
1 ត ើអ្វីជាជម្ងឺខាន់ត ឿន ? 3 វ៉ាក់សាំងជម្ងឺខាន់ត ឿន ?

ជម្ងឺខាន់ត ឿនគឺជាតម្តោគយ៉ាងបណ្តា  ម្កពីវរីុសខាន់ត ឿន ។ 
វត្ ូវបានរកត ើញកនុង ាំបន់មួ្យននត្បតេសអាហ្វ្វិក
និងត្បតេសអាតម្រចិខាង បូង ។
ជម្ងឺខាន់ត ឿនត្ ូវបានរកីោ ដា តាម្រយៈមូ្សខាាំ ។ 
វមិ្នអាចឆ្លងតាម្រយៈការត្បាស្ស័យទាក់េងរវងម្នុសស និងម្នុសសតេ ។ 
ជាធម្មតា ម្នុសសដែ មានតម្តោគខាន់ត ឿនត្ ូវសត្មាកកនុងម្នទីរតពេយ ។ 
ជម្ងឺខាន់ត ឿនអាចបណ្តា  ឲ្យ៖ 
• ត្គុនតតា  និងមានតោគសញ្ញា ែូចជម្ងឺផ្តា សសយ
• ជម្ងឺខាន់ត ឿន (ដសបក ឬដននកត ើងត ឿន)

• ឈាម្្ូរតចញពីោងកាយតត្ចើនកដនលង
• ជម្ងឺត្លើម្ ជម្ងឺត្កត ៀន ជម្ងឺផ្លូវែតងហើម្ និងសរោីងគតផ្សងតេៀ
• សល ប់ (20% - 50% ននករណីធងន់ធងរ)

ថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿនគឺវរីុសដែ រស់និងេន់តសោយ ។ 
វត្ ូវបានផ្ា ់ឲ្យតដាយការចាក់ ។  
សត្មាប់ម្នុសសដែ មានហានិន័យសពស់កត្មិ្ ថ្ន ាំតត្បើ 
ត្បាស់បដនែម្ត្ ូវបានផ្ា ់អ្នុសសន៍តរៀងោ ់10 ឆ្ន ាំ ។
ថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿន
អាចត្ ូវបានផ្ា ់ឲ្យកនុងតព  ាំណ្ត គ្នន ជាមួ្យនឹងថ្ន ាំបង្កា រតផ្សងតេៀ បា
ន ។
ត ើនរណ្តគួរេេួ បានថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿន? 

• តកមងអាយុ 9 ដសែ ់ម្នុសសចាស់អាយុ 59 ឆ្ន ាំដែ តធវើែាំតណើ រ ឬ
រស់តៅកនុង ាំបន់ដែ ត្ ូវបានសគ  ់ថ្មានជម្ងឺខាន់ត ឿនោ  ា
ឬ អ្នកដែ តធវើែាំតណើ រចូ ត្បតេសដែ  ត្ម្ូវឲ្យមានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ។

• េីពិតសធន៍បុគគ ិ ដែ អាចនឹងឆ្លងវរុសីខាន់ត ឿន ឬវុរសីថ្ន ាំបង្កា រ
ព័ ៌មានសត្មាប់អ្នកតធវើែាំតណើ រអាចត្ ូវបានរកត ើញតាម្ CDC

(www.cdc.gov/travel) អ្ងគការសុសភាពពិនពតោក www.who.int)

និងអ្ងគការសុសភាពអាតម្រចិបា៉ាន (www.paho.org)

អ្នកមិ្នគួរផ្ា ់ឈាម្កនុងរយៈតព 14 ន្ងតត្កាយពីចាក់ថ្ន ាំបង្កា រត ោះតេ
ពីតត្រោះមានហានិន័យននការឆ្លងននវុសីសតាម្រយៈឈាម្ ។

4   ត ើនរណ្តមិ្នគួរេេួ បានថ្ន ាំបង្កា រខាន់ត ឿន?

• នរណ្តមាន ក់មានត្ប ិកម្មធងន់ធងរ (គតត្មាម្គាំដ្ងែ ់អាយុជីវ ិ)
ជាមួ្យនឹងសរធា ុថ្ន ាំបង្កា រ រួម្មានស ុ  ត្បត អីុ្ សច់មាន់
ឬជា ិដសនង
ឬអ្នកដែ មានត្ប ិកម្មជាមួ្យកត្មិ្ ថ្ន ាំតត្បើត្បាស់ពីមុ្នននថ្ន ាំបង្កា រខាន់
ត ឿនយ៉ាងខាល ាំងមិ្នគួរេេួ ថ្ន ាំបង្កា រខាន់ត ឿនត ោះតេ ។
ត្បាប់តវជជបណឌិ  របស់អ្នកត្បសិនជាអ្នកមានត្ប ិកម្មធងន់ធងរណ្តមួ្យ ។ 

