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គណៈកម�ការសខុភាពសាធារណៈទ្ីរក�ង Boston | សណួំរសរួញកឹញប ់

សណួំរសរួញកឹញបអ់ពំ ីវ� កស់ាំង COVID 19 

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាព ៃថ�ទ ី13 ែខមករ ឆា� ំ 2021៖ ពត័ម៌ានេនះេ�ែតបន�ែ្រប្រប�លេ�េឡើយ េហើយBPHC នងឹផ�លព់ត័ម៌ានថ�ីៗ  

នងិពាកព់ន័�បែន�មេទៀត េហើយនងិកណំតស់ណួំរថ�ជីពណ ៌្រកហម។ 

វត�មានៃនថ� ំវ� កសំ់ាង 
 

1. េតើមានវ� កសំ់ាងប៉នុ� ន េហើយេតើមាន្របេភទអ�ខី�ះែដលកពំងុអភវិឌ្ឍ? 

វ� ក់សាំងរបស់ិបដូសឥឡ�វេនះកំពងុស�ិតក��ងការអភិវឌ្ឍ េហើយវ� កស់ាំងជេ្រចើនកំពុងេឆា� ះេ�រកការអភិវឌ្ឍចុងេ្រកាយ។ 

វ� ក់សាំងមកពី្រក�មហ៊ុនផលិតវ� ក់សាងំចំនួនពីរ គឺ Pfizer និង Moderna ្រត�វបានអនមុត័កាលពីែខធ�� ឆា� ំ 2020. 

 

2. េតើនងឹមានវ� កសំ់ាងប៉នុ� នេ�ក��ងរដ� Massachusetts? 

ការែចកចាយវ� ក់សាំងកំពុង្រត�វបានដកឹនំេដយរដ�។ ចំេពាះព័ត៌មានបច��ប្បន�ភាព និង្រតឹម្រត�វ សូមពិនិត្យរបាយការចាកវ់� ក់សាំង COVID-

19 ្របចាសំបា� ហ៍របស់រដ�េ�េលើេគហទំព័រ https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-

program#weekly-covid-19-vaccination-report-  

3. េតើអ�កណនងឹចាកវ់� កសំ់ាងមនុេគ? 

រដ� ភិបាលសហព័ន�បានផ�ល់អនសុាសន៍ េហើយ្រក�មផ�ល្់របឹក្សោ COVID-19 របស់រដ�  Massachusetts បានយល់្រពមថ 

ដូសដំបូងៃនវ� ក់សាំងនងឹចាក់ជូនដល់មនុស្សែដលមានហានិភ័យខ�សប់ផំុតក��ងការឆ�ងេមេរគ COVID-19 

រួមប���លទាងំបុគ�លិកែថទាំសុខភាព អ�កេឆ�ើយតបជួរមុខ (ឧ. EMS, បុគ�លិកអគ�ិភយ័ និងប៉ូលិស) និង្របជពលរដ� 

និងបុគ�លិកៃនមណ� លែថទាំជ្រក�ម រួមទាំងមណ� លែថទាំមនុស្សចាស ់ជ្រមក និងសា� ប័នែកែ្រប។  

 

រដ� Massachusetts 

ចាត់ទុកសមធមជ៌េគាលការណស៍��លៃនអនុសាសន៍របសខ់��នែដលេលើសពអីនុសាសន៍ថ� កជ់តិេដយផ�លឣ់ទិភាពដលប់ុគ�លិកសុខាភិបាលទាំង

អស់ែដល្របឈមមុខនងឹជងំឺ COVID រួមទាំងបុគ�លកិេសវបេ្រមើឣហារ 

ក៏ដូចជបុគ�លិកេសវសខុាភិបាលតាមផ�ះរួមទាំងអ�កែថទាំសុខភាពផ� លខ់��ន។ បុគ�លមា� ក់ៗេ�ក��ងកែន�ងរសេ់�្របមូលផ�� ំរួមទាំងជ្រមក 

http://www.bphc.org/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-


គណៈកម�ការសខុភាពសាធារណៈទី្រក�ង Boston | 1010 Massachusetts Avenue | Boston, MA 02118 | www.bphc.org 

សំណួរសួរញឹកញបអ់ំពវី� ក់សំាង | ភាសាែខ�រ | ៃថ�ទ ី13 ែខមករ ឆា�  ំ2021 | ទំព័រ 2 ៃន 11 

 

និងសា� ប័នែកែ្របក៏្រត�វបានេគផ�លឣ់ទិភាពផងែដរ។ 

 

ចំេពាះព័ត៌មានបែន�មអំពីការកំណត់េពលេវលាៃនការែចកវ� កស់ាំង សូមចូលេមើលេគហទំព័រ https://www.mass.gov/info-

details/covid-19-vaccination-program#vaccine-distribution-timeline- 

 

4. េតើេគនងឹត្រម�វឲ្យពលរដ�េផ្សងេទៀតចាកវ់� កសំ់ាងែដរឬេទ? 

េយើងមិនដឹងពីែផនការបច��ប្បន�េដើម្បចីាក់វ� ក់សាំង COVID-19 ជការចាំបាច់េទ េហើយរដ�បាលរបស់េលាក Biden បានែថ�ងថ 

ខ��នមិនមានគេ្រមាងេធ�ើឱ្យការចាកវ់� កស់ាំងជការចាំបាច់េ�ទូទាំងសហរដ�ឣេមរ�កេទ។ 

 

5. េ�េពលែដលមានវ� កសំ់ាង COVID-19 េតើខ��ឣំចេ�ចាកវ់� កសំ់ាងេ�កែន�ងណ? 

