ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សុវត្ថ ិភាព និងផលប៉ះពាល់
តត្ើផលប៉ះពាល់ទូតៅរបស់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មានអ្វ ីខ្ល៉ះ?
ផលប៉ះពាល់ជាទូ ទៅ បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 រ ួមមាន៖
• ការឈឺចុកចាប់ ទ ើងក្កហម ឬឡ ើងទហើមទៅទៃើមដៃ ដៃលជាទីតាំងដនការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ (ឬឡៅឡ ើ
ឡលៅសម្រាប់កុារតូ ចៗ)
• ក្រ ុនឡដៅ ម្ររ ុនរង្ក
• ឈឺកាល
• មានអារមម ណ៍អស់កមាលាំង
• ឆាប់ខឹង ឬឆាប់យាំ (កុមារតូ ចៗ)
• ឈឺសាច់ៃុាំ ឬឈឺសន្ទលក់
• ទហើមកូ នកណតុរ
• មានអារមម ណ៍ចង់កអ ួត និងបាត់បង់ចាំណង់អាហារ
ផ ប៉ះពា ់ទ ាំងទន៉ះអាចជ៉ះឥទ្ធ ិព ឡៅឡ ើសមតថ ភាពបាំទពញការង្ករក្បចាាំដងៃ របស់អនក បុដនែ ផលប៉ះពាល់ទ ាំងទន៉ះ
នឹងបាត់ទៅវ ិញកនុងរយៈទពលមួ យ ឬពីរដងៃ ទក្កាយមក។ មនុសសភារទក្ចើនទកើតមានម្រតឹមតតផលប៉ះពាល់កម្រមិត
ក្សាលៗតតបុឡ្
ណ ៉ះ ទហើយមនុសសមួ យចាំនួនមិនឡកើតមានផលប៉ះពាល់អវីទ ាំងអស់។
ផលប៉ះពាល់រឺជាទរឿងធមម ត និងជាសញ្ញាតែ បង្កាញថ្ថ្នប
ាំ ង្ការកាំពុងៃាំទណើរការ។ ការឡកើតានផ ប៉ះពា ់
បង្ហាញថារាងកាយរបស់អនកកាំពុងទរៀនក្បយុទធជាមួ យនឹងទមទរារ និងកំពុងបទងា ើតភាពសាុាំ។ ការទទួ លចាក់ៃូស
តែ បានដណន្ទាំទ ំងអស់រឺជាការសំខាន់់ ឡបើទទ៉ះបីជាអន កឡកើតមានផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីការចាក់ៃូសពីមុនក៏
ឡោយ លុ៉ះក្តដតអន កផែ ល់ថានប
ំ ង្ហារ ឬក្រូទពទយរបស់អនកក្បាប់មិនឱ្យអន កទទួ លចាក់។
សូ មទមើលឡរហទ្ំព័រ ផលប៉ះពាល់ដៃលអាចទកើតមាន បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌល
ក្រប់ក្រងនិងទប់សាាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។

ចុ៉ះប្បសិនតបើ ខ្្ញម
ាំ ិនតកើត្មានផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?
ក្បតិកមម បន្ទាប់ពីការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 អាចានភាពខុសគ្ននពីមនុសសមានក់ទៅមនុសសមានក់។
មនុសសភារទក្ចើនដៃលចូ រ ួមកនុងការទធវ ើទតសែ សាកលបង កខ ណៈទវជជ សាស្រសែ (clinical trial) ទក់ទ្ងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 បានឡកើតមានផលប៉ះពាល់កម្រមិតម្រា បុទ្
ណ ៉ះ ឡហើយពួ កឡរមួ យចំនួនមិនឡកើតានផ ប៉ះពា ់អវី
ទ ់ តតឡា៉ះ។ មនុសសទ ាំងទន្ទ៉ះទៅដតមាន ការឡ្ៅ ើយតបននភាពសាុាំ ខាៅំងចំទពា៉ះថ្នប
ាំ ង្ការ។ ការចាក់ថានប
ំ ង្ហារអាច
ការពារអន កពីការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 កម្រមិតធៃ ន់ធៃរ មិនថាអន កឡកើតានផ ប៉ះពា ់ឡផេងៗបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការឬអត់ទន្ទ៉ះទ ើយ។

ត ើមានផលប៉ះពាល់កម្រិ ធ្ង នធ្
់ ង រតម្ោយោរចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ដែរឬតេ?
បាទ/ចាស ផលប៉ះពាល់កម្រមិតធៃ ន់ធៃរអាចទកើតទ ើង បុដនែ កក្មនឹងទកើតមាន្ស់។ ក្បព័នធក្តួ តពិនិតយសុវតថ ិភាព
ថ្នប
ាំ ង្ការបានកាំណត់បញ្ញាសុខភាពធៃ ន់ធៃរចាំនួនបួ នយង ដៃលនឹងពិពណ៌ន្ទៃូ ចខាងទក្កាម។ ឥ ូ វឡន៉ះានការ
តណនំឱ្យទ្ទ្ួ ចាក់ថានប
ំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Pfizer ក្បទេទ Moderna និងក្បទេទ Novavax ជាងថ្នប
ាំ ង្ការ
ក្បទេទ J&J។ ទហតុផលមួ យសក្មាប់ចំណុចទន៉ះ រឺទោយសារតតផលប៉ះពាល់កម្រមិតធៃ ន់ធៃរមួ យដៃលពាក់ព័នធឡៅនឹង
ថានប
ំ ង្ហារក្បទេទ J&J ឡបើទទ៉ះបីជាបញ្ហាឡន៉ះកក្មនឹងទកើតមានក៏ទោយ។ ក្បសិនទបើអនកទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ សូ ម
ឡមើ ឡរហទ្ំពរ័ ផលប៉ះពាល់ដនថ្នប
ាំ ង្ការ ទៃើមបីដសវ ងយល់អាំពីទរារសញ្ញាដៃលអាចទកើតមាន ទៃើមបីពិនិតយតមោន។
•

