ຂໍ້້ມູູນພື້້�ນຖານຂອງຢາວັັກຊີີນ
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແມ່່ນຫຍັັງແລະເຮັັດວຽກແນວໃດ?
ນັັບແຕ່່ເດືືອນມີີນາ 2021, ມີີຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ສາມຊະນິິດ ທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ອະນຸຸມັດັ ໃຫ້້ນຳຳມາໃຊ້້ ຈາກອົົງການອາຫານແລະຢາ (FDA) ໃນສະຫະລັັດອາເມລິິກາ. ນີ້້�ຄື:ື
• ຢາວັັກຊີີນ PFIZER-BIONTECH COVID-19, ໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດັ ໃນວັັນທີີ 11 ທັັນວາ 2020.
• ຢາວັັກຊີີນ MODERNA COVID-19 ທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດັ ໃນວັັນທີີ 18 ທັັນວາ 2020.
• ຢາວັັກຊີີນ JOHNSON & JOHNSON COVID-19, ໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດັ ໃນວັັນທີີ 27 ກຸຸມພາ 2021.
ຢາວັັກຊີີນທັ້້ງ� ໝົົດເຫລົ່່າ� ນີ້້�ແມ່່ນຢາ ທີ່�ມີ່ ໜ້
ີ າ້ ທີ່�ສ
່ ອນຮ່່າງກາຍ ຂອງຄົົນເຮົົາໃຫ້້ຮູ້້�ຈັກັ ແລະສ້້າງພູູມຕ້້ານທານໄວຣັັສ
ທີ່�ເ່ ກີີດຈາກພະຍາດ COVID-19. ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ເຫລົ່່າ� ນີ້້�ຈະຊ່່ວຍປ້້ອງກັັນພວກເຮົົາ
ບໍ່່ໃຫ້້ເຈັັບໄຂ້້ແລະຊ່່ວຍຍຸຸດຕິໂິ ລກລະບາດນີ້້�ໄດ້້.
ມີີຢາວັັກຊີີນອື່່�ນໆທີ່�ກໍາ
່ າລັັງດຳຳເນີີນການທົົດລອງບໍໍ?
ແມ່່ນແລ້້ວ, ເມື່່�ອວັັນທີີ 28 ທັັນວາ 2020, ມີີການວາງແຜນການທົົດລອງທາງດ້້ານແພດຂະຫນາດໃຫຍ່່ ຫຼືື�
ກໍາາລັັງດຳຳເນີີນການທົົດລອງລອງ ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ສອງຊະນິິດຢູ່່ໃ� ນສະຫະລັັດອາເມລິິກາ:
• ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຂອງ AstraZeneca
• ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຂອງ Novaxax
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປະຈຸຸບັນ
ັ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການອະນຸຸມັດ
ັ ໃຫ້້ໃຊ້້ກັບ
ັ ເດັັກນ້້ອຍຫຼືືບໍ
� ?
ໍ
ບໍ່່, ບໍ່່ມີຢີ າວັັກຊີີນ COVID-19 ໃນປະຈຸຸບັນັ ທີ່່� ໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດສໍາາລັ
ັ
ບັ ເດັັກນ້້ອຍອາຍຸຸຕໍ່າ່ ກວ່່າ 16 ປີີ.
ພວກເຮົົາຍັັງບໍ່່ຮູ້້�ວ່າ່ ເມື່່ອ� ໃດຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຈະໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດສໍາາລັ
ັ
ບັ ເດັັກນ້້ອຍ, ແຕ່່ພວກເຮົົາຮູ້້�ວ່າ່ PFIZER ແລະ MODERNA
ກໍາາລັັງທຳຳການທົົດສອບຢາວັັກຊີີນ ໃຫ້້ເດັັກອາຍຸຸ 12 ຫາ 17 ປີີ.
ການຄົ້້ນ
້� ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັັກຊີີນ
� ຄົ້ວ
ລາຍລະອຽດຂອງການຄົ້ນ
້� ຄົ້ວ
້� COVID-19 ເປັັນແນວໃດ?
ລາຍລະອຽດຂອງການຜະລິິດຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ເຫລົ່່າ� ນີ້້� ແລະຕົົວອື່່�ນ ທີ່�ກໍາາລັ
່ ງັ ທົົດສອບ ຢ່່າງເຂັ້້�ມງວດ ຈາກຫຼຼາຍໆພັັນຄົນຜູ້
ົ ເ້� ຂົ້້�າຮ່່ວມສືກື ສາ.
ຖ້້າຍາມໃດທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ຂໍ້້ມູູນ ຮັັບຮອງຈາກສຳຳນັັກງານ ໂອງການອາຫານແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ຊາບໃນສະຫະລັັດອະເມລິິກາ ໃຫ້້ຮູ້້�ວ່າ່ ມີີຜົນົ ເສຍ ຫຼືື� ຜົົນປະໂຫຍດ ແລະ ຖືືກຮັັບຮອງ ຫຼືື� ຖືືກລົົບລ້້າງ ພວກເຮົົາຈະແຈ້້ງກ່່ອນຖືືກ
ນຳຳມາໃຊ້້ໂດຍທົ່່ວ� ໄປ. ພວກອົົງການອາຫານແລະຢາ (FDA) ແມ່່ນອົງົ ການທີ່�ສ້
່ າ້ ງຂື້້�ນມາເພື່່່��ອຮັັບຮອງຄວາມປອດໄພປະສິິດທິຜົ
ິ ນົ ຂອງຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ໃນສະຫະລັັດອາເມລິິກາ.
