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សេ�ចក្តីី�ថ្លែ� ែងការណ៍៍នៃ�ព័ត័៌ម៌ា�អំំព័�ថំ្នាំវំ៉ាាក្តីស់ាំងំជាសេ�ច��គឺឺ
អាចរក្តីបា�ជាភាសាំថ្លែ�ែរ �ងិភាសាំសេ�េងសេ�ៀត៌។  
ចលូសេ��ល www.immunize.org/vis

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

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

ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ ់សាំ�ង Meningococcal ACWY អាច ជួួយ
បង្កាា រ  ជំ�ងឺmeningococcal  ដែ�ល បង្កា    ឡើ�ើ ង្ក ឡើ�យ 
បាក់ឡ់ើ�រ ី serogroups A, C, W, និិ ង្ក Y។ មានិថំ្នាំ � វ៉ាាក់ ់
សាំ �ង្ក  meningococcal  ឡើ�េង្ក ឡើ�ើ ម្បីី ើ ជួួយ ការ ពារ បាក់ឡ់ើ�រ ី  
serogroup B។

 ជំ�ងឺ  Meningococcal នេះ�ះ អាច បណ្តាា ល ឲ្យយ ឡើក់ើ� ជួ�ងឺ្ក រលាក់ 
ឡើ�សាំម្បី ខួួរ (ការ ឆ្លលង្ក ឡើម្បី ឡើ�គ ឡើលើ ឡើ�សាំម្បី ខួួរ ក់�ល និិ ង្ក  ឆ្លឹ� ង្ក ខំួង្ក )  
និិ ង្កការ ឆ្លលង្ក ឡើម្បី ឡើ�គ កំ់�ង្ក ឈាម្បី ។   សូូម្បីី ើ ដែ� ឡើ�ល ឡើគ ក់���ង្ក �� បាល 
ជួ�ងឺ្ក ឡើនិះ ក់ ៏ជួ�ងឺ្ក  meningococcal បានិ សូមាល ប ់ម្បីនិ�សូេ        
10 ឡើ� 15 នាក់ ់កំ់�ង្ក ច�ឡើណ្តាម្បី 100 នាក់ ់ ដែ�ល ឡើក់ើ� ជួ�ងឺ្ក ឡើនិះ។  អំ្នក់ 
ទាំ �ង្ក ឡាយ ដែ�ល រសូ ់�និ មានិ ជួើ វិ �ិ គ ឺ�បដែ�ល 10 ឡើ� 20 នាក់ ់
កំ់�ង្ក ច�ឡើណ្តាម្បី 100 នាក់ ់ និ� ង្ក   មានិ បញ្ហាា  �ិ ការ ភា� �ូច ជា បា� ់
បង់្ក ការ សាំា ប ់ ខូួច ខា� ខួួរ ក់�ល  ខូួច ខា�  ��ម្បីង្ក ឡើនាម្បី  បា�ប់ង់្ក 
អ្នវិៈយវិៈ បញ្ហាា  �ប�័និធ �បសាំទ ឬ សាំល ក់ សំាំម្បី ធ្ងងនិ ់ធ្ងងរ ឡើ�យ សាំរ 
ការ វិះ កា� ់បាូ រ ដែសូីក់ ។ 

ជួ�ងឺ្ក Meningococcal ហាក់�ូ់ចជាក់�ម្បី និិ ង្កធ្លាល ក់ថ់យ ច�ះ
កំ់�ង្កសូ�រ�ឋអាឡើម្បីរកិ់តាំ �ង្ក�ើ ទសូវិ�េ 1990។ ឡើទាំះបើជា
យ៉ាា ង្កណ្តាក់៏ឡើ�យ វ៉ាគឺជាជួ�ងឺ្ក ធ្ងងនិធ់្ងងរដែ�លមានិហានិិ ភ័័យ
ខួពសូ ់នៃនិការបា�ប់ង់្កជួើ វិ �ិ ឬ�ិ ការភា�យូរអ្នដែង្កែង្កច�ឡើពាះអំ្នក់
ដែ�លឡើក់ើ�ជួ�ងឺ្ក ឡើនិះ។

