
វ៉ា ក់សាំង COVID-19 
សាំណួ រដែលគេដែងដែសួ រ 
បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាព៖ ថ្ងៃទី 22 ខែ ន្ ូឆ្ន ាំ 2020 

ព័ែ៌មានទូគៅ

គពលណាគទើបខ្ ញ ាំអាចចាក់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 បាន? 
Mass General Brigham កាំពុងអនុវត្តតាមការខែនាំពីមន្តនត ីសុែភាពសាធារែៈ។ ក្ក មុមនុសសទីមួយ 

ខែលនឹងទទួលបានវ៉ា ក់សាាំងគឺបគុគលិកខងទាំសុែភាពជួរមុែ។ អនកជាំងឺកន ុងមែឌ លខងទាំសុែភាព 
រយៈធពលខវង និងមែឌ លខងទាំមនុសសចាស់ ក៏អាច្ទទួលបានវ៉ា ក់សាាំងផងខែរ។ 

គែើគពលណាគទើបវ៉ា ក់សាំងនឹងមានសម្រមាបស់ធារណជនទូគៅ? 
បច្ច ុបបននធនេះ មន្តនត ីសុែភាពសាធារែៈ កន ុងរែឋ Massachusetts គិត្ថា សាធារែជននឹងអាច្ 
ទទួលបានវ៉ា ក់សាាំងនធពលណាមួយ ច្ធនល េះខែធមសា និងខែមិងុន ឆ្ន ាំ 2021 ។ លទធភាពទទួលបានធនេះ 
នឹងក្ត្វូបានសក្មបសក្មួលតាមរយៈក្កសួ ងសុែភាពសាធារែថ្នរែឋ Massachusetts (Massachusetts 
Department of Public Health)។  

ក្បសិនធបើអនកមានការក្បឈមែពស់ មានអាយុ 65 ឆ្ន ាំ ឬចាសជ់ាងធនេះ ឬធ វ្ ើការកន ុងអាជីពជាក់លាក់មួយ 
ច្ាំនួនែូច្ជា  វ សសយយអប់រំ ែឹកជញ្ជ នូ ឬ ការងារសាធារែៈ អនកក្បខែលជាអាច្ទទួលបានវ៉ា ក់សាាំង 
ឆ្ប់ជាងធនេះ រវងខែកុមភៈនិងខែធមសា។ មជឈមែឌ លក្គប់ក្គងជាំងឺ (Centers for Disease Control, CDC) 
មានពយត៌្មានបខនែមធៅធលើធគែទាំពយររបសពួ់កធគ អាំពជីនណាខែល មានការក្បឈមនឹងជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្រែពស់ 
និងអាំពីធពលខែលវ៉ា ក់សាាំងអាច្ រកបានែលស់ាធារែជនទូធៅ។  

គែើគយើងែឹងថាវ៉ា ក់សាំងមានម្របសិទធភាពគោយរគបៀបណា? 
វ៉ា ក់សាាំង COVID-19 បានបងាា ញថាមានក្បសិទធភាពែពស់។ ធនេះធបើធោងតាមការសាកលបងកន ុង 
ែាំណាក់កាលទី 3 វ៉ា ក់សាំង Pfizer មានក្បសិទធភាព 95% កន ុងរយៈធពល 7 
ថ្ងៃបនា ប់ពចីាក់ធលើកទីពីរ។ វ៉ា ក់សាំង Moderna មានក្បសិទធភាពច្ាំនួន 94% កន ុងធពល 14 បនា ប់ពី 
ការចាក់ធលើកទីពីរ។ លទធផលទាំងធនេះមានភាពែូច្គ្នន រវងធេទ អាយុ ពូជសាសន៍ និងអមូ បរសាសន៍។ 

គែើម្របព័នធភាពស ាំនងឹមានរយៈគពលយូ រប  នណា បន្ទា បពី់ខ្ ញ ាំបានទទួល
វ៉ា ក់សាំង? គែើខ្ ញ ាំម្រែវូចាក់វ៉ា ក់សាំងគរ ៀងរាល់ឆ្ន ាំឬគទ? 
ធយើងមិនទន់ែឹងពីធរឿងធនេះធៅធ ើយធទ។ ការសាកលបងខាងគល ីនិកនឹងបនតតាមដានអនកចូ្លរ មួ 
ធែើមបឱី្យែឹងថាធត្ើការការពារមានរយៈធពលយូ រប ុនណា។ ធយើងនឹងផតល់ពយត៌្មានងមីៗធៅធពលខែលមាន។ 

