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ខោនធី Los Angeles 
 

ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

ការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា ទទួលបានព័ត៌មានដនាកស្ុខភាពដែលច្បាស្់លាស្់ខ ោះរឺជាការស្ំោន់ ែូខច្បាោះពួកខរអាច្បខធវ ើការ

ស្ខគ្មច្បច្បិតតែល៏អបំនុតស្គ្មាប់ខល នួពួកខរ និងគ្កមុគ្រួសាររបស្់ពួកខរ អំពីថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19។ ការដបងដច្បកនូវអវ ី

ដែលជាព័ត៌មានពិត និងអវ ីដែលមិនពិតខ ោះរឺមិនដមនជាការង្កយគ្សួ្លគ្រប់ខពលខ ោះខទ។ ព័ត៌មានច្បាស្់លាស្់អំពថី្ា ំ

បង្កា រមានសារៈស្ំោន់ណាស្់ ខ ើយអាច្បជួយបញ្ឈប់ជំខនឿតៗគ្នា  និងពាកយច្បចាមអារាមទងំឡាយបាន។  

គ្បស្ិនខបើអាកកំពុងរិតរូរអំពីការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងជួយមិតតភកត ិដែលមិនសូ្វយល់ច្បាស្់ខ ោះ 

សូ្មចូ្បលខមើល គ្បភពដែលរួរឱ្យទុកច្បិតត ទងំខនោះ ស្គ្មាប់ព័ត៌មានអំពីថ្ា បំង្កា រដែលច្បាស្់លាស្់ និងសូ្មខមើលព័ត៌មាន

ការពិតទងំឡាយោងខគ្កាម៖ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #1៖ ថ្ា បំង្កា រត្តវូបា បនងាើតន ើងយ៉ា ងឆាបរ់ហស័នពក នហើយពួកនេមិ ដឹងថ្នតើថ្ា បំង្កា រទងំន េះមា 

សុវតថ ិភាព ឬអត់ន េះនេ។ 

ការពិត៖ ថ្ា បំង្កា រទងំន េះអាចមា ការផលិតន ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ស នហើយនៅតតមា សុវតថ ិភាពនោយសារនហតុផលជា

នត្ចើ ។ 

• អាកវទិាសាស្តស្តបានចាប់ខនតើមរចួ្បជាខគ្ស្ច្បខលោះខ ើយ ខោយសារពួកខរបានស្ិកាអំពីខមខរារកូរ ណូាខនសងខទៀតែូច្ប

ជាខរារស្ញ្ញា នល វូែខងហ ើមោល ំងនិងធងន់ធងរ (SARS) និងខរារស្ញ្ញា នល វូែខងហ ើមមជឈិមបូព៌ា (MERS) រចួ្បមកខ ើយ។ ពួក

ខរក៏បានស្ិកាអំពថី្ា បំង្កា រគ្បខភទភាា ក់ង្ករ RNA (mRNA) ថ្ា បំង្កា រគ្បខភទែឹកជញ្ជ នូ (viral vector) និងថ្ា ំ

បង្កា រគ្បខភទបំដែកននជាតិគ្បូខតអុីន (subunit protein) នងដែរ។ ទងំខនោះរឺជាគ្បខភទថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

ដែលមានការខគ្បើគ្បាស្់ខៅកន ុងស្ រែឋអាខមរកិ។ 

• រោឋ ភិបាលបាននតល់ថវកិា និងធនធានជាខគ្ច្បើនស្គ្មាប់ការបខងា ើតថ្ា បំង្កា រ។ ការខធវ ើែូច្បខនោះបានខធវ ើឱ្យអាកវទិា

សាស្តស្ត  មានភាពង្កយគ្សួ្លកន ុងការស្ ការគ្នា ។ 

• អាកគ្សាវគ្ជាវបានខគ្បើគ្បាស្់បណាា ញទំ ក់ទំនងជាខគ្ច្បើនដែលមានគ្សាប់ ខែើមបីខធវ ើការសាកលបងថ្ា បំង្កា រជំងឺ 

COVID-19។ ការសាកលបងអាច្បចាប់ខនតើមបានយ៉ា ងឆាប់រ ័ស្ ពីខគ្ពាោះមានមនុស្សដែលមានច្បិតតច្បង់ចូ្បលរមួកន ុង

ការសាកលបងទងំខនោះ។ 

• រែឋបាលច្បំែីអាហារនិងឱ្ស្ថ (FDA) ខ ើយនិងមជឈមែឌ លគ្រប់គ្រងនិងទប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) បាននាល់អាទិ

ភាពែល់ការពិនិតយខ ើងវញិ និងការនតល់ស្ិទធិអនុញ្ញា តឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ទងំឡាយ។ 

• មានការអនុវតតន៍ែំណាក់កាលខលោះខែើមបីបខងា ើតនិងនលិតថ្ា បំង្កា រ កន ុងខពលដតមួយ ជាជាងការខធវ ើមួយែំណាក់

កាលមតងៗ។ ឧទ រែ៍ ការនលិតបានចាប់ខនតើមខែៈខពលដែលការសាកលបងថ្ា បំង្កា រកំពុងដតមានការែំខែើរ

ការ។ អវ ីដែលស្ំោន់រឺថ្ រាល់ជំហានដែលគ្តវូដតអនុវតតតាមខែើមបីនលិតថ្ា បំង្កា រថមី និងគ្តូវដតគ្បាកែថ្មាន

ស្ុវតថ ិភាពខ ោះ រឺមានការអនុវតតន៍តាម។  

 

រហូតមកដល់នពលន េះ មា ការផដល់ជូ ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 នត្ចើ ជាង 619 លា ដូសនៅកន ុងសហរដឋអានមរកិ។ 

នបើនទេះបីជាផលប៉ាេះពាល់កត្មិតធ្ង ់ធ្ងរអាចនកើតន ើងក៏នោយ តតផលប៉ាេះពាល់ទងំន េះកត្ម ឹងនកើតន ើងណាស់។ 

អតថត្បនយជ ៍ន ការនធ្វ ើឱ្យថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 នៅតតត្េប់លកខណៈ ិងទ ់នពលនវលា េឺមា នត្ចើ ជាងហា ិ

ភ័យនផេងៗ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #2៖ នយើងមិ ដឹងត្េប់ត្គ្ន ់អំពីផលប៉ាេះពាល់រយៈនពលតវងន ថ្ា បំង្កា រទងំន េះនេ។ 

ការពិត៖ ការយល់ដឹងតផាកវេិាសាស្តសរ អំពីដំនណើរការន ថ្ា បំង្កា របង្កា ញត្បាប់នយើងថ្ ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 នសទ ើរតត

