
 
Influenza (Flu) Vaccine (Inactivated or Recombinant): 
วคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิเชือ้ตาย 
สิง่ทีค่วรทราบ  

1. ทําไมตอ้งฉดีวคัซนี

ไขห้วดัใหญ ่(flu) เป็นโรคทีต่ดิตอ่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางซึง่จะ
ระบาดทกุฤดหูนาวทั่วสหรัฐอเมรกิาในชว่งเดอืนตลุาคมถงึเดอืน
พฤษภาคม 

โรคนีเ้กดิจากเชือ้ไวรัสทีต่ดิตอ่จากบคุคลหนึง่ถงึบคุคลหนึง่โดย 
แพร่จากการไอ จามและการสมัผัส 

ใคร ๆ ก็สามารถตดิเชือ้ไขห้วดัใหญไ่ด ้  สามารถตดิไดอ้ย่าง
รวดเร็วและอาจเป็นอยูห่ลายวนั   อาการทีเ่ป็นขึน้อยูก่ับอาย ุ แต่
อาจรวมถงึ: 
.  มไีข/้หนาวสัน่ 
.  เจ็บคอ      
.  ปวดกลา้มเนือ้    
.  เมือ่ยลา้ออ่นเพลยี  
.  ไอ      
.  ปวดศรีษะ   
.  น้ํามกูไหลหรอืคดัจมูก 

ไขห้วดัใหญ่สามารถทําใหเ้กดิปอดบวมและการตดิเชีอ้ในกระแส
โลหติได ้ รวมทัง้ทําใหเ้กดิอาการทอ้งเสยีและชกัในเด็กได ้ 
ไขห้วดัใหญ่จะทําใหท้า่นมอีาการแยล่งหากทา่นมโีรคประจําตัว
เชน่โรคหัวใจหรอืโรคปอด 

บคุคลบางคนเมือ่เป็นไขห้วดัใหญจ่ะป่วยมากกวา่ผูอ้ ืน่  บคุคล
เหลา่นีค้อืทารก เด็กเล็ก ผูท้ีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป หญงิตัง้ครรภแ์ละ
ผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพบางชนดิหรอืระบบภมูติา้นทานตํา่   

ในแตล่ะปีคนเป็นจํานวนพนั ๆ ในสหรฐัอเมรกิาทีต่อ้ง
เสยีชวีติจากไขห้วดัใหญแ่ละอกีจํานวนมากมายทีต่อ้งเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล  

วคัซนีไขห้วดัใหญส่ามารถ: 

• ป้องกนัไมใ่หท้า่นเป็นไขห้วดัใหญ ่
• ทําใหท้า่นมอีาการป่วยนอ้ยลงหากทา่นเป็นไขห้วดัใหญ ่และ
• ป้องกนัการแพร่เชือ้ไขห้วดัใหญไ่ปสูค่รอบครัวและบคุคลอืน่

2. วคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิเชือ้ตายหรอื
recombinant

ควรฉดีวคัซนีไขห้วัดใหญห่นึง่ครัง้ในแตล่ะฤดไูขห้วดัใหญ ่ สว่น
เด็กทีม่อีาย ุ6 เดอืนถงึ 8 ปี อาจตอ้งฉดีสองครัง้ในฤดไูขห้วดั
ใหญเ่ดยีวกนั   

วคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิเชือ้ตายจะมสีว่นผสมของสารตะกัว่เล็กนอ้ย
ทีเ่รยีกวา่ไธเมอโรซอล (thimerosal) เพือ่การเก็บรักษาเชือ้ใหค้ง
สภาพไว ้ จากการศกึษาพบวา่ไมเ่ป็นอนัตรายแตอ่ย่างใด  แต ่  
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ทีไ่มม่สีว่นผสมของไธเมอโรซอลก็มใีชด้ว้ย    

วคัซนีชนดินีไ้มม่เีชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญผ่สมอยู ่ จงึไมไ่ดเ้ป็นตน้เหตุ
ใหเ้กดิไขห้วดัใหญ ่

มไีวรัสไขห้วัดใหญอ่ยูม่ากมายหลายชนดิ และเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ  แตล่ะปีจงึตอ้งผลติวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญข่ึน้เพือ่
ป้องกนัเชีอ้ไวรัส 3 ถงึ 4 ตวัทีทํ่าใหเ้กดิโรคในปีนัน้  ในขณะที่
วคัซนีไมส่ามารถป้องกนัเชือ้ไขห้วดัใหญไ่ดท้กุสายพันธุ ์ แตก็่ยัง 
สามารถใหก้ารป้องกนัไดบ้า้ง   

วคัซนีไขห้วดัใหญ่ไมส่ามารถป้องกนั: 
• ไขห้วดัใหญ่ทีเ่กดิจากเขือ้ไวรัสทีไ่มม่อียูใ่นสว่นผสมของวคัซนี
• อาการทีด่เูหมอืนกับไขห้วดัใหญแ่ตไ่มใ่ช่

