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ໂຄວິດ-19 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງເຮົາ.

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ 2019 ຫືຼ 
ໂຄວິດ-19 (COVID-19)

ເປັນເຊ້ືອໄວຣັດທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ 
ແຜ່ເຊ້ືອໄດ້ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈາກການສໍາຜັດ

ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ຜ່ານສານຄັດຫ່ັຼງ ເຊ່ັນ: ນ້ໍາມູກ, 
ນ້ໍາຕາ, ນ້ໍາລາຍ ຫືຼ ຜ່ານຝອຍລະອອງຂະໜາດໃຫຍ່ 
ຈາກທາງເດີນຫາຍໃຈທ່ີເກີດຈາກການໄອ, ຈາມ, ການ

ເວ້ົາຈາໂດຍເຂ້ົາສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ທາງເຍ່ືອບຸຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຕາ, 
ດັງ, ປາກ.

ຜູ້ຕິດເຊ້ືອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ພົບໄດ້ໃນທຸກເພດ ທຸກໄວ 
ໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບເຊ້ືອສ່ວນຫຼາຍມີອາການໄດ້ຕ້ັງແຕ່ ບ່ໍມີ

ອາການ, ອາການເລັກໜ້ອຍບ່ໍຮ້າຍແຮງ ຈົນເຖິງອາການ

ຮ້າຍແຮງ, ມີການແຊກຊ້ອນ ແລະ ເສຍຊີວິດ. ອາການ

ທ່ີພົບຫຼາຍ ຄື: ໄຂ້: ໄອແຫ້ງໆຕ່ໍເນ່ືອງ, ດັງບ່ໍໄດ້ກ່ິນ, 
ລ້ີນບ່ໍຮັບລົດ, ຜ່ືນ, ເຈັບທ້ອງ, ຕາແດງ.



ການຕິດເຊ້ືອ VS ການເຈັບເປັນພະຍາດ.

ເມ່ືອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຊ້ືອ ເຮົາອາດຕິດເຊ້ືອ ຫືຼ ບ່ໍຕິດເຊ້ືອກໍໄດ້ ຂ້ຶນກັບຫຼາຍປັດໃຈ ເຊ່ັນ: ຊະນິດຂອງເຊ້ືອ (ສາຍພັນ) 
ປະລິມານເຊ້ືອ ແລະ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເມ່ືອມີການຕິດເຊ້ືອເກີດຂ້ຶນ ເຮົາອາດຕິດເຊ້ືອ

ໂດຍບ່ໍມີອາການ, ມີອາການໜ້ອຍ ຫືຼ ມີອາການຮ້າຍແຮງຈົນເສຍຊີວິດກໍໄດ້. 

ດ່ັງນ້ັນ, ອາດແບ່ງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍພະຍາດໂຄວິດ-19 
ໄດ້ເປັນ 2 ກຸ່ມ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈງ່າຍຄື:

1. ກຸ່ມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອ.

ຄືປະຊາຊົນທ່ີມີໂອກາດສໍາຜັດເຊ້ືອໄດ້ຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ບຸກຄົນທ່ີເດີນທາງໄປສູ່

ພ້ືນທ່ີສ່ຽງ, ບຸຄະລາກອນທາງການແພດ, ແລະ ບຸຄະລາກອນດ່ານໜ້າ

ໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ, ບຸກຄົນທ່ີມີອາຊີບທ່ີມີໂອກາດສໍາຜັດຄົນ

ຈໍານວນຫຼາຍ ຫືຼ ຢູ່ໃນສະຖານທ່ີແອອັດ.

  2. ກຸ່ມສ່ຽງຕ່ໍອາການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດ.

ພົບວ່າຜູ້ສູງອາຍຸ ຄົນເຈັບພະຍາດຊໍາເຮ້ືອ ເຊ່ັນ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ

ເລືອດສູງ, ພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ,ພະຍາດຕຸ້ຍ,ພະຍາດມະເຮັງ 
ພະຍາດປອດຊໍາເຮ້ືອ ແລະ ຄົນເຈັບທ່ີມີພາວະພູມຄຸ້ມກັນຕ່ໍາອ່ືນໆ 
ມັກມີອາການຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີໂອກາດເກີດອາການຮ້າຍແຮງ ແລະ 
ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າປະຊາຊົນກຸ່ມອ່ືນໆ ເມ່ືອໄດ້ຮັບເຊ້ືອໂຄວິດ-19.
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ນອກເໜືອຈາກສານຊີວະວັດຖຸທ່ີກະຕຸ້ນ

ພູມຄຸ້ມກັນແລ້ວ ໃນວັກຊີນຍັງມີສານປະກອບອ່ືນ

ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມຄົງຕົວ ຫືຼ ເພ່ີມປະສິດທິພາບ

ຂອງວັກຊີນ.

ວັກຊີນຜະລິດມາຈາກ:

1. ເຊ້ືອພະຍາດທ່ີຖືກເຮັດໃຫ້ອ່ອນລິດ 
 ຫືຼ ເຊ້ືອພະຍາດທ່ີຕາຍແລ້ວ. 

2. ບາງສ່ວນຂອງເຊ້ືອພະຍາດ ຫືຼ ໂປຣຕີນສັງເຄາະ 
 ທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍກັບບາງສ່ວນຂອງເຊ້ືອພະຍາດ.

3. ສານພັນທຸກໍາສັງເຄາະ ແລະ ໂປຣຕີນບາງສ່ວນ
 ຂອງເຊ້ືອພະຍາດ. 

4. ການຕັດຕ່ໍພັນທຸກໍາຂອງເຊ້ືອພະຍາດ 
  ເຂ້ົາໄປໃນໄວຣັດຊະນິດອ່ືນ. 
 ໂດຍວັກຊີນທຸກຊະນິດບ່ໍສາມາດກ່ໍພະຍາດໄດ້

ວັກຊີນ ເປັນເຄ່ືອງມືສໍາຄັນຢ່າງໜ່ຶງໃນການຂັບເຄ່ືອນພາສັງຄົມໄທອອກຈາກວິກິດໂຄວິດ-19. ວັກຊີນຄືສານຊີວະວັດຖຸ

ທ່ີສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທາງຕ່ໍເຊ້ືອພະຍາດ ໂດຍທໍາງານປຽບເໝືອນ “ຄູ່ຊ້ອມ” ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້

ຝຶກຝົນກົນໄກການປ້ອງກັນພະຍາດຕາມທໍາມະຊາດ ໃຫ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການຕ່ໍສູ້ກັບເຊ້ືອພະຍາດແທ້.
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ຮູ້ຈັກວັກຊີນໂຄວິດ.



ຊະນິດຂອງວັກຊີນ.

ວັກຊີນພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີຫຼາຍຊະນິດ. ຂ້ໍມູນປັດຈຸບັນ (28 ພຶດສະພາ 2021) ມີວັກຊີນ 15 ຊະນິດ 
ທ່ີມີຜົນການທົດສອບປະສິດທິພາບໃນມະນຸດໄລຍະທີ 3 ຫືຼ ຢູ່ລະຫວ່າງການທົດສອບໃນມະນຸດໄລຍະທີ 3 
ແລະ ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ (EUA) ໃນບາງປະເທດແລ້ວໄດ້ແກ່:

1. ວັກຊີນທ່ີໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນການຜະລິດ. ເຊ່ັນ: ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  AstraZeneca, ວັກຊີນຂອງ

 ບໍລິສັດ Pfizer-BioNTech,  ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  Moderna, ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  Johnson & Johnson,
  ວັກຊີນຂອງສະຖາບັນ  Gamaleya, ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  CanSinoBIO, ແລະ ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  Shenzhen 
 Kangtai Biological Products.  

