ป็วดเมื�อยกลา้มเนื�อ ออ่นเพลย่ ไอ ป็วดศร่ษะ นำ�ามก้
ไหลและคดัจมก้ บางที่า่นอาจมอ่าการอาเจย่นหรอื
ที่อ้งเสย่ซ้ึ�งมกัเกดิขึ�นบอ่ยในเด็กมากกวา่ผู้้ใ้หญ่่

โดยเฉล่�ยแลว้ในแติล่ะป่็ มูผีูู้เ้สยีชวีัติจากไข้ห้วัดัู
ใหญใ่นสหรฐัอเมูรกิาจำานวันหลายพนัคน และ
อก่จำานวนมากที่่�ติอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
วคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่จ่งึสามารถึป้็องกนัอาการป่็วยหลาย
ลา้นอาการ รวมถึงึลดจำานวนผู้้ท้ี่่�ติอ้งไป็พบแพที่ย์
เพราะไขห้วดัใหญ่ใ่นแติล่ะป่็ดว้ย

2.  วััคซีีนไข้้หวััดูใหญ่ชนิดูเช่้อเป็นอ่อน
ฤที่ธิ์

ศน้ยค์วบคมุและป้็องกนัโรค (CDC) แนะนำาใหผู้้้ท้ี่่�
มอ่าย ุ6 เดอืนขึ�นไป็ฉ่ดวคัซ้น่ในที่กุฤดไ้ขห้วดัใหญ่่
 เด็ูกที่ี�มูอีาย ุ6 เดูอ่นถงึ 8 ปีอาจติอ้งฉ่ด 2 ครั �งใน
ฤดไ้ขห้วดัใหญ่เ่ดย่วกนั บคุคลอ่�น ๆ จำาเป็็นติอ้งฉ่ด 1 
ครั�งติอ่หนึ�งฤดไ้ขห้วดัใหญ่่

วคัซ้น่ช่นดิเช่ื�อเป็็นออ่นฤที่ธิ์ิ� (LAIV) คอืวคัซ้น่ช่นดิ
พน่จมก้ที่่�สามารถึใหแ้กบ่คุคลที่่�ไมไ่ดต้ิั �งครรภท์ี่ ี�มูอีายุ
ต ั�งแต ่2 ถงึ 49 ปี

รา่งกายจะเริ�มสรา้งภม้คิุม้กนัหลงัจากฉ่ดวคัซ้น่
ป็ระมาณ 2 สปั็ดาห์

ไวรัสไขห้วดัใหญ่ม่ห่ลากหลายป็ระเภที่และ
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็อย้เ่สมอ ในแติล่ะป่็จงึมก่ารผู้ลติิ
วคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่ช่่นดิใหมข่ึ�นมาเพื�อป้็องกนัเช่ื�อ
ไวรัสที่่�อาจกอ่ใหเ้กดิโรคในฤดไ้ขห้วดัใหญ่ท่ี่่�กำาลงัจะ
มาถึงึ แมว้า่วคัซ้น่จะไมส่ามารถึยบัยั �งไวรัสไดท้ี่ั �งหมด 
แติก่อ็าจพอช่ว่ยป้็องกนัไดบ้า้ง

วคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่ไ่มูใ่ชส่าเหตทุี่ำาใหป่้วัยเป็นไข้้
หวัดัูใหญ่

วคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่ส่ามารถึฉด่ในเวลาเดย่วกบัวคัซ้น่อื�น
 ๆ ได ้

