ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
របបៀបែាំបណើរការននថ្នប
ាំ ង្ការ
ជាទូ បៅ ប ើថ្នប
ាំ ង្ការមានែាំបណើរការយ៉ាងែូ ចបតេ ច?
ថ្នប
ាំ ង្ការដាំណណើរការណោយណរៀបចាំប្បព័ន្ធការពារធម្ម ជាតិនន្រាងកាយរបស់អ្នក ណដើម្បីកាំណត់សម្គាល់ ន្ិងកម្គាត់
ណម្ណរាគដដលអាចណធវ ើឱ្យអ្ន កឈឺ។ ថ្នប
ាំ ង្ការអាចម្គន្ផ្ទុកដូ ចជា៖
• ប្បណេទណម្ណរាគដដលង្កប់ ឬបាន្ណធវ ើឱ្យទន្់ណសោយ។
• សារធាតុណផ្េងៗដដលបាន្ណធវ ើឱ្យម្គន្សភាពដូ ចជាដផ្ន ករបស់ណម្ណរាគ។
•
សារធាតុណផ្េងៗដដលបង្កាត់បណប្ងៀន្រាងកាយឱ្យបណងា ើតជាតិប្បូណតអ្ុីន្ដដលណម្ើលណៅដូ ចជាដផ្ន កម្ួ យនន្
ណម្ណរាគ
ណៅណពលអ្ន កចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការណាម្ួ យ ប្បព័ន្ធភាពសាុាំរបស់អ្នកណ្ល ើយតបតាម្រយៈ៖
• ផ្លិតអ្ង់ទីក័រ (antibodies)។ អ្ង់ទីក័រ គឺជាជាតិប្បូណតអ្ុីន្ដដលប្តូវបាន្បណងា ើតណ ើងតាម្ធម្ម ជាតិ
ណោយប្បព័ន្ធភាពសាុាំ ណដើម្បីប្បយុទធន្ឹងជាំងឺ។
• ណប្តៀម្ណកាសិកាភាពសាុាំរបស់អ្នកឱ្យណ្ល ើយតបណៅន្ឹងការ្ល ងណម្ណរាគនាណពលអ្នាគត។
• ចងចាាំជាំងឺ ន្ិងរណបៀបប្បយុទធជាម្ួ យន្ឹងវា។ ប្បសិន្ណបើអ្នកប៉ះពាល់ណៅន្ឹងណម្ណរាគណនា៉ះបនាាប់ពីទទួ ល
ថ្នប
ាំ ង្ការ ប្បព័ន្ធភាពសាុាំរបស់អ្នកអាចបាំផ្លលញវាបាន្យងឆាប់រហ័ស ណហើយការពារអ្ន កពីការ្ល ងជាំងឺ ឬ
ការធាលក់សល ួន្ឈឺធងន្់ធងរណទៀតផ្ង។