2. ວັກຊີນທ່ີໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ັງເດີມໃນການຜະລິດ  ໃຊ້ກັບວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດມາກ່ອນ. ເຊ່ັນ: ວັກຊີນຂອງ
 ບໍລິສັດ Sinovac, ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ   Sinopharm-Beijing, ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  Sinopharm-Wuhan, 
 ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ   Bharat Biotech, ວັກຊີນຂອງສະຖາບັນ  Vector Institute, ວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ  
 Anhui Zhifei Longcom, ວັກຊີນຂອງສະຖາບັນ  Chumakov Center, ແລະ ວັກຊີນຂອງ  Research 
 Institute for Biological Safety Problems.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທຸກຊະນິດທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າມີປະສິດທິຜົນໃນການຫຸຼດຜ່ອນ “ການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ 
ແລະ ການເສຍຊີວິດ” ແລະ ຍັງສາມາດປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຈາກການຕິດເຊ້ືອໂຄວິດ-19 ໄດ້ອີກດ້ວຍ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນ ຈາກຂ້ໍມູນການສຶກສາຕ່າງໆ ຈະສະແດງວ່າ ຜູ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວຍັງມີໂອກາດຕິດເຊ້ືອໄດ້ກໍຕາມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຫັນຂ່າວມີຜູ້ຕິດເຊ້ືອພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບໂດສແລ້ວ ເຊ່ັນ: ໃນສິງກະໂປ ຫືຼ ແມ່ນແຕ່ໃນປະເທດໄທ, 
ແຕ່ຜົນຈາກການວິເຄາະໃນລາຍລະອຽດນ້ັນ ພົບວ່າ: ບ່ໍມີຜູ້ຕິດເຊ້ືອກໍລະນີໃດມີອາການຮ້າຍແຮງ. ທຸກຄົນມີອາການ

ຕິດເຊ້ືອແບບບ່ໍມີອາການ ຫືຼ ມີອາການບ່ໍຫຼາຍ.

ຖ້າຫາກຈະເບ່ິງຜົນຂອງວັກຊີນໃນພາບກວ້າງ ພາຍຫັຼງທ່ີນໍາວັກຊີນໄປໃຊ້ກັບປະຊາກອນພັນກວ່າລ້ານຄົນທ່ົວໂລກ, 
ຈະເຫັນວ່າ ໃນຫຼາຍປະເທດ ເຊ່ັນ: ອິດສະຣາເອວ, ອັງກິດ ຫືຼ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ; ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດໄດ້ 
ແລະ ຈໍານວນຄົນເຈັບມີທ່າອ່ຽງຄົງທ່ີ ແລະ ຫຸຼດລົງ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດສາມາດເລ່ີມດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເລ່ີມມີກິດຈະກໍາ

ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ສະບາຍໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ. ເພາະວ່າ ໃນປະໄທກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ເຊ່ັນ: ໃນຈັງຫວັດພູເກັດ 
ກໍສະແດງຜົນໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັກຊີນມີປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍຄວບຄຸມພະຍາດ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫວັງວ່າ ວັກຊີນໜ້າ

ຈະເປັນເຄ່ືອງມືສໍາຄັນທ່ີຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ “ໂອກາດການຕິດເຊ້ືອ ແລະ ແຜ່ເຊ້ືອ”  ແລະ ນໍາສັງຄົມເຮົາກ້າວພ້ົນວິກິດໄປໄດ້.

ນອກຈາກຄຸນສົມບັດຂອງວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດທ່ີຕ່າງກັນແລ້ວ, ການບໍລິການຈັດການວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດກໍແຕກຕ່າງ

ກັນອີກ ເຊ່ັນ: ອຸນຫະພູມທ່ີເກັບຮັກສາ, ຈໍານວນເຂັມທ່ີຕ້ອງສັກ (ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງສັກ 2 ເຂັມ) ຫືຼ ໄລຍະເວລາລະ

ຫວ່າງການສັກແຕ່ລະເຂັມ. ເພາະວ່າຈາກຂ້ໍມູນໃນປັດຈຸບັນ ການສັກວັກຊີນເຂັມທີ 1 ແລະ ເຂັມທີ 2 ຕ້ອງໃຊ້ວັກຊີນຊະນິດ

ດຽວກັນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ົວໂລກມີການສຶກສາການສະຫັຼບປ່ຽນຊະນິດວັກຊີນ ເຊ່ິງເລ່ີມມີການຄ້ົນຄວ້າ ອອກມາໃຫ້

ຮັບຮູ້ເປັນໄລຍະ ( ວັກຊີນ Pfizer-BioNTech  ກັບ ວັກຊີນ AstraZeneca).
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ກົນໄກທໍາມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍ ເມ່ືອໄດ້ຮັບເຊ້ືອກ່ໍພະຍາດຈະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບເຊ້ືອພະຍາດ ນ້ັນໆ ແລະ 
ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຈະສາມາດຈ່ືຈໍາເຊ້ືອພະຍາດນ້ັນໄດ້ ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຊ້ືອອີກ ໃນອະນາຄົດ ຮ່າງກາຍທ່ີໄດ້

ຈ່ືຈໍາເຊ້ືອພະຍາດກໍຈະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນເພ່ືອມາຕ່ໍສູ້ກັບເຊ້ືອພະຍາດໄດ້ໃນເວລາອັນວ່ອງໄວ ແລະ  ທັນເວລາ. ວັກຊີນ

ໂຄວິດ-19 ມີການພັດທະນາເພ່ືອຈໍາລອງຂະບວນການຂອງຮ່າງກາຍເວລາຕິດເຊ້ືອໂຄວິດ-19 ໂດຍການໃຊ້

ເຊ້ືອໂຄວິດ-19 ທ່ີຖືກເຮັດໃຫ້ໝົດລິດ ຫືຼ ໃຊ້ສ່ວນຂອງເຊ້ືອໄວຣັດ ຫືຼ ສານສັງເຄາະ, ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດກ່ໍພະຍາດໃນຮ່າງກາຍ

ແກ່ຜູ້ຮັບວັກຊີນໄດ້ ໂດຍວັກຊີນຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດໃນການກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນບ່ໍຕ່າງໄປຈາກການ

ຕິດເຊ້ືອພະຍາດແທ້.

ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ 
ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຈະເລ່ີມເຮັດວຽກ.

ເມັດເລືອດຂາວ ສານພູມຄຸ້ມກັນ (ແອນຕີບໍດີ) 

ວັກຊີນ

ເມັດເລືອດຂາວຈະເຂ້ົາໄປຈັບເຊ້ືອ

ພະຍາດທ່ີບຸກລຸກເຂ້ົາມາ ແລະ 
ທໍາການຈ່ືຈໍາໄວ້.
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ການເຮັດວຽກຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19. 

1.

2.

ວັກຊີນເຮັດວຽກແນວໃດ? 



ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງສັກ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຢູ່ດົນ 
ໂດຍເວ້ັນໄລຍະລະຫວ່າງຂອງເຂັມແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຊ່ິງມັກເປັນໄລຍະເວລາຕ້ັງແຕ່ 2 ອາທິດ ເຖິງ 3 ເດືອນ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງສັກວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັມໃນໄລຍະຫ່າງທ່ີເໝາະສົມ, ຈ່ຶງຈະໝ້ັນໃຈວ່າ ຮ່າງກາຍມີ

ພູມຄຸ້ມກັນພຽງພໍປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້.

ເຖິງແມ່ນການສັກວັກຊີນຈະເກີດປະໂຫຍດຕ່ໍຄົນທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນໂດຍກົງ ຄືຊ່ວຍປ້ອງກັບພະຍາດ ແຕ່ການສັກວັກຊີນ

ຍັງສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງຄົນໃກ້ຊິດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊ່ັນ: ຜູ້ສູງອາຍຸ ຫືຼ 
ຜູ້ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ. ໃນພາບລວມວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນເຄ່ືອງມືສໍາຄັນໃນການຈັດການບັນຫາ   ໂຄວິດ-19, ທັງການ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສູນເສຍຈາກການເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດ, ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບເສດຖະກິດ 
ແລະ ຈາກຂ້ໍມູນການສັກວັກຊີນຈໍານວນຫຼາຍທ່ີຄວບຄຸມປະຊາກອນວົງກວ້າງໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ເລ່ີມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ວັກຊີນເປັນຄວາມຫວັງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄປຕ່ໍໄດ້.

ເມັດເລືອດຂາວຜະລິດສານພູມຄຸ້ມກັນ 
(ແອນຕີບໍດີ) ຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ກັບເຊ້ືອພະຍາດນ້ັນ.
 

ພາຍຫັຼງທ່ານເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຊ້ືອລະບົບ

ພູມຄຸ້ມກັນທ່ີໄດ້ຈ່ືຈໍາເຊ້ືອພະຍາດນ້ັນໄວ້ແລ້ວ 
ຈະສາມາດຫາວິທີ ຕ່ໍສູ້ກັບເຊ້ືອພະຍາດນ້ັນ

ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກ່ອນທ່ີທ່ານຈະເຈັບປ່ວຍ.
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3.

