
 
MENINGOCOCCAL VACCINE ACWY Vaccine:
วคัซนีเมนิง่โกคอ๊กคาลป้องกนัโรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงัอกัเสบ เอซดีบัเบลิยวูาย 
ส่ิงทีค่วรทราบ   

1 ท าไมตอ้งรบัการฉดีวคัซนี 

โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลังอกัเสบเป็นโรครา้ยแรง

ซึง่เกดิจากเชือ้แบคทเีรยีเรยีกวา่ Neisseria meningitidis 

ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคเยือ่หุม้สมองอักเสบ (การอกัเสบของเยือ่หุม้
สมองและไขสนัหลงั) และการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 

โรคเยื่อ่หุม้สมองอักเสบมักเกดิขึน้โดยไมม่อีาการเตอืน

แมแ้ตใ่นกลุม่บคุคลทีม่สีขุภาพด ี

โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลังอกัเสบสามารถแพร่ระบาด
จากบคุคลหนึง่ไปสูอ่กีบคุคลหนึง่ดว้ยการสมัผัสใกลช้ดิ 

(การไอหรอืการจูบ) หรอืสมัผัสระยะหา่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุม่บคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นครัวเรอืนเดยีวกนั 

N. meningitidis มอียา่งนอ้ย 12 สายพันธุ ์เรยีกวา่
“serogroups”  Serogroups A, B, C, W, และ Y ท าใหเ้กดิ

โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลังอกัเสบ

ใคร ๆ ก็สามารถตดิเชือ้โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงั 

อกัเสบได ้แตบ่คุคลบางกลุม่มอีตัราเสีย่งมากกวา่รวมทัง้: 

 ทารกทีม่อีายนุอ้ยกวา่หนึง่ขวบ

 วยัรุ่นและคนหนุ่มสาวอาย ุ16 ถงึ 23 ปี

 ผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพบางประการซึง่สง่ผลกระทบตอ่ระบบ
ภมูติา้นทาน

 นักจลุชวีวทิยาซึง่ท างานในทีจ่ ากดัร่วมกบั

N. meningitidis

 บคุคลทีม่คีวามเสีย่งอนัเนือ่งมาจากเกดิการระบาดใน

ชมุชน

ถงึแมจ้ะไดรั้บการรักษาแลว้โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงั 

อกัเสบก็ยังคร่าชวีติผูท้ีต่ดิเชือ้ 10 ถงึ 15 รายจาก 100 คน
และผูร้อดชวีติ 10 ถงึ 20 รายจากทกุ ๆ 100 คนมคีวาม

พกิารเชน่ สญูเสยีการไดย้นิ สมองพกิาร ไตพกิาร ถกูตดั
แขนหรอืขา มปัีญหากบัระบบประสาท หรอืมแีผลเป็นขนาด

ใหญท่ีเ่กดิจากการปลกูถา่ยผวิหนัง 

วคัซนีโรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงัอกัเสบ     

เอซดีบัเบลิยวูาย สามารถป้องกนัไมใ่หเ้กดิ
โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลังอกัเสบซึง่เกดิจาก 

Serogroups A, C, W, และ Y  วคัซนีโรคเยือ่หุม้สมอง 

และไขสนัหลงัอักเสบชนดิอืน่ทีม่อียู่จะชว่ยป้องกนัเชือ้ 
Serogroup B   

2  วคัซนีป้องกนัโรคเยือ่หุม้สมองและ 
ไขสนัหลงัอกัเสบ เอซดีบัเบลิยวูาย 

วคัซนีป้องกนัโรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงัอักเสบ

(MenACWY )  ไดรั้บอนุญาตโดยส านักงานอาหารและยา 
(FDA) เพือ่ใชป้้องกนั Serogroups A, C, W, และ Y  

แนะน าใหว้ยัรุ่นอายุ 11 ถงึ 18 ปีฉดี MenACWY 2 เข็ม: 
เข็มแรกทีอ่าย ุ11 หรอื 12 ปี และฉีดกระตุน้อกีหนึง่เข็มเมือ่

อาย ุ16 ปี  วยัรุ่นบางคนรวมถงึผูท้ีม่เีชือ้ HIV ควรไดรั้บการ
ฉดีเพิม่อกีหนึง่เข็ม  สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก 

เจา้หนา้ทีแ่พทยข์องทา่น 

นอกจากจะฉดีใหก้ับวัยรุ่นเป็นปกตแิลว้ ยังแนะน าใหบ้คุคล

ใหก้ลุม่เหลา่นีรั้บการฉีดวคัซนี MenACWY ดว้ย: 

 บคุคลทีม่คีวามเสีย่งอนัเนือ่งมาจากเกดิการระบาดของโรค

เยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงัอกัเสบ serogroup A, C, W

และ Y ในชมุชน

 บคุคลทีม่เีชือ้ HIV

 ผูท้ีม่มีา้มบกพร่องหรอืตัดมา้มออก รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็นโรคเซลล์
เคยีว (sickle cell)

