វក៉ា ់សង
ូ
ាំ ជាំងឺ COVID-19 និងសុខភាពបនតពជ
សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់

វាជាចរឿងធម្មតាដែលមានកដីកងវលអ
់ ំពរី ចបៀបដែលវាក
៉ា ់សង
ំ ជំងឺ COVID-19អាចនឹងប៉ះពាល់ែល់សខ
ុ ភាព
បនតពូជ។ Centers
for Disease Control and Prevention (CDC, ម្ជ៉ាឈម្ណឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ក៉ារជំងឺ) ដណនំឱ៉ាយោក់វា៉ាក់សំងសគ្មាប់អក
ន គ្រប់គ្ន៉ា
ដែលមានអាយុ 6 ដខច ើងចៅ រួម្ទំងបុរគលដែលកំពុងព៉ាាយាម្មានផ្ទៃចពា៉ះចៅចពលចន៉ះ ឬអាចនឹងមានផ្ទៃចពា៉ះនចពលអ
នរត។ បចចុប៉ាបននចន៉ះគ្ម៉ា
ន
ភសតតា
ុ ង
ណាម្ួយ
បង្ហញ
៉ា ថា
វា៉ាកស

់
ំង
ណាម្ួយ រួម្ទំង
វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 បងកឱ៉ាយមានបញ្ហ៉ា
ពាក់ព័នធនឹងលទធភាព
មានកូន
ចៅចពលចន៉ះ ឬអនរតចន៉ះចទ។
អនកអានម្ួយចំនួនអាចនឹងប៉ះពាល់អារម្មណជា
៍ ម្ួយនឹងគ្បធានបទកនុងឯកសរចន៉ះ ចោយសរដតធាល៉ាប់ពិបាកនឹងមានកូន ធាល៉ាប់
មានគ្បវតតិប៉ះទងគិចទលូវចិតតចោយសរការចរើសចអើងជាតិសសន៍ចលើពណ៌សម្៉ាបុរ ការតអូញដតអរទូចៅអំពីសខ
ុ ភាពដែលចរម្ិន
ចអើចពើរបស់ស្តសតី/ស្តសតីបដូរចភទចៅជាបុរស និងស្តសត/ី ចភទដែលខុសពីការរំពឹងទុកចៅកនុងដែនចវជជសស្តសត។
ម ើលខាងមរោ ម ើ បីស្សែងយល់អព
ូ ។
ាំ ច
ី ម យ
ើល ចាំម ោះសាំណួរទូមៅអាំពវ
ី ៉ាក់សង
ាំ ជាំងឺ COVID-19 និងសុខភាពបនតពជ

សាំណួរ៖ ម ើលទធភាពមានកូនរបស់ខុ ាំន
្ ឹងប៉ាោះ លម់ ោយសរវក៉ា ់សង
ាំ ជាំងឺ COVID-19 ស្ រមទ?
ចម ើលយ៖

គ្ម៉ា
ន
ភសតុតាង
ណាម្ួយ
បង្ហ៉ាញថា
វា៉ាក់សំង

ណាម្ួយ រួម្ទំង
វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ែល់លទធភាព
មានកូន
ចន៉ះចទ ម្ិនថាមានចភទអវីក៏ចោយ។ វា៉ាក់សំងននែំចណើរការជាម្ួយគ្បព័នធភាពស៉ាំផ្នរាងកាយ
របស់អនក ចែើម្៉ាបីតតាំងនឹងវើរុសកូរូណា ច ើយម្ិនរំខានែល់សរើរាងគបនតពូជរបស់អនកចទ។ កនុងការពិចសធ
សកល៉ាបង
ចវជជសស្តសត
ចលើវា៉ាកស
់
ំងជំងឺ COVID-19 និងកនុងការស្រាវស្រាវយ៉ាងទូ លំទលា
ូ
យចលើរចូ សន ៍ដែល
ព៉ាាយាម្មានផ្ទៃចពា៉ះ ចរច ើញថាអគ្តាមានផ្ទៃចពា៉ះរឺែូចគ្ន៉ារវាងរូចសន ៍ដែលបានោក់វាក
៉ា ់សំងជំងឺ
COVID-19 និងរូចសន ៍ដែលម្ិនបានោក់វា៉ាក់សំង។ វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 រឺមានសុវតថិភាព និងគ្បសិទធ
ភាព។ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG, ម្ហាវិទ៉ាាល័យ
សម្ភព
និង
ចរារស្តសតី
អាចម្រិកាំង) និង Society for Maternal-Fetal
Medicine (SMFM, អងគការ
សងគម្ចវជជសស្តសត
មាតានិងទរក) ដណនំឱ៉ាយោក់វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19
សគ្មាប់ម្នុស៉ាសដែលមានផ្ទៃចពា៉ះ បំចបា៉ះចោ៉ះកូនឬ
ចគ្គ្ងនឹង
មានផ្ទៃចពា៉ះ។
ចូលចម្ើលតំណភាជ៉ាប់ចន៉ះចែើម្៉ាបស
ី
ដ៉ាបគ្់ បសសន៍របស់ចវជជបណឌត
ិ LaSalle អំពីម្ូលច
វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID៖ លទធភាពមានកូន និងវា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 - YouTube

