ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួ លបានព័ត៌មានដនា កស្ុខភាពដែលច្បាស្់លាស្់ខ ោះរឺជាការស្ំោន់ ែូ ខច្បា ោះពួ កខរអាច្បខធវ ើការ
ស្ខគ្មច្បច្បិតតែល
៏ អ បំនុតស្គ្មាប់ខល ួនពួ កខរ និងគ្ក ុមគ្រួ សាររបស្់ពួកខរ អំពីថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19។ ការដបងដច្បកនូ វអវ ី
ដែលជាព័ត៌មានពិត និងអវ ីដែលមិនពិតខ ោះរឺមិនដមនជាការង្កយគ្ស្ួ លគ្រប់ខពលខ ោះខទ។ ព័ត៌មានច្បាស្់លាស្់អំពថ្
ី ា ំ
បង្ការមានសារៈស្ំោន់ណាស្់ ខ ើយអាច្បជួ យបញ្ឈប់ជំខនឿតៗគ្នា និងពាកយច្បចាមអារាមទ ំងឡាយបាន។
គ្បស្ិនខបើអាកកំពុងរិតរូ រអំពីការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងជួ យមិតតភកត ិដែលមិនស្ូ វយល់ច្បាស្់ខ ោះ
ស្ូ មច្បូ លខមើល គ្បភពដែលរួ រឱ្យទុកច្បិតត ទ ំងខនោះ ស្គ្មាប់ព័ត៌មានអំពីថ្ាប
ំ ង្ការដែលច្បាស្់លាស្់ និងស្ូ មខមើលព័ត៌មាន
ការពិតទ ំងឡាយោងខគ្កាម៖
ជំន ឿតៗគ្នា #1៖ ថ្ាប
ំ ង្ការត្តូវបា បនងា ើតន
សុវតថ ិភាព ឬអត់ន េះនេ។

ើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនពក នហើយពួ កនេមិ ដឹងថ្នតើថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះមា

ការពិត៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះអាចមា ការផលិតន
នត្ចើ ។
•

•
•

•
•

ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស នហើយនៅតតមា សុវតថ ិភាពនោយសារនហតុផលជា

អា កវ ិទាសាស្តស្តបានចាប់ខនត ើមរ ួច្បជាខគ្ស្ច្បខល ោះខ ើយ ខោយសារពួ កខរបានស្ិកាអំពីខមខរារកូ រ ូណាខនសងខទៀតែូ ច្ប
ជាខរារស្ញ្ញានល វូ ែខងហ ើមោលំងនិងធង ន់ធងរ (SARS) និងខរារស្ញ្ញានល វូ ែខងហ ើមមជឈិមបូ ពា៌ (MERS) រ ួច្បមកខ ើយ។ ពួ ក
ខរក៏បានស្ិកាអំពថ្
ី ាប
ំ ង្ការគ្បខភទភាាក់ង្ករ RNA (mRNA) ថ្ាប
ំ ង្ការគ្បខភទែឹកជញ្ជន
ូ (viral vector) និងថ្ា ំ
បង្ការគ្បខភទបំដែកននជាតិគ្បូខតអុីន (subunit protein) នងដែរ។ ទ ំងខនោះរឺជាគ្បខភទថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ដែលមានការខគ្បើគ្បាស្់ខៅកនុងស្ រែឋ អាខមរ ិក។
រោឋភិបាលបាននត ល់ថ វ ិកា និងធនធានជាខគ្ច្បើនស្គ្មាប់ការបខងា ើតថ្ាប
ំ ង្ការ។ ការខធវ ើែូច្បខនោះបានខធវ ើឱ្យអា កវ ិទា
សាស្តស្ត
មានភាពង្កយគ្ស្ួ លកនុងការស្ ការគ្នា។
អា កគ្សាវគ្ជាវបានខគ្បើគ្បាស្់បណា
ា ញទំ ក់ទំនងជាខគ្ច្បើនដែលមានគ្សាប់ ខែើមបីខធវ ើការសាកលបងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19។ ការសាកលបងអាច្បចាប់ខនត ើមបានយ៉ាងឆាប់រ ័ស្ ពីខគ្ពាោះមានមនុស្សដែលមានច្បិតតច្បង់ច្បូលរ ួមកនុង
ការសាកលបងទ ំងខនោះ។
រែឋ បាលច្បំែីអាហារនិងឱ្ស្ថ (FDA) ខ ើយនិងមជឈមែឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់សាាត់ជំងឺឆ្លង (CDC) បាននា ល់អាទិ
ភាពែល់ការពិនិតយខ ើង វ ិញ និងការនត ល់ស្ិទធិអនុញ្ញាតឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ទ ំងឡាយ។
មានការអនុវតត ន៍ែំណាក់កាលខល ោះខែើមបីបខងា ើតនិងនលិតថ្ាប
ំ ង្ការ កនុងខពលដតមួ យ ជាជាងការខធវ ើមួយែំណាក់
កាលមត ងៗ។ ឧទ រែ៍ ការនលិតបានចាប់ខនត ើមខែៈខពលដែលការសាកលបងថ្ាប
ំ ង្ការកំពុងដតមានការែំខែើរ
ការ។ អវ ីដែលស្ំោន់រឺថ្ រាល់ជំហានដែលគ្តូវដតអនុវតត តាមខែើមបីនលិតថ្ាប
ំ ង្ការថម ី និងគ្តូវដតគ្បាកែថ្មាន
ស្ុវតថ ិភាពខ ោះ រឺមានការអនុវតត ន៍តាម។

