1) េតើ��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 �ន្របសិទ��ពក្រមិត�?
�ន��ក់�ំងជំងឺ COVID �េ្រចើនេ�ដំ�ក់�លេផ្សងៗ��ៃន�រអភិវឌ្ឍ �រទទួ លយក និងដំេណើរ
�រៃន�រែចក�យ។ �រ�កល្បងព��លេ�យ��ក់�ំងរបស់្រក �មហ៊ុន Pfizer
�នប��ញអ្រ�ស័ក�ិសិទ��
ិ ព 95% និង 94% ស្រ�ប់��ក់�ំង Moderna ក��ង�រប��រជំងឺ COVID
ែដល�នេចញេ�គស��។ េ�ះ�នន័យ�អ្រ�ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID
ចំេ�ះអ� កចូ លរ ួមែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងគឺ�ន្រតឹមែត 5-6%
ែតប៉េុ �
� ះៃនអ្រ�ែដល្រត�វ�នេឃើញេ�ក��ងអ� កែដល�នទទួ ល��ប
ំ េ��ត (placebo)។
េ�ែត�នឱ�សតិចតួ ចក��ង�រឆ� ងជំងឺេ្រ�យេពល�ក់��ក់�ំងេហើយ។
េយើងនឹងេ�ែត្រត�វបន� �ក់�៉ស់និងរក�គ��តសុវត� ិ�ពសង� មបន� េទៀត។
�រសិក�្រ�វ្រ�វេ�ែតកំពុង្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេដើម្បី�ស់ស�ង់ពីឥទ�ិពលេលើ�រចម� ងជំងឺ
�េតើអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ំងេហើយ�ចចម� ងេមេ�គេ�អ� កេផ្សងេទៀត�នែដរឬអត់។
េស� ើរែត្រគប់��ក់�ំងេផ្សងៗ� ំងអស់គឺ� ំង�រ�រ្រប�ំងនឹង�រឆ� ងជំងឺ និង�ត់បន� យ�រចម� ង
េហើយ��ក� ីសង្ឃឹមរបស់េយើងែដល��ក់�ំង� ំងេនះ្រប្រពឹត�ិេ��មលំ�េំ �ះ។
េ្រប�បដូ ច���ក់�ំងដៃទេទៀតែដរ �ល�មនុស្ស�ក់��ប
ំ ��រ�ន់ែតេ្រចើន េ�ះនឹង�ន�រ
�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺេនះេ�ទូ � ំងសហគមន៍�ន់ែត្របេសើរ។
��ក់�ំង Janssen (Johnson & Johnson)—ែដល្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែតមួ យដូ ស
ឺ ង 40,000 �ក់
��ងពីរដូ ស—្រត�វ�នប��ញឲ្យេឃើញេ�ក��ង�រ�កល្បងព��លេលើអ�កជំង�
��នអ្រ�ស័ ក�សិ ទ��ព 66% ក��ង�រប��រជំ ងឺ COVID ែដល�នេចញេ�គស��។ ��នអ្រ�
ស័ក�សិទ�ិ�ព 93% ក��ង�រប��រ�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ > 14ៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់��ក់�ំង។
មិន�ន�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យេកើតេឡើងេលើអ�កជំងឺែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងេនះេ�ះេទ
> 28ៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់��ក់�ំង។ �ន�រ��ប់ែដល�ក់ព័ន�នឹងជំងឺ COVID ចំនួន 7ករណី
េកើតេឡើងេ�ក��ង្រក �មអ� កជំងឺែដលទទួ ល�ន��ប
ំ េ��ត (placebo) េហើយមិន�ន�រ��ប់េកើតេឡើង
េ�ក��ង្រក �មអ� កជំងឺែដល�នទទួ ល�រ�ក់��ក់�ង
ំ េទ។
េនះ�នន័យ�អ� កែដលទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំង ្របសិនេបើពួកេគេកើតជំងឺ COVID វ �ញេ�ះ
គឺពួកេគទំនង�មិនឈឺ��ង
ំ ដល់��ក់្រត�វ�រ�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ
ឬប�
� លឲ្យ��ប់េ�ះេទ។
2) េតើ��ក់�ំង�នសុវត� �
ិ ពែដរឬេទ?
