
วัคซีนไขหวัดใหญ 
 

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ (Influenza virus) 

จำแนกออกเปน 3 ชนิด ไดแก ชนิดเอ บี และ ซี 

มักมีการระบาดในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญจะอยูในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผูปวย 

โดยแพรกระจายเชื้อผานการไอ หรือ จามรดกัน 

หรือหายใจเอาฝอยละอองเขาไป รวมถึงแพรกระจายเชื้อทางออม

ผานการสัมผัสดวยมือ หรือสิ่งของที่ปนเปอนเชื้อ 

และเชื้อสามารถเขาสูรางกายผานทางตา จมูก หรือปาก

 สถานการณโรคไขหวัดใหญ
จากฐานขอมูลระบบรายงาน 506 
ตั้งแต 1 ม.ค. - 4 ก.ค. 2560

  

ปที่ 4 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2560

โรคไขหวัดใหญ

โรคไขหวัดใหญติดตอไดอยางไร

ผูปวยโรคไขหวัดใหญ มักมีอาการน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ 

มีไขสูง ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว 

สวนใหญมีอาการไมรุนแรง และดีขึ้นภายใน 5 - 7 วัน 

ยกเวน ผูปวยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เชน 

ปอดอักเสบ ซึ่งทำใหเสียชีวิตได 

อาการ

วัคซีนไขหวัดใหญ 
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เมื่อไอหรือจาม

ลางมือบอย ๆ
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หยุดเรียน หยุดงาน
พักรักษาตัวอยูบาน

ผูปวยสะสม 35,537 ราย

อัตราปวย 54.32 ราย
ตอประชากรแสนคน

ตาย 6 ราย
อัตราปวยตายรอยละ 0.01
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เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ที่เปนสาเหตุการเสียชีวิต
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ไมสามารถระบุพันธุ

   ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.ค. 2560
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตรวจ
วิเคราะหตัวอยางผูปวยกลุมอาการ
คลายไขหวัดใหญ (ILI)และกลุมอาการ
ปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือขาย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
และกรมควบคุมโรค รวมท้ังส้ิน 1,079 ราย 
พบผูติดเช้ือไขหวัดใหญจำนวน 206 ราย 
รอยละ 19



      เปนวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเช้ือท่ีตายแลว 
โดยกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย และมี 
ประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค อยางไรก็ตาม
ผูที่ไดร ับวัคซีนแลวก็ย ังมีโอกาสเปนโรค
ไขหวัดใหญได แตอาการจะนอยลงอีกท้ังวัคซีน
ไมปองกันไขหวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่น ๆ

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

ใครควรไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

ผูพิการทางสมอง
ที่ชวยเหลือตนเองไมได 

ผูมีอายุ 65 ป
ขึ้นไป

ผูปวยธาลัสซีเมียและผูมีภูมิคุมกันบกพรอง
(รวมผูติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

เด็กอายุ 6 เดือน
ถึง 2 ป

ผูมีโรคอวน
(น้ำหนักมากกวา 100 กิโลกรัม
หรือ BMI มากกวา 35 กิโลกรัม

ตอตารางเมตร)

ผูมีโรคเรื้อรัง ทุกกลุมอายุ 
เชน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง
ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวาง

การไดรับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

หญิงตั้งครรภ
อายุครรภ

มากกวา 4 เดือนขึ้นไป

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสามารถฉีดไดตลอดป 
แตชวงเวลาที่เหมาะสม คือ กอนฤดูฝน 
และกอนฤดูหนาว เนื่องจากเปนชวงที่เริ่มมีการระบาด

หากตองการปองกันโรคอยางตอเนื่อง ควรฉีดวัคซีนซ้ำทุก 1 ป

สำหรับเด็กอายุต่ำกวา 9 ป ที่รับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 
ควรไดรับวัคซีน 2 เข็มในปแรก 
โดยเข็มที่ 2 หางจากเข็มแรก 4 สัปดาห
 

ควรฉีดวัคซีนเม่ือไหร

1 year

เช้ือโรคท่ีตายแลว

  VACCINE

กลุมเส่ียง



ขอหามในการฉีดวัคซีน

เด็กอายุนอยกวา 6 เดือน

กำลังมีไข หรือกำลังเจ็บปวย
เฉียบพลัน 

เพ่ิงหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลัน
มาไมเกิน 7 วัน

เพ่ิงมานอนรักษาตัวและออกจาก
โรงพยาบาลไมเกิน 14 วัน

โรคประจำตัวเร้ือรังท่ียังมีอาการกำเริบ
เชน เจ็บแนนหนาอก ใจส่ัน หอบเหน่ือย
หรือยังควบคุมอาการของโรคไมได

