ຂໍເໍ້ ທັ ດຈິງສ ໍາລ ັບຜຮ
ໍ້ ັບ ແລະ ຜໃໍ້ ຫກ
ໍ້ ານດແລ
ການອະນຸມດນ
ຸ ເສີນ (EUA) ຂອງວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ (MODERNA)
ັ ໍາໃຊສ
ໍ້ ກ

ໍ້ ໄປ
ໃນການປໍ້ອງກ ັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣ ັສ 2019 (ໂຄວິດ-19) ໃນບຸກຄ ົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂນ
ທາ່ ນໄດຖ
ື ສະເໜີໃຫນ
ໍ້ ກ
ໍ້ ໍາໃຊວ
ໍ້ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ ໃນການປໍ້ອງກ ັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣ ັສ 2019 (ໂຄວິດ-19)
ໍ້ ນທີ່ ລະບຸຢໃ່ ນຂໍເໍ້ ທັ ດຈິງນີຈ
ໍ້ ະຊວ
ເກີດມາຈາກ SARS-CoV-2. ຂໍມ
່ ຍທາ່ ນໃຫເໍ້ ຂົໍ້າໃຈເຖິງຄວາມສຽ່ ງ ແລະ
ປະໂຫຍດຂອງວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ, ຊ່ ງທາ່ ນຈະໄດຮ
ັ ມີການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19.
ໍ້ ັບເນື່ອງຈາກວາ່ ປັດຈຸບນ
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາ ໂຄວິດ-19 ແມນວ
່ ັກຊີນ ແລະ ຈະປໍ້ອງກ ັນຈາກ ໂຄວິດ-19. ບໍ່ ມີອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາ
ແຫງ
ັ ອາເມລິກາ (FDA) ອະນຸມ ັດໃຊວ
່ ໃດຂອງສະຫະລດ
ໍ້ ັກຊີນນີເໍ້ ພື່ ອປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19.
ໍ້ ນຂໍໍເໍ້ ທັ ດຈິງກຽ່ ວກ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ. ຈງ
່ ົ ສ ົນທະນາກ ັບຜສ
ອາ່ ນຂໍມ
ໍ້ ະໜອງວ ັກຊີນ ຖາໍ້ ທາ່ ນມີ ຄ ໍາຖາມ.
ການຮ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາແມນທາງເລື
ອກຂອງທາ່ ນ.
່
ໍ້ .
ວ ັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາແມນ
່ ຕອ
ໍ້ ງສ ັກຊຸດໜ່ ງ ເຊິ່ ງມີ 2-ໂດສ,໌ ແຕລ
່ ະໂດສຫ
໌ າ່ ງກ ັນ 1 ເດືອນ, ສ ັກເຂົໍ້າໃນກາໍ້ ມຊີນ
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາ ສ ໍາລບ
ັ ໂຄວິດ-19 ອາດຈະບໍ່ ປໍ້ອງກ ັນສ ໍາລບ
ັ ທຸກຄ ົນ.
ໍ້ າດຈະຍ ັງບໍ່ທັນໄດແ
ໍ້ ດ
ຂໍເໍ້ ທັ ດຈິງນີອ
ັ ຈິງໃນປັດຈຸບ ັນ, ກະລຸນາເຂົໍ້າເບິ່ ງທີ່
ໍ້ ຈງໍ້ ການ. ສ ໍາລ ັບຂໍທ

