
  
 

 
 

မသက်ဆုိင်ကြောင်းရ◌�င်းလင်းချက် 

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။ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္းဆုိတာဘာလဲ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္း(AMR) 

မိ ုက္ခရု ိစကုပ္ ျဖင ္ ့သာ ျမင ္နိ ုင ္ေသာအေကာင္ငယ္မ်ား 

(ဘက္တီးရီးယား၊ ဗုိင္းရပ္စ္၊ မိႈေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကပ္ပါးပိုး 

အမ် ိ ဳ းမ ် ိ ဳ း )သည္ ပဋ ိဇ ီဝေဆးမ်ား၏ ပ ိ ု းသတ္န ိ ုင ္ေသာ 

စြမ္းအားကိ ုခံနိုင္ရည္ရိွလာျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လက္ရွိသံုးစြဲေနေသာ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးအားလံုးနီးပါးကို ခံနုိင္ရည္

ရိွေသာ ဘ က္တီးရီးယားပုိးကို စူပါပိုးမႊား 

ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္းသည္ အဆံုးအစမရွိ

တိုးပြားလ်က္ရိွေသာ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား 

အႏၲရာယ္မွထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

ကုသျခင္းတို႔ကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္။ 
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အဓိပၸာယ္တူစကားလုံးမ်ား  

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္း|ပဋိဇီဝေဆးမတုိးျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဆးယဥ္ပါးေသာပုိးဆိုသည္မွာ ပဋိဇီဝေဆးျဖင္႔ 

ေဆးမတိုးေသာ ပိုးကူးစက္ခံရျခင္းဆိုသည္မွာ 

ပဋိဇီဝေဆးျဖင္႔သတ္၍ မရေသာ 

ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ 

 

ေဆးမတိုးေသာပုိးကူးစက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ 

ကမၻာေပၚတြင္ လူ၇၀၀၀၀၀ထက္မနည္း ႏ

ွစ္စဥ္အသက္ဆံုးရွံဳးလ်က္ရွိသည္။ 
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မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္းသည္ ကမၻာ႔ျပသနာျဖစ္ပါသလား 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားစြာကုိ ကုသနုိင္ခဲ႔ျပီး လနူာမ်ားစြာ 

အသက္ကုိ ကယ္တင္နိုင္ခဲ႔ေသာ 

အစြမ္းထက္ေဆးဝါးမ်ား စြာသည္ 

ေဆးယဥ္ပါးေသာပုိးမ်ားေၾကာင္႔ ေဆးအာနိသင္မ်ားဆံု

းရံွဳးလ်က္ရိွသည္။[1][2] 

ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရေသာလူနာမ်ားသည

္ ၾ ကာရွည္စြာဖ်ားနာျခင္းမသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ 

အသက္ေသဆံုး သည္အထိ ထိခုိက္ခံစားၾကရသည္။ 

သင္႔ေတာ္ေသာအစီအမံမ်ား မလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါက ရုိးရ

ုိးသာမာန္ပိုးဝင္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ 

အသက္အႏၲရာယ္ရိွလာနိုင္ေသာ ပုိးသတ္ေဆးမေပၚမွီ 

ကာလသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားနုိင္သည္။ အကယ္၍ 

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွအေျပာင္းအလဲ မလုပ္ခဲ႔ပါက 

ခြစဲိတ္ကုသျခင္းအားလံုးႏွင္႔ မီးဖြားျခင္းတို႔ 

ပင္လွွ်င္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားလာမည္ျဖစ္ျပီးလူနာမ်ားစြာႏွင္႔ 
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ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၊ မိခင္မ်ားသည္ ကာကြယ္ ကုသ၍ 

ရနိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းေၾကာင္႔ 

အသက္ေသဆံုးၾကရလိမ္႔မည္။[1] 

 

တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈမရိွျခင္း၊  

ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္းျခင္း 

ဥပမာ- အစားအေသာက္ကိုင္တြယ္ရာ တြင္ မသန္႔ရွင္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးအစီအမံမ်ား 

မရွိျခင္းႏွင္႔ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး အလြန္ 

အကၽြံ႕သံုးစြျဲခင္းတို႔သည္ ေဆးမတိုးေသာေရာဂါပုိးမ်ား 

ျဖစ္ေပၚျပန္႔ပြားေစသည္။ 

 

သဘာဝအားျဖင္႔ပိုးမႊားမ်ားသည္ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးကုိ 

ခံနိုင္ရည္ရိွေအာင္ ယင္းတို႔ကိုယ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ 

မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းရိွၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး မမွန္မကန္သံုးစြျဲခင္း သို႔မဟုတ္ 

အလြန္အကၽြံသံုးစြျဲခင္းတုိ႔သည ္ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
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ပုိမိုျမန္ဆန္စြာျဖစ္ပြားေစျပီး ေရာဂါပိုးကုိ ကုသရန္ 

ပုိမိုခက္ခဲေစသည္။ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမမွန္မကန္သံုးစြျဲခင္း 

သို႔မဟုတ ္ အလြန္အကၽြံသံုးစြျဲခင္းတုိ႔သည ္ လူတြင္သာမက 

တိရိစၧာန္မ်ားတြင္လည္းရိွသည္။ လူသားမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးေသာ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး အေအးမိျခင္းႏွင္႔ 

တုပ္ေကြးဖ်ားနာျခင္းတို႔သည ္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး 

၎တို႔ကိုကုသရန္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိလူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ 

ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးအေအးမိျခင္းႏွင္႔ တုပ္ေကြး ဖ်ားနာ ျခင္း 

ခံစားရပါက ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးကုိေသာက္ေလ႔ရိွၾကပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ တိရိစၧာန္ ေမြးျမဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲၾကသည္။ 

ပုံမွန္အားျဖင္႔ 

တိရိစၧာန္အုပ္မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးက်ေရာက္သည္႔အခ်ိန္မွသ

ာပိုးရိွေသာအေကာင္မွေရာဂါမကူးစက္ေစရန္က်န္း

မာေသာအေကာင္ကိုပိုးသတ္ေဆးေပးေလ႔ရွိသည္။ 
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လူျဖစ္ေစ၊ တိရိစၧာန္ျဖစ္ေစ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးကုိ 

အမွန္တကယ ္ လိုအပ္သူကုိသာေပးရန္ႏွင္႔ မလိုအပ္သူမ်ားကို 

မေပးရန္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည ္ ေဆးယဥ္ပါးေနေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ ကုသရာတြင္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးအသစ္မ်ားကိုသာ မီွခိုေန၍မရပါ။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမမွန္မကန္သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ ္ အလြန္ 

အကၽြံသုံးစြဲျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး ေရာဂါပိုးမ်ားေဆးယဥ္ပ

ါးလာမည့္ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ေလ်ွာ႔ခ်ရန ္လိုအပ္သည္။[3] 

 

ဆက္စပ္ေသာစကားလံ ု းမ်ား - မိ ုက္ခရ ု ိစကုပ ္ ျဖင ္ ့သာ 

ျမင္နုိင္ေသာ အေကာင္ငယ္မ်ား ၊ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1  WHO (2018). “Antimicrobial resistance”. WHO 

2 CDC (2018). “About Antimicrobial Resistance- 

Antibiotic/Antimicrobial resistance- CDC”. CDC.gov  
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3 O’Niell J. (2016). “Tackling Drug-Resistant Infections 

Globally: Final Report and Recommendations.- The 

review on Antimicrobial Resistance.”amr-review.org 
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ပုိးမႊားမ်ား 

အသက္ရွ ိ ျပ ီ း လြန ္စ ြာေသးငယ္သျဖင္ ႔  ရ ိ ု းရ ု ိ းမ ်က္စ ိ ျဖင ္ ႔  

မျမင္နုိင္ပဲ မုိက္ခရိုစကုပ္ျဖင္႔ၾကည္႔မွသာ ျမင္နုိင္ေသာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုိးမႊားငယ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

ေနထိုင္ၾကျပီး အေရျပားေပၚတြင္ သာမက 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခႏၡာကိုယ္အတြင္း၌လည္း 

ေနထိုင္ၾကသည္။ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကိုျဖစ္ေစေသာ 

ပုိးမႊားငယ္မ်ားကိ ုေရာဂါပိုးဟုေခၚသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ပုိးမႊားငယ္တိုင္းသည္ 

ကူးစက္ေရာဂါကိုမျဖစ္ေစပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ 

ပုိးမႊားငယ္မ်ားသည ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို 

အကူအညီေပးတတ္သည္။ 
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ဆက္စပ္ေသာစကားလုံးမ်ား 

ပုိးမႊားငယ္မ်ား 

မုိက္ခရိုစကုပ္ျဖင့္ ၾကည့္မွသာ ျမင္နုိင္ေသာသက္ရွိ 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

ကမၻာၾကီးႏွင့္ ပုိးမႊားငယ္မ်ား  

အၾကမ္းအားျဖင္႔ ပုိးမႊားငယ္မ်ားကိ ု ၄ မ်ိဳးခြျဲခားနုိင္သည္။ 

မႈိေရာဂါပုိး၊ ဘက္တီးရီးယားပိုး၊ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးႏွင့္ ကပ္ပါးပိုး 

တို႔ျဖစ္သည္။ မႈိေရာဂါပုိးသည္ 

အရြယ္အစားအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ 

 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ မႈိုေရာဂါပိုးထက ္ ပုိမိုေသးငယ္ျပီး 

ႏူးကလီးယား မရွိၾကပါ။ ဘက္တီးရီးယားပိုး 

တစ္ေကာင္ထဲရိွလ်ွင္ ဘက္တီးရီးယန္းဟုေခၚသည္။ 

ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးမ်ားသည ္ ပုိးမႊားငယ္မ်ားတြင္ အရြယ္အေသးဆံုး 

ျဖစ္သည္။ ႏူးကလိယားႏွင္႔ ဆဲလ္နံရံမ်ားမရွိၾကေပ။ 

အျခားသက္ရွိ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အျခားဆဲလ္တစ္ခုခု 
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အတြင္း၌သာ မ်ိဳးပြားနုိင္သည္။ မုိက္ခရိုစကုပ္ျဖင္႔သာ 

ျမင္နုိင္ျပီးေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ ကပ္ပါး 

ပုိးမွာ ငွက္ဖ်ားပုိးျဖစ္သည္။ ႏြားေခ်းမႈိႏွင့္ 

အျခားရိုးတံရိွမႈိမ်ားမွာလည္း မႈိပိုးအုပ္စုဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ သန္ေကာင္မ်ားမွာလည္း ကပ္ပါးပိုး 

