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ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង ជំង ឺរលាក សួតបង្ក ឡ�ើង ឡោយ បាក់ឡតរនូីមូកូខល 
(Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13))
ឡតើ ឡលាក អនាក តតរូវ ដឹង អ្វី ខ្លះ

1 ឡេតុ អ្វី  តតរូវ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សំាង?

ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ អាច ការ ពារ ទាងំ កុមារ និង  មនុស្ស ពេញ វយ័
ចំពពាះ   ជំង ឺរលាក សួត ។

 ជំងឺ រលាក សួត  បង្ក ព�ើង ពោយ បាកព់តរនូីមូកូខល ដែល អាច ចម្លង េ ី
មនុស្ស មានា ក់ ពៅ មនុស្ស មានា ក់ ព�ៀត  តាម ការ ប៉ះពាល់ ផ្ទា ល់  ។  ជំងឺ ពនះ អាច 
បង្ក  ឲ្យ  ពកើត ជំងឺ តតពចៀក   ព�ើយ វ ក៏ អាច បណ្តា ល  ឲ្យ ពកើត ជំងឺ ធ្ងន ់ធ្ងរ   ពលើ ៖
•  សួត (ជំងឺព�ើមសួត)
• ឈាម (ជំងឺមាន បាក់ពតរ ីក្នុង ឈាម) និង
• ពតសាម ខួរ កបាល និង   ឆ្អឹង ខនាង  ( ជំងឺ រលាក ពតសាម ខួរ ) ។

 ជំងឺ រលាក សួតបង្ក ព�ើង ពោយ បាក់ពតរនូីមូកូខល គឺ ជា ជំងឺ ពកើត �ូពៅ
បំផុត ក្នុង ចពំណ្ម មនុស្ស ពេញ វយ័។  ជំងឺ រលាក ពតសាម ខួរ បង្ក ព�ើង
ពោយ បាក់ពតរនូីមូកូខល អាច ពធវ ើ ឲ្យ ថ្លង់  និង ខូច ខួរ កបាល ព�ើយ វ   
សមា្ល ប់កុមារ 1 នាក់ ក្នុង ចំពណ្ម 10 នាក់ ដែល ពកើត ជំងឺ ពនះ។

 ជន ណ្  ក៏ ពោយ   អាច ពកើត ជំងឺ រលាក សួត បង្ក ព�ើង ពោយ
បាក់ពតរនូីមូកូខល បាន ប៉ុដនតា  កុមារ អាយ ុពតកាម 2 ឆ្នា ំ និង មនុស្ស
ពេញ វយ័ អាយ ុ 65 ឆ្នា ំ និង ពតចើន ជាង  ពនះ     មនុស្ស  ដែល មាន បញ្ហា   សុខ
ភាេ មួយ ចំនួន និង អនាក ជក់ បារ ី     ជាបុគ្គល ដែល ស្ិត ក្នុង ហានិភ័យ។

មុន ពេល មាន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ពៅស� រែ្ឋ អាពមរកិ៖ 
•   មាន ជំងឺ រលាក ពតសាម ខួរ ជាង 700  ករណី
•  មាន   ជំងឺ ឆ្លង  ក្នុង ឈាម តបដ�ល 13,000 ករណី
•  មាន ជំងឺ តតពចៀក  តបដ�ល 5 លាន ករណ ីនិង
•  ករណ ីសា្ល ប់ មាន  200  ករណី
 ចំពពាះ ពតកាម 5 ឆ្នា ំ ពរៀង រាល ់ឆ្នា ំ ពោយ សារ ដត ជំងឺ រលាក សួត ពោយ សារ
បាក់ពតរនូីមូកូខល។   ចាប់ តាំង េីមាន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  ជំងឺរលាក សួត ធ្ងន ់
ធ្ងរ  ពោយ សារ បាកព់តរនូីមូកូខល ក្នុង ខ្ លួន កុមារ ទាងំ ពនះ បាន ធ្្ល ក់
ចុះ ចំនួន  88%។

