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ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង ជំ�ងឺ សិ្វិ�ត ដៃ�ជើជំើង ៖
ជើតើ ជើ�ក់ អំ្នក់ ត្រូតវូ �ឹង អិ្នើ ខ្លះះ�

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

ថំ្នាំ � វ៉ាាក់ ់សាំ�ង ជំ�ងឺ សិ្វិ� ត ដៃ�ជើជំើ ង  អាចការពារ ជំ�ងឺ
សិ្វិ� តដៃ�ជើជំើ ង។

ជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ (ឬ poliomyelitis) គឺឺ ជាជំំងឺឺ ពិ� ការ និ� ងឺ
គឺរំាម កំំហែ�ងឺ�ល់អ់ាយុុជំើ វិ តិហែ�ល់បងឺកជើ�ើ ងឺជើ�យុជើមជើរាគឺ
បូ�ល់ើយុូ�  ហែ�ល់អាចឆ្លលងឺ�ល់ខួ់ួរ ឆ្លឹ� ងឺខួនងឺរបស្វិម់នុិស្វិសហែ�ល់នាំ ំ
ឱ្យយខិួ� និ។

 មនុិស្វិស ភាគឺ ជើ�ចើនិ ហែ�ល់ ឆ្លលងឺ ជើម ជើរាគឺ ជំំងឺឺ ស្វិិ� ត ដៃ�ជើជំើ ងឺ  ពំុិ មានិ 
ជើរាគឺ ស្វិញ្ញាា  ជើ� ជើ�ើ យុ មនុិស្វិស ជា ជើ�ចើនិ នាំកំ ់ជា ស្វិះ ជើស្វិើ ើយុ 
ជើ�ើ ងឺ វិ ញិ ជើ�យុ គ្មាា និ ជើកំើ ត ជើរាគឺ ជើ�សងឺ ជើ�ើ យុ។  មនុិស្វិស
មួយុចនួំិនិមានិអការៈឈឺឺ បពំិង់ឺកំ ជើ�ៅ ខួលួ និ អស្វិក់ំមាល ងំឺ 
ធីើ ងឺជើ�ងឺ ឈឺឺ កំ�ល់ ឬឈឺឺ ជើពាះ។

មនុិស្វិសមួយុ�កំមុត�ចមានិជើរាគឺស្វិញ្ញាា ធីងនិធ់ីងរជាងឺ ហែ�ល់អាច
បះូពាល់�់ល់ខួ់ួរកំ�ល់ និ� ងឺខួួរឆ្លឹ� ងឺខួនងឺ៖
� Paresthesia (អារមាណ៍៍ ហាកំម់ានិមុុល់ចាកំជ់ើ�កំនុងឺជើជំើ ងឺ)
� ជើ��ម ខួួរ កំ�ល់ និ� ងឺ  ឆ្លឹ� ងឺ ខួនងឺ  (ការឆ្លលងឺជើរាគឺ ជើ��ម ខួួរ  និ� 

ងឺ/ឬខួួល់កំ�ល់) ឬ 
� ខិួ� និ (ហែ�នកំដៃនិរាងឺកាយុម�និអាចផ្លាល ស្វិ�់ើ) ឬភាពិ�និជ់ើខួោយុ

ជើ�កំនុងឺដៃ� ជើជំើ ងឺ ឬអវិៈយុវិៈទាំងំឺពិើ រ។

ខិួ� និគឺឺ ជាជើរាគឺស្វិញ្ញាា ធីងនិធ់ីងរប�ុំតហែ�ល់ទាំកំ�់ងឺជាមួយុនិ� ងឺ
ជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ  ពិើ ជើ�ពាះវាអាចនាំឱំ្យយមានិពិ� ការភាពិ
ជាអច� ដៃ�និៅយុ ៍និ� ងឺអាច�ល បប់ានិ។

ភាពិ�បជើស្វិើ រជើ�ើ ងឺដៃនិការខិួ� និអវិៈយុវិៈអាចជើកំើ តមានិជើ�ើ ងឺ 
បូុ ហែនិៅចជំើពាះមនុិស្វិសមួយុ ចនួំិនិ ការឈឺឺ ចាប�់ច�ុ់ ំនិ� ងឺភាពិ
�និជ់ើខួោយុអាចវិ វិិតៅពិើ 15 ជើ� 40 ឆ្នាំន  ំជើ�កាយុ។ អការៈជើនិះ�តូវិ
បានិជើគឺជើ�ថា “ជើរាគឺស្វិញ្ញាា ជើ�កាយុជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ” ។

ជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ�តូវិបានិលុ់បបបំាតព់ិើ ស្វិ�រ�ឋអាជើមរ កិំ បូុ ហែនិៅ
វាជើ�ហែតជើកំើ តមានិជើ�តបំនិជ់ើ�សងឺជើ�ៀតដៃនិពិ� ភពិជើ�កំ។ 
មជើធីោបាយុ�៏ល់បឹ�ុំតជើ�ើ មើ ើការពារខួលួ និអនកំ និ� ងឺជើធិីើ ឱ្យយ
ស្វិ�រ�ឋអាជើមរ កិំគ្មាា និ ជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ គឺឺ �តូវិរកំោភាពិ�ុ ំ
ខួពស្វិ ់(ការការពារ) ជើ�កំនុងឺចនួំិនិ�បជាជំនិ និ� ងឺ�បឆ្នាំងំឺនិ� ងឺជំំងឺឺ
ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺតាមរយុៈការចាកំវ់ាាកំ�់ងំឺ។

2. ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង ជំ�ងឺ សី្វិ�តុ ដៃ�ហេជំ�ង 

កុ់មារ ជាធីមាតាគួឺរចាកំវ់ាាកំ�់ងំឺជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ ចនួំិនិ  
4 �ងឺជើ�អាយុុ 2 ហែខួ 4 ហែខួ 6-18 ហែខួ និ� ងឺ 4-6 ឆ្នាំន ។ំ

 មនុុស្វិស ជើ�ញ វ័ យ័ ភាគឺ ជើ�ចើនិ ម�និ �តូវិ ការ ថាន  ំវាាកំ ់�ងំឺជំំងឺឺ
ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺជើ� ជើ�ពាះ ពួិកំជើគឺ បានិ ��ួល់ ថាន  ំវាាកំ ់�ងំឺ ជំំងឺឺ ស្វិិ� ត 
ដៃ�ជើជំើ ងឺរចួ ជើ�ើ យុ ជើពិល់ ជើ� ជា កុំមារ។  មនុិស្វិស ជើពិញ វិយ័ុ មួយុ 
ចនួំិនិ មានិ ហានិ� ភ័យុ ខួពស្វិ ់ជើ�ើ យុ គួឺរ ពិ� ចារណា ��ួល់ ថាន  ំវាាកំ ់
�ងំឺ ជំំងឺឺ ស្វិិ� ត ដៃ�ជើជំើ ងឺ ជើនិះ កំនុងឺ ជើនាំះ រមួ  បញ្ចូូ�ល់៖
�  មនុិស្វិសហែ�ល់ ជើធិីើ �ំជើណ៍ើ រ ជើ� កានិ ់តបំនិ ់ណាមួយុជើ� ជើល់ើ 

ពិ� ភពិ ជើ�កំ
�  បុគឺគល់� កំ ដៃនិ មនីិើ រ ពិ� ជើ�ធីនិ ៍ហែ�ល់ �បហែ�ល់   ជើធិីើ ពិ� ជើ�ធីនិ ៍

ជើល់ើ ជើម ជើរាគឺ ជំំងឺឺ ស្វិិ� ត ដៃ�ជើជំើ ងឺ
� បុគឺគល់� កំ ហែ�ទាំ ំសុ្វិខួ ភាពិ ហែ�ល់ ពិោ បាល់ អនកំ ជំំងឺឺ ហែ�ល់ អាច 

មានិ ជើម ជើរាគឺ ជំំងឺឺ ស្វិិ� ត ដៃ�ជើជំើ ងឺ 
� អនកំហែ�ល់ម�និបានិ��ួល់ថាន វំា ាកំ�់ងំឺហែ�ល់កំ�និរបស្វិពួ់ិកំជើគឺ

និ� ងឺ��ួល់ថាន វំា ាកំ ់�ងំឺជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ (ឧទាំ�រណ៍៍ 
កំ�និច� ញ្ចូូ� មអនិៅរជាត� ឬជំនិជើភៀស្វិខួលួនិ)