ម្បីនិ�សូេ�គបគំ់្នាអាចឡើក់ើ�ជួ�ងឺ្ក meningococcal ម្បីនិ�សូេ
មួ្បីយច�នួិនិមានិហានិិ ភ័័យខួពសូ ់រមួ្បីទាំ �ង្ក៖
� ក់�មារ អាយ�   ឡើ�កាម្បីមួ្បីយ ខួួប 
� ឡើក់េង្ក ជួ�ទង់្ក និិ ង្ក ម្បីនិ�សូេ ឡើ�ញ វិយ័    អាយ��ើ 16 ឆំ្នាំ � �ល ់23 ឆំ្នាំ �
� ម្បីនិ�សូេ  មានិ បញ្ហាា  សូ�ខួ ភា� មួ្បីយ ច�នួិនិ ដែ�ល បាះពាល ់�ល ់

�ប�័និធ សាំ� � 
� ម្បីើ �កូ់ជួើ វិវិ ទូិដែ�លឡើធ្ងែើ ការជា�បចាំ �ជាមួ្បីយម្បីើ �ក់បុបាក់ឡ់ើ�រ ីN. meningitidis ដែ�លជាបាក់ឡ់ើ�របីណ្តាា លឱ្យយឡើក់ើ�ជួម្បីង ឺ

meningococcal 
�  ម្បីនិ�សូេ ដែ�ល សូិិ � កំ់�ង្ក ហានិិ ភ័័យ ឡើ�យ សាំរ ដែ�មានិ ក់រណីើ  

ឡើក់ើ� ជួ�ងឺ្ក ឡើនិះ កំ់�ង្ក សូ�គម្បីនិ ៍របសូ ់�ួក់ឡើគ 

2. ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់ សាំ�ង Meningococcal ACWY

នេះក់េងជំ�ទង់ ��ូវិការវ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក Meningococcal ACWY ច�នួិនិ  
2 �ូសូ៖
� �ូសូទើ មួ្បីយ៖ អាយ�  11 ឆំ្នាំ � ឬ 12 ឆំ្នាំ �
� �ូសូទើ�ើ រ (ជួ�រ �ញ)៖ អាយ�  16 ឆំ្នាំ �

ឡើ�� �ើ  ការ ចាំក់ ់ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ ់សាំ �ង្ក ជា �បចាំ �សូ�មាប ់ឡើក់េង្ក ជួ�ទង់្ក   ថំ្នាំ � វ៉ាា
ក់ ់សាំ �ង្ក meningococcal ACWY ក់ ៏��ូវិ បានិ ដែណី នា �  ឲ្យយ នេះ�ើ� 
ម�ុស្សស កុំ់ង �ក់មុ មួយ ចំ��ួ� ផង ដែ�រ៖  
�   ម្បីនិ�សូេ ដែ�លសូិិ � កំ់�ង្ក ហានិិ ភ័័យ  ឡើ�យ សាំរ ដែ�មានិ 

ក់រណីើ  ឡើក់ើ� ជួ�ងឺ្ក meningococcal បង្កា ឡើ�ើ ង្ក ឡើ�យ បាក់ឡ់ើ�រ ី 
serogroup A, C, W ឬ Y។
� ម្បីនិ�សូេ�ុ�ក់ឡើម្បីឡើ�គឡើអ្ន�សូ៍
� ម្បីនិ�សូេដែ�លខូួចល�ដែ�ង្ក ឬល�ដែ�ង្ក��ូវិបានិវិះកា�យ់ក់ឡើចញ 

រមួ្បីទាំ �ង្កម្បីនិ�សូេដែ�លមានិជួ�ងឺ្ក ឡើកាសូិ កាឈាម្បីមានិ�ង្កក់
ឡើណីា �វិ
� ជួនិ ណ្តាដែ�ល មានិ បញ្ហាា  �ប�័និធ សាំ� � � ៏ក់�ម្បី ដែ�លឡើគ ឡើ� ថ្នាំ 

“បញ្ហាា  ខួែះ �បូឡើ�អ្ន� ិ និ ខួ� ភ័លើ ម្បីិនិ ”
� ម្បីនិ�សូេដែ�លឡើ�បើ ថំ្នាំ ��បឡើភ័ទ “ខួែះ�បឡើ�អ្ន� ើ និខួ�ភ័លើ ម្បីិនិ” �ូចជា 

eculizumab (ឬឡើ�ថ្នាំ “Soliris”®) ឬ ravulizumab (ឬឡើ�
ថ្នាំ “Ultomiris”®)
�  អំ្នក់ សូិ ក់� ម្បីើ �ក់បុ ជួើ វិ សាំ�សូា ដែ�លឡើធ្ងែើ ការ ជាមួ្បីយ និ� ង្ក ម្បីើ �ក់បុ 

