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

ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ ់សាំ �ង Meningococcal B អាច	ជួួយបង្កាា រ ជំ�ងឺ 
meningococcal  ដែ�ល	បង្កា					ឡើ�ើង្ក	ឡើ�យ		បាក់ឡ់ើ�រ ី serogroup B។ 
មានថំ្នាំ �	វ៉ាាក់	់សាំ �ង្ក  meningococcal  ឡើ�េង្ក ឡើ�ើម្បីី ើ	ជួួយ	ការ	ពារ	បាក់ឡ់ើ�រ ី  
serogroups A, C, W នងិ្ក Y។

 ជំ�ងឺ Meningococcal នេះ�ះ អាច	បណ្តាា ល	ឲ្យយ		ឡើក់ើ�	ជួ�ងឺ្ក	រលាក់	ឡើ�សាំម្បី	ខួួរ 
(ការ	ឆ្លលង្ក	ឡើម្បី	ឡើ�គ	ឡើលើ		ឡើ�សាំម្បី	ខួួរ		ក់�ល នងិ្ក			ឆ្លឹ�ង្ក	ខំួង្ក	)
នងិ្កការ	ឆ្លលង្ក	ឡើម្បី	ឡើ�គ	កំ់�ង្ក	ឈាម្បី	។   សូូម្បីី ើ	ដែ�	ឡើ�ល	ឡើគ	ក់���ង្ក	��	បាល	ជួ�ងឺ្ក	ឡើនះ 
ក់	៏ជួ�ងឺ្ក  meningococcal បាន	សូមាល ប	់ម្បីន�សូេ       10 ឡើ�  
15 នាក់ ់កំ់�ង្ក	ច�ឡើណ្តាម្បី 100 នាក់ ់ ដែ�ល	ឡើក់ើ�	ជួ�ងឺ្ក	ឡើនះ។  ឡើ�ើយ	អំ្នក់	ទាំ �ង្ក
ឡាយដែ�ល	រសូ	់�ន	មាន	ជួើវិ�ិ គ	ឺ�បដែ�ល 10 ឡើ� 20 នាក់ ់កំ់�ង្ក	ច�ឡើណ្តាម្បី 
100 នាក់ ់ ន�ង្ក				មាន	បញ្ហាា 	�ិការ	ភា� �ូច	ជា បា�	់បង់្ក	ការ	សាំា ប ់ ខូួច	ខា�
ខួួរ	ក់�ល  ខូួច	ខា�			��ម្បីង្ក	ឡើនាម្បី  បា�ប់ង់្ក	អ្នវិៈយវិៈ បញ្ហាា 	�ប�័នធ	�បសាំទ 
ឬ		សាំល ក់	សំាំម្បី	ធ្ងងន	់ធ្ងងរ ឡើ�យ	សាំរ		ការ		វិះ	កា�	់បាូ រ		ដែសូីក់	។	

ជួ�ងឺ្ក Meningococcal ហាក់�ូ់ចជាក់�ម្បីនងិ្កធ្លាល ក់ថ់យ ច� ះកំ់�ង្ក
សូ�រ�ឋអាឡើម្បីរកិ់តាំ �ង្ក�ើទសូវិ�េ 1990។ ឡើទាំះបើជាយ៉ាា ង្កណ្តាក់ឡ៏ើ�យ 
វ៉ាគជឺាជួ�ងឺ្កធ្ងងនធ់្ងងរដែ�លមានហានភិ័យ័ខួពសូន់ៃនការ បា�ប់ង់្កជួើវិ�ិ ឬ
�ិការភា�យូរអ្នដែង្កែង្កច�ឡើពាះអំ្នក់ដែ�លឡើក់ើ�ជួ�ងឺ្កឡើនះ។

ម្បីន�សូេ�គបគំ់្នាអាចឡើក់ើ� meningococcal ម្បីន�សូេមួ្បីយច�នួនមាន
ហានភិ័យ័ខួពសូ ់រមួ្បីទាំ �ង្ក៖
�	 	ក់�មារ	អាយ� 			ឡើ�កាម្បីមួ្បីយ	ខួួប
�	 	ឡើក់េង្ក	ជួ�ទង់្ក នងិ្ក	ម្បីន�សូេ	ឡើ�ញ	វិយ័    អាយ��ើ 16 ឆំ្នាំ � �ល ់23 ឆំ្នាំ �
�	 	ម្បីន�សូេ  មាន	បញ្ហាា 	សូ�ខួ	ភា�	មួ្បីយ	ច�នួន ដែ�ល	បាះពាល	់�ល	់�ប�័នធ	សាំ� �
�	ម្បីើ�កូ់ជួើវិវិទូិដែ�លឡើធ្ងែើការជា�បចាំ �ជាមួ្បីយម្បីើ�ក់បុបាក់ឡ់ើ�រ ី  