វាាកំ�់ងំឺការពារជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ អាច�តូវិបានិ�ៅល់ជ់ា
វាាកំ�់ងំឺ�ចហ់ែតឯងឺ ឬជាហែ�នកំដៃនិវាាកំ�់ងំឺរមួបញ្ចូូ�ល់គ្មាន  
(�បជើភ�វាាកំ�់ងំឺហែ�ល់រមួបញ្ចូូ�ល់គ្មាន និ� វិ វាាកំ�់ងំឺជើ�ចើនិជាងឺ
មួយុរមួគ្មាន ជើ�កំនុងឺការចាកំវ់ាាកំ�់ងំឺមៅងឺ)។

 ថាន  ំវាាកំ�់ងំឺជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺអាច ចាកំ ់ឲ្យយ កំនុងឺ ជើពិល់ �ំណាល់ 
គ្មាន  និ� ងឺ ថាន វំាាកំ�់ងំឺ �ដៃ� ជើ�ៀត ។ 

3.  និ�យាយជាមួួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេស្វិវ៉ាថែ�ទាំ�សុ្វិខភាព
របស់្វិអំ្វីក់

�បាបអ់នកំ�ៅល់វ់ាាកំ�់ងំឺរបស្វិអ់នកំ �បស្វិ� និជើបើ បុគឺគល់ជើនាំះ��ួល់
វាាកំ�់ងំឺ៖
� មានិ ប្រ�ត� ក់មមអាលែ�ហ្សីស ើ �ន្ទាា ��់ើ ការចាក់ថំ់្នាំ ��ង្កាា រ
ជំ�ងឺ សិ្វិ� តដៃ�ជើជំើ ង�ើ មុនុ,ឬមានិ អាលែ�សុ្វិើ ធ្ងងនុធ់្ងងរ នុ� ង
គំ�រាមក់�លែហ្សីង��អ់ាយុជំើ វ័ តិ

កំនុងឺកំរណ៍ើ ខួលះ អនកំ�ៅល់ជ់ើស្វិវាហែ�ទាំសុំ្វិខួភាពិរបស្វិអ់នកំអាច
ស្វិជើ�មចច� តៅពិនិោ ជើពិល់ការចាកំវ់ាាកំ�់ងំឺការពារជំំងឺឺ
ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ រ�� ត�ល់ក់ារណាតជួ់ំបនាំជើពិល់ខាងឺមុខួ។

អនកំហែ�ល់ មានិ ជំំងឺឺ ��ល់ ��ច ជា ជំំងឺឺ ផ្លាៅ  �យុ  អាច ��ួល់ 
ថាន  ំបង្កាក រជើនិះ បានិ។  អនកំ ហែ�ល់ មានិ ជំំងឺឺ ធីងនិ ់ល់ាម ឬ ធីងនិ ់ធីងរ      គួឺ រ 
រង់ឺចា ំ រ�� ត �ល់ ់ពួិកំជើគឺ ជាស្វិះ ជើស្វិើ ើយុស្វិ� និ  មុនិ ជើពិល់ ��ួល់ ថាន  ំ
វាាកំ�់ងំឺជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ។

Polio VIS – Khmer (8/6/21)

  Polio (8/6/21)  ● Khmer 

ស្វិនឹិ�ក់ ព័ត៌ុ មានិ ស្វិត�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


OFFICE  
USE  
ONLY
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ម�និ�តូវិបានិជើគឺ�� ងឺជើ�ចើនិអំពិើ ហានិ� ភ័យុដៃនិវាាកំ�់ងំឺ
ជើនិះចជំើពាះអនកំមានិដៃ�ជីើពាះ ឬបំជើ�ជើ�ះកំ�និជើនាំះជើ�។ 
ជើទាំះជាយូ៉ាងឺណាកំ៏ជើ�យុ វាាកំ�់ងំឺការពារជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ
អាច�តូវិបានិ�ៅល់ឱ់្យយ �បស្វិ� និជើបើ អនកំមានិដៃ�ជីើពាះមានិ
ហានិ� ភ័យុខួពស្វិក់ំនុងឺការឆ្លលងឺជើមជើរាគឺ ជើ�ើ យុ�តូវិការ ការការពារ
ជាបនីាំនិ។់

អនកំ �ៅល់ ់ជើស្វិវា ហែ�ទាំ ំសុ្វិខួ ភាពិ របស្វិ ់ជើ�កំ អនកំអាច �ៅល់ ់ព័ិត ៌
មានិ បហែនិែម �ល់ ់ជើ�កំ អនកំ បានិ។

