
េតើខ� � ំគួររង់�ំរយៈេពលបុ៉�� ន េដើម្បីទទួល�� ក់�� ក់�ំង Pfizer, 
Moderna, ឬ Novavax ដូសទីពីររបស់ខ� � ំ?

ចេ�� ះេពលែដល្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរង់�រំ�ងដូសទី 1 និងដូសទី 2 គឺ 3 ស��
ហ៍ (21 ៃថ�) ចំេ�ះ�� �ំ� ក់�ំង Pfizer និង Novavax និង 4 ស�� ហ៍ (28 ៃថ�) 
ចំេ�ះ�� �ំ� ក់�ំង Moderna ស្រ�ប់មនុស្ស�ងំអស់ែដល៖

• �ន្របព័ន��ុំចុះេខ�យពីក្រមិតមធ្យមដល់ក្រមិតធ�ន់ធ�រ ឬ

• �ន�យុ 65 �� ំ និងេលើសេនះ ឬ

• ្រត�វ�រកិច��រ�រ�ប់រហ័ស េ�យ�រែត�នប៉ះ�ល់នឹងជំងឺកូវ �ដ-19 
ឬ�ន�និភ័យេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ។

ថ�ីៗ េនះ CDC �នែកែ្របេសចក� ែីណ�រំបស់ខ� �ន េដើម្ីបទុកចេ�� ះេពលរហូត
ដល់ 8 ស�� ហ៍រ�ងដូស�� �ំ� ក់�ំង Pfizer, Moderna, ឬ Novavax ស្រ�ប់
មនុស្សេផ្សងេទៀត ដូច� បុរស�យុ 12 �� ដំល់ 39 �� ំ េ�យ�រែត�ន�
និភ័យ�ប�ចេកើតជំងឺរ�ក�ច់ដំុេបះដូង ប�� ប់ពី�ន�ក់�� �ំ� ក់
�ំង�ងំេនះ។ ចេ�� ះេពលែវងេនះរ�ងដូសនីមួយៗ ក៏្របែហល��ច
បេង� ើន្របសិទ��ព�� �ំ� ក់�ំងផងែដរ។ សូមពិ�ក��មួយអ�កផ�ល់េស�
ែថ�សុំខ�ពរបស់អ�ក ្របសិនបេបើអ�ក�នសំណួរអំពីេពលែដលអ�កគួរ
�ក់�� �ំ� ក់�ំងដូសទីពីររបស់អ�ក។ េសចក� ីសេង�បអំពី�រែណ�ំស� ីពី�រ
�ក់�� �ំ� ក់�ំងជំងឺកូវ �ដ-19 �ចរក�នេ��លវ ��គ�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-
19។

េតើខ� � ំ�ច�ក់ដូសជ្រម �ញ�នែដរឬេទ ្របសិនេបើេស៊រ �ដូសចម្បង
របស់ខ� � ំមិនែមន��� �ំ� ក់�ំងែដល្រត�វ�នអនុ�� តេ�សហរដ�
�េមរ �ក? 

បុគ�ល�យុ 5 �� ំ និងេលើសេនះ ែដល�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំងេពញេលញេ�យ
េ្របើ្រ�ស់�� �ំ� ក់�ំង ែដលអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក�នផ�ល់�រ
អនុ�� ត (ដូច� �� �ំ� ក់�ំង Astra Zeneca) ឬក៏�ែផ�កៃន�រពិេ�ធន៍េវជ�
��ស� �ច�ក់ដូសជ្រម �ញ�ន ប�� ប់ពី�ន�ក់្រគប់េស៊រ �ដូសចម្បង
របស់ខ� �ន។

្របសិនេបើខ� � ំ្រត�វ�ក់ដូសជ្រម �ញ េតើ�នន័យ� �� �ំ� ក់�ំង�� ន
្របសិទ��ពេទឬ? 

�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 កំពុង�ន្របសិទ��ពល� ក� �ង�រប�� រកំុឲ្យ�� ក់ខ� �នឈឺ
ធ�ន់ធ�រ ចូលព��លក� �ងមន� ីរេពទ្យ និង�� ប់�ត់បង់ជីវ �ត េ�យ�រែតជំងឺ
កូវ �ដ-19។ បុ៉ែន� កិច��រ�រ�នថយចុះ ប�� ប់ពីមួយរយៈេពល ្រប�ំងនឹង
ជំងឺក្រមិត្រ�ល និងមធ្យម �ពិេសស ក� �ងចំេ�មមនុស្សមួយចំនួន ដូច
� �ស់ជ� និងអ�ក�នជំងឺ្រប��ំយ។ សូមកុំេភ�ច�មឲ្យ�ន់ េ�យ្រត�វ
ទទួលដូសជ្រម �ញ េពល�នលក�ណៈសម្បតិ�្រគប់្រ�ន់!

េតើដូសជ្រម �ញ “ទ្រមង់ថ�ី” គឺ�អ� �? 

ដូសជ្រម �ញ “ទ្រមង់េដើម” �រ�រ្រប�ំងនឹង វ �រុសេដើមៃនជំងឺកូវ �ដ-19។ ដូស
ជ្រម �ញ “ទ្រមង់ថ�ី” �រ�រ្រប�ំង វ �រុសេដើមផង និង វ �រុសបែម�ង Omicron 
ែដលកំពុងបង�ករណឆី�ងជំងឺកូវ �ដ-19 �គេ្រចើន �េពលថ�ីៗេនះ។ FDA �ន
ផ�ល់�រអនុ�� តេលើដូសជ្រម �ញទ្រមង់ថ�ីេនះ េដើម្ីបព��មផ�ល់នូវកិច��រ
�រល� ្របេសើរ�ងមុន្រប�ំងនឹង វ �រុសបែម�ងបច� �ប្បន� េនះ។ �� �ំ� ក់�ំង
Pfizer ដូសជ្រម �ញទ្រមង់ថ�ី �នស្រ�ប់មនុស្ស�យុ 5 �� ំ និងេលើសេនះ
េហើយ�� �ំ� ក់�ំង Moderna ដូសជ្រម �ញទ្រមង់ថ�ី �នស្រ�ប់មនុស្ស�យុ 6 
�� ំ និងេលើសេនះ។

េតើអ�ក��នលក�ណៈសម្បតិ��ក់�� �ំ� ក់�ំង/ដូសជ្រម �ញ? 

មនុស្ស្រគប់របូ�យុ 6 ែខ និងេលើសេនះ គួរទទួលេស៊រ �ដូសចម្បងៃន�� ក�់� ក់
�ំងកូវ �ដ-19 ។ េស៊រ �ដូសចម្បងរមួប�� �លដូសបែន�មស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន
្របព័ន��ុំចុះេខ�យ។

មនុស្ស្រគប់របូ�យុ 5 �� ំ និងេលើសេនះ ែដល�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំង្រគប់េស៊រ �ដូ
សចម្បង ឬក៏�ន�កដូ់សជ្រម �ញេលើកមុន �៉ងតិច 2 ែខមុនរចួេហើយ គួរ
�ក់ដូស�� �ំ� ក់�ំង Pfizer ឬ Moderna ដូសជ្រម �ញ“ទ្រមង់ថ�ី”។ ដូសជ្រម �ញ
ទ្រមង់ថ�ី ្រត�វ�នអនុ�� តេ�យ FDA �លពែីខសី� �� ំ 2022 េហើយ�ចផ�ល់
កិច��រ�រ្របេសើរ�ងមុន្រប�ំង វ �រុសបែម�ងថ�ី �បច� �ប្បន� េនះ។ មនុស្ស
�យុ 5 �� ំ និងេលើសេនះ ែលង�នលក�ណៈសម្បតិ�េដើម្ីប�ក់ដូសជ្រម �ញ
“ទ្រមង់េដើម” េទៀតេហើយ។

្រក �ម�យុេផ្សងៗ�� ទទួល�� �ំ� ក់�ំងក្រមិតដូសេផ្សងៗ�� ែផ�កេលើក្រមិតដូ
សែដល�នសិក�្រ�វ្រ�វក� �ង�រពិេ�ធន៍េវជ���ស� ។ កុ�រតូចៗ �ក់�� �ំ�
ក់�ំងក� �ងក្រមិតដូស�ប�ងកុ�រធំៗ និងយុវវ �យ។

�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 Novavax ្របេភទមូ៉ណូ�� ឡង់ ្រត�វ�នអនុ�� ត�ដូសជ្រម �
ញស្រ�ប់មនុស្ស�យុ 18 �� េំឡើង បុ៉ែន��� �ំ� ក់�ំង Pfizer និង Moderna ដូស
ជ្រម �ញទ្រមង់ថ�ី គឺ�ជេ្រមើសដូសជ្រម �ញែដល្រត�វ�នែណ�សំ្រ�ប់បុគ�ល
�ងំអស់ ែដល�ច�ក់ដូសជ្រម �ញ�ងំេនះ�ន។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីដូសជ្រម �ញ សូម�ន�លវ ��គ�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-
19។

េតើ�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 �នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ពែដរឬេទ?

�ទ/�ស៎។ �� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 Pfizer, Moderna, និង Novavax �ន្របសិទ�
�ពខ�ស់ ក� �ង�រប�� រកំុឲ្យ�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ ចូលព��លក� �ងមន� ីរេពទ្យ និង
�� ប់�ត់បង់ជីវ �តេ�យ�រជំងឺកូវ �ដ-19។

FDA �នផ�ល់នូវ�រអនុម័តេពញេលញេលើ�� �ំ� ក់�ំងកូ វ �ដ-19 Pfizer ស្រ�ប់
មនុស្ស�យុ 12 និងេលើសេនះ។ �� �ំ� ក់�ំង Pfizer �ន�រអនុ�� តឲ្យេ្របើ
្រ�ស់ក� �ង្រ��សន� (Emergency Use Authorization (EUA)) ពី FDA ស្រ�ប់
កុ�រ និងយុវវ �យ�យុ 6 ែខ ដល់ 11 �� ។ំ �� �ំ� ក់�ំង Moderna ្រត�វ�នអនុម័
តស្រ�ប់មនុស្ស�យុ 18 �� ំ និងេលើសេនះ េហើយ្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់
កុ�រ និងយុវវ �យ�យុ 6 ែខដល់ 17 �� ។ំ �� �ំ� ក់�ំង Novavax ្រត�វ�ន
អនុ�� តេ�យ FDA ស្រ�ប់មនុស្ស�យុ 12 �� ំ និងេលើសេនះ។

�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 Johnson & Johnson (J&J) �ន EUA ស្រ�ប់មនុស្ស�យុ
18 �� ំ និងេលើសេនះ។ ក� �ង�� ន�ព�គេ្រចើន �� �ំ� ក់�ំង Pfizer, Moderna, 
ឬ Novavax ្រត�វ�នេគែណ�ំឲ្យេ្របើ្រ�ស់�េស៊រ �ដូសចម្បង និងដូសជ្រម �ញ
��ង�� �ំ� ក់�ំង J&J។ េនះគឺេ�យ�រែត�និភ័យេកើតផល�្រកក់ធ�ន់ធ�រ
ដូច� ជំងឺកំណក�ម្របេភទក្រម។

េតើ�ច�នផលរ��នអ� �ខ� ះពី�� �ំ� ក់�ំងកូ វ �ដ-19? 

មនុស្សមួយចំនួន�� ប់េកើតផលរ��នមួយចំនួន ដូច� ឈឺចុក�ប់បេ�� ះ
�សន� �� ម្រកហម ឬេហើមេ�្រតង់ៃដែដល�ក់�� �ំ� ក់�ំង ្រគ �នេ�� ្រគ �ន
�ក់ េណឿយហត់ ឈឺ�ច់ដំុ ចង់ក� �ត និង/ឬឈឺក�ល។ ផលរ��នក� �ងខ� �ន
�រក និងកុ�រតូចៗ រមួ�ន រ�ស់ ែ្រសកយំ ងងុយេដក និង�ត់បង់
ចំណង់��រ។ ផលរ��ន�ងំេនះ គឺ�ផលរ��នធម��ចំេ�ះ�� �ំ� ក់�ំង
�ក៏េ�យ េហើយ្រត�វ�នរ�ពឹងទុក ខណៈេពលែដល�ង�យកំពុងបេង� ើត
េ�សិ�េដើម្ីប�រ�រ្រប�ំងជំងឺកូវ �ដ-19។