េ�េពលមានវ� ក់សាំង COVID-19 ស្រមាប់សាធារណជនទេូ� គណៈកម�ការសខុភាពសាធារណៈទ្ីរក�ង Boston 

នឹងេធ�ើការជមួយសាលា្រក�ង Boston មណ� លសខុភាព និងមន�ីរេពទ្យ រដ� អង�ការសហគមន៍ និងសា� បន័ដៃទេទៀតេដើម្បធីានថ 

វ� ក់សាំងឣចេ្របើ្របាសប់ាន េហើយ្របជជនដងឹកែន�ងណ្រត�វេ�ចាកវ់� ក់សាំង។  េយើងបានេ្របើ្របាសយ់ុទ�សា្រស�្រសេដៀងគា� េដើម្បធីានថ 

មានវ� ក់សាំងជំងឺផ� សាយធំ និង ការេធ�ើេតស�រក COVID-19 និងឣចេ្របើ្របាសប់ានស្រមាប់អ�កទាងំអសគ់ា� ។ 

 

6. េតើខ��នំងឹ្រត�វបង្់របាកស់្រមាបក់ារចាកវ់� កសំ់ាងែដរឬេទ? 

វ� ក់សាំងេនះ្រត�វបានផ�ល់ជនូេដយឥតគិតៃថ�េដយរដ� ភបិាលសហពន័�ដល់បុគ�លទាងំអស់រួមទាំងអ�កែដលគា� នការធានរ� ប់រង 

ជនអេន� ្របេវសន៍គា� នឯកសារសា� ម និងនិស្ិសតអន�រជត។ិ 

 

្រក�មហ៊ុនធានរ� ប់រងេប�ជ� ថនឹងមិនគតិៃថ�េសវេចញពីេហាេ�៉ ឬការបង់្របាក់រួមគា� ណមួយែដលទាក់ទងនងឹការចាក់វ� កស់ាំង COVID-19 

េឡើយ។ េលើសពីេនះេទៀត ទីតាងំរបស់អ�កផ�ល់េសវែថទាសំុខភាពទាំងអស់ ែដលទទួលបានវ� ក់សាំង COVID -19 

្រត�វយល់្រពមមិនគិតៃថ�េសវេចញពីេហាេ�៉ណមយួពីអ�កជំង ឺឬកប៏ដិេសធមនិផ�ល់េសវចាកវ់� ក់សាំងឲ្យនរណមា� ក់េឡើយ។ 

 

អ�កផ�ល់េសវឣចទទលួបានសណំងពីសហព័ន�ស្រមាប់ៃថ�រដ�បាលមយួចនំួន។ េទាះជយ៉ងណកេ៏ដយ 

អ�កជំងឺឬ្រក�មហ៊ុនធានរ� ប់រងនងឹមិន្រត�វបានគតិៃថ�េទ។ 

វជែផ�កមយួៃនកិច�្រពមេ្រព�ងចាក់វ� ក់សាំងរបសអ់�កផ�ល់េសវែដលក��ងេនះអ�កផ�ល់េសវនមីួយៗ្រត�វែតចុះហត�េលខាេដើម្បីទទួលបានវ� ក់សាងំ
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ស្រមាប់ែចកចាយ។ 

្របសទិ�ភាពៃនវ� កសំ់ាង 
 

7. េតើវ� កសំ់ាង COVID-19 មាន្របសទិ�ភាពយ៉ងដចូេម�ច? 

វ� ក់សាំង COVID-19 ដំបូងមាន្របសិទ�ភាពេដយេធ�ើឱ្យ្របព័ន�ភាពសុាំបេង�ើតអងទ់ីករ។ អង់ទីករទាំងេនះការពារេយើងពីការឆ�ងេមេរគ 

្របសិនេបើវ�រុសពិតចូលក��ងខ��នរបស់េយើង។ 

 

8. េតើវ� កសំ់ាងេនះការពារខ��មំនិឲ្យឆ�ង COVID-19 បានេទ? 

ទិន�ន័យសាកល្បងគ�ីនកិបានបង� ញថ វ� ក់សាងំ COVID-19 មាន្របសិទ�ភាពខា� ំងណស ់(រហូតដល់េ� 95 ភាគរយ) 

ក��ងការការពារទប់សា� ត ់COVID-19 ជពិេសសទបស់ា� តក់រណីធ�ន់ធ�របំផុតៃនវ�រសុេនះ។ 

 

វ� ក់សាំងេនះនឹងមាន្របសទិ�ភាពបំផតុក��ងការការពារអ�កក��ងករណីអ�កចាក់វ� ក់សាំងទាងំពីរដូស។ ្របសិនេបើអ�ក 

ចាក់វ� ក់សាំងែតដូសដបំូងេទ េនះអ�កនឹងមនិ្រត�វបានការពារពី COVID-19 បានល�ដូចែដលអ�កឣចេធ�ើេ�បានេទ។ 
 

បែន�មពីេលើការចាក់វ� កស់ាំង វក៏សខំាន់ផងែដរក��ងការបន�ពាក់ម៉ាស ់នងិរក្សោគមា� តសវុត�ិភាពក��ងសង�មពីេ្រពាះ៖ 

 

