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ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចមចោគ HPV Gardasil®

អ្តីខែល អនាក្តរូវែលឹង

(Human  
Papillomavirus)

 1  ចតើ ចម ចោគ  HPVគឺ ជា ចម ចោគ អ្តី?

 ចម ចោគ  human papillomavirus (HPV) គឺ ជា    ចម ចោគ        រម្ង តាម ្ ្ូវ ចេ�    �ូចៅ 
បំ្ុត ចៅ សហ រែ្ឋ អាចមរកិ។   បុរស   និង សស្តី រមួ    ចេ�រំនួនជាង ពាក ់កណ្្ល   ឆ្ង ចម ចោគ  
HPV    ចៅ ចពល ណ្ មយួ  កនាុង ជតីវតិ របស់ ពួកចគ។ 

បរ្ុប្បននា  ពល រែ្ឋ អាចមរកិ ្បខហល  20  លាន នាកឆ់្ង ចម ចោគ ចនះ ចហើយ    មនុសសេ 
្បខហល 6 លាន នាក ់បខនថែម ច�ៀត បាន  ឆ្ង ចម ចោគ ចនះ   ជា ចរៀង ោល់ ឆ្នា ។ំ   ជា ធមមែតា  
ចម ចោគ HPV ឆ្ង តាម  ការ  ប៉ាះពាល់ ្ ្ូវ ចេ�។  

 ចម ចោគ HPV ភាគ ច្រើន  ពំុ បង្ក ជា ចោគ សញ្ញា  ច� ចហើយ បាត ់ចៅ វញិ ចោយ ្ ្ួន ឯង 
។  ប៉ាុខន្  HPV  អារ    បង្ក ជំងឺ មហា រ តីក កស្ូបន រំចពាះ សស្តី។  ជំងឺ មហា រ តីក ក  ស្ូបនគឺ    ជា  ជំងឺ  
មហា រ តីកនាមំុ្  �តី 2 ខែល បណ្្ល    ឲ្យ សស្តី ស្ាប ់បាត ់បង ់ជតីវតិ   ចៅ �ូទាងំ ពិេព ចលាក។   
ចៅ សហ រែ្ឋ អាចមរកិ  សស្តី  ្បខហល 12,000  នាក ់ចកើត ជំងឺ មហា រ តីក ក ស្ូបន ចរៀង ោល់ 
ឆ្នា  ំ ចហើយ    មនុសសេ ្បខហល 4,000 នាក ់្តរូវ បាន រពំលឹង ថ្ នលឹង ស្ាប ់ បាត ់ ជតីវតិ  ចោយ សារ 
ជំងឺ    ចនះ។  

 ចម ចោគ HPV  ក ៏ពាក ់ពន័្ធ  នលឹង ជំងឺ មហា រ តីក ជា ច្រើន ្ ង ខែរ ខែល មនិ សូវ   �ូចៅ ែូរ ជា   
ជំងឺ មហា រ តីក  រន្ធ និង្បចហាង ចោនតី រំចពាះ សស្តី  និង    ជំងឺ មហា រ តីក រន្ធ គូ� និង មាត ់  
បំពង ់ក (បំពង ់ក គុលអណ្្ត  និង   ែំុសារប់ំពងក់) រំចពាះ ទាងំ បុរស  និង សស្តី។  
ចមចោគ HPV ក ៏អារ បង្ក ជំងឺឫស  ចលើ ្បោបច់េ� និង ឫស កនាុង បំពង ់ក។   

ពំុមាន ថ្នា ពំយាបាលចម ចោគ  HPV ច� ប៉ាុខន្ បញ្ហា  មយួរំនួន ខែល ចម ចោគ ចនះ បង្ក អារ 
ពយា បាល បាន។ 

 2   ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាង ចម ចោគ HPV៖ ចហតុ អ្តី ្តរូវ  ចាក ់ថ្នា  ំ
វ៉ា កសំ់ាង?

ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ HPV  ខែល ចលាក អនាក កំពុង ��ួល ចនះ  គឺ ជា ្បចេ� មយួ ននថ្នា  ំ
វ៉ា កសំ់ាងពតីរ ្បចេ� ខែល អារ  ចាក ់ ចែើម្បតី បង្្ក រ  ចម ចោគ HPV  បាន។ ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចនះ 
អារ ចាក ់បាន ទាងំ បុរស  និង សស្តី។ 

ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចនះ អារ បង្្ក រ ករណតី  ភាគ ច្រើន នន ជងំ ឺមហា រ តីក ក ស្ូបនរំចពាះ ្សរ្តតី  ្បសិន ចបើ   
បាន ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងមុន ចពលឆ្ង    ចម ចោគ ចនះ។  ចលើស ពតី ចនះ   ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចនះអារ  
បង្្ក រ ជំងឺ មហា រ តីក រន្ធ និង ្បចហាង ចោនតី បាន រំចពាះ សស្តី និងឫស  ចលើ ្បោបច់េ�    និង 
ជំងឺ  មហា រ តីក រន្ធ គូ� រំចពាះ ទាងំ បុរស  និង សស្តី។ 

ការ ការ ពារ ចោយ ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ HPV  ចនះ ្តរូវ បាន រពំលឹង ថ្  មាន រយៈ ចពល ខវង។  
ប៉ាុខន្  ការ ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  មនិ អារជា វធិតី  ជំនួស   ការ ពិនិត្យ រក ជំងឺ មហា រ តីក ក ស្ូបន ច�ើយ។   
សស្តី គួរ ខត ចធ្ើ ចតស្ រក ជំងឺ មហា រ តីក ក ស្ូបន ជា ្បចា ំ។ 

 3   ចតើ អនាក ណ្ គួរ ��ួល ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  ចម ចោគ HPV 
ចនះ   ចហើយ ចៅ ចពល ណ្ ?

ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ  HPV  គឺ  ចាក ់ 3 ែូស ។ 
 ែូស �តី 1  ឥ�ូវ ចនះ
 ែូស �តី 2  1 ចៅ 2 ខ្  បនាទា ប ់ពតី ែូស �តី 1 
 ែូស �តី 3  6 ខ្ បនាទា ប ់ពតីែូស �តី 1

ែូស បខនថែម (ែូស រឭំក)  ពំុបានខណនា ំឲ្យចាកច់�។

ការ ចាកថ់្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងជា�ម្ាប ់ 
•	  ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ  HPV ចនះ្តរូវ ស្មាប ់ចកមែង ្សតី និង ចកមែង ្បរុស អាយុ 

11 ឬ 12 ឆ្នា ។ំ  ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង ចនះ  អារ  ចាក ់ ចាប ់ច្្ើម ចៅ អាយុ 9 ឆ្នា ។ំ
 

ចហតុ អ្តី ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង ចម ចោគ  HPV ្តរូវ បាន ខណ នា ំឲ្យ ចាក ់ចៅ អាយុ 11 ឬ 12 ឆ្នា ?ំ  

  ចម ចោគ HPV  គឺ ជា ចម ចោគ ង្យ ឆ្ង សូម្បតី ខត ជាមយួ នែគូ រមួ ចេ� ខត  មានា ក ់ក ៏ចោយ  ។    
ចនាះ ជា មូល ចហតុ   ខែល ជា ការ សំខាន ់ ្តរូវ ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ  HPV មុន ចពល 
មានការ ប៉ាះពាល ្ ្ូវ ចេ�។   មយា៉ាងច�ៀត ការ  ចឆ្ើយ តប នលឹង ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងគឺ ល្អ ្បចសើរ 
ចៅ វយ័ ចនះ   ជាងវយ័  ចាស់ ជាង ចនះ។ 

ការ ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង ឲ្យ ទាន ់ចពល   
 ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង ្តរូវ បាន ខណ នា ំស្មាប ់មនុសសេ ែូរ ខាងច្កាម ខែល ពំុ បាន  ��ួល ថ្នា  ំ
វ៉ា កសំ់ាង្គប ់ 3 ែូស ។

•	  សស្តី អាយុ 13  ែល់  26 ឆ្នា  ំ 

•	  បុរស អាយុ 13  ែល់  21 ឆ្នា ំ

 ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចនះ អារ   ្ ្ល់ឲ្យ បុរស អាយុ 22  ឆ្នា ែំល់  26 ឆ្នា  ំ ខែល  ពំុ បាន 
��ួល ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចនះ្គប ់ 3 ែូស ។  

 ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  ចនះ ្តរូវ បាន ខណ នា ំស្មាប ់បុរស អាយុ 26 ឆ្នា  ំខែល រមួ ចេ� ជាមយួ 
នលឹង បុរស  ឬ ខែល ្បពន័្ធ សា៊ាំ  រុះ ច្សោយ ចោយ សារ ចម ចោគចអែស៏  ជំងឺ  ឬ ឱសថ 
ែន� ច�ៀត។ 

 ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ HPV អារ ចាក ់កនាុង ចពល ែំណ្ល គ្នា  នលឹង ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាង ែន� ច�ៀត ។ 
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 4   មនុសសេ មយួ រំនួន មនិគួរ  ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម 
ចោគ HPV ច� ឬ គួរ រង ់ចា។ំ

•	  ជន ណ្ ខែល  ធ្្ប ់មាន ្បតិកមមែ អាឡាក ់សុតី  នលឹង ធ្តុ្សេ ំនន ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ  
HPV ឬែូស មុននន  ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ  HPV  ខែល គំោម ែល់ អាយុ ជតីវតិ  មនិ 
គួរ ��ួល ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង ចនះ ច�។   សូម ្បាប ់ចវជ្ជ បណិ្ត របស់ចលាក អនាក ្បសិន ចបើ    អនាក 
ខែលចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  មាន ្បតិកមមែ អាឡាក ់សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ ខែល រមួ បញូ្ល ទាងំ 
្បតិកមមែ អាឡាក ់សុតីចៅ នលឹង  ចម ែំខប។  

•	  ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ HPV ពំុ ្តរូវ បាន ខណ នា ំស្មាប ់សស្តី មាន ន្ទា ចពាះ ច�។  ចទាះ 
ជា ោ៉ា ង ណ្ ក ៏ចោយ ការ ��ួល ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ HPV ចពល មាន  ន្ទា ចពាះ មនិ 
ខមន ជា ចហតុ ្ ល កនាុង ការ  ពិចារណ្     ប ញ្ប ់ការ មាន ន្ទា ចពាះ ច�ើយ ។   សស្តី    បំចៅ ចោះ 
កូនអារ ��ូល ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង ចនះ បាន។ 

•	  អនាក ខែល មាន ជំងឺ ្សាល ចពល  ច្គ្ង ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  ចម ចោគ HPV ចនះ  ចៅ 
ខត អារ ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងបាន។   អនាកខែល  មាន ជំងឺ ធ្ងន ់លមែម ឬ ធ្ងន ់ធ្ងរ  គួរ រងច់ា ំសិន 
រហូត ទាល់ ខត ពួកចគ ជាសះ ចស្បើយសិន។ 

 5  ចតើ មានហានិេយ័ អ្តី ្ ្ះ ចោយ សារ 
ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចនះ?

ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាងចម ចោគ HPV ចនះ  ្តរូវ បាន ច្បើ ្បាស់ ចៅ សហ រែ្ឋ អាចមរកិ និង �ូទាងំ 
ពិេព ចលាក រយៈ ចពល ្បខហល 6 ឆ្នា  ំ កន្ង មក ចហើយ ចហើយ     ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចនះ មាន 
សុវតថែិភាព ណ្ស់ ។ 

ចទាះ ជា ោ៉ា ង ណ្ ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  អារ បង្ក បញ្ហា  ធ្ងន ់ធ្ងរ  ែូរ ជា ្បតិកមមែអាឡាកសុ់តី ធ្ងន ់
ធ្ងរ។ ហានិេយ័ខែល ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចនះបង្ក ច្គ្ះ ថ្នា ក ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ ចធ្ើ ឲ្យ ស្ាប ់បាត ់បង ់ជតីវតិ 
ចនាះ គឺ មាន ក្មតិ តិរ តួរ បំ្ុត។ 

 ក្ម មាន ្បតិកមមែ    អាឡាកសុ់តីខែល គំោម ែល់ អាយុ ជតីវតិ  ចោយ សារ  ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង 
ណ្ស់ ។  ្បសិន ចបើមាន ្បតិកមមែ     វនលឹង  មាន រយៈ ចពល ប៉ាុនាមែ ន នា�តី ចៅ  ប៉ាុនាមែ ន  ចមា៉ា ង 
ប៉ាុចណ្ណ ះ    បនាទា ប ់ពតី ចាក ់ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាង។ 