�� �ំ� ក់�ងំជំងឺកូវ �ដ-19 �នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ព
 វ �ទ���ស� ប�� ញច�ស់�៖ គុណ្របេ�ជន៍របស់�� �ំ� ក់�ំងល� ្របេសើរ�ង�និភ័យ

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html


�� �ំ� ក់�ំងជំងឺកូវ �ដ-19 �នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ព
 វ �ទ���ស� ប�� ញច�ស់�៖ គុណ្របេ�ជន៍របស់�� �ំ� ក់�ំងល� ្របេសើរ�ង�និភ័យ

េតើ�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 �នសុវត� ិ�ពចំេ�ះ�ស� �ីនៃផ�េ�ះ
និង/ឬបំេ�េ�ះកូនែដរឬេទ? 

�ទ/�ស៎។ �� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 �ចជួយ�រ�រកំុឲ្យ�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ
ចំេ�ះ�ស� ី�នៃផ�េ�ះ និង/ឬបំេ�េ�ះកូន ព��ម�នៃផ�េ�ះ ឬក៏
�ច�នៃផ�េ�ះ �អ�គត។ េ�យ�រ�ង�យែ្រប្រប�លេពល�នៃផ�
េ�ះ �ស� ី�នៃផ�េ�ះ និងេទើប�នៃផ�េ�ះ �ច�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រេ�យ
�រជំងឺកូវ �ដ-19  េបើេធៀបនឹង�ស� ី�� នៃផ�េ�ះ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើល �� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 អំឡ� ងេពល�នៃផ�
េ�ះ ឬបំេ�េ�ះកូន (CDC)។

្របសិនេបើកុ�រ និងយុវជន�ន�និភ័យេកើតជំងឺកូវ �ដ-19 
ធ�ន់ធ�រក� �ងក្រមិត�ប េតើេហតុអ� �ពួកេគគួរ�ក់�� �ំ� ក់�ំង? 

CDC និង American Academy of Pediatrics ផ�ល់�រែណ�ំ� កុ�រ�ងំ
អស់ែដល�នលក�ណៈសម្បតិ� គួរ�ក់�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19។ េបើេ�ះបី�
កុ�រ និងយុវវ �យ�ន�និភ័យ�ប�ច�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ
កូវ �ដ-19 េបើេធៀបនឹងមនុស្សេពញវ �យក៏េ�យ ក៏បុ៉ែន� ពួកេគ�ច៖

• �� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់េ�យ�រជំងឺកូវ �ដ-19 �ប់�ងំ �រ្រត�វចូលព��ល
ក� �ងមន� ីរេពទ្យ។ កុ�រ�នជំងឺ្រប�ំ�យ �ន�និភ័យ�ន់ែតខ�ស់
�ច�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ ក៏បុ៉ែន� កុ�រ និងេក�ងជំទង់ចំនួនមួយ�គ
បី ែដលចូលព��លក� �ងមន� ីរេពទ្យ ពុំ�នជំងឺ្រប�ំ�យេទ។

• េកើតជំងឺធ�ន់ធ�រេផ្សងេទៀត ដូច� េ�គស�� រ�ក�ង�យេ្រចើន
កែន�ង (multisystem inflammatory syndrome (MIS-C)— �ជំងឺែដល
រ�កសិរ ��ង�េផ្សងៗៃន�ង�យ រមួប�� �ល េបះដូង សួត ត្រមង់េ�ម
ខួរក�ល ែស្បក ែភ�ក ឬ្រកពះេ�ះេវៀន។

• េកើតប�� សុខ�ពេផ្សងៗ េ្រ�យពី�សះេស្បើយពជំីងឺកូវ �ដ ែដលេគ
េ�� “េ�គស�� ជំងឺកូវ �ដរយៈេពលែវង”។

• ចម�ងជំងឺកូវ �ដ-19 េ�ឲ្យអ�កដៃទ ែដលរមួប�� �លស�ជិក្រគ��រ ែដល
�យរងេ្រ�ះ។

• ខកមិន�នេ���េរៀន ចូលរមួសកម��ពកី� និងសកម��ព
េ្រ�កម� វ �ធីសិក� និង្រពឹត��រណ៍សំ�ន់េផ្សងេទៀត ្របសិនេបើពួកេគ
�នឆ�ងជំងឺេនះ។

ខ� � ំ�� ប់េកើតជំងឺកូវ �ដ-19 េតើខ� � ំេ�ែត្រត�វ�រ�� �ំ� ក់�ំងឬ? 

