
វ៉ា ក់សាំងគឺមានប្រសិទ្ធភាព
អ្នកប្រហែលជាបានឃ ើញព័ត៌មានហែលហាក់ែូចជារង្ហា ញថាវ៉ា ក់សាំងមួយចាំនួនលអជាងវ៉ា កស់ាំងមួយចាំនួនឃសេងឃ ៀត។ការ

ពិឃសធន៍សកលបងឃេជ្ជសស្ត រ្បានរង្ហា ញថា ប្ររ់វ៉ា ក់សាំងហែលមានសរល់ជូ្នទាំងអ្្់ ្ុ ធហតមានប្រ្ិ ធភាព

ខ្ព្់កន ុងការរង្ហា រជ្ាំងឺ COVID-19។ភាពខុ្្គ្នន រវងវ៉ា ក់សាំងនានារឺមានការពិបាកកន ុងការឃប្រៀរឃធៀរ ឃប្រោះវ៉ា ក់

សាំងប្តូេបានឃធវ ើឃត រ្ ឃៅឃពលឃេលានិង ីកហនែងឃសេងៗគ្នន ។ វ៉ា ក់សាំងមួយចាំនួនប្តូេបានឃធវ ើឃត រ្ ឃធៀរឃៅនឹងប្រឃេ ននជ្ាំងឺ

COVID-19។

ឃៅឃពលណាអ្នកបានចាក់វ៉ា ក់សាំងប្ររ់ចាំនួន វឃៅហតអាចមានជ្ាំងឺ COVID-19ែហែលរ ុហនរអ្នកអាចនឹងមិនមានជ្ាំងឺ

ធងន់ធងរ ឬចាាំបាច់ប្តូេឃៅមនទ ីរឃព យឃនាោះឃ ។ ការ្ិកាបានរង្ហា ញថា វ៉ា ក់សាំងនីមួយៗបានមានប្រ្ិ ធភាពយ ងតិច

85ភាររយឃៅកន ុងការរង្ហា រជ្ាំងឺ COVID-19ធ្ងន់ធ្ងរ។ វ៉ា ក់សាំងឃនោះក៏បានរង្ហា រមនុ្េជាឃប្ចើននាក់មនិឲ្យមានឃោរ្ញ្ញា

ណាមួយននជ្ាំងឺ COVID-19៖

• វ៉ា ក់សាំង Johnson & Johnson (Janssen), 74ភាររយ

• វ៉ា ក់សាំង Pfizer-BioNTech, 95ភាររយ

• វ៉ា ក់សាំង Moderna, 94ភាររយ

វ៉ា ក់សាំងនានាគឺមានសុវត្ថ ិភាព
វ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19ហែលឃយើងមានឃៅកន ុង្ែរែឋអាឃមរកិ រឺបានឆ្ែងកាត់ការប្តួតពនិិតយ្ុេតថ ិភាពយ ងលអ ិតលអន់
រាំសុតឃៅកន ុងប្រេតរ ិសស្ត រ្ ្ែរែឋអាឃមរកិ1។ វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្្់ប្តូេបានអ្នុម័ត ឬអ្នុញ្ញា តាំងប្្ងុ្ប្មារ់ការឃប្រើប្បា្់កន ុង

ឃពលមានអា្ននឃោយ U.S. Food and Drug Administration (FDA, រែឋបាលចាំណីអាហារនិងឱ្ថ ររ្់្ែរែឋអាឃមរកិ( -មាន
ន័យថា FDA មិនបានរកឃ ើញពីករ ីបារមភអ្ាំពី្ុេតថ ិភាពធងន់ធងរឃនាោះឃ ។

វ៉ា ក់សាំងឃនោះរនរ  ួលបានការប្តួតពិនិតយឃមើល្ុេតថ ិភាពនិងប្រ្ិ ធភាព ឃៅឃពលពួកវប្តូេបានឃប្រើប្បា្់ឃោយ