เคยแพวัคซีนไขหวัดใหญรุนแรง 
หรือแพสารประกอบอ่ืน ๆ 
ในวัคซีนอยางรุนแรง 

มีประวัติแพไขไกอยางรุนแรง

วัคซีนทุกชนิดสามารถทำใหเกิดอาการขางเคียงได 

      สำหรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอาจทำใหเกิดอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด    
มีไข ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไมนานหลังฉีด อาการดังกลาวควรหายภายใน 1-2 วัน 
การแพถึงข้ันเปนอันตรายตอชีวิตมีนอยมาก ถาหากเกิดข้ึนจะปรากฎอาการภายใน 2-3 นาที 
ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไมสะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง 
ลมพิษ ซีดขาว ออนเพลีย หัวใจเตนเร็ว วิงเวียนศีรษะ หนามืด เปนลม หมดสติ     

    หากปวด บวมบริเวณท่ีฉีด ใหประคบดวยผาเย็น
หากมีไขใหรับประทานยาลดไขในขนาดท่ีเหมาะสม 

หากมีอาการรุนแรง หรือเปนมากควรปรึกษา
แพทยทันที และแจงอาการใหทราบโดยละเอียด

การดูแลรักษาอาการขางเคียง

     ควรเฝารอสังเกตอาการขางเคียงในสถานพยาบาล
อยางนอย 30 นาที เม่ือกลับไปบาน ควรมีผูดูแลตอไป
อีก 2 วัน หากมีอาการขางเคียง ควรแจงใหแพทยทราบ
ทุกคร้ังกอนรับการฉีดวัคซีนคร้ังตอไป

หลังไดรับการฉีดวัคซีน

อาการขางเคียง



รวมกันทำ ปองกันได

ACCESS
ONLINE
QR CODE

http://203.157.15.110/boe/viewddcw.php

ที่ปรึกษา       ธนรักษ ผลิพัฒน  พจมาน ศิริอารยาภรณ
ผูเขียน        ชนินันท สนธิไชย  กองโรคปองกันดวยวัคซีน 
กองบรรณาธิการ   เสาวพักตร ฮิ้นจอย  สิริลักษณ รังษีวงศ  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  นิยดา ยศวัฒน 
ออกแบบ       นัชนันท  รองเลื่อน
จำนวน       13,000 ฉบับ
จัดทำโดย      สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 1723 โทรสาร 0 2590 1784

เผยแพรทางเว็บไซตสำนักระบาดวิทยา : www.boe.moph.go.th               สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

•   สงเสริมการใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ โดยเฉพาะประชาชนกลุมเสี่ยง 
•   สอบสวนการระบาดของโรคไขหวัดใหญ หรือ ผูปวยไขหวัดใหญเสียชีวิตทุกราย  
•   เฝาระวังติดตามอาการไมพึงประสงคจากการรับวัคซีน 
•   ประชาสัมพันธ รณรงค ใหความรูแกประชาชนกลุมเสี่ยง และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ
    สถานการณโรคและการปองกันโรคไขหวัดใหญ 

•   รักษารางกายใหแข็งแรง และอบอุน
•   ลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบู เปนประจำ
•   เครื่องใชสวนตัวไมควรใชปะปนกับผูอื่น เชน แกวน้ำ หลอดดูด ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว  
•   หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด
•   ไมคลุกคลี หรือนอนรวมกับผูปวยในระยะที่มีการระบาดของโรค
•   ในกลุมเสี่ยงสูงควรรับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลาที่แพทยแนะนำเสมอ ในกรณีที่ไมสามารถ
    มารับการฉีดวัคซีนไดตามที่กำหนด ควรรีบมารับการฉีดวัคซีนทันทีที่ทำได

ประชาชน

ผูที่มีอาการปวย
•   ควรปองกันไมใหเชื้อแพรสูคนอื่น ดวยการหยุดงาน หยุดเรียน 
    ใสหนากากปองกันโรค และลางมือบอย ๆ 

หนวยงานสาธารณสุข


