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សន្ លឹកព
 ័តមា
៌ នស្តីពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង

វ៉ាក់សាំងវ៉ា រ ីសេឡា (ជំងឺអុតស្វាយ)៖
ត�ើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ
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ហេតុអ
 ្ តវី ្រូវចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង?

វ៉ា រ ីសេឡា (ផងដែរក៏ត្រូវបានគេហៅថាជំងឺអុតស្វាយ)
គឺជាជំងឺឆ្លងតាមវ ីរុស។ វាបណ្
តា លមកពី វ ីរុសវ៉ា រ ីសេឡាហ្
សូ ស្ ទ័រ។
ជំងឺអុតស្វាយជាទូ ទៅមានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែ វាអាចធ្ង ន់ធ្ងរ
ចំពោះទារកដែលមានអាយុក្រោម 12 ខែ ក្មេ ងជំទង់
មនុស្សពេញវ ័យ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងអ្ន កដែលមាន
ប្រព័ន្ធភាពស៊ាច
ំ ុះខ្សោយ។
ជំងឺអុតស្វាយ បណ្
តា លឱ្យមានកន្ ទួលរមាស់រយៈពេលប្រហែលមួ យ
សប្តាហ៍។ ក៏អាចធ្វើឱ្យ៖
 គ្ រុនក្តៅ
 ន�ឿយហត់
 បាត់បង់ចំណង់អាហារ
 ឈឺក្បាល
ផលវ ិបាកធ្ង ន់ធ្ងរជាច្រើនទ�ៀតអាចរ ួមមាន៖
 ការឆ្ល ងមេរោគល�ើស្បែក
 ការឆ្ល ងសួ ត (ជំងឺរលាកសួ ត)
 ការរលាកនៃសរសៃឈាម
 ការហ�ើមខួ រក្បាល និង/ឬខួ រឆ្ អឹងខ្ន ង (រលាកខួ រក្បាល
ឬរលាកស្រោមខួ រក្បាល)
 ការឆ្ល ងមេរោគចូ លសរសៃឈាម ឆ្ អឹង ឬសន្លាក់
មនុស្សមួ យចំនួនឈឺដែលត្រូវសម្រាកព្យាលបាលនៅមន្ ទីរ
ពេទ្យ។ វាមិនក�ើតឡ�ើងញឹកញាប់ទេ ប៉ុន្តែ មនុស្សអាចស្លាប់
ដោយសារជំងឺអុតស្វាយបាន។ មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ការពារ
ប្រជាពលរដ្ឋ អាមេរ ិកស្ទ ើរតែទា ំងអស់មានជំងឺអុតស្វាយដែលជា
មធ្យម 4 លាននាក់ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។
ក្មេ ងៗដែលមានជំងឺអុតស្វាយជារ�ឿយៗមិនបានទៅរ�ៀន
ឬថែទា ំចំនួន 5 ថ្ងៃ ឬ 6 ថ្ងៃ។
អ្ន កខ្លះមានជំងឺអុតស្វាយមានក�ើតកន្ ទួល ឈឺចាប់ដែលជាច្រើន
ឆ្នាំកន្ល ងមកគេហៅថាជំងឹរ�ើម (ឬវ ីរុសប៉េស)។
ជំងឺអុតស្វាយអាចរ ីករាលដាលបានយ៉ាងងាយស្រួ លពីអ្នក
ក�ើតទៅអ្ន កដែលមិនមានជំងឺអុតស្វាយ និងមិនទាន់ទទួ ល
ំ ជំងឺអុតស្វាយ។
វ៉ាក់សាង
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ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំងរោគអុតតូ ច

