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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 
 

ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅកូនពោយទឹកពោោះ និងការមានកូន 

 

ត ើថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ត្ វូបានណែនាំឱ្យផ្តល់ជូនសត្ាប់អ្នកានផ្ផ្ៃត ោះ ណែរឬតេ?  
ចាស/បាទ! មជ្ឈមណ្ឌ លគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កា ត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) ហ ើយនិងអ្នកជាំនាញផ្នែកការមានផ្ទៃព ោះ 
រមួមានទងំមហា ិ ទ្ទាលយ័គ្រូពេទយឯកពទសដទនកសមភេនិងពោគស្តសរ ីរបសអ់ាហមរកិ (American College of 
Obstetricians and Gynecologists) សងគមសម្រមាប់ការផ្ែទសំុខភាពមាតា-ទារក (Society for Maternal-Fetal 
Medicine) ហ ើយនិងមហាវទិាល័យគិលានុបដ្ឋា យិកា-ឆ្មបរបស់អាហមរកិ (American Collect of Nurse-Midwife) 
ផ្ណ្នឱំ្យអ្នកមានផ្ទៃព ោះហ វ្ ើឱ្យការចាក់ថ្ែ បំង្កា រជ្ំងឺ COVID-19 ទងំឡាយរបសពួ់កហរ 
គ្រប់លកខណ្ៈនិងទន់ហពលហវលា។ សគ្ាប់គ្បព័នធការពារដ៏លអ បំនុត ចំណុ្ចហនេះរមួានទាាំងការទទួល
ចាក់ែូសជាំរុញផ្ដលបានហ វ្ ើឱ្យែមីហ ើងវញិ (updated booster) នងផ្ដរ។ 
ថ្ន ាំបង្កា រហនេះអាចទរលជូ់នពៅកន ុងែាំណាក់កាលណាមួយក៏បានពៅពេលមានផ្ទៃព ោះ 
ហ ើយអាចនដល់ជូ្នកន ុងហពលផ្តមួយជាមួយនឹងថ្ែ បំង្កា រហនេងៗហទៀត នងផ្ដរ។ 
 

តេ ុអ្វ ីបានជាានការណែនាំចាំត ោះការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19? 
ជាំងឺ COVID-19 គឺជាកងវលែ់៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយកន ុងពេលមានផ្ទៃព ោះ។ 
ហបើហទេះបីជាកគ្មិតហានិភ័យជារមួានកគ្មិតទបក៏ហោយ 
អ្ែកានផ្នៃហពាេះនិងអ្ែកផ្ដលពទើបដែមានផ្នៃព ោះ ហ ើយដែលមាន
ជាំងឺ COVID-19 ទាំនងជាធ្លា ក់ខ្ល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ម្រែូិចូលសម្រមាកេាបាល
ពៅមនៃ ីរហពទយ និងអាចទទួលមរណៈ (ស្លា ប់) ជាងអ្ែកដែលមិនមាន
ផ្ទៃព ោះ។  

ពលើសេីពនោះហៅពទៀែ អ្ែកដែលមានជាំងឺ COVID-19 
កន ុងអំ្ ុងហពលានផ្នៃហពាេះទាំនងជាមានទល
 ិ ទ្បាកហនេងៗផ្ដលអាចប េះពាល់ដល់ការានផ្នៃព ោះ 
និងទារកផ្ដលកំពុងលូតលាស់របស់េួកពគហទៀតនង។ 
នលវបិាកទងំហនេះរមួានទងំការសគ្ាលកូនមិនម្រគប់ដខ្ និងទារក
ស្លា ប់កន ុងផ្ទៃ នងផ្ដរ។ 

ការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ការ រទាាំងអ្ែកដែលផ្ទៃព ោះ 
និងទារករបស់ពួកហរដែលពទើបនឹងពកើែ ឱ្យរចួទុែេីការធ្លល ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរពដ្ឋយស្លរជាំងឺ COVID-19។ 
ពៅកន ុងការសិកាហនេងៗអំ្ពីមនុសេផ្ដលបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ម្របពេទ Pfizer និងម្របពេទ 
Moderna ានការរកហ ើញថ្ានអ្ង់ទីក័រម្របឆាំងនឹងពមពោគពៅកន ុងឈាមទងទចិែរបស់ទារក 
និងហៅកន ុងទឹកហោេះាដ យ។ ការសិកាបផ្នែមមួយបានបង្កា ញថ្ 
ការទទួលចាក់ដូសជ្ំរុញកន ុងអំ្ ុងហពលានផ្នៃហពាេះ បហងា ើនកគ្មិតផ្នអ្ង់ទីក័រទងំហនេះ។ 
ការសិកាមួយហនេងហទៀតបានបញ្ជា ក់ថ្ ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រកន ុងអំ្ ុងពេលមានផ្ទៃព ោះ 
ានគ្បសិទធិភាពកន ុងការការ រទារកដែលមានអាយុពម្រកាម 6 ដខ្ េកីារចូលសម្រមាកេាបាលពៅមនៃ ីរពេទយពដ្ឋយ
ស្លរជាំងឺ COVID-19។ សគ្ាប់ព័ត៌ានបផ្នែមអំ្ពីការសិកាទងំហនេះ សូមចូលហៅកាន់ហរ ទំព័រ ថ្ែ បំង្កា រជ្ងឺំ 
COVID-19 កន ុងអំ្ ុងហពលានផ្នៃហពាេះ និងកំពុងបំហៅកូនហោយទឹកហោេះ របស់មជ្ឈមណ្ឌ លគ្រប់គ្រង 
និងទប់ស្កា ត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC)។  
 

