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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

សុវត្ថ ិភាព និងផលប ៉ះពាល់ 

 

 

 តត្ើផលប ៉ះពាលទូ់តៅរបសថ់្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 មានអ្វ ីខ្ល៉ះ? 

ផលប ៉ះពាល់ជាទូទៅ បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 រមួមាន៖ 
• ការឈឺចុកចាប ់ទ ើងក្កហម ឬឡ ើងទហើមទៅទៃើមដៃ ដៃលជាទីតាំងដនការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ (ឬឡៅឡ ើ
ឡលៅ សម្រាប់កុារតូចៗ) 

• ក្រនុឡដៅ  ម្ររនុរង្ក 
• ឈឺកាល 
• មានអារមមណ៍អស់កមាល ាំង 
• ឆាប់ខឹង ឬឆាប់យាំ (កុមារតូចៗ) 
• ឈឺសាច់ៃុាំ ឬឈឺសន្ទល ក់ 
• ទហើមកូនកណត ុ រ 
• មានអារមមណ៍ចង់កអ តួ និងបាត់បង់ចាំណង់អាហារ 

 
ផ ប ៉ះពា ់ទាំងទន៉ះអាចជ៉ះឥទ្ធិព ឡៅឡ ើសមតថភាពបាំទពញការង្ករក្បចាាំដងៃរបស់អនក ប ុដនែផលប ៉ះពាល់ទាំងទន៉ះ
នឹងបាត់ទៅវញិកន ុងរយៈទពលមួយ ឬពីរដងៃទក្កាយមក។ មនុសសភារទក្ចើនទកើតមានម្រតឹមតតផលប ៉ះពាល់កម្រមិត
ក្សាលៗតតប ុឡ ណ្ ៉ះ ទហើយមនុសសមួយចាំនួនមិនឡកើតមានផលប ៉ះពាល់អវ ីទ ាំងអស់។ 
 
ផលប ៉ះពាល់រឺជាទរឿងធមមត និងជាសញ្ញា តែ បង្កា ញថ្ថ្ន ាំបង្កា រកាំពុងៃាំទណើរការ។ ការឡកើតានផ ប ៉ះពា ់
បង្ហា ញថារាងកាយរបស់អនកកាំពុងទរៀនក្បយុទធជាមួយនឹងទមទរារ និងកំពុងបទងា ើតភាពសុាាំ។ ការទទួលចាក់ៃូស
តែ បានដណន្ទាំទងំអស់រឺជាការសំខាន់់ ឡបើទទ៉ះបីជាអនកឡកើតមានផលប ៉ះពាល់បន្ទា ប់ពីការចាក់ៃូសពីមុនក៏
ឡោយ លុ៉ះក្តដតអនកផែល់ថាន បំង្ហា រ ឬក្រូទពទយរបស់អនកក្បាប់មិនឱ្យអនកទទួលចាក់។ 
 
សូមទមើលឡរហទ្ំព័រ ផលប ៉ះពាល់ដៃលអាចទកើតមាន បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌ ល
ក្រប់ក្រងនិងទប់សាា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។ 
 

 ចុ៉ះប្បសិនតបើ ខ្្ញ ាំមិនតកើត្មានផលប ៉ះពាលប់ន្ទា បពី់ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19? 

ក្បតិកមមបន្ទា ប់ពីការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 អាចានភាពខុសគ្នន ពីមនុសសមាន ក់ទៅមនុសសមាន ក់។ 
មនុសសភារទក្ចើនដៃលចូ រមួកន ុងការទធវ ើទតសែសាកលបង កខណៈទវជជសាស្រសែ  (clinical trial) ទក់ទ្ងនឹងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 បានឡកើតមានផលប ៉ះពាល់កម្រមិតម្រា ប ុទ ណ្ ៉ះ ឡហើយពួកឡរមួយចំនួនមិនឡកើតានផ ប ៉ះពា ់អវ ី
ទ ់តតឡា៉ះ។ មនុសសទាំងទន្ទ៉ះទៅដតមាន ការឡ ៅ្ ើយតបននភាពសុាាំ ខាៅ ំងចំទពា៉ះថ្ន ាំបង្កា រ។ ការចាក់ថាន បំង្ហា រអាច
ការពារអនកពីការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 កម្រមិតធៃន់ធៃរ មិនថាអនកឡកើតានផ ប ៉ះពា ់ឡផេងៗបន្ទា ប់ពីការចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា រឬអត់ទន្ទ៉ះទ ើយ។ 
 

 ត ើមានផលប ៉ះពាលក់ម្រ ិធ្ងន់ធ្ងរតម្ោយោរចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ដែរឬតេ? 

បាទ/ចាស ផលប ៉ះពាល់កម្រមិតធៃន់ធៃរអាចទកើតទ ើង ប ុដនែកក្មនឹងទកើតមាន្ស់។ ក្បព័នធ ក្តួតពិនិតយសុវតថ ិភាព
ថ្ន ាំបង្កា របានកាំណត់បញ្ញា សុខភាពធៃន់ធៃរចាំនួនបួនយ ង ដៃលនឹងពិពណ៌ន្ទៃូចខាងទក្កាម។ ឥ ូវឡន៉ះានការ
តណនំឱ្យទ្ទួ្ ចាក់ថាន បំង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Pfizer ក្បទេទ Moderna និងក្បទេទ Novavax ជាងថ្ន ាំបង្កា រ 
ក្បទេទ J&J។ ទហតុផលមួយសក្មាប់ចំណុចទន៉ះ រឺទោយសារតតផលប ៉ះពាល់កម្រមិតធៃន់ធៃរមួយដៃលពាក់ព័នធ ឡៅនឹង
ថាន បំង្ហា រក្បទេទ J&J ឡបើទទ៉ះបីជាបញ្ហា ឡន៉ះកក្មនឹងទកើតមានក៏ទោយ។ ក្បសិនទបើអនកទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ សូម
ឡមើ ឡរហទ្ំពរ័ ផលប ៉ះពាល់ដនថ្ន ាំបង្កា រ ទៃើមបីដសវ ងយល់អាំពីទរារសញ្ញា ដៃលអាចទកើតមាន ទៃើមបីពិនិតយតមោន។ 
 

