
វ៉ា ក់សាំងគឺមានប្រសិទ្ធភាព

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19អាចការពារអ្នកតាមមធ្យោបាយជាធ្្ចើន។ វ៉ា ក់សាំងទាំងធ្ ោះមាន្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កន ុងការរង្កា រ

ជាំងឺ COVID-19។ ្រសិនធ្រើអ្នកឆ្លងជាំងឺ COVID-19 វ៉ា ក់សាំងអាចកាត់រនថយឱកាសននការឈឺយងន់កន ុងក្មិតខ្ពស់ ធ្ ើយ

ការចាក់វ៉ា ក់សាំង្ររ់ចាំនួនជួយកាត់រនថយឱកាសននការចូលស្មាកពោបាលកន ុងមនទ ីរធ្ពទ្យ និងកាត់រនថយហានិភ័យ

ននការសល រ់ធ្ោយសរជាំងឺ COVID-19។ អ្នក្រហ លជាបានធ្ ើញព័ត៌មានហែលហាក់ែូចជារង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំងមួយចាំនួន

លអជាងវ៉ា ក់សាំងមួយចាំនួនធ្ទ្ៀត រ ៉ុហនែការពិធ្សយសកលបងធ្េជជសស្តសែបានរង្កា ញថា វ៉ា ក់សាំងហែលមានផ្ដល់ជូនទាំង

អ្ស់ស៉ុទ្ធហតមាន្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កន ុងការរង្កា រជាំងឺ COVID-19។ ស្មារ់ព័ត៌មានរហនថមអ្ាំពីការពិធ្សយសកលបងធ្េជជស

ស្តសែ ធ្លើវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ធ្ផ្េងៗ សូមចូលធ្មើលទ្ាំព័រ COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness (ស៉ុេតថ ិភាពនិង

្រសិទ្ធភាពននវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19) | Washington State Department of Health (្កសួងស៉ុខាភិបាល ននរែឋវ៉ា ស៉ុី

នធ្តាន)។

ការសិកាបានរង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំងនីមួយៗមាន្រសិទ្ធភាពយ ងតិច 85 ភាររយកន ុងការរង្កា រជាំងឺ COVID-19 យងន់យងរ។ វ៉ា ក់

សាំងទាំងធ្នោះក៏បានរង្កា រមិនឲ្យមន៉ុសេជាធ្្ចើនមានធ្ោរសញ្ញា ណាមួយននជាំងឺ COVID-19 ផ្ងហែរ៖

• Moderna, 94%

• Pfizer-BioNTech, 95%

• Johnson & Johnson (Janssen), 74%

• Novavax, 90.4%

វ៉ា ក់សាំងនានាគឺមានសុវត្ថ ិភាព

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ហែលធ្យើងមានធ្ៅកន ុងស រែឋអាធ្មរកិ រឺបានឆ្លងកាត់ការ្តួតពិនិតយស៉ុេតថ ិភាពយ ងលអ ិតលអន់

រាំផ្៉ុតធ្ៅកន ុង្រេតែ ិសស្តសែស រែឋអាធ្មរកិ1។ វ្តេូបានរធ្ងា ើត ធ្យវ ើធ្តសែ និងផ្ដល់សិទ្ធិអ្ន៉ុញ្ញា តធ្ោយធ្្រើ្បាស់ែាំធ្ ើរការែ៏

តឹងរ៉ុ៉ឹងែូចគ្នន ធ្ៅនឹងែាំធ្ ើរការហែលធ្្រើស្មារ់វ៉ា ក់សាំងធ្ជារជ័យធ្ផ្េងធ្ទ្ៀតហែរ។វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្ស់្តេូបានអ្ន៉ុញ្ញា ត

ឬអ្ន៉ុម័តទាំង្សងុស្មារ់ការធ្្រើ្បាស់កន ុងធ្ពលមានអាសននធ្ោយ Food and Drug Administration (FDA, រែឋបាលចាំ ី

អាហារនិងឱសថ) ររស់ស រែឋអាធ្មរកិ។ មានន័យថា FDA មិនបានរកធ្ ើញកែបីារមភអ្ាំពីស៉ុេតថ ិភាពយងន់យងរធ្ ោះធ្ទ្។ អ្នក

