
 

សេចក្ត ណីែនាំអាំពវី៉ា ក្ស់ាំងការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា 

 

អាំពវី៉ា ក្ស់ាំងការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា 

វ៉ា ក់្សាំងសៃេះគឺជាណនែក្េួយនៃក្េម វធីិចាក់្វ៉ា ក់្សាំងរបេ់រដ្ឋា ភិបាលថ្នែ ក់្ជាតិ ៃិងតាេេូលដ្ឋា ៃេម្រាប់ការបង្កា រសេសោគកូ្រ៉ាណូា (SARS-CoV-2)។ 

វ៉ា ក់្សាំងសៃេះម្រតវូបាៃឧបតថេភសដ្ឋយថវកិាសធារែៈ ស ើយការចាក់្វ៉ា ក់្សាំងសៃេះៃឹងេិៃគិតនថៃស ើយ។ 

វ៉ា ក់្សាំងសៃេះគឺេម្រាប់បុគគលណែលាៃអាយុចាប់ព ី12 ឆ្ែ ាំស ើងសៅ។  

 

ម្របេិទ្ធភាពរបេ់វ៉ា ក្ស់ាំង ៃងិវធិសីស្រេត ចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំង 

វ៉ា ក់្សាំងណែលៃឹងនតល់ជូៃសលើក្សៃេះគឺបាៃនលិតស ើងសដ្ឋយ Pfizer។ វ៉ា ក់្សាំងសៃេះៃឹងបស ច្ ៀេកុ្ាំឱ្យាៃការឆ្ៃងនៃសេសោគកូ្រ៉ាណូា។ 

សគបាៃរក្ស ើញថ្ន អែក្ណែលបាៃចាក់្វ៉ា ក់្សាំងាៃឱ្កាេទាបជាងអែក្ណែលេិៃចាក់្វ៉ា ក់្សាំងក្ន ុងការឆ្ៃងសេសោគកូ្រ៉ាណូា។ 

(ម្របេិទ្ធភាពក្ន ុងការសចៀេវងកុ្ាំឱ្យឆ្ៃងជាំងឺម្រតវូបាៃោយការែ៍ថ្ន ាៃម្របណ ល 95 %។) 

ស ម្ េះវ៉ា ក់្សាំង ថ្នែ ាំចាក់្សច់ែុាំ ComirnatyⓇ  

ម្របេិទ្ធនល ៃិងម្របេិទ្ធភាព  ការបង្កា រជាំងឺឆ្ៃងណែលបងាស ើងសដ្ឋយវរុីេ SARS-CoV-2 

ភាពញឹក្ញាប់ 

ៃិងចសនៃ េះសពលសវលានៃការ
ចាក់្វ៉ា ក់្សាំង 

2 ែង (ជាធេមតាសរៀងោល់ 3 េបាត  ៍) 

 

*ការចាក់្សច់ែុាំ 

បុគគលណែលអាចចាក់្វ៉ា ក់្សាំ
ងបាៃ 

បុគគលណែលាៃអាយុចាប់ព ី12 ឆ្ែ ាំស ើងសៅ (ម្របេិទ្ធភាព 

ៃិងេុវតថ ិភាពេម្រាប់បុគគលណែលាៃអាយុសម្រកាេ 12 ឆ្ែ ាំគឺេិៃទាៃ់ាៃភាពចាេ់លាេ់ស ើយ។) 

បរាិែវ៉ា ក់្សាំង 0.3 mL ក្ន ុងេួយែូេ, េរុបាៃ 2 ែូេ 

 បនា ប់ពសីធវ ីការចាក់្វ៉ា ក់្សាំងសលើក្ែាំបូងរចួ ការចាក់្ថ្នែ ាំសលើក្ទ្ពីីរជាទូ្សៅៃឹងសធវ ីស ើងសៅ 3 េបាត  ៍សម្រកាយ។ 

(េូេចាក់្វ៉ា ក់្សាំងសលើក្ទ្ីពីរឱ្យបាៃឆ្ប់រ ័េតាេណែលអាចសធវ ីសៅបាៃ ម្របេិៃសបើ 3 

េបាត  ៍បាៃឆ្ៃងនុតបនា ប់ពីអែក្បាៃចាក់្វ៉ា ក់្សាំងសលើក្ទ្ីេួយ។) 

