
ຢາວັກຊີນໃຊ້ງານໄດ້ດີ
ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນຂ ້ ມູນທ່ີມັນເບ່ິງຄືວ່າຢາວັກຊີນບາງຊະນິດດີກ່ວາຊະນິດອ່ືນ. ການທົດລອງທາງດ້ານຄິລນິກໄດ້ສະແດງໃຫ້

ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນທ່ີມີທັງໝົດແມ່ນມີປະສິດຕິຜົນສູງໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີແນ່ນອນ

ລະຫວ່າງຢາວັກຊີນຕ່າງໆແມ່ນຍາກຕ ່ ການປຽບທຽບ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນໄດ້ຖືກທົດສອບໃນຊ່ວງເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີແຕກ

ຕ່າງກັນ. 

ບາງຄ້ັງກ ່ ໄດ້ຖືກທົດສອບຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນຕ່າງໆ. 

ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທ່ີແລ້ວ, ມັນກ ່ ຍັງເປັນໄປໄດ້ທ່ີອາດຕິດເຊ້ືອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ແຕ່ທ່ານຄົງ

ຈະບ ່ ເຈັບໜັກ ຫ ື ຈ າເປັນຕ້ອງໄປໂຮງໝ . ການສຶກສາພົບວ່າ ວັກຊີນແຕ່ລະຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢ່າງໜ້ອຍ 85 ເປີເຊັນໃນ

ການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີປ່ວຍ ຮຸນແຮງ. ຢາວັກຊີນດ່ັງກ່າວຍັງປ້ອງກັນບ ່ ໃຫ້ຄົນຈ ານວນຫ າຍຕິດເຊ້ືອພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ໃດໆ:

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 ເປີເຊັນ

• Pfizer-BioNTech, 95 ເປີເຊັນ

• Moderna, 94 ເປີເຊັນ

ຢາວັກຊີນແມ່ນປອດໄພ
ຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີພວກເຮົາມີຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຄວາມປອດໄພ
ທ່ີເຂ້ັມຂຸ້ນທ່ີສຸດໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດອາເມລິກາ1. ວັກຊີນທຸກປະເພດແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫ ື ອະນຸຍາດໃຫ້ນ າ
ໃຊ້ໃນກ ລະນີສຸກເສີນໂດຍ U.S. Food and Drug Administration (FDA, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ)—ໝາຍຄວາມວ່າ FDA ບ ່ ພົບບັນຫາທ່ີຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.

ວັກຊີນສືບຕ ່ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາເພ່ືອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດຕິຜົນຍ້ອນວ່າມັນຖືກນ າໃຊ້ໂດຍ

ສາທາລະນະ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຫ າຍລະບົບທ່ີນ າໃຊ້ຢູ່ເພ່ືອເບ່ິງບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈັບພວກມັນໄດ້

ໄວເມ່ືອເກີດຂ້ືນ. 

ຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນ

ໂຄວິດ-19: ສ່ິງທ່ີຄວນຮ ້

ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນເປັນເລ ່ ອງປົກກະຕິ
ທ່ານຈະບ ່ ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກການສັກຢາວັກຊີນ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ເໝືອນກັບວັກຊີນອ່ືນໆ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີຜົນຂ້າງຄຽງ. 

ນ້ີແມ່ນອາການທ່ີວ່າຢາວັກຊີນກ າລັງເຮັດວຽກຢູ່. ສ າລັບຢາວັກຊີນທ່ີສັກສອງເຂັມ, ຜົນຂ້າງຄຽງຫ ັ ງການສັກຢາຄ້ັງທີສອງອາດຈະຮ້າຍແຮງ

ກວ່າເກ່ົາ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເວລາໃຫ້ຕົວທ່ານເອງທ່ີຈະພັກຜ່ອນ ແລະ ຟ້ືນຕົວໃນມ້ືໜ່ຶງ ຫ ື ສອງມ້ືຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາ. ສ າລັບ

ບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທ່ີຕ້ອງສັກສອງເຂັມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຢາຄ້ັງທີສອງແລ້ວ. ທ່ານຈະບ ່ ໄດ້ຮັບການປົກ

ປ້ອງຢ່າງເຕັມທ່ີຈົນກ່ວາສອງອາທິດຫ ັ ງຈາກການສັກຢາຄ້ັງທີສອງຂອງທ່ານ.

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19)”. 

