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ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង ជំ�ងឺ រាគដោ�យ សាំរ ដោ�ដោរាគ រ ា�តា ៖
ដោ�ើ ដោ�ក់ អំ្នក់ ត្រូ�វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះះ�

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

ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ងមេ�មេ�គរ៉ូ ា�តា អាចបង្កាា រ ជំ�ងឺដែ�លបណ្តាា ល
�ក់ពីីមេ�មេ�គរ៉ូ ា�តា។
មេ�មេ�គរ ូ�តាជាទូ� មេ�បណ្តាា លឱ្យយ�គរ�សទូកឹធ្ងងន់ធ់្ងងរ ដែ�ល
ភាគមេ�ច�ន់មេក�តមេល� ទារក ន់ងិកុមារត�ចៗ។ កួ�ត ន់ងិ �គនុ់ 
មេ�ា  ក ៏មេក�ត មេ��ង ជា ទូ� មេ� ចមំេ�ះ កុមារ ដែ�ល មាន់ មេ�មេ�គ 
រ ូ�តាផង ដែ�រ។ កុមារអាចខ្វះះះជាតទិូកឹ មេ��យ�តូវស�មាក
ព្យា�បាលមេ��នី់�រមេព្យាទូយ មេ��យអាចស្លាា បប់ាន់។

2. ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង ជំ�ងឺ រាគហេ�យ សាំរ ហេ�ហេរាគ រ ា�តា 

ថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំមេ�មេ�គរ ូ�តា បាន់មេ�ប��បាសម់េ�យ�ក�់ណំក់
កុំងមាតរ់បស ់កុមារ។ ទារកគ� រទូទូ�លបាន់វ៉ាកូស់្លាងំមេ�មេ�គ
រ ូ�តា 2 ឬ 3 ��ស អា�សយ័មេល��បមេ�ទូ វ៉ាកូស់្លាងំដែ�លបាន់
មេ�ប�។
� ��ស�បំ�ង�តូវមេ�ប�ស�មាបទ់ារកមាន់អាយុ �ុន់  

15 សប្តាា �។៍
� ��សចុងមេ��យ�តូវមេ�ប�ស�មាបទ់ារកមាន់អាយុ 8 ដែខ្វះ។
 ទារក មេសី�រ �គប ់រ�ប ដែ�ល ទូទូ�ល ថំ្នាំ ំវ៉ាកូ ់ស្លាងំ ជំងឺំ �គ មេល� កុមារ 
ន់ងឹ �តូវ បាន់�រ �រ �បឆាំងំ ន់ងឹ  មេ�គ �គ  ធ្ងងន់ ់ធ្ងងរ ដែ�ល បងា 
មេ�យមេ�មេ�គ រ ូ�តា ។
មេ� មេ�គ��យ មេទូៀត មេ� ថ្នាំ មេ� មេ�គ “porcine circovirus” 
អាច រក មេ��ញ កុំង ថំ្នាំ ំវ៉ាកូ ់ស្លាងំ ជំងឺំ �គ មេ�យ ស្លារ មេ� មេ�គ រ ូ�
តា  (Rotarix)។ មេ�មេ�គមេន់ះដែ�ល ឆ្លាង មេល�   �នុ់សស មេទូ មេ��យ 
មេគ �និ់ �ងឹ ព្យា� ហាន់�ិយ័ មេល� សុវតិភិាព្យា មេ��យ ។ 
 ថំ្នាំ ំវ៉ាកូស់្លាងំជំងឺំ �គ មេ�យ ស្លារមេ�មេ�គ រ ូ�តា អាច ចាក ់កុំង 
មេព្យាល �ណំ្តាល គំ្នា ន់ងឹ ថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំ �ទៃទូ មេទូៀត ។ 

3.  និិយាយជា�ួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេ�វ៉ាថែ�ទាំ��ុខភាព
រប�់អំ្វីក់ហេ��� �ី ថែ�ីងយល់់បថែនិែ�ហេ�ៀតុ។

�បាបអំ់្នកផាលវ់៉ាកូស់្លាងំរបសអំ់្នក �បសនិ់មេប�បុគគលមេ�ះ
ទូទូ�លវ៉ាកូស់្លាងំ៖
� មាន់ ប្របតិកិ់�មអាដែ�ហ្ស៊ី �ី  ីបន្ទាា បពី់ីការ៉ូចាក់ ់វ៉ាាក់ស់ាំ �ង
មេ�មេ�គរ៉ូ ា�តាពីី��នឬមាន់ អាដែ�ស៊ី� ធី្ងងនធ់្ងងរ៉ូ នងិ
គ���ក់�ដែហ្ស៊ីង�លអ់ាយុ�ជំវីិតិិ
� មាន់ ប្របព័ីនធការ៉ូពារ៉ូ�ងកាយុចុះ� �មេ�ោយុ 

