សុវត្ថ ិភាពវ៉ាក់សាំងជាំងឺ
COVID- 19៖ ប្រការដែលប្ត្ូវែឹង
វ៉ាក់សាំងនានាគឺមានសុវត្ថ ិភាព
វ៉ាក់សង
ាំ ជ្ាំងឺ COVID-19ហែលឃយើងមានឃៅកនុង្ែរែឋ អាឃមរ ិក រឺបានឆ្ែ ងកាត់ការប្តួ តពិនិតយ្ុេតថ ិភាពយងលអ ិតលអ ន់
រាំសុតឃៅកនុងប្រេតរ ិសស្ត្រ្ែរែឋ អាឃមរ ិក1។ វ៉ាក់សង
ាំ ទ ាំងអ្្់ប្តូេបានអ្នុម័ត ឬអ្នុញ្ញាតាំងប្្ ុង្ប្មារ់ការឃប្រើប្បា្់កនុង
ឃពលមានអា្នន ឃោយ U.S. Food and Drug Administration (FDA, រែឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱ្ថ ររ្់្ែរែឋ អាឃមរ ិក( - មាន
ន័យថា FDA មិនបានរកឃ ើញពីករីបារមភ អ្ាំពី្ុេតថ ិភាពធង ន់ធងរឃនាោះឃ ។

វ៉ាក់សង
ាំ ឃនោះរនរ
ួ លបានការប្តួ តពិនិតយឃមើល្ុេតថ ិភាពនិងប្រ្ិ ធ ភាព ឃៅឃពលពួ កវប្តូេបានឃប្រើប្បា្់ឃោយ
សធារណៈជ្ន។ ្ែរែឋ អាឃមរ ិកមានប្រព័នធមួ យចាំនួនហែលមានប្សរ់ឃែើមបីប្តួ តពិនិតយឃមើលរញ្ញា្ុេតថ ិភាព
និងរកឃ ើញរញ្ញាទ ាំងឃនាោះបានយងឆារ់រែ័្ឃៅឃពលរញ្ញាឃនាោះឃកើតឃ ើង។

វ៉ាក់សាំងគឺមានប្រសិទ្ធភាព
អ្ន កប្រហែលជាបានឃ ើញព័ត៌មានហែលហាក់ែូចជារង្ហាញថាវ៉ាក់សង
ាំ មួ យចាំនួនលអ ជាងវ៉ាក់សង
ាំ មួ យចាំនួនឃសេងឃ ៀត។ ការ
ពិឃសធន៍សកលបងឃេជ្ជ សស្ត្របានរង្ហាញថា ប្ររ់វ៉ាក់សង
ាំ ហែលមានសរ ល់ជ្ូនទ ាំងអ្្់ ្ុ ធ ហតមានប្រ្ិ ធ ភាព
ខ្ព ្់កនុងការរង្ហារជ្ាំងឺ COVID-19។ ភាពខ្ុ្គ្ននរវងវ៉ាក់សង
ាំ នានារឺមានការពិបាកកនុងការឃប្រៀរឃធៀរ ឃប្រោះវ៉ាក់
សាំងប្តូេបានឃធវ ើឃត្រ ឃៅឃពលឃេលានិង ីកហនែ ងឃសេងៗគ្នន។ វ៉ាក់សង
ាំ មួ យចាំនួនប្តូេបានឃធវ ើឃត្រ ឃធៀរឃៅនឹងប្រឃេ ននជ្ាំងឺ
COVID-19។

ឃៅឃពលណាអ្ន កបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ប្ររ់ចាំនួន វឃៅហតអាចមានជ្ាំងឺ COVID-19 ែហែល រុហនរ អ្ន កអាចនឹងមិនមានជ្ាំងឺ
ធង ន់ធងរ ឬ ចាាំបាច់ប្តូេឃៅមនទ ីរឃព យឃនាោះឃ ។ ការ្ិកាបានរង្ហាញថា វ៉ាក់សង
ាំ នីមួយៗបានមានប្រ្ិ ធ ភាពយងតិច
ឺ
៉ា
85ភាររយឃៅកនុងការរង្ហារជ្ាំង COVID-19ធ្ង ន់ធ្ងរ។ វក់សង
ាំ ឃនោះក៏បានរង្ហារមនុ្េជាឃប្ចើននាក់មន
ិ ឲ្យមានឃោរ្ញ្ញា
ណាមួ យននជ្ាំងឺ COVID-19៖
•
•
•

វ៉ាក់សង
ាំ Johnson & Johnson (Janssen), 74 ភាររយ
វ៉ាក់សង
ាំ Pfizer-BioNTech, 95 ភាររយ
វ៉ាក់សង
ាំ Moderna, 94 ភាររយ

ផលរំខានគឺជាររឿងធ្មម តា
អ្ន កមិនអាចឃកើតជ្ាំងឺ COVID-19 ឃោយសរហតវ៉ាក់សង
ាំ ឃនាោះឃ ។ រុហនរ ែូ ចគ្ននឃៅនឹងវ៉ាក់សង
ាំ ឃសេងឃ ៀតហែរ អ្ន កអាចនឹងមានអារមម ណ៍ថា
មានសលរំខានខ្ែ ោះៗ។ ទ ាំងឃនោះរឺជា្ញ្ញាហែលរញ្ញជក់ថាវ៉ាក់សង
ាំ កាំពុងមានប្រ្ិ ធ ភាព។ ្ប្មារ់វ៉ាក់សង
ាំ ពីរែូ ្ សលរោះរល់ឃប្កាយការ
ចាក់ឃលើក ីពីរអាចនឹងធង ន់ធងរជាងមុន។ ឃរើអាចឃធវ ើបាន ្ូ មសរ ល់ឲ្យខ្ល ួនអ្ន កនូ េឃពលឃេលាឃែើមបី្ប្មាក និងមានភាពធូ រឃ្បើយឃ ើងវេ ិញកនុង
រយៈឃពលមួ យនថង ឬពីរនថង ឃប្កាយឃពលចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ។ ្ប្មារ់វ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 ហែលចាាំបាច់មានពីរែូ ្ ្ូ មប្បាកែថាអ្ន កប្តូេ ួ លបាន
ែូ ្ថានឃាំ លើក ីពីរររ្់អ្នក។ អ្ន កនឹងមិន ួ លបានការការររឃពញឃលញឃ រែូ តែល់រយៈឃពលពីរ្បារែ៍រនាទរ់ពីែូ្ថានឃាំ លើក ីពីរររ្់
អ្ន ក។

for Disease Control and Prevention“Safety of COVID-19Vaccines (្ុេតថ ិភាពននវ៉ាក់សង
ាំ ជ្ាំងឺ COVID-19(”។ នថង ី25 ហខ្មីនា ឆានាំ2021 មានសរ ល់ជ្ូន
អ្នឡាញតមរយៈ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ ្ហតរុឃណា
ណ ោះ(។
1Centers

សញ្ញាននប្រត្ិកមម អាឡាក់សុ៊ី
ប្រតិកមម អាឡាក់្ុីឃៅនឹងវ៉ាក់សង
ាំ កប្មឃកើតមានណា្់ រុហនរ ពួ កវអាចនឹងឃកើតឃ ើងបាន។ រែ ីនិកឃនោះនឹងពិនិតយ
តមោនអ្ន ករយៈឃពលយងតិច 15នា ី រនាទរ់ពីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ររ្់អ្នក ឃៅកនុងករណីអ្នកមានប្រតិកមម
អាឡាក់្ុី។ ពួ កឃរ ួ លបានការរណ្ុោះរណា
រ លឃែើមបីឃឆ្ែ ើយតរ និងែឹងពីរឃរៀរជ្ួ យែល់អ្នក។
ប្រ្ិនឃរើអ្នកមានប្រតិកមម អាឡាក់្ុីរនាទរ់ពីចាកឃចញពីរែីនិក ្ូ ម ូ រ្ពទ ឃៅឃលខ្ 911។ ្ញ្ញាននប្រតិកមម
អាឡាក់្ុីរ ួមមាន៖ ពិបាកែកែឃងា ើម ឃែើមមុខ្និងរាំពង់ក ចង្ហវក់ឃរោះែូ ងឃលាតញារ់ ឃ ើងកនទ ួលប្កែមរ្ឃពញ
ខ្ល ួន វេ ិលមុខ្ និងឃខ្ាយកមាែាំង។

