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សម្រាបអ់្នកជនំាញសខុភាព 

ការជយួអ្នកជងំធឺ្វើការសធម្រេចចតិ្តធោយផ្អែកធ ើពត័្ា៌នអ្ពំកីារចាក់
វ៉ា កសំ់ងកាុរអាយ ុ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន  ំ
ការការពារការឆ្លងធេធោគ 

កុារគឺងាយនឹងឆ្លង COVID-19 ដូចេនសុសធពញវយ័ផ្ដរ ប ុផ្នតជំងឺធនេះធៅធ ើកុារានភាព
្ងន់្ងរត្ិចជាង។ 

ធ េះបីជាយ ងណាក៏ធោយ កុារេួយចំនួនត្ចូ ានហានិភ័យកនុងការទទួ ជងំឺ្ងន់្ងរ។ 

ធនេះគឺជាការម្រពួយបារេភជាពិធសសចំធពាេះកុារផ្ដ ានហានិភ័យខពស់ដូចជា៖ Maori, 
Pasifika, កុារផ្ដ ានជំងឺម្របចាំកាយដូចជាភាពធាត្់ ឬជំងឺអលូវដធងហើេោុំររ៉ា ឬសា នភាពធវជជស
ស្តសតផ្ដ ានហានិភយ័ខពស់ធអសងធទៀត្។ កុារផ្ដ ានជំងឺម្របចាំកាយ គឺងាយនឹងានជំងឺ្ងន់្ងរ
ដ ់ធៅ ២៥ ដង។ ទិននន័យរបស់សហរដឋអាធេរិកដ ់ ផ្ខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ បានោយការណថ៍ា ០.១- 
១.៩ ភាគរយរនករណីផ្ដ បានោយការណ៍ធ ើកុារ ឈានដ ់ការចូ េនទីរធពទយ។ 

កុារផ្ដ ឆ្លង COVID-19 ក៏អាចកនុងករណីកម្រេ វិវត្តន៍ធៅជាអ វិបាក្ងន់្ងរធម្រកាយការឆ្លង 
ជាពិធសស multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) - ជាសា នភាព
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អាចធកើត្ធ ើង ២ ធៅ ៦ សបាត ហ៏ធម្រកាយ COVID ផ្ដ កនុងធនាេះម្របពនធ័សរីោងគនានាកាល យជា
រលាករួេានធបេះដូង សួត្ ត្ម្រេងធនាេ ខួរកា  ផ្សែក ផ្ភនក ឬក៏ម្របពនធ័រំលាយអាហារ ។ 

ការចាក់វ៉ា ក់សំងអាចជួយការពារកាុរពីការឈឺ្ងន់្ងរ ឬបញ្ហហ ធម្រកាយការឆ្លងដចូជា MIS-C 
ម្របសិនធបើពួកធគពិត្ជាបានឆ្លង COVID-19។ 

ការការពារសម្រាបម់្រគសួរ នងិ េតិ្តភកតផិ្ដ រងហានភិយ័ 

កុារ អាចនឹងេិនានធោគសញ្ហា  ជាងេនុសសធពញវ័យ ធហើយពួកធគអាចចំ ងជំងឺធោយេិនាន
ធោគសញ្ហា ។ 

ការចាក់វ៉ា ក់សំងគជឺាេធ្ោបាយេយួធដើេែីកាត្់បនាយការរីកោ ោ ធនេះ និងការពារជនងាយរង
ធម្ររេះ ំងធកេង និងចាស់។ 

វអាចជួយកាត្់បនាយហានិភ័យសម្រាប់ ម្រគួសរផ្ដ ានសាជិកម្របឈេេខុខពស់កនុងការឆ្លង 
COVID-19។ 

ចណុំចសខំាន់ៗ អ្ពំសីវុត្ាភិាពរនវ៉ា កស់ំង COVID-19 សម្រាបក់ាុរ នងិេនសុសវយ័ជទំង ់

សា នភាពសុខភាព្ងន់្ងរបនាទ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់សំង COVID-19 គឺកម្រេានជាទូធៅធៅធ ើកុា
រ។ ធ េះជាយ ងណាក៏ធោយ ធោយសរ COVID រីកោ ោ កាន់ផ្ត្ខាល ងំធៅកនុងសហគេន៍
របស់ធយើង កុារេួយចំនួន្នំឹងម្រត្ូវម្របឈេ ដូធចនេះធហើយកុារខលេះនឹងេិនម្រសួ ខលួន។ 

