
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀន
អ្វីដែលអ្នកគ្រ ូការែឹង 

ជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនរឺជាជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ វាបងាព ើងពោយបាក់ពររដីែលមាន 
ព ម្ ោះថ្ Salmonella Typhi ។ 
ជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនបងាឲ្យមានគ្រុនពតៅ ខ្ពស់ លហិរល្លហ អ្ស់កាំលាំង ឈឺព ោះ 
ឈកឺាល មិនឃ្លា នអាហារ និងពេលខ្ាោះមានព ើងកនទួលពោល ពលើដសែក
។ គ្បសិនពបើមិនេាបាលពេព ោះ វាអាចសាំលប់មនុសសរហូរ ែល់ 30% 
ដែលមានជាំងឺពនោះ។ 
មនុសសមួយចាំនួនដែលពកើរជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនបានកាា យជា”អ្នកផ្ទុក”ដែល 
អាចចាំលងជាំងឺពនោះពៅកាន់អ្នកែល្េពេៀរបាន។ 
ជាេូពៅ មនុសសពកើរជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនេីអាហារឬេឹកមិនស្អា រ។ 
គ្រុនព ោះព ៀនកាំរពកើរមានណាស់ពៅសហរែឋអាពមរកិ 
ពហើយេលរែឋអាពមរកិ សឹងគ្រប់របូដែលពកើរជាំងឺពនោះ 
ពកើរពៅខ្ណៈពេលដែលពរពធ្វើែាំពណើ រ។ 
ជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនវាយគ្បហារគ្បជាជនគ្បដហល 21 លន ក់កនុងមួយ 
ឆ្ន ាំពៅេូទាំងេិភេពលកពហើយសាំលប់មនុសសគ្បដហល 200 000  ក់។ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនអាចបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនបាន។ 
មានថ្ន ាំបង្កា រេីរយ៉ាងពែើមែីបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀន។ មួយគ្បពភេរឺជាថ្ន ាំ 
បង្កា រអ្សកមម (ស្អា ប់)ដែលគ្រូ បានេេួលកនុងលកខណៈជាថ្ន ាំចាក់។ 
មួយគ្បពភេពេៀររឺថ្ន ាំបង្កា រគ្បពភេរស់ បនថយឥេធិេល (បពនោយ) 
ដែលគ្រូ បានយកមកពគ្បើគ្បាស់ពោយពលប (តាមមារ់)។ 

ការផ្ៅល់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនជាគ្បចាាំមិនគ្រូ បានពរដណ ាំជាអ្នុ 
ស្អសន៍ព ើយពៅសហរែឋអាពមរកិ ប៉ាុដនៅថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនគ្រូ  
បានដណ ាំជាអ្នុស្អសន៍សាំោប់៖ 
 អ្នកែាំពណើ រពៅកាន់ដផ្នកល្នេិភេពលកដែលជាំងឺគ្រុនព ោះព ៀនព ើញ
ពកើរមានជាញឹកញាប់។ (កាំណរ់សាំគាល់៖ ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀន
មិនមានគ្បសិេធិភាេ 100% ព ើយពហើយមិនអាចជាំនួសឲ្យការគ្បងុ
គ្បយ័រនចាំព ោះអ្វីដែលអ្នកបរពិភារឬផឹ្កព ោះព ើយ)។

 អ្នកដែលសថិរពៅជិរែិរសនេិធិស្អន លនឹងអ្នកផ្ទុកពមពោរគ្រនុព ោះព ៀន។
 បុរគលិកបាំពរ ើការកនុងមនទីរេិពស្អធ្ន៍ដែលពធ្វើការជាមួយបាក់ពររ ីSalmo 

nella Typhi ។
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនអ្សកមម (ថ្ន ាំបង្កា រគ្បពភេចាក់) 
 ថ្ន ាំបង្កា រមួយកាំររិផ្ៅល់នូ ការ របាន។ វារួរគ្រូ បានផ្ៅល់ជូនពៅពេល
យ៉ាងពហាចណាស់ 2 សបាៅ ហ៍មុនពេលពធ្វើែាំពណើ រពែើមែីអ្នុញ្ញា រៅិឲ្យថ្ន ាំ 
បង្កា រមានពេលពែើមែីមានគ្បសិេធិភាេ។