សធារណៈជ្ន។្ែរែឋអាឃមរកិមានប្រព័នធ មួយចាំនួនហែលមានប្សរ់ឃែើមបបី្តួតពិនិតយឃមើលរញ្ញា ្ុេតថ ិភាព

និងរកឃ ើញរញ្ញា ទាំងឃនាោះបានយ ងឆារ់រែ័្ឃៅឃពលរញ្ញា ឃនាោះឃកើតឃ ើង។

សុវត្ថ ិភាពវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ

COVID- 19៖ ប្រការដែលប្ត្វូែឹង

ផលរំខានគឺជាររឿងធ្មមតា
អ្នកមិនអាចឃកើតជ្ាំងឺ COVID-19 ឃោយសរហតវ៉ា ក់សាំងឃនាោះឃ ។ រ ុហនរ ែូចគ្នន ឃៅនឹងវ៉ា ក់សាំងឃសេងឃ ៀតហែរអ្នកអាចនឹងមានអារមមណ៍ថា

មានសលរំខានខ្ែោះៗ។ទាំងឃនោះរឺជា្ញ្ញា ហែលរញ្ញជ ក់ថាវ៉ា ក់សាំងកាំពុងមានប្រ្ិ ធភាព។ ្ប្មារ់វ៉ា កស់ាំងពីរែូ្ សលរ ោះរល់ឃប្កាយការ

ចាក់ឃលើក ីពីរអាចនឹងធងន់ធងរជាងមុន។ ឃរើអាចឃធវ ើបាន ្ូមសរល់ឲ្យខ្ល នួអ្នកនូេឃពលឃេលាឃែើមបី្ ប្មាកនិងមានភាពធូរឃ្បើយឃ ើងវេញិកន ុង

រយៈឃពលមួយនថងឬពីរនថង ឃប្កាយឃពលចាក់វ៉ា ក់សាំង។ ្ប្មារ់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 ហែលចាាំបាច់មានពីរែូ្ ្ូមប្បាកែថាអ្នកប្តូេ  ួលបាន

ែូ្ថាន ាំឃលើក ីពីរររ្់អ្នក។ អ្នកនឹងមិន  ួលបានការការររឃពញឃលញឃ រែូតែល់រយៈឃពលពីរ្បារ ែ៍រនាទ រ់ពីែូ្ថាន ាំឃលើក ីពីរររ្់

អ្នក។

1Centers for Disease Control and Prevention“Safety of COVID-19Vaccines (្ុេតថ ិភាពននវ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19(”។ នថង ី25 ហខ្មីនាឆាន ាំ2021មានសរល់ជូ្ន

អ្នឡាញតមរយៈ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ្ហតរ ុឃណាណ ោះ(។

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


រៅកន ុងការរធ្វ ើរត្សតសកលបងវ៉ា

ក់សាំង Moderna4អ្នកចូលរមួ

មាន៖

សញ្ញា ននប្រត្ិកមមអាឡាក់សុ៊ី

ប្រតិកមមអាឡាក់្ីុឃៅនឹងវ៉ា ក់សាំងកប្មឃកើតមានណា្់រ ុហនរ ពួកវអាចនឹងឃកើតឃ ើងបាន។រែ ីនិកឃនោះនឹងពិនិតយ

តមោនអ្នករយៈឃពលយ ងតិច 15នា ី រនាទ រ់ពីចាក់វ៉ា ក់សាំងររ្់អ្នក ឃៅកន ុងករណីអ្នកមានប្រតិកមម

អាឡាក់្ីុ។ ពួកឃរ  ួលបានការរណុ្ោះរណារ លឃែើមបឃីឆ្ែ ើយតរនិងែឹងពីរឃរៀរជួ្យែល់អ្នក។

ប្រ្ិនឃរើអ្នកមានប្រតិកមមអាឡាក់្ីុរនាទ រ់ពីចាកឃចញពីរែ ីនិក ្ូម ូរ្ពទឃៅឃលខ្ 911។ ្ញ្ញា ននប្រតិកមម

