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ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີ ນ ໂຄວິ ດ-19 

ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຜູ້ເບິ່ ງແຍງດູແລພິເສດ 

• ການສັກວັກຊີ ນມີຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍຕ່ໍ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົ າວະຊົນທີ ມີ ຄວາມຕ້ອງການຮັກສາສຸຂະພາບເປັນພິເສດ 
(CYSHCN) ເນື່ ອງຈາກ ພວກເຂົ ານ້ັນມີໂອກາດທີ່ ຈະປ່ວຍເປັນພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ສູງ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າມີ ພາວະ 
ສຸຂະພາບພ້ືນຖານ ແລະ ການພົວພັນຢ່າງໃກ້ສິ ດກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານ ສຸຂະພາບ. ພວກເຂົ າອາດ 
ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ການລ້າງມື , ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນອື່ ນໆ.  

• ວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ຊະນິ ດ Pfizer ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ ມີ ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ. 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ແລະ American Academy of 

Pediatrics ໄດ້ຄໍ າແນະນໍ າໃຫ້ສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ສໍ າລັບທຸກຄົນທີ່ ມີ ອາຍຸ 5 ປີ  ຂຶ ້ ນໄປ. 
• ຜູ້ທີ່ ມີ ອາຍຸ 5 ປີ ຂື ້ ນໄປຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊິ ນປ້ອງກັນພະຍາດເຂັມກະຕຸ້ນ 5 ເດື ອນ 

ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊິ ນເຂັມສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົ າ  
• ຜູ້ທີ່ ມີ ອາຍຸ 5 ປີ ຂຶ ້ ນໄປສໍ າລັບຜູ້ທີ່  ມີ ພຸມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ຄວນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນ Pfizer ເຂັມ 

ກະຕຸ້ນຫັຼງຈາກສັກຢາວັກຊິ ນເຂັມທີ ສອງເປັນເວລາ 28 ວັນຕາມດ້ວຍເຂັມກະຕຸ້ນເດື ອນຕ່ໍໆມາຫັຼງໄດ້ຮັບເຂັມສຸດທ້າຍ. 
ເສ້ັນສະແດງນ້ີ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍ ານວນເຂັມທັງໝົດທີ່ ຜູ້ມີ ພຸມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການໂດຍຂຶ ້ ນ ກັບອາຍຸຂອງພວກເຂົ າ. 

• ວັກຊີ ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບເພ່ືອປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍເຍົ າວະຊົນຈາກພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19.  
 

ຍ້ອນຫຍັງເດັກນ້ອຍຈຶ່ ງຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນ? 
• ການໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍປອດໄພໃນເວລາຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ 

ພົບປະກັບໝູ່ເພ່ືອນແລະຢູ່ນໍ າຄອບຄົວ. ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນແມ່ນຈະມີ  
ໂອກາດໄດ້ຮັບການປິ່ ນປົວຮັກສາດີ ໄວ, ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງຫຼື ເສຍຊີ ວິ ດຈາກ 
ການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດໂຄວິ ດ-19.  

• ເດັກນ້ອຍທີ່ ຕິດເຊື ້ ອພະຍາດໂຄວິ ດ-19ສາມາດເກີດ ພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່ໍສຸຂະພາບໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ)  ລວມເຖິງພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ໃນໄລຍະຍາວ. ພາວະແຊກຊ້ອນບາງຢ່າງເຊັ່ ນ: 
ກຸ່ມອາການອັກເສບຫຼາຍລະບົບ (MIS-C) (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ອາດເຮັດໃຫ້ຮຸນແຮງ ແລະ ນໍ າໄປສູ່ການເຂົ ້ າປິ່ ນປົວຢູ່ 
ໂຮງໝໍ ແລະ ອາດເຖິງແກ່ຊີ ວິ ດໄດ້. ການສັກຢາວັກຊີ ນເປັນວິ ທີ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ຂອງເດັກນ້ອຍແຂງແຮງ 
ແລະ ປອດໄພ. 

CYSHCN ອາດມີ ຄວາມສ່ຽງໃນການເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດໂຄວິ ດ-19 

• ເດັກນ້ອຍທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການຮັກສາສຸຂະພາບເປັນພິເສດຫຼື  ເງື່ ອນໄຂທາງການແພດບາງຢ່າງ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
ອາດມີ ທ່າທີ ທີ່ ຈະເຈັບປ່ວຍໜັກຖ້າຫາກພວກເຂົ າມີ ການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດໂຄວິ ດ-19. ການສັກຢາ 
ວັກຊີ ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນວິ ທີ ທີ່ ສໍ າຄັນໃນການປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍຈາກພະຍາດໂຄວິ ດ-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-04-images/825-023-ImmunocompromisedDoses.png
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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• ອີ ກວິ ທີ ໜ່ຶງໃນການປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍແມ່ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເດັກນ້ັນໄດ້ຮັບ 
ການສັກວັກຊີ ນຄົບແລ້ວບໍ່ ພ້ອມດ້ວຍເຂັມກະຕຸ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າພ່ໍແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ ງແຍງດູແລ 
ພິເສດກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນຄົບແລ້ວເຊັ່ ນກັນ.  