N.	meningitidis ដែ�លជាបាក់ឡ់ើ�របីណ្តាា លឱ្យយឡើក់ើ�ជួម្បីង ឺ
meningococcal

�	 		ម្បីន�សូេ ដែ�ល	សូិ�ិ	កំ់�ង្ក	ហានភិ័យ័ ឡើ�យ	សាំរ	ដែ�មាន	ក់រណីើ 	ឡើក់ើ�	ជួ�ងឺ្ក
ឡើនះ	កំ់�ង្ក	សូ�គម្បីន	៍របសូ	់�ួក់ឡើគ

2. ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង Meningococcal B

 ឡើ�ើម្បីី ើ	ទទួល	បាន	ការ	ការ	ពារ	លបឹ����      ឡើគ	��ូវិ	ការ	ថំ្នាំ �	វ៉ាាក់	់សាំ �ង្ក 
meningococcal B ឡើលើសូ	�ើ  1 �ូសូ	។ មានថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក 
meningococcal B �ើរ �បឡើភ័ទ ថំ្នាំ �	វ៉ាាក់	់សាំ �ង្ក	ដែ�	មួ្បីយ ��ូវិ	ដែ�	យក់	ម្បីក់	ឡើ�បើ
សូ�មាប	់�ូសូ	ទាំ �ង្ក	អ្នសូ។់

	ថំ្នាំ �	វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក  Meningococcal B   ��ូវិ	បាន	ដែណី	នា �		ច�ឡើពាះ	ម្បីន�សូេ	អាយ�  
10 ឆំ្នាំ � ឬ	ឡើ�ចើន	ជាង្ក	ឡើនះ ដែ�ល	មានហានភិ័យ័	កានដ់ែ�	ខួពសូ	់			អា	ច	ឆ្លលង្ក	ឡើម្បី
ឡើ�គ B meningococcal បង្កា	ឡើ�ើង្ក	ឡើ�យ	បាឡើ�រ ី serogroup B        កំ់�ង្ក
ឡើនាះ  រមួ្បី	បញ្ចូូូល៖
�	 			ម្បីន�សូេ ដែ�លសូិ�ិ	កំ់�ង្ក	ហានភិ័យ័  ឡើ�យ	សាំរ	ដែ�មាន	ក់រណីើ 	ឡើក់ើ�	ជួ�ងឺ្ក 

meningococcal បង្កា	ឡើ�ើង្ក	ឡើ�យ	បាឡើ�រ ី serogroup B
�	ម្បីន�សូេដែ�លខូួចល�ដែ�ង្ក ឬល�ដែ�ង្ក��ូវិបានវិះកា�យ់ក់ឡើចញ រមួ្បីទាំ �ង្ក
ម្បីន�សូេដែ�ល មានជួ�ងឺ្កឡើកាសូកិាឈាម្បីមាន�ង្កក់ឡើណីា �វិ

�	 	ជួន	ណ្តាដែ�ល		មាន	បញ្ហាា 	�ប�័នធ	សាំ� �	�	៏ក់�ម្បី ដែ�លឡើគ	ឡើ�	ថ្នាំ “បញ្ហាា 	ខួែះ	
�បូឡើ�អ្ន� និ		ខួ�	ភ័លើម្បីនិ		”

�	ម្បីន�សូេដែ�លឡើ�បើថំ្នាំ ��បឡើភ័ទ “ខួែះ�បឡើ�អ្ន� ើនខួ�ភ័លើម្បីនិ” �ូចជា 
eculizumab (ឬឡើ�ថ្នាំ “Soliris”®) ឬ ravulizumab (ឬឡើ�ថ្នាំ 
“Ultomiris”®)

�	 		អំ្នក់	សូកិ់�		ម្បីើ�ក់បុ		ជួើវិ	សាំ�សូា ដែ�លឡើធ្ងែើ	ការ	ជាមួ្បីយ	ន�ង្ក	ម្បីើ�ក់បុ	ដែញក់	របសូ ់   
បាក់ឡ់ើ�រ ី N. meningitidis

វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្កទាំ �ង្កឡើនះក់អ៏ាច��ូវិបាន�ាលឡ់ើ�ឱ្យយជួនណ្តាដែ�លមានអាយ�
�ើ 16 ឆំ្នាំ ��ល ់23 ឆំ្នាំ ��ង្កដែ�រ ឡើ�ើម្បីី ើ�ាលក់ារការពាររយៈឡើ�លខួលើ�បឆ្នាំ �ង្ក
ន�ង្ក�បឡើភ័ទ ភាគឡើ�ចើននៃនជួម្បីង ឺserogroup B meningococcal ឡើ�យ
ដែ�កឹ់ឡើលើការ�ិភាក់�រវ៉ាង្កអំ្នក់ជួ�ងឺ្កនងិ្កអំ្នក់�ាលឡ់ើសូវ៉ាដែថទាំ �សូ�ខួភា�។ 
អាយ�ដែ�ល��ូវិទទួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក ចាំប�់ើអាយ�  16 ឆំ្នាំ � ឡើ� 18 ឆំ្នាំ �។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Meningococcal B
តើ�ើ តើ�ក អ្ននក ត្រូ�វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះះ�
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3.  និិយាយជាមួួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេ�វ៉ាថែ�ទាំ��ុខភាព
រប�់អំ្វីក់ហេ��មួ �ី ថែ�ីងយល់់បថែនិែមួហេ�ៀតុ។

�បាបអំ់្នក់�ាលវ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ករបសូអំ់្នក់ �បសូនិឡើបើប�គគលឡើនាះទទួល
វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក៖
�	មាន ប្រ�តិកិ់ម្មមអាឡែ�ហ្សីី ��ន្ទាា �ព់ី�ការទទួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ង 

meningococcal B  ដូូសមុ្ម� ឬ ឬអានេះ�ហ្សីី �ធ្ងង�ធ់្ងងរ គំ�រាម្មក់�ឡែហ្សីង
ដូលជ់ំ�វិតិិ

� មា� ផ្ទៃ�ានេះ�ះ ឬ ក់�ពុីង ��នេះ� នេះ�ះ កូ់�

កំ់�ង្កក់រណីើ ខួលះ អំ្នក់�ាលឡ់ើសូវ៉ាដែថទាំ �សូ�ខួភា�របសូអំ់្នក់អាចសូឡើ�ម្បីច
ច�ិា�ន�ឡើ�ល ការចាំក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក meningococcal B រ�ូ��ល់
ការណ្តា�ជួ់ួប នាឡើ�លខាង្កម្បី�ខួ។

ការចាំក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក Meningococcal B គួរដែ���ូវិបាន�ន�រ ឡើ�ល
សូ�មាប	់អំ្នក់មាននៃ�ៃឡើពាះ ល�ះ�តាំដែ�អំ្នក់ឡើនាះម្បីនិមានហានភិ័យ័
ឡើក់ើនឡើ�ើង្ក ឡើ�ើយ	បនាៃ ប�់ើ�ិឡើ�គ្នាះឡើយ៉ាបលជ់ាមួ្បីយអំ្នក់�ាលឡ់ើសូវ៉ាដែថទាំ �
សូ�ខួភា�របសូ�ួ់ក់ឡើគ អ្ន��ិបឡើយ៉ាជួនន៍ៃនការចាំក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក��ូវិបាន
ចាំ�ទ់�ក់ថ្នាំមានឡើលើសូ�ើហានភិ័យ័ដែ�លអាចឡើក់ើ�មាន។

អំ្នក់	ដែ�ល	មាន	ជួ�ងឺ្ក	�សាំល	�ូច	ជា	ជួ�ងឺ្ក	ផ្តាា 	សាំយ		អាច	ទទួល	ថំ្នាំ �	បង្កាា រឡើនះ	
បាន។  អំ្នក់	ដែ�ល	មាន	ជួ�ងឺ្កធ្ងងន	់លេម្បី	ឬ	ធ្ងងន	់ធ្ងងរ							គួ	រ	រង់្កចាំ �		រ�ូ�	�ល	់�ួក់ឡើគ
ជាសូះ	ឡើសូី ើយសូនិ			ម្បី�ន	ឡើ�ល	ទទួល	ថំ្នាំ �	វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក	meningococcal B។

អំ្នក់	�ាល	់ឡើសូវ៉ា	ដែថទាំ �	សូ�ខួ	ភា�	របសូ	់ឡើលាក់	អំ្នក់អាច	�ាល	់	�័�	៌មាន		បដែនិម្បី
�ល	់	ឡើលាក់	អំ្នក់	បាន។