អាណាហ្វ ីឡាក់ស៊ីស (Anaphylaxis)៖ Anaphylaxis រឺជាក្បតិកមម ឬការទស់ៃ៏កក្ម បុដនែ មានសភាពធៃ ន់
ធៃ រ ដៃលអាចទកើតទ ើងបន្ទាប់ពីឡម្របើម្របាស់ថ្ន ាំ ឬទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ម្របសិនឡបើម្របតិកមម ឬការទស់ឡន៉ះ
ឡកើតឡ ើងឡន៉ះ អន កផៅ ់ឡសវាកមម តផន កតែទ ំសុខភាពអាចពាបា ម្របតិកមម ឡន៉ះបានភាៅមៗ និងយងាន
ម្របសិទ្ធិភាព។ ក្បតិកមម តបបមិនសូ វធៃ ន់ធៃរឡផេងឡទ្ៀតក៏អាចទកើតមានផងដៃរ។ សូ មតសវ ងយ ់បតនែ មឡៅ
ឡ ើឡរហទ្ំព័រ ក្បតិកមម បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌលម្ររប់ម្ររងនិងទ្ប់
ាាត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

•

បញ្ហា Myocarditis និងបញ្ហា pericarditis បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការប្បតេទ Pfizer ប្បតេទ
Moderna និងប្បតេទ Novavax៖ Myocarditis រឺជាការរលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ង ឡហើយ pericarditis រឺជាការ
រលាកក្សទប់ខាងឡម្រដននទប៉ះៃូ ង។ បញ្ញារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ង និងបញ្ញារលាកក្សទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូ ង
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សុវត្ថ ិភាព និងផលប៉ះពាល់
បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថានប
ំ ង្ហារជាំងឺ COVID-19 រឺកក្មនឹងទកើតមាន។ មនុសសភារទក្ចើនដៃលមានបញ្ញារលាក
សាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ង ឬបញ្ហារលាកម្រសទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូ ងបន្ទាប់ពីការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ អាចមានភាព
ម្របឡសើរឡ ើងទោយការឡម្របើម្របាស់ថ្នន
ាំ ិងការសក្មាកពាបាល ទហើយនិងមានអារមម ណ៍ធូរឡសបើយឡ ើង វ ិញយង
ឆាប់រហ័ស។ មនុសសទ ាំងឡាយដៃលជួ បក្បទ៉ះសាថនភាពទ ាំងទន៉ះ ជាធមម តអាចវ ិលក្ត ប់ទៅឡ្វ ើសកមម ភាព
ក្បចាាំដងៃ ជាទ្ូ ឡៅរបស់ពួកទរវ ិញបាន បនាប់ពីឡោរសញ្ហាននរបស់ពួកទរានភាពម្របឡសើរទ ើង។

ថ្នប
ាំ ង្ការក្បទេទ Pfizer និងក្បទេទ Moderna៖ ានការរាយការណ៍ថាករណីនៃរឡម្រចើនឡកើតានបនាប់ពី

