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ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង MMRV (កញ្ជ្រិល ក្រឡទែន ស្ច
អូ
និងវ៉ា រ ីសេឡា) ៖ ត�ើលោកអ្នកត្រូវដ
 ឹងអ្វីខ្លះ
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ហេតុអ្វីត្រូវចា
 ក់ថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាំង?

កញ្ជ្រិល ក្រឡទែន ស្ច
អូ និងវ៉ា រ ីសេឡា គឺជាប្រភេទជំងឺមេរោគដែលអាច
មានផលវ ិបាកធ្ង ន់ធ្ងរ។ មុនពេលចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ជំងឺទា ំងនេះក�ើតជាទូ ទៅ
នៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិកជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារ។ ហ�ើយក៏ជារ�ឿងធម្ម តានៅ
តំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោក។
កញ្ជ្រិល
 វ ីរុសកញ្ជ្ រឹលបង្ក រោគសញ្ញាដែលអាចមានដូ ចជាគ្រុនក្តៅ ក្អ ក ហ�ៀរសំបោរ
និងឡ�ើងក្រហម ហូ រទឹកភ្នែក ជាទូ ទៅមានអាការៈកន្ ទួលដែលគ្របដណ្ដប់
ពេញរាងកាយទា ំងមូ ល។
 កញ្ជ្ រិលអាចបណ្តា លឱ្យមានជំងឺច�ៀកឆ្ល ង រាគ និងឆ្លងមេរោគក្នុងសួ ត
(ជំងឺរលាកសួ ត)។ កញ្ជ្ រិលកម្រប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល ឬស្លាប់ណាស់។
ក្រឡទែន
 វ ីរុសក្រឡទែនបណ្តា លឱ្យគ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ
ំ បាត់បង់ចំណង់អាហារ ហ�ើម និងចេញក្រពេញ
អស់កំលាង
ទឹកមាត់នៅក្រោមត្រច�ៀកម្ខាង ឬទា ំងពីរ។
 ក្រឡទែនអាចបណ្តា លឱ្យថ្ល ង់ ហ�ើមខួ រក្បាល និង/ឬគ្របដណ្តប់ខួរឆ្អឹងខ្ន ង
(រលាកខួ រក្បាល ឬរលាកស្រោមខួ រ) ការហ�ើមឈឺចាប់ពងស្វាស
ឬអូ វែហ�ើយកម្រដល់ថ្នាក់ស្លាប់ណាស់។
ស្ច
អូ (ឬហៅថាកញ្រ្ជិលអាឡឺម៉ង់)
 វ ីរុសស្ច
អូ បណ្តា លឱ្យគ្រុនក្តៅ ឈឺបំពង់ក កន្ ទួល ឈឺក្បាល និងរលាកភ្នែក។
 ស្ច
អូ អាចបណ្តា លឱ្យរលាកសន្លាក់បានរហូ តដល់ពាក់កណ្តា លនៃយុវវ ័យ
និងស្ត្រីពេញវ ័យ។
 ប្រសិនប�ើស្ដ្រីណាដែលក�ើតស្ច
អូ នៅពេលមានផ្ទៃ ពោះ នោះអាចរលូ តកូ ន
ឬទារកក�ើតមកមានពិការភាពពីក
 ំណ�ើតធ្ង ន់ធ្ងរ។
វ៉ា រ ីសេឡា (ក៏ស្គាល់ផងដែរជាជំងឺអុតស្វា យ)
� ជំងឺអុតស្វាយធ្វើឱ្យក�ើតមានកន្ ទួលរមាស់រយៈពេលប្រហែលមួ យសប្តា ហ៍
និងគ្រុនក្ដៅ អស់កំលាង
ំ បាត់បង់ចំណង់អាហារ និងឈឺក្បាល។
� ជំងឺអុតស្វាយអាចនាំឱ្យមានការឆ្ល ងមេរោគល�ើស្បែក ឆ្ល ងមេរោគសួ ត
(រលាកសួ ត) រលាកសរសៃឈាម ហ�ើមខួ រក្បាល និង/ឬខួ រឆ្អឹងខ្ន ង
(រលាកខួ រក្បាល ឬរលាកស្រោមខួ រក្បាល) និងការឆ្ល ងមេរោគចូ លឈាម ឆ្អឹង
ឬសន្លាក់។ វ៉ា រ ីសេឡាកម្រមានករណីបណ្ដា លឱ្យស្លាប់ណាស់។
� អ្ន កខ្លះមានជំងឺអុតស្វាយមានក�ើតកន្ ទួល ឈឺចាប់ដែលជាច្រើនឆ្នាំកន្ល ង
មកគេហៅថាជំងឹរ�ើម (ឬវ ីរុសប៉េស)។
ជំងឺទា ំងនេះអាចឆ្ល ងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សយ៉ាងងាយស្រួ ល។ កញ្រ្ ជិលមិន
មែនទាល់តែប៉ះពាល់ខ្ លួនបានឆ្ល ងទេ។ អ្ន កអាចក�ើតកញ្ជ្ រិលដោយចូ លក្នុង
បន្ទប់អ្នជំងឺ ឺងដែលបានចេញពីបន្ទប់រហូ តដល់ 2 ម៉ោ ងមុន។
ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ និងអត្រាខ្ព ស់នៃការចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ បានធ្វើឱ្យជំងឺទា ំងនេះមិន
សូ វក�ើតមានច្រើននៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិកទេ។
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វ៉ាក់សាំង MMRV

ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង MMRV អាចផ្ត ល់ជូនដល់ក
 ុមារចាប់ពីអាយុ 12 ខែរហូ តដល់
12 ឆ្នាំ។ ជាធម្ម តាគួ រចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ពីរដង៖
� ដូ សទីមួយ៖ អាយុ 12 ខែ ដល់ 15 ខែ
� ដូ សទីពីរ៖ អាយុ 4 ឆ្នាំ ដល់6 ឆ្នាំ

សន្ លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំងជាច្រើនអាចរក
បានជាភាសាខ្មែ រ និងភាសាផ្សេងទ�ៀត។
ចូ លម�ើល www.immunize.org/vis

ជំនួសឱ្យ MMRV កុមារមួ យចំនួនអាយុ 12 ខែ
រហូ តដល់ 12 ឆ្នាអា
ំ ចទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង 2
ដងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា៖ MMR (កញ្ជ្រិល ជំងឺក្រឡទែន
និងជម្ ងឺស្ច
ទូ ) និង ជំងឺអុតស្វា យ (វ៉ា រ ីសេឡា)។ MMRV
មិនអាចផ្ដល់ជូនដល់អ្នកមានអាយុចាប់ពី 13 ឆ្នាំ
ឡ�ើងទៅឡ�ើយ។ មានសន្ លឹកព័តមា
៌ នស្តីពីថ្នាំ
វ៉ាក់សាំង (Vaccine Information Statement) ដោយឡែក
សម្រាប់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំងMMR និងអុតស្វា យ។ អ្ន កផ្តល់សេវា
ថែទាំសខ
ុ ភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័តមា
៌ នបន្ថែ មដ
 ល់
លោកអ្នកបាន។
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 នុស្សមួយចំនួនមិនគួរទទួលថ្នាក់
ម
វ៉ាក់សា
 ំ ងនេះ។

