នលិតស ើងសដ្ឋយ Pfizer
សេចក្ត ណី ែនាំអព
ាំ វ
ី ៉ា ក្់សង
ាំ ការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា

អាំពវ
ី ៉ា ក្់សង
ាំ ការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះគឺជាណនែ ក្េួ យនៃក្េម វ ិធីចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ របេ់រដ្ឋាភិបាលថ្នែក្់ជាតិ ៃិងតាេេូ លដ្ឋាៃេម្រាប់ការបង្ការសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា (SARS-CoV-2)។
វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះម្រតវូ បាៃឧបតថ េភសដ្ឋយថវ ិកាសធារែៈ ស យ
ើ ការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះៃឹងេិៃគិតនថៃស ើយ។
វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះគឺេម្រាប់បុគគលណែលាៃអាយុចាប់ពី 12 ឆ្ែសាំ ង
ើ សៅ។

ិ សស្រេតចាក្់វ៉ាក្់សង
ម្របេិទ្ធភាពរបេ់វ៉ាក្់សង
ាំ ៃិង វធី
ាំ
វ៉ាក្់សង
ាំ ណែលៃឹងនត លជ
់ ូ ៃសលើក្សៃេះគឺបាៃនលិតស ើងសដ្ឋយ Pfizer។ វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះៃឹងបស្ច ៀេក្ុាំឱ្យាៃការឆ្ៃ ងនៃសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា។
សគបាៃរក្ស ើញថ្ន អែ ក្ណែលបាៃចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ាៃឱ្កាេទាបជាងអែ ក្ណែលេិៃចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ក្នុងការឆ្ៃ ងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា។
(ម្របេិទ្ធភាពក្នុងការសចៀេវងក្ុាំឱ្យឆ្ៃ ងជាំងឺម្រតវូ បាៃោយការែ៍ថ្ន ាៃម្របណ ល 95 %។)
ស្មេះវ៉ាក្់សង
ាំ

ថ្នែចា
ាំ ក្់សច់ែុាំ ComirnatyⓇ

ម្របេិទ្ធនល ៃិងម្របេិទ្ធភាព

ការបង្ការជាំងឺឆ្ៃងណែលបងា ស ើងសដ្ឋយវ ីរុេ SARS-CoV-2

ភាពញឹក្ញាប់
ៃិងចសនៃេះសពលសវលានៃការ
ចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ

2 ែង (ជាធេម តាសរៀងោល់ 3 េបាត ៍)

បុគគលណែលអាចចាក្់វ៉ាក្់សាំ
ងបាៃ

បុគគលណែលាៃអាយុចាប់ពី 12 ឆ្ែសាំ ើងសៅ (ម្របេិទ្ធភាព

បរ ិាែវ៉ាក្់សង
ាំ

0.3 mL ក្នុងេួ យែូ េ, េរុបាៃ 2 ែូេ

*ការចាក្់សច់ែុាំ

ៃិងេុវតថ ិភាពេម្រាប់បុគគលណែលាៃអាយុសម្រកាេ 12 ឆ្ែគ
ាំ េ
ឺ ៃ
ិ ទាៃ់ាៃភាពចាេ់លាេ់ស ើយ។)