4. ហានិិភ័័យ ហេក់�តុ  ត្រូបតិុក់មួម  ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

�	អ្នការៈឈឺ ឺឡើ�ើង្ក�ក់�ម្បី ឬឡើ�ើម្បីឡើ�ក់ដែនលង្កចាំក់ថំ់្នាំ � អ្នសូក់់មាល �ង្ក 
ឈឺកឺ់�ល ឈឺសឺាំច�់� � ឬសូនាល ក់ ់�គនុឡើ�ា  ឬធ្ងើង្កឡើធ្លាង្ក រអាចឡើក់ើ�
ឡើ�ើង្កបនាៃ ប�់ើចាំក់ ់វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក meningococcal B។ ម្បីន�សូេទទួល
ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្កជាង្កពាក់ក់់ណ្តាា លមាន�ប�កិ់ម្បីេមួ្បីយច�នួននៃន	�ប�កិ់ម្បីេ
ទាំ �ង្កឡើនះ។

ឡើ�ល	ខួលះ ម្បីន�សូេ			សូនលប ់បនាៃ ប	់�ើ��ឡើណីើ រ	ការ	ឡើវិជួជ	សាំ�សូា		រមួ្បី		ទាំ �ង្ក	ការ	ចាំក់់
ថំ្នាំ �	វ៉ាាក់	់សាំ �ង្ក	។ សូូម្បី	�បាប	់អំ្នក់	�ាល	់ឡើសូវ៉ា	ដែថទាំ �	សូ�ខួ	ភា�	របសូ	់ឡើលាក់
អំ្នក់ �បសូនិ	ឡើបើ	ឡើលាក់	អំ្នក់		វិលិ	ម្បី�ខួ  ឬ					ចក់ុ� 	ញ្ហាា ណី	ផ្តាល សូ	់បាូ រ ឬ		ឮសូ�ឡើ�ង្ក
��ង្ក	កំ់�ង្ក	��ឡើចៀក់	។

�ូចថំ្នាំ �ឡើ�េង្កឡើទៀ�ដែ�រ ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្កក់�ម្បីន�ង្កបង្ការ�ប�កិ់ម្បីេអាដែល�េ� ើ
ធ្ងងនធ់្ងងរ បួសូធ្ងងនធ់្ងងរឡើ�េង្ក ឬឡើធ្ងែើឲ្យយសាំល បប់ា�ប់ង់្កជួើវិ�ិណ្តាសូ។់

5.  ចុុះ� ហេប�  មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

�ប�កិ់ម្បីេអាដែល�េ ើអាចឡើក់ើ�ឡើ�ើង្កបនាៃ ប�់ើ អំ្នក់ទទួលថំ្នាំ �បង្កាា រ 
ចាំក់ឡើចញ�ើគលើនកិ់។ �បសូនិឡើបើអំ្នក់ឡើ�ើញសូញ្ហាា នៃន�ប�កិ់ម្បីេអាដែ��េ ើ
ធ្ងងន ់ធ្ងងរ (ក់នៃួលក់�ម្បី ឡើ�ើម្បីម្បី�ខួ នងិ្កប��ង់្កក់ �ិបាក់�ក់�ឡើង្កាើម្បី ឡើបះ�ូង្ក
ឡើលា�ញាប ់វិលិម្បី�ខួ ឬឡើខួ�យ) សូូម្បីទូរសូ�័ៃឡើ� 9-1-1 ឡើ�ើយនា �
អំ្នក់ជួ�ងឺ្កឡើ�ម្បីនៃើរឡើ�ទយដែ�លឡើ�ជួ�ិប����។

សូ�មាបស់ូញ្ហាា ឡើ�េង្កឡើទៀ�ដែ�លឡើធ្ងែើឱ្យយអំ្នក់បារម្បីភ សូូម្បីទូរសូ�័ៃឡើ�អំ្នក់
�ាលឡ់ើសូវ៉ា ដែថទាំ �សូ�ខួភា�របសូអំ់្នក់។

