
 

ស្រកុ           (ក្កងុ)    
លិខិតរម័ក្រចិតត និងសរចកតីជូនដំណឹងក្រមនឹងការរនយល់នន 

ការចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយ 
 

ឪរុកម្តត យរិរសជាទីសោររ៖ 
សលាសយើងខ្ុំនឹងរហការជាមួយនឹងក្កមុសេជជសស្តរតចុុះកិចចរនាជាមួយម

នទីររុខាភិបាលសខតត(ក្កុង)សយើង ក្កុមេជិជបណឌិ តផ្តល់  
ការចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយរក្ម្តប់កូនរបរ់សលាកអ្នកសៅនងង ____ 
ខខ______ឆ្ន ំ២០២២។ ជារិសររសលាសយើងខ្ុំរូមជូនដំណឹង 
សហើយសរនើរំុការយល់ក្រមរបរ់សលាកអ្នក 
រូមអានរ័ត៌ម្តនខាងសក្កាមរចួសហើយររសររបំសរញលិខិតរម័ក្រចិតតចាក់វ៉ាក់សំ
ង បន្ទទ ប់មកឱ្យកូននំ្ទយកសៅក្បរល់ជូនសលាេញិ 
រូមអ្ររុណចំស ុះការោំក្ទនិងរហការរបរ់សលាកអ្នក! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

《សតើអ្វីសៅសៅថាជមងឺក្រនុផ្តត សយ》 
ជមងឺក្រនុផ្តត សយជាជមងឺសកើតមករី [សោយេរីរុរក្រនុផ្តត សយ] 

នំ្ទឲ្យម្តនកនុងផ្លូេដសងហើមធ្ងន់ធ្ងរខដលបណ្តត លមករីវម្តនភារខុររីជមងឺផ្តត សយ
ធ្មមតា តាមធ្មមតាម្តនសោររញ្ញា ចារ់ជាង សហើយអំ្ឡុងសរលក៏យូរខេងជាង។ 
សោររញ្ញា ទូសៅរមួម្តនដូចជា ក្រនុសតត  ឈឺកាល ឈឺសច់ដំុ សនឿយហត់ 
សហៀររំសបារ ឈបំឺរង់ក និងកអកជាសដើម ជួនកាលនឹងបណ្តត លឱ្យហកជមងឺ 
នឹងអាចបណ្តត លឱ្យសល ប់។ ហកជមងឺខដលធ្លល ប់ជួបដូចជាជមងឺរលាករួត 
ជមងឺសផ្សងសទៀតដូចជារលាកក្តសចៀកកណ្តត ល ជមងឺរលាករនធក្ចមុុះ រលាកខួរកាល 
ជមងឺខួរកាល រលាកទងសបុះដូង សោររញ្ញា នឹងរនលឺររមី 
និងជមងឺសរ ៉ានិងជមងឺឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរសផ្សងៗសទៀត។ 
《សតើជមងឺក្រុនផ្តត សយឆ្លងតាមរសបៀបអ្វី》 
ជមងឺក្រនុផ្តត សយបណ្តត លមករីកអក 

កណ្តត រ់ម្តនេរីរុឆ្លងសមសោរដល់មនុរសជំុេញិ 
សហើយក៏ម្តនលទធភារឆ្លងតាមរយៈការប៉ាុះម្តត់និងក្ចមុុះរបរ់ខលួនបន្ទទ ប់រីបានប៉ាុះ
 ល់នឹងសមសោរក្រុនផ្តត សយសៅសលើនផ្ទននេតថុខដលម្តនផ្ទុកេរីរុ។ 
មុនសរល1នងងនឹងសកើតជមងឺ ឬសក្កាយសរលសកើតជមងឺ៣-៧នងង 
អ្នកម្តនជមងឺក្រុនផ្តត សយក៏ម្តនលទធភារឆ្លងជមងឺដល់អ្នកសផ្សងសទៀត 
ចំស ុះសកមងៗ អំ្ឡុងឆ្លងជមងឺកាន់ខតយូរ។ 

