
សេចក្ត ីជូនដំណឹងេត ីពីវ៉ា ក្់សងំការពារសេ

សោគកូ្រ៉ាណូា

ស ម្ ោះទីក្ក្ងុ

ដំសណើរការចាក្់វ៉ា ក្់សងំ

ចាក្់វ៉ា ក្់សំង

ឥត

គិតថ្លៃ
(ឧបតថេភទងំក្េងុ

សោយរោា ភិបាល) 

1

វែបសយត៍េដ ីពីការវណនំអំពីវ៉ា ក់្សំងការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា៖ https://v-sys.mhlw.go.jp

ស វ្ ើការណាត់ជួបសោយផ្ទា លជ់ាេួយនឹងេនា ីរសពទយ (តាេរ

យៈទូរេពា អ ីន្ឺណិតជាសដើេ)

ក្វនៃងចាក់្វ៉ា ក់្សំងសៅ
ក្ន ុងទីក្ក្ងុ

*េូេវេ់ក្សតត ោងកាយរបេ់អនក្សៅផ្ាោះ េ នសពលេក្ចាក់្វ៉ា ក់្សងំ ស ើយេូេក្ ំចាក់្វ៉ា ក់្សងំ និងក្តែូទក់្ទងសៅកាន់ការយិាល័យសលាក្ក្ងុ ឬេនា ីរ

សពទយវដលអនក្បានណាត់សដើេបីចាក់្វ៉ា ក់្សងំសនោះភ្លៃ េ ក្បេិនសបើអនក្មានជំងឺក្គនុសតត ឬមានអារេមណ៍េិនក្េលល ល្ួ នន 

*េូេសេៃ ៀក្េសេៃៀក្បំពាក់្វដលងាយក្េលលសបើក្សម  

*សដើេបីទទួលបានក្បេិទធភ្លពវ៉ា ក់្សងំសនោះសពញសលញ អនក្ក្តែូវតចាក់្វ៉ា ក់្សងំក្បសភទវតេួយឱ្យបាន 2 ដូេសៅក្ន ុងចសនៃ ោះសពលកំ្ណត់ណាេួយ សៅ

សពលវដលអនក្ទទួលបានវ៉ា ក់្សងំដូេទីេួយ េូេពិនិតយសេើលសពលសែលាវដលអនក្ក្តែូសៅចាក់្ដូេបនា ប់ 

*បងាា ន់ថ្ដវដលមានបងាា ញគឺេក្មាប់លិ្ិតបញ្ជា ក់្ការចាក់្ថ្ន បំងាា រ ឬលិ្ិតបញ្ជា ក់្ការចាក់្វ៉ា ក់្សងំ េូេយក្ឯក្សរសនោះេក្ជាេួយអនក្ឱ្យបាន

ក្គប់សពល ស ើយេូេក្ ំដក្ឯក្សរសនោះសចញពីគ្នន ឱ្យសសោះ 

 បងាា ន់ថ្ដ (មានបងាា ញសៅក្ន ុងសេចក្ត ីជូនដណំងឹសនោះ)

 ឯក្សរបញ្ជា ក្់អតតេញ្ជា ណ (ប័ណណ សបើក្បរ

ប័ណណ ធានោ៉ា ប់រងជាសដើេ)

+

កូ្ដបនា ប់បនសេំក្មាប់

ការវណនអំំពីវ៉ា ក់្សងំ

ការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា

វ៉ា ក់្សំងសេសោគកូ្រ៉ាណូា នឹងផ្តល់ជូនតាេលំោប់សៅឱ្យ ប គគលិក្វលទេំ ្ភ្លពេន េសចាេ់ និងអនក្វដលមានជំងឺក្បចំា

កាយ េូេបញ្ជា ក់្អំពីលំោប់លំសោយទទួលវ៉ា ក់្សំងរបេអ់នក្ ស ើយរង់ចាំសែនរបេ់អនក្ 

បញ្ជា ក់្សពលសែលាវដលអនក្អាចេក្ចាក់្វ៉ា ក់្សំងបាន

*េូេរង់ចាំសេចក្ដ ីក្បកាេពីរោា ភិបាល អនក្អាចចូលសៅសេើលក្ន ុងវែបសយត៍របេ់ក្ក្េួងេ ខាភិបាល ការងារ និងេ ្ មាលភ្លពឬសៅ

