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1. ហេ�តុុ អី្វី� ត្រូតុវូ ចាក់់ ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់សាំ�ង?

វ៉ាាក់ស់ាំងំវ៉ាារី សីេ�ឡា (Varicella) អាចបង្កាា រ ជំំងឺ
អុុតសាំា យ។

ជំំងឺ អុុតសាំា យ បណ្តាា លឱ្យយមានកនួ�លរមាស់រ់យៈៈពេ�ល 
ប្របហែ�លមួ�យៈស់ប្តាា �៍។ ជំំងឺឺ ពេនះអាចបណ្តាា លឱ្យយពេ�ា ខួ្លួ�ន 
អស់ក់មួាងំឺ បាត់ប់ង់ឺចណំង់ឺ អាហារ និ ងឺឈឺឺក�ល។ ជំំងឺឺ
អុត់ស្វាា យៈអាចនាំឱំ្យយមានការឆ្លងួឺពេមួពេ�គពេលើ ហែស់ែក ឆ្លងួឺ
ពេមួពេ�គស់�ត់ រលាកស់រសៃស់ឈាមួ ពេ�ើ មួខ្លួ� រក�ល និ ងឺ/ឬ
ខ្លួ� រឆ្លឹ� ងឺខ្លួនងឺ និ ងឺការឆ្លងួឺពេមួពេ�គចូលឈាមួ ឆ្លឹ� ងឺ ឬស់នួាំក។់ 
អនកខួ្លួះមានជំំងឺឺ អុត់ស្វាា យៈមានពេកើ ត់កនួ�ល ឈឺឺចាបហ់ែ�ល 
ជាពេប្រចើនឆ្នាំន កំនួងឺមួកពេគពេ�ថា “ជំំងឺ� ពេរ ើមួ” (ស្វាា លថ់ាជា
វី ើរសុ់ពេបេស់)។

ជំំងឺឺ អុត់ស្វាា យៈជាទូូពេ�មានកប្រមួិ ត់ប្រស្វាលបេុ ហែនាវាអាច
ធ្ងងនធ់្ងងរ ចពំេ�ះទារកហែ�លមានអាយុៈពេប្រកាមួ 12 ហែខ្លួ ពេកេងឺ
ជំទំូង់ឺ មួនុស់សពេ�ញវីយ័ៈ អនកមានសៃ�ពួេ�ះ និ ងឺអនកហែ�ល
មាន ប្រប�័នធភា�សុ្វាចុំះពេខ្លួោយៈ។ មួនុស់សមួ�យៈចនំ�នឈឺឺ
ហែ�លប្រតូ់វីស់ប្រមាក��លបាលពេ�មួនួើ រ ពេ�ទូយ។ វាមួិនពេកើ ត់
ពេ�ើ ងឺញ�កញាបព់េទូ បេុ ហែនាមួនុស់សអាចសួ្វាបព់េ�យៈស្វារជំំងឺឺ
អុត់ស្វាា យៈបាន។

មួនុស់សភាគពេប្រចើនហែ�លបានចាកវ់ាាកស់្វាងំឺវាារ ើហែស់ឡា  
2 �ូស់ ន� ងឺប្រតូ់វីបានការ�រអស់ម់ួ�យៈជំើ វី តិ់។

2. វ៉ាា ក់់សាំ�ងវ៉ាា រីីហេ�ឡា

កុ់មារី ប្រតូ់វីការវាាកស់្វាងំឺវាារ ើពេស់ឡា 2 �ូស់ ជាធ្ងមួេតា៖
� ការចាកវ់ាាកស់្វាងំឺ�ូស់�ំបូងឺ ពេ�អាយុៈ 12 ពេ� 15 ហែខ្លួ
� ការចាកវ់ាាកស់្វាងំឺ�ូស់ទូើ�ើ រ៖ ពេ�អាយុៈ 4 ឆ្នាំន  ំពេ� 6 ឆ្នាំន ំ
កុ់មារីដែ�លមានអាយុសេ�ើ� នជាងសេនះ សេក់េងជំំទង់ និ ងឺ 
មនុ�សសេ�ញវ័យ័ ក៏ប្រតូ់វីការវាាកស់្វាងំឺវាារ ើហែស់ឡាចនំ�ន  
2 �ងឺ�ងឺហែ�រ ប្របស់ិនពេបើ ��កពេគ មួិនទានម់ានភា�សុ្វានំ� ងឺ
ជំំងឺឺ អុត់ស្វាា យៈ។