 កាំររិថ្ន ាំបង្កា រសាំោប់រ ាំលឹករឺចាាំបាច់ពៅពរៀងោល់េីរឆ្ន ាំមៅងសាំោប់អ្នកទាំ
ងឡាយណាដែលពៅដរគ្បឈមនឹងពគ្គាោះថ្ន ក់។

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនគ្បពភេរស់ (ថ្ន ាំបង្កា រគ្បពភេពលប) 
 កាំររិថ្ន ាំបង្កា រចាំនួនបួនែង៖ មួយគ្គាប់ពគ្បើមួយល្ងងខានមួយល្ងងកនុងរយៈ
ពេលមួយសបាៅ ហ៍ (ល្ងងេី 1, ល្ងងេី 3, ល្ងងេី 5, និងល្ងងេី 7)។
កាំររិថ្ន ាំបង្កា រចុងពគ្កាយរួរដរផ្ៅល់ឲ្យយ៉ាងពហាចណាស់ 1
សបាៅ ហ៍មុនការ
ពធ្វើែាំពណើ រពែើមែីអ្នុញ្ញា រៅិឲ្យថ្ន ាំបង្កា រមានពេលពែើមែីមានគ្បសិេធិភាេ។

 ពលបចូលកាំររិថ្ន ាំបង្កា រនីមួយៗគ្បដហលមួយពមា៉ាងមុនអាហារជាមួ
យ នឹងេឹកគ្រជាក់ឬេឹកដែលមានកាំពៅធ្មមតា។
សូមកុាំេាំ រគ្គាប់ថ្ន ាំបង្កា រ។ 

 កាំររិថ្ន ាំបង្កា រសាំោប់រ ាំលឹករឺគ្រូ ការចាាំបាច់ពៅពរៀងោល់ 5 ឆ្ន ាំសាំោប់អ្នក
ដែលពៅគ្បឈមនឹងពគ្គាោះថ្ន ក់។

ថ្ន ាំបង្កា រណាមួយទាំងេីរយ៉ាងពនោះអាចនឹងគ្រូ បានផ្ៅល់ឲ្យគ្បកបពោយ 
សុ រថិភាេកនុងពេលគ្េមគាន ជាមួយថ្ន ាំបង្កា រែល្េពេៀរ។ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនអ្សកមម (ថ្ន ាំបង្កា រគ្បពភេចាក់) 
 មិនរួរផ្ៅល់ឲ្យកុមារអាយុរិចជាង 2 ឆ្ន ាំ។
 គ្រប់គាន ដែលមានគ្បរិកមមធ្ងន់ធ្ងរពៅនឹងកាំររិថ្ន ាំបង្កា រេីពេលមុនមិន
រួរេេួលកាំររិថ្ន ាំបង្កា រមៅ

 គ្រប់គាន ដែលមានអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរពៅនឹងសមាសធារុផ្សាំណាមួយ
ល្នថ្ន ាំបង្កា រពនោះមិនរួរេេួលវាព ើយ។
សូមគ្បាប់ព ជជបណឌិ រអ្នកគ្បសិនពបើអ្នកមានអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយ។

 គ្រប់គាន ដែលមានជាំងឺកាំររិមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរពៅពេលថ្ន ាំបង្កា រគ្រូ បានពរ
ពរៀបចាំកាំណរ់ពេលផ្ៅល់ជាធ្មមតារួរដររង់ចាាំរហូរែល់េួកពរបានសោះ

 ពសែើយមុនពេលវា។ 
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនគ្បពភេរស់ (ពគ្បើពោយពលប) 
 មិនរួរផ្ៅល់ជូនកុមារអាយុរិចជាង 6 ឆ្ន ាំព ើយ។
 គ្រប់គាន ដែលមានគ្បរិកមមធ្ងន់ធ្ងរពៅនឹងកាំររិថ្ន ាំបង្កា រេីពេលមុនមិន
រួរេេួលកាំររិថ្ន ាំបង្កា រមៅងពេៀរពេ។

 គ្រប់គាន ដែលមានអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរពៅនឹងសមាសធារុផ្សាំណាមួយ
ល្នថ្ន ាំបង្កា រពនោះមិនរួរេេួលវាព ើយ។
សូមគ្បាប់ព ជជបណឌិ រអ្នកគ្បសិនពបើអ្នកមានអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយ។