�ទ/�ស៎។ មនុស្ស�ចឆ�ងជំងឺកូវ �ដ-19 េលើសពីមួយដង។ CDC ផ�ល់�រ
ែណ�ំ� មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ន�យុ 6 ែខ និងេលើសេនះ គួរ�ក់�� �ំ� ក់
�ំង េបើេ�ះបី��� ប់េកើតជំងឺកូវ �ដ-19 េហើយក៏េ�យ។ េយើងមិនដឹង�
េតើ �រ�� ប់េកើតជំងឺេនះ�ច�រ�រកំុឲ្យឆ�ងម�ងេទៀត�នរយៈេពល
បុ៉�� នេឡើយ េ្រ�យពី�ន�សះេស្បើយពីជំងឺេនះ។ េតស� អង់ទីគ័របច� �ប្បន�
មិន�ច្រ�ប់េយើង�នេទ� េតើមនុស្ស្រត�វ�ន�រ�រកំុឲ្យឆ�ងជំងឺកូវ �
ដ-19 ម�ងេទៀត ឬ�៉ង�។ េយើងក៏មិនដឹងេទ� េតើ្របព័ន��ុំ ែដល វ �វត�
្រប�ំងនឹង វ �រុសបែម�ងមួយ នឹងផ�ល់កិច��រ�រ្រគប់្រ�ន់្រប�ំងនឹង វ �រុ
សបែម�ងថ�ីេផ្សងេទៀត ឬ�៉ង�។

ផល�្រកក់ធ�ន់ធ�រេ្រ�យពី�ក់�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19 គឺក្រម។

FDA �នេធ� ��រកំណត់� គុណ្របេ�ជន៍របស់�� �ំ� ក់�ំងល� ្របេសើ�ង�និ
ភ័យ។ �និភ័យ�ច�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ ចូលព��លក� �ងមន� ីរេពទ្យ ឬ�� ប់
�ត់បង់ជីវ �តេ�យ�រជំងឺកូវ �ដ-19 ចំេ�ះមនុស្សមិន�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំង/
ដូសជ្រម �ញ �នក្រមិតខ�ស់�ងផល�្រកក់ធ�ន់ធ�រ ប�� លមកពី�� �ំ� ក់�ំង
កូវ �ដ-19។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលសំណួរសួរញឹក�ប់អំពី�រ�ក់
�� �ំ� ក់�ំងជំងឺកូវ �ដ-19 (CDC)។

អ�កគួរែស� ងរក�រែថ�េំវជ���ស� �� មៗ ្របសិនេបើអ�ក�នេ�គ
ស�� �មួយ េ្រ�យេពល�ក់�� �ំ� ក់�ំងរចួ ែដលេរៀប�ប់ដូច
�ងេ្រ�ម៖

ជំងឺ�មកក បូកនឹង�� ែកតចុះ�ប (Thrombosis with Thrombocytopenia 
Syndrome (TTS) �្របេភទជំងឺកំណក�មែដលក្រម ែតធ�ន់ធ�រ �នេកើត
ចំេ�ះមនុស្សមួយចំនួនតូច ែដល�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំង J&J ។ េ�គស�� រមួ
�ន ថប់ដេង� ើម ឈឺ្រទ�ង េហើមេជើង ឈឺេ�ះ�ប់រហូត ឈឺក�ល�� ំង ឬ្រពិល
ែភ�ក �យេឡើង�ំ ឬ�� ម�មតូចៗក� �ងែស្បកេ�កែន�ងេផ្សងេ្រ�ពី
កែន�ង�ក់�� ។ំ ពុំេឃើញ�ន�និភ័យេកើតជំងឺ TTS េកើនេឡើងេទ ចំេ�ះ�� �ំ�
ក់�ំង Pfizer, Moderna ឬ Novavax ដូេច�ះ ឥឡ� វេនះ CDC ផ�ល់�រែណ �ំ�
�� �ំ� ក់�ំង Pfizer, Moderna ឬ Novavax គួរេ្របើស្រ�ប់មនុស្ស�ងំអស់ែដល
�នលក�ណៈសម្បតិ� េបើ�ចេធ� �េ��ន �ប់�ងំដូសជ្រម �ញផងែដរ។