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ອະນຸຸມັດັ ໃຫ້້ນໍາາມາໃຊ້້ວ່າ່ ງບໍ່່ດົມມ
ົ ານີ້້�ແມ່່ນໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດັ ຈາກໂອງການອາຫານແລະຢາ (FDA)
ໂດຍອີີງໃສ່່ພື້້�ນຖານຂອງການທົົດສອບຈາກວົົງການແພດ, ແລະແນວທາງການນຳຳໃຊ້້ເພື່່�ອ
ເປັັນການຢັ້້�ງຢືືນເຖິິງຄວາມປອດໄພໃນການນຳຳໃຊ້້ ແລະ ຊະນິິດໃໝ່່ທີ່�ກຳ່ ຳລັັງຈະມາ. ທາງອົົງ ການອາຫານແລະຢາ (FDA)
ໃນສະຫະລັັດອະເມລິິກາ ຈະສືືບຕໍ່່ຕິດຕ
ິ າມກວດກາແລະສັັງເກດ ເບິ່່�ງຜົົນຂ້າ້ ງຄຽງຂອງວັັກຊີີນທີ່�ຖື່ ກື ນຳຳມາໃຊ້້ແລ້້ວ
ແລະຊະນິິດໃຫມ່່ທີ່�ກຳ່ ຳລັັງຈະມາ.
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ສາມາດແຜ່່ເຊື້້�ອໄວຣັັສໄດ້້ບໍ?
ໍ
ບໍ່່, ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ອະນຸຸມັດັ ໃຫ້້ໃຊ້້ໃນປະຈຸຸບັນນີ້້
ັ � ແລະກຳຳລັັງຄົ້້ນຄົ້້
� ວຢູ່່
� ດ� ຽວນີ້້� ບໍ່່ສາມາດແຜ່່ເຊື້້�ອໄວຣັັສຂອງ COVID-19 ໄດ້້.
ກັັບເປັັນການຊ່່ວຍພູູມຕ້້ານທານໃນຮ່່າງກາຍ ໃຫ້້ຕໍ່ສູ້່ ້�ກັບັ ໄວຣັັສຫາກຖືືກກະທົົບຈາກເຊື້້�ອພະຍາດນີ້້�.
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ນີ້້� ມີີເຊື້້�ອໄວຣັັສໂຕເປັັນທີ່�ສ
່ າມາດເຮັັດໃຫ້້ເກີີດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້້ບໍ?
ໍ
ບໍ່່, ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທີ່�ນຳ່ ຳມາໃຊ້້ໃນປະຈຸຸບັນນີ້້
ັ � ແລະລວມທັັງທີ່�ກຳ່ ຳລັັງຄົ້້ນຄົ້້
ວຢູ່່
�
� �
ບໍ່່ສາມາດນຳຳເອົົາເຊື້້�ອໄວຣັັສໂຕເປັັນມາເຮັັດໃຫ້້ເປັັນພະຍາດ COVID-19 ໄດ້້. ດັ່່ງ� ທີ່�ໄ່ ດ້້ກ່າ່ ວມາ, ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແມ່່ນຢາຊະນິິດ
ທີ່�ນຳ່ ຳມາໃຊ້້ເພື່່�ອສອນໃຫ້້ຮ່າ່ ງກາຍສ້້າງກົົນໄກຮັັບຮູ້້ແ� ລະປ້້ອງກັັນໄວຣັັສເຮົົາຫາກຖືືກກະທົົບຈາກພະຍາດນີ້້�.
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ແມ່່ນໃຜເປັັນຜູ້້�ຢັ້້�ງຢືືນວ່່າຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປອດໄພ?
ທັັງສອງອົົງການອາຫານແລະຢາ(FDA) ແລະ ສູູນກາງຄວບຄຸຸມແລະປ້້ອງກັັນພະຍາດ (CDC) ຮັັບຮອງວ່່າຢາວັັກຊີີນ COVID-19
ທີ່�ຖື່ ກື ນຳຳມາໃຊ້້ແລະກຳຳລັັງຄົ້້ນຄົ້້
ິ ນສໍາາລັ
ົ
ບັ ຊຸຸມຊົນົ ໂດຍທົ່່ວ� ໄປ. ອົົງການອາຫານແລະຢາ (FDA)
� ວ� ແມ່່ນປອດໄພ ແລະ ມີີປະສິິດທິຜົ
ໄດ້້ສືກື ສາທຸຸກຂໍ້້ມູູນຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະມັັນຮັັບໃຊ້້ແນວໃດ. ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດັ ຈາກທາງອົົງການອາຫານແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ນຳຳມາໃຊ້້ສູູນກາງຄວບຄຸຸມແລະປ້້ອງກັັນພະຍາດ (CDC)
ທົົບທວນເບິ່່�ງຂໍ້້ມູູນຕ່່າງໆຂອງຢາວັັກຊີີນ COVID-19
ກ່່ອນຈະແນະນຳຳໃຫ້້ມວນຊົນທົ່່
ົ ວ� ໄປນຳຳມາໃຊ້້.
ພວກເຮົົາຊິິຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດວ່່າຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຄວາມປອດໄພແລະໄດ້້ຜົນ
ົ , ໃຊ້້ເວລາດົົນປານໃດໃນການຄົ້ນ
້� ຄົ້ວ
້� ?
ອົົງການອາຫານແລະຢາ(FDA) ຮັັບຮອງຢ່່າງສຸຸດຄວາມສາມາດວ່່າປອດໄພ ເພາະໄດ້້ນຳຳມາໃຊ້້
ໃນຫຼຼາຍໆລ້້ານຄົົນທີ່�ແ່ ຂງແຮງເພື່່�ອເປັັນການປ້້ອງກັັນ ພະຍາດອັັນຮ້າ້ ຍແຮງນີ້້� ແລະມີີຜົນຕ
ົ ອບຮັັບຢ່່າງດີີພໍໍສົມຄວນ
ົ
. ຢາວັັກຊີີນ
COVID-19 ນີ້້�ໄດ້້ມີກີ ານສືືກສາພາຍໄຕ້້ການທົົດລອງຢ່່າງເຂັ້້�ມງວດຈາກຫຼຼາຍໆ
ສິິບພັັນຄົນົ ທີ່�ຕ້່ ອ້ ງການຮ່ຳຳ�ຮຽນແລະສືືກສາເຖິິງຄວາມປອດໄພແລະຜົົນປະໂຫຍດຂອງຢານີ້້� ຫລັັງຈາກອະນຸຸຍາດ ໃຫ້້ໃຊ້້ແລ້້ວ
ອົົງການອາຫານແລະຢາ(FDA) ຍັັງຕິິດຕາມເບິ່່�ງຄວາມປອດໄພຂອງມວນຊົົນທົ່່ວ� ໄປນຳຳອີີກ.
