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ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាងជំងឺស្វិតដៃជជើង
ជតើជោកអនាកតតរូវៃឹងអ្វីខ្លះ

1 ជេតុអ្វីតតរូវចាក់ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង?
ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ អារ ការ ពារ មនុស្ស ពតី ជេ ជោគ បង្ក ជំងឺ 
ស្វិត ដៃជជើង ។  ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង  គឺ ជា ជំងឺ  ដដល បង្ក ច�ើង ចោយ  
ចម ចោគ។  ចម ចោគ  រម្ង      ជា រម្បង  តាម រយៈ ការ ប៉ាះពាល ់គ្នា   រវង 
មនុស្ស មានា ក់ នលឹង មនុស្ស មានា ក់ ចៃៀត។  ចម ចោគ ចនះ ក៏ អារ រម្ង 
តាម រយៈ ការ បរចិភាគ អាហារ ឬ  ៃលឹក ឬ ចេសជ្ៈ  ដដលកង្ក ់
ចោយ សារ លាម ក    របស់ េនាក  ឆ្ង ចម ចោគ ចនះផង ដដរ។            

 មនុស្ស ភាគ ច្រើន ដដល ឆ្ង ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង   ពុំ មាន 
ចោគ សញ្ញា  ចៃ ច�ើយ មនុស្ស ជា ច្រើន នាក់ ជា សះ ចស្បើយ ច�ើង វញិ  
ចោយ គ្មា ន ចកើត ចោគ ចផ្សង  ច�ើយ។   ប៉ាុដន្ ចពល ខ្ះ មនុស្ស  ដដល 
ឆ្ង ចម ចោគ ជំងឺ    ស្ិត ទដចជើង  ចកើត ចោគ ខ្ិន (មិន អារ ច្្ើ 
រលនា ទដ ឬ ចជើង របស ់ពួកចគ បាន )  ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង  
អារបង្ក ចោគ  ពិការ េ រិទ្ទនរៃយ៍។    ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង  ក ៏
អារ បណ្្ល ឲ្យ ស្ាប ់បាត់ បង់ ជិវតិ ផង ដដរ      ដដល ជា ្ មមាតា 
ចោយ  ច្្ើ ឲ្យ ខិ្ន សារ់ ដុំ ដដល  ច្បើ ស្មាប ់ដក ដចងហ ើម។

    ជំងឺ ស្ិត ទដ ចជើង  ធ្្ប់ ជា ចម ចោគ សាមញញា  ណ្ស់ ចៅ  ស�រ ដ្ឋ 
អាចមរកិ។    ចម ចោគ ចនះ បាន   ច្្ើ ឲ្យ មនុស្ស ោប់ ពាន ់នាក់ ខ្ិន ឬ 
ស្ាប់ បាត់ បង់ ជតីវតិ ចរៀង ោល់ ឆ្នា ំ  មុន ចពល     ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ ស្ិត 
ទដ ចជើង  ្តរូវ បាន  ោក់ ឲ្យ ច្បើ ្បាស់ ចៅ ឆ្នា ំ 1955។   ពុំ មាន    វ ិ្ តី  
ពយា បាល ការ ឆ្ង ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដ ចជើង ចៃ ប៉ាុដន្ ចម ចោគ ចនះ 
អារ បង្្ក រ បាន តាម រយៈ   ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។

 ជំងឺ  ស្ិត ទដ ចជើង្តរូវ បាន លុប បំបាត ់ពតី ស�រ ដ្ឋ អាចមរកិ។  ប៉ាុដន្ 
ជំងឺ ចនះ ចៅ ដត ចកើត ច�ើងចៅ តំបន់ ដទៃ ចៃៀត ចលើ ពិេព ចលាក។         
មនុស្សដត  មានា ក់ ដដល ឆ្ង ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើងមក ពតី ្បចៃស 
ដទៃ        អារ នាំ ជំងឺ ចនះ មក  ស� រដ្ឋ អាចមរកិ វញិ បាន ្បសិន ចបើ 
ចយើង ពុំ ្តរូ វ បាន ការ ពារ ចោយ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចៃ ចនាះ។    ្បសិន ចបើ 
ករិ្ច  ្បលឹ ង ដ្បង លុប បំបាត់ ជំងឺ ចនះ ពតី  ចលើ ពិេព ចលាក  ៃៃួល បាន 
ចជាគ ជ័យ      ចៅ ទ ង្ៃ េនា គត ចយើង នលឹង មិន ្តរូវ ការ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ 
ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង ច�ើយ។             ប៉ាុដន្ មុន ដល ់ចពល ចនាះ ចយើង ចាំ បារ់ 
្តរូវ     ឲ្យ កូន ៗ  របស ់ចយើង ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ។