• ទារកមានអាយុ ិចជាង 6 ដសមិ្នគួរេេួ បានថ្ន ាំបង្កា រត ោះតេ ។
• ត្បាប់តវជជបណឌិ  របស់អ្នកត្បសិនជា៖

- អ្នកមានតម្តោគ HIV/AIDS

ឬតម្តោគតផ្សងតេៀ ដែ ប៉ាោះរ ់ែ ់ត្បព័នធការររោងកាយ ។
- ត្បព័នធការររោងកាយរបស់អ្នកគឺេន់តសោយបណ្តា  ម្កពីម្ហារី

ក ឬសែ នភាពពាបា តផ្សងតេៀ  បនោាំសរោីងគ
ឬការតត្បើកាាំរសមីវេិយុសកម្មពាបា ជម្ងឺម្ហារកី
ឬការពាបា តដាយតត្បើត្បាស់ថ្ន ាំ (ែូចជាតសារ ៉ាអីុូ្
ការពាបា ជម្ងឺតដាយតត្បើថ្ន ាំ ឬជា ិគីមី្
ឬថ្ន ាំតផ្សងតេៀ ដែ ប៉ាោះរ ់ែ ់មុ្សង្ករតកាសិការការររោងកា
យ) ។

2 ត ើស្ុាំអាចបង្កា ជម្ងឺខាន់ត ឿនតដាយរតបៀបណ្ត?
វ៉ាក់សាំងជម្ងឺខាន់ត ឿន 
ថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿនអាចបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿនបាន ។
ជម្ងឺខាន់ត ឿនត្ ូវបានផ្ា ់តដាយម្ជឈម្ណឌ  សិកោថ្ន ាំបង្កា រដ ប៉ាុតណ្តណ ោះ ។ 
តត្កាយពីេេួ ចាក់ថ្ន ាំថ្ន ាំបង្កា រ អ្នកគួរត្ ូវបានេេួ  
“វញិ្ញា បនបត្ អ្នារជា ិសាីពីការចាក់ថ្ន ាំថ្ន ាំបង្កា រ ឬការបង្កា ជម្ងឺ” ដែ តបាោះត្តា 
និងចុោះ្ ែត ខា (កា ត ឿន) ។ វញិ្ញា បនបត្ តនោះមានសុព ភាព 10 ន្ង 
ប ទ ប់ពីការចាក់ថ្ន ាំ 
ថ្ន ាំបង្កា រ និងមានត្បសិេធិភាពរយៈតព  10 ឆ្ន ាំ ។
អ្នកនឹងត្ វូការកា តនោះដែ ជានសាុតាងបញ្ញជ ក់ពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រតែើម្បចូី កនុងត្ប
តេសណ្តមួ្យ ។ 
អ្នកតធវើែាំតណើ រតដាយមិ្នមាននសាុតាងបញ្ញជ ក់ត្ ូវបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រតៅតព ចូ 
ឬឃា ់េុករ្ូ ែ ់រយៈតព  6 ន្ងតែើម្បីត្បាកែថ្ពួកតគគ្នម នតម្តោគឆ្លង ។
ការតរៀបចាំកម្មវធីិតធវើែាំតណើ ររបស់អ្នកត្ ូវតធវើត ើងជាមួ្យត្គូតពេយ 
ឬគិោនុបដាា យិកាមុ្សតព ដែ អ្នកចាក់ថ្ន ាំបង្កា រខាន់ត ឿន ។
ពិភាកោ យកដាា នសុសភាពរបស់ 
ឬចូ តម្ើ តគ្េាំព័រសាីពីព័ ៌មានតធវើែាំតណើ រ CDC តាម្
www.cdc.gov/travel 
តែើម្បីដសវងយ ់ពី ត្ម្ូវការននថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿន 
និងអ្នុសសន៍របស់ត្បតេសសុសៗគ្នន  ។ 
វធិានការបង្កា តផ្សងតេៀ 
វធីិតផ្សងតេៀ តែើម្បីបង្កា ជម្ងឺខាន់ត ឿនគឺត្ ូវតចៀសវងពីមូ្សខាាំតដាយ៖
• តៅកដនលងដែ ការររ និងសយ ់ត្គប់ត្គ្នន់
• តសលៀករក់សតម្លៀកបាំរក់ដែ បិេោងកាយរបស់អ្នកជិ
• តត្បើត្បាស់ថ្ន ាំបតណា ញស វ អិ  ែូចជាថ្ន ាំដែ ផ្ទុកសរធា ុ DEET