រហូ តមកដល់នពលន េះ មា ការផដល់ជូ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 នត្ចើ ជាង 619 លា ដូ សនៅកនុងសហរដឋ អានមរ ិក។
នបើនទេះបីជាផលប៉ាេះពាល់កត្មិតធ្ង ់ធ្ងរអាចនកើតន ើងក៏នោយ តតផលប៉ាេះពាល់ទង
ំ ន េះកត្ម ឹងនកើតន ើងណាស់។
អតថ ត្បនយជ ៍ន ការនធ្វ ើឱ្យថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតតត្េប់លកខ ណៈ ិងទ ់នពលនវលា េឺមា នត្ចើ ជាងហា ិ
ភ័យនផេងៗ។
ជំន ឿតៗគ្នា #2៖ នយើងមិ ដឹងត្េប់ត្គ្ន ់អំពីផលប៉ាេះពាល់រយៈនពលតវងន ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនេ។
ការពិត៖ ការយល់ដឹងតផាក វ ិេាសាស្តសរអំពីដំនណើរការន ថ្ាប
ំ ង្ការបង្កាញត្បាប់នយើងថ្ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 នសទើរតត
មិ អាចបងា ឱ្យមា ផលប៉ាេះពាល់រយៈនពលតវងន េះនេ។
ដនអ កខៅខលើអវីដែលខយើងែឹងអំពីថ្ាប
ំ ង្ការខនសងខទៀត នលប៉ាោះពាល់រយៈខពលដវងខនសងៗខលច្បខច្បញខ ើងកនុងអំ ុ ងខពលគ្បាំ
មួ យស្បាត ៍ប ា ប់ពីបានទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ។ ច្បំខពាោះខ តុនលខនោះ រែឋ បាលច្បំែីអាហារនិងឱ្ស្ថ (FDA) បានតគ្មូវចាំ
បាច្ប់ឱ្យគ្ក ុម ុននលិតថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ទ ំងឡាយ តាមោនអា កច្បូ លរ ួមកនុងការសាកលបងយ៉ាងខហាច្បណាស្់រយៈ
ខពលគ្បាំបីស្បាត ៍។ ខលើស្ពីខនោះខទៀត មជឈមែឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់សាាត់ជំងឺឆ្លង (CDC) បនត តាមោនថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19 យ៉ាងែិតែល់ប ា ប់ពថ្
ី ាប
ំ ង្ការទ ំងខ ោះបានទទួ លការអនុញ្ញាត ឬការអនុមត
័ ឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ និងខែៈមនុស្ស
កាន់ដតខគ្ច្បើនខ ើងៗបានទទួ លថ្ាប
ំ ង្ការ។ មានរយៈខពលខគ្ច្បើនជាងមួ យឆាាំខ ើយ ចាប់តាំងពីខពលដែលថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19 ទ ំងឡាយបានទទួ លការអនុញ្ញាតឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ (ខ ើយខគ្ច្បើនជាងពីរឆាាំខ ើយ ចាប់តាំងពីការខធវ ើខតស្ត សាកលបង
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ថ្ាប
ំ ង្ការខនោះ)។ មនុស្សរាប់ពាន់លាន ក់បានទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ខ ើយមិនមានការកត់ស្មាាល់ថ្មាន
នលប៉ាោះពាល់រយៈខពលដវងណាមួ យដែលមិននឹកសាមនែល់ខ ោះខទ។
នទុយខៅវ ិញ ខយើងពិតជាែឹងថ្ខមខរារដែលបងា ឱ្យមានជំងឺ COVID-19 អាច្បបណា
ត លឱ្យមាននលប៉ាោះពាល់រយៈខពលដវងជា
ខគ្ច្បើនទ ំងច្បំខពាោះមនុស្សខពញវ ័យ និងច្បំខពាោះកុមារ។ ឧទ រែ៍ មនុស្សមួ យច្បំនួនបនត មានខរារស្ញ្ញា
ែូ ច្បជាមាន
អារមម ែ៍ខនឿយ ត់ោលំង ពិបាកកនុងការខរង ឈឺកាល និងែកែខងហ ើមខល ីៗ អស្់រយៈខពលជាខគ្ច្បើនដខ ប ា ប់ពីការឆ្ល ងជំងឺ
COVID-19 ខលើកែំបូងរបស្់ពួកខរ ដែលជាទូ ខៅគ្តូវបានខៅថ្ជំងឺ COVID-19 រយៈខពលយូរ (long COVID)។ ខលើស្ពីខនោះ
ខៅខទៀត សាថនភាពធង ន់ធងរមួ យដែលខៅថ្ ខរារស្ញ្ញាននការរលាកព ុស្ រ ីរាងា (Multi-System Inflammatory Syndrome)
អាច្បប៉ាោះពាល់ែល់កុមារ (MIS-C) និងមនុស្សខពញវ ័យ (MIS-A) នងដែរ។ ខរារស្ញ្ញា MIS រឺជាសាថនភាពស្ុខភាពែ៏កគ្ម
ប៉ាុដនត ធង ន់ធងរមួ យ ដែលទក់ទងខៅនឹង COVID-19 ខ ើយដែលខធវ ើឱ្យដនា កខនសងៗននរាងកាយបងា ជាការរលាក រ ួមទ ំងខបោះ
ែូ ង ស្ួ ត តគ្មងខ ម ខួ រកាល ដស្បក ដភា ក ឬស្រ ីរាងា គ្កពោះខពាោះខវៀន នងដែរ។ អា កជំងឺជាខគ្ច្បើនគ្តូវច្បូ លស្គ្មាកពាបាល
ខៅមនា ីរខពទយ ខ ើយជាអកុស្ល អា កខល ោះអាច្បសាលប់ខទៀតនង។ ការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 នត ល់នូវគ្បព័នធការពារ
គ្បឆាំងនឹងនលប៉ាោះពាល់ "រយៈខពលដវង" ននខមខរារខនោះ។
អា កអាច្បដស្វ ងយល់បដនថ មតាមរយៈការច្បូ លខៅកាន់ខរ ទំព័រ ស្ុវតថ ិភាពននថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 របស្់ CDC។
ជំន ឿតៗគ្នា #3៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន

េះមា នមនោេតដលបងា ឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 នហើយអាចនធ្វ ើឱ្យអា កធ្លាក់ខ្ល ួ ឈឺបា ។

ការពិត៖ មិ មា ថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យមា ផទ ក
ុ នមនោេតដលបណា
ដ លឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 ន
ឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 ន ើយ។

េះនេ។ ថ្ាប
ំ ង្ការមិ អាចបងា

គ្បស្ិនខបើអាកឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ភាលមប ា ប់ពីការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ ខ ោះរឺខោយសារដតអា កបានឆ្ល ងពីមនុស្សដែល
មានជំងឺ COVID-19 ខៅកនុងអំ ុ ងខពលគ្បហាក់គ្បដ លគ្នាជាមួ យនឹងខពលដែលអា កបានចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ។ អាច្បគ្តូវការ
ខពលរ ូ តែល់ 10 នថង ខែើមបីឱ្យខរារស្ញ្ញា
បង្កហញខច្បញមក ប ា ប់ពីអាកបានឆ្ល ងខមខរារ។ ែូ ខច្បា ោះ គ្បស្ិនខបើអាកឆ្ល ង
ខមខរារភាលមៗមុនខពលចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ អា កគ្បដ លជាមិនធាលក់ខល ួនឈឺខទ រ ូ តែល់ខគ្កាយខពលអា កចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរបស្់អាក
ខ ើយ។
ជួ នកាលមនុស្សមានអាការៈគ្រ ុនខដា ឬអស្់កមាលំងគ្បមាែមួ យឬពីរនថង ប ា ប់ពីការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ។ អាការៈទ ំងខនោះរឺជា
នលប៉ាោះពាល់ជាធមម តាននថ្ាប
ំ ង្ការ ពីខគ្ពាោះរាងកាយកំពុងកសាងភាពសាុំ ខ ើយមិនដមនជាជំងឺដែលបណា
ត លមកពីខមខរារ
ខ ោះខទ។ អាការៈទ ំងខនោះមិនមានរយៈខពលយូរខទ ខ ើយនឹងបាត់ខៅវ ិញកនុងរយៈខពលពីរខៅបីនថង ខគ្កាយ។
ជំន ឿតៗគ្នា #4 នៅនពលតដល រណាមាាក់ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ថ្ាប
ំ ង្ការន
COVID-19 មកនត្ៅ ិងចមា ងនៅកា ់ម ុសេតដលនៅតកែរ។

