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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္  
ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ  
ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

1. ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

တုပ္ေကြးတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး သည္သည ္တုပ္ေကြးတုပ္ေကြး (တုပ္ေကြးေရာဂါ) အား(တုပ္ေကြးေရာဂါ) အား  
ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

တုပ္ေကြးတုပ္ေကြးသည ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ေအာက္တိုဘာလ နွင့္ ေမလအၾကားတြင ္နွစ္
စဥ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္း၌ ပ်ံ႕ နွ႔ံကူးစက္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး  
ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆိ ုတုပ္ေကြးေရာဂါ ရရွိနိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ ္အခ်ိဳ႕ 
ေသာသူမ်ားအတြက္မ ူပို၍ပင ္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေမြးကင္းစ နွင့္ ငယ္
ရြယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက ္65 နွစ္ သို႔မဟုတ ္ထိုအထက ္ပုဂၢိဳလ္
မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရး ေရာဂါအေျခ
အေနမ်ားရွိသည္ ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ ္ကိုယ္ခံအားစနစ ္အားနည္းသူမ်ား
သည ္တုပ္ေကြးေရာဂါ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားေပသည္။

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ၾကပ္၊ အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါ
ပိုးကူးစက္မႈ နွင့္ နား ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ားတို႔သည ္တုပ္ေကြးနွင္ ့ 
စပ္ဆုိင္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား၏ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္  
နွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာ သို႔မဟုတ ္ဆီးခ်ိဳကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိလွ်င ္
တုပ္ေကြးသည ္၎အား ပိုမို ဆိုးရြားေအာင ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါသည ္အဖ်ားတက္ျခင္း နွင့္ ခ်မ္းစိမ့္မႈမ်ား၊ လည္ေခ်ာင္းနာ 
ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊  
ေခါင္းကိုက္ျခင္း နွင့္ နွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ ္နွာပိတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း  
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည ္ေအာ့အန္ျခင္း နွင့္  
ဝမ္းေလ်ာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ ဤသည္မွာ လူၾကီးမ်ားထက ္ 
ကေလးမ်ားတြင ္ပိုမို အျဖစ္မ်ားေပသည္။

ပ်မ္းမွ်နွစ္တစ္ႏွစ္တြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင ္လူေပါင္းေထာင္ခ်ီလူေပါင္းေထာင္ခ်ီ
သည္သည ္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင္ ့ေသဆံုးၾကရျပီး၊ေသဆံုးၾကရျပီး၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာမ ူ 
ေဆးရံုတက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးသည ္သန္းနွင့္ခ် ီ
ေသာ ေရာဂါနာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား နွင့္ တုပ္ေကြးနွင္ ့စပ္ဆက္ျပီး ဆရာဝန္ထံ
သို႔ နွစ္စဥ္ ျပသေနရမႈမ်ားကိ ုကာကြယ္ေပးသည္။

2. တုပ္ေကြးတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးမ်ားကာကြယ္ေဆးမ်ား

CDC မွ တုပ္ေကြးရာသီတိုင္းတြင ္အသက ္6 လ နွင့္ အထက္ရွိသည္ ့မည္
သူမဆိုအား ကာကြယ္ေဆးထိုးထားရန ္အၾကံျပဳေထာက္ခံထားပါသည္။ 
အသက္အသက ္6 လလ မွမွ 8 ႏွစ္အထိေသာႏွစ္အထိေသာ ကေလးမ်ားကေလးမ်ားအေနႏွင္ ့တုပ္ေကြးရာသ ီ
တစ္ခုအတြင္း ေဆးပမာဏ 2 ၾကိမ္အား လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားက်န္ရွိသူမ်ားမွာမူအျခားက်န္ရွိသူမ်ားမွာမတူုပ္ေကြးရာသ ီတစ္ခုစီလွ်င ္ေဆးပမာဏ 1 ၾကိမ ္
သာလွ်င ္လိုအပ္ေပမည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္တြင္ကာကြယ္စြမ္း ဖြံ႕ ျဖိဳးလာေစရန္အတြက ္
2 ပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရေပသည္။

တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား အမ်ားအျပား ရွိျပီး၊ ၎တို႔သည ္အစဥ္ဆိုသလိ ု
ေျပာင္းလဲေနလ်က ္ရွိေပသည္။ နွစ္စဥ္ ေနာက္လာမည္ ့တုပ္ေကြးရာသီအ
တြင္း ေရာဂါျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည္ဟ ုယံုၾကည္ရေသာ တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္
ပိုး ကာကြယ္ရန္အတြက္ငွာ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးအသစ္အား ျပဳလုပ္ရ
သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ကာကြယ္ေဆးသည ္ဤဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားျဖင္ ့အတိ
အက် ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္တိုင ္အခ်ိဳ႕ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားကိုမ ူေထာက္
ပံ့ေပးႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။

တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးသည ္တုပ္ေကြးေရာဂါအားတုပ္ေကြးေရာဂါအား မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပမျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပ။

တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးကိ ုအျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ႏွင့္  
တခ်ိန္တည္း ေပးႏိုုင္သည္။

3.  သင္၏သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့
သူျဖင့္သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလွ်င ္သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံပိုးမည့္
သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
� ယခင္က တုပ္ေကြးတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္ေဆးတစ္ႀကိမ ္ထိုုးၿပီးေနာက္ထိုုးၿပီးေနာက ္ဓါတ္မဓါတ္မ

တည့္သည့္တည့္သည္ ့တုုန္တုုန္႔ျပန္မႈျပန္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င ္သို႔မဟုုတ ္ ျပင္းထန္ေသာျပင္းထန္ေသာ အသက္အသက္
အႏၲရာယ္အႏၲရာယ ္ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိခ်ိန္းေျခာက္သည္အထ ိဓါတ္တုုန္ဓါတ္တုုန္႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ  
ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။

� Guillain--Barré Syndrome ဂြီလိမ္-ဘာေရးဂြီလိမ္-ဘာေရး ေရာဂါလကၡဏာစုေရာဂါလကၡဏာစ ု(GBS ဟု
လည္းေခၚဆိုေသာ) အေျခအေနတစ္ရပ ္ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။

အခ်ဳိ႕ေသာ  ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင ္သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူသည ္
တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုုးမႈကို ုေနာက္တႀကိမ္ေဆးခန္းသို႔လာျပသည္
အထ ိေရႊ႕ဆိုုင္းရန ္ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးကိ ုအခ်ိန္မေရြး  
ထိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ တုပ္ေကြး ရာသီအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသာ  
သို႔မဟုတ ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ရွိသည့္သူမ်ားသည ္တုံ႔ျပန္မႈမရွိေသးသည္ ့ 
(inactivated) တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကိ ုထိုးသင့္ပါသည္။

အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည ္ကာကြယ္ေဆး 
ထိုုးႏွံျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင္ ့သိုု႔မဟုုတ ္အျပင္းအထန ္ေန

တုပ္ေကြးတုပ္ေကြး (တုပ္ေကြးေရာဂါ)(တုပ္ေကြးေရာဂါ) ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး ((Inactivated 
သိုသို႔မဟုတ္မဟုတ ္Recombinant ကာကြယ္ေဆး)ကာကြယ္ေဆး) -- သင္သိထားသင္သိထား
သင့္ေသာသင့္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္းမ်ား
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မေကာင္းသူမ်ားသည ္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး မထိုုးမ ီေနျပန္ေကာင္း
လာသည္အထ ိေစာင့္သင့္သည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္
အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
� တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီးသည့္ေနာက္တြင ္ေဆးထိုးထားသည္ ့

ေနရာ၌ နာက်င္ျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း နွင့္ ေရာင္ကုိင္းေနျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊  
ၾကြက္သား နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ား နွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

