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រកសួងសុខភិបល និងេសវពលរដឋ
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មជឈមណឌ លរគប់រគង និងបងក រជំងឺ 

1. េហតុអវីរតូវករចក់វ៉ក់សងំ?

វ៉ក់សងំ Tdap អចករពរជំងឺេតតណូស េរគខន់សល ក់ និងកអកមន់។

េរគខន់សល ក់ និងកអកមន់ឆលងពីមនុសសេទមនុសស 
ជំងឺេតតណូសចូលកនុងរងកយតមករមុត ឬរបួស។ 
§ េតតណូស TETANUS (T) បណត លឱយឈចឺប់រងឹសច់ដំុ។
េតតណូសអចនឱំយមនបញហ សុខភពធងន់ធងរ រមួមនមិនអចេបីកមត់
ពិបកេលបនិងដកដេងហីម ឬសល ប់។

§ េរគខន់សល ក់ DIPHTHERIA (D) អចនឱំយពិបកដកដេងហីម
ករគងំេបះដូង េរគខវិន ឬសល ប់។

§ កអកមន់ PERTUSSIS (aP) រតូវបនេគសគ ល់ផងែដរថជ “កអកមន់”
អចបណត លឱយកអកខល ងំែដលមិនអចរគប់រគងបន
ែដលេធវីឱយពិបកដកដេងហីម បរេិភគអហរ ឬផឹក។
ជំងឺកអកមន់អចធងន់ធងរ ជពិេសសចំេពះទរក និងកុមរតូចៗ
ែដលបណត លឱយមនជំងឺរលកសួត របកច់ ខូចខួរកបល ឬសល ប់។
ចំេពះមនុសសវយ័ជំទង់ និងមនុសសេពញវយ័ វអច
បណត លឱយរសកទមងន់ បត់បង់កររគប់រគងេបល កេនម ែដលហូរេចញ
និងបក់ឆអឹងពីករកអកខល ងំ។

2. វ៉ក់សងំ Tdap

វ៉ក់សងំ Tdap គឺសរមប់ែតកុមរចប់ពីអយុ 7 ឆន េំឡងីេទ េកមងជំទង់ 
និងមនុសសេពញវយ័។ 

េកមងជំទង់រតូវចក់វ៉ក់សងំ Tdap មួយដូស 
េដយេពលេវលលអបំផុតេនអយុ 11 ឬ 12 ឆន ។ំ 

រសតីមនៃផទេពះរតូវចក់វ៉ក់សងំ Tdap មួយដូស 
េនអំឡុងេពលមនៃផទេពះនីមួយៗ 
ជពិេសសេនអំឡុងេពលដំបូងៃនរតីមសទីបី 
េដីមបជួីយករពរទរកេទីបនឹងេកីតពីជំងឺកអកមន់។ 
ទរកមនហនិភ័យបំផុតចំេពះផលវបិកធងន់ធងរ 
និងគំរមកំែហងដល់អយុជីវតិេដយសរជំងឺកអកមន់។ 

មនុសសេពញវយ័ែដលមិនបនចក់វ៉ក់សងំ Tdap រតូវចក់វ៉ក់សងំ Tdap 
មួយដូស។ 

ដូចគន េនះផងែដរ មនុសសេពញវយ័គួរចក់វ៉ក់សងំដូសជរមុញទងំ Tdap 
ឬ Td (វ៉ក់សងំេផសងែដលករពររបឆងំនឹងជំងឺេតតណូស 
និងេរគខន់សល ក់ បុ៉ែនតមិនែមនជំងឺកអកមន់េទ) 
េរៀងរល់ 10 ឆន  ំឬេរកយ 5 ឆន  ំកនុងករណីមនរបួស ឬរលកធងន់ធងរ 
ឬកខវក់។ 

វ៉ក់សងំ Tdap អចចក់េនេពលដំណលគន នឹងវ៉ក់សងំេផសងេទៀត។ 

3. សូមពិភកសជមួយអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។

សូមរបប់អនកផតល់េសវចក់វ៉ក់សងំបងក ររបស់អនក 
របសិនេបីេលកអនកចក់វ៉ក់សងំបងក រ៖ 
§ មនរបតិកមមអល់ែឡហសុី
បនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំដូសបងក រពីមុនណមួយ
ែដលករពររបឆងំនឹងជំងឺេតតណូស េរគខន់សល ក់ ឬកអកមន់
ឬមនអល់ែឡហសុធីងន់ធងរណមួយែដលគំរមកំែហងដល់អយុជីវតិ

§ មនករសនលប់ ករមិតវញិញ ណចងចថំយចុះ
ឬកររបកច់យូរកនុងរយៈេពល 7 ៃថង
បនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំដូសបងក រេរគកអកមន់ពីមុនណមួយ (DTP,
DTaP ឬ Tdap)

§ មនកររបកច់ ឬបញហ របព័នធសរៃសរបសទេផសងេទៀត
§ ធល ប់មនេរគសញញ ហគលីេឡន-បេរ ៉(Guillain-Barré Syndrome)

(េគេហផងែដរថ “GBS”) 
§ មនករឈចឺប់ ឬេហមីធងន់ធងរ
បនទ ប់ពីចក់វ៉ក់សងំបងក រពីមុនណមួយ
ែដលករពររបឆងំនឹងជំងឺេតតណូស ឬេរគខន់សល ក់

កនុងករណីខលះ អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក អចសេរមចចិតត 
ពនយេពលករចក់វ៉ក់សងំ Tdap 
រហូតដល់ករេទជួបពិនិតយនេពលខងមុខ។ 