ធដាយសារធយើងមិនទន់ែងឹធៅធ ើយថា ធត្ើភាពសុា ាំនឹងមានរយៈធពលយូ រប ុនណា ការលាងដែ ពាក់មា ស 
និងរកាេមាា ែកន ញងសងគម ធៅខត្សាំខាន់។ 

គែើគយើងអាចឈប់ពាក់មា ស ន ិងឈប់គៅឃ្លា ែពីគ្នន បានគទ បន្ទា ប់ពីចាក់វ៉ា កស់ាំងគ ើយ? 
ធទ មិនទន់បានធទ។ ធយើងែឹងថាវ៉ា ក់សាាំងការពារអនកពីការឈឺ ប ុខនត ធយើងមិនែងឹថាវបញ្ឈប់អនកពី 
ការច្មលងធៅអនកែថ្ទឬោ ងណាធទ។ ធដាយសារខត្មិនខមនមនុសសក្គប់គ្នន សុទធខត្
បានចាក់វ៉ា ក់សា ាំងភាល មៗធទធនេះ ធយើងក្ត្វូខត្ក្បយយត្នធែើមបីការពារអនកែថ្ទ។ 
ធទេះបីជាអនកចាក់វ៉ា ក់សាាំងធែើយក៏ធដាយ អនកធៅខត្ក្ត្វូពាក់មា ស រកាគមាល ត្ពីគ្នន  កន ុងសងគម 
និងលាងថ្ែរបសអ់នក។ អនកជាំនញខាងក្គប់ក្គងការឆ្លងធមធោគនឹងក្បាបឱ់្យធយើងែឹងថា 
ធពលណាមានសុវត្ែ ិភាពកន ុងការខកខក្ប ឬបញ្ឈប់វ សធានការសុវត្ែ ិភាពទាំងធនេះ។ 

គ ែ អ្វ ីបានជាគយើងម្រែវូចាក់វ៉ា ក់សាំងម្របសិនគបើគយើងម្រែវូពាក់មា ស និងរកាេមាា ែកន ញងសងគមែដែល? 
ធយើងក្ត្វូធក្បើឧបករែទ៍ ាំងអស់ ខែលធយើងមាន ធែើមបបីញ្ឈប់ការោត្ត្ាត្ថ្នធមធោគ។ រ មួគ្នន 
ទ ាំងវ៉ា ក់សាាំង COVID-19 និងសកមមភាពក្បចាាំថ្ងៃសាមញ្ញ ៗែូច្ជាការពាក់មា ស និងការរកាគមាល ត្

https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19#general-covid-19-information-
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19#general-covid-19-information-


ធៅកន ុងសងគមនឹងផតល់ការការពារលអបាំផុត្ពីធមធោគ COVID-19 ។ ធែើយ 
ធទេះបីជាវ៉ា ក់សាាំងមានក្បសិទធិភាពពី 90% ធៅ 95% ក៏ធដាយ អនកធៅខត្មិនែងឹថា
វមានក្បសិទធភិាពោ ងណាសក្មាប់អនក។ ក្បខែលជា 5% ធៅ 10% ថ្នអនកខែលបានទទួលវ៉ា ក់សាាំង 
ធៅខត្អាច្ឆ្លងធមធោគធនេះបាន។ អនកគួរខត្ធ វ្ ើអវ ីក្គប់ោ ង ខែលអនកអាច្ធ វ្ ើបាន ធែើមបីកាត់្បនែយការ
ក្បឈមរបស់អនកពីការឆ្លងធមធោគ និងពីការច្មលងវធៅអនកែថ្ទ។  
 
គែើមន សសអាចឆ្ាងគមគរាេ COVID-19 ពីវ៉ា ក់សាំងដែរឬគទ? 
ធទ។ វ៉ា ក់សាាំងធនេះមិនមានផទ ុកធមធោគទាំងមូល ឬធមធោគខែលធៅរស់ធនេះធទ 
ែូធច្នេះវមិនអាច្បណាត លឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 ធនេះធទ។ 
 
ខ្ញ ាំបានឆ្ាងគមគរាេ COVID-19 រចួគ ើយ។ គែើខ្ញ ាំេួរចាក់វ៉ា ក់សាំងដែរឬគទ? 
បាទ/ចាស ធៅធពល វមានសក្មាប់របូអនក 
អនកធៅខត្អាច្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងបានក្បសិនធបើអនកធាល ប់មានធមធោគ COVID-19 
ធែើយបានជាសេះធសបើយធែើយធនេះ។ ក្បសិនធបើអនកកាំពុងខត្ធាល ក់ែល នួឈឺោ ងសកមមពីធមធោគ COVID-19 
ឬមាន គរាេសញ្ញា ដែលអាចបណាា លមកពីគមគរាេ COVID-19 អនកមិនគួរចាក់វ៉ា ក់សាាំងធនេះធទ។  
 