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua.
ສິ່ ງທີ່ ທາ່ ນຄວນຮ ໍ້ ກອ
່ ນທີ່ ທາ່ ນຈະຮ ັບຢາວ ັກຊີນມີຫຍ ັງແດ?່
ໂຄວິດ-19 ແມນຫຍ
ັງ?
່
ໍ້ ຈາກໄວຣ ັສທີ່ມີຊ່ ວ
ໂຄວິດ-19 ແມນເກີ
ດຂນ
ື າ່ SARS-CoV-2. ຊະນິດຂອງໂຄໂຣນາໄວຣ ັສ ໄດຖ
ື ຄນພົ
ົໍ້ ບ ກອ
່
ໍ້ ກ
່ ນໜາໍ້ ນີ.ໍ້
ໍ້ ໄວຣ ັສ. ມ ັນມີອດ
ທາ່ ນສາມາດໄດຮ
ິ ທິພນ
ົ
ໍ້ ັບໂຄວິດ-19 ຜາ່ ນທາງການສ ໍາຜັດກ ັບຄ ົນອື່ນທີ່ ມີເຊືອ
ເຮັດໃຫເໍ້ ປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ ສ່ງົ ຜົນກະທົບຕໍ່ ອະໄວຍະວະອື່ ນໆນ ໍາດວ
ໍ້ ຍ. ຄ ົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19
ໍ້ 2 ຫາ 14 ວ ັນ ຫຼງັ ຈາກທີ່ ໄດຮ
ທີ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບການລາຍງານຈະມີອາການເຈັບປ່ວຍຫຼາຍຮບແບບ. ອາການອາດຈະເກີດຂນ
ໍ້ ັບໄວຣ ັສ.
ໍ້ ແລະ ຮາ່ ງກາຍ; ເຈັບຫົວ;
ອາການອາດລວມມີ: ເປັນໄຂ ໍ້ ຫຼື ໜາວສ່ນ
ັ ; ໄອ; ຫາຍໃຈຖີ່ ; ອອ
່ ນເພຍ; ເຈັບ ກາໍ້ ມຊີນ
ໍ້ ກຍອ
ເສຍປະສາດສ ໍາພັດຂອງລດ
ົ ຊາດ ແລະ ກິ່ ນ; ເຈັບຄໍ; ຕນ
ັ ດ ັງ ຫຼື ຂີມ
ໍ້ ຍ; ວິນຫົວ ຫຼື ປວດຮາກ; ຖອກທໍ້ອງ.
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ແມນຫຍ
ັງ?
່
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ແມນວ
ື ອະນຸຍາດວາ່ ແມນວ
່ ັກຊີນທີ່ ຍ ັງບໍ່ທັນໄດຖ
ໍ້ ກ
່ ັກຊີນປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19.
ບໍ່ ມີການອະນຸຍາດຈາກອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລ ັດອາເມລິກາ FDA-ວາ່ ເປັນວ ັກຊີນປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19.
ອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ (FDA) ແມນອະນຸ
ມ ັດໃຫໃໍ້ ຊວ
່
ໍ້ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ນີໍ້
ໍ້ ໄປ ເຊິ່ ງຢພ
ໃນກໍລະນີສກ
ຸ ເສີນ ເພື່ ອການປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19 ໃນບຸກຄ ົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂນ
່ າຍໃຕກ
ໍ້ ານ
ອະນຸມ ັດໃຫນ
ຸ ເສີນ (EUA).
ໍ້ ໍາໃຊສ
ໍ້ ກ
ໍ້ ນເພີ່ ມເຕີມໃນການອະນຸມ ັດການນ ໍາໃຊສ
ສ ໍາລບ
ຸ ເສີນ (EUA), ເບິ່ ງ“ການອະນຸມ ັດການນ ໍາໃຊສ
ຸ ເສີນ (EUA) ແມນຫຍ
ັ ຂໍມ
ັງ?”
ໍ້ ກ
ໍ້ ກ
່
ພາກສຸດທາໍ້ ຍຂອງຂໍເໍ້ ທັ ດຈິງນີ.ໍ້
ສິ່ ງທີ່ ທາ່ ນຄວນບອກກ ັບຜສ
ັງ?
ໍ້ ະໜອງຢາວ ັກຊີນກອ
່ ນທີ່ ທາ່ ນຈະຮ ັບວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ແມນຫຍ
່
ບອກໃຫຜ
ໍ້ ສ
ໍ້ ະໜອງຢາວ ັກຊີນຮກ
ໍ້ ຽ່ ວກ ັບເງື່ອນໄຂການປິ່ ນປົວຂອງທາ່ ນ, ລວມເຖິງຖາໍ້ ວາ່ ທາ່ ນ:
•

ມີອາການແພໍ້

•

ເປັນໄຂ ໍ້
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•

ມີອາການເລືອດໄຫຼ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເປັນໂຣກເສັໍ້ນເລືອດຕີບ

