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តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩  គឺជឺាអ្វីីើ តើ�ើយដតំើ�ើ រការយ៉ាា ងដចូតើ�េច?

គិតិត្រឹតមឹខែ�មីនា ឆំ្នាំ �2021 មានវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ 
ចំ�ននួបីីត្រឹបីភេ�ទខែដលទទលួបានការអនញុ្ញាាតឱ្យយភេត្រឹបីីត្រឹបាស់ភ់េ�យរដឋបាលចំ�ណីីអាហារ 
នងិឱ្យស់ថរបីស់ស់់ហព័ន័ធស់ហរដឋអាភេមរកិ់ (FDA)។ ក់ំងុភេនាះរមួមាន៖

• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Pfizer-BioNTech ខែដលទទលួបានការអនម័ុតភេ�ថ្ងៃថៃទ1ី1 ខែ�ធ្នូំ ូ
ឆំ្នាំ �2020។
• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Moderna ខែដលទទលួបានការអនម័ុតភេ�ថ្ងៃថៃទ1ី8 ខែ�ធ្នូំ ូឆំ្នាំ �2020
• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Johnson & Johnson ខែដលទទលួបានការអនម័ុតភេ�ថ្ងៃថៃទ2ី7

ខែ�ក់មុ ៈ� ឆំ្នាំ �2021។

វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ គិជឺាត្រឹបីភេ�ទថំ្នាំ �ខែដលភេធ្នូើកីារភេ�យបីភេត្រឹងៀនរាងកាយរបីស់ភ់េយីងឲ្យយសាំា ល់ 
នងិត្រឹបីយទុធត្រឹបីឆ្នាំ �ងជាមយួវីរីសុ់ខែដលបីណ្តាា លឱ្យយមានជំ�ងឺក់វូីដី-១៩។ វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ 
នងឹជំយួការពារភេយីងព័កីារឈឺឺ ភេហយីជំយួបីញ្ចចប់ីការរាតតាត។



តើ�ើមានវ៉ា ាក់ស់ាំងំតើ�េងតើ�ៀ�ដែដរឬតើ�?

មាន ។ ភេបីីគិតិត្រឹតមឹថ្ងៃថៃទ2ី8 ខែ�ធ្នូំ ូឆំ្នាំ �2020 ការភេធ្នូើភីេតស់ាសាំក់លបងត្រឹទង់ត្រឹ�យធ្នូ�ត្រឹតវូីបានភេត្រឹ�ងទកុ់ ឬក់�ព័ងុ
ដ�ភេណីីរការស់ត្រឹមាប់ីវ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ ចំ�ននួព័រីត្រឹបីភេ�ទភេ�ក់ំងុស់ហរដឋអាភេមរកិ់៖
•  វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ AstraZeneca
• វ៉ា ាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺក់វូីដី-១៩ ត្រឹបីភេ�ទ Novavax

តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ បច ុ�បបន នត្រូ�វូីបានអ្វីន��័�សត្រូមាប់ក់�មារដែដរឬតើ�?

អត់ទ់េ� មិិនទានម់ានវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ប្រ�ទេ��ណាមិយួដែដលប្រត់វូីបានអនម័ុិត់សប្រមា�ក់់មុារដែដល 
មានអាយតុ់ចិជាង 16 ឆំ្នាំទំេ�ើយ។ ទេយើងទេ�ដែត់មិិនទានដ់ងឹថាទេត់ើទេ�លណាទេ�ើ�វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
��លួបានការអនម័ុិត់សប្រមា�់ក់មុារទេ�ះទេ� �ុដុែន ែទេយើងដងឹថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Pfizer 
នងិ Moderna ក់�ំងុដែត់ទេ� ើើទេត់ស ែសាំក់លបងវ៉ា ាក់ស់ាំងំរ�ស�់កួ់ទេ�ទេលើក់មុារដែដលមានអាយទុេ�ចទេ�ះះ�ើ 12 ទេ�  17 ឆំ្នាំ។ំ



ការបតើងើើ� និងស�វី� ិភិាពនៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំ
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តើ�ើដតំើ�ើ រការនៃនការបតើង ើើ�វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ មានអ្វីីើខ្លះ ះ�?

ដទំេ�ើ រការនៃនការ�ទេង ើើត់វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ នងិវ៉ា ាក់ស់ាំងំទេ�េងទេ�ៀត់ដែដលក់�ំងុដែត់ដទំេ�ើ រការ
ទាមិទារឱ្យយមានការទេ� ើើទេត់ស ែយុ៉ាងមុិត់ច់ត់ទ់េ�ទេលើអកំ់ចលូ
រមួិរា�ព់ាន�់ក់ក់់ ំងុទេ�លទេ� ើើទេត់ស ែសាំក់លបង។ ទេ�ទេ�លដែដលមាន�ត័់ម៌ានប្រ��ប់្រ�ន់
រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) ជាអកំ់ក់�ំត់ហ់ាន�ិយ័ នងិអត់ ថប្រ�ទេយ៉ាជំន៍
ទេ�ើយទេ� ើើការដែ�� ំឬ�ដទិេស�ការអនម័ុិត់វ៉ា ាក់ស់ាំងំ មិនុទេ�ល�ែលវ់៉ា ាក់ស់ាំងំដលស់ាំធារ�ជំន។
រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) �ជឺាភំ្នាក់ង់ារដែដល��លួខុសុប្រត់វូីក់ ំងុការធា�សវុីត់ ថភិ្នា�
នងិប្រ�ស�ិ ធភ្នា�នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ទេ�ក់ ំងុស�រដ ឋអាទេមិរកិ់។

វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ដែដល��លួបានការអនញុ្ញាាត់ថ ីើៗ ទេនះ
��លួបានការអនញុ្ញាាត់ទេ�យរដ ឋបាលច�ំើ អាហារ
នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) ទេ�យដែ� ែក់ទេលើការទេ� ើើទេត់ស ែសាំក់លបង 
ទេ�ើយទេ�លការ�៍ដែ��បំ្រត់វូីបានអនវុីត់ ែទេដើមិបើធា�ថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំទាងំទេនះមានសវុីត់ ថភិ្នា�សប្រមា�ទ់េប្រ�ើប្របាស។់
រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិ ឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) នងិ�ន ែ�និតិ់យ 
នងិតាមិ�ន�ល�ះុពាលទ់េក់ើត់មានជា�មិតីាសប្រមា�វ់៉ា ាក់ស់ាំងំថ ីើ។



តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ អាចច�ះងវីរី �សបានដែដរឬតើ�?