គែើវ៉ា ក់សាំងមានផលប ៉ះពាល់អ្វ ីខា៉ះ? 
មនុសសមួយច្ាំនួនទទួលរងផលប េះពាល់បនា ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាាំងធែើយ។ ច្ាំធពាេះទាំងវ៉ា ក់សាាំង Pfizer និង 
Moderna ផលប េះពាល់ក្សាល ៗ ភាគធក្ច្ើននឹង្ូរក្សាលធៅវ សញកន ុងរយៈធពលក្បខែលមួយថ្ងៃ។ 

• ធោគសញ្ញញ ខែលក្ត្វូបានធគោយការែ៍ជាទូធៅពីវ៉ា ក់សាាំង Pfizer គឺការឈឺចាបធ់ៅកខនលងចាក់ 
ការអស់កមាល ាំង ឈឺកាល ឈឺសាច់្ែុាំ ឈឺសនល ក់និងរងាញាក់។  

• ធោគសញ្ញញ  ខែលក្ត្វូបានធគោយការែ៍ញឹកញាប់បាំផុត្ពីវ៉ា ក់សាាំង Moderna 
គឺការឈឺចាប់ធៅកខនលងចាក់ ការអស់កមាល ាំង ឈឺកាល ឈឺសាច់្ែុាំ រងាញាក់ ឈឺសនល ក់ ធ ើង
កូនកែត ុ រធៅថ្ែចាក់ ច្ធងាអ រ និងកអ តួ្ និងក្គនុធតត ។ 

 
គែើខ្ញ ាំអាចដសវ ងរកព័ែម៌ានបដនែមគៅកដនាងណា? 

• អត្ែក្បធោជន៍ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សាាំងការពារធមធោគ COVID-19 - 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html 

• ធៅធពលខែលវ៉ា ក់សាាំងមានច្ាំនួនកាំែត់្ ធត្ើអនកណាក្ត្វូចាក់វ៉ា ក់សាាំងមុនធគ? - 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html 

• វ៉ា ក់សាាំង COVID-19 កន ុងរែឋ Massachusetts - https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-
massachusetts 

• ជនខែលក្បឈមនឹងការឈឺ ៃ្ន់ ៃ្រែពស់ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness 

• រែឋបាលច្ាំែអីាហារនិងឪសង ថាន ាំវ៉ា ក់សាាំង COVID-19 ធ ម្ េះ Pfizer-BioNTech 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-
covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine 

• រែឋបាលច្ាំែអីាហារនិងឱ្សង ថាន ាំវ៉ា ក់សាាំង COVID-19 ធ ម្ េះ Moderna - 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-
covid-19/moderna-covid-19-vaccine 

• ធគែទាំពយរធមធោគ COVID-19 របស ់Mass General Brigham 
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19 

 
ម្របែិកមម  
 
គែើខ្ញ ាំេួរម្រពួយបារមភអ្ាំពីម្របែិកមមគៅនឹងវ៉ា ក់សាំង COVID-19 ដែរឬគទ?  
មានរបាយការែ៍ែលេះ ខែលនិោយថាមនុសសមានក្បតិ្កមមថាន ាំបនា ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 
មនុសសមួយច្ាំនួនតូ្ច្មានក្បតិ្កមមថាន ា្ំ ៃន់ ៃ្រ ខែលធគធៅថា អាណាែវ ីឡាក់សុ ី(anaphylaxis)។ 
ខផអកធលើបញ្ញា ធនេះ រែឋបាលច្ាំែីអាហារនិងឪសងសែអាធមរ សកនិង CDC ខែនាំថា 
អនកខែលមានក្បវត្ត ិក្បតិ្កមមអាណាែវ ីឡាក់សុចី្ាំធពាេះធក្គឿងផស ាំណាមួយធៅកន ុងវ៉ា ក់សាាំង COVID19 មិនគួរ

https://www.massgeneralbrigham.org/covid19#if-youre-concerned-or-feeling-ill
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19


ចាក់វ៉ា ក់សាាំងធនេះធទ។ អនកខែលមានក្បតិ្កមមច្ាំែីអាហារ ឬក្បតិ្កមមថាន ាំែថ្ទធទៀត្ 
អាច្ទទួលវ៉ា ក់សាាំងបាន។ 
 