តុដែលដណនំឱ៉ាយោក់

សាំណួរ៖ ម ើវក៉ា ់សង
ត តរ ូវរបស់ខុ ាំស្្ រឬមទ?
ាំ មនោះនឹងផ្លលស់បូ រវ
ចម ើយ
ល ៖

បុរគលដែលបានោក់វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ម្ួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការដគ្បគ្បួលវែដរែូវបនទ៉ាប់ពី
ោក់វា៉ាក់សំង ែូចជាមានរយៈចពលយូរជាងម្ុន ខួបរែូវពីម្ួយចៅម្ួយខលីជាងម្ុន ឬឈាម្ចគ្ចើនជាងធម្ម
តា។ កនុងការគ្សវគ្ជាវចៅឆន៉ាំ 2022 ចររកច ើញថាបុរគលមានរែូវដែលបានោក់វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19
មានវែដរែូវតិចជាងម្ុនម្ួយផ្ងៃកាន់ដតចគ្ចើនច ើង ជុំវិញរយៈចពលោក់ែូសរបស់ខលួន។ ការដគ្បគ្បួលម្ួយផ្ងៃ
រឺសថិតកនុងចចនល៉ា៉ះធម្មតាផ្នការដគ្បគ្បួលវែដរែូវ។ ចទ៉ះជាអាចមានការដគ្បគ្បួលបចណា្៉ា៉ះអាសននទំងចន៉ះកនុង
វែដរែូវកដី គ្មានភសតុតាងណា ួយបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សង
ាំ ជាំងឺ COVID-19 បងកឱ្យមានបញ្ជា ក់ពន
័ ធនឹងលទធភាពមានកូនមទ។ ការដគ្ប
គ្បួលវែដរែូវរបស់អនកអាចចធវើឱ៉ាយចពលចវលាបចចចញអូវុលដគ្បគ្បួល។ ម្នុស៉ាសដែលចគ្បើដទនការគ្រួសរតាម្
ធម្មជាតិ និងវិធីចទ៉ាសងចទៀតដែលពឹងដទអកចលើការតាម្ោនវែដរែូវ គ្បដ លជាពិបាកនឹងែឹងពីចពលចវលា
បចចចញអូវុល និងបចចចៀស/ចគ្គ្ងនឹងមានផ្ទៃចពា៉ះ។ សូម្ពិចគ្គ្៉ះជាម្ួយអនកទដល់ចសវារបស់អនក ចែើម្៉ាបី
ពិភាក៉ាាអំពីវែដរែូវ និងដសវងយល់បដនថម្អំពីដទនការគ្រួសរ។

សាំណួរ៖ ម ើវក៉ា ់សង
ាំ ជាំងឺ COVID-19 អាចប៉ាោះ ល ់ លោ
់ រពនារកាំមណើ មទ?
ចម ើយ
ល ៖

