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ເດື ອນຕຸລາ ປີ  2021 ລາວ / Lao 

ຄ າຖາມທີີ່ ຖາມເລື ື້ ອຍ
ກີ່ ຽວກັບໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່
(ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ )

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່  ຫ ື  “ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ” ແມີ່ ນພະຍາດຕິ ດຕ ີ່ ທີ ີ່ ມັກແຜີ່ ລາມ
ຕັື້ ງແຕີ່ ເດື ອນຕຸລາຫາເດື ອນພຶດສະພາຢ ີ່ ໃນສະຫະລັດ ແລະ ຂອບເຂດ
ພາຍໃນປະເທດ. 

ເຫ  ີ່ ານີ ື້ ແມີ່ ນບາງຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບທ ີ່ ວໄປກີ່ ຽວກັບໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່  

ເພື ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫື້ ທີ່ ານໄດື້ ຮັບການປ ກປື້ ອງໃນປີ ນີ ື້ . 

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ແຜີ່ ລາມໄດື້ ແນວໃດ? 

ພະຍາດໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ສີ່ ວນໃຫຍີ່  ແມີ່ ນແຜີ່ ລາມໂດຍ
ລະອອງນື້ ອຍໆ ເມືີ່ ອຜ ື້ ທີີ່ ເປັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ໄອ, ຈາມ 
ຫ ື  ເວ ື້ າລ ມ. 

ລັກສະນະ ແລະ ອາການຂອງໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ມີ
ຫຍັງແດີ່ ? 

ຄ ນທີີ່ ເປັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ມັກຈະຮ ື້ ສຶ ກບາງຢີ່ າງ ຫ ື  ທັງໝ ດຂອງ
ອາການເຫ  ີ່ ານີ ື້ : ມີ ໄຂື້  ຫ ື  ຮ ື້ ສຶ ກໄຂື້ /ໜາວສັີ່ ນ, ໄອ, ເຈັບຄ , ມີ ນ ື້ າມ ກ
ໄຫ  ຫ ື  ຄັດດັງ, ເຈັບກື້ າມຊີ ື້ ນ ຫ ື  ຮີ່ າງກາຍ, ເຈັບຫ ວ, ເມືີ່ ອຍ ແລະ 
ບາງຄັື້ ງມີ ອາການຮາກ ແລະ ຖອກທື້ ອງ (ມັກພ ບໃນເດັກນື້ ອຍ
ຫ າຍກວີ່ າຜ ື້ ໃຫຍີ່ ). 

ຂື້ ອຍຄວນໄດື້ ຮັບການສັກຢາປື້ ອງກັນເມືີ່ ອໃດ? 

ຕາມປ ກກະຕິແລື້ ວລະດ ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຈະເລີີ່ ມມີ ຕັື້ ງແຕີ່
ເດື ອນຕຸລາຫາເດື ອນພຶດສະພາ. ເວລາທີີ່ ດີ ທີີ່ ສຸດໃນການ
ສັກຢາປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຊີ່ ວງລະດ ໃບໄມື້ ຫ  ີ່ ນ ຫ ື  
ລະດ ໜາວ ເພືີ່ ອໃຫື້ ໄດື້ ຮັບການປ ກປື້ ອງຕະຫ ອດລະດ 
ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ . 

ເປັນຫຍັງຂື້ ອຍຈິີ່ ງຄວນໄດື້ ຮັບການສັກຢາປື້ ອງ
ກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ? 

ການສັກຢາປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ເປັນວິ ທີ ທີີ່ ດີ ທີີ່ ສຸດທີີ່ ຈະປື້ ອງກັນຕ ວທີ່ ານ
ເອງ ແລະ ຄ ນທີີ່ ທີ່ ານຮັກຈາກໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່  ແລະ ພະຍາດແຊກຊື້ ອນທີີ່

ກີ່ ຽວຂື້ ອງ ນອກຈາກນີ ື້ ຍັງສາມາດຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຂອງການເຈັບເປັນ
ທີີ່ ກີ່ ຽວຂື້ ອງກັບໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ , ການປິີ່ ນປ ວໃນໂຮງໝ  ແລະ ການຕາຍໄດື້ . 
ສ າລັບຂ ື້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບຜ ນປະໂຫຍດຂອງວັກຊີ ນ
ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ໄດື້ ທີີ່ : cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm 

ແມີ່ ນໃຜສ ມຄວນໄດື້ ຮັບການສັກຢາປື້ ອງກັນ

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ? 

