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តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩  គឺជឺាអ្វីីើ តើ�ើយដតំើ�ើ រការយ៉ាា ងដចូតើ� េច?
គិតិត្រឹតមឹខែ�មីនា ឆំ្នាំ �2021 មានវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ចំ�ននួបីតី្រឹបីភេ�ទខែដលទទលួបានការអនញុ្ញាាតឱ្យយភេត្រឹបីតី្រឹបាស់ភ់េ�យរដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ 
នងិឱ្យស់ថរបីស់ស់់ហព័ន័ ធស់ហរដ ឋអាភេមរកិ់ (FDA)។ ក់ ំងុភេនាះរមួមាន៖

• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Pfizer-BioNTech ខែដលទទលួបានការអនម័ុតភេ�ថ្ងៃថ ៃទ1ី1 ខែ�ធ្នូ ំ ូ
ឆំ្នាំ �2020។
• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Moderna ខែដលទទលួបានការអនម័ុតភេ�ថ្ងៃថ ៃទ1ី8 ខែ�ធ្នូ ំ ូឆំ្នាំ �2020
•  វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Johnson & Johnson ខែដលទទលួបានការអនម័ុតភេ�ថ្ងៃថ ៃទ2ី7
ខែ�ក់មុ ៈ� ឆំ្នាំ �2021។

វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ គិជឺាត្រឹបីភេ�ទថំ្នាំ �ខែដលភេធ្នូ ើកីារភេ�យបីភេត្រឹងៀនរាងកាយរបីស់ភ់េយងីឲ្យយសាំាល ់
នងិត្រឹបីយទុ ធត្រឹបីឆ្នាំ �ងជាមយួវីរីសុ់ខែដលបីណ្តាា លឱ្យយមានជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩។ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
នងឹជំយួការពារភេយងីព័កីារឈឺ ឺភេហយីជំយួបីញ្ច ចបីក់ាររាតតាត។

តើ�ើមានវ៉ា ាក់ស់ាំងំតើ�េងតើ�ៀ�ដែដរឬតើ�?
មាន ។ ភេបីគីិតិត្រឹតមឹថ្ងៃថ ៃទ2ី8 ខែ�ធ្នូ ំ ូឆំ្នាំ �2020 ការភេធ្នូ ើភីេតស់ ាសាំក់លបងត្រឹទងត់្រឹ�យធ្នូ�ត្រឹតវូីបានភេត្រឹ�ងទកុ់ ឬក់�ព័ងុ
ដ�ភេណីីរការស់ត្រឹមាបីវ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ចំ�ននួព័រីត្រឹបីភេ�ទភេ�ក់ ំងុស់ហរដ ឋអាភេមរកិ់៖
• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ AstraZeneca
• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Novavax

ព័ត័៌ម៌ានមូលូដ្ឋាា នទាក់ទ់ងនឹងវ៉ា ាក់ស់ាំងំ

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ បច ុ�បបន នត្រូ�វូីបានអ្វីន��័�សត្រូមាបក់់�មារដែដរឬតើ�?
អតភ់េទ មិន�នម់ានវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទណ្តាមយួខែដលត្រឹតវូីបានអនម័ុតស់ត្រឹមាបីក់់មុារខែដល 
មានអាយតុចិំជាង 16 ឆំ្នាំ �ភេ�យី។ ភេយងីភេ�ខែតមិន�នដ់ងឹថ្នាំភេតភីេព័លណ្តាភេទបីីវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ទទលួបានការអនម័ុតស់ត្រឹមាបីក់់មុារភេនាះភេទ បីុខុែន ាភេយងីដងឹថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Pfizer នងិ Moderna 
ក់�ព័ងុខែតភេធ្នូ ើភីេតស់ ាសាំក់លបងវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងរបីស់ព់័កួ់ភេគិភេលកី់មុារខែដលមានអាយភុេ�ចំភេនាះះព័ ី12 ភេ�  17 ឆំ្នាំ �។
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តើ�ើដតំើ�ើ រការនៃនការបតើង ើើ�វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មានអ្វីីើខ្លះ ះ�?
ដ�ភេណីីរការថ្ងៃនការបីភេង ើតីវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
នងិវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេ�េងភេទៀតខែដលក់�ព័ងុខែតដ�ភេណីីរការ�ម�រឱ្យយមានការភេធ្នូ ើភីេតស់ ាយុ៉ាងមុតច់ំតភ់េ�ភេលអីកំ់ចំលូ
រមួរាបីព់ានន់ាក់ក់់ ំងុភេព័លភេធ្នូ ើភីេតស់ ាសាំក់លបង។ ភេ�ភេព័លខែដលមានព័ត័ម៌ានត្រឹគិបីត់្រឹ�ន់
រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) ជាអកំ់ក់�ណីតហ់ាន�ិយ័ នងិអត ថត្រឹបីភេយ៉ាជំន៍
ភេហយីភេធ្នូ ើកីារខែណីនា � ឬបីដភិេស់ធ្នូការអនម័ុតវ៉ា ាក់ស់ាំ �ង មនុភេព័ល� ាលវ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងដលស់ាំធារណីជំន។
រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) គិជឺាភំ្នាក់ង់ារខែដលទទលួ�សុ់ត្រឹតវូីក់ ំងុការធានាស់វុីត ថភិ្នាព័
នងិត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័ថ្ងៃនវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ភេ�ក់ ំងុស់ហរដ ឋអាភេមរកិ់។

វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩
ខែដលទទលួបានការអនញុ្ញាាតថ ីីៗ ភេនះទទលួបានការអនញុ្ញាាតភេ�យរដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ
នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) ភេ�យខែ� ែក់ភេលកីារភេធ្នូ ើភីេតស់ ាសាំក់លបង 
ភេហយីភេ�លការណ៍ីខែណីនា �ត្រឹតវូីបានអនវុីត ាភេដមីបធីានាថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ង� �ងភេនះមានស់វុីត ថភិ្នាព័ស់ត្រឹមាបីភ់េត្រឹបីតី្រឹបាស់។់
រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិ ឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) នងិបីន ាព័និតិយ 
នងិតាម�ន�លបីះុពាលភ់េក់តីមានជាធ្នូមតីាស់ត្រឹមាបីវ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងថ ី។ី