 ម្របេិៃសបើអែក្បាៃសៅចាក់្ែូេទ្ីេួយរបេ់វ៉ា ក់្សាំងសៃេះរចួ េូេម្របាក្ែថ្នអែក្ទ្ទួ្លបាៃវ៉ា ក់្សាំងែូចគ្នែ េម្រាប់ការចាក់្ែូេទី្ពីរ។ 

 សគសជឿថ្នោងកាយរបេ់សយើងៃឹងេិៃទាៃ់ទ្ទួ្លបាៃការការពារម្រគប់ម្រគ្នៃ់រ ូតទាល់ណត 7 

នថៃបាៃឆ្ៃងនុតបនា ប់ពកីារចាក់្ែូេទី្ពីររបេ់វ៉ា ក់្សាំងសៃេះ។ រ ូតេក្ែល់សពលសៃេះ 

ម្របេិទ្ធភាពក្ន ុងការបង្កា រការឆ្ៃងជាំងឺគឺេិៃទាៃ់បាៃក្ាំែត់សៅស ើយសទ្។ អែក្គួរណតសធវកីារម្របងុម្របយ័តែសដ្ឋយ

អៃុវតតសៅតាេវធិាៃការបង្កា រឱ្យបាៃម្រតឹេម្រតវូសទាេះជាអែក្បាៃ ឬេិៃបាៃចាក់្វ៉ា ក់្សាំងក៏្សដ្ឋយ។ 

 

បគុគលណែលេៃិអាចចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំងបាៃ 

វ៉ា ក់្សាំងសៃេះេិៃអាចនតល់ជូៃបុគគលណែលាៃលក្ខែៈែូចខាងសម្រកាេស ើយ។ 

េូេនតល់ែាំែឹងែល់សវជជបែឌ ិតរបេ់អែក្សៅក្ន ុងអាំ ុងសពលពិសម្រគ្នេះសោបល់េុៃសពលចាក់្វ៉ា ក់្សាំង 

ម្របេិៃសបើអែក្គិតថ្នលក្ខខែឌ ណាេួយម្រតវូៃឹងសថ ៃភាពរបេ់អែក្។  

 បុគគលណែលាៃម្រគៃុសតត  (*1) 

 បុគគលណែលាៃជាំងឺម្រេួចម្រសល់ធៃៃ់ធៃរ 

 បុគគលណែលធាៃ ប់ាៃម្របវតត ិាៃម្របតិក្េមធៃៃ់ធៃរ (*2) ជាេួយៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ា ក់្សាំងសៃេះ។ 

 បុគគលណែលាៃលក្ខែៈែនទ្សម្រតពីលក្ខខែឌ ខាងសលើណែលាៃលក្ខែៈេិៃេេម្រេបក្ន ុងការទ្ទួ្លបាៃវ៉ា ក់្សាំងសៃេះ។ 

(*1) ម្រគៃុសតត ជាទូ្សៅាៃេីតុែហ ភាពចាប់ព 37.5 អងារសេ ស ើងសៅ។ ក្ប ុណៃត 

លក្ខខែឌ សៃេះេិៃេេម្រេបេម្រាប់ក្រែីណែលជាំងឺសៃេះម្រតវូបាៃវយតនេៃជាម្រគៃុសតត សដ្ឋយពិចារណាសលើេីតុែហ ភាពោងកាយធេមតាស ើយ 

សទាេះបីជាោងកាយាៃេីតុែហ ភាពទាបជាង 37.5 អងារក៏្សដ្ឋយ ។ 

នលិតស ើងសដ្ឋយ Pfizer 



(*2) ជាំងឺម្របតិក្េមធៃៃ់ធៃរទាៃ់ ៃ់ ៃិងសោគេញ្ញា េួយចាំៃួៃណែលបង្កហ ញពជីាំងឺម្របតិក្េមថ្នែ ាំសៃេះ រេួាៃែូចជា របក្ណេែក្ 

ៃិងសោគេញ្ញា ាៃភាែ េរអិល ពិបាក្ែក្ែសងហ ើេ ែសងហ ើេខៃ ីសបេះែូងសលាតញាប់ ៃិងេាា ធ្េសខាយ ជាសែើេ។ 

 

បគុគលណែលម្រតវូម្របងុម្របយ័តែក្ន ុងការចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំង 

