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ការប្រើ��ើវ៉ាា ក់់សាំងំហ្សូ �ូស័្ទ័�ររមួគ្នាា  (ប្រើរើម)៖  
ប្រើ�ើ ប្រើ�ក់ អ្នាក់ ��វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះះ�

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

ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ងហ្សូ �ូស័្ទ័�ររមួគំ្នា (រើរ ើម) អាចបង្កាា រ ជំ�ងឺរើរ ើម។

រើរ ើម (ត្រូ�ូវបានគេ�គេ�ថាហឺពឺហឺ �ូ ស្ទ័័�រ ឬគេ�ថាគេរ ើម) �ជឺាកន័�ល 
គេលើស្បែស្ទ័ែកឈឺចឺាបខំ់្លាំ �ងម�យ ស្បែ�លមានពងស្បែបក។ គេលើស្ទ័ពើកន័�ល
រមាស្ទ័ ់ជំ�ងឺគេរ ើមអាចបណ្តាា លឱ្យយគេ�ា ខំ្លួ�ន ឈឺកឺ�ល ញាក ់ឬ
ឈឺតឺ្រូកពះ។ ការឆ្លងំគេរ ើមមនិង្កាយបងា គេ�ជាបញ្ហាា ស្ទ័ុ��សុ្មាញ 
��ចជាជំ�ងឺរលា�ស្ទ័�� បញ្ហាា ត្រូ�គេចៀក ងងឹ�ស្បែ�ែក រលាកខ្លួ�ក�ល 
(រលាកគេត្រូស្មាមខ្លួ�ក�ល) ឬ�ល ់សំ្មាបគ់េ�។

ហាន�ិ�យនៃនជំ�ងឺគេរ ើមគេកើនគេ�ើងតាមអាយ�។ ផលវបិាក�� គេ�ប�ផ��
នៃនជំ�ងឺគេរ ើម�កឺារឈឺចឺាបស់្ទ័រនៃស្ទ័ត្រូបស្មា�រយៈគេពលស្បែវង គេ�ថា 
postherpetic neuralgia (PHN) ។ PHN គេកើ�គេ�ើងគេ�កស្បែនំង
ស្បែ�លមានកន័�លរមាស្ទ័ ់គេហឺើយអាចមានរយៈគេពល ជាគេត្រូចើនស្បែខ្លួ ឬ
គេត្រូចើនឆ្នាំែ �បន័្ទាបព់ើកន័�លគេន្ទាះបា�។់ ការឈឺចឺាបព់ើ PHN  
អាចធ្ងងនធ់្ងងរ នងិច� ះគេខ្លួោយ។

ហាន�ិ�យនៃន PHN គេ�ើងតាមអាយ�។ មន�ស្ទ័ូវ �យច�ណ្តាស្ទ័ស់្បែ�ល
មានជំ�ងឺគេរ ើម��នងជាវវិ�ាគេ�ជា PHN គេហឺើយមានការឈឺចឺាប់
យ�រអស្បែងែង នងិធ្ងងនធ់្ងងរជាងមន�ស្ទ័ូវ �យគេកងុ។

អែកស្បែ�លមានត្រូបព�នធការពាររាងកាយច�ះគេខ្លួោយ កម៏ាន
ហាន�ិ�យខ្លួពស្ទ័ន់ៃនការគេកើ� ជំ�ងឺគេរ ើម នងិផលវបិាកពើជំ�ងឺគេនះផង
ស្បែ�រ។

