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សន្ លឹកព
 ័តមា
៌ នស្តីពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង

ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង MMR (កញ្ជ្រិល ក្រឡទែន និងស្ច
អូ ) ៖
ត�ើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ
 ្ វីខ្លះ
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ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង?

កញ្ជ្រិល ក្រឡទែន និង ស្ច
អូ គឺជាប្រភេទជំងឺមេរោគដែលអាចមាន
ផលវ ិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។ មុនពេលចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ជំងឺទា ំងនេះក�ើតជាទូ
ទៅនៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិកជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារ។ ហ�ើយក៏ជារ�ឿង
ធម្ម តានៅតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោក។

កញ្ជ្រិល

� វ ីរុសកញ្ជ្ រិលបង្ក រោគសញ្ញាដែលអាចមានដូ ចជាគ្រុនក្តៅ ក្អ ក

ហ�ៀរសំបោរ និងឡ�ើងក្រហម ហូ រទឹកភ្នែក ជាទូ ទៅមានអាការៈកន្ ទួល
ដែលគ្របដណ្ដប់ពេញរាងកាយទា ំងមូ ល។
� កញ្ជ្ រិលអាចបណ្តា លឱ្យមានជំងឺច�ៀកឆ្ល ង រាគ

និងឆ្លងមេរោគក្នុងសួ ត (ជំងឺរលាកសួ ត)។
កញ្ជ្ រិលកម្រប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល ឬស្លាប់ណាស់។

ក្រឡទែន

� វ ីរុសក្រឡទែនបណ្តា លឱ្យគ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ អស់កំលាង
ំ

បាត់បង់ចំណង់អាហារ ហ�ើម និងចេញក្រពេញទឹកមាត់នៅក្រោម
ត្រច�ៀកម្ខាង ឬទា ំងពីរ។
� ក្រឡទែនអាចបណ្តា លឱ្យថ្ល ង់ ហ�ើមខួ រក្បាល និង/ឬ
គ្របដណ្តប់ខួរឆ្អឹងខ្ន ង (រលាកខួ រក្បាល ឬរលាកស្រោមខួ រ)

ការហ�ើមឈឺចាប់ពងស្វាស ឬអូ វែហ�ើយកម្រដល់ថ្
 នា ក់ស្លាប់ណាស់។

ស្ច
អូ (ឬហៅថាកញ្រ្ជិលអាឡឺម៉ង់)

� វ ីរុសស្ច
អូ បណ្តា លឱ្យគ្រុនក្តៅ ឈឺបំពង់ក កន្ ទួល ឈឺក្បាល និង

រលាកភ្នែក។
� ស្ច
អូ អាចបណ្តា លឱ្យរលាកសន្លាក់បានរហូ តដល់ពាក់កណ្តា លនៃ

យុវវ ័យ និងស្ត្រីពេញវ ័យ។
អូ នៅពេលមានផ្ទៃ ពោះនោះ
� ប្រសិនប�ើស្ដ្រីណាដែលក�ើតស្ច
អាចរលូ តកូ ន ឬទារកក�ើតមកមានពិការភាពពីក
 ំណ�ើតធ្ង ន់ធ្ងរ។
ជំងឺទា ំងនេះអាចឆ្ល ងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សទ�ៀតយ៉ាងងាយស្រួ ល។
កញ្ជ្ រិលមិនមែនទាល់តែប៉ះពាល់ខ្ លួនបានឆ្ល ងទេ។ អ្ន កអាចក�ើត
កញ្ជ្ រិលដោយចូ លក្នុងបន្ទប់អ្នកជំឺ ងដែលបានចេញពីបន្ទប់រហូ ត
ដល់ 2 ម៉ោ ងមុន។
ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ និងអត្រាខ្ព ស់នៃការចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ បានធ្វើឱ
 ្យជំងឺទា ំង
នេះមិនសូ វក�ើតមានច្រើននៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិកទេ។
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ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង MMR

