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ฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคไข้กาฬนกนางแอ่น (Meningococcal Disease)
ACWY ตามโรงเรียน สําหรับนักเรียนปี 10 โปรแกรม 2018
โรคไข้กาฬนกนางแอ่น (เมนิ งโกค็อกคัส) คืออะไร?
โรคไข้กาฬนกนางแอ่นเป็ นโรคทีพ่ บไม่บอ่ ยนัก
แต่บางครัง้ ก็เป็ นอันตรายถึงชีวติ
โรคนี้เป็ นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด
และ/หรือเยือ่ หุม้ สมองทีเ่ ส้นประสาทไขสันหลังและสมอง
แม้วา่ จะสามารถรักษาได้ดว้ ยยาปฏิชวี นะ
แต่การติดเชื้อจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสําคัญทีท่ กุ คนทีม่ อี าการของโรคไข้กาฬนกนางแอ่นควรไ
ด้รบั ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทนั ที
ในแต่ละครัง้ ประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ของผูม้ สี ุขภาพแข็งแรงทีต่ ดิ เชื้อแบคทีเรีย
จะไม่มอี นั ตรายในจมูกหรือคอ และจะไม่เจ็บป่ วย

คุณติดเชื้อโรคไข้กาฬนกนางแอ่นได้อย่างไร?
เชื้อแบคทีเรียเมนิงโกค็อกคัสแพร่กระจายได้โดยการคัดหลังในระบบทาง
่
เดินหายใจ (การไอ การจาม หรือการจูบ)
แบคทีเรียไม่สามารถจะอยู่รอดได้ภายในไม่ก่วี นิ าทีในสภาพภายนอก
เชื้อโรคมักแพร่กระจายไปยังผูต้ ดิ ต่อทีใ่ กล ้ชิดเท่านี้น
เช่นคนทีอ่ าศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน, ติดต่อทางการร่วมเพศ,
และเด็กๆทีเ่ ข้ารับการดูแลจากสถานทีเ่ ดียวกันต่อเนื่องนานกว่า 4 ชัว่ โมง

ทําไม WA Health
จึงมีโปรแกรมการฉัดวัคซีนสําหรับนักเรียนชัน้ ปี 10?

โรคไข้กาฬนกนางแอ่นอาจมีผลต่อกลุม่ อายุใดก็ได้
อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดโรคและอาการเจ็บไข้กาฬนกนางแอ่นทีส่ ูงสุดจะเกิ
ดในหมูว่ ยั รุ่นและกลุม่ อายุน้ จี ะแพร่เชื้อแบคทีเรียไปยังบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงในการติดเชื้อ รวมทัง้ เด็กเล็ก
คาดได้วา่ นักเรียนชัน้ ปี ท่ี 10
จะช่วยลดการแพร่เชื้อของแบคทีเรียไปยังผูอ้ น่ื ได้
และช่วยป้ องกันการติดเชื้อภายในชุมชนขนาดใหญ่

วัคซีนใดที่จะใช้ และมีประสิทธิภาพอย่างไร?
วัคซีนเมนิโกค็อกคัส ACWY
จะถูกนํามาใช้เพือ่ ป้ องกันแบคทีเรียทัง้ สีช่ นิดคือ A, C, W และ Y วัคซีน
Menveo® จัดจําหน่ายโดย GlaxoSmithKline ในประเทศออสเตรเลีย
และ Nimenrix® ซึง่ จัดจําหน่ายโดย Pfizer
จะใช้สาํ หรับโครงการโรงเรียนนี้
วัคซีนเหล่านี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข้กาฬนกนางแอ่นได้ดาํ เนินการในวัยรุ่นที่
มีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี ในประเทศอังกฤษตัง้ แต่ปี 2015 และวัยรุ่นทีม่ อี ายุ
11 – 12 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ปี 2005
โดยทีไ่ ม่มรี ายงานทีน่ ่าเป็ นห่วงใดๆ
วัคซีนนี้จะฉีดเพียงครัง้ เดียว
ส่วนครัง้ ต่อไปก็แนะนําเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งจากการติดเชื้อสูง
และผูท้ เ่ี ดินทางไปยังแหล่งทีพ่ บว่าติดโรคง่าย
การศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนป้ องกันโรคไข้กาฬนกนา
งแอ่นชนิด ACWY อยู่ระหว่างร้อยละ 80 – 85 ในกลุม่ วัยรุ่น

เมือ่ เร็วๆนี้มกี ารติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัสทีเ่ พิม่ ขึ้นจากแบคทีเรีย ‘ชนิดย่อย W’
(Serogroup W)

better health * better care * better value

ใครบ้างที่ไม่ควรได้รบั การฉี ดวัคซีน?

