
វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 និងសុខភាពបនតពជូ
សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់
វាជាចរឿងធម្មតាដែលមានកដីកងវលអ់ំពរីចបៀបដែលវា ៉ាក់សងំជំងឺCOVID-19អាចនឹងប ៉ះពាល់ែល់សខុភាពបនតពូជ។ Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, ម្ជ៉ាឈម្ណឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ក៉ារជំងឺ) ដណនំឱ៉ាយោក់វា ៉ាក់សំងសគ្មាប់អនកគ្រប់គ្ន៉ា
ដែលមានអាយុ 6 ដខច ើងចៅ រួម្ទំងបុរគលដែលកំពុងព៉ាាយាម្មានផ្ទៃចពា៉ះចៅចពលចន៉ះឬអាចនឹងមានផ្ទៃចពា៉ះនចពលអ
នរត។បចចុប៉ាបននចន៉ះ គ្ម៉ានភសតតុាងណាម្យួបង្ហ៉ាញថាវា ៉ាកស់ំងណាម្ួយ រួម្ទំងវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 បងកឱ៉ាយមានបញ្ហ៉ា
ពាក់ព័នធនឹងលទធភាពមានកូនចៅចពលចន៉ះ ឬអនរតចន៉ះចទ។
អនកអានម្ួយចំនួនអាចនឹងប ៉ះពាលអ់ារម្មណជ៍ាម្ួយនឹងគ្បធានបទកនុងឯកសរចន៉ះ ចោយសរដតធាល៉ាប់ពិបាកនងឹមានកូនធាល៉ាប់
មានគ្បវតតិប ៉ះទងគិចទលូវចិតតចោយសរការចរើសចអើងជាតសិសន៍ចលើពណស៌ម្៉ាបុរ ការតអូញដតអរទូចៅអំពីសខុភាពដែលចរម្ិន
ចអើចពើរបស់ស្តសតី/ស្តសតីបដូរចភទចៅជាបរុសនិងស្តសត/ីចភទដែលខុសពីការរំពឹងទុកចៅកនុងដែនចវជជសស្តសត។
ម ើលខាងមរោ ម ើ បីស្សែងយលអ់ាំពចីម លើយចាំម ោះសាំណួរទមូៅអាំពវី ៉ាកស់ាំងជាំងឺ COVID-19 និងសុខភាពបនតពជូ។

សាំណួរ៖ ម ើវ ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 អាចប៉ាោះ ល ់លោ់រពនារកាំមណើ  មទ?

សាំណួរ៖ ម ើវ ៉ាក់សាំងមនោះនឹងផ្លល ស់បតូ រវ តរ ូវរបស់ខ្ុ ាំស្ រឬមទ?

សាំណួរ៖ ម ើលទធភាពមានកូនរបស់ខ្ុ ាំនឹងប៉ាោះ លម់ោយសរវ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ស្ រមទ?
គ្ម៉ានភសតុតាងណាម្ួយបង្ហ៉ាញថាវា ៉ាក់សំងណាម្ួយ រួម្ទំងវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19ប ៉ះពាល់ែល់លទធភាព
មានកូនចន៉ះចទ ម្ិនថាមានចភទអវីក៏ចោយ។វា ៉ាក់សំងននែំចណើរការជាម្ួយគ្បព័នធភាពស ៉ាំផ្នរាងកាយ
របស់អនក ចែើម្៉ាបីតតំាងនឹងវើរុសកូរ ូណា ច ើយម្ិនរំខានែល់សរើរាងគបនតពូជរបស់អនកចទ។ កនុងការពិចសធ
សកល៉ាបងចវជជសស្តសតចលើវា ៉ាកសំ់ងជំងឺ COVID-19និងកនុងការស្រាវស្រាវយ៉ា ងទូលំទលូាយចលើរចូសន ៍ដែល
ព៉ាាយាម្មានផ្ទៃចពា៉ះ ចរច ើញថាអគ្តាមានផ្ទៃចពា៉ះរឺែូចគ្ន៉ារវាងរូចសន ៍ដែលបានោក់វា ៉ាក់សំងជងំឺ
COVID-19 និងរូចសន ៍ដែលម្ិនបានោក់វា ៉ាក់សំង។ វា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19រឺមានសុវតថិភាព និងគ្បសិទធ
ភាព។ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG, ម្ហាវិទ៉ាាល័យសម្ភពនិងចរារស្តសតីអាចម្រកំិាង) និង Society for Maternal-Fetal 
Medicine (SMFM, អងគការសងគម្ចវជជសស្តសតមាតានិងទរក) ដណនំឱ៉ាយោក់វា ៉ាក់សំងជងំឺ COVID-19
សគ្មាប់ម្នុស៉ាសដែលមានផ្ទៃចពា៉ះ បំចបា៉ះចោ៉ះកូន ឬចគ្គ្ងនឹងមានផ្ទៃចពា៉ះ។
ចូលចម្ើលតំណភាជ៉ាប់ចន៉ះចែើម្៉ាបសីដ៉ាបគ់្បសសន៍របស់ចវជជបណឌតិ LaSalleអំពីម្ូលច តុដែលដណនំឱ៉ាយោក់
វា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID៖លទធភាពមានកូន និងវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 - YouTube

