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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� វ៉ាា ក់សាំងំ

វ៉ាា ក់់សាំងំជំំងឺអុុតធំំ/ជំំងឺអុុតសាំា  (JYNNEOS™)៖ 
អុា�ដែ�ល អុនក់ ត្រូតវូ �ឹង 

1. ហេ�តុ៌ អី្វី� ត្រូត៌វូ ចាក់ វ៉ាា ក់សាំងំ?

វ៉ាាក់ស់ាំងំជំំងឺ អុុតធំំ/ជំំងឺ អុុតសាំា  (JYNNEOS™) អាចជួួយ 
ការពារប្រ�ឆាំងំនឹឹ ងជួំងឺ អុុតធំ ំជួំងឺ អុុតស្វាា នឹិ ងជួំងឺ ផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត
ដែ�ល�ងកផ្សេ�យវីរីសុ Orthopoxviruses រមួទាំងំវី រីសុ 
Vaccinia។

ជួំងឺ អុុតធំំគឺឺជាជួំងឺ ធំងនឹធ់ំងរ�ងកផ្សេ�យវីរីសុ Variola។ មនុឹសេ 
មួយចនួំឹនឹ�នឹតសិិ តផ្សេប្រកាមហានឹិភ័័យនៃនឹការ�ះ�ពាលផ់្សេ�នឹឹ ង វី រីសុដែ�ល�ងកជួំងឺ អុុតធំ ំរមួមានឹអុនកដែ�លផ្សេធំា�ការផ្សេ�កនុង 
ការផ្សេប្រតៀមសផ្សេ��ះ ��ន្ទាា នឹ ់នឹិ ង�ុគឺះលិ កមនឹា� រពិិ ផ្សេស្វាធំនឹ៍
មួយចនួំឹនឹ។ វី រីសុអាចរាល�លពិ� មនុឹសេមាន កផ់្សេ�
មនុឹសេមាន កផ់្សេ�ៀត ផ្សេ�យ�ងកជាផ្សេរាគឺសញ្ញាា �ូចជា ផ្សេ�ត ខួួ្លួនឹ នឹិ ង
ផ្សេ�� ងរមាសផ់្សេល� ដែសែក។ មនុឹសេជាផ្សេប្រច�នឹដែ�លផ្សេក� តជួំងឺ
អុុតធំំកនួឹងមកបានឹជាស�ផ្សេសែ �យ �ះុ ដែនឹតមានឹប្រ�ដែ�លជា  
3 កនុងចផំ្សេ�ម 10 ន្ទាកដ់ែ�លផ្សេក� តជួំងឺ ផ្សេនឹ�បានឹសួ្វា�។់

ជួងឺំ អុុតស្វាា គឺឺជាជួងឺំ កប្រមមួយដែ�លមានឹផ្សេរាគឺសញ្ញាា ប្រសផ្សេ�ៀងគ្នាន
ដែ�រ�ះុ ដែនឹតមានឹសភាពិប្រស្វាលជាងផ្សេរាគឺសញ្ញាា ជួងឺំ អុុតធំ។ំ 
យ៉ាះ ង�មិញ ជួងឺំ អុុតស្វាា អាច�ងកឱ្យយសួ្វា�ប់ានឹ។ ជួងឺំ អុុតស្វាា
គឺឺជាផ្សេមផ្សេរាគឺឆ្លងួដែ�ល��ា ញខួួ្លួនឹផ្សេ�កនុង�ា � �អាប្រ�ាិ ក ផ្សេ��យ
ករណី� រាតត�តន្ទាចូំលនៃនឹជួងឺំ អុុតស្វាា ជួួនឹកាលផ្សេក�តមានឹផ្សេ�
ប្រ�ផ្សេ�សផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត រមួទាំងំប្រ�ផ្សេ�សអាផ្សេមរកិ�ងដែ�រ។