មិ អាចបងាឱ្យមា ផលប៉ាេះពាល់រយៈនពលតវងន េះនេ។ 

ដនអកខៅខលើអវ ីដែលខយើងែឹងអំពីថ្ា បំង្កា រខនសងខទៀត នលប៉ាោះពាល់រយៈខពលដវងខនសងៗខលច្បខច្បញខ ើងកន ុងអំ ុងខពលគ្បាំ
មួយស្បាត  ៍ប ា ប់ពីបានទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ។ ច្បំខពាោះខ តុនលខនោះ រែឋបាលច្បំែីអាហារនិងឱ្ស្ថ (FDA) បានតគ្មូវចាំ 
បាច់្បឱ្យគ្កមុ  ុននលិតថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ទងំឡាយ តាមោនអាកចូ្បលរមួកន ុងការសាកលបងយ៉ា ងខហាច្បណាស្់រយៈ
ខពលគ្បំាបីស្បាត  ៍។ ខលើស្ពីខនោះខទៀត មជឈមែឌ លគ្រប់គ្រងនិងទប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) បនតតាមោនថ្ា បំង្កា រជំងឺ 
COVID-19 យ៉ា ងែិតែល់ប ា ប់ពថី្ា បំង្កា រទងំខ ោះបានទទួលការអនុញ្ញា ត ឬការអនុម័តឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ និងខែៈមនុស្ស
កាន់ដតខគ្ច្បើនខ ើងៗបានទទួលថ្ា បំង្កា រ។ មានរយៈខពលខគ្ច្បើនជាងមួយឆាា ំខ ើយ ចាប់តាំងពីខពលដែលថ្ា បំង្កា រជំងឺ 
COVID-19 ទងំឡាយបានទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ (ខ ើយខគ្ច្បើនជាងពីរឆាា ំខ ើយ ចាប់តាំងពីការខធវ ើខតស្តសាកលបង

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://vaccineinformation.org/trusted-sources/
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ខោនធី Los Angeles 
 

ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

ថ្ា បំង្កា រខនោះ)។ មនុស្សរាប់ពាន់លាន ក់បានទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ខ ើយមិនមានការកត់ស្មាា ល់ថ្មាន
នលប៉ាោះពាល់រយៈខពលដវងណាមួយដែលមិននឹកសាម នែល់ខ ោះខទ។ 

នទ ុយខៅវញិ ខយើងពិតជាែឹងថ្ខមខរារដែលបងាឱ្យមានជំងឺ COVID-19 អាច្បបណាត លឱ្យមាននលប៉ាោះពាល់រយៈខពលដវងជា
ខគ្ច្បើនទងំចំ្បខពាោះមនុស្សខពញវយ័ និងច្បំខពាោះកុមារ។ ឧទ រែ៍ មនុស្សមួយច្បំនួនបនតមានខរារស្ញ្ញា    ែូច្បជាមាន
អារមមែ៍ខនឿយ ត់ោល ំង ពិបាកកន ុងការខរង ឈឺកាល និងែកែខងហ ើមខល ីៗ អស្់រយៈខពលជាខគ្ច្បើនដខ ប ា ប់ពីការឆ្លងជំងឺ 
COVID-19 ខលើកែំបូងរបស្់ពួកខរ ដែលជាទូខៅគ្តូវបានខៅថ្ជំងឺ COVID-19 រយៈខពលយូរ (long COVID)។ ខលើស្ពីខនោះ
ខៅខទៀត សាថ នភាពធងន់ធងរមួយដែលខៅថ្ ខរារស្ញ្ញា ននការរលាកព ុស្ររីាងា (Multi-System Inflammatory Syndrome) 
អាច្បប៉ាោះពាល់ែល់កុមារ (MIS-C) និងមនុស្សខពញវយ័ (MIS-A) នងដែរ។ ខរារស្ញ្ញា  MIS រឺជាសាថ នភាពស្ុខភាពែ៏កគ្ម 
ប៉ាុដនតធងន់ធងរមួយ ដែលទក់ទងខៅនឹង COVID-19 ខ ើយដែលខធវ ើឱ្យដនាកខនសងៗននរាងកាយបងាជាការរលាក រមួទងំខបោះ
ែូង សួ្ត តគ្មងខ ម ខួរកាល ដស្បក ដភាក ឬស្ររីាងាគ្កពោះខពាោះខវៀន នងដែរ។ អាកជំងឺជាខគ្ច្បើនគ្តូវចូ្បលស្គ្មាកពាបាល
ខៅមនា ីរខពទយ ខ ើយជាអកុស្ល អាកខលោះអាច្បសាល ប់ខទៀតនង។ ការចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 នតល់នូវគ្បព័នធការពារ
គ្បឆាំងនឹងនលប៉ាោះពាល់ "រយៈខពលដវង" ននខមខរារខនោះ។ 

អាកអាច្បដស្វ ងយល់បដនថមតាមរយៈការចូ្បលខៅកាន់ខរ ទំព័រ ស្ុវតថ ិភាពននថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 របស្់ CDC។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #3៖ ថ្ា បំង្កា រទងំន េះមា នមនោេតដលបងាឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 នហើយអាចនធ្វ ើឱ្យអាកធ្លា ក់ខ្ល  ួឈឺបា ។ 

ការពិត៖ មិ មា ថ្ា បំង្កា រណាមួយមា ផទ កុនមនោេតដលបណាដ លឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 ន េះនេ។ ថ្ា បំង្កា រមិ អាចបងា

ឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 ន ើយ។ 

គ្បស្ិនខបើអាកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភាល មប ា ប់ពីការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ ខ ោះរឺខោយសារដតអាកបានឆ្លងពីមនុស្សដែល

មានជំងឺ COVID-19 ខៅកន ុងអំ ុងខពលគ្បហាក់គ្បដ លគ្នា ជាមួយនឹងខពលដែលអាកបានចាក់ថ្ា បំង្កា រ។ អាច្បគ្តវូការ

ខពលរ ូតែល់ 10 នថងខែើមបីឱ្យខរារស្ញ្ញា   បង្កហ ញខច្បញមក ប ា ប់ពីអាកបានឆ្លងខមខរារ។ ែូខច្បាោះ គ្បស្ិនខបើអាកឆ្លង

ខមខរារភាល មៗមុនខពលចាក់ថ្ា បំង្កា រ អាកគ្បដ លជាមិនធាល ក់ខល នួឈឺខទ រ ូតែល់ខគ្កាយខពលអាកចាក់ថ្ា បំង្កា ររបស្់អាក

ខ ើយ។ 

ជួនកាលមនុស្សមានអាការៈគ្រនុខដា  ឬអស្់កមាល ំងគ្បមាែមួយឬពីរនថងប ា ប់ពីការចាក់ថ្ា បំង្កា រ។ អាការៈទងំខនោះរឺជា

នលប៉ាោះពាល់ជាធមមតាននថ្ា បំង្កា រ ពីខគ្ពាោះរាងកាយកំពុងកសាងភាពសុាំ ខ ើយមិនដមនជាជំងឺដែលបណាត លមកពីខមខរារ

