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ជំំងឺឺរលាកស្រោ��មខួួរ ��ស្រោ�ទ b (Hib)  
ថំ្នាំវំ៉ាា ក់�ងំឺ៖ស្រោ�ើ ស្រោលាក អំ្នក ��វូ ដឹឹងឺ អី្នើ ខួះ�

1. ស្រោ��ុ អី្នើ ��វូ  ចាក់ ថំ្នាំ ំវ៉ាា ក់�ងំឺ?

ថំ្នាំវំ៉ាា ក់�ងំឺHib អាចបង្កាា រ ជំំងឺឺរលាកស្រោ��មខួួរ ��ស្រោ�ទ b 
(Hib) ជំំងឺឺ។

ជំងឺំឺរលាកស្រោ��មខួួរ �បស្រោ�ទb អាចបងឺាស្រោ�យស្រោមស្រោ�គឆ្លលងឺស្រោ�ច�ន
�បស្រោ�ទ។ ស្រោមស្រោ�គឆ្លលងឺទាំងំឺស្រោនះជាធមមតាបះះពាល់ដ់ល់កុ់មារអាយុ
ស្រោ��ម 5 ឆំ្នាំ ំបះុ ន្តែនែកអ៏ាច បះះពាល់ដ់ល់ម់នុស្សសស្រោ�ញវ័យ័ន្តែដល់មាន 
ល់កខខួណ្ឌឌ សុ្សខួភា�មួយចនួំនផងឺន្តែដរ។ បាកស់្រោ�រ ី Hib អាច
បណ្តាែ ល់ឱ្យយមានជំងឺំឺ��ល់ៗ ដូចជា�រឆ្លលងឺស្រោមស្រោ�គ��ស្រោចៀក ឬ
រលាកទងឺសួ្ស� ឬ�ួកស្រោគ អាចបណ្តាែ ល់ឱ្យយមានជំងឺំឺធងនធ់ងរ ដូចជា
�រឆ្លលងឺស្រោមស្រោ�គ កុំងឺឈាម។ �រឆ្លលងឺស្រោមស្រោ�គ Hib ធងនធ់ងរ ន្តែដល់
��ូវ័បានស្រោគស្រោ�ថា “ជំងឺំឺ Hib �����” ទាំមទាំរ�រ��បាល់
ស្រោ�កុំងឺ មនី�រស្រោ�ទយ ស្រោ��យជួំន�ល់អាចបណ្តាែ ល់ឱ្យយ�ល ប។់

 មុន ស្រោ�ល់ មាន ថំា ំវ៉ាាក ់�ងំឺ  Hib ជំងឺំឺ     Hib គ ឺជា មូល់ ស្រោ��ុ នាំ ំមុខួ 
ន្តែដល់ បងឺា ជំងឺំឺ រលាក ស្រោ��ម ខួួរ ស្រោ� យ �រ បាកស់្រោ�រកុំីងឺ ចសំ្រោណ្តាម
កុមារ អាយុ ស្រោ��ម 5 ឆំ្នាំ ំស្រោ� ស្ស� រដឋ អាស្រោមរកិ។    ជំងឺំឺ រលាក
ស្រោ��ម  ខួួរ គ ឺជា�រ  ឆ្លលងឺស្រោម ស្រោ�គ  ស្រោល់� ស្រោ��ម ខួួរ  ក�ល់ នងិឺ   ឆ្លឹ�ងឺ ខំួងឺ ។ 
ជំងឺំឺ ស្រោនះ អាច បណ្តាែ ល់ ឲ្យយ ខូួច ខួួរ ក�ល់ នងិឺ ថ្លលង់ឺ ។

�រឆ្លលងឺស្រោមស្រោ�គ Hib កអ៏ាចបណ្តាែ ល់ឱ្យយ៖
 � ជំងឺំឺ រលាក សួ្ស�
 �អា�រៈ ស្រោ��ម ប�ំង់ឺ ក ធងន ់ធងរ ន្តែដល់ជា ស្រោ��ុ ស្រោធើ� ឲ្យយ �ិបាក ដក
ដស្រោងឺើ�ម

 �  �រ ឆ្លលងឺ    ស្រោម ស្រោ�គកុំងឺ ឈាម ស្រោ� ស្សនាំល ក ់ឆ្លឹ�ងឺ នងិឺ    គ�មប ស្រោបះ ដូងឺ
 �  �រ  �ល បប់ា� ់បង់ឺ ជំ�វ័�ិ

2. ថំ្នាំ ំវ៉ាា ក់�ងំឺ  �ង្កាា  Hib

វ៉ាាក�់ងំឺ Hib ជាធមមតា��ូវ័បានផែល់ច់នួំន 3 ឬ 4 ដូស្ស 
(អា�ស្សយ័តាម�បស្រោ�ទថំាសំ្រោ�ប��បាស្ស)់។