ចម លើយ៖

បុរគលដែលបានោក់វា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19ម្ួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការដគ្បគ្បួលវែដរែូវបនទ៉ាប់ពី
ោក់វា ៉ាក់សំង ែូចជាមានរយៈចពលយូរជាងម្ុន ខួបរែូវពីម្ួយចៅម្ួយខលីជាងម្ុន ឬឈាម្ចគ្ចើនជាងធម្ម
តា។កនុងការគ្សវគ្ជាវចៅឆន៉ាំ 2022 ចររកច ើញថាបុរគលមានរែូវដែលបានោក់វា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19

មានវែដរែូវតិចជាងម្ុនម្ួយផ្ងៃកាន់ដតចគ្ចើនច ើង ជុំវិញរយៈចពលោក់ែូសរបស់ខលួន។ការដគ្បគ្បួលម្ួយផ្ងៃ
រឺសថិតកនុងចចនល៉ា៉ះធម្មតាផ្នការដគ្បគ្បួលវែដរែូវ។ ចទ៉ះជាអាចមានការដគ្បគ្បួលបចណា្៉ា៉ះអាសននទំងចន៉ះកនុង
វែដរែូវកដីគ្មា នភសតុតាងណា ួយបញ្ជា ក់ថាវ ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 បងកឱ្យមានបញ្ជា  ក់ពន័ធនឹងលទធភាពមានកូនមទ។ការដគ្ប
គ្បួលវែដរែូវរបស់អនកអាចចធវើឱ៉ាយចពលចវលាបចចចញអូវ ុលដគ្បគ្បលួ។ ម្នុស៉ាសដែលចគ្បើដទនការគ្រួសរតាម្
ធម្មជាតិ និងវិធីចទ៉ាសងចទៀតដែលពឹងដទអកចលើការតាម្ោនវែដរែូវ គ្បដ លជាពិបាកនឹងែឹងពីចពលចវលា
បចចចញអូវ ុល និងបចចចៀស/ចគ្គ្ងនឹងមានផ្ទៃចពា៉ះ។ សូម្ពិចគ្គ្៉ះជាម្ួយអនកទដល់ចសវារបស់អនក ចែើម្៉ាបី
ពិភាក៉ាាអំពីវែដរែូវ និងដសវងយល់បដនថម្អំពីដទនការគ្រួសរ។

ចម លើយ៖

ចយាងតាម្អងគការPlanned Parenthood គ្ម៉ានភសតុតាងបញ្ជ៉ាក់ថាវា ៉ាក់សំងជំងឺCOVID-19 ចធវើឱ៉ាយការពន៉ាារ
កំចណើតមានគ្បសិទធភាពទបឬខពស់ជាងម្ុនចទ។ ចៅចពលចន៉ះគ្ម៉ានរបាយការណ៍ពីបុរគលដែលបានោក់វា ៉ាក់
សំងថាការពន៉ាារកំចណើតរបស់ពួកចរដលងមានគ្បសិទធភាពបនទ៉ាប់ពោីក់វា ៉ាក់សំងចទ។ ចទ៉ះបីជាមានរបាយ
ការណ៍អំពីការដគ្បគ្បួលវែដរែូវក៏វាម្ិនប ៉ះពាល់ែល់គ្បសិទធភាពពន៉ាារកំចណើតរបស់ម្នុស៉ាសដែរ។ គ្បការចន៉ះ
អាចបងកការពិបាកកនុងការតាម្ោនវែដរែូវ និងរយៈចពលបចចចញអូវ លុ។ម្នុស៉ាសដែលចគ្បើការពន៉ាារកំចណើត
តាម្ធម្មជាតិ ែូចជាវិធីយល់ែឹងអំពីលទធភាពមានកូនជាចែើម្ គ្បដ លជាពិបាកនឹងែងឹពីចពលចវលាបចចចញ
អូវ ុល។មានឧបករណ៍ដែលអាចជួយបុរគលននកនុងការតាម្ោនការបចចចញអូវ ុល។ ចយើងសូម្ដណនំឱ៉ាយ
ពិចគ្គ្៉ះជាម្ួយអនកទដល់ចសវារបស់អនកអពំីជចគ្ម្ើសនិងចែើម្៉ាបីដសវងយល់បដនថម្។

