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រោគខាន់ស្លាក់ រេតាណូស នង
ិ កអកមាន់ (កអកឃូសៗ)
ព័ត៌មានអំពកា
ំ ង្ការរោគ
ី រចាក់ថ្នប
គររមាងរេលកម្មវ ិធចា
ំ ង្ការរោគថ្នក់ជាតិ ផ្តលន
់ ូវការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការរោគរោយឥតគត
ី ក់ថ្នប
ិ ថ្លៃសម្រមាប់រោគខាន់ស្លៃក់
រតតាណូស នង
ិ កអកមាន់រៅដល់កុមារដដលមានអាយុ១៨ ដែ។
រោគខាន់ស្លាក់
រោគខាន់ស្លៃក់រកីតរ

ង
ី រោយស្លរបាក់រតរដដលរគរករ
ី

់ និងម្ររម្ុុះ។ រោគខាន់ស្លៃក់បណ្ត
ញ
ត លឲ្យមានភ្ននសម្ួយដុុះរៅជុំវ ិញ
ី រៅកនុងមាត់ បំពងក

់ ខាងកនុង។ ការរនុះអាររធវីឲ្យលំបាករលបទឹកមាត់ ដកដរងហីម្ រ
បំពងក

យ
ត លឲ្យលប់ដរងហីម្ស្លៃប់រទៀតផ្ង។
ី អារដលម្ទំងបណ្ត

បាក់រតរផ្ល
ី ត
ិ នូវជាតិពុលម្យ៉ាងដដលអារោលោលរៅកាន់ជុំវ ិញោងកាយ រ
ដូង។ មានម្នុសសម្របដ

យ
ត លឲ្យមានរោគធងនធ
់ ងរនានាដូរជារោគែវន
ី បណ្ត
ិ នង
ិ រោគគំងរបុះ

លជា១០ភ្នគរយដដលរកីតរោគខាន់ស្លៃក់ បានស្លៃប់រោយស្លរជំងឺរនុះ។

រោគខាន់ស្លៃក់អារឆ្ៃងតាម្រយៈការកអក នង
ា ស់ររញពីអនករកត
ិ កណ្ត
ី ជំងឺរនុះ។

រោគរេតាណូស
រោគរតតាណូសរកីតរ
អារមានទំ

ង
លរៅកនុងោងកាយតាម្រយៈម្ុែរបួសដដល
ី រោយស្លរបាក់រតរដដលសថ
ី
ិតរៅកនុងដី ធូលី និងអារម្៍សតវ។ បាក់រតររនុះអាររូ
ី

ត
ំ ូររសមីនឹងការម្ុតម្ជុលម្ួយ។ រោគរតតាណូសម្ិនអារឆ្ៃងពីម្នុសសមានក់ រៅកាន់ម្នុសសមានក់រទៀតបានរទ។

ជាញឹកញាប់ រោគរតតាណូសគជា
ត លឲ្យមានការកន្ត្នាតក់ស្លរ់ដុំ
ឺ រោគអារសមាៃប់ជីវ ិតបាន ដដលវាយម្របហារដល់ម្របព័នធសរថ្សម្របស្លទ។ រោគរនុះបណ្ត
ជាដំបូងរៅនង
ត លឲ្យមានការលំបាកដកដរងហម្
ី ការម្របការ់ដ៏ឈចា
ឹ ស្លរ់ដុំក និងថ្ាម្។ រោគរតតាណូសអារបណ្ត
ឺ ប់ នង
ិ រង្កវក់របុះដូងម្ិនធម្មតា។

រោយស្លរដតការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការរោគមានម្របសិទធិភ្នព ឥ ូវរនុះរោគរតតាណូសជារោគកម្រម្មានណ្តស់រៅកនុងម្របរទសអូន្ត្ស្លតលី ក៏បុដ៉ា នតវារៅដតរកីតមាន
័ ិនដដលបានចាក់ថ្នប
រំរ ុះម្នុសសរពញវយម្
ំ ង្ការរោគរនុះ ឬអនកម្ិនដដលបានចាក់ថ្នប
ំ ដនថម្កមាៃង
ំ បង្ការរោគរបស់ែួ ន។
ៃ

រោគកអកមាន់
រោគកអកមាន់គឺជារោគឆ្ៃងខាៃង
ំ ដដលប៉ាុះ

ល់ផ្ូ វដកដរងហ
ៃ
ត លឲ្យមានការញាក់កន្ត្នាតក់កអកយ៉ាងធងនធ
់ ងរ។ រៅកនុង
ីម្ និងការដកដរងហីម្។ រោគរនុះបណ្ត

ររនាៃុះរពលញាក់កន្ត្នាតក់កអកទំងរនុះ កុមារម្របឹងដកដរងហីម្។ ជាញឹកញាប់ បនាាប់ពីការញាក់កន្ត្នាតក់កអក ដតងដតមានការកអួត រ
មានរយៈរពលជារម្ររីនដែ។

