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កូវ�ដ-19 
និង�និភ័យរបស់េយើង

វរីុសកូរ ៉ូណ 2019 ឬ កូវដិ-19 
(COVID-19)

ជេមេរាគវរីុសែដលបង�ឲ្យេកើតជំងឺផ�ូវដេង�ើម 
ចម�ងេមេរាគបនទាងំេដាយផ� ល់និងេដាយ្របេយលពី
ការបះ៉ពាល់ជិតស�ិទ� ជមយួអ�កឆ�ងេមេរាគតាមរយៈវត�ុរាវ ដូចជ
សំេបរ ទឹកែភ�ក ទឹកមត ់ឬតាមរយៈលំអងទំហំធំពីផ�ូវដេង�ើម
ែដលេកើតពីការក�ក កណ� ស់ ការនិយយេដាយចូលកានរ់ាងកាយ
បនតាមភ� សេផ្សងៗ ដូចជ ែភ�ក ្រចមុះ មត។់ 

អ�កឆ�ងេមេរាគវរីុសកូវដិ-19 ជួប្របទះបនេលើ្រគបេ់ភទ ្រគបវ់យ័ 
េដាយអ�កបនទទួលេមេរាគភគេ្រចើនមនេរាគស�� បនតាងំពី
មនិមនេរាគស��  េរាគស�� តិចតួចមនិធ�នធ់�រ រហូតដល់
េរាគស�� ធ�នធ់�រ មនការេ្រជ�តែ្រជកនិងបតប់ងជី់វតិ។
េរាគស�� ែដលជួប្របទះញឹកញប ់គឺ ្រគ�ន ក�កស�ួតជបន�បន� ប ់
្រចមុះមនិដឹងក�ិន អណ� តមនិដឹងរសជតិ កន�ួល រាក ែភ�ក្រកហម។ 



ការឆ�ងេមេរាគ VS ការឈជឺជំងឺ
េនេពលរាងកាយបនទទួលេមេរាគ េយើងអាចឆ�ងេមេរាគ ឬមនិឆ�ងេមេរាគកប៏នអា្រស័យេលើកតា� ជេ្រចើន 
ដូចជ ្របេភទរបស់េមេរាគ (ពូជ) បរមិណេមេរាគ និង្របពន័�ការពាររបស់រាងកាយ 
េហើយេនេពលមនការឆ�ងេមេរាគេកើតេឡើង េយើងអាចឆ�ងេមេរាគេដាយគ� នេរាគស��  
មនេរាគស�� តិចតួច ឬមនេរាគស�� ធ�នធ់�ររហូតដល់បតប់ងជី់វតិកប៏ន។

ដូេច�ះ �ចែបងែចក�និភ័យចំេ�ះជំងឺកូវ�ដ-19 
� 2 �កុម េដើម��ីឲ���យយល់ គឺ៖ 

1. ្រក�មហានិភយ័ចំេពាះការឆ�ងេមេរាគ

គឺ្រក�មមនុស្សែដលមនឱកាសបះ៉ពាល់េមេរាគបនេ្រចើន ដូចជ 
អ�កែដលេធ�ើដំេណើ រេទកានត់ំបនហ់ានិភយ័ បុគ�លិកេពទ្យ និងបុគ�លិកជួរមុខ
ក�ុងការ្រគប្់រគងជំងឺ អ�កែដលមនមុខរបរែដលមនឱកាសបះ៉ពាល់មនុស្សជេ្រចើន 
ឬេនក�ុងទីកែន�ងែដលចេង��ត។

2. ្រក�មហានិភយ័ចំេពាះេរាគស�� ឈថឺ� តធ់�នធ់�រនិងបតប់ងជី់វតិ

្របទះេឃើញថមនុស្សវយ័ចំណស់ អ�កែដលឈេឺដាយជំងឺរុាៃំរ ៉ដូចជ ទឹកេនមែផ�ម 
សម� ធឈាមេឡើងខ�ស់ ជំងឺធត ់ជំងឺមហារកី ជំងឺសួតរុាៃំរ ៉និងអ�កជំងឺែដលមន
សភព្របពន័�ការពារទាបេផ្សងៗ ែតងែតមនេរាគស�� ធ�នធ់�រនិងមនឱកាស
េកើតេរាគស�� ធ�នធ់�រនិងបតប់ងជី់វតិជងមនុស្ស្រក�មេផ្សងេទៀតេនេពលបន
ទទួលេមេរាគកូវដិ-19 ។
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េ្រកពីសារធតុជីវវត�ុែដលជំរុញ្របពន័�ការពារ
េហើយ ក�ុងវ៉ាកសំ់ាងេនមនសារធតុផ្សេំផ្សងេទៀត
េដើម្បបីេង�ើនលំនឹងឬបេង�ើន្របសិទ�ភព
របស់វ៉ាកសំ់ាង។

វ៉ាកសំ់ាងអាចផលិតមកពី

1. េមេរាគែដល្រត�វេធ�ើឲ្យេខ្សោយកម� ងំ ឬេមេរាគែដលងាបេ់ហើយ។

2. ែផ�កខ�ះរបស់េមេរាគ ឬ្រប�េតអុីនសំេយគែដលមនលក�ណៈ

     ្រសេដៀងជមយួែផ�កខ�ះរបស់េមេរាគ។ 

3. សារធតុតំណពូជសំេយគនិង្រប�េតអុីនែផ�កខ�ះរបស់េមេរាគ។

4. ការបំែឡងតំណពូជរបស់េមេរាគ ចូលេទក�ុងវរីុស្របេភទេផ្សងេទៀត។

    េដាយវ៉ាកសំ់ាង្រគប្់របេភទមនិអាចបង�ជំងឺបនេទ។

វ៉ាកសំ់ាង ជឧបករណ៍សំខានម់្យោ៉ងក�ុងការនសំង�មៃថេចញពីវបិត�ិកូវដិ-19 ។ វ៉ាកសំ់ាងគឺជសារធតុជីវវត�ុ
ែដលអាចជំរុញឲ្យរាងកាយបេង�ើត្របពន័�ការពារចំេពាះេមេរាគេដាយេធ�ើការបីដូចជ “គូបង�ឹក” ឲ្យរាងកាយ
បនហ�ឹកហាតយ់ន�ការការពារជំងឺតាមធម�ជតិ ្រត�វសា� ល់និងមនការេ្រត�មខ�ួនក�ុងការតសូ៊ជមយួ
េមេរាគពិតជកែ់ស�ង។
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្របេភទរបស់វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ
វ៉ាកសំ់ាងជំងឺកូវដិ-19 មនេ្រចើន្របេភទ ទិន�នយ័បច�ុប្បន� (ៃថ�ទី 28 ែខឧសភ ឆ�  ំ2021) មនវ៉ាកសំ់ាង 15 ្របេភទ
ែដលមនលទ�ផលការសាកល្បង្របសិទ�ភពេលើមនុស្សដំណកក់ាលទី 3 ឬស�ិតក�ុងអំឡុងេពលសាកល្បងេលើមនុស្ស
ដំណកក់ាលទី 3 េហើយមនការអនុ�� តឲ្យេ្របើក�ុងករណីបន� ន ់(EUA) េន្របេទសខ�ះ ដូចជ៖

1. វ៉ាកសំ់ាងែដលេ្របើបេច�កវទិ្យោថ�កី�ុងការផលិត 

 ដូចជវ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន AstraZeneca វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Pfizer-BioNTech វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន 
          Moderna វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Johnson & Johnson វ៉ាកសំ់ាងរបស់សា� បន័ Gamaleya វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន 
 CanSinoBIO និងវ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Shenzhen Kangtai Biological Products ។  

2. វ៉ាកសំ់ាងែដលេ្របើបេច�កវទិ្យោេដើមក�ុងការផលិត េ្របើជមយួវ៉ាកសំ់ាងេ្រចើន្របេភទពីមុនមក
 
 ដូចជវ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Sinovac វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Sinopharm-Beijing វ៉ាកសំ់ាងរបស់
 ្រក�មហុ៊ន Sinopharm-Wuhan វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Bharat Biotech វ៉ាកសំ់ាងរបស់សា� បន័ 
 Vector Institute វ៉ាកសំ់ាងរបស់្រក�មហុ៊ន Anhui Zhifei Longcom វ៉ាកសំ់ាងរបស់សា� បន័  
 Chumakov Center និងវ៉ាកសំ់ាងរបស់ Research Institute for Biological Safety Problems។ 
 
វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ្រគប្់របេភទបនទទួលការធនរ៉ាបរ់ងថមន្របសិទ�ភពក�ុងការកាតប់ន�យ “ការឈថឺ� តធ់�នធ់�រនិង
ការបតប់ងជី់វតិ” និងេនអាចការពារការឈថឺ� តែ់ដលមនិធ�នធ់�រពីការឆ�ងេមេរាគកូវដិ-19 បនផងែដរ េទាះបីជបច�ុប្បន�
េនះ ពីទិន�នយ័ការសិក្សោេផ្សងៗ បងា� ញថអ�កទទួលវ៉ាកសំ់ាងេហើយេនមនឱកាសឆ�ងេមេរាគក�ី។