� មាន់ ជំ�ងឺ�និប្របប្រក់តិទីាក់ទ់ងនងឹប្របព័ីនធការ៉ូពារ៉ូ
�ងកាយុ (severe combined immunodeficiency 
(SCID))
� មាន់�បមេ�ទូទៃន់�រសះីមេ�ះមេវៀន់មេ�ថ្នាំ “ក់លន”

កុំងករណ� ខ្វះាះ អំ្នកផាលម់េសវ៉ាដែ�ទាសុំខ្វះភាព្យារបសក់�ន់អំ្នក 
អាចសមេ��ចចតិា ព្យាន់�រមេព្យាល�រចាកវ់៉ាកូស់្លាងំមេ�មេ�គរ ូ�
តារ��ត�ល�់រណ្តាតជ់ំ�ប�មេព្យាល ខាង�ុខ្វះ។
ទារកដែ�ល មាន់ ជំងឺំ �ស្លាល ��ច ជា ជំងឺំ ផ្តាា  ស្លាយ  អាច ទូទូ�ល 
ថំ្នាំ ំបង្កាា រមេន់ះ បាន់។  ទារក ដែ�ល មាន់ ជំងឺំធ្ងងន់ ់លម� ឬ ធ្ងងន់ ់ធ្ងងរ      គ�  
រ រង់ចា ំ រ��ត �ល ់ព្យា�កមេគ ជាសះ មេសើ �យសនិ់  �ុន់ មេព្យាល ទូទូ�ល 
ថំ្នាំ ំវ៉ាកូស់្លាងំ មេ�មេ�គរ ូ�តា។
អំ្នក ផាល ់មេសវ៉ា ដែ�ទា ំសុខ្វះ ភាព្យា ក�ន់របស ់មេ�ក អំ្នកអាច ផាល ់
ព័្យាត ៌មាន់ បដែនិ់� �ល ់មេ�ក អំ្នក បាន់។

4. ហានិិភ័័យ ហេក់�តុ ត្រូបតិុក់�ម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

� ខ្វះងឹ�ួ� មេ�ួ ឬខ្វះងឹ�ស្លាលៗ �គរ�ស��យរយៈ ឬកួ�ត អាច
មេក�តមេ��ងប�ីបព់្យា� ចាកវ់៉ាកូស់្លាងំមេ�មេ�គរ ូ�តា។

 ជំងឺំ មេ�ះ មេវៀន់ ល�ន់ ច�ល គំ្នា គ ឺជា អា�រៈ សះី មេ�ះ មេវៀន់ 
ធ្ង ំដែ�ល �តូវ ព្យា� បាល មេ� �នី់�រ មេព្យាទូយ មេ��យ អាច �តូវ 
មេធ្ងះ��រ វះ �ត។់ ជាធ្ង�មតា មេ�គមេន់ះវ៉ាមេក�តមេ��ងចមំេ�ះ
ទារក��យចនំ់�ន់ជាមេរៀង�លឆំ់ាំមំេ� ស�រ�ឋអាមេ�រកិ 
មេ��យជាធ្ង�មតា�និ់មាន់មេ�តុបងាច�ស�់ស។់ មាន់
ហាន់�ិយ័តចិត�ចទាកទ់ូងន់ងឹជំងឺំកាន់ប�ីបព់្យា��រចាក់
វ៉ាកូស់្លាងំមេ�មេ�គ រ ូ�តា ជាធ្ង�មតាកុំងរយៈមេព្យាល��យ
សប្តាា �ប៍�ីបព់្យា��រចាកវ់៉ាកូស់្លាងំ មេល�កទូ���យ ឬ
ទូ�ព្យា�រ។ ហាន់�ិយ័ បដែនិ់� �តូវ បាន់ បួាន់ �បមាណ ថ្នាំ មាន់ 
ចមំេ�ះ ទារកអាមេ�រកិ �បដែ�ល  1 �ក ់កុំង ចមំេណ្តា�  
20,000 �ក ់មេ� 1 �ក ់កុំង ចមំេណ្តា� 100,000 �ក ់ដែ�ល 
ទូទូ�ល ថំ្នាំ ំវ៉ាកូ ់ស្លាងំ ជំងឺំ �គ មេ�យ ស្លារ មេ� មេ�គ រ ូ�តា ។  អំ្នក 
ផាល ់មេសវ៉ា ដែ�ទា ំសុខ្វះ ភាព្យា របស ់មេ�ក អំ្នកអាច ផាល ់ព័្យាត ៌មាន់ 
បដែនិ់� �ល ់មេ�ក អំ្នក បាន់។
��ចថំ្នាំមំេផសងមេទូៀតដែ�រ ថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំក��ន់ងឹបងារ�បតកិ�មអា
ដែល�សុ �ធ្ងងន់ធ់្ងងរ ប�សធ្ងងន់ធ់្ងងរមេផសង ឬមេធ្ងះ�ឲ្យយស្លាា បប់ាតប់ង់ជំ�វតិ
ណ្តាស។់

