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ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង Td (តេ�តាណុុស, ខាន់់សាំា ក់់)៖
តេ�ើ តេ�ក់ អំ្នក់ ត្រូ�វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះា�

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

ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង Td អាចបង្កាា រ ជំ�ងឺតេ�តាណុុណុ និងិ ខាន់់
សាំា ន់។់

តេ�តាណូូស ឆ្លលង ចូល ខ្លួល� និ ប្រា�ណូ តាម រយៈៈ ស្នាា មមុ� ឬ
រប�ស។ ជំងឺំ ខានិ ់ស្នាល ក់ច់មលងពីី មនុិសស ម្នាា ក់ ់តេ� មនុិសស ម្នាា ក់ ់
តេ�ៀ�។ 
� ជំ�ងឺតេ�តាណូុស (TETANUS (T)) បងាភាពីឈឺចឺាប ់

�ងឹណែណូនិស្នាចដុ់ុំ។ំ តេ�តាណូូសអាចនាំឱំ្យយម្នានិបញ្ហាា
សុខ្លួភាពីធ្ងងនិធ់្ងងរ រ�មម្នានិការមនិិអាចតេបកី់ម្នា� ់ពិី�ក់
តេលប និងិពិី�ក់ដុំក់ដុំតេងាីម ឬស្នាល ប។់
� ជំ�ងឺខាន់ស់ាំា ក់ ់(DIPHTHERIA (D)) អាចនាំឱំ្យយពិី�ក់

ដុំក់ដុំតេងាីម តេខ្លួោយៈតេបះដូុំង ខិ្លួនិិ ឬស្នាល ប។់

2. ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង ហេតុតាណូូស Td

ថ្នាំា វំ៉ាាក់ស់្នាងំ Td គឺសឺប្រាម្នាបណ់ែ�កុ់ម្នារចាបពី់ីអាយុៈ 7 ឆ្នាំា  ំតេក់េង
ជំ�ំង់ និងិ មនុិសសតេពីញវ័យ័ៈ។

ថ្នាំា វំ៉ា ាក់ស់្នាងំ Td ជាធ្ងមេតាប្រា�ូវ័�និផ្តតលជ់ា ដូូសជំ�រុញុ 
តេរុៀងរាល់ ់10 ឆំ្នាំ �ម្តតងឬបនាំា បពី់ី 5 ឆ្នាំា កំ់ាុ ងក់រណីូម្នានិរប�ស
ធ្ងងនិធ់្ងងរ ឬរលាក់។

វ៉ាាក់ស់្នាងំម�យៈតេ�ៀ�ណែដុំលតេ�ថ្នាំ “Tdap” អាចប្រា�ូវ័�និតេប្រាបី
ជំនំិ�សឱ្យយវ៉ាាក់ស់្នាងំ Td ថ្នាំា វំ៉ាាក់ស់្នាងំTdap ការពារប្រាបឆ្នាំងំ
និងឹជំងឺំក់អក់ម្នានិ ់ណែដុំលប្រា�ូវ័�និតេគឺ ស្នាា ល ់ផ្តងណែដុំរថ្នាំជា 
“whooping cough” បណែនិែមពីី តេលជីំងឺំតេ�តាណូូស និងិ តេ�គឺ
ខានិស់្នាល ក់។់

 ថ្នាំា  ំវ៉ាាក់ស់្នាងំ  Td អាច ផ្តតល ់ជូំនិ ក់ាុង តេពីល ដុំណំាល គ្នាា  និងឹ ថ្នាំា  ំ
វ៉ាាក់ស់្នាងំដុំទៃ� តេ�ៀ� ។

3.  និិយាយជាមួួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេសវ៉ាថែ�ទាំ�សុខភាព
របស់អំ្វីក់

