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ວັັ ກຊີີນ COVID-19 mRNA
ກຽມພ້້ ອມລະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານທານຮ່່ າງກາຍ
ເພື່�່ ອປົົ ກປ້້ ອງເຮົົາຈາກ COVID-19.
• ວັັ ກຊີີນ COVID-19 mRNA ເຮັັດໃຫ້້ຈຸຸລັັ ງ ຢູ່່�ຕົ້້� ນແຂນຂອງພວກເຮົົາ
ສ້້ າງໂປຣຕີີນທີ່່�ບໍ່່� ເປັັນອັັ ນຕະລາຍທີ່່�ພົົບ ຢູ່່�ພີ້້� ນຜິິວຂອງໄວຮັັ ສທີ່່� ເປັັນສ
າເຫດຂອງ COVID-19. ເມືືອ “ໂປຣຕີີນສ່່ ວນໜາມ” ໄດ້້ ຖືືກສ້້ າງຂື້້�ນ,
ຈຸຸລັັ ງໄດ້້ ແຕກຕົົ ວໄປ ແລະ ກຳຳ�ຈັັ ດເຊື້້�ອໂຣກອອກໄປ.
• ລະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານທານຂອງພວກເຮົົາຮັັ ບຮູ້້� ວ່່ າໂປຣຕີີນສ່່ ວນໜາມທີ່່� ເພີ່່�
ມຂຶ້້�ນນີ້້� ບໍ່່� ໄດ້້ ຢູ່່�ໃນຮ່່ າງກາຍຂອງພວກເຮົົາ ແລະ ເຮັັດໃຫ້້ພູູ ມຕ້້ ານທານເ
ຊື່່�ອມຕົົ ວເຂົ້້� າກັັ ບທາດໂປຮຕີີນ, ສົ່່� ງສັັ ນຍານໃຫ້້ ຈຸຸລັັ ງພູູ ມຕ້້ ານທານຂອງ
ພວກເຮົົາທີ່່�ຈະຕໍ່່�ຕ້້ ານ. ນີ້້� ເອີ້້� ນວ່່ າການຕອບໂຕ້້ ພູູ ມຂອງພູູ ມຕ້້ ານທານ.
ວັັ ກຊີີນ mRNA ໄດ້້ ໃຫ້້ ລະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານທານຂອງພວກເຮົົາໃນການຜະລິິ
ດພູູ ມຄຸ້້�ມກັັນໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງສ່່ ຽງຕໍ່່�ຜົົນຮ້້ າຍແຮງຂອງການເຈັັບເປັັນຈາກ
COVID-19 ແລະ ຕິິດໃສ່່ ຄົົ ນອື່່� ນ.
• ໂດຍປົົ ກກະຕິິມັັ ນຈະໃຊ້້ ເວລາສອງອາທິິດ ແຕ່່ ວ່່ າເມື່່� ອມີີການຕອບສະໜ
ອງຂອງພູູ ມຕ້້ ານທານຕໍ່່� ທາດໂປຣຕີີນສ່່ ວນໜາມທີ່່� ໄດ້້ ຜະລິິດ, ຮ່່ າງກາຍ
ຂອງພວກເຮົົາສາມາດຮັັ ບຮູ້້� ເຊື້້�ອໄວຣັັ ສ COVID-19 ໄດ້້ . ລະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານ
ທານຂອງພວກເຮົົາຈະຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບໄວຣັັ ສໂດຍອັັ ດຕະໂນມັັ ດເພື່່� ອປົົ ກປ້້ ອງພ
ວກເຮົົາຈາກການເຈັັບປ່່ວຍ. ເນື່່� ອງຈາກວ່່ າມັັ ນຕ້້ ອງໃຊ້້ ເວລາໃນການສ້້ າ
ງຄວາມຈື່່�ຈຳຳ�ພູູ ມຕ້້ ານທານນີ້້� , ມັັ ນເປັັນໄດ້້ ທີ່່�ຈະຕິິດ COVID-19 ກ່່ ອນ ຫຼື� ື
ຫຼັັ� ງການສັັ ກວັັ ກຊີີນເມື່່� ອວັັ ກຊີີນຍັັ ງເຮັັດວຽກເພື່່� ອສ້້ າງການປ້້ ອງກັັ ນ.

