វ៉ាក់សាំង COVID-19
សាំណួរដែលគេដែងដែសួ រ

បានធ្វប
ើ ច្ចុ បបនន ភាព៖ ថ្ងៃ ទី 22 ខែ្នូ ឆ្នាំ 2020

ព័ែមា
៌ នទូ គៅ
គពលណាគទើបខ្ញ ាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាន?
Mass General Brigham កាំពុងអនុវត្ត តាមការខែនាំពីមន្តនតីសុែភាពសាធារែៈ។ ក្ក ុមមនុសសទីមួយ
ាំ គឺបគ
ុ គ លិកខងទ ាំសុែភាពជួ រមុែ។ អន កជាំងឺកនុ ងមែឌ លខងទ ាំសុែភាព
ខែលនឹងទទួ លបានវ៉ា ក់សាង
រយៈធពលខវង និងមែឌលខងទ ាំមនុសសចាស់ ក៏អាច្ទទួ លបានវ៉ា ក់សាង
ាំ ផងខែរ។
គែើគពលណាគទើបវ៉ាក់សាំងនឹងមានសម្រមាប់សធារណជនទូ គៅ?
បច្ចុ បបនន ធនេះ មន្តនតីសុែភាពសាធារែៈ កនុ ងរែឋ Massachusetts គិត្ថា សាធារែជននឹងអាច្
ទទួ លបានវ៉ា ក់សាង
ាំ នធពលណាមួ យ ច្ធនលេះខែធមសា និងខែមិងុន ឆ្នាំ 2021 ។ លទធ ភាពទទួ លបានធនេះ
នឹងក្ត្ូវបានសក្មបសក្មួ លតាមរយៈក្កសួ ងសុែភាពសាធារែថ្នរែឋ Massachusetts (Massachusetts
Department of Public Health)។
ក្បសិនធបើអនកមានការក្បឈមែព ស់ មានអាយុ 65 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងធនេះ ឬធ្វ ើការកនុ ងអាជីពជាក់លាក់មួយ
ច្ាំនួនែូ ច្ជា វ សសយយអប់រំ ែឹកជ ញ្ជន
ូ ឬ ការងារសាធារែៈ អន កក្បខែលជាអាច្ទទួ លបានវ៉ា ក់សាង
ាំ
ឺ
ឆ្ប់ជាងធនេះ រវងខែកុមភៈនិងខែធមសា។ មជឈមែឌ លក្គប់ក្គងជាំង (Centers for Disease Control, CDC)
មានពយត្៌មានបខនែ មធៅធលើធគែទាំពយររបស់ពួកធគ អាំពជ
ី នណាខែល មានការក្បឈមនឹងជាំងឺ្ៃន់្ៃរែព ស់
និងអាំពីធពលខែលវ៉ា ក់សាង
ាំ អាច្ រកបានែល់សាធារែជនទូ ធៅ។
គែើគយើងែឹងថាវ៉ាក់សាំងមានម្របសិទធភាពគោយរគបៀបណា?
វ៉ា ក់សាង
ាំ COVID-19 បានប ងាាញថាមានក្បសិទធភាពែព ស់។ ធនេះធបើធោងតាមការសាកលបងកនុ ង
ែាំណាក់កាលទី 3 វ៉ាក់សាំង Pfizer មានក្បសិទធភាព 95% កនុ ងរយៈធពល 7
ថ្ងៃ បនាប់ពចា