ร่างกายจะเริม่สรา้งภมูติา้นทานตอ่โรคประมาณสองสปัดาห ์ และจะ
ป้องกนัไปไดต้ลอดฤดไูขห้วดัใหญ ่

3. บางคนไมค่วรรบัการฉดีวคัซนีนี้

แจง้ใหบ้คุคลทีจ่ะฉดีวัคซนีใหท้า่นทราบ: 

• ถา้ทา่นเคยมอีาการแพอ้ยา่งรุนแรง ถงึข ัน้เป็นอนัตราย
แกช่วีติ  ถา้ทา่นเคยมอีาการแพอ้ยา่งรุนแรงหลงัจากไดรั้บ
การฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญห่รอือาการแพอ้ย่างรุนแรงตอ่
สว่นผสมของวัคซนี  ทา่นอาจไดรั้บคําแนะนําใหง้ดฉดีวคัซนี
วคัซนีไขห้วดัใหญ่สว่นมากแตไ่มท่ัง้หมดทีม่สีว่นผสมของไข่
เล็กนอ้ย

• ถา้ทา่นเคยเป็นโรคกลิเลน-บารเ์ร ่ซนิโดรม
(เป็นอมัพาตชนดิหนึง่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ GBS) หรอืใคร
ก็ตามทีม่ปีระวตัวิา่เคยเป็นโรคนีไ้มค่วรรับการฉดีวัคซนีนี้
ควรปรกึษากับแพทยข์องทา่น

• ถา้ทา่นรูส้กึไมส่บาย  ปกตแิลว้ทา่นสามารถรับการฉีดวคัซนีได ้
หากมอีาการป่วยเล็กนอ้ย แตท่า่นอาจไดรั้บคําแนะนําใหก้ลับมา
ฉดีเมือ่ทา่นมอีาการดขีึน้

รายงานข้อมูลวคัซีน
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4. ความเสีย่งตอ่อาการแพว้คัซนี

วคัซนีก็เหมอืนยารักษาโรคตา่ง ๆ ซึง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิผล 
ขา้งเคยีงได ้  
บคุคลสว่นมากทีไ่ดรั้บการฉดีวัคซนีป้องกนัไขห้วัดใหญม่ัก 
ไมเ่กดิปัญหาแตอ่ยา่งใด 

ปญัหาเล็กนอ้ย ทีต่ามมาหลงัจากไดรั้บการฉดีวคัซนี: 
.  ระบม  แดง หรอืบวมบรเิวณทีฉ่ีด 
.  เสยีงแหบ  
.  เจ็บตา ตาแดงหรอืคนัตา 
.  ไอ  
.  มไีข ้     
.  ปวดเมือ่ย     
.  ปวดศรีษะ      
.  คนั    
.  ออ่นเพลยี  
ถา้ปัญหาเหลา่นีเ้กดิขึน้ มักจะเริม่ไมน่านหลงัฉดี  แลว้ควรหาย
เองภายใน  1-2  วนั 

ปญัหาทีม่ากขึน้ ทีต่ามมาหลังจากไดรั้บการฉดีวคัซนี: 
• อาจจะเป็นการเพิม่ความเสีย่งในการทีจ่ะเป็นโรคกลิเลน-บารเ์ร่

ซนิโดรม GBS ความเสีย่งนีม้เีพิม่ขึน้ประมาณ 1 ถงึ 2 รายใน
จํานวนผูไ้ดรั้บการฉีดวคัซนี 1 ลา้นคน  ซึง่เป็นจํานวนนอ้ยมาก
เมือ่เทยีบกบัภาวะแทรกซอ้นรุนแรงทีเ่กดิจากไขห้วดัใหญ ่ ซึง่
สามารถป้องกนัไดด้ว้ยการฉดีวัคซนี

• เด็กเล็กซึง่ไดรั้บการฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิเชือ้ตายและ
วคัซนีป้องกนัโรคปอดบวม (PCV13) และ/หรอื DTaP ในเวลา
เดยีวกนั  มักจะพบวา่เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการชกัจากการมี
ไข ้ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากแพทยข์องทา่น  แจง้ให ้
แพทยท์ราบหากเด็กทีกํ่าลงัจะไดรั้บการฉดีวัคซนีไขห้วดัใหญ่
เคยมอีาการชกัมากอ่น

ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัจากไดร้บัการฉดีวคัซนีใด ๆ  
ก็ตาม: 