វាាកស់្វាងំឺវាារ ើពេស់ឡាអាច ចាក ់ឲ្យយ កនុងឺ ពេ�ល �ំណ្តាល គ្នាន  
ន� ងឺ ថាន វំាាកស់្វាងំឺ �សៃទូ ពេទូៀត់ ។  �ូចគ្នាន ពេនះ�ងឺហែ�រ ពេកេងឺអាយុៈ
ចពេនួាំះ�ើ 12 ហែខ្លួ�ល ់12 ឆ្នាំន អំាចទូទូ�ល បានវាាកស់្វាងំឺវាា
រ ើហែស់ឡា រ�មួគ្នាន ជាមួ�យៈន� ងឺវាាកស់្វាងំឺ MMR (កប្រ�ឹ�ល 
ប្រស់�ហែទូន និ ងឺស់ឹូច) កនុងឺការចាកហ់ែត់មួាងឺ ឬពេ�ថា 

MMRV។ អនក �ាល ់ពេស់វា ហែ�ទា ំសុ់ខ្លួ ភា� របស់ ់ពេលាក អនក
អាច �ាល ់�័ត់ ៌មាន បហែនែមួ �ល ់ពេលាក អនក បាន។

3.  និិយាយជាមួួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេ�វ៉ាថែ�ទាំ��ុខភាព
រីប�់អំ្វីក់ហេ��មួ �ី ថែ�ីងយល់់បថែនិែមួហេ�ៀតុ។

ប្របាបអ់នក�ាលវ់ាាកស់្វាងំឺរបស់អ់នក ប្របស់ិនពេបើ បុគាលពេនាំះ
ទូទូ�លវាាកស់្វាងំឺ៖
� មាន ��តិ ក់មេអាដែ�ហ្សីស ��ន្ទាា ��់� ការី ទទួល
វ៉ាាក់ស់ាំងំវ៉ាារី ីដែ�ឡាមុនៗ ឬមាន អាសេ�ហ្សីស �ធ្ងងនធ់្ងងរី 
គំំរាមក់ំដែហ្សីង�លជ់ំ� វ័ តិ 
� ��ី�មានផ្ទៃ�ាសេ�ះ ឬ គិ ត់ថា��កពេគអាចន� ងឺមាន សៃ�ពួេ�ះ
—ប្រស់ាើមានសៃ�ពួេ�ះមួិនគ� រទូទូ�លវាាកស់្វាងំឺវាារ ើហែស់ឡាពេនាំះ
ពេទូ
� មាន ���័នធការី�រីរាងកាយើុះសេ�ោយ ឬមាន ឪ�ុក់
មីាយ �ង�ូ� ន���ុ ឬ��� ដែ�លមាន��វ័តីិទាក់ទ់ង
នឹ ង �ញ្ហាា ���័នធការី�រី រាងកាយ�� ក់ំសេ�� ត ឬ
តំ���ជំ
� ក់ំ�ុងដែតសេ��� Salicylates (�ូចជាថាន អំាស់ីើ រ ើន)
� �េើ ៗពេនះមានការី�ញូ្ចូ�លឈាម ឬទទួលបាន 
�លិ ត�ល ឈាម �ផ្ទៃទសេទៀត
� មានជំំងឺ រីសេ�ង
� ទទួលវ៉ាាក់ស់ាំងំសេ�សងសេទៀតកុុ់ងរីយៈសេ�ល 4 �បី្តាហ៍្សី

កនុងឺករណើ ខួ្លួះ អនក�ាលព់េស់វាហែ�ទាសុំ់ខ្លួភា�របស់អ់នកអាច
ស់ពេប្រមួច ចិត់ា�ន�រពេ�លការចាកវ់ាាកស់្វាងំឺវាារ ើហែស់ឡា
រ�ូត់�លក់ារណ្តាត់ ់ជំ�បនាំពេ�លខាងឺមុួខ្លួ។

អនក ហែ�ល មាន ជំំងឺឺ ប្រស្វាល �ូច ជា ជំំងឺឺ ផ្តាា  ស្វាយៈ  អាច ទូទូ�ល 
ថាន  ំបង្កាា រពេនះ បាន។  អនក ហែ�ល មាន ជំំងឺឺ ធ្ងងន ់លេមួ ឬ ធ្ងងន ់ធ្ងងរ      គ�  រ 
រង់ឺចា ំ រ�ូត់ �ល ់��កពេគ ជាស់ះ ពេស់ែ ើយៈស់ិន  មុួន ពេ�ល ទូទូ�ល 
ថាន  ំវាាកស់្វាងំឺវាារ ើពេស់ឡា។