េះបណា
រ លឱ្យពួ កនេបនចេញនមនោេ

ការពិត៖ មិ មា ថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យកនុងចំនណាមថ្ាប
ំ ង្ការទំងបួ ត្បនភេ តដលបា េេួ លការអ ុញ្ញាតឱ្យនត្បើត្បាស់នៅ
កនុងសហរដឋ អានមរ ិក មា ផទក
ុ នមនោេ COVID-19 ន ើយ នទេះជាកនុងេត្មង់ណាមួ យក៏នោយ។ ការេេួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការមិ
អាចបណា
រ លឱ្យអា កបនចេញនមនោេមកនត្ៅបា នេ។
មិនមានវ ិធីណាមួ យខទដែលថ្ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 អាច្បច្បមល ងខមខរារដែលបណា
ា លឱ្យមានជំងឺ COVID-19 ខៅនរណា
មាាក់ ឬខធវ ើឱ្យពួ កខរអាច្បច្បមល ងខមខរារបនត ខ ោះខទ។ ការបខញ្េ ញខមខរារមកខគ្ដខោយការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ អាច្បខកើតមាន
ខ ើងដតខៅខពលដែលថ្ាប
ំ ង្ការមួ យ មាននទុកគ្បខភទខមខរារដែលបានខធវ ើឱ្យមានភាពទន់ខខាយប៉ាុខណា
ណ ោះ។ មិនមានថ្ា ំ
បង្ការណាមួ យកនុងច្បំខណាមថ្ាប
ំ ង្ការទ ំងបួ នគ្បខភទ ដែលបានទទួ លការអនុញ្ញាតឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ខៅកនុងស្ រែឋ អាខមរ ិក
មាននទុកខមខរារ COVID-19 ខ ើយ ខទោះកនុងទគ្មង់ណាមួ យក៏ខោយ។ ថ្ាប
ំ ង្ការទ ំងខនោះមិនមានខមខរារស្គ្មាប់បខញ្េ ញ
មកខគ្ដខ ើយ។
ជំន ឿតៗគ្នា #5៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនត្បើត្បាស់សារធ្លតុតហេ (genetic material) នដើមែីត្បយុេធត្បឆាំង ឹងនមនោេ។ ន
មា
័យថ្ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះអាចប៉ាេះពាល់ដល់តហេ (genes) របស់នយើង។

េះ

ការពិត៖ ថ្ាប
ំ ង្ការត្បនភេ Novavax មា ផទ ក
ុ តខ្ា ងជាតិត្បូនតអុី (spike protein) ន នមនោេ COVID-19។ តខ្ា ងជាតិត្បូ
នតអុី ន េះមិ មា ផទ ក
ុ សារធ្លតុតហេ ឬនមនោេ COVID-19 នេ។ ថ្ាប
ំ ង្ការត្បនភេ Pfizer ត្បនភេ Moderna ិង
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ត្បនភេ J&J នត្បើត្បាស់សារធ្លតុតហេ តដលបង្កាត់បនត្ងៀ ោងកាយរបស់អាកអំពីរនបៀបត្បយុេធត្បឆាំង ឹងនមនោេ។
ប៉ាុត រ សារធ្លតុតហេ ន េះមិ ផ្លាស់បតរតហេ
ូ
ផ្លទល់របស់អាកន េះនេ។
DNA ឬ RNA ខៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 គ្បាប់ខកាស្ិកាននរាងកាយរបស្់ខយើង អំពីរខបៀបនលិតបំដែកននដខា ង
ជាតិគ្បូខតអុីនដែលបានរកខ ើញខៅខលើខមខរារ COVID-19។ ជំហានខនោះរឺចាំបាច្ប់ស្គ្មាប់គ្បព័នធភាពសាុំរាងកាយរបស្់
ខយើង ខែើមបីបខងា ើតការខឆ្ល ើយតបទប់ទល់នឹងខមខរារ។ ប ា ប់មក គ្បព័នធភាពសាុំបខងា ើតសារធាតុទប់ទល់នឹងជំងឺ ឬអង់ទី
ក័រ (antibodies) និងខរៀបច្បំខកាស្ិកាភាពសាុំខែើមបីគ្បយុទធគ្បឆាំងនឹងខមខរារ COVID-19 គ្បស្ិនខបើខយើងបានប៉ាោះពាល់ខៅ
នឹងខមខរារខនោះ ខពលអ រត។
ថ្ាប
ំ ង្ការគ្បខភទ Pfizer និងគ្បខភទ Moderna មាននទុក mRNA (ជាភាាក់ង្ករនា ល់ព័ត៌មាន RNA)។ mRNA មិនដែលច្បូ ល
ខៅកនុងស្នល
ូ ខកាស្ិកាដែលជាទីតាំង DNA របស្់ខយើងខ ើយ ែូ ខច្បា ោះភាាក់ង្ករខនោះមិនអាច្បផ្លលស្់បតរូ DNA របស្់ខយើងខទ។ ថ្ា ំ
បង្ការគ្បខភទ J&J រឺជាគ្បខភទថ្ាប
ំ ង្ការដែលមានខមខរារទូ ខៅ (adenovirus) ដែលមាននទុក DNA ខៅកា ងខ ោះ។ ថ្ាប
ំ ង្ការ
ដែលមានខមខរារទូ ខៅ ខគ្បើគ្បាស្់ខមខរារដែលបានខធវ ើការផ្លលស្់បតរូ ែូ ខច្បា ោះខមខរារខនោះមិនអាច្បខធវ ើឱ្យខយើងធាលក់ខល ួនឈឺខទ
ខ ើយខមខរារខនោះមិនអាច្បថតច្បមល ងខល ួនបានដែរ។ DNA ខៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការមិនអាច្បនស ំជាមួ យ DNA (ឬក៏គ្កូមស្ូ
៉ាូ ម/chromosomes) របស្់ខយើងខ ោះខទ ពីខគ្ពាោះថ្ាប
ំ ង្ការមិនមានសារធាតុអង់ស្ុីម (ខៅថ្ការរ ួមបញ្ចល
ូ ) ដែលតភាាប់ DNA ច្បូ ល
គ្នាខ ោះខទ។
ជំន ឿតៗគ្នា #6៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងឡាយមា ផទ ក
ុ មីត្កូឈីប (microchip) តដលត្តូវបា នត្បើត្បាស់នដើមែីតាមោ សកមម ភាព
របស់ខ្្ុំ។
ការពិត៖ មិ មា មីត្កូឈីប ឬក៏ឧបករណ៍តាមោ ខ្នាតតូ ច ត្បនភេណាមួ យ នៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 នេ។
មជុលដែលមានការខគ្បើគ្បាស្់ខែើមបីចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 មានទំ ំតូច្បជាងទំ ំមីគ្កូឈីប ដែលតូ ច្បបំនុតខៅខទៀត។
ជំខនឿតៗគ្នាទ ំងខនោះបានចាប់ខនត ើមខៅខលើគ្បព័នធនសពវ នាយស្ងា ម ខ ើយអោះអាងថ្ស្ សាថបនិកគ្ក ុម ុន Microsoft
ខលាក Bill Gates ច្បង់តាមោនមនុស្សខោយោក់បញ្ចល
ូ មីគ្កូឈីបខៅកនុងខល ួនពួ កខរ។ មូ លនិធិ Bill និង Melinda Gates
(Bill and Melinda Gates Foundation) បានបញ្ញាក់ខោយមានកំែត់គ្តាថ្ ខនោះជាការអោះអាង មិនពិត។ ែូ ច្បនឹងជំខនឿ
តៗគ្នាដែលមានខៅតាមគ្បព័នធអនឡាញជាខគ្ច្បើន ខនោះរឺជាខរឿងដែលពិបាកកនុងការបញ្ឈប់ ស្ូ មបីដតប ា ប់ពីមានការ
បញ្ញាក់ថ្ជាខរឿងមិនពិតមត ងខ ើយមត ងខទៀតក៏ខោយ។
ជំន ឿតៗគ្នា #7៖ មជុលនៅជាប់នៅកនុងនដើមនដរបស់អាក ប ទ ប់ពីអាកបា េេួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួច។
ការពិត៖ មជុលមិ នៅជាប់នៅកនុងនដើមនដរបស់អាកប ទ ប់ពីអាកបា ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួចនេ។ មជុល "បាត់" ពីនត្ពាេះមជុលន
លិបចូ លនៅកនុងសឺោុង
ំ ឬត្បអប់សុវតថ ិភាពប ទ ប់ពីចាក់រ ួច។