 บคุคลทีม่ภีาวะระบบภมูคิุม้กนับกพร่อง (การขาดองคป์ระกอบ

เสรมิแบบถาวร)

 บคุคลทีรั่บประทานยาชือ่ eculizumab (หรอืเรยีกวา่ Soliris)

 นักจลุชวีวทิยาซึง่ท างานในทีจ่ ากดัร่วมกบั

N. meningitidis

 บคุคลทีท่อ่งเทีย่วหรอืพ านักอยูใ่นบางสว่นของโลกซึง่มโีรคนี้
ระบาดเป็นประจ า เชน่บางภมูภิาคของอาฟรกิา

 นักศกึษาใหมท่ีพั่กในหอพักของมหาวทิยาลัย

 ทหารเกณฑข์องสหรัฐ

บางคนตอ้งฉดีวัคซนีหลายเข็มเพือ่จะไดรั้บการป้องกนัโรคที่

เพยีงพอ  สอบถามเจา้หนา้ทีแ่พทยข์องทา่นเกีย่วกับจ านวน 

และเวลาทีต่อ้งฉดี และตอ้งฉดีกระตุน้หรอืไม่ 

รายละเอยีดข้อมูลของวคัซีน 
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3  บางทา่นไมค่วรไดร้บัการฉดีวคัซนีนี ้

แจง้ใหก้บัผูท้ีก่ าลงัจะฉีดวคัซนีใหท้า่นทราบหากทา่น

เคยมอีาการแพอ้ยา่งรุนแรงถงึข ัน้เป็นอนัตรายตอ่ชวีติ ถา้
ทา่นเคยมปีฏกิริยิาแพอ้ยา่งรุนแรงถงึขัน้เป็นอนัตรายตอ่ชวีติ 

หลงัจากไดรั้บการฉดีวคัซนีโรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงั
อกัเสบ ACWY หรอืตอ่สว่นผสมของวคัซนีไมค่วรไดรั้บการฉีด 

วคัซนีนี ้ แพทยข์องทา่นสามารถบอกสว่นผสมของวคัซนีได ้

ยังไมท่ราบแน่ชดัเกีย่วกับอตัรายของวัคซนีตอ่หญงิมคีรรภห์รอื

แมท่ีใ่หน้มบตุรอยู ่ อยา่งไรก็ตามการตัง้ครรภห์รอืการใหน้มบตุร
ไมค่วรเป็นสาเหตทุีจ่ะหลกีเลีย่งการฉีดวคัซนี MenACWY  หญงิ

ตัง้ครรภห์รอืใหน้มบตุรควรไดรั้บการฉดีวคัซนีในกรณีทีม่คีวาม

เสีย่งทีจ่ะไดรั้บเชือ้โรคเยือ่หุม้สมองและไขสนัหลงัอักเสบ 

ถา้ทา่นมอีาการป่วยเล็กนอ้ย เชน่เป็นหวดั ทา่นอาจสามารถรับ
การฉีดวคัซนีในวนันี้ได ้ ถา้ทา่นป่วยปานกลางหรอืป่วยหนัก 

ทา่นควรรอจนกวา่ทา่นจะหาย  ควรปรกึษาแพทยข์องทา่น 

4  ความเสีย่งของปฏกิริยิาของวคัซนี

วคัซนีก็เหมอืนยารักษาโรคอืน่ ๆ อาจท าใหเ้กดิอาการขา้งเคยีง

ได ้ซึง่โดยปกตมิักจะเกดิขึน้เล็กนอ้ยแลว้จะหายไปเองภายใน 

2-3 วนั แตป่ฏกิริยิารุนแรงก็อาจจะเกดิขึน้ได ้

มากถงึครึง่หนึง่ของผูท้ีไ่ดรั้บวัคซนี Meningococcal ACWY มี
ปัญหาเหลา่นี้ตามมาหลงัจากรับการฉดีวคัซนี เชน่ แดงหรอื

ระบบบรเิวณทีฉ่ดี  ถา้มปัีญหาเหลา่นีเ้กดิขึน้มักจะหายภายใน 

1-2 วนั

มเีปอรเ์ซ็นตไ์มม่ากของผูท้ีไ่ดรั้บวคัซนีแลว้มอีาการปวด
กลา้มเนื้อหรอืปวดตามขอ้ 

ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการฉดีวคัซนี: 

 บางครัง้บางทา่นอาจเป็นลมหลังขัน้ตอนการรักษารวมทัง้การ

ฉดีวัคซนี  น่ังหรอืนอนประมาณ 15 นาทจีะชว่ยป้องกนัไมใ่ห ้

เป็นลมและลม้จนไดรั้บบาดเจ็บ  แจง้ใหแ้พทยท์ราบหาก
ทา่นรูส้กึเวยีนหรอืมนึศรีษะ หรอืสายตาเปลีย่นแปลงไป