ជួយរយើងឲ្យតាមដានរមើលកត ៊ីកងវ ល់អ្ាំព៊ីសុវត្ថ ិភាព
ចុោះឃ្មោះកនុងកមម េ ិធី v-safe ឃែើមបីោយការណ៍អ្ាំពីសលរំខាននានា៖ vsafe.cdc.gov (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ ្ហតរុឃណា
ណ ោះ(។
ការចូ លរ ួមររ្់អ្នកជ្ួ យឃយើងឲ្យរកា្ុេតថ ិភាព្ប្មារ់មនុ្េប្ររ់គ្នន។
អ្ន ក ឬអ្ន កសដ ល់ឃ្វវ៉ាក់សង
ាំ ររ្់អ្នកក៏អាចោយការណ៍អ្ាំពីសលរំខានឃៅកាន់ Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS, ប្រព័នធោយការណ៍ប្ពឹតរិការណ៍អ្ េ ិជ្ជ មានរនាទរ់ពីការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ (។ FDA, Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, មជ្ឈមណឌលប្ររ់ប្រងនិងរង្ហារជ្ាំង(ឺ ឃែើយWashington State Department of Health (DOH, ប្ក្ួ ង្ុខាេិបាលរែឋ
វ៉ា្ុីនឃតន(ឃប្រើប្បា្់ VAERS ឃែើមបីពិនិតយតមោន ាំឃនារឬរញ្ញាហែលអាចឃកើតមាន។
អ្ន កអាចប្ររល់របាយការណ៍តមរយៈ vaers.hhs.gov (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ ្ហតរុឃណា
ណ ោះ(។

មនុសសរប្ចើនជាត្ិសសន៍និង
ជនជាត្ិបានចូ លរ ួមកនុងការ
សកលបងរនេះ

រៅកនុងការរធ្វ ើរត្សតសកលបងវ៉ា
ក់សាំង Pfizer-BioNTech2 អ្ន ក
ចូ លរ ួមមាន៖

អ្ន កេ ិ ាសស្ត្របានឃធវ ើឃត្រ វ៉ាក់សង
ាំ នីមួយៗឃៅ
ឃលើមនុ្េោរ់មុឺននាក់។

រៅកនុងការរធ្វ ើរត្សតសកលបងវ៉ាក់
សាំ ង Johnson & Johnson3 អ្ន ក
ចូ លរ ួមមាន៖

រៅកនុងការរធ្វ ើរត្សតសកលបងវ៉ា
ក់សាំង Moderna4 អ្ន កចូ លរ ួម
មាន៖

and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19Vaccine”,កិចចប្រជ្ុាំ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
Meeting (រណៈកមម ការប្រឹកាឃយរល់វ៉ាក់សាំងនិងសលិតសលជ្ីេសស្ត្ដហែលរក់ព័នធ(។ នថង 1
ី 0 ហខ្ធន ូឆានាំ2020 មានសរ ល់ជ្ូនអ្នឡាញតមរយៈ៖
https://www.fda.gov/media/144245/download (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ ្ហតរុឃណា
ណ ោះ(។
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 2
ី 6ហខ្កុមភៈ ឆានាំ2021មានសរ ល់ជ្ូនអ្នឡាញតមរយៈ៖ https://www.fda.gov/media/146217/download (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ ្ហត
រុឃណា
ណ ោះ(។
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19Vaccine”,កិចចប្រជ្ុាំ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee។ នថង 1
ី 7
ហខ្ធន ូឆានាំ2020 មានសរ ល់ជ្ូនអ្នឡាញតមរយៈ៖ https://www.fda.gov/media/144434/download (ហែលអាចរកបានជាភាសអ្ង់ឃរែ ្ហតរុឃណា
ណ ោះ(។
2Food