ທຸກໆຄ ນຄວນຈະໄດື້ ຮັບການສັກວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ . ສ ນ

ຄວບຄຸມ ແລະ ປື້ ອງກັນພະຍາດ (CDC) ແນະນ າໃຫື້ ທຸກຄ ນທີີ່ ມີ
ອາຍຸ 6 ເດື ອນຂຶ ື້ ນໄປໄດື້ ຮັບການສັກວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່
ທຸກໆລະດ  ວັກຊີ ນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຍັງແນະນ າໃຫື້ ກັບແມີ່ ຍິ ງຖື ພາ
ຖື ພານ າອີ ກ. 

ໃຜມີ ແດີ່ ທີີ່ ມີ ຄວາມສີ່ ຽງຕ ີ່ ການເປັນ

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ? 

ທຸກໆຄ ນສາມາດເປັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ໄດື້ , ແຕີ່ ມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍຫ າຍ 

ສ າລັບປະຊາກອນກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ຄວາມສີ່ ຽງເຊັີ່ ນ: ເດັກອີ່ ອນ ແລະ ເດັກນື້ ອຍ, 

ຜ ື້ ທີີ່ ມີ ອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ ື້ ນໄປ, ແມີ່ ຍິ ງຖື ພາ ແລະ ຜ ື້ ທີີ່ ມີ ສະພາບສຸຂະພາບ

ອີ່ ອນເພຍ ຫ ື  ລະບ ບພ ມຕື້ ານທານອີ່ ອນແອ. ວິ ທີ ທີີ່ ດີ ທີີ່ ສຸດໃນການປື້ ອງ

ກັນການເຈັບປີ່ ວຍທີີ່ ຮື້ າຍແຮງທີີ່ ກີ່ ຽວຂື້ ອງກັບໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ແມີ່ ນການ

ໄດື້ ຮັບວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ໃນແຕີ່ ລະປີ . 

ວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດຊະນິ ດຕີ່ າງໆມີ
ຫຍັງແດີ່ ? 

ປ ກກະຕິແລື້ ວວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ມັກຈະໄດື້ ຮັບການສັກ ຫ ື  ສັກ
ໃສີ່ ແຂນ ຫ ື  ເປັນສະເປຣສີ ດພ ີ່ ນທາງດັງ. ຢາວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່
ແມີ່ ນໄດື້ ຮັບການອະນຸມັດ ສ າລັບຜ ື້ ທີີ່ ມີ ອາຍຸ 6 ເດື ອນຂຶ ື້ ນໄປ. ສະເປຣສີ ດ

ພ ີ່ ນທາງດັງໄດື້ ຮັບການອະນຸມັດ ສ າລັບຜ ື້ ທີີ່ ມີ ອາຍຸ 2 ຫາ 49 ປີ . ມີ ການ

ສັກຢາໄຂື້ ຫວັດຫ າຍແບບທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນໄປຕາມຜ ື້ ຜະລິ ດ. 

ສາມາດເບິ ີ່ ງຂ ື້ ມ ນເພີ ີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບວັກຊີ ນປື້ ອງກັນ
ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຕາມລະດ ການຂອງ CDC ໄດື້ ທີ ີ່ ນີ ື້ : 
cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

ແຫ ີ່ ງຂ ື້ ມ ນ: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm


This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 
from the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 

Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS. 

ເດື ອນຕຸລາ ປີ  2021 ລາວ / Lao 

ຄ າຖາມທີີ່ ຖື ກຖາມເລື ື້ ອຍກີ່ ຽວກັບ

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່  (ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ) 

ຢາວັກຊີ ນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ລາຄາເທ ີ່ າໃດ? 

ຄີ່ າໃຊື້ ຈີ່ າຍຂອງຢາວັກຊີ ນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຈະຂຶ ື້ ນກັບການຄຸື້ ມຄອງ

ດື້ ານສຸຂະພາບຂອງທີ່ ານ. ທີ່ ານສາມາດຕິດຕ ີ່ ຫາບ ລິ ສັດປະກັນ

ໄພຂອງທີ່ ານ ເພືີ່ ອສອບຖາມວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ໄດື້
ຮັບການຄຸື້ ມຄອງດື້ ວຍລາຄາຖື ກ ຫ ື  ບ ີ່ ມີ ຄີ່ າໃຊື້ ຈີ່ າຍ. ນອກຈາກ

ນັື້ ນ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສຸຂະພາບໃນທື້ ອງຖິີ່ ນ

ອາດຈະໃຫື້ ການສັກຢາກັນພະຍາດໄດື້ ໂດຍບ ີ່ ໄດື້ ເສຍຄີ່ າ ຫ ື  ລາຄາ
ຖື ກ. 