ជាទូធៅ អនកជាំងឺភាគធក្ច្ើន ខែលមានក្បតិ្កមមនឹងវ៉ា ក់សាាំងមួយ 
អាច្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងធផសងធទៀត្ធដាយសុវត្ែ ិភាព។ ក្បសនិធបើអនកមានក្បវតិ្តក្បតិ្កមម ៃ្ន់ ៃ្រធៅនឹង
វ៉ា ក់សាាំង ការពាបាលធដាយចាក់ថាន ាំ ឬសមាសធាតុ្ណាមួយថ្នវ៉ា ក់សាាំង COVID-19 
ខែលអនកនឹងទទួលបាន អនកគួរខត្ពិធក្គ្នេះជាមួយអនកផតល់ធសវខងទាំបឋម ឬអនកជាំនញខាងក្បតិ្កមមថាន ាំ 
(ក្បសិនធបើអនកមាន) អនកផតល់ធសវរបស់អនកអាច្ជួយអនកកន ុងការសធក្មច្ចិ្ត្ត
ថាធត្ើវមានសុវត្ែ ិភាពកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងខែរឬធទ។  
 
គែើវ៉ា ក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer-BioNTech នងិ Moderna មានធាែ ផស ាំអ្វ ីខា៉ះ?  

វ៉ា ក់សាាំង COVID-19 របស ់Pfizer និង Moderna មិនមានផទ ុកជាតិ្ខាប់អនធ ិលពីកន ុងឆ្អ ឹង ស ុត្ 

ឬជយរធនេះធទ។ ែូច្គ្នន ធនេះផងខែរ ឆ្ន ុកគក្មបបិទែបវ៉ា ក់សាាំងក៏មិនបានផលិត្ធច្ញពីជយរធតស ូ

្មមជាតិ្ផងខែរ។ អនកជាំងឺខែលមានក្បតិ្កមមជាមួយនឹងជយរ អាច្ចាក់វ៉ា ក់សាាំង COVID-19 របស ់Pfizer 

ឬ Moderna បាន។  

ទាំងវ៉ា ក់សាាំង COVID-19 របស ់Pfizer និង Moderna សុទធខត្មានជាតិ្ជយរ polyethylene glycol ។ 

ក្បតិ្កមមធៅនឹងជាតិ្ជយរ polyethylene glycol កក្មមានណាស់។ 

អនកជាំងឺខែលមានក្បវតិ្តក្បតិ្កមមជាមួយជយរ polyethylene glycol 

គួរខត្ពិធក្គ្នេះជាមួយអនកផតល់ធសវរបស់ពួកធគ មុនធពលចាក់វ៉ា ក់សាាំង ទាំងវ៉ា ក់សាាំង Pfizer ឬ Moderna 

។  

ធាែ ផស ាំវ៉ា ក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer-BioNTech និង Moderna  

 Pfzier-BioNTech Moderna 

សកមម ភាន ក់ងារនាំសារ RNA ខែលក្ត្វូបានធគ

ខកនុយធកលអូសាយែ៍ (Nucleoside-

modified messenger RNA, 

modRNA) ខែលកត់្ក្តាធលែកូែ

ខែនងច្មលង គល ីកូក្បធូត្អីុ (S) ((S) 

glycoprotein) របស់ធមធោគ SARS-

CoV-2  

mRNA ខែលក្ត្វូបានធគ

ខកនុយធកលអូសាយែ៍ 

(Nucleoside-modified 

mRNA) ខែលកត់្ក្តាធលែកូែ

ខែនងច្មលង គល ីកូក្បធូត្អីុ (S) 

((S) glycoprotein) 

របស់ធមធោគ SARS-CoV-2  

អសកមម - លីពីត្ (4-

hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-

6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

SM-102 (ធក្កាមកមមសិទធរបស ់

Moderna)  

2[(polyethylene glycol [PEG])-

2000]-N,N-ditetradecylacetamide 

Polyethylene glycol (PEG) 

2000 dimyristoyl glycerol 

(DMG) 

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

phosphocholine 

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

phosphocholine 

កូធលធសេ រ៉ាលូ កូធលធសេ រ៉ាលូ  

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) 

ធាត្ពុក្ងាវ ខែលបខនែមធៅកន ុង

វ៉ា ក់សាាំងសក្មាប់ការចាក់ 

គឺសូលូយសយុ ងអាំបិល (Sodium 

Chloride) 

មិនចាាំបាច់្មានធាត្ុពក្ងាវ 

 
 
 