េះ

អា កគ្បដ លជាបានខ ើញ វ ីខែអូ ដែលបង្កហញថ្មជុលរកាខៅជាប់នឹងកនុងខែើមនែមនុស្សប ា ប់ពីបានទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ
រ ួច្បខ ើយ។ អវ ីដែលអា កកំពុងខ ើញ រឺមជុលដែលអាច្បលិបច្បូ ល កំពុងែំខែើរការ។ ស្ឺរាុង
ំ ដែលមានមជុលអាច្បលិបច្បូ លបាន
ែំខែើរការខោយទញមជុលច្បូ លខៅកនុងបំពង់ស្ឺរាុង
ំ ឬច្បូ លខៅកនុងគ្បអប់ស្ុវតថ ិភាពខៅដនា កមាាងននស្ឺរាុង
ំ ប ា ប់ពីការ
ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួច្បរាល់។ បុរាលិកដថទ ំស្ុខភាពខគ្បើគ្បាស្់ស្ឺរាុង
ំ គ្បខភទទ ំងខនោះ ខែើមបីខជៀស្វាងការចាក់មុតខោយមជុល។
មជុលដែលខគ្បើគ្បាស្់ស្គ្មាប់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 រឺខស្ត ើងណាស្់ ខ ើយបរ ិមាែថ្ាប
ំ ង្ការក៏តិច្បតួ ច្បដែរ។ ខោយសារទ ំង
មជុលនិងបរ ិមាែែូ ស្តូ ច្បខ ោះ ខទើបអា កគ្បដ លជាអាច្បមិនមានអារមម ែ៍ថ្មានការចាក់មជុល ឬថ្ាប
ំ ង្ការច្បូ លខៅកនុង
ខែើមនែរបស្់អាកខទ។ មុនខពលដែលអា កចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ អា កអាច្បខ ើញសារធាតុរាវថ្លខៅោងកនុងស្ឺរាុង
ំ និងមជុលខៅោង
ច្បុង។ ប ា ប់ពីការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ អា កនឹងខ ើញថ្មិនមានសារធាតុរាវខៅស្ល់ខទៀតខ ើយ ខ ើយមជុលរឺខៅោងកនុងបំពង់
(ឬគ្បអប់ស្ុវតថ ិភាព)។
ជំន ឿតៗគ្នា #8៖ “ការនធ្វ ើនតសរនមតដក” េឺជាភ័សតុតាងតដលបង្កាញថ្មា មីត្កូឈីប (microchip) ឬមជុលតដលប េល់
េុកនៅជាប់កនុងនដើមនដរបស់អាក ប ទ ប់ពីអាកបា េេួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួច។
ការពិត៖ ការនធ្វ ើតបបន េះត្គ្ន ់ តតជាលែិចមួ យ តដលត្តូវបា នត្បើត្បាស់នដើមែីនបាកបនញ្ញោតអា កប៉ាុនណា
ណ េះ។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
មានវ ីខែអូ ខៅខលើបណា
ត ញស្ងា មជាខគ្ច្បើនបង្កហញពីខមដែកដែលជាប់នឹងខែើមនែរបស្់មនុស្ស តាមទីតាំងដែលពួ កខរបាន
ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ។ ខនោះរឺខែើមបីពាយមបង្កហញថ្ ថ្ាប
ំ ង្ការមានមីគ្កូឈីប ឬបង្កហញថ្មានមជុលដែលបនសល់ទុកឱ្យខៅជាប់
ខចាល។ ខនោះរឺគ្គ្នន់ដតជាលបិច្បមួ យប៉ាុខណា
ណ ោះ។
ខមដែកអាច្បខធវ ើឱ្យជាប់ខៅនឹងដស្បកបានយ៉ាងង្កយគ្ស្ួ លបំនុត ខោយខគ្បើគ្បាស្់បង់ស្អិតបិទ ឬថ្ាលា
ំ បស្អ ិត។ ស្ូ មបីដតការ
ច្បុច្បខមដែក ឬកាក់ឱ្យោលំងខៅនឹងដស្បករបស្់អាក ក៏អាច្បខធវ ើអាច្បខធវ ើឱ្យខមដែក ឬកាក់ខ ោះជាប់បានខ ើយ។ ខលើស្ពីខនោះ
ខៅខទៀត បរ ិមាែខលា ៈដែលគ្តូវការខែើមបីឱ្យខមដែកអាច្បទញបានខ ោះ នឹងមានទំ ំធំខពកខែើមបីោក់ច្បូលកនុងមជុល
ដែលខគ្បើគ្បាស្់កនុងការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ខនោះ។
ជំន ឿតៗគ្នា #9៖ អា កមិ អាចនជឿេុកចិតរនលើអាកតដលផលិតថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនេ។ “ត្ក ុមហុ ថ្ានំ ពេយធ្ំៗ” ឬ “Big
Pharma” េឺត្គ្ន ់ តតចង់រកលុយ នហើយចំណាយត្បាក់ឱ្យត្េូនពេយនដើមែីឱ្យពួ កនេ ិយយថ្ផលិតផលរបស់ខ្ល ួ មា សុវតថ ិ
ភាពតតប៉ាុនណា
ណ េះ។
ការពិត៖ ដំនណើរការន ការបនងា ើតថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះមិ មា ភាពលាក់បាង
ំ នេ។ មា ផដល់ជូ ព័ត៌មា
ឱ្យអា ក វ ិេាសាស្តសរឯកោជយ ិងសាធ្លរណជ នត្ចើ ជាងនពលណាៗទំងអស់។