េុននឹងផ្ណនាំការចាក់វ៉ា ក់សំង Pfizer COVID-19 សម្រាប់កុារ ការពិធស្ន៏គលីនកិ
ជាេួយកុារចំនួន ៣១០៩ នាក់ ផ្ដ ានអាយុពី ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន ំម្រត្ូវបានធ្វើធ ើង ធហើយ  
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រេ នការម្រពួយបារេភចំធពាេះសុវត្ាិភាព្ងន់្ងរម្រត្ូវបានម្របទេះធ ើញធនាេះធទ ធោយកនុងធនាេះម្របសិទធភាព
ានដ ់ជាង ៩០% (៩៥ % ចធនាល េះទំនុកចិត្ត គឺ ៦៧,៧ ធៅ ៩៨,៣) ម្រត្ូវបានបងាហ ញថាអាច
ការពារ COVID-19។ 

 

ធៅផ្ខត្ុលា ឆ្ន ំ ២០២១ FDA របស់អាធេរិក បានអត ់ការអ្នុញ្ហា ត្ជាបនាទ ន់ដ ់វ៉ា កស់ំង 
Pfizer-BioNTech COVID-19 កនុងការចាកឲ់្យកុារអាយុពី ៥ ដ ់ ១១ ឆ្ន ំ (អ្នកអាយុ 
១២ ធៅ ១៧ ឆ្ន ំ អងផ្ដរ)។ 

ចាប់តំងពីធព ធនាេះេក ានការម្របេូ ទិននន័យអ្ំពីបទពិធស្ន៍កនុងជីវិត្ពិត្រនការធម្របើម្របាសវ់៉ា ក់
សំងធៅធ ើម្រកុេអាយុធនេះ។ 

ធោយផ្អែកធ ើទិននន័យសុវត្ាិភាពជាបនតបនាទ ប់រនជាង ៨ លានដូសរនវ៉ា ក់សំងកុារ Pfizer ផ្ដ 
បានអត ់ឱ្យធៅសហរដឋអាធេរិកេិនានរបាយការណ៍្ងន់្ ងរផ្ដ េិននឹកសេ នដ ់ធនាេះធទ។ 

ជំងឺ Myocarditisម្រត្ូវបានធគោយការណ៍ ប ុផ្នតេិនសវូជាធកើត្ានញឹកញាប់ជាងេនុសសវយ័ជំទង់ 
និងេនុសស្ំវ័យធកេងធនាេះធទ។ 

សូេផ្សវងយ ់បផ្នាេអ្ំពីដំធណើរការរនការបធងកើត្ ការអ្នញុ្ហា ត្ និងអ្នុេ័ត្វ៉ា ក់សំង COVID-
19។ ម្របធទសធអសងធទៀត្ រួេានអ្ូស្តសត  ី កាណាោ នងិអ្ុីម្រសផ្អ្  បានអ្នុញ្ហា ត្ធអាយចាក់វ៉ា ក់
សំងធនេះចំធពាេះកុារ ធហើយឥ ូវធនេះបានោក់ឱ្យធម្របើម្របាស់ទូ ំងម្របធទសរួេ ំងេនុសសផ្ដ ាន
អាយុពី ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន ំអងផ្ដរ។ 
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អ្ត្ាម្របធយជនរ៍នការចាកវ់៉ា កស់ំង COVID-19 ានធ ើសពហីានភិយ័ផ្ដ បានដងឹ នងិអាច
ធកើត្ាន 

បញ្ហហ សុខភាព្ងន់្ងរធម្រកាយការចាកវ់៉ា ក់សំង COVID-19 គឺកម្រេ។ 

• ជំងឺរលាកសច់ដុំធបេះដូង (Myocarditis) 
o ករណីរនជំងឺរលាកសច់ដុំធបេះដូង និងរលាកធម្រសេធបេះដូងម្រត្ូវបានោយការណ៍បនាទ ប់ពី
ការចាក់វ៉ា ក់សំង Pfizer COVID-19 ធៅធ ើកាុរ។ បញ្ហហ  ំងធនេះកម្រេធកើត្
ានណាស់ ប ុផ្នតធកើត្ានធម្រចើនជាងចំធពាេះេនសុស្ំវ័យធកេង និង េនុសសវ័យជំទង់ ជា
ពិធសសបុរស។ ធៅកនុងការសកិាេួយ បនាទ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់សំង Pfizer ធ ើកទី ២ 
ហានិភ័យរនជំងឺ រលាកសចដ់ុំធបេះដូង កនុងសបាត ហប៍នាទ ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សំងគឺម្របផ្ហ  ៥៤ 
ករណីកនុងេួយលានដសូផ្ដ បានអត ់ធអាយ ធកេងម្របុសផ្ដ ានអាយុពី ១២ ធៅ ១៧ 
ឆ្ន ំ។ 