ក្វនៃងពិសក្គ្នោះសយាបល់សៅក្ន ុងទីក្ក្ងុរបេ់អនក្ 

*េូេសេើលវផ្នក្ខាងសក្កាយថ្នឯក្សរសនោះ អំពីែសិលភ្លពេន េសចាេ់ និងអនក្វដលមានជំងឺក្បចាំកាយ 

*សទោះបីជាអនក្អាចនឹងក្តែូរង់ចាំបនត ិចក៏្សោយ ក្៏សយើងនឹងធានឱ្យបានថ្អនក្វដលចង់ចាក្់វ៉ា ក្សំ់ងនឹងអាចមានឱ្កាេទទួលបាន

វ៉ា ក់្សំងសនោះ ដូសចនោះេូេមានភ្លពអត់ ម្ត់បនត ិច 

វេវ ងរក្េនា ីរសពទយ ឬក្វនៃងចាក់្វ៉ា ក់្សំងវដលអនក្អាចសៅចាក់្វ៉ា ក្់សំងបានតាេរយៈ PR 

សៅក្ន ុងោជធានី ទីក្ក្ងុរបេ់អនក្ ឬសៅសលើក្បព័នធអ ីន្ឺណិត 

2 វេវ ងរក្េនា ីរសពទយ ឬក្វនៃងចាក់្វ៉ា ក់្សំង

*អនក្អាចទក់្ទងសៅកាន់សលាក្ក្ងុរបេ់អនក្បាន ក្បេិនសបើអនក្េិនអាចវេវងរក្េនា ីរសពទយ ឬក្វនៃងចាក់្វ៉ា ក់្សងំបាន

សទសនោះ 

*វ៉ា ក់្សងំគួរវតផ្តល់ជូនសៅក្ន ុងោជធានីទីក្ក្ងុ ឬភូេិវដលអនក្ច ោះបញ្ា ីលំសៅោា នរបេ់អនក្ (ទីតាំងលំសៅោា ន) សលើក្វលង

វតអនក្ក្តែូេក្មាក្ក្ន ុងេនា ីរសពទយ ឬក្តែូចូលេក្មាក្សៅក្ន ុងេូលោា នេ ខាភិបាល 

េូេសេើលវផ្នក្ខាងសក្កាយេក្មាប់ព័ត៌មានអំពីការចាក់្វ៉ា ក់្សងំសៅតំបន់សផ្សងពីអាេយោា នវដលបានច ោះបញ្ា ី 

*អនក្េិនអាចស វ្ ើការណាត់ជួបសោយផ្ទា ល់តាេរយៈវែបសយត៍វណនអំំពីវ៉ា ក់្សងំការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូាបានសនោះសទ 

េក្មាប់ព័ត៌មានបវនថេ េូេចូលសៅកាន់វែបសយត៍ព័ត៌មានទូសៅេត ីពី ការវណនំអំពីវ៉ា ក់្សំងការពារ

សេសោគកូ្រ៉ាណូា សៅខាងសត ំសនោះ 

េូេទក់្ទងសៅកាន់េនា ីរសពទយ ឬសលាក្ក្ងុវដលអនក្ចង់ចាក់្វ៉ា ក្់សងំ 

3 ស វ្ ើការណាត់ជួប និងការចាក់្វ៉ា ក់្សំង

េនា ីរសពទយសៅក្ន ុងតំបន់
របេ់អនក្

សល្ទំនក្់ទំនង

ឯក្សរ

ចាំបាច់



◎ចាប់ផ ដ្ើមចាក់វ៉ា ក់សាំងសម្រាប់មនុសសចាស់

1. ជំងឺផ្លួ ែូដសងា ើេោ៉ា ថំ្រ៉ា

2. ជំងឺសបោះដូងោ៉ា ថំ្រ៉ា (រេួទងំជំងឺសលើេេមាា ្្េ)

3. ជំងឺតក្េងសនេោ៉ា ថំ្រ៉ា

4. ជំងឺសលៃើេោ៉ា ថំ្រ៉ា (ជំងឺក្ក្ិនសលៃើេ ជាសដើេ)

