ວັັ ກຊີີນ COVID-19 ໄດ້້ ຮັັ ບ
ການພັັ ດທະນາຢ່່ າງໄວວາແນວໃດ?
ct.gov/covidvaccine

ວັັ ກຊີີນ mRNA ເຫຼົ່່�� ານີ້້� ແມ່່ ນ
ຜົົ ນຂອງການເຮັັດວຽກມາຫຼຼາຍທົົ ດສະວັັ ດ.
• ບົົ ດຮຽນທີ່່�ຖອດຖອນໄດ້້ ຈາກການຄົ້້� ນຄວ້້ າວັັ ກຊີີນກ່່ ອນ ໜ້້ ານີ້້�
ໄດ້້ ໃຫ້້ ຍຸຸ ດທະສາດສຳຳ�ລັັ ບການພັັ ດທະນາວັັ ກຊີີນ COVID-19.
• ໂຣກທາງເດີີນຫາຍໃຈຮຸຸ ນແຮງກະທັັ ນຫັັ ນ (ໂຣກ SARS) ແລະ ໂຣກ
ທາງເດີີນຫາຍໃຈຕະເວັັນອອກກາງ (ໂຣກ MERS) ແມ່່ ນສອງເຊື້້� ອໂຣກ
ທີ່່�ມີີສາເຫດມາຈາກໂຄໂຣນາໄວຮັັ ສທີ່່� ໃກ້້ ຄຽງກັັ ບໄວຮັັ ສ
ທີ່່� ເປັັນສາເຫດຂອງ COVID-19. ນັັ ກຄົ້້� ນຄວ້້ າໄດ້້ ເລີ່່� ມຕົ້້� ນເຮັັດວຽກໃນການພັັ
ດທະນາວັັ ກຊີີນສຳຳ�ລັັ ບພະຍາດເຫຼົ່່��ານີ້້�ຫຼັັ� ງຈາກທີ່່�ພວກມັັ ນໄດ້້ ຖືືກຄົ້້� ນພົົ ບໃນປີີ
2003 ແລະ 2012 ຕາມລຳຳ�ດັັ ບ.

•	ບໍ່່�ມີີວັັ ກຊີີນໂຣກ SARS ທີ່່� ເຄີີຍພັັ ດທະນາ
ແລະ ທົົ ດສອບຜ່່ ານ ໄລຍະ ທຳຳ �ອິິດທີ່່� ເປັັນຈຳຳ�
ນວນຫຼຼາຍເນື່່�ອງຈາກວ່່ າ ໄວຮັັ ສໄດ້້ ຫາຍໄປ.
ມີີໜຶ່
່� ງວັັ ກຊີີນໂຣກ MERS (MVA-MERS-S)
ໄດ້້ ສຳຳ�ເລັັດການທົົ ດລອງທາງຄຮີີນິິກ
ໄລະຍະທຳຳ �ອິິດໃນປີີ 2019.
• ວັັ ກຊີີນ mRNA ໄດ້້ ຮັັ ບການສຶຶ ກສາກ່່ ອນ ໂຣກໄຂ້້ ຫວັັ ດໃຫຍ່່ ,
ໂຣກຊິິກກ້້ າ, ໂຣກໝາບ້້ າ ແລະ ໄວຮັັ ສໄຊໂຕເມກາໂລ (CMV).
•	ທັັ ນທີີທີ່່�ລະຫັັ ດພັັ ນທຸຸ ກຳຳ�ໄດ້້ ກາຍມາເປັັນ SARS-CoV-2
(ໄວຮັັ ສທີ່່� ເປັັນສາເຫດຂອງ COVID-19), ນັັ ກວິິທະຍາສາດເລີ່່� ມກຳຳ�ນົົ ດ
mRNA ສຳຳ�ລັັ ບວັັ ກຊີີນເຊິ່່� ງ ເຮັັດໃຫ້້ຈຸຸລັັ ງສ້້ າງໂປຣຕີີນ spike
ທີ່່�ເປັັນແບບຈຳຳ�ເພາະສຳຳ�ລັັ ບ SARS-CoV-2.

ຂະບວນການໂດຍທົ່່�ວໄປຂອງກົົ ມອາຫານ ແລະ ຢາສຳຳ�ລັັ ບການພັັ ດທະນາວັັ ກຊີີ
ນແມ່່ ນໄດ້້ ປະຕິິບັັ ດດັ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� :
ຂັ້້� ນຕອນການຄົ້້� ນຄ້້ ວາ

ກ່່ ອນການທົົ ດລອງທາງຄຮີີນິິກ

ການທົົ ດລອງໄລຍະທີີ 1

ການທົົ ດລອງໄລຍະທີີ 2

ການທົົ ດລອງໄລຍະທີີ 3

ການຂໍໍ ໃບອະນຸຸ ຍາດກັັ ບ ກົົ ມອາຫານ

ແລະ ຄົ້້� ນພົົ ບ

ການຄົ້້� ນຄວ້້ າ ແລະ ທົົ ດລອງຢູ່່�ຫ້້ອ

ເນັ້້� ນເຖິິງຄວາມປອດໄພ.

ການສຶຶກສາການຄວບຄຸຸ ມແບ

ວັັ ກຊີີນໄດ້້ ຖືືກຈັັ ດການໃຫ້້ ແກ່່ ຫ

ແລະ ຢາ

ນັັ ກວິິທະຍາສາດເຮັັດກາ

ງວິິເຄາະໃນສັັ ດເພື່�່ ອໃຫ້້ ໄດ້້ ຂໍ້້�ມູູ ນກ່່ ຽ

ໂດຍທົ່່� ວໄປມີີອາສາສະໝັັ ກ

ບສຸ່່�ມພ້້ ອມກັັ ບຄົົ ນຫຼຼາຍຂຶ້້� ນ.

