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1 ហេតុអ្វីតតរូវចាក់ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង?
កញ្្ជរិលតកឡទែនស្រូចនិងវ៉ា រហីសឡា គឺជាប្រភេទជំងឺភេភោគដែលអាច 
មានផលវបិាកធ្ងន់ធ្ងរ។ េុនភេលចាក់ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំជំងឺទាងំភនះភកើតជាទូភៅ
ភៅ សហរែ្ឋអាភេរកិជាេិភសសក្នុងចំភោេកុមារ។ ភហើយក៏ជាភរឿងធេ្មតាភៅ 
តំ្រន់ជាភបចើនននេិេេភោក។

កញ្្ជរិល
 � វរីុសកញ្្ជរឹល្រង្កភោគសញ្ញា ដែលអាចមានែូចជាបគ នុនភ ត្ៅ  ក្អក ភហៀរសំភបារ 

និងភ�ើងបកហេ ហូរទរឹកដេនាក ជាទូភៅ មានអាការៈកន្ ទួលដែលបគ្រែណ្ដ ្់រ 
ភេញោងកាយទាងំេូល។

 � កញ្្ជិលអាច្រោតៅ លឱ្យមានជំងឺភចៀកឆ្លង ោគ និង ឆ្លងភេភោគក្នុងសួត 
(ជំងឺរោកសួត)។ កញ្ិ្ជលកបេ្រ៉ះពាល់ែល់ខួរកបាល ឬសា្ល ្រ់ោស់។

តកឡទែន
 � វរីុសបក�ដទន្រោតៅ លឱ្យបគ នុនភ ត្ៅ  ឈកឺបាល ឈឺសាច់ែុំ 

អស់កំោងំ បាត់្រង់ចំណង់អាហារ ភហើេ និងភចញបកភេញ 
ទរឹកមាតភ់ៅភបកាេបតភចៀកមាខា ង ឬទាងំេីរ។

 � បក�ដទនអាច្រោតៅ លឱ្យថ្លង់ ភហើេខួរកបាល និង/ឬ បគ្រែណតៅ ្រ់ខួរឆ្អ រឹងខនាង 
(រោកខួរកបាល ឬរោកភបសាេខួរ) ការភហើេឈឺចា្រ់េងសាវា ស 
ឬអូដវភហើយកបេែល់ ថ្នា ក់សា្ល ្់រោស់។

ស្រូច (ឬភៅថ្កញ្្ជរិលអាឡឺម៉ង់)
 � វរីុសស្ អូច្រោតៅ លឱ្យបគ នុនភ ត្ៅ  ឈ្ឺរំេង់ក កន្ ទួល ឈកឺបាល និងរោកដេនាក។

 � ស្ អូចអាច្រោតៅ លឱ្យរោកសន្្ល ក់បានរហូតែល់ពាក់កោតៅ លននយុវវយ័ 
និងញសតៅ ីភេញវយ័។ 

 � ប្រសិនភ្រើញស្ដ ីោដែលភកើតស្ អូចភៅភេលមាននផទៃភពាះ ភន្ះអាចរលូតកូន 
ឬទារកភកើតេកមានេិការភាេេី កំភណើតធ្ងន់ធ្ងរ។

វ៉ា រហីសឡា (ក៏សាគា ល់ផងដែរជាជំងឺអុតស្ាយ)
� ជំងឺអុតសាវា យភធវា ើឱ្យភកើតមានកន្ ទួលរមាស់រយៈភេលប្រដហល េួយសបាតៅ ហ៍

និងបគ នុនភ ្្ដ  អស់កោំងំ បាត់្រង់ចំណង់អាហារ និងឈកឺបាល។

� ជំងឺអុតសាវា យអាចន្ំឱ្យមានការឆ្លងភេភោគភលើដសបែក ឆ្លងភេភោគសួត
(រោកសួត) រោកសរនសឈាេ ភហើេខួរកបាល និង/ឬខួរឆ្អ រឹងខនាង
(រោកខួរកបាល ឬ រោកភបសាេខួរកបាល) និងការឆ្លងភេភោគចូលឈាេ ឆ្អ រឹង
ឬសន្្ល ក់។ វ៉ា រភីសឡាកបេមានករណី្រោ្ដ លឱ្យសា្ល ្រ់ោស់។

