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

វ៉ាា ក់់សាំ�ង HPV (ហេ�ហេ�គឆ្លលងតា�ការរ�ួហេ�ទ) អាចបង្កាា រការឆ្លលង
ប្របភេ�ទភេ�ភេ�គតា�ការរ�ួភេ�ទ។

ភេ�ភេ�គឆ្លលង HPV អាចបងាឱ្យយភេ�ជាជំងឺំ�ហាហរកី�ួយចនួំួនួ 
រ�ួមានួ៖
 � �ហារកីមាត់ស់្បូ �ូនួ រនួធទ្វាា រមាស្បូ នួងិទ្វាា រមាស្បូចភំេ�ះប្រស្បូី�
 �  ជំងឺំ �ហា លិងិគ ចភំេ�ះ បុរស្បូ
 � �ហារកីរនួធគ�ទ ចភំេ�ះបុរស្បូ នួងិប្រស្បូី�
 � �ហារកីដុុំសំាចប់ពំង់ក គលិអ់ណី្តាត់ ភេប្រកាយបពំង់ក (�ហារកី
មាត់ប់ពំង់ក) ចភំេ�ះបុរស្បូ នួងិប្រស្បូី�

ការឆ្លលងភេ�ភេ�គ HPV កអ៏ាចបណី្តាលិឱ្យយមានួឫស្បូភេលិ�ប្របដាប់
ភេ�ទផងដែដុំរ។

វ៉ាាកស់ាងំ HPV អាចការ�រជាង 90% នៃនួជំងឺំ�ហារកីដែដុំលិ
បណី្តាលិ�កព� HPV ។

ភេ�ភេ�គ HPV ឆ្លលងតា�រយៈការបះះ�លិជ់ំតិ់ស្បូិទិធរវ៉ាងដែស្បូូក នួងិ
ដែស្បូូក ឬ ទនំាកទ់នំួងផល� វភេ�ទ។ ការឆ្លលងភេ�ភេ�គ HPV គជឺាភេរឿង
ធ�មតាដែដុំលិ�នុួស្បូសភេស្បូើ�រដែត់ទ្វាងំ អស្បូន់ួងឹឆ្លលងភេ�ភេ�គ HPV 
យ៉ាះ ងភេហាចណ្តាស្បូ�ួ់យប្របភេ�ទភេ� ភេពលិណ្តា�ួយកុិងជំ�វតិ់
របស្បូពួ់កភេគ។ ការឆ្លលងភេ�ភេ�គ HPV ភាគភេប្រច�នួបាត់ភ់េ�វញិ
ភេដាយខ្លួលួនួឯងកុិង រយៈភេពលិ 2 ឆិ្នាំ។ំ បះុ ដែនីួជួំនួកាលិការឆ្លលង
ភេ�ភេ�គ HPV នួងឹមានួរយៈភេពលិយ�រជាងភេនួះ ភេហ�យអាច
បណី្តាលិឱ្យយភេក�ត់�ហារកីភេ�ភេពលិភេប្រកាយកុិងជំ�វតិ់។

2. ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង HPV

វ៉ាាកស់ាងំ HPV ប្រតូ់វបានួដែ�នាជំាប្របចាំសំ្បូប្រមាបភ់េកមងវយ័ ជំទំង់
ភេ�អាយុ 11 ឬ 12 ឆិ្នាំ ំភេដុំ��ូ �ធានាថាពួកភេគប្រតូ់វបានួការ�រ �ុនួ
ភេពលិពួកភេគបះះ�លិន់ួងឹ វរីសុ្បូ។ វ៉ាាកស់ាងំ HPV អាចប្រតូ់វបានួ
ផលីិឱ់្យយចាំបព់�អាយុ 9 ឆិ្នាំ ំភេហ�យ ការចាំកវ់៉ាាកស់ាងំប្រតូ់វបានួ
ដែ�នាសំ្បូប្រមាប�់នុួស្បូសប្រគបរ់�បរហ�ត់ដុំលិអ់ាយុ 26 ឆិ្នាំ។ំ

