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ត�ើរ � ើមគឺជាអ្ វី?

រ� ើម (ក៏ត្រូវបានគេហៅថាហឺពហ្
សូ ស្ ទ័រ ឬហៅថារ� ើម)
គឺជាកន្ ទួលល�ើស្បែកឈឺចាប់ខ្លាង
ំ មួ យ
ដែលមានពងបែក។ រ� ើមបង្ក ឡ�ើងដោយវ ីរុស វ៉ា រ ីសេឡា
ហ្
សូ ស្ ទ័រ ដូ ចគ្នានឹងវ ីរុសដែលបង្ក ជំងឺអុតស្វាយ។
បន្ទាប់ពីអ្នកក�ើតជំងឺអុតស្វាយ រ ីវុសនោះនឹងសង្ ងំនៅ
ក្នុងខ្ លួនរបស់អ្នក ហ�ើយអាចបង្ក ជារ� ើមនៅពេលក្រោយ។
អ្នកនឹងមិនឆ្លងរ� ើមពីអ្នកដទៃទេ។ ប៉ុន្ដែ អ្នក
ដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺអុតស្វាយ (ឬវ៉ាក់សាង
ំ 
ការពារជំងឺអុតស្វាយ) អាចឆ្លងជំងឺអុតស្វាយពី
អ្ន កដែលក�ើតរ� ើម។
កន្ លួលរ� ើមជាធម្ម តាក�
 ើតនៅចំហ�ៀងផ្ទៃ មុខ ឬរាងកាយ
ហ�ើយជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល 2 ទៅ 4 សប្ដា ហ៍។
រោគសញ្ញាចម្បងនោះគឺកាឈឺចាប់ដែលអាចមានសភាព
ធ្ង ន់ធ្ងរ។ រោគសញ្ញាផ្សេងទ�ៀតអាចជាគ្រុនក្ដៅ ឈឺក្បាល
គ្រុនញាក់ និងចុកពោះ។ ការឆ្ល ងរ� ើមមិនងាយបង្ក 
ទៅជាជំងឺរលាតសួ ត បញ្ហាត្រច�ៀក ងងឹតភ្នែ ក
រលាកខួ រក្បាល (រលាកស្រោមខួ រក្បាល) ឬដល់ស្លាប់ទេ។
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សន្ លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំងជាច្រើនអាចរក
បានជាភាសាខ្មែ រ និងភាសាផ្សេងទ�ៀត។
ចូ លម�ើល www.immunize.org/vis

វ៉ាក់សាំងការពាររ� ើម (រស់)

វ៉ាក់សាង
ំ ការពាររ� ើមរស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ FDA
នៅក្នុងឆ្នាំ 2006។ នៅក្នុងការសាកល្បងតាមគ្លីនិក
វ៉ាក់សាង
ំ នេះបានកាត់បន្ថ យហានិភ័យនៃការក�ើតរ� ើម
បានប្រហែល 50% ក្នុងចំណោមនុស្សដែលមានអាយុ
60 និងចាស់ជាងនេះ។ វាអាចកាត់បន្ថ យភាពអាច
ក�ើតមាន PHN និងកាត់បន្ថ យការឈឺចាប់នៅក្នុង
ចំណោមនុស្សដែលមានរ� ើមបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាង
ំ រ ួច។
កាលវ ិភាគតាមការណែនាំសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ 
ការពារជំងឺរ� ើមរស់គឺមួយល�ើកស
 ម្រាប់ មនុស្ស
ពេញវ ័យអាយុ 60 ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ។

មនុស្សមួយចំនួនមិនគួរទទួ លថ្នាក់
3	
វ៉ាក់សាំងនេះ
ចូ រប្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាង
ំ របស់អ្នក ប្រសិនប�ើអ្នក៖
មានបញ្ហាអាឡាក់ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ ដែលគំរាមដល់អាយុ
ជី វ ិត។ ជនណាដែលមានប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីដែលគំរាម
ដល់អាយុជី វ ិត បន្ទាប់ពីបានទទួលថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ រ� ើម
រស់មួយល�ើករ ួច ឬមានប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីចំពោះ
ធាតុផ្ណា
សំ មួ យនៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះ មិនគួរចាក់វ៉ាក់
សាំងឡ�ើយ។ សូ មសួរនាំអ្នកផ្តល់សេវាថ ែទាស
ំ ុខភាព
របស់លោកអ្នក ប្រសិនប�ើលោកអ្នកចង់បានព័ត៌មាន
អំពីធាតុផ្នៃ
សំ ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ជាមនុស្សមានផ្ទៃពោះ ឬគិតថា
អ្ន កប្រហែលមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរ
រង់ចាំរហូ តដល់លែ
 ងមានផ្ទៃពោះ ចាំចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ។ ស្ត្រី
គួ រតែច�ៀសវាងកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះយ៉ាងហោចណាស់ 1 ខែ
ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាង
ំ រ� ើមរ ួច។

