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1. ហេ�តុុ អី្វី� ត្រូតុវូ ចាក់់ ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់សាំ�ង?

ថំ្នាំ �វ៉ាាក់ស់ាំ �ង MMRV អាចបង្កាា រ ក់ញ្ជ្រិ�ិ�ល ញ្ជ្រិក់ឡទែ�ន ស្អូូ� ច និងិវ៉ាារី ី
សេស្អូឡា។
� វីរីីសុ្អូក់ញ្ជ្រិ�ិ�ល (MEASLES (M)) បងារោ�គសញ្ញាា ដែ�លអាចមានិ

�ូចជាគ្រុគនុិរោ�ៅ  ក្អអក្អ រោ�ៀរសរំោ�រ និងិរោ�ើងគ្រុក្អ�ម �ូរទឹកឹ្អដែ�ែក្អ 
ជាទូឹរោ� មានិអាការៈក្អនួិ�លដែ�លគ្រុគប�ណ្ដដ បរ់ោ�ញ�ងកាយ
ទាំងំមូល។ ជំងឺំរោនិះអាចនាំឱំ្យយគ្រុបកាច ់(ជារោរឿយៗទាំក្អទ់ឹងនិងឹ
គ្រុគនុិរោ�ៅ ) ការឆ្លលងរោមរោ�គគ្រុ�រោចៀក្អ �គរសូ និងិរលាក្អស��។ 
ក្អគ្រុ�ិលិក្អគ្រុមបះះពាល�់លខ់ួ� រក្អ�ល ឬស្លាល បណ់ាស។់

� វីរីីសុ្អូញ្ជ្រិក់ឡទែ�ន (MUMPS (M)) បណាៅ លឱ្យយគ្រុគនុិរោ�ៅ  ឈឺកឺ្អ�ល 
ឈឺសឺ្លាច�ំ់ ំអសក់្អលំាងំ ��ប់ង់ចណំ្ដង់អាហារ រោ�ើម និងិ រោចញ
គ្រុក្អរោ�ញទឹកឹ្អមា�រ់ោ�រោគ្រុកាមគ្រុ�រោចៀក្អមាា ង ឬទាំងំ�ើរ។ វាអាច
បណាៅ លឱ្យយថ្លលង់ រោ�ើមខួ� រក្អ�ល និងិ/ឬ គ្រុគប�ណ្ដៅ បខ់ួ� រឆ្លអងឹខួែង 
ការរោ�ើមឈឺចឺាប�់ងស្លាា ស ឬអូដែែរោ�ើយក្អគ្រុម�ល ់ថ្នាែ ក្អស់្លាល ប់
ណាស។់

� វីរីីសុ្អូស្អូូ�ច (RUBELLA (R)) បណាៅ លឱ្យយគ្រុគនុិរោ�ៅ  ឈឺបឺ�ំង់ក្អ 
ក្អនួិ�ល ឈឺកឺ្អ�ល និងិ រលាក្អដែ�ែក្អ។ វាអាចបណាៅ លឱ្យយរលាក្អ
សនាំល ក្អ�់និរ�ូ��លព់ាក្អក់្អណាៅ លនៃនិយំែែយ័ និងិគ្រុសៅើរោ�ញែយ័។ 
គ្រុបសនិិរោបើអែក្អណាដែ�លរោក្អើ�សអូចរោ�រោ�លមានិនៃ�រួោពាះរោនាំះ អាច
រលូ�កូ្អនិ ឬ ទាំរក្អរោក្អើ�មក្អមានិ�ិការភា��ើ ក្អរំោណ្ដើ �ធ្ងងនិធ់្ងងរ។

� វ៉ាារីសីេស្អូឡា (VARICELLA (V)) គ្រុ�ូែ�និរោគរោ�ថ្នា 
“អំ�ស្លាា យ” បណាៅ លឱ្យយមានិ អការៈរមាសរ់ោ�លគ្រុក្អ�ម គ្រុគនុិរោ�ៅ  
��ប់ង់ចណំ្ដង់អាហារ អសក់្អមាល ងំ និងិឈឺកឺ្អ�ល។ វាអាច
នាំឱំ្យយមានិការឆ្លលងរោមរោ�គរោលើដែសែក្អ ឆ្លលងរោមរោ�គស�� រលាក្អ
សរនៃសឈាម រោ�ើមខួ� រក្អ�ល និងិ/ឬខួ� រឆ្លអងឹខួែង និងិការឆ្លលង
រោមរោ�គចូលឈាម ឆ្លអងឹ ឬ សនាំល ក្អ។់ អែក្អខួលះមានិជំងឺំអំ�ស្លាា យមានិ
រោក្អើ�ក្អនួិ�ល ឈឺចឺាបដ់ែ�ល ជារោគ្រុចើនិឆ្នាំែ កំ្អនិលងមក្អរោគរោ�ថ្នា “ជំងឹំ
រោរ ើម” (ឬែ ើរសំរោបះស)។