အုပ္စုဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ အရြယ္အစားၾကီးမားၾကျပီး 

ဆဲလ္အမ်ား အျပားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားၾကသည္။ 

၄င္းတုိ႔သည္ပိုးမႊားငယ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ 

 

ခန္႔မွန္းေျခအရေျမၾကီးတစ္ဂရမ္တြင္ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးေပါင္းသန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းအထိ 

ရိွနိုင္သည္။[1] ပုံမွန္ လူတစ္ေယာက္ အသက္ႏွစ္ဆယ္မွ 

သံုးဆယ္ၾကားအရပ္ ၁၇၀ စင္တီမီတာ၊ အေလးခ်ိန္ ၇၀ 

ကီလိုဂရမ္ ပံုမွန္ လူတစ္ေယာက္တြင္ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင္႔ 

လူသားဆဲလ္ေပါင္းသန္းေပါင္းသံုးေသာင္း ၃၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ 

ရိွၿပီး ဘက္တီး ရီးယား ဆဲလ္ေပါင္းသန္းေပါင္း 

သံုးေသာင္းကိုးေထာင္ ၃၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀ 
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ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္။[2] ငွက္ဖ်ား ကပ္ပါးပိုးမ်ားသည္ 

လူ၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း 

ပုန္းေအာင္းေနႏိုင္ျပီး၊ ေသြးဆလဲ္မ်ားအတြင္းပြားမ်ားကာ 

ျခင္ကုိက ္ ျခင္းမွတဆင္႔ အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ 

ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ေဆးယဥ္ပါးပိုးမႊားဆိုင္ရာ ကမၻာလံုး 

ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္အရေဆးယဥ္ပါးလာေသာ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးႏွင္႔ ငွက္ဖ်ားပုိးကဲ႔သုိ႔ေသာ ပုိးမႊားငယ္ 

မ်ားသည ္ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးကိ ု ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္ဟု 

သိရသည္။[3] 

 

ဥပမာ ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို 

လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားတြင္ မေလ်ာ္မကန္သံုးစြဲမႈေၾကာင္႔ 

လူသားတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဘက္တီးရီးယား 

ပုိးသတ္ေဆးအဆိပ္သင္႔လ်က္ရွိသည္။ 

ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေဆးမ်ားျဖင္႔ ထိေတြ႔ ေနရျခင္းသည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခႏၶာကိုယ ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

တိရိစၧာန္မ်ားတြင ္ ခုိကပ္ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ 
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ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ေစသည္။ 

ဤေဆးယဥ္ပါး ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ 

ပ်ံ႕ႏွံ႕ကူးစက္ ျပီး ေသေစေသာ ေရာဂါမ်ားကိုျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 

ထိုနည္းတူ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ားကိုလည္း မေလ်ာ္မကန္ 

သံုးစြမဲႈရွိျပီး ငွက္ဖ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္လည္း 

အခက္အခဲရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေဆးမတိုးငွက္ဖ်ားသည္ 

တစ္ကမၻာလံုးပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွသည္။ 

 

ဆက္စပ္ေသာ စကားလံ ု းမ်ား - ပဋိဇ ီဝေဆးယဥ္ပါးျခင္း၊ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး၊ ပုိးမႊားငယ္မ်ာ: 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 Ingham E.R. (2018). “Soil Biology- Chapter 3: 

Bacteria”. extension.illinois.edu 

2 Sender R., Milo R., and Fuchs S. (2016). “Revised 

estimates for the number of human and bacteria cells 
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in the body.” PLOS Biology. 14(8): e1002533. doi: 

10.1371/journal.pbio.1002533 

3 WHO (2015). “Global Action Plan on Antimicrobial 

Resistance”.wpro.who.int 
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ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး 

ဘက္တီးရီးယားပိုးကုိ သတ္ႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ ္ပုိးပြားမ်ားမႈကို 

ရပ ္တန္ ႔ႏ ိ ုင ္ေသာ ေဆး သိ ု ႔မဟုတ္ ေဆးပစ ၥည္ း ဥပမာ 

ပင္နီစလင္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး ေသာက္စရာမလုိဘူးလို႔ 

ကၽြႏု္ပ္ကို ဆရာဝန္ကေျပာတယ္။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးက 

ဘက္တီးရီးယားတစ္မ်ိဳးကုိပဲ သတ္ႏိုင္တယ္။ 

 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးက 

ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးအေအးမိျခင္းနဲ႔ 

တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ 

ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးကိုမသတ္ႏိုင္ဘူး။ သင္႔ကို 

ျမန္ျမန္ေနေကာင္းလာေအာင္ 

အလုပ္ျမန္ျမန္ျပန္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ 

မကုေပးႏိုင္ဘူး။ 
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မွတ္သားရန္အခ်က္  

ကပ္ဆုိက္လာေတာ႔မည္႔အနာဂတ္တစ္ခု 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး ယဥ္ပါးမႈသည္ အၾကီးက်ယ္ဆံုးေသာ 

ကမၻာလုံးဆိငု္ရာ က်န္းမာေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ျပီး 

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိ ု ေသေစႏုိင္ကာ 

ကမၻာ႔စီးပြားေရးကိုလည္း ဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္သည္။[1] 

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးက အေရးၾကီးေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ 

တိုးပြားလာေသာ ေဆးယဥ္ပါး ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပသ နာကို 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။[2] 

 

သူ႔မွာ ျပင္းထန္တဲ႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္ျခင္းကို 

ခံစားေနရတယ္။ 

သူ႔ကိ ု ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး 

ရက္ရွည္ေပးဖို႔လုိတယ္။ 
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အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း 

ပုိးဝင္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားျပည္တည္နာကဲ႔သို႔ေသာ 

အျဖစ္မ်ားသည့္ ဘ က္တီးရီးယားပိုးဝင္ျခင္းမ်ားကိ ု ကုသရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပုံမွန္အားျဖင္႔ အသံုးျပဳေသာ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း 

အသံုးမဝင္ေတာ႔ပါ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို 

မသတ္ႏုိင္ေတာ႔ပါ။ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး၏ 

ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က မၾကာမီအနာဂတ္တြင္ 

စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့သူမ်ား 

အေနႏွင္႔ ေရာဂါကုသ ရန္အတြက္ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို 

မီွခိုေနမႈအားေလ်ာ႔ခ်ရန္ 

မျဖစ္မေနလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

 

လက္ရိွအေျခအေနအတိုင္း ေရွ႔ဆက္သြားပါက ဂနို၊ 

ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ ကဲ႔သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ိဳး 

မ်ားသည္ ကုရာနတၴိေဆးမရိွျဖစ္သြားနုိင္သည္။ 

ဆရာဝန္မ်ားက လူနာမ်ားကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္း "ဝမ္းနည္း 
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ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားအတြက္ ကုေပးစရာ ဘာေဆးမွမရွိပါဘူး" 

ဆို၍ ေျပာၾကရလိမ္႔မည္ဟုလည္း ယင္းက သတိေပးသည္။ 

 

ဤကိစၥသည္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္စရာေကာင္းျပီး 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိသားစုမ်ားကိုပါ 

ထိခုိက္ေစမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အေရးၾကီး 

ဥပမာျပရလ်ွင္ ေဆးယဥ္ပါး ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားအၾကား 

ကေလးမီးဖြားရျခင္း သည ္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိျပီး 

မိခင္ေရာေမြးကင္းစကေလးပါ ဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္၍ 

ေသဆံုးနိုင္ေျချမင္႔မားသည္။ 

 

ဆက္စပ္ေသာစကားလုံးမ်ားပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး၊ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း၊ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး မမွန္မကန္ 

သံုးစြျဲခင္းႏွင့္ အလြန္အကၽြံ႕သံုးစြဲျခင္း 
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ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 O’Niell J. (2016). “Tackling Drug-Resistant Infections 

Globally: Final Report and Recommendations.- The 

review on Antimicrobial Resistance.”amr-review.org 

2 The Guardian, UK, 2016 Sep 21, and WHO ‘Birth in a 

time of antibiotic-resistant bacteria’, 2016 Aug 29 
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ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား မမွန္မကန္အသုံးခ်ျခင္း 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မသင္႔ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

အသံုးခ်ျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဥပမာအားျဖင္႔ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ိဳးစံုသတ္နုိင္သည္႔ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အာနိသင္ရိွ ပဋိဇီဝ 

ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုမလိုအပ္ပဲသံုးစြျဲခင္း။ 

 

ႏွာေစးအေအးမိျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ 

သူ႔အလိုလုိ ေပ်ာက္ကင္းတတ္ေသာ 

ဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါမ်ားအတြက ္

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကိ ု လြဲမ်ားစြာ 

အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ၾကီးမားစြာ 

ထိခုိက္ေစသည္။ 
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ဆက္စပ္ေသာစကားလုံးမ်ား 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ လြမဲွားစြာအသုံးျပဳျခင္း 

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မသင္႔ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

အသံုးခ်ျခင္း 

 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ အလြန္အကၽြံသုံးစြျဲခင္း 

ပဋိဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို လုိအပ္သည္ထက္ပုိ၍ မ်ားျပားစြာ 

အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ ္လြန္ကဲစြာ မၾကာခဏ အသံုးျပဳျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား 

မမွန္မကန္အသုံးခ်ျခင္းႏွင္႔ အလြန္အကၽြံ

သံုးစြျဲခင္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ 

ပဋ ိဇ ီဝ  ပ ိ ု းသတ္ေဆးယဥ ္ပ ါ း ျခင ္ းသည္  

မမွန္မကန္ အသံုးခ်ျခင္းနွင္ ႔  အလြန္အကၽြံ 

သံုးစြဲျခင္းတို႔အျပင္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

အားနည္းျခင္းတိ ု ႔ေၾကာင္ ႔  ပိ ုမ ိ ုလ်ွင ္ ျမန္ စြာ 

ဆိုးရြားလာေနသည္။ 
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မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ား မ မွန္မကန ္

အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ သင္ကုိယ္တုိင္ 

ႏွင့္ လူသားအားလုံးကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေနေစျပီလား 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား မမွန္မကန္အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အလြန္အကၽြံ႕သံုးစြျဲခင္းတို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ

္ေစပါသည္။ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး အေအးမိျခင္းႏွင္ ့

အျခားဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားအတြက ္ ပဋိဇီဝ 

ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည ္ ေရာဂါမေပ်ာက္ရ

ံုသာမက သင့္ကိုလည္း မလိုအပ္ေသာ ေဘးထြက္ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပးႏိုင္သည္။ ထပ္ေျပာရလ်ွင ္

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမ်ွ ဤကဲ႔သုိ႔ ေဆးသံုးစြဲမႈသည္ 