2 ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាងជំងឺស្វិតដៃជជើង

 ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ សិ្ត ទដចជើង  ដដល មិន សកមមា (IPV) អារ បង្្ក រ 
ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង បាន។

 កុមារ 
 មនុស្ស ភាគ ច្រើនគួរ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ IPV  ចៅ ចពល ពួកចគ 
ចៅ ជា កុមារ ។ ជា ្ មមាតា  ដូស ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ្តរូវ បាន ផ្ល់ ឲ្យ ចៅ  
អាយុ 2, 4, 6 ចៅ  18 ដខ  និង  4 ចៅ  6 ឆ្នា ំ។

 កាល វភិាគ ចនះ អារ ខុស ៗ  គ្នា  រំចពាះ  កុមារ មួយ រំនួន ( ោប ់
ទាងំ កុមារ ដដល ច្្ើ  ដចំ�ើរ ចៅ ្បចៃស   ជាក់ លាក់  និង កុមារ  ដដល 
ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ IPV     ក្នុង ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ រមួ ផ្ស)ំ។  េនាក ផ្ល់ ចសវ 
ដ្ទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាកអារ ផ្ល់  ព័ត៌ មាន  បដនថែម ដល់  
ចលាក េនាក បាន។

 េនុស្ស ជេញ វយ័ 
 មនុស្ស ចពញ វយ័ ភាគ ច្រើន  មិន ្តរូវ ការ ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ IPV ចៃ 
ច្ពាះ ពួកចគ បាន ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើងររួ ច�ើយ 
ចពល ចៅ ជា កុមារ។   ប៉ាុដន្  មនុស្ស ចពញ វយ័ មួយ រំនួន  មាន 
ហានេ័ិយ ខ្ពស់  ច�ើយ គួរ ពិចារណ្  ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ជំងឺ ស្ិត 
ទដចជើង ចនះ ក្នុង ចនាះ រមួ   បញ្ច រូល ៖
•   មនុស្សដដល ច្្ើ ដំច�ើរ ចៅ កាន់ តំបន់ ណ្មួយចៅ ចលើ ពិេព
ចលាក

•   បុគ្គលិក ទន មនរៃ តីរ ពិចសា្ន៍ ដដល ្បដ�ល    ច្្ើ ពិចសា្ន៍ ចលើ
ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង និង  

•  បុគ្គលិក ដ្ទា ំសុខ ភាព ដដល ពយា បាល េនាក ជំងឺ  ដដល អារ
មាន ចម ចោគ ជំងឺ ស្ិត ទដចជើង ។

 មនុស្ស ចពញ វយ័   ដដល មាន ហានេិ័យ ខ្ពស់ ទាងំ ចនះ អារ ្តរូវ ការ 
ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ IPV ពតី 1 ចៅ 3 ដូស ដផអែក ចលើ រំនួន ដូស  ដដល 
ពួកចគ ធ្្ប់  ៃៃួល ររួ ច�ើយ កន្ង មក ។

ចគ ពុំ ដលឹង ពតី ហានិេ័យ     រំចពាះ ការ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ IPV  ក្នុង 
ចពល ដំណ្ល គ្នា  នលឹង ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ដទៃ ចៃៀតច�ើយ ។  

 3  េនុស្ស េួយ ចំនួន  េវិន គួរ ទទួល ថ្នា ក់ 
វ៉ា ក់ សំាង  ជនលះ។ 

 សូម ្បាប់ េនាកដដល ផ្ល់ ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ដល់ ចលាក េនាក ៖ 