o ជាទូធៅ ធកេងជំទង់ផ្ដ ានអាយុពី ១២ ធៅ ១៧ ឆ្ន ំានហានិភ័យខពស់រនការរលាក 
សច់ដុំធបេះដូង ពីកតត បងកធអសងធទៀត្ធបើធម្របៀបធ្ៀបជាេយួកុារអាយុពី ៥ ធៅ ១១ 
ឆ្ន ំ។ កនុងអ្ំ ុងធព ពិធស្ន៍គលីនិក េិនានករណីរនជងំឺរលាកសច់ដុំធបេះដងូធកើត្ធ ើង
ចំធពាេះកុារអាយុពី ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន ំ ផ្ដ បានទទួ វ៉ា កស់ំង COVID-19 ធនាេះ
ធទ។ 

o ការម្រត្ួត្ពិនិត្យសុវត្ាភិាពវ៉ា ក់សំងធៅសហរដឋអាធេរកិបានបងាហ ញថាបនាទ ប់ពីជាង ៨ 
លានដូសរនវ៉ា ក់សំង Pfizer ផ្ដ បានអត ់ឱ្យកុារផ្ដ ានអាយុពី ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន ំ 
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ានអ្ម្រត បជាងយ ងខាល ំងរនការរលាកសច់ដុំ ឬធម្រសេធបេះដូង ផ្ដ ម្រត្ូវបានធគ
ធ ើញធបើធម្របៀបធ្ៀបជាេួយនឹងអ្ម្រតផ្ដ ធកើត្ានធ ើយវុវ័យ និងេនុសស្ំវ័យធកេង។ 

• ានរបាយការណ៍ផ្ដ បានធអទៀងផ្ទទ ត្់ចំនួន ១១ រនជំងឺរលាកសច់ដុំធបេះដូង 
ផ្ដ ធកើត្ធ ើងញឹកញាប់ជាងបនតិច បនាទ ប់ពកីារចាក់ធ ើកទី ២ និងចំធពាេះធកេង
ម្របុស។ អ្ម្រតធកើត្ានចំធពាេះធកេងម្របុសអាយពុី ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន ំាន ៤ កនុង
ចំធណាេ ១ លាននាក់ កនុងរយៈធព  ៧ រងងបនាទ ប់ពីការចាក់ធ ើកទី ២ ។ 

• ម្របត្ិកេេ anaphylaxis អាចធកើត្ធ ើងបនាទ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់សំងណាេួយ រួេ ំងវ៉ា ក់
សំង COVID-19 អងផ្ដរ។ ធនេះគឺកម្រេណាស់ ធហើយម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតេវិ្ីសតងោ់រ
សម្រាប់ម្របត្ិកេេអាផ្ កហសី anaphylactic ណាេួយ។ 

• កុារេិនអាចឆ្លង COVID-19 ពីការចាក់វ៉ា ក់សំង COVID-19 ណាេួយធ ើយ 
រួេ ំង វ៉ា ក់សំង Pfizer-BioNTech។ សូេផ្សវងយ ់បផ្នាេអ្ំពីរធបៀបផ្ដ វ៉ា ក់សំង 
mRNA ដូចជាវ៉ា ក់សំង Pfizer-BioNTech ដំធណើរការ ។ 

អ រខំាន 

អ រំខានផ្ដ រំពឹងទកុកនុងរយៈធព  ១ ធៅ ២ រងងដំបងូបនាទ ប់ពីការចាក់វ៉ា កស់ំងគឺធកើត្ានត្ិច
ចំធពាេះកុារជាងធកេងជំទង់ និងេនុសស្ំវ័យធកេង។  