បទឯកសររំរ ូ ឧបរមព័នធ២១ 



《សរៈរំខាន់ននការចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយរំោប់រិរស》 
សោងតាមការរិកាស្សេក្ជាេបានរកស ើញថា 

រិរានុរិរសង្កយឆ្លងសមសោរក្រុនផ្តត សយណ្តរ់ ជាទូសៅ 
រិរសជាអ្នសកើតជមងឺមុនសរសៅរដូេឆ្លងជមងឺ 
មា៉ាងសទៀតសមសោរខដលោលោលសោយរិរសម្តនកម្តល ំងឆ្លងខពរ់ជាង 
សហើយសរលឆ្លងយូរជាង ដូសចនុះ 
រិរសទំងឡាយរឺជាអ្នកោលោលសមសោរក្រនុផ្តត សយរំខាន់ៗ។ 
ការចាក់វ៉ាក់សំងជមងឺក្រុនផ្តត សយរំោប់រិរស 
មិនក្តឹមខតម្តនក្បរិទធភារកាត់បនថយអ្ក្តាឆ្លងជមងឺក្រនុផ្តត សយរបរ់រិរស 
បនថយការចំណ្តយសលើនងលសរទយ ខងមទំងអាចកាត់បនថយការោលោលននេរីរុ 
សហើយការ រក្កមុម្តនសក្ោុះថាន ក់សោយក្បសោល ដូចជាចារ់និងសកមងៗ 
សដើមបកីាត់បនថយផ្លេបិាកោ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខដល    បណ្តត លមករីសរឆ្លងជមងឺ។ 
《រម្តរធ្លតុននវ៉ាក់សងំបង្កា រជមងឺក្រុនផ្តត សយកនុងឆ្ន ំសនុះ》 
វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយជាវ៉ាក់សំងអ្រកមមមួយក្បសភទ 

តាមរំសណើ របរ់អ្ងគការរុខភាររិភរសលាក 
រោា ភិបាលបានទិញវ៉ាក់សំង៤ក្បសភទដូចជាបណ្តត ក្បសទរសលើរកលសលាក 
កនុងវ៉ាក់សំងសនុះម្តនធ្លតុផ្សំេរីរុអ្រមកម ៤ ក្បសភទ រឺក្បសភទ A ២មុខ(H1N1 និង 

H3N2) និងក្បសភទB ១មុខ។ រម្តរធ្លតុ  
ននវ៉ាក់សំងនីមួយៗបណតុ ុះបណ្តត លសោយររុតអំ្ក្បរីយ៉ាុងម្តន់ខដលសក្បើក្បារ់សៅ 
ឆ្ន ំ(២០២២)សនុះម្តន៖ A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/ 

9/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；

B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus ។ 
រម្តរធ្លតុននវ៉ាក់សំងនីមួយៗខដលបណតុ ុះបណ្តត លសោយសការិកាម្តន៖A/Wi

sconsin/588/2019 (H1N1) pdm09-like virus；A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus；

B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 

(B/Yamagata lineage)-like virus ។ 
《បរមិ្តណចាក់វ៉ាក់សំង រយៈសរលចាក់វ៉ាក់សំងនិងរសបៀបបង់នងល》 
ចំស ុះរិរស ក្តូេចាក់វ៉ាក់សំង០,៥មីលីលីក្តកនុងមតង។ មា៉ាងសទៀត 

ចំស ុះកុម្តរម្តនអាយុតិចជាង(សរមើនឹង) ៩ឆ្ន ំ ក្បរិនចាក់វ៉ាក់សំងជាសលើកដំបូង 
រួរខតចាក់  ២ដូរ និង ការចាក់២ដូរសនុះ ក្តូេចំារយៈសរលជាង  ៤របាត ហ៍ 
រចួចាក់ សបើរិនធ្លល ប់ចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយ(មិនថា១ដូរឬ២ដូរ) 
សៅឆ្ន ំសនុះចាក់១ដូរក៏បាន។ ចំស ុះកុម្តរម្តនអាយុសលើររី៩ឆ្ន ំ 
មិនថាកនលងមកធ្លល ប់ចាក់វ៉ាក់សំងឬសទ រុទធខតក្តេូចាក់១ដូរប៉ាុសណ្តណ ុះ។ 
សោយសរេរីរុក្រនុផ្តត សយោល់ 