 បនាប់ពសី ធវ ីការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សលើក្ែាំបូងរ ួច ការចាក្់ថ្នែសាំ លើក្ទ្ីពីរជាទ្ូ សៅៃឹងសធវ ីស ើងសៅ 3 េបាត ស៍ ម្រកាយ។
(េូ េចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សលើក្ទ្ីពីរឱ្យបាៃឆ្ប់រ ័េតាេណែលអាចសធវ ីសៅបាៃ ម្របេិៃសបើ 3
េបាត បា
៍ ៃឆ្ៃ ងនុតបនាប់ពីអែក្បាៃចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សលើក្ទ្ីេួយ។)
 ម្របេិៃសបើអែក្បាៃសៅចាក្់ែូេទ្ីេួយរបេ់វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះរ ួច េូ េម្របាក្ែថ្នអែ ក្ទ្ទ្ួ លបាៃវ៉ាក្់សង
ាំ ែូ ចគ្នែេម្រាប់ការចាក្់ែូេទ្ីពីរ។
 សគសជឿថ្នោងកាយរបេ់សយើងៃឹងេិៃទាៃ់ទ្ទ្ួ លបាៃការការពារម្រគប់ម្រគ្នៃ់រ ូ តទាល់ណត 7
នថៃបាៃឆ្ៃ ងនុតបនាប់ពកា
ី រចាក្់ែូេទ្ីពីររបេ់វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះ។ រ ូ តេក្ែល់សពលសៃេះ
ឺ ឺេិៃទាៃ់បាៃក្ាំែត់សៅស ើយសទ្។ អែក្គួ រណតសធវ កា
ម្របេិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការការឆ្ៃ ងជាំងគ
ី រម្រប ុងម្របយ័តែសដ្ឋយ
អៃុវតត សៅតាេវ ិធាៃការបង្ការឱ្យបាៃម្រតឹេម្រតវូ សទាេះជាអែ ក្បាៃ ឬេិៃបាៃចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ក្៏សដ្ឋយ។

បុគគលណែលេិៃអាចចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ បាៃ
វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះេិៃអាចនត លជ
់ ូ ៃបុគគលណែលាៃលក្ខ ែៈែូ ចខាងសម្រកាេស យ
ើ ។
េូ េនត ល់ែែ
ាំ ឹងែល់សវជជ បែឌិតរបេ់អែក្សៅក្នុងអាំ ុ ងសពលពិសម្រគ្នេះសោបល់េុៃសពលចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ
ម្របេិៃសបើអែក្គិតថ្នលក្ខ ខែឌណាេួ យម្រតវូ ៃឹងសថៃភាពរបេ់អែក្។
 បុគគលណែលាៃម្រគ ុៃសតត (*1)
 បុគគលណែលាៃជាំងម្រឺ េួចម្រសល់ធៃៃ់ធៃរ
 បុគគលណែលធាៃប់ាៃម្របវតត ិាៃម្របតិក្េម ធៃៃ់ធៃរ (*2) ជាេួ យៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះ។
 បុគគលណែលាៃលក្ខ ែៈែនទ្សម្រតពីលក្ខ ខែឌខាងសលើណែលាៃលក្ខ ែៈេិៃេេម្រេបក្នុងការទ្ទ្ួ លបាៃវ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះ។
(*1) ម្រគ ុៃសតតជាទ្ូ សៅាៃេីតែ
ុ ហ ភាពចាប់ព 37.5 អងារសេ ស ើងសៅ។ ក្បុណៃត
លក្ខ ខែឌសៃេះេិៃេេម្រេបេម្រាប់ក្រែីណែលជាំងសឺ ៃេះម្រតវូ បាៃវយតនេៃ ជាម្រគ ុៃសតតសដ្ឋយពិចារណាសលើេីតែ
ុ ហ ភាពោងកាយធេម តាស ើយ
សទាេះបីជាោងកាយាៃេីតែ
ុ ហ ភាពទាបជាង 37.5 អងារក្៏សដ្ឋយ ។

(*2) ជាំងឺម្របតិក្េម ធៃៃ់ធៃរទាៃ់ ៃ់ ៃិងសោគេញ្ញាេួ យចាំៃួៃណែលបង្កហញពីជាំងឺម្របតិក្េម ថ្នែសាំ ៃេះ រ ួេាៃែូ ចជា របក្ណេែក្
ៃិងសោគេញ្ញាាៃភាែេរអិល ពិបាក្ែក្ែសងហ ើេ ែសងហ ើេខៃ ី សបេះែូ ងសលាតញាប់ ៃិងេាាធ្េសខាយ ជាសែើេ។