ເປັັນຫຍັັງຢາເຫຼົ່່��ານີ້້�ຈຶ່�ງ່ ຖືືກສ້້າງຂື້້�ນມາຢ່່າງວ່່ອງໄວ?
ນັັກວິິທະຍາສາດທົ່່ວ� ໂລກຈັັດລຳຳດັັບຄວາມສໍາາຄັັນຕົ້້ນຕໍ່
ີ �ສຸ
່ ດຸ
� ເ່ ພື່່�ອຊອກຫາຢາວັັກຊີີນ ໂດຍການນຳຳໃຊ້້ ເທັັກໂນໂລຢີີ ທີ່�ດີ່ ທີ່
ເພື່່�ອກຳຳຈັັດໂລກໄວຣັັສນີ້້�. ຢ່່າງທີ່�ບໍ່່ ເ່ ຄີີຍມີີມາກ່່ອນ ຂອງບໍໍລິສັ
ິ ດທົ່່
ັ ວ� ໂລກ, ຂໍ້້ມູູນຖະແຫຼຼງຂ່່າວ, ເພີ່່�ມຈຳຳນວນການຜະລິິດ,
ສະໜອງທຶຶນເລັ່່�ງການຜະລິິດຢານີ້້�. ພວກອົົງການອາຫານແລະຢາ(FDA) ຊ່່ວຍອະນຸຸຍາດ ໃຫ້້ຜະລິິດແລະທົົດສອບຢາວັັກຊີີນທັງັ ສາມໄປພ້້ອມໆກັັນ
ບໍ່່ເຮັັດໄປຕາມລຳຳດັັບເໝືືອນແຕ່່ກ່ອ່ ນ ແລະໃຫ້້ການຮັັບຮອງຢ່່າງວ່່ອງໄວ. ໃນລະຍະທຳຳການທົົດສອບ ຢ່່າງເຂັ້້�ມງວດ
ເພື່່�ອຢັ່່�ງຢືືນຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິິດທິພ
ິ າບຂອງຢາ.
ເປັັນຫຍັັງຈຶ່່�ງມີີຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຫຼຼາຍໆຊະນິິດສ້້າງຂື້້�ນມາ?
ພວກເຮົົາມີີເຈັັດພັນລ້
ັ າ້ ນຄົົນໃນໂລກນີ້້�, ພະຍາດ COVID-19 ສ້້າງຜົົນກະທົົບໃຫ້້ທຸກຸ ໆປະເທດ ໃນທຸຸກໆທະວີີບ. ດ້້ວຍເຫດນີ້້�
ພວກເຮົົາຈຶ່່�ງຕ້້ອງມີີຫຼຼາຍຢາ ເພື່່�ອການຕ້້ານທານພະຍາດ COVID-19 ແລະເພື່່�ອເປັັນການໃຫ້້ໂອກາດແກ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍສະມາຄົົມ,
ທຳຳການຄົ້້ນຄົ້້
ົ ຳເລັັດ ຕໍ່່ທຸກຸ ໆຄົົນ.
� ວຫ
� າຢາອັັນໃດອັັນນຶ່່�ງທີ່�ປ່ ອດໄພ ແລະເປັັນຜົນສຳ
ເປັັນຫຍັັງຂ້້ອຍຈຶ່່�ງໄດ້້ສັກ
ັ ຢາ ສອງເທື່່�ອ?
ທັັງສອງຢາຂອງ PFIZER ແລະ MODERNA ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ສັກັ ຢາ ສອງເທື່່�ອ ເພື່່�ອຮັັບຮອງປະສິິດທິຜົ
ິ ນົ . ສັັກເຂັັມທໍາາອິດິ
ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຮ່າ່ ງກາຍຮູ້້�ຈັກັ ເຊື້້�ອໄວຣັັສ ແລະເຮັັດໃຫ້້ມີພູູມຕ້
ີ າ້ ນທານກຽມພ້້ອມ, ແລະໃນເຂັັມທີ່�ສ
່ ອງ
ສ້້າງໃຫ້້ຄວາມພູູມຕ້້ານທານ ເຂັ້້�ມແຂງຂື້້�ນ. ພູູມຕ້້ານທານໃນຕົົວເຮົົາ ຈະເພີ່່�ມ ຂຶ້້�ນສູູງຫຼັັ�ງຈາກເຂັັມທີ່�ສ
່ ອງ,
ເພາະຮ່່າງກາຍຂອງເຮົົາກຽມພ້້ອມທີ່�ຈ່ ະສູ້້�ກັບັ ພະຍາດ COVID-19. ເປັັນຄວາມຈຳຳເປັັນທີ່�ສຸ
່ ດຸ ທີ່�ຕ້່ ອ້ ງນັັດສັກັ ຢາ ເຂັັມທີ່�ສ
່ ອງ
ເພື່່�ອຮັັບຮອງວ່່າ ຈະເປັັນຜົນົ ປ້້ອງກັັນ ຢ່່າງແນ່່ນອນ. ບາງຄົົນອາດມີີຜົນຂ້
ົ າ້ ງຄຽງ ໃນລະຫວ່່າງ ສອງສາມມື້້� ຫຼັັ�ງສັັກຢາ
ເຂັັມທີ່�ໜຶ່່
່ �ງ ຫຼືື� ເຂັັມທີ່�ສ
່ ອງ. ຫາກເຈົ້້�າສົົນໃຈກ່່ຽວກັັບຜົົນຂ້າ້ ງຄຽງທີ່�ຈ່ ະໄດ້້ຮັບັ , ໃຫ້້ຕິດຕໍ່
ິ ຫ
່ າໂຮງໝໍໍຮັກັ ສາສຸຸຂະພາບ.
