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วัคัซีีนโรคไข้ท้ี่รพิิษ/โรคฝีีดูาษลิง 
(JYNNEOS™): สิิ่�งทีี่�คณุต้อ้ื่งที่ราบ

1. เห้ตุ้ใดูจึำงต้อ้ื่งรบัวัคัซีีน

วัคัซีีนโรคไข้ท้รพิิษ/โรคฝีีดาษลิิง (JYNNEOS™) 
สามารถช่ว่ยป้้องกันัโรคไข้ท้รพิษิ โรคฝีีดาษลิงิ แลิะโรคอ่�น 
ๆ ที�มสีาเหตุจุากัออรโ์ธพิอกัซ์ไ์วรัส รวมถึงไวรัสวคัซิ์เนีย

โรคไข้ท้รพิษิเป็้นโรคที�รา้ยแรงมากัซึ์�งมสีาเหตุจุากัเช่่ �อ
ไวรัสวาริโอลิา ผู้้ค้นบางสว่นยงัคงมคีวามเสี�ยงที�จะไดรั้บ
เช่่ �อไวรัสที�ทำาใหเ้กัดิโรคไข้ท้รพิษิ รวมถึงผู้้ท้ี�ทำางานใน
กัารเตุรียมพิรอ้มรับเหตุฉุุุกัเฉิุนแลิะเจา้หนา้ที�หอ้งป้ฏิบิตัุิ
กัารบางราย ไวรัสช่นิดนี�สามารถแพิร่เช่่ �อจากัมนุษยส์้ม่นุษย ์
ได ้สง่ผู้ลิใหเ้กัดิอากัารตุา่ง ๆ รวมถึงอากัารไข้แ้ลิะผู้่�นที�
ผู้วิหนัง ผู้้ค้นจำานวนมากัที�เคยเป็้นโรคไข้ท้รพิษิในอดตีุ
สามารถหายดไีด ้แตุม่ปี้ระมาณ 3 ในทกุั ๆ 10 คนที�ป่้วยดว้ย
โรคนี�เสยีช่วีติุ

โรคฝีีดาษลิงิเป็้นโรคที�พิบไดน้อ้ย มอีากัารที�คลิา้ยคลิงึกันั
แตุค่วามรุนแรงนอ้ยกัวา่อากัารข้องโรคไข้ท้รพิษิ อย่างไร
ก็ัตุาม โรคฝีีดาษลิงิอาจทำาใหเ้สยีช่วีติุได ้โรคฝีีดาษลิงิ
เป็้นโรคตุดิเช่่ �ออบุตัุใิหมใ่นแอฟริกัา แลิะในบางครั�ง มกีัาร
ระบาดข้องโรคนี�โดยมผีู้้น้ำาเช่่ �อเข้า้ไป้ในป้ระเทศอ่�น ๆ ซึ์�ง
รวมถึงสหรัฐอเมริกัา

ไวรัสวคัซิ์เนียอาจทำาใหเ้กัดิกัารเสยีช่วีติุได ้เม่�อมผีู้้ส้มัผู้สั
กับับคุคลิที�ตุดิเช่่ �อ (เช่น่ กัารสมัผู้สักับัผู้้ท้ี�เพิิ�งไดรั้บวคัซี์น 
ACAM2000® ซึ์�งเป็้นวคัซี์นโรคไข้ท้รพิษิอีกัช่นิดหนึ�งกัอ่น
หนา้นั�นไมน่าน) หร่อสตัุวท์ี�ตุดิเช่่ �อ ผู้้ท้ี�ทำางานกับัเช่่ �อไวรัส
วคัซิ์เนียในหอ้งป้ฏิบิตัุกิัารตุา่ง ๆ อาจสมัผู้สัเช่่ �อไวรัสนี�โดย
บงัเอิญ แลิะหากับคุคลิเหลิา่นี�ตุดิเช่่ �อ พิวกัเข้าอาจมอีากัาร
ป่้วยได ้อย่างไรก็ัตุาม อากัารตุดิเช่่ �อไวรัสวคัซิ์เนียสว่นใหญ่
สามารถหายไดเ้องโดยไมจ่ำาเป็้นตุอ้งทำากัารรักัษา 

2.  วัคัซีีนโรคไข้ท้ี่รพิิษ/โรคฝีีดูาษลิง 
(JYNNEOS™)

