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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္

DTaP (ဆံုဆန
႔ို ာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး)
ကာကြယ္ေဆး - သင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
1. ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။
DTaP ကာကြယ္ေဆးသည္ဆံုဆ႔န
ို ာ၊ ေမးခိုင္ ႏွင့္ၾၾကက္
ကက္ညႇာေခ်ာင္း
ဆိုး ေရာဂါမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။
ဆံုဆို႔နာႏွင့္ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါပိုးသည္ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦး
သို႔ ျပန္႕ပြားသည္။ ေမးခိုင္ပိုးသည္ ရွရာမ်ားသို႔မဟုတ္ အနာမ်ားမွတ
ဆင့္ ကိုယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ပါသည္။
ဆုဆ
ံ န
နာေရာဂါ
ို႔ ာေရာဂါ (DIPHTHERIA, D) သည္ အသက္ရႈရခက္ျခင္း၊
� ဆံ
ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္း
တို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
� ေမးခိုင္ေရာဂါ (TETANUS, T) သည္ ႂကြက္သားမ်ားကို ေတာင့္
တင္းနာက်င္ေစသည္။ ေမးခိုင္ေရာဂါသည္ ပါးစပ္မဟႏိုင္ျခင္း၊ အ
စာမ်ိဳရခက္ျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ေသ
ဆံုးျခင္းအပါအဝင္ ဆိုးရြားေလးနက္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္
သည္။
� ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး (PERTUSSIS, aP) တစ္ျဖစ္လည္း
“whooping cough” သည္အသက္ရႈရခက္ေသာ၊ အစာစားရခက္ေ
သာ သို႔မဟုတ္ ေသာက္ရခက္ေသာ အဆက္မျပတ္ထိန္းမရေအာ
င္ ျပင္းထန္စြာ ေခ်ာင္းအလြန္ဆိုးျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္း
ဆိုးသည္ အလြန္ဆိုးရြာျပင္းထန္ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္
မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားတို႔တြင္ နမိုးနီးယား၊ အေၾကာဆြဲျခင္း၊ ဦးေႏွာ
က္ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္းတို႔ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားတြင္ ၎က ကိုယ္အေ
လးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း၊ ဆီးအိမ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ဆီးမထိန္းႏိုင္
ျခင္း ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာေခ်ာင္းဆိုးျခင္းေၾကာင့္ နံ႐ိုးမ်ားအက္ေၾကျခ
င္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

2. DTaP ကာကြယ္ေဆး
DTaP သည္ အသက္ ၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္
သည္။ အသက္ပိုႀကီးေသာ ကေလးမ်ား၊ ၿမီးေကာက္ေပါက္အရြယ္
မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ဆံုဆို႔နာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါ ႏွင့္ ၾကက္ညွာ
ေခ်ာင္းဆိုး (Tdap ႏွင့္ Td) တို႔အားကာကြယ္ေပးသည့္ မတူညီေသာ
ကာကြယ္ေဆးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ DTaP ကာကြယ္ေဆးကို 5 ႀကိမ္အထိ ထိုးရန္
အၾကံျပဳထားသည္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသက္အရြ
ယ္တို႔အတြက္ျဖစ္သည္-
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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္
ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
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DTaP ကာကြယ္ေဆးကို ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ထို
းေပးႏိုင္သလို ေပါင္းစည္းကာကြယ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအ
စားမ်ားစြာကို ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းစည္းထား
သည္)အျဖစ္လည္း ထိုးေပးႏိုင္သည္။
DTaP ကို အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း ေပးႏိုင္
သည္။

3. သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့
သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ
အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံ
ပိုးမည့္သူထံသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ � ယခင္က ေမးခိုင္၊ ဆံုဆ႔ို သိမဟု
မ
ု႔ ဟုတ္ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး ကာကြ
ယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္ ထိုးၿပီးေနာက္ ဓါတ္မတည့္သည့္ တုျျပန္
ုံ႔ ပန္မႈ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုုတ္ ျပင္းထန္ေသာ အသက္အႏၲရာယ္
ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ ဓါတ္တျ႔ုံ ပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။
� ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug
Administration (FDA) ဝဘ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကို www.fda.gov/vaccines-blood/
biologics/vaccines
/
မွာျဖည့္သြင္းပါ။
� တက္ျခင္းမ်ား သမဟု
သိုိ႔မဟုုတ္ အျခား အာရံုေၾကာစနစ္
ျပႆနာရွိခဲ့ဖူးျခင္း။
� Guillain-Barré
Syndrome ဂြီလိမ္-ဘာေရး ေရာဂါလကၡဏာစု
(GBS ဟုလည္းေခၚဆိုေသာ) အေျခအေနတစ္ရပ္ ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။
� ေမးခိုင္ သိမ
မဟု
ု႔ ဟုတ္ ဆံုဆ႔န
ို ာေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသ
ည့္ ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆိုးရြားေသာ
နာက်င္ျခင္း သိမ
မဟု
ု႔ ဟုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း။
အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ DTaP ကာကြယ္ေဆး ထိုးမႈကို ေနာက္တႀကိ
မ္ေဆးခန္းလာသည္အထိေ႐ႊ႕ြ႔ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
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အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိေသာ ကေလးမ်ား
သည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုး၍ရႏိုင္သည္။ အသင့္အတင့္ သို႔မဟုုတ္
အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းေသာ ကေလးမ်ား သည္ DTaP
ကာကြယ္ေဆး မထိုးမီ ေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထိ
ေစာင့္သင့္သည္။

