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សំណួរ-ចម ល្ ើយ អំពី

ជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំ 

(ផ្តា សាយធំ) 

ជាំងគឺ្រនុផ្តា សាយធាំ ឬ “ផ្តា សាយធាំ“ រឺជាជាំងឆឺ្លងមួយ ខែលជា

ធមែតាវារកីរាលដាលចាប់ពីខែតុលា ែល់ខែឧសភានៅសហរែឋ

អានមរកិ និងកន ុងខែនែរីបស់គ្បនេសននេះ។ 

ននេះ រឺជាសាំណួរ និងចនមល ើយេូនៅមួយចាំនួន អាំពីជាំងគឺ្រនុផ្តា

សាយធាំ នែើមបជួីយអនកកន ុងការការពារែល នួសគ្ាប់ឆ្ន ាំននេះ។ 

ម ើជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំរកីរាល

ដាលមដាយរមបៀបណា? 

ជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំភារនគ្ចើនរកីរាលដាលតាមរយៈ

តាំណក់េឹកតូចៗ ខែលនកើតាននៅនពលខែលអនក

នកើតជាំងឺននេះកអក កណ្ដា ស់ ឬនិយាយ។ 

ម ើសញ្ញា  និងមរារសញ្ញា ននជំងឺគ្រនុផ្តា

សាយធំមានអវ ីខ្លះ? 

អនកខែលានជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ ឧសាហ៍ាននរារ

សញ្ញា ទាំងននេះមួយចាំនួន ឬទាំងអស់ ខែលានែូចជា៖ 

នតា ែល នួ ឬគ្រនុនតា /គ្រនុញាក់ កអក ឈឺបាំពង់ក នហៀរ

សាំនោរ ឬតឹងគ្ចមុេះ ឈឺសាច់ែុាំ ឬែងែល នួ ឈឺកាល អស់

កាល ាំង នហើយជួនកាល កអ តួនិងរារ (នគ្ចើននកើតនលើកុារ

ជាងមនុសសនពញវយ័) ។ 

មពលណាម ើបខ្្ញ ំរួរចាក់វ៉ា ក់សំាង? 

ជាធមែតា ជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំរកីរាលដាលចាប់ពីខែតុលា

ែល់ខែឧសភា។ នពលនវលាែ៏លអបាំផុតកន ុងការចាក់វា៉ា ក់សាាំង

គ្រនុផ្តា សាយធាំរឺ កន ុងអាំឡុងរែូវសល ឹកនឈើគ្ជេុះ ឬរែូវរររ 

នែើមបីការពារែល នួឲ្យោននពញមួយរែូវកាល ខែលននេះរកី

រាលដាល។ 

មេ ុអវ ីបានជាខ្្ញ ំរួរត ចាក់វ៉ា ក់សំាង

ការពារជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំ? 
ការចាក់វា៉ា ក់សាាំងគ្រនុផ្តា សាយធាំ រឺជាមនធោោយែ៏លអបាំផុត នែើមបីការពារ

ែល នួអនក និងអនកជាេីគ្សលាញ់របស់អនក េប់េល់នឹងជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ 

និងសាា នភាពសាាំញុាាំ ខែលពាក់ព័នធនៅនឹងជាំងឺននេះ។ វាក៏អាចជួយកាត់

បនាយហានិភ័យននការនកើតជាំងឺ ការចូលមនទ ីរនពេយ និងការោត់បង់ជីវតិ

ខែលពាក់ព័នធនៅនឹងជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំផងខែរ។ 

សគ្ាប់ព័ត៌ានបខនាមអាំពីអតា គ្បនយាជន៍ននវា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺ

គ្រនុផ្តា សាយធាំ សូមចូលនៅនមើល៖

cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

ម ើអនកណារួរត ចាក់វ៉ា ក់សំាង

ការពារជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំឬម ? 

អនកគ្រប់គ្នន រួរខតចាក់វា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ។ 

មជឈមណឌ លគ្តួតពិនិតយ និងបរា រជាំងឺឆ្លង (CDC) ខណនាំឱ្យ
មនុសសគ្រប់គ្នន ខែលានអាយុពី 6 ខែនឡើងនៅ ឲ្យនៅចាក់វា៉ា ក់
សាាំងនរៀងរាល់រែូវគ្រនុផ្តា សាយធាំ ជាពិនសសសគ្ាប់អនក ខែល

គ្បឈមនឹងហានិភ័យែពស់កន ុងការឆ្លងជមង ឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ។ វា៉ា

ក់សាាំងគ្រនុផ្តា សាយធាំក៏គ្តូវោនខណនាំសគ្ាប់អនកខែលាន

នផទនពាេះផងខែរ។ 

ម ើអនកណាខ្លះតែលគ្បឈ្នឹងហានិ

ភ័យននការឆ្លងជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំ? 

មនុសសគ្រប់គ្នន អាចឆ្លងជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ ប ុខនាវាកាន់ខត

ាននគ្គ្នេះថ្នន ក់សគ្ាប់អនកខែលរយរងនគ្គ្នេះ ែូចជាទរក 

កុារវយ័នកែង អនកខែលានអាយុ 65 ឆ្ន ាំនឡើងនៅ ស្តសា ីាននផទ
នពាេះ និងអនកខែលានសាា នភាពសុែភាពជាក់លាក់ ឬាន

គ្បព័នធភាពសុាាំចុេះនែាយ។ វធិីលអ បាំផុតកន ុងការការពារពីការឈឺ

ធងន់នដាយសារជាំងឺផ្តា សាយធាំ រឺតាមរយៈការនៅចាក់វា៉ា ក់សាាំង

ការពារជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

ម ើវ៉ា ក់សំាងការពារជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំ

មានជាគ្បមភ អវ ីខ្លះ? 

ជាធមែតាវា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំគ្តូវោនផាល់ឱ្យ

តាមរយៈការចាក់ចូលនៅកន ុងនែ ឬជាថ្នន ាំោញ់ចូលគ្ចមុេះ។ វា៉ា ក់

សាាំងការពារជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំគ្តវូោនអនុញ្ញា តសគ្ាប់បុរគល 

ខែលានអាយុចាប់ពី 6 ខែនឡើងនៅ។ ថ្នន ាំោញ់ចូលគ្ចមុេះ រឺគ្តវូ
ោនអនុញ្ញា តសគ្ាប់អនកខែលានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្ន ាំែល់ 49
ឆ្ន ាំ។ ានវា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំនផសងៗគ្នន  ខែល

ែុសខបលកពីគ្នន អាគ្ស័យនៅតាមគ្កមុហ ុនផលិត។ 

ព័ត៌ានបខនាមអាចរកោននៅនលើនរហេាំព័រ វា៉ា ក់

សាាំងការពារជាំងគឺ្រនុផ្តា សាយធាំតាមរែូវ របស់ CDC 
នៅេីននេះ៖ cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm 

គ្បភព ៖ Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm
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សំណួរ-ចម ល្ ើយ អំពីជំងឺគ្រនុ

ផ្តា សាយធំ (ផ្តា សាយធំ) 

ម ើការចាក់វ៉ា ក់សំាងការពារជំងឺគ្រនុ

ផ្តា សាយធំមាន ន ល្ប ុន្មា នតែរ? 

តនមលរបស់វា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំអាគ្ស័យ

នៅនលើការធានរា៉ា ប់រងសុែភាពរបស់អនក។ អនកអាច

ទក់េងនៅកាន់គ្កមុហ ុនធានរា៉ា ប់រងរបស់អនក នែើមបី

សាកសួរអាំពីកខនលងខែលវា៉ា ក់សាាំងជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ 

គ្តវូោនផាល់ កន ុងតនមលទប ឬមិនរិតនលល។ នលើសពីននេះ

នៅនេៀត គ្កសួងសុខាភិោលកន ុងតាំបន់ និងមជឈមណឌ ល

សុខាភិោលអាច នឹងផាល់ ការចាក់វា៉ា ក់សាាំងកន ុងតនមល

ទប ឬមិនរិតនលល។ 

សគ្ាប់ព័ត៌ានបខនាម អនកអាចពិនិតយនមើលការខណនាំ

អាំពីជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ និងតនមលននការចាក់វា៉ា ក់សាាំង 

របស់នយើងនៅនរហេាំព័រ៖ aa-nhpihealthresponse.org 

បន្មា ប់ពីខ្្ញ ំបានចាក់វ៉ា ក់សំាងមេើយ 

ម ើវមានផលរំខានតែរឬម ? 