ວັກຊີ ນໂຄວິ ດ-19ແມ່ນປອດໄພສໍ າລັບ CYSHCN 
• ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ ມີ ພະຍາດປະຈໍ າຕົວກໍສາມາດຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ໄດ້ເຊັ່ ນກັນ.  
• ເຫດຜົນດຽວທີ່ ບຸກຄົນບໍ່ ຄວນຮັບວັກຊີ ນຄື  ຖ້າພວກເຂົ າມີ ປະຕິກິລິ ຍາທີ່ ຄຸກຄາມຊີ ວິ ດ (ປະຕິກິລິ  

ຍາທີ່ ຕ້ອງໃຊ້ເຂັມອີ ພີເພັນ) ຕ່ໍສ່ວນປະກອບໃນວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19. 
• ປະໂຫຍດໃນການໄດ້ຮັບວັກຊີ ນແມ່ນມີ ຫຼາຍກ່ວາຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດໂຄວິ ດ-19.  
• ປຶ ກສາກັບຜູ້ທີ່ ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບລູກຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຄໍ າຖາມຫືຼຂໍ ້ ສົງໃສໃດໆກ່ຽວກັບຢາວັກຊີ ນ. 

 
ຜົນຂ້າງຄຽງ 

ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ນ້ັນແມ່ນສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີ ນ. 
ມັນເປັນເລື່ ອງປົກກະຕິທີ່ ເດັກນ້ອຍຈະຮູ້ສຶ ກມີ ຜົນຂ້າງຄຽງເລັກໜ້ອຍເມື່ ອໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນ. ຜົນຂ້າງ 
ຄຽງໂດຍທ່ົວໄປຂອງການໄດ້ຮັບວັກຊີ ນມີ :

• ເຈັບກົກແຂນ 
• ເຈັບຕາມກ້າມເນື ້ ອ 

• ອິ ດເມື່ ອຍ 
• ເຈັບຫົວ 

• ເປັນໄຂ້ 
• ໜາວສ່ັນ

ຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບລູກຂອງທ່ານວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກນ້ອຍຮູ້ສຶ ກສະບາຍຂຶ ້ ນເມ່ືອລູກຂອງທ່ານມີ ຜົນຂ້າງຄຽງ. 
ທ່ານກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານສະບາຍຂຶ ້ ນໂດຍການຫຼີ ້ ນກິດຈະກໍາແບບງຽບໆ. 
ທຸກຜົນຂ້າງຄຽງຈະໝົດຫາຍໄປພາຍໃນໜ່ຶງຫາສອງວັນ. 

ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີອາການແພ້ຢ່າງແຮງກັບວັກຊີ ນອື່ ນໆນ້ັນ, 
ລູກຂອງທ່ານຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ອີ ກ. ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບຈະຖາມລູກໆ 
ໃຫ້ລໍ ຖ້າປະມານ 30 ນາທີ  ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນເພ່ືອຕິດຕາມການປະຕິກິລິ ຍາອື່ ນໆທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນກະທັນຫັນ. 

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະປະຕິກິລິ ຍາຮຸນແຮງຕ່ໍກັບວັກຊີ ນໂຄວິ ດ-19 ນ້ັນແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ ສຸດ. ຄວາມສ່ຽງຂອງອາ 
ການທີ່ ຮ້າຍແຮງຂຶ ້ ນເລື ້ ອຍໆຫັຼງຈາກການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ນ້ັນແມ່ນສູງກ່ວາຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນ 
ຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງຫັຼງການໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນນ້ັນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງ 
ຄຽງທີ່ ຮ້າຍແຮງທີ່ ເກີດຈາກການສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

ຖ້າທ່ານປະສົບກັບເຫດສຸກເສີ ນທາງການແພດຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19, ໃຫ້ໂທຫາ 9-1-1 ທັນທີ .  

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະພາລູກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໄປສັກຢາວັກຊີ ນໄດ້ແນວໃດ?  

ຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດເດັກນ້ອຍ ຖ້າຫາກເຂົ າມີ ຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19. ຖ້າບໍ່ ມີ , ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ 
ຕົວຊ່ວຍລະບຸຢາວັກຊີ ນ ຂອງພວກເຮົ າໄດ້. 

ການຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ 

ເມື່ ອທ່ານໄດ້ນັດໝາຍ ຫຼື  ມາເຖິງສະຖານທີ່ ຮັບວັກຊີ ນແລ້ວ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍພະນັກງານຂອງພວກເຮົ າເພ່ືອ 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອອື່ ນໆ. ຕົວຢ່າງວ່າ ບາງທີ ລູກຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ ຮູ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຫຼື  ນ່ັງ ແລະ 
ການນ່ັງເພ່ືອຕິດຕາມຫັຼງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນ. ບາງຄ້ັງແສງໄຟສະຫວ່າງແຈ້ງເກີນໄປ ຫຼື  
ຫ້ອງທີ່ ມີ ສຽງວົນແຊວເປັນການລົບກວນລູກຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດສອບຖາມທີ່ ພັກໄດ້ເຊັ່ ນ: 

• ບໍ່ ໃຫ້ນ່ັງຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນໃຫ້ຍ່າງໄປມາ.  
• ບອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສັກວັກຊີ ນນ້ັນສັກວັກຊີ ນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຢູ່ເທິງລົດ.  
• ຕ້ອງໃຫ້ຄົນທີ່ ລູກຂອງທ່ານນ້ັນລຶ ້ ງເຄີ ຍທີ່ ສຸດຢູ່ກັບລູກຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຊ່ວງທີ່ ໄດ້ນັດໝາຍ ກັນໄວ້.  
• ພາລູກຂອງທ່ານໄປຮັບການສັກວັກຊີ ນຢູ່ຫ້ອງທີ່ ງຽບດີ  ໂດຍບໍ່ ມີ ຄົນຫຼາຍແອອັດ. 

https://doh.wa.gov/lo/kaanskyaawksiinpngknaiwhnum
https://doh.wa.gov/lo/kaanskyaawksiinpngknaiwhnum
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-835-MyocarditisAfterVaccination.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-835-MyocarditisAfterVaccination.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-835-MyocarditisAfterVaccination.pdf
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
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ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານມີບັນຫາການອອກຈາກບ້ານເຮື ອນ, ໃຫ້ຕິດຕ່ໍຫາ ທີ ມງານສັກຢາວັກຊີ ນເຄື່ ອນທີ່  (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີ ນຢູ່ເຮື ອນຂອງທ່ານ. 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສາມາດສອບຖາມຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມໄດ້ຢູ່ໃສ? 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນລ່າສຸດກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍເຍົ າວະຊົນ ກະລຸນາເຂົ ້ າໄປ ທີ່  
VaccinateWA.org/Kids.  

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນອື່ ນໆ: 

• ຄໍ າແນະນໍ າຈາກ American Academy of Pediatrics ກ່ຽວກັບ ການດູແລ CYSHCN ໃນຊ່ວງຂອງ ພະຍາດລະບາດ 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

• ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນໂຄວິ ດ-19 ສໍ າລັບ CYSHCN (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ຈາກມູນນິ ທິ Lucile Packard Foundation. 
• ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19 (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ຈາກ ບັນດາຄອບຄົວທີ່ ແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້. 
• ບັດສື່ ສານວັກຊີ ນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ຂອງ Department of Health ແລະ ເລື່ ອງລາວທາງສັງຄົມ 

(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ຂອງ Center for Dignity in Healthcare for People with Disabilities ສາມາດຊ່ວຍສື່ ສານກັບເດັກ ຫຼື  
ເຍົ າວະຊົນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີ ນ.  

• ສາຍໂທລະສັບ ໃຫ້ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ສໍ າລັບຄົນຕາບອດເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອພະຍາດໂຄວິ ດ (360-947-3330) 
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພິການທາງສາຍຕາສາມາດຖາມ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19. 
BLINDCOVID.com ຈະເປັນແຫ່ຼງຂໍ ້  ມູນເພ່ີມເຕີມ ແລະ ການສື່ ສານກ່ຽວກັບການທົດສອບວັກຊີ ນ ສະຖານທີ່ ສັກວັກຊີ ນ 
ແລະ ການ ນໍ າທາງຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນໃນຊ່ວງມີ ການລະບາດໃຫຍ່. 

• ສໍ າລັບຄໍ າຖາມສະເພາະກ່ຽວກັບ CYSHCN ກະລຸນາສ່ົງອີ ເມລມາທີ່  cyshcn@doh.wa.gov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ເອກະສານນີ ້ ໃນຮູບແບບອື່ ນ, ໃຫ້ໂທຫາ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ ຫູໜວກ ຫຼື  ບໍ່ ຄ່ອຍໄດ້ຍິ ນ, ກະລຸນາໂທ 711 
(Washington Relay) ຫຼື  ອີ ເມວ civil.rights@doh.wa.gov. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-807-HomeboundVax.pdf
https://doh.wa.gov/lo/kaanskyaawksiinpngknaiwhnum
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/caring-for-children-and-youth-with-special-health-care-needs-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.lpfch.org/cshcn/covid
https://www.lpfch.org/cshcn/covid
https://informingfamilies.org/covid-resources/
https://informingfamilies.org/covid-resources/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-125-CommunicationCard-20210202.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-125-CommunicationCard-20210202.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf
https://www.blindcovid.com/
mailto:cyshcn@doh.wa.gov
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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