
 
បែែែទត្រួរពិនិរយវេជ្ជសាស្ត រ្ ែឋម្ត្ាែ់ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងការពារវមវោគកូរ៉ាណូា  (្ត្ាែ់ការចាក់ដូ្ជ្ាំរុញ) 
*្ូមែាំវពញព័រ៌ាន ឬគូ្្ញ្ញា ធីកកន ុងត្ែអែ់ ☑ វៅកន ុងត្ែអែ់ដិរ  

 

注意  
本予診票を用いて請求を行うことはできませ

ん。  
日本語の予診票に転記の上、請求を行ってく

ださい。 

អា្យដ្ឋា ន
កន ុងែ័ណ្ណ  
សាា ក់វៅ 

រាំែន់ ទីត្កងុ 

អា្យដ្ឋា ន 

អកសរជ្ាំនួយ  
វេខ 
ទូរ្័ពទ 

(     )       - 
វ ម្ ោះ 

 

 

ថ្ងៃបខឆ្ា ាំ 
កាំវណ្ើរ 

     

ឆ្ា ាំ 

 

 បខ 

 

 ថ្ងៃ (អាយុ៖. ឆ្ា ាំ) 
□ ត្ែ ុ្  □ ត្្ី 

្ីរុណ្ហភាពោងកាយមុ
នវពេពិនិរយ  

 
  

ដឺវត្ក 

ា្ំណួ្រ ចវមល ើយ 
បនាកែាំវពញវដ្ឋយ 

វេជ្ជែណ្ឌ ិរ 

វរើអាកធ្លល ែ់ចាក់វ៉ា ក់សាាំងការពារវមវោគកូរ៉ាណូាបដរឬវទ? 

(កាេែរវិចេទចាកវ់េើកទី 1៖ ថ្ងៃ      បខ     ឆ្ា ាំ កាេែរវិចេទចាក់វេើកទី 2៖  ថ្ងៃ      បខ    
 ឆ្ា ាំ) 

វ៉ា ក់សាាំងបដេបានចាក（់                               ） 

□ បមន □ មិនបមន 

 

វរើោជ្ធ្លនី ទីត្កងុ ឬភូមិបដេអាករ្់វៅ្ពវថ្ងៃ ដូចគ្នា វៅនងឹោជ្ធ្លនី ទីត្កងុ 
ឬភូមិបដេបាន្រវ្រវៅវេើែង្កា ន់ថ្ដវទ? 

□ បមន □ មិនបមន 
 

វរើអាកបានដឹងអាំពីត្ែ្ិទធភាព នងិ នេែ ោះពាេ់ធៃន់ធៃររែ្់វ៉ា កសាាំងវនោះបដរឬវទ ែន្ទទ ែ់ពីបានអាន 
“វ្ចកដ ីបណ្ន្ទាំអាំពីការចាក់វ៉ា កសាាំងការពារវមវោគកូរ៉ាណូា” រចួ? 

□ បមន □ មិនបមន 
 

ែចច ុែបនា  វរើអាកកាំពុងានជ្ាំងឺ នងិកាំពុងទទួេការពាបាេ ឬវេែថ្ា ាំពាបាេបដរឬវទ? 

វ ម្ ោះជ្ាំង៖ឺ □ ជ្ាំងឺវែោះដូង □ ជ្ាំងរឺត្មងវន្ទម □ ជ្ាំងឺវងលើម □ ជ្ាំងឺ្ ម □ ជ្ាំងឺ្មត្កកក/្មោេ 
□ ត្ែព័នធភាពសុាាំវខោយ □ ត្ែជ្ុាំវោគ្ញ្ញា ្រថ្្្មឆ្ម រៗវេចត្ាែ □ វនសងៗ 

(                                                           ) 

េកខណ្ៈថ្នការពាបាេ៖ □ ថ្ា ាំពត្ង្កេ្ម (   ) □ វនសងៗ (                  ) 

□ បមន □ មិនបមន 

 

វរើអាកធ្លល ែ់ានជ្ាំងឺវដដ ខល នួ ឬបានធ្លល ក់ខល នួឈឺបដរវទឬកាេពីបខមនុ? វ ម្ ោះជ្ាំងឺ (                                   ) □ បមន □ មិនបមន 
 