ទ្ទ្ួ ចាក់ថានប
ំ ង្ហារែូ សទ្ីពីរ។ ទកម ងជាំទង់ឡៃទ្ម្រប ុសនិងមនុសសទពញវ ័យឡៅទកម ង ទាំនងជានឹងរងផលប៉ះ
ពាល់ជាង។ ការពនារទពលរវាងៃូ សទី 1 ទៅៃូ សទី 2 បានបង្កាញថ្មានការកាត់បនថ យកម្រមិតហានិៃ័យ
ននបញ្ហារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ងឡន៉ះ។ ទន៉ះជាមូ លទហតុមួយដៃលមានការដណន្ទាំនឡព ឥ ូ វឡន៉ះ ថាឱ្យឡកម ង
ជំទ្ង់ និងមនុសេទពញវ ័យឡៅទកម ង ពិចារ្ឡ ើការទទួ លចាក់ៃូសទីពីរទៅកនុងរយៈទពល 8 សបាៅហ៍បនាប់
ពីការទ្ទ្ួ ចាក់ៃូសទ្ីមួយរបស់ពួកទរ។ កម្រមិតហានិេ័យដនបញ្ញារលាកសាច់ៃុាំឡប៉ះៃូ ង បនាប់ពីទ្ទ្ួ
ចាក់ែូសជាំរុញ ហាក់បីែូចជាទបជាងបន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ៃូសទីពីរដនថ្នប
ាំ ង្ការ។
កុមារដៃលមានអាយុចាប់ពី 6 តខ ទៅ 11 ឆានាំទទួ លចាក់ែូសថានប
ំ ង្ហារកនុងបរ ិាណតែ តិចជាង ឡបើឡម្របៀប
ឡ្ៀបឡៅនឹងមនុសសដៃលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆានាំទ ើងទៅ។ ការ ោយការណ៍ មួ យនឡព ែម ីៗឡន៉ះពី CDC
បានរកឡ ើញថាមិនានការឡកើនឡ ើងននកម្រមិតហានិៃ័យចំឡពា៉ះការឡកើតានបញ្ហារលាកាច់ែុំឡប៉ះែូ ង
ឡម្រកាយការចាក់ថានប
ំ ង្ហារជំងឺ COVID-19 កនុងចំឡ្មកុារទ ំងឡាយតែ ានអាយុចាប់ពី 6 តខ ឡៅ 5
ឆ្នំ ឡន៉ះឡទ្។ តម ការសិកាមួ យដៃលបានទបា៉ះពុមពផាយទោយ CDC ានការោយកាណ៍និងឡផា ៀងផ្ទាត់ថា
ានបញ្ហារលាកាច់ែុំឡប៉ះែូ ង ចំនួន 11 ករណី បន្ទាប់ពីានការផៅ ់ជូនថានប
ំ ង្ហារក្បទេទ Pfizer សម្រាប់
កុារចំនួនម្របាណជា 8 លានែូ ស ែ ់កុារតែ ានអាយុចាប់ពី 5 ឡៅ 11 ឆ្នំ។ ករណីទ ំងឡន៉ះភារ
ឡម្រចើនានកម្រមិតក្សាល និងបានជាស៉ះឡសបើយយងឆាប់រហ័ស។
ការសិកា មួ យទៅទលើមនុសសដៃលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆានាំទ ើងទៅបានបង្កាញថ្ ហានិេ័យដនផល វ ិបាក
ចំឡពា៉ះទប៉ះៃូ ង ៃូ ចជា បញ្ញារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ង បញ្ហារលាកម្រសទប់ខាងឡម្រដននឡប៉ះែូ ង និងជាំងឺរលាក
ពហុម្របព័នធសរ ីោងគ (MIS-C) បន្ទាប់ពីការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 រឺានកម្រមិតខព ស់ជាងបន្ទាប់ពីទ្ទ្ួ ចាក់ថាន ំ
បង្ហារម្របឡៃទ្ Pfizer ឬក្បទេទ Moderna មួ យែូ ស ឬឡម្រចើនែូ ស។ ានការសឡងា តឡ ើញថាចំណុចទន៉ះឡកើត
ានចំឡពា៉ះបុរស និងស្រសែីក្រប់វ ័យ។ ការកត់សមាាល់ថ្ បញ្ញារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ងដៃលទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការ
ាន កខ ណៈក្សាលជាង ទហើយមិនឡកើតានយូរែូ ចបញ្ញារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ងដៃលបងា ឡ ើងឡោយារតត
ឡហតុផ ទផសងទទៀតឡន៉ះ រឺជាការសំខាន់ផងតែរ។

ថានប
ំ ង្ហារម្របឡៃទ្ Novavax៖ ានការោយការណ៍ថាករណីទ ាំងឡាយដនបញ្ញារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ង និងបញ្ហា
រលាកម្រសទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូ ង ឡកើតានចាំទពា៉ះអន កដៃលបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ
Novavax។ ការទទួ លចាក់ៃូសទី 2 ដនថ្នប
ាំ ង្ការក្បទេទ Novavax កនុងរយៈទពល 8 សបាែហ៍ បនាប់ពីែូសទ្ី
មួ យ អាចកាត់បនថ យហានិេ័យដនសាថនភាពកក្មទ ាំងទន៉ះ។

ចំណុចសំខាន់តែ រួ រកត់សាគ ់មួយរឺថាជំងឺ COVID-19 រឺជាប់ពាក់ព័នធជាមួ យនឹងហានិេ័យខព ស់ជាង
មុនដនការទកើតជាំងឺោច់សរដសឈាមខួ រកា (stroke) ទរារសញ្ញាសរដសឈាមទប៉ះៃូ ងលកខ ណៈ្ង ន់្ងរ
(acute coronary syndrome) ការរ ួមសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ងទោយសារការសា ៉ះសរដសឈាម (myocardial infarction
[បញ្ហាគ្នាំងទប៉ះៃូ ង]) ការទខាយទប៉ះៃូ ង (heart failure) ចង្កវក់ទប៉ះៃូ ងទៃើរមិនម្រតឹមម្រតូវ (arrhythmia) និង
ការាៅប់ឡោយារការគំងទប៉ះៃូ ង (cardiac death) ក៏ៃូចជាបញ្ញារលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូ ង (myocarditis)
និងបញ្ញារលាកក្សទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូ ង (pericarditis) ផងដៃរ។
•

ោរសា៉ះសរសសឈាមដែលមានតោគសញ្ហា thrombocytopenia (TTS) បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការប្បតេទ
J&J៖ ឡោរសញ្ហា TTS រឺជាសាថនភាពៃ៏កក្ម បុដនែ មានសភាពធៃ ន់ធៃរ និងជួ នកាលទក្គ្ន៉ះថ្នក់ែ ់ជី វ ិត ដៃល
ានការពាក់ព័នធឡៅនឹងកាំណកឈាម និងចំនួនបាលដកតទប។ ានការោយការណ៍ថាឡោរសញ្ហា TTS ទកើត