ຂໍ້້ປຽບທຽບຂອງຢາຊະນິິດນຶ່່�ງຕໍ່່ຊະນິິດນຶ່່�ງເປັັນແນວໃດ?
ທັັງສອງ ຢາ ຂອງ PFIZER ແລະ MODERNA ໃຊ້້ MRNA ເທັັກໂນໂລຢີີ ສອນໃຫ້້ຮ່າ່ ງກາຍເພື່່�ອຕໍ່່ສູ້້� ການຕິິດເຊື້້�ອ COVID-19
ມີີສອງທາງ: ທາງທີ່�ນຶ່່່ �ງ, ເພື່່�ອຢຸຸດຢັ້້ງ� ໄວຣັັສ, ແລະ ທາງທີີສອງ, ເພື່່�ອກຳຳຈັັດເຊື້້�ອໄວຣັັສ. ທັັງສອງ ຢານີ້້� ຢັ້້�ງຢືືນວ່າ່ ປ້້ອງກັັນພະຍາດ COVID-19 ໄດ້້.
ພວກ PFIZER ໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸຍາດຈາກ ພວກອົົງການອາຫານແລະຢາ(FDA) ສໍາາລັັບຄົົນທີ່�ມີ່ ອີ າຍຸຸ 16 ປີີຂື້້�ນໄປ.
MODERNA ແມ່່ນສໍາາລັບັ ຄົົນທີ່�ມີ່ ອີ າຍຸຸ 18 ປີີຂື້້�ນໄປ. ທັັງສອງ ຢາວັັກຊີີນ MODERNA ແລະ PFIZER/BIONTECH
ລ້້ວນແຕ່່ຕ້ອ້ ງການສັັກສອງເຂັັມ. ລະຍະຫ່່າງຂອງເຂັັມທີ່�ນຶ່່່ �ງ ຫາເຂັັມທີ່�ສ
່ ອງ MODERNA ແມ່່ນ 28 ມື້້�, ແລະ ສ່່ວນ PFIZER
ແມ່່ນ 21 ມື້້�. ຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມ, MODERNA ມີີພື້້�ນຖານດີີກ່ວ່ າ ກ່່ອນທີ່�ສ
່ າມາດເກັັບຮັັກສາໄວ້້ໃນ ທຸຸກໆຊ່່ອງແຂງ, ແມ່່ນວ່າ່ ງ່່າຍດາຍຕໍ່່ການແຈກຢາຍ.
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ຢາວັັກຊີີນ JOHNSON & JOHNSON ສອນໃຫ້້ຮ່າ່ ງກາຍຂອງເຮົົາສ້້າງພູູມຕ້້ານທານແລະຄວາມຈຳຳຂອງຈຸຸລັງັ ເພື່່�ອຕໍ່່ສູ້ກ້� ານ ຕິິດເຊື້້�ອພະຍາດ
COVID-19. JOHNSON & JOHNSON ໄດ້້ຮັບັ ການອະນຸຸມັດັ ຈາກ ອົົງການອາຫານແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ໃຊ້້ສໍາາລັບັ ຄົົນ ອາຍຸຸ 18 ປີີຂຶ້້�ນໄປ.
ຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມ, ສາມາດເກັັບຮັັກສາໄວ້້ໃນຕູ້້ເ� ຢັັນ ແລະ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ສັກັ ຢາເຂັັມອັນດ
ັ ຽວເທົ່່�ານັ້້ນ� , ຍ້້ອນສາເຫດທັັງສອງຢ່່າງນີ້້� ຈື່່�ງເປັັນການງ່່າຍ ຕໍ່່ການແຈກຢາຍ ແລະ ບໍໍລິຫ
ິ ານ.
ສາເຫດທິ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາ
ແມ່່ນໃຜຊິິໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ກ່່ອນໝູ່່�?
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປະຈຸຸບັນັ ມີີໄດ້້ແກ່່:
• ຜູ້້�ຊຽວຊານດ້້ານການຮັັກສາສຸຸຂະພາບ
• ຜູ້້ທີ່
� �ດູູ່ ແລ ພວກທີ່�ບໍ່່ ສ່ າມາດຊ່່ວຍເຫຼືືອ� ຕົົວເອງໄດ້້ໃນລະຍະຍາວ
ໃນລະຫວ່່າງ ວັັນທີີ 22 ທັັນວາ 2020 ກຸ່່�ມຈຳຳນວນທຳຳອິິດ ທີ່�ຖື່ ກື ໃຫ້້ໄດ້້ຮັບັ ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແມ່່ນ:
• ພະນັັກງານເຮັັດວຽກສຳຳຄັັນ ເຊັ່່�ນ ພະນັັກງານດັັບເພີີງ, ຕໍາາຫຼຼວດ, ຕໍາາຫຼຼວດ ຄຸຸມຂັງັ , ພະນັັກງານຜະລິິດອາຫານ, ພະນັັກງານກະສິິກັມັ , ພະນັັກງານ ໄປສະນີີ, ພະນັັກງານຂາຍຂອງ, ແລະນາຍຄູູ
• ຄົົນອາຍຸຸ 75 ປີີ ຂື້້�ນໄປ
• ລຳຳດັັບຖັັດໄປແມ່່ນ:
• ຄົົນອາຍຸຸ 65-74 ປີີ ຍ້້ອນສ່່ຽງຕໍ່່ການເຂົ້້�ານອນຮັັກສາຕົົວຢູ່່ໂ� ຮງໝໍໍ
• ຄົົນອາຍຸຸ 16-64 ປີີ ທີ່�ມີ່ ສຸີ ຂຸ ະພາບ ບໍ່່ແຂງແຮງ
• ພະນັັກງານສຳຳຄັັນທີ່�ຈໍາາ
່ ເປັັນທີ່�ຕ້່ ອ້ ງເຮັັດງານໃນການຂົົນສົ່່ງ� , ສົ່່ງ� ອາຫານ, ນາຍຊ່່າງສ້້າງເຮືືອນ, ແລະຂ່່າວສານ ເທັັກໂນໂລຢີີ, ພະນັັກງານຄວາມປອດໄພ, ແລະ ພະນັັກງານຮັັກສາສຸຸຂະພາບ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ສູູນກາງຄວບຄຸຸມແລະປ້້ອງກັັນພະຍາດ (CDC) ແນະນຳຳໃຫ້້ຮູ້້�ວ່າ່ ໃຜ ຄວນຈະໄດ້້ສັກັ ຢາວັັກຊິິນ COVID-19 ເປັັນລຳຳດັັບຕໍ່່ໄປ, ແຕ່່ໃນທີ່�ສຸ
່ ດຸ ກໍ່່ແລ້້ວແຕ່່ ໆລະລັັດ.
