<ចំព ោះអាណាព្យាបាលកុមារអាយុ5-11ឆ្នំ>
ពេចកត ីណែនំអំព្យីវ៉ាក់សំងការ រពេពោគកូ រ៉ា ូណា
(េម្រមាប់ការចាក់កុមារ (5-11ឆ្នំ))
ចំព

ោះអាណាព្យាបាលកុមារអាយុ5-11ឆ្នំណែលជាពោលពៅចាក់វ៉ាក់សំងការ

សម្រាប់វ៉ាក់សាំង
ម្រក ុម ុៃ Pfizer
(សម្រាប់អាយុ5-11ឆ្ែាំ)
ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែាំ2022

រពេពោគកូ រ៉ា ូណា

◎នែើមែីចាក់វ៉ាក់សាំង ចាំបាច់ម្ររូវការការម្រព្យេពម្រព្យៀងនិងវរត មានរបេ់អាណាព្យាបាល។
◎ពបើមានបំែងចង់ទ្ទ្ួ លការចាក់វ៉ាក់សំង
េូេបំពព្យញព្មោះអាណាព្យាបាលពៅម្របអប់ចុោះហរថ ពលខាកនុងណបបបទ្ម្ររួរព្យិនិរយពវជ្ជសស្រេតបឋេ។
សូ មកុាំបាំនពញអ្វ ីទា ាំងអ្ស់នៅកនុងម្របអ្ប់េុេះ តថ នលខា ម្របសិៃនបើអ្ែកាមៃបាំណងទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងន្េះនទ។
ពបើោមនហរថ ពលខាអាណាព្យាបាលកនុងណបបបទ្ម្ររួរព្យិនិរយពវជ្ជសស្រេតបឋេពទ្ពនោះ នឹងេិនអាចចាក់វ៉ាក់សំងបានព
◎នបើនលាកអ្ែ កាៃេមៃ ល់ននសងៗ

ើយ។

សូ មនមើលព័ត៌ាៃពីរែា បាលម្រក ុងម្រស ុកខណឌ ុាំសង្កាត់ភូមិ

ឬពិនម្រាេះឲ្យបាៃម្រតឹមម្រតូវជាមួ យម្រគូនពទយម្របចាាំខល ួៃជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងនធវ ីការសនម្រមេេិតត។
អំព្យីវ៉ាក់សំងការ រពេពោគកូ រ៉ា ូណា
វ៉ាក់សាំងនៃេះគឺជាផ្នែកមួ យនៃកមម វ ិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នែក់ជាតិ ៃិងតាមមូ លដ្ឋាៃសម្រាប់ការបង្ការនមនោគកូ រ៉ា ូណា (SARS-CoV2)។ វ៉ាក់សាំងនៃេះម្រតូវបាៃឧបតថ មភនដ្ឋយថវ ិកាសធារណៈ ន ើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃេះៃឹងមិៃគិតនថៃន ើយ។
វ៉ាក់សាំងនៃេះគឺសម្រាប់បុគគលផ្ែលាៃអាយុ 5-11ឆ្ែាំ។
ម្របេិទ្ធភាព្យរបេ់វ៉ាក់សំង និង វ ិធីសស្រេតចាក់វ៉ាក់សំង
វ៉ាក់សាំងផ្ែលៃឹងនតល់ជូៃនលើកនៃេះគឺបាៃនលិតន ើងនដ្ឋយ Pfizer។ វ៉ាក់សុាំងនៃេះ ៃឹងបង្ការការនេញនោគសញ្ញាណនៃជាំងឺឆ្ៃងកូ វ ីែ19។