•

ພວກພມຕາໍ້ ນທານບ ົກພອ
ົ ຕໍ່ ລະບບ
ົ ພມຕາໍ້ ນທານຂອງທາ່ ນ
່ ງ ຫຼື ມີຢາທີ່ ມີຜນ

•

ກາລ
ໍ ັງຖືພາ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ ຈະຖືກພາ

•

ກາລ
ໍ ັງໃຫນ
ໍ້ ົມລກ

•

ຈະຕອ
ໍ້ ງໄດຮ
ໍ້ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ ນ

ຜໃໍ້ ດແດທ
່ ່ ີຄວນໄດຮ
ໍ້ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ?
ໍ້ ໄປ.
FDA ໄດອ
ັ ບຸກຄ ົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຫຼື ຂນ
ໍ້ ະນຸຍາດໃຫນ
ໍ້ ໍາໃຊ ໍ້ ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ສຸກເສີນ ສ ໍາລບ
ຜໃໍ້ ດທີ່ ບໍ່ ຄວນ ຮ ັບຢາວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19?
ທາ່ ນບໍ່ ຄວນຮ ັບຢາວ ັກຊີນໂຄວິດ-19ໂມເດີນນາຖາໍ້ ວາ່ :
•

ມີອາການແພຮ
ຸ ແຮງພາຍຫຼງັ ທີ່ ໄດສ
ໍ້ ນ
ໍ້ ັກຢາວ ັກຊີນເຂັມທີ່ ຜາ່ ນມາ

•

ມີອາການແພຮ
ຸ ແຮງໃນສວ
ໍ້ ນ
່ ນປະສ ົມຂອງວ ັກຊີນຊະນິດນີໍ້

ສວ
ັງ?
່ ນປະສ ົມຂອງວ ັກຊີນໂຄວິດ-19ໂມເດີນນາແມນຫຍ
່
່ ັ ນີ:ໍ້ ສານລິບບອນນຄຣີອິກອາຊິດ (mRNA), ໄຂມ ັນ (SM-102, ພໍ ລີແອດເທີລິນ
ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19ໂມເດີນນາ ມີສວ
່ ນປະສ ົມດງ
ໄກລຄໍ [PEG] 2000 ໄດມີລິດທອຍ ກລີເຊໂຣນ [DMG], ຄໍເຮສເຕໂຣນ, ແລະ

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

phosphocholine [DSPC]), ໂທເມຕາມິນ, ໂທເມຕາມິນໄຮໂດຄໍລາຍ, ກ ົດອາຊີຕິກ, ໂຊດຽມອາຊີເຕດ, ແລະ ຊໂຄຣສ.໌
ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາຈະເຂົໍ້າຮາ່ ງກາຍໄດແ
ໍ້ ນວໃດ?
ໍ້ ຂອງທາ່ ນ.
ທາ່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ັບການສ ັກຢາວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ເຂົໍ້າສກ
່ າໍ້ ມຊີນ
ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາແມນຊຸ
່ ດຢາວ ັກຊີນທີ່ ມີ 2 ໂດສ ໌ ຫາ່ ງກ ັນ 1 ເດືອນ.
ຖາໍ້ ທາ່ ນໄດຮ
ັ ໍ້ 1
ໍ້ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາໜ່ ງໂດສ,໌ ທາ່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ັບໂດສທ
໌ ີສອງ ຂອງວ ັກຊີນຊະນິດ ດຽວກ ັນ ຫຼງັ ຈາກນນ
ເດືອນເປັນອ ັນສ ໍາເລັ ດສ ໍາລບ
ັ ຊຸດຢາວ ັກຊີນ.
ໄດມ
ີ ານນ ໍາໃຊວ
ໍ້ ກ
ໍ້ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ແລວ
ໍ້ ບໍ່ ?
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ແມນຍ
່ ັງບໍ່ທັນຖືກຮ ັບຮອງ. ໃນການທົດລອງທາງການແພດ, ປະມານ 15,400 ຄ ົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ
ໍ້ ໄປໄດຮ
ຂນ
ໍ້ ັບຢາວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ຢາ່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 1 ໂດສ ໌ .
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ມີຜ ົນປະໂຫຍດແນວໃດ?
ໃນການທົດລອງທາງການແພດ, ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ໄດສ
ໍ້ ະແດງໃຫເໍ້ ຫັ ນການປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19 ໂດຍມີການສ ັກ 2
ໂດສ ໌ ຫາ່ ງກ ັນ 1 ເດືອນ. ໄລຍະຂອງການປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19 ປັດຈຸບນ
ັ ຍ ັງບໍ່ທັນຮຈ
ໍ້ ັກ.
ວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສຽ່ ງຫຍ ັງແດ?່
ຜົນຂາໍ້ ງຄຽງທີ່ ມີການລາຍງານຂອງວ ັກຊີນໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ລວມມີ:
•

