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အဆုတ္ေရာင္နာ ေရာဂါ ထူးျခားလကၡဏာ 
ကာကြယ္ေဆး (PCV13)
သင ္သိထား သင့္သည့္အရာ

1   မည္သည့္အတြက္ေၾကာင္ ့
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူၾကီးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳ းလုံး တုိ႔အား  
အဆုတ္ေရာင္နာေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

အဆုတ္ေရာင္နာေရာဂါသည္ နီးကပ္စြာထိေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္ 
လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးထံသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားသည့္ 
ဘက္တီးရီးယားပုိးမႊားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎သည္ 
နားသုိ႔ေရာဂါကူးစက္၀င္ေရာက္ေစႏုိင္ၿပီး၊ ေအာက္ပါ 
အေျခအေန မ်ားသုိ႔ ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား 
ျဖစ္သြားေစပါသည္ -
• အဆုတ္မ်ား (အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ)
• ေသြး (ဘက္တီးရီးယားပုိး၀င္ျခင္း)၊ ႏွင့္
• ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ေက်ာရုိးအာရုံေၾကာသုိ႔ေရာဂါပုိး၀င္ျခင္း

(ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါးေရာင္ျခင္း)။

အဆုတ္ေရာင္နာ အဖ်ားေရာဂါ မွာ သက္ၾကီးသူမ်ားထဲ၌ 
အထူးတလည္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အဆုတ္ေရာင္နာ 
ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ နားေလးမႈႏွင့္ 
ဦးေႏွာက္ ပ်က္စီးမႈ ကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ကေလး ၁၀ ဦးလွ်င္ ၁ 
ဦးႏႈန္း ေသဆုံးေစပါသည္။ 

မည္သူမဆုိ အဆုတ္ေရာင္နာေရာဂါရရိွႏုိင္သည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ရိွကေလးမ်ား၊ 
ေဆး၀ါးကုသမႈအၿမဲခံယူေနရသူမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူ 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ အထက္ရိွသူမ်ား၊ ႏွင့္ 
ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအတြက္မွာ အႏၲရာယ္ 
အမ်ားဆုံးရိွပါသည္။

ကာကြယ္ေဆး မေပၚမီက၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ထဲ၌ 
ေတြ႔ရသည့္အရာမွာ -
• ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ျပႆနာ မွာ ၇၀၀ ေက်ာ္

ေတြ႔ရွိရသည္။
• ေသြး မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္မႈ ၁၃,၀၀၀ ခန္႔ ေတြ႔ရသည္။
• နားထဲသို႔ ေရာဂါကူးစက္မႈ အၾကိမ္ ၅ သန္း ခန္႔ရွိျပီး
• အေယာက္ ၂၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခ့ဲသည္

အဆုတ္ေရာင္နာ ေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အသက္ ၅ 
ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ေသဆုံးရသည္။  ကာကြယ္ေဆး 
ေပၚလာျပီးေနာက္ပုိင္း၊ ယင္း အဆုတ္ေရာင္နာ ေရာဂါ 
ဆုိးရြားစြာ ခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္ အေရအတြက္  
 ၈၈% အထိ က်ဆင္းလာခ့ဲသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၈,၀၀၀ ဦးခန္ ေ့သာ 
သက္ၾကီးသူမ်ားသည္ အဆုတ္ေရာင္နာေရာဂါေၾကာင့္ 
ႏွစ္စဥ္ ေသဆုံးၾကရပါသည္။

အဆုတ္ေရာင္နာ ေရာဂါ ကူးစက္မႈကုိ ပင္နယ္ဆီလင္ႏွင့္ 
အျခားေဆးဝါးျဖင့္ ကုသမႈမွာ ထင္သေလာက္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေရာဂါ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗီဇမ်ား မွာ ယင္း ေဆးဝါးမ်ားကို 
ခုခံလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ဤတြင္ 
ပုိမုိအေရးႀကီးသည္မွာ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအားျဖင့္ 
ေရာဂါတားဆီးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစပါသည္။

 

အဆုတ္ေရာင္နာ ေပၚလီဆက္ကရုိက္ ကာကြယ္ေဆး 
(PPSV23) သည္ ၁၃ မ်ိဳးေသာ အဆုတ္ေရာင္နာ ဘက္တီး
ရီးယားပုိးမႊားအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ခုခံကာကြယ္ေပးပါသည္။ 

PCV13 ကာကြယ္ေဆးကုိ ကေလးသူငယ္ အသက္ ၂၊ ၄၊ ၆ 
ႏွင့္ ၁၂-၁၅ လ အရြယ္အတြက္ ပတ္လည္ ထုိးေပးပါသည္။  
က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆုိးရြားေသာ ကေလး ႏွင့္ 
သက္ၾကီးသူ ၂ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ၾကားႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ထက္ 
ၾကီးေသာ လူၾကီးအားလုံး အတြက္ ထုိကာကြယ္ေဆးကုိ 
ထုိးေပးသင့္သည္။  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သင့္ဆရာဝန္မွ သင့္အား ေျပာျပႏုိင္သည္။ 
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  အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည ္
ဤကာကြယ္ေဆးအား မထိုးသင့္ပါ

မည္သူမဆို PCV7 ဟုေခၚေသာ အေစာပုိင္း 
အဆုတ္ေရာင္နာ ကာကြယ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ဆုံဆို႔နာ 
ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး မည္သည့္ ေဆးမဆုိ (ဥပမာ DTaP 
ကာကြယ္ေဆး) အား ထိုးျပီးသည့္ေနာက္ အသက္အႏၱရာယ္ 
ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု ့ျပန္မႈ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါက 
PCV13 ကာကြယ္ေဆးကုိ မထုိးသင့္ပါ။ 

မည္သူမဆုိ PCV13 ပါဝင္သည့္ အာနိသင္ေၾကာင့္ 
ဆုိးရြားေသာ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါက 
ကာကြယ္ေဆး မထုိးသင့္ပါ။ ကာကြယ္ေဆး အထုိးခံရသည့္ 
သူ၌ ဆုိးရြားေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက သင့္ 
ဆရာဝန္ အား ေျပာျပပါ။ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ သူမွာ 
ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္ေနပါက၊ သင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံေပးသူက အျခား တစ္ေန႔ေန႔ကုိ 
ရက္ခ်ိန္း ျပန္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။ 

  ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္၊ မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆုိ 
တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္ေစသည့္ အလားအလာ ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
၎တုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္းထန္မႈမရိွပဲ သူ႕အလုိလုိ 
ေပ်ာက္ကင္း သြားပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ျပင္းထန္သည့္ 
တုံ႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

PCV13 ကာကြယ္ေဆး ထုိးျပီးသည့္ေနာက္ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ 
ထုိးသည့္ အၾကိမ္ေရေပၚ မူတည္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳ း ကြျဲပားပါသည္။  
အစီရင္ခံမႈ အရ ကေလးသူငယ္မ်ား၌ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ျပႆနာမ်ားထဲ၌ - 
• တစ္ဝက္ခန္႔မွာ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ အိပ္ငုိက္တတ္သည္၊

ယာယီခဏ အစား မစားခ်င္ သုိ႔မဟုတ္
ေဆးထုိးထားသည့္ ေနရာ၌ အနီစက္ ေပၚ သုိ႔မဟုတ္
နာက်င္တတ္သည္။

• ကေလး ၃ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးမွာ ေဆးထုိးထားသည့္ ေနရာ၌
ေဖာေရာင္ေနတတ္သည္။

• ကေလး ၃ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးႏႈန္း မွာ အဖ်ားအနည္းငယ္ရွိတတ္ျပီး
၂၀ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးႏႈန္းမွာ အဖ်ား အပူခ်ိန္ ၁၀၂.၂ ဒီဂရီ
ဖာရင္ဟုိက္ ထက္ပုိတတ္သည္။

• ကေလး ၁၀ ဦးလွ်င္ ၈ ဦးႏႈန္းမွာ ဇီဇာေၾကာင္တတ္သည္
သုိ႔မဟုတ္ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္တတ္သည္။

သက္ၾကီးသူမ်ား၌ နာက်င္မႈ၊ အနီေရာင္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ 
ေဆးထိုးထားသည့္ ေနရာ၌ ေဖာေရာင္ျခင္း 
ျဖစ္တတ္သည့္အျပင္ အဖ်ားအနည္းငယ္ရွိ၊ 
ေမာပန္းႏြမ္းနယ္၊ ေခါင္းကုိက္၊ ေအးစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ 
ၾကြက္သားနာက်င္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။ 

PCV13 ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အဖ်ား ကာကြယ္ေဆး 
တစ္ခ်ိန္တည္း ထုိးထားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၌ 
ယင္းအဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ အေၾကာဆြ ဲတက္ျခင္း 
စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ိဳး တုိးလာတတ္သည္။  ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။

မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆုိ ထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ 
ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ -
• ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအပါအ၀င္

ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားတုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သတိလစ္သြားတတ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ 
အနည္းငယ္ သတိလစ္ျခင္း၊ ႏွင့္ လဲက်ျခင္းေၾကာင့္
ထိခုုိက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔
ထုိင္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္
အေထာက္ကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ သင္ မူးေ၀ေနပါက၊
သုိ႔မဟုတ္ အျမင္အာရုံေျပာင္းလဲပါက သုိ႔မဟုတ္
နားအူပါက သင့္ ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

• အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ပုခုံးတြင္ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ၿပီး
ေဆးထုိးထားေသာ လက္ေမာင္းကုိ ေရြ႕လ်ားရန္
အခက္အခဲျဖစ္ တတ္သည္။ ၎မွာ ရွားရွားပါးပါးသာ
ျဖစ္ေပၚပါသည္။

• မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆုိ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္
တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ကာကြယ္္ေဆးမွ
တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အလြန္ျဖစ္ခဲလွ ပါသည္၊
ေဆးထုိးသည့္ ပမာဏ အႀကိမ္ တစ္သန္းတြင္ ၁ ႀကိမ္
သာ ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီး
မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္းတြင္
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။

မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆုိ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္း 
ျဖစ္ေပၚရန္မွာ လြန္စြာ အလွမ္း ကြာေ၀းလွပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ အၿမဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေပးပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
ပုိမုိသိရိွရန္ - www.cdc.gov/vaccinesafety/ တြင္ 
ၾကည့္ရႈႏုုိင္ပါသည္။
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5  အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ 
ရွိခဲ့လွ်င ္ဘာလုပ္မလဲ။

ကၽြႏု္ပ္ ဘာကုိ ရွာေဖြ သင့္ ပါသနည္း။
• သင္ စုိးရိမ္ရသည့္ မည္သည့္အရာအတြက္ကုိမဆုိ

သင္ ရွာေဖြႏုိင္သည္၊ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္
တုံ႔ျပန္မႈလကၡဏာမ်ား၊ ကုိယ္ပူခ်ိန္အလြန္ ျမင့္ျခင္း၊
သုိ႔မဟုတ္ ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား စသည့္
လကၡဏာမ်ား။ 
ျပင္းထန္ေသာ တံု ့ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားတြင္
အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊
အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊
မူးေ၀ျခင္း၊ ႏွင့္ အားယုတ္ျခင္း စသည္တုုိ႔ပါ၀င္ၿပီး -
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ မိနစ္ပုိင္းမွ
နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္ ။

ကၽြႏု္ပ္ ဘာလုပ္ သင့္သနည္း။
• ဆုိးရြားေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု ့ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္

အခ်ိန္ မဆုိင္းသင့္ေသာ အျခားေသာ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ဟု သင္ ထင္ျမင္ယူဆပါက ဖုန္း 
9-1-1သို႔ေခၚဆုိပါ သို႔မဟုတ္ နီးစပ္ရာ ေဆးရုံရွိ 
လူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္၊ သင့္ ဆရာဝန္ 
အား ေခၚဆုိပါ။   
 ဓာတ္မတည့္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေဆး 
ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံျခင္း စနစ္  
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 
သုိ႔ တင္ျပရမည္။ သင့္ ဆရာ၀န္မွ အစီရင္ခံစာကုိ 
ဖုိင္တြထဲားရပါမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္ ကုိယ္တုိင္ 
VAERS ၀ဘ္ဆုိဒ္ www.vaers.hhs.gov မွတစ္ဆင့္ 
တင္ျပႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 1-800-822-7967 သုိ႔ 
ေခၚဆုိႏုိင္သည္။

VAERS သည္ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳပါ။

6
 အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပး အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကး  
အစီအစဥ္ (VICP) သည္ ကာကြယ္ေဆးတစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာျဖစ္ေပၚသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 
တည္ေထာင္ထားေသာ ဗဟုိအစုိးရ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွမႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု 
ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ အစီအစဥ္ အေၾကာင္းကုိ 
ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆုိရန္ 1-800-338-2382 
သုိ႔ ေခၚဆုိႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ (Vaccine Injury 
Compensation Program, VICP) ၀က္ဘ္ဆုိဒ္  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation သုိ႔ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ဖုိင္တြ၍ဲ 
ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရိွပါသည္။

7  ကၽြႏ္ုပ ္မည္သို႔ ပိုၿပီး ထပ္မ ံ
ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

• သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံေပးသူထံ
ေမးျမန္းပါ။ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ သည္
ကာကြယ္ေဆးအထုပ္တြင္ ပါေသာ အညႊန္း သုိ႔မဟုတ္
အျခားေသာ ကုိးကားရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
အႀကံျပဳေပးႏုိင္သည္။

• သင့္ ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ 
ဖုန္းေခၚဆုိပါ။

• ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္း စင္တာမ်ား
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
ဆက္သြယ္ပါ
- 1-800-232-4636 သုိ႔ ေခၚဆုိပါ ( 1-800-CDC-INFO)

သုိ႔မဟုတ္
- CDC ၀က္ဘ္္ဆုိဒ္  www.cdc.gov/vaccines
သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

  Vaccine Information Statement
 PCV13 Vaccine

  42 U.S.C. § 300aa-26

Office Use OnlyBurmese

Translation provided by the Immunization Action Coalition

11/05/2015
DCH-0955BU
AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.