� អនាកខ្លះមានជំងឺអុតសាវា យមានភកើតកន្ ទួល ឈឺចា្់រដែល ជាភបចើនឆ្នា ំកន្លង
េកភគភៅថ្ជំងរឹភរេី (ឬវរីុសភ្រ៉ស)។

ជំងឺទាងំភនះអាចឆ្លងេីេនុស្សមានា ក់ភៅេនុស្សយ៉ងងាយ បសទួល។ កញ្្ជិលេិន 
ដេនទាល់ដត្រ៉ះពាល់ខ្ ទួនបានឆ្លងភទ។ អនាកអាចភកើតកញ្្ជិលភោយចូលក្នុង 
្រនទៃ្រ់អនាជំងឺងឺ ដែល បានភចញេី្រនទៃ្រ់រហូតែល់ 2 ភម៉ាងេុន។

ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ និងអបតាខ្ពស់ននការចាក់ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ បានភធវា ើ ឱ្យជំងឺទាងំភនះេិន
សូវភកើតមានភបចើនភៅសហរែ្ឋអាភេរកិ ភទ។

2 វ៉ា ក់សំាង MMRV
ថ្នា វំ៉ា ក់សំាង MMRV អាចផតៅល់ជូនែល ់កុមារ ចា្រ់េីអាយ ុ12 ដខរហូតែល់ 
12 ឆ្នា ំ។ ជាធេ្មតាគួរចាក់វ៉ា ក់សាងំេីរែង៖
� ែូសទីេួយ៖ អាយុ 12 ដខ ែល់ 15 ដខ
� ែូស ទីេីរ៖  អាយុ 4  ឆ្នា ំ ែល ់ 6 ឆ្នា ំ

អាចភប្រើថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ MMR ែូសទី្រីចំភពាះសាថា នភាេ ជំងឺបក�ដទនេួយចំនួន។

ភគ េុំ ែរឹង េី ហានិេ័យ     ចំភពាះ ការ ទទួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ  MMRV ក្នុង ភេល ែំោល គ្នា
នរឹង ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ែនទ ភទៀតភ�ើយ ។    

ជំនួសឱ្យ MMRV កុមារមួយចំនួនអាយុ 12 ទែ
រេូតដល់ 12 ឆ្នា អំាចែែួលការចាក់វ៉ា ក់សំាង 2 
ដងដាច់ហដាយទឡកពវីគ្នា ៖ MMR (កញ្្ជរិល ជំងឺតកឡទែន 
នរិងជម្ឺស្រូច) នរិង ជំងឺអុតស្ាយ (វ៉ា រហីសឡា)។ MMRV 
 មរិនអាចផ្ដល់ជូនដល់អនាកមានអាយុចាប់ពវី 13 ឆ្នា ំ
ហឡើងហៅហឡើយ។ មានសន្លឹកព័ត៌មានស្វីពវីថ្នា ំ
វ៉ា ក់សំាង (Vaccine Information Statement) ហដាយទឡក
សតមាប់ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង MMR នរិងអុតស្ាយ។ អនាកផ្ល់ហសវ
ទែទាំសែុភាពរបស់ហោកអនាកអាចផ្ល់ព័ត៌មានបទនថែមដល់
ហោកអនាកបាន។

 3 មនុស្សមួយចំនួនមរិនគួរែែួលថ្នា ក់
វ៉ា ក់សំាងហនះ។

 សូេបបា្់រ អនាកដែល ផតៅល់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ែល់កូន ភោក អនាក ប្រសិនភ្រើ ៖

�  មានបញ្ហា អាឡាក់សុវីធ្ន់ធ្រទដលគំរាមដល់អាយុជវីវតិ ។  អនាក ធ្្ល ្រ់ មាន
ប្រតិកេ្ម អាឡាក់ សុី ដែល គំោេ កំដហង ែល់ អាយុ ជីវតិ   ្រន្ទៃ ្់រ េី បាន ទទួល ថ្នា ំ
វ៉ា ក់ សាងំ  MMRV េ្ដង       ឬ មាន ្រញ្ហា  អាឡាក់ សុី ធ្ងន ់ធ្ងរចភំពាះ ធ្តុ ផ្ស ំោេួយ
នន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ភនះ ភោ កអនាក  េិនគួរចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ភនះភ�ើយ។ សូេ សួរ ន្ំ
អនាក ផតៅល់ ភសវ ដថទា ំសុខ ភាេ រ្រស់ ភោក អនាក ប្រសិន ភ្រើ ភោក អនាក ចង់ បាន
េ័ត៌ មាន អំេី ធ្តុ ផ្ស ំនន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ។

