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ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຮັບວັກຊີນ: 
ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກໍານົດໄດ້ວ່າ 
ມີເຫດຜົນໃດທ່ີທ່ານບ່ໍຄວນຈະໄດ້ຮັບວັກຊິນ COVID-19 ໃນມ້ືນ້ີ ຫືຼບ່ໍ. 
ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ຕ່ໍຄໍາຖາມໃດໜ່ຶງ, 
ກໍບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບ່ໍຄວນສັກວັກຊີນ. 
ມັນພຽງແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າອາດຈະໄດ້ຖາມຄໍາຖາມອ່ືນເພ່ີມຕ່ືມ. 
ຖ້າຄໍາຖາມບ່ໍຈະແຈ້ງ, 
ກະລຸນາສອບຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພ່ືອອະທິບາຍ. 

ຊ່ື  

ອາຍຸ 
 
  

 

 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ ບ່ໍຮູ້ 
1. ມ້ືນ້ີທ່ານຮູ້ສຶກເປັນໄຂ້ບໍ?    
2. ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ບໍ? 

• ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນວັກຊີນໃດ?    
  Pfizer  Moderna  Janssen 

(Johnson & Johnson) 
 ຜະລິດຕະພັນອ່ືນ     

• ທ່ານໄດ້ເອົາບັດບັນທຶກການສັກວັກຊີນ ຫືຼ ເອກະສານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັກວັກຊີນມານໍາບໍ? (ແມ່ນ/ບ່ໍແມ່ນ)     
3. ທ່ານເຄີຍມີອາການແພ້ຕ່ໍ: 

(ເຊ່ິງອາດຈະລວມເຖິງອາການແພ້ທ່ີຮຸນແຮງ [ຕົວຢ່າງ ພູມແພ້] ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ິນປົວດ້ວຍຕົວຢາ epinephrine ຫືຼ EpiPen® ຫືຼ 
ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໄປເຂ້ົາໂຮງໝໍ. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງລວມເຖິງອາການແພ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດລົມພິດ, ບວມ, ຫືຼ ຫາຍໃຈຍາກ, 
ເຊ່ິງລວມເຖິງການຫາຍໃຈສຽງດັງຮືດໆ.) 

• ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊິນ COVID-19, ປະກອບມີຕົວຢາໃດໜ່ຶງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

o Polyethylene glycol (PEG), ເຊ່ິງສາມາດພົບໃນຢາບາງຊະນິດເຊ່ັນວ່າ ຢາລະບາຍ ແລະ 
ຢາທ່ີໃຊ້ໃນການກະກຽມສໍາລັບຂ້ັນຕອນການກວດລໍາໄສ້    

o Polysorbate, ເຊ່ິງພົບໃນວັກຊີນບາງຊະນິດ, ຢາເມັດເຄືອບຟີມ, ແລະ ສານສະເຕຍຣອຍທາງຫຼອດເລືອດດໍາ    
• ວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມຜ່ານມາ    

4. ທ່ານເຄີຍມີອາການແພ້ຕ່ໍວັກຊີນອ່ືນ (ນອກຈາກວັກຊີນ COVID-19) ຫືຼ ຢາສັກອ່ືນໆບໍ? 
(ເຊ່ິງອາດຈະລວມເຖິງອາການແພ້ທ່ີຮຸນແຮງ [ຕົວຢ່າງ ພູມແພ້] ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ິນປົວດ້ວຍຕົວຢາ epinephrine ຫືຼ EpiPen® ຫືຼ 
ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໄປເຂ້ົາໂຮງໝໍ. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງລວມເຖິງອາການແພ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດລົມພິດ, ບວມ, ຫືຼ ຫາຍໃຈຍາກ, 
ເຊ່ິງລວມເຖິງການຫາຍໃຈສຽງດັງຮືດໆ.) 

   

5. ໝາຍຕິກທຸກຂ້ໍທ່ີຖືກກັບທ່ານ:    
 ຂ້ອຍແມ່ນແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 49 ປີ 

 ເຄີຍມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງຕ່ໍສ່ິງອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່ນວັກຊີນ ຫືຼ ການປ່ິນປົວດ້ວຍຢາສັກ ເຊ່ັນວ່າ ອາຫານ, ສັດລ້ຽງ, ພືດ, ອາການແພ້ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ຫືຼ ຢາກິນ 

 ເຄີຍຕິດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວດ້ວຍສານພູມຕ້ານທານ monoclonal ຫືຼ ເຊຣຸມໄລຍະທ່ີຟ້ືນຈາກພະຍາດ 

 ໄດ້ຮັບການບ່ົງມະຕິວ່າເປັນກຸ່ມອາການອັກເສບຫຼາຍລະບົບ (Multisystem Inflammatory Syndrome) (MIS-C ຫືຼ MIS-A) ພາຍຫັຼງຕິດພະຍາດ COVID-
19 

 ມີລະບົບພູມຕ້ານທານທ່ີອ່ອນແອ (ຕົວຢ່າງ ການຕິດເຊ້ືອ HIV, ມະເຮັງ) 

 ໃຊ້ຢາກົດພູມຕ້ານທານ ຫືຼ ການບໍາບັດດ້ວຍການກົດພູມຕ້ານທານ 

 ມີເລືອດອອກແບບຜິດປົກກະຕິ 

 ໃຊ້ຢາທ່ີເຮັດໃຫ້ເລືອດບາງລົງ 

 ມີປະຫວັດພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາທ່ີເກີດຈາກ herparin (herparin-induced thrombocytopenia, HIT) 

 ກໍາລັງຖືພາ ຫືຼ ກໍາລັງໃຫ້ນົມລູກ 

 ເຄີຍໄດ້ຮັບສານຕ່ືມຜິວໜັງ 

ກວດສອບແບບຟອມໂດຍ  ວັນທີ  



 

 

ໜ້ານ້ີໄດ້ເຈດຕະນາຈ່ົງວ່າງໄວ້. 
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ບວັກຊີນ COVID-19 
ຂ້ໍມູນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ  
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ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາທາງຄລີນິກກ່ຽວກັບ COVID-19, ເຂ້ົາເບ່ິງໄດ້ທ່ີ https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ 
info-by-product/clinical-considerations.html.  

ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການທ່ີປຶກສາດ້ານການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ 
ແນວທາງປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ົວໄປສໍາລັບການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ , ເຂ້ົາເບ່ິງໄດ້ທ່ີ https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-
recs/index.html. 

ວັກຊີນ COVID-19 ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສັກແບບເປັນຊຸດສອງເຂັມ ຫືຼ ເຂັມດຽວ. 

ຜະລິດຕະພັນວັກຊີນ ກຸ່ມອາຍຸທ່ີອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ຊຸດ ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງເຂັມ 

ວັກຊີນ Pfizer-BioNTech COVID-19 12 ປີ ຂ້ຶນໄປ 2 ເຂັມ 21 ວັນ 

ວັກຊີນ Moderna COVID-19 18 ປີຂ້ຶນໄປ 2 ເຂັມ 28 ວັນ 

ວັກຊີນ COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson) 18 ປີຂ້ຶນໄປ 1 ເຂັມ ບ່ໍມີ 

ຄົນທ່ີຢູ່ນອກກຸ່ມອາຍຸທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນວັກຊີນແມ່ນບ່ໍຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນ. 

ໄລຍະເວລາຕິດຕາມຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນສໍາລັບຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຂ້ໍຫ້າມສັກວັກຊີນ COVID-19 
 30 ນາທີ: 

o ປະຫວັດການແພ້ທັນທີທ່ີເກີດຈາກການຮັບວັກຊີນອ່ືນ ຫືຼ 
ການປ່ິນປົວດ້ວຍຢາສັກ 

o ຂ້ໍຫ້າມໃນການໃຊ້ວັກຊີນ COVID-19 ປະເພດຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ, 
ຜູ້ທ່ີມີຂ້ໍຫ້າມໃນການໃຊ້ວັກຊີນທ່ີມີ mRNA ສາມາດຮັບ Janssen 
(ວັກຊີນ COVID-19 Johnson & Johnson) 

o ປະຫວັດການແພ້ຮຸນແຮງທັນທີທັນໃດເນ່ືອງຈາກສາເຫດອ່ືນ 

 15 ນາທີ: 

o ບຸກຄົນອ່ືນທັງໝົດ 

ສັກວັກຊີນ COVID-19 ຮ່ວມກັບວັກຊີນອ່ືນໆ 

ວັກຊີນ COVID-19 ແລະ ວັກຊີນອ່ືນໆ ອາດຈະສັກໂດຍບ່ໍຈໍາກັດເລ່ືອງໄລຍະເວລາ. ນ້ີປະກອບມີການສັກວັກຊີນ COVID-19 ແລະ 
ວັກຊີນອ່ືນໆພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວກັນ. ວັກຊີນອ່ືນອາດຈະສັກກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງສັກວັກຊີນ COVID-19. 

1. ມ້ືນ້ີທ່ານຮູ້ສຶກເປັນໄຂ້ບໍ? 
ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍມີຫັຼກຖານວ່າການເຈັບປ່ວຍຈະຫຸຼດປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ ຫືຼ 
ເພ່ີມປະຕິກິລິຍາຜົນຂ້າງຄຽງ, ຕາມຂ້ໍຄວນລະວັງ, 
ລໍຖ້າການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບຄົນເຈັບທ່ີເຈັບປານກາງຫາຮຸນແຮງ 
ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂ້ຶນ. 

ເລ່ືອນການສັກວັກຊີນຂອງບຸກຄົນທ່ີຕິດພະຍາດ SARS-CoV-2 
ຈົນກວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະມີອາການເຊົາປ່ວຍ ແລະ ບ່ໍມີການແຍກປ່ຽວອີກຕ່ໍໄປ. 
ຄໍາແນະນໍານ້ີໃຊ້ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບການຕິດເຊ້ືອ SARS-CoV-2 

ເກີດຂ້ຶນກ່ອນຜູ້ຮັບວັກຊີນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມທໍາອິດ ຫືຼ 
ໃນລະຫວ່າງທັງສອງເຂັມ ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີຕ້ອງສັກສອງເຂັມ. 
ບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ມີການກວດຫາເຊ້ືອໄວຣັດ ຫືຼ ເມັດເລືອດຂາວ 
ເພ່ືອປະເມີນການຕິດເຊ້ືອໃນປັດຈຸບັນ ຫືຼ 
ກ່ອນໜ້າສະເພາະເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຕັດສິນໃຈສັກວັກຊີນ. 

ຄົນທ່ີເຈັບປ່ວຍປານກາງສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້. 
ບ່ໍຕ້ອງລະງັບການສັກວັກຊີນຖ້າບຸກຄົນນ້ັນກໍາລັງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ້ືອ.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html.
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html.
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2. ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ບໍ? 
ວັກຊີນ COVID-19 ບ່ໍສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້. 

ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີຕ້ອງສັກສອງເຂັມ, ກວດເບ່ິງບັນທຶກທາງການແພດ, 
ຂ້ໍມູນລະບົບພູມຕ້ານທານ, ແລະ ບັດສັກວັກຊີນ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການກໍານົດວ່າເບ້ືອງຕ້ົນໄດ້ສັກວັກຊີນປະເພດໃດແລ້ວ. 
ຖ້າບ່ໍຮູ້ວ່າວັກຊີນເຂັມທໍາອິດແມ່ນຫຍັງ ຫືຼ ບ່ໍມີວັກຊີນດ່ັງກ່າວອີກຕ່ໍໄປ, 
ອາດຈະສັກວັກຊີນຊະນິດໃດກໍໄດ້ທ່ີມີ mRNA 

(ສັກແຍກຫ່າງກັນເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງນ້ອຍ 28 ວັນ). ຖ້າສັກວັກຊີນ mRNA 
COVID-19 ທັງສອງເຂັມທ່ີແຕກຕ່າງກັນໂດຍບ່ໍມີຜົນກະທົບຫຍັງ, 
ແນະນໍາບ່ໍໃຫ້ມີການສັກວັກຊີນເພ່ີມຕ່ືມແລ້ວ. 

ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນທົດລອງຄວນປຶກສາກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນການທົດລອງເພ່ືອຕີລ
າຄາວ່າສາມາດຮັບວັກຊີນເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼບ່ໍ. 

ສໍາລັບຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ຢູ່ນອກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ: 
 ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດຕາມການແນະນໍາທ່ີ FDA 

ອະນຸມັດແລ້ວ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບເພ່ີມອີກ. ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 
ເຂັມທໍາອິດເປັນວັກຊີນທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA 
ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງສັກສອງເຂັມ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ເລ່ີມຕ້ົນວັກຊີນໃໝ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ແຕ່ຕ້ອງຮັບເຂັມທີສອງໃຫ້ໃກ້ກັບເວລາທ່ີແນະນໍາຫຼາຍທ່ີສຸດ. 

 ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດຕາມການແນະນໍາທ່ີຢູ່ໃນລາຍຊ່ືທ່ີ 
WHO ໄດ້ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງ ຮັບວັກຊີນ 
COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA ເພ່ີມອີກ. 
ເບ່ິງຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາທາງການແພດຊ່ົວຄາວ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ວັກຊີນ 
COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວໃນປັດຈຸບັນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ 
(https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/ clinical-
considerations.html) ສໍາລັບບັນດາລາຍຊ່ືວັກຊີນທ່ີ WHO 
ອະນຸມັດໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. 

 ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດຕາມການແນະນໍາທ່ີຢູ່ໃນລາຍຊ່ື 
ສໍາລັບກໍລະນີສຸກເສີນຂອງ WHO ອາດຈະໄດ້ຮັບຊຸດວັກຊີນ COVID-19 
ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA ຄົບຖ້ວນ. ລໍຖ້າຢ່າງນ້ອຍ 28 
ວັນຫັຼງຈາກສັກເຂັມສຸດທ້າຍ ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA 
ກ່ອນສັກວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA. 

 ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດ ຫືຼ 
ສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນລາຍຊ່ືນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນຕາມການແນະນໍາ
ຂອງ WHO ແລະ ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA ອາດຈະໄດ້ຮັບຊຸດວັກຊີນ 
COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA ຄົບຖ້ວນ. ລໍຖ້າຢ່າງນ້ອຍ 28 
ວັນຫັຼງຈາກສັກເຂັມສຸດທ້າຍ ສໍາລັບວັກຊີນທ່ີຍັງບ່ໍອະນຸມັດກ່ອນສັກວັກຊີນ 
COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA. 

3. ທ່ານເຄີຍມີອາການແພ້ຕ່ໍ: 
• ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊິນ COVID-19 ໄດ້ແກ່: 

o Polyethylene glycol (PEG), ເຊ່ິງສາມາດພົບໃນຢາບາງຊະນິດເຊ່ັນວ່າ ຢາລະບາຍ ແລະ ຢາທ່ີໃຊ້ໃນການກະກຽມຂ້ັນຕອນການກວດລໍາໄສ້ 

o Polysorbate, ເຊ່ິງພົບໃນວັກຊີນບາງຊະນິດ, ຢາເມັດເຄືອບຟີມ, ແລະ ສະເຕຍຣອຍທາງຫຼອດເລືອດດໍາ 

• ວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມຜ່ານມາ 

ບຸກຄົນທ່ີມີອາການແພ້ທັນທີ* ຕ່ໍວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມທ່ີຜ່ານມາ ຫືຼ ຮູ້ວ່າ 
(ເຄີຍຖືກບ່ົງມະຕິ) ແພ້ຕ່ໍສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນທ່ີເປັນຂ້ໍຫ້າມຮັບວັກຊີນ. 

ບຸກຄົນທ່ີມີຂ້ໍຫ້າມໃນການຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19 
ບ່ໍຄວນຈະຮັບການສັກວັກຊີນ mRNA (Pfizer-BioNTech ຫືຼ Moderna). 
ບຸກຄົນທ່ີມີຂ້ໍຫ້າມໃນການຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19 (ລວມທັງ 
ເນ່ືອງຈາກອາການແພ້ທ່ີຮູ້ຈັກ [ທ່ີໄດ້ຮັບການວິເຄາະ] ຕ່ໍກັບ PEG†) 
ມີຂ້ໍຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ COVID-19 Janssen. 

ບຸກຄົນທ່ີມີຂ້ໍຫ້າມໃນການຮັບວັກຊີນ Jansen COVID-19 (ລວມທັງ 
ເນ່ືອງຈາກອາການແພ້ທ່ີຮູ້ຈັກ [ທ່ີໄດ້ຮັບການວິເຄາະ] ຕ່ໍກັບ polysorbate*) 
ມີຂ້ໍຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ mRNA COVID-19. 

ຜູ້ທ່ີມີປະຫວັດແພ້ວັກຊີນ ຫືຼ ຢາສັກເພ່ືອປ່ິນປົວທ່ີມີຫຼາຍສ່ວນປະກອບໜ່ຶງ ຫືຼ 
ຫຼາຍສ່ວນນ້ັນແມ່ນສ່ວນປະກອບໜ່ຶງຂອງວັກຊີນ COVID-19, 

ມີຂ້ໍຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ COVID-19, 
ເຖິງວ່າຈະບ່ໍຮູ້ວ່າສ່ວນປະກອບໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ກໍຕາມ. 

*ເມ່ືອຜູ້ຮັບວັກຊີນລາຍງານປະຫວັດຂອງອາການແພ້, 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄວນພະຍາຍາມຕີລາຄາວ່າອາການແພ້ທ່ີຖືກລາຍງານຫັຼງຈາກການສັກວັກຊີນແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບອາການແພ້ທັນທີທັນໃດທຽບກັບອາການແພ້ແບບອ່ືນໆທ່ີເຄີຍສັງເກດຫັຼງຈາກສັກວັ
ກຊີນ, ເຊ່ັນ: ອາການແພ້ຕ່ໍຫຼອດເລືອດ ຫືຼ ຜົນຂ້າງຄຽງຫັຼງຈາກການສັກວັກຊີນ 
(ເຊ່ິງບ່ໍໄດ້ນອນໃນຂ້ໍຫ້າມໃນການຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19 ເຂັມທີສອງ). 