ជាំ ញឯកោជយក៏បានពិនិតយធ្មើលធ្ ើងវេញិធ្ៅធ្លើការសិកា  និងរកធ្ ើញថាគ្នា នកែ ីកងវល់ណាមួយធ្ ើយ។ វ៉ា ក់សាំង

ទាំងធ្នោះក៏បានឆ្លងកាត់ការ្តួតពិនិតយឯកោជយធ្ោយអ្នកជាំ ញហផ្នកធ្េជជសស្តសែ ធ្ៅ Scientific Safety Review Workgroup 

(្កមុការង្ករ្តួតពិនិតយស៉ុេតថ ិភាពេទិ្ោសស្តសែ ) ហែលជាហផ្នកមួយននWestern States Pact (កិចច្ពមធ្្ពៀងននរែឋភារខាង

លិច) (ជាភាសអ្ង់ធ្រលសហតរ ៉ុធ្ណាណ ោះ)។ សូមធ្មើលសាំ ួរធ្ចាទ្សួរជាញឹកញារ់ស្មារ់ព័ត៌មានរហនថម។

វ៉ា ក់សាំងធ្នោះរនែទ្ទួ្លបានការ្តួតពិនិតយស៉ុេតថ ិភាព និង្រសិទ្ធភាព ធ្ៅធ្ពលធ្្រើ្បាស់ធ្ោយសធារ ជន។ស រែឋអា

ធ្មរកិមាន្រព័នធ មួយចាំនួនហែលមាន្សរ់ធ្ែើមបី្តួតពិនិតយរញ្ញា ស៉ុេតថ ិភាព និងរកធ្ ើញរញ្ញា ទាំងធ្ ោះបានយ ងឆារ់

រ ័សធ្ៅធ្ពលហែលវធ្កើតធ្ ើង។ ធ្ែើមបីឱយ្បាកែថាវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 មានស៉ុេតថ ិភាព Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC, មជឈម ឌ ល្ររ់្រងនិងរង្កា រជាំងឺ) បានព្ងីក និងព្ងឹងសមតថភាពររស់្ រធ្ទ្សកន ុងការតាម

ោនស៉ុេតថ ិភាពវ៉ា ក់សាំង។ជាលទ្ធផ្លអ្នកជាំ ញហផ្នកស៉ុេតថ ិភាពវ៉ា ក់សាំងអាចតាមោននិងរកធ្ ើញរញ្ញា ហែល្រហ ល

ជាមិនបានរកធ្ ើញអ្ាំ ុងធ្ពលពិធ្សយសកលបងធ្េជជសស្តសែ ធ្លើវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19។

វ៉ា ក់សាំងធ្នោះក៏មានស៉ុេតថ ិភាពនិង្រសិទ្ធភាពស្មារ់ក៉ុមារ ស្តសែ ីមាននផ្ទធ្ពាោះ និងអ្នកហែលមានរញ្ញា ស៉ុខ្ភាព្សរ់ផ្ង

ហែរ។ ធ្ោយសរមានមន៉ុសេចាក់វ៉ា ក់សាំងកាន់ហតធ្្ចើន ធ្យើងនឹងរនែ ្រមូលទ្ិននន័យរហនថមអ្ាំពីស៉ុេតថ ិភាព និងផ្លរំខា

ន។ ទ្ិនន ន័យរង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 រឺមានស៉ុេតថ ិភាព ធ្ ើយផ្លរំខានយងន់យងររឺក្មធ្កើតមានណាស់។

សុវត្ថ ិភាពវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19៖

អ្វ ីដែលប្ត្វូែឹង

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (ស៉ុេតថ ិភាពននវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19)”។ នថងទ្ី 25 ហខ្មី ឆាន ាំ 2021

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

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


សញ្ញា ននប្រត្ិកម្មអាឡាក់សុី

្រតិកមាអាឡាកស់៉ុធី្ៅនងឹវ៉ា កស់ាំងក្មធ្កើតមានណាស់រ ៉ុហនែ ពួកវអាចនងឹធ្កើតធ្ ើងបាន។រល ីនកិធ្នោះនងឹពិ

និតយតាមោនអ្នករយៈធ្ពលយ ងតចិ 15 ទ្ី រ ទ រ់ពីចាកវ់៉ា កស់ាំងររសអ់្នក ធ្ៅកន ុងករ ីអ្នកមាន្រតកិមា