ិងេិ ា ័យបត ថ ម

ខែៈខពលដែលមានឧទ រែ៍ែ៏រួរឱ្យអាគ្កក់ជាខគ្ច្បើន ននគ្ក ុម ុននលិតថ្ាខំ ពទយដែលរិតគ្បាក់ច្បំខែញជាងរិតពីស្ុវតថ ិ
ភាពខ ោះ ការបខងា ើតថ្ាប
ំ ង្ការទ ំងខនោះគ្តូវបានខធវ ើខ ើងខគ្កាមការតាមោនពីគ្កដស្ដភា កសាធារែជន។ ការពិនិតយខ ើង
ិញអំ
វ
ពីស្ុវតថ ិភាព និងគ្បស្ិទធិភាពននថ្ាប
ំ ង្ការ (efficacy) (ជាពាកយដែលខគ្បើគ្បាស្់ខែើមបីមានន័យថ្ថ្ាប
ំ ង្ការមានែំខែើរការ
លអ ) គ្តូវបានខបាោះពុមពនាយស្គ្មាប់មនុស្សគ្រប់រ ូបខែើមបីអានបាន។
គ្ក ុមអា កដែលពិនិតយខមើលការគ្សាវគ្ជាវខនោះ រ ួមមានអា កែឹក ំដនា កខវជា សាស្តស្តមកពីសាវតារខនសងៗគ្នាទូ ទ ំងគ្បខទស្។ ពួ ក
ខរតំណាងឱ្យគ្ក ុមខវជា សាស្តស្តជាខគ្ច្បើន រ ួមទ ំងគ្ក ុមខល ោះដែលបានតស្ូ គ្បឆាំងនឹងការខរ ីស្ខអើងជាតិសាស្ន៍ទក់ទងនឹងដនា ក
ខវជា សាស្តស្តនងដែរ។ ពួ កខរមិនបានទទួ លគ្បាក់ច្បំខពាោះការបំខពញការង្ករខនោះខទ ខ ើយច្បូ លរ ួមកនុងការខនា ៀងផ្លាត់រុែភាព
ននការគ្សាវគ្ជាវ និងខែើមបីធា ថ្បានការពារស្មធម៌កនុងខពលែំខែើរការខនោះ។ ស្គ្មាប់តារាងបញ្ា ីខ្មោះរបស្់អាកគ្តួ ត
ពិនិតយ និងទីកដនល ងដែលពួ កខរខធវ ើការ ស្ូ មច្បូ លខមើល ខរ ទំព័រ របស្់រែៈកមាមធិការពិខគ្គ្នោះខយបល់ស្តីពីការអនុវតត
ការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ (ACIP)។ អា កអាច្បដស្វ ងយល់បដនថ មអំពីអាកទ ំងខនោះខោយដស្វ ងរកពួ កខរតាមគ្បព័នធអនឡាញបាន។
អា កក៏អាច្បខមើលការគ្បជុំរបស្់ ACIP មួ យច្បំនួនតាមគ្បព័នធអនឡាញបាននងដែរ។
ជំន ឿតៗគ្នា #10៖ សហេម ៍ជ ជាតិតសែកនមម ិងជ ជាតិអានមរ ិកឡាេី េឺជាត្ក ុមតតពីរេត់តដលមា ការនត្ជើសនរ ើស
កនុងចំនណាមត្ក ុមដនេនេៀត នដើមែីេេួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ ពីនត្ពាេះមិ មា ភ័សតុតាងពិតត្បាកដនេ តដលថ្ថ្ាប
ំ ង្ការមា
សុវតថ ិភាពន េះ។
ការពិត៖ សហេម ៍ជ ជាតិតសែកនមម ិងជ ជាតិអានមរ ិកឡាេី មិ តម ជាត្ក ុមតតពីរេត់តដលមា ការនត្ជើសនរ ើស
កនុងចំនណាមត្ក ុមដនេនេៀត កនុងផល វូ មិ លអន េះនេ។ ប៉ាុត រ មា ការជំរុញឱ្យពួ កនេេេួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការន េះ នោយសារតត
ពួ កនេមា អត្តាន ការឆ្ា ងនមនោេ ការចូ លសត្មាកពយបាលនៅម ទ ីរនពេយ ិងការសាាប់នោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ព ស់
ជាងត្ក ុមនផេងនេៀត។
ការគ្ពួ យបារមភ ខនោះរឺអាច្បយល់បាន។ កាលពីខពលកនល ងខៅ មនុស្សដែលមានពែ៌ស្មប
ុ រខនសងៗ បានទទួ លពាកយកុ ក ឬ
ការបងា ំឱ្យខធវ ើខតស្ត ថ្ាខំ ពទយ ឬនីតិ វ ិធីខវជា សាស្តស្តខគ្កាមការអនុវតត ន៍ខុស្គ្កមស្ីលធម៌ ដែលខធវ ើឱ្យស្ុខភាពពួ កខរគ្បឈម
នឹងហានិភ័យ។
ថ្ាប
ំ ង្ការដែលមាននត ល់ជូនខៅកនុងស្ រែឋ អាខមរ ិក គ្តូវបានសាកលបងខលើគ្បជាជនច្បំរុោះគ្ក ុម។ មានការខិតខំគ្បឹងដគ្បង
ខែើមបីរ ួមបញ្ចល
ូ អា កស្ម ័គ្រច្បិតតជនជាតិដស្បកខមម និងជនជាតិអាខមរ ិកឡាទីនឱ្យមានគ្រប់ច្បំនួនមនុស្សដែលអាច្បឆ្លុោះ
បញ្ញេំងពីច្បំនួនគ្បជាជនទ ំងអស្់នងដែរ។ ការខធវ ើដបបខនោះរឺខែើមបីឱ្យគ្បាកែថ្ ថ្ាប
ំ ង្ការមានស្ុវតថ ិភាពនិងមានគ្បស្ិទធិ
ភាពស្គ្មាប់គ្ក ុមមនុស្សទ ំងខ ោះ។ ការខធវ ើដបបខនោះក៏ខែើមបីការពារគ្ក ុមទ ំងខនោះពីការកាលយជាជនរងខគ្គ្នោះននការខធវ ស្
គ្បដ ស្ោងខវជា សាស្តស្ត ឬការខរ ីស្ខអើងជាតិសាស្ន៍នងដែរ។
គ្រូខពទយ និងកមម វ ិធីស្ុខភាពសាធារែៈទ ំងឡាយខិតខំគ្បឹងដគ្បង ខែើមបីឱ្យគ្បាកែថ្ស្ រមន៍ជនជាតិដស្បកខមម និង
ជនជាតិអាខមរ ិកឡាទីនទទួ លបានថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ខស្ម ើគ្នា។ គ្បជាជនដស្បកខមម និងគ្បជាជនអាខមរ ិកឡាទីន ក៏
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ែូ ច្បជាជនជាតិខែើមអាខមរ ិកាំង និងជនជាតិខែើមខកាោះហានវ ជួ បគ្បទោះនូ វអគ្តាននការឆ្ល ងខមខរារ ការច្បូ លស្គ្មាក
ពាបាលខៅមនា ីរខពទយ និងការសាលប់ខោយសារជំងឺ COVID-19 ខព ស្់បំនុត។ ខនោះជាមូ លខ តុដែលអា កអាច្បខ ើញផ្លាង
ំ រ ូប
ភាពនាយពាែិជាកមម ធំៗ ឬការនាយពាែិជាកមម ខនសងៗជំរុញឱ្យស្ រមន៍ទ ំងខនោះទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ។
ខោនធី LA ច្បង់ឱ្យស្ រមន៍ដែលបានរងខគ្គ្នោះោលំងជាងខរទ ំងខនោះ មានឱ្កាស្ទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការឱ្យបានកាន់ដត
ឆាប់តាមដែលអាច្បខធវ ើខៅបាន។ គ្បជាជនដស្បកខមម និងគ្បជាជនអាខមរ ិកឡាទីនគ្បឈមនឹងបញ្ញហខព ស្់។ ស្ូ មអានអវ ី
ដែលអា កអាច្បអានបាន ទក់ទងនឹងថ្ាប
ំ ង្ការ ពីគ្បភពដែលអាច្បទុកច្បិតតបាន។ ច្បូ រពិខគ្គ្នោះជាមួ យនឹងមនុស្សដែលមាន
ច្បំខែោះែឹងលអ ខ ើយអា កទុកច្បិតតបាន ែូ ច្បជាគ្រូខពទយ គ្រូបខគ្ងៀនដនា ក វ ិទាសាស្តស្ត ឬឱ្ស្ថការ ី (អា កលក់ថ្ាខំ ពទយ) ខ ើយស្ួ រ
ពួ កខរអំពីស្ំែួរ និងកត ីកងវ ល់របស្់អាក។ ស្ំែួររបស្់អាករឺស្ំោន់ ខ ើយស្មនឹងទទួ លបានច្បខមល ើយពីបុរាលដែលមាន
ច្បំខែោះែឹងនិងអាច្បទុកច្បិតតបាន។
ជំន ឿតៗគ្នា #11៖ ខ្្ុំមិ ត្តូវការថ្ាប
ំ ង្ការនេ ត្បសិ នបើខ្្ុំធ្លាប់មា ជំងឺ COVID-19 រ ួចនហើយន

