
ວັກຊິນຊ່ວຍທ່ານປາສະຈາກການເຈັບເປັນ

ວັກຊິນ
ຮັບຢາວັກຊິນເພ່ືອສຸຂະພາບທ່ີດີ

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ່ຶງຕ້ອງການວັກຊິນ?
ຢູສ່ະຫະລດັອາເມລິກາ ຫລາຍພະຍາດເຮັດໃຫຄ້ນົ 
ເຈບັເສຍຊວີດິ. ໜ່ຶງໃນເຫດຜນົຕ ົນ້ຕໍຂອງການນາໍ 
ໃຊວ້ກັຊນິ. ວກັຊນິຊວ່ຍປ້ອງກນັພະຍາດທ່ີສາ 
ມາດຕດິຕ່ໍຈາກຄນົຫາຄນົ. ເມ ື່ອທາ່ນໄດຮ້ບັວກັຊນິ 
ທ່ີຕອ້ງການທາ່ນໄດປ້້ອງກນັຕວົທາ່ນ ແລະ ຄນົຮກັ 
ຈາກການເຈບັເປັນ.

ການເຮັດວຽກຂອງວັກຊິນເປັນແນວໃດ?
ຢາວກັຊນິຊະນດິໜ່ຶງແມນ່ຜະລິດຈາກເຊືອ້ໄວຣດັຊະ
ນດິດຽວກນັ (ຮຽກວາ່ເຊືອ້ໂລກ) ທ່ີເຮັດໃຫເ້ປັນພະ 
ຍາດ. ເຊືອ້ໂລກມກັໃຫເ້ປັນວກັຊນິຕາຍ ຫລື ອອ່ນ 
ແອ. ມນັຈະບ່ໍເຮັດໃຫທ້າ່ນເປັນໄຂ.້ ໃນທາງກງົກນັ 
ຂາ້ມ, ມນັຈະຊວ່ຍໃຫຮ້າ່ງກາຍຂອງທາ່ນມພີມູຕາ້ນ 
ທານກບັເຊືອ້ໂລກ ແລະ ພະຍາດທ່ີເກດີຂຶນ້.

ບາງຄນົມອີາການຄາ້ງຄຽງເລັກນອ້ຍພາຍຫ
ລງັຮບັຢາວກັຊນິ. ອາການຄາ້ງຄຽງຈະຫາຍ 
ໄປພາຍໃນໜ່ຶງ ຫລື ສອງວນັ.

ໜອ້ຍຄນົທ່ີມອີາການຄາ້ງຄຽງຮນຸແຮງພາຍຫຼງັຮບັຢາວກັຊນິ 
ແລວ້. ສວ່ນຫລາຍ ອາການຄາ້ງຄຽງຈະສະແດງອອກພາຍ 
ຫຼງັສອງສາມນາທີ ຫລື ຊ ົ່ວໂມງພາຍຫຼງັຮບັຢາວກັຊນິ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການວັກຊິນຫຍັງ?
ຕາຕາລາງຢູອ່ກີດາ້ນສະແດງໃຫເ້ຫັນຢາວກັຊນິທ່ີຜູໃ້ຫຍ ່
ແລະ ເດັກນອ້ຍຕອ້ງການ. ຜູໃ້ຫຍບ່ໍ່ຕອ້ງການທກຸຕວົຢາ 
ຄກືບັເດັກ ນອ້ຍ. ປຶກສາກບັທາ່ນໝໍໍຂອງທາ່ນເພ່ືອຊອກ
ຫາຕວົຢາທ່ີທາ່ນ ຕອ້ງການ.

ສ� າລັບຂ�້ ມູນເພ່ີມເຕີມ, ໄປທ່ີ www.vaccines.gov

 ເຈບັ/ໄຄ ່ ຜ່ືນເລັກນອ້ຍ  ມອີາການໄຂ້  ຫາຍໃຈຟືດ ຮູສ້ກຶວນິຫວົ ມອີາການຄນັ ຄໍບວມ

ຊ່ືທ່ານໝ� ຂອງຂ້ອຍ:

ເບີໂທລະສັບທ່ານໝ� ຂອງຂ້ອຍ:

ໃຜຕ້ອງການວັກຊິນ?

ມີຜົນຄ້າງຄຽງບ� ?
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ຊ່ື ຫຍັງ?
ໃຜຕ້ອງການ?

ວັກຊິນປ້ອງກັນ
ພະຍາດຫຍັງ? ພະຍາດກ�່ ໃຫ້ເກີດຫຍັງ?ເດັກນ້ອຍ* 

ສະເພາະ
ເດັກນ້ອຍ 

ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
ຜູ້ໃຫຍ່
ສະເພາະ

 DTaP ຫືຼ 
Td/Tdap

X

ພະຍາດຄໍຕບີ ເປັນໄຂ,້ ເຈບັຄໍ, ອອ່ນເພຍ; ສາມາເຮັດໃຫເ້ກດິ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງຫວົໃຈ ແລະ ເສ້ັນປະສາດໄດ້

ເຕຕາໂນດ ເປັນໄຂ,້ ເຈບັຄໍ, ອອ່ນເພຍ;ສາມາເຮັດໃຫຫ້າຍໃຈ
ຍາກ

ໄອໄກ່
ການໄອຮນຸແຮງ,ນ ໍາ້ມກູໄຫຼ, ເດັກນອ້ຍມຊີບິພະຈອນ
ຢດຸເຕັນ້; ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດິການຕດິເຊືອ້ໃນປອດໄດ້