 គ្រប់គាន ដែលមានជាំងឺកាំររិមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរពៅពេលដែលថ្ន ាំបង្កា រគ្រ ូបា
នពរពរៀបចាំកាំណរ់ពេលផ្ៅល់ជាធ្មមតារួររង់ចាាំរហូរែល់េួកពរបាន
សោះពសែើយមុនពេលេេួលវា។ សូមគ្បាប់ព ជជបណឌិ រអ្នកគ្បសិនពបើអ្នក
មានជាំងឺ ក់េ័នធនឹងការកាួរឬោររសូ។

របាយការណ៍េ័រ៌មានសៅីអ្ាំេីថ្ន ាំបង្កា រជាពគ្ចើនមានជាភា 
ស្អពអ្សា៉ាញនិងភាស្អែល្េពេៀរ។ 
សូមពមើលពៅកនុងពរហេាំេ័រ www.immunize.org/vis 

1   ពរើថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនជាអ្វី? 

2   ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀន 

4   មនុសសខ្ាោះមិនរួរេេួលថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះ 
  ព ៀនឬរួរេនារពេលរង់ចាាំសិន 

3  នរណារួរេេួលថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនពហើយ
  េេួលពៅពេលណា?  
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របាយការណ៍េ័រ៌មានសីៅអ្ាំេីថ្ន ាំបង្កា រ 



 គ្រប់គាន ដែលគ្បេ័នធភាេសុ្អាំរបស់ខ្ាួនចុោះពខ្ោយមិនរួរេេួលថ្ន ាំបង្កា រ
ពនោះពេ។ េួកពររួរេេួលថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនគ្បពភេចាក់ ញិ។ 
ចាំនុចពនោះរមួបញ្ចូ លអ្នកទាំងឡាយណាដែលៈ 
 មានផ្ទុកពមពោរហីុ /ពអ្ែស៍ឬជាំងឺមួយពផ្សងពេៀរដែលមានឥេធិេ
លប៉ាោះ ល់ែល់គ្បេ័នធភាេសុ្អាំ,  

 កាំេុងគ្រូ បានេាបាលពោយឱសងដែលមានឥេធិេលប៉ាោះ ល់ែ
ល់គ្បេ័នធភាេសុ្អាំ ែូចជាេេួក Steroid អ្ស់រយៈពេល 2 
សបាៅ ហ៍ឬដ ងជាងពនោះ,  

 មានជាំងឺមហារកីគ្បពភេណាក៏ពោយ, 
 កាំេុងេេួលពគ្បើគ្បាស់ការេាបាលជាំងឺមហារកីពោយកាាំរសមីឬ 
ពោយឱសង។ 

  ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនពគ្បើពលបតាមមារ់មិនរួរផ្ៅល់ជូនព ើយ 
រហូរទល់ដរយ៉ាងពហាចណាសក៏់ 3 ល្ងងដែរប ទ ប់េីពគ្បើគ្បាស់ថ្ន ាំផ្សោះ 
គ្បពភេខ្ាោះ។ 

ស្អកសួរព ជជបណឌិ រអ្នកពែើមែីបានេ័រ៌មានបដនថម។ 
 

 
 
ែូចពៅនឹងឱសងគ្រប់មុខ្េូពៅដែរ, ថ្ន ាំបង្កា រអាចបងានូ បញ្ញហ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ែូចជាគ្បរិកមមអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរ។ 
ពគ្គាោះថ្ន ក់ល្នថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀន បងានូ េុកខពទសធ្ងន់ធ្ងរ 
ឬការស្អា ប់ រឺមានរិចរួចយ៉ាងខាា ាំង។ 
បញ្ញហ ធ្ងន់ធ្ងរមកេីថ្ន ាំបង្កា រណាមួយល្នគ្បពភេទាំងេីររឺកាំរមានណាស់។ 
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនអ្សកមម (ថ្ន ាំបង្កា រគ្បពភេចាក់) 
គ្បរិកមមកាំររិស្រស្អល 
 គ្រុនពតៅ  (មានរហូរែល់គ្បដហល 1  ក់កនុងចាំពណាមនុសស 100  ក់) 
 ឈកឺាល (មានរហូរែល់គ្បដហល 1  ក់កនុងចាំពណាមមនុសស 30 
 ក់)  

