ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ຮັບວັກຊີນ:

ຊ່ື

ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ພວກເຮົາກໍານົດໄດ້ ວ່າ
ມີເຫດຜົນໃດທີ່ທ່ ານບໍ່ຄວນຈະໄດ້ ຮັບວັກຊິນ COVID-19 ໃນມ້ື ນີ້ ຫື ຼ ບໍ່.
ຖ້ າທ່ ານຕອບວ່ າ “ແມ່ ນ” ຕໍ່ຄໍາຖາມໃດໜ
ຶ່ ງ,
ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່ າທ່ ານບໍ່ຄວນສັກວັກຊີນ.
ມັນພຽງແຕ່ ໝາຍຄວາມວ່ າອາດຈະໄດ້ ຖາມຄໍາຖາມອ່ື ນເພ່ີ ມຕື່ມ.
ຖ້ າຄໍາຖາມບໍ່ຈະແຈ້ ງ,
ກະລຸ ນາສອບຖາມຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານເພື່ອອະທິບາຍ.
1.

ມ້ື ນີ້ທ່ ານຮູ ້ ສຶກເປັນໄຂ້ ບໍ?

2.

ທ່ ານເຄີຍໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ບໍ?

ອາຍຸ

ແມ່ ນ ບ່ໍ ແມ່ ນ

• ຖ້ າແມ່ ນ, ທ່ ານໄດ້ ຮັບຜະລິດຕະພັນວັກຊີນໃດ?
 Pfizer

 Moderna

 Janssen
(Johnson & Johnson)


































(ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງອາການແພ້ ທີ່ຮຸ ນແຮງ [ຕົວຢ່ າງ ພູ ມແພ້ ] ທ່ີ ຈໍາເປັນຕ້ ອງປິ່ນປົວດ້ ວຍຕົວຢາ epinephrine ຫື ຼ EpiPen® ຫື ຼ
ເຮັດໃຫ້ ທ່ານໄດ້ ໄປເຂົ້າໂຮງໝ
ໍ . ນອກຈາກນ້ີ ຍັງລວມເຖິງອາການແພ້ ທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດລົມພິດ, ບວມ, ຫື ຼ ຫາຍໃຈຍາກ,
ເຊ່ິ ງລວມເຖິງການຫາຍໃຈສຽງດັງຮືດໆ.)

o Polysorbate, ເຊິ່ງພົບໃນວັກຊີນບາງຊະນິດ, ຢາເມັດເຄືອບຟີມ, ແລະ ສານສະເຕຍຣອຍທາງຫຼອດເລືອດດໍາ
• ວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມຜ່ ານມາ

5.



ທ່ ານເຄີຍມີອາການແພ້ ຕ່ໍ :

• ສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊິນ COVID-19, ປະກອບມີຕົວຢາໃດໜ່ຶ ງດ່ັ ງຕໍ່ໄປນີ້:
o Polyethylene glycol (PEG), ເຊິ່ງສາມາດພົບໃນຢາບາງຊະນິດເຊັ່ນວ່ າ ຢາລະບາຍ ແລະ
ຢາທີ່ໃຊ້ ໃນການກະກຽມສໍາລັບຂັ້ນຕອນການກວດລໍາໄສ້

4.


 ຜະລິດຕະພັນອື່ນ

• ທ່ ານໄດ້ ເອົາບັດບັນທຶກການສັກວັກຊີນ ຫື ຼ ເອກະສານອ່ື ນໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສັກວັກຊີນມານໍາບໍ? (ແມ່ ນ/ບ່ໍ ແມ່ ນ)
3.

ບ່ໍ ຮູ ້

ທ່ ານເຄີຍມີອາການແພ້ ຕ່ໍ ວັກຊີນອ່ື ນ (ນອກຈາກວັກຊີນ COVID-19) ຫື ຼ ຢາສັກອື່ນໆບໍ?

(ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງອາການແພ້ ທີ່ຮຸ ນແຮງ [ຕົວຢ່ າງ ພູ ມແພ້ ] ທ່ີ ຈໍາເປັນຕ້ ອງປ່ິ ນປົວດ້ ວຍຕົວຢາ epinephrine ຫື ຼ EpiPen® ຫື ຼ
ເຮັດໃຫ້ ທ່ານໄດ້ ໄປເຂົ້າໂຮງໝ
ໍ . ນອກຈາກນ້ີ ຍັງລວມເຖິງອາການແພ້ ທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດລົມພິດ, ບວມ, ຫື ຼ ຫາຍໃຈຍາກ,
ເຊ່ິ ງລວມເຖິງການຫາຍໃຈສຽງດັງຮືດໆ.)

ໝາຍຕິກທຸ ກຂ້ໍ ທ່ີ ຖືກກັບທ່ ານ:
 ຂ້ ອຍແມ່ ນແມ່ ຍິງອາຍຸ ລະຫວ່ າງ 18 ຫາ 49 ປີ
 ເຄີຍມີອາການແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງຕໍ່ສ່ິ ງອ່ື ນທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນວັກຊີນ ຫື ຼ ການປິ່ນປົວດ້ ວຍຢາສັກ ເຊັ່ນວ່ າ ອາຫານ, ສັດລ້ ຽງ, ພືດ, ອາການແພ້ ຕ່ໍ ສິ່ງແວດລ້ ອມ ຫື ຼ ຢາກິນ
 ເຄີຍຕິດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວດ້ ວຍສານພູ ມຕ້ ານທານ monoclonal ຫື ຼ ເຊຣຸ ມໄລຍະທ່ີ ຟື້ນຈາກພະຍາດ
 ໄດ້ ຮັບການບ່ົ ງມະຕິວ່ າເປັນກຸ ່ ມອາການອັກເສບຫຼາຍລະບົບ (Multisystem Inflammatory Syndrome) (MIS-C ຫື ຼ MIS-A) ພາຍຫັ ຼ ງຕິດພະຍາດ COVID19
 ມີລະບົບພູ ມຕ້ ານທານທ່ີ ອ່ ອນແອ (ຕົວຢ່ າງ ການຕິດເຊ້ື ອ HIV, ມະເຮັງ)
 ໃຊ້ ຢາກົດພູ ມຕ້ ານທານ ຫື ຼ ການບໍາບັດດ້ ວຍການກົດພູ ມຕ້ ານທານ
 ມີເລືອດອອກແບບຜິດປົກກະຕິ
 ໃຊ້ ຢາທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເລືອດບາງລົງ
 ມີປະຫວັດພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍ າທ່ີ ເກີດຈາກ herparin (herparin-induced thrombocytopenia, HIT)
 ກໍາລັງຖືພາ ຫື ຼ ກໍາລັງໃຫ້ ນົມລູ ກ
 ເຄີຍໄດ້ ຮັບສານຕ່ື ມຜິວໜັງ

ກວດສອບແບບຟອມໂດຍ
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ວັນທີ

ການປັບປຸ ງແມ່ ນໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກກົມວັກຊີນ (Immunization Action Coalition, IAC) ເປັນລາຍການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ

1

ໜ້ານ້ີ ໄດ້ ເຈດຕະນາຈ່ົ ງວ່ າງໄວ້ .

ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ

ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມຕ່ື ມກ່ ຽວກັບຄໍາແນະນໍາທາງຄລີນິກກ່ ຽວກັບ COVID-19, ເຂ້ົ າເບິ່ງໄດ້ ທີ່ https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/
info-by-product/clinical-considerations.html.
ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມຕື່ມກ່ ຽວກັບຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາດ້ ານການສ້ າງພູ ມຄຸ ້ ມກັນ
ແນວທາງປະຕິ ບັ ດທ່ີ ດີ ທ່ີ ສຸ ດທົ່ ວໄປສໍ າລັ ບການສ້ າ ງພູ ມຄຸ ້ ມກັ ນ , ເຂ້ົ າເບິ່ງໄດ້ ທີ່ https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/generalrecs/index.html.

ວັກຊີນ COVID-19 ແມ່ ນໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດສໍາລັບກຸ ່ ມອາຍຸ ແຕກຕ່ າງກັນ ແລະ ໄດ້ ຮັບການສັກແບບເປັນຊຸດສອງເຂັມ ຫື ຼ ເຂັມດຽວ.
ຜະລິດຕະພັນວັກຊີນ

ກຸ ່ ມອາຍຸ ທີ່ອະນຸ ຍາດນໍາໃຊ້

ຊຸດ

ໄລຍະເວລາລະຫວ່ າງເຂັມ

ວັກຊີນ Pfizer-BioNTech COVID-19

12 ປີ ຂຶ້ນໄປ

2 ເຂັມ

21 ວັນ

ວັກຊີນ Moderna COVID-19

18 ປີຂຶ້ນໄປ

2 ເຂັມ

28 ວັນ

ວັກຊີນ COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson)

18 ປີຂຶ້ນໄປ

1 ເຂັມ

ບ່ໍ ມີ

ຄົນທ່ີ ຢູ ່ ນອກກຸ ່ ມອາຍຸ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນວັກຊີນແມ່ ນບ່ໍ ຄວນໄດ້ ຮັບວັກຊີນ.

ໄລຍະເວລາຕິດຕາມຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ບ່ໍ ມີຂໍ້ຫ້ າມສັກວັກຊີນ COVID-19
 30 ນາທີ:

 15 ນາທີ:

o ປະຫວັດການແພ້ ທັນທີທີ່ເກີດຈາກການຮັບວັກຊີນອື່ນ ຫື ຼ
ການປິ່ນປົວດ້ ວຍຢາສັກ

o ບຸ ກຄົນອ່ື ນທັງໝົດ

o ຂໍ້ຫ້ າມໃນການໃຊ້ ວັກຊີນ COVID-19 ປະເພດຕ່ າງໆ (ຕົວຢ່ າງ,
ຜູ້ ທີ່ມີຂ້ໍ ຫ້ າມໃນການໃຊ້ ວັກຊີນທີ່ມີ mRNA ສາມາດຮັບ Janssen
(ວັກຊີນ COVID-19 Johnson & Johnson)
o ປະຫວັດການແພ້ ຮຸ ນແຮງທັນທີທັນໃດເນື່ອງຈາກສາເຫດອ່ື ນ

ສັກວັກຊີນ COVID-19 ຮ່ ວມກັບວັກຊີນອື່ນໆ
ວັກຊີນ COVID-19 ແລະ ວັກຊີນອື່ນໆ ອາດຈະສັກໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເລື່ອງໄລຍະເວລາ. ນີ້ປະກອບມີການສັກວັກຊີນ COVID-19 ແລະ
ວັກຊີນອື່ນໆພ້ ອມກັນໃນເວລາດຽວກັນ. ວັກຊີນອື່ນອາດຈະສັກກ່ ອນ ຫື ຼ ຫັ ຼ ງສັກວັກຊີນ COVID-19.

1. ມ້ື ນ້ີ ທ່ ານຮູ ້ ສຶກເປັນໄຂ້ ບໍ?
ໃນຂະນະທ່ີ ບ່ໍ ມີຫັ ຼ ກຖານວ່ າການເຈັບປ່ ວຍຈະຫຼຸດປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ ຫື ຼ
ເພີ່ມປະຕິກິລິຍາຜົນຂ້ າງຄຽງ, ຕາມຂ້ໍ ຄວນລະວັງ,

ເກີດຂ້ຶ ນກ່ ອນຜູ້ ຮັບວັກຊີນໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມທໍາອິດ ຫື ຼ
ໃນລະຫວ່ າງທັງສອງເຂັມ ສໍາລັບວັກຊີນທີ່ຕ້ ອງສັກສອງເຂັມ.

ລໍຖ້ າການສັກວັກຊີນໃຫ້ ກັບຄົນເຈັບທີ່ເຈັບປານກາງຫາຮຸ ນແຮງ
ຈົນກວ່ າອາການຈະດີຂ້ຶ ນ.

ບ່ໍ ແນະນໍາໃຫ້ ມີການກວດຫາເຊ້ື ອໄວຣັດ ຫື ຼ ເມັດເລືອດຂາວ
ເພື່ອປະເມີນການຕິດເຊ້ື ອໃນປັດຈຸ ບັນ ຫື ຼ

ເລ່ື ອນການສັກວັກຊີນຂອງບຸ ກຄົນທ່ີ ຕິດພະຍາດ SARS-CoV-2
ຈົນກວ່ າເຂົາເຈ້ົ າຈະມີອາການເຊົາປ່ ວຍ ແລະ ບໍ່ມີການແຍກປ່ ຽວອີກຕໍ່ໄປ.
ຄໍາແນະນໍານີ້ໃຊ້ ໂດຍບ່ໍ ກ່ ຽວກັບການຕິດເຊ້ື ອ SARS-CoV-2
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ກ່ ອນໜ້ າສະເພາະເພື່ອຈຸ ດປະສົງໃນການຕັດສິນໃຈສັກວັກຊີນ.
ຄົນທີ່ເຈັບປ່ ວຍປານກາງສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ .
ບ່ໍ ຕ້ ອງລະງັບການສັກວັກຊີນຖ້ າບຸ ກຄົນນ້ັ ນກໍາລັງໃຊ້ ຢາຕ້ ານເຊື້ອ.
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ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ

2. ທ່ ານເຄີຍໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ບໍ?
ວັກຊີນ COVID-19 ບ່ໍ ສາມາດປ່ ຽນແທນກັນໄດ້ .
ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີ ຕ້ ອງສັກສອງເຂັມ, ກວດເບ່ິ ງບັນທຶກທາງການແພດ,
ຂໍ້ມູ ນລະບົບພູ ມຕ້ ານທານ, ແລະ ບັດສັກວັກຊີນ
ເພື່ອຊ່ ວຍໃນການກໍານົດວ່ າເບ້ື ອງຕ້ົ ນໄດ້ ສັກວັກຊີນປະເພດໃດແລ້ ວ.
ຖ້ າບໍ່ຮູ ້ ວ່າວັກຊີນເຂັມທໍາອິດແມ່ ນຫຍັງ ຫື ຼ ບ່ໍ ມີວັກຊີນດ່ັ ງກ່ າວອີກຕ່ໍ ໄປ,
ອາດຈະສັກວັກຊີນຊະນິດໃດກໍໄດ້ ທີ່ມີ mRNA

(ສັກແຍກຫ່ າງກັນເປັນໄລຍະເວລາຢ່ າງນ້ ອຍ 28 ວັນ). ຖ້ າສັກວັກຊີນ mRNA
COVID-19 ທັງສອງເຂັມທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນໂດຍບ່ໍ ມີຜົນກະທົບຫຍັງ,
ແນະນໍາບ່ໍ ໃຫ້ ມີການສັກວັກຊີນເພ່ີ ມຕ່ື ມແລ້ ວ.
ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບວັກຊີນທົດລອງຄວນປຶກສາກັບຜູ້ ສະໜັບສະໜູ ນການທົດລອງເພ່ື ອຕີລ
າຄາວ່ າສາມາດຮັບວັກຊີນເພີ່ມຕ່ື ມ ຫື ຼ ບ່ໍ .

