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ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ងជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ�ត៖
តើតើ តើ�ក់ អំ្នក់ ត្រូតវូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះះ�

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

ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� ត អាចបង្កាា រ ជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� ត។

ជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តគឺជឺាជំងឺំឺធ្ងងន់ធ់្ងងរឆ្កែ�លភាគឺច្រើ�ច�ន់បណ្តាា លឱ្យយស្លាា ប។់

ច្រើ�ច្រើ�គឺឆ្កែ�ា�ា� ត�ាងឺ�ល�់បព័័ន់ធសរសៃស�បស្លាទកណ្តាា ល។ 
ច្រើ�គឺសញ្ញាា អាចច្រើក�តមាន់ច្រើ��ងឺព័�បុ�ន្មាា ន់សៃ�ងច្រើ�បុ�ន្មាា ន់ឆំ្នាំ ំ
បន្មាា បព់័�ការប�ុពាល ់ន់ងឹឺច្រើ�ច្រើ�គឺ រ��មាន់ការច្រើ�ាចភាា ងំឺ (ការ
ភាន់�់ចល)ំ អាកបបករិយិា�និ់�ប�កត� ភាព័�សឡាំងំឺកាងំឺ 
ការ�យ័ខ្លាា ចទកឹ (ខ្លាា ចទកឹ) ន់ងិឺការច្រើគឺងឺ�និ់លក ់(ពិ័បាក
ច្រើគឺងឺ) ឆ្កែ�ល�ាកឹ ន់ងិឺស្លាា ប។់

�ន់�សសអាចច្រើក�តជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត �បសនិ់ច្រើប�ព័�កច្រើគឺប�ុពាល់
ទកឹមាត ់ឬជាលកិាសរសៃស �បស្លាទរបសស់តវឆ្កែ�លមាន់
ច្រើ�ច្រើ�គឺ ឧទាហរណ៍៍តា�រយៈការខ្លា ំឬច្រើកាស ច្រើហ�យ�និ់ 
បាន់ទទ�លការឆ្កែ�ទាចំ្រើេជំជស្លា�សាស��សប រ��ទាងំឺវ៉ាាកស់្លាងំឺ
ការពារ ជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តផងឺឆ្កែ�រ។

2. វ៉ាា ក់់សាំ�ងជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ�តុ

មនុុស្សសម�យចំ�នុ� នុមានុហានុភ័ិ័យខ្ពពស្សច់ំ�ពោះ�ះការប៉ះះះ�ល់ ់
នុងឹជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� ត ដូូចំជាអំ្នក់ឆ្កែដូល់ពោះ�ើ�ការជាម�យស្សតើឆ្កែដូល់
អាចំ�លងពោះមពោះ�គ ត្រូតូវបានុឆ្កែ�នាំ �ឱ្យយទទ�ល់ថំ្នាំ �ប៉ះង្កាែ រ ច្រើ���ប �
ជំ�យបង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត �បសនិ់ច្រើប�ការប�ុពាលច់្រើក�តច្រើ��ងឺ។ 
�បសនិ់ច្រើប�អំ្នកមាន់ហាន់�ិយ័ខ្ពពសស់ៃន់ការប�ុពាលន់់ងឹឺច្រើ�ច្រើ�គឺ
ឆ្កែ�ា�ា� ត៖
� អំ្នកគឺ� រទទ�លបាន់វ៉ាាកស់្លាងំឺការពារជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តចនំ់�ន់ 2 �ូស 

ឆ្កែ�លបាន់ផាលឱ់្យយច្រើ�សៃ�ង 0 ន់ងិឺ 7។
� អា�សយ័ច្រើល�ក��តិសៃន់ហាន់�ិយ័របសអំ់្នក អំ្នកអាច�តូេ