អនក �ាល ់ពេស់វា ហែ�ទា ំសុ់ខ្លួ ភា� របស់ ់ពេលាក អនកអាច �ាល ់�័ត់ ៌
មាន បហែនែមួ �ល ់ពេលាក អនក បាន។

វ៉ាា ក់់សាំងំវ៉ាា រីសីេ�ឡា (ជំំងឺអុុតសាំា យ)៖
សេតើ សេ�ក់ អុនក់ ត្រូតវូ ដឹឹង អុាើ ខ្លះះ�

  Varicella (8/6/21)  ● Khmer 

Varicella VIS – Khmer (8/6/21)

Many Vaccine Information Statements are 
available in Khmer and other languages.  
See www.immunize.org/vis

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ� ែងការណ៍៍នៃ�ព័ត័៌ម៌ា�អំំព័�ថំ្នាំវំ៉ាាក្តីស់ាំងំជាសេ�ច��គឺឺ
អាចរក្តីបា�ជាភាសាំថ្លែ�ែរ �ងិភាសាំសេ�េងសេ�ៀត៌។  
ចលូសេ��ល www.immunize.org/vis

�នឹិ�ក់ ព័ត៌ុ មានិ �ត�ព� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង

http://www.immunize.org/vis
http://www.immunize.org/vis
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4. ហានិិភ័័យ ហេក់�តុ ត្រូបតិុក់មួម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

� អការៈឈឺឺ សៃ�ពេ�យៈស្វារការចាក ់ពេ�ើ ងឺប្រក�មួ ឬកនួ�ល
ពេ�កហែនួងឺ ចាកថ់ាន  ំឬប្រគនុពេ�ា អាចពេកើ ត់ ពេ�ើ ងឺបនួាំប�់ើ
ចាកវ់ាាកស់្វាងំឺ វាារ ើពេស់ឡា។
� ប្របត់ិ កមួេធ្ងងនធ់្ងងរជាងឺពេនះពេកើ ត់ពេ�ើ ងឺកប្រមួណ្តាស់។់ 
ទាងំឺពេនះអាចរ�មួមានជំំងឺឺ រលាកស់�ត់ ការឆ្លងួឺពេមួពេ�គសៃន
ខ្លួ� រក�ល និ ងឺ/ឬការប្រគបខ្លួ� រឆ្លឹ� ងឺខ្លួនងឺ ឬការប្របកាចហ់ែ�ល
ពេប្រចើនហែត់បណ្តាា ល មួក�ើ ប្រគនុពេ�ា ។
� ចពំេ�ះអនកហែ�លមានបញ្ហាា ធ្ងងនធ់្ងងរទាកទ់ូងឺន� ងឺប្រប�័នធ
ការ�រ�ងឺកាយៈ វាាកស់្វាងំឺពេនះអាចបណ្តាា ល ឱ្យយឆ្លងួឺហែ�ល
អាចគ�ំមួកហំែ�ងឺ�ល ់អាយុៈជំើ វី តិ់។ អនកហែ�លមានបញ្ហាា
ធ្ងងនធ់្ងងរទាកទ់ូងឺន� ងឺប្រប�័នធការ�រ�ងឺកាយៈ មួិនគ� រទូទូ�ល
ថាន បំង្កាា រជំំងឺឺ វាារ ើពេស់ឡាពេទូ។
អនកហែ�លទូទូ�លថាន បំង្កាា រអាចពេកើ ត់កនួ�លរមាស់។់ 
ប្របស់ិនពេបើ ករណើ ពេនះពេកើ ត់ពេ�ើ ងឺ ពេមួពេ�គវាាកស់្វាងំឺវាារ ើហែស់
ឡា អាចឆ្លងួឺពេ�មួនុស់សហែ�លគ្នាេ នការការ�រ។ អនកហែ�ល
ពេកើ ត់កនួ�លគ� រ ពេ�ឆ្នាំង យៈ�ើ អនកហែ�លមានប្រប�័នធភា�សុ្វា ំ
ចុះពេខ្លួោយៈ និ ងឺ ទារកហែ�លមួិនទានច់ាកវ់ាាកស់្វាងំឺរ�ូត់
ទាលហ់ែត់បាត់ក់នួ�ល។ និយាយៈជាមួ�យៈអនក�ាលព់េស់វាហែ�ទា ំ
សុ់ខ្លួភា�របស់អ់នកពេ�ើ មួែ ើ ហែស់ាងឺយៈលប់ហែនែមួពេទូៀត់។

