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7/29/22 COVID-19 Vaccine FAQs – How vaccines work (Cambodian) 
 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

របបៀបែាំបណើរការននថ្ន ាំបង្កា រ 

 

 ជាទូបៅ ប ើថ្ន ាំបង្កា រមានែាំបណើរការយ៉ា ងែូចបតេច? 
 

ថ្ន ាំបង្កា រដាំណណើរការណោយណរៀបចាំប្បព័ន្ធការពារធម្មជាតិនន្រាងកាយរបស់អ្នក ណដើម្បីកាំណត់សម្គា ល់ ន្ិងកម្គា ត់ 

ណម្ណរាគដដលអាចណធវ ើឱ្យអ្នកឈឺ។ ថ្ន ាំបង្កា រអាចម្គន្ផ្ទ ុកដូចជា៖ 

• ប្បណេទណម្ណរាគដដលង្កប់ ឬបាន្ណធវ ើឱ្យទន្់ណសោយ។ 

• សារធាតុណផ្េងៗដដលបាន្ណធវ ើឱ្យម្គន្សភាពដូចជាដផ្នករបស់ណម្ណរាគ។ 

• សារធាតុណផ្េងៗដដលបង្កា ត់បណប្ងៀន្រាងកាយឱ្យបណងា ើតជាតិប្បូណតអីុ្ន្ដដលណម្ើលណៅដូចជាដផ្នកមួ្យនន្

ណម្ណរាគ 
 

ណៅណពលអ្នកចាក់ថ្ន ាំបង្កា រណាមួ្យ ប្បព័ន្ធភាពសុាាំរបស់អ្នកណ ល្ ើយតបតាម្រយៈ៖ 

• ផ្លិតអ្ង់ទីក័រ (antibodies)។ អ្ង់ទីក័រ គឺជាជាតិប្បូណតអ្ុីន្ដដលប្តវូបាន្បណងា ើតណ ើងតាម្ធម្មជាតិ

ណោយប្បព័ន្ធភាពសុាាំ ណដើម្បីប្បយុទធនឹ្ងជាំងឺ។ 

• ណប្តៀម្ណកាសិកាភាពសុាាំរបស់អ្នកឱ្យណ ល្ ើយតបណៅន្ឹងការ ល្ងណម្ណរាគនាណពលអ្នាគត។ 

• ចងចាាំជាំងឺ និ្ងរណបៀបប្បយុទធជាមួ្យន្ឹងវា។ ប្បសិន្ណបើអ្នកប ៉ះពាល់ណៅន្ឹងណម្ណរាគណនា៉ះបនាា ប់ពីទទួល

ថ្ន ាំបង្កា រ ប្បព័ន្ធភាពសុាាំរបស់អ្នកអាចបាំផ្លល ញវាបាន្យ ងឆាប់រហ័ស ណហើយការពារអ្នកពីការ ល្ងជាំងឺ ឬ

ការធាល ក់សល នួ្ឈឺធងន្់ធងរណទៀតផ្ង។ 
 

 ប ើថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 មានែាំបណើរការយ៉ា ងែូចបតេច? 
 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ទាំង 4 ប្បណេទ ដដលម្គន្ផ្តល់ជូន្ឱ្យណប្បើប្បាស់ណៅកន ុងសហរដឋអាណម្រកិកន ុងណពលបចច ុបបន្ន

ណន្៉ះ ដាំណណើរការណោយបង្កា ត់បណប្ងៀន្ណកាសិកាភាពសុាាំរបស់ណយើងអ្ាំពីរណបៀបបណងា ើតភាន ក់ង្ករថតចម្លងដសនងជាតិប្បូ

ណតអ្ុីន្ (copycat spike proteins) (ដសនងម្គន្រាងដូចជាម្កុដ ដដលដុ៉ះណ ើងណៅណលើនផ្ានន្ណម្ណរាគ COVID-19)។ ការ

