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សនឹ្លឹ�ក ព័័ត៌៌ មាន្លឹ សី�ព័� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់សាំ�ង

1. ហេ�តុ៌ អី្វី� ត្រូត៌វូ ចាក់ ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់សាំ�ង?

ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង DTaP អាចការពារជំ�ងឺ ខាន់ ់សាំា ក់់
តេ�តាណូូស និិ ងក់អក់ មាន់។់ 

 ជំំងឺឺ ខានិ ់ស្លាា ក់ ់និិ ងឺ ក់អក់មានិ ់ចម្លាងឺពីី ម្លនុិស្សស មាា ក់ ់ទៅ� ម្លនុិស្សស មាា ក់ ់
ទៅ�ៀត។  ទៅតតាណូូស្ស ឆ្លាងឺ ចូល ខ្លួា�និ ប្រា�ណូ តាម្ល រយៈៈ ស្លាា ម្លមុ្លត ឬ
របួ�ស្ស។
� ជំ�ងឺ ខាន់ស់ាំា ក់ ់(DIPHTHERIA (D)) អាចបួងឺកឱ្យយពិី �ក់

ដក់ដទៅងឺើី ម្ល គាំងំឺទៅបួះដូងឺ ខិ្លួិ និ ឬស្លាា បួ។់
� តេ�តាណុូស (TETANUS (T)) បួងឺកឱ្យយឈឺឺចាបួទ់ៅ�យៈស្លាររ ងឹឺ

ស្លាចដុ់ ំទៅតតាណុូស្សបួងឺកឱ្យយមានិបួញ្ហាើ សុ្សខ្លួភាពីធ្ងងនិធ់្ងង រ�ម្លមានិការ
ម្លិនិអាច ហាមាត�់និ ពិី �ក់ទៅលបួអាហារ និិ ងឺដក់ដទៅងឺើី ម្ល ឬ
ស្លាា បួ។់
� ជំ�ងឺ ក់អក់មាន់ ់(PERTUSSIS (aP)) ប្រាតូវ�និទៅ�ស្លាា លថ់ា 

“whooping cough” អាចបួណ្តាា លឱ្យយក់អក់ជាបួ ់និិ ងឺខាា ងំឺ 
ដែដលទៅធិ្ងីឱ្យយពិី �ក់ដក់ដទៅងឺើី ម្ល ���លទានិអាហារ ឬផឹឹ ក់�ឹ ក់។ 
ជំំងឺឺ ក់អក់មានិអ់ាចមានិស្សភាពីធ្ងងនិធ់្ងងរជាពិី ទៅស្សស្សចទំៅពាះទារក់ 
និិ ងឺកុ់មារ ដែដលអាចបួណ្តាា លរលាក់ស្ស�ត ប្រាបួកាច ់ខូ្លួចខ្លួ� រក់�ល 
ឬស្លាា បួ។់ ចទំៅពាះទៅក់េងឺវយ័ៈជំ�ំង់ឺ ឬម្លនុិស្សសធ្ង ំជំំងឺឺ ទៅនិះអាច
បួណ្តាា លឱ្យយប្រាស្សក់ �ម្លងនិ ់�តប់ួង់ឺត�នា�ី ទៅ�ា ក់ទៅនាម្ល �តប់ួង់ឺស្លាេ
ត ីនិិ ងឺ�ក់ឆ់្លអឹ ងឺជំនំិ ីទៅ�យៈការក់អក់ខាា ងំឺ។

2. ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់សាំ�ង DTaP

ថាា វំ៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP ទៅប្រាបួីស្សប្រាមាបួទ់ៅក់េងឺទៅប្រាកាម្លអាយុៈ  
7 ឆ្នាំា ។ំ ថាា វំ៉ាាក់ស់្លាងំឺទៅផឹសងឺៗប្រាបួឆ្នាំងំឺនិឹ ងឺជំំងឺឺ ទៅតតាណុូស្ស 
ជំំងឺឺ ខានិស់្លាា ក់ ់និិ ងឺក់អក់មានិ ់(Tdap, Td) ទៅប្រាបួីស្សប្រាមាបួទ់ៅក់េងឺមានិ
អាយុៈទៅប្រាចីនិជាងឺ ទៅក់េងឺវយ័ៈជំ�ំង់ឺ និិ ងឺ ម្លនុិស្សសធ្ង។ំ