គេរ ើមបងាគេ�ើង គេ�យ វ ើរ �ស្ទ័ វ៉ាារ ើគេស្ទ័ឡា ហឺ �ូ ស្ទ័័�រ ��ចគ្នាែ  នងឹ វ ើរ �ស្ទ័ 
ស្បែ�ល បងាជំ�ងឺអ� �ស្មាែ យ។ បន័្ទាបព់ើអែកគេកើ�ជំ�ងឺ អ� �ស្មាែ យ រ ើ
វ �ស្ទ័ គេន្ទាះ នងឹ ស្ទ័ងង�គេ� កែ�ង ខំ្លួ� ន របស្ទ័ ់អែក គេហឺើយ អាច បងាជា
គេរ ើម គេ� គេពលគេត្រូកាយ ។ ជំ�ងឺគេរ ើមមនិអាចឆ្លងំពើមន�ស្ទ័ូមាែ ក់
គេ�មន�ស្ទ័ូមាែ កគ់េ�ៀ�បានគេ� បុ� ស្បែនាគេមគេរា�ស្បែ�ល បណ្តាា លឱ្យយ
គេកើ�ជំ�ងឺគេរ ើមអាចរ ើករាល�ល នងិបងាជំ�ងឺអ� �ស្មាែ យច�គេពាះអែក
ស្បែ�ល មនិធំ្លាបគ់េកើ�ជំ�ងឺអ� �ស្មាែ យ ឬមនិធំ្លាប�់��លថាែ �បង្កាា រជំ�ងឺ
អ� �ស្មាែ យ។

2. វ៉ាា ក់់សាំ�ងការពារហេរើម (ការហេត្រូ��រមួគំ្នា)

ថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ងការពារជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ  ផាលន់� វការការពារ�រ៏ងឹមា �
ត្រូបឆ្នាំ �ងនងឹជំ�ងឺគេរ ើម។ តាមរយៈការការពារជំ�ងឺគេរ ើម ថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ង
ការពារជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ  កអ៏ាចការពារ ត្រូបឆ្នាំ �ងនងឹ PHN នងិផល
វបិាកគេផូងៗគេ�ៀ�ផងស្បែ�រ។

ថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ងការពារជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ  ត្រូ�ូវបានស្បែ�ន្ទា �ឱ្យយគេត្រូបើស្ទ័ត្រូមាប់
មន�ស្ទ័ូ��ច�គេ�៖
� មនុុស្ទ័ូចាស្ទ័អ់ាយុុ 50 ឆំ្នាំ � ឬ ចាស្ទ័ជ់ាងរើនុះ
� មនុុស្ទ័ូធំ�ដែ�លមានុអាយុុចាប់ពី់ី 19 ឆំ្នាំ �រើ�ីងរើ�ដែ�លមានុ
ប្រប់ពី�នុធការពារ រាងកាយុចុុះះរើ�ោយុ គេ�យស្មារជំ�ងឺ ឬការ
ព�បាល

ថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ងជំ�ងឺគេរ ើមត្រូ�ូវបានផាលជ់ាគេស្ទ័េរ ើពើរ��ស្ទ័។ ស្ទ័ត្រូមាប់
មន�ស្ទ័ូភា�គេត្រូចើន ��ស្ទ័�ើពើរ�� រត្រូ�ូវបានផាលឱ់្យយពើ 2 គេ� 6 ស្បែខ្លួ
បន័្ទាបព់ើ���ល��ស្ទ័��ប�ង។ មន�ស្ទ័ូម�យច�ន�នស្បែ�លមាន ឬនងឹ
មានត្រូបព�នធភាពស្មា� �ច� ះគេខ្លួោយអាច���ល វ៉ាាកស់្មា �ង��ស្ទ័�ើពើរ
រយៈគេពល 1 ស្បែខ្លួ គេ� 2 ស្បែខ្លួ បន័្ទាបព់ើចាកវ់៉ាាកស់្មា �ង��ស្ទ័��ប�ង។ 
ស្ទ័�ម ស្ទ័�រ អែក ផាល ់គេស្ទ័វ៉ា ស្បែ�ទាំ � ស្ទ័�ខ្លួ ភាព របស្ទ័ ់គេលាក អែក ស្ទ័ត្រូមាបជ់ា
ការស្បែ�ន្ទា �។

អែកស្បែ�លធំ្លាបម់ានជំ�ងឺគេរ ើមពើម�ន នងិអែកស្បែ�លបាន���លវ៉ាាកស់្មា �ង
វ៉ាារ ើស្បែស្ទ័ឡា (ជំ�ងឺអ� �ស្មាែ យ) ត្រូ�ូវបានស្បែ�ន្ទា �គេអាយ���ល
ថាែ �បង្កាា រជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ ។ វ៉ាាកស់្មា �ងគេនះ កត៏្រូ�ូវ បាន គេ�ស្បែ�ន្ទា � 
ស្ទ័ត្រូមាប ់មន�ស្ទ័ូ ស្បែ�ល ចាក ់វ៉ាាកស់្មា �ងការពារជំ�ងឺគេរ ើមរស្ទ័ ់រ�ចគេហឺើយ 
វ៉ាាកស់្មា �ងការពារជំ�ងឺគេរ ើមរស្ទ័។់ មនិមានគេមគេរា�រស្ទ័គ់េ�កែ�ង
វ៉ាាកស់្មា �ងការពារជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ គេ�។