ការបង្កើងើ�ត៌ និងសុវុត៌ ិភិាព័នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំ

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ អាចច�ះងវីរី �សបានដែដរឬតើ�?
ភេទ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ខែដលទទលួបានការអនញុ្ញាាតថ ីីៗ ភេនះ នងិវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩
ភេ�េងភេទៀតខែដលក់�ព័ងុដ�ភេណីីរការមិនអាចំចំម ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ដលភ់េយងីភេទ។ � ុយុភេ�វីញិ
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ នងឹជំយួការពារភេយងីព័កីារឈឺឺ
ភេ�យជំយួឱ្យយរាងកាយរបីស់ភ់េយងីបីភេង ើតីនវូីភ្នាព័សុាំ �ចាំ �បាចំភ់េដមីបតី្រឹបីយទុ ធត្រឹបីឆ្នាំ �ងនងឹវីរីសុ់ត្រឹបីស់និភេបីភីេយងីឆ្ល ះង
ភេមភេរាគិ។

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មាន� ុ�ក់វីរី �សមានជំើវី�ិដែដលបង ើឱ្យយមានជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដរឬតើ�?
អតភ់េទ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ខែដលទទលួបានការអនញុ្ញាាតថ ីីៗ ភេនះ នងិវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩
ខែដលក់�ព័ងុដ�ភេណីីរការភេ�េងភេទៀត មិនមាន�ុកុ់វីរីសុ់មានជំវីីតិខែដលបីណ្តាា លឱ្យយឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ភេទ។ 
ដចូំខែដលបានភេរៀបីរាបីក់់ន ះងមក់ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
គិជឺាថំ្នាំ �មយួត្រឹបីភេ�ទខែដលបីភេត្រឹងៀនរាងកាយរបីស់ភ់េយងីឱ្យយបីភេង ើតីយន ាការចាំ �បាចំភ់េដមីបសី់មាាល ់
នងិត្រឹបីយទុ ធត្រឹបីឆ្នាំ �ងជាមយួវីរីសុ់ត្រឹបីស់និភេបីភីេយងីឆ្ល ះងភេមភេរាគិ។

តើ�ើនរណាជាអ្វីនក់បញ្ជាាក់ថ់ាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មានស�វី� ិ�ភាព?
រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) នងិ មជំឈមណីឌលការពារ នងិបីងាើរជំ�ង ឺ(CDC) 
ជាអកំ់ធានាថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ខែដលទទលួបានការអនញុ្ញាាតថ ីីៗ ភេនះ 
នងិវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេ�េងភេទៀតខែដលក់�ព័ងុដ�ភេណីីរការ មានស់វុីត ថភិ្នាព័ 
នងិត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័ស់ត្រឹមាបីស់់ហគិមនរ៍បីស់ភ់េយងី។ រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិ ឱ្យស់ថអាភេមរកិ់  (FDA) 
វ៉ាយតថ្ងៃម ះភេ�យត្រឹបីងុត្រឹបីយត័នំវូីរាលព់័ត័ម៌ាន� �ងអស់ខ់ែដលមានព័វី៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេដមីបកី់ �ណីតព់័សី់វុីត ថភិ្នាព័ 
នងិត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័របីស់វ់៉ា។ បីនុាបីព់័រីដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់  (FDA)  
អនញុ្ញាាតឱ្យយភេត្រឹបីតី្រឹបាស់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងណ្តាមយួ  មជំឈមណីឌលការពារ នងិបីងាើរជំ�ង ឺ(CDC) នងឹត្រឹតតួព័និតិយ 
នវូី វីរាលព់័ត័ម៌ានពាក់ព់័ន័ ធជាមយួវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ មនុភេព័ល� ាលក់ារខែណីនា �ស់ត្រឹមាបីក់ារភេត្រឹបីតី្រឹបាស់ជ់ា    
សាំធារណី�។



• bit.ly/CovidKhmerResources

តើ�ើខ្លះ ំ�អំាចដងឹបានតើ�យរតើបៀបណាថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មានស�វី� ិ�ភាព ន�ង
ត្រូបស�� ធភាព 
តើបើវ៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូ�វូីបានបតើង ើើ�ក់ ន�ងរយៈតើពលតើលឿនយ៉ាា ងតើន�?

រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) 
ធានាថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ង� �ងអស់ម់ានស់វុីត ថភិ្នាព័បី��តុតាមខែដលអាចំភេធ្នូ ើភីេ�បាន 
ភេហយីភេ�យសាំរខែតវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹតវូីបាន� ាលឱ់្យយមនសុ់េខែដលមានស់�ុភ្នាព័ល ែរាបីល់ាននាក់ភ់េដមីបកីារពារជំ�ងឺ
ធ្នូ ៃនធ់្នូ ៃរ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ង� �ងអស់ត់្រឹតវូីបានអនវុីត ាភេ�តាមស់ាង�់រស់វុីត ថភិ្នាព័� ពស់ប់ី��តុ។ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
បានឆ្លះងកាតក់ារភេធ្នូ ើភីេតស់ ាសាំក់លបងយុ៉ាងមុតច់ំត ់
ខែដលរមួបីញ្ច ចលូ� �ងការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេ�ភេលមីនសុ់េរាបីម់ុនឺនាក់ខ់ែដលចំលូរមួក់ ំងុការស់កិ់ា 
ភេដមីបតី្រឹបីមលូព័ត័ម៌ានចាំ �បាចំស់់ត្រឹមាបីរ់ដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) 
ក់ ំងុការក់�ណីតព់័សី់វុីត ថភិ្នាព័ នងិត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័។ ស់មូបខីែតបីនុាបីព់័វី៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ត្រឹតវូីបានអនម័ុតភេហយីក់ភ៏េ�យ រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់  (FDA) 
ភេ�ខែតបីន ាតាម�នស់វុីត ថភិ្នាព័សាំធារណី�។