សូមប្រាប់អ្នកដែលផ្តលថ្
់ នា វ
ំ ៉ា ក់សា
 ង
ំ ដល់កូនលោកអ្នក ប្រសិនប�ើ៖
� មាន
	 បញ្ហាអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ដែលគំរាមដល់អាយុជី វ ិត។ អ្នកធ្លាប់មាន
ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីដែលគំរាមកំហែងដល់អា
 យុជ
 ី វ ិត បន្ទាប់ពបា
ី នទទួ លថ្
 នា ំ
ំ  MMRV ម្ដ ង ឬមានបញ្ហាអាឡាក់សធ
៊ី ្ង ន់ធ្ងរចំពោះធាតុផ្សំណាមួ យ
វ៉ាក់សាង
នៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សា
 ង
ំ នេះ លោកអ្ន កមិនគួ រចាក់ថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ នេះឡ�ើយ។ សូ មសួ រនាំ
ំ ុខភាពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនប�ើលោកអ្នកចង់បាន
អ្ន កផ្តល់សេវាថែទាស
 ្សំនៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ព័ត៌មានអំពីធាតុផ
� មានប្រព័ន្ធភាពសុំាខ្សោយ ដោយសារជំងឺ (ដូ ចជាមហារ ីក ឬអេដស៍/
ឺ
ជំងអេដ
ស៍) ឬការព្យាបាលវេជ្ជ សាស្រ្ត (ដូ ចជាវ ិទ្យុ សកម្ម ស៊ាត
ំ ិកិច្ឆា ស្តេ រ៉ ូអ៊ីត
ឬការព្យាបាលដោយប្រើគីមី)។
� ធ្លាប់មានប្រវត្ តិនៃការប្រកាច់  ឬមានឪពុកម្តា យ បង/ប្ អូនប្ រុស ឬបង/
ប្ អូនស្រីដែលមានប្រវត្ តិប្រកាច់។
� ឪពុកម្ដា យ បង/ប្ អូនប្ រុស ឬបង/ប្ អូនស្រីដែលធ្លាប់
មានបញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។
� ធ្លាប់ជួបស្ថា នភាពដែលធ្វើឱ្យងាយមានស្នាមជាំ ឬងាយហូ រឈាម។
� មានផ្ទៃពោះឬគិតថាអាចមានផ្ទៃពោះ។ អំឡុ ងពេលមានផ្ទៃ ពោះមិនគួ រ
ទទួ លថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMRV ឡ�ើយ។
� កំពុងតែប្រើ Salicylates (ដូ ចជាថ្នាអា
ំ ស្ពី រ ីន)។ គួ រច�ៀសវាងប្រើថ្នា ំ Salicylates
រយៈពេល 6 សប្តា ហ៍ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាង
ំ វ៉ា រ ីសេឡានេះ។
� ថ្មីៗនេះមានការបញ្លឈាម
ចូ
ឬទទួ លបានផលិតផលឈាមដទៃទ�ៀត។
អ្ន កគួ រពន្យារពេលចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMRV ដល់កូនរបស់លោកអ្ន ក
យ៉ាងហោចណាស់ 3 ខែ។
� មានជំងឺរបេង។
� ទទួ លវ៉ាក់សាំងផ្សេងទ�ៀតក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍។ ទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ ជាប់គ្នា
ពេកអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។
� មិនមានអារម្ម ណ៍ល្អ។ ប្រសិនប�ើកូនលោកអ្ន កមានជំងឺស្រាលដូ ចជាជំងឺ
ំ បាននៅថ្ងៃនេះ។ ប្រសិនប�ើកូនលោក
ផ្តាសាយ អាចទទួ លចាក់វ៉ាក់សាង
អ្ន កមានជំងឺល្មម ឬធ្ង ន់ធ្ងរគួ ររង់ចារំ ហូ តទាល់តែកូនលោកអ្នកជាសះស្បើយ
វ ិញ។វេជ្ជបណ្ឌិតរ បស់លោកអ្នកអាចផ្ត ល់យោបល់លោកអ
 ្ន ក។