• តបសវិន ជបើ  បុគ្គល  ដៃល ទទួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង មាន  បញ្ហា អាឡាក ់សុវី
 ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល គំោេកំដេង ៃល់ អាយុ ជវីវតិ ។
្បសិន ចបើ       ចលាក េនាក ធ្្ប់ មាន ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ដដល
គំោម កំដ�ង ដល់ អាយ ុជតីវតិ   បនារៃ ប់ ពតី បាន ៃៃួល  ដូស ថ្នា ំ
វ៉ា ក ់សាងំ IPVឬ មាន បញ្ហ  អាឡាក់ សុតី ្ ងៃន ់្ ងៃ ររំចពាះ ធ្តុ ផ្ស ំ
ណ្មួយ ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ចនះ ចលា ក េនាក  អារ ្តរូវ បាន ដ� នាំ កុំ
ឲ្យៃៃួល  ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ចនះ។ សូម សួរ នាំ េនាក ផ្ល់ ចសវ ដ្ទា ំសុខ
ភាព របស ់ចលាក េនាក ្បសិន ចបើ ចលាក េនាក រង់ បាន ព័ត៌ មាន
េំពតី ធ្ត ុផ្ស ំទន ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ។

• តបសវិន ជបើ បុគ្គល ដៃល ទទួល ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សំាង   មាន សុខ ភាេ េវិន
សូវ ល្អ  ជទ។
្បសិន ចបើ ចលាក េនាក មាន ជំងឺ ឈឺ ្សាល  ដូរ ជា ជំងឺ ផ្្សាយ  
ចលាក េនាក   ្បដ�ល អារ ៃៃួល បាន ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ ចៅ ទ ង្ៃ ចនះ។
្បសិន ចបើ ចលាក េនាកមាន ជំងឺ ឈ ឺម្្យម ឬ ្ ងៃ ន់ ្ ងៃ រ  ចលាក េនាក
គួរ ្បដ�ល រង់ ចាំ រ�ូត ទាល់ ដត ចលាក េនាក ជា សះ ចស្បើយ  វញិ។  
ចវជ្ ប�្ិត របស ់ចលាក េនាក អារផ្ល់ ចោ បល់ ចលា ក េនាក។

4 ហានវិភ័យ ជកើត  តបតវិកេ្ម  ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង

 ដូរថ្នា  ំដទៃ ចៃៀត ដដរ ោប់ ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ឱកាស       ទន ការ  ៃៃួល 
រង ផល រំខាន អារ ចកើត មាន ។ ជា ្ មមាតា ផល រំខាន ទាងំ ចនះ 
មាន ក្មតិ ្សាល ច�ើយ បាត ់ចៅ វញិ ចោយ ខ្ លួន ឯង  
ប៉ាុដន្្បតិកមមា  ្ ងៃន់ ្ ងៃ រ   ក ៏អារ ចកើត ច�ើង ផង ដដរ។

Polio (IPV) VIS - Khmer (7/20/2016)
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   មនុស្ស មួយ រំនួន ដដល ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ IPV  អារ          ឈឺ 
ចាប់ចៅ កដន្ង ចាក់ ថ្នា  ំ។  ពុំ មាន ព័ត៌ មាន  បង្ហ ញ ថ្  ថ្នា  ំ 
វ៉ា ក់ សាងំ IPV បង្ក បញ្ហ  ្ ងៃន់ ្ ងៃ រ ច�ើយ ច�ើយ   មនុស្ស ភាគ ច្រើនពុំ 
មាន បញ្ហ   ជាមួយ នលឹង ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ ចៃ។  