• អាណាហ្វ ីឡាក់ស ៊ីស (Anaphylaxis)៖ Anaphylaxis រឺជាក្បតិកមមឬការទស់ៃ៏កក្ម ប ុដនែមានសភាពធៃន់
ធៃរ ដៃលអាចទកើតទ ើងបន្ទា ប់ពីឡម្របើម្របាស់ថ្ន ាំ ឬទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ ម្របសិនឡបើម្របតិកមមឬការទស់ឡន៉ះ
ឡកើតឡ ើងឡន៉ះ អនកផៅ ់ឡសវាកមមតផនកតែទសំុខភាពអាចពាបា ម្របតិកមមឡន៉ះបានភាៅ មៗ និងយ ងាន
ម្របសិទ្ធិភាព។ ក្បតិកមមតបបមិនសូវធៃន់ធៃរឡផេងឡទ្ៀតក៏អាចទកើតមានផងដៃរ។ សូមតសវ ងយ ់បតនែមឡៅ
ឡ ើឡរហទ្ំព័រ ក្បតិកមមបន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌ លម្ររប់ម្ររងនិងទ្ប់
ាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។ 
 

• បញ្ហា  Myocarditis និងបញ្ហា  pericarditis បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រប្បតេទ Pfizer ប្បតេទ 
Moderna និងប្បតេទ Novavax៖ Myocarditis រឺជាការរលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូង ឡហើយ pericarditis រឺជាការ
រលាកក្សទប់ខាងឡម្រដននទប៉ះៃូង។ បញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូង និងបញ្ញា រលាកក្សទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូង 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

សុវត្ថ ិភាព និងផលប ៉ះពាល់ 

 

បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថាន បំង្ហា រជាំងឺ COVID-19 រឺកក្មនឹងទកើតមាន។ មនុសសភារទក្ចើនដៃលមានបញ្ញា រលាក 
សាច់ៃុាំទប៉ះៃូង ឬបញ្ហា រលាកម្រសទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូងបន្ទា ប់ពីការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ អាចមានភាព
ម្របឡសើរឡ ើងទោយការឡម្របើម្របាស់ថ្ន ាំនិងការសក្មាកពាបាល ទហើយនិងមានអារមមណ៍ធូរឡសបើយឡ ើងវញិយ ង
ឆាប់រហ័ស។ មនុសសទាំងឡាយដៃលជួបក្បទ៉ះសាថ នភាពទាំងទន៉ះ ជាធមមតអាចវលិក្ត ប់ទៅឡ វ្ ើសកមមភាព
ក្បចាាំដងៃជាទូ្ឡៅរបស់ពួកទរវញិបាន បនា ប់ពីឡោរសញ្ហា ននរបស់ពួកទរានភាពម្របឡសើរទ ើង។ 

 

ថ្ន ាំបង្កា រក្បទេទ Pfizer និងក្បទេទ Moderna៖ ានការរាយការណ៍ថាករណីនៃរឡម្រចើនឡកើតានបនា ប់ពី
ទ្ទួ្ ចាក់ថាន បំង្ហា រែូសទ្ីពីរ។ ទកមងជាំទង់ឡៃទ្ម្របសុនិងមនុសសទពញវយ័ឡៅទកមង ទាំនងជានឹងរងផលប ៉ះ 
ពាល់ជាង។ ការពនារទពលរវាងៃូសទី 1 ទៅៃូសទី 2 បានបង្កា ញថ្មានការកាត់បនថយកម្រមិតហានិៃ័យ
ននបញ្ហា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូងឡន៉ះ។ ទន៉ះជាមូលទហតុមួយដៃលមានការដណន្ទាំនឡព ឥ ូវឡន៉ះ ថាឱ្យឡកមង
ជំទ្ង់ និងមនុសេទពញវយ័ឡៅទកមង ពិចារ្ឡ ើការទទួលចាក់ៃូសទីពីរទៅកន ុងរយៈទពល 8 សបាៅ ហ៍បនា ប់
ពីការទ្ទួ្ ចាក់ៃូសទ្ីមួយរបស់ពួកទរ។ កម្រមិតហានិេ័យដនបញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំឡប៉ះៃូង បនា ប់ពីទ្ទួ្ 
ចាក់ែូសជាំរុញ ហាក់បីែូចជាទបជាងបន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ៃូសទីពីរដនថ្ន ាំបង្កា រ។ 

 

