
វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា ររោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអងគជាតិិមនុះសស 

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាតើ�គ HPV តើ�ើយតើ�ើវាឆ្លលង�លដាលតើដាយរតើ�ៀ�ណា?
រោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិមិនុះសស (HPV) គជឺាវីរីុ ះសដែដុះ�រោ�ើតិមានុទូរូោ�ប៉ះះ�ពា�់ប៉ះះរុស 
និុង្គស្រ្តីសីើ។ រោ�គ HPV ឆ្លលង្គ��ដា�តាមរុយៈៈការុប៉ះះ�ពា�់អង្គគជាតិ�ិុះង្គអំឡុះង្គរោ��រុមួ

 រោ�ទូជាមយួៈមនុះសសដែដុះ�មានុវីរីុ ះសរោនុ�។ វីរីុ ះសឆ្លលង្គតាម�ដែនុលង្គដាច់់ដែសែ�ដ៏ុះតិចូ់ រោ�ើយៈ
មិនុឆ្លលង្គតាមរុយៈៈឈាម ឬវីតិុះ�វីដុះទៃទូរោទូៀតិ�ុះង្គ�ង្គកាយៈរោទូ។ រោស្រ្តី�មអនាម័យៈផ្ដដ�់នុវូី
�ចិ់ចការុពារុមានុ�ស្រ្តីមិតិ រោដាយៈរោ�តិះថាវា�ះបំានុស្រ្តីគប៉ះដុះណ្ដដ ប់៉ះរោ�ើដែសែ�អង្គគជាតិទិាំងំ្គ 
ម�ូរោឡុើយៈ។មនុះសសភាគរោស្រ្តីច់ើនុដែដុះ�ស�មមខាង្គផ្ដលវូីរោ�ទូ នឹុង្គមានុរោ�គ HPV រោ�រោ��
ណាមយួៈ�ុះង្គជីើវីតិិរុស់រោ�រុប៉ះស់��ួរោគ។ ខណ្ដៈដែដុះ��ង្គកាយៈស្រ្តីជី�ស្រ្តីសឡុ��ើរោមរោ�គ 
ជាទូរូោ�រោដាយៈឯ�ឯង្គ រោ�ើយៈ�ះមំានុរោ�គសញ្ញាា �ដើ ជីនួុកា�វាអាច់ប៉ះណីា�ឱ្យយរោ�ើតិ 
ជំីងឺ្គដ៏ុះធ្ងងន់ុធ្ងងរុ រុមួមានុ៖
• រោសើើរុដែតិស្រ្តីគប់៉ះ�រុណ្ដើ ទៃនុជំីងឺ្គមហារុ�ីមាតិស់ែនូុ
• ៩០ភាគរុយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារុ�ីគទូូ
• ៦៥ភាគរុយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារុ�ីទាំា រុមាស
• ៦០ភាគរុយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារុ�ីដែផ្ដ�ុខាង្គរោស្រ្តីកាយៈទៃនុបំ៉ះ�ង់្គ�
• ៥០ភាគរុយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារុ�ីប៉ះបូ៉ះរុមាតិទ់ាំា រុមាស
• ៣៥ភាគរុយៈទៃនុជំីងឺ្គមហារុ�ីស្រ្តីប៉ះដាប់៉ះប៉ះនុ�ីជូីប៉ះះរុស
• រោសើើរុដែតិស្រ្តីគប់៉ះ�រុណ្ដើ ទៃនុរោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិិ
ការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គមនុះសសស្រ្តីប៉ះសុ នឹុង្គការុពារុជំីងឺ្គមហារុ�ី និុង្គរោ�គដុះះ�ឫសរោ�ើអង្គគជាតិ ិ 
រោ�ើយៈ�នឹ៏ុង្គជីយួៈការុពារុស្រ្តីសីើ�ើជំីងឺ្គមហារុ�ី�សែនូុផ្ដង្គដែដុះរុ។

សំំណួួរ. តើ�ើវា ាក់់សាំងំដំំតើណួើ រការតើដាយរតើ�ៀ�ណា ? 
វាា��់ងំ្គដំុះរោណ្ដើ រុការុរោដាយៈរោធ្ងាើឱ្យយស្រ្តីប៉ះ�ន័ុធភា��ះ  ំស្រ្តីប៉ះយៈះទូធស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គនឹុង្គរោមរោ�គជា�ល់ា� ់
មយួៈចំ់នុនួុ។ ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើមនុះសសដែដុះ�បានុចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះះ�ពា�់ជាមយួៈរោមរោ�គទាំងំ្គ 
រោនុ� ស្រ្តីប៉ះ�ន័ុធភា��ះ រំុប៉ះស់រោគអាច់រោឆ្លលើយៈតិប៉ះបានុកាន់ុដែតិស្រ្តីប៉ះសិទូធភិា�រោដាយៈប៉ះង្កាា រុ�ំះឱ្យយ 
ជំីងឺ្គវីវិីតិ ីឬកាតិប់៉ះនុយុៈភា�ធ្ងងន់ុធ្ងងរុរុប៉ះស់វាបានុយ៉ាះ ង្គរោស្រ្តីច់ើនុ។

សំំណួួរ. តើ�ើវា ាក់់សាំងំមួួយណានឹឹងត្រូ�វូបានឹតើត្រូ�ើត្រូបាស់ំ ?
 វា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV ដែដុះ�ការុពារុស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទូ�់នឹុង្គរោ�គ HPV ៩ស្រ្តីប៉ះរោ�ទូ (6, 11, 16, 
18, 31, 33, 45, 52 និុង្គ 58)។

សំំណួួរ. តើ�ើកូ់នឹរ�ស់ំខ្ញុំំ�តំ្រូ�វូការវា ាក់់សាំងំ HPV �ុ�ន្មាា នឹដូំសំ ?
រោ��ការុណ៍្ដដែណ្ដនាសំ្រ្តីប៉ះរោទូសអូស្រ្តី�ី�ើប៉ះច់ចះប៉ះែនុ ុដែណ្ដនាឱំ្យយចា�វ់ា ា��់ងំ្គ HPV  
�ើរុដុះសូ ដែដុះ�ស្រ្តីតិវូីផ្ដ�់ីឱ្យយ�ុះង្គគមាល តិស្រ្តីបាមំយួៈដែខ�ើ�ុ។ �សីះតាង្គអនុរីុជាតិបិ៉ះង្កាា ញថា
វាា��់ងំ្គ HPV មយួៈដុះសូ ទូនំុង្គជាផ្ដ�់ីការុការុពារុស្រ្តីគប់៉ះស្រ្តី�ន់ុ។ NSW Health  
នឹុង្គទាំ�ទ់ូង្គម�អ�ុ ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើការុដែណ្ដនាសំ្រ្តីប៉ះរោទូសអូស្រ្តី�ី�ើប៉ះច់ចះប៉ះែនុផុ្លាល ស់ប៉ះីរូុ�ើ
វា ា��់ងំ្គ HPV �ើរុដុះសូ រោ�វាា��់ងំ្គមយួៈដុះសូ។
រោ�មង្គជំីទូង់្គខល�ស្រ្តីតិវូីបានុដែណ្ដនាឱំ្យយចា�វ់ា ា��់ងំ្គ HPV ៣ដុះសូតាមគរោស្រ្តីមាង្គ រោ�ើយៈគរួុដែតិ
រោរុៀប៉ះចំ់ការុចា�ដ់ុះសូទូើប៉ះើ រោធ្ងាើរោឡុើង្គជាមយួៈ GP រុប៉ះស់��ួរោគ យ៉ាះ ង្គរោហាច់ណាស់៤ដែខ 
ប៉ះនាើ ប់៉ះ�ើការុចា�ដ់ុះសូទូើ�ើរុ។ រោនុ�រុមួមានុសិសសដែដុះ�បានុ ចា�ដ់ុះសូដំុះប៉ះូង្គណាមយួៈទៃនុ
វាា��់ងំ្គ HPV រោ�រោ����ួរោគមានុអាយៈះ១៥ឆុាំ ំឬអាយៈះរោ�ើសរោនុ�។ សិសសដែដុះ�
មានុស្រ្តីប៉ះ�ន័ុធភា��ះ ចំ់ះ�រោខោយៈយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ ស្រ្តីតិវូីបានុដែណ្ដនាឱំ្យយចា�វ់ា ា��់ងំ្គ HPV 
៣ដុះសូជាមយួៈ GP រុប៉ះស់��ួរោគ សិសសដែដុះ�ស្រ្តីតិវូីបានុ�ណំ្ដតិថ់ាអ�ុដែដុះ�មានុ�ង្គា�
ភា��ះ ជំាប៉ះឋម ឬជាប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុស ំ(អង្គគប៉ះដិុះប៉ះ�ខរោកាសិកាឈាមស B និុង្គ�ង្គា�រោកាសិកា
ឈាមស T រោ�ញរោ�ញ ឬរោដាយៈអរោនុលើ), រោមរោ�គ HIV, ជំីងឺ្គមហារុ�ី ការុប៉ះីរូុសរុ�ីង្គគ  
ឬការុ�ាបា�រោដាយៈភា��ះ ចំ់ះ�រោខោយៈយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ (មិនុ�ប់៉ះប៉ះញ្ចូច�ូការុអន់ុថយៈទៃនុ
មះខង្ការុអរោណី្ដើ � ឬអវីតិមីានុទៃនុមះខង្ការុអរោណី្ដើ �)។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខ្ញុំល�គួរតែ�ចាក់់វាាក់់សាំងំ ? 
សិសសមជីឈមណ្ដឌ �ប៉ះរោស្រ្តីង្គៀនុភា�អង់្គរោគលស�ិិតិ�ន់ិុទាំងំ្គអស់ ដែដុះ�មានុអាយៈះ�ើ១២ 
រោ�តិចិ់ជាង្គ១៥ឆុាំ ំគរួុដែតិចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV តាមគរោស្រ្តីមាង្គចំ់នុនួុ២ដុះសូ។  
សិសសទាំងំ្គអស់ដែដុះ�មានុអាយៈះចាប់៉ះ�ើ១៥ឆុាំរំោឡុើង្គរោ� និុង្គអ�ុដែដុះ�មានុស្រ្តីប៉ះ�ន័ុធភា� 
�ះ នឹំុង្គជំីងឺ្គច់ះ�រោខោយៈយ៉ាះ ង្គខាល ងំ្គ (សមូរោមើ�ការុរោឆ្លលើយៈតិប៉ះចំ់រោពា�សំណួ្ដរុ ‘រោតិើ�នូុ
រុប៉ះស់ខំះសំ្រ្តីតិវូីការុវា ា��់ងំ្គ HPV ប៉ះះះនាម នុដុះសូ ?’) គរួុចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV 
តាមគរោស្រ្តីមាង្គចំ់នុនួុ៣ដុះសូ។ សស្រ្តីមាប់៉ះ�ត័ិម៌ានុប៉ះដែនុមុ សមូទាំ�ទ់ូង្គអង្គគភា�សះខភា�
�ធារុណ្ដៈ តាមទូរូុស�ើរោ�ខ 1300 066 055។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខ្ញុំល�មិួនឹគួរចាក់់វា ាក់់សាំងំ ?
មិនុគរួុចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV ឱ្យយមនុះសសដែដុះ�៖
• មានុ ឬអាច់មានុទៃផ្ដើរោពា� 
• ធាល ប់៉ះមានុស្រ្តីប៉ះតិ�ិមមទាំស់អាណា�ាើឡា�ស់ះើ ប៉ះនាើ ប់៉ះ�ើបានុចា�វ់ា ា��់ងំ្គ�ើរោ�ើ�មះនុ 
• ធាល ប់៉ះមានុស្រ្តីប៉ះតិ�ិមមទាំស់អាណា�ាើឡា�ស់ះើ ប៉ះនាើ ប់៉ះ�ើ�រុធាតិះផ្ដសបំ៉ះដែនុមុទៃនុវាា��់ងំ្គណា 

មយួៈ (ច់ះ�រោ�ទូ�ំរ័ុមាខ ង្គរោទូៀតិ)។ 
• មានុស្រ្តីប៉ះវីតិដសិ្រ្តីប៉ះតិ�ិមមទាំស់អាណា�ាើឡា�ស់ះើរោ�នឹុង្គរោមដំុះដែប៉ះ (ផ្ដសតិិ)

សំំណួួរ. តើ�ើវា ាក់់សាំងំមានឹត្រូ�សិំទ្ធិិភិាពយុ៉ាងណាតែដំរ?
វាា��់ងំ្គការុពារុស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទូ�់នឹុង្គស្រ្តីប៉ះរោ�ទូរោ�គ HPV ហានិុ�័យៈខពស់ដែដុះ�ប៉ះណីា�ឱ្យយ 
មានុជំីងឺ្គមហារុ�ីមាតិស់ែនូុរោស្រ្តីច់ើនុជាង្គ៩០ភាគរុយៈ�ុះង្គចំ់រោណាមស្រ្តីសីើ រោ�ើយៈ�ក៏ារុពារុ

 ស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទូ�់នឹុង្គស្រ្តីប៉ះរោ�ទូរោ�គ HPV ប៉ះដែនុមុរោទូៀតិ ដែដុះ�ប៉ះណីា�ឱ្យយរោ�ើតិមហារុ�ីចំ់រោពា�
ប៉ះះរុសផ្ដង្គដែដុះរុ។ 
ការុស្រ្តី�វីស្រ្តីជាវីច់ះង្គរោស្រ្តីកាយៈបំ៉ះផ្ដះតិបានុប៉ះង្កាា ញថា វាា��់ងំ្គរោ�ដែតិផ្ដ�់ី�ចិ់ចការុពារុជិីតិ 
១០០ភាគរុយៈ�ុះង្គរុយៈៈរោ��ជាង្គ១០ឆុាំ ំប៉ះនាើ ប់៉ះ�ើរោគចាប់៉ះរោផ្ដីើមរោស្រ្តីប៉ះើវា។ រោដាយៈ�រុជំីងឺ្គ 
មហារុ�ី�សែនូុ ជាធ្ងមមតា�តូិលាស់រោឡុើង្គ១០ឆុាំ ំឬរោស្រ្តីច់ើនុជាង្គរោនុ� តិនួាទូើរុប៉ះស់វា ា� ់
�ងំ្គ�ុះង្គការុកាតិប់៉ះនុយុៈជំីងឺ្គមហារុ�ីមាតិស់ែនូុ នឹុង្គមិនុបានុប៉ះង្កាា ញឱ្យយរោ�ើញរោ�រោ��

 រោនុ�រោទូ។ 
រោទាំ�ជាយ៉ាះ ង្គណា�រ៏ោដាយៈ មានុការុថច់ះ�៧៧ភាគរុយៈទៃនុស្រ្តីប៉ះរោ�ទូរោ�គ HPV  
ដែដុះ�ទូទូ�ួខះសស្រ្តីតិវូីចំ់រោពា�ជំីងឺ្គមហារុ�ី�សែនូុជិីតិ៧៥ភាគរុយៈ។

NSW Health (ស្រ្តី�សងួ្គសះខា�ិបា� រុដុះឋញូវីរោ�ដែវី�) ផ្ដ�់ីជីនូុ 
វា ា��់ងំ្គដែដុះ�បានុដែណ្ដនាសំស្រ្តីមាប់៉ះមនុះសសជំីទូង់្គ រោដាយៈស្រ្តី�មុស្រ្តីបឹ៉ះ�ោ 
ស្រ្តី�វីស្រ្តីជាវីដែផ្ដ�ុសះខភា� និុង្គរោវីជីជ�ស្រ្តីសជីាតិ�ិុះង្គ�មមវីធិ្ងើចា�វ់ា ា��់ងំ្គរោ� 
តាម�លារោរុៀនុ។ ស្រ្តីតិវូីផ្ដ�់ីការុយៈ�់ស្រ្តី�មដែដុះ�បានុច់ះ��តិរុោ�ខារោដាយៈ 
មាតាបិ៉ះតាឬបិ៉ះតា/អាណា�ាបា�។

វិធិានការបន្ទាា ប់របស់់អ្ននក  
• សមូអានុសនុលឹ��ត័ិម៌ានុរោនុ�រោដាយៈស្រ្តីប៉ះងុ្គស្រ្តីប៉ះយ័ៈតិ។ុ

• ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើអ�ុច់ង់្គឱ្យយ�នូុរុប៉ះស់អ�ុចា�វ់ា ា��់ងំ្គស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទូ�់នឹុង្គរោ�គដុះះ� 
ឫសរោ�ើអង្គគជាតិមិនុះសស (HPV) សមូបំ៉ះរោ�ញដែប៉ះប៉ះប៉ះទូយៈ�់ស្រ្តី�ម  
រោ�ើយៈស្រ្តីប៉ះគ�់ដែប៉ះប៉ះប៉ះទូយៈ�់ស្រ្តី�មដែដុះ�បានុច់ះ��តិរុោ�ខារុចួ់ រោ�ឱ្យយ�នូុ 
រុប៉ះស់អ�ុរោដុះើមែើយៈ�រោ��លារោរុៀនុវីញិ។។

• ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើអ�ុមិនុច់ង់្គឱ្យយ�នូុរុប៉ះស់អ�ុចា�វ់ា ា��់ងំ្គស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គទូ�់នឹុង្គ HPV  
រោទូ សមូ�ះបំំ៉ះរោ�ញ ឬ�ប៏៉ះញ្ចូជនូុដែប៉ះប៉ះប៉ះទូយៈ�់ស្រ្តី�មរោនុ�រោ��លារោរុៀនុវីញិ 
ឱ្យយរោ��។

NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា  

Human papillomavirus (HPV) vaccine



សំំណួួរ. ចុះ��ត្រូ�សិំនឹតើ�ើខ្ញុំំ�តំើពញចិុះ�ដនឹឹងរង់ចា ំរ��ូទាល់តែ�កូ់នឹរ�ស់ំខ្ញុំំ�ំ
មានឹអាយ�តើត្រូចុះើនឹជាងតើនឹ�?
ការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV មានុស្រ្តីប៉ះសិទូឋភិា�បំ៉ះផ្ដះតិរោ�រោ��ផ្ដ�់ីឱ្យយមនុះសសជំីទូង់្គ 
មះនុរោ����ួរោគកាល យៈជាស�មមខាង្គផ្ដលវូីរោ�ទូ។ វា ា��់ងំ្គទាំងំ្គរោនុ�អាច់ផ្ដដ�់ជីនូុរោ��លា 
រោរុៀនុ រោ��ណាអ�ុច់ះ��តិរុោ�ខារោ�ើដែប៉ះប៉ះប៉ះទូយៈ�់ស្រ្តី�មប៉ះះះរោណាះ � ខណ្ដៈរោ��ដែដុះ��នូុ 
រុប៉ះស់អ�ុរោរុៀនុរោ�មជីឈមណ្ដឌ �ប៉ះរោស្រ្តីង្គៀនុភា�អង់្គរោគលស�ិិតិ�ន់ិុ ឬរោរុៀនុរោ�ថុា�ទ់ូើ៧។  
ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើអ�ុរោស្រ្តីជីើសរោរុសីរុង់្គចារំុ�តូិដុះ�់�នូុរុប៉ះស់អ�ុមានុអាយៈះរោស្រ្តីច់ើនុជាង្គរោនុ� អ�ុចា ំ
បាច់់ស្រ្តីតិវូីរោធ្ងាើការុរោរុៀប៉ះចំ់ជាមយួៈរោវីជីជប៉ះណ្ដឌិ តិ�ាបា�រោ�គទូរូោ�រុប៉ះស់អ�ុ។

សំំណួួរ. តើ�ើវា ាក់់សាំងំ�ង្កាា រតើ�គ HPV មានឹសាំរធា��ផ្សំំ�ំតែនឹែមួអ្វីីើខ្ញុំល�? 
វាា��់ងំ្គមានុផ្ដើះ�នុវូី�រុធាតិះរោមផ្ដសតិិដំុះដែប៉ះ aluminium adjuvant, sodium  
chloride, L-histidine, polysorbate នុិង្គ sodium borate។ �រុធាតិះផ្ដសំ
ប៉ះដែនុមុ�ុះង្គប៉ះរុមិាណ្ដយ៉ាះ ង្គតិចិ់បំ៉ះផ្ដះតិ ស្រ្តីតិវូីបានុដា�ប់៉ះញ្ចូច�ូរោដុះើមែើជីយួៈឱ្យយវា ា��់ងំ្គ

 បំ៉ះរោ�ញមះខការុរុប៉ះស់វា ឬ�ជ៏ីយួៈ�ះឱំ្យយវាខចូ់។ 

សំំណួួរ. តើ�ើវា ាក់់សាំងំមានឹត្រូ�សិំទ្ធិិភិាពយុ៉ាងណាតែដំរ?
វាា��់ងំ្គដែដុះ�រោស្រ្តីប៉ះើស្រ្តីបាស់រោ��ុះង្គស្រ្តីប៉ះរោទូសអូស្រ្តី�ី�ើមានុសះវីតិុភិា� រោ�ើយៈស្រ្តីតិវូីដែតិឆ្លលង្គកាតិ់
ការុរោធ្ងាើរោតិសសីះវីតិុភិា�យ៉ាះ ង្គតិងឹ្គរុ ះ�ង្គ មះនុរោ��ស្រ្តីតិវូីបានុអនុះម័តិរោដាយៈរុដុះឋបា�ស្រ្តីគប់៉ះស្រ្តីគង្គ 
រោ�ើទូនិំុញទាំ�ទ់ូង្គនឹុង្គការុ�ាបា� (TGA)។ រោ�ើស�ើរោនុ�រោទូៀតិ TGA តាមដានុ 
សះវីតិុភិា�ទៃនុវាា��់ងំ្គរោ�រោ����ំះង្គស្រ្តីតិវូីបានុរោស្រ្តីប៉ះើស្រ្តីបាស់។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់់វាាក់់សាំងំមានឹផ្សំល�ុ�ពាល់�ន្មាា �់�នឹំអំ្វីីើខ្ញុំល�?
ផ្ដ�ប៉ះះ�ពា�់ប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុស ំជាទូរូោ�មិនុធ្ងងន់ុធ្ងងរុ រោ�ើយៈតាមធ្ងមមតាទាំ�ទ់ូនិុនឹុង្គការុឈឺឺ 
ចាប់៉ះ រោ�ើមរោបាះ ង្គ និុង្គរោឡុើង្គស្រ្តី��មរោ��ដែនុលង្គចា�ថុ់ា។ំ ផ្ដ�ប៉ះះ�ពា�់ប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុសដំែដុះ� 
ធ្ងងន់ុធ្ងងរុ�ស្រ្តីមរោ�ើតិមានុណាស់។ ឪ�ះ�មីាយៈ�ុះង្គរុដុះឋ NSW ដែដុះ�ស្រ្តីតិវូីបានុតាមដានុ�ុះង្គ 
ប៉ះះះនាម នុទៃថង ប៉ះនាើ ប់៉ះ�ើការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV បានុ�យៈការុណ៍្ដថា៩ភាគរុយៈ 
ទៃនុសិសសមានុផ្ដ�ប៉ះះ�ពា�់ប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុសសំ្រ្តី�� ខណ្ដៈរោ��ដែដុះ�មានុដែតិ០.៤ភាគរុយៈ 
ប៉ះះះរោណាះ �ដែដុះ�ស្រ្តីតិវូីការុការុដែថទាំដំែផ្ដ�ុរោវីជីជ�ស្រ្តីស។ី �ត័ិម៌ានុប៉ះដែនុមុអំ�ើផ្ដ�ប៉ះះ�ពា�់ 
ប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុស ំអាច់រុ�បានុរោ��ុះង្គ�ត័ិម៌ានុដែផ្ដ�ុរោវីជីជ�ស្រ្តីសសីស្រ្តីមាប់៉ះអ�ុរោស្រ្តីប៉ះើស្រ្តីបាស់ (CMI)  
សស្រ្តីមាប់៉ះវាា��់ងំ្គដែដុះ�អាច់រុ�បានុ�ើរោគ�ទូ�ំរ័ុ www.health.nsw.gov.au/ 
schoolvaccination។ មាតាបិ៉ះតាដែដុះ�ស្រ្តី�យួៈបារុមភអំ�ើផ្ដ�ប៉ះះ�ពា�់ប៉ះនាើ ប់៉ះប៉ះនុស ំ
ប៉ះនាើ ប់៉ះ�ើការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គ គរួុទាំ�ទ់ូង្គម�រោវីជីជប៉ះណ្ដឌិ តិ�ាបា�រោ�គទូរូោ�រុប៉ះស់��ួ 
រោគ ដែដុះ�រោ��រោនា�រោវីជីជប៉ះណ្ដឌិ តិគរួុរោធ្ងាើរុបាយៈការុណ៍្ដរោ�អង្គគភា�សះខភា��ធារុណ្ដៈ 
ផ្ដង្គដែដុះរុ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាត្រូ��ិក់មួាទាស់ំអាណា�ីើឡាក់់សំ�ើ (anaphylaxis)? 
អាណា�ាើឡា�ស់ះើ គជឺាស្រ្តីប៉ះតិ�ិមមទាំស់នឹុង្គ�រុធាតិះយ៉ាះ ង្គធ្ងងន់ុធ្ងងរុដែដុះ�អាច់នាឱំ្យយសនុលប់៉ះ
�ំះដឹុះង្គខលនួុ និុង្គ�ល ប់៉ះបាតិប់៉ះង់្គជីើវីតិិរោទូៀតិផ្ដង្គ ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើ�ះបំានុ�ាបា�ជាប៉ះនាើ ន់ុរោទូ។  
ការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតបំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់វ៉ាា�់សាំងំណា�ួយ។បំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់វ៉ាា�់សាំងំណា�ួយ។ គលិានុះប៉ះដាឋ �
ចា�វ់ា ា��់ងំ្គរោ�តាម�លារោរុៀនុ មានុការុ�ា�ឹ�ានឺុយ៉ាះ ង្គរោ�ញរោ�ញ�ុះង្គការុ�ា 
បា�ស្រ្តីប៉ះតិ�ិមមទាំស់អាណា�ាើឡា�ស់ះើ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើកូ់នឹត្រូសំើរ�ស់ំខ្ញុំំ�នឹំឹងតើ�តែ�ត្រូ�វូការតើ�ីើតើ�សំដតែផ្សំ�តើសំា�  (តើ�សំដតែឆ្លក់តើមួើលក់សំូនូឹ) ឬ ? 
ស្រ្តីបា�ដុះណាស់។ ការុ�និិុតិយរោមើ�មាតិស់ែនូុ (�ើមះនុរោ�ថាដែផ្ដប៉ះរោសម�) ជារោទូៀង្គទាំតិរ់ោ� 
ដែតិមានុ�រុសំខាន់ុសស្រ្តីមាប់៉ះស្រ្តីសដើដែដុះ�បានុចា�វ់ា ា��់ងំ្គ ដុះែតិិអើវា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ  
HPV មិនុការុពារុស្រ្តីប៉ះឆាំងំ្គស្រ្តីគប់៉ះទាំងំ្គស្រ្តីប៉ះរោ�ទូទៃនុរោ�គ HPV រោទូ ដែដុះ�អាច់ប៉ះណាដ �ឱ្យយ 
រោ�ើតិជំីងឺ្គមហារុ�ីមាតិស់ែនូុ។ 
ស្រ្តីសីើទាំងំ្គអស់ដែដុះ�មានុអាយៈះចាប់៉ះ�ើ២៥ឆុាំរំោឡុើង្គរោ� ដែដុះ�ធាល ប់៉ះមានុស�មមភា�ផ្ដលវូី រោ�ទូ គរួុដែតិបានុរោធ្ងាើរោតិស�ីនិិុតិយរោមើ�មាតិស់ែនូុរោរុៀង្គ��់៥ឆុាំមំងី្គ រោដាយៈមិនុគតិិ�ើ �ុនុភា�ទៃនុការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV រុប៉ះស់��ួរោគរោឡុើយៈ។

សំំណួួរ. ចុះ��ត្រូ�សិំនឹតើ�ើកូ់នឹរ�ស់ំខ្ញុំំ�តំើក់ើ�តើ�គ��ឺ តើ�ើយតើត្រូ�ើថ្នាំន  ំ
cortisone ‘ខ្ញុំទ្ធិើ�ំនូឹ’ ឬ prednisone ‘ត្រូ�ឹនឹនឹើ�ំនូឹ) ុ 
តើដាយតើត្រូ�ើ “�ំពង់��ឺ” (puffer) ?
វាា��់ងំ្គអាច់ផ្ដ�់ីឱ្យយអ�ុណាមុា�ដ់ែដុះ�រោ�ើតិរោ�គ�តឺិ បានុរោដាយៈសះវីតិុភិា� រោដាយៈ 
មិនុគតិិអំ�ើថុារំោ�ទូយណាមយួៈដែដុះ�រោគ��ំះង្គរោស្រ្តីប៉ះើស្រ្តីបាស់រោឡុើយៈ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាអាចុះយល់ត្រូពមួតើលើការចាក់់វាាក់់សាំងំ តើ�ើយតើ�ើតើគ
អាចុះដំក់តើចុះញការយល់ត្រូពមួបានឹតើទ្ធិ ?
មានុដែតិមាតាបិ៉ះតា/អាណា�ាបា�ប៉ះះះរោណាះ � អាច់ផ្ដ�់ីការុយៈ�់ស្រ្តី�មរោ�ើការុចា�វ់ា ា� ់

�ងំ្គសស្រ្តីមាប់៉ះសិសសអាយៈះតិចិ់ជាង្គ១៨ឆុាំ។ំ សិសសទាំងំ្គឡាយៈដែដុះ�មានុអាយៈះ១៨ឆុាំ ំ 
និុង្គរោ�ើស�ើរោនុ� អាច់រោធ្ងាើការុយៈ�់ស្រ្តី�មរោដាយៈខលនួុឯង្គរោដុះើមែើចា�វ់ា ា��់ងំ្គ រោ�ើយៈគរួុដែតិ 
បំ៉ះរោ�ញ និុង្គច់ះ��តិរុោ�ខារោ�ើដែប៉ះប៉ះប៉ះទូយៈ�់ស្រ្តី�មរោ��ដែនុលង្គណាដែដុះ�មានុប៉ះង្កាា ញ  
‘មាតាបិ៉ះតា/អាណា�ាបា�’។ 
ការុយៈ�់ស្រ្តី�មអាច់ដុះ�រោច់ញបានុរោ�រោ��ណា�ប៏ានុ រោដាយៈផ្ដ�់ីដំុះណឹ្ដង្គជា
លាយៈ��ខណ៍្ដអ�សរុរោ��លារោរុៀនុ អំ�ើការុដុះ�រោច់ញការុយៈ�់ស្រ្តី�ម ឬទូរូុស�ើរោ�
�លារោរុៀនុរោដុះើមែើដុះ�រោច់ញការុយៈ�់ស្រ្តី�ម។

សំំណួួរ. តើ�ើគួរចាក់់វា ាក់់សាំងំដំល់សិំសំំត្រូសំើតែដំលមានឹ ឬតែដំលគិ�ថ្នាំ 
ត្រូ�តែ�លជាមានឹផ្ទៃផ្សំាតើពា�តើទ្ធិ?
រោទូ។ សិសសស្រ្តីសើណាដែដុះ�មានុ ឬដែដុះ�គតិិថាស្រ្តីប៉ះដែ��ជាមានុទៃផ្ដើរោពា� �ះគំរួុចា�វ់ា ា� ់
�ងំ្គរោទូ។ រោ�ទៃថងចា�ថុ់ា ំគលិានុះប៉ះដាឋ �ដែផ្ដ�ុចា�វ់ា ា��់ងំ្គនឹុង្គសរួុសិសសស្រ្តីសើទាំងំ្គឡាយៈ  
ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើរោគមានុ ឬអាច់មានុទៃផ្ដើរោពា�។ ស្រ្តីប៉ះសិនុរោប៉ះើសិសសរោឆ្លលើយៈរោ�នឹុង្គសំណួ្ដរុរោនុ�ថា 
មានុ រោនា��ះសំ្រ្តីតិវូីបានុរោគចា�វ់ា ា��់ងំ្គឱ្យយរោឡុើយៈ។ សិសសនឹុង្គស្រ្តីតិវូីបានុដែណ្ដនាឱំ្យយ�ភិា�ោ 
អំ�ើរោរុឿង្គរោនុ�ជាប៉ះនាើ ន់ុជាមយួៈមាតាបិ៉ះតា/អាណា�ាបា� រោ�ើយៈដែសាង្គរុ�ជំីនុយួៈដែផ្ដ�ុ 
រោវីជីជ�ស្រ្តីស។ី សិសស�នឹ៏ុង្គទូទូ�ួបានុ�ត័ិម៌ានុ�មិិតិផ្ដង្គដែដុះរុ រោដុះើមែើទាំ�ទ់ូង្គជាមយួៈរោសវា
�មមប៉ះញ្ចូជនូុប៉ះនុសីះខភា�ដុះទៃទូរោទូៀតិដែដុះ�នឹុង្គផ្ដ�់ីដំុះប៉ះូនាម នុ ការុ�សំ្រ្តីទូ និុង្គការុដែណ្ដនា។ំ

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ�តំ្រូ�វូតើ�ីើដូំចុះតើមួេចុះ ត្រូ�សិំនឹតើ�ើកូ់នឹរ�ស់ំខ្ញុំំ�ខំ្ញុំក់ខានឹការចាក់់វាាក់់
 សាំងំតើដាយសាំរមានឹជំំងឺ ឬអ្វីវ�េមានឹតើ�ចំុះផ្ទៃ�ៃគិលានឹ��ដាា ក់អ្វីតើ�ើើញមួក់?

