
របាយការណ៍ស្តីពីព័ត៌មានថ្នាំចាក់បង្ការរោគ

ថ្នាំចាក់បង្ការរោគ                   MMR
អ្វីខ្លះលោកអ្នកត្រូវការយល់ដឹង

1 ហេតុអ្វីតេូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ?

កញ្ជ្រិល measles, ក្រឡទ្រន mumps, និងរោគកញ្ជ្រិលស្រល rubella 
ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ មុននឹងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ជំងឺទាំងន្រះជាជំងឺសាមញ្ញណាស់ 
ជាពិស្រសកើតមានលើកុមារៗ។

កញ្ជេិល Measles

•	 	វីរ៉ុសឬម្ររោគកញ្ជ្រិល measles បង្កឱ្រយមានរលាកឬកន្តួល ក្អក ហៀរសំបោរ 
រលាកភ្ន្រក និងគ្រុនក្តៅខ្លួន។

•	 	វាអាចបង្កឱ្រយមានការឆ្លងរោគត្រចៀក រលាកសួត ប្រកាច់ (ការកន្តៅ្រក់ 
និងការសម្លឹងមិនដាក់ភ្ន្រក) ការខូចខាតខួរក្របាល និងការសា្លាប់។ 

កេឡទេន Mumps

•	 	វីរ៉ុសឬម្ររោគក្រឡទ្រន Mumps បង្ក ឱ្រយមានគ្រុនក្តៅខ្លួន ឈឺក្របាល 
ឈឺចុកចាប់សាច់ដុំ ការបាត់បង់ស្រកឃ្លានអាហារ និងកូនកណ្តុរហើម។ 

•	 	វាអាចបង្កឱ្រយមានភាពថ្លង់ រលាកស្រមខួរ (ការឆ្លងរោគខួរក្របាល 
និងគម្របអញ្ចាញឆ្អឹងខ្នង) ការហើមឈឺចាប់ពងសា្វាស ឬអូវ្រ 
និងការមិនមានកូនដោយកម្រ។ 

រោគកញ្ជេិលសេល Rubella (ជំងឺស្អូច)

•	 	វីរ៉ុសឬម្ររោគកញ្ជ្រិលស្រល Rubella បង្កឱ្រយមានរលាកឬកន្តួល 
ជំងឺសន្លាក់ដ្រឬជើង (ភាគច្រើនកើតលើស្រ្តី) និងគ្រុនក្តៅស្ទ្រញ។

•	 	បើស្ត្រីទទួលម្ររោគកញ្ជ្រិលស្រល Rubella នៅកំឡុងព្រលមានគត៌ 
នងអាចមានដំណើររលូតកូន ឬទារករបស់នងកើតមកជាមួយការខូចខាត
ពីកំណើតធ្ងន់ធ្ងរ។

ជំងឺទាំងន្រះឆ្លងពីមនុស្រសមា្នាក់ទៅមនុស្រសមា្នាក់តាមខ្រយល់។ លោកអ្នកអា
ចទទួលវាដោយងយស្រួលដោយសារត្រ សិ្ថតនៅជុំវិញអ្នកណាមា្នាក់ 
ដ្រលត្រូវបានឆ្លងជំងឺហើយ។

ថ្នាំចាក់បង្ការរោគ (កញ្ជ្រិល Measles, ក្រឡទ្រន Mumps, & កញ្ជ្រិលស្រល 
Rubella) MMR អាចការពារកុមារៗ (និងមនុស្រសព្រញវ័យ) ពីជំងឺទាំងបីន្រះ។

សូមអរគុណកម្មវីធីស្តីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការដ្រលទទួលជោគជ័យ ហើយជំងឺទាំង
ន្រះមានតិចតួចនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក ជាងដ្រលពួកគ្រមានពីមុនមក។ ប៉ុន្ត្រប្រសិ
នបើយើងឈប់ចាក់ថ្នាំបង្ការ វានឹងអាចលវិលត្រឡប់មកវិញ។

Many	Vaccine	Information	Statements	are	available	in	Spanish	and	other	languages.	See	www.immunize.org/vis.
របាយការណ៍ស្តីពីព័ត៌មានថ្នាំចាក់បង្ការរោគជាច្រើនអាចទទួលបានជាភាសាអ្រស្របាញ និងភាសាផ្រស្រងៗទៀត។ 