របាយការណ៍ព័ ៌មានសាអី្ាំពីថ្ន ាំបង្កា រ

ថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿន 
អ្វីដែ អ្នកចាាំបាច់ត្ វូែឹង 

របាយការណ៍ព័ ៌មានសាីអ្ាំពីថ្ន ាំបង្កា រជា
តត្ចើនមានជាភា 
សតអ្សា៉ាញនិងភាសែនេតេៀ ។ 
សូម្តម្ើ តៅកនុងតគ្េាំព័រ 
www.immunize.org/vis 
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- ត្កតពញអ្ង់ែូត្គីនតៅតត្កាយឆ្អឹងសនទោះត្េូងរបស់អ្នកត្ ូវបានយកតច
ញ ឬអ្នកមានជម្ងឺត្កតពញអ្ង់ែូត្គីន ែូចជា myasthenia gravis 

តោគសញ្ញា  DiGeorge ឬ thymoma ។ 

តវជជបណឌិ  របស់អ្នកនឹងជួយអ្នកកនុងការសតត្ម្ចចិ ាត្បសិនជាអ្នកអាចេេួ 
ថ្ន ាំបង្កា រ ឬក៏អ្ ់ ។ 

• ម្នុសសតពញវយ័អាយុ 60 ឆ្ន ាំ 
និងចាំណ្តយជាងតនោះមិ្នអាចតចៀសវងពីការតធវើែាំតណើ រតៅ ាំបន់ោ 
 ា តដាយជម្ងឺខាន់ត ឿនគួរត្បឹកោជាមួ្យតវជជបណឌិ   ។ 
ពួកគ្ន ់អាចមានហានិន័យបញ្ញហ ធងន់ធងរតត្កាយពីេេួ ថ្ន ាំបង្កា រ ។ 

• ទារកអាយុ 6 ដសែ ់ 8 ដស ស្តសាីមានេម្ងន់ និងគួរតចៀសវស់ 
ឬមាា យកាំពុងបាំតៅតដាោះកូន គួរតចៀសវង 
ឬផ្តអ កការតធវើែាំតណើ រតៅ ាំបន់មានជម្ងឺខាន់ត ឿន ។ 
ត្បសិនជាការតធវើែាំតណើ រមិ្នអាចតចៀសវងបាន 
សូម្ត្បឹកោជាមួ្យតវជជបណឌិ  របស់អ្នក ។  

ត្បសិនជាអ្នកមិ្នអាចេេួ ថ្ន ាំបង្កា រតដាយសរមូ្ ត្ ុការពាបា  
ប៉ាុដនា ត្ម្ូវឲ្យមាននសាុតាងននថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿនសត្មាប់ការតធវើែាំតណើ រ 
តវជជបណឌិ  របស់អ្នកអាចផ្ា ់ឲ្យអ្នកនូវ ិសិ ត ើកដ ង 
ត្បសិនជាគ្ន ់គិ ថ្ហានិន័យទាបកនុងការេេួ យក ។ 
ត្បសិនជាអ្នកមានគតត្មាងតត្បើត្បាស់ការត ើកដ ង 
អ្នកគួរទាក់េងតៅសែ នេូ ននត្បតេសដែ អ្នកមានគតត្មាងតៅេសសនកិចច
សត្មាប់ព័ ៌មានបដនែម្ ។  

 

5   ត ើអ្វីជាហានិន័យពីថ្ន ាំបង្កា រជម្ងឺខាន់ត ឿន? 
 
ថ្ន ាំបង្កា រ ែូចថ្ន ាំ  អាចបណ្តា  ឲ្យមានត្ប ិកម្មធងន់ធងរ ។ ប៉ាុដនា 
ហានិន័យននថ្ន ាំបង្កា រដែ បណ្តា  ឲ្យប៉ាោះរ ់ធងន់ធងរ 
ឬសល ប់គឺមានកត្មិ្ ទាបខាល ាំង ។ 
 

បញ្ញហ មិ្នធងន់ធងរ 
វ៉ាងសាំងខាន់ត ឿនគឺទាក់េងនឹងការតតា សលួន និងការឈឺចាប់ ែាំតៅ ត្ក្ម្ 
ឬត ើ្ម្តៅកដនលងដែ ត្ ូវបានចាក់ ។ 

បញ្ញហ ទាាំងតនោះតកើ ត ើងត ើម្នុសស 1  ក់កនុងចាំតណ្តម្ 4  ក់ ។ ជាធម្មតា 
ពួកគ្ន ់ចាប់តផ្ាើម្ភាល ម្ៗប ទ ប់ពីចាក់ថ្ន ាំ និងអាចពនារ្ូ ែ ់មួ្យសបាា ្៍  
 

