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คาํถามทีพ่บบอ่ย
เกีย่วกบั 
โรคไขห้วดัใหญ ่

โรคไขหวัดใหญเปนโรคติดตอท่ีมักแพรระบาดต้ังแต
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมในสหรัฐอเมริกา
และเขตการปกครอง 

ตอไปน้ีคือคําถามท่ัวไปและคําตอบเก่ียวกับ 
โรคไขหวัดใหญท่ีจะชวยใหคุณปองกันตัวเองในปน้ี 

โรคไขห้วดัใหญแ่พรร่ะบาด 
ไดอ้ยา่งไร 
โดยสว่นใหญแ่ลว้โรคไขห้วัดใหญจ่ะ 
แพร่ระบาดผา่นละอองเมือ่บคุคลทีเ่ป็น
ไขห้วัดใหญไ่อ จาม หรอืพดูคยุ 

สญัญาณเตอืนและอาการของ 
ไขห้วดัใหญค่อือะไร 
บคุคลทีเ่ป็นไขห้วัดใหญม่กัจะรูส้กึถงึอาการ
บางอยา่งหรอืทัง้หมดเหลา่นี:้ เป็นไขห้รอืรูส้กึตัว
รอ้น/หนาวสัน่ ไอ เจ็บคอ มน้ํีามกูหรอืคัดจมกู  
ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้หรอืร่างกาย ปวดหัว  
ออ่นเพลยี และบางครัง้กอ็าเจยีน และทอ้งร่วง  
(ซึง่จะพบไดบ้อ่ยในเดก็มากกวา่ผูใ้หญ)่ 

เมือ่ไรทีฉ่นัควรไดร้บัการฉดีวคัซนี
ฤดกูาลแพรร่ะบาดของโรคไขห้วัดใหญค่อื ตัง้แต่
เดอืนตลุาคมจนถงึเดอืนพฤษภาคม เวลาทีด่ทีีส่ดุ
ในการไดรั้บวัคซนีไขห้วัดใหญค่อื ในระหวา่งฤดู
ใบไมร้่วงหรอืฤดหูนาวเพือ่ป้องกันในระหวา่ง
ฤดกูาลแพรร่ะบาดของโรคไขห้วัดใหญ ่

ทําไมฉนัควรไดร้บัการฉดีวคัซนี
ไขห้วดัใหญ ่
การฉดีวัคซนีไขห้วัดใหญค่อืวธิทีีด่ทีีส่ดุในการปกป้อง 
ตัวคณุเองและบคุคลอันเป็นทีรั่กของคณุจากไขห้วัดใหญ่
และโรคแทรกซอ้นทีเ่กีย่วขอ้ง วัคซนียังลดความเสีย่งของ
ความเจ็บป่วย การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล และ 
การเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคไขห้วัดใหญอ่กีดว้ย 
ดปูระโยชนข์องการฉดีวัคซนีไขห้วัดใหญไ่ดเ้พิม่เตมิที ่
cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

ใครควรไดร้บัการฉดีวคัซนี
ไขห้วดัใหญ ่
ทกุคนควรไดรั้บการฉดีวัคซนีไขห้วัดใหญ ่ศนูยค์วบคมุและ
ป้องกันโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) แนะนําใหท้กุคนทีม่อีายตุัง้แต ่6 เดอืน
ขึน้ไปเขา้รับการฉีดวัคซนีในทกุฤดกูาลแพร่ระบาดของโรค
ไขห้วัดใหญ ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูในการ
เป็นโรคไขห้วัดใหญ ่สตรมีคีรรภส์ามารถรับการฉดีวัคซนี 
ไขห้วัดใหญไ่ด ้

ใครมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคไขห้วดั
ใหญ ่
ทกุคนสามารถป่วยเป็นโรคไขห้วัดใหญไ่ด ้แตโ่รคนีเ้ป็น
โรคทีอ่ันตรายสําหรับประชากรกลุม่เปราะบาง เชน่ ทารก
แรกเกดิและเด็ก ผูท้ีม่อีาย ุ65 ปีข ึน้ไป สตรมีคีรรภ ์และ
ผูท้ีม่โีรคประจําตัวบางโรคหรอืมภีมูคิุม้กันออ่นแอ วธิทีีด่ ี
ทีส่ดุในการป้องกนัความเจ็บป่วยรา้ยแรงทีเ่กีย่วขอ้งกบั
โรคไขห้วัดใหญค่อื การรับการฉีดวัคซนีไขห้วัดใหญ ่
ทกุปี 

