របាយការណ៍េ័រ៌មានសៅអ្
ី ាំេថ្
ី នប
ាំ ង្ការ

ថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀន
អ្វីដែលអ្នកគ្រូ ការែឹង
ពរើថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព
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របាយការណ៍េ័ រ៌មានសៅីអ្ាំេីថ្នាំបង្ការជាពគ្ចើន មានជាភា
ស្អពអ្សា៉ា ញនិ ងភាស្អែល្េពេៀរ។

សូម ពមើ លពៅកនុងពរហេាំេ័រ www.immunize.org/vis

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព

ោះព ៀនជាអ្វី?



ជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនរឺជាជាំងឺធ្ន
ង ់ធ្ងរ។ វាបងាព ង
ើ ពោយបាក់ពររ ីដែលមាន
ព្មោះថ្ Salmonella Typhi ។
ជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនបងាឲ្យមានគ្រុនពតៅខ្ពស់ លហិរល្លហ អ្ស់កាំលាំង ឈឺព ោះ

ឈឺកាល មិនឃ្លានអាហារ និងពេលខ្ាោះមានព ង
ើ កនទលពោល
ពលើដសែក
ួ
។ គ្បសិនពបើមិនេាបាលពេព ោះ វាអាចសាំលប់មនុសសរហូរ ែល់ 30%

ដែលមានជាំងឺពនោះ។
មនុសសមួយចាំនួនដែលពកើរជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនបានកាាយជា”អ្នកផ្ទក”ដែល
ុ
អាចចាំលងជាំងឺពនោះពៅកាន់អ្ក
ន ែល្េពេៀរបាន។

ជាេូពៅ មនុសសពកើរជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនេីអាហារឬេឹកមិនស្អារ។
គ្រុនព ោះព ៀនកាំរពកើរមានណាស់ពៅសហរែឋអាពមរ ិក
ពហើយេលរែឋអាពមរ ិក សឹងគ្រប់រប
ូ ដែលពកើរជាំងឺពនោះ
ពកើរពៅខ្ណៈពេលដែលពរពធ្វើែាំពណើរ។
ជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនវាយគ្បហារគ្បជាជនគ្បដហល 21 លន ក់កុងមួ
ន យ
ឆ្នាំពៅេូទាំងេិភេពលកពហើយសាំលប់មនុសសគ្បដហល 200 000 ក់។

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព

2

ោះព ៀន

បង្ការអ្សកមម (ស្អាប់)ដែលគ្រូ បានេេួលកនុងលកខណៈជាថ្នាំចាក់។
មួយគ្បពភេពេៀររឺថ្នប
ាំ ង្ការគ្បពភេរស់ បនថយឥេធិេល (បពនោយ)
ដែលគ្រូ បានយកមកពគ្បើគ្បាស់ពោយពលប (តាមមារ់)។

នរណារួរេេួលថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព
េេួលពៅពេលណា?

ការផ្ៅលថ្
់ ន ាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព
ស្អសន៍ព
បានដណ





ោះព ៀនពហើយ

ោះព ៀនជាគ្បចាាំមិនគ្រូ បានពរដណ

ើយពៅសហរែឋអាពមរ ិក ប៉ាុដនៅថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព
ាំជាអ្នុស្អសន៍សោ
ាំ ប់៖



ជា
ាំ អ្នុ

ោះព ៀនគ្រូ

អ្នកែាំពណើរពៅកាន់ដផ្នកល្នេិភេពលកដែលជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនព ញ
ើ
ពកើរមានជាញឹកញាប់។ (កាំណរ់សាំគាល់៖ ថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀន

មិនមានគ្បសិេិភា
ធ េ 100% ព យ
ើ ពហើយមិនអាចជាំនួសឲ្យការគ្បុង
គ្បយ័រច
ន ាំព ោះអ្វីដែលអ្នកបរ ិពភារឬផ្ឹកព ោះព យ
ើ )។
អ្នកដែលសថិរពៅជិរែិរសនេ
ិ ិស្អ
ធ ន លនឹងអ្នកផ្ទុកពមពោរគ្រុនព ោះព ៀន។
បុរល
គ ិកបាំពរ ើការកនងមនទ
ីរេិពស្អធ្ន៍ដែលពធ្វើការជាមួយបាក់ពររ ី Salmo
ុ

nella Typhi ។
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនអ្សកមម (ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បពភេចាក់)


