
 
Influenza (Flu) Vaccine (Live, Intranasal) 
วคัซนีไขห้วดัใหญเ่ชือ้เป็นชนดิพน่จมกู    
สิง่ทีค่วรทราบ  

1. ทําไมตอ้งฉดีวคัซนี

ไขห้วดัใหญ ่(flu) เป็นโรคทีต่ดิตอ่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางซึง่จะ
ระบาดทกุฤดหูนาวทั่วสหรัฐอเมรกิาในชว่งเดอืนตลุาคมถงึเดอืน
พฤษภาคม 

โรคนีเ้กดิจากเชือ้ไวรัสทีต่ดิตอ่จากบคุคลหนึง่ถงึบคุคลหนึง่โดย 
แพร่จากการไอ จามและการสมัผัสอย่างใกลช้ดิ 

ใคร ๆ ก็สามารถตดิไขห้วดัใหญไ่ด ้แตเ่ด็กมอีตัราการตดิเชือ้สงู
ทีส่ดุ อาการจะเกดิอยา่งรวดเร็วและอาจเป็นอยูห่ลายวนั    
อาการทีเ่ป็นเชน่: 
.  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. วคัซนีไขห้วดัใหญช่นดิเชือ้เป็น – LAIV (พน่จมกู)

ควรรับวคัซนีไขห้วดัใหญห่นึง่ครัง้ในแตล่ะฤดไูขห้วัดใหญ ่ สว่น
เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 9 ปี อาจตอ้งรับวัคซนีสองครัง้ในฤดไูขห้วดั
ใหญเ่ดยีวกนั  สว่นบคุคลอืน่ ๆ ควรรับเพยีงหนึง่ครัง้ในแตล่ะฤด ู
ไขห้วดัใหญ ่

LAIV, attenuated influenza vaccine (เรยีกวา่ LAIV) อาจ
ใหก้บับคุคลทีม่สีขุภาพแข็งแรง ไมต่ัง้ครรภท์ีม่อีาย ุ2 ถงึ 49 ปี  
และสามารถใหร้่วมกับวัคซนีอืน่ ๆ ไดอ้ย่างปลอดภัย  

LAIV ใชพ้่นจมกู  LAIV ไมม่สีว่นผสมของไธเมอโรซอลหรอืวัตถกุนั
เสยีอืน่ ๆ วัคซนีนี้ทํามาจากเชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญ่ทีอ่อ่นกําลงัแลว้
จงึไม่ทําใหท้า่นป่วย   

เชือ้ไวรัสไขห้วดัใหญม่มีากมายหลายชนดิและเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ ในแตล่ะปี  LAIV ไดถ้กูผลติขึน้เพือ่ป้องกนัเชือ้ไวรัส 4 
ชนดิทีทํ่าใหเ้กดิโรคในปีนัน้  ในขณะทีว่คัซนีไมส่ามารถป้องกัน
เชือ้ไขห้วัดใหญไ่ดท้กุสายพันธุ ์ แตก็่ยังสามารถใหก้ารป้องกัน
ไดบ้า้ง   

วคัซนีไขห้วดัใหญ่ไมส่ามารถป้องกนั: 
• ไขห้วดัใหญ่ทีเ่กดิจากเขือ้ไวรัสทีไ่มม่อียูใ่นสว่นผสมของวคัซนี
• อาการทีด่เูหมอืนกับไขห้วดัใหญแ่ตไ่มใ่ช่

3. บางคนไมค่วรรบัวคัซนีนี ้

บางคนไมค่วรรับวคัซนี LAIV เพราะอาย ุสขุภาพหรอืเหตผุลอืน่ ๆ  
บคุคลเหลา่นีส้ว่นใหญค่วรฉดีวัคซนีแทน  แพทยข์องทา่นสามารถ
ชว่ยทา่นตัดสนิใจได ้

แจง้ใหแ้พทยท์ราบหากทา่นหรอืผูท้ีรั่บวคัซนี: 

• เคยมอีาการแพต้า่ง ๆ รวมถงึแพไ้ข ่หรอืเคยมปีฏกิริยิาแพ ้
หลงัจากไดรั้บวคัซนีไขห้วดัใหญ่

• เคยเป็นโรคกลิเลน-บารเ์ร่ ซนิโดรม
(เป็นอมัพาตชนดิหนึง่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ GBS)

