
 

វ៉ា កស់ាងំអាចបង្កា រជងំឺ
វ៉ាក់សាងំអាចបង្កា រជំងឺជាច្ចើនដែលអាចនឹងច្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺឬដែមទំាងសាលា ប់ច�ៀតផង។វ៉ាក់សាងំ

ព្ងឹង្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ របស់រាងកាយដែលជាដផនែកមួយកនែងុការ្បយុ�្ធបច ត្េ ញចមចរាគនិងជំងឺចផ្សងៗចែើម្បីឲ្យ

រាងកាយ��ួលបានសុខភាពល្អច�ើងវញិ។្បសិនចបើ្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ មានលក្្ខ ៈរចួរាល់និងរងឹមំាចោះវ

ឆាប់សាគា ល់ពបីការគំរាមកំដែងោោែល់សុខភាពចែើយែឹងពបីរចបៀប្បយុ�្ធជាមួយវជាច្សច។វ៉ាក់សំាង

មិនច វ្ើឱ្យអនែកមានជំងឺច�។

ចតើវ៉ាក់សាងំច្វើការចោយរចបៀបណា?វ៉ាក់សាងំ្តរូវបានផលិតច�ើងចោយចមចរាគ្សាលឬអសកម្មចែើយ

វតតេមានរបស់វបង្ហា ញពបីរចបៀបបញ្ឈប់ចមចរាគ្សចែៀងគ្នែ ោចពលអោគតមុនចពលចមចរាគច្វើឲ្យមនុស្ស

មានជំងឺ។វ ិ្ បីដែលរាងកាយបចងកាើត្បព័ន្ធការពារចនះគឺតាមរយៈការបចងកាើតអងគាបែិបក្ខជាក់លាក់ចែើម្បី្បយុ�្ធ

នឹងជំងឺ្បកបចោយចជាគជ័យ។អងគាបែិបក្ខទំាងចនះការពារអនែកនិងអនែកែទ�ដែលរស់ចៅជំុវញិអនែកពបី

ចមចរាគដែលបងកាជំងឺ។

ទារកចកើតមកជាមួយនឹងអងគាបែិបក្ខមួយចំនួនដែលពួកចគ្តរូវការដែលវមកចោយផ្ទា ល់ពបីមាតេ យរបស់

ពួកចគ។ចៅចពលមាតេ យបំចៅចោះកូនវព្ងឹង្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ របស់ទារកដែមច�ៀត។វ៉ាក់សាងំសាថា បោ

្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ របស់ទារកចៅចពលដែលពួកចគ្ ំច�ើងៗ ។ែូចដែលអាហារជបីជាតិល្អជួយឱ្យរាងកាយរបស់

ទារកលូតលាស់ដែរវ៉ាក់សំាងជួយឲ្យ្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ លូតលាស់ែូចគ្នែ ។

វ៉ាក់សាងំមាន្បសិ�្ធភាព។ជំងឺមួយចំនួនដែលធ្លា ប់ដតសមាលា ប់មនុស្សឬច្វើឲ្យពិការែូចជាជំងឺអុតតូច

ជាចែើមគឺ្តរូវបានលុបបំបាត់ទំាង្សរុងចែើយចយើងមិន្តរូវការវ៉ាក់សាងំស្មាប់វច�ៀតច�ើយ។

ជំងឺចផ្សងៗ ច�ៀតដែលវ៉ាក់សាងំចង់បង្ង្កា បឥ�ូវមិនសូវច�ើញមានច�ៀតច�។ការផតេល់វ៉ាក់សាងំែល់ទារក

និងកុមារ្គប់របូនិងមនុស្សចពញវយ័ផងដែរតាមចំាបាច់អាច�ប់សាកា ត់មិនឲ្យជំងឺជាច្ចើនឆលាងរាលោល

ឬវលិ្ត�ប់មកវញិ។

កន្លែងពត័ម៌ា្

កុមារសុខភាពល្អ=

គ្រួសាររកីរាយ្ងិមា្សុខភាពល្អ!

ផ្តល់វ៉ា កសំ់ាងថ ង្ៃន្ះ
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

វ៉ាក់សាងំការពារបុគគាលដែល

បាន��ួលវចែើយវការពារ

អនែកែទ�ដែមច�ៀតចៅចពល

ដែលមានមនុស្ស្គប់

ចំនួនបាន��ួលវ៉ាក់សាងំ។

្បសិនចបើជំងឺមួយមិនអាចរក

ច�ើញមនុស្សែ្មបីដែលមិនបាន

��ួលវ៉ាក់សាងំច�ចោះវក៏

មិនអាចឆលាងរាលោលបានច�

។យូរៗ ចៅចៅចពលមាន

មនុស្សកាន់ដតច្ចើន��ួល

បានវ៉ាក់សាងំចោះករ្ បី 

ជំងឺក៏មានកាន់ដតតិចដែរ។

ររៀនអពំីវ៉ា ក់សាងំនងិរេតអ្ុីរ�ើបរ�ើងតតរូវការវ
វ៉ាក់សំាងបង្កា រកុមារពបីជំងឺច្គ្ះថ្នែ ក់

ជាច្ចើនែូចជាក្អកមាន់ចតតា្ូស

រលាកសួតកង្ញឹ្លរលាកចែលាើម្បចេ�

ចបរចបងនិងជំងឺរាកដែលបងកាចោយវ បីរសុ

rotavirus។វ៉ាក់សាងំHPVអាចបង្កា រ

មហារ បីកមួយចំនួន។្បសិនចបើកូនរបស់

អនែកបាន��ួលវ៉ាក់សាងំពួកចគនឹង្តរូវ

បានការពារពបីជំងឺ្ ្ងន់្្ងរ។

ជា្ ម្មតាវ៉ាក់សាងំ្តរូវបានផតេល់ជូនចោយ

ឥតគិតទែលាស្មាប់ទារកនិងកុមារចែើយ

្បច�សនបីមួយៗ មានកាលវភិាគផ្ទា ល់ខលានួ

ដែល្បាប់អំពបីចពលចវលាដែល្តរូវផតេល់ឲ្យ

។បុគគាលិកសុខាេិបាលបានកំ្ត់ចពលចវលាជួបជាមួយទារកនិងកុមារចែើម្បីឱ្យ្បាកែថ្ពួកចគកំពុង

លូតលាស់បានល្អនិងចែើម្បីផតេល់វ៉ាក់សំាងចំាបាច់ចផ្សងៗចែើម្បីរកសាសុខភាពែ៏ល្អ។

វ៉ាក់សាងំជាច្ចើន្តរូវបានផតេល់ឲ្យច្ចើនែងចែើម្បីជួយែល់រាងកាយរបស់ចយើងឲ្យព្ងឹងកមាលា ងំ្បឆំាងនឹង

ជំងឺមួយចំនួន។បោទា ប់ពបីមនុស្សមានែ ក់��ួលបានវ៉ាក់សំាងសំខាន់ៗ ឬវ៉ាក់សំាងែូចគ្នែ ជាបនតេបោទា ប់(ជាចស៊ារ បី),

ឧទាែរ្ ៍ ចាក់៣ែងកនែងុរយៈចពល៦ដខ,ពួកចគក៏ចៅដតអាច្តរូវការវ៉ាក់សាងំរឭំកមួយឬច្ចើនែង

ចៅចពលច្កាយច�ៀត។ចៅចពលដែល្បសិ�្ធភាពទនវ៉ាក់សាងំែយចុះចោះការចាក់វ៉ាក់សាងំរឭំកគឺជា

ការរឭំកែល់រាងកាយអំពបីរចបៀប្បយុ�្ធ្បឆំាងនឹងជំងឺ។

វ៉ា ក់សាងំHepB

វ៉ា ក់សាងំBCG
វ៉ា ក់សាងំMMR

វ៉ា ក់សាងំDPT

ជងំឺរលាកន្លែើមគ្រនេទន្រ
ជំងរឺន្រង

ជងឺំកញ្្ជរឹល

ជំងសឺ្អអូច

ជងឺំក្អកមា្់

ជំងខឺា្ស់ាលែ ក់

ជងឺំនតតាណអូ ស

ចំ្ ួ្ មា្នគចើ្ ន្វើឲ្យមា្កមាលែ ងំកា្ន់តខាលែ ងំ!នៅនពលម្ុស្សភា្នគចើ្ បា្ទទលួ
វ៉ា កសំ់ាងនោះភាពសា៊ាំ ្ រឹងជំងឺរ្រស់ពកួន្អាចជយួ�ការពារអ្នកដថទនទៀតនដលនៅនកមេងនពក
ឬមា្ជំងឺ្ ង្ៃ ់នពកនដលមិ្ អាចទទលួវ៉ា កសំ់ាងបា្។ន្ះនៅថាភាពសា៊ាំ ជាគករុម។

ប៉ុន្តែនៅទនី្ះខ ្ុុំមិ្នែល

ឮថា្រណាម្នា ក់ម្្ជុំងឺ

ស្ិតដែនជើងនោះនទ។

នៅនេលខ ្ុុំនៅតចូវាជា

បញ្ហា ែ៏ធ្្ង ធ់្ងរ។សេដ្្្ង

គ្មា ្ជុំងឺស្ិតដែនជើងនទៀតនទ

ន្រះម្សុ្ស្្របគ់្នា សទុ ្ធនត

បា្ទទលួវ៉ាកស់ា ុំងបង្កា រ។

ន�ើយវាម្ ្្្រសិទ ្ធភាេ!

២
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វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

?  ចុះចបើកូនរបស់ខ្ុំឈឺចៅចំទែ្ង

ណាត់��ួលវ៉ាក់សំាង?

�  វ៉ាក់សាងំអាច្តរូវបានផតេល់ឲ្យនរណាមានែ ក់ដែលមានជំងឺ

ផ្តេ សាយឬជំងឺ្សាល។្បសិនចបើកុមារមានបញ្ហា សុខភាព

្្ងន់្្ងរបុគគាលិកសុខាេិបាលនឹង្បាប់្ករុម្គរួសារថ្ចតើគួរ

ពនយារចពលផតេល់វ៉ាក់សាងំដែរឬច�។ចៅចពលដែលអនែកែទ�

ចៅកនែងុ្គរួសារនិងសែគមន៍បាន��ួលវ៉ាក់សាងំ្គប់គ្នែ 

ចោះវនឹងជួយបង្កា រជំងឺចំចពាះអនែកដែលមិនអាច��ួល

វ៉ាក់សាងំបាន។

?  ចតើវ៉ាក់សាងំមានសុវតថាភិាពដែរ

ឬច�?

�  វ៉ាក់សាងំមានសុវតថាភិាព។វមិនច្វើឲ្យមានជំងឺច�។វ៉ាក់

សាងំខលាះអាចបណាតេ លឲ្យរមាស់ឬ្គរុនច ត្េ បនតេចិបនតេចួប៉ាដុនតេ

វនឹងបាត់ចៅវញិយ៉ាងឆាប់រែ័ស។្បសិនចបើអនែកឮពាក្យ

ចចាមអារា៉ាមដែលថ្វ៉ាក់សាងំមិនមានសុវតថាភិាពច�ចូរ

និយយជាមួយបុគគាលិកសុខាេិបាលដែលអនែកចជឿជាក់ចែើម្បី

ែឹងពបីព័ត៌មានដែលអាច�ុកចិតតេបាន។

?  ចតើវ៉ាក់សំាងគឺស្មាប់ដតកុមារ

ដមនឬច�?

