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ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាងជំងឺ Meningococcal Serogroup B (MenB)៖
ត�ើតោកអនាកត�រូវដឹងអ្វីខ្លះ

1 តេ�ុ អ្វី  ត�រូវ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សំាង?
ជំង ឺMeningococcal  គឺ ជា ជំងឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដដល បង្ក  ច�ើង ចោយ បាចតរ ី
មួយ ្បចេៃ ចៅ ថ្Neisseria meningitidis។   ជំងឺ ចនះ អារ បណ្្ល 
ឲ្យ  ចកើត ជំងឺ រលាក ច្សាម ខួរ (ការ ឆ្ង ចម ចោគ ចលើ  ច្សាម ខួរ  ក្បល 
និង   ឆ្លឹង ខនាង ) និងការ ឆ្ង ចម ចោគ ក្នុង ឈាម ។   ជំងឺ Meningococcal  
ជា ញលឹក ញាប់ ចកើត ច�ើង ចោយ គ្មា ន សញ្ញា  ្ពមាន ចៃ  - សូម្តី ដត ក្នុង 
រំចណ្ម មនុស្ស ដដល  មាន សុខ ភាព ល្។ 

ជំងឺ  Meningococcal  អារ រម្ង ពតី មនុស្ស មានា ក់ ចៅ  
មនុស្ស មានា ក់ ចៃៀត តាម រយៈ ការ ប៉ាះពាល់ ជិត គ្នា  ( ការ ក្ក ឬ ច�ើប) 
ឬ   ការ ប៉ាះពាល់ រយៈ ចពល យូរ ជា ពិចសស  ក្នុង រំចណ្ម មនុស្ស  ដដល 
រស ់ចៅ ក្នុង ផ្ះ ដត មួយ។ 

 មាន     បាចតរ ី N. meningitidis យ៉ា ង ចោរ ណ្ស ់12 ្បចេៃ ដដល ចគ
ចៅ ថ្ “serogroups”។ Serogroups A, B, C, W, និង Y  បង្ក ជំងឺ 
meningococcal  ភាគ ច្រើន។ 

 េនាក ណ្ ក៏ ចោយ អារ ចកើត ជំងឺ meningococcal ចនះ ប៉ាុដន្ មនុស្ស 
មួយ រំនួន មាន ោនិេ័យកាន់ ដត ខ្ពស់ អារ  ចកើត ជំងឺ ចនះ  ក្នុង 
ចោះ រមួ មាន៖
•  កុមារ អាយ ុ  ច្កាមមួយ ខួប  
•  ចកមាង ជំៃង់ និង មនុស្ស ចពញ វយ័     អាយុពតី 16 ឆ្នា ំ ដល់ 23 ឆ្នា ំ
•  មនុស្ស  មាន បញ្ហា  សុខ ភាព មួយ រំនួន ដដល ប៉ាះពាល់ ដល ់្បព័ន្ធ
សា៊ា ំ

•   េនាក សិកសា  មតី្ក នុប  ជតីវ សាសស្ ដដលចធវ ើ ការ ជាមួយ នលឹង មតី្ក នុប ដញក
របស ់     បាក់ចតរ ីN. meningitidis

•   មនុស្ស ដដល ស្ិត ក្នុង ោនិេ័យ ចោយ សារ ដតមាន ករណតី ចកើត
ជំងឺ ចនះ ក្នុង សហគមន ៍របស ់ពួកចគ

 សូម្តី ដត ចពល ចគ កំពុង ពយា បាល ជំងឺ ចនះ  ក៏ ជំងឺ  meningococcal  
បាន សម្ាប់ មនុស្ស       10 ចៅ 15 ោក់ ក្នុង រំចណ្ម 100 ោក់  ដដល 
ចកើត ជំងឺ ចនះ។   េនាក ទាងំ ឡាយ ដដល រស ់ោន មាន ជតីវតិ គឺ ្បដហល 10 
ចៅ 20 ោក់ ក្នុង រំចណ្ម 100 ោក់   នលឹង    មាន បញ្ហា  ពិការ ភាព 
ដូរ ជា បាត ់បង់ ការ ស្ាប់   ខូរ ខាត ខួរ ក្បល   ខូរ ខាត   ត្មង 
ចោម   កាត់ េវៈយវៈ  បញ្ហា  ្បព័ន្ធ  ្បសាៃ ឬ  ស្ាក សានា ម ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ចោយ សារ  ការ  វះ កាត់ ប្ តូរ  ដស្ក ។  

ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង Meningococcal Serogroup B (MenB)អារ 
ជួយបង្្ក រ ជំងឺ meningococcal  ដដល បង្ក     ច�ើង ចោយ  បាចតរ ី
serogroups B។ មានថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  meningococcal   ចផ្សង ចដើម្តី ជួយ 
ការ ពារ បាចតរ ី serogroup A, C, W និង  Y។

 2  ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សំាងជំងឺ Meningococcal 
Serogroup B (MenB)៖

ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ Meningococal Serogroup B ពតីរ ្បចេៃ គឺBexsero® 
និង  Trumenba®Food and Drug Administration (FDA) (បាន 
ៃៃួល អាជាញា  ប័ណ្ណ  ពតី រដ្ឋ បាលរំណតីអាោរ និង ឱស�)។

 ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ទាងំ ចនះ   ្តតូវ បាន ដណ ោ ំ រំចពាះ មនុស្ស អាយុ 10 ឆ្នា ំ ឬ 
ច្រើន ជាង ចនះ  ដដល មានោនិេ័យ កាន់ដត ខ្ពស់    អា រ ឆ្ង ចម ចោគ 
Meningococal បង្ក ច�ើង ចោយ បាចតរ ីserogroup B         ក្នុង ចោះ  រមួ 
បញ្ តូល៖
•    មនុស្ស ដដលសិ្ត ក្នុង ោនិេ័យ  ចោយ សារ ដតមាន ករណតី ចកើត
ជំងឺ meningococcal  បង្ក ច�ើង ចោយ បាចតរ ីserogroup B។

•  ជន  ណ្   ដដល  ខូរ ខាត លំដពង ឬ   លំដពង ្តតូវ បាន វះ កាត់ យក
ចរញ  

•  ជន ណ្ ដដល  មាន បញ្ហា  ្បព័ន្ធ  សា៊ា  ំដ៏ ក្ម  ដដលចគ ចៅ ថ្ "បញ្ហា
ខវ ះ  ្បតូចតេុិន  ខំ េ្តីមិន  "

• នរណ្ដដល ច្បើ ្បាស ់ថ្នា  ំចៅ ថ្ eculizumab ( ចៅ ផង ដដរ ថ្
Soliris®)

•   េនាក សិកសា  មតី្ក នុប  ជតីវ សាសស្ ដដលចធវ ើ ការ ជាមួយ នលឹង មតី្ក នុប ដញក
របស ់    បាក់ចតរ ីN. meningitidis

ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ទាងំ ចនះ ក៏ អារ ្តតូវ បាន ផ្ល់ ឲ្យ ជន  ណ្ ដដល មាន 
អាយុ 16 ឆ្នា  ំដល់ 23 ឆ្នា  ំចដើម្តី ផ្ល់ ការ ការ ពារ រយៈចពល ខ្តី   រំចពាះ 
្បចេៃ ភាគ ច្រើន ទន ជំងឺ  Meningococcal  បង្ក ច�ើង ចោយ 
បាក់ចតរ ីserogroup B ។  អាយ ុ16  ដល់ 18 ឆ្នា  ំគឺ ជា អាយ ុល្ ្បចសើរ  
ស្មាប់  ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។

  ចដើម្តី ៃៃួល បាន ការ ការ ពារ ល្បំផុត       ចគ ្តតូវ ការ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ 
Meningococcal Serogroup B ចលើស ពតី  1ដូស ។ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដត មួយ 
្តតូវ ដត យក មក ច្បើ ស្មាប់ ដូស ទាងំ េស់។ សូម សួរ ោ ំេនាក ផ្ល់ ចសវ 
ដ�ទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាក េំពតី រំនួនដូស    និង ចពល  ចវលា     ក្នុង 
ការ ៃៃួល ដូស ។ 

 3  មនុស្ស មួយ ចំនួន  មិន គួរ ទទួល 
ថ្នាក់ វ៉ាក់ សាំងទាំង  នតលះទត។

 សូម ្បាប់ េនាកដដល ផ្ល់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដល ់ចលាក េនាក ៖