ទេ� វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដល��លួបានការអនញុ្ញាាត់ថ ីើៗ ទេនះ នងិវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩
ទេ�េងទេ�ៀត់ដែដលក់�ំងុដទំេ�ើ រការមិិនអាចចមិះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដលទ់េយើងទេ�។ � ុយុទេ�វីញិ
វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ នងឹជំយួការពារទេយើង�ើការឈឺទឺេ�យជំយួឱ្យយរាងកាយរ�សទ់េយើង�ទេង ើើត់នវូីភ្នា�សុាំចំាំបំាច់
ទេដើមិបើប្រ�យ�ុ ធប្រ�ឆ្នាំងំនងឹវីរីសុប្រ�សនិទេ�ើទេយើងឆ្ល ះងទេមិទេរា�។



តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ មាន�ុ�ក់វីរី �សមានជំើវី�ិដែដលបងើឱ្យយមានជំំងឺក់វូីដី-១៩ ដែដរឬតើ�?

អត់ទ់េ� វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដល��លួបានការអនញុ្ញាាត់ថ ីើៗ ទេនះ នងិវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩
ដែដលក់�ំងុដទំេ�ើ រការទេ�េងទេ�ៀត់ មិិនមាន� ុកុ់វីរីសុមានជំើវីតិ់ដែដល�ណាែ លឱ្យយឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ទេ�។ 
ដចូដែដលបានទេរៀ�រា�ក់់ន ះងមិក់ វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
�ជឺាថំាមំិយួប្រ�ទេ��ដែដល�ទេប្រងៀនរាងកាយរ�សទ់េយើងឱ្យយ�ទេង ើើត់យន ែការចាំបំាចទ់េដើមិបើសមាាល ់
នងិប្រ�យ�ុ ធប្រ�ឆ្នាំងំជាមិយួវីរីសុប្រ�សនិទេ�ើទេយើងឆ្ល ះងទេមិទេរា�។



តើ�ើនរណាជាអ្វីនក់បញ្ជាាក់ថ់ាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ មានស�វី� ិភិាព?

រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) នងិ មិជំឈមិ�ឌលការពារ នងិ�ងាើរជំងំ ឺ(CDC) 
ជាអកំ់ធា�ថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដល��លួបានការអនញុ្ញាាត់ថ ីើៗ ទេនះ 
នងិវ៉ា ាក់ស់ាំងំទេ�េងទេ�ៀត់ដែដលក់�ំងុដទំេ�ើ រការ មានសវុីត់ ថភិ្នា� 
នងិប្រ�ស�ិ ធភ្នា�សប្រមា�ស់��មិនរ៍�សទ់េយើង។ រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិ ឱ្យសថអាទេមិរកិ់  (FDA) 
វ៉ាយត់នៃមិ ះទេ�យប្រ�ងុប្រ�យត័់នំវូីរាល�់ត័់ម៌ានទាងំអសដ់ែដលមាន�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំទេដើមិបើក់�ំត់�់ើសវុីត់ ថភិ្នា� 
នងិប្រ�ស�ិ ធភ្នា�រ�សវ់៉ា។ ��ុ��់ើរដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់  (FDA)  
អនញុ្ញាាត់ឱ្យយទេប្រ�ើប្របាសវ់៉ា ាក់ស់ាំងំណាមិយួ  មិជំឈមិ�ឌលការពារ នងិ�ងាើរជំងំ ឺ(CDC) នងឹប្រត់តួ់�និតិ់យ 
នវូីរាល�់ត័់ម៌ានពាក់�់ន័ ធជាមិយួវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មិនុទេ�ល�ែលក់ារដែ��សំប្រមា�ក់ារទេប្រ�ើប្របាសជ់ា 
សាំធារ�ៈ។



តើ�ើខ្លះ ំ�អំាចដងឹបានតើ�យរតើបៀបណាថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ មានស�វី� ិភិាព និងត្រូបស�ិ ធភាព 
តើបើវ៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូ�វូីបានបតើងើើ�ក់ ន�ងរយៈតើពលតើលឿនយ៉ាា ងតើន�?

រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) 
ធា�ថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំទាងំអសម់ានសវុីត់ ថភិ្នា���ំតុ់តាមិដែដលអាចទេ� ើើទេ�បាន 
ទេ�ើយទេ�យសាំរដែត់វ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រត់វូីបាន� ែលឱ់្យយមិនសុេដែដលមានសខុុភ្នា�លែរា�ល់ាន�ក់ទ់េដើមិបើការពារជំងំឺ
� ងន�់ ងរ វ៉ា ាក់ស់ាំងំទាងំអសប់្រត់វូីបានអនវុីត់ ែទេ�តាមិសែង�់រសវុីត់ ថភិ្នា�ខុ ពស�់�ំតុ់។ វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
បានឆ្លះងកាត់ក់ារទេ� ើើទេត់ស ែសាំក់លបងយុ៉ាងមុិត់ច់ត់ ់
ដែដលរមួិ�ញ្ចូ ូលូទាងំការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំទេ�ទេលើមិនសុេរា�ម់ិុនឺ�ក់ដ់ែដលចលូរមួិក់ ំងុការសកិ់ា 
ទេដើមិបើប្រ�មិលូ�ត័់ម៌ានចាំបំាចស់ប្រមា�រ់ដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) 
ក់ ំងុការក់�ំត់�់ើសវុីត់ ថភិ្នា� នងិប្រ�ស�ិ ធភ្នា�។ សមូិបើដែត់��ុ��់ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
ប្រត់វូីបានអនម័ុិត់ទេ�ើយក់ទ៏េ�យ រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់  (FDA) 
ទេ�ដែត់�ន ែតាមិ�នសវុីត់ ថភិ្នា�សាំធារ�ៈ។



បា�ដែន េតើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំទាំងំតើន�ត្រូ�វូីបានបតើងើើ�តើ�ើងឆាប់រ�ស័យ៉ាា ងតើន�តើ�យរតើបៀបណា?

អកំ់វី�ិាសាំប្រសែទេ�ជំុវំីញិ��ិ�ទេលាក់បាន�ែលអ់ា�ភិ្នា�ចមិបងដលក់ារ�ទេង ើើត់វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
ដែដលប្រ�ក់�ទេ�យប្រ�ស�ិ ធភ្នា� ទេ�ើយបានទេប្រ�ើប្របាស�់ទេចកូ់វី�ិាមានប្រសាំ�ល់ ែ��ំតុ់ 
ទេដើមិបើ���់លន់ងឹវីរីសុប្រ�ទេ��ថ ីើទេនះ។ ក់ចិសូ�ប្រ�ត់�ិត់ ែកិារអន ែរជាត់ដិែដលមិិនធាះ�ម់ាន�ើមិនុមិក់ 
ការដែចក់រដំែលក់�នធាន ការ�ទេង ើើនសមិត់ ថភ្នា��លតិ់ក់មិ ីនងិការ� ែលម់ិលូន�ិ ិ
បានអនញុ្ញាាត់ឱ្យយប្រក់មុិ�ុនុ�លតិ់វ៉ា ាក់ស់ាំងំទាងំអស់
�ទេង ើើនទេលប�ន�លតិ់ក់មិវី៉ា ាក់ស់ាំងំ។ រដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់  (FDA) 
ក់ប៏ានអនញុ្ញាាត់ឱិ្យយមានការទេ� ើើទេត់ស ែសាំក់លបងទាងំ�ើដណំាក់ក់ាល 
ចាំ�ទ់េ� ែើមិដទំេ�ើ រការក់ ំងុទេ�លដណំាល�ំជាជាងតាមិល�ំ�ល់ទំេ�យ 
ទេ�ើយបានទេ� ើើការយុ៉ាងឆ្នាំ�រ់�ស័ទេដើមិបើអនញុ្ញាាត់ឱ្យយមានការទេប្រ�ើប្របាសក់់ ំងុក់រ�ើ អាសន ំ
ខុ�ៈទេ�លរក់ាការទេ� ើើទេត់ស ែយុ៉ាងត់ងឹរងឹ ទេដើមិបើធា�ថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំដែដលក់�ំងុដទំេ�ើ រការមានសវុីត់ ថភិ្នា�
នងិមានប្រ�ស�ិ ធភ្នា�។



តើ���អ្វីីើបានជាវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ ដែដលក់ពំ�ងដតំើ�ើ រការមានតើត្រូចើនតើ�ា ះ�?

ទេ�ទេលើ��ិ�ទេលាក់មានមិនសុេចនំនួ 7 ពានល់ាន�ក់ ់ទេ�ើយជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
បានជំះឥ� ធ�ិលដលប់្រ��ប់្រ�ទេ�សទេ�ប្រ���់ ើើ�ទាងំអស។់ ទេនះមាននយ័ថា 
ទេយើងចាំបំាចប់្រត់វូីមានវ៉ា ាក់ស់ាំងំទេប្រចើនប្រ�ទេ��ទេដើមិបើប្រ��ប់្រ�ងជំងំកឺ់វូីដី-១៩។ ដចូ�ំ�ងដែដរ 
ទេយ៉ាងទេ�តាមិភ្នា�ចប្រមិះុជាត់សិាំសនន៍ៃនស��មិនរ៍�សទ់េយើង 
ការមានចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំទេប្រចើនប្រ�ទេ���ជឺាវី�ិើសាំប្រសែល ែមិយួទេដើមិបើ�ទេង ើើនឱ្យកាសរ�សទ់េយើងក់ ំងុការដែស ើងរក់ 
វ៉ា ាក់ស់ាំងំទេប្រចើនជាងមិយួប្រ�ទេ�� ដែដលមានសវុីត់ ថភិ្នា� ទេ�ើយមានប្រ�ស�ិ ធភ្នា�សប្រមា�ម់ិនសុេប្រ���ំ់។



តើ���អ្វីីើបានជាខ្លះំ�តំ្រូ�វូីការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំចនំនួ 2 ដង?

វ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Pfizer នងិ Moderna 
ទាមិទារឱ្យយមានការចាំក់�់ើរដងទេដើមិបើ��លួបានប្រ�ស�ិ ធភ្នា�ល ែ��ំតុ់។ 
ការចាំក់ទ់េលើក់�ើមិយួជំយួឱ្យយរាងកាយរ�សទ់េយើងសាំាលវ់ីរីសុ 
ទេ�ើយទេប្រត់ៀមិប្រ��ន័ ធការពារភ្នា�សុាំរំ�សទ់េយើងឱ្យយរចួរាល ់
ខុ�ៈទេ�លដែដលការចាំក់ទ់េលើក់�ើ�ើរនងឹជំយួ�ប្រងងឹការទេឆ្ល ះើយត់�នៃនប្រ��ន័ ធភ្នា�សុាំ។ំ 
ប្រ��ន័ ធការពារភ្នា�សុាំរំ�សទ់េយើងនងឹមានការទេក់ើនទេ�ើងខុ ពសជ់ាងមិនុ��ុ��់ើចាំក់ទ់េលើក់�ើ�ើរ 
�ើទេប្រពាះរាងកាយរ�សទ់េយើងបានទេប្រត់ៀមិខុ ះនួរចួជាទេប្រសច ទេដើមិបើប្រ�យ�ុ ធប្រ�ឆ្នាំងំនងឹជំងំកឺ់វូីដី-១៩។ 
វ៉ា�តិ់ជាចាំបំាចណ់ាសក់់ ំងុការរក់ាការណាត់ជ់ំ�ួទេលើក់�ើ�ើររ�សអ់កំ់ឱ្យយបានទេ�ញទេលញ។ 
មិនសុេមិយួចនំនួអាចនងឹជំ�ួប្រ��ះ�ល�ះុពាលក់់ ំងុរយៈទេ�ល�ើរ�ើនៃថ ង��ុ��់ើការចាំក់ទ់េលើក់�ើមិយួ 
ឬទាងំ�ើរទេលើក់។ ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មានការប្រ�យួបារមិ ភអ�ំើ�ល�ះុពាល ់
សមូិទាក់�់ងទេ�កានអ់កំ់� ែលទ់េសវ៉ាដែថទាសំខុុភ្នា�រ�សអ់កំ់។



តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំអាចតើត្រូបៀបតើ�ៀបគ្នាន យ៉ាា ងដចូតើ�េចខ្លះ ះ�?

វ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Pfizer នងិ ប្រ�ទេ�� Moderna ទេប្រ�ើ�ទេចកូ់វី�ិា messenger mRNA 
ដែដល�ទេប្រងៀនរាងកាយរ�សទ់េយើងទេដើមិបើប្រ�យ�ុ ធប្រ�ឆ្នាំងំនងឹការឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ តាមិវី�ិើសាំប្រសែ�ើរយុ៉ាង៖ 
�ើមិយួ តាមិរយៈការ�ញ្ចូឈ�់វីរីសុ នងិ�ើ�ើរ តាមិរយៈការវ៉ាយប្រ�ហារវីរីសុ។ 
វ៉ា ាក់ស់ាំងំទាងំ�ើរប្រ�ទេ��ទេនះ� ែលក់ារការពារល ែ
��ំតុ់ប្រ�ឆ្នាំងំនងឹជំងំកឺ់វូីដី-១៩។ វ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Pfizer 
��លួបានការអនញុ្ញាាត់ទេ�យរដ ឋបាលច�ំើ អាហារ នងិឱ្យសថអាទេមិរកិ់ (FDA) 
សប្រមា�ម់ិនសុេដែដលមានអាយចុាំ��់ើ 16 ឆំ្នាំទំេ�ើងទេ�។ វ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Moderna 
�សឺប្រមា�ម់ិនសុេដែដលមានអាយចុាំ��់ើ 18 ឆំ្នាំទំេ�ើងទេ�។ វ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Moderna 
នងិវ៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� Pfizer/BioNTech ត់ប្រមិវូីឱ្យយមានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំចនំនួ�ើរដង។ 
ចទេ�ះះទេ�លសប្រមា�វ់៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ��  Moderna � ឺ28 នៃថ ង ទេ�ើយចទេ�ះះទេ�លសប្រមា�វ់៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ�� 
Pfizer � ឺ21 នៃថ ង។ ទេលើស�ើទេនះទេ�ៀត់ វ៉ា ាក់ស់ាំងំរ�ស ់Moderna មាន��ុសមិបត់ ែជិាទេប្រចើន 
ទេ�ើយវ៉ាដែថមិទាងំអាចរក់ា�កុ់ទេ�ក់ ំងុ�រូ�កឹ់ក់ក់�មិតីាបាន 
ដែដល�ែលភ់្នា�ងាយប្រសលួក់ ំងុការដែចក់ចាំយ។



ការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ
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តើ�ើនរណាដែដលអាចចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំបាន��នតើគឺ?

វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ �ច ូ�ុបនមំានសប្រមា�់៖
•  អកំ់� ែលទ់េសវ៉ាដែថទាសំខុុភ្នា�
•  អកំ់រសទ់េ�មិជំឈមិ�ឌ លសំាំក់ទ់េ�រយៈទេ�លដែវីង

�តិ់ប្រត់មឹិនៃថ ង�ើ22 ដែខុ� ំ ូឆំ្នាំ2ំ020 ប្រក់មុិដែដល��លួបានអត់ភិ្នា�ទេដើមិបើ��លួបានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ��ុ��់៖ឺ
•  អកំ់ទេ� ើើការមិខុុងារសខំាន ់ដចូជាអកំ់�ន ះត់អ់� ា�ិយ័ មិន្ត្រីន ែើ�ុលូើស 
    មិន្ត្រីន ែើមិ�ឌ លដែក់ត់ប្រមិវូី ��ុ ាលកិ់ដែ�កំ់អាហារ នងិក់សកិ់មិ ី
    ��ុ ាលកិារយិ៉ាលយ័ដែប្រ�ស�ើ យស៍�រដ ឋអាទេមិរកិ់ ��ុ ាលកិ់ហាងលក់ទ់េប្រ�ឿងទេ�ស 
    នងិប្រ��ូទេប្រងៀន
•  មិនសុេចាំសដ់ែដលមានអាយ ុ75 ឬចាំសជ់ាងទេនះ

ប្រក់មុិដែដលមានអា�ភិ្នា���ុ��់៖ឺ
•  មិនសុេមានអាយទុេ�ចទេ�ះ ះ�ើ 65-74 ឆំ្នាំ ំ
    ទេ�យសាំរដែត់�កួ់ទេ�ប្រ�ឈឺមិនងឹហាន�ិយ័ខុ ពសន់ៃនការសំាំក់ទ់េ�មិន ុើរទេ��យ
•  មិនសុេដែដលមានអាយទុេ�ចទេ�ះ ះ�ើ 16-64 ឆំ្នាំ ំទេ�ើយមាន�ញ្ញាាសខុុភ្នា�ប្រសាំ�់
•  ��ុ ាលកិ់មិខុុងារសខំានដ់ែដលទេ� ើើការខាងដកឹ់ជំញ្ចូូនូ ទេសវ៉ាក់មិអីាហារ ខាងស�ំង់
    �ត័់ម៌ាន�ទេចកូ់វី�ិា សវុីត់ ថភិ្នា�សាំធារ�ៈ នងិសខុុភ្នា�សាំធារ�ៈ។

ទេទាះ�ើជាមិជំឈមិ�ឌ លការពារ នងិ�ងាើ រជំងំ ឺ(CDC) 
� ែលក់ារដែ��ថំាអកំ់ណាដែដល�រួដែត់��លួការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំ ឺក់វូីដី-១៩��ុ�ក់់ទ៏េ�យ 
រដ ឋ�ជឺាអកំ់ដែដលអាចទេ� ើើការសទេប្រមិចចតិ់ ែចងុទេប្រកាយ។ ដែស ើងរក់មិន ុើរ    
សខុា�បិាលក់ ំងុត់�ំនរ់�សអ់កំ់ទេ��ើទេនះ។



តើ�ើតើពលណាតើ�ើបត្រូបជាជំនអាតើ�រកិ់ភាគឺតើត្រូចើនអាច��លួបានការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបឆាងំនឹងជំំងឺក់វូីដី-១៩?

រដ ឋនើមិយួៗ ជាអកំ់ក់�ំត់ថ់ា អកំ់ណា ទេ�លណា នងិក់ដែន ះងណា ពាក់�់ន័ ធនងឹការដែចក់ចាំយវ៉ា ាក់ស់ាំងំ។ 
ទេ�ទេ�លដែដលចនំនួវ៉ា ាក់ស់ាំងំមានការទេក់ើនទេ�ើង 
ការដែ��សំប្រមា�ក់ារចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំនងឹប្រត់វូីបានដែក់ដែប្រ�ទេដើមិបើរមួិ�ញ្ចូ ូលូមិនសុេកានដ់ែត់ទេប្រចើន។ 
សាំក់សរួ�ត័់ម៌ានទេ�តាមិមិន ុើរសខុា�បិាលក់ ំងុត់�ំនរ់�សអ់កំ់។ 
ដែស ើងរក់មិន ុើរសខុា�បិាលក់ ំងុត់�ំនរ់�សអ់កំ់ទេ��ើទេនះ។

តើ�ើខ្លះ ំ�អំាចតើត្រូជំើសតើរសីត្រូបតើ��វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ បានដែដរឬតើ�?

ចនំនួវ៉ា ាក់ស់ាំងំអាចនងឹមានក់ប្រមិិត់ ទេ�ើយប្រ�ដែ�លជា�បិាក់ក់ ំងុការទេប្រជំើសទេរសីប្រ�ទេ��វ៉ា ាក់ស់ាំងំ។ 
ទេ�ទេ�លដែដលទេយើងមានល�ធភ្នា���លួបានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
ទេយើង�រួដែត់��លួយក់វ៉ា ាក់ស់ាំងំដែដលមានសប្រមា�់ទេយើង។



តើ�ើខ្លះ ំ�អំាចចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបតើ�� PFIZER តើ�ើយតើត្រូកាយ�ក់ចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ MODERNA 
ឬវ៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបតើ��តើ�េងតើ�ៀ� សត្រូមាប់ការចាក់ត់ើលើក់�ើពើរបានដែដរឬតើ�?       

អត់ទ់េ� ការដែ���ំច ូ�ុបន�ំបឺ្រត់វូីចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំប្រ�ទេ��ដចូ�ំទាងំ�ើរទេលើក់។ 
សមូិ��លួយក់ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំមិយួប្រ�ទេ���ើអកំ់� ែលទ់េសវ៉ាមិយួ ទេ�ើយប្រត់វូីចងចាំ ំ
ឬរក់ា�កុ់ទេ�ីះវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ដែដលអកំ់បាន
��លួទេ�ទេ�លអកំ់ចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំទេលើក់�ើ�ើរ។ 
សមូិក់ុទំេ� ះចទេស ំើសុ�ំ�័ ណក់�ំត់ប់្រតាចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ�ើអកំ់� ែលទ់េសវ៉ាដែថទាសំខុុភ្នា�ដែដលប្រ��់ប្រ�ងការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរ�សអ់កំ់។



ចនំនួវ៉ា ាក់ស់ាំងំ និងល�ធភាពដែដលអាច��លួយក់បាន
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តើ�ើខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីមានការធានារ៉ា ាប់រងស�ខ្លះភាពតើដើ�បើ��លួបានវ៉ា ាក់ស់ាំងំដែដរឬតើ�?

ទេ� វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ �មិឺិន�តិ់នៃថ ះទេ�។ អកំ់មិិនចាំបំាច�់ងប់្របាក់ទ់េ�។ ទេទាះជាយុ៉ាងណាក់ែើ អកំ់� ែល ់  
វ៉ា ាក់ស់ាំងំអាចនងឹ�តិ់នៃថ ះទេសវ៉ារដ ឋបាល ដែដលអាចប្រត់វូីបាន�រូទាត់ស់ងវីញិទេ�យធា�រា ា�រ់ងសាំធារ�ៈ 
ឬឯក់ជំនរ�សអ់កំ់ ឬទេ�យមិលូន�ិសិទេន្ត្រីងាា ះ ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មិិនមានការធា�រា ា�រ់ងសខុុភ្នា�។ 
ប្រត់វូីយក់កាត់ធា�រា ា�រ់ងរ�សអ់កំ់មិក់ជាមិយួ ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មានធា�រា ា�រ់ងសខុុភ្នា�។ 
ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មិិនមានធា�រា ា�រ់ងសខុុភ្នា�ទេ� អកំ់ទេ�ដែត់អាច��លួបានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ។



តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំអាច�េល់ជំនូដល់ស�គឺន៍អ្វីតើនាេ ត្រូបតើវីសន៍ដែដលគ្នាានលិខ្លះ�ិសាំន�ដែដរឬតើ�?

អាច វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មាន� ែលជ់ំនូសប្រមា�ស់��មិនដ៍ែដល�ីនឯក់សាំរ។ រដ ឋបាលទេលាក់ប្រ�ធា���ិត់ើនៃ�ដនិ 
បាន�ញូ្ញាក់ថ់ា�យក់�ឋនជំនអទេ�ែ ប្រ�ទេវីសន ៍នងិការអនវុីត់ ែចា�រ់�សស់�រដ ឋអាទេមិរកិ់ (ICE) 
នងិ�យក់�ឋន�យ នងិការការពារប្រ�ដំែដនរ�សស់�រដ ឋអាទេមិរកិ់ (CBP) 
�ីនវីត់ ែមានទេ�ក់ដែន ះងចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំទេ� ទេ�ើយ��ុ ាលកិ់សខុុភ្នា�សាំធារ�ៈ 
មិិនអាចរារំាងប្រ�ជាជំនដែដល�ីនលខិុតិ់សំាំមិរ�ើការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំបានទេ�ើយ។ 
អកំ់� ែលទ់េសវ៉ាសខុុភ្នា�មិិន�រួទេរសីទេអើងទេ�ទេលើ��ុ ាលដែដល�ីនលខិុតិ់សំាំមិ 
ចទំេពាះការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ទេ�។ �ត័់ម៌ានផុ្ទាលខ់ុ ះនួខុ ះះអាចនងឹប្រត់វូីបានទេស ំើសុ ំ
ទេ�ើយ�ត័់ម៌ានផុ្ទាលខ់ុ ះនួដែដលអាចនងឹប្រត់វូីបានទេស ំើសុអំាចមានភ្នា�ខុសុ�ំអាប្រសយ័ទេ�តាមិ�ើតាងំ។ 
ទេទាះ�ើជាស��មិនដ៍ែដល�ីនឯក់សាំរមានការ�យ័ខាះចទេ�ទេ�ល�ែល�់ត័់ម៌ានផុ្ទាលខ់ុ ះនួក់ទ៏េ�យ 
វ៉ា�តិ់ជាសខំានណ់ាសក់់ ំងុការដែស ើងរក់�ត័់ម៌ាន�ើសមិពន័ ធមិិត់ ែស��មិន។៍ 
សមូិប្រ�កឹ់ាជាមិយួប្រ���ដែដល�រួឲ្យយទេជំឿ�កុ់ចតិ់ ែបានក់ ំងុស��មិនរ៍�សអ់កំ់អ�ំើវី�ិើសាំប្រសែដែដលអកំ់អាចចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ
ជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ក់ ំងុរដ ឋរ�សអ់កំ់ នងិថាទេត់ើ�ត័់ម៌ានផុ្ទាលខ់ុ ះនួអើើខុ ះះដែដលទេ�ប្រត់វូីការ�ើអកំ់។



តើ�ើឱ្យសថសិាំនត្រូបចា�ំបំន់របសខ់្លះ ំ�នឹំង�េល់វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ តើ�តើពលដែដលមានវ៉ា ាក់ស់ាំងំដែដរឬតើ�?

រ�ឋ�បិាលក់�ំងុទេ� ើើការជាមិយួឱ្យសថសាំថនលក់រ់ាយ។ ការងារទេនះក់�ំងុដទំេ�ើ រការទេ�ទេ�ើយទេ�។ 
សមូិ�និតិ់យជាមិយួ�យក់�ឋនសខុា�បិាលក់ ំងុត់�ំនរ់�សអ់កំ់ទេដើមិបើ��លួបាន�ត័់ម៌ានថ ីើៗ ��ំតុ់។



តើ�ើ�លបា�ពាល់នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ មានអ្វីីើខ្លះ ះ�?

ទេ�លខុ ះះ មិនសុេមិយួចនំនួអាចមានអារមិ�៍ីមិិនសវូីប្រសលួខុ ះនូក់ ំងុអ�ំងុទេ�ល 1-2 នៃថ ង 
��ុ��់ើការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ។ ទេនះ�ជឺាទេរឿង�មិតីាទេ�។ 
�ល�ះុពាល�់ទូេ�មានភ្នា�ប្រសទេដៀងទេ�នងឹ�ល�ះុពាលដ់ែដលប្រត់វូីបានរក់ទេ�ើញជាមិយួវ៉ា ាក់ស់ាំងំភ្នា�
ទេប្រចើន ដចូជាឈឺនឺៃដ ប្រ�នុទេ�ែ  ទេ�ើយទេនឿយ�ត់អ់សក់់មាះ ងំក់ ំងុក់ ំងុរយៈទេ�ល�ើរ�ើនៃថ ង��ុ��់ើចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ។
�ល�ះុពាលទ់ាងំទេនះ ជា�មិតីាមាននយ័ថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំមានប្រ�ស�ិ ធភ្នា�
ទេ�ទេ�លវ៉ា�ទេប្រងៀនរាងកាយរ�សអ់កំ់ឱ្យយសាំាល ់
ទេ�ើយប្រ�យ�ុ ធប្រ�ឆ្នាំងំនងឹជំងំកឺ់វូីដី-១៩។ ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មិិនជំ�ួប្រ��ះ�ល�ះុពាលទ់ាងំទេនះទេ� 
វ៉ាជាទេរឿង�មិតីា វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ក់�ំងុដែត់ដទំេ�ើ រការ។