ប ើថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មានែាំបណើរការយ៉ាងែូ ចបតេ ច?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទ ាំង 4 ប្បណេទ ដដលម្គន្ផ្ត ល់ជូន្ឱ្យណប្បើប្បាស់ណៅកនុងសហរដឋ អាណម្រ ិកកនុងណពលបចចុបបន្ន
ណន្៉ះ ដាំណណើរការណោយបង្កាត់បណប្ងៀន្ណកាសិកាភាពសាុាំរបស់ណយើងអ្ាំពីរណបៀបបណងា ើតភានក់ង្ករថតចម្ល ងដសន ងជាតិប្បូ
ណតអ្ុីន្ (copycat spike proteins) (ដសន ងម្គន្រាងដូ ចជាម្កុដ ដដលដុ៉ះណ ើងណៅណលើនផ្ា នន្ណម្ណរាគ COVID-19)។ ការ
ផ្លិតដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្ណន្៉ះម្ិន្បងា ណប្រ៉ះថ្នក់ដល់ណកាសិការបស់ណយើងណទ។
• ប្បព័ន្ធភាពសាុាំរបស់ណយើងណម្ើលណ ើញដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្ណន្៉ះ ណហើយដឹងថ្វាម្ិន្អាចសថ ិតណៅកដន្ល ង
ណនា៉ះបាន្ណទ។
• រាងកាយរបស់ណយើងម្គន្ប្បតិកម្ម ណោយបណងា ើតការណ្ល ើយតបភាពសាុាំ។ វាផ្លិតអ្ង់ទីក័រ (antibodies)
ដដលអាចណធវ ើសកម្ម ភាពប្បឆាាំងដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្របស់ណម្ណរាគ COVID-19 ណហើយវាណប្តៀម្ណកាសិកា
ភាពសាុាំ។ ណន្៉ះន្ឹងការពារណយើង ប្បសិន្ណបើណយើងបាន្ប៉ះពាល់ណៅន្ឹងណម្ណរាគនាណពលអ្នាគត។
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ម្គន្ភាពសុសរនណៅកនុងរណបៀបដដលពួ កណគបង្កាត់បណប្ងៀន្ណកាសិការបស់ណយើង ឱ្យបណងា ើត
ដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្។
• ថ្នប
ាំ ង្ការដដលផ្លិតណោយ Pfizer ន្ិង Moderna ប្តូវបាន្ណៅថ្ជាថ្នប
ាំ ង្ការប្បណេទ mRNA។ ភានក់ង្ករ
RNA (mRNA) គឺជាបាំដណកដហេន្ដដលប្បាប់រាងកាយរបស់ណយើងអ្ាំពីរណបៀបបណងា ើតជាតិប្បូណតអ្ុីន្។
mRNA ដដលណៅកនុងថ្នប
ាំ ង្ការប្តូវបាន្ណវចសា ប់ណៅខាងកនុងពពុ៉ះជាតិណប្បងដ៏តូចៗ (ប្តូវបាន្សាាល់ថ្ជា
ភាគលអ ិតលីពីដ ឬ lipid nanoparticles)។ ណៅណពលដដល mRNA ចូ លណៅកនុងណកាសិការបស់ណយើង វា
បង្កាត់បណប្ងៀន្ណកាសិកាអ្ាំពីរណបៀបផ្លិតបាំដណករបស់ដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្ (spike protein)។ mRNA
មិនចូ លណៅក្នុងស្នល
ូ កោស្ិោកេ ក ើយមិនមានអនត រក្មម ជាមួ យ DNA តាមមកយោបាយណាមួ យក ើយ។
• ថ្នប
ាំ ង្ការដដលផ្លិតណោយ J&J/Janssen ប្តូវបាន្ណៅថ្ជាថ្នប
ាំ ង្ការដឹកជញ្ជន្
ូ (viral vector vaccine)។
វុិចទ័រ (Vector ឬយន្ជាំន្ិ៉ះ) ដឹកជញ្ជន្
ូ បាំដណកដហេន្ណៅកនុងណកាសិការបស់ណយើង។ ណកាសិការបស់ណយើង
ចាប់យកបាំដណកដហេន្ ន្ិងបណងា ើត mRNA ណហើយ mRNA ណន្៉ះបង្កាត់បណប្ងៀន្ណកាសិការបស់ណយើងឱ្យ
បណងា ើតដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្។ វុិចទ័រណម្ណរាគ គឺជាប្បណេទណម្ណរាគផ្លតសាយធម្ម តាដដលម្ិន្ម្គន្ណប្រ៉ះ
ថ្នក់។ វាម្ិន្អាចចម្ល ងសល ួន្ណៅកនុងណកាសិការបស់ណយើងណទ ណហើយវាម្ិន្អាចផ្លលស់បតរូ DNA របស់ណយើង
តាម្វ ិធីណាម្ួ យណ ើយ។
• ថ្នប
ាំ ង្ការដដលផ្លិតណោយ Novavax ត្រូវបានកៅថាជាត្រកេេថានរ
ាំ ង្ការដែលកត្រើត្បាស្់រាំដែក្ជារិត្រូ
ករអ៊ីនននកមកោគ (protein subunit vaccine)។ វាមានផ្ទុក្បាំដណកម្ួ យចាំន្ួន្របស់ដសន ងជាតិប្បូណតអ្ុីន្
(spike protein)។ ថ្នប
ាំ ង្ការប្បណេទណន្៉ះក៏ម្គន្ផ្ទុកប្បណេទ “ថានជ
ាំ ាំនួយ (adjuvant)” ស្ត្មារ់ពត្ងឹងោរ
ក្ល ើយររព៊ីត្រព័នធភាពសាំររស្់ោងោយផ្ងដែរ។ ថានជ
ាំ ាំនួយ (adjuvant) ណផ្េងៗត្រូវបានកត្រើត្បាស្់កៅ
ក្នុងថានរ
ាំ ង្ការជាកត្ចើនត្រកេេ។
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
របបៀបែាំបណើរការននថ្នប
ាំ ង្ការ
កនុងចាំបោតប្បបេទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទាំងបនេះ តិនមានប្បបេទថ្នប
ាំ ង្ការោតួ យដែលមានផ្ទក
ុ បតបោគ
COVID -19 ជាទម្រង់អ្វីរួយឡ ើយ រិនថាជាទម្រង់ឡរឡោគដែលឡៅរស់ក្តី ឡរឡោគដែលបានឡ្វ ើឱ្យទន់ឡសោយក្ត ី
ឬក្៏ឡរឡោគដែលងាប់ក្តី។ អ្ន ក្រិនអាចឡក្ើតជំងឺ COVID-19 ពីថានប
ំ ងាារទំងឡនេះឡ ើយ។

ប ើខ្ុអា
ាំ ចទទួ លបានព័ ៌មានបដនែ តបៅទីោ?
•
•
•
•

កែើមប៊ីកបាោះពមព ឬកមើលស្ាំែួរដដលបាន្ស្ួ រញឹក្ញារ់ទ ាំងកនោះ ឬស្ាំែួរដែលបាន្ស្ួ រជាញឹក្ញារ់
ណផ្េងណទៀតទក់ទងន្ឹងត្រធានរេថានរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ស្ូ មកស្ា នក្ូ ែ QR ណន្៉ះ ឬចូ លកៅ
ោន់កគ េាំព័រ ស្ាំែួរដែលបាន្ស្ួ រជាញឹក្ញារ់ទក់ទងន្ឹងថានរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
កគ េាំព័រ VaccinateLACounty.com - រ ួមទ ាំងកគ េាំព័រ ោលវ ិភាគននោរចាក្់ថានរ
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដដលម្គន្រ ូរភាពត្ោ វ ិចកែើមប៊ីរង្កាញន្ូ វកពលណាដែលែូ ស្ន៊ីមួយៗែល់កពល
ក្ាំែរ់អាចទទួ ល និងព័រ៌មានស្ត ៊ីព៊ី វ ិយ៊ីេេួ លចាក្់ថានរ
ាំ ង្ការ។
កគ េាំព័រ ការយល់ដឹងអ្ាំពីដាំណណើរការនន្ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ររស្់ម្ជឈម្ណឌលប្គប់ប្គង
ន្ិងទប់សាាត់ជាំងឺ្លង (CDC)។
ចូ រពិកត្រោះជាមួ យត្គូកពេយររស្់អនក្ ប្បសិន្ណបើអនក្មានស្ាំែួរណផ្េងៗ។
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