រោគកអកមាន់មានសភ្នពធងនធ
់ ងរបំផ្ុតរំរ

ុះទរកដដលមានអាយុតរ
ិ ជាង១២ដែ រ

យ
ី ការកអករនុះអារ

យ
ី ជាញឹកញាប់ម្រតូវការរូលពយបាលកនុងម្នារី រពទយ។ រោគកអកមាន់

អារបណ្ត
ត លឲ្យមានស្លថនភ្នពថ្នរោគរផ្សងៗដូរជាការធ្លៃក់ឈាម្ ការញាក់ម្របការ់ រោគរលាគសួត ភ្ៃក
ឹ បាត់ស្លមរតី រលាកែួរកាល ការែូរែួរកាល
ជាអរិថ្ន្ត្នតយ៍ និងការែូរសួតកនុងរយៈរពលយូរ។ មានកុមារម្របដ
់ ីវ ិត។
នឹងស្លៃប់បាត់បងជ

លម្ួយនាក់ កនុងរំរណ្តម្កុមារ២០០នាក់ររោមអាយុ៦ដែដដលរកីតរោគកអកមាន់

រោគកអកមាន់អារឆ្ៃងតាម្រយៈការកអក នង
ត ស់ររញពអ
ិ កណ្ត
ី នករកត
ី រោគរនុះ។ ឪពុកមាតយ នង
ិ សមាជិកម្រគួស្លរ គជា
ឺ ម្របភ្ពរម្បងថ្នការចមាងរោគរនុះ
ដល់ទរក។

ោរចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរោគខាន់ស្លាក់ រេតាណូស នង
ិ កអកមាន់
រគអារការ

រកុំឲ្យរកីតរោគខាន់ស្លៃក់ រតតាណូស និងកអកមាន់បានរោយការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការរោគរោយផ្សំរូលគនមានសុវតថិភ្នព និងម្របសិទធិភ្នព។

ថ្នប
ំ ង្ការរោគមានជាតព
ំ ង្ការរោគរនុះមានផ្ាុក
ិ ុលខាន់ស្លៃក់ នង
ិ រតតាណូសកនុងបរមាណត
ិ
ិរតួរដដលម្រតូវបានដកដម្របរដីម្បរី ធវឲ្
ី យវាគមនរម្រគុះថ្នក់។ ថ្នប
់ ីបីយូទ
នូវបាក់រតររោគកអ
កមាន់ដដលបានបនសុទធរម្ររីនដផ្នក រួម្នឹងបរមាណត
៉ា ិក និងជាតិបងារកុំឲ្យែូរពុកផ្ុយផ្ងដដរ។
ី
ិ
ិរតួរថ្នអងទ
កុមារគួរបានទទួលការចាក់ថ្នប
ំ ដនថម្កមាៃង
ំ បង្ការរោគរោយឥតគិតថ្លៃ រៅរពលពួករគមានអាយុ ១៨ដែ។

របេក
ាំ ង្ការរោគខាន់ស្លាក់ រេតាណូស នង
ិ មមោយរងខដ្លមានរកេ
ើ មានេោ
ើ រចាក់ថ្នប
ិ កអកមាន់
ម្របតិកម្មរៅនឹងថ្នប
ំ ង្ការរោគខាន់ស្លៃក់ រតតាណូស កអកមាន់ មានម្ិនសូវញឹកញាប់ដូរភ្នពសមុគស្លមញថ្នរោគរនុះរទ។
របេក
ិ មមោយរងខដ្លរកេ
ើ មានជាទូរៅ៖


ម្ួរ ៉ា យំ រស្លប់រសល់ រ



រង្កកងុយ ឬអស់កមាៃង
ំ



រ



ឈផ្
ឺ ារ



រ

យ
ី ជាទូរៅមានអារម្មណ៍ម្ិនសុែម្រសួលកនុងែៃួន

ង
ី ករ ា បនតរ
ិ បនតួរ
ង
ី ម្រក ម្ រ

់ ដនៃងចាក់ថ្ន ំ
ម្
ី រៅម្រតងក

យ
ី រ

់ ដនៃងចាក់ថ្ន។
ង
ត ុះអាសននរៅម្រតងក
ំ
ី ដុំតូរបរណ្ត

របេក
ិ មមោយរងខដ្លមន
ិ សូវរកេ
ើ មាន៖


ម្របតិកម្មធំរៅរលីដផ្នកថ្នោងកាយ។

ជាញឹកញាប់ ការចាក់ថ្នប
ំ ដនថម្កមាៃង
ំ បង្ការរោគខាន់ស្លៃក់ រតតាណូស និងកអកមាន់អារបណ្ត
ា លឲ្យមានម្របតិកម្មធំរៅរលីោងកាយដដលមានការ
រ

