Informasjon til risikogrupper om influensavaksine sesongen 2020–2021

TIGRINJA
วัคซีนป้ องกันโรคไข้ หวัดใหญ่
โรคไข้ หวัดใหญ่สามารถก่อให้ เกิดโรคแทรกซ้ อนทีร; ุนแรงในบางคน แต่ผลดีตอ่ สุขภาพจากการทีต; นเองได้ รับวัคซีนมี
ค่อนข้ างมาก ดังนั Fนเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ทมี; คี วามเสีย; งควรรับวัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่เป็ นประจําทุกปี
โดยเฉพาะอย่ างยิ=งกลุ่มต่ อไปนีคB วรได้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข้ หวัดใหญ่
• ใครก็ตามทีม; อี ายุต ั Fงแต่ 65 ปี ขึ Fนไป

• ผู้พกั อาศัยในสถานดูแลผู้สงู อายุและบ้ านพักคนชรา
• เด็กและผู้ใหญ่ทเี; ป็ นโรค:
o โรคเบาหวานชนิดที; 1 และ 2
o ความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจเรื อF รัง
o ความผิดปกติในหลอดเลือดและหัวใจเรื อF รัง
o ตับวายเรื อF รัง
o ไตวายเรื อF รัง
o ความผิดปกติทางระบบประสาทเรื อF รัง
o ระบบภูมค
ิ ้ มุ กันบกพร่ อง
o โรคอ้ วนผิดปกติ (บีเอ็มไอเกิน 40)
o ความผิดปกติเรื อF รังหรื อรุนแรงอืน
; ๆ

• หญิงตั Fงครรภ์ทมี; อี ายุครรภ์ตั Fงแต่สปั ดาห์ที; 12

เหตุใดควรรั บการฉีดวัคซีน
เด็กและผู้ใหญ่เกือบ 1.6 ล้ านคนในนอร์ เวย์อยูใ่ นกลุม่ ทีม; คี วามเสีย; งต่อการเกิดโรคแทรกซ้ อนสูงขึ Fน ด้ วยเหตุจากการติดเชื Fอ
โรคไข้ หวัดใหญ่ มีการประเมินกันว่าประชากรในนอร์ เวย์เสียชีวติ เนือ; งจากการป่ วยโดยเฉลีย; 900 คนต่อปี การฉีดวัคซีนโรค
ไข้ หวัดใหญ่จะสามารถช่วยชีวติ ของคนเหล่านี Fได้ หลายคน
ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้ หวัดใหญ่กอ่ ให้ เกิดโรคปอดอักเสบและความผิดปกติเรื อF รังทีท; าํ ให้ ทรุดหนักลง หากเกิดโรคแทรกซ้ อน
จากโรคไข้ หวัดใหญ่ การเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจเป็ นสิง; จําเป็ น นอกจากนี Fประชาชนบางคนจะประสบกับปั ญหา
สุขภาพไปตลอดหลังจากเป็ นโรคไข้ หวัดใหญ่ในระยะสั Fน
ส่วนประชาชนทีเ; ป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงฤดูกาลเกิดโรคไข้ หวัดใหญ่มแี นวโน้ มจะเกิดโรคหัวใจวาย โรคหลอด
เลือดสมอง และเสียชีวติ ได้ มากกว่าในช่วงอืน; ของปี การฉีดวัคซีนสามารถจะช่วยป้องกันเรื; องนี Fได้
โรคไข้ หวัดใหญ่ระหว่างการตั Fงครรภ์เพิม; ความเสีย; งในการเกิดภาวะตายคลอด หญิงตั Fงครรภ์ ยงั เป็ นโรคแทรกซ้ อนได้ งา่ ย
กว่าผู้หญิงคนอืน; ทีม; สี ขุ ภาพแข็งแรงดี เช่น โรคปอดอักเสบ
โรคไข้ หวัดใหญ่ในทารกก็อาจรุนแรงได้ การฉีดวัคซีนของมารดาระหว่างการตั Fงครรภ์จะป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ในเด็กใน
ช่วงแรกหลังคลอด
วัคซีนป้ องกันอะไร
วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่ให้ การป้องกันไวรัสโรคไข้ หวัดใหญ่ชนิดต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ไม่ปอ้ งกันไวรัสโคโรน่าหรื อไวรัสอืน; ๆ รวมถึงแบคทีเรี ยทีส; ามารถก่อให้ เกิดอาการคล้ ายโรคไข้ หวัดใหญ่
อาการทัว; ไปของโรคไข้ หวัดใหญ่คอื มีไข้ คอแห้ ง นํ Fามูกไหล รู้สกึ กระสับกระส่าย ปวดหัว และปวดเมือ; ยกล้ ามเนื Fอประมาณ
3-10 วัน
1

เหตุใดท่ านควรฉีดวัคซีนทุกปี
ประชาชนในกลุม่ เสีย; งควรได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี การฉีดวัคซีนนี Fมีความจําเป็ น
เนือ; งจากไวรัสไข้ หวัดใหญ่มกี ารเปลีย; นแปลงตัวเองอยูต่ ลอดเวลา และเมือ; คํานึงถึงเหตุดงั กล่าวจึง
มีการปรับเปลีย; นวัคซีนทุกปี นอกจากนี Fประสิทธิผลของวัคซีนก็ลดน้ อยลงไปเรื; อย ๆ
วัคซีนมีผลข้ างเคียงใด ๆ หรื อไม่
มีการนําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมาใช้ เป็ นเวลาหลายปี แล้ ว เช่นเดียวกับวัคซีนอืน; ๆ ทีก; อ่ ให้ เกิด
อาการกดเจ็บ รอยแดง และบวมรอบตําแหน่งทีฉ; ีดยา รวมถึงมีอาการปวดเมือ; ยกล้ ามเนื Fอด้ วยเช่นกัน อาการแพ้ และ
ผลข้ างเคียงรุนแรงอย่างอืน; แทบไม่มเี ลย
วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่ไม่กอ่ ให้ เกิดโรคไข้ หวัดใหญ่
ฉันจะรั บการฉีดวัคซนี โรคไข้ หวัดใหญ่ ได้ อย่ างไร
ปรึกษาอายุรแพทย์ของท่าน หรื อถือโอกาสหนึง; วันในช่วงการฉีดวัคซีนของเทศบาล หากมีการจัดฉีดวัคซีนในละแวกบ้ าน
ของท่าน
ฉันได้ รับวัคซีนชนิดใดมาแล้ ว
การฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่จะมีบนั ทึกไว้ ในทะเบียนการฉีดวัคซีนของนอร์ เวย์ (SYSVAK) ข้ อมูลนี Fสามารถดูได้ ที;
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner (ภาษานอร์ เวย์)
หากต้ องการหาข้ อมูลเพิม; เติม โปรดสอบถามแพทย์ของท่านได้
นอกจากนี Fโปรดดูข้อมูลทีเ; ว็บไซต์ของสถาบันสาธารณสุขแห่งนอร์ เวย์:
www.fhi.no/influensa
https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/

2