មួនុស់សមួ�យៈចនំ�នហែ�លទូទូ�លថាន បំង្កាា រជំំងឺឺ អុត់ស្វាា យៈ អាច
ពេកើ ត់ជំំងឺឺ ពេរ ើមួ (herpes zoster) បេុនាំេ នឆ្នាំន ពំេប្រកាយៈមួក។ ពេនះ
គឺជាបញ្ហាា កប្រមួពេកើ ត់មានពេប្រកាយៈពេ�លចាកថ់ាន បំង្កាា រជាងឺ
ពេប្រកាយៈពេកើ ត់ ជំំងឺឺ អុត់ស្វាា យៈ។

ពេ�ល ខួ្លួះ មួនុស់ស  ស់នួប ់បនួាំប ់�ើ �ំពេណើ រ ការ ពេវីជំ ឹស្វាប្រស់ា រ�មួ 
ទាងំឺ ការ ចាក ់ថាន  ំវាាក ់ស្វាងំឺ ។ សូ់មួ ប្របាប ់អនក �ាល ់ពេស់វា ហែ�ទា ំ
សុ់ខ្លួ ភា� របស់ ់ពេលាក អនក ប្របស់ិន ពេបើ ពេលាក អនក វី លិ មុួខ្លួ  ឬ    
ចកុុ  ញ្ហាា ណ ផួ្តាស់ ់បាូ រ ឬ ឮស់ំពេ�ងឺ �� ងឺ កនុងឺ ប្រត់ពេចៀក ។

�ូចថាន ពំេ�សងឺពេទូៀត់ហែ�រ ថាន វំាាកស់្វាងំឺកប្រមួន� ងឺបងឺារប្របត់ិ
កមួេអាហែល�សុ ើធ្ងងនធ់្ងងរ ប�ស់ធ្ងងនធ់្ងងរពេ�សងឺ ឬពេធ្ងាើឲ្យយសួ្វាប់
បាត់ប់ង់ឺជំើ វី តិ់ណ្តាស់។់

5.  ចុុះ� ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរី ?

ប្របត់ិ កមួេអាហែល�ស ើអាចពេកើ ត់ពេ�ើ ងឺបនួាំប�់ើ អនកទូទូ�លថាន  ំ
បង្កាា រចាកពេចញ�ើ គួើ និ ក។ ប្របស់ិនពេបើ អនកពេ�ើញស់ញ្ហាា សៃន
ប្របត់ិ កមួេអាហែ��ស ើធ្ងងន ់ធ្ងងរ (កនួ�លក�មួ ពេ�ើ មួមុួខ្លួ និ ងឺ
ប�ំង់ឺក �ិបាក�ក�ពេងឺាើ មួ ពេបះ�ូងឺពេលាត់ញាប ់វី លិមុួខ្លួ ឬ
ពេខ្លួោយៈ) សូ់មួទូូរស់័�ួពេ� 9-1-1 ពេ�ើយៈនាំអំនក ជំំងឺឺ ពេ�
មួនួើ រពេ�ទូយ ហែ�លពេ�ជំិ ត់ប�ុំត់។

ស់ប្រមាបស់់ញ្ហាា ពេ�សងឺពេទូៀត់ហែ�លពេធ្ងាើ ឱ្យយអនកបារមួភ សូ់មួ
ទូូរស់័�ួពេ� អនក�ាលព់េស់វាហែ�ទាសុំ់ខ្លួភា�របស់អ់នក។