� មានតបព័ន្ធភាពសំុាហែសោយ ភោយសារជំងឺ (ែូចជាេហារកី ឬភអែស៍/
ជំងភឺអែស៍) ឬ ការេយាបាលភវជ្សាញសតៅ  (ែូចជាវទិ្យនុ សកេ្ម សា៊ា តំិកចិាឆា  ភសតៅ រ៉ាអូុីត
ឬការេយាបាលភោយភប្រើគីេី)។

� ធ្្ប់មានតបវត្រិននការតបកាច់ឬមានឪពុកម្ាយបង/ប្ រូនតប រុសឬបង/
ប្ រូនតសវី ទដលមានតបវត្រិតបកាច់។

� ឪពុកមា្ដ យបង/ប្ រូនតប រុសឬបង/ប្ រូនតសវី ទដលធ្្ប់
មានបញ្ហា តបព័ន្ធភាពសា៊ា ំ។

� ធ្្ប់ជួបសាថែ នភាពទដលហធ្ើឱ្យងាយមានសានា មជាំឬងាយេូរឈាម។ 

� មាននផទៃហោះឬគរិតថ្អាចមាននផទៃហោះ។ អំ�នុ ងភេលមាននផទៃភពាះេិនគួរ
ទទួលថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ MMRV ភ�ើយ។

� កំពុងទតហតបើ Salicylates (ដូចជាថ្នា អំាស្វីរនី)។ គួរភចៀសវងភប្រើថ្នា  ំSalicylates 
រយៈភេល 6 សបាតៅ ហ៍ ភបកាយភេលចាក់វ៉ា ក់សាងំវ៉ា រភីសឡាភនះ។

� ែ្វីៗហនះមានការប្្ជ រូលឈាម ឬែែួលបានផលរិតផលឈាមដនែហែៀត។
អនាកគួរេនយារភេលចាក់ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ MMRV ែល់កូនរ្រស់ភោកអនាក
យ៉ងភហាចោស់ 3 ដខ។

� មានជំងឺរហបង។

� ែែួលវ៉ា ក់សំាងហផ្សងហែៀតក្រុងរយៈហពល 4 សប្ាេ៍។ ទទួលវ៉ា ក់សាងំជា្់រគ្នា
ភេកអាចនរឹងេិនមានប្រសិទ្ធភាេ ផងដែរ។

� មរិនមានអារម្ណ៍ល្អ ។ ប្រសិន ភ្រើ កូនភោកអនាកមានជំងឺបសាលែូចជាជំងឺ
ផ្តៅ សាយ អាចទទួលចាក់វ៉ា ក់សាងំបានភៅនថ្ងភនះ។ ប្រសិន ភ្រើ កូនភោក
អនាកមានជំងឺល្ម េ ឬធ្ងន់ធ្ងរគួររង់ចាំ រហូត ទាល់ ដត កូនភោក អនាក ជា សះ ភសបែើយ
វញិ។   ភវជ្ ្រណ្ិត រ្រស់ ភោក អនាក អាចផតៅល់ ភយ ្រល់ ភោ ក អនាក។

ថ្នា វំ៉ា ក់សំាង MMRV (កញ្្ជរិលតកឡទែនស្រូច
នរិងវ៉ា រហីសឡា) ៖ហតើហោកអនាកតតរូវដលឹងអ្វីែ្ះ
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4  ហានរិភ័យហកើតតបតរិកម្ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង
 ែូចថ្នា  ំែនទ ភទៀត ដែរ ោ្រ់ ទាងំ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ឱកាស       នន ការ  ទទួល រង ផល រំខាន 
អាច ភកើត មាន ។ ជា ធេ្មតា ផល រំខាន ទាងំ ភនះ មាន កបេតិ បសាល ភហើយ បាត់ 
ភៅ វញិ ភោយ ខ្ ទួន ឯង  ្រ៉ុដនតៅ ប្រតិកេ្ម ធ្ងន ់ធ្ងរ   ក ៏អាច ភកើត ភ�ើង ផង ដែរ។ 

ការទទួលវ៉ា ក់សាងំ MMRV គឺមានសុវតថាភិាេសបមា្រ់ ជំងឺ កញ្្ជិល បក�ដទន 
ស្ អូច និងអុត សាវា យ។ កូនភក្មងភាគ ភបចើន  ដែល ទទួល ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ MMRV េុំ
មាន ្រញ្ហា  ជាេួយ នរឹង ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ ភទ។ 

