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ថ្នា  ំវ៉ា ក់សំាងជំងឺហ�ើមសួត
ហតើ ហោក អនាក តតរូវ ដឹង អ្វី ខ្លះ

1 ហ�តុ អ្វី  តតរូវ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សំាង?
ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ អារ ការ ពារ មនុស្ស ចពញ វយ័    ( និង 
កុមារ មួយ រំនួន និង យុវ ជន ) រំចពាះជំង ឺរោក សួត។
 ជំងឺ រលាក សួត  បង្ក ច�ើង ចោយ បាក់ចតរនូីមូកូខល ដដល 
អារ រម្ង ពតី មនុស្ស មានា ក់ ចៅ មនុស្ស មានា ក់ ចៃៀត  តាម ការ 
ប៉ាះពាល់ ផ្ទា ល់  ។ ជំងឺ ចនះ អារ បង្ក  ឲ្យ  ចកើត ជំងឺ ្តចរៀក   
ច�ើយ វ ក៏ អារ បណ្្ល  ឲ្យ ចកើត ជំងឺ ធ្ងន ់ធ្ងរ   ចលើ ៖
•  សួត (ជំងឺច�ើមសួត)
•ឈាម (ជំងឺមាន បាក់ចតរ ីក្នុង ឈាម) និង
• ច្សាម ខួរ ក្បល និង   ឆ្លឹង ខនាង  ( ជំងឺ រលាក ច្សាម ខួរ )  
ជំងឺ រលាក ច្សាម ខួរ  អារ បណ្្ល ឲ្យ ថ្ង់  និង ខូរ ខួរ
ក្បល ច�ើយ   អារ សម្ាប់ ជតីវតិ។

 ជន ណ្  ក៏ ចោយ   អារ ចកើត ជំងឺ ច�ើម  សួត បង្ក ច�ើង ចោយ 
បាក់ចតរនូីមូកូខល បាន ប៉ាុដន្ កុមារ អាយ ុច្កាម 2 ឆ្នា ំ 
និង មនុស្ស ចពញ វយ័ អាយុចលើស   65 ឆ្នា ំ និង េនាក ជក់ បារ ី     
ជាបុគ្គល ដដល សិ្ត ក្នុង ហានិភ័យខ្ពស ់បំផុត។
 មនុស្ស ចពញ វយ័ ្បដ�ល 18,000 នាក់ ស្ាប់ បាត់ បង់ ជតីវតិ
ក្នុង មួយ ឆ្នា  ំៗ    ចោយ សារ ដត ជំងឺ រលាក សួត ចោយ សារ 
បាក់ចតរ ីនូមូកូខល ចៅ ស� រដ្ឋ អាចមរកិ។

 ការ ពយា បាល ជំងឺ ច�ើម សួត ចោយ ច្បើ  ថ្នា ពំតីនតីសតីលតីន និង ថ្នា  ំ
ដទៃ ចៃៀត  ធ្្ប ់មាន ្បសិៃិ្ធ ភាព។   ប៉ាុដន្  ្បចភៃ មួយ 
រំនួន ទន ជំងឺ  ចនះ   បាន សា៊ា  ំចៅ នលឹង ថ្នា  ំទាងំ ចនះ។       ករណតីចនះ 
បាន ចធវ ើ ឲ្យ ការ បង្្ក រ ជំងឺ ចនះ  តាម រយៈ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ 
សាងំ កាន់ដត មាន សារៈ សំខាន ់ដថម ចៃៀត។ 

 2  ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សំាង ជំងឺ ហ�ើម សួត (PPSV23)
 Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23) (ថ្នា  ំវ៉ា ក់ 
សាងំ ជំងឺ ច�ើម សួត) ការ ពារ ្បឆ្ំង នលឹង    បាក់ចតរ ីជំងឺ 
ច�ើម សួត   រំនួន 23 ្បចភៃ ។  ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ មិន បង្្ក រ 
ជំងឺ ច�ើម សួត ចោយ  សារ បាចតរ ីទាងំ េស ់ច�ើយ។
 ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ PPSV23  ្តរូវ បាន ដណ នា ំ ស្មាប់ ៖ 
•  មនុស្ស ចពញ វយ័ ទាងំ េស ់ដដល មាន អាយ ុ65 ឆ្នា  ំនិង  
ចលើស  ចនះ