អាឡាក់ស៉ុី។ ពួកធ្រទ្ទួ្លបានការរ ុ្ោះរណាែ លធ្ែើមបីធ្ឆ្ល ើយតរនិងែឹងពរីធ្រៀរជួយែល់អ្នក។

្រសិនធ្រើអ្នកមាន្រតកិមាអាឡាកស់៉ុរី ទ រព់ចីាកធ្ចញពរីលនីកិ សូមទូ្រសពទធ្ៅធ្លខ្ 911។ សញ្ញា នន្រតកិមា

អាឡាក់ស៉ុីរមួមាន៖ ពិបាកែកែធ្ងា ើម ធ្ ើមម៉ុខ្នងិរាំពងក់ចង្កវ ក់ធ្រោះែូងធ្ោតញារ់ ធ្ ើងកនទ លួ្ក មពាស

ធ្ពញខ្ល នួ វេលិម៉ុខ្និងធ្ខ្ាយកមាល ាំង។

ជួយយយើងឲ្យតាម្ដានយម្ើលកត ីកងវល់អ្ាំពីសុវត្ថ ិភាព

ច៉ុោះធ្ ា្ ោះកន ុងកមា េយិី V-safe ធ្ែើមបីោយការ ៍អ្ាំពផី្លរំខាន  ៖ vsafe.cdc.gov។ការចូលរមួររសអ់្នកជួយធ្យើងឲ្យរកាស៉ុេតថភិាព

ស្មារម់ន៉ុសេ្ររគ់្នន ។

អ្នក ឬអ្នកផ្ដល់ធ្សវវ៉ា កស់ាំងររសអ់្នកកអ៏ាចោយការ ៍អ្ាំពផី្លរំខានធ្ៅកាន់ Vaccine Adverse Event Reporting System 

(VAERS, ្រព័នធោយការ ៍្ពតឹែកិារ ៍អ្េជិជមានរ ទ រ់ពចីាកវ់៉ា កស់ាំង)។ FDA, Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) និងWashington State Department of Health (DOH, ្កសួងស៉ុខាភបិាល ននរែឋវ៉ា ស៉ុីនធ្តាន) ននរែឋវ៉ា ស៉ុីនធ្តានធ្្រើ្បាស់

VAERS ធ្ែើមបីពិនតិយតាមោនទ្ាំធ្ រឬរញ្ញា ហែលអាចធ្កើតមាន។

អ្នកអាច្ររលរ់បាយការ ៍តាមរយៈ vaers.hhs.gov។ ហសវ ងយលរ់ហនថមអ្ាំពរីធ្រៀរហែល VAERS និង្រពន័ធតាមោនស៉ុេតថភិាព

ធ្ផ្េងធ្ទ្ៀតែាំធ្ ើរការតាមរយៈwww.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety។

ផលរំខានគឺជាយរឿងធម្មតា

អ្នកមនិអាចធ្កើតជាំងឺ COVID-19 ធ្ោយសរហតវ៉ា កស់ាំងធ្ ោះធ្ទ្។ រ ៉ុហនែ ែូចគ្នន ធ្ៅនឹងវ៉ា កស់ាំងធ្ផ្េងធ្ទ្ៀតហែរ អ្នកអាច

នឹងមានអារមា ៍ថាមានផ្លរំខានខ្លោះៗ ហែលខ្៉ុសគ្នន ពមីន៉ុសេមាន កធ់្ៅមាន កធ់្ទ្ៀត។ អ្នកខ្លោះធ្សទ ើរហតគ្នា នផ្លរំខាន វរ ឯឯអ្នក

ខ្លោះធ្ទ្ៀតអាចមានផ្លរ ោះពាល់ហែលមនិអាចឱយពួកធ្រធ្យវ ើសកមាភាព្រចាាំនថងបាន។ ផ្លរំខានរជឺាសញ្ញា ហែលរញ្ញជ កថ់ាវ៉ា

ក់សាំងកាំព៉ុងមាន្រសិទ្ធភាព។ស្មារ់វ៉ា ក់សាំងពរីែូសផ្លរំខានធ្្កាយការចាកធ់្លើកទ្ីពរីអាចនងឹយងនយ់ងរជាងម៉ុន។ ធ្រើ