្រន្ទៃ ្រ់េីចាក់ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ MMRV កុមារអាចជួ្រប្រទះ៖

សាថែ នភាពតូចៗ៖
� ឈឺនែភោយសារការចាក់
� បគ នុន ភ ត្ៅ
� បកហេ ឬកន្ ទួលភលើកដន្លងចាក់ថ្នា ំ
� ភហើេបកភេញភៅភលើថ្្ព ល់ ឬក

ប្រសិនភ្រើសាថា នភាេទាងំភនះភកើតភ�ើង ជាធេ្មតាចា្រ់ភផតៅើេក្នុងរយៈភេល 
2 សបាតៅ ហ៍្រន្ទៃ ្់រេីការចាក់។ វភកើតភ�ើងកាន់ដតតិចជាងេុន្រន្ទៃ ្់រេីចាក់ 
ែូសទីេីរ។

សាថែ នភាពមធ្យម៖
� ប្រកាច់ (ទាញសរនស ឬភធវា ើដេនាកភស្ល ើរ) ភបចើនដតពាកេ់័ន្ធជាេួយនរឹងបគ នុនភ ត្ៅ

- ហានិេ័យននការប្រកាច់ទាងំភនះគឺខ្ពស់ជាងភបកាយ ការចាក់វ៉ា ក់សាងំ 
MMRV ្រន្ទៃ ្រ់េីការចាក់វ៉ា ក់សាងំ MMR និងវ៉ា ក់សាងំជំងឺអុ
តសាវា យោច់ភោយដ�កេីគ្នា ភៅែូស ែំ្ូរងែំ្ូរងននការចាក់។ 
បគអូភេទ្យដណន្ំភោកអនាកអេំី ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំដែលបតរឹេបតអូវសបមា្់រកូនអនាក។

� ចំនួនបា្ល ដកតទា្រ្រភោតៅ ះអាសននាដែលអាច្រោតៅ លឱ្យមានការហូរឈាេ 
ឬសានា េជាខំុសធេ្មតា

� ការឆ្លងភេភោគសួត (រោកសួត) ឬខួរកបាល និង ខួរឆ្អ រឹងខនាង (រោកខួរកបាល
និងរោកភបសាេខួរ)

� កន្ ទួលបគ្រ់កដន្លងភលើោងកាយ

ប្រសិនភ្រើកូនរ្រស់ភោកអនាកមានកន្ ទួលរមាស្់រន្ទៃ ្់រេី ចាក់វ៉ា ក់សាងំ អាចទា
ក់ទងនរឹងថ្នា វំ៉ា ក់សាងំវ៉ា រភីសឡាភនះ។ កុមារដែលមានកន្ ទួលរមាសភ់បកាយ 
ចាក់វ៉ា ក់សាងំ MMRV ប្រដហលជាអាចចេ្លងវរីុសវ៉ា ក់សាងំវ៉ា រភីសឡាភនះភៅអនាក 
ដែលេិន បានការពារ។ ភទាះ្រីជាវកបេភកើតមានក៏ភោយអនាកដែលភកើតកន្ ទួល 
កុមារគួរភៅឆ្្ង យេីអនាកដែលមានប្រេ័ន្ធភាេសា៊ា ចំុះភខសោយ និងទារកដែលេិន
ទាន់ចាក់វ៉ា ក់សាងំរហូតទាល់ដតបាត ់កន្ ទួល។ នយិយជាេួយអនាកផតៅល់ភសវដថទាំ
សុខភាេរ្រស់អនាកភែើេបែី ដសវា ងយល់្រដនថាេភទៀត។

ករណវីធ្ន់ធ្រកតម ភកើតមាន ោស់្រន្ទៃ ្់រេីចាក់វ៉ា ក់សាងំ MMR និងអាចមាន 
ករណីភនះភកើតភ�ើង្រន្ទៃ ្់រេីចាក់វ៉ា ក់សាងំ MMRV ។ ្រញ្ហា  ទាងំ ភនះ រេួ  ្រ្្ជ អូល៖ 
� ថ្លង់
� ប្រកាច់ យូរ សន្ល្រ់ បាត់ សា្ម រតី  ឬ សា្ម រតី ថយ ចុះ
� ខូចខួរកបាល