 មនុស្ស ពេញ វយ័ តបដ�ល 18,000 នាក់ បាន សា្ល ប់ បាត់ បង់ ជីវតិ ពោយ សារ 
ដត ជំងឺ រលាក សួត ពោយ សារ បាក់ពតរ ីនូមូកូខល ពៅ ស� រែ្ឋ អាពមរកិ។

 ការ េយា បាល ជំងឺ រលាក សួត  ពោយ សារ បាកព់តរ ីនូមូកូខល ពោយ ពតបើ ថ្នា  ំ
ពប៉នីសុីលីន  និង ថ្នា  ំែទ� ព�ៀត  េុ ំមាន តបស�ិ្ធភាេ ែូច មុន ព� ពោយ 
សារ ដត ជំងឺ ពនះ តបពភ� ខ្លះ   បាន សា៊ា  ំពៅនអឹង ថ្នា  ំទាងំ ពនះ។         ករណពីនះ 
បាន ពធវ ើ ឲ្យ ការ បង្្ក រ ជំងឺ ពនះ  តាម រយៈ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ កាន់ដត 
មាន សារៈ សំខាន ់ដថម ព�ៀត។ 

2 ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង PCV13 

 ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ   ជំងឺ រលាក សួត  ពោយ សារ បាក់ពតរ ីនូមូកូខល 
(Pneumococcal conjugate vaccine) (ពៅ ថ្ PCV13) ការ ពារ តបឆ្ំង  
បាក់ពតរ ីនូមូកូខល បាន 13 តបពភ�។ 

ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ PCV13 ជា ធម្មតា ចាក់ ឲ្យ កុមារ   ពៅ អាយុ 2 ដខ 4 ដខ  
6 ដខ និង 12-15 ដខ។   ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ពនះ ក៏ តតរូវ បាន ដណ នា ំឲ្យ ចាក់ 
សតមាប់ កុមារ  និង មនុស្ស ពេញ វយ័ ពៅ អាយ ុ2  ឆ្នា ំ ែល ់ 64 ឆ្នា  ំ ដែល 

មាន បញ្ហា  សុខ ភាេ មួយ ចំនួន និង ចំពពាះ មនុស្ស ពេញ វយ័ ទាងំ អស ់ 
ដែល មាន អាយុ 65 ឆ្នា ំ និង ពលើស ពនះ។  ពវជ្ជ បណ្ិត របស ់ពលាក អនាក អាច 
ផតាល់ េ័ត ៌មាន លម្ិត ែល ់ពលាក អនាក។

 3  មនុស្ស មួយ ចំនួន  មិន គួរ ទទួល ថ្នា ក់ វ៉ា ក់ 
សំាង  ឡនលះ។ 

 ជនណ្ ក៏ ពោយ  ដែល ធ្្ល ប ់មាន តបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ីដែល គំរាម ែល ់
ជីវតិ   ចំពពាះែូស  ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ពនះ    ចំពពាះ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ រលាក សួត  
ពោយ សារ បាក់ពតរ ីនូមូកូខល មុន ដែល ពៅ ថ្ PCV7  ឬ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ
ណ្ ដែល មាន សារ ធ្តុ diphtheria toxoid (ឧទា�រណ ៍DTaP) មិន គួរ  
��ួល ថ្នា ក់ វ៉ា ក់ សាងំ PCV13 ព�។ 

 ជន ណ្ ក៏ ពោយ ដែល មាន តបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ីធ្ងន ់ធ្ងរ ចំពពាះ ធ្តុ ផ្ស ំ
ណ្ មួយ ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ PCV13 មិន គួរ ��ួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ពនះ ព�។ សូម 
តបាប់ ពវជ្ជ បណ្ិត របស់ ពលាក អនាក តបសិន ពបើ បុគ្គល ដែល បាន ចាក់ ថ្នា  ំ
វ៉ា ក់ សាងំ មាន តបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ី ធ្ងន ់ធ្ងរ។