ផ្លិតដសនងជាតិប្បូណតអ្ុីន្ណន្៉ះម្ិន្បងាណប្រ៉ះថ្ន ក់ដល់ណកាសិការបស់ណយើងណទ។ 

• ប្បព័ន្ធភាពសុាាំរបស់ណយើងណម្ើលណ ើញដសនងជាតិប្បូណតអីុ្ន្ណន្៉ះ ណហើយដឹងថ្វាមិ្ន្អាចសថ ិតណៅកដន្លង

ណនា៉ះបាន្ណទ។ 

• រាងកាយរបស់ណយើងម្គន្ប្បតិកម្មណោយបណងា ើតការណ ល្ ើយតបភាពសុាាំ។ វាផ្លិតអ្ង់ទីក័រ (antibodies) 

ដដលអាចណធវ ើសកម្មភាពប្បឆាាំងដសនងជាតិប្បូណតអ្ុីន្របស់ណម្ណរាគ COVID-19 ណហើយវាណប្តៀម្ណកាសិកា

ភាពសុាាំ។ ណន្៉ះន្ឹងការពារណយើង ប្បសិន្ណបើណយើងបាន្ប ៉ះពាល់ណៅន្ឹងណម្ណរាគនាណពលអ្នាគត។ 
 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ម្គន្ភាពសុសរន ណៅកន ុងរណបៀបដដលពួកណគបង្កា ត់បណប្ងៀន្ណកាសិការបស់ណយើង ឱ្យបណងា ើត

ដសនងជាតិប្បូណតអ្ុីន្។ 

• ថ្ន ាំបង្កា រដដលផ្លិតណោយ Pfizer និ្ង Moderna ប្តវូបាន្ណៅថ្ជាថ្ន ាំបង្កា រប្បណេទ mRNA។ ភាន ក់ង្ករ 

RNA (mRNA) គឺជាបាំ ដណកដហេន្ដដលប្បាប់រាងកាយរបស់ណយើងអ្ាំពីរណបៀបបណងា ើតជាតិប្បូណតអ្ុីន្។ 

mRNA ដដលណៅកន ុងថ្ន ាំបង្កា រប្តូវបាន្ណវចសាប់ណៅខាងកន ុងពពុ៉ះជាតិណប្បងដ៏តូចៗ (ប្តវូបាន្សាា ល់ថ្ជា

ភាគលអ ិតលីពីដ ឬ lipid nanoparticles)។ ណៅណពលដដល mRNA ចូលណៅកន ុងណកាសិការបស់ណយើង វា

បង្កា ត់បណប្ងៀន្ណកាសិកាអ្ាំពីរណបៀបផ្លិតបាំ ដណករបស់ដសនងជាតិប្បូណតអ្ុីន្ (spike protein)។ mRNA 

មិនចូលណៅក្ន ុងស្ន លូកោស្ិោកេ ក ើយមិនមានអនតរក្មមជាមួយ DNA តាមមកយោបាយណាមួយក ើយ។ 

• ថ្ន ាំបង្កា រដដលផ្លិតណោយ J&J/Janssen ប្តវូបាន្ណៅថ្ជាថ្ន ាំបង្កា រដឹកជញ្ជ នូ្ (viral vector vaccine)។  

 វុិចទ័រ (Vector ឬយន្ជាំន្ិ៉ះ) ដឹកជញ្ជ នូ្បាំ ដណកដហេន្ណៅកន ុងណកាសិការបស់ណយើង។ ណកាសិការបស់ណយើង

ចាប់យកបាំ ដណកដហេន្ ន្ិងបណងា ើត mRNA ណហើយ mRNA ណន្៉ះបង្កា ត់បណប្ងៀន្ណកាសិការបស់ណយើងឱ្យ

បណងា ើតដសនងជាតិប្បូណតអ្ុីន្។ វុិចទ័រណម្ណរាគ គឺជាប្បណេទណម្ណរាគផ្លត សាយធម្មតាដដលម្ិន្ម្គន្ណប្រ៉ះ 

ថ្ន ក់។ វាម្ិន្អាចចម្លងសល នួ្ណៅកន ុងណកាសិការបស់ណយើងណទ ណហើយវាម្ិន្អាចផ្លល ស់បត រូ DNA របស់ណយើង

