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សនឹ្លឹ�ក ព័័ត៌៌ មាន្លឹ សី�ព័� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់សាំ�ង

វ៉ាា ក់សាំ�ងរលាកថ្លើ�ឹ�ម B៖
ថ្លើត៌� ថ្លើលាក អំ្នក ត្រូត៌វូ ដឹ�ង អី្ន� ខឹ្លះ�

Many Vaccine Information Statements are 
available in Khmer and other languages.  
See www.immunize.org/vis

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ� ែងការណ៍៍នៃ�ព័ត័៌ម៌ា�អំំព័�ថំ្នាំវំ៉ាាក្តីស់ាំងំជាសេ�ច��គឺឺ
អាចរក្តីបា�ជាភាសាំថ្លែ�ែរ �ងិភាសាំសេ�េងសេ�ៀត៌។  
ចលូសេ��ល www.immunize.org/vis

1. ថ្លើ�តុ៌ អី្ន� ត្រូត៌វូ  ចាក់ ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់សាំ�ង?

វ៉ាា ក់សាំ�ងជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�មត្រូ�ថ្លើ�ទ B អាចបង្កាា រ ជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�ម
ត្រូ�ថ្លើ�ទ B ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B គឺជឺាជំងឺំឺថ្លើ�ើ�ម ដែ�លអាចបងឺាឱ្យយ
មានជំងឺំឺប្រ�លកុ�ងឺរយៈៈថ្លើ�ល��រប�សប្តាា ហ៍ ៍ឬវាអាចបណ្តាា លឱ្យយ
មានជំងឺំឺធ្ងងនធ់្ងងរថ្លើ�ញមួយៈជំ�វិតិ។
 � ការឆឹ្លងថ្លើមថ្លើ�គរលាកថ្លើ�ឹ�មត្រូ�ថ្លើ�ទ B ត្រូសចួត្រូសាំវ គឺជឺាជំងឺំឺ
រយៈៈថ្លើ�លខ្លីើ�ដែ�លអាចនាំឱំ្យយថ្លើ�ា ខ្លីើួន អសក់មាើ ងំឺ បាតប់ង់ឺចណំង់ឺ
អាហារ ចថ្លើង្កាោ រ កោួត ជំមងខឺានថ់្លើលឿងឺ (ដែសែកថ្លើលឿងឺ ឬដែ�ុក
ទកឹថ្លើនាំមលោក ់លាមកថ្លើសើក) នងិឺឈឺ�ឺច�់�  ំសនាំើ ក ់នងិឺប្រក�ះ។