េទាះបីជេឃើញពត័ម៌ន មនអ�កឆ�ងេមេរាគេ្រកាយេពលបនទទួលវ៉ាកសំ់ាង្រគបដូ់សេហើយក�ី ដូចជ េន្របេទសសិង�បុរ ី
ឬសូម្បែីតក�ុង្របេទសៃថ ប៉ុែន�លទ�ផលពីការវភិគេលើេសចក�ីលម�តិ េឃើញថមនិមនអ�កឆ�ងេមេរាគណម� កម់នេរាគ-
ស�� ធ�នធ់�រេនះេទ ទាងំអស់គ� មនការឆ�ងេមេរាគេដាយមនិមនេរាគស�� ឬមនេរាគស�� មនិខា� ងំ។

្របសិនេបើេមើលលទ�ផលរបស់វ៉ាកសំ់ាងក�ុងលក�ណៈទូលំទូលាយ េ្រកាយេពលយកវ៉ាកសំ់ាងេទេ្របើជកែ់ស�ងេលើ
មនុស្សជងមយួពានល់ាននកទូ់ទាងំពិភពេលាក េឃើញថេន្របេទសជេ្រចើនដូចជ អុី្រសាែអល អងេ់គ�សឬេនសហរដ�
អាេមរកិ អាច្រគប្់រគងការរាតត្បោតបន និងមនទំេនរចំនួនអ�កឆ�ងេមេរាគចាបេ់ផ�ើមេននឹងេហើយថយចុះ េធ�ើឲ្យ្របេទស
ជេ្រចើនអាចចាបេ់ផ�ើមរស់េននិងចាបេ់ផ�ើមសកម�ភពខាងេសដ�កិច�និងសង�មបនេដាយសប្បោយចិត�ជងមុន។ ទាងំេនះ 
េន្របេទសៃថកដូ៏ចគ�  ដូចជេនេខត�ភូេកត កប៏ងា� ញលទ�ផលថវ៉ាកសំ់ាងមន្របេយជនក៍�ុងការជួយ្រគប្់រគងជំងឺ 
ែដលេធ�ើឲ្យមនក�ីសង្ឃមឹថវ៉ាកសំ់ាង្របែហលជឧបករណ៍ដសំ៏ខានែ់ដលជួយកាតប់ន�យ “ឱកាសក�ុងការឆ�ងេមេរាគនិង
ចម�ងេមេរាគ” េហើយនសំង�មេយើងឆ�ងផុតពីវបិត�ិេទបន។

េ្រកពីលក�ណៈសម្បត�ិរបស់វ៉ាកសំ់ាង្របេភទនីមយួៗ ែដលខុសគ� េហើយេនះ ការ្រគប្់រគងេរៀបចំវ៉ាកសំ់ាង្របេភទ
នីមយួៗ កខុ៏សគ� ែដរ ដូចជសីតុណ� ភពែដលរក្សោទុក ចំនួនម�ុលែដល្រត�វចាក ់(េដាយភគេ្រចើន្រត�វចាក ់2 ម�ុល) ឬ
មយួរយៈេពលអំឡុងេពលចាកវ៉់ាកសំ់ាងម�ុលនីមយួៗ ។ ទាងំេនះ ពីទិន�នយ័បច�ុប្បន� ការចាកវ៉់ាកសំ់ាងម�ុលទី 1 និងម�ុល
 ទី 2 ្រត�វេ្របើវ៉ាកសំ់ាង្របេភទែតមយួ យ៉ងណក�ី ទូទាងំពិភពេលាកមនការសិក្សោអំពីការផ� ស់ប�ូរ្របេភទវ៉ាកសំ់ាង 
េដាយមនការសិក្សោឲ្យបនដឹងបេណ�ើ រៗ (វ៉ាកសំ់ាង Pfizer-BioNTech ជមយួវ៉ាកសំ់ាង AstraZeneca) ។
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យន�ការធម�ជតិរបស់រាងកាយេនេពលបនទទួលេមេរាគបង�ជំងឺនឹងបេង�ើត្របពន័�ការពារតសូ៊ជមយួេមេរាគេនះ 
េហើយ្របពន័�ការពារអាចចងចាេំមេរាគេនះបន។ ដូេច�ះ េនេពលរាងកាយបនទទួលេមេរាគេទៀតេនៃថ�អនគត រាង
កាយែដលបនចងចាេំមេរាគនឹងបេង�ើត្របពន័�ការពារមកតសូ៊ជមយួេមេរាគបនក�ុងរយៈេពលដឆ៏បរ់ហ័សនិងទាន់
េពលេវលា។ វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 មនការអភវិ្ឍេដើម្បេីធ�ើ្រតាបវ់ធិីេធ�ើការរបស់រាងកាយេនេពលឆ�ងេមេរាគកូវដិ-19 េដាយ
ការេ្របើ្របស់េមេរាគកូវដិ-19 ែដល្រត�វបនេធ�ើឲ្យអស់កម� ងំ ឬេ្របើ្របស់បំែណករបស់វរីុសឬសារធតុសំេយគែដលមនិ
អាចបង�ជំងឺក�ុងរាងកាយចំេពាះអ�កទទួលវ៉ាកសំ់ាង េដាយវ៉ាកសំ់ាង្រត�វបនផលិតេឡើងឲ្យមនលក�ណៈសម្បត�ិក�ុងការ
ជំរុញការបេង�ើត្របពន័�ការពារមនិខុសពីការឆ�ងេមេរាគពិតជកែ់ស�ងេទ។

េ្រកាយពីបនទទួលវ៉ាកសំ់ាង 
្របពន័�ការពារនឹងចាបេ់ផ�ើមេធ�ើការ

្រគបឈ់ាមស អងទី់ករ

វ៉ាកសំ់ាង

្រគបឈ់ាមសនឹង
ចូលេទចាបេ់មេរាគែដលបុករុកចូលមក 
និងេធ�ើការចងចាទុំក។
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ការេធ�ើការរបស់វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19

1.

2.

េតើ���ក់�ំងេធ�ើ�រដូចេម�ច?



វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ភគេ្រចើន្រត�វការចាក ់2 ដង េដើម្បជីំរុញការបេង�ើត្របពន័�ការពារឲ្យ្រគប្់រគននិ់ងេនបនយូរ 
េដាយទុកគម� តពីម�ុលមយួេទមយួម�ុលេទៀតខុសពីគ�  េដាយែតងែតចំណយេពលចាបព់ី 2 សប� ហ៍ដល់ 3 ែខ។ 
េដាយេហតុេនះ េទើបចាបំច្់រត�វចាកវ៉់ាកសំ់ាង្រគប ់2 ម�ុលក�ុងគម� តែដលសមរម្យ េទើបេជឿជកប់នថ រាងកាយមន
្របពន័�ការពារ្រគប្់រគនក់�ុងការការពារជំងឺបន។

េទាះបីការចាកវ៉់ាកសំ់ាងេកើត្របេយជនច៍ំេពាះមនុស្សែដលបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងេដាយផ� ល់ក�ី គឺជួយការពារជំងឺ ប៉ុែន�ការ
ចាកវ៉់ាកសំ់ាងេនអាចជួយការពារមនុស្សេនែក្បរខ�ួនែដលមនហានិភយ័ចំេពាះការឈធឺ�នធ់�របនផងែដរ ដូចជ មនុស្ស
វយ័ចំណស់ ឬអ�កែដលមនជំងឺ្របចាខំ�ួន។ ជរមួ វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ជឧបករណ៍សំខានក់�ុងការចាតក់ារប�� េរឿងកូវដិ-19 
ទាងំការកាតប់ន�យការបតប់ងពី់ការឈថឺ� តធ់�នធ់�រនិងការបតប់ងជ់ីវតិ កាតប់ន�យផលបះ៉ពាល់ចំេពាះ្របពន័�េសដ� -
កិច� និងពីទិន�នយ័ការចាកវ៉់ាកសំ់ាងជេ្រចើនែដល្រគបដណ� ប្់របជជនយ៉ងទូលំទូលាយ េន្របេទសជេ្រចើនបនចាប់
េផ�ើមបងា� ញឲ្យេឃើញថវ៉ាកសំ់ាងគឺជក�ីសង្ឃមឹក�ុងការឲ្យ្របពន័�សង�មនិងេសដ�កិច�របស់្របេទសេធ�ើដំេណើ របន�េទបន។

្រគបឈ់ាមសផលិតសារធតុការពារ (អងទិ់ករ) 
េឡើងមកតសូ៊ជមយួេមេរាគេនះ។
 

្របសិនេបើេ្រកាយេពលែដលអ�កបនទទួលេមេរាគ 
្របពន័�ការពារែដលបនចងចាេំមេរាគេនះ
ទុកេហើយអាចរកវធិីតសូ៊ ជមយួេមេរាគេនះ
បនយ៉ងឆបរ់ហ័សមុនេពលែដលអ�កឈ។ឺ
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3.

4.