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/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 
 

ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅកូនពោយទឹកពោោះ និងការមានកូន 

 

ត ើការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 មានសុវត្ថ ិភាពកន ុងអំឡុងពពលមានផ្ទៃព ោះ ដែរឬពទ?  
មិនមានភ័សត ុតាងណាមួយដែលថ្ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 បណារ លឱ្យ
មានបញ្ជា ណាមួយទាក់ទងហៅនឹងការមានផ្ទៃព ោះពទ រមួទា ាំងការលូតលាស់របស់
សុកទងដែរ។ មជ្ឈមណ្ឌ លគ្រប់់គ្រង និងទប់ស្កា ត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) ហ ើយនិងរដឋ  
បាលចំណ្ីអាហារនិងឱ្សែ (FDA) ហគ្បើគ្បាស់ គ្បព័នធសុវតែ ិភាព 
ជាហគ្ចើនហដើមបតីាមោនអ្ែកផ្ដលបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រម្រគប់ម្រែីមាសទាាំងអ្ស ់
កន ុងអំ្ ុងហពលានផ្នៃហពាេះ ក៏ដូចជាទរករបស់ពួកហរ នងផ្ដរ។ 
មិនានការរកព ើញថ្គ្បឈមនឹងហានិេ័យខពស់ជាងមុនផ្នការរលូតកូន 
បញ្ហា ទរកស្កល ប់កន ុងផ្នៃ បញ្ជា ការលូែលាស់ ឬពិការភាពពីកំហណ្ើតហនេះហទ។ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 មិនបណារ លឱ្យមានការឆ្ាងជាំងឺ COVID-19 ពទ 
រមួទា ាំងអ្ែកដែលមានផ្ទៃព ោះទងំឡាយ 
ឬទារករបស់េួកពគទងដែរ។ មិនានថ្ែ បំង្កា រជ្ំងឺ COVID-19 ណាមួយ 
មានទទ ុកពមពោគដែលមានជី ិ ទ្ែហនេះពទ។ 
ថ្ែ បំង្កា រននមិនអាចហ វ្ ើឱ្យបុរគលណាាែ ក់ធ្លល ក់ខល នួឈឺហោយស្ករជ្ំងឺ COVID-
19 ពនាោះពទ រមួទងំអ្ែកផ្ដលានផ្នៃហពាេះ ឬទរករបស់ពួកហរនងផ្ដរ។ 

ភ័សត ុតាងបនរ ហកើនហ ើងកន ុងការបង្កា ញថ្ ការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-
19 មុន និងកន ុងអ្ាំឡុងពេលមានផ្ទៃព ោះរឺមានសុិែថ ិភាេ និងមានម្របសិទធភិាេ។ 
អ្ែថម្របពោជន៍ផ្នការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ានហគ្ចើនជាងហានិភ័យផ្ដលធ្លល ប់បានែឹង 
ឬអាចនឹងហកើតាន ហោយស្ករការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រកន ុងអ្ាំឡុងពេលមានផ្ទៃព ោះ។ 

ត ើខ្ញ ាំអាចេេួលបានព័ ៌ានបណនែមពទៀត្បានយ៉ា ងែូចតមតច? 
សម្រមាប់េ័ែ៌មានបដនថម សូមចូលពៅកាន់ពគហទាំេ័រ ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 កន ុងអំ្ ុងពេលមានផ្ទៃព ោះ 
ឬកំពុងបំហៅកូនហោយទឹកហោេះ របសម់ជ្ឈមណ្ឌ លគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កា ត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC)។ 