អាឡាក់្ីុរមួមាន៖ ពិបាកែកែឃងា ើម ឃែើមមុខ្និងរាំពង់ក ចង្ហវ ក់ឃរោះែូងឃលាតញារ់ ឃ ើងកនទ លួប្កែមរ្ឃពញ

ខ្ល នួ វេលិមុខ្ និងឃខ្ាយកមាែ ាំង។

ជួយរយើងឲ្យតាមដានរមើលកត ៊ីកងវល់អ្ាំព៊ីសុវត្ថ ិភាព

ចុោះឃ ម្ ោះកន ុងកមម េធិី v-safe ឃែើមបីោយការណ៍អ្ាំពីសលរំខាននានា៖ vsafe.cdc.gov (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ្ហតរ ុឃណាណ ោះ(។

ការចូលរមួររ្់អ្នកជួ្យឃយើងឲ្យរកា្ុេតថ ិភាព្ប្មារ់មនុ្េប្ររ់គ្នន ។

អ្នក ឬអ្នកសដល់ឃ្វវ៉ា ក់សាំងររ្់អ្នកក៏អាចោយការណ៍អ្ាំពីសលរំខានឃៅកាន់ Vaccine Adverse Event Reporting System 

(VAERS, ប្រព័នធោយការណ៍ប្ពឹតរ ិការណ៍អ្េជិ្ជមានរនាទ រ់ពីការចាក់វ៉ា កស់ាំង(។ FDA, Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC, មជ្ឈមណឌ លប្ររ់ប្រងនិងរង្ហា រជ្ាំង(ឺឃែើយWashington State Department of Health (DOH, ប្ក្ួង្ុខាេិបាលរែឋ

វ៉ា ្ីុនឃតន(ឃប្រើប្បា្់ VAERS ឃែើមបពីិនិតយតមោន ាំឃនារឬរញ្ញា ហែលអាចឃកើតមាន។

អ្នកអាចប្ររល់របាយការណ៍តមរយៈ vaers.hhs.gov (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ្ហតរ ុឃណាណ ោះ(។

មនុសសរប្ចើនជាត្ិសសន៍និង

ជនជាត្ិបានចូលរមួកន ុងការ

សកលបងរនេះ

អ្នកេ ិាសស្ត រ្បានឃធវ ើឃត រ្ វ៉ា ក់សាំងនីមួយៗឃៅ

ឃលើមនុ្េោរ់មុឺននាក់។

រៅកន ុងការរធ្វ ើរត្សតសកលបងវ៉ា

ក់សាំង Pfizer-BioNTech2អ្នក

ចូលរមួមាន៖

រៅកន ុងការរធ្វ ើរត្សតសកលបងវ៉ា ក់

សាំង Johnson & Johnson3 អ្នក

ចូលរមួមាន៖

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19Vaccine”,កិចច ប្រជ្ុាំ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 

Meeting (រណៈកមមការប្រឹកាឃយរលវ់៉ា ក់សាំងនិងសលិតសលជ្ីេសស្ត ដ្ ហែលរក់ព័នធ(។ នថង ី10 ហខ្ធន ូឆាន ាំ2020មានសរល់ជូ្នអ្នឡាញតមរយៈ៖

https://www.fda.gov/media/144245/download (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ្ហតរ ុឃណាណ ោះ(។
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”,កិចចប្រជ្ុាំ Vaccines and Related Biological 

Products Advisory Committee ។ នថង ី26ហខ្កុមភៈ ឆាន ាំ2021មានសរល់ជូ្នអ្នឡាញតមរយៈ៖ https://www.fda.gov/media/146217/download (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ្ហត

រ ុឃណាណ ោះ(។
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19Vaccine”,កិចច ប្រជ្ុាំ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee។ នថង ី17

ហខ្ធន ូឆាន ាំ2020មានសរល់ជូ្នអ្នឡាញតមរយៈ៖ https://www.fda.gov/media/144434/download (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ្ហតរ ុឃណាណ ោះ(។