ី ក់ធលើកទីពីរ។ វ៉ាក់សាំង Moderna មានក្បសិទធភាពច្ាំនួន 94% កនុ ងធពល 14 បនាប់ពី
ការចាក់ធលើកទីពីរ។ លទធផលទ ាំងធនេះមានភាពែូ ច្គ្ននរវងធេទ អាយុ ពូ ជសាសន៍ និងអមូបរសាសន៍។
គែើម្របព័នធភាពសាំ នង
ឹ មានរយៈគពលយូ រប នណា បន្ទាប់ពខ
ី ្ ញ ាំបានទទួ ល
វ៉ាក់សាំង? គែើខ្ញ ាំម្រែវូ ចាក់វ៉ាក់សាំងគរ ៀងរាល់ឆ្នឬ
ាំ គទ?
ធយើងមិនទន់ែឹងពីធរឿងធនេះធៅធ ើយធទ។ ការសាកលបងខាងគល ីនិកនឹងបនត តាមដានអន កច្ូ លរ ួម
ធែើមបីឱ្យែឹងថាធត្ើការការពារមានរយៈធពលយូ រប ុនណា។ ធយើងនឹងផត ល់ពយត្មា
៌ នងម ីៗធៅធពលខែលមាន។
ឹ ធៅធ យ
ធដាយសារធយើងមិនទន់ែង
ើ ថា ធត្ើភាពសាុន
ាំ ឹងមានរយៈធពលយូ រប ុនណា ការលាងដែ ពាក
មា
់ ស
និងរកាេមាាែកនញ ងសងគ ម ធៅខត្សាំខាន់។
គែើគយើងអាចឈប់ពាក
មា
់ ស ន ិង ឈប់គៅឃ្លាែពីគ្ននបានគទ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងគ ើយ?
ឹ ថាវបញ្ឈប់អនកពី
ធទ មិនទន់បានធទ។ ធយើងែឹងថាវ៉ា ក់សាង
ាំ ការពារអន កពីការឈឺ ប ុខនត ធយើងមិនែង
ការច្មល ងធៅអន កែថ្ទឬោងណាធទ។ ធដាយសា រខត្មិនខមនមនុសសក្គប់គ្ននសុទធខត្
បានចាក់វ៉ា ក់សា ង
ាំ ភាលមៗធទធនេះ ធយើងក្ត្ូវខត្ក្បយយត្នធែើមបីការពារអន កែថ្ទ។
ធទេះបីជាអន កចាក់វ៉ា ក់សាង
ាំ ធែើយក៏ធដាយ អន កធៅខត្ក្ត្ូវពាក់មាស រកាគមាលត្ព
គ្ន
ី ន កនុ ងសងគ ម
និងលាងថ្ែរបស់អនក។ អន កជាំនញខាងក្គប់ក្គងការឆ្ល ងធមធោគនឹងក្បាប់ឱ្យធយើងែឹងថា
ធពលណាមានសុវត្ែ ិភាពកនុ ងការខកខក្ប ឬបញ្ឈប់វ សធានការសុវត្ែ ិភាពទ ាំងធនេះ។
គ ែ អ្វ ីបានជាគយើងម្រែវូ ចាក់វ៉ាក់សាំងម្របសិនគបើគយើងម្រែវូ ពាក
មា
់ ស និងរកាេមាាែកនញ ងសងគ មែដែល?
ធយើងក្ត្ូវធក្បើឧបករែ៍ទ ាំងអស់ ខែលធយើងមាន ធែើមបីបញ្ឈប់ការោត្ត្ាត្ថ្នធមធោគ។ រ ួមគ្នន
ទ ាំងវ៉ា ក់សាង
ាំ COVID-19 និងសកមម ភាពក្បចាាំថ្ងៃ សាមញ្ញ ៗែូ ច្ជាការពាក់មាស និងការរកាគមាលត្