េ�ះបី���ក់�ំងជំងឺ COVID គឺ���ក់�ំងថ� ីក៏ពិតែមន ប៉ុែន� �រ�កល្បងព��ល និង�រទទួ លយ
ក��ក់�ំងែដល្រត�វ�នពិនិត្យរ ួចេ�ះមិនែមន�េរឿងថ� ីេ�ះេទ។ េល្ប�នៃនដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍរបស់
��ក់�ំង �ចេធ� ើឲ្យមនុស្ស�េ្រចើន�នមន� ិលសង្ស័យ ប៉ុែន� �ន�រ
��សុវត� �
ិ ពនិងគុណ�ព�េ្រចើ នក្រមិ ត។ ដូ ចករណី �� ក់ �ំងដៃទេទៀតពី មុន មកែដរ
�រ្រគប់ ្រគងនិ ង្រត� តពិ និ ត្យដំ េណើ រ�រអនុ��ត��ក់�ំងជំងឺ COVID េ�យ FDA និង CDC
្រត�វ�នដឹក�ំេ�យ្រក �មអ� កជំ�ញឯក�ជ្យ�េ្រចើន្រក �ម។ រដ� ��សុីនេ�នក៏�ស�ជិកមួ យៃន
Western States Pact ែដល�នបេង� ើត
្រក �ម�រ�រ្រត� តពិនិត្យសុវត� ិ�ពែផ� ក វ �ទ���ស� ស្រ�ប់ក្រមិតមួ យេទៀតៃន�រពិនិត្យពិច័យ
និង�រ្រត� តពិនិត្យពីអ�កជំ�ញចំេ�ះដំេណើរ�រេនះផងែដរ។
ែស� ងយល់បែន� មេ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.snohd.org/covidvaccine។
3) េតើផលរ��នៃន��ក់�ំង�នអ� ីខ�ះ?
ផលរ��នៃន��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 ែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍រ ួម�ន៖
• �ន�រឈឺ�ប់ េឡើង្រកហម ឬេហើមេ�កែន� ង�ក់
• អស់ក��ំង
• ្រគ �នេ��
• ឈឺក�ល
• ឈឺចុក�ប់�ច់ដុំ ឬស��ក់
• ្រពឺរ�រ
• ចេ��រ
• េឡើងកូ នកណ��រ

ស្រ�ប់��ក់�ំងពីរដូ ស (Moderna និង Pfizer) គឺមនុស្ស��ក់ក��ងចំេ�ម 4�ក់
�ចនឹង�នផលរ��នមួ យឬេ្រចើនក��ងចំេ�មផលរ��ន�ង
ំ េនះប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីមួយ
េហើយ��ក់ក��ងចំេ�ម 2�ក់ �ចនឹង�នផលរ��នប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីពីរ។ ផលរ��ន� ំងេនះ
�ទូ េ�េកើ តេឡើ ងេ�ៃថ� ប�� ប់ ពី � រ�ក់ �� ក់ �ំ ង
និ ង�ស�� ធម� � ែដលប�� ញ��� ក់ �ំង�ន្របសិទ��ព។ ្របសិនេបើ�ំ�ច់
អ� ក�ចេលប��ប
ំ ���ះកេ�� ឬបំ�ត់�រឈឺ�ប់ដូច��៉��េស�ម៉ុល ឬអុីបយ
៊ុ ្រប�ែហ� ន
ឬេ្របើកំេ្របស្រត�ក់ស�ំកែន� ង�ក់។ �ក់ទងអ� កផ� ល់�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក
្របសិនេបើអ�ក�នក� ី�រម� ឬ្របសិនេបើេ�គស��� ំងេ�ះមិន�ត់េ�វ �ញក��ងរយៈេពលពីរៃថ� (48
េ�៉ង)។
្របែហល�ក់ក�
� លៃនអ� កែដលទទួ ល�ន��ក់�ំង Janssen �នផលរ��នមួ យឬេ្រចើនែដល�
នេរៀប�ប់�ងេលើេនះ។
4) េតើ្របតិកម� អ វ �ជ��នអ� ខ
ី � ះែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍ចំេ�ះ��ក់�ំងេនះ?
