
ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19ແລະ ສຸຂະພາບການຈະເລີ ນພັນ
ຄໍ າຖາມທີ່ ຖື ກຖາມເລື ້ ອຍໆ

ມັນເປັນເລື່ ອງປົກກະຕິທີ່ ຈະມີ ຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບວິ ທີ ທີ່ ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19ອາດຈະສ່ົງ ຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບການຈະເລີ ນພັນ . Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມແລະການປ້ອງກັນພະຍາດ) ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19 ສໍ າລັບທຸກຄົນທີ່ ມີ ອາຍຸ 6 
ເດື ອນຂຶ ້ ນໄປ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ ພະຍາຍາມຖື ພາໃນປະຈຸບັນ, ຫືຼ ຜູ້ທີ່ ອາດຈະຖື ພາໃນອະນາຄົດ.ປະຈຸບັນບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີ ນປ້ອງກັນໃດໆ, 
ລວມທັງວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຈະເລີ ນພັນໃນປະຈຸບັນ ຫືຼ ໃນອະນາຄົດ. 

ຜູ້ອ່ານບາງຄົນອາດຈະມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍກັບຫົວຂໍ ້ ທີ່ ກວມເອົ າໃນເອກະສານນີ ້ ເນື່ ອງຈາກການຕ່ໍສູ້ກັບການຈະເລີ ນພັນໃນເມື່ ອກ່ອນ, ການບາດເຈັບ
ທາງປະຫວັດສາດຂອງການປະຕິບັດຕ່ໍເຊື ້ ອຊາດຂອງຄົນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ, ຫືຼ ຄໍ າຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ ລະເລີ ຍທ່ົວໄປຂອງແມ່ຍິ ງ/ຊາຍຂ້າມ
ເພດແລະແມ່ຍິ ງ/ຄົນທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບເພດ, ພາຍໃນວົງການແພດ. 

ເບິ່ ງຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍ າຕອບຕ່ໍກັບບາງຄໍ າຖາມທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19 ແລະ ສຸຂະພາບການຈະເລີ ນພັນ.

ຄໍ າຖາມ: ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ ່ ການຄຸມກໍາເນີ ດບໍ ?

ຄໍ າຖາມ: ຢາວັກຊີ ນຈະປ່ຽນຮອບວຽນປະຈໍ າເດື ອນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ ?

ຄໍ າຖາມ: ຄວາມສາມາດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໃນການມີ ລູກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ບໍ ?

ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີ ນໃດໆ, ລວມທັງວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຈະມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍການຈະເລີ ນພັນ, ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງ
ເຖິງເພດ/ຍິ ງ-ຊາຍ. ວັກຊີ ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບພະຍາດ coronavirus ແລະບໍ່ ລົບ
ກວນອະໄວຍະວະສື ບພັນຂອງທ່ານ. ໃນການທົດລອງທາງດ້ານຄລີ ນິ ກຂອງວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19, ແລະ ໃນການສຶ ກສາ
ອະນາຄົດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຄູ່ຜົວເມຍທີ່ ຈະພະຍາຍາມຖື ພາ, ອັດຕາການຖື ພາແມ່ນຄື ກັນກັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ແລະ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ. ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ມີ ຄວາມປອດໄພແລະ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບດີ . 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ວິ ທະຍາໄລ
ອາເມລິ ກາ ກ່ຽວກັບແພດປະສູດ ແລະ ແພດຊ່ຽວຊານພະຍາດຍິ ງ), ແລະ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ສະມາຄົມການ
ຢາກ່ຽວກັບແມ່-ລູກໃນທ້ອງ)ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ຖື ພາ, ໃຫ້ນົມລູກ ຫືຼ ວາງແຜນທີ່ ຈະຖື ພາ.

ເບິ່ ງທີ່ ລິ ້ ງນີ ້ ເພ່ືອຟັງຈາກ Dr. LaSalle ກ່ຽວກັບເຫດຜົນແນະນໍ າໃຫ້ສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID: ການຈະເລີ ນພັນ ແລະ ວັກຊີ ນ
ປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 - YouTube

ຕອບ:

ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສ່ວນໜ່ຶງໄດ້ລາຍງານການປ່ຽນແປງຮອບວຽນປະຈໍ າເດື ອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຫັຼງຈາກໄດ້
ຮັບວັກຊີ ນ, ເຊັ່ ນ: ໄລຍະເວລາທີ່ ຍາວກວ່າ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງປະຈໍ າເດື ອນສ້ັນລົງ ຫືຼ ມີ ເລື ອດອອກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ໃນການສຶ ກສາປີ
2022, ໄດ້ພົບເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ ເປັນປະຈໍ າເດື ອນທີ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ມີ ການເພ່ີມຂຶ ້ ນຄວາມຍາວຂອງຮອບວຽນປະຈໍ າ
ເດື ອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໜ້ອຍກວ່າໜ່ຶງມື ້ ໃນເວລາການໃຫ້ປະລິ ມານຢາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ການປ່ຽນແປງໜ່ຶງວັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງປົກກະຕິ
ຂອງການປ່ຽນແປງຮອບວຽນປະຈໍ າເດື ອນ. ເຖິງວ່າໃນຮອບວຽນປະຈໍ າເດື ອນຈະມີ ການປ່ຽນແປງຊ່ົວຄາວທີ່ ເປັນໄປໄດ້ເຫ່ົຼານີ ້ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ບໍ່
ມີ ຫັຼກຖານໃດໆວ່າວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຈະເລີ ນພັນ.ການປ່ຽນແປງໃນຮອບວຽນຂອງທ່ານອາດຈະ
ປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການຕົກໄຂ່ຂອງທ່ານ. ຜູ້ທີ່ ໃຊ້ການວາງແຜນຄອບຄົວແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ວິ ທີ ການອື່ ນໆ ທີ່ ອີ ງໃສ່ການຕິດຕາມ
ຮອບວຽນອາດຈະພົບວ່າມັນເປັນເລື່ ອງຍາກທີ່ ຈະລະບຸການຕົກໄຂ່ ແລະ ຫີຼກລ້ຽງ/ວາງແຜນການຖື ພາ. ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ
ທ່ານ ເພ່ືອປຶ ກສາກ່ຽວກັບຮອບວຽນຂອງທ່ານແລະຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ຕອບ:

ອີ ງຕາມPlanned Parenthood, ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານໃດໆທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19 ຈະເຮັດໃຫ້ການຄຸມກໍາເນີ ດມີ
ປະສິ ດທິ ພາບຫຼາຍ ຫືຼ ໜ້ອຍລົງ. ໃນຂະນະນີ ້ , ຍັງບໍ່ ມີ ບົດລາຍງານຈາກບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນວ່າການຄຸມກໍາເນີ ດຂອງພວກ
ເຂົ າບໍ່ ໄດ້ຜົນ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີ ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ລາຍງານການປ່ຽນແປງຮອບວຽນປະຈໍ າເດື ອນກ່ໍຕາມ, ແຕ່ນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ
ການຄຸມກໍາເນີ ດຂອງບຸກຄົນ. ນີ ້ ອາດຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມຮອບວຽນປະຈໍ າເດື ອນແລະໄລຍະເວລາການຕົກໄຂ່; ຜູ້ທີ່ ໃຊ້
ການຄຸມກໍາເນີ ດແບບທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ ນ: ວິ ທີ ການຮັບຮູ້ພາວະຈະເລີ ນພັນ, ອາດຈະພົບວ່າມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ ຈະຮູ້ເວລາທີ່ ພວກເຂົ າກໍາລັງ
ໄຂ່ຕົກ. ມີ ເຄື່ ອງມື ທີ່ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນຕິດຕາມການຕົກໄຂ່ຂອງພວກເຂົ າ. ມັນໄດ້ຮັບການແນະນໍ າໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານກ່ຽວ
ກັບທາງເລື ອກຂອງທ່ານແລະຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມ.

ຕອບ:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j2kWtyV4Z_w
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/covid-19-vaccines-linked-small-increase-menstrual-cycle-length


ຄໍ າຖາມ: ວັກຊີ ນສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ ່ ເຊື ້ ອອະສຸຈິ ແລະ/ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີ ດຄວາມອ່ອນແອບໍ ?
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ຄໍ າຖາມ: ວັກຊີ ນມີ ຜົນກະທົບຕໍ ່ ການປິ ່ ນປົວ IVF (ການປະຕິ ສົນທິ ນອກຮ່າງກ່າຍ) ບໍ ?

ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີ ນໃດ ,ໆ ລວມທັງວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີ ອະໄວຍະວະສື ບພັນເພດຊາຍມີ
ບັນຫາໃນການບໍ່ ມີ ລູກ ຫືຼ ຄວາມອ່ອນແອໃນເວລານີ ້ . ການສຶ ກສາຂະໜາດນ້ອຍທີ່ ຫ້ຼາສຸດຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ ສຸຂະພາບດີ 45 ຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບ ວັກ
ຊີ ນmRNA COVID-19 ໄດ້ເບິ່ ງລັກສະນະຂອງເຊື ້ ອອະສຸຈິ , ເຊັ່ ນ: ປະລິ ມານ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ, ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກການສັກຢາວັກຊີ ນ.
ນັກຄ້ົນຄວ້າບໍ່ ພົບການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍ າຄັນໃນລັກສະນະຂອງເຊື ້ ອອະສຸຈິ ເຫ່ົຼານີ ້ ຫັຼງຈາກການສັກຢາວັກຊີ ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,ການ
ສຶ ກສາໜ່ຶງ ພົບວ່າການຕິດເຊື ້ ອ COVID-19 ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິເສດການຈະເລີ ນພັນຂອງຜູ້ຊາຍເປັນເວລາເຖິງ 60 ມື ້ ຫັຼງ
ຈາກການຕິດເຊື ້ ອ. ໄຂ້ຈາກການເຈັບປ່ວຍໃດໆ, ແລະ ອາການທ່ົວໄປຂອງພະຍາດ COVID-19, ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິ ດເຊື ້ ອອະສຸຈິ
ຫຸຼດລົງໃນໄລຍະສ້ັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄຂ້ສາມາດເປັນຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19, ແຕ່ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານ
ໃນປະຈຸບັນວ່າໄຂ້ຫັຼງຈາກການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID ມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍການຜະລິ ດເຊື ້ ອອະສຸຈິ . ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້
ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີ ຄວາມກັງວົນເພ່ີມເຕີມ.

ຕອບ:

ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານໃດໆທີ່ ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19 ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຜົນໄດ້ຮັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການປິ່ ນປົວດ້ວຍວິ ທີ IVF. ການສຶ ກ
ສາພົບວ່າບໍ່ ມີ ຜົນກະທົບຂອງວັກຊີ ນmRNA COVID-19 ຕ່ໍກັບອັດຕາຄວາມສໍ າເລັດຂອງ IVF. ການສຶ ກສາໜ່ຶງພົບວ່າບໍ່ ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່
ສໍ າຄັນໃນການຕອບສະໜອງຕ່ໍການກະຕຸ້ນຂອງຮັງໄຂ່, ຄຸນນະພາບຂອງໄຂ່, ການພັດທະນາຂອງຕົວອ່ອນ, ຫືຼ ຜົນໄດ້ຮັບການຖື ພາ
ລະຫວ່າງການສັກຢາປ້ອງກັນເມື່ ອທຽບກັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນ. ພົບວ່າວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ບໍ່ ມີ ຜົນ
ກະທົບຕ່ໍການຈະເລີ ນພັນ, ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂື ້ ນກັບຜູ້ທີ່ ມີ ບັນຫາການຖື ພາຢູ່ແລ້ວ. ວັກຊີ ນຈໍ ານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການໃຫ້
ເປັນປະຈໍ າຢ່າງປອດໄພທັງໃນໄລຍະເວລາ ແລະ ກ່ອນການຖື ພາ, ເຊັ່ ນ: ວັກຊີ ນໄຂ້ຫວັດ, ພະຍາດບາດທະຍັກ, ແລະ ພະຍາດຄໍ ຕີບ. 
ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ ມີ ອາຍຸ 6 ເດື ອນຂຶ ້ ນໄປ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ ພະຍາຍາມຈະຖື ພາ.

ຕອບ:

ຄໍ າຖາມ: ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີ ດການຫຸຼລູກບໍ ?

ບໍ່ , ວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດCOVID-19 ມີ ຄວາມປອດໄພຕ່ໍການໃຊ້ໃນກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງແລະຫັຼງການຖື ພາ. ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການໄດ້ຮັບວັກຊີ ນCOVID-19 ຈະເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຫຸຼລູກ. ບໍ່ ພົບເຫັນວ່າມີ ອັດຕາການຫຸຼລູກທີ່ ສູງຂຶ ້ ນໃນຜູ້ທີ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນ
ພະຍາດCOVID-19. 

ອັດຕາການຫຸຼລູກນ້ັນແມ່ນສູງກວ່າທີ່ ຄົນຄິ ດ, ໂດຍປະມານ10 ຫາ20 ເປີ ເຊັນຂອງການຖື ພາຈົບລົງດ້ວຍການຫຸຼລູກ. ບາງຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບການ
ສັກຢາວັກຊີ ນອາດຈະປະສົບການການຫຸຼລູກ, ແຕ່ນີ ້ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັກຢາປ້ອງກັນ -ການຫຸຼລູກສາມາດເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງ
ສະຖານະການສັກຢາ. ແທ້ຈິ ງແລ້ວ, ຄົນທີ່ ຕິດເຊື ້ ອພະຍາດCOVID-19 ທີ່ ຮ້າຍແຮງໃນຕອນຕ້ົນການຖື ພາມີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະການຫຸຼລູກເພ່ີມ
ຂຶ ້ ນ. ການສັກຢາວັກຊີ ນແມ່ນຕົວທ່ານ, ແລະລູກຂອງທ່ານ, ການປົກປ້ອງທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດຈາກພະຍາດCOVID-19.

ຕອບ:

DOH 825-053 July 2022 Lao
ເພ່ືອຂໍ ເອົ າເອກະສານນີ ້ ໃນຮູບແບບອື່ ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ ຫູໜວກ ຫືຼ ບໍ່ ຄ່ອຍໄດ້ຍິ ນ, ກະລຸນາໂທ
711 (Washington Relay) ຫືຼ ອີ ເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov

ປຶ ກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີ ່ ເຊື ່ ອຖື ຂອງທ່ານໄດ້ສະເໝີກ່ຽວກັບການຕັດສິ ນໃຈທາງການແພດສ່ວນຕົວ.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=int
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-FAQ-Pregnancy-Vaccines-2022.1
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwac011/6511811?login=true
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298
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