កុមារ គួ រចាក់ថ្នាបង្កា
ំ
ររោគ MMR 2 ដងជាទូ ទៅ៖
� ដូ សទីមួយ៖ អាយុ 12 ខែ ដល់ 15 ខែ
� ដូ សទីពីរ៖ អាយុ 4 ឆ្នាំ ដល់6 ឆ្នាំ
ទារកដែលធ្វ ើដំណ�ើរចេញពីសហរដ្ឋ អាមេរ ិកនៅពេលមាន
អាយុពី 6 ខែ ដល់ 11 ខែ គួ រទទួ លការចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMR
មុនពេលធ្វើដំណ�ើរ។ ការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ អាចផ្ត ល់ការការពារជា
បណ្តោះអាសន្នពីកា
 រឆ្ល ងមេរោគកញ្ជ្ រិល ប៉ុន្តែមិនផ្ត ល់ភាពស៊ាជា
ំ
អចិន្រ្តៃ យ៍ទេ។ កុមារនៅតែទទួ លបាន 2 ដូ សនៅអាយុដែលបាន
ណែនាំស
 ម្រាប់ការការពារយូរអង្វែង។

MMR VIS – Khmer (2/12/18)

CAMBODIAN
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in Khmer and other languages.
See www.immunize.org/vis
សន្ លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំងជាច្រើនអាចរក
បានជាភាសាខ្មែ រ និងភាសាផ្សេងទ�ៀត។
ចូ លម�ើល www.immunize.org/vis

មនុស្សពេញវ ័យ ក៏ប្រហែលជាត្រូវការវ៉ាក់សាង
ំ MMR ផងដែរ។
មនុស្សពេញវ ័យអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡ�ើងទៅអាចនឹងឆ្លងជំងឺកញ្ជ្ រិល
ក្រឡទែន និងស្ច
អូ ដោយមិនដឹងខ្ លួន។
អាចប្រើថ្នាបង្កា
ំ
ររោគ MMR ដូ សទីបីចំពោះស្ថានភាព
ជំងឺស្ច
ទូ មួ យចំនួន។
គេពុំដឹងពហា
ី និភ័យចពោ
ំ
ះការទទួ លថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMR ក្នុងពេល
ដំណាលគ្នានឹងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ដទៃទ�ៀតឡ�ើយ។
មានថ្នាប
ំ ង្ការរ ួមគ្នាដែលហៅថា MMRV ដែលមានទាំងវ៉ាក់សាំង
ការពារជំងឺអុតស្វា យ និង MMR ។ MMRV គឺជាជំរ� ើសមួ យសម្រាប់កុមារ
មួ យចំនួនអាយុ 12 ខែរហូ តដល់អាយុ 12 ឆ្នា។
ំ មា
 នសន្ លឹកព័ត៌មានស្តីពី
ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង (Vaccine Information Statement) សម្រាប់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង
MMRV ។ អ្ន កផ្តលសេវាថ
់
ែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័តមា
៌ ន
បន្ថែ មដល់លោកអ្នកបា
 ន។