អាចធ្យវ ើបាន សូមទ្៉ុកធ្ពលមួយនថងឬពរីនថងឱយខ្ល នួអ្នកស្មាកនិងយូរធ្សបើយធ្ ើងវេញិ ធ្្កាយធ្ពលចាកវ់៉ា កស់ាំង។ជាទូ្ធ្ៅ

ផ្លរំខានបាតធ់្ៅេញិធ្្កាយធ្ពលពរីរីនថង។ ធ្ទោះរីជាអ្នកមនិមានផ្លរខំានក៏ោងកាយររសអ់្នកកាំព៉ុងរធ្ងា ើត្រពន័ធ

ការពារទ្ល់នងឹេ ឯរ៉ុស COVID-19 ហែរ។ ស្មារ់វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ហែល្តូេចាកព់រីែូស សូម្បាកែថាអ្នកបានចាកែូ់

សទ្ីពីរររសអ់្នក។អ្នកនងឹមនិទ្ទួ្លបានការការពារធ្ពញធ្លញធ្ទ្ រ ូតែល់អ្នកចាកែូ់សទី្ 2បាន 2សបាដ  ៍។

ផលរំខានទូ្យៅតាម្ប្កមុ្អាយុ

6 ដែែល់ 3ឆ្ន ាំ 4–17ឆ្ន ាំ ម្នុសសយពញវយ័អាយុ 18ឆ្ន ាំយ ើង

ផ្លរំខានទូ្ធ្ៅអាចរមួមាន៖
ផ្លរំខានធ្កើតមានញកឹញារជ់ាង
រ ទ រ់ពីចាកែូ់សទី្ 2៖

ផ្លរំខានទូ្ធ្ៅអាចរមួមាន៖

ឈឺធ្ជើងឬនែធ្ៅ្តងម់៉ុខ្មជ ុល
ឈឺចារ់ ធ្ ើមនិងធ្ ើង្ក មធ្ៅ
្តង់ម៉ុខ្មជ ុល

ឈឺចារ់ ធ្ ើមនិងធ្ ើង្ក មធ្ៅ
្តង់ម៉ុខ្មជ ុល

ធ្ ើងកូនក ដ ុ រ អ្ស់កមាល ាំង អ្ស់កមាល ាំង

រមាស់ ឬយាំ ឈឺកាល ឈឺកាល

ងង៉ុយធ្រង ឈឺសច់ែ៉ុាំ ឬស ល ក់ ឈឺសច់ែ៉ុាំ

ហលងចងញ់ាុាំអាហារ ្ពឺរង្ក ្ពឺរង្ក/្រនុធ្ដដ

ធ្ ើងកូនក ដ ុ រ ចធ្ង្កអ រ

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


ម្នុសសយប្រើនជាត្ិសសន៍ និងជាត្ិពនធ ុបានរូលរមួ្កន ុងការសកលបងយនេះ
អ្នកេទិ្ោសស្តសែបានធ្យវ ើធ្តសែ វ៉ា ក់សាំងនីមួយៗធ្ៅធ្លើមន៉ុសេោរ់ម៉ុឺន ក់។