• ត្រសិន ត្រើ តោក អនាក មាន ្រញ្ហា  អាឡាក ់សុវី ធ្ងន់ ធ្ងរ ដដល គំរាម
ដល់ អាយុ ជវីវ�ិ ។
្បសិន ចបើ       ចលាក េនាក ធ្្ប់ មាន ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ដដល គំោម
កំដហង ដល ់អាយ ុជតីវតិ   បោ្ប់ ពតី បាន ៃៃួល  ដូស មុន ទន  ថ្នា  ំវ៉ា ក់
សាងំ  Meningococcal Serogroup B       ឬ មាន បញ្ហា  អាឡាក់ សុតី ធ្ងន់
ធ្ងររំចពាះ ធ្តុ ផ្ស ំណ្មួយ ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ ចលា កេនាក  មិន គួរ
ៃៃួល  ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះចៃ។ សូម ្បាប់  ចវជ្ជ បណ្ិត របស់ ចលាក 
េនាក  ្បសិន ចបើចលាក េនាក  មាន ្បតិកមមា អាឡាក់សុតី ធ្ងន់ ធ្ងរ   ដដល 
ចលាក េនាក ដលឹង  ក្នុង ចោះ  ោប ់ទាងំ ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ចៅ 
នលឹងជាតិជ័រចៅស៊ាូ ្កាស់។   ចវជ្ជ បណ្ិត  របស ់ចលាក េនាកអារ ្បាប់
ចលាក េនាក បាន  េំពតី ធ្តុ ផ្ស ំទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។

•  ត្រសិន ត្រើ អនាក មាន ផ ទ្ៃតោលះ ឬ កំពុង ្រំតៅ តោលះ កូន។
 ពុ ំមាន  ព័ត ៌មាន ច្រើន  េំពតី ោនិេ័យ     ដដល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះអារ
បង្ក ច�ើង មក ចលើ   សស្តីមាន ទផ្ចពាះ ឬ ម្ាយ បំចៅចោះ កូន ចៃ។    ថ្នា ំ
វ៉ា ក់ សាងំ ចនះ គួរ ្តតូវ បាន ច្បើ ្បាស ់ក្នុង េំ�នុ ង ចពល មាន ទផ្ចពាះ  
ដត ក្នុងករណតី ្តតូវ ការ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ ជាក ់រ្បស ់ប៉ាុចណ្្ណ ះ។  
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្បសិន ចបើ ចលាក េនាក មាន ជំងឺ ឈ ឺ្សាល  ដូរ ជា ជំង ឺផ្្សាយ   
ចលាក េនាក   ្បដហល អារ ៃៃួល បាន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចៅ ទ�្ង ចនះ។ ្បសិន 
ចបើ ចលាក េនាកមាន ជំងឺ ឈ ឺមធ្យម ឬ ធ្ងន់ ធ្ងរ  ចលាក េនាក គួរ ្បដហល 
រង ់ចាំ រហូត ទាល ់ដត ចលាក េនាក ជា សះ ចស ើ្យ  វញិ។   ចវជ្ជ បណ្ិត របស ់
ចលាក េនាក អារផ្ល ់ចយ បល ់ចលា ក េនាក។ 

4 ហានិភ័យ តកើ�  ត្រ�ិកម្ម  ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សំាង

 ដូរថ្នា  ំដទៃ ចៃៀត ដដរ ោប ់ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ឱកាស       ទន ការ  ៃៃួល រង 
ផល រំខាន អារ ចកើត មាន ។ ជាធមមាតា    ផល រំខាន ទាងំ ចនះ គឺ ជា ផល 
រំខាន ្សាល ចហើយ អារ បាត់  ចៅ វញិ ចោយ ខ្ លួន ឯង  ក្នុង រយៈ ចពល 
ប៉ាុោមា ន ទ�្ង ប៉ាុដន្  ្បតិកមមា ធ្ងន់ ធ្ងរ   ក៏ អារ ចកើត ច�ើង ផង ដដរ។  