ដែញក់ របសូ ់   បាក់ឡ់ើ�រ ី N. meningitidis
� ជួនិ ណ្តា ដែ�ល ឡើធ្ងែើ ��ឡើណីើ រ ឡើ� ឬ រសូ ់ឡើ� ��បនិ ់ណ្តាមួ្បីយ ឡើលើ 

�ិ ភ័� ឡើលាក់ ដែ�ល ឡើក់ើ� ជួ�ងឺ្ក meningococcal ជា ទូឡើ� �ូច ជា 
��បនិន់ានា ឡើ� ទែើ ប អា��ែិ ក់
� និិសូេ ិ�ម្បីហាវិទិ�ល័យដែ�លរសូឡ់ើ�កំ់�ង្កសាំលសំាំក់ឡ់ើ�

ដែ�លម្បីិនិទាំនិ ់បានិចាំក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក meningococcal ACWY 
�គប�ូ់សូ
�  ឡើយ៉ាធ្ងិនិ សូ� រ�ឋ អាឡើម្បីរកិ់ 

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

�បាបអំ់្នក់�ាលវ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ករបសូអំ់្នក់ �បសូិនិឡើបើ ប�គគលឡើនាះទទួល
វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក៖
� មានិ �ើតិិក់មេអាដែ�ហ្សីស �ើន្ទាា ើព់ី� ការទទួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ង 

meningococcal ACWY �ូស្សមុ� ឬមានិអានេះ�ហ្សីស �ធ្ងង�ធ់្ងងរ 
ណាមួយដែ�លគំ�រាមក់�ដែហ្សីង�លជ់ំ� វិ តិិ

កំ់�ង្កក់រណីើ ខួលះ អំ្នក់�ាលឡ់ើសូវ៉ាដែថទាំ �សូ�ខួភា�របសូអំ់្នក់ អាច
សូឡើ�ម្បីចចិ�ា �និ�រឡើ�លការចាំក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក meningococcal 
ACWY រ�ូ��លក់ារណ្តា�ជួ់ួបនាឡើ�លខាង្កម្បី�ខួ។

ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង Meningococcal ACWY៖
តើ�ើ តើ�ក់ អំ្នក់ ត្រូ�វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះះ�
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មានិ�័�៌ មានិ�ិច�ួចទាំក់ទ់ង្កនិ� ង្កហានិិ ភ័័�នៃនិការចាំក់ស់ាំ �ង្ក
ច�ឡើពាះ�សូាើ មានិនៃ�ឡុើពាះ ឬការប�ឡើ�ឡើ�ះកូ់និ បា� ដែនិាបញ្ហាា អ្នសូ�វិ�ិិ
ភា�នៃនិវ៉ាាក់ស់ាំ �ង្កម្បីិនិ ��ូវិបានិបញ្ហាា ក់។់ �សូាើ មានិនៃ�ឡុើពាះ ឬ�សូាើ
ប�ឡើ�កូ់និឡើ�យទ� ក់ឡើ�ះគួរទទួលការចាំក់វ់៉ាាក់ ់សាំ �ង្ក�បសូិនិឡើបើ
មានិការបញ្ហាា ក់�់�� ម្បី��ូវិ។

អំ្នក់ដែ�ល មានិ ជួ�ងឺ្ក �សាំល �ូច ជា ជួ�ងឺ្ក ផ្តាា  សាំយ  អាច ទទួល 
ថំ្នាំ � បង្កាា រឡើនិះ បានិ។  អំ្នក់ ដែ�ល មានិ ជួ�ងឺ្ក ធ្ងងនិ ់លេម្បី ឬ ធ្ងងនិ ់ធ្ងងរ      គួ រ 
រង់្កចាំ �  រ�ូ� �ល ់�ួក់ឡើគ ជាសូះ ឡើសូី ើយសូិនិ  ម្បី�និ ឡើ�ល ទទួល ថំ្នាំ � 
វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក meningococcal ACWY។

អំ្នក់ �ាល ់ឡើសូវ៉ា ដែថទាំ � សូ�ខួ ភា� របសូ ់ឡើលាក់ អំ្នក់អាច �ាល ់�័� ៌មានិ 
បដែនិិម្បី �ល ់ឡើលាក់ អំ្នក់ បានិ។