 ថាែ � វ៉ាាកស់្មា �ងជំ�ងឺគេរ ើមអាច ចាក ់ឲ្យយ កែ�ង គេពល ��ណ្តាល គ្នាែ  នងឹ ថាែ �
វ៉ាាកស់្មា �ង �នៃ� គេ�ៀ� ។ 

  Recombinant Zoster (2/4/22)  ● Khmer 

Recombinant Zoster (shingles) VIS   Khmer (2/4/22)

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

សនឹ្លឹ�ក់ ព័័ត៌ុ មាន្លឹ សី�ព័� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង

http://www.immunize.org/vis
http://www.immunize.org/vis
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3.  និ្លឹយាយជាមួយអំ្វីក់ផី្តល់់ហេសវ៉ាថែ�ទាំ�សុខភាព័
រ�ស់អំ្វីក់ហេ��ម �ី ថែសីងយល់់�ថែន្លឹែមហេ�ៀតុ

ត្រូបាបអ់ែកផាលវ់៉ាាកស់្មា �ងរបស្ទ័អ់ែក ត្រូបស្ទ័និគេបើប��គលគេន្ទាះ���ល
វ៉ាាកស់្មា �ង៖
� មាន ប្រប់តិកិ់មមអាដែ�ហ្សូូបី់ន័្ទាប់ពី់ីការទទួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ងការពារ 
ជំ�ងឺរើរ ើមរមួគំ្នា ឬ មាន អារើ�ហ្សូូធីំងនុធ់ំងរ គប្រមាមក់�ដែហ្សូង�ល់
ជំវីិតិិ
� ក់�ពុីងជួំប់ប្រប់ទះសាំា នុភាពីនៃនុរើក់តីិជំ�ងឺរើរ ើម
� ក់�ពុីងមានុនៃ�័រើពាះ

កែ�ងករ�ើ ខំ្លួះ អែកផាលគ់េស្ទ័វ៉ាស្បែ�ទាំ � ស្ទ័�ខ្លួភាពរបស្ទ័ក់�នអែកអាច
ស្ទ័គេត្រូមចច�ិាពន�រគេពលការចាកវ់៉ាាកស់្មា �ងជំ�ងឺគេរ ើម រហឺ� ��ល់
ការណ្តា�ជ់ំ�បន្ទាគេពលខ្លាំងម�ខ្លួ។

អែកស្បែ�ល មាន ជំ�ងឺ ត្រូស្មាល ��ច ជា ជំ�ងឺ ផ្តាា  ស្មាយ  អាច ���ល ថាែ � 
បង្កាា រគេនះ បាន។  អែកស្បែ�ល មាន ជំ�ងឺធ្ងងន ់លមុ ឬ ធ្ងងន ់ធ្ងងរ      ��  រ រង់ចា � 
រហឺ� � �ល ់ព�កគេ� ជាស្ទ័ះ គេស្ទ័ែ ើយស្ទ័និ  ម�ន គេពល ���ល ថាែ � វ៉ាាកស់្មា �ង
ជំ�ងឺគេរ ើម។

អែក ផាល ់គេស្ទ័វ៉ា ស្បែ�ទាំ � ស្ទ័�ខ្លួ ភាព របស្ទ័ ់គេលាក អែកអាច ផាល ់ព�� ៌មាន 
បស្បែនែម �ល ់គេលាក អែក បាន។

4. ហានិ្លឹភ័័យ ហេក់�តុ ត្រូ�តិុក់មម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