�ប�កិ់ម្បីេឡើ��ប�័នធ�យការណ៍ី�លអា�ក់ក់ន់ៃនថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្កគូរដែ���ូវិ
បាន	�យការណ៍ីឡើ� Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS)។ អំ្នក់�ាលឡ់ើសូវ៉ាដែថទាំ �សូ�ខួភា�របសូអំ់្នក់ជាធ្ងម្បីេតាំន�ង្ក�ក់់
របាយការណ៍ីឡើនះ ឬអំ្នក់អាចឡើធ្ងែើវ៉ាឡើ�យខួលួនឯង្កបាន។ សូូម្បីចូលឡើ�
ឡើគ�ទ��័រ�ប�័នធ�យការណ៍ី�លអា�ក់ក់ន់ៃនថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក (VAERS) 
www.vaers.hhs.gov ឬទូរសូ�័ៃឡើ�កានឡ់ើលខួ 1-800-822-7967។ �ប�័នធ
�យការណ៍ី�លអា�ក់ក់ន់ៃនថំ្នាំ �	(VAERS) សូ�មាបដ់ែ�ការ �យការណ៍ី 
បា� ឡើណ្តាះ ះ។ ប�គគលកិ់របសូ�់ប�័នធ�យការណ៍ី�លអា�ក់ក់ន់ៃនថំ្នាំ � (VAERS) 
ម្បីនិ �ាល�់�បូនាេ នអ្ន��ើឡើវិជួជសាំ�សូាឡើទ។

6.  ក់មួម  វិធ្ង� ជាតិុ បង់ ��ណង   របួ� ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program (ក់ម្បីេ	វិធិ្ងើ		ជា�	ិបង់្ក
សូ�ណីង្ក				របួសូ	ឡើ�យ	សាំរ	ថំ្នាំ �	វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក (VICP))	គ	ឺជា		ក់ម្បីេ	វិធិ្ងើរបសូ	់រ�ឋ	សូ�
�័នធ	ដែ�ល	បាន	បឡើង្កាើ�	ឡើ�ើង្ក	ឡើ�ើម្បីី ើ	បង់្ក		សូង្ក				អំ្នក់	ទាំ �ង្ក	ឡាយ	ដែ�ល			អាច	រង្ក	របួសូ
ឡើ�យ	សាំរ	ដែ�	ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក	មួ្បីយច�នួន. ការទាំម្បីទាំរទាំក់ទ់ង្កន�ង្ករបួសូ ឬ
ការសាំល បឡ់ើ�យសាំរការទទួលថំ្នាំ �បង្កាា រមាន ឡើ�លឡើវិលាក់�ណី�ស់ូ�មាប់
ការ �ក់ឯ់ក់សាំរ ដែ�លអាចមានរយៈឡើ�លខួលើ���ម្បី �ើរឆំ្នាំ �។ សូូម្បីចូលឡើ�
ឡើគ�ទ��័រក់ម្បីេវិធិ្ងើជា�បិង់្កសូ�ណីង្ករបួសូឡើ�យសាំរថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក (VICP)	
www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរសូ�័ៃឡើ�ឡើលខួ  
1-800-338-2382 ឡើ�ើម្បីី ើសូកិ់�អ្ន��ើក់ម្បីេវិធិ្ងើ នងិ្កការ�ក់ព់ាក់យទាំម្បីទាំរ។

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

�	សូូម្បី	សួូរ	អំ្នក់	�ាល	់ឡើសូវ៉ា	ដែថទាំ �	សូ�ខួ	ភា�	របសូ	់ឡើលាក់	អំ្នក់	។
�	សូូម្បីទូរសូ�័ៃ	ឡើ�	�ក់សួូង្ក	សូ�ខាភ័បិាលរ�ឋ	ឬ	ឡើ�	មូ្បីល	�ឋ ន		របសូ	់ឡើលាក់
អំ្នក់	។

�	សូូម្បីចូលឡើ�	Food and Drug Administration (ឡើគ�ទ��័ររ�ឋបាល
អាហារនងិ្កឱ្យសូថ (FDA)) �ម្បីី ើទទួលបានក់ញ្ចូបូឡ់ើសូវ៉ាក់ម្បីេថំ្នាំ �បង្កាា រ 
នងិ្ក�័�ម៌ានបដែនិម្បី 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។

�	Centers for Disease Control and Prevention (សូូម្បីទាំក់	់ទង្ក
ម្បីជួឈម្បីណីឌ ល	ទប	់សាំា � ់នងិ្ក	បង្កាា រ	ជួ�ងឺ្ក   (CDC))៖
-	សូូម្បីទូរសូ�័ៃឡើ�ឡើលខួ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
-	ចូលឡើម្បីើលឡើគ�ទ��័ររបសូ ់CDC ឡើ� www.cdc.gov/vaccines  ។
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