បញ្ហា ដនែហែៀតទដលអាចហកើតហឡើងបន្ទៃ ប់ពវីចាក់ថ្នា ំវ៉ា ក់សំាងហនះ៖
� ភេល ខ្ល ះ  េនុស្ស   សន្ល្រ់ ្រន្ទៃ ្រ់ េីែំភណើរ ការ ភវជ្ សាញសតៅ   រេួ ទាងំ ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់

សាងំ ។   ការ អង្នុយ ឬ  ភែក   ប្រដហល 15 ន្ទ ី ្រន្ទៃ ្់រ េី ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំអាច ជួយ 
្រងា្ក រ   ការ សន្ល្រ់ និង   រ្ួរស ភោយ សារ  ែួល បាន ។  សូេ បបា្់រ អនាក ផតៅល់ ភសវ ដថទា ំ
សុខ ភាេ រ្រស ់ភោក អនាក ប្រសិន ភ្រើ ភោក អនាក  វលិ េុខ   ឬ     ចក្នុ  ញ្ញា ណ ផ្្ល ស់ ្្រ អូរ ឬ  
ឮសំភ�ង ហរឹង ក្នុង បតភចៀក ។

�  េនុស្ស េួយ ចំនួន    ឈឺ សា្ម រ  ដែល អាច កាន ់ដត ធ្ងន ់ធ្ងរ និង     ភកើត ភ�ើង រយៈ ភេល
យូរ ជាង ការ ឈឺ ចា្រ់ ធេ្មតា  ភបកាយ ភេលចាក ់ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ។ ករណី ភនះ កបេ
ភកើត ភ�ើង ោស់ ។ 

� ថ្នា  ំោ ក៏ ភោយ អាច ្រង្ក ប្រតិកេ្ម អាឡាក ់សុី ធ្ងន ់ធ្ងរ ។ ប្រតិកេ្ម  អាឡាក់ សុី ទាងំ
ភនះ តាេការ ប៉ាន់ ប្រមាណ មាន ប្រដហល 1 ក្នុង េួយ ោនែូស ភហើយ នរឹង ភកើត
ភ�ើង ក្នុង រយៈ ភេល ្ុ៉រន្្ម ន ន្ទី ភៅ ្ុ៉រន្្ម ន ភម៉ាង ្រន្ទៃ ្់រ េី ចាក់ ថ្នា វំ៉ា ក់ សាងំ ។ 

ែូច    ថ្នា  ំ  ភផ្សង ភទៀត  ដែរ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ កបេ នរឹង ្រង្ក រ្ួរស ធ្ងន ់ធ្ងរ ឬ ភធវា ើឲ្យ សា្ល ្់រ បាត ់
្រង់ ជីវតិោស់ ។  

សុវតថាភិាេ នន ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ ដតង ដត សថា ិត ភបកាេ ការ តាេ ោន។ សបមា្់រ េ័ត៌ មាន 
្រដនថាេ សូេ ចូល ភៅ ៖ www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 ចុះហបើមានបញ្ហា ធ្ន់ធ្រ?
ហតើែ្រុ ំគួរតបយ័តនាចហំោះអ្វីែ្ះ?
� សូេ ប្រយ័តនា ចំភពាះ  អវា ី ដែល ភធវា ើ ឲ្យ ភោក អនាក បេទួយ បារេ្ភ ែូច ជា  សញ្ញា   ្រងាហា ញ េី

ប្រតិកេ្ម អាឡាក់ សុី ធ្ងន ់ធ្ងរ  បគ នុន ភ ត្ៅ  ខា្ល ងំ  ឬ  ឥរយិ្រថ ខុស ធេ្មតា។  

សញ្ញា  ្រងាហា ញ េីតបតរិកម្អាឡាក់សុវីធ្ន់ធ្រអាច រេួ្រ្្ជ អូល កន្ ទួរ ភហើេ េុខ  និង 
្រំេង់ ក  េិបាក ែក ែភងហា ើេ    ចងាវា ក់ ភ្រះ ែូង ញា្រ់  វលិ េុខ  និង កមា្ល ំង ចុះ 
ភខសោយ។ ្រញ្ហា   ទាងំ ភនះ   នរឹង ចា្រ់ ភផតៅើេ  ភកើត ភ�ើង រយៈ ភេល  ្ុ៉រន្្ម ន ន្ទីភៅ  
្រ៉ុន្្ម ន ភម៉ាង ្ុ៉រភោណ ះ្រន្ទៃ ្រ់ េី  ការ ចាក់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ។ 