បុគគលណែលម្រតវូ ម្រប ុងម្របយ័តែក្នុងការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ
បុគគលណែលាៃលក្ខ ែៈែូ ចខាងសម្រកាេគួ រណតម្រប ុងម្របយ័តែក្នុងការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះ។
ម្របេិៃសបើអែក្គិតថ្នខល ួៃាៃលក្ខ ែៈែូ ចខាងសម្រកាេសៃេះ
េូ េនត ល់ែែ
ាំ ឹងែល់សវជជ បែឌិតរបេ់អែក្សៅក្នុងអាំ ុ ងសពលពិសម្រគ្នេះេុៃសពលចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ។
 បុគគលណែលក្ាំពុងពាបាលការក្ក្្េ បុគគលណែលាៃបាៃណក្តថយចុេះ ឬជាំងឺក្ក្្េ។
 បុគគលណែលធាៃប់ពិៃិតយស ើញថ្នខវ េះភាពសុាំ ឬបុគគលណែលាៃសច់ញាតិជត
ិ េែ ិទ្ធខវេះភាពសុព
ាំ ីក្ាំសែើត។
ឺ ប់ខល ួៃម្រសប់ែូចជា ជាំងសឺ បេះែូ ង តម្រេងសនេ សថៃេ
ឺ ក្់ព័ៃធៃឹងការលូ តលាេ់ ជាសែើេ។
 បុគគលណែលាៃជាំងជា
ើ ជាំងឺ្េ ឬ ជាំងពា
 បុគគលណែលធាៃប់ចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ពីេុៃេក្ ស យ
ើ សក្ើតាៃសោគេញ្ញាអាឡាក្់ ុ សី ែូ ចជា ម្រគ ុៃសតត ឬរាេ់ណេែក្សៅក្នុងអាំ ុ ងសពល 2
នថៃ បនាប់ពកា
ី រចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ។
 បុគគលណែលធាៃប់ាៃជាំងឺម្របកាច់កាលពីេុៃ
 បុគគលណែលអាចៃឹងអាឡាក្់ ុ សីជាេួ យៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះ។

ម្របេិៃសបើអែក្ាៃននា សពាេះ ឬអាចាៃននាសពាេះ ឬក្ាំពង
ុ បាំសៅក្ូ ៃសដ្ឋយទ្ឹក្សដ្ឋេះ
េូ េនត ល់ែែ
ាំ ឹងជូ ៃែល់សវជជ បែឌិតរបេ់អែក្សៅក្នុងអាំ ុ ងសពលពិសម្រគ្នេះសោបល់េុៃសពលចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ។
វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះាៃនទុក្សរធាតុបណៃថ េណែលេិៃធាៃប់ាៃសម្របើសៅក្នុងវ៉ាក្់សង
ាំ ពីេុៃៗេក្ស ើយ។ ម្របេិៃសបើអែក្ធាៃប់ាៃម្របតិក្េម ធៃៃ់ធៃរ
ឬអាឡាក្់ ុ សី ជាេួ យៃឹងថ្នែព
ាំ ីេុៃេក្ េូ េនតលែ
់ ែ
ាំ ឹងជូ ៃែល់
សវជជ បែឌិតរបេ់អែក្សៅក្នុងអាំ ុ ងសពលពិសម្រគ្នេះសោបល់េុៃសពលចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ។

េក្េម ភាពណែលម្រតវូ សធវ ប
ី នាប់ពទ្
ី ទ្ួលបាៃវ៉ាក្់សង
ាំ
 បនាប់ពចា
ី ក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះរ ួច

េូ េរង់ចាាំសៅទ្ីតាាំងណែលអែ ក្ចាក្់ថ្នែសាំ នេះឱ្យបាៃោងសោច

នទ្ីេម្រាប់បុគគលណែលធាៃប់ាៃសោគេញ្ញាអាឡាក្់ ុ សីធៃៃ់ធៃរ
ឬេៃៃ ប់

ជាសែើេ។)

ម្របេិៃសបើអែក្

ែូ ចជាជាំងឺម្របតិក្េម ថ្នែ ាំ

ាៃអារេម ែ៍េិៃម្រេួលខល ួៃ

15

នទ្ី

(ោងសោច

30

ឬបុគគលណែលាៃអារេម ែ៍េិៃម្រេួលខល ួៃ

េូ េទាក្់ទ្ងសៅកាៃ់សវជជ បែឌិតរបេ់អែក្ភាៃេៗ។

(សធវ ណី បបសៃេះអាចជួ យឱ្យអែ ក្អាចសឆ្ៃ យ
ើ តបសៅៃឹងនលបេះពាល់ណែលអាចសក្ើតាៃស ើងភាៃេៗសនេះ)
 ក្ណៃៃ ងណែលចាក្់ថ្នែគ
ាំ ួ រណតរក្ាឱ្យសាត។ សទាេះបីជាការអែ ក្អាចងូ តទ្ឹក្សៅនថៃណែលចាក្់ថ្នែសាំ នេះបាៃក្៏សដ្ឋយ
ក្៏អែក្េិៃម្រតវូ ែុេក្ណៃៃ ងណែលចាក្់ថ្នែសាំ នេះណែរ។
 េូ េក្ុាំសធវ ីការោត់ម្របាែខាៃង
ាំ សៅនថៃចាក្់ថ្នែសាំ នេះ។