 មនុស្ស ចលើស ពាក់ កណ្្ល ដដល   ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ Meningococcal 
Serogroup B   មាន  ្រញ្ហា  កតមិ� តសាល បោ្ប់ ពតី ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។   
្បតិកមមា ទាងំ ចនះ អារ បន្ ចកើត រហូត ដល់ 3 ចៅ 7 ទ�្ង ចហើយ    
្បតិកមមា ទាងំ ចនះ រមួ បញ្ តូល ៖
•   ការ ឈ ឺចាប់ សានា ម ្កហម  ឬ   ចហើម  ចៅ កដន្ង ចាក់ ថ្នា  ំ 
•  ចនឿយ ហត់ ឬ េស ់កម្ាំង
• ឈ ឺក្បល
•  ឈ ឺសារ់ ដុំ ឬ សោ្ក់
•  ្គ នុន ចៅ្ ឬ ្គ នុន រង្រ
•  ចោគ រង់ ក្ លួត ឬ ចោគ ោគ រសួ

 ្រញ្ហា ដផទ តទៀ� ដដល អាច តកើ� ត�ើង  ្រន្ទៃ ្រ ់ពវី ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង 
ទាងំ តនលះ៖
• ចពល ខ្ះ  មនុស្ស   សន្ប់ បោ្ប់ ពតីដំចណើរ ការ ចវជ្ជ សាសស្ មួយ  ដដល
រមួ បញ្ តូល ទាងំ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។   ការ េង្នុយ ឬ  ចដក   ្បដហល
15 ោៃតី  បោ្ប់ ពតី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំអារ ជួយ បង្្ក រ   ការ
សន្ប់ និង   របួស ចោយ សារ  ដួល បាន ។   សូម ្បាប់ េនាក ផ្ល់ ចសវ
ដ�ទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាក ្បសិន ចបើ ចលាក េនាក  វលិ មុខ   ឬ     
រក្នុ  ញ្ញា ណ ផ្្ស់ ប្ តូរ ឬ  ឮសំច�ង ហលឹង ក្នុង ្តចរៀក ។

•  មនុស្ស មួយ រំនួន  ឈ ឺសាមា រ  ដដល អារ កាន់ ដត ធ្ងន់ ធ្ងរ និង  ឈ ឺយូរ
ជា ការ ឈ ឺចាប់ ធមមាតា    បោ្ប់ ពតី  ចាក់ថ្នា ។ំ ករណតី ចនះ ក្ម ចកើត
ច�ើង ណ្ស ់។

• ថ្នា  ំណ្ ក៏ ចោយ អារ បង្ក  ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ ្បតិកមមា  
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
ចហើយ នលឹង ចកើត ច�ើង ក្នុង រយៈ ចពល ប៉ាុោមា ន ោៃតី ចៅ ប៉ាុោមា ន ចមា៉ា ង
បោ្ប់ ពតី ចាក់ ថ្នា វំ៉ា ក់ សាងំ ។

ដូរ    ថ្នា  ំ  ចផ្សង ចៃៀត  ដដរ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ក្ម នលឹង បង្ក របួស ធ្ងន់ 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   ចលុះ ត្រើ មាន ្រញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ ? 
ត�ើ ខ្ញ ំ គួរ        ត្រយ�័នាចំតោលះ   អ្វី ខ្លះ?
• សូម ្បយ័តនា រំចពាះ  េវ តី ដដល ចធវ ើ ឲ្យ ចលាក េនាក ្ពលួយ បារម្ភ ដូរ ជា  
សញ្ញា   បង្ហា ញ ពតី ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ធ្ងន់ ធ្ងរ  ្គ នុន ចៅ្ ខ្ាងំ  ឬ  
ឥរយិ ប� ខុស ធមមាតា។ 

សញ្ញា  បង្ហា ញ ពតីត្រ�ិកម្ម អាឡាក ់សុវី ធ្ងន់ ធ្ងរ អារ រមួ បញ្ តូល កន្ លួរ
ចហើម មុខ  និង បំពង់ ក  ពិបាក ដក ដចងហា ើម    រង្វ ក់ ចបះ ដូង
ញាប់  វលិ មុខ  និង កម្ាំង រុះ ចខសាយ។ បញ្ហា   ទាងំ ចនះ   នលឹង ចាប់
ចផ្ើម  ចកើត ច�ើង រយៈ ចពល  ប៉ាុោមា ន ោៃតីចៅ  ប៉ាុោមា ន ចមា៉ា ង
ប៉ាុចណ្្ណ ះបោ្ប់ ពតី  ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ។