5. ជំងឺទឹក្សនេវផ្ែេវដលពាបាលសោយការសក្បើថ្ន អំាំងេ  យលីន ឬឱ្េល ឬជំងឺ

ទឹក្សនេវផ្ែេពាក្់ព័នធនឹងជំងឺសផ្សងៗ

6. ជំងឺ្េ (េិនោប់បញ្ច លូជំងឺសេៃក្សៃ ំងសោយសរ វ្ោះជាតិវដក្)

7. ជំងឺវដលស វ្ ើឱ្យ្ូចដំសណើរការក្បព័នធភ្លពស ំ (រេួបញ្ច លូទងំដ ំសច់េហារ ើក្វដល

ក្ំព ងេថ ិតសក្កាេការពាបាល)

2. អនក្ធាត់វដលក្តែូតាេលក្ខណៈែនិិចឆ ័យ (BMI 30ស ើងសៅ)

8. ការទទួលបានការពាបាលវដលស វ្ ើឱ្យធាៃ ក្់ច ោះនូែក្បព័នធភ្លពស ំ

9. ជំងឺក្បព័នធ ក្បសទ និងេរថ្េក្បសទនិងសច់ដ ំ ពាក្់ព័នធនឹងភ្លពេិនក្បក្ក្តីថ្នក្បព័នធភ្លពសំ

10. ដំសណើរការោងកាយធាៃ ក្់ច ោះ សោយសរវតជំងឺក្បព័នធ ក្បសទ និងេរថ្េក្បសទនងិសច់ដ ំ (រេួបញ្ច លូ

ទងំជំងឺផ្លួ ែូដសងា ើេ)

11. ភ្លពេិនក្បក្ក្តីក្កូ្េ ូ េូេ

12. អេេតថភ្លពផ្លួ ែូសម រតី និងរបូោងកាយ ង្ន់ ង្រ (អេេតថភ្លពរបូោងកាយ ង្ន់ ង្រ និងអេេតថភ្លពបញ្ជា

សម រតី ង្ន់ ង្រ)

13. ជំងឺេា ោះដសងា ើេសពលសគង

14. ជំងឺផ្លួ ែូចិតត ង្ន់ ង្ រ (េក្មាក្ពាបាលជំងឺផ្លួ ែូចិតតសៅេនា ីរសពទយ មានលិ្ិតបញ្ជា ក្់អំពីបញ្ជា ពិការភ្លពផ្លួ ែូ

ចិតត ឬលិ្ិតបញ្ជា ក្់អំពីការសដ រនីតិេេបទ ឬេថ ិតក្ន ុងក្បសភទ ការវលទសំែជាសស្តេតគ្នំក្ទ ល្ួ ននឯង “ ង្ន់ ង្ រ

និងជាប់ជាក្បចាំ” (ការវលទសំៅក្ន ុងេនា ីរសពទយចិតតសស្តេត )

សៅសពលវដលវ៉ា ក់្សំងក្តែូបានសរៀបចំផ្ដល់ជូនអនក្វដលមានអាយ 65 ឆ្ន ំក្ន ុងឆ្ន ំ ិរញ្ា ែតថ ុ 2021 (អនក្វដលសក្ើតសៅថ្លង ឬេ នថ្លងទី01 វ្សេស ឆ្ន ំ1957) រ

យៈសពលសនោះអាចនឹងក្តែូវបងវចក្បវនថេសទៀត 

◎ ផ ើអ្នកដែលានជាំងឺម្របចាាំកាយានសា នភាពដបបណា?

វ៉ា ក់្សំងេក្មាប់អនក្វដលមានជំងឺក្បចាំកាយ គឺនឹងក្តែូផ្ដល់ជូន បនា ប់ពីការចាក្់ឱ្យេន េសចាេ់ទូសៅរចួ អនក្វដលមានជំងឺក្បចាំកាយ គឺក្តែូ

បានកំ្ណត់អតតេញ្ជា ណថ្ជាអនក្វដលមានលក្ខណៈែនិិចឆ ័យដូចខាងសក្កាេ (គិតក្តឹេថ្លងទី01 វ្ក្ េភៈ ឆ្ន ំ2021 ស ើយអាចនឹងមានការផ្ទៃ េ់បដ រូ)