មនំិសសភាគរោគ្រុចើនិដែ�លគ្រុ�ូែ�និចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ MMRV និងឹគ្រុ�ូែ
�និ ការពារអសម់�យជំើែ�ិ។ ថ្នាែ វំាាក្អស់្លាងំ និងិអគ្រុ�ខួពសន់ៃនិការ
ចាក្អថ់្នាែ វំា ាក្អស់្លាងំ �និរោធ្ងាើ ឱ្យយជំងឺំទាំងំរោនិះមនិិសូែរោក្អើ�មានិរោគ្រុចើនិរោ�
ស�រ�ឋអារោមរកិ្អ រោទឹ។

2. វ៉ាា ក់់សាំ�ង MMRV

ថ្នាែ វំាាក្អស់្លាងំ MMRV អាច�ៅលជូ់ំនិដល ់កុ់មារី ចាប់ពី់ីអាយុុ 12 ទែ�
រីហូ� តដល ់12 ឆំ្នាំ � ជាធ្ងមម�៖
� ការចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ�ូស�បូំង រោ�អាយំ 12 រោ� 15 ដែខួ
� ការចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ�ូសទឹើ�ើរ រោ�អាយំ 4 ឆ្នាំែ  ំរោ� 6 ឆ្នាំែ ំ
 ថ្នាែ  ំវាាក្អស់្លាងំ MMRV អាច ចាក្អ ់ឲ្យយ ក្អែំង រោ�ល �ណំាល គ្នាែ  និងឹ ថ្នាែ ំ
វាាក្អស់្លាងំ �នៃទឹ រោទឹៀ� ។  ជំនំិ�សឱ្យយវាាក្អស់្លាងំ MMRV កំ្អមារខួលះអាច
ចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំដាចរ់ោដាយដែ�ក្អ សគ្រុមាបជ់ំងឺំ MMR (ក្អគ្រុ�ិលិ គ្រុស
�រោទឹនិ និងិ សអូច) និងិ ជំងឺំអំ�ស្លាា យ។ អែក្អ �ៅល ់រោសវា ដែថ្លទាំ ំសំខួ 
ភា� របស ់រោលាក្អ អែក្អអាច �ៅល ់�័� ៌មានិ បដែនិែម �ល ់រោលាក្អ អែក្អ �និ។

3.  និិយាយជាមួួយអំ្វីក់ផ្តតល់់ហេ�វ៉ាថែ�ទាំ��ុខភាព
រប�់អំ្វីក់

គ្រុ�បអ់ែក្អ�ៅលវ់ាាក្អស់្លាងំរបសអ់ែក្អ គ្រុបសនិិរោបើបំគគលរោនាំះទឹទឹ�ល
វាាក្អស់្លាងំ៖
� មានិ ញ្ជ្រិប់ត�ក់ម្មមអាទែឡហូីបី់ន្ទាា ប់ពី់ីការី��ួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ង MMRV, 

MMR ឬវ៉ាាក់ស់ាំ �ងជំ�ងឺអុុតសាំា យុ, ដ� ស្អូមុ្មន ឬ ឬអាសេឡហូី ី
ធ្ងងនធ់្ងងរី គំ�រាម្មក់�ទែហូងដលជ់ំវីីតិ

� ញ្ជ្រិសី្អូមីានផ្ទៃ�ាសេ�ះ ឬ គ�ិថ្នា��ក្អរោគអាចនិងឹមានិនៃ�រួោពាះ—គ្រុសៅើមានិ 
នៃ�រួោពាះមនិិគ� រទឹទឹ�លវាាក្អស់្លាងំ MMRV រោនាំះរោទឹ