អងទី់ករ



បច�ុប្បន�មនវ៉ាកសំ់ាងែដល្រត�វបនធនរ៉ាបរ់ងេដាយនយកដា� នឱសថនិងចំណីអាហាររបស់្របទសៃថចំនួន 5 ្របេភទ 
(ទិន�នយ័េនៃថ�ទី 28 ែខឧសភ ឆ�  ំ2021) ដូចជ វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន AstraZeneca វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន 
Sinovac វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន Johnson & Johnson វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន Moderna, និងវ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន 
Sinopharm េដាយវ៉ាកសំ់ាងទាងំ 5 ្របេភទសុទ�ែតមន្របសិទ�ភព និងលក�ណៈសម្បត�ិតាមម្រតដា� នរបស់អង�ការ
សុខភពពិភពេលាក (Target Product Profile) និង Emergency Use Listing អាចការពារការឆ�ងេមេរាគែដលមន
េរាគស�� ធ�នធ់�របនពី 80 ដល់ 100% ។ យ៉ងណក�ី លទ�ផលែដលបនពីការសាកល្បងវ៉ាកសំ់ាងនឹងមនតៃម�ខ�ស់
ជងការពិតជកែ់ស�ង េដាយសារការសាកល្បងវ៉ាកសំ់ាងជការដំេណើ រការេ្រកាមបរបិទែដលមនការ្រគប្់រគងេមើលែថ
យ៉ងល� ខុសពីសា� នភពការផ�ល់វ៉ាកសំ់ាងជកែ់ស�ង ែដលលទ�ផលៃនការការពារជំងឺអា្រស័យេលើកតា� ជេ្រចើន 
តាងំពីការរក្សោទុកវ៉ាកសំ់ាង បេច�កេទសក�ុងការចាកវ៉់ាកសំ់ាងែដល្រតឹម្រត�វ រមួទាងំការេឆ�ើយតបរបស់្របពន័�ការពារ
ែដលខុសគ� ចំេពាះមនុស្សម� ក់ៗ  ។

វ៉ាកសំ់ាង្របេភទនីមយួៗមនលទ�ផលការ្រសាវ្រជវអំពី្របសិទ�ភពខុសពីគ�  េដាយភពខុសគ� េនះេ្រកពីមកពីវ៉ាក់
សំាងេហើយេនះ េនជលទ�ផលពីរេបៀបវធិីការ្រសាវ្រជវែដលផលិតមកខុសគ� ៃន្រក�មហុ៊ននីមយួៗេទៀតផង ដូចជ 
ការវាស់លទ�ផលរបស់វ៉ាកសំ់ាងក�ុងការការពារការឈថឺ� តព់ីជំងឺកូវដិ-19 ក�ុងក្រមតិធ�នធ់�រែដលខុសគ�  ការកំណត្់រក�ម
គំរូែដលខុសគ�  ្រក�មអាយុ ឬការសាកល្បងវ៉ាកសំ់ាងក�ុងមូលដា� នែដលមនេហតុការណ៍ជំងឺេផ្សងគ�  រមួទាងំការេកើត
មននូវការកា� យពូជេនកែន�ងជេ្រចើន។ ដូេច�ះ ការបំែឡងលទ�ផលេដើម្បពីិចារណយកវ៉ាកសំ់ាងមកេ្របើេទើបមនិអាច
ពិចារណ្រតឹមែតតួេលខ្របសិទ�ភពែតម្យោ៉ងបន ្រត�វវភិគបរបិទបរសិា� ន និងរេបៀបវធិីការ្រសាវ្រជវផងែដរ។

7

េតើ���ក់�ំង�បេភទេផ��ង����ន�បសិទ��ពនិងសុវត�ិ�ព
ខុស���ឬេទ?



េ្រកពី្របសិទ�ភពេហើយេនះ េរឿងសុវត�ិភពកជ៏េរឿងែដលសំខានក់�ុងការពិចារណយកវ៉ាកសំ់ាងមកេ្របើ្របស់។  
េទាះបីជវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ្រត�វបនអភវិឌ្ឍក�ុងេពលេវលាដឆ៏បរ់ហ័សជងវ៉ាកសំ់ាង្របេភទេផ្សងេទៀតែដលចំណយ
េពលជមធ្យម 10 ឆ� កំ�ី ប៉ុែន�វធិីការតាមដានសុវត�ិភពកម៏និបនមនចំណុចេលើកែលងឬបន� បេនះេទ ែថមទាងំរាបម់ក
ដល់េពលេនះមនការេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាងជង 1,800 លានដូសទូទាងំពិភពេលាក (28 ែខឧសភ ឆ�  ំ2021) ។ មន
របយការណ៍អំពីការឈថឺ� តធ់�នធ់�រែដលមនមូលេហតុេដាយផ� ល់មកពីវ៉ាកសំ់ាងតិចតួចបំផុត ការឈថឺ� តធ់�នធ់�រែដល
ជួប្របទះគឺ សា� នភពេកាសិកាឈាមកកស�ះែដលជួប្របទះតិចតួច និងេរាគស�� ្របតិកម�ែបបេអណហ�ិឡិកសីុស។

ស្រមបវ៉់ាកសំ់ាងែដលយកមកេ្របើ្របស់ក�ុង្របេទសៃថទាងំពីរ្របេភទ េនអំឡុងែខកុម�ៈដល់បច�ុប្បន� មនទិន�នយ័សុវត�ិ
ភពដល៏� េរាគស�� មនិល�េ្រកាយការចាកវ៉់ាកសំ់ាងែដលជួប្របទះភគេ្រចើនជេរាគស�� ផ� ល់េហើយភគេ្រចើនបត់
េទវញិេដាយខ�ួនឯង មនិមនសា� នភពជំងឺជសា� ពរ បច�ុប្បន�េនមនិទានម់នរបយការណ៍េរាគស�� មនិល�ធ�នធ់�រក�ុង
សមម្រតែដលខ�ស់ជង្របេទសដៃទែដលេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាងទូទាងំពិភពេលាកេនះេទ។

ការអភវិឌ្ឍវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ចំណយេពលដ្៏របញប ់ប៉ុែន�េន្របកានភ់� បេ់គលការណ៍សីលធមក៌ារ្រសាវ្រជវចំេពាះ
មនុស្ស េធ�ើឲ្យអ�កអភវិឌ្ឍវ៉ាកសំ់ាងភគេ្រចើនអាចមនិបនេធ�ើការ្រសាវ្រជវេលើ្រក�មមនុស្សឲ្យបន្រគប្់រគនេ់នអំឡុង
េពលខាងេដើម េដាយសារែតជ្របជជន្រក�ម្រស�ច្រសាវ ដូចជ ្រក�មកុមរ ្រក�មមនុស្សចាស់ ្រក�ម�ស�ីមនៃផ�េពាះនិង
បំេបេដាះកូន។ ប៉ុែន�បច�ុប្បន�េនេពល្របទះេឃើញថវ៉ាកសំ់ាងមនសុវត�ិភពេ្រកាយការេ្របើ្របស់េលើមនុស្សជេ្រចើន 
េទើបព្រងីកការសិក្សោក�ុង្រក�មមនុស្សេផ្សងៗេ្រចើនេឡើង ដូចជ េលើកុមរ េដាយេនេពលេនះ វ៉ាកសំ់ាងពី 
Pfizer-BioNTech និង Moderna អាចេ្របើេលើកុមរចាបពី់អាយុ 12 ឆ� េំឡើងេទ និងកំពុងសិក្សោការេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាង
េលើកុមរអាយុ 6 ែខដល់ 11 ឆ�  ំែដលរពឹំងទុកថនឹងមនលទ�ផលការសិក្សោេចញមក្របែហលែខក��  ឆ�  ំ2021 ។ 
េ្រកពេីនះ េនមនការសិក្សោសុវត�ភិពរបស់វ៉ាកសំ់ាងេលើ�ស�ីមនៃផ�េពាះជេ្រចើនមុនឺនកនិ់ង្របទះេឃើញថវ៉ាកសំ់ាង
មនសុវត�ភិព នងិមនការែណនឲំ្យអាចេ្របើេលើ�ស�ីមនៃផ�េពាះែដលមនហានិភយ័ក�ុងការឆ�ងេមេរាគកូវដិ-19 រមួទាងំ
�ស�ីែដលបំេបេដាះកូនផងែដរ។

�

�រាបម់កដល់ៃថ�េនះ 

មនការេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាងមកេហើយជង

1,800 លានដូសេនទូទាងំពិភពេលាក

* ទិន�នយ័េនៃថ�ទី 28 ែខឧសភ ឆ�  ំ2021 
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តាមេគលការណ៍្រគប្់រគងជំងឺ វ៉ាកសំ់ាងដល៏�បំផុតែដលអាចការពារការខូចខាតខាងសុខភពពីការឆ�ងេមេរាគចាបពី់ការ
កាតប់ន�យឱកាសឆ�ងេមេរាគ កាតប់ន�យការឈថឺ� ត ់កាតប់ន�យការបតប់ងជី់វតិរបស់អ�កជំងឺកូវដិ-19 ែដលបនទទួល
វ៉ាកសំ់ាង និងកាតប់ន�យឱកាសការចម�ងេមេរាគពីអ�កបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងេទកានប់ុគ�លដៃទ។ បច�ុប្បន�ទិន�នយ័ការ
សិក្សោ្រសាវ្រជវ្របសិទ�ភពរបស់វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 េនដំណកក់ាលទី 3 បងា� ញថ វ៉ាកសំ់ាងអាច “កាតប់ន�យឱកាស
ការឈថឺ� តន់ិងបតប់ងជី់វតិ” បនល�។