បាន់ច្រើគឺឆ្កែណ៍ន្មាឱំ្យយច្រើធ្ងវ�ច្រើតសា ឈា���យ�ងឺ ឬច្រើ�ច�ន់�ងឺ ឬ
ទទ�ល�ូសជំរំ�ញកំ�ងឺរយៈច្រើព័លច្រើរៀងឺរល ់3 ឆំ្នាំ ំបន្មាា បព់័�ការ
ចាក ់2 �ូស�បូំងឺ។ អំ្នក ផាល ់ច្រើសវ៉ា ឆ្កែ�ទា ំស�ខ្ព ភាព័ របស ់
ច្រើ�ក អំ្នកអាច ផាល ់ព័័ត ៌មាន់ បឆ្កែន់ែ� �ល ់ច្រើ�ក អំ្នក បាន់។

ថំ្នាំ �ប៉ះង្កាែ រជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� តអាចំការ�រជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� ត ត្រូប៉ះស្សនិុពោះប៉ះ�
ត្រូតូវបានុផ្តតល់ព់ោះ�ឱ្យយ មនុុស្សសប៉ះនាំា ប៉ះព់ី�ការប៉ះះះ�ល់។់ 
បន្មាា បព់័�ការប�ុពាល ់ឬអាច�បឈ�ន់ងឹឺជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត កឆ្កែន់ាងឺ
រប�សគឺ� រឆ្កែត�តូេបាន់ សមាា តយុាងឺហាតច់តជ់ា��យស្លាបូូ  ន់ងិឺ

ទកឹ។ �បសនិ់ច្រើប�អំ្នកផាលច់្រើសវ៉ាឆ្កែ�ទាសំ�ខ្ពភាព័របសអំ់្នក ឬ
ន្មាយកដ្ឋាា ន់ស�ខ្ពភាព័កំ�ងឺតបំន់ ់ឆ្កែណ៍ន្មាកំារចាកវ់៉ាាកស់្លាងំឺ 
វ៉ាាកស់្លាងំឺគឺ� រឆ្កែត�តូេបាន់ផាលឱ់្យយបាន់ឆ្នាំបត់ា�ឆ្កែ�ល អាចច្រើធ្ងវ�
ច្រើ�បាន់បន្មាា បព់័�ការប�ុពាល ់បុ� ឆ្កែន់ាអាចមាន់�បសទិធភាព័
�គឺបច់្រើព័ល��ន់ ច្រើព័លច្រើ�គឺសញ្ញាា ចាបច់្រើផា��។ ច្រើ�ច្រើព័លឆ្កែ�ល
ច្រើ�គឺសញ្ញាា ចាបច់្រើផា�� វ៉ាាកស់្លាងំឺការពារជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តឆ្កែលងឺមាន់ 
�បច្រើយាជំន់កំ៍�ងឺការបង្កាា រច្រើទៀតច្រើហ�យ។
� �បសនិ់ច្រើប�អំ្នក�និ់បាន់ចាកវ់៉ាាកស់្លាងំឺការពារជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត

ព័���ន់ច្រើទ អំ្នក�តូេការ វ៉ាាកស់្លាងំឺការពារជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត 4 �ងឺ
កំ�ងឺរយៈច្រើព័ល 2 សប្តាា ហ ៍(ចាកច់្រើ�សៃ�ង 0, 3, 7 ន់ងិឺ 14)។ 
អំ្នកកគ៏ឺ� រឆ្កែតទទ�លបាន់ថំ្នាំ�ំ�យច្រើផសងឺច្រើទៀតឆ្កែ�លច្រើ�ថ្នាំ ថំ្នាំ ំ
�បឆ្នាំងំឺន់ងឹឺជំងឺំឺឆ្កែ�ាងឺា� ត (rabies immunoglobulin) ច្រើ�
សៃ�ងឆ្កែ�លអំ្នកទទ�លថំ្នាំ ំបង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត�ូស�បូំងឺ ឬភាា �ៗ
ច្រើ�កាយ�ក។
� �បសនិ់ច្រើប�អំ្នកបាន់ទទ�លថំ្នាំបំង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តកាលព័�

អ្នត�តកាល ជាធ្ង�ាតាអំ្នក�តូេការវ៉ាាកស់្លាងំឺការពារជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត
�ត�ឹឆ្កែត 2 �ូសបុ� ច្រើណ្តាះ �បន្មាា បព់័�ការប�ុពាល។់

