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ຫຼຼ າຍຄົ ົນມີີຄໍ ໍາຖາມ ແລະ ຂໍ້້�ສົ ົງໃສກ່ຽວກັ
ັບວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ໃໝ່.່ ນີ້້�ແມ່ນປົົ
່
່ ກກະຕິິ. ເອກະສານນີ້້�
ຊ່ວ
ັບວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19.
່ ຍໃຫ້ທ່
້ າ່ ນຮູ້້�ຂໍ້້�ມູູນກ່ຽວກັ
່

ບໍ່່� ມີີຂັ້້�ນຕອນຄວາມປອດໄພໃດທີ່່�ຖືືກມອງຂ້າ້ ມໃນຂັ້້�ນຕອນການຜະລິິດວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ໄດ້ຜ່
້ າ່ ນຂັ້້�ນຕອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສຶຶກສາຄືືກັ ັນກັ ັບວັ ັກຊີີນຊະນິິດອື່່� ນໆ. ນັ ັກວິິໄຈທາງ
ການແພດໄດ້ທໍ
ີ ານຄົ້້�ນຄວ້າ້ ກ່ອ
້ ໍາການຜະລິິດວັ ັກຊີີນຢ່າ່ ງໄວວາ ຍ້ອ
້ ນໄດ້ມີ
້ ກ
່ ນໜ້າ້ ຫຼຼ າຍປີີ ແລະ ໄດ້ຮັ
້ ັບເງິິນຊ່ວ
່ ຍ
ເຫຼືື�ອຈາກລັ ັດຖະບານກາງ.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ມີີປະສິິດທິິ ພາບກັ ັບທຸຸກຄົ ົນໃນກຸ່່�ມອາຍຸຸທີ່່� ໄດ້ຮັ
້ ັບອະນຸຸມັ ັດ.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ທັັງໝົດ
ບພັນ
ົ ໄດ້ເ້ ຮັັດການທົົບລອງໃນດ້າ້ ນການສຶຶກສາທາງການແພດກັ ັບຄົ ົນຈໍານວນສິິ
ໍ
ັ ຄົ ົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸ, ເຊື້້�ອ
ຊາດ, ແລະ ຊົ ົນເຜົ່່� າພື້້�ນເມືືອງຕ່າ່ ງໆ ເພື່່� ອໃຫ້ແ
າ່ ມີີຄວາມປອດໄພ ແລະ ນໍ ໍາໃຊ້ໄດ້
້ ນ່ໃຈວ່
່
້ .້

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ແມ່ນຟຣີີ
.
່

ບໍ່່�ວ່າ່ ທ່າ່ ນຈະມີີບັ ັນຫາກ່ຽວກັ
ັບປະກັ ັນໄພ ຫຼືື� ສະຖານະພາບຂອງການເຂົ້້�າເມືືອງຂອງທ່າ່ ນ, ທ່າ່ ນຈະບໍ່່�ຖືືກຮຽກເກັັບເງິິນ.
່

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ບໍ່່�ສາມາດປ່ຽ່ ນແປງດີີເອັັ ນເອ (DNA) ຂອງທ່າ່ ນ.

mRNA (ຕົ ົວນໍ ໍາສົ່່�ງ RNA) ໃນວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ຂອງ ໄພເຊີ້້� (Pfizer) ແລະ ໂມເດີີນນາ (Moderna) ບໍ່່�ສາມາດປ່ຽ່ ນແປງ ຫຼືື�
ແກ້ໄຂພັ
ນ
ັ ທຸຸກໍາຂອງຄົ
ໍ
ົນ (DNA), ຍ້ອ
້
້ ນວ່າ່ ມັ ັນຈະບໍ່່� ເຂົ້້�າໄປໃນຈຸຸດໃຈກາງຂອງຈຸຸລັ ັງ, ຊື່່� ງເປັັນບ່ອ
່ ນທີ່່� ຜະລິິດດີີເອັັ ນເອ. ພາຍຫຼັັ�ງ
ທີ່່� mRNA ເຮັັດໜ້າ້ ທີ່່� ຂອງມັ ັນ, ມັ ັນຈະຖືືກທໍ ໍາລາຍດ້ວ
້ ຍຮ່າ່ ງກາຍ.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ຈອນສັ ັນ ແອນ ຈອນສັ ັນ (Johnson & Johnson) ບໍ່່�ມີີເຍື້້�ອຫຸ້້�ມຂອງຕົ ົວອ່ອ
່ ນ