• อาการเป็นลมหมดสตชิัว่ครู่อาจเกดิขึน้ไดห้ลงัจากไดรั้บ
กระบวนการรักษาตา่ง ๆ รวมทัง้การฉีดวคัซนี  การน่ังหรอืนอน
ประมาณ 15 นาทหีลงัไดรั้บการฉดีวคัซนีสามารถชว่ยป้องกนั
การเป็นลมและการบาดเจ็บทีเ่กดิจากการลม้ได ้ แจง้ใหแ้พทย์
ทราบหากทา่นมอีาการเวยีนศรีษะ สายตาเปลีย่นแปลงหรอืหอูือ้

• บางทา่นหลงัจากการไดรั้บการฉดีวัคซนีอาจมอีาการปวดไหล่
ขา้งทีฉ่ดีวคัซนีมากจนทําใหย้กแขนลําบาก แตเ่กดิขึน้นอ้ยมาก

• ยาตา่ง ๆ สามารถทําใหเ้กดิปฏกิริยิาแพอ้ย่างรนุแรงได ้
ปฏกิริยิาทีเ่กดิจากวัคซนีเชน่เดยีวกนันีเ้กดิขึน้นอ้ยมาก
ประมาณ 1 ในลา้น  และหากเกดิขึน้ปกตจิะเกดิขึน้ภายใน 2-3
นาท ีถงึ 2-3 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บวคัซนี

เชน่เดยีวกับยาทีว่ัคซนีอาจมโีอกาสทําใหเ้กดิการบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงหรอืเสยีชวีติได ้

มกีารตรวจสอบความปลอดภัยของวคัซนีอยูเ่สมอ  สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิเยีย่มชมไดท้ี:่  www.cdc.gov/vaccinesafety/

5. ควรทําอยา่งไรถา้มอีาการแพอ้ยา่งรนุแรง

สิง่ทีค่วรสงัเกตุ 

• สงัเกตอุาการผดิปกตติา่ง ๆ เชน่ อาการแพอ้ยา่งรุนแรง มไีข ้
สงูหรอืพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

อาการแพอ้ยา่งรุนแรงรวมถงึเป็นผืน่ บวมทัง้ใบหนา้และ
ลําคอ  หายใจไม่สะดวก หัวใจเตน้เร็ว เวยีนศรีษะ และ
ออ่นเพลยี อาการเหลา่นีจ้ะเกดิขึน้ภายในสองสามนาทถีงึ
สองสามชัว่โมงหลงัจากไดรั้บวัคซนี

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

• หากทา่นคดิวา่เป็นปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรุนแรงหรอืเหตฉุุกเฉนิ
อืน่ ๆ ซึง่ไม่สามารถรอได ้ ใหเ้รยีก 9-1-1 หรอืพาผูป่้วยไป
โรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ  หรอืโทรศพัทห์าแพทยข์องทา่น

• ควรรายงานเกีย่วกบัปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้จากวคัซนี ไปยัง
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)
แพทยข์องทา่นหรอืตัวทา่นเองสามารถรายงานผ่านเวปไซท์
ของ VAERS ที ่www.vaers.hhs.gov  หรอืโทรศพัทแ์จง้
ทีห่มายเลข 1-800-822-7967

VAERS  ไมไ่ดใ้หคํ้าปรกึษาทางการแพทย ์

6. โปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยสาํหรบัการไดร้บั
อนัตรายจากวคัซนีแหง่ชาติ

โปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยสาํหรับการไดรั้บอนัตรายจากวัคซนี
แหง่ชาต ิ(The National Vaccine Injury Compensation 
Program (VICP)  เป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางทีต่ัง้ข ึน้เพือ่
ชดเชยคา่บาดเจ็บเสยีหายทีเ่กดิจากวคัซนีบางชนดิโดยเฉพาะ 

ทา่นใดทีเ่ชือ่วา่ทา่นไดรั้บบาดเจ็บจากวคัซนีสามารถศกึษา
เพิม่เตมิเรือ่งโปรแกรมและการยืน่คํารอ้ง  โดยการโทรศพัทท์ี่
หมายเลข 1-800-338-2382 หรอืเยีย่มชมทีเ่วปไซทข์อง 
VICP ที ่www.hrsa.gov/vaccinecompensation 
(มเีวลาจํากดัในการยืน่ฟ้องเรยีกคา่เสยีหาย) 

7. จะเรยีนรูม้ากกวา่นีไ้ดอ้ยา่งไร
• สอบถามแพทยข์องทา่นเพือ่วา่ทา่นจะไดรั้บใบแทรกขอ้มูลของ

วคัซนีหรอืแนะนําแหลง่ขอ้มูลอืน่ ๆ
• โทรถามกระทรวงสาธารณะสขุทอ้งถิน่หรอืของรัฐ
• ตดิตอ่ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC):

- โทร 1-800-232-4636  (1-800-CDC-INFO) หรอื
- เขา้ชมเวปไซท์ข่อง CDC ที ่ www.cdc.gov/flu
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