 បញ្ហា     ្សាល   និង  ធ្ងន ់លមែម  ជា ច្រើន  ្តរូវ បាន  ចគ ែលឹង ថ្  ចកើត ច�ើង ជាមយួ នលឹង ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាង 
ចម ចោគ HPV ចនះ។ បញ្ហា  ទាងំ ចនះ មនិ ចកើត ច�ើង រយៈចពល យូរ ច� ចហើយ បាត ់ចៅ វញិ 
ចោយ ្ ្ួន ឯង ។

•	  ្បតិកមមែ   ចលើ នែ ខែល ចាក ់ថ្នា  ំ
-  ការ ឈ ឺរុក ចាប ់ ( មនុសសេ ្បខហល  8  នាក ់កនាុង រំចណ្ម 10  នាក ់)  
-   ច�ើង ្កហម  ឬ ចហើម  ( មនុសសេ ្បខហល មានា ក ់កនាុង រំចណ្ម 4 នាក ់)

•	   ្គរុន ច្្ ៖
-  ្សាល  (100° F) ( មនុសសេ  ្បខហល មានា ក ់ កនាុង រំចណ្ម 10 នាក ់)  
-  ធ្ងន ់លមែម (102° F) ( មនុសសេ ្បខហល មានា ក ់កនាុង រំចណ្ម  65  នាក ់) 

•	  បញ្ហា  ែន� ច�ៀត  ៖
-  ឈ ឺកបាល  (  មនុសសេ ្បខហល មានា ក ់កនាុង រំចណ្ម 3 នាក ់)

•	  ការ សន្ប ់ ៖ ការ សន្ប ់រយៈចពល ្ ្តី និង ចោគ សញ្ញា  ពាក ់ពន័្ធ (ែូរ ជា កសន្ាក ់)  
អារ ចកើត ច�ើង បនាទា ប ់ពតី ែំចណើ  រ ការ ចវជ្ជ សាសស្  ខែល រមួ បញូ្ល ទាងំ ការ ចាក ់
ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាង្ង ខែរ។     ការ អង្ុយ ឬ  ចែក   ្បខហល 15 នា�តី  បនាទា ប ់ពតី ចាក ់ថ្នា  ំ
វ៉ា កសំ់ាងអារ ជួយ�� បង្្ក រ   ការ សន្ប ់និង   របសួ ចោយ សារ  ែួល ។  សូម ្បាប ់
 ចវជ្ជ បណិ្ត របស់ ចលាក អនាក  ្បសិន ចបើ ចលាក អនាក មាន អារមមែណ៍ វលិ មុ្  ឬ    ការ  
ចមើល     ច�ើញ មាន ការ ខ្ប ្បរួល   ឬ  ហលឹង ្តចរៀក ។   

ែូរ ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងទាងំ អស់ ខែរ  ចគ នលឹង បន្   តាម  ោន  រក  បញ្ហា  ្ ុស ធមមែតា 
ឬ ធ្ងន ់ធ្ងរ នានា  ចោយ សារ ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងចមចោគ    HPV។

 6   រុះ ចបើ មាន ្បតិកមមែ ធ្ងន ់ធ្ងរ ?

ចតើ ្ ្ុ ំ គួរ        ្បយត័នារំចពាះ   អ្តី ្ ្ះ?
•	  សូម ្បយត័នា រំចពាះ  អ្តី ខែល ចធ្ើ ឲ្យ ចលាក អនាក ្ពរួយ បារម្ភ ែូរ ជា  សញ្ញា   បង្ហា ញ ពតី 

្បតិកមមែ អាឡាក ់សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ    ្គរុន ច្្ ខ្ាងំ  ឬ ការ ប្ូរ ឥរោិ បថ ។ 
  

 សញ្ញា  បង្ហា ញ ពតី ្បតិកមមែ អាឡាក ់សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ អារ រមួ បញូ្ល កនទាួល  ចហើម មុ្  និង 
បំពង ់ក  ពិបាក ែក ែចងហាើម    រង្្ក ់ចបះ ែូង ញាប ់ វលិ មុ្  និង កម្ាងំ រុះ ច្សោយ។ 
បញ្ហា   ទាងំ ចនះ   នលឹង ចាប ់ច្្ើម  ចកើត ច�ើង រយៈ ចពល  ប៉ាុនាមែ ន នា�តីចៅ  ប៉ាុនាមែ ន ចមា៉ា ង 
ប៉ាុចណ្ណ ះបនាទា ប ់ពតី  ការ ចាក ់ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង។