ດ້້ວຍການຊອກຫາ ຂໍ້້ມູູນຕາມພະແນກສາທາລະນະສຸຸກຂອງຕົົນເອງ ທີ່�ນີ້້່ �.
ເມື່່�ອເວລາໃດທີ່�ຄົ
່ ນ
ົ ອາເມລິິກາ ສ່່ວນຫຼຼາຍຈະມີີສິດ
ິ ສາມາດໄດ້້ສັກ
ັ ຢາຕ້້ານ COVID-19?
ແຕ່່ລະລັັດ ຈະຕັັດສີນີ ແມ່່ນໃຜ, ຢູ່່ໃ� ສ, ແລະ ຂື້້�ນກັບັ ຢາ ທີ່�ແ່ ຈກຢາຍໄປ.
ຫາກຈຳຳນວນຢາວັັກຊີີນແຈກຢາຍເພີ່່�ມຂື້້�ນ, ການສັັກຢາ ກໍ່່ຈະຂະຫຍາຍເພີ່່�ມຂື້້�ນໄປຕື່່�ມ. ຖາມພວກພະແນກສາທາລະນະສຸຸກ ສຳຳລັັບຂໍ້້ມູູນທີ່�ແ່ ນ່່ນອນ.
ຊອກຫາພະແນກສາທາລະນະສຸຸກຢູ່່ເ� ຂດຂອງທ່່ານເອງ ທີ່�ນີ້້່ �.
ຂ້້ອຍສາມາດເລືືອກສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແນວໃດທີ່�ຂ້
່ ອ
້ ຍຕ້້ອງການໄດ້້ບໍ?
ໍ
ຢາທີ່�ແ່ ຈກຢາຍ ອາດຈະມີີ ຈຳຳກັັດ, ແລະ ອາດຈະບໍ່່ສະດວກ ໃນການເລືືອກ ທີ່�ຈ່ ະໄດ້້ຮັບັ ຊະນິິດໃດ.
ໃນເມື່່�ອທ່່ານເຖິິງໂອກາດ ທີ່�ຈ່ ະໄດ້້ສັກັ ຢາວັັກຊີີນ COVID-19, ກໍໍເປັັນການຈຳຳເປັັນຕ້ອ້ ງສັັກ ໂຕທີ່�ມີ່ ຈຳີ ຳໜ່່າຍໃນລະຍະນັ້້ນ� .
ຂ້້ອຍສາມາດຢາວັັກຊີີນ PFIZER ເຂັັມທຳຳອິດ
ິ ແລະຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນ
່ ອງ?
� ແມ່່ນ MODERNA ຫລືື ຢ່່າງອື່່�ນໄດ້້ບໍໍ ໃນເທື່່�ອທີ່�ສ
ບໍ່່, ຂໍ້້ແນະນຳຳຄືືສັກັ ສອງເຂັັມ ຂອງຢາຊະນິິດດຽວກັັນ.
ເຈາະຈົົງເກັັບກຳຳຂໍ້້ມູູນຂອງຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທີ່�ທ່
່ າ່ ນໄດ້້ຮັບັ ໃນເທື່່�ອທຳຳອິິດ ເພື່່�ອໃຫ້້ທ່າ່ ນໄດ້້ຮັບັ ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຊະນິິດດຽວກັັນ ໃນເທື່່�ອທີ່�ສ
່ ອງ.
ຖາມໃຫ້້ສະຖານທີ່�ສັ
່ ກັ ຢາ ຂຽນຂໍ້້ມູູນຂອງຢາທີ່�ທ່
່ າ່ ນໄດ້້ຮັບັ ໄວ້້ເປັັນຫຼັັ�ກຖານ.
ຄວາມສາມາດທີ່�ເ່ ຂົ້້�າເຖິິງໃຫ້້ໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາ
ຂ້້ອຍຕ້້ອງການມີີປະກັັນສຸຸຂະພາບບໍໍ? ເພື່່�ອຮັັບການສັັກຢາອັັນໃດອັັນນຶ່່�ງ ຈາກຢາເຫລົ່່�ານີ້້�?
ບໍ່່, ການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແມ່່ນບໍ່ມີ່ ເີ ສຍຄ່່າໄດໆ. ເຈົ້້�າບໍ່່ຈຳຳເປັັນຕ້ອ້ ງຈ່່າຍຄ່່າຢາ.
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ, ສະຖານທີ່�ສັ
່ ກັ ຢາ ອາດຈະໄດ້້ຈ່າ່ ຍຄະນະບໍໍລິຫ
ິ ານ ແຕ່່ກໍຈໍ ະຖືືກຈ່່າຍຄືືນຈາກອົົງການສາທາລະນະສຸຸກ ຫຼືື� ປະກັັນສຸຂຸ ະພາບສ່່ວນຕົວົ .