4.

ສານພູມຄຸ້ມກັນ (ແອນຕີບໍດີ) 



ປັດຈຸບັນມີວັກຊີນທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງປະເທດໄທ 5 ຊະນິດ 
(ຂ້ໍມູນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2021 ໄດ້ແກ່: ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ AstraZeneca, ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Sinovac, 
ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Johnson & Johnson, ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Moderna, ແລະ ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Sinopharm. 
ເຊ່ິງວັກຊີນທັງ 5 ຊະນິດນ້ີ ລ້ວນແຕ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ 
(Target Product Profile) ແລະ Emergency Use Listing ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອທ່ີມີອາການຮຸນແຮງໄດ້ 
80 ເຖິງ 100 %. ແນວໃດກໍຕາມ, ປະສິດທິຜົນທ່ີໄດ້ຈາກການທົດສອບວັກຊີນຈະມີຄ່າສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ 
ເນ່ືອງຈາກການທົດສອບວັກຊີນ ເປັນການດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ບໍລິບົດທ່ີມີການຄວບຄຸມດູແລເປັນຢ່າງດີ; ຕ່າງຈາກ

ສະຖານະການການໃຫ້ວັກຊີນແທ້, ເຊ່ິງມີປະສິດທິຜົນຂອງການປ້ອງກັນພະຍາດຂ້ຶນກັບຫຼາຍປັດໃຈ. ຕ້ັງແຕ່ການເກັບ

ຮັກສາວັກຊີນ, ເຕັກນິກການສັກທ່ີຖືກຕ້ອງ ລວມໄປເຖິງການຕອບສະໜອງທາງພູມຄຸ້ມກັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປໃນ

ແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດມີຜົນການວິໄຈດ້ານປະສິດທິພາບແຕກຕ່າງກັນ. ເຊ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງນ້ີ, ນອກຈາກມາຈາກຕົວ

ວັກຊີນເອງແລ້ວ, ຍັງເປັນຜົນຈາກລະບຽບວິທີວິໄຈທ່ີອອກແບບມາແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດອີກດ້ວຍ ເຊ່ັນ: 
ການວັດຜົນຂອງວັກຊີນໃນການປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຈາກໂຄວິດ-19 ໃນລະດັບຄວາມຮຸນແຮງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, 
ການກໍານົດກຸ່ມຕົວຢ່າງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ກຸ່ມອາຍຸ ຫືຼ ການທົດສອບວັກຊີນໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີມີອຸບັດການພະຍາດຕ່າງກັນ 
ລວມທັງການເກີດການກາຍພັນໃນຫຼາຍພ້ືນທ່ີ. ດ່ັງນ້ັນ, ການແປຜົນເພ່ືອພິຈາລະນານໍາວັກຊີນມາໃຊ້ ຈ່ຶງບ່ໍສາມາດ

ພິຈາລະນາພຽງຕົວເລກປະສິດທິພາບພຽງຢ່າງດຽວໄດ້ ເຊ່ິງຕ້ອງວິເຄາະບໍລິບົດແວດລ້ອມ ແລະ ລະບຽບວິທີວິໄຈອີກດ້ວຍ.
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ວັກຊີນຊະນິດຕ່າງກັນມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຕ່າງກັນຫືຼບ່ໍ?



ນອກຈາກປະສິດທິພາບແລ້ວ, ປະເດັນຄວາມປອດໄພກໍເປັນປະເດັນທ່ີສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນານໍາວັກຊີນມາໃຊ້. 
ເຖິງແມ່ນວ່າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈະຖືກພັດທະນາໃນເວລາວ່ອງໄວກວ່າວັກຊີນຊະນິດອ່ືນທ່ີໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍ 10 ປີແຕ່

ຂະບວນການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພກໍບ່ໍໄດ້ມີຂ້ໍຍົກເວ້ັນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ອີກທັງມາຮອດຕອນນ້ີມີການໃຊ້ວັກຊີນຫຼາຍກວ່າ 
1,800 ລ້ານໂດສທ່ົວໂລກ (28 ພຶດສະພາ 2021) ມີລາຍງານການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງທ່ີມີສາເຫດໂດຍກົງຈາກວັກຊີນ

ໜ້ອຍທ່ີສຸດ ການເຈັບເປັນທ່ີຮຸນແຮງທ່ີພົບຄື: ພາວະກ້ອນເລືອດອຸຕັນທ່ີພົບໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ອາການແພ້ແບບ

ແອນາຟິແລັກຊິສ.

ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີນໍາມາໃຊ້ໃນປະເທດໄທທັງສອງຊະນິດ ໃນຊ່ວງເດືອນກຸມພາ ເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພທ່ີດີ, 
ອາການຂ້າງຄຽງພາຍຫັຼງຈາກການສັກວັກຊີນທ່ີພົບສ່ວນຫຼາຍເປັນອາການສະເພາະ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍເຊົາໄດ້ເອງ 
ບ່ໍເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຊ້ໍາເຮ້ືອ. ປັດຈຸບັນຍັງບ່ໍມີລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງຮຸນແຮງໃນສັດສ່ວນທ່ີສູງກວ່າປະເທດອ່ືນ
ທ່ີໃຊ້ວັກຊີນທ່ົວໂລກ.

ການພັດທະນາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຊ້ໄລຍະເວລາທ່ີຮີບດ່ວນ ແຕ່ຍັງຄົງຍຶດຫັຼກເກນຈະລິຍະທໍາການວິໄຈໃນມະນຸດ. 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາວັກຊີນສ່ວນຫຼາຍອາດຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດການວິໄຈໃນບາງກຸ່ມປະຊາກອນຢ່າງພຽງພໍໃນຊ່ວງຕ້ົນ. 
ເນ່ືອງຈາກເປັນປະຊາກອນກຸ່ມສ່ຽງສູງ ເຊ່ັນ: ກຸ່ມເດັກ, ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ, ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ

ເມ່ືອພົບວ່າວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພຫັຼງຈາກໃຊ້ໃນຄົນຈໍານວນຫຼາຍ ຈ່ຶງຂະຫຍາຍການສຶກສາໃນກຸ່ມປະຊາກອນຕ່າງໆ 
ເພ່ີມຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ໃນເດັກນ້ອຍ ໂດຍຂະນະນ້ີ ວັກຊີນຈາກ Pfizer-BioNTech ແລະ Moderna ສາມາດໃຊ້ໃນເດັກ

ຕ້ັງແຕ່ອາຍຸ 12 ປີຂ້ຶນໄປ ແລະ ກໍາລັງສຶກສາການໃຊ້ວັກຊີນໃນເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນເຖິງ 11 ປີ ເຊ່ິງຄາດວ່າຈະມີຜົນ

ການສຶກສາອອກມາປະມານເດືອນກັນຍາ 2021. ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງມີການສຶກສາຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນໃນຜູ້ຍິງ

ທ່ີຖືພາຈໍານວນຫຼາຍໝ່ືນຄົນ ແລະ ພົບວ່າວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຂ້ໍແນະນໍາໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໃນຜູ້ຍິງຖືພາທ່ີມີ

ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຕິດເຊ້ືອໂຄວິດ-19. ລວມເຖິງຜູ້ຍິງໃຫ້ນົມລູກອີກດ້ວຍ.