4. ហានិ�ភ័័យ ដៃនិ ត្រូបតុ�ក់មួម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

� កំហែនិលងឺឈឺឺ ហែ�ល់មានិអការៈ�កំ�ម ជើ�ើ ម ឬឈឺឺ ចាប់
ជើ�កំហែនិលងឺចាកំថ់ាន អំាចជើកំើ តជើ�ើ ងឺ បនីាំបព់ិើ ចាកំវ់ាាកំ�់ងំឺ
ជំំងឺឺ ស្វិិ� តដៃ�ជើជំើ ងឺ។

ជើពិល់ ខួលះ មនុិស្វិស  ស្វិនិលប ់បនីាំប ់ពិើ �ំជើណ៍ើ រ ការ ជើវិជំ ុ��ស្វិៅ រមួ 
ទាំងំឺ ការ ចាកំ ់ថាន  ំវាាកំ ់�ងំឺ ។ ស្វិ�ម �បាប ់អនកំ �ៅល់ ់ជើស្វិវា ហែ�ទាំ ំ
សុ្វិខួ ភាពិ របស្វិ ់ជើ�កំ អនកំ �បស្វិ� និ ជើបើ ជើ�កំ អនកំ វិ លិ់ មុខួ  ឬ    
ចកំុុ  ញ្ញាា ណ៍ ផ្លាល ស្វិ ់បៅ� រ ឬ ឮស្វិំជើ�ងឺ �� ងឺ កំនុងឺ �តជើចៀកំ ។

��ច   ថាន  ំ ជើ�សងឺ ជើ�ៀត ហែ�រ ថាន  ំវាាកំ ់�ងំឺ កំ�ម និ� ងឺ បងឺក�បត� កំមា
អាហែល់�ស ើធីងនិធ់ីងរ ឬ របួស្វិធីងនិធ់ីងរជើ�សងឺជើ�ៀត ឬការបាតប់ង់ឺ 
ជំើ វិ តិ។ 

5.  ចុុះ� ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរឬ ?

�បត� កំមាអាហែល់�ស ើអាចជើកំើ តជើ�ើ ងឺបនីាំបព់ិើ អនកំ��ួល់
ថាន បំង្កាក រ ចាកំជើចញពិើ គឺលើ និ� កំ។ �បស្វិ� និជើបើ អនកំជើ�ើ ញស្វិញ្ញាា
ដៃនិ�បត� កំមាធីងនិធ់ីងរ (កំនួីិល់កំ�ម ជើ�ើ មមុខួ និ� ងឺបពំិង់ឺកំ 
ពិ� បាកំ�កំ�ជើងឺើើ ម ជើបះ��ងឺជើ�តញាប ់វិ លិ់មុខួ ឬជើខួោយុ) 
ស្វិ�ម�� រស្វិ័ពីិជើ� 9-1-1 ជើ�ើ យុនាំអំនកំជំំងឺឺ ជើ�មនីិើ រជើពិ�យ ហែ�ល់
ជើ�ជំ� តប�ុំត។

ស្វិ�មាបស់្វិញ្ញាា ជើ�សងឺជើ�ៀតហែ�ល់ទាំកំ�់ងឺនិ� ងឺអនកំ ស្វិ�ម�� រស្វិ័ពីិ
ជើ�អនកំ�ៅល់ជ់ើស្វិវាហែ�ទាំសុំ្វិខួភាពិរបស្វិអ់នកំ។

�បត� កំមា  ជើ� �បព័ិនិធ រាយុការណ៍៍ �ល់ អា�កំកំ ់ដៃនិ ថាន  ំវាាកំ�់ងំឺ
គួឺរហែត�តូវិបានិរាយុការណ៍៍ ជើ� Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS)។ អនកំ�ៅល់ជ់ើស្វិវាហែ�ទាំ ំ
សុ្វិខួភាពិរបស្វិអ់នកំជាធីមាតានិ� ងឺ�កំរ់បាយុការណ៍៍ ជើនិះ  
ឬអនកំអាចជើធិីើ វាជើ�យុខួលួនិឯងឺបានិ។ ស្វិ�មច�ល់ជើ�ជើគឺ��ព័ំិរ
�បព័ិនិធរាយុការណ៍៍ �ល់អា�កំកំដ់ៃនិថាន វំា ាកំ�់ងំឺ  
(VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬ�� រស្វិ័ពីិជើ�ជើល់ខួ  
1-800-822-7967។ �បព័ិនិធរាយុការណ៍៍ �ល់អា�កំកំដ់ៃនិ
ថាន (ំVAERS) ស្វិ�មាបហ់ែតការ រាយុការណ៍៍ បូុ ជើណាះ ះ។  
បុគឺគល់� កំរបស្វិ�់បព័ិនិធរាយុការណ៍៍ �ល់អា�កំកំដ់ៃនិថាន  ំ
(VAERS) ម�និ�ៅល់�់ំប�នាំា និអំពិើ ជើវិជំ�ុ�ស្វិៅជើ�។