អាចប្រើថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMR ដូ សទីបីចំពោះស្ថានភាពជំងឺក្រឡទែនមួ យចំនួន។
គេពុំដឹងពីហានិភ័យចំ
 ពោះការទទួ លថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMRV ក្នុងពេលដំណាលគ្នា
នឹងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សា
 ង
ំ ដទៃទ�ៀតឡ�ើយ។
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ហានិភ័យក�ើតប្រ
 តិកម្ម ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សា
 ំង
4	
ដូ ចថ្នាដទៃទ�
ំ
ៀតដែរ រាប់ទា ំងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ឱកាសនៃការទទួ លរ ងផលរំខាន
អាចក�ើតមាន។ ជាធម្ម តា ផលរំខានទា ំងនេះ មានកម្រិតស្រាល ហ�ើយបាត់
ទៅវ ិញដោយខ្ លួនឯងប៉ុន្តែ ប្រតិកម្ម ធ្ងន់ធ្ងរក៏
 អាចក�ើតឡ�ើងផងដែរ។
ការទទួ លវ៉ាក់សាង
ំ MMRV គឺមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជ
 ំងឺកញ្រ្ ជិល ក្រឡទែន
ស្ច
អូ និងអុតស្វាយ។ កូ នក្មេ ងភាគច្រើន ដែលទទួ លថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMRV ពុំ
មានបញ្ហាជាមួ យនឹងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ទេ។
បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ MMRV កុមារអាចជួ បប្រទះ៖
ស្ថា នភាពតូ ចៗ៖
� ឈឺដៃដោយសារការចាក់
� គ្រុនក្តៅ
� ក្រហម ឬកន្ ទួលល�ើកន្លែ ងចាក់ថ្នា ំ
� ហ�ើមក្រពេញនៅល�ើថ្ពាល់ ឬក
ប្រសិនប�ើស្ថានភាពទា ំងនេះក�ើតឡ�ើង ជាធម្ម តាចាប់ផ្ត ើមក្នុងរយៈពេល
2 សប្តា ហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់។ វាក�ើតឡ�ើងកាន់តែតិចជាងមុនបន្ទាប់ពីចាក់
ដូ សទីពីរ។
ស្ថា នភាពមធ្យម៖
� ប្រកាច់ (ទាញសរសៃ ឬធ្វើភ្នែ កស្ល ើរ) ច្រើនតែពាក់ព័ន្ធជាមួ យនឹងគ្រុនក្តៅ
- ហានិភ័យនៃការប្រកាច់ទា ំងនេះគឺខ្ពស់ជាងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ
MMRV បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ MMR និងវ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺអុ
តស្វាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅដូ សដំបូងដំបូងនៃការចាក់។
គ្រូពេទ្យណែនាំលោកអ្ន កអំពីថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនអ្ន ក។
� ចំនួនប្លាកែតទាបបណ្តោះអាសន្ន ដែលអាចបណ្តា លឱ្យមានការហូ រឈាម
ឬស្នាមជាំខុសធម្ម តា
� ការឆ្ល ងមេរោគសួ ត (រលាកសួ ត) ឬខួ រក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្ន ង (រលាកខួ រក្បាល
និងរលាកស្រោមខួ រ)
� កន្ តួលគ្រប់កន្លែ ងល�ើរាងកាយ
ប្រសិនប�ើកូនរបស់លោកអ្ន កមានកន្ ទួលរមាស់បន្ទាប់ពចា
ី ក់វ៉ាក់សាង
ំ អាចទា
ក់ទងនឹងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ វ៉ា រ ីសេឡានេះ។ កុមារដែលមានកន្ ទួលរមាស់ក្រោយ
ចាក់វ៉ាក់សាង
ំ MMRV ប្រហែលជាអាចចម្ល ង វ ីរុសវ៉ាក់សាង
ំ វ៉ា រ ីសេឡានេះទៅអ្ន ក
ដែលមិនបានការពារ។ ទោះបីជាវាកម្រក�ើតមានក៏ដោយអ្ន កដែលក�ើតកន្ ទួល
កុមារគួ រនៅឆ្ងាយពីអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាច
ំ ុះខ្សោយ និងទារកដែលមិន
ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាង
ំ រហូ តទាល់តែបាត់កន្ ទួល។ និយាយជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំ
សុខភាពរបស់អ្នកដ�ើម្បីស្វែ ងយល់បន្ថែមទ�ៀត។
ករណីធ្ងន់ធ្ងរកម្រ ក�ើតមានណាស់បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាង
ំ MMR និងអាចមាន
ករណីនេះក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាង
ំ MMRV ។ បញ្ហាទា ំងនេះរ ួមបញ្ ល៖
ចូ
� ថ្ល ង់
� ប្រកាច់យូរ សន្ល ប់បាត់ស្មា រតី ឬស្មា រតីថយចុះ
� ខូ ចខួ រក្បាល
 ញ្ហាដទៃទ�ៀតដែលអាចក�ើតឡ�
ប
 ើងបន្ទាប់ពីចាក់ថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សា
 ំ ងនេះ៖
� ពេលខ្លះ មនុស្សសន្ល ប់ បន្ទាប់ពីដំណ�ើរកា
 រវេជ្ជសាស្រ្ត រ ួមទា ំងការចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់
សាំង។ ការអង្គុយ ឬដេកប្រហែល 15 នាទីបន្ទាប់ពចា
ី ក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ អាចជួយ
បង្កា រការសន្ល ប់ និងរបួ សដោយសារដួ លបាន។សូ មប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទា ំ
សុខភា
 ពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនប�ើលោកអ្នកវ ិលមុខឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្រតូ ឬ
ឮសំឡេងហឹងក្នុងត្រច�ៀក។
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ចុះប�ើមានបញ្ហាធ្ង ន់ធ្ងរ?