�

�
ນັບເຖິງຕອນນ້ີ 
ມີການໃຊ້ວັກຊີນຫຼາຍກວ່າ 
1,800  ລ້ານໂດສທ່ົວໂລກ  
* ຂ້ໍມູນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ຄ.ສ. 2021. 
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ຕາມຫັຼກການຄວບຄຸມພະຍາດແລ້ວ, ວັກຊີນທ່ີດີທ່ີສຸດຄືວັກຊີນທ່ີສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສູນເສຍທາງສຸຂະພາບ

ຈາກການຕິດເຊ້ືອຕ້ັງແຕ່ການຫຸຼດໂອກາດຕິດເຊ້ືອ, ຫຸຼດການເຈັບປ່ວຍ, ຫຸຼດການເສຍຊີວິດຂອງຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 
ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນ ແລະ ຫຸຼດໂອກາດການແຜ່ກະຈາຍເຊ້ືອຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນໄປຍັງບຸກຄົນອ່ືນ. ໃນປັດຈຸບັນຂ້ໍມູນການ

ສຶກສາວິໄຈປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະທີ 3 ສະແດງວ່າ: ວັກຊີນສາມາດ “ຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດການ

ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດ” ໄດ້ດີ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເລ່ີມມີການສຶກສາຜົນຂອງວັກຊີນໃນການຫຸຼດການຕິດເຊ້ືອ ແລະ ການແຜ່ເຊ້ືອເຜີຍແຜ່ອອກມາ

ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ໂດຍການຕິດຕາມການໃຊ້ວັກຊີນໃນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງໃນຫຼາຍປະເທດ (Real world experience) 
ເຊ່ັນ: ອັງກິດ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ອິດສະຣາເອວ ເຊ່ິງພົບວ່າ: ວັກຊີນໜ້າຈະມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການຫຸຼດຈໍານວນ

ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມການລະບາດ (ຮ່ວມກັບມາດຕະການອ່ືນໆ). ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງມີຫຼາຍການຄ້ົນຄວ້າທ່ີ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນຊ່ວຍຫຸຼດຈໍານວນເຊ້ືອໄວຣັດໃນຮ່າງກາຍເຊ່ິງໜ້າ  ຈະຊ່ວຍຫຸຼດການແຜ່ເຊ້ືອໄດ້.

ສໍາລັບປະເທດໄທ, ມີການວິເຄາະຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນໃນຈັງຫວັດພູເກັດ ທ່ີໃຊ້ວັກຊີນ Sinovac ພົບວ່າ: ວັກຊີນໃຫ້ຜົນດີ 
ໂດຍຫຸຼດໂອກາດຕິດເຊ້ືອໃນຜູ້ທ່ີສໍາຜັດຄົນເຈັບສ່ຽງສູງ ເຊ່ິງຜົນການຄ້ົນຄວ້າສະບັບສົມບູນຈະມີການເຜີຍແຜ່ຕ່ໍໄປ. ໂດຍລວມ

ສະຫຸຼບໄດ້ວ່າ: ຈາກທ່ີມີການຄ້ົນຄວ້າປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ ແລະ ມີການໃຊ້ວັກຊີນແທ້ທ່ົວໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ວັກຊີນໜ້າຈະເປັນເຄ່ືອງມືສໍາຄັນທ່ີຊ່ວຍຫຸຼດການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມພະຍາດ ໂດຍໃຊ້ຮ່ວມກັບມາດຕະການອ່ືນໆ. 
ທັງນ້ີ, ວັກຊີນຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຫຸຼດການແຜ່ເຊ້ືອໄດ້ໃນລະດັບໜ່ຶງ ໂດຍສະເພາະຫາກມີການສັກຄອບຄຸມໃນ

ປະຊາກອນໃນສັດສ່ວນທ່ີສູງພຽງພໍ.
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ສັກວັກຊີນແລ້ວ 
ຍັງມີໂອກາດຕິດເຊ້ືອ ແລະ ແຜ່ເຊ້ືອ.



ການກາຍພັນຂອງເຊ້ືອໂຄວິດເປັນຂະບວນການຕາມທໍາມະຊາດທ່ີເກີດຈາກການແບ່ງຕົວເພ່ີມຈໍານວນຂອງໄວຣັດ, 
ເຊ່ິງການກາຍພັນນ້ີອາດມີ ຫືຼ ບ່ໍມີຜົນກະທົບຕ່ໍມະນຸດກໍໄດ້ ຍົກເວ້ັນວ່າ ການກາຍພັນຈະເກີດໃນຕໍາແໜ່ງຂອງຢີນທ່ີມີ

ຜົນຕ່ໍອັດຕາການແຜ່ເຊ້ືອ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ ຫືຼ ຜົນກະທົບຕ່ໍຢາ ຫືຼ ວັກຊີນທ່ີເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຸຼດລົງ.

ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນປະເທດໄທ ມີລະບົບເຝ້ົາລະວັງເຊ້ືອກາຍພັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. ປັດຈຸບັນພົບເຊ້ືອກາຍພັນຫຼາຍຊະນິດ

ທ່ີສໍາຄັນມີ 4 ຊະນິດ ໄດ້ແກ່ B.1.1.7 ຫືຼ ສາຍພັນແອວຟາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອັງກິດ).  P.1 ຫືຼ ສາຍພັນແກມມາ 
(ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນບຣາຊິວ). B.1.351 ຫືຼ ສາຍພັນບີຕາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອາຟຣິກາໃຕ້).  ແລະ B.1.617.2 ຫືຼ 
ສາຍພັນເດວຕາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອິນເດຍ).  ເຊ່ິງໃນປະເທດໄທມີລາຍງານພົບທັງ 4 ສາຍພັນ ແລະ ມີການຕິດຕາມ

ເຝ້ົາລະວັງຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໂດຍຂະນະນ້ີພົບວ່າ ສາຍພັນ B.1.1.7 ເປັນສາຍພັນທ່ີມີການລະບາດໃນຫຼາຍພ້ືນທ່ີ ແລະ ສໍາລັບ

ສາຍພັນອ່ືນໆ ຍັງພົບໃນວົງຈໍາກັດ ເຊ່ິງຕ້ອງຕິດຕາມໃກ້ຊິດຕ່ໍໄປ ( ຂ້ໍມູນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2021 ).

ເຊ້ືອກາຍພັນທັງ 4 ສາຍພັນມີຄວາມສາມາດໃນການແຜ່ກະຈາຍເຊ້ືອຫຼາຍກວ່າສາຍພັນດ້ັງເດີມ, ໂດຍມີຫັຼກຖານວ່າ:  
ເຊ້ືອກາຍພັນສາຍພັນ B.1.1.7 ຫືຼ ສາຍພັນແອວຟາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອັງກິດ).  P.1 ຫືຼ ສາຍພັນແກມມາ  (ທ່ີພົບ

ຄ້ັງທໍາອິດໃນບຣາຊິວ) . B.1.351 ຫືຼ ສາຍພັນບີຕາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອາຟຣິກາໃຕ້) ເຮັດໃຫ້ພະຍາດຮ້າຍແຮງຂ້ຶນ

ເລັກໜ້ອຍ (ສໍາລັບສາຍພັນ B.1.617.2 ຫືຼ ສາຍພັນເດວຕາ ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອິນເດຍ ຕ້ອງຖ້າຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ).

ສໍາລັບຜົນກະທົບຂອງເຊ້ືອກາຍພັນຕ່ໍປະສິດທິພາບວັກຊີນ B.1.1.7 ຫືຼ ສາຍພັນແອວຟາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອັງກິດ)  
ແລະ ເປັນສາຍພັນທ່ີແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນປະເທດໄທໃນຂະນະນ້ີ ພົບວ່າ: ວັກຊີນສ່ວນຫຼາຍຍັງໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ. ສໍາລັບ P.1 ຫືຼ 
ສາຍພັນແກມມາ  (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນບຣາຊິວ) ມີຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນວ່າ ວັກຊີນ Pfizer-BioNtech, Moderna ມີ
ປະສິດທິພາບຫຸຼດລົງຕ່ໍສາຍພັນນ້ີ ແຕ່ຍັງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງໄດ້ຢູ່ ແລະ ສໍາລັບສາຍພັນ B.1.351 ຫືຼ 
ສາຍພັນບີຕາ (ທ່ີພົບຄ້ັງທໍາອິດໃນອາຟຣິກາໃຕ້) ເຊ່ິງພວມກວດພົບໃນປະເທດໄທຕອນໃຕ້ນ້ັນພົບວ່າ: ເປັນສາຍພັນ

ທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ວັກຊີນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງໄດ້ຜົນດີພໍໃຊ້ຕ່ໍສາຍພັນນ້ີ (ເຊ່ັນ: 
ວັກຊີນ Pfizer-BioNtech , Moderna, Novavax, Johnson and Johnson). ແນວໃດກໍຕາມ, ວັກຊີນ 
AstraZeneca ມີປະສິດທິພາບຫຸຼດລົງຫຼາຍຕ່ໍສາຍພັນນ້ີ. ສໍາລັບວັກຊີນ Sinovac ໃນປັດຈຸບັນຍັງບ່ໍມີຂ້ໍມູນ

ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນຕ່ໍເຊ້ືອກາຍພັນ.