បា�ដែន េតើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំទាំងំតើន�ត្រូ�វូីបានបតើង ើើ�តើ�ើងឆាបរ់�ស័យ៉ាា ងតើន�តើ�យរតើបៀបណា?
អកំ់វីទិាសាំត្រឹស់ ាភេ�ជំុ�វីញិព័�ិព័ភេលាក់បាន� ាលអ់ាទភិ្នាព័ចំមបងដលក់ារបីភេង ើតីវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ខែដលត្រឹបីក់បីភេ�យត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័ ភេហយីបានភេត្រឹបីតី្រឹបាស់ប់ីភេចំ ចក់វីទិាមានត្រឹសាំបីល់ ែបី��តុ 
ភេដមីបទីបីទ់លន់ងឹវីរីសុ់ត្រឹបីភេ�ទថ ីភីេនះ។ ក់ចិំ ចស់ហត្រឹបីតបិីត ាកិារអន ារជាតខិែដលមិនធាះបីម់ានព័មីនុមក់ 
ការខែចំក់រខំែលក់ធ្នូនធាន ការបីភេង ើនីស់មត ថភ្នាព័�លតិក់ម ីនងិការ� ាលម់លូនធិ្នូ ិ
បានអនញុ្ញាាតឱ្យយត្រឹក់មុហុនុ�លតិវ៉ា ាក់ស់ាំ �ង� �ងអស់ប់ីភេង ើនីភេលប�ន�លតិក់មវី៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ 
រដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់  (FDA) 
ក់ប៏ានអនញុ្ញាាតឱិ្យយមានការភេធ្នូ ើភីេតស់ ាសាំក់លបង� �ងបីដី�ណ្តាក់ក់ាល 
ចាំបីភ់េ� ាមីដ�ភេណីីរការក់ ំងុភេព័លដ�ណ្តាល�ំជាជាងតាមល��បីល់�ភេ�យ 
ភេហយីបានភេធ្នូ ើកីារយុ៉ាងឆ្នាំបីរ់ហស័់ភេដមីបអីនញុ្ញាាតឱ្យយមានការភេត្រឹបីតី្រឹបាស់ក់់ ំងុក់រណីីអាស់ន ំ
�ណី�ភេព័លរក់ាការភេធ្នូ ើភីេតស់ ាយុ៉ាងតងឹរងឹ ភេដមីបធីានាថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងខែដលក់�ព័ងុដ�ភេណីីរការមានស់វុីត ថភិ្នាព័ 
នងិមានត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័។

តើ���អ្វីីើបានជាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដលក់ពំ�ងដតំើ�ើ រការមានតើត្រូចើនតើ�ា ះ�?
ភេ�ភេលពី័�ិព័ភេលាក់មានមនសុ់េចំ�ននួ 7 ពានល់ាននាក់ ់ភេហយីជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
បានជំះឥទ ធពិ័លដលត់្រឹគិបីត់្រឹបីភេទស់ភេ�ត្រឹគិបីទ់ ើបីី� �ងអស់។់ ភេនះមាននយ័ថ្នាំ 
ភេយងីចាំ �បាចំត់្រឹតវូីមានវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេត្រឹចំនីត្រឹបីភេ�ទភេដមីបតី្រឹគិបីត់្រឹគិងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩។ ដចូំ�ំ�ងខែដរ 
ភេយ៉ាងភេ�តាមភ្នាព័ចំត្រឹមះុជាតសិាំស់នថ៍្ងៃនស់ហគិមនរ៍បីស់ភ់េយងី 
ការមានចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេត្រឹចំនីត្រឹបីភេ�ទគិជឺាវីធិ្នូសីាំត្រឹស់ ាល ែមយួភេដមីបបីីភេង ើនីឱ្យកាស់របីស់ភ់េយងីក់ ំងុការខែស់ ើងរក់ 
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេត្រឹចំនីជាងមយួត្រឹបីភេ�ទ ខែដលមានស់វុីត ថភិ្នាព័ ភេហយីមានត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័ស់ត្រឹមាបីម់នសុ់េត្រឹគិបី�ំ់។

ការបង្កើងើ�ត៌ និងសុវុត៌ ិភិាព័នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំ
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តើ���អ្វីីើបានជាខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំចនំនួ 2 ដង?
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Pfizer នងិ Moderna 
�ម�រឱ្យយមានការចាំក់ព់័រីដងភេដមីបទីទលួបានត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័ល ែបី��តុ។ 
ការចាំក់ភ់េលកី់ទមីយួជំយួឱ្យយរាងកាយរបីស់ភ់េយងីសាំាលវ់ីរីសុ់ 
ភេហយីភេត្រឹតៀមត្រឹបីព័ន័ ធការពារភ្នាព័សុាំ �របីស់ភ់េយងីឱ្យយរចួំរាល ់
�ណី�ភេព័លខែដលការចាំក់ភ់េលកី់ទពី័រីនងឹជំយួព័ត្រឹងងឹការភេឆ្ល ះយីតបីថ្ងៃនត្រឹបីព័ន័ ធភ្នាព័សុាំ �។ 
ត្រឹបីព័ន័ ធការពារភ្នាព័សុាំ �របីស់ភ់េយងីនងឹមានការភេក់នីភេ�ងី� ពស់ជ់ាងមនុបីនុាបីព់័ចីាំក់ភ់េលកី់ទពី័រី 
ព័ភីេត្រឹពាះរាងកាយរបីស់ភ់េយងីបានភេត្រឹតៀម� ះនួរចួំជាត្រឹសាំចំ ់ភេដមីបតី្រឹបីយទុ ធត្រឹបីឆ្នាំ �ងនងឹជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩។ 
វ៉ាព័តិជាចាំ �បាចំណ់្តាស់ក់់ ំងុការរក់ាការណ្តាតជ់ំបួីភេលកី់ទពី័រីរបីស់អ់កំ់ឱ្យយបានភេព័ញភេលញ។ 
មនសុ់េមយួចំ�ននួអាចំនងឹជំបួីត្រឹបីទះ�លបីះុពាលក់់ ំងុរយ�ភេព័លព័រីបីថី្ងៃថ ៃបីនុាបីព់័កីារចាំក់ភ់េលកី់ទី�មយួ 
ឬ� �ងព័រីភេលកី់។ ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មានការត្រឹព័យួបារម ៈអ�ព័�ីលបីះុពាល ់
ស់មូ�ក់ទ់ងភេ�កានអ់កំ់� ាលភ់េស់វ៉ាខែថ� �ស់�ុភ្នាព័របីស់អ់កំ់។