ជំងឺ Guillain-Barré Syndrome (GBS) ែដលក្រម ក៏�� ប់េកើតផងែដរ ចំេ�ះ
មនុស្សមួយចំនួនតូច ែដល�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំង J&J។ ជំងឺ GBS គឺ�ជំងឺ
្របព័ន� ្រប�ទក្រម ែដល�ចប�� លឲ្យ�ច់ដំុចុះេខ�យ ឬេ�គខ� �នក� �ង
ករណីធ�ន់ធ�របំផុត។ �ធម�� �ប់�នេ�គស�� រយៈេពល 1-2 ស�� ហ៍
ប�� ប់ពី�ក់�� �ំ� ក់�ំងរចួ បុ៉ែន� ក៏�ចេលចេឡើង េ្រ�យរយៈេពលេ�ះផង
ែដរ។ េ�គស�� រមួ�ន �រម�ណ៍ចុះេខ�យ ឬឈឺ្រសពន់ �ពិេសស េជើង ឬៃដ
ែដល�ច�ន់ែត�្រកក់ និង�ល�លេ�ែផ�កេផ្សងេទៀតៃន�ង�យ។

ក៏�� ប់�នករណីេកើតជំងឺរ�ក�ច់ដំុេបះដូង (myocarditis) និងជំងឺរ�ក
េ្រ�មេបះដូង (pericarditis) ផងែដរ ក� �ងចំេ�មយុវវ �យ ប�� ប់ពី�ន�ក់
�� �ំ� ក់�ំង mRNA ឬ Novavax រចួ។ ជំងឺ�ងំេនះេកើត�ន�គេ្រចើនេលើេក�ង
ជំទង់ និងេក�ងេពញវ �យេភទ្រប �ស ក� �ងេពលពីរបីៃថ�េ្រ�យពី�ន�ក់�� �ំ� ក់
�ំងដូសទីពីររចួ។ េ�គស�� រមួ�ន ឈឺ្រទ�ង ថប់ដេង� ើម ឬ�រម�ណ៍ ឬ�ន
ច�� ក់េបះដូងេ�តេលឿន �ប់ ឬ�� ំង។ យុវវ �យ�គេ្រចើន ែដល�នទទួល
�រែថ�ំ�នេឆ� ើយតប�៉ងល� ចំេ�ះ�� ំ និង�រស្រ�ក និង�ន�រម�ណ៍
ល� ្របេសើរ�៉ង�ប់រហ័ស។

ជំងឺ myocarditis និងជំងឺ pericarditis គឺ�ផលរ��ន រ �តែតក្រមែថមេទៀត
ប�� ប់ពី�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំងដូសជ្រម �ញរចួ។ CDC និង American Academy of 
Pediatrics េហើយអ�កេផ្សងេទៀតេ�ែតផ�ល់�រែណ��ំ មនុស្ស�យុ 6 ែខ
និងេលើសេនះ គួរ�ក់�� �ំ� ក់�ំង េ្រ�ះ� គុណ្របេ�ជន៍ល� ្របេសើរ�ង�និ
ភ័យ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើល ជំងឺរ�ក�ច់ដំុេបះដូង (Myocarditis និង
ជំងឺរ�កេ្រ�មេបះដូង (Pericarditis) េ្រ�យពី�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19
្របេភទ mRNA រចួ (CDC)។

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10493:cdc%20covid%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html
https://www.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2022/american-academy-of-pediatrics-applauds-cdc-approval-of-safe-effective-covid-19-vaccines-for-children-ages-6-months-and-older/#:%7E:text=The%20AAP%20recommends%20COVID%2D19,vaccine%20as%20simple%20as%20possible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html


Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line

COVID-19 Information: 
(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director

Nicholas Moss, MD – Health Officer

�� �ំ� ក់�ំងជំងឺកូវ �ដ-19 �នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ព
 វ �ទ���ស� ប�� ញច�ស់�៖ គុណ្របេ�ជន៍របស់�� �ំ� ក់�ំងល� ្របេសើរ�ង�និភ័យ

េតើអ�ក�ខ�ះ្រត�វ�រដូសបែន�ម�ែផ�កៃនេស៊ រ �ដូសចម្បងរបស់
ខ� �ន? 