ធៅកនុងសងគ មនឹងផត ល់ការការពារលអ បាំផុត្ពីធមធោគ COVID-19 ។ ធែើយ
ឹ ថា
ធទេះបីជាវ៉ាក់សាង
ាំ មានក្បសិទធិភាពពី 90% ធៅ 95% ក៏ធដាយ អន កធៅខត្មិនែង
វមានក្បសិទធភា
ិ ពោងណាសក្មាប់អនក។ ក្បខែលជា 5% ធៅ 10% ថ្នអន កខែលបានទទួ លវ៉ាក់សាង
ាំ
ធៅខត្អាច្ឆ្ល ងធមធោគធនេះបាន។ អន កគួ រខត្ធ្វ ើអវីក្គប់ោង ខែលអន កអាច្ធ្វ បា
ើ ន ធែើមបីកាត្់បនែ យការ
ក្បឈមរបស់អនកពីការឆ្ល ងធមធោគ និងពីការច្មល ងវធៅអន កែថ្ទ។
គែើមនសសអាចឆ្ា ងគមគរាេ COVID-19 ពីវ៉ាក់សាំងដែរឬគទ?
ធទ។ វ៉ាក់សាង
ាំ ធនេះមិនមានផទុកធមធោគទ ាំងមូ ល ឬធមធោគខែលធៅរស់ធនេះធទ
ែូ ធច្ន េះវមិនអាច្បណា
ត លឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 ធនេះធទ។
ខ្ញាំបានឆ្ា ងគមគរាេ COVID-19 រ ួចគ ើយ។ គែើខ្ញាំេួរចាក់វ៉ាក់សាំងដែរឬគទ?
បាទ/ចាស ធៅធពល វមានសក្មាប់រ ូបអន ក
អន កធៅខត្អាច្ចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ បានក្បសិនធបើអនកធាលប់មានធមធោគ COVID-19
ធែើយបានជាសេះធសបើយធែើយធនេះ។ ក្បសិនធបើអនកកាំពុងខត្ធាលក់ែល ួនឈឺោងសកមម ពីធមធោគ COVID-19
ឬមាន គរាេសញ្ញាដែលអាចបណា
ា លមកពីគមគរាេ COVID-19 អន កមិនគួ រចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ធនេះធទ។
គែើវ៉ាក់សាំងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខា៉ះ?
មនុសសមួ យច្ាំនួនទទួ លរងផលបេះពាល់បនាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ធែើយ។ ច្ាំធពាេះទ ាំងវ៉ាក់សាង
ាំ Pfizer និង
Moderna ផលបេះពាល់ក្សាល ៗ ភាគធក្ច្ើននឹង្ូ រក្សាលធៅវ សញកនុងរយៈធពលក្បខែលមួ យថ្ងៃ។
• ធោគសញ្ញញខែលក្ត្ូវបានធគោយការែ៍ជាទូ ធៅពីវ៉ាក់សាង
ាំ Pfizer គឺការឈឺចាប់ធៅកខនល ងចាក់
ការអស់កមាលាំង ឈឺកាល ឈឺសាច្់ែុាំ ឈឺសនលក់និងរងាញាក់។
• ធោគសញ្ញញ ខែលក្ត្ូវបានធគោយការែ៍ញឹកញាប់បាំផុត្ពីវ៉ាក់សាង
ាំ Moderna
គឺការឈឺចាប់ធៅកខនល ងចាក់ ការអស់កមាលាំង ឈឺកាល ឈឺសាច្់ែុាំ រងាញាក់ ឈឺសនលក់ ធ ើង
កូ នកែតុរធៅថ្ែចាក់ ច្ធងាអរ និងកអ ួត្ និងក្គ ុនធតត។
គែើខ្ញាំអាចដសវងរកព័ែមា
៌ នបដនែ មគៅកដនា ងណា?
• អត្ែ ក្បធោជន៍ថ្នការចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ការពារធមធោគ COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
• ធៅធពលខែលវ៉ាក់សាង
ាំ មានច្ាំនួនកាំែត្់ ធត្ើអនកណាក្ត្ូវចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ មុនធគ? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
• វ៉ាក់សាង
ាំ COVID-19 កនុងរែឋ Massachusetts - https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-inmassachusetts
• ជនខែលក្បឈមនឹងការឈឺ្ៃន់្ៃរែព ស់ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness
• រែឋ បាលច្ាំែអា
ី ហារនិងឪសង ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាង
ាំ COVID-19 ធ្មេះ Pfizer-BioNTech
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
• រែឋ បាលច្ាំែអា
ី ហារនិងឱ្សង ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាង
ាំ COVID-19 ធ្មេះ Moderna https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019covid-19/moderna-covid-19-vaccine
• ធគែទាំពយរធមធោគ COVID-19 របស់ Mass General Brigham
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19

