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ដោលការណ្ប៍្ណ្នាំននការចាក់វ៉ា កស់ាាំងក៊ូវីត-19 សាំរាប់បគុ្គលកិដេេយ 

• គ្ិតរតឹមប្ែកុមភះឆ្ន ាំ2021 មានវ៉ា ក់សាាំងចាំនួនេីររបដេេ ប្ែលអាចដរបើបានសរមាប់ចាក់
បង្កា រដមដរាគ្ក៊ូវីត-19 កនុងរបដេសក៊ូដរ៉ា 

<អាយុកាលចាក់វ៉ា ក់សាាំងនិងរយៈដេលសរមាប់របដេេវ៉ា ក់សាាំង> 

ចាំណាត់ថ្នន ក់ របដេេថ្នន ាំបង្កា រ ការចាក់ថ្នន ាំ រយៈដេលននការចាក់ 

AstraZeneca  
(អាស្ត្សាា ដសេនិកា) 

វ៉ា ក់សាាំងចាប់ដមដរាគ្ 
(វុ៉ិចេ័រដមដរាគ្) 

2 8-12 សបាា ស ៌

Pfizer  

(េីហ្វា យស័រ) 

វ៉ា ក់សាាំង (mRNA) 

អាសុីតនុយដកេអិុច 

2 21 នងៃ 

 វ៉ា ក់សាាំងចាប់ដមដរាគ្(វុ៉ិចេ័រដមដរាគ្) ចាក់បញ្ចូលប្សេនអង់ប្សេនដលើនទៃរបស់ក៊ូវីត-19 ដៅជា
ទេិតដមដរាគ្មួយដេៀត ចាំប្ណ្កវ៉ា ក់សាាំង(mRNA)អាសុីតនុយដកេអិុចវ៉ិញ ចាក់ប្សេនអង់េី
ប្សេនដលើនទៃរបស់ក៊ូវីត-19ដៅជាេាំរង់RNAកនុងែេួនរបស់អនកជ្ាំងឺដែើមបីដ ា្ើឱ្យមានរបតិកមមរបេ័នធ
ភាេសុាាំតាមរយៈការបដងាើតអង់េីករដលើនទៃកនុងែេួនអនកជ្ាំងឺ។ ដោយសារវ៉ា ក់សាាំងទាំងដនះមិន
ដរបើរ៊ូបមនាបដងាើតផ្ទៃ ល់វមិនបណាា លឱ្យមានការឆ្េងដមដរាគ្ក៊ូវីត-19ដេ។ 
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 ការចាកប់ប្នែមដទេងដេៀត មិនរតូវបានអនុញ្ញា តដអាយចាក់ ដោយសារមិនរតូវបានដគ្ប្ណ្នាំឱ្យ
េិចារណាតាមរយៈកងាះេ័ត៌មានទក់េងនឹងរយៈដេលននរបសិេធភាេបង្កា របនៃ ប់េីេេួលថ្នន ាំ
បង្កា រ 

<ការដលើកប្លងចាំដ ះការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19> 

➢ របសិនដបើរតូវបានដគ្សងេ័យមានការឆ្េងដមដរាគ្ក៊ូវីត-19 (ប្ណ្នាំដអាយដៅេិនិតយភាេ
មៗកប្នេងេិនិតយសាំណាករកដមដរាគ្ក៊ូវីត-19) 

➢ បុគ្គលសែិតកនុងកាំឡុងដេលចតាឡីស័កក៊ូវ៉ិត-19 ឬបុគ្គលប្ែលបាន ល់អនកទៃុកក៊ូវីត-19 
(ទាល់ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងបនៃ ប់េីការបញ្ចប់ការសាន ក់ដៅោច់ដោយប្ឡក) 

➢ របសិនដបើដរាគ្សញ្ញា រសួចរសាវែ៊ូចជារគុ្នដតា  (37.5អងា)រតូវបានដគ្សដងាតដ ើញ 
(ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងេនារដេលរស៊ូតែល់ដរាគ្សញ្ញា រតូវបានរគ្ប់រគ្ង) 

➢ សរមាប់ស្ត្សាីមាននទៃដ ះនិងអនីតិជ្នអាយុដរកាម18ឆ្ន ាំ 
 មិនរាប់បញ្ចូលេួកដគ្ដោយសារប្តោម នេិននន័យសុវតែិភាេនិងសុេលភាេគ្េីនិក
ប្ែលអាចរកបានដលើរកុមទាំងដនះដៅដេលដនះ។ 

