
 
  

វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយ (ចក់អតិសុខុមរបណ បញ់តមរចមុះ)៖

េតីេលកអនករតូវករយល់ដឹងអវីខលះ 

របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំជេរចីន
អចមនជភសេអសបញ៉និងភសេផសងេទៀត។
សូមេមីលវបិសយ www.immunize.org/vis 
Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. 
សូមចូលេមីល www.immunize.org/vis 

រកសួងសុខភិបល និងេសវពលរដឋ
ៃនសហរដឋអេមរកិ
មជឈមណឌ លរគប់រគង និងបងក រជំងឺ 

1. េហតុអវីរតូវករចក់វ៉ក់សងំ?

វ៉ក់សងំជំងឺរគុនផត សយអចករពរជំងឺរគុនផត សយ (ផត សយ)។ 
ជំងឺផដ សយជជំងឺឆលងែដលរកីរលដលជំុវញិេនសហរដឋអេមរកិជេរៀងរ
ល់ឆន តំមធមមតេកីតេឡងីេនចេនល ះែខតុល និងឧសភ។ 
នរណមន ក់អចេកីតជំងឺរគុនផត សយ 
បុ៉ែនតវមនេរគះថន ក់េរចីនជងេនះសរមប់មនុសសមួយចំនួន។ ទរក 
និងកុមរតូចៗ មនុសសែដលមនអយុចប់ពី 65 ឆន េំឡងីេទ 
អនកមនៃផទេពះ និងអនកែដលមនបញហ សុខភពមួយចំនួន 
ឬរបព័នធករពររងកយចុះេខសយ 
គឺមនហនិភ័យៃនផលវបិកជំងឺផត សយខពស់បំផុត។

ជំងឺរលកសួត រលកទងសួត រលករបេហងឆអឹង និងករឆលងេមេរគរតេចៀក 
គឺជឧទហរណ៍ៃនផលវបិកែដលទក់ទងនឹងជំងឺផត សយ។ 
របសិនេបីេលកអនកមនបញហ សុខភព ដូចជជំងឺេបះដូង មហរកី 
ឬជំងឺទឹកេនមែផអម ជំងឺរគុនផត សយអចេធវីឱយមនបញហ កន់ែតធងន់ធងរ។ 

ជំងឺផត សយអចបណត លឱយមនរគុនេកត ខលួន និងរគុនរង ឈបំឺពង់ក 
ឈសឺច់ដំុ អស់កមល ងំ កអក ឈកឺបល និងេហៀរសំេបរ ឬតឹងរចមុះ។ 
មនុសសមួយចំនួនអចកអួត និងរគ 
េទះបីជជំងឺេនះេកីតេលីកុមរេរចីនជងមនុសសេពញវយ័ក៏េដយ។ 

គិតជមធយមកនុងមួយឆន មំនមនុសសរប់ពន់នក់េនសហរដឋអេមរកិបនសល
ប់េដយសរជំងឺរគុនផត សយ 
េហយីមនមនុសសជេរចីននក់េទៀតកំពុងសរមកពយបលេនមនទីរេពទយ។ 
វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយករពរពីករមនជំងឺរប់លននក់ 
និងករេទជួបរគូេពទយែដលទក់ទងនឹងជំងឺផត សយជេរៀងរល់ឆន ។ំ 

2. វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយមនអតិសុខុមរបណបញ់រចមុះ

មជឈមណឌ ល CDC ែណនមំនុសសរគប់រូបែដលមនអយុចប់ពី 6 
ែខេឡងីេទ រតូវចក់វ៉ក់សងំេនរគប់រដូវកលជំងឺរគុនផត សយ។ 
េកមងអយុពី 6 ែខដល់ 8 ឆន  ំអចរតូវករ 2 ដូស 
េនអំឡុងេពលរដូវកលជំងឺរគុនផត សយនីមួយៗ។           
អនកេផសងេទៀតរតូករែត 1 ដូសកនុងមួយរដូវកលជំងឺរគុនផត សយ។ 

ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយមនអតិសុខុមរបណបញ់រចមុះ (េហថ 
“LAIV”) គឺជវ៉ក់សងំបញ់រចមុះ ែដលអចផតល់ជូនអនកែដលមិនមន      
ៃផទេពះែដលមនអយុពី 2 ឆន  ំដល់ 49 ឆន ។ំ 

វរតូវចំណយេពលរបែហល 2 
សបត ហ៍សរមប់ករបេងកីតឱយមនករករពរបនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំ។ 

មនេមេរគផដ សយជេរចីន េហយីវែតងែតផល ស់បតូរ។ ជេរៀងរល់ឆន ំ
វ៉ក់សងំជំងឺផត សយថមីរតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបកីរពររបឆងំនឹងជំងឺ 
រគុនផត សយ ែដលេគេជឿជក់ថទំនងជបងកជំងឺឆលងេនរដូវកលជំងឺរគុន 
ផត សយនេពលខងមុខ។ 
េទះបីជវ៉ក់សងំមិនរតូវគន នឹងេមេរគទងំេនះេដយជក់លក់ក៏េដយ 
ក៏វេនែតអចផតល់ករករពរមួយចំនួនផងែដរ។ 