យ៉ងណក�ី ចាបេ់ផ�ើមមនការសិក្សោលទ�ផលរបស់វ៉ាកសំ់ាងក�ុងការកាតប់ន�យការឆ�ងេមេរាគនិងការចម�ងេមេរាគ
ផ្សព�ផ្សោយជបេណ�ើ រៗ បន�បន� បគ់�  ជពិេសសការតាមដានការេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាងក�ុងសា� នភពជកែ់ស�ងេន្របេទស
ជេ្រចើន (Real world experience) ដូចជ អងេ់គ�ស អាេមរកិ និងអុី្រសាែអល ែដល្របទះេឃើញថវ៉ាកសំ់ាង
្របែហលជមនចំែណកសំខានក់�ុងការកាតប់ន�យចំនួនអ�កឆ�ងេមេរាគនិងជួយ្រគប្់រគងការរាតត្បោត (រមួជមយួ
វធិនការេផ្សងៗ) ។ េ្រកពីេនះ េនមនការសិក្សោជេ្រចើនែដលបងា� ញឲ្យេឃើញថវ៉ាកសំ់ាងជួយកាតប់ន�យចំនួនេម
េរាគវរីុសក�ុងខ�ួន ែដល្របែហលជជួយកាតប់ន�យការចម�ងេមេរាគបន។

ស្រមប្់របេទសៃថ មនការវភិគទិន�នយ័ដំបូងក�ុងេខត�ភូេកត ែដលេ្របើវ៉ាកសំ់ាង Sinovac េឃើញថវ៉ាកសំ់ាងបន
លទ�ផលល� េដាយកាតប់ន�យឱកាសឆ�ងេមេរាគេលើអ�កែដលបះ៉ពាល់អ�កជំងឺហានិភយ័ខ�ស់ េដាយលទ�ផលការសិក្សោ
េពញេលញនងឹមនការផ្សព�ផ្សោយជបន�បន� ប។់

ជរមួសរុបបនថ ពីការែដលមនការសិក្សោ្របសិទ�ភពវ៉ាកសំ់ាងនិងមនការេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាងជកែ់ស�ងទូទាងំពិភព
េលាក បងា� ញឲ្យេឃើញថវ៉ាកសំ់ាង្របែហលជឧបករណ៍សំខានែ់ដលជួយកាតប់ន�យការឈនឺិងជួយ្រគប្់រគងជំងឺ 
េដាយេ្របើរមួគ� ជមយួវធិនការេផ្សងៗ ទាងំេនះវ៉ាកសំ់ាង្របែហលជមនសមត�ភពក�ុងការកាតប់ន�យការចម�ងេមេរាគ
បនមយួក្រមតិ ជពិេសស្របសិនេបើមនការចាក្់រគបដណ� បេ់លើ្របជជនក�ុងចំនួនែដលខ�ស់្រគប្់រគន។់
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�ក់���ក់�ំងេហើយ 
េ��នឱ�សឆ�ងេមេ�គនិងចម�ងេមេ�គ



ការកា� យពូជរបស់េមេរាគជវធិីតាមធម�ជតិែដលេកើតេឡើងពីការែញកខ�ួនបេង�ើនចំនួនរបស់វរីុស េដាយការកា� យពូជេនះ
អាចមនឬមនិមនផលបះ៉ទង�ចិចំេពាះមនុស្សកប៏ន េលើកែលងែតការកា� យពូជេកើតេឡើងក�ុងចំណុចរបស់ែហ្សនែដល
មនផលបះ៉ពាល់ចំេពាះអ្រតាការចម�ងេមេរាគ ភពធ�នធ់�ររបស់ជំងឺ ឬផលបះ៉ទង�ិចចំេពាះថ� ឬំវ៉ាកសំ់ាងែដលេធ�ើឲ្យ
្របសិទ�ភពថយចុះ។

េនបរេទសនិងេន្របេទសៃថ មន្របពន័�ឃ� េំមើលេមេរាគកា� យពូជជបន�បន� ប ់បច�ុប្បន�្របទះេឃើញេមេរាគកា� យពូជជ 
េ្រចើន្របេភទ ប៉ែុន�្របេភទែដលសំខានម់ន 4 ្របេភទ ដូចជ B.1.1.7 ឬពូជអាល់ហា�  (ែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេន
្របេទសអងេ់គ�ស) P.1 ឬពូជេហ�ម៉ (ែដលជួប្របទះដំបូងេន្របេទសេ្របសីុល) B.1.351 ឬពូជប៊តីា (ែដលជួប្របទះ
េលើកដំបូងេន្របេទសអា�ហ�ិកខាងត្ូបង) និង B.1.617.2 ឬពូជេដលតា (ែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេន្របេទសឥណ� ) 
េដាយេន្របេទសៃថមនរបយការណ៍ជួប្របទះទាងំ 4 ្របេភទនិងមនការតាមដានឃ� េំមើលយ៉ងដិតដល់ េដាយេន
េពលេនះ្របទះេឃើញ្របេភទ B.1.1.7 ជពូជែដលមនការរាតត្បោតេនកែន�ងជេ្រចើន និងស្រមបពូ់ជេផ្សងៗ េនជួប
្របទះក�ុងលក�ណៈមនកំណត ់េដាយ្រត�វតាមដានយ៉ងដិតដល់ជបន� (ទិន�នយ័ៃថ�ទី 28 ែខឧសភ ឆ�  ំ2021 )។

េមេរាគកា� យទាងំ 4 ្របេភទមនសមត�ភពក�ុងការចម�ងេមេរាគជងេមេរាគេដើម េដាយមនភស័�ុតាងប�� កថ់ េមេរាគ
ពូជ B.1.1.7 ឬពូជអាល់ហា�  (ែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេន្របេទសអងេ់គ�ស) P.1 ឬពូជេហ�ម៉ (ែដលជួប្របទះេលើក
ដំបូងេន្របេទសេ្របសីុល) និង B.1.351 ឬពូជប៊តីា (ែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេន្របេទសអា�ហ�ិកខាងត្ូបង) េធ�ើឲ្យ
ជំងឺកានែ់តធ�នធ់�រេឡើងបន�ិច (ស្រមបពូ់ជ B.1.617.2 ឬពូជេដលតាែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេនឥណ�  ្រត�វរងច់ាំ
ទិន�នយ័បែន�ម)។

ស្រមបផ់លបះ៉ទង�ចិរបស់េមេរាគកា� យពូជចំេពាះ្របសិទ�ភពវ៉ាកសំ់ាង B.1.1.7 ឬពូជអាល់ហា�  (ែដលជួប្របទះេលើក
ដំបូងេន្របេទសអងេ់គ�ស និងជពូជែដលរាលដាលេន្របេទសៃថនេពលបច�ុប្បន�េនះ) ្របទះេឃើញថវ៉ាកសំ់ាងភគ
េ្រចើនេ្របើមនិបនផលេនះេទ។ ស្រមប ់P.1 ឬពូជេហ�ម៉ (ែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេន្របេទសេ្របសីុល) មន
ទិន�នយ័ដំបូងថវ៉ាកសំ់ាង Pfizer-BioNtech, Moderna មន្របសិទ�ភពថយចុះចំេពាះពូជេនះ ប៉ុែន�េន
អាចការពារជំងឺធ�នធ់�របន េហើយស្រមបពូ់ជ B.1.351 ឬពូជប៊តីា (ែដលជួប្របទះេលើកដំបូងេន្របេទសអា�ហ�ិកខាង
ត្ូបង) ែដលេទើបែត្រត�តពិនិត្យរកេឃើញេនក�ុង្របេទសៃថភគខាងត្ូបង េឃើញថជពូជែដលមនផលបះ៉ទង�ិចចំេពាះ
្របសិទ�ភពរបស់វ៉ាកសំ់ាងជេ្រចើន្របេភទ ប៉ុែន�វ៉ាកសំ់ាងភគេ្រចើនេនទទួលបនលទ�ផលល�ចំេពាះពូជេនះ (ដូចជ វ៉ាក់
សំាង Pfizer-BioNtech , Moderna, Novavax, Johnson and Johnson) ។ 
យ៉ងណក�ី វ៉ាកសំ់ាង AstraZeneca មន្របសិទ�ភពថយចុះជខា� ងំចំេពាះពូជេនះ ស្រមបវ៉់ាកសំ់ាង Sinovac ន
េពលបច�ុប្បន�េនមនិទានម់នទិន�នយ័អំពី្របសិទ�ភពរបស់វ៉ាកសំ់ាងចំេពាះេមេរាគកា� យពូជេនះេទ។ 

េពលេនះរដា� ភបិលមនេគលនេយបយច្បោស់លាស់ក�ុងការផ�តផ់�ងវ៉់ាកសំ់ាងបែន�មពីែដលមន្រសាប ់េដាយផ�តផ់�ង់
វ៉ាកសំ់ាងជេ្រចើនបេច�កវទិ្យោេដើម្បយីកមកេ្របើ្របស់ឲ្យសក�ិសមជមយួ្របជជន្រក�មេគលេដ រមួទាងំការផ�តផ់�ងវ៉់ាក់
សំាងែដលមន្របសិទ�ភពល�ចំេពាះេមេរាគកា� យពូជ្របេភទថ�ីៗ ស្រមប្់របជជន។ អំឡុងេពលេនះគួរពិចារណទទួល
វ៉ាកសំ់ាងឲ្យបនឆបរ់ហ័ស ទាងំេនះអ�កជំនញទូទាងំពិភពេលាកនិងអង�ការសុខភពពិភពេលាកបននគំ� ែណននំិង
េជឿជកថ់ការទទួលវ៉ាកសំ់ាងបនេលឿនបំផុត នឹងជួយការពារការឈធឺ�នធ់�របន េហើយការចាកវ៉់ាកសំ់ាងណមយួចាត់
ទុកថមន្របេយជនេ៍ទាះបីមនេមេរាគកា� យពូជកេ៏ដាយ។
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���ក់សុីនកូវ�ដ�មួយនឹងេមេ�គ���យពូជ 



វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ែដលបនទទួលការអនុ�� តឲ្យេ្របើ
្រគប្់របេភទ ្រត�វឆ�ងកាតេ់គលការណ៍ផលិតផលេគលេដ
របស់អង�ការសុខភពពិភពេលាក (WHO) េហើយវ៉ាកសំ់ាង
ែដល ្រត�វេ្របើក�ុង្របេទសៃថឆ�ងកាតក់ារធនរ៉ាបរ់ងេដាយ
ឱសថដា� ននិងចំណីអាហារ េដាយ្រត�វឆ�ងកាតក់ារសាកល្បង
ជ្របពន័� ចាបព់ីការសាកល្បងក�ុងបន�បពិ់េសាធន៍
ការសាកល្បងេលើសត�សាកល្បងរមួទាងំការសាកល្បង
េលើមនុស្សទាងំបីដំណកក់ាល។

េនេពលបេង�ើតទំនុកចិត�េរឿងការជំរុញ្របពន័�ការពារ 
ការែកស្រម�លតារាងការផ�ល់វ៉ាកសំ់ាងដស៏មរម្យ 
្របសិទ�ភពក�ុងការការពារជំងឺនិងបេង�ើតទំនុកចិត�េរឿងសុវត�ិភព
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“វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19  
្រត�វបនទទួលការធនរ៉ាបរ់ងការសាកល្បង

ជ្របពន័�ចាបត់ាងំពីការសាកល្បងក�ុងបន�បពិ់េសាធន ៍
ការសាកល្បងេលើសត�សាកល្បង

រមួទាងំការសាកល្បងេលើមនុស្សទាងំ 
3 ដំណកក់ាល ”។

នយកដា� នឱសថនងិចំណីអាហារនងឹពិចារណលទ�ផលការ្រសាវ្រជវ សាកល្បងតាមម្រតដា� នសកលយ៉ងខា� បខ់�ួន 
រមួទាងំការពិចារណវធិីការផលិត ទីកែន�ងែដលផលិតវ៉ាកសំ់ាងនិងការ្រត�តពិនិត្យគុណភពវ៉ាកសំ់ាងេដើម្បធីនរ៉ាបរ់ង
េស៊រកីារផលិត េដាយអ�កជំនញឯករាជ្យពីខាងេ្រកែដលមនភពសា� តជំ់នញែផ�កវ៉ាកសំ់ាងជេ្រចើនសាខាមុន
េពលចុះប�� ីអនុ�� តឲ្យយកមកេ្របើ្របស់ក�ុង្របេទសៃថបន។ េនេពលមនការេ្របើ្របស់ក�ុង្របេទសេហើយ ្រកសួង
សុខាភបិលេន្រត�វបំេពញតួនទី្រគប្់រគងេមើលែថភពសុ្រកិត្យក�ុងការដឹកជ��ូ ន និងរក្សោទុកវ៉ាកសំ់ាង ការចាកវ៉់ាកសំ់ាង
ឲ្យបន្រតឹម្រត�វ ការតាមដានទិន�នយ័សុវត�ិភពនិងេរាគស�� ែដលមនិល�េ្រកាយេពលបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងេហើយ។ 
េទាះបីជក�ុងេពលបច�ុប្បន�ការធនរ៉ាបរ់ងឲ្យេ្របើ្របស់វ៉ាកសំ់ាងជែបបមនលក�ខណ� ក�ុងសា� នភពបន� នក់�ី រដា� ភបិល
កដំ៏េណើ រការផ�តផ់�ង ់និង្រគប្់រគងេរៀបចំវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 បន្រគប្់រជ�ងេ្រជយ ្របកួត្របែជងនឹងេពលេវលា ប៉ុែន�េន
្របកានយ់កម្រតដា� នសុវត�ិភពេគលនិងអត�្របេយជនច៍ំេពាះ្របជជនជចម្បង។

េ្រកពិការតាមដានក�ុង្របពន័�ធម�តាេហើយ ្រកសួងសុខាភបិលនិង្រកសួងឧត�មសិក្សោ វទិ្យោសា�ស� ្រសាវ្រជវនិងនវានុ
វត�នប៍នគ្ំរទការ្រសាវ្រជវេដើម្បអីភវិឌ្ឍែផនការចាកវ៉់ាកសំ់ាងេលើជនជតិៃថ េដាយលទ�ផលការ្រសាវ្រជវដំបូងេឃើញ
ថវ៉ាកសំ់ាងទាងំពីរ្របេភទែដលេ្របើក�ុង្របេទសៃថជំរុញ្របពន័�ការពារបនល�និងមនសុវត�ិភព។

�រ�����ប់រង�បសិទ��ព គុណ�ព
 និងសុវត�ិ�ពរបស់���ក់�ំង

្របសិនេបីមនប��
ខុស្រប្រកតី  

សូម្របញ៉បម់ក
ជួបេពទ្យ

�

�
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រដា� ភបិលមនេគលនេយបយេរៀបចំផ�តផ់�ងវ៉់ាកសំ់ាងឲ្យ្របជជន្រគបគ់� ក�ុង្របេទសៃថេលើមូលដា� នរបស់េគល
ការណ៍សិទ�ិមនុស្ស េគលការណ៍សីលធមនិ៌ងសមភពតាមការស�័្រគចិត� េដាយគ� នៃថ�ចាយវាយ។

យ៉ងណក�ី ក�ុងដំណកក់ាលដំបូងវ៉ាកសំ់ាងេនមនបរមិណកំណត ់េទើប្របេទសៃថមនទិសេដការផ�តផ់�ងវ៉់ាកសំ់ាង
ែដល្រសបតាមម្រតដា� នអន�រជតិ គឺការផ�តផ់�ងវ៉់ាកសំ់ាងតាមវត�ុបំណងសំខាន ់2 ្របការគឺ៖

បច�ុប្បន� េដាយសារសា� នភពការរាតត្បោតនិងបរបិទែដលផ� ស់ប�ូរ្រគបេ់ពលេវលា រដា� ភបិលមនវត�ុបំណងបែន�មក�ុង
ការផ�តផ់�ងវ៉់ាកសំ់ាងឲ្យដល់ទីកែន�ងែដលមនការរាតត្បោត ឬតំបនេ់សដ�កិច� រមួទាងំព្រងីកេសវាកម�ជូន្របជជន្រក�ម
េផ្សងបែន�ម ដូចជ ្របជជនែដលមនមុខរបរ្រត�វជួបជមយួមនុស្សេ្រចើន ្រគ�បេ្រង�ន ែផ�កអាជីវកម�/ ែផ�កការផលិត 
ជេដើម និងព្រងីក្រក�មេគលេដរហូតដល់្រគបដណ� បទូ់ទាងំ្របេទស។

1. េដើម្បរីក្សោ្របពន័�សុខភពឲ្យដំេណើ រការេទបន 
េដាយពិចារណផ�ល់វ៉ាកសំ់ាងដល់បុគ�លិកេពទ្យ និងបុគ�លិកជួរមុខ
ក�ុងការ្រគប្់រគងជំងឺេដាយបច�ុប្បន�បុគ�លិកេពទ្យជួរមុខភគេ្រចើន
បនទទួលវ៉ាកសំ់ាងេហើយ។

2. េដើម្បកីាតប់ន�យអ្រតាការឈធឺ�នធ់�រនិងបតប់ងជី់វតិ
    ែដលនឹងផ�ល់វ៉ាកសំ់ាងជូនដល់្របជជន្រក�មហានិភយ័ចំេពាះ
ការឈថឺ� តធ់�នធ់�រនិងបតប់ងជី់វតិ ដូចជមនុស្សវយ័ចំណស់ 
និង្រក�មែដលមនជំងឺរុាៃំរ្៉របចាខំ�ួន្របពីំរជំងឺ ដូចជ ទឹកេនមែផ�ម 
បំពងឈ់ាមេបះដូង ជំងឺធត ់(ទម�នេ់លើសពី 100 គីឡូ្រកាម 
ឬមនម៉សរាងកាយេ្រចើនជង 35 គីឡូ្រកាមក�ុងមយួែម្៉រតកាេរ)៉
ជំងឺបំពងឈ់ាមខួរក្បោល ផ�ូវដេង�ើមរុាៃំរ ៉ស�ះសួត និងជំងឺគងំត្រមងេនមរុាៃំរ ៉
េដាយចាបេ់ផ�ើមមនការផ�ល់វ៉ាកសំ់ាងចាបពី់ែខមថុិន តេទ។

