ស្ារ់វ៉ាក់សាំង្ក ុមសន
ុ
អា្សាគសេនីកា

សេចក្ត ីណែនាំអាំពីវ៉ាក្់សាំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
◎
◎

◎

(ដខសីហា ឆ្នាំ2021)

ជាគោលការណ៍ សូ មគ្រើ្ាស់វ៉ាក់សាំងគនេះស្ារ់អ្នកដែលានអាយុ40ឆ្នាំគ ើង គលើកដលងករណីចា
ាំ ច់។
កនុងករណីអ្នកមិនអាចចក់វ៉ាក់សាំងកូ វ ីែ្រគេទគសេងគោយសរាន្រតិកមម នឹងសរធាតុសេ ាំដែលានកនុងវ៉ាក់សាំងគ េះ
គសើយអ្ន កានរាំណងចង់ចក់វ៉ាក់សង
ាំ អា្សាគសេនីកាគនេះ អ្ន កអាចទទួលការចក់វ៉ាក់សាំងគនេះាន គ េះរីជាអ្ន កានអាយុគ្កាម40ឆ្នាំកគ៏ ោយ
(មិនគ្កាម១៨ឆ្នាំ)។
ថ្វីតបិតជាករណីក្ម
គៅររគទស្តូវានគេរាយការណ៍មកថាានការគកើតគ ើងនូ វអាការៈមិន្រ្កតីដសនក្ស រ់ជុាំ វ ិញសរសសរ្រសទ
(demyelinating
disorders)
ែូ ចជារងក គអាយានការកកឈាម
ថ្យចុេះនូ វាាដកត
្រទេះគ ើញរនទ េះឈាមឆ្មរៗកនុងដសបក
និងជាំងឺ្រព័នធភាពសុាំសន្រព័នធសរសសរ្រសទវយ្រហារសរសសរ្រសទគៅខាងគ្ៅខួ រកាល និងខួ រឆ្អ ឹងខន ង(អាចរណ្ដ
ា លគអាយពិការ)(GuillainBarre
syndrome)
ជាគែើម។
សូ មដសវ ងយល់អ្ាំពីសលរេះពាល់
និងអ្តថ្រគោជន៍ររស់វ៉ាក់សាំងគអាយានចាស់លាស់មុននឹងសគ្មចចិតាទទួ លយកការចក់វ៉ាក់សាំង។

អាំពីវ៉ាក្់សាំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
វ៉ាក់សាំងគនេះេឺជាដសនកមួ យសនកមម វ ិធីចក់វ៉ាក់សាំងររស់រោាេិាលថានក់ជាតិ និងតាមមូ លោានស្ារ់ការរង្កករគមគរាេកូ រ៉ា ូណ្ដ (SARS-CoV-2)។
វ៉ាក់សាំងគនេះ្តូវានឧរតថ មភគោយថ្វ ិកាសធារណៈ គសើយការចក់វ៉ាក់សាំងគនេះនឹងមិនេិតសថ្ាគ ើយ។
ប្រេិទ្ធភាពររេ់វ៉ាក្់សាំង និង វ ិធីសស្រេតចាក្់វ៉ាក្់សាំង
វ៉ាក់សាំងដែលចក់គលើកគនេះេឺជាវ៉ាក់សាំងររស់្ក ុមសន
ុ អា្សាគសេនីកា។ វ៉ាក់សុាំងគនេះ នឹងរង្កករការគចញគរាេសញ្ញាណសនជាំងឺឆ្ាងកូ វ ីែ19។
ឺ ា ងគនេះ រជាងអ្ន កដែលមិនានចក់។
គេានរកគ ើញថា កនុងចាំគណ្ដមអ្ន កដែលានចក់វ៉ាក់សង
ាំ គនេះរ ួច ានអ្្តាគចញនូ វគរាេសញ្ញាសនជាំងឆ្
(តាមរយៈការពិគសធន៍ានរង្កាញថា វាន្រសិទធភាពរង្កករការគចញគរាេសញ្ញាាន្រាណ70%។)
គឈាមេះវ៉ាក់សាំង
ថានច
ាំ ក់សច់ែុាំ VAXZEVRIA Ⓡ
្រសិទធសល និង្រសិទធភាព
ការរង្កករជាំងឺឆ្ាងដែលរងក គ ើងគោយវ ីរុស SARS-CoV-2
ភាពញឹកញារ់ និងចគ ា េះគពលគវលាសនការចក់ វ៉ាក់សាំង
2 ែង (ជាធមម តា េាាត4-12សាាស៍)
*ការចក់សច់ែុាំ
រុេគលដែលអាចចក់ វ៉ាក់សង
ាំ ាន
ជាគោលការណ៍ចរ់ពីអាយុ40ឆ្នាំគ ើង
ររ ិាណវ៉ាក់សាំង
1 ែង 0.5 mL សរុរ 2 ែង
⚫ គោងតាមការ គោងតាមការអ្នុម័តររស់្កសួ ង្កសួ ងសុខាេិាល គ្កាយការចក់គលើកទី1 ្តូវទទួ លការចក់គលើកទី2 គោយទុកេាាត 4-12
សាាស៍។ ោងណ្ដមិញ គែើមបីទទួ លាន្រសិទធភាពខព សរ
់ ាំសត
ុ អ្ន កេួ រទុកេាាតចរ់ពី8សាាស៍គ ើងគទើរជាការ្រគសើរ។ មយងគទៀត ករណីគលើស
12សាាស៍រ ទ រ់ពច
ី ក់គលើកទី 1 សូ មទទួ លការចក់គលើកទី2 ឲ្យានគលឿនរាំសុតតាមដែលអាច។
⚫ ចាំគពាេះអាយុជាគោលគៅចក់វ៉ាក់សុាំង
គោយគោងតាមការអ្នុម័ត
វានសុវតថ ិភាព
និង្រសិទធភាពស្ារ់អ្នកដែលានអាយុចរ់ពី
18ឆ្នាំគ ើង។
រុដនា គោយពិចរណ្ដតាមសថនភាពសនការដណ ាំគអាយគ្រើ្ាស់វ៉ាក់សុាំងររស់រណ្ដ
ា ល្រគទសមួ យចាំនួន
និងរាយការណ៍ ក់ទងអ្ាំពីហានិេ័យ
និងេុណសមបតា ិសនវ៉ាក់សុាំងតាម្ក ុមអាយុ
គពលរចចុរបនន
ជាគោលការណ៍្តូវានកាំណត់យកអ្ន កដែលានអាយុចរ់ពី 40ឆ្នាំគ ើងដតរុគណ្ដ
ណ េះ។
⚫ ករណីគលើកទី1 អ្ន កានចក់វ៉ាក់សង
ាំ គនេះ សូ ម្ាកែថាអ្ន កទទួ លានការចក់វ៉ាក់សាំងែូ ចោនគនេះគៅគលើកទី2 ដែរ។
⚫ តាមរយៈការពិគសធន៍ានរញ្ញាក់ថា
រ ទ រ់ពី្រាណ15សថ្ៃគ្កាយសនការចក់វ៉ាក់សាំងគលើកទី2
គទើរវ៉ាក់សុាំងចរ់គសាម
ើ ាន្រសិទធភាពកនុង្រព័នធភាពសុាំ។
មយងគទៀត
ការានចក់វ៉ាក់សាំងមិនដមនានន័យថាអាចជួ យការពារការឆ្ា ងាន ាំង្ស ុងគ េះគទ។
ការអ្នុវតា វ ិធានការទរ់សកត់ការឆ្ា ងគអាយាន្តឹម្តូវេឺជាគរឿងចាំាច់គ េះរីជាាន ឬមិនានចក់វ៉ាក់សាំងក៏គោយ។
រុគគលណែលេិនអាចចាក្់វ៉ាក្់សាំងបាន
វ៉ាក់សាំងគនេះមិនអាចសាលជ
់ ូ នរុេគលដែលានលកខ ណៈែូ ចខាងគ្កាមគ ើយ។
សូ មសាលែ
់ ាំណឹងែល់គវជា រណឌិតររស់អ្នកគៅកនុងអ្ាំ ុ ងគពលពិគ្ោេះគោរល់មុនគពលចក់វ៉ាក់សង
ាំ
្រសិនគរើអ្នកេិតថាលកខ ខណឌណ្ដមួ យ្តូវនឹងសថនភាពររស់អ្នក។
⚫ រុេគលដែលាន្េ ុនគៅា (*1)
⚫ រុេគលដែលានជាំងឺ្សួ ច្សល់ធៃនធ
់ ៃរ
⚫ រុេគលដែលធាារ់ាន្រវតា ិាន្រតិកមម ធៃន់ធៃរ (*2) ជាមួ យនឹងសរធាតុសេ ាំសនវ៉ាក់សាំងគនេះ។
⚫ អ្ន កដែលគ្កាយចក់វ៉ាក់សាំងSARS-CoV-2 ធាារ់គកើតានអាការកកឈាមសនដវ៉ាន ឬអាកដទដែលភាារ់មកជាមួ យនូ វអាការថ្យចុេះាាដកត
⚫ អ្ន កដែលាន្រវតា ិជង
ាំ ឺ capillary leak syndrome (រនទ េះឈាមឆ្មរៗកនុងដសបក)
⚫ រុេគលដែលានលកខ ណៈែសទគ្ៅពីលកខ ខណឌខាងគលើដែលានលកខ ណៈមិនសម្សរកនុងការទទួ លានវ៉ាក់សាំងគនេះ។
(*1) ្េ ុនគៅាជាទូ គៅានសីតុណាភាពចរ់ព 37.5 អ្ងារគស គ ើងគៅ។ រុដនា
លកខ ខណឌគនេះមិនសម្សរស្ារ់ករណីដែលជាំងឺគនេះ្តូវានវយតសមា ជា្េ ុនគៅាគោយពិចរណ្ដគលើសីតុណាភាពរាងកាយធមម តាគ ើយ
គ េះរីជារាងកាយានសីតុណាភាព រជាង 37.5 អ្ងារក៏គោយ ។
(*2) ជាំងឺ្រតិកមម ធៃន់ធៃរ ន់សន់ និងគរាេសញ្ញាមួ យចាំនួនដែលរង្កាញពីជាំងឺ្រតិកមម ថានគាំ នេះ រ ួមានែូ ចជា ររកដសបក
និងគរាេសញ្ញាានភានសរអ្ិល ពិាកែកែគងា ើម ែគងា ើមខា ី គរេះែូ ងគលាតញារ់ និងសាពធឈាមគខាយ ជាគែើម។
រុគគលណែលប្រូវប្រ ុងប្រយ័រនក្នុងការចាក្់វ៉ាក្់សាំង
រុេគលដែលានលកខ ណៈែូ ចខាងគ្កាមេួ រដត្រ ុង្រយ័តនកនុងការចក់វ៉ាក់សាំងគនេះ។ ្រសិនគរើអ្នកេិតថាខល ួនានលកខ ណៈ
ែូ ចខាងគ្កាមគនេះ សូ មសាលែ
់ ាំណឹងែល់គវជា រណឌត
ិ ររស់អ្នកគៅកនុងអ្ាំ ុ ងគពលពិគ្ោេះមុនគពលចក់វ៉ាក់សាំង។
ឺ កឈាម។
⚫ រុេគលដែលកាំពុងពយាលការកកឈាម រុេគលដែលានាាដកតថ្យចុេះ ឬជាំងក
⚫ រុេគលដែលធាារ់ពិនត
ិ យគ ើញថាខវ េះភាពសុាំ ឬរុេគលដែលានសច់ញាតិជិតសន ិទធខវេះភាពសុាំពីកគាំ ណើត។
⚫ រុេគលដែលានជាំងឺជារ់ខល ួន្សរ់ែូចជា ជាំងគឺ រេះែូ ង ត្មងគ ម គថ្ាើម ជាំងឺឈាម ឬ ជាំងឺពាក់ព័នធនង
ឹ ការលូ តលាស់ ជាគែើម។
⚫ រុេគលដែលធាារ់ចក់វ៉ាក់សាំងពីមន
ុ មក គសើយគកើតានគរាេសញ្ញាអាឡាក់សុ េី ែូ ចជា ្េ ុនគៅា ឬរាស់ដសបកគៅកនុងអ្ាំ ុ ងគពល 2
សថ្ៃរ ទ រ់ពីការចក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ រុេគលដែលធាារ់ានជាំងឺ្រកាច់កាលពីមុន
⚫ រុេគលដែលអាចនឹងអាឡាក់សុ េីជាមួ យនឹងសរធាតុសេ ាំសនវ៉ាក់សាំងគនេះ។

(រនត សៅខាងសប្កាយ)

្រសិនគរើអ្នកានសសទគពាេះ ឬអាចានសសទគពាេះ ឬកាំពុងរាំគៅកូ នគោយទឹកគោេះ
សូ មសាលែ
់ ាំណឹងជូ នែល់គវជា រណឌិតររស់អ្នកគៅកនុងអ្ាំ ុ ងគពលពិគ្ោេះគោរល់មុនគពលចក់វ៉ាក់សាំង។
វ៉ាក់សាំងគនេះានសទ ក
ុ សរធាតុរដនថ មដែលមិនធាារ់ានគ្រើគៅកនុងវ៉ាក់សាំងពីមុនៗមកគ ើយ។ ្រសិនគរើអ្នកធាារ់ាន្រតិកមម ធៃន់ធៃរ
ឬអាឡាក់សុ េី ជាមួ យនឹងថានព
ាំ ីមុនមក សូ មសាលែ
់ ាំណឹងជូ នែល់គវជារណឌិតររស់អ្នកគៅកនុងអ្ាំ ុ ងគពលពិគ្ោេះគោរល់មុនគពលចក់
វ៉ាក់សាំង។
េក្េម ភាពណែលប្រូវសធវ ើរនារ់ពីទ្ទ្ួ លបានវ៉ាក្់សាំង
⚫ រ ទ រ់ពីចក់វ៉ាក់សាំងគនេះរ ួច
សូ មរង់ចាំគៅទីតាាំងដែលអ្ន កចក់ថានគាំ េះឱ្យានោងគហាច
15
ទី
(ោងគហាច
30
ទីស្ារ់រុេគលដែលធាារ់ានគរាេសញ្ញាអាឡាក់សុ េធ
ី ៃ ន់ធៃរ ែូ ចជាជាំងឺ្រតិកមម ថាន ាំ ឬរុេគលដែលានអារមម ណ៍មិន្សួ លខល ួន ឬសនា រ់
ជាគែើម។)
្រសិនគរើអ្នក
ានអារមម ណ៍មិន្សួ លខល ួន
សូ ម ក់ទងគៅកាន់គវជារណឌិតររស់អ្នកភាាមៗ។
(គធវ ីដររគនេះអាចជួ យឱ្យអ្ន កអាចគឆ្ា ើយតរគៅនឹងសលរេះពាល់ដែលអាចគកើតានគ ើងភាាមៗគ េះ)
⚫ កដនា ងដែលចក់ថានេ
ាំ ួ រដតរកាឱ្យសអត។ គ េះរីជាការអ្ន កអាចងូ តទឹកគៅសថ្ៃដែលចក់ថានគាំ េះានក៏គោយ
ក៏អ្នកមិន្តូវែុសកដនា ងដែលចក់ថានគាំ េះដែរ។
⚫ អ្ន កអាចគធវ ស
ី កមម ភាពរស់គៅានជាធមម តា
រុដនា សូមគជៀសវងការហាត់្ាណខាាាំងៗ
និងពិសរគ្េឿង្សវ ឹងគ្ចើន្ជ ុលជាគែើម
គៅសថ្ៃចក់ថានរាំ ួច។
ផលរ៉ះពាល់
⚫ សលរេះពាល់ ទូ គៅានែូ ចជា ការឈឺចរ់្តង់កដនា ងដែលានចក់ ឈឺកាល ឈឺស ា ក់ឬសច់ែុាំ លា ិតសលា អ្ស់កាាាំង គ្សៀវ្សញ
គៅាខល ួនជាគែើម។ គៅកនុងការពិគសធន៍ានរកគ ើញថា គរាេសញ្ញាណ ាំងគនេះានទាំគ រគលចគ ើងញឹកញារ់រ ទ រ់ពីការចក់គលើកទី១
គ្ចើនជាងគលើកទី២។ មយងគទៀត ានសលរេះពាល់ធៃនធ
់ ៃ រដែលក្មនឹងគកើតគ ើងានែូ ចជា សាពធឈាមចុេះគលឿនខាាាំង
ឬ្រតិកមម អាដ កសុីធៃន់ធៃរ។ គោយសរវ៉ាក់សាំងគនេះេឺជាវ៉ាក់សង
ាំ ្រគេទថ្មី
គទើរថានគាំ នេះអាចនឹងរងក ឱ្យានគរាេសញ្ញាដែលមិន ន់អាចរញ្ញាក់ចាស់ រសូ តមកែល់គពលគនេះ។
្រសិនគរើអ្នកកត់សាគល់គ ើញានគរាេសញ្ញាណ្ដមួ យរ ទ រ់ពីការចក់វ៉ាក់សាំងរ ួច សូ មពិគ្ោេះជាមួ យនឹងគវជា រណឌត
ិ ដែលចក់វ៉ាក់សង
ាំ គ េះ
ឬគវជា រណឌិត្រចាំ្េួ សរររស់អ្នក។
⚫ ថ្វីតបិតជាករណីក្ម
គៅររគទស្តូវានគេរាយការណ៍មកថាានការគកើតគ ង
ើ នូ វអាការៈមិន្រ្កតីដសនក្ស រ់ជុាំ វ ិញសរសសរ្រសទ
(demyelinating
disorders)
ែូ ចជារងក គអាយានការកកឈាម
ថ្យចុេះនូ វាាដកត(*1)
្រទេះគ ើញរនទ េះឈាមឆ្មរៗកនុងដសបក(*2)
និងជាំងឺ្រព័នធភាពសុាំសន្រព័នធសរសសរ្រសទវយ្រហារសរសសរ្រសទគៅខាងគ្ៅខួ រកាល និងខួ រឆ្អ ឹងខន ង(*3) រ ទ រ់ពីចក់វ៉ាក់សាំងរ ួច។
្រសិនគរើគរើអ្នកានគរាេសញ្ញាណ្ដមួ យែូ ចខាងគ្កាមគនេះ សូ មគៅពិគ្ោេះគៅ្េឹេះសថនពយាលជារ ទ ន់។
⚫ (*1) អាការែូ ចជា ឈឺកាលខាាង
ាំ ជារ់ ្សវាំងដេន ក ែគងា ើមខា ី វគងវ ងវង្កវន់ ញ័រញាក់ក្ ា ក់ ឈឺ្ទូង គសើមឬឈឺគជើង ឈឺគពាេះជារ់
ខាទាំឈាម(ជាាំ)គៅគ្ៅពីកដនា ងចក់វ៉ាក់សាំង
។ល។
េួ ររញ្ញាក់ថា
ភាេគ្ចើនសនគរាេសញ្ញាគនេះ
ជាទូ គៅគកើតានកនុងរងវ ង់28សថ្ៃ
រ ទ រ់ពីចក់វ៉ាក់សាំងរ ួច និងគកើតានគ ើងគៅគ្កាយគពលចក់គលើកទី១ គ្ចើនជាងគលើកទី២។
(*2) គរាេសញ្ញាែូ ចជា គសើមសែគជើង សាពធឈាម រ ។ល។
(*3) ចុេះគខាយកនុងការគធវ ីចល ែូ ចជា ពិាកកនុងការគធវ ីរញ្ជន
ូ កាាង
ាំ មកសែគជើង ចុេះគខាយដសនក វ ិញ្ញាណែូ ចជាសព ក
ឹ
រញ្ញាកនុងការរគ ទ ររង់ និង ចុេះគខាយសុខភាពដេន កែូ ចជា្សវាំងដេន ក។
អាំពីប្រព័នធជន
ាំ ួ យេប្ារ់ការរងផលរ៉ះពាល់ែល់េុខភាពសោយសរការចាក្់វ៉ាក្់សាំង
ការចក់វ៉ាក់សាំងអាចរងក ឱ្យានរញ្ញាសុខភាព (ជាំងឺ ឬពិការភាព)។ គ េះរីជាករណី ាំងគ េះក្មគកើតគ ើងោងណ្ដក៏គោយ
ក៏មិនអាចផាត់គចលហានិេ័យានដែរ គសើយ្រព័នធជន
ាំ ួ យ្តូវានរគងក ើតគ ង
ើ េឺស្ារ់គសតុសលគនេះគសើយ។
គៅកនុងករណីដែលានការរេះពាល់ែល់សុខភាពគោយសរដតការចក់វ៉ាក់សាំង ជាំនួយ (ចាំណ្ដយគលើការពយាល ្ាក់អ្តថ្រគោជន៍ជនពិការ
ជាគែើម) ក៏ានសាល់ជូនសងដែរគៅគ្កាមចារ់សនការចក់វ៉ាក់សង
ាំ ។
សូ មពិគ្ោេះជាមួ យនឹងសលា្ក ុងររស់អ្នកអ្ាំពីនីតិ វ ិធីចាំាច់ស្ារ់ការរាំគពញដរររទ។
អាំពីការឆ្ល ងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
គៅគពលដែលឆ្ា ងវ ីរុស SARS-CoV-2 អ្ន កអាចនឹងានគរាេសញ្ញា្សគែៀងនឹងជាំងឺផាាសយ ែូ ចជា ្េ ុនគៅា និងកអ ក ជាគែើម។
គ េះរីជាានមនុសេជាគ្ចើនានធូ រ្សលពីជាំងឺគនេះគោយានគរាេសញ្ញាតិចតួ ចកា ី គៅកនុងករណីធៃនធ
់ ៃ រមួ យចាំនួន គរាេសញ្ញារលាកសួ ត
ែូ ចជាពិាកែកែគងា ើមខាាង
ាំ គៅៗ គសើយដថ្ម ាំងអាចគ្ោេះថានក់ែល់អាយុជី វ ិតដថ្មគទៀត។
5
លក្ខ ែៈេាគល់ររេ់វ៉ាក្់សាំងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា (វ៉ាក់សាំងសលិតគោយ្ក ុមសុន) ណែលនឹងយក្េក្សប្រើប្បាេ់សៅសលើក្សន៉ះ
ថានគាំ នេះេឺជាវ៉ាក់សាំងវ៉ាយរលវ ិចទ័រ(viral vector) គសើយជាថានដាំ ែលរញ្ចល
ូ ដសេនដែលរាំដរា ងជាកូ ែនូ វលាំោរ់តគ្មៀរសនអាសុីតអាមីណូ
ររស់្រូគតអ្ុន
ី រ ា (spike protein)(្រូគតអ្ុីនចាំាច់ររស់ វ ីរុសគែើមបីគ្ជៀតចូ លកនុងគកាសិកាមនុសេ) សន វ ីរុសSARS-CoV-2 គៅកនុង
សុីគមៀនអាគែណូ វ ីរុស(simian adenovirus) (គធវ ីឲ្យអាគែណូ វ ីរុសដែលជាវ ីរុសផាាសយ មិនអាចរគងក ន
ើ ររ ិាណាន) ។
គៅគពលដសេនគនេះ្តូវានរញ្ចល
ូ គៅកនុងគកាសិការរស់មនុសេតាមរយៈការចក់វ៉ាក់សាំងគនេះ ្រូគតអ្ុីនរ ា (spike
protein)ររស់ វ ីរុសនឹង្តូវានរគងក ត
ើ គៅកនុងគកាសិកាគោយដសអកតាមដសេនគនេះ
គសើយតាមរយៈការែឹក ាំឲ្យរគងក ើតអ្ង់ទីករ្រឆ្ាំងគៅនឹង្រូគតអ្ុីនរ ា (spike protein)្ពម ាំងគឆ្ា ើយតរគោយ្រព័នធភាពសុាំគកាសិកា
ឺ ា ងរងក គោយវ ីរុសSARS-CoV-2ាន។
គេគជឿថានឹងអាចរង្កករជាំងឆ្
ថានគាំ នេះានសេ ាំគ ើងពីគ្េឿងែូ ចខាងគ្កាម៖
សរធាតុសេ ាំសកមម

វ៉ាក់សាំង វ ីរុសកូ រ៉ា ូណ្ដ(SARS-CoV-2) (វ៉ាយរ៉ាល វ ិចទ័រ(viral vector)សនសុីគមៀនអាគែណូ វ ីរុស(simian
adenovirus)ដែល្តូវានផាាស់រតរដសេ
ូ
ន)
(សាំោល់៖ សុីគមៀនអាគែណូ វ ីរុសដែល្តូវានរញ្ចល
ូ ដសេនដែលរាំដរា ងជាកូ ែនូ វលាំោរ់តគ្មៀរសន
អាសុីតអាមីណូររស់្រូគតអ្ុីនរ ា (spike protein)ររស់ វ ីរុសSARS-CoV-2)
ធាតុសេ ាំរដនថ ម

L-histidine
✧L-histidine hydrochloride monohydrate
✧សូ ែយ
ូ មកា រ ួ

ាគញសយ
ូ មកា រ ួ
✧disodium edetate dihydrate
✧សក រសុទធ

គអ្តាណុលោមនជាតិទឹក
✧polysorbate 80
ស្ារ់ព័ត៌ានរដនថ មអ្ាំពី្រសិទធភាព
និងសុវតថ ិភាពររស់វ៉ាក់សាំងស្ារ់គមគរាេកូ រ៉ា ូណ្ដ
សូ មចូ លគៅកាន់ទាំព័រវ៉ាក់សាំងស្ារ់គមគរាេកូ រ៉ា ូណ្ដគៅគលើដវរសយររ
ស់្កសួ ងសុខាេិាល ការង្ករ និងសុខុាលភាព។

្រសិនគរើអ្នកមិនអាចគរើកដវរសយគ

េះានគទ សូ ម

្កសួ ងសុខាេិាល ការង្ករ
និងសុខុាលភាព វ៉ាក់សាំងគមគរាេកូ រ៉ា ូណ្ដ

ក់ទងគៅកាន់សលា្ក ុងកនុងមួ លោានររស់អ្នក។

ដសវ ងរក