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំអាចតើត្រូបៀបតើ�ៀបគ្នានយ៉ាា ងដចូតើ� េចខ្លះ ះ�?
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Pfizer នងិ ត្រឹបីភេ�ទ Moderna ភេត្រឹបីបីីភេចំ ចក់វីទិា messenger mRNA 
ខែដលបីភេត្រឹងៀនរាងកាយរបីស់ភ់េយងីភេដមីបតី្រឹបីយទុ ធត្រឹបីឆ្នាំ �ងនងឹការឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ តាមវីធិ្នូសីាំត្រឹស់ ាព័រីយុ៉ាង៖ 
ទមីយួ តាមរយ�ការបីញ្ចឈបីវ់ីរីសុ់ នងិទពី័រី តាមរយ�ការវ៉ាយត្រឹបីហារវីរីសុ់។ 
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ង� �ងព័រីត្រឹបីភេ�ទភេនះ� ាលក់ារការពារល ែ
បី��តុត្រឹបីឆ្នាំ �ងនងឹជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩។ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Pfizer 
ទទលួបានការអនញុ្ញាាតភេ�យរដ ឋបាលចំ�ណីីអាហារ នងិឱ្យស់ថអាភេមរកិ់ (FDA) 
ស់ត្រឹមាបីម់នសុ់េខែដលមានអាយចុាំបីព់័ ី16 ឆំ្នាំ �ភេ�ងីភេ�។ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Moderna 
គិសឺ់ត្រឹមាបីម់នសុ់េខែដលមានអាយចុាំបីព់័ ី18 ឆំ្នាំ �ភេ�ងីភេ�។ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Moderna 
នងិវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ Pfizer/BioNTech តត្រឹមវូីឱ្យយមានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងចំ�ននួព័រីដង។ 
ចំភេនាះះភេព័លស់ត្រឹមាបីវ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ  Moderna គិ ឺ28 ថ្ងៃថ ៃ ភេហយីចំភេនាះះភេព័លស់ត្រឹមាបីវ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទ 
Pfizer គិ ឺ21 ថ្ងៃថ ៃ។ ភេលសី់ព័ភីេនះភេទៀត វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងរបីស់ ់Moderna មានគិណុីស់មបត ាជិាភេត្រឹចំនី 
ភេហយីវ៉ាខែថម� �ងអាចំរក់ាទកុ់ភេ�ក់ ំងុទរូទកឹ់ក់ក់ធ្នូមតីាបាន 
ខែដល� ាលភ់្នាព័ងាយត្រឹស់លួក់ ំងុការខែចំក់ចាំយ។

ការបង្កើងើ�ត៌ និងសុវុត៌ ិភិាព័នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំ
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តើ�ើនរណាដែដលអាចចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំបាន��នតើគឺ?
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ បីចំ ចបុីបនមំានស់ត្រឹមាបី៖់
•  អកំ់� ាលភ់េស់វ៉ាខែថ� �ស់�ុភ្នាព័
•  អកំ់រស់ភ់េ�មជំឈមណីឌលសំាំក់ភ់េ�រយ�ភេព័លខែវីង

គិតិត្រឹតមឹថ្ងៃថ ៃទ2ី2 ខែ�ធ្នូ ំ ូឆំ្នាំ �2020 ត្រឹក់មុខែដលទទលួបានអតភិ្នាព័ភេដមីបទីទលួបានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងបីនុាបីគ់ិ៖ឺ
•  អកំ់ភេធ្នូ ើកីារម�ុងារស់�ខាន ់ដចូំជាអកំ់ព័ន ះតអ់គិ ា�ិយ័ មន្ត្រីន ាបីីុលូសី់ 
    មន្ត្រីន ាមីណីឌលខែក់តត្រឹមវូីបីគុិ ាលកិ់ខែ�កំ់អាហារ នងិក់ស់កិ់ម ី
    បីគុិ ាលកិារយិ៉ាលយ័ខែត្រឹបីស់ណីីយស៍់ហរដ ឋអាភេមរកិ់ បីគុិ ាលកិ់ហាងលក់ភ់េត្រឹគិឿងភេទស់ 
    នងិត្រឹគិបូីភេត្រឹងៀន
•  មនសុ់េចាំស់ខ់ែដលមានអាយ ុ75 ឬចាំស់ជ់ាងភេនះ

ត្រឹក់មុខែដលមានអាទភិ្នាព័បីនុាបីគ់ិ៖ឺ
•  មនសុ់េមានអាយភុេ�ចំភេនាះះព័ ី65-74 ឆំ្នាំ � 
    ភេ�យសាំរខែតព័កួ់ភេគិត្រឹបីឈឺមនងឹហាន�ិយ័� ពស់ថ់្ងៃនការសំាំក់ភ់េ�មនុរីភេព័ទយ
•  មនសុ់េខែដលមានអាយភុេ�ចំភេនាះះព័ ី16-64 ឆំ្នាំ � ភេហយីមានបីញ្ញាាស់�ុភ្នាព័ត្រឹសាំបី់
•  បីគុិ ាលកិ់ម�ុងារស់�ខានខ់ែដលភេធ្នូ ើកីារខាងដកឹ់ជំញ្ច ូនូ ភេស់វ៉ាក់មអីាហារ ខាងស់�ណីង់
    ព័ត័ម៌ានបីភេចំ ចក់វីទិា ស់វុីត ថភិ្នាព័សាំធារណី� នងិស់�ុភ្នាព័សាំធារណី�។