ឺ ុតស្វាយ 2
កុមារអាយុ 12 ខែ ដល់ 12 ឆ្នាំគួរតែចាក់ថ្នា ប
ំ ង្ការជំងអ
ដងជាទូ ទៅ៖
 ដូ សទីមួយ៖ អាយុ 12 ខែ ដល់ 15 ខែ
 ដូ សទីពីរ៖ អាយុ 4 ឆ្នាំ ដល់ 6 ឆ្នាំ
មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 13 ឆ្នាំឡ�ើងទៅដែលមិនទទួ ល
បានថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នៅពេលវ ័យក្មេ ងហ�ើយមិនដែលមានជំ
ងឺអត
ុ ស្វាយនោះគួ រតែទទួ លការចាក់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ 2 ដង
ដាច់ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ។
អ្ន កដែលធ្លាប់ទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺអត
ុ ស្វាយត្រឹមតែមួ យដង
តែគួ រតែទទួ លបាននូ វវ៉ាក់សាង
ំ ទីពីរដ�ើម្បីបញ្ច ប់ឱ្យគ្រប់
ចំនួនដង។ ការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ដូ សទីពីរ គួ រយ៉ាងហោចណាស់
3 ខែបន្ទាប់ពីដូសទីមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុតិចជាង
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សន្ លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំងជាច្រើនអាចរក
បានជាភាសាខ្មែ រ និងភាសាផ្សេងទ�ៀត។
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13 ឆ្នាំហ�ើយយ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់ដូស
ទីមួយចំពោះអ្ន កដែលមានអាយុចាប់ពី 13 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ។
ឺ ុតស្វាយ
គេពុំដឹងពីហានិភ័យចពំ ោះការទទួ លថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ជំងអ
ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ដទៃទ�ៀតឡ�ើយ។ 
មានថ្នាប
ំ ង្ការរ ួមគ្នាដែលហៅថា MMRV ដែលមានទាំង
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតស្វាយ និង MMR។ MMRV គឺជា
ជំរ�ើសមួ យសម្រាប់កុមារមួ យចំនួនអាយុ 12 ខែរហូ តដល់អាយុ
៌ នស្តីពីថ្នាវ
12 ឆ្នា។
ំ មានសន្ លឹកព័តមា
ំ ៉ា ក់សាំង សម្រាប់ថ្នាំ
វ៉ាក់សាំងMMRV។ អ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោក
់ ័ត៌មានបន្ថែ មដល់លោកអ្នកបាន។
អ្ន កអាចផ្តលព
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 នុស្សមួយចំនួនមិនគួរទទួ លថ្នាក់
ម
វ៉ាក់សាំងនេះ។

ប្រាប់អ្នកផ្ត ល់វ៉ាក់សាង
ំ របស់អ្នក
ប្រសិនប�ើបុគ្គលនោះទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ៖
 មានបញ្ហាអាឡាក់ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ ដែលគំរាមដល់អាយុជី វ ិត។ អ្ន ក
ធ្លាប់មានប្រតិកម្ម អាឡាក់សដ៊ី ែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជ
 ី វ ិត
បន្ទាប់ព
 បា
ី នទទួ លថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ  MMR ម្ដ ង ឬមានបញ្ហាអាឡាក់
ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះធាតផ
ុ ្ណា
សំ មួ យនៃថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះ លោកអ្ន ក
ំ ្ន កផ្តល់សេវាថែទា ំ
មិនគួ រចាក់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះឡ�ើយ។ សូ មសួរនាអ
សុខភា
 ពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនប�ើលោកអ្នកចង់បានព័ត៌មា
 ន
អំពីធាតផ
សំ ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ុ ្នៃ
 មានផ្ទៃពោះ ឬគិតថាអាចមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីមាន
ផ្ទៃពោះគួ ររង់ចាំទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺអុតស្វាយ
រហូ តទាល់តែពួ កគេលែងមានផ្ទៃពោះ។ ស្រ្តីមិនគួរមានផ្ទៃ
ពោះរយៈពេលយ៉ាងតិច 1 ខែ បន្ទាប់ព
 ីចាក់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ 
ជំងឺអុតស្វាយ។
 មានប្រព័ន្ធភាពសុំាខ្សោយ ដោយសារជំងឺ (ដូ ចជាមហារ ីក
ឺ
ឬអេដស៍/ជំងអេដ
ស៍) ឬការព្យាបាលវេជ្ជ សាស្រ្ត (ដូ ចជាវ ិទ្យុ សកម្ម
ស៊ាតិ
ំ កិច្ឆា ស្តេ រ៉ ូអ៊ីត ឬការព្យាបាលដោយប្រើគីម)ី ។
 ឪពុកម្ដាយ បង/ប្ អូនប្ រុស ឬបង/ប្ អូនស្រី ដែលធ្លាប់
មានបញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។
 កំពុងតែប្រើ Salicylates (ដូ ចជាថ្នាអា
ំ ស្ពី រ ីន)។
គួ រច�ៀសវាងប្រើថ្នា ំ Salicylates រយៈពេល 6 សប្តាហ៍ក្រោយ
ពេលចាក់វ៉ាក់សាង
ំ នេះ។
 ថ្មីៗនេះមានការបញ្លឈាម
ចូ
ឬទទួ លបានផលិតផលឈាម
ដទៃទ�ៀត។ អ្ន កប្រហែលជាអាចពន្យារពេលចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺ
អុតស្វាយ រយៈពេល 3 ខែ ឬល�ើសពីនេះ។
 មានជំងឺរបេង។
 ទទួ លវ៉ាក់សាំងផ្សេងទ�ៀតក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍។ ទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ
ជាប់គ្នាពេកអាចមិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។
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 មិនមានអារម្ម ណ៍ល្អ។ ជំងឺស្រាលដូ ចជាជំងឺផ្តាសាយ
ជាទូ ទៅមិនមែនជាមូលហេតុនៃការពន្យារពេលទទួ លចាក់វ៉ាក់
សាំងទេ។ អ្ន កដែលមានជំងឺល្មម ឬធ្ង ន់ធ្ងរគួ ររង់ចាំ។ វេជ្ជ បណ្ឌិត
របស់លោកអ្នកអាចផ្ត ល់យោបល់លោកអ្នក។
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ហានិភ័យក�ើតប្រតិកម្ម ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សា
 ំង