ចំពោះមនុស្ស 1 នាក់ក្នុងចំណោម 5 នាក់ ការឈឺចាប់
ខ្លាង
ំ អាចបន្ត យូរទៅទ�ៀតបន្ទាប់ព
 ីបាត់ក
 ន្ ទួល។
ការឈឺចាប់ដ៏យូរនេះត្រូវបានគេហៅថា ជំងឺចុកខ្លាង
ំ
នៃសរសៃប្រសាទក្រោយក�ើតរ� ើមខ្សាច់ (post-herpetic
neuralgia, PHN)។
រ� ើមជាញឹកញាប់ក�ើតមានចំពោះមនុស្សវ ័យ 50 ឆ្នាំ និង
ចាស់ជាងនេះ ញឹកជាងចំពោះមនុស្សវ ័យក្មេ ងជាងនេះ
ហ�ើយហានិភ័យក�ើនឡ�ើងទៅតាមអាយុ។ រ� ើមជារ� ើយៗ
ក�ើតមានចំពោះមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាខ្សោ
ំ
យ
ដោយសារជំងឺដូចជា មហារ ីក ឬដោយសារថ្នា ំ
ដូ ចជាស្ទ ើរ៉យ ឬវ ិធីព្យាបាលដោយសារធាតុគីមី។
យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 1 លាននាក់ក្នុងមួ យឆ្នាំ
នៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិកក�ើតរ� ើម។
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មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយ ដោយសារជំងឺ (ដូ ចជា
មហារ ីក ឬមេរោគអេដស៍) ឬការព្យាបាលដោយ
ឱសថ (ដូ ចជា កាំរស្មី ស៊ាត
ំ ិកិច្ឆា ការប្រើស្ទ ើរ៉យច្រើន
ឬវ ិធីព្យាបាលដោយសារធាតុគីមី)។
មានអារម្ម ណ៍មិនល្អ ។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានជំងឺ
ឈឺស្រាល ដ
 ូ ចជា ជំងឺផ្តាសាយ លោកអ្នកប្រហែលអាច
ទទួ លបានថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នៅថ្ងៃ នេះ។ ប្រសិនប�ើលោក
ឺ
អ្ន កមានជំងឈឺមធ្យម ឬធ្ងនធ
់ ្ង រ លោកអ្នកគួរប្រហែល
រង់ចាំ រហូ តទាល់តែលោកអ្នកជាសះស្បើយវ ិញ។ វេជ្ជ 
បណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចផ្ត លយោ
់ បល់លោកអ្នក។
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ហានិភ័យក�ើតប្រតិកម្ម ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សា
 ំង