សូមមើលគ្រហទំព័រ៖ www.immunize.org/vis

•	 	អ្នកណាមា្នាក់ធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាល់ឡ័រហ្រសីុគំរាមកំហ្រងដល់អាយុជី
វិតចំពោះណ្រអូមុីសុីនអាន់ទីបុីយោទិក ឬសមាសភាពថ្នាំបង្ការរោគ 
MMR ផ្រស្រងៗទៀត មិនត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឡើយ។ 
សូមប្រប់វ្រជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក បើលោកអ្នកមានអាល់ឡ័រហ្រសុីណាមួយ។

•	 	អ្នកណាមា្នាក់ធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាល់ឡ័រហ្រសីុគំរាមកំហ្រងដល់អាយុជីវិតចំ
ពោះកម្រិតថ្នាំប្រើឬដូសន្រថ្នាំបង្ការរោគ MMR ឬ MMRV មិនត្រូវចាក់ថ្នាំប
ង្ការរោគផ្រស្រងទៀត ឡើយ។

•	 	មនុស្រសមួយចំនួនដ្រលឈឺនៅព្រលចាក់ថ្នាំបង្ការត្រូវបានរៀបចំកម្មវិធី 
អាចត្រូវបានបានគ្រឱ្រយយោបល់ថ ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ពួកគ្រជាសះស្របើយ 
មុននឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR។  

•	 	ស្ត្រីមានគត៌មិនត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR ឡើយ។ ស្ត្រីមានគត៌ដ្រល
ត្រូវការថ្នាំបង្ការរោគ ត្រូវរង់ចាំបន្ទាប់ពីសម្រលកូនរួច។ ស្រ្តីត្រូវចៀស
វាងកុំឱ្រយមានគត៌រយៈព្រល 4 សបា្តៅហ៍ ក្រយពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ 
ជាមួយថ្នាំបង្ការរោគ MMR។  

•	សូមប្រប់វ្រជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក បើបុគ្គលដ្រលចាក់ថ្នាំបង្ការ៖

-  មានហុីវ/អ្រដ៍ HIV/AIDS ឬជំងឺផ្រស្រងទៀតដ្រលមាន ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធ
សា៊ាំនឹងជំងឺ។

2 តើអ្នកណាតេូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR 

ហើយនៅពេលណា?

(កញ្ជ្រិល Measles, ក្រឡទ្រន 
Mumps, & កញ្ជ្រិលស្រល Rubella) 

-   ដូសទីពីរ៖  អាយុពី  4-6  ឆ្នាំ (អាចឱ្រយមុនជាង បើយ៉ាងចិតចំនួន 
28 ថ្ង្រ បន្ទាប់ពីដូសទីមួយ)

ទារកមួយចំនួនដ្រលមានអាយុតិចជាង 12 ខ្រ ត្រូវទទួលដូសឬកម្រិតថ្នាំត្រូវ
ប្រើចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR បើពួកគ្រធ្វើដំណើរទៅក្រប្រទ្រស។ (ដូសន្រះនឹ
ងមិនគិតចំពោះលំដាប់ទមា្លាប់ដដ្រលៗ)។

មនុស្រសព្រញវ័យខ្លះ ត្រូវទទួលចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR៖ 
ជាទូទៅមនុស្រសមា្នាក់ៗមានអាយុ 18 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងន្រះ ដ្រលកើតក្រយឆ្នាំ 
1956 ត្រូវទទួលដូសឬកម្រិតថ្នាំត្រូវប្រើចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR 
យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានចំនួនមួយដូស បើទោះជាពួកគ្របង្ហាញថ 
ពួកគ្រត្រូវបានចាក់ថ្នាំបង្ការ ឬមានជំងឺឆ្លងទាំងបីក៏ដោយ។

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR អាចត្រូវបានផ្តល់ជូននៅព្រលជាមួយគ្នា ដូចថ្នាំប
ង្ការរោគផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ។

កុមារមានអាយុចន្លាះពី 1 និង 12 ឆ្នា ំអាចាចាក់ថ្នាបំង្ការរោគ “ការលាយផ្រសំគ្នា” 
ដ្រលហៅថ MMRV ដ្រលមានទំាងថ្នាបំង្ការរោគ MMR និង អុតសា្វាយតូច 
varicella (អុតធំ chickenpox)។ ហើយមានរបាយការណ៍អំពីថ្នាបំង្ការរោគ
ដោយឡ្រកៗពីគ្នាសម្រប់ MMRV ។

3
មនុសេសមួយចំនួន មិនតេូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ 

MMR ឬតេូវរង់ចាំ។

កុមារៗ ត្រូវចាក់បង្ការរោគ MMR ដ្រលមានកម្រិតថ្នាំត្រូវប្រើចំនួន 2 ដូស៖

-  ដូសទីមួយ៖ អាយុព ី 12-15  ខ្រ
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4 តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះពីថ្នាំបង្ការរោគ MMR?

