
ໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈຫ ຼັງຈາກການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີປ້ອງກ ຼັນ

ພະຍາດ ໂຄວດິ-19: ສິິ່ ງທີິ່ ພ ິ່ ແມ ິ່ ແລະ ໄວໜ ິ່ມຄວນຮ  ້

ໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈແມ ິ່ນຫຍ ຼັງ? 

ໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈ (ແລະ ໂລກເຍ ິ່ ອຫ ມ້ຫວົໃຈອ ຼັກເສບ) 
ແມ ິ່ນຄ  າອະທິບາຍເຖງິການອ ຼັກເສບຢ ິ່ໃນ ຫ   ອອ້ມຫວົໃຈ. 
ອາການທົິ່ວໄປປະກອບມ ີອາການເຈຼັບໜາ້ເອກິ, ຫາຍໃຈ
ຍາກ ແລະ ຮ ສ້ກຶຄ ກ ຼັບວິ່າຫວົໃຈຂອງທິ່ານເຕຼັ້ນໄວເກນີ
ໄປ. ລະບບົພ ມຕາ້ນທານຂອງຮິ່າງກາຍມ ຼັກຈະເຮຼັດໃຫເ້ກດີ
ການອ ຼັກເສບນີເ້ພ ິ່ ອຕອບສະໜອງ ຕ ິ່ ການຕດິເຊ ອ້ ເຊຼັິ່ ນ 
ໄວຣ ຼັສ.  

ໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈບ ິ່ ແມ ິ່ນເລ ິ່ ອງປກົກະຕ ິ
ແລະ ການເສຍຊວີດິມໜີອ້ຍ. 

ຢ ິ່ໃນສະຫະລ ຼັດອາເມລິກາມຜີ ຕ້ດິເຊ ອ້ພະຍາດ ໂລກກາ້ມເນ ອ້
ຫວົໃຈໜອ້ຍກວິ່າ 200,000 ຄນົໃນແຕິ່ລະປີ, ມຄີນົເສຍ
ຊວີດິໜອ້ຍກວິ່າ 2%. ຢ ິ່ໃນສະຫະລ ຼັດອາເມລິກາຍ ຼັງບ ິ່ ທ ຼັນມຜີ ້
ເສຍຊວີດິຈາກໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈທີິ່ ຖ ກກ  ານດົວິ່າເກດີຈາກ
ການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີປ້ອງກ ຼັນພະຍາດ ໂຄວດິ-19. 

• ຕາມທີິ່ ຮ ມ້ ຼັນບ ິ່ ແມ ິ່ນພະຍາດຕດິຕ ິ່ 

• ກ ລະນສີິ່ວນຫ າຍແມ ິ່ນບ ິ່ ຮ ນແຮງ 

• ການປິິ່ ນປວົປກົກະຕແິລວ້ມໜີອ້ຍ,  
ສ ມໃສິ່ການຄ ມ້ຄອງອາການ 

ມຄີວາມກິ່ຽວຂອ້ງກ ຼັບການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີປ້ອງ
ກ ຼັນພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຫ   ບ ິ່? 

ອາດຈະເປຼັນໄປໄດ.້ ຄວາມສິ່ຽງຫ ຼັງຈາກການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີ
ແມ ິ່ນມໜີອ້ຍທີິ່ ສ ດ, ແຕິ່ມ ຼັນອາດຈະເກດີຂຶນ້ໄດ.້ ໂລກກາ້ມ
ເນ ອ້ຫວົໃຈກ ຍ ຼັງສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດກ້ ຼັບຄນົທີິ່ ບ ິ່ ໄດຮ້ ຼັບການສ ຼັກ
ຢາວ ຼັກຊນີ. 

ເນ ິ່ອງຈາກວິ່າມ ຼັນບ ິ່ ສາມາດຕ ຼັດອອກໄດ,້ ຄະນະກ  າມະການ
ຄວາມປອດໄພຂອງ CDC ໄດກ້  ານດົວິ່າ (ອາດມສີິ່ວນ
ພວົພ ຼັນ) ລະຫວິ່າງ ໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈ ແລະ ໂລກເຍ ິ່ ອ
ຫ ມ້ຫວົໃຈອ ຼັກເສບ ແລະ ຢາວ ຼັກຊນີປ້ອງກ ຼັນພະຍາດ ໂຄວດິ-
19 mRNA (ສາ້ງໂດຍ Moderna ແລະ Pfizer-
BioNTech).  