� Inactivated အမ်ိဳးအစား တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး (တုပ္ေကြး  
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း) အျပီးတြင ္Guillain-Barré Syndrome (GBS)  
ေရာဂါလကၡဏာစ ုျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္ပင ္မဆိုသေလာက ္တိုးျမင့္မႈ  
ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္အဆုတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေဆး (PCV13)  
နွင့္/သို႔မဟုတ ္DTaP ကာကြယ္ေဆးနွင့္အတ ူတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး
ထိုးမႈအား ရယူေသာ ငယ္ရြယ္သည္ ့ကေလးငယ္မ်ားသည ္အဖ်ားေၾကာ
င့္ျဖစ္ေပၚသည္ ့တက္ျခင္းမွာ မဆိုသေလာက ္ပိုမို မ်ားျပားႏိုင္ေပသည္။ တု
ပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ရယူသည္ ့ကေလးတစ္ဦးတြင ္တက္သြားျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးပါက သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူထံသို႔  
ေျပာျပပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင ္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင ္လူ
တို႔သည ္တစ္ခါတစ္ရံတြင ္မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း၊  
အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ ္နားျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား 
ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ျပင္းထန္ေသာ 
ဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ ္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင ္
ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

5.  ျပင္းထန္ေသာျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈ ျပသနာမ်ားျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့လွ်င္လာခဲ့လွ်င္ မည္သို႔မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည ္ေဆးခန္းမ ွထြက္ခြာျပီးေနာက ္ဓာတ္မတ
ည့္တုုန္႔ျပန္မႈရရွိႏိုုင္သည္။ သင္သည ္ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည္ ့ 
တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား (အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင္ ့လည္ပင္းမ်ား  
ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း  
သို႔မဟုုတ ္အားမရွိျခင္း) တို႔ကိ ုေတြ႕ ရွိရပါက 9--1--1 သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊  
၎ပုဂၢိဳလ္အား အနီးဆံုုး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။

အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက ္စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္းမာေရး  
ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံဖုုန္းေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည္ ့တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္အပ်က ္တုိင ္
ၾကားရန ္စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေထာက္ပံ့သူသည ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ဤအစီရင္ခံစာကို ုတင္ျပမည္ျဖစ္သည ္
သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ VAERS ၏  
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္ ့www.vaers.hhs.gov သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ  
သို႔မဟုတ ္1--800--822--7967 သို႔  ေခၚဆိုပါ။VAERS သည ္ဓါတ္မတည္ ့
တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုုိ အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည ္ေဆးဖက္ဆိုုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဒဏ္ရာရရွိမႈ  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အစီအစဥ္အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီအစဥ ္
(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) သည ္ကာ
ကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာရရွိသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္တည္ေ
ထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စ ုအစီအစဥ္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည။ ကာကြယ္ေ
ဆးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟ ုေျပာဆိုထားသည္ ့ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ ္အသက္ေ
သဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက ္ေလွ်ာက္ထားရန ္အခ်ိ
န္အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ၂ ႏွစ္အထ ိေလွ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အစီအစ
ဥ္အေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႏွင္ ့မေက်နပ္ခ်က္ကိ ုတင္ျပရန္တို႔အတြက ္VICP 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္ ျဖစ္သည္ ့www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔သြားပါ 
သိုု႔မဟုုတ ္1--800--338--2382 သိုု႔ေခၚဆိုုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္
� သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံေမးျမန္းပါ။
� သင့္ဆရာဝန ္သုိ႔မဟုတ ္ျပည္နယ ္က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
� ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug Administration, 

FDA (သည္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး အာဏာပိုုင္) ဝဘ္ဆိုက္သို႔  
သြားေရာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကိ ု 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines မွာျဖည့္သြင္းပါ။

� Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ  
ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-
- ဖုန္းေခၚဆိုရန ္1--800--232--4636 (1--800--CDC--INFO) သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ၀က္ဘ္ဆုုိဒ္ျဖစ္သည့္ www.cdc.gov/flu သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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