ឆ្ន ំមិនដូចោន សទ ដូសចនុះ អ្នកសរញលកខណៈចាក់វ៉ាក់សំង ក្តូេខតចាក់វ៉ាក់សំងជាងមី 
សរៀងោល់ឆ្ន ំ។ សក្កាយរីចាក់វ៉ាក់សំងរចួ ោ៉ាងសោចណ្តរ់រងចំាក្បខហល២ 
របាត ហ៍សទើបម្តនរកដិរិទធិការ រ សហើយឥទធិរលការ រម្តនរយៈសរលកនុង១ឆ្ន ំ។ 
សយើងអាចចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយជាមួយវ៉ាក់សំងសផ្សងសទៀត

កនុងសរលជាមួយោន  សៅចំខណកខុររីោន សលើដងខលួន 
ឬចាក់វ៉ាក់សំងរងចំាចសន្ទល ុះសរលខលុះ។ 
អាចរមម្តគ ល់វ៉ាក់សំងចាក់ឆ្ន ំសនុះផ្លិតសោយក្កុមហរុន 
ទួទួលខុរក្តូេម្តនកំរតិ ភារហរុន បសចចកេជិាជ  កវុកកាវ ង ក្បសទរចិន 
ក្កុមហរុនSanofi Pasteurក្បសទរបាោងំនិងក្កមុហរុនSeqirusក្បសទរអាលលឺម៉ាង់ 
វ៉ាក់សំងខដលផ្លិតសោយក្កមុហរុនទំង៣សនុះម្តនក្បរិទធិភារនិងរុេតថិភារតា
មកំណត់ចុុះបញ្ច ីក្តតួរិនិតយននន្ទយកោា នក្រប់ក្រងអាោរនិងថាន ំននក្ករួងរុខា
ភិបាលនិងរុខុម្តលភារអាន្ទម័យក្បសទរចិន 
សហើយក្តូេបានអ្នុញ្ញា តឱ្យសក្បើក្បារ់/នំ្ទចូល 
នឹងផ្គត់ផ្គង់តាមលំោប់ខដលវ៉ាក់សំងក្តូេជញ្ជូ នដល់ឃ្ល ំង។ 
សរលចាក់វ៉ាក់សំងរំោប់រិរសទំងឡាយកនុងសលាជារមូហភារ 
នឹងចាក់វ៉ាក់សំង១ដូរសោយសក្បើក្បាក់រដា សហើយមិនបាច់ចំណ្តយក្បាក់អ្វីសទ 
ប៉ាុខនតចំស ុះអ្នកណ្តមិនអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សំងសៅនងងបានកំណត់ 
សន្ទុះក្តូេយកលិខិតជូនដំណឹងផ្តល់សោយសលា សៅមនទីរសរទយចាក់វ៉ាក់សំង 
សហើយបង់នងលរាបាល ក់រ័នធ។ 
កនុងករណីជារិរសចូលបឋមរិកាសក្កាមថាន ក់ទី២ 
សហើយចាក់វ៉ាក់សំងសលើកដំបូងសក្កាយរីសកើតមក សបើរិនចង់ មតងសទៀត 
អាចសៅមនទីរសរទយចាក់សហើយក្តូេបង់បង់នងលសោយខលួនឯង  
ចាក់ដូរទី២បន្ទទ ប់រីចាក់វ៉ាក់សំងដូរទី១ សៅសលាោ៉ាងសោចណ្តរ់៤ 
របាត ហ៍។ 
《រកដិរិទធិការ រននវ៉ាក់សំង》 
រកដិរិទធិការ រននវ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រុនផ្តត សយខក្បក្បលួតាមអាយុឬ 

