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ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข้ กาฬนกนางแอ่ น (Meningococcal Disease)
ACWY ตามโรงเรียน สํ าหรับนักเรียนปี 10 โปรแกรม 2019
โรคไข้ กาฬนกนางแอ่ น (เมนิงโกค็อกคัส) คืออะไร?
โรคไข้กาฬนกนางแอ่นเป็ นโรคที่พบไม่บ่อยนัก
แต่บางครั้งก็เป็ นอันตรายถึงชีวติ
โรคนี้เป็ นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยในเลือด
และ/หรื อเยือ่ หุ ม้ สมองที่เส้นประสาทไขสันหลังและสมอง
แม้วา่ จะสามารถรักษาได้ดว้ ยยาปฏิชีวนะ
แต่การติดเชื้อจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่ทุกคนที่มีอาการของโรคไข้กาฬนกนางแ
อ่นควรได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทนั ที
ในแต่ละครั้ง ประมาณ 10
เปอร์ เซ็นต์ของผูม้ ีสุขภาพแข็งแรงที่ติดเชื้อแบคทีเรี ย
จะไม่มีอนั ตรายในจมูกหรื อคอ และจะไม่เจ็บป่ วย

คุณติดเชื้อโรคไข้ กาฬนกนางแอ่ นได้ อย่ างไร?
เชื้อแบคทีเรี ยเมนิงโกค็อกคัสแพร่ กระจายได้โดยการคัดหลัง่ ในระ
บบทางเดินหายใจ (การไอ การจาม หรื อการจูบ)
แบคทีเรี ยไม่สามารถจะอยูร่ อดได้ภายในไม่กี่วินาทีในสภาพภายน
อก
เชื้อโรคมักแพร่ กระจายไปยังผูต้ ิดต่อที่ใกล้ชิดเท่านี้น
เช่นคนที่อาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน, ติดต่อทางการร่ วมเพศ,
และเด็กๆที่เข้ารับการดูแลจากสถานที่เดียวกันต่อเนื่องนานกว่า 4
ชัว่ โมง

โรคไข้กาฬนกนางแอ่นอาจมีผลต่อกลุ่มอายุใดก็ได้
อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดโรคและอาการเจ็บไข้กาฬนกนางแอ่นที่สู
งสุ ดจะเกิดในหมู่วยั รุ่ นและกลุ่มอายุน้ ีจะแพร่ เชื้อแบคทีเรี ยไปยังบุคค
ลที่มีความเสี่ ยงสู งในการติดเชื้อ รวมทั้งเด็กเล็ก
คาดได้วา่ นักเรี ยนชั้นปี ที่ 10
จะช่วยลดการแพร่ เชื้อของแบคทีเรี ยไปยังผูอ้ ื่นได้
และช่วยป้ องกันการติดเชื้อภายในชุมชนขนาดใหญ่

วัคซีนใดทีจ่ ะใช้ และมีประสิ ทธิภาพอย่ างไร?
วัคซี นเมนิโกค็อกคัส ACWY
จะถูกนํามาใช้เพื่อป้ องกันแบคทีเรี ยทั้งสี่ ชนิดคือ A, C, W และ Y
วัคซี น Nimenrix® จะใช้สาํ หรับโครงการโรงเรี ยนนี้
วัคซี นเหล่านี้ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ
โปรแกรมการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคไข้กาฬนกนางแอ่นได้ดาํ เนินการ
ในวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี ในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2015
และวัยรุ่ นที่มีอายุ 11 – 12 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ปี 2005
โดยที่ไม่มีรายงานที่น่าเป็ นห่วงใดๆ
วัคซี นนี้จะฉี ดเพียงครั้งเดียว
ส่ วนครั้งต่อไปก็แนะนําเฉพาะผูท้ ี่มีความเสี่ ยงจากการติดเชื้อสูง
และผูท้ ี่เดินทางไปยังแหล่งที่พบว่าติดโรคง่าย
การศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของวัคซี นป้ องกันโรคไข้
กาฬนกนางแอ่นชนิด ACWY อยูร่ ะหว่างร้อยละ 80 – 85
ในกลุ่มวัยรุ่ น

ทําไม WA Health
จึงเสนอโปรแกรมการฉัดวัคซีนสํ าหรับนักเรียนชั้นปี
10?
เมื่อเร็ วๆนี้มีการติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัสที่เพิ่มขึ้นจากแบคทีเรี ย
‘ชนิดย่อย W’ (Serogroup W)

better health * better care * better value

ใครบ้ างทีไ่ ม่ ควรได้ รับการฉีดวัคซีน?

หากมีปฏิกริ ิยารุ นแรง – ควรสั งเกตจากอะไร?