វ៉ាក់សាំងឃនោះមាន្ុេតថ ិភាព និងប្រ្ិ ធភាព្ប្មារ់កុមារ ស្ត្រីមាននសទឃរោះ និងអ្ន ក
ហែលមានរញ្ញា្ុខ្ភាពប្សរ់។ ឃោយសរមានមនុ្េចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កាន់ហតឃប្ចើន
ឃយើងនឹងរន្ប្រមូ ល ិននន័យរហនថ មអ្ាំពី្ុេតថ ិភាព និងសលរោះរល់។ ិននន័យរង្ហាញ
ថាវ៉ាក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19 រឺមាន្ុេតថ ិភាព ឃែើយសលរោះរល់ធងន់ធងររឺកប្មឃកើត
មានណា្់។

ពិភាកាជាមួ យអ្ន កផតល់ការដែទាំសុខភាពឬ
រុគគលិកដផនកគល ៊ីនិក ប្រសិនររើអ្នកមានកត ៊ីកងវ ល់
អ្ាំពកា
៊ី រចាក់វ៉ាក់សាំង។

អាឡាក់សុ៊ី
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC,
មជ្ឈមណឌលប្ររ់ប្រងនិងរង្ហារជ្ាំងឺ(ហណនាាំឱយចាក់វ៉ាក់
សាំងឃនោះ្ប្មារ់រុរគលហែលមិនមានរញ្ញាអាហលកែេ
ុ ី
ជាមួ យធាតុសេ ាំកនុងវ៉ាក់សង
ាំ ឃនោះ។
•

•

ប្រតិកមម អាឡាក់្ុីឃៅនឹងវ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 ហតងប្តូេ
បានរិតថារងា ឃ ើងឃោយជាតិខាែញ់ឃៅកនុងវ៉ាក់សង
ាំ
ហែលមានឃ្មោះថា រូ លីឃអ្ ី ហ នរែ ីកូល (PEG) និង
រូ លី្របាត។
វ៉ាក់សង
ាំ ឃនោះមិនមានសរធាតុរងកប្រតិកមម ូ ឃៅមួ យ
ចាំនួនែូ ចជាសរធាតុហែលមានឃៅកនុងអាហារឃនាោះឃ
ែូ ឃចន ោះប្រតិកមម អាឡាក់្ុីឃសេងៗភារឃប្ចើនរាំសុតមិនរួ រ
ជាករ ីកងវ ល់ឃនាោះឃ ឃៅឃពល ួ លវ៉ាក់សង
ាំ COVID-19។
ឧទែរណ៍ វ៉ាក់សង
ាំ គ្នមនជាតិ្ុត គ្នមនជាតិជ្័រ និងគ្នមន
សរធាតុរកា ុកបានយូរឃនាោះឃ ។

ប្កមស៊ីលធ្ម៌
សរធាតុសេ ាំវ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 រឺមាន្ុេតថ ិភាពនិងចាាំបាច់
្ប្មារ់វ៉ាក់សង
ាំ កនុងការរាំឃពញមុខ្ង្ហរររ្់ពួកវ។ ចាំហណក
មួ យននវ៉ាក់សង
ាំ Johnson & Johnson ប្តូេបានរឃងា ើតឃ ើង
ឃៅកនុងការចមែ ងឃកា្ិកាហែលរណ្ុោះឃៅកនុងមនទ ីរពិឃសធន៍
ហែលមានប្រេពឃែើមមកពីការរំលូតឃកា្ិកាតមការឃប្ជ្ើ្
ឃរ ើ្ ហែលបានឃកើតឃ ើងជាង 35ឆានាំមុន។
ឺ ុតសវយ
វ៉ាក់សង
ាំ ឃសេងឃ ៀតជាឃប្ចើនែូ ចជាវ៉ាក់សង
ាំ ជ្ាំងអ្
រ ូឃរឡា និងជ្ាំងឹឃថែ ើមប្រឃេ A ប្តូេបានរឃងា ើតឃ ើងកនុងរឃរៀរ
ែូ ចគ្នន។ គ្នមនវ៉ាក់សង
ាំ ណាមួ យមានសទ ក
ុ ឃកា្ិកាមនុ្េ (រ ួម
ទ ាំងឃកា្ិការេ៌(វេ ើរុ្ COVID-19 ជាតិជ្័រ សរធាតុរកា ុក
បានយូរ ឬអ្នុសលសលិតឃចញពី្តវ មួយចាំនួន រ ួមទ ាំងសលិ
តសលសច់ប្ជ្ូក ឬ ឃជ្ឡាធីន។ វ៉ាក់សង
ាំ ឃនោះមិនប្តូេបានរណ្
តុោះឃៅកនុង្ុត និងមិនមានសទ ក
ុ សលិតសល្ុតឃ ។