េះ។

ការពិត៖ ត្េូនពេយ ិងអា ក វ ិេាសាស្តសរទំងឡាយ តណ ឱ្
ំ យម ុសេត្េប់គ្នានធ្វ ើឱ្យថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ពួកនេ នៅ
ឺ
តតត្េប់លកខ ណៈ ិងទ ់នពលនវលា នបើនទេះបីជាអា កធ្លាប់មា ជំង COVID-19 រ ួចនហើយក៏នោយ។
គ្បព័នធភាពសាុំធមម ជាតិរឺជាគ្បព័នធការពារដែលអា កទទួ លបានប ា ប់ពីអាកធាលប់មានជំងឺ COVID-19 រ ួច្បខ ើយខ ោះ។
គ្បព័នធការពារខនោះអាច្បនឹងមិនស្ថ ិតខស្ថ រខទ ខ ើយអា កអាច្បឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 មត ងខទៀត។ ការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ រ ួមទ ំង
ែូ ស្ជំរុញខៅខពលែល់កំែត់អាច្បទទួ លបានខ ោះ នឹងជួ យបខងា ើតភាពសាុំរបស្់អាកខែើមបីនតល់នូវគ្បព័នធការពារកាន់ដត
គ្បខស្ើរ និងយូរអដងវ ងជាងមុន គ្បឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការកាត់បនថ យហានិភ័យរបស្់អាកច្បំខពាោះ
ការឆ្ល ងខមខរារខ ើង វ ិញ។ គ្បស្ិនខបើអាកពិតជាឆ្ល ងខមខរារមត ងខទៀត ថ្ាប
ំ ង្ការជួ យកាត់បនថ យហានិភ័យននការខកើតជំងឺ
កគ្មិតធង ន់ធងរ ការច្បូ លស្គ្មាកពាបាលខៅមនា ីរខពទយ និងការសាលប់ខោយសារជំងឺ COVID-19 នងដែរ។
ជំន ឿតៗគ្នា #12៖ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 មា ផទ ក
ុ នកាសិកាទរកតដលបា រំលូត។ ខ្្ុំមិ ឯកភាពចំនពាេះការរំលូតកូ
នេ។ ការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការេឺមិ ត្តឹមត្តូវនេ ពីនត្ពាេះថ្ាប
ំ ង្ការទំងឡាយមា នកាសិកាទរកតដលបា រំលូត។
ការពិត៖ មិ មា ថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យតដលបា េេួ លការអ ុញ្ញាតឱ្យនត្បើត្បាស់នៅកនុងសហរដឋ អានមរ ិក មា ផទក
ុ ជាលិកា
ទរក ឬនកាសិកាទរកន ើយ។
មានការខគ្បើគ្បាស្់បណា
ត ញខកាស្ិកាទរកដែលបាននលិតខ ើងខៅកនុងមនា ីរពិខសាធន៍ ខោយបានមកពីខកាស្ិកាននការ
រំលូតកូ នច្បំនួន 2 ខលើកខៅកនុងឆាាំ 1973 និងឆាាំ 1985 កនុងការបខងា ើត ការខធវ ើខតស្ត ឬការនលិតថ្ាប
ំ ង្ការ COVID-19។
ខកាស្ិកាទរកដែលបានខគ្បើគ្បាស្់ខ ោះ រឺមិនដមនបានមកពីការពនល ូតកូ ន ខពលថម ីៗខនោះ ឬពីការរំលូតកូ នដែលបាន
ខធវ ើខ ើងកនុងខគ្នលបំែងខែើមបីការបខងា ើតថ្ាប
ំ ង្ការដតមួ យរត់ខ ោះខទ។
•

