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การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ หวัดใหญ่
ข้ อมูลสาหรับผู้ท่ ตี งั ้ ครรภ์
ท่านที่ตงครรภ์
ั้
มีความเสีย่ งมากขึ ้นในการทีจ่ ะเป็ นไช้ หวัดใหญ่อย่างรุนแรง
ท่านจึงควรจะได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่หลังจากตังครรภ์
้
ได้ 16 สัปดาห์
วัคซีนไม่มีผลต่อการตังครรภ์
้
หรื อการเจริ ญเติบโตของทารก
ไข้ หวัดใหญ่ มีอนั ตรายต่ อการตัง้ ครรภ์ มากกว่ า
ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็ นไข้ หวัดใหญ่ขณะตังครรภ์
้
อาจจะไม่ไม่มีอาการเจ็บป่ วยรุนแรงเป็ นพิเศษ
แต่ความเสีย่ งทีจ่ ะมีอาการรุนแรงหรื อเสียชีวติ มีได้ สงู กว่าคนอื่น ๆ ที่มี่สขุ ภาพดี
หญิงตัง้ ครรภ์ ควรจะได้ รับการฉีดวัคซีน
องค์กรสาธารณธสุขแนะนาให้ หญิงตังครรภ์
้
ฉีดวัคซีนช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
แนะนาให้ ฉีดวัคซีนหลังการตังครรภ์
้
สปั ดาห์ที่ 16
เพราะว่าความเสีย่ งของการเป็ นไข้ หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงจะมีสงู สุดในะระยะหลัง ๆ ของการตังครรภ์
้
ถ้ าท่านมีเหตุอื่นๆทีเ่ ป็ นความเสีย่ งต่อการมีอาการรุนแรงของไข้ หวัดใหญ่ เราก็จะแนะนาให้ ทา่ นฉีดวัคซีนเสียแต่เนิ่น ๆ
เหตุของความเสีย่ งอื่น ๆ อาจจะเป็ นโรคหัวใจเรื อ้ รัง โรคปอดเรื อ้ รัง เบาหวานหรื อโรคอ้ วน
ไม่วา่ จะได้ รับวัคซีนช่วงไหนของการของการตังครรภ์
้
มีความปลอดภัยแน่นอน
การฉีดวัคซีนไม่ มีผลกระทบต่ อทารกในครรภ์
ทารกในครรภ์จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน มีการศึกษาวิจยั มากมายพบว่า
ไม่ได้ มีความแตกต่างในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในหญิงตังครรภ์
้
ที่ได้ รับวัคซีนและไม่ได้ รับวัคซีน
วัคซีนจะช่ วยป้ องกันแม้ แต่ เด็กแรกเกิดด้ วย
ถ้ าท่านได้ รับการฉีดวัคซีน ลูกของท่านจะมีภมู ิค้ มุ กันต่อไข้ หวัดใหญ่ในระดับหนึง่ ในระยะสองสามเดือนแรกหลังเกิด
เนื่องจากว่าภูมติ ้ านทานจากตัวท่านถูกถ่ายทอดไปสูท่ ารกที่อยูใ่ นครรภ์
นอกจากนี ้ยังเป็ นการลดความเสีย่ งจากการที่ทา่ นเป็ นไข้ หวัดใหญ่แล้ วไปติดเด็กแรกเกิด
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อาการข้ างเคียงมีเพียงเล็กน้ อย
การฉีดวัคซีนอาจจะมีอาการข้ างเคียง แต่ประโยชน์ที่ได้ รับจากการฉีดวัคซีนมีมากกว่าความเสีย่ งนี ้
อาการข้ างเคียงส่วนใหญ่ที่พบบ่อยมีเพียงเล็กน้ อย แล้ วก็หายเร็ ว ( ดูในช่องต่อไป )
เราจะไม่เป็ นไข้ หวัดใหญ่จากวัคซีนนี ้ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและโรคลมหลับ
(narkolepsi)
อาการข้ างเคียงที่พบบ่อย: ( อย่างน้ อย 1 ใน 100 รายที่ได้ รับวัคซีน ): อาการบวม แดง กดเจ็บตรงบริ เวณรอยฉีด มีไข้
หนาวสัน่ ปวดศีรษะ มีเหงื่อ ปวดกล้ ามเนื ้อ หรื อ ปวดข้ อ
อาการข้ างเคียงที่พบไม่บอ่ ย หรื อพบน้ อยมาก: อาการแพ้ อาการคัน ผื่น หรื อปวดเจ็บประสาท
ไม่ ทุกคน ที่จะต้ องฉีดวัคซีน
ในวัคซีนอาจจะมีปริ มาณไข่ขาวเล็กน้ อย เพราะวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่สว่ นมากใช้ ไข่ไก่ในการเพาะไวรัสไข้ หวัดใหญ่
ให้ ติดต่อแพทย์ ถ้ าท่านมีอาการแพ้ อย่างรุนแรง แจ้ งให้ ทราบด้ วยหากท่านทราบว่า ท่านแพ้ สว่ นผสมในวัคซีน
หรื อเคยมีอาการแพ้ วคั ซีนมาก่อน
วัคซีนนีเ้ ป็ นวัคซีนที่ให้ ตามฤดุกาล
ฤทธิ์ของวัคซีนจะมีอยูน่ านถึง 6 - 9 เดือน นัน่ ก็คือมีพอเพียงตลอดฤดูกาลของไข้ หวัดใหญ่ วัคซีนนี ้
ป้องกันไข้ หวัดใหญ่สามชนิด ไข้ หวัดใหญ่สามชนิดที่วา่ นี ้ จะมีการเปลีย่ นตัวเองอยูเ่ รื่ อย ๆ
และบางครัง้ ก็จะเกิดมีชนิดใหม่ขึ ้นมา นัน่ คือสาเหตุที่ต้องมีการเปลีย่ นวัคซีนทุกฤดูกาล
หญิงตัง้ ครรภ์ ท่ เี ป็ นไข้ หวัดใหญ่ ควรติดต่ อรับการรักษา
สาคัญมากที่จะต้ องทราบว่า หญิงมีครรภ์อาจจะมีการล้ มป่ วยอย่างรุนแรงจากการเป็ นไข้ หวัดใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลัง ๆ ของอายุครรภ์ ถ้ าท่านสงสัยว่าท่านเป็ นไข้ หวัดใหญ่ ให้ ติดต่อโรงพยาบาลทันที
ถึงแม้ วา่ ท่านจะไม่มีอาการรุนแรง ไม่วา่ จะเป็ นช่วงไหนของอายุครรภ์ ท่านอาจจะต้ องได้ รับยา เช่น ยาฆ่าเชื ้อไวรัส
ทีจ่ ะให้ ผลดีที่สดุ ถ้ าได้ รับเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ท่ านอ่ านเพิ่มเติมได้ ท่ ี
ข้ อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ที่ 1177 Vårdguiden:
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-influensa/

ข้ อมูลเกี่ยวกับไข้ หวัดใหญ่และการตังครรภ์
้
ในเว็บ Infpreg:
www.medscinet.se/infpreg/publicInfoMore.aspx?topic=31

ข้ อมูลเกี่ยวกับอาการข้ างเคียงทีเ่ ว็บขององค์การเภสัชยกร ( Läkemedelverkets webbplats ):
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Biverkningar/
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