ខ ោះខទ។ អាការៈទងំខនោះមិនមានរយៈខពលយូរខទ ខ ើយនឹងបាត់ខៅវញិកន ុងរយៈខពលពីរខៅបីនថងខគ្កាយ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #4 នៅនពលតដល រណាមាា ក់ចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ថ្ា បំង្កា រន េះបណារ លឱ្យពួកនេបនចេ ញនមនោេ 

COVID-19 មកនត្ៅ  ិងចមាងនៅកា ់ម ុសេតដលនៅតកែរ។ 

ការពិត៖ មិ មា ថ្ា បំង្កា រណាមួយកន ុងចំនណាមថ្ា បំង្កា រទងំបួ ត្បនភេ តដលបា េេួលការអ ុញ្ញា តឱ្យនត្បើត្បាស់នៅ

កន ុងសហរដឋអានមរកិ មា ផទ កុនមនោេ COVID-19 ន ើយ នទេះជាកន ុងេត្មង់ណាមួយក៏នោយ។ ការេេួលចាក់ថ្ា បំង្កា រមិ 

អាចបណារ លឱ្យអាកបនចេ ញនមនោេមកនត្ៅបា នេ។ 

មិនមានវធីិណាមួយខទដែលថ្ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 អាច្បច្បមលងខមខរារដែលបណាា លឱ្យមានជំងឺ COVID-19 ខៅនរណា

មាា ក់ ឬខធវ ើឱ្យពួកខរអាច្បច្បមលងខមខរារបនតខ ោះខទ។ ការបខញ្េញខមខរារមកខគ្ដខោយការចាក់ថ្ា បំង្កា រ អាច្បខកើតមាន

ខ ើងដតខៅខពលដែលថ្ា បំង្កា រមួយ មាននទ ុកគ្បខភទខមខរារដែលបានខធវ ើឱ្យមានភាពទន់ខខាយប៉ាុខណាណ ោះ។ មិនមានថ្ា ំ

បង្កា រណាមួយកន ុងច្បំខណាមថ្ា បំង្កា រទងំបួនគ្បខភទ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ខៅកន ុងស្ រែឋអាខមរកិ 

មាននទ ុកខមខរារ COVID-19 ខ ើយ ខទោះកន ុងទគ្មង់ណាមួយក៏ខោយ។ ថ្ា បំង្កា រទងំខនោះមិនមានខមខរារស្គ្មាប់បខញ្េញ

មកខគ្ដខ ើយ។  

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #5៖ ថ្ា បំង្កា រទងំន េះនត្បើត្បាស់សារធ្លតុតហេ  (genetic material) នដើមែីត្បយុេធត្បឆាំង ឹងនមនោេ។ ន េះ

មា  ័យថ្ ថ្ា បំង្កា រទងំន េះអាចប៉ាេះពាល់ដល់តហេ  (genes) របស់នយើង។ 

ការពិត៖ ថ្ា បំង្កា រត្បនភេ Novavax មា ផទ កុតខ្ាងជាតិត្បូនតអុី  (spike protein) ន នមនោេ COVID-19។ តខ្ាងជាតិត្បូ

នតអុី ន េះមិ មា ផទ កុសារធ្លតុតហេ  ឬនមនោេ COVID-19 នេ។ ថ្ា បំង្កា រត្បនភេ Pfizer ត្បនភេ Moderna  ិង

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/mis/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
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ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

ត្បនភេ J&J នត្បើត្បាសស់ារធ្លតុតហេ តដលបង្កា ត់បនត្ងៀ ោងកាយរបស់អាកអំពីរនបៀបត្បយុេធត្បឆាំង ឹងនមនោេ។ 

ប៉ាុត រសារធ្លតុតហេ ន េះមិ ផ្លា ស់បត រូតហេ ផ្លទ លរ់បស់អាកន េះនេ។ 

DNA ឬ RNA ខៅកន ុងថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 គ្បាប់ខកាស្ិកាននរាងកាយរបស្់ខយើង អំពីរខបៀបនលិតបំដែកននដខាង

ជាតិគ្បូខតអុីនដែលបានរកខ ើញខៅខលើខមខរារ COVID-19។ ជំហានខនោះរឺចាំបាច់្បស្គ្មាប់គ្បព័នធភាពសុាំរាងកាយរបស្់

ខយើង ខែើមបីបខងា ើតការខឆ្ល ើយតបទប់ទល់នឹងខមខរារ។ ប ា ប់មក គ្បព័នធភាពសំុាបខងា ើតសារធាតុទប់ទល់នឹងជំងឺ ឬអង់ទី

ក័រ (antibodies) និងខរៀបច្បំខកាស្ិកាភាពសុាំខែើមបីគ្បយុទធគ្បឆាំងនឹងខមខរារ COVID-19 គ្បស្ិនខបើខយើងបានប៉ាោះពាល់ខៅ

នឹងខមខរារខនោះ  ខពលអ រត។ 

ថ្ា បំង្កា រគ្បខភទ Pfizer និងគ្បខភទ Moderna មាននទ ុក mRNA (ជាភាា ក់ង្ករនាល់ព័ត៌មាន RNA)។ mRNA មិនដែលចូ្បល

ខៅកន ុងស្ន លូខកាស្ិកាដែលជាទីតាំង DNA របស្់ខយើងខ ើយ ែូខច្បាោះភាា ក់ង្ករខនោះមិនអាច្បផ្លល ស្់បត រូ DNA របស្់ខយើងខទ។ ថ្ា ំ

បង្កា រគ្បខភទ J&J រឺជាគ្បខភទថ្ា បំង្កា រដែលមានខមខរារទូខៅ (adenovirus) ដែលមាននទ ុក DNA ខៅកាងខ ោះ។ ថ្ា បំង្កា រ

ដែលមានខមខរារទូខៅ ខគ្បើគ្បាស្់ខមខរារដែលបានខធវ ើការផ្លល ស្់បត រូ ែូខច្បាោះខមខរារខនោះមិនអាច្បខធវ ើឱ្យខយើងធាល ក់ខល នួឈឺខទ 

ខ ើយខមខរារខនោះមិនអាច្បថតច្បមលងខល នួបានដែរ។ DNA ខៅកន ុងថ្ា បំង្កា រមិនអាច្បនសជំាមួយ DNA (ឬក៏គ្កូម៉ាូ សូ្ម/chro-

mosomes) របស្់ខយើងខ ោះខទ ពីខគ្ពាោះថ្ា បំង្កា រមិនមានសារធាតុអង់ស្ុីម (ខៅថ្ការរមួបញ្ច លូ) ដែលតភាា ប់ DNA ចូ្បល

គ្នា ខ ោះខទ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #6៖ ថ្ា បំង្កា រទងំឡាយមា ផទ កុមីត្កូឈីប (microchip) តដលត្តវូបា នត្បើត្បាសន់ដើមែីតាមោ សកមមភាព

របស់ខំុ្្។ 

ការពិត៖ មិ មា មីត្កូឈីប ឬក៏ឧបករណ៍តាមោ ខ្នា តតូច ត្បនភេណាមួយ នៅកន ុងថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 នេ។ 