�  កុមារទំាងអស់្តរូវការវ៉ាក់សាងំប៉ាដុនតេត្មរូវការវ៉ាក់សាងំ

មិនបញ្ច ប់បោទា ប់ពបីកុមារភាពចោះច�។ចំចពាះជំងឺខលាះកុមារ

្ំនិងមនុស្សចពញវយ័នឹង្តរូវការថ្នែ ចំាក់បដនថាមដែល

ចៅថ្“វ៉ាក់សាងំរឭំក“ចែើម្បីរកសាសមតថាភាពការពារ។ចនះ

ចោយសារដតយូរៗ ចៅ្បសិ�្ធភាពទនវ៉ាក់សាងំមួយចំនួន

ែមែយចុះ។សសតេបីមានទផទាចពាះក៏្តរូវបានផតេល់វ៉ាក់សាងំចែើម្បី

ការពារសុខភាពរបស់មាតេ យនិងទារកផងដែរ។មនុស្សវយ័

ចំណាស់ឬអនែកដែលមានជំងឺ្ ្ងន់្្ងរអាចនឹង��ួលបានអតថា

្បចយជន៍ពបីវ៉ាក់សាងំចែើម្បីការពារពបីជំងឺែូចជា្គរុនផ្តេ សាយ

ដែលរាងកាយរបស់ពួកគ្ត់�ប់�ល់មិនបានល្អ។

?  ចំនួននិង្បចេ�ទនវ៉ាក់សាងំ

បានដ្ប្បរួលច ៀ្បនឹងកូន

ែំបូងរបស់ខ្ុំ។ចែតុអវបីបានជា

ែូចចនែះ?

�  ចំចពាះជំងឺមួយចំនួនអាចមាន្ករុមែ៊ានុឱសែជាច្ចើនដែល

ផលិតវ៉ាក់សាងំដែលមានសុវតថាភិាពនិង្បសិ�្ធភាព។

វ៉ាក់សាងំទំាងចនះអាចនឹងមានកាលវភិាគចផ្សងគ្នែ ។ែូចចនែះ

្បសិនចបើ្បច�សពបីរច្បើមា៉ាកវ៉ាក់សាងំខុសគ្នែ ឬ្បច�ស

ដតមួយផ្លា ស់បតេរូពបីវ៉ាក់សាងំមួយចៅវ៉ាក់សាងំមួយច�ៀតចោះ

កាលវភិាគទនការផតេល់វ៉ាក់សាងំក៏អាចនឹងផ្លា ស់បតេរូផងដែរ។

ការផ្លា ស់បតេរូចផ្សងច�ៀតចកើតច�ើងចៅចពលដែលវ៉ាក់សាងំែ្មបី

្តរូវបានផលិតច�ើងឬដលង្តរូវការវ៉ាក់សាងំចាស់។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

នរណាខល្ះតតរូវការវ៉ា ក់សាងំនងិតតរូវការរពលណា?
ចៅ្បច�សោោនិងជួនកាល្សរុកនបីមួយៗ ចៅកនែងុ្បច�សចោះមានកាលវភិាគផតេល់ថ្នែ ំបង្កា រខុសៗ គ្នែ ៖

•វ៉ាក់សាងំមួយចំនួន្តរូវបានផតេល់ឲ្យមនុស្សចសទាើរដត្គប់គ្នែ ចពាលគឺទារកកុមារនិងមនុស្សចពញវយ័។

កុមារ្ ំឬមនុស្សចពញវយ័ដែលខកខាន��ួលវ៉ាក់សាងំដែលផតេល់ឱ្យកនែងុចពលជាទារកចៅដតអាច��ួលវ

ចៅចពលច្កាយ។

•វ៉ាក់សាងំខលាះមាន្បចយជន៍ដតចៅកនែងុតំបន់មួយចំនួនប៉ាចុណាណ ះចែើយ្តរូវបានផតេល់ឱ្យដតចំចពាះមនុស្ស

ដែលរស់ចៅឬចៅច្វើ�ស្សនកិច្ចចៅ�បីចោះប៉ាចុណាណ ះ។

•វ៉ាក់សាងំខលាះមិនមានភាពចំាបាច់ស្មាប់មនុស្ស្គប់គ្នែ ចោះច�ប៉ាដុនតេ្តរូវបានដ្ោំឲ្យច្បើចំចពាះ្ករុម

មួយចំនួនែូចជាសសតេបីមានទផទាចពាះបុគគាលិកសុខាេិបាលឬមនុស្សវយ័ចំណាស់។

•ចៅចពលដែលវជាជំងឺែ្មបីចៅកនែងុតំបន់មួយជា្ ម្មតាអនែករាល់គ្នែ នឹង្តរូវការ��ួលវ៉ាក់សាងំ។

វ៉ា ក់សាងំដែលផ្តល់ជាតបចាំការពារទារកនងិកមុារ
បុគគាលិកសុខាេិបាលផតេល់ការពិនិត្យែល់ទារកជាច្ចើនែងកនែងុអំ�ុងឆានែ ំែំបូងទនជបីវតិ។ចនះក៏ជាចពលដែល

ពួកចគផតេល់វ៉ាក់សាងំចសទាើរដត្គប់មុខផងដែរ។វ៉ាក់សាងំមួយណានិង្តរូវផតេល់ចៅចពលណាគឺអា្ស័យចលើ

ចគ្លការ្ ៍ របស់កម្មវ ិ្ បីផតេល់ថ្នែ បំង្កា រចៅកនែងុ្បច�សរបស់អនែក។

ចែើម្បីរកសាទារកនិងកុមារឲ្យមានសុខភាព

ល្អវ៉ាក់សាងំមានសារសំខាន់ខាលា ងំ

ណាស់ប៉ាដុនតេសាថា នភាពរស់ចៅដែលបង្កា រ

ជំងឺចផ្សងៗ ក៏សំខាន់ែូចគ្នែ ។�ឹកសា្អ ត

អោម័យល្អការបំចៅចោយ�ឹកចោះមាតេ យ

យ៉ាងចហាចណាស់រយៈចពល៦ដខ

ែំបូងទនជបីវតិនិងអាែរូបតថាម្ភល្អនឹង

បង្កា រជំងឺបានយ៉ាងច្ចើន។(សូមចមើល

ជំពូក�ឹកសា្អ តនិងអោម័យ៖គនលាះឹចែើម្បី

ដែរកសាសុខភាពនិងអាហារល្អច្វើឲ្យមាន

សុខភាពល្អ)។

វ៉ាក់សាងំនិងវ៉ាក់សាងំរឭំក្តរូវបានផតេល់ឲ្យមនុស្សចពញវយ័ចៅចពលដែលពួកចគ្តរូវការវ៉ាក់សាងំមួយ

ែូសច�ៀតបោទា ប់ពបីកុមារភាពចែើម្បីឲ្យការការពារមានរយៈចពលយូរឬចោយសារដតពួកចគមិនបាន��ួល

វ៉ាក់សំាង្គប់ចំនួនចៅចពលជាកុមារ។

កនាុងវប្បធម៌របសខ់ ្ុុំម្សុ្ស្្របរ់បូ្រជឺា្្ររួសារ។នោយ

ការចាក់វ៉ាកស់ា ុំងឲ្យកូ្ ៗ របស់នយើង្រឺនយើងការររ

ម្សុ្ស្្របគ់្នា កនាុងនេលបច្ុប្ប្នាន�ើយក៏ជយួែល់

ម្សុ្សជុំោ្់ន្កាយផងនែរ។

ទារកកុំេងុធុំលតូលាស់

យ៉ងល្អ។ដ្្ងន្ះនយើង្ ងឹ

ផតែល់វ៉ាកស់ា ុំងឲ្យោងនែើម្បី

រកសាសខុភាេល្អរបស់គ្ត់។
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នរណាខលាះ្តរូវការវ៉ាក់សាំងនិង្តរូវការចពលណា?

កម្មវ ិ្ បីជាតិផតេល់ថ្នែ បំង្កា រចៅកនែងុ្បច�សនបីមួយៗ បានផតេល់ការដ្ោំអំពបីកាលវភិាគស្មាប់ផតេល់វ៉ាក់សាងំ

ែល់ទារកនិងកុមារ។កាលវភិាគចោះបង្ហា ញថ្ចតើវ៉ាក់សាងំណាដែល្តរូវផតេល់រមួគ្នែ និងចៅអាយុប៉ាោុ្ម ន។

ចៅចពលវ៉ាក់សាងំ២មុខមិនអាចផតេល់រមួគ្នែ ច�ជាញឹកញាប់គឺចោយសារដតវមិនមាន្បសិ�្ធភាពល្អ

ចៅចពលបញ្ចូលចៅកនែងុរាងកាយកនែងុចពលដតមួយ។

}

ជាញរឹកញា្រ់កាលវភិា្ផ្តល់វ៉ា កសំ់ាងមា្លក្ខណៈគសនដៀងគ្្ន ្ រឹងមយួន្ះន្រើនោះជា
អាយុថ្គករុមវ៉ា កសំ់ាង្ ីមយួៗ មា្ភាពខុសគ្្ន ពីគ្រនទសមយួនៅគ្រនទសមយួកន៏ោយ។
ម្យ៉ាងនទៀតមិ្ នម្គ្្រ់គ្រនទសសុទ្ធនតនគ្រើវ៉ា កសំ់ាងរមួគ្្ន ដអូចៗ គ្្ន នោះនទន�ើយមិ្ នម្
វ៉ា កសំ់ាងោងំអស់សុទ្ធនតគតរូវការនៅគ្្រ់គ្រនទសនោះនដរ។ចអូរនសវងរកពត័ម៌ា្ពកីមមេវ ិ្ ជីាតិ
ផ្តល់ថា្ន ្ំរង្កា រថានតើវ៉ា កសំ់ាងអវខីលែះនដលគតរូវបា្នណោំនៅក្នុងគ្រនទសរ្រស់អ្នក។

រតើកុមាររៅក្ នុងតបរ�សរ�ើងតតរូវការវ៉ា ក់សាងំរៅរពលណា?

ចៅចពលចកើត  វ៉ាក់សាងំបង្កា រជំងឺរចបង(BCG)

វ៉ាក់សាងំបង្កា រជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�ចប
(HepB)

អាយុ២ដខ ែូស�បី១៖ វ៉ាក់សាងំបង្កា រ្គរុនសវតិទែចជើង

វ៉ាក់សំាងបង្កា រជំងឺខាន់សាលា ក់ក្អកមាន់
ចតតា្ូស

វ៉ាក់សាងំបង្កា រជំងឺrotavirus

វ៉ាក់សាងំបង្កា រចមចរាគចេនែើម៉ាកូូក

អាយុ៤ដខ ែូស�បី២៖

អាយុ៦ដខ ែូស�បី៣៖ វ៉ាក់សាងំបង្កា រ្គរុនសវតិទែចជើង

វ៉ាក់សាងំបង្កា រចមចរាគចេនែើម៉ាកូូក

អាយុ
៩-១២ដខ

វ៉ាក់សាងំMMRចលើក�បី១

វ៉ាក់សាងំរឭំកការពារចមចរាគចេនែើម៉ាកូូក

អាយុ១៨ដខ វ៉ាក់សាងំMMRចលើក�បី២

វ៉ាក់សាងំរឭំកការពារ្គរុនសវតិទែចជើង

អាយុ៤-៦ឆានែ ំ វ៉ាក់សំាងបង្កា រជំងឺខាន់សាលា ក់ក្អកមាន់
ចតតា្ូស

វ៉ាក់សាងំរឭំកចលើក�បី២ការពារ្គរុន
សវតិទែចជើង

អាយុ
៩-១១ឆានែ ំ

វ៉ាក់សាងំរឭំកការពារជំងឺចតតា្ូស

ែូស�បី២ទនវ៉ាក់សាងំបង្កា រមហារ បីក
មាត់ស្ូន(HPV)

}
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

វ៉ា ក់សាងំនងិរេរោគHIV
ជា�ូចៅទារកនិងមនុស្សចពញវយ័ដែលមានផទាកុចមចរាគចអែស៍្តរូវការវ៉ាក់សាងំែូចគ្នែ នឹងមនុស្សែទ�

ដែរ។កនែងុករ្ បី ខលាះកុមារឬមនុស្សចពញវយ័ដែលមានផទាកុចមចរាគចអែស៍អាចនឹង្តរូវការែូសបដនថាមែូចជា

វ៉ាក់សាងំជំងឺកង្ញឹ្លជាចែើម។

ចំចពាះវ៉ាក់សាងំមួយចំនួនតូច(BCG,MMR,OPV),្តរូវ្បាកែថ្សុខភាពមានចសថារភាពនិងបាន

ចាប់ចផតេើមការពយាបាលចមចរាគចអែស៍មុននឹងចាប់ចផតេើមផតេល់វ៉ាក់សាងំ។ការពយាបាលចមចរាគចអែស៍ច្វើឲ្យ

្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ របស់រាងកាយកាន់ដតរងឹមំាចែើយដបបចនះច្វើឲ្យវ៉ាក់សាងំមាន្បសិ�្ធភាពកាន់ដត្បចសើរ។

ចំចពាះវ៉ាក់សាងំBCGវមានសុវតថាភិាពកនែងុការផតេល់ឲ្យចៅចពលចកើតចទាះបបីជាមាតេ យមានផទាកុចមចរាគចអែស៍

ក៏ចោយ។ចទាះជាយ៉ាងចនះកតេបីចបើកុមារជាកុមារ្ ំនិងផទាកុចមចរាគចអែស៍ចោះសូមពយាបាលចមចរាគចអែស៍

ជាមុនសិន។

វ៉ា ក់សាងំនងិផផទៃរពាលះសស្តី
វ៉ាក់សំាងការពារសុខភាពរបស់មាតេ យនិងទារកដែលកំពុងលូតលាស់។

មយា៉ាងច�ៀតសសតេបីមានទផទាចពាះបញូ្នអងគាបែិបក្ខពបីវ៉ាក់សាងំទំាងឡាយចៅ

ឲ្យកូនដែលមិនទាន់ចកើតចែើយវជួយការពារទារកចៅច្កាយចពល

ចកើត។ទារកច�ើបនឹងចកើតគឺមានភាពចក្មងចពកកនែងុការ��ួលវ៉ាក់សាងំ

មួយចំនួនកនែងុអំ�ុងសបាតេ ែ៍ឬដខែំបូងៗទនជបីវតិ។

ចូរដចករដំលកព័ត៌មានចនះជាមួយឪពុកមាតេ យរបស់ចក្មង្សបីោោនិង

សសតេបីដែលមានទផទាចពាះ៖

•ការផតេល់វ៉ាក់សាងំមិនប៉ាះពាល់ែល់ល�្ធភាពរបស់សសតេបីកនែងុការ

មានទផទាចពាះចោះច�។

•វ៉ាក់សាងំភាគច្ចើនមានសុវតថាភិាពកនែងុអំ�ុងចពលមានទផទាចពាះ។

•ចៅចពលចក្មង្សបី��ួលបានវ៉ាក់សាងំទំាងអស់របស់ខលានួកនែងុវយ័

កុមារចោះគ្ត់នឹង្តរូវការវ៉ាក់សាងំតិចតួចកនែងុអំ�ុងចពលមានទផទាចពាះ។វ៉ាក់សាងំបង្កា រជំងឺស្អចូគឺជា

ឧទាែរ្ ៍ ែ៏ល្អមួយដែលបញ្្ក់ថ្វ៉ាក់សំាងមាន្បចយជន៍កនែងុការផតេល់ឲ្យកុមារ បីមុនចពលមានទផទាចពាះ

ចោយសារដតជំងឺស្អចូចលើសសតេបីមានទផទាចពាះមានច្គ្ះថ្នែ ក់ខាលា ងំែល់ទារក។

•មនុស្ស្គប់គ្នែ ្តរូវការវ៉ាក់សាងំរឭំកបង្កា រជំងឺចតតា្ូសជាច្ចើនែងកនែងុរយៈចពលច្ចើនឆានែ ំដែល

អាចជាវ៉ាក់សាងំោច់ដតឯងឬជាដផនែកមួយទនវ៉ាក់សាងំរមួបញ្ចូលគ្នែ ។្បសិនចបើសសតេបីមានែ ក់មិនទាន់បាន

��ួលវ៉ាក់សាងំបង្កា រជំងឺចតតា្ូសោចពលែ្មបីៗ ច�ចោះគ្ត់នឹង្តរូវការវ៉ាក់សាងំចនះកនែងុអំ�ុងចពល

មានទផទាចពាះ។វ៉ាក់សាងំចនះការពារទារកច�ើបចកើតពបីចមចរាគចតតា្ូសែ៏ច្គ្ះថ្នែ ក់ដែលអាចចកើតច�ើង

ពបីការច្បើ្បាស់ឧបករ្ ៍ មិនចសទារ បីលកនែងុអំ�ុងចពលស្មាលកូន។

•ចៅកនែងុ្បច�សរបស់អនែកបុគគាលិកសុខាេិបាលអាចនឹងផតេល់អនុសាសន៍វ៉ាក់សាងំចផ្សងកនែងុអំ�ុងចពល

មានទផទាចពាះែូចជាវ៉ាក់សាងំបង្កា រក្អកមាន់ឬវ៉ាក់សាងំបង្កា រ្គរុនផ្តេ សាយជាចែើម។

វ៉ាក់សាងំខលាះ្តរូវបានចជៀសវងកនែងុអំ�ុងចពលមានទផទាចពាះែូចជាវ៉ាក់សាងំBCGឬវ៉ាក់សាងំបង្កា រជំងឺ

កង្ញឹ្ល។ចៅចពលផតេល់វ៉ាក់សាងំសូមសួរសសតេបីជាមុនសិនថ្ចតើគ្ត់មានទផទាចពាះដែរឬច�។

ការទទលួបា្វ៉ា កសំ់ាងនពញនលញក្នុង
វយ័នកមេងមា្្យ័ថាថផទៃនពាះរ្រស់ញស្តី
កា្ន់តមា្សុវត្ភិាព។គ្រសិ្ន្រើអ្នកកពុំង
្តិអពីំការមា្ថផទៃនពាះចអូរពិភាកសាជាមយួ
្រុ្ ្គលិកសុខាេបិាលនដើម្ីឱ្យគបាកដថាគ្្រ់
វ៉ា កសំ់ាងរ្រស់អ្នកសុទ្ធនតោ្ស់មយ័។
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វ៉ាក់សាំងដែលផតេល់ជាញឹកញាប់

កតត់រា�កុ
សូមរកសា�ុកប័ ណ្ផតេល់ថ្នែ បំង្កា រឬឯកសារ

ដែលបង្ហា ញច ្្ម ះនិងកាលបរចិចឆេ�ទនការផតេល់

ថ្នែ បំង្កា រ។ជាចរឿយៗ កុមារ្តរូវការប័ ណ្ទំាងចនះ

ចែើម្បីចុះច ្្ម ះចូលចរៀនចែើយមនុស្សចពញវយ័

្តរូវការវស្មាប់ការង្រច្វើែំច ើ្ រនិងចែើម្បី

បង្ហា ញែល់បុគគាលិកសុខាេិបាលនូវវ៉ាក់សាងំ

ដែលពួកចគបាន��ួលនិងអវបីចផ្សងៗច�ៀតដែល

ពួកចគ្តរូវការ។្បសិនចបើពួកចគមិនមានប័ ណ្

ទំាងចនះចៅគលាបីនបីករបស់អនែកច�សូមកត់្តា�ុក

ខលានួឯងចែើយឲ្យអនែកដែលផតេល់វ៉ាក់សាងំបំចពញ

ព័ត៌មាននិងចុះែតថាចលខា។

វ៉ា ក់សាងំដែលផ្តល់ជាញកឹញាប់
រៅតបរ�សភាគរតចើនមានវ៉ា ក់សាងំសតមាប់
ការពារពី៖
ជំងឺរចបង

ជំងឺចតតា្ូស

ជំងឺខាន់សាលា ក់

ជំងឺក្អកមាន់

ជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�ចប

បាក់ចតរ បីHaemophilusinfluenza្បចេ�ចបដែល

បងកាឲ្យមានជំងឺជាច្ចើន

ជំងឺ្គរុនសវតិទែចជើង

ចមចរាគRotavirusដែលជាមូលចែតុទនជំងឺរាក

ចលើទារកនិងកុមារតូច

ចមចរាគចេនែើម៉ាកូូកដែលបងកាជាជំងឺរលាកសួតនិង

ជំងឺចផ្សងច�ៀត

ជំងឺកង្ញឹ្ល

ជំងឺស្អចូ

ចមចរាគHumanpapillomavirus(HPV)ដែលបងកា

ជាមហារ បីកមាត់ស្ូន

រៅរពលចាបំាច់មានវ៉ា ក់សាងំសតមាប់ការពារ
ពី៖
ជំងឺអាសននែចរាគ

ជំងឺដែលបងកាចោយបាក់ចតរ បីmeningococcus

ជំងឺ្គរុនចលឿង

ជំងឺរលាកខួរកបាលចជអុបី

ជំងឺរលាកខួរកបាលបណាតេ លមកពបីទច

ជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�អា

ជំងឺអុតសាវ យ(varicella)

ជំងឺ្គរុនផ្តេ សាយ

ជំងឺ្គរុនចពាះចវៀន

ជំងឺដឆកាឆកាតួ

៧

្រណ័្ណ ផ្តល់ថា្ន ្ំរង្កា រ

នមាះ៖មរីា៉ា កុមារ

ថ្ងៃនខឆ្្ន កំំនណើ ត៖១០កុមៈ្២០១៩

ស្ា្ភាពជំងឺឬអាល់នែសីុៈ

ស្ា្ភាពជំងឺឬអាល់នែសីុៈ ថងនខផ្តល់ ផ្តល់នោយ ថងនខផ្តល់

BCG ផ្តល់នោយ មណ្ឌ លសុខភាព

bOPVpolio ផ្តល់នោយ មណ្ឌ លសុខភាព ៣០មោី

HepB ផ្តល់នោយ មណ្ឌ លសុខភាព ៣០មោី

DPT-Hib-HepB ៣០មោី១៩ មណ្ឌ លសុខភាព ៣០នមសា

OPVpolio ៣០មោី១៩ មណ្ឌ លសុខភាព ៣០នមសា

Rotavirus ៣០មោី១៩ មណ្ឌ លសុខភាព ៣០នមសា
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

វ៉ា ក់សាងំBCGការពារជំងឺររបង

វ៉ាក់សាងំBCGគឺថ្នែ ចំាក់ដែលចូលចៅច្កាមដស្កដតបនតេចិ។វ្តរូវបាន
ផតេល់ឱ្យភាលា មៗ បោទា ប់ពបីកំច ើ្ ត។

•្បសិនចបើនរណាមានែ ក់ចៅកនែងុ្គរួសារមានជំងឺរចបងចែើយកុមារ
មិនដែលបាន��ួលវ៉ាក់សាងំBCGច�សូមចាក់វ៉ាក់សាងំឱ្យពួកចគ
ឲ្យបានឆាប់បំផុត។

•មិន្តរូវផតេល់វ៉ាក់សាងំBCGឲ្យសសតេបីមានទផទាចពាះចោះច�។

•ទារកដែលចកើតពបីមាតេ យដែលមានផទាកុចមចរាគចអែស៍អាច��ួលវ៉ាក់សាងំ
BCGចៅចពលចកើតបាន។ចំចពាះអនែកដែលមានផទាកុចមចរាគចអែស៍
រចួចែើយសូមចាប់ចផតេើមពយាបាលចមចរាគចអែស៍មុននឹងផតេល់វ៉ាក់សាងំ
BCG។