วคัซี์นโรคไข้ท้รพิษิ/โรคฝีีดาษลิงิ (JYNNEOS™) 
ผู้ลิติุข้ึ �นโดยใช่เ้ช่่ �อไวรัสวคัซิ์เนียช่นิดเช่่ �อเป็้นในร้ป้แบบที�
อ่อนแอ แลิะไมส่ามารถทำาใหเ้กัดิไข้ท้รพิษิ โรคฝีีดาษลิงิ 
หร่อโรคตุดิเช่่ �ออ่�นใด

JYNNEOS™ ไดรั้บกัารอนุมตัุจิากั Food and Drug 
Administration (FDA) (สำานักังานคณะกัรรมกัารอาหาร
แลิะยา) ข้องสหรัฐอเมริกัาสำาหรับใช่ป้้้องกันัโรคไข้ท้รพิษิ
แลิะโรคฝีีดาษลิงิในผู้้ใ้หญ่อ่ายุ ุ18 ปีีข้้ �นไปีที�มีคีวัามีเสีี่�ยุง
ส้ี่งต่อ่การติ่ดเช้ื้�อโรคไข้ท้รพิิษหร้อโรคฝีีดาษลิิง
� CDC แนะนำา JYNNEOS™ ใหก้ับัเจา้หนา้ที�หอ้งป้ฏิบิตัุกิัาร
แลิะสมาช่กิัในทมีที�ตุอบสนองตุอ่เหตุฉุุุกัเฉิุนบางรายที�
อาจสมัผู้สัเช่่ �อไวรัสตุา่ง ๆ ที�กัอ่ใหเ้กัดิกัารตุดิเช่่ �อออรโ์ธ
พิอกัซ์ไ์วรัส
�	ทั �งนี� CDC แนะนำาใหพ้ิจิารณาใช่ว้คัซี์นในผู้้ท้ี�ไดรั้บ 

ACAM2000® หร่อผู้้ท้ี�ดแ้ลิผู้้ป่้้วยที�ตุดิเช่่ �อออรโ์ธพิอกัซ์ ์
ไวรัส

สำาหรับกัารใหว้คัซี์น JYNNEOS™ มกััมกีัารฉีุดจำานวน 2 เข็้ม 
หา่งกันั 4 สปั้ดาห ์ผู้้ท้ี�เคยไดรั้บวคัซี์นโรคไข้ท้รพิษิมากัอ่น
อาจฉีุดเพิยีง 1 เข็้มเทา่นั�น

โดยแนะนำาใหฉีุ้ดวคัซี์นเข็้มกัระตุุน้ในทกุั 2 หร่อ 10 ปี้ หากั
บคุคลิยงัคงมคีวามเสี�ยงตุอ่ไป้ที�จะไดรั้บโรคไข้ท้รพิษิ โรค
ฝีีดาษลิงิ หร่อโรคจากัออรโ์ธพิอกัซ์ไ์วรัสอ่�น ๆ ทั �งนี� ผู้้ใ้ห ้
บริกัารดแ้ลิสขุ้ภาพิข้องคณุสามารถใหข้้อ้มล้ิเพิิ�มเตุมิแกั่
คณุได้

3.  พูิดูคุยกบัผูู้ใ้ห้บ้ริการดููแลสุิ่ข้ภาพิข้อื่ง
คุณ

แจง้ใหผู้้้ใ้หบ้ริกัารวคัซี์นข้องคณุทราบ หากับคุคลิที�รับ
วคัซี์นนั�น:
�	มอีาการแพิห้ลิงัจากไดรั้บวัคัซีีนโรคไข้ท้รพิิษครั�ง
กอ่นหนา้ หร่อมอีาการแพิรุ้นแรงที�เป็ีนอนัต่รายุถึง้
ชีื้วัติ่
�	มรีะบบภูม้ีคิุม้ีกนัออ่นแอ
�	กัำาลิงัตุั �งครรภห์ร่อคดิวา่อาจจะต่ั �งครรภู ์หร่อ 
กัำาลิงัอยุ้ใ่นระหวัา่งการใหน้มีบุต่ร