តបសិន ពបើ បុគ្គល ដែល ពតរោង ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  េុ ំមាន សុខ ភាេល្ អនាក  
ផតាល់ ពសវ សុខ ភាេ របស ់ពលាក អនាក អាច សពតមច  កំណត់  ពេល ចាក់ ថ្នា ំ
ពៅ ទថ្ង ពតកាយ។ 

4 ហានិភ័យ ឡកើត  តបតិកម្ម  ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង

 ែូចថ្នា  ំែទ� ព�ៀត ដែរ រាប ់ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ឱកាស       ទន ការ  ��ួល រង ផល 
រំខាន អាច ពកើត មាន ។ ជា ធម្មតា ផល រំខាន ទាងំ ពនះ មាន កតមិត 
តសាល ព�ើយ បាត់ ពៅ វញិ ពោយ ខ្ លួន ឯង  ប៉ុដនតា តបតិកម្ម ធ្ងន ់ធ្ងរ   ក៏ អាច 
ពកើត ព�ើង ផង ដែរ។ 

 បញ្ហា ផល រំខាន  ដែល បាន រាយ ការណ៍បនាទា ប់ េ ីចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ 
PCV13       ដតប តបលួល តាម អាយុ និង ែូស ក្នុង ពស៊ារ។ី   បញ្ហា  ផល រំខាន �ូពៅ 
បំផុត ដែល បាន រាយ ការណ ៍ក្នុង ចពំណ្ម កុមារ រមួ មាន៖  
•    កុមារ តបដ�លពាក់ កណ្តា ល ងងុយ ពែក បនាទា ប់ េ ីចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ 
បាត់ បង់  ចំណង់ អាហារ ជា បពណ្តា ះ អាសននា  ឬ   ព�ើង តក�ម ឬ  �ន់ ពៅ
តតង់  កដន្លង ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។

•  កុមារ តបដ�ល 1 នាក់ ក្នុង ចំពណ្ម  3 នាក់   ព�ើម តតង់ កដន្លង ចាក់
ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។

•  កុមារ តបដ�ល 1 នាក់ ក្នុង ចំពណ្ម 3 នាក់ មាន ជំងឺ តគ នុន ព ត្ា  តសាល
ព�ើយ តបដ�ល 1 មានា ក់ ក្នុង ចំពណ្ម  20 នាក់ មាន ជំងឺ តគ នុន ព ត្ា
ដែល មាន សីតុណហា  ភាេ ពលើស េ ី39°C (102.2°F)។

•  កុមារ តបដ�ល ែល ់ 8 នាក់ ក្នុង ចពំណ្ម 10 នាក់  មួរ ព៉៉ ឬ ឆ្ប់ 
ខអឹង។

 មនុស្ស ពេញ វយ័ បាន រាយការណ ៍េ ីការ ឈ ឺចាប់   បញ្ហា  ព�ើង តក�ម និង 
ព�ើម ពៅ កដន្លង ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។  តគ នុន ព ត្ា  កតមិត តសាល  ពណឿយ �ត ់
ឈ ឺកបាល តគ នុន រង្រ ឬ ឈ ឺចាប់ សាច់ ែុំ។
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 កុមារ ដែល បាន ��ួល  ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ PCV13  តេម ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំផ្តា  សាយ 
ដែល ពម ពរាគ អសកម្ម  ពៅ ពេល ែំណ្ល រោនា  អាច            មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ក្នុង ការ ពកើត ជំងឺ តបកាច់  ពោយ សារ ដត តគ នុន ព ត្ា ។ សូម សួរ ពវជ្ជ បណ្ិត 
របស ់ពលាក អនាក សតមាប់ េ័ត ៌មាន បដន្ម។  