ສ າລັບຂ ື້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີ ມ, ທີ່ ານສາມາດອີ່ ານຄື ນຄ າແນະນ າຕ ື້ ນທື ນ

ການສັກຢາປື້ ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຂອງພວກເຮ າ: 

aa-nhpihealthresponse.org 

ຂື້ ອຍຈະປະສ ບຜ ນຂື້ າງຄຽງ ຫ ັ ງຈາກຂື້ ອຍ
ໄດື້ ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນແລື້ ວຫ ື ບ ? 

ຢາວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ແມີ່ ນປອດໄພ ແລະ ມີ ປະສິ ທີ ພາບ. 

ບາງຄ ນປະສ ບກັບຜ ນຂື້ າງຄຽງເລັກນື້ ອຍເຊັີ່ ນ: ເຈັບແຂນ, ມີ ໄຂື້ ຕ ີ່ າ 

ແລະ ເຈັບກື້ າມຊີ ື້ ນ ຫ ັ ງຈາກການສັກຢາວັກຊີ ນເຊິີ່ ງມີ ອາການດີ ຂຶ ື້ ນ
ພາຍຫ ັ ງສອງສາມມື ື້ . 

ຂື້ ອຍສາມາດຮັບວັກຊີ ນ COVID-19 ແລະ 

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ພື້ ອມກັນໄດື້ ຫ ື ບ ? 

ຖື້ າຫາກຄ ນເຈັບມີ ສິ ດໄດື້ ຮັບ, ສາມາດສັກຢາປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່  ແລະ 

ພະຍາດCOVID-19 ພື້ ອມກັນໄດື້ ໃນເວລາດຽວກັນຕາມຄ າແນະນ າຂອງ CDC 

ແລະ ຄະນະກ າມະການທີີ່ ປຶ ກສາດື້ ານແນວທາງການປະຕິບັດການສັກຢາກັນ
ພະຍາດ (ACIP). 

ຂື້ ອຍສາມາດໄດື້ ຮັບວັກຊີ ນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຢ ີ່ ໃສ? 

ທີ່ ານສາມາດໄດື້ ຮັບຢາວັກຊີ ນປື້ ອງກັນໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຂອງ

ທີ່ ານໄດື້ ຕາມສະຖານທີີ່ ຕ ີ່ ໄປນີ ື້ : 

 ແພດປະຖ ມພະຍາບານ

 ຄລີ ນິ ກການປິີ່ ນປ ວສຸກເສີ ນ/ພິຖີ ພິຖັນ

(ເລັກນື້ ອຍ)

 ສ ນສຸຂະພາບທີີ່ ຜີ່ ານການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານກາງ

 ຄລີ ນິ ກສຸຂະພາບໃນຊ ນນະບ ດ

 ສ ນສຸຂະພາບຮາວາຍພຶື້ ນເມື ອງ

 ການບ ລິ ການສຸຂະພາບຊາວອິ ນເດຍ

 ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນທື້ ອງຖິີ່ ນ

 ຮື້ ານຂາຍຢາ

(ເຊັີ່ ນ: Walmart, Walgreens,
CVS, Rite-Aid) 

ຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່
ແລະ ພະຍາດ COVID-19 ແມີ່ ນຫຍັງ? 

ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່  ແລະ COVID-19 ທັງສອງແມີ່ ນພະຍາດຕິດຕ ີ່ ຜີ່ ານ

ລະບ ບທາງເດີ ນຫາຍໃຈ, ແຕີ່ ມີ ສາເຫດເກີດມາຈາກໄວຣັສຕີ່ າງ

ກັນ ພະຍາດ COVID-19 ແມີ່ ນເກີດມາຈາກການຕິດເຊື ື້ ອໄວຣັສ

ໂຄໂຣນາ (ເອີ ື້ ນວີ່ າ SARS-CoV-2) ແລະ ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເກີດ

ມາຈາກການຕິດເຊື ື້ ອທີີ່ ມີ ເຊື ື້ ອໄວຣັສໄຂື້ ຫວັດໃຫຍີ່ ຊະນິ ດໜຶີ່ ງທີີ່

ແຜີ່ ລາມມາໃນຕ ວຄ ນແຕີ່ ລະປີ . 

ແຫ ີ່ ງຂ ື້ ມ ນ:Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

ສ າລັບແຫ ີ່ ງຂ ື້ ມ ນແປ AA ແລະ NH/PI ເພີີ່ ມເຕີ ມ, 
ກະລຸນາເຂ ື້ າເບິີ່ ງໜື້ າເວັບຄ ີ່ ຮີ່ ວມງານການສະໜອງດື້ ານສຸຂະພາບ AA ແລະ NH/PI ແຫີ່ ງຊາດຂອງພວກເຮ າທີີ່ : 

www.AA-NHPIHealthResponse.org 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/updates
http://www.aa-nhpihealthresponse.org/