បុគគលណែលាៃលក្ខែៈែូចខាងសម្រកាេគួរណតម្របងុម្របយ័តែក្ន ុងការចាក់្វ៉ា ក់្សាំងសៃេះ។ 

ម្របេិៃសបើអែក្គិតថ្នខល ៃួាៃលក្ខែៈែូចខាងសម្រកាេសៃេះ 

េូេនតល់ែាំែឹងែល់សវជជបែឌ ិតរបេ់អែក្សៅក្ន ុងអាំ ុងសពលពិសម្រគ្នេះេុៃសពលចាក់្វ៉ា ក់្សាំង។ 

 បុគគលណែលក្ាំពុងពាបាលការក្ក្្េ បុគគលណែលាៃបាៃ ណក្តថយចុេះ ឬជាំងឺក្ក្្េ។ 

 បុគគលណែលធាៃ ប់ពិៃិតយស ើញថ្នខវេះភាពសុាំ ឬបុគគលណែលាៃសច់ញាតិជតិេែ ិទ្ធខវ េះភាពសុាំពីក្ាំសែើត។ 

 បុគគលណែលាៃជាំងឺជាប់ខល ៃួម្រសប់ែូចជា ជាំងឺសបេះែូង តម្រេងសនេ សថៃើេ ជាំងឺ្េ ឬ ជាំងឺពាក់្ព័ៃធៃឹងការលូតលាេ់ ជាសែើេ។ 

 បុគគលណែលធាៃ ប់ចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពីេុៃេក្ ស ើយសក្ើតាៃសោគេញ្ញា អាឡាក់្ សុ  ីែូចជា ម្រគៃុសតត  ឬរាេ់ណេែក្សៅក្ន ុងអាំ ុងសពល 2 

នថៃបនា ប់ពកីារចាក់្វ៉ា ក់្សាំង។ 

 បុគគលណែលធាៃ ប់ាៃជាំងឺម្របកាច់កាលពីេុៃ 

 បុគគលណែលអាចៃឹងអាឡាក់្ សុ ីជាេួយៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ា ក់្សាំងសៃេះ។  
ម្របេិៃសបើអែក្ាៃននាសពាេះ ឬអាចាៃននាសពាេះ ឬក្ាំពងុបាំសៅកូ្ៃសដ្ឋយទ្កឹ្សដ្ឋេះ 

េូេនតល់ែាំែឹងជូៃែល់សវជជបែឌ ិតរបេ់អែក្សៅក្ន ុងអាំ ុងសពលពិសម្រគ្នេះសោបល់េុៃសពលចាក់្វ៉ា ក់្សាំង។ 

វ៉ា ក់្សាំងសៃេះាៃនទ ុក្សរធាតុបណៃថេណែលេិៃធាៃ ប់ាៃសម្របើសៅក្ន ុងវ៉ា ក់្សាំងពីេុៃៗេក្ស ើយ។ ម្របេិៃសបើអែក្ធាៃ ប់ាៃម្របតិក្េមធៃៃ់ធៃរ 

ឬអាឡាក់្ សុ  ីជាេួយៃឹងថ្នែ ាំពីេុៃេក្ េូេនតល់ែាំែឹងជូៃែល់ 

សវជជបែឌ ិតរបេ់អែក្សៅក្ន ុងអាំ ុងសពលពិសម្រគ្នេះសោបល់េុៃសពលចាក់្វ៉ា ក់្សាំង។ 

 

េក្េមភាពណែលម្រតវូសធវបីនា បព់ទី្ទួ្លបាៃវ៉ា ក្ស់ាំង 

 បនា ប់ពចីាក់្វ៉ា ក់្សាំងសៃេះរចួ េូេរង់ចាាំសៅទ្តីាាំងណែលអែក្ចាក់្ថ្នែ ាំសនេះឱ្យបាៃោ ងសោច 15 នទ្ ី (ោ ងសោច 30 

នទ្ីេម្រាប់បុគគលណែលធាៃ ប់ាៃសោគេញ្ញា អាឡាក់្ សុ ីធៃៃ់ធៃរ ែូចជាជាំងឺម្របតិក្េមថ្នែ ាំ ឬបុគគលណែលាៃអារេមែ៍េិៃម្រេួលខល ៃួ 

ឬេៃៃប់ ជាសែើេ។) ម្របេិៃសបើអែក្  ាៃអារេមែ៍េិៃម្រេួលខល ៃួ េូេទាក់្ទ្ងសៅកាៃ់សវជជបែឌ ិតរបេ់អែក្ភាៃ េៗ។ 