� មានិ ញ្ជ្រិប់ព័ីនធការី�រីរាងកាយុចុះសេ�ោយុ ឬ ឪពុីក់មីាយុ ប់ងប់ូ� ន
ញ្ជ្រិប់សុ្អូ ឬញ្ជ្រិស្អូ ីទែដលមានញ្ជ្រិប់វីតី�ទាក់�់ងនងឹប់ញ្ហាា ញ្ជ្រិប់ព័ីនធការី�រី 
រាងកាយុ ពីីក់�សេ�ីត ឬត��ពី� ជំ

� ធ្លាល បជ់ំ�បសាំា នភាពីទែដលសេធ្ងាឱី្យយងាយុមានសំាំម្មជាំ�  ឬ ងាយុ
ហូ� រីឈាម្ម

� ធ្លាល បម់ានិញ្ជ្រិប់វីតី�ផ្ទៃនការីញ្ជ្រិប់កាច ់ឬមានិឪពុីក់មីាយុ ប់ង/ប់ូ� នញ្ជ្រិប់សុ្អូ 
ឬប់ង/ប់ូ� នញ្ជ្រិស្អូទីែដលមានញ្ជ្រិប់វីតី�ញ្ជ្រិប់កាច់

� ក់�ពុីងទែតសេញ្ជ្រិប់ ីSalicylates (�ូចជាថ្នាែ អំាសពើរ ើនិ)។
� ថ្លមើៗ រោនិះមានការីប់�ូ� លឈាម្ម ឬ��ួលបាន �ល�ត�ល ឈាម្ម 

ដផ្ទៃ�សេ�ៀត
� មានជំ�ងឺរីសេប់ង
� ��ួលវ៉ាាក់ស់ាំ �ងសេ�ីងសេ�ៀតកុំ់ងរីយុៈសេពីល 4 ស្អូបី្តាហ៍ូ
ក្អែំងក្អរណ្ដើ ខួលះ អែក្អ�ៅលរ់ោសវាដែថ្លទាំសំំខួភា�របសអ់ែក្អអាច 
សរោគ្រុមចច�ិៅ �និ�ររោ�ល ការចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ MMRV រ�ូ��ល់
ការណា�ជ់ំ�ប នាំរោ�លខាងមំខួ ឬ អាចដែណ្ដនាំឱំ្យយកំ្អមារទឹទឹ�ល
វាាក្អស់្លាងំ MMR និងិអំ�ស្លាា យ ដាចរ់ោដាយដែ�ក្អជំនំិ�សឱ្យយវាាក្អស់្លាងំ 
MMRV។
អែក្អដែ�ល មានិ ជំងឺំ គ្រុស្លាល �ូច ជា ជំងឺំ ផ្តាៅ  ស្លាយ  អាច ទឹទឹ�ល ថ្នាែ  ំបង្កាា រ
រោនិះ �និ។  អែក្អ ដែ�ល មានិ ជំងឺំធ្ងងនិ ់លមម ឬ ធ្ងងនិ ់ធ្ងងរ      គ�  រ រង់ចា ំ រ�ូ� �ល ់
��ក្អរោគ ជាសះ រោសែ ើយសនិិ  មំនិ រោ�ល ទឹទឹ�ល ថ្នាែ  ំវាាក្អស់្លាងំ MMRV។
អែក្អ �ៅល ់រោសវា ដែថ្លទាំ ំសំខួ ភា� របស ់រោលាក្អ អែក្អអាច �ៅល ់�័� ៌មានិ 
បដែនិែម �ល ់រោលាក្អ អែក្អ �និ។

4. ហានិិភ័័យ ហេក់�តុ ត្រូបតិុក់មួម ថំ្នាំ� វ៉ាា ក់់ សាំ�ង

� ឈឺនឺៃ�រោដាយស្លារការចាក្អថ់្នាែ  ំបញ្ញាា គ្រុក្អ�មរោ�ក្អដែនិលងចាក្អថ់្នាែ  ំ
គ្រុគនុិរោ�ៅ  និងិក្អនួិ�លគ្រុស្លាលអាចរោក្អើ�រោ�ើងបនួាំប�់ើចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ 
MMRV។

ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង MMRV (ក់ញ្ជ្រិ�ិ�ល ញ្ជ្រិក់ឡទែ�ន សូ្អូ�ច  
ន�ងវ៉ាា រីសីេស្អូឡា)៖ សេ�ើ សេ�ក់ អំ្នក់ ញ្ជ្រិ�វូ ដឹឹង អី្នើ ខ្លះះ�

ថថថថថថថថថថថថថថ MMRV 

 MMRV (8/6/21) ● Khmer 

MMRV VIS – Khmer (8/6/21)

�នឹិ�ក់ ព័ត៌ុ មានិ �ត�ព� ថំ្នាំ�វ៉ាា ក់់សាំ�ង
Many Vaccine Information Statements are 
available in Khmer and other languages.  
See www.immunize.org/vis

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ� ែងការណ៍៍នៃ�ព័ត័៌ម៌ា�អំំព័�ថំ្នាំវំ៉ាាក្តីស់ាំងំជាសេ�ច��គឺឺ
អាចរក្តីបា�ជាភាសាំថ្លែ�ែរ �ងិភាសាំសេ�េងសេ�ៀត៌។  
ចលូសេ��ល www.immunize.org/vis
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� ការរោ�ើមគ្រុក្អរោ�ញរោ�ថ្នាព ល ់ឬ ក្អ ឬការឈឺចឺាបប់រោណាៅ ះអាសនិែ 
និងិរងឹសនាំល ក្អ ់ជំ�និកាលរោក្អើ�រោ�ើងបនួាំប�់ើចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ 
MMRV។

� អការៈគ្រុបកាចដ់ែ�លជារោរឿយៗរោដាយស្លារដែ�គ្រុគនុិរោ�ៅ អាច
រោក្អើ�រោ�ើងបនួាំប�់ើវាាក្អស់្លាងំ MMRV។ ហានិ�ិយ័នៃនិការគ្រុបកាច់
ខួពសប់នួាំប�់ើចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ MMRV ជាងបនួាំប�់ើការចាក្អ់
វាាក្អស់្លាងំ MMR និងិ អំ�ស្លាា យ ដាចរ់ោដាយដែ�ក្អ ចរំោពាះកំ្អមារ�ូច
ដែ�លទឹទឹ�ល�ូស�បូំងនៃនិការចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំជារោសរ ីើ�ើរ�ូស។ អែក្អ
�ៅលរ់ោសវាដែថ្លទាំសំំខួភា�របសអ់ែក្អអាចដែណ្ដនាំអំែក្អអ�ំើវាាក្អស់្លាងំ 
ដែ�លសមរមយសគ្រុមាបកូ់្អនិរបសអ់ែក្អ។

� គ្រុប�កិ្អមមធ្ងងនិធ់្ងងរជាងរោនិះក្អគ្រុមរោក្អើ�រោ�ើង រ�មទាំងំចនំិ�និប្លាល ដែក្អ�ទាំប 
បរោណាៅ ះអាសនិែ ដែ�លអាចបណាៅ លឱ្យយមានិការ�ូរឈាម ឬ
ស្លាែ មជំាខំួស�ើ ធ្ងមម�។

� ចរំោពាះអែក្អដែ�លមានិបញ្ញាា គ្រុប�័និធការពារ�ងកាយធ្ងងនិធ់្ងងរ 
វាាក្អស់្លាងំរោនិះអាច បណាៅ ល ឱ្យយឆ្លលងរោមរោ�គ ដែ�លអាច
គ�ំមក្អដំែ�ង�លអ់ាយំជំើែ�ិ។ អែក្អដែ�លមានិបញ្ញាា គ្រុប�័និធភា�សំ្លា ំ
ធ្ងងនិធ់្ងងរ មនិិគ� រចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ MMRV រោទឹ។

គ្រុបសនិិរោបើមនំិសសណារោ�ើងក្អនួិ�លបនួាំប�់ើការចាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ 
MMRV វាអាចទាំក្អទ់ឹងនិងឹជំងឺំក្អគ្រុ�ិលឹ ឬសមាសធ្លា�ំវាារ ើរោសឡា
នៃនិវាាក្អស់្លាងំ។ រោមរោ�គវាាក្អស់្លាងំវាារ ើរោសឡាអាចឆ្លលងរោ�មនំិសសដែ�ល
គ្នាម និការការពារ។ អែក្អដែ�លរោក្អើ�ក្អនួិ�លគ� រ រោ�ឆ្នាំង យ�ើអែក្អដែ�លមានិ
គ្រុប�័និធភា�សំ្លាចំំះរោខួោយ និងិ ទាំរក្អដែ�លមនិិទាំនិច់ាក្អវ់ាាក្អស់្លាងំ
រ�ូ�ទាំលដ់ែ���ក់្អនួិ�ល។ និយិាយជាម�យអែក្អ�ៅលរ់ោសវាដែថ្លទាំ ំ
សំខួភា�របសអ់ែក្អរោ�ើមែ ើ ដែសាងយលប់ដែនិែមរោទឹៀ�។