ថ្នាំបង្ការមួយកាំរ ិរផ្ៅលន
់ ូ ការ របាន។ វារួរគ្រូ បានផ្ៅល់ជូនពៅពេល
យ៉ា ងពហាចណាស់ 2 សបាៅហ៍មុនពេលពធ្វើែាំពណើរពែើមែីអ្នុញ្ញារៅិឲ្យថ្នាំ
បង្ការមានពេលពែើមែីមានគ្បសិេិភា
ធ េ។
កាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការសាំោប់រ ាំលឹករឺចាាំបាច់ពៅពរៀងោល់េីរឆ្នម
ាំ ង
ៅ សាំោប់អ្នកទាំ
ងឡាយណាដែលពៅដរគ្បឈមនឹងពគ្គាោះថ្នក់។
Typhoid VIS – Kh er (5/29/12)



កាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការចាំនួនបួនែង៖ មួយគ្គាប់ពគ្បើមួយល្ងងខានមួយល្ងងកុងរយៈ
ន
ពេលមួយសបាៅហ៍ (ល្ងងេី 1, ល្ងងេី 3, ល្ងងេី 5, និងល្ងងេី 7)។
កាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការចុងពគ្កាយរួរដរផ្ៅលឲ្
់ យយ៉ា ងពហាចណាស់ 1

សបាៅហ៍មុនការ
ពធ្វើែាំពណើរពែើមែីអ្នុញ្ញារៅិឲ្យថ្នាំបង្ការមានពេលពែើមែីមានគ្បសិេិភា
ធ េ។
ពលបចូលកាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការនីមួយៗគ្បដហលមួយពមា៉ា ងមុនអាហារជាមួ
យ នឹងេឹកគ្រជាក់ឬេឹកដែលមានកាំពៅធ្មមតា។

សូមកុាំេាំ

រគ្គាប់ថ្នប
ាំ ង្ការ។

កាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការសាំោប់រ ាំលឹករឺគ្រូ ការចាាំបាច់ពៅពរៀងោល់ 5 ឆ្នាំសោ
ាំ ប់អ្នក
ដែលពៅគ្បឈមនឹងពគ្គាោះថ្នក់។

ថ្នាំបង្ការណាមួយទាំងេីរយ៉ា ងពនោះអាចនឹងគ្រូ បានផ្ៅល់ឲ្យគ្បកបពោយ
សុ រថិភាេកនុងពេលគ្េមគានជាមួយថ្នប
ាំ ង្ការែល្េពេៀរ។

4

មនុសសខ្ាោះមិនរួរេេួលថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព
ព ៀនឬរួរេនារពេលរង់ចាស
ាំ ន
ិ

ោះ

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនអ្សកមម (ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បពភេចាក់)
 មិនរួរផ្ៅល់ឲ្យកុមារអាយុរិចជាង 2 ឆ្នាំ។

ថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនអាចបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនបាន។
មានថ្នប
ាំ ង្ការេីរយ៉ា ងពែើមែីបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀន។ មួយគ្បពភេរឺ ជាថ្នាំ

3



ោះព ៀនគ្បពភេរស់ (ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បពភេពលប)




គ្រប់គានដែលមានគ្បរិកមមធ្ន
ង ់ធ្ងរពៅនឹងកាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការេីពេលមុនមិន
រួរេេួលកាំរ ិរថ្នាំបង្ការមៅ

គ្រប់គានដែលមានអាដលកហសុធ្
ី ងន់ធ្ងរពៅនឹងសមាសធារុផ្សាំណាមួយ
ល្នថ្នាំបង្ការពនោះមិនរួរេេួលវាព



យ
ើ ។

សូមគ្បាប់ព ជជបណិឌ រអ្នកគ្បសិនពបើអ្ក
ន មានអាដលកហសុីធ្ន
ង ់ធ្ងរអ្វីមួយ។
គ្រប់គានដែលមានជាំងឺកាំរ ិរមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរពៅពេលថ្នប
ាំ ង្ការគ្រូ បានពរ