ចតើ ្ ្ុ ំ គួរ ចធ្ើ អ្តី ្ ្ះ?
•	  ្បសិន ចបើ  ចលាក អនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា ្បតិកមមែ អាឡាក ់សុតី ធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ   សាថែ នការណ៍ សចសង្្ះ 

បនាទា ន ់ែន� ច�ៀតខែល មនិ អារ រង ់ចា ំបាន សូម �ូរស័ពទា ចៅ 9-1-1 ឬ     យក អនាក ជំងឺ ចៅ  
កាន ់មនទាតីរ ចព�្យ ខែល ជិត បំ្ុត។ ចបើ មនិ អញ្ជ លឹង ច� សូម �ូរស័ពទា ចៅ  ចវជ្ជ បណិ្ត របស់ 
ចលាក អនាក ។

•	   បនាទា ប ់មក  ្បតិកមមែ គួរ ោយ ការណ៍  ចៅ ្បពន័្ធ ោយការណ៍ ្ ល អា្កក ់ នន ថ្នា  ំ
វ៉ា កសំ់ាង (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))។ 
ចវជ្ជ បណិ្ត របស់ ចលាក អនាក អារ    ោក ់បញ្ជូ ន របាយការណ៍ ចនះ ឬ ចលាក 
អនាកអារ   ោយការណ៍ ចោយ ផ្ទា ល់ តាម រយៈ  ចវប សាយ VAERS  ចៅ  
www.vaers.hhs.gov  ឬ តាម រយៈ ចៅ �ូរស័ពទា មក  1-800-822-7967។

VAERS គឺ ស្មាប ់ខត ការ ោយការណ៍ ្បតិកមមែ ច្សេង ៗ  ប៉ាុចណ្ណ ះ។ ្បពន័្ធ ចនះ ពំុ ្ ្ល់  
ែំបូនាមែ ន ចវជ្ជ សាសស្ ច�។

 7
  កមមែ  វធិតី ជាតិ បង ់សំណង   របសួ ចោយ សារ ថ្នា  ំ

វ៉ា កសំ់ាង (National Vaccine Injury 
Compensation Program)

កមមែ វធិតី  ជាតិ បង ់សំណង    របសួ ចោយ សារ ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាង  (National Vaccine Injury 
Compensation Program (VICP)) គឺ ជា  កមមែ វធិតីរបស់ រែ្ឋ សហ ពន័្ធ ខែល បាន 
បចង្កើត ច�ើង ចែើម្បតី បង ់ សង    អនាក ទាងំ ឡាយ ខែល   អារ រង របសួ ចោយ សារ ខត ថ្នា វំ៉ា កសំ់ាង 
មយួរំនួន។

 បុគ្ល ខែល ចជឿជាក ់ថ្ ្្ួន អារ   ធ្្ប ់រង របសួ ចោយ សារ ថ្នា  ំវ៉ា កសំ់ាងមយួ អារ  ចធ្ើ 
 ការ សិកសោ អំពតី កមមែ វធិតី  និង អំពតី ការ ោក ់ពាក្យ ទាម ទារ សំណង ចោយ �ូរស័ពទា មក     
1-800-338-2382 ឬ រូល ចៅ ចវប សាយ  VICP  ចៅ   
www.hrsa.gov/vaccinecompensation។

 8  ចតើ ្ ្ុ ំ អារ  សិកសោ បខនថែម ច�ៀត ចោយ រចបៀប ណ្?

•	  សូម សួរ ចវជ្ជ បណិ្ត របស់ ចលាក អនាក ។

•	  សូម�ូរស័ពទា ចៅ ្កសួង សុខាេបិាលរែ្ឋ ឬ ចៅ មូល ោ្ឋ ន  របស់ ចលាក អនាក ។

•	   ទាក ់�ង  មជ្ឈមណ្ល �ប ់សា្ក ត ់និង បង្្ក រ ជំងឺ ឆ្ង  (CDC)៖
-  �ូរស័ពទា មក ចល្  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- រូល ចៅ ចវប សាយ  CDC ចៅ  www.cdc.gov/vaccines
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