អ�ុគរួុទាំ�ទ់ូង្គម�រោវីជីជប៉ះណ្ដឌិ តិ�ុះង្គតិបំ៉ះន់ុរុប៉ះស់អ�ុ រោ�ើយៈរោរុៀប៉ះចំ់ការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គ សស្រ្តីមាប់៉ះ�នូុរុប៉ះស់អ�ុ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ�អំាចុះចុះលូតើត្រូ�ើកំ់ណួ�់ត្រូ�ផ្ទៃនឹការចាក់់វាាក់់សាំងំតើដាយរតើ�ៀ�ណា?
�ត័ិម៌ានុអំ�ើការុចា�វ់ា ា��់ងំ្គរុប៉ះស់�នូុអ�ុ នឹុង្គស្រ្តីតិវូីបានុផ្ដើះ�រោ��ុះង្គប៉ះញ្ចូជើចា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុ 
រោ�គអូស្រ្តី�ី�ើ (AIR) រោដុះើមែើភាជ ប់៉ះវារោ�នឹុង្គស្រ្តីប៉ះវីតិីទិៃនុការុចា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុរោ�គដែដុះ�មានុ 
ស្រ្តី�ប់៉ះរុប៉ះស់�នូុអ�ុ។
មាតាបិ៉ះតាអាច់រោសុើសះំច់ាប់៉ះច់មលង្គទៃនុរោសច់�ដើដែថលង្គអំ�ើស្រ្តីប៉ះវីតិីចិា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុរោ�គ AIR  
រុប៉ះស់�នូុ��ួរោគរោ�រោ��ណាមយួៈ រុ�តូិដុះ�់�នូុរុប៉ះស់��ួរោគមានុអាយៈះ១៤ឆុាំ ំ 
រោ�ើយៈសិសសដែដុះ�មានុអាយៈះចាប់៉ះ�ើ១៤ឆុាំរំោឡុើង្គរោ� អាច់រោសុើសះំរោសច់�ដើដែថលង្គអំ�ើស្រ្តីប៉ះវីតិី ិ
ចា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុរោ�គរោដាយៈខលនួុឯង្គដុះចូ់ខាង្គរោស្រ្តីកាម៖
•  រោដាយៈរោស្រ្តីប៉ះើគណ្ដនុើ Medicare តាមអនុឡាញ តាមរុយៈៈ myGov my.gov.au/
•  រោដាយៈរោស្រ្តីប៉ះើ�មមវីធិ្ងើ Medicare Express Plus App    

www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  ទូរូុស�ើរោ�ប៉ះណីាញទូរូុស�ើ��សរួុទូរូោ�រុប៉ះស់ AIR តាមរោ�ខ 
1800 653 809។

សំំណួួរ. តើ�ើមានឹអី្វីើតើក់ើ�តើ�ើងដំល់ព័�៌មានឹរ�ស់ំកូ់នឹខ្ញុំំ� ំ?
�ត័ិម៌ានុដែដុះ�អ�ុផ្ដ�់ីរោ�រោ�ើដែប៉ះប៉ះប៉ះទូយៈ�់ស្រ្តី�ម នឹុង្គស្រ្តីតិវូីបានុរុ�ោទូះ�ជាសមាង តិយ់៉ាះ ង្គ
មះឺង្គមាះ តិ ់និុង្គជា�ចិ់ចការុពារុភា�ឯ�ជីនុដែដុះ�មានុដែច់ង្គរោ��ុះង្គច់ាប់៉ះរុដុះឋ NSW និុង្គ 
ស��ន័ុឋ (សមូអានុរោសច់�ីើដែថលង្គអំ�ើឯ�ជីនុភា�ដែដុះ�ភាជ ប់៉ះម�ជាមយួៈ)។ �ត័ិម៌ានុ 
រោនុ�នឹុង្គស្រ្តីតិវូីបានុដា�ប់៉ះញ្ចូច�ូរោ��ុះង្គប៉ះញ្ចូជើចា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុរោ�គរុប៉ះស់ NSW Health  
រុចួ់ម�នឹុង្គស្រ្តីតិវូីបានុផ្ដើះ�រោ��ុះង្គប៉ះញ្ចូជើចា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុរោ�គអូស្រ្តី�ី�ើ (AIR) រោដុះើមែើភាជ ប់៉ះវា 
រោ�នឹុង្គស្រ្តីប៉ះវីតិីទិៃនុការុចា�ថុ់ាបំ៉ះង្កាា រុរោ�គដែដុះ�មានុស្រ្តី�ប់៉ះរុប៉ះស់�នូុអ�ុ រោ�ើយៈរោមើ�រោ�ើញ
រោ�រោ�ើ MyGov។ 
សិសសស្រ្តីសើដែដុះ�ចា�វ់ា ា��់ងំ្គប៉ះង្កាា រុរោ�គ HPV - រោដាយៈការុច់ះ��តិរុោ�ខារោ�ើដែប៉ះប៉ះប៉ះទូ 
យៈ�់ស្រ្តី�ម បានុរោសច់�ីើថាអ�ុយៈ�់ស្រ្តី�មឱ្យយលាតិស្រ្តីតិដាង្គនុវូី�ត័ិម៌ានុសះខភា�រុប៉ះស់�នូុ 
អ�ុសស្រ្តីមាប់៉ះការុភាជ ប់៉ះរោ�ប៉ះញ្ចូជើ�មមវីធិ្ងើជាតិរិោ�ើការុ�និិុតិយរោមើ�មាតិស់ែនូុរោ�ទៃថងអនាគតិ។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ�អំាចុះតែសំងីរក់ព័�៌មានឹ�តែនឹែមួតើ�ក់តែនឹលងណា អំ្វីពើការចាក់់ វា ាក់់សំាំងតើ�សាំលាតើរៀនឹ?
�ត័ិម៌ានុប៉ះដែនុមុអាច់ទូទូ�ួយៈ�បានុ៖
• រោដាយៈច់�ូរោមើ�រោគ�ទូ�ំរ័ុ NSW Health រោ�ស្រ្តីតិង់្គរោគ�ទូ�ំរ័ុ  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• រោដាយៈទាំ�ទ់ូង្គអង្គគភា�សះខភា��ធារុណ្ដៈ�ុះង្គតិបំ៉ះន់ុរុប៉ះស់អ�ុ តាមទូរូុស�ើ 
រោ�ខ 1300 066 055 

NSW Health Human papillomavirus (HPV) vaccine ទូំ�័រុ 2
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ទេ� បា�/ចាស៎៎ ជនជាតិិអាបូូរីជីីនី បា�/ចាស៎៎ អ្ននករីស់៎ទេ�ទេ�ីទេ�ះ 
Torres Strait 

បា�/ចាស៎៎ ជនជាតិិអាបូូរីជីីនីនិងអ្ននករីស់៎ទេ�ទេ�ីទេ�ះ  
Torres Strait 

ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់ថំ្នាំ�បង្កាា រដើ�គ HPV 

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យមាតា ឬបិំតា/អាណា�ាបាល។ សូមូសូរពេសូរជាអក់សរ�ុមពពេ�យពេត្រូបំើបិិំច�ណ៌៌ដើ�ៅ  ឬដើ�ៀវ។ 

220730-2-13

1. �័ត៌៌មានល់មិ�ត៌របស់់ស់�ស់ស

2. ស្ថាា នភា�ជាជនជាត៌�ដើ�ើម

នាមត្រតិកូ�ស៎

នាមខ្លួួ�ន

ទេ�ខ្លួទេមឌីីឃែ�រី

ទេ�ះ ះសាលាទេរីៀន

ទេ�ខ្លួទេមឌីីឃែ�រី
ទេ�ខ្លួទេ�ឃែកែរីទេ�ះ ះកូនរីបូស់៎ទេលាកអ្ននក
ទេ�ទេ�ីប័ូណ្ណណទេមឌីីឃែ�រី

ទេ��

ត្របូ ត្រស៎
មិនជាក់លាក់/អ្ននតរីទេ��/
មិនបានបូញ្ជាា ក់

ថ្នាន ក់ទេរីៀន

3. �័ត៌៌មានល់មិ�ត៌របស់់ដើ�ក់អំក់ – មាតា ឬប�តា/អាណា�ាបាល់
ខ្លួំ��បានអាន ទេ�យីយ�់ដឹឹងអ្ន�ពីីព័ីត៌ិមានឃែដឹ�បានផ្តត�់មកឱ្យយខ្លួំ�� ទាក់�និ
នឹង គុ�ណ្ណត្របូទេ�ជន៍ និងផ្ត�បូះះពា�់បូនាា ប់ូបូនំ�នៃនថ្នាន �ចាក់បូង្កាា រីទេ�គុ HPV។

តាមរីយៈទេនះ ខ្លួំ��ស៎មូផ្តត�់�រីយ�់ត្រពីមឱ្យយកូនរីបូស់៎ខ្លួំ��ឃែដឹ�មានទេ�ះ ះខាងទេ�ី 
ចាក់វ៉ាាក់សា�ង HPV ចំ�ន�ន២ដូឹស៎ ទេ�យីយ�់ត្រពីមលាតិត្រតិដាងព័ីត៌ិមាន
ស៎�ខ្លួភាពីរីបូស់៎កូនខ្លួំ�� ស៎ត្រមាប់ូ�រីភាា ប់ូនាទេពី�អ្ននាគុតិ ទេ�នឹងបូញ្ជីាីកមះវិធីិី
ពិីនិតិយមាត់ិស៎ែនូថ្នាន ក់ជាតិិ (ស៎ត្រមាប់ូសិ៎ស៎ំត្រសី៎បូះ�ទេ�ណ ះ)។

ខ្លួំ��ស៎មូត្របូ�ស៎ តាមឃែដឹ�ខ្លួំ��ដឹឹងជាក់ចំាស់៎ថ្នាកូនរីបូស់៎ខ្លួំ��៖

1. ពី��ឃែដឹ�មានត្របូតិិកមះទាស់៎�ះ ងធីងន់ធីងរីបូះះពា�់ដឹ�់ជីវិតិិ បូនាា ប់ូពីី�រី
ចាក់ថ្នាន � �ម�យ។

2. ពី��មានភាពីង្កាយ�����រីឈឺឺចាប់ូបូ�ត �មកពីី�រីទាស់៎�ះ ងធីងន់ធីងរី
បូះះ ពា�់ដឹ�់ជីវិតិិ ទេ�នឹងស៎មាស៎ភាគុនៃនថ្នាន �ចាក់�ម�យឃែដឹ�មានចំ�ះ
កន�ង ស៎នួឹកព័ីត៌ិមានស៎ត្រមាប់ូមាតាបិូតាឃែដឹ�ដាក់ភាា ប់ូមកជាម�យ។

3.  ពី��មាននៃផ្តាទេពាះ។

ទេ�ះ ះមាតា ឬបិូតា/ អា�ពីាបា� (ឧទា�រីណ៍្ណ JOHN SMITH)

អាស៎យដាា នផ្តាះ  (ឧទា�រីណ៍្ណ 5 SMITH LANE)

តិ�បូន់

ទេ�ខ្លួ�រូីស័៎ពីាចំ�័តិ

�តិថទេ�ខាមាតា ឬបិូតា /អា�ពីាបា� នៃ�ង�ី

ទេ�ខ្លួ�រូីស័៎ពីាទេផ្តំងទេ�ៀតិឃែដឹ�ត្របូទេសី៎រីជាងទេគុ (មានរី �មទា�ងទេ�ខ្លួតិ�បូន់ ឧទា�រីណ៍្ណ02)

ទេ�ខ្លួកូដឹតិ�បូន់

Khmer

កិិច្ចចការដែ�លត្រូ�វូធ្វើ�ើ� បន្ទាា ប់ពី�ការចាក់ិថំ្នាំ� អ្វីើ�ដែ�លត្រូ�វូធ្វើ�ើ� ត្រូបសិិនធ្វើប�ធ្វើកិ��មានត្រូប�ិកិម្មម
ធ្វើ�ត្រូ�ង់់កិដែនែង់ចាក់ិវ៉ាាក់ិសាំ�ង់

• ស៎មូរីកា��កក�ណ្ណត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថ្នាទេលាកអ្ននកនឹងតិត្រមវូិឱ្យយផ្តត�់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពី�ទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

• ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីី�រីចាក់វ៉ាាក់សា�ងរីបូស់៎កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូិបានផ្តា�កទេ�ងីទេដាយ
ស៎័័យត្របូវិតិតទិេ�កន�ងបូញ្ជីាីចាក់ថ្នាន �បូង្កាា រីអូ្នត្រសាត �ី (AIR)។ អ្ននកត្របូឃែ��ជា
ចំង់ទេធី័ីបូចំុ�បូែននភាពី GP រីបូស់៎អ្ននក ទាក់�ងនឹង��បូរីទិេចំេ��រីចាក់
វ៉ាាក់សា�ង។

ព្របស់�នដើបើកូ់នរបស់់ដើ�ក់អំក់រងទុក់ខ�ើព្របត៌�ក់មៅណាមួយដែ�ល់ដើ�ក់អំក់ដើក់ើត៌មានក់ងវល់់ សូ់មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជជបណិ្ឌិ� ត៌កុំ់ង
ត៌�បន់ដើ�ក់អំក់។

• ដាក់ត្រក�ត់ិទេសី៎មត្រតិជាក់ទេ�ទេ�ីកឃែនងួចាក់ថ្នាន � ទេដីឹមែបីូនថយ
�រីឈឺឺចាប់ូ។

• ផឹ្តកថ្នាន �ផា�ាសី៎�តាមះ�� ទេដីឹមែបីូនថយ�រីឈឺឺចាប់ូ។
• ផឹ្តកវិតិថ��វិឱ្យយទេត្រចីំន។

កិិច្ចចការដែ�លត្រូ�វូធ្វើ�ើ� បន្ទាា ប់ពី�ការចាក់ិថំ្នាំ� អ្វីើ�ដែ�លត្រូ�វូធ្វើ�ើ� ត្រូបសិិនធ្វើប�ធ្វើកិ��មានត្រូប�ិកិម្មម
ធ្វើ�ត្រូ�ង់់កិដែនែង់ចាក់ិវ៉ាាក់ិសាំ�ង់

• ស៎មូរីកា��កក�ណ្ណត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថ្នាទេលាកអ្ននកនឹងតិត្រមវូិឱ្យយផ្តត�់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពី�ទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

• ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីី�រីចាក់វ៉ាាក់សា�ងរីបូស់៎កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូិបានផ្តា�កទេ�ងីទេដាយ
ស៎័័យត្របូវិតិតទិេ�កន�ងបូញ្ជីាីចាក់ថ្នាន �បូង្កាា រីអូ្នត្រសាត �ី (AIR)។ អ្ននកត្របូឃែ��ជា
ចំង់ទេធី័ីបូចំុ�បូែននភាពី GP រីបូស់៎អ្ននក ទាក់�ងនឹង��បូរីទិេចំេ��រីចាក់
វ៉ាាក់សា�ង។

ព្របស់�នដើបើកូ់នរបស់់ដើ�ក់អំក់រងទុក់ខ�ើព្របត៌�ក់មៅណាមួយដែ�ល់ដើ�ក់អំក់ដើក់ើត៌មានក់ងវល់់ សូ់មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជជបណិ្ឌិ� ត៌កុំ់ង
ត៌�បន់ដើ�ក់អំក់។

• ដាក់ត្រក�ត់ិទេសី៎មត្រតិជាក់ទេ�ទេ�ីកឃែនងួចាក់ថ្នាន � ទេដីឹមែបីូនថយ
�រីឈឺឺចាប់ូ។

• ផឹ្តកថ្នាន �ផា�ាសី៎�តាមះ�� ទេដីឹមែបីូនថយ�រីឈឺឺចាប់ូ។
• ផឹ្តកវិតិថ��វិឱ្យយទេត្រចីំន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស
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កិ�ណ�់ត្រូ�នៃនការចាក់ិថំ្នាំ�បង្កាា រធ្វើ�គ HPV មាតា ឬប�តា/ អាណា�ាបាល់ កិ�ណ�់ត្រូ�នៃនការចាក់ិថំ្នាំ�បង្កាា រធ្វើ�គ HPV

កិ�ណ�់ត្រូ�នៃនការចាក់ិថំ្នាំ�បង្កាា រធ្វើ�គ HPV 

កិ�ណ�់ត្រូ�នៃនការចាក់ិថំ្នាំ�បង្កាា រធ្វើ�គ HPV 

ការចាក់ិថំ្នាំ�ធ្វើល�កិទី� 1

ការចាក់ិថំ្នាំ�ធ្វើល�កិទី� 2

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា�រីណ៍្ណ JANE SMITH)

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា�រីណ៍្ណ JANE SMITH)

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា�រីណ៍្ណ JANE SMITH)

ទេមាះ ងចាក់ថ្នាន �  (24 ទេមាះ ង)

ទេមាះ ងចាក់ថ្នាន �  (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេ�ខារីបូស់៎គិុលាន�បូដាា ក

�តិថទេ�ខារីបូស់៎គិុលាន�បូដាា ក

នៃ�ង�ី

នៃ�ង�ី

ទេ�ខ្លួត្រក �មថ្នាន �

ទេ�ខ្លួត្រក �មថ្នាន �

ទេ�ង័

�ា� �

ទេ�ង័

�ា� �

ត្រូ�វូប�ធ្វើពីញធ្វើ�យមា� ឬបិ�/ អាណាពីាបាល។

ត្រូ�វូប�ធ្វើពីញធ្វើ�យមា� ឬបិ�/ អាណាពីាបាល។

ត្រូ�វូប�ធ្វើពីញធ្វើ�យមា� ឬបិ�/ អាណាពីាបាល។

សិត្រូមាប់ការយិាល័យធ្វើត្រូប�បុ�ធ្វើណាះ �

សិត្រូមាប់ការយិាល័យធ្វើត្រូប�បុ�ធ្វើណាះ �

ការចាក់ិថំ្នាំ�ធ្វើល�កិទី� 1

ការចាក់ិថំ្នាំ�ធ្វើល�កិទី� 2

ក់�ណ្ឌិត់៌ចំ�ណា�របស់់គ��នុបដ្ឋាា ក់ 

ទេមាះ ងចាក់ថ្នាន �  (24 ទេមាះ ង)

ទេមាះ ងចាក់ថ្នាន �  (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេ�ខារីបូស់៎គិុលាន�បូដាា ក

�តិថទេ�ខារីបូស់៎គិុលាន�បូដាា ក

នៃ�ង�ី

នៃ�ង�ី

ទេ�ខ្លួត្រក �មថ្នាន �

ទេ�ខ្លួត្រក �មថ្នាន �

ទេ�ង័

�ា� �

ទេ�ង័

�ា� �

មូ្មលធ្វើ���មិ្មនបានចាក់ិថំ្នាំ�

អ្នវិតិ�មាន
បូដិឹទេស៎ធី
មិនត្រស៎�ួខ្លួួ�ន
ពី��មាន�តិថទេ�ខា 
ដឹកទេចំញ�រីយ�់ត្រពីម 

ទេផ្តំងទេ�ៀតិ

សិត្រូមាប់ការយិាល័យធ្វើត្រូប�បុ�ធ្វើណាះ �

ដៃ�

ដៃ�

ដៃ�

ដៃ�

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា 

វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា ររោ�គខាន់់សាំា ក់់-រោ�តាណូូស-និ់ងក់អក់មាន់់ 
(dTpa) 
NSW Health (ក្រ�សួងួសួខុាភិិបាល រដ្ឋឋញូូវសៅ�វែវល) ផ្តតល់ជូនូ 
វ៉ា ា�ស់ាំងំវែដ្ឋលបានវែ�នាំសំួក្រ�ប់់មនសុួសជំូទង់ សៅ�យក្រ�មុក្របឹ់�ា 
ក្រសាំវក្រ�វវែផ្តែ�សួខុភាព និងសៅវជូជសាំក្រសួត�តិ�ិែងុ�មមវធីិីចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំសៅ� 
តាមសាំលាសៅរៀន។ ក្រតិវូផ្តតល់ការយល់ក្រពមវែដ្ឋលបានចុះ�ុហតិថសៅលខាសៅ�យ 
�តាបិ់តាឬបិ់តា/អាណាពាបាល។

វិធិានការបន្ទាា ប់របស់់អ្ននក  
• សួមូអានសួនឹឹ�ពត័ិ�៌នសៅន�សៅ�យក្រប់ងុក្រប់យ័តិែ។
• ក្រប់សិួនសៅបី់អ្នែ�ចុះង់ឱ្យយ�នូរប់ស់ួអ្នែ�ចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំក្រប់ឆាំងំទល់នឹង 

សៅ�គខាន់សឹាំ�-់សៅតិតា�ូសួ-�អ��ន់ សួមូបំ់សៅពញូវែប់ប់ប់ទយល់ 
ក្រពម សៅហយីក្រប់គល់វែប់ប់ប់ទយល់ក្រពមវែដ្ឋលបានចុះ�ុហតិថសៅលខារចួុះ  
សៅ�ឱ្យយ�នូរប់ស់ួអ្នែ�សៅដី្ឋមីយី�សៅ�សាំលាសៅរៀនវញិូ។

• ក្រប់សិួនសៅបី់អ្នែ�មិនចុះង់ឱ្យយ�នូរប់ស់ួអ្នែ�ចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំក្រប់ឆាំងំទល់ 
នឹងសៅ�គខាន់សឹាំ�-់សៅតិតា�ូសួ-�អ��ន់សៅទ សួមូ�ុបំំ់សៅពញូ ឬ� ៏
ប់ញ្ជូជនូវែប់ប់ប់ទយល់ក្រពមសៅន�សៅ�សាំលាសៅរៀនវញិូឱ្យយសៅសាំ�។

សំណួួរ. តើត៌ើអ្វីីើជាតើ�គខាន់្លឹសឹ្លាក់-តើត៌តាណូួស-កអកមាន់្លឹ?
សៅ�គខាន់សឹាំ� ់គ�ឺសៅ�គឆ្លងឹបា�ស់ៅតិរវីែដ្ឋលឆ្លងឹ�ល�ល សៅហយី�នសៅក្រ��ថ្នាែ � ់
ធីងន់ធីងរដ្ឋល់ជីូវតិិវែដ្ឋលប់ណាា លឱ្យយពបិា�ដ្ឋ�ដ្ឋសៅងើីមយ៉ាា ងខឹាងំ �ងំសៅប់�ដ្ឋងូ  
និងខចូុះសួរសៃសួក្រប់សាំទ។ 

សៅ�គសៅតិតា�ូសួ គ�ឺជំូងឺក្រប់ពន័ធសួរសៃសួក្រប់សាំទដ៏្ឋធីងន់ធីងរ �ញឹូ�ញាប់់ប់ណាា ល
ឱ្យយសឹាំប់់។ អ្នែ�ជំូងឺរងទ�ុខសៅ�យការ�ន្ដ្រានាំា �ស់ាំច់ុះដ្ឋុំយ៉ាា ងឈឺឺចាប់់ ក្រប់កាច់ុះ សៅហយី 
រងឹថ្នាា មយ៉ាា ងធីងន់ធីងរ។ ផ្តលវបិា�នាំនាំរមួ�នជំូងឺរលា�សួតួិ បា�ឆ់្លអឹង (ពកីារ 
�ន្ដ្រានាំត �ស់ាំច់ុះដ្ឋុំ) ជំូងឺសៅខាយផ្តឹវូដ្ឋសៅងើីម និងជំូងឺ�ងំសៅប់�ដ្ឋងូ។

សៅ�គ�អ��ន់ គ�ឺសៅ�គបា�ស់ៅតិរឆី្លងឹយ៉ាា ងខឹាងំ វែដ្ឋលប់ណាា លឱ្យយ�អ��ប់់ៗ�ែ  
យ៉ាា ងខឹាងំ�ែងុមយួសៅលី�ៗ។ មនសុួសជំូទង់ និងមនសុួសសៅពញូវយ័អាចុះសៅ�តីិសៅ�គ 
�អ�វែដ្ឋលសៅធីើីទ�ុខរហតូិដ្ឋល់សៅ�៣វែខ។ ការ�អ��ប់់ៗ�ែ យ៉ាា ងខឹាងំ�ែងុមយួសៅលី�ៗ 
អាចុះប់ណាា លឱ្យយ�អតួិ បា�ឆ់្លអឹងជំូនីរ �ច់ុះសួរសៃសួឈាមតិចូុះៗ និងជំូងឺខនឹ។ �ន 
ទារ�ក្រប់វែហល១នាំ� ់�ែងុចំុះសៅណាមទារ�១២៥នាំ�វ់ែដ្ឋល�នអាយតុិចិុះ�ង៦ 
វែខ បានឆ្លងឹសៅ�គ�អ��ន់ពអី្នែ��នសៅ�គ សៅហយីក្រតិវូសឹាំប់់សៅ�យការរលា�សួតួិ  
ឬខចូុះខរួ�ាល។

សំណួួរ. តើត៌ើតើ�គខាន់្លឹសឹ្លាក់-តើត៌តាណូួស-កអកមាន់្លឹ  
ឆ្លងឹ�លដាលតើដាយរតើប់ៀប់ណា ?
បា�ស់ៅតិរសីៃនសៅ�គខាន់សឹាំ� ់អាចុះរស់ួសៅ��ែងុ�តិ ់ក្រចុះម�ុ បំ់ពង់� ឬវែសួី�រប់ស់ួ 
ប់ុគាលវែដ្ឋលបានឆ្លងឹសៅ�គ។ មនសុួសអាចុះឆ្លងឹសៅ�គខាន់សឹាំ� ់សៅ�យការដ្ឋ�ដ្ឋសៅងើីម
ចុះលូបា�ស់ៅតិរសីៅក្រកាយសៅពលអ្នែ�ឆ្លងឹសៅ�គបាន�អ� ឬ�ណាា ស់ួ។ មនសុួស�អ៏ាចុះឆ្លងឹ
សៅ�គខាន់សឹាំ�ប់ានវែដ្ឋរ សៅ�យការប់ា�ពាល់យ៉ាា ងជិូតិសួែិទធ�មយួវតិថ�ុវសៅចុះញូព ី
�តិ ់ក្រចុះម�ុ បំ់ពង់� ឬវែសួី�រប់ស់ួអ្នែ�ឆ្លងឹសៅ�គ។

សៅ�គសៅតិតា�ូសួ ប់ណាា លម�ពបីា�ស់ៅតិរវីែដ្ឋលសៅគរ�សៅ�ញីូសៅ��ែងុដី្ឋ សៅហយីការ 
ឆ្លងឹសៅ�គអាចុះសៅ�តីិសៅ�សៅក្រកាយសៅពល�នរប់ួសួធីងន់ ឬរប់ួសួប់នាិចុះប់នាចួុះ (ជូនួកាល 
ការមតុិវែសួី�ប់នាិចុះប់នាចួុះវែដ្ឋលពុបំានបាន�តិសំ់ួ�ល់វែដ្ឋលឆ្លងឹសៅ�គតាមដី្ឋ ធីលីូ 
ឬលាម�សួតិើ)។

សៅ�គ�អ��ន់ អាចុះឆ្លងឹ�ល�លសៅ�មនសុួសឯសៅទៀតិសៅ�យសាំរដំ្ឋ��ត់ិចូុះៗសៃន 
វតិថ�ុវសៅចុះញូម�ពកីារ�អ� ឬ�ណាា ស់ួ។ សៅបី់ពុបំានពាបាលសៅទ មនសុួសវែដ្ឋល�ន 
សៅ�គ�អ��ន់អាចុះឆ្លងឹ�ល�លសៅ�គសៅ�ដ្ឋល់មនសុួសឯសៅទៀតិ រហតូិដ្ឋល់៣សួប្តាត ហ៍
សៅក្រកាយសៅពលចាប់់សៅផ្តាីម�នសៅ�គ�អ�។ 

សំណួួរ. តើត៌ើវ៉ា ាក់ស្លាងំដំំតើណួើ រការតើដាយរតើប់ៀប់ណា ? 
វ៉ាា�ស់ាំងំដំ្ឋសៅ�ីរការសៅ�យសៅធីើីឱ្យយក្រប់ពន័ធភាពសុាំ ំក្រប់យទុធក្រប់ឆាំងំនឹងសៅមសៅ�គ�� ់
លា�ម់យួចំុះននួ។ ក្រប់សិួនសៅបី់មនសុួសវែដ្ឋលបានចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំប់ា�ពាល់�មយួ
សៅមសៅ�គទាងំសៅន� ក្រប់ពន័ធភាពសុាំរំប់ស់ួសៅគអាចុះសៅឆ្លឹីយតិប់បានកាន់វែតិក្រប់សិួទធភិាព 
សៅ�យប់ង្កាា រ�ំឱុ្យយជំូងឺវវិតិត ឬកាតិប់់នថយភាពធីងន់ធីងររប់ស់ួវ៉ាបានយ៉ាា ងសៅក្រចីុះន។

សំណួួរ. តើត៌ើវ៉ា ាក់ស្លាងំមាន្លឹម្រាប់សិទ្ធិិភិាព័យ៉ាា ងណាដែដំរ ? 
វ៉ាា�ស់ាំងំ�នក្រប់សិួទធភិាពណាស់ួ�ែងុ�ចិុះចការពារសៅ�គខាន់សឹាំ� ់និងសៅ�គ
សៅតិតា�ូសួ សៅហយី�នក្រប់សិួទធភិាពក្រប់វែហល�៨០ភាគរយ �ែងុ�ចិុះចការ 
ពារសៅ�គ�អ��ន់។

សំណួួរ. តើត៌ើកូន្លឹរប់ស់ខ្ញុំំ�ចំាំបំាច់់ម្រាត៌វូចាំក់វ៉ាាក់ស្លាងំប់ា�ន្មាា ន្លឹដូំស 
តើដំើម្បីីើទ្ធិទ្ធិលួបាន្លឹកិច់ចការពារ ?
វ៉ាា�ស់ាំងំ dTpa មយួដ្ឋសូួ គចឺាបំាច់ុះសៅដី្ឋមីផី្តាល់នវូ�ចិុះចការពារក្រប់ឆាំងំទល់នឹង 
សៅ�គខាន់សឹាំ�-់សៅតិតា�ូសួ-�អ��ន់ រហតូិដ្ឋល់វយ័ជំូទង់ដំ្ឋប់ូង។