ສໍາລັບຜູ້ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ຢູ ່ ນອກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ:
 ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດຕາມການແນະນໍາທີ່ FDA

ອະນຸ ມັດແລ້ ວ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງຮັບເພີ່ມອີກ. ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19
ເຂັມທໍາອິດເປັນວັກຊີນທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA
ທ່ີ ຈໍາເປັນຕ້ ອງສັກສອງເຂັມ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງ
ເລີ່ມຕ້ົ ນວັກຊີນໃໝ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
ແຕ່ ຕ້ ອງຮັບເຂັມທີສອງໃຫ້ ໃກ້ ກັບເວລາທ່ີ ແນະນໍາຫຼາຍທ່ີ ສຸ ດ.

 ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດຕາມການແນະນໍາທ່ີ ຢູ ່ ໃນລາຍຊື່ທ່ີ
WHO ໄດ້ ອະນຸ ມັດນໍາໃຊ້ ໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງ ຮັບວັກຊີນ
COVID-19 ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA ເພີ່ມອີກ.
ເບິ່ງຂ້ໍ ຄວນພິຈາລະນາທາງການແພດຊ່ົ ວຄາວ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ວັກຊີນ

COVID-19 ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດແລ້ ວໃນປັດຈຸ ບັນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
(https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/ clinicalconsiderations.html) ສໍາລັບບັນດາລາຍຊື່ວັກຊີນທີ່ WHO

 ຜູ້ ທີ່ຍັງບ່ໍ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດຕາມການແນະນໍາທີ່ຢູ ່ ໃນລາຍຊື່
ສໍາລັບກໍລະນີສຸ ກເສີນຂອງ WHO ອາດຈະໄດ້ ຮັບຊຸດວັກຊີນ COVID-19
ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA ຄົບຖ້ ວນ. ລໍຖ້ າຢ່ າງນ້ ອຍ 28

ວັນຫັ ຼ ງຈາກສັກເຂັມສຸ ດທ້ າຍ ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີ ບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA
ກ່ ອນສັກວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA.

 ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດ ຫື ຼ

ສ່ ວນໃດສ່ ວນໜ່ຶ ງທີ່ບໍ່ໄດ້ ຢູ່ໃນລາຍຊື່ນໍາໃຊ້ ໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນຕາມການແນະນໍາ
ຂອງ WHO ແລະ ບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA ອາດຈະໄດ້ ຮັບຊຸດວັກຊີນ
COVID-19 ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA ຄົບຖ້ ວນ. ລໍຖ້ າຢ່ າງນ້ ອຍ 28
ວັນຫັ ຼ ງຈາກສັກເຂັມສຸ ດທ້ າຍ ສໍາລັບວັກຊີນທີ່ຍັງບໍ່ອະນຸ ມັດກ່ ອນສັກວັກຊີນ
COVID-19 ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA.

ອະນຸ ມັດໃຊ້ ໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນ.

3. ທ່ ານເຄີຍມີອາການແພ້ ຕ່ໍ :

• ສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊິນ COVID-19 ໄດ້ ແກ່ :
o Polyethylene glycol (PEG), ເຊິ່ງສາມາດພົບໃນຢາບາງຊະນິດເຊ່ັ ນວ່ າ ຢາລະບາຍ ແລະ ຢາທີ່ໃຊ້ ໃນການກະກຽມຂັ້ນຕອນການກວດລໍາໄສ້
o Polysorbate, ເຊິ່ງພົບໃນວັກຊີນບາງຊະນິດ, ຢາເມັດເຄືອບຟີມ, ແລະ ສະເຕຍຣອຍທາງຫຼອດເລືອດດໍາ

• ວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມຜ່ ານມາ
ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາການແພ້ ທັນທີ* ຕ່ໍ ວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມທ່ີ ຜ່ ານມາ ຫື ຼ ຮູ ້ ວ່າ
(ເຄີຍຖືກບົ່ງມະຕິ) ແພ້ ຕໍ່ສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊີນທ່ີ ເປັນຂ້ໍ ຫ້ າມຮັບວັກຊີນ.

ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຂ້ໍ ຫ້ າມໃນການຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19
ບໍ່ຄວນຈະຮັບການສັກວັກຊີນ mRNA (Pfizer-BioNTech ຫື ຼ Moderna).
ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຂ້ໍ ຫ້ າມໃນການຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19 (ລວມທັງ
ເນ່ື ອງຈາກອາການແພ້ ທ່ີ ຮູ ້ ຈັກ [ທີ່ໄດ້ ຮັບການວິເຄາະ] ຕ່ໍ ກັບ PEG†)
ມີຂ້ໍ ຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ COVID-19 Janssen.

ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຂ້ໍ ຫ້ າມໃນການຮັບວັກຊີນ Jansen COVID-19 (ລວມທັງ
ເນ່ື ອງຈາກອາການແພ້ ທີ່ຮູ ້ ຈັກ [ທີ່ໄດ້ ຮັບການວິເຄາະ] ຕ່ໍ ກັບ polysorbate*)

ມີຂ້ໍ ຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ COVID-19,
ເຖິງວ່ າຈະບໍ່ຮູ ້ ວ່າສ່ ວນປະກອບໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການແພ້ ກໍຕາມ.
*ເມື່ອຜູ້ ຮັບວັກຊີນລາຍງານປະຫວັດຂອງອາການແພ້ ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຄວນພະຍາຍາມຕີລາຄາວ່ າອາການແພ້ ທີ່ຖືກລາຍງານຫັ ຼ ງຈາກການສັກວັກຊີນແມ່ ນ
ສອດຄ່ ອງກັບອາການແພ້ ທັນທີທັນໃດທຽບກັບອາການແພ້ ແບບອ່ື ນໆທ່ີ ເຄີຍສັງເກດຫັ ຼ ງຈາກສັກວັ
ກຊີນ, ເຊັ່ນ: ອາການແພ້ ຕໍ່ຫຼອດເລືອດ ຫື ຼ ຜົນຂ້ າງຄຽງຫັ ຼ ງຈາກການສັກວັກຊີນ
(ເຊ່ິ ງບໍ່ໄດ້ ນອນໃນຂ້ໍ ຫ້ າມໃນການຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19 ເຂັມທີສອງ).
†Polyethylene glycol (PEG) ແມ່ ນສ່ ວນປະກອບວັກຊີນທັງ mRNA COVID-19, ແລະ
polysorbate 80 ແມ່ ນສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ COVID-19 Janssen. ເນື່ອງຈາກ PEG ແລະ
polysorbate ສໍາພັນກັນທາງໂຄງສ້ າງ
ຈ່ຶ ງອາດຈະເກີດພາວະພູ ມໄວເກີນທີ່ຈະເກີດປະຕິກິລິຍາຂ້ າມລະຫວ່ າງສ່ ວນປະກອບເຫົ່ ຼ ານີ້.