ទារក ន�ងឺទទួល់វ៉ាាក�់ងំឺដូស្សទ�មួយ ស្រោ�អាយុ 2 ន្តែខួ នងិឺដូ
ស្សបនែបនីាំបច់ាប�់�អាយុ 12 ន្តែខួ ដល់ ់15 ន្តែខួ។

កុមារអាយុុចស្រោ�ះ �ពីើ 12 ខែខួ ដឹល់់ 5 ឆំ្នាំ ំន្តែដល់��មុនមនិ បានទទួល់
វ៉ាាក�់ងំឺ�គបដូ់ស្ស�បឆ្នាំងំឺន�ងឺ Hib អាច��ូវ័�រវ៉ាាក�់ងំឺ Hib  
1 ដូស្ស ឬស្រោ�ច�នជាងឺស្រោនះ។

កុមារអាយុុស្រោល់ើសពីើ 5 ឆំ្នាំ ំនិិងឺមនុិសសស្រោពីញវយ័ុជា ធមមតា មនិ
ទទួល់ថំាបំង្កាា រ Hib ស្រោទ បះុ ន្តែនែវ៉ាអាច��ូវ័បានន្តែណ្ឌនាំសំ្ស�មាបកុ់មារ 
អាយុស្រោ�ច�នជាងឺស្រោនះ ឬមនុស្សសស្រោ�ញវ័យ័ន្តែដល់ខូួចល់នំ្តែ�ងឺ ឬ��ូវ័
បានដកស្រោចញ រមួទាំងំឺ អំ្នកន្តែដល់មានជំងឺំឺស្រោ�ស្ស�ិឈាម�ងឺក
ស្រោណ្ឌែ �វ័ មុនស្រោ�ល់វ័ះ��យ់កល់នំ្តែ�ងឺស្រោចញ ឬបនីាំប�់��រវ័ះ�� ់
បែូ រស្សរ�ីងឺគខួួរឆ្លឹ�ងឺ។ ថំា ំវ៉ាាក ់�ងំឺ  Hib ក ៏អាច ��ូវ័បាន ន្តែណ្ឌនាំ ំ
ចសំ្រោពាះ មនុស្សស អាយុ 5 ដល់ ់18 ឆំ្នាំ ំន្តែដល់ ផីុក ស្រោម ស្រោ�គ ស្រោអ្នដស្ស ៏ផងឺ
ន្តែដរ។

ថំាវំ៉ាាក�ងំឺ Hib អាចផែល់ជូ់ំន�ចន់្តែ�ឯងឺ ឬជាន្តែផំករមួ ជាមួយ
វ៉ាាក�់ងំឺស្រោផសងឺ (�បស្រោ�ទវ៉ាាក�់ងំឺ ន្តែដល់អាចផសគំំ្នាជាមួយ 
វ៉ាាក�់ងំឺស្រោល់�ស្ស�� មួយមុខួស្ស�មាបច់ាកម់ែងឺ)។

 ថំា ំវ៉ាាក�់ងំឺស្រោម ស្រោ�គ Hib អាច ចាក ់ឲ្យយ  កុំងឺ ស្រោ�ល់ ដណំ្តាល់ គំ្នា ន�ងឺ
ថំាវំ៉ាាក�់ងំឺ ដទៃទ ស្រោទៀ� ។

3.  និិយាយុជាមួយុអំ្នកផ្តតល់់ស្រោសវ៉ាខែ�ទាសុំខួភាពី
រ�ស់អំ្នក ស្រោដឹើម ើី ខែសីងឺយុល់់�ខែនិែមស្រោទៀ�។

�បាបអំ់្នកផែល់វ់៉ាាក�់ងំឺរបស្សអំ់្នក �បស្សនិស្រោប�បុគគល់ស្រោនាំះទទួល់
វ៉ាាក�់ងំឺ៖
 �មាន ���ិកមមអាខែ��សើ��ា �់ពីើការទទួល់វ៉ាា ក់�ងំឺ Hib  
ដូឹសមុនិ ឬអាស្រោ��សើធ្ងងន់ិធ្ងងរ គំំរាមកំខែ�ងឺដឹល់់ជំើវ�ិ

កុំងឺករណ្ឌ� ខួលះ អំ្នកផែល់ស់្រោស្សវ៉ាន្តែថ្លទាំសុំ្សខួភា�របស្សអំ់្នក អាច
ស្សស្រោ�មចច�ិែ�ន�រស្រោ�ល់�រ ចាកវ់៉ាាក�់ងំឺ Hib រ�ូ�ដល់់
�រណ្តា�ជួ់ំបនាំស្រោ�ល់អ្ននាំគ�។