កុមារដៃលមានអាយុចាប់ពី 6 តខ ទៅ 11 ឆាន ាំទទួលចាក់ែូសថាន បំង្ហា រកន ុងបរាិណតែ តិចជាង ឡបើឡម្របៀប
ឡ្ៀបឡៅនឹងមនុសសដៃលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆាន ាំទ ើងទៅ។ ការ ោយការណ៍ មួយនឡព ែមីៗឡន៉ះពី CDC 
បានរកឡ ើញថាមិនានការឡកើនឡ ើងននកម្រមិតហានិៃ័យចំឡពា៉ះការឡកើតានបញ្ហា រលាកាច់ែុំឡប៉ះែូង
ឡម្រកាយការចាក់ថាន បំង្ហា រជំងឺ COVID-19 កន ុងចំឡ្មកុារទងំឡាយតែ ានអាយុចាប់ពី 6 តខ ឡៅ 5 
ឆ្ន ំ ឡន៉ះឡទ្។ តម ការសិកាមួយដៃលបានទបា៉ះពុមពផាយទោយ CDC ានការោយកាណ៍និងឡផាៀងផ្ទា ត់ថា
ានបញ្ហា រលាកាច់ែុំឡប៉ះែូង ចំនួន 11 ករណី បន្ទា ប់ពីានការផៅ ់ជូនថាន បំង្ហា រក្បទេទ Pfizer សម្រាប់
កុារចំនួនម្របាណជា 8 លានែូស ែ ់កុារតែ ានអាយុចាប់ពី 5 ឡៅ 11 ឆ្ន ំ។ ករណីទងំឡន៉ះភារ
ឡម្រចើនានកម្រមិតក្សាល និងបានជាស៉ះឡសបើយយ ងឆាប់រហ័ស។ 

 

ការសិកា មួយទៅទលើមនុសសដៃលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆាន ាំទ ើងទៅបានបង្កា ញថ្ ហានិេ័យដនផល វបិាក
ចំឡពា៉ះទប៉ះៃូង ៃូចជា បញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូង បញ្ហា រលាកម្រសទប់ខាងឡម្រដននឡប៉ះែូង និងជាំងឺរលាក 
ពហុម្របព័នធសរោីងគ (MIS-C) បន្ទា ប់ពីការឆ្លងជាំង ឺCOVID-19 រឺានកម្រមិតខពស់ជាងបន្ទា ប់ពីទ្ទួ្ ចាក់ថាន ំ
បង្ហា រម្របឡៃទ្ Pfizer ឬក្បទេទ Moderna មួយែូស ឬឡម្រចើនែូស។ ានការសឡងាតឡ ើញថាចំណុចទន៉ះឡកើត
ានចំឡពា៉ះបុរស និងស្រសែ ីក្រប់វយ័។ ការកត់សមាា ល់ថ្ បញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូងដៃលទក់ទងនឹងថ្ន ាំបង្កា រ 
ាន កខណៈក្សាលជាង ទហើយមិនឡកើតានយូរែូចបញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូងដៃលបងាឡ ើងឡោយារតត
ឡហតុផ ទផសងទទៀតឡន៉ះ រឺជាការសំខាន់ផងតែរ។ 
 

ថាន បំង្ហា រម្របឡៃទ្ Novavax៖ ានការោយការណ៍ថាករណីទាំងឡាយដនបញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូង និងបញ្ហា
រលាកម្រសទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូង ឡកើតានចាំទពា៉ះអនកដៃលបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ 
Novavax។ ការទទួលចាក់ៃូសទី 2 ដនថ្ន ាំបង្កា រក្បទេទ Novavax កន ុងរយៈទពល 8 សបាែ ហ៍ បនា ប់ពីែូសទ្ី
មួយ អាចកាត់បនថយហានិេ័យដនសាថ នភាពកក្មទាំងទន៉ះ។ 
 

ចំណុចសំខាន់តែ រួរកត់សាគ  ់មួយរឺថាជំង ឺCOVID-19 រឺជាប់ពាក់ព័នធជាមួយនឹងហានិេ័យខពស់ជាង
មុនដនការទកើតជាំងឺោច់សរដសឈាមខួរកា  (stroke) ទរារសញ្ញា សរដសឈាមទប៉ះៃូងលកខណៈ ង្ន់ ង្ រ 
(acute coronary syndrome) ការរមួសាច់ៃុាំទប៉ះៃូងទោយសារការសា ៉ះសរដសឈាម (myocardial infarction 
[បញ្ហា គ្នាំងទប៉ះៃូង]) ការទខាយទប៉ះៃូង (heart failure) ចង្កវ ក់ទប៉ះៃូងទៃើរមិនម្រតឹមម្រតូវ (arrhythmia) និង 
ការាៅ ប់ឡោយារការគំងទប៉ះៃូង (cardiac death) ក៏ៃូចជាបញ្ញា រលាកសាច់ៃុាំទប៉ះៃូង (myocarditis) 
និងបញ្ញា រលាកក្សទប់ខាងទក្ៅដនទប៉ះៃូង (pericarditis) ផងដៃរ។ 

 