ត�ើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីខ្លះ?
� សូ មប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ  ដូចជាសញ្ញាបង្ហាញពី
ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លា ង
ំ  ឬឥរ ិយាបថខុសធម្ម តា។
សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្ម អាឡាក់ស
 ៊ីធ្ងន់ធ្ងរ អាចរ ួមបញ្ ល
ចូ កន្ ទួរហ�ើមមុខ និង
បំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូ ងញាប់ វ ិលមុខ និងកម្លា ំងច
 ុះ
ខ្សោយ។ បញ្ហាទា ំងនេះនឹងចាប់ផ្ត ើមក�ើតឡ�ើងរ យៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅ
ប៉ុន្មានម៉ោ ងប៉ុណ្
ណ ោះបន្ទាប់ពការ
ី ចាក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ត�ើខ
 ្ ញុំគួរធ្វ ើអ្វីខ្លះ?
� ប្រសិនប�ើលោកអ្នកគិតថា វាគឺជាប្រតិកម្ម អាឡាក់ស
 ៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានការណ៍
សង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទ�ៀតដែលមិនអាចរង់ចាំបាន សូ មទូ រស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬ
ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។ប�ើមិនដូ ច្នោះទេ សូ មទូ រស័ព្ទទៅអ្ន កផ្ត ល់
សេវាថែទា ំសុខភាពរបស់អ្នក។
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ក្រោយមក ប្រតិកម្ម គួរ
រាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផ
 លអាក្រក់នៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ )។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់
លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេះ ឬលោកអ្នកអាចរាយការណ៍
ដោយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ VAERS នៅwww.vaers.hhs.gov ឬតាមរយៈ
ហៅទូរស័ព្ទមក 1-800-822-7967។
VAERS មិនផ្តល់យោបល់វេជ្ជសាស្រ្តទេ។

ិ

កម្ម វធីជា
 តិប
 ង់សំណងរបួ សដោយ
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សារថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាំង
National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) ង គឺជាកម្ម វ ិធីរបស់រដ្ឋ 
សហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបង់សងអ្ន កទា ំងឡាយដែលអាចរងរបួ ស
ដោយសារតែថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ មួ យចំនួន។
បុគ្គលដែលជ�ឿជាក់ថា ខ្ លួនអាចធ្លាប់រងរបួ សដោយសារថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ មួ យ អាច
ធ្វើការសិក្សាអំពីកម្ម វ ិធី និងអំពីការដាក់ពា
 ក្យទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទ
មក1-800-338-2382 ឬចូលទៅវេបសាយVICP នៅ
www.hrsa.gov/vaccinecompensation។ មានរយៈពេលកំណត់ សម្រាប់ការដាក់
ពាក្យទាមទារសំណង។

ត�ើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែ មទ�ៀតដោយ
7	
រប�ៀបណា?
� សូ មសួ រអ្នកផ្តល់សេវាថែទាស
ំ ុខភាពរបស់លោកអ្នក។ គាត់អាចផ្ត ល់ឯកសារ
ក្នុងកញ្ចប់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ឬប្រាប់ប្រភពព័ត៌មានផ្សេងដល់លោកអ្នក។
� សូ មទូ រស័ព្ទទៅក្រសួ ងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូ លដ្ឋា នរបស់លោកអ្នក។
� សូមទាក់ទង Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (មជ្ឈមណ្ឌល
ទប់ស្កា ត់ និងបង្កា រជំងឺ) ៖
- ទូ រស័ព្ទមកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូ លទៅវេបសាយ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines

� មនុស្សមួ យចំនួនឈឺស្មា រ ដែលអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងក�ើតឡ�ើងរ យៈពេល
យូរ ជាងការឈឺចាប់ធម្ម តាក្រោយពេលចាក់ថ្
 នា វ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។ ករណីនេះកម្រ
ក�ើតឡ�ើងណាស់។
� ថ្នាណា
ំ ក៏ដោយ អាចបង្ក ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រតិកម្ម អាឡាក់ស៊ីទា ំង
នេះ តាមការប៉ា ន់ប្រមាណ មានប្រហែល 1 ក្នុងមួ យលានដូ ស ហ�ើយនឹងក�ើត
ឡ�ើង ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ទៅប៉ុន្មានម៉ោ ង បន្ទាប់ពចា
ី ក់ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
ដូ ចថ្នាផ្សេ
ំ ងទ�ៀតដែរ ថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ក
 ម្រនឹងបង្ក របួ សធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បា
 ត់
បង់ជី វ ិតណាស់។
សុវត្ថិភាពនៃថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ តែងតែស្ថិតក្រោមការតាមដាន។ សម្រាប់ព័តមា
៌ ន
បន្ថែម សូ មចូ លទៅ៖ www.cdc.gov/vaccinesafety/
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