� ជាធ្ងមតុា អការៈការឈឺនឺៃ�ជាម�យនងឹការឈឺចឺាបត់្រូស្មាល ឬ
មធ្ងយម បន័្ទាបព់ើ ចាកវ់៉ាាកស់្មា �ងការពារជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ ។ ការ
គេ�ើងត្រូកហឺម នងិគេហឺើមកអ៏ាចគេកើ�មានគេ�កស្បែនំងចាកថ់ាែ �ផង
ស្បែ�រ។
� អការៈអស្ទ័ក់មំា �ង ឈឺសឺ្មាច�់� � ឈឺកឺ�ល ញ�រ ត្រូ�នុគេ�ា  

ឈឺតឺ្រូកពះ នងិចគេង្កាោ រ ជាគេរឿងធ្ងមតុាបន័្ទាបព់ើចាកវ់៉ាាកស់្មា �ង
ការពារជំ�ងឺគេរ ើមរ�មគ្នាែ ។

ផលរខំ្លាំនទាំ �ងគេនះអាចរខំ្លាំនជាបគេណ្តាះ ះអាស្ទ័នែ�លក់ារ
គេធ្ងែើស្ទ័កមភុាព ត្រូបចា �របស្ទ័ ់អែក���លថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ង។ គេរា�ស្ទ័ញ្ហាា
បា� ់គេ�វញិ គេ�យ ខំ្លួ� ន ឯង កែ�ង រយៈគេពល 2 គេ� 3 នៃ�ង។ អែក គេ�ស្បែ� 
អាច ចាក ់វ៉ាាកស់្មា �ជំ�ងឺគេរ ើម រ�មគ្នាែ ជា��ស្ទ័�ើពើរបាន  គេទាំះបើជា អែក មាន 
ត្រូប�កិម ុគេត្រូកាយ គេពលចាក ់��ស្ទ័ ��ប�ង ក ៏គេ�យ។

Guillain-Barré Syndrome (GBS) ជំ�ងឺត្រូបព�នធត្រូបស្មា�ធ្ងងនធ់្ងងរ 
ត្រូ�ូវបានគេ�រាយការ�៍ថាកត្រូមមានណ្តាស្ទ័ ់បន័្ទាបព់ើវ៉ាាកស់្មា �ងហឺ �ូ
ស្ទ័��ររ �មគ្នាែ ។

គេពល ខំ្លួះ មន�ស្ទ័ូ  ស្ទ័នំប ់បន័្ទាប ់ពើ��គេ�ើ រ ការ គេវជំជ ស្មាត្រូស្ទ័ា រ�ម ទាំ �ង 
ការ ចាក ់ថាែ � វ៉ាាក ់ស្មា �ង ។ ស្ទ័�ម ត្រូបាប ់អែក ផាល ់គេស្ទ័វ៉ា ស្បែ�ទាំ � ស្ទ័�ខ្លួ ភាព 
របស្ទ័ ់គេលាក អែក ត្រូបស្ទ័និ គេបើ គេលាក អែក វលិ ម�ខ្លួ  ឬ    ចកុ�  ញ្ហាា � 
ផំ្តាស្ទ័ ់បា� រ ឬ ឮស្ទ័�គេ�ង ហឺងឹ កែ�ង ត្រូ�គេចៀក ។

��ចថាែ �គេផូងគេ�ៀ�ស្បែ�រ ថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ងកត្រូមនងឹបងារត្រូប�កិមអុាស្បែល
ហឺ �ូ ើធ្ងងនធ់្ងងរ ប�ស្ទ័ធ្ងងនធ់្ងងរគេផូង ឬគេធ្ងែើឲ្យយសំ្មាបប់ា�ប់ង់ជំើវ�ិណ្តាស្ទ័។់

5.  ចុុះ� ហេ�� មាន្លឹ �ញ្ហាា ធ្ងងន់្លឹ ធ្ងងរ ?