វីរីសុ Vaccinia អាច�ងកជាជួងឺំបានឹផ្សេ�ផ្សេពិលមនុឹសេ�ះ�ពាល់
ជាមួយមនុឹសេឆ្លងួផ្សេមផ្សេរាគឺ (�ូចជាការ�ះ�ពាលជ់ាមួយនឹរ�
មាន កដ់ែ�លផ្សេ�����ួលបានឹវ៉ាាកស់្វាងំ ACAM2000®, ដែ�លជា
ប្រ�ផ្សេភ័�វ៉ាាកស់្វាងំជួងឺំ អុុតធំមួំយប្រ�ផ្សេភ័�ផ្សេ�ៀត) ឬសតា។ អុនកដែ�ល
ផ្សេធំា�ការជាមួយវីរីសុ Vaccinia ផ្សេ�កនុងមនឹា� រពិិ ផ្សេស្វាធំនឹ៍អាចនឹឹ ង
�ះ�ពាលផ់្សេ�យអុផ្សេចតន្ទាផ្សេ�ផ្សេល� វី រីសុ ផ្សេ��យប្រ�សិនឹផ្សេ�� ពួិកផ្សេគឺ
ឆ្លងួ ផ្សេន្ទា�ពួិកផ្សេគឺនឹឹ ងមានឹជួងឺំ។ យ៉ាះ ង�មិញការចមងួរ�ស់
វី រីសុ Vaccinia ភាគឺផ្សេប្រច�នឹនឹឹ ងជាផ្សេ�យឯកឯងវីញិផ្សេ�យមិនឹ
ប្រតូវីការពិ�បាល។ 

2.  វ៉ាា ក់សាំងំជំំងឺអុ្វីត៌ធំំ/ជំំងឺអុ្វីត៌សីាំ (JYNNEOS™)

វ៉ាាកស់្វាងំជួងឺំ អុុតធំ/ំជួងឺំ អុុតស្វាា  (JYNNEOS™) ប្រតូវីបានឹ�លិត
ផ្សេ�� ងផ្សេ�យផ្សេប្រ�� វី រីសុ Vaccinia មានឹជួ� វី តិដែ�លបានឹផ្សេធំា�ឱ្យយ
ផ្សេខ្លួោយ ផ្សេ��យមិនឹអាច�ងកជួងឺំ អុុតធំ ំជួងឺំ អុុតស្វាា  ឬផ្សេមផ្សេរាគឺ
ចមងួ�នៃ�ផ្សេ�ៀតផ្សេ�� យ។

JYNNEOS™ ប្រតូវីបានឹអុនុឹញ្ញាា ត�កឱ់្យយផ្សេប្រ�� ប្របាសផ់្សេ�យ Food 
and Drug Administration (FDA) សប្រមា�ក់ារ��ក រជួងឺំ អុុតធំ ំ
នឹិងអុុតស្វាា ផ្សេល� មនុុស្សសផ្សេពិញវ័យ័ចាប់ពី់ីអាយុ 18 ឆំ្នាំដំែ�ល 
មានុហានុិ ភ័័យខ្ពពស្សកុំ់់ងការឆ្លលងជំំងឺ អុុតធំ ំឬអុុតសាំា ។

 � CDC បានឹដែណីន្ទា ំJYNNEOS™ �ល�ុ់គឺះលិកមនឹា� រពិិ ផ្សេស្វាធំនឹ ៍
នឹិងសមាជួិកប្រកមុផ្សេឆ្លួ�យត�សផ្សេ��ះ ��ន្ទាា នឹដ់ែ�លអាចនឹឹ ង
�ះ�ពាលវ់ីរីសុ ដែ�លអាច�ងកជាការឆ្លងួវី រីសុ Orthopoxvirus។

 � CDC បានឹដែណីន្ទាឱំ្យយផ្សេប្រ��វ៉ាាកស់្វាងំសប្រមា�អ់ុនកដែ�លប្រគឺ�ប់្រគឺង 
ACAM2000®, ឬអុនកដែ�លដែ�ទាំអំុនកជួងឺំ ដែ�លឆ្លងួវី រីសុ 
Orthopoxviruses។