• เป็นโรคหัวใจ ระบบทางเดนิหายใจ ไต ตบั หรอืระบบประสาท
เรือ้รัง

• เป็นโรคหดืหรอืปัญหากับระบบหายใจ   หรอืเด็กทีเ่คยหายใจมี
เสยีงหวดี

• ตัง้ครรภ ์
• เด็กหรอืวยัรุ่นทีต่อ้งรับประทานแอสไพรนิหรอืผลติภัณฑท์ีม่ี

สว่นผสมของแอสไพรนิ
• มรีะบบภมูติา้นทานออ่นแอ
• ผูด้แูลหรอืผูท้ีจ่ะไปเยีย่มบคุคลทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ

ภายใน 7 วนัขา้งหนา้ (ตัวอย่างเชน่ ผูเ้ปลีย่นถ่ายไขกระดกู) 

รายงานข้อมูลวคัซีน
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ในบางครัง้ควรเลือ่นการรับ LAIV ไปกอ่น  แจง้ใหแ้พทยท์ราบหาก
ทา่นหรอืบคุคลทีกํ่าลงัรับวัคซนี: 
• ไมส่บาย  รอใหห้ายดกีอ่นจงึคอ่ยรับวคัซนี
• ไดรั้บวคัซนีชนดิอืน่ภายใน 4 สปัดาหท์ีผ่่านมา  การใหว้คัซนี

เชือ้เป็นในระยะใกลเ้คยีงกนัเกนิไป อาจทําใหไ้ดผ้ลในการ
ป้องกนัไม่ดเีทา่ทีค่วร

• ใชย้าตา้นไวรัสไขห้วดัใหญภ่ายใน 48 ชัว่โมงกอ่นหนา้นี้
• มอีาการคดัจมกูอยา่งแรง

4. ความเสีย่งตอ่อาการแพว้คัซนี

วคัซนีก็เหมอืนยารักษาโรคตา่ง ๆ ซึง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิผล 
ขา้งเคยีงได ้ มักจะเกดิขึน้เพยีงเล็กนอ้ยและหายไดเ้อง 
แตป่ฏกิริยิาแพอ้ยา่งรุนแรงก็อาจเกดิขึน้ได ้

บคุคลสว่นมากทีไ่ดรั้บ LAIV มักไมเ่กดิปัญหาแตอ่ย่างใด  
ปฏกิริยิาตอ่ LAIV อาจมอีาการคลา้ยเป็นไขห้วัดใหญอ่อ่น ๆ 

ปญัหา ทีต่ามมาหลงัจากไดรั้บวคัซนี LAIV: 

เด็กและวยัรุ่นทีม่อีาย ุ2-17 ปี: 
• น้ํามกูไหล คดัจมกู
• ไอ
• มไีข ้ 
• ปวดศรีษะและปวดกลา้มเนือ้
• หายใจมเีสยีงหวดี
• ปวดทอ้ง อาเจยีนหรอืทอ้งเสยี

ผูใ้หญท่ีม่อีาย ุ18-49 ปี: 
• น้ํามกูไหล/คดัจมูก
• เจ็บคอ
• ไอ
• หนาวสัน่
• เหนือ่ย/ออ่นเพลยี
• ปวดศรีษะ

ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัจากไดร้บัวคัซนีใด ๆ  ก็ตาม: 

• ยาใด ๆ ก็ตามสามารถทําใหเ้กดิปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรุนแรงได ้
ปฏกิริยิาทีว่า่นีท้ีเ่กดิจากวคัซนีเกดิขึน้นอ้ยมาก ประมาณวา่
นอ้ยกวา่ 1 ในลา้น  และถา้หากเกดิขึน้จะเกดิภายใน 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

• หลงัจากนัน้ควรรายงานเกีย่วกับปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้จากวคัซนี
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
ชดเชยคา่บาดเจ็บทีเ่กดิจากวคัซนีบางชนดิโดยเฉพาะ 

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

7. จะเรยีนรูม้ากกวา่นีไ้ดอ้ยา่งไร

• สอบถามแพทยข์องทา่นเพือ่วา่ทา่นจะไดรั้บใบแทรกขอ้มูล
ของวคัซนีหรอืแนะนําแหลง่ขอ้มลูอืน่ 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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