អ រំខានផ្ដ ជួបម្របទេះញឹកញាបជ់ាងធគរួេាន ឈឺរដ ឈឺកា  និងអ្ស់កាល ំង។ 

ជា្េេតបញ្ហហ  ំងធនេះអាចបាត្់ធៅវញិកនុងរយៈធព  ៤៨ ធា ង និង/ឬ អាចពោបា បានជាេួយ
នឹងថាន ំ្េេតដូចជា paracetamol ឬ ibuprofen ធដើេែីបងកភាពងាយម្រសួ ។ 
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វ៉ា ក់សំង Pfizer COVID-19 ានហានិភ័យដ៏កម្រេរនការរលាកធបេះដូង (ធៅថា 
myocarditis ការរលាកសច់ដុំធបេះដូង ឬ pericarditis ការរលាកធម្រសេធបេះដូង)។ ជំងឺ 
រលាកសច់ដុំធបេះដូងនិង/ឬរលាកធម្រសេធបេះដូងធកើត្ធ ើងធោយកម្រេណាស់ចំធពាេះេនុសសវ័យធកេង។ 

ម្របាប់ឪពុកាត យឱ្យ ក់ទង Healthline ឬម្រគូធពទយរបស់អ្នក ម្របសិនធបើានអ រខំានណាេួយ
ផ្ដ អ្នកបារេភ ឧ ហរណ៍ ញ័រធបេះដងូ ឬពិបាកដកដធងហើេ ធហើយធៅធៅធ ខ ១១១ ម្របសិនធបើវ
ហាក់ដូចជា្ងន់្ងរ។ 

កតត ផ្ដ េនិអាចទទ ួយកវ៉ា កស់ំង 

កុារេិនគួរទទួ វ៉ា កស់ំង Pfizer COVID-19 ម្របសិនធបើពួកធគធាល ប់ាន 

• ម្របត្ិកេេ anaphylaxis នឹងវ៉ា ក់សំង Pfizer COVID-19 ពីេុន 
• ម្របត្ិកេេ anaphylaxis បនាទ ប់ ពីទទួ សរធាត្ុអសណំាេួយរនវ៉ា ក់សំង រួេាន 

polyethylene glycol (PEG) 
• សា នភាពេិន ែ្ងន់្ងរធអសងធទៀត្ផ្ដ អ្នកអត ់ថាន ំបងាក រផ្ដ ានបទពិធស្ន៍ ឬអ្នកឯក
ធទសខាងធវជជសស្តសតបានបញ្ហជ ក់ថា បណាត  េកពីការចាក់វ៉ា ក់សំង Pfizer COVID-
19 ពីេុន ធហើយរេ នេូ ធហត្ុធអសងធទៀត្ម្រត្ូវបានរកធ ើញ។ 
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ការម្របងុម្របយត័្នជាេនុ: (អាចម្រត្វូការធព តេោនយរូជាងធនេះ ធម្រកាយចាកវ់៉ា កស់ំង ៣០ នាទ)ី 

កុារផ្ដ ានអាការៈេួយចំនួនម្រត្ូវការម្របុងម្របយ័ត្នបផ្នាេ ដូចជាការបនតធៅរយៈធព  ៣០ នាទី
ធដើេែីតេោន បនាទ បព់ីការចាក់វ៉ា កស់ំងរបស់ពួកធគ ឬពធិម្ររេះជាេួយអ្នកឯកធទសខាងម្របត្ិកេេអាផ្ 
កហសី។ 

• ម្របត្ិកេេអាផ្ កហសីចំធពាេះដូសពីេុនេក ឬម្របត្ិកេេអាផ្ កហសីចំធពាេះសាសធាត្ុរនវ៉ា កស់ំង 
Pfizer COVID-19 ។ 

• ម្របត្ិកេេ anaphylaxis ធៅនឹងវ៉ា ក់សំង ឬថាន ំដរទធទៀត្ 
• ធោគវិនិចឆ័យ Mastocytosis រូេជាេួយម្របត្ិកេេ anaphylaxis ផ្ដ ធកើត្ជាបនតបនាទ ប ់
ផ្ដ ត្ម្រេូវឲ្យានការពោបា  ។ 

ពិនិត្យធេើ ថាធត្ើកុារានបញ្ហហ ហូរឈាេ ឬក៏កំពុងធម្របើថាន ំម្របឆ្ំងកំណកឈាេឬធទ។ វានសរៈ
សំខាន់ណាស់កនុងការអត ់នូវបធចេកធទសចាក់ថាន ំម្របកបធោយសុវត្ាិភាព ឬជួយសធម្រេចធព ធវលាដ៏ ែ
បំអុត្សម្រាប់ការចាកថ់ាន ំ។ 