ເດືອນມີນາ 25, 2021, ມີໃນອອນໄລ໌ນທ່ີ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


ໃນຢາວັກຊີນ Moderna ບັນດາ
ການທົດລອງ4, ຜ ້ ເຂ້ົາຮ່ວມີ:

ອາການຂອງອາການແພ້ຢາ

ອາການແພ້ຕ ່ ຢາວັກຊີນແມ່ນມີນ້ອຍທ່ີສຸດ, ແຕ່ມັນກ ່ ສາມາດເກີດຂ້ືນໄດ້. ຄລີນິກຈະຕິດຕາມທ່ານຢ່າງໜ

້້ອຍ 15 ນາທີຫ ັ ງຈາກການສັກຢາຂອງທ່ານໃນກ ລະນີທ່ີທ່ານມີອາການແພ້. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮູ້ວິທີຊ່ວຍທ່ານ.

ໂທ 911 ຖ້າທ່ານມີອາການແພ້ຫ ັ ງຈາກອອກຈາກຄລີນິກ. ບັນດາອາການຂອງປະຕິກິລິຍາແພ້ຢາປະກອບມີ:

ມີບັນຫາທາງຫາຍໃຈ, ໃບໜ້າ ແລະ ຄ ບວມ, ຫົວໃຈເຕ້ັນໄວ, ເປັນຜ່ືນທ່ີບ ່ ດີທ່ົວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ວິນຫົວ,

ແລະ ອ່ອນເພຍ.

ຊ່ວຍພວກເຮົາເບ່ິງແຍງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ

ລົງທະບຽນສ າລັບ V-safe ເພ່ືອລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງໃດໆ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ າເຕືອນສ າລັບການສັກຢາຄ້ັງທ່ີສອງ: 

vsafe.cdc.gov

(ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານຊ່ວຍພວກເຮົາຮັກສາວັກຊີນໃຫ້ປອດໄພສ າ ລັບທຸກໆຄົນ.

ທ່ານ ຫ ື ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຢາວັກຊີນຂອງທ່ານຍັງສາມາດລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງຕ ່ Vaccine Adverse Event Reporting 

System (VAERS, ລະບົບລາຍງານເຫດການທ່ີບ ່ ດີກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາວັກຊີນ) FDA, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, ບັນດາສູນຄວບຄຸບ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ແລະ Washington State Department of Health 

(DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກລັດ Washington) ໃຊ້ VAERS 

ທ່ານສາມາດສ່ົງລາຍງານທ່ີ vaers.hhs.gov (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

ປະຊາຊົນຈາກຫຼາຍເຊ ້ ອ

ຊາດ ແລະ ຫຼາຍຊົນເຜ່ົາໄດ້

ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການທົດລອງ

ດ່ັງກ່າວ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ທົດສອບແຕ່ລະວັກຊີນນ າ

ຫ າຍສິບພັນຄົນ.

ໃນຢາວັກຊີນ Pfizer-
BioNTech ບັນດາການທົດລອງ

2, ຜ ້ ເຂ້ົາຮ່ວມີ:

ໃນຢາວັກຊີນ Johnson & 
Johnson ບັນດາການທົດລອງ3, 

ຜ ້ ເຂ້ົາຮ່ວມີ:

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, ກອງປະຊຸມຂອງVaccines and Related Biological Products Advisory 

Committee (ຄະນະກ າມະການດ້ານຢາວັກຊີນແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນດ້ານຊີວະພາບ). ວັນທີ 10 ທັນວາ 2020, ມີໃນອອນໄລ໌ນທ່ີ: https://www.fda.gov/media/144245/download

(ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, ກອງປະຊຸມຂອງ Vaccines and Related 

Biological Products Advisory Committee. ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021, ມີໃນອອນໄລ໌ນທ່ີ: https://www.fda.gov/media/146217/download (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, ກອງປະຊຸມຂອງ Vaccines and Related Biological Products Advisory 

Committee. ວັນທີ 17 ທັນວາ 2020, ມີໃນອອນໄລ໌ນທ່ີ: https://www.fda.gov/media/144434/download (ເປັນພາສາ ອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


ວັກຊິນຊະນິດດ່ັງກ່າວມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສ າລັບເດັກນ້ອຍ, ຄົນທ່ີຖືພາ ແລະ ຜູ້
ທ່ີຍັງມີໂລກແຊກຊ້ອນ. ເມ່ືອຍ່ິງມີຄົນໄດ້ຮັບວັກຊິນເພ່ີມຂ້ືນ ຍ່ິງພວກເຮົາຈະສືບຕ ່ ໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນ
ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງ. ຂ ້ ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ, ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງແມ່ນມີໜ້ອຍ.

ລົມກັບຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼ ພະນັກງານຄ

ລີນິກຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ

ອາການແພ້

• Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ມີຄ າ

ແນະນ າຢາວັກຊີນສ າ ລັບຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທ່ີບ ່ ມີອາການ

ແພ້ຕ ່ ສ່ວນປະກອບໃນຢາວັກຊີນ. 

• ອາການແພ້ຕ ່ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ມັກຖືກຄິດວ່າເກີດຈາກໄຂມັນໃນຢາວັກຊີນ, ເຊ່ິງເອ້ີນວ່າ

polyethylene glycol (PEG) ແລະ polysorbate. 