មនំិសសម�យចនំិ�និដែ�លទឹទឹ�លថ្នាែ បំង្កាា រជំងឺំអំ�ស្លាា យ អាចរោក្អើ�ជំងឺំ
រោរ ើម (herpes zoster) បះំនាំម និឆ្នាំែ រំោគ្រុកាយមក្អ។ រោនិះគជឺាបញ្ញាា
ក្អគ្រុមរោក្អើ�មានិរោគ្រុកាយរោ�លចាក្អថ់្នាែ បំង្កាា រជាងរោគ្រុកាយ រោក្អើ�ជំងឺំ
អំ�ស្លាា យ។

រោ�ល ខួលះ មនំិសស  សនិលប ់បនួាំប ់�ើ�រំោណ្ដើ រ ការ រោែជំ ិស្លាគ្រុសៅ រ�ម ទាំងំ ការ 
ចាក្អ ់ថ្នាែ  ំវាាក្អ ់ស្លាងំ ។ សូម គ្រុ�ប ់អែក្អ �ៅល ់រោសវា ដែថ្លទាំ ំសំខួ ភា� របស ់
រោលាក្អ អែក្អ គ្រុបសនិិ រោបើ រោលាក្អ អែក្អ ែលិ មំខួ  ឬ    ចក្អាំ  ញ្ញាា ណ្ដ ផ្តាល ស ់បៅូ រ ឬ ឮ
សរំោ�ង �ងឹ ក្អែំង គ្រុ�រោចៀក្អ ។

�ូចថ្នាែ រំោ�សងរោទឹៀ�ដែ�រ ថ្នាែ វំាាក្អស់្លាងំក្អគ្រុមនិងឹបងារគ្រុប�កិ្អមមអាដែល�សំ ើ
ធ្ងងនិធ់្ងងរ ប�សធ្ងងនិធ់្ងងររោ�សង ឬរោធ្ងាើឲ្យយស្លាល ប�់�ប់ង់ជំើែ�ិណាស។់

5.  ចុុះ� ហេប� មានិ បញ្ហាា ធ្ងងន់ិ ធ្ងងរ ?

គ្រុប�កិ្អមមអាដែល�ស ើអាចរោក្អើ�រោ�ើងបនួាំប�់ើអែក្អទឹទឹ�លថ្នាែ បំង្កាា រ
ចាក្អរោចញ�ើ គលើនិកិ្អ។ គ្រុបសនិិរោបើអែក្អរោ�ើញសញ្ញាា នៃនិគ្រុប�កិ្អមមអាដែ�
�ស ើធ្ងងនិធ់្ងងរ (ក្អនួិ�លក្អ�ម រោ�ើមមំខួ និងិប�ំង់ក្អ �ិ�ក្អ�ក្អ�រោងាើម 
រោបះ�ូងរោលា�ញាប ់ែលិមំខួ ឬរោខួោយ) សូមទូឹរស�ួ័រោ� 9-1-1 
រោ�ើយនាំអំែក្អជំងឺំរោ�មនួិើររោ�ទឹយដែ�លរោ�ជំ�ិប�ំំ�។

សគ្រុមាបស់ញ្ញាា រោ�សងរោទឹៀ�ដែ�លរោធ្ងាើឱ្យយអែក្អ�រមភ សូមទូឹរស�ួ័រោ� អែក្អ
�ៅលរ់ោសវាដែថ្លទាំសំំខួភា�របសអ់ែក្អ។