បញ្ញហ ធងន់ធងរ 
• ត្ប ិកម្មធងន់ធងរតៅនឹងសរធា ុថ្ន ាំបង្កា រ (ត្បដ្ ជា 1 

 ក់កនុងចាំតណ្តម្ 55,000  ក់) ។ 

• ត្ប ិកម្មត្បព័នធត្បសេធងន់ធងរ (ត្បដ្ ជា 1  ក់កនុងចាំតណ្តម្ 
125,000  ក់) ។ 

• ជម្ងឺធងន់ធងរដែ ប៉ាោះរ ់ែ ់អាយុជីវ ិតដាយសរោីងគចុោះតសោយ 
(ត្បដ្ ជា 1  ក់កនុងចាំតណ្តម្ 250,000  ក់) ។ 

តត្ចើនជាងរក់កណ្តា  ម្នុសសសល ប់តដាយសរការត្ប ិកម្មតនោះ ។  
បញ្ញហ ពីរចុងតត្កាយតនោះមិ្នត្ ូវបានោយការណ៍ប ទ ប់ពីការបដនែម្កត្មិ្ ថ្ន ាំតត្បើ 

។  

 6 ត ើត្បសិនជាមានត្ប ិកម្មធងន់ធងរ? 

 ត ើអ្វីដែ ស្ុាំគួរដសវងរក? 
• ដសវងរកអ្វីណ្តមួ្យដែ តធវើឲ្យអ្នកត្ពួយបារម្ភ 

ែូចជាសញ្ញា ននត្ប ិកម្មធងន់ធងរ តតា សលួនខាល ាំង ផ្តល ស់បាូរអ្ ាចរ ិ 
ឬមានតោគសញ្ញា ែូចជម្ងឺផ្តា សសយដែ តកើ ត ើងពី 1-30 
ន្ងតត្កាយពីចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ។  

សញ្ញា ននត្ប ិកម្មធងន់ធងរអាចរមួ្មានផ្ាួ ជាតត្ចើនតៅត ើដសបក 
ត ើ្ម្មុ្ស និងក ពិបាកែកែតងហើម្ ចង្កវ ក់តបោះែូងតោ ត ឿន 
វ ិមុ្ស និងតសោយ ។
ទាាំងតនោះចាប់តផ្ាើម្ប៉ាុ ម នតមា៉ាងប ទ ប់ពីចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររចួ ។ 

ត ើអ្វីដែ ស្ុាំតធវើ? 

• ត្បសិនជាអ្នកគិ ថ្វគឺជាត្ប ិកម្មធងន់ធងរ 
ឬមានភាពអាសននតផ្សងតេៀ ដែ មិ្នអាចរងចាាំ េូរស័ពទតៅ 

9-1-1 ឬ ាំអ្នកជម្ងឺមិ្នកាន់ម្នទីរតពេយដែ ជិ បាំផុ្  ។ 
តបើមិ្នែូតចាន ោះតេ សូម្េូរស័ពទតៅកាន់វជិជបណឌិ  របស់អ្នក ។ 

• ប ទ ប់ម្កតេៀ  
ត្ប ិកម្មគួរដ ោយការណ៍តៅកាន់ត្បព័នធោយការណ៍ត្ ុការ
ណ៍ត្ប ិកម្មតដាយថ្ន ាំបង្កា រ (VAERS) ។ 
តវជជបណឌិ  របស់អ្នកអាចដាក់រកយកនុងការោយការណ៍តនោះ 
ឬអ្នកអាចោយការណ៍តដាយសលួនងនកផ្តទ  ់តាម្តគ្េាំព័រ 
VAERS មានតៅ www.vaers.hhs.gov 
ឬតដាយេូរស័ពទតៅត ស 800-822-7967 ។ 

VAERS គឺសត្មាប់ោយការណ៍ពីត្ប ិកម្មដ ប៉ាុតណ្តណ ោះ ។ 
ពួកគ្ន ់មិ្នផ្ា ់ត្បឹកោការពាបា ត ោះតេ ។  

 7 ត ើស្ុាំអាចដសវងយ ់បដនែម្តដាយរតបៀបណ្ត? 
 • សួរ ាំពីតវជជបណឌិ  របស់អ្នក ។ 

• េូរស័ពទតៅ យកដាា នសុសភាពកនុង ាំបន់ ឬរែា ។ 

• ទាក់េងតៅម្ជឈម្ណឌ  សត្មាប់ការត្គប់ត្គង និងបង្កា ជម្ងឺ 
(CDC)៖ 
-   េូរស័ពទតៅត ស 1-800-232-4636 (1-800-CDC-

INFO) 

-   ចូ តៅតគ្េាំព័រ CDC មានតៅ 
www.cdc.gov/travel 

www.cdc.gov/yellowfever/ ឬ 

www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/yf 
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