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Recombinant Zoster (ေပါင္းစပ္ဇိုစ္တာေပါင္းစပ္ဇိုစ္တာ) (ေရယုုန္ေရယုုန)္ ကာကြကာကြ
ယ္ေဆး၊ယ္ေဆး၊ RZV - သင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

1. ဘာောေၾကာင့္ ကာြကယ္ေဆးထုိးရသလဲဲ။ဘာောေၾကာင့္ ကာြကယ္ေဆးထုိးရသလဲဲ။
ေပါင္းစပ္ဇိုစတာ (ေရယုန္ေပါင္းစပ္ဇိုစတာ (ေရယုန)္ ကာြကယ္ေဆးကာြကယ္ေဆးသည ္ေရယုန္မ်ား ေရယုန္မ်ားမွ  
ႀကိ�တင္ကာြကယ္ေပးုိုင္ပါသည္။

ေရယုန္ေရယုန ္(ဟာာပးး ဇိုစတာ သို႔မဟာုတ္ ဇိုစတာ ဟာုလဲည္း ေခၚသည)္ သည္  
အရည္ၾကည္ဖုုမ်ားြထက္တတ္ၿပးး နာက်င္သည့္ ေအရျပား အဖုုုအပိြန္ထက္
မႈတစ္ခု ျဖုစ္သည္။ ေအရျပား အဖုုအပိမ့္မ်ားအျပင္ ေရယုန္သည္  
အဖု်ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လဲက္ေအးစိမ့္ျခင္း သို႔မဟာုတ္ 
၀မ္းဗိုိုေက္မကာင္းျခင္းတို႔ကိုလဲည္း ျဖုစ္ေစုိုင္သည္။ ျဖုစ္ခဲေသာ္လဲည္း  
တစ္ခါတစ္ရံြတင္မူ ေရယုုန္ ေရာဂါါပိုးကူးစက္မႈသည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါါ၊ 
အၾကားအာရံုု အခက္အခဲျပသနာမ်ား၊ မ်က္စိြကယ္မႈ၊ ဥးေုွာက္ ေရာင္ယ
မ္းမႈ (ဥးေုွာက္ေရာင္ယမ္းနာေရာဂါါ) သို႔မဟာုတ္ ေသဆံုးမႈအထိကဲ့သို႔ ထ
ပ္တိုးေရာဂါါသစ္မ်ားသို႔ ဥးတြည္သားေစုိုုင္ေပသည္။

ေရယုန္မ်ားသည္ အသက္အြရယ္ုွင့္လဲိုက္၍ ျဖုြစ္ပားုိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပား
လဲာုိုင္သည္။ ေရယုန္ုွင့္ပတ္သက္ျပးး ေအြတ႕ရအမ်ားဆံုးေသာ  
ေအျခေအနမွာ postherpetic neuralgia (PHN) ဟာု ေခၚသည့္ ေရရွည္  
အာရံုေၾကာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေအျခေအနတစ္ရပ္ ျဖုစ္သည္။ PHN သည္ 
ေရယုန္အနးြကက္မ်ား ျဖုစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားြတင္ ေပၚလဲာတတ္ၿပးး 
အနးြကက္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းြသားၿပးးေနာက္ လဲမ်ားြစာ သို႔မဟာုတ္  
ုွစ္မ်ားြစာအထိ ၾကာတတ္ပါသည္။ PHN ေၾကာင့္ နာက်င္မႈသည္  
အြလဲန္ျပင္းထန္၍ ခ်ိနဲ႔အားနည္းေစုိုင္ေပသည္။ 

PHN သည္ အသက္အြရယ္ုွင့္လဲိုက္၍ ျဖုြစ္ပားုိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလဲာုိုင္
သည္။ ေရယုန္ျဖုြစ္ပားေသာ အသက္ပိုႀကးးသူ လဲူၾကးးတစ္ဥးသည္ အသ
က္ပိုငယ္သူတစ္ဥးုွင့္ ုိႈင္းယွဥ္္ပါက PHN ျဖုြစ္ပားုိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားျပးး  
ျဖုြစ္ပားပါကလဲည္း ပိုမိုၾကာရွည္ကာ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈကို  
ခံစားရုိုင္ေပသည္။

ကိုယ္ခံအားစနစ္ ခ်�ိ႕ြယင္းသူမ်ားြတင္ ေရယုန္မ်ားုွင့္ ေရာဂါါမွ ထပ္တိုးေဝ
ဒနာအသစ္မ်ား ရရွိုိုင္ေျခ အု�ရာယ္လဲည္း ျမင့္မားတတ္ပါသည္။

ေရယုန္မ်ားသည္ ေေရက်ာက္အားျဖုစ္ေပေၚစသည့္ တူညးေသာ ဗိုိုင္းရပ္စ္
ပိုုး varicella-ဇိုစတာ ဗိုိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖုစ္ေပၚရျခင္းျဖုစ္သည္။ သင္ ေေရ
က်ာက္ျဖုြစ္ပားၿပးးေနာက္ ဗိုိုုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ သင့္ခုၶာကိုုယ္အြတင္း  
ေအာင္းက်န္ေနျပးး၊ ေနာက္ပိုင္း၌ ေရယုန္ေရာဂါါအား ျဖုစ္ေပေၚစုိုုင္ေပ
သည္။ ေရယုန္သည္ တစ္ဥးမွ တစ္ဥးထံသို႔ ကူးစက္ုိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လဲ
ည္း ေရယုန္အား ျဖုြစ္ပားေစသည့္ ဗိုိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားမွာမူ ပ်ံ႕ ုွံ႔ုိုင္ျပးး ေေရ
က်ာက္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မျဖုစ္ဖုူးသည့္ သို႔မဟာုတ္ ေေရက်ာက္  
ကာြကယ္ေဆး မည္သည့္အခါမွ် လဲက္ခံရရွိဖုူးျခင္း မရွိသည့္ တစ္စံုတစ္ဥး
အား ေေရက်ာက္ေရာဂါါ ျဖုစ္ေပေၚစုိုင္ေပသည္။ 

2. ေပါင္းစပ္ေရယုန္ကာြကယ္ေဆး  ေပါင္းစပ္ေရယုန္ကာြကယ္ေဆး 
ေပါင္းစပ္ေရယုနက္ာြကယ္ေဆးသည ္ေရယုနအ္ား အခုိငအ္မာအကာအြက
ယေ္ပးုိငုသ္ည။္ ေရယုန္ျဖုြစ္ပားမႈအား ကာြကယ္ေပးျခင္းအားျဖုင့္ ေပါင္းစ
ပ္ေရယုန္ကာြကယ္ေဆးသည္ PHN ုွင့္ အျခား ထပ္တိုးေရာဂါါသစ္မ်ား
ကိုလဲည္း ကာြကယ္ေပးုိုင္ေပသည္။ 

Recombinant ေရယုန္ကာြကယ္ေဆးကို ေဖုာ္ျပပါလူဲမ်ားအြတက္  
အႀကံျပ�ထားပါသည္-
     အသက္အသက ္50 ုစွ္ုွင့္အထက္စ္ုွင့္အထက ္ လဲူၾကးးမ်ားလဲူၾကးးမ်ား
     အသက္အသက ္19 ုွစ္ုွင့္ အထက္ျဖုစ္ၿပးး ေရာဂါါ သို႔မဟာုတ္ ေဆးဝါးကုသမႈ ုွစ္ုွင့္ အထက္ျဖုစ္ၿပးး ေရာဂါါ သို႔မဟာုတ္ ေဆးဝါးကုသမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းသူမ်ားမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းသူမ်ား

ေရယုနက္ာြကယ္ေဆးကုိ ုွစႀ္ကိမထုိ္းေဆးအြတအဲျဖုစ္ ထုိးုံွပါသည။္  
လဲအူမ်ားအြတက္ ဒတုယိအႀကိမ ္ထုိးေဆးကုိ ပထမအႀကိမ ္ထုိးုံွၿပးးေနာ
က ္2 လဲမွ 6 လဲအထ ိထုိးေပးပါသည။္ ကုိယ္ခအံားစနစ ္ခ်�ိ႕ြယငး္ေနသည့္ 
သုိ႔မဟုာတ ္ခ်�ိ႕ြယင္းြသားမည့္ လဲအူခ်�ိ႕သည ္ပထမအႀကိမ ္ထုိးေဆး  
ထုိးၿပးးေနာက ္1 လဲမွ 2 လဲြတင္ ဒတုယိအႀကိမ ္ထုိးေဆးကုိ ထုိးုုိငပ္ါသည။္ 
လဲမ္းညႊနခ္်က္အြတက္ သင၏္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူုွင့္ တုိင္ပငပ္ါ။

ယခင္က ေရယုန္မ်ား ေပါက္ဖုူးၿပးး varicella (ေေရက်ာက္) ကာြကယ္ေ
ဆး ထိုးဖုူးသည့္ လဲူမ်ားအား ေပါင္းစပ္ ေရယုန္ကာြကယ္ေဆးထိုးုွံပါရန္ 
အႀကံျပ�ပါသည္။ ေဆးအား အျခားေရယုန္ကာြကယ္ေဆးတစ္မ်ိ�းျဖုစ္သည့္ 
သက္ရွိဇးေဝရယုုန္ ကာြကယ္ေဆးအား ရရွိထားျပးးျဖုစ္သူမ်ားအြတက္လဲ
ည္း ေထာကခ္အံၾကံျပ�ထားပါသည္။ ေပါင္းစပ္ ေရယုန ္ကာြကယ္ေဆးြတင္ 
သက္ရွိ ဗိုိုင္းရပ္စ္ မပါရွိပါ။

ေရယုနက္ာြကယ္ေဆးအား အျခားေသာကာြကယ္ေဆးမ်ားုွင့္အတူလဲည္း 
ေပးုိုင္ပါသည္။
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ဘာောသာစကားမ်ားတို႔ျဖုင့္ ရရွိုိုင္ပါသည္။ 
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3.  သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာသင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာ
က္ပ့ံသူျဖုင့္ ေျပာဆုိေြဆးေုြးပါက္ပ့ံသူျဖုင့္ ေျပာဆုိေြဆးေုြးပါ

အကယ္၍ ကာြကယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလဲွ်င္ သင္၏ ကာြကယ္ေဆးပ့ံပိုးမည့္
သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
   ယခင္တစ္ခါ ေပါင္းစပ္ေရယုန္ ကာြကယ္ေဆးတစ္ႀကိမ္ရယူျပးးေနာက္  ေပါင္းစပ္ေရယုန္ ကာြကယ္ေဆးတစ္ႀကိမ္ရယူျပးးေနာက္ 
ဓါါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈျဖုစ္ခဲ့ဖုူးျခင္ဓါါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈျဖုစ္ခဲ့ဖုူးျခင ္သို႔မဟာုတ ္ျပင္းထန္ေသာ အသျပင္းထန္ေသာ အသ
က္အု�ရာယ္ ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ ဓါါတ္တံု႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာျဖုစ္ခဲ့က္အု�ရာယ္ ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ ဓါါတ္တံု႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာျဖုစ္ခဲ့
ဖုူး ဖုူး 
ျခင္းရွိလဲွ်င္ျခင္းရွိလဲွ်င္
   လဲက္ရွိြတင ္ေရယုန္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖုစ္ျခင္း ေရယုန္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖုစ္ျခင္း ခံစားေနရသည္ခံစားေနရသည္
     ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ကိုယ္ဝန္ရွိသည္

အခ်�ိေ႔သာေအျခေအနြတင္ သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမွ ေရယုန္ 
ကာြကယ္ေဆးထိုးျခင္းအား အျခားတစ္ရက္ရက္သို႔ ေြရ႔ဆိုင္းုိုင္သည္။

ေအအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ ေအသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည္ ကာြကယ္ေ
ဆး ထိုုးုွံျခင္းျပ�လဲုပ္ုိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ သိုု႔မဟာုုတ္ အျပင္းအထန္ 
ေနေမကာင္းသူမ်ားသည္ ေပါင္းစပ္ေရယုန္ ကာြကယ္ေဆး မထိုုးမး ေနျပ
န္ေကာင္းလဲာသည့္အထိ ေစာင့္သင့္သည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ ေအသးစိတ္ အခ်က္အလဲက္မ်ား  
သင့္အား ေပးအပ္ုိုင္ပါသည္။

4. ကာြကယ္ေဆးတုံ႔ျပန္မႈအု�ရာယ္မ်ား ကာြကယ္ေဆးတုံ႔ျပန္မႈအု�ရာယ္မ်ား

   အနည္းငယ္ သို႔မဟာုတ္ အသင့္အတင့္ လဲက္ေမာင္း နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ
သည္ ေပါင္းစပ္ေရယုန္ကာြကယ္ေဆးရယူျပးးေနာက္ အြလဲေန္အြတ႕ရ
မ်ားသည္။ ကာြကယ္ေဆးထိုးထားသည့္ ေနရာြတင္ နးျမန္းမႈ ုွင့္ ေရာင္
ကိုင္းမႈမ်ားလဲည္း ျဖုစ္ေပၚုိုင္ပါသည္။ 

   ပင္ပန္းုြမ္းနယ္မႈ၊ ၾြကက္သား နာက်င္မႈ၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ တုန္ေနျခင္း၊ 
အဖု်ားတက္ျခင္း၊ ၀မ္းဗိုိုက္ နာက်င္မႈ ုွင့္ မအးမသာျဖုစ္ျခင္းတို႔သည္ ေပါ
င္းစပ္ေရယုန္ကာြကယ္ေဆး ထိုးျပးးေနာက္ ျဖုစ္ေပၚတတ္ေသာ  
လဲကၡဏာာမ်ား ျဖုစ္သည္။

ေ�ဘာေးြထက္ဆိုးက်�ိးသည္ ကာြကယ္ေဆးထိုးထားသူအား ပံုမွန္ လဲုပ္င
န္းေဆာင္တာမ်ား လဲုပ္ျခင္းမွ ယာယး အဟာန္႔အတား ျဖုစ္ေစျခင္း  
ရွိုိုင္သည္။ ေရာဂါါလဲကၡဏာာမ်ားသည္ 2 ရက ္မွ 3 ရက္အြတင္း အလဲိုလဲို 
ေပ်ာြက္ကြယ္သားပါမည္။ ပထမအၾကိမ္ေဆးထိုးျပးးေနာက္  
�တံုု႔ျပန္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုုအား သင္ခံစားခဲ့ရသည့္တိုုင္ ေပါင္းစပ္ ေရယုန္ 
ကာြကယ္ေဆးအား ဒုတိယအၾကိမ္ ရယူရန္လဲိုအပ္ပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာ အာ႐ုံေံုေၾကာစနစ္ ခ်�ိ႕ြယင္းမႈျဖုစ္သည့္ ႂြကက္သားအားန
ည္းေရာဂါါစု (GBS) သည္ ေပါင္းစပ္ ဇုိစတာ (zoster) ကာြကယ္ေဆး  
ထိုးၿပးးေနာက္ အြလဲန္ျဖုစ္ခဲသည္ဟာု သိထားရပါသည္။ 

ကာြကယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပးးြတင္  
လဲူတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံြတင္ မူးေဝလဲဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း၊ 
အျမင္အာ႐ုံေံု ေျပာင္းလဲဲျခင္း သို႔မဟာုတ္ နားျခင္းျဖုစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား 
ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာြကယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာဓါါ
တ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏာ္ရာ သို႔မဟာုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔  
ျဖုစ္ုုိင္ေျခမွာ အြလဲန္႔အြလဲန္နည္းပါးသည္။

5.  ျပင္းထန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ ျပသနာမ်ား  ျပင္းထန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ ျပသနာမ်ား  
ျဖုစ္ေပၚလဲာခဲ့လဲွ်င္ မည္သုိ႔ ေဆာြင္ရက္ရမျဖုစ္ေပၚလဲာခဲ့လဲွ်င္ မည္သုိ႔ ေဆာြင္ရက္ရမ
ည္နည္း။ည္နည္း။

ကာြကယ္ေဆးထိုးထားသူသည္ ေဆးခန္းမွ ြထြက္ခာျပးးေနာက္ ဓါာတ္မတ
ည့္တံု႔ျပန္မႈရရွိုိုုင္သည။ သငသ္ည ္ျပငး္ထနေ္သာ ဓါာတမ္တည့ ္တံု႔ျပနမ္ႈ 
လဲကၡဏာာမ်ား (အနးျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ုွာုွင့္ လဲည္ပင္းမ်ား ေဖုာင္းလဲာျခင္း၊ 
အသက္ရွ�ျမန္ျခင္း၊ ုွလဲံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟာုုတ္  
အားမရွိျခင္း) တို႔ကို ေြတ႕ ရွိရပါက 9-1-1 သို႔ ေခၚဆိုျပးး၊ ၎ပုဂါဳိ�လဲ္အား 
အနးးဆံုး ေဆး႐ုံေံုသို႔ ပို႔ပါ။

အျခားေသာ လဲကၡဏာာမ်ားအြတက္ စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာ
င့္ေရွာက္သူထံ ဖုုုန္းေခၚပါ။

ဓါာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) (ကာြကယ္ေဆး ေဘာေးြထက္ဆိုးက်ိ�း အျဖုစ္အပ်က္  
တုိင္ၾကားရန္ စနစ)္ သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈ ေထာက္ပံ့သူသည္ ပံုမွန္အားျဖုင့္ �အစးရင္ခံစာကိုု တင္ျပမည္ျဖုစ္
သည္ သိုု႔မဟာုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင္ လဲုပ္ေဆာင္ုိုင္ေပသည္။ VAERS  
၏ ၀က္ဘာေ္ဆိုဒ္ျဖုစ္သည့ ္www.vaers.hhs.gov သို႔ ြသားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ 
သို႔မဟာုတ္ 1-800-822-7967သို႔ ေခၚဆုိပါ။ VAERS သည္ ဓါါတ္မတည့္တုံ႔ျပ
န္မႈမ်ားကုုိ အစးရင္ခံရန္အြတက္သာ ျဖုစ္ျပးး၊ VAERS ဝန္ထမ္းအြဖုဲ႕ဝင္မ်ား
သည္ ေဆးဖုက္ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပ�လဲုပ္ပါ။

6. ပုိမုိေလ့ဲလဲာုုိင္ရန္ ပုိမုိေလ့ဲလဲာုုိင္ရန္

   သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
   သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟာုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
   ကာြကယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အြတက္ Food and Drug Administration 
(FDA) ဝဘ္ာေဆိုက္သို႔ ြသားေရာက္ၿပးးေနာက္ထပ္အခ်က္အလဲက္ကိ ု
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines မွာျဖုည့္ြသင္းပါ။

   Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ေရာဂါါ ကာြက
ယ္ေရးုွင့္ ထိန္းခ်�ပ္ေရး ဗိုဟာိုဌာာန) သို႔ ဆြက္သယ္ပါ-
 - ဖုုန္းေခၚဆိုရန ္1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို႔မဟာုတ္

- CDC ၏ ဝဘာေ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္www.cdc.gov/vaccines
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