
បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 

ដោលការណ្ប៍្ណ្នាំអាំពកីារចាកថ់្ន ាំបង្កា រក៊ូវតី-19 

• ដតើវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 មានអវីខ្លះដៅដពលដនះ? 
➢ គិតរតឹមប្ខ្កុមភះឆ្ន ាំ2021 មានវ៉ា ក់សាាំងចាំនួនពីររបដេេ ប្ែលអាចដរបើបានសរមាប់ចាក់បង្កា រ
ដមដោគក៊ូវីត-19 កនុងរបដេសក៊ូដរ៉ា 

<អាយុកាលចាក់វ៉ា ក់សាាំងនិងរយៈដពលសរមាប់របដេេវ៉ា ក់សាាំង> 

ចាំណាត់ថ្ន ក់ របដេេថ្ន ាំបង្កា រ ការចាក់ថ្ន ាំ រយៈដពលននការចាក់ 

AstraZeneca  
(អាស្ត្សាា ដសេនិកា) 

វ៉ា ក់សាាំងចាប់ដមដោគ 
(វុ៉ិចេ័រដមដោគ) 

2 8-12 សបាា ស ៌

Pfizer  

(េីហ្វវ យស័រ) 

វ៉ា ក់សាាំង (mRNA) 

អាសុីតនុយដកលអិុច 

2 21 នងៃ 

 វ៉ា ក់សាាំងចាប់ដមដោគ(វុ៉ិចេ័រដមដោគ) ចាក់បញ្ចូលប្សេនអង់ប្សេនដលើនទៃរបស់ក៊ូវីត-19 ដៅជា
ទេិតដមដោគមួយដេៀត ចាំប្ណ្កវ៉ា ក់សាាំង(mRNA)អាសុីតនុយដកលអិុចវ៉ិញ ចាក់ប្សេនអង់េី
ប្សេនដលើនទៃរបស់ក៊ូវីត-19ដៅជាេាំរង់RNAកនុងខ្លួនរបស់អនកជ្ាំងឺដែើមបីដ វ្ើឱ្យមានរបតិកមមរបព័នធ
ភាពសុាាំតាមរយៈការបដងាើតអង់េីករដលើនទៃកនុងខ្លួនអនកជ្ាំងឺ។ ដោយសារវ៉ា ក់សាាំងទាំងដនះមិន
ដរបើរ៊ូបមនាបដងាើតផ្ទៃ ល់វមិនបណាា លឱ្យមានការឆ្លងដមដោគក៊ូវីត-19ដេ។ 



បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 

 ការចាក់បប្នែមដទេងដេៀត មិនរតូវបានអនុញ្ញា តដអាយចាក់ ដោយសារមិនរតូវបានដគប្ណ្នាំឱ្យ
ពិចារណាតាមរយៈកងវះព័ត៌មានទក់េងនឹងរយៈដពលននរបសិេធភាពបង្កា របនៃ ប់ពីេេួលថ្ន ាំ
បង្កា រ 

• ដតើមានការរបុងរបយ័តនអវីខ្លះប្ែលរតូវដ វ្ើមុនដពលេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19?  
➢ វចាាំបាច់កនុងការេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដៅដពលប្ែលសាែ នភាពោងកាយរបស់អនកជ្ាំងឺលអ 
ដសើយអនកជ្ាំងឺរតូវប្តេេួលការពិនិតយសុខ្ភាពពីដវជ្ជបណ្ឌ ិតមុនដពលចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 

➢ អនកជ្ាំងឺមិនរតូវេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដៅកនុងករណ្ីណាមួយដទេងដេៀតដេៈ 
▪ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមអាប្ែសេុីែ៊ូចជាអាណាសវីឡាក់េិចប្ែលបណាា លមក
ពីសមាសធាតុននវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 

▪ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមអាប្លសេី ៃ្ន់្ៃរែ៊ូចជារបតិកមមអាណាសវីឡាក់េិច
បនៃ ប់ពីេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដលើកែាំប៊ូង 

