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ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាងជំងឺរលាកថ ល្ើមប្រថេទA
ថ�ើថលាកអនាកប�រូវដឹងអ្វីខលលះ

1 ថេ�ុអ្វីប�រូវចាក់ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង?
ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A គឺ ជា  ជំងឺ ច្្ើម ធ្ងន់ ធ្ងរ មួយ។  ជំងឺ ចនះ 
្រង្ក ច�ើង ចោយ ចម ចោគ  ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A (HAV)។  
ចម  ចោគ ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A  ឆ្ង ពតី មនុស្ស មានា ក់ ចៅ មនុស្ស 
មានា ក់ ចៃៀត  តាម រយៈ ការ ្រ៉ាះពាល់      លាមក រ្រស ់ មនុស្ស ដដល  បាន 
ឆ្ង  ជំងឺ ចនះ ដដល អារ  ចកើត ច�ើង  យ៉ា ង ងាយ  ្្រសិន ច្រើ ចគ 
មិនបាន លាង សមាអា ត ទដ បាន ្តលឹម ្តរូវ។  ចលាក េនាក ក៏ អារ  ចកើត 
ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A  ចោយសារ រំណតីអាហារ  ៃលឹក ឬ វត្ថុ ដដល     
មាន ចម ចោគ ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ  A ផង ដដរ។

 ចោគ សញ្ញា  ទន ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A  អារ រមួ មាន៖
•  ្គ ថុន ច្្   ចនឿយ ហត់ ការ    បាត់ ្រង់ រំណង់ អាហារ 
ចោគ រង់ ក្ អួត   ចោគ  ក្ អួត  និង /ឬឈ ឺសន្្ក់

•    ឈ ឺចពាះ ធ្ងន់ ធ្ងរ និង ចោគ ោគ រសូ  ( ជា ពិចសស  កុមារ) ឬ
•   ចោគ ចលឿង ( ដសបែក ឬ ដេនាក ចលឿង  ៃលឹក ចន្ម ព៌ណ ច ម្ៅ

 ការ ្រចន្ទោ រ ្រង់ លាមក ព៌ណ ្្រចផះ)។

ជា ធមមៅតា ចោគ សញ្ញា  ទាងំ ចនះចកើត ច�ើងពតី  2  ចៅ 6 សប្ាហ ៍  
ច្កាយ  ចពល ឆ្ង ជំងឺ ចនះ  ចហើយ   ្រន្  ចកើត មាន    រយៈ ចពល តិរ 
ជាង 2  ដែ ច្រើ ចទាះ ្រតី ជា    មនុស្ស មួយ រំនួ អារ   ឈ ឺ រយៈ ចពល យូរ 
រហូត ដល ់ចៅ 6 ដែ។      ច្រើ ចលាក េនាក ចកើត ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ  
A  ចលាក េនាក អារ ឈ ឺ  ខ្្ងំ មិន អារ ចៅ ចធវ ើ ការ ររួ ។ 

  ជា ញលឹក ញា្រ់ កុមារ ពុ ំមាន ចោគ សញ្ញា  ចៃ ្រ៉ាុដន្  មនុស្ស ចពញ វយ័ 
ភាគ ច្រើន ចកើត ចោគ សញ្ញា  ។    ចលាក េនាក អារ រម្ង ចម ចោគ ជំងឺ 
រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A   ចនះ ចៅ េនាក ដទៃ  ចោយ គ្មៅ ន ចកើត  ចោគ 
សញ្ញា  េវ តី ច�ើយ  ។

ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ  A  អារ ្រណ្្ល   ឲ្យ     ច្្ើម មិន ដចណើរ ការ និង 
ស្ា្រ់ បាត់ ្រង់ ជតីវតិ  ច្រើ ចទាះ ្រតី  ជា ករណតី ចនះ គឺ ជា ករណតី ក្ម    ចហើយ 
ជា ៃូចៅ ចកើត ច�ើង រំចពាះ មនុស្ស វយ័ 50  ឆ្នា ំ ឬ ចាស ់ជាង ចនះ  
និង  រំចពាះ មនុស្ស ដដល មាន ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ B  ឬ  C ក៏ 
ចោយ។ 

ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាងជំងឺរលាកថ ល្ើមប្រថេទAអាច្រង្កា រជំងឺរលាក
ថ ល្ើមប្រថេទA។ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ  A   ្តរូវ បាន  
ដណនំ្ ឲ្យ ចាក់  ចៅ សហ រដ្ឋ អាចមរកិ ចា្រ់ ពតី ឆ្នា ំ 1996 មក។  ចា្រ់ 
តាំង ពតី ចពលចន្ះ មក  រំនួន ករណតី  ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A  
ដដល បាន ោយ ការណ ៍ក្ថុង មួយ  ឆ្នា  ំៗ  ចៅ សហរ ដ្ឋ អាចមរកិ បាន 
ធ្្ក់ រុះ ពតី  31,000  ករណតី មក តិរ ជាង 1,500 ករណតី។ 

2 ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាងជំងឺរលាកថ ល្ើមប្រថេទA
 ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ   ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A  គឺ ជាថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ   
ដដល មាន ចម ចោគ េសកមមៅ (   ងា្់រ  )។  ចលាក េនាក នលឹង ្តរូវ ការ  
ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ  ចំនួន2ដូសចដើមបែតី ៃៃួល បាន ការ ការ ពារ រយៈ 
ចពល យូរ។   រំនួន ដូស ទាងំ ចនះគួរ ចាក់  ក្ថុង រយៈ ចពល យ៉ា ង ចហារ
ណ្ស ់6 ដែ ោរ ់ពតី គ្នា ។ 

 តាមៃម្ា្់រ កុមារ ្តរូវ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  ពតី   អាយ ុ ពតីមួយ ឆ្នា  ំដល ់ពតីរ 
ឆ្នា  ំ(12 ចៅ 23 ដែ)។   កុមារ វយ័ ច្រើន ជាង ចនះ និង  ចកមៅង ជំៃង់  

អារ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  ច្កាយ អាយុ 23 ដែ។  មនុស្ស ចពញ វយ័ 
ដដល ពុ ំបាន ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ពតី មុន ចហើយ រង់    ្រងា្ក រ ជំងឺ រលាក 
ច្្ើម ្្រចេៃ  A  ក៏ អារ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ចនះ បាន ផង ដដរ។ 

 ចលាក េនាក គួរ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A 
្្រសិន ច្រើ ចលាក េនាក ៖
•  ចធវ ើ ដំចណើរ ចៅ កាន់ ្្រចៃស   ដដល មាន  ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ  

A ជា ៃូចៅ
•  ជា្រុរស រមួ ចេៃ ជាមួយ ្រុរស ដទៃ ចៃៀត
•  ច្្រើ ្បាស ់ថ្នា  ំ ចញៀន ែុស រ្ប្រ់
•  មាន ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ B ោ៉ា  ំទរ៉ា  ឬ ជំងឺ រលាក ច្្ើម
្្រចេៃ  C 

•  ៃៃួល ការ   ពយា  បាល ចោយច្្រើ    ថ្នា  ំ ឲ្យ ឈាម កក  (clotting factor
concentrates)។

•     ចធវ ើ ការ ជាមួំយ សត្ថ    មាន ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ  A  ឬ ក្ថុង មនទោ តីរ
ពិចសាធន៍ ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A។  

•   រំពលឹង ថ្  នលឹង ្រ៉ាះពាល់  ផ្ទោ ល់      នលឹង កូន  រិញ្លឹម មក ពតី ្្រចៃស ដដល
ចកើត ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A  ជា ៃូចៅ។

 សូម សួរ ន្ ំេនាក ផ្ល់ ចសវ ដ្ទា ំសុែ ភាព រ្រស ់ចលាក េនាក ្្រសិន 
ច្រើ ចលាក េនាក រង់ បាន ព័ត ៌មាន ្រដន្ថម  េំពតី        ្ក ថុម  ណ្មួយ ទន 
្ក ថុម ទាងំ ចនះ។

ចគ ពុ ំដលឹង ពតី ហានេិ័យ     រំចពាះ ការ ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ រលាក 
ច្្ើម ្្រចេៃ A  ក្ថុង ចពល ដំណ្ល គ្នា  នលឹង ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដទៃ ចៃៀត។  

 3 មនុស្សមួយចំនួនមិនគួរទទួលថ្នា ក់
វ៉ា ក់សំាងថនលះ។

 សូម ្បា្រ់ េនាកដដល ផ្ល់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដល ់ចលាក េនាក ៖