មានចំឡពា៉ះមនុសេឡៅកនុងម្រក ុមអាយុជាឡម្រចើន ទ ាំងចាំទពា៉ះបុរស និងស្រសែី្តែ បានទ្ទ្ួ ចាក់ថានប
ំ ង្ហារ
ម្របឡៃទ្ J&J។ ស្រសែីដៃលមានអាយុចាប់ពី 18 ទៅ 49 ឆានាំរួរដតដសវ ងយល់ជាពិទសសអំពីកម្រមិតហានិៃ័យដន

ម្រពឹតតិការណ៍អ វ ិជជ ាន (adverse event) តែ កម្រមនឹងឡកើតាន បុតនត ានការទកើនទ ើងឡន៉ះ។ ឡែើមបីតសវ ង
យ ់បតនែ ម សូ មចូ លទៅកាន់ឡរហទ្ំព័រ ក្ពឹតែិការណ៍អ វ ិជជ ានដៃលានការរាយការណ៍ថាឡកើតានបនាប់
ពីទ្ទ្ួ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។
•

តោគសញ្ហា Guillain Barré (GBS) បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការប្បតេទ J&J៖ ឡោរសញ្ហា GBS រឺជាបញ្ហា
សុខភាពៃ៏កក្មមួ យដៃលក្បព័នធភាពសាុាំរបស់រាងកាយបាំផ្លលញទកាសិកាសរដសក្បសាទ។ ចំណុចឡន៉ះអាច
ប្
ៅ ឱ្យសាច់ៃុាំចុ៉ះទខាយ ទហើយទពលខល ៉ះអាចប្
ៅ ឱ្យខវ ិនផងតែរ។ មនុសសភារទក្ចើនជាស៉ះឡសបើយឡពញ
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សុវត្ថ ិភាព និងផលប៉ះពាល់
ឡ ញពីឡោរសញ្ហា GBS បុដនែ អន កខល ៉ះមានការខូ ចខាតសរដសក្បសាទជាអចិដស្រនែយ៍ (ជាប់រហូ ត)។ ានការោយ
ការណ៍ថាទរារសញ្ញា GBS ឡកើតមានចំឡពា៉ះមនុសសឡផេងៗដៃលបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការក្បទេទ J&J។ ករណីចំឡពា៉ះ
បុរស ជាពិទសសបុរសដៃលមានអាយុចាប់ពី 50 ឆានាំទ ើងទៅ ានការឡកើតឡ ើងឡម្រចើនជាង។ មនុសសទសា ើរតត
ម្ររប់គនកនុងចំឡ្មចាំនួនដៃលបានទរៀបរាប់ទន៉ះ បានធ្លលក់ខល ួនឈឺកនុងអំ ុ ងទពល 6 សបាែហ៍ បនាប់ពី
បានចាក់ថានប
ំ ង្ហាររ ួច។ មនុសេភារទក្ចើនធ្លលក់ខល ួនឈឺកនុងអាំ ុ ងទពល 3 សបាែហ៍ៃាំបូង។ ឡែើមបីតសវ ងយ ់
បតនែ ម សូ មចូ លទៅកាន់ឡរហទ្ំព័រក្ពឹតែិការណ៍អ វ ិជជ ានដៃលានការរាយការណ៍ថាឡកើតានបន្ទាប់ពី
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។
ទៃើមបីដសវ ងយល់បដនថ ម សូ មចូ លទៅកាន់ឡរហទ្ំព័រ ក្ពឹតែិការណ៍អ វ ិជជ ានជាក់លាក់មួយចំនួនដៃលានការោយ
ការណ៍ថាឡកើតានបន្ទាប់ពទ
ី ទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។
រហូ រកែល់តេលបច្ចុបបនន តន៉ះ មានោរផដល់ជូនថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 តម្ច្ើនជាង 603 លានែូ ស តៅកនុងសហ
រែឋ អាតររ ិក។ តបើតទ៉ះប៊ីជាផលប៉ះពាល់អាច្តកើ មានក៏តោយ ផលប៉ះពាល់ទង
ាំ ត ៉ះកម្រនឹងតកើ មានណាស់។
អ ថ ម្បតោជន៍ទង
ាំ ឡាយននោរតធ្វ ើឱ្យថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 តៅដ ម្រប់លកខ ណៈនិងទន់តេលតេលាត ៉ះ រឺមាន
តម្ច្ើនជាងហានិភ័យតផេងៗ។

តត្ើថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទាំនងជាមានផលប៉ះពាល់រយៈតពលដវង ដែរឬតទ?
ទទ។ ផលប៉ះពាល់រយៈទពលដវង មិនទាំនងជាទកើតមានឡន៉ះទទ។ ដផែ កឡៅទលើអវីដៃលទយើងៃឹងអំពីថ្នប
ាំ ង្ការទផសងទទៀត
ផលប៉ះពាល់រយៈទពលតវងទកើតទ ើងកនុងអំ ុ ងទពលក្បាាំមួយសបាែហ៍បន្ទាប់ពីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ឡោយទហតុផល
ទន៉ះ រៃឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱ្សង (FDA) តក្មូវចាាំបាច់ឱ្យក្ក ុមហុនដៃលផលិតថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 តមោន
បុរគ ដៃលបានចូ លរ ួមកនុងការទធវ ើទតសែ សាកលបង ឱ្យបានយងទហាច្ស់ក្បាាំបីសបាែហ៍។ ទហើយទៅតតម្រតវូ បនត
ានការតាមោនអន កចូ លរ ួមកនុងការទធវ ើទតសែ សាកលបងថ្នប
ាំ ង្ការឡន៉ះ ឡបើទទ៉ះបីជាថ្នប
ាំ ង្ការបានទ្ទ្ួ ការអនុញ្ហាត/
អនុមត
័ ឱ្យទក្បើក្បាស់ក៏ទោយ។ បដនថ មពីទន៉ះឡៅឡទ្ៀត មជឈមណឌលក្រប់ក្រងនិងទប់សាាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) បនែ តម
ោនថានប
ំ ង្ហារជំងឺ COVID-19 យងែិតែ ់ បន្ទាប់ពីថ្នប
ាំ ង្ហារទ ាំងទន្ទ៉ះបានទ្ទ្ួ ការអនុញ្ញាត/អនុម័តឱ្យទក្បើ
ក្បាស់ និងបានទ្ទ្ួ អាជាាប័ណណ។ ចាប់តាំងពីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ានផៅ ់ជូនឱ្យឡម្របើម្របាស់យងទូ លាំទូលាយ
(ទហើយានរយៈឡព យូរជាងទន៉ះឡៅឡទ្ៀត ចាប់តាំងពីការទធវ ើទតសែ សាកលបងថានប
ំ ង្ហារឡន៉ះ) ឡន៉ះ រឺានរយៈឡព
ឺ
ឡ ើសពីមួយឆ្នំឡហើយ។ មនុសសរាប់លានន្ទក់បានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំង COVID-19 ទហើយមិនមានការកំណត់អតត
សញ្ហាណននផ ប៉ះពា ់រយៈទពលដវង្មួ យឡ ើយ។
ផទុយទៅវ ិញ ទយើងពិតជាៃឹងថ្ទមទរារដៃលបងា ឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 អាចប្
ែ លឱ្យឡកើតមានផលប៉ះពាល់រយៈ
ទពលដវងជាទក្ចើនទ ាំងចាំទពា៉ះមនុសសទពញវ ័យ និងចាំទពា៉ះកុមារ។ ឧទហរណ៍ មនុសសមួ យចាំនួនបនែ មានទរារសញ្ញា
នន ៃូ ចជាានអារមម ណ៍ទនឿយហត់ ពិបាកទរង ឈឺកាល និងៃកៃទងា ើមខល ីៗ ជាទក្ចើនដខ បន្ទាប់ពីការឆ្ល ងជាំងឺ
COVID-19 ៃាំបូងរបស់ពួកទរ ដៃលជាទ្ូ ឡៅក្តូវបានទៅថ្ ជាំងឺ COVID រយៈទពលយូរ។ ទលើសពីទន៉ះឡៅទទៀត ាែន
ភាព្ង ន់ធៃរមួ យដៃលទៅថ្ ឡោរសញ្ហាននការរលាកពហុម្របព័នធសរ ីោងគ អាចប៉ះពាល់ៃល់កុមារ (MIS-C) និងមនុសេ
ឡពញវ ័យ (MIS-A) ផងតែរ។ ឡោរសញ្ហា MIS រឺជាាែនភាពសុខភាពៃ៏កក្ម បុដនែ ធៃ ន់ធៃរមួ យ ដៃលទក់ទងឡៅនឹង
ជំងឺ COVID-19 ឡហើយដៃលឡ្វ ើឱ្យដផន កទផសងៗដនរាងកាយបងា ជារលាក រ ួមទ ាំងទប៉ះៃូ ង សួ ត តក្មងទន្ទម ខួ រកាល
ដសបក ដេន ក ឬសរ ីរាងា ក្កព៉ះទពា៉ះទវៀន ផងតែរ។ អន កជាំងឺជាទក្ចើនក្តូវសក្មាកពាបាលទៅមនា ីរទពទយ ទហើយជាអកុសល
អន កខៅ ៉ះអាចាៅប់បាន។ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ផែ ល់នូវម្របព័នធការពារក្បឆាាំងនឹងផលប៉ះពាល់ “រយៈឡព
តវង” ទ ំងឡន៉ះននទមទរារ។