ລາຍພັັ ນຄົົ ນ, ສ້້ າງຂໍ້້�ມູູ ນທີ່່� ສຳຳ�ຄັັ

ຫຼັັ� ງຈາກການປະເມີີນຜົົ ນຂອງມັັ ນແລ້້ ວ,

ນຄົ້້� ນຄ້້ ວາໃນຫ້້ ອງວິິເຄ

ວກັັ ບວິິທີີການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ແລະ

20–100 ຄົົ ນ ຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບ

ປະລິິມານຢາຕ່່ າງໆແມ່່ ນຖືືກທົົ ດສອບໃນ

ນກ່່ ຽວກັັ ບປະສິິດທິິພາບ ແລະ

ກົົ ມອາຫານ ແລະ

າະເພື່�່ ອທົົ ດສອບຄວາມ

ເພື່�່ ອເບິ່່� ງວ່່ າມັັ ນມີີຄວາມປອດໄພ

ເຊື້້� ອໂຣກ.

100 ຄົົ ນ, ໂດຍທົ່່�ວໄປຈະມີີສະພາບ

ຂໍ້້�ມູູ ນດ້້ ານຄວາມປອດໄພເພີ່່� ມເຕີີມ.

ຢາຕັັ ດສິິນໃຈວ່່ າຈະອະນຸຸ ມັັ ດ/ອະນຸຸ ຍາດວັັ

ຄິິດຂອງພວກເຂົົາສຳຳ�ລັັ

ແລະ ເຮັັດວຽກໄດ້້ ດີີໃນມະນຸຸ ດ ຫຼືື� ບໍໍ .

ສຸຸ ຂະພາບທີ່່� ແຕກຕ່່ າງກັັ ນ ແລະ

ບຜູ້້�ສະໝັັ ກເພື່່�ອຮັັ ບວັັ ກ

ໄດ້້ ເລີ່່� ມກ່່ ອນທີ່່�ຈະມີີ COVID-19.

ຈາກກຸ່່� ມປະຊາກອນທີ່່� ແຕກຕ່່ າງກັັ ນ.

ກຊີີນສຳຳ�ລັັ ບໃຊ້້ ຢູ່່�ໃນສະຫະລັັ ດ.

ຊີີນ. ໄດ້້ ເລີ່່� ມກ່່ ອນທີ່່�ຈະມີີ
COVID-19.

ຮຽນຮູ້້� ເພີ່່�ມເຕີີມ, ອ່່ ານບາດກ້້ າວໃນການອະນຸຸ ມັັ ດວັັ ກຊີີນ COVID-19: www.fda.gov/media/143890/download

ການສັັ ກວັັ ກຊີີນແມ່່ ນໜຶ່
່� ງໃນຫຼຼາຍບາດກ້້ າວທີ່່�ທ່່ ານສາມາດເຮັັດໄດ້້
ເພື່�່ ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານ ແລະ ຄົົ ນອື່່�ນຈາກ COVID-19.
ສຳຳ�ລັັ ບບາງຄົົ ນ, COVID-19 ສາມາດເປັັນສາເຫດໃຫ້້ ເຈັັບປ່່ວຍໜັັ ກ ແລະ ເສຍຊິິວິິດໄດ້້ . ການສັັ ກວັັ ກຊີີນບໍ່່� ແມ່່ ນແຕ່່ ປ້້ ອງກັັ ນທ່່ ານຈາກ COVID-19, ມັັ ນ
ຍັັ ງປ້້ ອງກັັ ນຜູ້້� ຄົົ ນເຫູົ່່��ານັ້້� ນທີ່່� ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຕົົ ວທ່່ ານເພື່�່ ອບໍ່່� ໃຫ້້ ເຊື້້� ອໂຣກແຜ່່ ລາມ. ຢຸຸ ດການລະບາດຂອງໂຣກຕ້້ ອງໃຊ້້ ເຄື່�່ ອງມືືປ້້ ອງກັັ ນທັັ ງໝົົ ດທີ່່�ມີີຢູ່່�. ວັັ ກຊີີນເຮັັດວຽກ
ກັັ ບລະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານທານຂອງທ່່ ານເພື່�່ ອໃຫ້້ ຮ່່ າງກາຍຂອງທ່່ ານພ້້ ອມທີ່່�ຈະຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບໄວຣັັ ສ. ຂັ້້� ນຕອນອື່່�ນໆເຊັ່່� ນ: ຜ້້ າປິິດປາກ ແລະ ການຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງທາງສັັ ງຄົົ ມ
ຊ່່ ວຍຫຼຸຸ�ດໂອກາດຂອງທ່່ ານທີ່່�ຈະຕິິດເຊື້້� ອໄວຣັັ ສ ແລະ ແຜ່່ ລາມໄປສູ່່� ຄົົ ນອື່່�ນ. ພ້້ ອມກັັ ນນັ້້� ນ, ການສັັ ກວັັ ກຊີີນ COVID-19 ແລະ ປະຕິິບັັ ດຕາມຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ຂອງ CDC
ເພື່�່ ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານເອງ ແລະ ຄົົ ນອື່່�ນໆເພື່�່ ອໃຫ້້ການປົົ ກປ້້ ອງທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດຈາກ COVID-19.

ແຫຼຼງຂໍ້້�ມູູນ
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
• www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/development-approval-process-cber/vaccine-development-101
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