ដូចថ្នាដ
ំ ទៃទ�ៀតដែរ រាប់ទា ំងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ឱកាសនៃការ
ទទួ លរងផលរំខាន អាចក�ើតមាន។
ក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ រ� ើមរស់រ ួចមក អ្នក
អាចជួ បប្រទះនឹង៖
ក្រហមស្បែក ឈឺចាប់ ហ�ើម ឬរមាស់នៅកន្លែ ងចាក់
វ៉ាក់សាង
ំ ។
ឈឺក្បាល
ជាធម្ម តាផលរំខានទា ំងនេះ មានកម្រិតស្រាល ហ�ើយ
បាត់ទៅវ ិញដោយខ្ លួនឯង។
វ៉ាក់សាង
ំ ការពាររ� ើមរស់កម្របង្ក ជាកន្ ទួលរមាស់ ឬរ� ើម
ណាស់។
 ញ្ហាដទៃទ�ៀតដែលអាចក�ើតឡ�ើង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំ
ប
វ៉ាក់សាំង៖
ពេលខ្លះ មនុស្សសន្ល ប់ បន្ទាប់ពីដំណ�ើរការវេជ្ជ សាស្រ្ត 
មួ យ មានដូ ចជាការចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។ ការអង្គុយ ឬ
ដេកប្រហែល 15 នាទីបន្ទាប់ព
 ីចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ អាច
ជួ យបង្កា រការសន្ល ប់ និងរបួ សដោយសារដួលបាន។
សូ មប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថ ែទាស
ំ ុខភាពរបស់លោកអ្នក
ិល
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកវ មុខ ឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្រតូ ឬ
ឮសំឡេងហឹងក
 ្ នុ ងត្រច�ៀក។
 មនុស្សមួយចំនួនឈឺស្មា ដ ែលអាចកាន់តែធ
 ្ង នធ
់ ្ង រ និង
ក�ើតឡ�ើងសម្រាប់រយៈពេលយូរ ជាការឈឺចាប់ធម្ម តា 
ក្រោយពេលចាក់ថ្នា។ំ ករណីនេះកម្រក�ើតឡ�ើងណាស់។
ថ្នាណា
ំ កដ៏ ោយ អាចបង្ក ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ។
ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីទា ំងនេះ ដោយសារតែថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សា
 ង
ំ
គឺជាបញ្ហាកម្រ ដែលតាមការប៉ា ន់ប្រមាណ មានតិច
ជាង 1 ក្នុងមួយលានដូស ហ�ើយនឹងក�ើតឡ�ើង ក្នុងរយៈ
ពេលប៉ុន្មាននាទី ទៅប៉ុន្មានម៉ោ ង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់
សាំង។
ដូ ចថ្នាផំ ្សេងទ�ៀតដែរ ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ កម្រនឹងបង្ក របួ សធ្ងន់
ី
ិតណាស់
ធ្ង រ ឬធ្វ ើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជ វ
។
សុវត្ថិភាពនៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ តែងតែស
 ្ថិតក្រោមការតាម
ដាន។ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែ ម សូ មចូលទៅ៖
www.cdc.gov/vaccinesafety/

 ើមានបញ្ហាធ្ង ន់ធ្ងរ?
5	ចុះប�
ត�ើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្ន ចំពោះអ្វីខ្លះ?
សូ មប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វ ើឲ្យលោកអ្នកព្រួ យ
បារម្ភ ដូ ចជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ 
គ្រុនក្តៅខ្លាង
ំ   ឬឥ រ ិយាបថខុសធម្ម តា។
សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ អាចរ ួម
បញ្ ល
ចូ កន្ ទួរហ�ើមម
 ុខ  និងបំពង់ក
  ពិបាកដកដង្ហ ើម 
ចង្វាក់បេះដូងញា
 ប់  វ ិលមុខ និងកម្លាំងចុះខ្សោយ។
បញ្ហាទា ំងនេះនឹងចាប់ផ្ត ើមក�ើតឡ�ើងរ យៈពេលប៉ុន្មាន
នាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោ ងប៉ុណ្
ណ ោះបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំ
វ៉ាក់សាង
ំ ។
ត�ើខ្ញុំគួរធ្វ ើអ្វីខ្លះ?
 ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកគិតថា វាគជា
ឺ ប្រតិកម្ម អាឡាក់
ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ ឬស្ថានការណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទ�ៀតដែល
មិនអាចរង់ចាំបាន សូ មទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬទៅកាន់
មន្ ទីរពេទ្យដែលជិតប
 ំផុត។ ប�ើមិនដូ ច្នេះទេ សូ ម
ទូ រស័ព្ទទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភាពរបស់លោក
អ្នក។
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)
(ក្រោយមក ប្រតិកម្ម គួររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធ
រាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ )។ វេជ្ជ បណ្ឌិត
របស់លោ
 កអ្នកអាចដាក់ប
 ញ្ជូ នរបាយការណ៍នេះ
ឬលោកអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់តាមរយៈ
គេហទំព័រ VAERS ន ៅ www.vaers.hhs.gov ឬ
 ដោយការ
ហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-822-7967។
VAERS ម
 ិនផ្តល់យោបល់វេជ្ជ សាស្រ្ត ទេ។
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ត�ើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែ មទ�ៀតដោយ
រប�ៀបណា?

សូ មសួរអ្នកផ្តល់សេវាថ ែទាស
ំ ុខភា
 ពរបស់លោកអ្នក។
គាត់អាចផ្តល់ឯកសារក្នុងកញ្ច ប់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សា
 ង
ំ  ឬប្រាប់
ប្រភពព័ត៌មានផ្សេងដល់លោ
 កអ្នក។
សូ មទូ រស័ព្ទទៅក្រសួ ងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋា ន
របស់លោ
 កអ្នក។
សូ មទាក់ទង Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) (មជ្ឈមណ្ឌ លទប់ស្កាត់ និងបង្កា រ
ជំងឺ) ៖
- ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-232-4636
(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូ លទៅវេបសាយ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines
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