ມີຂ້ໍ ຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ mRNA COVID-19.

ຜູ້ ທີ່ມີປະຫວັດແພ້ ວັກຊີນ ຫື ຼ ຢາສັກເພ່ື ອປ່ິ ນປົວທ່ີ ມີຫຼາຍສ່ ວນປະກອບໜ່ຶ ງ ຫື ຼ
ຫຼາຍສ່ ວນນັ້ນແມ່ ນສ່ ວນປະກອບໜ່ຶ ງຂອງວັກຊີນ COVID-19,
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ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ
ສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ COVID-19*
ວັກຊີນ mRNA COVID-19
Pfizer-BioNTech

ລາຍລະອຽດ

mRNA ທີ່ດັດແປງດ້ ວຍ Nucleoside
ເຊ່ິ ງເຂ້ົ າລະຫັດ glycoprotein
ສ່ ວນປະກອບທີ່ເຄ່ື ອນໄຫວສໍາຄັນ
ຂອງໄວຣັສຂັດຂວາງຂອງ SARS-CoV2
2[(polyethylene glycol {PEG})2000]-N, N-ditetradecylacetamide
1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine
ຄໍເລສເຕີຣອລ

ສ່ ວນປະກອບທີ່ບ່ໍ ເຄ່ື ອນໄຫວ

(4hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
Sodium chloride
Monobasic potassium phosphate
Potassium chloride
Dibasic sodium phosphate
dihydrate
Sucrose

ວັກຊີນ mRNA COVID19 Moderna

mRNA ທ່ີ ດັດແປງດ້ ວຍ
Nucleoside ເຊິ່ງເຂ້ົ າລະຫັດ
glycoprotein
ຂອງໄວຣັສຂັດຂວາງຂອງ
SARS-CoV-2
PEG2000-DMG: 1,2dimyristoyl-rac- glycerol,
methoxypolyethylene glycol
1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine
ຄໍເລສເຕີຣອລ
SM-102: heptadecan-9-yl 8((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6(undecyloxy) hexyl) amino)
octanoate
Tromethamine
Tromethamine
hydrochloride
Acetic acid

ວັກຊີນ COVID-19 Janssen
ເວັກເຕີໄວຣັສ; ເວັກເຕີ Ad26
ແບບລວມເຂ້ົ າກັນທ່ີ ຈໍາລອງບ່ໍ ໄດ້
ເຂົ້າລະຫັດຕົວແປທີ່ສະຖຽນຂອງໂປຣຕີນຂັດຂວາງ
SARS-CoV-2
Polysorbate-80
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
Citric acid monohydrate
Trisodium citrate dihydrate
Sodium chloride
Ethanol

Sodium acetate
Sucrose

ບ່ໍ ມີວັກຊີນໃດມີສ່ ວນປະກອບຂອງໄຂ່ , ເຈລາຕີນ, ນ້ໍ າຢາງ ຫື ຼ ສານກັນບູ ດ.

ຄຸ ນລັກສະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຂອງອາການແພ້ , ປະຕິກິລິຍາ vasovagal, ແລະ ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ COVID-19
ຄົນເຈັບພາຍໃນທີ່ມີອາການຂອງຜົນຂ້ າງຄຽງຫັ ຼ ງສັກວັກຊີນ, ການລະບຸ ສາເຫດ
(ລວມທັງອາການແພ້ , ປະຕິກິລິຍາ vasovagal, ຫື ຼ ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນ)
ແມ່ ນສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຕີລາຄາວ່ າບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວຄວນຮັບວັກຊີນເພີ່ມຕ່ື ມ ຫື ຼ ບ່ໍ
(ລວມທັງ ເຂັມທີ 2 ຂອງວັກຊີນ mRNA COVID-19). ຕາຕະລາງອາການ ແລະ

ອາການແພ້ ທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນທັນທີທັນໃດ

ຄຸ ນລັກສະນະ

(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ)

ເວລາຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ

ສ່ ວນຫຼາຍມັກຈະເກີດພາຍໃນ 15-30 ນາທີ
ຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ

ສັນຍານດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ີ ແມ່ ນມີເພ່ື ອເປັນແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນ ແຕ່ ອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ ວນສົມບູ ນ,
ແລະ ຄົນເຈັບອາດຈະບ່ໍ ມີສັນຍານ ຫື ຼ ອາການທັງໝົດ.
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການທາງການແພດຕ້ ອງໄດ້ ຕັດສິນເມ່ື ອດໍາເນີນການປະເມີນຄົນເຈັບເພື່
ອບ່ົ ງມະຕິ ແລະ ຈັດການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal
ສ່ ວນຫຼາຍມັກຈະເກີດພາຍໃນ 15 ນາທີ

ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນ
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ)
ໄລຍະ 1 ຫາ 3 ວັນຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ
(ສ່ ວນຫຼາຍເກີດຂ້ຶ ນມື້ຖັດໄປຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ)

ສັນຍານ ແລະ ອາການ
ອາການແພ້ ທີ່ເກີດຂ້ຶ ນທັນທີທັນໃດ

ຄຸ ນລັກສະນະ

(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ)

ການຍ່ າງອອກກໍາລັງກາຍ ຮູ ້ ສຶກວ່ າມີສ່ິ ງບໍ່ດີກໍາລັງເກີດຂ້ຶ ນ

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal
ຮູ ້ ສຶກຕົວຮ້ ອນ ຫື ຼ ໜາວ

ສະແດງອອກທາງຜິວໜັງ ~90%
ຂອງຜູ້ ທີ່ມີພາວະພູ ມແພ້ ຮຸ ນແຮງທັນທີທັນໃດ, ສີຊີດ, ເຫ່ື ອອອກ, ຜິວກ່ໍ າ,

ຜິວໜັງ

ປະກອບມີອາການຄັນ, ເປັນຜືນ, ໜ້ າແດງ,

ຮູ ້ ສຶກອອກຮ້ ອນເທິງໃບໜ້ າ

ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນ
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ)
ໄຂ້ , ໜາວສັ່ນ, ເມ່ື ອຍ
ເຈັບ, ແດງ ຫື ຼ ໃຄ່ ບວມຢູ ່ ບໍລິເວນທີ່ສັກ,
ເປັນໝາກກະດັນຢູ ່ ແຂນເບື້ອງທ່ີ ສັກວັກຊີນ

ຕາບວມ
ກະວົນກະວາຍ, ວິນຫົວ, ເປັນລົມ
ສັບສົນ, ມຶນງົງ, ກະວົນກະວາຍ, ວິນຫົວ,

ລະບົບປະສາດ

ອ່ ອນແອ, ສູ ນເສຍສະຕິ

(ມັກເກີດຫັ ຼ ງຈາກມີອາການ prodrmal
ບໍ່ພໍເທົ່າໃດວິນາທີ ຫື ຼ ນາທີ) ອ່ ອນແອ,
ການປ່ ຽນແປງໃນການເບ່ິ ງເຫັນ (ເຊັ່ນ:

ເຈັບຫົວ

ຈຸ ດທ່ີ ໄຟກະພິບ, ການເບິ່ງເຫັນແບບອຸ ໂມງ),
ການປ່ ຽນແປງໃນການໄດ້ ຍິນ
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ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ
ອາການແພ້ ທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນທັນທີທັນໃດ

ຄຸ ນລັກສະນະ

(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ)
ຫາຍໃຈສັ້ນ, ມີສຽງຫອບຫືດ,

ລະບົບຫາຍໃຈ
ເສ້ັ ນເລືອດຫົວໃຈ

ຫຼອດລົມຫົດ, ຫາຍໃຈແຮງ,
ຂາດອາກາດຫາຍໃຈ
ຄວາມດັນເລືອດຕ່ໍ າ,
ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal
ຕົວແປ; ຖ້ າມີອາການກັງວົນ,
ອາດຈະມີອັດຕາການຫາຍໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ

ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນ
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ)
ບ່ໍ ມີ

ຕົວແປ; ອາດຈະມີຄວາມດັນເລືອດຕ່ໍ າ ຫື ຼ
ບໍ່ມີ
ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້ າຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່ າງການເປັນລົມໝົດສະຕິ

ລະບົບລະລາຍ

ປຸ ້ ນທ້ ອງ, ຮາກ, ເຈັບທ້ ອງ, ຖອກທ້ ອງ

ປຸ ້ ນທ້ ອງ, ຮາກ

ກ້ າມຊີ້ນ ແລະ ກະດູ ກ

ບ່ໍ ມີ

ບ່ໍ ມີ

ຮາກ ຫື ຼ
ອາດຈະເກີດມີອາການຖອກທ້ ອງ
ປວດກ້ າມຊີ້ນ, ປວດຂ້ໍ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສັກວັກຊີນ
ອາການແພ້ ທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນທັນທີທັນໃດ

ຄຸ ນລັກສະນະ

(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ)

ຖ້ າໄດ້ ຮັບວັກຊີນ mRNA
COVID-19
ເປັນເຂັມທໍາອິດ,
ຈະແນະນໍາໃຫ້ ຮັບວັກຊີນ
mRNA
ເຂັມທີສອງອີກບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal

ແມ່ ນ

ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນ
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ)

ແມ່ ນ

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກໃນສະຫະລັດອາເມລິກາສາມາດຂໍຄໍາປຶກສາຈາກໂຄງການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ COVIDvax
(https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html) ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊິນ COVID-19 ທີ່ບໍ່ໄດ້ ຮັບຄໍາຕອບໃນຄູ ່ ມືຂອງ CDC
ກ່ ຽວກັບຄົນເຈັບທີ່ອາໄສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານທາງການແພດຄວນຄຸ ້ ນເຄີຍກັບການຕີລາຄາອາການແພ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃ
ນທັນທີທັນໃດ, ລວມທັງພາວະພູ ມແພ້ ແລະ
ກຽມພ້ ອມໃນການປ່ິ ນປົວກໍລະນີເຫົ່ ຼ ານ້ີ ໃນເວລາທ່ີ ສັກວັກຊີນ.
ການປິ່ນປົວທາງການແພດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບອາການແພ້ ທ່ີ ຮຸ ນແຮງຕ້ ອງມີໃຫ້ ໃ

ອາການເປັນລົມສູ ນເສຍສະຕິອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນກັບການສັກວັກຊີນໂດຍສະເພາະໃ
ນກຸ ່ ມໄວໜຸ ່ ມ. ຄວນມີຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຫີ ຼ ກເວ້ັ ນການຖືກບາດເຈັບຈາກການລ້ົ ມ

ນທັນທີ ໃນກໍລະນີທ່ີ ມີອາການແພ້ ຜິດປົກກະຕິ
ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຫັ ຼ ງຈາກການສັກວັກຊິນ COVID-19.

ທຸ ກຄົນຄວນໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມຫັ ຼ ງສັກວັກຊີນ COVID-19 ຢ່ າງໜ້ ອຍ 15
ນາທີ. ຄົນເຈັບຄວນນັ່ງ ຫື ຼ ນອນໃນໄລຍະຕິດຕາມ

ເບິ່ງການຈັດການພາວະພູ ມແພ້ ຢູ ່ ສະຖານທີ່ສັກວັກຊິນ COVID-19 | CDC
ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕ່ື ມ. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-

ແລະ ຮັບມືກັບອາການແພ້ ດັ່ງກ່ າວ.

ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນກັບພວກເຂົາ. ຖ້ າອາການໜັກຂ້ຶ ນ,
ຄົນເຈັບຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມຈົນກວ່ າອາການຈະດີຕາມປົກກະຕິ.

by-product/pfizer/anaphylaxis-management.html

4. ທ່ ານເຄີຍມີອາການແພ້ ຕ່ໍ ວັກຊີນອື່ນ (ນອກຈາກວັກຊີນ COVID-19) ຫື ຼ ຢາສັກອື່ນໆບໍ?
ປະຫວັດຂອງອາການແພ້ ທັນທີທັນໃດ (ພາຍໃນ 4 ຊ່ົ ວໂມງ) ກັບການສັກວັກຊີນ ຫື ຼ
ການປ່ິ ນປົວດ້ ວຍຢາສັກອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ວັກຊີນທີ່ສັກເຂົ້າກ້ າມຊ້ີ ນ, ສັກເຂົ້າເສ້ັ ນເລືອດ
ຫື ຼ ສັກເຂົ້າຜິວໜັງ ຫື ຼ ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບສ່ ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ
COVID-19?) ເປັນຂ້ໍ ຄວນລະວັງສໍາລັບວັກຊີນ COVID-19
ປັດຈຸ ບັນທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດແລ້ ວ. ອາດຈະມີການໃຫ້ ວັກຊີນ,

ແຕ່ ຄວນແນະນໍາໃຫ້ ຄົນເຈັບຮັບຮູ ້ ເຖິງຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ບ່ໍ ຄາດຄິດກ່ ຽວກັບອາການແພ້
ຮຸ ນແຮງ ແລະ ຊ່ັ ງຊາຄວາມສ່ ຽງເຫົ່ ຼ ານີ້ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສັກວັກຊີນ.
ອາດຈະມີການພິຈາລະນາເລ່ື ອນການສັກວັກຊີນ ແລະ/ຫື ຼ

ການພິຈາລະນາສໍາລັບການສັກວັກຊີນປະກອບມີຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການສໍາຜັດກັບພະຍ
າດ SARS-CoV-2, ຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການເປັນພະຍາດຮ້ າຍແຮງ ຫື ຼ
ການເສຍຊີວິດຍ້ ອນການຕິດເຊ້ື ອ COVID-19, ການຕິດເຊ້ື ອ COVID-19
ທ່ີ ຜ່ ານມາ, ຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ບໍ່ຮູ ້ ກ່ຽວກັບອາການແພ້ ພາຍຫັ ຼ ງການສັກວັກຊີນ

COVID-19,
ແລະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ ຮັບທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການເບ່ິ ງແຍງອາການແພ້ ໃນທັນທີ,
ຖ້ າຈໍາເປັນ. ທຸ ກຄົນຄວນໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມ 30

ນາທີຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ.