6.  ក់មួម វិធ្ង� ជាតុ� បង់ ស្វិ�ណង  របួស្វិ ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program 
(កំមា វិ ធិីើ ជាត� បង់ឺ ស្វិំណ៍ងឺ   របួស្វិ ជើ�យុ �រ ថាន  ំវាាកំ�់ងំឺ 
(VICP)) គឺ ឺជា កំមា វិ ធិីើ របស្វិ ់រ�ឋ ស្វិ� ព័ិនិធ ហែ�ល់ បានិ បជើងឺកើ ត 
ជើ�ើ ងឺ ជើ�ើ មើ ើ បង់ឺ ស្វិងឺ   អនកំ ទាំងំឺ ឡាយុ ហែ�ល់  អាច រងឺ របួស្វិ 
ជើ�យុ �រ ហែត ថាន វំាាកំ�់ងំឺ មួយុចនួំិនិ។ ការទាំមទាំរទាំកំ�់ងឺ
និ� ងឺរបួស្វិ ឬការ�ល បជ់ើ�យុ�រការ ��ួល់ថាន  ំបង្កាក រ មានិ
ជើពិល់ជើវិ�កំណំ៍តស់្វិ�មាបក់ារ�កំឯ់កំ�រ ហែ�ល់អាចមានិ
រយុៈជើពិល់ ខួលើ �ត� មពិើ រឆ្នាំន ។ំ ស្វិ�មច�ល់ជើ�ជើគឺ��ព័ំិរកំមាវិ ធិីើ
ជាត� បង់ឺស្វិំណ៍ងឺរបួស្វិជើ�យុ�រថាន វំា ាកំ�់ងំឺ (VICP) 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬ�� រស្វិ័ពីិជើ�
ជើល់ខួ 1-800-338-2382 ជើ�ើ មើ ើស្វិ� កំោអំពិើ កំមាវិ ធិីើ និ� ងឺការ
�កំព់ាកំយទាំមទាំរ។

7.  ហេតុ� ខុំ� អាចុះ ស្វិ�ក់ា បថែនិែមួ ហេ�ៀតុ ហេ�យ រហេបៀប 
ណា?

� ស្វិ�ម សួ្វិរ អនកំ �ៅល់ ់ជើស្វិវា ហែ�ទាំ ំសុ្វិខួ ភាពិ របស្វិ ់ជើ�កំ អនកំ ។
� ស្វិ�ម�� រស្វិ័ពីិ ជើ� �កំសួ្វិងឺ សុ្វិខាភ� បាល់រ�ឋ ឬ ជើ� ម�ល់ �ឋ និ 

របស្វិ ់ជើ�កំ អនកំ ។
� ស្វិ�មច�ល់ជើ� Food and Drug Administration 

(ជើគឺ��ព័ំិររ�ឋបាល់អាហារនិ� ងឺឱ្យស្វិ� (FDA)) ជើ�ើ មើ ើ
��ួល់បានិកំញ្ចូបូជ់ើស្វិវាកំមាថាន បំង្កាក រ និ� ងឺព័ិត៌ មានិបហែនិែម 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (ស្វិ�មទាំកំ ់

�ងឺ មជំឈមណ៍ឌ ល់ �ប ់�ក ត ់និ� ងឺ បង្កាក រ ជំំងឺឺ   (CDC))៖
- ស្វិ�ម�� រស្វិ័ពីិជើ�ជើល់ខួ 1-800-232-4636  

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ច�ល់ជើមើ ល់ជើគឺ��ព័ំិររបស្វិ ់CDC ជើ� 

www.cdc.gov/vaccines ។
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