
 

 

សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការចាក់្វ៉ា ក់្សាំងការពារវរុីេកូ្វដី-19 
(េម្រាបក់ារចាក្់ដូេជាំរុញ(ស ើក្ទ3ី)) 

 
អាំពីការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងការពារវវរុីេកូ្វដី-19 

ការចាក់វ៉ា ក់សាំងននេះត្រូវបានអនុវរតន ើងជាផ្នែកមួយននកមម វធិីចាកវ់៉ា ក់សាំងវរុីសកូវដី-19 (SARS-CoV-2) 
នោយរដឋនិងរដឋបាលថ្នែ ក់នត្កាមជារិ។ ការចាក់ 
វ៉ា ក់សាំងននេះគឺចូលជានោលនៅននចាំណាយសធារណៈ នឹងមិនត្រូវបានគរិនលៃសត្ាប់អែកផ្ដលចង់ចាក់។ គួរបញ្ជា ក់ថ្ន 
ការចាក់ដូសជាំរុញ(នលើកទី3) ននេះគសឺត្ាប់អែកផ្ដលានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ។ 

 

ម្របេិទធភាពរបេ់វ៉ា ក្ស់ាំងវនិងវធីីសស្រេតចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំង 

វ៉ា ក់សាំងផ្ដលចាក់នលើកននេះគឺជាវ៉ា ក់សាំងរបស់ត្កមុហ នុTakeda/Moderna។ វបង្កា រការនចញនោគសញ្ជា ជាំងឺឆ្ៃងកូវដី-19។ 
នគបានោយការណ៍មកថ្ន ចាំនួនអង់ទកីរនឹងនកើនន ើងនត្ចើនជាង បន្ទា បព់ីបានចាក់ដូសជាំរញុននេះរចួកន ុងរយៈនពល28នលៃនត្កាយ 

នបើនធៀបនងឹចាំនួនអង់ទីករផ្ដលបាននកើនន ើងនៅរយៈនពលដូចោែ បន្ទា បព់ចីាក់ដូសទី2។ 

ន ម្ េះវ៉ា ក់សាំង ថ្នែ ាំចាក់សច់ដុាំ SpikevaxTM   

មុខង្ករនិងត្បសទិធភាព បង្កា រជាំងឺឆ្ៃងផ្ដលបងាន ើងនោយវរុីស SARS-CoV-2 

ចាំនួនដងននការចាក់ នងិគាៃ រ 1ដង (នត្កាយចនន្ទៃ េះនពលកាំណរណ់ាមួយបន្ទា ប់ពីបញ្ចប់ការចាក់នលើកទី2 )   *ចាក់ចូលកន ុងសចដ់ុាំ 

អែកផ្ដលអាចចាក់វ៉ា ក់សាំង អែកផ្ដលអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ែ ាំន ើង (ត្បសិទធភាព 
និងសុវរថ ិភាពននការចាកដូ់សជាំរុញចាំន េះអែកានអាយុនត្កាម  
18 ឆ្ែ ាំគឺមិនទាន់ានភាពចាសល់ាស់នៅន ើយ។) 

បរាិណចាក ់ 1 ដង= 0.25 ml (ចាក់ 1 ដង) 

⚫ នោយផ្នែកតាមចាប់សត ីពីការចាកវ់៉ា ក់សាំងបង្កា រ រយៈនពលននការចាក់ដូសជាំរុញគឺានគាៃ រខុសោែ នៅតាមបុគគលនមួីយៗ 
(បចច ុបបនែគចឺនន្ទៃ េះពី 6-8ផ្ខ)។ សូមពិនិរយនមើលនសចកដ ីជូនដាំណងឹពីអាជាា ធរមូលោឋ នកន ុងរាំបន់ផ្ដលអែករស់នៅ។ 

⚫ វ៉ា ក់សាំងននេះអាចចាក់បាននោយ មិនគិរពីត្បនេទវ៉ា ក់សាំងផ្ដលបានចាក់នៅនលើកទ1ី ឬនលើកទី2 ន ើយ។ 
⚫ នទាេះបីជាបានចាក់វ៉ា ក់សាំងននេះជាដូសជាំរុញក៏នោយ ក៏មិនត្បាកដថ្នអាចការ រការឆ្ៃងបានទាាំងត្សងុន ើយ។ 
ការបនតអនុវរត វធិានការទប់សា រក់ារឆ្ៃងផ្ដលសមត្សប គឺជានរឿងចាាំបាច់នទាេះបីជាបានឬ មិនបានចាក់វ៉ា ក់សាំងក៏នោយ។ 