<បុគ្គលប្ែលរតូវដជ្ៀសវងវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19> 

➢ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមអាប្ឡសេុីែ៊ូចជាអាណាសាីឡាក់េិចប្ែលបណាា លមកេីសមាស
ធាតុននវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 
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➢ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបតិកមមអាប្លសេី ៃ្ន់្ៃរែ៊ូចជារបតិកមមអាណាសាីឡាក់េិចបនៃ ប់េីេេួល
ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដលើកែាំប៊ូង 
• (ថ្នន ាំPfizer, វ៉ា ក់សាាំងModerna) របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបវតិាននការមានរបតិកមមអា
ប្ឡសេុី្ៃន់្ៃរដៅនឹងប ៊ូលីអុី្ីប្ឡន កេីកុល(PEG)ឬ ម ៊ូដលគ្ុលប្ែល ក់េ័នធនិងប ៊ូលីសរ
ប្បត  ក់េ័នធនអនកជ្ាំងបឺ្បបដនះស៊ូម“កុាំចាក់វ៉ា ក់សាាំងរបដេេដនះោច់ខាត”។ 

 ប ៊ូលីអុី្ ីប្ឡន កេីកុល(PEG)គ្ឺជាដរគ្ឿងទេាំប្ែលរតូវបានដរបើជាេ៊ូដៅកនុងការដរបើ
ថ្នន ាំ ភាន ក់ង្ករដរៀបចាំដអក៊ូស័រ(សាំអាតដ ះដវៀន) េឹកសុីរ៉ា៊ូផ្ទា សាយ ដរគ្ឿងសាំអាង
ទលិតទលដវជ្ជសារសតសាំរាប់ប្ងរកាប្សបកនិងដរគ្ឿងសាំអាង ថ្នន ាំែុសដ ម្ញ ប្កវ
ដឡននិងែាំដណាះរសាយប្កវដឡន។ ល។ 

 Polysorbate អាចបណាា លឱ្យមានរបតិកមមអនារកមមជាមួយ PEG ។ 
របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបវតិាននរបតិកមមអាប្ឡសេុី្ៃន់ ៃ្ររបឆ្ាំងនឹងប ៊ូលីយ៊ូ្យូត
ហ្វមដរបើថ្នន ាំវ៉ា ក់សាាំង Pfizer និង Moderna ។ 

 (វ៉ា ក់សាាំងAstraZeneca) របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមានរបវតិាននការមានរបតិកមមអា
ប្ឡសេុី្ៃន់្ៃរដៅនឹងប ៊ូលីសដបត  ក់េ័នធនអនកជ្ាំងបឺ្បបដនះស៊ូម“កុាំចាក់វ៉ា ក់
សាាំងរបដេេដនះោច់ខាត”។ 

 ែណ្ៈដេលប្ែលវ៉ា ក់សាាំងAstraZeneca មិនមានទៃុក PEG ដេវមានទៃុក
សារធាតុប ៊ូតាសយូមប្ែលអាចបណាា លឱ្យមានការឆ្េ ស់ោន ជាមួយ PEG។ 
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របសិនដបើ អនកជ្ាំងឺមានរបវតាិននការដរបើថ្នន ាំអាប្ឡរសេី្ៃន់ ៃ្ររបឆ្ាំងនឹងប ៊ូលីស
ដបត ដនះរតូវមានការរបុងរបយ័តនដៅដេលដរបើវ៉ា ក់សាាំងAstraZeneca 

ថ្នន ាំបង្កា រ កាំមីណាេីជ្៊ូ  

(Pfizer) 

ថ្នន ាំបង្កា រក៊ូវីត-19 AstraZenecaក៊ូដរ៉ា 

(AstraZeneca) 

សមាសភាេ 2[(ប ៊ូលីអុី្ីប្ឡន កេីកុល)-2000]-N, 

N-ឌីដតរតាដែសុីឡាដសតាមីែ 

1,2-ឌីដសាៀរ៉ាយ-ដអសប្អន-គ្េីដសរ៉ា៊ូ៉ូ្-3-ទ៊ូសទ៊ូែ៊ូ
លីនែលដឡដសារ៉ា៊ូន 

(4អុីរែូសុីប ៊ូ្ីល) អាដសេដនឌីអីុល) ប ៊ីស(ដស
សាន-6, ឌីអីុល (2ដសសុីលដែកាណ្៊ូ ដអត) 