ជំងឺរបងគឺជាការបងកាចរាគែ៏ច្គ្ះថ្នែ ក់
ដែលជា�ូចៅសថាតិចៅកនែងុសួតចែើយ
ចគអាចពយាបាលវឲ្យជាសះចស្ើយបាន
ចោយថ្នែ ចំព�្យ។្បសិនចបើមិនពយាបាលច�
ជំងឺរចបងបំផ្លា ញសួតបនតេចិមតេងៗ ចែើយ
ច្វើឲ្យអនែកជំងឺែកែចងហាើមមិនបាន។វ៉ាក់សាងំ
BCGជួយបង្កា រ្បចេ�ច្គ្ះថ្នែ ក់បំផុតទន
ជំងឺរចបងនិងជួយឲ្យរាងកាយសា៊ាំ នឹងការ
បងកាចរាគចផ្សងៗ ច�ៀតផងដែរ។

វ៉ា ក់សាងំDPT(ឬDTaP,Tdap)ការពារពីជំងឺខាន់ស្ាក់ជំងកឺ្អកមាន់ជំងឺរតរាណសូ

វ៉ាក់សាងំDPTការពារពបីជំងឺ៣មុខ។វ៉ាក់សាងំpentavalentនិង
hexavalentរមួបញ្ចូលវ៉ាកស់ាងDPT។មកែល់អាយុ៦ដខទារកនឹង
បាន��ួលវ៉ាកសាងំ៣ែង។

•ជា្ ម្មតាកុមារ្ ំៗ នឹង��ួលវ៉ាក់សាងំរឭំកDTPចំនួន៣ែងឬក៏
វ៉ាក់សំាងរមួបញ្ចូលគ្នែ ចែើម្បីបង្កា រជំងឺខាន់សាលា ក់និងជំងឺចតតា្ូស 
(Td,Dt)។

•វ៉ាក់សាងំDPTកនែងុចពលមានទផទាចពាះជួយការពារែល់ទារក។

•ការ��ួលបានវ៉ាក់សាងំDPT្គប់៦ែូស(៣ែងែំបូងនិងរឭំក៣ែង
ច�ៀត)ផតេល់ការការពារពបីជំងឺចតតា្ូសអស់ជាច្ចើន�សវត្សមក
ចែើយ។វ៉ាក់សាងំរឭំកចតតា្ូស(TT)គឺជាការចំាបាច់្បសិនចបើ
កុមារមិនបាន��ួលបង្ងគាប់៣ែូសឬ្បសិនចបើអនែកមានរបួសច្រៅ
ឬកខវក់។

ជំងឺខាន់សាលា ក់ភាគច្ចើនប៉ាះពាល់ែល់កុមារ
ចែើយអាចចែើមបំពង់កយ៉ាងខាលា ងំដែល
ច្វើឲ្យមិនអាចែកែចងហាើមបាន។

ជំងឺក្អកមាន់បណាតេ លឲ្យក្អកយ៉ាងខាលា ងំ
ដែលច្វើចអាយពិបាកែកែចងហាើម។ដបបចនះ
មានច្គ្ះថ្នែ ក់យ៉ាងខាលា ងំចំចពាះទារក។

ជំងឺចតតា្ូសអាចបណាតេ លឲ្យសាលា ប់
បានយ៉ាងឆាប់រែ័ស។មនុស្ស្គប់គ្នែ 
អាចឆលាងវតាមរយៈការមុតោច់ឬរបួស
។ទារកច�ើបនឹងចកើតអាចមានជំងឺ
ចតតា្ូស្បសិនចបើមាតេ យមិនបាន��ួល
វ៉ាក់សំាងច�។

វ៉ា ក់សាងំHepB(ឬHBV)ការពារពីជំងឺរលាករ្្ើេតបរេ�រប

មកែល់អាយុ៦ដខទារកបាន��ួលការចាក់វ៉ាក់សាងំបនតេបោទា ប់៣ឬ
៤ែង។

•វ៉ាក់សាងំចលើក�បី១្តរូវបានផតេល់ចៅចពលចកើតចែើយវ៉ាក់សាងំបនតេបោទា ប់
ច�ៀតកនែងុអំ�ុងអាយុ៦ដខ,ដែលអាចជាវ៉ាក់សាងំDPTជាបនតេបោទា ប់
ឬមួយជាវ៉ាក់សាងំpentavalentឬhexavalent។

•សូមផតេល់វ៉ាក់សាងំឲ្យកុមារ្ ំៗ និងមនុស្សចពញវយ័នូវវ៉ាក់សាងំ
HepBចំនួន៣ែង្បសិនចបើពួកចគមិនបាន��ួលវចៅចពលជា
ទារកច�។

ជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�ចបបណាតេ ល
ឱ្យមានបញ្ហា ចែលាើម្ ្ងន់្្ងរនិងជួនកាល
ជាមហារបីកចែលាើម។វអាចចមលាងពបីមាតេ យចៅ
ទារកកនែងុអំ�ុងចពលចកើតឬរវងមនុស្ស
២ោក់តាមរយៈការរមួចេ�ឬម្លុមិន
សា្អ ត។

វ៉ាកស់ា ុំងរមួបញូ្លគ្នា ្តរូវបា្បនងកាើតន�ើងនែើម្បីកាតប់្្ថយការចាកថ់ានា ុំ។វ៉ាកស់ា ុំង

Pentavalent្រជឺាវ៉ាកស់ា ុំងរមួបញូ្លគ្នា នែើម្បីការររេីជុំងឺ៥មុខកនាុងការចាក់

នត១ម្ុលប៉ុនណាណ ះ៖ជុំងខឺា្ស់ាលា ក់,ជុំងកឺ ្អកម្្់,ជុំងឺនតតាណូស,ជុំងឺរលាក

ន្លាើម្្រនេទនប,ជុំងឺរលាកសតួ-រលាកន្សាមខរួកបាលនោយ�ីុប។វ៉ាកស់ា ុំង

Hexavalent្តរូវបា្ន្្រ ើនៅកនាុង្្រនទសមួយចុ្ំ ួ្ នែើម្បីការររេីជុំងឺ៦មុខ៖

៥មុខែចូគ្នា ្ឹងវ៉ាកស់ា ុំងpentavalentបូកបន្្ថមជុំងឺ្្ររ្ុ ស្ិតដែនជើង។

៨
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វ៉ាក់សាំងដែលផតេល់ជាញឹកញាប់

វ៉ា ក់សាងំHibការពារពីបាក់រតរីhaemophilusinfluenzaតបរេ�រប

មកែល់អាយុ៦ដខទារក��ួលបានវ៉ាក់សាងំ៣ែងដែលអាចជាវ៉ាក់សាងំ
DPTជាបនតេបោទា ប់ឬមួយជាវ៉ាក់សាងំpentavalentឬhexavalent។

•អាចនឹង្តរូវការវ៉ាក់សាងំរឭំកចៅអាយុ១២ចៅ១៥ដខ។

•មនុស្សចពញវយ័និងកុមារអាយុចលើសពបី៥ឆានែ ំនិងមនុស្សចពញវយ័ជា
្ម្មតាមិន្តរូវការវ៉ាក់សាងំHibច�ចលើកដលងដតពួកចគមានជំងឺsickle
cellឬបញ្ហា ្បព័ន្ធភាពសា៊ាំ ។

បាក់ចតរ បីhaemophilusinfluenza្បចេ�
ចបមិនែូចជាចមចរាគ្គរុនផ្តេ សាយ
ដែលចគចៅថ្ជំងឺ្គរុនផ្តេ សាយចោះច�
។វគឺជាចមចរាគដែលបណាតេ លឱ្យរលាក
ច្សាមខួររលាកសួតជំងឺដស្កនិងឆ្អងឹ
និងជំងឺ្ ្ងន់្ ្ងរចផ្សងៗ ច�ៀត។

វ៉ា ក់សាងំPolio(OPV,IPV)ការពារពីជំងឺតគនុនស្តិផែរជើង

មកែល់អាយុ៦ដខទារក��ួលបានវ៉ាក់សាងំ៣ឬ៤ែូសជាបនតេបោទា ប់។

•ែូសែំបូងចគ្តរូវបានផតេល់ចៅចពលចកើតនិងែូសចផ្សងច�ៀតចៅកនែងុ
អំ�ុងអាយុ៦ដខរមួជាមួយនឹងវ៉ាក់សាងំDPTជាបនតេបោទា ប់។

•វ៉ាក់សាងំOPV(វ៉ាក់សាងំបង្កា រ្គរុនសវតិទែចជើង្បចេ�បនតេក់)គឺជាថ្នែ ំ
បនតេក់ដែល្តរូវបានផតេល់ឱ្យតាមមាត់ចែើយវ៉ាក់សាងំIPV(វ៉ាក់សាងំ
បង្កា រ្គរុនសវតិទែចជើង្បចេ�ចាក់)្តរូវបានផតេល់ជាថ្នែ ចំាក់។អា្ស័យ
ចលើ្បច�សរបស់អនែកជា្ ម្មតាចស៊ារ បីវ៉ាក់សាងំ្គរុនសវតិទែចជើងរមួ
បញ្ចូលទំាងOPVនិងIPV។

Polioគឺជាចមចរាគដែលអាចបណាតេ លឱ្យ
ខវនិមានបញ្ហា ែកែចងហាើមចែើយសូម្បីដត
សាលា ប់។ចោយសារដតមនុស្សជាច្ចើនបាន
��ួលវ៉ាក់សាងំការពារពបីវចោះចមចរាគ
polioចសទាើរដតបានលុបបំបាត់ទំាង្សរុង
ចៅចែើយ។

វ៉ា ក់សាងំrotavirus(RV)ការពារពីរេរោគrotavirus

មកែល់អាយុ៦ដខទារក��ួលបានវ៉ាក់សាងំចនះ២ឬ៣ែងអា្ស័យចលើ
ចរាងច្កផលិតវ៉ាក់សាងំ។វ្តរូវបានបនតេក់ចៅកនែងុមាត់។

•្តរូវបានផតេល់ឱ្យកនែងុចពលជាមួយគ្នែ នឹងវ៉ាក់សាងំDPTឬpentavalent។

•កនែងុអំ�ុងចពល២សបាតេ ែ៍បោទា ប់ពបីផតេល់វ៉ាក់សាងំឲ្យទារកសូមយកចិតតេ
�ុកោក់កនែងុការលាងសមា្អ តទែឱ្យបានសា្អ តល្អចៅចពលបតេរូ្កណាត់
កនទាបចែើម្បីចជៀសវងពបីជំងឺ្សាលមួយចំនួន។

Rotavirusគឺជាជំងឺញឹកញាប់ដែល
បណាតេ លឱ្យរាក្ ្ងន់្្ងរ្គរុនច ត្េ និងក្អតួ
។វឆលាងរាលោលយ៉ាងង្យនិងមាន
ច្គ្ះថ្នែ ក់ជាខាលា ងំចំចពាះទារកនិងកុមា
រតូចៗ។

វ៉ា ក់សាងំPneumococcal(conjugate)ការពារពីជំងឺរលាកសតួនិងការបងការោគរផសេងៗរ�ៀត

ទារក��ួលការចាក់វ៉ាក់សាងំ៣ែង។

•ជា្ ម្មតា វ៉ាក់សាងំ្តរូវបានផតេល់ឱ្យកនែងុចពលជាមួយគ្នែ នឹងវ៉ាក់សាងំDPT
ឬpentavalentប៉ាដុនតេចៅ្បច�សខលាះចគចាក់២ែងែំបូងកនែងុអំ�ុង៦ដខ
និងចាក់ចលើក�បី៣ចៅចពលច្កាយ។

វ៉ាក់សាងំចនះការពារពបីការបងកាចរាគ្ ្ងន់្្ងរ
កនែងុសួតខួរកបាលនិង្ មដែលវ
បណាតេ លមកពបីចមចរាគpneumococcus។