ປະຕິກລ
ິ ິຍາຂອງບໍລິເວນທີ່ ຖືກສ ັກຢາ: ປວດ, ເຈັບ ແລະ ການບວມຂອງແຂນເບືໍ້ອງທີ່ ມີການສ ັກຢາ, ບວມ (ແຂງ),
ແລະ ເປັນສີແດງ

•

ໍ້ , ປວດຕນ
ຜົນຂາໍ້ ງຄຽງທົ່ ວໄປ: ອອ
ົ ໂຕ, ໜາວສ່ນ
ັ , ວິນຫົວ ແລະ ປວດຮາກ, ແລະ
່ ນເພຍ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບກາໍ້ ມເນືອ
ເປັນໄຂ ໍ້

ມີໂອກາດໜອ
ໍ້ ຍຫຼາຍທີ່ ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19ໂມເດີນນາສາມາດເຮັດໃຫເໍ້ ກີດມີອາການແພທ
ໍ້ ່ ີຮຸນແຮງ. ການແພໍ້
ໍ້ ພາຍໃນສອງ-ສາມນາທີ ຫາໜ່ ງຊ່ວົ ໂມງພາຍຫຼງັ ທີ່ ໄດຮ
ທີ່ ຮຸນແຮງມ ັກຈະເກີດຂນ
ໍ້ ັບການສ ັກຢາວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ.
ສ ໍາລບ
ັ ເຫດຜົນນີ,ໍ້ ຜໃໍ້ ຫບ
ັ ຢໃ່ ນສະຖານທີ່ ທີ່ ທາ່ ນສ ັກຢາວ ັກຊີນເພື່ ອທີ່ ຈະຕິດຕາມ
ໍ້ ໍລິການສ ັກຢາແກທ
່ າ່ ນຈະຖາມທາ່ ນເພື່ ອໃຫພ
ໍ້ ກ
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ທາ່ ນ ພາຍຫຼງັ ທີ່ ຮ ັບການສ ັກຢາວ ັກຊີນ. ສ ັນຍານຂອງການແພຢ
ັ ໍ້ ນແຮງລວມມີ:
ໍ້ າຂນຮຸ
•