ວັ ັກຊີີນຊະນິິດນີ້້�ຖືືກ ຜະລິິດຂຶ້້�ນຈາກໄວຣັ ັສເຢັັນທີ່່�ບໍ່່� ມີີອັ ັນຕະລາຍ, ທີ່່� ມີີຊື່່�ວ່າ່ ອາດີີໂນໄວຣັ ັສ (adenovirus). ໄວຣັ ັສເຢັັນຊະນິິດນີ້້�
ຂະຫຍາຍໂຕຢູ່່�ໃນຈຸຸລັ ັງຕົ ົວອ່ອ
ື ເກັັບຮັ ັກສາຈາກຜູ້້ຜ
່ ນທີ່່� ໄດ້ເ້ ກັັບໄວ້ມ
້ າດົ ົນແລ້ວ
້ ຊຶ່່� ງໄດ້ຖື
້ ກ
� ະລິິດ
ວັ ັກຊີີນ. ຫຼຼ າຍກຸ່່�ມ ແລະ ສະຖາບັ ັນຊີີວະພາບທີ່່� ໜ້າ້ ເຊື່່� ອຖືື ໄດ້ກ່
້ າ່ ວວ່າ່ ຄົ ົນອາດຈະໄດ້ຮັ
້ ັບວັ ັກຊີີນຊະນິິດນີ້້�ດ້ວ
້ ຍຈັ ັນຍາບັ ັນ
ເມື່່�ອວັ ັກຊີີນຊະນິິດອື່່� ນບໍ່່� ມີີ.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ບໍ່່�ໄດ້ບັ
້ ັນຈຸຸເຄື່່� ອງຕິິດຕາມ.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ໃໝ່ບໍ່່�
່ ໄດ້ບັ
້ ັນຈຸຸເຄື່່� ອງຕິິດຕາມ ເພື່່� ອຕິິດຕາມ ຫຼືື� ກວດສອບຄົ ົນ.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ບໍ່່� ມີີສານກັ ັນບູູດ, ໄຂ່,່ ຫຼືື� ຜະລິິດຕະພັນ
ັ ຈາກຊີ້້�ນໝູູູ�.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ບໍ່່�ໄດ້ບັ
້ ັນຈຸຸ: ລາເຕັັກສ໌ ໌ (ຢາງຂອງຕົ້້�ນໄມ້);້ ສານກັ ັນບູູດ; ຫຼືື� ຜະລິິດຕະພັ ັນຈາກສັ ັດ, ລວມທັັງຜະລິິດຕະພັ ັນ
ຈາກຊີ້້�ນໝູູ ຫຼືື� ເຈລາຕິິນ. ວັ ັກຊີີນບໍ່່� ຂະຫຍາຍໂຕໃນໄຂ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້ບັ
້ ັນຈຸຸຜະລິິດຕະພັັນຈາກໄຂ່.່

ຄົ ົນທີ່່�ຖືືພາຄວນຈະໄດ້ຮັ
້ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນ.