ការពិធ្សយសកលបងវ៉ា កស់ាំងModerna (អាធ្មរកិ) 2

អ្នកចូលរមួមាន៖

ការពិធ្សយសកលបងវ៉ា កស់ាំងPfizer-BioNTech (អាធ្មរកិ) 3

អ្នកចូលរមួមាន៖

ការពិធ្សយសកលបងវ៉ា កស់ាំង Johnson & Johnson (សកល) 4

អ្នកចូលរមួមាន៖

ការពិធ្សយសកលបងវ៉ា កស់ាំង Novavax (សកល) 5

អ្នកចូលរមួមាន៖

63% ជនជាតិ
ហសបកស

20%ជនជាតិធ្អ្សា ញ/ អាធ្មរកិឡាទ្ីន

10%ជនជាតិហសបកធ្មា /អាធ្មរកិធ្ែើមកាំធ្ ើត
អាស្ត វ ិក

4%ជនជាតិអាស៉ុី

3% ធ្ផ្េងធ្ទ្ៀត

70% ជនជាតិ
ហសបកស

13%ជនជាតិធ្អ្សា ញ/ អាធ្មរកិឡាទ្ីន

10%ជនជាតិហសបកធ្មា /អាធ្មរកិធ្ែើមកាំធ្ ើត
អាស្ត វ ិក

6%ជនជាតិអាស៉ុី

1% AIAN/NHOPI✦

62% ជនជាតិ
ហសបកស

45%ជនជាតិធ្អ្សា ញ/អាធ្ម
វរកិឡាទ្ីន

17%ជនជាតិហសបកធ្មា /អាធ្មរកិធ្ែើម
កាំធ្ ើតអាស្ត វ កិ

4%ជនជាតិអាស៉ុី

9% AIAN/NHOPI✦

9% ធ្ផ្េងធ្ទ្ៀត

76% ជនជាតិ
ហសបកស

22%ជនជាតិធ្អ្សា ញ/ អាធ្មរកិឡាទ្ីន

11%ជនជាតិហសបកធ្មា /អាធ្មរកិធ្ែើមកាំធ្ ើត
អាស្ត វ ិក

4%ជនជាតិអាស៉ុី

6% AIAN/NHOPI✦

2% ធ្ផ្េងធ្ទ្ៀត

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, កិចច្រជ៉ុាំររស់ Vaccines and Related Biological Products Advisory 

Committee (រ ៈកមាការ្រឹកាធ្យរល់វ៉ា ក់សាំងនិងផ្លិតផ្លជីេសស្តសដ ហែលពាក់ព័នធ )។ នថងទី្  17 ហខ្យន ូឆាន ាំ 2020មានផ្ែល់ជូនតាមអ្នឡាញធ្ៅ៖
https://www.fda.gov/media/144434/download។

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, កិចច្រជ៉ុាំររស់ Vaccines and Related Biological Products Advisory 

Committee។ នថងទី្ 10 ហខ្យន ូឆាន ាំ 2020មានផ្ែល់ជូនតាមអ្នឡាញធ្ៅ៖ https://www.fda.gov/media/144245/download។
4 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, កិចច្រជ៉ុាំររស់ Vaccines and Related 

Biological Products Advisory Committee។ នថងទី្ 26 ហខ្ក៉ុមភៈឆាន ាំ 2021មានផ្ែល់ជូនតាមអ្នឡាញធ្ៅ៖ https://www.fda.gov/media/146217/download។
5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, កិចច្រជ៉ុាំររស់ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
។ នថងទី្ 7 ហខ្មិថ៉ុ ឆាន ាំ 2022មានផ្ែល់ជូនតាមអ្នឡាញធ្ៅ៖ https://www.fda.gov/media/158912/download។

* AIAN/NHOPI តាំណាងឱយទិ្ននន័យរមួរញ្ច លូគ្នន ស្មារ់អ្នកចូលរមួកន ុងការពិធ្សយសកលបងជាជនជាតិធ្ែើមអាធ្មរកិ ជនជាតិធ្ែើមអាឡាសា ជនជាតិធ្ែើមហានេ៉ា និង