ប្រា�បអ់្នាក់ផ្តតលវ់៉ាាក់ស់្នាងំរបសអ់្នាក់ ប្រាបសនិិតេបបុីគឺាលតេនាំះ
���លវ៉ាាក់ស់្នាងំ៖
� ម្នានិ ប្រ��កិ់ម្តមអាលែល់ហ្សីី � �ន្ទាា �ព់ី�ការុ ចាក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង

ពី�មុ្តន់ណាមួ្តយ លែដូល់ការុពារុប្រ�ឆ្នាំ �ងន់ងឹជំ�ងឺ
តេ�តាណូុស ឬតេរាគខាន់ស់ាំា ក់ ់ឬម្នានិ ប្រ��កិ់ម្តម អាលែ�
សុ�ធ្ងងន់ធ់្ងងរុ ន់ងិគ�រាម្តក់�លែហ្សីងដូល់អ់ាយុជំ�វិ�ិ
� ធ្លាល ប ់ម្នានិ �ញ្ហាា  សុខ ភាពី លែដូល់ តេគ តេ� ថ្នាំអាការុៈ 

វិ�ិល្លាា សប្រ�សាំទ (Guillain-Barré Syndrome (GBS))
� ម្នានិ ការុឈឺចឺា� ់ឬតេហ្សី�ម្តធ្ងងន់ធ់្ងងរុ �ន្ទាា �ព់ី� ចាក់់

វ៉ាាក់ស់ាំ �ងពី�មុ្តន់ណាមួ្តយ លែដូល់ការុពារុប្រ�ឆ្នាំ �ងន់ងឹជំ�ងឺ
តេ�តាណូុស ឬតេរាគខាន់ស់ាំា ក់់

ក់ាុងក់រណីូខ្លួលះ អ្នាក់ផ្តតលត់េសវ៉ាណែ�ទាំ ំសុខ្លួភាពីរបសកូ់់និ
អ្នាក់អាចសតេប្រាមចច�ិត ពីនិ�តេពីលការ ចាក់វ់៉ាាក់ស់្នាងំ Td 
រហូូ�ដុំលក់ារណា�ជ់ំ�បនាំតេពីល ខាងមុខ្លួ។

អ្នាក់ណែដុំល ម្នានិ ជំងឺំ ប្រាស្នាល ដូុំច ជា ជំងឺំ ផ្តាត  ស្នាយៈ  អាច ���ល 
ថ្នាំា  ំបង្កាា រតេនិះ �និ។  អ្នាក់ ណែដុំល ម្នានិ ជំងឺំធ្ងងនិ ់លេម ឬ ធ្ងងនិ ់ធ្ងងរ      គឺ�  រ 
រង់ចា ំ រហូូ� ដុំល ់ពី�ក់តេគឺ ជាសះ តេសើយីៈសនិិ  មុនិ តេពីល ���ល 
ថ្នាំា  ំវ៉ាាក់ស់្នា ំថ្នាំា  ំវ៉ាាក់ស់្នាងំ  Td។

អ្នាក់ ផ្តតល ់តេសវ៉ា ណែ�ទាំ ំសុខ្លួ ភាពី របស ់តេលាក់ អ្នាក់អាច ផ្តតល ់ព័ី� ៌
ម្នានិ បណែនិែម ដុំល ់តេលាក់ អ្នាក់ �និ។

Td VIS – Khmer (8/6/21)

  Td (8/6/21)  ● Khmer 

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

សនឹិ�ក់ ព័ត៌ុ មានិ សត�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

� អ្នការៈឈឺ ឺប្រាក់ហូម ឬតេហូមីតេ�ក់ណែនិលងចាក់ថ់្នាំា  ំប្រាគឺនុិតេ�ត
�ចិ��ច ឈឺកឺ់�ល អ្នសក់់ម្នាល ងំ ធ្ងងីតេធ្លាង និងិក់អ�� �គឺរសូ 
និងិឈឺតឺេពាះ ជំ�និកាលតេក់�ីតេ�ីង បនាំា បពី់ីចាក់វ់៉ាាក់ស់្នាងំ 
Td។

តេពីល ខ្លួលះ មនុិសស  សនិលប ់បនាំា ប ់ពីីដុំតំេណីូរ ការ តេវ័ជំជ ស្នាប្រាសត រ�ម 
ទាំងំ ការ ចាក់ ់ថ្នាំា  ំវ៉ាាក់ ់ស្នាងំ ។ សូម ប្រា�ប ់អ្នាក់ ផ្តតល ់តេសវ៉ា ណែ�ទាំ ំ
សុខ្លួ ភាពី របស ់តេលាក់ អ្នាក់ ប្រាបសនិិ តេប ីតេលាក់ អ្នាក់ វ័លិ មុខ្លួ  ឬ    
ចក់ុុ  ញ្ហាា ណូ ផ្តាល ស ់បតូ រ ឬ ឮសតំេ�ង ហូងឹ ក់ាុង ប្រា�តេចៀក់ ។

ដូុំច   ថ្នាំា  ំ តេផ្តសង តេ�ៀ� ណែដុំរ ថ្នាំា  ំវ៉ាាក់ ់ស្នាងំ ក់ប្រាម និងឹ បងា រប្រាប�កិ់មេអា
ណែលហូសុធី្ងងនិធ់្ងងរ រប�ស ធ្ងងនិ ់ធ្ងងរតេផ្តសងតេ�ៀ� ឬ តេធិ្ងឲី្យយ ស្នាល ប ់�� ់
បង់ ជំវី័�ិណាស ់។ 

5.  ចុុះ� ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

ប្រាប�កិ់មេអាណែលហូសអីាចតេក់�ីតេ�ីងបនាំា បពី់ីអ្នាក់���ល
ថ្នាំា បំង្កាា រចាក់ តេចញពីីគឺលនីិកិ់ ប្រាបសនិិតេបអី្នាក់តេ�ញីសញ្ហាា ទៃនិ
ប្រាប�កិ់មេអាណែ�ហូសធី្ងងនិធ់្ងងរ (ក់និា�លប្រាក់ហូម តេហូមីមុខ្លួ តេហូមី
បពំីង់ក់ ពិី�ក់ដុំក់ដុំតេងាីម ឬចងិ្កាក់ ់តេបះដូុំងញាប ់វ័លិមុខ្លួ 
ឬតេខ្លួោយៈ) សូម�ូរសព័ីា តេ�តេលខ្លួ 9-1-1 តេហូយីៈបញ្ជូជូនិ 
អ្នាក់ជំងឺំតេ�មនិាតីេពី�យណែដុំលជំ�ិបផុំ្ត� ។

សប្រាម្នាបស់ញ្ហាា តេផ្តសងតេ�ៀ�ណែដុំលតេធិ្ងឱី្យយអ្នាក់�រមភ សូម�ូរសព័ីា
តេ�អ្នាក់ផ្តតល ់តេសវ៉ាណែ�ទាំសុំខ្លួភាពីរបសអ់្នាក់។

 ប្រាប�កិ់មេ  តេ� ប្រាបព័ីនិធ �យៈការណ៍ូ ផ្តល អាប្រាក់ក់គ់ឺ� រណែ�
�យៈការណ៍ូតេ� Vaccine Adverse Event  
Reporting System (VAERS)។ អ្នាក់ផ្តតលត់េសវ៉ាណែ�ទាំ ំ
សុខ្លួភាពីរបសអ់្នាក់ជាធ្ងមេតានិងឹដាក់រ់�យៈការណ៍ូ
តេនិះ ឬអ្នាក់អាចតេធិ្ងវី៉ាតេដាយៈខ្លួល�និឯង�និ។ សូមចូលតេ�
តេគឺហូ�ព័ំីរប្រាបព័ីនិធ�យៈការណ៍ូផ្តលអាប្រាក់ក់ទ់ៃនិថ្នាំា វំ៉ា ាក់ស់្នាងំ 
(VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬ�ូរសព័ីាតេ�កានិត់េលខ្លួ 
1-800-822-7967។ ប្រាបព័ីនិធ�យៈការណ៍ូផ្តលអាប្រាក់ក់ទ់ៃនិថ្នាំា  ំ
(VAERS) សប្រាម្នាបណ់ែ�ការ �យៈការណ៍ូ បុុ តេណាះ ះ។  
បុគឺាលកិ់របសប់្រាបព័ីនិធ�យៈការណ៍ូផ្តលអាប្រាក់ក់ទ់ៃនិ
ថ្នាំា (ំVAERS) មនិិ ផ្តតលដ់ុំបូំនាំេ និអ្នពីំីតេវ័ជំជស្នាប្រាសតតេ�។