• ប្រសិនថ្រើថលាកអនាកមាន្រញ្ហា អាឡាក់សុវីធ្ងន់ធ្ងរដដល
គំរាមកំដេងដល់អាយុជវីវ�ិ។
្្រសិន ច្រើ       ចលាក េនាក ធ្្្់រ មាន ្្រតិកមមៅ អាឡាក់ សុតី ដដល គោំម
កំដហង ដល ់អាយ ុជតីវតិ   ្រន្ទោ ្រ ់ពតី បាន ៃៃួល  ដូស ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ
 ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ A       ឬ មាន ្រញ្ហា  អាឡាក់ សុតី ធ្ងន់ ធ្ងរ
រំចពាះ ធ្តុ ផ្ស ំណ្មួយ ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ ចលា កេនាក  អារ ្តរូវ
បាន ដណ ន្ ំកុំ ឲ្យចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចនះ។ សូម សួរ ន្ំ
េនាក ផ្ល់ ចសវ ដ្ទា ំសុែ ភាព រ្រស ់ចលាក េនាក ្្រសិន ច្រើ ចលាក
េនាក រង់ បាន ព័ត ៌មាន េំពតី ធ្តុ ផ្ស ំទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។

• ប្រសិនថ្រើថលាកអនាកមិនមានសុខភាពល្អ ថទ។
្្រសិន ច្រើ ចលាក េនាក មាន ជំងឺ ឈ ឺ្សាល  ដូរ ជា ជំង ឺផ្្សាយ  
ចលាក េនាក   ្្រដហល អារ ៃៃួល បាន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចៅ ទ ្្ង ចនះ។
្្រសិន ច្រើ ចលាក េនាកមាន ជំងឺ ឈ ឺមធ្យម ឬ ធ្ងន់ ធ្ងរ  ចលាក េនាក
គួរ ្្រដហល រង ់ចាំ រហូត ទាល ់ដត ចលាក េនាក ជា សះ ចសបែើយ  វញិ។  
ចវជ្ជ ្រណ្ិត រ្រស ់ចលាក េនាក អារផ្ល ់ចយ ្រល ់ចលា ក េនាក។

Hepatitis A VIS - Khmer (7/20/2016)
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4  ហានិេ័យថកើ�ប្រ�ិកម្មថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង

 ដូរថ្នា  ំដទៃ ចៃៀត ដដរ ោ្់រ ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ឱកាស       ទន ការ  ៃៃួល រង  
ផល រំខ្ន អារ ចកើត មាន ។ ជា ធមមៅតា ផល រំខ្ន ទាងំ ចនះ មាន 
ក្មិត ្សាល ចហើយ បាត់ ចៅ វញិ ចោយ ែ្ អួន ឯង  ្រ៉ាុដន្្្រតិកមមៅ ធ្ងន់ 
ធ្ងរ   ក៏ អារ ចកើត ច�ើង ផង ដដរ។
 មនុស្ស ភាគ ច្រើន  ដដល ៃៃួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំជំង ឺរលាក ច្្ើម 
្្រចេៃ A  ពុ ំមាន ្រញ្ហា  ជាមួយ នលឹង ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ចៃ។ 
្រញ្ហា បសាលៗ្រន្ទោ ្រ ់ពតី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ជំងឺ រលាក ច្្ើម ្្រចេៃ 
A  រមួ មាន៖
•    ការ ឈ ឺចា្់រ ឬ  សានា ម ្កហម ចៅ កដន្ង ចាក់ ថ្នា  ំ
•  ្គ ថុន ច្្ ក្មិត ទា្រ
•  ឈ ឺក្បល
•  ចនឿយហត់

 ្្រសិន ច្រើ ្រញ្ហា  ទាងំ ចនះ ចកើត ច�ើង ជា ធមមៅតា   ្រញ្ហា  ទាងំ ចនះ  
ចា្រ់ ចផ្ើម ចកើត ច�ើង ភ្ាមៗ ្រន្ទោ ្រ ់ពតី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ចហើយ 
្រន្ ចកើត ច�ើង ស្មា្់រ  រយៈចពល 1  ឬ 2 ទ ្្ង។ 

ចវជ្ជ ្រណ្ិត រ្រស ់ចលាក េនាក អារ ្បា្រ់ ចលាក េនាក ្រដន្ថម េំពតី 
្្រតិកមមៅ ទាងំ ចនះ។

្រញ្ហា ដទទថទៀ�ដដលអាចថកើ�ថ�ើង្រន្ទា ្រ់ពវីចាក់ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង
ណាក៏ថោយ៖