 បញ្ហា ដដល អាច ឡកើត ឡ�ើង  បន្ទា ប់ ពវី ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង   ណា ក ៏ឡោយ ៖
•	 ពេល ខ្លះ  មនុស្ស   សន្លប់ បនាទា ប ់េីែំពណើរ ការ ពវជ្ជ សាសសតា  មួយ  ដែល 
រមួ បញ្ រូល ទាងំ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។   ការ អង្នុយ ឬ  ពែក   តបដ�ល 
15 នា�ី  បនាទា ប ់េ ីចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំអាច ជួយ បង្្ក រ   ការ សន្លប់ និង   
របួស ពោយ សារ  ែួល បាន ។  សូម តបាប់ ពវជ្ជ បណ្ិត របស ់ពលាក អនាក 
តបសិន ពបើ ពលាក អនាក  វលិ មុខ   ឬ     ចក្នុ  ញ្ញា ណ ផ្្ល ស់ ប្ រូរ ឬ  ឮសំព�ង �អឹង 
ក្នុង តតពចៀក ។

•	 មនុស្ស មួយ ចំនួន អាច    ឈ ឺចុក ចាប់ ខា្ល ងំ តតង់ សា្ម   ព�ើយ េិបាក 
កពតមើក ទែ  ដែល  ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។ ករណ ីពនះ កតម ពកើត ព�ើង ណ្ស ់។

•	 ថ្នា  ំណ្ ក៏ ពោយ អាច បង្ក តបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ីធ្ងន ់ធ្ងរ ។  តបតិកម្ម  
អាឡាក់ សុ ីទាងំ ពនះ ពោយ សារ ដត ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ គឺ ជា បញ្ហា  កតម      ដែល  
តាមការ ប៉ាន តបមាណ មាន តិច ជាង 1 ក្នុង មួយ លាន ែូស ព�ើយ 
នអឹង ពកើត ព�ើង ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុនា្ម ន នា�ី ពៅ ប៉ុនា្ម ន ពម៉ាង បនាទា ប់ 
េ ីចាក់ ថ្នា វំ៉ា ក ់សាងំ ។

ែូច    ថ្នា  ំ  ពផ្សង ព�ៀត  ដែរ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ កតម នអឹង បង្ក របួស ធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ ពធវ ើឲ្យ 
សា្ល ប់ បាត់ បង់ ជីវតិណ្ស ់។   

សុវតិ្ភាេ ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដតង ដត ស្ិត ពតកាម ការ តាម ោន។ សតមាប់ 
េ័ត ៌មាន បដន្ម សូម ចូល ពៅ ៖ www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5   ចុលះ ឡបើ មាន តបតិកម្ម ធ្ងន ់ធ្ងរ ?

ឡតើ ខ្ញ ំ គួរ        តបយ័តនាចំឡោលះ   អ្វី ខ្លះ?
•	 សូម តបយ័តនា ចំពពាះ  អវ ី ដែល ពធវ ើ ឲ្យ ពលាក អនាក តេលួយ បារម្ភ ែូច ជា  សញ្ញា   
បង្ហា ញ េ ីតបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ីធ្ងន ់ធ្ងរ  តគ នុន ព ត្ា  ខា្ល ងំ  ឬ  ឥរយិា បថ 
ខុស ធម្មតា។  

   សញ្ញា  បង្ហា ញ េ ីតបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ីធ្ងន ់ធ្ងរ អាច រមួ បញ្ រូល កន្ លួល  
ព�ើម មុខ  និង បំេង់ ក  េិបាក ែក ែពងហា ើម    ចង្វ ក់ ពបះ ែូង ញាប់  វលិ 
មុខ  និង កមា្ល ំង ចុះ ពខសោយ —	 ជា ធម្មតា ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុនា្ម ន នា�ី 
ពៅ ប៉ុនា្ម ន ពម៉ាង បនាទា ប ់េ ីចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។