 � ការ ឆឹ្លង ថ្លើម ថ្លើ�គ ជំ�ងឺ រលាក ថ្លើ�ឹ�ម ត្រូ�ថ្លើ�ទ  B �ុ� រ៉ៃរ ា គឺ ឺជា ការ ឈឺ ឺរយៈៈ
ថ្លើ�ល យូៈរ  ដែ� ល ថ្លើក�ត ថ្លើ��ងឺ  ថ្លើ� ថ្លើ�ល   ថ្លើម ថ្លើ�គឺ ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ
B បនា សិ ិថ្លើ� កុ�ងឺ  �ងឺគ កាយៈ មន�សស។ មន�សស ភាគឺ ថ្លើប្រច�ន   ដែ�លបនា 
ថ្លើ� ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B ��  ំរៃរ មនិ មាន ថ្លើ�គឺ សញ្ញាា  ថ្លើទ
បុ� ដែនាវា ថ្លើ� ដែត ជា ករណ�  ធ្ងងន ់ធ្ងងរ ណ្តាស ់ថ្លើហ៍�យៈ អាច បណ្តាា ល ឲ្យយ ខូ្លីច
ថ្លើ�ើ�ម (cirrhosis) មហារកីថ្លើ�ើ�ម នងិឺ�ើ បប់ាតប់ង់ឺជំ�វិតិ។ មន�សស 
ដែ�ល  មាន ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B ��  ំរៃរ ៃអាច ចមើងឺ ថ្លើម ថ្លើ�គឺ ជំងឺំឺ
រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B ថ្លើ�  អុក �រៃទ ថ្លើទៀត ថ្លើប� ថ្លើ�ះ ប� ជា �ួកថ្លើគឺ    ហាក ់ប�
�ូច ជា មនិ ឈឺ ឺឬ គ្មាា ន អារមាណ៍ ឈឺ ឺក ៏ថ្លើ�យៈ។
 ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B ឆ្លើងឺ  ថ្លើ� ថ្លើ�ល ឈាម ទកឹ កាម ឬ  វិតិ�  �វិ  រៃន
�ងឺគ កាយៈ �រៃទ ថ្លើទៀត ដែ�ល មាន ថ្លើម ថ្លើ�គឺ ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ  B 
ចូល ថ្លើ� កុ�ងឺ ខ្លីើួន មន�សស ណ្តា មុាក ់ដែ�ល មនិ ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ ថ្លើនះ។ មន�សស
អាចឆ្លើងឺតាមរយៈៈ៖
 � ការបងឺាកថំ្លើណ� ត (ប្របសនិថ្លើប�អុកមានរៃ�ៃថ្លើ�ះមានជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម
ប្របថ្លើ�ទ B �រករបស�ួ់កថ្លើគឺអាចឆ្លើងឺ)
 �  ការ ថ្លើប្រប� វិតិ�    �ូច ជា   កា ំបតិ ថ្លើការ ឬ  ប្រ�ស ់��ស ថ្លើធ្ងាញ រមួ គុ្មា ជាមួយៈ
នងឹឺ អុក ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ ថ្លើនះ
 �  បះុ�ល ់ឈាម ឬ �ថំ្លើ� របស ់អុក ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ ថ្លើនះ
 �  រមួ ថ្លើ�ទ ជាមួយៈ អុក ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ ថ្លើនះ
 �  ថ្លើប្រប�  មុ�ល ស��ឺៃងឺ  ឬ  ថ្លើប្រគឺឿ ងឺ បរកិាា  រ�ក ់ថុ្នាំ ំ�រៃទ ថ្លើទៀត រមួ គុ្មា
 �  បះុ�ល ់ឈាម      �� ក�ល មុ�ល ឬ  ឧបករណ៍ ម�ត ប្រសចួ �រៃទ ថ្លើទៀត
មន�សសភាគឺថ្លើប្រច�នដែ�លប្រតូវិបាន�កវ់ាៃក�់ងំឺការ�រជំងឺំឺរលាក
ថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B មានភា��� ថំ្លើ�ញមួយៈជំ�វិតិ។

2. វ៉ាា ក់សាំ�ងជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�មត្រូ�ថ្លើ�ទ B

វាៃក�់ងំឺជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B ជាធ្ងមាតាប្រតូវិបាន�កជ់ា 2, 3,
ឬ 4 �ងឺ។
 ទារក  គួឺរ  ទទួល ថុ្នាំ ំវាៃក ់�ងំឺ ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B �ូស ទ�មួយៈ
ថ្លើ� ថ្លើ�ល ថ្លើក�ត  ថ្លើហ៍�យៈ ជា ធ្ងមាតា នងឹឺ  ទទួល  �ូស ថុ្នាំ ំប្រគឺប ់ចនួំន ថ្លើ�

អាយៈ�  6 ដែខ្លី �ល ់18 ដែខ្លី។  កត្រូមិត៌ថំ្នាំ��ង្កាា រជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�មត្រូ�ថ្លើ�ទ B
ព័�ក�ថ្លើ�� ត៌ គឺជា ផ្នែ�ំកមួយដ៏ឹស�ខាន់្លឹកុំង ការការពារជំ�ងឺរយៈថ្លើព័ល
ផ្នែវងច�ថ្លើពា�ទារក និ្លឹងការរកី�លដាលរ៉ៃន្លឹជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�មត្រូ�ថ្លើ�ទ B
ថ្លើ�កុំងស�រដឹឋអាថ្លើមរកិ។
  កុមារ  និ្លឹង ថ្លើកេង ជំ�ទង់ ទា�ង អ្នស់ ដែ�ល  មាន អាយៈ� តចិ ជាងឺ 19 ឆុ្នាំ ំ
ដែ�ល មនិ �ន ់ទទួល ថុ្នាំ ំវាៃក ់�ងំឺ ក ៏គួឺរ ថ្លើ� �ក ់ថុ្នាំ ំវាៃក ់�ងំឺ ថ្លើនះ �ងឺ
ដែ�រ។
 មនុ្លឹសស ថ្លើព័ញ វយ័ ដែ�ល ��  ំបាន �ក ់ថុ្នាំ ំវាៃក ់�ងំឺ �� ម�ន ថ្លើហ៍�យៈ ចង់ឺ   
បង្កាា រ ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ  B ក ៏អាច ទទួល ថុ្នាំ ំវាៃក�់ងំឺ ថ្លើនះ បាន
�ងឺ ដែ�រ។
វាៃក�់ងំឺជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B កប៏្រតូវិបានដែណនាំសំប្រមាប់
មន�សស �ូចខាងឺថ្លើប្រកាម៖
 � មន�សសដែ�ល  រៃ�គូឺរមួ ថ្លើ�ទថ្លើក�ត ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B
 � មន�សសដែ�ល រមួ ថ្លើ�ទ ដែ�ល    មនិ សិតិ កុ�ងឺ  ទនំាំក ់ទនំងឺ យូៈរ អដែងឺែងឺ
មួយៈ ទល ់មួយៈ
 � មន�សសដែ�ល ថ្លើសុ�    ស�  ំការ វាយៈ តរៃមើ ឬ ការ �� បាល  ចថំ្លើ�ះ ជំងឺំឺ  ឆ្លើងឺ
តាម ការ រមួ ថ្លើ�ទ
 �  ជំន រងឺ ថ្លើប្រគ្មាះ ថ្លើ�យៈ �រ ការ វាយៈ ប្របហារ ឬ ប�ំន �ើូ វិ ថ្លើ�ទ
 �  ប� រស ដែ�ល រមួ ថ្លើ�ទ ជាមួយៈ ប�រ ស�រៃទ ថ្លើទៀត
 �  មន�សស ដែ�ល ថ្លើប្រប�    មុ�ល ស�ឺៃងឺ  ឬ  ថ្លើប្រគឺឿ ងឺ បរកិាា  រ�ក ់ថុ្នាំ ំ�រៃទ ថ្លើទៀត រមួ
គុ្មា
 �  មន�សស ដែ�ល     រសថ់្លើ�ជាមួយៈ សមាជំកិ ប្រគួឺ�រ ដែ�ល    ឆ្លើងឺ ថ្លើម ថ្លើ�គឺ
ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B
 �   ប�គឺគលកិ ដែ�� ំស�ខ្លី ភា� នងិឺ ស�វិតិភិា� �ធារណៈ ដែ�ល មាន
ហាន�ិយ័ៈ បះុ�លំ ់ ឈាម ឬ វិតិ�  �វិ រៃន �ងឺគ កាយៈ
 �    អុក �ុក ់ថ្លើ� នងិឺ ប�គឺគលកិ  រៃន  អគ្មារ សប្រមាប ់ អុកមាន �ិការ ដែ�ុក
លូត លាស់
 � អុកថ្លើ�កុ�ងឺមនៃ�រឃុំ�ឃំាំងំឺ ឬ�នធនាំគ្មារ
 �  អុក ថ្លើធ្ងែ� �ថំ្លើណ� រ   ថ្លើ� តបំន ់ដែ�ល មាន អប្រតា ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ រលាក ថ្លើ�ើ�ម
ប្របថ្លើ�ទ B ខ្លីពស់
 �  មន�សស ថ្លើក�ត ជំងឺំឺ ថ្លើ�ើ�ម ��  ំ��  ំ ជំងឺំឺ តប្រមង់ឺ ថ្លើនាំម  �ៃ�ក ថ្លើម ថ្លើ�គឺថ្លើអ�ស ៏ឆ្លើងឺ
ជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ C ឬ ជំងឺំឺ ទកឹ ថ្លើនាំម ដែ�ោម
ថុ្នាំវំាៃក�ងំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម B អាច�ាលជូ់ំន�ចដ់ែតឯងឺ ឬជាដែ�ុករមួ
ជាមួយៈវាៃក�់ងំឺថ្លើ�សងឺ (ប្របថ្លើ�ទវាៃក�់ងំឺ ដែ�លអាច�សគុំ្មាជាមួយៈ
វាៃក�់ងំឺថ្លើល�ស�� មួយៈម�ខ្លីសប្រមាប�់កម់ាងឺ)។
 ថុ្នាំ ំ វាៃក�់ងំឺជំងឺំឺ  រលាក ថ្លើ�ើ�ម ប្របថ្លើ�ទ B អាច  �ក ់ថ្លើ� ថ្លើ�ល �ណំ្តាល
គុ្មា នងឹឺ  ថុ្នាំ ំវាៃក�់ងំឺ�រៃទ ថ្លើទៀត ។
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3.  និ្លឹយាយជាមួយអំ្នក�ីល់ថ្លើសវ៉ាផ្នែ�ទា�សុខ្លះភាព័
រ�ស់អំ្នក ថ្លើដឹ�ម �ី ផ្នែសីងយល់�ផ្នែន្លឹែមថ្លើទៀត៌។