•  ចពល ែ្ះ  មនុស្ស   សន្្រ់ ្រន្ទោ ្រ ់ពតីដំចណើរ ការ ចវជ្ជ សាសស្ មួយ
ដដល រមួ ្រញ្ រូល ទាងំ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ។   ការ េង្ថុយ ឬ  ចដក   
្្រដហល 15 ន្ៃតី  ្រន្ទោ ្រ ់ពតី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំអារ ជួយ ្រងា្ក រ   
ការ សន្្រ់ និង   រ្ួរស ចោយ សារ  ដួល បាន ។  សូម ្បា្រ់
េនាក ផ្ល់ ចសវ ដ្ទា ំសុែ ភាព រ្រស ់ចលាក េនាក ្្រសិន ច្រើ ចលាក
េនាក  វលិ មុែ   ឬ     រក្ថុ  ញ្ញា ណ ផ្្ស់ ្្រ រូរ ឬ  ឮសំច�ង ហលឹង ក្ថុង
្តចរៀក ។

•   មនុស្ស មួយ រំនួន    ឈ ឺសាមៅ រ  ដដល អារ កាន់ ដត ធ្ងន់ ធ្ងរ និង     
ចកើត ច�ើង ស្មា្រ់រយៈ ចពល យូរ ជា ការ ឈ ឺចា្រ់ ធមមៅតា 
ច្កាយ ចពល ចាក់់ ថ្នា ។ំ ករណតី ចនះ ក្ម ចកើត ច�ើង ណ្ស ់។

•  ថ្នា  ំណ្ ក៏ ចោយ អារ ្រង្ក  ្្រតិកមមៅ អាឡាក់ សុតី ធ្ងន់ ធ្ងរ ។
្្រតិកមមៅ  អាឡាក់ សុតី ទាងំ ចនះ ចោយ សារ ដត ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ គឺ ជា
្រញ្ហា  ក្ម      ដដល  តាមការ បា៉ា ន ្្រមាណ មាន តិរ ជាង 1 ក្ថុង
មួយ លាន ដូស ចហើយ នលឹង ចកើត ច�ើង ក្ថុង រយៈ ចពល ្រ៉ាុន្មៅ ន
ន្ៃតី ចៅ ្រ៉ាុន្មៅ ន ចមា៉ា ង ្រន្ទោ ្រ ់ពតី ចាក់ ថ្នា វំ៉ា ក់ សាងំ ។

ដូរ    ថ្នា  ំ  ចផ្សង ចៃៀត  ដដរ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ក្ម នលឹង ្រង្ក រ្ួរស ធ្ងន់ ធ្ងរ ឬ 
ចធវ ើឲ្យ ស្ា្រ់ បាត់ ្រង់ ជតីវតិណ្ស ់។  

សុវត្ថ ិភាព ទន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដតង ដត ស្ថ ិត ច្កាម ការ តាម ោន។ 
ស្មា្់រ ព័ត ៌មាន ្រដន្ថម សូម រូល ចៅ ៖  
www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 ចលុះថ្រើមាន្រញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរថធ្ើដូថមតេច?

ថ�ើ ខ្ញ ំ គួរ        ប្រយ័�នាចំថោលះ   អ្វី ខលលះ?
•  សូម ្្រយ័តនា រំចពាះ  េវ តី ដដល ចធវ ើ ឲ្យ ចលាក េនាក ្ពអួយ បារម្ភ ដូរ ជា  
សញ្ញា   ្រងាហា ញ ពតី ្្រតិកមមៅ អាឡាក់ សុតី ធ្ងន់ ធ្ងរ  ្គ ថុន ច្្ ខ្្ងំ  ឬ  
ឥរយិ ្រ្ ែុស ធមមៅតា។ 

សញ្ញា  ្រងាហា ញ ពតីប្រ�ិកម្មអាឡាក់សុវីធ្ងន់ធ្ងរអារ រមួ ្រញ្ រូល
កន្ អួរ ចហើម មុែ  និង ្រំពង់ ក  ពិបាក ដក ដចងហា ើម    រងាវ ក់
ច្រះ ដូង ញា្រ់  វលិ មុែ  និង កម្ាំង រុះ ចែសោយ។ ្រញ្ហា   ទាងំ ចនះ   
នលឹង ចា្រ់ ចផ្ើម  ចកើត ច�ើង រយៈ ចពល  ្រ៉ាុន្មៅ ន ន្ៃតីចៅ  ្រ៉ាុន្មៅ ន
ចមា៉ា ង ្រ៉ាុចណ្ណ ះ្រន្ទោ ្រ់ ពតី  ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ។