ហតើែ្រុ ំគួរហធ្ើអ្វីែ្ះ?
�  ប្រសិន ភ្រើ  ភោក អនាក គិត ថ្  វ គឺ ជា តបតរិកម្អាឡាក់សុវីធ្ន់ធ្រ ឬ   សាថា នការណ៍

សភញងាគា ះ ្រន្ទៃ ន់ ែនទ ភទៀតដែល េិន អាច រង់ ចាំ បាន សូេ ទូរស័េទៃ ភៅ 9-1-1 ឬ     
ភៅ  កាន់ េនទៃ ីរ ភេទ្យ ដែល ជិត ្ំរផុត។  ភ្រើេិនែូភចានា ះភទ សូេទូរស័េទៃភៅអនាកផតៅល់
ភសវដថទាសំុខភាេរ្រស់អនាក។ 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ភបកាយ  េក  ប្រតិកេ្ម គួរ 
ោយ ការណ៍  ភៅ ប្រេ័ន្ធ  ោយការណ ៍ផល អាបកក់  នន ថ្នា  ំវ៉ា ក់សាងំ)។ ភវជ្ ្រណ្ិត រ្រស់ 
ភោក អនាក អាច    ោក់ ្រ្្ជអូ ន របាយការណ៍ ភនះ ឬ ភោក អនាកអាច ោយការណ៍ 
ភោយ ផ្ទៃ ល់ តាេ រយៈ  ភគហទំេ័រ VAERS  ភៅ  www.vaers.hhs.gov  ឬ តាេ រយៈ 
ភៅ ទូរស័េទៃ េក 1-800-822-7967។

VAERS  េិន ផតៅល់ ភយ ្រល់ ភវជ្ សាញសតៅ  ភទ។

 6  កម្វធិវីជាតរិបង់សំណងរបួសហដាយ
សារថ្នា ំវ៉ា ក់សំាង

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) ង គឺ ជា  កេ្ម វធិីរ្រស់ រែ្ឋ 
សហ េ័ន្ធ  ដែល បាន ្រភង្ក ើត ភ�ើង ភែើេបែី ្រង់  សង    អនាក ទាងំ ឡាយ ដែល   អាច រង រ្ួរស 
ភោយ សារ ដត ថ្នា វំ៉ា ក់សាងំ េួយចំនួន។

 ្រុគគាល ដែល ភជឿជាក់ ថ្ ខ្ ទួន អាច   ធ្្ល ្រ់ រង រ្ួរស ភោយ សារ ថ្នា  ំ វ៉ា ក់សាងំេួយ  អាច 
ភធវា ើ ការ សិកសោ អំេី កេ្ម វធិ ី និង អំេី ការ ោក ់ពាក្យ ទាេ ទារ សំណង ភោយ ទូរសេ័ទៃ 
េក     1-800-338-2382 ឬ ចូល ភៅ ភវ្រ សាយ  VICP  ភៅ   
www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ មាន រយៈ ភេល កំណត់ សបមា្រ់ ការ ោក់ 
ពាក្យ ទាេ ទារ សំណង។

7  ហតើែ្រុ ំអាចសរិកសោបទនថែមហែៀតហដាយ
រហបៀបណា?

� សូេ សួរ អនាក ផតៅល់ ភសវ ដថទា ំសុខ ភាេ រ្រស់ ភោក អនាក ។ គ្ត់ អាច   ផតៅល់ឯកសារ 
ក្នុង ក្្ជ្រ់ ថ្នា  ំវ៉ា ក់ សាងំ    ឬ         បបា្រ់ ប្រេេ េ័ត៌ មាន ភផ្សង ែល់ ភោក អនាក។

� សូេទូរស័េទៃ ភៅ បកសួង សុខាេិបាលរែ្ឋ ឬ ភៅ េូល ោ្ឋ ន  រ្រស់ ភោក អនាក ។
�  សូេទាក់ទង Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ( េជ្ឈេណ្ល

ទ្រ់ សា្ក ត់ និង ្រងា្ក រ ជំងឺ) ៖
- ទូរសេ័ទៃ េក ភលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូល ភៅ ភវ្រ សាយ CDC ភៅ www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement

MMRV Vaccine
2/12/2018

42 U.S.C. § 300aa-26

Office use only
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