មនុស្សមួយចំនួនមិនគួរទទួ លថ្នាក់
3	
វ៉ាក់សាំងនេះ។
ប្រាប់អ្នកផ្ត ល់វ៉ាក់សាង
ំ របស់អ្នក ប្រសិនប�ើបុគ្គលនោះ
ទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ៖
 មា
 នបញ្ហាអាឡាក់ស៊ីធ្ង ន់ធ្ងរ ដែលគំរាមដល់អាយុជី វ ិត។ អ្នកធ្លាប់
មានប្រតិកម្ម អា
 ឡាក់សដ៊ី ែលគរាម
ំ
កំហែងដល់អា
 យុជ
 ី វ ិត ប
 ន្ទាប់
ពីបា
 នទទួ លថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMR ម្ដ ង ឬមា
 នបញ្ហាអាឡាក់សធ
៊ី ្ង ន់
ធ្ង រចំពោះធាតុផ្សំណាមួយនៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះ លោកអ្ន កមិនគួ រចាក់
ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះឡ�ើយ។ សូ មសួរនាអ
ំ ្ន កផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភា
 ពរបស់
លោកអ្នក ប្រសិនប�ើលោកអ្នកចង់បានព័ត៌មានអព
ំ ីធាតុផ្សំន ៃថ្នាំ
វ៉ាក់សាង
ំ ។
 មានផ្ទៃពោះ ឬគិតថាអាចមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃ ពោះគួ ររង់ចាំ
ទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ MMR រហូ តទាល់តែពួ កគេលែងមានផ្ទៃ ពោះ។ ស្រ្តីមិន
គួ រមានផ្ទៃ ពោះរយៈពេលយ៉ាងតិច 1 ខែ បន្ទាប់ពចា
ី ក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ 
MMR។
 មានប្រព័ន្ធភាពសុំាខ្សោយ ដោយសារជំងឺ (ដូ ចជាមហារ ីក
ឬអេដស៍/ជំងឺអេដស៍) ឬការព្យាបាលវេជ្ជ សាស្រ្ត (ដូ ចជាវ ិទ្យុ សកម្ម
ស៊ាត
ំ ិកិច្ឆា ស្តេ រ៉ ូអ៊ីត ឬការព្យាបាលដោយប្រើគីមី)។
 ឪពុកម្ដាយ បង/ប្ អូនប្ រុស ឬបង/ប្ អូនស្រីដែលធ្លាប់មាន
បញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។
 ធ្លាប់ជួបស្ថា នភាពដែលធ្វ ើឱ្យងាយមានស្នាមជាំ ឬងាយហូ រឈាម។
 ថ្មីៗនេះមានការបញ្លឈាម
ចូ
ឬទទួ លបានផលិតផលឈាម
ដទៃទ�ៀត។ អ្ន កប្រហែលជាអាចពន្យារពេលចាក់វ៉ាក់សាង
ំ MMR
រយៈពេល 3 ខែ ឬល�ើសពីនេះ។
 មានជំងឺរបេង។
 ទទួ លវ៉ាក់សាំងផ្សេងទ�ៀតក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍។ ទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ
ផ្ទាល់ជាប់គ្នាពេកអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។
 មិនមានអារម្មណ៍ល្អ។ ជំងឺស្រាល ដូ ចជាជំងឺផ្តាសាយ
ជាទូ ទៅមិនមែនជាមូ លហេតុនៃការពន្យារពេលទទួ លចាក់វ៉ាក់សាង
ំ
ទេ។ អ្ន កដែលមានជំងឺល្មម ឬធ្ង ន់ធ្ងរគួ ររង់ចាំ។ វេ
 ជ្ជ បណ្ឌិតរបស់
លោកអ្នកអាចផ្ត លយោ
់ បល់លោកអ្នក។

U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

ហានិភ័យក�ើតប្រតិកម្មថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង
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 ូ ចថ្នាដទៃ
ដ
ទ�ៀតដែរ រាប់ទា ំងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ឱកាសនៃការទទួ លរ ងផល
ំ
រំខាន អាចក�ើតមាន។ ជាធម្ម តា ផលរំខានទា ំងនេះ មានកម្រិត
ស្រាល ហ�ើយបា
 ត់ទៅវ ិញដោយខ្ លួនឯង ប៉ុន្តែ ប្រតិកម្ម ធ
 ្ង ន់ធ្ងរក៏អាច
ក�ើតឡ�ើងផ
 ងដែរ។
ការទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ MMR គឺមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កញ្រ្ ជិល ក្រឡទែន
ឬស្ច
អូ ។ មនុស្សភាគច្រើនដែលទទួ លថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMR ពុមា
ំ នបញ្ហា
ជាមួ យនឹងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះទេ។
បន្ទាប់ពីការទួ លវ៉ាក់សាង
ំ MMR បុគ្គលនោះអាចជួ បប្រទះ៖