JYNNEOS™ ជាធំមមតាប្រតូវីបានឹ�តលជូ់ួនឹជាផ្សេសេ រ នីៃនឹការចាក់
ចនួំឹនឹ 2 �ងគឺមួាតពិ�គ្នាន  4 សប្តាត �៍។ អុនកដែ�លបានឹ��ួល
វ៉ាាកស់្វាងំជួងឺំ អុុតធំរំចួផ្សេ��យពិ� អុត�តកាល អាចនឹឹងប្រតូវីការដែត 
1 �ូស�ះុ ផ្សេ�ះ �។

�ូសជួរំញុប្រតូវីបានឹដែណីន្ទាឱំ្យយផ្សេប្រ�� ផ្សេរៀងរាល ់2 ឬ 10 ឆាំន  ំ
ប្រ�សិនឹផ្សេ�� �ុគឺះលផ្សេន្ទា�ផ្សេ�ដែត�នឹតសិិ តកនុងហានឹិភ័័យនៃនឹ
ការ�ះ�ពាលជ់ួំងឺ អុុតធំ ំអុុតស្វាា  ឬវី រីសុ orthopoxviruses 
ផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត។ អុនក �តល ់ផ្សេសវ៉ា ដែ�ទាំ ំសុខ្លួ ភាពិ រ�ស ់អុនកអាច �តល ់ 
ព័ិត ៌មានឹ �ដែនិឹម �ល ់អុនក បានឹ។

3.  ត្រូ��កាជាមួួយអ្វីនកផី្តល់់ហេសវ៉ាថែ�ទាំសុំខភាព័រ�ស់
អ្វីនក

ប្របា�អ់ុនក�តលវ់៉ាាកស់្វាងំរ�សអ់ុនក ប្រ�សិនឹផ្សេ�� �ុគឺះលដែ�ល��ួល
វ៉ាាកស់្វាងំផ្សេន្ទា�៖
 �មានុប្រប់តិក់មមអាដែ�ហ្ស៊ីសុ ីប់ន្ទាា ប់ពី់ី �ូស្សវ៉ាាក់ស់ាំងំជំំងឺ
អុុតធំំកាលពីី លើលី ក់មុនុ ឬមានុអាដែ�ហ្ស៊ីសុ ីធំងនុធ់ំងរដែ�ល
គំរំាមក់ំដែហ្ស៊ីង�លអ់ាយុជំី វ័ តិ

 �មានុប្រប់ព័ីនុធភាពីសុ្វាចុំ�លើខ្ពោយ
 �មានឹនៃ�ាផ្សេពា� ឬគឺិតថាពួិកផ្សេគឺអាចនឹឹងមានុផ្ទៃ�ាលើ�ះ ឬ  
ក់ពុំីងប់ំលើ�លើ�ះ

កនុងករណី� មួយចនួំឹនឹ អុនក�តលផ់្សេសវ៉ាដែ�ទាំសុំខ្លួភាពិរ�សអ់ុនកអាច
នឹឹ ងសផ្សេប្រមចផ្អាា កការ�តលវ់៉ាាកស់្វាងំជួងឺំ អុុតធំ/ំជួងឺំ អុុតស្វាា តាម
�មួា� ់(ការ�ះ�ពាលមុ់នឹ) នៃនឹវ៉ាាកស់្វាងំ JYNNEOS™ រ�ូត�ល់
ការជួួ�ផ្សេ�ផ្សេពិលខាងមុខ្លួ។

អុនកដែ�ល មានឹ ជួងឺំ ប្រស្វាល �ូច ជា ជួងឺំ ផ្អាត  ស្វាយ  អាច ��ួល ថាន  ំ
��ក រផ្សេនឹ�បានឹ អុនកដែ�លមានឹជួងឺំកប្រមតិមធំយម ឬធំងនឹជ់ាធំមមតា
គួឺរដែតរង់ចារំ�ូត�លពួ់ិកផ្សេគឺជាស�ផ្សេសែ �យ មុនឹ��ួល�ូសតា
ម�មួា� ់(ការ�ះ�ពាលមុ់នឹ) នៃនឹវ៉ាាកស់្វាងំ JYNNEOS™។  
ប្រប់ស្សនិុលើប់អំីុក់ប្រតូវ័បានុដែ�ន្ទាឱំ្យយទទួលវ៉ាាក់ស់ាំងំ JYNNEOS™  
លើ�យសាំរការប់ះះ�លវ់័រីសុ្សជំងឺំអុុតសាំា  លើន្ទាះអំុក់
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គួំរដែតទទួលយក់វ៉ាាក់ស់ាំងំ លើ�យមនិុចាបំាច់គ់ំតិអំុពីីជំងឺំ  
ការមានុផ្ទៃ�ាលើ�ះ ការប់លំើ�លើ�ះ ឬប្រប់ព័ីនុធភាពីសំុាំចុ់ះលើខ្ពោយ
ដែ�លលើក់តីមានុប្រស្សប់លើពីលគំ្នាលើនុះលើទ។