ကုသရ ပုိမို ခက္ခဲေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို 

ျဖစ္လာေစရန္ အမွန္တကယ္ပင္ အကူအညီေပးသည္။ 

ဤဘက္တီးရီးယား ပုိးမ်ားသည္ သင္ကိုယ္တိုင္၊ 

သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရိွလူအမ်ားကို 

ကူးစက္ေစနိုင္သည္။ 
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မည္သည္႔အခ်က္သည္ ပဋ ိဇီဝပိ ုးသတ္ေဆးမ်ား မမွန္မကန္ 

အသုံးခ်ျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းနုိင္ပါသလဲ 

၁။ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး 

အေအးမိျခင္းႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားအတြက္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား အသုံးျပဳျခင္း။ 

၂။ ပဋိဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကိ ု

ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညြန္ၾကားမႈမရိွပဲ 

သို႔မဟုတ ္ညြန္ၾကား မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အသံုးျပဳျခင္း။ 

၃။ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေဆးကိုရက္ျပည္႔ေအာင္ 

အကုန္မေသာက္ျခင္း။ 

၄။ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို 

အျခားသူမ်ားႏွင့္ မ်ွေဝသုံးစြဲျခင္း။ 

၅။ ပဋိဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးလက္က်န္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ 
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ကၽြႏု္ပ္ဘာလုပ္သင္႔သလဲ 

၁။ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးအေအးမိျခင္းႏွင့္ 

တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားအတြက ္ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား 

အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 

၂။ ပဋိဇီ ဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ 

ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညြန္ၾကားမႈရွိမွသာ 

သံုးစြပဲါ။ ပုိမိုေသခ်ာ ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးေသာက္သံုးရန္ သင္႔ေတာ္ေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က ္ရိွမရွိေမးပါ။ 

၃။ ညြန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေဆးကိုရက္ျပည္႔ေအာင္ 

အကုန္ေသာက္ပါ။ 

သင္႔ေရာဂါသက္သာလာေသာ္လည္း ေဆးကိ ု ေဆး

ပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္ပါ။ 

၄။ ပဋိဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကိ ု

အျခားသူမ်ားႏွင့္ မ်ွေဝသုံးစြဲျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ 

၅။ ပဋိဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးလက္က်န္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 
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ပဋ ိဇ ီဝပ ိ ု းသတ္ေဆးမ်ား မမ ွန ္မကန္အသံ ု းခ ် ျခင ္ းႏ ွင ္ ့  

ပတ္သက္ေသာ လြမွဲားေလ့ရိွသည့္ အယူအဆမ်ား 

၁။ လိုလိုမယ္မယ္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး ေသာက္ထားခ်င္တယ္။ 

 

အေျဖ။ မွားသည္။ 

ႏွာေစးအေအးမိႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားသည ္

ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းပ်က္ 

ဝမ္းေလ်ွာ ေရာဂါအမ်ားစုသည ္

ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ 

ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညြန္ၾကား မႈမရိွပဲ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးေသာက္ျခင္းသည ္

သင္ကိုယ္တိုင္အားေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

အႏၲရာယ္ရိွေစသည့္ 

အျပင္အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေဆးယဥ္ပါး 

ဘက္တီးရီးယားပိုးအႏၲရာယ္သုိ႔ မလိုအပ္ပဲ 

က်ေရာက္ေစသည္။ 
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၂။ ကၽြန္ေတာ္ အရင္တစ္ေခါက္ ႏွာေစးအေအးမိတုန္းက 

ပဋ ိဇ ီဝပ ိ ု းသတ္ေဆးေသာက္ ျပ ီ း  ျမန ္ ျမန ္သက္သာ 

လာတယ္။ အခုတစ ္ေခါက္  ႏ ွာေစးအေအးမိေတာ ့  

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးထပ္ေသာက္ခ်င္တယ္။ 

 

အေျဖ။  မွားသည္။ 

ႏွာေစးအေအးမိႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားသည ္

ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး လူနာ အမ်ားစုသည္ ၇ ရက္မွ 

၁၀ရက္အတြင္း သက္သာလာၾကသည္။ 

သင္ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမေသာက္လည္း သက္သာလာ 

မွာပဲ။ ပဋိဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ 

ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးကိုမသတ္ႏိုင္ပါ။ သင္႔ကိုျမန္ျမန္ေနေကာင္း 

လာေအာင္ အလုပ္ျမန္ျမန္ ျပန္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ 

မကုေပးႏိုင္ဘူး။ 

၃။ ကၽြန္ေတာ္ အရင္တစ္ေခါက္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးေသာက္တုန္းက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳ
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းမ်ား မခံစားခဲရ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 

ဒီတစ္ေခါက္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားရမွာ 

မဟုတ္ဘူး။ 

 

အေျဖ။  မွားသည္။ အရင္တစ္ေခါက္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးေသာက္တုန္းက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳ

းမ်ား မခံစားခဲ႔ရေသာ္ လည္း 

သင္အခုတစ္ေခါက္ခံစားရႏုိင္သည္။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကိ ုထပ္ကာထပ္ကာ အသံုးျပဳျခင္း 

သည ္ ဝမ္းေလ်ွာျခင္း၊ မိႈစြေဲရာဂါမ်ား 

အပါအဝင္အခိ်ဳ႕ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို 

ပုိမိုျဖစ္ပြားေစသည္။ 

 

၄။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေဆးယဥ္ပါးၿပီး 

ကၽြႏ္ုပ္ကို ေရာဂါျဖစ္ေစလ်ွင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္သည္ 

ပုိမိုအစြမ္းထက္ေသာ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးကုိအျမဲတေစဝယ္ယူႏိုင္သည္။ 
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အေျဖ။  မွားသည္။ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားစြာကိ ု

ယဥ္ပါးေနေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးအမ်ားအျပား ရိွသည္။ 

အခ်ိဳ႕ မွာ လက္ရိွရႏုိင္သမ်ွေသာ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးအားလံုးျဖင္႔ သတ္လည္း မေသႏုိင္ပါ။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး မ်ားကိ ု လြဲမွားစြာ 

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ လက္ရိွရႏိုင္သမ်ွေသာ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး အားလံုးျဖင့္ ကုသ  မရႏုိင္ေသာ 

ဘက္တီးရီးယား ပုိးကူးစက္ခံရႏိုင္ေသာ 

အခြင္႔အလမ္းပုိမ်ားသည္။ 

 

၅။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေဆးယဥ္ပါးျပီး 

ကၽြႏ္ုပ္ကိ ု ေရာဂါျဖစ္ေစလ်ွင္လည္း ကၽြႏု္ပ္ တစ္ေယာက္ 

တည္းသာျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမ်ွ 

ကၽြႏု္ပ္ျပႆနာမေပးပါ။ 

အေျဖ။ မွားသည္။ သင္႔ခႏၶာကိုယ္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေနေသာ ဘက္တီးရီးယား 
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ပုိးသည ္ သင့္ကိုအႏၲရာယ္ေပးရုံသာမက သင့္မိသားစု၊ 

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သင့္လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းရွိ 

အျခားသမူ်ားကိုလည္း ကူးစက္ေစႏိုင္သည္။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို လြမွဲားစြာအသံုးျပဳျခင္းသည္ 

လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးကုိ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

 

ဆက္စပ္စကားလုံးမ်ား“ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအေၾကာင္းသိရိွန

ားလည္မႈ” ႏွင့္ “ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး ကြပ္ကဲ 

လမ္းညႊန္မႈ” 
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ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအေၾကာင္း သိရိွနားလည္မႈ 

သင္႔ေတာ္ေသာ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈကိ ု

ကာကြယ္ျခင္းမ်ားနွင့္ သက္ဆိင္ု ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရိွနားလည္၊ သံုးသပ္၊ 

အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ 

လူနာအေရအတြက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ကို 

မသတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္လည္း လိုလို 

မယ္မယ္သေဘာျဖင့္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးေသာက္ရန္ 

သေဘာတူၾကသည္။[1] 
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မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

လြမဲွားေလ့ရိွသည့္ အယူ အဆမ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးနီးပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝတြင္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ေတာ့ ေသာက္ခ့ဲ 

ဖူးၾကသည္။ ေဆးယဥ္ပါး 

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ားအၾကား 

ဆက္စပ္မႈကို တစ္ခါတစ္ရံ နားမလည္ 

နုိင္ေသာအခါတြင္ ေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ ကမၻာတစ္ဝမ္းတြင္ 

ျပသနာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္ရွိေနသည္။ ေဆးယဥ္ပါးမႈႏွင့္ 

ျမင္႔မားေသာ ေဆးယဥ္ပါးႏႈန္းႏွင့္ သာမ

ာန္လူထု၏ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးဆုိင္ရာ 

နိမ္႔ပါးေသာ အသိပညာတို႔သည ္

အႏၲရာယ္ရိွေလာက္ေအာင္ 

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ေနၾကျပီး ျဖစ္သည္။ [2] 
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၄င္းကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 

ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲႏွင့္ ပက္သက၍္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ 

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏုိင္ငံမ ွ ေျဖဆုိသူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ပါဝင္သည့္ 

ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အသိပ ညာသည္ 

ပါဝင္သူသံုးပံုနွစ္ပုံတြင ္

ရွင္းလင္းစြာနိမ္႔ပါးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။[1]  ပါဝင္သူ 

သံုးပုံတစ္ပုံက 

အယူအဆလြဲမွာေနသည္မွာ ေရာဂါသက္သာလာလွ်င္ ေဆ

းကိုကုန္ေအာင္ေသာက္စရာမလုိပဲ 

ရပ္ပစ္ႏိုင္သည္ဟုျဖစ္သည္။ 

ပါဝင္သူေလးပံုသံုးပံုကလည္း ေဆးယဥ္ပါးျခင္းဆိုသည္မွာ 

လူ၏ခႏၶာကိုယ္က ပဋိဇီဝ 

ပုိးသတ္ေဆးကိုခံႏုိင္ရည္ရွိလာျခင္းဟ ု

လြဲမွားစြာယံုၾကည္ၾကသည္။[1] 
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လူမ်ားသည္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းျပႆနာကိ ု

လ်စ္လ်ဴရွဳေနၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ အယူအဆလြမဲွာ 

လူ၏ခႏၶာ ကိုယ္က ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးကုိ 

ခံႏိုင္ရည္ရိွလာျခင္းဟု 

ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ အျခားအယူအဆလြဲျဖစ္သည့္ ေဆး

ယဥ္ပါးျခင္းျပႆနာသည္ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးကုိ 

လက္ရိွေသာက္သံုးေနသမူ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု 

လက္ခံထားသည္။[2] အမွန္တရားမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရိွလာျပီး ေဆးယဥ္ပါး 

ဘက္တီးရီးယားသည္ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏုိင္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ သင္ကိုယ္တိုင္က 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမေသာက္ေသာ္လည္း ေဆးယဥ္ပါးသည္

့ ဘက္တီးရီးယားပုိးသည ္သင့္ကိုကူးစက္ႏိုင္သည္။ 
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သင့္ေတာ္ေသာ ပဋိဇီဝပိးုသတ္ေဆးသုံးစြမဲႈႏွင့္ ေဆ

းယဥ္ပါးျခင္းအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိသလဲ? 