សំណួួរ. តើត៌ើអ្វីនកណាខ្ញុំ�ឹគួរដែត៌ចាំក់វ៉ាាក់ស្លាងំ ? 
ក្រគប់់មនសុួសជំូទង់គរួវែតិចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ dTpa មយួដ្ឋសូួ សៅដី្ឋមីផី្តាល់�ចិុះចការពារ 
ក្រប់ឆាំងំទល់នឹងសៅ�គខាន់សឹាំ�-់សៅតិតា�ូសួ-�អ��ន់។ ដ្ឋសូួជំូរញុូសៅន��នសាំរៈ 
សំួខាន់សួក្រ�ប់់ការរ�ាភាពសុាំសំៅ��ែងុភាពវយ័ជំូទង់ ប់នាំា ប់់ពបីានចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ 
សៅ�គខាន់សឹាំ�-់សៅតិតា�ូសួ-�អ��ន់ពសីៅលី�មនុ�ែងុ��ុរភាព។ សិួសួសទាងំឡាយ
ណាវែដ្ឋលបានទទលួវ៉ាា�ស់ាំងំប់ង្កាា រជំូងឺខាន់សឹាំ�-់សៅតិតា�ូសួ (ADT) ពកីាល 
�នងឹម� �អ៏ាចុះទទលួវ៉ាា�ស់ាំងំ dTpa ផ្តងវែដ្ឋរសៅដី្ឋមីកីារពារព�ួសៅគក្រប់ឆាំងំទល់ 
នឹងសៅ�គ�អ��ន់។

សំណួួរ. តើត៌ើអ្វីនកណាខ្ញុំ�ឹមិ្បីន្លឹគួរចាំក់វ៉ា ាក់ស្លាងំ ?
មិនគរួចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ dTpa ឱ្យយមនសុួសវែដ្ឋល៖
• ធឹ្លាប់់�នក្រប់តិ�ិមមទាស់ួអាណាហើឡីា�ស់ួុី ប់នាំា ប់់ពបីានចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំមយួដ្ឋសូួ 

ពសីៅលី�មនុ 
• ធឹ្លាប់់�នក្រប់តិ�ិមមទាស់ួអាណាហើឡីា�ស់ួុី ប់នាំា ប់់ពសីាំរធ្លាតិផុ្តសបំ់វែនថមសៃនវ៉ា ា� ់

សាំងំណាមយួ (ចុះ�ុសៅ�ទពំរ័�ខ ងសៅទៀតិ)។

សំណួួរ. ច់��ម្រាប់សិន្លឹតើប់ើខ្ញុំំ�តំើព័ញចិ់ត៌ដន្លឹ�ងរង់ចាំ ំរហូតូ៌ទាល់ដែត៌កូន្លឹ
រប់ស់ខ្ញុំំ�មំាន្លឹអាយ�តើម្រាច់ើន្លឹជាងតើន្លឹ�?
វ៉ាា�ស់ាំងំ dTpa អាចុះផ្តាល់ជូនូសៅ�សាំលាសៅរៀន សៅពលណាអ្នែ�ចុះ�ុហតិថសៅលខាសៅលី 
វែប់ប់ប់ទយល់ក្រពមប់ាុសៅណាះ � ខ�ៈសៅពលវែដ្ឋល�នូរប់ស់ួអ្នែ�សៅរៀនសៅ�មជូឈម�ឌ ល 
ប់សៅក្រងៀនភាសាំអ្នង់សៅគសឹួយ៉ាា ងលអិតិលអន់ ឬសៅរៀនសៅ�ថ្នាែ �ទ់៧ី។ ក្រប់សិួនសៅបី់អ្នែ� 
សៅក្រជីូសួសៅរសីួរង់ចារំហតូិដ្ឋល់�នូរប់ស់ួអ្នែ��នអាយសុៅក្រចីុះន�ងសៅន� អ្នែ�នឹងចាបំាច់ុះ 
ក្រតិវូសៅធីើីការសៅរៀប់ចំុះ�មយួសៅវជូជប់�ឌិ តិពាបាលសៅ�គទសូៅ�រប់ស់ួអ្នែ�។

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine



សំណួួរ. តើត៌ើវ៉ា ាក់ស្លាងំមាន្លឹម្រាប់សិទ្ធិិភិាព័យ៉ាា ងណាដែដំរ?
វ៉ាា�ស់ាំងំវែដ្ឋលសៅក្របី់ក្របាស់ួសៅ��ែងុក្រប់សៅទសួអូ្នក្រសាំត លី�នសួវុតិថភិាព សៅហយីក្រតិវូវែតិ 
ឆ្លងឹកាតិក់ារសៅធីើីសៅតិសួតសួវុតិថភិាពយ៉ាា ងតិងឹរ ុងឹ មនុសៅពលក្រតិវូបានអ្ននម័ុតិសៅ�យ 
រដ្ឋឋបាលក្រគប់់ក្រគងសៅលីទនិំញូទា�ទ់ងនឹងការពាបាល (TGA)។ សៅលីសួពសីៅន�សៅទៀតិ  
TGA តាម�នសួវុតិថភិាពសៃនវ៉ាា�ស់ាំងំសៅ�សៅពល�ពំងុក្រតិវូបានសៅក្របី់ក្របាស់ួ។

សំណួួរ. តើត៌ើវ៉ា ាក់ស្លាងំមាន្លឹស្លារធាត៌�ផ្សំំបំ់ដែន្លឹែម្បីអ្វីីើខ្ញុំ�ឹ? 
វ៉ាា�ស់ាំងំ�នផ្តា�ុនវូសាំរធ្លាតិអុាលយុមីនីញូាូ ម អីុ្នក្រដ្ឋ�ុសួុីល (aluminium  
hydroxide) និងហើសូួសាំើ តិ (phosphate), ប់រ�ិ�តិចិុះតិចួុះសៃនឧសួម័ន  
formaldehyde, polysorbate 80 និង�ឹយសួុីន (glycine) សៅហយីក្រតិវូ 
បាន��ប់់ា�ពាល់សៅ�នឹងសួ�ា រៈ វែដ្ឋលទទលួបានម�ពសីួតិើសួនាំត នសៅ��ែងុ 
អំ្នឡុងុសៅពលផ្តលិតិ។ 

សំណួួរ. តើត៌ើការចាំក់វ៉ាាក់ស្លាងំមាន្លឹផ្សំលប់ា�ពាល់ប់ន្មាា ប់់ប់ន្លឹំអំ្វីីើខ្ញុំ�ឹ?
ផ្តលប់ា�ពាល់ប់នាំា ប់់ប់នស�ំទសូៅ�មិនធីន់ធីងរសៅទ សៅហយីតាមធីមមតាទា�ទ់និនឹងការ 
សៅឡុងីក្រ�ហម ការឈឺឺចាប់់ និងសៅហមីសៅបាា ងសៅ�ក្រតិង់�វែនងឹចា�ថ់្នាែ  ំឬសៅ�តីិក្រគនុ 
សៅ�ត ។ ផ្តលប់ា�ពាល់ប់នាំា ប់់ប់នសវំែដ្ឋលធីងន់ធីងរ�ក្រមសៅ�តីិ�នណាស់ួ។ ពត័ិ�៌ន 
ប់វែនថមអំ្នពផី្តលប់ា�ពាល់ប់នាំា ប់់ប់នស ំអាចុះរ�បានសៅ��ែងុពត័ិ�៌នវែផ្តែ�សៅវជូជសាំក្រសួត 
សួក្រ�ប់់អ្នែ�សៅក្របី់ក្របាស់ួ (CMI) សួក្រ�ប់់វ៉ាា�ស់ាំងំ វែដ្ឋលអាចុះរ�បានពសីៅគហទពំរ័  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ �តាបិ់តាវែដ្ឋលក្រពយួ 
បារមាអំ្នពផី្តលប់ា�ពាល់ប់នាំា ប់់ប់នសបំ់នាំា ប់់ពកីារចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ គរួទា�ទ់ងម� 
សៅវជូជប់�ឌិ តិពាបាលសៅ�គទសូៅ�រប់ស់ួព�ួសៅគ វែដ្ឋលសៅពលសៅនាំ�សៅវជូជប់�ឌិ តិគរួសៅធីើី 
របាយការ�៍សៅ�អ្នងាភាពសួខុភាពសាំធ្លារ�ៈផ្តងវែដ្ឋរ។

សំណួួរ. តើត៌ើអ្វីីើជាម្រាប់តិ៌កម្បីាទាស់អាណាហូីើឡាក់ស�ើ (anaphylaxis)? 
អាណាហើឡីា�ស់ួុី គ�ឺក្រប់តិ�ិមមទាស់ួនឹងសាំរធ្លាតិយុ៉ាា ងធីងន់ធីងរវែដ្ឋលអាចុះនាំឱំ្យយ 
សួនប់ឹ់ពំដឹុ្ឋងខឹនួ និងសឹាំប់់បាតិប់់ង់ជីូវតិិសៅទៀតិផ្តង ក្រប់សិួនសៅបី់ពុបំានពាបាល� 
ប់នាំា ន់សៅទ។ ការនេះនះនេះកើតនេះ�ើងការនេះនះនេះកើតនេះ�ើងនេះ�យកម្រ�បំផុុតនេះ�យកម្រ�បំផុុតបន្ទាា ប់ពីើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ។បន្ទាា ប់ពីើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ។ គលិា 
នបុ់�ឋ �ចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំសៅ�តាមសាំលាសៅរៀន �នការហើ�ឹហើនឺយ៉ាា ងសៅពញូសៅលញូ 
�ែងុការពាបាលក្រប់តិ�ិមមទាស់ួអាណាហើឡីា�ស់ួុី។ 

សំណួួរ. ច់��ម្រាប់សិន្លឹតើប់ើកូន្លឹរប់ស់ខ្ញុំំ�មំាន្លឹម្រាប់តិ៌កម្បីាធ្ងងន់្លឹធ្ងងរទាស់ន្លឹ�ង
វ៉ា ាក់ស្លាងំ Triple Antigen ព័ើម្បី�ន្លឹ ឬវ៉ាាក់ស្លាងំ DTP កាលព័ើ 
តើ�ទារក ?
សៅលី�វែលងវែតិ�នូរប់ស់ួអ្នែ�ធឹ្លាប់់�នក្រប់តិ�ិមមទាស់ួ ឬ�នក្រប់តិ�ិមមទាស់ួអាណា 
ហើឡីា�ស់ួុីភឹាមៗ�មយួវ៉ាា�ស់ាំងំពសីៅពលមនុម� សៅបី់ពុដំ្ឋសូៅចាែ �សៅទ �នូរប់ស់ួអ្នែ� 
អាចុះចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ dTpa បានសៅ�យសួវុតិថភិាព។

សំណួួរ. ច់��ម្រាប់សិន្លឹតើប់ើកូន្លឹរប់ស់ខ្ញុំំ�តំើកើត៌តើ�គហូតឺ៌ តើហូើយតើម្រាប់ើថ្នាំន  ំ cortisone ‘ខ្ញុំទ្ធិើហូំនូ្លឹ’ ឬ prednisone ‘ម្រាប់�ន្លឹន្លឹើហូំនូ្លឹ)  
តើដាយតើម្រាប់ើ “បំ់ព័ង់ហូតឺ៌” (puffer) ?
វ៉ាា�ស់ាំងំប់ង្កាា រ dTpa អាចុះផ្តតល់ឱ្យយអ្នែ�ណា�ែ �វ់ែដ្ឋលសៅ�តីិសៅ�គហតឺិបានសៅ�យ
សួវុតិថភិាព សៅ�យមិនគតិិអំ្នពថី្នាែ សំៅពទយណាមយួវែដ្ឋលសៅគ�ពំងុសៅក្របី់ក្របាស់ួសៅឡុយី។

សំណួួរ. តើត៌ើអ្វីនកណាអាច់យល់ម្រាព័ម្បីតើលើការចាំក់វ៉ាាក់ស្លាងំ  
តើហូើយតើត៌ើតើគអាច់ដំកតើច់ញការយល់ម្រាព័ម្បីបាន្លឹតើទ្ធិ ?
�នវែតិ�តាបិ់តា/អាណាពាបាលប់ាុសៅណាះ � អាចុះផ្តតល់ការយល់ក្រពមសៅលីការចា� ់
វ៉ា ា�ស់ាំងំសួក្រ�ប់់សិួសួសអាយតុិចិុះ�ង១៨ឆាំែ ។ំ សិួសួសទាងំឡាយវែដ្ឋល�នអាយុ
១៨ឆាំែ  ំនិងសៅលីសួពសីៅន� អាចុះសៅធីើីការយល់ក្រពមសៅ�យខឹនួឯងសៅដី្ឋមីចីា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ  
សៅហយីគរួវែតិបំ់សៅពញូ និងចុះ�ុហតិថសៅលខាសៅលីវែប់ប់ប់ទយល់ក្រពមសៅ��វែនងឹណាវែដ្ឋល
�នប់ង្កាើ ញូ ‘�តាបិ់តា/អាណាពាបាល’។ ការយល់ក្រពមអាចុះដ្ឋ�សៅចុះញូបាន 
សៅ�សៅពលណា�ប៏ាន សៅ�យផ្តតល់ដំ្ឋ�ឹង�លាយល�ខ�៍អ្ន�សរសៅ�សាំលាសៅរៀន  
អំ្នពកីារដ្ឋ�សៅចុះញូការយល់ក្រពម ឬទរូសួពាសៅ�សាំលាសៅរៀនសៅដី្ឋមីដី្ឋ�សៅចុះញូការ 
យល់ក្រពម។

សំណួួរ. តើត៌ើគួរចាំក់វ៉ា ាក់ស្លាងំដំល់សិសំម្រាសើដែដំលមាន្លឹ  
ឬដែដំលគិត៌ថ្នាំម្រាប់ដែហូលជាមាន្លឹផ្ទៃផ្សំាតើពា�តើទ្ធិ?
សៅទ។ សិួសួសក្រសីួណាវែដ្ឋល�ន ឬវែដ្ឋលគតិិថ្នាក្រប់វែហល��នសៃផ្តាសៅពា� ពុគំរួចា� ់
វ៉ា ា�ស់ាំងំសៅទ។ សៅ�សៃ�ងចា�ថ់្នាែ  ំគលិានបុ់�ឋ �វែផ្តែ�ចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំនឹងសួរួសិួសួសក្រសីួ
ទាងំឡាយក្រប់សិួនសៅបី់សៅគ�ន ឬអាចុះ�នសៃផ្តាសៅពា�។ ក្រប់សិួនសៅបី់សិួសួសសៅឆ្លឹីយសៅ�នឹង 
សំួ�ួរសៅន�ថ្នា�ន សៅនាំ�ពុកំ្រតិវូបានសៅគចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំឱ្យយសៅឡុយី។ សិួសួសនឹងក្រតិវូបាន
វែ�នាំឱំ្យយពភិា�ាអំ្នពសីៅរឿងសៅន��ប់នាំា ន់ �មយួ�តាបិ់តា/អាណាពាបាល 
សៅហយីវែសួើងរ�ជំូនយួវែផ្តែ�សៅវជូជសាំក្រសួត។ សិួសួស�នឹ៏ងទទលួបានពត័ិ�៌នលមអិតិ 
ផ្តងវែដ្ឋរ សៅដី្ឋមីទីា�ទ់ង�មយួសៅសួវ៉ា�មមប់ញ្ជូជនូប់នតសួខុភាពដ្ឋសៃទសៅទៀតិវែដ្ឋលនឹង
ផ្តតល់ដំ្ឋប់ូនាំម ន ការ�កំ្រទ និងការវែ�នាំ។ំ 
សំណួួរ. តើត៌ើខ្ញុំំ�មំ្រាត៌វូតើធ្ងីើដូំច់តើម្បីេច់ ម្រាប់សិន្លឹតើប់ើកូន្លឹរប់ស់ខ្ញុំំ�ខំ្ញុំកខាន្លឹ

 ការចាំក់វ៉ាាក់ស្លាងំតើដាយស្លារមាន្លឹជំំងឺ ឬអ្វីវត៌េមាន្លឹតើ�ចំ់ផ្ទៃ�ង 
គិលាន្លឹ�ប់ដាា កអ្វីតើ�ើើញម្បីក?
អ្នែ�គរួទា�ទ់ងម�សៅវជូជប់�ឌិ តិ�ែងុតិបំ់ន់រប់ស់ួអ្នែ� សៅហយីសៅរៀប់ចំុះការចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំ
សួក្រ�ប់់�នូរប់ស់ួអ្នែ�។ 

សំណួួរ. តើត៌ើខ្ញុំំ�អំាច់ចូ់លតើម្រាប់ើកំណួត់៌ម្រាតាផ្ទៃន្លឹការចាំក់វ៉ាាក់ស្លាងំតើដាយ រតើប់ៀប់ណា?
ពត័ិ�៌នអំ្នពកីារចា�វ់៉ា ា�ស់ាំងំរប់ស់ួ�នូអ្នែ� នឹងក្រតិវូបានផ្តា�ុសៅ��ែងុប់ញ្ជូជីចា�ថ់្នាែ  ំ
ប់ង្កាា រសៅ�គអូ្នក្រសាំត លី (AIR) សៅដី្ឋមីភីាជ ប់់វ៉ាសៅ�នឹងក្រប់វតិតសិៃនការចា�ថ់្នាែ បំ់ង្កាា រសៅ�គ 
វែដ្ឋល�នក្រសាំប់់រប់ស់ួ�នូអ្នែ�។

�តាបិ់តាអាចុះសៅសួែីសួុំចុះាប់់ចុះមងឹសៃនសៅសួចុះ�ាវីែ�ងឹអំ្នពកី្រប់វតិតចិា�ថ់្នាែ បំ់ង្កាា រសៅ�គ AIR  
រប់ស់ួ�នូព�ួសៅគសៅ�សៅពលណាមយួ រហតូិដ្ឋល់�នូរប់ស់ួព�ួសៅគ�នអាយ១ុ៤ឆាំែ  ំ 
សៅហយីសិួសួសវែដ្ឋល�នអាយចុាប់់ព១ី៤ឆាំែ សំៅឡុងីសៅ� អាចុះសៅសួែីសួុំសៅសួចុះ�ាវីែ�ងឹអំ្នព ី
ក្រប់វតិតចិា�ថ់្នាែ បំ់ង្កាា រសៅ�គសៅ�យខឹនួឯងដ្ឋចូុះខាងសៅក្រកាម៖

•  សៅ�យសៅក្របី់គ�នី Medicare តាមអ្ននឡាញូ តាមរយៈ myGov  
my.gov.au/

•  សៅ�យសៅក្របី់�មមវធីិី Medicare Express Plus App    
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  ទរូសួពាសៅ�ប់ណាត ញូទរូសួពាសាំ�សួរួទសូៅ�រប់ស់ួ AIR តាមសៅលខ 
1800 653 809។

សំណួួរ. តើត៌ើមាន្លឹអ្វីីើតើកើត៌តើ�ើងដំល់ព័័ត៌៌មាន្លឹរប់ស់កូន្លឹខ្ញុំំ� ំ?
ពត័ិ�៌នវែដ្ឋលអ្នែ�ផ្តតល់សៅ�សៅលីវែប់ប់ប់ទយល់ក្រពម នឹងក្រតិវូបានរ�ាទ�ុ�សួ�ង តិ ់
យ៉ាា ងមុឺង�ា តិ ់និង��ចិុះចការពារភាពឯ�ជូនវែដ្ឋល�នវែចុះងសៅ��ែងុចុះាប់់រដ្ឋឋ  
NSW និងសួហពន័ឋ (សួមូអានសៅសួចុះ�តវីែ�ងឹអំ្នពឯី�ជូនភាពវែដ្ឋលភាជ ប់់ម�� 
មយួ)។ ពត័ិ�៌នសៅន�នឹងក្រតិវូបាន��ប់់ញ្ជូចលូសៅ��ែងុប់ញ្ជូជីចា�ថ់្នាែ បំ់ង្កាា រសៅ�គរប់ស់ួ  
NSW Health រចួុះម�នឹងក្រតិវូបានផ្តា�ុសៅ��ែងុប់ញ្ជូជីចា�ថ់្នាែ បំ់ង្កាា រសៅ�គអូ្នក្រសាំត លី  
(AIR) សៅដី្ឋមីភីាជ ប់់វ៉ាសៅ�នឹងក្រប់វតិតសិៃនការចា�ថ់្នាែ បំ់ង្កាា រសៅ�គវែដ្ឋល�នក្រសាំប់់រប់ស់ួ 
�នូអ្នែ� សៅហយីសៅមីលសៅ�ញីូសៅ�សៅលី MyGov។

សំណួួរ. តើត៌ើខ្ញុំំ�អំាច់ដែសងីរកព័័ត៌៌មាន្លឹប់ដែន្លឹែម្បីតើ�កដែន្លឹងឹណា 
អំ្វីព័ើការចាំក់វ៉ាាក់សំ្លាងតើ�ស្លាលាតើរៀន្លឹ?
ពត័ិ�៌នប់វែនថមអាចុះទទលួយ�បាន៖
• សៅ�យចុះលូសៅមីលសៅគហទពំរ័ NSW Health សៅ�ក្រតិង់សៅគហទពំរ័  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• សៅ�យទា�ទ់ងអ្នងាភាពសួខុភាពសាំធ្លារ�ៈ�ែងុតិបំ់ន់រប់ស់ួអ្នែ� តាមទរូសួពា 
សៅលខ 1300 066 055

NSW Health Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine ទពំរ័ 2

September 2022 © NSW Ministry of Health. SHPN (HP NSW) 220728-1-13

http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
https://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 


2 0

2 0

//

/ /

ទេ� បា�/ចាស ជនជាតិិទេ�ើម បា�/ចាស អ្ននកទេ�ះ 
Torres Strait 

បា�/ចាស ជនជាតិិទេ�ើម 
និងអ្ននកទេ�ះ Torres Strait 

ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ
ដើ�គខាន់់សាំា ក់់ ដើ�តាណូូស និ់ងក់អក់មាន់់ (dTpa)

1. �័�៌មាន់ល់មអិ�របស់សិសស

2. សាំា ន់ភា�ជាជន់ជា�ិដើ�ើម

3. �័�៌មាន់ល់មអិ�របស់អ្ននក់ – ឪ�ុក់ ឬមាា យ/អាណា�ាបាល់

នាមត្រតិកូល

នាមខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆ្នាំន �ក�ទេ�ើ តិ

ខ្លួំ��បានអាន ទេ�ើយយល់�ឹងអ្ន�ពីើព័ីត៌ិមានខែ�លផ្ដដល់ ទាក់�និនឹងគុ�� 
ត្រ�ទេ�ជន៍ និងផ្ដល�ះះពាល់�នាា �់�នំ�ខែ�លអាចទេកើតិមានពីើវ៉ាាក់សាំ�ង 
ទេ�គុខាន់សួាំក់ ទេតិតា�ូស និងកអកមាន់ (dTpa)។

តាមរយៈទេនះ ខ្លួំ��សមូផ្ដដល់�រយល់ត្រពីមឱ្យយកូនរ�ស់ខ្លួំ�� �ូចមានទេ�ះ ះខាងទេលើ
 ���ល�រចាក់ខែតិម�យ�ូសថ្ងៃនវ៉ាាក់សាំ�ងទេ�គុខាន់សួាំក់ ទេតិតា�ូស  

និងកអកមាន់ (dTpa)។

ខ្លួំ��សមូត្រ��ស តាមខែ�លខ្លួំ���ឹងជាក់ចាស់ថាកូនរ�ស់ខ្លួំ��៖

1. ពី��ខែ�លមានត្រ�តិិកមះអាណា�ីើឡាក់�ចិ (ត្រ�តិិកមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃរ)  
�នាា �់ពីើចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងណាម�យទេ�ើយ។

2. មិនមានត្រ�តិិកមះអាណា�ីើឡាក់�ចិ (ត្រ�តិិកមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃរ) ច�ទេពាះ 
សមាសធាតិ�វ៉ាាក់សាំ�ងណាម�យខែ�លមាន�យកន�ងសនួឹកព័ីត៌ិមានសត្រមា�់ 
ឪពី�កមាា យខែ�លដាក់ភ្ជាា �់មកជាម�យទេ�។

3.  មិនមានថ្ងៃផ្ដាទេពាះទេ�។
ទេ�ះ ះឪពី�ក ឬមាា យ/ អាណាពីាបាល (ឧទា�រ�៍ JOHN SMITH)

អាសយដាា នផ្ដាះ  (ឧទា�រ�៍ 5 SMITH LANE)

តិ��ន់

ទេលខ្លួ�រូសពីាចល័តិ

�តិថទេលខាឪពី�ក ឬមាា យ/អាណាពីាបាល ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ទេលខ្លួ�រូសពីាទេផ្ដំងទេ�ៀតិខែ�លលអជាងទេគុ 
 (មានរ �មទា�ងទេលខ្លួតិ��ន់ ឧទា�រ�៍ 02)

ទេលខ្លួកូ� 
ថ្ងៃត្រ�ស�ើ យ៍

ទេ�ះ ះសាំលាទេរៀន

ទេលខ្លួទេមឌីើខែ�រ
លេ�ខលេ�ក្បែ�ែរលេ�ះ ��ូនរបស់់អ្នន�
លេ�លេ�ើប័ណ្ណណលេ�ឌីើក្បែ�រ

ទេ��

ត្រ� ត្រស

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/អាណា�ាបាល។ សូូមសូរពេសូរជាអ្នក់សរ�ុមពពេ�យពេត្រូបំើបិំ�ច�ណ៌៌ដើ�ៅ  ឬដើ�ៀវ។ 

220728-2-13

Khmer

មិនជាក់លាក់/អ្ននារទេ��/
មិនបាន�ញ្ជាា ក់

ថាន ក់ទេរៀនគ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



02 02/

កំណ៌�់ត្រូ�នៃ�ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គ dTpa ឪ�ុក់ ឬមាា យ/ អាណា�ាបាល់ 
កំណ៌�់ត្រូ�នៃ�ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គខា�់សាំា ក់ ពេ��ណូ៌សូ ��ងកអកម្តា�់ (dTpa) 

កំណ៌�់ត្រូ�នៃ�ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គ dTpa 

ដើ�ៅ �សិសស (ឧទា�រ�៍ JANE SMITH) ដើ�ៅ �សិសស (ឧទា�រ�៍ JANE SMITH)

កំ់ណូ�់ចំំណារំបស់គិលានុ់បដ្ឋាា ក់ 

ដៃ� ដៃ�ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង  (24 ទេមាះ ង) ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេលខារ�ស់គិុលាន��ដាា ក �តិថទេលខារ�ស់គិុលាន��ដាា កថ្ងៃ�ៃ�ើ ថ្ងៃ�ៃ�ើ

: :

/

ទេលខ្លួត្រកមុវ៉ាាក់សាំ�ង ទេលខ្លួត្រកមុវ៉ាាក់សាំ�ងទេ�ងី

សាំា �

ទេ�ងី

សាំា �

មូលពេ��ុម��បា�ចាក់ថំ្នាំំ

អ្នវតិដមាន
��ិទេសធ្ង
មិនត្រសលួខ្លួួ�ន
ពី��មាន�តិថទេលខា 
�កទេចញ�រយល់ត្រពីម 

ទេផ្ដំងទេ�ៀតិ

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ � សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ��ពេបំើពេកើ�ម្តា�ត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែ�ាងចាក់ថំ្នាំំ

•  សមូរកា��កក��ត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថាអ្ននកនឹងត្រតិវូបានតិត្រមវូឱ្យយផ្ដាល់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពីលទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

•  ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីើ�រចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងរ�ស់កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូបានផ្ដា�កទេ�ើងទេដាយ
សី័យត្រ�វតិាទិេ�កន�ង�ញ្ជីាើចាក់ថាន ��ង្កាា រអូ្នត្រសាំា លើ (AIR)។ អ្ននកត្រ�ខែ�លជា
ចង់ទេធ្ងីើ�ចុ��បននភ្ជាពី GP រ�ស់អ្ននក ទាក់�ងនឹង�ល�រទិេចេ��រចាក់
វ៉ាាក់សាំ�ង។

ព្របសិន់ដើបើកូ់ន់របស់អ្ននក់រងទុក់ខ�ើព្រប�ិក់មៅណាមួយដែ�ល់អ្ននក់ដើក់ើ�មាន់ក់ងវល់់ សូមទាក់់ទងជាមួយដើវជជបណិិូ�ក់នុង�ំបន់់អ្ននក់។

• ដាក់ត្រកណាត់ិទេសើមត្រតិជាក់ទេ�ទេលើកខែនងួចាក់ថាន � ទេ�ើមបើ�នថយ
�រឈឺឺចា�់។

• ផឹ្ដកថាន �ផា�ាសើុតាមះ�ល ទេ�ើមបើ�នថយ�រឈឺឺចា�់។
• ផឹ្ដកវតិថ��វឱ្យយទេត្រចើន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា ររោ�គអុុតសាំា យ (ស្អូូ�ច) 

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាតើ�គអុ្វី�សី្វាយ (តើ�គសំូ�ច) ?
រោ�គស្អូូ�ចគជឺារោ�គឆ្លលងយ៉ាា ងខ្លាំល �ង បណ្ដាា លមកពីវីីរីុសុ្អូដំ�រោ�ស្អូូ�ច (varicella-
zoster)។ តាមធមមតា វាជារោ�គអន់់រោ�ោយមាន់រុយៈរោពីល�លកីុងុ�ល�ន់កមុារុដែដំល

 មាន់ស្អូ�ុភាពីល ូរោ�យមាន់រោ�គស្អូញ្ញាា នានាដំ�ចជាជំ�ងឺគ្រុគនុ់រោ�ៅ បន់ា�ចបន់ា�ច  
រោ�ៀរុស្អូ�រោ�រុ ជាទូ�រោ�មាន់អារុមមណ៍៍ម�ន់គ្រុស្អូលួ�ល�ន់ រោ�យីមាន់កន់ួ�លរោលីដែស្អូែក 

 ដែដំលក្លាល យជាពីងដែបក។ រោ�ះជាយ៉ាា ងរោន់ះកា ីរោ�គរោន់ះមាន់លកខណ៍ៈធងន់់ធងរុជាង  
ច�រោ�ះមន់សុ្អូសរោពីញវីយ័ រោ�យីអាចបណ្ដាា លឱ្យយរោកតីជំ�ងឺធងន់់ធងរុ ន់�ងអាចស្លាល ប់ 
រោទូៀតផងច�រោ�ះបុគពលដែដំល�ន់ក្លាតប់ន់ថយភាពីសុ្លា�។ ករុណី៍ម�យកុងុច�រោណ្ដាម  
៤០០០ករុណី៍ នឹ់ង�តប់ង់ចលនាស្លាច់ដំុ�ភាល មៗ (រោ�គបាះ�ល់ស្អូរុសៃស្អូគ្រុបស្លាទូ 
��រុកាលធងន់់ធងរុ) �ណ៍ៈ១នាក ់កុងុច�រោណ្ដាម១០០,០០០នាកនឹ់់ងរោកតីជំ�ងឺរុលាក  
��រុកាល (ជំ�ងឺរុលាករោគ្រុស្លាម��រុកាល)។ ក្លារុឆ្លលងរោមរោ�គកុងុអ�ឡុងុរោពីលមាន់សៃផ ួរោ�ះ អាចបណ្ដាា លឱ្យយ�រុករោកតីមកម�ន់គ្រុបគ្រុកត ីរុ �មមាន់សុ្លាមដែស្អូែក ន់�ងពី�ក្លារុ 
អវីយវីៈ។

សំំណួួរ. តើ�ើតើ�គអុ្វី�សី្វាយឆ្លលង�លដាលតើដាយរតើ�ៀ�ណា ?
រោ�រោពីលមាន់ជំ�ងឺជាដំ�ប�ង វីរីុសុ្អូឆ្លលងតារុយៈមក្លារុកកូ។ រោគ្រុក្លាយមករោទូៀត វីរីុសុ្អូឆ្លលង 
តាមរុយៈក្លារុបាះ�ល់រោ�យផួ្ទាល់ជាម�យវីតថ�ុវីកុងុពីងដែបក។ ក្លារុឆ្លលង�ល�ល