•េនាក មាន អាយ ុ2 ឆ្នា  ំដល ់ 64 ឆ្នា  ំដដល មាន បញ្ហា
សុខភាព រយៈ ចពល ដវង

•េនាក មាន អាយ ុ2 ឆ្នា  ំដល ់ 64 ឆ្នា  ំដដល មាន ្បព័ន្ធ  សា៊ា  ំ
រុះ ចខសោយ

•  មនុស្ស ចពញ វយ័ អាយុ 19 ដល់ 64 ឆ្នា  ំដដល ជក់ បារ ីឬ  
មាន ជំងឺ �ឺត

មនុស្ស ភាគ ច្រើន ្តរូវ  ការ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ PPSV  ដត មួយ ដូស 
ចៃ។  ដូស ៃតី ពតីរ ្តរូវ បាន ដណ នា ំរំចពាះ ្ក នុម មនុស្ស មាន 
ហានិភ័យ ខ្ពស់ ជាក ់លាក់ ។  មនុស្ស អាយុ 65 ឆ្នា  ំនិង ចលើស 
ចនះ គួរ ៃៃួល   ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ មួយ    ដូស ចបើ ចទាះ បតី ជា ពួកចគ 
បាន ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ មួយ ឬ ច្រើន ដូស  មុន ចពល 
ពួកចគ ឈាន ដល ់វយ័ 65 ឆ្នា ំ ក៏ ចោយ។

 េនាក ផ្ល់ ចសវ ដថទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាកអារ ផ្ល់   
ព័ត ៌មាន  បដន្ម ដល ់ ចលាក េនាក េំពតី ការ ដណ នា ំទាងំ ចនះ។
 មនុស្ស ចពញ វយ័  សុខ ភាព ល្  ភាគ ច្រើន         មាន       ្បព័ន្ធ   
ការ ពារ         ក្នុង រយៈ ចពល 2 ចៅ 3 សប្ា� ៍បនាទា ប ់ពតី ៃៃួល ថ្នា  ំ
វ៉ា ក់  សាងំ ។

 3  មនុស្ស មួយ ចំនួន  មិន គួរ ទទួល ថ្នា ក់ 
វ៉ា ក់ សំាង  ហនលះ។

•  េនាក ណ្ ដដល មាន ្បតិកម្ម    អាឡាក់ សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ នលឹង  ថ្នា ំ
វ៉ា ក់ សាងំ PPSV  មិន គួរ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំចនះ មួយដូស
ចៃៀត ចៃ។

•នរណ្ដដល មាន បញ្ហា  អាឡាក់ សុតី ធ្ងន ់ធ្ងររំចពាះ ធ្តុ ផ្ស ំ
ណ្មួយ ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ PPSV មិន គួរ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ
ចនះ ចៃ។ សូម ្បាប់ េនាក ផ្ល់ ចសវ ដថទា ំសុខ ភាព របស់
ចលាក េនាក ្បសិន ចបើ ចលាក េនាក មានបញ្ហា  អាឡាក់ សុតី 
ធ្ងន ់ធ្ងរ។

•េនាក ណ្ ដដល ឈ ឺ     ធ្ងន ់ល្មម ឬ ធ្ងន ់ធ្ងរ     ចពល កំណត់ ្តរូវ
ចាក់ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ   អារ ្តរូវ បាន ចគ ចសនា ើ ឲ្យ រង ់ចា ំរ�ូត
ទាល ់ដតពួកចគ ជាសះ ចសបើយ សិន  មុន ចពល ៃៃួល  ថ្នា  ំវ៉ា ក់
សាងំ ។  ជា ធម្មតា  េនាក ដដល មាន ជំងឺ ្សាល អារ ចាក់ ថ្នា ំ
វ៉ា ក់ សាងំ បាន។

•  កុមារ អាយ ុតិរ ជាង 2 ឆ្នា ំ មិន គួរ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ
ចៃ។

•  ពុ ំមាន ភស្នុ  តាង បង្ហា ញ ថ្ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  PPSV បង្ក
ច្រះ ថ្នា ក់ ដល ់  សស្តី មាន ទផទាចពាះ ឬ កូន ក្នុង ទផទា របស ់នាង 
ច�ើយ។  ប៉ាុដន្      ជា ការ ្ប នុង ្បយ័តនា  សស្តី ដដល ្តរូ វការ ថ្នា  ំ 
វ៉ា ក់ សាងំ ចនះ គួរ   ៃៃួល ថ្នា  ំវក់ សាងំ  មុន ចពល មាន 
ទផទាចពាះ  ្បសិន ចបើ អារ ចធវ ើ ចៅ បាន។
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 4 ហានិភ័យ ហកើត  ត្រតិកម្ម  ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង

 ដូរថ្នា  ំដទៃ ចៃៀត ដដរ រាប ់ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ឱកាស       ទន  
ការ  ៃៃួល រង ផល រំខាន អារ ចកើត មាន ។ ជា ធម្មតា ផល 
រំខាន ទាងំ ចនះ មាន ក្មិត ្សាល ច�ើយ បាត់ ចៅ វញិ 
ចោយ ខ្ លួន ឯង  ប៉ាុដន្្បតិកម្ម ធ្ងន ់ធ្ងរ   ក៏ អារ ចកើត ច�ើង 
ផង ដដរ។
 មនុស្ស ្បដ�ល ពាក់ កណ្្ល  ដដល ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ 
សាងំ PPSV  មាន ផល រំខាន ្សាល  ដូរ ជា  សានា ម ្ក�ម  ឬ 
ការ ឈ ឺរុក ចាប់   ចៅ ្តង់ កដន្ង ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដដល 
បញ្ហា  ទាងំ ចនះ បាត់ ចៅ វញិ ក្នុង រយៈ ចពល ្បដ�ល ពតីរ ទថ្ង។ 
 មនុស្ស តិរ ជាង មានា ក់ ក្នុង រំចណ្ម 100 នាក់   ចកើត ជំងឺ 
្គ នុន ច្្  ឈ ឺសារ់ ដុំ ឬ  មាន ្បតិកម្ម អាឡាក់សុតីធ្ងន់ ធ្ងរ    
ចៅ ្តង់ កដន្ង ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។ 
 ្រញ្ហា ដដល អាច ហកើត ហ�ើង  ្រន្ទា ្រ់ ពវី ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង   ណា 
ក ៏ហោយ ៖
• ចពល ខ្ះ  មនុស្ស   សន្ប់ បនាទា ប ់ពតីដំចណើរ ការ ចវជ្ជ សាសស្ 
មួយ  ដដល រមួ បញ្ រូល ទាងំ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។    
ការ េង្នុយ ឬ  ចដក   ្បដ�ល 15 នាៃតី  បនាទា ប ់ពតី ចាក់ ថ្នា  ំ
វ៉ា ក់សាងំអារ ជួយ បង្្ក រ   ការ សន្ប់ និង   របួស ចោយ សារ  
ដួល បាន ។  សូម ្បាប់ ចវជ្ជ បណិ្ត របស ់ចលាក េនាក ្បសិន 
ចបើ ចលាក េនាក  វលិ មុខ   ឬ     រក្នុ  ញ្ញា ណ ផ្្ស់ ប្ រូរ ឬ  ឮសំច�ង 
�លឹង ក្នុង ្តចរៀក ។

•មនុស្ស មួយ រំនួន អារ    ឈ ឺរុក ចាប់ ខ្ាងំ ្តង់ សា្ម   ច�ើយ 
ពិបាក កច្មើក ទដ  ចៅ ចពល ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។ ករណតី 
ចនះ ក្ម ចកើត ច�ើង ណ្ស ់។

•ថ្នា  ំណ្ ក៏ ចោយ អារ បង្ក  ្បតិកម្ម អាឡាក់ សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ ។ 
្បតិកម្ម  អាឡាក់ សុតី ទាងំ ចនះ ចោយ សារ ដត ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ 
គឺ ជា បញ្ហា  ក្ម      ដដល  តាមការ បា៉ា ន ្បមាណ មាន តិរ 
ជាង 1 ក្នុង មួយ លាន ដូស ច�ើយ នលឹង ចកើត ច�ើង ក្នុង 
រយៈ ចពល ប៉ាុនា្ម ន នាៃតី ចៅ ប៉ាុនា្ម ន ចមា៉ា ង បនាទា ប ់ពតី ចាក់ 
ថ្នា វំ៉ា ក ់សាងំ ។