ស្ថា នភាពតូ ចៗ៖
�
�
�
�

ឈឺដៃដោយសារការចាក់
គ្រុនក្តៅ
ក្រហម ឬកន្ ទួលល�ើកន្លែ ងចាក់ថ្នា ំ
ហ�ើមក្រពេញនៅល�ើថ្ពាល់ ឬក

ប្រសិនប�ើស្ថានភាពទា ំងនេះក�ើតឡ�ើង ជាធម្ម តាចាប់ផ្ត ើមក្នុងរយៈ
ពេល 2 សប្តា ហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់។ វាក�ើតឡ�ើងកាន់តែតិចជាងមុនប
ន្ទាប់ពីដូសទីពីរ។

ស្ថា នភាពមធ្យម៖
� ប្រកាច់ (ទាញសរសៃ ឬធ្វើភ្នែ កស្ល ើរ) ច្រើនតែពាក់ព័ន្ធជាមួ យនឹង

គ្រុនក្តៅ
� ឈឺចាប់បណ្តោះអាសន្ន និងឡ�ើង រ ឹងនៅក្នុងសន្លាក់

ដែលភាគច្រើនល�ើស្ត្រីជំទង់ ឬស្ត្រីពេញវ ័យ
� ចំនួនប្លាកែតទាបបណ្តោះអាសន្ន ដែលអាចបណ្តា លឱ្យមានការហូ រ

ឈាម ឬស្នាមជាំខុសធម្ម តា
� កន្ តួលគ្រប់កន្លែ ង

កម្រក�ើតមានករណីធ្ង ន់ធ្ងរ៖
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ចុះប�ើមានបញ្ហាធ្ង ន់ធ្ងរ?

ត�ើខ្ញុំគួ រប្រយ័ត្ន ចំពោះអ្វីខ្លះ?
� សូ មប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វ ើឲ្យលោកអ្នកព្រួ យបារម្ភ  ដូចជាសញ្ញា

បង្ហាញពបី្រតិកម្ម អា
 ឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លា ង
ំ ឬឥ រ ិយាបថខុស
ធម្ម តា។
ចូ កន្ ទួរ
សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ង ន់ធ្ងរ អាចរ ួមបញ្ល
ហ�ើមមុខនិងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហ ើមចង្វាក់បេះដូងញាប់វ ិល
មុខ ន
 ិងកម្លា ំងចុះខ្សោយ។ បញ្ហាទា ំងនេះនឹងចាប់ផ្ត ើមក�ើតឡ�ើង
រយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោ ងប៉ុណ្
ណ ោះបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំ
វ៉ាក់សាង
ំ ។

ត�ើខ្ញុំគួ រធ្វ ើអ្វីខ្លះ?
� ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកគិតថា វាគឺជាប្រតិ

កម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ង ន់

ធ្ង រ ឬស្ថានការណ៍ស
 ង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទ�ៀតដែលមិនអាចរង់ចា
 ំ
បាន សូ មទូរស័ព្ទ ទៅ 9-1-1 ឬទៅកាន់ម
 ន្ទីរព េទ្យដែលជិតបំផុត។
ប�ើមិនដូ ច្នោះទេ សូ មទូ រស័ព្ទទៅអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាពរបស់
អ្នក។

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ក្រោយម
 ក ប្រតិកម្ម 
គួ ររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផ
 លអាក្រក់នៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ )។

វេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេ
 ះ ឬលោក
អ្ន កអាចរាយការណ៍ដ ោយផ្ទាល់តា
 មរយៈគេហទំព័រ VAERS នៅ
 មរយៈហៅទូរស័ព្ទ មក 1-800-822-7967។
www.vaers.hhs.gov ឬតា

VAERS មិនផ្តល់យោបល់វេជ្ជ សាស្រ្ត ទេ។

ិ

កម្មវធីជាតិបង់សំណងរបួ សដោយ
6	
សារថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង

� ថ្ល ង់
� ប្រកាច់យូរ សន្ល ប់បាត់ស្មា
 រតី ឬស្មា រតីថ
 យចុះ
� ខូ ចខួ រក្បាល

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)ង គឺជាកម្ម វ ិធីរបស់
រដ្ឋ ស
 ហព័ន្ធ ដែលបានបង្ក ើតឡ�ើងដ�ើម្បីបង់សងអ្នកទា ំងឡាយដែល
អាចរងរបួ សដោយសារតែថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ មួយចំនួន។

 ញ្ហាដទៃទ�ៀតដែលអាចក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាវ
ប
ំ ៉ា ក់សាំង
នេះ៖

បុគ្គលដែលជ�ឿជាក់ថា ខ្ លួនអាចធ្លាប់រ ងរបួ សដោយសារថ្នាំ
វ៉ាក់សាង
ំ មួ យ អាចធ្វ ើការសិក្សាអ
 ំពីកម្ម វ ិធី និងអំពកា
ី រដាក់ពាក្យ
ទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទ មក1-800-338-2382 ឬចូលទៅវេបសា
 យ
VICP នៅwww.hrsa.gov/vaccinecompensation។ មានរយៈពេលកំណត់
សម្រាប់ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង។

� ពេលខ្លះ មនុស្សសន្ល ប់ បន្ទាប់ពីដំណ�ើរកា
 រវេជ្ជ សាស្រ្ត រ ួមទា ំងការ
ចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។ ការអង្គុយ ឬដេ
 កប្រហែល 15 នាទីប
 ន្ទាប់ពីចាក់

 ន។
ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ អាចជួយបង្កា រការសន្ល ប់ និងរបួ សដោយសារដ
 ួ លបា
សូ មប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភា
 ពរបស់ល ោកអ្នក ប្រសិន
ប�ើលោកអ្នកវ ិលមុខឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្រតូ ឬឮសំឡេងហឹងក
 ្ នុ ង
ត្រច�ៀក។

ឺ ដ ែលអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងក�
� មនុស្សមួយចំនួនឈស្មា 
 ើត
ឡ�ើងរយៈពេលយូរ ជាងការឈចា
ឺ ប់ធម្ម តាក្រោយពេលចាក់ថ្នា។ំ
ករណីនេះកម្រក�ើតឡ�ើងណាស់។
ំ ក
 ៏ដោយ អាចបង្ក ប្រតិកម្ម អា
 ឡាក់សធ
៊ី ្ង ន់ធ្ងរ។ ប្រតិកម្ម ដោយ
� ថ្នាណា
សារតែថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ដែលតាមការប៉ា ន់ប្រមាណមានប្រហែល 1 ក្នុង
មួ យលានដូ ស ហ�ើយន
 ឹងក�ើតឡ�ើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ទៅ
ប៉ុន្មានម៉ោ ង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។

ដូ ចថ្នាផ្សេ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ កម្រនឹងបង្ក របួ សធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វ ើឲ្យ
ំ ងទ�ៀតដែរ ថ្នាវ
ស្លាប់បាត់បង់ជី វ ិតណាស់។ 

ត�ើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែ មទ�ៀតដោយ
7	
រប�ៀបណា?
� សូ មសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភា
 ពរបស់ល ោកអ្នក។ គាត់អាច

ផ្ត ល់ឯកសារក្នុងកញ្ចប់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ឬប្រាប់ប្រភពព័ត៌មានផ្សេង
ដល់ល ោកអ្នក។
� សូ មទូ រស័ព្ទ ទៅក្រសួ ងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋា នរបស់លោក
អ្នក។
� សូ មទាក់ទង Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កា ត់ និងបង្កា រជំង)ឺ ៖
- ទូ រស័ព្ទ មកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូ លទៅវេបសាយ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines

សុវត្ថិភាពនៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ  តែងតែស្ថិតក្រោមការតាមដាន។ សម្រាប់
ព័តមា
៌ នបន្ថែម សូ មចូលទៅ៖ www.cdc.gov/vaccinesafety/
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