❖ របតិកមមអាណាសវីឡាក់េិច៖ វជារបតិកមមអាប្ែសេុីប្ែលបង្កា ញពីដោគសញ្ញា ននភាពតក់សលុត
ពិបាកែកែដងាើម បាត់បង់សាម រត ីដសើមដៅដលើបប៊ូរមាត/់កនុងមាត់ កនៃួលខ្ល ាំងដៅេ៊ូទាំងខ្លួន។ 

❖ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមអាប្ែសុីដៅនឹងថ្ន ាំ (ថ្ន ាំលាងសមាអ តដ ះដវៀនជាដែើម) ដរគឿង
សាំអាង អាហ្វរ វ៉ា ក់សាាំងដទេងៗដេៀត រតូវរបាកែថ្បានកត់រតាព័ត៌មានដៅកនុងតាោងពិនិតយសុខ្
ភាពឱ្យបានលាំអិត។ 
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➢ ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រមិនរតូវបានប្ណ្នាំសរមាប់ស្ត្សាីមាននទៃដ ះនិងអនីតិជ្នអាយុដរកាម18ឆ្ន ាំដេ 
រស៊ូតែល់មានេិននន័យពិនិតយរគប់រោន់ប្ែលបញ្ញជ ក់ពីសុវតែិភាពនិងសុពលភាពបនៃ ប់ពីថ្ន ាំបង្កា រ
រតូវបានទលិត(អាចរង់ចាាំការអនុញ្ញា តិននការចាក់ថ្ន ាំបង្កា កនុងរបដេសក៊ូដរ៉ា)។ 

➢ ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនឹងរតូវពនារដពលកនុងករណ្ីែ៊ូចខ្ងដរកាម៖ 
▪ របសិនដបើរតូវបានដគសងេ័យមានការឆ្លងដមដោគក៊ូវីត-19 ស៊ូមដៅដមើលកប្នលងពិនិតយភាល មៗ
និងពនារដពលចាក់វ៉ា ក់សាាំងរស៊ូតែល់លេធទលននការដ វ្ើដតសារតូវបានបញ្ញជ ក់។ 

▪ បុគគលសែិតកនុងកាំែុងដពលចតាែីស័កក៊ូវ៉ិត-19 និងបុគគលប្ែលបាន ល់អនកទៃុកក៊ូវីត-19 
រតូវប្តពនាដពលចាក់វ៉ា ក់សាាំងរស៊ូតែល់ការបញ្ចប់ការសាន ក់ដៅោច់ដោយប្ែក។ 

▪ បុគគលប្ែលមានដោគសញ្ញា រសួចរសាវែ៊ូចជារគុនដតា  (37.5 អងាឬខ្ពស់ជាងដនះ) រតូវពនា
ដពលចាក់វ៉ា ក់សាាំងរស៊ូតែល់ដោគសញ្ញា ចុះដខ្ាយ។ 

• ដតើមានការរបុងរបយ័តនអវីខ្លះប្ែលរតូវេេួលយកបនៃ ប់ពីេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19? 
➢ សដងាតដមើលការដកើតដែើងននរបតិកមមមិនរបរកតីណាមួយ ដោយតរមូវដអាយអនកបាន
េេួលវ៉ា ក់សាាំងរតូវបនាដៅកប្នលងចាក់វ៉ា ក់សាាំងរយៈដពល15-30នេី បនៃ ប់ពីចាក់វ៉ា ក់
សាាំងរួច 

➢ សដងាតដមើលការដកើតដែើងននរបតិកមមមិនរបរកតីរយៈដពលយ៉ា ងតិច3ដមា៉ា ងបនៃ ប់ពីអនក
បានចាក់វ៉ា ក់សាាំងរតែប់មកទៃះ។ 
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➢ យកចិតាេុកោក់ដលើដោគសញ្ញាណាមួយយ៉ា ងដហ្វចណាស់រយៈដពលបីនងៃបនៃ ប់ពីការ
ចាក់វ៉ា ក់សាាំង ដសើយរតូវប្សវងរកការយកចិតាេុកោក់ខ្ងដវជ្ជសាស្ត្សាជាបនៃ ន់របសិនដបើ
រគុនដតា ឬដោគសញ្ញា មិន្មមតាែនេដេៀតដកើតដែើង។ 