មជ ុលដែលមានការខគ្បើគ្បាស្់ខែើមបីចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 មានទំ ំតូច្បជាងទំ ំមីគ្កូឈីប ដែលតូច្បបំនុតខៅខទៀត។ 

ជំខនឿតៗគ្នា ទងំខនោះបានចាប់ខនតើមខៅខលើគ្បព័នធនសពវនាយស្ងាម ខ ើយអោះអាងថ្ស្ សាថ បនិកគ្កមុ  ុន Microsoft 

ខលាក Bill Gates ច្បង់តាមោនមនុស្សខោយោក់បញ្ច លូមីគ្កូឈីបខៅកន ុងខល នួពួកខរ។ មូលនិធិ Bill និង Melinda Gates 

(Bill and Melinda Gates Foundation) បានបញ្ញា ក់ខោយមានកំែត់គ្តាថ្ ខនោះជាការអោះអាង មិនពិត។ ែូច្បនឹងជំខនឿ

តៗគ្នា ដែលមានខៅតាមគ្បព័នធអនឡាញជាខគ្ច្បើន ខនោះរឺជាខរឿងដែលពិបាកកន ុងការបញ្ឈប់ សូ្មបីដតប ា ប់ពីមានការ

បញ្ញា ក់ថ្ជាខរឿងមិនពិតមតងខ ើយមតងខទៀតក៏ខោយ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #7៖ មជ ុលនៅជាបន់ៅកន ុងនដើមនដរបស់អាក ប ទ ប់ពីអាកបា េេួលចាក់ថ្ា បំង្កា ររចួ។ 

ការពិត៖ មជ ុលមិ នៅជាប់នៅកន ុងនដើមនដរបស់អាកប ទ ប់ពីអាកបា ចាក់ថ្ា បំង្កា ររចួនេ។ មជ ុល "បាត់" ពីនត្ពាេះមជ ុលន េះ

លិបចូលនៅកន ុងសឺោុងំ ឬត្បអប់សុវតថ ិភាពប ទ ប់ពីចាក់រចួ។ 

អាកគ្បដ លជាបានខ ើញវខីែអូដែលបង្កហ ញថ្មជ ុលរកាខៅជាប់នឹងកន ុងខែើមនែមនុស្សប ា ប់ពីបានទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ

រចួ្បខ ើយ។ អវ ីដែលអាកកំពុងខ ើញ រឺមជ ុលដែលអាច្បលិបចូ្បល កំពុងែំខែើរការ។ ស្ឺរុាងំដែលមានមជ ុលអាច្បលិបចូ្បលបាន 

ែំខែើរការខោយទញមជ ុលចូ្បលខៅកន ុងបំពង់ស្ឺរុាងំ ឬចូ្បលខៅកន ុងគ្បអប់ស្ុវតថ ិភាពខៅដនាកមាា ងននស្ឺរុាងំ ប ា ប់ពីការ

ចាក់ថ្ា បំង្កា ររចួ្បរាល់។ បុរាលិកដថទសំ្ុខភាពខគ្បើគ្បាស្់ស្ឺរុាងំគ្បខភទទងំខនោះ ខែើមបីខជៀស្វាងការចាក់មុតខោយមជ ុល។ 

មជ ុលដែលខគ្បើគ្បាស្់ស្គ្មាប់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 រឺខស្ត ើងណាស្់ ខ ើយបរមិាែថ្ា បំង្កា រក៏តិច្បតួច្បដែរ។ ខោយសារទងំ

មជ ុលនិងបរមិាែែូស្តូច្បខ ោះ ខទើបអាកគ្បដ លជាអាច្បមិនមានអារមមែ៍ថ្មានការចាក់មជ ុល ឬថ្ា បំង្កា រចូ្បលខៅកន ុង

ខែើមនែរបស្់អាកខទ។ មុនខពលដែលអាកចាក់ថ្ា បំង្កា រ អាកអាច្បខ ើញសារធាតុរាវថ្ល ខៅោងកន ុងស្ឺរុាងំ និងមជ ុលខៅោង

ច្បុង។ ប ា ប់ពីការចាក់ថ្ា បំង្កា រ អាកនឹងខ ើញថ្មិនមានសារធាតុរាវខៅស្ល់ខទៀតខ ើយ ខ ើយមជ ុលរឺខៅោងកន ុងបំពង់ 

(ឬគ្បអប់ស្ុវតថ ិភាព)។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #8៖ “ការនធ្វ ើនតសរ នមតដក” េឺជាភ័សត ុតាងតដលបង្កា ញថ្មា មីត្កូឈីប (microchip) ឬមជ ុលតដលប េល់

េុកនៅជាប់កន ុងនដើមនដរបស់អាក ប ទ ប់ពីអាកបា េេួលចាក់ថ្ា បំង្កា ររចួ។ 

ការពិត៖ ការនធ្វ ើតបបន េះត្គ្ន ់តតជាលែិចមួយ តដលត្តវូបា នត្បើត្បាស់នដើមែីនបាកបនញ្ញោ តអាកប៉ាុនណាណ េះ។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-idUSKBN21I3EC
https://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/sharps/sharps.html#retractableneedle
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ខោនធី Los Angeles 
 

ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

មានវខីែអូខៅខលើបណាត ញស្ងាមជាខគ្ច្បើនបង្កហ ញពីខមដែកដែលជាប់នឹងខែើមនែរបស្់មនុស្ស តាមទីតាំងដែលពួកខរបាន

ចាក់ថ្ា បំង្កា រ។ ខនោះរឺខែើមបីពាយមបង្កហ ញថ្ ថ្ា បំង្កា រមានមីគ្កូឈីប ឬបង្កហ ញថ្មានមជ ុលដែលបនសល់ទុកឱ្យខៅជាប់

ខចាល។ ខនោះរឺគ្គ្នន់ដតជាលបិច្បមួយប៉ាុខណាណ ោះ។ 

ខមដែកអាច្បខធវ ើឱ្យជាបខ់ៅនឹងដស្បកបានយ៉ា ងង្កយគ្សួ្លបំនុត ខោយខគ្បើគ្បាស្់បង់ស្អ ិតបិទ ឬថ្ា លំាបស្អ ិត។ សូ្មបីដតការ

ច្បុច្បខមដែក ឬកាក់ឱ្យោល ំងខៅនឹងដស្បករបស្់អាក ក៏អាច្បខធវ ើអាច្បខធវ ើឱ្យខមដែក ឬកាក់ខ ោះជាប់បានខ ើយ។ ខលើស្ពីខនោះ

ខៅខទៀត បរមិាែខលា ៈដែលគ្តវូការខែើមបីឱ្យខមដែកអាច្បទញបានខ ោះ នឹងមានទំ ំធំខពកខែើមបីោក់ចូ្បលកន ុងមជ ុល

ដែលខគ្បើគ្បាស្់កន ុងការចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ខនោះ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #9៖ អាកមិ អាចនជឿេុកចិតរនលើអាកតដលផលិតថ្ា បំង្កា រទងំន េះនេ។ “ត្កមុហ ុ ថ្ា នំពេយធ្ំៗ” ឬ “Big 