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

� អ្នការៈ�ក់�ម្បី ឡើ�ា  និិ ង្កឡើ�ើ ម្បីឡើ�ក់ដែនិលង្កចាំក់ថំ់្នាំ � អាច
ឡើក់ើ�ឡើ�ើ ង្កបនុាប ់�ើ ចាំក់វ់៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក meningococcal ACWY
� ភាគរយ�ិច�ួចនៃនិអំ្នក់ដែ�លទទួលបានិវ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក 

meningococcal ACWY មានិការឈឺឺចាំប ់សាំច�់� � 
ឈឺឺ ក់�ល ឬអ្នសូក់់មាល �ង្ក។

ឡើ�ល ខួលះ ម្បីនិ�សូេ  សូនិលប ់បនុាប ់�ើ ��ឡើណីើ រ ការ ឡើវិជួា សាំ�សូា រមួ្បី ទាំ �ង្ក 
ការ ចាំក់ ់ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ ់សាំ �ង្ក ។ សូូម្បី �បាប ់អំ្នក់ �ាល ់ឡើសូវ៉ា ដែថទាំ � សូ�ខួ ភា� 
របសូ ់ឡើលាក់ អំ្នក់ �បសូិនិ ឡើបើ ឡើលាក់ អំ្នក់ វិលិ ម្បី�ខួ  ឬ    ចក់ុ�  ញ្ហាា ណី 
ផ្តាល សូ ់បាូ រ ឬ ឮសូ�ឡើ�ង្ក �� ង្ក កំ់�ង្ក ��ឡើចៀក់ ។

�ូចថំ្នាំ �ឡើ�េង្កឡើទៀ�ដែ�រ ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្កក់�ម្បីនិ� ង្កបង្ការ�ប�ិក់ម្បីេអា
ដែល�េ� ើធ្ងងនិធ់្ងងរ បួសូធ្ងងនិធ់្ងងរឡើ�េង្ក ឬឡើធ្ងែើឲ្យយសាំល បប់ា�ប់ង់្កជួើ វិ �ិ
ណ្តាសូ។់

5.  ចុុះ� ហេប� មាន្លឹ បញ្ហាា ធ្ងងន់្លឹ ធ្ងងរ ?

�ប�ិក់ម្បីេអាដែល�េ ើអាចឡើក់ើ�ឡើ�ើ ង្ក បនុាប�់ើ អំ្នក់ទទួល
ថំ្នាំ �បង្កាា រចាំក់ឡើចញ�ើ គលើនិិ ក់។ �បសូិនិឡើបើ អំ្នក់ឡើ�ើញសូញ្ហាា
នៃនិ�ប�ិក់ម្បីេអាដែ��េ ើធ្ងងនិ ់ធ្ងងរ (ក់នួុិលក់�ម្បី ឡើ�ើ ម្បីម្បី�ខួ និិ ង្ក
ប��ង់្កក់ �ិ បាក់�ក់�ឡើង្កាើ ម្បី ឡើបះ�ូង្កឡើលា�ញាប ់វិលិម្បី�ខួ ឬ
ឡើខួ�យ) សូូម្បីទូរសូ័�ុឡើ� 9-1-1 ឡើ�ើ យនា �អំ្នក់ជួ�ងឺ្ក ឡើ�
ម្បីនុិើ រឡើ�ទយដែ�លឡើ�ជួិ �ប����។

សូ�មាបស់ូញ្ហាា ឡើ�េង្កឡើទៀ�ដែ�លឡើធ្ងែើឱ្យយអំ្នក់បារម្បីភ សូូម្បីទូរសូ័�ុ
ឡើ�អំ្នក់�ាល ់ឡើសូវ៉ាដែថទាំ �សូ�ខួភា�របសូអំ់្នក់។