1. មិនែមនមនុស្ស្រគប់គា� នងឹចាក់វ� កស់ាំងបានភា� មៗេនះេទ។ 

2. េទាះបីជវមិនទំនងក៏េដយ ក៏វេ�ែតឣចឆ�ង COVID-19 បាន បន� ប់ពីចាកវ់� ក់សាំងរចួ 

ពីេ្រពាះគា� នវ� កស់ាងំណែដលមាន្របសិទ�ភាព 100 ភាគរយេនះេទ។ 

3. បច��ប្បន�េនះេយើងមនិ្របាកដេ�េឡើយេទថេតើវ� កស់ាំងេនះនឹងការពារអ�កពី COVID-19 បានយូរប៉ុនណ។ ការពាក់ម៉ាស ់

និងការអនវុត�ការរក្សោគមា� តសុវត�ិភាពក��ងសង�មផ�ល់ការការពារបែន�ម។ 

 

9. េតើខ��្ំរត�វការចាកប់៉នុ� នដសូ? 

ទាំងវ� ក់សាំង Pfizer នងិ Moderna និងវ� កស់ាំងទាំងអស់ េលើកែលងែតវ� កស់ាំង COVID-19 

មួយែដលបច��ប្បន�កំពុងស�តិក��ងដណំក់កាលទ ី3 ៃនការសាកល្បងគ�នីិកេ�សហរដ�ឣេមរ�ក្រត�វការពីរដសូ។ 

ដូសទីមួយចាប់េផ�ើមបេង�ើតការការពារ 

េហើយដូសទីពរីែដលផ�ល់ឱ្យពីរបសីបា� ហ៍េ្រកាយមកគឺចាំបាច់េដើម្បីទទលួបានការការពារេ្រចើនបផំុតពីវ� កស់ាំងេនះ។ ចំេពាះវ� ក់សាងំ Pfizer 

http://www.bphc.org/
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ដូសទីពីរនឹងមានរយៈេពលបីសបា� ហ៍បន� ប់ពីចាក់ដូសដំបងូ។ ចំេពាះវ� ក់សាំង Moderna វនងឹមានរយៈេពលបួនសបា� ហ៍េ្រកាយ។  

វជការសខំាន់ណស់ែដលអ�ក្រត�វចាក់ទាំងពីរដសូ។ ្របសិនេបើអ�កមិនចាក់ទាំងពីរដសូេទ អ�កនឹងមិន្រត�វបានការពារព ីCOVID-19 

បានល�ដូចែដលអ�កឣចេធ�ើេ�បានេនះេទ។ 

ការការពារពវី� ក់សាំងមនិទាន់មាន្របសិទ�្រគប់្រគាន់ភា� មៗេទ។ វនងឹចណំយេពលព ី1 េ� 2 សបា� ហ៍បន� ប់ពីការចាក់ដូសេលើកទីពីរ 

ែដល្រត�វបានចាត់ទុកថបានចាកវ់� កស់ាំង្រគប់ដសូ និងទទួលបានការការពារខ�ស់បំផតុ (្របែហល 95%)។ 

 

10. េតើខ��្ំរត�វែតបន�ពាកម៉់ាសែ់ដរឬេទ ្របសនិេបើខ��បំានចាកវ់� កសំ់ាងេហើយ? 

ចេម�ើយបច��ប្បន�េនះគឺ្រត�វែតបន�ពាកម៉់ាស។ ម៉ាស ់ការរក្សោគមា� តពីគា�  ការេធ�ើេតស� ការតាមដនរកអ�កពាកព់័ន� 

និងការចាក់វ� ក់សាំង្រត�វែតរួមប���លគា� េដើម្បីកមា� ត ់COVID-19។ 

គា� នយុទ�សា�ស�ណមាន្របសិទ�ភាព 100% រួមទាំងវ� កស់ាំងេនះផងែដរ។ 

រល់យុទ�សា្រស�បង� រការពារទាងំអសន់ឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់រហូតដល់ករណីឆ�ង COVID-19 

េ�ក��ងសហគមន៍របស់េយើងមានក្រមតិទាបល�មេដើម្បីទបស់ា� ត់ការឆ�ងរ�ករលដលបាន។ 

េ�មានេរឿងជេ្រចើនែដល្រត�វដឹងអំពថីេតើការចាកវ់� ក់សាំងប៉ុន� នដូសឣចកាត់បន�យជំងឺ ក្រមិតធ�ន់ធ�រ ឬការឆ�ង 

និងការការពារមានរយៈេពលយូរប៉ុនណ។ ដូេច�ះអ�កែដលបានចាក់វ� កស់ាំងគរួែតបន�អនុវត�តាមការែណនបំច��ប្បន�ទាំងអស់េដើម្បកីារពារខ��ន 

និងអ�កដៃទ រួមមាន៖ 

1. ការពាក់ម៉ាស ់

2. ការេ�ចមា� យយ៉ងតិច 6 ហ�ីតពីអ�កដៃទ 

3. ការេចៀសវងកែន�ងមានហ��ងមនសុ្សេ្រចើន 

4. ការលាងៃដឱ្យបានញកឹញប់ជមយួទឹកនិងសាប៊ ូឬេ្របើទកឹឣល់កលុលាងៃដ 

5. ការអនុវត�តាមការែណនំពីការេធ�ើដំេណើរ របសម់ជ្ឈមណ� ល្រត�តពនិិត្យនងិបង� រជំង ឺ(CDC) 

6. ការអនុវត�តាម ការែណនំពីការេធ�ើចតា� ឡីស័ក របស ់CDC បន� ប់ពបីានប៉ះពាល់ជមយួអ�កែដលមានផ��ក COVID-19 

7. ការអនុវត�តាមការែណនំេ�កែន�ងេធ�ើការ ឬសាលាេរៀនែដលឣចអនុវត�បានណមួយ 
 

11. ្របសនិេបើខ��មំានផ��ក COVID -19 រចួេហើយ េតើខ��្ំរត�វចាកវ់� កសំ់ាងែដរឬេទ? 