�នឱ�សតិចតួ ច�ស់ែដល��ក់�ំងេនះ�ចប�
� លឲ្យ�ន្របតិកម� ��ក់សុីែដល�ចព��
ល�នប៉ុែន� �នលក� ណៈធ� ន់ធ�រ េ����ហ� ី�ក់សុីស (anaphylaxis)។
្របតិកម� ��ក់សុីេនះមិន្រត�វ�នកត់ស��ល់ឲ្យេឃើញេ�ក��ងអំឡ
� ងេពល�កល្បងព��លេ�ះេទ
ប៉ុែន� ្រត�វ�នកត់ស��ល់េឃើញ�៉ងក្រមប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីមួយៃន��ក់�ំង Pfizer
(11ក��ងមួ យ�ន) និង Moderna (2.5 ក��ងមួ យ�ន)។ អ្រ�េនះគឺ្រសេដៀង��នឹងអ្រ�ៃន anaphylaxis
ស្រ�ប់��ក់�ំងដៃទេទៀតែដរ។ Anaphylaxis �ធម� �េកើតេឡើងក��ងអំឡ
� ងរយៈេពល
30�ទីប��ប់ពី�រ�ក់��ក់�ំងមួ យដូ ស េហើយមនុស្ស�គេ្រចើនែដល�ន្របតិកម� anaphylaxis
��ប់�ន្របវត� ិ��ក់សុី ឬ្របតិកម� ��ក់សុី រ ួម� ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ anaphylaxis ពីមុនផងែដរ។
ស��ៃន្របតិកម� ��ក់សុីធ�ន់ធ�រ �ច�នដូ ច�៖
• ពិ�កដកដេង� ើម
• េហើមមុខនិងបំពង់ក
• ច��ក់េបះដូ ងេ�ត�ប់
• រ�ស់
• កន� �ល្រកហមេលើែស្បក
�រ��ក់សុី ឬ anaphylaxis ពីមុនមិនែមន�មូ លេហតុែដល្រត�វេចៀស�ង�រ�ក់��ក់�ំងេទ។
�នែត��ក់សេុី �នឹង��ក់�ំងជំងឺ COVID េនះែតម� ងឬេ្រគ�ងផ្ស ំរបស់��ក់�ំង� ំងេ�ះែដល�
មូ លេហតុ្រត�វេចៀស�ង�រ�ក់��ក់�ំង។ កែន� ង�ក់��ក់�ំង� ំងអស់�នេ្រត�មរ ួច�ល់េដើម្បី
េ�ះ្រ�យ�រ្របតិកម� េនះ និងសេង� តេមើលអ� កជំងឺក��ងរយៈេពលសមរម្យមួ យមុនេពលឲ្យពួ កេគេ�។
្របសិនេបើអ�ក�ន្របវត� ិ anaphylaxis េហើយ�នក� ី�រម� អំពី�រ�ក់��ក់�ំងជំងឺ COVID សូ មពិេ្រ�ះ
ក� ី�រម� េនះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�ក�ន្របតិកម� ��ក់សុីធ�ន់ធ�រ េហើយអ� កមិនេ�គ� ីនិក�ក់��ក់�ំងេទេ�ះ
សូ មែស� ងរក�រែថ� ំព��ល ឬទូ រសព� េ�េលខ 911។ CDC ក៏�នបេង� ើតកម� វ �ធី V-safe ផងែដរ
ែដល�កម� វ �ធីស្រ�ប់ឲ្យមនុស្សែចករ� ែលកព័ត៌�ន
អំពីផលរ��ន់និង្របតិកម� ែដលេកើតេឡើងចំេ�ះពួ កេគ។ អ� កទទួ
ល��ក់�ំង� ំងអស់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យចុះេ��ះចូ លក��ង្របព័ន�េនះេដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នបែន� មអំពីផល
រ��នៃន��ក់�ំងខណៈែដល�រ�ក់��ក់�ំង្រត�វ�នអនុវត� ។
ែស� ងយល់បែន� មេ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.cdc.gov/vsafe។
5) េតើ��ក់�ំងនឹងេធ� ើឲ្យខ��ំេកើតជំងឺ COVID ែដរឬេទ?
េទ។ ��ក់�ំងេនះមិន�នផ��ក វ �រុស SARS-CoV-2 និងមិន�ចេធ� ើឲ្យអ� កេកើតជំងឺ COVID-19 េទ។
6) េតើខ��ំ្រត�វ�រ��ក់�ំងប៉�
ុ � នដូ ស?

េ���ំេ្រ�យ �ចនឹង�នេចញ��ក់�ំងជំងឺ COVID �េ្រចើន ដូ េច� ះសូ ម្រ�កដ�អ� ក�នេធ� ើ�រ
�កសួ រអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់អ�កអំពី��ក់�ំងេដើម្បីទទួ ល�ន�រែណ�ំ�ក់�ក់។
��ក់�ំងរបស់្រក �មហ៊ុន Pfizer ត្រម�វឲ្យ�ក់ចំនួនពីរ (2) ដូ ស ែដលដូ សទីពីរ្រត�វផ�ល់ជូនក��ងរយៈេពល
�៉ងេ�ច�ស់ 21 ៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីមួយរ ួចមក។ ��ក់�ំង Moderna ក៏្រត�វ�រពីរ (2)
ដូ សែដរ ែដលដូ សទីពីរ្រត�វ�នផ� ល់ជូន 28ៃថ� ប��ប់ពីដូសទីមួយ។ សំ�ន់បំផត
ុ
អ� ក្រត�វ្រ�កដ�អ� កទទួ ល�នដូ ស� ំងពីររបស់�៉កយីេ���ក់�ំងែតមួ យ េដើម្បីឲ្យ
��ក់�ំង�ន្របសិទ��ពបំផុត។
��ក់�ំង Janssen (Johnson & Johnson) គឺ���ក់�ំងែតមួ យដូ ស។
7) េតើនរ�នឹងទទួ ល�ន��ក់�ំងមុនេគបង�ស់?