សថនភាពរវជជសស្តសត
• ការ្ិកាបានរង្ហាញថា វ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 រឺមាន្ុេតថ ិ
ភាពនិងមានប្រ្ិ ធ ភាពែូ ចគ្នន្ប្មារ់មនុ្េហែលមាន
សថនភាព្ុខ្ភាពនានា។ អ្ន កចូ លរ ូមពីនមភ ឃៅ 45 ភារ
រយឃៅកនុងការពិឃសធន៍សកលបងវ៉ាក់សង
ាំ បានឃកើតមា
នសថនភាពនានាែូ ចជាជ្ាំងឺធាត់ប្ជ្ ុល ជ្ាំងឹ ឹកឃនាមហសអ ម
ជ្ាំងឺឃរោះែូ ង ជ្ាំងឺឃថែ ើម និងវេ ើរុ្ែុីេ។

•

ឃយើងមាន ិននន័យ្ុេតថ ិភាពឃៅមានកប្មិតឃៅឃ ើយឃៅ
ឃលើការឃប្រើប្បា្់វ៉ាក់សង
ាំ ចាំឃរោះមនុ្េហែលមានប្រព័នធ
ភាពសុឃាំ ខ្ាយ ឬមានសថនភាព្វ ័យភាពសុ។ាំ CDC រនរ
ហណនាាំវ៉ាក់សង
ាំ ឃនោះឃៅែល់ប្ក ុមទ ាំងឃនោះ ឃោយសរហតពួ ក
ឃរមានហានិេ័យខ្ព ្ប្់ រឈមឃៅនឹង
ជ្ាំងឹធងន់ធងរ ប្រ្ិនឃរើពួកឃរមានជ្ាំងឺ COVID-19។

•

អ្ន កជ្ាំនាញឃេជ្ជ សស្ត្រហសន ករេ៌ និងកាំឃណើត បានហណនាាំ
អ្ន កហែលមាននសទ ឃរោះ រាំឃៅឃោោះកូ ន ឬមានហសនការមាន
នសទ ឃរោះ ឲ្យ ួ លវ៉ាក់សង
ាំ ជ្ាំងឺ COVID-19 ។ ិននន័យ
រង្ហាញថាវ៉ាក់សង
ាំ ជ្ាំងឺ COVID-19 រឺមាន្ុេតថ ិភាព
អ្ាំ ុ ងឃពលមាននសទ ឃរោះ។ តមការពិត ការ្ិកាមួ យ
ចាំនួនរង្ហាញថាមាដយហែលបានចាក់វ៉ាកសាំងរ ួចហថមទ ាំង
អាចរញ្ជ ូនអ្ងគ រែិរកខប្បាណប្រឆាាំងនឹងជ្ាំងឺ COVID-19
ឃៅកាន់កូនររ្់ពួកឃរបានតមរយៈការមាននសទ ឃរោះ
និងការរាំឃៅឃោោះកូ ន ហថមឃ ៀតសង។ អ្ន កហែលមាននសទ
ឃរោះរឺមានហានិេ័យប្រឈមនឹងជ្ាំងឺធងនធ
់ ង រឃោយសរ
COVID-19 រ ួមទ ាំងការសែរ់សងហែរ។ វ៉ាក់សង
ាំ រឺជាការ
ការររប្រឃ្ើររាំសុត។
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