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បាន បនត  ទៅ� ទំំព័័រ បន្ទាា ប់

ផ្អែ�ែក លើ�ើ ការត្រួ�ួ� ពិិនិិ�យ យ៉ាា ង ត្រួ�ងុត្រួ�យ័័�ន លើ�យ័ អ្ននក ជំំនាញ ជា�ិ លើយ័ើង ដឹឹង ពិី អ្ន�ថត្រួ�លើយ៉ាជំន៍ិ នៃនិ វ៉ាា ក់សំាំងកូ
វីដីឹ-19 មានិ ត្រួ�លើយ៉ាជំនិ៍ លើ�ើស ពីិ ហានិិភ័័យ័ ឆ្ងាា យ័ ណាស់ ។ យ័�់ដឹឹង អ្នំពិី ការទទួ� អ្ន�ថត្រួ�លើយ៉ាជំនិ៍ និិង ហានិិភ័័យ័
នៃនិ ការទទួ� វ៉ាា ក់សំាំងកូវីដីឹ-19 Johnson & Johnson ផ្អែ� មួួយ័ ផ្អែដឹ� អាច ការពារ អ្ននក ពិី ការលើកើ� មានិ កូវីដីឹ-19  
។ មានិត្រួ�សិទធភាពិលើ�នៃ�ាទី 12/16/21 CDC គាំតំ្រួទអ្ននិុសាំសនិ៍ ផ្អែដឹ�បានិលើ�ើ ើ�ចុ��បនិនភាពិ ផ្អែដឹ�លើ�ើ ើលើ�ើង
លើ�យ័គណៈៈកមាា �ិការ ត្រួ�ឹកាសីីពិីការអ្ននុិវី�ីការចាក់វ៉ាា ក់សំាំង�ង្កាា រ (ACIP) សត្រួមា�់ ការទ�់ សាំា �់កូវីដីឹ-19 
លើ�យ័�ង្កាា ញពិីចំណូៈ� ចិ�ី ផ្អែ�នក លើវីជំជសាំស្រ្តសី សត្រួមា�់ �ុគគ� កុ�ង ការទទួ� វ៉ាា ក់សំាំង mRNA កូវីដីឹ-19 (Pfizer ឬ 
Moderna កូវីដីឹ-19 វ៉ាា ក់សំាំង) លើ�ើ វ៉ាា ក់សំាំងកូវីដីឹ-19 រ�ស់ Johnson & Johnson ។ Johnson & Johnson 
គួរផ្អែ� យ័ក លើត្រួ�ើត្រួបាស់ កុ�ងទី កផ្អែនិែង ផ្អែដឹ� មានិ កំហិិ� ដូឹច ផ្អែដឹ� បានិ រាយ័ ត្រួបា�់ លើ� ខាង លើត្រួកាមួ ។

អ្នំពិី វ៉ាា ក់សំាំងលើនិះ
វ៉ាា ក់់សាំងំទៅនះត្រូ�វូបានអនុញ្ញាា �ទៅ�យរដ្ឋឋបាល អាហារ និង ឱសថ (Food And Drug Administration, FDA) 
សត្រូ�ប់ការទៅត្រូបើត្រូបាស់ ត្រូ�អាសននទៅ�យសាំរភាព័ធ្ងងន់ធ្ងងរនៃនជំំងឺរា��ា�កូ់វដី្ឋ-19 និង �នការអនុញ្ញាា �ឲ្យយ 
ទៅត្រូបើ ត្រូ�អាសនន  សត្រូ�ប់ មនុសស ដែដ្ឋល �ន អាយុ ចាប់ ពី័ 18 ឆ្នាំន ំទៅ�ើងទៅ� ។ វ៉ាា ក់់សាំងំទៅនះ គឺឺជា ការចាក់់ ដែ� មួយ ដូ្ឋស
ចូូល ទៅ� កុ់�ង សាំច់ូដ្ឋុំ ។

លើ� លើពិ� អ្ននក គួរផ្អែ� គិ�ពិិចារណា វ៉ាា ក់សំាំង លើនិះ
 

 

 

 

 

 

• បុគឺគល ខ្លះះ ះ មិន អាចូ �ន លិទំធភាព័ ខាង ទៅវជំជសាំស្ត្រសត  ទៅដ្ឋើមីី ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំកូ់វដី្ឋ-19 មួយ ទៅទំៀ� បាន ទៅទំ 
(ឧទាហរណ៍៍មនុសស ខ្លះះ ះ អាចូ �ន ត្រូប�ិក់មម ធ្ងងន់ធ្ងងរ បន្ទាា ប់ ពី័ ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំ មុន) ។