��ក់�ំងកំពុង្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ��មជំ�នែដល�នេ្រ�ងទុក េ��តេលើ�រ�ក់
��ក់�ំងដល់អ�កែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់�ងេគមុន។ ព័ត៌�នថ� ីៗអំពីអ�កែដលកំពុង
�នសិទ�ិទទួ ល�នេ្រ�ម វ �ធី��ស� �មជំ�នគឺ�នេ� http://bit.ly/snocovaccine េហើយ a
PhaseFinder tool �ចរក�នេ�េលើអន�ញេដើម្បីជួយមនុស្សក��ង�រកំណត់�ន�េតើពួកេគ
�នសិទ�ិទទួ ល�នឬេ�។
8) េតើជំ�ន�ំងេនះ្រត�វ�នសេ្រមច�៉ងដូ ចេម� ច?
េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំង�ប់ៗេនះែដរឬេទ?
្រកបខណ�របស់េ�នធី Snohomish ស្រ�ប់ វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�លចំេ�ះ�រផ� ល់��ក់�ំងជំងឺ
COVID-19 េនះគឺ្រសបេ�នឹង្រកសួ ងសុ�ភិ�លរបស់រដ� ��សុីនេ�ន (DOH)
និងគណៈក��ធិ�រ្របឹក�េ�បល់ស�ីពី�រអនុវត� �រ�ក់��ប
ំ ង� ររបស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងប��រជំ
ងឺ (ACIP)។ ��រសំ�ន់�ស់ែដល្រកបខណ�េនះ្រត�វែត�ន�ពសុីច��ក់��ទូ � ំងរដ� និងក��ងចំេ�ម
េ�នធីេផ្សងៗ េដើម្បី����រេចញ��ក់�ំងេនះ�ន�ពស័ក�ិសិទ� �យយល់ និងេស� ើ�ព។
េ�ះបី�េយើងទទួ ល�នសំណួរពីប�
� ��ប័ន និេ�ជក និងបុគ�ល�េ្រចើនែដល�ប់�រម� ណ៍ក��ង�រ
�ក់��ក់�ំងឲ្យ�ន�ន់េពលេវ�េ�ក��ង្រកបខណ�េនះក៏េ�យ
ក៏េយើងមិនរ�ពឹង�នឹង�ន�រែកស្រម� លដំ�ក់�ល� ំងេនះេ�ក��ងមូ ល��ន
េ�ក��ងរេបៀបមួ យែដលខុសពីដំ�ក់�លែដល�នអនុម័តេ�យ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល្រប�ំរដ� េ�ះេទ។
9) េតើេធ� ដ
ើ ូ ចេម� ចេទើបខ��ំ�ចដឹង��រឬអុីែម៉លែដលផ�ល់ជេ្រមើសស្រ�ប់�រ�ក់��ក់�ំង
�ន�ព្រតឹម្រត�វ�មច�ប់?