ແນະນຳຳໃຫ້້ຈຳຳເປັັນຕ້ອ້ ງຖືື ບັັດປະກັັນສຸຂຸ ະພາບ ຖ້້າຫາກວ່່າທ່່ານມີີ. ຖ້້າຫາກວ່່າທ່່ານບໍ່່ມີປີ ະກັັນສຸຂຸ ະພາບ, ທ່່ານກໍໍສາມາດໄດ້້ຮັບັ ການສັັກຢາເຊັ່່�ນດຽວກັັນ.
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ຄົົນທີ່�ບໍ່
່ ມີ
່ ໜັ
ີ ງັ ສືືຢັ້້�ງຢືືນທີ່�ຖືື
່ ກຕ້້ອງ ຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາບໍໍ?
ແມ່່ນແລ້້ວ, ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ສາມາດສັັກໃຫ້້ພວກທີ່�ບໍ່່ ມີ່ ໜັ
ີ ງັ ສືືຢັ້້ງ� ຢືືນຖືກື ຕ້້ອງໄດ້້ເຊັ່່�ນດຽວກັັນ. ພວກຄະນະບໍໍລິຫ
ິ ານ BIDEN
ໄດ້້ກ່າ່ ວວ່່າ ພວກອົົງການ ICE ແລະ CBP ບໍ່່ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຢູ່່ໃ� ນສະຖານທີ່�ຂ່ ອງການສັັກຢາ ແລະ ສາທາລະນະສຸຸກ. ແຕ່່ພະນັັກງານສັັກຢາບໍ່່ມີສິີ ດິ ຫ້້າມບໍ່່ໃຫ້້ສັກັ ພວກທີ່�ບໍ່່ ມີ່ ໜັ
ີ ງັ ສືືຢັ້້ງ� ຢືືນຖືກື ຕ້້ອງ
ພວກພະນັັກງານສາທາລະນະສຸຸກ ບໍ່່ຄວນຈຳຳແນກ ພວກດັ່່ງ� ກ່່າວນີ້້� ບໍ່່ໃຫ້້ສັກັ ຢາ ບາງເອກະສານສ່່ວນຕົວົ ອາດຈະຕ້້ອງການ ຂື້້�ນກັບັ ແຕ່່ລະສະຖານທີ່� ່ ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ຄວາມຈິິງ
ພວກທີ່�ບໍ່່ ມີ່ ໜັ
ີ ງັ ສືືຢັ້້ງ� ຢືືນທີ່�ຖື່ ກື ຕ້້ອງ ຈະຢ້້ານເມື່່�ອເຜີີຍແຜ່່ ຊື່່�ຂອງຕົົນເອງ, ມັັນເປັັນຄວາມສຳຳຄັັນທີ່�ຕ້່ ອ້ ງຊອກຫາ ພັັນທະມິິດຂອງຊຸຸມຊົນນັ້້
ົ ນ� .
ເວົ້້�ານຳຳຊຸຸມຊົນົ ທີ່�ເ່ ຊື່່�ອຖືືໄດ້້ ແລະຊອກຫາຂໍ້້ມູູນ ເຮັັດແນວໃດ ໃຫ້້ເຂົ້້�າຮັັບສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຢູ່່ໃ� ນລັັດຂອງເຮົົາ ແລະ ເອັັກກະສານທີ່່່��ເຮົົາຕ້້ອງການ.
ຮ້້ານຂາຍຢາທ້້ອງຖິ່່�ນຈະເປີີດໃຫ້້ມີີ ການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຢູ່່�ບໍ?
ໍ
ລັັດຖະບານເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັບັ ຮ້້ານຂາຍຢາຍ່່ອຍ. ໂຄງການນີ້້�ຈະມີີແຜນດຳຳເນີີນໄປ ສອບຖາມນຳຳທ້້ອງຖິ່່�ນ ສາທາລະນະສຸຸກ ສຳຳລັັບຂໍ້້ມູູນທີ່�ແ່ ນ່່ນອນ.
ການໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາ
ຜົົນຂ້້າງຄຽງຂອງການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຄືືແນວໃດ?
ບາງເທື່່�ອບຸຸກຄົົນທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ການສັັກຢາ 1-2 ມື້້� ບໍ່່ຄ່ອ່ ຍສະບາຍດີີປານໃດ. ເປັັນສາເຫດທີ່�ທຳ
່ ຳມະດາ. ຜົົນຂ້າ້ ງຄຽງທີ່�ໄ່ ດ້້ຮັບັ ຕາມທຳຳມະດາ, ຫຼັັ�ງຈາກສັັກຢາທັ້້ງ� ຫຼຼາຍເຫຼົ່່�າ� ນີ້້�, ດັ່່ງ� ເຊັ່່�ນເຈັັບແຂນ, ຖືືຄີງີ ໄຂ້້, ເມື່່�ອຍ ພາຍໃນ
ສາມມື້້�ຫຼັັ�ງຈາກສັັກຢາ. ຜົົນຂ້າ້ ງຄຽງດັ່່ງ� ກ່່າວນີ້້� ແມ່່ນສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່າ່ ຢາກໍາາລັັງທຳຳງານສະແດງໃຫ້້ຮ່າ່ ງກາຍຂອງເຮົົາຮັັບຮູ້້� ແລະຕໍ່່ສູ້ພ
້� ະຍາດ COVID-19.