ເພ ິ່ ອ ຂ  ເອົາ ເອ ກະ ສານ ນີ ້ໃນ ຮ ບ ແບບ ອ ິ່ ນ, ໃຫ ້ໂທ 1-800-525-0127. ລ ກ ຄາ້ ທີິ່ ຫ ໜວກ 

ຫ   ບ ິ່  ຄິ່ອຍ ໄດ ້ຍນິ, ກະ ລ  ນາ ໂທ 711 (Washington Relay) ຫ   ອເີມວ 

civil.rights@doh.wa.gov. 
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ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນຮ ສ້ ຼັນຍານ ແລະ ອາການໃດ
ຫ ຼັງຈາກການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີ? 

ກ ລະນສີິ່ວນຫ າຍເກດີຂຶນ້ກ ຼັບໄວໜ ິ່ມ ແລະ ຜ ຊ້າຍໄວໜ ິ່ມ 
ອາຍ ຕ  ິ່າກວິ່າ 30 ປີ. ອາການສິ່ວນໃຫິ່ຍຈະປາກດົຂຶນ້ຫ ຼັງ
ຈາກສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີເຂຼັມທີສອງ. 

Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, ສ ນຄວບຄ ມ ແລະ ປ້ອງກ ຼັນພະຍາດ) ແນະນ  າວິ່າຜ ້
ທີິ່ ໄດຮ້ ຼັບການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີເມ  ິ່ອບ ິ່ ດນົມານີຄ້ວນໄປພບົແພດ 
ຖາ້ພວກເຂົາມອີາການເຫ ົິ່ ານີຫ້ ຼັງຈາກໄດຮ້ ຼັບການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີ
, ໂດຍສະເພາະໃນອາທິດທ  າອດິຫ ຼັງຈາກການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີ:  
 

• ເຈຼັບເອກີ  
• ຫາຍໃຈຕ ນ້  
• ຮ ສ້ກຶວິ່າຫວົໃຈເຕຼັ້ນໄວ, ຫວົໃຈສ ຼັິ່ນ,  
ຫ   ຫວົໃຈເຕຼັ້ນແຮງ 

 
ໂອກາດທີິ່ ຈະເກດີອາການເຫ ົິ່ ານີແ້ມ ິ່ນບ ິ່ ຄິ່ອຍມ.ີ ເຖງິຢິ່າງໃດກ ິ່
ຕາມ, ໃຫໄ້ປພບົແພດທຼັນທີຖາ້ທິ່ານປະສບົກ ຼັບອາການ
ດ ຼັິ່ງກ ິ່າວ. 

ໃຫຈ້ ິ່ໄວວ້ ິ່າ ມ ຼັນເປຼັນເລ ິ່ ອງປກົກະຕິທີິ່ ຈະມອີາການເລຼັກໜອ້ຍ
ເຖງິປານກາງ, ລວມທຼັງໄຂ,້ ເຈຼັບຫວົ, ເມ  ິ່ອຍລາ້ ແລະ ເຈຼັບ
ຂ ຕ້ ິ່ ກະດ ກ/ເຈຼັບກາ້ມເນ ອ້, ໃນອາທິດທ  າອດິຫ ຼັງຈາກໄດຮ້ ຼັບ
ການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີປ້ອງກ ຼັນພະຍາດ ໂຄວດິ-19. ຜນົຂາ້ງຄຽງ
ເຫ ົິ່ ານີມ້ ຼັກຈະເລີິ່ ມພາຍໃນສາມມ ນ້ ຼັບແຕິ່ໄດຮ້ ຼັບການສ ຼັກຢາ
ແລວ້ຄວນຈະຫາຍໄປໃນເວລາພຽງສອງສາມມ ເ້ທົິ່ ານ ຼັນ້. 

ການສ ຼັກຢາວ ຼັກຊນີຍ ຼັງເປຼັນທາງເລ ອກທີິ່ ດທີີິ່ ສ ດ 

ຜນົປະໂຫຍດທີິ່ ໄດຮ້ ຼັບຈາກຢາວ ຼັກຊນີມຫີ າຍ ຄວາມສິ່ຽງຕ ິ່
ຂອງການເປຼັນໂລກກາ້ມເນ ອ້ຫວົໃຈແມ ິ່ນຕ  ິ່າ. ຢາວ ຼັກຊນີມ ີ
ປະສດິທິພາບຫ າຍໃນການປ້ອງກ ຼັນການເສຍຊວີດິ ແລະ 
ຕດິພະຍາດ, ລວມທຼັງການປ້ອງກ ຼັນໄວຣ ຼັສສາຍພ ຼັນໃໝິ່ທີິ່
ອ ຼັນຕະລາຍກວິ່າ.  
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