ថ�ើខ្ញ ំគួរថធ្ើអ្វីខលលះ?
•   ្្រសិន ច្រើ  ចលាក េនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា ប្រ�ិកម្មអាឡាក់សុវីធ្ងន់
ធ្ងរឬ   សា្ថ នការណ ៍សចសងារ ះ ្រន្ទោ ន់ ដទៃ ចៃៀតដដល មិន អារ រ
ង់ ចា ំបាន សូម ៃូរស័ពទោ ចៅ 9-1-1 ឬ       ចៅ  កាន់ មនទោ តីរ ចពៃ្យ ដដល
ជិត ្ំរផុត។ ច្រើ មិន ដូចចានា ះ ចៃ សូម ៃូរស័ពទោ ចៅ គ្តីនិក រ្រស់
ចលាក េនាក។
ច្កាយ  មក  ្្រតិកមមៅ គួរ ោយ ការណ ៍ ចៅ  Vaccine Adverse 
Event Reporting System (VAERS) (្្រព័ន្ធោយការណ៍ផលអា
្កកទ់នថ្នា វំ៉ា ក់សា)ំ។ ចវជ្ជ ្រណ្ិត រ្រស ់ចលាក េនាក អារ    ោក់
្រញ្ជរូ ន របាយការណ ៍ចនះ ឬ ចលាក េនាកអារ ោយការណ ៍ចោយ
ផ្ទោ ល់ តាម រយៈ  ចគហៃំព័រ VAERS  អាសយោ្ឋ ន
www.vaers.hhs.gov  ឬ តាម រយៈ ចៅ ៃូរស័ពទោ មក
1-800-822-7967។

VAERS  មិន ផ្ល់ ចយ ្រល់ ចវជ្ជ សាសស្ ចៃ។

 6 កម្មវធិវីជា�ិ្រង់សំណងរ្ួរសថោយ
សារថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង 

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (កមមៅ វ ិ
ធតីជាត្ិរង់សំណងរ្ួរសចោយសារថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ) គឺ ជា  កមមៅ វធិតី
រ្រស ់រដ្ឋ សហ ព័ន្ធ  ដដល បាន ្រចង្ក ើត ច�ើង ចដើមបែតី ្រង់  សង    េនាក 
ទាងំ ឡាយ ដដល   អារ រង រ្ួរស ចោយ សារ ដត ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ 
មួយរំនួន។

 ្រុគរល ដដល ចជឿជាក់ ថ្ ែ្ អួន អារ   ធ្្្់រ រង រ្ួរស ចោយ សារ ថ្នា ំ
វ៉ា ក់សាងំមួយ  អារ ចធវ ើ ការ សិកសោ េំពតី កមមៅ វធិតី  និង េំពតី ការ ោក ់
ពាក្យ ទាម ទារ សំណង ចោយ ៃូរស័ពទោ មក     1-800-338-2382 ឬ រូល 
ចៅ វ្ិរ សាយ  VICP  ចៅ www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ 
មាន រយៈ ចពល កំណត់ ស្មា្រ់ ការ ោក ់ពាក្យ ទាម ទារ សំណង។

7  ថ�ើ ខ្ញ ំ អាច  សិកសា ្រដនថែម ថទៀ� ថោយ 
រថ្រៀ្រ ណា?

•  សូម សួរ េនាក ផ្ល់ ចសវ ដ្ទា ំសុែ ភាព រ្រស ់ចលាក េនាក ។ គ្ត់ អារ
  ផ្ល់ឯកសារ ក្ថុង កញ្្រ់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ    ឬ         ្បា្់រ ្្រេព ព័ត ៌មាន
ចផ្សង ដល ់ចលាក េនាក។

•  សូមៃូរស័ពទោ ចៅ ្កសួង សុខ្េិបាលរដ្ឋ ឬ ចៅ មូល ោ្ឋ ន  រ
្រស ់ចលាក េនាក ។

•  សូមទាក់ ៃង  Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) (មជ្ឈមណ្លៃ្រ់សា្ក ត់ និង្រងា្ក ជំងឺ)៖
-   ចោ យ ចៅ ៃូរស័ពទោ ចៅ ចលែ  1-800-232-4636

(1-800-CDC-INFO) ឬ
-  រូល ចៅ  វ្ិរសាយ  CDC តាមអាសយោ្ឋ ន

www.cdc.gov/vaccines
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