ຂະນະນ້ີລັດຖະບານໄທມີນະໂຍບາຍຊັດເຈນທ່ີຈະຈັດຫາວັກຊີນເພ່ີມຈາກທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍຈະຈັດຫາວັກຊີນຫຼາກຫຼາຍ

ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ່ືອນໍາມາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະຊາກອນຫຼາຍກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ, ລວມເຖິງການຫາວັກຊີນທ່ີມີປະສິດທິພາບດີ

ຕ່ໍເຊ້ືອກາຍພັນຊະນິດໃໝ່ໆ. ສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເວລານ້ີຄວນພິຈາລະນາຮັບວັກຊີນໃຫ້ໄວ ທັງນ້ີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກທ່ົວໂລກ 
ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກຕ່າງກໍແນະນໍາ ແລະ ເຊ່ືອໝ້ັນວ່າການຮັບວັກຊີນໄວທ່ີສຸດ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍ

ຮຸນແຮງໄດ້ ແລະ ການສັກວັກຊີນໃດກໍຕາມ ຖືວ່າມີປະໂຫຍດທັງນ້ັນ ເຖິງ ແມ່ນວ່າຈະມີເຊ້ືອກາຍພັນກໍຕາມ.
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ວັກຊີນໂຄວິດກັບເຊ້ືອກາຍພັນ. 



ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ທຸກຊະນິດ 
ຈະຕ້ອງຜ່ານເກນຜະລິດຕະພັນເປ້ົາໝາຍຂອງອົງການ

ອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ວັກຊີນທ່ີໃຊ້ໃນປະເທດໄທ 
ຜ່ານການຮັບຮອງໂດຍ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການ

ອາຫານແລະຢາ. ໂດຍຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເປັນ

ລະບົບ, ຕ້ັງແຕ່ການທົດສອບໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ, 
ການທົດສອບໃນສັດທົດລອງ ລວມເຖິງການທົດສອບ

ໃນມະນຸດທັງສາມໄລຍະ.

ເພ່ືອສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈເລ່ືອງການກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນ, 
ການປ່ຽນຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກຊີນທ່ີເໝາະສົມ, 
ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສ້າງຄວາມ

ໝ້ັນໃຈເລ່ືອງຄວາມປອດໄພ.  
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“ວັກຊີນໂຄວິດ-19 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ 
ຢ່າງເປັນລະບົບ ຕ້ັງແຕ່ການທົດສອບ
ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ, ການທົດສອບ
ໃນສັດທົດລອງ ລວມເຖິງການທົດສອບ
ໃນມະນຸດທັງ 3 ໄລຍະ”.

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ຈະພິຈາລະນາ ຜົນການວິໄຈທົດສອບຕາມມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງເຄ່ັງຄັດ, 
ລວມເຖິງການພິຈາລະນາຂະບວນການຜະລິດ, ສະຖານທ່ີຜະລິດວັກຊີນ ແລະ ການກວດຄຸນະພາບວັກຊີນ. ເພ່ືອຮັບຮອງ
ຮຸ່ນການຜະລິດ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະລະຈາກພາຍນອກ ທ່ີມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວັກຊີນໃນຫຼາຍສາຂາ ກ່ອນພິຈາລະນາ
ຂ້ຶນທະບຽນອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໃນປະເທດໄດ້. ເມ່ືອມີການນໍາໃຊ້ໃນປະເທດແລ້ວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງຕ້ອງເຮັດໜ້າ
ທ່ີກໍາກັບດູແລຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຂົນສ່ົງ ແລະ ເກັບຮັກສາວັກຊີນ, ການສັກວັກຊີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕາມຂ້ໍມູນ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງພາຍຫັຼງການໄດ້ຮັບວັກຊີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນການຮອງຮັບໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີນຈະ
ເປັນແບບມີເງ່ືອນໄຂໃນພາວະສຸກເສີນ, ແຕ່ລັດຖະບານກໍດໍາເນີນການຈັດຫາ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການວັກຊີນໂຄວິດ-19 
ຢ່າງຮອບຄອບ, ແຂ່ງກັບ ເວລາ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຍຶດຫັຼກມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະໂຫຍດຕ່ໍປະຊາຊົນເປັນສໍາຄັນ.

ນອກຈາກການຕິດຕາມໃນລະບົບປົກກະຕິແລ້ວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງອຸດົມສຶກສາ ວິທະຍາສາດວິໄຈ 
ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການວິໄຈເພ່ືອພັດທະນາແຜນການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບຄົນໄທ ເຊ່ິງຜົນວິໄຈ
ເບ້ືອງຕ້ົນພົບວ່າ: ວັກຊີນທັງສອງຊະນິດທ່ີໃຊ້ໃນປະເທດໄທກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

ການຮັບຮອງປະສິດທິພາບ ຄຸນະພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ.

ຖ້າມີອາການ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິ
ຮ້າຍແຮງ 
ຟ້າວໄປພົບແພດ

�

�
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ລັດຖະບານໄທມີນະໂຍບາຍຈັດສັນວັກຊີນໃຫ້ທຸກຄົນໃນປະເທດໄທ ບົນພ້ືນຖານຫັຼກການສິດທິມະນຸດ, ຫັຼກຈະລິຍະທໍາ 
ແລະ ຄວາມເທ່ົາທຽມຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍບ່ໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຕ້ົນວັກຊີນຍັງມີປະລິມານຈໍາກັດ. ປະເທດໄທຈ່ຶງມີແນວທາງການຈັດສັນວັກຊີນ ທ່ີສອດຄ່ອງ

ກັບມາດຕະຖານນານາຊາດ ຄືການຈັດສັນວັກຊີນຕາມຈຸດປະສົງສໍາຄັນ 2 ປະການ ຄື:

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ, ເນ່ືອງຈາກສະຖານະການລະບາດ ແລະ ບໍລິບົດທ່ີປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. ລັດຖະບານໄດ້ມີ

ຈຸດປະສົງເພ່ີມຕ່ືມທ່ີຈະຈັດສັນວັກຊີນໃຫ້ກັບພ້ືນທ່ີທ່ີມີການລະບາດ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີເສດຖະກິດ ລວມເຖິງຂະຫຍາຍບໍລິການ

ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນກຸ່ມຕ່າງໆເພ່ີມຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ປະຊາຊົນທ່ີມີອາຊີບຕ້ອງພົບກັບຄົນຈໍານວນຫຼາຍ, ຄູອາຈານ, ພາກທຸລະກິດ/
ພາກການຜະລິດ ເປັນຕ້ົນ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຈົນຄອບຄຸມໃນທ່ົວປະເທດ.

1. ເພ່ືອຮັກສາລະບົບສຸຂະພາບໃຫ້ດໍາເນີນໄປໄດ້, 
 ໂດຍພິຈາລະນາໃຫ້ວັກຊີນກັບບຸຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ

  ບຸຄະລາກອນດ່ານໜ້າໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ. ເຊ່ິງໃນປັດຈຸບັນ,
 ບຸຄະລາກອນທາງການແພດດ່ານໜ້າສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ.

2. ເພ່ືອຫຸຼດອັດຕາເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດ, ເຊ່ິງຈະໃຫ້ວັກຊີນ
 ແກ່ປະຊາກອນກຸ່ມສ່ຽງຕ່ໍການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດ
 ເຊ່ັນ: ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ກຸ່ມທ່ີມີພະຍາດຊໍາເຮ້ືອປະຈໍາຕົວເຈັດພະຍາດ 
 ໄດ້ແກ່: ເບົາຫວານ, ຫົວໃຈເສ້ັນເລືອດ, ຄົນຕຸ້ຍ (ມີນ້ໍາໜັກເກີນ 100 
 ກິໂລກລາມ ຫືຼ ມີດັດຊະນີມວນກາຍຫຼາຍກວ່າ 35 ກິໂລກລາມຕ່ໍຕາ

 ຕະລາງແມັດ), ເສ້ັນເລືອດສະໝອງ, ທາງເດີນຫາຍໃຈຊໍາເຮ້ືອ, 
 ປອດອຸດຕັນ ແລະ ໄຂ່ຫັຼງຊຸດໂຊມຊໍາເຮ້ືອ ເຊ່ິງເລ່ີມມີການໃຫ້ວັກຊີນ

 ຕ້ັງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ເປັນຕ້ົນໄປ.

ໃຜຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນ.
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ສໍາລັບຜູ້ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ (ເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສ້ັນເລືອດ, ຄົນຕຸ້ຍ, ພະຍາດເສ້ັນເລືອດສະໝອງ, 
ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ ຊໍາເຮ້ືອ, ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫັຼງຊຸດໂຊມຊໍາເຮ້ືອ, ພະຍາດມະເຮັງ, ພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ, 
ພະຍາດເອດ, ມີປະຫວັດພູມແພ້). ກຸ່ມພະຍາດເຫ່ົຼານ້ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍການເຈັບປ່ວຍດ້ວຍ   ໂຄວິດ-19 ຮ້າຍແຮງ. 
ດ່ັງນ້ັນ, ເປັນກຸ່ມທ່ີຄວນພິຈາລະນາຮັບວັກຊີນເປັນລະດັບຕ້ົນ. ທັງນ້ີ ການເຈັບປ່ວຍພະຍາດເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ໍຫ້າມໃນ

ການຮັບວັກຊີນ ຍົກເວ້ັນໃນບາງກໍລະນີ ເຊ່ັນ: ກຸ່ມຄົນເຈັບທ່ີມີອາການບ່ໍຄົງທ່ີ, ຄົນເຈັບກຸ່ມນ້ີ ຄວນປຶກສາແພດໝໍ

ປະຈໍາຕົວເພ່ືອຂໍຄໍາແນະນໍາໃນການສັກວັກຊີນ ແລະ ຫາກເປັນໄປໄດ້ ແນະນໍາໃຫ້ໄປຮັບວັກຊີນໃນໂຮງໝໍທ່ີປ່ິນປົວປະຈໍາ 
ຫືຼ ຫາກບ່ໍສະດວກຄວນແຈ້ງບຸຄະລາກອນການແພດກ່ອນສັກວັກຊີນ.

ການກິນຢາລະລາຍກ້ອນເລືອດ ຫືຼ ຢາຕ້ານການແຂງໂຕຂອງເລືອດ ບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ໍຫ້າມໃນການຮັບວັກຊີນ ສາມາດຮັບ

ວັກຊີນໄດ້ ຍົກເວ້ັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຢາວາຟາຣິນ(Warfarin) ຄວນປຶກສາແພດ (ຕ້ອງມີຄ່າ INR ທ່ີເໝາະສົມ). ທັງນ້ີ 
ຄົນເຈັບກຸ່ມນ້ີຄວນແຈ້ງເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ທ່ີຈຸດສັກວັກຊີນ ເພ່ືອຈະໄດ້ກຽມເຂັມຂະໜາດນ້ອຍ ເພ່ືອປ້ອງກັນເລືອດອອກ

ພາຍຫັຼງການສັກ ແລະ ກົດຫ້າມເລືອດໃນເວລາດົນຂ້ຶນ ເພ່ືອປ້ອງກັນເລືອດອອກ.

ໃຜບ່ໍສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້.

ໃນປະຈຸບັນປະເທດໄທຮັບຮອງວັກຊີນ 5 ຊະນິດ 
(ຂ້ໍມູນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2021) ໄດ້ແກ່: ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ 
AstraZeneca,  ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Sinovac, ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ 
Johnson & Johnson,  ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Moderna, ແລະ 
ວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ Sinopharm. ວັກຊີນທັງ 5 ຊະນິດມີຂ້ໍຫ້າມ

ໃຊ້ໃນບຸກຄົນທ່ີມີອາການແພ້ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19.

ໃຜກໍຕາມທ່ີມີໄຂ້ສູງໃນມ້ືນັດໝາຍສັກວັກຊີນ ຄວນເລ່ືອນການສັກ

ວັກຊີນໄປກ່ອນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຫາກມີອາການເຈັບປ່ວຍເລັກໜ້ອຍ 
ບ່ໍຄວນເລ່ືອນສັກວັກຊີນ.
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ອາການຂ້າງຄຽງ 
ຫັຼງການສັກວັກຊີນ.

ອາການຂ້າງຄຽງ ຫັຼງການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນເລ່ືອງທ່ີພົບໄດ້ທ່ົວໄປ ແລະ ບ່ໍໄດ້ນອກເໜືອຄວາມຄາດໝາຍ. 
ອາການຂ້າງຄຽງສ່ວນຫຼາຍ ມັກບ່ໍຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຊົາໄດ້ເອງໃນໄລຍະເວລາບ່ໍດົນ ເຊ່ັນ: ອາການໄຂ້, ເຈັບຫົວ, ປວດເມ່ືອຍ

ຕາມຕົນຕົວ, ອ່ອນເພຍ, ບວມ, ແດງຮ້ອນບໍລິເວນທ່ີສັກ. ເຊ່ິງອາການເຫ່ົຼານ້ີ ອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍຕົວແດ່, 
ເຊ່ິງອາການທ່ີບ່ໍສະບາຍຕົວເຫ່ົຼານ້ັນ ມັກພົບເຫັນກັບຄົນໄວໜຸ່ມສາວ ຫືຼໄວກໍາລັງເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າຜູ້ສູງອາຍຸ; ແຕ່ຖ້າເບ່ິງ

ອີກມຸມໜ່ຶງແລ້ວ ອາການເຫ່ົຼານ້ີມັກເປັນສັນຍານສະແດງວ່າ: ຮ່າງກາຍກໍາລັງຖືກວັກຊີນກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ 
ເພ່ືອປ້ອງກັນການເຈັບເປັນ ຫືຼ ເສຍຊີວິດ.

ຄົນທ່ົວໄປມັກເຂ້ົາໃຈຜິດ ແລະ ເອ້ີນ “ອາການຂ້າງຄຽງພາຍຫັຼງການໄດ້ຮັບວັກຊີນ” ວ່າ “ອາການແພ້ວັກຊີນ” 
ເຊ່ິງສໍາລັບທາງການແພດນ້ັນ, ອາການແພ້ວັກຊີນເກີດຈາກການທ່ີຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງທາງພູມຄຸ້ມກັນຕ່ໍວັກຊີນ

ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເຊ່ິງນັບໄດ້ວ່າອາການແພ້ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງອາການຂ້າງຄຽງພາຍຫັຼງການໄດ້ຮັບວັກຊີນ.

ວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດມີໂອກາດເກີດອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງກັນ ແຕ່ວັກຊີນທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຂ້ຶນທະບຽນແລ້ວ. 
ຖືວ່າຜ່ານການພິສູດວ່າ: ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າໂທດ ແລະ ບ່ໍກ່ໍຜົນຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ຫາກພົບຜົນຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງ 
ຈະພົບໃນອັດຕາທ່ີຕ່ໍໍາຫຼາຍ ໂດຍອາການຂ້າງຄຽງຫັຼງການຮັບວັກຊີນອາດ “ເກີດຈາກວັກຊີນໂດຍກົງ” ຫືຼອາດ 
“ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນໂດຍກົງ” ກໍໄດ້.

ອາການທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນໂດຍກົງ  ໄດ້ແກ່: ອາການທາງຈິດໃຈທ່ີມັກພົບໃນກຸ່ມຜູ້ຮັບວັກຊີນທ່ີມີຄວາມຄຽດ, 
ຄວາມຢ້ານ ແລະ ຄວາມກັງວົນ ຫືຼ ອາການເຈັບປ່ວຍທ່ີເກີດພ້ອມພໍດີກັບການສັກວັກຊີນ ເຊ່ັນ: ການເສຍຊີວິດຈາກ

ພະຍາດປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ສູງອາຍຸຫັຼງການໄດ້ຮັບວັກຊີນ. 
ຜົນຂ້າງຄຽງເຫ່ົຼານ້ີ ອາດສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນ

ແກ່ສັງຄົມວົງກວ້າງໄດ້ ຫາກບ່ໍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງ.
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 “ອາການຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງ 
ຈາກການແພ້ວັກຊີນນ້ັນ 
ອາດເກີດໄດ້ ແຕ່ມີໂອກາດເກີດຂ້ຶນ
ໜ້ອຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການແພ້
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ທ່ີເອ້ີນວ່າ
ແອນາຟິແລັກຊິສ ພົບໄດ້ 1 ເຖິງ 10 
ໃນໜ່ຶງລ້ານເຫດການ” 
(ຂ້ຶນກັບຊະນິດວັກຊີນ ແລະຜົນການ
ສຶກສາໃນແຕ່ລະປະເທດ)

ໂດຍອາການແພ້ວັກຊີນໄດ້ແກ່: ການມີຜ່ືນຂ້ຶນ, ລົມພິດ, ຄັນ, 
ບວມຢູ່ໃບໜ້າ, ປາກ ຫືຼ ລໍາຄໍ, ຫາຍໃຈຕິດຂັດ, ຄວາມດັນເລືອດຕ່ໍາ, 
ປຸ້ນທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງ. ມັກພົບພາຍຫັຼງການສັກວັກຊີນ ໃນຊ່ວງ 30 ນາທີ

ທໍາອິດ. ດ່ັງນ້ັນ, ການພັກສັງເກດການຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີຫັຼງໄດ້ຮັບ

ວັກຊີນຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼວງຫຼາຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ນອກຈາກ

ປະຫວັດການແພ້ວັກຊີນຊະນິດນ້ັນໂດຍກົງ ເປັນການຍາກທ່ີຈະຄາດ

ຄະເນວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນໃດຈະມີອາການຂ້າງຄຽງແບບຮ້າຍແຮງ. 
ດ່ັງນ້ັນ, ຕາມມາດຕະຖານທາງການແພດ ຈ່ຶງຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນ

ໄວ້ເຕັມທ່ີເພ່ືອປ່ິນປົວອາການແພ້ໄດ້ທັນເວລາ.