ថ្នាំបង្ការរោគ ដូចជាថ្នាំផ្រស្រងៗទៀតដ្ររ មានសមត្ថភាពន្រការបង្កឱ្រយមានបញ្ហា
ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាប្រតិកម្មអាល់ឡ័រហ្រសុីធ្ងន់ធ្ងរ។

ហានិភ័យន្រថ្នាំបង្ការរោគ MMR ដ្រលបង្កឱ្រយមានគ្រះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬសា្លាប់ 
មានភាគចិតបំផុត។

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR មានសុវត្ថិភាពច្រើនជាង ការចាក់ថ្នាំកញ្ជ្រិល 
Measles, ក្រឡទ្រន Mumps, & កញ្ជ្រិលស្រល Rubella

មនុស្រសភាគច្រើនដ្រលចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR មិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ
ជាមួយវាឡើយ។ 

បញ្ហាមិនធ្ងន់ធ្ងរ
•	គ្រុនក្តៅខ្លួន (មានរហូតដល់ 1  ក្នុងចំណោម 6 នក់)

•	 រលាកឬកន្តួលតិចតួច (ចំនួនប្រហ្រល 1  ក្នុងចំណោម 20 នក់)

•	 	ការហើមកូនកណ្តុរនៅថ្ពាល់ ឬនៅត្រង់ក (ចំនួនប្រហ្រល 1  ក្នុងចំណោម 
75 នក់)

បើបញ្ហាទាំងន្រះកើតមានឡើង វាមានជាធម្មតាក្នុងរយៈព្រលពី 
6-14 ថ្ង្រ ក្រយព្រលចាក់ថ្នាំ។ វាកើតមានមិនសូវញឹកញាប់ទ្រ 
ក្រយព្រលចាក់ដូសទីពីរ។

បញ្ហាមិនខ្លាំងពេក
•	 	ការប្រកាច់ (ការកន្តៅ្រក់ឬការសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្ន្រក) 

ដ្រលបណា្តាលមកពីគ្រុនក្តៅខ្លួន (ចំនួនប្រហ្រល 1  ក្នុងចំណោម 3,000  
ន្រកម្រិតថ្នាំប្រើ) 

•	 	ការឈឺចាប់មិនយូរ និងភាពតឹងសន្លាក់ឆ្អឹង ភាគច្រើននៅក្នុងមនុស្រសក្ម្រងៗ 
ឬស្រី្តព្រញវ័យ (រហូតដល់ 1  ក្នុងចំណោម 4 នក់)

•	 	ចំនួនគោលិកាដ្រលគ្មានអ្រម៉ូក្លូបុីនហើយ 
មានរាងសំប៉្រតដូចចាន មានទំហំតូចជាងគោលិកាក្រហមពីរដង 
ដ្រលមានកម្រិតទាបបណោ្តាះអាសន្ន ដ្រលអាចបណា្តាលមកពីគ្មានសណា្តាប់
ធ្នាប់ចលនឈាម (ចំនួនប្រហ្រល 1  ក្នុងចំណោម 3,000  ន្រកម្រិតថ្នាំប្រើ)

បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ (កម្រមានណាស់)
•	 	ប្រតិកម្មអាល់ឡ័រហ្រសុីធ្ងន់ធ្ងរ (មានចំនួនតិចជាង 1 ក្នុងចំណោម 

មួយលានន្រកម្រិតថ្នាំប្រើឬដូស) 

•	  បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្រស្រងៗទៀតមួយចំនួន ត្រូវបានរាយការណ៍បន្ទាប់ពីកុមារចាក់
ថ្នាំបង្ការរោគ MMR ដ្រលរួមមាន៖ 

 - ភាពថ្លង់

 - ការប្រកាច់ ដំណើរភ្លឹករយៈព្រលយូរ ឬសា្មារតីមានកម្រិតទាប។
 - ការខូចខាតខួរក្របាលជារៀងរហូត
ហើយមានដោយកម្រដ្រលថ វាពិបាកប្រប់ថតើវាត្រូវបានបង្កដោយការថ្នាំប
ង្ការរោគឬអត់។

5 តើយ៉ាងណាដេរ បើមានបេតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ?