ប្របាបអុ់ក�ាលវ់ាៃក�់ងំឺរបសអុ់ក ប្របសនិថ្លើប�ប�គឺគលថ្លើនាំះទទួល
វាៃក�់ងំឺ៖
 � មាន ត្រូ�តិ៌កមេអាផ្នែ��ស��ន្ទាា �់ព័�ការទទួលវ៉ាា ក់សាំ�ងមុន្លឹផ្នែដឹល
ត្រូ�ឆាំ�ងជំ�ងឺរលាកថ្លើ�ឹ�ម B ឬ អាថ្លើ��ស�ធ្ងងន់្លឹធ្ងងរ គ��មក�ផ្នែ�ងដឹល់
ជំ�វតិ៌
កុ�ងឺករណ� ខ្លីើះ អុក�ាលថ់្លើសវាដែ�� ំស�ខ្លីភា�របសកូ់នអុកអាច 
សថ្លើប្រមចចតិា�ន�រថ្លើ�ល ការ�កវ់ាៃក�ងំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម B 
រហូ៍ត�លក់ារថ្លើ�ជួំបនាំថ្លើ�លខាងឺម�ខ្លី។
ប្រសា�មានរៃ�ៃថ្លើ�ះ ឬបថំ្លើ�ថ្លើ�ះកូនគួឺរដែត�កវ់ាៃក�់ងំឺ ប្របសនិថ្លើប�
�ួកថ្លើគឺមានហាន�ិយ័ៈកុ�ងឺការ ថ្លើក�តជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B។ ការ
មានរៃ�ៃថ្លើ�ះ ឬការបថំ្លើ�ថ្លើ�ះកូនមនិដែមនជា ថ្លើហ៍ត��ល ថ្លើ��មែ �
ថ្លើចៀសវាងឺការ�កវ់ាៃក�់ងំឺការ�រជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B ថ្លើនាំះ
ថ្លើទ។
អុក ដែ�ល មាន ជំងឺំឺ ប្រ�ល �ូច ជា ជំងឺំឺ ផ្តាា  �យៈ  អាច ទទួល ថុ្នាំ ំបង្កាា រ
ថ្លើនះ  បាន។  អុក ដែ�ល មាន ជំងឺំឺធ្ងងន ់លាម ឬ ធ្ងងន ់ធ្ងងរ       គួឺ រ រង់ឺ� ំរហូ៍ត �ល់
�ួកថ្លើគឺ ជាសះ ថ្លើសែ �យៈសនិ   ម�ន ថ្លើ�ល ទទួល ថុ្នាំ ំវាៃក�់ងំឺជំងឺំឺរលាក
ថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B។
អុក �ាល ់ថ្លើសវា ដែ�� ំស�ខ្លី ភា� របស ់ថ្លើលាក អុកអាច �ាល ់ �័ត ៌មាន 
បដែនិម �ល ់ ថ្លើលាក អុក បាន។

4. ហានិ្លឹ�័យ ថ្លើក�ត៌  ត្រូ�តិ៌កមេ  ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់ សាំ�ង

 � ការឈឺ�ឺបថ់្លើ�កដែនើងឺ�កថុ់្នាំ ំឬប្រគឺនុថ្លើ�ា អាចថ្លើក�តថ្លើ��ងឺបនាំៃ ប�់�
�ក ់វាៃក�់ងំឺជំងឺំឺរលាកថ្លើ�ើ�ម B។
ថ្លើ�ល ខ្លីើះ មន�សស   សនើប ់បនាំៃ ប ់���ថំ្លើណ� រ ការ ថ្លើវិជំ ុ�ប្រសា  រមួ  �ងំឺ ការ
�ក ់ថុ្នាំ ំវាៃក ់�ងំឺ ។ សូម ប្របាប ់អុក �ាល ់ថ្លើសវា ដែ�� ំស�ខ្លី ភា� របស់
ថ្លើលាក អុក ប្របសនិ ថ្លើប� ថ្លើលាក អុក  វិលិ ម�ខ្លី  ឬ     ចកា�  ញ្ញាា ណ ផ្តាើ ស ់បាូ រ ឬ  ឮ
សថំ្លើ�ងឺ ហ៍ងឹឺ កុ�ងឺ ប្រតថ្លើចៀក ។
�ូចថុ្នាំថំ្លើ�សងឺថ្លើទៀតដែ�រ ថុ្នាំវំាៃក�់ងំឺកប្រមនងឹឺបងឺារប្របតកិមាអាដែលហ៍ស� �
ធ្ងងនធ់្ងងរ របួសធ្ងងនធ់្ងងរថ្លើ�សងឺ ឬថ្លើធ្ងែ�ឲ្យយ�ើ បប់ាតប់ង់ឺជំ�វិតិណ្តាស។់

5.  ចុ� ថ្លើ�� មាន្លឹ �ញ្ហាា ធ្ងងន់្លឹ ធ្ងងរ ?

ប្របតកិមាអាដែលហ៍ស �អាចថ្លើក�តថ្លើ��ងឺបនាំៃ ប�់�អុកទទួលថុ្នាំបំង្កាា រ
�កថ្លើចញ��គឺើ�នកិ។ ប្របសនិថ្លើប�អុកថ្លើឃុំ�ញសញ្ញាា រៃនប្របតកិមាអាដែ�
ហ៍ស �ធ្ងងនធ់្ងងរ (កនៃួលកហ៍ម ថ្លើហ៍�មម�ខ្លី នងិឺប�ំង់ឺក �ិបាក�ក�ថ្លើងឺើ�ម 
ថ្លើបះ�ូងឺ ថ្លើលាតញាប ់វិលិម�ខ្លី ឬថ្លើខ្លីោយៈ) សូមទូរស�័ៃថ្លើ� 9-1-1 
ថ្លើហ៍�យៈនាំអុំកជំងឺំឺ ថ្លើ�មនៃ�រថ្លើ�ទយដែ�លថ្លើ�ជំតិប�ំ�ត។
សប្រមាបស់ញ្ញាា ថ្លើ�សងឺថ្លើទៀតដែ�លថ្លើធ្ងែ�ឱ្យយអុបារមភ សូមទូរស�័ៃថ្លើ�អុក
�ាល ់ថ្លើសវាដែ��សំ�ខ្លីភា�របសអុ់ក។

ប្របតកិមាថ្លើ�ប្រប�័នធ�យៈការណ៍�លអាប្រកករ់ៃនថុ្នាំវំាៃក�់ងំឺគូឺរដែត
ប្រតូវិបាន �យៈការណ៍ថ្លើ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ អុក�ាលថ់្លើសវាដែ��សំ�ខ្លីភា�របសអុ់កជា
ធ្ងមាតានងឹឺ�ករ់បាយៈការណ៍ថ្លើនះ ឬអុកអាចថ្លើធ្ងែ�វាថ្លើ�យៈខ្លីើួនឯងឺ
បាន។ សូមចូលថ្លើ�ថ្លើគឺហ៍ទ�័ំរប្រប�័នធ�យៈការណ៍�លអាប្រកករ់ៃន
ថុ្នាំវំាៃក�់ងំឺ www.vaers.hhs.gov ឬទូរស�័ៃថ្លើ�កានថ់្លើលខ្លី 
1-800-822-7967។ ប្រប�័នធ�យៈការណ៍�លអាប្រកករ់ៃនថុ្នាំ ំ
(VAERS) សប្រមាបដ់ែតការ�យៈការណ៍បុ� ថ្លើណ្តាះ ះ។ ប�គឺគលកិរបស់
ប្រប�័នធ�យៈការណ៍�លអាប្រកករ់ៃនថុ្នាំ ំ(VAERS) មនិ �ាល�់បូំនាំា ន
អ�ំ�ថ្លើវិជំ�ុប្រសាថ្លើទ។

6.  កមេ  វធិ្ង� ជាតិ៌ �ង់ ស��ង   រ�ួស ថ្លើដាយ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program  
(កមា វិធិ្ង�  ជាត ិបង់ឺ សណំងឺ    របួស ថ្លើ�យៈ �រ ថុ្នាំ ំវាៃក�់ងំឺ (VICP)) គឺឺ
ជា  កមា វិធិ្ង�របស ់រ�ឋ សហ៍ �័នធ ដែ�ល បាន បថ្លើងឺា�ត ថ្លើ��ងឺ ថ្លើ��មែ � បង់ឺ  សងឺ    អុក
�ងំឺ ឡាយៈ ដែ�ល   អាច រងឺ របួស ថ្លើ�យៈ �រ ដែត ថុ្នាំវំាៃក�់ងំឺ
មួយៈចនួំន។ ការ�ម�រ�កទ់ងឺនងឹឺរបួស ឬការ�ើ បថ់្លើ�យៈ�រ
ការទទួលថុ្នាំបំង្កាា រ មានថ្លើ�លថ្លើវិលាកណំតស់ប្រមាបក់ារ�ក់
ឯក�រ ដែ�លអាចមានរយៈៈថ្លើ�លខ្លីើ�ប្រតមឹ��រឆុ្នាំ។ំ សូមចូលថ្លើ�
ថ្លើគឺហ៍ទ�័ំរកមាវិធិ្ង�ជាតបិង់ឺសណំងឺរបួសថ្លើ�យៈ�រថុ្នាំវំាៃក�់ងំឺ 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរស�័ៃថ្លើ�ថ្លើលខ្លី 
1-800-338-2382 ថ្លើ��មែ �សកិោអ�ំ�កមាវិធិ្ង� នងិឺការ�ក�់កយ
�ម�រ។

7. ថ្លើត៌� ខុំ្លះ� អាច  សិកា �ផ្នែន្លឹែម ថ្លើទៀត៌ ថ្លើដាយ រថ្លើ�ៀ� ណា?

 � សូម សួរ អុក �ាល ់ថ្លើសវា ដែ�� ំស�ខ្លី ភា� របស ់ថ្លើលាក អុក ។
 � សូមទូរស�័ៃ ថ្លើ� ប្រកសួងឺ ស�ខា�បិាលរ�ឋ ឬ ថ្លើ� មូល �ឋ ន  របស់
ថ្លើលាក អុក ។
 � សូមចូលថ្លើ� Food and Drug Administration (ថ្លើគឺហ៍ទ�័ំរ
រ�ឋបាលអាហារនងិឺឱ្យស� (FDA)) �មែ �ទទួលបានកញ្ចចប់
ថ្លើសវាកមាថុ្នាំបំង្កាា រ នងិឺ�័តម៌ានបដែនិម  
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។

 � Centers for Disease Control and Prevention (សូម�ក ់ទងឺ
មជំឈមណឌ ល ទប ់�ា ត ់នងិឺ បង្កាា រ ជំងឺំឺ   (CDC))៖
 - សូមទូរស�័ៃថ្លើ�ថ្លើលខ្លី1-800-232-4636  
(1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលថ្លើម�លថ្លើគឺហ៍ទ�័ំររបស ់CDC ថ្លើ�  
www.cdc.gov/vaccines ។
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