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The AMR dictionary (as PDF documents and the website www.amrdictionary.net) is for 

educational and information purposes about antimicrobial resistance, only. The contents of 

the AMR dictionary, which include the learning points and the recommended video clips that 

we compiled, are not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, 

or treatment.  

 

If you get sick, we recommend that you always seek advice from your local doctors or 

qualified health care providers, with any questions you may have regarding your medical 

condition. Never disregard seeking medical care advices or delay in seeking health care, 

because of something you read on the AMR dictionary.  

 

Knowledge, research, and practices in this field are constantly changing. The AMR dictionary 

will regularly update the contents on both the PDF documents, and the website. Readers 

must rely on recommendations from health care providers in the country, and official 

documents about antimicrobial resistance from the government of that country in evaluating 

the information, and be mindful of their safety of themselves and others.  

 

The AMR dictionary is not sponsored by any private or pharmaceutical organizations, and are 

not intend to advertise anything. The AMR dictionary is published as open access under a CC 

BY license (Creative Common Attribution 4.0).   

 

Sincerely,  

 

Working groups for the AMR dictionary   

 

 

 

PS. If you were to have any questions, comments, or advice regarding the AMR dictionary, 

we have multiple channels of communication: [1] www.amrdictionary.net 

[2]fb.me/amrdictionary [3] https://www.surveymonkey.com/r/amrdictionary or [4] you can 

also let us know directly via emails (ravikanya@tropmedres.ac and direk@tropmedres.ac)  
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အခန္း၁။ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္းဆိုတာဘာလဲ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္း(AMR) 

မိကုခ္ရိုစကုပ္ျဖင့္သာ ျမငန္ိငုေ္သာအေကာငင္ယ္မ်ား (ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိငု္းရပ္စ္၊ 

မိႈေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကပပ္ါးပိုး 

အမ်ိဳးမ်ိဳး)သည ္ပဋဇိီဝေဆးမ်ား၏ ပိုးသတ္နိငုေ္သာ စြမ္းအားကုိ ခနံိငုရ္ညရ္ွိလာျခင္းကိ ု

ဆိုလိသုည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဓိပၸာယ္တူစကားလံုးမ်ား  

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္း|ပဋိဇီဝေဆးမတိုးျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လက္ရွိသံုးစြေဲနေသာ 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးအားလံုးနီးပါးကို ခနံိုငရ္ည္ရွေိသာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးကုိ 

စပူါပိးုမႊား ဟုသတမ္တ္ွၾကသည။္ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္းသည္ အဆံုးအစမရွိတိုးပြားလ်က္ရွေိသာ ေရာဂါ

ပိုးမႊားမ်ား အႏၲရာယမ္ွထိေရာကစ္ြာ 

ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းတုိ႔ကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ 

 

ေဆးယဥပ္ါးေသာပိုးဆိုသည္မွာ ပဋိဇီဝေဆးျဖင္႔ 

ေဆးမတိုးေသာ ပိုးကူးစကခ္ရံျခငး္ဆုိသည္မွာ 

ပဋဇိီဝေဆးျဖင္႔သတ္၍ မရေသာ 

ေရာဂါပိုးကူးစက္ခရံျခင္းကို ဆုိလိသုည။္ 
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မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္းသည္ ကမၻာ႔ျပသနာျဖစ္ပါသလား 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားစြာကုိ ကသုနိငုခ္ဲ႔ျပီး လူနာမ်ားစြာ အသက္ကို ကယ္တင္နိငုခ္ဲ႔ေသာ 

အစြမ္းထကေ္ဆးဝါးမ်ား စြာသည္ ေဆးယဥပ္ါးေသာပိုးမ်ားေၾကာင္႔ ေဆးအာနိသင္မ်ားဆံု

းရွံဳးလ်ကရ္ွိသည္။[1][2] 

ထို႔အတြကေ္ၾကာင္႔ ေရာဂါပိုး ကူးစကခ္ရံေသာလူနာမ်ားသည္ ၾကာရွညစ္ြာဖ်ားနာျခင္းမသနမ္

စြမ္းျဖစ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ အသကေ္သဆံုး သညအ္ထိ ထိခိုက္ခစံားၾကရသည္။ 

သင္႔ေတာ္ေသာအစအီမံမ်ား မလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါက ရုိးရုိးသာမာန္ပိုးဝငျ္ခင္း သညပ္ငလ္ွ်င္ 

အသကအ္ႏၲရာယရ္ွလိာနိငုေ္သာ ပိးုသတေ္ဆးမေပၚမွ ီကာလသို႔ ျပနလ္ညေ္ရာကရ္ွိသြားနိငုသ္ည္။ 

အကယ္၍ မည္သူတစဥ္ီးတစ္ေယာက္ကမွအေျပာင္းအလဲ မလပုခ္ဲ႔ပါက 

ခြစဲတိ္ကုသျခင္းအားလံုးႏွင္႔ မီးဖြားျခင္းတို႔ 

ပငလ္ွွ်င္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားလာမည္ျဖစ္ျပီးလူနာမ်ားစြာႏွင္႔ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၊ 

မခိငမ္်ားသည္ ကာကြယ ္ကုသ၍ ရနိငုေ္သာ ေရာဂါပိးုဝင္ျခင္းေၾကာင္႔ 

အသကေ္သဆံုးၾကရလိမ္႔မည္။[1] 

 

တကိယုရ္ည္သန္႔ရွင္းမႈမရိွျခင္း၊  ကူးစက္ေရာဂါထနိး္ခ်ဳပမ္ႈအားနည္းျခင္း ဥပမာ- 

အစားအေသာက္ကိငုတ္ြယ္ရာ တြင္ မသန္႔ရွငး္ျခင္း သို႔မဟုတ ္လုံေလာကေ္သာ 

သန္႔ရွင္းေရးအစီအမံမ်ား မရွိျခင္းႏွင္႔ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး အလြန္ 

အကၽြံ႕သံုးစြဲျခင္းတုိ႔သည ္ေဆးမတိုးေသာေရာဂါပိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚျပန္႔ပြားေစသည္။ 

 

သဘာဝအားျဖင္႔ပိုးမႊားမ်ားသည ္ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးကိ ုခနံိငုရ္ည္ရွေိအာင ္

ယင္းတုိ႔ကိုယ္တြင ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ မ်ားကုိ အလိအုေလ်ာက ္လပုေ္ဆာငန္ိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး မမနွ္မကနသ္ံုးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္းတို႔သည ္

ေဆးမတိုးေသာပိုးကူးစက္ခရံျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ 

လ၇ူ၀၀၀၀၀ထက္မနည္း ႏွစစ္ဥ္အသကဆ္ံုးရွံဳ းလ်က္ရွသိည္။ 
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ဤျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ပိမုိုျမန္ဆနစ္ြာျဖစပ္ြားေစျပီး ေရာဂါပိုးကိ ုကုသရန ္ပိုမိခုက္ခေဲစသည္။ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမမနွ္မကနသ္ံုးစြျဲခင္း သို႔မဟုတ္ အလြနအ္ကၽြံသံုးစြဲျခင္းတို႔သည ္

လူတြငသ္ာမက တရိစိၧာန္မ်ားတြငလ္ည္းရွိသည္။ လူသားမ်ားတြင္ ျဖစပ္ြားမႈအမ်ားဆံုးေသာ 

ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး အေအးမိျခင္းႏငွ္႔ တုပေ္ကြးဖ်ားနာျခင္းတို႔သည္ ဗိငု္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင္႔ျဖစ္ျပးီ 

၎တုိ႔ကိကုသုရန ္ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆး မလိအုပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ 

ကမၻာတစ္ဝမွ္းရွလိေူပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးအေအးမိျခင္းႏငွ္႔ တပုေ္ကြး ဖ်ားနာ ျခင္း 

ခစံားရပါက ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆးကိုေသာကေ္လ႔ရိွၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ကမၻာတစဝ္မွ္းရွိ 

တရိစိၧာန ္ေမြးျမဳေရး လပု္ငန္းမ်ားတြင္ ပဋဇိဝီပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုအလြနအ္ကၽြသံံုးစြဲၾကသည္။ 

ပံုမနွ္အားျဖင္႔ 

တရိစိၧာနအ္ပုမ္်ားတြင ္ေရာဂါပုိးက်ေရာက္သည္႔အခ်ိန္မသွာပုိးရွေိသာအေကာင္မေွရာဂါမကူးစ

ကေ္စရနက္်န္းမာေသာအေကာင္ကုိပိုးသတေ္ဆးေပးေလ႔ရွသိည္။ 

လူျဖစေ္စ၊ တရိစိၧာန္ျဖစ္ေစ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးကုိ အမနွတ္ကယ ္လုိအပသ္ူကိုသာေပးရန္ႏွင္႔ 

မလိအုပသ္မူ်ားကိ ုမေပးရန ္လြနစ္ြာအေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေဆးယဥပ္ါးေနေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကိ ုကုသရာတြင ္ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆးအသစမ္်ားကုိသာ မွီခိေုန၍မရပါ။ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမမနွ္မကနသ္ံုးစြျဲခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန ္

အကၽြသံံုးစြဲျခင္းတို႔ကိ ုေရွာငၾ္ကဥ္ျပီး ေရာဂါပုိးမ်ားေဆးယဥ္ပါးလာမည့္ အႏၲရာယက္ို 

ကာကြယေ္လ်ွာ႔ခ်ရန ္လုိအပသ္ည္။[3] 

 

ဆက္စပေ္သာစကားလုံးမ်ား - မိကုခ္ရုိစကုပ္ျဖင့္သာ ျမငန္ိငု္ေသာ အေကာင္ငယ္မ်ား ၊ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 
1  WHO. (2018, February 15). Antimicrobial resistance. Retrieved from https://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/antimicrobial-resistance  
2 CDC. (2018, September 10). About Antimicrobial Resistance | Antibiotic/Antimicrobial Resistance | CDC. Retrieved from 

https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html  
3 O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on 

Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf 
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ပုိးမႊားမ်ား 

အသက္ရွိျပီး လြန္စြာေသးငယ္သျဖင္႔ ရိုးရုိးမ်က္စိျဖင္႔ မျမင္နိုင္ပဲ မိုက္ခရုိစကုပ္ျဖင္႔ၾကည္႔မွသာ 

ျမင္နိုင္ေသာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆက္စပ္ေသာစကားလံုးမ်ား 

ပိုးမႊားငယ္မ်ား 

မိုက္ခရိုစကုပ္ျဖင့္ ၾကည့္မွသာ ျမင္နုိင္ေသာသက္ရွ ိ

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

ကမၻာၾကီးႏွင့္ ပုိးမႊားငယ္မ်ား  

အၾကမး္အားျဖင္႔ ပိုးမႊားငယမ္်ားကိ ု၄ မ်ိဳးခြျဲခားနိုင္သည္။ မႈိေရာဂါပိုး၊ ဘကတ္ီးရီးယားပိုး၊ 

ဗိငု္းရပ္စ္ပိုးႏွင့္ ကပပ္ါးပိုး တုိ႔ျဖစသ္ည္။ မႈိေရာဂါပိုးသည ္အရြယအ္စားအၾကီးဆံုးျဖစသ္ည္။ 

 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ မႈိုေရာဂါပိုးထက္ ပိမုိေုသးငယ္ျပီး ႏူးကလီးယား မရွိၾကပါ။ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုး တစေ္ကာင္ထဲရွလိ်ငွ ္ဘက္တီးရီးယန္းဟုေခၚသည္။ ဗိငု္းရပ္စ္ပိုးမ်ားသည္ 

ပိုးမႊားငယ္မ်ားတြင္ အရြယအ္ေသးဆံုး ျဖစ္သည္။ ႏူးကလိယားႏွင္႔ ဆဲလ္နရံမံ်ားမရွိၾကေပ။ 

အျခားသကရ္ွ ိတစမ္်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ ္အျခားဆဲလတ္စ္ခခု ုအတြင္း၌သာ မ်ိဳးပြားနိငု္သည္။ 

မိကုခ္ရိုစကုပ္ျဖင္႔သာ ျမငန္ိငု္ျပီးေရာဂါကိုျဖစေ္စေသာ အေတြ႔ရမ်ားသည္ ့ကပ္ပါး ပိုးမွာ 

ပိုးမႊားငယမ္်ားသည ္ကၽြႏ္ုပတ္ို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ေနထိုင္ၾကျပီး 

အေရျပားေပၚတြင ္သာမက ကၽြႏု္ပတ္ို႔ခႏၡာကိယ္ုအတြင္း၌လည္း 

ေနထိုင္ၾကသည္။ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကိုျဖစေ္စေသာ ပိုးမႊားငယ္မ်ားကို ေရာဂါပုိးဟေုခၚသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ပိးုမႊားငယတ္ိုင္းသည ္ ကူးစက္ေရာဂါကိုမျဖစေ္စပါ။ 

တခ်ိဳ႕ေသာ ပိုးမႊားငယမ္်ားသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ အကအူညီေပးတတ္သည္။ 
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ငကွဖ္်ားပိုးျဖစသ္ည္။ ႏြားေခ်းမႈိႏငွ့္ အျခားရုိးတံရွိမႈိမ်ားမွာလည္း မႈိပိးုအုပ္စုဝင္မ်ားျဖစ္သည။္ 

ထို႔အျပင ္သနေ္ကာငမ္်ားမာွလည္း ကပပ္ါးပိးု အပု္စုဝင္မ်ားျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္ 

အရြယအ္စားၾကီးမားၾကျပီး ဆဲလအ္မ်ား အျပားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားၾကသည္။ 

၄င္းတုိ႔သညပ္ိုးမႊားငယ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ 

 

ခန္႔မနွ္းေျခအရေျမၾကီးတစ္ဂရမ္တြင ္ဘကတ္ီးရီးယားပိုးေပါင္းသန္းေပါင္းတစေ္သာင္းအထိ 

ရွနိိငု္သည္။[1] ပံုမွန္ လတူစေ္ယာက္ အသက္ႏွစဆ္ယ္မွ သံုးဆယ္ၾကားအရပ္ ၁၇၀ စငတ္မီီတာ၊ 

အေလးခ်ိန္ ၇၀ ကီလုိဂရမ ္ပံုမနွ ္လူတစ္ေယာကတ္ြင ္ပ်မ္းမ်အွားျဖင္႔ 

လူသားဆဲလ္ေပါင္းသန္းေပါင္းသုံးေသာင္း ၃၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ရွိၿပီး ဘက္တီး ရီးယား 

ဆဲလ္ေပါင္းသန္းေပါင္း သံုးေသာင္းကုိးေထာင ္၃၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ေနထိုင္လ်ကရ္ွိသည္။[2] ငကွဖ္်ား 

ကပပ္ါးပိုးမ်ားသည ္လူ၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း 

ပနု္းေအာင္းေနႏိုင္ျပီး၊ ေသြးဆဲလမ္်ားအတြင္းပြားမ်ားကာ ျခငက္ိကု ္ျခင္းမတွဆင္႔ အျခားသူမ်ားသို႔ 

ကူးစက္ႏိငုသ္ည္။ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ေဆးယဥ္ပါးပိုးမႊားဆိငု္ရာ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ 

အစီအစဥအ္ရေဆးယဥပ္ါးလာေသာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးႏွင္႔ ငွကဖ္်ားပိုးကဲ႔သို႔ေသာ ပိုးမႊားငယ္ 

မ်ားသည ္ကမၻာ႔က်န္းမာေရးကိ ုၿခမိ္းေျခာက္လ်ကရ္ွသိညဟ္ ုသရိသည္။[3] 

 

ဥပမာ ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ လူႏွင့္တိရစၧာနမ္်ားတြင္ မေလ်ာ္မကန္သံုးစြဲမႈေၾကာင္႔ 

လူသားတို႔ ပတ္ဝန္းက်ငတ္ြင ္ဘက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆးအဆိပသ္င္႔လ်ကရ္ွိသည္။ 

ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေဆးမ်ားျဖင္႔ ထေိတြ႔ ေနရျခငး္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတဝ္န္းက်ငႏ္ငွ့္ 

တရိစိၧာနမ္်ားတြင ္ခိုကပ္ေနထိငုလ္်ကရ္ွိေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားကုိ ေဆးယဥပ္ါးမႈျဖစ္ေစသည။္ ဤေဆးယဥ္ပါး 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ကူးစက ္ျပီး ေသေစေသာ ေရာဂါမ်ားကုိျဖစေ္စႏုိင္သည္။ 

ထိနုည္းတ ူငကွ္ဖ်ားေဆးမ်ားကိုလည္း မေလ်ာ္မကန ္သံုးစြဲမႈရွျိပီး ငွကဖ္်ားထနိ္းခ်ဳပေ္ရး 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္လည္း အခက္အခရဲွိသည။္ ထို႔ေၾကာင္႔ ေဆးမတိုးငွက္ဖ်ားသည ္

တစ္ကမၻာလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔လ်ကရ္ွိသည္။ 

 

ဆက္စပေ္သာ စကားလံုးမ်ား - ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္း၊ ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆး၊ ပိုးမႊားငယမ္်ာ: 
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ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 
1 Ingham, E. R. (2019). Chapter 3: Bacteria. In Soil Biology. Retrieved from 

https://extension.illinois.edu/soil/SoilBiology/bacteria.htm. 
2 Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLOS 

Biology,14(8). doi:10.1371/journal.pbio.1002533 
3 WHO. (2015). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services. ISBN: 
978 92 4 150976 3  
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ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးကိ ုသတ္ႏိငုေ္သာ သို႔မဟုတ္ ပိုးပြားမ်ားမႈကုိ ရပတ္န္႔ႏိုငေ္သာ ေဆး 

သို႔မဟုတ ္ေဆးပစၥည္း ဥပမာ ပငန္စီလင ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

ကပ္ဆုိက္လာေတာ႔မည္႔အနာဂတ္တစ္ခု 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး ယဥပ္ါးမႈသည ္အၾကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 

က်န္းမာေရးၿခမိ္းေျခာက္မႈျဖစျ္ပီး လူသနး္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေသေစႏိုင္ကာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးကိလုည္း 

ဆုတယ္တုေ္စႏိုင္သည္။[1] ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးက အေရးၾကီးေၾကျငာခ်ကထ္ုတ္ျပနက္ာ 

တိုးပြားလာေသာ ေဆးယဥပ္ါး ကူးစကေ္ရာဂါမ်ား ျပသနာကို ပါဝငေ္ဆာငရ္ြက္ရန ္

သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားေၾကာငး္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။[2] 

 

အဆတ္ုေရာင္ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားျပည္တည္နာကဲ႔သုိ႔ေသာ 

အျဖစ္မ်ားသည့္ ဘကတီ္းရီးယားပိုးဝင္ျခင္းမ်ားကို ကုသရန္ ကၽြႏု္ပတ္ို႔ ပံုမွနအ္ားျဖင္႔ အသံုးျပဳေသာ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားသည ္တျဖည္းျဖည္း အသံုးမဝငေ္တာ႔ပါ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကုိ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး ေသာကစ္ရာမလိဘုးူလုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကိ ု

ဆရာဝန္ကေျပာတယ္။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးက ဘက္တီးရီးယားတစ္မ်ိဳးကိပု ဲ

သတ္ႏိငုတ္ယ။္ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးက ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးအေအးမိျခင္းနဲ႔ 

တပုေ္ကြးေရာဂါမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ ဗိငု္းရပ္စပ္ိုးကုိမသတ္ႏိုငဘ္းူ။ သင္႔ကုိ 

ျမန္ျမနေ္နေကာင္းလာေအာင္ အလုပ္ျမန္ျမန္ျပန္လုပ္ႏိငုေ္အာင ္

မကေုပးႏုိငဘ္ူး။ 

သူ႔မွာ ျပင္းထနတဲ္႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္ျခငး္ကုိ ခစံားေနရတယ္။ 

သူ႔ကုိ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး ရကရ္ွညေ္ပးဖို႔လိတုယ္။ 
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မသတ္ႏိငုေ္တာ႔ပါ။ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး၏ ညြနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပက္ မၾကာမအီနာဂတ္တြင္ 

စားသံုးသမူ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးေထာကပ္ံသ့မူ်ား အေနႏွင္႔ ေရာဂါကုသ ရနအ္တြက ္

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကိ ုမွခီိုေနမႈအားေလ်ာ႔ခ်ရန္ မျဖစမ္ေနလုိအပေ္ၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

 

လက္ရွအိေျခအေနအတုိင္း ေရွ႔ဆက္သြားပါက ဂနိ၊ု ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ ကဲ႔သုိ႔ေသာ 

အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ိဳး မ်ားသည္ ကရုာနတၴေိဆးမရွိျဖစ္သြားနိငုသ္ည္။ ဆရာဝန္မ်ားက 

လနူာမ်ားကို မ်ကႏ္ွာခ်င္းဆိုငရ္င္း "ဝမး္နညး္ ပါတယ၊္ ခငဗ္်ားအတြက္ ကေုပးစရာ 

ဘာေဆးမွမရွပိါဘးူ" ဆိ၍ု ေျပာၾကရလိမ္႔မည္ဟလုည္း ယငး္က သတိေပးသည္။ 

 

ဤကိစၥသည ္အလြန္အမင္းစိုးရိမစ္ရာေကာင္းျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးႏွင္႔ ကၽြႏ္ုပတ္ို႔ မိသားစမု်ားကိပုါ 

ထခိိုက္ေစမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အေရးၾကီး ဥပမာျပရလ်ွင ္ေဆးယဥပ္ါး 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားအၾကား ကေလးမီးဖြားရျခငး္ သည ္အလြနအ္ႏၲရာယရ္ွိျပီး 

မခိငေ္ရာေမြးကင္းစကေလးပါ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးဝင္၍ ေသဆံုးနုိငေ္ျချမင္႔မားသည္။ 

 

ဆက္စပေ္သာစကားလုံးမ်ားပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆး၊ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးျခင္း၊ 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး မမနွမ္ကန ္သံုးစြဲျခင္းႏငွ့္ 

အလြနအ္ကၽြံ႕သံုးစြဲျခငး္ 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 WHO. (2016, August 29). Birth in a time of antibiotic-resistant bacteria. Retrieved from 

https://www.who.int/mediacentre/commentaries/antibiotic-resistant-bacteria/en/  
2 O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on 

Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf 
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ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား မမွန္မကန္အသံုးခ်ျခင္း 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မသင္႔ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆက္စပ္ေသာစကားလံုးမ်ား 

ပဋ ိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုလြမဲွားစြာအသံုးျပဳျခင္း 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မသင္႔ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ျခင္း 

 

ပဋ ိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုအလြန္အကၽြံသုံးစြျဲခင္း 

ပဋိဇီဝ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုလိုအပ္သည္ထက္ပို၍ မ်ားျပားစြာ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လြန္ကဲစြာ 

မၾကာခဏ အသံုးျပဳျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဥပမာအားျဖင္႔ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ိဳးစံုသတ္နိုငသ္ည္႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

အာနသိင္ရွ ိပဋဇိီဝ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မလိအုပပ္သဲံုးစြဲျခင္း။ 

 

ႏွာေစးအေအးမိျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ သူ႔အလုိလို ေပ်ာက္ကင္းတတေ္သာ 

ဗိငု္းရပ္စ္ ေရာဂါမ်ားအတြက ္ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကိ ုလြမဲ်ားစြာ 

အသံုးျပဳျခင္းသည ္ကၽြႏု္ပတ္ို႔ လမူႈအဖြဲ႔အစည္းကို ၾကီးမားစြာ 

ထခိိုက္ေစသည္။ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ား မမနွ္မကနအ္သံုးခ်ျခင္းႏငွ္႔ 

အလြန္အကၽြသံံုးစြဲျခင္းတို႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကပူါ။ 

ပဋဇိီဝ ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းသည္ မမနွ္မကန ္အသံုးခ်ျခငး္နွင္႔  