 ជាខ្លាំល �ងដំល់មន់សុ្អូសដែដំលពីុ�ធ្លាល ប់មាន់រោ�គស្អូូ�ច ឬដែដំល�ន់ចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គ 
រោស្លាះ។ មន់សុ្អូស�ន់ឆ្លលងរោ�គកុងុម�យសៃ�ង ឬពីរីុសៃ�ង មនុ់រោពីលកន់ួ�លរោលចរោឡុងី 
(គថឺ្នាំរោ�កុងុដំ�ណ្ដាកក់្លាលរោ�ៀរុស្អូ�រោ�រុ) រោ�យីរុ��តដំល់រោ�គ្រុ��ពីរីុសៃ�ងរោគ្រុក្លាយ
មក (រោ�រោពីលពីងដែបករោ�ជារោគ្រុកៀម ឬគ្រុកមារុ)។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់ស្វាងំដំំតើណួើ រការតើដាយរតើ�ៀ�ណា ? 
វាាកស់្លា �ងដំ�រោណី៍រុក្លារុរោ�យរោធើីឱ្យយគ្រុបពីន័់ធភាពីសុ្លា� គ្រុបយទុូធគ្រុបឆាំ�ងនឹ់ងរោមរោ�គជាក ់
លាកម់�យច�ន់�ន់។ គ្រុបស្អូ�ន់រោបីមន់សុ្អូសដែដំល�ន់ចាកវ់ា ាកស់្លា �ងបាះ�ល់ជាម�យ
រោមរោ�គ��ងរោន់ះ គ្រុបពីន័់ធភាពីសុ្លា�រុបស់្អូរោគអាចរោឆ្លលីយតប�ន់ក្លាន់់ដែតគ្រុបស្អូ�ទូធ�ភាពី 
រោ�យបង្កាា រុក�ឱុ្យយជំ�ងឺវីវិីតៅ ឬក្លាតប់ន់ថយភាពីធងន់់ធងរុរុបស់្អូវា�ន់យ៉ាា ងរោគ្រុចីន់។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់ស្វាងំមានប្រ�សិំទ្ធិិភិាពយ៉ាា ងណាដែដំរ ? 
វាាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យដែតម�យដំ�ស្អូ មាន់គ្រុបស្អូ�ទូធភាពី៨០-៨៥ភាគរុយ  
កុងុក្លារុបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យ រោ�យីមាន់គ្រុបស្អូ�ទូធ�ភាពីយ៉ាា ងខ្លាំល �ងគ្រុបឆាំ�ងទូល់នឹ់ង
ជំ�ងឺធងន់់ធងរុ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខ្លះល�គួរដែ�ចាក់់វ៉ាាក់់ស្វាងំ ? 
ស្អូ�ស្អូសដែដំលមាន់អាយរុុ��តដំល់រោ�១៤ឆុាំ� តគ្រុមវូីក្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គ 
អុតស្លាើ យម�យដំ�ស្អូ លះុគ្រុតាដែតពី�ករោគ�ន់ចាកថុ់្នាំ �ពីរីោលីកមនុ់រុ �ចរោ�យី  
(ជាទូ�រោ� រោ�អាយ១ុ៨ដែ�) ឬធ្លាល ប់មាន់រោ�គអុតស្លាើ យ។ ស្អូ�ស្អូសដែដំលមាន់អាយ ុ
១៤ឆុាំ � ន់�ងរោគ្រុចីន់ជាងរោន់ះ គ្រុតវូីក្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យពីរីុដំ�ស្អូដែដំល
ផៅល់ឱ្យយយ៉ាា ងរោ�ចណ្ដាស់្អូ១-២ដែ�គមាល តពីគុី្នា តាមរុយៈរោវីជំជបណិ៍� តរុបស់្អូពី�ករោគ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខ្លះល�មិិនគួរចាក់់វ៉ា ាក់់ស្វាងំ ?
ម�ន់គ�រុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យឱ្យយមន់សុ្អូសដែដំល៖
• ធ្លាល ប់មាន់គ្រុបត�កមម�ស់្អូអាណ្ដា�ើឡីាកស់្អូុី បនួាប់ពី�ីន់ចាកវ់ា ាកស់្លា �ងម�យដំ�ស្អូ 

ពីរីោលីកមនុ់ 
• ធ្លាល ប់មាន់គ្រុបត�កមម�ស់្អូអាណ្ដា�ើឡីាកស់្អូុី បនួាប់ពីសី្លារុធ្លាតផុស�បដែន់ថមសៃន់វា ាក ់

ស្លា�ងណ្ដាម�យ (ចះុរោ�ទូ�ពីរ័ុមាខ ងរោទូៀត)។
• មាន់សៃផរួោ�ះ (គ�រុរោជំៀស្អូវាងក្លារុមាន់សៃផរួោ�ះកុងុរុយៈរោពីល២៨សៃ�ង បនួាប់ពីកី្លារុ 

ចាកវ់ា ាកស់្លា �ង)
• �ន់ចាកប់ញ្ចូូ�លឈាម/ក្លារុចាកប់ញ្ចូូ�លអងគបដំ�បកខកុងុរុយៈរោពីល១២ដែ�

កន់លងរោ�។
• �ន់ចាកវ់ា ាកស់្លា �ងមាន់ផួកុវីរីុសុ្អូស្អូកមម កុងុរុយៈរោពីល៤ស្អូប្តាៅ �ក៍ន់លងមក

 (ឧ��រុណ៍៍ រោ�គកគ្រុញ្ចូជឹល គ្រុស្អូឡាដែទូន់ ន់�ងស្អូូ�ច), BCG (ជំ�ងឺរុរោបង) ឬរោ�គ
ខ្លាំន់់រោលឿង

• មាន់ភាពីសុ្លា�ចះុ�យ រោ�លគ៖ឺ
 (i) មន់សុ្អូសដែដំលមាន់រោ�គរោ�ជំជអាយវី ី/ជំ�ងឺរោអដំស៍្អូ (HIV/AIDS)

 (ii) មន់សុ្អូសដែដំលដែដំលក�ពីងុទូទូ�លក្លារុពីា�លរោ�យគ្រុបពីន័់ធក្លារុ�រុ 
  ភាពីសុ្លា�ចះុរោ�ោយដំ�ស្អូ�ពស់្អូ ក្លារុពីា�លរោ�យវីទិូយសុ្អូកមមទូ�រោ�  
  ឬមន់សុ្អូសដែដំលរោលបថុ្នាំ� corticosteroid ដំ�ស្អូ�ពស់្អូ
 (iii)  មន់សុ្អូសដែដំលមាន់គ្រុបពីន័់ធក្លារុ�រុ�ងក្លាយរោ�ោយ រុ �មមាន់ 

ជំ�ងឺម�រុកីក�ន់កណ៍ៅុ រុ ជំ�ងឺម�រុកីឈាមឬជំ�ងឺម�រុកីដែដំល 
ឆ្លលង�ល�លរោពីញ�ងក្លាយ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាប្រ��ិក់មិមទាស់ំអាណាហ្វីីើឡាក់់សំុើ (anaphylaxis)? 
អាណ្ដា�ើឡីាកស់្អូុី គជឺាគ្រុបត�កមម�ស់្អូនឹ់ងស្លារុធ្លាតយុ៉ាា ងធងន់់ធងរុដែដំលអាចនា�ឱ្យយ 
ស្អូន់លប់ពី�ដឹុំង�ល�ន់ ន់�ងស្លាល ប់�តប់ង់ជីំវីតិរោទូៀតផង គ្រុបស្អូ�ន់រោបីពីុ��ន់ពីា�លជា 
បនួាន់់រោទូ។ ក្លារុរោន់ះរោកតីរោឡុងីក្លារុរោន់ះរោកតីរោឡុងីរោ�យកគ្រុមប�ផតុរោ�យកគ្រុមប�ផតុបនួាប់ពីកី្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ណ្ដាម�យ។បនួាប់ពីកី្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ណ្ដាម�យ។  
គ�លាន់បុ�ា កចាកវ់ា ាកស់្លា �ងរោ�តាមស្លាលារោរុៀន់ មាន់ក្លារុ�ើកឹ�ើនឺ់យ៉ាា ងរោពីញ 
រោលញកុងុក្លារុពីា�លគ្រុបត�កមម�ស់្អូអាណ្ដា�ើឡីាកស់្អូុី។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុគំួរតើ�ីើដំ�ចតើមិេចប្រ�សិំនតើ�ើខ្លះំុមិំិនមានកំ់ណួ�់ប្រ�
 ឬខ្លះំុមិំិនអាចចាបំានថាក់�នរ�ស់ំខ្លះំុតំើក់ើ�តើ�គអុ្វី�សី្វាយ ឬបាន
 ចាក់់វ៉ាាក់់ស្វាងំរចួតើហ្វីើយ?

ក�ន់រោកមង ន់�ងមន់សុ្អូសជំ�ទូង់អាចចាកវ់ា ាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យរោ�យស្អូវុីតថ�ភាពី
គ្រុបស្អូ�ន់រោបីម�ន់�ន់ដឹំងចាស់្អូលាស់្អូអ�ពីគី្រុបវីតា�សៃន់ក្លារុរោកតីរោ�គអុតស្លាើ យ ឬគ្រុបស្អូ�ន់
រោបីពីុ�មាន់ភស្អូៅតុាងបញ្ញាជ កព់ីកី្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងរោ�គអុតស្លាើ យពីមីនុ់រោទូ។

NSW Health (គ្រុកស្អូ�ងស្អូខុ្លាំភ��ល រុដំាញ� វីរោ�ដែវីល) ផៅល់ជំ�ន់ 
វា ាកស់្លា �ងដែដំល�ន់ដែណ៍នា�ស្អូគ្រុមាប់មន់សុ្អូសជំ�ទូង់ រោ�យគ្រុកមុគ្រុបឹកោ 
គ្រុស្លាវីគ្រុជាវីដែផកុស្អូ�ុភាពី ន់�ងរោវីជំជស្លាគ្រុស្អូៅជាត�កុងុកមមវីធីិចាកវ់ា ាកស់្លា �ងរោ� 
តាមស្លាលារោរុៀន់។ គ្រុតវូីផៅល់ក្លារុយល់គ្រុពីមដែដំល�ន់ចះុ�តថរោលខ្លាំរោ�យ 
មាតាប�តាឬប�តា/អាណ្ដាពីា�ល។

វិធិានការបន្ទាា ប់របស់់អ្ននក  
• ស្អូ�មអាន់ស្អូន់លឹកពីត័ម៌ាន់រោន់ះរោ�យគ្រុបងុគ្រុបយ័ត។ុ
• គ្រុបស្អូ�ន់រោបីអកុចង់ឱ្យយក�ន់រុបស់្អូអកុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងគ្រុបឆាំ�ងទូល់នឹ់ង 

រោ�គអុតស្លាើ យ ស្អូ�មប�រោពីញដែបបបទូយល់គ្រុពីម រោ�យីគ្រុបគល់ដែបបបទូ 
យល់គ្រុពីមដែដំល�ន់ចះុ�តថរោលខ្លាំរុ �ច រោ�ឱ្យយក�ន់រុបស់្អូអកុរោដីំមែយីក 
រោ�ស្លាលារោរុៀន់វីញិ។

• គ្រុបស្អូ�ន់រោបីអកុម�ន់ចង់ឱ្យយក�ន់រុបស់្អូអកុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងគ្រុបឆាំ�ងទូល់នឹ់ង 
រោ�គអុតស្លាើ យរោទូ ស្អូ�មកុ�ប�រោពីញ ឬកប៏ញ្ចូជ�ន់ដែបបបទូយល់គ្រុពីមរោន់ះ 
រោ�ស្លាលារោរុៀន់វីញិឱ្យយរោស្លាះ។

NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា 

Varicella (chickenpox) vaccine



សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់ស្វាងំ�ង្កាា រតើ�គអុ្វី�សី្វាយ  
មានស្វារធា�ផុ្សំំ�ំដែនែមិអី្វីើខ្លះល�? 
វាាកស់្លា �ងមាន់ផួកុន់�វីស្លារុធ្លាតជុាត�ស្អូារុកុងុរុកុខជាត� ជាត�គ្រុបរូោតអីុន់ខ្លាំប់អន់ធ�លដែដំល
�ន់ដែញកធ្លាតរុោ�យទូកឹ (hydrolysed porcine gelatin), អុុយរោរុ ា (urea), 
មា �ណ៍� ស្អូ�ដំយ�ម គល�តារោមាត (monosodium glutamate), ស្អូ�ណ៍ល់ស្លារុធ្លាតសុៃន់ 
រោក្លាស្អូ�ក្លា MRC-5, បរុមិាណ៍ត�ចសៃន់នី់អ�មីស្អូុីន់ (neomycin ន់�ងជាត�គ្រុបរូោតអីុន់ 
រោស្អូរុ ា�មស្អូតើស្អូនាៅ ន់រោគ្នា (bovine serum)។ ស្លារុធ្លាតផុស�បដែន់ថមកុងុបរុមិាណ៍
យ៉ាា ងត�ចប�ផតុគ្រុតវូី�ន់�កប់ញ្ចូូ�ល រោដីំមែជីំ�យឱ្យយថុ្នាំ �បង្កាា រុរោ�គប�រោពីញម�ុក្លារុ 
រុបស់្អូវា ឬកជ៏ំ�យកុ�ឱ្យយវា��ច។ វា ាកស់្លា �ងរោន់ះគ្រុតវូី�ន់�កប់ាះ�ល់រោ�នឹ់ងស្អូមាា រុៈ 
ដែដំលទូទូ�ល�ន់មកពីសី្អូតើរោគ្នាកុងុអ�ឡុងុរោពីលផល�ត។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់ស្វាងំមានប្រ�សិំទ្ធិិភិាពយ៉ាា ងណាដែដំរ?
វាាកស់្លា �ងដែដំលរោគ្រុបីគ្រុ�ស់្អូរោ�កុងុគ្រុបរោទូស្អូអ�គ្រុស្លាៅ លីមាន់ស្អូវុីតថ�ភាពី រោ�យីគ្រុតវូីដែត
ឆ្លលងក្លាតក់្លារុរោធើីរោតស្អូៅស្អូវុីតថ�ភាពីយ៉ាា ងតងឹរុ ុ�ង មនុ់រោពីលគ្រុតវូី�ន់អន់ម័ុតរោ�យ 
រុដំា�លគ្រុគប់គ្រុគងរោលីទូ�ន់�ញ�កទ់ូងនឹ់ងក្លារុពីា�ល (TGA)។ រោលីស្អូពីរីោន់ះរោទូៀត  
TGA តាម�ន់ស្អូវុីតថ�ភាពីសៃន់វាាកស់្លា �ងរោ�រោពីលក�ពីងុគ្រុតវូី�ន់រោគ្រុបីគ្រុ�ស់្អូ។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់់វ៉ាាក់់ស្វាងំ�ង្កាា រតើ�គអុ្វី�សី្វាយ មានផ្សំល�ា� 
ពាល់�ន្ទាា �់�នំអំ្វីីើខ្លះល�?
ផលបាះ�ល់បនួាប់បន់ស�ជាទូ�រោ�ម�ន់ធងន់់ធងរុរោទូ រោ�យីតាមធមមតា�កទ់ូ�ន់នឹ់ងក្លារុ 
រោកតីមាន់ជំ�ងឺគ្រុគនុ់រោ�ៅ  ឈឺឺកាល វីលិម�ុ ឬក្លារុឈឺឺចាប់ ន់�ងរោ�មីរោ�ា ងរោ�កដែន់លង
ចាកថុ់្នាំ �។ គ្រុបត�កមមរោ�កដែន់លងចាកថុ់្នាំ � ជាទូ�រោ�នឹ់ងជារោឡុងីវីញិកុងុរុយៈរោពីល២-៣  
សៃ�ង។ ផលបាះ�ល់បនួាប់បន់ស�ធងន់់ធងរុកគ្រុមរោ�ញីមាន់ណ្ដាស់្អូ។ ពីត័ម៌ាន់បដែន់ថម 
អ�ពីផីលបាះ�ល់បនួាប់បន់ស� អាចរុក�ន់រោ�កុងុពីត័ម៌ាន់ដែផកុរោវីជំជស្លាគ្រុស្អូៅស្អូគ្រុមាប់
អកុរោគ្រុបីគ្រុ�ស់្អូ (CMI) ស្អូគ្រុមាប់វាាកស់្លា �ង ដែដំលអាចរុក�ន់ពីរីោគ�ទូ�ពីរ័ុ  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ មាតាប�តាដែដំលគ្រុពីយួ 
�រុមាអ�ពីផីលបាះ�ល់បនួាប់បន់ស�បនួាប់ពីកី្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ង គ�រុ�កទ់ូងមក 
រោវីជំជបណិ៍� តពីា�លរោ�គទូ�រោ�រុបស់្អូពី�ករោគ ដែដំលរោពីលរោនាះរោវីជំជបណិ៍� តគ�រុរោធើី 
រុ�យក្លារុណ៍៍រោ�អងគភាពីស្អូ�ុភាពីស្លាធ្លារុណ៍ៈផងដែដំរុ។

សំំណួួរ. តើ�ើគួរចាក់់វ៉ា ាក់់ស្វាងំដំល់សិំសំំប្រសំើដែដំលមាន  
ឬដែដំលគិ�ថាប្រ�ដែហ្វីលជាមានផ្ទៃផ្សំាតើពា�តើទ្ធិ?
រោទូ។ ស្អូ�ស្អូសគ្រុសី្អូណ្ដាដែដំលមាន់ ឬដែដំលគ�តថ្នាំគ្រុបដែ�លជាមាន់សៃផរួោ�ះ ពីុ�គ�រុចាក ់
វា ាកស់្លា �ងរោទូ។ រោ�សៃ�ងចាកថុ់្នាំ � គ�លាន់បុ�ា កដែផកុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងនឹ់ងស្អូ�រុស្អូ�ស្អូសគ្រុសី្អូ
��ងឡាយគ្រុបស្អូ�ន់រោបីរោគមាន់ ឬអាចមាន់សៃផរួោ�ះ។ គ្រុបស្អូ�ន់រោបីស្អូ�ស្អូសរោឆ្លលីយរោ�នឹ់ង 
ស្អូ�ណ៍� រុរោន់ះថ្នាំមាន់ រោនាះពីុ�គ្រុតវូី�ន់រោគចាកវ់ា ាកស់្លា �ងឱ្យយរោឡុយី។ ស្អូ�ស្អូសនឹ់ងគ្រុតវូី�ន់
ដែណ៍នា�ឱ្យយពី�ភាកោអ�ពីរីោរុឿងរោន់ះជាបនួាន់់ ជាម�យមាតាប�តា/អាណ្ដាពីា�ល 
រោ�យីដែស្អូើងរុកជំ�ន់�យដែផកុរោវីជំជស្លាគ្រុស្អូៅ។ ស្អូ�ស្អូសកនឹ៏់ងទូទូ�ល�ន់ពីត័ម៌ាន់លមូ�ត 
ផងដែដំរុ រោដីំមែ�ីកទ់ូងជាម�យរោស្អូវាកមមបញ្ចូជ�ន់បន់ៅស្អូ�ុភាពីដំសៃទូរោទូៀតដែដំលនឹ់ង
ផៅល់ដំ�ប�នាម ន់ ក្លារុគ្នា�គ្រុទូ ន់�ងក្លារុដែណ៍នា�។ 
ស្អូ�ស្អូសគ្រុសី្អូ��ងឡាយណ្ដាដែដំល�ន់ចាកវ់ា ាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យ ម�ន់គ�រុ
មាន់សៃផរួោ�ះរោឡុយីកុងុអ�ឡុងុរោពីល២៨សៃ�ង បនួាប់ពីកី្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ង។

សំំណួួរ. ចុ�ប្រ�សិំនតើ�ើក់�នរ�ស់ំខ្លះំុតំើក់ើ�តើ�គហ្វី�ឺ តើហ្វីើយតើប្រ�ើថាន  ំ cortisone ‘ខ្លះទ្ធិើហ្វីំ�ន’ ឬ prednisone ‘ប្រ�ឹននើហ្វីំ�ន)  
តើដាយតើប្រ�ើ “�ំពង់ហ្វី�ឺ” (puffer) ?
វាាកស់្លា �ងបង្កាា រុរោ�គអុតស្លាើ យ អាចផៅល់ឱ្យយអកុណ្ដាមុាកដ់ែដំលរោកតីរោ�គ�តឺ�ន់ 
រោ�យស្អូវុីតថ�ភាពី រោ�យម�ន់គ�តអ�ពីថុី្នាំ �រោពីទូយណ្ដាម�យដែដំលរោគក�ពីងុរោគ្រុបីគ្រុ�ស់្អូ 
រោឡុយី។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុអំាចដំក់តើចញការយល់ប្រពមិបានតើទ្ធិ ?
ក្លារុយល់គ្រុពីមអាចដំករោចញ�ន់រោ�រោពីលណ្ដាក�៏ន់ រោ�យផៅល់ដំ�ណឹ៍ងជាលាយ
លកខណ៍៍អកសរុរោ�ស្លាលារោរុៀន់អ�ពីកី្លារុដំករោចញក្លារុយល់គ្រុពីម ឬទូ�រុស្អូពីរួោ�ស្លា 
លារោរុៀន់រោដីំមែដីំករោចញក្លារុយល់គ្រុពីម។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុបំ្រ�វូតើ�ីើដំ�ចតើមិេច ប្រ�សិំនតើ�ើក់�នរ�ស់ំខ្លះំុខំ្លះក់ខាន
 ការចាក់់វ៉ាាក់់ស្វាងំតើដាយស្វារមានជំំងឺ ឬអ្វីវ�េមានតើ�ចំផ្ទៃ�ៃ 

គិលាន�ុដាា ក់អ្វីតើ�ើើញមិក់?
អកុគ�រុ�កទ់ូងមករោវីជំជបណិ៍� តកុងុត�បន់់រុបស់្អូអកុ រោ�យីរោរុៀបច�ក្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ង
ស្អូគ្រុមាប់ក�ន់រុបស់្អូអកុ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុអំាចច�លតើប្រ�ើកំ់ណួ�់ប្រ�ផ្ទៃនការចាក់់វ៉ាាក់់ស្វាងំតើដាយ រតើ�ៀ�ណា?
ពីត័ម៌ាន់អ�ពីកី្លារុចាកវ់ា ាកស់្លា �ងរុបស់្អូក�ន់អកុ នឹ់ងគ្រុតវូី�ន់ផួកុរោ�កុងុបញ្ចូជីចាកថុ់្នាំ � 
បង្កាា រុរោ�គអ�គ្រុស្លាៅ លី (AIR) រោដីំមែភីាជ ប់វារោ�នឹ់ងគ្រុបវីតៅ�សៃន់ក្លារុចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គ 
ដែដំលមាន់គ្រុស្លាប់រុបស់្អូក�ន់អកុ។

មាតាប�តាអាចរោស្អូុីស្អូុ�ចាប់ចមលងសៃន់រោស្អូចកាដីែ�លងអ�ពីគី្រុបវីតៅ�ចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គ AIR  
រុបស់្អូក�ន់ពី�ករោគរោ�រោពីលណ្ដាម�យ រុ��តដំល់ក�ន់រុបស់្អូពី�ករោគមាន់អាយ១ុ៤ឆុាំ �  
រោ�យីស្អូ�ស្អូសដែដំលមាន់អាយចុាប់ពី១ី៤ឆុាំ �រោឡុងីរោ� អាចរោស្អូុីស្អូុ�រោស្អូចកាដីែ�លងអ�ពី ី
គ្រុបវីតៅ�ចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គរោ�យ�ល�ន់ឯងដំ�ចខ្លាំងរោគ្រុក្លាម៖

•  រោ�យរោគ្រុបីគណ៍នី់ Medicare តាមអន់ឡាញ តាមរុយៈ myGov  
my.gov.au/

•  រោ�យរោគ្រុបីកមមវីធីិ Medicare Express Plus App    
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  ទូ�រុស្អូពីរួោ�បណ្ដាៅ ញទូ�រុស្អូពីសួ្លាកស្អូ�រុទូ�រោ�រុបស់្អូ AIR តាមរោល� 
1800 653 809។

សំំណួួរ. តើ�ើមានអ្វីីើតើក់ើ�តើ�ើងដំល់ព័�៌មានរ�ស់ំក់�នខ្លះំុ ំ?
ពីត័ម៌ាន់ដែដំលអកុផៅល់រោ�រោលីដែបបបទូយល់គ្រុពីម នឹ់ងគ្រុតវូី�ន់រុកោទូកុជាស្អូមាង ត ់
យ៉ាា ងមុឺងមាា ត ់ន់�ងជាក�ចកូ្លារុ�រុភាពីឯកជំន់ដែដំលមាន់ដែចងរោ�កុងុចាប់រុដំា  
NSW ន់�ងស្អូ�ពីន័់ា (ស្អូ�មអាន់រោស្អូចកៅដីែ�លងអ�ពីឯីកជំន់ភាពីដែដំលភាជ ប់មកជា 
ម�យ)។ ពីត័ម៌ាន់រោន់ះនឹ់ងគ្រុតវូី�ន់�កប់ញ្ចូូ�លរោ�កុងុបញ្ចូជីចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គរុបស់្អូ  
NSW Health រុ �ចមកនឹ់ងគ្រុតវូី�ន់ផួកុរោ�កុងុបញ្ចូជីចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គអ�គ្រុស្លាៅ លី  
(AIR) រោដីំមែភីាជ ប់វារោ�នឹ់ងគ្រុបវីតៅ�សៃន់ក្លារុចាកថុ់្នាំ �បង្កាា រុរោ�គដែដំលមាន់គ្រុស្លាប់រុបស់្អូ 
ក�ន់អកុ រោ�យីរោមីលរោ�ញីរោ�រោលី MyGov។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុអំាចដែសំងីរក់ព័�៌មាន�ដែនែមិតើ�ក់ដែនលងណា 
អំ្វីពើការចាក់់វ៉ាាក់់សំ្វាងតើ�ស្វាលាតើរៀន?
ពីត័ម៌ាន់បដែន់ថមអាចទូទូ�លយក�ន់៖
• រោ�យច�លរោមីលរោគ�ទូ�ពីរ័ុ NSW Health រោ�គ្រុតង់រោគ�ទូ�ពីរ័ុ  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• រោ�យ�កទ់ូងអងគភាពីស្អូ�ុភាពីស្លាធ្លារុណ៍ៈកុងុត�បន់់រុបស់្អូអកុ តាមទូ�រុស្អូពី ួ
រោល� 1300 066 055

NSW Health Varicella (chickenpox) vaccine ទូ�ពី័រុ 2
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
https://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
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ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំដើ�គអុុតសាំា យ (សូ្អូ�ច)
ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/អាណា�ាបាល។ សូូមសូរពេសូរជាអុក់សរ�ុមពពេ�យពេត្រូបំើបិំ�ច�ណ៌៌ដើ�ៅ  ឬដើ�ៀវ។ 

220733-2-13

1. �័ត៌មានល់មូ�តរបស់្អូស្អូ�ស្អូស

2. សាំា នភា�ជាជនជាត�ដើ�ើម

នាមត្រ�កូូល

នាមខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆំ្នាំ�កូ�ណើ�ើ �

ណើ�ះ �សាលាណើ�ៀន

ណើលខ្លួណើមឌីើខែ��
ណើលខ្លួណើ�ខែកូែ�ណើ�ះ �កូូន�បស់់អំ្នកូ
ណើ�ណើលើប័�ណណើមឌីើខែ��

ណើ�ទ

ត្រប ត្រស់
មិនជាក់ូលាក់ូ/អ្ននត�ណើ�ទ/
មិនបានបញ្ជាា ក់ូ

ថំ្នាក់ូណើ�ៀន

3. �័ត៌មានល់មូ�តរបស់្អូអុនក់ – ឪ�ុក់ ឬមាា យ/អាណា�ាបាល់
ខ្លួំ��បានអាន ណើ�ើយយល់ដឹឹងអ្ន�ពីើព័ី�៌មានខែដឹលផ្ដដល់ ទាក់ូទនិនឹងគុ�� 
ត្របណើ�ជន៍ និងផ្ដលបះ�ពាល់បនាា ប់បនំ�ខែដឹលអាចណើកូើ�មានពីើវ៉ាាក់ូសា�ង 
ណើ�គុអ្ន��សាា យ។

តាម�យៈណើន� ខ្លួំ��ស់មូផ្ដដល់កា�យល់ត្រពីមឱ្យយកូូន�បស់់ខ្លួំ�� ដូឹចមានណើ�ះ �ខាងណើលើ
 ទទ�លកា�ចាក់ូខែ�ម�យដូឹស់ថ្ងៃនវ៉ាាក់ូសា�ងណើ�គុអ្ន��សាា យ។

ខ្លួំ��ស់មូត្របកាស់ តាមខែដឹលខ្លួំ��ដឹឹងជាក់ូចាស់់ថ្នាកូូន�បស់់ខ្លួំ��៖

1. ពី��ខែដឹលមានត្រប�ិកូមះអាណា�ាើឡាក់ូទចិ (ត្រប�ិកូមះទាស់់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�)  
បនាា ប់ពីើចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ងណាម�យណើ�ើយ។

2. មិនមានត្រប�ិកូមះអាណា�ាើឡាក់ូទចិ (ត្រប�ិកូមះទាស់់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�) ច�ណើពា� 
ស់មាស់ធា��វ៉ាាក់ូសា�ងណាម�យខែដឹលមាន�យកូំ�ងស់នួឹកូព័ី�៌មានស់ត្រមាប់ 
ឪពី�កូមាត យខែដឹលដាក់ូភ្ជាា ប់មកូជាម�យណើទ។

3.  មិនមានថ្ងៃផ្ដាណើពា�ណើទ។
ណើ�ះ �ឪពី�កូ ឬមាត យ/ អាណាពីាបាល (ឧទា���៍ JOHN SMITH)

អាស់យដាា នផ្ដា�  (ឧទា���៍ 5 SMITH LANE)

��បន់

ណើលខ្លួទ�ូស់ពីាចល័�

��ថណើលខាឪពី�កូ ឬមាត យ /អាណាពីាបាល ថ្ងៃ�ៃទើ

ណើលខ្លួទ�ូស់ពីាណើផ្ដំងណើទៀ�ខែដឹលលអជាងណើគុ 
 (មាន� �មទា�ងណើលខ្លួ��បន់ ឧទា���៍ 02)

ណើលខ្លួកូូដឹ 
ថ្ងៃត្របស់�ើ យ៍

Khmer

ណើទ បាទ/ចាស់ ជនជា�ិណើដឹើម បាទ/ចាស់ អំ្នកូណើកា� 
Torres Strait 

បាទ/ចាស់ ជនជា�ិណើដឹើម  
និងអំ្នកូណើកា� Torres Strait 

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស
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កំណ៌�់ត្រូ�នៃ�ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ 
ពេ�គអុុ�សាំា យ (សូូូច) ឪ�ុក់ ឬមាា យ/ អាណា�ាបាល់ កំណ៌�់ត្រូ�នៃ�ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គអុុ�សាំា យ (សូូូច)

កំណ៌�់ត្រូ�នៃ�ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គអុុ�សាំា យ (សូូូច)

ដើ�ៅ �ស្អូ�ស្អូស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

កំ់ណត់ចំណារំបស់្អូគ�លានុបដ្ឋាា ក់ 

ដៃ� ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង  (24 ណើមាះ ង)

��ថណើលខា�បស់់គិុលាន�បដាា កូ ថ្ងៃ�ៃទើ

:
ណើលខ្លួត្រកូមុវ៉ាាក់ូសា�ងណើ�ាង

សាត �

មូលពេ��ុម��បា�ចាក់ថំ្នាំំ
អ្នវ�ដមាន
បដិឹណើស់ធ្ង
មិនត្រស់លួខ្លួួ�ន
ពី��មាន��ថណើលខា 
ដឹកូណើចញកា�យល់ត្រពីម 

ណើផ្ដំងណើទៀ�

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

ដើ�ៅ �ស្អូ�ស្អូស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ដៃ� ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង (24 ណើមាះ ង)

��ថណើលខា�បស់់គិុលាន�បដាា កូ ថ្ងៃ�ៃទើ

:

/

ណើលខ្លួត្រកូមុវ៉ាាក់ូសា�ងណើ�ាង

សាត �

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ាើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អុាើដែ�លត្រូ�វូពេ�ាើ ត្រូបំសូ��ពេបំើពេកើ�ម្តា�ត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែ�ែងចាក់ថំ្នាំំ

•  ស់មូ�កូាទ�កូកូ���់ត្រតាណើន� ណើដាយណើ���ថ្នាអំ្នកូនឹងត្រ�វូបាន�ត្រមវូឱ្យយផ្ដតល់  
ព័ី�៌មានណើន�ណើ�ណើពីលណើត្រកាយណើទៀ�។

•  ព័ី�៌មានអ្ន�ពីើកា�ចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង�បស់់កូូនអំ្នកូ នឹងត្រ�វូបានផ្ដា�កូណើ�ើងណើដាយ
ស់ា័យត្របវ�តណិើ�កូំ�ងបញ្ជីាើចាក់ូថំ្នា�បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អំ្នកូត្របខែ�លជា
ចង់ណើធ្ងាើបចុ�បែនភំ្ជាពី GP �បស់់អំ្នកូ ទាក់ូទងនឹងកាលប�ណិើចេទកា�ចាក់ូ
វ៉ាាក់ូសា�ង។

ព្របស្អូ�នដើបើក់�នរបស់្អូអុនក់រងទុក់ខ�ើព្របត�ក់មៅណាមួយដែ�ល់អុនក់ដើក់ើតមានក់ងាល់់ ស្អូ�មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជជបណិ� តក់នុងតំបន់អុនក់។

• ដាក់ូត្រកូណា�់ណើស់ើមត្រ�ជាក់ូណើ�ណើលើកូខែនងួចាក់ូថំ្នា� ណើដឹើមែើបនថយ
កា�ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្ដកូថំ្នា�ផា�ាស់ើុតាមះ�ល ណើដឹើមែើបនថយកា�ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្ដកូវ�ថ��វឱ្យយណើត្រចើន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា រជំំងឺរលាក់ថ្លើ�ើ�មប្របថ្លើ�ទ B

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាជំំងឺឺរលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B ?
ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B គឺជឺាថ្លើ�គឺឆ្លើងឺថ្លើ�យវីរីសុដែ�ល�ណ្ដាា លឱ្យយមានថ្លើ�គឺ
សញ្ញាា ទាំងំឺឡាយ�ចូជាជំំងឺឺប្រគឺនុថ្លើ�ា  ជំំងឺឺខាន់ថ្លើលឿងឺ ជាទថូ្លើ�មានអារមមណ៍៍មិន 
ប្រសលួខ្លួើ�ន ថ្លើ��យអាចនាំឱំ្យយមានថ្លើ�គឺប្រកនិថ្លើ�ើ�ម ឬជំំងឺឺមហារកីថ្លើ�ើ�ម។ មនសុសម�យ
ចំន�នអាចថ្លើក�តជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B ថ្លើ��យពុំុ�ឹំងឺខ្លួើ�នថាថ្លើគឺបានឆ្លើងឺថ្លើ�គឺ
ថ្លើ��យ។ មនសុសទាំងំឺថ្លើនះអាចចមើងឺថ្លើ�គឺបានថ្លើ�យពុំុ�ឹំងឺខ្លួើ�ន។

សំំណួួរ. តើ�ើជំំងឺឺរលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B ឆ្លើងឺរាលដាលតើដាយ 
រតើ�ៀ�ណា ?
•  ពុំ�មាា យដែ�លបានឆ្លើងឺថ្លើ�គឺ ថ្លើ�ទាំរករ�ស់ថ្លើគឺថ្លើ�ថ្លើពុំលសប្រមាលកនូ និងឺតាម 
រយៈការ�ំថ្លើ�ថ្លើ�ះកនូ

•  ពុំ�កនូថ្លើកមងឺថ្លើ�កនូថ្លើកមងឺ តាមធមមតា ឆ្លើងឺតាមការ�ះះពាល់�ំថ្លើ� ឬរ��សដែ�ល
ថ្លើ��កមខុ្លួ

•  ការរ �មថ្លើ�ទដែ�លពុំុបំានការពារសវុីតិភិាពុំ
•  រ��សថ្លើ�យការរមតុមុលុចាក់
•  ការចាកស់ាកដ់ែសែក ឬថ្លើចាះ�ងឺកាយថ្លើ�យថ្លើប្រ��ថ្លើប្រគឺឿងឺ�រកិាា រដែ�លពុំុបំាន 
សមាើ �់ថ្លើមថ្លើ�គឺ 

•  ការថ្លើប្រ��ប្របាស់ថ្លើប្រគឺឿងឺ�រកិាា រចាកថំ់ារំ �មគំ្នា។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំឺដំំតើណួើ រការតើដាយរតើ�ៀ�ណា ? 
វ៉ាាកស់ាងំឺ�ំថ្លើណ៍� រការថ្លើ�យថ្លើធើ�ឱ្យយប្រ�ពុំន័ធភាពុំសុា ំប្រ�យទុធប្រ�ឆាំងំឺនឹងឺថ្លើមថ្លើ�គឺជាក ់
លាកម់�យចំន�ន។ ប្រ�សិនថ្លើ��មនសុសដែ�លបានចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ�ះះពាល់ជាម�យ
ថ្លើមថ្លើ�គឺទាំងំឺថ្លើនះ ប្រ�ពុំន័ធភាពុំសុារំ�ស់ថ្លើគឺអាចថ្លើឆ្លើ�យត�បានកាន់ដែតប្រ�សិទធភិាពុំ 
ថ្លើ�យ�ង្កាា រកំឱុ្យយជំំងឺឺវីវិីតត ឬកាត�់នយិភាពុំធងន់ធងររ�ស់វ៉ាបានយ៉ាះ ងឺថ្លើប្រច�ន។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំឺមានប្រ�សិំទិភិាពយ៉ាា ងឺណាដែដំរ ? 
វ៉ាាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B មានប្រ�សិទិភិាពុំខាើ ងំឺកំងុឺកចិចការពារ
ប្រ�ឆាំងំឺទល់នឹងឺការឆ្លើងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B។ 

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺតើនះ�ប្រមវូ�ា�ន្មាា នដូំសំ ?
ថ្លើ�មជំឈមណ៍ឌ ល�ថ្លើប្រងឺៀនភាសាអង់ឺថ្លើគឺើសលិិតលន់ិ វ៉ា ាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�ម 
ប្រ�ថ្លើ�ទ B នឹងឺប្រតវូីចាក២់�សូ ការចាក�់សូទ�ពុំ�រប្រតវូីថ្លើធើ�ថ្លើ�ថ្លើពុំល៤ ថ្លើ�៦ដែខ្លួ
�នាំា �់ពុំ�ការចាក�់សូទ�ម�យ។

សំំណួួរ. តើ�ើកូនរ�ស់ំខ្ញុំំ�នឹំងឺបានទទលួកិច្ចចការពារទ�់ទល់នឹងឺ
ជំំងឺឺរលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B តើទ ប្រ�សិំនតើ�ើពួកតើ�បានចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺ
�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B ដែ�មួយដូំសំ�ា�តើណាះ ះ ?
ថ្លើទ។ មនសុសជំំទង់ឺ ( អាយ១ុ១-១៥ឆំាំ)ំ ប្រតវូីការចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺសប្រមា�់មនសុសថ្លើពុំញ 
វីយ័ចំន�ន២�សូ ថ្លើ��មែ�ទទ�លបានកចិចការពារទ�់ទល់នឹងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ  
B។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនកណាខ្ញុំើះ�ួរដែ�ចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺ ? 
សិសសប្រគឺ�់រ�ូដែ�លមានអាយុ១ុ១-១៥ឆំ្នាំ � គឺ�រដែតចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាក  
ថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B សម្រា�ប់់មនុុសសពេ�ញវ័យ័ុចំ�នួុនុ២ដូូស ថ្លើល�កដែលងឺដែតពុំ�កថ្លើគឺ 
ធ្លាើ �់បានចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺថ្លើនះរ �ចថ្លើ��យ កាលពុំ�ពុំ�កថ្លើគឺថ្លើ�ទាំរក/កនូថ្លើកមងឺ។

សិសសអាយ១ុ៦ឆំ្នាំ � និុងពេ�ើស�ើពេនុះគឺ�រដែតចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺសម្រា�ប់់កុុ�រចំ�នួុនុ៣ 
ដូូស។ ការចាក២់�សូ�ំ�ូងឺ អាចផ្តតល់ឱ្យយថ្លើ�សាលាថ្លើរៀន ថ្លើ��យ�នាំា �់មក  
លិខ្លួតិម�យចា�់នឹងឺបានផ្តតល់ជំនូសប្រមា�់យកថ្លើ�ឱ្យយថ្លើវីជំ�ុណ៍ឌិ តពុំាបាលថ្លើ�គឺ 
ទថូ្លើ�រ�ស់ពុំ�កថ្លើគឺ ថ្លើ��មែ��ំថ្លើពុំញវីគឺគចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនកណាខ្ញុំើះមិន�ួរចាក់វ៉ា ាក់សាំងំឺ ?
មិនគឺ�រចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B ឱ្យយមនសុសដែ�ល៖
• ធ្លាើ �់មានប្រ�តកិមមទាំស់អាណ្ដា�ើ�ឡាកស់ុ� �នាំា �់ពុំ�បានចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺម�យ�សូ

ពុំ�ថ្លើល�កមនុ 
• ធ្លាើ �់មានប្រ�តកិមមទាំស់អាណ្ដា�ើ�ឡាកស់ុ� �នាំា �់ពុំ�សារធ្លាតផុ្តស�ំដែនមិនៃនវ៉ា ាក ់

សាងំឺណ្ដាម�យ
• មាននៃផ្តាថ្លើពាះ។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំឺមានប្រ�សិំទិភិាពយ៉ាា ងឺណាដែដំរ?
វ៉ាាកស់ាងំឺដែ�លថ្លើប្រ��ប្របាស់ថ្លើ�កំងុឺប្រ�ថ្លើទសអូប្រសាត ល�មានសវុីតិភិាពុំ ថ្លើ��យប្រតវូីដែត 
ឆ្លើងឺកាតក់ារថ្លើធើ�ថ្លើតសតសវុីតិភិាពុំយ៉ាះ ងឺតងឹឺរ ុ�ងឺ មនុថ្លើពុំលប្រតវូីបានអនម័ុតថ្លើ�យ 
រ�បិាលប្រគឺ�់ប្រគឺងឺថ្លើល�ទនិំញទាំកទ់ងឺនឹងឺការពុំាបាល (TGA)។ ថ្លើល�សពុំ�ថ្លើនះថ្លើទៀត  
TGA តាម�នសវុីតិភិាពុំនៃនវ៉ាាកស់ាងំឺថ្លើ�ថ្លើពុំលកពំុំងុឺប្រតវូីបានថ្លើប្រ��ប្របាស់។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B  
មានសាំរធា��ផ្សំំ�ំដែនែមអ្វីីើខ្ញុំើះ? 
វ៉ាាកស់ាងំឺមានផ្តាកុនវូីសារធ្លាតអុាលយុម�ន�ញះូ ម អុ�ប្រ�កុសុ�ល (aluminium  
hydroxide) ថ្លើ��មែ�ជំ�យឱ្យយវ៉ា ាកស់ាងំឺ�ំថ្លើពុំញមខុ្លួការ អាចមានជាតបិ្រ�ះថូ្លើតអុ�ន 
ថ្លើម�ំដែ�(ផ្តសតិ) ថ្លើ��យប្រតវូីបាន�ក�់ះះពាល់ថ្លើ�នឹងឺសមាា រៈដែ�លទទ�លបានមកពុំ�  
សតើសនាំត នថ្លើគ្នាកំងុឺអំ�ងុឺថ្លើពុំលផ្តលិត។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B  
មានផ្សំល�ាះពាល់�ន្មាា �់�នំអំ្វីីើខ្ញុំើះ?
ផ្តល�ះះពាល់�នាំា �់�នសជំាទថូ្លើ�មិនធន់ធងរថ្លើទ ថ្លើ��យតាមធមមតាទាំកទ់និនឹងឺការ 
ថ្លើ��ងឺប្រក�ម ការឈឺឺចា�់ និងឺថ្លើ��មថ្លើបាះ ងឺថ្លើ�ប្រតង់ឺកដែនើងឺចាកថំ់ា ំឬថ្លើក�តប្រគឺនុ 

NSW Health (ប្រកស�ងឺសខុា�ិបាល រ�ញូិវីថ្លើ�ដែវីល) ផ្តតល់ជំនូ 
វ៉ា ាកស់ាងំឺដែ�លបានដែណ៍នាំសំប្រមា�់មនសុសជំំទង់ឺ ថ្លើ�យប្រកមុប្រ�ឹកា 
ប្រសាវីប្រជាវីដែផ្តកំសខុ្លួភាពុំ និងឺថ្លើវីជំសុាប្រសតជាតកិំងុឺកមមវីធិ�ចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺថ្លើ� 
តាមសាលាថ្លើរៀន។ ប្រតវូីផ្តតល់ការយល់ប្រពុំមដែ�លបានចះុ�តថិ្លើលខាថ្លើ�យ 
មាតា�ិតាឬ�ិតា/អាណ្ដាពុំាបាល។

វ័ធិានុការប់ន្ទាា ប់់រប់ស់អ្នកំុ  
• សមូអានសនើឹកពុំត័ម៌ានថ្លើនះថ្លើ�យប្រ�ងុឺប្រ�យ័ត។ំ

• ប្រ�សិនថ្លើ��អកំចង់ឺឱ្យយកនូរ�ស់អកំចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺប្រ�ឆាំងំឺទល់នឹងឺជំំងឺឺ 
រលាកថ្លើ�ើ�ប្រ�ថ្លើ�ទ B សមូ�ំថ្លើពុំញដែ���ទយល់ប្រពុំម ថ្លើ��យប្រ�គឺល់ 
ដែ���ទយល់ប្រពុំមដែ�លបានចះុ�តថិ្លើលខារ �ច ថ្លើ�ឱ្យយកនូរ�ស់អកំ 
ថ្លើ��មែ�យកថ្លើ�សាលាថ្លើរៀនវីញិ។

• ប្រ�សិនថ្លើ��អកំមិនចង់ឺឱ្យយកនូរ�ស់អកំចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺប្រ�ឆាំងំឺទល់ 
នឹងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�ប្រ�ថ្លើ�ទ B ថ្លើទ សមូកុ�ំំថ្លើពុំញ ឬក�៏ញ្ជូុនូដែ���ទ
យល់ប្រពុំមថ្លើនះថ្លើ�សាលាថ្លើរៀនវីញិឱ្យយថ្លើសាះ។

NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា 

Hepatitis B vaccine



ថ្លើ�ត ។ ផ្តល�ះះពាល់�នាំា �់�នសដំែ�លធងន់ធងរកប្រមថ្លើក�តមានណ្ដាស់។ ពុំត័ម៌ាន 
�ដែនមិអំពុំ�ផ្តល�ះះពាល់�នាំា �់�នស ំអាចរកបានថ្លើ�កំងុឺពុំត័ម៌ានដែផ្តកំថ្លើវីជំសុាប្រសត 
សប្រមា�់អកំថ្លើប្រ��ប្របាស់ (CMI) សប្រមា�់វ៉ាាកស់ាងំឺ ដែ�លអាចរកបានពុំ�ថ្លើគឺ�ទពំុំរ័  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ មាតា�ិតាដែ�លប្រពុំយួ 
បារមាអំពុំ�ផ្តល�ះះពាល់�នាំា �់�នស�ំនាំា �់ពុំ�ការចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ គឺ�រទាំកទ់ងឺមក 
ថ្លើវីជំ�ុណ៍ឌិ តពុំាបាលថ្លើ�គឺទថូ្លើ�រ�ស់ពុំ�កថ្លើគឺ ដែ�លថ្លើពុំលថ្លើនាំះថ្លើវីជំ�ុណ៍ឌិ តគឺ�រថ្លើធើ� 
របាយការណ៍៍ថ្លើ�អងឺគភាពុំសខុ្លួភាពុំសាធ្លារណ៍ៈផ្តងឺដែ�រ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាប្រ��ិកមាទាស់ំអាណាហ្វីីើឡាក់សំ�ើ (anaphylaxis)? 
អាណ្ដា�ើ�ឡាកស់ុ� គឺជឺាប្រ�តកិមមទាំស់នឹងឺសារធ្លាតយុ៉ាះ ងឺធងន់ធងរដែ�លអាចនាំឱំ្យយ 
សនើ�់ពុំំ�ឹុងឺខ្លួើ�ន និងឺសាើ �់បាត�់ង់ឺជំ�វីតិថ្លើទៀតផ្តងឺ ប្រ�សិនថ្លើ��ពុំុបំានពុំាបាលជា 
�នាំា ន់ថ្លើទ។ ការពេនុះពេកុើតពេ�ើងការពេនុះពេកុើតពេ�ើងពេ�យុកុម្រាមប់�ផុុតពេ�យុកុម្រាមប់�ផុុតប់ន្ទាា ប់់�ើការចាក់ុវ៉ាាក់ុសាំ�ងណាមួយុ។ប់ន្ទាា ប់់�ើការចាក់ុវ៉ាាក់ុសាំ�ងណាមួយុ។ 
គឺលិាន�ុ�ិកចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺថ្លើ�តាមសាលាថ្លើរៀន មានការ�ើកឹ�ើនឺយ៉ាះ ងឺថ្លើពុំញ 
ថ្លើលញកំងុឺការពុំាបាលប្រ�តកិមមទាំស់អាណ្ដា�ើ�ឡាកស់ុ�។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ��ំួរតើ�ីើដូំច្ចតើមេច្ចប្រ�សិំនតើ�ើខ្ញុំំ�មិំនមានកំណួ�់ប្រ�
 ឬខ្ញុំំ�មិំនអាច្ចចាបំានថាកូនរ�ស់ំខ្ញុំំ�បំានចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺ

 រលាកតើ�ើើមប្រ�តើ�ទ B រចួ្ចតើហ្វីើយ ឬក៏អ្វី�់?
វ៉ាមានសវុីតិភិាពុំសប្រមា�់កនូរ�ស់អកំ កំងុឺការចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�ម
ប្រ�ថ្លើ�ទ B ម�យថ្លើផ្តសងឺថ្លើទៀត។

សំំណួួរ. កូនរ�ស់ំខ្ញុំំ�ធំាើ �់បានទទលួវ៉ាាក់សាំងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺ Hib។ 
តើ�ើការតើនះការពារកូនរ�ស់ំខ្ញុំំ�បំ្រ�ឆាំងំឺទល់នឹងឺជំំងឺឺរលាកតើ�ើើម ប្រ�តើ�ទ B ដែដំរឬតើទ?

ថ្លើទ។ វ៉ា ាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺ Hib ការពារប្រ�ឆាំងំឺទល់នឹងឺជំំងឺឺប្រគឺនុផ្ដាា សាយ 
Haemophilus influenzae (ថ្លើ�គឺដែតងឺដែតថ្លើចញឈាម) ប្រ�ថ្លើ�ទ b ដែត�ះុថ្លើណ្ដាះ ះ 
ថ្លើ��យសប្រមា�់ចាកឱ់្យយទាំរកដែ�លមានអាយ៦ុសប្តាត � ៍៤ដែខ្លួ ៦ដែខ្លួ និងឺ១៨ដែខ្លួ 
�ះុថ្លើណ្ដាះ ះ។ វ៉ានឹងឺមិនការពារកនូរ�ស់អកំប្រ�ឆាំងំឺទល់នឹងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ  
B ថ្លើទ។

សំំណួួរ. តើ�ើ�ួរចាក់វ៉ា ាក់សាំងំឺដំល់សិំសំំប្រសំើដែដំលមាន  
ឬដែដំល�ិ�ថាប្រ�ដែហ្វីលជាមានផ្ទៃផ្សំាតើពាះតើទ?
ថ្លើទ។ សិសសប្រស�ណ្ដាដែ�លមាន ឬដែ�លគឺតិថាប្រ�ដែ�លជាមាននៃផ្តាថ្លើពាះ ពុំុគំឺ�រចាក ់
វ៉ា ាកស់ាងំឺថ្លើទ។ ថ្លើ�នៃ�ងចាកថំ់ា ំគឺលិាន�ុ�ិកដែផ្តកំចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺនឹងឺស�រសិសសប្រស�
ទាំងំឺឡាយប្រ�សិនថ្លើ��ថ្លើគឺមាន ឬអាចមាននៃផ្តាថ្លើពាះ។ ប្រ�សិនថ្លើ��សិសសថ្លើឆ្លើ�យថ្លើ�នឹងឺ 
សំណ៍� រថ្លើនះថាមាន ថ្លើនាំះពុំុបំ្រតវូីបានថ្លើគឺចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺឱ្យយថ្លើ��យ។ សិសសនឹងឺប្រតវូីបាន
ដែណ៍នាំឱំ្យយពុំភិាកាអំពុំ�ថ្លើរឿងឺថ្លើនះជា�នាំា ន់ ជាម�យមាតា�ិតា/អាណ្ដាពុំាបាល 
ថ្លើ��យដែសើងឺរកជំំន�យដែផ្តកំថ្លើវីជំសុាប្រសត។ សិសសកនឹ៏ងឺទទ�លបានពុំត័ម៌ានលមិិត 
ផ្តងឺដែ�រ ថ្លើ��មែ�ទាំកទ់ងឺជាម�យថ្លើសវ៉ាកមម�ញ្ជូុនូ�នតសខុ្លួភាពុំ�នៃទថ្លើទៀតដែ�លនឹងឺ
ផ្តតល់�ំ�ូនាំម ន ការគ្នាបំ្រទ និងឺការដែណ៍នាំ។ំ

សំំណួួរ. ច្ច�ះប្រ�សិំនតើ�ើកូនរ�ស់ំខ្ញុំំ�តំើកើ�តើរា�ហ្វី�ឺ តើហ្វីើយតើប្រ�ើថាន  ំ cortisone ‘ខ្ញុំទើហ្វីំនូ’ ឬ prednisone ‘ប្រ�ឹននើហ្វីំនូ)  
តើដាយតើប្រ�ើ “�ំពង់ឺហ្វី�ឺ” (puffer) ?
វ៉ាាកស់ាងំឺ�ង្កាា រជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើ�មប្រ�ថ្លើ�ទ B អាចផ្តតល់ឱ្យយអកំណ្ដាមំាកដ់ែ�លថ្លើក�ត 
ថ្លើ�គឺ�តឺបានថ្លើ�យសវុីតិភិាពុំ ថ្លើ�យមិនគឺតិអំពុំ�ថំាថំ្លើពុំទយណ្ដាម�យដែ�លថ្លើគឺ 
កពំុំងុឺថ្លើប្រ��ប្របាស់ថ្លើ��យ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនកណាអាច្ចយល់ប្រពមតើលើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺ  
តើហ្វីើយតើ�ើតើ�អាច្ចដំកតើច្ចញការយល់ប្រពមបានតើទ ?
មានដែតមាតា�ិតា/អាណ្ដាពុំាបាល�ះុថ្លើណ្ដាះ ះ អាចផ្តតល់ការយល់ប្រពុំមថ្លើល�ការចាក ់
វ៉ា ាកស់ាងំឺសប្រមា�់សិសសអាយតុចិជាងឺ១៨ឆំាំ។ំ សិសសទាំងំឺឡាយដែ�លមានអាយុ
១៨ឆំាំ ំនិងឺថ្លើល�សពុំ�ថ្លើនះ អាចថ្លើធើ�ការយល់ប្រពុំមថ្លើ�យខ្លួើ�នឯងឺថ្លើ��មែ�ចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ  
ថ្លើ��យគឺ�រដែត�ំថ្លើពុំញ និងឺចះុ�តថិ្លើលខាថ្លើល�ដែ���ទយល់ប្រពុំមថ្លើ�កដែនើងឺណ្ដាដែ�ល
មាន�ង្កាា ញ ‘មាតា�ិតា/អាណ្ដាពុំាបាល’។ ការយល់ប្រពុំមអាច�កថ្លើចញបាន 
ថ្លើ�ថ្លើពុំលណ្ដាកប៏ាន ថ្លើ�យផ្តតល់�ំណឹ៍ងឺជាលាយលកាណ៍៍អកសរថ្លើ�សាលាថ្លើរៀន  
អំពុំ�ការ�កថ្លើចញការយល់ប្រពុំម ឬទរូសពុំាថ្លើ�សាលាថ្លើរៀនថ្លើ��មែ��កថ្លើចញការ 
យល់ប្រពុំម។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ�បំ្រ�វូតើ�ីើដូំច្ចតើមេច្ច ប្រ�សិំនតើ�ើកូនរ�ស់ំខ្ញុំំ�ខំ្ញុំកខាន
 ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺតើដាយសាំរមានជំំងឺឺ ឬអ្វីវ�េមានតើ�ចំ្ចផ្ទៃ�ៃ 

�ិលាន��ដាា កអ្វីតើ�ើើញមក?
អកំគឺ�រទាំកទ់ងឺមកថ្លើវីជំ�ុណ៍ឌិ តកំងុឺត�ំន់រ�ស់អកំ ថ្លើ��យថ្លើរៀ�ចំការចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺ
សប្រមា�់កនូរ�ស់អកំ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ�អំាច្ចចូ្ចលតើប្រ�ើកំណួ�់ប្រ�ផ្ទៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺតើដាយ រតើ�ៀ�ណា?
ពុំត័ម៌ានអំពុំ�ការចាកវ់៉ា ាកស់ាងំឺរ�ស់កនូអកំ នឹងឺប្រតវូីបានផ្តាកុថ្លើ�កំងុឺ�ញ្ជូុ�ចាកថំ់ា ំ
�ង្កាា រថ្លើ�គឺអូប្រសាត ល� (AIR) ថ្លើ��មែ�ភុា�់វ៉ាថ្លើ�នឹងឺប្រ�វីតតនិៃនការចាកថំ់ា�ំង្កាា រថ្លើ�គឺ 
ដែ�លមានប្រសា�់រ�ស់កនូអកំ។

មាតា�ិតាអាចថ្លើសំ�សុំចា�់ចមើងឺនៃនថ្លើសចកា�ដែ�ើងឺអំពុំ�ប្រ�វីតតចិាកថំ់ា�ំង្កាា រថ្លើ�គឺ AIR  
រ�ស់កនូពុំ�កថ្លើគឺថ្លើ�ថ្លើពុំលណ្ដាម�យ រ�តូ�ល់កនូរ�ស់ពុំ�កថ្លើគឺមានអាយ១ុ៤ឆំាំ ំ 
ថ្លើ��យសិសសដែ�លមានអាយចុា�់ពុំ�១៤ឆំាំថំ្លើ��ងឺថ្លើ� អាចថ្លើសំ�សុំថ្លើសចកា�ដែ�ើងឺអំពុំ� 
ប្រ�វីតតចិាកថំ់ា�ំង្កាា រថ្លើ�គឺថ្លើ�យខ្លួើ�នឯងឺ�ចូខាងឺថ្លើប្រកាម៖

•  ថ្លើ�យថ្លើប្រ��គឺណ៍ន� Medicare តាមអនឡាញ តាមរយៈ myGov  
my.gov.au/

•  ថ្លើ�យថ្លើប្រ��កមមវីធិ� Medicare Express Plus App    
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  ទរូសពុំាថ្លើ��ណ្ដាត ញទរូសពុំាសាកស�រទថូ្លើ�រ�ស់ AIR តាមថ្លើលខ្លួ 
1800 653 809។

សំំណួួរ. តើ�ើមានអ្វីីើតើកើ�តើ�ើងឺដំល់ព័�៌មានរ�ស់ំកូនខ្ញុំំ� ំ?
ពុំត័ម៌ានដែ�លអកំផ្តតល់ថ្លើ�ថ្លើល�ដែ���ទយល់ប្រពុំម នឹងឺប្រតវូីបានរកាទកុជាសមាង ត ់
យ៉ាះ ងឺមុឺងឺមាះ ត ់និងឺជាកចិចការពារភាពុំឯកជំនដែ�លមានដែចងឺថ្លើ�កំងុឺចា�់រ� ិ 
NSW និងឺស�ពុំន័ ិ(សមូអានថ្លើសចកត�ដែ�ើងឺអំពុំ�ឯកជំនភាពុំដែ�លភុា�់មកជា 
ម�យ)។ ពុំត័ម៌ានថ្លើនះនឹងឺប្រតវូីបាន�ក�់ញ្ជូចលូថ្លើ�កំងុឺ�ញ្ជូុ�ចាកថំ់ា�ំង្កាា រថ្លើ�គឺរ�ស់  
NSW Health រ �ចមកនឹងឺប្រតវូីបានផ្តាកុថ្លើ�កំងុឺ�ញ្ជូុ�ចាកថំ់ា�ំង្កាា រថ្លើ�គឺអូប្រសាត ល�  
(AIR) ថ្លើ��មែ�ភុា�់វ៉ាថ្លើ�នឹងឺប្រ�វីតតនិៃនការចាកថំ់ា�ំង្កាា រថ្លើ�គឺដែ�លមានប្រសា�់រ�ស់ 
កនូអកំ ថ្លើ��យថ្លើម�លថ្លើ��ញថ្លើ�ថ្លើល� MyGov។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្ញុំំ�អំាច្ចដែសំងីឺរកព័�៌មាន�ដែនែមតើ�កដែនើងឺណា 
អំ្វីពើការចាក់វ៉ាាក់សំាំងឺតើ�សាំលាតើរៀន?
ពុំត័ម៌ាន�ដែនមិអាចទទ�លយកបាន៖
• ថ្លើ�យចលូថ្លើម�លថ្លើគឺ�ទពំុំរ័ NSW Health ថ្លើ�ប្រតង់ឺថ្លើគឺ�ទពំុំរ័  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ថ្លើ�យទាំកទ់ងឺអងឺគភាពុំសខុ្លួភាពុំសាធ្លារណ៍ៈកំងុឺត�ំន់រ�ស់អកំ តាមទរូសពុំា 
ថ្លើលខ្លួ 1300 066 055

NSW Health Hepatitis B vaccine ទំពុំ័រ 2
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ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំជំំងឺរលាក់ដើ�ើើមជំំ�ូក់ B
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1. �័ត៌៌មានល់មិ�ត៌របស់់ស់�ស់ស

2. សាំា នភា�ជាជំនជាត៌�ដើ�ើម

នាមត្រ�កូូល

នាមខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆំ្នាំ�កូ�ណើ�ើ �

ណើ�ះ �សាលាណើ�ៀន

ណើលខ្លួណើមឌីើខែ��
ណើលខ្លួណើ�ខែកូែ�ណើ�ះ �កូូន�បស់់អំ្នកូ
ណើ�ណើលើប័�ណណើមឌីើខែ��

ណើ�ទ

ត្រប ត្រស់
មិនជាក់ូលាក់ូ/អ្ននត�ណើ�ទ/
មិនបានបញ្ជាា ក់ូ

ថំ្នាក់ូណើ�ៀន

3. �័ត៌៌មានល់មិ�ត៌របស់់អនក់ – ឪ�ុក់ ឬមាា យ/អាណា�ាបាល់
ខ្លួំ��បានអាន ណើ�ើយយល់ដឹឹងអ្ន�ពីើព័ី�៌មានខែដឹលផ្ដដល់ ទាក់ូទនិនឹងគុ�� 
ត្របណើ�ជន៍ និងផ្ដលបះ�ពាល់បនាា ប់បនំ�ខែដឹលអាចណើកូើ�មានពីើវ៉ាាក់ូសា�ង 
ជ�ងឺ�លាកូណើ�ួើមជ�ពូីកូ B។

តាម�យៈណើន� ខ្លួំ��ស់មូផ្ដតល់កា�យល់ត្រពីមឱ្យយកូូន�បស់់ខ្លួំ�� ដូឹចមានណើ�ះ � ខាងណើលើ
 ទទ�លកា�ចាក់ូថំ្នា�ពីើ�ដូឹស់ថ្ងៃនវ៉ាាក់ូសា�ងជ�ងឺ�លាកូណើ�ួើមជ�ពូីកូ B។