ន្មាបំង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត អាច ចាក ់ឲ្យយ កំ�ងឺ ច្រើព័ល �ណំ្តាល គំ្នា ន់ងឹឺ ថំ្នាំ ំ
វ៉ាាកស់្លាងំឺ �សៃទ ច្រើទៀត ។ 

3.  និិយាយជាមួ�យអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេ�វ៉ាឆ្កែ�ទាំ��ុខភាព
រប�់អំ្វីក់

�បាបអំ់្នកផាលវ់៉ាាកស់្លាងំឺរបសអំ់្នក �បសនិ់ច្រើប�ប�គឺគលច្រើន្មា�ទទ�ល
វ៉ាាកស់្លាងំឺ៖
� មាន់ ត្រូប៉ះតកិ់មមអាឆ្កែល់ហ្សីស � ប៉ះនាំា ប៉ះព់ី�ការចាក់ថំ់្នាំ �ប៉ះង្កាែ រ 
ជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� តពី�មុនុ ឬមាន់ ត្រូប៉ះតកិ់មម អាឆ្កែ�សុ្ស��ងនុ�់ងរ នុងិ
គ��មក់�ឆ្កែហ្សីងដូល់អ់ាយុជំ�វតិ
� មាន់ត្រូប៉ះព័ីនុធការ�រ�ងកាយចុំះពោះខ្ពោយ
� ក់�ពុីងពោះល់ប៉ះ ឬមានុគពោះត្រូមាងពោះល់ប៉ះថំ្នាំ � chloroquine ឬថំ្នាំ �
ឆ្កែដូល់ទាក់ទ់ងនុងឹ chloroquine

  Rabies (6/2/22)  ● Khmer 

Rabies VIS  Khmer (6/2/22)

�នឹិ�ក់ ព័ត៌ុ មានិ �ត�ព� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង
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

http://www.immunize.org/vis
http://www.immunize.org/vis
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� មាន់ទទ�ល់ថំ្នាំ �ប៉ះង្កាែ រជំ�ងឺឆ្កែ�ែ�ែ� តកាល់ពី�អ្នត�តកាល់ (អំ្នក
ផាលច់្រើសវ៉ារបសអំ់្នកន់ងឹឺ�តូេ�ងឹឺអ្នពំ័�ច្រើព័លច្រើេ�ឆ្កែ�លអំ្នកបាន់ 
ទទ�លថំ្នាំបំង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តព័���ន់)

កំ�ងឺករណ៍� ខ្ពា� អំ្នកផាលច់្រើសវ៉ាឆ្កែ�ទាសំ�ខ្ពភាព័របសអំ់្នកអាច
សច្រើ��ចចតិាព័ន់� ច្រើព័លការចាកវ់៉ាាកស់្លាងំឺការពារជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត
តា�ទមាា ប ់(��ន់ការប�ុពាល)់ រហូត�លក់ារណ្តាតជ់ំ�បន្មា
ច្រើព័លខ្លាងឺ��ខ្ព។ ឬអំ្នកផាលច់្រើសវ៉ាឆ្កែ�ទាសំ�ខ្ពភាព័របសអំ់្នក
អាចច្រើធ្ងវ�ច្រើតសាឈា���ន់ ឬច្រើ�កាយច្រើព័ល ចាកវ់៉ាាកស់្លាងំឺការពារ
ជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត ច្រើ���ប �កណំ៍តក់��តិភាព័ស្លា� រំបសអំ់្នក�បឆ្នាំងំឺ ន់ងឹឺ
ជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត។

អំ្នកឆ្កែ�ល មាន់ ជំងឺំឺ �ស្លាល �ូច ជា ជំងឺំឺ ផ្តាា  ស្លាយ  អាច ទទ�ល 
ថំ្នាំ ំបង្កាា រច្រើន់� បាន់។  អំ្នកឆ្កែ�លមាន់ជំងឺំឺក��តិ�ធ្ងយ� ឬធ្ងងន់ធ់្ងងរ
គឺ� ររង់ឺចារំហូត�លព់័�កច្រើគឺជា ស�ច្រើសប �យ��ន់ន់ងឹឺទទ�ល
បាន់ថំ្នាំបំង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� តតា�ទមាា ប ់(��ន់ការប�ុពាល)់។ 
ត្រូប៉ះស្សនិុពោះប៉ះ�អំ្នក់បានុប៉ះះះ�ល់ន់ុងឹពោះមពោះ�គឆ្កែ�ែ�ែ� ត អំ្នក់គ� រឆ្កែត
ទទ�ល់ការចាក់ថំ់្នាំ �ប៉ះង្កាែ រពោះ�យមនិុគតិពី�ជំ�ងឺដូ�ណាល់គំ្នា 
ការមានុផ្ទៃផ្តាពោះ�ះ ការប៉ះ�ពោះ�ពោះ�ះកូ់នុ ឬត្រូប៉ះព័ីនុធភាពីសុាំ �ចុំះ
ពោះខ្ពោយ។