អ្នកធ្កាោះបា ស៉ុី វ ិកធ្ផ្េងធ្ទ្ៀត។

https://www.fda.gov/media/158912/download


ពិភាកាជាមួ្យអ្នកផតល់ការដែទាំសុែភាពឬរុគគលិក

ដផនកគល ីនិកដែលអ្នកទ្ុករិត្ត ប្រសិនយរើអ្នកមានកត ីកងវល់

អ្ាំពកីារចាក់វ៉ា ក់សាំង

អាឡាក់សុី

• CDC ហ  ាំឱយចាក់វ៉ា ក់សាំងធ្នោះស្មាររ់៉ុរគលហែលមនិមាន

រញ្ញា អាហលក េុ ីជាមួយធាត៉ុផ្េ ាំកន ុងវ៉ា កស់ាំងធ្នោះ។ វ៉ា ក់សាំង

ធ្នោះមិនមានសរធាត៉ុរងា្រតកិមាទូ្ធ្ៅមួយចាំនួនែូចជា

សរធាត៉ុហែលមានធ្ៅកន ុងអាហារធ្ ោះធ្ទ្ ែូធ្ចនោះ្រតិកមាអា

ឡាក់ស៉ុីធ្ផ្េងៗភារធ្្ចើនរាំផ្៉ុតមនិរួរជាកែកីងវលធ់្ ោះធ្ទ្ ធ្ៅ

ធ្ពលទ្ទួ្លវ៉ា ក់សាំង COVID-19។

• ្រតិកមាអាឡាកស់៉ុធី្ៅនងឹវ៉ា កស់ាំង COVID-19 ហតង្តូេបាន

រិតថារងាធ្ ើងធ្ោយជាតខិាល ញធ់្ៅកន ុងវ៉ា កស់ាំង ហែលមាន

ធ្ ា្ ោះថារ ូលីធ្អ្ទី្ហ នរលកូីល (PEG) និងរ ូលសីរបាត។

• ែូចវ៉ា ក់សាំងធ្ផ្េងធ្ទ្ៀតហែរ វ៉ា ក់សាំងធ្នោះមានផ្ទ ុកសរធាត៉ុ

ខាល ញ់ អ្ាំរិលនិងសា រ ធ្ែើមបីជួយឱយវមាន្រសិទ្ធភាពកាន់ហតលអ

ធ្ៅកន ុងោងកាយ។សរធាត៉ុផ្េ ាំទ ាំងធ្នោះស៉ុទ្ធហតមានស៉ុេតថភិាព

និងចាាំបាចធ់្ែើមបីឱយវ៉ា ក់សាំងរាំធ្ពញតួ ទ្ីររសវ់។

• វ៉ា ក់សាំងទាំងធ្នោះគ្នា នជាតសិ ៉ុតគ្នា នជាតិជ័រ និងគ្នា នសរ

ធាត៉ុរកាទ្៉ុកបានយូរធ្ ោះធ្ទ្។ វ៉ា ក់សាំងទាំងធ្នោះមនិ្តេូបាន

រ ុ្ោះធ្ៅកន ុងស ៉ុតធ្ទ្។

ប្កម្សីលធម្៌

សរធាត៉ុផ្េ ាំវ៉ា ក់សាំង COVID-19រមឺានស៉ុេតថភិាពនងិចាាំបាច់

ស្មារ់វ៉ា ក់សាំងកន ុងការរាំធ្ពញម៉ុខ្ង្ករររសវ់។ ចាំ ហ កមួយនន

វ៉ា ក់សាំង Johnson & Johnson ្តូេបានរធ្ងា ើតធ្ ើងធ្ៅកន ុងការ

ចមលងធ្កាសកិាហែលរ ុ្ោះធ្ៅកន ុងមនទ រីពធិ្សយនហ៍ែលមាន

្រភពធ្ែើមមកពកីាររលូំតធ្កាសកិាតាមការធ្្ជើសធ្រ ឯស ហែល

បានធ្កើតធ្ ើងជាង 35ឆាន ាំម៉ុន។ វ៉ា ក់សាំងធ្ផ្េងធ្ទ្ៀតជាធ្្ចើន

ែូចជាវ៉ា ក់សាំងជាំងឺអ្៉ុតសវ យ រធូ្រឡានិងជាំងឺធ្ថលើម្រធ្ភទ្ A 

្តូេបានរធ្ងា ើតធ្ ើងកន ុងរធ្រៀរែូចគ្នន ។គ្នា នវ៉ា ក់សាំងណាមួយ

មានផ្ទ ុកធ្កាសិកាមន៉ុសេ (រមួទ ាំងធ្កាសកិារភ)៌ វេ ឯរ៉ុស COVID-19

ជាតិជ័រសរធាត៉ុរកាទ្៉ុកបានយូរ ឬអ្ន៉ុផ្លផ្លិតធ្ចញពសីតវ

មួយចាំនួន រមួទាំងផ្លិតផ្លសច់្ ជកូ ឬ ធ្ជឡាយីន។ វ៉ា ក់សាំង

ធ្នោះមិន្តេូបានរ ុ្ោះធ្ៅកន ុងស ៉ុត និងមនិមានផ្ទ ុកផ្លិតផ្ល

ស ៉ុតធ្ទ្។