ប ៊ូតាសយូមកេរា៉ា យ 

ម ៊ូន៊ូដបសិក ប ៊ូតាសយូមទ៊ូសាា ត 

ស៊ូឌីសយួមកេរា៉ា យ 

ឌីដបសុិកស៊ូឌីយ ៊ូមទ៊ូសាា តឌីហ្វយរតាត 

ស៊ូរកូស 

L-សុីសៃីឌីន 

L-សុីសៃីឌីន អុរីែូកេូរា៉ា យម ៊ូនួហ្វយរោត 

មា ដញសយូមកេរា៉ា យ ដសសាអុីរោត 

ប ៊ូលីស៊ូបាត80 

ដអតាណុ្ល 

ស៊ូរកូស 

ស៊ូឌីសយួមកេរា៉ា យ 

ឌីស៊ូែយូមដអឌីដបតឌីហ្វយរោត 

េីកសាំរាប់ចាក់ 
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• ដេលដវលាសដងាតបនៃ ប់េីការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 
➢ ប្ណ្នាំបុគ្គលិកឱ្យសដងាតដមើលអនកជ្ាំងឺប្ែលបានចាក់វ៉ា ក់សាាំងទាំងអស់យ ងដហ្វចណាស់
15នេីបនៃ ប់េីរគ្ប់រគ្ងការចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 

➢ អនកជ្ាំងឺប្ែលមានរបវតិាធាេ ប់មានអាប្ឡរសេី្ៃន់្ៃរ (របតិកមមអាណាសាីឡាក់េិច ។ ល។ ) 
ប្ែលបណាា លមកេីបុេាដសតុដទេងដេៀតរតូវប្តបានដគ្សដងាតដ ើញយ ងដហ្វចណាស់ 
30នេី។ 

• ការេិចារណាគ្េីនិកអាំឡុងដេលដ ា្ើដរាគ្វ៉ិនិចឆ័យ 

➢ ដតើអនកជ្ាំងឺមាននទៃដ ះឬដេ? 

មានេិននន័យតិចតួចណាស់ទក់េងនឹងឥេធិេលននវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 ដលើទរកែ៊ូដចនះការចាក់វ៉ា ក់សាាំង
ដលើស្ត្សាីមាននទៃដ ះមិនរតូវបានប្ណ្នាំដេ។ 

➢ ដតើអនកមានអារមមណ្៍ថ្នឈឺជាខាេ ាំងដៅនងៃដនះឬដេ? 

ែណ្ៈដេលប្ែលលកខែណ្ឌ ត៊ូចតាចែ៊ូចជារគុ្នផ្ទា សាយឬរាគ្ មិនតរមូវឱ្យមានការេនារដេល ឬហ្វម
ឃាត់ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដនះដេ ជ្ាំងឺរសួចរសាវប្ែលមានដរាគ្សញ្ញា ករមិតម្យមឬ្ៃន់ ៃ្ររតូវប្តរគ្ប់រគ្ង
មុនដេលចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ របសិនដបើដគ្សងេ័យថ្នមានការឆ្េងដមដរាគ្ក៊ូវីត-19 ស៊ូមប្ណ្នាំអនកជ្ាំងឺឱ្យដ ា្ើ
ដតសាភាេ មៗដៅឯកប្នេងេិនិតយសាំណាក។ 
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➢ ដតើអនកបានេេួលការដ្ាើដតសាសរមាប់ក៊ូវីត-19ដសើយឬដៅ? 
ការដ្ាើដតសារកដមដរាគ្និងការដ ា្ើដតសាដសរ៉ា៊ូមមិនរតូវបានប្ណ្នាំឱ្យកាំណ្ត់ថ្ន ដតើរតូវចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូ
វីត-19ែល់អនកជ្ាំងឺដេ។ របសិនដបើអនកជ្ាំងឺមិនមានល័កខែ័ណ្ឌ ហ្វមឃាត់ ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងរតូវបាន
អនុញ្ញា តដិទះបីជាោត់មានរបវតាិននការឆ្េងដមដរាគ្ក៊ូវីត-19ក៏ដោយ។  
មិនមានតរមូវការរយៈដេលអបបបរមារវងការឆ្េងនិងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដេ។ ដទះយ ងណា
ក៏ដោយ ដោយសារមានករណ្ីករមននការឆ្េងដឡើងវ៉ិញននដមដរាគ្ក៊ូវីត-19កនុងរយៈដេល6ប្ែននការ
ចាក់ថ្នន ាំបង្កា រដលើកែាំប៊ូង ែ៊ូចដនះរតូវអាចេនារដេលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងរស៊ូតែល់6ប្ែ។ របសិនដបើ
េិននន័យជាដរចើនរតូវបានដចញទាយទក់េងនឹងរយៈដេលននការចាក់ថ្នន ាំបង្កា រ ដោយសារការឆ្េងដម
ដរាគ្ប្បប្មមជាតិការប្ណ្នាំដនះអាចផ្ទេ ស់បាូរដៅតាមដនះ។ 
នដេលបចចុបបននដនះមិនមានេិននន័យបញ្ញជ ក់េីសុវតែិភាេនិងសុេលភាេននការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19
ដលើអនកជ្ាំងឺប្ែលេេួលការេាបាលអងគបែិរបាណ្អកមម (ការេាបាលដសរ៉ា៊ូមឬអងគបែិបកខប្តមួយ) 
សរមាប់ការចាក់ថ្នន ាំក៊ូវីត-19។ ដែើមបដីជ្ៀសវងការរំខានែល់របេ័នធភាេសុាាំដោយសារការចាក់វ៉ា ក់
សាាំងក៊ូវីត-19និងការេាបាលអងគបែិរបាណ្ វរតូវបានប្ណ្នាំដអាយេនារដេលចាក់វ៉ា ក់សាាំងដលើ
អនកជ្ាំងឺប្បបដនះយ ងដហ្វចណាស់90នងៃ រស៊ូតែល់មានេិននន័យបប្នែម។ 

