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រកសួងសុខភិបល និងេសវពលរដឋ
ៃនសហរដឋអេមរកិ
មជឈមណឌ លរគប់រគង និងបងក រជំងឺ 

1. េហតុអវីរតូវករចក់វ៉ក់សងំ?

វ៉ក់សងំ MMR អចករពរ ករញជ ឹល រសឡែទន និងករញជ ឹលរសល៖ 
§ ករញជ ឹល MEASLES (M) បណត លឱយមនរគុនេកត ខលួន កអក
េហៀរសំេបរ
និងរកហមេលីែសបក ែភនករលីងរេលង ែដលជទូេទេកីតេឡងីេដយ
កនទួលេលីែសបកែដលរគបដណត ប់េលីរងកយទងំមូល។ វអចនឱំយ
របកច់ (ជញឹកញប់ទក់ទងនឹងរគុនេកត ខលួន) ករឆលងេមេរគរតេចៀក
រគ និងជំងឺរលកសួត។
ករមណស់ែដលករញជ ឹលអចបណត លឱយខូចខួរកបល ឬសល ប់។

§ រសឡែទន MUMPS (M) បណត លឱយមនរគុនេកត ខលួន ឈកឺបល
ឈសឺច់ដំុ អស់កមល ងំ បត់បង់ចំណង់អហរ និងេហមី និងរកេពញ
ទឹកមត់ភលន់េនេរកមរតេចៀក។ វអចបណត លឱយថលង់ េហមីខួរកបល
និង/ឬ កររគបណត ប់ខួរឆអឹងខនង ករេហមីឈចឺប់ពងសវ ស ឬអូែវរ
េហយីករមេកីតមនណស់ គឺករសល ប់។

§ ករញជ ឹលរសល RUBELLA (R) បណត លឱយមនរគុនេកត ខលួន
ឈបំឺពង់ក កនទួលេលីែសបក ឈកឺបល និងរលកែភនក។ វអចបណត ល
ឱយរលកសនល ក់រហូតដល់ពក់កណត លៃនរសតីជំទង់ និងរសតីេពញវយ័។ 
របសិនេបីមនុសសមន ក់េកីតជំងឺករញជ ឹលរសលេនខណៈេពលែដលពួកេគ
មនៃផទេពះ ពួកេគអចរលូតកូន 
ឬទរកអចេកីតមកមនពិករភពពីកំេណីតធងន់ធងរ។ 

មនុសសភគេរចីនែដលបនចក់វ៉ក់សងំ MMR 
នឹងរតូវបនករពរអស់មួយជីវតិ។ វ៉ក់សងំ 
និងអរតចក់វ៉ក់សងំបងក រករមិតខពស់ បនេធវីឱយជំងឺទងំេនះ 
មិនសូវមនជំងឺឆលងជទូេទេនសហរដឋអេមរកិ។ 

2. វ៉ក់សងំ MMR

តមធមមត កុមររតូវករវ៉ក់សងំ MMR ចំនួន 2 ដូស៖ 
§ ដូសទីមួយ េនអយុ 12 េទ 15 ែខ
§ ដូសទីពីរ េនអយុ 4 េទ 6 ឆន ំ

ទរកែដលនឹងេធវីដំេណីរេទេរកសហរដឋអេមរកិេនេពលែដលពួកេគមន
អយុចេនល ះពី 6 េទ 11 ែខ គួរចក់វ៉ក់សងំ MMR មុនេពលេធវីដំេណីរ។ 
កុមរទងំេនះ េនែតរតូវចក់វ៉ក់សងំ 2 
ដូសបែនថមេនអយុែដលបនែណន ំសរមប់ករករពរយូរអែងវង។ 

េកមងធំ េកមងជំទង់ និងមនុសសេពញវយ័ ក៏រតូវករចក់វ៉ក់សងំ MMR ចំនួន 1 
ឬ 2 ដូសផងែដរ របសិនេបីពួកេគមិនទន់បនចក់វ៉ក់សងំ 

ភពសុនឹំងជំងឺករញជ ឹល រសឡែទន និងករញជ ឹលរសល។ 
អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
អចជួយេលកអនកកំណត់ករមិតដូសថន បុ៉ំនម នែដលេលកអនករតូវករ។ 

ករមិតដូសទីបីៃនវ៉ក់សងំ MMR 
អចរតូវបនែណនសំរមប់មនុសសមួយចំនួនែដលមនបញហ រកីរលដលជំ
ងឺរសឡែទន។ 