វ៉ក់សងំជំងឺរគុនផត សយមិនបងកផត សយេទ។ 

វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយអចចក់េនេពលដំណលគន នឹងវ៉ក់សងំ 
េផសងេទៀតបន។ 

3. សូមពិភកសជមួយអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។

សូមរបប់អនកផតល់េសវចក់វ៉ក់សងំបងក ររបស់អនក 
របសិនេបីេលកអនកចក់វ៉ក់សងំបងក រ៖ 
§ មនអយុតិចជង 2 ឆន  ំឬអយុេរចីនជង 49 ឆន ំ
§ មនៃផទេពះ។
វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយមនអតិសុខុមរបណបញ់រចមុះ
មិនរតូវបនែណនសំរមប់អនកមនៃផទេពះេទ

§ មនរបតិកមមអល់ែឡហសុី
បនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំដូសបងក រជំងឺរគុនផត សយពីមុន
ឬមនអល់ែឡហសុធីងន់ធងរណមួយែដលគំរមកំែហងដល់អយុជីវតិ

§ កុមរ ឬេកមងជំទង់ែដលមនអយុពី 2 ឆន ដំល់ 17 ឆន ំ
ែដលទទួលបនថន អំសពីរនី ឬអសពីរនី ឬផលិតផលថន លំបេរគចេថល ះ

§ មនរបព័នធភពសុជំំងឺចុះេខសយ
§ កុមរអយុពី 2 ឆន ដំល់ 4 ឆន  ំែដលមនជំងឺហតឺ
ឬមនរបវតតិៃនករដកដេងហីមតឹងកនុងរយៈេពល 12 ែខកនលងមក

§ អយុតិចជង 5 ឆន េំឡងីេទ និងមនជំងឺជំហតឺ
§ បនេលបថន រំបឆងំនឹងជំងឺរគុនផត សយកនុងរយៈេពល 3
សបត ហ៍ចុងេរកយេនះ 

§ ករែថទសុំខភពអនកែដលមនរបព័នធភពសុចុំះេខសយធងន់ធងរ
ែដលរតូវករបរយិកសែដលករពរ

§ មនសថ នភពេវជជសរសតធងន់ធងរេផសងេទៀត
ែដលអចេធវីឱយមនុសសរបឈមនឹងហនិភ័យភ័យខពស់ៃនផលវបិកៃនជំងឺ
ផត សយធងន់ធងរ (ដូចជជំងឺសួត ជំងឺេបះដូង ជំងឺតរមងេនម

របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំ
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 ដូចជជំងឺទឹកេនមែផអម ជំងឺតរមងេនមឬេថលីម ជំងឺសរៃសរបសទ 
ឬសរៃសរបសទ ឬបញហ េមតបូលីស)  
§ មិនមនលំែពង ឬមនលំែពងមិនដំេណីរករ
§ មនឧបករណ៍េអឡកិរតូនិចេរបីរនធរតេចៀក
§ មនករេលចធល យសរធតុរវខួរឆនឹងខនង

(េលចធល យសរធតុរវែដលព័ទធ
ជំុវញិខួរកបលេទកន់រចមុះ បំពង់ក រតេចៀក ឬទីកែនលងេផសងេទៀត
េនកនុងកបល)

§ មនេរគសញញ ហគលីេលៀន (Guillain-Barré Syndrome)
កនុងរយៈេពល 6
សបត ហ៍ បនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំដូសជំងឺរគុនផត សយពីមុន

កនុងករណីខលះ អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
អចសេរមចចិតតពនយេពលករចក់វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយរហូតដ
ល់ករេទជួបពិនិតយនេពលខងមុខ។ 

សរមប់អនកជំងឺមួយចំនួន វ៉ក់សងំជំងឺរគុ
នផត សយរបេភទេផសងគន (វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយែដលមនបណតុ ះ
េមេរគឬផសេំមេរគេឡងីវញិ) របែហលជអច 
សមរសបជងវ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយមនអតិសុខុមរបណបញ់រច
មុះ។ 

អនកែដលមនជំងឺករមិតរសល ដូចជផត សយ អចចក់វ៉ក់សងំបន។ 
មនុសសែដលឈកឺរមិតមធយមឬធងន់ធងរ 
តមធមមតរតូវរង់ចរំហូតដល់ពួកេគជសះេសបយីេឡងីវញិ 
មុនចក់វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយ។

អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
អចផតល់ជូនេលកអនកនូវព័ត៌មនបែនថម។ 