ចយាងតាម្អងគការ Planned Parenthood គ្ម៉ានភសតុតាងបញ្ជ៉ាក់ថា វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ចធវើឱ៉ាយការពន៉ាារ
កំចណើតមានគ្បសិទធភាពទប ឬខពស់ជាងម្ុនចទ។ ចៅចពលចន៉ះ គ្ម៉ានរបាយការណ៍ពីបុរគលដែលបានោក់វា៉ាក់
សំងថា ការពន៉ាារកំចណើតរបស់ពួកចរដលងមានគ្បសិទធភាពបនទ៉ាប់ពោ
ី ក់វា៉ាក់សង
ំ ចទ។ ចទ៉ះបីជាមានរបាយ
ការណ៍អំពីការដគ្បគ្បួលវែដរែូវ ក៏វាម្ិនប៉ះពាល់ែល់គ្បសិទធភាពពន៉ាារកំចណើតរបស់ម្នុស៉ាសដែរ។ គ្បការចន៉ះ
អាចបងកការពិបាកកនុងការតាម្ោនវែដរែូវ និងរយៈចពលបចចចញអូវល
ុ ។ ម្នុស៉ាសដែលចគ្បើការពន៉ាារកំចណើត
តាម្ធម្មជាតិ ែូចជាវិធីយល់ែឹងអំពីលទធភាពមានកូនជាចែើម្ គ្បដ លជាពិបាកនឹងែឹងពីចពលចវលាបចចចញ
អូវុល។ មានឧបករណ៍ដែលអាចជួយបុរគលននកនុងការតាម្ោនការបចចចញអូវុល។ ចយើងសូម្ដណនំឱ៉ាយ
ពិចគ្គ្៉ះជាម្ួយអនកទដល់ចសវារបស់អនកអំពីជចគ្ម្ើស និងចែើម្៉ាបីដសវងយល់បដនថម្។

សាំណួរ៖ ម ើវក៉ា ់សង
ថ ពផ្លូវមភទស្ រមទ?
ាំ អាចប៉ាោះ ល ់ លស្់ សែ និង/ឬបងកឱ្យអស ភា
ចម ើយ
ល ៖

គ្ម៉ា
ន
ភសតុតាង
ណាម្ួយ
បង្ហញ
៉ា ថា
វា៉ាកស

់
ំង
ណាម្ួយ រួម្ទំង
វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ចធវើឱ៉ាយម្នុស៉ាសដែលមានសរើរា
ងគបនតពូជបុរសមានបញ្ហ៉ាពាក់ពន
័ ធនឹងលទធភាពមានកូន ឬអសម្តថភាពទលូវចភទចៅចពលចន៉ះចទ។ ការ
គ្សវគ្ជាវ
ងមី
តូច
ម្ួយ
ចៅចលើម្នុសស៉ា 
គ្បុស
ដែលមានសុខភាព
ល
ច
អ ំនន
ួ 45នក់ដែលបានោក់វាក
៉ា ់សង
ំ ជំងឺ COVID-19 ចសរើ
mRNA បានពិនិត៉ាយចម្ើលលកខណៈរបស់ដសពម្ ែូចជាបរិមាណ និងចលនជាចែើម្ ចៅម្ុននិងចគ្កាយចពលោក់
វា៉ាក់សំង។ អនកគ្សវគ្ជាវ
បានរកច ញ
ើ 
ថា
គ្ម៉ានការដគ្បគ្បួល
រួរឲ៉ាយកត់សមាគល
៉ា 
ច
់ ចំ ពា៉ះ