3.  พูดูคุยกับผูู้้ให้บริการสาธารณสุข้ข้อง
ที่่าน

แจ้งให้ผู้้้ให้บริการสาธิ์ารณสุขของที่่านที่ราบหากผู้้้รับ
วัคซ้่น:
 � อายุต่ำากวั่า 2 ปี หร่อมูากกวั่า 49 ปี
 � กำาลังตั้งครรภ ์ไม่แนะนำาให้ผู้้้ที่่่กำาลังติั้งครรภ์ฉ่ด
วัคซ้่นช่นิดเช่ื้อเป็็นอ่อนฤที่ธิ์ิ์
 � เคยม่อาการแพ้หลังจากฉีดูวััคซีีนไข้้หวััดูใหญ่ 
หร่อมูีอาการแพ้รุนแรงที่ี่เป็นอันตรายถึงชีวัิต
 � เป็็นเดู็กหร่อวััยรุ่นอายุ 2 ถึง 17 ปีที่ี่กำาลังรับยา
แอสไพริน หร่อผู้ลิตภัณฑ์ที่ี่มูีส่วันผู้สมูข้อง
แอสไพรินหร่อซีาลิซีิเลต
 � ม่ระบบภูมูิคุ้มูกันต่ำา
 � เป็็นเดู็กอายุ 2 ถึง 4 ปีที่ี่เป็นโรคหอบห่ดู หร่อมูี
ประวััติหายใจเป็นเสียงหวัีดูในระยะ 12 เดู่อนที่ี่
ผู้่านมูา
 � ม่อายุ 5 ปีหร่อมูากกวั่าและเป็นโรคหอบห่ดู
 � ได้รับยาฆ่าเช่้อไวัรัสไข้้หวััดูใหญ่ในระยะ 3 
สัปดูาห์ที่ี่ผู้่านมูา
 � ด้แลผู้้้ที่่่ม่ภ้มิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงที่่่ติ้องการ
สภาพแวดล้อมที่่่ได้รับการคุ้มครอง
 � ม่โรคประจำาตัวัที่่่ซ้ึ่งม่ความเส่่ยงส้งติ่อการเจอภาวะ
แที่รกซ้้อนจากไข้หวัดใหญ่่ (เช่่น โรคปอดู โรค
หัวัใจ  
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โรคไต โรคเบาหวัาน โรคตับ โรคเกี่ยวักับระบบ
ประสาที่ โรคกล้ามูเน่้อร่วัมูประสาที่ โรคเมูตา
บอลิกซีินโดูรมูหร่อควัามูผู้ิดูปกติที่างเมูตาบอลิ
ซีึมู)
 � ไมู่มูีมู้ามู หรือมู้ามูใช้การไมู่ไดู้
 � ได้รับการปลูกถ่ายประสาที่หูเที่ียมู
 � ม่ภาวัะน้ำาหล่อเลี้ยงในสมูองและไข้สันหลังรั่วั (
การรั่วไหลของของเหลวบริเวณรอบสมองไป็จนถึึง
จม้ก คอ ห้ หรือส่วนอื่น ๆ ในศ่รษะ)
 � เคยเป็็นโรคกิลเลน-บาเร่ซีินโดูรมูในช่่วง 6 
สัป็ดาห์หลังจากฉ่ดวัคซ้่นไข้หวัดใหญ่่

ใบบางกรณ่ ผู้้ใ้หบ้รกิารสาธิ์ารณสขุของที่า่นอาจ
พจิารณาเลื�อนการฉ่ดวคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่ข่องที่า่นออก
ไป็
ผู้้ป่้็วยบางที่า่นอาจเหมาะกบัวคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่ช่่นดิ
อื�น ๆ  
(วคัซ้น่ไขห้วดัใหญ่ช่่นดิเช่ื�อติายหรอืช่นดิใช่ไ้วรัสเป็็น
พาหะ)  
มากกวา่การฉ่ดวคัซ้น่ช่นดิเช่ื�อเป็็นออ่นฤที่ธิ์ิ�
บคุคลที่่�มอ่าการป่็วยเล็กนอ้ย เช่น่ ไขห้วดั สามารถึ
ฉ่ดวคัซ้น่ได ้บคุคลที่่�มอ่าการป่็วยป็านกลางหรอืป่็วย
หนักควรรอใหห้ายป่็วยกอ่นที่่�จะฉ่ดวคัซ้น่ไขห้วดั
ใหญ่่
ผู้้ใ้หบ้รกิารสาธิ์ารณสขุของที่า่นสามารถึใหข้อ้มล้เพิ�ม
เติมิได ้

4.  ควัามูเสี่ยงจากอาการภายหลังไดู้รับ
วััคซีีน

 � หลังฉ่ดวัคซ้่น LAIV ที่่านอาจม่อาการน้ำาม้กไหลหรือ
คัดจม้ก หายใจเป็็นเส่ยงหว่ด และป็วดศ่รษะ
 � บางที่่านอาจพบผู้ลข้างเค่ยงเช่่นอาเจ่ยน ป็วดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ม่ไข้ เจ็บคอ และไอ