Pharma” េឺត្គ្ន ់តតចង់រកលុយ នហើយចំណាយត្បាក់ឱ្យត្េនូពេយនដើមែីឱ្យពួកនេ ិយយថ្ផលិតផលរបស់ខ្ល  ួមា សុវតថ ិ

ភាពតតប៉ាុនណាណ េះ។ 

ការពិត៖ ដំនណើរការន ការបនងាើតថ្ា បំង្កា រទងំន េះមិ មា ភាពលាក់បាងំនេ។ មា ផដល់ជូ ព័ត៌មា  ិងេិ ា ័យបត ថម 

ឱ្យអាកវេិាសាស្តសរ ឯកោជយ  ិងសាធ្លរណជ នត្ចើ ជាងនពលណាៗទងំអស់។ 

ខែៈខពលដែលមានឧទ រែ៍ែ៏រួរឱ្យអាគ្កក់ជាខគ្ច្បើន ននគ្កមុ  ុននលិតថ្ា ខំពទយដែលរិតគ្បាក់ច្បំខែញជាងរិតពីស្ុវតថ ិ

ភាពខ ោះ ការបខងា ើតថ្ា បំង្កា រទងំខនោះគ្តវូបានខធវ ើខ ើងខគ្កាមការតាមោនពីគ្កដស្ដភាកសាធារែជន។ ការពិនិតយខ ើង

 វញិអំពីស្ុវតថ ិភាព និងគ្បស្ិទធិភាពននថ្ា បំង្កា រ (efficacy) (ជាពាកយដែលខគ្បើគ្បាស្់ខែើមបីមានន័យថ្ថ្ា បំង្កា រមានែំខែើរការ

លអ ) គ្តវូបានខបាោះពុមពនាយស្គ្មាប់មនុស្សគ្រប់របូខែើមបីអានបាន។ 

គ្កមុអាកដែលពិនិតយខមើលការគ្សាវគ្ជាវខនោះ រមួមានអាកែឹក ំដនាកខវជាសាស្តស្តមកពីសាវតារខនសងៗគ្នា ទូទងំគ្បខទស្។ ពួក

ខរតំណាងឱ្យគ្កមុខវជាសាស្តស្តជាខគ្ច្បើន រមួទងំគ្កមុខល ោះដែលបានតស្ ូ គ្បឆាំងនឹងការខរសី្ខអើងជាតិសាស្ន៍ទក់ទងនឹងដនាក

ខវជាសាស្តស្ត នងដែរ។ ពួកខរមិនបានទទួលគ្បាក់ច្បំខពាោះការបំខពញការង្ករខនោះខទ ខ ើយចូ្បលរមួកន ុងការខនាៀងផ្លា ត់រុែភាព

ននការគ្សាវគ្ជាវ និងខែើមបីធា ថ្បានការពារស្មធម៌កន ុងខពលែំខែើរការខនោះ។ ស្គ្មាប់តារាងបញ្ា ីខ ម្ ោះរបស្់អាកគ្តួត

ពិនិតយ និងទីកដនលងដែលពួកខរខធវ ើការ សូ្មចូ្បលខមើល ខរ ទំព័រ របស្់រែៈកមាម ធិការពិខគ្គ្នោះខយបល់ស្ត ីពីការអនុវតត

ការចាក់ថ្ា បំង្កា រ (ACIP)។ អាកអាច្បដស្វ ងយល់បដនថមអំពីអាកទងំខនោះខោយដស្វងរកពួកខរតាមគ្បព័នធអនឡាញបាន។ 

អាកក៏អាច្បខមើលការគ្បជុំរបស្់ ACIP មួយច្បំនួនតាមគ្បព័នធអនឡាញបាននងដែរ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #10៖ សហេម ៍ជ ជាតិតសែកនមម   ិងជ ជាតិអានមរកិឡាេី  េឺជាត្កមុតតពីរេត់តដលមា ការនត្ជើសនរ ើស

កន ុងចំនណាមត្កមុដនេនេៀត នដើមែីេេួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ ពីនត្ពាេះមិ មា ភ័សត ុតាងពិតត្បាកដនេ តដលថ្ថ្ា បំង្កា រមា 

សុវតថ ិភាពន េះ។ 

ការពិត៖ សហេម ៍ជ ជាតិតសែកនមម   ិងជ ជាតិអានមរកិឡាេី  មិ តម ជាត្កមុតតពីរេត់តដលមា ការនត្ជើសនរ ើស

កន ុងចំនណាមត្កមុដនេនេៀត កន ុងផល វូមិ លអ ន េះនេ។ ប៉ាុត រមា ការជំរុញឱ្យពួកនេេេួលចាក់ថ្ា បំង្កា រន េះ នោយសារតត

ពួកនេមា អត្តាន ការឆ្ាងនមនោេ ការចូលសត្មាកពយបាលនៅម ទ ីរនពេយ  ិងការសាា ប់នោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់

ជាងត្កមុនផេងនេៀត។ 

ការគ្ពួយបារមភខនោះរឺអាច្បយល់បាន។ កាលពីខពលកនលងខៅ មនុស្សដែលមានពែ៌ស្មបុ រខនសងៗ បានទទួលពាកយកុ ក ឬ

ការបងា ំឱ្យខធវ ើខតស្តថ្ា ខំពទយ ឬនីតិវធីិខវជាសាស្តស្ត ខគ្កាមការអនុវតតន៍ខុស្គ្កមស្ីលធម៌ ដែលខធវ ើឱ្យស្ុខភាពពួកខរគ្បឈម

នឹងហានិភ័យ។ 

ថ្ា បំង្កា រដែលមាននតល់ជូនខៅកន ុងស្ រែឋអាខមរកិ គ្តវូបានសាកលបងខលើគ្បជាជនច្បំរុោះគ្កមុ។ មានការខិតខំគ្បឹងដគ្បង

ខែើមបីរមួបញ្ច លូអាកស្ម ័គ្រច្បិតតជនជាតិដស្បកខមម  និងជនជាតិអាខមរកិឡាទីនឱ្យមានគ្រប់ច្បំនួនមនុស្សដែលអាច្បឆ្ល ុោះ

បញ្ញេ ំងពចី្បំនួនគ្បជាជនទងំអស្់នងដែរ។ ការខធវ ើដបបខនោះរឺខែើមបីឱ្យគ្បាកែថ្ ថ្ា បំង្កា រមានស្ុវតថ ិភាពនិងមានគ្បស្ិទធិ

ភាពស្គ្មាបគ់្កមុមនុស្សទងំខ ោះ។ ការខធវ ើដបបខនោះក៏ខែើមបីការពារគ្កមុទងំខនោះពីការកាល យជាជនរងខគ្គ្នោះននការខធវស្