ຄົ ົນທີ່່�ຖືືພາມີີຄວາມສ່ຽ່ ງສູູງທີ່່� ຈະຕິິດພະຍາດໂຄວິິດ -19 ຂັ້້�ນຮ້າ້ ຍແຮງ ຖ້າ້ ທຽບກັ ັບຄົ ົນທີ່່�ບໍ່່�ຖືືພາ. ມີີຂໍ້້�ມູູນກ່ຽ່ ວກັ ັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງ ການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ -19 ທີ່່� ເພີ່່�ມຂຶ້້�ນ ໃນໄລຍະຖືືພາ ແລະ ວັ ັກຊີີນທີ່່� ໄດ້ຜົ
ົ ດີີກັ ັບຄົ ົນທີ່່�ຖືືພາ. ບໍ່່� ມີີຜົນ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງ
້ ນ
ຈາກການສັ ັກຢາ ວັ ັກຊີີນໃຫ້ກັ
້ ັບຄົ ົນທີ່່�ຖືືພາ. ຄົ ົນທີ່່�ຖືືພາຄວນຈະໄດ້ຮັ
້ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນເພື່່� ອປ້້ອງກັ ັນພວກເຂົົາເອງຈາກໂຄ
ວິິດ -19.

ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ບໍ່່� ເຮັັດໃຫ້ເ້ ປັັນໝັນ
ັ .

ຖ້າ້ ທ່າ່ ນຕ້ອ
້ ງການມີີລູູກ, ທ່າ່ ນສາມາດຮັ ັບຢາວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ -19 ໄດ້.້ ບໍ່່� ມີີຫຼັັ�ກຖານທີ່່� ລະບຸຸວ່າ່
ບັ ັນຫາທາງພັັນທຸຸກໍາໍ ສໍ ໍາລັ ັບຜູ້້ຊ
ິ ທີ່່� ໄດ້ຮັ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງ.
� າຍ ແລະ ຜູ້້�ຍິງ
້ ັບຜົນ

ສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນເຖິິງວ່າ່ ທ່າ່ ນຈະເປັັນໂຄວິິດ-19 ແລ້ວ
້ ກໍ່່�ຕາມ.

ພວກເຮົົາບໍ່່� ຮູ້້�ວ່າ່ ພູູມຕ້າ້ ນທານຈາກພະຍາດໂຄວິິດ -19 ຈະຢູ່່�ໄດ້ດົ
້ ົນປານໃດ, ແລະ ພວກເຮົົາບໍ່່�
ຮູ້້�ວ່າ່ ພູູມຕ້າ້ ນທານແຕກຕ່າ່ ງກັ ັນນັ້້�ນ ເຮັັດໃຫ້ອ
້ າການປ່ວ
່ ຍທີ່່� ທ່າ່ ນເປັັນແຕກຕ່າ່ ງກັ ັນຫຼືື�ບໍ່່�. ພວກ
ເຮົົາຍັ ັງບໍໍ່່�� ຮູ້້�ອີກ
ີ ວ່າ່ ສາຍພັັນທີ່່� ມີີການປ່ຽ່ ນແປງອາດຈະມີີຜົນ
ົ ແນວໃດ ຕໍ່່�ຜູ້້�ທີ່່� ເປັັນໂຄວິິດ -19.
ພວກເຮົົາພົົບວ່າ່ ຄົ ົນທີ່່� ເປັັນໂຄວິິດ -19 ສາມາດກັ ັບມາເປັັນໄດ້ອີ
ີ ຄັ້້�ງ. ຢາວັ ັກຊີີນສາມາດຫຼຸຸ�ດ
້ ກ
ຜ່ອ
່ ນໂອກາດໃນການ ຕິິດເຊື້້�ອທີ່່� ຈະເກີີດຂຶ້້�ນ ແລະ ຊ່ວ
່ ຍປ້້ອງກັ ັນການຕິິດພະຍາດດັ່່�ງກ່າ່ ວຂັ້້�ນ
ຮຸຸນແຮງ.

ທ່າ່ ນຈະບໍ່່�ຕິິດໂຄວິິດ-19 ຈາກການຮັ ັບວັ ັກຊີີນ.
ບໍ່່� ມີີໄວຣັ ັສຂອງ
ໂຄວິິດ-19 ຊະນິິດໃດຢູ່່�ໃນວັ ັກຊີີນ.

ການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນຍັ ັງຄົ ົງເປັັນສິ່່� ງທີ່່�ສໍ ໍາຄັ ັນຫຼຼາຍ ເຖິິງແມ່ນວ່
່ າ່ ເຂັັມ
ກະຕຸ້້�ນຈະເປັັນທີ່່�ຕ້ອ
້ ງການໃນປັັດຈຸຸບັ ັນ.

ເພ່ ມເຕ
ມ
ີ
ີ ໃນ
ການຮຽນຮູ້
ໃນຂະນະທີ່່� ພວກເຮົົາກໍາລັ
ໍ ັງ
ສືືບຕໍ່່�ຮຽນຮູ້້ເ� ພີ່່�ມເຕີີມກ່ຽ່ ວ
ກັ ັບວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19, ມີີຂໍ້້�
ມູູນໃໝ່່ ຫຼືື� ຄໍ ໍາແນະນໍ ໍາທີ່່�
ເຜີີຍແຜ່ອ
່ ອກມາ, ແຕ່ສິ່່�່ ງ
ເຫຼົ່່�� ານີ້້�ບໍ່່� ແມ່ນເຫດຜົ
ົນໃນ
່
ການເລື່່� ອນການຮັ ັບວັ ັກຊີີນ
ເພື່່� ອຮັ ັກສາຊີີວິດ
ິ .

ການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນແມ່ນການປ້
ຸ ທີ່່� ພວກເຮົົາມີີຕໍ່່� ໂຄວິິດ -19. ການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນສາມາດຫຼຸຸ�ດຜ່ອ
່
້ອງກັ ັນທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸດ
່ ນການແຜ່ເ່ ຊື້້�ອຂອງ
ໄວຣັ ັສໄປຍັ ັງຄົ ົນອື່່� ນໆທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້ຮັ
້ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນ ຫຼືື� ຜູ້້�ທີ່່� ອາດຈະໄດ້ຮັ
້ ັບການປ່ວ
່ ຍຂັ້້�ນຮຸຸນແຮງ. ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ -19 ສືືບຕໍ່່� ມີີປະ
ສິິດທິິ ຜົນ
ນຄວາມສ່
ຽ
ງຂອງການອາການປ່
ວ
ຍຂັ້້�
ນ
ຮຸຸ
ນ
ແຮງ,
ການເຂົ້້�າໂຮງໝໍໍ ຕະຫຼຼ ອດເຖິິິງ� ການເສຍຊີີວິດ
ົ ຢ່າ່ ງສູູງໃນການຫຼຸຸ�ດຜ່ອ
ິ .
່
່
່
ວັ ັກຊີີນ ໂຄວິິດ -19 ເຂັັມກະຕຸ້້�ນຊ່ວ
່ ຍໃຫ້ທ່
້ າ່ ນສ້າ້ ງພູູມຄຸ້້�ມລະດັ ັບສູູງໃນການຕໍ່່�ສູ້້�ກັ ັບໄວຣັ ັສ..

ຜົ ົນຂ້າ້ ງຄຽງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນຫຼັັ�ງຈາກໄດ້ຮັ
້ ັບວັ ັກຊີີນແມ່ນຖືື
່ ກວ່າ່ ປົົກກະຕິິ.

ຜົນ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງຖືືວ່າ່ ບໍ່່�ຮຸຸນແຮງຖ້າ້ ທຽບກັ ັບການໄດ້ຮັ
ົ ; ຮູ້້�ສຶກ
ຶ
້ ັບພະຍາດໂຄວິິດ -19. ປວດ, ໃຄ່,່ ຫຼືື� ຜື່່� ນແດງບໍໍລິເິ ວນທີ່່�ສັ ັກຢາ; ເຈັັບຫົວ
ປວດ; ເມື່່�ອຍ; ແລະ ອາການມີີໄຂ້ໜ້
ໍ ັງຕອບສະໜອງຕໍ່່�ວັ ັກຊີີນ. ອາການເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຈະ
້ ອ
້ ຍໜຶ່່� ງໝາຍເຖິິງຮ່າ່ ງກາຍຂອງທ່າ່ ນກໍາລັ
ຫາຍໄປພາຍໃນ 1-2 ວັ ັນ. ມັ ັນບໍ່່� ເປັັນຫຍັ ັງຖ້າ້ ທ່າ່ ນບໍ່່� ຮູ້້�ສຶກ
ຶ ວ່າ່ ມີີຜົນ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງ. ແຕ່ລ
່ ະຄົ ົນຕອບສະໜອງຕໍ່່�ວັ ັກຊີີນຕ່າ່ ງກັ ັນ.