• ោរសា ៉ះសរសសឈាមដែលមានតោគសញ្ហា  thrombocytopenia (TTS) បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រប្បតេទ 
J&J៖ ឡោរសញ្ហា  TTS រឺជាសាថ នភាពៃ៏កក្ម ប ុដនែមានសភាពធៃន់ធៃរ និងជួនកាលទក្គ្ន៉ះថ្ន ក់ែ ់ជីវតិ ដៃល
ានការពាក់ព័នធឡៅនឹងកាំណកឈាម និងចំនួនបាល ដកតទប។ ានការោយការណ៍ថាឡោរសញ្ហា  TTS ទកើត
មានចំឡពា៉ះមនុសេឡៅកន ុងម្រកមុអាយជុាឡម្រចើន ទាំងចាំទពា៉ះបុរស និងស្រសែ ី្តែ បានទ្ទួ្ ចាក់ថាន បំង្ហា រ
ម្របឡៃទ្ J&J។ ស្រសែ ីដៃលមានអាយុចាប់ព ី18 ទៅ 49 ឆាន ាំរួរដតដសវ ងយល់ជាពិទសសអំពីកម្រមិតហានិៃ័យដន
ម្រពឹតត ិការណ៍អវជិជាន (adverse event) តែ កម្រមនឹងឡកើតាន ប ុតនតានការទកើនទ ើងឡន៉ះ។ ឡែើមបីតសវ ង
យ ់បតនែម សូមចូលទៅកាន់ឡរហទ្ំព័រ ក្ពឹតែ ិការណ៍អវជិជានដៃលានការរាយការណ៍ថាឡកើតានបនា ប់
ពីទ្ទួ្ ចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។ 

 

• តោគសញ្ហា  Guillain Barré (GBS) បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រប្បតេទ J&J៖ ឡោរសញ្ហា  GBS រឺជាបញ្ហា
សុខភាពៃ៏កក្មមួយដៃលក្បព័នធភាពសុាាំរបស់រាងកាយបាំផ្លល ញទកាសិកាសរដសក្បសាទ។ ចំណុចឡន៉ះអាច
ប ៅ្  ឱ្យសាច់ៃុាំចុ៉ះទខាយ ទហើយទពលខល៉ះអាចប ៅ្  ឱ្យខវ ិនផងតែរ។ មនុសសភារទក្ចើនជាស៉ះឡសបើយឡពញ

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/05-COVID-Shimabukuro-508.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_w
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

សុវត្ថ ិភាព និងផលប ៉ះពាល់ 

 

ឡ ញពីឡោរសញ្ហា  GBS ប ុដនែអនកខល៉ះមានការខូចខាតសរដសក្បសាទជាអចិដស្រនែយ៍ (ជាប់រហូត)។ ានការោយ
ការណ៍ថាទរារសញ្ញា  GBS ឡកើតមានចំឡពា៉ះមនុសសឡផេងៗដៃលបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រក្បទេទ J&J។ ករណចីំឡពា៉ះ
បុរស ជាពិទសសបុរសដៃលមានអាយុចាប់ពី 50 ឆាន ាំទ ើងទៅ ានការឡកើតឡ ើងឡម្រចើនជាង។ មនុសសទសា ើរតត
ម្ររប់គន កន ុងចំឡ្មចាំនួនដៃលបានទរៀបរាប់ទន៉ះ បានធ្លល ក់ខល នួឈឺកន ុងអំ ុងទពល 6 សបាែ ហ៍ បនា ប់ពី
បានចាក់ថាន បំង្ហា ររចួ។ មនុសេភារទក្ចើនធ្លល ក់ខល នួឈឺកន ុងអាំ ុងទពល 3 សបាែ ហ៍ៃាំបូង។ ឡែើមបីតសវ ងយ ់
បតនែម សូមចូលទៅកាន់ឡរហទ្ំព័រក្ពឹតែ ិការណ៍អវជិជានដៃលានការរាយការណ៍ថាឡកើតានបន្ទា ប់ពី
ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។ 
 

ទៃើមបីដសវ ងយល់បដនថម សូមចូលទៅកាន់ឡរហទ្ំព័រ ក្ពឹតែ ិការណ៍អវជិជានជាក់លាក់មួយចំនួនដៃលានការោយ
ការណ៍ថាឡកើតានបន្ទា ប់ពទីទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។ 

 

រហូ រកែល់តេលបច្ច ុបបននតន៉ះ មានោរផដល់ជូនថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 តម្ច្ើនជាង 603 លានែូស តៅកន ុងសហ
រែឋអាតររកិ។ តបើតទ៉ះប៊ីជាផលប ៉ះពាល់អាច្តកើ មានក៏តោយ ផលប ៉ះពាល់ទាំងត ៉ះកម្រនឹងតកើ មានណាស់។ 
អ ថម្បតោជន៍ទាំងឡាយននោរតធ្វ ើឱ្យថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 តៅដ ម្រប់លកខណៈនិងទន់តេលតេលាត ៉ះ រឺមាន
តម្ច្ើនជាងហានិភ័យតផេងៗ។ 
 

 តត្ើថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ទាំនងជាមានផលប ៉ះពាលរ់យៈតពលដវង ដែរឬតទ? 