ខ្លួំ��ស់មូត្របកាស់ តាមខែដឹលខ្លួំ��ដឹឹងជាក់ូចាស់់ថ្នាកូូន�បស់់ខ្លួំ��៖

1. ពី��ខែដឹលមានត្រប�ិកូមះអាណា�ីើឡាក់ូទចិ (ត្រប�ិកូមះទាស់់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�)  
បនាា ប់ពីើចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ងណាម�យណើ�ើយ។

2. មិនមានត្រប�ិកូមះអាណា�ីើឡាក់ូទចិ (ត្រប�ិកូមះទាស់់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�) ច�ណើពា� 
ស់មាស់ធា��វ៉ាាក់ូសា�ងណាម�យខែដឹលមានរាយកូំ�ងស់នួឹកូព័ី�៌មានស់ត្រមាប់ 
ឪពី�កូមាត យខែដឹលដាក់ូភ្ជាា ប់មកូជាម�យណើទ។

3.  មិនមានថ្ងៃផ្ដាណើពា�ណើទ។
ណើ�ះ �ឪពី�កូ ឬមាត យ/ អាណាពីាបាល (ឧទា���៍JOHN SMITH)

អាស់យដាា នផ្ដា�  (ឧទា���៍5 SMITH LANE)

��បន់

ណើលខ្លួទ�ូស់ពីាចល័�

��ថណើលខាឪពី�កូ ឬមាត យ /អាណាពីាបាល ថ្ងៃ�ៃទើ

ណើលខ្លួទ�ូស់ពីាណើផ្ដំងណើទៀ�ខែដឹលលអជាងណើគុ 
 (មាន� �មទា�ងណើលខ្លួ��បន់ ឧទា���៍ 02)

ណើលខ្លួកូូដឹ 
ថ្ងៃត្របស់�ើ យ៍

Khmer

ណើទ បាទ/ចាស់ ជនជា�ិណើដឹើម បាទ/ចាស់ អំ្នកូណើកា� 
Torres Strait 

បាទ/ចាស់ ជនជា�ិណើដឹើម  
និងអំ្នកូណើកា� Torres Strait 

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ�នពេបំើពេកើ�ម្តានត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែនែងចាក់ថំ្នាំំ

•  ស់មូ�កូាទ�កូកូ���់ត្រតាណើន� ណើដាយណើ���ថ្នាអំ្នកូនឹងត្រ�វូបាន�ត្រមវូឱ្យយផ្ដតល់  
ព័ី�៌មានណើន�ណើ�ណើពីលណើត្រកាយណើទៀ�។

•  ព័ី�៌មានអ្ន�ពីើកា�ចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង�បស់់កូូនអំ្នកូ នឹងត្រ�វូបានផ្ដា�កូណើ�ើងណើដាយ
ស់ី័យត្របវ�តណិើ�កូំ�ងបញ្ជីាើចាក់ូថំ្នា�បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អំ្នកូត្របខែ�លជា
ចង់ណើធ្ងីើបចុ�បែនភំ្ជាពី GP �បស់់អំ្នកូ ទាក់ូទងនឹងកាលប�ណិើចេទកា�ចាក់ូ
វ៉ាាក់ូសា�ង។

ព្របស់�នដើបើកូ់នរបស់់អនក់រងទុក់ខ�ើព្របត៌�ក់មៅណាមួយដែ�ល់អនក់ដើក់ើត៌មានក់ងវល់់ សូ់មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជំជបណិ្ឌិ� ត៌ក់នុងតំ៌បន់អនក់។

• ដាក់ូត្រកូណា�់ណើស់ើមត្រ�ជាក់ូណើ�ណើលើកូខែនងួចាក់ូថំ្នា� ណើដឹើមែើបនថយ
កា�ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្ដកូថំ្នា�ផារាាស់ើ�តាមះ�ល ណើដឹើមែើបនថយកា�ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្ដកូវ�ថ�រាវឱ្យយណើត្រចើន។

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ�នពេបំើពេកើ�ម្តានត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែនែងចាក់ថំ្នាំំ

•  ស់មូ�កូាទ�កូកូ���់ត្រតាណើន� ណើដាយណើ���ថ្នាអំ្នកូនឹងត្រ�វូបាន�ត្រមវូឱ្យយផ្ដតល់  
ព័ី�៌មានណើន�ណើ�ណើពីលណើត្រកាយណើទៀ�។

•  ព័ី�៌មានអ្ន�ពីើកា�ចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង�បស់់កូូនអំ្នកូ នឹងត្រ�វូបានផ្ដា�កូណើ�ើងណើដាយ
ស់ី័យត្របវ�តណិើ�កូំ�ងបញ្ជីាើចាក់ូថំ្នា�បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អំ្នកូត្របខែ�លជា
ចង់ណើធ្ងីើបចុ�បែនភំ្ជាពី GP �បស់់អំ្នកូ ទាក់ូទងនឹងកាលប�ណិើចេទកា�ចាក់ូ
វ៉ាាក់ូសា�ង។

ព្របស់�នដើបើកូ់នរបស់់អនក់រងទុក់ខ�ើព្របត៌�ក់មៅណាមួយដែ�ល់អនក់ដើក់ើត៌មានក់ងវល់់ សូ់មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជំជបណិ្ឌិ� ត៌ក់នុងតំ៌បន់អនក់។

• ដាក់ូត្រកូណា�់ណើស់ើមត្រ�ជាក់ូណើ�ណើលើកូខែនងួចាក់ូថំ្នា� ណើដឹើមែើបនថយ
កា�ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្ដកូថំ្នា�ផារាាស់ើ�តាមះ�ល ណើដឹើមែើបនថយកា�ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្ដកូវ�ថ�រាវឱ្យយណើត្រចើន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស
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កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ
ជំំងឺរលាកពេ�ែើមជំំ�ូក B ឪ�ុក់ ឬមាា យ/ អាណា�ាបាល់ កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំជំំងឺរលាកពេ�ែើមជំំ�ូក B

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំជំំងឺរលាកពេ�ែើមជំំ�ូក B �ូសូទីើ 1

�ូសូទីើ 2

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា���៍ JANE SMITH) ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

កំ់ណ្ឌិត់៌ចំំណារំបស់់គិ�លានុបដ្ឋាា ក់ 

ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង (24 ណើមាះ ង)

ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង (24 ណើមាះ ង)

ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង (24 ណើមាះ ង)

��ថណើលខា�បស់់គិុលាន�បដាា កូ

��ថណើលខា�បស់់គិុលាន�បដាា កូ

��ថណើលខា�បស់់គិុលាន�បដាា កូ
ថ្ងៃ�ៃទើ

ថ្ងៃ�ៃទើ

ថ្ងៃ�ៃទើ

ណើលខ្លួត្រកូ �មវ៉ាាក់ូសា�ង

ណើលខ្លួត្រកូ �មវ៉ាាក់ូសា�ង

ណើលខ្លួត្រកូ �មវ៉ាាក់ូសា�ង
ណើ�ងី

សាត �

ណើ�ងី

សាត �

ណើ�ងី

សាត �

មូលពេ��ុម�នបានចាក់ថំ្នាំំ

អ្នវ�ដមាន
បដិឹណើស់ធ្ង
មិនត្រស់លួខ្លួួ�ន
ពី��មាន��ថណើលខា 
ដឹកូណើចញកា�យល់ត្រពីម 

ណើផ្ដំងណើទៀ�

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ � សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

�ូសូទីើ 1

�ូសូទីើ 2

ណើមាះ ងចាក់ូវ៉ាាក់ូសា�ង (24 ណើមាះ ង)

��ថណើលខា�បស់់គិុលាន�បដាា កូ ថ្ងៃ�ៃទើ

ណើលខ្លួត្រកូ �មវ៉ាាក់ូសា�ងណើ�ងី

សាត �

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

ដើ�ៅ �ស់�ស់ស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំជំំងឺរលាកពេ�ែើមជំំ�ូក B

ដៃ�

ដៃ�

ដៃ�

ដៃ�

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា ររោ�គក់ញ្ជ្រឹ�ឹ�ល ញ្ជ្រឹ�ឡាទែ�ន និង�ូ�ច 

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាតើ�គកញ្ជ្រឹ�ឹ�ល ញ្ជ្រឹសំឡាទែ�ន និងសំូ�ច?
រោ�គកញ្ជ្រឹ�ឹ�លគឺជឺាវីរីុសុឆ្លលងយ៉ាា ងខ្លាំល �ង ដែ�លបណ្ដាា លឱ្យយកើ�ើតជំ�ងឺគ្រុគឺនុកើ�ា  �អ�  
និង�នួ�ល។ ភាពសុគុឺសុ្មាញជាញឹ�ញាប់រុ �មមានជំ�ងឺរុលា�ស�ត កើ�គឺចុះ�ុ�គឺ 

 និង��កើ�គ្រុតកើចុះៀ��ណ្ដាា ល។ កើ�គឺរុលា�ខួ�រុ�ាលកើ�ើតកើ�ើងគ្រុបដែ�ល១�រុណីើ   
�ុងុចុះ�កើណ្ដាម១០០០�រុណីើ  កើ�ើយ១០-១៥ភាគឺរុយនៃន�រុណីើ ទាំ�ងកើន�នឹងស្មាល ប់  
កើ�ើយមនសុសជាកើគ្រុចុះើននឹងខួចូុះខួ�រុ�ាលជាអចិុះនៃ�នាយ៍។

រោ�គញ្ជ្រឹ�ឡាទែ�នគឺជឺាកើ�គឺឆ្លលងដែ�លបណ្ដាា លឱ្យយកើ�ើម� រុលា�គ្រុ�កើពញទឹ�ឹមាត ់ 
និងជំ�ងឺគ្រុគឺនុកើ�ា ។ គ្រុបដែ�លជា១០ភាគឺរុយនៃនអ�ុដែ�លឆ្លលងកើ�គឺកើន�នឹងកើ�ើតកើ�គឺ  
រុលា�ភុាសជំុ�វីញិខួ�រុ�ាល និងខួ�រុឆ្លអឹងខួងុ (សញ្ញាា  និងកើ�គឺសញ្ញាា នៃនការុកើ�ើតជំ�ងឺ 
រុលា�កើគ្រុស្មាមខួ�រុ�ាល) ខួណីៈកើពលដែ�លបុរុសពើ១៥ កើ�៣០ភាគឺរុឈាន�ល់ 
ភាពកើពញវីយ័ កើ�ើតកើ�គឺរុលា�ពងស្មាា ស (ជំ�ងឺរុលា�ពងអងគជាតបិុរុស) ។ ការុ
ឆ្លលងកើ�គឺគ្រុសឡាដែទឹន�ុងុអ��ងុកើពលមាននៃ�កួើ��គ្រុតើមាស��បូង អាចុះបណ្ដាា លឱ្យយ

 មានការុរុលំតូ�នូកើ�យឯ�ឯង។

រោ�គ�ូ�ច (កើ�គឺ�គ្រុ�ឹឹលអាលលឺមាង់) គឺជឺាវីរីុសុឆ្លលងយ៉ាា ងខ្លាំល �ងបណ្ដាា លឱ្យយកើ�ើតមាន 
�នួ�ល ជំ�ងឺគ្រុគឺនុកើ�ា  និងកើ�ើមគ្រុ�កើពញទឹ�ឹមាត។់ វាបណ្ដាា លឱ្យយទាំរុ�នៃនគ្រុសាើមាន 
នៃ�កួើ��ដែ�លបានឆ្លលងកើ�គឺ កើ�ើតម�មានភាពខួសុពើគ្រុបគ្រុ�តើ�៏ធ្ងងន់ធ្ងងរុ។ ទាំរុ�រុ�តូ
�ល់កើ�៩០ភាគឺរុយដែ�លឆ្លលងកើ�គឺកើន� �ុងុអ��ងុកើពលមាននៃ�កួើ��បើដែខួ��បូង 

 នឹងមាន��កើណីើ តខួសុដែបល�ពើធ្ងមតុាយ៉ាា ងធ្ងងន់ធ្ងងរុ រុ �មមានពកិារុភាពខ្លាំងបញ្ញាា  ថ្លលង់ 
ខ្លាំា �ដ់ែ��ុ ឬខួចូុះកើប��ងូ។

សំំណួួរ. តើ�ើតើ�គកញ្ជ្រឹ�ឹ�ល ញ្ជ្រឹសំឡាទែ�ន និងសំូ�ច ឆ្លលង�លដាល
តើដាយរតើ�ៀ�ណា ?
វីរីុសុទាំ�ងកើន�ឆ្លលងតាមរុយៈការុ�អ� និង�ណ្ដាា ស់។ �គ្រុ�ឹឹលគឺជឺាកើ�គឺឆ្លលងម�យ 
ដែ�លងាយឆ្លលងប��តុ�ុងុចុះ�កើណ្ដាមការុឆ្លលងមនសុសទាំ�ង អស់។ ការុគ្រុ�ន់ដែតបាន 
កើ��ុងុបនប់ួជាម�យអ�ុណ្ដាមុា�ដ់ែ�លមានកើ�គឺ�គ្រុ�ឹឹល �អ៏ាចុះនាំ�ឱ្យយឆ្លលងកើ�គឺ 
ដែ�រុ។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំដំំតើណួើ រការតើដាយរតើ�ៀ�ណា ? 
វាា�ស់្មា �ង��កើណីើ រុការុកើ�យកើធ្ងាើឱ្យយគ្រុបពន័ធភាពសុ្មា� គ្រុបយទុឹធគ្រុបឆាំ�ងនឹងកើមកើ�គឺជា� ់
លា�ម់�យចុះ�ន�ន។ គ្រុបសិនកើបើមនសុសដែ�លបានចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងបា��ល់ជាម�យ
កើមកើ�គឺទាំ�ងកើន� គ្រុបពន័ធភាពសុ្មា�រុបស់កើគឺអាចុះកើឆ្លលើយតបបានកាន់ដែតគ្រុបសិទឹធភិាព 
កើ�យបងាា រុ��ឱុ្យយជំ�ងឺវីវិីតា ឬកាតប់នថយភាពធ្ងងន់ធ្ងងរុរុបស់វាបានយ៉ាា ងកើគ្រុចុះើន។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំមានញ្ជ្រឹ�សិំ�ិភិាពយ៉ាា ងណាទែដំរ ? 
វាា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ MMR មានគ្រុបសិទឹិភិាពខ្លាំល �ង�ុងុ�ចិុះចការុ�រុគ្រុបឆាំ�ងទឹល់នឹង
ការុឆ្លលងកើ�គឺ�គ្រុ�ឹឹល គ្រុសឡាដែទឹន និងសអចូុះ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនកណាខ្លះល�គួរទែ�ចាក់វ៉ាាក់សាំងំ ? 
វាា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ�គ្រុ�ឹឹល-គ្រុស�ដែទឹន-សអចូុះ (MMR) ពើរុ�សូគ្រុតវូីបានដែណីនាំ�
សគ្រុមាប់មនសុសវីយ័ជំ�ទឹង់ កើ�ើមីើទឹទឹ�លបានភាពសុ្មា�កើពញកើលញគ្រុបឆាំ�ងទឹល់នឹង 
កើ�គឺ�គ្រុ�ឹឹល គ្រុសឡាដែទឹន និងសអចូុះ ល�ុគ្រុតាដែតព��កើគឺបានចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងពើរុ�សូ 
ពើកើលើ�មនុ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនកណាខ្លះល�មិិនគួរចាក់វ៉ា ាក់សាំងំ ?
មិនគឺ�រុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ MMR ឱ្យយមនសុសដែ�ល៖
• ធ្លាល ប់មានគ្រុបត�ិមទុាំស់អាណ្ដា�ាើឡា�ស់ុើ បនួាំប់ពើបានចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងបងាា រុ 

កើ�គឺ MMR ម�យ�សូពើកើលើ�មនុ 
• ធ្លាល ប់មានគ្រុបត�ិមទុាំស់អាណ្ដា�ាើឡា�ស់ុើ បនួាំប់ពើស្មារុធ្លាត�ុស�បដែនថមនៃនវា ា� ់

ស្មា�ងណ្ដាម�យ (ចុះ�ុកើ�ទឹ�ពរ័ុមាា ងកើទឹៀត)។ 
• មាននៃ�កួើ�� (គឺ�រុកើជំៀសវាងការុមាននៃ�កួើ���ុងុរុយៈកើពល២៨នៃថ្លង បនួាំប់ពើការុ 

ចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង)
• បានចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងមាន�ួ�ុវីរីុសុស�ម ុ�ុងុរុយៈកើពល៤សប្តាា ��៍នលងម�

 ឧទាំ�រុណ៍ី កើ�គឺសអចូុះ BCG (ជំ�ងឺរុកើបង) ឬកើ�គឺខ្លាំន់កើលឿង
• បានចា�ប់�ចលូឈាម/ការុចា�ប់�ចលូអងគប�ិប�ា�ុងុឆុាំ ��នលងកើ�។
• មានភាពសុ្មា�ចុះ�ុថ្លយ កើ�លគឺ៖ឺ
 (i) មនសុសដែ�លមានកើ�គឺកើ�ជំអឹាយវី ី/ជំ�ងឺកើអ�ស៍ (HIV/AIDS)

 (ii) មនសុសដែ�លកើលបថុ្នាំ� corticosteroid �សូខួពស់
 (iii)  មនសុសដែ�លដែ�ល��ពងុទឹទឹ�លការុពាបាលកើ�យគ្រុបពន័ធការុ�រុ 

ភាពសុ្មា�ចុះ�ុកើខួោយ�សូខួពស់ ការុពាបាលកើ�យវីទិឹយសុ�មទុឹកូើ�  
ឬការុពាបាលកើ�យកា�រុសុើអិុចុះ

 (iv)  មនសុសដែ�លទឹទឹ�លរុងពើស្មាថ នភាពស្មាហាវីនៃនគ្រុបពន័ធ 
reticuloendothelial រុ �មទាំ�ងជំ�ងឺមហារុ�ី�នូ�ណីាុ រុ  
ជំ�ងឺមហារុ�ីឈាម និងជំ�ងឺ Hodgkin។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំ�ង្កាា រតើ�គ MMR មានសាំរធា�ផុ្សំំ�ំទែនែមិ 
អ្វីីើខ្លះល�? 
វាា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ MMR មាន�ួ�ុនវូីស្មារុធ្លាតជុាតសិារុ�ុងុទឹ�ឹកើ�� 
neomycin, sorbitol និង mannitol។ ស្មារុធ្លាត�ុស�បដែនថម�ុងុបរុមិាណីយ៉ាា ង 
តចិុះប��តុ គ្រុតវូីបាន��ប់�ចលូកើ�ើមីើជំ�យឱ្យយវា ា�ស់្មា �ងប�កើពញមខុួការុរុបស់វា  
ឬ�ជ៏ំ�យ�ុ�ឱ្យយវាខួចូុះ។

NSW Health (គ្រុ�ស�ងសខុ្លាំ�ិបាល រុ�ញូិវីកើ�ដែវីល) �ាល់ជំនូ 
វា ា�ស់្មា �ងដែ�លបានដែណីនាំ�សគ្រុមាប់មនសុសជំ�ទឹង់ កើ�យគ្រុ�មុគ្រុបឹ�ោ 
គ្រុស្មាវីគ្រុជាវីដែ��ុសខុួភាព និងកើវីជំសឹ្មាគ្រុសាជាត�ិុងុ�មវុីធិ្ងើចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងកើ� 
តាមស្មាលាកើរុៀន។ គ្រុតវូី�ាល់ការុយល់គ្រុពមដែ�លបានចុះ�ុ�តថកើលខ្លាំកើ�យ 
មាតាបិតាឬបិតា/អាណ្ដាពាបាល។

វិធិានការបន្ទាា ប់រប�់អ្ននក  
• សមូអានសនលឹ�ពត័ម៌ានកើន�កើ�យគ្រុបងុគ្រុបយ័ត។ុ
• គ្រុបសិនកើបើអ�ុចុះង់ឱ្យយ�នូរុបស់អ�ុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងគ្រុបឆាំ�ងទឹល់នឹងកើ�គឺ 

�គ្រុ�ឹឹល គ្រុសឡាដែទឹន និងសអចូុះ សមូប�កើពញដែបបបទឹយល់គ្រុពម កើ�ើយ
គ្រុបគឺល់ដែបបបទឹយល់គ្រុពមដែ�លបានចុះ�ុ�តថកើលខ្លាំរុ �ចុះ កើ�ឱ្យយ�នូរុបស់ 
អ�ុកើ�ើមីើយ�កើ�ស្មាលាកើរុៀនវីញិ។

• គ្រុបសិនកើបើអ�ុមិនចុះង់ឱ្យយ�នូរុបស់អ�ុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងគ្រុបឆាំ�ងទឹល់នឹង 
កើ�គឺ�គ្រុ�ឹឹល គ្រុសឡាដែទឹន និងសអចូុះកើទឹ សមូ�ុ�ប�កើពញ ឬ�ប៏�ឹនូ
ដែបបបទឹយល់គ្រុពមកើន�កើ�ស្មាលាកើរុៀនវីញិឱ្យយកើស្មា�។

NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា 

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់សាំងំមានញ្ជ្រឹ�សិំ�ិភិាពយ៉ាា ងណាទែដំរ?
វាា�ស់្មា �ងដែ�លកើគ្រុបើគ្រុបាស់កើ��ុងុគ្រុបកើទឹសអូគ្រុស្មាា លើមានសវុីតថភិាព កើ�ើយគ្រុតវូីដែត 
ឆ្លលងកាតក់ារុកើធ្ងាើកើតសាសវុីតថភិាពយ៉ាា ងតងឹរុ ុ�ង មនុកើពលគ្រុតវូីបានអនម័ុតកើ�យ 
រុ�បិាលគ្រុគឺប់គ្រុគឺងកើលើទឹ�និញទាំ�ទ់ឹងនឹងការុពាបាល (TGA)។ កើលើសពើកើន�កើទឹៀត  
TGA តាម�នសវុីតថភិាពនៃនវាា�ស់្មា �ងកើ�កើពល��ពងុគ្រុតវូីបានកើគ្រុបើគ្រុបាស់។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ�ង្កាា រតើ�គ MMR មានផ្សំល
�ា�ពាល់�ន្ទាា �់�នំអំ្វីីើខ្លះល�?
វាា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ MMR មានសវុីតថភិាព គ្រុបសិទឹធភិាព និងអនកុើគ្រុ��ឱ្យយកើគ្រុចុះើន។ 
�លបា��ល់បនួាំប់បនស� ជាទឹកូើ�មានភាពអន់កើខួោយ កើ�ើយជាទឹកូើ�អាចុះមាន 
អារុមណ៍ុីមិនគ្រុសលួខួល�ន គ្រុគឺនុកើ�ា  និង/ឬមាន�នួ�ល (មិនឆ្លលងកើទឹ កើ�ើយអាចុះកើ�ើត 
មានកើ�ើងពើ៥-១២នៃថ្លងបនួាំប់ពើការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងបងាា រុ MMR)។ �លបា��ល់
ធ្ងងន់ធ្ងងរុរុ �មមានគ្រុបត�ិមទុាំស់អាណ្ដា�ាើឡា�ស់ុើ (សមូកើមើលពត័ម៌ានខ្លាំងកើគ្រុកាម)  
កើ�គឺកើ�ើមគ្រុ�កើពញទឹ�ឹរុនៃងជាបកើណ្ដាា �អាសន ុ(ការុកើ�ើមកើបាា ងគ្រុ�កើពញទឹ�ឹរុនៃង 
ដែ�លឆាំប់ជាបាត)់ ការុឈឺឺសនាំល �ឆ់្លអឹង ការុកើ�ើនកើ�ើងនវូីសកាា នពុលសគ្រុមាប់សុ្មាម
ជា� និងការុកើចុះញឈាម ទាំ�ងអស់កើន��គ្រុមកើ�ើតមានណ្ដាស់។ ពត័ម៌ានបដែនថមអ�ពើ 
�លបា��ល់បនួាំប់បនស� អាចុះរុ�បានកើ��ុងុពត័ម៌ានដែ��ុកើវីជំសឹ្មាគ្រុសាសគ្រុមាប់ 
អ�ុកើគ្រុបើគ្រុបាស់ (CMI) សគ្រុមាប់វាា�ស់្មា �ង ដែ�លអាចុះរុ�បានពើកើគឺ�ទឹ�ពរ័ុ  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ មាតាបិតាដែ�លគ្រុពយួ 
បារុមភអ�ពើ�លបា��ល់បនួាំប់បនស�បនួាំប់ពើការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង គឺ�រុទាំ�ទ់ឹងម� 
កើវីជំបឹណិិីតពាបាលកើ�គឺទឹកូើ�រុបស់ព��កើគឺ ដែ�លកើពលកើនាំ�កើវីជំបឹណិិីតគឺ�រុកើធ្ងាើ 
រុបាយការុណ៍ីកើ�អងគភាពសខុួភាពស្មាធ្លារុណីៈ�ងដែ�រុ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាញ្ជ្រឹ��ិកមិមទាស់ំអាណាហ្វីីើឡាក់សំុើ 
(anaphylaxis)? 
អាណ្ដា�ាើឡា�ស់ុើ គឺជឺាគ្រុបត�ិមទុាំស់នឹងស្មារុធ្លាតយុ៉ាា ងធ្ងងន់ធ្ងងរុដែ�លអាចុះនាំ�ឱ្យយ 
សនលប់ព��ឹុងខួល�ន និងស្មាល ប់បាតប់ង់ជំើវីតិកើទឹៀត�ង គ្រុបសិនកើបើពុ�បានពាបាលជា 
បនួាំន់កើទឹ។ ការុកើន�កើ�ើតកើ�ើងការុកើន�កើ�ើតកើ�ើងកើ�យ�គ្រុមប��តុកើ�យ�គ្រុមប��តុបនួាំប់ពើការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង។បនួាំប់ពើការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង។ គឺលិា 
នបុ�ិ�ចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងកើ�តាមស្មាលាកើរុៀន មានការុ�ា�ឹ�ានឺយ៉ាា ងកើពញកើលញ 
�ុងុការុពាបាលគ្រុបត�ិមទុាំស់អាណ្ដា�ាើឡា�ស់ុើ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើគួរចាក់វ៉ា ាក់សាំងំដំល់សិំសំំញ្ជ្រឹសំើទែដំលមាន  
ឬទែដំលគិ�ថាញ្ជ្រឹ�ទែហ្វីលជាមានផ្ទៃផ្សំាតើពា�តើ�?
កើទឹ។ សិសសគ្រុសើណ្ដាដែ�លមាន ឬដែ�លគឺតិថ្នាំគ្រុបដែ�លជាមាននៃ�កួើ�� ពុ�គឺ�រុចា� ់
វា ា�ស់្មា �ងកើទឹ។ កើ�នៃថ្លងចា�ថុ់្នាំ � គឺលិានបុ�ិ�ដែ��ុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងនឹងស�រុសិសសគ្រុសើ
ទាំ�ងឡាយគ្រុបសិនកើបើកើគឺមាន ឬអាចុះមាននៃ�កួើ��។ គ្រុបសិនកើបើសិសសកើឆ្លលើយកើ�នឹង 
ស�ណី� រុកើន�ថ្នាំមាន កើនាំ�ពុ�គ្រុតវូីបានកើគឺចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងឱ្យយកើ�ើយ។ សិសសនឹងគ្រុតវូីបាន
ដែណីនាំ�ឱ្យយពភិា�ោអ�ពើកើរុឿងកើន�ជាបនួាំន់ ជាម�យមាតាបិតា/អាណ្ដាពាបាល 
កើ�ើយដែសាងរុ�ជំ�ន�យដែ��ុកើវីជំសឹ្មាគ្រុសា។ សិសស�នឹ៏ងទឹទឹ�លបានពត័ម៌ានលមអិត 
�ងដែ�រុ កើ�ើមីើទាំ�ទ់ឹងជាម�យកើសវា�មបុ�ឹនូបនាសខុួភាព�នៃទឹកើទឹៀតដែ�លនឹង
�ាល់��បូនុាំន ការុ��គ្រុទឹ និងការុដែណីនាំ�។ 
សិសសគ្រុសើទាំ�ងឡាយណ្ដាដែ�លបានចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ MMR មិនគឺ�រុ
មាននៃ�កួើ��កើ�ើយ�ុងុអ��ងុកើពល២៨នៃថ្លង បនួាំប់ពើការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង។

សំំណួួរ. ចុ�ញ្ជ្រឹ�សិំនតើ�ើក�នរ�ស់ំខ្លះំុតំើកើ�តើ�គហ្វី�ឺ តើហ្វីើយតើញ្ជ្រឹ�ើថាន  ំ cortisone ‘ខ្លះ�ើហ្វីំ�ន’ ឬ prednisone ‘ញ្ជ្រឹ��ននើហ្វីំ�ន)  
តើដាយតើញ្ជ្រឹ�ើ “�ំពង់ហ្វី�ឺ” (puffer) ?
វាា�ស់្មា �ងបងាា រុកើ�គឺ MMRa អាចុះ�ាល់ឱ្យយអ�ុណ្ដាមុា�ដ់ែ�លកើ�ើតកើ�គឺ�តឺបាន 
កើ�យសវុីតថភិាព កើ�យមិនគឺតិអ�ពើថុ្នាំ �កើពទឹយណ្ដាម�យដែ�លកើគឺ��ពងុកើគ្រុបើគ្រុបាស់ 
កើ�ើយ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនកណាអាចយល់ញ្ជ្រឹពមិតើលើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ  
តើហ្វីើយតើ�ើតើគអាចដំកតើចញការយល់ញ្ជ្រឹពមិបានតើ� ?
មានដែតមាតាបិតា/អាណ្ដាពាបាលបាុកើណ្ដាះ � អាចុះ�ាល់ការុយល់គ្រុពមកើលើការុចា� ់
វា ា�ស់្មា �ងសគ្រុមាប់សិសសអាយតុចិុះជាង១៨ឆុាំ�។ សិសសទាំ�ងឡាយដែ�លមានអាយុ
១៨ឆុាំ � និងកើលើសពើកើន� អាចុះកើធ្ងាើការុយល់គ្រុពមកើ�យខួល�នឯងកើ�ើមីើចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង  
កើ�ើយគឺ�រុដែតប�កើពញ និងចុះ�ុ�តថកើលខ្លាំកើលើដែបបបទឹយល់គ្រុពមកើ��ដែនលងណ្ដាដែ�ល
មានបងាា ញ ‘មាតាបិតា/អាណ្ដាពាបាល’។ ការុយល់គ្រុពមអាចុះ��កើចុះញបាន 
កើ�កើពលណ្ដា�ប៏ាន កើ�យ�ាល់��ណឹីងជាលាយល�ាណ៍ីអ�សរុកើ�ស្មាលាកើរុៀន  
អ�ពើការុ��កើចុះញការុយល់គ្រុពម ឬទឹរូុសពកួើ�ស្មាលាកើរុៀនកើ�ើមីើ��កើចុះញការុ 
យល់គ្រុពម។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុអំាចច�លតើញ្ជ្រឹ�ើកំណួ�់ញ្ជ្រឹ�ផ្ទៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំតើដាយ រតើ�ៀ�ណា?
ពត័ម៌ានអ�ពើការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ងរុបស់�នូអ�ុ នឹងគ្រុតវូីបាន�ួ�ុកើ��ុងុប�ឹើចា�ថុ់្នាំ � 
បងាា រុកើ�គឺអូគ្រុស្មាា លើ (AIR) កើ�ើមីើភឹាប់វាកើ�នឹងគ្រុបវីតានិៃនការុចា�ថុ់្នាំ �បងាា រុកើ�គឺ 
ដែ�លមានគ្រុស្មាប់រុបស់�នូអ�ុ។

មាតាបិតាអាចុះកើសុើសុ�ចុះាប់ចុះមលងនៃនកើសចុះ�ាើដែថ្លលងអ�ពើគ្រុបវីតាចិា�ថុ់្នាំ �បងាា រុកើ�គឺ AIR  
រុបស់�នូព��កើគឺកើ�កើពលណ្ដាម�យ រុ�តូ�ល់�នូរុបស់ព��កើគឺមានអាយ១ុ៤ឆុាំ �  
កើ�ើយសិសសដែ�លមានអាយចុាប់ពើ១៤ឆុាំ �កើ�ើងកើ� អាចុះកើសុើសុ�កើសចុះ�ាើដែថ្លលងអ�ពើ 
គ្រុបវីតាចិា�ថុ់្នាំ �បងាា រុកើ�គឺកើ�យខួល�នឯង�ចូុះខ្លាំងកើគ្រុកាម៖

