
              
                           

(HPV) 

             
ဆယ္ေက်ာ္သက္       ႏွင့္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ အတြက္ 

HPV ကာကြယ္ေဆး 
လမ္းၫႊန္ 

 
 
 

အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား          အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ဘဝ        တြင္ လိင္မႈကိစၥ    မွ 
တခါတရံတြင္ အနည္းဆုံး HPV အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိး 
ကူးစက္ႏိုင္သည္။ 

 

အသက္ ၁၁-၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ HPV 
ကာကြယ္ေဆး ဘာေၾကာင့္ထိုးသလဲ။ 

1 

2 

HPV သည္ လိင္မႈကိစၥေဆာင္႐ြက္စဥ္အတြင္း အေရျပား 
ခ်င္းထိစပ္မႈျဖင့္ လြယ္ကူစြာကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္သည္။ 
တစုံတဦးက လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳ   လွ်င္    HPV 
ကူးစက္ႏိုင္ေျခရိွသည္။ 

 

3 

HPV သည္                         ္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ (CDC) အရ                   
                             သည္ ၎တုိ႔၏ဘဝတြင္ လိင္မႈ   ျခင္းမွ အနည္းဆုံး HPV အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိး ကူးစက္ႏုိင္သည္။ 
                                            ၇၉              HPV                    ၁၄                         
                ရလဒ္အေနျဖင့္ HPV သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း             ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈအမ်ားဆုံး 
                              

အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ ငယ္႐ြယ္သူ 
မ်ားအား ကာကြယ္ေဆးေပး       ကာကြယ္ေဆးမွ 
ကူးစက္မႈကုိတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ပုိမိုခုခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ 
 

4 

HPV ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းသည္ 
တစုံတဦးအ  ၎၏ပထမဆုံးလိင္မႈကိစၥမ        
ေဆးပမာဏ သုံးလုံးတုိက္ေကၽြးေပး   လွ်င္ ေရာဂါႏွင့္ 
ကင္ဆာကာကြယ္ျခင္း    ပိုမုိထိေရာက္  သည္။ 

 

5 

လူတဦးတည္းကုိသာ ရာသက္ပန္လိင္ဆက္ဆံဖက္အျဖစ္ 
ေ႐ြးခ်ယ္သူလူမ်ားတြင္လည္း ၎တုိ႔၏လိင္ဆက္ဆံဖက္မွ 
     ေရာဂါရိွသည့္ယခင္အေဖာ္                 
    မွတဆင့္ HPV ကူးစက္ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ 

 

HPV      သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိသားစုဗုိင္းရက္(စ္) ျဖစ္ၿပီး အေရျပားေပၚ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ခႏၶာ၏ ေနရာအႏ႔ွံအျပားရိွ 
အခၽြအဲက်ိမ်ား အေျမႇးမ်ားတြင္                    သည္။ မတူညီေသာ HPV အမ်ိဳးအစား ၁၀၀ ေက်ာ္ ရိွသည္။ 
မတူညီေသာ HPV အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ကုိယ္ခႏၶာ၏ မတူညီေသာ ေနရာမ်ားတြင္ကူးစက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ HPV 
အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ လိင္အဂါၤဝန္းက်င္တြင္ ႂကြက္ႏုိ႔မ်ားျဖစ္ေစ၍ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ သားအိမ္ေခါင္ ၊ မိန္းမ 
ကုိယ္အဂါၤအဝ၊ စအုိ၊ ေယာက္်ားလိင္တံ၊ ပါးစပ္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ား 
ျဖစ္ပြားမႈကုိ ဦးတည္ေနၿပီး၊ တခါတရံ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည္။ 

HPV ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးနည္းလမ္းမ်ားက ေရာဂါကူးစက္သူႏွင့္ ေယာနိ သုိ႔မဟုတ္ စအုိႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ 
မွျဖစ္ေသာ္လည္း ၎က HPV ကူးစက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ ကူးစက္မႈသည္ ပါးစပ္ 
ျဖင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ HPV ေရာဂါ      သည့္ေနရာႏွင့္ အေရျပားခ်င္းထိစပ္ျခင္းမွလည္း ကူးစက္ႏုိင္သည္။ 
လတ္တေလာေလ့လာမႈအရ ၄၆% အမ်ဳိးသမီးပါဝင္သူမ်ား    ေယာနိႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ မတုိင္မီ HPV ကူးစက္ 
ခံရသည္။ ၎သည္ HPV ရရိွႏုိင္ေျခရိွၿပီး ၎ကုိမသိရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊          ေၾကာင့္ တစုံတဦးက HPV ကုိ 
အျခားသူတဦး ထံ မသိရွိဘဲကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနႏုိင္သည္။                         ၊             ၊              ၊ 
             (                                 ၊         (    )                                   (    ) 
                            HPV                      

 

HPV သည္ အလြန္ စိုးရိမ္ရသည္။         HPV                                                           
၁၇၅                   ၉၃                   HPV                                     
                                                             အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း သားအိမ္ေခါင္း 
ကင္ဆာ အသစ္ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ဝန္းက်င္ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖင့္ ေသဆုံးသူ ၄,၀၀၀ 
ရွိေနသည္။ 

HPV ဘယ္လိုအျဖစ္မ်ားသလဲ။ 

 

HPV က ဘယ္လိုစိုးရိမ္ရသလဲ။ 

 

6 
HPV ကာကြယ္ေဆး    အား ကမၻာတဝွမ္း   လူေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး 
မည္သည့္            ေဘးထြက္ 
ဆုိးက်ဳိး    မွမရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ 

 

7 
HPV                             
                    ၁  %        
              ၊                            
လိင္အဂၤါႂကြက္ႏုိ႔         ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 

HPV က ဘယ္လိုကူးစက္         သလ။ဲ 

HPV      ဘာလဲ။ 



[စာသား႐ုိက္ရန္] 
 

“HPV စတင္ကူးစက္ခံရသူ 
လူအမ်ားစုသည္                     ုိ 

သိေတာင္ မသိရိွပါ။” 

HPV ေရာဂါကူးစက္မႈအတြက္ ကုသမႈမရွိပါ။ HPV ေၾကာင့္ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏုိ႔၊ သားအိမ္ေခါင္း 
ေျပာင္းလဲျခင္း    ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာတုိ႔က့ဲသုိ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္                  
 ရိွ     သည္။ အခ်ဳိ႕ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခႏၶာကုိယ္က ဗုိင္းရပ္စ္အား သဘာဝအားျဖင့္ တြန္းလြန္တုိက္ဖ်က္   သည္။ 
ဗိုင္းရပ္စ္အား သဘာဝအားျဖင့္ တြန္းလွန္တုိက္ဖ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ခႏၶာမွာ 
ကင္ဆာက့ဲသုိ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္          မ်ား ရိွလာသည္။ HPV                  
                                                                                          
                   (    )                                                                          

 

                         HPV                                ၇၅%                                  
             HPV                                      HPV                                       
အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြမဲႈ (FDA)                           CDC    ေထာက္ခံ        HPV ကာကြယ္ေဆးကုိ 
၆ လ ေက်ာ္အတြင္း သုံးႀကိမ္ထိုးၿပီး အေကာင္းဆုံး အကာအကြယ္ရရိွရန္ ကာကြယ္ေဆး သုံးႀကိမ္စလုံးကုိ 
ရယူ   ရန္အေရးႀကီး သည္။ 

အခ်က္အလက္ ထပ္မံလုိအပ္ပါက ... 

သင္၏ က်န္းမာေရးပ့ံပုိးေစာင့္ေရွာက္သူ သို႔မဟုတ္ အစုိးရက်န္းမာေရးဌာနသို႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ 

မီခ်ီဂန္ လူမႈ                 က်န္းမာေရးဌာန  

www.michigan.gov/immunize 

မီခ်ီဂန္ လူမႈ                 က်န္းမာေရးဌာန  

www.michigan.gov/teenvaccines 

ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ      
www.cdc.gov/vaccines 
ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ ပညာေရးစင္တာ 
 www.chop.edu/vaccine  

ကေလးမ်ားပ႐ုိဂရမ္အတြက္ ကာကြယ္ေဆး     
www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html  
 
 

HPV ေရာဂါကူးစက္မႈကို ကုသႏိုင္သလား။ 

HPV ကာကြယ္ေဆး      ဘာလဲ။ 

ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလးသည္ HPV 
ကာကြယ္ေဆးကို     ႏိုင္ပါသလဲ။ 

ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ေဘးကင္းမႈ ႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။ 

Effective? 
ကင္ဆာမ်ားျဖစ္ေစသည့္ HPV အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကာကြယ္ျခင္း၌ ျမင့္မားေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဟု ကာကြယ္ေဆးကျပသလ်က္ရိွသည္။  အခ်က္အလက္အားျဖင့္ ၂၀၀၆ တြင္ 
ကာကြယ္ေဆးကုိ မိတ္ဆက္ၿပီးစဥ္မွစ၍ ကာကြယ္ေဆးထုိးထားေသာ အသက္ ၁၄-၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြင္း HPV  ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့က်သြားေသာကိစၥ   မၾကာမီက ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ 
                     ကူးစက္ ေရာဂါမ်ားဆုိင္ရာဂ်ာနယ္တြင္ ျပသထားသည္။ 

အေမရိကန္တြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေဆးအားလုံး    ၎တုိ႔ကို FDAမွ လုိင္စင္မထုတ္ေပးမီွ         ေသာ 
ႏွစ္မ်ား ကုိျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ေဘးကင္းမႈဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္း    လုိအပ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈစနစ္ သုံးမ်ိဳး အားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းမႈ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈတုိ႔အတြက္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္                      ရွိသည္။ ထိုစ နစ္ မ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ေဘးထြက္ 
ဆုိးက်ဳိးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္သိကာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏုိင္သက့ဲသုိ႔ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိပါ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ႏိုင္သည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ HPV ကာကြယ္ေဆးပမာဏ ၇၆ သန္းခန္႔ ကုိ 
အေမရိကန္တြင္ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၇ တြင္ အေမရိကန္၌  ပုံမွန္အသုံးျပဳမႈအတြက္ေထာက္ခံခ်က္ေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ေဘးကင္းမႈဆုိင္ရာ                          ရိွပါ။အမ်ားအားျဖင့္ 
ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးအမ်ိဳးအမည္တြင္ ေဆးထုိးခံရေသာေနရာ နာက်ဥ္ျခင္း၊ အဖ်ားရိွျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္          
ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ သင့္ကေလးကို HPV ကူးစက္မႈမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ယေန႔ပင္ 

သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ေျပာဆုိပါ။ 

HPV ကာကြယ္ေဆး သုံးႀကိမ္ျဖင့္ ပုံမွန္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၂ အရြယ္ရိွ ေယာက္်ားေလးမ်ား 
ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အႀကံဳျပဳေထာက္ခံပါသည္။  ကာကြယ္ေဆးကုိ အသက္ ၉ ႏွစ္အေစာပုိင္းမွ 
စ၍ထုိးႏုိင္ပါသည္။ မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ လက္လွမ္းမီွေသာအသက္အရြယ္မွာ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ျဖစ္၍ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ မွာ ၁၃ ႏွစ္မွ ၂၁ ႏွစ္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ သင့္သား သုိ႔မဟုတ္ သမီးသည္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အရြယ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးမထုိး    ခ့ဲ လွ်င္ ၎တုိ႔သည္ ေဆးထုိးရန္ 
သင့္ေတာ္လ်က္ရိွေသးသည္။ 
 

HPV ကာကြယ္ေဆး အေကာင္းဆုံး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္  မည္သည့္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမစတင္မီွ 
ေဆးအႀကိမ္   အားလုံး သုံးႀကိမ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ရရိွျခင္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္       မ်ားအတြက္ 
အလြန္ေကာင္းသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔     ဆက္ဆံမႈမျပဳေသးေသာ္လည္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အျခား          င့္ 
                               HPV ကူးစက္မႈခံရႏုိင္ေျခရွိသည္                         
         ထုိးျခင္း                                                                                  
ကူးစက္မႈကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ခုခံတုိက္ခုိက္ႏုိင္သည္။ 

 
 
 

      ၂ ၁၅                          

ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား 
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