อาการเหลา่น่�มกัเกดิขึ�นที่นัที่ห่ลงัการฉ่ดวคัซ้น่ อาการ
จะไมร่นุแรงและมร่ะยะเวลาไมน่าน
เช่น่เดย่วกบัยาติวัอื�น ๆ มโ่อกาสนอ้ยมากที่่�วคัซ้น่จะ
กอ่ใหเ้กดิอาการแพร้นุแรง อาการบาดเจ็บรา้ยแรง  
หรอืเสย่ช่ว่ติิ

5.  หากเกิดูปัญหาร้ายแรง
อาการแพ้สามารถึเกิดขึ้นได้หลังจากผู้้้รับวัคซ้่นออก
จากคลินิกไป็แล้ว หากที่่านร้้สึกถึึงสัญ่ญ่าณของ

อาการแพ้รุนแรง (ลมพิษ อาการบวมบริเวณใบหน้า
หรือลำาคอ หายใจไม่สะดวก หัวใจเติ้นเร็ว เว่ยนศ่รษะ  
หรืออ่อนเพล่ย) ให้โที่ร 9-1-1 และให้คนนำาส่งโรง
พยาบาลที่่่ใกล้ที่่่สุด
หากม่อาการอื่นที่่่ที่ำาให้ที่่านร้้สึกกังวล กรุณาโที่รหาผู้้้
ให้บริการสาธิ์ารณสุขของที่่าน
ควรรายงานอาการไม่พึงป็ระสงค์แก่ Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS) โดย
ที่ั่วไป็ผู้้้ให้บริการสาธิ์ารณสุขของที่่านจะเป็็นผู้้้รายงาน  
หรือที่่านสามารถึรายงานได้ด้วยติัวเองผู้่านเว็บไซ้ติ์  
VAERS ที่่่ www.vaers.hhs.gov หรือโที่ร  
1-800-822-7967. ที่าง VAERS จะรับรายงาน
เก่่ยวกับอาการไม่พึงป็ระสงค์เที่่านั้น เจ้าหน้าที่่่ของ 
VAERS จะไม่ให้คำาแนะนำาที่างการแพที่ย์

6.  โปรแกรมูช่วัยเหล่อชดูเชยสำาหรับ
การไดู้รับอันตรายจากวััคซีีนแห่งชาติ

โป็รแกรมช่่วยเหลือช่ดเช่ยสำาหรับการได้รับอันติราย
จากวัคซ้่นแห่งช่าติิ (VICP) เป็็นโครงการของหน่วย
งานรัฐที่่่จัดติั้งขึ้นเพื่อช่ดเช่ยแก่บุคคลที่่่ได้รับอันติราย
จากวัคซ้่นบางช่นิดโดยเฉพาะ การร้องเร่ยนเก่่ยวกับ
อาการแพ้หรือเส่ยช่่วิติจากการฉ่ดวัคซ้่นม่ระยะเวลา
จำากัดอย้่ที่่่สองป็่ หากที่่านติ้องการศึกษาเพิ่มเติิม
เก่่ยวกับโป็รแกรมและการยื่นคำาร้อง สามารถึเข้าไป็ที่่่
เว็บไซ้ติ์ของ VICP ที่่่  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation หรือ
โที่ร 1-800-338-2382

7. จะเรียนรู้เพิ่มูเติมูไดู้อย่างไร
 � สอบถึามผู้้้ให้บริการสาธิ์ารณสุขของที่่าน
 � ติิดติ่อกระที่รวงสาธิ์ารณะสุขที่้องถึิ่นของที่่าน
 � เข้าไป็ที่่่เว็บไซ้ติ์องค์กรอาหารและยา (FDA) เพื่อรับ
เอกสารกำากับยาสำาหรับวัคซ้่นและข้อม้ลเพิ่มเติิมที่่่   
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/
vaccines.
 � ติิดติ่อศ้นย์ควบคุมและป็้องกันโรค (CDC)

 -โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
หรือ 
 -ไป็ที่่่เว็บไซ้ติ์ของ CDC ที่่่  
www.cdc.gov/flu.
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