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ឈ ម្ ោះឈេជ្ជបណ្ឌិ តខ្ញ ុំ:

ឈេខទូរស័ព្ទឈេជ្ជបណ្ឌិ តខ្ញ ុំ:

ថ្នា ុំបង្កា រឈោគ
ចាកថ់្នា ុំបង្កា រ ឈ�ើម្ បីឲ្យអនាកឈៅមានសញខភាពេ្អ

ឈតើឈេតញអ្បីបានជាខ្ញ ុំតតរូេការ ថ្នា ុំបង្កា រឈោគ?
មានជំងឺជាច្រើនចៅក្នុងសហរដ្ឋអាចេរកិ ដដលកាលពី
េនុនបានច្វើឲ្យេននុស្សឈថឺ្កា តខ់្លា ងំណាស់ កំពនុងដត 
សាបសូន្យ។  េូលចហតនុដរ៏ំបងេយួ គឺការច្បើនូវថ្្ ំ
បង្កា រចោគ។  ថ្្បំង្កា រចោគជួយ�ការពារជំងឺនានា ដដល 
អារឆលាងពីេននុស្សម្ាក ់ចៅម្ាកច់�ៀត។  ចៅចពលអ្ក
ចាកថ្់្បំង្កា រដដលអ្ក្តរូវការ អ្កការពារខលាួនអ្ក និង 
េននុស្សជា�ី្សឡាញ់របស់អ្កកនុំឲ្យឈថឺ្កា ត។់

ឈតើថ្នា ុំបង្កា រឈោគមានតបសឌិទ្ឌិភាពយ៉ា ងណា?
ថ្្បំង្កា រចោគ គឺបានផលិតចរញពីវរីនុសដូរគ្្ (កច៏ៅ 
ថ្ ចេចោគ ដដរ) ដដលបណាដា លឲ្យមានជំងឺ។  ចេចោគ 
្តរូវបានច្បើចដើេ្ផីលិតថ្្បំង្កា រចោគ គឺជាបាន “ង្ប”់ 
ឬចខសោយ។  វានឹងេនិច្វើឲ្យអ្កឈថឺ្កា តច់�។  ផ្នុយចៅ 
វញិ វានឹងជួយ�ខលាួន្បាណរបស់អ្ក ្បយនុ�្ធនឹងចេចោគ 
និងជំងឺនានាដដលវាបណាដា លឲ្យឈថឺ្កា ត។់

េននុស្សខលាលះមាន្បតិកេ្មបន្ាបប់ន្ស ំបន្ាបពី់ចគ
បានចាកថ្់្បំង្កា រ។  ្បតិកេ្មទាងំចនលះនឹងដលង 
មានច�ៀត ក្នុងចពលេយួ ឬពីរថ្ងៃ។

េននុស្សខលាលះក្េមាន្បតិកេ្មបន្ាបប់ន្សអំា្កក ់បន្ាបពី់ចគបាន
ចាកថ្់្បំង្កា រ។  ភាគច្រើនថនចពល វានឹងចកើតច�ើងក្នុងចពលពីរ
បីនា�ី ឬពីរបីចមាោ ងបន្ាបពី់បានចាកថ្់្បំង្កា រ។

ឈតើខ្ញ ុំតតរូេការ ថ្នា ុំបង្កា រឈោគតបឈេទអ្បី?
តាោងចៅមាខា ងច�ៀត បង្ហា ញថ្្ចំាកប់ង្កា រ្បចេ�អវីដដលេននុស្សចពញវយ័ 
និងចក្មងៗ្តរូវការ។  េននុស្សចពញវយ័េនិបារច់ាកថ្់្បំង្កា រទាងំ អស់ច� ក្នុង
ខណៈចក្មងៗអារនឹង្តរូវការថ្្ចំាកប់ង្កា រច្រើនជាង។  
សូេពិច្គ្លះជាេយួចវជ្ជបណិ្តរបស់អ្ក ចដើេ្សីាកសួរថ្អ្ក្តរូវការថ្្ចំា
កប់ង្កា រណាេយួ។

សុំោបព់ត័ម៌ានបននថែម សូមឈៅឈមើេ: www.vaccines.gov

ឈ/ឺច�ើង្កហេ    កន្ួលបនដាិរបន្ួរ    ្គរុន្សាល               ពិបាកដកដចងហាើេ     វលឹេនុខ               កន្ួល/រមាស់    ចហើេបំពងក់

ថ្នា ុំបង្កា រឈោគ គឺជាការចាកថ់្នា ុំបង្កា រន�េរកសាអនាកកញុំឲ្យឈថឺ្កា ត់

ឈតើអនាកណាតតរូេការ ថ្នា ុំបង្កា រឈោគ?

ឈតើមានតបតឌិកមមបន្្ទ បប់ន្ ុំឬឈទ?
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ថ្នា ុំបង្កា រ 
អនាកតតរូេការ

ឈតើវាឈៅ 
ជាអ្បី?

ឈតើអនាកណាតតរូេការវា?
ឈតើថ្នា ុំបង្កា រ 

ជួយ�ការពារជុំងឺអ្បី?
ឈតើជុំងឺបណ្ដ េឲ្យមានអ្បី?

នតឈកមងៗ* 
ឈកមងៗ នឌិង 

មនញស្ឈពញេយ័
នតមនញស្ 
ឈពញេយ័


DTaP

ឬ
Td/Tdap

X

ខ្នស់ាលា ក់ ្គរុន ឈបឺំពងក់ និងច្សៀវ្សាញ

ចតតាណនុ ស ឈរឺនុកអលួសារដ់នុំខ្លា ងំ 
និងពិបាកដកដចងហាើេ ឬពិបាកចលប 

ក្អកខនុងៗ ក្អក់្ ងៃន់្ ងៃរ និងពិបាកដកដចងហាើេ បរចិភាគ 
និងពិបាកពិសារ�ឹក 

 ផ្ដា យសាយ 
្ំ

X ផ្ដា យសាយ្ំ ការរលាក្រេនុលះ បំពងក់ និងសួត

 HepA X រលាកច្លាើេ្បចេ�  A ្បចេ�ថនជំងឺច្លាើេ

 HepB X រលាកច្លាើេ្បចេ� B ្បចេ�ថនជំងឺច្លាើេ

 Hib X ចហេោូហវីលនុស ្បចេ�ប៊ី ការរលាកថន្�នាបច់ៅជនុំវញិខួរកបាល 
និង្�នងខ់ួរឆ្អឹងខ្ង

 HPV X
េហារកី-កស្នូ ្បចេ�ថនជំងឺេហារកីរបស់សសដាី

ប្ញសអង្គជាត ្បចេ�ថនជំងឺដដលអារបានឆលាងតាេរយៈ 
ការចសពសន្ថវៈ

 IPV X សវិតសារដ់នុំ ខលាួន្បាណេនិអារកំចរ ើកបាន ឬចៅចពលខលាលះ 
េនិអារទាងំដកដចងហាើេបានផង

 MCV4 X រលាកច្សាេខួរកបាល ការរលាកថន្�នាបច់ៅជនុំវញិខួរកបាល 
និង្�នងខ់ួរឆ្អឹងខ្ង

 MMR X

កស្ជ្ជ ឹល ្គរុន កន្ួល ចហៀរសំចបារ និងក្អក

សាលាដ�ន ្គរុន ឈកឺបាល និងចហើេដផ្កថនមាត ់
ដដលផលិត�ឹកមាត់

ស្អូរ ្គរុន ចហើេ្កចពញ និងកន្ួល

 PCV X ចហើេសួត ការរលាកនូវសួត

 RV X រ ោតូាវរី នុស ្គរុន ក្អួតរចង្្អ រ និងោកអារេ៌

 អនុតតូរ អនុតសាវ យ កន្ួលរមាស់ចៅចពញខលាួន្បាណ

 អនុត្ំ X េហាអនុត កន្ួល និងពងដបក ឈខឺ្លា ងំណាស់

ចាកថ់្នា ុំបង្កា រ ឈ�ើម្ បីឲ្យអនាកឈៅមានសញខភាពេ្អ
ឈៅជួបឈេជ្ជបណ្ឌិ តរបស់អនាក សុំោបក់ារពឌិនឌិត្យសព្តគប ់នឌិងចាកថ់្នា ុំបង្កា រថមបី ន�េអនាកតតរូេការ។

ការចាកថ្់្បំង្កា រដដលបានគូសចៅខ្ងច្កាេ គឺ្តរូវការសំោប:់ ________________________  ____________________
                               (ឈ ម្ ោះ)	 (អាយុ)
ការជួបពិច្គ្លះរបស់អ្កបន្ាបច់�ៀតគឺ:  _________ __________________ (្ពឹក/លាងៃ រ)  ____________________
                          (កាលបរឈិ្ឆេទ)																	(ឈេលឈេលា)																																									(ខែថ្ងៃឆ្នា កំំឈ�ើ ត)

* ឈកមងៗអាយុ 0 ឈៅ 18 ឆ្នា ំ
រកសាអនាក នឌិងមនញស្ជាទបីតសឡាញ់របស់អនាក ឲ្យមានសញខភាពេ្អ។  ចូរចាកថ់្នា ុំការពារខ្ួនអនាក។