នលបេះពាល់
នលបេះពាល់ចេែងាៃែូ ចជា ការឈឺចាប់សៅក្ណៃៃ ងណែលចាក្់ថ្នែសាំ នេះ ឈឺក្ាល ឈឺ
េនៃក្ ៃិងឈឺសច់ែុាំ អេ់ក្ាៃាំង រង្ករ ៃិងម្រគ ុៃសតត។ នលបេះពាល់ណែលក្ម្រេៃឹងសក្ើតស ើង ស យ
ើ ាៃភាពធៃ ៃ់ធៃរាៃែូ ចជា
ជាំងឺចុេះេាាធ្េ (shock) ឬម្របតិក្េម ថ្នែ។ាំ សដ្ឋយសរវ៉ាក្់សង
ាំ សៃេះគឺជាវ៉ាក្់សង
ាំ ម្របសភទ្ថមី
សទ្ើបថ្នែសាំ ៃេះអាចៃឹងបងា ឱ្យាៃសោគេញ្ញាណែលេិៃទាៃ់អាចបញ្ញជក្់ចាេ់ រ ូ តេក្ែល់សពលសៃេះ។
ម្របេិៃសបើអែក្ក្ត់េាគល់ស ើញាៃសោគេញ្ញាណាេួ យបនាប់ពីការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ រ ួច
េូ េពិសម្រគ្នេះជាេួ យៃឹងសវជជ បែឌិតណែលចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ សនេះ ឬសវជជ បែឌិតម្របចាាំម្រគួសររបេ់អែក្។

អាំពម្រី បព័ៃធជាំៃួយេម្រាប់ការរងនលបេះពាល់ែល់េខ
ុ ភាពសដ្ឋយសរការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ
ការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ អាចបងា ឱ្យាៃបញ្ញហេុខភាព (ជាំងឺ ឬពិការភាព)។ សទាេះបីជាក្រែីទា ាំងសនេះក្ម្រេសក្ើតស ើងោងណាក្៏សដ្ឋយ
ក្៏េិៃអាចផាត់សចាលោៃិភ័យបាៃណែរ ស យ
ើ ម្របព័ៃធជាំៃួយម្រតវូ បាៃបសងា ើតស ើងគឺេម្រាប់ស តុនលសៃេះស ើយ។
សៅក្នុងក្រែីណែលាៃការបេះពាល់ែល់េុខភាពសដ្ឋយសរណតការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ជាំៃួយ (ចាំណាយសលើការពាបាល
ម្របាក្់អតថម្របសោជៃ៍ជៃពិការ ជាសែើេ) ក្៏ាៃនតល់ជូៃនងណែរសៅសម្រកាេចាប់នៃការចាក្់វ៉ាក្់សង
ាំ ។
េូ េពិសម្រគ្នេះជាេួ យៃឹងសលាម្រក្ ុងរបេ់អែក្អាំពីៃីតិ វ ិធីចាាំបាច់េម្រាប់ការបាំសពញណបបបទ្។

អាំពកា
ី រឆ្ៃ ងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
សៅសពលណែលឆ្ៃ ងវ ីរុេ SARS-CoV-2 អែ ក្អាចៃឹងាៃសោគេញ្ញាម្រេសែៀងៃឹងជាំងឺផាតសយ ែូ ចជា ម្រគ ុៃសតត ៃិងក្ា ក្ ជាសែើេ។
សទាេះបីជាាៃេៃុេសជាសម្រចើៃបាៃធូ រម្រសលពីជាំងឺសៃេះសដ្ឋយាៃសោគេញ្ញាតិចតួ ចក្ត ី សៅក្នុងក្រែីធៃៃ់ធៃរេួ យចាំៃួៃ សោគេញ្ញារលាក្េួ ត
ែូ ចជាពិបាក្ែក្ែសងហ ើេខាៃង
ាំ សៅៗ ស ើយណថេទា ាំងអាចសម្រគ្នេះថ្នែក្់ែល់អាយុជី វ ិតណថេសទ្ៀត។