ការចាក់វ៉ាក់សាងំឲ្យកុមារទំាងអស់គឺជា
អា�ិភាពប៉ាដុនតេវក៏ជួយការពារមនុស្ស
ចពញវយ័ពបីជំងឺរលាកសួតផងដែរ។

វ៉ា ក់សាងំMR,MMRការពារពីជំងឺកស្្ជឹល

ជាញឹកញាប់វ៉ាក់សាងំចនះ្តរូវបានផតេល់ឲ្យជាដផនែកមួយទនវ៉ាក់សាងំ
រមួបញ្ចូលគ្នែ អាចជាវ៉ាក់សាងំMR(ជំងឺកង្ញឹ្លនិងជំងឺស្អចូ)ឬក៏
វ៉ាក់សាងំMMR(ជំងឺកង្ញឹ្ល,្ក�ដ�ន, និងជំងឺស្អចូ)។កុមារនឹង្តរូវការ
យ៉ាងតិច២ែូស។

•កនែងុចពលផទាះុជំងឺកង្ញឹ្លទារកដែលមានអាយុ៦ដខអាចនឹង្តរូវផតេល់
វ៉ាក់សាងំ។ពួកចគ��ួលវ៉ាក់សាងំ្ ម្មតា២ែូសបោទា ប់ពបីចោះច�ៀត។

•កុមារដែលមានផទាកុចមចរាគចអែស៍ក៏្តរូវការការចាក់២ឬជួនកាល៣ែង
ផងដែរប៉ាដុនតេកុមារដែលឈឺ្ ្ងន់ពបីចមចរាគចអែស៍្តរូវការការពយាបាល
ចមចរាគចអែស៍និងឲ្យមានសុខភាពនឹងនជាមុនសិនមុននឹង��ួល
វ៉ាក់សាងំ។

ជំងឺកង្ញឹ្លឆលាងរាលោលយ៉ាងង្យកនែងុ
ចំចណាមចក្មងៗចែើយច្វើឲ្យច�ើងកនទាលួ
្គរុនច ដ្ៅ និងក្អក។ចបើមិនពយាបាលច�វ
អាចណាតេ លឲ្យមានជំងឺរាកពិការដេនែក
ឬសាលា ប់។

៩
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

វ៉ា ក់សាងំRubella,MR,MMRការពារពីជំងឺស្អ រូច

កុមារ្តរូវការយ៉ាងចហាចណាស់១ម្លុ។សូមផតេល់ឲ្យជាមួយនឹង
វ៉ាក់សំាងជំងឺកង្ញឹ្លចលើកែំបូង។

•កុមារជាច្ចើន��ួលបានការចាក់២ែងចោយសារវ៉ាក់សាងំ
Rubellaគឺជាដផនែកមួយទនវ៉ាក់សាងំរមួគ្នែ ២្បចេ�គឺវ៉ាក់សាងំ
MR(ជំងឺកង្ញឹ្លនិងជំងឺស្អចូ)និងវ៉ាក់សាងំMMR(ជំងឺ
កង្ញឹ្ល,្ក�ដ�ននិងជំងឺស្អចូ)ដែល្តរូវបានផតេល់ឱ្យចំនួន
២ែង។

•ចៅតំបន់ដែលមនុស្សភាគច្ចើនមិនបាន��ួលវ៉ាក់សាងំកាលពបី
ចៅជាទារកច�ចោះយុ�្ធោការផតេល់វ៉ាក់សាងំRubellaអាចនឹង
ចផ្តេ តចៅចលើចក្មង្សបីអាយុច្ចើន។

ជំងឺស្អចូអាចច្វើឱ្យច�ើងកនទាលួនិង
្គរុនច ត្េ រចួវបាត់ចៅវញិ។ប៉ាដុនតេ
្បសិនចបើសសតេបីមានទផទាចពាះមានជំងឺ
ស្អចូចោះវមានច្គ្ះថ្នែ ក់ខាលា ងំចំចពាះ
កូនកនែងុទផទា។

ការចាក់វ៉ាក់សំាងឲ្យកុមារទំាងអស់
ជួយបច ត្េ ញជំងឺស្អចូឲ្យចៅឆា្ង យ
ចែើយវនឹងជួយែល់សសតេបីមានទផទាចពាះ
មិនឲ្យចកើតជំងឺចនះដែរ។មយា៉ាងច�ៀត
ចក្មង្សបីដែលបាន��ួលវ៉ាក់សាងំ
ជំងឺស្អចូនឹងមិនចកើតវច�ចៅចពល
មានទផទាចពាះចពលចពញវយ័។

វ៉ា ក់សាងំHPVការពារពីរេរោគhumanpapillomavirus

ចក្មង្សបី្តរូវការ២ឬ៣ម្លុអា្ស័យចលើអាយុរបស់ពួកចគ។

•ការចាក់ចលើក�បី១្តរូវបានផតេល់ចៅចចោលា ះអាយុ៩ឬ១០ឆានែ ំ
ចែើយចលើក�បី២ចៅ៦ដខបោទា ប់។ចំចពាះសសតេបីដែលមានអាយុ
ចាប់ពបី១៥ឆានែ ំច�ើងចៅ៖ផតេល់ការចាក់ចលើក�បី១,រង់ចំា៤សបាតេ ែ៍
ស្មាប់ចលើក�បី២,រង់ចំា១២សបាតេ ែ៍ស្មាប់ចលើក�បី៣។

វ៉ាក់សាងំចនះបង្កា រមហារ បីកមាត់ស្ូន
ចំចពាះសសតេបីនិងមហារ បីកមួយចំនួន
ចំចពាះបុរស។វសំខាន់បំផុតស្មាប់
ចក្មង្សបីប៉ាដុនតេ្បសិនចបើមានែវកិានិង
ការផគាត់ផគាង់្គប់្គ្ន់្បច�សខលាះផតេល់
វ៉ាក់សាងំចនះឲ្យចក្មង្បរុសផងដែរ។

វ៉ា ក់សាងំដែលរតបើរៅដតតបំន់េួ�ចំននួនងិវ៉ា ក់សាងំរផសេងៗ រ�ៀតដែល
មានដតេនុសសេេួ�ចំននួប៉រុណាណ លះដែលតតរូវការ

ជំងឺអាសនរ្ោគ
ជំងឺអាសននែចរាគគឺជាជំងឺរាកដែលអាចសមាលា ប់

មនុស្សយ៉ាងឆាប់រែ័សតាមរយៈភាពចខសាះ

ជាតិ�ឹកជាពិចសសចំចពាះទារកនិងកុមារ។

(សូមអានជំពូកការឈចឺពាះជំងឺរាកនិង្ពរូន,

�ំព័រ២៨ចៅ២៩)។

វ៉ាក់សាងំការពារពបីជំងឺអាសននែចរាគ្តរូវបាន

ច្បើតាមមាត់ចែើយច្បើ្ បាស់ចៅតំបន់ដែល

ច�ើបចាប់ចផតេើមផទាះុឬដែលអាចនឹងផទាះច�ើង

ជាពិចសសចៅតាមជំរំឬកដនលាងតំាងលំចៅ

របស់ជនចេៀសខលានួ។អាច្តរូវការ២ែូសឬ

៣ែូសអា្ស័យចលើអនែក្ករុមែ៊ានុផលិតវ៉ាក់សាងំ។្បសិនចបើជំងឺអាសននែចរាគ្ត�ប់មកតំបន់ចោះវញិ

្បជាជនអាច្តរូវការែូសចពញចលញឬ្គ្ន់ដត១ែូសរំឮកប៉ាចុណាណ ះ។

សសតេបីមានទផទាចពាះសសតេបីបំចៅកូនចោយ�ឹកចោះនិងអនែកផទាកុចមចរាគចអែស៍គួរដត្តរូវបានរាប់បញ្ចូលចៅកនែងុ

យុ�្ធោការផតេល់វ៉ាក់សាងំការពារជំងឺអាសននែចរាគណាមួយ។

១០

្រង្កា រ
អាស្្ននរា្
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វ៉ាក់សាំងដែលផតេល់ជាញឹកញាប់

ជំងឺដែលបងការោ�បាករ់តរីmeningococcus
វ៉ាក់សាងំចនះបង្កា រជំងឺរលាកខួរកបាលែ៏្ ្ងន់្្ងរមួយដែលចកើតច�ើងជាញឹកញាប់ចៅកនែងុបណាតេ ្បច�ស

អាង្ែវកិភាគខាងត្ូងនិងភាគកណាតេ ល។វ៉ាក់សាងំចនះគឺស្មាប់កុមារនិងមនុស្សចពញវយ័។បុគគាលិក

សុខាេិបាលនឹង្តរូវការវ្បសិនចបើមានការផទាះុច�ើង។វមានសុវតថាភិាពស្មាប់សសតេបីមានទផទាចពាះ។ចគនឹង

្តរូវការ១ឬ២ែូសអា្ស័យចលើ្ករុមែ៊ានុផលិតវ៉ាក់សាងំ។ចៅ្បច�សចផ្សងៗ ចគច្បើ្បចេ�មួយទន

វ៉ាក់សាងំចនះដែល្តរូវគ្នែ ចៅនឹងចមចរាគmeningococcalដែលកំពុងមានវតតេមាន។

ជំងឺតគនុនរលឿង
្គរុនចលឿងគឺជាចមចរាគមួយដែល្តរូវបានចមលាងចោយសតវមូស។ចៅចពល

ចមចរាគ្គរុនចលឿងចូលចៅែល់តំបន់ែ្មបីមួយវឆលាងរ បីករាលោលយ៉ាងឆាប់រែ័ស

ចែើយមានច្គ្ះថ្នែ ក់យ៉ាងខាលា ងំែល់កុមារតូចៗ។

ចៅតំបន់ដែលចកើតមានជំងឺ្គរុនចលឿងញឹកញាប់សូមផតេល់វ៉ាក់សាងំឲ្យកុមារ១ែូសកនែងុចពលជាមួយគ្នែ នឹង

ជំងឺកង្ញឹ្លចៅអាយុ៩ចៅ១២ដខ។្បសិនចបើជំងឺ្គរុនចលឿងចូលមកែល់តំបន់ែ្មបីសូមផតេល់វ៉ាក់សាងំឲ្យ

មនុស្ស្គប់គ្នែ រមួទំាងទារកដែលមានអាយុចាប់ពបី៦ដខ។

ជំងឺរលាកខួរកបាលរជអុី
ជំងឺរលាកខួរកបាលចជអុបីគឺជាចមចរាគដែល្តរូវបានចមលាងចោយសតវមូសចៅតាមតំបន់ខលាះចៅអាសុបី។

យុ�្ធោការផតេល់ថ្នែ បំង្កា រអាចនឹងចផ្តេ តជាែំបូងចៅចលើកុមារទំាងអស់ដែលមានអាយុតិចជាង១៥ឆានែ ំ។

បោទា ប់ពបីចោះមកមានដតទារកច�ើបនឹងចកើតប៉ាចុណាណ ះដែល្តរូវការចាក់វ៉ាក់សាងំចនះ។កុមារ្តរូវការ១ឬ

២ម្លុអា្ស័យចលើ្ករុមែ៊ាតុផលិតវ៉ាក់សាងំ។

ជំងឺរលាកខួរកបាលបណា្ត លេកពផីចរលើសត្
ជំងឺរលាកខួរកបាលចនះ្តរូវបានចមលាងចោយទចចលើសតវនិងសតវល្អតិតូចៗ ដែលខំាចចាះចៅកនែងុដស្ក