គ្រុប�កិ្អមមរោ�គ្រុប�័និធ�យការណ៍្ដ�លអាគ្រុក្អក្អន់ៃនិថ្នាែ វំា ាក្អស់្លាងំគូរដែ�
គ្រុ�ូែ�និ �យការណ៍្ដរោ� Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS)។ អែក្អ�ៅលរ់ោសវាដែថ្លទាំសំំខួភា�របសអ់ែក្អជា
ធ្ងមម�និងឹដាក្អរ់�យការណ៍្ដរោនិះ ឬអែក្អអាចរោធ្ងាើវារោដាយខួល�និឯង
�និ។ សូមចូលរោ�រោគ�ទឹ�័ំរគ្រុប�័និធ�យការណ៍្ដ�លអាគ្រុក្អក្អន់ៃនិ
ថ្នាែ វំា ាក្អស់្លាងំ (VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូឹរស�ួ័រោ�កានិ់
រោលខួ 1-800-822-7967។ គ្រុប�័និធ�យការណ៍្ដ�លអាគ្រុក្អក្អន់ៃនិថ្នាែ  ំ
(VAERS) សគ្រុមាបដ់ែ�ការ �យការណ៍្ដ បះំ រោណាះ ះ។ បំគគលកិ្អរបស់
គ្រុប�័និធ�យការណ៍្ដ�លអាគ្រុក្អក្អន់ៃនិថ្នាែ  ំ(VAERS) មនិិ�ៅល�់បូំនាំម និ
អ�ំើរោែជំសិ្លាគ្រុសៅរោទឹ។

6.  ក់មួម វិធ្ង� ជាតិុ បង់ ��ណង  របួ� ហេ�យ សាំរ ថំ្នាំ� 
វ៉ាា ក់់សាំ�ង

National Vaccine Injury Compensation Program (ក្អមម ែធិ្ងើ 
ជា� ិបង់ សណំ្ដង   រប�ស រោដាយ ស្លារ ថ្នាែ  ំវាាក្អស់្លាងំ (VICP)) គ ឺជា 
ក្អមម ែធិ្ងើរបស ់រ�ឋ ស� �័និធ ដែ�ល �និ បរោងាើ� រោ�ើង រោ�ើមែ ើ បង់ សង   
អែក្អ ទាំងំ ឡាយ ដែ�ល  អាច រង រប�ស រោដាយ ស្លារ ដែ� ថ្នាែ វំាាក្អស់្លាងំ 
ម�យចនំិ�និ. ការទាំមទាំរទាំក្អទ់ឹងនិងឹរប�ស ឬការស្លាល បរ់ោដាយស្លារ
ការទឹទឹ�លថ្នាែ បំង្កាា រ មានិរោ�ល រោែលាក្អណំ្ដ�ស់គ្រុមាបក់ារដាក្អ់
ឯក្អស្លារ ដែ�លអាចមានិ រយៈរោ�លខួលើគ្រុ�មឹ�ើរឆ្នាំែ ។ំ សូមចូលរោ�
រោគ�ទឹ�័ំរក្អមមែធិ្ងើជា�បិង់សណំ្ដងរប�សរោដាយស្លារថ្នាែ វំា ាក្អស់្លាងំ 
(VICP) www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូឹរស�ួ័រោ�
រោលខួ 1-800-338-2382 រោ�ើមែ ើសកិ្អោអ�ំើក្អមមែធិ្ងើ និងិការដាក្អព់ាក្អយ
ទាំមទាំរ។

7. ហេតុ� ខុំ� អាចុះ �ិក់ា បថែនិែមួ ហេ�ៀតុ ហេ�យ រហេបៀប ណា?

� សូម ស�រ អែក្អ �ៅល ់រោសវា ដែថ្លទាំ ំសំខួ ភា� របស ់រោលាក្អ អែក្អ ។
� សូមទូឹរស�ួ័ រោ� គ្រុក្អស�ង សំខា��ិលរ�ឋ ឬ រោ� មូល ដាឋ និ របស ់

រោលាក្អ អែក្អ ។
� សូមចូលរោ� Food and Drug Administration 

(រោគ�ទឹ�័ំររ�ឋ�លអាហារនិងិឱ្យសថ្ល (FDA)) �មែ ើ
ទឹទឹ�ល�និក្អ�ចបរ់ោសវាក្អមមថ្នាែ បំង្កាា រ និងិ�័�ម៌ានិ បដែនិែម 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ។

� Centers for Disease Control and Prevention (សូមទាំក្អ ់ទឹង 
មជំឈមណ្ដឌ ល ទឹប ់ស្លាា � ់និងិ បង្កាា រ ជំងឺំ   (CDC))៖
- សូមទូឹរស�ួ័រោ�រោលខួ 1-800-232-4636  

(1-800-CDC-INFO) ឬ
- ចូលរោមើលរោគ�ទឹ�័ំររបស ់CDC រោ� 

www.cdc.gov/vaccines ។
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