ភេ�ះបីជីាមជំឈមណីឌលការពារ នងិបីងាើរជំ�ង ឺ(CDC) 
� ាលក់ារខែណីនា �ថ្នាំអកំ់ណ្តាខែដលគិរួខែតទទលួការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ង ឺក់វូីដី-១៩បីនុាបីក់់ភ៏េ�យ 
រដ ឋគិជឺាអកំ់ខែដលអាចំភេធ្នូ ើកីារស់ភេត្រឹមចំចំតិ ាចំងុភេត្រឹកាយ។ ខែស់ ើងរក់មន ុរី    
ស់ខុា�បិាលក់ ំងុត�បីនរ់បីស់អ់កំ់ភេ�ទភីេនះ។

ការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ
តើ�ើតើពលណាតើ�ើបត្រូបជាជំនអាតើ�រកិ់ភាគឺតើត្រូចើនអាច��លួបានការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបឆាងំនងឹជំងំកឺ់វូីដី-១៩?
រដ ឋនមីយួៗ ជាអកំ់ក់�ណីតថ់្នាំ អកំ់ណ្តា ភេព័លណ្តា នងិក់ខែន ះងណ្តា ពាក់ព់័ន័ ធនងឹការខែចំក់ចាំយវ៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ 
ភេ�ភេព័លខែដលចំ�ននួវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងមានការភេក់នីភេ�ងី 
ការខែណីនា �ស់ត្រឹមាបីក់ារចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងនងឹត្រឹតវូីបានខែក់ខែត្រឹបីភេដមីបរីមួបីញ្ច ចលូមនសុ់េកានខ់ែតភេត្រឹចំនី។ 
សាំក់ស់រួព័ត័ម៌ានភេ�តាមមនុរីស់ខុា�បិាលក់ ំងុត�បីនរ់បីស់អ់កំ់។ 
ខែស់ ើងរក់មន ុរីស់ខុា�បិាលក់ ំងុត�បីនរ់បីស់អ់កំ់ភេ�ទភីេនះ។

តើ�ើខ្លះ ំ�អំាចតើត្រូជំើសតើរសីត្រូបតើ��វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ បានដែដរឬតើ�?
ចំ�ននួវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងអាចំនងឹមានក់ត្រឹមិត ភេហយីត្រឹបីខែហលជាព័បិាក់ក់ ំងុការភេត្រឹជំសី់ភេរសី់ត្រឹបីភេ�ទវ៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ 
ភេ�ភេព័លខែដលភេយងីមានលទ ធភ្នាព័ទទលួបានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ភេយងីគិរួខែតទទលួយក់វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងខែដលមានស់ត្រឹមាបីភ់េយងី។

តើ�ើខ្លះ ំ�អំាចចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបតើ�� PFIZER តើ�ើយតើត្រូកាយ�ក់ចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ MODERNA 
ឬវ៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបតើ��តើ�េងតើ�ៀ� សត្រូមាប់ការចាក់ត់ើលើក់�ើពើរបានដែដរឬតើ�? 
អតភ់េទ ការខែណីនា �បីចំ ចបុីបនគំិតឺ្រឹតវូីចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងត្រឹបីភេ�ទដចូំ�ំ� �ងព័រីភេលកី់។ 
ទទលួយក់ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងមយួត្រឹបីភេ�ទព័អីកំ់� ាលភ់េស់វ៉ាមយួ ភេហយីត្រឹតវូីចំងចាំ � 
ឬរក់ាទកុ់ភេ�ីះវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ខែដលអកំ់បាន
ទទលួភេ�ភេព័លអកំ់ចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេលកី់ទពី័រី។ 
ស់មូក់ុ�ភេ� ះចំភេស់ ំសី់ុ�បីណ័ី ណក់�ណីតត់្រឹតាចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងព័អីកំ់� ាលភ់េស់វ៉ាខែថ� �ស់�ុភ្នាព័ខែដលត្រឹគិបីត់្រឹគិងការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងរបីស់អ់កំ់។
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តើ�ើខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីមានការធានារ៉ា ាបរ់ងស�ខ្លះភាពតើដើ�បើ��លួបានវ៉ា ាក់ស់ាំងំដែដរឬតើ�?
ភេទ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ គិមិឺនគិតិថ្ងៃថ ះភេទ។ អកំ់មិនចាំ �បាចំប់ីងត់្រឹបាក់ភ់េទ។ ភេ�ះជាយុ៉ាងណ្តាក់ា ីអកំ់� ាល ់  
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងអាចំនងឹគិតិថ្ងៃថ ះភេស់វ៉ារដ ឋបាល ខែដលអាចំត្រឹតវូីបានទរូ�តស់់ងវីញិភេ�យធានារា ាបីរ់ងសាំធារណី� 
ឬឯក់ជំនរបីស់អ់កំ់ ឬភេ�យមលូនធិ្នូសិ់ភេន្ត្រីងាាះ ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មិនមានការធានារា ាបីរ់ងស់�ុភ្នាព័។ 
ត្រឹតវូីយក់កាតធានារា ាបីរ់ងរបីស់អ់កំ់មក់ជាមយួ ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មានធានារា ាបីរ់ងស់�ុភ្នាព័។ 
ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មិនមានធានារា ាបីរ់ងស់�ុភ្នាព័ភេទ អកំ់ភេ�ខែតអាចំទទលួបានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង។