วคัซนีไขห้วดัใหญม่ปีระเภท 
ทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งใดบา้ง 
วัคซนีไขห้วัดใหญม่ักจะใหด้ว้ยการฉดีทีแ่ขนหรอื 
ในรูปของสเปรยท์างจมกู การฉีดวัคซนีไขห้วัดใหญ ่
ไดรั้บการรับรองสําหรับผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่6 เดอืนขึน้ไป 
สเปรยท์างจมกูไดรั้บการรับรองสําหรับผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่
2 ถงึ 49 ปี มวัีคซนีไขห้วัดใหญห่ลายประเภทที ่
แตกตา่งกันตามผูผ้ลติ 

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีวัคซีนไขหวัดใหญ 
ตามฤดูกาลของ CDC: 
cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

แหลงท่ีมา: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm
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วคัซนีไขห้วดัใหญม่รีาคาเทา่ไร 
ราคาของวัคซนีไขห้วัดใหญจ่ะขึน้อยูก่ับประกัน
สขุภาพของคณุ คณุตดิตอ่บรษัิทประกันไดเ้พือ่
สอบถามถงึสทิธิข์องคณุทีจ่ะไดรั้บวัคซนีไขห้วัด
ใหญท่ีม่รีาคาไมแ่พงหรอืฟร ีนอกจากนี ้หน่วยงาน
ดา้นสขุภาพในทอ้งทีแ่ละศนูยบ์รกิารดา้นสขุภาพ
อาจมวัีคซนีทีม่รีาคาไมแ่พงหรอืฟร ี
คณุจะดคููม่อืราคาวัคซนีและขอ้มลูเกีย่วกับโรคไขห้วัด
ใหญเ่พิม่เตมิไดท้ี:่ aa-nhpihealthresponse.org 

ฉนัจะมอีาการขา้งเคยีงหลงัจาก 
ฉดีวคัซนีหรอืไม ่
วัคซนีไขห้วัดใหญนั่น้ปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ 
บางคนอาจมอีาการขา้งเคยีงทีไ่มรุ่นแรง เชน่ อาการ
เจ็บแขน ไขตํ้่าๆ และอาการปวดเมือ่ยหลังจากการฉดี
วัคซนี ซ ึง่จะหายไปในสองถงึสามวัน 

ฉนัจะรบัวคัซนีโควดิ-19 และไขห้วดั
ใหญพ่รอ้มกนัไดห้รอืไม ่

ถา้ผูป่้วยมคีณุสมบัตรัิบทัง้วัคซนีโควดิ-19 และไขห้วัดใหญ ่
ก็จะรับไดพ้รอ้มกันทเีดยีวตามคําแนะนําของ CDC และ
คณะอนุกรรมการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันโรค (Advisory 
Committee on Immunizations Practices, ACIP) 

ฉนัจะรบัวคัซนีไขห้วดัใหญไ่ดท้ีใ่ด 
คณุจะรับวคัซนีไขห้วดัใหญ่ได ้ณ ทีใ่ดทีห่นึง่
ตอ่ไปน้ี: 

• แพทยป์ฐมภมู ิ
• คลนิกิบรบิาลเร่งดว่น/

MinuteClinic
• ศนูยส์ขุภาพทีไ่ดรั้บการรับรองโดยรัฐ
• คลนิกิสขุภาพประจําชนบท
• ศนูยส์ขุภาพสําหรับชนพืน้เมอืงฮาวาย
• การบรกิารสขุภาพสําหรับ

ชนพืน้เมอืงอเมรกิัน
• หน่วยงานดา้นสขุภาพในทอ้งที ่
• รา้นขายยา

(เชน่ Walmart, Walgreens,
CVS, Rite-Aid) 

วคัซนีไขห้วดัใหญแ่ละโควดิ-19 
แตกตา่งกนัอยา่งไร 

โรคไขห้วัดใหญแ่ละโควดิ-19 นัน้เป็นโรคตดิตอ่ทาง
ระบบทางเดนิหายใจ แตเ่กดิจากเชือ้ไวรัสทีแ่ตกตา่ง
กัน โรคโควดิ-19 เกดิจากการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  
(ทีเ่รยีกวา่ SARS- CoV-2) และโรคไขห้วัดใหญเ่กดิ
จากการตดิเชือ้ไวรัสไขห้วัดใหญซ่ ึง่มอียูห่ลายชนดิอนั
แพร่ระบาดประจําปีในมนุษยอ์ยา่งนอ้ยหนึง่เชือ้ 

แหลงท่ีมา: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

สําหรับเน้ือหาเพิม่เตมิทีแ่ปลภาษาของ AA และ NH/PI 
โปรดเยีย่มชมเว็บเพจ National AA and NH/PI Health Response Partnership ที:่ www.AA-NHPIHealthResponse.org 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/updates
http://www.aa-nhpihealthresponse.org/
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