JYNNEOS™ ជាធំមមតាអាចនឹឹ ងប្រតូវីបានឹ�តលឱ់្យយផ្សេ�យមិនឹគឺិត
អុពំិ� ផ្សេពិលផ្សេវីលានៃនឹវ៉ាាកស់្វាងំផ្សេ�េងផ្សេ�ៀតផ្សេ�� យ។ យ៉ាះ ង�មិញ 
មនុឹសេមួយចនួំឹនឹដែ�លសិិ តកនុងហានឹិភ័័យកានឹដ់ែតខ្លួពសន់ៃនឹ
សិ្វានឹភាពិមួយដែ�លផ្សេ�ថា Myocarditis (ការផ្សេ�� មស្វាច�ុ់ំ
ផ្សេ���ូង) រមួទាំងំមនុឹសេវីយ័ជួ�ំង់ នឹិង�ុរសផ្សេពិញវីយ័វីយ័ផ្សេកមង 
អាចនឹឹងប្រតូវីពិិចារ�ផ្សេធំា�ការរង់ចា ំ4 សប្តាត �៍�ន្ទាា �ព់ិ� ��ួល
វ៉ាាកស់្វាងំ JYNNEOS™ មុនឹផ្សេពិល��ួលវ៉ាាកស់្វាងំ COVID-19 
មួយចនួំឹនឹ។ ប្រប់ស្សនិុលើប់អំីុក់ប្រតូវ័បានុដែ�ន្ទាឱំ្យយទទួលវ៉ាាក់ស់ាំងំ 
JYNNEOS™ លើ�យសាំរដែតការប់ះះ�លវ់័រីសុ្សជំងឺំអុុតសាំា  លើន្ទាះ
អំុក់គួំរដែតទទួលយក់វ៉ាាក់ស់ាំងំលើនុះ លើប់លីើ�ះប់ជីាអំុក់លើទបី់បានុ
ទទួលវ៉ាាក់ស់ាំងំ COVID-19 ន្ទាលើពីលថ្មីមីៗ ក់ល៏ើ�យ។

4. ហានិ្លឹភ័័យ  ត្រូ�តិ៌កមួម វ៉ាា ក់សាំងំ
 � ការផ្សេ�� ងប្រក�មផ្សេល� ដែសែក ការឈឺឺចា� ់ការផ្សេ�� ម នឹិង 
ការរមាសផ់្សេ�កដែនួឹងចាកវ់៉ាាកស់្វាងំគឺឺជា�ញ្ញាា �ូផ្សេ���ុំតដែ�ល
ផ្សេក�តមានឹ�ន្ទាា �ព់ិ�ចាកវ់៉ាាកស់្វាងំ JYNNEOS™។

 �ការអុសក់មួាងំ (ផ្សេលា�យ) ឈឺឺក�ល នឹិ ងឈឺឺស្វាច�ុ់ ំ
ក៏អាចផ្សេក� តមានឹផ្សេពិលខួ្លួ��ងដែ�រ �ន្ទាា �ព់ិ�ចាកវ់៉ាាកស់្វាងំ 
JYNNEOS™។