វ៉ាាកស់ាងំ HPV អាចប្រតូ់វបានួផលីិឱ់្យយដុំលិ�់នុួស្បូសភេពញវយ័ ដែដុំលិ
មានួអាយុព� 27 ឆិ្នាំដំុំលិ ់45 ឆិ្នាំ ំភេដាយដែផែកភេលិ�ការពិភាក� រវ៉ាង
អិកជំងឺំ នួងិអិកផលីិភ់េស្បូវ៉ាដែ�ទ្វាសុំ្បូខ្លួភាព។

កុមារភាគភេប្រច�នួដែដុំលិចាំកវ់៉ាាកស់ាងំដុំ�ស្បូដុំបំ�ង�ុនួអាយុ 15 ឆិ្នាំ ំ
ប្រតូ់វ ការវ៉ាាកស់ាងំ HPV ចនួំួនួ 2 ដុំ�ស្បូ។ អិកដែដុំលិទទួលិបានួថិា ំ
ដុំបំ�ងភេ�អាយុឬភេប្រកាយអាយុ 15 ឆិ្នាំ ំនួងិ�នុួស្បូសដែដុំលិមានួ
អាយុត់ចិជាង ភេនួះដែដុំលិមានួលិកខខ្លួ�ឌ ភាពសុានំួងឹ ភេ�ភេ�គ
ជាកល់ាកប់្រតូ់វការ 3 ដុំ�ស្បូ។ អិក ផលីិ ់ភេស្បូវ៉ា ដែ�ទ្វា ំសុ្បូខ្លួ ភាព របស្បូ់
ភេលាក អិកអាច ផលីិ ់ ព័ត់ ៌មានួ  បដែនួែ� ដុំលិ ់ ភេលាក អិក បានួ។

 ថិា ំវ៉ាាកស់ាងំភេ� ភេ�គ HPV អាច ចាំក ់កុិង ភេពលិ ដុំណំ្តាលិ គិ្នា នួងឹ 
 ថិាវំ៉ា ាកស់ាងំ ដុំនៃទ ភេទៀត់ ។

3.  និិយាយជា�ួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេ�វ៉ាថែ�ទាំ��ុខភាព
រប�់អំ្វីក់ ហេ��� �ី ថែ�ីងយល់់បថែនិែ�ហេទៀតុ។

ប្របាបអិ់កផលីិវ់៉ាាកស់ាងំរបស្បូអិ់ក ប្របស្បូនិួភេប�បុគគលិភេនាះទទួលិ
វ៉ាាកស់ាងំ៖
 �មានួ ត្រូបតិុក់�មអាថែ�� �ីបន្ទាា ប់ព�ការទទួល់វ៉ាា ក់់សាំ�ង HPV  
�ូ��ុនិឬ ឬអាហេ�� �ីធ្ងងន់ិធ្ងងរ គ���ក់�ថែ�ង�ល់់ជី�វតុ

 � ភេត់�ត្រូ�ត�មានិផ្ទៃផ្តាហេ�ះប្រតូ់វបានួដែ�នាឱំ្យយទទួលិវ៉ាាកស់ាងំHPV 
រហ�ត់បនាើ បព់�ស្បូប្រមាលិក�នួភេហ�យ

កុិងករ�� ខ្លួលះ អិកផលីិភ់េស្បូវ៉ាដែ�ទ្វាសុំ្បូខ្លួភាពរបស្បូអិ់ក អាច
ស្បូភេប្រ�ចចតិ់ ីពនួ�រភេពលិការចាំក ់វ៉ាាកស់ាងំ HPV រហ�ត់ដុំលិក់ារ
ណ្តាត់ ់ជួំបនាភេពលិខាង�ុខ្លួ។

អិក ដែដុំលិ មានួ ជំងឺំ ប្រសាលិ ដុំ�ច ជា ជំងឺំ ផី្តា សាយ  អាច ទទួលិ ថិា ំ
បង្កាា រភេនួះ  បានួ។  អិក ដែដុំលិ មានួ ជំងឺំធងនួ ់លិម� ឬ ធងនួ ់ធងរ       គួ រ រង់ចាំ ំ
រហ�ត់ ដុំលិ ់ពួកភេគ ជាស្បូះ ភេស្បូូ �យស្បូនិួ   �ុនួ ភេពលិ ទទួលិ ថិា ំ
វ៉ាាកស់ាងំ HPV។