នគបាៃបញ្ញាក់ថ្ន អ្ែ កផ្ែលបាៃចាក់វ៉ាក់សាំងនៃេះាៃការនកើៃន ើងម្រគប់ម្រាៃ់ៃូវេាំៃួៃអ្ង់ទីករនៃ វ ីរុស SARS-CoV-2
ែូ េាែៃឹងមៃុសសអាយុ 12ឆ្ែាំន ើងនៅផ្ែរ។ មយ៉ា ងនទៀត នគបាៃរកន ើញថ្ន អ្ែ កនេញនោគសញ្ញាជាំងឺឆ្ៃងកូ វ ីែ19
គឺាៃតិេជាងអ្ែ កផ្ែលមិៃចាក់វ៉ាក់សាំង។ (េាំន េះម្របនភទបាំផ្បៃ ងថមីផ្ែលតាជានែើម ម្របសិទធភាពបង្ការការនេញនោគសញ្ញាបាៃ90.7%។)
ន្មេះវ៉ាក់សាំង
ថ្នែចា
ាំ ក់សេ់ែុាំ Comirnaty សម្រាប់អាយុ 5-11ឆ្ែាំ
ម្របសិទធនល ៃិងម្របសិទធភាព
ការបង្ការជាំងឺឆ្ៃងផ្ែលបងា ន ើងនដ្ឋយវ ីរុស SARS-CoV-2
ភាពញឹកញាប់
2 ែង (ជាធមម តានរៀងោល់ 3 សបាត ៍)
ៃិងេន្ៃេះនពលនវលានៃការចាក់ វ៉ាក់សាំង
*ការចាក់សេ់ែុាំ
បុគគលផ្ែលអាេចាក់
អាយុ 5-11ឆ្ែាំ (ម្របសិទធភាព ៃិងសុវតថ ិភាពសម្រាប់បុគគលផ្ែលាៃអាយុនម្រកាម 5
វ៉ាក់សាំងបាៃ
ឆ្ែាំគឺមិៃទាៃ់ាៃភាពេាស់លាស់ន ើយ។)
បរ ិាណវ៉ាក់សាំង
0.2 mL កនុងមួ យែូ ស, សរុបាៃ 2 ែូ ស *បរ ិាណសរធាតុនស ាំសកមម ផ្ែលចាក់គឺ 10μg
(1ភាគ3 នៃការចាក់សម្រាប់អាយុ 12ឆ្ែាំន ើង)
⚫ ប្ាប់ពីនធវ ីការចាក់វ៉ាក់សាំងនលើកែាំបូងរ ួេ
ការចាក់ថ្នែនាំ លើកទី
2
ជាទូ នៅៃឹងនធវ ីន ើងនៅ
3
សបាត ៍នម្រកាយ។
(សូ មចាក់វ៉ាក់សាំងនលើកទី
2
ឱ្យបាៃឆ្ប់រ ័សតាមផ្ែលអាេនធវ ីនៅបាៃ
ម្របសិៃនបើ
3
សបាត ៍បាៃកៃៃ ងនុតប្ាប់ពីអ្ែកបាៃចាក់វ៉ាក់សាំងនលើកទី 1។)
⚫ នគនជឿថ្នោងកាយរបស់នយើងៃឹងមិៃទាៃ់ទទួ លបាៃការការ រម្រគប់ម្រាៃ់រ ូ តទាល់ផ្ត 7 នថៃបាៃឆ្ៃ ងនុតប្ាប់ពីការចាក់ែូស
ទី 2 របស់វ៉ាក់សាំងនៃេះ។ មយ៉ា ងនទៀត វមិៃាៃៃ័យថ្នអាេ ការ រការឆ្ៃ ងបាៃទា ាំងម្រស ុងន្េះនទ។ អ្ែ កគួ រផ្តនធវ ីការម្រប ុងម្របយ័តែនដ្ឋយ
អ្ៃុវតត នៅតាមវ ិធាៃការបង្ការឱ្យបាៃម្រតឹមម្រតូវនទាេះជាអ្ែ កបាៃ ឬមិៃបាៃចាក់វ៉ាក់សាំងក៏នដ្ឋយ។
បុគគលណែលេិនអាចចាក់វ៉ាក់សំងបាន
វ៉ាក់សាំងនៃេះមិៃអាេនតល់ជូៃបុគគលផ្ែលាៃលកខ ណៈែូ េខាងនម្រកាមន ើយ។
សូ មនតល់ែាំណឹងែល់នវជា បណឌិតរបស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រាេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង
ម្របសិៃនបើអ្ែកគិតថ្នលកខ ខណឌណាមួ យម្រតូវៃឹងសថៃភាពរបស់អ្ែក។
⚫ បុគគលផ្ែលាៃម្រគ ុៃនតត (*1)
⚫ បុគគលផ្ែលាៃជាំងឺម្រសួេម្រសល់ធៃៃ់ធៃរ
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃប់ាៃម្របវតត ិាៃម្របតិកមម ធៃៃ់ធៃរ (*2) ជាមួ យៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ាក់សាំងនៃេះ។
⚫ បុគគលផ្ែលាៃលកខ ណៈែនទនម្រតពីលកខ ខណឌខាងនលើផ្ែលាៃលកខ ណៈមិៃសមម្រសបកនុងការទទួ លបាៃវ៉ាក់សាំងនៃេះ។
(*1) ម្រគ ុៃនតតជាទូ នៅាៃសីតុណហភាពចាប់ព 37.5 អ្ងារនស ន ើងនៅ។ ប៉ាុផ្ៃត
លកខ ខណឌនៃេះមិៃសមម្រសបសម្រាប់ករណីផ្ែលជាំងឺនៃេះម្រតូវបាៃវយតនមៃ ជាម្រគ ុៃនតតនដ្ឋយពិចារណានលើសីតុណហភាពោងកាយធមម តាន ើយ
នទាេះបីជាោងកាយាៃសីតុណហភាពទាបជាង 37.5 អ្ងារក៏នដ្ឋយ ។
(*2) ជាំងឺម្របតិកមម ធៃៃ់ធៃរទាៃ់ ៃ់ ៃិងនោគសញ្ញាមួ យេាំៃួៃផ្ែលបង្កហញពីជាំងឺម្របតិកមម ថ្នែនាំ ៃេះ រ ួមាៃែូ េជា របកផ្សែក
ៃិងនោគសញ្ញាាៃភាែសរអ្ិល ពិបាកែកែនងហ ើម ែនងហ ើមខៃ ី នបេះែូ ងនលាតញាប់ ៃិងសាាធ្មនខាយ ជានែើម។
បុគគលណែលម្ររូវម្រប ុងម្របយ័រនកនុងការចាក់វ៉ាក់សំង
បុគគលផ្ែលាៃលកខ ណៈែូ េខាងនម្រកាមគួ រផ្តម្រប ុងម្របយ័តែកនុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃេះ។ ម្របសិៃនបើអ្ែកគិតថ្នខល ួៃាៃលកខ ណៈ
ែូ េខាងនម្រកាមនៃេះ សូ មនតល់ែាំណឹងែល់នវជា បណឌិតរបស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រាេះមុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ បុគគលផ្ែលកាំពុងពយបាលការកក្ម បុគគលផ្ែលាៃបាៃផ្កតថយេុេះ ឬជាំងឺកក្ម។
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃប់ពិៃិតយន ើញថ្នខវ េះភាពសុាំ ឬបុគគលផ្ែលាៃសេ់ញាតិជិតសែ ិទធខវេះភាពសុាំពីកាំនណើត។
⚫ បុគគលផ្ែលាៃជាំងឺជាប់ខល ួៃម្រសប់ែូេជា ជាំងឺនបេះែូ ង តម្រមងន្ម នថៃើម ជាំងឺ្ម ឬ ជាំងឺ ក់ព័ៃធៃឹងការលូ តលាស់ ជានែើម។