  Rotavirus (10/15/21)  ● Khmer 

Rotavirus VIS – Khmer (10/15/21)

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

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

http://www.immunize.org/vis
http://www.immunize.org/vis
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5.  ចុុះ� ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

ចមំេ�ះ ជំងឺំ មេ�ះមេវៀន់ ល�ន់ ច�ល គំ្នា,  ស�� រក សញ្ញាា  បង្កាា ញ ព្យា� 
�រ ឈឺ ឺមេ�ះ ជា��យ ន់ងឹ �រ ដែ�សក យ ំខាា ងំ ៗ ។ មេ� មេព្យាល 
�បំ�ង អា�រៈ ទាងំ មេន់ះ អាច បងា   មេក�តមាន់ រយៈ មេព្យាល ដែត បួុ�ម ន់ 
�ទូ�  មេ��យ មេក�ត មេ��ង  ន់ងិ បាតម់េ� វញិ មេ�ច�ន់ �ង កុំង រយៈ 
មេព្យាល ��យ មេមួាង។ ទារក អាច ទាញ មេជំ�ង របស ់ខ្វះា� ន់     មេ��ង 
មេល� មេ��� �ទូូង។ ទារក របស ់មេ� ក អំ្នក ក ៏អាច កួ�ត មេ�ច�ន់ 
�ង មេ��យ មាន់ឈា� កុំង ��ក មេ��យ អាច ហាក ់ប� ��ច 
ជា ចុះ មេខ្វះោយ កមាា ងំ ឬ ឆាំប ់ខ្វះងឹ ។ ជា ធ្ង�មតា សញ្ញាា  ទាងំ 
មេន់ះ ន់ងឹ មេក�ត មេ��ង  កុំង អ្ន�ុំង សប្តាា � ៍ទូ���យ ប�ីប ់ព្យា� ��ស 
ថំ្នាំ ំវ៉ាកូ ់ស្លាងំ ជំងឺំ �គ មេ�យ ស្លារ មេ� មេ�គ រ ូ�តា��សទូ���យ ឬ 
ទូ�ព្យា�រ បួុ ដែន់ា ស�� ពិ្យាន់តិយ រក សញ្ញាា   ទាងំ មេន់ះ មេ� មេព្យាល ណ្តា ក ៏
មេ�យ ប�ីប ់ព្យា� ចាក ់ថំ្នាំ ំវ៉ាកូ ់ស្លាងំ។ �បសនិ់មេប�អំ្នកគតិថ្នាំ
ក�ន់របសអំ់្នកមាន់ជំងឺំកាន់ ស��ទាកទ់ូងអំ្នកផាលម់េសវ៉ា ដែ�ទា ំ
សុខ្វះភាព្យាភាា �ៗ។ �បសនិ់ មេប� មេ�ក អំ្នក �និ់ អាច ទាក ់ទូង
អំ្នកផាលម់េសវ៉ាដែ�ទាសុំខ្វះភាព្យារបស ់មេ�ក អំ្នក បាន់ ស�� 
យក ទារក របស ់មេ�ក អំ្នក មេ� �ន់ ់�នី់�រ មេព្យាទូយ។ ស�� �បាប ់
ព្យា�កមេគ មេ� មេព្យាល ទារក របស ់មេ�ក អំ្នក ទូទូ�ល ថំ្នាំ ំវ៉ាកូ ់ស្លាងំ 
ជំងឺំ �គ មេ�យ ស្លារ មេ� មេ�គ រ ូ�តា។

�បតកិ�មអាដែល�ស �អាចមេក�តមេ��ងប�ីបព់្យា�អំ្នកទូទូ�ល
ថំ្នាំបំង្កាា រចាកមេចញព្យា� គា�ន់កិ។ �បសនិ់មេប�អំ្នកមេ��ញសញ្ញាា
ទៃន់�បតកិ�មអាដែ��ស �ធ្ងងន់ ់ធ្ងងរ (កនី់�លក�� មេ����ុខ្វះ ន់ងិ
បពំ្យាង់ក ពិ្យាបាក�ក�មេងា�� មេបះ��ងមេ�តញាប ់វលិ�ុខ្វះ ឬ
មេខ្វះោយ) ស��ទូ� រសពី័្យាមេ� 9-1-1 មេ��យ�អំំ្នកជំងឺំមេ�
�នី់�រមេព្យាទូយដែ�លមេ�ជំតិបផុំត។

