
<ចំព ោះអាណាព្យាបាលកុមារអាយុ5-11ឆ្ន ំ> 

ពេចកត ីណែនអំំពី្យវ៉ា ក់សំងការ រពេពោគកូរ៉ាណូា 
(េម្រមាប់ការចាក់កុមារ (5-11ឆ្ន ំ)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អំព្យីវ៉ា ក់សំងការ រពេពោគកូរ៉ាណូា 

វ៉ា ក់សាំងនៃេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកមម វធីិចាក់វ៉ា ក់សាំងរបស់រដ្ឋា ភិបាលថ្នែ ក់ជាតិ ៃិងតាមមូលដ្ឋា ៃសម្រាប់ការបង្កា រនមនោគកូរ៉ាណូា (SARS-CoV-

2)។ វ៉ា ក់សាំងនៃេះម្រតូវបាៃឧបតថមភនដ្ឋយថវកិាសធារណៈ ន ើយការចាក់វ៉ា ក់សាំងនៃេះៃឹងមិៃគិតនថៃន ើយ។ 
វ៉ា ក់សាំងនៃេះគឺសម្រាប់បុគគលផ្ែលាៃអាយុ 5-11ឆ្ែ ាំ។  
 

ម្របេិទ្ធភាព្យរបេ់វ៉ា ក់សំង និងវធិីសស្រេតចាក់វ៉ា ក់សំង 

វ៉ា ក់សាំងផ្ែលៃឹងនតល់ជូៃនលើកនៃេះគឺបាៃនលិតន ើងនដ្ឋយ Pfizer។ វ៉ា ក់សុាំងនៃេះ ៃឹងបង្កា រការនេញនោគសញ្ញា ណនៃជាំងឺឆ្ៃងកូវែី19។ 
នគបាៃបញ្ញា ក់ថ្ន អ្ែកផ្ែលបាៃចាក់វ៉ា ក់សាំងនៃេះាៃការនកើៃន ើងម្រគប់ម្រាៃ់ៃូវេាំៃួៃអ្ង់ទីករនៃ វរីុស SARS-CoV-2 
ែូេាែ ៃឹងមៃុសសអាយុ 12ឆ្ែ ាំន ើងនៅផ្ែរ។ មយ៉ាងនទៀត នគបាៃរកន ើញថ្ន អ្ែកនេញនោគសញ្ញា ជាំងឺឆ្ៃងកូវែី19 
គឺាៃតិេជាងអ្ែកផ្ែលមិៃចាក់វ៉ា ក់សាំង។ (េាំន េះម្របនភទបាំ ផ្បៃងថមីផ្ែលតាជានែើម ម្របសិទធភាពបង្កា រការនេញនោគសញ្ញា បាៃ90.7%។) 
ន ម្ េះវ៉ា ក់សាំង ថ្នែ ាំចាក់សេ់ែុាំ Comirnaty សម្រាប់អាយុ 5-11ឆ្ែ ាំ 
ម្របសិទធនល ៃិងម្របសិទធភាព  ការបង្កា រជាំងឺឆ្ៃងផ្ែលបងាន ើងនដ្ឋយវរីុស SARS-CoV-2 

ភាពញឹកញាប់ 
ៃិងេន ៃ្ េះនពលនវលានៃការចាក់ វ៉ា ក់សាំង 

2 ែង (ជាធមមតានរៀងោល់ 3 សបាត  ៍) 
*ការចាក់សេ់ែុាំ 

បុគគលផ្ែលអាេចាក់  
វ៉ា ក់សាំងបាៃ 

អាយុ 5-11ឆ្ែ ាំ (ម្របសិទធភាព ៃិងសុវតថ ិភាពសម្រាប់បុគគលផ្ែលាៃអាយុនម្រកាម 5 
ឆ្ែ ាំគឺមិៃទាៃ់ាៃភាពេាស់លាស់ន ើយ។) 

បរាិណវ៉ា ក់សាំង 0.2 mL កន ុងមួយែូស, សរុបាៃ 2 ែូស *បរាិណសរធាតុនស ាំសកមមផ្ែលចាក់គឺ 10μg 

(1ភាគ3 នៃការចាក់សម្រាប់អាយុ 12ឆ្ែ ាំន ើង) 
⚫ ប ា្ ប់ពីនធវ ីការចាក់វ៉ា ក់សាំងនលើកែាំបូងរេួ ការចាក់ថ្នែ ាំនលើកទី 2 ជាទូនៅៃឹងនធវ ីន ើងនៅ 3 សបាត  ៍នម្រកាយ។ 
(សូមចាកវ់៉ា ក់សាំងនលើកទី 2 ឱ្យបាៃឆ្ប់រ ័សតាមផ្ែលអាេនធវ ីនៅបាៃ ម្របសិៃនបើ 3 
សបាត  ៍បាៃកៃៃងនុតប ា្ ប់ពីអ្ែកបាៃចាក់វ៉ា ក់សាំងនលើកទ ី1។) 

⚫ នគនជឿថ្នោងកាយរបស់នយើងៃឹងមិៃទាៃ់ទទួលបាៃការការ រម្រគប់ម្រាៃ់រ ូតទាល់ផ្ត 7 នថៃបាៃឆ្ៃងនុតប ា្ ប់ពីការចាក់ែូស 

ទី 2 របស់វ៉ា ក់សាំងនៃេះ។ មយ៉ាងនទៀត វមិៃាៃៃ័យថ្នអាេ ការ រការឆ្ៃងបាៃទាាំងម្រសងុន្េះនទ។ អ្ែកគួរផ្តនធវ ីការម្របងុម្របយ័តែនដ្ឋយ
អ្ៃុវតតនៅតាមវធិាៃការបង្កា រឱ្យបាៃម្រតឹមម្រតូវនទាេះជាអ្ែកបាៃ ឬមិៃបាៃចាក់វ៉ា ក់សាំងក៏នដ្ឋយ។ 
 

បុគគលណែលេិនអាចចាក់វ៉ា ក់សំងបាន 

វ៉ា ក់សាំងនៃេះមិៃអាេនតល់ជូៃបុគគលផ្ែលាៃលកខណៈែូេខាងនម្រកាមន ើយ។ 
សូមនតល់ែាំណឹងែល់នវជាបណឌ ិតរបស់អ្ែកនៅកន ុងអ្ាំ ុងនពលពិនម្រាេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ា ក់សាំង 
ម្របសិៃនបើអ្ែកគិតថ្នលកខខណឌណាមួយម្រតូវៃឹងសថ ៃភាពរបស់អ្ែក។  
⚫ បុគគលផ្ែលាៃម្រគៃុនតត  (*1) 

⚫ បុគគលផ្ែលាៃជាំងឺម្រសួេម្រសល់ធៃៃ់ធៃរ 
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃ ប់ាៃម្របវតត ិាៃម្របតិកមមធៃៃ់ធៃរ (*2) ជាមួយៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ា ក់សាំងនៃេះ។ 
⚫ បុគគលផ្ែលាៃលកខណៈែនទនម្រតពីលកខខណឌខាងនលើផ្ែលាៃលកខណៈមិៃសមម្រសបកន ុងការទទួលបាៃវ៉ា ក់សាំងនៃេះ។ 

(*1) ម្រគៃុនតត ជាទូនៅាៃសីតុណហភាពចាប់ព 37.5 អ្ងារនស ន ើងនៅ។ ប៉ាុផ្ៃត  
លកខខណឌ នៃេះមិៃសមម្រសបសម្រាប់ករណីផ្ែលជាំងឺនៃេះម្រតូវបាៃវយតនមៃជាម្រគៃុនតត នដ្ឋយពិចារណានលើសីតុណហភាពោងកាយធមមតាន ើយ 
នទាេះបីជាោងកាយាៃសីតុណហភាពទាបជាង 37.5 អ្ងារក៏នដ្ឋយ ។ 

(*2) ជាំងឺម្របតិកមមធៃៃ់ធៃរទាៃ់ ៃ់ ៃិងនោគសញ្ញា មួយេាំៃួៃផ្ែលបង្កហ ញពីជាំងឺម្របតិកមមថ្នែ ាំនៃេះ រមួាៃែូេជា របកផ្សែក 

ៃិងនោគសញ្ញា ាៃភាែ សរអ្ិល ពិបាកែកែនងហ ើម ែនងហ ើមខៃ ី នបេះែូងនលាតញាប់ ៃិងសាា ធ្មនខាយ ជានែើម។ 
 

បុគគលណែលម្ររវូម្របងុម្របយ័រនកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សំង 

បុគគលផ្ែលាៃលកខណៈែូេខាងនម្រកាមគួរផ្តម្របងុម្របយ័តែកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាំងនៃេះ។ ម្របសិៃនបើអ្ែកគិតថ្នខល ៃួាៃលកខណៈ 
ែូេខាងនម្រកាមនៃេះ សូមនតល់ែាំណឹងែល់នវជាបណឌ ិតរបស់អ្ែកនៅកន ុងអ្ាំ ុងនពលពិនម្រាេះមុៃនពលចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 
⚫ បុគគលផ្ែលកាំពុងពយបាលការកក្ម បុគគលផ្ែលាៃបាៃ ផ្កតថយេុេះ ឬជាំងឺកក្ម។ 
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃ ប់ពិៃិតយន ើញថ្នខវេះភាពសុាំ ឬបុគគលផ្ែលាៃសេ់ញាតិជិតសែ ិទធខវ េះភាពសុាំពីកាំនណើត។ 
⚫ បុគគលផ្ែលាៃជាំងឺជាប់ខល ៃួម្រសប់ែូេជា ជាំងឺនបេះែូង តម្រមងន្ម នថៃើម ជាំងឺ្ម ឬ ជាំងឺ ក់ព័ៃធៃឹងការលូតលាស់ ជានែើម។ 
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃ ប់ចាក់វ៉ា ក់សាំងពីមុៃមក ន ើយនកើតាៃនោគសញ្ញា អាឡាក់ សុ ី ែូេជា ម្រគៃុនតត  ឬរាស់ផ្សែកនៅកន ុងអ្ាំ ុងនពល 2 
នថៃប ា្ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 

⚫ បុគគលផ្ែលធាៃ ប់ាៃជាំងឺម្របកាេ់កាលពីមុៃ 

⚫ បុគគលផ្ែលអាេៃឹងអាឡាក់ សុ ីជាមួយៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ា ក់សាំងនៃេះ។ 
(បនតពៅខាងពម្រកាយ) 

សម្រាប់វ៉ា ក់សាំង 

ម្រកមុ  ុៃ Pfizer 

(សម្រាប់អាយុ5-11ឆ្ែ ាំ) 
ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ាំ2022 

ចំព ោះអាណាព្យាបាលកុមារអាយុ5-11ឆ្ន ំណែលជាពោលពៅចាក់វ៉ា ក់សំងការ រពេពោគកូរ៉ាណូា 

◎នែើមែីចាក់វ៉ា ក់សាំង ចាបំាច់ម្ររវូការការម្រព្យេពម្រព្យៀងនិងវរតមានរបេ់អាណាព្យាបាល។ 

◎ពបើមានបំែងចង់ទ្ទួ្លការចាក់វ៉ា ក់សំង 

េូេបំពព្យញព ម្ ោះអាណាព្យាបាលពៅម្របអប់ចុោះហរថពលខាកន ុងណបបបទ្ម្ររួរព្យិនិរយពវជ្ជសស្រេត បឋេ។ 
សូមកុាំបាំនពញអ្វ ីទា ាំងអ្ស់នៅកន ុងម្របអ្ប់េុេះ តថនលខា ម្របសិៃនបើអ្ែកាម ៃបាំណងទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំងន្េះនទ។ 
ពបើោម នហរថពលខាអាណាព្យាបាលកន ុងណបបបទ្ម្ររួរព្យិនិរយពវជ្ជសស្រេត បឋេពទ្ពនោះ នឹងេិនអាចចាក់វ៉ា ក់សំងបានព ើយ។ 

◎នបើនលាកអ្ែកាៃេមៃល់ននសងៗ សូមនមើលព័ត៌ាៃពីរែាបាលម្រកងុម្រសកុខណឌ  ុាំសង្កា ត់ភូមិ 

ឬពិនម្រាេះឲ្យបាៃម្រតឹមម្រតូវជាមួយម្រគូនពទយម្របចាាំខល ៃួជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងនធវ ីការសនម្រមេេិតត។ 



ម្របសិៃនបើអ្ែកធាៃ ប់ាៃម្របតិកមមធៃៃ់ធៃរ ឬអាឡាក់ សុ ី ជាមួយៃឹងថ្នែ ាំពីមុៃមក 
សូមនតល់ែាំណឹងជូៃែល់នវជាបណឌ តិរបស់អ្ែកនៅកន ុងអ្ាំ ុងនពលពិនម្រាេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 

 

េកេមភាព្យណែលម្ររវូពធវ ើបនា ប់ព្យទី្ទួ្លបានវ៉ា ក់សំង 

⚫ ប ា្ ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាំងនៃេះរេួ សូមរង់ចាាំនៅទីតាាំងផ្ែលអ្ែកចាក់ថ្នែ ាំន្េះឱ្យបាៃោ៉ា ងនោេ 15 ្ទី (ោ៉ា ងនោេ 30 
្ទីសម្រាប់បុគគលផ្ែលធាៃ ប់ាៃនោគសញ្ញា អាឡាក់ សុ ីធៃៃ់ធៃរ ែូេជាជាំងឺម្របតិកមមថ្នែ ាំ ឬបុគគលផ្ែលាៃអារមមណ៍មិៃម្រសួលខល ៃួ 
ឬសៃៃប់  
ជានែើម។) ម្របសិៃនបើអ្ែក  ាៃអារមមណ៍មិៃម្រសួលខល ៃួ សូមទាក់ទងនៅកាៃ់នវជាបណឌ ិតរបស់អ្ែកភាៃ មៗ។ (នធវ ីផ្បបនៃេះអាេជួយ 

ឱ្យអ្ែកអាេនឆ្ៃ ើយតបនៅៃឹងនលប៉ាេះ ល់ផ្ែលអាេនកើតាៃន ើងភាៃ មៗន្េះ) 
⚫ កផ្ៃៃងផ្ែលចាក់ថ្នែ ាំគួរផ្តរកាឱ្យសា ត។ នទាេះបីជាការអ្ែកអាេងូតទឹកនៅនថៃផ្ែលចាក់ថ្នែ ាំន្េះបាៃក៏នដ្ឋយ 
ក៏អ្ែកមិៃម្រតូវែុសកផ្ៃៃងផ្ែលចាក់ថ្នែ ាំន្េះផ្ែរ។ 

⚫ សកមមភាពរស់នៅម្របចាាំនថៃគឺមិៃាៃបញ្ញហ នទ ប៉ាុផ្ៃត សូមកុាំនធវ ីការោត់ម្របាណខាៃ ាំងនៅនថៃចាក់ថ្នែ ាំន្េះ។ 
 

ផលប ោះ ល់ 

⚫ នលប៉ាេះ ល់េមែងាៃែូេជា ការឈឺចាប់នៅកផ្ៃៃងផ្ែលចាក់ថ្នែ ាំន្េះ ឈឺកាល ឈឺស ៃ្ ក ៃិងឈឺសេ់ែុាំ អ្ស់កាៃ ាំង រង្ករ 
ៃិងម្រគៃុនតត ។ នលប៉ាេះ ល់ផ្ែលកម្រមៃឹងនកើតន ើង ន ើយាៃភាពធៃៃ់ធៃរាៃែូេជា ជាំងឺេុេះសាា ធ្ម (shock) ឬម្របតិកមមថ្នែ ាំ។ 
នដ្ឋយសរវ៉ា ក់សាំងនៃេះគឺជាវ៉ា ក់សាំងម្របនភទថមី នទើបថ្នែ ាំនៃេះអាេៃឹងបងាឱ្យាៃនោគសញ្ញា ផ្ែលមិៃទាៃ់អាេបញ្ញា ក់េាស់ 
រ ូតមកែល់នពលនៃេះ។ ម្របសិៃនបើអ្ែកកត់សាគ ល់ន ើញាៃនោគសញ្ញា ណាមួយប ា្ ប់ពីការចាក់វ៉ា ក់សាំងរេួ 
សូមពិនម្រាេះជាមួយៃឹងនវជាបណឌ ិតផ្ែលចាក់វ៉ា ក់សាំងន្េះ ឬនវជាបណឌ ិតម្របចាាំម្រគួសររបស់អ្ែក។ 

⚫ ថវីតែិតជាករណីកម្រមខាៃ ាំង 
នគបាៃោយការណ៍ថ្នាៃការរលាកសេ់ែុាំនបេះែូងៃិងរលាកនម្រសមនបេះែូងកម្រមិតម្រសលនម្រកាយការចាក់វ៉ា ក់សាំង(*)។ 
នបើាៃនលេនេញនោគសញ្ញា ែូេជា ឈឺម្រទងូឬនបេះែូងនលាតខាៃ ាំង ែនងហ ើមខៃ ី ការន ើមជានែើម កន ុងរងវង់ប៉ាុ ម្ ៃនថៃនម្រកាយចាក់វ៉ា ក់សាំង 
សូមនៅទទួលការពិៃិតយពីម្រគឹេះសថ ៃពយបាលឲ្យបាៃឆ្ប់រ ័ស។ 
(*) នៅស រែាអានមរកិបាៃបញ្ញា ក់ថ្ន 
ាៃរបាយការណ៍អ្ាំពីកម្រមិតនៃជាំងឺរលាក់សេ់ែុាំផ្ែលបាៃនកើតន ើងាៃកម្រមិតទាបជាងសម្រាប់នកមងម្របសុផ្ែលាៃអាយុេ
ន ៃ្ េះ 5-11ឆ្ែ ាំ នបើនធៀបៃឹងនកមងអាយុេន ៃ្ េះ12-17ឆ្ែ ាំ។ 

 

អំព្យីម្របព្យ័នធជ្ំនួយេម្រមាប់ការរងផលប ោះ ល់ែល់េុខភាព្យពោយសរការចាក់វ៉ា ក់សំង 

ការចាក់វ៉ា ក់សាំងអាេបងាឱ្យាៃបញ្ញហ សុខភាព (ជាំងឺ ឬពិការភាព)។ នទាេះបីជាករណីទាាំងន្េះកម្រមនកើតន ើងោ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ 
ក៏មិៃអាេផាត់នចាលោៃិភ័យបាៃផ្ែរ ន ើយម្របព័ៃធជាំៃួយម្រតូវបាៃបនងា ើតន ើងគឺសម្រាប់ន តុនលនៃេះន ើយ។ 
នៅកន ុងករណីផ្ែលាៃការប៉ាេះ ល់ែល់សុខភាពនដ្ឋយសរផ្តការចាក់វ៉ា ក់សាំង ជាំៃួយ (េាំណាយនលើការពយបាល 
ម្របាក់អ្តថ ម្របនោជៃ៍ជៃពិការ ជានែើម) ក៏ាៃនតល់ជូៃនងផ្ែរនៅនម្រកាមេាប់នៃការចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 
សូមពិនម្រាេះជាមួយៃឹងសលាម្រកងុរបស់អ្ែកអ្ាំពីៃីតិវធីិចាាំបាេ់សម្រាប់ការបាំនពញផ្បបបទ។ 

 

អំព្យីការឆ្លងពេពោគកូរ៉ាណូា 

នៅនពលផ្ែលឆ្ៃងវរីុស SARS-CoV-2 អ្ែកអាេៃឹងាៃនោគសញ្ញា ម្រសនែៀងៃឹងជាំងឺផាត សយ ែូេជា ម្រគៃុនតត  ៃិងកាក ជានែើម។ 
នទាេះបីជាាៃមៃុសសជានម្រេើៃបាៃធូរម្រសលពីជាំងឺនៃេះនដ្ឋយាៃនោគសញ្ញា តិេតួេកត ី នៅកន ុងករណីធៃៃ់ធៃរមួយេាំៃួៃ នោគសញ្ញា រលាកសួត 
ែូេជាពិបាកែកែនងហ ើមខាៃ ាំងនៅៗ ន ើយផ្ថមទាាំងអាេនម្រាេះថ្នែ ក់ែល់អាយុជីវតិផ្ថមនទៀត។ 
 

លកខែៈេមាគ ល់របេ់វ៉ា ក់សំងពេពោគកូរ៉ាណូា (វ៉ា ក់សំំងផលិរពោយ Pfizer (េម្រមាប់អាយ5ុ-11ឆ្ន ំ)) 
ណែលនឹងយកេកពម្របើម្របាេ់ពៅពលើកពនោះ 
ថ្នែ ាំនៃេះគឺជាវ៉ា ក់សាំង RNA ្ាំសរ (mRNA) ន ើយជាការនស ាំ ផ្ែល mRNA ផ្ែលជាផ្នៃការសម្រាប់ម្របូនតអីុ្ៃសាំខាៃ់នៃវរីុស  
SARS-CoV-2 (ម្របូនតអីុ្ៃផ្ែលនមនោគម្រតូវការចាាំបាេ់នែើមែីេូលនៅកន ុងនកាសិកាោងកាយ) ាៃព័ទធជុាំ វញិនៅកន ុងភាែ សលីពីត។ នៅនពលផ្ែល 
mRNA េូលនៅែល់នកាសិការបស់មៃុសសតាមរយៈវ៉ា ក់សាំងផ្ែលាៃនៅកន ុងថ្នែ ាំនៃេះ ម្របូនតអីុ្ៃប ៃ្ នមនោគ (viral spike proteins) 
ៃឹងកនកើតន ើងនៅកន ុងនកាសិកាអាម្រស័យនៅតាម mRNA ន ើយនធវ ីឱ្យអ្ង់ទីករអ្ស់ម្របសិទធភាពកន ុងការម្របឆ្ាំងៃឹងម្របូនតអ្ុីៃប ៃ្  
ផ្ថមទាាំងបនងា ើតឱ្យាៃការនឆ្ៃ ើយតបការ រនកាសិកា ផ្ែលនគបាៃនជឿថ្នអាេបង្កា រការឆ្ៃងជាំងឺផ្ែលបណាត លមកពីវរីុស SARS-CoV-2 
បាៃ។ (ែូេាែ ៃឹងវ៉ា ក់សាំងផ្ែលនម្របើសម្រាប់អាយុ 12ឆ្ែ ាំន ើងនៅផ្ែរ។) 
 

ថ្នែ ាំនៃេះាៃនស ាំន ើងពីនម្រគឿងែូេខាងនម្រកាម៖ 
សរធាតុនស ាំសកមម  សរធាតុ Tozinameran (mRNA 

បនងា ើតឱ្យាៃម្របូនតអីុ្ៃប ៃ្ នពញលកខណៈផ្ែលភាា ប់ជាមួយៃឹងភាែ សនកាសិការបស់មៃុសស) 
ធាតុនស ាំបផ្ៃថម  សាសធាតុ ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

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

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

 កូនលនសត រ៉ាលូ 

 សុទធ  
 Trometamol 
 Trometamol hydrochloride 

 

ម្របសិៃនបើអ្ែកមិៃអាេនបើកផ្វបសយន្េះបាៃនទ សូមទាក់ទងនៅកាៃ់សលាម្រកងុកន ុងមួលដ្ឋា ៃរបស់អ្ែក។ 

សម្រាប់ព័ត៌ាៃបផ្ៃថមអ្ាំពីម្របសិទធភាព 
ៃិងសុវតថ ិភាពរបស់វ៉ា ក់សាំងសម្រាប់នមនោគកូរ៉ាណូា 
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