ប្បសិនតបើខ្្ញាំមានប្បត្ិកមម បន្ទាប់ពីខ្្ញាំបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ តត្ើខ្្ញាំគួរោយការណ៍យងែូ ចតមេ ច?
ក្បសិនទបើអនកឡកើតមានម្រពឹតតិការណ៍អ វ ិជជ ាន្មួ យ (ផលប៉ះពាល់ដៃលអាចទកើតមាន) បន្ទាប់ពីអនកបានចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការ ឡបើទទ៉ះបីជាអន កមិនក្បាកៃថ្ថ្នប
ាំ ង្ការបងា ឱ្យមានទរារសញ្ញាទ ាំងទន្ទ៉ះក៏ទោយ សូ មឡ្វ ើការយការណ៍ឡៅ
ម្របព័នធ VAERS។ ក្បព័នធរាយការណ៍ក្ពឹតែិការណ៍អ វ ិជជ មានដនថ្នប
ាំ ង្ការ (VAERS) រឺជាក្បព័នធម្របាប់ឱ្យែឹងមុន តែ រែឋ
បា ចំណីអាហារនិងឱ្សង (FDA) ឡហើយនិងមជឈមណឌលក្រប់ក្រងនិងទប់សាាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) ទក្បើក្បាស់ទៃើមបីតសវ ង
រកបញ្ហាតផន កសុវតែ ិភាពដៃលអាចនឹងទកើតមាន។ ទៃើមបីទធវ ើការោយការណ៍ សូ មទូ រស័ពាទៅទលខ 1-800-822-7967
ឬចូ លទៅកាន់ទរហទាំព័រ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html។
ក្បសិនទបើអនកបានចុ៉ះទឈាម៉ះកនុងកមម វ ិធី V-Safe តែ ជាម្របព័នធក្តួ តពិនិតយសុខភាព ទក្កាយការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់
CDC ឡន៉ះ អន កក៏អាចរាយការណ៍អំពីទរារសញ្ញារបស់អនកតមរយៈកមម វ ិធីទូរស័ពាទាំទនើបឡន៉ះផងដៃរ។
ទ ាំងក្បព័នធ VAERS និងកមម វ ិ្ី V-Safe មិនអាចផែ ល់ៃាំបូន្ទមនពាក់ព័នធនឹងដផន កទវជជ សាស្រសែបានទទ។ ក្បសិនឡបើអនក
ានឡោរសញ្ញានន ឬបញ្ញាសុខភាពដៃលទធវ ើឱ្យអន កក្ពួ យបារមភ ទៅទពល្មួ យ បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សុវត្ថ ិភាព និងផលប៉ះពាល់
COVID-19 សូ មទក់ទងអន កផែ ល់ទសវាកមម តផន កដងទ ាំសុខភាពរបស់អនក ឬដសវ ងរកការពាបាល។

តត្ើមានអ្វ ខ្
ី ល ៉ះតៅកនញងថ្នប
ាំ ង្ការ?
ទក្រឿងផស ាំទសា ើរដតទ ាំងអស់ទៅកនុងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក៏ជាទក្រឿងផស ាំដៃលមានទៅកនុងអាហារជាទក្ចើន ៃូ ចជា
ខាលញ់ សា រ និងអាំបិល។
បតនែ មពីឡន៉ះ៖
•

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Pfizer និងក្បទេទ Moderna មានផទុកភានក់ង្ហរ RNA (mRNA)។

•

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Johnson & Johnson/Janssen មានផទុកនូ វទមទរារមួ យតបបដៃលមិន
ទក់ទងឡៅនឹងទមទរារដៃលបងា ឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 ទ ើយ។

•

ថានប
ំ ង្ហារជំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Novavax មានផទុកបាំដណក (ជាតិក្បូទតអុីន) ដៃលមិនបងា ទក្គ្ន៉ះថ្នក់ ដន
ទមទរារដៃលប្
ែ លឱ្យមានជាំងឺ COVID-19។ ទ ំងឡន៉ះរឺជាបាំដណកតូ ចៗដៃលជាទ្ូ ឡៅម្រតូវបានទៅថ្ជា
បាំដណករបស់ដខន ងជាតិក្បូទតអុីន (spike protein)។
ារធាតុផេ ំទ ាំងទន៉ះតណនំឱ្យទកាសិកាទៅកនុងខល ួនរបស់អនកបទងា ើតការទឆ្ល ើយតបដនក្បព័នធភាពសាុាំ។ ការទឆ្ល ើយ
តបទន៉ះជួ យការពារអន កពីការធ្លលក់ខល ួនឈឺទោយសារជាំងឺ COVID-19 ន្ទទពលអន្ទរត។ បន្ទាប់ពីរាងកាយ
ផលិតការទឆ្ល ើយតបដនក្បព័នធភាពសាុាំរ ួច ោងកាយនឹងកមាាត់ទចាលទក្រឿងផស ាំដនថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងអស់ ែូ ចគនឡៅ
នឹងការកាាត់ឡចា ព័ត៌មាន ្មួ យដៃលទកាសិកាដលងក្តូវការតទៅទទៀត។ ែំឡណើរការឡន៉ះរឺជាតផន កមួ យនន
មុខង្ហរ្មម តារបស់ោងកាយ។
ថានប
ំ ង្ហារជំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Novavax ក៏ានផទុកម្របឡៃទ្ “ថ្នជ
ាំ ាំនួយ (adjuvant)” សក្មាប់ពក្ងឹងការទឆ្ល ើយ
តប ពីក្បព័នធភាពសាុាំរបស់រាងកាយផងដៃរ។ ានការឡម្របើម្របាស់ថ្នជ
ាំ ាំនួយ (adjuvant) ឡផេងៗឡៅកនុងថ្នប
ាំ ង្ការ
ជាទក្ចើនក្បទេទ។
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មិនមានទក្រឿងផស ាំៃូ ចជាសារធ្លតុរីមីទុកកុំឱ្យខូ ច (ៃូ ចជាសារធ្លតុសម្រាប់ទ្ប់ាាត់ការ
ែុ៉ះផេិត [thimerosal] ឬជាតិបារត) ជាលិកា (ៃូ ចជាទកាសិកាទរកដៃលបានរមល ូត ឬវតថុធ្លតុទៃើម្មួ យពីសតវ )
ថ្នម្រាំ បឆ្ំងឡមឡោរ (antibiotics) ជាតិក្បូទតអុីនអាហារ (ៃូ ចជាផលិតផលសុត ឬក្គ្នប់្ញ្ា ជាតិ) ថ្នព
ាំ ាបា ឬសារ
ធ្លតុជ័រ ឬក៏ទលាហៈទន្ទ៉ះទទ។
ដសវ ងយល់បដនថ មថាទក្រឿងផស ាំរឺជាអវ ី និងមិនតមនជាអវ ី ទៅកនុងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Pfizer ក្បទេទ
Moderna ម្របឡៃទ្ Novavax និង ក្បទេទ Johnson & Johnson។