➢ ដតើអនកបានេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងណាមួយ(ដរតេីក៊ូវីត-19) កនុងរយៈដេល14នងៃកនេងមកដេ? 
មិនមានេិននន័យសុវតែិភាេនិងសុេលភាេទក់េងនឹងការរគ្ប់រគ្ងវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 កនងុដេល
ែាំណាលោន ដនះដេ។ ែ៊ូដចនះវមិនរតូវបានប្ណ្នាំឱ្យេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងកនុងដេលែាំណាលោន ដេ។ 
វរតូវបានប្ណ្នាំឱ្យមានរយៈដេលគ្មាេ តអបបបរមា14នងៃ រវងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 និងការ
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ចាក់វ៉ា ក់សាាំងមួយដេៀត។ ដទះយ ងណាក៏ដោយរបសិនដបើការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 រតូវបាន
រគ្ប់រគ្ងដោយនចែនយកនុងរយៈដេល14នងៃ មុនដេលឬដរកាយដេលឬកនុងដេលែាំណាលោន ជាមួយនឹង
ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដទេងដេៀត ដសើយវរតូវបានដគ្ប្ណ្នាំឱ្យមិនេេួលបានការចាក់វ៉ា ក់សាាំងបប្នែម។ 

➢ ដតើអនកបានេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដសើយឬដៅ? 
មិនមានេិននន័យសុវតែិភាេនិងសុេលភាេទក់េងនឹងការចាក់ថ្នន ាំបង្កា រឆ្េងរបដេេ កនុងចាំដណាម
របដេេវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដទេងៗោន  [រវងវ៉ា ក់សាាំងអាសុីតនុយដកេអិុច(mRNA)  រវងវ៉ា ក់សាាំង
ការ រដមដរាគ្(វុ៉ិចេ័រវីរុស) រវងវ៉ា ក់សាាំង អាសុីតនុយដកេអិុច(mRNA) និងវ៉ា ក់សាាំងការ រដមដរាគ្
(វុ៉ិចេ័រវីរុស) ]។ ែ៊ូដចនះវរតូវបានទដល់អនុសាសន៍ ឱ្យដរបើទលិតទលវ៉ា ក់សាាំងែ៊ូចោន សរមាប់ការចាក់
វ៉ា ក់សាាំងេី1និងេី2។ របសិនដបើរបដេេវ៉ា ក់សាាំងដទេងរតូវបានដរបើស៊ូមកុាំដ្ាើការចាក់វ៉ា ក់សាាំងបប្នែម។ 

 ដតើអនកបានេេួលការេាបាលអាប្ឡរសេី្ៃន់្ៃរបនៃ ប់េីេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19
ដសើយឬដៅ? 