ផ្សេពិល ខួ្លួ� មនុឹសេ  សនួឹ� ់�ន្ទាា � ់ពិ� នឹ� តិ វី ធិំ� ផ្សេវីជួជ ស្វាប្រសត រមួ ទាំងំ  
ការ ចាក ់វ៉ាាក ់ស្វាងំ ។ សូម ប្របា� ់អុនក �តល ់ផ្សេសវ៉ា ដែ�ទាំ ំសុខ្លួ ភាពិ 
រ�ស ់អុនក ប្រ�សិនឹ ផ្សេ�� អុនក វី លិ មុខ្លួ  ឬ    ចកុុ  ញ្ញាា ណី ផួ្អាស ់�តូ រ ឬ ឮ
សំផ្សេ�ង �ឹ ង កនុង ប្រតផ្សេចៀក ។

�ូច   ឱ្យស�  ផ្សេ�េង ផ្សេ�ៀត ដែ�រ វ៉ាាក ់ស្វាងំ ផ្សេនឹ�កប្រម នឹឹ ង �ងក ប្រ�តិ កមម 
អាដែ��េុ �ធំងនឹធ់ំងរ រ�ួស ធំងនឹ ់ធំងរផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត ឬ ផ្សេធំា� ឲ្យយ សួ្វា� ់បាត ់
�ង់ ជួ� វី តិ�ស ់។ 

អុនកអាចចុ�ផ្សេ�ម �កនុង V-safe �ន្ទាា �ព់ិ� ��ួល�ូស�មួយនៃនឹ
វ៉ាាកស់្វាងំ JYNNEOS™ ផ្សេ�យផ្សេប្រ�� �ូរសពិារ�សអ់ុនក ផ្សេ��យ
ចូលផ្សេ�កានឹ ់vsafe.cdc.gov។ V-safe គឺឺជាប្រ�ព័ិនឹធប្រតួតពិិនឹិ តយ
សុវីតិិភាពិដែ�លអុនុឹញ្ញាា តឱ្យយអុនកដែចករដំែលកជាមួយ CDC អុពំិ�
សភាពិរ�សអ់ុនក ឬអុនកផ្សេ�កនុង�នឹាុករ�សអ់ុនក�ន្ទាា �ព់ិ� ��ួល
វ៉ាាកស់្វាងំ  JYNNEOS™។ សប្រមា�ព័់ិត៌មានឹ�ដែនិឹម សូមចូល
ផ្សេ�កានឹ ់www.cdc.gov/vsafe។

5.  ចុុះ�ត្រូ�សិន្លឹជា មាន្លឹ �ញ្ហាា ធំងន់្លឹ ធំងរ វិញហេ��?
ប្រ�តិកមមអាដែ��េ �អាចផ្សេក�តមានឹ�ន្ទាា �ព់ិ� អុនកដែ�លបានឹចាក់
វ៉ាាកស់្វាងំចាកផ្សេចញពិ� គឺួ�នឹិ ក។ ប្រ�សិនឹផ្សេ��អុនកផ្សេ��ញសញ្ញាា នៃនឹ
ប្រ�តិកមមអាដែ��េ �ធំងនឹធ់ំងរ (កនឹាួលប្រក�ម ផ្សេ�� មមុខ្លួនឹិង�ពំិង់ក 
ពិិបាក�ក�ផ្សេងា� ម ផ្សេ���ូងផ្សេលាតញា� ់វីលិមុខ្លួ ឬផ្សេខ្លួោយ) សូម
�ូរសពិាផ្សេ�ផ្សេលខ្លួ 9-1-1 នឹិងន្ទា�ុំគឺះលផ្សេន្ទា�ផ្សេ�មនឹា� រផ្សេពិ�យដែ�ល
ផ្សេ�ជួិត��ុំត។

សប្រមា�ស់ញ្ញាា ផ្សេ�េងផ្សេ�ៀតដែ�លផ្សេធំា�ឱ្យយអុនកបារមភ សូម�ូរសពិាផ្សេ�
អុនក�តលផ់្សេសវ៉ាដែ�ទាំសុំខ្លួភាពិរ�សអ់ុនក។