ປຶກສາກັບທ່ ານໝ
ໍ ພູ ມແພ້ -ພູ ມຄຸ ້ ມກັນ.
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ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ
5. ການພິຈາລະນາທາງການແພດ:
ການຕອບສະໜອງ

ການພິຈາລະນາ
ແມ່ ຍິງອາຍຸ 18 ເຖິງ 49 ປີສາມາດໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີ ອະນຸ ມັດໂດຍ FDA.
ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຄວນໄດ້ ຮັບການແຈ້ ງໃຫ້ ຮັບຮູ ້ ເຖິງຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ຫາຍາກ
ແຕ່ ເພີ່ມຂ້ຶ ນຂອງການເກີດກ້ ອນເລືອດອຸ ດຕັນ ພ້ ອມດ້ ວຍພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍ າ (thrombocytopenia
syndrome, TTS) ຫັ ຼ ງຈາກຮັບວັກຊີນ COVID-19 Janssen www.fda.gov/emergency-

ແມ່ ຍິງອາຍຸ ລະຫວ່ າງ 18 ຫາ 49 ປີ

preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ ວັກຊີນ COVID-19
Janssen ແລະ ວັກຊີນ COVID-19 ອ່ື ນໆທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA.
TTS ເປັນກຸ ່ ມອາການທ່ີ ພົບໄດ້ ຍາກ ເຊິ່ງກ່ ຽວກັບເສ້ັ ນເລືອດອຸ ດຕັນໃນຫຼອດເລືອດດໍາ ຫື ຼ
ຫຼອດເລືອດແດງ ແລະ ພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍ າທ່ີ ເລີ່ມມີອາການໃໝ່ ໃນຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ເຄີຍສໍາຜັດກັບສານ
heparin ມາກ່ ອນ.
ເອກະສານເພ່ື ອການສຶກສາເພ່ີ ມຕ່ື ມສາມາດຫາໄດ້ ທ່ີ www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.

ເຄີຍມີອາການແພ້ ຢ່າງຮຸ ນແຮງຕໍ່ສ່ິ ງອ່ື ນທີ່ບ່ໍ ແມ່
ນວັກຊີນ ຫື ຼ ການປິ່ນປົວດ້ ວຍຢາສັກ ເຊັ່ນວ່ າ
ອາຫານ, ສັດລ້ ຽງ, ພືດ,
ອາການແພ້ ຕ່ໍ ສ່ິ ງແວດລ້ ອມ ຫື ຼ ຢາກິນ

ອາການແພ້ , ລວມທັງອາການແພ້ ທ່ີ ຮຸ ນແຮງ, ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວັກຊີນ, ຢາປ່ິ ນປົວທ່ີ ເປັນຢາສັກ, ຫື ຼ
ອົງປະກອບຂອງວັກຊີນ COVID-19, ບໍ່ແມ່ ນຂ້ໍ ຫ້ າມ ຫື ຼ

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນວັກຊີນປັດຈຸ ບັນທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດເປັນວັກຊີນ COVID-19. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມ,
ບຸ ກຄົນທີ່ມີອາການແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງຕໍ່ສ່ິ ງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ວ່ າຈະເປັນສາເຫດໃດກໍຕາມ,
ຄວນໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມເປັນເວລາ 30 ນາທີຫັ ຼ ງຈາກການສັກວັກຊີນ.

ການສັກວັກຊີນຄວນສະເໜີໃຫ້ ຜູ້ຄົນໂດຍບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບປະຫວັດຂອງການຕິດພະຍາດ SARSCoV-2 ທ່ີ ມີອາການ ຫື ຼ ບ່ໍ ມີອາການ. ບ່ໍ ມີຂ້ໍ ແນະນໍາຕໍ່າສຸ ດລະຫວ່ າງການຕິດເຊື້ອ ແລະ

ເຄີຍຕິດພະຍາດ COVID-19 ແລະ
ໄດ້ ຮັບການປ່ິ ນປົວດ້ ວຍສານພູ ມຕ້ ານທານ
monoclonal ຫື ຼ ເຊຣຸ ມໄລຍະທ່ີ ຟ້ື ນຈາກພະຍາດ

ການສັກວັກຊີນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມ, ຄວນຈະເລື່ອນການສັກວັກຊີນອອກໄປຢ່ າງໜ້ ອຍ 90 ວັນ
ຖ້ າຄົນເຈັບໄດ້ ຮັບສານຕ້ ານອະນຸ ມູ ນອິດສະຫຼະ ຫື ຼ ເຊຣຸ ມໄລຍະທ່ີ ພັກຟື້ນຈາກພະຍາດເພ່ື ອປິ່ນປົວ

COVID-19. ນ້ີ ແມ່ ນມາດຕະການປ້ ອງກັນໄວ້ ກ່ ອນຈົນກວ່ າຈະມີຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມຕ່ື ມ,
ເພື່ອຫີ ຼ ກເວ້ັ ນການແຊກແຊງຂອງຢາປ່ິ ນປົວພູ ມຕ້ ານທານກັບການຕອບສະໜອງຂອງພູ ມຕ້ ານທານ
ທ່ີ ເກີດຈາກວັກຊີນ.
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ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ
ການຕອບສະໜອງ

ການພິຈາລະນາ
ຍັງບໍ່ທັນຮູ ້ ເທື່ອວ່ າຄົນທີ່ມີປະຫວັດ MIS-C ຫື ຼ MIS-A
ມີຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການຕອບສະໜອງຂອງພູ ມຕ້ ານທານທ່ີ ບ່ໍ ດີຕ່ໍ ການສັກວັກຊີນ COVID-19.
ຜູ້ ທີ່ມີປະຫວັດອັກເສບ MIS-C ຫື ຼ MIS-A ອາດຈະເລືອກທ່ີ ຈະຮັບວັກຊີນ.
ການພິຈາລະນາໃນການສັກວັກຊີນອາດຈະປະກອບມີ:


ການຟ້ື ນຕົວຈາກການເປັນ MIS-C ຫື ຼ MIS-A, ລວມທັງການກັບສູ ່ ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ



ຄວາມສ່ ຽງສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງການຕິດເຊ້ື ອ COVID-19 ທ່ີ ຮຸ ນແຮງ (ເຊັ່ນ: ອາຍຸ , ພະຍາດປະຈໍາຕົວ)



ເຄີຍມີກຸ ່ ມອາການອັກເສບຫຼາຍລະບົບ
; ບ່ໍ ວ່ າຈະເປັນ MIS-C (ເດັກ) ຫື ຼ MISA (ຜູ້ ໃຫຍ່ )