 บางทา่นอาจมอีาการปวดบา่จนยกแขนขา้งทีฉ่ดีวคัซนีไมข่ึน้

แตเ่กดิขึน้นอ้ยมาก

 ยาใด ๆ ก็ตามสามารถท าใหเ้กดิปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรุนแรงได ้
อาการแพจ้ากวคัซนีเกดิขึน้นอ้ยมาก ประมาณ 1 ในลา้น และ

เกดิขึน้ภายใน 2-3 นาท ีถงึ 2-3 ชัว่โมง หลงัการฉดีวคัซนี

เชน่เดยีวกับยาทัง้หลาย วัคซนีอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการ

บาดเจ็บอยา่งรุนแรงหรอืเสยีชวีติได ้

มกีารตดิตามดแูลเรือ่งความปลอดภัยของวคัซนีอยูเ่สมอ  

กรุณาเยีย่มชมเวปไซท ์www.cdc.gov/vaccinesafety/
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

5   จะเกดิอะไรขึน้ถา้มปีฏกิริยิารา้ยแรง 

สิง่ทีค่วรสงัเกตุ 

 อาการผดิปกตติา่ง ๆ เชน่มอีาการของปฏกิริยิาแพอ้ย่าง
รุนแรง มไีขส้งู หรอืมพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกติ

อาการของปฏกิริยิาแพอ้ยา่งรุนแรงรวมทัง้ลมพษิ หนา้และคอ

บวม การหายใจไม่สะดวก หัวใจเตน้เร็ว เวยีนศรีษะ และ

ออ่นเพลยี ซึง่มักจะเกดิขึน้ภายใน 2-3 นาท ีถงึ 2-3 ชัว่โมง 
หลงัการฉดีวัคซนี 

สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 หากทา่นคดิวา่เป็นปฏกิริยิาแพห้รอือาการฉุกเฉนิอืน่ ๆ ที่

ไมส่ามารถรอได ้ เรยีก 9-1-1 เพือ่น าสง่โรงพยาบาลที่
ใกลท้ีส่ดุ  มฉิะนัน้ใหโ้ทรศพัทห์าแพทย์

หลงัจากนัน้ควรรายงานปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ให ้“Vaccine 

Adverse Event Reporting System” (VAERS) ทราบ 

แพทยข์องทา่นควรเป็นผูร้ายงานหรอืทา่นสามารถรายงาน 
VAERS ดว้ยตวัเองผ่านเวปไซท ์www.vaers.hhs.org        

หรอืโทรศพัทแ์จง้ทีห่มายเลข  1-800-822-7967 

VAERS ไมไ่ดใ้หค้ าปรกึษาทางการแพทย ์

6  โปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยส าหรบัการ
บาดเจ็บจากวคัซนีแหง่ชาต ิ

โปรแกรมชว่ยเหลอืชดเชยส าหรับการบาดเจ็บจากวัคซนี

แหง่ชาต ิ(The National Vaccine Injury Compensation 

Program (VICP) เป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางทีต่ัง้ข ึน้  
เพือ่ชดเชยใหก้ับผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากวัคซนี 

ทา่นทีเ่ชือ่วา่ไดรั้บบาดเจ็บจากวคัซนีสามารถศกึษาเกีย่วกบั

โปรแกรมและการยืน่ค ารอ้งไดโ้ดยการโทรศพัทท์ีห่มายเลข 

1-800-338-2382  หรอืเยีย่มชมเวปไซทข์อง VICP ที่
www.hrsa.gov/vaccinecompensation  มกีารจ ากัด

เวลาส าหรับการเรยีกรอ้งคา่ชดเชย 

7  สามารถหาขอ้มลูศกึษาเพิม่เตมิไดอ้ยา่งไร 

 สอบถามแพทยข์องทา่นซึง่สามารถใหเ้อกสารทีบ่รรจุอยู่
ภายในกลอ่งวัคซนีหรอืแนะน าแหลง่ความรูจ้ากทีอ่ืน่ได ้

 โทรถามกระทรวงสาธารณะสขุทอ้งถิน่หรอืของรัฐ

 ตดิตอ่ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC):

- โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรอื

- เยีย่มชมเวปไซทข์อง CDC ที่
www.cdc.gov/vaccines
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เพ่ือให้สถานพยาบาลได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถานะด้านภูมิคุ้มกันโรค การประเมินผลภูมิคุ้มกันโรค และการนัดหมายเพ่ือฉีดวัคซีน 
ภูมิคุ้มกันโรคในคราวต่อไป ดังน้ัน ข้อมูลดังกล่าวน้ีจะถูกจัดส่งไปยังสำนักทะเบียนข้อมูลด้านการปรับปรุงการดูแลของรัฐมิชิแกน  
(Michigan Care Improvement Registry) บุคคลต่างๆมีสิทธ์ิท่ีจะร้องขอไม่ให้สถานพยาบาลของตนส่งข้อมูลด้านภูมิคุ้มกันโรคไปท่ีสำนักทะเบียนได้  
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