หากมีปฏิกริ ยิ ารุนแรง – ควรสังเกตจากอะไร?

ควรแจ้งให้ผูฉ้ ีดวัคซีนทราบหากคุณ:

สังเกตจากทุกอย่างทีค่ ุณกังวลเช่นอาการแพ้อย่างรุนแรง มีไข้สูงมาก,
หรือมีพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุนแรงอาจรวมถึง
ลมพิษ, อาการบวมทีใ่ บหน้าและลําคอ, หายใจขัด, หัวใจเต้นเร็ว,
วิงเวียนศีรษะและอ่อนแรง – โดยปกติจะเป็ นภายในไม่ก่นี าทีถงึ สอง-สาม
ชัว่ โมงหลังจากได้รบั การฉีดวัคซีน หากมีอาการรุนแรงอย่างใด
ให้รบี เรียกรถพยาบาลหรือไปทีแ่ ผนกฉุกเฉินทีโ่ รงพยาบาลใกล ้บ้านคุณ

*

มีอาการแพ้อย่างรุนแรงและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิต
หากคุณเคยมีอาการแพ้ทค่ี ุกคามถึงชีวติ หลังจากได้รบั วัคซีน
เมนิงโกค็อกคัส ACWY ครัง้ ก่อน
หรือคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวัคซีนนี้
คุณไม่ควรได้รบั วัคซีนนี้อกี
ผูใ้ ห้วคั ซีนสามารถจะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมของวัคซีนนี้ได้

*

ตัง้ ครรภ์ หรือให้นมบุตร
วัคซีนเมนิงโกค็อกคัสไม่เหมาะสําหรับสตรีมคี รรภ์หรือผูใ้ ห้นมบุตร
แต่สามารถให้ได้ตามระบุทางการแพทย์
กรุณาหารือกับแพทย์ประจําครอบครัวคุณหากคุณกําลังตัง้ ครรภ์หรือให้น
มบุตร

วัคซีนมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง?

ยาใดก็ตามรวมทัง้ วัคซีนต่างๆ
มีโอกาสเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บได้บอ่ ย
อาการเหล่านี้มกั จะไม่รุนแรงและจะหายไปเอง
ปฏิกริ ยิ าร้ายแรงก็ยงั มีทางเป็ นไปได้ แต่ก็หาได้ยาก
โอกาสทีว่ คั ซีนจะทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ นัน้ แทบจะไม่มี
คุณไม่สามารถติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัสจากวัคซีนได้
อาการไม่พงี ประสงค์ทพ่ี บบ่อยได้แก่ อาการปวดบวม, แดง
และบวมทีบ่ ริเวณทีฉ่ ีดวัคซีน, มีไข้, หงุดหงิด, ง่วงซึม,
ทานอาหารน้อยลง, ปวดศีรษะ, มีผน่ื แดงและคลืน่ ไส้
อย่างไรก็ตามอาการร้ายแรงเหล่านี้มกั จะเกิดขี้นได้ยาก
ความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนมักจะได้รบั การตรวจสอบอยู่เสมอ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดไปที:่
www.tga.gov.au

ข้าพเจ้าควรทําอย่างไร?
ยาพาราเซตามอลสามารถช่วยลดไข้หรือปวดเล็กน้อยได้
และผ้าชุบนํา้ เย็นหมาด ๆ ยังช่วยลดอาการปวดทีบ่ ริเวณฉีดวัคซีนได้
โปรดปรึกษาแพทย์หรือไปทีแ่ ผนกฉุกเฉินใกล ้บ้าน
หากคุณมีปฏิกริ ยิ าทีค่ ุณคิดว่าร้ายแรงหรือไม่คาดคิด
หรือโทรไปที่ healthdirect Australia หมายเลข 1800 022
222

ควรรายงานอาการแพ้ต่างๆที่ Western Australian Vaccine Safety
Surveillance (WAVSS) ผูท้ าํ การให้วคั ซีนคุณควรทํารายงานเก็บไว้
หรือคุณอาจทําเองได้โดยเข้าไปทีเ่ ว็ปไซต์ www.wavss.health.wa.gov.au
หรือโทร 9321 1312
ทุกวันเปิ ดทําการ 08.30 – 16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับวัคซีนเมนิงโกค็อกคัส โปรดติดต่อที่
healthdirect Australia หมายเลข 1800 022 222
หรือแพทย์ใกล้บา้ นคุณ
โดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านหลังซองทีบ่ รรจุเอกสารการรับทราบของคุณ

หรือ www.immunise.health.gov.au
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