ນອກຈາກອາການແພ້ວັກຊີນແລ້ວ, ການຮັບວັກຊີນຍັງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບປັນຫາການເກີດກ້ອນເລືອດເຊ່ິງເປັນ

ເຫດການທ່ີຮ້າຍແຮງແຕ່ພົບໄດ້ນ້ອຍຫຼາຍ 2.5 ເຖິງ 10 ຕ່ໍລ້ານເຫດການ (ຂ້ຶນກັບອາຍຸ ແລະ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໃຈ

ທາງພັນທຸກໍາບາງຊະນະບາງຊະນິດທ່ີພົບຫຼາຍໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ). ອາການກ້ອນເລືອດອຸດຕັນສາມາດປ່ິນປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້

, ຫາກວິນິດໄສໄດ້ທັນເວລາ. ໃນກໍລະນີນ້ີປະເທດໄທໄດ້ກຽມລະບົບການກວດວິນິດໄສໄວ້ແລ້ວ ແລະ ມີການກຽມງົບປະມານ 
ແລະ ຢາທ່ີໃຊ້ປ່ິນປົວຮອງຮັບໄວ້ ລວມເຖິງການຕິດຕາມຂ້ໍມູນຢ່າງໃກ້ຊິດເພ່ືອຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຄວາມປອດໄພຈາກວັກຊີນ.
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ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນ.

ທຸກຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທມີສິດໄດ້ຮັບບໍລິການວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ, ໂດຍບ່ໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 
ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດໃຫ້ບໍລິການໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ທັງໃນໂຮງໝໍ ຫືຼ 
ໃນສະຖານທ່ີຕ່າງໆ (ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ສູນກິລາ) ລວມທັງການທ່ີໂຮງໝໍເອກກະຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາວັກຊີນ

ທາງເລືອກມາໃຫ້ບໍລິການ.
• ຊະນິດວັກຊີນ ໃນປັດຈຸບັນມີວັກຊີນ 2 ຊະນິດ ໄດ້ແກ່: ວັກຊີນ AstraZeneca ແລະ ວັກຊີນ Sinovac ແລະ 
 ກໍາລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງເຈລະຈາຈັດຫາວັກຊີນຊະນິດຕ່າງໆ ເພ່ີມເພ່ືອໃຫ້ທ່ົວເຖິງຄົນໃນປະເທດໄທທັງໝົດ.
• ເປ້ົາໝາຍໃນອະນາຄົດ ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມອາຍຸໄປຍັງເດັກ ແລະ ຫາວັກຊີນທ່ີມີປະສິດທິພາບຕ່ໍເຊ້ືອກາຍພັນ.
• ຊ່ອງທາງການເຂ້ົາເຖິງບໍລິການ ເປີດໄວ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊ່ິງຂ້ຶນກັບພ້ືນທ່ີເປັນຜູ້ຈັດການ ເຊ່ັນ: ການລົງທະບຽນ

 ຜ່ານອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກ, ການລົງທະບຽນຜ່ານໂຮງໝໍ (ເວັບໄຊ/ໂທລະສັບ), ແອັບພິເຄຊັນຕ່າງໆ, 
 ການລົງທະບຽນຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກເອກະຊົນ (ຮ້ານສະດວກຊ້ື ຫືຼ ໂທລະສັບມືຖືຕ່າງໆ).

8 ຂ້ັນຕອນການໃຫ້ບໍລິການຜູ້ເຂ້ົາຮັບບໍລິການສັກວັກຊີນ.

1. ລົງທະບຽນຮັບບໍລິການ. 
2. ຊ່ັງນ້ໍາໜັກ ແທກຄວາມດັນເລືອດ.
3. ຄັດກອງ, ຖາມປະຫວັດ.
4. ຖ້າສັກວັກຊີນ ເຊ່ິງຈະມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈອີກຄ້ັງກ່ອນຮັບວັກຊີນ.
5. ຮັບການສັກວັກຊີນ ໂດຍເປັນການສັກວັກຊີນເຂ້ົາກ້າມຊ້ີນ.
6. ພັກລໍຖ້າສັງເກດອາການ 30 ນາທີ ເຊ່ິງຈະມີການຈັດຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ ໂດຍມີບຸຄະລາກອນທາງການແພດ 
 ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍຊີວິດພ້ອມດູແລ.
7. ກວດສອບອາການກ່ອນກັບບ້ານ ຮັບຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເອກະສານໃຫ້ຄວາມຮູ້.
8. ຕິດຕາມຂ້ໍມູນ ແລະ ທໍາການສ່ືສານ

 ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ.
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ທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ, 
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ 
ລ້າງມືທັງກ່ອນ ລະຫວ່າງ 
ແລະ ຫັຼງການສັກວັກຊີນ

ຂ້ໍປະຕິບັດກ່ອນ-ລະຫວ່າງ-ແລະ ຫັຼງ
ການຮັບວັກຊີນ. 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຜູ້ຮັບວັກຊີນຄວນສຶກສາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນ 
ແລະ ຂ້ັນຕອນການຮັບບໍລິການໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ຖ້າມີຂ້ໍສົງໄສໃຫ້ປຶກສາ

ສະຖານບໍລິການ ຫືຼ ບຸຄະລາກອນສຸຂະພາບ ຫືຼ ໂທລະສັບໄປຍັງ

ສະຖານບໍລິການທ່ີຈອງໄວ້. 

ກ່ອນມ້ືນັດໝາຍ ຄວນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນ

ຕ້ອງງົດຢາທ່ີໃຊ້ປະຈໍາ (ຍົກເວ້ັນ ເປັນໄປຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ) 
ດ່ືມຊາ/ກາເຟໄດ້ ຕາມປົກກະຕິ.

ເມ່ືອຮອດມ້ືນັດໝາຍ ຄວນໄປຮອດສະຖານທ່ີສັກກ່ອນເວລາ 
ກຽມເອກະສານ ຫືຼ ຂ້ໍມູນເພ່ືອຢືນຢັນຕົວບຸກຄົນ, ຂ້ໍມູນສຸຂະພາບ, 
ລົງທະບຽນຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ຕາມຄວາມສະດວກ. ພັກໃນສະຖານ

ທ່ີສັກວັກຊີນເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 30 ນາທີຫັຼງການສັກວັກຊີນເພ່ືອ

ເຝ້ົາລະວັງອາການຂ້າງຄຽງ.

ຫັຼງໄດ້ຮັບວັກຊີນຄວນເຝ້ົາລະວັງອາການຂ້າງຄຽງທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ ຫາກມີໄຂ້ ຫືຼ ເຈັບຫົວ ໃຫ້ກິນຢາແກ້ປວດ

ປາຣາເຊຕາໂມນໄດ້ ແລະ ຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິອ່ືນໆ ທ່ີບ່ໍແນ່ໃຈ ເຊ່ັນ: ມີຜ່ືນລົມພິມ, ໄຂ້ສູງ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມ, 
ແຂນຂາອ່ອນເພຍ, ຊາ, ເຈັບໜ້າເອິກ, ເຈັບທ້ອງຮ້າຍແຮງ, ຫາຍໃຈລໍາບາກ ໃຫ້ປຶກສາບຸຄະລາກອນສຸຂະພາບ 
ຫືຼ ໂທລະສັບ 1422 ແລະ ຟ້າວໄປພົບແພດ ຫືຼ ໂທ 1669. ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັມທໍາອິດຄວນກຽມຕົວສໍາລັບ

ການນັດໝາຍສັກວັກຊີນເຂັມທີສອງ ທັງນ້ີ, ທຸກຄົນຍັງຄົງຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ 
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ລ້າງມືທັງກ່ອນ ລະຫວ່າງ 
ແລະ ຫັຼງສັກວັກຊີນ.
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ຄາຍຂ້ໍສົງໄສເລ່ືອງວັກຊີນ.

