
ត�ើមានសារធា�ុផ្ សំអ្វីខ្លះ វ៉ាកស់ាសំងជសំងឺ 
COVID-19?
ct.gov/covidvaccine

ប្រភព 
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
• www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients- 

in-the-covid-vaccines
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វ៉ាកស់ាសំង Pfizer-BioNTech
• មានប្រសិទ្ធភាព 95%

• ចសំនួនដងននការចាក៖់ ចាក ់2 ដង ក្ុងរយៈតពល 21ន្ងៃពវីគ្្

• ប�រូវបានអនុញ្ញា �ឲ្យតប្រើបបាស់តៅតលើមនុស្ដដល មានអាយុចា្រព់វី 16ឆ្្សំត�ើងតៅ

• សារធា�ុផ្ សំ៖ messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids 
(((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-
hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-
ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 
និង cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium 
phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, 
និង sucrose

• ការពន្យល់ អសំពវីសារធា�ុផ្ សំ៖
- Lipids៖ Nanolipids ឬម៉ាូតលគុលខ្្ញ់ ការពារ mRNA និងត្្ើឲ្យបសទា្រខ់្ងមានលក្ខណៈ 

"ខ្្ញ់" ដដលជួយ�ឲ្យ mRNA រអិលតៅក្ុងតកាសិកា។ សមាសភាគនន Nanolipid តៅក្ុងវ៉ា កស់ាសំង 

Pfizer-BioNTech រមួមាន៖ ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-

diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-

ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, និង 

cholesterol

- អសំ្ិរល៖ ជួយ�រកសា�ុល្យភាពអាសុវី�តៅក្ុងរាងកាយ អសំ្ិរលដដលប�រូវបានរមួ្រញូ្លតៅក្ុងវ៉ា កស់ាសំង 

Pfizer-BioNTech មានដូច�តៅ៖ potassium chloride, monobasic potassium 

phosphate, sodium chloride, និង dibasic sodium phosphate dihydrate

- ស្ករ៖ ស្ករស្ម្មតា ដដលប�រូវបានសាគា ល់ផងដដរថាជា sucrose កម៏ានតៅក្ុងវ៉ា កស់ាសំង Pfizer-

BioNTech ដដរ។ សារធា�ុផ្ សំមយួតនលះជួយ�ឲ្យម៉ាូតលគុលរកសាបានរ្ូររាងរ្រស់ពួកវ អសំ�ុងតពល្រង្កក។

• មនិផ្ុកនូវ៖ សុ៊� សារធា�ុរកសាគុណភាព ជរ័

តដើម្ វីដស្ងយល់្រដនថែម សូមអានសន្លឹកព�័ម៌ានតពញតលញអសំពវីវ៉ា កស់ាសំង Pfizer-BioNTech 
រ្រស់ Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាលចសំណវី អាហារ និងឱស្៖ 
www.fda.gov/media/144414/download

វ៉ាកស់ាសំង Moderna
• មានប្រសិទ្ធភាព 94%

• ចសំនួនដងននការចាក៖់ ចាក ់2 ដង ក្ុងរយៈតពល 28ន្ងៃពវីគ្្

• ប�រូវបានអនុញ្ញា �ឲ្យតប្រើបបាស់តៅតលើមនុស្ដដលមានអាយុចា្រព់វី 18ឆ្្សំត�ើងតៅ

• សារធា�ុផ្ សំ៖ messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, 

polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], 

cholesterol, និង 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), 

tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium 

acetate និង sucrose

• ការពន្យល់ អសំពវីសារធា�ុផ្ សំ៖
- mRNA៖ ដូចតៅនលឹងវ៉ា កស់ាសំង Pfizer BioNTech ដដរ វ៉ា កស់ាសំង Moderna កត៏ប្រើបបាស់្រតច្កវទិយា 

mRNA តដើម្ វី្រតង្កើ�អងគា្រដិ្រក្ខបបាណប្រឆ្សំងនលឹងជសំងឺ COVID-19 ដដរ។

- Lipids៖ Nanolipids ជួយ�ដលឹកនាសំ mRNA តៅកានត់កាសិការ្រស់អ្កទទួលវ៉ាកស់ាសំង។ 

សមាសភាគនន Nanolipid ននវ៉ា កស់ាសំង Moderna រមួមាន៖ (SM-102, 1,2-dimyristoyl-rac-

glycero3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG], cholesterol 

និង 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine [DSPC])