 

 

၁။ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ 

ႏွာေစးအေအးမိျခင္းကုိ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ 

ကုသေပးႏိုင္သည္။ (မွန္၊မွား) 

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိ ု

ခံနိုင္ရည္ရိွလာျခင္းကုိ ေဆးယဥ္ပါးျခင္း ဟုေခၚသည္။ 

(မွန္၊မွား) 

 

၃။ သင္၏ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကို 

ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ (မွန္၊မွား) 

 

၄။ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို 

တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
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အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးမႈကိ ု ျဖစ္ေစသည္။ 

(မွန္၊မွား) 

 

၅။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပုိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ေဆးယဥ္ပါး 

ဘက္တီးရီးယားပိုးရိွ ေသာ လူမ်ားကို ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ 

ကူးစက္နိုင္သည္။ (မွန္၊မွား) 

 

၆။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပုိးေၾကာင့္ျဖစေ္သာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ေဆးယဥ္ပါး 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ကို သယ္ေဆာင္ထားေသာ 

တိရစၧာန္အရွင္မ်ား၊ ေရ (သို႔မဟုတ္) 

အစားအေသာက္မ်ားကို ထိေတြ႔ျခင္းမွ 

တစ္ဆင့္ကူးစက္နုိင္သည္။(မွန္၊မွား) 

 

၇။ ကာကြယ္ေဆးပံုမွန္ထုိးျခင္း၊ ပုံမွန္ႏွင္႔စနစ္တက် 

လက္ေဆးျခင္း 
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တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးတုိ႔ျဖင့္ ကမၻာႀကီး 

ကို ေဆးယဥ္ပါးမႈတုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ 

ကူညီေပးနိုင္သည္။ (မွန္၊မွား) 

 

အေျဖမွန္မ်ား 

 

၁။ မွားသည္။ ႏွာေစးအေအးမိျခင္းသည 

ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးသည ္

ဗုိင္းရပ္စ္ကို မသတ္နုိင္ပါ။ ဖ်ားနာသည့္ကာလကိုလည္း 

မေလ်ွာ႔ခ်နုိင္ပါ။ ေရာဂါလကၡာမ်ားကိုလည္း 

မသက္သာေစပါ။ ပုိမိုဖတ္ရႈရန္အတြက္ 

ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။here 

 

၂။ မွားသည္။ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြ႕ံ 

သံုးစြျဲခင္းေၾကာင္႔ သင္၏ခႏၶာကိုယ္သည ္ ပဋိဇီဝ 

ပုိးသတ္ေဆး မ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရိွမလာပါ။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြံ သံုးစြျဲခင္းေၾကာင့္ 
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ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို 

ယဥ္ပါးလာၿပီး လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္နိုင္သည္။ 

 

၃။ မွန္သည္။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္

းျဖစ္ပြားနုိင္ပုံကိ ုဖတ္ရန ္ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။here 

 

၄။ မွန္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပဋိဇဝီပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ပြားပံုကို ဖတ္ရန္ 

ဤေနရာကို ႏိွပ္ပါ။ here 

 

၅။ မွန္သည္။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပုိးရိွေသာ 

လူမ်ားကိ ု ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ ေဆးယဥ္ပါး ဘက္တီးရီးယား 

ပုိးကူးစက္နုိင္သည္။ ပုိမိုေလ႔လာရန္ ဤေနရာကိုႏိွပ္ပါ။ 

here. 
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၆။ မွန္သည္။ 

အစားအစာေဘးကင္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေအာင

္ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္း ပုိမိုဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိ ု ႏိွပ္ပါ။ 

here. 

 

၇။ မွန္သည္။ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ 

အေရးၾကီးေၾကာင္းနားလည္ရန္အတြက္ ဖတ္ရႈရန္ 

ဤေနရာကို ႏိွပ္ပါ။ here 

 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 WHO (2015).“Antibiotic Resistance: Multi-country 

public awareness survey”(online ed.).  WHO. ISBN 978 

92 4 150981 7 

2 Ramsey L (2017). “A growing threat could kill 10 

million people a year by 2050.”  Businessinder.com 
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အခန္း၂။ ယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး (သို႔မဟုတ္) ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 

အမ်ားအျပားကုိ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 

ဘက္တီးရီးယားပိုး၏ စြမ္းရည္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြံသံုးစြျဲခင္းနွင္ ့

လြဲမွားစြာအသုံးျပဳမႈျခင္းမ်ားက 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကိ ု

ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္ ”  

 

“သင႔္တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္စြာ အသုံးျပဳလွ်င္ပင္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးက ဘက္တီးရီးယား 

မ်ားအား ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကို 

ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ပဋိဇ၀ီပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈမွာ မလိုအပ္ပဲ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲ 

ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပ

ၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”[1] 
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နီးစပ္ေသာစကားလုံး 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 

စြမ္းရည ္

 

 

 

 

 

 

 

ေလ႔လာရန္အခ်က္မ်ား 

ဘာေတြက ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတာလဲ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ 

သဘာ၀အတိုင္းလဲ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆိုေသာ္ ပင္နီဆီလင္ကဲ႔သို႔ေသာ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို ေျမၾကီးထတဲြင္ 

“ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ 

ဘက္တီးရီးယား 

ပုိးကူးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ နွစ္စဥ္အနည

္းဆံုးလူေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔ယူေက၊ ဥေရာပႏွင့္ 

ယူအက္စ္မ်ားတြင ္ေသဆံုးေနၾကပါသည္။” [1] 
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သဘာ၀အေလွ်ာက ္ ေတြ႔ရွိရေသာမိႈနွင္ ့ ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွ 

ထုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာ၀အေလွ်ာက ္

ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္အတြက ္ ပုိးမႊားငယ္မ်ား (ဘက္တီးရီးယား၊ 

ဗုိင္းရပ္စ္၊ ကပ္ပါးေကာင္ႏွင့္မိႈ)သည္ 

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါး 

လာၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုံမွန္အားျဖင္႔ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆး 

ပမာဏမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးျပီး ၁၉၃၀ ၀န္းက်င္ 

(ပင္နီစလင္စေပၚခ်ိန္က) အခ်ိန္က ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆး 

ယဥ္ပါးေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွာ အလြန္ပင္ရွားပါးခ့ဲပါသည္။ 

 

အလြန္အကၽြံႏွင္ ့ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးလြမဲွားစြာ 

အသုံးျပဳမႈျခင္းမ်ားက ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈကိ ု

အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ကမၻာအနံွ႔သို႔ 

ျပန္႔ႏံွ႔သြားေစပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ကမၻာေပၚတြင္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးတန္ခ်ိန္ ၂သိန္းမ ွ ၂ သိန္းခြထဲိ 

   ပဋဇိီေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္

 

41 
 

ထုတ္လုပ္သံုးစြေဲနၾကသည္ဟ ု ခန္႔မွန္းပါသည္။[1][2]  

ယင္းတို႔တြင္ ၇၀ ရာႏႈန္းမွာ တိရစၦာန္မ်ားအတြက ္ ျဖစ္ျပီး၊ 

၃၀ရာႏႈန္းမွာ လူမ်ားအတြက ္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

လူႏွင့္တိရစၦာန္မ်ား ေသာက္သံုးျပီးေသာ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအမ်ားစုကိ ု မစင္ႏွင္ ့ က်င္ငယ္ေရတို႔တြင္ 

စြန္႔ထုတ္လိုက္ျပီး ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ကာ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိ ု ညစ္ညမ္းေစပါသည္။ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ ထိေတြ႔မိေသာ လူႏွင့္တိရစၦာန္မ်ားရိွ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားမွာလည္း 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိယဥ္ပါးလာျပီး ထိုပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 

ယဥ္ပါးေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားက အျခားလူမ်ားနွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားႏိုင္ပါသည္။[2] [3] 

 

ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါရွိသူမ်ားတာ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ကုသရန္ 

လိုအပ္ျပီး ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက ္ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးမသံုးသင္႔္ပါ။ 
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ဆာအလက္ ဇန္းဒါးဖန္းမင္းက 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈျပႆနာကိ ု

အစတည္းကခန္႔မွန္းခဲ႔ျပီး ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။ 

 

“ပင္နီစလင္ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ မစဥ္းစားပဲမဆင္မျခင္ 

အသံုးျပဳသူသည ္ ပင္နီစလင္ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 

ယဥ္ပါးေသာ ေရာဂါပိုးေၾကာင္ ့ 

ေသဆံုးသူအတြက္ကိုယ္က်င္႔တရားအရ တာ၀န္ရွိသည္”  

 

ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတြ႔ရမ်ားေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားမွာ 

ပင္နီစလင္ေဆးကုိ ယဥ္ပါးေနေသာေၾကာင္႔ 

လူႏွင္ ့တိရစၦာန္မ်ား တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုသရန္အတြက္ 

ယင္းကိုအသံုးမျပဳေတာ႔ပါ။ ပင္နီစလင္ အစား အျခား ပဋိဇီ၀ 

ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင္႔ 

နွစ္စဥ္လူေပါင္း ၇ သိန္းခန္႔ကမၻာေပၚတြင္ ေသဆံုးေနၾကျပီး 

   ပဋဇိီေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္

 

43 
 

၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင ္ နွစ္စဥ္ေသဆံုးမႈမွာ လူဦးေရ ၁၀သန္း 

ခန္႔ထိရိွနုိင္ပါမည္။[2]  ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအသစ္မ်ား 

ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းေတာ႔မရိွသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာျပီ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

“က်ေတာ္တို႔အေနျဖင္႔ ေဆးယဥ္ပါးမႈျပသနာကိ ု

အသိပညာေပးရန္ကမ ၻာလံုးအတုိင္းအတာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ 

တစ္ရပ္အေရးေပၚ လိုအပ္ေနပါသည္။”[1] 

 

သင္ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကို လြမွဲားစြာ အသံုးျပဳေနပါသလား။  