តត្ើខ្្ញអា
ាំ ចតកើត្ជាំងឺ COVID-19 ពីថ្នប
ាំ ង្ការ ដែរឬតទ?
ឡទ្។ អន កមិនអាចឡកើតជាំងឺ COVID-19 ពីថ្នប
ាំ ង្ការទន៉ះទទ។ មិនានថានប
ំ ង្ហារ្មួ យានផទុកឡមឡោរតែ បងា ឱ្យ
ឺ
ានជំង COVID-19 ទន្ទ៉ះទទ។ ជួ នកាលមនុសសឡកើតមានក្រ ុនទៅៅ ឬានអារមម ណ៍អស់កមាលាំងក្បមាណមួ យដងៃ ឡៅ
ពីរនែង បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ផ ប៉ះពាល់ទ ាំងទន៉ះរបស់ថ្នប
ាំ ង្ការរឺធមម ត និងជាសញ្ហាតែ ោងកាយកំពុង
បឡងា ើតភាពសាុាំ។ អាការៈទ ាំងទន៉ះនឹងបាត់ទៅវ ិញកនុងរយៈទពលពីរទៅបីដងៃ ទក្កាយ។

ត ើោរចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនឹងបណា
ដ លឱ្យខ្ុេ
ាំ េួ លលេធ ផលេ ិជជមានេ៊ីោរតធ្វ ើត សតជាំងឺ COVID-19 ដែរ
ឬតេ?
ទទ។ ថ្នប
ាំ ង្ការមិនប្
ៅ លឱ្យអន កទ្ទ្ួ
ទ្ធ ផ វ ិជជ មានទៅកនុងការទធវ ើទតសែ រកទ្ម្រមង់ឡមឡោរ (PCR) ឬការឡ្វ ើឡតសត
រការធាតុដៃលបញ្ចល
ូ កនុងខល ួនទៃើមបីបទងា ើតភាពសាុាំ (Antigen) (ការទធវ ើទតសៅ កាំហាក ឬទឹកមាត់ រ ួមទ ាំងការឡ្វ ើ
ឡតសត ឡោយខល ួនឯងផងដៃរ) ដៃលតសវ ងរកការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 នឡព បចចុបបនន ទ ើយ។ អន កអាចទធវ ើទតសែ ទ្ទ្ួ
ទ្ធ ផ វ ិជជ មានពីការទធវ ើទតសែ អង់ទីក័រ (ឈាម) មួ យចាំនួន។ ទន៉ះរឺទោយសារថ្នប
ាំ ង្ការននៃាំទណើរការទោយបង្ហាត់
បទក្ងៀនរាងកាយរបស់អនកឱ្យផលិតារធាតុទ្ប់ទ្ ់នឹងជំងឺ (អង់ទីក័រ)។
សូ មទមើលទរហទាំព័រ ph.lacounty.gov/covidtests សៅ ីពីការទធវ ើទតសែ របស់សុខភាពសាធ្លរណៈ ទៃើមបីដសវ ងយល់បដនថ ម
អាំពីការទធវ ើទតសែ រកជាំងឺ COVID-19។

តត្ើមនុសសដែលមានសផាតពា៉ះ ឬដែលមានគតប្មាងចង់មានសផាតពា៉ះ ឬក៏កាំេងបាំតៅត
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៉ះកូ ន អាច្

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សុវត្ថ ិភាព និងផលប៉ះពាល់
េេួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 បាន ដែរឬតទ?
បាទ/ចាស ានការដណន្ទាំឱ្យអន កមានដផា ទពា៉ះ ឬកំពុងបាំទៅទោ៉ះកូ ន ឬក៏ពាយមមានដផា ទពា៉ះន្ទទពលឥ ូ វទន៉ះ
ក៏ៃូចជាអន កដៃលម្របតហ ជាអាចមានដផា ទពា៉ះន្ទទពលអន្ទរត ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ផងដៃរ។
មនុសសទ ាំងឡាយដៃលមានជាំងឺ COVID-19 កនុងអាំ ុ ងទពលមានដផា ទពា៉ះ ទាំនងជាសក្មាលកូ នមិនក្រប់ដខ (អាច
ឡ ឿនជាង 37 សបាែហ៍) ឬទរកសាលប់កនុងដផា ទហើយក៏ទ្ំនងជាអាចមានបញ្ហាដផា ទពា៉ះឡផេងទទៀតផងដៃរ។
ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 កនុងអំ ុ ងទពលមានដផា ទពា៉ះជួ យទ្ប់ាាត់ការធ្លលក់ខល ួនឈឺធៃន់ធៃរ និងការសាលប់
ចាំទពា៉ះមនុសសដៃលមានដផា ទពា៉ះ និងការពារទរកដៃលមានអាយុតិចជាង 6 ដខ ពីការចូ សក្មាកពាបាលឡៅ
មនា ីរឡពទ្យផងតែរ។ សក្មាប់ព័ត៌មានបដនថ ម សូ មទមើលរទហទាំព័រ សាំណួរដៃលបានសួ រជាញឹកញាប់អំពថ្
ី នប
ាំ ង្ការ៖
ការមានដផា ទពា៉ះ ការបាំទៅទោ៉ះកូ ន និងការមានកូ ន និងទរហទាំព័រសែ ីពី ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ទពលមានដផា ទពា៉ះ ឬកំពុងបាំទៅទោ៉ះកូ ន របស់មជឈមណឌលក្រប់ក្រងនិងទប់សាាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។