ការចាក់វ� កស់ាំង COVID-19 គួរែត្រត�វបានផ�ល់ជូនមនិគិតពី្របវត�ៃិនការឆ�ង COVID-19 មុនេពលមានេរគស��  

http://www.bphc.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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ឬគា� នេរគស�� េឡើយ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ការចាក់វ� កស់ាំងគួរែត្រត�វបានពន្យោរេពលរហូតដលក់ារជសះេស្បើយពីជំងឺ្រស�ច្រសាវ 

(្របសិនេបើបុគ�លេនះមានេចញេរគស�� ) និងបានបំេពញលក�ខណ� េដើម្បីប�្ឈប់ការេធ�ើចតា� ឡីស័ក។ 

មិនមានចេន� ះេពលអប្បបរមារវងការឆ�ងវ�រុស និងការចាកវ់� កស់ាំងេឡើយ។ េទាះយ៉ងណ ភស��តាងបច��ប្បន�បានបង� ញថ 

ការឆ�ងវ�រុសេនះេឡើងវ�ញមនិែមនជេរឿងចែម�កេទក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�បន� ប់ពីការឆ�ងវ�រុសជេលើកដំបងូ 

េហើយដូេច�ះអ�កែដលមានការឆ�ងេមេរគ្រស�ច្រសាវេដយមានឯកសារក��ងរយៈេពល 90 

ៃថ�ឣចពន្យោរេពលចាក់វ� កស់ាំងរហតូដល់ប��ប់រយៈេពលេនះបាន ្របសិនេបើចង។់ 

 

អ�កផ�ល់េសវែថទាសំុខភាពបានមាន្របសាសន៍ថ ពួកេគេ�ែតផ�លន់ូវការចាក់វ� កស់ាំងឱ្យបុគ�លិករបស់ពួកេគែដលធា� ប់មានផ��ក COVID 

ពីមុន។ 

សវុត�ភិាពៃនវ� កសំ់ាង 
 

12. េតើេយើងដងឹតាមរេបៀបណថវ� កសំ់ាងេនះមានសវុត�ភិាពឬអត?់ 

វ� ក់សាំងឆ�ងកាត់ការសាកល្បងេ្រចើនជងឱសថដៃទេទៀត។ មុនេពលចាក់វ� ក់សាំងណមួយ វ្រត�វែតឆ�ងកាត់ការអភិវឌ្ឍ 

និងការេធ�ើេតស�យ៉ងហ�ត់ចត់។ ការផលិតមានសារៈសំខាន់ណស ់— ្រគប់ដូស្រត�វែតមានគុណភាពខ�សជ់និច�។ 

 

េលើសពីេនះេទៀត ការេធ�ើេតស�យ៉ងទូលទំូលាយេ�ក��ងការសាកល្បងគី�និក្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្បីប�� កព់ីសវុត�ិភាព។ ដំបូង 

មនុស្សជេ្រចើន្រក�មតចូៗចាកវ់� កស់ាងំសាកល្បង។ បន� ប់មក វ� ក់សាំងេនះ្រត�វបានចាក់ឱ្យមនុស្សែដលមានលក�ណៈពិេសស (ឧ. ឣយ ុ

និងសុខភាពរងកាយ)។ បន�ប់មកេទៀត វ� កស់ាំងេនះ្រត�វបានចាក់ឱ្យមនុស្សរប់មុឺននក់ 

េហើយ្រត�វបានេធ�ើេតស�េដើម្បីប�� កព់្ីរបសិទ�ភាពនងិសុវត�ិភាព។ 

 

បន� ប់ពីេនះ ទនិ�ន័យ្រត�វបាន្រត�តពនិិត្យេដយរដ�បាលចណំីឣហារនងិឱសថ (FDA) រួមជមួយ 

្រក�ម្របឹក្សោឯករជ្យ គណៈកម�ការផ�ល់្របឹក្សោរបស់ CDC ស�ីពកីារអនវុត�ការចាក់ថ� បំង� រេរគ 

(ACIP) អនុម័តវ� កស់ាំងេនះ ផ�លអ់នុសាសន៍ឲ្យេ្របើ្របាស់វ� ក់សាំងេនះ។ 

សា� ប័នទាំងេនះគជឺសា� ប័នការពារសុវត�ិភាពចុងេ្រកាយស្រមាប់សាធារណជន– េដយធានថវ� កស់ាំងណមួយមានទាំងសុវត�ភិាព 

និង្របសិទ�ភាព។ 

http://www.bphc.org/
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ក��ងចំេណមមនសុ្សជង 70,000 នក់ែដលបានចូលរួមក��ងការសាកល្បងវ� ក់សាំង COVID-19 មាន 10 

ភាគរយគឺជជនជតិែស្បកេ��  និង13 ភាគរយគឺជអ�កចូលរួមនិយយភាសាេអស្៉បោញ/ឡទីន 

និងមិនមានការ្រព�យបារម�ពីសុវត�ិភាពធ�ន់ធ�រដូចែដលបានកត់សមា� ល់េឃើញេ�ក��ងការសិក្សោវ� កស់ាំងទាំងេនះេឡើយ។ 

 

13. េតើខ��ឣំចឆ�ងេមេរគ COVID-19 ពវី� កសំ់ាងេនះ ឬចម�ងេមេរគ COVID-19 ពវី� កសំ់ាងេនះែដរឬេទ? 