‘ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ လြမွဲားစြာ အသုံးျပဳေနျခင္း’ အခန္းတြင္ 

ေလ႔လာပါ။ 

 

ဆက္စပ္စကားလုံးမ်ား - ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး၊ ဘက္တီးရီးယား၊ 

ပင္နစလင္၊ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ မလိုအပ္ပဲ သံုးစြျဲခင္း 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 
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1 O’Niell J. (2016). “Tackling Drug-Resistant Infections 

Globally: Final Report and Recommendations.- The 

review on Antimicrobial Resistance.”amr-review.org 

2 Sarmah A.K., Meyer M.T., and Boxall A.B.A. (2006). 

“A global perspective on the use, sales, exposure 

pathways, occurrence, fate and effects of veterinary 

antibiotics (VAs) in the environment.” Science direct 

Chemosphere. 65(5); 725-759. doi: 

10.1016/j.chemophere.2006.03.026 

3  Van Boeckel T.P., Brower C., Gilbert A., Grenfell B.T., 

et al. (2015). “Global trends in antimicrobial use in 

food animals.” PNAS. 112(18); 5649-5654. doi: 

10.1073/pnas.1503141112 
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ေဆးယဥ္ပါးေသာကူးစက္ေရာဂါ 

ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဆးယဥ္ပါးကူးစက္ေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ-  

ပဋိဇီ၀ ပုိးသတ္ေဆးကို မလိုအပ္ပဲ 

(သို႔မဟုတ္) အလြန္အကၽြံသံုးစြျဲခင္း။ ပဋိဇီ၀ 

ပုိးသတေ္ဆး ယဥ္ပါးေသာ ေရာဂါပိုးသည ္

လူတစ္ေယာက္မွ အျခားတစ္ေယာက္ ထံသို႔ 

ကူးစက္နိုင္ေသာေၾကာင္႔ 

အျခားသူမ်ားထံမွလည္း ေဆးယဥ္ပါးကူးစက္

 ေရာဂါကိ ုရရွိနုိင္ပါသည္။” [1] 
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ေလ႔လာရန္အခ်က္မ်ား  

ေရာဂါပုိးက ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးကုိ 

ယဥ္ပါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္၏ ခႏၶာကုိယ္က 

ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး ကုိ ယဥ္ပါးလာျခငး္ မဟုတ္ပါ။ 

သင္၏ခႏၡာကိုယ္က ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ 

ယဥ္ပါးျခင္းမျဖစ္ပါ။ ဘက္တီးရီးယားပိုးကသာ 

မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲျပီး ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ 

ယဥ္ပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင္႔ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးက ဘက္တီးရီးယားပိုး မ်ားကိ ု

ပစ္မွတ္ထားျပီး ယင္းတုိ႔ကိုသတ္ျခင္း၊ 

အားနည္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ သင့္အား 

ကူးစက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ သင္က ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပါက 

သာမာန္အသံုးျပဳ ေနေသာ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳ၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။ 
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ထိုအေျခအေနတြင္ အလြယ္တကူမရရွိနုိင္ေသာ 

(သို႔) ေနာက္ဆံုးအသုံးျပဳစရာ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ား 

လိုအပ္လာပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ 

အစြမ္းထက္ေသာ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ား 

အသံုးျပဳစရာမက်န္ေတာ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားနွင္ 

ၾကံဳေတြ႕နိုင္ ပါသည္။ ထို ႔အျပင္ သင္၏ခႏၡာကိုယ္မွ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားက 

သင္၏ မိသားစ ု ၀င္မ်ားႏွင့္ သင္႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွ 

အျခားသူမ်ားထံသို႔လည္း ေရာက္ရိွသြားနိုင္ပါသည္။ 

 

ေဆးယဥ္ပါးကူးစက္ေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ 

လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလြန္အကၽြံသံုးစြျဲခင္းက 

အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ေရာဂါ 

ပုိးသည ္ လူတစ္ေယာက္မွ အျခားတစ္ေယာက္ထံသို႔ 

ကူးစက္နိုင္ေသာေၾကာင္႔ 

အျခားသူမ်ားထံမွလည္း ေဆးယဥ္ပါးကူးစက္ေရာဂါကို 
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ရရွိနုိင္ပါသည္။ လူနာမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင္႔ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ ၄င္းတုိ႔ ျပသေနေသာ 

ဆရာ၀န္မ်ားထံမွရရိွျပီး (သို႔) ေဆးဆိုင္မွ၀ယ္ယူၾကျပီး 

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ မွားယြင္းစြာ အသံုးျပဳေနၾကသည္ 

(ဥပမာ - ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက ္ပဋိဇီ၀ပုိးသတ ္ေဆးေသာက္ျခင္း)။ 

 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ 

စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင္ ့

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား တို႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံသြားပါသည္။ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးကူးစက္ေရာ

ဂါမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကိ ု ေသေသ ခ်ာခ်ာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက 

အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကုသစရာ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ား မရွိေတာ့ေသာ 

အေျခအေနမ်ားအထိျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။[1] 
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သင္စိတ္၀င္စားျပီး ပုိမိုသိရိွလိုပါက ဤေနရာကုိႏိွပ္ပါclick 

here.  

 

ဆက္စပ္စကားလုံးမ်ား - တဘီီေရာဂါေဆး၊ငွက္ဖ်ားေဆး 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 WHO (2015). “Worldwide country situation analysis: 

response to antimicrobial resistance.”WHO 
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စူပါပုိးမႊား 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး အမ်ားအျပားကုိ ယဥ္ပါးေနေသာ 

ဘတ္တီးရီးယားပိုးအမ်ိဳးအစား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားအလြန္အကၽြံသုံးစြဲ

ျခင္းမ်ားက စူပါပုိးမႊားမ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္” 
 

“စူပါပုိးမႊားမ်ားကူးစက္ျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္အတြက ္သင္လက္ေဆးပါ” 

 

“စူပါပုိးမႊားမ်ားသည ္ သာမာန္လုပ္ေနက် 

ခြစဲိ္တ္ကုသမႈမ်ားကိုပင္ ေသေစသည္အထိ 

ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည”္ [1] 
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ေလ႔လာရန္အခ်က္မ်ား 

စူပါပုိးမႊားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 

“စူပါပုိးမႊား” အသုံးအႏႈံးသည ္သတင္းမီဒီယာ စကားလုံးျဖစ္ျပီး 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ ္ အသုံးျပဳလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“စူပါပုိးမႊား” စကားလုံးကို ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္က လူၾကိဳက ္

မ်ားေသာ သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႔ရေလ႔ရိွျပီး 

အညစ္အေၾကးမ်ား စားသုံးေသာပုိးမႊားမ်ားကိ ု ရည္ညြန္းျခင္း 

ျဖစ္သည္။[3] ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ျပီး ေနာက္ပိ

ုင္းတြင္ ကုသရခက္ေသာ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 

“ယခုခ်ိန္မွစ၍ မေဆာင္ရြက္လွ်င္ 

စူပါပုိးမႊားမ်ားသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း 

ထက္ေစာ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိ ု

အသက္အႏၲရာယ္ေပးျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါသည”္ 
[2] 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

52 
 

အမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခင္းကို ရည္ညႊန္းရန္ 

အသံုးျပဳလာၾကသည္။ 

 

သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ 

လူထု၏အျမင္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသည္။[4] 

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ယူေကတြင္ ဘီဘီစီမွ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းႏွင္႔ 

ပတ္သက္ျပီး ဗန္ကိုမုိင္စင္ေဆးမတိုးေသာ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးတစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာမႈ အဓိကထားျပီး 

“စူပါပုိးမႊား” ဟုေခၚေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ 

ထိုအစီအစဥ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားက “စူပါပုိးမႊား” အေပၚ 

အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၅ ယူေက 

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ စူပါပုိးမႊားေခါင္းစဥ္သည္ 

အဓိကနိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုၾကား 

စကားေရလုစရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 

ထိုစဥ္က စူပါပုိးမႊားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း 

ပံုမွန္စိတ္၀င္စား၍ စာဖတ္ သူမ်ားပင္ စူပါပုိးမႊားမ်ား၏ျပႆနာ 

အတိမ္အနက္ႏွင့္ အေရးတၾကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
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အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နားမလည္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

ယခုအခ်ိန္အခါတြင ္ စူပါပုိးမႊားမ်ားျပႆနာကို 

မည္ကဲ့သုိ႔တြန္းလွန္ ၾကရ မည္ကို လူအမ်ားသိရွိရန္ 

အေရးတၾကီး လိုအပ္လာပါသည္။ 

 

စူပါပုိးမႊား (သို႔မဟုတ္) ေဆးအမ်ားအျပား ယဥ္ပါးမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္ျပီး ထပ္မံသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ မ်ားတြင္ 

ဖတ္ရရွဳပါ။ “ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး လြဲမွားအသုံးျပဳမႈ” 

“ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအေၾကာင္း သိရိွနားလည္မႈ” 

“ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈ” ႏွင္ ့ “ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 

ကြပ္ကဲလမ္းညႊန္မႈ” 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 Nuki P. & Gulland A. (2018). “Superbugs could render 

even the most routine procedures deadly, warns chief 

medical officer.”The Telegraph.  
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2 Armstrong S. (2017). “If we don’t act now, superbugs 

will kill us before climate change does.”wired.co.uk.  