(សធវណីបបសៃេះអាចជួយឱ្យអែក្អាចសឆ្ៃ ើយតបសៅៃឹងនលប េះពាល់ណែលអាចសក្ើតាៃស ើងភាៃ េៗសនេះ) 

 ក្ណៃៃងណែលចាក់្ថ្នែ ាំគួរណតរក្ាឱ្យសា ត។ សទាេះបីជាការអែក្អាចងូតទ្ឹក្សៅនថៃណែលចាក់្ថ្នែ ាំសនេះបាៃក៏្សដ្ឋយ 

ក៏្អែក្េិៃម្រតវូែុេក្ណៃៃងណែលចាក់្ថ្នែ ាំសនេះណែរ។ 

 េូេកុ្ាំសធវ ីការោត់ម្របាែខាៃ ាំងសៅនថៃចាក់្ថ្នែ ាំសនេះ។ 

 

នលប េះពាល់ 

នលប េះពាល់ចេែងាៃែូចជា ការឈឺចាប់សៅក្ណៃៃងណែលចាក់្ថ្នែ ាំសនេះ ឈឺក្ាល ឈ ឺ
េនៃ ក្ ៃិងឈសឺច់ែុាំ អេ់ក្ាៃ ាំង រង្ករ ៃិងម្រគៃុសតត ។ នលប េះពាល់ណែលក្ម្រេៃឹងសក្ើតស ើង ស ើយាៃភាពធៃៃ់ធៃរាៃែូចជា 

ជាំងឺចុេះេាា ធ្េ (shock) ឬម្របតិក្េមថ្នែ ាំ។ សដ្ឋយសរវ៉ា ក់្សាំងសៃេះគឺជាវ៉ា ក់្សាំងម្របសភទ្ថម ី

សទ្ើបថ្នែ ាំសៃេះអាចៃឹងបងាឱ្យាៃសោគេញ្ញា ណែលេិៃទាៃ់អាចបញ្ញជ ក់្ចាេ់ រ ូតេក្ែល់សពលសៃេះ។ 

ម្របេិៃសបើអែក្ក្ត់េាគ ល់ស ើញាៃសោគេញ្ញា ណាេួយបនា ប់ពីការចាក់្វ៉ា ក់្សាំងរចួ 

េូេពិសម្រគ្នេះជាេួយៃឹងសវជជបែឌ ិតណែលចាក់្វ៉ា ក់្សាំងសនេះ ឬសវជជបែឌ ិតម្របចាាំម្រគួសររបេ់អែក្។ 

 



អាំពមី្របពៃ័ធជាំៃួយេម្រាបក់ាររងនលប េះពាល់ែល់េុខភាពសដ្ឋយសរការចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំង 

ការចាក់្វ៉ា ក់្សាំងអាចបងាឱ្យាៃបញ្ញហ េុខភាព (ជាំងឺ ឬពកិារភាព)។ សទាេះបីជាក្រែទីា ាំងសនេះក្ម្រេសក្ើតស ើងោ ងណាក៏្សដ្ឋយ 

ក៏្េិៃអាចផាត់សចាលោៃិភ័យបាៃណែរ ស ើយម្របព័ៃធជាំៃួយម្រតវូបាៃបសងា ើតស ើងគឺេម្រាប់ស តុនលសៃេះស ើយ។ 

សៅក្ន ុងក្រែីណែលាៃការប េះពាល់ែល់េុខភាពសដ្ឋយសរណតការចាក់្វ៉ា ក់្សាំង ជាំៃួយ (ចាំណាយសលើការពាបាល 

ម្របាក់្អតថ ម្របសោជៃ៍ជៃពកិារ ជាសែើេ) ក៏្ាៃនតល់ជូៃនងណែរសៅសម្រកាេចាប់នៃការចាក់្វ៉ា ក់្សាំង។ 

េូេពិសម្រគ្នេះជាេួយៃឹងសលាម្រក្ងុរបេ់អែក្អាំពីៃីតិវធីិចាាំបាច់េម្រាប់ការបាំសពញណបបបទ្។  
អាំពកីារឆ្ៃងសេសោគកូ្រ៉ាណូា 

សៅសពលណែលឆ្ៃងវរុីេ SARS-CoV-2 អែក្អាចៃឹងាៃសោគេញ្ញា ម្រេសែៀងៃឹងជាំងឺផាត សយ ែូចជា ម្រគៃុសតត  ៃិងក្ាក្ ជាសែើេ។ 