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


វ៉ា ក់សាំងឃនោះមាន្ុេតថ ិភាព និងប្រ្ិ ធភាព្ប្មារ់កុមារ ស្ត រ្ ីមាននសទឃរោះ និងអ្នក

ហែលមានរញ្ញា ្ុខ្ភាពប្សរ់។ ឃោយសរមានមនុ្េចាក់វ៉ា ក់សាំងកាន់ហតឃប្ចើន

ឃយើងនឹងរន្ប្រមូល ិននន័យរហនថមអ្ាំពី្ុេតថ ិភាព និងសលរ ោះរល់។  ិននន័យរង្ហា ញ

ថាវ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19 រឺមាន្ុេតថ ិភាព ឃែើយសលរ ោះរល់ធងន់ធងររឺកប្មឃកើត
មានណា្់។

ពិភាកាជាមួយអ្នកផតល់ការដែទាំសុខភាពឬ

រុគគលិកដផនកគល ៊ីនិក ប្រសិនររើអ្នកមានកត ៊ីកងវល់

អ្ាំព៊ីការចាក់វ៉ា ក់សាំង។

អាឡាក់សុ៊ី

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 

មជ្ឈមណឌ លប្ររ់ប្រងនិងរង្ហា រជ្ាំងឺ(ហណនាាំឱយចាក់វ៉ា ក់

សាំងឃនោះ្ប្មារ់រុរគលហែលមិនមានរញ្ញា អាហលកែេុ ី

ជាមួយធាតុសេ ាំកន ុងវ៉ា ក់សាំងឃនោះ។

• ប្រតិកមមអាឡាក់្ុីឃៅនឹងវ៉ា ក់សាំង COVID-19 ហតងប្តូេ

បានរិតថារងាឃ ើងឃោយជាតិខាែ ញ់ឃៅកន ុងវ៉ា ក់សាំង

ហែលមានឃ ម្ ោះថា រ ូ លីឃអ្ ីហ នរែ ីកូល (PEG) និង

រ ូ លី្របាត។

• វ៉ា ក់សាំងឃនោះមិនមានសរធាតុរងក ប្រតិកមម ូឃៅមួយ

ចាំនួនែូចជាសរធាតុហែលមានឃៅកន ុងអាហារឃនាោះឃ 

ែូឃចនោះប្រតិកមមអាឡាក់្ីុឃសេងៗភារឃប្ចើនរាំសុតមិនរួរ

ជាករ ីកងវល់ឃនាោះឃ ឃៅឃពល  ួលវ៉ា ក់សាំង COVID-19។

ឧទែរណ៍ វ៉ា ក់សាំងគ្នម នជាតិ  ្ុតគ្នម នជាតិជ្័រ និងគ្នម ន

សរធាតុរកា ុកបានយូរឃនាោះឃ ។

ប្កមស៊ីលធ្ម៌

សរធាតុសេ ាំវ៉ា ក់សាំង COVID-19រឺមាន្ុេតថ ិភាពនិងចាាំបាច់

្ប្មារ់វ៉ា ក់សាំងកន ុងការរាំឃពញមុខ្ង្ហរររ្់ពួកវ។ ចាំ ហណក

មួយននវ៉ា ក់សាំង Johnson & Johnson ប្តូេបានរឃងា ើតឃ ើង

ឃៅកន ុងការចមែងឃកា្ិកាហែលរណុ្ោះឃៅកន ុងមនទ ីរពឃិសធន៍

ហែលមានប្រេពឃែើមមកពីការរំលូតឃកា្ិកាតមការឃប្ជ្ើ្

ឃរ ើ្ ហែលបានឃកើតឃ ើងជាង 35ឆាន ាំមុន។

វ៉ា ក់សាំងឃសេងឃ ៀតជាឃប្ចើនែូចជាវ៉ា ក់សាំងជ្ាំងអឺ្ុតសវ យ