តត្ើមនុសសដែលមានម្ប ិករម ឬោរទស់ អាចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 បាន ដែរឬតទ?
ចំណុចឡន៉ះអាក្ស័យទៅតមសាថនភាព។
• មនុសសដៃលមានម្របតិកមម ឬការទស់ទៅនឹងវតថុមួយចាំនួន ៃូ ចជាថ្នទាំ លប អាហារ (រ ួមទ ាំងសុត) ារ
ធាតុជ័រ សតវ ចិញ្ាឹម ឬលមែ ងផ្លា ឬក៏មនុសសដៃលមានក្បវតែ ិក្រួ សារធាៅប់មានការក្បតិកមម ក៏អាចចាក់
ថានប
ំ ង្ហារបានផងដៃរ។
• ម្របសិនឡបើអនកធាៅប់ឡកើតមានក្បតិកមម ឬការទស់ទៅនឹងថ្នប
ាំ ង្ការ ឬក៏ការពាបាលតាមការចាក់មជុល
ឡបើឡទ៉ះបីជាមិនានសភាពធៃ ន់ធៃរក៏ឡោយ សូ មពិឡម្រគ៉ះជាមួ យនឹងម្ររូឡពទ្យរបស់អនកឡែើមបីសឡម្រមចថា
ឡតើវាានសុវតែ ិភាពកនុងការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ឬឡទ្។
• ក្បសិនទបើអនកមានម្របតិកមម ឬការទស់ឡៅនឹងារធាតុចម្រាញ់ពីឡម្របងបូ លីទអសុី ីនរល ីកូល (Polyethylene Glycol/PEG) អន កមិនរួ រចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការក្បទេទ Pfizer ឬម្របឡៃទ្ Moderna ឡន៉ះឡទ្។ ចូ រសួ រម្ររូ
ឡពទ្យរបស់អនកថាឡតើអនកអាចចាក់ថានប
ំ ង្ការក្បទេទ J&J ឬក្បទេទ Novavax បាន ឬទទ។
• ក្បសិនទបើអនកមានម្របតិកមម ឬការទស់ឡៅនឹងបូ លីសរបឺត (polysorbate) អន កមិនរួ រចាក់ថានប
ំ ង្ហារ
ក្បទេទ Novavax ឬម្របឡៃទ្ J&J ទន្ទ៉ះទទ។ ចូ រសួ រក្រូទពទយរបស់អនកថ្ទតើអនកអាចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការក្បទេទ
Pfizer ឬម្របឡៃទ្ Moderna បាន ឬទទ។
អាចម្របឈមនឹងហានិេ័យដន anaphylaxis តិចតួ ច (ជាក្បតិកមម តបបធៃ ន់ធៃរ) ឡោយារថ្នប
ាំ ង្ការ្មួ យក៏ឡោយ។
ព័ត៌មានអាំពីក្បតិកមម ឬការទស់អាចមានការដក្បក្បួ ល។ សូមប្បាកែថ្បានពិនិត្យតមើលតសចកេ ីដណន្ទាំថ្ម៊ីជាងតរ
តៅតលើតគហ្ទាំព័រ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សម្មាប់រនសេដែលមានប្បត្ិកមម ឬោរទស់ របស់មជឈមណឌលប្គប់
ប្គងនិងទប់ស្កាត្់ជាំងឺឆ្លង (CDC) តហើយនិងពិតប្រ៉ះជាមួ យនឹងប្គូតពទយរបស់អ្នក។

តត្ើខ្្ញអា
ាំ ចទទួ លបានព័ត្៌មានបដនថ មតៅទីណា?
•
•
•
•
•

ទៃើមបីទបា៉ះពុមព ឬទមើលសាំណួរតែ បានសួ រជាញឹកញាប់ទន៉ះ ឬសាំណួរដៃលបានសួ រជាញឹកញាប់
ទផសងទទៀតទក់ទងនឹងក្បធ្លនបទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សូ មទសា នកូ ៃ QR ទន៉ះ ឬចូ ល
ទៅកាន់ទរហទាំព័រ សាំណួរដៃលបានសួ រជាញឹកញាប់ទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
ទរហទាំព័រ VaccinateLACounty.com - រ ួមទ ាំងទរហទាំព័រ កាលវ ិភារដនការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដៃលមានរ ូបភាពក្កាហវ ិចទៃើមបីបង្កាញនូ វទពល្ដៃលៃូ សនីមួយៗៃល់ទពល
កាំណត់អាចទទួ ល និងព័ត៌មានសែ ីពី វ ិធីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
ទរហទាំព័រ ថ្នប
ាំ ង្ការសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌលក្រប់ក្រងនិងទប់សាាត់ជាំងឺឆ្លង
(CDC)។
ឡរហទ្ំព័រ ជំឡនឿតៗគន និងព័ត៌មានពិតអាំពីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 និង សាំណួរដៃលបាន
សួ រជាញឹកញាប់អាំពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។
ចូ រពិឡម្រគ៉ះជាមួ យនឹងក្រូទពទយរបស់អនក ក្បសិនទបើអនកមានសាំណួរទផសងៗ។
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