 

អនក្ណដ មិនអាចទទួ ការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងបង្កា រ 
អែកផ្ដលត្រូវលកខខណឌ ដូចខាងនត្កាម គឺមិនអាចចាកវ់៉ា ក់សាំងននេះបាននទ។ ត្បសិននបើគរិថ្នខល នួត្រូវលកខខណឌ  

សូមត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយ 
សុខភាពមុននពលចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 
⚫ អែកផ្ដលានអាការៈនតត ខល នួយ៉ា ងចាស់(*1) 
⚫ អែកផ្ដលានជាំងឺត្សួចត្សវធៃន់ធៃរ 
⚫ អែកផ្ដលានត្បវរត ិធាៃ ប់ត្បរិកមមធៃន់ធៃរ(*2)ជាមួយនឹងធារុនស ាំននវ៉ា ក់សាំងននេះ 
⚫ អែកផ្ដលានសថ នភាពមនិសមត្សបនឹងទទួលការចាកវ់៉ា ក់សាំងនត្តពីចាំណុចខាងនលើ 
(*1)អាការៈនតត ខល នួយ៉ា ងចាស់គឺជាធមមតាសាំនៅនលើការានកនតត ខល នួចាប់ពី 37.5oC ន ើងនៅ។ យ៉ា ងណាមញិ 
លកខខណឌ ននេះមនិអនុវរតចាំន េះករណីផ្ដល 

 វនិិច័យយថ្នានអាការនតត ខល នួនោយពិចារណានលើសីរុណភាភាពោងកាយកន ុងនពលធមមតានទាេះបីជាកនតត នត្កាម37.5oC  កន៏ោយ។ 
(*2)ត្បរិកមមអាផ្ កសុធីៃន់ធៃរឬនោគសញ្ជា មួយចាំនួនផ្ដលសងសយយថ្នានត្បរិកមមអាផ្ កសុធីៃន់ធៃរដូចជា 
នោគសញ្ជា ផ្សបកឬភាែ សសពវោងកាយ ដកដនងភា ើមឮសូរនត្ករត្ករ ពិបាកដកដនងភា ើម នបេះដូងនលារញាប់ ការធាៃ ក់ចុេះសាា ធ្មជានដើម។ 
អែកផ្ដលបាននចញនោគសញ្ជា ដូចនរៀបោប់ខាងនលើននេះបន្ទា ប់ពីនពលចាក់នលើកទី1 ឬនលើកទី2 
គឺមិនអាចចាក់ដូសជាំរុញនោយនត្បើវ៉ា ក់សាំងដូចោែ ន ើយ។ 

 

អនក្ណដ ចាាំបាច់ម្ររវូម្របងុម្របយ័រនសៅក្ន ុងការទទួ ការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងបង្កា រ 
អែកផ្ដលត្រូវលកខខណឌ ដូចខាងនត្កាម ចាាំបាច់ត្រូវត្បងុត្បយយរែចាំន េះការចាកវ់៉ា ក់សាំងននេះ។ ត្បសិននបើគិរថ្នខល នួត្រូវលកខខណឌ  

សូមត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយសុខភាពមនុនពលចាក់វ៉ា កស់ាំង។ 
⚫ អែកផ្ដលកាំពុងទទួលការពាបាលនោយថ្នែ ាំត្បឆ្ាំងការកក្ម អែកផ្ដលានអាការៈបាៃ ផ្ករលយចុេះឬានវបិរត ិកាំណក្ម 

⚫ អែកផ្ដលធាៃ ប់បានទទួលការនធវ ីនោគវនិិច័យយថ្នត្បពយនធភាពសុាំមនិនពញនលញកាលពីមុន 
អែកផ្ដលានសច់ញារជិិរសែ ិទធផ្ដលានត្បពយនធភាពសុាំមិននពញនលញពីកាំនណើរ 

⚫ អែកផ្ដលានជាំងឺមូលោឋ នដូចជាជាំងឺនបេះដូង រត្មងនន្ទម នលៃើម ្ម និងវបិរត ិការលូរលាស់ជានដើម 