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំអាច� េលជ់ំនូដលស់�គឺ�នអ៍្វីតើនាេ ត្រូបតើវីសនដ៍ែដលគ្នាានល�ខ្លះ��សាំន�ដែដរឬតើ�?
អាចំ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ មាន� ាលជ់ំណូីស់ត្រឹមាបីស់់ហគិមនខ៍ែដល�ីនឯក់សាំរ។ រដ ឋបាលភេលាក់ត្រឹបីធានាធ្នូបិីតថី្ងៃបីដនិ 
បានបីញូ្ញាក់ថ់្នាំនាយក់�ឋនជំនអភេនាាត្រឹបីភេវីស់ន ៍នងិការអនវុីត ាចំាបីរ់បីស់ស់់ហរដ ឋអាភេមរកិ់ (ICE) 
នងិនាយក់�ឋនគិយ នងិការការពារត្រឹព័�ខែដនរបីស់ស់់ហរដ ឋអាភេមរកិ់ (CBP) 
�ីនវីត ាមានភេ�ក់ខែន ះងចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេទ ភេហយីបីគុិ ាលកិ់ស់�ុភ្នាព័សាំធារណី�
មិនអាចំរារំាងត្រឹបីជាជំនខែដល�ីនល�ិតិសំាំមព័កីារចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងបានភេ�យី។ 
អកំ់� ាលភ់េស់វ៉ាស់�ុភ្នាព័មិនគិរួភេរសី់ភេអងីភេ�ភេលបីីគុិ ាលខែដល�ីនល�ិតិសំាំម
ចំ�ភេពាះការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ភេទ។ ព័ត័ម៌ានផុ្ទាល�់ ះនួ� ះះអាចំនងឹត្រឹតវូីបានភេស់ ំសី់ុ� 
ភេហយីព័ត័ម៌ានផុ្ទាល�់ ះនួខែដលអាចំនងឹត្រឹតវូីបានភេស់ ំសី់ុ�អាចំមានភ្នាព័�សុ់�ំអាត្រឹស់យ័ភេ�តាមទតីា �ង។ 
ភេ�ះបីជីាស់ហគិមនអ៍ភេនាាត្រឹបីភេវីស់នខ៍ែដល�ីនល�ិតិសំាំមមានការ�យ័ខាះចំភេ�ភេព័ល� ាលព់័ត័ម៌ានផុ្ទាល�់ ះនួក់ភ៏េ�យ 
វ៉ាព័តិជាស់�ខានណ់្តាស់ក់់ ំងុការខែស់ ើងរក់ព័ត័ម៌ានព័សី់ម ពន័ ធមិត ាស់ហគិមន។៍ 
ស់មូត្រឹបីកឹ់ាជាមយួត្រឹបី�ព័ខែដលគិរួឲ្យយភេជំឿទកុ់ចំតិ ាបានក់ ំងុស់ហគិមនរ៍បីស់អ់កំ់អ�ព័វីីធិ្នូសីាំត្រឹស់ ាខែដលអកំ់អាចំចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង
ជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ក់ ំងុរដ ឋរបីស់អ់កំ់ នងិថ្នាំភេតពី័ត័ម៌ានផុ្ទាល�់ ះនួអើ�ី ះះខែដលភេគិត្រឹតវូីការព័អីកំ់។

ចំនំនួវ៉ា ាក់ស់ាំងំ និងលទធភាព័ដែ�លអាចំទទលួយក់បាន

តើ�ើឱ្យសថសិាំនត្រូបចា�ំបំនរ់បសខ់្លះ ំ�នំងឹ� េលវ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ តើ�តើពលដែដលមានវ៉ា ាក់ស់ាំងំដែដរឬតើ�?
រ�ឋ�បិាលក់�ព័ងុភេធ្នូ ើកីារជាមយួឱ្យស់ថសាំថនលក់រ់ាយ។ ការងារភេនះក់�ព័ងុដ�ភេណីីរការភេ�ភេ�យីភេទ។ 
ព័និតិយជាមយួនាយក់�ឋនស់ខុា�បិាលក់ ំងុត�បីនរ់បីស់អ់កំ់ភេដមីបទីទលួបានព័ត័ម៌ានថ ីីៗ បី��តុ។
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តើ�ើ�លបា�ពាលន់ៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មានអ្វីីើខ្លះ ះ�?
ភេព័ល� ះះ មនសុ់េមយួចំ�ននួអាចំមានអារមណ៍ីីមិនស់វូីត្រឹស់លួ� ះនូក់ ំងុអ��ងុភេព័ល 1-2 ថ្ងៃថ ៃ 
បីនុាបីព់័កីារចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ ភេនះគិជឺាភេរឿងធ្នូមតីាភេទ។ 
�លបីះុពាលទ់ភូេ�មានភ្នាព័ត្រឹស់ភេដៀងភេ�នងឹ�លបីះុពាលខ់ែដលត្រឹតវូីបានរក់ភេ�ញីជាមយួវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងភ្នាគិ
ភេត្រឹចំនី ដចូំជាឈឺថឺ្ងៃដ ត្រឹគិនុភេ�ា ភេហយីភេនឿយហតអ់ស់ក់់ ំងុរយ�ភេព័លព័រីបីថី្ងៃថ ៃ បីនុាបីព់័ចីាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ 
�លបីះុពាល�់ �ងភេនះ ជាធ្នូមតីាមាននយ័ថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងមានត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័
ភេ�ភេព័លវ៉ាបីភេត្រឹងៀនរាងកាយរបីស់អ់កំ់ឱ្យយសាំាល ់
ភេហយីត្រឹបីយទុ ធត្រឹបីឆ្នាំ �ងនងឹជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩។ ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មិនជំបួីត្រឹបីទះ�លបីះុពាល�់ �ងភេនះភេទ 
វ៉ាជាភេរឿងធ្នូមតីា វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ក់�ព័ងុខែតដ�ភេណីីរការ។