• បុគឺគលមួយចូំនួនដែដ្ឋលទៅត្រូជំើសទៅរសីទំទួំលវ៉ាា ក់់សាំងំបង្កាា រជំំងឺកូ់វដី្ឋ-19 Johnson & Johnson ព័ីទៅត្រូ�ះពួ័ក់ទៅគឺ
នឹងមិនទំទួំលបាន វ៉ាា ក់់សាំងំកូ់វដី្ឋ-19 ទៅទំ។ 

• បុគឺគល មួយ ចូំនួន ដែដ្ឋល ទៅ� ដែ� មិន ទាន់ បាន ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំ  សត្រូ�ប់ កូ់វដី្ឋ-19 ទៅ� ទៅ�ើយ ក់ត្រូមិ�កុ់�ងការចូូល
ទៅត្រូបើវ៉ាា ក់់សាំងំ កូ់វដី្ឋ-19 ទៅ�សងទៅទំៀ�។

• ទៅយើង�តល់ អានុសាំសន៍ ចូង់ ឲ្យយ បុគឺគល ទាងំទៅនះ ព័ិភាក់ា អំព័ី ជំទៅត្រូមើស ចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ កូ់វដី្ឋ-19 ជាមួយ អនក់ �តល់
ទៅសវ៉ា ទៅវជំជសាំស្ត្រសត  ។

អ្នើ ី ផ្អែដឹ� គួរផ្អែ� រំពិឹង ទុក ជា មួុនិ លើ� លើពិ� អ្ននក ទទួ� វ៉ាា ក់សំាំង
មនុសស មួយ ចូំនួន អាចូ ត្រូប�ិក់មម បន្ទាា ប់ ពី័ បាន ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំ  ដែដ្ឋល ជា សញ្ញាា  ធ្ងមមតា ដែដ្ឋល ខួ្លះ �ន ត្រូបាណ៍ របស់ អនក់
ក់ំព័ុង បទៅងា ើ� កិ់ចូចការ�រ ។ ត្រូប�ិក់មម អាចូ �នការឈឺឺចាប់ ឬ ការទៅហើម ទៅ� ត្រូ�ង់ ក់ដែនះង ចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ ឬ ការ
ឈឺឺក់ាល ការហ�់ ការឈឺឺសាំចូ់ដ្ឋុំ ការចូង់កួ់ �� ឬ ការត្រូគឺនុទៅ�ត  ។ ត្រូប�ិក់មម គួឺរដែ� បា�់ ទៅ� វញិ កុ់�ង រយៈ ទៅព័ល
ព័ីរបី នៃថង ។

ហានិិភ័័យ័ ទាក់ទង ជាមួួយ័ ការទទួ� វ៉ាា ក់សំាំង លើនិះ
ខណៈៈ ផ្អែដឹ� មានិអ្ន�ថត្រួ�លើយ៉ាជំនិ៍ និិង ហានិិភ័័យ័ លើដឹើមួបី ទទួ� វ៉ាា ក់សំាំង Johnson & Johnson កូវីដីឹ-19 និិង អ្ន�ថ
ត្រួ�លើយ៉ាជំនិ៍ នៃនិ ការទទួ� វ៉ាា ក់សំាំង គឺ មានិ អ្ន�ថត្រួ�លើយ៉ាជំន៍ិ ខពស់ ជាង ហានិិភ័យ័័ ។ ហានិិភ័័យ័ រមួួ មានិ ៖