⚫ អែកផ្ដលកាលពីមុនធាៃ ប់ទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រនហើយនចញនោគសញ្ជា ផ្ដលសងសយយថ្នអាផ្ កសីុដូចជានតត ខល នួឬន ើងកនទ លួនពញខល ួ
នជានដើមកន ុងរងវង់2នលៃបន្ទា ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាំង 

⚫ អែកផ្ដលធាៃ ប់នកើរានអាការត្បកាច់កាលពីមុន 

⚫ អែកផ្ដលអាចនឹងនកើរអាផ្ កសីុនៅនឹងធារុនស ាំរបស់វ៉ា ក់សាំងននេះ 
 

ចាំន េះអែកផ្ដលកាំពុងានននាន េះ ឬអាចនឹងកាំពុងានននាន េះ ឬអែកផ្ដលកាំពងុបាំនៅកូន 
សូមត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយសុខភាពមនុនពលចាក់ 
វ៉ា ក់សាំង។ យ៉ា ងណាមិញ កន ុងករណី អែកមិនបានពិនត្ោេះនយបល់ជាមួយត្គូនពទយសមភពត្បចាាំខល នួ អែកអាចចាក់វ៉ា ក់សាំងននេះបាន 
ត្បសិននបើអែកត្រូវបានវនិិច័យយ អនញុ្ជា រនោយត្គូនពទយត្រួរពិនរិយនវជាសស្តសតបឋម។ 
ថ្នែ ាំននេះាននទ កុសរធារបុផ្នថមផ្ដលមិនធាៃ ប់ត្រូវបាននត្បើត្បាស់នៅកន ុងវ៉ា ក់សាំងពីមនុមក។ 

ចាំន េះអែកផ្ដលធាៃ ប់ានត្បរកិមមឬអាផ្ កសីុនោយថ្នែ ាំនពទយ សូមត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយសុខភាពមុននពលចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 
 

(បនតសៅខាងសម្រកាយ) 
 

 

 

េម្រាប់វ៉ា ក់្សាំងម្រក្មុហ ុនវ
Takeda/Moderna 

(ណែមក្រាវឆ្ន ាំ2022) 

追加接種用説明書（武田／モデルナ） 
クメール語 



ចាំែុចម្ររវូម្របងុម្របយ័រនសម្រកាយបានទទួ ការចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំង 

⚫ នត្កាយបានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំងននេះ 
សូមរង់ចាាំនៅមណឌ លចាកវ់៉ា ក់សាំងរយៈនពលយ៉ា ងនោចណាស់15ន្ទទ(ី30ន្ទទីចាំន េះអែកផ្ដលធាៃ ប់នកើរ 

អាផ្ កសុីធៃនធ់ៃរនោយរមួទាាំងត្បរិកមមអាផ្ កសុី ឬផ្ត្បជាានអាការៈមិនត្សួលខល នួ ឬធាៃ ប់សនៃប់ជានដើម)។ 
ត្បសិននបើានអារមមណ៍ថ្នោងកាយខុសត្បត្ករ ី សូមទាក់ទងនៅត្គូនពទយឲ្យបានឆ្ប់រហយស។ 
(វនឹងអាចនឆ្ៃ ើយរបនងឹនលប៉ាេះ ល់ផ្ដលនកើរន ើងបាននលឿន។ ) 

⚫ ចាំន េះកផ្នៃងផ្ដលបានចាក ់ សូមរកាឲ្យានអន្ទមយយ។ អែកអាចងូរទឹកនៅនលៃចាកវ់៉ា ក់សាំងបាន 
ប៉ាុផ្នតសូមកុាំដុសត្រង់កផ្នៃងផ្ដលបានចាក់នន្ទេះ។ 

⚫ សកមមភាពរស់នៅជាធមមតាគឺមិនានបញ្ជភា នទ ប៉ាុផ្នតសូមនជៀសវងការោរ់ត្បាណខាៃ ាំងឬពិសនត្គឿងត្សវងឹជានដើមនត្ចើនត្ជលុ។ 
 

អាំពីផ ប ៉ះពា  ់

⚫ នលប៉ាេះ លច់មបងានដូចជា ការឈឺចាប់(*1)ត្រង់កផ្នៃងផ្ដលបានចាក់ ឈឺកាល ឈឺសន្ទៃ ក់ឬសច់ដុាំ អស់កាៃ ាំង នត្សៀវត្សញ 
នតត ខល នួជានដើម។ មា៉ាងនទៀរ ាននលប៉ាេះ ល់ធៃនធ់ៃរផ្ដលកត្មនឹងនកើរន ើងានដូចជា សាា ធ្មចុេះនលឿនខាៃ ាំង 
ឬត្បរិកមមអាផ្ កសុីធៃន់ធៃរ។ គួរបញ្ជា ក់ថ្ន វ៉ា ក់សាំងននេះជាវ៉ា ក់សាំងត្បនេទលម ី
នហរុននេះអាចនឹងនកើរាននោគសញ្ជា ផ្ដលមិនទាន់នលចនចញចាសម់កទល់នពលននេះ។ 
ត្បសិននបើករ់សាំោល់ថ្នាននោគសញ្ជា ផ្ដលបារមភនត្កាយចាក់វ៉ា ក់សាំង សូមត្បឹកាជាមួយត្គូនពទយចាកវ់៉ា ក់សាំងឬត្គូនពទយទូនៅ។ 
(*1) ានការោយការណប៍ង្កភា ញថ្ន នៅកន ុងការចាក់ដូសមូលោឋ ន (នលើកទី1 នលើកទី2) 
ចាំនួនននអែកផ្ដលានការឈឺចាបន់ៅនលៃបន្ទា ប់ាននត្ចើនជាង ចាំនួនអែកផ្ដលឈឺចាប់នត្កាយចាកន់ហើយភាៃ មៗ 
មា៉ាងនទៀរក៏ាននកើរការឈឺចាប ់ឬនហើមននសងៗ បន្ទា ប់ពី1សបាត ហ៍នត្កាយការចាក់នងផ្ដរ។ 

⚫ របិរជាករណីកត្មខាៃ ាំង កា៏នការោយការណ៍ពីករណីសងសយយ សដ ីពីការរលាកសច់ដុាំនបេះដូង 
និងរលាកនត្សមនបេះដូងនត្កាយការចាក់វ៉ា ក់សាំង ដូសមូលោឋ នននេះនងផ្ដរ(*2)។ នបើាននលចនចញនោគសញ្ជា ដូចជា 
ឈឺត្ទងូឬនបេះដូងនលារខាៃ ាំង ដនងភា ើមខៃ  ី ការនហើមជានដើម កន ុងរងវង់ប៉ាុន្ទម ននលៃនត្កាយចាក់វ៉ា ក់សាំង 
សូមនៅទទួលការពិនិរយពីសថ បននវជាសស្តសត ឲ្យបានឆ្ប់រហយស។ 
(*2) ករណីននេះានទាំនន្ទរនកើរន ើងនៅនត្កាយការចាក់នលើកទី 2 នត្ចើនជាងការចាក់នលើកទី 1 
នហើយភាគនត្ចើននកើរចាំន េះមនុសសវយ័នកមងជាពិនសសគ ឺ

បុរស។ 
⚫  កន ុងការចាក់ដូសជាំរុញននេះ របាយការណ៍បានបង្កភា ញថ្ន ជាទូនៅានការន ើងកូនកណដ ុ រនត្ចើន (ត្បាណ20%) 

នបើនធៀបនៅនឹងការចាក់នលើកទី1 ឬទី2។ នបើនៅន ើងនហើមខាៃ ាំង ឬបនតយូរ សូមនៅពិនិរយនៅសថ បននវជាសស្តសត ។ 
 

អាំពីម្របព័នធជាំនួយចាំសពា៉ះការរងផ ប ៉ះពា ់េុែភាពសោយសរការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងបង្កា រ 
នៅកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រ អាចបងានអាយាននលប៉ាេះ ល់ដលស់ុខភាព (នកើរជាំងឺននសង ឬបនសលនូ់វពិការភាព)។ នទាេះបីជាករណីកត្ម 

ប៉ាុផ្នតក៏មិនអាចសនមរ់ថ្នោម នទាាំងត្សងុបានន ើយ នហរុននេះនទើបត្បពយនធជាំនួយននេះត្រូវបានបនងា ើរន ើង។ 
ផ្នែកតាមចាបស់ត ីពីការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រ ចាំន េះករណីនកើរាននលប៉ាេះ ល់សុខភាពនោយសរការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រវរុីសកូវដី-19ននេះ 
គឺនឹងអាចទទួលបានជាំនួយ (ការនតល់អរថ ត្បនយជន៍ចាំណាយពាបាលនិងត្បាក់នសធននិវរតន៍ពិការភាពជានដើម)។ 
 សូមពិនត្ោេះជាមួយនឹងេូមិ សង្កា រ់ ត្កងុរបស់អែកអាំពីនិរិវធីិចាាំបាច់សត្ាប់ការបាំនពញផ្បបបទ។ 