ម្របសិនពបើអ្នកមានផ្ទៃព ោះ ពហើយមានសាំណួរហនេងៗអ្ាំេីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ សូមេិពម្ររោះជាមួយនឹងម្រគូពេទយរបស់អ្ែក។ 
អ្នកក៏អាចពិហគ្រេះជាមួយនឹងអ្នកជាំនាញពៅមជឈមណឌ ល MotherToBaby ដែលអាចពឆ្ា ើយសាំណួរននជា
ភាស្កអ្ង់ហរលស ឬភាស្កពអ្សប៉ា ញបាន។ ពសវាកមមផ្ដលមិនគិែផ្លា និងានរកាការសមាង ែ់ហនេះ 
ានបហគ្មើការជូ្នចាប់ពីផ្ែៃច័នៃ  ែល់ផ្លងសុម្រក ចាប់េពីមា៉ា ង 8 ម្រេឹក ែល់ពមា៉ា ង 5 លាង ច។ 
អ្នកអាចទូរស័េៃពៅកាន់ពលខ្ 866-626-6847 ពទញើស្លរជាអ្កេរពៅកាន់ពលខ្ 855.999.8525 
ឬក៏ចាប់ពទរើមការជដជកតាមរយៈហរ ទំព័រ mothertobaby.org/ask-an-expert/ បាននងផ្ដរ។  

 

ពត្ើមនុសសដែលកំពុងបំពៅកូនពោយទឹកពោោះ អាចចាក់ថ្ន បំង្កា របាន ដែរឬពទ? 
ចាស/បាទ! អ្នកជាំនាញទងំឡាយរមួមាន 
មជឈមណឌ លគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កា ត់ជាំងឺឆ្ាង (CDC) 
មហាិ ទ្ទាល័យពេទយឯកពទសដទនកសមភេ
និងពោគស្តសរ ីរបសអ់ាហមរកិ (American College of 
Obstetricians and Gynecologists) 
សងគមសម្រមាប់ការផ្ែទសំខុភាពមាតា-ទារក (Society of 
Maternal-Fetus Medicine) 
ហ ើយនិងមហាវទិាល័យរិលានុបោឋ យកិា-ឆ្មបរបសអ់ាហមរកិ 
(American College of Nurse-Midwives) ដណនាាំ

អ្នកផ្ដលកំពុងបាំពៅកូនហោយទឹកហោេះឱ្យទទួលចាក់ថ្ែ បំង្កា រគ្បឆំងនឹងជាំងឺ COVID-19។ 
សគ្ាប់គ្បព័នធការពារដ៏លអ បំនុតហនេះ ចំណុ្ចហនេះរមួានទាាំងការទទួលចាក់ែូសជាំរុញផ្ដលបានហ វ្ ើឱ្យែមីហ ើងវញិ 
(updated booster) នងផ្ដរ។  

អ្ែកដែលកំពុងនលិតទឹកពដ្ឋោះមិនម្រែូិបានបញ្ច លូកន ុងការសិកាហៅហលើថ្ន ាំបង្កា រហដើមហនេះពទ។ ពទាោះោ៉ា ងណាក៏ពដ្ឋយ 
ហោយផ្នអកហៅហលើអ្វ ផី្ដលហយើងដឹងអំ្ពីរហបៀបផ្ដលថ្ែ បំង្កា រទងំហនេះដហំណ្ើរការ 

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/reporting-systems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://mothertobaby.org/ask-an-expert/
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 
 

ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅកូនពោយទឹកពោោះ និងការមានកូន 

 

និងព័ត៌ានផ្ដលានសគ្ាប់ហគ្បើគ្បាសហ់នេះ ថ្ែ បំង្កា រននមិនគ្តូវបានរិតថ្ជាហានិេ័យែល់ទារកហនេះហទ។ 
ការសិកាជាហគ្ចើនបានបង្កា ញថ្មនុសសផ្ដលបំហៅកូនហោយទឹកហោេះ ហ ើយដែលបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រម្របពេទ 
Pfizer ឬម្របពេទ Moderna ហនេះ មានអ្ង់ទីក័រហៅកន ុងទឹកហោេះរបស់េួកពគដែលអាចជួយការ រកូនរបស់េួកពគ
បាន ទងដែរ។ ថ្ន ាំបង្កា រទា ាំងពនោះមិនឆ្ាងចូលហៅកន ុងទឹកហោេះាដ យ ហ ើយមិនបងាឱ្យទរកានជ្ំងឺ COVID-19 
ហនេះហទ។ 
 

ត ើខ្ញ ាំានសុវ ែ ិភាពកន ញងការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ដែរឬតេ ត្បសិនតបើខ្ញ ាំ
ចង់មានកូនពៅផ្ងៃណាមួយ?  
ចាស/បាទ។ មជ្ឈមណ្ឌ លគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កា ត់ជ្ំងឺឆ្លង 
(CDC) ហ ើយនិងអ្នកជ្ំនញផ្នែកពិជាស្លស្តសរ ហនេងៗ 