�ល�ះុពាល�់ទូេ�ដែដលបាត់ទ់េ�វីញិក់ ំងុរយៈទេ�លខុ ះើរមួិមាន៖
•  ឈឺចឺាំ�ទ់េ��រទិេវី�ក់ដែន ះងចាំក់ថំ់ា ំទេ�ើយទេ�ើងប្រក់�មិ
•  ទេនឿយ�ត់អ់សក់់មាះ ងំ
•  ឈឺចឺាំ�ស់ាំចដ់ុំ
•  ឈឺសឺ�ះក់់
•  ឈឺកឺ់ាល

ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មានស�ួំរអ�ំើទេរា�សញ្ញាា ឬ�ល�ះុពាលណ់ាមិយួ��ុ��់ើអកំ់បាន��លួបានការចាំក់ ់   
វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ សមូិសរួទេ�កានអ់កំ់� ែលទ់េសវ៉ាដែថទាសំខុុភ្នា�រ�សអ់កំ់។



តើ�ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ មាន�លបា�ពាល់អ្វីីើតើ� ត្រូបសនិតើបើខ្លះ ំ�កំ់ពំ�ងតើត្រូបើត្រូបាសថ់ាន ដំនៃ�តើ�ៀ�?   

ដែស ើងរក់ដ�ំ�ីូន�ើអកំ់� ែលទ់េសវ៉ាដែថទាសំខុុភ្នា�រ�សអ់កំ់ជានចិ ូ ក់ ំងុក់រ�ើ ដែដលអកំ់មានស�ួំរទាក់�់ង
នងឹសាំថនភ្នា�សខុុភ្នា� 
ទេ�ើយប្រ�សនិទេ�ើអកំ់ជំ�ួប្រ��ះ�ល�ះុពាលទ់េវីជំសូាំប្រស ែអវីជិំមូានជាមិយួវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ។

ច��ត្រូបសនិតើបើខ្លះ ំ�មំាននៃ�តុើពា� ឬក់ពំ�ងបំតើ�ក់នូតើ�យ�កឹ់តើ�� តើ�ើខ្លះ ំ�មំានស�វី� ិភិាពក់ ន�ងការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ   
ជំំងឺក់វូីដី-១៩ ដែដរឬតើ�?

ការទេ� ើើទេត់ស ែ�ដែន ថមិក់�ំងុប្រត់វូីបានអនវុីត់ ែទេដើមិបើក់�ំត់អ់�ំើសវុីត់ ថភិ្នា� 
នងិប្រ�ស�ិ ធភ្នា�នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំចទំេពាះអកំ់មាននៃ�ទុេពាះ។ ប្រស ែើមាននៃ�ទុេពាះ នងិ�ទំេ�ក់នូទេ�យ�កឹ់ទេ�ះ 
�រួដែត់ដែស ើងរក់ដ�ំ�ីូន�ើអកំ់� ែលទ់េសវ៉ាដែថទាសំខុុភ្នា�រ�ស�់កួ់ទេ�អ�ំើការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ។



អ្វីនាគឺ�នៃនវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩
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តើ�ើខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីការចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបឆាងំនឹងជំំងឺក់វូីដី-១៩ ញឹកឹ់ញាប់បា�ណាា?

�ច ូ�ុបនទំេនះ ទេយើងមិិនទានដ់ងឹថាការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំការពារជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
មានប្រ�ស�ិ ធភ្នា�បានយរូ�ុណុាណទេ�ះទេ�។ វីរីសុក់�ំងុមានការផ្ទាះស�់ ែរូ ឬ�ដែមិ ះងខុ ះនួ 
ដែដលអាចនងឹទាមិទារឱ្យយមានការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំទេ�ើងវីញិ។ ជាមិយួ�ំ�ងដែដរ វ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
ប្រ�ទេ��នើមិយួៗ នងឹមានតារាងទេ�លទេវីលាទេរៀងៗខុ ះនួ អាប្រសយ័ទេលើរយៈទេ�លនៃនប្រ�ស�ិ ធភ្នា�វ៉ា ាក់ស់ាំងំ។ 
អកំ់ជំ�ំញដែ�កំ់សខុុភ្នា�សាំធារ�ៈក់�ំងុដែត់ទេ� ើើការតាមិ�នយុ៉ាងយក់ចតិ់ ែ�កុ់�ក់ទ់េលើវីរីសុទេនះ 
ទេដើមិបើដែស ើងយល�់ដែន ថមិថាទេត់ើវ៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ អាចការពារទេយើងបានយរូ�ុណុាណ
��ុ��់ើទេយើងចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរចួ។  



តើ�ើខ្លះ ំ�នឹំងត្រូ�វូីចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ ជាតើរៀងរ៉ាល់ឆាន ដំែដរឬតើ�?

ទេ�ខុ�ៈទេ�លទេនះ ទេយើងមិិនទានដ់ងឹចទេមិ ះើយទេ�ទេ�ើយទេ�។ ទេ�យសាំរជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
ទេ�ើ�ដែត់ទេក់ើត់មានថ ីើ ទេយើងមិិនទានដ់ងឹថាវ៉ា ាក់ស់ាំងំអាចការពារទេយើងការឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
បានយរូ�ុណុាណទេ�។ ទេទាះជាយុ៉ាងណាក់ែើ អកំ់ជំ�ំញដែ�កំ់ទេវីជំសូាំប្រស ែ នងិអកំ់ជំ�ំញសខុុភ្នា�សាំធារ�ៈ 
បានទេ� ែជាាចតិ់ ែទេដើមិបើដែស ើងយល�់ត័់ម៌ានទេនះ�ដែន ថមិ 
ទេ�ើយទេយើងនងឹដែចក់រដំែលក់ឱ្យយបានឆ្នាំ�់រ�ស័ទេ�ទេ�ល��លួបាន�ត័់ម៌ាន។



តើ�ើខ្លះ ំ�គំឺរួដែ�ចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ ដែដរឬតើ� ត្រូបសនិតើបើខ្លះ ំ�តំើ� ីើតើ�សេក់វូីដី-១៩ វីជិំ ាមាន?