េតើអ�ក�គួរ�នទទួល���ក់�ំង?
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ស្រមបអ់�កែដលមនជំងឺ្របចាខំ�ួន (ទឹកេនមែផ�ម ជំងឺេបះដូងនិងបំពងឈ់ាម ជំងឺធត ់ជំងឺបំពងឈ់ាមខួរក្បោល ជំងឺផ�ូវ
ដេង�ើមរុាៃំរ ៉ជំងឺត្រមងេនមរុាៃំរ ៉ជំងឺមហារកី ជំងឺ្របពន័�ការពារមនិ្រប្រកតី ជំងឺេអចអាយវ ីមន្របវត�ិ្របតិកម�)។ ្រក�មទាងំ
េនះមនហានិភយ័ខ�ស់ចំេពាះការឈថឺ� តេ់ដាយកូវដិ-19 ធ�នធ់�រ ដូេច�ះ ជ្រក�មែដលគួរពិចារណទទួលវ៉ាកសំ់ាងជ
លំដាបដំ់បូង។ ទាងំេនះ ការឈេឺដាយជំងឺទាងំេនះមនិែមនប្រមមក�ុងការទទួលវ៉ាកសំ់ាងេទ េលើកែលងែតករណីខ�ះ 
ដូចជ ្រក�មអ�កជំងឺែដលមនេរាគស�� មនិនឹងនរ អ�កជំងឺ្រក�មេនះគួរ្របឹក្សោេយបល់ជមយួ្រគ�េពទ្យ្របចាខំ�ួនេដើម្បសំុីការ
ែណនកំ�ុងការចាកវ៉់ាកសំ់ាង េហើយ្របសិនេបើអាចេធ�ើបន សូមែណនឲំ្យេទទទួលវ៉ាកសំ់ាងេនមន�ីរេពទ្យែដលព្យោបល
ជ្របចា ំឬ្របសិនេបើងាយ្រស�ល គួរ្របបប់ុគ�លិកេពទ្យមុនេពលចាកវ៉់ាកសំ់ាង។

ការេលបថ� រំលំាយេកាសិកាឈាមឬថ� ្ំរបឆងំឈាមរងឹ មនិែមនជប្រមមក�ុងការទទួលវ៉ាកសំ់ាងេទ អាចទទួលវ៉ាក់
សំាងបន េលើកែលងែតអ�កែដលបនទទួលថ� វ៉ំាហា� រនិ គួរ្របឹក្សោេយបល់ជមយួ្រគ�េពទ្យ (្រត�វមនតៃម� INR ែដល
សមរម្យ)។ ទាងំេនះ អ�កជំងឺ្រក�មេនះគួរ្របបប់ុគ�លិកេនកែន�ងចាកវ៉់ាកសំ់ាងេដើម្បបីនេ្រត�មម�ុលទំហំតូច េដើម្បកីារពារ
ឈាមេចញេ្រកាយេពលចាកនិ់ងឃតឈ់ាមក�ុងេពលេវលាកានែ់តយូរ េដើម្បកីារពារឈាមេចញ។

េតើអ�ក�ែដលមិន�ចទទួល���ក់�ំង�ន?

បច�ុបន� ្របេទសៃថធនរ៉ាបរ់ងវ៉ាកសំ់ាង 5 ្របេភទ 
(ទិន�នយ័ៃថ�ទី 28 ែខឧសភ ឆ�  ំ2021) ដូចជ វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន 
AstraZeneca វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន Sinovac វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន 
Johnson & Johnson វ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន Moderna 

និងវ៉ាកសំ់ាងពី្រក�មហុ៊ន Sinopharm។ វ៉ាកសំ់ាងទាងំ 5 ្របេភទ
មនប្រមមក�ុងការេ្របើ្របស់េលើបុគ�លែដលមនការ្របតិកម�
សមសភគផ្សរំបស់វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19។ 

អ�កណកេ៏ដាយែដល្រគ�នខា� ងំេនៃថ�ណតច់ាកវ៉់ាកសំ់ាង 
គួរពន្យោរេពលចាកសិ់ន យ៉ងណក�ី ្របសិនេបើមនការឈឺ
ថ� តត់ិចតួច មនិគួរពន្យោរការចាកវ៉់ាកសំ់ាងេទ។
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េ�គស���មិនល� 
េ��យ�រ�ក់���ក់�ំង

េរាគស�� មនិល�េ្រកាយការចាកវ៉់ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ជេរឿងែដលជួប្របទះបនទូេទ េហើយមនិេលើសពកីាររពំងឹទុកេទ។ 
េរាគស�� មនិល�ភគេ្រចើន ែតងែតមនិធ�នធ់�រនិងបតេ់ទវញិេដាយខ�ួនឯងក�ុងរយៈេពលមនិយូរ ដូចជ េរាគស�� ្រគ�ន 
ឈកឺ្បោល ឈតឺាមដងខ�ួន អស់កម� ងំ េហើម ្រកហមេក� កែន�ងែដលចាក ់េដាយេរាគស�� ទាងំេនះអាចេធ�ើឲ្យមន
អារម�ណ៍មនិ្រស�លខ�ួនខ�ះ េរាគស�� មនិ្រស�លខ�ួនទាងំេនះ ែតងែត្របទះេឃើញេលើមនុស្សេពញវយ័ឬវយ័េធ�ើការជង
្របទះេឃើញេលើវយ័ចំណស់ េហើយ្របសិនេបើេមើលមយួខាងេទៀត េរាគស�� ទាងំេនះែតងែតជស�� បងា� ញថ រាង
កាយកំពុង្រត�វបនវ៉ាកសំ់ាងជំរុញឲ្យបេង�ើត្របពន័�ការពារ េដើម្បកីារពារការឈថឺ� តឬ់បតប់ងជី់វតិ។

មនុស្សទូេទែតងែតយល់ខុសនិងេហ “េរាគស�� មនិល�េ្រកាយការបនទទួលវ៉ាកសំ់ាង” ថ “េរាគស�� ្របតិកម�-
វ៉ាកសំ់ាង” េដាយស្រមបែ់ផ�កេវជ�សា�ស�េហើយេនះ េរាគស�� ្របតិកម�វ៉ាកសំ់ាងេកើតពីការែដលរាងកាយេឆ�ើយតបខាង
្របពន័�ការពារចំេពាះវ៉ាកសំ់ាងេ្រចើនជងធម�តា ែដលចាតទុ់កបនថេរាគស�� ្របតិកម�ជែផ�កមយួរបស់េរាគស�� មនិ
ល�េ្រកាយការបនទទួលវ៉ាកសំ់ាង។

វ៉ាកសំ់ាង្របេភទនីមយួៗ មនឱកាសេកើតេរាគស�� មនិល�េផ្សងពីគ�  ប៉ុែន�វ៉ាកសំ់ាងែដលបនទទួលការធនរ៉ាបរ់ងនិង
ចុះប�� ីេហើយ ចាតទុ់កថឆ�ងកាតក់ារពិេសាធនថ៍មន្របេយជនជ៍ងផ�ល់គុណវបិត�ិ និងមនិបង�ផលបះ៉ពាល់ធ�នធ់�រេទ 
ឬ្របសិនេបើជួប្របទះផលបះ៉ពាល់ធ�នធ់�រ នឹងជួប្របទះក�ុងអ្រតាែដលទាបបំផុតេដាយេរាគស�� មនិល�េ្រកាយការទទួល
វ៉ាកសំ់ាងអាច “េកើតពីវ៉ាកសំ់ាងេដាយផ� ល់” ឬអាច “មនិពាកព់ន័�ជមយួវ៉ាកសំ់ាងេដាយផ� ល់” កប៏ន។

េរាគស�� ែដលមនិពាកព់ន័�ជមយួវ៉ាកសំ់ាងេដាយផ� ល់ ដូចជ េរាគស�� ផ�ូវចិត�ែដលែតងែតជួប្របទះេលើ្រក�មអ�ក
ទទួលវ៉ាកសំ់ាងែដលមនការធុញថប ់ភយ័ខា� ច និងក�ីកង�ល់ ឬេរាគស�� ឈថឺ� តែ់ដលេកើត្រពមគ� ល�មជមយួការចាក់
វ៉ាកសំ់ាង ដូចជ ការបតប់ងជី់វតិពីជំងឺ្របចាខំ�ួនរបស់មនុស្សវយ័ចំណស់េ្រកាយការបនទទួលវ៉ាកសំ់ាង ផលបះ៉ពាល់
ទាងំេនះអាចបេង�ើតក�ីតកស់�ុតខា� យខ�ល់ចំេពាះសង�មយ៉ងទូលំទូលាយបន ្របសិនេបើមនិបនទទួលទិន�នយ័ែដល្រតឹម
្រត�វេទេនះ។
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េរាគស�� ែដលបះ៉ពាល់ធ�នធ់�រពីការ្របតិកម�

វ៉ាកសំ់ាងអាចេកើតេឡើងបន ប៉ុែន�មនឱកាស

េកើតេឡើងតិចបំផុត ពិេសសការ្របតិកម�យ៉ងធ�នធ់�រ

ឬែដលេហថេអណហ�ិឡិកសីុស ជួប្របទះបន

ពី 1 ដល់ 10 ក�ុងមយួលានេហតុការណ៍

(អា្រស័យេលើ្របេភទវ៉ាកសំ់ាងនិងលទ�ផលការសិក្សោ

េន្របេទសនីមយួៗ)។

េដាយេរាគស�� ការ្របតិកម�វ៉ាកសំ់ាងែដលជួប្របទះ មនដូចជ ការេឡើងកន�ួល 
ខ្យល់មនជតពុិល រមស់ េហើមេនេលើៃផ�មុខ មតឬ់េដើមក ដកដេង�ើមជប់ៗ  
សម� ធឈាមទាប រមូលេពាះ ឈេឺពាះ ែតងែតជួប្របទះេ្រកាយការចាកវ៉់ាកសំ់ាង
ក�ុងអំឡុងេពល 30 នទីដបូំង។ ដូេច�ះ េទើបការស្រមកេដើម្បសីេង�តេរាគស��
យ៉ងេហាចណស់ 30 នទីេ្រកាយការបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងមនភពចាបំចជ់ខា� ងំ។ 
យ៉ងណក� ីេ្រកពី្របវត�កិារ្របតិកម�វ៉ាកសំ់ាង្របេភទេនះេដាយផ� ល់េហើយ 
ជេរឿងពិបកក�ុងការរពឹំងទុកថអ�កបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងណម� កនឹ់ងេរាគស��
ផលបះ៉ពាល់ែបបធ�នធ់�រ។ ដូេច�ះ តាមម្រតដា� នេវជ�សា�ស�េទើប្រត�វេរៀបចំេ្រត�ម
ឧបករណ៍េពញេលញេដើម្បពី្យោបលេរាគស�� ការ្របតិកម�បនឆបរ់ហ័សទាន់
េពលេវលា។