ចម លើយ៖

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j2kWtyV4Z_w
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/covid-19-vaccines-linked-small-increase-menstrual-cycle-length#:~:text=Women%20who%20received%20COVID%2D19,the%20range%20of%20normal%20variation.


សាំណួរ៖ ម ើវ ៉ាក់សាំងអាចប៉ាោះ ល ់លស់្សែ និង/ឬបងកឱ្យអស  ថភាពផ្លូ វមភទស្ រមទ?
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សាំណួរ៖ ម ើវ ៉ាក់សាំងប៉ាោះ ល ់លោ់រមធែើ IVF (ោរចាក់ស្សែ និងអូវ ៉ាុលបញ្ចូ លគ្មា កាុ ងស្កវ) ស្ រមទ?

គ្ម៉ានភសតុតាងណាម្យួបង្ហ៉ាញថាវា ៉ាកស់ំងណាម្ួយរួម្ទំងវា ៉ាក់សំងជំងឺCOVID-19 ចធវើឱ៉ាយម្នុស៉ាសដែលមានសរើរា
ងគបនតពូជបុរសមានបញ្ហ៉ាពាក់ពន័ធនឹងលទធភាពមានកនូឬអសម្តថភាពទលូវចភទចៅចពលចន៉ះចទ។ការគ្សវគ្ជាវងមី
តូចម្ួយចៅចលើម្នុស៉ាសគ្បុសដែលមានសខុភាពលអចំននួ 45នក់ដែលបានោក់វា ៉ាក់សងំជំងឺ COVID-19 ចស រើ
mRNAបានពិនិត៉ាយចម្ើលលកខណៈរបសដ់សពម្ ែូចជាបរិមាណនិងចលនជាចែើម្ ចៅម្ុននិងចគ្កាយចពលោក់
វា ៉ាក់សំង។អនកគ្សវគ្ជាវបានរកច ើញថា គ្ម៉ានការដគ្បគ្បួលរួរឲ៉ាយកត់សមាគ៉ាល់ចចំពា៉ះលកខណៈរបសដ់សពម្ទងំ
ចន៉ះ ចគ្កាយចពលោក់វា ៉ាកស់ំងចទ។ ចគ្ៅពីចន៉ះ ការគ្សវគ្ជាវម្ួយបានរកច ើញថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19
អាចពាក់ព័នធនងឹលទធភាពមានកនូចុ៉ះចខ៉ាាយសគ្មាប់បុរសរ តូែល់ 60 ផ្ងៃបនទ៉ាប់ពីឆ្លងជំងឺ។ គ្រុនចៅដ៉ា
ចោយសរជំងឺទងំឡាយនិងចរារសចញទូចៅរបសជ់ំងឺ COVID-19 ក៏អាចបណា្៉ាលឱ៉ាយការទលតិដសពម្ងយចុ៉ះរ
យៈចពលខលីដែរ។ ចបើចទ៉ះបីជាគ្រុនចៅត៉ាអាចជាទលរំខានផ្នការោក់វា ៉ាក់សងំជំងឺCOVID-19 ក៏ម្ិនមានភសតតុាង
បចចុប៉ាបននដែលបង្ហ៉ាញថាគ្រុនចៅត៉ាចគ្កាយការោក់វា ៉ាកស់ំងជំងឺCOVIDប ៉ះពាល់ែល់ការទលតិដសពម្ចន៉ះចទ។
ពិចគ្គ្៉ះជាម្ួយអនកទតលច់សវារបសអ់នក គ្បសិនចបើអនកមានកតីកងវល់បដនថម្។
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គ្ម៉ានភសតុតាងដែលបង្ហ៉ាញថាវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ប ៉ះពាល់ែល់លទធទលចធវើ IVF របស់ម្នុស៉ាសចទ។ការ
គ្សវគ្ជាវបានរកច ើញថាគ្ម៉ានទលប ៉ះពាល់ពីវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19 ចស រើmRNA ចៅចលើអគ្តាចជារជ័យផ្ន
ការចធវើ IVF ចទ។ការគ្សវគ្ជាវម្ួយបានរកច ើញថាម្ិនមានភាពខុសគ្ន៉ារួរឱ៉ាយកត់សមាគ៉ាល់កនុងគ្បតិកម្មតបនឹង
ការរំចញាចអូដវ រុណភាពស ុត ការវិវឌ៉ាឍអំគ្ប ៊ីយ ុង ឬលទធទលមានផ្ទៃចពា៉ះរវាងបុរគលដែលបានោក់វា ៉ាក់