េដើម្ីបទទួល�នគុណ្របេ�ជន៍េពញេលញពី�រ�ក់�� �ំ� ក់�ំង CDC ផ�ល់�រ
ែណ�ំ� មនុស្ស�ន្របព័ន��ុំចុះេខ�យពីក្រមិតមធ្យមេ�ក្រមិតធ�ន់គួរ�ក់
ដូសបែន�មៃន�� �ំ� ក់�ំង mRNA ក� �ងេពល�៉ងតិច 28 ៃថ� ប�� ប់ពី�ន�ក់�� ំ
�� ក់�ំង Pfizer ឬ Moderna ដូសទីពីររចួ ឬ 28 ៃថ� ប�� ប់ពី�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំង
J & J ដូសទីមួយរចួ។ �� ន�រែណ�ំឲ្យ�ក់ដូសបែន�ម�មួយនឹង�� �ំ� ក់�ំង
Novavax េទ។

�រែណ�ំ រមួប�� �ល កុ�រ�យុ 6 ែខដល់ 4 �� ំ ែដល�នទទលេស៊រ �ដូសចម្បង
ៃន�� �ំ� ក់�ំង Moderna និងមនុស្ស�យុ 5 �� ំ និងេលើសេនះ ែដល�ន�ក់េស៊រ �
ដូសចម្បងៃន�� �ំ� ក់�ំង Pfizer, Moderna ឬ J&J ែដល៖

• កំពុងទទួល�រព��លជំងឺម�រ �កដំុពក ឬជំងឺម�រ �ក�ម

• �នទទួល�រវះ�ត់ប� �រសិរ ��ង� េហើយកំពុងេ្របើ្រ�ស់�� ំ េដើម្ីបទប់នឹង្របព័ន�
�ុំ

• �នទទួល�រវះ�ត់ប� �រ stem cell ក� �ងេពល 2 �� ំចុងេ្រ�យ ឬកំពុងេ្របើ
្រ�ស់�� ទំប់នឹង្របព័ន��ុំ

• �នជំងឺខ� ះ�ព�ុំក្រមិតមធ្យម ឬធ�ន់ធរ (ដូច� ជំងឺ DiGeorge, ជំងឺ
Wiskott-Aldrich)

• �នឆ�ង វ �រុសេអដស៏ ែដល�នក្រមិតធ�ន់ធរ ឬមិន�នព��ល

• �ន�រព��លេ�យេ្របើ�� កូំរទីអីុតេស� រយ ក� �ងក្រមិតដូសខ�ស់ ឬ�� េំផ្សង
េទៀត ែដល្របែហល�ចទប់នឹង្របព័ន��ុំរបស់អ�ក

អ�កជំងឺគួរពិ�ក��មួយនឹងអ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ពរបស់ខ� �ន អំពីប��
សុខ�ព និង�េតើ �រ�ក់ដូសបែន�ម គឺសមរម្យស្រ�ប់ពួកេគ ឬ�៉ង�។

េតើ�� �ំ� ក់�ំង្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�៉ប់�ប់រហ័សែបបេនះេ�យ
រេបៀប�? 

ខណៈែដលវ �រុសបង�ជំងឺកូវ �ដ-19 (SARS-CoV-2) េទើបែតរកេឃើញេ�ែខធ� ��� ំ 2019 
អ�កវ �ទ���ស� ជំុវ �ញពិភពេ�ក �� ប់�នេធ� ��រ្រ�វ្រ�វេលើ�� �ំ� ក់�ំងស្រ�ប់
 វ �រុសក� �ងអំបូរជិតស� ិទ��� �ំងពី�� ំ 2007 មកេម� ៉ះ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូម
េមើល �របេង� ើត�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ-19។

េតើខ� � ំ�ច�ក់ដូសជ្រម �ញ ែដលខុសពី�� �ំ� ក់�ំងកូ វ �ដ-19 ទី
មួយរបស់ខ� ��ំនែដរឬេទ? 