ຖ້້າວ່່າເຈົ້້�າບໍ່່ມີຜົ
ີ ນຂ້
ົ າ້ ງຄຽງ, ແມ່່ນທຳຳມະດາ ເຊັ່່�ນດຽວກັັນ, ສະແດງວ່່າຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ກໍໍທຳຳງານຄືືກັນັ . ສາເຫດອັັນອື່່�ນ ເລັັກນ້້ອຍ ທີ່�ຈ່ ະຄ່່ອຍບັັນເທົົາລົົງ ຮ່່ວມມີີ:
• ບ່່ອນສັັກຢາເຈັັບແລະແດງ
• ເມື່່�ອຍ
• ເຈັັບກ້້າມເນື້້�ອ ແລະ ຕົົນຕົວົ
• ເຈັັບບ່່ອນຂໍ້້ຕໍ່່
• ເຈັັບຫົົວ
ຖ້້າທ່່ານມີີຄໍາາຖາມກ່່ຽວກັັບອາການຫຼືື�ຜົນຂ້
ົ າ້ ງຄຽງຫຼັັ�ງຈາກສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19, ແລ້້ວທ່າ່ ນສາມາດຖາມ ກັັບສະຖານທີ່� ່ ສາທາລະນະສຸຸກໄດ້້.
ການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຂໍ້ຂັ
້ ດ
ັ ແຍ້້ງ ອັັນໃດແດ່່ ຖ້້າຫາກວ່່າຂ້້ອຍໄດ້້ກີນ
ີ ຢາ ປ້້ອງກັັນພະຍາດປະຈຳຳຕົົວ?
ຖ້້າຫາກວ່່າທ່່ານມີີບັນຫ
ັ າກ່່ຽວກັັບຂໍ້້ຂັດັ ແຍ້້ງ ຈາກການສັັກຢາ ຕໍ່່ການກີີນຢາປ້້ອງກັັນພະຍາດປະຈຳຳຕົົວ ທຸຸກເທື່່�ອໃຫ້້ທ່າ່ ນສອບຖາມນຳຳຜະແນກສາທາລະນະສຸຸກ.
ຖ້້າຂ້້ອຍຖືືພາຫຼືືໃ� ຫ້້ນົມລູ
ົ ກ
ູ ຈະເປັັນການປອດໄພບໍໍ ທີ່�ຂ້
່ ອ
້ ຍສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19?
ການທົົດສອບເພີ່່�ມເຕີີມ ຈະມີີມາຕື່່�ມເພື່່�ອຢັ້້�ງຢືືນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົົນກະທົົບແຕ່່ລະບຸຸກຄົົນຖືພ
ື າ.
ເປັັນການດີີທີ່�ໃ່ ຫ້້ນົມລູູ
ົ ກ ຕ້້ອງການຊອກຫາຂໍ້້ມູູນຕາມແຜນສາທາລະນະສຸຸກ ກ່່ຽວກັັບການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ນີ້້�.
ນອະນາຄົົດຂອງການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19
ຈະມີີຈັກ
ັ ເທື່່�ອທີ່�ຂ້
່ ອ
້ ຍຈະສາມາດ ສັັກຢາປ້້ອງກັັນພະຍາດ COVID-19?
ປະຈຸຸບັນນີ້້
ັ � ພວກເຮົົາບໍ່່ຮູ້້�ວ່າ່ ການສັັກຢາປ້້ອງກັັນຈະໄປໄດ້້ດົນປ
ົ ານໃດ ເຊື້້�ອໄວຣັັສ ມີີການປ່່ຽນແປງ ຫຼືືຂ� ະຫຍາຍພັັນ, ນັ້້ນ� ເປັັນສາເຫດໃຫ້້ເຮົົາສັັກຢາ ຕື່່�ມອີກີ ຕາມຄວາມຈຳຳເປັັນ.
ເຊັ່່�ນດຽວກັັນແຕ່່ລະຊະນິິດຂອງວັັກຊີີນ ມີີເວລາແຕກຕ່່າງກັັນໄປ ຂື້້�ນກັບັ ດົົນປານໃດ ຫຼືື� ພູູມຕ້້ານທານຈະກຸ້້�ມໄປດົົນປານໃດ.
ພວກຝ່າ່ ຍການຢາວິິຊາສະເພາະ ແລະກະຊວງສາທາລະນະສຸຸກ ຊ່່ວຍຕິິດຕາມຢ່່າງໃກ້້ຊິດກັ
ິ ບັ ໄວຣັັສ ເພື່່�ອຮຽນຮູ້້�ວ່າ່ ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຈະຮັັກສາເຮົົາໄປໄດ້້ດົນປ
ົ ານໃດ. ຫຼັັ�ງຈາກການສັັກຢາແລ້້ວ.
ຂ້້ອຍຈະຕ້້ອງໄດ້້ສັກ
ັ ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທຸຸກໆປີີບໍ?
ໍ
ດຽວນີ້້�ພວກເຮົົາບໍ່່ມີຄຳີ ຳຕອບໃຫ້້ເທື່່�ອ. ນັັບຕັ້້ງ� ແຕ່່ພະຍາດ COVID-19 ເກີີດຂື້້�ນມາບໍ່່ດົນປ
ົ ານໃດ, ພວກເຮົົາບໍ່່ຮູ້້�ວ່າ່ ຢາທີ່�ເ່ ຮົົາໄດ້້ຮັບັ ຈະປ້້ອງກັັນເຮົົາຈາກພະຍາດ COVID-19.
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ, ພວກຝ່າ່ ຍການຢາວິິຊາສະເພາະ ແລະ ຜູ້້�ຊ່ຽ່ ວຊານຂອງສາທາລະນະສຸຸກ ໃຫ້້ຄຳຳໝັ້້ນສັ
້� າເຫດທັັນທີ.ີ
� ນັ ຍາຈະຮຽນຮູ້້� ລາຍລະອຽດ ແລະຈະຊ່່ອຍອະທິິບາຍໄດ້້ຮູ້ສ
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ຊິິເປັັນການຄຸ້້�ມຄ່່າທີ່�ຈ
່ ະສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຖ້້າວ່່າເຮົົາຕິິດພະຍາດ COVID-19 ແລ້້ວ?