របសិនដបើអនកជ្ាំងឺបង្កា ញេីការរបតិកមមអាប្ឡសេុី្ៃន់ ៃ្របនៃ ប់េីការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដលើក
ែាំប៊ូង ស៊ូមកុាំដ្ាើការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដលើកេីេីរជាមួយវ៉ា ក់សាាំងរបដេេែ៊ូចោន ។ 

❖ ការសដស្ត្ង្កគ ះបឋមនិងការេាបាលដៅមនៃីរដេេយ របសិនដបើមានការរបតិកមមអាណាសាីឡាក់េិច។ ល។ 
➢ ដតើអនកបានេេួលការេាបាលសរមាប់ការអាឡាក់សុខីាេ ាំង(អាណាសាីឡាក់េិច)េីមុនដេ? 
មិនប្មនរគ្ប់របតិកមមអាប្លសេីបណាា លមកេីឥេធិេលននការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 ដសើយរបតិកមមអា
ប្ឡសេុីប្ែលបដងាើតដឡើងដោយធាតុដរតេីការវ៉ា ក់សាាំងមិនរតូវបានចាត់េុកថ្នជាកតាា ហ្វមឃាត់ដេ។ 
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PEGជាការសមាសធាតុសរមាប់ទលិតវ៉ា ក់សាាំងPfizer រតូវបានដរបើកនុងថ្នន ាំ ភាន ក់ង្ករដរៀបចាំដអក៊ូស័រ 
(សាំអាតដ ះដវៀន) េឹកសុីរ៉ា៊ូផ្ទា សាយ ដរគ្ឿងសាំអាង ទលិតទលដវជ្ជសារសត សរមាប់ទលិត
ទលិតទលប្ងរកាប្សបក ថ្នន ាំែុសដ ម្ញ ប្កវប្េនកនិងប្កវដឡនេិក។ ល។ ែ៊ូដចនះរបសិនដបើអនកជ្ាំងឺមាន
របវតាិរបតិកមម្ៃន់ ៃ្រ (របតិកមមអាណាសាីឡាក់េិច។ ល។ )ចាំដ ះPEG វចាាំបាច់រតូវសដងាតដមើល
អនកជ្ាំងឺឱ្យបានសមត់ចត់ចាំដ ះរបតិកមមមិន្មមតាបនៃ ប់េីចាក់វ៉ា ក់សាាំងយ ងដហ្វចណាស់30នេី។ 

➢ ដតើអនកកាំេុងមានជ្ាំងឺវ៉ិកលចរ៉ិកឬកាំេុងេេួលការេាបាលដោយការរបឆ្ាំងនឹងដរាគ្? 
ែ៊ូចថ្នន ាំបង្កា រែនេដេៀតប្ែរ ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងអាចែាំដណ្ើរការបានដរកាមល័កខែ័ណ្ឌ ជាេ៊ូដៅ ប ុប្នាអាច
ដរបើមជុលចាក់ត៊ូចជាង (23ជ្ីឬ ា្ំជាងដនះ) កុាំជ្៊ូតកប្នេងចាក់ថ្នន ាំ ដសើយសងាត់ឈេីកប្នេងចាកយ់ ង
ដហ្វចណាស់2នេី។ 

➢ លកខ័ណ្ឌ ដទេងៗ 
▪ (អនកជ្មៃឺប្ែលមានជ្ាំងឺរុាាំនរ៉ា) របសិនដបើលេធទលដតសាគ្េីនិកបង្កា ញការដឆ្េើយតបននរបេ័នធភាេ
សុាាំរបហ្វក់របប្សល ដបើដរបៀបដ្ៀបនឹងអនកជ្ាំងឺប្ែលមិនមានជ្ាំងឺរុាាំនរ៉ាដសើយរបសិនដបើវ៉ា ក់
សាាំងរតូវបានបញ្ញជ ក់ថ្នមានរបសិេធភាេដនះការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 រតូវបានប្ណ្នាំ
ដលើកប្លងប្តមានកតាា ហ្វមឃាត់។ 