 បញ្ហា ៃដទ ជទៀត ដៃល អាច ជកើត ជ�ើង  បន្ទា ប ់េវី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សំាង   
ណា ក៏ ជោយ ៖
• ចពល ខ្ះ  មនុស្ស   សន្ប់ បនារៃ ប់ ពតីដំច�ើរ ការ ចវជ្ សា្ទស្ មួយ
ដដល រមួ បញ្ច រូល ទាងំ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។   ការ េង្នុយ ឬ  ចដក   
្បដ�ល 15 នាៃតី  បនារៃ ប់ ពតី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំអារ ជួយ បង្្ក រ   
ការ សន្ប់ និង   របួស ចោយ សារ  ដួល បាន ។   សូម ្បាប ់េនាក ផ្ល់
ចសវ ដ្ទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាក ្បសិន ចបើ ចលាក េនាក  វលិ
មុខ   ឬ     រក្នុ  ញ្ញា � ផ្្ស់ ប្ រូរ ឬ  ឮសំច�ង �លឹង ក្នុង ្តចរៀក ។

•  មនុស្ស មួយ រំនួន    ឈឺ សាមា រ  ដដល អារ កាន់ ដត ្ ងៃន់ ្ ងៃ រ និង     
ចកើត ច�ើង ស្មាប់រយៈ ចពល យូរ ជា ការ ឈ ឺចាប់ ្ មមាតា 
ច្កាយ ចពល ចាប ់ថ្នា ។ំ  ករ�តី ចនះ ក្ម ចកើត ច�ើង ណ្ស់ ។

• ថ្នា  ំណ្ ក៏ ចោយ អារ បង្ក  ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ្ ងៃន់ ្ ងៃ រ ។
្បតិកមមា  អាឡាក់ សុតី ទាងំ ចនះ ចោយ សារ ដត ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ គឺ ជា
បញ្ហ  ក្ម      ដដល  តាមការ បា៉ា ន ្បមា� មាន តិរ ជាង 1 ក្នុង
មួយ លាន ដូស ច�ើយ នលឹង ចកើត ច�ើង ក្នុង រយៈ ចពល ប៉ាុនាមា ន
នាៃតី ចៅ ប៉ាុនាមា ន ចមា៉ា ង បនារៃ ប់ ពតី ចាក់ ថ្នា វំ៉ា ក់ សាងំ ។

ដូរ    ថ្នា  ំ  ចផ្សង ចៃៀត  ដដរ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ក្ម នលឹង បង្ក របួស ្ ងៃន់ ្ ងៃ រ ឬ 
ច្្ើឲ្យ ស្ាប ់បាត់ បង់ ជតីវតិណ្ស់ ។  

សុវតថែ ិភាព ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដតង ដត សថែ ិត ច្កាម ការ តាម ោន។ 
ស្មាប ់ព័ត៌ មាន បដនថែម សូម រូល ចៅ ៖  
www.cdc.gov/vaccinesafety/

5   ចលុះ ជបើ មាន បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ ?
ជតើ ខ្ញ ំ គួរ        តបយ័តនាចំជោលះ   អ្វី ខ្លះ?
• សូម ្បយ័តនា រំចពាះ  េ្តី ដដល ច្្ើ ឲ្យ ចលាក េនាក ្ពលួយ បារម្ភ ដូរ ជា  
សញ្ញា   បង្ហ ញ ពតី ្បតិកមមា អាឡាក់ សុតី ្ ងៃន់ ្ ងៃ រ  ្គ នុន ច្្ ខ្ាងំ  ឬ  
ឥរោិ ប្ ខុស ្ មមាតា។ 

សញ្ញា  បង្ហ ញ ពតីតបតវិកេ្ម អាឡាក់ សុវី ធ្ងន់ ធ្ងរ អារ រមួ បញ្ច រូល
កន្ លួរ ច�ើម មុខ  និង បំពង់ ក  ពិបាក ដក ដចងហ ើម    រង្្ក់
ចបះ ដូង ញាប់  វលិ មុខ  និង កម្ាំង រុះ ចខសោយ។ បញ្ហ   ទាងំ ចនះ   
នលឹង ចាប ់ចផ្ើម  ចកើត ច�ើង រយៈ ចពល  ប៉ាុនាមា ន នាៃតីចៅ  ប៉ាុនាមា ន
ចមា៉ា ង ប៉ាុចណ្ណ ះបនារៃ ប់ ពតី  ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ។