 ໄຂ້ຫວັດ X ໄຂຫ້ວດັ ເປັນໄຂ,້ເຈບັຄໍ, ໄອ, ປວດກາ້ມເນືອ້; ສາມາດເຮັດ
ໃຫເ້ກດິການຕດິເຊືອ້ໃນປອດໄດ້

 ໂລກຕັບອັກ 
ເສບ A

X ຕບັອກັເສບ A ຮູສ້ກຶອດິເມ ືອ້ຍ, ຕາແລະ ຜິວໜງັເຫືຼອງ; ສາມາດເຮັດ
ໃຫເ້ກດິພະຍາດຕບັ,ໝໍາກໄຂຫຼ່ງັ ແລະ ເລືອດໄດ້

 ໂລກຕັບອັກ 
ເສບ B

X ໂລກຕບັອກັເສບ B ຮູສ້ກຶອອ່ນເພຍ,ຕາ ແລະ ຜິວໜງັເຫືຼອງ; ສາມາດ
ເຮັດໃຫເ້ກດິຄວາມເສຍຫາຍທາງຕບັໄດ.້

 Hib X Haemophilus 
ປະເພດໄຂຫ້ວດັໃຫຍ ່b

ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດິການຕດິເຊືອ້ປອດ ແລະ ເຍືອ້
ຫຸມ້ອອ້ມໆສະໝໍອງ ແລະ ໄຂສນັຫຼງັ

 HPV X ໄວຣສັ ປາປິລອມໃນ
ຄນົ

ເປັນຫດູຢູໃ່ນອະໄວຍະວະເພດຍງິ; ສາມາດເຮັດໃຫ້
ເກດິມະເລັງຫຼາຍປະເພດ

 IPV X ພະຍາດໂປລີໂອ ເຈບັຄໍ, ເປັນໄຂ,້ ເຈບັຫວົ; ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຮາ່ງກາຍບ່ໍສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດ້

 MenACWY 
ຫຼື MenB

X ພະຍາດເຫຍືອ້ຫຸມ້
ສະໝໍອງອກັເສບ

ເປັນເປັນໄຂກ້ະທນັຫນັ ແລະ ຄາໍເຄັດ; ສາມາດ
ເຮັດໃຫເ້ກດິການຕດິເຊືອ້ໃນເຍືອ້ຫຸມ້ອອ້ມໆສະໝໍອງ 

ແລະ ໄຂສນັຫຼງັ

 MMR X

ພະຍາດໝໍາກແດງ ເປັນໄຂ,້ ຜ່ືນ, ນ ໍາ້ມກູໄຫຼ, ໄອ ແລະ ຕາແດງ; 
ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດິການຕດິເຊືອ້ໃນປອດໄດ້

ໂລກໝໍາກເບດີ
ເປັນໄຂ,້ ເຈບັຫວົ ແລະ ຕອ່ມນ ໍາ້ລາຍໄຄ;່ ສາມາດ
ເຮັດໃຫເ້ກດິການຕດິເຊືອ້ໃເຫຍືອ້ຫຸມ້ອອ້ມສະໝໍອງ 

ແລະ ໄຂສນັຫຼງັໄດ້
ໂຣກຣແູບລລາ ອາການໄຂ,້ ອາການໃຄບ່ວມມຕີອ່ມ, ແລະຜ່ືນ

 PCV13 ຫືຼ 
PPSV23

X ພະຍາດປອດອກັເສບ ການຕດິເຊືອ້ໃນປອດ; ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດິການຕດິ
ເຊືອ້ໃນເລືອດໄດ້

 RV1 ຫຼື 
RV5

X ໄວຣດັໂອຕາ ອາການໄຂ,້ ຮາກ ແລະ ຖອກທອ້ງ

 ໂລກຫມາກໃສ X ໂລກຫມາກສກຸ ເປັນໄຂ ້ແລະ ຜ່ືນຄນັ

 ໂລກຕຸ່ມຜ່ືນ X ໂລກງສູວດັ ຜ່ືນການເຈບັປວດ ແລະໂພງ

ຮັບຢາວັກຊິນເພ່ືອສຸຂະພາບທ່ີດີ
ໄປພົບທ່ານໝ� ເພືອກວດ ແລະ ຮັບຢາວັກຊິນໃຫມ່ທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.

ຢາວກັຊນິທ່ີມເີຄື່ ອງໝໍາຍລ່ມຸນີແ້ມນ່ຕອ້ງການສາໍລບັ: ________________________   __________________
 (ຊື່ )່ (ອາຍ)ຸ
ເວລານດັພບົຄ ັງ້ຕ່ໍໄປຂອງທາ່ນແມນ່: _______   _______________ (ເຊ້ົາ/ບາ່ຍ)  __________________
 (ວນັທີ) (ເວລາ) (ວນັເດອືນປີເກດີ)

* ເດັກອາຍ ຸ0 ຫາ 18 ຮັກສາທ່ານ ແລະ ຄົນທ່ີທ່ານຮັກມີສຸຂະພາບ. ຮັບວັກຊິນຂອງທ່ານ.
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