ដណនាាំការចាក់ថ្ែ បំង្កា រដល់មនុសេគ្រប់របូផ្ដលានអាយុចាប់ពី 6 ផ្ខហ ើងហៅ។ 
ហនេះរមួានទងំមនុសេផ្ដលានផ្នៃហពាេះ អ្ែកដែលកំពុងេាោមចង់មានផ្ទៃព ោះ 
ឬអ្ែកផ្ដលចង់ានផ្នៃហពាេះនាពេលអ្នាគែ ក៏ដូចជាផ្ដរូរបស់ពួកហរ នងផ្ដរ។  

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ទងំឡាយមិនានការពាក់ព័នធជាមួយនឹងបញ្ហា មិនានកូនចាំព ោះស្តសរ ី ឬបុរសហនេះហទ។ 
មិនានភ័សត ុតាងណាមួយផ្ដលបញ្ហា ក់ថ្ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ប៉ាោះ លដ់ល់ភាពហពញវយ័ ឬការលូតលាស់របស់
ហកមងិយ័ជាំទង់ពឡើយ។   

មនុសសជាពម្រចើនមានផ្ទៃព ោះ បនាៃ ប់េីបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19។ សម្រមាប់េ័ែ៌មានបដនថម 
សូមពមើលពគហទាំេ័រ ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 សគ្ាប់មនុសេផ្ដលចង់ានកូន របស ់CDC។ 
 

 
ត ើថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 អាចប ោះ ល់ែល់ការានរែូវរបស់ខ្ញ ាំ ណែរឬតេ? 

ស្តសរ ីមួយចំនួនបានោយការណ៍អំ្េីការផ្លា ស់បត រូរែូិរបស់េួកពគ បនាៃ ប់េី
ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 រចួ។ ការសិកាហនេងៗ 

បង្កា ញអំ្ពីចំណុ្ចផ្លល ស់បដ រូបហណាដ េះអាសនែផ្ដលានលកខណ្ៈដូចរែ មួយចំនួន បនាៃ ប់ េីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 រចួ។ ចំណុ្ចទាាំងពនោះរមួានទងំការផ្លល សប់ដ រូរយៈហពលផ្និែររែូិ ហពលហវលារវាងវដតរដូវផ្ដលខល ីជាងមុន 
ក៏ែូចជាការធ្លា ក់ឈាមពម្រចើនជាងធ្មមតា នងផ្ដរ។ ហបើហទេះបីជាានការផ្លល ស់បដ រូទងំហនេះកន ុងការានរដូវក៏ហោយ 
ក៏មិនានភ័សត ុតាងណាផ្ដលបង្កា ញថ្ថ្ែ បំង្កា រជ្ំងឺ COVID-19 ទងំឡាយបងាឱ្យានបញ្ហា មិនានកូនហនេះហទ។ 

ចូរចងចាាំជាសំខាន់ថ្មានកតាត ជាពម្រចើនផ្ដលអាចបណារ លឱ្យមានការផ្លល ស់បដ រូវដដរដូវ ែូចជាភាេតានែឹង 
ហ ើយនិងការផ្លា ស់បត រូែាំពណក របបអាហារ ការពធ្វ ើលាំហាែ់ម្របាណ និងការពម្របើគ្បាសថ់្ន ាំមួយចាំនួន នងផ្ដរ។ 
ចូរកត់សាគ ស់ជាសាំខាន់ទងដែរថ្ ការមករែូិមិនពទៀងទាែ់ គឺជាពរឿងធ្មមតាណាស់កន ុងចាំពណាមពកមងជាំទង់ 

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/planning-for-pregnancy.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3998180
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 
 

ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅកូនពោយទឹកពោោះ និងការមានកូន 

 

ហ ើយអាចនឹងមិនានមូលពហែុជាក់លាក់ទាល់ដែពស្លោះហនេះហទ។ ម្របសិនពបើអ្នកមានការម្រេួយ
បារមភអ្ាំេីការមករែូិរបស់អ្ែក ឬការមករែូិរបស់កូនអ្នក សូមេិភាកាជាមួយនឹងម្រគូពេទយ។  
 
 
 
សូមចូលពៅកាន់ពគហទាំេ័រ VaccinateLACounty.com សម្រមាប់េ័ែ៌មានអ្ាំេីថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 រមួទា ាំងបញ្ា ី 
សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ ជាពម្រចើនពទៀែ កាលិ ទ្ភាគផ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ រមួជាមួយរបូភាេម្រកាហវ ិចពែើមបី
បង្កា ញថ្ពៅពេលណាដែលែូសនីមួយៗែល់ពេលកាំណែ់អាចទទួលបាន និងេ័ែ៌មានសរ ីេី  ិ ទ្ធី្ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ 
នងផ្ដរ។ 
  
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
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/index.htm#FAQs
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE

