
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុន 
អ្វដីែលអ្នកត្រវូការែឹង 

ជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុន (អ្កសរការ់ជាភាសាអ្ង់គ្លេស JE)លឺជាការបងា 
គ្ោលបងាគ្ោយវរី៉ុសជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុន។ 
 វាគ្កើរគ្ ើងយ ងខ្េ ាំងគ្ៅដននកោច់

ស្សយលននទ្វីបអាស៉ុ។ី
 វាត្រូវចាំលងតាមរយៈការខ្ាំននមូស

ដែលមាននទ៉ុកគ្មគ្ោល។ វាមិនចាំលងពី
មន៉ុសសមាន ក់គ្ៅមន៉ុសសមាន ក់គ្ ើយ។

 គ្ត្រោះថ្ន ក់លឺមានកាំររិទាបខ្េ ាំងសាំោប់អ្នកគ្្វើែាំគ្ ើ រ
សឹងត្លប់របូ។ វាមានកាំររិខពស់ជាងសាំោប់មន៉ុសសដែល
រស់គ្ៅកន៉ុងរាំបន់ដែលជាំងឺគ្ ើញមានគ្ត្ចើនជាញឹកញាប់ ឬ
សាំោប់អ្នកដែលគ្្វើែាំគ្ ើ រគ្ៅកានទី្គ្ ោះអ្ស់រយៈគ្ពលយ ងយូរ។

 មន៉ុសសសឹងត្លប់របូដែលមានការបងាគ្ោលគ្ោយវរី៉ុសជាំងឺ JE មិនមាន
គ្ោលសញ្ញា អ្វីមួយគ្ ើយ។
អ្នកែនទ្គ្ទ្ៀរអាចនឹងមានគ្ោលសញ្ញា ស្សាលត្រឹមដរត្លុនគ្តៅ និងឈឺ
កាលប ៉ុគ្ ណ្ ោះឬក៏្ងន់្ងរែូចការរលាកខួរកាល
(ការបងាគ្ោលគ្ៅខួរកាល)។

 អ្នកដែលមានជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុនអាចគ្ពើបត្បទ្ោះនឹងត្លុនគ្តៅ  រងឹ
កញ្ច ងឹក ត្បកាច់ និងសនេប់។ ត្បដែល 1  ក់កន៉ុងចាំគ្្ម 4  ក់
ដែលមានជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុនសាេ ប់បារ់បង់ជីវរិ។ រែូរែល់
ពាក់ក ៅ្ លននអ្នកទាាំងឡាយដែលមិនសាា ប់មានពិការភាពជា
អ្ចិន្នៅយ៍។

 គ្លគ្ជឿថ្ការបងាគ្ោលចាំគ្ពាោះស្រសៅីមានល៌ភអាចបងាទ្៉ុកគ្ទាសែល់
ទារកមិនទាន់គ្កើររបស់គ្លបាន។

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ JE អាចជួយការពារអ្នកែាំគ្ ើ រពីជាំងឺ JE បាន។ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុនត្រូវបានអ្ន៉ុម័រិយល់ត្ពមឲ្យគ្ត្បើត្បាស់ 
សាំោប់មន៉ុសសអាយ៉ុ 2 ដខនិងគ្ត្ចើនជាងគ្នោះ។ វាត្រូវបានគ្លដ  ាំជា  
អ្ន៉ុសាសន៍សាំោប់អ្នកែាំគ្ ើ រគ្ៅកាន់ទ្វីបអាស៉ុីដែល៖ 
 មានលាំគ្ោងចាំ្យគ្ពលយ ងគ្ោច្ស់មួយដខគ្ៅកន៉ុងរាំបន់ដែ

លមានជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុន
 មានលាំគ្ោងគ្្វើែាំគ្ ើ រកន៉ុងរយៈគ្ពលរិចជាងមួយដខ

ប ៉ុដនៅនឹងគ្ៅទ្សសនកិចចរាំបន់ដែលគ្ៅរាំបន់ោច់ស្សយលនិងចាំ្
យគ្ពលគ្ត្ចើនគ្ៅខ្ងគ្ត្តនទោះ

 គ្្វើែាំគ្ ើ រគ្ៅកាន់រាំបន់ដែលមានការនទ៉ុោះគ្ ើងននជាំងឺ JE ឬ
 មានភាពមិនចាស់លាស់ពីលាំគ្ោងការគ្្វើែាំគ្ ើ ររបស់ខេួនពួកគ្ល។
ប៉ុលគលិកបាំគ្រ ើការគ្ៅមនទីរពិគ្សា្ន៍ដែលសារិគ្ៅត្បឈមនឹងោនិភ័យនន
ការរងប ោះពាល់នឹងវរី៉ុស JE លួរដរត្រូវបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនងដែរ។ 

ថ្ន ាំបង្កា រគ្នោះត្រូវបាននៅល់ជូនបនៅប ទ ប់រន ចាំនួនពីរែង 
គ្ោយកាំររិគ្ត្បើត្បាស់នីមួយៗឃ្លេ រពីរន ចាំនួន 28 នងង។ 
កាំររិថ្ន ាំបង្កា រទី្ពីរលួរដរនៅល់ជូនយ ងគ្ោច្ស់មួយសបាៅ ែ៍ម៉ុនគ្ពល
គ្្វើែាំគ្ ើ រ។ ក៉ុមារអាយ៉ុ គ្កេងជាង 3 
ឆ្ន ាំទ្ទួ្លកាំររិថ្ន ាំបង្កា ររូចជាងអ្នកជាំងឺដែលមានអាយ៉ុ 3 
ឆ្ន ាំឬគ្ត្ចើនជាងគ្នោះ។ 
កាំររិថ្ន ាំបង្កា រសាំោប់រ ាំលឹកអាចនឹងត្រូវបានគ្លដ  ាំឲ្យជាអ្ន៉ុសាសន៍សាំោ
ប់ត្លប់រន អាយ៉ុ 17 ឆ្ន ាំឬ 
គ្លើសពីគ្នោះដែលត្រូវបាននៅល់ថ្ន ាំបង្កា រគ្លើសពីមួយឆ្ន ាំកនេងន៉ុរគ្ៅគ្ែើយ
គ្ៅដរសារិគ្ៅត្បឈមនឹង ោនិភ័យទ្ទួ្លរងប ោះពាល់ត្រូវនឹងវរី៉ុស។ 
គ្ៅមិនទាន់មានព៌រមានគ្ៅគ្ ើយអ្ាំពីភាពចាាំបាច់នន 
កាំររិថ្ន ាំបង្កា រសាំោប់រ ាំលឹកសាំោប់ក៉ុមារ។ 
កាំ រ់សាំរល់៖ វ ិ្ ីត្បគ្សើរបាំន៉ុរកន៉ុងការបង្កា រជាំងឺ JE 
លឺគ្ចៀសវាងសរវមូសខ្ាំ។ គ្វជជប ឌិ រអ្នកអាច ជូនឱវាទ្ែល់អ្នកបាន។ 

 ត្លប់រន ដែលមានត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ ងន់្ងរ (លាំោមកាំដែងជីវរិ)
គ្ៅនឹងកាំររិជារិថ្ន ាំបង្កា រ JE
ចាំនួនមួយកាំររិមិនលួរទ្ទួ្លកាំររិថ្ន ាំបង្កា រមួយគ្លើកគ្ទ្ៀរគ្ ើយ។

 ត្លប់រន ដែលមានត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ ងន់្ងរ (លាំោមកាំដែងជីវរិ)
គ្ៅនឹងសមាសធារ៉ុនសា្ំ មួយ ននថ្ន ាំបង្កា រ JE
មិនលួរទ្ទួ្លថ្ន ាំបង្កា រគ្ ើយ។

សូមត្បាប់គ្វជជប ឌិ រអ្នកត្បសិនគ្បើអ្នកមានត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ ងន់្ងរដែ
លអ្នកបានែឹង។ 

 ស្រសៅីមានល៌ភតាម្មេតាមិនលួរទ្ទួ្លថ្ន ាំបង្កា រ JE គ្ ើយ។
ត្បសិនគ្បើអ្នកមានល៌ភ, សូមបញ្ញជ ក់ ជាមួយគ្វជជប ឌិ រអ្នក។

ត្បសិនគ្បើអ្នកនឹងគ្្វើែាំគ្ ើ ររយៈគ្ពលរិចជាង 30 នងង ជាពិគ្សសត្បសិន
គ្បើអ្នកនឹងសាន ក់គ្ៅរាំបន់កន៉ុងទី្ត្បជ៉ុាំជន សូមត្បាប់គ្វជជប ឌិ រអ្នក។ 
អ្នកអាចនឹងមិនត្រូវការថ្ន ាំបង្កា រគ្ ើយ។ 

របាយការ ៍ ព័រ៌មានសីៅអ្ាំពីថ្ន ាំបង្កា រ 

របាយការ ៍ ព័រ៌មានសៅីអ្ាំពីថ្ន ាំបង្កា រជាគ្ត្ចើនមានជាភា 
សាគ្អ្សា ញនិងភាសាែនទ្គ្ទ្ៀរ។ សូមគ្មើលគ្ៅក៉ុនងគ្លែទ្ាំព័រ 
www.immunize.org/vis 

1   គ្ែរ៉ុអ្វីបានត្រវូទ្ទួ្លថ្ន ាំបង្កា រ 

2   ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺរលាកខួរកាលជប ៉ុន 

3  មន៉ុសសខេោះមិនលួរទ្ទួ្លថ្ន ាំបង្កា រគ្នោះគ្ទ្ 
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ជាមួយនឹងថ្ន ាំបង្កា រ ែូចគ្ៅនឹងឱសងត្លប់ម៉ុខទូ្គ្ៅដែរ 
មានឱកាសដែលមានឥទ្ធិពលមិនលអប ទ ប់បនសាំ។ 
គ្ៅគ្ពលឥទ្ធិពលមិនលអប ទ ប់បនសាំគ្លចគ្ ើង 
ពួកវាតាម្មេតាមានកាំររិស្សាលគ្ែើយបារ់គ្ៅ វញិគ្ោយខេួនវា។ 
បញ្ញា កាំររិស្សាល 

 ការឈចឺាប់, ការឈឺចាប់, គ្ ើងត្កែម ឬ
គ្ែើមគ្ៅត្រង់ចាំ ៉ុ ចដែលថ្ន ាំបង្កា រត្រូវបានចាក់ (ត្ប ដែលមន៉ុសស 1
 ក់កន៉ុងចាំគ្្ម 4  ក់) 

 ត្លុនគ្តៅ  (ជួបត្បទ្ោះខ្េ ាំងគ្លើក៉ុមារ) ឈកឺាល ឈសឺាច់ែ៉ុាំ
(ជួបត្បទ្ោះខ្េ ាំងគ្ៅគ្លើមន៉ុសសគ្ពញវយ័)

បញ្ញា កាំររិម្យមឬកាំររិ្ងន់្ងរ 
 ការសិកាបានបង្កា ញថ្ត្បរិកមេ្ ងន់្ងរគ្ៅនឹងថ្ន ាំបង្កា រ JE

លឺកាំរគ្កើរមាន្ស់។
បញ្ញា ដែលអាចគ្កើរគ្ ើងប ទ ប់ពីទ្ទួ្លថ្ន ាំបង្កា រត្លប់ម៉ុខ 
 ការងងឹរម៉ុខមួយដភេរអាចគ្កើរគ្ ើងប ទ ប់ពីទ្ាំរង់ការគ្វជជសាស្រសៅត្លប់

ម៉ុខ រមួមានការនៅល់ថ្ន ាំ បង្កា រ។
ការអ្ងគ៉ុយឬគ្ែកទ្ាំគ្រររយៈគ្ពលត្បដែល 15

ទី្អាចជួយបង្កា រការងងឹរម៉ុខនិងរបួស ប ៅ្ លមកពីការែួល។
ត្បាប់គ្វជជប ឌិ រអ្នកត្បសិនគ្បើអ្នកមានអារមេ ៍វលិម៉ុខ,
ឬមានការផ្លេ ស់បៅូរលាំគ្ែើញឬមានលឺសូរសាំគ្លងគ្ៅកន៉ុងត្រគ្ចៀក។

 ការឈចឺាប់គ្ៅសាេ ដែលគ្ៅជាប់មិនបារ់និងរយៈលាំលារននលទ្ធភាព
កន៉ុងការគ្្វើចល មានការងយច៉ុោះគ្ៅគ្លើ
នែដែលថ្ន ាំបង្កា រត្រូវបានចាក់អាចនឹងគ្លចគ្ ើងបាន គ្ោយកាំរបាំន៉ុរ
ប ទ ប់ពីការនៅល់ថ្ន ាំបង្កា រ។

 ត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ងន់្ងរពីថ្ន ាំបង្កា រលឺកាំរគ្កើរមាន្ស់
ត្រូវបានគ្លបា ន់សាេ នមកថ្រិចជាង 1កន៉ុងចាំគ្្មថ្ន ាំបង្កា រចាំនួន 1 
លាន។ ត្បសិនគ្បើត្បរិកមេមួយនឹងគ្កើរមានគ្ ើង, តាម្មេតាវា
នឹងគ្កើរគ្ ើងកន៉ុងកាំ ៉ុងគ្ពលដរប ៉ុ េ ន ទី្រែូរែល់ប ៉ុ េ នគ្មា ងប ៉ុ
គ្ ណ្ ោះប ទ ប់ពីការនៅល់ថ្ន ាំបង្កា រ។ 

ស៉ុវរាិភាពរបស់ថ្ន ាំបង្កា រលឺកាំព៉ុងត្រូវបានត្ររួពិនិរយតាមោនជាប់ជានិចច។ 
សាំោប់ព័រ៌មានបដនាម សូម ចូលគ្ៅកាន់គ្លែទ្ាំព័រ 
www.cdc.gov/vaccinesafety/

គ្រើខ្៉ុាំលួរដសវងរកអ្វី? 
 ដសវងរកនូវអ្វីដែលគ្្វើឲ្យអ្នកមានការបារមភ

ែូចជាសញ្ញា ននត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ងន់្ងរ ត្លុនគ្តៅ  ខពស់យ ងខ្េ ាំង
ឬបាំលាស់បៅូរអាកបបកិរយិ។
សញ្ញា ននត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ ងន់្ងរអាចរមួមាន
ការគ្ ើងគ្ែើមកនទួលដសបក គ្ែើមម៉ុខនិងបាំពង់ក ពិបាកែកែគ្ងាើម
ចង្កវ ក់គ្បោះែូងញាប់ វលិម៉ុខ និងគ្ខាយកាំលាាំង។
ចាំន៉ុចទាាំងអ្ស់គ្នោះលួរដរចាប់គ្នៅើមមានគ្ ើងដរប ៉ុ េ ន ទី្រែូរែល់
ប ៉ុ េ នគ្មា ងប ៉ុគ្ ណ្ ោះប ទ ប់ពីការ  នៅល់ថ្ន ាំបង្កា ររចួ។

គ្រើខ្៉ុាំលួរគ្្វើអ្វីខេោះ? 
 ត្បសិនគ្បើអ្នកលិរថ្វាជាត្បរិកមេអាដលកែស៉ុ ី្ងន់្ងរឬសាា នភាពប ទ ន់

ែនទ្គ្ទ្ៀរដែលអ្នកមិន អាចពនារគ្ពលរង់ចាាំបាន,
សូមទូ្រស័ពទគ្ៅកាន់គ្លខ 9-1-1 ឬយកមន៉ុសសគ្ ោះគ្ៅកាន់មនទីរ
គ្ពទ្យគ្ៅជិរបាំន៉ុរ។ មិនែូគ្ចាន ោះគ្ទ្
សូមទូ្រស័ពទរកគ្វជជប ឌិ ររបស់អ្នក។

 ប ទ ប់មក ត្បរិកមេគ្ ោះលួរដរោយការ ៍ជូនគ្ៅ
"ត្បព័នធោយការ ៍ពីគ្ែរ៉ុគ្ភទ្មិនលអរបស់ ថ្ន ាំបង្កា រ" (VAERS)។
គ្វជជប ឌិ រអ្នកអាចនឹងរកាទ្៉ុកជាឯកសារនូវរបាយការ ៍គ្នោះ
ឬអ្នកអាច គ្្វើវាគ្ោយខេួនឯងតាមរយៈគ្លែទ្ាំព័រ VAERS:
www.vaers.hhs.gov ឬគ្ោយទូ្រស័ពទគ្ៅកាន់ គ្លខ 1-800-822-
7967។

VAERS លឺសាំោប់ដរោយការ ៍ពីត្បរិកមេប ៉ុគ្ ណ្ ោះ។ 
គ្លមិននៅល់នូវែាំបូ េ នដននកគ្វជជសាស្រសៅគ្ ើយ។ 

 

 សាកសួរគ្វជជប ឌិ ររបស់អ្នក។
 ទូ្រស័ពទគ្ៅកាន់ យកោា នស៉ុខ្ភិបាលកន៉ុងរាំបន់ឬត្បចាាំរែារបស់

អ្នក។
 ទាក់ទ្ងគ្ៅកាន់មជឈម ឌ លត្លប់ត្លងនិងបង្កា រជាំងឺ (CDC)៖

 ទូ្រស័ពទគ្ៅកាន់គ្លខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 ចូលគ្ៅកាន់គ្លែទ្ាំព័រស៉ុខភាពអ្នកគ្្វើែាំគ្ ើ ររបស់មជឈម ឌ ល

ត្លប់ត្លងនិងបង្កា រជាំងឺ គ្ៅគ្លែទ្ាំព័រ www.cdc.gov/travel

 ចូលគ្ៅកាន់គ្លែទ្ាំព័រ CDC គ្ៅ
www.cdc.gov/japaneseencephalitis/

4   ោនិភ័យននត្បរិកមេនឹងថ្ន ាំបង្កា រ 5   ច ុះបរើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរវញិ? 

6   បតើខ្ ុំស្វែងយល់រស្នែម្យ៉ាងដូចបម្េច? 
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