ຫາຍໃຈຢາກ

•

ໜາໍ້ ແລະ ຄໍໃຄ ່

•

ຫົວໃຈເຕັໍ້ນແຮງ

•

ໍ້ ທົ່ ວຮາ່ ງກາຍ
ເປັນຜື່ ນຂນ

•

ວິນຫົວ ແລະ ອອ
່ ນເພຍ

ໍ້ າດຈະບໍ່ ແມນຜົ
ສິ່ ງເຫຼ່ ົ ານີອ
່ ນຂາໍ້ ງຄຽງທີ່ ເປັນໄປໄດທ
ໍ້ ງັ ໝົດຈາກການສ ັກວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ. ຜົນ ຂາໍ້ ງຄຽງທີ່ ຮຸນແຮງ
ໍ້ . ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາແມນຍ
ແລະ ຄາດບໍ່ ເຖິງອາດຈະເກີດຂນ
່ ັງຄ ົງໄດຮ
ໍ້ ັບ ການສກສາໃນການທົດລອງທາງການແພດ.
ຂາໍ້ ພະເຈົາໍ້ ຄວນຈະເຮັດແນວໃດກຽ່ ວກ ັບຜນ
ົ ຂາໍ້ ງຄຽງ?
ຖາໍ້ ທາ່ ນມີປະສ ົບການຂອງການແພຢ
ໍ້ າທີ່ ຮຸນແຮງ, ໂທຫາ 9-1-1, ຫຼື ໄປໂຮງໝໍ ທີ່ ໃກທ
ໍ້ ່ ີສຸດ.
ໍ້ ກ ັບທາ່ ນ ຫຼື ບໍ່ ເຊົ າ.
ໂທຫາຜທ
ົ ຂາໍ້ ງຄຽງທີ່ ເກີດຂນ
ໍ້ ່ ີສ ັກຢາໃຫແ
ໍ້ ກທ
່ າ່ ນ ຫຼື ຜສ
ໍ້ ະໜອງການປິ່ ນປົວຂອງທາ່ ນ ຖາໍ້ ທາ່ ນມີຜນ
ລາຍງານຜົນຂາໍ້ ງຄຽງຫາອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລ ັດອາເມລິກາ (FD)/CDC ລະບ ົບການ
ລາຍງານເຫດການທີ່ ບໍ່ ດີຕ່ ໍ ວ ັກຊີນ(VAERS). ເບີໂທລະສ ັບຟຣີຂອງ VAERS 1-800-822-7967 ຫຼື
ລາຍງານຜາ່ ນທາງອອນລາຍ ຫາ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ກະລຸນາລະບຸ “ວ ັກຊີນ ໂຄວິດ-19ໂມເດີນນາ
EUA” ໃນແຖວທ ໍາອິດຂອງ ເຄື່ ອງໝາຍບອ
໋ ກ #18 ຂອງແບບຟອມລາຍງານ.
ນອກຈາກນນ,
ັ ໍ້ ທາ່ ນສາມາດລາຍງານຜົນຂາໍ້ ງຄຽງຕໍ່ ບໍລິສ ັດ ໂມເດີນນາທີເອັ ກສ ໌ (ModernaTX, Inc.)