�ប�ិក់ម្បីេឡើ��ប�័និធ�យការណ៍ី�លអា�ក់ក់ន់ៃនិថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក
គូរដែ���ូវិបានិ �យការណ៍ី ឡើ� Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS)។ អំ្នក់�ាលឡ់ើសូវ៉ាដែថទាំ �សូ�ខួភា�
របសូអំ់្នក់ជាធ្ងម្បីេតាំនិ� ង្ក�ក់រ់បាយការណ៍ី ឡើនិះ ឬ អំ្នក់អាចឡើធ្ងែើ វ៉ា
ឡើ�យខួលួនិឯង្កបានិ។ សូូម្បីចូលឡើ�ឡើគ�ទ��័រ�ប�័និធ�យការណ៍ី
�លអា�ក់ក់ន់ៃនិថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក (VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬ
ទូរសូ័�ុឡើ�កានិឡ់ើលខួ 1-800-822-7967។ �ប�័និធ�យការណ៍ី
�លអា�ក់ក់ន់ៃនិថំ្នាំ � (VAERS) សូ�មាបដ់ែ�ការ�យការណ៍ី
បា� ឡើណ្តាះ ះ។ ប�គគលិក់របសូ�់ប�័និធ�យការណ៍ី �លអា�ក់ក់ន់ៃនិថំ្នាំ � 
(VAERS) ម្បីិនិ�ាល�់�បូនាេ និអ្ន��ើ ឡើវិជួាសាំ�សូាឡើទ។

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

National Vaccine Injury Compensation Program (ក់ម្បីេ វិ ធិ្ងើ 
ជា� ិបង់្ក សូ�ណីង្ក   របួសូ ឡើ�យ សាំរ ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក (VICP)) គ ឺជា 
ក់ម្បីេ វិ ធិ្ងើ របសូ ់រ�ឋ សូ� �័និធ ដែ�ល បានិ បឡើង្កាើ � ឡើ�ើ ង្ក ឡើ�ើ ម្បីី ើ បង់្ក សូង្ក   
អំ្នក់ ទាំ �ង្ក ឡាយ ដែ�ល  អាច រង្ក របួសូ ឡើ�យ សាំរ ដែ� ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក 
មួ្បីយច�នួិនិ។ ការទាំម្បីទាំរទាំក់ទ់ង្កនិ� ង្ករបួសូ ឬការសាំល ប់
ឡើ�យសាំរការទទួលថំ្នាំ �បង្កាា រ មានិឡើ�លឡើវិលាក់�ណី�ស់ូ�មាប់
ការ�ក់ឯ់ក់សាំរ ដែ�លអាចមានិរយៈឡើ�លខួលើ ��� ម្បី�ើ រឆំ្នាំ �។ សូូម្បី
ចូលឡើ�ឡើគ�ទ��័រក់ម្បីេវិ ធិ្ងើ ជា�ិ បង់្កសូ�ណីង្ករបួសូឡើ�យសាំរថំ្នាំ �
វ៉ាាក់ស់ាំ �ង្ក www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរសូ័�ុ 
ឡើ�ឡើលខួ 1-800-338-2382 ឡើ�ើ ម្បីី ើសូិ ក់�អ្ន��ើ ក់ម្បីេវិ ធិ្ងើ និិ ង្កការ
�ក់ព់ាក់យទាំម្បីទាំរ។

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

� សូូម្បី សួូរ អំ្នក់ �ាល ់ឡើសូវ៉ា ដែថទាំ � សូ�ខួ ភា� របសូ ់ឡើលាក់ អំ្នក់ ។
� សូូម្បីទូរសូ័�ុ ឡើ� �ក់សួូង្ក សូ�ខាភ័ិ បាលរ�ឋ ឬ ឡើ� មូ្បីល �ឋ និ របសូ ់

ឡើលាក់ អំ្នក់ ។
� សូូម្បីចូលឡើ� Food and Drug Administration 

(ឡើគ�ទ��័ររ�ឋបាលអាហារនិិ ង្កឱ្យសូថ (FDA)) ឡើ�ើ ម្បីី ើ
ទទួលបានិក់ញ្ចចបឡ់ើសូវ៉ាក់ម្បីេថំ្នាំ �បង្កាា រ និិ ង្ក�័�៌ មានិបដែនិិម្បី 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (សូូម្បីទាំក់ ់ទង្ក 

ម្បីជួឈម្បីណីឌ ល ទប ់សាំា � ់និិ ង្ក បង្កាា រ ជួ�ងឺ្ក   (CDC))៖
- សូូម្បីទូរសូ័�ុឡើ�ឡើលខួ 1-800-232-4636 

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូលឡើម្បីើលឡើគ�ទ��័ររបសូ ់CDC ឡើ�

www.cdc.gov/vaccines ។
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