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុៃមក ន ើយនកើតាៃនោគសញ្ញាអាឡាក់ ុ សី ែូ េជា ម្រគ ុៃនតត ឬរាស់ផ្សែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពល 2
នថៃប្ាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ បុគគលផ្ែលធាៃប់ាៃជាំងឺម្របកាេ់កាលពីមុៃ
⚫ បុគគលផ្ែលអាេៃឹងអាឡាក់ ុ សីជាមួ យៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ាក់សាំងនៃេះ។
(បនត ពៅខាងពម្រកាយ)

ម្របសិៃនបើអ្ែកធាៃប់ាៃម្របតិកមម ធៃៃ់ធៃរ ឬអាឡាក់ ុ សី ជាមួ យៃឹងថ្នែព
ាំ ីមុៃមក
សូ មនតល់ែាំណឹងជូ ៃែល់នវជា បណឌត
ិ របស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រាេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង។
េកេម ភាព្យណែលម្ររូវពធវ ើបនាប់ព្យទ្
ី ទ្ួ លបានវ៉ាក់សំង
៉ា
⚫ ប្ាប់ពីចាក់វក់សាំងនៃេះរ ួេ
សូ មរង់ចាាំនៅទីតាាំងផ្ែលអ្ែ កចាក់ថ្នែនាំ ្េះឱ្យបាៃោ៉ាងនោេ
15
្ទី
(ោ៉ាងនោេ
30
្ទីសម្រាប់បុគគលផ្ែលធាៃប់ាៃនោគសញ្ញាអាឡាក់ ុ សីធៃៃ់ធៃរ
ែូ េជាជាំងឺម្របតិកមម ថ្នែ ាំ ឬបុគគលផ្ែលាៃអារមម ណ៍មិៃម្រសួលខល ួៃ
ឬសៃៃ ប់
ជានែើម។) ម្របសិៃនបើអ្ែក ាៃអារមម ណ៍មិៃម្រសួលខល ួៃ សូ មទាក់ទងនៅកាៃ់នវជា បណឌិតរបស់អ្ែកភាៃមៗ។ (នធវ ីផ្បបនៃេះអាេជួ យ
ឱ្យអ្ែ កអាេនឆ្ៃ ើយតបនៅៃឹងនលប៉ាេះ ល់ផ្ែលអាេនកើតាៃន ើងភាៃមៗន្េះ)
⚫ កផ្ៃៃ ងផ្ែលចាក់ថ្នែគ
ាំ ួ រផ្តរកាឱ្យសាត។ នទាេះបីជាការអ្ែ កអាេងូ តទឹកនៅនថៃផ្ែលចាក់ថ្នែនាំ ្េះបាៃក៏នដ្ឋយ
ក៏អ្ែកមិៃម្រតូវែុសកផ្ៃៃ ងផ្ែលចាក់ថ្នែនាំ ្េះផ្ែរ។
⚫ សកមម ភាពរស់នៅម្របចាាំនថៃគឺមិៃាៃបញ្ញហនទ ប៉ាុផ្ៃត សូ មកុាំនធវ ីការោត់ម្របាណខាៃាំងនៅនថៃចាក់ថ្នែនាំ ្េះ។
ផលបោះ ល់
⚫ នលប៉ាេះ ល់េមែងាៃែូ េជា ការឈឺចាប់នៅកផ្ៃៃ ងផ្ែលចាក់ថ្នែនាំ ្េះ ឈឺកាល ឈឺស្ៃក ៃិងឈឺសេ់ែុាំ អ្ស់កាៃាំង រង្ករ
ៃិងម្រគ ុៃនតត។ នលប៉ាេះ ល់ផ្ែលកម្រមៃឹងនកើតន ើង ន ើយាៃភាពធៃ ៃ់ធៃរាៃែូ េជា ជាំងឺេុេះសាាធ្ម (shock) ឬម្របតិកមម ថ្នែ។ាំ
នដ្ឋយសរវ៉ាក់សាំងនៃេះគឺជាវ៉ាក់សាំងម្របនភទថមី នទើបថ្នែនាំ ៃេះអាេៃឹងបងា ឱ្យាៃនោគសញ្ញាផ្ែលមិៃទាៃ់អាេបញ្ញាក់េាស់