ທີ່ 1-866-

MODERNA (1-866-663-3762).
ທາ່ ນຍ ັງອາດຈະໄດຮ
ໍ້ ັບທາງເລືອກໃນການລ ົງທະບຽນໃນ ວີ-ເຊຟ໌ (v-safe). V-safe (ວີ-ເຊຟ໌) ແມນ
່
ໍ້ ວາມ ແລະ ການສ ໍາຫຼ ວດ ທາງເວ ັບໄຊທ໌
ເຄື່ ອງມືສະໝັກໃຈທາງໂທລະສ ັບສະມາດໂຟນໃໝ່ ຊ່ ງເປັນເຄື່ ອງມືໃນການສ່ງົ ຂໍຄ
ໃນການກວດຜທ
ໍ້ ່ ີໄດຮ
ໍ້ ັບການສ ັກຢາວ ັກຊີນ ເພື່ ອລະບຸເຖິງທາ່ ແຮງໃນການເກີດຜົນກະທົບ ຂາໍ້ ງຄຽງຫຼງັ ຈາກທີ່ ຮ ັບຢາໂຄວິດ-19.
ວີ-ເຊຟ໌ ຖາມຄ ໍາຖາມທີ່ຈະຊວ
່ ຍ CDC ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງ ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19. ວີ-ເຊຟ໌
ຍ ັງແຈງໍ້ ເຕືອນໃຫໄ
ໍ້ ປຮ ັບຢາເຂັມທີສອງ ຖາໍ້ ຕອ
ໍ້ ງການ ແລະ ລາຍງານຕິດຕາມ ທາງໂທລະສ ັບຈາກ CDC
ໍ້ ນເພີ່ ມເຕີມ ວິທີການສະໝັກ,
ຖາໍ້ ຜເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ັ ຂໍມ
່ ມລາຍງານຜົນກະທົບດາໍ້ ນສຸຂະພາບທີ່ ສ ໍາຄ ັນພາຍຫຼ ງັ ທີ່ ສ ັກຢາໂຄວິດ-19. ສ ໍາລບ
ເຂົໍ້າເບິ່ ງ: www.cdc.gov/vsafe.
ຈະເປັນແນວໃດຖາໍ້ ຂອ
ໍ້ ຍຕ ັດສິນໃຈທີ່ ຈະບໍ່ ສ ັກຢາວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ?
ມ ັນເປັນທາງເລືອກຂອງທາ່ ນທີ່ ຈະສ ັກ ຫຼື ບໍ່ ສ ັກຢາວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ. ຖາໍ້ ທາ່ ນຕດ
ັ ສິນໃຈທີ່ ຈະ ບໍ່ ຮ ັບມ ັນ,
ມ ັນຈະບໍ່ມີຫຍ ັງປ່ຽນແປງໃນການປິ່ ນປົວຂນພື
ັ ໍ້ ໍ້ນຖານຂອງທາ່ ນ.
ມີທາງເລືອກອື່ ນບໍ່ ສ ໍາລບ
ັ ການປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19 ທີ່ ໃກຄ
ໍ້ ຽງກ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ?
ປັດຈຸບນ
ັ , ອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາສາຫະລ ັດອາເມລິກາ (FDA) ຍ ັງບໍ່ທັນອະນຸມ ັດວ ັກຊີນຫຼາກຫຼ າຍ
ຊະນິດສ ໍາລ ັບການປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19. ວ ັກຊີນອື່ ນໆທີ່ ໃຊໃໍ້ ນການປໍ້ອງກ ັນໂຄວິດ-19 ອາດຈະມີພາຍໃຕໍ້
ການອະນຸຍາດໃຫນ
ຸ ເສີນ.
ໍ້ ໍາໃຊສ
ໍ້ ກ
ຂອ
ໍ້ ຍສາມາດຮ ັບວ ັກຊີນອື່ ນໆໃນລະຫວາ່ ງທີ່ ຂອ
ໍ້ ຍຮ ັບວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາໄດບ
ໍ້ ່ ໍ?
ຍ ັງບໍ່ມີຂມ
ໍໍ້ ນການໃຊວ
ໍ້ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ ຮວ
່ ມກ ັບວ ັກຊີນອື່ ນ.
ຖາໍ້ ຂອ
ໍ້ ຍຖືພາ ຫຼື ຢ່ໃນໄລຍະການໃຫນ
ໍ້ ົມລກຢ່ຈະເປັນແນວໃດ?
ຖາໍ້ ທາ່ ນຖືພາ ຫຼື ຢໃ່ ນໄລຍະການໃຫນ
ໍ້ ົມລກ, ປກສາທາງເລືອກຂອງທາ່ ນກ ັບຜສ
ໍ້ ະໜອງການດແລສຸຂະ ພາບຂອງທາ່ ນ.
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ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາຈະເຮັດໃຫຂ
ໍ້ ອ
ໍ້ ຍເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ ?
ບໍ່ . ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19ໂມເດີນນາ ຈະບໍ່ ມີ SARS-CoV-2 ແລະ ບໍ່ ສາມາດເຮັດໃຫທ
ໍ້ າ່ ນເປັນໂຄວິດ-19.
ເກັບຮ ັກສາບ ັດສ ັກຢາຂອງທາ່ ນ
ເມື່ ອທາ່ ນໄດຮ
ັ ສ ັກຢາວ ັກຊີນເພື່ ອໃຫຮ
ໍ້ ັບຢາເຂັມທ ໍາອິດ, ທາ່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ັບບດ
ໍ້ ວ
ໍ້ າ່ ມືໃໍ້ ດທີ່ ທາ່ ນຈະໄປສ ັກຢາ ເຂັມທີສອງ
ຂອງວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ. ຈື່ ໄວວ
ັ ໄປນ ໍາໃນເວລາໄປສ ັກຢາເຂັມທີສອງ.
ໍ້ າ່ ຕອ
ໍ້ ງເອົ າບດ
ໍ້ ນເພີ່ ມເຕີມ
ຂໍມ
ຖາໍ້ ທາ່ ນມີຄ ໍາຖາມ, ເຂົໍ້າເບິ່ ງທີ່ ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ໂທຫາເບີໂທລະສ ັບຜສ
ໍ້ ະໜອງຂາໍ້ ງລຸມ
່ ນີ.ໍ້

ເຂົໍ້າເຖິງຂໍເໍ້ ທັ ດຈິງທີ່ ມີໃນປັດຈຸບ ັນ, ກະລຸນາສະແກນ ຄິວອາໂຄດ (QR code) ທີ່ ລະບຸຂາໍ້ ງລຸມ
່ ນີ.ໍ້
ເວັບໄຊທໂ
໌ ມເດີນນາວ ັກຊີນ ໂຄວິດ-19

ເບີໂທລະສ ັບ

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

1-866-ໂມເດີນນາ
(1-866-663-3762)

ຂອ
ໍ້ ຍສາມາດຮຽນຮເໍ້ ພີ່ ມເຕີມໄດແ
ໍ້ ນວໃດ?
•

ຖາມຜສ
ໍ້ ະໜອງການຮ ັບຢາວ ັກຊີນ.