ចែើយពិបាកនឹងចមើលច�ើញណាស់។ជាចរឿយៗ កុមារ្តរូវការចាក់៣ម្លុ,ចលើកែំបូងចៅអាយុ១ឬ

៣ឆានែ ំ,ចលើក�បី២ចៅ១ចៅ៧ដខច្កាយ,និងចលើក�បី៣ចៅ៩ចៅ១២ដខបោទា ប់ពបីចាក់ចលើក�បី២,អា្ស័យ

ចលើ្បចេ�និង្ករុមែ៊ានុផលិតវ៉ាក់សាងំ។ចៅតំបន់ដែលមានចកើតញឹកញាប់នូវជំងឺរលាកខួរកបាលបងកា

ចោយទច,ចគនឹង្តរូវការវ៉ាក់សាងំរឭំកចរៀងរាល់៣ចៅ៥ឆានែ ំមតេង។ចោយសារជំងឺចនះមានច្គ្ះថ្នែ ក់ខាលា ងំ

ចំចពាះមនុស្សវយ័ចំណាស់ចោះយុ�្ធោការអាចនឹងចផ្តេ តចៅចលើការចាក់វ៉ាក់សំាងឲ្យមនុស្សចពញវយ័អាយុ

ចលើលពបី៥០ឆានែ ំ។

ជំងឺរលាករ្្ើេតបរេ�អា
ជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�អា្តរូវបានឆលាងរាលោលចោយអាហារឬ�ឹកដែលមានចមចរាគចែើយវច្វើឱ្យខូច

ចែលាើម។វបណាតេ លឱ្យអស់កមាលា ងំជាខាលា ងំជួនកាលមានរយៈចពលជាច្ចើនដខ។វបាត់ចៅវញិចោយខលានួឯង

ចែើយនឹងមិន្ត�ប់មកវញិច�។ចៅតំបន់ដែលមានចកើតជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�អាជាញឹកញាប់ចោះមិន

ចំាបាច់ច្បើវ៉ាក់សាងំច�ប៉ាដុនតេចៅតំបន់ដែលមនុស្សភាគច្ចើនមិនធ្លា ប់ឈឺចោះវ៉ាក់សាងំនឹងបង្កា រជំងឺ។

ចគនឹង្តរូវការវ៉ាក់សាងំ១ឬ២ែូសអា្ស័យចលើ្ករុមែ៊ានុផលិត។ចៅចពលផតេល់ឱ្យកុមារជាច�ៀងទាត់ការ

ចាក់ចលើក�បី១្តរូវបានផតេល់ឱ្យចៅអាយុ្បដែល១២ដខនិងចលើក�បី២ចៅ៦ចៅ១៨ដខច្កាយ។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

ជំងឺអតុស្ា�(varicella)
វ៉ាក់សាងំចនះបង្កា រជំងឺអុតសាវ យដែលវបណាតេ លឱ្យមាន្គរុនច ត្េ ច�ើងកនទាលួរមាស់និងអស់កំលាងំកនែងុ

អំ�ុង១ឬ២សបាតេ ែ៍។អា្ស័យចលើ្ករុមែ៊ានុផលិតចគ្តរូវការចាក់១ឬ២ម្លុឱ្យកុមារទំាងអស់ចែើយ

ជួនកាលឲ្យកុមារ្ ំនិងមនុស្សចពញវយ័។

ជំងឺតគនុនផ្្ត សា�(flu)
្គរុនផ្តេ សាយគឺជាច ្្ម ះរបស់វ បីរសុមួយ្ករុមដែលឆលាងរាលោលរយៈចពលពបីរបបីដខជាចរៀងរាល់ឆានែ ំបណាតេ ល

ឱ្យមាន្គរុនច ត្េ ញ័រញាក់និងសញ្ញា ចផ្សងៗ ច�ៀត្សចែៀងនឹងជំងឺផ្តេ សាយប៉ាដុនតេ្ ្ងន់្្ងរជាង។មនុស្ស

ភាគច្ចើននឹងជាសះចស្ើយពបីជំងឺ្គរុនផ្តេ សាយប៉ាដុនតេវអាចនឹង្ ្ងន់្្ងរស្មាប់ទារកមនុស្សចាស់ឬអនែក

ដែលមានបញ្ហា សុខភាព។វ៉ាក់សាងំែ្មបីមួយ្តរូវបានបចងកាើតជាចរៀងរាល់ឆានែ ំចែើម្បីការពារវ បីរសុ្គរុនផ្តេ សាយ

។ជាញឹកញាប់ការចាក់វ៉ាក់សាងំឲ្យសសតេបីមានទផទាចពាះគឺជាអា�ិភាពពបីច្ពាះពួកគ្ត់នឹងចផទារការការពារ

ែល់ទារកដែលកំពុងលូតលាស់ដែលមិនអាច��ួលការចាក់វ៉ាក់សំាង្បឆំាងនឹងជំងឺ្គរុនផ្តេ សាយបាន

យ៉ាងចហាចណាស់៦ដខ។

ជា្ ម្មតា្តរូវការការចាក់១ម្លុជាចរៀងរាល់ឆានែ ំ។ចៅចលើកែំបូងដែលពួកចគ្តរូវ��ួលវ៉ាក់សាងំកុមារអាយុ

៦ដខចៅ៥ឆានែ ំ្តរូវបានចាក់២ម្លុកនែងុចពល៤សបាតេ ែ៍ោច់ពបីគ្នែ ។

ជំងឺតគនុនរពាលះរវៀន
្គរុនចពាះចវៀនគឺជាជំងឺឆលាងដែលបណាតេ លឲ្យមាន្គរុនច ត្េ ក្អតួនិងសញ្ញា ចផ្សងៗ ច�ៀត។វអាច្តរូវបាន

ពយាបាលចោយថ្នែ ំអង់�បីប៊ាបីចយ�ិច។ជំងឺ្គរុនចពាះចវៀនឆលាងរាលោលពបីមនុស្សមានែ ក់ចៅមនុស្សមានែ ក់ច�ៀត

តាមរយៈអាហារឬ�ឹក។ការលាងសមា្អ តនិងការ��ួលបាន�ឹកសា្អ តនិងអោម័យល្អបង្កា រការឆលាង

រាលោល។វ៉ាក់សាងំ្បឆំាងជំងឺ្គរុនចពាះចវៀនចនះមានជាពបីរ�្មង់៖ថ្នែ ចំាក់ឬថ្នែ ំ្គ្ប់។ភាគច្ចើន

វ៉ាក់សាងំចនះ្តរូវបានច្បើចៅចពលមានការផទាះុជំងឺ្គរុនចពាះចវៀនចែើយក៏ស្មាប់អនែកដែលច្វើែំច ើ្ រចៅ

តំបន់ដែលមានជំងឺ្គរុនចពាះចវៀនជាញឹកញាប់។

ជំងឺដ ក្្ា កា កួត
ចមចរាគដឆកាឆកាតួគឺជាវ បីរសុដែលប៉ាះពាល់ែល់ជបីវតិចែើយចមលាងចោយសតវ,

ជា�ូចៅសតវដឆកាសតវឆា្ម ឬ្បចចៀវ។ជំងឺដឆកាឆកាតួគឺជាករ្ បី ក្មចៅកនែងុ

្បច�សខលាះចែើយក៏ជាករ្ បី ញឹកញាប់ចៅកនែងុ្បច�សចផ្សងៗ ច�ៀតដែរ។

ការចាក់វ៉ាក់សាងំឲ្យសតវដឆកាទំាងអស់នឹងកាត់បនថាយច្គ្ះថ្នែ ក់ែល់មនុស្ស

។្បសិនចបើសតវដែលមានចមចរាគដឆកាឆកាតួខំានរណាមានែ ក់ចោះជនរងច្គ្ះ្តរូវការចាក់វ៉ាក់សាងំជំងឺដឆកាឆកាតួ

ជាបនតេបោទា ប់(ចស៊ារ បី)ដែល្តរូវចាប់ចផតេើមភាលា មៗ ចែើយពួកចគក៏្បដែលជា្តរូវការចាក់ថ្នែ បំង្កា រជំងឺដឆកាឆកាតួ

(rabiesimmunoglobulin)ផងដែរ(ចមើលជំពូកសតេបីពបីជំនួយបឋម�ំព័រ៧៥)។ការលាងសមា្អ តមុខរបួស

ឲ្យបានល្អជាមួយសាប៊ាូនិង�ឹកយ៉ាងចហាចណាស់១៥ោ�បីគឺជាកិច្ចសំខាន់ណាស់។

ការច្បើ្បាស់វ៉ាក់សាងំជំងឺដឆកាឆកាតួបោទា ប់ពបីសតវខំា៖ចៅចពលដែលអនែករបួស្តរូវការទំាងថ្នែ បំង្កា រជំងឺដឆកាឆកាតួ

(rabiesimmunoglobulin)និងវ៉ាក់សាងំជំងឺដឆកាឆកាតួសូមផតេល់ថ្នែ បំង្កា រជំងឺដឆកាឆកាតួជាមុនបោទា ប់មកច្បើម្លុ

សា្អ តមួយចផ្សងច�ៀតស្មាប់ចាក់វ៉ាក់សាងំ។សូមចាក់វ៉ាក់សាងំឲ្យអស់ពបីែប(អាចជា០,៥មបីលបីលប្ី តឬ

១មបីលបីលប្ី តអា្ស័យចលើ្ករុមែ៊ានុផលិតវ៉ាក់សាងំ)ចៅកនែងុសាច់ែំុចែើមទែចៅទែ្ងខំា,ចែើយបោទា ប់មកមតេង

ច�ៀតចៅទែ្ង�បី៣និងទែ្ង�បី៧។បោទា ប់មកថ្នែ ចំាក់ចលើក�បី៤្តរូវបានចាក់កនែងុចចោលា ះ១៤ទែ្ង(២សបាតេ ែ៍)និង

២៨ទែ្ង(៤សបាតេ ែ៍)បោទា ប់ពបីខំា។ចំចពាះកុមារអាយុ២ឆានែ ំឬចក្មងជាងចនះ្តរូវចាក់ចៅច ល្ា ខាងចលើ។សូមកំុ

ចាក់វ៉ាក់សំាងជំងឺដឆកាឆកាតួចៅចលើកំចប៉ាះគូ�។
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បុគគាលិកសុខាេិបាលបគនលាឹះកនែុងការផតេល់វ៉ាក់សាំ

ចបើចទាះជាគ្្ម នថ្នែ បំង្កា រជំងឺដឆកាឆកាតួក៏ចោយការលាងសមា្អ តដស្កឱ្យបានល្អភាលា មៗ រចួផតេល់វ៉ាក់សាងំ

ជំងឺដឆកាឆកាតួជាបនតេបោទា ប់(ចស៊ារ បី)អាចបង្កា រជំងឺដឆកាឆកាតួបាន។

វ៉ាក់សាងំជំងឺដឆកាឆកាតួ្តរូវបានចគផតេល់ឲ្យចែើម្បីបង្កា រជំងឺដឆកាឆកាតួមុនចពលមនុស្សមានែ ក់្តរូវបានសតវខំាប៉ាដុនតេជា

្ម្មតាចគ្តរូវការច្បើចំចពាះអនែកដែលច្វើការផ្ទា ល់ជាមួយសតវដែល�ំនងជាមានចមចរាគដឆកាឆកាតួដតប៉ាចុណាណ ះ។

បគុ្គលកិសខុាេបិាល:គន្លឹះក្ នុងការផ្តល់វ៉ា ក់សាងំ
បុគគាលិកសុខាេិបាលគឺជាធ្តុផ្សំែ៏សំខាន់បំផុតចៅកនែងុយុ�្ធោការជួយឲ្យកុមារនិងមនុស្សចពញវយ័��ួល

បានវ៉ាក់សាងំដែលពួកចគ្តរូវការចែើម្បីឱ្យមនុស្ស្គប់គ្នែ មានសុខភាពល្អ។ចបើចទាះជាអនែកមិនដមនជា