តាម្លទៅស្សចក់ាី ដែណូនា ំកុ់មារ���លវ៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP �និ  
5 ក់ប្រាម្លិ ត តាម្លអាយុៈដូចតទៅ�៖
� 2 ដែខ្លួ
� 4 ដែខ្លួ
� 6 ដែខ្លួ
� 15–18 ដែខ្លួ
� 4–6 ឆ្នាំា  ំ

ថាា វំ៉ាាក់ស្លាងំឺ DTaP អាចផឹាលជូ់ំនិ�ចដ់ែតឯងឺ ឬជាដែផឹាក់រ�ម្ល ជាម្ល�យៈ
វ៉ាាក់ស់្លាងំឺទៅផឹសងឺ (ប្រាបួទៅ��វ៉ាាក់ស់្លាងំឺ ដែដលអាចផឹសគំាំា ជាម្ល�យៈ 
វ៉ាាក់ស់្លាងំឺទៅលីស្សពីី ម្ល�យៈមុ្លខ្លួស្សប្រាមាបួច់ាក់ម់្លាងឺ)។

 ថាា  ំវ៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP អាច ផឹាល ់ជូំនិ ក់ាុងឺ ទៅពីល ដំណ្តាល គាំា  និឹ ងឺ ថាា  ំ
វ៉ាាក់ស់្លាងំឺដទៃ� ទៅ�ៀត ។

3.  និ្លឹយាយជាមួួយអំ្វីកផី្តល់់ហេសវ៉ាថែ�ទាំ�សុខភាព័
របស់អំ្វីកហេ��មួ �ី ថែសីងយល់់បថែន្លឹែមួហេ�ៀត៌។

ប្រា�បួអ់្នាក់ផឹាលវ់៉ាាក់ស់្លាងំឺរបួស្សអ់្នាក់ ប្រាបួស្សិ និទៅបួី បុួ�ាលទៅនាះ���ល
វ៉ាាក់ស់្លាងំឺ៖
� មានិ ប្រ��ិ ក់ម្មមអាឡែ�ហ្សីី ��ន្ទាា �ព់ី� ការទទួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ងមុ្មន់

ឡែ�លប្រ�ឆាំ �ង ជំ�ងឺ តេ�តាណុូស ជំ�ងឺ ខាន់ស់ាំា ក់ ់ឬក់អក់មាន់ ់ឬ
អាតេ�ហ្សីី �ធ្ងងន់ធ់្ងងរ គប្រមាម្មក់�ឡែហ្សីង�លជ់ំ� វិ �ិ
� មានិ សាំា ន់ភាពីភ្លឹា� ក់ ការថយចុុះ� នៃន់សាំម រ�� ពីន់�រតេពីល 

ប្រ�កាចុះរ់យៈតេពីល 7 នៃថង �ន្ទាា �ព់ី� ទទួលថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង
ជំ�ងឺ ក់អក់មាន់ ់(DTP  ឬ DTaP)
� មានិ  ជំ�ងឺ ប្រ�កាចុះ ់ឬ �ញ្ហាា  ប្រ�ព័ី ន់ធ ប្រ�សាំទ តេ�ីង តេទៀ�
� ធ្លាា បួ ់មានិ បួញ្ហាើ  សុ្សខ្លួ ភាពីឡែ�ល តេគ តេ� ថ្នាំអាការៈ វិ �ិល្លាា ស

ប្រ�សាំទ  (ក់៏ ទៅ�ផឹងឺដែដរថា Guillain Barré Syndrome 
(GBS))
� មានិ អការៈឈឺឺ ចា�ខ់ាា �ង ឬតេហ្សី� ម្ម�ន្ទាា �ព់ី� ទទួលថំ្នាំ �

វ៉ាាក់ស់ាំ �ងតេ�តាណុូស ឬជំ�ងឺ ខាន់ស់ាំា ក់់

ក់ាុងឺក់រណីូ ខ្លួាះ អ្នាក់ផឹាលទ់ៅស្សវ៉ាដែ�ទា ំសុ្សខ្លួភាពីរបួស្សកូ់់និអ្នាក់អាច
ស្សទៅប្រាម្លចចិ តាពីនិ�រទៅពីលការចាក់វ់៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP រហូូតដលក់ារ
ទៅ�ជំ�បួនាទៅពីលខាងឺមុ្លខ្លួ។

ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង DTaP (ជំ�ងឺខាន់់សាំា ក់់, តេ�តាណុុស, 
ក់អក់មាន់់)៖ តេ�ើ តេ�ក់ អំ្នក់ ត្រូ�វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះា�
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 កុ់មារ ដែដល មានិ ជំំងឺឺ ប្រាស្លាល ដូច ជា ជំំងឺឺ ផ្តាា  ស្លាយៈ  អាច ���ល 
ថាា  ំបួង្កាក រទៅនិះ �និ។  ជា ធ្ងម្លេតា កុ់មារ ដែដល មានិ ជំំងឺឺ ធ្ងងនិ ់លេម្ល ឬ 
ធ្ងងនិ ់ធ្ងងរ      ��  រ រង់ឺចា ំ រហូូត ដល ់ពី�ក់ទៅ� ជាស្សះ ទៅស្សើ ីយៈស្សិ និ  មុ្លនិ 
ទៅពីល ���ល ថាា  ំវ៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP។

អ្នាក់ ផឹាល ់ទៅស្សវ៉ា ដែ�ទា ំសុ្សខ្លួ ភាពី កូ់និរបួស្ស ់ទៅលាក់ អ្នាក់អាច ផឹាល ់
ព័ីត ៌មានិ បួដែនិែម្ល ដល ់ទៅលាក់ អ្នាក់ �និ។

4. ហានិ្លឹភ័័យ ហេក�ត៌ ត្រូបតិ៌កមួម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់ សាំ�ង

� ឈឺ ឺឬទៅហូី ម្លទៅ�ក់ដែនិាងឺចាក់ថ់ាា  ំប្រា�នុិទៅ�ា  ហូត ់អ្នស្សក់់មាា ងំឺ 
�តប់ួង់ឺចណំូង់ឺអាហារ និិ ងឺក់អ�ត ជំ�និកាលទៅក់ី តទៅ�ី ងឺបួនាា បួពី់ី
ចាក់វ់៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP។
� ប្រាបួតិ ក់ម្លេធ្ងងនិធ់្ងងរជាងឺទៅនិះ ដូចជាការប្រាបួកាច ់ការយៈមំ្លិនិឈឺបួ់

រយៈៈទៅពីល 3 ទៅមាោ ងឺ ឬទៅប្រាចីនិជាងឺទៅនិះ ឬប្រា�នុិទៅ�ា ខាា ងំឺ (ទៅលីស្សពីី 
40.5°C (105°F)) បួនាា បួពី់ី ការចាក់វ់៉ាាក់ស់្លាងំឺ DTaP ទៅក់ី តទៅ�ី ងឺ
ម្លិនិញឹឹ ក់ញាបួ។់ ក់ប្រាម្លណ្តាស្ស ់ដែដលការចាក់វ់៉ាាក់ស់្លាងំឺទៅធិ្ងីឱ្យយ
រទៅហូី ម្លទៃដ ឬទៅជំី ងឺទាងំឺមូ្លល ជាពិី ទៅស្សស្សចទំៅពាះកុ់មារធ្ង ំបួនាា បួពី់ី
ពី�ក់ទៅ�ចាក់វ់៉ាាក់ស់្លាងំឺទៅលី ក់�ី បួ�និ ឬ�ី ប្រា�។ំ

ដូចថាា ទំៅផឹសងឺទៅ�ៀតដែដរ ថាា វំ៉ាាក់ស់្លាងំឺក់ប្រាម្លនិឹ ងឺបួងឺករប្រាបួតិ ក់ម្លេអា
ដែលហូសុ ីធ្ងងនិធ់្ងងរ បួ�ស្សធ្ងងនិធ់្ងងរទៅផឹសងឺ ឬទៅធិ្ងីឲ្យយស្លាា បួ�់តប់ួង់ឺជំី វ តិ
ណ្តាស្ស។់

5.  ចុុះ� ហេប� មាន្លឹ បញ្ហាា ធ្ងងន់្លឹ ធ្ងងរ ?