វរើអាកានអារមមណ្៍មិនត្្ួេបនាកណាមួយថ្នោងកាយរែ្អ់ាកបដរឬវទ? សាា នភាព (               ) □ បមន □ មិនបមន 
 

វរើអាកធ្លល ែ់ានជ្ាំងឺត្ែកាច់បដរវទ? □ បមន □ មិនបមន 
 

វរើអាកធ្លល ែ់ានវោគ្ញ្ញា អាឡាកហ់សុ ីធៃន់ធៃរ (ដូចាត្ែរកិមមថ្ា ាំ) វដ្ឋយសារការវេែថ្ា ាំ ឬញុាំអាហារបដរវទ? 

ថ្ា ាំ ឬអាហារបដេែងាឱ្យានែញ្ញហ វនោះ (    ) 
□ បមន □ មិនបមន 

 

វរើអាកធ្លល ែ់ធ្លល ក់ខល នួឈឺ ែន្ទទ ែ់ពីចាក់វ៉ា ក់សាាំងបដរឬវទ? 

ត្ែវភទវ៉ា ក់សាាំង (   ) សាា នភាព (  ) 
□ បមន □ មិនបមន 

 

វរើអាកអាចនឹងកាំពុងចាែ់វនរើមានថ្នទវពាោះ (ឧទាហរណ្ ៍រដូេមកយឺរខុ្ធមមតា)? 
ឬវរើអាកកាំពុងែាំវៅវដ្ឋោះកូនបដរឬវទ? 

□ បមន □ មិនបមន 
 

វរើអាកធ្លល ែ់បានចាក់វ៉ា ក់សាាំងបដរឬវទវៅកន ុងរយៈវពេពីរ្បាដ ហ៍កនលងវៅវនោះ? 

ត្ែវភទវ៉ា ក់សាាំង (   ) កាេែរវិចេទចាក់វ៉ា ក់សាាំង (   ) 
□ បមន □ មិនបមន 

 

វរើអាកាន ា្ំណួ្រពាក់ព័នធនឹងវ៉ា កស់ាាំងវៅថ្ងៃវនោះវទ? □ បមន □ មិនបមន 
 

បនាកត្រូេែាំវពញ
វដ្ឋយវេជ្ជែណ្ឌ ិរ 

វោងតាមេទធនេថ្ន ការពិនិរយខាងវេើ វ៉ា ក់សាាំងថ្ងៃវនោះគឺ ( អាចចាក់បាន  មិនអាចចាក់បាន)។ ហរាវេខា និងត្តាវេជ្ជែណ្ឌ ិរ 

ខុ្ាំបានពនយេ់អាំពីត្ែ្ិទធភាព នេែ ោះពាេ់ និង 
ត្ែព័នធជ្ាំនួយករណ្ីរងនេែ ោះពាេ់ដេ់្ុខភាពវៅកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងវៅកាន់អាកជ្ាំងឺ្ពវ ត្គែ់អ្់វហើយ
។ 

 

បនាកត្រូេែាំវពញវដ្ឋ
យសាា ែ័ន 
វេជ្ជសាស្ត រ្  

◯វត្ដវា ងវធវ ើការង្ករ(វា ងទទួេ  ：  )  ◯ថ្ងៃឈែ់្ត្ាក  ◯កុារ(វត្កាម 6 ឆ្ា ាំ)  ◯ែត្មងុ①  ◯ែត្មងុ② 

* វៅត្រង់ចាំណុ្ចបដេត្រូេនឹងេកខខណ្ឌ  ្ូមគូ្ផារ់ពណ្៌វមម ឲ្យវពញ្ញ្ញា ្ាំគ្នេ់កុាំឲ្យវហៀរវចញវត្ដ។ 

 