ង
ី ម្រក ម្ និងរ

ង
ី រ

ម្
ី រៅរលីអវយវៈ។

ម្របតក
់ រចាក់ថ្នប
ំ ង្ការរោគ រ
ិ ម្មរនុះគួរោយការណ៍រៅស្លាប័នផ្តលោ

យ
ី អារតម្រម្ូវឲ្យមានការរៅជួបរវជជបណឌិតផ្ងដដរ។

របេក
ិ មមោយរងខដ្លករមរកេ
ើ មាន៖


ម្របតិកម្មទាស់យ៉ាងធងនធ
់ ងរ។

ម្របសិនរបីម្របតិកម្មម្ធយម្រកីតរ

ង
ី រនាុះវារកីតរ

ង
ួ ថ្លង រៅពីរថ្លងដតប៉ាុរណ្តណុះ។ ម្របតិកម្មោយរងរនុះអារកាត់បនថយបានរោយ៖
ី ដតរយៈរពលពីម្យ



ោក់ម្រកណ្តត់រសីម្ម្រតជាក់រៅរលីកដនៃងចាក់ថ្នដំ ដលឈឺ



ផ្តលវ់ តថុោវឲ្យផ្ឹកបានរម្ររីន រ



ឲ្យកូនរបស់រលាកអនកផ្ឹកថ្នបា
ំ ៉ា ោ៉ា រសតាម្៉ាុល រដីម្បកា
ី ត់បនថយភ្នពម្ិនម្រសួលែៃួនណ្តម្ួយ (រូរកត់សមាាល់នូវកំរតថ្
ិ ន ដំ ដលម្រតូវរម្របីសម្រមាប់

យ
ី ម្ិនម្រតូវឲ្យកូនរបស់រលាកអនករសៃៀក

ក់រម្ររីនជាន់រនាុះរទ ម្របសិនរបីពួករគមានជំងឺម្រគុនរដា
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Diphtheria, tetanus, and pertussis (whooping cough)
Immunisation Information

The National Immunisation Program schedule provides free
diphtheria-tetanus-whooping cough vaccine to children at
18 months of age.
Diphtheria
Diphtheria is caused by bacteria which are found in the mouth, throat and nose. Diphtheria causes a membrane to
grow around the inside of the throat. This can make it difficult to swallow, breathe and can even lead to suffocation.
The bacteria produce a poison which can spread around the body and cause serious complications such as
paralysis and heart failure. Around 10 per cent of people who contract diphtheria die from it.
Diphtheria can be caught through coughs and sneezes from an infected person.

Tetanus
Tetanus is caused by bacteria which are present in soils, dust and manure. The bacteria can enter the body through
a wound which may be as small as a pin prick. Tetanus cannot be passed from person to person.
Tetanus is an often fatal disease which attacks the nervous system. It causes muscle spasms first felt in the neck
and jaw muscles. Tetanus can lead to breathing difficulties, painful convulsions and abnormal heart rhythms.
Because of the effective immunisation, tetanus is now rare in Australia, but it still occurs in people who have never
been immunised against the disease or who have not had their booster vaccines.

Whooping cough
Whooping cough is a highly contagious disease which affects the air passages and breathing. The disease causes
severe coughing spasms. Between these spasms, the child gasps for breath. Coughing spasms are often followed
by vomiting and the cough can last for months.
Whooping cough is most serious in babies under 12 months of age and often requires admission to hospital.
Whooping cough can lead to complications such as haemorrhage, convulsions, pneumonia, coma, inflammation of
the brain, permanent brain damage and long term lung damage. Around one in every 200 children under six months
of age who catches whooping cough will die.
Whooping cough can be caught through coughs and sneezes from an infected person. Parents and family members
are the main source of infection for babies.

Diphtheria-tetanus-whooping cough immunisation
Diphtheria, tetanus and whooping cough can be prevented with a safe and effective combination vaccine.
The vaccine contains a small amount of diphtheria and tetanus toxins, which are modified to make them harmless.
It also contains purified parts of the pertussis bacterium with small amounts of antibiotics and preservative.
Children should have a free booster dose of this vaccine at 18 months of age.

Possible side effects of diphtheria-tetanus-whooping cough vaccine
Reactions to diphtheria-tetanus-whooping cough vaccine are much less frequent than the complications of the diseases.

Common side effects:
• irritable, crying, unsettled and generally unhappy
• drowsiness or tiredness
• low grade fever
• soreness, redness and swelling at the injection site
• a temporary small lump at the injection site.

Uncommon side effect:
• large local reaction.
Sometimes a booster dose of diphtheria-tetanus-whooping cough vaccine can cause a very large local reaction of
redness and swelling to the limb.
This reaction should be reported to your immunisation provider and may require a visit to the doctor.

Extremely rare side effect:
• severe allergic reaction.
If mild reactions do occur, they may last one to two days. The side effects can be reduced by:
• placing a cold, wet cloth on the sore injection site
• giving extra fluids and not overdressing if your child has a fever
• giving your child paracetamol to reduce any discomfort (note the recommended dose for the age of your child)
• If reactions are severe or persistent, or if you are worried, contact your doctor or hospital.

Pre-immunisation checklist
Before your child is immunised, tell the doctor or nurse if any of the following apply:

Are unwell on the day of immunisation (temperature over 38.5 ˚C).
Have had a severe reaction to any vaccine.
Have a severe allergy to any vaccine component (for example, neomycin).

Further information
The following websites offer further information:
www.betterhealthchannel.vic.gov.au
www.immunise.health.gov.au
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