សទាេះបីជាាៃេៃុេសជាសម្រចើៃបាៃធូរម្រសលពីជាំងឺសៃេះសដ្ឋយាៃសោគេញ្ញា តិចតួចក្ត ីសៅក្ន ុងក្រែីធៃៃ់ធៃរេួយចាំៃួៃ សោគេញ្ញា រលាក្េួត 

ែូចជាពិបាក្ែក្ែសងហ ើេខាៃ ាំងសៅ  ៗស ើយណថេទាាំងអាចសម្រគ្នេះថ្នែ ក់្ែល់អាយុជីវតិណថេសទ្ៀត។ 

 

លក្ខែៈេាគ ល់របេ់វ៉ា ក្ស់ាំងសេសោគកូ្រ៉ាណូា (វ៉ា ក្ស់ាំាំងនលិតសដ្ឋយ Pfizer) ណែលៃងឹយក្េក្សម្របើម្របាេ់សៅសលើក្សៃេះ 

ថ្នែ ាំសៃេះគឺជាវ៉ា ក់្សាំង RNA នាំសរ (mRNA) ស ើយជាការនស ាំ ណែល mRNA ណែលជាណនៃការេម្រាប់ម្របូសតអីុៃេាំខាៃ់នៃវរុីេ SARS-CoV-2 

(ម្របូសតអីុៃណែលសេសោគម្រតវូការចាាំបាច់សែើេែីចូលសៅក្ន ុងសកាេិកាោងកាយ) ាៃពទ័្ធជុាំ វញិសៅក្ន ុងភាែ េលីពីត។ សៅសពលណែល mRNA 

ចូលសៅែល់សកាេិការបេ់េៃុេសតាេរយៈវ៉ា ក់្សាំងណែលាៃសៅក្ន ុងថ្នែ ាំសៃេះ ម្របូសតអីុៃបនៃ សេសោគ (viral spike proteins) 

ៃឹងក្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុងសកាេិកាអាម្រេ័យសៅតាេ mRNA ស ើយសធវឱី្យអង់ទ្ីក្រអេ់ម្របេិទ្ធភាពក្ន ុងការម្របឆ្ាំងៃឹងម្របូសតអីុៃបនៃ  

ណថេទាាំងបសងា ើតឱ្យាៃការសឆ្ៃ ើយតបការពារសកាេិកា ណែលសគបាៃសជឿថ្នអាចបង្កា រការឆ្ៃងជាំងឺណែលបណាត លេក្ពីវរុីេ SARS-CoV-2 

បាៃ។ 

 

ថ្នែ ាំសៃេះាៃនស ាំស ើងពសីម្រគឿងែូចខាងសម្រកាេ៖ 

សរធាតុនស ាំេក្េម  សរធាតុ Tozinameran (mRNA 

បសងា ើតឱ្យាៃម្របូសតអីុៃបនៃ សពញលក្ខែៈណែលភាជ ប់ជាេួយៃឹងភាែ េសកាេិការបេ់េៃុេស) 

ធាតុនស ាំបណៃថេ  េាេធាតុ ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

 េាេធាតុ ALC-0159: 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 

 េាេធាតុ DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

 កូ្សលសេត រ៉ាលូ 

 ប ូតាេយូ េ ក្ៃ រតី 

 នូេវ ័រេ ូ ែូម្រតបូ ូតាេយូ េ 

 េូែយូ េស្រ វ ីែយូ េនូេយូ េឌីម្រែេីុូត 

 េា រ  
ម្របេិៃសបើអែក្េិៃអាចសបើក្ណវបសយសនេះបាៃសទ្ េូេទាក់្ទ្ងសៅកាៃ់សលាម្រក្ងុក្ន ុងេួលដ្ឋា ៃរបេ់អែក្។ 

េម្រាប់ព័ត៌ាៃបណៃថេអាំពីម្របេិទ្ធភាព 

ៃិងេុវតថ ិភាពរបេ់វ៉ា ក្់សាំងេម្រាប់សេសោគកូ្រ៉ាណូា 

េូេចូលសៅកាៃ់ទ្ាំព័រវ៉ា ក្់សាំងេម្រាប់សេសោគកូ្រ៉ាណូាសៅសលើណវបសយរប
េ់ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។ 

ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ 

និងសុខុមាលភាព វ៉ា ក្់សាំងសេសោគកូ្រ៉ាណូាន ណេវ ងរក្ 