•

ເຂົໍ້າເບິ່ ງ CDC ທີ່

•

ເຂົໍ້າເບິ່ ງ ອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາສະຫະລ ັດອາເມລິກາ (FDA) ທີ່

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

https://www.fda.gov/emergency -preparedness- and-r esponse/mcm- legalregulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.
•

ຕິດຕໍ່ ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກທອ
ໍ້ ງຖິ່ ນ ຫຼື ລ ັດຂອງທາ່ ນ.

ໍ້ ນການສ ັກຢາວ ັກຊີນຂອງຂອ
ຂໍມ
ໍ້ ຍຈະຖືກບ ັນທກຢ່ໃສ?
ໍ້ ນການສ ັກຢາລະບບ
ໍ້ ນຂາ່ ວສານກຽ່ ວກ ັບການສ ັກຢາກ ັນພະຍາດ (IIS)
ຜສ
ົ ຂໍມ
ໍ້ ະໜອງການສ ັກຢາຂອງທາ່ ນອາດຈະລວມເຖິງຂໍມ
ໍ້ ະໝັນໃຈວ
ໍ້
ຫຼື ລະບບ
າ່ ທາ່ ນຈະໄດຮ
ົ ທີ່ ການ
ໍ ົດອື່ນໆໃນລດ
ັ /ທໍ້ອງຖິ່ ນຂອງທາ່ ນ. ນີຈ
ໍ້ ັບ
ໍ້ ນເພີ່ ມເຕີມ ກຽ່ ວກ ັບ IISs, ເຂົໍ້າເບິ່ ງ:
ວ ັກຊີນຊະນິດດຽວກ ັນເມື່ອທາ່ ນກ ັບຄືນມາສ ັກຢາວ ັກຊີນເປັນເຂັມທີສອງ. ສ ໍາລບ
ັ ຂໍມ
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
ໂຄງການຮວ
່ ມມືລະຫວາ່ ງປະເທດມີຫຍ ັງແດ?່
ໂຄງການຮວ
ດ
ັ ຖະບານກາງທີ່ ອາດຈະຊວ
່ ມມືລະຫວາ່ ງປະເທດມີຫຍ ັງແດ ່ (CICP) ແມນໂຄງການຂອງລ
່
່ ຍ
ຈາ່ ຍຄາ່ ປິ່ ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ລາຍຈາ່ ຍສະເພາະອື່ ນໆຂອງຄ ົນທີ່ໄດຮ
ໍ້ ັບບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຈາກຢາບາງ ຊະນິດ ຫຼື ຢາວ ັກຊີນ,
ໍ້ ່ ີທາ່ ນໄດຮ
ລວມທັງວ ັກຊີນນີ.ໍ້ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ
ໍ້ , ການຂໍຮ ັບເງິນຄືນຕອ
ໍ້ ງໄດຢ
ໍ້ ືນໄປຫາ CICP ພາຍໃນ (1) ປີ ຈາກມືທ
ໍ້ ັບວ ັກຊີນ.
ຮຽນຮເໍ້ ພີ່ ມເຕີມກຽ່ ວກ ັບລະບບ
ົ ນີ,ໍ້ ເຂົໍ້າເບິ່ ງ www.hrsa.gov/cicp/ ຫຼື ໂທ 1-855-266-2427.
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ການອະນຸຍາດນ ໍາໃຊສ
ຸ ເສີນ (EUA) ແມນຫຍ
ັງ?
ໍ້ ກ
່
ອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລດ
ັ ອາເມລິກາ (FDA) ໄດເໍ້ ຮັດໃຫວ
ໍ້ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ
ໍ້ ວາ່ EUA. EUA ແມນການສະໜັ
ສາມາດໃຊໄໍ້ ດພ
ບສະໜນຂອງ ເລຂາທິການສຸຂະພາບ
ໍ້ າຍໃຕກ
ໍ້ ົນໄກການເຂົໍ້າເຖິງສຸກເສີນທີ່ ເອີນ
່
ໍ້ ນການນ ໍາໃຊຢ
ແລະ ການບໍລິການມະນຸດ (HHS) ໄດຖ