អាំពីជាំងឺឆ្លងវរុីេកូ្វដី-19 
នបើនចញនោគសញ្ជា ជាំងឺឆ្ៃងផ្ដលបងានោយវរុីសSARS-CoV-2 
នគន ើញាននោគសញ្ជា ផ្ដលត្សនដៀងោែ ខាៃ ាំងនឹងផ្តត សយដូចជានតត ខល នួឬកែកជានដើម។ 
ក៏ានមនុសសជានត្ចើនផ្ដលាននោគសញ្ជា ត្សលនហើយជាសេះនសបើយទាាំងផ្បបនន្ទេះ ប៉ាុផ្នត នបើវវិឌ្ឍន៍ធៃន់ធៃរ 
នោគសញ្ជា រលាកសួរដូចជាពិបាកដកដនងភា ើមជានដើមគឺនឹងផ្ត្បជាធៃនធ់ៃរ នហើយក៏អាច្នដល់សៃ ប់នងផ្ដរ។    

 

 ក្ខែៈពិសេេននវ៉ា ក្់សាំងការពារវរុីេកូ្វដី-19វ(វ៉ា ក្ស់ាំងរបេ់ម្រក្មុហ ុនTakeda/Moderna) ណដ ចាក្់ស ើក្សន៉ះ 
វ៉ា ក់សាំងននេះជាវ៉ា ក់សាំងRNAន្ទាំសរ(mRNA) នហើយវជាថ្នែ ាំផ្ដលរុុំភាែ សលីពីរនលើmRNAផ្ដលជាគាំនូសបៃងប់នងា ើរត្បូនរអុីនបន្ទៃ (spike protein) 
(ត្បូនរអុីនចាាំបាច់របស់វរុីសនដើមបីនត្ជៀរចូលកន ុងនកាសិកាមនុសស) របស់វរុីសSARS-CoV-2។ 
នៅនពលmRNAននេះត្រូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងនកាសិការបស់មនុសសតាមរយៈការចាក់វ៉ា ក់សាំងននេះ ត្បូនរអុីនបន្ទៃ (spike 
protein)របស់វរុីសនឹងត្រូវបានបនងា ើរនៅកន ុងនកាសិកានោយផ្នែកតាមmRNAននេះ 
នហើយតាមរយៈការដឹកន្ទាំឲ្យបនងា ើរអង់ទីករត្បឆ្ាំងនៅនងឹត្បូនរអុីនបន្ទៃ (spike protein)ត្ពមទាាំងនឆ្ៃ ើយរបនោយត្បពយនធភាពសុាំនកាសិកា 
នគនជឿថ្ននឹងអាចបង្កា រជាំងឺឆ្ៃងបងានោយវរុីស 

SARS-CoV-2បាន។ 
 

វ៉ា ក់សាំងននេះាននទ កុធារនុស ាំដូចខាងនត្កាម៖ 
ធារុនស ាំសកមម  Elasomeran (mRNAផ្ដលបាំ ផ្បៃងជាកូដនូវទត្មង់ទាាំងមូលរបស់ត្បូនរអុីនបន្ទៃ (spike 

protein)ផ្ដលានមខុង្ករភាា ប់នៅនឹងភាែ សនកាសិកាមនុសស) 
សរធារុបផ្នថម  SM-102: Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate 

 Cholesterol 

 DSPC: 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000-DMG) 

 Trometamol ✧Trometamol hydrochloride 

 Glacial acetic acid ✧Sodium acetate hydrate ✧សា រសុទធ 

 

 

េម្រាប់ព័រា៌ន មអរិអាំពវី៉ា ក្ស់ាំងកូ្វដី-19វេូមសមើ  

សេហទាំព័រម្រក្េួងេុខាភបិា ការង្ករនិងេុែុា ភាព។ 
ផ្សវ ងរក 

ត្កសួងសុខាេិបាលការង្ករនិងសុខុាលភាព 

 វរុីសកូរ៉ាណូា    វ៉ា ក់សាំង 

ករណីមិនអាចនមើលនគហទាំពយរននេះបាន សូមត្បឹកាជាមួយរដឋបាលត្កងុត្សកុខណឌ  ុាំសង្កា រ់េូមិជានដើមផ្ដលអែករស់នៅ។ 