•
•

ត្ក ុមហុ Pfizer ិងត្ក ុមហុ Moderna មិនបានខគ្បើគ្បាស្់បណា
ត ញខកាស្ិកាទរកខែើមបីបខងា ើត ឬនលិតថ្ា ំ
បង្ការជំងឺ COVID-19 របស្់ពួកខរខទ។ ពួ កខរពិតជាបានខគ្បើគ្បាស្់បណា
ត ញខកាស្ិកាទរកស្គ្មាប់ការខធវ ើខតស្ត ខៅ
មនា ីរពិខសាធន៍ មុនខពលការខធវ ើខតស្ត ថ្ាប
ំ ង្ការរបស្់ពួកខរខៅខលើមនុស្ស។
ត្ក ុមហុ Johnson & Johnson បានខគ្បើគ្បាស្់បណា
ត ញខកាស្ិកាទរកខែើមបីបខងា ើត និងខធវ ើខតស្ត សាកលបងថ្ា ំ
បង្ការ COVID-19 របស្់ពួកខរ។ ពួ កខរក៏ខគ្បើគ្បាស្់បណា
ា ញខកាស្ិកាទរកស្គ្មាប់នលិតកមម ថ្ាប
ំ ង្ការនងដែរ។
ត្ក ុមហុ Novavax មិ បា នត្បើត្បាស់បណា
រ ញនកាសិកាទរកនដើមែីបនងា ើត ឬនធ្វ ើនតសរថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
របស់ពួកនេនេ។

គ្ពោះវ ិហារកាតូ លិកបានពិនិតយខមើលខ ើង វ ិញនូ វការខគ្បើគ្បាស្់ខកាស្ិកាទរក កនុងខគ្នលបំែងននការនលិតថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19 ខនោះ។ ពួ កខរបានបញ្ញាក់ថ្ “ការទទួ លថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលខគ្បើគ្បាស្់បណា
ត ញខកាស្ិកាពីទរក
ដែលបានរំលូតស្គ្មាប់ ែំខែើរការគ្សាវគ្ជាវ និងែំខែើរការនលិតកមម របស្់ពួកខរ រឺអាច្បទទួ លយកបានតាមគ្កម
ស្ីលធម៌”។
គ្បស្ិនខបើបញ្ញហខនោះខធវ ើឱ្យអា កមានការគ្ពួ យបារមភ អា កអាច្បនឹងច្បង់ពិនិតយខមើលខ ើង វ ិញនូ វឯកសារ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID19 និងបណា
ត ញខកាស្ិកាទរក ខោយយកច្បិតតទុកោក់ ែូ ខច្បា ោះអា កអាច្បខធវ ើការស្គ្មច្បច្បិតតអំពីការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការបាន។
Los Angeles County Department of Public Health
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19

ជំន ឿតៗគ្នា #13៖ នយើងមិ ដឹងថ្ នតើមា អវ ីខ្ាេះនៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ន