�លបីះុពាលទ់ភូេ�ខែដលបាតភ់េ�វីញិក់ ំងុរយ�ភេព័ល� ះរីមួមាន៖
•  ឈឺចឺាំបីភ់េ�បីរភិេវីណីក់ខែន ះងចាំក់ថំ់្នាំ � ភេហយីភេ�ងីត្រឹក់ហម
•  ភេនឿយហតអ់ស់ក់់មាះ �ង
•  ឈឺចឺាំបីស់ាំចំដ់ុ�
•  ឈឺសឺ់នាះក់់
•  ឈឺកឺ់ាល

ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មានស់�ណួីរអ�ព័ភីេរាគិស់ញ្ញាា ឬ�លបីះុពាលណ់្តាមយួបីនុាបីព់័អីកំ់បានទទលួបានការចាំក់ ់   
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ស់មូស់រួភេ�កានអ់កំ់� ាលភ់េស់វ៉ាខែថ� �ស់�ុភ្នាព័របីស់អ់កំ់។

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មាន�លបា�ពាលអ់្វីីើតើ� ត្រូបស�នតើបើខ្លះ ំ�កំ់ពំ�ងតើត្រូបើត្រូបាសថ់ានដំនៃ�តើ�ៀ�?
ខែស់ ើងរក់ដ�បីនីូានព័អីកំ់� ាលភ់េស់វ៉ាខែថ� �ស់�ុភ្នាព័របីស់អ់កំ់ជានចិំ ច  ក់ ំងុក់រណីីខែដលអកំ់មានស់�ណួីរ�ក់ទ់ង
នងឹសាំថនភ្នាព័ស់�ុភ្នាព័ 
ឬភេបីអីកំ់ជំបួីត្រឹបីទះ�លបីះុពាលភ់េវីជំសូាំត្រឹស់ ាអវីជិំមូានជាមយួវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ។

ច��ត្រូបស�នតើបើខ្លះ ំ�មំាននៃ�តុើពា� ឬក់ពំ�ងបតំើ�ក់នូតើ�យ�កឹ់តើ�� តើ�ើខ្លះ ំ�មំានស�វី� ិ�ភាពក់ ន�ងការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដរឬតើ�?
ការភេធ្នូ ើភីេតស់ ាបីខែន ថមក់�ព័ងុត្រឹតវូីបានអនវុីត ាភេដមីបកី់ �ណីតអ់�ព័សី់វុីត ថភិ្នាព័ 
នងិត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័ថ្ងៃនវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងចំ�ភេពាះអកំ់មានថ្ងៃ�ភុេពាះ។ ត្រឹស់ ាមីានថ្ងៃ�ភុេពាះ នងិបី�ភេ�ក់នូភេ�យទកឹ់ភេ�ះ 
គិរួខែតខែស់ ើងរក់ដ�បីនីូានព័អីកំ់� ាលភ់េស់វ៉ាខែថ� �ស់�ុភ្នាព័របីស់ព់័កួ់ភេគិអ�ព័កីារចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ។

ចំនំនួវ៉ា ាក់ស់ាំងំ និងលទធភាព័ដែ�លអាចំទទលួយក់បាន
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តើ�ើខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបឆាងំនងឹជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ញឹកឹ់ញាបប់ា�ណាា?
បីចំ ចបុីបនភំេនះ ភេយងីមិន�នដ់ងឹថ្នាំការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងការពារជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
មានត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័បានយរូបីុណុ្តាណភេនាះភេទ។ វីរីសុ់ក់�ព័ងុមានការផ្ទាះស់ប់ី ារូ ឬបីខែម ះង� ះនួ 
ខែដលអាចំនងឹ�ម�រឱ្យយមានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេ�ងីវីញិ។ ជាមយួ�ំ�ងខែដរ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ត្រឹបីភេ�ទនមីយួ  ៗនងឹមានតារាងភេព័លភេវីលាភេរៀងៗ� ះនួ អាត្រឹស់យ័ភេលរីយ�ភេព័លថ្ងៃនត្រឹបីស់ទិ ធភ្នាព័វ៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ 
អកំ់ជំ�នាញខែ�កំ់ស់�ុភ្នាព័សាំធារណី�ក់�ព័ងុខែតភេធ្នូ ើកីារតាម�នយុ៉ាងយក់ចំតិ ាទកុ់�ក់ភ់េលវីីរីសុ់ភេនះ 
ភេដមីបខីែស់ ើងយលប់ីខែន ថមថ្នាំភេតវី៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩អាចំការពារភេយងីបានយរូបីុណុ្តាណ
បីនុាបីព់័ភីេយងីចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងរចួំ។

តើ�ើខ្លះ ំ�នំងឹត្រូ�វូីចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ជាតើរៀងរ៉ាលឆ់ាន ដំែដរឬតើ�?
ភេ��ណី�ភេព័លភេនះ ភេយងីមិន�នដ់ងឹចំភេម ះយីភេ�ភេ�យីភេទ។ ភេ�យសាំរជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ភេទបីីខែតភេក់តីមានថ ី ីភេយងីមិន�នដ់ងឹថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងអាចំការពារភេយងី ព័ ីការឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
បានយរូបីុណុ្តាណភេទ។ ភេ�ះជាយុ៉ាងណ្តាក់ា ីអកំ់ជំ�នាញខែ�កំ់ភេវីជំសូាំត្រឹស់ ា នងិអកំ់ជំ�នាញស់�ុភ្នាព័សាំធារណី� 
បានភេបី ាជាាចំតិ ាភេដមីបខីែស់ ើងយលព់័ត័ម៌ានភេនះបីខែន ថម 
ភេហយីភេយងីនងឹខែចំក់រខំែលក់ឱ្យយបានឆ្នាំបីរ់ហស័់ភេ�ភេព័លទទលួបានព័ត័ម៌ាន។

តើ�ើខ្លះ ំ�គំឺរូដែ�ចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដរឬតើ� ត្រូបស�នតើបើខ្លះ ំ�តំើ� ីើតើ�ស េក់វូីដី-១៩ វីជិំ ាមាន?
ត្រឹតមឹត្រឹតវូី។ អកំ់គិរួខែតចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង ភេ�ះបីជីាអកំ់ធាះបីប់ានឆ្លះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ព័មីនុមក់ភេហយីក់ភ៏េ�យ។ 
មលូភេហតភុេ�យសាំរខែតភេយងីមិនដងឹថ្នាំភ្នាព័សុាំ �ធ្នូមជីាតមិានរយ�ភេព័លយរូបីុណុ្តាណ។ 
ការស់កិ់ាមយួចំ�ននួបានបីងាាញថ្នាំវ៉ាអាចំភេ�រចួំខែដលអកំ់អាចំនងឹឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ព័រីដង។ 
ភេយ៉ាងភេ�តាមការខែណីនា � អកំ់គិរួខែតរងច់ាំ �យុ៉ាងភេហាចំណ្តាស់ឱ់្យយបានបីនួស់ប្តាាហ ៍
បីនុាបីព់័ជីាស់ះភេស់បយីភេព័ញភេលញព័កីារឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ មនុនងឹចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩។

អនាគត៌នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូ�ី-១៩
តើ�ើខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីអ្វីន�វី� េតា�តើគ្នាលការ�៍ការពារតើ�េង តៗើ� បនុាបព់ើខ្លះ ំ�ចំាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ រចួ?
ត្រឹតមឹត្រឹតវូី បីនុាបីព់័ចីាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ រចួំ ភេយងីគិរួបីន ាពាក់មុ់ាស់ ់អនវុីត ាការរក់ាគិមាះត 
ភេហយីលាងស់មាែតថ្ងៃដជាមយួសាំបីុ ូនងិទកឹ់យុ៉ាងភេហាចំណ្តាស់ ់20 វីនិាទ។ី 
� �ងភេនះគិជឺាជំ�ហានមយួចំ�ននួខែដលភេយងីអាចំបីន ាអនវុីត ាភេដមីបបីីន ថយការរកី់រាល�លថ្ងៃនវីរីសុ់ភេ�ក់ ំងុស់ហគិមន៍
របីស់ភ់េយងី បីនុាបីព់័ភីេយងីបានចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងរចួំ។ 
ការអនវុីត ា� �ងភេនះមានសាំរ�ស់�ខានណ់្តាស់ភ់េដមីបកីារពារស់មាជំកិ់ត្រឹគិសួាំរ 
នងិមិត ា�ក់ ាខិែដលក់�ព័ងុរងច់ាំ �ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង។ ស់មូចំងចាំ �ថ្នាំវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងខែតមា �ង 
មិនអាចំបីញ្ចឈបីក់ាររកី់រាល�លថ្ងៃនការរាតតាតជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ បានភេទ ។ 
ភេយងីត្រឹតវូីរមួបីញ្ច ចលូវីធិានការភេ�េង�ំជាភេត្រឹចំនីភេទៀត ភេដមីបបីីញ្ចឈបីក់ារឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ ។

តើ�ើវីធិានការមានស�វី� ិ�ភាពអ្វីីើខ្លះ ះ�ដែដលខ្លះ ំ�គំឺរួអ្វីន�វី� េ បនុាបព់ើខ្លះ ំ�បំានចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរចួ?
បីនុាបីព់័អីកំ់បានចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងរចួំ អកំ់ចាំ �បាចំត់្រឹតវូីបីន ាពាក់មុ់ាស់ភ់េ�ភេព័លខែដលអកំ់ភេចំញភេ�ភេត្រឹ� 
ភេហយីត្រឹតវូីរក់ាគិមាះតឆ្នាំៃយព័អីកំ់ដថ្ងៃទ។ 
ភេ�យសាំរខែតអកំ់ជំ�នាញមិន�នដ់ងឹថ្នាំភេតអីកំ់ខែដលចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងរចួំអាចំ�ុកុ់វីរីសុ់ 
នងិចំម ះងភេមភេរាគិភេ�អកំ់ដថ្ងៃទបានយុ៉ាងណ្តាភេទ ដភូេចំះំ 
វីធិានការល ែបី��តុគិតឺ្រឹតវូីបីន ាអនវុីត ាស់ក់មភី្នាព័� �ងភេនះភេដមីបកីារពារអកំ់ដថ្ងៃទ។



• bit.ly/CovidKhmerResources

តើ�ើមានអ្វីីើតើក់ើ�តើ�ើងត្រូបស�នតើបើខ្លះ ំ��ំ�នចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបឆាងំនងឹជំងំកឺ់វូីដី-១៩?
ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងភេ�ស់ហរដ ឋអាភេមរកិ់ជាការស់ ីត័្រឹគិចំតិ ា។ វ៉ាគិជឺាការស់ភេត្រឹមចំចំតិ ាផុ្ទាល�់ ះនួមយួ។ 
ត្រឹបីស់និភេបីអីកំ់មានឱ្យកាស់ភេដមីបទីទលួការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ង វ៉ានងឹជំយួការពារអកំ់ព័កីារឆ្ល ះងជំ�ងកឺ់វូីដី-១៩ 
ឬការធាះក់�់ ះនួឈឺធឺ្នូ ៃនធ់្នូ ៃរភេ�យសាំរវីរីសុ់។ 
វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងក់ន៏ងឹរមួចំ�ខែណីក់ក់ ំងុការបីភេង ើនីភ្នាព័សុាំ �ឱ្យយកានខ់ែតរងឹមា � 
ភេហយីមានក់រណីីឆ្លះងតចិំតចួំភេ�ក់ ំងុស់ហគិមនរ៍បីស់អ់កំ់ នងិភេ�ទ�ូ �ងត្រឹបីភេទស់។ 
ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំ �ងនងឹជំយួបីញ្ច ចបីក់ាររាតតាតឱ្យយកានខ់ែតឆ្នាំបីរ់ហស័់។

ត្រឹបី�ព័៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

អនាគត៌នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូ�ី-១៩