បែែែទស ន្ ើ្ ុំវ៉ា ក់សុំងការពារសេសោគកូរ៉ាណូា 
ែន្ទទ ែ់ពីទទួេការពិនិរយវេជ្ជសាស្ត រ្  និងការពនយេ់ពវីេជ្ជែណ្ឌ ិរ និងបានដងឹអាំពីត្ែ្ិទធភាព នេែ ោះពាេ់រែ្់វ៉ា ក់សាាំងរចួវហើយ វរើអាកចង់ចាក់ 
វ៉ា ក់សាាំងវនោះបដរឬវទ?    ( ខុ្ាំចង់ចាក់វ៉ា ក់សាាំង /  ខុ្ាំមិនចង់ចាក់វ៉ា ក់សាាំងវទ) 
 
វគ្នេែាំណ្ងថ្នបែែែទពិនិរយវេជ្ជសាស្ត រ្ ែឋមវនោះ 
គឺវដើមបីធ្លន្ទ្ុេរា ិភាពថ្នការចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 
 
ខុ្ាំដឹង 
និងបានយេ់ត្្ែឱ្យដ្ឋក់បែែែទពនិិរយវេជ្ជសាស្ត រ្ ែឋមវនោះជូ្នវៅ
សាលាត្កងុ ្ហព័នធសាា ែ័នធ្លន្ទោ៉ា ែ់រង្ុខភាពារិជ្ែ ុនទាាំងអ្់ 
និងសាា ែ័នធ្លន្ទោ៉ា ែ់រង្ុខភាពារិ។ 

កាេែរវិចេទ៖ 

ហរាវេខាអាកទទួ
េវ៉ា ក់សាាំង 
ឬអាណាពាបាេ 

 

(*ត្ែ្ិនវែើអាកទទួេវ៉ា ក់សាាំងមិនអាចចុោះហរាវេខាវេើបែែែទវន្ទោះវដ្ឋយខល នួឯងបាន 
វន្ទោះអាករាំណាងត្រូេបរចុោះហរាវេខាវេើបែែែទវន្ទោះ វហើយវ ម្ ោះ 

និងទាំន្ទក់ទាំនងរែ្់រាំណាងាមួយនឹងអាកទទួេវ៉ា ក់សាាំងត្រូេបរាន្រវ្រែញ្ញជ ក់។) 
(*កន ុងករណ្ីែុគគេវន្ទោះានអាយុវត្កាម 16 ឆ្ា ាំ បែែែទវន្ទោះត្រូេចុោះហរាវេខាវដ្ឋយអាណាពាបាេ 

វហើយត្ែ្ិនវែើកន ុងករណ្ីែុគគេ ា្ ិរវត្កាមការបងទាាំ បែែែទវន្ទោះត្រូេបរចុោះហរាវេខាវដ្ឋយែុគគេវន្ទោះ 
ឬអាណាពាបាេរែ្់ែុគគេវន្ទោះ។) 

បន
ាក
ត្រូ
េែ
ាំវព
ញ
វដ្ឋ

យ
 

វេជ្
ជែ
ណ្
ឌិរ

 

វ ម្ ោះវ៉ា ក់សាាំង និងវេខឡូរ៍ 
ចាំនួនថ្ា ាំវ៉ា ក់សាាំ

ង 
ទីកបនលងចាក់វ៉ា ក់សាាំង វ ម្ ោះវេជ្ជែណ្ឌ រិ និងកាេែរវិចេទចាក់វ៉ា ក់សាាំង *្ូមែាំវពញវេខកូដមនទ ីរវពទយ 

និងកាេែរវិចេទចាក់វ៉ា ក់សាាំង វដើមបីឱ្យត្រូេវៅតាមបនាក 

ទីតាាំង ែិរបរម 
 ទីកបនលងចាក់វ៉ា ក់សាាំង វេខកូដមនទ ីរវពទយ  

    

*ែិទឱ្យត្រូេកន ុង  ្ុមវនោះ 
    

 វ ម្ ោះវេជ្ជែណ្ឌ ិរ កាេែរវិចេទចាក់វ៉ា ក់សាាំង   
*ឧទាហរណ្៍៖ ថ្ងៃទី01 បខវមសា ឆ្ា ាំ2021 → 2021/04/01 

 

(្ាគ េ់៖ 
ត្រូេត្បាកដថ្មិនទាន់ហួ្កា

េែរវិចេទកាំណ្រ់ 

មេ.   

 

予診票（追加接種） クメール語 