6 កម្មវិធីសំណងលើរបួសស្នាមពីថ្នាំបង្ការរោគថ្នាក់

ជាតិ

កម្មវិធីសំណងលើរបួសសា្នាមពីថ្នាំបង្ការរោគថ្នាក់ជាតិ (VICP) 
បានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1986។

តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទល្រខ៖ 1-800-338-2382 ឬតាមរយៈវ្របសាយ 
VICP គឺ៖ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ។

7 តើខ្ញុំអាចសិកេសាបន្ថេមទៀតយ៉ាងដូចម្តេច?

•	សាកសួរវ្រជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក

•	សូមហៅទូរស័ព្ទមកនយកដា្ឋានសុខភាពរដ្ឋ ឬមូលដា្ឋាន។ 

•	សូមទាក់ទងមកមជ្រឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ (CDC):

	 -	 	សូមហៅទូរស័ព្ទមក 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ

	 -	 តាមរយៈវ្របសាយ CDC គឺ៖ www.cdc.gov/vaccines
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តើខ្ញុំតេូវស្វេងរកអ្វីខ្លះ?
•	  លក្ខខណ្ឌមិនធម្មតាណាមួយ ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លួនខា្លាំង ឬចរឹតមិនធម្មតា។ 

សញ្ញាប្រតិកម្មអាល់ឡ័រហ្រសុីធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមមាន ការដកដង្ហើមពិបាក 
ភាពស្អក ឬការដកដង្ហើមតឹងដូចកើតហឺត កន្ទាលត្រអាក ភាពស្ល្រកសា្លាំង 
ភាពខ្រសោយ ប្រះដូងដើរលឿន ឬវិលមុខ។

តើខ្ញុំតេូវធ្វើអ្វីខ្លះ?
•	សូមហៅទូរស័ព្ទមកវ្រជ្ជណ្ឌិត ឬឱ្រយអ្នកណាមា្នាក់ទៅជួបវ្រជ្ជបណ្ឌិតភា្លាមៗ។

•	 	សូមប្រប់វ្រជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអំពីអ្វីដ្រលកើតមានឡើង កាលបរិច្ឆ្រទ 
និងព្រលវ្រលាដ្រលវាបានកើតមានឡើង ហើយថតើនៅព្រលណាការចាក់
ថ្នាំបង្ការរោគត្រូវបានត្រូវឡើងនះ។

•	 	សាកសួរវ្រជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក ដើម្របីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មន្រះ តា
មរយៈការបំព្រញលើទម្រង់ប្របបទប្រព័ន្ធរាការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ដ្រល
ល្អចំពោះថ្នាំបង្ការរោគ (VAERS)។ ឬលោកអ្នកអាចដាក់បណ្តឹងរបា
យការណ៍ន្រះតាមរយៈវ្របសាយ VAERS គឺ៖ www.vaers.hhs.gov 
ឬតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទល្រខ៖ 1-800-822-7967 ។

VAERS មិនផ្តល់ជូនការពិគ្រះយោបល់ខាងវ្រជ្ជសាស្រ្តឡើយ។

-  កំពុងត្រព្រយាបាលថ្នាំញៀន ដ្រលមានផលប៉ះពាល់ ដល់ប្រព័ន្ធសា៊ាំនឹងជំងឺ។ 
ដូចជាសារធតុបង្កើតអ័រម៉ូនក្នុងខ្លួនមនុស្រស។

-  មានជំងឺមហារីកប្រភ្រទណាមួយ
- កំពុងត្រព្រយាបាលជំងឺមហារីកដោយប្រើកាំរស្មី ឬថ្នាំញៀន
-  ធ្លាប់មានចំនួនគោលិកាដ្រលគ្មានអ្រម៉ូក្លូបុីនហើយ មានរាងសំប៉្រតដូចចាន 

មានទំហំតូចជាងគោលិកាក្រហមពីរដង (គ្មានសណា្តាប់ធ្នាប់ចលនឈាម)
- បានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្នុងរយៈព្រល 4 សបា្តៅណ៍កន្លងមក
-  មានការចាក់បញ្ចូលឈាម ឬទទួលផលិតផលឈាមផ្រស្រងៗនព្រលថ្មីៗន្រះ

បញ្ហាណាមួយន្របញ្ហាទាំងន្រះអាចមានមូលហ្រតុមួយដើម្របីមិនចាក់ថ្នាំបង្ការ
រោគ ឬពន្រយារព្រលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរហូលដល់ព្រលក្រយ។
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