អំ្នក ន្តែដល់ មាន ជំងឺំឺ ��ល់ ដូច ជា ជំងឺំឺ ផ្តាែ  �យ  អាច ទទួល់ ថំា ំ
បង្កាា រស្រោនះ  បាន។  អំ្នក ន្តែដល់ មាន ជំងឺំឺធងន ់ល់មម ឬ ធងន ់ធងរ       គួ រ រង់ឺចា ំ
 រ�ូ� ដល់ ់�ួកស្រោគ ជាស្សះ ស្រោស្សើ �យស្សនិ   មុន ស្រោ�ល់ ទទួល់ ថំា ំ
វ៉ាាក�់ងំឺ Hib។

អំ្នក ផែល់ ់ស្រោស្សវ៉ា ន្តែថ្លទាំ ំសុ្សខួ ភា� របស្ស ់ស្រោលាក អំ្នកអាច ផែល់ ់ �័� ៌មាន 
បន្តែនែម ដល់ ់ ស្រោលាក អំ្នក បាន។
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4. ហានិិ�័យុ ស្រោកើ�  ���ិកមម  ថំ្នាំ ំវ៉ាា ក់ �ងំឺ

 � អ្ន�រៈ�ក�ម ស្រោ�ែ  នងិឺស្រោ��មស្រោ�កន្តែនលងឺចាកថំ់ា ំស្រោ��យ�គនុស្រោ�ែ  
អាចស្រោក��ស្រោ��ងឺបនីាំប�់�ចាកវ់៉ាាក�់ងំឺ Hib។

ស្រោ�ល់ ខួលះ មនុស្សស   ស្សនលប ់បនីាំប ់��ដសំ្រោណ្ឌ� រ �រ ស្រោវ័ជំជ ��ស្សែ  រមួ  ទាំងំឺ
�រ ចាក ់ថំា ំវ៉ាាក ់�ងំឺ ។ សូ្សម �បាប ់អំ្នក ផែល់ ់ស្រោស្សវ៉ា ន្តែថ្លទាំ ំសុ្សខួ ភា�
របស្ស ់ស្រោលាក អំ្នក �បស្សនិ ស្រោប� ស្រោលាក អំ្នក  វ័លិ់ មុខួ  ឬ     ចកខុ  ញ្ញាា ណ្ឌ ផ្តាល ស្ស់
បែូ រ ឬ  ឮស្សសំ្រោ�ងឺ ��ងឺ កុំងឺ ��ស្រោចៀក ។

ដូចថំាសំ្រោផសងឺស្រោទៀ�ន្តែដរ ថំាវំ៉ាាក�់ងំឺក�មន�ងឺបងឺារ�ប�កិមមអាន្តែល់
�សុ �ធងនធ់ងរ បួស្សធងនធ់ងរស្រោផសងឺ ឬស្រោធើ�ឲ្យយ�ល បប់ា�ប់ង់ឺជំ�វ័�ិណ្តាស្ស។់

5.  ចុ� ស្រោ�ើ មានិ �ញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

�ប�កិមមអាន្តែល់�ស �អាចស្រោក��ស្រោ��ងឺបនីាំប�់� អំ្នកទទួល់ថំាបំង្កាា រ
ចាក ស្រោចញ��គល�នកិ។ �បស្សនិស្រោប�អំ្នកស្រោ��ញស្សញ្ញាា ទៃន�ប�កិមមអា
ន្តែ��ស �ធងនធ់ងរ (កនួីល់ក�ម ស្រោ��មមុខួ នងិឺប�ំង់ឺក �ិបាក
ដកដស្រោងឺើ�ម ស្រោបះដូងឺស្រោលា�ញាប ់វ័លិ់មុខួ ឬស្រោខួោយ) សូ្សមទូរស្ស�ី័
ស្រោ� 9-1-1 ស្រោ��យនាំអំំ្នកជំងឺំឺស្រោ�មនី�រស្រោ�ទយន្តែដល់ស្រោ�ជំ�ិបផុំ�។

ស្ស�មាបស់្សញ្ញាា ស្រោផសងឺស្រោទៀ�ន្តែដល់ស្រោធើ�ឱ្យយអំ្នកបារមភ សូ្សមទូរស្ស�ី័ស្រោ�
អំ្នកផែល់ស់្រោស្សវ៉ាន្តែថ្លទាំសុំ្សខួភា�របស្សអំ់្នក។