ໍ້ ະແຫລງວາ່ ສະຖານະການຂອງການ ລະບາດມີຢ່ ແລະ ເພື່ ອຢັງຢື
ໍ້ າ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບສຸກເສີນໃນໄລຍະການຄຸມ
ໍ້ ຄອງ ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ ບໍ່ ໄດຜ
ໍ້ າ່ ນການກວດກາແບບດຽວກ ັນກ ັບຜະລິດຕະພັນທີ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບການອະນຸມ ັດ ຫຼື
ລບລາໍ້ ງໂດຍອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລດ
ັ ອາເມລິກາ (FDA). ອ ົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລ ັດອາເມລິກາ
(FDA) ອາດຈະອອກ EUA ເມື່ ອໄດຕ
ໍ້ າມເງື່ ອນໄຂສະເພາະໃດໜ່ ງ, ຊ່ ງ ປະກອບດວ
ໍ້ ຍ ການບໍ່ ມີທາງເລືອກທີ່ ພຽງພໍ ,
ໄດຮ
ັ ໍ້ ການຕດ
ັ ສິນໃຈຂອງ ອ ົງການອາຫານ ແລະ
ໍ້ ັບການອະນຸມ ັດ ແລະ ມີທາງເລືອກອື່ ນ. ນອກຈາກ ນນ,
ຢາຂອງສະຫະລດ
ັ ອາເມລິກາ (FDA) ແມນອີ
ັ ຖານ
່ ງໃສຫ
່ ຼກ
່ ັ ກາ່ ວອາດຈະມີປະສິດທິຜນ
ວິທະຍາສາດທັງໝົດທີ່ ມີຢ່ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເໍ້ ຫັ ນວາ່ ຜະລິດຕະພັນດງ
ົ ໃນການປໍ້ອງ ກ ັນ ໂຄວິດ-19
ໃນລະຫວາ່ ງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ເປັນທີ່ ຮຈ
ໍ້ ັກ ແລະ ມີທາ່
ແຮງຂອງຜະລິດຕະພັນນອກເໜືອຈາກຄວາມສຽ່ ງທີ່ ເປັນທີ່ ຮ ໍ້ ແລະ ເປັນໄປໄດ.ໍ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທັງໝົດ
ໍ້ ອ
ຂອງເກນມາດຕະຖານເຫຼ່ ົ ານີຕ
ໍ້ ງໄດຮ
ໍ້ ັບການຕອບສະໜອງໃນການຂໍອະນຸຍາດນ ໍາໃຊຜ
ໍ້ ະລິດຕະພັນໃນລະ
ຫວາ່ ງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
EUA ສ ໍາລບ
ັ ວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂມເດີນນາ ແມນມີ
ົ ບ ັງຄ ັບໃຊສ
ັ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄວິດ-19 EUA
່ ຜນ
ໍ້ ໍາລບ
ໍ້ ແຕຖ
ປະກາດໃຫນ
ຸ ເສີນສ ໍາລບ
ັ ຜະລິດຕະພັນເຫຼ່ ົ ານີ,ໍ້ ຍ ົກເວັນ
ື ແຈງໍ້ ໃຫຢ
ໍ້ ໍາໃຊສ
ໍ້ ກ
່ ກ
ໍ້ ຸດເຊົ າ ຫຼື ຖອນຄືນ (ຫຼງັ ຈາກ
ນນຜະລິ
ດຕະພັນອາດຈະບໍ່ ຖືກໃຫນ
ັ ໍ້
ໍ້ ໍາໃຊອ
ໍ້ ີກຕໍ່ ໄປ).
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ສະແກນເພື່ ອເກັບກ ໍາຂໍເໍ້ ທັ ດຈິ່ ງທີ່ ສະໜອງໃຫຜ
ໍ້ ຮ
ໍ້ ັບ

ວ ັກຊີນເພື່ ອເກັບກ ໍາການປິ່ ນປົວທາງເອເລັ ກໂຕນິກ

ໍ້ ນກຽ່ ວກ ັບພມຕາໍ້ ນທານ.
/ລະບບ
ົ ຂໍມ
ວ ັນທີບາໂຄດ: 12/2020
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