➢ រកាកប្នលងចាក់ថ្ន ាំបង្កា ឱ្យសាអ តជានិចច 
➢ កនុងករណ្ីមនុសេវ័យចាំណាស់ រតូវរបាកែថ្នែគ៊ូឬអនកដមើលប្ងមានវតាមានដៅប្កបរដនះ
ដែើមបីជ្ួយដឆ្លើយតបនឹងដោគសញ្ញាណាមួយ 

• ដតើវអាចឆ្លងដមដោគក៊ូវីត-19បានប្ែរឬដេបនៃ ប់ពីេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19? 
➢ វ៉ា ក់សាាំងប្ែលរតូវបានដរបើដៅកនុងរបដេសក៊ូដរ៉ាមិនប្មនជាវ៉ា ក់សាាំងផ្ទៃ ល់ដេ ែ៊ូដចនះការចាក់
វ៉ា ក់សាាំងនឹងមិនមានការឆ្លងដមដោគក៊ូវីត-19ដេ។ ដោគសញ្ញា ែ៊ូចជាការកអកនិងការបាត់បង់
កលិនឬរសជាតិមិនដកើតដែើងជាទលប៉ាះ ល់ពីការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដេ។ 

➢ របសិនដបើដោគសញ្ញាណាមួយដកើតដែើង វអាចដៅរួចប្ែលថ្អនកជ្ាំងឺរតូវបានឆ្លងដមដោគ 
ក៊ូវីត-19 មុនដពលេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ កនុងករណ្ីដនះស៊ូមដៅពិនិតយដមើលដៅកប្នលង
ពិនិតយសាំណាកភាល មៗនិងឆ្លងកាត់ការពិដសា្ន៌រកដមដោគក៊ូវីត-19។ 

• ដតើមានរបតិកមមខុ្សរបរកតីអវីខ្លះប្ែលអាចដកើតមានបនៃ ប់ពីេេួលថ្ន ាំបង្កា រក៊ូវីត-19? 

➢ របតិកមមប្ែលអាចដកើតមានបនៃ ប់ពីេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 រួមមានរបតិកមមកនុង
តាំបន់ែ៊ូចជា ឈឺចាប ់ដសើមនិងរមួលរកដពើដៅកប្នលងចាក់ថ្ន ាំ និងរបតិកមមជារបព័នធ
ែ៊ូចជារគុនដតា អស់កមាល ាំង ឈឺកាល ឈឺសាច់ែុាំ ចដង្កអ រឬកអួត។ ជាេ៊ូដៅ
របតិកមមប្បបដនះបនៃ ប់ពីេេួលយកការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដោយសៃប់សាៃ ត់កនុងរយៈដពលបីនងៃ 



បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 

➢ កនុងករណ្ីែ៏ករមរបតិកមមអាប្ែសុី្ៃន់្ៃរ (របតិកមមអាណាសវីឡាក់េិច) ជាមួយនឹងការ
សនលប់ ការលាំបាកកនុងការែកែដងាើម ការបាត់បង់សាម រតីនិងដសើមដៅដលើបប៊ូរមាត់/កនុង
មាត់អាចដកើតមាន។ 

➢ អនកជ្ាំងឺរតូវប្តដៅឯកប្នលងចាក់វ៉ា ក់សាាំងយ៉ា ងដហ្វចណាស់15នេី បនៃ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់
សាាំងដែើមបីសដងាតដមើលការដកើតដែើងននរបតិកមម ៃ្ន់ ៃ្រ។ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមម
អាប្ែសេុី ៃ្ន់ ៃ្រដោយសារដសតុទលដទេងដេៀត (ការដរបើថ្ន ាំ អាហ្វរ ការចាក់ជាដែើម) 
រតូវសដងាតយ៉ា ងដហ្វចណាស់30នេី។ 

 ច៊ូលដមើល "ការពិនិតយដោយខ្លួនឯងបនៃ ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាាំង" ដៅដគសេាំព័រជ្ាំនួយការចាក់វ៉ា ក់សាាំង 
(https://nip.kdca.go.kr) សរមាប់ព័ត៌មានអាំពីរដបៀបដឆ្លើយតបនឹងរបតិកមមមិន
របរកតី។ 
• ដតើខ្្ុាំគួរដ្វើអវីរបសិនដបើខ្្ុាំធាល ប់មានរបតិកមមមិន្មមតាបនៃ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19? 