†Polyethylene glycol (PEG) ແມ່ນສ່ວນປະກອບວັກຊີນທັງ mRNA COVID-19, ແລະ 
polysorbate 80 ແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ COVID-19 Janssen. ເນ່ືອງຈາກ PEG ແລະ 
polysorbate ສໍາພັນກັນທາງໂຄງສ້າງ 
ຈ່ຶງອາດຈະເກີດພາວະພູມໄວເກີນທ່ີຈະເກີດປະຕິກິລິຍາຂ້າມລະຫວ່າງສ່ວນປະກອບເຫ່ົຼານ້ີ. 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/


ລາຍການກວດເບ້ືອງຕ້ົນກ່ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19 
ຂ້ໍມູນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ  

05/25/2021 CS321629-E  5 
 

ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ COVID-19* 

ລາຍລະອຽດ ວັກຊີນ mRNA COVID-19 
Pfizer-BioNTech 

ວັກຊີນ mRNA COVID-
19 Moderna ວັກຊີນ COVID-19 Janssen 

ສ່ວນປະກອບທ່ີເຄ່ືອນໄຫວສໍາຄັນ 

mRNA ທ່ີດັດແປງດ້ວຍ Nucleoside 
ເຊ່ິງເຂ້ົາລະຫັດ glycoprotein 
ຂອງໄວຣັສຂັດຂວາງຂອງ SARS-CoV-
2 

mRNA ທ່ີດັດແປງດ້ວຍ 
Nucleoside ເຊ່ິງເຂ້ົາລະຫັດ 
glycoprotein 
ຂອງໄວຣັສຂັດຂວາງຂອງ 
SARS-CoV-2 

ເວັກເຕີໄວຣັສ; ເວັກເຕີ Ad26 
ແບບລວມເຂ້ົາກັນທ່ີຈໍາລອງບ່ໍໄດ້ 
ເຂ້ົາລະຫັດຕົວແປທ່ີສະຖຽນຂອງໂປຣຕີນຂັດຂວາງ 
SARS-CoV-2 

ສ່ວນປະກອບທ່ີບ່ໍເຄ່ືອນໄຫວ 

2[(polyethylene glycol {PEG})- 
2000]-N, N-ditetradecylacetamide 

PEG2000-DMG: 1,2-
dimyristoyl-rac- glycerol, 
methoxypolyethylene glycol 

Polysorbate-80 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3- 
phosphocholine 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD) 

ຄໍເລສເຕີຣອລ ຄໍເລສເຕີຣອລ Citric acid monohydrate 

(4-
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-
6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

SM-102: heptadecan-9-yl 8-
((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-
(undecyloxy) hexyl) amino) 
octanoate 

Trisodium citrate dihydrate 

Sodium chloride Tromethamine Sodium chloride 

Monobasic potassium phosphate Tromethamine 
hydrochloride Ethanol 

Potassium chloride Acetic acid  
Dibasic sodium phosphate 
dihydrate Sodium acetate  

Sucrose Sucrose  
ບ່ໍມີວັກຊີນໃດມີສ່ວນປະກອບຂອງໄຂ່, ເຈລາຕີນ, ນ້ໍາຢາງ ຫືຼ ສານກັນບູດ. 

ຄຸນລັກສະນະທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງອາການແພ້, ປະຕິກິລິຍາ vasovagal, ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ COVID-19

ຄົນເຈັບພາຍໃນທ່ີມີອາການຂອງຜົນຂ້າງຄຽງຫັຼງສັກວັກຊີນ, ການລະບຸສາເຫດ 
(ລວມທັງອາການແພ້, ປະຕິກິລິຍາ vasovagal, ຫືຼ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ) 
ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຕີລາຄາວ່າບຸກຄົນດ່ັງກ່າວຄວນຮັບວັກຊີນເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ບ່ໍ 
(ລວມທັງ ເຂັມທີ 2 ຂອງວັກຊີນ mRNA COVID-19). ຕາຕະລາງອາການ ແລະ 

ສັນຍານດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນມີເພ່ືອເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ແຕ່ອາດຈະບ່ໍຄົບຖ້ວນສົມບູນ, 
ແລະ ຄົນເຈັບອາດຈະບ່ໍມີສັນຍານ ຫືຼ ອາການທັງໝົດ. 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນເມ່ືອດໍາເນີນການປະເມີນຄົນເຈັບເພ່ື
ອບ່ົງມະຕິ ແລະ ຈັດການຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

ຄຸນລັກສະນະ 
ອາການແພ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນທັນທີທັນໃດ 
(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ) 

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal 
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ 
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ) 

ເວລາຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ 
ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກີດພາຍໃນ 15-30 ນາທີ 
ຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ 

ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກີດພາຍໃນ 15 ນາທີ 
ໄລຍະ 1 ຫາ 3 ວັນຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ 
(ສ່ວນຫຼາຍເກີດຂ້ຶນມ້ືຖັດໄປຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ) 

ສັນຍານ ແລະ ອາການ 

ຄຸນລັກສະນະ 
ອາການແພ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນທັນທີທັນໃດ 
(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ) 

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal 
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ 
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ) 

ການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ ຮູ້ສຶກວ່າມີສ່ິງບ່ໍດີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ ຮູ້ສຶກຕົວຮ້ອນ ຫືຼ ໜາວ ໄຂ້, ໜາວສ່ັນ, ເມ່ືອຍ 

ຜິວໜັງ 

ສະແດງອອກທາງຜິວໜັງ ~90% 
ຂອງຜູ້ທ່ີມີພາວະພູມແພ້ຮຸນແຮງທັນທີທັນໃດ, 
ປະກອບມີອາການຄັນ, ເປັນຜືນ, ໜ້າແດງ, 
ຕາບວມ 

ສີຊີດ, ເຫ່ືອອອກ, ຜິວກ່ໍາ, 
ຮູ້ສຶກອອກຮ້ອນເທິງໃບໜ້າ 

ເຈັບ, ແດງ ຫືຼ ໃຄ່ບວມຢູ່ບໍລິເວນທ່ີສັກ, 
ເປັນໝາກກະດັນຢູ່ແຂນເບ້ືອງທ່ີສັກວັກຊີນ 

ລະບົບປະສາດ 
ສັບສົນ, ມຶນງົງ, ກະວົນກະວາຍ, ວິນຫົວ, 
ອ່ອນແອ, ສູນເສຍສະຕິ 

ກະວົນກະວາຍ, ວິນຫົວ, ເປັນລົມ 
(ມັກເກີດຫັຼງຈາກມີອາການ prodrmal 
ບ່ໍພໍເທ່ົາໃດວິນາທີ ຫືຼ ນາທີີ) ອ່ອນແອ, 
ການປ່ຽນແປງໃນການເບ່ິງເຫັນ (ເຊ່ັນ: 
ຈຸດທ່ີໄຟກະພິບ, ການເບ່ິງເຫັນແບບອຸໂມງ), 
ການປ່ຽນແປງໃນການໄດ້ຍິນ 

ເຈັບຫົວ 



ລາຍການກວດເບ້ືອງຕ້ົນກ່ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19 
ຂ້ໍມູນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ  
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ຄຸນລັກສະນະ 
ອາການແພ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນທັນທີທັນໃດ 
(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ) 

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal 
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ 
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ) 

ລະບົບຫາຍໃຈ 
ຫາຍໃຈສ້ັນ, ມີສຽງຫອບຫືດ, 
ຫຼອດລົມຫົດ, ຫາຍໃຈແຮງ, 
ຂາດອາກາດຫາຍໃຈ 

ຕົວແປ; ຖ້າມີອາການກັງວົນ, 
ອາດຈະມີອັດຕາການຫາຍໃຈເພ່ີມຂ້ຶນ 

ບ່ໍມີ 

ເສ້ັນເລືອດຫົວໃຈ 
ຄວາມດັນເລືອດຕ່ໍາ, 
ຫົວໃຈເຕ້ັນຜິດປົກກະຕິ 

ຕົວແປ; ອາດຈະມີຄວາມດັນເລືອດຕ່ໍາ ຫືຼ 
ຫົວໃຈເຕ້ັນຊ້າຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການເປັນລົມໝົດສະຕິ 

ບ່ໍມີ 

ລະບົບລະລາຍ ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ 
ຮາກ ຫືຼ 
ອາດຈະເກີດມີອາການຖອກທ້ອງ 

ກ້າມຊ້ີນ ແລະ ກະດູກ ບ່ໍມີ ບ່ໍມີ ປວດກ້າມຊ້ີນ, ປວດຂ້ໍ 

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສັກວັກຊີນ 

ຄຸນລັກສະນະ 
ອາການແພ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນທັນທີທັນໃດ 
(ລວມທັງອາການຜິດປົກກະຕິ) 

ປະຕິກິລິຍາ Vasovagal 
ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ 
(ພາຍໃນ ແລະ ເປັນລະບົບ) 

ຖ້າໄດ້ຮັບວັກຊີນ mRNA 
COVID-19 
ເປັນເຂັມທໍາອິດ, 
ຈະແນະນໍາໃຫ້ຮັບວັກຊີນ 
mRNA 
ເຂັມທີສອງອີກບໍ? 

ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ 

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫືຼ ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນສະຫະລັດອາເມລິກາສາມາດຂໍຄໍາປຶກສາຈາກໂຄງການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ COVIDvax 
(https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html) ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊິນ COVID-19 ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບໃນຄູ່ມືຂອງ CDC 
ກ່ຽວກັບຄົນເຈັບທ່ີອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຄວນຄຸ້ນເຄີຍກັບການຕີລາຄາອາການແພ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃ
ນທັນທີທັນໃດ, ລວມທັງພາວະພູມແພ້ ແລະ 
ກຽມພ້ອມໃນການປ່ິນປົວກໍລະນີເຫ່ົຼານ້ີໃນເວລາທ່ີສັກວັກຊີນ. 
ການປ່ິນປົວທາງການແພດທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບອາການແພ້ທ່ີຮຸນແຮງຕ້ອງມີໃຫ້ໃ
ນທັນທີ ໃນກໍລະນີທ່ີມີອາການແພ້ຜິດປົກກະຕິ 
ເຊ່ິງເກີດຂ້ຶນຫັຼງຈາກການສັກວັກຊິນ COVID-19. 
ເບ່ິງການຈັດການພາວະພູມແພ້ ຢູ່ສະຖານທ່ີສັກວັກຊິນ COVID-19 | CDC 
ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພ່ີມຕ່ືມ. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-
by-product/pfizer/anaphylaxis-management.html 

 

ອາການເປັນລົມສູນເສຍສະຕິອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບການສັກວັກຊີນໂດຍສະເພາະໃ
ນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ. ຄວນມີຂ້ັນຕອນ ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການຖືກບາດເຈັບຈາກການລ້ົມ 
ແລະ ຮັບມືກັບອາການແພ້ດ່ັງກ່າວ. 
ທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຫັຼງສັກວັກຊີນ COVID-19 ຢ່າງໜ້ອຍ 15 
ນາທີ. ຄົນເຈັບຄວນນ່ັງ ຫືຼ ນອນໃນໄລຍະຕິດຕາມ 
ເພ່ືອຫຸຼດຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາ. ຖ້າອາການໜັກຂ້ຶນ, 
ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຈົນກວ່າອາການຈະດີຕາມປົກກະຕິ. 

 
4. ທ່ານເຄີຍມີອາການແພ້ຕ່ໍວັກຊີນອ່ືນ (ນອກຈາກວັກຊີນ COVID-19) ຫືຼ ຢາສັກອ່ືນໆບໍ? 
ປະຫວັດຂອງອາການແພ້ທັນທີທັນໃດ (ພາຍໃນ 4 ຊ່ົວໂມງ) ກັບການສັກວັກຊີນ ຫືຼ 
ການປ່ິນປົວດ້ວຍຢາສັກອ່ືນໆ (ເຊ່ັນ ວັກຊີນທ່ີສັກເຂ້ົາກ້າມຊ້ີນ, ສັກເຂ້ົາເສ້ັນເລືອດ 
ຫືຼ ສັກເຂ້ົາຜິວໜັງ ຫືຼ ການປ່ິນປົວທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ 
COVID-19?) ເປັນຂ້ໍຄວນລະວັງສໍາລັບວັກຊີນ COVID-19 
ປັດຈຸບັນທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ. ອາດຈະມີການໃຫ້ວັກຊີນ, 
ແຕ່ຄວນແນະນໍາໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທ່ີບ່ໍຄາດຄິດກ່ຽວກັບອາການແພ້
ຮຸນແຮງ ແລະ ຊ່ັງຊາຄວາມສ່ຽງເຫ່ົຼານ້ີກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສັກວັກຊີນ. 
ອາດຈະມີການພິຈາລະນາເລ່ືອນການສັກວັກຊີນ ແລະ/ຫືຼ 
ປຶກສາກັບທ່ານໝໍພູມແພ້-ພູມຄຸ້ມກັນ. 