គួ រឲ្យេ�ក��យ �� ប់�នករណី ឆេ�ក�េ្រចើ នេកើ តេឡើ ងរ ួចមកេហើយ�ក់ ទងនឹង��ក់ �ំង
COVID-19។ សូ មដឹងអំពីរេបៀបកត់ស��ល់ករណីឆេ�កអំពី��ក់�ំង។ ្រត�វ�ំ�មិន�ន�របង់្រ�ក់
�មុនែដល្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ “អនុវត� �ម” េដើម្បីទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំងេ�ះេទ
អ� កមិន�ចបង់្រ�ក់េដើម្បីទទួ ល�នមុនេគេទ ��ក់�ំងមិន�នផ� ល់ជូន
ស្រ�ប់�រទិញ�មអន�ញេទ េហើយ��ក់�ំង្រត� វែតផ� ល់ជូនេ�យអ� ក្របកបវ ���ជី វសុ� ភិ�ល
ែដល�ន��� ប័ ណ�្រតឹ ម្រត� វ។ េស� ើស�
ុំ រែណ�ំពេី វជ�បណ�ិត គ� ីនិក
ឬ្របភពែដល�ចទុកចិត��នេផ្សងៗេទៀត ្របសិនេបើអ�កមិនដឹងច�ស់�េតើ�រឬអុីែម៉ល
អំពី��ក់�ំងជំងឺ COVID �ន�ព្រសបច�ប់ែដរឬអត់។ ្របសិនេបើអ�កទទួ ល�ន
�រទំ�ក់ទំនង�ក់ព័ន�នឹង��ក់�ំងពីនរ���ក់េ្រ�ពីអ�កផ� ល់េស�ែថ� ំងសុខ�ព អ� កផ� ល់េស��
���ប់រងសុខ�ព ឬនិេ�ជករបស់អ�ក េ�ះអ� ក�នេហតុផលេដើម្បី�ក់�រសង្ស័យ�ន។
អ� ក�ចពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញ េ�យចូ លេ��ន់ www.snohd.org/covidvaccine
ស្រ�ប់ វ �ធី��ស� បែន� មេទៀតេដើម្បីែស� ងរកជេ្រមើស�រ�ក់��ក់�ំងែដល�ចទុកចិត��នេ�េ�នធី
Snohomish។ ជេ្រមើស� ំងេនះ នឹង្រត�វ�ន�ក់បែន� ម្របសិនេបើ�នជេ្រមើស� ំងេ�ះ។
អ� កក៏�ចទូ រសព� េ��ន់មជ្ឈមណ�លទំ�ក់ទំនងស� ព
ី ីជំងឺ COVID ៃន Snohomish Health District
�មរយៈេលខ 425-339-5278 �ប់ពេី �៉ង 8:30 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 4:30 ��ចេ�ៃថ� េធ� ើ�រ។
10) េតើខ��ំនឹងទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំងេ�េពល�?

�រកំណត់េពលេវ�ច�ស់�ស់អំពីជ�
ំ នៃន�រ�ក់��ក់�ំងមិន�ន់្រត�វ�នដឹងេ�ះេទ
ប៉ុែន� ព័ត៌�នថ� ីៗនឹងបន� ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ� http://bit.ly/snocovaccine។
េ�យ�រែត��ក់�ំងែដល�នស្រ�ប់ ផ�ល់ជូន�នចំ នួនកំណ ត់
េហើយ មនុ ស្ស�េ្រចើនែដល�នសិ ទ�ិទទួ ល�នចង់� ក់�� ក់ �ំង ��
ចនឹងពិ�កក��ង�រេធ� ើ�រ�ត់ជួប�ន��មៗ េ�ះបី�អ� កស� ិតេ�ក��ងជំ�នបច��ប្បន� ក៏េ�យ។
សូ ម្រ�កដ�អ� ក�នសួ រប��ក់�មួ យនឹងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក គ� ីនិក ឬឱសថ��ន
ឬក៏អ�ក�ចែស� ងយល់បែន� មអំពីទី�ំង�ក់��ក់�ំងលក� ណៈ្រទង់្រ�យធំេ�ក��ងេ�នធី Snohomish
េ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ�ងេលើ។ សំ�ន់បំផុត គឺ្រត�វ�ន�ពអត់ធ�ត់និងបន� �រព��ម។
េយើង�ន�រេប� ��ចិត�ក��ង�រផ� ល់ជូន�រ�ក់��ក់�ំងដល់អ�ក្រគប់��ែដលចង់�ក់��ក់�ំង។ �្រ�ន់
ែត្រត�វ�រេពលេវ�បន� ិច។
11) េតើនរ�គួ រែតទទួ ល��ក�ំង?
FDA �នអនុ��តឲ្យផ� ល�
់ � ក់�ំងរបស់្រក �មហ៊ុន Pfizer ដល់អ�កែដល�ន�យុ 16��េំ ឡើងេ�
�
េហើយ�ក់�ំង Moderna និង Johnson & Johnson គឺស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុ�ប់ពី
18��ំេឡើងេ�។ ្រ�ប់អ�កផ� ល់��ក់�ំងរបស់អ�កអំពី��ន�ពេវជ� ��ស� របស់អ�ក� ំងអស់។
អ� កមិនគួ រ�ក់��ក់�ំងរបស់្រក �មហ៊ុន Pfizer េទ ្របសិនេបើអ�ក��ប់�ន្របតិកម� ��ក់សុីធ�ន់ធ�រ
ប��ប់ព�
ី រ�ក់ដូសេលើកមុនរបស់��ក់�ំងេនះ
ឬ�ន្របតិកម� ��ក់សុីធ�ន់ធ�រេ�នឹង�រ�តុផ្ស ំ�មួ យរបស់��ក់�ំងេនះ។
12) ្របសិនេបើខ��ំេកើតជំងឺ COVID េតើខ��ំគួរែតទទួ ល��ក់�ំងេនះែដរឬេទ?