1. អនក្វដលមានជំងឺ និងសថ នភ្លពដូចខាងសក្កាេវដលទទួលការវលទជំងឺំសក្តឬជំងឺក្ន ុង

BMI = ទេងន់ោងកាយ (kg) ÷ ក្េាេ់ (m) ÷ ក្េាេ់ (m) 

*ការវណនំេក្មាប់ BMI ថ្ន 30៖ ក្េាេ់ 170cm និងទេងន់ 87kg ក្េាេ់ 160cm និងទេងន់ 77kg

◎ ម្រ វូផសន ើសុាំការយល់ម្រពមជាមុនសិន មុននឹងផ វ្ ើការចាក់វ៉ា ក់សាំង

ការចាក់្វ៉ា ក់្សំងប គគលិក្បសក្េើការងារសៅក្ន ុងេណឌ លចាេ់ជោនឹងក្តែូចាប់សផ្ដើេស ើងក្ន ុងសពលជាេួយគ្នន  

◎ការចាក់វ៉ា ក់សាំងផៅកដនែងផ្សង ផម្រៅពីកដនែងដែលានសរផសរផៅកន ុងប័ណ្ណ សន ក់ផៅដែលាននុះ ុប ជ្ ី (ទីតាំងលាំផៅដ្ឋា ន)

 ក្បេិនសបើអនក្កំ្ព ងទទួលវ៉ា ក់្សំងសៅេនា ីរសពទយ ឬេូលោា នេ ខាភិបាល វដលអនក្កំ្ព ងសន ក្់សៅ ឬចូលេក្មាក្ពាបាល→ េូេស វ្ ើការពិសក្គ្នោះ

សយាបល់ជាេួយនឹងេនា ីរសពទយ ឬេូលោា នេ ខាភិបាលសនោះ 

 ក្បេិនសបើអនក្កំ្ព ងទទួលវ៉ា ក់្សំងសៅេនា ីរសពទយ វដលអនក្កំ្ព ងពាបាលជំងឺក្បចាំកាយ→ េូេស វ្ ើការពិសក្គ្នោះសយាបល់ជាេួយនឹងេនា ីរសពទយ

សនោះ 

 ក្បេិនសបើលំសៅោា នរបេ់អនក្ ្ េពីអាេយោា នរបេ់អនក្→ អនក្អាចទទួលវ៉ា ក់្សំងសៅក្ន ុងតំបន់វដលអនក្កំ្ព ងរេ់សៅជាក់្វេដ ង 

 េូេពិនិតយសេើលការវណនំអំពីវ៉ា ក់្សំងេក្មាប់សេសោគកូ្រ៉ាណូា ឬទក្់ទងេក្កាន់ការយិាល័យពិសក្គ្នោះសយាបល់របេ់សលាក្ក្ងុវដលអនក្កំ្ព ងរេ់

សៅ 

ក្បេិនសបើអនក្ក្ំព ងេថ ិតសៅក្ន ុងការពាបាលជំងឺ ឬមានការបារេភអំពីសថ នភ្លពេ ្ភ្លពរបេ់អនក្ េូេពិសក្គ្នោះសយាបល់ជាេួយនឹង

សែជាបណឌ ិតក្បចាំក្គលសររបេ់អនក្ េ នសពលេសក្េចចិតតទទួលយក្វ៉ា ក្់សំងសនោះ 

វ៉ា ក្់សំងសេសោគកូ្រ៉ាណូានយក្រដាេស្តនត ី

ជប  ន និង្ ទាកាល័យ
វេវ ងរក្

ក្បេិនសបើអនក្េិនអាចសបើក្វែបសយត៍សនោះបានសទ េូេទក់្ទងសៅកាន់សលាក្ក្ងុក្ន ុងេួលោា នរបេ់អនក្ 

េក្មាប់ព័ត៌មានបវនថេអំពីក្បេិទធភ្លព និងេ ែតថ ិភ្លពរបេ់វ៉ា ក់្សងំេក្មាប់

សេសោគកូ្រ៉ាណូា េូេចូលសៅកាន់ទំព័រវ៉ា ក់្សងំេក្មាប់សេសោគកូ្រ៉ាណូាសៅសលើវែប

សយត៍របេ់នយក្រដាេស្តនត ីជប  ន និង  ្ទាកាល័យរបេ់គ្នត់ 

ព័ត៌មានទំនក់្ទំនងេក្មាប់ការេួរេំណួរ