www.vaers.hhs.gov သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္
1-800-822-7967
သို႔ ေခၚဆိုပါ။VAERS သည္ ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈ
မ်ားကို အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္
မ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ကေလး၏က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ အေသးစိတ္ အခ်က္
အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

6. ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အမ်ဳိးသား အစီအစဥ္

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီ
အစဥ္ (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP)
သည္ ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူအား
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အစီအ
စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို
ထားသည့္ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိ
ၿပီး ယင္းမွာ ၂ ႏွစ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အစီအစဥ္အေၾကာင္း
ေလ့လာရန္ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို တင္ျပရန္တို႔အတြက္ VICP ဝက္
ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည့္ www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔သြား
ပါ သို႔မဟုုတ္ 1-800-338-2382
သို႔ေခၚဆိုပါ။

� DTaP ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ေဆးထိုးထားသည့္ေနရာ
တြင္ နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္တတ္ၿပီး ကိုယ္အပူ
ခ်ိန္တက္ျခင္း၊ စိတ္လက္မအီသာျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊
အစာစားလိုစိတ္မရွိျခင္း၊တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေအာ့အန္ျခင္းတို႔
ျဖစ္တတ္သည္။
� ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္တုန္႔ျပန္မႈ ဥပမာ တက္ျခင္း၊ ၃ နာရီႏွင့္ အ
ထက္ ပိုမို၍ မရပ္ပဲ ငိုေၾကြးျခင္း သို႔မဟုုတ္ ကိုယ္ပူ အလြန္ျမင့္ျခ
င္း (၄၀.၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ [၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္]) တို႔သည္
DTaP ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး တခါတရံမွသာလွ်င္ ျဖစ္တတ္သည္။
ရွားရွားပါးပါး၊ အထူးသျဖင့္ ပိုမို ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားတြင္ သူ
တို႔၏ စတုတၳ သို႔မဟုုတ္ ပဥ ၥမ အႀကိမ္ ေဆးပမာဏ ကာကြယ္ေ
ဆးထိုးၿပီးေနာက္ လက္တစ္ခလ
ု းုံ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ေျခေထာက္ တစ္ခလ
ု းုံ
ေရာင္လာတတ္သည္။
အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္
ေသာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုး
ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

5. ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည္ ေဆးခန္းမွ ထြက္ခြာျပီးေနာက္
ဓာတ္မတည့္တုန္႔ျပန္မႈရရွိႏိုင္သည္။ သင္သည္ ျပင္းထန္ေသာ
ဓာတ္မတည့္ တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား (အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္
လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊
- ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားမရွိျခင္း) တို႔ကို ေတြ႕ ရွိရပါက 9-1-1
သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား အနီးဆံုး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ဖုုန္းေခၚပါ။
ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event
Reporting System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး
အျဖစ္အပ်က္ တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ က်
န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈ ေထာက္ပသ
့ံ သ
ူ ည္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ဤအစီရင္
ခံစာကို တင္ျပမည္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုိယ္တိုင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္
Burmese translation provided by the Immunization Action Coalition

7. ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္
� သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
� သင္ဆ
့ ရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
� ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug
Administration, FDA (သည္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး အာဏာပို
င္) ဝဘ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကို
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines မွာျဖည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
� Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ- ဖုနး္ ေခၚဆိရ
ု န္ 1-800-232-4636
- - (1-800-CDC-INFO)
- သိမ
႔ု ဟုတ္
- CDC ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္
www.cdc.gov/vaccines
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Improvement Registry) ms\RHIgc\ kuqm: tiu;tk\ekac\;mQn\er; sarc\;kiu AKjk\Alk\etQ piu>liuk\pfmy\" kakQy\eS;Siuc\ra AKjk\Alk\etQkiu dIsarc\;kiu
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