លក្ខ ែៈេាគល់របេ់វ៉ាក្់សង
ាំ សេសោគក្ូ រ៉ា ូណា (វ៉ាក្់សង
ាំ នលិតសដ្ឋយ Pfizer) ណែលៃឹងយក្េក្សម្របម្រើ បាេ់សៅសលើក្សៃេះ
ថ្នែសាំ ៃេះគឺជាវ៉ាក្់សង
ាំ RNA នាំសរ (mRNA) ស ើយជាការនស ាំ ណែល mRNA ណែលជាណនៃការេម្រាប់ម្របសូ តអុីៃេាំខាៃ់នៃវ ីរុេ SARS-CoV-2
(ម្របូសតអុីៃណែលសេសោគម្រតវូ ការចាាំបាច់សែើេែីចូលសៅក្នុងសកាេិកាោងកាយ) ាៃព័ទ្ធជុាំ វ ិញសៅក្នុងភាែេលីពីត។ សៅសពលណែល mRNA
ចូ លសៅែល់សកាេិការបេ់េៃុេសតាេរយៈវ៉ាក្់សង
ាំ ណែលាៃសៅក្នុងថ្នែសាំ ៃេះ ម្របសូ តអុីៃបនៃសេសោគ (viral spike proteins)
ៃឹងក្សក្ើតស ើងសៅក្នុងសកាេិកាអាម្រេ័យសៅតាេ mRNA ស ើយសធវ ឱ្
ី យអង់ទ្ីក្រអេ់ម្របេិទ្ធភាពក្នុងការម្របឆ្ាំងៃឹងម្របូសតអុីៃបនៃ
ណថេទា ាំងបសងា ើតឱ្យាៃការសឆ្ៃ ើយតបការពារសកាេិកា ណែលសគបាៃសជឿថ្នអាចបង្ការការឆ្ៃ ងជាំងឺណែលបណា
ត លេក្ពី វ ីរុេ SARS-CoV-2
បាៃ។

ថ្នែសាំ ៃេះាៃនស ាំស ើងពីសម្រគឿងែូ ចខាងសម្រកាេ៖
សរធាតុនស ាំេក្េម



សរធាតុ Tozinameran (mRNA
បសងា ើតឱ្យាៃម្របូសតអុីៃបនៃសពញលក្ខ ែៈណែលភាជប់ជាេួ យៃឹងភាែេសកាេិការបេ់េៃុេស)

ធាតុនស ាំបណៃថ េ



េាេធាតុ ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)



េាេធាតុ ALC-0159: 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide



េាេធាតុ DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine



ក្ូ សលសេត រ៉ា ូល



បូ តាេយ
ូ េ ក្ៃ រ ីត



នូ េវ័រេូ ែូម្រតប
ូ ូ តាេយ
ូ េ



េូ ែយ
ូ េស្រ វ ីែូ យេនូ េូ យេឌីម្រែេ
ូ ុីត



េា រ

េម្រាប់ព័ត៌ាៃបណៃថ េអាំពីម្របេិទ្ធភាព
ៃិងេុវតថ ិភាពរបេ់វ៉ាក្់សាំងេម្រាប់សេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
េូ េចូ លសៅកាៃ់ទ្ាំព័រវ៉ាក្់សាំងេម្រាប់សេសោគក្ូ រ៉ា ូណាសៅសលើណវបសយរប
េ់ក្រសួ ងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។

ក្រសួ ងសុខាភិបាល ការងារ
និងសុខុមាលភាព វ៉ាក្់សាំងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណាន

ម្របេិៃសបើអែក្េិៃអាចសបើក្ណវបសយសនេះបាៃសទ្ េូ េទាក្់ទ្ងសៅកាៃ់សលាម្រក្ ុងក្នុងេួ លដ្ឋាៃរបេ់អែក្។

ណេវ ងរក្