្រ�កដ�ស់ េ�េពលែដលអ� ក�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីទទួ ល��ក់�ំងេនះ
អ� ក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យទទួ ល��ក់�ំង។ េយើងេ�ែតកំពុងសិក�ពីជំងឺ COVID េ�េឡើយ។
េ�ះបី��រឆ� ងជំងឺម�ងេទៀត�ក់បីដូច�ក្រមេកើត�នពិតែមន ប៉ុែន� �េ�ែត�ចេ�រ ួចក��ង�រ
េកើតជំងឺ COVID េលើសពីម�ង។ ្របសិ នេបើ អ�កកំ ពុងែតេកើ តជំ ងឺ COVID
សូ មរង់�ំរហូ តដល់ផុ តរយៈេពលែដលអ� ក្រត�វ�ន�ក់ េ��ច់េ�យែឡកសិន េទើប
ទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង�ន។
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កេដើម្បីទទួ ល�ន�រែណ�ំបែន� ម។
13) េតើខ��ំ�ចេ្រជើសេរ �ស�េតើខ��ំគួរ�ក់��ក់�ំងមួ យ��នែដរឬេទ?
េពលេនះ �នែត��ក់�ំងរបស់្រក �មហ៊ុន Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson
ប៉ុេ�
� ះែដល្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេធ� �
ើ រែចក�យ។
�មែដលេយើងសិក�ែស� ងយល់បែន� មពី�រ�កល្បងព��ល �ចនឹង�ន��ក់�ំងែដលសម្រសប
�ងេនះស្រ�ប់អ�ក។ េយើងសូ មេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ� កពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក
េដើម្បីដឹង�េតើ�ន�រែណ�ំអ�ីខ�ះស្រ�ប់��ន�ពរបស់អ�ក។
�ទូ េ� ��ក់�ំងែដលល� បំផុតគឺ���ក់�ំងែដលអ� ក�ចទទួ ល�ន។ គណៈក��ធិ�រ្របឹក�េ�ប
ល់ស�ីពី�រអនុវត� �រ�ក់��ប
ំ ��រ (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP)
មិន�នប��ក់ព�
ី ពអនុេ្រ�ះៃនផលិតផលេទ។ មនុស្ស�ចនឹងទទួ ល��ក់�ំងជំងឺ COVID-19
ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ ACIP េហើយ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យទទួ លយក��ក់�ំង�
ែដល�នស្រ�ប់ផ�ល់ជូនពួ កេគ�ប់�ងេគបំផុត។
��ក់�ំង� ំងអស់ែដល្រត�វ�នអនុ��ត្រត�វ�នប��ញ��នសុវត� ិ�ពនិង�ន្របសិទ��ព
េ�ក��ង�រព��ល�កល្បង�េ្រចើនេលើក។ េ�ះបី�អ� ក�នជេ្រមើសេដើម្បីេមើល���ក់�ំង
ែដលអ� កចង់�ន �នស្រ�ប់ផ�លជ
់ ូ នឬេ�ក៏េ�យ ក៏អ�កយកល� មិនគួ ររង់�ំេមើល�េតើ
�ន��ក់�ំង�៉កេផ្សងស្រ�ប់ផ�លជ
់ ូ នក��ងេពល�ប់ៗែដរឬអត់េ�ះេទ
លុះ្រ�ែតអ� ក�នពិ�ក��មួ យេវជ� បណ�ិតរបស់អ�ក
េហើយ�នេហតុផលែផ� កេវជ� ��ស� ែដល្រត�វេចៀស�ង��ក់�ំង�៉ក�ក់�ក់�មួ យ។
14) េ�េពលែដលខ���
ំ ក់��ក់�ំងេហើយ េតើខ��ំ�ចឈប់�ក់�៉ស់�នែដរឬេទ?