ຕ້ອງສັກວັກຊີນຄົນໃນປະເທດຫຼາຍເທ່ົາໃດຈ່ຶງຈະຄວບຄຸມພະຍາດໄດ້

ຄວນສັກວັກຊີນໃຫ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍຈົນເກີດປະກົດການພູມຄຸ້ມກັນໝູ່ (herd immunity) ກ່າວຄື: 
ໃນສັງຄົມນ້ັນມີປະຊາກອນທ່ີມີພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າມີຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຂ້ົາມາໃນຊຸມຊົນ ກໍຈະບ່ໍສາມາດ

ແຜ່ກະຈາຍພະຍາດໄດ້ ແມ່ນວ່າພະຍາດເກີດໃໝ່ຄືໂຄວິດ-19 ຍັງບ່ໍສາມາດລະບຸໄດ້ຊັດເຈນວ່າ: ຕ້ອງສັກວັກຊີນໃຫ້

ຄອບຄຸມປະຊາກອນໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ, ສັງຄົມຈ່ຶງຈະເກີດພູມຄຸ້ມກັນໝູ່ ແຕ່ການຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈຮັບວັກຊີນໃຫ້

ຫຼາຍທ່ີສຸດນ້ັນ, ເປັນຫົນທາງໜ່ຶງທ່ີຈະຊ່ວຍບັນເທົາການລະບາດໃນປະເທດໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມສາມາດດໍາເນີນຕ່ໍໄປໄດ້.

ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນໃນຊຸມຊົນ
ມີຈໍານວນໜ້ອຍຄົນ

ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນໃນຊຸມຊົນ
ມີຈໍານວນຫຼາຍພຽງພໍ

ເມ່ືອມີຜູ້ຕິດເຊ້ືອໃນຊຸມຊົນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 
ຈະເກີດຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວ ເນ່ືອງຈາກຜູ້ທ່ີມີພູມຄຸ້ມກັນ
ຕ່ໍພະຍາດຍັງມີຈໍານວນໜ້ອຍ

ເມ່ືອມີຜູ້ຕິດເຊ້ືອໃນຊຸມຊົນ ໂອກາດທ່ີຈະແຜ່ລະບາດໃນວົງກວ້າງຈະຍາກຂ້ຶນ 
ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍມີພູມຄຸ້ມກັນແລ້ວຈ່ຶງບ່ໍຕິດພະຍາດ ແລະ ມີໂອກາດແຜ່
ເຊ້ືອ ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນທາງອ້ອມ ໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອ
ກັບຄົນສ່ວນໜ້ອຍທ່ີຍັງບ່ໍມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ໍພະຍາດ.

ວັກຊີນທ່ີປະເທດໄທໃຊ້ ຍັງບ່ໍສ້ິນສຸດການທົດລອງແທ້ບໍ?

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຂ້ຶນທະບຽນໄດ້ຜ່ານການວິໄຈທົດສອບຄົບທຸກຂ້ັນຕອນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ 
ການທົດລອງໃນມະນຸດທັງສາມໄລຍະ. ແນວໃດກໍຕາມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລັດຖະບານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຂ້ໍມູນ ທັງດ້ານ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕ່ໍໄປ, ເຊ່ັນດຽວກັບວັກຊີນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບອ່ືນໆ 
ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນຄົບ 1 ປີ ເພ່ືອຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ 
ພາຍຫັຼງຜະລິດຕະພັນອອກສູ່ຕະຫຼາດ.

ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ
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ວັກຊີນທ່ີນໍາເຂ້ົາກັບວັກຊີນທ່ີຜະລິດໃນໄທມີຄຸນະພາບເທ່ົາທຽມກັນຫືຼບ່ໍ?

ມີຄຸນະພາບເທ່ົາທຽມກັນ. ໂດຍວັກຊີນທ່ີຜະລິດໃນປະເທດໄທໂດຍບໍລິສັດ Siam Bioscience ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການ

ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດຈາກບໍລິສັດ AstraZeneca ເພ່ືອໃຫ້ປະເທດໄທເປັນສູນກາງການຜະລິດວັກຊີນ

ໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັກອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍບໍລິສັດ AstraZeneca ມີຂະບວນການພິຈາລະນາສັກກະຍະພາບຂອງ 
ຫ້ອງປະຕິບັດການ, ບຸຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຂະບວນການຜະລິດໃນໂຮງງານຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະ 
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດລະດັບນານາຊາດ ເຊ່ັນດຽວກັບການຜະລິດໃນຕ່າງປະເທດ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນຮາລານ (Halal) ຫືຼບ່ໍ?

ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນ AstraZeneca Pfizer-BioNTech ແລະ Moderna ຢ້ັງຢືນວ່າ: ວັກຊີນບ່ໍໄດ້ມີສ່ວນປະສົມໃດ 
ຈາກຜະລິດຕະພັນທ່ີມີສັດເປັນອົງປະກອບ ແລະ ບ່ໍມີເຈລາຕິນຈາກໝູ ໃນຂະນະທ່ີອົງກອນສາສະໜາອິດສະລາມສູງສຸດ

ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍຮັບຮອງວັກຊີນ Sinovac ວ່າ: ເປັນຜະລິດຕະພັນຮາລານ ເຊ່ັນດຽວກັບສະມາຄົມແພດ

ອິດສະລາມແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກ (British Islamic Medical 
Association) ທ່ີໃຫ້ການຮັບຮອງວັກຊີນໂຄວິດ-19.

ວັກຊີນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄປໄດ້ດົນເທ່ົາໃດ? ຕ້ອງສັກກະຕຸ້ນຕອນໃດ?

ເນ່ືອງຈາກເປັນວັກຊີນໃໝ່ທ່ີມີການໃຊ້ບ່ໍດົນ ການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າ ພູມຄຸ້ມກັນທ່ີຖືກກະຕຸ້ນໂດຍ

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດົນປານໃດ ຈ່ຶງຍັງບ່ໍສາມາດຕອບໄດ້ວ່າຄວນມີການສັກກະຕຸ້ນອີກຕອນໃດ. 
ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຜະລິດຍັງທໍາການຄ້ົນຄວ້າສຶກສາຜົນການກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ 
ເຮັດໃຫ້ອາດມີຂ້ໍມູນສະໜັບສະໜູນເພ່ິມໄດ້ໃນອະນາຄົດ.



ຕິດເຊ້ືອໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງສັກວັກຊີນອີກຫືຼບ່ໍ?

ຜູ້ທ່ີເຄີຍຕິດເຊ້ືອໂຄວິດ-19 ແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ

ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ເພາະພູມຄຸ້ມກັນຈາກການ

ຕິດເຊ້ືອຈະຢູ່ໃນລະດັບທ່ີປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດໄດ້

ປະມານ 3 ເຖິງ 6 ເດືອນ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ແນະນໍາວ່າ: ຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອໂຄວິດມາແລ້ວ

ໃນໄລຍະເວລາ 3 ເຖິງ 6 ເດືອນ 
(ນັບຈາກມ້ືທ່ີກວດພົບຄ້ັງທໍາອິດ) 
ໃຫ້ສັກວັກຊີນ 1 ເຂັມ ແລະ ຖ້າຕິດເຊ້ືອມາ

ແລ້ວເກີນ 6 ເດືອນ ໃຫ້ສັກ 2 ເຂັມ 
(ຫືຼສັກຄົບຊຸດ ຂ້ຶນກັບຊະນິດຂອງວັກຊີນ) 
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             ສະຫງວນລິຂະສິດ ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສີມສຸຂະພາບ (ສສສ) 2564
ເອກະສານຫ້າມເຜີຍແພ່ ແລະຫ້າມຈໍາໜ່າຍ