ລະດັບການແພ່ ລະບາດໃນຊຸມຊົນຂອງ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນ ແລະ
ຄວາມສ່ ຽງສ່ ວນບຸ ກຄົນໃນການຕິດພະຍາດຊ້ໍ າຄືນ
ຂາດຂ້ໍ ມູ ນດ້ ານຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ COVID-19 ຫັ ຼ ງຈາກມີຄວາມເຈັບປ່ ວຍເຫົ່ ຼ ານີ້
ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ິ ນປົວດ້ ວຍພູ ມຕ້ ານທານຕ່ າງໆ
(ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທ່ີ ສຸ ດທົ່ວໄປສໍາລັບການສ້ າງພູ ມຄຸ ້ ມກັນ ສາມາດເບ່ິ ງຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມຕ່ື ມໄດ້ ທ່ີ
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/ acip-recs/general-recs/index.html)

ເນ່ື ອງຈາກວ່ າຫັ ຼ ກຖານໃນປັດຈຸ ບັນຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນວ່ າຄວາມສ່ ຽງຂອງການຕິດພະຍາດ SARS-CoV-2
ແມ່ ນຍັງຕໍ່າຢູ ່ ໃນຫຼາຍເດືອນຫັ ຼ ງຈາກເລີ່ມມີການຕິດເຊື້ອ, ຄົນທ່ີ ມີປະຫວັດ MIS-C ຫື ຼ MIS-A
ຄວນພິຈາລະນາເລ່ື ອນການສັກວັກຊີນຈົນກວ່ າພວກເຂົາຈະເຊົາຈາກການຕິດພະຍາດ ແລະ ເປັນເວລາ 90
ວັນຫັ ຼ ງຈາກວັນທີຂອງການບ່ົ ງມະຕິວ່ າເປັນ MIS-C ຫື ຼ MIS-A.
ການສົນທະນາລະຫວ່ າງຄົນເຈັບ, ຜູ້ ປົກຄອງ, ແລະ ທີມແພດ ຫື ຼ
ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານຂອງພວກເຂົາອາດຈະຊ່ ວຍໃນການຕັດສິນໃຈສັກວັກຊິນ COVID-19 ໄດ້ . ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ
ແລະ
ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກຍັງສາມາດຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ມີການປຶກສາຫາລືຈາກໂຄງການປະເມີນຄວາມປອດໄພດ້ ານວັກຊີນໄ
ດ້ ທ່ີ www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html.

ມີລະບົບີພູ ມຕ້ ານທານທີ່ອ່ ອນແອ
(ການຕິດເຊ້ື ອ HIV, ມະເຮັງ)
ໃຊ້ ຢາກົດພູ ມຕ້ ານທານ ຫື ຼ
ການບໍາບັດດ້ ວຍການກົດພູ ມຕ້ ານທາ
ນ

ວັກຊີນ COVID-19 ອາດຈະສັກໃຫ້ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ, ເຊັ່ນວ່ າ ການຕິດເຊ້ື ອ HIV ຫື ຼ
ເງ່ື ອນໄຂພູ ມຕ້ ານທານອ່ື ນໆ, ຫື ຼ ຜູ້ ທີ່ກິນຢາປິ່ນປົວ ຫື ຼ ບໍາບັດພູ ມຕ້ ານທານ, ຜູ້ ທ່ີ ບໍ່ມີຂ້ໍ ຫ້ າມໃນການສັກວັກຊີນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຄວນໄດ້ ຮັບການແນະນໍາກ່ ຽວກັບຂ້ໍ ມູ ນຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນທ່ີ ບໍ່ຮູ ້ ຈັກ ແລະ
ປະສິດຕິຜົນໃນປະຊາກອນ, ພ້ ອມທັງທ່ າແຮງໃນການຕອບສະໜອງຂອງພູ ມຕ້ ານທານທ່ີ ຫຼຸດລົງ ແລະ
ຄວາມຕ້ ອງການທ່ີ ຈະສືບຕ່ໍ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນປັດຈຸ ບັນເພື່ອປົກປ້ ອງຕົວເຂົາເອງຕ່ໍ ກັບ COVID-19.

ວັກຊີນ COVID-19 ອາດຈະສັກໂດຍບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການປ່ິ ນປົວ corticosteroid, ລວມທັງການປິ່ນປົວສະເພາະທ່ີ
ຫື ຼ ພາຍໃນຂ້ໍ . ບ່ໍ ແນະນໍາໃຫ້ ມີການສັກວັກຊີນຄືນຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ພູ ມຕ້ ານທານກັບຄືນສູ ່ ສະພາບເດີມ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັກຊີນທັງໝົດ, ວັກຊີນ COVID-19 ທຸ ກວັກຊີນອາດຈະໃຫ້ ກັບຄົນເຈັບເຫົ່ ຼ ານ້ີ ,
ຖ້ າແພດທີ່ຄຸ ້ ນເຄີຍກັບການຕີລາຄາຄວາມສ່ ຽງເລ່ື ອງເລືອດໄຫຼ
ທ່ີ ວັກຊີນດ່ັ ງກ່ າວສາມາດສັກໃຫ້ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ມີເລືອດອອກແບບຜິດປົກກະຕິ
ໃຊ້ ຢາທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເລືອດບາງລົງ

ACIP ແນະນໍາວິທີການຕ່ໍ ໄປສໍາລັບການສັກວັກຊີນເຂ້ົ າກ້ າມຊ້ີ ນໃນຄົນເຈັບທ່ີ ມີເລືອດໄຫຼຜິດປົກກະຕິ ຫື ຼ
ການໃຊ້ ຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ ເລືອດບາງລົງ: ການສັກວັກຊີນຄວນໃຊ້ ເຂັມທີ່ມີຄວາມລະອຽດນ້ ອຍ (ຂະໜາດ 23-ເກດ ຫື ຼ
ນ້ ອຍກວ່ າ), ແລ້ ວເອົາສໍາລີຕິດຢ່ າງດີຫັ ຼ ງສັກ, ບໍ່ຕ້ ອງຖູ, ຢ່ າງນ້ ອນ 2 ນາທີ.
ຜູ້ ທີ່ກິນຢາ aspirin ຫື ຼ ຢາ anticoagulants ເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງຢາຕາມປົກກະຕິ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງຢຸ ດຢາເຫົ່ ຼ ານີ້ກ່ ອນທ່ີ ຈະໄປສັກວັກຊິນ COVID-19.
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ລາຍການກວດເບ້ື ອງຕ້ົ ນກ່ ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19
ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ
ການຕອບສະໜອງ

ການພິຈາລະນາ
ເຖິງວ່ າສາເຫດທ່ີ ພາໃຫ້ ເກີດເສ້ັ ນເລືອດອຸ ດຕັນ ເນ່ື ອງຈາດເກັດເລືອດຕ່ໍ າ (TTS) ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວັກຊີນ COVID-19 Janssen
ແມ່ ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ ງ, ແຕ່ ເບ່ິ ງແລ້ ວ ມັນມີລັກສະນະຄ້ າຍຄືກັບກຸ ່ ມອາການທີ່ເກີດຈາກພູ ມຕ້ ານທານທີ່ເກີດຂ້ຶ ນໄດ້ ຍາກ ນ້ັ ນກໍຄື
ພາວະເກັດເລືອດຕໍ່າທີ່ເກີດຈາກ heparin (HIT). ຈົນກວ່ າຈະມີຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມຕື່ມ, ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານແນະນໍາວ່ າ
ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີປະຫວັດກ່ ຽວກັບກຸ ່ ມອາການພູ ມຕ້ ານທານບົກພ່ ອງທ່ີ ມີລັກສະນະເປັນກ້ ອນເລືອດອຸ ດຕັນ ແລະ

ພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍ າເຊັ່ນ HIT ຄວນໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ອີກຕົວໜຶ່ງ (ເຊ່ັ ນວ່ າ ວັກຊີນ mRNA) ຖ້ າມັນໄດ້ 90
ວັນ ຫື ຼ ໜ້ ອຍກວ່ ານັ້ນ ນັບຕ້ັ ງແຕ່ ພວກເຂົາເຊົາປ່ ວຍ. ຫັ ຼ ງຈາກ 90 ວັນ, ຄົນເຈັບອາດຈະໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19
ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA.