ควรแจ้งให้ผฉู ้ ี ดวัคซี นทราบหากคุณ:

สังเกตจากทุกอย่างที่คุณกังวลเช่นอาการแพ้อย่างรุ นแรง มีไข้สูงมาก,
หรื อมีพฤติกรรมที่ผดิ ปกติ
สัญญาณของอาการแพ้อย่างรุ นแรงอาจรวมถึง ลมพิษ,
อาการบวมที่ใบหน้าและลําคอ, หายใจขัด, หัวใจเต้นเร็ ว,
วิงเวียนศีรษะและอ่อนแรง – โดยปกติจะเป็ นภายในไม่กี่นาทีถึงสองสาม ชัว่ โมงหลังจากได้รับการฉี ดวัคซี น หากมีอาการรุ นแรงอย่างใด
ให้รีบเรี ยกรถพยาบาลหรื อไปที่แผนกฉุกเฉิ นที่โรงพยาบาลใกล้บา้ นคุ
ณ

*

มีอาการแพ้อย่างรุนแรงและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
หากคุณเคยมีอาการแพ้ที่คุกคามถึงชีวติ หลังจากได้รับวัคซี น
เมนิงโกค็อกคัส ACWY ครั้งก่อน
หรื อคุณมีอาการแพ้อย่างรุ นแรงต่อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของวัคซี นนี้
คุณไม่ควรได้รับวัคซี นนี้อีก
ผูใ้ ห้วคั ซี นสามารถจะบอกคุณเกี่ยวกับส่ วนผสมของวัคซี นนี้ได้

*

ตั้งครรภ์ หรือให้ นมบุตร
วัคซี นเมนิงโกค็อกคัสไม่เหมาะสําหรับสตรี มีครรภ์หรื อผูใ้ ห้นมบุ
ตร แต่สามารถให้ได้ตามระบุทางการแพทย์
กรุ ณาหารื อกับแพทย์ประจําครอบครัวคุณหากคุณกําลังตั้งครรภ์ห
รื อให้นมบุตร

วัคซีนมีผลข้ างเคียงอย่ างไรบ้ าง?
ยาใดก็ตามรวมทั้งวัคซี นต่างๆ
มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย
อาการเหล่านี้มกั จะไม่รุนแรงและจะหายไปเอง
ปฏิกิริยาร้ายแรงก็ยงั มีทางเป็ นไปได้ แต่กห็ าได้ยาก
โอกาสที่วคั ซี นจะทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรื อเสี ยชีวติ นั้นแท
บจะไม่มี คุณไม่สามารถติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัสจากวัคซี นได้
อาการไม่พีงประสงค์ที่พบบ่อยได้แก่ อาการปวดบวม, แดง
และบวมที่บริ เวณที่ฉีดวัคซี น, มีไข้, หงุดหงิด, ง่วงซึ ม,
ทานอาหารน้อยลง, ปวดศีรษะ, มีผนื่ แดงและคลื่นไส้
อย่างไรก็ตามอาการร้ายแรงเหล่านี้มกั จะเกิดขี้นได้ยาก
ความปลอดภัยในการฉี ดวัคซี นมักจะได้รับการตรวจสอบอยูเ่ สม
อ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:
www.tga.gov.au

ข้ าพเจ้ าควรทําอย่ างไร?
ยาพาราเซตามอลสามารถช่วยลดไข้หรื อปวดเล็กน้อยได้
และผ้าชุบนํ้าเย็นหมาด ๆ ยังช่วยลดอาการปวดที่บริ เวณฉี ดวัคซี นได้
โปรดปรึ กษาแพทย์หรื อไปที่แผนกฉุ กเฉิ นใกล้บา้ น
หากคุณมีปฏิกิริยาที่คุณคิดว่าร้ายแรงหรื อไม่คาดคิด
หรื อโทรไปที่ healthdirect Australia หมายเลข 1800

022 222

ควรรายงานอาการแพ้ต่างๆที่ Western Australian Vaccine Safety
Surveillance (WAVSS) ผูท
้ าํ การให้วคั ซี นคุณควรทํารายงานเก็บไว้
หรื อคุณอาจทําเองได้โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์www.wavss.health.wa.go
v.au หรื อโทร 9321 1312
ทุกวันเปิ ดทําการ 08.30 – 16.30 น.

ข้ อมูลเพิม่ เติม
หากคุณมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับวัคซี นเมนิ งโกค็อกคัส
โปรดติดต่อที่ healthdirect Australia หมายเลข 1800 022 222
หรื อแพทย์ใกล้บา้ นคุณ
โดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านหลังซองที่บรรจุเอกสารการรับทราบข
องคุณ

หรือ www.immunise.health.gov.au

เอกสารนี้สามารถจัดทําขึ้นในรู ปแบบอื่นตามที่ร้องขอ
สําหรับผูม้ ีความพิการ
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