ទទ។ ផលប ៉ះពាល់រយៈទពលដវង មិនទាំនងជាទកើតមានឡន៉ះទទ។ ដផែកឡៅទលើអវ ីដៃលទយើងៃឹងអំពីថ្ន ាំបង្កា រទផសងទទៀត 
ផលប ៉ះពាល់រយៈទពលតវងទកើតទ ើងកន ុងអំ ុងទពលក្បាាំមួយសបាែ ហ៍បន្ទា ប់ពីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ ឡោយទហតុផល
ទន៉ះ រៃឋបាលចាំណីអាហារនិងឱ្សង (FDA) តក្មូវចាាំបាច់ឱ្យក្កមុហ ុនដៃលផលិតថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 តមោន
បុរគ ដៃលបានចូលរមួកន ុងការទធវ ើទតសែសាកលបង ឱ្យបានយ ងទហាច្ស់ក្បាាំបីសបាែ ហ៍។ ទហើយទៅតតម្រតវូបនត
ានការតាមោនអនកចូលរមួកន ុងការទធវ ើទតសែសាកលបងថ្ន ាំបង្កា រឡន៉ះ ឡបើទទ៉ះបីជាថ្ន ាំបង្កា របានទ្ទួ្ ការអនុញ្ហា ត/ 
អនុម័តឱ្យទក្បើក្បាស់ក៏ទោយ។ បដនថមពីទន៉ះឡៅឡទ្ៀត មជឈមណឌ លក្រប់ក្រងនិងទប់សាា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) បនែតម
ោនថាន បំង្ហា រជំងឺ COVID-19 យ ងែិតែ ់ បន្ទា ប់ពីថ្ន ាំបង្ហា រទាំងទន្ទ៉ះបានទ្ទួ្ ការអនុញ្ញា ត/អនុម័តឱ្យទក្បើ
ក្បាស់ និងបានទ្ទួ្ អាជាា ប័ណណ ។ ចាប់តាំងពីថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ានផៅ ់ជូនឱ្យឡម្របើម្របាស់យ ងទូលាំទូលាយ 
(ទហើយានរយៈឡព យូរជាងទន៉ះឡៅឡទ្ៀត ចាប់តាំងពីការទធវ ើទតសែសាកលបងថាន បំង្ហា រឡន៉ះ) ឡន៉ះ រឺានរយៈឡព 
ឡ ើសពីមួយឆ្ន ំឡហើយ។ មនុសសរាប់លានន្ទក់បានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ទហើយមិនមានការកំណត់អតត
សញ្ហា ណននផ ប ៉ះពា ់រយៈទពលដវង្មួយឡ ើយ។ 
 
ផទ ុយទៅវញិ ទយើងពិតជាៃឹងថ្ទមទរារដៃលបងាឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 អាចប ែ្ លឱ្យឡកើតមានផលប ៉ះពាល់រយៈ
ទពលដវងជាទក្ចើនទាំងចាំទពា៉ះមនុសសទពញវយ័ និងចាំទពា៉ះកុមារ។ ឧទហរណ៍ មនុសសមួយចាំនួនបនែមានទរារសញ្ញា
នន ៃូចជាានអារមមណ៍ទនឿយហត់ ពិបាកទរង ឈឺកាល និងៃកៃទងា ើមខល ីៗ ជាទក្ចើនដខ បន្ទា ប់ពីការឆ្លងជាំងឺ 
COVID-19 ៃាំបូងរបស់ពួកទរ ដៃលជាទូ្ឡៅក្តូវបានទៅថ្ ជាំងឺ COVID រយៈទពលយូរ។ ទលើសពីទន៉ះឡៅទទៀត ាែ ន
ភាព ង្ន់ធៃរមួយដៃលទៅថ្ ឡោរសញ្ហា ននការរលាកពហុម្របព័នធសរោីងគ អាចប ៉ះពាល់ៃល់កុមារ (MIS-C) និងមនុសេ
ឡពញវយ័ (MIS-A) ផងតែរ។ ឡោរសញ្ហា  MIS រឺជាាែ នភាពសុខភាពៃ៏កក្ម ប ុដនែធៃន់ធៃរមួយ ដៃលទក់ទងឡៅនឹង
ជំងឺ COVID-19 ឡហើយដៃលឡ វ្ ើឱ្យដផនកទផសងៗដនរាងកាយបងាជារលាក រមួទាំងទប៉ះៃូង សួត តក្មងទន្ទម ខួរកាល 
ដសបក ដេនក ឬសររីាងាក្កព៉ះទពា៉ះទវៀន ផងតែរ។ អនកជាំងឺជាទក្ចើនក្តូវសក្មាកពាបាលទៅមនា ីរទពទយ ទហើយជាអកុសល 
អនកខៅ៉ះអាចាៅ ប់បាន។ ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ផែល់នូវម្របព័នធការពារក្បឆាាំងនឹងផលប ៉ះពាល់ “រយៈឡព 
តវង” ទងំឡន៉ះននទមទរារ។ 
 

 ប្បសិនតបើខ្្ញ ាំមានប្បត្ិកមមបន្ទា ប់ពីខ្្ញ ាំបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ តត្ើខ្្ញ ាំគួរោយការណ៍យ ងែូចតមេច? 

ក្បសិនទបើអនកឡកើតមានម្រពឹតត ិការណ៍អវជិជាន្មួយ (ផលប ៉ះពាល់ដៃលអាចទកើតមាន) បន្ទា ប់ពីអនកបានចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា រ ឡបើទទ៉ះបីជាអនកមិនក្បាកៃថ្ថ្ន ាំបង្កា របងាឱ្យមានទរារសញ្ញា ទាំងទន្ទ៉ះក៏ទោយ សូមឡ វ្ ើការយការណ៍ឡៅ
ម្របព័នធ  VAERS។ ក្បព័នធរាយការណ៍ក្ពឹតែ ិការណ៍អវជិជមានដនថ្ន ាំបង្កា រ (VAERS) រឺជាក្បព័នធ ម្របាប់ឱ្យែឹងមុន តែ រែឋ
បា ចំណីអាហារនិងឱ្សង (FDA) ឡហើយនិងមជឈមណឌ លក្រប់ក្រងនិងទប់សាា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) ទក្បើក្បាស់ទៃើមបីតសវ ង
រកបញ្ហា តផនកសុវតែ ិភាពដៃលអាចនឹងទកើតមាន។ ទៃើមបីទធវ ើការោយការណ៍ សូមទូរស័ពាទៅទលខ 1-800-822-7967 
ឬចូលទៅកាន់ទរហទាំព័រ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html។ 
 

ក្បសិនទបើអនកបានចុ៉ះទឈាម ៉ះកន ុងកមម វធីិ V-Safe តែ ជាម្របព័នធ ក្តួតពិនិតយសុខភាព ទក្កាយការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់ 
CDC ឡន៉ះ អនកក៏អាចរាយការណ៍អំពីទរារសញ្ញា របស់អនកតមរយៈកមម វធីិទូរស័ពាទាំទនើបឡន៉ះផងដៃរ។ 
 

ទាំងក្បព័នធ  VAERS និងកមម វ ិ្  ីV-Safe មិនអាចផែល់ៃាំបូន្ទម នពាក់ព័នធនឹងដផនកទវជជសាស្រសែបានទទ។ ក្បសិនឡបើអនក
ានឡោរសញ្ញា នន ឬបញ្ញា សុខភាពដៃលទធវ ើឱ្យអនកក្ពួយបារមភទៅទពល្មួយ បន្ទា ប់ពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/mis/index.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html#anchor_1607560764339
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

សុវត្ថ ិភាព និងផលប ៉ះពាល់ 

 

COVID-19 សូមទក់ទងអនកផែល់ទសវាកមមតផនកដងទាំសុខភាពរបស់អនក ឬដសវងរកការពាបាល។ 
 

 តត្ើមានអ្វខី្ល៉ះតៅកន ញងថ្ន ាំបង្កា រ? 

ទក្រឿងផស ាំទសា ើរដតទាំងអស់ទៅកន ុងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក៏ជាទក្រឿងផស ាំដៃលមានទៅកន ុងអាហារជាទក្ចើន ៃូចជា
ខាល ញ់ សា រ និងអាំបិល។ 

បតនែមពីឡន៉ះ៖ 

• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Pfizer និងក្បទេទ Moderna មានផទ ុកភាន ក់ង្ហរ RNA (mRNA)។ 

• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Johnson & Johnson/Janssen មានផទ ុកនូវទមទរារមួយតបបដៃលមិន 
ទក់ទងឡៅនឹងទមទរារដៃលបងាឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 ទ ើយ។ 

• ថាន បំង្ហា រជំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Novavax មានផទ ុកបាំ ដណក (ជាតិក្បូទតអុីន) ដៃលមិនបងាទក្គ្ន៉ះថ្ន ក់ ដន 
ទមទរារដៃលប ែ្ លឱ្យមានជាំងឺ COVID-19។ ទងំឡន៉ះរឺជាបាំ ដណកតូចៗដៃលជាទូ្ឡៅម្រតូវបានទៅថ្ជា 
បាំ ដណករបស់ដខនងជាតិក្បូទតអុីន (spike protein)។ 

ារធាតុផេទំ ាំងទន៉ះតណនំឱ្យទកាសិកាទៅកន ុងខល នួរបស់អនកបទងា ើតការទឆ្ល ើយតបដនក្បព័នធភាពសុាាំ។ ការទឆ្ល ើយ 
តបទន៉ះជួយការពារអនកពីការធ្លល ក់ខល នួឈឺទោយសារជាំងឺ COVID-19 ន្ទទពលអន្ទរត។ បន្ទា ប់ពីរាងកាយ 
ផលិតការទឆ្ល ើយតបដនក្បព័នធភាពសុាាំរចួ ោងកាយនឹងកមាា ត់ទចាលទក្រឿងផស ាំដនថ្ន ាំបង្កា រទាំងអស់ ែូចគន ឡៅ
នឹងការកាា ត់ឡចា ព័ត៌មាន ្មួយដៃលទកាសិកាដលងក្តវូការតទៅទទៀត។ ែំឡណើរការឡន៉ះរឺជាតផនកមួយនន
មុខង្ហរ្មមតារបស់ោងកាយ។ 

 

ថាន បំង្ហា រជំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Novavax ក៏ានផទ ុកម្របឡៃទ្ “ថ្ន ាំជាំនួយ (adjuvant)” សក្មាប់ពក្ងឹងការទឆ្ល ើយ 

តប ពីក្បព័នធភាពសុាាំរបស់រាងកាយផងដៃរ។ ានការឡម្របើម្របាស់ថ្ន ាំជាំនួយ (adjuvant) ឡផេងៗឡៅកន ុងថ្ន ាំបង្កា រ 

ជាទក្ចើនក្បទេទ។ 

 
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 មិនមានទក្រឿងផស ាំៃូចជាសារធ្លតុរីមីទុកកុំឱ្យខូច (ៃូចជាសារធ្លតុសម្រាប់ទ្ប់ាា ត់ការ
ែុ៉ះផេិត [thimerosal] ឬជាតិបារត) ជាលិកា (ៃូចជាទកាសិកាទរកដៃលបានរមល តូ ឬវតថ ុធ្លតុទៃើម្មួយពីសតវ) 
ថ្ន ាំម្របឆ្ំងឡមឡោរ (antibiotics) ជាតិក្បូទតអុីនអាហារ (ៃូចជាផលិតផលស ុត ឬក្គ្នប់្ ញ្ាជាតិ) ថ្ន ាំពាបា  ឬសារ 
ធ្លតុជ័រ ឬក៏ទលាហៈទន្ទ៉ះទទ។ 
 
ដសវ ងយល់បដនថមថាទក្រឿងផស ាំរឺជាអវ ី និងមិនតមនជាអវ ី ទៅកន ុងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក្បទេទ Pfizer ក្បទេទ 
Moderna ម្របឡៃទ្ Novavax និង ក្បទេទ Johnson & Johnson។ 
 

 តត្ើខ្្ញ ាំអាចតកើត្ជាំងឺ COVID-19 ពីថ្ន ាំបង្កា រ ដែរឬតទ? 