ដូចថ្នា ដទៃ
ំ
ទ�ៀតដែរ រាប់ទា ំងថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ឱកាសនៃកា
 រទទួ លរង
ផលរំខាន អាចក�ើតមាន។ ជាធម្មតា ផលរំខានទា ំងនេះ មាន
កម្រិតស្រាល ហ�ើយបាត់ទៅវ ិញដោយខ្ លួនឯង ប៉ុន្តែប្រតិកម្ម ធ្ងន់
ធ្ង រកអា
៏ ចក�ើតឡ�ើងផងដែរ។
ការទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺអុតស្វាយ គឺមានសុវត្ ថិភាពសម្រាប់ជំងឺអុត
ស្វាយ។ មនុស្សភាគច្រើន  ដែលទទួ លថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ជំងឺអុតស្វាយ ពុំ
មានបញ្ហាជាមួ យនឹងថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ទេ។
បន្ទាប់ពីការទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺអុតស្វាយ
បុគ្គលនោះអាចជួ បប្រទះ៖
ស្ថា នភាពតូ ចៗ៖
 ឈឺដៃដោយសារការចាក់
 គ្ រុនក្តៅ
 ក្រហម ឬកន្ ទួលល�ើកន្លែ ងចាក់ថ្នា ំ
ប្រសិនប�ើស្ថានភាពទា ំងនេះក�ើតឡ�ើង
ជាធម្ម តាចាប់ផ្ត ើមក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់។
វាក�ើតឡ�ើងកាន់តែតិចជាងមុនបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទីពីរ។
កម្រមានស្ថា នភាពធ្ង ន់ធ្ងរជាច្រើនទ�ៀត បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំ
ងជំងឺអុតស្វាយ។ អាចមាន៖
 ប្រកាច់ (ទាញសរសៃ ឬធ្វើភ្នែ កស្ល ើរ) ច្រើនតែពាក់ព័ន្ធជាមួ យ
នឹងគ្ រុនក្តៅ
 ការឆ្ល ងមេរោគសួ ត (រលាកសួ ត) ឬខួ រក្បាល និងខួ រឆ្ អឹងខ្ន ង
(រលាកស្រោមខួ រ)
 កន្ តួលគ្រប់កន្លែ ង
បុគ្គលដែលមានក�ើតកន្ ទួលបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺអុតស្វា
យប្រហែលជាអាចចម្ល ង វ ីរុសវ៉ា រ ីសេឡានេះទៅមនុស្សដែល
មិនបានការពារ។ ទោះបីជាវាកម្រក�ើតមានក៏ដោយអ្ន កដែល
ក�ើតកន្ ទួលគួ រនៅឆ្ងាយពីអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាច
ំ ុះខ្សោយ
និងទារកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាង
ំ រហូ តទាល់តែបាត់
កន្ ទួល។ និយាយជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាពរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់បន្ថែ មទ�ៀត។
បញ្ហាដទៃទ�ៀតដែលអាចក�ើតឡ�ើង បន្ទាប់ព
 ីចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង
នេះ៖
 ពេលខ្លះ មនុស្សសន្ល ប់ បន្ទាប់ពីដំណ�ើរការវេជ្ជ សាស្រ្ត រ ួមទា ំងការ
ចាក់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។ ការអង្គុយ ឬដេកប្រហែល 15 នាទីបន្ទាប់ព
 ី
ចាក់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ អាចជួយបង្ការការសន្ល ប់ និងរបួ សដោយសារ
ដួ លបាន។ សូ មប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភាពរបស់លោកអ្នក
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកវ ិលមុខ ឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្រតូ ឬឮសំឡេងហឹង
ក្នុងត្រច�ៀក។
 មនុស្សមួយចំនួនឈឺស្មា ដែលអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងក�ើត
ឡ�ើងរយៈពេលយូរ ជាងការឈឺចាប់ធម្មតាក្រោយពេលចាក់ថ្នា ។ំ
ករណីនេះកម្រក�ើតឡ�ើងណាស់។
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ចុះប�ើមានបញ្ហាធ្ង ន់ធ្ងរ?