�ប�កិមមស្រោ��ប�័នធ�យ�រណ៍្ឌផល់អា�កកទ់ៃនថំាវំ៉ាាក�់ងំឺគូរន្តែ�
��ូវ័បាន �យ�រណ៍្ឌស្រោ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ ស្ស�មាបស់្សញ្ញាា ស្រោផសងឺស្រោទៀ�ន្តែដល់ស្រោធើ�ឱ្យយអំ្នក
បារមភ សូ្សមទូរស្ស�ី័ស្រោ�អំ្នកផែល់ស់្រោស្សវ៉ាន្តែថ្លទាំសុំ្សខួភា�របស្សអំ់្នក។ 
សូ្សមចូល់ស្រោ�ស្រោគ�ទ�័ំរ�ប�័នធ�យ�រណ៍្ឌផល់អា�កកទ់ៃនថំា ំ
វ៉ាាក�់ងំឺ  www.vaers.hhs.gov ឬទូរស្ស�ី័ស្រោ��នស់្រោល់ខួ 
1-800-822-7967។ �ប�័នធ�យ�រណ៍្ឌផល់អា�កកទ់ៃនថំា ំ
(VAERS) ស្ស�មាបន់្តែ��រ�យ�រណ៍្ឌបះុ ស្រោណ្តាះ ះ។ បុគគល់កិរបស្ស់
�ប�័នធ�យ�រណ៍្ឌផល់អា�កកទ់ៃនថំា ំ(VAERS) មនិផែល់ដ់បូំនាំម ន
អ្ន�ំ� ស្រោវ័ជំជ��ស្សែស្រោទ។

6.  កមម  វធិ្ងើ ជា�ិ �ង់ឺ សំណងឺ   រ�ួស ស្រោ�យុ �រ ថំ្នាំ ំ
វ៉ាា ក់�ងំឺ

National Vaccine Injury Compensation Program (កមម វ័ធិ� 
ជា� ិបង់ឺ ស្សណំ្ឌងឺ    របួស្ស ស្រោ�យ �រ ថំា ំវ៉ាាក�់ងំឺ (VICP)) គ ឺជា  កមម
វ័ធិ�របស្ស ់រដឋ ស្ស� �័នធ ន្តែដល់ បាន បស្រោងឺា�� ស្រោ��ងឺ ស្រោដ�មើ � បង់ឺ  ស្សងឺ    អំ្នក
ទាំងំឺ ឡាយ ន្តែដល់   អាច រងឺ របួស្ស ស្រោ�យ �រ ន្តែ� ថំាវំ៉ាាក�់ងំឺ
មួយចនួំន។ �រទាំមទាំរទាំកទ់ងឺន�ងឺរបួស្ស ឬ�រ�ល ប់
ស្រោ�យ�រ�រ ទទួល់ ថំាបំង្កាា រ មានស្រោ�ល់ស្រោវ័លាកណំ្ឌ�ស់្ស�មាប់
�រ�កឯ់ក�រ ន្តែដល់អាចមានរយៈស្រោ�ល់ខួល� ���ម��រឆំ្នាំ។ំ សូ្សម
ចូល់ស្រោ�ស្រោគ�ទ�័ំរកមមវ័ធិ�ជា�បិង់ឺស្សណំ្ឌងឺរបួស្សស្រោ�យ�រថំា ំ
វ៉ាាក�់ងំឺ www.hrsa.gov/vaccinecompensation  
ឬទូរស្ស�ី័ស្រោ�ស្រោល់ខួ 1-800-338-2382 ស្រោដ�មើ �ស្សកិោអ្ន�ំ�កមមវ័ធិ� 
នងិឺ�រ�កព់ាកយទាំមទាំរ។

7.  ស្រោ�ើ ខំុំួ អាច  សិកា �ខែនិែម ស្រោទៀ� ស្រោ�យុ រស្រោ�ៀ�
ណា?

 � សូ្សម សួ្សរ អំ្នក ផែល់ ់ស្រោស្សវ៉ា ន្តែថ្លទាំ ំសុ្សខួ ភា� របស្ស ់ស្រោលាក អំ្នក ។
 � សូ្សមទូរស្ស�ី័ ស្រោ� �កសួ្សងឺ សុ្សខា�បិាល់រដឋ ឬ ស្រោ� មូល់ �ឋ ន  របស្ស់
ស្រោលាក អំ្នក ។

 � សូ្សមចូល់ស្រោ� Food and Drug Administration (ស្រោគ�ទ�័ំរ
រដឋបាល់អាហារនងិឺឱ្យស្សថ្ល (FDA)) ដមើ �ទទួល់បានកញ្ចចប់
ស្រោស្សវ៉ាកមមថំាបំង្កាា រ នងិឺ�័�ម៌ាន បន្តែនែម 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។

 � Centers for Disease Control and Prevention (សូ្សមទាំក់
ទងឺ មជំឈមណ្ឌឌ ល់ ទប ់�ា � ់នងិឺ បង្កាា រ ជំងឺំឺ   (CDC))៖
 - សូ្សមទូរស្ស�ី័ស្រោ�ស្រោល់ខួ1-800-232-4636  
(1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូល់ស្រោម�ល់ស្រោគ�ទ�័ំររបស្ស ់CDC ស្រោ�  
www.cdc.gov/vaccines ។
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