
ត ើអ្វ ីជាការត្រើអ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូ? 
 

 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលអាចឈឺធ្ងនប់ោយសារជំងឺ COVID-19 ប ើយបានបធ្វ ើបេសត ប ើញ
 ិ ជ្ជមាននជំងឺ COVID-19 ឬបានរ ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ជាមួយនឹងរុគ្គលដែលបានបធ្វ ើបេសត ប ើញ ិ ជ្ជមានន អ្នកគួ្រដេ
ពិចារណាបប្រើអ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូ (mAb)។ អ្នកអាចននលកខខណឌ ប្គ្រ់ប្ាន់បែើមបីទទួលបានការពាបាល
ជំងឺ COVID-19 បោយបប្រើ mAb អាប្ស័យបលើអាយុ ប្រិេតសុិខភាព និងរយៈបពលដែលអ្នកបចញបោគ្សញ្ញា ។ 

ការបប្រើ mAb អាចោោងំ ិ ររុសដែលរងកជំងឺ COVID-19 មនិឱ្យច៉ូលកន ុងបកាសិកា និងកាេ់រនថយចំនួន ិ ររុស
កន ុងោងកាយររស់អ្នក។ បន៉ះននន័យថា អ្នកអាចននបោគ្សញ្ញា កន ុងកប្មិេប្សាលជាង និងអាចកាេ់
រនថយភាគ្រយដែលប្េូិសប្នកពាបាលកន ុងមនា ីរបពទយ។ 

ការប្រើ mAb អាចជួយរុគ្គលដែល៖ 

• ្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចនឹងមានបោគ្សញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរជាង និង 

• បានបធ្វ ើបេសត ប ើញវជិជមានជំងឺ COVID-19 បោយមានបោគ្សញ្ញា រយៈបេល 7 ថ្ងងចុុះប្កាម ឬ 

• បានរ ុះពាល់ផ្ទា ល់ជាមួយនឹងរុគ្គលដែលបធ្វ ើបេសត ប ើញវជិជមានងមីៗបនុះ 

 

• ត ើអ្វ ីជាអ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូ? 
ជាធ្មមតា ោងកាយររស់អ្នកផលិេអ្ង់ទីករបែើមបីប្រឆំងនឹងការចមលង។ ប ៉ះយ ងណា ោងកាយ
ររស់អ្នកប្រដ លជាាម នអ្ង់ទីករដែលសាគ ល់ ិ ររុសប្របភទថ្មី (ឬថ្មី) ែ៉ូចជា SARS-CoV-2 ជា ិ ររុសដែល
រងកជំងឺ COVID-19 បទ។ អ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូ ឬ mAb ប្េូិបានផលិេកន ុងមនា ីរពិបសាធ្ន៍បែើមបីប្រយុទធ
ប្រឆំងនឹងការចមលងជាក់លាក់ (កន ុងករណីបន៉ះគឺ្ ិ ររុស SARS-CoV-2) និងផដល់ឱ្យអ្នកបោយផ្ទា ល់តាមរ
យៈការចាក់ថាន ។ំ ការបប្រើ mAb អាចជួយបាន ប្រសិនបរើអ្នកប្រឈមនឹងហានិភយ័ខពស់ដែលអាចនន
បោគ្សញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរ ឬសប្នកពាបាលបៅមនា ីរបពទយ។ 

ការបប្រើ mAb សប្នរ់ជំងឺ COVID-19 គឺ្ខុសាន ពីវ៉ា ក់សាងំជំងឺ COVID-19។ វ៉ា ក់សាំងជួយជំរុញ
ប្រេិកមមប ល្ ើយេរននប្រព័នធភាពសុាំពីធ្មមជាេិររស់ោងកាយអ្នក រ ុដនតវអាចចំណាយបពលបប្ចើនស
បាដ  ៍បទើរផលិេអ្ង់ទីករប្គ្រ់ប្ាន់បែើមបីប្រឆំងនឹង ិ ររុស។ ែ៉ូបចន៉ះប្រសិនបរើអ្នក ល្ង ិ ររុស ប ៉ះការបប្រើ 
mAb ជួយផដល់អ្ង់ទីករឱ្យោងកាយររស់អ្នក ដែលវប្េូិការបែើមបីការពារខល នួ។ ការបប្រើ mAb មិនអាច
ជំនួសេប្មូិការសប្នរ់ប្រព័នធភាពសុាំពីវ៉ា ក់សាំងបានបទ រ ុដនតវអាចជួយអ្នកបាន ប្រសិនបរើអ្នក
ប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលអាចននជំងឺ COVID-19 ធ្ងនធ់្ងរ។ 

 

• ត ើការត្រើអ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូអាចត វ្ើឱ្យខ្ញ ុំឈឺដែរតទ? 
ការបប្រើអ្ង់ទីករមិននន ិ ររុសណាមួយដែលបៅរស់បទ ែ៉ូបចន៉ះវាម នហានិភ័យដែលអ្នកនឹង ល្ងជំងឺ 
COVID-19 បោយសារការបប្រើ mAb ប ើយ។ ប ៉ះយ ងណា ការបប្រើអ្ង់ទីករអាចននផលរ ៉ះពាល់។ 
ស៉ូមពិបប្ា៉ះជាមួយអ្នកផដល់បសវដថ្ សុំខភាពររស់អ្នកអ្ំពីផលរ ៉ះពាល់ដែលអាចនន និងអ្វ ីដែល
ប្េូិបធ្វ ើប្រសិនបរើអ្នករងផលរ ៉ះពាល់ ងំប ៉ះ។ 

 

• ច ុះតរើខ្ញ ុំគ្មា នលកខខណឌ ្ររ់្គ្មន់តែើមបីត្រើអ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល ូ
ន? 

អ្នកផដល់បសវដថ្ សុំខភាពររស់អ្នកអាចសបប្មចថាអ្នកាម នលកខខណឌ ប្គ្រ់ប្ាន់បែើមបីបប្រើ mAb ឬ
អ្េ់។ អាចននម៉ូលប េបុប្ចើនសប្នរ់ករណីបន៉ះ។ អ្នកប្រដ លជាមិនរំបពញតាមលកខខណឌ ងំអ្ស់ 



ឬអ្នកប្រដ លជាននរញ្ញា សុខភាពដែលបធ្វ ើឱ្យអ្នកមិនអាចបប្រើ mAb បាន។ សាកសួរអ្នកផដល់បសវ
ដថ្ សុំខភាពររស់អ្នកអ្ំពីជបប្មើសបប្រើថាន បំផេងបទៀេ។ 

 

• ត ើខ្ញ ុំអាចទទួលបានអ្ង់ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូតាមវ ិ្ ីណា? 

ជំហានទី 1៖ បធ្វ ើបេសត ប ើញវជិជមានជំងឺ COVID-19 និងមានបោគ្សញ្ញា រយៈបេល 7 ថ្ងងចុុះប្កាម។ 

ជំហានទី 2៖ ទទួលបានការដែនំរនតេីអ្នកផ្ដល់បសវាដងទសុំខ្ភាេររស់អ្នក។ 

ជំហានទី 3៖ ដសវងរកមែឌលចាក់ថ្ន ដំែលមានផ្ដល់បសវា។ 

 

បែើមបីទទួលបាន mAb អ្នកគួ្រដេដណ ំរនតឱ្យបប្រើបោយអ្នកផដល់បសវដថ្ សុំខភាពររស់អ្នក និង
ដណ ំបៅទីតាំងចាក់ថាន ដំែលននផដល់បសវ។ ប្រសិនបរើអ្នកគ្មា នអ្នកផ្ដល់បសវាថែទាំសុខភាពបេ ស៉ូម
ទ៉ូរសពាបៅ Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (មជឈមណឌលបៅទ៉ូរសពាដផនកអ្ង់
ទីករម ៉ូណ៉ូ កល នូប្រឆំងនឹងជំងឺ COVID) តាមរយៈបលខ 1-877-332-6585 បែើមបីឱ្យែឹងថាប្េូិពិបប្ា៉ះ
ជាមួយនរណាអ្ំពីបោគ្សញ្ញា  និងការបប្រើអ្ង់ទីករ។ 
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