វ៉ក់សងំ MMR អចចក់េនេពលដំណលគន នឹងវ៉ក់សងំេផសងេទៀត។ 
កុមរែដលមនអយុពី 12 ែខ ដល់ 12 ឆន  ំអចចក់វ៉ក់សងំ MMR 
រមួគន ជមួយនឹងវ៉ក់សងំអុតសវ យែដលចក់ែតមួយដង ែដលេគសគ ល់ថ 
វ៉ក់សងំ MMRV។ អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
អចផតល់ជូនេលកអនកនូវព័ត៌មនបែនថម។ 

3. សូមពិភកសជមួយអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។

សូមរបប់អនកផតល់េសវចក់វ៉ក់សងំបងក ររបស់អនក 
របសិនេបីេលកអនកចក់វ៉ក់សងំបងក រ៖ 
§ មនមនរបតិកមមអល់ែឡហសុ ីបនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំដូស MMR ឬ

MMRV ពីមុន
ឬមនអល់ែឡហសុធីងន់ធងរណមួយែដលគំរមកំែហងដល់អយុជីវតិ

§ មនៃផទេពះ ឬគិតថពួកេគរបែហលជអចមនៃផទេពះ —
អនកមនៃផទេពះមិនគួរចក់វ៉ក់សងំ MMR េទ

§ មនរបព័នធករពររងកយចុះេខសយ ឬមនឪពុកឬមត យ បងបអូន
ឬបងបអូនរសីែដលមនរបវតតិបញហ របព័នធករពររងកយពីកំេណីតឬតំ
ណពូជ

§ ធល ប់មនបញហ ែដលេធវីឱយគត់មនសន មជ ំឬហូរឈមយ៉ងងយ
§ នេពលថមីៗេនះ បនបញចូ លឈម ឬបនទទួលផលិតផលឈម
េផសងេទៀត

§ មនជំងឺរេបង
§ បនចក់វ៉ក់សងំេផសងេទៀតកនុងរយៈេពល 4 សបត ហ៍កនលងមកេនះ

កនុងករណីខលះ អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក អចសេរមចចិតត 
ពនយេពលករចក់វ៉ក់សងំ MMR 
រហូតដល់ករេទជួបពិនិតយនេពលខងមុខ។ 

របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំ
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 អនកែដលមនជំងឺករមិតរសល ដូចជផត សយ អចចក់វ៉ក់សងំបន។
អនកែដលឈកឺរមិតមធយម ឬធងន់ធងរ តមធមមតរតូវរង់ចរំហូតដល់ពួកេគ 
ជសះេសបយីេឡងីវញិ មុនេពលចក់វ៉ក់សងំ MMR។ 

អនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
អចផតល់ជូនេលកអនកនូវព័ត៌មនបែនថម។ 

4. ហនិភ័យៃនរបតិកមមវ៉ក់សងំបងក រ

§ ឈៃឺដេដយសរករចក់ថន  ំឬេឡងីរកហមេនកែនលងចក់ថន  ំរគុនេកត ខលួន
និងកនទួលរសល អចេកីតេឡងីបនទ ប់ពីចក់វ៉ក់សងំ MMR។

§ ករេហមីរកេពញេនថព ល់ ឬក ឬករឈចឺប់បេណត ះអសនន
និងរងឹកនុងសនល ក់ (ភគេរចីនចំេពះរសតីវយ័ជំទង់ ឬមនុសសេពញវយ័)
ជួនកលេកីតេឡងីបនទ ប់ពីករចក់វ៉ក់សងំ MMR។

§ របតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់ធងរែថមេទៀត េកីតេឡងីេដយករម។ ទងំេនះ
អចរមួបញចូ លកររបកច់ (ជញឹកញប់ទក់ទងនឹងរគុនេកត ខលួន)
ករគណនេគសិកគម នេអមូ៉កលូបី៊នរងសំែប៉តករមិតទបបេណត ះអសនន
ែដលអចបណត លឱយមនករហូរឈម ឬសន មជខុំសពីធមមត។

§ ចំេពះអនកែដលមនបញហ របព័នធភពសុរំងកយធងន់ធងរ  វ៉ក់សងំេនះ
អចបណត លឱយមនករឆលងេមេរគែដលអចមនគំរមកំែហងដល់អយុ
ជីវតិ។ អនកែដលមនបញហ របព័នធភពសុរំងកយធងន់ធងរ
មិនរតូវចក់វ៉ក់សងំ MMR េទ។

េពលខលះមនុសសដួលសនលប់បនទ ប់ពីដំេណីរករែផនកេវជជសរសត 
រមួទងំករចក់វ៉ក់សងំ។ សូមរបប់អនកផតល់េសវរបស់អនក 
របសិនេបីេលកអនកមនអរមមណ៍វលិមុខ ឬមនករផល ស់បដូរករេមីលេឃញី
ឬឮសូរសេមលងេន 
កនុងរតេចៀក។ 

ដូចគន េទនឹងថន ណំមួយផងែដរ 
វ៉ក់សងំមនឱកសតិចតួចណស់ែដលបងកឱយមនរបតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់
ធងរ របួសធងន់ធងរេផសងេទៀត ឬសល ប់។ 

5. ចុះេបីមនបញហ ធងន់ធងរ?

