
M 
Uီးေႏွာက္Aေျမႇးေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (MCV၊ 

MenB) 

A ဆယ္ေက်ာ္သက္Aရြယ္တြင္ Aခ်ိန္မီ 

ထုိးရန္ကာကြယ္ေဆးမ်ား 

T ေမးခုိင္၊ ဆုံဆုိ႔၊ ၾကက္ညႇာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး  (Tdap) 

H သားAိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး  (HPV) 

 Aေသးစိပ္Aတြက္ ေနာက္ေက်ာဖက္ကုိၾကည့္ပါ။   

  

 

သင္ ေက်ာင္းမၿပီးခင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ Aေရးႀကီးသည္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာ ျကည့္ပါ-  

Aေဆာင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ 
Aမ်ားသုံး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ 

Aားကစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသည္ ေရာဂါAလြယ္တကူ 

ကူးစက္ေစႏုိင္သည္။  

ကေလးမ်ားAတြက္ Aခမဲ့ကာကြယ္ေဆး (VFC) 
ပ႐ုိဂရမ္သည္ Aသက္ ၁၈ ႏွစ္AထိAတြင္း 

Aာမခံထားရိွထားေသာ၊ Aာမခံ မထားရိွထာေသာသူ 
AားလုံးAတြက္Aက်ဳံးဝင္သည္။    

သင့္မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aုပ္ထိန္းသူမ်ားမွတဆင့္ 
AာမခံရွိေနစU္တြင္ Aက်ဳိးရွိရိွAသုံးခ်ပါ။   

ေက်ာင္း၀င္းတြင္းကားမရိွျခင္းက 
ဆရာဝန္မ်ားထံသြားရန္ ခဲရာခဲဆစ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ 

(ဘတ္စ္ကား သုိ႔မဟုတ္ စက္ဘီးကိုစU္းစားပါ)   

ေကာလိပ္၊ ကုန္သြယ္ေရးေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
Aလုပ္မွေ႐ႊ႕ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ Aနီးတဝုိက္ရိွ 
သင္၏ေဒသဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 

ပ့ံပိုးေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ ေတြ႔ပါ။  

Aလုပ္Aကုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေကာလိပ္မ်ားက 
ဝင္ခြင့္မေျဖဆုိမီွ သင္သည္ကာကြယ္ေဆးထုိးထားရန္ 
လုိAပ္သည္။  

Aျပည့္Aဝကာကြယ္မႈရရန္ ကာကြယ္ေဆးAခ်ဳိ႕သည္ 
တုိးခ်ဲ႕ကာလAတြင္း Aဆင့္ဆင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ 

လုိAပ္သည္။ Aဆင္မေျပမႈမစတင္မီီွကာကြယ္ေဆးကုိရယူရန္ ယခု 
Aခ်ိန္ကုိAသုံးခ်လုိက္ပါ။   

၈၅% 
မီခ်ီဂန္ရိွ Aသက္ ၁၆-၁၈ ႏွစ္ရိွၿပီး ၎တုိ႔လုိAပ္သည့္       
ကာကြယ္ေဆးAားလုံးကုိ ထုိးရန္Aခြင့္Aေရးမရရိွသူမ်ား  
(MCIR ေဒတာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄) 

 

၄၆% 
ပုံမွန္လိင္ဆက္ဆံမႈမရိွေသးမီAေရျပားထိေတြ႔မႈမွတဆင့္ HPV 
ကူးစက္ခံရသူ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား  (J Infect Dis, မတ္လ ၂၀၁၃) 

 

၂၀% 

AၾကားAာ႐ုံဆုံး႐ံႈးျခင္း၊ Uီးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္လက္Aဂၤါ ဆုံး႐ႈံးမႈတုိ႔က့ဲသုိ႔ Aလုံးစုံျဖစ္ပြားသည့္ 
Uီးေႏွာက္Aေျမႇးေရာင္ေရာဂါမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လြတ္က
င္းသူမ်ား  (စီဒီစီ ပန္းေရာင္စာAုပ္၊ ေမလ ၂၀၁၂ ) 

  

$ 

+ VFC သည္ ေဆးဝါးAကူAညီေပးမႈ စီမံကိန္တြင္ Aေမရိကန္ Aိႏၵိယ/Aလစကၠား ေဒသခံႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား Aက်ဳံးဝင္သည္။ www.michigan.gov/vfc သုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ သုိ႔မဟုတ္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ ေျပာဆုိပါ။  

  

  

လက္ကုိ Aရမ္းလႈပ္ခါလုိက္ရင္ 
ကာကြယ္ေဆးAာနိသင္  

ပ်က္ႏိုင္သည္။  

MATH လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
မွ်တတဲ့A ကာA ကြယ္ျဖစ္ေစရန္္           
ေဆးကုိျပည့္ေA ာင္ ထိုးသလား? 

သင္ ေက်ာင္းမၿပီးခင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးပါ  



 

MCV ကာကြယ္ေဆးသည္ သင့္A ား  
Uီးေႏွာက္ႏွင့္ေက်ာ႐ုိးA ေျမႇးကုိ 

ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ 
Uီးေႏွာက္A ေျမႇးေရာင္ေရာဂါမွ 

ကာကြယ္သည္။ 

 
Uီးေႏွာက္A ေျမႇးေရာင္ေရာဂါရပါက 

Uီးေႏွာက္ပ်က္ယြင္းျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးႏုိင္သည္။  

 
A ျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါလကၡဏာ 
မ်ားတြင္ A ဖ်ားတက္ျခင္း၊ 

မိတ္ထျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္းႏွင့္ 
ဇာတ္ေၾကာတက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

 
၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ 
နမ္း႐ႈပ္ျခင္းႏွင့္ A စားA စာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရမွ်ေဝေသာက္သုံးျခင္းတုိ႔
ကဲ့သုိ႔မွ ေရာဂါရိွသူႏွင့္ 

နီးကပ္စြာေနထုိင္ျခင္းမွတဆင့္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔ႏုိင္သည္။ 

ဤေရာဂါသည္ ေကာလိပ္ဝန္းက်င္တြင္ 
လြယ္ကူစြာပ်ံ႕ႏံွ႔ႏုိင္သည္။   

 
ပထမကာကြယ္ေဆးကုိ A သက္  
၁၁-၁၂ ႏွစ္A ႐ြယ္တြင္ထုိးသင့္ၿပီး 
ဒုတိယကာကြယ္ေဆးကုိ A သက္  
၁၆ ႏွစ္တြင္ ထုိးသင့္သည္။ 

သင့္တြင္ဤကာကြယ္ေဆးမထုိးထား
လွ်င္ သင္၏ဒီပလုိမာကုိမယူမီ 
တစ္လုံးထုိးရန္ ေသခ်ာေစပါ။  

ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္ 

U ီးေႏွာက္A ေျမႇးေရာင္        
 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး 

(MCV)  

သင့္A ား ရာသက္ပန္ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေစရန္ ကေလးဘဝA တြင္း 
ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ ထုိးၾကသည္။   

 

ေA ာက္ပါကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ သင္ 
မထုိးရေသးလွ်င္ A ခ်ိန္ 
ေနာက္မက်ေသးပါ။  

 
A သည္းေရာင္A သားဝါ ဘီ 

ကာကြယ္ေဆး ၃ ႀကိမ္ (Hep B) 
 

A သည္းေရာင္A သားဝါ ေA  
ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္ (Hep A) 

 
ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ 

႐ူဘီလာကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္ (MMR) 
 

ဗယ္ရီစီလာ (ေရေက်ာက္) 
ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္  

 
ပုိလီယုိကာကြယ္ေဆး A နည္းဆုံး  
၃ ႀကိမ္ (IPV သုိ႔မဟုတ္ OPV) 

 
ႏွစ္စU္ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး 

A ထူးသျဖင့္ သင္ခရီးသြားရန္စီစU္ပါက  
ဤကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ 
A ေရးႀကီးသည္။ A ျပည့္A ဝ 
ကာကြယ္မႈရရန္ ေဆးA ႀကိမ္ေရ 
A ားလုံးထိုးရန္လုိA ပ္သည္။  

A ဆင့္ဆင့္ထုိးသည့္ ကာကြယ္ေဆး  

ဆယ္ေက်ာ္သက္A ရြယ္တြင္ 
A ခ်ိန္မီ ထုိးရန္  

Tdap ကာကြယ္ေဆးက သင့္A ား 
ပါတပ္စစ္ (ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆုိး)၊ 
ဆုံဆုိ႔ႏွင့္ ေမးခုိင္ေရာဂါတုိ႔မွ 

ကာကြယ္သည္။  

ေမးခုိင္ေရာဂါသည္ 
ႂကြက္သားတင္းၾကပ္နာက်င္ေစၿပီး 

A လြန္စုိးရိမ္ရသည္။ 
၎ကုိ ေျမႀကီးတြင္ေတြ႔ရိွရၿပီး 
ခႏၶာကုိယ္A တြင္းသုိ႔ ျပတ္ရွျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာမွတဆင့္ 

ဝင္ေရာက္သည္။  

ဆုံဆုိ႔နာသည္ သင့္A ား 
A သက္႐ႈခက္ခဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခႏၶာကုိယ္A စိတ္A ပုိင္းမ်ား ေ႐ြ႕လ်ားမႈ
ကုိ ခက္ခဲေစသည္။ 

၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွာေခ်ျခင္းမွ ပ်ံံ႕ႏွံ႔ႏုိင္သည္။   

ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါသည္  
ျပင္းထန္စြာ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း၊ 
သီးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး သင့္A ား 

A သက္႐ွဴခက္ခဲေA ာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
စားေသာက္ရခက္ခဲေစသည္။ 

၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွာေခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါရိွသူႏွင့္ 
A နီးကပ္ေနထုိင္းျခင္းမွ ပ်ံံ႕ႏွံ႔ႏုိင္သည္။  

Tdap ကာကြယ္ေဆးA ား A သက္  
၁၁-၁၂ ႏွစ္A ႐ြယ္တြင္ 

A ၿမဲလုိလုိထုိးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
Tdap ကာကြယ္ေဆးမထုိးထားသူ 
မည္သူမဆုိ တစ္ႀကိမ္ထုိးရန္ 

လုိA ပ္သည္။  

ကာကြယ္ေဆး ၁ ႀကိမ္ 

HPV ကာကြယ္ေဆးသည္ 
A မ်ားသမီးမ်ားတြင္ျဖစ္သည့္ 
သားA ိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ 

A မ်ဳိးသားမ်ားတြင္ လိင္A ဂၤါႂကြက္ႏုိ႔ကုိ 
ကာကြယ္ေပးသည္။ ၎က 
A ျခားကင္ဆာA မ်ဳိးမ်ဳိးမွလည္း 

ကာကြယ္သည္။ * 

HPV သည္ လိင္မႈကိစၥA တြင္း 
A ေရျပားခ်င္းထိစပ္ျခင္းမွ 
A မ်ားဆုံးကူးစက္ပ်ံ႕ပြားသည္။  
သင္ လိင္မဆက္ဆံလွ်င္ေတာင္မွ  

HPV ကူးစက္ခံရႏုိင္သည္။  
HPV ကူးစက္မႈသည္ တခါတရံ 

မည္သည့္ေရာဂါလကၡဏာမွ မျပသဘ ဲ
သင့္တြင္ရိွေနႏုိင္ၿပီး မသိရိွႏုိင္ပါ။  

 HPV ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ 
A ေကာင္းဆုံးA ခ်ိန္သည္ 

လိင္မႈကိစၥရပ္မ်ား ေကာင္းစြာမလုပ္ 
ေဆာင္မီ A သက္ ၁၁-၁၂ ႏွစ္ 
A ႐ြယ္A တြင္းျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း A သက္  

၂၆ ႏွစ္A ႐ြယ္A ထိ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးႏုိင္ေသးသည္။   

ဤ ကာကြယ္ေဆးသည္ HPV 
A မ်ဳိးA စားမ်ားစြာကုိ 

ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး 
ကာကြယ္ေဆး သုံးႀကိမ္A ား 
ႀကိဳတင္ထုိးထားလွ်င္ 

A ေကာင္းဆုံးA လုပ္လုပ္သည္။   

ေမးခုိင္၊ ဆုံဆုိ႔၊ ၾကက္ညႇာေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆး  (Tdap)  

သားA ိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆး  (HPV)  

ကာကြယ္ေဆး ၃ ႀကိမ္ 

*A ျခားကင္ဆာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ- စA ို၊ လိင္A ဂၤါ၊ သားA ိမ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မိန္းမA ဂၤါ။  

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၊ ၂၀၁၄ တြင္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္သည္။  

 