រ ូ តមកែល់នពលនៃេះ។ ម្របសិៃនបើអ្ែកកត់សាគល់ន ើញាៃនោគសញ្ញាណាមួ យប្ាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរ ួេ
សូ មពិនម្រាេះជាមួ យៃឹងនវជា បណឌិតផ្ែលចាក់វ៉ាក់សាំងន្េះ ឬនវជា បណឌិតម្របចាាំម្រគួសររបស់អ្ែក។
⚫ ថវីតែិតជាករណីកម្រមខាៃាំង
នគបាៃោយការណ៍ថ្នាៃការរលាកសេ់ែុាំនបេះែូ ងៃិងរលាកនម្រសមនបេះែូ ងកម្រមិតម្រសលនម្រកាយការចាក់វ៉ាក់សាំង(*)។
នបើាៃនលេនេញនោគសញ្ញាែូ េជា ឈឺម្រទង
ូ ឬនបេះែូ ងនលាតខាៃាំង ែនងហ ើមខៃ ី ការន ើមជានែើម កនុងរងវ ង់ប៉ាុ្មៃនថៃនម្រកាយចាក់វ៉ាក់សាំង
សូ មនៅទទួ លការពិៃិតយពីម្រគឹេះសថៃពយបាលឲ្យបាៃឆ្ប់រ ័ស។
(*) នៅស រែា អានមរ ិកបាៃបញ្ញាក់ថ្ន
ាៃរបាយការណ៍អ្ាំពីកម្រមិតនៃជាំងឺរលាក់សេ់ែុាំផ្ែលបាៃនកើតន ើងាៃកម្រមិតទាបជាងសម្រាប់នកម ងម្រប ុសផ្ែលាៃអាយុេ
ន្ៃេះ 5-11ឆ្ែាំ នបើនធៀបៃឹងនកម ងអាយុេន្ៃេះ12-17ឆ្ែាំ។
អំព្យីម្របព្យ័នធជ្ំនួយេម្រមាប់ការរងផលបោះ ល់ែល់េុខភាព្យពោយសរការចាក់វ៉ាក់សំង
ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាេបងា ឱ្យាៃបញ្ញហសុខភាព (ជាំងឺ ឬពិការភាព)។ នទាេះបីជាករណីទា ាំងន្េះកម្រមនកើតន ើងោ៉ាងណាក៏នដ្ឋយ
ក៏មិៃអាេផាត់នចាលោៃិភ័យបាៃផ្ែរ ន ើយម្របព័ៃធជាំៃួយម្រតូវបាៃបនងា ើតន ើងគឺសម្រាប់ន តុនលនៃេះន ើយ។
នៅកនុងករណីផ្ែលាៃការប៉ាេះ ល់ែល់សុខភាពនដ្ឋយសរផ្តការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាំៃួយ (េាំណាយនលើការពយបាល
ម្របាក់អ្តថម្របនោជៃ៍ជៃពិការ ជានែើម) ក៏ាៃនតល់ជូៃនងផ្ែរនៅនម្រកាមេាប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។
សូ មពិនម្រាេះជាមួ យៃឹងសលាម្រក ុងរបស់អ្ែកអ្ាំពីៃីតិ វ ិធីចាាំបាេ់សម្រាប់ការបាំនពញផ្បបបទ។
អំព្យីការឆ្ល ងពេពោគកូ រ៉ា ូណា
នៅនពលផ្ែលឆ្ៃ ងវ ីរុស SARS-CoV-2 អ្ែ កអាេៃឹងាៃនោគសញ្ញាម្រសនែៀងៃឹងជាំងឺផាតសយ ែូ េជា ម្រគ ុៃនតត ៃិងកា ក ជានែើម។