េទ អ�កមិនឣចឆ�ងេមេរគ COVID-19 ពវី� ក់សាំងេនះ ឬចម�ងេមេរគ COVID-19 ពវី� ក់សាំងេនះេឡើយ។ 

វ� ក់សាំងពិតជមិនមានផ��កវ�រុសែដលបណ� លឱ្យេកើត COVID-19 េឡើយ ែដលមាននយ័ថវ� កស់ាំងេនះឯងនឹងមិនបណ� លឱ្យអ�កឆ�ង 

ឬចម�ងេមេរគ COVID-19 េទ។ 

 

14. េតើវ� កសំ់ាងេនះឣចមានផលរ�ខានអ�ខី�ះ? 

មនុស្សមួយចនំួនេ�ក��ងការសាកល្បងគ�ីនិកបានរយការណព៍ីផលរ�ខានក្រមិត្រសាលែដលជស�� បង� ញថ្របព័ន�ភាពសុាកំំពុងេធ�ើការ។ 

ឣការៈឈឺចាប ់និង/ឬេឡើង្រកហមេ�កែន�ងចាកថ់� ំគឺជ្របតិកម�ទូេ�បផំុត។  ផលរ�ខាន់ែដលបានរយការណ៍ក៏រួមមាន៖   

• ឈឺក្បោល 

• អស់កមា� ំង  

• ្រគ�នេ��   

• ្រគ�នញក់  

• ឈឺសាច់ដុ ំ

• ឈឺសន� ក ់

 

ចំេពាះមនុស្សមួយចំនួន ផលរ�ខានទាងំេនះគកឺាន់ែតធ�ន់ធ�របន� បព់ីការចាក់ដូសទីពីរ។ 
 

ផលរ�ខានពីវ� ក់សាំងេ្រចើនែតបាត់េ�វ�ញេដយខ��នឯងក��ងរយៈេពលពរីបីៃថ�។ អ�កឣចេ្របើថ� ំែដលគា� នេវជ�ប�� ដចូជ acetaminophen  

ឬ buprofen េដើម្បី្រគប់្រគងផលរ�ខានបន� ប់ពចីាកវ់� ក់សាំង។ េទាះយ៉ងណក៏េដយ 

http://www.bphc.org/
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េយើងសូមែណនំឱ្យអ�កេចៀសវងេ្របើថ� ំទាំងេនះមនុេពលអ�កចាកវ់� ក់សាងំ។ 

 

បន� ប់ពីបានចាក់វ� កស់ាងំ អ�កនឹង្រត�វបានែណនអំំពីវ�ធី្រគប់្រគងេរគស�� ទាំងេនះ។ 
 

មនុស្ស្រគប់រូបែដលចាកវ់� ក់សាំងនឹង្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 15 នទីបន� ប់ពីការចាក់វ� កស់ាំងេដើម្បធីានថ 

ពួកេគមិនមានេចញស�� ណមួយៃន្របតកិម�ធ�នធ់�រ ឬ្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីភា� មៗ។ អ�កែដលមានឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រចំេពាះវ� ក់សាំង 

ឬថ� ំចាក់េផ្សងេទៀត្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 30 នទី។  

 

មិនមានការ្រព�យបារម�ធ�ន់ធ�រអំពសីុវត�ិភាពរួមទាំងការសា� បផ់ងែដរ ដូចែដល្រត�វបានកត់សមា� ល់េ�ក��ងការសិក្សោអំពីវ� កស់ាំងទាំងេនះេទ។  

 

15. េតើខ��គំរួែតចាកវ់� កសំ់ាងែដរឬេទ ្របសនិេបើខ��មំានឣែលកហ្ស�?ី 

មានឣែលកហ្ស�ីជេ្រចើន្របេភទ េហើយមនុស្សជេ្រចើនែដលមានឣែលកហ្ស�ីគួរែតចាក់វ� ក់សាំង។ េយងតាមសា� ប័ន CDC 

មានេសចក�ីរយការណថ៍មនសុ្សមយួចំនួនមាន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីផ��វដេង�ើមធ�ន់ធ�រ -ែដលេគសា� ល់ថជ្របតិកម�ឣណហ�ីឡសុសី 

(anaphylaxis) - បន� ប់ពចីាកវ់� ក់សាំង COVID-19។ ជឧទាហរណ៍ 

្របតិកម�ឣែលក្រត�វបានេគចាតទ់កុថធ�ន់ធ�រេ�េពលមនុស្សមា� ក់្រត�វការព្យោបាលជមយួថ� ំ epinephrine ឬ EpiPen© 

ឬ្របសិនេបើពកួេគ្រត�វេ�មន�ីរេពទ្យ។ 

 

្របសិនេបើអ�កបានមាន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីភា� មៗ - េបើេទាះបជីវមិនធ�នធ់�រក៏េដយ - ចំេពាះវ� កស់ាំង 

ឬការព្យោបាលជងំឺេផ្សងេទៀតេដយការចាក់ថ�  ំសូមសួរអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុភាពរបស់អ�កថេតើអ�កគួរែតេ�វ� ក់សាំង COVID-19 