អិក ផលីិ ់ភេស្បូវ៉ា ដែ�ទ្វា ំសុ្បូខ្លួ ភាព របស្បូ ់ភេលាក អិកអាច ផលីិ ់ ព័ត់ ៌មានួ 
បដែនួែ� ដុំលិ ់ ភេលាក អិក បានួ។

ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង      HPV (ហេ� ហេ�គ តា�    ការ រ�ួ ហេ�ទ)៖ 
ហេតុ� ហេ�ក់ អំ្វីក់ ត្រូតុវូ �ឹង អី្វី� ខលះ
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4. ហានិិ�័យ ហេក់�តុ  ត្រូបតិុក់�ម  ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

 � អការៈប្រកហ� ភេ�ី នួងិភេហ��ភេ�កដែនួលងចាំកថិ់ា ំអាចភេក�ត់ភេ��ង 
បនាើ បព់�ចាំកវ់៉ាាកស់ាងំ HPV។

 � ប្រគនុួភេ�ី ឬឈឺកឺ�លិអាចភេក�ត់ភេ��ងបនាើ បព់�ចាំកវ់៉ាាកស់ាងំ 
HPV។

ភេពលិ ខ្លួលះ �នុួស្បូស   ស្បូនួលប ់បនាើ ប ់ព�ដុំភំេ�� រ ការ ភេវជំជ សាប្រស្បូ ី រ�ួ  ទ្វាងំ
ការ ចាំក ់ថិា ំវ៉ាាក ់សាងំ ។ ស្បូ�� ប្របាប ់អិក ផលីិ ់ភេស្បូវ៉ា ដែ�ទ្វា ំសុ្បូខ្លួ ភាព
របស្បូ ់ភេលាក អិក ប្របស្បូនិួ ភេប� ភេលាក អិក  វលិិ �ុខ្លួ  ឬ     ចកខុ  ញ្ញាា � ផ្តាល ស្បូ់
បី� រ ឬ  ឮស្បូភំេ�ង ហងឹ កុិង ប្រត់ភេចៀក ។

ដុំ�ចថិាភំេផសងភេទៀត់ដែដុំរ ថិាវំ៉ាាកស់ាងំកប្រ�នួងឹបងារប្របត់កិ�មអាដែលិ
ហសុ �ធងនួធ់ងរ បួស្បូធងនួធ់ងរភេផសង ឬភេធា�ឲ្យយសាល បប់ាត់ប់ង់ជំ�វតិ់ណ្តាស្បូ។់

5.  ចុុះះ ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

ប្របត់កិ�មអាដែលិហស �អាចភេក�ត់ភេ��ងបនាើ បព់� អិក ទទួលិថិាបំង្កាា រ
ចាំកភេចញព�គល�នួកិ។ ប្របស្បូនិួភេប�អិកភេ��ញស្បូញ្ញាា នៃនួប្របត់កិ�មអា
ដែ�ហស �ធងនួ ់ធងរ (កនួើួលិកហ� ភេហ���ុខ្លួ នួងិបពំង់ក ពិបាក
ដុំកដុំភេងើ�� ភេបះដុំ�ងភេលាត់ញាប ់វលិិ�ុខ្លួ ឬភេខ្លួ�យ) ស្បូ��ទ� រស្បូព័ើ
ភេ� 9-1-1 ភេហ�យនាអិំកជំងឺំ ភេ��នួើ�រភេពទយដែដុំលិភេ� ជំតិ់បផុំត់។

ស្បូប្រមាបស់្បូញ្ញាា ភេផសងភេទៀត់ដែដុំលិភេធា�ឱ្យយអិកបារ�ភ ស្បូ��ទ� រស្បូព័ើភេ�
អិកផលីិភ់េស្បូវ៉ាដែ�ទ្វាសុំ្បូខ្លួភាពរបស្បូអិ់ក។