េះនេ។

ការពិត៖ នត្េឿងផេំទង
ំ ឡាយរបស់ថ្ាប
ំ ង្ការមា ផដល់ជូ ម ុសេត្េប់គ្នាសត្មាប់ការពិ ិតយនមើលបា ។
ខគ្រឿងនស ំទ ំងឡាយខៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការទ ំង 4 គ្បខភទដែលមានឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ខៅកនុងស្ រែឋ អាខមរ ិក មានភាពខុស្គ្នា
អាគ្ស្័យខៅតាមគ្ក ុម ុននលិត។ ដស្វ ងយល់បដនថ មថ្ខគ្រឿងនស ំរឺជាអវ ី និងមិនដមនជាអវ ី ខៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
គ្បខភទ Pfizer គ្បខភទ Moderna គ្បខភទ Novavax និង គ្បខភទ Johnson & Johnson។
ខគ្ដពីសារធាតុដ សន (genetic material) ឬសារធាតុគ្បូខតអុីនដែលបានខគ្បើគ្បាស្់ ខែើមបីជំរុញគ្បព័នធភាពសាុំរបស្់អាក
ខគ្រឿងនស ំទ ំងឡាយរឺធមម តាទូ ខៅ។ ខគ្រឿងនស ំមួ យច្បំនួនមានខ្មោះជាលកា ែៈ វ ិទាសាស្តស្តរីមី ប៉ាុដនត គ្បស្ិនខបើអាកពិនិតយ
ខមើលបដនថ ម អា កនឹងខ ើញថ្ ខគ្រឿងនស ំខស្ា ើរដតទ ំងអស្់ខៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 អាច្បរកខ ើញខៅកនុងអាហារជា
ខគ្ច្បើន។ ខគ្រឿងនស ំទ ំងខនោះមានស្ុវតថ ិភាព លុោះគ្តាដតអា កមានគ្បតិកមម ឬការទស្់ខៅនឹងខគ្រឿងនស ំណាមួ យ។
មិនមានថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យដែលមានឱ្យខគ្បើគ្បាស្់ខៅកនុងស្ រែឋ អាខមរ ិកមាននទុកសារធាតុគ្បូខតអុីនអាហារ (ែូ ច្បជាស្ុត
ឬនលិតនលគ្គ្នប់ធញ្ា ជាតិ) ជ័រខដស្ូ ថ្ាគ្ំ បឆាំងខមខរារ (antibiotics) ថ្ាខំ ពទយខនសងខទៀត សារធាតុរីមីទុកកុំឱ្យខូ ច្ប (ែូ ច្ប
ជាសារធាតុទប់សាាត់ការែុោះនសិត [thimerosal] ឬជាតិបារត [mercury]) ឬក៏ជាលិកា (ែូ ច្បជាខកាស្ិកាទរកដែលបានរំលូត
ឬវតថុធាតុខែើមណាមួ យពីស្តវ ) ខ ើយ។ ខគ្រឿងនស ំទ ំងឡាយមិនមានខលា ៈណាមួ យ ែូ ច្បជាដែក នីដកល (nickel) កូ បាលីច្ប
(cobalt) លីច្បូម (lithium) និងខលា ធាតុនស ំគ្បខភទកគ្មខនសងៗ (rare earth alloys) ខ ើយ។ ថ្ាប
ំ ង្ការទ ំងឡាយក៏មិនមាន
នទុកនលិតនលដែលបានបខងា ើតខ ើង ែូ ច្បជាខគ្រឿងខអ ិច្បគ្តូនិច្បលអ ិត (microelectronics) វតថុច្បមល ងអរា ីស្នី (electrodes)
បំពង់ទីបលអ ិតមានជាតិកាខបាន (carbon nanotubes) ឬវតថុច្បមល ងពាក់កណា
ា លដែលមានដខសលអ ិត (nanowire semiconductors) ខ ើយ។
ជំន ឿតៗគ្នា #14៖ កមម វ ិធ្ី VAERS តដលជាត្បព័ ធ ោយការណ៍ត្ពឹតរិការណ៍អ វ ិជជមា ន ថ្ាប
ំ ង្ការ (Vaccine Adverse Event
Reporting System) បា បង្កាញថ្ ម ុសេោប់ពា ់ ក់ រ ួមទំងកុមារផងតដរ បា សាាប់នោយសារថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19។
ការពិត៖ របាយការណ៍របស់កមម វ ិធ្ី VAERS តតមួ យេត់ មិ អាច ិងមិ េួ រមា ការនត្បើត្បាស់នដើមែីកំណត់ថ្ នតើថ្ា ំ
បង្ការបងា ឱ្យមា ត្ពឹតរិការណ៍អ វ ិជជមា លអ ន េះនេ។ ត្ពឹតរិការណ៍អ វ ិជជមា កត្មិតធ្ង ់ធ្ងរទំងឡាយ អាច ឹងនកើតមា
ប ទ ប់ពីការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ប៉ាុត រ កត្ម ឹងនកើតមា ។ មិ មា ការបញ្ញជក់ចាស់លាស់អំពីការសាាប់ចំនពាេះ
កុមារតដលបណា
រ លមកពីថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ន េះនេ។ ផទ យ
ុ នៅវ ិញ េិតត្តឹមនងងេី 1 តខ្សីហា ឆាាំ 2022 មា កុមារ
ជាង 1,700 ក់បា សាាប់នោយសារការឆ្ា ងជំងឺ COVID-19។
មានការភាន់គ្ច្ប ំអំពីច្បំនួនអា កសាលប់ដែលបានរាយការែ៍ខៅកនុងទិនាន័យដែលអាច្បរកបានជាសាធារែៈពីកមម វ ីធី
VAERS។ គ្បជាជនបានយល់ែឹងខោយខុស្អំពីរបាយការែ៍ននការសាលប់ដែលទទួ លបានពីកមម វ ិធី VAERS ថ្ ជាការសាលប់
ដែលបណា
ត លមកពីថ្ាប
ំ ង្ការខៅវ ិញ។ ច្បំែុច្បខ ោះរឺមន
ិ ច្បាស្់លាស្់ខទ។ កមម វ ិធី VAERS ទទួ លយករបាយការែ៍ទ ំងអស្់នន
គ្ពឹតតិការែ៍អ វ ិជា មានដនា កស្ុខភាព ប ា ប់ពីការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ។ បុរាលណាក៏អាច្ប ខធវ ើការរាយការែ៍ខៅកមម វ ិធី VAERS
បានដែរ រ ួមទ ំងសាធារែជននងដែរ។ ការរាយការែ៍ខលោះដែលបានបញ្ជន
ូ ខៅកមម វ ិធី VAERS តំណាងឱ្យគ្បតិកមម ពីថ្ា ំ
ិជា
បង្ការដែលពិតគ្បាកែ។ ការរាយការែ៍ខនសងខទៀត រឺជាគ្ពឹតតិការែ៍អ វ មានដនា កស្ុខភាពដែលខកើតមានខោយនច្បែនយ
និងមិនទក់ទងខៅនឹងការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការខទ។ ឧទ រែ៍ គ្បស្ិនខបើមនុស្សមាាក់បានសាលប់កនុងខគ្គ្នោះថ្ាក់មួយប៉ាុ ម ននថង
ប ា ប់ពីទទួ លថ្ាប
ំ ង្ការ ច្បំែុច្បខនោះគ្បដ លជាអាច្បគ្តូវបានរាយការែ៍ខៅកមម វ ិធី VAERS នងដែរ។ ខៅកនុងគ្បព័នធកមម វ ិធី
VAERS ការសាលប់ខ ោះនឹងខមើលខៅែូ ច្បជាគ្ពឹតតិការែ៍ដែលទក់ទងខៅនឹងថ្ាប
ំ ង្ការ ពីខគ្ពាោះគ្ពឹតតិការែ៍ខ ោះបានខកើតខ ើង
ភាលមៗប ា ប់ពីមនុស្សខ ោះបានទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ ខបើខទោះបីជាមិនដមនជាបញ្ញហដែលបងា ខ ើងខោយថ្ាប
ំ ង្ការក៏ខោយ។
ការរាយការែ៍ខលោះអាច្បមានព័ត៌មានដែលមិនខពញខលញ មិនច្បាស្់លាស្់ ខោយនច្បែនយ មិនអាច្បខនា ៀងផ្លាត់បាន ឬមិន
ពិតគ្បាកែដតមា ង។
ខែើមបីដស្វ ងយល់បដនថ មអំពីដែនកំែត់ននទិនាន័យរបស្់កមម វ ិធី VAERS ស្ូ មច្បូ លខៅកាន់ ខរ ទំព័រកមម វ ិធី VAERS របស្់
មជឈមែឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់សាាត់ជំងឺឆ្លង (CDC) ឬខមើល វ ីខែអូ នន កមម វ ិធី VAERS និងស្ុវតថ ិភាពថ្ាប
ំ ង្ការ៖ រខបៀបកមម វ ិធី
ខនោះែំខែើរការ។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ង
ិ ការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ស្គ្មាប់ព័ត៌មានបដនថ មស្ត ីពីស្ុវតថ ិភាពថ្ាប
ំ ង្ការ ស្ូ មច្បូ លខៅកាន់ខរ ទំព័រស្ត ីពី ស្ុវតថ ិភាពននថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
របស្់ CDC។
ឯកសារធ្ ធ្ល បត ថ ម
ស្គ្មាប់ការលប់បំបាត់ជំខនឿតៗគ្នាខនសងខទៀត ស្ូ មច្បូ លខៅកាន់៖
•
•
•
•

ឺ ល ង (CDC)៖ ជំខនៀតៗគ្នា និងការពិតអំពីថ្ាប
មជឈមែឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់សាាត់ជំងឆ្
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
មនា ីរខពទយកុមារននទីគ្ក ុង Philadelphia៖ COVIDVaccineAnswers.org
មនា ីរខពទយ Johns Hopkins៖ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19៖ ជំខនៀតៗគ្នា ខគ្បៀបខធៀងនឹងការពិត
ខរ ទំព័រ FactCheck.org៖ ការយល់ខុស្ច្បំខពាោះជំងឺ COVID-19

ស្គ្មាប់រនល ឺោះខនសងៗអំពីរខបៀបពិនិតយខមើលព័ត៌មានមិនពិត ស្ូ មច្បូ លខៅកាន់៖ ស្កលវ ិទាល័យននរែឋ California ខៅទី
គ្ក ុង San Francisco (UCSF) ការវាយតនមល ព័ត៌មានដនា កស្ុខភាព។
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