အလြန္အကၽြ ံသံုးစြဲျခငး္တုိ႔အျပင ္ေရာဂါကာကြယထ္နိ္းခ်ဳပမ္ႈ 

အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ပိုမိုလ်ွင္ျမန ္စြာ ဆိုးရြားလာေနသည္။ 
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မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝပိ ုးသတ္ေဆးမ်ား မမွန္မကန္ အသံုးခ် ျခင္းျဖင္ ့ သင္ကိ ုယ္တိ ုင္ 

ႏွင့္ လူသားအားလုံးကို ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေနေစျပီလား 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ား မမနွမ္ကနအ္သံုးခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အလြန္အကၽြံ႕သုံးစြဲျခငး္တို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ႏွာေစးေခ်ာငး္ဆုိး 

အေအးမျိခင္းႏငွ့္ အျခားဗိငု္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ပဋဇိီဝ 

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ေရာဂါမေပ်ာကရ္ံုသာမက သင့္ကုိလည္း 

မလိုအပေ္သာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပးႏိုင္သည္။ ထပ္ေျပာရလ်ွင္ အခ်ိန္ၾကာလာသညႏ္ွင္႔အမ်ွ 

ဤကဲ႔သို႔ ေဆးသုံးစြမဲႈသည ္ကုသရ ပိုမိ ုခကခ္ဲေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကုိ ျဖစ္လာေစရန ္

အမနွတ္ကယပ္င ္အကအူညီေပးသည။္ ဤဘကတ္ီးရီးယား ပိုးမ်ားသည္ သင္ကုိယ္တိငု္၊ 

သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်ငရ္ွိလူအမ်ားကိ ုကူးစက္ေစနိုငသ္ည္။ 

 

မညသ္ည္႔အခ်ကသ္ည ္ပဋိဇဝီပိုးသတ္ေဆးမ်ား မမနွမ္ကန ္အသံုးခ်ျခင္းတြင ္ထည့္သြငး္နိငုပ္ါသလ ဲ

၁။ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး အေအးမိျခင္းႏငွ့္ တပု္ေကြးေရာဂါမ်ားအတြက္ ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ား 

အသံုးျပဳျခင္း။ 

၂။ ပဋဇိီဝ ပိုးသတေ္ဆးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရးဝနထ္မ္းမ်ား၏ ညြနၾ္ကားမႈမရိွပ ဲ

သို႔မဟုတ ္ညြနၾ္ကား မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အသံုးျပဳျခင္း။ 

၃။ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိငး္ ေဆးကုိရက္ျပည္႔ေအာင ္အကုန္မေသာကျ္ခင္း။ 

၄။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကိ ုအျခားသမူ်ားႏွင့္ မ်ေွဝသံုးစြဲျခင္း။ 

၅။ ပဋဇိဝီ ပိုးသတေ္ဆးလက္က်နမ္်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ 

 

ကၽြႏု္ပဘ္ာလုပသ္င္႔သလ ဲ

၁။ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးအေအးမိျခင္းႏွင့္ တုပေ္ကြးေရာဂါမ်ားအတြက္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ား 

အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 
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၂။ ပဋဇိ ီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရးဝနထ္မ္းမ်ား၏ ညြနၾ္ကားမႈရွိမွသာ 

သံုးစြဲပါ။ ပိမုိေုသခ်ာ ေစရန ္ကၽြႏု္ပ္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးေသာကသ္ံုးရန္ သင္႔ေတာ္ေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ ရွမိရွေိမးပါ။ 

၃။ ညြန္ၾကားသည့္အတုိငး္ ေဆးကုိရက္ျပည္႔ေအာင ္အကုန္ေသာက္ပါ။ 

သင္႔ေရာဂါသက္သာလာေသာ္လည္း ေဆးကုိ ေဆးပတလ္ညေ္အာင္ ေသာကပ္ါ။ 

၄။ ပဋဇိီဝ ပိုးသတေ္ဆးမ်ားကိ ုအျခားသမူ်ားႏွင့္ မ်ေွဝသံုးစြဲျခင္း မလုပပ္ါႏွင့္။ 

၅။ ပဋဇိီဝ ပိုးသတေ္ဆးလက္က်နမ္်ားကိ ုအသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 

 

ပဋိဇဝီပိးုသတ္ေဆးမ်ား မမနွမ္ကနအ္သုံးခ်ျခငး္ႏငွ့္ ပတ္သကေ္သာ 

လြမဲာွးေလ့ရွသိည့္ အယအူဆမ်ား 

၁။ လိုလိုမယ္မယ ္ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆး ေသာကထ္ားခ်ငတ္ယ္။ 

 

အေျဖ။ မွားသည္။ ႏွာေစးအေအးမိႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားသည ္ဗိငု္းရပစ္္ပိုးေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ 

ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလ်ွာ ေရာဂါအမ်ားစသုည္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ မဟုတပ္ါ။ 

ကၽြမ္းက်ငက္်န္းမာေရး ဝနထ္မး္မ်ား၏ ညြန္ၾကား မႈမရွိပ ဲ

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးေသာက္ျခင္းသည ္သငကုိ္ယ္တုိငအ္ားေဆး၏ ေဘးထြကဆ္ိုးက်ိဳးမ်ား 

အႏၲရာယရ္ွေိစသည့္ အျပငအ္ျခားသူမ်ားကိလုည္း ေဆးယဥပ္ါး 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးအႏၲရာယသ္ို႔ မလိုအပပ္ ဲက်ေရာကေ္စသည္။ 

 

၂။ ကၽြနေ္တာ္ အရင္တစေ္ခါက ္ႏွာေစးအေအးမိတနု္းက ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးေသာက္ျပီး 

ျမန္ျမနသ္က္သာ လာတယ္။ အခုတစေ္ခါက ္ႏွာေစးအေအးမိေတာ့ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးထပေ္သာကခ္်ငတ္ယ္။ 

 

အေျဖ။  မွားသည္။ ႏွာေစးအေအးမိႏွင့္ တုပေ္ကြးေရာဂါမ်ားသည ္ဗိုင္းရပစ္ပ္ိုးေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး 

လနူာ အမ်ားစသုည္ ၇ ရကမ္ ွ၁၀ရက္အတြငး္ သက္သာလာၾကသည္။ 

သငပ္ဋိဇဝီပိုးသတ္ေဆးမေသာက္လည္း သကသ္ာလာ မွာပဲ။ ပဋဇိီဝ 

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည ္ဗိငု္းရပစ္္ပိုးကိမုသတ္ႏိငုပ္ါ။ သင္႔ကုိျမန္ျမန္ေနေကာင္း လာေအာင္ 

အလုပ္ျမန္ျမန ္ျပနလ္ပုႏ္ိုင္ေအာင ္မကုေပးႏုိင္ဘူး။ 
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၃။ ကၽြနေ္တာ္ အရင္တစေ္ခါက ္ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးေသာက္တနု္းက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

မခစံားခဲရ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစေ္ခါကလ္ည္း ေဘးထြကဆ္ိုးက်ိဳးမ်ား ခစံားရမာွ မဟုတ္ဘူး။ 

 

အေျဖ။  မွားသည္။ အရင္တစေ္ခါက ္ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးေသာက္တုန္းက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

မခစံားခဲ႔ရေသာ္ လည္း သင္အခတုစေ္ခါကခ္စံားရႏိုင္သည္။ ပဋဇိီဝပိးုသတေ္ဆးမ်ားကိ ု

ထပ္ကာထပက္ာ အသံုးျပဳျခင္း သည ္ဝမ္းေလ်ွာျခင္း၊ မိႈစြေဲရာဂါမ်ား 

အပါအဝင္အခိ် ဳ႕ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ ပိုမိုျဖစ္ပြားေစသည္။ 

 

၄။ ကၽြႏု္ပ၏္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဘကတ္ီးရီးယားမ်ား ေဆးယဥပ္ါးၿပီး 

ကၽြႏု္ပက္ို ေရာဂါျဖစ္ေစလ်ွငလ္ည္း ကၽြႏ္ုပသ္ည ္ပိမုိုအစြမ္းထက္ေသာ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးကုိအျမဲတေစဝယယ္ႏူိုငသ္ည္။ 

 

အေျဖ။  မွားသည္။ ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားစြာကို ယဥ္ပါးေနေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးအမ်ားအျပား ရွသိည။္ အခ်ိဳ႕ မွာ လကရ္ွိရႏုိငသ္မ်ွေသာ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးအားလံုးျဖင္႔ သတလ္ည္း မေသႏုိငပ္ါ။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး မ်ားကုိ 

လြမဲွားစြာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိရႏိုငသ္မ်ွေသာ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး 

အားလုံးျဖင့္ ကသု  မရႏိုင္ေသာ ဘကတ္ီးရီးယား ပိုးကူးစကခ္ရံႏိုငေ္သာ 

အခြင္႔အလမ္းပိုမ်ားသည္။ 

 

၅။ ကၽြႏု္ပ၏္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဘကတ္ီးရီးယားမ်ား ေဆးယဥပ္ါးျပီး 

ကၽြႏု္ပက္ို ေရာဂါျဖစ္ေစလ်ွငလ္ည္း ကၽြႏု္ပ္ တစေ္ယာက ္တည္းသာျဖစသ္ည။္ 

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမ်ွ ကၽြႏု္ပ္ျပႆနာမေပးပါ။ 

အေျဖ။ မွားသည္။ သင္႔ခႏၶာကိုယ္မ ွေပါက္ဖြားလာေသာ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေနေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယား ပိုးသည္ သင့္ကုိအႏၲရာယ္ေပးရုသံာမက သင့္မိသားစု၊ 

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ့္ သင့္လူမႈအသုိငး္အဝိငုး္ရွိ အျခားသမူ်ားကိုလညး္ 

ကူးစက္ေစႏိုင္သည္။ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုလြဲမာွးစြာအသံုးျပဳျခင္းသည ္လူမႈ 

အသိုင္းအဝိငု္းတစ္ခလုံုးကုိ အႏၲရာယ္ေပးႏုိငပ္ါသည္။ 
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ဆက္စပစ္ကားလံုးမ်ား“ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအေၾကာင္းသရိွနိားလည္မႈ” ႏငွ္ ့“ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆး 

ကြပ္ကဲ လမ္းညႊန္မႈ” 
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ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအေၾကာင္း သိရိွနားလည္မႈ 

သင္႔ေတာ္ေသာ ပဋဇိီဝပိးုသတေ္ဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပဋိဇဝီပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးမႈကုိ 

ကာကြယ္ျခင္းမ်ားနငွ့္ သကဆ္ိငု္ ေသာ သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုသရိွနိားလည္၊ သံုးသပ္၊ 

အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လြမွဲားေလ့ရိွသည့္ အယူ အဆမ်ား 

ကၽြႏ္ုပတ္ို႔ အားလံုးနီးပါးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝတြင္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး 

အနည္းဆုံးတစၾ္ကိမ္ေတာ့ ေသာကခ္ဲ့ ဖူးၾကသည။္ ေဆးယဥပ္ါး 

ဘကတ္ီးရီးယားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပတ္ို႔လူသားမ်ားအၾကား ဆက္စပမ္ႈကိ ုတစခ္ါတစရ္ ံနားမလည္ 

နိငုေ္သာအခါတြင္ ေဆးယဥပ္ါးမႈသည ္ကမၻာတစဝ္မ္းတြင္ ျပသနာတစခ္အုျဖစ ္

ဆက္ရွေိနသည္။ ေဆးယဥပ္ါးမႈႏွင့္ ၄င္းကုိကာကြယ္ရနအ္တြက ္ကၽြႏု္ပတ္ို႔ 

ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲႏွင့္ ပကသ္က္၍ ရႈပေ္ထြးလ်ကရ္ွသိည္။ ႏိုငင္ေံပါင္း ၁၂ ႏိငုင္မံွ ေျဖဆိသုူေပါင္း 

၁၀၀၀၀ ပါဝငသ္ည့္ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစတ္မ္းတစခ္အုရ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အသပိညာသည ္ပါဝငသ္ူသံုးပံုနွစပ္ံုတြင္ 

ရငွ္းလင္းစြာနိမ္႔ပါးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။[1]  ပါဝင္သ ူသံုးပံုတစပ္ံုက 

အယအူဆလြမဲာွေနသည္မွာ ေရာဂါသက္သာလာလွ်င ္ေဆးကုိကနုေ္အာငေ္သာကစ္ရာမလိပုဲ 

ကၽြႏ္ုပတ္ို႔ စစတ္မ္းေကာကယ္ူထားေသာ လနူာအေရအတြက္ 

ထက္ဝက္ေက်ာ္သည ္ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးသည ္ဗိုင္းရပစ္က္ိ ု

မသတ္ႏိငုေ္ၾကာင္း သိေသာ္လည္း လိုလိ ုမယမ္ယ္သေဘာျဖင့္ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးေသာက္ရန ္သေဘာတူၾကသည္။[1] 

 

ျမင္႔မားေသာ ေဆးယဥ္ပါးႏႈန္းႏငွ့္ သာမာနလ္ူထု၏ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးဆိငုရ္ာ နိမ္႔ပါးေသာ အသပိညာတို႔သည ္

အႏၲရာယရ္ွိေလာကေ္အာင ္ထိပ္တုိက္ရငဆ္ိငု္ ေတြ႔ေနၾကျပးီ ျဖစသ္ည္။ [2] 
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ရပပ္စ္ႏိငု္သည္ဟုျဖစသ္ည္။ ပါဝငသ္ေူလးပံုသံုးပံုကလည္း ေဆးယဥပ္ါးျခင္းဆုိသညမ္ာွ 

လ၏ူခႏၶာကိုယ္က ပဋဇိီဝ ပိုးသတ္ေဆးကိုခံႏိုငရ္ညရ္ွိလာျခင္းဟု လြမဲွားစြာယံုၾကည္ၾကသည္။[1] 

 

လမူ်ားသည္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းျပႆနာကိ ုလ်စ္လ်ဴရွဳေနၾကသည္။ ထငရ္ွားေသာ အယအူဆလြမဲာွ 

လ၏ူခႏၶာ ကိုယက္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးကိ ုခႏံိုငရ္ညရ္ွိလာျခင္းဟ ု

ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ အျခားအယအူဆလြဲျဖစ္သည့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းျပႆနာသည ္

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးကုိ လက္ရွေိသာကသ္ံုးေနသူမ်ားႏွင့္သာ သကဆ္ိုငသ္ည္ဟ ု

လက္ခထံားသည္။[2] အမနွတ္ရားမွာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးသည ္ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကိ ု

ခနံိငုရ္ညရ္ွိလာျပီး ေဆးယဥ္ပါး ဘကတ္ီးရီးယားသည ္လူတစဥ္ီးမတွစဥ္ီးသို႔ ကူးစက္ႏိငု္သည္။ 

ဆိုလိသုည္မွာ သင္ကုိယတ္ိငု္က 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမေသာကေ္သာ္လည္း ေဆးယဥပ္ါးသည့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးသည ္

သင့္ကုိကူးစကႏ္ိုငသ္ည္။ 

 

သင့္ေတာ္ေသာ ပဋဇိဝီပိုးသတ္ေဆးသံုးစြမဲႈႏွင့္ ေဆးယဥပ္ါးျခငး္အေၾကာငး္ 

သငဘ္ယေ္လာက္သသိလဲ? 

 

 

၁။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားသည္ ႏွာေစးအေအးမိျခင္းကိ ုေပ်ာက္ကင္းေအာင္ 

ကုသေပးႏိုင္သည။္ (မွန္၊မွား) 

 

၂။ ကၽြႏ္ုပတ္ို႔၏ ခႏၶာကိုယသ္ည ္ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ု

ခနံိငုရ္ညရ္ွိလာျခင္းကို ေဆးယဥ္ပါးျခင္း ဟုေခၚသည္။ (မွန္၊မွား) 

 

၃။ သင္၏ ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကုိ ျဖစေ္စနိငု္သည္။ (မနွ္၊မွား) 

 

၄။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကိ ုတရိစၧာန္ ေမြးျမဴေရးလုပင္န္းမ်ားတြင ္

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဆးယဥပ္ါးမႈကို ျဖစေ္စသည္။ (မနွ္၊မွား) 

 

၅။ ေဆးယဥပ္ါးဘကတီ္းရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစေ္သာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည ္ေဆးယဥပ္ါး 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးရွိ ေသာ လူမ်ားကို ထေိတြ႔ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္နိငုသ္ည္။ (မနွ္၊မွား) 
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၆။ ေဆးယဥပ္ါးဘကတီ္းရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစေ္သာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည ္ေဆးယဥပ္ါး 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ား ကို သယေ္ဆာင္ထားေသာ တိရစၧာန္အရငွ္မ်ား၊ ေရ (သုိ႔မဟုတ္) 

အစားအေသာက္မ်ားကုိ ထိေတြ႔ျခင္းမ ွတစဆ္င့္ကူးစက္နိငုသ္ည္။(မနွ္၊မွား) 

 

၇။ ကာကြယေ္ဆးပံုမနွထ္ိုးျခင္း၊ ပံုမနွႏ္ွင္႔စနစတ္က် လက္ေဆးျခင္း 

တစ္ကုိယရ္ည္သန္႔ရငွး္ေရးတို႔ျဖင့္ ကမၻာႀကီး ကို ေဆးယဥပ္ါးမႈတုိကဖ္်က္ရနအ္တြက ္

ကူညေီပးနိုင္သည္။ (မနွ္၊မွား) 

 

အေျဖမနွမ္်ား 

 

၁။ မွားသည္။ ႏွာေစးအေအးမိျခင္းသည ဗိငုး္ရပ္စပ္ိုးေၾကာင့္ျဖစ္ျပးီ ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးသည္ 

ဗိငု္းရပ္စ္ကုိ မသတ္နိငုပ္ါ။ ဖ်ားနာသည့္ကာလကိုလည္း 

မေလ်ွာ႔ခ်နိငုပ္ါ။ ေရာဂါလကၡာမ်ားကိုလည္း မသက္သာေစပါ။ ပိုမိဖုတ္ရႈရန္အတြက ္

ဤေနရာကုိႏွိပ္ပါ။here 

 

၂။ မွားသည္။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆး အလြန္အကၽြံ႕ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင္႔ သင္၏ခႏၶာကုိယသ္ည ္ပဋိဇီဝ 

ပိုးသတ္ေဆး မ်ားကိ ုခံနိငု္ရည္ရွိမလာပါ။ ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆး အလြန္အကၽြံ 

သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည ္ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားကို ယဥပ္ါးလာၿပီး 

လူတစဥ္းီမတွစဥ္ီးသို႔ ကူးစက္နိငုသ္ည္။ 

 

၃။ မွနသ္ည္။ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းျဖစပ္ြားနိငုပ္ံုကုိ ဖတရ္န ္

ဤေနရာကိႏုွိပ္ပါ။here 

 

၄။ မွနသ္ည္။ စိကုပ္်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပင္န္းမ်ားတြင္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးမႈျဖစပ္ြားပုံကုိ 

ဖတရ္န္ ဤေနရာကိ ုႏွပိပ္ါ။ here 

 

၅။ မွနသ္ည္။ ေဆးယဥပ္ါးဘက္တီးရီးယားပိုးရွေိသာ လမူ်ားကိ ုထေိတြ႔ျခင္းျဖင့္ ေဆးယဥ္ပါး 

ဘကတ္ီးရီးယား ပိုးကူးစကန္ိငုသ္ည္။ ပိမုိေုလ႔လာရန္ ဤေနရာကိႏုွိပပ္ါ။ here. 
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၆။ မွနသ္ည္။ အစားအစာေဘးကင္းေရးႏွင့္ သန္႔ရငွ္းေအာငက္ာကြယ္ေရးအေၾကာင္း 

ပိမုိုဖတ္ရႈရန ္ဤေနရာကုိ ႏွပိ္ပါ။  here. 

 

၇။ မွနသ္ည္။ ေဆးယဥပ္ါးျခင္းကို ေျဖရငွ္းရန ္အေရးၾကီးေၾကာင္းနားလညရ္န္အတြက ္ဖတရ္ႈရန ္

ဤေနရာကိ ုႏွပိပ္ါ။ here 

 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 WHO. (n.d.). Antibiotic Resistance: Multi-Country Public Awareness Survey. www.who.int. ISBN 978 92 4 150981 7 
2 Ramsey, L. (2017, February 23). A growing threat could kill 10 million people a year by 2050. Retrieved from 

https://www.businessinsider.com/biggest-misconception-about-antibiotic-resistance-2017-2  
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အခန္း၂။ ယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး (သို႔မဟုတ)္ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး အမ်ားအျပားကိ ု

အလုပ္မလပုႏ္ိုင္ေအာင္ ျပဳလပုန္ိငု္ေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုး၏ စြမ္းရည္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နီးစပ္ေသာစကားလံုး 

ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ စြမ္းရည္ 

 

 

 

 

 

 

ေလ႔လာရန္အခ်က္မ်ား 

ဘာေတြက ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကိ ုျဖစ္ေစတာလဲ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥပ္ါးမႈသည ္သဘာ၀အတုိင္းလဲ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

အဘယေ္ၾကာင့္ဆိေုသာ္ ပငန္ဆီီလငက္ဲ႔သို႔ေသာ ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေျမၾကီးထတဲြင ္

“ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး အလြနအ္ကၽြသံံုးစြဲျခင္းနွင္ ့

လြမဲွားစြာအသုံးျပဳမႈျခငး္မ်ားက ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးျခင္းကို 

ျဖစ္ေစနိငု္ပါသည ္”  

“သင႔္တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္စြာ အသံုးျပဳလွ်ငပ္င ္ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးက 

ဘက္တီးရီးယား မ်ားအား ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကို 

ျဖစ္ေစနိငု္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးမႈမာွ 

မလိုအပ္ပ ဲပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးကို အလြနအ္ကၽြံသံုးစြဲ 

ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္ျမနဆ္နဆ္န္ျဖစေ္ပၚလာရျခငး္ ျဖစပ္ါသည္။”[1] 

 

“ပဋဇိီ၀ ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ဘက္တီးရီးယား 

ပိုးကူးစကေ္ရာဂါမ်ားေၾကာင့္ နွစ္စဥ္အနည္းဆံုးလူေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔ယူေက၊ 

ဥေရာပႏွင့္ ယူအက္စ္မ်ားတြင ္ေသဆံုးေနၾကပါသည္။” [1] 
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သဘာ၀အေလွ်ာက္ ေတြ႔ရွိရေသာမိႈနွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွ ထုတ္ယထူားျခင္းျဖစ္သည္။ 

သဘာ၀အေလွ်ာက္ ရငွ္သနေ္နထိငုရ္နအ္တြက္ ပိုးမႊားငယမ္်ား (ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိငု္းရပ္စ၊္ 

ကပပ္ါးေကာငႏ္ငွ့္မိႈ)သည ္အခ်နိ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါး 

လာၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပံုမနွ္အားျဖင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငတ္ြင္ ေတြ႔ရေသာ ပဋဇိီ၀ 

ပိုးသတ္ေဆး ပမာဏမာွ အလြန္ပင္နည္းပါးျပီး ၁၉၃၀ ၀န္းက်င ္(ပငန္စီလငစ္ေပၚခ်နိက္) အခ်နိက္ 

ပဋဇိီ၀ ပိုးသတေ္ဆး ယဥ္ပါးေသာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးေၾကာင ့္ျဖစေ္သာ ကူးစကေ္ရာဂါမ်ားမွာ 

အလြန္ပငရ္ွားပါးခဲ့ပါသည္။ 

 

အလြန္အကၽြႏံွင့္ ပဋဇိ၀ီပိုးသတေ္ဆးလြမဲွားစြာ အသုံးျပဳမႈျခင္းမ်ားက 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးမႈကိ ုအလ်ငအ္ျမန္ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ကမၻာအနွံ႔သုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားေစပါသည္။ 

ႏစွစ္ဥက္မ ၻာေပၚတြင ္ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးတန္ခ်နိ္ ၂သိန္းမ ွ ၂ သနိ္းခြဲထ ိ

ထုတလ္ပုသ္ံုးစြေဲနၾကသညဟု္ ခန္႔မနွ္းပါသည္။[1][2]  ယင္းတုိ႔တြင ္၇၀ ရာႏႈန္းမာွ 

တရိစၦာန္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ျပီး၊ ၃၀ရာႏႈန္းမွာ လူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 

လႏူွင့္တရိစၦာနမ္်ား ေသာက္သံုးျပီးေသာ ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးအမ်ားစကုို မစငႏ္ွင့္ 

က်ငင္ယ္ေရတို႔တြင ္စြန္႔ထုတလ္ိကု္ျပီး ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားသုိ႔ ၀ငေ္ရာက ္ကာ 

သဘာ၀ပတ္၀နး္က်ငက္ိ ုညစည္မ္းေစပါသည္။ ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးကုိ ထိေတြ႔မိေသာ 

လႏူငွ့္တိရစၦာနမ္်ားရွိ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားမွာလည္း ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးကိုယဥ္ပါးလာျပီး 

ထိပုဋိဇ၀ီပိုးသတေ္ဆး ယဥပ္ါးေသာ ဘက္တီးရီးယားပုိးမ်ားက အျခားလူမ်ားနငွ့္ 

သဘာ၀ပတ္၀နး္က်ငမ္်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားႏိုင္ပါသည္။[2] [3] 

 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစေ္သာ ကူးစက္ေရာဂါရွိသူမ်ားတာ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ကုသရန ္

လိအုပ္ျပးီ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင္ ့ မဟုတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးမသံုးသင္႔္ပါ။ ဆာအလက္ ဇန္းဒါးဖန္းမင္းက 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးမႈျပႆနာကိ ုအစတည္းကခန္႔မနွ္းခဲ႔ျပီး ေအာကပ္ါကဲ႔သို႔ ေျပာၾကား 

ခဲ႔သည္။ 

 

“ပငန္စီလင ္ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကိ ုမစဥး္စားပဲမဆင္မျခင္ အသံုးျပဳသူသည ္ပငန္စီလင ္

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး ယဥပ္ါးေသာ ေရာဂါပုိးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအတြက္ကိုယက္်င္႔တရားအရ 

တာ၀နရ္ွိသည”္  
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ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတြ႔ရမ်ားေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားမွာ ပငန္စီလငေ္ဆးကုိ ယဥပ္ါးေနေသာေၾကာင္႔ 

လႏူွင့္တရိစၦာနမ္်ား တြင ္အျဖစမ္်ားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုသရန္အတြက္ 

ယင္းကုိအသံုးမျပဳေတာ႔ပါ။ ပငန္စီလင ္အစား အျခား ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုသာ 

အသံုးျပဳပါသည္။ ပဋဇိ၀ီပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင္႔ နစွ္စဥ္လူေပါင္း ၇ 

သနိ္းခန္႔ကမၻာေပၚတြင ္ေသဆံုးေနၾကျပီး ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင ္နွစစ္ဥ္ေသဆံုးမႈမွာ လူဦးေရ ၁၀သန္း 

ခန္႔ထိရိွနိငု္ပါမည္။[2]  ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအသစမ္်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းေတာ႔မရွိသည္မွာ 

ႏစွေ္ပါငး္အေတာ္ၾကာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

“က်ေတာ္တို႔အေနျဖင္႔ ေဆးယဥပ္ါးမႈျပသနာကုိ အသိပညာေပးရန္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ 

လူထလုႈပရ္ာွးမႈ တစရ္ပ္အေရးေပၚ လိအုပ္ေနပါသည္။”[1] 

သငပ္ဋိဇ၀ီပိုးသတ္ေဆးကိ ုလြမဲာွးစြာ အသံုးျပဳေနပါသလား။  ‘ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးကုိ လြမဲွားစြာ 

အသံုးျပဳေနျခင္း’ အခန္းတြင္ ေလ႔လာပါ။ 

 

ဆက္စပစ္ကားလံုးမ်ား - ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး၊ ဘကတ္ီးရီးယား၊ ပငန္စလင္၊ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကိ ု

မလိုအပပ္ ဲသံုးစြဲျခင္း 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on 

Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf 
2 Sarmah, A. K., Meyer, M. T., & Boxall, A. B. (2006). A global perspective on the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate 

and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment. Chemosphere,65(5), 725-759. 

doi:10.1016/j.chemosphere.2006.03.026 
3  Boeckel, T. P., Brower, C., Gilbert, M., Grenfell, B. T., Levin, S. A., Robinson, T. P., . . . Laxminarayan, R. (2015). Global trends in 

antimicrobial use in food animals. Proceedings of the National Academy of Sciences,112(18), 5649-5654. 

doi:10.1073/pnas.1503141112  
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ေဆးယဥ္ပါးေသာကူးစက္ေရာဂါ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးေသာ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ျဖစေ္သာ ကူးစက္ေရာဂါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ႔လာရနအ္ခ်က္မ်ား  

ေရာဂါပုိးက ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ ယဥ္ပါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္၏ 

ခႏၶာကုိယက္ ပဋိဇီ၀ပုိးသတေ္ဆး ကုိ ယဥ္ပါးလာျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

သင္၏ခႏၡာကုိယ္က ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကိ ုယဥပ္ါးျခင္းမျဖစပ္ါ။ ဘက္တီးရီးယားပိုးကသာ 

မ်ိဳးရိုးဗဇီေျပာင္းလဲျပီး ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကိ ုယဥပ္ါးလာျခင္းျဖစသ္ည္။ ေယဘယူ်အားျဖင္႔ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးက ဘကတ္ီးရီးယားပိုး မ်ားကုိ ပစမ္ွတ္ထားျပီး ယငး္တုိ႔ကိသုတ္ျခင္း၊ 

အားနည္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ သင့္အား ကူးစက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ေအာင ္

ကူညေီပးျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 

 

အကယ္၍ သငက္ ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးကူးစက္ေရာဂါျဖစပ္ါက 

သာမာန္အသံုးျပဳ ေနေသာ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳ၍ ရမည္မဟတု္ပါ။ 

ထိအုေျခအေနတြင ္အလြယ္တကူမရရွနိိငုေ္သာ (သို႔) ေနာကဆ္ံုးအသံုးျပဳစရာ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးမ်ား လိအုပ္လာပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင ္အစြမ္းထကေ္သာ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးမ်ား အသံုးျပဳစရာမက်နေ္တာ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားနငွ ္ၾကံဳေတြ႕နိငု ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ သင္၏ခႏၡာကုိယ္မ ွပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားက သင္၏ 

မသိားစု ၀ငမ္်ားႏွင့္ သင္႔ပတ္၀န္းက်င္ရွ ိအျခားသူမ်ားထံသုိ႔လည္း ေရာကရ္ွိသြားနိုငပ္ါသည။္ 

ေဆးယဥပ္ါးကူးစက္ေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ-  ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးကိ ု

မလိုအပပ္ ဲ(သို႔မဟုတ)္ အလြနအ္ကၽြသံံုးစြဲျခင္း။ ပဋဇိီ၀ ပိုးသတ္ေဆး 

ယဥပ္ါးေသာ ေရာဂါပိုးသည ္လူတစေ္ယာကမ္ ွအျခားတစေ္ယာက ္ထံသို႔ 

ကူးစက္နိငုေ္သာေၾကာင္႔ 

အျခားသူမ်ားထမံွလည္း ေဆးယဥပ္ါးကူးစက ္ေရာဂါကိ ုရရွနိိုင္ပါသည္။” 

[1] 
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ေဆးယဥပ္ါးကူးစက္ေရာဂါကိုျဖစေ္စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကုိ လြမဲွားစြာ အသံုးျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အလြနအ္ကၽြံသံုးစြဲျခင္းက 

အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးေသာ ေရာဂါ ပိုးသည ္လူတစေ္ယာကမ္ ွ

အျခားတစေ္ယာက္ထံသို႔ ကူးစက္နိငုေ္သာေၾကာင္႔ 

အျခားသမူ်ားထံမွလည္း ေဆးယဥ္ပါးကူးစက္ေရာဂါကိ ုရရွနိိငု္ပါသည္။ လနူာမ်ားသည္ 

ပံုမနွ္အားျဖင္႔ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကုိ ၄င္းတုိ႔ ျပသေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားထံမွရရွိျပီး 

(သုိ႔) ေဆးဆုိင္မ၀ွယ္ယူၾကျပီး အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင ္မွားယြငး္စြာ အသံုးျပဳေနၾကသည ္(ဥပမာ 

- ဗိငု္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက ္ပဋဇိီ၀ပိုးသတ ္ေဆးေသာက္ျခင္း)။ 

 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးကုိ စိကုပ္်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀နး္က်ငမ္်ား တို႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံသြားပါသည္။ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအသုံးျပဳမႈႏွင္ ့ေဆးယဥပ္ါးကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစေ္ပၚမႈကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ 

မထနိ္းခ်ဳပ္ႏိငု္ပါက အနာဂတတ္ြင ္ကၽြႏ္ုပတ္ို႔အတြက္ ကုသစရာ ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ား 

မရွေိတာေ့သာ အေျခအေနမ်ားအထိျဖစႏ္ုိငပ္ါသည္။[1] 

 

သငစ္ိတ္၀င္စားျပီး ပိမုိသုိရိွလိပုါက ဤေနရာကိႏိွုပပ္ါclick here.  

 

ဆက္စပစ္ကားလံုးမ်ား - တီဘီေရာဂါေဆး၊ငွကဖ္်ားေဆး 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 WHO. (2015). Worldwide country situation analysis: Response to antimicrobial resistance. www.who.int. ISBN 978 92 4 156494 
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စူပါပုိးမႊား 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး အမ်ားအျပားကို ယဥ္ပါးေနေသာ ဘတ္တီးရီးယားပိုးအမ်ိဳးအစား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ႔လာရန္အခ်က္မ်ား 

စူပါပုိးမႊားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 

“စူပါပိုးမႊား” အသုံးအႏႈံးသည ္သတင္းမဒီယီာ စကားလုံးျဖစ္ျပီး ပဋဇိီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းႏငွ္ ့

ပတ္သက္၍ တြင္တြငက္်ယက္်ယ ္အသုံးျပဳလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ “စူပါပိုးမႊား” စကားလံုးကိ ု

၁၉၇၀ ၀န္းက်င္က လူၾကိဳက ္မ်ားေသာ သတငး္မ်ားတြင ္မၾကာခဏေတြ႔ရေလ႔ရွိျပီး 

အညစအ္ေၾကးမ်ား စားသံုးေသာပိုးမႊားမ်ားကို ရည္ညြန္းျခင္း 

ျဖစ္သည္။[3] ေနာကပ္ိငု္းတြင္ ေျပာင္းလလဲာခဲ႔ျပီး ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ကုသရခက္ေသာ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး အမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခငး္ကုိ ရညည္ႊန္းရန္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ 

 

“ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားအလြနအ္ကၽြသံံုးစြဲျခင္းမ်ားက 

စူပါပိုးမႊားမ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္” 

 

“စူပါပိုးမႊားမ်ားကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယရ္နအ္တြက္ သင္လကေ္ဆးပါ” 

 

“စူပါပိုးမႊားမ်ားသည္ သာမာန္လုပ္ေနက် 

ခြစဲိ္တ္ကုသမႈမ်ားကိုပင ္ေသေစသည္အထိ ျဖစ္ေစနိငု္ပါသည”္ [1] 

 

“ယခခု်ိန္မွစ၍ မေဆာငရ္ြက္လွ်င္ စူပါပိုးမႊားမ်ားသည ္

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း ထကေ္စာ၍ ကၽြႏု္ပတ္ို႔ကိ ု

အသကအ္ႏၲရာယေ္ပးျခိမ္းေျခာက္ႏိငုပ္ါသည”္ [2] 
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သတငး္မဒီီယာမ်ားသည္ လူထ၏ုအျမင္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကိ ုထင္ဟပ္ပါသည္။[4] ၁၉၉၆ ခႏွုစ ္

ယေူကတြင ္ဘီဘီစမီ ွေဆးယဥပ္ါးျခငး္ႏငွ္႔ ပတသ္ကျ္ပးီ ဗနက္ိုမုိငစ္ငေ္ဆးမတိုးေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးတစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာမႈ အဓိကထားျပီး “စပူါပိုးမႊား” ဟေုခၚေသာ 

အစီအစဥတ္စ္ခုျပဳလုပခ္ဲ႔ပါသည။္ ထုိအစအီစဥက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက “စပူါပိုးမႊား” အေပၚ 

အနးီကပ ္ေစာင့္ၾကည့္မႈျဖစ္ေစခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၅ ယေူက အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင ္

စပူါပိုးမႊားေခါင္းစဥသ္ည ္အဓိကနိငုင္ေံရးပါတႏီွစ္ခုၾကား စကားေရလုစရာအေၾကာင္းအရာ 

တစရ္ပ္ျဖစခ္ဲပ့ါသည္။ ထုိစဥ္က စူပါပိုးမႊားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားရွခိဲေ့သာ္လည္း 

ပုမံနွစ္တ္ိ၀ငစ္ား၍ စာဖတ ္သမူ်ားပင ္စူပါပိုးမႊားမ်ား၏ျပႆနာ အတိမ္အနက္ႏငွ့္ 

အေရးတၾကီးလပုေ္ဆာငရ္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နားမလည္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ 

ယခုအခ်ိနအ္ခါတြင ္စပူါပိုးမႊားမ်ားျပႆနာကုိ မည္က့ဲသို႔တြန္းလနွ ္ၾကရ မညက္ိ ုလအူမ်ားသိရွိရန္ 

အေရးတၾကီး လုိအပလ္ာပါသည္။ 

 

စပူါပိုးမႊား (သို႔မဟုတ)္ ေဆးအမ်ားအျပား ယဥပ္ါးမႈႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး 

ထပမ္ံသိရွလိိပုါက ေအာကပ္ါေခါင္းစဥ ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရရွဳပါ။ “ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆး 

လြမဲွားအသံုးျပဳမႈ” “ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအေၾကာင္း သိရွိနားလညမ္ႈ” “ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး 

အသုံးျပဳမႈ” ႏငွ္ ့“ပဋဇိ၀ီပိုးသတေ္ဆး ကြပ္ကဲလမ္းညႊနမ္ႈ” 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 Nuki, P., & Gulland, A. (2018, May 22). Superbugs: Millions will die if we don't tackle antibiotic resistance. Retrieved from 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/22/superbugs-could-render-even-routine-procedures-deadly-warns/  
2 Armstrong, S. (2017, November 04). If we don't act now, superbugs will kill us before climate change does. Retrieved from 

https://www.wired.co.uk/article/antibiotic-resistance-innovation-dame-sally-davies-nhs  
3 Mosher, D. (2012, December 29). What is a Superbug? Retrieved from https://www.livescience.com/32370-what-is-a-

superbug.html  
4 Reynolds, L. A., & Tansey, E. M. (2008). Superbugs and Superdrugs: A History of MRSA (Vol. 32, Wellcome Witness to Twentieth 

Century Medicine). Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL. ISBN 978 085484 114 1 
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ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးေသာ 

ေဆးအမ်ားအျပား (ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆး၊ ပဋဇိီ၀ဗိုင္းရပ္စ္သတ္ေဆး၊ ပဋဇိီ၀မႈိသတ္ေဆးႏွင္ ့

ပဋဇိီ၀ကပပ္ါးေကာင ္သတ္ေဆးမ်ားအပါအဝင)္ အသံုးမ၀င္အစြမး္မထကေ္အာင ္ျပဳလုပန္ိငု္ေသာ 

စြမ္းရည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နးီစပစ္ကားလံုးမ်ား 

ေဆးအမ်ားအျပားယဥပ္ါးျခငး္ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအမ်ားအျပား အသံုးမ၀င္အစြမး္မထကေ္အာင ္ျပဳလပုန္ိငုေ္သာ 

ပိုးမႊားငယ္မ်ား၏စြမ္းရည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ေဆးအမ်ားအျပားယဥပ္ါးေသာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားသည ္

အႏၲရာယ္ၾကီးျပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစရ္ပ္ျဖစ္ျပီး 

ယင္းပုိးမ်ားသည ္ပဋိဇ၀ီ ပိုးသတေ္ဆးအမ်ားအျပားကိလုည္း 

ယဥပ္ါးေနနိငုပ္ါသည္။” 

“ေဆးယဥ္ပါးေသာ တီဘီေရာဂါအတြက ္ ကုထံုးအသစမ္ွာ ၉လမ ွ ၁၁လထိ 

ၾကာျမင္႔ ပါသည္။”  

 

“ေဆးယဥပ္ါးျခင္းနငွ့္အတ ူ ပိုးမႊားမ်ား ပိမုိုအစြမ္းထက္လာျခင္းကလည္း 

လက္ရွိ အေျခအေနကိ ုပိမုိဆုိုးဝါးေစပါတယ္” 

 

“ငွကဖ္်ားပိုးမ်ားသည ္ပထမတန္းအသံုးျပဳေနေသာ 

ငွကဖ္်ားေဆးအမ်ားအျပားကိ ုလ်င္ျမနစ္ြာ ေဆးယဥ္ပါးနိငု္ျပီး အထးူသျဖင္႔ 

လနူာမငွွကဖ္်ားေဆးမ်ားကုိ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္အတုိငး္ ေဆးပတလ္ညေ္အာငမ္ေသာကလ္ွ်င္ျဖစန္ိုင္ပါသည္။” 
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ေဆးအလြနအ္မငး္ယဥပ္ါးျခငး္ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအပုစ္ ုအမ်ားအျပား အသံုးမ၀င္ အစြမ္းမထကေ္အာင္ ျပဳလပု္နိုငေ္သာ 

ပိုးမႊားငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္။ ယင္းပုိးမႊားငယ္မ်ားကိုသတ္ရန္ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအပု္စုတစခ္ု၊ 

ႏစွခ္ေုလာက္သာ က်နေ္တာ႔သည္။.  

 

ေဆးအားလံုးယဥပ္ါးျခင္း 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအပုစ္အုားလုံး အသံုးမ၀ငအ္စြမး္မထက္ေအာင္ ျပဳလုပန္ိငုေ္သာ 

ပိုးမႊားငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္။ ယင္းပုိးမႊားငယ္မ်ားမွာ ပိုးသတ္ေဆးအားလံုးကုိ ယဥပ္ါးေနျပီျဖစ္သည္။ 

 

ေလ႔လာရနအ္ခ်က္မ်ား   

ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခင္းသည္ လူလုပ္ေသာျပႆနာျဖစ္သည္ 

ေဆးအမ်ားအျပားယဥပ္ါးျခင္း အမ်ားစုသည ္လူလုပေ္သာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေဆးယဥ္ပါး 

တီဘီေရာဂါ သည ္တီဘီေဆးအလံုအေလာက္မေသာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ 

တီဘီေဆးတုိက္ေကၽြးမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။[1] ေဆး၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားနငွ့္ 

ကာလၾကာရညေ္သာက္သံုးရန ္လိအုပ္မႈတို႔ေၾကာင္႔ မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ 

တီဘီေဆးတုိက္ေကၽြးမႈမ်ားမွာ အေတြ႔ရမ်ားပါသည္။ 

လနူာကေရာဂါသကသ္ာလာေသာအခါ ေသာက္သံုးရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆးမ်ားကိ ု

ရပလ္ိုက္ၾကပါသည္။ ခႏၶာကိယုထ္ဲရိွ တီဘီပိးုမ်ားမွာ က်နရ္ွ ိေနေသး ေသာေၾကာင့္ 

ယင္းပုိးမ်ားမွာ ေသာက္လကစ္ ပထမတန္းတဘီီေဆးမ်ားကိ ုယဥပ္ါးလာပါသည္။ 

လနူာေနာက္တစ္ၾကမိ ္တီဘီျပန္ျဖစေ္သာအခါ ပထမတန္းတဘီီေဆးမ်ားသံုးျပီး ကုသ၍ 

မရေတာ႔သည့္အျပင္ အလြန္အမင္းကူးစက္လြယ္ျပီး ေသေစႏိုငပ္ါသည္။ 

 

ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ အတူြင္းဘကတ္ီရီးယားပုိးသည္ ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးေသာ 

ပိုးအုပ္စုျဖစသ္ည။္ ယငး္ပုိးမ်ားသည္ 

ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ ပဋိဇ၀ီပိုးသတ္ေဆးအမ်ားစမုွာ အသံုးမဝငပ္ ဲ“စပူါပိုးမႊား” 

အျဖစ္သိၾကသည။္ ကိလုစတငသ္ည္ ေနာကဆ္ံုးလက္က်န ္ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးတစမ္်ိဳးျဖစျ္ပီး 

ကာဘာပီနန္ ေဆးယဥပ္ါးေသာ အတူြင္း ဘက္တီရီးယားပိုးႏွင့္ အျခားေဆးအမ်ားအျပား 

ယဥပ္ါးေသာ ဘကတ္ီးရီးယား ပိုးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို 
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ကုသရာတြငသ္ံုးသည။္ ေဆးရုံႏငွ့္ လူထုအတြင္း ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္းက 

ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ အတူြင္းဘကတ္ီရီးယားပုိးကဲသ့ို႔ေသာ ပိုးမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစပါသည။္ 

ထိုကဲ႔သို႔ ေဆးယဥပ္ါးေသာ ဘက္တရီီးယားပိုးမ်ားက အျခားလမူ်ားထံသုိ႔လည္း 

ကူးစက္နိငုပ္ါသည္။ အကယ္၍ သင္လတတ္ေလာ ေဆးရုံတကထ္ားပါက (သို႔မဟုတ)္ 

ေရရွညေ္စာင္႔ေရာွက္မႈေပးေသာေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ)္ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးေသာက္သံုးထားပါက 

သင္လည္း ကာဘာပီနနေ္ဆးယဥ္ပါးေသာ အတူြင္း ဘကတ္ရီီးယားပိုးကူးစက္ခရံဖို႔ 

အခြင္႔အလန္းမ်ားပါသည္။ ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ အတူြင္း ဘက္တရီီး 

ယားပိုးကူးစက္ခေံရာဂါက ေသေစႏိုငပ္ါသည္။ 

 

ေဆးအမ်ားအျပား ယဥပ္ါးေသာ အစနီတုိီဘကတ္ာပိုးကိ ု

က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရာွက္မႈေနရာမ်ားနငွ့္ ပတသ္က္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးေသာ ေရာဂါပိုးအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ သမိုင္းကိ ု

ျပန္ၾကည့္ေသာ္ ကာဘာပီနနပ္ဋိဇ၀ီပိုးသတ္ေဆးအုပ္စသုည္ ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးေသာ 

အစနီတုိီဘကတ္ာပိုး အတြက္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈျဖစခ္ဲသ့ည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးလြဲမွားအသုံးျပဳမႈနငွ့္ အလြနအ္ကၽြ ံအသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင္႔ ကာဘာပီနန ္

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးယဥပ္ါးေသာ အစီနတုိီဘက္တာပိုးမ်ား 

ေပၚေပါက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာရျခင္းျဖစသ္ည္။ ေဆးအမ်ားအျပားယဥပ္ါးေသာ အစနီတုိီဘကတ္ာပိုးသည္ 

ျပင္းထန္ေသာကူးစကေ္ရာဂါ မ်ားကုိျဖစ္ေစျပီး ကုသရန ္ခကခ္ဲပါသည္။ 

 

ေဆးအမ်ားအျပားယဥပ္ါးျခင္း ျပႆနာကုိကုိင္တြယ္ရနအ္တြက ္ေဆးရုံမ်ားအေနျဖင့္ 

သန္႔ရွင္းေရးလပု္ငနး္မ်ား စနစ္တက်လပုေ္ဆာင ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးရုံရွ ိ

လူတိုငး္လနူာမ်ားႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င္ရွအိရာမ်ားအား မထခိငႏ္ွင့္ ထိျပီးတိုင္း လကေ္ဆးျခငး္၊ 

ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး ကြပ္ကဲလမ္းညႊနမ္ႈဆိငုရ္ာ အစီအစဥမ္်ားခ်မတွ္ၿပီး အေကာင ္

အထည္ ေဖာ္ႀကီးၾကပေ္ဆာငရ္ႊက္ျခင္းမ်ားကုိ စတင္လုပေ္ဆာငရ္ပါမည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း 

လက္ေဆးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း၊ ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးလြမဲွား 

အသုံးျပဳမႈနငွ့္ အလြန္အကၽြအံသံုးျပဳမႈတို႔ကိ ုရပသ္န္႔ရမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စပူါပိုးမႊား (သို႔မဟုတ)္ ေဆးအမ်ားအျပားယဥပ္ါးမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ႔နည္းေအာင ္

မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင ္ရမည္ကုိ ထပမ္ံသိရွလိိုပါက ေအာက္ပါေခါင္းစဥမ္်ားတြင ္ဖတ္ရႈပါ။ 
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“ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးလြမဲွားအသုံးျပဳမႈ” “ပဋိဇီ၀ ပိုးသတေ္ဆးအေၾကာင္း သရိွိနားလညမ္ႈ” 

“ပဋိဇီ၀ပိုးသတေ္ဆးအသုံးျပဳမႈ” ႏငွ္ ့“ပဋဇိ၀ီပိုးသတေ္ဆးကြပက္ ဲလမ္းညႊနမ္ႈ” 

 

ဆက္စပစ္ကားလံုးမ်ား - ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆး၊ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း၊ ေဆးယဥပ္ါးေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါ 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 Huber, C. (2017, March 20). The Causes of Multi-Drug Resistant Tuberculosis. The Borgen Project. Retrieved from 

https://borgenproject.org/causes-multi-drug-resistant-tuberculosis/  
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အခန္း(၅)။ ။ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ျခင္းအေပၚစည္းရံုးလႈံႈ႕ေဆာ္ျခင္း။ 

ကမာၻ႔ပဋိဇီဝေဆးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတရက္သတၱပါတ္ 

ကမာၻ႔ပဋိဇီဝေဆးယဥပ္ါးမႈ ျပန္႔ပြားလာျခင္းအား တုန္႔ျပနေ္သာအေနျဖင့္ ပဋဇိဝီေဆး 

အသံုးျပဳမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ ျပည္သလူူထ၊ု 

က်န္းမာေရးလပု္သားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မတ္ွသမူ်ားမွ 

နားလညသ္ေဘာေပါကေ္စရန္ ရညရ္ြယ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္သည္။ 

ဤကဲ့သို႔ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈအား ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖဲြ႕(WHO)၊ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕(FAO) ႏငွ့္ 

ကမာၻ႔တိရစာၦန္မ်ားဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အဖဲြ႔တို႔မွ စစီဥေ္ဆာငရ္ြက္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသငယ္ရူႏုိငေ္သာအခ်က ္

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား သတျိဖင့္ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္း။ 

ကမာၻ႔ပဋိဇီဝေဆးဆိုငရ္ာဗဟသုုတ ရက္သတပၱါတအ္တြင္းတြင ္ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႕(WHO) ႏငွ့္ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကေ္နေသာ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမ ွျပည္သူလူထအုတြင္း ပဋဇိီဝေဆးအသုံးျပဳမႈအား 

ပိမုိနုားလည္သေဘာ ေပါကေ္စရနအ္တြက ္လမူႈဆကသ္ြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ 

လပုင္န္းခြင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ အေမးအေျဖက႑မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပမ္နွအ္ေၾကာင္းအရာပံုျပငတ္ိ႔ုျဖင္ ့

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ လူသားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ပဋဇိီဝ ေဆးမ်ား မနွက္နစ္ြာ 

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ေဆးယဥပ္ါးမႈကုိေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက ္ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ 

(WHO)ႏငွ့္ ကမာၻ႔တရိစာၦနမ္်ားဆိုငရ္ာ က်န္းမာေရးအဖဲြ႔တုိ႔မအွတတူကြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွသိည္။ 

၂၀၁၈ ခႏုွစ္အတြက ္ကမၻာ့ပဋိဇဝီေဆးဆိငုရ္ာ 

ဗဟုသုတရက္သတပၱါတအ္ား ႏိုဝင္ဘာလ (၁၂ - 

၁၈)ရက္အတြင္း ျပဳလပုက္်င္းပမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆးယဥပ္ါးေသာပိုးဆိုသည္မာွပဋဇိဝီေဆးျဖင္႔သတ္၍မရေသာေရာဂါပို

းကိုဆိလုိုသည္။ 
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၂၀၁၇ ခႏုွစ္အတြက ္ေဆာငပ္ဒုမ္ွာ “ ပဋဇိီဝေဆးမေသာက္သံုးမွ ီအရည္အခ်င္းျပည့္မွေီသာ 

က်န္းမာေရးဝန္ထမး္မ်ားထံမ ွအႀကဥံာဏ္ရယူရန္” ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပဋဇိီဝေဆးမ်ားမွာ တနဖ္ိုးရွေိသာ အရင္းအျမစမ္်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ပဋဇိီဝေဆးမ်ားမေသာက္သံုးမွ ီသင္၏ ဆရာဝန(္သို႔မဟုတ)္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားထမံ ွ

မနွက္န္ေသာ အၾကဥံာဏ္ရယူရန ္အေရးၾကီးလွေပသည္။ သို႔မွသာ သင္အပါအဝင္သင္၏ 

မသိားစုႏွင္ ့ျပည္သူလထူအုတြင္းတြင ္

ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈျပန္႔ပြားလာေနျခင္းအား ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစသ္ည္။ 

ပဋဇိဝီေဆးမ်ားမမနွမ္ကန္အသုံးျပဳျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပတ္ို႔အားလံုးကိ ုအႏၱရာယရ္ွိေသာ 

အေျခအေနတစရ္ပသ္ို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၏ ရည္ရြယခ္်ကမ္ွာ 

(WHO ၏ အဆိအုရ) 

 

 ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအား ကမာၻလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာတစခ္ုအျဖစ္ သတမ္တွရ္န္။ 

 ပဋဇိီဝေဆးမ်ား၏ စြမ္းပကား/အာနသိင္အား ထနိ္းသိမ္းႏိငုရ္န္အတြက ္

၄င္းအားသင့္ေတာ္သလုိ (မွနက္နစ္ြာ) 

အသံုးျပဳရန္လိအုပေ္ၾကာင္းပိမုိနုားလည္သတိျပဳမိေစရန။္ 

 တစဥ္ီးတစေ္ယာက္ခ်င္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္စိက္ုပ်ိဳးေရးပညာရငွ္မ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင္ ့

ပဋဇိီဝေဆး ယဥပ္ါးမႈ ျပႆနာအား ကိငု္တြယေ္ျဖရငွ္းရာတြင ္အေရးၾကီးေသာ 

အခန္းက႑တြင္ ပါဝငေ္န ေၾကာင္း ပိမုိအုသိအမွတ္ျပဳေစရန္။ 

 အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္ေဝမၽွျခင္းတို႔အား 

လပုေ္ဆာငရ္နအ္ားေပးျခင္း။ ထိုကဲသ့ို႔ ရိုးရငွ္းေသာ 

လပုေ္ဆာငမ္ႈမ်ားသည ္ေျပာင္းလဲမႈတစခ္ကုို ျဖစေ္ပၚေစႏုိင္သည။္ 

 

သင္သည ္ဤစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈကို အခ်နိႏ္ွင့္တေျပးည ီသရိွိႏုိင္ရနအ္တြက္ 

#AntibioticResistance and #StopSuperbugs တို႕ကို Twitter, Facebook and Instragram တို႔တြင္ 

ဝငေ္ရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုငပ္ါသည။္ 
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ပဋိဇီဝေဆး၏ေျခရာ (Antibiotic footprint) 

လူသားအားလံုး၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈတြင ္ပဋဇိီဝေဆးအသုံးျပဳမႈ စုစေုပါင္းပမာဏကုိ 

တိငု္းတာေသာ နည္းလမ္း တစခ္ုျဖစသ္ည္။ ၄င္းထဲတြင ္တိုကရ္ိကုေ္သာ္လည္းေကာင္း၊ 

သြယ္ဝႈိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားမ်ားႏွင္ ့စိကုပ္်ဳိးေမြးျမဴေရးထြက ္တရိစာၦနမ္်ား၏ 

ပဋဇိီဝေဆးသံုးစြမဲႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသငယ္ႏုိူငေ္သာအခ်ကမ္်ား 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာဆုိသည္မွာအဘယန္ည္း။ 

ပဋဇိီဝေဆးေျခရာကို ေဂဟေဗဒစနစ္အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ 

လူသားမ်ားႏွင့္ သကရ္ွ ိသတၱဝါမ်ား (သတၱဝါႏွင့္အပင္မ်ား)၌ ပဋဇိီဝေဆးအသုံးျပဳမႈ၏ 

စစုေုပါငး္ပမာဏအားတိုင္းတာသည္ ့ကမာၻ႔ နည္းလမ္းတစခ္အုေနျဖင့္ အဆိုျပဳထားခဲ့ျပီးျဖစသ္ည္။ 

ကာဗြနေ္ျခရာႏွင္ ့ပဋဇိဝီေဆးေျခရာတို႔တြင ္သိသာ ထင္ရွားေသာ တူညမီႈမ်ားရွိသည္။ 

 

အသကရ္ွငေ္နထိုငမ္ႈအတြက ္အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စြမ္းအငအ္သုံးျပဳရန ္လိအုပ္ေနခ်နိတ္ြင ္

ရပု္ၾကြင္းေလာငစ္ာမ်ား အလြန္အကၽြထံတုယ္ူသံုးစဲြေနမႈမ်ားေၾကာင္ ့တစ္ကမာၻလံုးတြင္ 

ရာသဦတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ရာသဦတုေဖာက္လြ ဲေဖာက္ျပနမ္ႈမ်ား) ျဖစေ္ပၚလ်ကရ္ွသိည္။ 

ထိနုည္းတူစြာ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားအား တိုကခ္ိကုရ္န္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပဋဇိီဝေဆးမ်ား 

လိအုပ္ေနခ်နိတ္ြင ္ပဋိဇီဝေဆးမ်ား အလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈႏွင့္ မမွန္မကန္သံုးစြမဲႈတုိ႔ေၾကာင္ ့

ပဋဇိီဝေဆးမ်ားကုိ ခုခံႏုိင္ေသာ ေဆးယဥပ္ါးေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ပို၍ပိ၍ု ေပၚေပါက္လာခဲျ့ပီျဖစ္သည္။ 

တစ္ကမာၻလံုးရွ ိပဋဇိီဝေဆးသုံးစြဲမႈ စစုေုပါင္းပမာဏအား သင္နားလည ္

သရိွႏိိုင္ရန ္ပဋဇိီဝေဆးေျခရာအား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ေဆးယဥပ္ါးေသာပိုးဆိုသည္မွာပဋဇိဝီေဆးျဖင္႔သတ္၍မရေသာေရာဂါပို

းကိုဆိလုိုသည္။ 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာအနည္းဆံုးျဖစေ္အာင ္မညက္ဲ့သို႔လုပေ္ဆာင္ႏိငုသ္နည္း။ 
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ပံု (၁) ကာဗြနေ္ျခရာ(ဘယ္) ႏငွ့္ပဋဇိဝီေဆးေျခရာ(ညာ) 

 

ပဋဇိီဝေဆးသုးံစြမဲႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ 

တစ္ကမၻာလုံးအေနျဖင့္ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းမရိွပါက ေဆးယဥပ္ါးပိုးမႊား မ်ားေၾကာင္ ့လူသားမ်ားပိုမုိ၍ 

အသက္ဆုံးရႈံးလာၾကလမိ့္မည။္ ပဋိဇီဝေျခရာသည ္လူသားအားလုးံတြင ္အသုံးျပဳ လွ်က္ရွေိသာ 

စစုေုပါငး္ပဋိဇဝီေဆးပမာဏအား တိငု္းတာရန္ျဖစ္သည္။ ၎အထဲတြင္ လူထအုတြင္းႏငွ့္ ေဆးရံု 

အဆင့္၌ 

တိုက္ရိကု္ပဋဇိဝီေဆးသုံးစြဲမႈႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတြငအ္သုံးျပဳသည့္တိကု္ရိကုမ္ဟတု္ေသာ 

(သြယ္ဝိုက)္ ပဋဇိီဝေဆးသံုးစြမဲႈတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 
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တိငု္းျပည္တျပည္၏ ပဋိဇီဝေဆးေျခရာအား အသုံးျပဳ၍ ၎တုိင္းျပည္ရွ ိတရိစာၦနမ္်ားႏွင္ ့

လူသားမ်ားအတြက ္သံုးစြဲေသာ စစုေုပါင္း ပဋဇိီဝေဆးသုံးစြမဲႈပမာဏကိ ုအၾကမး္ဖ်င္းအားျဖင္ ့

ခန္႕မွန္းတြကခ္်က္ႏိငုသ္ည။္ (ပု၂ံကိုၾကည့္ပါ)  

 

စိကုပ္်ိဳးေမြးျမဴေရးတြင ္အသုံးျပဳသည္ ့ပဋဇိီဝေဆးမ်ားမွာ ပဋဇိီဝေျခရာ၏ အေရးၾကီးေသာ 

အစိတအ္ပိငု္း တစရ္ပ္ ျဖစသ္ည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တရိစာၦနမ္်ားအား တိုကေ္ကၽြးသည့္ 

ပဋဇိီဝေဆးအမ်ားစမုွာ ေခ်ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ေရအရင္းအျမစႏ္ငွ္ ့

အညစအ္ေၾကးစြန္႔စနစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိျပးီ အနးီအနားရွ ိပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားသုိ႔ 

ေဆးယဥပ္ါးပိုးမႊားမ်ားအား ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေစသည္။ 

 
 

ပု(ံ၂) . တစက္မၻာလုးံရွ ိတုိငး္ျပညအ္လိက္ု ျပသထားေသာ ပဋဇိဝီေဆးေျခရာ (၂၀၁၅ခႏွုစ)္ 

ပဋဇိဝီေဆးေျခရာ အေၾကာငး္ပိ၍ုသလုိိပါက www.antibioticfootprint.net တြင ္

ဝငေ္ရာကၾ္ကည့္ရႈ႕ႏုိငပ္ါသည။္ 

 

ဆက္စပေ္နေသာစကားလုးံမ်ား - ပဋဇိီဝေဆးလြဲမွားစြာ အသုံးျပဳျခင္း (antibiotic misuse)။ 

 

ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 Limmathurotsakul, D., Sandoe, J. A., Barrett, D. C., Corley, M., Hsu, L. Y., Mendelson, M., . . . Howard, P. (2019). ‘Antibiotic 

footprint’ as a communication tool to aid reduction of antibiotic consumption. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 

doi:10.1093/jac/dkz185 
2 AntibioticFootprint. (n.d.). Retrieved from http://www.antibioticfootprint.net/  
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ပဋိဇီဝေဆးအားအက်ိဳ းရိွစြာအသံုးျပဳျခင္း (Antibiotic Smart USE) 

၂၀၀၇ ခႏုွစ္တြင္ ထိငု္းႏုိငင္ံ၌ က်ိဳးေၾကာင္း ဆေီလ်ာ္စြာ 

ပဋဇိီဝေဆးအသံုးျပဳမႈ ျမွင့္တငေ္ရးအား ျပဳလုပ္သည့္ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳလပုခ္ဲ့သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသင့္ယႏုိူငေ္သာအခ်ကမ္်ား။ 

ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္းပဋိဇီဝေဆးအားအက်ိဳ းရိွစြာအသံုးျပဳျခင္း။ 

၂၀၁၀ ခႏုွစ္တြင္ ထိငု္းႏုိငင္ံအတြင္း ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသေူပါင္းခန္႔မွနး္ေျခ 

၁၉,၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည။္ ထိငု္းႏုိငင္ံတြင ္ပဋဇိီဝေဆးမ်ားကုိ ေဆးဆုိငမ္်ားတြင္ ဝယ္ယႏူိုင္ျပီး 

က်န္းမာေရးဝန္ထမး္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလထူမု်ားအၾကားတြင ္ပဋဇိီဝေဆးမ်ားအား 

မမနွမ္ကန္အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲရ့သည္။ ရိုးရုိး တပု္ေကြးျဖစပ္ြားမႈ၏ ၁၀ 

ရာခိငုႏ္ႈန္းထက္ ေလ်ာန့ည္းေသာ ေရာဂါကူးစကမ္ႈမ်ားတြင ္ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပိုး 

ဝငေ္ရာကမ္ႈေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္ 

ထိငု္းႏုိငင္တံြင္ ေဆးရံုမ်ားရွကိ်နး္မာေရးလပုသ္ားမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားရွ ိ

ဆရာဝနမ္်ားႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥညး္အေရာငး္ဆုိငမ္်ားရွ ိေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သမူ်ားမ ွ

ရိုးရိးုတုပေ္ကြးခံစားေနရေသာ လနူာမ်ားတြင ္ပဋဇိီဝေဆးမ်ားကုိ ေသာက္သုးံရန ္

က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႊန္ၾကားခဲပ့ါသည္။ လနူာမ်ားအေနျဖင္ ့လည္း 

ပဋဇိီဝေဆးအားေသာကသ္ုံးရန ္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွာ သာမန္ျဖစေ္နက်ျဖစသ္ည္။ 

ပဋဇိီဝေဆးအား အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳျခင္း၏ အဓိကအယအူဆမွာ 

“ဘက္တီးရီးယား 

ပိုးမႊားေၾကာင့္မဟုတေ္သာ ေရာဂါကူးစကမ္ႈအားပဋိဇီဝေဆးမေပးရ” 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆးယဥပ္ါးေသာပိုးဆိုသည္မွာပဋဇိဝီေဆးျဖင္႔သတ္၍မရေသာေရာဂါပို

းကိုဆိလုိုသည္။ 
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ပဋဇိီဝေဆးမ်ားကုိ မမွန္မကန္သုံးစြဲျခင္းသည္ လနူာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ တုိင္းျပညအ္တြင္းရွိ 

လူတိုငး္အားၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ ကို ျဖစေ္စပါသည္။ 

 

ထိငု္းႏုိငင္ံ၌ ပဋဇိီဝေဆးအက်ိဳးရွစိြာ အသုံးျပဳျခင္း အစအီစဥက္ိ ုက်ိဳးေၾကာငး္ဆီေလ်ာ္စြာ 

အသုံးျပဳေရး ပုစံတံစ္ခ ုအေနျဖင့္ စတင္မိတဆ္က္၍ လပုေ္ဆာငခ္ဲသ့ည္။ ဤအစအီစဥတ္ြင္ 

အေျခအေန (၃)ခကုိအုဓကိထား၍ ေဆာင္ရြက္သည္။  (၁) 

ရိုးရိးုတုပေ္ကြးေရာဂါႏွင့္လညပ္င္းနာျခင္း။ (၂) ရတု္တရကဝ္မ္းပ်က္ / ဝမ္းေလ်ာျခင္းႏငွ္ ့(၃) 

ရိုးရိးုထိခိုကဒ္ဏရ္ာမ်ားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၎ေရာဂါမ်ားခစံားရေသာ လူနာအမ်ားစုမွာ 

ပဋဇိီဝေဆးမ်ား ေသာက္သုးံရန္/သုံးစြဲရန္မလိအုပ္ေပ။ဤအစီအစဥ္တြငအ္ဆင့္ (၃) 

ဆင့္ပါဝင္ပါသည္။ အစအီစဥ၏္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေဆးေပးျခင္းဆုိငရ္ာ 

အမူအက်င့္မ်ား ေျပာငး္လဲရန ္ရညရ္ြယ၍္ ျပဳလပုသ္ည္ ့လပုေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုဆန္းစစ္ရန္ျဖစသ္ည္။ 

ဒတုိယအဆင့္သည ္၎အစီအစဥ္အား က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစႏ္ိငု/္ မျဖစႏ္ိငု္ကုိ 

စမ္းသပစ္စ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာကဆ္ုံးအေနျဖင္ ့တတိယအဆင့္သည ္ဤအစအီစဥအ္ား 

ေရရွည ္လပုေ္ဆာင္ႏိင္ုရနအ္တြက ္အားေပးျမွင့္တင္ျခငး္ကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည။္ 

 

တိငု္းျပည္တုိင္း (သုိ႕) တကမာၻလံုးတြင ္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈကုိ 

ပိမုိသုတိျပဳမရိန္ႏငွ္ ့ေဆးယဥပ္ါးမႈ႔ျပႆနာကိ ုကိငု္တြယေ္ျဖရငွ္းရန္အတြက္ 

စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈအမ်ားအျပားရွပိါသည္။ Antibiotic Guardian and Antibiotic Awareness week 

အစရွသိည္ ့စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက့ဲသို႔ေသာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖစပ္ါသည္။ 
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ပု(ံ၁) . ပဋိဇီဝေဆးအက်ိဳးရွစိြာ အသုံးျပဳျခင္း တံဆပိ ္

 

ဆက္စပစ္ကားလံုးမ်ား - ပဋဇိီ၀ပိုးသတေ္ဆးအေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ, 

ပဋဇိီဝေဆးသုးံစြမဲႈၾကီးၾကပေ္ရး, ေဆးအားက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အသုံးျပဳေရး 
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ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြမဲႈၾကီးၾကပ္ေရး။(Antibiotic Stewardship) 

လနူာျပနလ္ည္က်န္းမာလာေစရန္၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ျခင္း 

အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေစရန္ႏွင့္ ပဋဇိီဝ ေဆးမ်ားယဥပ္ါးသည့္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား 

ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္တို႔ကို ရညရ္ြယ၍္ ပဋဇိီဝေဆးမနွ္ကနစ္ြာ (စနစ္တက်) 

သုံးစြဲေရးကို ျမငွ့္တငရ္န္အတြက္ ျပဳလုပေ္သာ ညွႏိိုင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသငယ္ႏုိူငေ္သာအခ်ကမ္်ား 

ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြမဲႈၾကီးၾကပ္ေရးကိ ုမည္က့ဲသုိ႕ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး မည္နည္း။ 

ပဋဇိီဝေဆးသုးံစြမဲႈၾကီးၾကပေ္ရး၏ ရည္ရြယခ္်ကမ္ွာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား မမွန္မကနသ္ုံးစြမဲႈႏွင့္ 

အလြန္အကၽြသံုံးစြဲေနမႈ မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ျဖစပ္ါသည္။ ပဋဇိဝီေဆးမ်ားကုိ မနွ္ကန္စြာ 

အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ပဋဇိီဝေဆးမ်ားအား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအသုးံျပဳႏိုင္မည္၊ လူနာမ်ားၾကားတြင္ 

ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဆးယဥ္ပါးမႈ႕ ေရာဂါကူးစက္မႈအား ေလ်ာ့နညး္ေစႏိုငသ္ည္၊ ႏငွ့္မလုိအပ္ဘ ဲ

ပဋဇိီဝေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ လနူာမ်ားခစံားရျခင္းမ ွေရွာင္လြဲႏုိငရ္န္ 

ကူညေီပးသည္။ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင ္ဗိုင္းရပစ္ႏ္ငွ့္ ဘကတ္ီးရီးယား ေရာဂါပိုးမႊား 

မ်ားအား ထေိရာက္ေသာ ကုသမႈေပးႏုိငရ္နအ္တြက္ ဖ်ားနာမႈအားမညက္ဲသ့ို႔ ေရာဂါရွာေဖြ 

အမည္သတ္မတွ္ရ မည္ကိ ုေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညြနခ္်ကမ္်ားကုိ 

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ျပီးျဖစသ္ည္။ 

 

ပဋဇိီဝေဆးသုးံစြဲမႈ 

ၾကီးၾကပေ္ရးအစအီစဥက္ိ ုေဆးရုမံ်ား၊ ေဆးႏွင့္ေဆးဝါးပစၥည္း 

အေရာင္းဆိငု္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထအုတြင္း ျပဳလပု္ရန ္

အၾကံျပဳေထာက္ခသံင့္သည္။ 

ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထအုတြင္း၌ ပဋဇိီဝေဆးသုံးစြဲမႈ ၾကီးၾကပေ္ရးကုိ 

လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ျခငး္အားျဖင္ ့လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 

ကယတ္ငႏ္ိငုပ္ါသည္။ 
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ပဋဇိီဝေဆးသုးံစြမဲႈၾကီးၾကပေ္ရးတြင ္က်န္းမာေရးဝန္ထမး္မ်ားသာမက ျပည္သူလထူမု်ားပါ 

အေရးၾကီးေသာ အခနး္က႑မွပါဝငပ္ါသည္။ သင့္အေနျဖင္ ့ပဋဇိီဝေဆးမွန္ကနစ္ြာ 

သုံးစြဲမႈျမွင့္တင္ေရးအား ကူညႏီုိုငပ္ါသည္။ 

 

 သင္၏ဖ်ားနာမႈအေၾကာင္းရင္း (သို႔) ျဖစ္ႏိငုေ္ခ်မ်ားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား 

နားလညသ္ေဘာ ေပါက္ျခင္းႏငွ့္မလိုအပပ္ါက 

ပဋဇိီဝေဆးေသာက္သုးံရန္ ေတာင္းဆိုမႈမျပဳလုပ္ျခငး္။ 

 

 ေကာင္းမြနေ္သာ မလိာႅစနစႏ္ငွ္ ့တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈထားရွိျခင္း၊ မသန္႔ရွင္းေသာ 

(အဆိပ္၊ အေတာက္၊ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား အစရွသိည္)့ အစားအေသာကႏ္ငွ္ ့

ေရမ်ားမေသာက္သံုးမေိစရန္ ေရွာငရ္ာွးျခင္း။ 

 

 သငႏ္ွင့္ သင္၏မသိားစုသည ္အၾကံျပဳသတမ္ွတ္ထားေသာ ကာကြယေ္ဆးမ်ားအား 

ထိုးႏွံျပီးစီးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလပု္ျခငး္။ 

 

 ဆရာဝန္၏ အၾကံျပဳလမ္းညြန္ခ်ကမ္်ားအား လိုကန္ာျခင္းႏွင္ ့ပဋဇိဝီေဆးမ်ားကုိ 

ညြန္ၾကားမႈအတိငု္းသာ ေသာက္သုံးျခငး္။ 

 

 ေသာက္သုံးျပီး က်နရ္ွေိသာ ပဋဇိီဝေဆးမ်ားအား မသုးံစြဲျခင္း (သုိ႔) အျခားသူမ်ားထမံွ 

ပဋဇိီဝေဆးမ်ားယူ၍ မသုံးစြဲျခင္း။ 

 

ဆက္စပေ္နေသာေဝါဟာရမ်ား။ 

ပဋဇိီဝေဆးမမနွ္မကန္သုံးစြဲျခင္း၊ ပဋဇိီဝေဆးအား အက်ိဳးရွိစြာ အသုးံျပဳျခင္း၊ ေဆးမ်ားကုိ 

က်ိဳးေၾကာငး္ ဆေီလ်ာ္စြာအသံုးျပဳျခငး္၊ ပဋဇိီဝေဆးဆိုင္ရာဗဟုသုတ။ 

ပဋဇိီဝေဆးသုးံစြမဲႈၾကီးၾကပေ္ရးႏွင့္ သကဆ္ိငုေ္သာဗီြဒယီိမု်ားကို ေအာကပ္ါလင့္မ်ားတြင ္

ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင ္ပါသည္။ 
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ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 APIC. (n.d.). Antimicrobial stewardship. Retrieved from https://apic.org/professional-practice/practice-

resources/antimicrobial-stewardship/ 
2 Mayo Clinic. (2018, January 18). Antibiotics: Are you misusing them? Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-

lifestyle/consumer-health/in-depth/antibiotics/art-20045720 
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အခန္း၆။ ပဋိဇီဝပုိးမႊားမ်ား 

ဘကတီ္းရီးယား 

သာမာန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုငေ္သာ အလြနေ္သးငယ္ေသာအႏုဇီဝပိးုမႊားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနရာတုိင္းတြင္ရွ ိ

ေနနိငု္ပါသည္။ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးသည္သက္ရိွကလာပစ္ညး္ဗဟိုခ်ကမ္ပါေသာဆလဲအ္မ်ိဳးအစားျဖစသ္ည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

အဓပိၸာယ္တစူကားလံုးမ်ား  

ဘကတီ္းရးီယမ ္ 

ဘတတ္ီးရီးယားတစေ္ကာငတ္ည္း ကုိေခၚေသာ 

 

ဘတတီ္းရရီယ္ 

ဘတတ္ီးရီးယားေႀကာင့္ျဖစ္ေသာ 

 
 
 

“ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္လွ်င္ျမနစ္ြာျပန္႔ပြားႏိုငပ္ါသည္။ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ခႏၶာကိုယထ္ဲသို႔ဝငေ္ရာက္ၿပီးေနာက္အဆပိ္ေတာကမ္်ားထုတ၍္ကၽြႏ္ု

ပတ္ို႔ကုိဖ်ားနာေစပါသည္။ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးသည ္ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ 

အဆတ္ုေရာင္နမိုးနီးယားႏွင့္အစာအဆပိသ္င့္ျခင္း 

တို႔ကုိျဖစ္ေစႏုိငပ္ါသည္။” 

“ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကိ ု

အခ်ဥေ္ဖာက္၍ခ်စိႏ္ငွ့္ဒိန္ခ်ဥထ္တု္လုပရ္ာတြင္လည္းအသံုးျပဳသည္။ 

ပဋဇီီဝေဆးထုတ္လပု္ျခင္းႏငွ့္ဓါတပုစၥည္းမ်ားထတုလ္ပု္ျခင္းတြ

ငလ္ည္းအသုံးျပဳသည္။” 
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မတ္ွသားရနအ္ခ်က္ 

ေကာငး္ေသာဘက္တီးရးီယားႏွင့္ဆိးုေသာဘက္တီးရီးယားပုိး 

ဘကတ္ီးရီးယားမ်ားသညက္မာၻဦးအစတြငျ္ဖစေ္ပၚလာေသာ 

အလြန္ေရွးက်ေသာသကရ္ွမိ်ားျဖစ္သည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေျမႀကီး၊ အပင္၊ 

ေရမ်က္နွာျပငေ္ပၚနွင့္အရာဝတၳဳတိငု္း၏မ်ကႏ္ွာျပင္ေပၚတြင္ရွိ ေနႏုိင္သည္။ 

သင္သည္ဘကတ္ီးရးီယားပိုးကုိ လက္ဆြႏဲုတဆ္က္ျခင္းျဖင့္၊ (သုိ႔) တခံါးလက္ကိငုက္ို ကိငု္တြယ ္

ျခင္းျဖင့္ထိေတြ႔ႏိုငပ္ါသည။္ 

 

ေကာင္းေသာဘက္တီးရီးယားမ်ားစြာရွပိါသည္။ ထိ ုဘကတ္ီးရီးယားမ်ားသည္ ေသဆုံးၿပီးေသာ 

သတၱဝါမ်ား နွင့္ အပငမ္်ားေဆြးေျမ့ျခင္း၊ မိလာစနစသ္န္႔စငျ္ခင္း ႏငွ့္ ညစည္မ္းေသာဆီမ်ားကိ ု

သန္႔စငရ္ာ တြင္အသံုး ျပဳသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလူမ္းေႀကာင္းအတြင္းေနထုိငေ္သာ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယားမ်ားသည ္အစာေခ်ဖ်က္ျခင္း လပုင္န္းစဥ ္နငွ္ ့၊ 

အႏၲရာယရ္ွေိသာပိုးမႊားမ်ားကိုႏိွမန္င္းျခင္း တို႔ကုိလပုေ္ဆာင္ ေပးပါသည္။ ဆိုးေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယားမ်ားမာွ လူသားမ်ားကုိေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုငပ္ါသည္။ ဥပမာ- နမိုးနီးယားပိုး 

(Streptococcus pneumonia) ၊ ဦးေႏွာက္ေျမးွပါးေရာငေ္ရာဂါပိုး (Haemophilus influenza) 

လညေ္ခ်ာင္ေရာငေ္ရာဂါပိုး  (Group A Streptococcus) ႏွင္ ့အစာအဆပိ္သင့္ပိုး (Escherichia coli 

and Salmonella) တို႔ျဖစ္သည္။ ထိ ု“ဆိုးေသာ” အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဘကတ္ီးရီးယားမ်ား 

ထေိတြ႔ျခင္းနည္းေစရန ္လက္ေဆးျခင္း ၊ မီးဖိေုခ်ာငႏ္ငွ္ ့သန္႔စင္ခနး္ သန္႔ရွင္းေရး တုိ႔ကုိမွန္ကနစ္ြာ 

ေဆာငရ္ြကရ္နလ္ိအုပပ္ါသည္။ 

 

ေယဘုယအား ျဖင့္ဆိေုသာ္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည ္

ရႈပေ္ထြးေသာပတဝ္န္းက်င္၌ေနထိိငု္ၾကသည။္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘကတ္ီးရီးယားႏွင့္ ဖန္းဂတ္စ(္မိႈ) မ်ား 

သည ္ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လပု္ရနအ္ သုံးျပဳ၍ အျခား ပိုးမႊားမ်ားကိုသတႏ္ိုငပ္ါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘကတ္ီးရးီယားပိုးမႊားမ်ားသည ္သဘာဝ အေလ်ာကပ္ဋဇိီဝေဆးဝါးမ်ားကုိယဥပ္ါး၍ 

ရငွသ္န္ႏိငု္ၾကသည္။ 

 

အထူးသျဖင္ ့ကၽြႏ္ုပတ္ို႔လူသားမ်ားသည္ ပဋဇိဝီပိုးသတေ္ဆးဝါးကိ ုမလိုအပ္ဘဲ အလြန္အကၽြနသ္ံုးစြဲ 

ျခင္း အားျဖင့္ ေဆးယဥပ္ါးမႈကိုပုိ၍ လွ်င္ျမနစ္ြာျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေဆးမတိုးသည္ ့

အေျခအေနမ်ားကို ေရာကရ္ွိႏိုငပ္ါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပတ္ို႔သည ္အမနွတ္ကယမ္လုိအပ္ပဲ 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲျခင္းမွေရာွင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ 
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အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးဝါးမ်ား အလြနအ္ကၽြနသ္ံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ားေသဆံုးျခင္းမရွေိစရန ္သတျိပဳသင့္ပါသည္။ 

 

နးီစပေ္သာစကားလုံး ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆး၊ ေဆးယဥပ္ါးျဖင္း၊ 

ပိုးသတ္ေဆးဝါးမ်ားကိုမွနက္နစ္ြာမသုံးစြဲျခင္း။ 
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ဖန္းဂတ္စ္ (မိႈ) 

အလြန္ေသးငယ္ေသာအဏဇုဝီ မိႈ အမ်ိဳးအစားျဖစ္၍သာမာန္မ်ကစ္ိျဖင့္မျမငႏ္ိုငပ္ါ။ 

ဖန္းဂတ္စအ္မ်ားစု ကိ ုမႈိတက္ေသာအေနအထားမ်ိဳးမွာသာ သာမာန္မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိငသ္ည္။ 

ဖန္းဂတ္စမ္်ားသည္ သက္ရွ ိကလာပစ္ည္း ဗဟိခု်က္ပါေသာ ဆဲလအ္မ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

အဓပိၸာယ္တစူကားလံုးမ်ား  

ဖနဂ္်ိဳငး္ 

ဖန္းဂတ္စ ္(မိွူ) မ်ိဴးစိတ္တစခ္ုတည္းကုိေခၚေသာ 

 

ဖနး္ဂယ ္

ဖန္းဂတ္စ ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မႈိတက္ျခင္းတက ္

 

မတ္ွသားရနအ္ခ်က္  

လအူမ်ားစတုြငအ္ျဖစမ္်ား၍အသိမ်ားေသာ ဖန္းဂတ္စ ္(မိႈ) ေရာဂါ မ်ား 

မွာ ေျခေထာကမ္ႈိစြေဲသာေရာဂါ ၊ ေပြး၊ ညင္း ႏငွ့္အမ်ိဳးသမီး မိန္းမကုိယ္မႈ ိစြဲျခင္းတို႔ျဖစသ္ည္။ 

ဖန္းဂတ္စမ္်ားသည္ ကမာၻဦးအစ ေရွးက်ေသာ သက္ရွအိမ်ိဳ းအစားျဖစ္သည္။ ဖန္းဂတ္စမ္်ားသည္ 

ေလ၊ ေျမႀကီး၊ အပင္ ႏငွ့္ေရမ်က္ႏွာျပင္အေပၚ တို႔တြငေ္နထုိင္ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာဖန္းဂတ္စ္မ်ားသည္ ေလထုထရဲွမိ်ိဳးမႈနမ္်ားမွတဆင့္မ်ိဳ းပြားၾကသည္။ 

အသကရ္ွဴလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္လည္းသင္ခႏၶာကိုယ္အတြငး္သုိ႔ဝငေ္ရာကႏ္ိငုပ္ါသည္။ 

 

ခႏၶာကိုယ္ခခုံအားက်ဆင္းေသာေရာဂါရွိသမူ်ား( ဥပမာ- HIV ပိုးရွိသူ) ၊ ပဋိဇဝီပိုးသတေ္ဆး ကိ ု

ၾကာရွည္စြာ ေသာကသ္ံုးသူျဖစ္ပါ၍ ျပင္းထန္ေသာဖန္းဂတစ္္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

မိႈတက္ျခင္း၊ တေဆး၊ အခ်ဥေ္ဖာက္ျခင္း- ဖနး္ဂတ္စ ္(မိႈစြဲျခင္း) 

ဥပမာမ်ားျဖစသ္ည။္ 

 

အခ်ိဳ႕ေသာဖန္းဂတစ္အ္မ်ိဳးစတိ ္ မ်ားသည ္ လူ၊ တရိစိာၦန္ႏွင့္အပငမ္်ားကိ ု

အႏၲရာယ္ျဖစေ္စပါသည္ 
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သဘာဝအေလ်ာက္ရွေိနေသာ ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

မနိ္းမကုိယတ္ြင္သဘာဝအေလ်ာကရ္ွိေသာဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ 

ဖန္းဂတ္စေ္ၾကာင့္ျဖစေ္သာ မႈိစြဲျခင္းေရာဂါမကွာကြယ္ေပးသည္။ 

အကယ္၍ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးေၾကာင့္သဘာဝအေလ်ာက္ရွိေနေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယားမ်ားေသဆံုးကုနပ္ါက ဖန္းဂတ္စ(္သို႔) မႈိစြဲျခင္းေရာဂါျဖစႏ္ိငုပ္ါသည္။ 

 

မနိ္းမကုိယမ္ႈိစြဲျခင္းသည္ ပဋဇိီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစြဲျခင္း၏ေဘးထြကဆ္ိုးႀကိဳးမ်ားျဖစသ္ည္။ 

အျခားေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာက္သုံးရေသာပဋဇိီဝပိးုသတေ္ဆးမ်ား ဥပမာ- Strep 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုး လည္ေခ်ာငး္နာ၊ အာသီးေရာင္ေရာဂါ 

အစရိွသည္ ့ေဆးေသာက္သံုးျခင္းတို႔၏ ေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳး 

အေနျဖင့္မႈိစြဲျခင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုငသ္ည္။ 

 

အဆတ္ုတြင္ျဖစ္ေသာ ဖန္းဂတ္စ ္(မႈ)ိ စြဲျခင္းသည ္ပိမုိုျပင္းထန္ၿပီး တပု္ေကြး (သို႔) အဆတ္ု 

TB ေရာဂါႏွင့္ ဆင္တူလကၡဏာမ်ားျဖစႏ္ိငုသ္ည္။ သင့္အေနျဖင္ ့နမိုးနီးယား 

အဆတ္ုေရာင္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုး၍ မသက္သာပါက 

ဖန္းဂတ္စေ္ၾကာင့္ျဖစႏ္ိငု္သညက္ိုသတိျပဳသင့္ပါသည္။ ပဋိဇီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ား 

မေသာက္သံုးမွ ီေရာဂါျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရင္း ဘကတ္ီးရီးယား (သုိ႔) 

ဖန္းဂတ္စဟ္ုတမ္ဟုတက္ို ေစာဦးစြာစစ္ေဆးၿပီးမကွုသျခင္းျဖင့္ 

မလိုအပေ္သာပုိးသတေ္ဆးဝါးမ်ားသုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 CDC. (2017). Fungal Infections - Protect Your Health | Features | CDC. Retrieved from 

https://www.cdc.gov/features/fungalinfections/index.html  
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ဗုိင္းရပ္စ ္

အလြန္ေသးငယ္ေသာဇဝီမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးသာမာနမ္်ကစ္ိျဖင့္မျမင္ႏိုငပ္ါ။ 

ဆဲလ္ဖြဲ႔စည္းပံုမရွိေသာေၾကာင့္ သကရ္ွမိ်ိဳးစိတ္ဟမုယူဆပါ။ ဗိငု္းရပ္စ ္မ်ားသည္သကရ္ွဆိလဲ္ကုိ 

မွခီိ၍ုသာရငွ္သနပ္ြားမ်ားႏိုင္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

အဓပိၸာယ္တစူကားလံုးမ်ား  

ဗိငုရ္ယ ္

ဗိငု္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစေ္သာ 

 

မတ္ွသားရနအ္ခ်က္  

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားအေပၚသ

က္ေရာကမ္ႈမရိွပါသနည္း။ 

ဗိငု္းရပ္စ္မ်ား၏ဖြဲစ့ည္း တည္ေဆာက္ပံုသည ္ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနားသနည္း။ 

လခူႏၶာကိုယ္အတြင္းရွဆိဲလ္မ်ားတြင ္ေနထိုင္ရငွ္သနပ္ြားမ်ားႏိုင္ၿပီး ဆဲလ္ျပင္ပတြင္ 

ပြားမ်ားႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။[1] 

 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးမ်ားသည ္ဘက္တီးရီးယားပိုး၏ ဆဲလ္နရံကံိဖု်ကဆ္ီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဘကတ္ီးရီးယား ဆဲလမ္်ား၏အစာခ်ကစ္နစ္ကိုရပ္ဆိငု္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ား ကိေုသဆံုးေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုင္းရပစ္တ္ြင ္

ဘကတ္ီးရီးယားကဲသ့ို႔ဆဲလ္မ်ားမရွိပါ။ 

 

ပဋဇိီဝပိုးသတေ္ဆးသည ္ဗိငု္းရပ္စမ္်ားအေပၚအက်ိဳးသကေ္ရာကမ္ႈမရွပိါ။ 

အခ်ိဳေသာဗို္င္းရပစ္မ္်ားကိုကုသရန္ေဆးရွိေသာ္လည္းေဆးယဥပ္ါးမႈမ

်ားလွ်င္ျမန္စြာျဖစေ္ပၚႏိုင္ပါသည္။ 

ဗိငု္းရပစ္္ေၾကာင့္ျဖစေ္သာေရာဂါ ဥပမာမ်ားမာွ အေအးမ၊ိ နာေဆးေခ်ာင္းဆိုး၊ 

တပုေ္ကြး၊ ေရေက်ာကႏ္ငွ့္ဝက္သကေ္ပါက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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အခ်ိဳ႕ေသာဗိုင္းရပ္စမ္်ားကိုပဋိဇီဝဗိငု္းရပစ္က္ေုဆးဝါးျဖင့္ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိငုသ္ည္။ 

ဥပမာအားျဖင္ ့ဆုိေသာ္ ေရေက်ာကေ္ပါက္ျခင္းႏငွ္ ့အသည္းေရာငအ္သားဝါ စီပိုး 

တို႔ကုိကသုႏိုင္သည္။ အျခားေသာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား 

အသည္းေရာငအ္သားဝါဘပီိုးႏွင့္ 

ခုခုအံားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါတို႔တြင္ ေပ်ာက္ကင္းေအာငက္သု၍မရႏိုငပ္ ဲေရာဂါလကၡဏာဆက္

လကဆ္ိုးရြားျခင္းမရွိရနႏ္ငွ္ ့အျခားေသာလူမ်ားထံသို႔ ျပန္႔ပြားမႈမရွေိစရနသ္ာကုသႏိုငသ္ည္။ 

 

အခ်ိဳ႕ေသာဗိုင္းရပ္စေ္ၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယရ္န ္ကာကြယထ္ိုးေဆးမ်ား 

လည္းရွပိါသည္။ ကာကြယေ္ဆးမ်ားသည ္ခႏၶာကိယုအ္တြင္းေရာဂါကာကြယ္ေသာ ပဋပိစၥည္းမ်ား 

ထုတလ္ပုေ္စျခင္းျဖင့္ ဗိုင္းရပစ္မ္်ားခႏၶာကိုယ္အတြင္းသုိ႔ျပန္႔ပြားမႈမရွေိစ ရနအ္ကာ 

အကြယ္ေပးသည္။ ဝက္သက္ေရာဂါႏွင့္ေခြးရူးျပန္ေရာဂါတို႔ကိ ုကာကြယေ္ဆးထုိးျခင္း 

အားျဖင့္ထိ ေရာကစ္ြာကာကြယ္ႏိုငပ္ါသည္။ 

 

ဆက္စပေ္သာ စကားလံုးမ်ား  ဗိငု္းရပက္ုေဆးဝါး 

 
ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 BCC Science. (2013, January 24). Why can't we beat viruses? Retrieved from http://www.bbc.co.uk/science/0/21143412  

  

   ပဋဇိီေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘိဓာန္

 

47 
 

အခန္း(၈) အျခားေဆးဝါးမ်ား 

ေယာင္ရမ္းမႈကုိေလ်ာ့နည္းေစသည့္ေဆးဝါး 

ေယာငရ္မ္းမႈကုိ ေလ်ာန့ည္းဝင္ႏိငု္သည္ ့အစြမ္းသတၱိရွိေသာ ေဆးတစခ္ုျဖစ္ပါသည္။ ( ခႏၶာကိယု္ရွ ိ

အစိတအ္ပိငု္း တစခ္ု၌ နရီဲလာျခင္း နာက်ငမ္ႈျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ေယာင္ရမ္းလာျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခအေနတစခ္ ု)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသငယ္ႏုိူငေ္သာအခ်ကမ္်ား 

ေရာဂါပိးုမႊားကူးစက္မႈႏွင့္ေယာင္းရမ္းမႈအားမည္က့ဲသုိ႔ခြျဲခားမည္နည္း။ 

ေယာင္းရမ္းမႈႏွင္ ့ေရာဂါပုိးမႊားကူးစက္မႈသည ္လုံးဝကြျဲပားျခားနားေသာအရာမ်ားျဖစသ္ည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည ္မ်ားေသာအားျဖင့္ အတူတကြျဖစေ္ပၚေလရ့ွိသည ္ေယာင္းရမ္းမႈသည ္

ထခိိုက္ဒဏရ္ာရရွမိႈ ( သို႔ )  ေရာဂါပုိးမႊားကူးစက္မႈအား ခႏၶာကိယု္၏ တုံ႕ျပနမ္ႈတစခ္အုေနျဖင္ ့

ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည ္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမ ူေယာငရ္မ္းမႈျဖစ္တိငု္း ေရာဂါပုိးမႊားကူးစကမ္ႈရွိရမညဟ္ ု

မဆိုလုိေပ။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါပုိးမႊားကူးစကမ္ႈသည္ ေယာင္းရမ္းမႈကုိ 

စတီးရိြဳကမ္ပါဝင္သည္ ့ေယာင္းရမ္းမႈရွ ိေလ်ာန့ည္းေစသည့္ 

အကိုကအ္ခေဲပ်ာက္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ NSAIDS ဟုလသူိမ်ားပါသည္္။ 

၎ေဆးဝါးမ်ားသည ္ေယာင္းရမ္းမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသညသ္ာမက 

နာက်င္မႈကိပုါသက္သာေစသည္။ ေယာင္းရမ္းမႈ ေလ်ာ့နညး္ေစသည့္ ေဆ

းဝါးအမ်ားစုကိ ုေဆးဝါးပစၥညး္ အေရာင္း ဆုိငမ္်ားတြင ္ဝယ္ယူရရွႏိိုငသ္ည။္ 

ဥပမာအားျဖင္ ့အက္စပရင ္(Aspirin) ႏွင့္ အိုငဗ္်ဴပရိဖုင ္(ibuprofen) 

တို႔ျဖစသ္ည္။ 

ေယာင္းရမ္းမႈသည့္ ခႏၶာကိုယ္မ ွေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈ ထခိိုက္ဒဏရ္ာရရွမိႈ 

(သို႔) ကိုယ္ခအံားစနစ ္အလိအုေလ်ာက ္တုန္႔ျပနေ္သာ ေရာဂါမ်ားအား 

တနု္႕ျပနသ္ည့္ လပုေ္ဆာငမ္ႈတစ္ခုျဖစသ္ည္။ ေယာင္းရမ္းမႈျဖစ္ေပၚပါက 

ခႏၶာကိုယ္ အစတိ္အပိုငး္ တစ္ခု၌ နရီဲလာမည္၊ နာက်င္လာမည္၊ 

ယားယလံာမည္ႏွင့္ ေယာငရ္မ္းလာမည္တို႔ ျဖစလ္ာမည္ျဖစ္သည္။ 
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ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈသည ခႏၶာကိယု္အတြင္းသို႔ အႏၱရာယ္ရွေိသာ ေရာဂါ 

ပိုးမႊားမ်ား ဝငေ္ရာက္ျခင္းႏငွ့္ ပိုးမႊားမ်ားျပားလာျခင္းကိ ုရညည္ြန္းပါသည္။ 

 

ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈ ခံေနရခ်နိအ္တြင္းတြင္ ကၽြနပ္တ္ို႔၏ခႏၶာကုိယသ္ည္ ပိုးမႊားမ်ားအား 

သတ္ျဖတ္ တုိက္ခိုက္ရနအ္တြက္ ေယာငရ္မ္းမႈကုိျဖစေ္ပၚေစသည္။ ထုိ႔ေနာက ္

အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္ ့ျဖစ္စဥ္ျဖစေ္ပၚ လာသည။္ ေယာင္ရမး္မႈသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ 

ကိုယ္ခအံားတနု္႔ျပနမ္ႈ၏ 

အစိတအ္ပိငု္းတစ္ရပလ္ည္းျဖစ္သည္။ ေယာငရ္မ္းမႈ၏အခ်ိဳ႕လကၡဏာမ်ားမွာ 

 

 ျဖစ္သည့္ေနရာတြငပ္ေူနျခငး္ 

 နရီေဲနျခင္း 

 ေယာငရ္မ္းျခင္း 

 နာက်င္ျခင္း 

 လႈပရ္ွားမႈမျပဳလပု္ႏိငု္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည။္ 

ခႏၶာကိုယ္အား လုေံလာက္စြာ ကာကြယ၍္ ျဖစေ္စႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား 

ဖယရ္ွားလုိက္ၿပးီေနာက္ ေယာငရ္မ္းမႈသည္ သူ႔အလုိအေလ်ာက ္ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အက္စ္ပရင္း (ဥပမာ Bayer ® , Bufferin ® , Excedrin ®) အိငုဗ္်ဴပရိဖုန္း (Advil ® , Morin.IB ® ) 

ႏငွ့္ နာပရိဇုင ္naprozem (Aleve ® ) ကဲ့သို႔ေသာ ေယာငရ္မ္းမႈက်ေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ 

အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္၊ ပိ၍ုထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းကုိ 

ကာကြယႏ္ိုငသ္ည၊္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ 

နာက်င္မႈတို႔ိုကိ ုသက္သာေစသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ေယာငရ္မ္းမႈက်ေစေသာ ေရာဂါမ်ားသည ္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ေပါကဖ္ြားႀကီးထြားမႈကိ ု

မကာကြယ္ႏိုငေ္ပ။ 

 

ပဋဇိဝီေဆးမ်ား၊ ဗိငု္းရပ္ေရာဂါပိုးကုိကုသေသာ ေဆးမ်ား၊ မိႈေရာဂါကုသေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ 

ကပပ္ါး ပိုးမႊားအား ကုသေသာေဆးမ်ားအစရိွသည္ ့ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားအား 

ကုသေသာေဆးဝါးမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ေပါက္ဖြားၾကီးထြားမႈကိ ုတိုကဖ္်က္ႏိုင္သည၊္ (သို႔) 

ကာကြယႏ္ိုငသ္ည္။ ေရာဂါပိုးမႊားသည ္ေပါက္ဖြားၾကီးထြားမႈအား သတ္ျဖတ္ျခင္း 
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(သုိ႔)ကာကြယ္တာဆီးျခင္းသည ္ေရာဂါပိုးမႊားဝငေ္ရာက္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ရပတ္န္႔ေစႏုိငသ္ည္။ ေရာဂါ 

ပိုးမႊားမ်ားအား တိုကခ္ိကု္ျခင္းေၾကာင္ ့ခႏၶာကိယု္၌ 

ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ေယာင္ရမ္းမႈကုိ ေလ်ာ့နညး္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအား 

ကုသေသာေဆးဝါးမ်ားသည္ ထခိိုက္ဒဏရ္ာရျခင္း၊ အနာျဖစ္ျခင္း၊ ကားမေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းႏငွ့္ 

အရိးုက်ိဳးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစသ္ည္ ့ေယာငရ္မ္းမႈကုိ မေလ်ာ့နည္းေစႏိုငေ္ပ။ 
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ေရာဂါပိးုသတ္ေဆး (Antiseptic) 

နာမစ္ား။ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ရငွသ္န္ၾကီးထြားမႈကိ ုဖ်က္ဆီးေသာ (သို႔) တားဆီးေသာ 

အရာဝတၳဳပစၥည္းကို ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ လူ၏တစ္ရႈးမ်ားကုိ 

အႏၱရာယမ္ျဖစ္ေစႏုိငပ္ါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၾကယိာဝေိသသန - 

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ရငွသ္န္ႀကီးထြားမႈကိ ုဖ်က္ဆီးေသာ (သို႕) တားဆီးေသာ အာနသိင္ရွိျပီး 

လူသား၏တစ္ရွဴးကို အႏၱရာယမ္ျဖစ္ေစႏုိငေ္ပ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အသုံးမ်ားသည့္ ေရာဂါပုိးသတ္ေဆးမ်ားမွာ အရက္ျပန္၊ ဒက္ေတာ 

(Dettol) ႏငွ္ ့အိငုအ္ိဒုငး္ (ဥပမာ Betadine ) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

 

ေရာဂါပုိးမႊားသတေ္ဆးခရင(္မ)္၊ (လမိ္းေဆးမ်ား)ကိေုဆးႏွင္ ့ေဆးပစၥည္း 

အေရာင္း ဆိငုမ္်ားတြင ္ဝယ္ယူရရွႏိိုငပ္ါသည္။ ပဋိဇီဝေဆး 

(သို႔) ေရွ႕ဦးသူနာျပဳလိမ္းေဆးမ်ား ဟုလည္း သရိွိၾကသည္။ 

 

ငွက္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနစဥအ္တြင္း 

တာဝနရ္ွိသမူ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန ္

လုိအပ္ျပီး ေရာဂါကူးစကမ္ႈျဖစပ္ြားေနသည့္ ေနရာအား ေရာဂါ ပိုးမႊား 

သတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းကိ ုတစေ္န႔လွ်င ္ႏွစ္ၾကမိမ္ ွသုံးၾကမိ္အထိ ေဆာင္ရြက္ 

ၾကသည္။ 

 

ေရာဂါပုိးသတေ္ဆးမ်ားကုိ ေရွ႕ဦးသူနာျပဳေဆးေသတာၱမ်ားထတဲြင ္

အလြယ္တကူရရွိ ႏိငုပ္ါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ထခိိုက္ျပတ္ရွနာ (သို႔) 

အနာတစ္ခုျဖစလ္ာပါက၊ ၎အနာအား ပုမံနွ္ဆားရည ္(သို႔) 

ေရဘိုငဘ္ုမံရွသည့္ ေရတုိ႕ျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႕ရငွ္းပါ၊ ထို႕ေနာက္ 

အရက္ျပန္ကဲသ့ို႔ေသာ ေရာဂါပိုးသတ္ေဆးအား အနာေပၚသုိ႔ 

သုတ္လမိ္းေပးရမည္။ 
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အဓပိၸါယ္တစူကားလုးံ။ 

ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ား (Disinfectants)  

နာမစ္ား။  

antiseptic  စကားလုံး၏ဆငတ္ရူိုးကြ ဲ

 

ေလ့လာသငယ္ႏုိူငေ္သာအခ်ကမ္်ား 

ပဋိဇီဝေဆးႏွင့္ေရာဂါပိးုမႊားသတ္ေဆး၏ကြာျခားခ်ကမ္်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

ပဋဇိီဝေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔မဟုတပ္ဲ ေရာဂါပိုးမႊားသတေ္ဆးမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ 

ပိုးမႊားမ်ားျဖစ္သည္ ့ဗိငုး္ရပ္စပ္ိုးႏွင့္ မိႈေရာဂါပိုးမ်ားအေပၚတြငလ္ည္း ထေိရာကမ္ႈရွိေစသည။္ 

အျခားေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈမ်ားကိ ုတားဆီးတိုက္ခိကုရ္ာတြငလ္ည္းေကာင္း 

က်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပတ္ို႔ခႏၶာကိယ္ုအတြင္းရွ ိဘက္တီးရီးယား ေရာဂါပုိးမ်ားကုိ 

သတ္ရနအ္တြက ္ပဋဇိီဝေဆးမ်ားေသာကသံု္းျခင္း (သို႔) ေသြးေၾကာထသဲို႔ထိုးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ 

ႏိငုသ္ည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ားကို မမိတိို႔ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွ ိ

ထခိိုက္ဒဏရ္ာအနာမ်ားမ ွဘကတ္ီးရီးယားပိုးမ်ားအား သတ္ရနအ္တြက္သာ အသုံးျပဳႏိုငသ္ည္။ 

 

ေရာဂါပုိးသတေ္ဆး ပဋဇိဝီေဆး 

အေရျပားအေပၚ၌သာအသုံးျပဳသည။္ 

ဥပမာ။ အနာ၊ ျခစရ္ာမ်ား (သို႔) ျပတရ္ဒွဏ္ရာမ်ား 

ပါးစပမ္ွေသာက္သုံးျခင္း 

(သုိ႔) ေသြးေၾကာ 

အတြင္းသို႔ ေဆးထုိးႏိုငသ္ည္။ 

လူသိမ်ားသည္ ့ေရာဂါပုိးမႊားသတေ္ဆး 

အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕မွာ၊ 

အရက္ျပန ္ပိုးမႊားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္ ထိေရာကမ္ႈရွိသည္။ 

ပိုးမႊားမ်ား အား အေကာင္းဆုံးသတႏ္ိငုရ္န္ ေရေရာ၍ 

အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

လူသိမ်ားသည္ ့ပဋဇိီဝေဆး 

အမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕မွာ 

ပငန္စီလငေ္ဆးအပုစ္ ု(Penicillin 

Group) 

အျဖစ္မ်ားသည့္ဘကတ္ီးရီးယားေ

ရာဂါကူးစကမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေသာ 

ဘကတ္ီးရီးယား 

အဆတ္ုေရာင္ေရာဂါ (သို႔) 
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ဘကတ္ီးရီး ယားေၾကာင့္ျဖစေ္သာ 

လညပ္င္းနာျခင္းတို႔ ၌ 

အသုံးျပဳသည။္ Amoxicillin. 

 

Povidone အိငုအ္ိးုဒငး္ေဆးရည ္-  

မခြစဲိတ္မွီ ပုိးမႊားသန္႔စင္ရာတြင္ သုံးသည္၊ အနာမ်ား (သို႔) 

ျခစ္ရာ ကုပ္ရာမ်ား  (ဥပမာ - Betadine ) 

ကက္ဖလိစုပိရုင ္(Cephalosporin )  

အေရျပားေရာဂါမ်ားႏွင္ ့

ဆီးသြားလမ္း 

ေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂါပိုးဝငေ္ရာ

က္ျခင္း တို႔တြင္ 

အသုံးျပဳေသာCephalaxin. 

 

ဟိက္ုဒေရာဂ်ငပ္ါေအာကဆ္ိဒု ္- 

ထခိိုက္ဒဏရ္ာ(သို႔) ျပည္တည္နာမ်ားအား 

သန္႔ရွင္းေစရနႏ္ငွ္ ့အနံ႔ ဆိုးမ်ား ဖယရ္ွားေစရန္တုိ႔အတြက ္

အသုံးျပဳသည။္ ျခစရ္ာကုပရ္ာ 

မ်ားအတြက္ ေရွးဦးျပဳစရုာတြင္လည္းသုံးသည္။ 

ဖလိရုကီီြႏိလုုးံ (Floroquinolones)  

ဘကတ္ရီီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစေ္သာ 

ရတု္တရက ္ဝမ္းပ်က္ 

ဝမ္းေလ်ာျခင္းတြင ္သံုးသည့္ 

Norfloxacin.  

ဘိးုရစအ္ကစ္စ္ (Boric acid )- 

မ်ကလ္ုးံအိမေ္ဆးေၾကာရာတြငသ္ုံးသည္။ 

မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားတြင ္လည္း 

လမိ္းေဆး(ခရငမ္)္အေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

 

ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈမာွ အျဖစန္ည္းသည္။ ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈမွာ 

အျဖစ္မ်ားသည္။ 
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ကာကြယ္ေဆး (Vaccine) 

မမိခိႏၶာကုိယ္အား ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက ္

ခႏၶာကိုယ္တြငထ္ိုးႏွံရေသာ ေဆးျဖစ္ၿပီး မမိတိို႔၏ ကုိယ္ခအံား စနစပ္ိမုိုေကာင္းမြန္လာေစသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကာကြယေ္ဆးထိးုႏံွျခငး္ (Vaccination) 

ေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ားမ ွကာကြယရ္န္အတြက ္ကိုယ္ခႏၶာခခုအံားစနစ ္ပိေုကာင္းလာေစရနအ္လုိ႔ငွာ 

လူတစေ္ယာက ္(သို႔) တရိစာၦနတ္စ္ေကာငအ္ား ကာကြယေ္ဆးေပးျခင္းကုိ 

ကာကြယေ္ဆးထိုးႏွံျခင္း ဟေုခၚသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကေလးသငူယမ္်ားသာမက အရြယေ္ရာက္ျပးီသားသူမ်ားပါ 

ကာကြယေ္ဆးမ်ား ထိးုႏွံရန္ လိအုပ္သည္။ 

တပုေ္ကြးႏွင့္ၾကက္ညာွဆံုဆို႔ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည ္အခ်ိဳ႕ 

အၾကံျပဳခ်ကမ္်ားတြင ္ပါဝငပ္ါသည္။ 

ေဆးယဥ္ပါးမႈျပႆနာအားတုိကဖ္်ကရ္ာတြငက္ာကြယ္ေဆးသညအ္ေ

ရးၾကီးေသာအခန္းက႑မပွါဝင္သည္။ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ေရာဂါ

ပိုးမႊားကူးစက္မႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းကုိရပ္တန္႕ေစႏိုင္သည္။ပဋိဇီဝေဆးလြဲ

မွားစြာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္အလြန္အကၽြသံုံးစြမဲႈမ်ားအားေလ်ာ့နည

္းေစႏိုင္ပါသည္။ 

 

တပုေ္ကြးေရာဂါ (Influenza) ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကိုယခ္ႏၶာခခုံအား 

စနစမ္ ွတိုကခ္ိကု/္တိက္ုဖ်ကရ္နအ္တြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းက 

လပုေ္ဆာငေ္ပးသည္။ လကတ္ငဘ္ာသာစကားအရ “Vacca” 

ဆိုသည္မွာႏြား (Cow) ႏွင္ ့“Vaccina” ဆိုသညမ္ွာ ႏြားေရေက်ာက္ဟ ု

အဓပိၸါယ္ရသည္။ 
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ေလ့လာသငယ္ႏုိူငေ္သာအခ်ကမ္်ား 

ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈႏွင့္ ၎၏ထိေရာကမ္ႈ 

ကာကြယေ္ဆးထိုးႏွံျခင္း၏ သေဘာသဘာဝကိ ု၁၀ရာစုႏွစအ္ေစာပိုင္းတြင္ 

တရုတ္ေဆးပညာရွင္တစဥ္ီးမွ စတင ္ေတြ႕ရွခိဲပ့ါသည။္ လခူႏၶာကိုယ္တြင ္

ကိုယ္ခအံားျဖစေ္ပၚလာေစရနအ္တြက ္အေရျပားေပၚ၌ ေရေက်ာကန္မူနာ ပိုးမ်ားကို 

လမိ္းက်ံခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဤစတိ္ကးူအၾကံအစည္မ်ားသည ္အာဖရကိ (Africa) and တူရကီ 

(Turkey) သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီးေနာက္ ဥေရာပႏွင့္အေမရကိားသုိ႔ ေရာကရ္ွိသြားခဲသ့ည ္၁၇၉၆ ခႏုွစ္တြင ္

Edward Jenner ၏ ႏြားေရေက်ာက္ကိ ုအသုံးျပဳ၍ တီထြငထ္ားသည့္ အရာအား 

လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ထိုးႏွံျခင္းျဖင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါကိ ုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကာကြယ္ႏုိငေ္သာ 

ကိုယ္ခအံားျဖစေ္ပၚလာေစရန ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လပုေ္ဆာငခ္ဲသ့ည။္ 

 

ပထမဦးစြာ Jenner သည္ ျမိဳ႕အတြင္းေနထိငုေ္သာ ႏြားႏို႔ညစသ္အူမ်ိဳးသမီးမ်ား/ ႏို႔ႏွင္ ့ႏို႔ထြက္ 

ပစၥည္း ထပု္လုပေ္ရးလပု္ငန္းမ်ားတြင ္လပု္ကုိငၾ္ကေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင ္ေရေက်ာကေ္ရာဂါမျဖစ္ပြားသည္ကုိ သတိျပဳ မခိဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Jenner 

သည ္သ၏ူေျမးျဖစ္သူ James Phipps ၏ လက္ေမာင္းအား ႏြားေရေက်ာက္ပိုး ရွိေသာ 

သတၱဳစျဖင့္ျခစေ္စသည္။ ၎က့ဲသို႔ျပဳလပု္ျခင္းသည ္ကာကြယေ္ဆးထိုးျခင္းႏငွ္ ့

အလားသ႑ာနတ္ူသည္။ ေနာကပ္ိုင္းတြင္ Jenner သည္သူ၏ေျမးေတာ္စပ္သူ James 

သညေ္ရေက်ာက္ေရာဂါပိုးႏွင္ ့ထိေတြ႕ေသာ္လည္း ေရာဂါမျဖစပ္ြားသညက္ိ ု

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ သ၏ူရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈကိ ု(Vaccination) ကာကြယ ္ေဆးထုိးျခင္းဟ ု

အမည္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
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Proceedings,18(1), 21-25. doi:10.1080/08998280.2005.11928028 
2 Bloom, D. E., Black, S., Salisbury, D., & Rappuoli, R. (2018). Antimicrobial resistance and the role of vaccines. Proceedings of the 

National Academy of Sciences,115(51), 12868-12871. doi:10.1073/pnas.1717157115  

ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွျခင္းသည္ ျပငပ္မဝွင္ေရာက္လာေသာ ပိုးမႊားမ်ားအား 

ကိုယ္ခႏၶာ ခုခအံားစနစမ္ ွမတွမ္သိိရွေိနေစရန္ လႈံေဆာ္ေပးသည္။ 

သို႔မွသာ ေနာကတ္စ္ၾကိမ ္ပိုးမႊားမ်ားဝင္ေရာက္လာပါက 

သင္သညဖ္်ားနာျခင္းကိ ုခစံားရလိမ့္မည္မဟုတပ္ါ။ 
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သင္ခန္းစာ(၉) (ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း) 

လူထထံုမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း 

နာမစ္ားစကားလံုး-ေဆးရံုျပငပ္(သုိ႔)က်န္းမာေရးစီမံကုသေဆာငရ္ြက္သည့္ေနရာမေွရာဂါပုိ႔

ကူးစက္ခရံျခင္းျဖစပ္ါ 

သည။္တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္မမိိရပ္ကြက္ေနရာေဒသ(သို႔)ျပည္သူလူထုထံမွေရာဂါပိုးကူးစကခ္ရံ

ျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ေရာဂါပိုးကစုကခ္ံရျခငး္ကိုလြယ္ကစူြာလထုူထံမွ ေရာဂါပုိးကူးစကခံ္ရျခင္းႏွင့္

 ေဆးရုံမေွဆးကုသရာဌာနမွေရာဂါပိုးကူးစက္ခရံျခင္းဟူွ၍ ခြဲျခားႏုိငသ္ည္။ 

ဤကဲ့သို႔ခြဲျခားျခင္းျဖင့္ေရာဂါပိုးသည္ မညသ္ည့္ေနရာမွ ကူးစက္ခံရနည္းဟု 

အဓပိၸါယ ္သတ္မတွ္ရာတြငအ္သံုးျပဳပါသည္။ 

 

လူထထုမံဘွက္တီးရီးယားေရာဂါကူးစကခ္ရံျခင္းျပႆနာတြငပ္ဋဇိဝီပိုးသတ

္ေဆးယဥပ္ါးမႈႏႈန္းသည္ ျမင့္တကလွ္်က္ရွပိါသည္။ 

သင္သည ္ေဆးရုံသို႔ အဆတ္ုေရာဂါ ၊ 

ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲပိုးဝငသ္ည့္ေရာဂါ ၊ ကူးစက္ေရာဂါပိုးတစ္ခခုုေၾကာင္ ့

ကိုယ္ခႏၶာကဆိပတ္က္ျခင္း ျဖင့္လာေရာက္ကူးသပါက 

သင္၏ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခရံျခင္းသည ္လူထထုမံ ွ

ရရွိေသာေရာဂါျဖစသ္ည္ဟုသတမ္ွတ္ပါသည္။ 
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ေလ့လာသငယ္ႏုိူငမ္ည့္အခ်ကမ္်ား 

အဘယ္ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူထထံုမွ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း 

(သုိ႔) ေဆးရုံ ၊ ေဆးကးူသရာ ဌာနမွ ေရာဂါပုိးကးူစက္ခံရျခင္းဟူ၍ 

အမ်ိဳ းအစားခြျဲခားရသနည္း။ 

လူထထုမံ ွေရာဂါပုိးကူးစက္ခရံျခင္းလား ၊ ေဆးရုံ ၊ ေဆးကူးသရာ ဌာနမွ ေရာဂါပိုးကူးစက ္

ခရံသလား ဆိုတာကိုေသခ်ာစြာခြျဲခားသရိွိဖိုးလုိပါသည္။ အဘယေ္ၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္ေလွ်ာခ့် 