អំ្នក ផាល ់ច្រើសវ៉ា ឆ្កែ�ទា ំស�ខ្ព ភាព័ របស ់ច្រើ�ក អំ្នកអាច ផាល ់ព័័ត ៌
មាន់ បឆ្កែន់ែ� �ល ់ច្រើ�ក អំ្នក បាន់។

4. ហានិិភ័័យ ហេក់�តុ ត្រូបតិុក់មួម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

� អ្នការៈឈ ឺ�កហ� ច្រើហ�� ឬរមាសច់្រើ�កឆ្កែន់ាងឺចាកថំ់្នាំ ំ
ច្រើហ�យឈកឺ�ល កា�ត ឈចឺ្រើពា� ឈសឺ្លាច�់�  ំឬេលិ��ខ្ពអាច
ច្រើក�តច្រើ��ងឺបន្មាា បព់័�ចាកថំ់្នាំបំង្កាា រជំងឺំឺឆ្កែ�ា�ា� ត។
� កន់ា�លកហ� ការឈចឺាបកំ់�ងឺសន្មាា ក ់ឬ�គឺនុ់ច្រើ�ា  ជំ�ន់កាល

ច្រើក�តច្រើ��ងឺបន្មាា ប ់ព័�ទទ�ល�ូសជំរំ�ញ។

ច្រើព័ល ខ្ពា� �ន់�សស  សន់ាប ់បន្មាា ប ់ព័��ចំ្រើណ៍� រ ការ ច្រើេជំជ ស្លា�សា រ�� 
ទាងំឺ ការ ចាក ់ថំ្នាំ ំវ៉ាាក ់ស្លាងំឺ ។ សូ� �បាប ់អំ្នក ផាល ់ច្រើសវ៉ា ឆ្កែ�ទា ំ
ស�ខ្ព ភាព័ របស ់ច្រើ�ក អំ្នក �បសនិ់ ច្រើប� ច្រើ�ក អំ្នក េលិ ��ខ្ព  ឬ    
ចកុ�  ញ្ញាា ណ៍ ផ្តាា ស ់បាូ រ ឬ ឮសចំ្រើ�ងឺ ហងឹឺ កំ�ងឺ �តច្រើចៀក ។

�ូចថំ្នាំចំ្រើផសងឺច្រើទៀតឆ្កែ�រ ថំ្នាំវំ៉ាាកស់្លាងំឺក��ន់ងឹឺបងឺារ�បតកិ�ាអា
ឆ្កែលហស� �ធ្ងងន់ធ់្ងងរ ប�សធ្ងងន់ធ់្ងងរច្រើផសងឺ ឬច្រើធ្ងវ�ឲ្យយស្លាា បប់ាតប់ង់ឺជំ�េតិ
ណ្តាស។់

5.  ចុុះ� ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

�បតកិ�ាអាឆ្កែលហស �អាចច្រើក�តច្រើ��ងឺបន្មាា បព់័�អំ្នកទទ�លថំ្នាំបំង្កាា រ
ចាកច្រើចញព័� គឺា�ន់កិ �បសនិ់ច្រើប�អំ្នកច្រើ��ញសញ្ញាា សៃន់�បតកិ�ាអា
ឆ្កែ�ហស �ធ្ងងន់ធ់្ងងរ (កន់ា�លកហ� ច្រើហ����ខ្ព ន់ងិឺបពំ័ង់ឺក ពិ័បាក
�ក�ច្រើងឺើ�� ច្រើប��ូងឺច្រើ�តញាប ់េលិ��ខ្ព ឬច្រើខ្ពោយ) សូ�
ទូរសព័័ាច្រើ� 9-1-1 ច្រើហ�យន្មាអំំ្នកជំងឺំឺច្រើ��ន់ា�រច្រើព័ទយឆ្កែ�លច្រើ�
ជំតិបផំ�ត។