• កំ់ណ៍ក់ ឈាម ៖ �ន ការក់ក់ ឈាម ដ៏្ឋ ក់ត្រូម (ដែដ្ឋល ទាក់ទ់ំង នឹង សរនៃស ឈាម កុ់�ង ខួ្លះរក់ាល ទៅ�ះ និង ទៅជំើង) រមួ
ជាមួយ ក់ត្រូមិ� ទៅកាសិកា ឈាម ទាប ដែដ្ឋល ជួំយ ឲ្យយ រាងកាយ របស់ អនក់ បញ្ឈឈប់ ការហូរ ឈាម ចំូទៅ�ះ មនុសស មួយ
ចំូនួន ដែដ្ឋល បាន ទំទួំល វ៉ាា ក់់សាំងំ កូ់វដី្ឋ-19  Johnson & Johnson ។ ចូំទៅ�ះ អនក់ ដែដ្ឋល បាន អភិិវឌ្ឈឈន៍ ក់ំណ៍ក់
ឈាម ទាងំទៅនះ ទៅរាគឺ សញ្ញាា  ចាប់ទៅ�តើម ត្រូបដែហល 1-2 សបាត ហ៍ បន្ទាា ប់ ពី័ ការចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំ ទៅលើ បុរស និង
ស្ត្រសត ី ទៅ� ទូំទាងំ ជួំរ អាយុ ដ៏្ឋ ធំ្ងទូំលាយ នៃន បុគឺគល ដែដ្ឋល �ន អាយុ ចាប់ ពី័ 18 ឆ្នាំន ំ ទៅ�ើង ទៅ�; របាយការណ៍៍ គឺ ឺខ្លះពស់
បំ�ុ� សត្រូ�ប់ ស្ត្រសត ី ដែដ្ឋល �ន អាយុ ព័ី 30 ទៅ� 49 ឆ្នាំន ំ ។ សត្រូ�ប់ រយៈទៅព័លមួយ ទៅ� ពី័រសបាត ហ៍ បន្ទាា ប់ព័ីទំទួំល 
វ៉ាា ក់់សាំងំ អនក់គួឺរដែ�ត្រូបយ័�នចូំទៅ�ះការដ្ឋក់ដ្ឋទៅងើ ើមខ្លះះ ី ៗ ការឈឺឺ ត្រូទំងូ ការទៅហើម ទៅជំើង ការឈឺទឺៅ�ះ មិនទៅចូះ
បា�់ ការឈឺឺក់ាល ធ្ងងន់ធ្ងងរ ឬ ការត្រូព័ិល ដែភិនក់ ការ �ន សាំន ម ជា ំឬ �ន សាំន ម ឈាម �ូចូ ៗ  ទៅ� ទៅត្រូកាម
ដែសីក់ ទៅលើស ព័ី ក់ដែនះងចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ ។ ដែសែ ង រក់ ការព័ាបាល ខាង ទៅវជំជសាំស្ត្រសត  ត្រូបសិនទៅបើ អនក់ �ន
ទៅរាគឺសញ្ញាា  ណា មួយ នៃន សញ្ញាា ទៅរាគឺ ទាងំទៅនះ ។ រហូ� ដ្ឋល់ ទៅព័ល ទៅនះ ក់ំណ៍ក់ឈាម ក់ត្រូម �ន ទាងំទៅនះ 
មិន ត្រូ�វូ បាន ជាប់ ទាក់់ទំង នឹង វ៉ាា ក់់សាំងំ Pfizer ឬ Moderna ។

ឯក់សាំរអងគទៅហ�ុ អ្ន�ថត្រួ�លើយ៉ាជំនិ៍និិង ហានិិភ័័យ័រ�ស់
កូវីដីឹ-19 ពិី វ៉ាា ក់សំាំង Johnson & Johnson
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• ត្រូប�ិក់មមអាដែ�ហសុ ីធ្ងងន់ធ្ងងរ ក់ត្រូម�ន ៖ វ៉ា ក់ត្រូម �ន ណាស់ ដែដ្ឋល វ៉ាា ក់់សាំងំ អាចូ បងា ឱយ �ន ត្រូប�ិក់មម អាដែល
ហសី ធ្ងងន់ធ្ងងរ (ព័ិបាក់ ដ្ឋក់ ដ្ឋទៅងើ ើម ទៅហើម មុខ្លះ និង បំព័ង់ក់ ចូង្កាែ ក់់ ទៅបះដូ្ឋង ទៅលា�ទៅលឿន ក់នួ �ល មិន លអ  ទៅព័ញ ខួ្លះ �ន
វលិ មុខ្លះ ទៅខ្លះាយ) ដែដ្ឋល ជា ធ្ងមមតា ទៅក់ើ� ទៅ�ើង ព័ី ព័ីរបី ន្ទាទីំ ទៅ� មួយ ទៅ�ោ ង បន្ទាា ប់ ពី័ ទំទួំល បានក់ត្រូមិ� ថ្នាំន  ំ។ 
ត្រូបសិនទៅបើ អនក់ �ន ត្រូប�ិក់មម អាដែ�ហសុ ី ធ្ងងន់ធ្ងងរ សូម ទូំរស័ព័ា មក់  9-1-1  ឬ ចូូល ទៅ� មនា រីទៅព័ទំយ ទៅ� ដែក់ីរ អនក់ ។

• ទៅរាគឺ Guillain-Barre Syndrome ក់ត្រូម�ន ៖ �ន ក់រណ៍ី ក់ត្រូម �ន នៃន ជំមង ឺGuillain-Barre Syndrome 
ទៅត្រូកាយ ពី័ ការទំទួំល វ៉ាា ក់់សាំងំកូ់វដី្ឋ-19 Johnson & Johnson ។ ជំមង ឺGuillain-Barre Syndrome គឺឺជា ជំងំឺ 
ដែដ្ឋល ជា ធ្ងមមតា បងា ទៅ�ើង ទៅ�យ ការឆ្លះង ទៅមទៅរាគឺ ដែដ្ឋល ត្រូបព័័នធ  ភាព័សុាំ ំរបស់ រាងកាយ បំផ្លាះ ញ ទៅកាសិកា ត្រូបសាំទំ 
ទៅធ្ងែ ើ ឲ្យយ សាំចូ់ដ្ឋុំ ចូុះ ទៅខ្លះាយ ឬ កុ់�ង ក់រណ៍ី ធ្ងងន់ធ្ងងរ បំ�ុ�គឺឺ ខ្លះែ និ ។ ក់រណ៍ីជំមង ឺ  Guillain-Barre Syndrome ភាគឺទៅត្រូចូើន
ត្រូ�វូ បាន រាយការណ៍៍ថ្នាំ ត្រូបដែហល ជា  2 សបាត ហ៍ ទៅត្រូកាយ ព័ី ការចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ-19  Johnson & Johnson ទៅហើយ
ភាគឺ ទៅត្រូចូើន កុ់�ង បុរស អាយុ 50 ឆ្នាំន ំ និង ចាស់ ជាង ។ អនក់ ត្រូ�វូដែ� ដែសែ ង រក់ ការព័ាបាល ទៅវជំជសាំស្ត្រសត  ត្រូបសិន ទៅបើ
អនក់ �ន ការអស់ ក់�ះ ំង ការត្រូព័ឺត្រូសាំញ កុ់�ង ទៅជំើង ទាងំព័ីរ ដែដ្ឋល អាចូ រាល�ល ដ្ឋល់ នៃដ្ឋ និង �ក់ ់ក់ណាត ល ខួ្លះ �ន
ខាង ទៅលើ ។

ត្រួ�សិនិ លើ�ើ អ្ននក លើកើ� មានិ �� �ាះពា�់
ត្រូបសិនទៅបើ អនក់ �ន ត្រូប�ិក់មម អាដែ�ហសុ ី ធ្ងងន់ធ្ងងរ សូម ទូំរស័ព័ា មក់  9-1-1  ឬ ចូូល ទៅ� មនា រីទៅព័ទំយ ទៅ� ដែក់ីរ អនក់ ។ 
ទូំរស័ព័ា ទៅ� អនក់ �តល់ វ៉ាា ក់់សាំងំ ឬ អនក់ �តល់ ការដែថទា ំសុខ្លះភាព័  ត្រូបសិន ទៅបើ អនក់ �ន ទៅរាគឺ សញ្ញាា  ដែដ្ឋល រំខាន ដ្ឋល់ អនក់
ឬ មិន បា�់ ទៅ� វញិ  ។

�ូូសីឺរ៍  (វ៉ាា ក់សំាំង ជំត្រួមួញុ) 
ភាព័សុាំតំ្រូបឆ្នាំំងនឹងជំំងឺនិងការឆ្លះងទៅមទៅរាគឺដែដ្ឋលថយចូុះ តាម ធ្ងមមជា�ិតាមទៅព័លទៅវលា ។ ដូ្ឋស វ៉ាា ក់់សាំងំ ជំត្រូម ុ
ញ គឺឺ ជាដែ�នក់ ធ្ងមមតា នៃន ទៅសេរ ីវ៉ាា ក់់សាំងំ ភាគឺ ទៅត្រូចូើន ទៅដ្ឋើមីី ធាន្ទា ថ្នាំ មនុសស �ន ក់់ រក់ា ភាព័សុាំ ំលអ  បំ�ុ� ត្រូបឆ្នាំំង នឹង
ការឆ្លះង ទៅមទៅរាគឺ ព័ី ជំំងឺ ។ ក់ត្រូមិ�វ៉ាា ក់់សាំងំជំត្រូមញុបទៅងា ើនការការ�រត្រូបឆ្នាំំងនឹងកូ់វដី្ឋ-19 ធ្ងងន់ធ្ងងរ ទៅ�យសាំា រ
ទៅ�ើងវញិនូវភាព័សុាំដំែដ្ឋលអាចូនឹងធាះ ក់់ចូុះចាប់តាំងព័ីការចាក់់ទៅលើក់ដ្ឋំបូងត្រូ�វូបាន�តល់ឱយ ។ ទៅ�យដែ�អក់ទៅលើ
ការដែណ៍នំ្ទារបស់ CDC និង FDA ការទៅត្រូបើត្រូបាស់ វ៉ាា ក់់សាំងំ Johnson & Johnson កូ់វដី្ឋ-19 (J&J) ត្រូ�វូបានក់ំណ៍�់
ចូំទៅ�ះមនុសសដែដ្ឋល�នអាយុចាប់ព័ី 18 ឆ្នាំន ំទៅ�ើងទៅ� ដែដ្ឋលមិន អាចូទំទួំលវ៉ាា ក់់សាំងំ កូ់វដី្ឋ-19 ទៅ�សងទៅទំៀ�បាន
ទៅ�យសាំរ ទៅហ�ុ�ល ទៅវជំជសាំស្ត្រសត  �នក់ត្រូមិ�កុ់�ងការចូូលទៅត្រូបើវ៉ាា ក់់សាំងំទៅ�សង ទៅទំៀ� ឬ ដែដ្ឋលទៅត្រូជំើសទៅរសីទំទួំល J&J 
ព័ីទៅត្រូ�ះទៅគឺនឹងមិនទំទួំលបាន វ៉ាា ក់់សាំងំកូ់វដី្ឋ-19 ទៅទំ ។ J&J អាចូ ត្រូ�វូ បាន ទៅត្រូបើត្រូបាស់ សត្រូ�ប់ ក់ត្រូមិ� វ៉ាា ក់់សាំងំ ជំ
ត្រូមញុ ដ្ឋំបូង ទៅ�យ អនក់ ដែដ្ឋល �ន សិទំធិ ទាងំអស់ ទៅ�យ មិន គិឺ� ព័ី ត្រូបទៅភិទំ វ៉ាា ក់់សាំងំ ដែដ្ឋល បាន ទំទួំល សត្រូ�ប់ ទៅសេរ ី
បឋម បោុដែនត  វ៉ាា ក់់សាំងំ mRNA (Pfizer ឬ Moderna) ត្រូ�វូ បាន ទៅគឺ ទៅព័ញ ចូិ�ត ។ ដូ្ឋស វ៉ាា ក់់សាំងំ ជំត្រូមញុ ទំី ពី័រ អាចូ
ដែ� ជា វ៉ាា ក់់សាំងំ mRNA បោុទៅណាះ ះ ទៅទំ ។ សូម ទៅមើល ឯក់សាំរ អងគទៅហ�ុ Pfizer និង ឯសាំរ អងគទៅហ�ុ Moderna 
សត្រូ�ប់ ព័័�៌�ន បដែនែម សត ី ព័ី វ៉ាា ក់់សាំងំ ជំត្រូមញុ ទំី ពី័រ ។ សិទំធិ ទំទួំល គឺឺ �ន រមួ ជាមួយ បុគឺគល ទាងំទៅនះ ៖ 

• ទៅក់មង អាយុ 18 ឆ្នាំន ំមិន រាប ព័ី �ំណ៍ប សាំ ំគួឺរដែ�ទំទួំល ដូ្ឋស វ៉ាា ក់់សាំងំ ជំត្រូមញុ ដំ្ឋបូង ចំូនួន ពី័រ ដែខ្លះ ព័ី ដូ្ឋស ចូុង ទៅត្រូកាយ
របស់ ពួ័ក់ទៅគឺ ។ 

ពិ័�៌មានិ �ផ្អែនិថមួ
សត្រូ�ប់ ព័័�៌�ន បដែនែម អំព័ី ចូទៅន្ទាះ ះទៅព័ល ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំ សូម ទៅមើល ការក់ំណ៍�់ ទៅព័ល ទៅវលា ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំងំកូ់វដី្ឋ-19
របស់ CDPH តាម អាយ ុ។

ព័័�៌�ន បដែនែម គឺឺ �ន ជូំន ទៅ� ទៅគឺហទំំព័័រ ចាក់់វ៉ាា ក់់សាំងំ បដែនែម នៃន កូ់វដី្ឋ CDPH ។

ឯក់សាំរអងគទៅហ�ុ អ្ន�ថត្រួ�លើយ៉ាជំនិ៍ និិង ហានិិភ័័យ័រ�ស់
កូវីដីឹ-19 ពិី វ៉ាា ក់សំាំង Johnson & Johnson

https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua



