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ເຈ້ັຍຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕ່ໍ 

ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ 

ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ເກີດຂ້ຶນຍ້ອນເຊ້ືອ 
ໄວຣັສ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາເປັນ ຫັຼງ 
ຈາກ ສອງ ສາມມ້ື, ແຕ່ວ່າສຳລັບບາງຄົນ 
ອາດເປັນ ອັນຕຣາຍເຖິງຊີວິດໄດ້. ເພ່ືອ 
ຫີຼກເວ້ັນຈາກ ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໃຫ້ 
ທ່ານໄປສັກຢາກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ປະຈຳປີ. 
ຖ້າທ່ານ ເປັນ ໄຂ້ ຫວັດໃຫຍ່, ໃຫ້ອັດ 
ປາກ ເວລາໄອຫືຼຈາມ, ໃຫ້ລ້າງມືກ່ອນຈັບ 
ຕ້ອງ ຄົນອ່ືນ, ແລະໃຫ້ ຢູ່ບ້ານ.  

  

ສະບັບແກ້ໄຂປັບປຸງ: 10 ທັນວາ 2007  

 

ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ? 

ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (ຫຼື "the flu") ເກີດຂ້ຶນຍ້ອນການຕິດເຊ້ືອຈາກເຊື້ອໄວຣັສ influenza ຊນິດ A,  
B ແລະນ້ອຍທ່ີສຸດແມ່ນ C. ເຊ້ືອນ້ີສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄປເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຂ້ຶນທ່ີຄໍແລະປອດ, ແຕ່ວ່າບາງຄັ້ງມັນ 
ກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈແລະສ່ວນ ອ່ືນໆ ຂອງຮ່າງກາຍໄດ້, ໂດຍສະເພາະກັບຄົນທ່ີມີບັນຫາ 
ທາງສຸຂພາບຢ່າງອື່ນມາກ່ອນ. ເຊ້ືອໂຣກໄວຣັສ Influenza ຊນິດຕ່າງໆ ປ່ຽນແປງຕລອດເວລາ, 
ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດໄຂ້ຫວັດທຸກໆປີໃນຣັດ ນຊວ. ທຸກໆຊາວຫືຼສາມສິບປີ ຈະມີເຊ້ືອໄວຣັສ influenza 
ຊນິດໃໝ່ເກີດຂ້ຶນມາ ເຮັດໃຫ້ມີການລະບາດຮ້າຍແຮງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ (ຫຼື ລະບາດໃຫຍ່). 

ອາການຂອງໂຣກນ້ີມີຫຍັງແດ່? 
ອາການຕ່າງໆມັກເກີດຂ້ຶນ ພາຍໃນນຶ່ງຫຼືສາມມ້ືຫຼັງຈາກຕິດເຊ້ືອແລ້ວ, ແລະອາດຮວມມີອາການດ່ັງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ 
ໃນທັນທີ:  
• ມີໄຂ້  
• ເຈັບຫົວ  
• ປວດຕາມກ້າມເນ້ືອແລະຂ້ໍ  
• ເຈັບຄໍ  
• ໄອ  
• ຂີ້ມູກຍ້ອຍຫືຼຕັນດັງ  
• ມີອາການອ່ອນເພັຍຢ່າງແຮງ.  
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ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາພາຍໃນອາທິດນຶ່ງ. ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຕິດເຊື້ອຢ່າງອ່ືນຫຼາຍໆຢ່າງ 
(ເຊັ່ນໂຣກໄຂ້ຫວັດທັມມະດາ), ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຂ້ອນຂ້າງຈະມີອາການທີ່ຮ້າຍແຮງແລະມີອາການແຊກຊ້ອນ. 
ອາການແຊກຊ້ອນຮວມມີ ໂຣກປອດບວມ, ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພະຍາດອື່ນໆເລວຮ້າຍລົງ.  

ໂຣກນ້ີແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ? 
• ສ່ວນມາກເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະແຜ່ຜາຍຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງ ໂດຍເກີດຈາກຝອຍນ້ຳຈາກການ 

ໄອຫຼືຈາມຂອງຄົນທີ່ມີເຊື້ອ, ຫຼືຜ່ານການຈັບບາຍ (ເຊັ່ນ ເມື່ອຄົນຈັບມືຖາມສະບາຍດີກັນ). 
ເປັນການງ່າຍທີ່ຈະຕິດຫວັດຈາກຄົນອື່ນຖ້າເຮົາຢູ່ໃນ ສະຖານ ທີ່ ຄັບແຄບຫຼືມີຄົນຈຸ້ມກັນ.  

• ຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ແລ້ວກ່ອນໜ້າສໍ່ອາການນຶ່ງມ້ື, ຈົນເຖິງ 
ລະຍະ ສອງສາມມື້ ຫຼັງຈາກອາການເລີ້ມສະແດງອອກ.  

ແມ່ນໃຜແດ່ທ່ີສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອນ້ີ? 
ທຸກໆຄົນສາມາດຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້. ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດອື່ນຢູ່ແລ້ວ (ເຊັ່ນເປັນໂຣກຫົວໃຈ, 
ໂຣກປອດ ຫຼື ເບົາຫວານ) ແລະ ເດັກອາຍຸຍັງນ້ອຍມີເປີເຊັນສູງໃນການເປັນໂຣກຢ່າງອ່ືນແຊກຊ້ອນ.  

ຈະປ້ອງກັນໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ສັກຢາປ້ອງກັນ 

ທຸກໆຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປແລະຢາກຫຼີກເວັ້ນການຕິດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຄວນໄປຫາ ໝໍປະຈຳຄອບຄົວ 
ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນສັກຢາ ໃຫ້ທຸກໆປີ, ຊ່ວງຣະຍະນ່ຶງກ່ອນໜ້າຣະດູໜາວມາຮອດ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ຄົນຈຳພວກ 
ສະເພາະດັ່ງ ກ່າວຂ້າງລຸ່ມນີ້ສັກຢາກັນ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່:  
• ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີແລະເກີນນັ້ນຂຶ້ນໄປ  
• ຊາວພື້ນເມືອງ Aboriginal ແລະ Torres Strait Islander ທ່ີມີອາຍຸ 50 ປີແລະເກີນນັ້ນຂຶ້ນໄປ  
• ຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍອາຍຸເກີນຫົກເດືອນຂຶ້ນໄປທີ່ເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອກ່ຽວກັບຫົວໃຈ, ປອດ, ຫຼື 

ຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປໃຫ້ແພດ ກວດ ເປັນປະຈຳ.  
• ຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕຳ່, ຮວມທັງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ HIV  

• ຜູ້ທີ່ອາສັຍຢູ່ບ້ານພັກຄົນຊະຣາແລະສະຖານທ່ີດູແລຖາວອນແບບອື່ນໆ  
• ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືເດັກນ້ອຍອາຍຸເກີນຫົກເດືອນຂຶ້ນໄປທີ່ຢູ່ເຮືອນດຽວກັບຄົນທີ່ຈັດໃສ່ປະເພດປະເພດນຶ່ງດ່ັງຂ້າງເທິງນ້ີ  
• ພະນັກງານດູແລສຸຂພາບ  
• ພະນັກງານ, ອາສາສມັກ ແລະ ຄົນຢ້ຽມຢາມປະຈຳ ຂອງບ້ານພັກຄົນຊະຣາແລະສະຖານທ່ີດູແລ 

ແບບລະຍະຍາວ  
• ເດັກນ້ອຍ (ຫົກເດືອນເຖິງ 10 ປີ) ທ່ີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ aspirin ເປັນລະຍະຍາວ  
• ຄົນທີ່ວາງແຜນຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຕ່າງໆຂອງໂລກຊຶ່ງໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ກຳລັງແຜ່ຫຼາຍ  
• ແມ່ຍິງ ທ່ີຈະຢູ່ໃນ ຊ່ວງລະຍະຖືພາຂອງໄຕຣມາດທີສອງຫຼືທີສາມ (ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືພາຢູ່ແລ້ວກໍຕາມ) 

ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນຕຸລາ.  



Influenza - Lao Page 3 

• ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸນັບຈົນຮອດ 9 ປີຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນສອງເທື່ອ ແຕ່ລະເທື່ອຫ່າງກັນນຶ່ງເດືອນ 
ໃນລະຫວ່າງປີທຳອິດ ທີ່ໄດ້ ຮັບການສັກຢາ. 

• ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງສອງອາທິດຫຼັງຈາກສັກຢາແລ້ວ ກ່ອນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະສ້າງພູມຕ້ານ 
ທານຂຶ້ນໄດ້. ຢາວັກຊີນນີ້ ແມ່ນແຕ່ງຂ້ຶນມາເພື່ອໃຫ້ມາຕ້ານກັນກັບບັນດາເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະ 
ແຜ່ຜາຍໃນຣະດູໜາວທີ່ຈະມາເຖິງນ້ັນ. ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນໆທີ່ມີສຸຂພາບດີ, ຕາມປົກກະຕິຢາວັກຊີນນີ້ 
ຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນເຊື້ອໂຣກ ປະມານ 70 - 90% ໃນລະຍະປະມານນຶ່ງປີ. 

• ຢາວັກຊີນບໍ່ຄວນສັກໃຫ້ຄົນບາງຈຳພວກ, ຮວມທັງຄົນທີ່ແພ້ໄຂ່.  
• ອາການຂ້າງຄຽງຈາກການສັກຢາອາດຮວມມີ ການເຈັບຢູ່ບ່ອນຮອຍເຂັມສັກຢາ, ມີໄຂ້, ເມ່ືອຍ ແລະ 

ເຈັບກ້າມເນື້ອ.  
• ຢາວັກຊີນແມ່ນປະກອບດ້ວຍເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕາຍແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້  
• ຄົນທີ່ມີໄຂ້ ຄວນໂຈະການສັກຢາວັກຊີນໄວ້ກ່ອນ  
• ຜູ້ທ່ີເຄີຍເປັນໂຣກ Guillain-Barré Syndrome ມາກ່ອນຄວນປຶກສາກັບໝໍ 

ກ່ອນໄປຮັບການສັກຢາ ວັກຊີນ.  
 

ຢາວັກຊີນມີໄວ້ສັກໃຫ້ຟຣີ ຖ້າວ່າທ່ານ:  
• ອາຍຸ 65 ປີຫຼືເກີນນັ້ນ  
• ເປັນຄົນພື້ນເມືອງ Aboriginal ຫຼຶ Torres Strait Islander ທ່ີມີອາຍຸ 50 ປີຫຼືເກີນນັ້ນ ຫຼື 

ມີອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 49 ປີ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດຊຳເຮ້ືອຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ.  
 

ຢ່າແຜ່ຜາຍພະຍາດໃຫ້ຄົນອ່ືນ!  
ຖ້າທ່ານເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່:  
• ໃຫ້ຢູ່ບ້ານຈົນກວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າອາການດີຂຶ້ນ  
• ໃຫ້ອັດປາກແລະດັງດ້ວຍເຈັ້ຍທິຊຊູເມື່ອເວລາຈາມຫຼືໄອ ແລະ ເອົາຖິ້ມລົງຖັງຂ້ີເຫຍື້ອເມື່ອເວລາໃຊ້ແລ້ວ  
• ໃຫ້ລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳກອັກເປັນເວລາ 10 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກໄອ, ຈາມ ຫຼື ສັ່ງຂ້ີມູກ, 

ແລະກ່ອນຕ້ອງຊູນຄົນອື່ນ ຫຼື ຈັບບາຍສິ່ງຂອງທ່ີຄົນອື່ນອາດມາຕ້ອງຊູນ.  
• ເມື່ອໄປຫາໝໍ, ໃຫ້ໂທຣ. ຫາເພິ່ນກ່ອນແລະຖາມເບິ່ງວ່າເພີ່ນຈະສາມາດໃຫ້ທ່ານໄປນັ່ງຖ້າຢູ່ບ່ອນແຍກ 

ຈາກຄົນອື່ນບໍ ແລະ ໃຫ້ຂໍເອົາຜ້າອັດດັງ ຖ້າທ່ານໄອແລະຕ້ອງນ່ັງຖ້າຢູ່ຫ້ອງລໍຖ້າຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆ.  

ຈະກວດຫາໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 
• ໂດຍອີງໃສ່ອາການແລະການກວດ, ທ່ານໝໍສາມາດບອກໄດ້ວ່າຄົນເຈັບມີອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.  
• ແຕ່ວ່າການກວດທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງອີງໃສ່ການກວດເບິ່ງຕົວຢ່າງນ້ຳເມືອກຈາກດ້ານຫຼັງຂອງດັງແລະຮູຄໍ, 

ຫຼືຕົວຢ່າງເລືອດ. ສ່ວນ ໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການກວດແບບນີ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອພະຍາດນີ້ເປັນ 
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການລະບາດ, ມີອາການຮ້າຍ ແຮງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ວ່າມີອາການແຊກຊ້ອນຢ່າງອ່ືນ.  



http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html
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