គ្បដ ស្ោងខវជាសាស្តស្ត  ឬការខរសី្ខអើងជាតិសាស្ន៍នងដែរ។ 

គ្រូខពទយ និងកមម វធីិស្ុខភាពសាធារែៈទងំឡាយខិតខំគ្បឹងដគ្បង ខែើមបីឱ្យគ្បាកែថ្ស្ រមន៍ជនជាតិដស្បកខមម  និង

ជនជាតិអាខមរកិឡាទីនទទួលបានថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ខស្ម ើគ្នា ។ គ្បជាជនដស្បកខមម  និងគ្បជាជនអាខមរកិឡាទីន ក៏

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/members/index.html
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ខោនធី Los Angeles 
 

ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

ែូច្បជាជនជាតិខែើមអាខមរកិាំង និងជនជាតិខែើមខកាោះហានវ  ជួបគ្បទោះនូវអគ្តាននការឆ្លងខមខរារ ការចូ្បលស្គ្មាក

ពាបាលខៅមនា ីរខពទយ និងការសាល ប់ខោយសារជំងឺ COVID-19 ខពស្់បំនុត។ ខនោះជាមូលខ តុដែលអាកអាច្បខ ើញផ្លា ងំរបូ

ភាពនាយពាែិជាកមមធំៗ ឬការនាយពាែិជាកមមខនសងៗជំរុញឱ្យស្ រមន៍ទងំខនោះទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ។ 

ខោនធី LA ច្បង់ឱ្យស្ រមន៍ដែលបានរងខគ្គ្នោះោល ំងជាងខរទងំខនោះ មានឱ្កាស្ទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រឱ្យបានកាន់ដត

ឆាប់តាមដែលអាច្បខធវ ើខៅបាន។ គ្បជាជនដស្បកខមម  និងគ្បជាជនអាខមរកិឡាទីនគ្បឈមនឹងបញ្ញហ ខពស្់។ សូ្មអានអវ ី

ដែលអាកអាច្បអានបាន ទក់ទងនឹងថ្ា បំង្កា រ ពីគ្បភពដែលអាច្បទុកច្បិតតបាន។ ចូ្បរពិខគ្គ្នោះជាមួយនឹងមនុស្សដែលមាន

ចំ្បខែោះែឹងលអ ខ ើយអាកទុកច្បិតតបាន ែូច្បជាគ្រូខពទយ គ្រូបខគ្ងៀនដនាក វទិាសាស្តស្ត  ឬឱ្ស្ថការ ី(អាកលក់ថ្ា ខំពទយ) ខ ើយសួ្រ

ពួកខរអំពីស្ំែួរ និងកត ីកងវល់របស្់អាក។ ស្ំែួររបស្់អាករឺស្ំោន់ ខ ើយស្មនឹងទទួលបានច្បខមល ើយពីបុរាលដែលមាន

ចំ្បខែោះែឹងនិងអាច្បទុកច្បិតតបាន។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #11៖ ខំុ្្មិ ត្តវូការថ្ា បំង្កា រនេ ត្បសិ នបើខំុ្្ធ្លា ប់មា ជំងឺ COVID-19 រចួនហើយន េះ។ 

ការពិត៖ ត្េនូពេយ  ិងអាកវេិាសាស្តសរទងំឡាយ តណ ឱំ្យម ុសេត្េប់គ្នា នធ្វ ើឱ្យថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 របស់ពួកនេ នៅ

តតត្េប់លកខណៈ ិងទ ់នពលនវលា នបើនទេះបីជាអាកធ្លា ប់មា ជំងឺ COVID-19 រចួនហើយក៏នោយ។  

គ្បព័នធភាពសុាំធមមជាតិរឺជាគ្បព័នធការពារដែលអាកទទួលបានប ា ប់ពីអាកធាល ប់មានជំងឺ COVID-19 រចួ្បខ ើយខ ោះ។ 

គ្បព័នធការពារខនោះអាច្បនឹងមិនស្ថ ិតខស្ថ រខទ ខ ើយអាកអាច្បឆ្លងជំងឺ COVID-19 មតងខទៀត។ ការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ រមួទងំ

ែូស្ជំរុញខៅខពលែល់កំែត់អាច្បទទួលបានខ ោះ នឹងជួយបខងា ើតភាពសំុារបស្់អាកខែើមបីនតល់នូវគ្បព័នធការពារកាន់ដត

គ្បខស្ើរ និងយូរអដងវងជាងមុន គ្បឆំាងនឹងជំងឺ COVID-19។ ការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រកាត់បនថយហានិភ័យរបស្់អាកច្បំខពាោះ

ការឆ្លងខមខរារខ ើងវញិ។ គ្បស្ិនខបើអាកពិតជាឆ្លងខមខរារមតងខទៀត ថ្ា បំង្កា រជួយកាត់បនថយហានិភ័យននការខកើតជំងឺ

កគ្មិតធងន់ធងរ ការចូ្បលស្គ្មាកពាបាលខៅមនា ីរខពទយ និងការសាល ប់ខោយសារជំងឺ COVID-19 នងដែរ។  

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #12៖ ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 មា ផទ កុនកាសិកាទរកតដលបា រំលូត។ ខំុ្្មិ ឯកភាពចំនពាេះការរំលូតកូ 

នេ។ ការចាក់ថ្ា បំង្កា រេឺមិ ត្តឹមត្តវូនេ ពីនត្ពាេះថ្ា បំង្កា រទងំឡាយមា នកាសិកាទរកតដលបា រំលូត។ 

ការពិត៖ មិ មា ថ្ា បំង្កា រណាមួយតដលបា េេួលការអ ុញ្ញា តឱ្យនត្បើត្បាស់នៅកន ុងសហរដឋអានមរកិ មា ផទ កុជាលិកា

ទរក ឬនកាសិកាទរកន ើយ។ 

មានការខគ្បើគ្បាស្់បណាត ញខកាស្ិកាទរកដែលបាននលិតខ ើងខៅកន ុងមនា ីរពិខសាធន៍ ខោយបានមកពីខកាស្ិកាននការ

រំលូតកូនច្បំនួន 2 ខលើកខៅកន ុងឆាា ំ 1973 និងឆាា ំ 1985 កន ុងការបខងា ើត ការខធវ ើខតស្ត  ឬការនលិតថ្ា បំង្កា រ COVID-19។ 

ខកាស្ិកាទរកដែលបានខគ្បើគ្បាស្់ខ ោះ រឺមិនដមនបានមកពីការពនល តូកូន ខពលថមីៗខនោះ ឬពីការរំលូតកូនដែលបាន

ខធវ ើខ ើងកន ុងខគ្នលបំែងខែើមបីការបខងា ើតថ្ា បំង្កា រដតមួយរត់ខ ោះខទ។ 

• ត្កមុហ ុ  Pfizer  ិងត្កមុហ ុ  Moderna មិនបានខគ្បើគ្បាស្់បណាត ញខកាស្ិកាទរកខែើមបីបខងា ើត ឬនលិតថ្ា ំ

