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នេះគឺជាពេលវេលាពោរពេញដោយក្ដីសង្ឃឹមមួយ។ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន មានប្រជាជនចំនួនជាង 125 នាក់នៅ សអរ ដែលទទួល
បានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ COVID-19 (កូវិដ-១៩) រួចហើយ។ ដោយមានប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងៗដែលត្រូវទទួលបានការចាក់ថ្នាំ
បង្ការរោគនេះ យើងទាំងអស់គ្នាអាចសង្ឃឹមចំពោះការវិលទៅរកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកាន់តែធម្មតា/ប្រក្រតីឡើងវិញបាន។

16 Questions and Answers about COVID-19

16 សំណួរ និងចម្លើយអំពីបញ្ហាថ្នាំចាក់បង្ការរោគ COVID-19 (កូវិដ-១៩)

ដើម្បីលើកយកមកដោះស្រាយនូវបញ្ហាថ្នាំចាក់បង្ការរោគរបស់អ្នកដែលបច្ចុប្បន្នប្រជាជនអាចប្រើបាន ទាំងនេះគឺជាព័ត៌មានពិត ឬ
ហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលបានពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតខាងជំងឺឆ្លងនៃមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Tufts (Tufts Medical Center)។
1.

តើ�ើមានថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាា�នប្រ�ភេ�ទដែ�លកំំពុុងទទួួលបានការអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ប្រ�ជាជននៅ�
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក?
	ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទាំំងបីីប្រ�ភេ�ទនេះ�ះបានទទួួលការអនុុញ្ញាា�តឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់សង្គ្រោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់ (EUA) ពីីសំំណាក់់ទីីភ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលចំំណីីអាហារ និិង
ឱសថរួួចហើ�ើយ (FDA)។ ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Moderna និិង Pfizer បានទទួួលការអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានចរាចរណ៍៍ប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 2020
និិងថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គមួួយប្រ�ភេ�ទដែ�លផលិិតដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Johnson & Johnson (Janssen) មាននិិងអាចមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាបន្ទាា�ន់់បាននៅ�
កាលពីីចុុងខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�� 2021។ ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទាំំងបីីប្រ�ភេ�ទនេះ�ះអាចរកចាក់់បាននៅ�គ្លីី�និិកវ៉ាា�ក់់សាំំងរបស់់មជ្្ឈមណ្ឌឌលវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ Tufts។
	ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវមានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ J&J/Janssen តែ�មួួយដងទេ� ខណៈៈពេ�លដែ�លចាំំបាច់់ត្រូ�ូវមានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ Pfizer និិង Moderna
ចំំនួួនពីីរដង។ កម្រិ�ិតវ៉ាា�ក់់សាំំងដែ�លត្រូ�ូវចាក់់លើ�ើកទីីមួួយនិិងទីីពីីរសម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទ Pfizer មានចន្លោះ�ះ��ពេ�ល 21 ថ្ងៃ�ៃ និិងកម្រិ�ិតវ៉ាា�ក់់សាំំងដែ�លត្រូ�ូវចាក់់
សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទ Moderna មានចន្លោះ�ះ��ពេ�ល 28 ថ្ងៃ�ៃ។
	ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គប្រ�ភេ�ទ Pfizer ទទួួលបានការអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាបន្ទាា�ន់់សម្រា�ប់់មនុុស្្សដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី 12 ឆ្នាំំ��ឡើ�ើងទៅ�។ ថ្នាំំ��ចាក់់
បង្កាា�ររោ�គរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Moderna និិង J&J/Janssen ទទួួលបានការអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាបន្ទាា�ន់់លើ�ើមនុុស្្សដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី 18
ឆ្នាំំ��ឡើ�ើងទៅ�។
2.

តើ�ើខ្ញុំំ�អាចសម្រេ��ចជ្រើ��ើសយកថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គប្រ�ភេ�ទណាមួួយបានដែ�រឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គបន្ថែ�ែមមួួយប្រ�ភេ�ទទៀ�ៀតដោ�យសារតែ�កម្រិ�ិត
ប្រ�សិិទ្ធធភាព ឬផលត្រ�ឡប់់អវិិជ្ជជមាន (ផ្នែ�ែករងផលប៉ះះ�ពាល់់) របស់់វាបានដែ�រឬទេ�?
	ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គប្រ�ភេ�ទអស់់ទាំំងនេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទាំំងអស់់ដែ�លគេ�បានសិិក្្សា។ អ្ននកអាចនឹឹងមានសិិទ្ធិិ�សម្រេ��ចថាតើ�ើអ្ននក
ចង់់ចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ mRNA (Pfizer ឬ Moderna) ឬ Johnson & Johnson (Janssen) បាន។ បើ�ើអ្ននកសម្រេ��ចជ្រើ��ើសយកការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ
mRNA ប្រ�ភេ�ទណាមួួយដែ�លអ្ននកចង់់ចាក់់នោះ�ះ វានឹឹងអាស្រ័�័យលើ�ើលទ្ធធភាពរកបាននៅ�ចំំថ្ងៃ�ៃ ដែ�លអ្ននកចូូលទៅ�កាន់់គ្លីី�និិកចាក់់វ៉ាា�ក់់របស់់យើ�ើង។
3.

តើ�ើខ្ញុំំ�អាចឆ្លលងមេ�រោ�គបង្កកជំំងឺឺ COVID-19 ពីីថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គដែ�រឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��នឹឹងទៅ�ឲ្្យគេ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្ត៍៍�ទៅ�រកឃើ�ើញមានមេ�រោ�គឬទេ� ក្រោ��យពេ�លទទួួល
បានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររួួចហើ�ើយ?
អត់់ទេ�! អ្ននកមិិនអាចកើ�ើតមានជំំងឺឺ ឬរោ�គ COVID-19 ក្រោ��យពេ�លទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គប្រ�ភេ�ទណាមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ភេ�ទទាំំងនេះ�ះ ឬក៏៏
រងផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើលទ្ធធផលនៃ�ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្ត៍៍�រកមើ�ើលមេ�រោ�គ COVID-19 PCR ឬការធ្វើ�ើ�តេ�ស្ត៍៍�មើ�ើលសារធាតុុដាស់់ការផលិិតអង្គគបដិិបក្ខខក្នុុ�ងឈាម
នោះ�ះទេ�។

4.	ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គត្រូ�ូវបានគេ�ផលិិតឡើ�ើងយ៉ាា�ងឆាប់់រហ័័សណាស់់។ តើ�ើយើ�ើងច្្បាស់់ក្នុុ�ងចិិត្តតទេ�ថា ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទាំំងនេះ�ះពិិតជាមានសុុវត្ថិិ�ភាព?
ការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គរបស់់ FDA មានលក្ខខណៈៈហ្មមត់់ចត់់ជាទីីបំំផុុត ហើ�ើយក៏៏ពុំំ�មានការរំំលងដំំណាក់់កាលណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរការ ឬវិិធីីការពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញលើ�ើបញ្ហាា�សុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនានាដែ�រ។ ទីីភ្នាា�ក់់ FDA បានសម្រេ��ចថា ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនានាបាន
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបទដ្ឋាា�នការពារសុុវត្ថិិ�ភាព និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ឬភាពសក្តិិ�សិិទ្ធធដោ�យអាស្រ័�័យលើ�ើទិិន្ននន័័យកំំពុុងមាននាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្ននដែ�លប្រ�មូូល
បានអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗចំំនួួនជាង 70,000 នាក់់ ហើ�ើយខ្លួួ�នក៏៏គិិតឃើ�ើញដល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទាំំងអស់់នេះ�ះដែ�លកំំណត់់ថាសំំខាន់់
លើ�ើសពីីហានិិភ័័យពីីផលត្រ�ឡប់់អវិិជ្ជជមាន (ផ្នែ�ែករងផលប៉ះះ�ពាល់់) ណាមួួយដែ�លគេ�នោះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត។
	ទីីភ្នាា�ក់់ងារ FDA និិងមជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC បានផ្អាា�កការណែ�នាំំឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ J&J (Janssen) កាលពីីខែ�មេ�សា ដោ�យសារតែ�
មានអ្ននកទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គមួួយចំំនួួនតូូចដែ�លជួួបបញ្ហាា�ឈាមកកធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យបរិិមាណប្លាា�កែ�ត (thrombocytes) ធ្លាា�ក់់ចុះះ�។
ក្រោ��យពេ�លមានការពិិនិិត្្យមើ�ើលឡើ�ើងវិិញយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចង់់ CDC បានណែ�នាំំឲ្្យមានការចាប់់ផ្ដើ�ើ�មបន្តតនូូវការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ J&J (Janssen)
តទៅ�ទៀ�ៀត តែ�បានព្រ�មានអំំពីីហានិិភ័័យនៃ�ការកើ�ើតមានករណីីនេះ�ះ ជាពិិសេ�សលើ�ើស្ត្រី�ី� ឬនារីីដែ�លមានអាយុុចន្លោះ�ះ�� 18 និិង 49 ឆ្នាំំ��។ រហូូតមកទល់់
ពេ�លនេះ�ះ ពុំំ�ទាន់់មានការជួួបប្រ�ទះះនឹឹងបញ្ហាា�បែ�បនេះ�ះដោ�យសារការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គពីីរប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៅ�ឡើ�ើយទេ�។
5.