ពរៀបចាំកាំណរ់ពេលផ្ៅលជា
់ ធ្មមតារួរដររង់ចាាំរហូរែល់េួកពរបានសោះ
ពសែើយមុនពេលវា។

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនគ្បពភេរស់ (ពគ្បើពោយពលប)
 មិនរួរផ្ៅល់ជូនកុមារអាយុរិចជាង 6 ឆ្នាំព ើយ។
 គ្រប់គានដែលមានគ្បរិកមមធ្ន
ង ់ធ្ងរពៅនឹងកាំរ ិរថ្នប
ាំ ង្ការេីពេលមុនមិន
រួរេេួលកាំរ ិរថ្នាំបង្ការមៅងពេៀរពេ។


គ្រប់គានដែលមានអាដលកហសុធ្
ី ងន់ធ្ងរពៅនឹងសមាសធារុផ្សាំណាមួយ
ល្នថ្នាំបង្ការពនោះមិនរួរេេួលវាព



យ
ើ ។

សូមគ្បាប់ព ជជបណិឌ រអ្នកគ្បសិនពបើអ្ក
ន មានអាដលកហសុីធ្ន
ង ់ធ្ងរអ្វីមួយ។
គ្រប់គានដែលមានជាំងឺកាំរ ិរមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរពៅពេលដែលថ្នប
ាំ ង្ការគ្រូ បា
នពរពរៀបចាំកាំណរ់ពេលផ្ៅលជា
់ ធ្មមតារួររង់ចាាំរហូរែល់េួកពរបាន

សោះពសែើយមុនពេលេេួលវា។ សូមគ្បាប់ព ជជបណិឌ រអ្នកគ្បសិនពបើអ្នក
មានជាំងឺ ក់េ័នធនឹងការកាួរឬោររូស។





គ្រប់គានដែលគ្បេ័នធភាេស្អុាំរបស់ខ្ួានចុោះពខ្ោយមិនរួរេេួលថ្នប
ាំ ង្ការ
ពនោះពេ។ េួកពររួរេេួលថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនគ្បពភេចាក់ ិញ។
ចាំនុចពនោះរួមបញ្ូច លអ្នកទាំងឡាយណាដែលៈ
 មានផ្ទុកពមពោរហុី /ពអ្ែស៍ឬជាំងឺមួយពផ្សងពេៀរដែលមានឥេធិេ
លប៉ាោះ ល់ែល់គ្បេ័នភា
ធ េស្អុ,ាំ
 កាំេុងគ្រូ បានេាបាលពោយឱសងដែលមានឥេធិេលប៉ាោះ ល់ែ
ល់គ្បេ័នភា
ធ េស្អុាំ ែូចជាេេួក Steroid អ្ស់រយៈពេល 2
សបាៅហ៍ឬដ ងជាងពនោះ,
 មានជាំងឺមហារ ីកគ្បពភេណាក៏ពោយ,
 កាំេុងេេួលពគ្បើគ្បាស់ការេាបាលជាំងឺមហារ ីកពោយកាាំរសមីឬ
ពោយឱសង។
ថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនពគ្បើពលបតាមមារ់មិនរួរផ្ៅល់ជូនព យ
ើ

រហូរទល់ដរយ៉ា ងពហាចណាស់ក៏ 3 ល្ងងដែរប ទ ប់េីពគ្បើគ្បាស់ថ្នផ្
ាំ សោះ
គ្បពភេខ្ាោះ។
ស្អកសួរព ជជបណិឌ រអ្នកពែើមែីបានេ័រ៌មានបដនថម។

5

ពរើអ្ីខ្
វ ោះា ជាពគ្គាោះថ្នក់េីថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព

6 ចុោះពបើមានគ្បរិកមមធ្ងន់ធ្រង ិញ?
ពរើខ្ុាំរ
្ ួរដសវងរកអ្វី?
 ដសវងរកនូ អ្វីដែលពធ្វើឲ្យអ្នកមានការបារមភ

ែូចជាសញ្ញាល្នគ្បរិកមមអាដលកហសុីធ្ន
ង ់ធ្ងរ, គ្រុនពតៅ ខ្ពសយ
់ ៉ា ងខាាង
ាំ ,
ឬបាំលស់បូរអាកបែកិ
ៅ
រ ិយ។
សញ្ញាល្នគ្បរិកមមអាដលកហសុធ្
ី ងន់ធ្ងរអាចរួមមាន
ការព ើងពហើមកនទួលដសែក, ពហើមមុខ្និងបាំេង់ក, េិបាកែកែពងហើម,
ចង្កវក់ពបោះែូងញាប់, ិលមុខ្ និងពខ្ោយកាំលង
ាំ ។
សញ្ញាទាំងពនោះរួរដរចាប់ពផ្ៅើមមានព ង
ើ ដរប៉ាុ ម ន
ពមា៉ា ងប៉ាុពណាណោះប ទ ប់េីការផ្ៅល់ថ្នប
ាំ ង្ការ រួច។