រឃូរឡានិងជ្ាំងឹឃថែើមប្រឃេ A ប្តូេបានរឃងា ើតឃ ើងកន ុងរឃរៀរ

ែូចគ្នន ។ គ្នម នវ៉ា ក់សាំងណាមួយមានសទ កុឃកា្ិកាមនុ្េ (រមួ

ទ ាំងឃកា្ិការេ៌(វេ ើរុ្ COVID-19ជាតិជ្័រសរធាតុរកា ុក

បានយូរ ឬអ្នុសលសលិតឃចញពី្តវមួយចាំនួន រមួទ ាំងសលិ

តសលសច់ប្ជ្កូ ឬ ឃជ្ឡាធីន។ វ៉ា ក់សាំងឃនោះមិនប្តូេបានរណ្

តុោះឃៅកន ុង  ្ុត និងមិនមានសទ កុសលិតសល  ្ុតឃ ។

សថ នភាពរវជជសស្តសត

• ការ្ិកាបានរង្ហា ញថាវ៉ា ក់សាំង COVID-19រឺមាន្ុេតថ ិ

ភាពនិងមានប្រ្ិ ធភាពែូចគ្នន ្ប្មារ់មនុ្េហែលមាន

សថ នភាព្ុខ្ភាពនានា។អ្នកចូលរមូពីនមភឃៅ 45ភារ

រយឃៅកន ុងការពិឃសធន៍សកលបងវ៉ា ក់សាំងបានឃកើតមា

នសថ នភាពនានាែូចជាជ្ាំងធឺាត់ប្ជ្លុ ជ្ាំងឹ ឹកឃនាមហសអម

ជ្ាំងឺឃរោះែូង ជ្ាំងឺឃថែើម និងវេ ើរុ្ែីុេ។

• ឃយើងមាន ិននន័យ្ុេតថ ិភាពឃៅមានកប្មិតឃៅឃ ើយឃៅ

ឃលើការឃប្រើប្បា្់វ៉ា ក់សាំងចាំឃរោះមនុ្េហែលមានប្រព័នធ

ភាពសុាំឃខ្ាយ ឬមានសថ នភាព វ្ ័យភាពសុាំ។ CDC រនរ

ហណនាាំវ៉ា ក់សាំងឃនោះឃៅែល់ប្កមុទាំងឃនោះ ឃោយសរហតពួក

ឃរមានហានិេ័យខ្ព្ប់្រឈមឃៅនឹង

ជ្ាំងឹធងន់ធងរ ប្រ្ិនឃរើពួកឃរមានជ្ាំងឺ COVID-19។

• អ្នកជ្ាំនាញឃេជ្ជសស្ត រ្ ហសនករេ៌ និងកាំឃណើតបានហណនាាំ

អ្នកហែលមាននសទឃរោះ រាំឃៅឃោោះកូន ឬមានហសនការមាន

នសទឃរោះ ឲ្យ  ួលវ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19 ។  ិននន័យ

រង្ហា ញថាវ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19 រឺមាន្ុេតថ ិភាព

អ្ាំ ុងឃពលមាននសទឃរោះ។តមការពិតការ្ិកាមួយ

ចាំនួនរង្ហា ញថាមាដ យហែលបានចាក់វ៉ា កសាំងរចួហថមទាំង

អាចរញ្ជ នូអ្ងគរែិរកខ ប្បាណប្រឆាាំងនឹងជ្ាំងឺ COVID-19 

ឃៅកាន់កូនររ្់ពួកឃរបានតមរយៈការមាននសទឃរោះ

និងការរាំឃៅឃោោះកូន ហថមឃ ៀតសង។ អ្នកហែលមាននសទ

ឃរោះរឺមានហានិេ័យប្រឈមនឹងជ្ាំងឺធងនធ់ងរឃោយសរ

COVID-19 រមួទ ាំងការសែ រ់សងហែរ។ វ៉ា ក់សាំងរឺជាការ

ការររប្រឃ ើ្ររាំសុត។
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