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วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายหรือชนิด
ใช้ไวรัสเป็นพาหะ: สิ่งที่ควรทราบ

1. ทำาไมต้องฉีดวัคซีน

วคัซนีไขห้วดัใหญส่ามารถป้องกนัไขห้วดัใหญไ่ด ้

ไขห้วดัใหญ ่(Flu) เป็นโรคตดิตอ่ทีแ่พรร่ะบาด
ในสหรัฐอเมรกิาชว่งระหวา่งเดอืนตลุาคมถงึเดอืน
พฤษภาคมของทกุปี ไมว่า่ใครกต็ดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่
ไดแ้ตจ่ะอนัตรายมากเป็นพเิศษหากเกดิขึน้กบักลุม่คน
บางกลุม่ ทารก เด็กเล็ก ผูท้ีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป สตรมีี
ครรภ ์ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวั หรอืผูท้ีม่รีะบบภมูคิุม้กนัต�า่ 
บคุคลเหลา่นีม้คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้น
จากไขห้วดัใหญ่

ตวัอยา่งของโรคทีเ่กดิจากภาวะแทรกซอ้นจากไขห้วดั
ใหญไ่ดแ้ก ่โรคปอดบวม โรคหลอดลมอกัเสบ ไซนัส
อกัเสบ และหตูดิเชือ้ นอกจากนีห้ากทา่นมโีรคประจ�า
ตวั เชน่ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง หรอืโรคเบาหวาน ไข ้
หวดัใหญจ่ะท�าใหอ้าการของทา่นแยล่ง

ไขห้วดัใหญอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการไขแ้ละหนาวสัน่ เจ็บ
คอ ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้ ออ่นเพลยี ไอ ปวดศรีษะ 
น�้ามกูไหลและคดัจมกู บางทา่นอาจมอีาการอาเจยีน
หรอืทอ้งเสยี ซึง่มกัเกดิขึน้บอ่ยในเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่

โดยเฉลีย่แลว้ในแตล่ะปี มผีูเ้สยีชวีติจากไขห้วดั
ใหญใ่นสหรฐัอเมรกิาจำานวนไขห้วดัใหญจ่งึ
สามารถป้องกนัอาการป่วยหลายลา้นอาการ รวมถงึ
ลดจ�านวนผูท้ีต่อ้งไปพบแพทยเ์พราะไขห้วดัใหญใ่น
แตล่ะปีดว้ยหลายพนัคน และอกีจ�านวนมากทีต่อ้ง
เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล วคัซนี

2.  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายหรือ
ชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ

ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) แนะน�าใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ6 เดอืนขึน้ไปฉดีวคัซนีในทกุฤดไูขห้วดัใหญ ่ 
เด็กทีม่อีาย ุ6 เดอืนถงึ 8 ปีอาจตอ้งฉดี 2 ครัง้ในฤดู
ไขห้วดัใหญเ่ดยีวกนั บคุคลอืน่ ๆ จ�าเป็นตอ้งฉดี 1 
ครัง้ตอ่หนึง่ฤดไูขห้วดัใหญ่

รา่งกายจะเริม่สรา้งภมูคิุม้กนัหลงัจากฉดีวคัซนีประมาณ 
2 สปัดาห์

ไวรัสไขห้วดัใหญม่หีลากหลายประเภทและ
เปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ ในแตล่ะปีจงึมกีารผลติวคัซนี
ไขห้วดัใหญช่นดิใหมข่ึน้มาเพือ่ป้องกนัเชือ้ไวรัสทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิโรคในฤดไูขห้วดัใหญท่ีก่�าลงัจะมาถงึ

แมว้า่วคัซนีจะไมส่ามารถยบัยัง้ไวรัสไดท้ัง้หมด แตก่็
อาจพอชว่ยป้องกนัไดบ้า้ง

วคัซนีไขห้วดัใหญไ่มใ่ชส่าเหตทุำาใหป่้วยเป็นไข้
หวดัใหญ่

วคัซนีไขห้วดัใหญส่ามารถฉดีในเวลาเดยีวกบัวคัซนีอืน่  
ๆ ได ้

3.  พูดคุยกับผู้ให้บริการสาธารณสุขของ
ท่าน

แจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารสาธารณสขุของทา่นทราบหากผูรั้บ
วคัซนี:

● เคยมอีาการแพห้ลงัจากฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญ ่
หรอืมอีาการแพร้นุแรงทีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ

● เคยเป็นโรคกลิเลน-บารเ์รซ่นิโดรม (GBS)

ใบบางกรณี ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุของทา่นอาจพจิารณา
เลือ่นการฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญข่องทา่นออกไป