របតិកមមអល់ែឡហសុអីចេកីតេឡងីបនទ ប់ពីេលកអនកចក់វ៉ក់សងំបងក រច
កេចញពីគលីនិក។ 
របសិនេបីេលកអនកេឃញីសញញ របតិកមមអល់ែឡហសុធីងន់ធងរ 
(កនទួលេលីែសបក េហមីមុខ និងបំពង់ក ពិបកដកដេងហីម 
េបះដូងេលតញប់ វលិមុខ ឬេខសយ) សូមេហទូរស័ពទេទេលខ 9-1-1 
េហយីនអំនកជំងឺេទមនទីរេពទយែដលេនជិតបំផុត។ 

សរមប់សញញ េផសងេទៀតែដលទក់ទងនឹងេលកអនក 
សូមេហទូរស័ពទេទអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។ 

សូមរយករណ៍របតិកមមមិនលអេទរបព័នធរយករណ៍ពីចំណុចមិនលអៃន 
វ៉ក់សងំ (VAERS)។ តមធមមតអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក 
នឹងដក់របយករណ៍េនះ ឬេលកអនកអចេធវីវេដយខលួនឯងបន។ សូម                                                
ចូលេមីលវបិសយ VAERS តម www.vaers.hhs.gov 
ឬេហទូរស័ពទេលខ 1-800-822-7967. របព័នធរយករណ៍ VAERS 
គឺសរមប់រយករណ៍ពីរបតិកមមែតបុ៉េណណ ះ េហីយសមជិកៃនបុគគលិក 
VAERS មិនផតល់ជូនករែណនែំផនកេវជជសរសតេទ។ 

6. កមមវធីិសំណងរបួសសន មេដយវ៉ក់សងំបងក រថន ក់ជតិ

កមមវធីិសំណងរបួសសន មេដយវ៉ក់សងំបងក រថន ក់ជតិ (VICP) 
គឺជកមមវធីិរបស់សហព័នធែដលបនបេងកីតេឡងី 
េដីមបផីតល់ជូនសំណងដល់របជពលរដឋែដលអចរងរបួសេដយសរវ៉ក់សងំ
មួយចំនួន។ បណតឹ ងទមទរទក់ទងនឹងរបួស 
ឬករសល ប់េដយសរករចក់វ៉ក់សងំ 
មនេពលកំណត់សរមប់ករដក់ឯកសរ 
ែដលអចមនរយៈេពលខលីរហូតដល់ពីរឆន ។ំ សូមចូលេទេគហទំព័រ VICP 
តម www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬេហទូរស័ពទេលខ  
1-800-338-2382 េដីមបែីសវងយល់អំពីកមមវធីិ
និងករដក់ឯកសរបណតឹ ងទមទរ។

7. េតីខញុ ំអចែសវងយល់បែនថមេដយរេបៀបណ?

§ សូមសកសួរអនកផតល់េសវែថទសុំខភពរបស់អនក។
§ សូមេហទូរស័ពទេទនយកដឋ នសុខភិបលេនមូលដឋ ន ឬរដឋរបស់អនក។ 
§ សូមចូលេទេគហទំព័ររដឋបលចំណីអហរនិងឱសថ (FDA)
សរមប់ករបញចូ លកញច ប់វ៉ក់សងំ និងព័ត៌មនបែនថមតម
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

§ សូមទក់ទងមជឈមណឌ លរគប់រគង និងបងក រជំងឺ (CDC)៖
-សូេមហទូររស័ពទេលខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
ឬ

-សូមចេូលមីលវ ិបសយ CDC តម 
www.cdc.gov.vaccines.

ករយិល័យេរបី
របស់ែតប៉ុ

េណណ ះ 

42 U.S.C. § 300aa-26 
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របយករណ៍ព័ត៌មនអំពីវ៉ក់សងំ

វ៉ក់សងំ MMR

Khmer translation of MMR VIS provided by California Department of Public Health, Immunization Program
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