បង្កា រជំងឺ COVID-19 របស្់ពួកខរខទ។ ពួកខរពិតជាបានខគ្បើគ្បាស្់បណាត ញខកាស្ិកាទរកស្គ្មាប់ការខធវ ើខតស្ត ខៅ

មនា ីរពិខសាធន៍ មុនខពលការខធវ ើខតស្តថ្ា បំង្កា ររបស្់ពួកខរខៅខលើមនុស្ស។ 

• ត្កមុហ ុ  Johnson & Johnson បានខគ្បើគ្បាស្់បណាត ញខកាស្ិកាទរកខែើមបីបខងា ើត និងខធវ ើខតស្តសាកលបងថ្ា ំ

បង្កា រ COVID-19 របស្់ពួកខរ។ ពួកខរក៏ខគ្បើគ្បាស្់បណាា ញខកាស្ិកាទរកស្គ្មាប់នលិតកមមថ្ា បំង្កា រនងដែរ។ 

• ត្កមុហ ុ  Novavax មិ បា នត្បើត្បាសប់ណារ ញនកាសិកាទរកនដើមែីបនងាើត ឬនធ្វ ើនតសរថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

របស់ពួកនេនេ។ 

គ្ពោះវហិារកាតូលិកបានពិនិតយខមើលខ ើងវញិនូវការខគ្បើគ្បាស្់ខកាស្ិកាទរក កន ុងខគ្នលបំែងននការនលិតថ្ា បំង្កា រជំងឺ 

COVID-19 ខនោះ។ ពួកខរបានបញ្ញា ក់ថ្ “ការទទួលថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ដែលខគ្បើគ្បាស្់បណាត ញខកាស្ិកាពីទរក

ដែលបានរំលូតស្គ្មាប់ ែំខែើរការគ្សាវគ្ជាវ និងែំខែើរការនលិតកមមរបស្់ពួកខរ រឺអាច្បទទួលយកបានតាមគ្កម

ស្ីលធម៌”។ 

គ្បស្ិនខបើបញ្ញហ ខនោះខធវ ើឱ្យអាកមានការគ្ពួយបារមភ អាកអាច្បនឹងច្បង់ពិនិតយខមើលខ ើងវញិនូវឯកសារ ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-

19 និងបណាត ញខកាស្ិកាទរក ខោយយកច្បិតតទុកោក់ ែូខច្បាោះអាកអាច្បខធវ ើការស្គ្មច្បចិ្បតតអំពីការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា របាន។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/VaccineDevelopment_FetalCellLines.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/VaccineDevelopment_FetalCellLines.pdf
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ខោនធី Los Angeles 
 

ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #13៖ នយើងមិ ដឹងថ្ នតើមា អវ ីខ្ាេះនៅកន ុងថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ន េះនេ។ 

ការពិត៖ នត្េឿងផេទំងំឡាយរបស់ថ្ា បំង្កា រមា ផដល់ជូ ម ុសេត្េប់គ្នា សត្មាប់ការពិ ិតយនមើលបា ។ 

ខគ្រឿងនសទំងំឡាយខៅកន ុងថ្ា បំង្កា រទងំ 4 គ្បខភទដែលមានឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ខៅកន ុងស្ រែឋអាខមរកិ មានភាពខុស្គ្នា  

អាគ្ស្័យខៅតាមគ្កមុ  ុននលិត។ ដស្វ ងយល់បដនថមថ្ខគ្រឿងនសរំឺជាអវ ី និងមិនដមនជាអវ ី ខៅកន ុងថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

គ្បខភទ Pfizer គ្បខភទ Moderna គ្បខភទ Novavax និង គ្បខភទ Johnson & Johnson។  

 

ខគ្ដពីសារធាតុដ សន (genetic material) ឬសារធាតុគ្បូខតអុីនដែលបានខគ្បើគ្បាស្់ ខែើមបីជំរុញគ្បព័នធភាពសំុារបស្់អាក 

ខគ្រឿងនសទំងំឡាយរឺធមមតាទូខៅ។ ខគ្រឿងនសមួំយច្បំនួនមានខ ម្ ោះជាលកាែៈ វទិាសាស្តស្ត រីមី ប៉ាុដនត គ្បស្ិនខបើអាកពិនិតយ

ខមើលបដនថម អាកនឹងខ ើញថ្ ខគ្រឿងនសខំស្ា ើរដតទងំអស្់ខៅកន ុងថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 អាច្បរកខ ើញខៅកន ុងអាហារជា

ខគ្ច្បើន។ ខគ្រឿងនសទំងំខនោះមានស្ុវតថ ិភាព លុោះគ្តាដតអាកមានគ្បតិកមម ឬការទស្់ខៅនឹងខគ្រឿងនសណំាមួយ។ 

មិនមានថ្ា បំង្កា រណាមួយដែលមានឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ខៅកន ុងស្ រែឋអាខមរកិមាននទ ុកសារធាតុគ្បូខតអីុនអាហារ (ែូច្បជាស្ ុត 

ឬនលិតនលគ្គ្នប់ធញ្ាជាតិ) ជ័រខដស្ ូ  ថ្ា គំ្បឆាំងខមខរារ (antibiotics) ថ្ា ខំពទយខនសងខទៀត សារធាតុរីមីទុកកុំឱ្យខូច្ប (ែូច្ប

ជាសារធាតុទប់សាា ត់ការែុោះនសិត [thimerosal] ឬជាតិបារត [mercury]) ឬក៏ជាលិកា (ែូច្បជាខកាស្ិកាទរកដែលបានរំលូត

ឬវតថ ុធាតុខែើមណាមួយពីស្តវ) ខ ើយ។ ខគ្រឿងនសទំងំឡាយមិនមានខលា ៈណាមួយ ែូច្បជាដែក នីដកល (nickel) កូបាលីច្ប 

(cobalt) លីចូ្បម (lithium) និងខលា ធាតុនសគំ្បខភទកគ្មខនសងៗ (rare earth alloys) ខ ើយ។ ថ្ា បំង្កា រទងំឡាយក៏មិនមាន

នទ ុកនលិតនលដែលបានបខងា ើតខ ើង ែូច្បជាខគ្រឿងខអ ិច្បគ្តនូិច្បលអ ិត (microelectronics) វតថ ុច្បមលងអរា ីស្នី (electrodes) 

បំពង់ទីបលអ ិតមានជាតិកាខបាន (carbon nanotubes) ឬវតថ ុច្បមលងពាក់កណាា លដែលមានដខសលអ ិត (nanowire semicon-

ductors) ខ ើយ។ 

 

ជំន ឿតៗគ្នា  #14៖ កមម វធិ្ី VAERS តដលជាត្បព័ ធោយការណ៍ត្ពឹតរ ិការណ៍អវជិជមា ន ថ្ា បំង្កា រ (Vaccine Adverse Event 

Reporting System) បា បង្កា ញថ្ ម ុសេោប់ពា ់ ក់ រមួទងំកុមារផងតដរ បា សាា ប់នោយសារថ្ា បំង្កា រជំងឺ 

