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ဟူးမင္း ပါပီလိုမာဗိုင္းရပ္စ္ (HPV)

ဆံုဆို႕ -ေမးခိုင္ - ပါးထပ္စစ္ (dTpa)

Human papillomavirus (HPV) သည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သက္ေရာက္မႈရွိေသာ သာမန္

Diphtheria သည္ ကူးစက္တတ္ကာ အသက္အႏၱရာယ္ အလားအလာရွိေသာ ဘက္တးီ ရီးယားကူးစက္မႈ

ဗိုင္းရတ္စ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ HPV သည္ အလြန္ ကူးစက္တတ္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားအနက္ 90%

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ လြန္ကဲေသာ အသက္ရွဴ အခက္အခဲမ်ား၊ ႏွလံုး ယိုယြင္းမႈႏွင့္ အာရံုေၾကာ

ေသာလူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဘဝ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ကူးစက္ခံရပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ မိမိအလိုအေလ်ာက္

ပ်က္စီးမႈတို႔ကုိ ျဖစ္ပြားေစသည္။

ကူးစက္မႈကို သာမန္အားျဖင့္ ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး HPV အမ်ဳိးအစား အမ်ားစုတြင္ လကၡဏာမရွိပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း HPV
အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ လိင္ဆိုင္ရာ ၾကြက္ႏို႔မ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ၿပီး ဗိုင္းရတ္စ္အမ်ဳိးအစား အခ်ဳိ႕မွာ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း
ဆက္လက္ေနႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္အခါ သားအိမ္ေခါင္း၊ အဂၤါဇာတ္ေနရာမ်ား (မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊
မိန္းမနိမိတ္ဝ၊ ေယာကၤ်ားလိင္တံ)၊ စအို၊ ႏွင့္ ပါးစပ္ႏွင့္လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။

Tetanus သည္ ျပင္းထန္ကာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္
အာရံုေၾကာစနစ္ကို ထိခက
ုိ ေ
္ စသည္။ ေမးခိုင္ေရာဂါ ရသည့္လူသည္ နာက်င္ေသာၾကြက္တက္မႈမ်ား၊ အေၾကာ
ဆြဲတက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေမးခိုင္ျခင္းတို႔ကုိ ခံစားရပါသည္။ ဤၾကြက္တက္မႈမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္
ျဖစ္ပြားႏိုင္ကာ အသက္ရွဴပိတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးယိုယြင္းမႈကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ေခတ္မီေသာ အစဥ္တစိုက္ ကုသ
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္တိုင္ ေမးခိုင္ေရာဂါရသူ လူ အေယာက္ 50 လွ်င္ တစ္ေယာက္သည္ ေသဆံုးပါမည္။
Pertussis သို႔မဟုတ္ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးသည္ အလြန္ကူးစက္တတ္ေသာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း
ဆိင
ု ရ
္ ာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ႏိ႔စ
ု ႔က
ို ေလးအရြယ္မ်ား၌ အသက္ကိုျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။
ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးကူးစက္ခံရသည့္ ေျခာက္လေအာက္ အသက္အရြယ္ရွိ ႏိ႔ုစိ႔က
ု ေလး 125 ေယာက္
လွ်င္ တစ္ေယာက္ေလာက္သည္ အဆုတ္အေအးပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာင့္ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုး
ပါမည္။ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးရွိသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားသည္ အေအးမိသည့္ပံုစံ
လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအထိ လြန္ကဲစြာ ေခ်ာင္းဆိုးႏိုင္သည္။

ေရာဂါသည္
မည္ကဲ့သ႔ို
ပ်ံ႕ႏွံ႕သနည္
း။

HPV သည္ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးရွိသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အတြင္း လိင္အေရျပားအခ်င္းခ်င္း

Diphtheria bဘက္တီးရီယားသည္ ကူးစက္ခံရသည့္လူပုဂၢိဳလ္၏ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္

ပြတ္တိုက္မႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ပါသည္။ HPV ဗုိင္းရတ္စ္ပိုးသည္ ေသးငယ္မႈန္မႊားေသာေၾကာင့္

အေရျပားတို႔တြင္ ရွင္သန္ေနႏိုင္သည္။ လူမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုဆို႔ေရာဂါကို ကူးစက္ခသ
ံ က
ူ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးေနာက္

အေရျပားရွိ ေသးငယ္ေသာေပါက္ရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ႏိုင္သည္။ ၎သည္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ မပ်ံ႕ႏွ႕ံ ပါ။

သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ၿပီးေနာက္ ထြက္လာသည့္ဘက္တီးရီးယားကိုရွဴမိရာမွ ကူးစက္ခရ
ံ ႏိင
ု ္သည္။ ကူးစက္ခံရသူ၏

လိင္တံအစြပ္ကြန္ဒံုးမွာ HPV အေပၚ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ကာကြယ္မႈကိုသာေပးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ အေရျပားမွထြက္သည့္အရည္မ်ားႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႕ရာမွ

၎တို႔သည္ လိင္ဆိုင္ရာ အေရျပားေနရာအားလံုးကို ဖံုးမထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တစ္ဆင့္လည္း လူမ်ားသည္ ဆံဆ
ု ုိ႕ေရာဂါကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
Tetanus သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေႏွာက္ေခ်းတို႔တြင္ ေတြ႕ရေသာဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါသည္။
ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ အပ္ေဖာက္ရာကဲ့သို႔ ေသးငယ္သည့္ အနာမွတစ္ဆင့္ ဝင္ႏိုင္ပါ
သည္။ ၎သည္ လူတစ္ဥးီ မွတစ္ဥးီ သို႔ မကူးစက္ႏုိင္ပါ။
Pertussis သို႔မဟုတ္ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးသည္ ကူးစက္ခံရသူ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်သည့္
အခါ ေလထဲသို႔ေရာက္ရွိသည့္ ဘက္တီးရီးယားကို အနီးရွိလူမ်ားက ရွဴမိရာမွ အလြန္လြယ္ကူစြာ ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ပါ
သည္။ မကုသဘဲထားပါက ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးရွိသူသည္ ေရာဂါလကၡဏာရွိလာၿပီး သံုးပတ္အထိတင
ြ ္
အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။

ကာကြယ္ေ
ဆးသည္
ေဘးကင္းၿ
ပီး
ထိေရာက္ပ
ါသလား။

ဟူးမင္း ပါပီလိုမာဗိုင္းရပ္စ္ (HPV)

ဆံဆ
ု ုိ႕ -ေမးခိုင္ - ပါးထပ္စစ္ (dTpa)

ဟုတ္ပါသည္၊ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း သန္းေပါင္း 270 သန္းေက်ာ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ရွိ HPV ကာကြယ္ေဆးကို

ဆံုဆို႔ ေမးခိုင္ ပါးထပ္စစ္ dTpa ကာကြယ္ေဆးသည္ ဆံဆ
ု ုိ႔ႏွင့္ေမးခိုင္ကို တားဆီးရာ၌ အလြန္ထိေရာက္ၿပီး

ထိးု ေပးခဲၿ့ ပီးျဖစ္၍ ၎ကို ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြ႕ဲ အစည္း (World Health Organisation) က ေထာက္ခံၿပီး

ပါးထပ္စစ္ဟုေခၚေသာ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးကို တားဆီးရာ၌ 80% ခန္႔ ထိေရာက္မႈရွိသည္။

ေဆးမွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳကာ ေဆးကိုေကာင္းစြာခံႏိုင္ရည္ရွိၾကသည္။ HPV ကာကြယ္ေဆးစြမ္းမွာ ငယ္ရြယ္စဥ္
ထိုးပါက အေကာင္းဆံုးထိေရာက္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိယ
ု ခ
္ စ
ံ ြမး္ အား တုံ႔ျပန္မႈမွာ အားအျပင္းဆံုး
အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ မစတင္မီ ထိုးထားသည့္အခါ ၎မွာအထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။
HPV ကာကြယ္ေဆးသည္ ကင္ဆာမ်ားႏွင့္ လိငဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ ၾကြက္ႏို႔မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစေသာ HPV ကူးစက္မႈ အဓိက
အမ်ဳိးအစားမ်ားကို တားဆီးရာ၌ 85–100% ထိေရာက္ပါသည္။ HPV ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး

ဤအာနိသင္ တိုးျမွင့္ ကာကြယ္ေဆးတြင္ ေစာေစာပိုင္း ကေလးဘဝအရြယ္၌ထိုးေပးသည့္ ကာကြယ္ေဆး
ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သိပ္သည္းဆ နိမ့္က်သည့္ သီးျခားအားျဖင့္ ဆံုဆို႔ ႏွင့္ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး ပါဝင္ပစၥည္း
ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ အာနိသင္တိုးျမွင့္ကာကြယ္ေဆးသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ၎ကို ေကာင္းစြာခံႏိုင္ရည္
ရွိၾကပါသည္။

အားလံုးသည္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ စစ္ေဆးမႈကို ပံုမွန္ လုပရ
္ န္လုိေနေသးပါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ကာကြယ္ေဆးသည္ HPV အမ်ဳိးအစားတိုင္းအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဤကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ကမာၻအႏွံ႕ ထိးု ေပးခဲၿ့ ပီးျဖစ္သည္၊ ၎သည္ ေဘးကင္း
လံုၿခံဳၿပီး ၎ကိုေကာင္းစြာခံႏိုင္ရည္ရွိၾကပါသည္။
၎ကို ကာကြယ္ေဆး ႏွစ္ႀကိမ္ထိုးရသည္။ သင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ သူတုိ႔အျပည့္အဝ
အကာအကြယ္ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆးႏွစ္ေခ်ာင္းလံုး ထိုးရန္အေရးႀကီးပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ေဘးထြက္
ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွ
ာ ဘာမ်ား
ျဖစ္ၿပီး
ျဖစ္လာလွ်င္
ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို
ဘာလုပ္ႏိုင္
သနည္း။

အျဖစ္မ်ားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

အျဖစ္မ်ားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

ေဆးထိုးအပ္ထိုးသည့္ေနရာလက္ေမာင္း၌ နာက်င္/နီရ/ဲ ယားရံ/အဖုငယ္ ျဖစ္မည္။ သက္ေသာေစရန္

အနည္းငယ္ေသာ ကိယ
ု ္အပူခ်ိန္ ( 38°C ေအာက္)

ျဖစ္သည့္ေနရာေပၚ ေအးၿပီးစိုစြတ္ေသာအဝတ္ကို တင္ေပးပါ

သက္သာေစရန္ ျဖစ္သည့္လူမ်ားအေနျဖင့္ ပါရာစီတေမာကို စာတမ္းညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေသာက္ႏုိင္ၿပီး

အျဖစ္နည္းသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား
အဖ်ားအနည္းငယ္တက္၊ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္၊ ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္၊ ေခါင္းကိုက္
သက္သာေစရန္ ျဖစ္သည့္လူမ်ားအေနျဖင့္ ပါရာစီတေမာကို စာတမ္းညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေသာက္ႏုိင္ၿပီး

အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ အကယ္၍ ကိုယ္ပူအဖ်ားမက်လွ်င္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕ပါ။
ေဆးထိုးအပ္ထိုးသည့္ေနရာလက္ေမာင္း၌ နာက်င္/နီရ/ဲ ယားရံ/အဖုငယ္ ျဖစ္မည္။ သက္ေသာေစရန္
ျဖစ္သည့္ေနရာေပၚ ေအးၿပီးစိုစြတ္ေသာအဝတ္ကို တင္ေပးပါ။

အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ အကယ္၍ ကိယ
ု ပ
္ အ
ူ ဖ်ားမက်လွ်င္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕ပါ။

အလြန္႔အလြန္ ရွားရွားပါးပါး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

အလြန္႔အလြန္ ရွားရွားပါးပါး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး

ဘရာခီရယ္လ္ ႏ်ဴရိုင္တစ္ (လက္ေမာင္းတြင္အာရံုေၾကာ ေရာင္ရမ္းၿပီး အင္အားခ်ိနဲ႕ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္

ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရွားပါသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာေရာင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ လက္ေမာင္းတြင္ ထံုက်င္သည္)။

သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ေဆးတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရမႈ

ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရွားပါသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာေရာင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားေစေသာ ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလြန္ရွားပါသည္။

သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ေဆးတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရမႈ

ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆက္တက
ုိ ျ္ ဖစ္ေနလွ်င္ ခ်င္းခ်င္း ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး သင့္
ေဒသတြင္းေဆးရံုသို႔သြားပါ။

သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားေစေသာ ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလြန္ရွားပါသည္။
ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနလွ်င္ ခ်င္းခ်င္း ေဆးကုသမႈခံယၿူ ပီး သင့္
ေဒသတြင္းေဆးရံုသို႔သြားပါ။

ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးမွ ထုတ္ေဝသည္
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