លកខណៈរបស់ដសពម្
ទង
ំ
ចន៉ះចគ្កាយចពល
ោក់វា៉ាកស
់
ំងចទ
។ ចគ្ៅពីចន៉ះ ការគ្សវគ្ជាវម្ួយបានរកច ញ
ើ ថា ការឆ្លងជំងឺ COVID-19
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ូ ែល់ 60 ផ្ងៃបនទ៉ាប់ពីឆ្លងជំងឺ។ គ្រុនចៅដ៉ា
ចោយសរជំងឺទង
ំ ឡាយ និងចរារសចញទូចៅរបស់ជំងឺ COVID-19 ក៏អាចបណា្៉ាលឱ៉ាយការទលិតដសពម្ងយចុ៉ះរ
យៈចពលខលីដែរ។ ចបើចទ៉ះបីជា
គ្រុនចៅត
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ផ្ន
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៉ា ់សង
ំ 
ជំងឺ COVID-19 ក៏ម្ិនមាន
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ដែល
បង្ហ៉ាញ
ថា
គ្រុនចៅត
ច៉ា គ្កាយការោក់វា៉ាកស
់
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ែល់
ការទលិត
ដសពម្
ចន៉ះចទ
។
ពិចគ្គ្៉ះជាម្ួយ
អក
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គ្បសិនចបើអនកមាន
កតី
កងវល
ប
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។
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ចម ើយ
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គ្ម៉ានភសតុតាងដែលបង្ហ៉ាញថា វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ែល់លទធទលចធវើ IVF របស់ម្នុស៉ាសចទ។ ការ
គ្សវគ្ជាវបានរកច ើញថា គ្ម៉ានទលប៉ះពាល់ពីវា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ចសរើ mRNA ចៅចលើអគ្តាចជារជ័យផ្ន
ការចធវើ IVF ចទ។ ការគ្សវគ្ជាវម្ួយបានរកច ើញថាម្ិនមានភាពខុសគ្ន៉ារួរឱ៉ាយកត់សមាគ៉ាល់កនុងគ្បតិកម្មតបនឹង
ការរំចញាចអូដវ រុណភាពសុត ការវិវឌ៉ាឍអំគ្ប៊ីយុង ឬលទធទលមានផ្ទៃចពា៉ះរវាងបុរគលដែលបានោក់វា៉ាក់
សំង ចធៀបនឹងអនកជំងឺដែលម្ិនបានោក់វា៉ាក់សង
ំ ។ ចរម្ិនបានរកច ើញថា វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ប៉ះ
ពាល់ែល់លទធភាពមានកូន ឬចធវើឱ៉ាយកាន់ដតពិបាកសគ្មាប់អនកដែលកំពុងដតពិបាកនឹងមានកូនគ្សប់ចទ។
វា៉ាក់សំងជាចគ្ចើនគ្តូវបានោក់ជាគ្បោំយា៉ាងមានសុវតថិភាព ទំងកនុងអំ ុង និងម្ុនចពលមានផ្ទៃចពា៉ះ ែូច
ជាវា៉ាក់សំងផ្ដ៉ាសយធំ ចតតាណូស និងខាន់សល៉ាក់។ វា៉ាក់សំង COVID-19 គ្តូវបានដណនំឱ៉ាយោក់សគ្មាប់
ម្នុស៉ាសដែលមានអាយុ 6 ដខច ើងចៅ រួម្ទំងម្នុស៉ាសដែលព៉ាាយាម្មានកូន។
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ចទ វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 មានសុវតថិភាពទំងចៅម្ុន អំ ុង និងចគ្កាយចពលមានផ្ទៃចពា៉ះ។ ម្ិនមានភ
សតុតាងបង្ហ៉ាញថាការោក់វា៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 បចងកើនហានិភ័យផ្នការរលូតកូនចទ។ ចរម្ិនបានរក
ច ើញថាមានអគ្តារលូតកូនកាន់ដតខពស់សគ្មាប់បុរគលដែលបានោក់វា៉ាក់សំងគ្បឆំងនឹងជំងឺ COVID-19
ចទ។
អគ្តារលូតកូនមានខពស់ជាងការរិតរបស់ម្នុស៉ាស។ គ្បដ ល 10 ចៅ 20 ភាររយផ្នការមានផ្ទៃចពា៉ះបចចប់
ចោយការរលូតកូន។ បុរគលម្ួយចំនួនដែលបានោក់វា៉ាក់សំងគ្បដ លជាជួបបញ្ហ៉ារលូតកូន បុដនតវាម្ិន
ពាក់ព័នធនឹងវា៉ាក់សំងចទ។ ការរលូតកូនអាចចកើតច ើង ចទ៉ះបានោក់ឬម្ិនបានោក់វា៉ាក់សំងក៏ចោយ។
តាម្ពិត ម្នុស៉ាសដែលដគ្បជាឈឺធៃន់ចោយសរជំងឺ COVID-19 ចៅចពលមានផ្ទៃចពា៉ះងមីៗគ្បឈម្នឹងហានិ
ភ័យផ្នការរលូតកូនខពស់ជាង។ ការោក់វា៉ាក់សំងរឺជាការការពារែ៏លអបំទុតសគ្មាប់អនក និងកូនរបស់អនក
គ្បឆំងនឹងជំងឺ COVID-19។
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