▪ (អនកជ្ាំងឺប្ែលមានរបេ័នធភាេសុាាំចុះដែាយរួមទាំងអនកទៃុកដមដរាគ្ដអែស៍) េុាំមានេិននន័យ
សុវតែិភាេនិងសុេលភាេទក់េងនឹងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 ដលើអនកជ្ាំងឺប្ែលមានរបេ័នធ
ភាេសុាាំចុះដែាយដេ ដសើយនិងរបតិកមមភាេសុាាំនិងឥេធិេលននវ៉ា ក់សាាំងអាចរតូវបានជ្ះឥេធិ
េលកនុងកាំឡុងដេលចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ ដោយសារវ៉ា ក់សាាំង Pfizer និង AstraZeneca ក៊ូ
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វីត-19 មិនប្មនជាវ៉ា ក់សាាំងបដងាើតផ្ទៃ ល់ ែ៊ូចដនះវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-9 គ្ឺអនុញ្ញា តិដអាយដរបើ 
ដលើកប្លងប្តមានកតាា ហ្វមឃាត់រតូវបានទាល់អនុសាសន៍ ។ 

▪ (មាា យប្ែលបាំដៅដោះក៊ូន) េុាំមានេិននន័យសុវតែិភាេនិងសុេលភាេទក់េងនឹងការចាក់វ៉ា ក់
សាាំងដលើមាា យប្ែលបាំដៅដោះក៊ូននិងទរកប្ែលបាំដៅដោះ។ ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19រតូវ
បានប្ណ្នាំសរមាប់មាា យប្ែលបាំដៅដោះក៊ូនដលើកប្លងប្តមានកតាា ហ្វមឃាត់។ 

• របតិកមមមនិ្មមតាបនៃ បេ់ចីាក់វ៉ា កស់ាាំង 
របដេេវ៉ា ក់សាាំង កាំមីណាេីជ្៊ូ  

(Pfizer) 

ថ្នន ាំបង្កា រក៊ូវីត-19 AstraZenecaក៊ូដរ៉ា 

(AstraZeneca) 

របតិកមម 
មិន្មមតា 

• របតិកមមមិន្មមតាប្ែលរតូវបានដគ្រាយ
ការណ្៍ជាេ៊ូដៅមានការឈចឺាប់ដៅជុ្ាំវ៉ិញ
កប្នេងចាក់បញ្ចូល(84.1%), អស់កមាេ ាំង
(62.9%) ឈឺកាល(5501%) ឈឺសាច់
ែុាំ(38.3%), ញាក(់31.9%), ឈឺសនេ ក់
(23.6%), និងរគុ្នដតា (14.2%)  

ការចាក់បញ្ចូលកនុងតាំបន់ចាក់បញ្ចូល
(9.5%) ចដង្កោ រមាងមាា ល (1.1%) 

• របតិកមមមិន្មមតាភាគ្ដរចើនមានលកខ
ណ្ៈត៊ូចតាចនិងរតូវបានកាត់បនែយកនុង
រយៈដេលេីរបីនងៃបនៃ ប់េីការចាក់វ៉ា ក់
សាាំង។ ដទះយ ងណារបតិកមមកនុងែេួន
4ភាគ្រយនិង13ភាគ្រយននរបតិកមមជា
របេ័នធ បានបនាអស់រយៈដេល7នងៃ។ 

• ការដ ា្ើវ៉ិដសា្នកមមមិន្មមតាប្ែលរតូវ
បានដគ្រាយការណ្៍ជាេ៊ូដៅគ្ឺជាការឈឺ
ចាប់ប្ែលោបសងាត់ដៅជុ្ាំវ៉ិញកប្នេង
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ដែាយ(0.5%) និងរលាករកដេញេឹករនង
(0.3%) ។ 

• 4ករណ្ីននការែាិនដៅដលើនទៃមុែរសួចរសាវ
រតូវបានដគ្រាយការណ្៍កនុងកាំឡុងដេលនន
ការសាកលបងែ៏េ៊ូលាំេ៊ូលាយដសើយរគ្ប់
ករណ្ីទាំងអស់បានជាសះដសបើយដឡើងវ៉ិញ
កនុងរយៈដេលេីរបីសបាា ស៍។ 

ចាក់ថ្នន ាំ(60ភាគ្រយនិងែពស់ជាងដនះ) 
ការឈឺចាប់ដៅជុ្ាំវ៉ិញកប្នេងចាក់ថ្នន ាំឈឺ
កាលអស់កមាេ ាំង (50ភាគ្រយនិងែពស់
ជាងដនះ) ឈឺសាច់ែុាំដែាយ (40ភាគ្
រយនិងែពស់ជាងដនះ) រគុ្នដតា ញាក់ 
(30% និងែពស់ជាងដនះ) និងឈឺ
សនេ ក់ចដង្កោ រ(20%ដឡើងដៅ)  

 

 