ဖို႔အတြကန္ည္းလမ္းမ်ား၊ကာကြယ္ျခင္းလပုင္နး္ေဆာင္ရြကခ္်ကမ္်ားသညတ္စ္ခႏုွင့္တစ္

ခကုြဲျပားေသာေၾကာင့္ ျဖစ ္

ပါသည္။ထိုနည္းတူပဋိဇီဝေဆးယဥပ္ါးမႈအႏၲရာယ္ေလွ်ာခ့်ျခင္းနညး္လမ္းမ်ား၊စဥ္ဆကမ္ျပတ

္လပုင္န္းထေိရာက္ျခင္းရွ ိ၊ 

မရွေိစာင့္ၾကည့္မႈလပုင္နး္မ်ားအတြက္လူ၊ေငြ၊အခ်ိနအ္ရင္းအျမစစ္ြမ္းအားအသံုးျပဳမႈသည ္

လည္းကြဲျပားရပါမည္။ 

 

ဥပမာအားျဖင့္လူထထုမံွကူးစကေ္ရာဂါရရွိျခငး္ေၾကာင္းပဋိဇဝီေဆးမမနွမ္ကန္သုံးစြဲျခင္းႏငွ့္အလြန ္

အကၽြသံံုးစြဲျခင္း 

ေၾကာင္းပဋဇိဝီေဆးယဥပ္ါးမႈႏႈန္းသညေ္ဆးရံုမေွရာဂါကူးစကမ္ႈခံရျခငး္ျဖင့္ပဋဇိဝီေဆးယဥပ္ါးမႈႏႈန္း 

ထက္ပိမုိျုမင့္မားပါသည္။ေရဆိုးေရညစ္စြန္႔ထုတမ္ႈကိေုကာင္းစြာမျပဳလပုႏ္ိငု္ေသာလူ

ထပုတ္ဝန္းက်ငတ္ြင ္ပဋဇိ ီဝေဆးပါဝငမ္ႈႏႈန္းသည ္ထုိေရထဲတြင္ ျမင့္မားစြာရွေိနတတ္ပါသည္။ 

ထိအုခါ၌ လူတုိ႔သည ္သူတို႔၏လကက္ို 

အျမဲတမး္လကေ္ဆးျခငး္အေလးအထမျပဳလပု္ခဲ့ဘူးဆိပုါ၄င္းပဋိဇဝီေဆးမ်ားသည္ထိသုတုိူ

႔၏ကိုယ္ခႏၲာထဲ သို႔ထိ 

တြငဝ္င္ေရာက္ႏိငု္ျပီးလူထထုံေရာဂါပိုးကူးစက္ဝငေ္ရာက္ျခင္းပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္ရွ ိ

ႏိငု္ျခင္းအုပစ္ုထသဲို႔ က်ေရာက္ႏိငုပ္ါသည္။ 

 

ထိနုည္းထူစြာပ ဲပဋိဇီဝေဆးကိ ုေဆးရုံေဆးကုသမႈဌာနမ ွ

မမနွမ္ကန္သုံးစြဲျခင္းႏငွ့္အလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈေၾကာင္း ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းသည ္

လူထထုမံေွရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းထကပ္ိုမိုျမင့္မားႏုိငပ္ါသည္။ 

က်န္းမာေရးလပု္သား၊လူနာႏွင့္သူတို႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည ္သင့္ေလွ်ာ္ေသာလကေ္ဆးမႈ 

အေလးအထမျပဳလုပခ္ဲလ့ွ်င ္
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၄င္းတုိ႔သညပ္ဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈရွေိသာေဆးရံုပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္ထိေတြ႔ခရံျပီးေနာက္

ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ အႏၲ ရာယ္ျဖစ္ႏိငုေ္ခ်ရွေိသာ အပုစ္ုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

လူထတုြငေ္ရာဂါကူးဆကခ္ရံျခင္းပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြကပ္ဋိဇဝီေဆးယဥပ္ါးမႈ 

ကာ ကြယတ္ိုက ္

ဖ်ကေ္ရးလုပင္န္းအသင္းသည္ျပညသ္ူလူထု၌အာရံုစိကု္လပုင္န္းေဆာင္ရြကခ္်ကမ္်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

ထို႔အတူ ေဆးရုံ 

ထမံေွရာဂါကူးစက္ခရံျခင္းပဋိဇဝီေဆးယဥပ္ါးမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုငေ္ရးအတြကပ္ဋဇိီဝေဆးယဥပ္ါးမ

ႈကာကြယ ္

တိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ငနး္အဖြဲ႔သည္က်နး္မာေရးလုပ္သားမ်ား၊လနူာႏွင့္လနူာေဆြမ်ိဳးမ်ားကိသုာ 

လပုင္န္း ေဆာင္ ရြက ္ခ်ကမ္်ားျပဳလပုရ္မည္။ 

 

ဆရာဝနမ္်ားသည္လူနာရာဇဝငေ္သခ်ာစြာေမးျမန္းျခင္းျဖင့္လူထုထမံေွရာဂါကူးဆက္ခရံျခငး္(သို႔)

 ေဆးရံုမေွရာဂါ 

ကူးဆက္ခရံျခင္းလားသူကိုယတ္ိငု္သတမ္တ္ွႏိငုသ္ည္။သို႔ေသာ္လည္းေအာက္ပါအတိငု္းရိုးရွင္း 

အဓပိၸါယ ္သတ ္မတွ ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပင္ပလနူာဌာန ေသြးႏွင့္ဆီးမဓွါတခ္ြစဲမ္းသပဖ္ို႔ 

နမနူာယူ၍စမ္းသပပ္ါက ေရာဂါပုိး ေပါကဖ္ြားလာခဲ့လွ်င ္(သို႔) လြနခ္ဲေ့သာ ၂ 

ရက္အတြင္းက ေဆးရုံတက္ခဲ့ေသာလူနာမ ွဆီးႏွင့္ေသြး နမူနာမွ ေရာဂါပိုးေပါကဖ္ြားခဲ့လွ်င ္

၄င္းသည္လူထထုမံ ွေရာဂါကူးစက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆက္စပလ္ွ်ကရ္ွေိသာစကားလံုးမ်ား - ေဆးရံ ု၊ ေဆးကသုဌာန ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္း ၊ 

ပဋဇိီဝေဆး၊ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ၊ 
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ေဆးရံု (သုိ႔) ေဆးကုသမႈွဌာနမွေရာဂါပိးု ဝင္ေရာက္ကူးစက္ခံရျခင္း 

နာမစ္ားစကားလုံး- ေဆးရံု (သို႔) ေဆးကုသမႈွဌာနမေွရာဂါပိုး ဝငေ္ရာကက္ူးစကခ္ရံျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နးီစပေ္သာစကားလံုးမ်ား-  

နာမစ္ားစကားလံုး-ႏုိကိဆုိမုးီယားလ္ ေရာဂါကူးစကခ္ရံျခငး္ 

 

မတ္ွသားရနအ္ခ်က္  

အထက္ပါအဓိပၸာယ္ကုိေဆးရုံ၊ေဆးကုသမႈဌာနမွေရာဂါပိးုကူးစက္ခံရျခင

္းဟူ၍လည္း အဓိ ပၸာယ ္သတ္မွတ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပတ္ို႔သည ္ေဆးရုံ ၊ ေဆးကုသမႈဌာနမ ွေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းကိ ု

မည္က့ဲသုိ႔ေရာွင္ရွာႏိုငမ္ညလ္ဲ။ 

 

ကၽြႏု္ပတ္ို႔ေဆးရံုတြင္ေနပါက (ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကကဲသ့ို႔) ကၽြႏု္ပတ္ို႔ပဋိဇီဝေဆးယဥပ္ါးမႈ 

အႏၲရာယရ္ွႏိိုင္ပါသည။္ ေဆးရုံရွဘိကထ္ရီးယားပုိးမ်ား၊ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ေဆးရံုျ

ပငပ္ဘကထ္ရီးယားပိုးမ်ားပဋဇိဝီေဆးယဥပ္ါး မႈႏွင္ ့

မ်ားစြာျခားနားပါသည္။အဘယေ္ၾကာင္းဆုိေသာ္ေဆးရုံ၊ေဆးကုသမႈဌာနတုိ႔၌ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိ ု

အျခား ေနရာ မ်ား ထက္ ပိမုိုတြငက္်ယစ္ြာ သံုးစြဲေသာေၾကာင္းျဖစပ္ါသည။္ 

သင္သညေ္ဆးရံုသို႔ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင္ ့ႏလွံုုးအတက ္၊ ေလျဖတ္ျခငး္ ၊ 

ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ေဆးကုသမႈခံယေူနခ်နိ္ ၂ 

ရက္ၾကာျပီးေနာကမ္ ွေရာဂါပုိးကူးစက္ခရံလွ်င ္

၄င္းကုိေဆးရံုမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္သည္ဟုအဓိပၸါယ္သတ္မတွပ္ါသည္။ 

ေဆးရံ ု၊ ေဆးကုသမႈဌာနေၾကာင့္ရရွိေသာေရာဂါပိုးကူးစကခ္ရံျခင

္းအတြကပ္ဋဇိဝီေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းသညအ္လြန္ျမင့္မားေသာေၾကာင္ ့

အကယ္၍လနူာသည ္ေဆးရုံမွေရာဂါပိုးကူးစကခ္ရံလွ်င ္

ေသဆုံးမႈအႏၲရာယ္ ၊ အျခားမလိလုားအပ္ေသာ 

ဆိုးက်ိဳးအႏၲရာယမ္်ားရွႏုိိင္ပါသည္။ 
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၂၀၁၁ခႏုွစအ္ေမရိကန္ႏိငုင္ကံူးစကေ္ရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုက္ဖ်ကေ္ရးဌာန 

လတတ္ေလာသတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားထုတ္ျပနခ္်က္အရ အေမရိကနႏ္ိငု္ငံလူဥးီေရ ၆၅၀.၀၀၀ 

မွာ ေဆးရုံ ၊ ေဆးကုသမႈဌာနမ ွေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျပီး ၄င္းတုိ႔အနက္မ ွ၇၅.၀၀၀ သည ္

ေသဆုံးခဲပ့ါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆႏဲိုငင္မံ်ားတြင ္သယံံဇာတအရင္းအျမစ္ 

ျပည့္ျပည့္ဝဝအသုံးမခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိမုိ၍ု ေဆးရုံ ၊ ေဆးကုသမႈဌာန 

၊ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခရံျခင္းျဖစႏ္ိငုပ္ါသည္။ 

 

ျပည္သလူူထ(ုသို႔)လနူားမ်ားအားတတႏ္ိုင္သမွ် ေဆးရုံ၊ေဆးကုသမႈဌာနမေွရာဂါပုိးကူးစကခ္ံရျ

ခင္းေရွာင္ရာွးႏိုငရ္နအ္တြက္အသံုးဝင္ေသာအခ်ကအ္လကတ္ခ်ိဳ႕ကိုသင္သိသင့္ပါသည။္ 

 

အမတ္ွ(၁) ေဆးရံု၊ေဆးကသုမွဳဌာနမ ွေရာဂါပိးုကးူစကခ္ရံႏုိငသ္နည္း သငသိ္ရွိပိါ။ 

 

လအူေတာ္မ်ားမ်ားသည္ေဆးရံု၊ေဆးကုသမွဳဌာနမ်ားမွ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခရံႏုိင္သည့္ 

အႏၲရာယရ္ွသိည္ကိုမသိရွိပါ ၊ 

အေမရိကန္ႏိုငက္ဲ့သို႔တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြငသ္င္တကေ္ရာကေ္နေသာေဆးရုံ၏ ေဆးရုံမွေရာဂါက

ူးစက္ခံရျခင္း အမွတေ္ပး စာရင္း ဇယားကုိ 

အခမဲ့အငတ္ာနကက္ြနယ္က္မတွဆင့္ဝငေ္ရာက္ၾကည့္ရႈျပီးသိရွႏိိုငပ္ါသည္။ 

 

အမတ္ွ(၂) ခြစဲတိကု္သမႈမခယူံခင(္သို႔) ေဆးရံုမတက္ခငေ္ရခ်ိဳးပါ။ 

သငေ္ဆးရံုမဝင္ခင္၊မတကေ္ရာကခ္င္အထူး၊သီးသန္႔ဆပ္ျပာေရခ်ဳိျပင္(သို႔)အျခားပိုးသတေ္ဆးပ

ါေသာ အရက ္ျပာအဝတသ္ံုးရမည္လားကိသုင္၏ဆရာဝနအ္ား လိအုပ္ေသာအထူးဂရစုိက္ုရမည ္

အခ်က္မ်ားေမးပါ 

 

အမတ္ွ(၃)ေဆးရံုမ်ားရွလိနူာမ်ား၏လကသ္န္႔ရငွး္စငၾ္ကယျ္ခငး္၌ကညူပီါ။လမူ်ားမမိ၏ိလက္

ကိေုဆးေၾကာျခငး္ အမူ အက်င့္ျပဳလုပဖ္ို႔တိကုတ္ြနး္ပါ။ 

 

ကၽြႏ္ုပတ္ို႔၏လူမႈပတ္ဝတ္က်ငအ္သိငု္းအဝန္းတြင္လူတစ္ေယာကအ္ားလက္ကုိစင္ၾကယစ္ြာေဆး 

ေၾကာဖုိ႔ျပဳ လပုရ္န္တိက္ုတြန္းေျပာၾကားျခင္းသည ္တစံုတေယာကအ္ား ေစာ္ကားျခင္း၊ 

ရိငု္းျပျခင္းအမူအက်င္ ့

တချုဖစသ္ျဖင့္အလြနတ္ရာခကခ္ဲေ့သာအလပုတ္စခ္ျုဖစပ္ါသည။္သို႔ေသာ္လညး္လက္ကိစုငၾ္ကယစ္ြာ

 ေဆး  

 

ေၾကာျခင္းသည္ေဆးရံုမေွရာဂါကူးစကခ္ံရျခငး္မွကာကြယရ္န္အေကာငး္ဆုံးနည္းလမ္

းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
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ဆရာဝန္က်န္းမာေရးလပု္သားအမ်ားစုအားမည္သည့္အခ်ိ္္န္မဆိသုူတို႔၏လကက္ိစုင္ၾကယ္စြာ 

ေဆးေၾကာ 

ရနေ္တာင္းဆုိမႈျပဳလုပပ္ါကသတူို႔သည္အသာတၾကည္လက္ခံမည္ျဖစပ္ါသည္။ ုိ႔ေၾကာင့္လူတိုင္း(သ

ငႏ္ငွ့္သင့္ေဆြမ်ိဳး၊က်န္းမာေရလပု္သားမ်ား)သည(္၁)သင္၏ကိုယ္ခႏၶာအားသူတို႔၏လကျ္ဖင့္မ

ထေိတြ႔ခင(္၂) 

မည္သည ့္က်န္းမာေရး ျပဳစေုစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးမဆိုမျပဳလပု္ခင(္၃)ကိယ္ုခႏၶာမွထြက္ရွေိသာအရည

္ျဖင့္ေတြ႔ကုိက္တြယ္ျပီး ေနာက ္(၄)သင္၏ 

ကိုယ္ခႏၶာအားသတူို႔၏လက္ျဖင့္ထိေတြ႔ၿပီးေနာက(၅)သင္၏ပတဝ္န္းက်င္အားသူတုိ႔၏လက္ျဖင္ ့

ထေိတြ႔ၿပီးေနာက ္

စသည္တုိ႔ကုိျပဳလပု္ျပီးေနာက္သတူို႔၏လကကုိ္စင္ၾကယစ္ြာေဆးေၾကာရမည္။မညသ္ည္

အခါေျပာဆ 

ိုရနေ္နာကမ္တြန္႔ပါႏွင့္ဝမ္းနည္းပါသညခ္ငမ္်ားသင၏္လက္ကုိျပနလ္ည္ေဆးေၾကာမႈျ

ပဳလပုေ္ပးပါ။အဘယေ္ၾကာင့္ ဆိေုသာ္ ကၽြန္ေတာ္သငလ္ကေ္ဆးျခင္းျပဳလပုသ္ည္ကိ ု

မေတြ႔ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၄)အရာဝတၳဳအားလံုးသန္႔ရငွး္စငၾ္ကယစ္ြာရွေိနပါေစ 

 

အမွတစ္ဥ(္၅)အေၾကာေဆးႏွင္ ့ဆီးပိုက္ထည့္ရနလ္ိအုပ္ပါသလား၊ 

မလိုအပပ္ါသလားဟုစစေ္ဆးပါ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဆီးပိုက္၊အေၾကာေဆး၊ မပိကုလိ္ႈင္း ႏငွ့္ 

အျခားပိကုမ္်ားကိုျဖဳတဖ္ို႔လုိသလားေမးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

၄င္းအရာမ်ားၾကာရွည္စြာရွေိနျခင္းသည္ေရာဂါပိုးကူးစကခ္ရံဖို႔အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည။္ 

သင္သည္ ပဋိဇီဝေဆးေသာက္ရနည္ႊန္ၾကားျခင္းခရံပါက လိအုပ္သလားဟုေမးျမန္းပါ။ 

အဘယေ္ၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ပဋဇိီဝေဆးအလြနအ္ကြ်ံႏွင့္မွားယြင္းစြာသံုးစြပဲါကသင္၏ေဆးရံုမွေရာဂါပိုးကူးစက္ခရံျခင္း 

အႏၲရာယပ္ိမုိရုရိွ ႏိငု ္ေသာေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည။္ 

 

အမတ္ွစဥ(္၇) ဝမး္ေလွ်ာ၊့ဝမ္းပ်ကသ္ည့္အခါ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခငး္ 

 

အကယ္၍သင္သည္ ေဆးရံုတက္ေနစဥအ္တြင္း ဝမ္းေလွ် ာ၊ဝမ္းပ်က္ျဖစပ္ါက 

ဆရာဝနအ္ားအေၾကာင္းၾကားပါ။ အဘယ ္ေၾကာင့္ဆိေုသာ္ 

ထိအုရာသည ္ေဆးရုံမေွရာဂါပိုးကူးစကခ္ရံျခငး္ျဖစႏ္ိုင္ပါသည္။ 

အမတ္ွစဥ(္၈) တခဏတာ ေဆးလိပျ္ဖတျ္ခငး္၊ အရက္ေသာက္ျခင္းတို႔စြန္႔လႊတ္ရန ္
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သင္သည္ေဆးရံုမွေရာဂါကူးစက္ျခင္းအခံရေအာင ္ေဆးလိပေ္သာက္ျခင္း 

အရကေ္သာက္ျခင္းတို႔ကိ ု

တတ္ႏိငုသ္မွ်  ေဆးရုံတကေ္နခ်ိနအ္တြင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ေဆးရံုတက္ေနခ်ိနအ္တြ

င္းျဖစေ္ပၚလာႏုိငသ္ည့္အက်ိဳးဆကမ္်ားသညမ္ညသ္ို႔ျဖစမ္ညက္ိုမေသခ်ာခ်ိန္အတြငး္အထက္ပါ(၈)

ခ်ကသ္ည္သင္ကိေုဆးရံုမေွရာဂါကူးစက္ျခင္း မခရံေအာင ္ေလွ်ာ့ခ်ေသာနည္းလမး္မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆက္စပလ္ွ်ကရ္ွေိသာစကားလံုးမ်ာ-းလူထုထံမွရရွႏိိုင္ေသာေရာဂါကူးစက္ျခင္း၊ပဋိဇဝီေဆးမ

ႈ၊ပဋိဇီဝေဆးဦး ေဆာငမ္ႈက႑၊  

 

ဗီြဒီယုိဖိငု-္ေဆးရံုမွကူးစက္ေရာဂါခရံျခင္းႏငွ့္ပတ္သကေ္သာေဆးရံုမကွူးစက္ေရာဂါခရံျခငး္ႏွင့္ 

မည္က့ဲသုိ႔ကာကြယ္ ရမညန္ည္း။ 

 

သင္၏အသက္ကုိယက္ယ္တင္ပါသင၏္လက္ကိေုဆးေၾကာပါ။ယေန႔သငမ္ျပဳလုပခ္ဲလ့ွ်င္မန

က္ျဖန္ဤေရာဂါ ကုသ ရန ္အတြက္ကုထုံးမရွိပါ။ 
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ေဆးရံုမွကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

နာမစ္ားစကားလံုး-

ဘကထ္ရီးယားပိုး၊ဗိငု္းရပ္ပိုး၊ကပပ္ါးပိုးႏွင့္မႈိေရာဂါပိုးတုိးခႏၶာကုိယအ္တြင္းသို႔ဝငေ္ရာက္ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နးီစပေ္သာစကားလံုးမ်ား 

ေရာဂါပိးုကူးစက္ျခငး္ 

ကူးစက္တတ္ေသာ(နာမဝေိသသန) ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္ဝငေ္ရာက္ျခင္းႏငွ့္ဆ

ကစ္ပ္ေသာစကားလံုး 

 

ေလ့လာသငယ္ႏုိူငမ္ည့္အခ်ကမ္်ား 

မည္က့ဲသုိ႔သငကုိ္ယ္တုိင္ႏငွ့္သငခ္်စေ္သာသူမ်ားကုိေရာဂါပိးုက

ူးစက္ျခင္းမကွာကြယ္ႏုိင္မည္လဲ။ 

ဘကထ္ရီးယားပိုး၊ ဗိငုး္ရပ္ပိုး၊ကပပ္ါးပိုး ႏငွ့္မႈိေရာဂါတို႔ 

လခူႏၶာကိုယ္တြငဝ္ငေ္ရာက္ျပီးပြားမ်ားျခင္းျဖစ္ပြားပါက ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစေ္ပ

ၚေစပါသည္။သို႔ေသာ္ေရာဂါပုိးကူးစကရ္ျခင္းကုိေရွာင္ရွားျခင္း(သုိ႔) 

ကာကြယ္ ေဆးထုိးျခငး္ျဖင့္ကာကြယ္ႏိငုပ္ါသည္။ေအာကပ္ါအခ်ကအ္လကမ္်ားသည္

လနူာႏွင့္လူထအုတြက ္

ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်ေရာဂါျဖစ္ျခင္းသည ္ ဗိငု္းရပေ္ရာဂါပိုးကူးစကခ္ရံျခင္း၏ 

ဥပမာ တစခ္ုျဖစ္သည္။ လနူာသည္ လည္ေခ်ာငး္နာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ 

ႏွာေခ်ျခင္းႏငွ္ ့အဖ်ားအနည္းငယ္တက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွမခံရေအာင္ကာကြယ္ျခငး္သည ္

လူတိုငး္အတြက္တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဤကဲသ့ို႔ 

ခယံူျခင္းျဖင့္လူနာသည္ေဆးကုသမႈခံယူေနခ်ိနအ္တြငး္ 
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လူထထုမံ ွေရာဂါကူးစကခ္ရံျခငး္အတြကအ္ၾကံျပဳထားေသာသငသ္သိင့္သည့္အခ်က္အလ

ကမ္်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၁)ေရာဂါပိးုမညက္ဲသ့ို႔ဝင္ေရာကကူ္းစကခ္ရံသနညး္ကိ ုသရိွနိားလညဖ္ို႔လုိပါသည။္ 

ကၽြႏု္ပတ္ို႔သညမ္မိိတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာဝင္ေပါက္မ်ားျဖစေ္သာ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ နား၊ စအိ၊ု 

လငိ္အဂၤါအေပါကတ္ို႔မွတဆင္ ့ေရာဂါပိုးဝင္ေရာကတ္တ္သည္ကုိ သရိွိျပီးျဖစပ္ါသည္။ 

ထို႔အျပင္မိမတိို႔၏ အေရျပားမတွဆင့္ အငး္ဆကပ္ိုးေကာင္၊ 

တရိစာၦနေ္ကာငက္ိကု္၍ေသာ္၄င္း၊(သို႔)တံခါး၊လကက္ိငု္ဖနုး္မ်ားကုိငျ္ခင္းျဖင့္ကူးစကႏ္ိငု္ပါသည္။ 

ေလမ ွတဆင္ ့

ကူးစက္ႏိငုပ္ါသည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းသို႔ေရာဂါပိုးမ်ားမဝငေ္ရာကႏ္ိုငေ္အာင ္

ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မႈနည္းလမ္းတခုျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၂) သင၏္လကက္ိေုဆးေၾကာပါ။ 

အမိ္သာတက္ျပီးတိငု္း၊အစာမစားခင္၊အစားအေသာကမ္ျပငဆ္ငခ္ငအ္စားအေသာက္ျပငဆ္င္

ျပီးေနာက ္စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင၏္လက္ကိုေဆးေၾကာရမည္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၃) ကာကြယ္ေဆးထိးုပါ။ 

သင္၏ကာကြယေ္ဆးထိုးျပီးမႈအေျခအေနအျမတဲမ္းသကတ္န္းရငွေ္နသည္အထိရွပိါေစ

။ကာကြယ္ေဆးသည ္သင္ အားေရာဂါကူးစကခ္ရံမႈ အေျခအေနမ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၄) ပဋဇိဝီေဆးကိလုိအုပမ္သွာလွ်ငသ္ံုးစြပဲါ။ 

ပဋဇိီဝေဆးကိုဆရာဝန္ညႊန္ၾကားမႈရွမိွသာေသာက္သုံးပါ။ဆရာဝန္အားပဋိဇီဝေဆးေသာက္ျခင္း 

ေၾကာင္းမေျပာ 

ပါႏွင့္၊ဆရာဝနအ္ားအကယ္၍ပဋိဇဝီေဆးညႊနး္ခဲလ့ွ်ငအ္ဘယ္ေၾကာင့္ထိက့ဲုသို႔ေသာကရ္ 

သညက္ိေုမးပါ။ သုိ႔မသွာမိမိသညပ္ဋိဇီဝေဆးအားမွနက္နစ္ြာသံုးစြဲေၾကာင့္သက္ေသျပပါသည္။ 

သင္သည္ညႊန္ၾကားထားသည္ ့

ပဋဇိီဝေဆးအပတ္လည္သညအ္ထ၊ိသတ္မတွခ္်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိသင္တြင ္

အျခားညႊန္ၾကားမႈ တစံုတရာရွိျခင္း(သို႔) 

ဆးမတက္ျခင္းမရွိလွ်င္ေဆးပတလ္ညေ္အာငေ္သာက္သုံးမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၅)အကယ္၍သငတ္ြင ္ေရာဂါပိးုကူးစက္ခရံသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွခ့ဲိလွ် င္ 

မမိအိမိတ္ြငေ္နပါ။ 
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သင့္ထံတြငအ္ဖ်ား၊ဝမ္းေလွ်ာ့ဝမ္းပ်က၊္အန္ျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းရွပိါကအလုပ(္သို႔)သင္တနး္သို႔သြာ

းေရာက ္ျခင္း အ ျပဳလပုရ္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၆)ေခ်ာငး္ဆုိးခဲလ့ွ်ငမ္်ကႏ္ာွကာအစညး္အတားဝတထ္ားရပါမည။္အကယ္၍မ်ကႏ္ာွကာ 

အစညး္အတား မရွပိါကလကျ္ဖင့္အပုဖ္ံုး၍ေခ်ာငး္ဆုိးပါ။ 

သငဖ္်ားႏွာၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေျချခင္းျပဳလပု္သည့္အခါ ဗိငု္းရပ္ပိုးပါေသာေသးငယေ္သာ 

တေံတြးအမႈန္၊ 

အခြ်တုိဲ႔သညေ္လထဲတ့ြငပ္်ံ႕ႏွံသြားသည္။၄င္းေလကိအုျခားသူမ်ားရွဴရွိဳက္မိေသာအခါထိသု

ူတို႔အားေရာဂါပိုး 

ဝင္ ေရာက္ခံရၿပီးကးူစကေ္ရာဂါျဖစေ္စပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္သင္ဖ်ားႏွာၿပီးေခ်ာင္းဆိုးခဲ့

လွ်ငမ္်က္ႏွာကာျဖင့္ ဖံုးအုပ ္ထား ပါက 

အျခားသမူ်ားထံသို႔ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမႈမကွာကြယ္တားဆီးျခင္းျဖစေ္စပါသည္။ 

ႏိငုင္ံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လူတစေ္ယာကသ္ညဖ္်ားနာၿပီးေခ်ာငး္ဆုိးခဲ့လွ်င္မ်ကႏ္

ွာကာဝတ္ဆငေ္လ့ အေလ ့

အက်င့္မရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္မ်ကႏ္ွာကာဖံုးအုပ္ဝတ္ဆငထ္ားျခင္းေၾကာင့္အျခားသူ

ထကထ္ူးျခားေနသည ္ဟုခံစား ရပါလမိ့္မည္။သို႔ေသာ္လည္းသင္ဖ်ားနာသည့္အခါကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္

သင္အား မ်က္ႏွာကာဖံုးအပုဝ္တဆ္င္ရန ္အႀကံျပဳပါသည္။ အကယ္၍ 

ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပရ္နမ္ျဖစ္ႏိုငပ္ါက 

သငေ္ခ်ာင္းဆိုးလွ်ငႏ္ွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပကုိ္အုပ္၍ ေခ်ာင္းဆိုးပါ။ ေခ်ာင္းဆိုးၿပေီနာက္ တေံတြး အမႈန၊္ 

အခြ်ကုိဲသုတရ္န ္တစသွ္်ဴးမရွပိါက သင္၏လက္ကိ ုလက္ျဖင့္အုပ္၍ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးေနာက္ 

လက္ေဆးပါ။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၇) အစားအေသာကျ္ပငဆ္ငသ္ည့္အခါ သန္႔ရင္ွးမႈရွပိါေစ။ 

အစားအေသာက္ျပငသ္ည့္အခါ သင္၏မီးဖိေုၾကာင္ၾကမ္းျပင၊္ စားပြမဲ်ကႏ္ွာျပင္သန္႔ရငွ္းေနပါေစ။ 

အကယ္၍ 

ျပင္ဆင္ၿပီးမကနု္ေသာအစားအစာမ်ားကုိေရခဲ့ေသတၱာထဲ့သို႔အလွ်င္အျမန္ထည့္သြင္းရန္

၊အခန္းအပူခ်နိ္ တြင္ၾကာ ရွည္စြာထားထားေသာအသားငါး အသီးအရြကတ္ို႔ကုိ 

ခ်က္ျပဳတ္ခ်င္းမျပဳလုပရ္။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၉) အငး္ဆကပ္ိးုမႊားမ်ားအႏၲရာယက္ငး္ေဝးပါေစ၊ 

ျခင္၊ယင္၊ၾကမ္းပိုး၊မႊားေကာငမ္်ားသည္ဗိုင္းရပပ္ိးု၊ဘက္ထရီးယားပိုး၊ကပပ္ါးပိုးမ်ားကိသုယေ္ဆာင ္

ႏိငုပ္ါသည္။ ေက်းဇးူျပဳ၍သင္အျပင္ထြကသ္ည့္အခါ အငး္ဆက္ ကာကြယ္ေဆးအဆီလမိ့္ပါ။ 

အမိ္အျပင္၊ ပတဝ္န္းက်င္တြင ္
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ေရခိေုအာင္သည့္ေနရာမ်ားမရိွပါေစႏွင့္၊ျခငမ္်ားဥဥမခ်ႏိုင္ေအာင္ျဖစပ္ါသည။္ၾကြက္မ်ာ

းအမိ္တြငရ္ွမိေနေစ ရနအ္ စအီမံျပဳလုပ္ပါ။ 

 

အမတ္ွစဥ(္၁၀)လငိဆ္ကဆံ္ျခငး္ေၾကာင့္ ရရွေိသာကးူစကေ္ရာဂါ၊ 

သင္၏လငိ္ဆက္ဆေံဖၚအား ခခုစံြမ္းအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ 

လငိ္ဆကဆ္ံျခင္းေၾကာင့္ရရွိကူးစက္ေရာဂါ ရွမိရွ ိ

စစေ္ဆးသင့္သည္။အကယ၍္မစစ္ေဆးရေသးျခင္း၊(သို႔)ေရာဂါရွမိရွအိေျခအေနမသရိွပိါကလငိ ္

ဆကဆ္သံည့္အခါ ကြန္ဒုံးကိအုသံုးျပဳသင့္သည ္(သို႔) လငိ္ဆကဆ္ံျခင္းမေွရွာက္ၾကဥ္ပါ။ 

 

ဆက္စပလ္ွ်ကရ္ွေိသာစကားလံုးမ်ား- ဘကထ္ရီးယား၊ ဗိငု္းရပ္၊ မႈိ ေသးငယေ္သာကူးစကေ္ရာဂါပိုး 

 
ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 Mayo Clinic. (2017, March 08). Germs: Protect against bacteria, viruses and infection. Retrieved from 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infectious-diseases/in-depth/germs/art-20045289  
2 Knapton, S. (2015, August 18). 'Soft touch' doctors should be disciplined for over-prescribing antibiotics. Retrieved from 

https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11808015/Soft-touch-doctors-should-be-disciplined-for-over-

prescribing-antibiotics.html  
3 Laliberte, M. (n.d.). 12 Essential Questions to Ask Your Doctor Before Taking Antibiotics. Retrieved from 
https://www.rd.com/health/conditions/antibiotics-side-effects-questions/#card-1/ 
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ဆပ်ိပျံ� ��ံ ့ြခငး်(Sepsis) 

ျပင္းထန္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာတစခ္ုလံုး၏တစ္သွ်ဴးမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ 

အဂၤါမ်ားပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ေသဆံုးႏိုငသ္ည့္အထိျဖစ္ျခင္း (ဆပစ္စ္) 

 

နာမစ္ားစကားလုံး-ေရာဂါကူးစကခ္ရံျခငး္ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိငု္းမ်ားစြာ 

လပုင္န္းမ်ားပ်ကစ္ီးျခငး္ ႏငွ့္ အသကအ္ႏၲရာယ္ျဖစျ္ခင္း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဆပစ္စ္(ခ) သည္ 

ကိုယ္ခႏၶာမွေရာဂါကူးစက္ခရံျခင္းကိတုံု႔ျပန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားပါသည။္ 

ကိုယ္ခႏၶာထဲသို႔ဝငေ္ရာကလ္ာေသာ ေရာဂါပုိးမ်ားကုိေသြးထဲသို႔စြန္႔

ထုတလ္ိုက္ပါသည္။ ထိအုခါတြငလ္ူ၏ေသြးေပါငခ္်ိနမ္ွာ 

ဆိုးရြားစြာက်ဆင္းသြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကိယုခ္ႏၶာ၏ 

အဓိကအဂၤါအစိတအ္ပိုင္းမ်ားကို ထခိိုက္ျခငး္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး 

တံု႔ျပနမ္ႈအလြန္ျပင္းထနပ္ါက အဓိကအဂၤါအစတိအ္ပိုင္းမ်ား၏ 

လပုင္န္းမ်ားရပ္တန္႔သြားသည္အထျိဖစ္ေစပါသည္။ 

အေမရကိနႏ္ိငုင္ံကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်ကေ္ရးအဖြဲ႔

မွ ႏစွစ္ဥႏ္ွစ္တုိင္း လူဥးီေရ ၁.၅ ခန္႔ 

ဆပစ္စ(္စ) ေရာဂါရရွိၿပီး၄င္းတို႔အနက္မွလေူပါင္း၂၅၀၀၀၀ခန္႔ ွစ္စ

ဥ္ေသဆံုးလွ်က္ရွိေၾကာင့္အစရီငခ္ံစာတြငေ္ဖၚျပထားပါသည္။ 

 

ဆမစ္စ္(စ)ေရာဂါသည္ႏစွစ္ဥႏ္စွ္တုိင္း၆သန္းခန္႔ကမာၻတစဝ္န္းတြင

္ျဖစ္ပြားလွ်ကရ္ွိၿပီးကမာၻေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ား 

မ်ားမွလူ၅၀ရာခုိငႏ္ႈန္းထကန္ည္းေသာလူဦးေရမွဆပ္စစ(္စ)ေရာ

ဂါ၏ကာကြယ္ေရႏွင့္ေရာဂါ သတမ္ွတ္ခ်က္ ကိုသရိွိပါသည္။ 
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ေလ့လာသငယ္ႏုိူငမ္ည့္အခ်ကမ္်ား 

ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါအေၾကာင္းကိပုိုမုိသိရိွသတိထားရန္ 

လူထထဲုတြင္လုပ္ေဆာက္မႈမ်ားျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဆပစ္စ္(စ)ေရာဂါသည္သင္၏ကိခုႏၶာထဲသို႔မညသ္ည့္ေရာဂါပိုးမဆုိဝင္ေရာက္သည့္အခါကိုယ

္ခႏၶာမ ွျပင္းထန္ေသာ 

တံု႔ျပနမ္ႈျဖစေ္ပၚသည့္အခါျဖစပ္ြားပါသည္။၄င္းသညအ္လွ်ငအ္ျမနကု္သရနလ္ိအုပ္သည့္အေရး 

ေပၚအေျခအေန 

ျဖစ္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ဆပ္စစ(္စ)သည္ကိုယ္ခႏၶာ၏တစ္သွ်ဴးမ်ားဒဏ္ရာရရွ ိေစျခင္း၊ 

အဂၤါအစိတ္အပိငု္းမ်ား၏လုပင္န္းမ်ားရပ္ဆိငုး္ေစျခင္းႏငွ့္ေသဆံုးႏိငုသ္ည့္အထိျဖစ ္ႏိုငေ္သာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကမာၻတြငႏ္စွ္စဥႏ္စွတ္ိငုး္ လဥူးီေရ သန္း(၃၀) ခန္႔မွာ ဆပစ္စ(္စ) ေရာဂါခံစားေနရၿပီးလသူန္း ၆ 

သန္းႏွင့္ ၉ သနး္ၾကားေသဆံုးလွ်က္ရွပိါသည္။ ၄င္းအရာသညက္ာကြယ္၍ရပါသည္။ 

 

ကူးစက္ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ဆပ္စစ(္စ)ေရာဂါျဖစ္ေပၚေစပါသည္။၄င္းတို႔အနကမ္ွ 

ျဖစ္ေနၾကေရာဂါမ်ား 

ျဖစ္ေသာအဆတု္ေရာငေ္ရာဂါ၊ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲပိးုဝင္ေသာေရာဂါ၊ဝမ္းဗိကုပ္ိငု္း

ပိုးဝင္ေသာေရာဂါ၊ အေရျပား 

ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ဦးေနွာက္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါတို႔ျဖစ္ပါသည္။ေသြးလြနတ္ုတ္ေကြး၊ရာသ ီ

အလိက္ု ျဖစပ္ြား ေသာႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိေရာဂါ၊ အဝါေရာငအ္ဖ်ားေရာဂါ၊ အဘီိုလာေရာဂါ 

တို႔လည္းဆပစ္စ(္စ) 

ျဖစ္ေစပါသည္။၈၀ရာခိငုႏ္ႈန္းထက္ပိုေသာကူးစကေ္ရာဂါမ်ားမွာဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါျဖစ္ေစပါသ

ည္။၄ငး္သည ္ေဆးရုံျ ပငပ္မကူွးစကခ္ရံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မညသ္မူဆိုျဖစေ္စႏုိငပ္ါသည္။ 

ဆပစ္စ္(စ) ေရာဂါျဖစခ္ဲ့လွ်င ္

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ၿပီးအသကရ္ွင္ဖို႔အတြက္လွ်င္ျမန္စြာကသုဖို႔လိအုပ္ပါသည္။ 

 

သို႔ေသာ္လည္းဆပ္စစ(္စ)ေရာဂါအေၾကာင္းလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဘယ္ေသာအခါျဖစတ္တ္သည ္

ကိေုျပာ ဆိုျခင္း 

မရွပိါ။တခါတရံမွာယြင္းစြာအဆိပတ္ကသ္ည္ျဖစသ္ည္ဟုေျပာဆိုၾကပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ကူး 

စကေ္ရာဂါ ေၾကာင့္လနူာမွာေသခါနီးၿပဟီုၾကားဖူးၾကပါသည္။၄င္းသည ္

အမနွတ္ကယဆ္ပ္စစ္(စ)ျဖစ္ႏိငု္ပါသည္။ 
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အေၾကာင္းအရငး္အမွန္တကယက္ေတာ့လေူတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါဆိုေသာ

ေဝါဟာရ ကုိ ခဏခဏသံုးစြဲျခင္းမရွသိည့္အျပင္ခဏခဏမၾကားဖူးေသာ ေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည္။  

 

ဆပစ္စ္(စ)ေရာဂါကိုကာကြယႏ္ိ္ုငပ္ါသည့္အလြယက္ူဆံုးေသာကာကြယ္ျခင္းမွာက

ာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းႏွင္ ့အေျခ ခ ံတစ ္

ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းျခင္းတုိ႔ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင့္ကာကြယႏ္ိငု္ပါသည္။ 

 

မည္သည့္ကူးစက္ေရာဂါမဆိ ုဆပ္စစ္(စ)ျဖစႏ္ိုင္ပ္ါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

ဆပစ္စ္ေရာဂါျဖစေ္ၾကာင္းႏငွ့္ထုိသို႔ျဖစ္ပါက 

ပဋဇိီဝေဆးျဖင့္ကုသမႈခံရမည္ျဖစပ္ါသည္။ေစာလွ်င္စြာကးူစကေ္ရာဂါခံရေၾကာင့္သရိွိဖုိ႔ႏွင့္ ေစာ 

လွ်ငစ္ြာ ပဋဇိဝီ ေဆးျဖင့္ကုသမႈခယံူျခငး္ျဖင့္အသက္ဆံုးရံႈးမႈမျဖစေ္စပါ။ 

 

ေအာကပ္ါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိသုိရိွဖို႔လိအုပပ္ါသည။္အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အေမရကိ

နႏ္ိငုင္ံ၏ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယေ္ရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပမ္ႈဌာန၏အဆုိအရ ကၽြႏ္ုပတ္ို႔သည ္

ဆပစ္စ္(စ) ေရာဂါကူးစက္ျခင္းအတြက ္လက္ဦးမႈရလိုေသာေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည္။ 

 

၄င္းတို႔မာွ 

 

- စတိဇ္ေဝဇဝါျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္အေျခအေနဆိုးရြားလာျခင္း 

-အသက္ရွဴမဝျခင္း 

-ႏလွံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း 

-အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခငး္၊ ေျခဖ်ားလကဖ္်ားေအးစက္ျခင္း 

-အလြနအ္မင္းနာၾကငျ္ခင္း (သုိ႔) သက္ေတာင့္သက္သာမရွိျခင္း 

 

ေစတန္းေသာေခၽြးဆီးမ်ားအေရျပားတြင္ထြက္ရွိျခင္းတို႔ျဖစပ္ါသည္။ 

 

အထကပ္ါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုမကုသပေဲနလိုကပ္ါကပုိမိုဆိုးရြာလာၿပီးဆပ္စစ္(စ) ေသြးလန္းျ

ခင္းျဖစ္ေစပါသည္။ 

အကယ္၍သင့္ထံတြငထ္ိကုဲ့သုိ႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ားခစံားရပါကဆရာဝန(္သို႔)အေရေပၚေဆးကသု

မႈဌာနသို႔လွ်င္ ျမနစ္ြာသြားသင့္သည။္ 

ဆပစ္စ္(စ)ေရာဂါျဖစ္ခဲ႔ၿပးီအသကရ္ငွ္သူမ်ားသည္ဘဝတေလွ်ာက္လုံးထိေုရာဂါေၾကာင္

့ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေနာက္ 

ဆကတ္ြအဲက်ိဳးဆကမ္်ားခစံားရႏိုင္ပါသည္။၄င္းတို႔ရာဇဝငပ္ိုမုိသရိွလိိပုါကေအာကပ္ါလင့္ကုိႏွိပပ္ါ။ 

https://www.sepsis.org/faces/ 
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ဆပစ္စ္(စ) အေၾကာငး္ပိမုိသိုရွလုိိပါက ေအာကပ္ါလင့္ကိသုြားပါ 

 

World Sepsis Day (https://www.worldsepsisday.org/sepsis)  

Global Sepsis Alliance (https://www.global-sepsis-alliance.org/sepsis/) 

Sepsis Alliance (https://www.sepsis.org/faq/) 

 

ဆက္စပလ္ွ်ကရ္ွိ္ေသာစကားလံုးမ်ား-

ကူးစက္ေရာဂါ၊ပဋိဇီဝယဥပ္ါးေသာကူးစက္ေရာဂါ၊ပဋိဇီဝေဆး၊ပဋိဇီဝေဆး ယဥပ္ါးမႈ 

 
ကုိးကားခ်ကမ္်ား။ 
1 World Sepsis Day. (n.d.). Sepsis. Retrieved from https://www.world-sepsis-day.org/sepsis  
2 Technology Networks. (n.d.). What is Sepsis? (Sepsis Explained in 3 Minutes). Retrieved from 

https://www.technologynetworks.com/diagnostics/videos/what-is-sepsis-sepsis-explained-in-3-minutes-308278  
3 Sepsis Alliance. (n.d.). Frequently Asked Questions About Sepsis and Sepsis Alliance. Retrieved from 

https://www.sepsis.org/faq/  
4 CDC. (2017, August 31). CDC urges early recognition, prompt treatment of sepsis. Retrieved from 

https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p0831-sepsis-recognition-treatment.html . 
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အသိအမွတျ္ပဳ၀န္ချံခင္း 

ပဋဇိီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ အဘိဓာနက္ို ‘The Wellcome Trust Provision for Public Engagement 

Award’ ကိမု ွေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ပါသည္။ အဘိဓာန္ျဖစ္ေျမာကေ္ရးအတိက္ 

၀ိငု္း၀န္းပါ၀င္ေရးသားၾကသမူ်ားကုိလည္း ေက်းဇူး အထူးတငရ္ွပိါသည္။  

 

ျမနမ္ာဘာသာျပနဆ္ိကုညူၾီကသမူ်ား 

 

ေဒါကတ္ာေအာငျ္မတ္မငး္ (ေအာငမ္်ိဳးထြ႗္) 

ရွိဳကလိငုက္ွဖ်ား သုေတသနဌာန၊ အပပူိုင္းေဆးပညာဌာန၊ မဟေီဒါတကၠသိလု၊္ မေဲဆာက၊္ 

ထိငု္းႏုိငင္ံ။ 

 

ေဒါကတ္ာေအာငျ္ပည္႔ျဖိဳ း 

ေဆးသိပံၸပညာရငွ၊္ ျမန္မာေအာက္စဖို႔ေဆးသုေတသနဌာန၊ ရနက္ုန၊္ျမန္မာ။ 

 

ေဒါကတ္ာမ်ိဳ းေမာငေ္မာငေ္ဆြ 

သေုတသနညွိႏႈိင္းေရးမႈး၊ ျမန္မာေအာက္စဖို႔ ေဆးသုေတသနဌာန၊ ရနက္ုန္၊ျမန္မာ။ 

 

ေဒါကတ္ာသီတာစနး္ 

အတိုင္ပငခ္ံအဏုဇ၀ီေဗဒဆရာ၀န္ၾကီး၊ ရနက္ုန္ကေလးေဆးရံုၾကးီ၊ ရနက္ုန္၊ ျမနမ္ာ။ 

 

ေဒါကတ္ာရနေ္နာငဝ္င္း 

ေဆးသိပၸံပညာရငွ၊္ မဟေီဒါေအာကစ္ဖို႔ ေဆးသေုတသနဌာန၊ ဘနေ္ကာက္၊ ထုိင္း။ 

 

အဘိဓာနႏ္ငွ္႔ ပတ္သတ္ျပီး မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကျံပဳခ်ကမ္်ား 

နငွ့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးလိုပါက ေအာကပ္ါ အီးေမးမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယပ္ါ  

ravikanya@tropmedres.ac ��င့ ်direk@tropmedres.ac 

 
 