ប្របត់កិ�មភេ�ប្របព័នួធ�យការ�៍ផលិអាប្រកកន់ៃនួថិាវំ៉ាាកស់ាងំគ� រដែត់
ប្រតូ់វបានួ �យការ�៍ភេ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ អិកផលីិភ់េស្បូវ៉ាដែ�ទ្វាសុំ្បូខ្លួភាពរបស្បូអិ់កជា
ធ�មតានួងឹដាករ់បាយការ�៍ភេនួះ ឬអិកអាចភេធា�វ៉ាភេដាយខ្លួលួនួឯង
បានួ។ ស្បូ��ច�លិភេ�ភេគហទព័ំរប្របព័នួធ�យការ�៍ផលិអាប្រកកន់ៃនួ
ថិាវំ៉ាាកស់ាងំ www.vaers.hhs.gov ឬទ� រស្បូព័ើភេ�កានួភ់េលិខ្លួ 
1-800-822-7967។ ប្របព័នួធ�យការ�៍ផលិអាប្រកកន់ៃនួថិា ំ
(VAERS) ស្បូប្រមាបដ់ែត់ការ�យការ�៍បះុ ភេណ្តាះ ះ។ បុគគលិកិរបស្បូ់
ប្របព័នួធ�យការ�៍ផលិអាប្រកកន់ៃនួថិា ំ(VAERS) �និួផលីិដ់ុំបំ�នាម នួ
អពំ�ភេវជំជសាប្រស្បូភីេទ។

6.  ក់�ម  វធិ្ង� ជាតិុ បង់ ��ណង   របួ� ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program (ក�ម វធិ� 
ជាត់ ិបង់ ស្បូ�ំង    របួស្បូ ភេដាយ សារ ថិា ំវ៉ាាកស់ាងំ (VICP)) គ ឺជា  ក�ម
វធិ�របស្បូ ់រដុំឋ ស្បូហ ព័នួធ ដែដុំលិ បានួ បភេងា�ត់ ភេ��ង ភេដុំ��ូ � បង់  ស្បូង    អិក
ទ្វាងំ ឡាយ ដែដុំលិ   អាច រង របួស្បូ ភេដាយ សារ ដែត់ ថិាវំ៉ាាកស់ាងំ
�ួយចនួំួនួ។ ការទ្វា�ទ្វារទ្វាកទ់ងនួងឹរបួស្បូ ឬការសាល ប់
ភេដាយសារការទទួលិថិាបំង្កាា រ មានួភេពលិភេវលាក�ំត់ស់្បូប្រមាប់
ការដាកឯ់កសារ ដែដុំលិអាចមានួរយៈភេពលិខ្លួល� ប្រត់�ឹព�រឆិ្នាំ។ំ ស្បូ��
ច�លិភេ�ភេគហទព័ំរក�មវធិ�ជាត់បិង់ស្បូ�ំងរបួស្បូភេដាយសារថិា ំ
វ៉ាាកស់ាងំ ភេ� www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬ
ទ� រស្បូព័ើភេ�ភេលិខ្លួ 1-800-338-2382 ភេដុំ��ូ �ស្បូកិ�អពំ�ក�មវធិ� នួងិ
ការដាក�់កយទ្វា�ទ្វារ។

7.  ហេតុ� ខុំ� អាចុះ  �ិក់ា បថែនិែ� ហេទៀតុ ហេ�យ រហេបៀប
ណា?

 �ស្បូ�� សួ្បូរ អិក ផលីិ ់ភេស្បូវ៉ា ដែ�ទ្វា ំសុ្បូខ្លួ ភាព របស្បូ ់ភេលាក អិក ។
 �ស្បូ��ទ� រស្បូព័ើ ភេ� ប្រកសួ្បូង សុ្បូខា�បិាលិរដុំឋ ឬ ភេ� ��លិ ដាឋ នួ  របស្បូ់
ភេលាក អិក ។

 � ស្បូ��ច�លិភេ� Food and Drug Administration (ភេគហទព័ំរ
រដុំឋបាលិអាហារ នួងិឱ្យស្បូ� (FDA)) ដុំ�ូ �ទទួលិបានួកញ្ចចប់
ភេស្បូវ៉ាក�មថិាបំង្កាា រ នួងិព័ត់ម៌ានួ បដែនួែ�ភេ� www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines ។

 � Centers for Disease Control and Prevention (ស្បូ��ទ្វាក់
ទង �ជំឈ��ឌ លិ ទប ់សាា ត់ ់នួងិ បង្កាា រ ជំងឺំ   (CDC))៖
 -ស្បូ��ទ� រស្បូព័ើភេ�ភេលិខ្លួ 1-800-232-4636  
(1-800-CDC-INFO) ឬ
 -ច�លិភេ��លិភេគហទព័ំររបស្បូ ់CDC ភេ� 
www.cdc.gov/vaccines ។
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