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1. ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

HPV (ေရယုုန္ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးတစ္မ်ိဳး)(ေရယုုန္ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးတစ္မ်ိဳး) ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆးသည ္အခ်ိဳ႕ 
ေသာေရယုုန္ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးအမ်ိဳးအစား ကူးစက္မႈကိ ုတားဆီး 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

HPV ကူးစက္မွဳမ်ားသည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အပါအဝင ္အ
ခ်ိဳ႕ေသာ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားမ်ားကိ ုျဖစ္ေစႏိုင္သည္-
�	အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ သားအိမ္ေခါင္း၊ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္းႏွင္ ့ 
ေယာနိကင္ဆာ

�	အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ လိင္တံကင္ဆာေရာဂါ
�	အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ျဖစ္ေသာ စအိုကင္
ဆာ

�	အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ျဖစ္ေသာ အာသီးကင္
ဆာ၊ လွ်ာခင ္ႏွင့္ လည္မ်ိဳ (oropharyngeal ကင္ဆာ) ကင္ဆာ

HPV ပိုးကူးစက္မႈသည ္လိင္တန္ဆာတြင္ႂကြက္ႏို႔မ်ားထြက္ျခင္းကို
လည္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

HPV ကာကြယ္ေဆးသည ္HPV ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့ကင္ဆာမ်ား၏ 
90% ကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

HPV သည္အထိိအေတြ႕မ်ားသည္ ့အေရးျပားမွ-အေရျပားသို႔တ
ဆင့္ျဖစ္ေစ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပန္႕ပြားသည္။ HPV ကူး
စက္မႈမ်ားမွာ အျဖစ္မ်ားလြန္းသျဖင္ ့လူတိုင္းအားလံုးလိုလိုသည ္
၎တို႔၏ ဘဝသက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင ္အနည္းဆံုး HPV အမ်ိဳး
အစားတစ္ခုခုကူးစက္ခံရေလ့ရွိသည္။ HPV ကူးစက္မွဳမ်ားမွာ 2 ႏွစ္
အတြင္း ၎ဘာသာ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ ္တခါတရံ၌ 
HPV ကူးစက္မႈမွာ ပိုၾကာရွည္တတ္ၿပီး အသက္ႀကီးလာသည့္အခါ 
ကင္ဆာမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

2. HPV ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး

HPV ကာကြယ္ေဆးကိ ုပံုမွန္အားျဖင္ ့အပ်ိဳ/လူပ်ိဳေဖာ္ဝင္စ 
အရြယ ္အသက ္11 သို႔မဟုတ ္12 ႏွစ္ရွိသူမ်ားအတြက ္အၾကံျပဳ
ထားၿပီး သူတို႔က ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈမျဖစ္မ ီေသခ်ာကာကြယ ္
ေပးထားရန ္ျဖစ္ပါသည္။ HPV ကာကြယ္ေဆးကိ ုအသက ္9 ႏွစ္ 
မွစတင္၍ စထိုးေပးႏိုင္ၿပီး အသက ္26 ႏွစ္အတြင္းရွိသူတိုင္း 
အတြက ္ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ အၾကံျပဳပါသည္။

HPV ကာကြယ္ေဆးကိ ုအသက ္27 မွ 45 ႏွစ္အရြယ္ရွ ိလူႀကီးမ်ား
ကို ထိုးေပးႏိုင္သည္မွာ လူနာႏွင္ ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုး
သူတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈအရအေျခခံပါသည္။

အသက ္15  ႏွစ္မျပည့္မ ီပထမအႀကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးသည္ ့
ကေလးအမ်ားစုကိ ုHPV ကာကြယ္ေဆး 2 ႀကိမ္ထိုးေပးဖို႔ လိုသည္။ 
အသက ္15  ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမ ွသို႔မဟုတ ္ထို႔ေနာက္ပိုင္းမ ွပထမအႀကိမ္
ကာကြယ္ေဆးထိုးေသာသူမ်ားႏွင္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ အဆုပ္မေကာင္း 
သည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးကုိ 3 ႀကိမ္ထုိး 
ဖို႔လိုအပ္သည္။ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္
အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