ពរើខ្រ
ាំុ្ ួរពធ្វើអ្ីខ្
វ ាោះ?
 គ្បសិនពបើអ្នករិរថ្វាជាគ្បរិកមមអាដលកហសុីធ្ន
ង ់ធ្ងរឬស្អថនភាេប ទ ន់
ែល្េពេៀរដែលអ្នកមិន អាចេនារពេលរង់ចាាំបាន,
សូមេូរស័េទពៅកាន់ពលខ្ 9-1-1

ោះព ៀន?

ឬយកមនុសសព ោះពៅកាន់មនទីរពេេយពៅជិរបាំផ្ុរ។ មិនែូពចានោះពេ,
សូមេូរស័េទរកព ជជបណិឌ ររបស់អ្ក
ន ។
ប ទ ប់មក គ្បរិកមមព ោះរួរដរោយការណ៍ជូនពៅ
"គ្បេ័នោ
ធ យការណ៍េីពហរុ ពភេមិនលារបស់ ថ្នាំបង្ការ" (VAERS)។
ព ជជបណិឌ រអ្នកអាចនឹងរកោេុកជាឯកស្អរនូ របាយការណ៍ពនោះ
ឬអ្នកអាច ពធ្វើវាពោយខ្ានឯងតាមរយៈពរហេាំ
េ័រ VAERS:
ួ
www.vaers.hhs.gov ឬពោយេូរស័េទពៅកាន់ ពលខ្ 1-800-822-

ែូចពៅនឹងឱសងគ្រប់មុខ្េូពៅដែរ, ថ្នាំបង្ការអាចបងានូ បញ្ញ
ហ ធ្ងន់ធ្ងរ
ែូចជាគ្បរិកមមអាដលកហសុីធ្ន
ង ់ធ្ងរ។
ពគ្គាោះថ្នក់ល្នថ្នាំបង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀន បងានូ េុកខពទសធ្ងន់ធ្ងរ
ឬការស្អាប់ រឺមានរិចរួចយ៉ា ងខាាង
ាំ ។
បញ្ញ
ហ ធ្ងន់ធ្ងរមកេីថ្នាំបង្ការណាមួយល្នគ្បពភេទាំងេីររឺកាំរមានណាស់។



គ្បរិកមមកាំរ ិរស្រស្អល

VAERS រឺសោ
ាំ ប់ដរោយការណ៍េីគ្បរិកមមប៉ាុពណាណោះ។
ពរមិនផ្ៅល់នូ ែាំបូ ម នដផ្នកព ជជស្អស្រសៅ ព ើយ។

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព




ោះព ៀនអ្សកមម (ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បពភេចាក់)

គ្រុនពតៅ (មានរហូរែល់គ្បដហល 1 ក់កុងចាំ
ន ពណាមនុសស 100 ក់)
ឈឺកាល (មានរហូរែល់គ្បដហល 1 ក់កងចាំ
ុន ពណាមមនុសស 30
ក់)

ើ គ្កហមឬពហើមពៅគ្រង់កដនាងចាក់ (មានរហូរែល់គ្បដហល 1
ង
ក់កុងចាំ
ន ពណាមមនុសស 15 ក់)
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនគ្បពភេរស់ (ពគ្បើពោយពលប)
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7 ពរើខ្ាំដុ្ សវងយល់បដនថមយ៉ា ងែូចពមៅច?

ព

គ្បរិកមមកាំរ ិរស្រស្អល

គ្រុនពតៅឬឈឺកាល (មានរហូរែល់គ្បដហល 1
មនុសស 20 ក់)
ឈឺព

ោះ, ចពង្ការ, កាួរ, ព

ក់កងចាំ
ុន ពណាម

ើងពោលកនទួលដសែក (កាំរមាន)

េីរហូរែល់ប៉ាុ ម ន




ស្អកសួរព ជជបណិឌ ររបស់អ្ក
ន ។
ទក់េងពៅកាន់មជឈមណឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជាំងឺ (CDC):
 េូរស័េទពៅពលខ្ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 ចូលពៅកាន់ពរហេាំេ័រ CDC ពៅ

www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/typhoid/default.htm
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