COVID-19។ 

ការពិត៖ របាយការណ៍របស់កមម វធិ្ី VAERS តតមួយេត់ មិ អាច  ិងមិ េួរមា ការនត្បើត្បាស់នដើមែីកំណត់ថ្ នតើថ្ា ំ

បង្កា របងាឱ្យមា ត្ពឹតរ ិការណ៍អវជិជមា លអ ន េះនេ។ ត្ពឹតរ ិការណ៍អវជិជមា កត្មិតធ្ង ់ធ្ងរទងំឡាយ អាច ឹងនកើតមា  

ប ទ ប់ពីការចាក់ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ប៉ាុត រកត្ម ឹងនកើតមា ។ មិ មា ការបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់អំពីការសាា ប់ចំនពាេះ

កុមារតដលបណារ លមកពីថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ន េះនេ។ ផទ យុនៅវញិ េិតត្តឹមនងងេី 1 តខ្សីហា ឆាា ំ 2022 មា កុមារ

ជាង 1,700  ក់បា សាា ប់នោយសារការឆ្ាងជំងឺ COVID-19។ 

មានការភាន់គ្ច្ប ំអំពីច្បំនួនអាកសាល ប់ដែលបានរាយការែ៍ខៅកន ុងទិនាន័យដែលអាច្បរកបានជាសាធារែៈពីកមម វធីី 

VAERS។ គ្បជាជនបានយល់ែឹងខោយខុស្អំពីរបាយការែ៍ននការសាល ប់ដែលទទួលបានពីកមម វធីិ VAERS ថ្ ជាការសាល ប់

ដែលបណាត លមកពីថ្ា បំង្កា រខៅវញិ។ ច្បំែុច្បខ ោះរឺមិនច្បាស្់លាស្់ខទ។ កមម វធីិ VAERS ទទួលយករបាយការែ៍ទងំអស្់នន

គ្ពឹតត ិការែ៍អវជិាមានដនាកស្ុខភាព ប ា ប់ពីការចាក់ថ្ា បំង្កា រ។ បុរាលណាក៏អាច្ប ខធវ ើការរាយការែ៍ខៅកមម វធីិ VAERS 

បានដែរ រមួទងំសាធារែជននងដែរ។ ការរាយការែ៍ខល ោះដែលបានបញ្ជ នូខៅកមម វធីិ VAERS តំណាងឱ្យគ្បតិកមមពីថ្ា ំ

បង្កា រដែលពិតគ្បាកែ។ ការរាយការែ៍ខនសងខទៀត រឺជាគ្ពឹតត ិការែ៍អវជិាមានដនាកស្ុខភាពដែលខកើតមានខោយនច្បែនយ 

និងមិនទក់ទងខៅនឹងការចាក់ថ្ា បំង្កា រខទ។ ឧទ រែ៍ គ្បស្ិនខបើមនុស្សមាា ក់បានសាល ប់កន ុងខគ្គ្នោះថ្ា ក់មួយប៉ាុ ម ននថង

ប ា ប់ពីទទួលថ្ា បំង្កា រ ច្បំែុច្បខនោះគ្បដ លជាអាច្បគ្តវូបានរាយការែ៍ខៅកមម វធីិ VAERS នងដែរ។ ខៅកន ុងគ្បព័នធកមម វធីិ 

VAERS ការសាល ប់ខ ោះនឹងខមើលខៅែូច្បជាគ្ពឹតត ិការែ៍ដែលទក់ទងខៅនឹងថ្ា បំង្កា រ ពីខគ្ពាោះគ្ពឹតត ិការែ៍ខ ោះបានខកើតខ ើង

ភាល មៗប ា ប់ពីមនុស្សខ ោះបានទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ ខបើខទោះបីជាមិនដមនជាបញ្ញហ ដែលបងាខ ើងខោយថ្ា បំង្កា រក៏ខោយ។ 

ការរាយការែ៍ខលោះអាច្បមានព័ត៌មានដែលមិនខពញខលញ មិនច្បាស្់លាស្់ ខោយនច្បែនយ មិនអាច្បខនាៀងផ្លា ត់បាន ឬមិន

ពិតគ្បាកែដតមាង។ 

ខែើមបីដស្វ ងយល់បដនថមអំពីដែនកំែត់ននទិនាន័យរបស្់កមម វធីិ VAERS សូ្មចូ្បលខៅកាន់ ខរ ទំព័រកមម វធីិ VAERS របស្់ 

មជឈមែឌ លគ្រប់គ្រងនិងទប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) ឬខមើល វខីែអូនន កមម វធីិ VAERS និងស្ុវតថ ិភាពថ្ា បំង្កា រ៖ រខបៀបកមម វធីិ

ខនោះែំខែើរការ។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/novavax.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Janssen.html#ingredients
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vaers.html#:~:text=VAERS%20and%20Vaccine%20Safety%3A%20How%20It%20Works
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vaers.html#:~:text=VAERS%20and%20Vaccine%20Safety%3A%20How%20It%20Works
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vaers.html#:~:text=VAERS%20and%20Vaccine%20Safety%3A%20How%20It%20Works
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ខោនធី Los Angeles 
 

ជំន ឿតៗគ្នា   ងិការពិតន ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

 
 

ស្គ្មាប់ព័ត៌មានបដនថមស្ត ីពីស្ុវតថ ិភាពថ្ា បំង្កា រ សូ្មចូ្បលខៅកាន់ខរ ទំព័រស្ត ីពី ស្ុវតថ ិភាពននថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 

របស្់ CDC។ 

 

ឯកសារធ្ ធ្ល បត ថម 

ស្គ្មាប់ការលប់បំបាត់ជំខនឿតៗគ្នា ខនសងខទៀត សូ្មចូ្បលខៅកាន់៖ 

• មជឈមែឌ លគ្រប់គ្រងនិងទប់សាា ត់ជំងឆឺ្លង (CDC)៖ ជំខនៀតៗគ្នា  និងការពិតអំពីថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19  

• មនា ីរខពទយកុមារននទីគ្កងុ Philadelphia៖ COVIDVaccineAnswers.org 

• មនា ីរខពទយ Johns Hopkins៖ ថ្ា បំង្កា រជំងឺ COVID-19៖ ជំខនៀតៗគ្នា  ខគ្បៀបខធៀងនឹងការពិត 

• ខរ ទំព័រ FactCheck.org៖ ការយល់ខុស្ចំ្បខពាោះជំងឺ COVID-19 

 

ស្គ្មាប់រនល ឺោះខនសងៗអំពីរខបៀបពិនិតយខមើលព័ត៌មានមិនពិត សូ្មចូ្បលខៅកាន់៖ ស្កលវទិាល័យននរែឋ California ខៅទី
គ្កងុ San Francisco (UCSF)  ការវាយតនមលព័ត៌មានដនាកស្ុខភាព។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/making-vaccines/prevent-covid
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact
https://www.factcheck.org/covid-misconceptions/
https://www.ucsfhealth.org/education/evaluating-health-information