 ព ើងគ្កហមឬពហើមពៅគ្រង់កដនាងចាក់ (មានរហូរែល់គ្បដហល 1  
 ក់កនុងចាំពណាមមនុសស 15  ក់)  

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀនគ្បពភេរស់ (ពគ្បើពោយពលប) 
គ្បរិកមមកាំររិស្រស្អល 
 គ្រុនពតៅ ឬឈកឺាល (មានរហូរែល់គ្បដហល 1 ក់កនុងចាំពណាម   
មនុសស 20  ក់) 

 ឈឺព ោះ, ចពង្កា រ, កាួរ, ព ើងពោលកនទួលដសែក (កាំរមាន) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ពរើខ្្ុាំរួរដសវងរកអ្វី? 
 ដសវងរកនូ អ្វីដែលពធ្វើឲ្យអ្នកមានការបារមភ 
ែូចជាសញ្ញា ល្នគ្បរិកមមអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរ, គ្រុនពតៅ  ខ្ពស់យ៉ាងខាា ាំង, 
ឬបាំលស់បៅូរអាកបែកិរយិ។ 
សញ្ញា ល្នគ្បរិកមមអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរអាចរមួមាន 
ការព ើងពហើមកនទួលដសែក, ពហើមមុខ្និងបាំេង់ក, េិបាកែកែពងហើម, 
ចង្កវ ក់ពបោះែូងញាប់,  លិមុខ្ និងពខ្ោយកាំលាំង។ 
សញ្ញា ទាំងពនោះរួរដរចាប់ពផ្ៅើមមានព ើងដរប៉ាុ ម ន េីរហូរែល់ប៉ាុ ម ន
ពមា៉ាងប៉ាុពណាណ ោះប ទ ប់េីការផ្ៅល់ថ្ន ាំបង្កា រ រចួ។ 

ពរើខ្្ុាំរួរពធ្វើអ្វីខ្ាោះ? 
 គ្បសិនពបើអ្នករិរថ្វាជាគ្បរិកមមអាដលកហសីុធ្ងន់ធ្ងរឬស្អថ នភាេប ទ ន់
ែល្េពេៀរដែលអ្នកមិន អាចេនារពេលរង់ចាាំបាន, 
សូមេូរស័េទពៅកាន់ពលខ្ 9-1-1 
ឬយកមនុសសព ោះពៅកាន់មនទីរពេេយពៅជិរបាំផុ្រ។ មិនែូពចាន ោះពេ, 
សូមេូរស័េទរកព ជជបណឌិ ររបស់អ្នក។ 

 ប ទ ប់មក គ្បរិកមមព ោះរួរដរោយការណ៍ជូនពៅ 
"គ្បេ័នធោយការណ៍េីពហរុពភេមិនលារបស់ ថ្ន ាំបង្កា រ" (VAERS)។ 
ព ជជបណឌិ រអ្នកអាចនឹងរកោេុកជាឯកស្អរនូ របាយការណ៍ពនោះ
ឬអ្នកអាច ពធ្វើវាពោយខ្ាួនឯងតាមរយៈពរហេាំេ័រ VAERS: 
www.vaers.hhs.gov ឬពោយេូរស័េទពៅកាន់ ពលខ្ 1-800-822-
7967។ 

VAERS រឺសាំោប់ដរោយការណ៍េីគ្បរិកមមប៉ាុពណាណ ោះ។ 
ពរមិនផ្ៅល់នូ ែាំបូ ម នដផ្នកព ជជស្អស្រសៅ ព ើយ។ 
 
 
 

 

 ស្អកសួរព ជជបណឌិ ររបស់អ្នក។ 
 ទក់េងពៅកាន់មជឈមណឌ លគ្រប់គ្រងនិងបង្កា រជាំងឺ (CDC): 

 េូរស័េទពៅពលខ្ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ 
 ចូលពៅកាន់ពរហេាំេ័រ CDC ពៅ 
www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/typhoid/default.htm  

 

 5   ពរើអ្វីខ្ាោះជាពគ្គាោះថ្ន ក់េីថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺគ្រនុព ោះព ៀន? 

 6   ចុោះពបើមានគ្បរិកមមធ្ងន់ធ្ងរ ញិ? 

 7   ពរើខ្្ុាំដសវងយល់បដនថមយ៉ាងែូចពមៅច? 
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