នទាេះបីជាាៃមៃុសសជានម្រេើៃបាៃធូ រម្រសលពីជាំងឺនៃេះនដ្ឋយាៃនោគសញ្ញាតិេតួ េកត ី នៅកនុងករណីធៃៃ់ធៃរមួ យេាំៃួៃ នោគសញ្ញារលាកសួ ត
ែូ េជាពិបាកែកែនងហ ើមខាៃាំងនៅៗ ន ើយផ្ថមទា ាំងអាេនម្រាេះថ្នែក់ែល់អាយុជី វ ិតផ្ថមនទៀត។
លកខ ែៈេមាគល់របេ់វ៉ាក់សំងពេពោគកូ រ៉ា ូណា
(វ៉ាក់សំងផលិរពោយ
Pfizer
(េម្រមាប់អាយុ5-11ឆ្នំ))
ណែលនឹងយកេកពម្របើម្របាេ់ពៅពលើកពនោះ
ថ្នែនាំ ៃេះគឺជាវ៉ាក់សាំង RNA ្ាំសរ (mRNA) ន ើយជាការនស ាំ ផ្ែល mRNA ផ្ែលជាផ្នៃការសម្រាប់ម្របូនតអ្ុីៃសាំខាៃ់នៃវ ីរុស
SARS-CoV-2 (ម្របូនតអ្ុីៃផ្ែលនមនោគម្រតូវការចាាំបាេ់នែើមែីេូលនៅកនុងនកាសិកាោងកាយ) ាៃព័ទធជុាំ វ ិញនៅកនុងភាែសលីពីត។ នៅនពលផ្ែល
mRNA េូ លនៅែល់នកាសិការបស់មៃុសសតាមរយៈវ៉ាក់សាំងផ្ែលាៃនៅកនុងថ្នែនាំ ៃេះ ម្របូនតអ្ុីៃប្ៃនមនោគ (viral spike proteins)
ៃឹងកនកើតន ើងនៅកនុងនកាសិកាអាម្រស័យនៅតាម mRNA ន ើយនធវ ីឱ្យអ្ង់ទីករអ្ស់ម្របសិទធភាពកនុងការម្របឆ្ាំងៃឹងម្របូនតអ្ុីៃប្ៃ
ផ្ថមទា ាំងបនងា ើតឱ្យាៃការនឆ្ៃ ើយតបការ រនកាសិកា ផ្ែលនគបាៃនជឿថ្នអាេបង្ការការឆ្ៃ ងជាំងឺផ្ែលបណា
ត លមកពី វ ីរុស SARS-CoV-2
បាៃ។ (ែូ េាែៃឹងវ៉ាក់សាំងផ្ែលនម្របើសម្រាប់អាយុ 12ឆ្ែាំន ើងនៅផ្ែរ។)
ថ្នែនាំ ៃេះាៃនស ាំន ើងពីនម្រគឿងែូ េខាងនម្រកាម៖
សរធាតុនស ាំសកមម  សរធាតុ Tozinameran (mRNA
បនងា ើតឱ្យាៃម្របូនតអ្ុីៃប្ៃនពញលកខ ណៈផ្ែលភាាប់ជាមួ យៃឹងភាែសនកាសិការបស់មៃុសស)
ធាតុនស ាំបផ្ៃថ ម
 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
 កូ នលនសត រ៉ា ូល
 សុទធ
 Trometamol
 Trometamol hydrochloride
សម្រាប់ព័ត៌ាៃបផ្ៃថ មអ្ាំពីម្របសិទធភាព
ៃិងសុវតថ ិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់នមនោគកូ រ៉ា ូណា
សូ មេូ លនៅកាៃ់ទាំព័រវ៉ាក់សាំងសម្រាប់នមនោគកូ រ៉ា ូណានៅនលើផ្វបសយរប
ស់ម្រកសួ ងសុខាភិបាល ការង្ករ ៃិងសុខុាលភាព។

ម្រកសួ ងសុខាភិបាល ការង្ករ
ៃិងសុខុាលភាព វ៉ាក់សាំងនមនោគកូ រ៉ា ូណា្
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