ឬអត់។ អ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពរបស់អ�កនឹងជួយអ�កក��ងការសេ្រមចថេតើវមានសវុត�ិភាពឬអត់ស្រមាប់អ�កក��ងការចាកវ់� ក់សាំង។ 

្របសិនេបើអ�កមានឣែលកហ្ស�ីមិនពាក់ព័ន�នឹងវ� កស់ាំងេទ សា� ប័ន CDC 

ផ�ល់អនុសាសន៍ឲ្យមនុស្សែដលមាន្របវត�ិៃន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រែដលមិនពាក់ពន័�នឹងវ� កស់ាំង ឬថ� ំចាក ់- ដូចជឣែលកហ្ស�ីចំេពាះឣហារ 

សត�ចិ��ឹម ពិស បរ�សា� ន ឬជ័រ - េ�ចាក់វ� កស់ាំង។ អ�កែដលមាន្របវតិ�ឣែលកហ្ស�ីចេំពាះថ� ំេលបតាមមាត់ 

ឬ្របវត�ិ្រគ�សារែដលមាន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រក៏ឣចេ�ចាក់វ� កស់ាងំបានែដរ។ ស្រមាបព់័ត៌មានបែន�ម សូមចុច ទីេនះ។  

 

មនុស្ស្រគប់រូបែដលចាកវ់� ក់សាំងនឹង្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 15 នទីបន� ប់ពីចាក់វ� ក់សាំងេដើម្បីធានថ 

http://www.bphc.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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ពួកេគមិនមានេចញស�� ណមួយៃន្របតកិម�ឣែលកហ្ស�។ី អ�កែដលមានឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រចំេពាះវ� កស់ាំង 

ឬថ� ំចាក់េផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 30 នទី។ 

 

វ� ក់សាំងេនះមិនមានផ��កនូវផលិតផលឣហារណមួយ រួមទាំងស៊ុតនិងមិនរប់ប���លេលាហធាតុេនះេទ។ េ�េពលែដលអ�កឣចចាក់វ� ក់សាងំ 

សូមពិេ្រគាះជមយួ្រគ�េពទ្យជំនញព្យោបាលឣែលកហ្ស�ីរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�កមានការ្រព�យបារម�។ 

 

16. េតើកមុារ នងិទារកឣចចាកវ់� កសំ់ាង COVID បានែដរេទ? 

វ� ក់សាំង Pfizer ្រត�វបានអនុម័តឱ្យេ្របើស្រមាបម់នុស្សែដលមានឣយចុាប់ពី 16 ឆា� ំេឡើងេ�េហើយវ� កស់ាំង Moderna 

្រត�វបានអនុមត័ឱ្យេ្របើស្រមាប់មនសុ្សែដលមានឣយុចាប់ព ី18 ឆា� ំេឡើងេ�។ 

 

្រក�មហ៊ុនផលតិវ� ក់សាងំមួយចំននួបានចាប់េផ�ើមសាកល្បងគ�នីិកេលើកមុារែដលមានឣយុចាប់ពី 12 ឆា� ំេឡើងេ� 

ប៉ុែន�មិនទានម់ានវ� កស់ាំងណស្រមាប់កុមារឣយុេ្រកាម 16 ឆា� ំ្រត�វបានអនុម័តេ�េឡើយ។ 

វនឹងេ�ែតមានេពលពីរបីែខេទៀតេដើម្បីឆ�ងកាត់ការសាកល្បងទាំងេនះ េហើយបន� ប់មកទទលួបានការអនុម័តេដើម្បីចាក់ឲ្យកុមារ។ 

 

េយើងមិនបានេឃើញអ�ីទាងំអស់េលើការសាកល្បងគ�នីិកស្រមាប់កុមារឣយ ុ12 ឆា�  ំនិងេក�ងជងេនះ។ 

 

17. េតើ�ស�មីានៃផ�េពាះនងិ�ស�ែីដលកពំងុបេំ�កនូេដយទកឹេដះមា� យឣចចាកវ់� កសំ់ាង COVID-19 បានេទ? 

ការសកិ្សោននកំពុងបន�ទាក់ទងនឹងសុវត�ិភាពៃនវ� ក់សាំង COVID-19 ចំេពាះ�ស�មីានៃផ�េពាះ េហើយមនិទាន់មានទនិ�ន័យេ�េឡើយេទ។ 

 

េយើងដឹងេហើយថ វ� ក់សាំង COVID-19 មិនែមនជវ� កស់ាំង“រស់” េទ។ វមិនចលូក��ងេកាសកិារបស់ទារកែដលកំពុងលូតលាស់េទ។ 

េលើសពីេនះេទៀត េយើងដឹងថ�ស�ីមានៃផ�េពាះែដលេកើត COVID-19 

មានហានិភយ័ខ�សៃ់នជងំឺធ�នធ់�រេហើយឣចមានការេកើនេឡើងនូវហានិភយ័ៃនលទ�ផលមានគភម៌ិនល�ដូចជការេកើតមុនែខ។ 

 

�ស�មីានៃផ�េពាះគួរែតពិភាក្សោអំពីហានិភ័យ 

និងអត�្របេយជន៍របសអ់�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពរបស់គាត់េដើម្បីជួយពកួេគេធ�ើការសេ្រមចចិត�បាន្រតឹម្រត�វ។ 

 

18. េដយសារភាពខសុគា� រវង្របេភទ/ម៉ាកវ� កសំ់ាង េតើេគនងឹផ្សព�ផ្សោយវ� កសំ់ាងណមយួែដលអ�កជងំនឺងឹចាកែ់ដរឬេទ? 

http://www.bphc.org/
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បាទ/ចាស អ�កនងឹដឹងថវ� ក់សាំងណមួយែដលអ�កនឹងចាក។់ ្រកសួងសុខាភិបាលសាធារណៈៃនរដ� Massachusetts (MDPH) និង 

CDC បានសង�តធ់�នថ់្រគ�េពទ្យែថទាំជបឋមគួរែតពិភាក្សោជមយួនឹងអ�កជំងរឺបសព់ួកេគែដល្រព�យបារម�អពំវី� ក់សាំងណមួយ។  

 

េដយសារការមានវ� កស់ាំង អ�កជំងនឺឹងមិនឣចេ្រជើសេរ�សវ� ក់សាំងណមួយែដលពួកេគចាក់បានេឡើយ។ 

មានវ� ក់សាំងពីរ្របហាក្់របែហលគា� ែដលក��ងេនះវ� កស់ាំងទាំងពរី្រត�វការពីរដូស េហើយមាន្របសិទ�ភាពេលើសពី 90%។  

 

បុគ�លមា� ក់ៗ្រត�វចាក់វ� ក់សាំងដចូគា� ស្រមាប់ដូសទាំងពីរ។ 

មិនមានព័តម៌ាន្រគប់្រគាន់េដើម្បីកតស់មា� ល់ថេតើមាន្របសទិ�ភាពេពញេលញជមួយនឹងវ� កស់ាំងេផ្សងៗគា� ចនំួន 2 ដូសេនះេទ។ 

 

19. េតើមានផលវ�បាកែដលរកេឃើញ ឬស�� ្រពមានែដលបានេចញស្រមាបអ់�កែដលបានចាកវ់� កសំ់ាងផ� សាយធរំចួេហើយែដរឬេទ? 

េយើងមិនដឹងថ មានេចញស�� ្រពមានណមួយេទ។ ប៉ុែន�េយើងកំពុងតាមដនយ៉ងដិតដល ់

េហើយនឹងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយពត័៌មានបែន�មេទៀតែដលមាន េ�េពលចាបំាច់។ 

 

20. េតើេយើង្របាកដជដងឹអ�ខី�ះអពំផីលបះ៉ពាលរ់យៈេពលែវង? 

ផលបះ៉ពាល់រយៈេពលែវង្រត�វបានតាមដនស្រមាប់វ� កស់ាំងទាំងអស់រមួទាំងវ� ក់សាងំ COVID-19។ 

ផលបះ៉ពាល់ែដលបានចង្រកងជឯកសាររហូតមកដល់េពលេនះគឺមានរយៈេពលខ�ី នងិជតួយ៉ងៃនវ� កស់ាងំជេ្រចើន 

(សូមេមើលផលរ�ខានែដលឣចេកើតមានេ�ក��ងសណួំរេលខ 17 ខាងេលើ)។ 

 

21. េតើវ� កសំ់ាងេនះបះ៉ពាលដ់លក់ារមានកនូេទ? 

មិនមានភស��តាងណមយួែដលប�� ក់ថវ� ក់សាំង COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនេទ។ 

េ�ក��ងទិន�នយ័អំពីសុវត�ិភាពបានមកពីការសាកល្បងវ� ក់សាងំ Pfizer 

សមាមា្រតដចូគា� ៃនមនសុ្សមានៃផ�េពាះេ�ក��ង្រក�មវ� កស់ាំងគឺ្រក�មថ� សំាកល្បង។ ែផ�កេលើទិន�ន័យេនះ វ� ក់សាំង្រត�វបានេគែណនំ 

េទាះបីជអ�កមានគេ្រមាងមានៃផ�េពាះឆាប់ក៏េដយ។ 

 

22. េតើេយើងដងឹអ�ខី�ះអពំវី� កសំ់ាង Johnson & Johnson?  

គិត្រតឹមៃថ�ទ ី28 ែខធ�� ឆា�  ំ2020 ការសាកល្បងគ�ីនិក្រទង្់រទាយធំ (ដំណក់កាលទ ី3) កំពុងដំេណើរការ ឬកំពុង្រត�វបានេ្រគាងចាក់វ� ក់សាងំ 
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COVID-19 ចំនួនបី្របេភទេ�សហរដ�ឣេមរ�កក��ងេនះមានវ� ក់សាងំ Johnson & Johnson COVID-19។  

23. ចះុយ៉ងណែដរចេំពាះវ� កសំ់ាង្របេភទថ�េីចញពអីរឺ�បុ?  េតើេយើងដងឹអ�ខី�ះអពំវីេ�ក��ងសហរដ�ឣេមរ�ក? 

េ�ច្រកភពអង់េគ�ស (UK) វ� រ្យ៉ងថ់�ីមួយបានេលចេចញមកជមួយនឹងមយុតាស្យ�ងចំនួនដ៏េ្រចើនមិនធម�តា។ 

វ� រ្យ៉ង់េនះហាក់ដូចជរ�ករលដលកាន់ែតងយ្រស�ល និងឆាប់រហស័ជងវ� រ្យ៉ង់េផ្សងេទៀត។ បច��ប្បន�េនះ 

មិនមានភស��តាងណមយួប�� កថ់វបង�ឱ្យមានជំងឺធ�នធ់�រកាន់ែតខា� ងំ ឬបេង�ើនហានភិ័យៃនការសា� ប់េទ។ 

វ� រ្យ៉ង់េនះ្រត�វបានរកេឃើញជេលើកដបំូងេ�ែខក��  ឆា�  ំ2020 

េហើយចាបត់ាងំពីេពលេនះមកវ្រត�វបានេគរកេឃើញេ�ក��ង្របេទសជេ្រចើនេ�េលើពិភពេលាករួមទាំងសហរដ�ឣេមរ�ក និងកាណដ។  

CDC សហការជមយួសា� ប័នសខុាភបិាលសាធារណៈេផ្សងេទៀតកំពងុតាមដនសា� នការណេ៍នះយ៉ងយកចតិ�ទុកដក។់ CDC 

បានកពំុងេធ�ើការេដើម្បីរកឱ្យេឃើញ នងិកំណត់លក�ណៈវ� រ្យ៉ង់េមេរគែដលកំពុងេលចេឡើង នងិព្រងីកសមត�ភាពរបស់ខ��នក��ងការែស�ងរក 

COVID-19  និងវ� រ្យ៉ង់ថ�ី។  េ�េពលេនះ យទុ�សា្រស�ដចូគា� េនះេដើម្បីបង� រការពារ្របេភទេដើម COVID-19 នឹងបង� រ្របេភទថ�ី។ 

េនះរួមប���លទាំងការពាកម៉់ាស់ ការរក្សោគមា� តសវុត�ភិាពក��ងសង�ម និងការលាងៃដញកឹញប់។  ្រក�មអ�កជនំញភាគេ្រចើនេជឿជកថ់ វ� កស់ាំង 

COVID-19 នឹងេ�ែតមាន្របសទិ�ភាពក��ងការការពារវ� រ្យង់ថ�ី។   

 

24. េតើវ� កសំ់ាង COVID-19 ដចូជវ� កសំ់ាងផ� សាយធ ំឬអតុធែំដរឬេទ? េតើេគនងឹ្រត�វចាកវ់� កសំ់ាងេនះម�ងេទៀតឬ? 

ត្រម�វការនិងការកំណតេ់ពលេវលាៃនការចាក់ដូសបែន�មស្រមាប់វ� កស់ាងំ COVID-19 មិន្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេទ។ 

្រត�វបានែណនំថគា� នដូសបែន�មេលើសពីេស៊រ�បឋមចំនួនពីរដូសេទេ�េពលេនះ។ 

 

25. េតើវ� កសំ់ាងេនះនងឹស�តិេ�ក��ងខ��នខ�� ំឬចលូេ�ក��ង DNA របសខ់��?ំ 

វ� ក់សាំង COVID-19 mRNA មិនផ� ស់ប��រ ឬមានអន�រកម�ជមួយ DNA របស់អ�កតាមវ�ធីណមួយេឡើយ។ វ� កស់ាំង 

Messenger RNA - ែដលេគេ�ម្៉យោងេទៀតថ វ� កស់ាំង mRNA - គឺជវ� ក់សាំង COVID-19 

ដំបូងបង�ស់ែដល្រត�វបានអន�ុ� តឱ្យេ្របើ្របាស់េ�សហរដ�ឣេមរ�ក។ វ� កស់ាំង mRNA 

បេ្រង�នេកាសកិារបស់េយើងពីរេបៀបបេង�ើត្រប�េតអុីនែដលបណ� លឱ្យមានការេឆ�ើយតបចំេពាះភាពសុាំ។ វ� កស់ាំង COVID-19 mRNA 

មាន្របសិទ�ភាពក��ងការការពារែបបធម�ជតិរបសរ់ងកាយ េដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពសុាំេ�នងឹជំងឺ្របកបេដយសវុត�ភិាព។ េ�ចុងប��ប់ៃនដំេណើរការ 
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រងកាយរបសេ់យើងបានេរៀនពីរេបៀបការពារ្របឆាងំនឹងការឆ�ងនេពលអនគត។ 

ការេឆ�ើយតបចំេពាះភាពសុាំនងិការបេង�ើតអង់ទីករគជឺអ�ីែដលការពារេយើងពីការឆ�ងេមេរគ ្របសិនេបើវ�រុសពិតចូលក��ងខ��នរបស់េយើង។ 

េកាសិកាបំែបក និងកមា� ត់ mRNA ភា� មបន� បព់ីវ្រត�វបានប��បេ់ដយេ្របើការែណនំ។  

 

26. សា� នភាពសខុភាពរបសខ់��មំនិ្រត�វបានេដះ្រសាយេ�ទេីនះេទ។ េតើខ��ដំងឹយ៉ងេមច៉្របសនិេបើវ� កសំ់ាងមានសវុត�ភិាពស្រមាបខ់��?ំ 

េបើអ�កមានការ្រព�យបារម�អំពកីារចាកវ់� ក់សាំង COVID-19 សូមពិេ្រគាះជមួយអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពរបស់អ�ក។ 

 

27. េតើវ� ក់សាំងទាងំេនះមាន្របសិទ�ភាពចំេពាះមនុស្សវ�យចណំស់ែដរឬេទ? 

បាទ/ចាស។ មនសុ្សចាសគ់ួរែតេ�ចាក់វ� ក់សាំង ពីេ្រពាះពួកេគមានហានិភយ័ខ�ស់ៃនការព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យ ជំងឺនងិការសា� ប់េដយសារ 

COVID-19។ 
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