ປະໂຫຍດຂອງການໄດ້ຮັ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງນັ້້�ນ
້ ັບຢາວັ ັກຊີີນແມ່ນມີີ
່ ຫຼຼາຍກວ່າ່ ຄວາມສ່ຽ່ ງ ເຊິ່່� ງຜົນ
ແມ່ນເກີີ
ດຂຶ້້�ນໄດ້ຍ
່
້ າກ.

ມີີການລາຍງານຂອງຜົນ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງເຊັ່່� ນ ບັ ັນຫາເລືືອດກ້າ້ ມຂອງວັ ັກຊີີນ ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ ຫຼືື� ກ້າ້ ມຊີ້້�ນຫົວ
ົ ໃຈອັ ັກເສບ/ເຫຍື່່� ອ
ຫຸ້້�ມຫົົວໃຈອັ ັກເສບ ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້ຮັ
ນ
mRNA
(ໄຟເຊີ້້�
ຫຼືື�
ໂມເດີີ
ນ
ນາ),
ແຕ່
ສິ່່�
ງສໍ
າ
ສະພາບດັ່່�ງກ່
າ່ ວນີ້້�ຈະ
ັບວັ
ັກຊີີ
ໍາຄັ
ັນຄວນຈະຮູ້້
້
່
�ວ່ ່
ເກີີດ ຂຶ້້�ນໄດ້ໜ້
ໍ ັງປະເມີີນຢ່າ່ ງຕໍ່່� ເນື່່� ອງວ່າ່ ວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ ້ ອ
້ ຍຫຼຼ າຍ ແລະ ສ່ວ
່ ນຫຼຼ າຍສາມາດປິ່່� ນປົົວໃຫ້ຫ
້ າຍໄດ້.້ ຜູ້້�ຊ່ ່ ຽວຊານກໍາລັ
19 ແມ່ນມີີ
ຜົນ
ົ ດີີຫຼຼາຍກວ່າ່ ຖ້າ້ ທຽບໃສ່ຄ
່
່ ວາມສ່ຽ່ ງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໜ້ອ
້ ຍຫຼຼ າຍ. ຄໍ ໍາແນະນໍ ໍາໃນການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນຈະມີີການປ່ຽ່ ນແປງ
ອີີງໃສ່ກ
ົ ຂ້າ້ ງຄຽງທີ່່� ເກີີດຂຶ້້�ນໄດ້ຍ
່ ານສຶຶກສາ ດ້າ້ ນຄວາມປອດໄພຢ່າ່ ງຕໍ່່� ເນື່່� ອງ. ຮຽນຮູ້້�ກ່ຽ່ ວກັ ັບຜົນ
້ າກເຫຼົ່່�� ານີ້້� ແລະ ວິິທີີການປິ່່� ນປົົວ
ພວກມັ ັນ ແມ່ນສັ
ທີ່່�ວ່
າ
ລະບົ
ດ
ຕາມຄວາມປອດໄພຂອງວັ
ນ
ຂອງພວກເຮົົ
າ
ແມ່ນໄດ້
ຮັ
ັນຍານ
ົບການຕິິ
ັກຊີີ
ົ ດີີ.
່
່
່
້ ັບຜົນ

ຊອກຫາຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມທີ່່� ກ່ຽ່ ວກັ ັບວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html)
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