��ក់�ំង�ក់ដូច��ន្របសិទ��ព��ំង�ស់ ប៉ុែន� �មិនល� ឥតេ��ះេទ។
េ�ះបី�េ្រ�យេពលែដលអ� ក�ក់��ក់�ំងេហើយក៏េ�យ អ� កនឹង្រត�វ�ក់�៉ស់

និងរក�គ��តេ�េពលែដលអ� កេ�ក��ងចំេ�មមនុស្សែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រអ� ក។
មិនែមនរហូ តេ�ះេទ គឺស្រ�ប់ែតេពលេនះប៉ុេ�
� ះ។
15) េតើេពល�េទើបេយើង�ច្រតឡប់េ�េធ� ើសកម� �ពមុនេពល�នជំងឺ�តត�ត�នវ �ញ?
��ក់�ំងជំងឺ COVID គឺ�ជំ�នដ៏ធំេ�េលើ វ �ថីេ��ះេ�រក�រ�កេចញពីជំងឺ�តត�តេនះ
ប៉ុែន� �មិនែមន�ដំ េ�ះ្រ�យ��មៗេ�ះេទ។ ្របសិនេបើ អ�ីៗ្រប្រពឹ ត�េ�េ�យរលូ ន េ�ះនឹ ង
្រត� វ�រេពល្របែហល 9-12ែខ េដើម្បីផ�ល់��ក់�ំងដល់្រប�ជន�គេ្រចើន។
េពលេនះេយើង�នស� ិតេ�ក��ងជំ�នេនះអស់រយៈេពល�េ្រចើនែខមកេហើយ
េហើយនឹង្រត�វបន� រយៈេពល�េ្រចើនែខេ�មុខេទៀត។ េ�ះ�រយៈេពល 912ែខេទៀតក��ង�រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID េ�យេ្របើ វ ��ន�រណ៍ដែដលែដលេយើងពឹងែផ� ក
េលើេ�េពលឥឡ�វេនះ។ សូ ម�ក់�៉ស់។ េចៀស�ង�រជួ បជុំ្រទង់្រ�យធំ។ ��ក់េ�ផ� ះ
្របសិនេបើអ�កឈឺ។ រក�គ��តនិង�ងស��តៃដ។ េយើងមិន្រត�វ�ន�រេធ� ស្របែហសេ�ះេទ
រហូ ត�ល់ែតអ� កជំ�ញ វ ���ជីវៈសុ�ភិ�ល និងសុខ�ព��រណៈ យល់្រពម���នសុវត� �
ិ ពេហើយ។
16) េតើ��ក់�ំង�ន្របសិទ��ព�៉ងដូ ចេម� ច?
��ក់�ំងរបស់្រក �មហ៊ុន Pfizer និង Moderna គឺ���ក់�ំង messenger RNA
ែដល្រត�វ�ន��ល់ផងែដរ����ក់�ំង mRNA។
� ំងេនះគឺ���ក់�ំង្របេភទថ� ីេដើម្បី�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺឆ�ង
ប៉ុែន� ��ក់�ំង� ំងេនះ្រត�វ�នេគ��ល់និងេធ� ើ�រសិក�្រ�វ្រ�វេ្រចើនទសវត្សរ�មកេហើយែដរ។
េដើម្បីេធ� ើឲ្យ�ន�រេឆ� ើយ តបរបស់ ្របព័ ន��ព�ុំ �� ក់�ំង�េ្រចើ ន�ក់ ប���ល
េមេ�គែដល្រត�វ�នេធ� ើ ឲ្យចុះេខ�យឬអសកម� ចូ លេ�ក��ង�រ�ង� �យេយើង។ ��ក់�ំង mRNA
មិនេធ� ើែបបេនះេទ។ ជំនួសមកវ �ញ ��ក់�ំង� ំងេនះបេ្រង�នេ�សិ�របស់េយើងឲ្យផលិត្រប�េតអុីនពី វ �រុស
ឬ្រ�ន់ែត�ចំែណក�មួ យៃន្រប�េតអុីនេ�ះប៉ុេ�
� ះ
ែដលេធ� ើឲ្យ�ន�រេឆ� ើយតបរបស់្របព័ន��ព�ុំេ�ក��ងខ� �នរបស់េយើង។ �រេឆ� ើយតបរបស់្របព័ន��ព�ុំ
ែដលផលិតអង់ទីករេ�ះេហើយ ែដល�រ�រេយើងពី�រឆ� ងជំងឺ ្របសិ
នេបើ វ �រុសពិត្រ�កដចូ លេ�ក��ងខ� �នេយើងេ�េពលេ្រ�យ។
��ក់�ំង Janssen (Johnson & Johnson) គឺ្រសេដៀងនឹង��ក់�ំង mRNA ែដរ។