ប្រាបួតិ ក់ម្លេអាដែលហូស ីអាចទៅក់ី តទៅ�ី ងឺបួនាា បួពី់ី អ្នាក់���លថាា បំួង្កាក រ
ចាក់ទៅចញឹ ពីី �ាី និិ ក់ ប្រាបួស្សិ និទៅបួី អ្នាក់ទៅ�ីញឹស្សញ្ហាា ទៃនិប្រាបួតិ ក់ម្លេអា
ដែ�ហូស ីធ្ងងនិធ់្ងងរ (ក់និា�លប្រាក់ហូម្ល ទៅហូី ម្លមុ្លខ្លួ ទៅហូី ម្លបួពំីង់ឺក់ ពិី �ក់
ដក់ដទៅងឺើី ម្ល ឬចងិ្កាក់ ់ទៅបួះដូងឺញាបួ ់វលិមុ្លខ្លួ ឬទៅខ្លួោយៈ) សូ្សម្ល
�ូរស្ស័ពីា ទៅ�ទៅលខ្លួ 9-1-1 ទៅហូី យៈបួញ្ជូូូនិ អ្នាក់ជំំងឺឺ ទៅ�ម្លនិាី ទៅពី�យ
ដែដលជំិ តបួផុំឹត។

ស្សប្រាមាបួស់្សញ្ហាា ទៅផឹសងឺទៅ�ៀតដែដលទៅធិ្ងីឱ្យយអ្នាក់�រម្លភ សូ្សម្ល�ូរស្ស័ពីាទៅ�
អ្នាក់ផឹាលទ់ៅស្សវ៉ាដែ�ទាសុំ្សខ្លួភាពីរបួស្សអ់្នាក់។

ប្រាបួតិ ក់ម្លេទៅ�ប្រាបួព័ីនិធរាយៈការណ៍ូផឹលអាប្រាក់ក់ទ់ៃនិថាា វំ៉ា ាក់ស់្លាងំឺ�ូរដែត
ប្រាតូវ�និ រាយៈការណ៍ូ ទៅ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ អ្នាក់ផឹាលទ់ៅស្សវ៉ាដែ�ទាសុំ្សខ្លួភាពីរបួស្សអ់្នាក់ជា
ធ្ងម្លេតានិឹ ងឺ�ក់រ់�យៈការណ៍ូ ទៅនិះ ឬអ្នាក់អាចទៅធិ្ងី វ៉ាទៅ�យៈខ្លួា�និឯងឺ
�និ។ សូ្សម្លចូលទៅ�ទៅ�ហូ�ព័ំីរប្រាបួព័ីនិធរាយៈការណ៍ូផឹលអាប្រាក់ក់់

ទៃនិថាា វំ៉ា ាក់ស់្លាងំឺ www.vaers.hhs.gov ឬ�ូរស្ស័ពីាទៅ�កានិទ់ៅលខ្លួ 
1-800-822-7967។ ប្រាបួព័ីនិធរាយៈការណ៍ូផឹលអាប្រាក់ក់ទ់ៃនិថាា  ំ
(VAERS) ស្សប្រាមាបួដ់ែតការរាយៈការណ៍ូ បួោុ ទៅណ្តាះ ះ។ បុួ�ាលិ ក់របួស្ស ់
ប្រាបួព័ីនិធរាយៈការណ៍ូផឹលអាប្រាក់ក់ទ់ៃនិថាា  ំ(VAERS) ម្លិនិផឹាលដ់ំបូួនាេ និ 
អ្នំពីី ទៅវជំសូ្លាប្រាស្សាទៅ�។