ການພິຈາລະນາສໍາລັບການສັກວັກຊີນປະກອບມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສໍາຜັດກັບພະຍ
າດ SARS-CoV-2, ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫືຼ 
ການເສຍຊີວິດຍ້ອນການຕິດເຊ້ືອ COVID-19, ການຕິດເຊ້ືອ COVID-19 
ທ່ີຜ່ານມາ, ຄວາມສ່ຽງທ່ີບ່ໍຮູ້ກ່ຽວກັບອາການແພ້ ພາຍຫັຼງການສັກວັກຊີນ 
COVID-19, 
ແລະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບທ່ີຈະໄດ້ຮັບການເບ່ິງແຍງອາການແພ້ໃນທັນທີ, 
ຖ້າຈໍາເປັນ. ທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ 30 
ນາທີຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ. 

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html)
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/
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5. ການພິຈາລະນາທາງການແພດ: 
 

ການຕອບສະໜອງ ການພິຈາລະນາ 

ແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 49 ປີ 

ແມ່ຍິງອາຍຸ 18 ເຖິງ 49 ປີສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີອະນຸມັດໂດຍ FDA. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທ່ີຫາຍາກ 
ແຕ່ເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການເກີດກ້ອນເລືອດອຸດຕັນ ພ້ອມດ້ວຍພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາ (thrombocytopenia 
syndrome, TTS) ຫັຼງຈາກຮັບວັກຊີນ COVID-19 Janssen www.fda.gov/emergency-
preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ ວັກຊີນ COVID-19 
Janssen ແລະ ວັກຊີນ COVID-19 ອ່ືນໆທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA. 

TTS ເປັນກຸ່ມອາການທ່ີພົບໄດ້ຍາກ ເຊ່ິງກ່ຽວກັບເສ້ັນເລືອດອຸດຕັນໃນຫຼອດເລືອດດໍາ ຫືຼ 
ຫຼອດເລືອດແດງ ແລະ ພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາທ່ີເລ່ີມມີອາການໃໝ່ໃນຄົນເຈັບທ່ີບ່ໍເຄີຍສໍາຜັັດກັບສານ 
heparin ມາກ່ອນ. 

ເອກະສານເພ່ືອການສຶກສາເພ່ີມຕ່ືມສາມາດຫາໄດ້ທ່ີ www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html. 

ເຄີຍມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງຕ່ໍສ່ິງອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່
ນວັກຊີນ ຫືຼ ການປ່ິນປົວດ້ວຍຢາສັກ ເຊ່ັນວ່າ 
ອາຫານ, ສັດລ້ຽງ, ພືດ, 
ອາການແພ້ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ຫືຼ ຢາກິນ 

ອາການແພ້, ລວມທັງອາການແພ້ທ່ີຮຸນແຮງ, ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນ, ຢາປ່ິນປົວທ່ີເປັນຢາສັກ, ຫືຼ 
ອົງປະກອບຂອງວັກຊີນ COVID-19,  ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ 
ຂ້ໍຄວນລະວັງໃນວັກຊີນປັດຈຸບັນທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດເປັນວັກຊີນ COVID-19. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ບຸກຄົນທ່ີມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງຕ່ໍສ່ິງໃດກໍຕາມ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນສາເຫດໃດກໍຕາມ, 
ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເປັນເວລາ 30 ນາທີຫັຼງຈາກການສັກວັກຊີນ. 

ເຄີຍຕິດພະຍາດ COVID-19 ແລະ 
ໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວດ້ວຍສານພູມຕ້ານທານ 
monoclonal ຫືຼ ເຊຣຸມໄລຍະທ່ີຟ້ືນຈາກພະຍາດ 

ການສັກວັກຊີນຄວນສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຄົນໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຫວັດຂອງການຕິດພະຍາດ SARS-
CoV-2 ທ່ີມີອາການ ຫືຼ ບ່ໍມີອາການ. ບ່ໍມີຂ້ໍແນະນໍາຕ່ໍາສຸດລະຫວ່າງການຕິດເຊ້ືອ ແລະ 
ການສັກວັກຊີນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວນຈະເລ່ືອນການສັກວັກຊີນອອກໄປຢ່າງໜ້ອຍ 90 ວັນ 
ຖ້າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ຫືຼ ເຊຣຸມໄລຍະທ່ີພັກຟ້ືນຈາກພະຍາດເພ່ືອປ່ິນປົວ 
COVID-19. ນ້ີແມ່ນມາດຕະການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນຈົນກວ່າຈະມີຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ, 
ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການແຊກແຊງຂອງຢາປ່ິນປົວພູມຕ້ານທານກັບການຕອບສະໜອງຂອງພູມຕ້ານທານ
ທ່ີເກີດຈາກວັກຊີນ. 

http://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/
http://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
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ການຕອບສະໜອງ ການພິຈາລະນາ 

ເຄີຍມີກຸ່ມອາການອັກເສບຫຼາຍລະບົບ
; ບ່ໍວ່າຈະເປັນ MIS-C (ເດັກ) ຫືຼ MIS-
A (ຜູ້ໃຫຍ່) 

ຍັງບ່ໍທັນຮູ້ເທ່ືອວ່າຄົນທ່ີມີປະຫວັດ MIS-C ຫືຼ MIS-A 
ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕອບສະໜອງຂອງພູມຕ້ານທານທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍການສັກວັກຊີນ COVID-19. 

ຜູ້ທ່ີມີປະຫວັດອັກເສບ MIS-C ຫືຼ MIS-A ອາດຈະເລືອກທ່ີຈະຮັບວັກຊີນ. 
ການພິຈາລະນາໃນການສັກວັກຊີນອາດຈະປະກອບມີ: 

 ການຟ້ືນຕົວຈາກການເປັນ MIS-C ຫືຼ MIS-A, ລວມທັງການກັບສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ 

 ຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນຂອງການຕິດເຊ້ືອ COVID-19 ທ່ີຮຸນແຮງ (ເຊ່ັນ: ອາຍຸ, ພະຍາດປະຈໍາຕົວ) 

 ລະດັບການແພ່ລະບາດໃນຊຸມຊົນຂອງ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນໃນການຕິດພະຍາດຊ້ໍາຄືນ 

 ຂາດຂ້ໍມູນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ COVID-19 ຫັຼງຈາກມີຄວາມເຈັບປ່ວຍເຫ່ົຼານ້ີ 

 ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ິນປົວດ້ວຍພູມຕ້ານທານຕ່າງໆ 
(ແນວທາງປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ົວໄປສໍາລັບການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ສາມາດເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມໄດ້ທ່ີ 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/ acip-recs/general-recs/index.html) 

ເນ່ືອງຈາກວ່າຫັຼກຖານໃນປັດຈຸບັນຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດພະຍາດ SARS-CoV-2 
ແມ່ນຍັງຕ່ໍາຢູ່ໃນຫຼາຍເດືອນຫັຼງຈາກເລ່ີມມີການຕິດເຊ້ືອ, ຄົນທ່ີມີປະຫວັດ MIS-C ຫືຼ MIS-A 
ຄວນພິຈາລະນາເລ່ືອນການສັກວັກຊີນຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະເຊົາຈາກການຕິດພະຍາດ ແລະ ເປັນເວລາ 90 
ວັນຫັຼງຈາກວັນທີຂອງການບ່ົງມະຕິວ່າເປັນ MIS-C ຫືຼ MIS-A. 

ການສົນທະນາລະຫວ່າງຄົນເຈັບ, ຜູ້ປົກຄອງ, ແລະ ທີມແພດ ຫືຼ 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຂົາອາດຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈສັກວັກຊິນ COVID-19 ໄດ້. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ 
ພະແນກສາທາລະນະສຸກຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືຈາກໂຄງການປະເມີນຄວາມປອດໄພດ້ານວັກຊີນໄ
ດ້ທ່ີ www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html. 

ມີລະບົບີພູມຕ້ານທານທ່ີອ່ອນແອ 
(ການຕິດເຊ້ືອ HIV, ມະເຮັງ)  

ໃຊ້ຢາກົດພູມຕ້ານທານ ຫືຼ 
ການບໍາບັດດ້ວຍການກົດພູມຕ້ານທາ
ນ 

ວັກຊີນ COVID-19 ອາດຈະສັກໃຫ້ຜູ້ທ່ີມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ, ເຊ່ັນວ່າ ການຕິດເຊ້ືອ HIV ຫືຼ 
ເງ່ືອນໄຂພູມຕ້ານທານອ່ືນໆ, ຫືຼ ຜູ້ທ່ີກິນຢາປ່ິນປົວ ຫືຼ ບໍາບັດພູມຕ້ານທານ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຂ້ໍຫ້າມໃນການສັກວັກຊີນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການແນະນໍາກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກ ແລະ 
ປະສິດຕິຜົນໃນປະຊາກອນ, ພ້ອມທັງທ່າແຮງໃນການຕອບສະໜອງຂອງພູມຕ້ານທານທ່ີຫຸຼດລົງ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະສືບຕ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນປັດຈຸບັນເພ່ືອປົກປ້ອງຕົວເຂົາເອງຕ່ໍກັບ COVID-19. 

ວັກຊີນ COVID-19 ອາດຈະສັກໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ິນປົວ corticosteroid, ລວມທັງການປ່ິນປົວສະເພາະທ່ີ 
ຫືຼ ພາຍໃນຂ້ໍ. ບ່ໍແນະນໍາໃຫ້ມີການສັກວັກຊີນຄືນຫັຼງຈາກທ່ີພູມຕ້ານທານກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ. 

ມີເລືອດອອກແບບຜິດປົກກະຕິ  

ໃຊ້ຢາທ່ີເຮັດໃຫ້ເລືອດບາງລົງ 

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບວັກຊີນທັງໝົດ, ວັກຊີນ COVID-19 ທຸກວັກຊີນອາດຈະໃຫ້ກັບຄົນເຈັບເຫ່ົຼານ້ີ, 
ຖ້າແພດທ່ີຄຸ້ນເຄີຍກັບການຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງເລ່ືອງເລືອດໄຫຼ 
ທ່ີວັກຊີນດ່ັງກ່າວສາມາດສັກໃຫ້ດ້ວຍຄວາມປອດໄພຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. 

ACIP ແນະນໍາວິທີການຕ່ໍໄປສໍາລັບການສັກວັກຊີນເຂ້ົາກ້າມຊ້ີນໃນຄົນເຈັບທ່ີມີເລືອດໄຫຼຜິດປົກກະຕິ ຫືຼ 
ການໃຊ້ຢາທ່ີເຮັດໃຫ້ເລືອດບາງລົງ: ການສັກວັກຊີນຄວນໃຊ້ເຂັມທ່ີມີຄວາມລະອຽດນ້ອຍ (ຂະໜາດ 23-ເກດ ຫືຼ 
ນ້ອຍກວ່າ), ແລ້ວເອົາສໍາລີຕິດຢ່າງດີຫັຼງສັກ, ບ່ໍຕ້ອງຖູ, ຢ່າງນ້ອນ 2 ນາທີ. 

ຜູ້ທ່ີກິນຢາ aspirin ຫືຼ ຢາ anticoagulants ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຢາຕາມປົກກະຕິ 
ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸດຢາເຫ່ົຼານ້ີກ່ອນທ່ີຈະໄປສັກວັກຊິນ COVID-19. 

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html.