ប្រត់មឹិប្រត់វូី។ អកំ់�រួដែត់ចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ ទេទាះ�ើជាអកំ់ធាះ�ប់ានឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ �ើមិនុមិក់ទេ�ើយក់ទ៏េ�យ។ 
មិលូទេ�ត់ទុេ�យសាំរដែត់ទេយើងមិិនដងឹថាភ្នា�សុាំ�ំមិជីាត់មិានរយៈទេ�លយរូ�ុណុាណ។ 
ការសកិ់ាមិយួចនំនួបាន�ងាាញថាវ៉ាអាចទេ�រចួដែដលអកំ់អាចនងឹឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ �ើរដង។ 
ទេយ៉ាងទេ�តាមិការដែ�� ំអកំ់�រួដែត់រងច់ាំយុំ៉ាងទេហាចណាសឱ់្យយបាន�នួសប្តាែ� ៍
��ុ��់ើជាសះទេសបើយទេ�ញទេលញ�ើការឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ មិនុនងឹចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩។



តើ�ើខ្លះ ំ�តំ្រូ�វូីអ្វីន�វី� េតា�តើគ្នាលការ�៍ការពារតើ�េង តៗើ� បនុាប់ពើខ្លះ ំ�ចំាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំំងឺក់វូីដី-១៩ រចួ?

ប្រត់មឹិប្រត់វូី ��ុ��់ើចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំជំងំកឺ់វូីដី-១៩ រចួ ទេយើង�រួ�ន ែពាក់មុ់ាស ់អនវុីត់ ែការរក់ា�មាះត់ 
ទេ�ើយលាងសមាែត់នៃដជាមិយួសាំ�ុ ូនងិ�កឹ់យុ៉ាងទេហាចណាស ់20 វី�ិ�ើ។ 
ទាងំទេនះ�ជឺាជំហំានមិយួចនំនួដែដលទេយើងអាច�ន ែអនវុីត់ ែទេដើមិបើ�ន ថយការរកី់រាល�លនៃនវីរីសុទេ�ក់ ំងុ
ស��មិនរ៍�សទ់េយើង ��ុ��់ើទេយើងបានចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរចួ។ 
ការអនវុីត់ ែទាងំទេនះមានសាំរៈសខំានណ់ាសទ់េដើមិបើការពារសមាជំកិ់ប្រ�សួាំរ 
នងិមិិត់ ែ�ក់ ែដិែដលក់�ំងុរងច់ាំកំារចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ។ សមូិចងចាំថំាវ៉ា ាក់ស់ាំងំដែត់មិា �ង 
មិិនអាច�ញ្ចូឈ�ក់ាររកី់រាល�លនៃនការរាត់ត់ាត់ជំងំកឺ់វូីដី-១៩ បានទេ� ។ 
ទេយើងប្រត់វូីរមួិ�ញ្ចូ ូលូវីធិានការទេ�េង�ំជាទេប្រចើនទេ�ៀត់ ទេដើមិបើ�ញ្ចូឈ�់ការឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ ។



តើ�ើវីធិានការមានស�វី� ិភិាពអ្វីីើខ្លះ ះ�ដែដលខ្លះ ំ�គំឺរួអ្វីន�វី� េ បនុាប់ពើខ្លះ ំ�បំានចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរចួ?

��ុ��់ើអកំ់បានចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរចួ អកំ់ចាំបំាចប់្រត់វូី�ន ែពាក់មុ់ាសទ់េ�ទេ�លដែដលអកំ់ទេចញទេ�ទេប្រ� 
ទេ�ើយប្រត់វូីរក់ា�មាះត់ឆ្នាំងយ�ើអកំ់ដនៃ�។ 
ទេ�យសាំរដែត់អកំ់ជំ�ំញមិិនទានដ់ងឹថាទេត់ើអកំ់ដែដលចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំរចួអាច� ុកុ់វីរីសុ 
នងិចមិ ះងទេមិទេរា�ទេ�អកំ់ដនៃ�បានយុ៉ាងណាទេ� ដទូេចះំ 
វីធិានការល ែ��ំតុ់�បឺ្រត់វូី�ន ែអនវុីត់ ែសក់មិភី្នា�ទាងំទេនះទេដើមិបើការពារអកំ់ដនៃ�។



តើ�ើមានអ្វីីើតើក់ើ�តើ�ើងត្រូបសនិតើបើខ្លះ ំ��ិំនចាក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំត្រូបឆាងំនឹងជំំងឺក់វូីដី-១៩?

ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំទេ�ស�រដឋអាទេមិរកិ់ជាការសីប័្រ�ចតិ់ ែ។ វ៉ា�ជឺាការសទេប្រមិចចតិ់ ែផុ្ទាលខ់ុ ះនួមិយួ។ 
ប្រ�សនិទេ�ើអកំ់មានឱ្យកាសទេដើមិបើ��លួការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំ វ៉ានងឹជំយួការពារអកំ់�ើការឆ្ល ះងជំងំកឺ់វូីដី-១៩ 
ឬការធាះក់ខ់ុ ះនួឈឺ�ឺ ងន�់ ងរទេ�យសាំរវីរីសុ។ 
វ៉ា ាក់ស់ាំងំក់ន៏ងឹរមួិចដំែ�ក់ក់ ំងុការ�ទេង ើើនភ្នា�សុាំឱំ្យយកានដ់ែត់រងឹមា ំ
ទេ�ើយមានក់រ�ើ ឆ្ល ះងត់ចិត់ចួទេ�ក់ ំងុស��មិនរ៍�សអ់កំ់ នងិទេ��ទូាងំប្រ�ទេ�ស។ 
ការចាំក់វ់៉ា ាក់ស់ាំងំនងឹជំយួ�ញ្ចូ�ូក់ាររាត់ត់ាត់ឱ្យយកានដ់ែត់ឆ្នាំ�រ់�ស័។

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