តើ�ើថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 នឹឹងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ឬធ្វើ�ើ�ឲ្្យខូូច DNA របស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�?
អត់់ទេ�។ ធាតុុដើ�ើមសេ�នេ�ទិិកនៅ�ក្នុុ�ងថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ពុំំ�កែ�ប្រែ�� ឬប្រ�តិិកម្មមជាមួួយនឹឹង DNA អ្វីី�ទាំំងអស់់។ ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ
COVID-19 គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំងអស់់មានប្រ�សិិទ្ធធភាពលើ�ើការពារបែ�បធម្មមជាតិិរបស់់រាងកាយដែ�លបង្កើ�ើ�តឲ្្យមានភាពស៊ាំំ��នឹឹងរោ�គ ឬជំំងឺឺបានប្រ�កបដោ�យ
សុុវត្ថិិ�ភាព។

6.	ខ្ញុំំ�បានស្ដាា�ប់់ឮថា មានផលត្រ�ឡប់់អវិិជ្ជជមាន (ផ្នែ�ែករងផលប៉ះះ�ពាល់់) ជាច្រើ��ើន ក្រោ��យពេ�លប្រ�ជាជនបានទទួួលការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះ? តើ�ើយើ�ើងដឹឹង
អ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីបញ្ហាា�នោះ�ះ?
ផលត្រ�ឡប់់អវិិជ្ជជមាន (ផ្នែ�ែករងផលប៉ះះ�ពាល់់) ដែ�លមានការរាយការណ៍៍ដ៏៏សាមញ្ញញបំំផុុតចំំពោះ�ះបញ្ហាា� ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ទាំំងអស់់នោះ�ះគឺឺ
ការឈឺឺនៅ�ត្រ�ង់់កន្លែ�ែងមុុខម្ជុុ�លចាក់់ ក៏៏ដូូចជាអាការៈៈរោ�គដូូចគ្នាា�នឹឹងផ្ដាា�សាយធំំដែ�លមានជាអាទិ៍៍ បញ្ហាា�នៃ�ការអស់់កម្លាំំ��ង, ឈឺឺខ្លួួ�នប្រា�ណ, រងារញាក់់ ឬ
ក្ដៅ�ៅ�ខ្លួួ�ននៅ�ក្រោ��យពេ�លបានចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះរួួច។ ចំំពោះ�ះថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ Pfizer និិង Moderna ផលត្រ�ឡប់់អវិិជ្ជជមាន (ផ្នែ�ែករងផលប៉ះះ�ពាល់់)
មានលក្ខខណៈៈសាមញ្ញញៗបំំផុុត ក្រោ��យការចាក់់តាមកម្រិ�ិតនៅ�លើ�ើកទីីពីីរ ហើ�ើយអ្ននកពិិតជាមានបញ្ហាា�ប្រ�ឈមច្រើ��ើនជាងគេ�គឺឺក្រុ�ុមមនុុស្្សក្មេ�េងៗជាងគេ�។
រោ�គសញ្ញាា�ទាំំងនេះ�ះបាត់់ទៅ�វិិញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរបីីដំំបូូង ក្រោ��យការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះរួួច។ ផលត្រ�ឡប់់អវិិជ្ជជមាន (ផ្នែ�ែករងផលប៉ះះ�ពាល់់) ប្រា�ប់់
យើ�ើងឲ្្យដឹឹងថា រាងកាយកំំពុុងបង្កើ�ើ�តប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នប្រ�ឆាំំងនឹឹងមេ�រោ�គនេះ�ះហើ�ើយ។
7.	ដោ�យសារការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះ តើ�ើមានប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុអ្វីី�ខ្លះះ�?
រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ អ្ននកដែ�លមានប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុចំំពោះ�ះថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះបានធូូរស្រា�ល ឬស្រួ�ួលខ្លួួ�នយ៉ាា�ងលឿ�ឿន។ ហានិិភ័័យនៃ�ប្រ�តិិកម្មម
មិិនត្រូ�ូវធាតុុមានសភាពតូូចតាចណាស់់ ហើ�ើយក៏៏ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�នឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុដែ�លជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការប្រើ��ើថ្នាំំ��ព្្យាបាល និិង
ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គដ៏៏ទៃ�ទាំំងអស់់នោះ�ះដែ�រ។
8.

តើ�ើខ្ញុំំ��ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវទទួួលថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ដែ�រឬទេ� ក្នុុ�ងករណីីដែ�លខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់បានឆ្លលងមេ�រោ�គ COVID-19 នេះ�ះពីីមុុនហើ�ើយនោះ�ះ?
បាទ/ចាស។ មជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC សូូមណែ�នាំំឲ្្យប្រ�ជាជននានាដែ�លសូូម្្បីីតែ�អ្ននកធ្លាា�ប់់ឆ្លលងមេ�រោ�គ COVID-19 នេះ�ះពីីមុុនហើ�ើយក៏៏ដោ�យ ឲ្្យមានការ
ទទួួលបាននូូវការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ។ នេះ�ះគឺឺដោ�យសារប្រ�ព័័ន្ធធស៊ាំំ��នឹឹងរោ�គពីីការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�រនេះ�ះបង្ហាា�ញឲ្្យឃើ�ើញថាមានការទុុកចិិត្តតបានច្រើ��ើនជាង
ប្រ�ព័័ន្ធធស៊ាំំ��នឹឹងរោ�គដែ�លកើ�ើតមានពេ�លមានការឆ្លលងមេ�រោ�គធម្មមតាៗ។ អ្ននកអាចសម្រេ��ចជ្រើ��ើសយកការពន្្យាពេ�លចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�រខ្លួួ�នអ្ននកបានរហូូតដល់់
ទៅ� 90 ថ្ងៃ�ៃក្រោ��យពេ�លអ្ននកបានឆ្លលងមេ�រោ�គនេះ�ះហើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះអ្ននកអាចមានជំំងឺឺចិិត្តតត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវថា ប្រ�ព័័ន្ធធស៊ាំំ��នឹឹងរោ�គរបស់់អ្ននកចាប់់ពីីមានការឆ្លលងមេ�រោ�គ
មកនឹឹងបន្តតមានរយៈៈពេ�លយូូរតទៅ�ទៀ�ៀត។ សូូមមេ�ត្តាា�រង់់ចាំំ រហូូតដល់់ពេ�លដែ�លគេ�បានបញ្ចេ�េញអ្ននកពីីកន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កដើ�ើម្្បីី
ការពារកុំំ�ឲ្្យមានការឆ្លលងមេ�រោ�គ COVID-19 ពីីអ្ននកសិិន មុុននឹឹងទៅ�កាន់់កន្លែ�ែងចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះ។
បានបន្តនៅលើត្រឡប់មកវិញ

9.	បើ�ើខ្ញុំំ�ទទួួលបានថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ Pfizer ឬ Moderna ហើ�ើយខ្ញុំំ��ទៅ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្ត៍៍�ពិិនិិត្្យឃើ�ើញមានការឆ្លលងមេ�រោ�គ COVID-19 នៅ�ចន្លោះ�ះ��ការចាក់់លើ�ើកទីី 1
	និិងការចាក់់លើ�ើកទីី 2 តើ�ើខ្ញុំំ��នៅ�តែ�ត្រូ�ូវទៅ�ចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះជាលើ�ើកទីី 2 ទៀ�ៀតឬ?
បាទ/ចាស! ដោ�យគ្រា�ន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រា�កដប្រ�ជាថា អ្ននកពន្្យាពេ�លការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គរបស់់អ្ននក រហូូតដល់់ក្រោ��យពេ�លគេ�បញ្ចេ�េញអ្ននកពីីកន្លែ�ែងត្រូ�ូវនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�ក
ពីីគេ� ដើ�ើម្្បីីកុំំ�ឲ្្យអ្ននកចម្លលងមេ�រោ�គទៅ�អ្ននកផ្សេ�េ�ងៗបាន។ សូូមមេ�ត្តាា�ធ្វើ�ើ�កាលវិិភាគកំំណត់់ការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គលើ�ើកទីី 2 ឲ្្យបានឆាប់់ៗតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន នៅ�
ក្រោ��យពេ�លដែ�លគេ�បានបញ្ចេ�េញអ្ននកពីីកន្លែ�ែងត្រូ�ូវនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគេ� និិងរយៈៈពេ�លយ៉ាា�ងយូូរ 21 ថ្ងៃ�ៃ ក្រោ��យការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ Pfizer លើ�ើកទីីមួួយ និិង
រយៈៈពេ�លយ៉ាា�ងយូូរ 28 ថ្ងៃ�ៃ ក្រោ��យក្រោ��យការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ Moderna លើ�ើកទីីមួួយរួួច។
10.	ក្នុុ�ងករណីីដែ�លខ្ញុំំ�ចង់់មានកូូននៅ�ថ្ងៃ�ៃណាមួួយ តើ�ើការទៅ�ឲ្្យគេ�ចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះមានសុុវត្ថិិ�ភាពចំំពោះ�ះខ្ញុំំ�ដែ�រឬទេ�?
បាទ/ចាស។ ទោះ�ះជាអ្ននកកំំពុុងព្្យាយាមគភ៌៌ឥឡូូវនេះ�ះ ឬចង់់ឲ្្យមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះនៅ�ពេ�លអនាគតក៏៏ដោ�យ ក៏៏គ្មាា�នភស្តុុ�តាងបញ្ជាា�ក់់ថា ការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ COVID-19
បណ្ដាា�លឲ្្យមានបញ្ហាា�ណាមួួយចំំពោះ�ះដំំណើ�ើរមានគភ៌៌ដែ�រ ដោ�យគិិតរួួមទាំំងដំំណើ�ើរកំំណសុុក។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ពុំំ�មានភស្តុុ�តាងបញ្ជាា�ក់់ថា បញ្ហាា�សាយកូូនគឺឺជាផល
ប៉ះះ�ពាល់់បន្ទាា�ប់់បន្្សំំនៃ�ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ ណាមួួយ និិងបណ្ដាា�ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19។ ដូូចគ្នាា�ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ��ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទាំំងអស់់ដែ�រ
ក្រុ�ុមអ្ននកវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រកំំពុុងសិិក្្សាលើ�ើបណ្ដាា�ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 យ៉ាា�ងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននបំំផុុតលើ�ើបញ្ហាា�ផលប៉ះះ�ពាល់់បន្ទាា�ប់់បន្្សំំនៅ�ពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន ហើ�ើយនឹឹង
បន្តតសិិក្្សាលើ�ើបញ្ហាា�ទាំំងនេះ�ះក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាច្រើ��ើនឆ្នាំំ��ទៅ�មុុខទៀ�ៀត។
11. តើ�ើខ្ញុំំ�អាចទទួួលថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 បានឬទេ� បើ�ើខ្ញុំំ��កំំពុុងមានគភ៌៌ (មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ)?
បាទ/ចាស។ អ្ននកមានគភ៌៌ (អ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ) មានហានិិភ័័យនៃ�ការឆ្លលងមេ�រោ�គ ឬកើ�ើតមានជំំងឺឺ COVID-19 ធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្ពពស់់ជាងគេ�។ ចំំពោះ�ះហេ�តុុផលនេះ�ះ មជ្្ឈមណ្ឌឌល
CDC, អង្គគការវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�តមាតុុភាព និិងទារក និិង មហាវិិទ្្យាល័័យគព្ភភបរិិហារវិិទ្្យា និិងក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្្យរោ�គស្រ្តី�ី�អាមេ�រិិកាំំង បានណែ�នាំំយ៉ាា�ងទទូូចដល់់ស្ត្រី�ី�មានគភ៌៌
មានលទ្ធធភាពទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ប្រ�ភេ�ទទាំំងនេះ�ះ។ ការសន្ទទនាជាមួួយនឹឹងឹឹវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ឬគិិលានុុបដ្ឋាា�ក/គិិលានុុបដ្ឋាា�យិិកាខាងសម្រា�កកូូន អាច
នឹឹងជួួយឲ្្យអ្ននកធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតបាន។ ដើ�ើម្្បីីដឹឹងព័័ត៌៌មានច្រើ��ើនទៀ�ៀតអំំពីីបញ្ហាា�ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 និិងបញ្ហាា�មានគភ៌៌ (មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ) សូូមចូូលទៅ�មើ�ើលទំំព័័រ
វិិបសាយតាម តំំណនេះ�ះ។
12. តើ�ើខ្ញុំំ�អាចទទួួលថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 បានឬទេ� បើ�ើខ្ញុំំ��កំំពុុងបំំបៅ�ដោះ�ះកូូន?
បាទ/ចាស។ មជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC និិងអង្គគការវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�តមាតុុភាព និិងទារក រាយការណ៍៍ថា ពុំំ�មានហេ�តុុផលដែ�លត្រូ�ូវជឿ�ឿថា ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនេះ�ះមានផលប៉ះះ�ពាល់់
អវិិជ្ជជមានដល់់បញ្ហាា�សុុវត្ថិិ�ភាពការបំំបៅ�កូូនដោ�យទឹឹកដោះ�ះនោះ�ះទេ�។ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមចូូលទៅ�មើ�ើលទំំព័័រវិិបសាយតាម តំំណនេះ�ះ។
13. តើ�ើមានរបាយការណ៍៍អំំពីីការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន/ប្រ�តិិកម្មមទាស់់ដូូចគ្នាា�ទាក់់ទងនឹឹងប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទាំំងនេះ�ះដែ�រឬទេ�?
	ទេ�! របាយការណ៍៍អំំពីីការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន/ប្រ�តិិកម្មមទាស់់ដូូចគ្នាា�ទាក់់ទងនឹឹងប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនីីមួួយៗមិិនដូូចគ្នាា�ទេ�។ អ្ននកដែ�លមានបញ្ហាា�ប្រ�តិិកម្មមទាស់់ដឹឹងមុុខទៅ�នឹឹង
ប៉ូូ�លីីអេ�ទីីឡែ�ន គ្លីី�កូូល [Polyethylene Glycol (PEG)] មិិនត្រូ�ូវមានការចាក់់ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ Pfizer ឬ Moderna នោះ�ះទេ�។ អ្ននកដែ�លមានបញ្ហាា�ប្រ�តិិកម្មមទាស់់
ដឹឹងមុុខទៅ�នឹឹងប៉ូូ�លីីស័័របេ�ត [Polysorbate] មិិនត្រូ�ូវមានការចាក់់ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន J&J/Janssen នោះ�ះទេ�។ បើ�ើអ្ននកបញ្ហាា�ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ឬភ្លាា�មៗចំំពោះ�ះការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ Moderna ឬ Pfizer លើ�ើកទីីមួួយ អ្ននកអាចទទួួលការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ J&J/Janssen ជាការចាក់់លើ�ើកទីីពីីររបស់់អ្ននក ឬផ្ទុុ�យ