ในบางกัรณี ผู้้ใ้หบ้ริกัารดแ้ลิสขุ้ภาพิข้องคณุอาจตุดัสนิ
ใจเลิ่�อนกัารฉีุดวคัซี์นโรคไข้ท้รพิษิ/โรคฝีีดาษลิงิตุามป้กัตุ ิ
(กัอ่นกัารสมัผู้สัโรค) ดว้ย JYNNEOS™ ออกัไป้จนกัวา่จะถึง
กัารนัดตุรวจในอนาคตุ
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ผู้้ท้ี�มอีากัารป่้วยเล็ิกันอ้ย เช่น่ ไข้ห้วดั สามารถรับวคัซี์นได ้
ผู้้ท้ี�มอีากัารป่้วยระดบัป้านกัลิางหร่อรุนแรง โดยป้กัตุคิวรรอ
จนกัวา่อากัารจะดขี้ึ �นกัอ่นเข้า้รับวคัซี์น JYNNEOS™ ตุาม
ป้กัตุ ิ(กัอ่นกัารสมัผู้สัโรค) หากคณุไดรั้บคำาแนะนำาให ้
เข้า้รับวัคัซีีน JYNNEOS™ เน้�องจากสี่มัีผู้สัี่เช้ื้�อไวัรัสี่โรค
ฝีีดาษลิิง คณุควัรรับวัคัซีีน โดยุไมีค่ำาน้งถึ้งอาการป่ีวัยุ
ที�เป็ีนในปัีจจุบนั การต่ั �งครรภู ์การใหน้มีบุต่ร หร้อระบบ
ภูม้ีคิุม้ีกนัที�ออ่นแอ

โดยทั�วไป้ อาจใหว้คัซี์น JYNNEOS™ ไดโ้ดยไมตุ่อ้งคำานึงถึง
กัรอบเวลิาสำาหรับวคัซี์นช่นิดอ่�น ๆ อย่างไรก็ัตุาม ผู้้ค้นบาง
สว่นที�มคีวามเสี�ยงมากัข้ึ �นในกัารเกัดิภาวะกัลิา้มเน่�อหวัใจ
อกััเสบ (Myocarditis) (กัารบวมข้องกัลิา้มเน่�อหวัใจ) รวมถึง
วยัรุ่นหร่อผู้้ใ้หญตุ่อนตุน้เพิศช่ายอาจพิจิารณารอเป็้นเวลิา 
4 สปั้ดาหห์ลิงักัารฉีุดวคัซี์น JYNNEOS™ กัอ่นรับวคัซี์น
โรคโควดิ-19 บางช่นิด หากคณุไดรั้บคำาแนะนำาใหไ้ดรั้บ
วัคัซีีน JYNNEOS™ เน้�องจากสี่มัีผู้สัี่เช้ื้�อไวัรัสี่โรคฝีีดาษ
ลิิง คณุควัรรับวัคัซีีนแมีเ้มี้�อเร็วั ๆ นี� จะเพิิ�งไดรั้บวัคัซีีน
โรคโควัดิ-19 ก็ต่ามี

4. ควัามีเสีิ่�ยงข้อื่งอื่าการแพิว้ัคัซีีน

�	รอยแดง อากัารป้วด บวม แลิะคนัในบริเวณที�ฉีุดวคัซี์น 
คอ่อากัารที�พิบบอ่ยที�สดุหลิงักัารฉีุดวคัซี์น JYNNEOS™
�	ในบางครั�ง ยงัมอีากัารเม่�อยลิา้ (เหน่�อยลิา้) ป้วดศรีษะ 
แลิะป้วดกัลิา้มเน่�อเกัดิข้ึ �นหลิงักัารฉีุดวคัซี์น JYNNEOS™ 
เช่น่กันั

บางคนอาจเป็้นลิมหลิงัจากัใหก้ัารรักัษา รวมถึงกัารฉีุด
วคัซี์น แจง้ผู้้ใ้หบ้ริกัารข้องคณุทราบ หากัคณุร้ส้กึัเวยีนหวั 
หร่อกัารมองเหน็เป้ลิี�ยนแป้ลิงไป้ หร่อมเีสยีงในห้

เม่�อใหร่้วมกับัยาใด ๆ มโีอกัาสนอ้ยมากัที�วคัซี์นจะกัอ่ใหเ้กัดิ
อากัารแพิรุ้นแรง กัารบาดเจ็บรา้ยแรงอ่�น ๆ หร่อเสยีช่วีติุ

คณุสามารถลิงทะเบยีนใน V-safe หลิงัจากัไดรั้บวคัซี์น 
JYNNEOS™ ในข้นาดใดก็ัตุามโดยใช่ส้มารท์โฟนข้องคณุ 
แลิะไป้ที� vsafe.cdc.gov V-safe คอ่ระบบเฝ้ีาตุดิตุามความ
ป้ลิอดภยัที�ทำาใหค้ณุสามารถแบง่ปั้นข้อ้มล้ิสขุ้ภาวะข้อง
คณุหร่อผู้้ท้ี�อย้่ในความดแ้ลิข้องคณุกับั CDC หลิงัจากัได้
รับวคัซี์น JYNNEOS™ สำาหรับข้อ้มล้ิเพิิ�มเตุมิ โป้รดไป้ที�  
www.cdc.gov/vsafe