ដូរ    ថ្នា  ំ  ចផ្សង ចៃៀត  ដដរ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ក្ម នលឹង បង្ក របួស  
ធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ ចធវ ើឲ្យ ស្ាប់ បាត់ បង់ ជតីវតិណ្ស ់។  
សុវតិ្ភាព ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដតង ដត ស្ិត ច្កាម ការ  
តាម ោន។ ស្មាប់ ព័ត ៌មាន បដន្ម សូម រូល ចៅ ៖
www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5   ចុលះ ហ្រើ មាន ្រញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ ? 
ហតើ ខ្ញ ំ គួរ        ត្រយ័តនាចំហោលះ   អ្វី ខ្លះ?
សូម ្បយ័តនា រំចពាះ  េវ តី ដដល ចធវ ើ ឲ្យ ចលាក េនាក ្ពលួយ បារម្ភ  
ដូរ ជា  សញ្ញា   បង្ហា ញ ពតី ្បតិកម្ម អាឡាក់ សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ  ្គ នុន 
ច្្ ខ្ាងំ  ឬ  ឥរយិា បថ ខុស ធម្មតា។   
សញ្ញា  បង្ហា ញ ពតីត្រតិកម្ម អាឡាក ់សុវី ធ្ងន់ ធ្ងរ អារ រមួ បញ្ រូល 
កន្ លួរ ច�ើម មុខ  និង បំពង់ ក  ពិបាក ដក ដចងហា ើម    រង្វ ក់ 
ចបះ ដូង ញាប់  វលិ មុខ  និង កម្ាំង រុះ ចខសោយ។ បញ្ហា   ទាងំ 
ចនះ   នលឹង ចាប់ ចផ្ើម  ចកើត ច�ើង រយៈ ចពល  ប៉ាុនា្ម ន នាៃតីចៅ  
ប៉ាុនា្ម ន ចមា៉ា ង ប៉ាុចណ្ណ ះបនាទា ប ់ពតី  ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ។ 
ហតើ ខ្ញ ំ គួរ ហធ្ើ អ្វី ខ្លះ?
 ្បសិន ចបើ  ចលាក េនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា ្បតិកម្ម អាឡាក់ សុតី 
ធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ   ស្ានការណ ៍សចសង្្គ ះ បនាទា ន ់ដទៃ ចៃៀតដដល មិន 
អារ រង ់ចា ំបាន សូម ៃូរស័ពទា ចៅ 9-1-1 ឬ       ចៅ  កាន់ មនទា តីរ 
ចពៃ្យ ដដល ជិត បំផុត។  ចបើ មិន េញ្ជ លឹង ចៃ សូម ៃូរស័ពទា ចៅ  
ចវជ្ជ បណ្ិត របស ់ចលាក េនាក ។
ច្កាយ  មក  ្បតិកម្ម គួរ រាយ ការណ ៍ ចៅ  Vaccine Adverse 
Event Reporting System (VAERS)(្បព័ន្ធរាយការណ៍ផល
អា្កក់ទនថ្នា វំ៉ា ក់សា)ំ។ ចវជ្ជ បណ្ិត របស ់ចលាក េនាក អារ    
ោក ់បញ្ជរូ ន របាយការណ ៍ចនះ ឬ ចលាក េនាកអារ រាយការណ ៍
ចោយ ផ្ទា ល់ តាម រយៈវបិ សាយ  VAERS  ចៅ
www.vaers.hhs.gov ឬ ចៅ ៃូរស័ពទា ចៅ ចលខ   
1-800-822-7967។
VAERS  មិន ផ្ល់ ចយា បល់ ចវជ្ជ សាសស្ ចៃ។

 6  ហតើ ខ្ញ ំ អាច  សិកសា ្រដនថែម ហទៀត ហោយ 
រហ្រៀ្រ ណា?

• សូម សួរ ចវជ្ជ បណ្ិត របស ់ចលាក េនាក ។ រត់ អារ   
ផ្ល់ឯកសារ ក្នុង កញ្ប់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ    ឬ         ្បាប់ ្បភព  
ព័ត ៌មាន ចផ្សង ដល ់ចលាក េនាក។

• សូមៃូរស័ពទា ចៅ ្កសួង សុខាភិបាលរដ្ឋ ឬ ចៅ មូល ោ្ឋ ន  
របស ់ចលាក េនាក ។

• សូមទាក់ ៃង  Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC)(មជ្ឈមណ្លៃប់សា្ក ត់
និងបង្្ក ជំងឺ)៖  
- ៃូរស័ពទា មក ចលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- រូល ចៅ ចវប សាយ CDC ចៅ www.cdc.gov/vaccines

  Vaccine Information Statement
 PPSV Vaccine

4/24/2015
Office Use 

Only

Translation provided by the Immunization Action Coalition

Khmer