សថ នភារោងកាយ អ្ក្តារកដិរិទធិរឺ30-80%ជាមធ្យម ចំស ុះមនុរសសរញេយ័ 
សលើររី18ឆ្ន ំ បានឆ្លងជមងឺក្រុនផ្តត សយសហើយសន ក់សៅមនទីរសរទយ ម្តនរកដិរិទធិ 
ការ រក្បខហល41% ចំស ុះមនុរសឆ្លងជមងឺក្រនុផ្តត សយធ្ងន់ធ្ងរ 
បានសន ក់សៅបនទប់ខងទំជារិសររ ម្តនរកដិរិទធិការ រដល់ 82%។ 
សកមងៗម្តនអាយុសលើររី 
6ខខដល់យុេជនម្តនអាយុតិចជាង18ឆ្ន ំ 
សក្កាយរីចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រុនផ្តត សយ 
ម្តនរកដិរិទធិការ រសរមើនឹងមនុរសសរញេយ័។ 



 《តំណមសៅសរលទទួលវ៉ាក់សំង》 
I. ចំស ុះអ្នកណ្តបានដឹងថាម្តនក្បតិកមមសៅនឹងរម្តរធ្លតុននវ៉ាក់សំង 
សន្ទុះមិនក្តូេចាក់វ៉ាក់សំងសទ។ 
II. ចំស ុះអ្នកណ្តម្តនក្បតិកមមអាក្កកធ្ងន់ធ្ងរ សៅសរលចាក់វ៉ាក់សំងកាលរីមុន 
សន្ទុះមិនក្តូេចាក់វ៉ាក់សំងសទ។ 
《កំណត់រំោល់សៅសរលទទួលវ៉ាក់សំង》 
I. អ្នកជមងឺសតត ខលួន ឬកំរុងម្តនជមងឺធុ្នមធ្យម ធុ្នធ្ងន់ជាបន្ទទ ន់ 
រួររងចំាជមងឺជាសរបើយរិន រចួចាក់វ៉ាក់សំងលអជាង។ 
II. ទរកមិនទន់ក្រប់៦ខខ 
សោយសរោម នឯកសរអំ្រីឥទធិរលចាក់វ៉ាក់សំងនិងរុេតថិភារសៅមនទីរសរទយ 
ដូសចនុះ មិនក្តូេចាក់វ៉ាក់សំងសទ។ 
III. 
អ្នកណ្តសកើតសោររញ្ញា Guillain-Barré(GBS)សក្កាយរីចាក់វ៉ាក់សំងសនុះកនុងអំ្ឡុង
សរល៦អាទិតយ រូមរកក្រូសរទយវយតនមលរិន។ 
IV. 
អ្នកណ្តម្តនក្បតិកមមចំស ុះក្បូសតអីុ្នកនុងររុតអាចចាក់វ៉ាក់សំងសោយបុរគលិកសរ
ទយខដលសរញលកខណៈរមបតតិ សហើយធ្លល ប់សោុះស្សយសោររញ្ញា ក្បតិកមម 
សក្កាយរីចាក់វ៉ាក់សំង ក្តូេអ្សងាតសមើលកនុងរយៈសរល៣០ន្ទទី 
រងចំាោម នសោររញ្ញា មិនស្រួល សទើបអាចសចញសៅ។ 
V. អ្នកដនទសទៀតខដលក្រូសរទយវយតនមលថា មិនរួរចាក់វ៉ាក់សំង 
រឺមិនក្តូេចាក់វ៉ាក់សំងសទ។ 
《ក្បតិកមមរនលប់សរលចាក់មជុលជាទូសៅសរលកុម្តរទទួលវ៉ាក់សំង》 
ការរនលប់សរលចាក់មជុលខតងខតបណ្តត លមករីរម្តព ធ្ 

និងអារមមណ៍ភិតភ័យកនុងចិតតចំស ុះការចាក់មជុល 
សហើយកាល យសៅជាសោររញ្ញា ោងកាយ ដូចជាេលិមុខនិងចសង្កអ រ 
ភារសក្ចើនសកើតសៅសរលម្តនកុម្តរជាសក្ចើនទទួលចាក់វ៉ាក់សំងជាមួយោន ។ 
សៅសរលចាក់វ៉ាក់សំងរំោប់មនុរសជាសក្ចើន 
ជួនកាលនឹងសកើតបាតុភូតខដលម្តនមនុរសរនលប់ជាសក្ចើន 
សនុះសៅថាសោរផ្លូេចិតតជារមូហភារ។ 
ក្បតិកមមរនលប់សរលចាក់មជុលោម នទំន្ទក់ទំនងជាមួយនឹងរុេតថិភារវ៉ាក់សំងសទ 
សហើយមិនខដលបងាជមងឺបនសល់អ្វីចំស ុះរុខភារោងកាយសទ។ 
សយើងសរនើថា មុននឹងចាក់វ៉ាក់សំង 