េ្រកពីេរាគស�� ការ្របតិកម�វ៉ាកសំ់ាងេហើយេនះ ការទទួលវ៉ាកសំ់ាងេនអាចពាកព់ន័�ជមយួប�� ការេកើតេកាសិកា
ឈាម ែដលជេហតុការណ៍ដធ៏�នធ់�រ ប៉ុែន�ជួប្របទះតិចបំផុតពី 2.5 ដល់ 10 ក�ុងមយួលានេហតុការណ៍ (អា្រស័យេលើ
អាយុនិងអាចពាកព់ន័�ជមយួកតា� ខាងតំណពូជ្របេភទខ�ះែដលជួប្របទះេ្រចើនេនក�ុង្របេទសេលាកខាងលិច)។ េរាគ
ស�� េកាសិកាឈាមស�ះអាចព្យោបលឲ្យជបន ្របសិនេបើវនិិច�យ័បនទានេ់ពលេវលា។ ចំេពាះប�� េនះ ្របេទសៃថ
បនេ្រត�ម្របពន័�ការ្រត�តពិនិត្យវនិិច�យ័ទុក្រសាបេ់ហើយ និងមនការេ្រត�មថវកិានិងថ� ែំដលេ្របើេដើម្បពី្យោបលធនទុក 
រមួទាងំការតាមដានទិន�នយ័យ៉ងដិតដល់េដើម្បភីពេជឿជកេ់លើសុវត�ិភពពីវ៉ាកសំ់ាង។
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្រគបគ់� ែដលរស់េនក�ុង្របេទសៃថមនសិទ�ិបនទទួលេសវាវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 តាមការស�័្រគចិត� េដាយគ� នៃថ�ចាយវាយ
េនះេទ។េដាយរដា� ភបិលនិងអង�ភពឯកជនបនសហការគ� េរៀបចំផ�ល់េសវាកម�ក�ុងទ្រមងជ់េ្រចើនែបប ទាងំក�ុងកែន�ង
ព្យោបលឬក�ុងកែន�ងេផ្សងៗ (ផ្សោរទំេនើប មជ្ឈមណ� លកីឡ) រមួទាងំការែដលមន�ីរេពទ្យឯកជនរមួចំែណកក�ុងការយក
វ៉ាកសំ់ាងជេ្រមើសមកផ�ល់េសវាកម�។
• ្របេភទវ៉ាកសំ់ាង បច�ុប្បន�មនវ៉ាកសំ់ាង 2 ្របេភទ ដូចជវ៉ាកសំ់ាង AstraZeneca និងវ៉ាកសំ់ាង Sinovac 
 និងកំពុងស�ិតក�ុងការចរចាផ�តផ់�ងែ់ស�ងរកវ៉ាកសំ់ាង្របេភទេផ្សងៗបែន�មេដើម្ប្ីរគបដណ� បេ់លើ្របជជនក�ុង
        ្របេទសៃថទាងំអស់។
• េគលេដេនៃថ�អនគតនឹងព្រងីក្រក�មអាយុេទកានកុ់មរនិងរកវ៉ាកសំ់ាងែដលមន្របសិទ�ភពចំេពាះ
         េមេរាគកា� យពូជ។
• វធិីការទទួលបនេសវាកម� េបើកទុកជេ្រចើនវធិី េដាយអា្រស័យេលើមូលដា� នជអ�កេរៀបចំ ដូចជ ការចុះេឈា� ះ
 តាមរយៈអ�កស�័្រគចិត�សុខាភបិល ការចុះេឈា� ះតាមរយៈមន�ីរេពទ្យ (េគហទំពរ័/ ទូរស័ព�) កម�វធិីេផ្សងៗ ការ
        ចុះេឈា� ះតាមរយៈការគ្ំរទរបស់អង�ភពឯកជន (ហាងមនិិម៉ត ឬទូរស័ព�ៃដបណ� ញេផ្សងៗ)។

8 ដំណកក់ាលការផ�ល់េសវាកម�អ�កទទួលេសវាចាកវ៉់ាកសំ់ាង 

1. ចុះេឈា� ះទទួលេសវាកម� 
2. ថ�ឹងទម�ន ់វាស់សម� ធឈាម
3. ពិនិត្យស្រមងំ សាកសួរ្របវត�ិរូប
4. រងច់ាចំាកវ៉់ាកសំ់ាង ែដលនឹងមនការផ�ល់ចំេណះដឹង ការយល់ដឹងម�ងេទៀតមុនេពលទទួលវ៉ាកសំ់ាង។
5. ទទួលការចាកវ៉់ាកសំ់ាង េដាយជការចាកចូ់លសាចដំុ់។ 
6. ស្រមករងច់ាសំេង�តេមើលេរាគស��  30 នទី ែដលមនការេរៀបចំបន�បព់្យោបលបឋម េដាយមនបុគ�លិកេពទ្យ
    និងឧបករណ៍ជួយសេ�ងា� ះជីវតិេ្រត�មេមើលែថ។
7. ្រត�តពិនិត្យេរាគស�� មុន្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ ទទួលការែណន ំនិងឯកសារផ�ល់ចំេណះដឹង។
8. តាមដានទិន�នយ័និងទំនកទ់ំនងតាមវធិីេផ្សងៗ ។
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�ទាងំអស់គ� ្រត�វពាកម៉់ស ទុកគម� ត 
និងលាងៃដទាងំមុន អំឡុងេពល 

និងេ្រកាយេពលចាកវ៉់ាកសំ់ាង

�រអនុវត�មុន-អំឡ�ងេពល- 
និងេ��យ�រទទួល���ក់�ំង

្របសិនេបើអាចេធ�ើេទបន អ�កេទទទួលការចាកវ៉់ាកសំ់ាងគួរសិក្សោ
ទិន�នយ័អំពីវ៉ាកសំ់ាង និងដំណកក់ាលការទទួលេសវាកម�ឲ្យយល់សិន
្របសិនេបើមនចម�ល់្រត�វ្របឹក្សោេយបល់ជមយួកែន�ងផ�ល់េសវាកម�ឬ
បុគ�លិកសុខាភបិលឬទូរស័ព�េទកានក់ែន�ងផ�ល់េសវាកម�ែដលកកទុ់ក។

មុនៃថ�ណត ់គួរស្រមកឲ្យបន្រគប្់រគន ់មនិមនភពចាបំច្់រត�វផ� ក
េលបថ� ែំដលេលប្របចាេំទ (េលើកែលង េធ�ើតាមការែណនរំបស់្រគ�េពទ្យ) 
ពិសាែត/ កាេហ�បនតាមធម�តា។

េនេពលដល់ៃថ�ណត ់គួរេទដល់កែន�ងចាកម់ុនេពល េ្រត�មឯកសារ
ឬទិន�នយ័េដើម្បបី�� កអ់ត�ស�� ណទិន�នយ័សុខភព ចុះេឈា� ះតាមវធិី
េផ្សងៗ តាមភពងាយ្រស�ល ស្រមកេនកែន�ងចាកវ៉់ាកសំ់ាងរយៈេពល
យ៉ងតិច30 នទីេ្រកាយការចាកេ់ដើម្បឃី� េំមើលេរាគស�� ផលបះ៉ពាល់។

េ្រកាយេពលបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងេហើយគួរឃ� េំមើលេរាគស�� ផលបះ៉ពាល់ែដលអាចេកើតេឡើង។ ្របសិនេបើ្រគ�ន ឬឈឺ
ក្បោល ្រត�វេលបថ� បំំបតក់ារឈចឺាបេ់ដាយប៉រ៉ាេសតាម៉ុលបន េហើយ្របសិនេបើមនេរាគស�� ខុស្រប្រកតីេផ្សងៗ 
ែដលមនិច្បោស់េទ ដូចជ មនេហើមខ្យល់ពិស ្រគ�នខា� ងំ ងងឹតមុខ េកើតខ្យល់ ៃដេជើងអស់កម� ងំ ស�ឹក ឈេឺដើម្រទ�ង 
ឈេឺពាះធ�នធ់�រ ពិបកដកដេង�ើម ្រត�វ្របឹក្សោេយបល់ជមយួបុគ�លិកេពទ្យ ឬទូរស័ព�មកេលខ 1422 និង្របញបេ់ទជួប
្រគ�េពទ្យឬទូរស័ព�េលខ 1669។ 

េ្រកាយេពលបនវ៉ាកសំ់ាងម�ុលដំបូងេហើយ គួរេ្រត�មខ�ួនស្រមបក់ារណតច់ាកវ៉់ាកសំ់ាងម�ុលទីពីរ។
ទាងំេនះ ទាងំអស់គ� េន្រត�វពាកម៉់ស ទុកគម� ត និងលាងៃដទាងំមុន អំឡុងេពល និងេ្រកាយការចាកវ៉់ាកសំ់ាង។
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្រត�វចាកវ៉់ាកសំ់ាងមនុស្សក�ុង្របេទសេ្រចើនប៉ុណ� េទើប្រគប្់រគងជំងឺបន?
 