ឡតើ ខ្ញ ំ គួរ ឡធ្ើ អ្វី ខ្លះ?
•	  តបសិន ពបើ  ពលាក អនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា តបតិកម្ម អាឡាក់ សុ ីធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ   
ស្ានការណ ៍សពសង្្គ ះ បនាទា ន ់ែទ� ព�ៀតដែល មិន អាច រង ់ចា ំបាន សូម 
�ូរស័េទា ពៅ 9-1-1 ឬ     យក អនាក ជំងឺ ពៅ  កាន់ មនទា ីរ ពេ�្យ ដែល ជិត បំផុត។  
ឬ ក៏    �ូរស័េទា ពៅ ពវជ្ជ បណ្ិត របស ់ពលាក អនាក។   
  តបតិកម្ម  គួរ រាយ ការណ ៍ ពៅ  Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)	(តបេ័ន្ធ 	រាយ	ការណ៍	ផល	អាតកក់	ទន	ថ្នា 	ំវ៉ា ក់	
សាងំ	)។ពវជ្ជ បណ្ិត របស ់ពលាក អនាក អាច    ោក ់បញ្ជរូ ន របាយការណ ៍
ពនះ ឬ ពលាក អនាកអាច រាយការណ ៍ពោយ ផ្ទា ល់ តាម រយៈ  ពគ��ំេ័រ 
VAERS  ពៅ  www.vaers.hhs.gov  ឬ តាម រយៈ ពៅ �ូរស័េទា មក  
1-800-822-7967។

VAERS  មិន ផតាល់ ពយា បល់ ពវជ្ជ សាសសតា  ព�។

 6  កម្ម  វធិវី ជាតិ បង់ សំណង   របួស ឡោយ សារ ថ្នា  ំ 
វ៉ា ក់សំាង

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (កម្ម	វធិី	
ជាតិ	បង់	សំណង		របួស	ពោយ	សារ	ថ្នា 	ំវ៉ា ក់	សាងំ) គឺ ជា  កម្ម វធិីរបស ់រែ្ឋ ស� 
េ័ន្ធ  ដែល បាន បពង្ក ើត ព�ើង ពែើម្ី បង់  សង    អនាក ទាងំ ឡាយ ដែល   អាច រង 
របួស ពោយ សារ ដត ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ មួយចំនួន។

 បុគ្គល ដែល ពជឿជាក់ ថ្ ខ្ លួន អាច   ធ្្ល ប ់រង របួស ពោយ សារ ថ្នា  ំ 
វ៉ា ក់សាងំមួយ  អាច ពធវ ើ ការ សិកសោ អំេ ីកម្ម វធិ ី និង អំេ ីការ ោក ់
ពាក្យ ទាម ទារ សំណង ពោយ �ូរស័េទា មក    1-800-338-2382 ឬ ចូល 
ពៅពគ��ំេ័រ  VICP  ពៅ  www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ 
មាន រយៈ ពេល កំណត់ សតមាប់ ការ ោក ់ពាក្យ ទាម ទារ សំណង។

 7  ឡតើ ខ្ញ ំ អាច  សិកសា បដនថែម ឡទៀត ឡោយ រឡបៀប 
ណា?

•	 សូម សួរ អនាក ផតាល់ ពសវ ដថទា ំសុខ ភាេ របស ់ពលាក អនាក ។ រោត់ អាច   
ផតាល់ឯកសារ ក្នុង កញ្ប់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ    ឬ         តបាប់ តបភេ េ័ត ៌មាន ពផ្សង 
ែល ់ពលាក អនាក។

•	 សូម�ូរស័េទា ពៅ តកសួង សុខាភិបាលរែ្ឋ ឬ ពៅ មូល ោ្ឋ ន  របស ់ 
ពលាក អនាក ។

•	   ទាក់ �ង   Centers for Disease Control and Prevention (CDC)		
	(	មជ្ឈមណ្ល	�ប់	សា្ក ត់	និង	បង្្ក រជំងឺ	ឆ្លង)
-  �ូរស័េទា មក ពលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូល ពៅ ពគ��ំេ័រ CDC ពៅ  www.cdc.gov/vaccines
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