មកវិិញបាន។ ការពិិគ្រោះ��ះពិិភាក្្សាគ្នាា�ជាមួួយនឹឹងគ្រូ�ូពេ�ទ្្យតំំហែ�ទាំំសុុខភាពបឋមរបស់់អ្ននកអំំពីីបញ្ហាា�នេះ�ះមានសារៈៈសំំខាន់់ណាស់់។
ប្រ�វត្តិិ�មានប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដែ�លមានដូូចជា ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុភ្លាា�មៗទៅ�នឹឹងថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គមួួយប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ឬវិិធីីព្្យាបាលរោ�គអាច
ចាក់់ថ្នាំំ��បាន ឬប្រ�វត្តិិ�មានប្រ�តិិកម្មមថ្នាំំ��ដោ�យសារតែ�មូូលហេ�តុុណាមួួយត្រូ�ូវមានការសម្រេ��ចឲ្្យមានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខ្ពពស់់ដោ�យមជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC។ មនុុស្្សដែ�លមានប្រ�តិិកម្មម
ប្រ�ភេ�ទអស់់ទាំំងនេះ�ះគប្្បីីត្រូ�ូវទទួួលបានថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនានា តែ�ត្រូ�ូវមានការសង្កេ�េតតាមដានមើ�ើលរយៈៈពេ�ល 30 នាទីី (លើ�ើសពីី 15 នាទីី) ក្រោ��យការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�រ
រោ�គមួួយលើ�ើកៗ។
ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុ (រួួមមាន ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុធ្ងងន់់ធ្ងងរ) ដែ�លមិិនទាក់់ទងទៅ�នឹឹងថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ ឬវិិធីីព្្យាបាលអាចចាក់់ថ្នាំំ��បាន (ឧ. ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុ
ចំំណីីអាហារ, សត្វវចិិញ្ចឹឹ�មលេ�ង, ពិិស, ប្រ�តិិកម្មមមិិនត្រូ�ូវធាតុុទីីកន្លែ�ែង/បរិិយាកាស ឬជ័័រកៅ�ស៊ូូ�/ជ័័រឈើ�ើ ឬការប្រើ��ើថ្នាំំ��ព្្យាបាលដោ�យលេ�ប ឬផឹឹកដែ�លមានជាអាទិ៍៍ សមមូូល
ធាតុុអាចលេ�ប ឬផឹឹកនៃ�ការប្រើ��ើថ្នាំំ��ព្្យាបាលអាចចាក់់បញ្ចូូ�លបាន) មិិនមែ�នជាបម្រា�ម ឬការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះបញ្ហាា�ការចាក់់ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ទេ�។ ដើ�ើម្្បីី
ដឹឹងព័័ត៌៌មានច្រើ��ើនទៀ�ៀត សូូមចូូលទៅ�មើ�ើលទំំព័័រវិិបសាយនៃ�មជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC អំំពីី ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គ & ភាពស៊ាំំ��។
14. តើ�ើខ្ញុំំ�អាចចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គបានឬទេ� បើ�ើខ្ញុំំ��លេ�ប ឬផឹឹកថ្នាំំ��ព្្យាបាលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតហើ�ើយនោះ�ះ (ថ្នាំំ��បំំបាត់់ការថប់់អារម្មមណ៍៍/ថ្នាំំ��បំំបាត់់បញ្ហាា�តានតឹឹងចិិត្តត/ថ្នាំំ��ព្្យាបាលនៅ�ផ្ទះះ� និិង
ពពួួកអង់់ទីីប៊ីី�យោ�ទិិក)?
បាទ/ចាស។ ពុំំ�មានប្រ�ភេ�ទប្រ�តិិកម្មម ឬបញ្ហាា�ទំំនាក់់ទំំនងដឹឹងមុុខរវាងថ្នាំំ��ព្្យាបាលរោ�គ និិងថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គទេ�។
15. តើ�ើថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនានាជួួយការពារពីីការឆ្លលងជំំងឺឺអរោ�គសញ្ញាា� និិងការពារមនុុស្្សដែ�លបានចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�រជំំងឺឺពីីការចម្លលងមេ�រោ�គនេះ�ះឬ?