ត្រូប�កិមអុាស្បែលហឺូ ើអាចគេកើ�គេ�ើងបន័្ទាបព់ើអែក���លថាែ �បង្កាា រ
ចាកគេចញ ពើ�ំើនកិ ត្រូបស្ទ័និគេបើអែកគេ�ើញស្ទ័ញ្ហាា នៃនត្រូប�កិមអុា
ស្បែ�ហឺូ ើធ្ងងនធ់្ងងរ (កន័�លត្រូកហឺម គេហឺើមម�ខ្លួ គេហឺើមប�ពង់ក ពិបាក
�ក�គេងាើម ឬចង្កាែ ក ់គេបះ��ងញាប ់វលិម�ខ្លួ ឬគេខ្លួោយ) ស្ទ័�ម�� រស្ទ័�ព័
គេ�គេលខ្លួ 9-1-1 គេហឺើយបញ្ជូជ�ន អែកជំ�ងឺគេ�មន័ើគេព�យស្បែ�លជំ�ិ
ប�ផ��។

ស្ទ័ត្រូមាបស់្ទ័ញ្ហាា គេផូងគេ�ៀ�ស្បែ�លគេធ្ងែើឱ្យយអែកបារមភ ស្ទ័�ម�� រស្ទ័�ព័គេ�
អែកផាលគ់េស្ទ័វ៉ា ស្បែ�ទាំ �ស្ទ័�ខ្លួភាពរបស្ទ័អ់ែក។

ត្រូប�កិម ុ គេ� ត្រូបព�នធ រាយការ�៍ ផល អាត្រូកក ់នៃន ថាែ � វ៉ាាកស់្មា �ង�� រគេ�
ត្រូ�ូវបានរាយការ�៍គេ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ អែកផាលគ់េស្ទ័វ៉ាស្បែ�ទាំ �ស្ទ័�ខ្លួភាពរបស្ទ័អ់ែកជា
ធ្ងមតុានងឹ�ករ់បាយការ�៍គេនះ ឬអែកអាចគេធ្ងែើវ៉ាគេ�យខំ្លួ�នឯង
បាន។ ស្ទ័�មច�លគេ�គេ�ហឺ��ព�រត្រូបព�នធរាយការ�៍ផលអាត្រូកក់
នៃនថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ង (VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬ�� រស្ទ័�ព័
គេ�គេលខ្លួ 1-800-822-7967។ ត្រូបព�នធរាយការ�៍ផលអាត្រូកក់
នៃនថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ង(VAERS) ស្ទ័ត្រូមាបស់្បែ� ការរាយការ�៍ត្រូប�កិមុ
បុ� គេណ្តាះ ះ។ ស្ទ័មាជំកិប��គលកិរបស្ទ័ត់្រូបព�នធរាយការ�៍ ផល
អាត្រូកកន់ៃនថាែ �វ៉ាាកស់្មា �ង (VAERS) មនិផាល�់�ប� នុ្ទានស្បែផែកគេវជំជ
ស្មាត្រូស្ទ័ាគេ�។

6.  ហេតុ� ខុំ� អាចុះ សិក់ា �ថែន្លឹែម ហេ�ៀតុ ហេ�យ រហេ�ៀ� ណា?

� ស្ទ័�ម ស្ទ័�រ អែក ផាល ់គេស្ទ័វ៉ា ស្បែ�ទាំ � ស្ទ័�ខ្លួ ភាព របស្ទ័ ់គេលាក អែក ។
� ស្ទ័�ម�� រស្ទ័�ព័ គេ� ត្រូកស្ទ័�ង ស្ទ័�ខ្លាំ�បិាលរ�ឋ ម�ល �ឋ ន របស្ទ័ ់គេលាក 

អែក ។
� ស្ទ័�មច�លគេ� ឬ គេ� Food and Drug Administration 

(គេ�ហឺ��ព�ររ�ឋបាលអាហារនងិឱ្យស្ទ័� (FDA)) �មែ ើ
���លបានកញ្ជូចបគ់េស្ទ័វ៉ាកមថុាែ �បង្កាា រ នងិព��ម៌ានបស្បែនែម 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (ស្ទ័�មទាំក ់�ង 

មជំឈម�ឌ ល �ប ់ស្មាា � ់នងិ បង្កាា រ ជំ�ងឺ   (CDC)) ៖
- ស្ទ័�ម�� រស្ទ័�ព័គេ�គេលខ្លួ 1-800-232-4636  

(1-800-CDC-INFO) ឬ
-   ច�លគេមើលគេ�ហឺ��ព�ររបស្ទ័ ់CDC គេ� 

www.cdc.gov/vaccines ។
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