ປະຫວັດພາວະເກັດເລືອດຕໍ່າທີ່
ເກີດຈາກ heparin (heparininduced thrombocytopenia,
HIT)

ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານເຊື່ອວ່ າປັດໄຈຕ່ໍ ໄປນີ້ບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ຄົນເຮົາມີຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ການເປັນ TTS ຫຼາຍຂຶ້ນຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19
Janssen. ຜູ້ ທ່ີ ມີອາການເຫົ່ ຼ ານີ້ສາມາດໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA, ລວມທັງວັກຊີນ
COVID-19 Janssen:



ປະຫວັດກ່ ອນໜ້ າຂອງການເກີດກ້ ອນເລືອດອຸ ດຕັນໃນຫຼອດເລືອດດໍາ
ປັດໄຈສ່ຽງສໍາລັບການເກີດກ້ ອນເລືອດອຸ ດຕັນໃນຫຼອດເລືອດດໍາ (ຕົວຢ່ າງ ກ້ ອນເລືອດອຸ ດຕັນທີ່ສືບທອດ ຫື ຼ ໄດ້ ຮັບມາ
ເຊ່ິ ງລວມເຖິງ Factor V Leiden; ການກາຍພັນຂອງຢີນ prothrombin 20210A; ກຸ ່ ມອາການ antiphospholipid; ໂປຣຕີນ
C, ໂປຣຕີນ S ຫື ຼ ການຂາດ antithrombin)



ປະຫວັດກ່ ອນໜ້ າຂອງການເກີດກ້ ອນເລືອດອຸ ດຕັນຊະນິດອື່ນທ່ີ ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພາວະເກັດເລືອດຕໍ່າ



ການຖືພາ, ຫັ ຼ ງເກີດລູ ກ ຫື ຼ ໄດ້ ຮັບຮໍໂມນຄຸ ມກໍາເນີດ (ເຊ່ັ ນ: ຢາເມັດຄຸ ມກໍາເນີດແບບປະສົມ, ແຜ່ ນຕິດ, ໃສ່ ຫ່ວງ)

ເອກະສານເພ່ື ອການສຶກສາເພ່ີ ມຕື່ມສາມາດຫາໄດ້ ທີ່ www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
ແມ່ ຍິງຖືພາ ຫື ຼ ລ້ ຽງລູ ກດ້ ວຍນົມແມ່ ແມ່ ນມີສິດໄດ້ ຮັບ ແລະ ສາມາດໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊິນ COVID-19
ທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດໃນປັດຈຸ ບັນ.
ໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມຮູ ້ ໃນປັດຈຸ ບັນ, ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານເຊື່ອວ່ າວັກຊີນ COVID-19 ບ່ໍ ໜ້ າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ ຍິງຖືພາ ຫື ຼ
ລູ ກໃນທ້ ອງ. ວັກຊີນ COVID-19 ທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ເກີດການຕິດເຊ້ື ອໄດ້ ທັງແມ່ ແລະ ລູ ກໃນທ້ ອງ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສ່ ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນຂອງວັກຊິນ COVID-19 ສໍາລັບປະຊາກອນກຸ ່ ມນີ້ແມ່ ນຍັງບໍ່ທັນຮູ ້ ເທື່ອ
ເພາະວັກຊີນບ່ໍ ໄດ້ ຖືກສຶກສາໃນຄົນຖືພາ.

ປັດຈຸ ບັນກໍາລັງຖືພາ ຫື ຼ
ກໍາລັງໃຫ້ ນົມລູ ກ

ໃນການຕັດສິນໃຈ, ແມ່ ຍິງຖືພາ ແລະ
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຂົາຄວນພິຈາລະນາລະດັບການແພ່ ລະບາດໃນຊຸມຊົນຂອງພະຍາດ COVID-19,
ຄວາມສ່ ຽງສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງຄົນເຈັບໃນການຕິດພະຍາດ COVID-19, ຄວາມສ່ ຽງທີ່ເພີ່ມຂ້ຶ ນຂອງ COVID-19
ທ່ີ ຮຸ ນແຮງຕ່ໍ ຄົນເຈັບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບລູ ກໃນທ້ ອງ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຮູ ້ ຈັກ

ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການສັກວັກຊີນ, ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ, ຜົນຂ້ າງຄຽງຂອງວັກຊີນ ແລະ
ຂ້ໍ ມູ ນດ້ ານຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນໃນລະຫວ່ າງການຖືພາທີ່ຈໍາກັດແຕ່ ກໍາລັງເພີ່ມຂ້ຶ ນ.
ແມ່ ຍິງຖືພາ, ໃຫ້ ນົມລູ ກ, ແລະ ຜູ້ ທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 18 ຫາ 49 ປີ ຄວນຮູ ້ ເຖິງຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ອາດຈະມີເລັກນ້ ອຍຂອງ TTS
ຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ຮັບວັກຊີນ COVID-19 Janssen ແລະ ວັກຊີນ COVID-19 ອ່ື ນໆທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ FDA (ເຊ່ັ ນ: ວັກຊີນ
mRNA ).
ວັກຊີນ COVID-19 ທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກ
ຂ້ໍ ຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ.

ສັກສານຕ່ື ມຜິວໜ
ັ ງ
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FDA

ສາມາດສັກໃຫ້ ຜູ້ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການສັກສານຕື່ມຜິວໜັງທ່ີ ບໍ່ມີຂ້ໍ ຫ້ າມ

ຫື ຼ

ຫຼາຍຄັ້ງທ່ີ ຄົນເຫົ່ ຼ ານີ້ອາດຈະມີອາການບວມຊ່ົ ວຄາວທ່ີ ຫື ຼ ໃກ້ ກັບບ່ ອນສັກສານຕ່ື ມຜິວໜັງ (ສ່ ວນຫຼາຍທີ່ໃບໜ້ າ ຫື ຼ ຮີມສົບ)
ຫັ ຼ ງຈາກສັກວັກຊີນ COVID-19.
ບຸ ກຄົນເຫ່ົ ຼ ານີ້ຄວນໄດ້ ຮັບການແນະນໍາໃຫ້ ຕິດຕ່ໍ ຫາຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຂົາຖ້ າມີອາການໃຄ່ ບວມຢູ ່ ບໍລິເວນໃ
ກ້ ກັບບ່ ອນທ່ີ ສັກສານຕື່ມຜິວໜັງ ຫັ ຼ ງຈາກສັກການວັກຊີນ.
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