បាទ/ចាស។ ការសិិក្្សាស្រា�វជ្រា�វបង្ហាា�ញឲ្្យឃើ�ើញច្្បាស់់ថា ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គប្រ�ភេ�ទអស់់ទាំំងនេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្លាំំ��ងបំំផុុតចំំពោះ�ះការទប់់ស្កាា�ត់់រោ�គ COVID-19 មិិន
ឲ្្យឆ្លលងទៅ�មនុុស្្សដែ�លបានចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គហើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�ររោ�គនានាមានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះការទប់់ស្កាា�ត់់ការឆ្លលងរោ�គដោ�យគ្មាា�នរោ�គសញ្ញាា�។
នៅ�ពេ�លមនុុស្្សទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររួួចហើ�ើយ ការធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ ឬឆ្លលងរោ�គ ដំំណើ�ើរការកើ�ើតមេ�រោ�គក៏៏មានកម្រិ�ិតទាបដែ�រ។ ជាទូូទៅ� ចំំណុុចនេះ�ះមានន័័យថា ថ្នាំំ��ចាក់់
បង្កាា�ររោ�គប្រ�ភេ�ទអស់់ទាំំងនេះ�ះពិិតជាការពារបានមិិនត្រឹ�ឹមតែ�រូូបអ្ននកទេ� តែ�ក៏៏ការពារអ្ននកផ្សេ�េ�ងៗបានផងដែ�រ។
16.	នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ�ចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ តើ�ើខ្ញុំំ��ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវការបន្តតពាក់់ម៉ាា�ស់់ ការរក្្សាកម្លាា�តជាដើ�ើមនោះ�ះដែ�រឬទេ�?
	មជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC បានចេ�ញនូូវសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំ កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី 16 ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�� 2021 ដល់់មនុុស្្សដែ�លទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គ COVID-19 ពេ�ញលេ�ញហើ�ើយ
ដោ�យបញ្ជាា�ក់់ថា អាចមិិនបាច់់ពាក់់ម៉ាា�ស់់ភាគច្រើ��ើនបាន។ គេ�គិិតថាអ្ននកទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គពេ�ញលេ�ញរួួចរាល់់ ក្រោ��យរយៈៈពេ�លពីីរសប្ដាា�ហ៍៍ដែ�លអ្ននកចាក់់
លើ�ើកទីីពីីរនូូវប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�រ Pfizer ឬ Moderna ឬក្រោ��យរយៈៈពេ�លពីីរសប្ដាា�ហ៍៍ដែ�លអ្ននកចាំំបាច់់ត្រូ�ូវចាក់់ប្រ�ភេ�ទថ្នាំំ��ចាក់់បង្កាា�រ J&J/Janssen តែ�មួួយម្ជុុ�លគត់់។
វិិធានច្្បាប់់ជាក់់លាក់់របស់់រដ្ឋឋ មូូលដ្ឋាា�ន និិងការងារអាជីីវកម្មមនៅ�តែ�មានជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធហើ�ើយអ្ននកគប្្បីីគិិតថាត្រូ�ូវពាក់់ម៉ាា�សនៅ�តាមកន្លែ�ែងនានាជាច្រើ��ើនមួួយរយៈៈ។
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	នៅ�ខណៈៈដែ�លមានការណែ�នាំំឲ្្យមានការ ពាក់់ម៉ាា�ស់់ មជ្្ឈមណ្ឌឌល CDC មានន័័យសំំដៅ�ដល់់ការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររបៀ�ៀបរបបរស់់នៅ�ច្រើ��ើននោះ�ះ ការកត់់ចំំណាំំថាសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំនេះ�ះ
មិិនពាក់់ព័័ន្ធធ ឬអនុុវត្តតចំំពោះ�ះកន្លែ�ែងតំំហែ�ទាំំសុុខភាពមានសារៈៈសំំខាន់់ណាស់់។ នៅ�មជ្្ឈមណ្ឌឌលវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ Tufts យើ�ើងបន្តតកំំណត់់ឲ្្យបុុគ្គគលិិកនិិយោ�ជិិត, អ្ននកជម្ងឺឺ� និិង
ភ្ញៀ�ៀ�វទាំំងអស់់ត្រូ�ូវមានការពិិនិិត្្យរកមើ�ើលមេ�រោ�គនៅ�ច្រ�កចូូលមន្ទីី�រពេ�ទ្្យរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយពាក់់ម៉ាា�ស់់មុុខជានិិច្ចច បើ�ើទោះ�ះបីីជាបានទទួួលការចាក់់ថ្នាំំ��បង្កាា�ររោ�គហើ�ើយក៏៏
ដោ�យ។