ឡទ្។ អនកមិនអាចឡកើតជាំងឺ COVID-19 ពីថ្ន ាំបង្កា រទន៉ះទទ។ មិនានថាន បំង្ហា រ្មួយានផទ ុកឡមឡោរតែ បងាឱ្យ
ានជំងឺ COVID-19 ទន្ទ៉ះទទ។ ជួនកាលមនុសសឡកើតមានក្រនុទៅៅ  ឬានអារមមណ៍អស់កមាល ាំងក្បមាណមួយដងៃឡៅ
ពីរនែងបន្ទា ប់ពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ ផ ប ៉ះពាល់ទាំងទន៉ះរបស់ថ្ន ាំបង្កា ររឺធមមត និងជាសញ្ហា តែ ោងកាយកំពុង
បឡងា ើតភាពសុាាំ។ អាការៈទាំងទន៉ះនឹងបាត់ទៅវញិកន ុងរយៈទពលពីរទៅបីដងៃទក្កាយ។ 
 

 ត ើោរចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនឹងបណាដ លឱ្យខុ្ាំេេួលលេធផលេជិជមានេ៊ីោរតធ្វ ើត សត ជាំងឺ COVID-19 ដែរ
ឬតេ? 

ទទ។ ថ្ន ាំបង្កា រមិនប ៅ្ លឱ្យអនកទ្ទួ្  ទ្ធផ  វជិជមានទៅកន ុងការទធវ ើទតសែ រកទ្ម្រមង់ឡមឡោរ (PCR) ឬការឡ វ្ ើឡតសត
រការធាតុដៃលបញ្ច លូកន ុងខល នួទៃើមបីបទងា ើតភាពសុាាំ (Antigen) (ការទធវ ើទតសៅកាំហាក ឬទឹកមាត់ រមួទាំងការឡ វ្ ើ 
ឡតសត ឡោយខល នួឯងផងដៃរ) ដៃលតសវ ងរកការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 នឡព បចច ុបបនន ទ ើយ។ អនកអាចទធវ ើទតសែទ្ទួ្ 
 ទ្ធផ  វជិជមានពីការទធវ ើទតសែ អង់ទីក័រ (ឈាម) មួយចាំនួន។ ទន៉ះរឺទោយសារថ្ន ាំបង្កា រននៃាំទណើរការទោយបង្ហា ត់ 
បទក្ងៀនរាងកាយរបស់អនកឱ្យផលិតារធាតុទ្ប់ទ្ ់នឹងជំងឺ (អង់ទីក័រ)។ 
 
សូមទមើលទរហទាំព័រ ph.lacounty.gov/covidtests សៅ ីពីការទធវ ើទតសែ របស់សុខភាពសាធ្លរណៈ ទៃើមបីដសវ ងយល់បដនថម
អាំពីការទធវ ើទតសែ រកជាំងឺ COVID-19។ 
 

 តត្ើមនុសសដែលមានសផាតពា៉ះ ឬដែលមានគតប្មាងចងម់ានសផាតពា៉ះ ឬក៏កាំេ ងបាំតៅត ៉ះកូន អាច្ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/novavax.html#ingredients
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Janssen.html#ingredients
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

សុវត្ថ ិភាព និងផលប ៉ះពាល់ 

 

 េេួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 បាន ដែរឬតទ? 

បាទ/ចាស ានការដណន្ទាំឱ្យអនកមានដផាទពា៉ះ ឬកំពុងបាំទៅទោ៉ះកូន ឬក៏ពាយមមានដផាទពា៉ះន្ទទពលឥ ូវទន៉ះ 
ក៏ៃូចជាអនកដៃលម្របតហ ជាអាចមានដផាទពា៉ះន្ទទពលអន្ទរត ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ផងដៃរ។ 
មនុសសទាំងឡាយដៃលមានជាំងឺ COVID-19 កន ុងអាំ ុងទពលមានដផាទពា៉ះ ទាំនងជាសក្មាលកូនមិនក្រប់ដខ (អាច
ឡ ឿនជាង 37 សបាែ ហ៍) ឬទរកសាល ប់កន ុងដផា ទហើយក៏ទ្ំនងជាអាចមានបញ្ហា ដផាទពា៉ះឡផេងទទៀតផងដៃរ។ 
 
ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 កន ុងអំ ុងទពលមានដផាទពា៉ះជួយទ្ប់ាា ត់ការធ្លល ក់ខល នួឈឺធៃន់ធៃរ និងការសាល ប់
ចាំទពា៉ះមនុសសដៃលមានដផាទពា៉ះ និងការពារទរកដៃលមានអាយុតិចជាង 6 ដខ ពីការចូ សក្មាកពាបាលឡៅ
មនា ីរឡពទ្យផងតែរ។ សក្មាប់ព័ត៌មានបដនថម សូមទមើលរទហទាំព័រ សាំណួរដៃលបានសួរជាញឹកញាប់អំពថី្ន ាំបង្កា រ៖ 
ការមានដផាទពា៉ះ ការបាំទៅទោ៉ះកូន និងការមានកូន និងទរហទាំព័រសែ ីពី ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 
ទពលមានដផាទពា៉ះ ឬកំពុងបាំទៅទោ៉ះកូន របស់មជឈមណឌ លក្រប់ក្រងនិងទប់សាា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។ 
 

 តត្ើមនុសសដែលមានម្ប ិករមឬោរទស់ អាចចាកថ់្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 បាន ដែរឬតទ? 