ប្រ�តិកមម  អុវីជិួជមានឹទាំងំឡាយគួឺរផ្សេធំា�ការរាយការណ៍ីផ្សេ�ប្រ�ព័ិនឹធ 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ប្រ�ព័ិនឹធ 
រាយការណ៍ី �ល អាប្រកក ់នៃនឹ វ៉ាាកស់្វាងំ)។ អុនក�តលផ់្សេសវ៉ាដែ�ទាំ ំ
សុខ្លួភាពិរ�សអ់ុនកជាធំមមតានឹឹ ង�ករ់បាយការណ៍ីផ្សេនឹ� ឬអុនក
ក៏អាចផ្សេធំា� វ៉ាផ្សេ�យខួួ្លួនឹឯងបានឹដែ�រ។ សូមចូលផ្សេ�ផ្សេគឺ��ព័ំិរ 
VAERS តាមរយៈ www.vaers.hhs.gov ឬ�ូរសពិាផ្សេ�ផ្សេលខ្លួ  
1-800-822-7967។ VAERS គឺឺសប្រមា�ដ់ែតការរាយការណ៍ីអុពំិ� 
ប្រ�តិកមម�ះុ ផ្សេ�ះ � ផ្សេ��យ�ុគឺះលិក VAERS មិនឹ�តលជូ់ួនឹ 
ការប្រ�ឹកោផ្សេវីជួជស្វាប្រសតផ្សេន្ទា�ផ្សេ�។

6.  កមួមវិធំ�ផី្តល់់សំណងការរងរ�ួសវិធាន្លឹទ�់សាំា ត់៌
កមមវី ធិំ� Countermeasures Injury Compensation Program 
គឺឺជាកមមវី ធិំ�ស�ព័ិនឹធដែ�លអាចជួួយ�ង់ប្របាកស់ប្រមា�ក់ារដែ�ទាំ ំ
ផ្សេវីជួជស្វាប្រសត នឹិងការច�ំយជាកល់ាកផ់្សេ�េងផ្សេ�ៀតរ�សម់នុឹសេ
មួយចនួំឹនឹដែ�លរងរ�ួសធំងនឹធ់ំងរផ្សេ�យស្វារវ៉ាាកស់្វាងំ ឬឱ្យស�
មួយចនួំឹនឹ។ ប្រ�សិនឹផ្សេ��អុនករងរ�ួសផ្សេ�យស្វារវ៉ាាកស់្វាងំជួងឺំ
អុុតធំ/ំអុុតស្វាា  អុនកអាចដែសាងយល�់ដែនិឹមអុពំិ� កមមវី ធិំ� ផ្សេនឹ�ផ្សេ�យ
ចូលផ្សេ�កានឹផ់្សេគឺ��ព័ំិររ�សក់មមវី ធិំ�តាមរយៈ www.hrsa.gov/
cicp, ឬ�ូរសពិាផ្សេ�ផ្សេលខ្លួ 1-855-266-2427 (855-266-CICP)។

7. ហេត៌� ខំុំ អាចុះ ថែសីងយល់់�ថែន្លឹែមួ ហេ�យ រហេ�ៀ� ណា?

 � សូម សួរ អុនក �តល ់ផ្សេសវ៉ា ដែ�ទាំ ំសុខ្លួ ភាពិ រ�ស ់អុនក ។
 � សូម�ូរសពិា ផ្សេ� ប្រកសួង សុខាភ័ិបាលរ�ឋ ឬ ផ្សេ� មូល �ឋ នឹ រ�ស ់
អុនក ។

 � សូមចូលផ្សេ�កានឹផ់្សេគឺ��ព័ំិររ�ស ់Food and Drug 
Administration (FDA)  ផ្សេ�� មែ ���ួលបានឹឯកស្វារព័ិត៌មានឹ
កនុងកញ្ចច�វ់៉ាាកស់្វាងំ ឬ��ួលព័ិត៌មានឹ�ដែនិឹមតាមរយៈ 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines។

 � Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  
(មជួឈមណីឌ ល ប្រគឺ�ប់្រគឺង នឹិង ��ក រ ជួងឺំ  ) ៖
 - សូម�ូរសពិាផ្សេ�ផ្សេលខ្លួ 1-800-232-4636  
(1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលផ្សេ�កានឹផ់្សេគឺ��ព័ំិររ�ស ់CDC តាមរយៈ 
www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox។

Khmer Khmer 
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