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพิอ้าจเกัดิข้ึ �นไดห้ลิงัจากัผู้้ท้ี�ไดรั้บวคัซี์นออกัจากั
คลินิิกั หากัคณุพิบสญัญาณข้องอากัารแพิรุ้นแรง (ลิมพิษิ 
อากัารบวมที�ใบหนา้แลิะลิำาคอ หายใจลิำาบากั หวัใจเตุน้เร็ว 
วงิเวยีนศรีษะ หร่ออากัารอ่อนแรง) โป้รดโทรตุดิตุอ่ 9-1-1 
แลิะพิาบคุคลินั�นไป้ยงัโรงพิยาบาลิที�ใกัลิท้ี�สดุ

สำาหรับอากัารอ่�น ๆ ที�ทำาใหค้ณุเกัดิความกังัวลิ โป้รดตุดิตุอ่
ผู้้ใ้หบ้ริกัารดแ้ลิสขุ้ภาพิข้องคณุ

ควรรายงานอากัารแพิไ้ป้ยงัระบบกัารรายงานเหตุกุัารณไ์ม่
พิงึป้ระสงคจ์ากัวคัซี์น (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS) ผู้้ใ้หบ้ริกัารดแ้ลิสขุ้ภาพิข้องคณุมกััจะเป็้น
ผู้้ท้ำากัารรายงานดงักัลิา่วนี� หร่อคณุสามารถทำาไดด้ว้ยตุนเอง
เช่น่กันั เยี�ยมช่มเวบ็ไซ์ตุ ์VAERS ที� www.vaers.hhs.gov หร่อ
โทรตุดิตุอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไีวส้ำาหรับกัารรายงาน
อากัารแพิเ้ทา่นั�น แลิะสมาช่กิัคณะทำางานข้อง VAERS จะไม่
ใหค้ำาป้รึกัษาทางกัารแพิทย ์

6.  โปัรแกรมีช่่วัยเห้ล่อื่ช่ดูเช่ยสิ่ำาห้รบัการ
ไดูร้บัอื่นัต้รายจำากมีาต้รการรบัม่ีอื่

The Countermeasures Injury Compensation Program 
(โป้รแกัรมช่ว่ยเหลิอ่ช่ดเช่ยสำาหรับกัารไดรั้บอนัตุรายจากั
มาตุรกัารรับมอ่) เป็้นโป้รแกัรมสว่นกัลิางที�อาจใหค้วามช่ว่ย
เหลิอ่เกัี�ยวกับักัารช่ำาระคา่ใช่จ้า่ยในกัารดแ้ลิทางกัารแพิทย ์
แลิะคา่ใช่จ้า่ยที�เฉุพิาะเจาะจงอ่�น ๆ ที�ผู้้ค้นบางสว่นไดรั้บ
บาดเจ็บรา้ยแรงจากัยาหร่อวคัซี์นบางช่นิด หากัคณุไดรั้บ
อนัตุรายจากัวคัซี์นโรคไข้ท้รพิษิ/โรคฝีีดาษลิงิ คณุสามารถ
เรียนร้เ้พิิ�มเตุมิเกัี�ยวกับัโป้รแกัรมนี�โดยกัารเยี�ยมช่มเวบ็ไซ์ตุ ์
ข้องโป้รแกัรมที� www.hrsa.gov/cicp หร่อโทร  
1-855-266-2427 (855-266-CICP)

7. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิิ�มีเติ้มีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบถามผู้้ใ้หบ้ริกัารดแ้ลิสขุ้ภาพิข้องคณุ
�	โทรตุดิตุอ่กัรมสขุ้ภาพิข้องรัฐ หร่อทอ้งถิ�นข้องคณุ
�	เยี�ยมช่มเวบ็ไซ์ตุข์้องสำานักังานคณะกัรรมกัารอาหารแลิะ
ยา (FDA) ข้องสหรัฐอเมริกัาสำาหรับใบแทรกัแพิค็เกัจ
วคัซี์นแลิะข้อ้มล้ิเพิิ�มเตุมิที� www.fda.gov/vaccines-
blood-biologics/vaccines
�	ตุดิตุอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศน้ยค์วบคมุแลิะป้้องกันัโรค):
-	โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หร่อ
-	ไป้ที�เวบ็ไซ์ตุข์้อง CDC ที� 

www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox
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