វា៉ា ក់សាាំងគ្រនុផ្តា សាយធាំានសុវតា ិភាព និងគ្បសិេធភាព។ 

មនុសសមួយចាំនួនអាចានផលរំខានតិចតួច ែូចជា ឈឺ

នែើមនែ គ្រនុនតា កគ្មិតទប និងឈឺែល នួ បនទ ប់ពីការចាក់វា៉ា

ក់សាាំង ខែលនឹងធូរនសបើយនៅវញិបនទ ប់ពីរយៈនពលពីរបីនលង។ 

ម ើខ្្ញ ំអាចចាក់វ៉ា ក់សំាង COVID-19 និងវ៉ា ក់
សំាងគ្រនុផ្តា សាយធំកន ញងមពលត ្ួយបាន

តែរឬម ?

គ្បសិននបើអនកសិេធ ិគ្រប់គ្គ្នន់ អនកអាចចាក់វា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺផ្តា

សាយធាំ និងវា៉ា ក់សាាំង COVID-19 កន ុងនពលខតមួយ តាមការ
ខណនាំរបស់ CDC និងរណៈកាែ ធិការគ្បឹកានលើការអនុវតាការ
ចាក់ថ្នន ាំបរា រ (ACIP)។ 

ម ើខ្្ញ ំអាចចាក់វ៉ា ក់សំាងការពារជំងឺគ្រនុ

ផ្តា សាយធំមៅឯណា? 

អនកអាចេេួលការចាក់វា៉ា ក់សាាំងការពារជាំងឺគ្រនុ

ផ្តា សាយធាំ នៅកខនលងណ្ដមួយខាងនគ្កាម៖ 

 គ្រូនពេយខលទាំបឋម

 រល ីនិកខលទាំបនទ ន់/រល ីនិកសគ្ាប់នសវា

រាយរង

 មណឌ លសុែភាពខែលានការបញ្ញា ក់ពីសហព័នធ

 រល ីនិកសុែភាពជនបេ

 មណឌ លសុែភាពជនជាតិនែើមនកាេះហានវ៉ា  

 នសវាសុែភាពជនជាតិឥណ្ដឌ នែើម

 គ្កសួងសុខាភិោលកន ុងតាំបន់

 ឱ្សលសាា ន

(ឧទហរណ៍៖ Walmart, Walgreens,
CVS, Rite-Aid) 

ម ើជំងឺគ្រនុផ្តា សាយធំ និងជំងឺ

COVID-19 ខ្ុសគ្នន គ្ ង់ណាខ្លះ? 

ជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំ និងជាំងឺ COVID-19 សុេធខតជា
ជាំងឺឆ្លងតាមផល វូែនងហ ើម ប ុខនាជាំងឺទ ាំងពីរននេះបងា

នឡើងនដាយវរុីសនផសងពីគ្នន ។ ជាំងឺ COVID-19 គឺ
បណ្ដា លមកពីការឆ្លងវរុីសកូរ៉ាណូ្ដ (ន ែ្ េះ SARS- 
CoV-2) នហើយចាំ ខណកជាំងឺគ្រនុផ្តា សាយធាំវញិ រឺ

បណ្ដា លមកពីការឆ្លងវរុីសអុីនហ្ លូ អិនហាគ្បនភេ

ណ្ដមួយ ខែលរកីរាលដាលជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំពីមនុសស

ាន ក់នៅមនុសសាន ក់។

គ្បភព ៖ Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

សម្រាប់ាតិកាដែលបានបកដម្របរចួរបស់ AA និង NH/PI ជាចម្រចើនច ៀត 
សូមចូលចៅចគហ ំព័រការច ល្ ើយតបដនែកសុខភាពថ្នែ ក់ជាតិរបស់ AA និង NH/PI របស់ចយើងចៅ៖ 

www.AA-NHPIHealthResponse.org 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/updates
http://www.aa-nhpihealthresponse.org/