បុគគាលិកសុខាេិបាលដែលផតេល់វ៉ាក់សាងំក៏ចោយក៏អនែកែទ�សាតេ ប់ែំបូោ្ម នរបស់អនែកដែរ។កនែងុោមជាសមា

ជិកមានែ ក់របស់សែគមន៍្បជាជន្បដែលជា�ុកចិតតេចលើអនែកជាងមង្នតេបីច្្សែគមន៍ដែលមកពបីកម្មវ ិ្ បី

ផតេល់ថ្នែ បំង្កា ររបស់រែ្ឋ។

្បសិនចបើអនែកច្វើការចៅម ្្ឌ លសុខភាពឬគលាបីនិកប

•សូមមានភាពរសួរាយនិងសាវ គមន៍ែល់ឳពុក

មាតេ យទំាងឡាយ។ឲ្យពួកគ្ត់ែឹងថ្សំ្ួរ

របស់គ្ត់គឺជាសំ្ួរល្អចែើយកំុឲ្យពួកគ្ត់

មានអារម្្ម ៍ មិនល្អចំចពាះការសួរចោះ។

•ចោយសារការចាក់ថ្នែ ំអាចច វ្ើឱ្យឈឺចាប់

សូមពយាយមច្វើឱ្យកុមារមិនសូវឈឺ។អនែក

អាចបដងវរចំណាប់អារម្្ម ៍ របស់កុមារភាលា ម

ៗបោទា ប់ពបីការចាក់ចោយច្បើវតថាុចផ្សងៗ ដែល

មានព្៌េលាឺៗ ឬច្វើឱ្យមានសំច�ង។

•ចៅកនែងុែវងូមនុស្សឬជាមួយ្គរួសារនបីមួយៗ សូមពន្យល់ពបីការផតេល់វ៉ាក់សាងំនបីមួយៗ និងមូលចែតុ

ដែល្តរូវការវមុននឹងផតេល់វ៉ាក់សាងំ។ចរៀបរាប់ថ្ចតើវជាចរឿង្ ម្មតាច�ដែលវ៉ាក់សាងំនឹងច្វើឱ្យមាន

្គរុនច ត្េ បនតេចិបនតេចួឬឈចឺាប់ចៅទែចែើម្បីកំុឲ្យឪពុកមាតេ យ្ពរួយបារម្ភ។ពន្យល់ពបីអវបីដែល្តរូវច្វើ្បសិនចបើ

ឪពុកមាដៅ យកត់សំគ្ល់ច�ើញសញ្ញា ច្គ្ះថ្នែ ក់ណាមួយែូចជា្បតិកម្មអាដ�សុបីជាចែើម។

•្បសិនចបើអស់វ៉ាក់សាងំដែលចំាបាច់សូម

ពិនិត្យចមើលថ្ចតើវអាចរកបានចៅគលាបីនិក

ចផ្សងច�ៀតដែរឬច�ឬណាត់្ករុម្គរួសារចៅ

ទែ្ងណាដែលពួកគ្ត់អាច្ត�ប់មកវញិ

បាន។អនែកអាចសរចសរការរឭំកចៅចលើ

ប័ ណ្គលាបីនិកឬប័ ណ្��ួលថ្នែ បំង្កា រ។

•ជួយ្ករុម្គរួសារកនែងុការរកសា�ុកកំ្ត់្តា

��ួលវ៉ាក់សាងំកនែងុចសៀវច្សុខភាព

របស់កុមារឬតាមវិ្ បីចផ្សងៗ ។ដបបចនះ

ចលើក�ឹកចិតតេឱ្យ្បជាជនចរៀបចំនិង

សច្មចចិតតេចំចពាះសុខភាពកូនរបស់ខលានួ។

ខ ្ុុំ្ ងឹចាក់វ៉ាកស់ា ុំង

យ៉ងរ�័សនែើម្បកីុុំ

ឲ្យគ្ត់ឈឺខាលា ុំង។នតើ

អនាកអាចឱបគ្ត់ឲ្យ

នណ្ប្តែិចនែើម្បឲី្យ

គ្ត់ម្្អារមមាណ៍ថា

ម្្សវុត្ថភិាេ?

ខ ្ុុំសុុំនទាស

រ្យ្ត្ែ ករុងរបស់

បងមកយឺតណាស់

។នយើងនៅនតអាច

ផតែល់វ៉ាកស់ា ុំងនៅ

ដ្្ងន្ះបា្នបើ

បងអាចរងច់ា ុំប្តែិច

។បងនធ្ើែុំនណើ រមក

ឆ្្ង យណាស់!
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

គលាបីនិកសុខភាពជាច្ចើនមិន��ួលបាន្ នធ្នទំាងឡាយដែលពួកគ្ត់្តរូវការចោះច�។្បសិនចបើបញ្ហា 

ចនះច្វើឱ្យ្បជាជនមានប�ពិចសា្ន៍មិនល្អចៅកនែងុគលាបីនិកចោះពួកចគ្បដែលជាមិន្ត�ប់មក��ួល

វ៉ាក់សាងំវញិចោះច�។ប៉ាដុនតេចទាះបបីជាមានបុគគាលិកឬការផគាត់ផគាង់តិចក៏ចោយគួររកវ ិ្ បីច្វើឲ្យ្បជាជនមាន

អារម្្ម ៍ ល្អកនែងុចពលមកចលើកចនះ។

រៅក្ នុងសេគេន៍សេូរលើក�កឹចតិ្តឲ្យតកនុេតគកួសារ��លួវ៉ា ក់សាងំ៖
•ផតេល់ព័ត៌មានឲ្យែល់ទំាងមាតេ យនិងឪពុក។ចទាះបបីជាមាដៅ យដតងដតោំកូនចៅម ្្ឌ លសុខភាពក៏ចោយ

ចៅចពលដែលឪពុកក៏បានយល់ពបីសារសំខាន់ទនវ៉ាក់សាងំចោះកុមារកាន់ដតង្យនឹង��ួលបានវ៉ាក់សាងំ

ដែរ។អាចនឹងមាន្បចយជន៍ផងដែរកនែងុការនិយយជាមួយជបីែូនជបីតាឬសមាជិក្គរួសារចផ្សងៗ ច�ៀត។

•្បសិនចបើ្គរួសារមួយកំពុងចគចចវសពបីការ��ួលវ៉ាក់សាងំចូរដសវងរកមូលចែតុរបស់គ្ត់។្បដែលជា

បញ្ហា ទាក់�ងនឹងការច្វើែំច ើ្ រខវះ្បាក់ឬអវបីចផ្សងច�ៀតដែលអនែកអាចជួយចោះ្សាយបាន។សូម

អះអាង្បាប់ពួកចគអំពបីសុវតថាភិាពនិងគុ្តទមលារបស់វ៉ាក់សំាង។

•ប ត្េុ ះបណាតេ លឆ្មបឬអនែកែទ�ច�ៀតដែលជួយសសតេបីមានទផទាចពាះនិងមាតេ យែ្មបីៗ ចែើម្បីឱ្យពួកចគអាចចឆលាើយ

សំ្ួរអំពបីថ្នែ បំង្កា រនិងជួយឲ្យ្បជាជន��ួលបាន។

•រមួបញ្ចូលកុមារកនែងុការផ្សពវផសាយអំពបីវ៉ាក់សាងំ។្បសិនចបើកុមារចរៀនអំពបីវ៉ាក់សាងំចៅសាលាចរៀនចោះ

ពួកចគអាចនិយយជាមួយឪពុកមាតេ យរបស់ខលានួអំពបីការផតេល់វ៉ាក់សាងំឲ្យបងប្អនូសមាជិក្គរួសារនិង

អនែកជិតខាង។

•ច្វើកិច្ចការណាដែលមាន្បសិ�្ធភាពចៅកនែងុសែគមន៍របស់អនែក។ការជដជកជាមួយ្បជាជនចៅតាម

ផទាះរបស់ពួកគ្ត់អាចនឹងមាន្បសិ�្ធភាព។ឬមួយអនែកអាចនឹងដសវងយល់ថ្ឪពុកមាដៅ យចូលចិតតេចៅ

ម ្្ឌ លសុខភាព។ការជដជកជាមួយ្គរូបច្ងៀននិងអនែកែឹកោំសែគមន៍ោោអាចនឹងចលើក�ឹកចិតតេ

មនុស្សឱ្យ��ួលវ៉ាក់សាងំ។

រេតុអ្ីកុមារេិនបាន��ួលវ៉ា ក់សាងំរបស់ខ្ កួន?
ឪពុកមា្ត យទទលួបា្ពិនសា្្៍មិ្ ល្អនៅមណ្ឌ លសុខភាព

មិ្ មា្្រុ្ ្គលិកសុខាេបិាលគ្្រគ់គ្្់
ឪពុកខលែះគបា្រ់មា្ត យថាកំុឲ្យខាតនពលនវលានៅមណ្ឌ លសុខភាព

គ្មេ ្ការន្ោំកុមារ
គ្រជាជ្មា្ការេយ័ខាលែ ច(ពកួន្ឮពាក្យចចាមអារាម)

គ្រជាជ្មិ្ យល់ដរឹងពីវ៉ា កសំ់ាង
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បុគគាលិកសុខាេិបាលបគនលាឹះកនែុងការផតេល់វ៉ាក់សាំ

របូអនែកសាគា ល់សែគមន៍របស់អនែកចបាស់ជាងចគ។ចៅចពលច្វើការចរៀបចំចែើម្បីធ្ោថ្កុមារ្គប់របូ��ួល

បានវ៉ាក់សាងំរបស់ខលានួចូរពិនិត្យចមើលថ្ចតើនរណាដែលអនែកកំពុងច្វើការជាមួយនិងថ្ចតើអវបីចៅដែលជំរញុ

�ឹកចិតតេគ្ត់,អវបីខលាះជាការ្ពរួយបារម្ភរបស់គ្ត់,ចតើនរណាដែលច្វើការសច្មចចិតតេចៅកនែងុ្គរួសារ,និងថ្

ចតើគួររមួបញ្ចូលអនែកែឹកោំសែគមន៍តាមរចបៀបណា។មយា៉ាងច�ៀតគួរដសវងយល់ថ្ចតើវពិបាកដែរឬច�

ស្មាប់្បជាជនកនែងុការ��ួលែំបូោ្ម នសុខភាពនិងចសវសុខភាពចែើយអវបីចៅដែលជួយច្វើឱ្យវកាន់ដត

ង្យ្សរួល។

សាលានរៀ្អាច្រនគងៀ្ម្ុស្សវយ័នកមេងអពីំសារសំខា្់ថ្វ៉ា កសំ់ាង្ងិពីដនំណើ រការរ្រស់វជាលក្ខណៈវទិ្យសាញស្ត។កមមេវ ិ្ ី
ផ្តល់ថា្ន ្ំរង្កា រកអ៏ាចរមួ្រ្្ជអូលកុមារផងនដរនោយការផ្តល់វ៉ា កសំ់ាងនៅសាលានរៀ្។

ការចលូរេួជាសាធារណៈ៖ការផ្តល់វ៉ា ក់សាងំរែើេ្ីសេភាព
ការផតេល់ថ្នែ បំង្កា រអាចលុបបំបាត់ឬកាត់បនថាយការឆលាងរាលោលទនជំងឺជាច្ចើនដែលពបីមុនបានបណាតេ ល

ឱ្យសាលា ប់ឬមានបញ្ហា សុខភាព្ ្ងន់្្ងរ។ប៉ាដុនតេភាគច្ចើនវចកើតច�ើងដតចៅ្បច�សដែលការផតេល់ថ្នែ បំង្កា រ