អ្នកទទួលចាក់វ៉ាក់សំងកំុទុកស ុះឃ្ល នយូរសរកនិងសចៀរវងករណីខវុះទឹក 
សរលរង់ចំាចាក់ថាន ំកំុយូរសរក អាចបនធូរអារមមណ៍សោយតន្តនតី 



ខខសភារយនតឬនិោយសលង កាលណ្តទទួលចាក់វ៉ាក់សំង អ្ងគុយសលើសតអី្។ 
មា៉ាងសទៀត សក្កាយរីចាក់វ៉ាក់សំង ក្តូេអ្ងគុយឬសដករំោកកនុងរយៈសរល៣០ន្ទទី 
សដើមបីសជៀរវងធ្លល ក់ចុុះនំ្ទឱ្យរបួរសោយសររនលប់។ 
កនុងករណីសកើតរនលប់សរលចាក់មជុល 

សរនើអ្នកសៅកខនលងរំោកៗមួយខភលតរិនតាមរសបៀបអ្ងគុយឬសដកសអាយោប 
សហើយបនធូរទឹកចិតតខតងតឹង 
សហើយជូនដំណឹងឱ្យក្រូសរទយ(សបើសៅសលាសរៀនក្តូេជូនដំណឹងឱ្យក្រូបសក្ងៀននិង
ក្រូសរទយ)។ សបើរិនសៅម្តនបាតុភូតរនលប់ ក្តូេខតបញ្ជូ នសៅមនទីរសរទយរាបាល។ 
《រុេតថិភារនិងផ្លបុះ ល់》 
វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយ ជាវ៉ាក់សំងអ្រកមមផ្លិតសោយេរីរុង្កប់ 

ដូសចនុះសយើងទទួលវ៉ាក់សំងសនុះរចួ ក៏មិនសកើតជមងឺក្រុនផ្តត សយ។ 
សក្កាយរីទទួលចាក់វ៉ាក់សំង ម្តនលទធភារបណ្តត លឱ្យចំខណកចាក់ថាន ំឈឺចាប់ 
សហើម មនុរសភារតិចនឹងម្តនក្បតិកមមសលើោងកាយទំងស្រងុ ដូចជាសតត ខលួន 
ឈឺកាល ឈឺសច់ដំុ ចសង្កអ រ ខរបករម្តរ់ ក្ជីេង់ឬរញ្ញា ក្កហមជាសដើម 
តាមធ្មមតា សក្កាយរីសកើតសោររញ្ញា ១ដល់២នងងក៏ជារុះសរបើយសហើយ។ 
ដូចជាថាន ំសផ្សងសទៀត រិតខមនខតម្តនករណីភារតិចតូច 
ខតវ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រុនផ្តត សយក៏ម្តនលទធភារបសងាើតផ្លប៉ាុះ ល់ធ្ងន់ធ្ងរខដរ 
ដូចជាសកើតក្បតិកមមភាល ម រហូតដល់សកើតរនលប់(សោររញ្ញា រមួទំងរិបាកដកដសងហើម 
រសមលងរអិ្ល ជមងឺហឺត ខភនកឬសហើមបបូរម្តត់ េលិមុខ 
ចង្កវ ក់សបុះដូងសលាតសលឿន។ល។) ក្បរិនសបើជាអ្កុរល 
សោររញ្ញា ទំងសនុះនឹងសកើតសឡើងកនុងរយៈសរលរីរឬបីន្ទទីសៅរីរឬបីសម្ត៉ាងបន្ទទ ប់
រីចាក់វ៉ាក់សំង។ សហើយម្តនផ្លប៉ាុះ ល់សផ្សងសទៀតបានរបាយការណ៍ 
រមួទំងសោររញ្ញា ក្បរ័នធក្តនរក្បសទ(ដូចជា: រលាកក្បសទនដ 
រិការក្បសទមុខ កន្តន្ទដ ក់សោយកំសៅខពរ់ រិការក្បសទ រីុសម៉ាក្ទី 
ដូចជាសោររញ្ញា Guillain-Barréជាសដើម) 
និងសោររញ្ញា សៅក្បរ័នធឈាម(ដូចជាThrombocytopeniaបសណ្តដ ុះអារនន 
រឺសលើខរបកម្តនចំណុចរណ៌សវ យឬចំណុចឈាម 
កាលណ្តហូរឈាមរិបាកឃ្ត់ឈាមជាសដើម)។ 
សក្តរីវ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺផ្តត សយក្ជកូសៅឆ្ន ំ១៩៧៦ 
វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយក្បសភទងមី H1N1សៅឆ្ន ំ២០០៩ 
និងវ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺផ្តត សយសក្បើសៅរដូេខលុះ 
ក្តូេអ្នកសេជជសស្តរតខាងជមងឺឆ្លងបានស្សេក្ជាេបញ្ញជ ក់ថា 
ម្តនទំន្ទក់ទំនងជាមួយនឹងសោររញ្ញា Guillain-Barré 
ករណីសផ្សងសទៀតោម នរថិតិអាចបញ្ញជ ក់ថាម្តនទំន្ទក់ទំនងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់