��ក់�ំង� ំងអស់េ�ះេ្របើ្រ�ស់ែផ� កមួ យៃនកូ ដេហ្សេនទិចរបស់ វ �រុសស្រ�ប់ែផ�កមួ យៃន្រស�ប់�ង
េ្រ�របស់ វ �រុស។ ប��ប់ព�
ី រ�ក់��ក់�ំង េ�សិ��ច់ដុំបេង� ើតែផ� កមួ យៃនវ �រុស
េហើយ្របព័ន��ព�ុំរបស់េយើង្របតិកម� តបេ�នឹង វ �រុសេ�ះេហើយចង�ំ�ទុកស្រ�ប់េពលអ�គត
្របសិនេបើេយើង�នឆ� ងជំងឺេនះ េ�យស��ប់ វ �រុសែដល�យលុកេហើយប�្ឈប់�រឆ� ងេមេ�គ។
ប៉ុែន� �មួ យនឹង��ក់�ំង Janssen ែផ� កមួ យេ�ះៃនកូ ដេហ្សេនទិចរបស់ វ �រុស
គឺ្រត�វ�នប��ល
� េ�ក��ង វ �រុស�េដណូ (adenovirus) (គិតពី���យទូ េ�)
ែដល្រត�វ�នែកត្រម�វដូ េច� ះ�មិន�ចបំែបកខ� �ន�នេទ េហើយមិន�ចេធ� ើឲ្យអ� កឈឺ�នេទ។
េ�សិ�របស់េយើងេបើក វ �រុស�េដណូ បេង� ើតែផ� កមួ យៃន្រស�ប់�ងេ្រ�របស់ វ �រុស េហើយដំេណើរ
�របន� ដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេលើ។ អត� ្របេ�ជន៍ៃនវុ�ចទ័រ វ �រុស�េដណូេនះគឺ
�េធ� ើឲ្យ�ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លក��ង�ររក�ទុក និង�ត់ែចង��ក់�ំង
េ្រ�ះ�មិន�ន�ព�ំ�ច់រក�ទុកបង� កដូ ច��ក់�ំង mRNA។
17) េតើ��ក់�ំងេនះប� �រ DNA របស់ខ��ំ ឬ�ក់បន��ំ បន� ះឈីបេ�ក��ង�រ�ង��យែដរឬេទ?
េទ។ ��ក់�ំង� ំងេនះមិនប៉ះ�ល់ ឬ�ន្របតិកម� �មួ យ DNA របស់េយើងេ�យ្រប�រ�មួ យេឡើយ
េហើយ ��នវត� � នបន� ះឈីបតូ ចេ�ះេទ។ កូ ដេហ្សេនទិ ចៃនវ �រុសកូ រ� ូ�
មិ នចូ លេ�ក��ងៃណ�យ៉ូៃនេ�សិ� ែដល�កែន� ងរក�ទុក DNA (ស��រៈេហ្សេនទិច) របស់េយើងេទ។
េ�សិ�បំែបកខ� �នេហើយបំ�ត់កូដរបស់ វ �រុសែប� ក��មៗប��ប់ពី�េ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នរ ួច�ល់។
18) េតើ�នអ� ីេ�ក��ង��ក់�ំង?
អ� ក្របែហល�េឃើញ�ន�ក្យច�ម���មអំពេី ្រគ�ងផ្ស ំេ�េលើអន�ញ ឬេ�េលើប�
� ញសង� ម។
�ក្យច�ម���ម� ំងេនះ�ទូ េ�្រ�ន់ែត�ជំេនឿែតប៉ុេ�
� ះ។ េ្រគ�ងផ្សំេ�ក��ង��ក់�ំង Pfizer និង
Moderna គឺ�ន�ពទូ េ�បំផុតស្រ�ប់��ក់�ំង េហើយេ្រគ�ងផ្ស ំេ�ក��ង ��ក់�ំង Johnson & Johnson

ក៏ដូច��ែដរ។ ��ក់�ំង� ំងអស់េនះ�នផ��កេ្រគ�ងផ្ស ំែដល��រ�តុសកម� ៃន mRNA ឬ adenovirus
រ ួម�មួ យនឹងេ្រគ�ងផ្ស ំេផ្សងៗេទៀតដូ ច� ��ញ់ អំបល
ិ និងស� រែដល�រ�រ
�
េ្រគ�ងផ្ស ំែដល��រ�តុសកម� ជួ យឲ្យ�ក់�ំង�ន្របសិទ��ព�ន់ែត្របេសើរ
និង�រ�រ��ក់�ំងក��ងអំឡ
� ងេពលរក�ទុក។