 ប្របត់ិ កមួេ  ពេ� ប្រប�័នធ �យៈការណ៍ �ល អាប្រកក ់សៃន ថាន  ំវាាកស់្វាងំឺ
គូរហែត់ប្រតូ់វីបាន �យៈការណ៍ ពេ� Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS)។ អនក�ាលព់េស់វាហែ�ទា ំ
សុ់ខ្លួភា�របស់អ់នកជាធ្ងមួេតាន� ងឺ�ករ់បាយៈការណ៍ ពេនះ  
ឬអនកអាចពេធ្ងាើ វាពេ�យៈខួ្លួ�នឯងឺបាន។ សូ់មួចូលពេ�
ពេគ�ទូ�័ំរប្រប�័នធ�យៈការណ៍�លអាប្រកកស់ៃនថាន វំា ាកស់្វាងំឺ 
(VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូូរស់័�ួពេ�ពេលខ្លួ 
1-800-822-7967។ ប្រប�័នធ�យៈការណ៍�លអាប្រកកស់ៃនថាន  ំ
(VAERS) ស់ប្រមាបហ់ែត់ ការ�យៈការណ៍ បេុ ពេណ្តាះ ះ។ បុគាលិ ក
របស់ប់្រប�័នធ�យៈការណ៍ �លអាប្រកកស់ៃនថាន  ំ(VAERS) មួិន
�ាល�់ំបូនាំេ នអំ�ើ ពេវីជំសឹ្វាប្រស់ាពេទូ។

6.  ក់មួម វិធ្ង� ជាតិុ បង់ ��ណង  រីបួ� ហេ�យ សាំរី ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program 
(កមួេ វី ធិ្ងើ ជាត់ ិបង់ឺ ស់ំណងឺ   រប�ស់ ពេ�យៈ ស្វារ ថាន  ំវាាកស់្វាងំឺ 
(VICP)) គ ឺជា កមួេ វី ធិ្ងើ របស់ ់រ�ឋ ស់� �័នធ ហែ�ល បាន បពេងឺាើ ត់ 
ពេ�ើ ងឺ ពេ�ើ មួែ ើ បង់ឺ ស់ងឺ   អនក ទាងំឺ ឡាយៈ ហែ�ល  អាច រងឺ រប�ស់ 
ពេ�យៈ ស្វារ ហែត់ ថាន វំាាកស់្វាងំឺ មួ�យៈចនំ�ន។ ការទាមួទារទាកទ់ូងឺ
ន� ងឺរប�ស់ ឬការសួ្វាបព់េ�យៈស្វារការ ទូទូ�លថាន  ំបង្កាា រ មាន
ពេ�លពេវីលាកណំត់ស់់ប្រមាបក់ារ�កឯ់កស្វារ ហែ�លអាចមាន
រយៈៈពេ�លខួ្លួើ ប្រត់� មួ�ើ រឆ្នាំន ។ំ សូ់មួចូលពេ�ពេគ�ទូ�័ំរកមួេវី ធិ្ងើ
ជាត់ិ បង់ឺស់ំណងឺរប�ស់ពេ�យៈស្វារថាន វំា ាកស់្វាងំឺ (VICP) 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូូរស់័�ួពេ�
ពេលខ្លួ 1-800-338-2382 ពេ�ើ មួែ ើស់ិ កោអំ�ើ កមួេវី ធិ្ងើ និ ងឺការ
�ក�់កយទាមួទារ។

7.  ហេតុ� ខុំ� អាចុះ �ិក់ា បថែនិែមួ ហេ�ៀតុ ហេ�យ រីហេបៀប 
ណា?

� សូ់មួ ស់�រ អនក �ាល ់ពេស់វា ហែ�ទា ំសុ់ខ្លួ ភា� របស់ ់ពេលាក អនក ។
� សូ់មួទូូរស់័�ួ ពេ� ប្រកស់�ងឺ សុ់ខាភិិបាលរ�ឋ ឬ ពេ� មូួល �ឋ ន 
របស់ ់ពេលាក អនក ។
� សូ់មួចូលពេ� Food and Drug Administration 

(ពេគ�ទូ�័ំររ�ឋបាលអាហារនិ ងឺឱ្យស់� (FDA)) �មួែ ើ
ទូទូ�លបានក�ចបព់េស់វាកមួេថាន បំង្កាា រ និ ងឺ�័ត់៌មាន បហែនែមួ 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (សូ់មួ
ទាក ់ទូងឺ មួជំឈមួណឌ ល ទូប ់ស្វាា ត់ ់និ ងឺ បង្កាា រ ជំំងឺឺ   (CDC))៖
- សូ់មួទូូរស់័�ួពេ�ពេលខ្លួ 1-800-232-4636 

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូលពេមួើលពេគ�ទូ�័ំររបស់ ់CDC ពេ� 

www.cdc.gov/vaccines ។
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