ผูท้ีต่ัง้ครรภห์รอืก�าลงัจะตัง้ครรภส์ามารถรับวคัซนีได ้
ตลอดระยะการตัง้ครรภ ์และควรทีจ่ะฉดีวคัซนีไขห้วดั
ใหญช่นดิเชือ้ตายหากมกีารตัง้ครรภใ์นชว่งฤดไูขห้วดั
ใหญ่

บคุคลทีม่อีาการป่วยเล็กนอ้ย เชน่ ไขห้วดั สามารถฉดี
วคัซนีได ้บคุคลทีม่อีาการป่วยปานกลางหรอืป่วยหนัก
ควรรอใหห้ายป่วยกอ่นทีจ่ะฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญ่

ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุของทา่นสามารถใหข้อ้มลูเพิม่
เตมิได ้
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4.  ความเสี่ยงจากอาการภายหลังได้รับ
วัคซีน

 � หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านอาจมีอาการปวด  
รอยแดง และบวมตรงบริเวณที่ฉีด นอกจากนี้อาจมี
ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และปวดศรีษะ

 � อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกิลเลน-บาร์เร่ซินโดรม  
(GBS) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
แบบเชื้อตาย

เด็กเล็กทีฉ่ีดวคัซนีไขห้วดัใหญพ่รอ้มวคัซนีป้องกนั
โรคปอดบวม (PCV13) และ/หรอืวคัซนี DTaP ในเวลา
เดยีวกนัอาจมโีอกาสเกดิอาการชกัจากการมไีข ้ 
แจง้ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุของทา่นหากเด็กทีฉ่ีด
วคัซนีไขห้วดัใหญเ่คยมอีาการชกัมากอ่น

บางทา่นอาจเกดิอาการหมดสตหิลงัจากขัน้ตอนการ
รักษารวมถงึการฉีดวคัซนี แจง้ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ
ของทา่นหากรูส้กึเวยีนศรีษะ สายตาเปลีย่นแปลง  
หรอืหอูือ้

เชน่เดยีวกบัยาตวัอืน่ ๆ มโีอกาสนอ้ยมากทีว่คัซนีจะ
กอ่ใหเ้กดิอาการแพร้นุแรง อาการบาดเจ็บรา้ยแรง  
หรอืเสยีชวีติ

5.  หากเกิดปัญหาร้ายแรง

อาการแพ้สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากผู้รับวัคซีนออก
จากคลินิกไปแล้ว หากท่านรู้สึกถึงสัญญาณของ
อาการแพ้รุนแรง (ลมพิษ อาการบวมบริเวณใบหน้า
หรือล�าคอ หายใจไม่สะดวก หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ  
หรืออ่อนเพลีย) ให้โทร 9-1-1 และให้คนน�าส่งโรง
พยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หากมีอาการอื่นที่ท�าให้ท่านรู้สึกกังวล กรุณาโทรหาผู้
ให้บริการสาธารณสุขของท่าน

ควรรายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่ Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS) โดย
ทั่วไปผู้ให้บริการสาธารณสุขของท่านจะเป็นผู้รายงาน  
หรือท่านสามารถรายงานได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์  
VAERS ที่ www.vaers.hhs.gov หรือโทร  
1-800-822-7967. ทาง VAERS จะรับรายงาน
เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ของ 
VAERS จะไม่ให้ค�าแนะน�าทางการแพทย์

6.  โปรแกรมช่วยเหลือชดเชยสำาหรับ
การได้รับอันตรายจากวัคซีนแห่งชาติ

โปรแกรมช่วยเหลือชดเชยส�าหรับการได้รับอันตราย
จากวัคซีนแห่งชาติ (VICP) เป็นโครงการของหน่วย
งานรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชดเชยแก่บุคคลที่ได้รับอันตราย
จากวัคซีนบางชนิดโดยเฉพาะ การร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาการแพ้หรือเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนมีระยะเวลา
จ�ากัดอยู่ที่สองปี หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโปรแกรมและการยื่นค�าร้อง สามารถเข้าไปที่
เว็บไซต์ของ VICP ที่  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation หรือ
โทร 1-800-338-2382

7. จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร

 � สอบถามผู้ให้บริการสาธารณสุขของท่าน
 � ติดต่อกระทรวงสาธารณะสุขท้องถิ่นของท่าน
 � เข้าไปที่เว็บไซต์องค์กรอาหารและยา (FDA) เพื่อรับ
เอกสารก�ากับยาส�าหรับวัคซีนและข้อมูลเพิ่มเติมที่   
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/
vaccines.
 � ติดต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)

 -โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
หรือ 
 -ไปที่เว็บไซต์ของ CDC ที่  
www.cdc.gov/flu/.
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