កា ៈធទសៈពធិសសផ្ដ ម្រត្វូពភិាកាេនុធព ចាកវ់៉ា កស់ំង 

កាុរផ្ដ ានជងំធឺបេះដងូ 

កុារផ្ដ ានម្របវត្តជិំងឺធបេះដូងអាចទទួ វ៉ា ក់សំង Pfizer COVID-19 បាន។  អ្នកគួរផ្ត្
ពិចារណាពីធព ធវលា ែបំអុត្សម្រាបក់ារចាក់វ៉ា កស់ំង និងថាធត្ើការម្របុងម្របយ័ត្នបផ្នាេណាេួយម្រត្ូវ
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បានផ្ណនាំ ធោយធ្វើការពិធម្ររេះធយប ់ជាេួយម្រគូធពទយធបេះដូង/ម្រគូធពទយកុារ កនងុកា ៈធទសៈ
ជាក់លាក់ដូចខាងធម្រកាេ៖ 

• (កនុងរយៈធព  ៣ ផ្ខចុងធម្រកាយ) ជំងឺរលាកសច់ដុំធបេះដូង ឬរលាកធម្រសេធបេះដូង (រលាកធបេះ
ដូង) កនុងធព ងេីៗធនេះ 

• Acute rheumatic fever (ជាេួយនឹងការរលាកធបេះដូងសកេេ) ម្រត្ូវបានធ្វើធោគវិនិចឆ័យ
កនុងរយៈធព  ៣-៦ ផ្ខចុងធម្រកាយ 

• ជំងឺធខាយធបេះដូងម្រសចួម្រសវ  Acute decompensated heart failure។ 

កាុរផ្ដ ានម្របពនធភ័ាពសុំធខាយ 

ានធសចកតីផ្ណនាំយ ងេុត្ាំថា កុារ ំងអ្ស់ផ្ដ ានម្របពនធ័ភាពសុំធខាយ ទទួ ការចាក់វ៉ា ក់
សំងCOVID-19។ វ៉ា ក់សងំ Pfizer COVID-19 េិនផ្េនជាធេធោគានជីវិត្ធនាេះធទ។ 
វានសុវត្ាិភាពចំធពាេះកុារ ំងធនេះ ធហើយពួកធគានហានិភ័យខពស់រនការឆ្លងជំងឺ COVID-19
។ 

កាុរផ្ដ ានម្របវត្តជិងំ ឺCOVID-19 

ការចាក់វ៉ា ក់សំង COVID-19 អាចម្រត្ូវបានអត ់បនាទ ប់ពីការជាសេះធសែើយពីការឆ្លង ឬអាចពនោរ
ធព រហូត្ដ ់ ៦ ផ្ខបនាទ ប់ពី ការឈឺម្រសួចម្រសវ (បញ្ហជ ក់ធោយការធ្វើធត្សតរក COVID-19)។ 
ធនេះធោយសរផ្ត្ភ័សតតុងបងាហ ញថាការឆ្លងពីេុនកាត្់បនាយហានិភ័យរនការឆ្លងធ ើងវិញយ ងធហាច
ណាស់ម្របាំេួយផ្ខ។ 
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កាុរផ្ដ ធទើបចាកវ់៉ា កស់ំងធអសងធទៀត្ងេីៗ  

កុារអាចទទួ បានវ៉ា ក់សំងធអសងធទៀត្បានធោយសុវត្ាភិាពម្រគប់ធព ធវលា េុនធព  ធម្រកាយធព  
ឬកនុងធព ដំណា រន ជាេួយវ៉ា ក់សងំ COVID-19 របស់ពួកធគ ។ 

ការធរៀបចកំាុរសម្រាបក់ារទទ ួថាន ំបងាក រ 

ព័ត្៌ានធដើេែីជួយធរៀបចំកុារសម្រាប់ការទទួ ថាន បំងាក រ គឺអាចរកបានធៅធ ើធគហទពំ័ររបស់
េជឈេណឌ  ម្របឹកាភាពសុំ រួេជាេយួនឹង្នធានធអសងធទៀត្សម្រាប់អ្នកជំនាញសុខភាពសតពីីការចាក់
វ៉ា ក់សំងអាយុ ៥ ធៅ ១១ ឆ្ន ំ។ 

ទូរសពទធៅ ០៨០០ IMMUNE (៤៦៦ ៨៦៣) សម្រាប់ការផ្ណនាំគលនីិក៖ ៨ ម្រពឹក ដ ់ ៨ 
យប់ ៧ រងងកនុងេួយសបាត ហ ៍

 