•  កើ�យកើគ្រុបើគឺណីនើ Medicare តាមអនឡាញ តាមរុយៈ myGov  
my.gov.au/

•  កើ�យកើគ្រុបើ�មវុីធិ្ងើ Medicare Express Plus App    
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  ទឹរូុសពកួើ�បណ្ដាា ញទឹរូុសពសួ្មា�ស�រុទឹកូើ�រុបស់ AIR តាមកើលខួ 
1800 653 809។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុញំ្ជ្រឹ�វូតើ�ីើដំ�ចតើមិេច ញ្ជ្រឹ�សិំនតើ�ើក�នរ�ស់ំខ្លះំុខំ្លះកខាន
 ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំតើដាយសាំរមានជំំងឺ ឬអ្វីវ�េមានតើ�ចំផ្ទៃ�ៃ 

គិលាន�ុដាា កអ្វីតើ�ឹើញមិក?
អ�ុគឺ�រុទាំ�ទ់ឹងម�កើវីជំបឹណិិីត�ុងុត�បន់រុបស់អ�ុ កើ�ើយកើរុៀបចុះ�ការុចា�វ់ា ា�ស់្មា �ង
សគ្រុមាប់�នូរុបស់អ�ុ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើមានអ្វីីើតើកើ�តើ�ើងដំល់ព័�៌មានរ�ស់ំក�នខ្លះំុ ំ?
ពត័ម៌ានដែ�លអ�ុ�ាល់កើ�កើលើដែបបបទឹយល់គ្រុពម នឹងគ្រុតវូីបានរុ�ោទឹ�ុជាសមាង ត ់
យ៉ាា ងមុឺងមាា ត ់និងជា�ចិុះចការុ�រុភាពឯ�ជំនដែ�លមានដែចុះងកើ��ុងុចុះាប់រុ� ិ 
NSW និងស�ពន័ ិ(សមូអានកើសចុះ�ាើដែថ្លលងអ�ពើឯ�ជំនភាពដែ�លភឹាប់ម�ជា 
ម�យ)។ ពត័ម៌ានកើន�នឹងគ្រុតវូីបាន��ប់�ចលូកើ��ុងុប�ឹើចា�ថុ់្នាំ �បងាា រុកើ�គឺរុបស់  
NSW Health រុ �ចុះម�នឹងគ្រុតវូីបាន�ួ�ុកើ��ុងុប�ឹើចា�ថុ់្នាំ �បងាា រុកើ�គឺអូគ្រុស្មាា លើ  
(AIR) កើ�ើមីើភឹាប់វាកើ�នឹងគ្រុបវីតានិៃនការុចា�ថុ់្នាំ �បងាា រុកើ�គឺដែ�លមានគ្រុស្មាប់រុបស់ 
�នូអ�ុ កើ�ើយកើមើលកើ�ើញកើ�កើលើ MyGov។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំុអំាចទែសំងីរកព័�៌មាន�ទែនែមិតើ�កទែនលងណា 
អំ្វីពើការចាក់វ៉ាាក់សំាំងតើ�សាំលាតើរៀន?
ពត័ម៌ានបដែនថមអាចុះទឹទឹ�លយ�បាន៖
• កើ�យចុះលូកើមើលកើគឺ�ទឹ�ពរ័ុ NSW Health កើ�គ្រុតង់កើគឺ�ទឹ�ពរ័ុ  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• កើ�យទាំ�ទ់ឹងអងគភាពសខុួភាពស្មាធ្លារុណីៈ�ុងុត�បន់រុបស់អ�ុ តាមទឹរូុសព ួ
កើលខួ 1300 066 055

NSW Health Measles, mumps and rubella (mmr) vaccine ទឹ�ព័រុ 2
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
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ទេ� បា�/ចាស ជនជាតិិទេ�ើម បា�/ចាស អ្ននកទេ�ះ 
Torres Strait 

បា�/ចាស ជនជាតិិទេ�ើម  
និងអ្ននកទេ�ះ Torres Strait 

ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ
ដើ�គក់ព្រ�រ�ល់ សាំលាទែទន និងសូ្អូ�ច (MMR)
ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/អាណា�ាបាល។ សូូមសូរពេសូរជាអក់សរ�ុមពពេ�យពេត្រូបំើបិំ�ច�ណ៌៌ដើ�ៅ  ឬដើ�ៀវ។ 

220731-2-13

1. �័ត៌៌មានល់មិូត៌របស់្អូសិ្អូស្អូស

2. សាំា នភា�ជាជនជាតិ៌ដើ�ើម

នាមត្រតិកូល

នាមខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆ្នាំន �ក�ទេ�ើ តិ

ទេ�ះ ះសាលាទេ�ៀន

ទេលខ្លួទេមឌីើខែ��
ទេលខ្លួទេ�ខែកែ�ទេ�ះ ះកូន�បស់អ្ននក
ទេ�ទេលើប័�ណទេមឌីើខែ��

ទេ��

ត្រប ត្រស
មិនជាក់លាក់/អ្ននត�ទេ��/
មិនបានបញ្ជាា ក់

ថ្នាន ក់ទេ�ៀន

3. �័ត៌៌មានល់មិូត៌របស់្អូអនក់ – ឪ�ុក់ ឬមាា យ/អាណា�ាបាល់
ខ្លួំ��បានអាន ទេ�ើយយល់�ឹងអ្ន�ពីើព័ីត៌ិមានខែ�លបានផ្តតល់មកឱ្យយខ្លួំ��  ទាក់�និនឹង
គុ��ត្របទេ�ជន៍ និងផ្តលបះះពាល់បនាា ប់បនំ�ខែ�លអាចទេកើតិមានពីើវ៉ាាក់សា�ង 
ទេ�គុកត្រ�ាឹល សាលាខែ�ន និងសូចូ (MMR)។

តាម�យៈទេនះ ខ្លួំ��សមូផ្តតល់��យល់ត្រពីមឱ្យយកូន�បស់ខ្លួំ�� �ូមានទេ�ះ ះ ខាងទេលើ
 ���ល��ចាក់ពីើ��ូសថ្ងៃនវ៉ាាក់សា�ងទេ�គុកត្រ�ាឹល សាលាខែ�ន និងសូចូ  

(MMR)។

ខ្លួំ��សមូត្រប�ស តាមខែ�លខ្លួំ���ឹងជាក់ចាស់ថ្នាកូន�បស់ខ្លួំ��៖

1. ពី��ខែ�លមានត្របតិិកមះអាណា�ីើឡាក់�ចិ (ត្របតិិកមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�)  
បនាា ប់ពីើចាក់វ៉ាាក់សា�ងណាម�យទេ�ើយ។

2. មិនមានត្របតិិកមះអាណា�ីើឡាក់�ចិ (ត្របតិិកមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�) ច�ទេពាះ 
សមាសធាតិ�វ៉ាាក់សា�ងណាម�យខែ�លមាន�យកន�ងសនួឹកព័ីត៌ិមានសត្រមាប់ 
ឪពី�កមាត យខែ�លដាក់ភ្ជាា ប់មកជាម�យទេ�។

3.  មិនមានថ្ងៃផ្តាទេពាះទេ�។
ទេ�ះ ះឪពី�ក ឬមាត យ/ អាណាពីាបាល (ឧទា���៍ JOHN SMITH)

អាសយដាា នផ្តាះ  (ឧទា���៍ 5 SMITH LANE)

តិ�បន់

ទេលខ្លួ��ូសពីាចល័តិ

�តិថទេលខាឪពី�ក ឬមាត យ /អាណាពីាបាល ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ទេលខ្លួ��ូសពីាទេផ្តំងទេ�ៀតិខែ�លលជូាងទេគុ  
(មាន� �មទា�ងទេលខ្លួតិ�បន់ ឧទា���៍ 02)

ទេលខ្លួកូ� 
ថ្ងៃត្របស�ើ យ៍

Khmer

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ�នពេបំើពេកើ�ម្តានត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែនែងចាក់ថំ្នាំំ

•  សមូ�កា��កក��ត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថ្នាអ្ននកនឹងត្រតិវូបានតិត្រមវូឱ្យយផ្តតល់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពីលទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

•  ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីើ��ចាក់វ៉ាាក់សា�ង�បស់កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូបានផ្តា�កទេ�ើងទេដាយ
សី័យត្របវតិតទិេ�កន�ងប�ាើចាក់ថ្នាន �បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អ្ននកត្របខែ�លជា
ចង់ទេធ្ងីើបចុ�បែននភ្ជាពី GP �បស់អ្ននក ទាក់�ងនឹង�លប�ទិេចេ���ចាក់
វ៉ាាក់សា�ង។

ព្របសិ្អូនដើបើក់�នរបស់្អូអនក់រងទុក់ខ�ើព្របតិ៌ក់មៅណាមួយទែ�ល់អនក់ដើក់ើត៌មានក់ងវល់់ ស្អូ�មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជរបណិិ្ឌិត៌ក់នុងតំ៌បន់អនក់។

• ដាក់ត្រកណាត់ិទេសើមត្រតិជាក់ទេ�ទេលើកខែនងួចាក់ថ្នាន � ទេ�ើមែើបនថយ
��ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្តកថ្នាន �ផា�ាសើ�តាមះ�ល ទេ�ើមែើបនថយ��ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្តកវតិថ��វឱ្យយទេត្រចើន។

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ�នពេបំើពេកើ�ម្តានត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែនែងចាក់ថំ្នាំំ

•  សមូ�កា��កក��ត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថ្នាអ្ននកនឹងត្រតិវូបានតិត្រមវូឱ្យយផ្តតល់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពីលទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

•  ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីើ��ចាក់វ៉ាាក់សា�ង�បស់កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូបានផ្តា�កទេ�ើងទេដាយ
សី័យត្របវតិតទិេ�កន�ងប�ាើចាក់ថ្នាន �បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អ្ននកត្របខែ�លជា
ចង់ទេធ្ងីើបចុ�បែននភ្ជាពី GP �បស់អ្ននក ទាក់�ងនឹង�លប�ទិេចេ���ចាក់
វ៉ាាក់សា�ង។

ព្របសិ្អូនដើបើក់�នរបស់្អូអនក់រងទុក់ខ�ើព្របតិ៌ក់មៅណាមួយទែ�ល់អនក់ដើក់ើត៌មានក់ងវល់់ ស្អូ�មទាក់់ទងជាមួយ ដើវជរបណិិ្ឌិត៌ក់នុងតំ៌បន់អនក់។

• ដាក់ត្រកណាត់ិទេសើមត្រតិជាក់ទេ�ទេលើកខែនងួចាក់ថ្នាន � ទេ�ើមែើបនថយ
��ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្តកថ្នាន �ផា�ាសើ�តាមះ�ល ទេ�ើមែើបនថយ��ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្តកវតិថ��វឱ្យយទេត្រចើន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



/

/

02 /

/

02

02

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គ MMR 
ឪ�ុក់ ឬមាា យ/ អាណា�ាបាល់ 
កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គកត្រូ�ឹ�ល សាំលាដែ�ន ន�ងសូូូច (MMR) 

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គ MMR

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំពេ�គ MMR

�ូសូ�ើ 1

�ូសូ�ើ 2

ដើ�ៅ �សិ្អូស្អូស  (ឧទា���៍ JANE SMITH) ដើ�ៅ �សិ្អូស្អូស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ដើ�ៅ �សិ្អូស្អូស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ដៃ�

ដៃ�

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង (24 ទេមាះ ង)

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

:

:

ទេលខ្លួត្រក �មវ៉ាាក់សា�ង

ទេលខ្លួត្រក �មវ៉ាាក់សា�ង

ទេ�ងី

សាត �

ទេ�ងី

សាត �

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

�ូសូ�ើ 1

�ូសូ�ើ 2

កំ់ណ្ឌិត់៌ចំណារំបស់្អូគិលានុបដ្ឋាា ក់ 

ដៃ�

ដៃ�

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង (24 ទេមាះ ង)

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ទេលខ្លួត្រក �មវ៉ាាក់សា�ង

ទេលខ្លួត្រក �មវ៉ាាក់សា�ង

ទេ�ងី

សាត �

ទេ�ងី

សាត �

មូលពេ��ុម�នបានចាក់ថំ្នាំំ

អ្នវតិដមាន
ប�ិទេសធ្ង
មិនត្រសលួខ្លួួ�ន
ពី��មាន�តិថទេលខា 
�កទេចញ��យល់ត្រពីម 

ទេផ្តំងទេ�ៀតិ

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



វ៉ាាក់់សាំងំបង្កាា រជំំងឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើង

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាតើ�គគ្រុគនុសំី��ដៃ�តើ�ើង?
ជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺ �ជឺាជើ�ជើ��បងឺកជើ�ើងឺជើ�យជើ�ជើ��គ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺដែ�ល
អាចបណ្តាា លឱ្យយខ្វិិ�ន ន�ងឺស្លាា ប់។ �នសុ្វិសភា�ជើគ្រុចើនដែ�លបានឆ្លាងឺជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�ត
ដៃ�ជើជំើងឺ��នមានជើ��ស្វិញ្ញាា ណ្តា�យួជើ�ើយ។ អាការៈៈមានជំំងឺឺត�ចតចួបងឺកឱ្យយមាន
គ្រុ�នុជើ�ា  ឈឺឺក្បាាល លិ�តដៃល ិចង់ឺក្បាួតួ ន�ងឺចជើ�ួរៈ ជើក្បាើតជើ�ើងឺគ្រុបដែ�លជា១០ភា�រៈយ
ដៃន�នសុ្វិសដែ�លមានផ្ទុុកុ្បាជើ�ជើ��ជើនះ។ ខ្វិណៈៈជើ�លដែ�ល�នសុ្វិសទាំងំឺជើនះភា�ជើគ្រុចើន
បានធូរូៈគ្រុស្លាលជើ�ើងឺវិញិ គ្រុបដែ�លជា២ភា�រៈយមានការៈឈឺឺស្លាច់�ុំធូងន់ធូងរៈជា�យួ
នឹងឺអាការៈៈរៈងឹឺខ្វិនងឺ ឬក្បា ដែ�លបណ្តាា ល�ក្បា�ើការៈរៈលាក្បាដៃនគ្រុស្វិទាំប់ខ្វិរួៈក្បាាល។ ត�ច
ជាងឺ១ភា�រៈយដៃន�នសុ្វិសដែ�លបានឆ្លាងឺជើ�ជើ��ជើនះ ជើក្បាើតមានអាការៈៈទន់ជើខ្វិោយ
ធូងន់ធូងរៈដែ�លជើ�ជើ�ថា អាការៈៈខ្វិិ�នទន់ជើខ្វិោយខ្លាំា ងំឺដែ�លអាចបះះពាល់�ល់អវិៈយវិៈ 
ស្លាច់�ុំក្បាាល ន�ងឺក្បា ជើ�ើយន�ងឺស្លាច់�ុំជើគ្រុបើគ្រុបាស់្វិស្វិគ្រុមាប់�ក្បា�ជើងឺិើ�។

សំំណួួរ. តើ�ើ�ំងឺគ្រុគនុសំី��ដៃ�តើ�ើងឆ្លលង�លដាលតើដាយរតើ�ៀ�ណា?
ជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺ ឆ្លាងឺតា�រៈយៈទនំាក្បាទ់នំងឺជំ�តស្វិន�ទឋជា�យួអនក្បាមានផ្ទុុកុ្បាជើ�ជើ��
ជើនះ តា�រៈយៈការៈបះះពាល់លា�ក្បាក្បានងុឺបរៈមិាណៈត�ចតចួ (ឧ. ជើ�ជើលើដៃ���នបាន 
លាងឺទកឹ្បាស្វិមួាត) ឬទកឹ្បាមាត�់ើអនក្បាមានផ្ទុុកុ្បាជើ�ជើ��ជើនះ។ ជើ�ជើ��ជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ� 
ជើជំើងឺចលូក្បានងុឺ�ងឺកាយតា�គ្រុច�ះុ ឬមាត ់ជើ�ើយការៈឆ្លាងឺជើ�ជើ��ចាប់ជើផ្ទុាើ�ជើ�ក្បានងុឺ

 ជើពាះជើវិៀន។ បនុាប់�ក្បាវាចលូក្បានងុឺផ្ទុាវូិស្វិរៈដៃស្វិឈា� ជើ�ើយច�ាងឺជើ�កាន់ដែផ្ទុនក្បាជើផ្ទុសងឺ
 ជើទៀតដៃន�ងឺកាយ រៈ�ួមានគ្រុប�ន័ធស្វិរៈដៃស្វិគ្រុបស្លាទ។ ក្បារៈណៈើ ភា�ជើគ្រុចើន ឆ្លាងឺជើ�ជើ��

ជើនះក្បានងុឺរៈយៈជើ�ល១០ដៃ�ង�នុ ន�ងឺ១០ដៃ�ងបនុាប់�ើចាប់ជើផ្ទុាើ�ជើចញជើ��ស្វិញ្ញាា ។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំ�ំតើណួើ រការតើដាយរតើ�ៀ�ណា ? 
វាាក្បាស់្លាងំឺ�ំជើណៈើ រៈការៈជើ�យជើធូិើឱ្យយគ្រុប�ន័ធភា�សុ្លា ំគ្រុបយទុធគ្រុបឆាំងំឺនឹងឺជើ�ជើ��ជាក្បា ់
លាក្បា�់យួចំននួ។ គ្រុបស្វិ�នជើបើ�នសុ្វិសដែ�លបានចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺបះះពាល់ជា�យួ
ជើ�ជើ��ទាំងំឺជើនះ គ្រុប�ន័ធភា�សុ្លារំៈបស់្វិជើ�អាចជើឆ្លាើយតបបានកាន់ដែតគ្រុបស្វិ�ទធ�ភា� 
ជើ�យប�ក រៈក្បាំឱុ្យយជំំងឺឺវិវិិតា ឬកាតប់នថយភា�ធូងន់ធូងរៈរៈបស់្វិវាបានយ៉ាះ ងឺជើគ្រុចើន។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំ�ង្កាា រ�ំងឺគ្រុគនុសំី��ដៃ�តើ�ើង មានគ្រុ�សំ�ទ្ធិិ�ភាព 
យ៉ាា ងណាដែ�រ ? 
វិ�គបឋ�ដៃនការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺ៣�សូ្វិ មានគ្រុបស្វិ�ទធ�ភា�
យ៉ាះ ងឺជើ�ចណ្តាស់្វិ៩៩ភា�រៈយគ្រុបឆាំងំឺទល់នឹងឺជំំងឺឺជើនះ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខ្លះល�គួរដែ�ចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ ? 
ស្វិ�ស្វិសដែ�ល��នបានទទលួវិ�គបឋ� ដៃនការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�
ជើជំើងឺ (ការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ៣�សូ្វិ យ៉ាះ ងឺជើ�ចណ្តាស់្វិ៤ស្វិប្តាា ��៍មាា ត�ើគ្នាន ) �រួៈដែត 
បានចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ។ ជើ�យស្លារៈស្វិ�ស្វិសភា�ជើគ្រុចើននឹងឺបានចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជំំងឺឺ 
គ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺយ៉ាះ ងឺជើ�ចណ្តាស់្វិ�យួ�សូ្វិ រៈ�តូ�ល់ជើ�២�សូ្វិនឹងឺមានផ្ទុាល់
ជើ��ជំឈ�ណៈឌ លស្វិ�ក្បាោភាស្លាអង់ឺជើ�ាស្វិលួ�តលន់ួ ជើ�ើយឪ�កុ្បាមាា យស្វិ�ស្វិសនឹងឺ
គ្រុតវូិបានដែណៈនាឱំ្យយជើ�ជំបួជើវិជំជបណៈឌ� តក្បានងុឺតបំន់រៈបស់្វិ�កួ្បាជើ� ជើ�ើ�ីើចាក្បា�់សូ្វិទើបើ 
ក្បានងុឺក្បារៈណៈើ ចាបំាច់។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាខ្លះល�មិ�នគួរចាក់់វ៉ា ាក់់សាំងំ ?
��ន�រួៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺ ឱ្យយ�នសុ្វិសដែ�ល៖
• ធ្លាា ប់មានគ្រុបត�ក្បា�មទាំស់្វិអាណ្តា�ិើឡាក្បាស់្វិុើ បនុាប់�ើបានចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ�យួ�សូ្វិ 

�ើជើលើក្បា�នុ 
• ធ្លាា ប់មានគ្រុបត�ក្បា�មទាំស់្វិអាណ្តា�ិើឡាក្បាស់្វិុើ បនុាប់�ើស្លារៈធ្លាតផុ្ទុសបំដែនថ�ដៃនវា ាក្បា ់

ស្លាងំឺណ្តា�យួ (ចះុជើ�ទ�ំរ័ៈមាា ងឺជើទៀត)។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីីើជាគ្រុ���ក់មិមទាស់ំអាណាហ្វីីើឡាក់់សំីើ (anaphylaxis)? 
អាណ្តា�ិើឡាក្បាស់្វិុើ �ជឺាគ្រុបត�ក្បា�មទាំស់្វិនឹងឺស្លារៈធ្លាតយុ៉ាះ ងឺធូងន់ធូងរៈដែ�លអាចនាឱំ្យយ 
ស្វិនាប់�ំ�ឹុងឺខ្វិានួ ន�ងឺស្លាា ប់បាតប់ង់ឺជំើវិតិជើទៀតផ្ទុងឺ គ្រុបស្វិ�នជើបើ�ុបំាន�ាបាលជា 
បនុាន់ជើទ។ 
ការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងការនេះ�ះនេះ�ើតនេះ�ើងនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតនេះ�យ�ម្រ�បំំផុុតបំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់វ៉ាា�់សាំងំ។បំន្ទាា ប់ំពីើការចា�់វ៉ាា�់សាំងំ។ ��លានបុ�ឋ ក្បា 
ចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺជើ�តា�ស្លាលាជើរៈៀន មានការៈ�ិកឹ្បា�ិនឺយ៉ាះ ងឺជើ�ញជើលញក្បានងុឺការៈ 
�ាបាលគ្រុបត�ក្បា�មទាំស់្វិអាណ្តា�ិើឡាក្បាស់្វិុើ។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំីគំួរតើ�ីើ�ូចតើមិេចគ្រុ�សំ�នតើ�ើខ្លះំីមំិ�នមានកំ់ណួ�់គ្រុ�
 ឬខ្លះំីមំិ�នអាចចាបំានថាកូ់នរ�ស់ំខ្លះំីបំានចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ�ង្កាា រ�ំងឺ

 គ្រុគនុសំី��ដៃ�តើ�ើងរចួតើហ្វីើយ ឬក៏់អ្វី�់?
ក្បានូជើក្បាមងឺ ន�ងឺ�នសុ្វិសជំំទង់ឺអាចចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺជើ�យ
ស្វិវុិតថ�ភា� គ្រុបស្វិ�នជើបើ�ុមំានភស្វិាតុាងឺបញ្ញាជ ក្បា�់ើការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ�ើ�នុជើទ។

សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំ�ង្កាា រ�ំងឺគ្រុគនុសំី��ដៃ�តើ�ើងមានសាំរធា�ី
ផ្សំំ�ំដែនែមិអ្វីីើខ្លះល�? 
វាាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជើ��មានផ្ទុុកុ្បានវូិស្លារៈធ្លាត ុphenoxyethanol, 
formaldehyde, polysorbate 80 ន�ងឺបរៈមិាណៈត�ចដៃន neomycin, 
streptomycin, polymyxin B ន�ងឺ bovine ជើស្វិរៈ ា�ូ albumin។ 
ស្លារៈធ្លាតផុ្ទុសបំដែនថ�ក្បានងុឺបរៈមិាណៈយ៉ាះ ងឺត�ចបំផ្ទុតុគ្រុតវូិបាន�ក្បាប់ញ្ចូូលូ ជើ�ើ�ីើជំយួ

 ឱ្យយវា ាក្បាស់្លាងំឺបំជើ�ញ�ខុ្វិការៈរៈបស់្វិវា ឬជំយួក្បាុឱំ្យយវាខ្វិចូ។ 

វា ាក្បាស់្លាងំឺជើនះគ្រុតវូិបាន�ក្បាប់ះះពាល់ជើ�នឹងឺស្វិមាា រៈៈ ដែ�លទទលួបាន�ក្បា�ើស្វិតជិើគ្នា
ក្បានងុឺអំ�ងុឺជើ�លផ្ទុល�ត។

NSW Health (គ្រុក្បាស្វិងួឺស្វិខុ្លាំភ�បាល រៈ�ឋញូវិជើ�ដែវិល) ផ្ទុាល់ជំនូ 
វាាក្បាស់្លាងំឺដែ�លបានដែណៈនាសំ្វិគ្រុមាប់�នសុ្វិសជំំទង់ឺ ជើ�យគ្រុក្បា�ុគ្រុបឹក្បាោ 
គ្រុស្លាវិគ្រុជាវិដែផ្ទុនក្បាស្វិខុ្វិភា� ន�ងឺជើវិជំជស្លាគ្រុស្វិាជាត�ក្បានងុឺក្បា�មវិធិូើចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺជើ� 
តា�ស្លាលាជើរៈៀន។ គ្រុតវូិផ្ទុាល់ការៈយល់គ្រុ��ដែ�លបានចះុ�តថជើលខ្លាំជើ�យ 
មាតាប�តាឬប�តា/អាណ្តា�ាបាល។

វិធិា�ការបំន្ទាា ប់ំរបំស់់អ្នន�  
• ស្វិ�ូអានស្វិនាឹក្បា�ត័ម៌ានជើនះជើ�យគ្រុបងុឺគ្រុបយ័តន។
• គ្រុបស្វិ�នជើបើអនក្បាចង់ឺឱ្យយក្បានូរៈបស់្វិអនក្បាចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺគ្រុបឆាំងំឺទល់នឹងឺ 

ជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺ ស្វិ�ូបំជើ�ញដែបបបទយល់គ្រុ�� ជើ�ើយគ្រុប�ល់ 
ដែបបបទយល់គ្រុ��ដែ�លបានចះុ�តថជើលខ្លាំរៈចួ ជើ�ឱ្យយក្បានូរៈបស់្វិអនក្បា 
ជើ�ើ�ីើយក្បាជើ�ស្លាលាជើរៈៀនវិញិ។

• គ្រុបស្វិ�នជើបើអនក្បា��នចង់ឺឱ្យយក្បានូរៈបស់្វិអនក្បាចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺគ្រុបឆាំងំឺទល់នឹងឺ 
ជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺជើទ ស្វិ�ូក្បាុបំំជើ�ញ ឬក្បាប៏ញ្ចូជនូដែបបបទយល់គ្រុ�� 
ជើនះជើ�ស្លាលាជើរៈៀនវិញិឱ្យយជើស្លាះ។

NSW Health  Khmer   សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាន្លឹសម្រាមាប់់មាតាបិ់តា 

Polio vaccine



សំំណួួរ. តើ�ើវ៉ា ាក់់សាំងំមានគ្រុ�សំ�ទ្ធិិ�ភាពយ៉ាា ងណាដែ�រ?
វាាក្បាស់្លាងំឺដែ�លជើគ្រុបើគ្រុបាស់្វិជើ�ក្បានងុឺគ្រុបជើទស្វិអូគ្រុស្លាា លើមានស្វិវុិតថ�ភា� ជើ�ើយគ្រុតវូិដែត 
ឆ្លាងឺកាតក់ារៈជើធូិើជើតស្វិាស្វិវុិតថ�ភា�យ៉ាះ ងឺតងឹឺរៈ ុងឹឺ �នុជើ�លគ្រុតវូិបានអន�័ុតជើ�យ 
រៈ�ឋបាលគ្រុ�ប់គ្រុ�ងឺជើលើទនំ�ញទាំក្បាទ់ងឺនឹងឺការៈ�ាបាល (TGA)។ ជើលើស្វិ�ើជើនះជើទៀត  
TGA តា��នស្វិវុិតថ�ភា�ដៃនវាាក្បាស់្លាងំឺជើ�ជើ�លក្បា�ំងុឺគ្រុតវូិបានជើគ្រុបើគ្រុបាស់្វិ។

សំំណួួរ. តើ�ើការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំមានផ្សំល�ា�ពាល់�ន្ទាា �់�នំអំ្វីីើខ្លះល�?
ផ្ទុលបះះពាល់បនុាប់បនសជំាទជូើ���នធូន់ធូងរៈជើទ ជើ�ើយតា�ធូ�មតាទាំក្បាទ់�ននឹងឺការៈ 
ជើ�ើងឺគ្រុក្បា�� ការៈឈឺឺចាប់ ន�ងឺជើ�ើ�ជើបាះ ងឺជើ�គ្រុតង់ឺក្បាដែនាងឺចាក្បាថ់ាន  ំឬជើក្បាើតគ្រុ�នុ 
ជើ�ា ។ ផ្ទុលបះះពាល់បនុាប់បនសដំែ�លធូងន់ធូងរៈក្បាគ្រុ�ជើក្បាើតមានណ្តាស់្វិ។ �ត័ម៌ាន 
បដែនថ�អំ�ើផ្ទុលបះះពាល់បនុាប់បនស ំអាចរៈក្បាបានជើ�ក្បានងុឺ�ត័ម៌ានដែផ្ទុនក្បាជើវិជំជស្លាគ្រុស្វិា 
ស្វិគ្រុមាប់អនក្បាជើគ្រុបើគ្រុបាស់្វិ (CMI) ស្វិគ្រុមាប់វាាក្បាស់្លាងំឺ ដែ�លអាចរៈក្បាបាន�ើជើ��ទ�ំរ័ៈ  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination។ មាតាប�តាដែ�លគ្រុ�យួ 
បារៈ�ាអំ�ើផ្ទុលបះះពាល់បនុាប់បនសបំនុាប់�ើការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ �រួៈទាំក្បាទ់ងឺ�ក្បា 
ជើវិជំជបណៈឌ� ត�ាបាលជើ��ទជូើ�រៈបស់្វិ�កួ្បាជើ� ដែ�លជើ�លជើនាះជើវិជំជបណៈឌ� ត�រួៈជើធូិើ 
រៈបាយការៈណ៍ៈជើ�អងឺគភា�ស្វិខុ្វិភា�ស្លាធ្លារៈណៈៈផ្ទុងឺដែ�រៈ។

សំំណួួរ. តើ�ើគួរចាក់់វ៉ា ាក់់សាំងំ�ល់សំ�សំំគ្រុសំើដែ�លមាន  
ឬដែ�លគ��ថាគ្រុ�ដែហ្វីលជាមានដៃផ្សំាតើពា�តើទ្ធិ?
ជើទ។ ស្វិ�ស្វិសគ្រុស្វិើណ្តាដែ�លមាន ឬដែ�ល��តថាគ្រុបដែ�លជាមានដៃផ្ទុជុើពាះ �ុ�ំរួៈចាក្បា ់
វាាក្បាស់្លាងំឺជើទ។ ជើ�ដៃ�ងចាក្បាថ់ាន  ំ��លានបុ�ឋ ក្បាដែផ្ទុនក្បាចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺនឹងឺស្វិរួៈស្វិ�ស្វិសគ្រុស្វិើ
ទាំងំឺឡាយគ្រុបស្វិ�នជើបើជើ�មាន ឬអាចមានដៃផ្ទុជុើពាះ។ គ្រុបស្វិ�នជើបើស្វិ�ស្វិសជើឆ្លាើយជើ�នឹងឺ 
សំ្វិណួៈរៈជើនះថាមាន ជើនាះ�ុគំ្រុតវូិបានជើ�ចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺឱ្យយជើ�ើយ។ ស្វិ�ស្វិសនឹងឺគ្រុតវូិបាន
ដែណៈនាឱំ្យយ��ភាក្បាោអំ�ើជើរៈឿងឺជើនះជាបនុាន់ ជា�យួមាតាប�តា/អាណ្តា�ាបាល 
ជើ�ើយដែស្វិងិឺរៈក្បាជំំនយួដែផ្ទុនក្បាជើវិជំជស្លាគ្រុស្វិា។ ស្វិ�ស្វិសក្បានឹ៏ងឺទទលួបាន�ត័ម៌ានល�ួ�ត 
ផ្ទុងឺដែ�រៈ ជើ�ើ�ីើទាំក្បាទ់ងឺជា�យួជើស្វិវាក្បា�មបញ្ចូជនូបនាស្វិខុ្វិភា��ដៃទជើទៀតដែ�លនឹងឺ
ផ្ទុាល់�ំបូនាម ន ការៈគ្នាគំ្រុទ ន�ងឺការៈដែណៈនា។ំ 