ត�ើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីខ្លះ?
 សូ មប្រយ័ត្ន ចំពោះអ្វីដែលធ្វ ើឲ្យលោកអ្នកព្រួ យបារម្ភ ដូ ចជាសញ្ញា
បង្ហាញពីប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្ រុនក្តៅខ្លា ង
ំ   ឬឥ រ ិយាបថ
ខុសធម្ម តា។
សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងនធ
់ ្ង រ អាចរ ួមបញ្ចូលកន្ ទួរ
ហ�ើមមុខ  និងបំពង់ក
  ពិបាកដកដង្ហ ើម ចង្វាក់បេះដូង
ញាប់  វ ិលមុខ និងកម្លា ំងច
 ុះខ្សោយ។ បញ្ហាទា ំងនេះនឹងចាប់ផ្ត ើម
ក�ើតឡ�ើងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោ ងប៉ុណ្
ណ ោះបន្ទាប់ពី
ការចាក់ថ្នា
 វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ត�ើខ្ញុំគួរធ្វ ើអ្វីខ្លះ?
 ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកគិតថា វាគជា
ឺ ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងន់
ធ្ង រ ឬស្ថានការណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទ�ៀតដែលមិនអាចរង់ចាំ
បាន សូ មទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬទៅកាន់មន្ ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។
ប�ើមិនដូ ច្នោះទេ សូ មទូ រស័ព្ទទៅអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាព
របស់អ្នក។
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ក្រោយ
មក ប្រតិកម្ម គួររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់
នៃថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ )។ វេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់លោ
 កអ្នកអាចដាក់ប
 ញ្ជូ ន
របាយការណ៍នេះ ឬលោកអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់តាម
រយៈគេហទំព័រ VAERS នៅ www.vaers.hhs.gov ឬតាមរយៈហៅ
ទូ រស័ព្ទមក 1-800-822-7967។
VAERS ម
 ិនផ្តល់យោបល់វេជ្ជ សាស្រ្ត ទេ។
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កម្ម វ ិធីជា
 តិបង់ស
 ំណងរបួ សដោយសារថ្នា ំ
វ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) ង គឺជា
កម្ម វ ិធីរបស់រដ្ឋ សហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបង់សងអ្នក
ទា ំងឡាយដែលអាចរងរបួ សដោយសារតែថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ មួយចំនួន។
 ុគ្គលដែលជ�ឿជាក់ថា ខ្ លួនអាចធ្លាប់រងរបួ សដោយសារថ្នា  ំ
ប
វ៉ាក់សាង
ំ មួ យ អាចធ្វ ើការសិក្សាអំពីកម្ម វ ិធី និងអំពីការដាក់ពា
 ក្យ
ទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទមក 1-800-338-2382 ឬចូលទៅវេប
សាយVICP នៅ www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ មានរយៈ
ពេលកំណត់ សម្រាប់កា
 រដាក់ពាក្យទាមទារសំណង។
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ត�ើខ្ញុំអាចសិក្សាប
 ន្ថែ មទ�
 ៀតដោយរប�ៀបណា?

 សូ មសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភាពរបស់លោកអ្នក។ គាត់អា
 ច
ផ្ត ល់ឯកសារក្នុងកញ្ច ប់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សា
 ង
ំ  ឬប្រាប់ប្រភពព័ត៌មា
 នផ្សេង
ដល់លោកអ្នក។
 សូ មទូ រស័ព្ទទៅក្រសួ ងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋា នរបស់លោក
អ្ន ក។
 សូ មទាក់ទង Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ) ៖
- សូ មទូ រស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូ លម�ើលគេហទំព័ររបស់ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines

 ថ្នា ណា
ំ ក
 ៏ដោយ អាចបង្កប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រតិកម្ម 
ដោយសារតែថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ដែលតាមការប៉ា នប្រមាណមាន
ប្រហែល 1 ក្នុងមួយលានដូ ស ហ�ើយនឹងក�ើតឡ�ើងក្នុងរយៈពេល
ប៉ុន្មាននាទី ទៅប៉ុន្មានម៉ោ ង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ដូ ចថ្នា ផ្សេ
ំ ងទ�ៀតដែរ ថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ កម្រនឹងបង្ករបួ សធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
ធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជី វ ិតណាស់។
សុវត្ ថិភាពនៃថ្នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ តែងតែស្ថិតក្រោមការតាមដាន។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម សូ មចូលទៅ៖
www.cdc.gov/vaccinesafety/
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