• ຢາວັກຊີນບ ່ ມີອາການແພ້ທ່ີຄ້າຍຄືກັບຢາທ່ີພົບໃນ

ອາຫານ, ສະນ້ັນອາການແພ້ອ່ືນໆສ່ວນຫລາຍບ ່ ຄວນ

ເປັນຄວາມກັງວົນໃຈເມ່ືອໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນ ປ້ອງກັນ

ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຍົກຕົວຢ່າງ, ວັກຊີນບ ່ ມີໄຂ່, ບ ່ ມີລາ

ເຕັກ ແລະ ບ ່ ຈ າເປັນຕ້ອງຮັກສາ. 

ຈັນຍາບັນ

ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນສ າລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນ

ປອດໄພ ແລະ ຈ າ ເປັນສ າລັບບັນດາຢາວັກຊີນເພ່ືອທ າໜ້າທ່ີ

ຂອງພວກເຂົາ. ຊ້ິນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຢາວັກຊີນ Johnson & 

Johnson ແມ່ນຜະລິດຢູ່ພາຍໃນຂອງຫ້ອງທົດລອງທ່ີຖືກ

ສ້າງຂ້ຶນຈາກຫ້ອງທົດລອງເຊ່ິງໃນເບ້ືອງຕ້ົນແມ່ນມາຈາກຈຸ

ລັງເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີໄດ້ຄັດເລືອກເຊ່ິງເກີດຂ້ືນເມ່ືອ 35 ປີກ່ອນ. 

ວັກຊີນອ່ືນໆຫ າຍຢ່າງ, ລວມທັງໂຣກໝາກສຸກ, ໂຣກຫັດ, 

ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ A, ຖືກສ້າງຂ້ືນຄືກັນ. ວັກຊີນໃດໆທ່ີບ ່

ມີຈຸລັງຂອງມະນຸດ (ລວມທັງຈຸລັງທ່ີເປັນໄພ), ເຊ້ືອໄວຣັສ ໂຄ

ວິດ-19, ລາເຕັກ, ສານກັນບູດ ຫ ື ການປ້ອງກັນຕ່າງໆ,

ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດຕ່າງໆ ລວມທັງຊ້ີນໝູ ຫ ື ວຸ້ນ. ວັກຊີນ

ບ ່ ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍໃນໄຂ່ ແລະ ບ ່ ມີຜະລິດຕະພັນໄຂ່. 

ເງ ່ ອນໄຂທາງການແພດ

• ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນສ າລັບຄົນ

ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂທາງການແພດ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມານ ຊາວ

ຫາ 45 ເປີເຊັນໃນການທົດລອງວັກຊີນແຕ່ລະຄ້ັງມີ

ອາການເຊ່ັນ: ໂລກອ້ວນ, ໂຣກເບົາຫວານ, ໂຣກຫົວໃຈ, 

ໂຣກຕັບ ແລະ ໂລກ HIV.  

• ພວກເຮົາມີຂ ້ ມູນຄວາມປອດໄພທ່ີຈ າກັດກ່ຽວກັບການ

ນ າ ໃຊ້ຢາວັກຊີນໃນຜູ້ທ່ີມີລະບົບພູມຕ້ານທານທ່ີ

ອ່ອນແອ

ຫ ື ສະພາບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແນ. CDC

ຍັງແນະນ າໃຫ້ວັກຊີນສ າ ລັບກຸ່ມນ້ີເພາະວ່າພວກເຂົາມີ

ຄວາມສ່ຽງສູງຕ ່ ການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຖ້າພວກເຂົາ

ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

• ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດໃນການຖືພາ ແລະ ການເກີດ

ແນະນ າໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສ າ

ລັບຜູ້ທ່ີກ າລັງຖືພາ, ຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ່ ຫ ື ວາງແຜນທ່ີຈະ

ຖືພາ. ຂ ້ ມູນສະແດງວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄ

ວິດ-19 ແມ່ນປອດໄພ ໃນຊ່ວງໄລຍະຖືພາ. ໃນຄວາມ

ເປັນຈິງ, ບາງການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພ ່ ແມ່ທ່ີໄດ້

ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ແມ່ນສາມາດສ່ົງພຸມຄຸ້ມກັນ

ຕ້ານທານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປໃຫ້ກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ

ໂດຍຜ່ານການຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ. ຄົນຖືພາມີຄວາມ

ສ່ຽງຕ ່ ການເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19, 

ລວມທັງການເສຍຊີວິດ. ຢາວັກຊີນແມ່ນປ້ອງກັນໄດ້ດີທ່ີ

ສຸດ.

DOH 348-799 February 2022 - Lao
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