ស�មាបស់ញ្ញាា ច្រើផសងឺច្រើទៀតឆ្កែ�លច្រើធ្ងវ�ឱ្យយអំ្នកបារ�ភ សូ�ទូរសព័័ា
ច្រើ�អំ្នកផាលច់្រើសវ៉ាឆ្កែ�ទាសំ�ខ្ពភាព័របសអំ់្នក។

�បតកិ�ាច្រើ��បព័័ន់ធ�យការណ៍៍ផលអា�កកស់ៃន់ថំ្នាំវំ៉ាាកស់្លាងំឺ 
គូឺរឆ្កែត�តូេ បាន់�យការណ៍៍ច្រើ� Vaccine Adverse  
Event Reporting System (VAERS)។ អំ្នកផាលច់្រើសវ៉ាឆ្កែ�ទា ំ
ស�ខ្ពភាព័របសអំ់្នកជាធ្ង�ាតាន់ងឹឺដ្ឋាករ់បាយការណ៍៍ច្រើន់�  
ឬអំ្នកអាចច្រើធ្ងវ�វ៉ាច្រើដ្ឋាយខ្ពា�ន់ឯងឺបាន់។ សូ�ចូលច្រើ�ច្រើគឺហទព័ំ័រ
�បព័័ន់ធ�យការណ៍៍ផលអា�កកស់ៃន់ថំ្នាំវំ៉ាាកស់្លាងំឺ  
(VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូរសព័័ាច្រើ�កាន់ច់្រើលខ្ព 
1-800-822-7967។ �បព័័ន់ធ�យការណ៍៍ផលអា�កកស់ៃន់ថំ្នាំ ំ
(VAERS) ស�មាបឆ់្កែតការ �យការណ៍៍បុ� ច្រើណ្តាះ �។ ប�គឺគលកិ
របស�់បព័័ន់ធ�យការណ៍៍ផលអា�កកស់ៃន់ថំ្នាំ ំ(VAERS)  
�និ់ផាល�់បូំន្មាា ន់អ្នពំ័�ច្រើេជំជស្លា�សាច្រើទ។

6.  ហេតុ� ខុំ� អាចុះ �ិក់ា បឆ្កែនិែមួ ហេ�ៀតុ ហេ�យ រហេបៀប ណា?

� សូ� ស�រ អំ្នក ផាល ់ច្រើសវ៉ា ឆ្កែ�ទា ំស�ខ្ព ភាព័ របស ់ច្រើ�ក អំ្នក ។
� សូ�ទូរសព័័ា ច្រើ� �កស�ងឺ ស�ខ្លា�បិាលរ�ា ឬ ច្រើ� �ូល ដ្ឋាា ន់ 

របស ់ច្រើ�ក អំ្នក ។
� សូ�ចូលច្រើ� Food and Drug Administration 

(ច្រើគឺហទព័ំ័ររ�ាបាលអាហារន់ងិឺឱ្យស� (FDA)) ��ប �
ទទ�លបាន់កញ្ចចបច់្រើសវ៉ាក�ាថំ្នាំបំង្កាា រ ន់ងិឺព័័តម៌ាន់បឆ្កែន់ែ� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (សូ�ទាក ់

ទងឺ �ជំឈ�ណ៍ឌ ល ទប ់ស្លាា ត ់ន់ងិឺ បង្កាា រ ជំងឺំឺ   (CDC))៖
- សូ�ទូរសព័័ាច្រើ�ច្រើលខ្ព 1-800-232-4636  

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- សូ�ចូលច្រើ�ច្រើគឺហទព័ំ័រ �ជំឈ�ណ៍ឌ លទបស់្លាា ត ់ន់ងិឺបង្កាា រ
ជំងឺំឺ (CDC) www.cdc.gov/rabies ។
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