សំងបង្កា រជមងឺផ្តត សយខទ។ មា៉ាងសទៀត 
លតថផ្លស្សេក្ជាេធ្រម្តននិងរបាយការណ៍អ្ងគការរុខភាររិភរសលាកបានប
ង្កហ ញថា 
ស្តរតីម្តននផ្ទស ុះខដលទទួលវ៉ាក់សំងអ្រកមមកនុងអំ្ឡុងសរលម្តននផ្ទស ុះ 
មិនខដលបខនថមសក្ោុះថាន ក់ដល់ការម្តននផ្ទស ុះនិងទរកសទ។ 
វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយខដលបានទិញសៅឆ្ន ំសនុះរុទធខតោម នធ្លតុ 

Thiomersalate សទ។ 
មជឈមណឌ លរុខភារ យកចិតតទុកោក់ចំស ុះសលាកអ្នក 

                       

【លិខិតរម័ក្រចិតតទទួលចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សយ】 

ខ្ុំបានអានសហើយយល់ដឹងរ័ត៌ម្តនអំ្រីវ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រុនផ្តត សយរចួសហើយ
បញ្ញជ ក់ថាកូនរបរ់ខ្ុំោម នតំណមសៅសរលទទួលវ៉ាក់សំងដូចខាងសលើសនុះ  
សហើយរសក្មចថា កូនរបរ់ខ្ុំ សលខ        ថាន ក់        ឆ្ន ំ        

(នងងកំសណើ តនងង   ខខ    ឆ្ន ំ         សភទ៖ □ក្បុរ  □ស្រី) 
□ យល់ក្រមទទួលចាក់វ៉ាក់សំង 

□ មិនយល់ក្រមទទួលចាក់វ៉ាក់សំង មូលសហតុ ៖                    

ហតថសលខារបរ់ឳរុកម្តត យ ៖             

（រូមចុុះហតថុសលខាសោយន្ទមក្តកូលនិងន្ទមខលួនជាភាសចិន）កាលបរសិចេទ ៖ 
នងង   ខខ    ឆ្ន ំ             

 

រត៌ម្តនអំ្រីការចាក់វ៉ាក់សំងបង្កា រជមងឺក្រនុផ្តត សរនិងេធិ្លនការបង្កា រ ក់រ័នធ 
រូមសមើលសេបសយរបរ់ន្ទយកោា នក្រប់ក្រងជមងឺ(http://www.cdc.gov.tw) 
ឬសៅទូររ័រទរិសររសលខ1922ខដលឥតបង់នងលរំោប់ក្បជាជនោយការណ៍ជមងឺនិ
ងរិសក្ោុះសោបល់។ 
 
 
 