ម្របែិកមម
គែើខ្ញាំេួរម្រពួយបារមភ អ្ាំពីម្របែិកមម គៅនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែរឬគទ?
មានរបាយការែ៍ែលេះ ខែលនិោយថាមនុសសមានក្បត្ិកមម ថានប
ាំ នាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ។
មនុសសមួ យច្ាំនួនត្ូ ច្មានក្បត្ិកមម ថាន្
ាំ ៃ ន់្ៃរ ខែលធគធៅថា អាណាែវ ីឡាក់សុី (anaphylaxis)។
ខផអ កធលើបញ្ញាធនេះ រែឋ បាលច្ាំែីអាហារនិងឪសងសែអាធមរ សកនិង CDC ខែនាំថា
អន កខែលមានក្បវត្ត ិក្បត្ិកមម អាណាែវ ីឡាក់សច្
ុី ាំធពាេះធក្គឿងផស ាំណាមួ យធៅកនុងវ៉ាក់សាង
ាំ COVID19 មិនគួ រ

ចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ធនេះធទ។ អន កខែលមានក្បត្ិកមម ច្ាំែីអាហារ ឬក្បត្ិកមម ថានែ
ាំ ថ្ទធទៀត្
អាច្ទទួ លវ៉ាក់សាង
ាំ បាន។
ឺ គធក្ច្ើន ខែលមានក្បត្ិកមម នឹងវ៉ាក់សាង
ជាទូ ធៅ អន កជាំងភា
ាំ មួ យ
៉ា
អាច្ចាក់វក់សាង
ាំ ធផសងធទៀត្ធដាយសុវត្ែ ិភាព។ ក្បសិនធបើអនកមានក្បវត្ិតក្បត្ិកមម ្ៃន់្ៃរធៅនឹង
វ៉ាក់សាង
ាំ ការពាបាលធដាយចាក់ថាន ាំ ឬសមាសធាត្ុណាមួ យថ្នវ៉ាក់សាង
ាំ COVID-19
ខែលអន កនឹងទទួ លបាន អន កគួ រខត្ពិធក្គ្នេះជាមួ យអន កផត ល់ធសវខងទ ាំបឋម ឬអន កជាំនញខាងក្បត្ិកមម ថាន ាំ
(ក្បសិនធបើអនកមាន) អន កផតល់ធសវរបស់អនកអាច្ជួ យអន កកនុងការសធក្មច្ច្ិត្ត
ថាធត្ើវមានសុវត្ែ ិភាពកនុងការចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ខែរឬធទ។
គែើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer-BioNTech និង Moderna មានធាែផសាំអ្វ ីខា៉ះ?
វ៉ាក់សាង
ាំ COVID-19 របស់ Pfizer និង Moderna មិនមានផទុកជាត្ិខាប់អនធ ិលពីកនុងឆ្អ ឹង សុត្
ឬជយរធនេះធទ។ ែូ ច្គ្ននធនេះផងខែរ ឆ្នុកគក្មបបិទែបវ៉ាក់សាង
ាំ ក៏មិនបានផលិត្ធច្ញពីជយរធតសូ
្មម ជាត្ិផងខែរ។ អន កជាំងឺខែលមានក្បត្ិកមម ជាមួ យនឹងជយរ អាច្ចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ COVID-19 របស់ Pfizer
ឬ Moderna បាន។
ទ ាំងវ៉ាក់សាង
ាំ COVID-19 របស់ Pfizer និង Moderna សុទធខត្មានជាត្ិជយរ polyethylene glycol ។
ក្បត្ិកមម ធៅនឹងជាត្ិជយរ polyethylene glycol កក្មមានណាស់។
អន កជាំងឺខែលមានក្បវត្ិតក្បត្ិកមម ជាមួ យជយរ polyethylene glycol
គួ រខត្ពិធក្គ្នេះជាមួ យអន កផតល់ធសវរបស់ពួកធគ មុនធពលចាក់វ៉ាក់សាង
ាំ ទ ាំងវ៉ាក់សាង
ាំ Pfizer ឬ Moderna
។
ធាែផសាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer-BioNTech និង Moderna
Pfzier-BioNTech

Moderna

សកមម

ភានក់ងារនាំសារ RNA ខែលក្ត្ូវបានធគ
ខកនុយធកល អូ សាយែ៍ (Nucleosidemodified messenger RNA,
modRNA) ខែលកត្់ក្តាធលែកូ ែ
ខែន ងច្មល ង គល ីកូក្បូធត្អុី (S) ((S)
glycoprotein) របស់ធមធោគ SARSCoV-2

mRNA ខែលក្ត្ូវបានធគ
ខកនុយធកល អូ សាយែ៍
(Nucleoside-modified
mRNA) ខែលកត្់ក្តាធលែកូ ែ
ខែន ងច្មល ង គល ីកូក្បូធត្អុី (S)
((S) glycoprotein)
របស់ធមធោគ SARS-CoV-2

អសកមម - លីពីត្

(4SM-102 (ធក្កាមកមម សិទធរបស់
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane- Moderna)
6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
2[(polyethylene glycol [PEG])2000]-N,N-ditetradecylacetamide

Polyethylene glycol (PEG)
2000 dimyristoyl glycerol
(DMG)

1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine

1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine

កូ ធលធសេ រ៉ា ូល

កូ ធលធសេ រ៉ា ូល

Potassium chloride, monobasic
potassium phosphate, sodium

Tromethamine,
tromethamine

អសកមម - អាំបិល សក រ ធាត្ុ
ក្ទប់

chloride, dibasic sodium
phosphate dihydrate

hydrochloride, acetic acid,
sodium acetate

សក រ (sucrose)

សក រ (sucrose)

ធាត្ុពក្ងាវ ខែលបខនែ មធៅកនុង
វ៉ាក់សាង
ាំ សក្មាប់ការចាក់
គឺសូលូ យសយ
ុ ងអាំបិល (Sodium
Chloride)

មិនចាាំបាច្់មានធាត្ុពក្ងាវ