តាម្វធីិណាមួ្យណ ើយ។ 

• ថ្ន ាំបង្កា រដដលផ្លិតណោយ Novavax ត្រូវបានកៅថាជាត្រកេេថាន ាំរង្កា រដែលកត្រើត្បាស្់រាំ ដែក្ជារិត្រូ 

ករអ ៊ីនននកមកោគ (protein subunit vaccine)។ វាមានផ្ទ ុក្បាំ ដណកមួ្យចាំនួ្ន្របស់ដសនងជាតិប្បូណតអ្ុីន្ 

(spike protein)។ ថ្ន ាំបង្កា រប្បណេទណន្៉ះក៏ម្គន្ផ្ទ ុកប្បណេទ “ថាន ាំជាំនួយ (adjuvant)” ស្ត្មារ់ពត្ងឹងោរ 

ក ល្ ើយររព៊ីត្រព័នធភាពស ាំររស្់ោងោយផ្ងដែរ។ ថាន ាំជាំនួយ (adjuvant) ណផ្េងៗត្រវូបានកត្រើត្បាស្់កៅ 

ក្ន ុងថាន ាំរង្កា រជាកត្ចើនត្រកេេ។ 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

របបៀបែាំបណើរការននថ្ន ាំបង្កា រ 

 

កន ុងចាំបោតប្បបេទថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ទាំងបនេះ តិនមានប្បបេទថ្ន ាំបង្កា រោតួយដែលមានផ្ទ កុបតបោគ 

COVID -19 ជាទម្រង់អ្វ ីរួយឡ ើយ រិនថាជាទម្រង់ឡរឡោគដែលឡៅរស់ក្ត ី ឡរឡោគដែលបានឡ វ្ ើឱ្យទន់ឡសោយក្ត ី 

ឬក្៏ឡរឡោគដែលងាប់ក្ត ី។ អ្នក្រិនអាចឡក្ើតជំងឺ COVID-19 ពីថាន បំងាា រទងំឡនេះឡ ើយ។ 

 
 ប ើខុ្ាំអាចទទួលបានព័ ៌មានបដនែតបៅទោី? 
 

• កែើមប៊ីកបាោះព មព ឬកមើលស្ាំែួរដដលបាន្សួ្រញឹក្ញារ់ទាំងកនោះ ឬស្ាំែួរដែលបាន្សួ្រជាញឹក្ញារ់
ណផ្េងណទៀតទក់ទងន្ឹងត្រធានរេថាន ាំរង្កា រជាំងឺ COVID-19 សូ្មកស្ានកូ្ែ QR ណន្៉ះ ឬចូលកៅ
ោន់កគ េាំព័រ ស្ាំែួរដែលបាន្សួ្រជាញឹក្ញារទ់ក់ទងន្ឹងថាន ាំរង្កា រជាំងឺ COVID-19។ 

• កគ េាំព័រ VaccinateLACounty.com - រមួទាំងកគ េាំព័រ ោលវភិាគននោរចាក់្ថាន ាំរង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 ដដលម្គន្ររូភាពត្ោ វ ិចកែើមប៊ីរង្កា ញនូ្វកពលណាដែលែូស្ន៊ីមួយៗែល់កពល
ក្ាំែរ់អាចទទួល និងព័រ៌មានស្ត ៊ីព៊ី  វយិ៊ីេេួលចាក្់ថាន ាំរង្កា រ។ 

• កគ េាំព័រ ការយល់ដឹងអ្ាំពីដាំណណើរការនន្ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ររស្់ម្ជឈម្ណឌ លប្គប់ប្គង
និ្ងទប់សាា ត់ជាំងឺ ល្ង (CDC)។ 

• ចូរពិកត្រោះជាមួយត្គូកពេយររស្់អនក្ ប្បសិន្ណបើអនក្មានស្ាំែួរណផ្េងៗ។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://vaccinatelacounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/how-they-work.html