ແມ່່ນແລ້້ວ, ເຈົ້້�າຄວນຈະສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19. ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ເຈົ້້�າຕິິດເຊື້້�ອພະຍາດ COVID-19 ມາແລ້້ວ. ເພາະເຮົົາບໍ່່ຮູ້້�ຄວາມຕ້້ານທານທຳຳມະຊາດຂອງຕົົວຂອງເຮົົາ ຈະກຸ້້�ມໄປເທົ່່�າໃດ.
ບາງການຄົ້້ນຄົ່່
� ວ� ແນະນຳຳໃຫ້້ຖ້າ້ ເປັັນໄປໄດ້້ ໃຫ້້ສັກັ ຢາໂຄວິິດສອງຄັ້້ງ� . ຕາມຄຳຳແນະນຳຳ ໃຫ້້ລໍຖ້ໍ າ້ 4 ອາທິິດ ຫຼັັ�ງຈາກເຊົົາຈາກການຕິິດເຊື້້�ອພະຍາດ COVID-19. ແລ້້ວຈຶ່່�ງຄ່່ອຍໄປສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19.
ຫຼັັ�ງຈາກຂ້້ອຍໄດ້້ສັກ
ັ າວັັກຊີີນ COVID-19 ແລ້້ວຂ້ອ
້ ຍຈະຕ້້ອງຍັັງປ້້ອງກັັນແບບອື່່�ນອີີກບໍໍ?
ແມ່່ນແລ້້ວ, ຫລັັງຈາກສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແລ້້ວ, ພວກເຮົົາຄວນດຳຳເນີີນໃສ່່ໜ້າ້ ກາກປ້້ອງກັັນ, ຮຽນຢູ່່�ຫ່າ່ ງກັັນ, ແລະລ້້າງມືືກັບັ ສະບູູແລະນ້ຳຳ�ປະມານ 20 ວິິນາທີີ.
ວິິທີດັ່່ີ ງ� ກ່່າວນີ້້�ພວກເຮົົາຄວນນຳຳມາໃຊ້້ ເພື່່�ອເປັັນການຊ່່ວຍຜ່່ອນການແຜ່່ລະບາດ ຂອງເຊື້້�ອໄວຣັັສ ຫຼັັ�ງຈາກສັັກຢາແລ້້ວ.
ຈົ່່ງ� ຈົົດຈຳຳໄວ້້ວ່າ່ ພຽງປ້້ອງກັັນອັນດ
ັ ຽວຈະບໍ່່ສາມາດຢຸຸດຢັ້້ງ� ພະຍາດ COVID-19 ນີ້້�ໄດ້້. ພວກເຮົົາຕ້້ອງການປົົກປ້້ອງຫຼຼາຍດ້້ານເພື່່�ອຍຸຸດຕິກິ ານແຜ່່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ນີ້້�.
ຈະເປັັນວິິທີປ
ີ ອດໄພແນວໃດຕໍ່່ຂ້ອ
້ ຍທີ່�ຈ
່ ະເຮັັດ ຫຼັັ�ງຈາກສັັກຢາແລ້້ວ?
ຫຼັັ�ງຈາກເຈົ້້�າໄດ້້ສັກັ ຢາແລ້້ວ, ຈຳຳເປັັນເຈົ້້�າຕ້້ອງໄດ້້ໃສ່່ໜ້າ້ ກາກປ້້ອງກັັນເວລາເຈົ້້�າອອກໄປນອກບ້້ານແລະລະວັັງລະຍະຫ່່າງຈາກຄົົນອື່່�ນ.
ເພາະວ່່າຜູ້້�ຊ່ຽ່ ວຊານບໍ່່ສາມາດຮູ້້ໄ� ດ້້ວ່າ່ ຜູ້້ທີ່
� �ສັ
່ ກັ ຢາແລ້້ວອາດຈະນຳຳເອົົາເຊື່່�ອໂລກໄວຣັັສໄປສູ້້�ຄົນອື່່
ົ �ນໄດ້້, ເປັັນການດີີທີ່�ສຸ
່ ດຸ ທີ່�ຮັ່ ກັ ສາກິິດຈະກັັມນີ້້�ໄວ້້ ເພື່່�ອຮັັກສາຄົົນອື່່�ນນຳຳອີີກ.
ຈະເປັັນແນວໃດຫາກຂ້້ອຍບໍ່່ໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາປ້້ອງກັັນພະຍາດ COVID-19?
ການສັັກຢາປ້້ອງກັັນໃນສະຫະລັັດອະເມລິິກາ ແມ່່ນຕາມໃຈສະໝັັກ. ແມ່່ນການຕັັດສິນິ ໃຈຂອງໃຜມັັນ. ຖ້້າຫາກວ່່າເຈົ້້�າມີີສິດິ ທີ່�ຈ່ ະໄດ້້ສັກັ ຢາ.
ມັັນຈະເປັັນການຊ່່ວຍບໍ່່ໃຫ້້ຕິດິ ພະຍາດ COVID-19 ຫຼືື�
ເຈັັບສາຫັັດຈາກການປ່່ວຍຈາກພະຍາດນີ້້�. ມັັນຈະເປັັນການຊ່່ວຍສ້້າງ ພູູມຕ້້ານທານໃຫ້້ສູູງຂື້້�ນ
ແລະມີີການປ່່ວຍຈາກພະຍາດນີ້້�ນ້ອ້ ຍລົົງ ໃນກຸ່່�ມພັັນທະມິິດແລະຕະຫຼຼອດຮອດທົ່່ວປ
� ະເທດ.
ແລະເປັັນສາເຫດໃຫ້້ຍຸດຕິ
ຸ ພ
ິ ະຍາດລະບາດນີ້້�ໃຫ້້ໄວຂື້້�ນກວ່່າເກົ່່�າ.
ຂໍ້້ມູູນ:
HTTPS://WWW.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019-NCOV/INDEX.HTML
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