គឺច្វើច�ើងចោយឥតគិត្បាក់ឬមិនសូវទែលាចែើយ្បព័ន្ធសុខាេិបាលចោះអាចផតេល់ជូន្បជាជនបាន។

បុគគាលិកសុខាេិបាល្គរូបច្ងៀននិងអនែកែឹកោំសែគមន៍ែទ�ច�ៀតគួរបចញ្ចញមតិចយបល់ចែើម្បីធ្ោ

ថ្វ៉ាក់សាងំដតងដតមានសុវតថាភិាព,ផតេល់ជូនចោយមិនគិតទែលា,និងអាចរកបានស្មាប់អនែកដែល្តរូវការវ

ទំាងចក្មងនិងចាស់។្បជាពលរែ្ឋគួរផតេល់ចយបល់ឲ្យរោ្ឋ េិបាលរបស់ខលានួកនែងុការចោះ្សាយបញ្ហា �ឹកមិន

សា្អ តកងវះអោម័យនិងកងវះវ៉ាក់សាងំ-ដែលបញ្ហា ទំាងចនះបណាតេ លឲ្យមានសុខភាពមិនល្អ។

ែុំណឹងកនាុងវទិ្ុយម្្

្្រសិទ ្ធភាេស្ម្ប់

នយើង។

ខ ្ុុំជានជើងឯកផតែល់វ៉ាកស់ា ុំង

្្រចា ុំ្ករុម្្រ រឹ កសា្ករុង

របស់ខ ្ុុំ។ខ ្ុុំនធ្ើឲ្យ្្រជាជ្

រ ុំនេើបរកីរាយ្ ងិចលូរមួ

ជាមួយគ្នា ។

ឪេកុម្តែ យចលូចតិតែ

សាររ ុំឭកអុំេីវ៉ាកស់ា ុំង

នែល្រលាី្ ិករបស់នយើង

នផញើឲ្យេកួន្រ។

ខ ្ុុំជយួ្ករុមជុ្ំ ុុំរបសខ់ ្ុុំ

នសង្រកេត័ម៌្្

្ររួឱ្យទកុចតិតែអុំេី

វ៉ាកស់ា ុំង។

នតើវ៉ា កសំ់ាងមា្ដនំណើ រការយ៉ា ងដអូចនម្តច?
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 វ៉ាក់សាំងអាចបង្កា រជំងឺ

ការតគបត់គងវ៉ា ក់សាងំ
រកសា�កុវ៉ា ក់សាងំរៅសីតុណាហា ភាពតតេឹតតរូវ(រកសា
ភាពតតជាក់រៅបានស្តិរសរ្)
ជាការសំខាន់ខាលា ងំណាស់ដែល្តរូវរកសាវ៉ាក់សាងំកនែងុ

សបីតុ ហ្ា ភាព្តឹម្តរូវ។្បសិនចបើវ៉ាក់សាងំមិន្តជាក់

វអាចនឹងខូចចែើយគ្្ម ន្បសិ�្ធភាពច�ៀតច�។ចែើយ

វ៉ាក់សាងំខលាះ្តរូវដតចៅ្តជាក់ប៉ាដុនតេមិនអាចបងកាកបានច�

ចបើមិនែូចចនែះច�វគ្្ម ន្បសិ�្ធភាពដែរ។វ៉ាក់សាងំ

ចំាបាច់្តរូវរកសា�ុកកនែងុសបីតុ ហ្ា ភាព្តឹម្តរូវចចញពបី

ចរាងច្ក។ចៅចពលណាមួយរាប់ពបីចពលចចញពបីរាង

ច្កចៅកដនលាងរកសា�ុកចបើវ៉ាក់សាងំមានកច ត្េ ខាលា ងំ 

ឬកកកនែងុចពលមិនគួរកកចោះវនឹងកាលា យជាគ្្ម ន

្បចយជន៍។

មា៉ាសុបីន្តជាក់្តរូវបានច្បើ្ បាស់កនែងុការែឹកជញូ្ន

និងរកសា�ុកវ៉ាក់សាងំក៏ែូចជា�ឹកលាយដែល្តរូវបាន

ច្បើចែើម្បីព្ង្វវ។សូមដសវងយល់ថ្ចតើវ៉ាក់សាងំ

ណា្តរូវរកសា�ុកចៅច្កាមសបីតុ ហ្ា ភាពណាចែើយ

ច្នែើរណា្តរូវបានច្បើស្មាប់ោក់វ៉ាក់សំាងណា។

ជា�ូចៅវ៉ាក់សាងំ្តរូវបានរកសា�ុកចៅសបីតុ ហ្ា ភាព

ច្កាម៨អងសាចសនិងចលើក្មិតបងកាកបនតេចិ(២អងសា

ចស)។សូមចមើលបញ្បីវ៉ាក់សាងំចលើ្បអប់ថ្ចតើ

វ៉ាក់សាងំណាដែលមិន្តរូវឲ្យច�ើងកំចៅចពកនិង

ណាខលាះដែល្តរូវបងកាក។

វ៉ាក់សាងំខលាះអាចនឹងខូចច្កាមពនលាឺខាលា ងំែូចជា

វ៉ាក់សាងំBCGនិងMMR។ចែើម្បីការពារវពបីពនលាទឺែ្ង

និងពនលាឺខាងកនែងុខាលា ងំចូររកសាវចៅកនែងុែបកញ្ច ក់ច ្្ម 

របស់វនិងកនែងុកញ្ច ប់ច្្របស់វ។

ចៅចពលវ៉ាក់សាងំមួយ្តរូវបានចរៀបចំរចួរាល់ចោយ

បានព្ង្វជាមួយនឹង�ឹកលាយរចួចែើយចោះក៏្តរូវ

រកសាវឱ្យ្តជាក់ផងដែរ។អនែកដែលបាន��ួលការ

ែវកឹហាត់ដផនែកដែរកសាវ៉ាក់សាងំ្បាកែជាែឹងថ្ចតើ

វ៉ាក់សាងំចៅមាន្បសិ�្ធភាពប៉ាោុ្ម នចមា៉ាងបោទា ប់ពបី

លាយរចួនិងថ្្តរូវចបាះចចាលដែរឬច�ចៅចពលចប់

ចមា៉ាងការង្រ។

វ៉ា ក់សាងំដែលអាចបងកាកបាន៖
វ៉ាក់សំាងជំងឺកង្ញឹ្ល 

វ៉ាក់សាងំMR 

វ៉ាក់សាងំMMR 

វ៉ាក់សាងំBCG 

វ៉ាក់សាងំOPV(oralpoliovirus)

្បចេ�បនតេក់ 

វ៉ាក់សំាងជំងឺ្គរុនចលឿង 

វ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកខួរកបាលចជអុបី

វ៉ា ក់សាងំដែលតតរូវោក់ឲ្យតតជាក់ខ្ាងំប៉ដុន្តេិនតតរូវ
បងកាក៖
វ៉ាក់សំាងជំងឺអាសននែចរាគ 

វ៉ាក់សាងំPentavalent 

វ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកចែលាើម្បចេ�ចប(HepB) 

វ៉ាក់សាងំជំងឺរលាកសួត-រលាកច្សាម

ខួរកបាលចោយែុបីប(�ឹក) 

វ៉ាក់សាងំHPV(humanpapillomavirus) 

វ៉ាក់សាងំIPV(inactivatedpoliovirus) 

វ៉ាក់សាងំ្គរុនផ្តេ សាយ 

វ៉ាក់សាងំPneumococcal 

វ៉ាក់សាងំRotavirus(�ឹកនិងបងកាកស្ងតួ) 
វ៉ាក់សាងំជំងឺចតតា្ូស(DT,Td)

ោក់នតវ៉ា កសំ់ាង្រ៉ាុន ្្ណ ះ

្រំរាម៖កំុដកឌុយនេលែើង
ជាទអូររកសាវ៉ា កសំ់ាង
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ការ្គប់្គងវ៉ាក់សាំង

ររៀនពីររបៀបរកសា�កុលា�នងិផ្តល់វ៉ា ក់សាងំ
មនុស្ស្គប់គ្នែ អាចចលើកកម្ពស់ការផតេល់វ៉ាក់សំាង

ចែើយបុគគាលិកសុខាេិបាលជាច្ចើនបានចរៀនពបីវ ិ្ បី

ផតេល់វ៉ាក់សាងំផងដែរ។្បសិនចបើអនែកកំពុងផតេល់

វ៉ាក់សាងំឬ�ុកោក់វ៉ាក់សាងំការប ត្េុ ះបណាតេ ល

របស់អនែកនឹងរមួបញ្ចូល៖

• រចបៀបចរៀបចំ(លាយ)វ៉ាក់សំាង

•រចបៀបកំ្ត់ក្មិតែូស្តឹម្តរូវស្មាប់្ករុម

អាយុចផ្សងៗ គ្នែ 

•កដនលាងណាដែល្តរូវរកចមើលកាលបរចិចឆេ�ផុតកំ្ត់និងរចបៀបចចាលវ៉ាក់សាងំ

ដែលផុតកំ្ត់

•រចបៀបច្ជើសចរ ើស�ំែំម្លុ្តឹម្តរូវមំុស្មាប់ចាក់និងកដនលាង្តរូវចាក់ចៅចលើ

រាងកាយចំចពាះវ៉ាក់សាងំនបីមួយៗ

ចែើម្បីសុខភាពរបស់អនែកនិងសុខភាពរបស់មនុស្សដែលអនែកកំពុងជួយសូមលាង

សមា្អ តទែរបស់អនែកមុនចពលផតេល់វ៉ាក់សាងំឲ្យមនុស្សមានែ ក់ៗ។ច្បើម្លុដតមួយ

ចលើកប៉ាចុណាណ ះចែើយបោទា ប់មកចបាះចចាលវចោយសុវតថាភិាព។

��លួខសុតតរូវចរំពាលះសណំល់វ៉ា ក់សាងំ
ជាញឹកញាប់ចគចេលាចនូវជំហានចុងច្កាយទនយុ�្ធោផតេល់ថ្នែ បំង្កា រ៖គឺចបាះចចាលសំ្ល់ឲ្យបាន

្តឹម្តរូវ។សមា្ភ របាលា សទាកិម្លុនិងសមា្ភ រជបីវៈដែលចៅសល់ចចាលនឹងបចងកាើតជាបញ្ហា សុខភាពែល់មនុស្ស

និងបរសិាថា នជាពិចសសចបើវ្តរូវបានែុតឬកប់ចោយគ្្ម នសុវតថាភិាពឬ�ុកចចាលចៅកដនលាងដែលកុមារ

អាចយកបាន។កម្មវ ិ្ បីផតេល់ថ្នែ បំង្កា រអាចច្វើដផនការចបាះចចាលសំ្ល់្បកបចោយចោយសុវតថាភិាព

តាមរយៈការ៖

•ច្បើ្បាប់យនយនតេែដែលដែលបានែឹកជញូ្នបរិកា្ខ 

មកែឹកកាកសំ្ល់ចៅដកទចនែឬចៅចបាះចចាលចោយ

សុវតថាភិាព។

•បចងកាើតមជ្ឈម ្្ឌ ល្បចំាតំបន់ស្មាប់ដកទចនែ

កាកសំ្ល់ចោយមានរច ត្េ កប់ជាច្ចើន។

•ជួយែល់គលាបីនិកកនែងុសែគមន៍ឲ្យបចងកាើត្បព័ន្ធសាមញញា

ស្មាប់ចចាលកាកសំ្ល់ដែទំាសុខភាពរមួទំាងការ

ដញកកាកសំ្ល់និងរច ត្េ កប់សុវតថាភិាព។(សូម

ចមើលចសៀវច្មគគាចុ�ទាសក៍សែគមន៍សតេបីពបីសុខភាព

បរសិាថា នជំពូក�បី១៩បកាកសំ្ល់ពបីការដែទំាសុខភាព)។

វត្ នុេតុតសកួច
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