6.  ក់មួម វិធ្ង� ជាតិុ បង់ ស�ណូង  របួស ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program 
(ក់មេ វ័ធិ្ង ីជា� ិបង់ សណំូង   រប�ស តេដាយៈ ស្នារ ថ្នាំា  ំវ៉ាាក់ស់្នាងំ 
(VICP)) គឺ ឺជា ក់មេ វ័ធិ្ងរីបស ់រដុំឋ សហូ ព័ីនិធ ណែដុំល �និ បតេងាី� 
តេ�ីង តេដុំមីើ ីបង់ សង   អ្នាក់ ទាំងំ ឡាយៈ ណែដុំល  អាច រង រប�ស 
តេដាយៈ ស្នារ ណែ� ថ្នាំា វំ៉ាាក់ស់្នាងំ ម�យៈចនំិ�និ។ ការទាំមទាំរទាំក់�់ង
និងឹរប�ស ឬការស្នាល បត់េដាយៈស្នារការ ���ល ថ្នាំា បំង្កាា រ ម្នានិ
តេពីលតេវ័លាក់ណំូ�ស់ប្រាម្នាបក់ារដាក់ឯ់ក់ស្នារ ណែដុំលអាច
ម្នានិរយៈៈតេពីល ខ្លួលបី្រា�មឹពីីរឆ្នាំា ។ំ សូមចូលតេ�តេគឺហូ�ព័ំីរ
ក់មេវ័ធិ្ងជីា�បិង់សណំូងរប�សតេដាយៈស្នារថ្នាំា វំ៉ា ាក់ស់្នាងំ 
(VICP) www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬ
�ូរសព័ីាតេ�តេលខ្លួ 1-800-338-2382 តេដុំមីើសីកិ់ោអ្នពីំីក់មេវ័ធិ្ង ី
និងិការដាក់ព់ាក់យទាំមទាំរ។

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

� សូម ស�រ អ្នាក់ ផ្តតល ់តេសវ៉ា ណែ�ទាំ ំសុខ្លួ ភាពី របស ់តេលាក់ អ្នាក់ ។
� សូម�ូរសព័ីា តេ� ប្រាក់ស�ង សុខាភិ�ិលរដុំឋ ឬ តេ� មូល ដាឋ និ 

របស ់តេលាក់ អ្នាក់ ។
� សូមចូលតេ� Food and Drug Administration 

(តេគឺហូ�ព័ំីររដុំឋ�លអាហារនិងិឱ្យស� (FDA)) តេដុំមីើ ី
���ល�និក់ញ្ជូចបត់េសវ៉ាក់មេថ្នាំា បំង្កាា រ និងិព័ី�ម៌្នានិបណែនិែម 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (សូម

ទាំក់ ់�ង មជំឈមណូឌ ល �ប ់ស្នាា � ់និងិ បង្កាា រ ជំងឺំ   (CDC))៖
- សូម�ូរសព័ីាតេ�តេលខ្លួ 1-800-232-4636 

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូលតេមលីតេគឺហូ�ព័ំីររបស ់CDC តេ� 

www.cdc.gov/vaccines ។
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