3 Mosher D. (2012). “What is a 

Superbug?”livescience.com  

4 Reynolds L.A. and Tansey E.M. (2006). “Superbugs 

and Superdrugs: A History of MRSA.”The Wellcome 

Trust Centre for the History of Medicine at UCL.  
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ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးေသာ 

ေဆးအမ်ားအျပား (ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး၊ 

ပဋိဇီ၀ဗုိင္းရပ္စ္သတ္ေဆး၊ ပဋိဇီ၀မႈိသတ္ေဆးႏွင္ ့

ပဋိဇီ၀ကပ္ပါးေကာင္ သတ္ေဆးမ်ားအပါအဝင္) 

အသံုးမ၀င္အစြမ္းမထက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ စြမ္းရည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးေသာ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ၾကီးျပီး 

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက

္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ယင္းပုိးမ်ားသည ္ ပဋိဇီ၀ 

ပုိးသတ္ေဆးအမ်ားအျပားကိုလည္း 

ယဥ္ပါးေနနုိင္ပါသည္။” 

 

“ေဆးယဥ္ပါးေသာ တီဘီေရာဂါအတြက ္

ကုထံုးအသစ္မွာ ၉လမွ ၁၁လထိ ၾကာျမင္႔ 

ပါသည္။”  
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နီးစပ္စကားလုံးမ်ား 

ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအမ်ားအျပား 

အသံုးမ၀င္အစြမ္းမထက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 

ပုိးမႊားငယ္မ်ား၏စြမ္းရည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ေဆးယဥ္ပါးျခင္းနွင့္အတူ ပုိးမႊားမ်ား 

ပုိမိုအစြမ္းထက္လာျခင္းကလည္း လက္ရွိ 

အေျခအေနကိ ုပုိမိုဆိုးဝါးေစပါတယ”္ 

 

“ငွက္ဖ်ားပုိးမ်ားသည္ 

ပထမတန္းအသုံးျပဳေနေသာ 

ငွက္ဖ်ားေဆးအမ်ားအျပားကို 

လ်င္ျမန္စြာ ေဆးယဥ္ပါးနိုင္ျပီး အထူးသျဖင္႔ 

လူနာမွငွက္ဖ်ားေဆးမ်ားကို ညႊန္ၾကား 

ခ်က္အတိုင္း ေဆးပတ္လည္ေအာင္မေ

သာက္လွ်င္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။” 
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ေဆးအလြန္အမင္းယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအုပ္စု အမ်ားအျပား အသံုးမ၀င္ 

အစြမ္းမထက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ ပုိးမႊားငယ္မ်ား၏ 

စြမ္းရည္။ ယင္းပုိးမႊားငယ္မ်ားကိုသတ္ရန္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအုပ္စုတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္သာ 

က်န္ေတာ႔သည္။.  

 

ေဆးအားလုံးယဥ္ပါးျခင္း 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအုပ္စုအားလံုး 

အသံုးမ၀င္အစြမ္းမထက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 

ပုိးမႊားငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္။ ယင္းပုိးမႊားငယ္မ်ားမွာ 

ပုိးသတ္ေဆးအားလံုးကို ယဥ္ပါးေနျပီျဖစ္သည္။ 
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ေလ႔လာရန္အခ်က္မ်ား   

ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခင္းသည္ လူလုပ္ေသာျ

ပႆနာျဖစ္သည္ 

ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခင္း အမ်ားစုသည္ 

လူလုပ္ေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေဆးယဥ္ပါး 

တီဘီေရာဂါ သည္ တီဘီေဆးအလုံအေလာက္မေသာက္ျခင္း 

(သို႔မဟုတ္) မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ တီဘီေဆးတိုက္ေကၽြးမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။[1] ေဆး၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားနွင့္ 

ကာလၾကာရည္ေသာက္သံုးရန္ လိုအပ္မႈတုိ႔ေၾကာင္႔ 

မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ တီဘီေဆးတိုက္ေကၽြးမႈမ်ားမွာ 

အေတြ႔ရမ်ားပါသည္။ 

လူနာကေရာဂါသက္သာလာေသာအခါ ေသာက္သံုးရန္ 

ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆးမ်ားကို ရပ္လိုက္ၾကပါသည္။ 

ခႏၶာကိုယ္ထရဲွိ တီဘီပုိးမ်ားမွာ က်န္ရိွ ေနေသး ေသာေၾကာင့္ 

ယင္းပုိးမ်ားမွာ ေသာက္လက္စ ပထမတန္းတီဘီေဆးမ်ားကို 

ယဥ္ပါးလာပါသည္။ လူနာေနာက္တစ္ၾကိမ္ 

တီဘီျပန္ျဖစ္ေသာအခါ ပထမတန္းတီဘီေဆးမ်ားသံုးျပီး 
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ကုသ၍ မရေတာ႔သည့္အျပင္ 

အလြန္အမင္းကူးစက္လြယ္ျပီး ေသေစႏုိင္ပါသည္။ 

 

ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ 

အူတြင္းဘက္တီရီးယားပုိးသည္ ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါ

းေသာ ပုိးအုပ္စုျဖစ္သည္။ ယင္းပုိးမ်ားသည္ 

ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္

ေဆးအမ်ားစုမွာ အသံုးမဝင္ပဲ “စူပါပုိးမႊား” အျဖစ္သိၾကသည္။ 

ကိုလစတင္သည္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး 

ကာဘာပီနန္ ေဆးယဥ္ပါးေသာ အူတြင္း 

ဘက္တီရီးယားပုိးႏွင့္ အျခားေဆးအမ်ားအျပား ယဥ္ပါးေသာ 

ဘက္တီးရီးယား ပုိးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ ကုသရာတြင္သံုးသည္။ ေဆးရုံႏွင့္ 

လူထုအတြင္း ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြံသံုးစြျဲခင္းက 

ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ 

အူတြင္းဘက္တီရီးယားပုိးကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိးမ်ားျဖစ္ေပၚ 
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ေစပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ ေဆးယဥ္ပါးေသာ 

ဘက္တီရီးယားပုိးမ်ားက အျခားလူမ်ားထံသို႔လည္း 

ကူးစက္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ 

သင္လတ္တေလာ ေဆးရံုတက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) 

ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးေသာေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ)္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးေသာက္သံုးထားပါက သင္လည္း 

ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ အူတြငး္ 

ဘက္တီရီးယားပုိးကူးစက္ခံရဖို႔ အခြင္႔အလန္းမ်ားပါသည္။ 

ကာဘာပီနန္ေဆးယဥ္ပါးေသာ အူတြင္း ဘက္တီရီး 

ယားပုိးကူးစက္ခံေရာဂါက ေသေစႏိုင္ပါသည္။ 

 

ေဆးအမ်ားအျပား ယဥ္ပါးေသာ အစီနီတိုဘက္တာပိုးကို 

က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေနရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေရးႀကီးသည့္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ ေရာဂါပိုးအျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္ေသာ္ 

ကာဘာပီနန္ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအုပ္စုသည္ ေဆးအမ်ားအ
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ျပားယဥ္ပါးေသာ အစီနီတိုဘက္တာပုိး အတြက ္

အေကာင္းဆံုးကုသမႈျဖစ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးလြဲမွားအသံုးျပဳမႈနွင့္ အလြန္အကၽြံ 

အသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင္႔ ကာဘာပီနန္ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးေသာ အစီနီတိုဘက္တာပိုးမ်ား 

ေပၚေပါက္ပ်ံ႕ႏံွ႔ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါ

းေသာ အစီနီတိုဘက္တာပုိးသည္ 

ျပင္းထန္ေသာကူးစက္ေရာဂါ မ်ားကိုျဖစ္ေစျပီး ကုသရန္ 

ခက္ခဲပါသည္။ 

 

ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးျခင္း ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ရန္အတ

ြက ္ ေဆးရုံမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးရုံရွိ 

လူတိုင္းလူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွအရာမ်ားအား 

မထိခင္ႏွင့္ ထိျပီးတိုင္း လက္ေဆးျခင္း၊ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး 

ကြပ္ကဲလမ္းညႊန္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္ 

အထည္ ေဖာ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရႊက္ျခင္းမ်ားကိ ု
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စတင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း 

လက္ေဆးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း၊ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးလြဲမွား 

အသုံးျပဳမႈနွင့္ အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳမႈတို႔ကို ရပ္သန္႔ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စူပါပုိးမႊား 

(သို႔မဟုတ္) ေဆးအမ်ားအျပားယဥ္ပါးမႈ ျပႆနာမ်ားကို 

ေလ်ာ႔နည္းေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ရမည္ကိ ု

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈပါ။ 

“ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးလြမဲွားအသုံးျပဳမႈ” “ပဋိဇီ၀ 

ပုိးသတ္ေဆးအေၾကာင္း သိရိွနားလည္မႈ” 

“ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈ” ႏွင့္ 

“ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးကြပ္က ဲလမ္းညႊန္မႈ” 
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ဆက္စပ္စကားလုံးမ်ား - ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆး၊ 

ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးျခင္း၊ ေဆးယဥ္ပါးေသာ 

ကူးစက္ေရာဂါ 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 Huber C. (2014). “The causes of multi-drug resistant 

tuberculosis.”The Borgen Project  
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အခန္း(၅)။ ။ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ျခင္းအေပၚစည္းရံုးလႈံႈ႕ေဆာ္ျခင္း။ 

ကမာၻ႔ပဋိဇီဝေဆးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတရက္သတၱပါတ္ 

ကမာၻ႔ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ 

ျပန္႔ပြားလာျခင္းအား တုန္႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆး 

အသံုးျပဳမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထု၊ 

က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားမွ 

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ

 

စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ စည္းရံုးလႈံ႕

ေဆာ္မႈအား ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖဲြ႕(WHO)၊ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြ႕ဲ(FAO) ႏွင့္ 

ကမာၻ႔တိရစာၦန္မ်ားဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အဖဲြ႔တို႔မွ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 

 

 

 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ပဋိဇီဝေဆးဆိုင္ရာ 

ဗဟုသုတရက္သတၱပါတ္အား ႏုိဝင္ဘာလ (၁၂ 

- ၁၈)ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ 
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ေလ့လာသင္ယူရႏုိင္ေသာအခ်က္ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား သတိျဖင့္ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္း။ 

ကမာၻ႔ပဋိဇီဝေဆးဆိုင္ရာဗဟုသုတ ရက္သတၱပါတ္အတြင္းတြင္ 

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႕(WHO) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားအဖြ႕ဲမ်ားမွ 

ျပည္သူလူထုအတြင္း ပဋိဇီဝေဆးအသံုးျပဳမႈအား 

ပုိမိုနားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္အတြက္ 

လူမႈဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ 

အေမးအေျဖက႑မ်ားႏွင့္ 

ျဖစ္ရပ္မွန္အေၾကာင္းအရာပံုျပင္တိ႔ုျဖင့္ 

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ 

ပဋိဇီဝ ေဆးမ်ား မွန္ကန္စြာ 
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အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဆးယဥ္ပါးမႈကုိေလ်ာ့နည္းေစရန

္အတြက္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO)ႏွင့္ 

ကမာၻ႔တိရစာၦန္မ်ားဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအဖဲြ႔တို႔မွအတူတကြ 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ 

ပဋိဇီဝေဆးမေသာက္သံုးမွီ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ 

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ရယူရန္” 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားမွာ တန္ဖိုးရွိေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားမေသာက္သံုးမီွ သင္၏ ဆရာဝန(္သို႔မဟုတ)္ 

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ မွန္ကန္ေသာ 

အၾကံဥာဏ္ရယူရန ္ အေရးၾကီးလွေပသည္။ သို႔မွသာ 

သင္အပါအဝင္သင္၏ မိသားစုႏွင္ ့ ျပည္သူလူထုအတြင္းတြင္ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈျပန္႔ပြားလာေနျခင္းအား ေလ်ာ့နည္း

ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားမမွန္မကန္အသံုးျပဳျခင္းသည ္
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို အႏၱရာယ္ရိွေသာ 

အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (WHO ၏ အဆိုအရ) 

 

 ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအား 

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုအျဖစ ္

သတ္မွတ္ရန္။ 

 

 ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၏ စြမ္းပကား/အာနိသင္အား 

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းအားသင့္ေတာ္သလို 

(မွန္ကန္စြာ) 

အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္းပုိမုိနားလည္သတိျပဳမိေစရန္။ 

 

 တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား၊ 

အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆး 

ယဥ္ပါးမႈ ျပႆနာအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
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အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေန ေၾကာင္း 

ပုိမိုအသိအမွတ္ျပဳေစရန္။ 

 

 အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမၽွျခင္းတို႔အား 

လုပ္ေဆာင္ရန္အားေပးျခင္း။ ထိုကဲ့သို႔ ရုိးရွင္းေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 

 

သင္သည္ ဤစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ီ

သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ #AntibioticResistance 

and#StopSuperbugs တို႕ကို Twitter, Facebook and 

Instragram တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
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ပဋိဇီဝေဆး၏ေျခရာ (Antibiotic footprint) 

လူသားအားလံုး၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ 

ပဋိဇီဝေဆးအသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္းပမာဏကိ ု တိုင္းတာေသာ 

နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းထဲတြင္ 

တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

သြယ္ဝႈိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားမ်ားႏွင္ ့

စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးထြက္ တိရစာၦန္မ်ား၏ ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြဲမႈတုိ႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တစ္ကမာၻလံုးရွိ ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြမဲႈ 

စုစုေပါင္းပမာဏအား သင္နားလည္ သိရိွႏိုင္ရန္ 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာအား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သနည္း။ 
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ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသာအခ်က္မ်ား 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာကို ေဂဟေဗဒစနစ္အေပၚတြင္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လူသားမ်ားႏွင့္ သက္ရိွ 

သတၱဝါမ်ား (သတၱဝါႏွင့္အပင္မ်ား)၌ ပဋိဇီဝေဆးအသံုးျပဳမႈ၏ 

စုစုေပါင္းပမာဏအားတိုင္းတာသည့္ ကမာၻ႔ 

နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အဆိုျပဳထားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 

ကာဗြန္ေျခရာႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးေျခရာတို႔တြင္ သိသာ 

ထင္ရွားေသာ တူညီမႈမ်ားရွိသည္။ 
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ပုံ (၁) ကာဗြန္ေျခရာ(ဘယ္) ႏွင့္ပဋိဇီဝေဆးေျခရာ(ညာ) 

 

အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက ္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ 

စြမ္းအင္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင ္ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ား 

အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစဲြေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
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(ရာသီဥတုေဖာက္လြ ဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ား) ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

ထိုနည္းတူစြာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအား တိုက္ခုိက္ရန္အတြက္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား 

အလြန္အကၽြံသံုးစြမဲႈႏွင့္ မမွန္မကန္သံုးစြမဲႈတုိ႔ေၾကာင္ ့

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိ ု ခုခံႏိုင္ေသာ ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါပုိးမႊားမ်ား 

ပုိ၍ပို၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 

 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ 

တစ္ကမၻာလုံးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ေဆးယဥ္ပါ

းပုိးမႊား မ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ားပိုမုိ၍ 

အသက္ဆံုးရႈံးလာၾကလိမ့္မည္။ ပဋိဇီဝေျခရာသည္ 

လူသားအားလုံးတြင္ အသုံးျပဳ လွ်က္ရိွေသာ 

စုစုေပါင္းပဋိဇီဝေဆးပမာဏအား တိုင္းတာရန္ျဖစ္သည္။ 

၎အထဲတြင္ လူထုအတြင္းႏွင့္ ေဆးရံု အဆင့္၌ 

တိုက္ရုိက္ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြမဲႈႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတြင္

အသုံးျပဳသည့္တိုက္ရုိက္မဟုတ္ေသာ (သြယ္ဝုိက္) 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 
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တိုင္းျပည္တျပည္၏ ပဋိဇီဝေဆးေျခရာအား အသုံးျပဳ၍ 

၎တိုင္းျပည္ရိွ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ 

သုံးစြေဲသာ စုစုေပါင္း ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈပမာဏကို 

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ခန္႕မနွ္းတြက္ခ်က္ႏုိင္သည္။ 

(ပံု၂ကိုၾကည့္ပါ)  

 

စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတြင ္ အသုံးျပဳသည့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားမွာ 

ပဋိဇီဝေျခရာ၏ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည ္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တိရစာၦန္မ်ားအား 

တိုက္ေကၽြးသည္ ့ ပဋိဇီဝေဆးအမ်ားစုမွာ ေခ်ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

အညစ္အေၾကးစြန္႔စနစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွျပီး အနီးအနားရွိ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားသို႔ ေဆးယဥ္ပါးပိုးမႊားမ်ားအား 

ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစသည္။ 
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ပံု(၂) . တစ္ကမၻာလံုးရိွ တုိင္းျပည္အလုိက္ ျပသထားေသာ 

ပဋိဇီဝေဆးေျခရာ (၂၀၁၅ခုႏွစ)္ ပဋိဇီဝေဆးေျခရာ 

အေၾကာင္းပုိ၍သိလုိပါက www.antibioticfootprint.net တြင ္

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ဆက္စပ္ေနေသာစကားလံုးမ်ား - ပဋိဇီဝေဆးလြဲမွားစြာ 

အသုံးျပဳျခင္း (antibiotic misuse)။ 
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ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 Antibioticfootprint.net  

 2 Keen PL, Patrick DM (2013). “Tracking change: a 

look at the ecological footprint of antibiotics and 

antimicrobial resistance.” Antibiotics. 2(2): 191-205. 

DOI: 10.3390/antibiotics2020191 

  



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

76 
 

ပဋိဇီဝေဆးအားအက်ိဳးရွ ိစြာအသုံးျပဳျခင္း (Antibiotic Smart 

USE) 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ 

ပဋိဇီဝေဆးအသုံးျပဳမႈ ျမွင့္တင္ေရးအား ျပဳလုပ္သည့္ 

စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသင့္ယူႏုိင္ေသာအခ်က္မ်ား။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းပဋိဇီဝေဆးအားအက်ိဳးရိွစြာအသံုးျပဳျခင္း။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူေပါင္းခန္႔မွန္းေျခ 

၁၉,၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ 

ပဋိဇီဝေဆးအား အက်ိဳးရိွစြာ အသုံးျပဳျခင္း၏ 

အဓိကအယူအဆမွာ “ဘက္တီးရီးယား 

ပုိးမႊားေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ ေရာဂါကူးစက္မ

ႈအားပဋိဇီဝေဆးမေပးရ” ျဖစ္ပါသည္။ 
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ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိ ု ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ျပီး 

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကားတြင္ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား 

မမွန္မကန္အသုံးျပဳမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ ရုိးရိုး 

တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈ၏ ၁၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းထက ္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားတြင္ 

ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိး ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ 

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ေဆးရံုမ်ားရိွက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ ေဆး

ခန္းမ်ားရိွ 

ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားရိွ ေဆးဝါး

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ရုိးရိုးတုပ္ေကြးခံစားေနရေသာ 

လူနာမ်ားတြင္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို ေသာက္သံုးရန္ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသည္။ လနူာမ်ားအေနျဖင့္ 

လည္း ပဋိဇီဝေဆးအားေသာက္သုံးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ 

သာမန္ျဖစ္ေနက်ျဖစ္သည္။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို 

မမွန္မကန္သုံးစြဲျခင္းသည ္ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင္ ့
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တိုင္းျပည္အတြင္းရိွ လူတိုင္းအားၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ ကို 

ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 

ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ ပဋိဇီဝေဆးအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳျခင္း အစီအစဥ္ကို 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အသုံးျပဳေရး ပံုစံတစ္ခု အေနျဖင္ ့

စတင္မိတ္ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ 

အေျခအေန (၃)ခုကိုအဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္သည္။  (၁) 

ရုိးရိုးတုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္လည္ပင္းနာျခင္း။ (၂) 

ရုတ္တရက္ဝမ္းပ်က ္ / ဝမ္းေလ်ာျခင္းႏွင့္ (၃) 

ရုိးရိုးထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

၎ေရာဂါမ်ားခံစားရေသာ လူနာအမ်ားစုမွာ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ေသာက္သုံးရန္/သုံးစြဲရန္မလိုအပ္ေပ။ဤအစ

ီအစဥ္တြင္အဆင့္ (၃) ဆင့္ပါဝင္ပါသည္။ အစီအစဥ္၏ 

ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေဆးေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအဆင့္သည္ ၎အစီအစဥ္အား 
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က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္/ မျဖစ္ႏုိင္ကိ ု

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 

တတိယအဆင့္သည ္ ဤအစီအစဥ္အား ေရရွည ္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းကို 

အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 

တိုင္းျပည္တိုင္း (သို႕) တကမာၻလုံးတြင္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈကိ ု

ပုိမိုသတိျပဳမိရန္ႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးမႈ႔ျပႆနာကို 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက ္

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ Antibiotic 

Guardian and Antibiotic Awareness week အစရွိသည့္ 

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက့ဲသို႔ေသာ 

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
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ပံု(၁) . ပဋိဇီဝေဆးအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳျခင္း တံဆိပ္ 

 

ဆက္စပ္စကားလုံးမ်ား - ပဋိဇီ၀ပုိးသတေ္ဆးအေၾကာင္း 

သိရိွနားလည္မႈ, 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈၾကီးၾကပ္ေရး, ေဆးအားက်ိဳးေၾကာ

င္းဆီေလ်ာ္စြာ အသုံးျပဳေရး 
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ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြမဲႈၾကီးၾကပ္ေရး။(Antibiotic Stewardship) 

လူနာျပန္လည္က်န္းမာလာေစရန္၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား

ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ျခင္း အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေစရန္ႏွင့္ 

ပဋိဇီဝ ေဆးမ်ားယဥ္ပါးသည့္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား 

ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္တို႔ကိ ု ရည္ရြယ္၍ 

ပဋိဇီဝေဆးမွန္ကန္စြာ (စနစ္တက်) 

သုံးစြေဲရးကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက ္ ျပဳလုပ္ေသာ 

ညွိႏုိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြမဲႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္ကို ေဆးရံုမ်ား၊ ေဆးႏွ