6.  កមួម  វិធ្ង� ជាតិ៌ បង់ ស�ណង   របួស ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program (ក់ម្លេ 
វ ធិ្ង ីជាត ិបួង់ឺ ស្សណំូងឺ   របួ�ស្ស ទៅ�យៈ ស្លារ ថាា  ំវ៉ាាក់ស់្លាងំឺ (VICP)) � ឺ
ជា ក់ម្លេ វ ធិ្ងី របួស្ស ់រដឋ ស្សហូ ព័ីនិធ ដែដល �និ បួទៅងឺកី ត ទៅ�ី ងឺ ទៅដី ម្លើ ី
បួង់ឺ ស្សងឺ   អ្នាក់ ទាងំឺ ឡាយៈ ដែដល  អាច រងឺ របួ�ស្ស ទៅ�យៈ ស្លារ ដែត ថាា ំ
វ៉ាាក់ស់្លាងំឺ ម្ល�យៈចនំិ�និ។ ការទាម្លទារទាក់�់ងឺនិឹ ងឺរបួ�ស្ស ឬការស្លាា បួ់
ទៅ�យៈស្លារការ ���ល ថាា បំួង្កាក រ មានិទៅពីលទៅវលាក់ណំូតស់្សប្រាមាបួ់
ការ�ក់ឯ់ក់ស្លារ ដែដលអាចមានិរយៈៈទៅពីលខ្លួាី ប្រាតឹ ម្លពីី រឆ្នាំា ។ំ សូ្សម្ល
ចូលទៅ�ទៅ�ហូ�ព័ំីរក់ម្លេវ ធិ្ងី ជាតិ បួង់ឺស្សណំូងឺរបួ�ស្សទៅ�យៈស្លារថាា ំ
វ៉ាាក់ស់្លាងំឺ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬ�ូរស្ស័ពីា
ទៅ�ទៅលខ្លួ 1-800-338-2382 ទៅដី ម្លើ ីស្សិ ក់ោអ្នំពីី ក់ម្លេវ ធិ្ង ីនិិ ងឺការ
�ក់ព់ាក់យបួណូាឹ ងឺ។

7.  ហេត៌� ខុំ� អាចុះ សិកា បថែន្លឹែមួ ហេ�ៀត៌ ហេ�យ រហេបៀប 
ណា?

� សូ្សម្ល ស្ស�រ អ្នាក់ ផឹាល ់ទៅស្សវ៉ា ដែ�ទា ំសុ្សខ្លួ ភាពី របួស្ស ់ទៅលាក់ អ្នាក់ ។
� សូ្សម្ល�ូរស្ស័ពីា ទៅ� ប្រាក់ស្ស�ងឺ សុ្សខា�ិ �លរដឋ ឬ ទៅ� មូ្លល �ឋ និ របួស្ស ់

ទៅលាក់ អ្នាក់ ។
� សូ្សម្លចូលទៅ� Food and Drug Administration 

(ទៅ�ហូ�ព័ំីររដឋ�លអាហារនិិ ងឺឱ្យស្ស� (FDA)) ទៅដី ម្លើ ី
���ល�និក់ញ្ជូចបួទ់ៅស្សវ៉ាក់ម្លេថាា បំួង្កាក រ និិ ងឺព័ីត៌ មានិ បួដែនិែម្ល 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (សូ្សម្លទាក់ ់�ងឺ 

ម្លជំឈម្លណូឌ ល �បួ ់ស្លាក ត ់និិ ងឺ បួង្កាក រ ជំំងឺឺ   (CDC))៖
-  សូ្សម្ល�ូរស្ស័ពីាទៅ�ទៅលខ្លួ 1-800-232-4636  

(1-800-CDC-INFO) ឬ
-  ចូលទៅម្លី លទៅ�ហូ�ព័ំីររបួស្ស ់CDC ទៅ� 

www.cdc.gov/vaccines ។
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