HPV ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္အတူ
လည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

3.  သင္၏သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့
သူျဖင့္သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလွ်င ္သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံ
ပိုးမည့္သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
�	ယခင္က HPV ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္ေဆးတစ္ႀကိမ ္ထိုုးၿပီးေနာက္ထိုုးၿပီးေနာက ္ 
ဓါတ္မတည့္သည့္ဓါတ္မတည့္သည္ ့တုုန္တုုန္႔ျပန္မႈျပန္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င ္သို႔မဟုုတ ္ ျပင္းထန ္ျပင္းထန ္
ေသာေသာ အသက္အႏၲရာယ္အသက္အႏၲရာယ ္ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိခ်ိန္းေျခာက္သည္အထ ိဓါတ္တုုန္ဓါတ္တုုန္႔ျပန္မႈျပန္မႈ
တစ္စံုတစ္ရာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။

�	ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င္	ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င—္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ မၿပီးမခ်င္း
အထ ိHPV ကာကြယ္ေဆးကိ ုအၾကံမျပဳထားပါ

အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင ္သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
သူသည ္HPV ကာကြယ္ေဆး ထိုုးမႈကို ုေနာက္တႀကိမ္ေဆးခန္း
သို႔လာျပသည္အထ ိေ႐ႊ႕ဆိုုင္းရန ္ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္သည္။

အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည ္ 
ကာကြယ္ေဆး ထိုုးႏွံျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင္ ့ 
သိုု႔မဟုုတ ္အျပင္းအထန ္ေနမေကာင္းသူမ်ားသည ္HPV  
ကာကြယ္ေဆး မထိုုးမ ီေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထ ိ 
ေစာင့္သင့္သည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္
မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

HPV (ေရယုုန္ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးတစ္မ်ိဳး)(ေရယုုန္ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးတစ္မ်ိဳး) ကာကြယ ္ကာကြယ ္
ေဆး-ေဆး- သင္သိထားရမည့္သင္သိထားရမည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား
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4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
� HPV ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးၿပီးေနာက ္ေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင ္

 ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ ္နာက်င္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္
သည္။

� HPV ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက ္ေခါင္းကိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္
ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင ္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင ္
လူတို႔သည ္တစ္ခါတစ္ရံတြင ္မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူး 
ေဝျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုံ ုေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ ္နာျခင္းျဖစ္ပါက  
သင့္ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ျပင္း 
ထန္ေသာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ ္ 
ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

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

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည ္ေဆးခန္းမ ွထြက္ခြာျပီးေနာက ္
 ဓာတ္မတည့္တုုန္႔ျပန္မႈရရွိႏိုုင္သည္။ 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၏ က်န္းမာ 
ေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံဖုုန္းေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည္ ့တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး 
အျဖစ္အပ်က ္တုိင္ၾကားရန ္စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏  
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံသူသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤအ 
စီရင္ခံစာကို ုတင္ျပမည္ျဖစ္သည ္သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္ ့ 
www.vaers.hhs.gov	သို႔	သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ	သို႔မဟုတ ္ 
1--800--822--7967 သို႔  ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည ္ 
ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုုိ အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ  
ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ေဆးဖက္ဆိုုင္ရာ  
အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဒဏ္ရာရရွိမႈ  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အစီအစဥ္အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး  
အစီအစဥ ္(National Vaccine Injury Compensation Program, 
VICP) သည ္ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာရရွိသူအား  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စ ုအစီအ
စဥ္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟ ုေျပာဆို
ထားသည္ ့ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ ္အသက္ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက ္ေလွ်ာက္ထားရန ္အခ်ိန္အကန္႕အသတ္
ရွိၿပီး ယင္းမွာ ၂ ႏွစ္အထ ိေလွ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အစီအစဥ္အေၾကာ
င္း ေ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 ပက္ေက့ခ်္အတြက ္Food and Drug 

Administration, FDA (သည္	အစားအစာႏွင့္	ေဆး၀ါး	အာဏာပိုု
င္) ဝဘ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကိ ု 
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 ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္  
www.cdc.gov/vaccines
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