4. ហនិភ័យៃនរបតិកមមវ៉ក់សងំបងក រ

§ េហៀរសំេបរ ឬតឹងរចមុះ ដកដេងហីមតឹង និងឈកឺបល
អចេកីតេឡងីបនទ ប់ពីចក់វ៉ក់សងំ LAIV។

§ កអួត ឈសឺច់ដំុ រគុនេកត ខលួន ឈបំឺពង់ក និងកអក
គឺជផលប៉ះពល់បនទ ប់បនសែំដលអចេកីតមនេផសងេទៀត។

របសិនេបីបញហ ទងំេនះេកីតេឡងី តមធមមតវចប់េផតីមភល មៗបនទ ប់ពីចក់ 
វ៉ក់សងំបងក រ េហយីមនលកខណៈមិនធងន់ធងរ និងមនរយៈេពលខលី។ 

ដូចគន េទនឹងថន ណំមួយផងែដរ 
វ៉ក់សងំមនឱកសតិចតួចណស់ែដលបងកឱយមនរបតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់
ធងរ របួសធងន់ធងរេផសងេទៀត ឬសល ប់។ 

5. ចុះេបីមនបញហ ធងន់ធងរ?

របតិកមមអល់ែឡហសុអីចេកីតេឡងីបនទ ប់ពីេលកអនកចក់វ៉ក់សងំបងក រច
កេចញពីគលីនិក។ 
របសិនេបីេលកអនកេឃញីសញញ របតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់ធងរ 
(កនទួលេលីែសបក េហមីមុខនិងបំពង់ក ពិបកដកដេងហីម េបះដូងេលតញប់ 
វលិមុខ ឬេខសយ) សូមេហទូរស័ពទេលខ 9-1-1 
េហយីនអំនកជំងឺេទមនទីរេពទយែដលេនជិតបំផុត។ 

សរមប់សញញ េផសងេទៀតែដលទក់ទងនឹងេលកអនក 
សូមេហទូរស័ពទេទអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។ 

សូមរយករណ៍របតិកមមមិនលអេទរបព័នធរយករណ៍ពីចំណុចមិនលអៃនវ៉ក់
សងំ (VAERS)។ តមធមមតអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
នឹងដក់របយករណ៍េនះ ឬេលកអនកអចេធវីវេដយខលួនឯងបន។ 
សូមចូលេមីលវបិសយ VAERS តម www.vaers.hhs. gov 
ឬេហទូរស័ពទេលខ1-800-822-7967។ របព័នធរយករណ៍ VAERS 
គឺសរមប់រយករណ៍ពីរបតិកមមែតបុ៉េណណ ះ េហីយសមជិកៃនបុគគលិក 
VAERS មិនផតល់ជូនករែណនែំផនកេវជជសរសតេទ។ 

6. កមមវធីិសំណងរបួសសន មេដយវ៉ក់សងំបងក រថន ក់ជតិ

កមមវធីិសំណងរបួសសន មេដយវ៉ក់សងំបងក រថន ក់ជតិ (VICP) 
គឺជកមមវធីិរបស់សហព័នធែដលបនបេងកីតេឡងី 
េដីមបផីតល់ជូនសំណងដល់របជពលរដឋែដលអចរងរបួសេដយសរវ៉ក់សងំ
មួយចំនួន។ បណតឹ ងទមទរទក់ទងនឹងរបួស 
ឬករសល ប់េដយសរករចក់វ៉ក់សងំ 
មនេពលកំណត់សរមប់ករដក់ឯកសរ 
ែដលអចមនរយៈេពលខលីរហូតដល់ពីរឆន ។ំ សូមចូលេទេគហទំព័រ VICP 
តម www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬេហទូរស័ពទេលខ  
1-800-338-2382 េដីមបែីសវងយល់អំពីកមមវធីិ
និងករដក់ឯកសរបណតឹ ងទមទរ។

7. េតីខញុ ំអចែសវងយល់បែនថមេដយរេបៀបណ?

§ សូមសកសួរអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។
§ សូមេហទូរស័ពទេទនយកដឋ នសុខភិបលេនមូលដឋ ន ឬរដឋរបស់អនក។ 
§ សូមចូលេទេគហទំព័ររដឋបលចំណីអហរនិងឱសថ (FDA)
សរមប់ករបញចូ លកញច ប់វ៉ក់សងំ និងព័ត៌មនបែនថមតម
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

§ សូមទក់ទងមជឈមណឌ លរគប់រគង និងបងក រជំងឺ (CDC)៖
-សូមេហទូររស័ពទេលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
សូមចូលេមីលវបិសយ CDC តម www.cdc.gov/flu.

ករយិល័យេរបី 

របស់ែតប៉ុេណណ ះ 
42 U.S.C. § 300aa-26 
8/6/2021 

របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំ

វ ៉វ៉ក់សងំបងក រជំងឺរគុនផត សយមនអតិសុខុមរបណបញ់រចមុះ
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