ចំណុចឡន៉ះអាក្ស័យទៅតមសាថ នភាព។ 

• មនុសសដៃលមានម្របតិកមម ឬការទស់ទៅនឹងវតថ ុមួយចាំនួន ៃូចជាថ្ន ាំទលប អាហារ (រមួទាំងស ុត) ារ 
ធាតជុ័រ សតវចិញ្ា ឹម ឬលមែងផ្លា  ឬក៏មនុសសដៃលមានក្បវតែ ិក្រួសារធាៅ ប់មានការក្បតិកមម ក៏អាចចាក់
ថាន បំង្ហា របានផងដៃរ។ 

• ម្របសិនឡបើអនកធាៅ ប់ឡកើតមានក្បតិកមម ឬការទស់ទៅនឹងថ្ន ាំបង្កា រ ឬក៏ការពាបាលតាមការចាក់មជ ុល 
ឡបើឡទ៉ះបីជាមិនានសភាពធៃន់ធៃរក៏ឡោយ សូមពិឡម្រគ៉ះជាមួយនឹងម្ររូឡពទ្យរបស់អនកឡែើមបីសឡម្រមចថា 
ឡតើវាានសុវតែ ិភាពកន ុងការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ឬឡទ្។ 

• ក្បសិនទបើអនកមានម្របតិកមម ឬការទស់ឡៅនឹងារធាតុចម្រាញ់ពីឡម្របងប ូលីទអសុី ីនរល ីកូល (Poly-
ethylene Glycol/PEG) អនកមិនរួរចាក់ថ្ន ាំបង្កា រក្បទេទ Pfizer ឬម្របឡៃទ្ Moderna ឡន៉ះឡទ្។ ចូរសួរម្ររូ
ឡពទ្យរបស់អនកថាឡតើអនកអាចចាក់ថាន បំង្កា រក្បទេទ J&J ឬក្បទេទ Novavax បាន ឬទទ។ 

• ក្បសិនទបើអនកមានម្របតិកមម ឬការទស់ឡៅនឹងប ូលីសរបឺត (polysorbate) អនកមិនរួរចាក់ថាន បំង្ហា រ
ក្បទេទ Novavax ឬម្របឡៃទ្ J&J ទន្ទ៉ះទទ។ ចូរសួរក្រូទពទយរបស់អនកថ្ទតើអនកអាចចាក់ថ្ន ាំបង្កា រក្បទេទ 
Pfizer ឬម្របឡៃទ្ Moderna បាន ឬទទ។ 

 
អាចម្របឈមនឹងហានិេ័យដន anaphylaxis តិចតួច (ជាក្បតិកមមតបបធៃន់ធៃរ) ឡោយារថ្ន ាំបង្កា រ្មួយក៏ឡោយ។ 
 
ព័ត៌មានអាំពីក្បតិកមមឬការទស់អាចមានការដក្បក្បួល។ សូមប្បាកែថ្បានពិនិត្យតមើលតសចកេ ីដណន្ទាំថ្ម៊ីជាងតរ
តៅតលើតគហ្ទាំព័រ ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 សម្មាប់រន សេដែលមានប្បត្ិកមមឬោរទស់ របសម់ជឈមណឌ លប្គប់ 
ប្គងនិងទប់ស្កា ត្់ជាំងឺឆ្លង (CDC) តហើយនិងពិតប្រ៉ះជាមួយនឹងប្គតូពទយរបស់អ្នក។ 
 

 តត្ើខ្្ញ ាំអាចទទួលបានព័ត្៌មានបដនថមតៅទណីា? 

• ទៃើមបីទបា៉ះពុមព ឬទមើលសាំណួរតែ បានសួរជាញឹកញាប់ទន៉ះ ឬសាំណួរដៃលបានសួរជាញឹកញាប់
ទផសងទទៀតទក់ទងនឹងក្បធ្លនបទថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 សូមទសានកូៃ QR ទន៉ះ ឬចូល
ទៅកាន់ទរហទាំព័រ សាំណួរដៃលបានសួរជាញឹកញាប់ទក់ទងនឹងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19។ 

• ទរហទាំព័រ VaccinateLACounty.com - រមួទាំងទរហទាំព័រ កាលវភិារដនការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 ដៃលមានរបូភាពក្កាហវ ិចទៃើមបីបង្កា ញនូវទពល្ដៃលៃូសនីមួយៗៃល់ទពល
កាំណត់អាចទទួល និងព័ត៌មានសែ ីពី  វធីិទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ 

• ទរហទាំព័រ ថ្ន ាំបង្កា រសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌ លក្រប់ក្រងនិងទប់សាា ត់ជាំងឺឆ្លង 
(CDC)។ 

• ឡរហទ្ំព័រ ជំឡនឿតៗគន  និងព័ត៌មានពិតអាំពីថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 និង សាំណួរដៃលបាន 
សួរជាញឹកញាប់អាំពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់ CDC។ 

• ចូរពិឡម្រគ៉ះជាមួយនឹងក្រូទពទយរបស់អនក ក្បសិនទបើអនកមានសាំណួរទផសងៗ។ 

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/docs/vaccine/FAQ-Vaccine_PregnancyBreastfeedingFertility.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-Vaccine_PregnancyBreastfeedingFertility.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
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/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