ស្មារ់វ៉ា ក់សាំង Pfizer និងModerna ្រហ ល 30% ននអ្នកចូល

រមួជាជនជាតិអាធ្មរកិកន ុងការសកលបងធ្្រើវ៉ា កស់ាំងរជឺាជន

ជាតិហសបកធ្មា ជនជាតិធ្ែើម ឬមន៉ុសេមានព ៌ហសបកធ្ផ្េង

ធ្ទ្ៀត ធ្ ើយ្រហ លពាកក់ណាដ លរជឺាមន៉ុសេចាស់។ស្មារ់វ៉ា ក់

សាំង Johnson & Johnson យ ងតចិ 38% ននអ្នកចូលរមួទាំង

អ្ស់កន ុងការសកលបងធ្្រើវ៉ា កស់ាំងរជឺាជនជាតិហសបកធ្មា ជន

ជាតិធ្ែើម ឬមន៉ុសេមានព ៌ហសបកធ្ផ្េងធ្ទ្ៀត ធ្ ើយ្រហ ល

ពាក់កណាដ លរជឺាមន៉ុសេចាស។់

សថ នភាពយវជជសស្តសត

• ការសិកាបានរង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំង COVID-19រមឺានស៉ុេតថ ិ

ភាពនងិមាន្រសទិ្ធភាពែូចគ្នន ស្មារ់មន៉ុសេហែលមាន

សថ នភាពស៉ុខ្ភាព  ។អ្នកចូលរមួពី 20 ធ្ៅ 45% ធ្ៅកន ុង

ការពិធ្សយនស៍កលបងវ៉ា កស់ាំងបានធ្កើតមានសថ នភាព

  ែូចជាជាំងឺធាត់្ជលុ ជាំងឺទ្ឹកធ្ មហផ្អម ជាំងឺធ្រោះែូង

ជាំងឺធ្ថលើម និងវេ ឯរ៉ុស ៉ុីេ។

• ធ្ទោះរីជាវ៉ា ក់សាំងហែលធ្យើងទ្ទួ្លបានមាន្រសទិ្ធភាព 90% 

្រឆាាំងនឹង្រធ្ភទ្វេ ឯរ៉ុសភារធ្្ចើនកព៏តិហមនរ ៉ុហនែការសកិា

្សេ្ជាេរង្កា ញថារ៉ុរគលហែលមាន្រពន័ធភាពស៉ុ ាំច៉ុោះធ្ខ្ាយ

ពីក្មតិមយយមធ្ៅយងនយ់ងរ មិនហមនស៉ុទ្ធហតអាចរធ្ងា ើតភាព

ស៉ុ ាំរ ៉ឹងមាាំទ ាំងអ្សធ់្ ោះធ្ទ្។ ែូសរហនថមទី្ 3ម៉ុនែូសជាំរ៉ុញ ្តូេ

បានហ  ាំឱយចាក់ស្មារ់រ៉ុរគលហែលមនិបានរធ្ងា ើតភាព

ស៉ុ ាំ្ររ់្គ្នន់ធ្្កាយពចីាកធ់្ស រ ឯវ៉ា កស់ាំងហែលមានពរីែូស។

• អ្នកជាំ ញធ្េជជសស្តសែ ហផ្នករភ៌ និងកាំធ្ ើតបានហ  ាំអ្នក

ហែលមាននផ្ទធ្ពាោះ រាំធ្ៅធ្ោោះកូនឬមានហផ្នការមាននផ្ទធ្ពាោះ

ឲ្យទ្ទួ្លវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19។ ទ្ិននន័យរង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំង

ជាំងឺ COVID-19 រឺមានស៉ុេតថភិាពអ្ាំ ុងធ្ពលមាននផ្ទធ្ពាោះ។

តាមការពតិការសិកាមួយចាំនួនរង្កា ញថាមាដ យហែលបាន

ចាក់វ៉ា កសាំងរចួហថមទាំងអាចរញ្ជ នូអ្ងគរែិរកខ ្បា 

្រឆាាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ធ្ៅកាន់កូនររសពួ់កធ្របានតាម

រយៈការមាននផ្ទធ្ពាោះនិងការរាំធ្ៅធ្ោោះកូន ហថមធ្ទ្ៀតផ្ង។

អ្នកហែលមាននផ្ទធ្ពាោះរមឺានហានភិយ័្រឈមនងឹជាំងឺ

យងន់យងរធ្ោយសរ COVID-19 រមួទ ាំងការសល រ់ផ្ងហែរ។ វ៉ា ក់

សាំងរឺជាការការពារ្រធ្សើររាំផ្៉ុត។
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