- សារធា�ុផ្ សំដដលតៅតសសសល់ រមួមាន acids (acetic acid), acid stabilizers 

(tromethamine និង tromethamine hydrochloride), អសំ្ិរល (sodium acetate) 

និងស្ករ (sucrose) ទាសំងអស់តនលះត្្ើការជាមយួ គ្្តដើម្ វីរកសា លសំនលឹងននវ៉ាកស់ាសំង្រន្ា្រព់វីវប�រូវបាន
 

ផលិ�។

• មនិផ្ុកនូវ៖ សុ៊� សារធា�ុរកសាគុណភាព ជរ័

តដើម្ វីដស្ងយល់្រដនថែម សូមអានសន្លឹកព�័ម៌ានតពញតលញអសំពវីវ៉ា កស់ាសំង Moderna  

រ្រស់ FDA៖ www.fda.gov/media/144638/download

ការទទួលការចាកវ់៉ា កស់ាសំងគឺជាជសំហានមយួក្ុងចសំតោមជសំហានជាតបចើនដដលអ្កអាចត្្ើបាន 
តដើម្ វីការពារខ្ួនអ្ក និងអ្កដនទពវីជសំង ឺCOVID-19។
សបមា្រម់នុស្មយួចសំនួន ជសំង ឺCOVID-19 អាច្រង្កឲ្យមានជសំងឺ្ងៃន់្ ងៃរ ឬស្ា្រប់ាន។ ការទទួលការចាកវ់៉ា កស់ាសំង មនិប�លឹមដ�ការពារអ្កពវីជសំង ឺCOVID-19  ្រ៉ាុតោណ លះតទ វ កក៏ារពារអ្កដដលតៅជុសំវញិ 
ខ្ួនអ្កផងដដរ តាមរយៈការ្រង្្ក រការរ វីករាលដាលននជសំងឺតនលះ។ ការ្រញ្ឈ្រជ់សំងឺរា��បា� �បមរូវឲ្យមានការតប្រើបបាស់ រាល់ឧ្រករណ៍តដើម្ វី ្រង្្ក រទាសំងអស់ដដលមាន។ វ៉ា កស់ាសំងត្្ើការជាមយួប្រពន័្ធភាព

ស៊ាសំ រ្រស់អ្ក តដើម្ វីឲ្យរាងកាយរ្រស់អ្កនលឹង តប�ៀមលក្ខណៈរចួរាល់តដើម្ វី ប្រយុទ្ធនលឹងវ វីរសុតនាលះ។ ជសំហានដនទតទៀ� ដូចជាមា៉ា ស់ និងការរកសាគម្ា�សងគាម ជួយ�កា�្់រនថែយឱកាសដដលអ្កអាចប្រឈមនលឹង
ការឆ្ងវ វីរសុ និងចម្ងវតៅអ្កដនទ។ ជាមយួគ្្ ការចាកវ់៉ា កស់ាសំងជសំងឺ COVID-19 និងការអនុវ�្តតាមការដណនាសំរ្រស់ Center for Disease Control (CDC, មជ្ឈមណ្ឌ លប្រយុទ្ធប្រឆ្សំងជសំង)ឺ 

តដើម្ វីការពារខ្ួនអ្ក និងអ្កដនទ នលឹងផ្ដល់ជូននូវការការពារ ដល៏្អ្រសំផុ�ពវីជសំង ឺCOVID-19។ 

http://ct.gov/covidvaccine
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients-in-the-covid-vaccines/
https://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients-in-the-covid-vaccines/
http://www.hackensackmeridianhealth.org/HealthU/2021/01/11/a-simple-breakdown-of-the-ingredients-
in-the-covid-vaccines
http://www.fda.gov/media/144414/download
http://www.fda.gov/media/144638/download