អនកែដលមនជំងឺករមិតរសល ដូចជផត សយ អចចក់វ៉ក់សងំបន។ 
អនកែដលឈកឺរមិតមធយម ឬធងន់ធងរ 
តមធមមតរតូវរង់ចរំហូតដល់ពួកេគជសះេសបយីេឡងីវញិ 
មុនេពលចក់វ៉ក់សងំ Tdap។ 

អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
អចផតល់ជូនេលកអនកនូវព័ត៌មនបែនថម។ 

របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំ
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4.ហនិភ័យៃនរបតិកមមវ៉ក់សងំបងក រ

§ ករឈចឺប់ រកហមេលីែសបក ឬេហមីេនកែនលងចក់ថន ំ
រគុនេកត ខលួនរសល ឈកឺបល មនអរមមណ៍អស់កមល ងំ និង កអួត រគ
ឬឈេឺពះ ជួនកលេកីតេឡងីបនទ ប់ពីចក់វ៉ក់សងំ Tdap។

េពលខលះមនុសសដួលសនលប់បនទ ប់ពីដំេណីរករែផនកេវជជសរសត 
រមួទងំករចក់ 
វ៉ក់សងំ។ សូមរបប់អនកផតល់េសវរបស់អនក 
របសិនេបីេលកអនកមនអរមមណ៍វលិមុខ ឬមនករផល ស់បដូរករេមីលេឃញី
ឬឮសូរសេមលងេនកនុងរតេចៀក។ 

ដូចគន េទនឹងថន ណំមួយផងែដរ 
វ៉ក់សងំមនឱកសតិចតួចណស់ែដលបងកឱយមនរបតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់
ធងរ របួសធងន់ធងរេផសងេទៀត ឬសល ប់។ 

5. ចុះេបីមនបញហ ធងន់ធងរ?

របតិកមមអល់ែឡហសុអីចេកីតេឡងីបនទ ប់ពីេលកអនកចក់វ៉ក់សងំបងក រច
កេចញពីគលីនិក។ 
របសិនេបីេលកអនកេឃញីសញញ របតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់ធងរ 
(កនទួលេលីែសបក េហមីមុខ និងបំពង់ក ពិបកដកដេងហីម
េបះដូងេលតញប់ 
វលិមុខ ឬេខសយ) សូមេហទូរស័ពទេទេលខ 9-1-1 
េហយីនអំនកជំងឺេទមនទីរេពទយែដលេនជិតបំផុត។ 

សរមប់សញញ េផសងេទៀតែដលទក់ទងនឹងេលកអនក 
សូមេហទូរស័ពទេទអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។ 

សូមរយករណ៍របតិកមមមិនលអេទរបព័នធរយករណ៍ពីចំណុចមិនលអៃនវ៉ក់
សងំ (VAERS)។ តមធមមតអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
នឹងដក់របយករណ៍េនះ ឬេលកអនកអចេធវីវេដយខលួនឯងបន។ 
សូមចូល
េមីលវបិសយ VAERS តម www.vaers.hhs.gov ឬេហទូរស័ពទេលខ 
1-800-822-7967។ របព័នធរយករណ៍ VAERS 
គឺសរមប់រយករណ៍ពីរបតិកមមែតបុ៉េណណ ះ េហីយសមជិកៃនបុគគលិក 
VAERS មិនផតល់ជូន 
ករែណនែំផនកេវជជសរសតេទ។ 

6. កមមវធីិសំណងរបួសសន មេដយវ៉ក់សងំបងក រថន ក់ជតិ

កមមវធីិសំណងរបួសសន មេដយវ៉ក់សងំបងក រថន ក់ជតិ (VICP) 
គឺជកមមវធីិរបស់សហព័នធែដលបនបេងកីតេឡងី 
េដីមបផីតល់ជូនសំណងដល់របជពលរដឋែដលអចរងរបួសេដយសរវ៉ក់សងំ
មួយចំនួន។ បណតឹ ងទមទរទក់ទងនឹងរបួស 
ឬករសល ប់េដយសរករចក់វ៉ក់សងំ 
មនេពលកំណត់សរមប់ករដក់ឯកសរ 
ែដលអចមនរយៈេពលខលីរហូតដល់ពីរឆន ។ំ សូមចូលេទេគហទំព័រ VICP 
តម www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬេហទូរស័ពទេលខ  
1-800-338-2382 េដីមបែីសវងយល់អំពីកមមវធីិ
និងករដក់ឯកសរបណតឹ ងទមទរ។

7. េតីខញុ ំអចែសវងយល់បែនថមេដយរេបៀបណ?

§ សូមសកសួរអនកផតល់េសវែថទំសុខភពរបស់អនក។
§ សូេមហទូរស័ពទេទនយកដឋ នសុខភិបលេនមូលដឋ ន 
ឬរដឋរបស់អនក។ 

§ សូមចូលេទេគហទំព័ររដឋបលចំណី អហរនិងឱសថ (FDA) 
សរមប់ករបញូច លកញច ប់វ៉ ក់សំង និងព័ត៌មនែបនថមតម
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

§ សូមទក់ទងមជឈមណឌ លរគប់រគង និងបងក រជំងឺ (CDC)៖
-សូេមហទូររស័ពទេលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
-សូមចូលេមីលវ ិបសយ CDC តម www.cdc.gov/vaccines.

ករយិល័យេរបី
របស់ែតប៉ុ

េណណ ះ 

42 U.S.C. § 300aa-26 
8/6/2021 

របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំ

វ៉ក់សងំ Tdap (េតតណូស េរគខន់សល ក់ កអកមន់)

Khmer translation of Tdap VIS provided by California Department of Public Health, Immunization Program

https://www.cdc.gov/vaccines/