មនុស្សមួយចំនួន្របែហល�ចង់�ក់ដូសជ្រម �ញៃន�� �ំ� ក់�ំង្របេភទ
ែតមួយ ែដលពួកេគ�ន�ក់�ំងពីដំបូង។ មនុស្សេផ្សងេទៀត្របែហល
�ចង់�ក់ដូសជ្រម �ញៃន�� �ំ� ក់�ំង្របេភទេផ្សង ខុសព្ីរបេភទ�� �ំ� ក់
�ំងដំបូងរបស់ខ� �ន។

េ�យ�រ�និភ័យេកើតផលរ��ន់ក្រម (ែតធ�ន់ធ�រ) ពី�� �ំ� ក់�ំង J&J 
CDC ផ�ល់�រែណ�ំ� មនុស្សែដល�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំង J&J រចួ គួរ�ក់
ដូសជ្រម �ញៃន�� �ំ� ក់�ំង mRNA (�� ំ Pfizer ឬ Moderna)។

េតើខ� � ំេ�ែត្រត�វ�ន�ត់ទុក� ”�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំងេពញ
េលញ” ែដរឬេទ ្របសិនេបើខ� � ំមិន�ក់ដូសជ្រម �ញ?

�ទ/�ស៎។ េពលេនះ មនុស្ស្រគប់�� េ�ែត្រត�វ�ន�ត់ទុក� �ន
�ក់�� �ំ� ក់�ំងេពញេលញ ក� �ងរយៈេពលពីរស�� ហ៍ ប�� ប់ពី�ន�ក់
ដូសទីពីរៃនេស៊រ �ចំនួនពីរដូស ដូច� �� �ំ� ក់�ំង Pfizer, Moderna ឬ
Novavax ឬពីរស�� ហ៍ ប�� ប់ពី�ន�ក់�� �ំ� ក់�ំងែតមួយដូស ដូច�
�� �ំ� ក់�ំង J&J។ េ�ះ��៉ង� �រ�ក់�� �ំ� ក់�ំងេពញេលញ និង
�រ�ក់ដូសជ្រម �ញ េ�ែត� វ �ធីល� ្របេសើរបំផុត េដើម្ីប�រ�រខ� �នអ�កពី
�រ�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ �រចូលព��លក� �ងមន� ីរេពទ្យ និង�រ�� ប់
�ត់បង់ជីវ �ត េ�យ�រជំងឺកូវ �ដ-19 និងេដើម្ប�ត់បន�យ�រចម�ងវ �រុ
សេនះ។

េតើខ� � ំ�ច�ក់�� �ំ� ក់�ំងកូ វ �ដ-19 ឬដូសជ្រម �ញេ�កែន�ង
�ែដរ? 
�នទីកែន�ង�េ្រចើន េដើម្ីបទទួល�� �ំ� ក់�ំងកូ វ �ដ-19 ឬដូសជ្រម �ញ
េ�យឥតគិតៃថ�។ �� នគ� ីនិក�ក់�� �ំ� ក់�ំង�ក� �ងសហគមន៍
(Community Vaccination Clinics) របស់េ�នធី Alameda ្រត�វ�រអត�
ស�� ណប័ណ� �រ���� ប់រង ឬ�រ�ត់ជួបេឡើយ។

ស្រ�ប់ប�� ីកែន�ង�ក់�� �ំ� ក់�ំងែដលេពញេលញ ែដលេ�ែក្បរអ�ក
សូមេមើល �� �ំ� ក់�ំងេ�ក� �ងេ�នធី Alameda ឬចូលេ�៖
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE.

ស្រ�ប់ជំនួយកំណត់េពល�ត់�ក់�� �ំ� ក់�ំងេ�យឥតគិតៃថ� សូម
េ�ទូរស័ព�មកេលខ 510-268-2101។

�� �ំ� ក់�ំងកូវ �ដ �នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ព19 Ver: 3/09/22

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#availability
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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