ជតើ ខ្ញ ំ គួរ ជធ្ើ អ្វី ខ្លះ?
•  ្បសិន ចបើ  ចលាក េនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា តបតវិកេ្ម អាឡាក់ សុវី ធ្ងន់
ធ្ងរ ឬ   សាថែ នការ� ៍សច្ទង្្គ ះ បនារៃ ន់ ដទៃ ចៃៀតដដល មិន អារ រ
ង់ ចាំ បាន សូម ៃូរស័ពរៃ ចៅ 9-1-1 ឬ       ចៅ  កាន់ មនរៃ តីរ ចពៃ្យ ដដល
ជិត បំផុត។ ចបើ មិន ដូចចានា ះ ចៃ សូម ៃូរស័ពរៃ ចៅ គ្តីនិក របស់
ចលាក េនាក។

ច្កាយ  មក  ្បតិកមមា គួរ ោយ ការ� ៍ ចៅ  Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS)(្បព័ន្ធោយការ�៍ផលអា្កក់ទនថ្នា ំ
វ៉ា ក់សា)ំ។ ចវជ្ ប�្ិត របស ់ចលាក េនាក អារ    ោក់ បញ្រូន
របាយការ� ៍ចនះ ឬ ចលាក េនាកអារ ោយការ� ៍ចោយ ផ្រៃ ល់
 តាម រយៈ  ចគ�ៃំព័រ VAERS  ចៅ www.vaers.hhs.gov  ឬ តាម រយៈ
ចៅ ៃូរស័ពរៃ មក1-800-822-7967។

VAERS  មិន ផ្ល់ ចោ បល់ ចវជ្ សា្ទស្ ចៃ។

 6  កេ្ម  វធិវី ជាតវិ បង ់សំណង   របួស ជោយ 
សារ ថ្នា  ំ វ៉ា ក់សំាង 

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)
(កមមា វ ិ្ តីជាតិបង់ស�ំងរបួសចោយសារថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ) គឺ ជា  កមមា 
វ ិ្ តីរបស់ រដ្ឋ ស� ព័ន្ធ  ដដល បាន បចង្ក ើត ច�ើង ចដើម្បតី បង់  សង    េនាក 
ទាងំ ឡាយ ដដល   អារ រង របួស ចោយ សារ ដត ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ 
មួយរំនួន។

 បុគ្គល ដដល ចជឿជាក់ ថ្ ខ្ លួន អារ   ធ្្ប់ រង របួស ចោយ សារ ថ្នា ំ
វ៉ា ក់សាងំមួយ  អារ ច្្ើ ការ សិកសោ េំពតី កមមា វ ិ្ តី  និង េំពតី ការ ោក់ 
ពាក្យ ទាម ទារ សំ�ង ចោយ ៃូរស័ពរៃ មក     1-800-338-2382  
ឬ រូល ចៅ ចវប សាយ  VICP  ចៅ  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ មាន រយៈ ចពល កំ�ត់ 
ស្មាប់ ការ ោក់ ពាក្យ ទាម ទារ សំ�ង។

7  ជតើ ខ្ញ ំ អាច  សវិកសា បដនថែេ ជទៀត ជោយ 
រជបៀប ណា?

• សូម សួរ េនាក ផ្ល់ ចសវ ដ្ទា ំសុខ ភាព របស ់ចលាក េនាក ។ គ្ត់
អារ   ផ្ល់ឯកសារ ក្នុង កញ្ចប់ ថ្នា  ំវ៉ា ក ់សាងំ    ឬ         ្បាប់ ្បេព
ព័ត ៌មាន ចផ្សង ដល់ ចលាក េនាក។

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

• សូមទាក់ ៃង  Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) (មជ្ឈម�្លៃប់សា្ក ត់និងបង្្ក ជំងឺ)៖
-   ចោ យ ចៅ ៃូរស័ពរៃ ចៅ ចលខ  1-800-232-4636
(1-800-CDC-INFO) ឬ

- រូល ចៅ  ចវប សាយ  CDC ចៅ  www.cdc.gov/vaccines
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