សំំណួួរ. ចី�គ្រុ�សំ�នតើ�ើកូ់នរ�ស់ំខ្លះំីតំើក់ើ�តើ�គហ្វី�ឺ តើហ្វីើយតើគ្រុ�ើថាន  ំ cortisone ‘ខ្លះទ្ធិើហ្វីំនូ’ ឬ prednisone ‘គ្រុ�ឹននើហ្វីំនូ)  
តើដាយតើគ្រុ�ើ “�ំពង់ហ្វី�ឺ” (puffer) ?
វាាក្បាស់្លាងំឺប�ក រៈជំំងឺឺគ្រុ�នុស្វិិ�តដៃ�ជើជំើងឺ អាចផ្ទុាល់ឱ្យយអនក្បាណ្តាមាន ក្បាដ់ែ�លជើក្បាើតជើ���តឺ 
បានជើ�យស្វិវុិតថ�ភា� ជើ�យ��ន��តអំ�ើថាន ជំើ�ទយណ្តា�យួដែ�លជើ�ក្បា�ំងុឺជើគ្រុបើគ្រុបាស់្វិ
ជើ�ើយ។

សំំណួួរ. តើ�ើអ្វីនក់ណាអាចយល់គ្រុពមិតើលើការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ  
តើហ្វីើយតើ�ើតើគអាច�ក់តើចញការយល់គ្រុពមិបានតើទ្ធិ ?
មានដែតមាតាប�តា/អាណ្តា�ាបាលបះុជើណ្តាះ ះ អាចផ្ទុាល់ការៈយល់គ្រុ��ជើលើការៈចាក្បា ់
វាាក្បាស់្លាងំឺស្វិគ្រុមាប់ស្វិ�ស្វិសអាយតុ�ចជាងឺ១៨ឆាំន ។ំ ស្វិ�ស្វិសទាំងំឺឡាយដែ�លមានអាយុ
១៨ឆាំន  ំន�ងឺជើលើស្វិ�ើជើនះ អាចជើធូិើការៈយល់គ្រុ��ជើ�យខ្វិានួឯងឺជើ�ើ�ីើចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ  
ជើ�ើយ�រួៈដែតបំជើ�ញ ន�ងឺចះុ�តថជើលខ្លាំជើលើដែបបបទយល់គ្រុ��ជើ�ក្បាដែនាងឺណ្តាដែ�ល
មានប�ិញ ‘មាតាប�តា/អាណ្តា�ាបាល’។ ការៈយល់គ្រុ��អាច�ក្បាជើចញបាន 
ជើ�ជើ�លណ្តាក្បាប៏ាន ជើ�យផ្ទុាល់�ំណឹៈងឺជាលាយលក្បាាណ៍ៈអក្បាសរៈជើ�ស្លាលាជើរៈៀន  
អំ�ើការៈ�ក្បាជើចញការៈយល់គ្រុ�� ឬទរូៈស្វិ�ជុើ�ស្លាលាជើរៈៀនជើ�ើ�ីើ�ក្បាជើចញការៈ 
យល់គ្រុ��។ 

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំីអំាចចូលតើគ្រុ�ើកំ់ណួ�់គ្រុ�ដៃនការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំតើដាយ រតើ�ៀ�ណា?
�ត័ម៌ានអំ�ើការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺរៈបស់្វិក្បានូអនក្បា នឹងឺគ្រុតវូិបានផ្ទុុកុ្បាជើ�ក្បានងុឺបញ្ចូជើចាក្បាថ់ាន  ំ
ប�ក រៈជើ��អូគ្រុស្លាា លើ (AIR) ជើ�ើ�ីើភាជ ប់វាជើ�នឹងឺគ្រុបវិតា�ដៃនការៈចាក្បាថ់ាន បំ�ក រៈជើ�� 
ដែ�លមានគ្រុស្លាប់រៈបស់្វិក្បានូអនក្បា។

មាតាប�តាអាចជើស្វិនើស្វិុំចាប់ច�ាងឺដៃនជើស្វិចក្បាីើដែ�ាងឺអំ�ើគ្រុបវិតា�ចាក្បាថ់ាន បំ�ក រៈជើ�� AIR  
រៈបស់្វិក្បានូ�កួ្បាជើ�ជើ�ជើ�លណ្តា�យួ រៈ�តូ�ល់ក្បានូរៈបស់្វិ�កួ្បាជើ�មានអាយ១ុ៤ឆាំន  ំ 
ជើ�ើយស្វិ�ស្វិសដែ�លមានអាយចុាប់�ើ១៤ឆាំន ជំើ�ើងឺជើ� អាចជើស្វិនើស្វិុំជើស្វិចក្បាីើដែ�ាងឺអំ�ើ 
គ្រុបវិតា�ចាក្បាថ់ាន បំ�ក រៈជើ��ជើ�យខ្វិានួឯងឺ�ចូខ្លាំងឺជើគ្រុកា�៖

•  ជើ�យជើគ្រុបើ�ណៈនើ Medicare តា�អនឡាញ តា�រៈយៈ myGov 
my.gov.au/

•  ជើ�យជើគ្រុបើក្បា�មវិធិូើ Medicare Express Plus App    
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express- 
plus-mobile-apps

•  ទរូៈស្វិ�ជុើ�បណ្តាា ញទរូៈស្វិ�សុ្លាក្បាស្វិរួៈទជូើ�រៈបស់្វិ AIR តា�ជើលខ្វិ 
1800 653 809។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំីគំ្រុ�វូតើ�ីើ�ូចតើមិេច គ្រុ�សំ�នតើ�ើកូ់នរ�ស់ំខ្លះំីខំ្លះក់ខាន
 ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំតើដាយសាំរមាន�ំងឺ ឬអ្វីវ�េមានតើ�ចំដៃ�ៃ 

គ�លាន�ីដាា ក់អ្វីតើ�ើើញមិក់?
អនក្បា�រួៈទាំក្បាទ់ងឺ�ក្បាជើវិជំជបណៈឌ� តក្បានងុឺតបំន់រៈបស់្វិអនក្បា ជើ�ើយជើរៈៀបចំការៈចាក្បាវ់ា ាក្បាស់្លាងំឺ
ស្វិគ្រុមាប់ក្បានូរៈបស់្វិអនក្បា។ 

សំំណួួរ. តើ�ើមានអ្វីីើតើក់ើ�តើ�ើង�ល់ព័�៌មានរ�ស់ំកូ់នខ្លះំី ំ?
�ត័ម៌ានដែ�លអនក្បាផ្ទុាល់ជើ�ជើលើដែបបបទយល់គ្រុ�� នឹងឺគ្រុតវូិបានរៈក្បាោទកុ្បាជាស្វិមាង ត ់
យ៉ាះ ងឺ�ុឺងឺមាះ ត ់ន�ងឺជាក្បា�ចកូារៈពារៈភា�ឯក្បាជំនដែ�លមានដែចងឺជើ�ក្បានងុឺចាប់រៈ�ឋ  
NSW ន�ងឺស្វិ��ន័ឋ (ស្វិ�ូអានជើស្វិចក្បាាើដែ�ាងឺអំ�ើឯក្បាជំនភា�ដែ�លភាជ ប់�ក្បាជា 
�យួ)។ �ត័ម៌ានជើនះនឹងឺគ្រុតវូិបាន�ក្បាប់ញ្ចូូលូជើ�ក្បានងុឺបញ្ចូជើចាក្បាថ់ាន បំ�ក រៈជើ��រៈបស់្វិ  
NSW Health រៈចួ�ក្បានឹងឺគ្រុតវូិបានផ្ទុុកុ្បាជើ�ក្បានងុឺបញ្ចូជើចាក្បាថ់ាន បំ�ក រៈជើ��អូគ្រុស្លាា លើ  
(AIR) ជើ�ើ�ីើភាជ ប់វាជើ�នឹងឺគ្រុបវិតា�ដៃនការៈចាក្បាថ់ាន បំ�ក រៈជើ��ដែ�លមានគ្រុស្លាប់រៈបស់្វិ 
ក្បានូអនក្បា ជើ�ើយជើ�ើលជើ�ើញជើ�ជើលើ MyGov។

សំំណួួរ. តើ�ើខ្លះំីអំាចដែសំងីរក់ព័�៌មាន�ដែនែមិតើ�ក់ដែនលងណា 
អំ្វីពើការចាក់់វ៉ាាក់់សំាំងតើ�សាំលាតើរៀន?
�ត័ម៌ានបដែនថ�អាចទទលួយក្បាបាន៖
• ជើ�យចលូជើ�ើលជើ��ទ�ំរ័ៈ NSW Health ជើ�គ្រុតង់ឺជើ��ទ�ំរ័ៈ  

www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ជើ�យទាំក្បាទ់ងឺអងឺគភា�ស្វិខុ្វិភា�ស្លាធ្លារៈណៈៈក្បានងុឺតបំន់រៈបស់្វិអនក្បា តា�ទរូៈស្វិ� ុ
ជើលខ្វិ 1300 066 055
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ទេ� បា�/ចាស ជនជាតិិទេ�ើម បា�/ចាស អ្ននកទេ�ះ 
Torres Strait 

បា�/ចាស ជនជាតិិទេ�ើម  
និងអ្ននកទេ�ះ Torres Strait 
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ការយល់់ព្រ�មដើ�ើម ើីទទួល់ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំព្រ�នុសិ្វិ�តដៃ�ដើ�ើង 

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/អាណា�ាបាល។ សូូមសូរពេសូរជាអក់សរ�ុមពពេ�យពេត្រូបំើបិំ�ច�ណ៌៌ដើ�ៅ  ឬដើ�ៀវ។ 

220732-2-13

1. �័ត៌មានល់មិ�តរបស់្វិស្វិ�ស្វិស

2. សាំា នភា�ជា�នជាត�ដើ�ើម

នាមត្រតិកូល

នាមខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួឆ្នាំន �ក�ទេ�ើ តិ

ទេ�ះ ះសាលាទេ�ៀន

ទេលខ្លួទេមឌីើខែ��
ទេលខ្លួទេ�ខែកែ�ទេ�ះ ះកូន�បស់អ្ននក
ទេ�ទេលើប័�ណទេមឌីើខែ��

ទេ��

ត្រប ត្រស
មិនជាក់លាក់/អ្ននត�ទេ��/
មិនបានបញ្ជាា ក់

ថ្នាន ក់ទេ�ៀន

3. �័ត៌មានល់មិ�តរបស់្វិអនក់ – ឪ�ុក់ ឬមាា យ/អាណា�ាបាល់
ខ្លួំ��បានអាន ទេ�ើយយល់�ឹងអ្ន�ពីើព័ីត៌ិមានខែ�លផ្ដដល់ ទាក់�និនឹងគុ�� 
ត្របទេ�ជន៍ និងផ្ដលបះះពាល់បនាា ប់បនំ�ខែ�លអាចទេកើតិមានពីើវ៉ាាក់សា�ង 
ត្រគុនុសិិតិថ្ងៃ�ទេជើង។

តាម�យៈទេនះ ខ្លួំ��សមូផ្ដតល់��យល់ត្រពីមឱ្យយកូន�បស់ខ្លួំ�� �ូចមានទេ�ះ ះ ខាងទេលើ
 ���ល��ចាក់ពីើ��ូសថ្ងៃនវ៉ាាក់សា�ង ត្រគុនុសិិតិថ្ងៃ�ទេជើង។

ខ្លួំ��សមូត្រប�ស តាមខែ�លខ្លួំ���ឹងជាក់ចាស់ថ្នាកូន�បស់ខ្លួំ��៖

1. ពី��ខែ�លមានត្របតិិកមះអាណា�ិើឡាក់�ចិ (ត្របតិិកមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�)  
បនាា ប់ពីើចាក់វ៉ាាក់សា�ងណាម�យទេ�ើយ។

2. មិនមានត្របតិិកមះអាណា�ិើឡាក់�ចិ (ត្របតិិកមះទាស់�ះ ងធ្ងៃន់ធ្ងៃ�) ច�ទេពាះ 
សមាសធាតិ�វ៉ាាក់សា�ងណាម�យខែ�លមានរាយកន�ងសនួឹកព័ីត៌ិមានសត្រមាប់ 
ឪពី�កមាត យខែ�លដាក់ភ្ជាា ប់មកជាម�យទេ�។

3.  មិនមានថ្ងៃផ្ដាទេពាះទេ�។
ទេ�ះ ះឪពី�ក ឬមាត យ/ អាណាពីាបាល (ឧទា���៍ JOHN SMITH)

អាសយដាា នផ្ដាះ  (ឧទា���៍ 5 SMITH LANE)

តិ�បន់

ទេលខ្លួ��ូសពីាចល័តិ

�តិថទេលខាឪពី�ក ឬមាត យ /អាណាពីាបាល ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ទេលខ្លួ��ូសពីាទេផ្ដំងទេ�ៀតិខែ�លលអជាងទេគុ 
 (មាន� �មទា�ងទេលខ្លួតិ�បន់ ឧទា���៍ 02)

ទេលខ្លួកូ� 
ថ្ងៃត្របស�ើ យ៍

Khmer

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ�នពេបំើពេកើ�ម្តានត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែនែងចាក់ថំ្នាំំ

•  សមូ�កា��កក��ត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថ្នាអ្ននកនឹងត្រតិវូបានតិត្រមវូឱ្យយផ្ដតល់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពីលទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

•  ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីើ��ចាក់វ៉ាាក់សា�ង�បស់កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូបានផ្ដា�កទេ�ើងទេដាយ
សិ័យត្របវតិតទិេ�កន�ងបញ្ជីាើចាក់ថ្នាន �បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អ្ននកត្របខែ�លជា
ចង់ទេធ្ងិើបចុ�បែននភ្ជាពី GP �បស់អ្ននក ទាក់�ងនឹង�លប�ទិេចេ���ចាក់
វ៉ាាក់សា�ង។

ព្របស្វិ�នដើបើកូ់នរបស់្វិអនក់រងទុក់ខ�ើព្របត�ក់មៅណាមួយដែ�ល់អនក់ដើក់ើតមានក់ងិល់់ សូ្វិមទាក់់ទងជាមួយ ដើវ�ជបណិ្ឌិ� តក់នុងតំបន់អនក់។

• ដាក់ត្រកណាត់ិទេសើមត្រតិជាក់ទេ�ទេលើកខែនងួចាក់ថ្នាន � ទេ�ើមែើបនថយ
��ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្ដកថ្នាន �ផារាាសើុតាមះ�ល ទេ�ើមែើបនថយ��ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្ដកវតិថ�រាវឱ្យយទេត្រចើន។

ក�ចចការដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ បំន្ទាា ប់ំ�ើការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ អ្វីើើដែ�លត្រូ�វូពេ�ើើ ត្រូបំសូ�នពេបំើពេកើ�ម្តានត្រូបំ��កមម
ពេ�ត្រូ�ង់កដែនែងចាក់ថំ្នាំំ

•  សមូ�កា��កក��ត់ិត្រតាទេនះ ទេដាយទេ�តិ�ថ្នាអ្ននកនឹងត្រតិវូបានតិត្រមវូឱ្យយផ្ដតល់  
ព័ីត៌ិមានទេនះទេ�ទេពីលទេត្រ�យទេ�ៀតិ។

•  ព័ីត៌ិមានអ្ន�ពីើ��ចាក់វ៉ាាក់សា�ង�បស់កូនអ្ននក នឹងត្រតិវូបានផ្ដា�កទេ�ើងទេដាយ
សិ័យត្របវតិតទិេ�កន�ងបញ្ជីាើចាក់ថ្នាន �បង្កាា �អូ្នត្រសាត លើ (AIR)។ អ្ននកត្របខែ�លជា
ចង់ទេធ្ងិើបចុ�បែននភ្ជាពី GP �បស់អ្ននក ទាក់�ងនឹង�លប�ទិេចេ���ចាក់
វ៉ាាក់សា�ង។

ព្របស្វិ�នដើបើកូ់នរបស់្វិអនក់រងទុក់ខ�ើព្របត�ក់មៅណាមួយដែ�ល់អនក់ដើក់ើតមានក់ងិល់់ សូ្វិមទាក់់ទងជាមួយ ដើវ�ជបណិ្ឌិ� តក់នុងតំបន់អនក់។

• ដាក់ត្រកណាត់ិទេសើមត្រតិជាក់ទេ�ទេលើកខែនងួចាក់ថ្នាន � ទេ�ើមែើបនថយ
��ឈឺឺចាប់។

• ផឹ្ដកថ្នាន �ផារាាសើុតាមះ�ល ទេ�ើមែើបនថយ��ឈឺឺចាប់។
• ផឹ្ដកវតិថ�រាវឱ្យយទេត្រចើន។

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស
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កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំត្រូ�នុសូើ��នៃ�ពេ�ើង
ឪ�ុក់ ឬមាា យ/ អាណា�ាបាល់ 
កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំត្រូ�នុសូើ��នៃ�ពេ�ើង

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំត្រូ�នុសូើ��នៃ�ពេ�ើង

កំណ៌�់ត្រូ�នៃនការចាក់វ៉ាាក់សាំងំត្រូ�នុសូើ��នៃ�ពេ�ើង

�ូសូទីើ 1

�ូសូទីើ 2

ដើ�ៅ �ស្វិ�ស្វិស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ដើ�ៅ �ស្វិ�ស្វិស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

ដៃ�

ដៃ�

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង (24 ទេមាះ ង)

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

:

/

ទេលខ្លួត្រកមុវ៉ាាក់សា�ង

ទេលខ្លួត្រកមុវ៉ាាក់សា�ង

ទេ�ងិ

សាត �

ទេ�ងិ

សាត �

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

ត្រូ�វូបំំពេ�ញពេ�យឪ�ុក ឬម្តាា យ/ អាណា�ាបាល

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

�ូសូទីើ 1

�ូសូទីើ 2

កំ់ណ្ឌិត់ចំំណារំបស់្វិ��លានុបដ្ឋាា ក់ 

ដៃ�

ដៃ�

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង  (24 ទេមាះ ង)

ទេមាះ ងចាក់វ៉ាាក់សា�ង  (24 ទេមាះ ង)

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

�តិថទេលខា�បស់គិុលាន�បដាា ក

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ថ្ងៃ�ៃ�ើ

ទេលខ្លួត្រកមុវ៉ាាក់សា�ង

ទេលខ្លួត្រកមុវ៉ាាក់សា�ង

ទេ�ងិ

សាត �

ទេ�ងិ

សាត �

មូលពេ��ុម�នបានចាក់ថំ្នាំំ

អ្នវតិដមាន
ប�ិទេសធ្ង
មិនត្រសលួខ្លួួ�ន
ពី��មាន�តិថទេលខា 
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សូត្រូម្តាប់ំការយិាល័យពេត្រូបំើបុុំពេណាះ �

ដើ�ៅ �ស្វិ�ស្វិស  (ឧទា���៍ JANE SMITH)

គ្រាន់តែជា

ឧទាហរណ៏ប៉ុណ្ណោះ

សូមបំណេញហ្វ័មយលគ់្េម 

ភាសាអង់ណ្លេស



កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់យើ�ើង
យើ�ើងប្តូូ�រផូ្តាច់់យើ�ើម្បីីើចាត់ទ់ុកុព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក 
ស្រស់ប្តូតាម្បីច់ាប់្តូឯកជនភាព័។ 

យើស់ច់កូើថ្លែ�ងួយើនះព័នយល់់ព័ើរយើប្តូៀប្តូ និងយើ�ត់ផុល់ថ្លែ�ល់ 
យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នអំ្នព័ើអ្ននក និងក�នរប្តូស់់ 
អ្ននក រយើប្តូៀប្តូថ្លែ�ល់អ្ននកទុទុ�ល់បានព័ត័់ម៌ានរប្តូស់់អ្ននក  
និងរយើប្តូៀប្តូថ្លែ�ល់យើ�អាច់យើស្រប្តូើស្របាស់់ព័ត័់ម៌ានរប្តូស់់អ្ននក  
យើ�កនងុរងវង់យើស់វាស់ខុ្លួភាព័សាធារណៈៈរ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់  
ឬលាត់ស្រត់ដាងយើ�ឱ្យយភា�ើ�ទៃទុយើទុៀត់។ ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ 
ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក រ �ម្បីមានព័ត័់ម៌ានល់ម្បីិិត់អំ្នព័ើអ្ននក និងក�ន 
រប្តូស់់អ្ននក និងព័ត័់ម៌ានស់ខុ្លួភាព័ផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នទាកទ់ុនិ 
នឹងការចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��រប្តូស់់ក�នអ្ននក។ 

ការប្របមូូលព័្វត៌មាន
យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�ន យើ�ើម្បីីើឱ្យយយើ�ើងមាន 
ល់ទុឋភាព័ផដល់់កចិ់ចបំ្តូយើរ ើចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��ថ្លែ�ល់ស់ម្បីស្រស់ប្តូ
ស់ស្រមាប់្តូក�នរប្តូស់់អ្ននក។ 

យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានថ្លែ�ល់ទាកទ់ុនិ យើ�ើ�ចាបំាច់់ 
ស់ស្រមាប់្តូការចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��រប្តូស់់ក�នអ្ននក យើ�ើ�យើ�ើម្បីីើ
ចាត់ថ់្លែច់ងយើស់វាកម្បីមចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា ររយើ��បុ្តូុយើ�ះ ះ។ 

យើ�ើងស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានព័ើអ្ននកយើដា�ផ្តាា ល់់ យើ�ទុើ� 
ថ្លែ�ល់អាច់យើ�វើយើ�បាន។ យើ�ើងស្រប្តូថ្លែ�ល់ជាចាបំាច់់ស្រត់វូ 
ស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានសាលាយើរៀនរប្តូស់់ក�នអ្ននក និងអ្ននក 
វជិាា ជើវៈថ្លែផនកស់ខុ្លួភាព័ឯយើទុៀត់ថ្លែ�ល់បានព័ាបាល់ក�ន 
រប្តូស់់អ្ននក។ យើ�កនងុស្រ�អាស់នន�ម្បី�� យើ�ើងស្រប្តូថ្លែ�ល់
ជាចាបំាច់់ស្រត់វូស្រប្តូម្បី�ល់ព័ត័់ម៌ានព័ើស់មាជិក�មាន ក ់
កនងុស្រកមុ្បីស្រ�សួារ មិ្បីត់ដភ័័កដ ិអ្ននកថ្លែ�ទា ំឬកជ៏ន�ទៃទុយើផេង
យើទុៀត់ ថ្លែ�ល់អាច់ជ��យើ�ើងកនងុការផដល់់ការយើម្បីើល់ថ្លែ� 
ស់ខុ្លួភាព័�៏�ប់្តូស្រប្តូយើស់ើរបំ្តូផតុ់ចំ់យើ�ះក�នរប្តូស់់អ្ននក។

ស់និិស់ខុនៃនព័្វត៌មានដែ�លបានប្របមូូល
ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នអាច់ស្រត់វូបានរកាទុកុកនងុលំ់នាំយំើផេងៗ

 �ន ។ ភា�យើស្រច់ើនទុ�យើ� ព័ត័់ម៌ានអាច់ស្រត់វូបានរកាទុកុ 
ជាកណំៈត់ស់្រតាស្រកដាស់សាន ម្បីយើព័ទុយ និង/ឬកណំៈត់ស់្រតា
យើព័ទុយតាម្បីថ្លែប្តូប្តូយើអ្នឡិកិស្រត់និូកយើព័ទុយ ថ្លែ�ល់ប្តូយើងាើត់ថ្លែផនក 
ទៃនទុនិនន័�កមុ្បីព័យ�ទុរ័ថ្លែ�ល់មានស់នដិស់ខុ្លួ។ យើ�ើងចាប់្តូ
�កវន័ិ� និងយើ�ល់ការណ៍ៈយុ៉ាងត់ងឹរ ុ�ងទាកទ់ុនិ 
នឹងព័ត័់ម៌ានស្រ�ប់្តូថ្លែប្តូប្តូយុ៉ាងយើ�ើម្បីីើយើ�វើឱ្យយស្របាក�ថ្នាំ 
ព័ត័់ម៌ានអំ្នព័ើអ្ននករ �ច់ផតុ់ព័ើការបាត់ប់្តូង់ ការយើប្តូើកយើម្បីើល់ 
យើដា��ម នការអ្ននញុ្ញាា ត់ និងការយើស្រប្តូើស្របាស់់ខ្លួសុ់។

ការយើប្របើប្របាស់់ និងការលាតប្រតដាងព័្វត៌មាន
ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក ឬរប្តូស់់ក�នអ្ននកអាច់ស្រត់វូ 
បានយើស្រប្តូើស្របាស់់យើដា�យើស់វាកម្បីមស់ខុ្លួភាព័សាធារណៈៈ 
រ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់ ឬស្រត់វូបានលាត់ស្រត់ដាងយើ�យើស្រ�យើស់វា
កម្បីមស់ខុ្លួភាព័យើ�ើម្បីីើផល់ូ់ការថ្លែ�ទា ំនិងការព័ាបាល់ស់ម្បី
រម្បីយថ្លែ�ល់ស្រត់វូផល់ូ់ជ�នអ្ននក។ ឧទា�រណ៍ៈ ព័ត័់ម៌ាន 
រប្តូស់់អ្ននកអាច់ស្រត់វូបានយើស្រប្តូើស្របាស់់ ឬលាត់ស្រត់ដាងយើ� 
ឱ្យយយើវជាប្តូណិិៈត់ព័ាបាល់យើ��ទុ�យើ�រប្តូស់់អ្ននក យើ�ឱ្យយ
យើវជាប្តូណិិៈត់ព័ាបាល់យើ��ទុ�យើ�រប្តូស់់ក�នអ្ននក យើ�ឱ្យយ 
យើស់វាកម្បីមស់ខុ្លួភាព័ ឬម្បីនាើរយើព័ទុយថ្លែ�ល់កពំ័ងុព័ាបាល់
ម្បី��យើផេងយើទុៀត់ យើ�ឱ្យយយើស់វាកម្បីមឡានយើព័ទុយរ�ឋញូ� វ 
យើ�ថ្លែវល់ យើ�ឱ្យយស្រ�យូើព័ទុយឯកយើទុស់ស់ស្រមាប់្តូការប្តូញ្ជូា�ន  
ឬការយើ�វើយើត់ស់ជំូងឺ។ ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នកអ៏ាច់ស្រត់វូបាន
យើស្រប្តូើស្របាស់់ ឬលាត់ស្រត់ដាងផងថ្លែ�រស់ស្រមាប់្តូយើ�ល់ 
បំ្តូណៈងទាកទ់ុនិនឹងស្រប្តូត់បិ្តូត់ូកិារទៃនយើស់វាកម្បីមស់ខុ្លួភាព័ 
រ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់ និងការព័ាបាល់អ្ននកជំងឺរប្តូស់់យើ�ើង 
រ �ម្បីមានការផល់ូ់ម្បី�ល់និ�ិ ការយើរៀប្តូថ្លែផនការ ស់កម្បីមភាព័ 
ថ្លែកល់ម្បីសិ់វុត់ិភិាព័ និង�ណុៈភាព័។

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំពី�ឯក្ដីជនភាពី សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំពី�ឯក្ដីជនភាពី 
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ព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នស្រត់វូថ្លែត់បានលាត់ស្រត់ដាងយើ�ភាន កង់្ការ
រដាឋ ភ័ិបាល់រ�ឋ និងស់�ព័ន័ឋ យើ�ើម្បីីើអ្ននយុើលាម្បីតាម្បីច់ាប់្តូ
ទាកទ់ុនិនឹងការយើ�វើរបា�ការណ៍ៈ ព័ើជំងឺថ្លែ�ល់ត់ស្រម្បីវូឱ្យយ 
��ការណ៍ៈ យើ�ើម្បីីើផល់ូ់ព័ត័់ម៌ានល់ម្បីិិត់អំ្នព័ើយើម្បីឌីើថ្លែ�រ  
និងស់ិិត់សិ់ូើព័ើការចាកថ់្នាំន បំ្តូង្កាា រយើ��។ 

យើ�ើងកអ៏ាច់យើស្រប្តូើព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននកផងថ្លែ�រ  
យើ�ើម្បីីើទាកទ់ុងម្បីកអ្ននក ទាកទ់ុនិនឹងការស់ាង់ម្បីត់យិើល់ើការ 
យើព័ញូចិ់ត់រូប្តូស់់អ្នត់�ិិជន និងយើ�ើម្បីីើតាម្បីដានស់វុត់ិភិាព័
វា ាកស់ាងំ។ ការច់�ល់រ �ម្បី�ជឺាការស់ម័ស្រ�ចិ់ត់ ូយើ�ើ�ការ 
មិ្បីនច់�ល់រ �ម្បីព័ុមំានផល់បុ្តូះ�ល់់�ល់់ការថ្លែ�ទាសំ់ខុ្លួភាព័
ថ្លែ�ល់បានផល់ូ់យើឡិើ�។

សិ់ទ្ធិិិចូ្ចលយើប្របើប្របាស់់ព័្វត៌មានរបស់់អ្ននកិ
អ្ននកមានសិ់ទុិសំិ់ណៈ� ម្បីព័រស់ុំព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នទាងំ អ្នស់់រប្តូស់់អ្ននកថ្លែ�ល់យើ�ើងរកាទុកុ យើ�ើ�និងកណំៈត់ ់
ស្រតាយើព័ទុយឯយើទុៀត់រប្តូស់់ក�នអ្ននក។ យើ�អាច់�តិ់ទៃ�អួ្ននក  
ស្រប្តូសិ់នយើប្តូើអ្ននកយើស់នើស់ុំច់ាប់្តូច់ម្បីងួទៃនព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�ន
រប្តូស់់អ្ននក ឬកណំៈត់ស់្រតាថ្លែផនកយើព័ទុយ។

ព័្វត៌មានបដែនែមូ និងយើ�ើមូីើទាក់ិទ្ធិងមូកិយើ�ើង
ស់ស្រមាប់្តូព័ត័់ម៌ានប្តូថ្លែនមិ្បី អំ្នព័ើរយើប្តូៀប្តូថ្លែ�ល់ព័ត័់ម៌ាន 
ផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននកស្រត់វូបានស្រ�ប់្តូស្រ�ង ស់�ម្បីយើម្បីើល់យើស់ៀវ
យើ�ថ្លែណៈនាំអំំ្នព័ើឯកជនភាព័រប្តូស់់ NSW Health  
(ស្រកស់�ងស់ខុាភ័បិាល់ រ�ឋញូ� វយើ�ថ្លែវល់) ស់ស្រមាប់្តូព័ត័់ម៌ាន
អំ្នព័ើស់ខុ្លួភាព័៖ www.health.nsw.gov.au/
patients/privacy

ស្រប្តូសិ់នយើប្តូើអ្ននកមានសំ់ណៈ� រទាងំឡា� ឬប្តូណឹូៈងត់វាា 
អំ្នព័ើឯកជនភាព័ទៃនព័ត័់ម៌ានផ្តាា ល់់ខ្លួួ�នរប្តូស់់អ្ននក ស់�ម្បី
ទាកទ់ុងម្បីកអ្នងគភាព័ស់ខុ្លួភាព័សាធារណៈៈកនងុត់បំ្តូន់ 
រប្តូស់់អ្ននក តាម្បីទុ�រស់ព័ាយើល់ខ្លួ 1300 066 055។ 
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