ຂໍ້�້ ເທັັດຈິິງກ່່ ຽວກັັ ບວັັ ກຊີີນ
COVID-19 mRNA
ພວກມັັ ນບໍ່່�ສາມາດເຮັັດໃຫ້້ ຄົົ ນຕິິດ
COVID-19.
ວັັ ກຊີີນ mRNA ບໍ່່� ໃຊ້້ ໄວຣັັ ສທີ່່�ມີີຊີີວິິດທີ່່� ເປັັນສາເ
ຫດເຮັັດໃຫ້້ ເປັັນ COVID-19.
ພວກມັັ ນບໍ່່�ມີີຜົົ ນກະທົົ ບ ຫຼືື� ພົົ ວພັັ ນກັັ ບ
DNA ຂອງພວກເຮົົາໃນທາງໃດທາງໜຶ່່� ງ.
mRNA ບໍ່່� ເຄີີຍເຂົ້້� າໄປໃນແກນຂອງຈຸຸລັັ ງ,
ເຊິ່່� ງແມ່່ ນບ່່ ອນທີ່່� DNA ຂອງພວກເຮົົາ
(ວັັ ດຖຸຸທາງພັັ ນທຸຸ ກຳຳ�) ຖືືກເກັັບໄວ້້ .
ຈຸຸລັັ ງແຕກຕົົ ວ ແລະ ກຳຳ�ຈັັ ດ mRNA ທັັ ນ
ທີີຫຼັັ� ງຈາກທີ່່�ພວກມັັ ນສຳຳ�ເລັັດການນຳຳ�ໃຊ້້ .
ທັັ ງສອງວັັ ກຊີີນທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບອະນຸຸ ຍາດ
ຕ້້ ອງສັັ ກຫຼຼາຍກວ່່ າໜຶ່່� ງເຂັັມ.
ທ່່ ານຕ້້ ອງໄດ້້ ຮັັ ບວັັ ກຊີີນ 2
ເຂັັມ ໃນໄລຍະ 3–4 ອາທິິດຫ່່ າງກັັ ນ
ເພື່່� ອການປ້້ ອງກັັ ນສູູ ງສຸຸ ດເພື່່� ອຕ້້ ານ
COVID-19. ວັັ ກຊີີນເລີ່່�ມ ປົົ ກປ້້ ອງ
1–2 ອາທິິດຫຼັັ� ງຈາກ ສັັ ກເຂັັມທີ່່�ສອງ.

ການສັັ ກວັັ ກຊີີນແມ່່ ນໜຶ່່� ງໃນຫຼຼາຍບາດກ້້ າວທີ່່�ທ່່ ານສາມາດເຮັັດໄດ້້
ເພື່່�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�ຄົົນເຫູົ່່�� ານັ້້� ນທີ່່� ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຕົົ ວທ່່ ານເພື່່� ອບໍ່່� ໃຫ້້ ເຊື້້�ອໂຣກແຜ່່ ລາມ. ຢຸຸ ດການລະບາດຂອງໂຣກຕ້້ ອງໃຊ້້ ເຄື່່� ອງມືືປ້້ ອງກັັ ນທັັ ງໝົົ ດທີ່່�ມີີຢູ່່�. ວັັ ກຊີີນເຮັັດວຽກ
ກັັ ບລະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານທານຂອງທ່່ ານເພື່່� 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�ຄົົນອື່່� ນ. ພ້້ ອມກັັ ນນັ້້� ນ, ການສັັ ກວັັ ກຊີີນ COVID-19 ແລະ ປະຕິິບັັ ດຕາມຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ຂອງ CDC
ເພື່່�ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານເອງ ແລະ ຄົົ ນອື່່�ນໆເພື່່�ອໃຫ້້ ການປົົ ກປ້້ ອງທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດຈາກ COVID-19.
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ແຫຼຼງຂໍ້້�ມູູ ນ
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
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