➢ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរគុនដតា ខ្ល ាំងដលើសពី39អងាដស ឬ របតិកមមអាប្លសេីនន  
(ដែើងកនៃួលដសើមជាដែើម) ឬរបសិនដបើរបតិកមមេ៊ូដៅដកើតដែើងកនុងករមិតសកមមភាព
របចាាំនងៃ្មមតាអាចការ របាន ស៊ូមប្សវងរកការយកចិតាេុកោក់ពីរគូដពេយជាបនៃ ន់។ 

➢ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមអាប្លសេី ៃ្ន់្ៃរ (របតិកមមអាណាសវីឡាក់េិច។ល។ ) 
ទក់េងដៅប្ទនកសដស្ត្ង្កគ ះបនៃ ន់ភាល មៗ (119) ឬដៅបនៃប់សដស្ត្ង្កគ ះបនៃ ន់កនុងតាំបន់។ 

➢ របសិនដបើមានរបតិកមមមិនរបរកតីរតូវបានដគសងេ័យស៊ូមោយការណ្៍ដៅមណ្ឌ លសុខ្
ភាពសាធារណ្ៈកនុងតាំបន់ឬទក់េងតាមរយៈដគសេាំព័រជ្ាំនួយការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ 
(https://nip.kdca.go.kr)។ 



បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 

• សាំណ្ងជាតិសរមាប់ការខ្៊ូចខ្តដោយសារការចាក់ថ្ន ាំបង្កា 
➢ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមមិនរបរកតីអនកជ្ាំងឺមានសិេធិប្សវងរកសាំណ្ងដយងដៅតាម
ចាប់រតួតពិនិតយនិងបង្កា រជ្ាំងឺឆ្លង 

➢  កយសុាំអាចរតូវបានប៊ូកបញ្ចូលជាមួយរយៈដពល5ឆ្ន ាំ ចាប់តាាំងពីនងៃមានរបតិកមមមិន
របរកតីដកើតដែើង។ របសិនដបើេាំនក់េាំនងននបុពវដសតុរតូវបានបញ្ញជ ក់ដោយគណ្ៈកមាម ្ិ
ការវយតនមលការខ្៊ូចខ្តនិងចាក់វ៉ា ក់សាាំង អនកជ្មៃឺនឹងេេួលបានសាំណ្ងសរមាប់ការខ្៊ូច
ខ្តប្ែលបានដកើតដែើង។ 

➢ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺដជ្ឿជាក់ថ្ការខ្៊ូចខ្តដកើតដែើងដោយសារប្តការចាក់វ៉ា ក់សាាំង ស៊ូម
ោក់ កយដសនើរសុាំដៅមណ្ឌ លសុខ្ភាពសាធារណ្ៈកនុងតាំបន់ប្ែនសមតែកិចច ក់ព័នធ។ 

 បេោា នននការេ៊ូទត់សាំណ្ងប្ែលរតូវអនុវតារតូវបានបនធូរបនែយសរមាប់ការចាក់វ៉ា
ក់សាាំងក៊ូវីត-19កនុងឆ្ន ាំ2021 (300,000 វ៉ាុន រស៊ូតែល់ោម នប្ែនកាំណ្ត)់ ។ 
 សរមាប់ព័ត៌មានបប្នែមស៊ូមទក់េងមណ្ឌ លសុខ្ភាពសាធារណ្ៈកនុងតាំបន់ប្ែល
 ក់ព័នធឬច៊ូលដមើលដគសេាំព័រវ៉ា ក់សាាំងបង្កា រ
(https://nip.kdca.gi.kr) 

ស៊ូមបីប្តបនៃ ប់ពីេេួលបានវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 ក៏ដោយក៏មនុសេមាន ក់ៗ រតវូប្តបនាសដងាតដមើលសកមមភាព
ជាដរចើនសរមាប់ការការ រការឆ្លងដមដោគក៊ូវីត-19។ 

 

https://nip.kdca.gi.kr/