សំង ចធៀបនឹងអនកជំងឺដែលម្ិនបានោក់វា ៉ាក់សំង។ ចរម្ិនបានរកច ើញថាវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19ប ៉ះ
ពាល់ែល់លទធភាពមានកូន ឬចធវើឱ៉ាយកាន់ដតពិបាកសគ្មាប់អនកដែលកំពុងដតពិបាកនឹងមានកូនគ្សបច់ទ។
វា ៉ាក់សំងជាចគ្ចើនគ្តូវបានោក់ជាគ្បោំយា ៉ាងមានសុវតថិភាព ទំងកនុងអំ ុង និងម្ុនចពលមានផ្ទៃចពា៉ះ ែូច
ជាវា ៉ាក់សំងផ្ដ៉ាសយធំ ចតតាណូសនិងខាន់សល៉ាក់។ វា ៉ាក់សំង COVID-19 គ្តូវបានដណនំឱ៉ាយោក់សគ្មាប់
ម្នុស៉ាសដែលមានអាយុ 6 ដខច ើងចៅ រួម្ទំងម្នុស៉ាសដែលព៉ាាយាម្មានកូន។
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សាំណួរ៖ ម ើវ ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 អាចបណាា លឱ្យរលូ កូនស្ រមទ?
ចទវា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19មានសុវតថិភាពទំងចៅម្ុនអំ ុងនិងចគ្កាយចពលមានផ្ទៃចពា៉ះ។ម្ិនមានភ
សតុតាងបង្ហ៉ាញថាការោក់វា ៉ាក់សំងជំងឺ COVID-19បចងកើនហានិភ័យផ្នការរលូតកូនចទ។ ចរម្ិនបានរក
ច ើញថាមានអគ្តារលូតកូនកាន់ដតខពស់សគ្មាប់បុរគលដែលបានោក់វា ៉ាក់សំងគ្បឆំងនឹងជំងឺCOVID-19
ចទ។
អគ្តារលូតកូនមានខពស់ជាងការរិតរបស់ម្នុស៉ាស។ គ្បដ ល 10 ចៅ 20 ភាររយផ្នការមានផ្ទៃចពា៉ះបចចប់
ចោយការរលូតកូន។បុរគលម្ួយចំនួនដែលបានោក់វា ៉ាក់សំងគ្បដ លជាជួបបញ្ហ៉ារលូតកូន ប ុដនតវាម្ិន
ពាក់ព័នធនឹងវា ៉ាក់សំងចទ។ការរលូតកូនអាចចកើតច ើង ចទ៉ះបានោក់ឬម្ិនបានោក់វា ៉ាក់សំងក៏ចោយ។
តាម្ពិតម្នុស៉ាសដែលដគ្បជាឈឺធៃន់ចោយសរជំងឺCOVID-19 ចៅចពលមានផ្ទៃចពា៉ះងមីៗគ្បឈម្នឹងហានិ
ភ័យផ្នការរលូតកូនខពស់ជាង។ការោក់វា ៉ាក់សំងរឺជាការការពារែ៏លអបំទុតសគ្មាប់អនកនិងកូនរបស់អនក
គ្បឆំងនឹងជំងឺCOVID-19។
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សូ ពិមរគ្មោះជា យួអាកជាំនាញស្ែទាំសខុភាពស្ លអាកមជឿទកុចិ តជានិចចអាំពីោរសមរ ចចិ តស្ផ្ាកមវជាសស្តសតផ្លា លខ់លួ ន។

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=int
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-FAQ-Pregnancy-Vaccines-2022.1
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwac011/6511811?login=true
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2022/large-study-provides-reassurance-that-covid-vaccination-does-not-affect-fertility-or-early-pregnancy
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298#:~:text=Overview,even%20know%20about%20a%20pregnancy.
email:civil.rights@doh.wa.gov