ស�មាបស់ញ្ញាា មេផសងមេទូៀតដែ�លមេធ្ងះ�ឱ្យយអំ្នកបារ�ភ ស��ទូ� រសពី័្យា
មេ�អំ្នកផាលម់េសវ៉ា ដែ�ទាសុំខ្វះភាព្យារបសអំ់្នក។

�បតកិ�មមេ��បព័្យាន់ធ�យ�រណ៍ផលអា�កកទ់ៃន់ថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំ
គ� រដែត�តូវបាន់ �យ�រណ៍មេ� Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS)។ អំ្នកផាលម់េសវ៉ាដែ�ទា ំ
សុខ្វះភាព្យារបសអំ់្នកជាធ្ង�មតាន់ងឹ�ករ់បាយ�រណ៍
មេន់ះ ឬអំ្នកអាចមេធ្ងះ�វ៉ាមេ�យខ្វះា�ន់ឯងបាន់។ ស��ច�លមេ�
មេគ�ទូព័ំ្យារ�បព័្យាន់ធ�យ�រណ៍ផលអា�កកទ់ៃន់ថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំ 
(VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូ� រសពី័្យាមេ��ន់ម់េលខ្វះ 
1-800-822-7967។ �បព័្យាន់ធ�យ�រណ៍ផលអា�កកទ់ៃន់ថំ្នាំ ំ
(VAERS) ស�មាបដ់ែត�រ�យ�រណ៍ បួុ មេណ្តាះ ះ។ បុគគលកិ
របស�់បព័្យាន់ធ�យ�រណ៍ផលអា�កកទ់ៃន់ថំ្នាំ ំ(VAERS) �និ់
ផាល�់បំ��ម ន់អ្នពំ្យា�មេវជំជស្លា�សាមេទូ។

6.  ក់�ម វិធ្ង� ជាតិុ បង់ ��ណង  របួ� ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program 
(ក�ម វធិ្ង� ជាត ិបង់ សណំង   រប�ស មេ�យ ស្លារ ថំ្នាំ ំវ៉ាកូស់្លាងំ 
(VICP)) គ ឺជា ក�ម វធិ្ង�របស ់រ�ឋ ស� ព័្យាន់ធ ដែ�ល បាន់ បមេងា�ត 
មេ��ង មេ���ើ � បង់ សង   អំ្នក ទាងំ ឡាយ ដែ�ល  អាច រង រប�ស 
មេ�យ ស្លារ ដែត ថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំ ��យចនំ់�ន់។ �រទា�ទារទាកទ់ូង
ន់ងឹរប�ស ឬ�រស្លាា បម់េ�យស្លារ�រ ទូទូ�លថំ្នាំបំង្កាា រ មាន់
មេព្យាល មេវ�កណំតស់�មាប�់រ�កឯ់កស្លារ ដែ�លអាច
មាន់រយៈ មេព្យាលខ្វះា��ត�ឹព្យា�រឆំាំ។ំ ស��ច�លមេ�មេគ�ទូព័ំ្យារ
ក�មវធិ្ង�ជាតបិង់សណំងរប�សមេ�យស្លារថំ្នាំវំ៉ាកូស់្លាងំ 
(VICP) www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬ
ទូ� រសពី័្យាមេ�មេលខ្វះ 1-800-338-2382 មេ���ើ �សកិោអ្នពំ្យា�ក�មវធិ្ង� 
ន់ងិ�រ�ក�់កយទា�ទារ។

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

� ស�� ស�រ អំ្នក ផាល ់មេសវ៉ា ដែ�ទា ំសុខ្វះ ភាព្យា របស ់មេ�ក អំ្នក ។
� ស��ទូ� រសពី័្យា មេ� �កស�ង សុខា�បិាលរ�ឋ ឬ មេ� ��ល �ឋ ន់ 
របស ់មេ�ក អំ្នក ។
� ស��ច�លមេ� Food and Drug Administration 

 (មេគ�ទូព័ំ្យាររ�ឋបាលអាហារន់ងិឱ្យស� (FDA)) មេ���ើ �
ទូទូ�លបាន់កញ្ចចបម់េសវ៉ាក�មថំ្នាំបំង្កាា រ ន់ងិព័្យាតម៌ាន់បដែនិ់� មេ� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។
� Centers for Disease Control and Prevention (ស��
ទាក ់ទូង �ជំឈ�ណឌ ល ទូប ់ស្លាា ត ់ន់ងិ បង្កាា រ ជំងឺំ   (CDC))៖
- ស��ទូ� រសពី័្យាមេ�មេលខ្វះ 1-800-232-4636 

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ច�លមេ��លមេគ�ទូព័ំ្យាររបស ់CDC 
មេ� www.cdc.gov/vaccines ។

42 U.S.C. § 300aa-26
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