ລາຍການກວດເບ້ືອງຕ້ົນກ່ອນຮັ
ບວັກຊີນ COVID-19 
ຂ້ໍມູນສໍາລັບພະນັກງານທາງການແພດ  
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ການຕອບສະໜອງ ການພິຈາລະນາ 

ປະຫວັດພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາທ່ີ
ເກີດຈາກ heparin (heparin-
induced thrombocytopenia, 
HIT) 

ເຖິງວ່າສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເກີດເສ້ັນເລືອດອຸດຕັນ ເນ່ືອງຈາດເກັດເລືອດຕ່ໍາ (TTS) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນ COVID-19 Janssen 
ແມ່ນຍັງບ່ໍຈະແຈ້ງ, ແຕ່ເບ່ິງແລ້ວ ມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບກຸ່ມອາການທ່ີເກີດຈາກພູມຕ້ານທານທ່ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ຍາກ ນ້ັນກໍຄື 
ພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາທ່ີເກີດຈາກ heparin (HIT). ຈົນກວ່າຈະມີຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນໍາວ່າ 
ບຸກຄົນທ່ີມີປະຫວັດກ່ຽວກັບກຸ່ມອາການພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງທ່ີມີລັກສະນະເປັນກ້ອນເລືອດອຸດຕັນ ແລະ 
ພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາເຊ່ັນ HIT ຄວນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ອີກຕົວໜ່ຶງ (ເຊ່ັນວ່າ ວັກຊີນ mRNA) ຖ້າມັນໄດ້ 90 
ວັນ ຫືຼ ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ ນັບຕ້ັງແຕ່ພວກເຂົາເຊົາປ່ວຍ. ຫັຼງຈາກ 90 ວັນ, ຄົນເຈັບອາດຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 
ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA. 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊ່ືອວ່າປັດໄຈຕ່ໍໄປນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເປັນ TTS ຫຼາຍຂ້ຶນຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 
Janssen. ຜູ້ທ່ີມີອາການເຫ່ົຼານ້ີສາມາດໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA, ລວມທັງວັກຊີນ 
COVID-19 Janssen: 

 ປະຫວັດກ່ອນໜ້າຂອງການເກີດກ້ອນເລືອດອຸດຕັນໃນຫຼອດເລືອດດໍາ 

 ປັດໄຈສ່ຽງສໍາລັບການເກີດກ້ອນເລືອດອຸດຕັນໃນຫຼອດເລືອດດໍາ (ຕົວຢ່າງ ກ້ອນເລືອດອຸດຕັນທ່ີສືບທອດ ຫືຼ ໄດ້ຮັບມາ 
ເຊ່ິງລວມເຖິງ Factor V Leiden; ການກາຍພັນຂອງຢີນ prothrombin 20210A; ກຸ່ມອາການ antiphospholipid; ໂປຣຕີນ 
C, ໂປຣຕີນ S ຫືຼ ການຂາດ antithrombin) 

 ປະຫວັດກ່ອນໜ້າຂອງການເກີດກ້ອນເລືອດອຸດຕັນຊະນິດອ່ືນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບພາວະເກັດເລືອດຕ່ໍາ 

 ການຖືພາ, ຫັຼງເກີດລູກ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຮໍໂມນຄຸມກໍາເນີດ (ເຊ່ັນ: ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດແບບປະສົມ, ແຜ່ນຕິດ, ໃສ່ຫ່ວງ) 

ເອກະສານເພ່ືອການສຶກສາເພ່ີມຕ່ືມສາມາດຫາໄດ້ທ່ີ www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html. 

ປັດຈຸບັນກໍາລັງຖືພາ ຫືຼ 
ກໍາລັງໃຫ້ນົມລູກ 

ແມ່ຍິງຖືພາ ຫືຼ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນ COVID-19 
ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນປັດຈຸບັນ. 

ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊ່ືອວ່າວັກຊີນ COVID-19 ບ່ໍໜ້າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍແມ່ຍິງຖືພາ ຫືຼ 
ລູກໃນທ້ອງ. ວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA ບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊ້ືອໄດ້ທັງແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຂອງວັກຊິນ COVID-19 ສໍາລັບປະຊາກອນກຸ່ມນ້ີແມ່ນຍັງບ່ໍທັນຮູ້ເທ່ືອ 
ເພາະວັກຊີນບ່ໍໄດ້ຖືກສຶກສາໃນຄົນຖືພາ. 

ໃນການຕັດສິນໃຈ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາຄວນພິຈາລະນາລະດັບການແພ່ລະບາດໃນຊຸມຊົນຂອງພະຍາດ COVID-19, 
ຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນຂອງຄົນເຈັບໃນການຕິດພະຍາດ COVID-19, ຄວາມສ່ຽງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ COVID-19 
ທ່ີຮຸນແຮງຕ່ໍຄົນເຈັບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບລູກໃນທ້ອງ, ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຮູ້ຈັກ 
ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສັກວັກຊີນ, ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ, ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ ແລະ 
ຂ້ໍມູນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນໃນລະຫວ່າງການຖືພາທ່ີຈໍາກັດແຕ່ກໍາລັງເພ່ີມຂ້ຶນ. 

ແມ່ຍິງຖືພາ, ໃຫ້ນົມລູກ, ແລະ ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸແຕ່ 18 ຫາ 49 ປີ ຄວນຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະມີເລັກນ້ອຍຂອງ TTS 
ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 Janssen ແລະ ວັກຊີນ COVID-19 ອ່ືນໆທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA (ເຊ່ັນ: ວັກຊີນ 
mRNA ). 

ສັກສານຕ່ືມຜິວໜັງ 

ວັກຊີນ COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ FDA ສາມາດສັກໃຫ້ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການສັກສານຕ່ືມຜິວໜັງທ່ີບ່ໍມີຂ້ໍຫ້າມ ຫືຼ 
ຂ້ໍຄວນລະວັງໃນການສັກວັກຊີນ. 

ຫຼາຍຄ້ັງທ່ີຄົນເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະມີອາການບວມຊ່ົວຄາວທ່ີ ຫືຼ ໃກ້ກັບບ່ອນສັກສານຕ່ືມຜິວໜັງ (ສ່ວນຫຼາຍທ່ີໃບໜ້າ ຫືຼ ຮີມສົບ) 
ຫັຼງຈາກສັກວັກຊີນ COVID-19. 
ບຸກຄົນເຫ່ົຼານ້ີຄວນໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາຖ້າມີອາການໃຄ່ບວມຢູ່ບໍລິເວນໃ
ກ້ກັບບ່ອນທ່ີສັກສານຕ່ືມຜິວໜັງ ຫັຼງຈາກສັກການວັກຊີນ. 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.