គួរចាកវ៉់ាកសំ់ាងឲ្យមនុស្សជេ្រចើនរហូតដល់េកើត្រពឹត�ិការណ៍្របពន័�ការពារ្រក�ម (herd immunity) េពាលគឺ 
ក�ុងសង�មេនះមន្របជជនែដលមន្របពន័�ការពារជំងឺេ្រចើន្រគប្់រគន ់្របសិនេបើមនអ�កឆ�ងេមេរាគចូលមកក�ុង
សហគមននឹ៍ងមនិអាចចម�ងេមេរាគបនេទ។ េទាះបីេមេរាគេ្រគះថ� កថ់�ដូីចជកូវដិ-19 េនមនិអាចប�� កប់នច្បោស់ថ ្រត�វ
ចាកវ៉់ាកសំ់ាងឲ្យ្រគបដណ� ប្់របជជនតិចេ្រចើនប៉ុេណ� ះេទើបសង�មេកើត្របពន័�ការពារ្រក�មក�ី ប៉ុែន�ការសហការទទួលវ៉ាក់
សំាងឲ្យបនេ្រចើនបំផុត ជវធិមីយួែដលជួយបន�ូរបន�យការរាតត្បោតក�ុង្របេទសបន និងេធ�ើឲ្យសកម�ភពេសដ�កចិ�និង
សង�មអាចដំេណើ រការបន�បន។

្របសិនេបើអ�កបនទទួលវ៉ាកសំ់ាងក�ុងសហគមន ៍

មនចំនួនតិច

្របសិនេបើអ�កបនទទួលវ៉ាកសំ់ាង

ក�ុងសហគមនម៍នចំនួនេ្រចើនល�ម

េនេពលមនអ�កឆ�ងេមេរាគក�ុងសហគមន ៍

ការចម�ងរបស់េមេរាគនឹងេកើតេឡើងយ៉ងឆបរ់ហ័ស 

េដាយសារអ�កែដលមន្របពន័�ការពារចំេពាះជំងឺេនមនចំនួនតិច។

េនេពលមនអ�កឆ�ងេមេរាគក�ុងសហគមន ៍ឱកាសក�ុងការចម�ង្រទង្់រទាយធំមនការពិបកជងមុន 

េ្រពាះមនុស្សភគេ្រចើនមន្របពន័�ការពាររចួេហើយេទើបមនិឆ�ងេមេរាគនិងមនឱកាសចម�ងកានែ់តតិចនិងេធ�ើឲ្យ

េកើតផលបះ៉ពាល់ជ្របេយលក�ុងការការពារការឆ�ងេមេរាគជមយួមនុស្សភគតិច

ែដលមនិមន្របពន័�ការពារចំេពាះេមេរាគ។

វ៉ាកសំ់ាងែដល្របេទសៃថេ្របើេនមនិទានប់��បក់ារសាកល្បងេនេឡើយ េតើពិតេទ?

វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ែដលបនទទួលការធនរ៉ាបរ់ងនិងចុះប�� ីបនឆ�ងកាតក់ារ្រសាវ្រជវសាកល្បង្រគបដំ់ណកក់ាល ជ
ពិេសសបំផុតការសាកល្បងេលើមនុស្សទាងំបីដំណកក់ាល។ យ៉ងណក�ី អ�កផលិតនិងរដា� ភបិលេនចាបំច្់រត�វរក្សោ
ទិន�នយ័ ទាងំែផ�ក្របសិទ�ភពនិងសុវត�ិភពរបស់វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ជបន�េទៀត។ ដូចគ� នឹងវ៉ាកសំ់ាងនិងផលិតផលសុខ
ភពេផ្សងេទៀត យ៉ងេហាចណស់្រត�វមនទិន�នយ័ដំបូង្រគប ់1 ឆ�  ំេដើម្បចុីះប�� ីនងិ្រត�វមនការតាមដានសុវត�ភិពជ
បន�បន� បេ់្រកាយេពលផលិតផលេចញេទកានទី់ផ្សោរ។

អ�កែដលបនចាកវ៉់ាកសំ់ាង អ្នកផ្ទុកមេរោគអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង
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េតើវ៉ាកសំ់ាងែដលនចូំលជមយួវ៉ាកសំ់ាងែដលផលិតក�ុង្របេទសៃថមនគុណភពេស�ើគ� ឬេទ? 

មនគុណភពេស�ើគ�  េដាយវ៉ាកសំ់ាងែដលផលិតេន្របេទសៃថេដាយ្រក�មហុ៊ន Siam Bioscience ែដល្រត�វ
បនទទួលការេផ�របេច�កវទិ្យោការផលិតពី្រក�មហុ៊ន AstraZeneca េដើម្បឲី្យ្របេទសៃថជមជ្ឈមណ� លការផលិតវ៉ា
កសំ់ាងេនក�ុងភូមភិគអាសីុអាេគ�យ ៍េដាយ្រក�មហុ៊ន AstraZeneca មនវធិីការពិចារណសកា� នុពលភព បន�ប់
ពិេសាធន ៍បុគ�លិក និងឧបករណ៍ រហូតដល់វធិីការផលិតក�ុងេរាងច្រកយ៉ងខា� បខ់�ួន និងេធ�ើតាមម្រតដា� នការផលិត
លំដាបថ់� កអ់ន�រជតិ ដូចគ� នឹងការផលិតេនបរេទស។

េតើវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 ជហាឡលឬេទ?

អ�កផលិតវ៉ាកសំ់ាង AstraZeneca, Pfizer-BioNTech និង Moderna ប�� កថ់ វ៉ាកសំ់ាងមនិមនសមសភគផ្សពីំ
ផលិតផលែដលមនសត�ជសមសធតុផ្សេំហើយកម៏និមនេចឡទិនពី្រជ�កេទ ្រសបេពលែដលអង�ការសាសនឥសា� ម
ខ�ស់បំផុតរបស់្របេទសឥណ�ូ េនសីុធនរ៉ាបរ់ងវ៉ាកសំ់ាង Sinovac ថជផលិតផលហាឡល ដូចគ� នឹងសមគមនេ៍ពទ្យ
ឥសា� មៃនច្រកភពអងេ់គ�ស (British Islamic Medical Association )ែដលធនរ៉ាបរ់ងវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19។

េតើវ៉ាកសំ់ាងជួយការពារកូវដិ-19  បនយូរប៉ុណ�  ្រត�វចាកជំ់រុញេនេពលណ?

េដាយសារជវ៉ាកសំ់ាងថ�ីែដលមនការេ្របើ្របស់មនិយូរ ចំេណះដឹងនេពលបច�ុប្បន�េនមនិទានដឹ់ងថ េតើ្របពន័�ការពារ
ែដល្រត�វបនជំរុញេដាយវ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19 នឹងេនក�ុងខ�ួនបនយូរប៉ុណ� េទ េទើបមនិអាចេឆ�ើយបនថគួរមនការចាក់
ជំរុញេទៀតេនេពលណ។ យ៉ងណក�ី អ�កផលិតេនេធ�ើការសិក្សោលទ�ផលការជំរុញ្របពន័�ការពាររបស់វ៉ាកសំ់ាងកូវដិ-19
ជបន�បន� ប ់េធ�ើឲ្យអាចមនទិន�នយ័គ្ំរទបែន�មបនេនៃថ�អនគត។



េតើការឆ�ងេមេរាគកូវដិ-19 េហើយ េន្រត�វចាកវ៉់ាកសំ់ាងេទៀតឬេទ?

អ�កែដលធ� បឆ់�ងេមេរាគកូវដិ-19 េហើយ េនមនភពចាបំច្់រត�វចាកវ៉់ាកសំ់ាង េ្រពាះ្របពន័�ការពារពីការឆ�ងេមេរាគស�ិត
ក�ុងក្រមតិែដលការពារជំងឺបន្របែហល 3 ដល់ 6 ែខ េដាយអ�កជំនញែណនថំអ�កែដលឆ�ងេមេរាគមកេហើយេន
ក�ុងរយៈេពល 3 ដល់ 6 ែខ (រាបពី់ៃថ�ែដលពិនិត្យេឃើញេមេរាគេលើកដំបូង)្រត�វចាកវ៉់ាកសំ់ាង 1 ម�ុល េហើយ្របសិនេបើ
ឆ�ងរយៈេពល 3 ដល់ 6 ែខ(រាបពី់ៃថ�ែដលពិនិត្យេឃើញេមេរាគេលើកដំបូង) ្រត�វចាកវ៉់ាកសំ់ាង 1 ម�ុល េហើយ្របសិនេបើឆ�ង
េមេរាគមកេហើយេលើសពី 6 ែខ ្រត�វចាក ់2 ម�ុល (ឬចាក្់រគបឈុ់ត អា្រស័យេលើ្របេភទរបស់វ៉ាកសំ់ាង)។

20



រក្សោសិទ�ិ មូលនីធិគ្ំរទការេលើកកម�ស់សុខភព (សសស) 2021 

ឯកសារផ្សព�ផ្សោយ ហាមលក់