ត�ើ ខ្ញ ំ គួរ តធ្ើ អ្វី ខ្លះ?
•  ្បសិន ចបើ  ចលាក េនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា ត្រ�ិកម្ម អាឡាក ់សុវី ធ្ងន់
ធ្ងរ ឬ   ស្ានការណ ៍សចសង្រ ះ បោ្ន់ ដទៃ ចៃៀតដដល មិន អារ រង ់ចាំ
បាន សូម ៃូរស័ព្ ចៅ 9-1-1 ឬ     ចៅ  កាន់ មន្តីរ ចពៃ្យ ដដល ជិត
បំផុត។  ចបើ មិន ដូចចានា ះ ចៃ សូម ៃូរស័ព្ ចៅ គ្តីនិក របស ់ចលាក េនាក។

ច្កាយ  មក គួរ ោយ ការណ ៍េំពតី ្បតិកមមា   ចៅ  Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS)(្បព័ន្ធោយការណ៍ផលអា្កក់ទនថ្នា វំ៉ា
ក់សា)ំ។ ចវជ្ជ បណិ្ត របស ់ចលាក េនាក អារ    ោក ់បញ្ជតូ ន របាយការណ៍
ចនះ ឬ ចលាក េនាកអារ ោយការណ ៍ចោយ ផ្្ល់ តាម រយៈ
  ចគហៃំព័រ VAERS  ចៅ www.vaers.hhs.gov  ឬ តាម រយៈ ចៅ
ៃូរស័ព្ មក1-800-822-7967។

VAERS  មិន ផ្ល់ ចយ បល់ ចវជ្ជ សាសស្ ចៃ។

 6  កម្ម  វធិវី ជា�ិ ្រង ់សំណង   រ្ួរស តោយ 
សារ ថ្នា  ំ វ៉ា ក់សំាង 

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)(កមមា វធិតី
ជាតិបង់សំណងរបួសចោយសារថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ) គឺ ជា  កមមា វធិតីរបស ់រដ្ឋ 
សហ ព័ន្ធ  ដដល បាន បចង្ក ើត ច�ើង ចដើម្តី បង់  សង    េនាក ទាងំ ឡាយ ដដល   
អារ រង របួស ចោយ សារ ដត ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ មួយរំនួន។

 បុគរល ដដល ចជឿជាក់ ថ្ ខ្ លួន អារ   ធ្្ប់ រង របួស ចោយ សារ ថ្នា ំ
វ៉ា ក់សាងំមួយ  អារ ចធវ ើ ការ សិកសា េំពតី កមមា វធិតី  និង េំពតី ការ ោក ់ពាក្យ 
ទាម ទារ សំណង ចោយ ៃូរស័ព្ មក 1-800-338-2382     ឬ រូល ចៅ វបិ 
សាយ  VICP  តាមអាសយោ្ឋ ន  www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ 
មាន រយៈ ចពល កំណត់ ស្មាប់ ការ ោក ់ពាក្យ ទាម ទារ សំណង។

7  ត�ើ ខ្ញ ំ អាច  សិកសា ្រដនថែម តទៀ� តោយ 
រត្រៀ្រ ណា?

• សូម សួរ េនាក ផ្ល់ ចសវ ដ�ទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាក ។ គ្ត់ អារ   
ផ្ល់ឯកសារ ក្នុង កញ្ប់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ    ឬ         ្បាប់ ្បេព ព័ត ៌មាន
ចផ្សង ដល ់ចលាក េនាក។

• សូមៃូរស័ព្ ចៅ ្កសួង សុខាេិបាលរដ្ឋ ឬ ចៅ មូល ោ្ឋ ន  របស់
ចលាក េនាក ។

• សូម ទាក់ ៃង   Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) (មជ្ឈមណ្លៃប់សា្ក ត់និងបង្្ក ជំងឺ)៖
- ៃូរស័ព្ មក ចលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- រូល ចៅ វបិ សាយ CDC តាមអាសយោ្ឋ ន www.cdc.gov/vaccines
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