င့္ေဆးဝါးပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ 

ျပည္သူလထူုအတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ 

အၾကံျပဳေထာက္ခံသင့္သည္။ 

ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလထူုအတြင္း၌ 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြမဲႈ ၾကီးၾကပ္ေရးကို လက္ေတြ႕ 

အသုံးခ်ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို 

ကယတ္င္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသာအခ်က္မ်ား 

ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြမဲႈၾကီးၾကပ္ေရးကုိ မည္က့ဲသုိ႕ 

လက္ေတြ႕က်င့္သံုး မည္နည္း။ 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈၾကီးၾကပ္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ား မမွန္မကန္သုံးစြမဲႈႏွင့္ အလြန္အကၽြံသုံးစြေဲနမႈ 

မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို 

မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား 

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္၊ လူနာမ်ားၾကားတြင္ 

ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဆးယဥ္ပါးမႈ႕ ေရာဂါကူးစက္မႈအား ေလ်ာ့

နည္းေစႏုိင္သည္၊ ႏွင့္မလိုအပ္ဘ ဲ

ပဋိဇီဝေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 

လူနာမ်ားခံစားရျခင္းမွ ေရွာင္လြႏဲိုင္ရန္ 

ကူညီေပးသည္။ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါပိုးမႊား မ်ားအား 

ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

ဖ်ားနာမႈအားမည္ကဲ့သုိ႔ ေရာဂါရွာေဖြ အမည္သတ္မွတ္ရ 
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မည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 

 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈၾကီးၾကပ္ေရးတြင ္

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူလူထုမ်ားပါ 

အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 

ပဋိဇီဝေဆးမွန္ကန္စြာ သုံးစြဲမႈျမွင့္တင္ေရးအား 

ကူညီႏုိုင္ပါသည္။ 

 

 သင္၏ဖ်ားနာမႈအေၾကာင္းရင္း (သို႔) ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား 

နားလည္သေဘာ ေပါက္ျခင္းႏွင့္မလိုအပ္ပါက 

ပဋိဇီဝေဆးေသာက္သုံးရန ္ေတာင္းဆိုမႈမျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 

 ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ႏွင္ ့

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈထားရွိျခင္း၊ မသန္႔ရွင္းေသာ 

(အဆိပ္၊ အေတာက္၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား အစရွိသည့္) 
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အစားအေသာက္ႏွင့္ 

ေရမ်ားမေသာက္သုံးမိေစရန္ ေရွာင္ရွားျခင္း။ 

 

 သင္ႏွင့္ သင္၏မိသားစုသည ္အၾကံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ 

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား ထိုးႏံွျပီးစီးေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 

 ဆရာဝန္၏ အၾကံျပဳလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအား 

လိုက္နာျခင္းႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို 

ညြန္ၾကားမႈအတိုင္းသာ ေသာက္သုံးျခင္း။ 

 

 ေသာက္သုံးျပီး က်န္ရိွေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား 

မသုံးစြျဲခင္း (သို႔) အျခားသူမ်ားထံမွ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားယူ၍ 

မသုံးစြျဲခင္း။ 

 

 

   ပဋဇိီေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္

 

85 
 

ဆက္စပ္ေနေသာေဝါဟာရမ်ား။ 

ပဋိဇီဝေဆးမမွန္မကန္သုံးစြဲျခင္း၊ ပဋိဇီဝေဆးအား 

အက်ိဳးရိွစြာ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေဆးမ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္း 

ဆီေလ်ာ္စြာအသုံးျပဳျခင္း၊ ပဋိဇီဝေဆးဆိုင္ရာဗဟုသုတ။ 

 

ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာဗီြဒီယိုမ်ားကုိ ေအာက္ပါလင့္မ်ားတြင္ 

ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ ပါသည္။ 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 APIC. “Antibiotic stewardship”. Apic.org. Date 

access: 20 August 20,2018 

2 Mayo Clinic (2017). “Antibiotics: are you misusing 

them”. Mayoclinic.org 
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အခန္း၆။ ပဋိဇီဝပုိးမႊားမ်ား 

ဘက္တီးရီးယား 

သာမာန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ 

အလြန္ေသးငယ္ေသာအႏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားျဖစ္ၿပီး 

ေနရာတိုင္းတြင္ရွိ ေနနိုင္ပါသည္။ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္သက္ရွိကလာပ္စည္းဗဟိုခ်က္မပ

ါေသာဆဲလ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္လွ်င္ျမန္စြာျပန္႔ပြာ

းႏုိင္ပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားပိုးသည ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

ခႏၶာကိုယ္ထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္အဆိ

ပ္ေတာက္မ်ားထုတ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုဖ်ား

နာေစပါသည္။ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ 

အဆုတ္ေရာင္နမိုးနီးယားႏွင့္အစာအဆိ

ပ္သင့္ျခင္း တို႔ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။” 
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အဓိပၸာယ္တူစကားလုံးမ်ား  

ဘက္တီးရီးယမ္  

ဘတ္တီးရီးယားတစ္ေကာင္တည္း ကုိေခၚေသာ 

ဘတ္တီးရီရယ္ 

ဘတ္တီးရီးယားေႀကာင့္ျဖစ္ေသာ 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္ 

ေကာင္းေသာဘက္တီးရီးယားႏွင့္ဆုိးေသာဘက္တီးရီးယားပုိး 

ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ကမာၻဦးအစတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

အလြန္ေရွးက်ေသာသက္ရိွမ်ားျဖစ္သည္။ 

“ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို 

အခ်ဥ္ေဖာက္၍ခ်ိစ္ႏွင့္ဒိန္ခ်ဥ္ထုတ္လုပ္ရာတ

ြင္လည္းအသုံးျပဳသည္။ 

ပဋီဇီဝေဆးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဓါတုပစၥည

္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္လည္းအသံုးျပဳသည္။” 
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ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေျမႀကီး၊ အပင္၊ 

ေရမ်က္နွာျပင္ေပၚနွင့္အရာဝတၳဳတိုင္း၏မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ရွိ

 ေနႏုိင္သည္။ သင္သည္ဘက္တီးရီးယားပုိးကိ ု

လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္၊ (သို႔) တံခါးလက္ကိုင္ကို ကိုင္တြယ္ 

ျခင္းျဖင့္ထိေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ေကာင္းေသာဘက္တီးရီးယားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိ ု

ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေသဆံုးၿပီးေသာ သတၱဝါမ်ား နွင့္ 

အပင္မ်ားေဆြးေျမ့ျခင္း၊ မိလာစနစ္သန္႔စင္ျခင္း ႏွင္ ့

ညစ္ညမ္းေသာဆီမ်ားကို သန္႔စင္ရာ တြင္အသံုး ျပဳသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အူလမ္းေႀကာင္းအတြင္းေနထိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ အစာေခ်ဖ်က္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ နွင့္ ၊ 

အႏၲရာယ္ရိွေသာပိုးမႊားမ်ားကိုႏိွမ္နင္းျခင္း 

တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။ ဆိုးေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွာ 

လူသားမ်ားကိုေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- 

နမိုးနီးယားပုိး (Streptococcus pneumonia) ၊ 

ဦးေႏွာက္ေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါပုိး (Haemophilus influenza) 

လည္ေခ်ာင္ေရာင္ေရာဂါပိုး  (Group A Streptococcus) ႏွင္ ့

အစာအဆိပ္သင့္ပိုး (Escherichia coli and Salmonella) 
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တို႔ျဖစ္သည္။ ထို “ဆိုးေသာ” အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ 

ဘက္တီးရီးယားမ်ား ထိေတြ႔ျခင္းနည္းေစရန္ လက္ေဆးျခင္း ၊ 

မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း သန္႔ရွင္းေရး 

တို႔ကိုမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 

ေယဘုယအား ျဖင့္ဆုိေသာ္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ 

ရႈပ္ေထြးေသာပတ္ဝန္းက်င္၌ေနထိိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဖန္းဂတ္စ္(မိႈ) မ်ား သည္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အ သံုးျပဳ၍ အျခား 

ပုိးမႊားမ်ားကိုသတ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားသည္ သဘာဝ 

အေလ်ာက္ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားကိုယဥ္ပါး၍ 

ရွင္သန္ႏုိင္ၾကသည္။ 

 

အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသည္ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးဝါးကို မလုိအပ္ဘဲ အလြန္အကၽြန္သံုးစြဲ 

ျခင္း အားျဖင့္ ေဆးယဥ္ပါးမႈကုိပို၍ 

လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေဆးမတိုးသည္ ့

အေျခအေနမ်ားကို ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္မလိုအပ္ပဲ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြျဲခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးဝါးမ်ား 

အလြန္အကၽြန္သံုးစြျဲခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ ဘက္တီးရီးယား 

ပုိးမႊားမ်ားေသဆံုးျခင္းမရွိေစရန္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

 

နီးစပ္ေသာစကားလုံး ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး၊ ေဆးယဥ္ပါးျဖင္း၊ 

ပုိးသတ္ေဆးဝါးမ်ားကုိမွန္ကန္စြာမသံုးစြျဲခင္း။ 
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ဖန္းဂတ္စ္ (မိႈ) 

အလြန္ေသးငယ္ေသာအဏုဇီဝ မိႈ 

အမ်ိဳးအစားျဖစ္၍သာမာန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ပါ။ 

ဖန္းဂတ္စ္အမ်ားစု ကို မႈိတက္ေသာအေနအထားမ်ိဳးမွာသာ 

သာမာန္မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္သည္။ ဖန္းဂတ္စ္မ်ားသည္ သက္ရိွ 

ကလာပ္စည္း ဗဟိုခ်က္ပါေသာ ဆဲလ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဓိပၸာယ္တူစကားလုံးမ်ား  

ဖန္ဂ်ိဳ င္း 

ဖန္းဂတ္စ္ (မူွိ) မ်ိဴးစိတ္တစ္ခုတည္းကိုေခၚေသာ 

မိႈတက္ျခင္း၊ တေဆး၊ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္း- 

ဖန္းဂတ္စ္ (မိႈစြျဲခင္း) ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ 

 

အခ်ိဳ႕ေသာဖန္းဂတ္စ္အမ်ိဳးစိတ ္ မ်ားသည ္ လူ၊ 

တိရိစာၦန္ႏွင့္အပင္မ်ားကို 

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္ 
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ဖန္းဂယ္ 

ဖန္းဂတ္စ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မႈိတက္ျခင္းတက္ 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

လူအမ်ားစုတြင္အျဖစ္မ်ား၍အသိမ်ားေသာ ဖန္းဂတ္စ္ 

(မိႈ) ေရာဂါ မ်ား မွာ ေျခေထာက္မႈိစြေဲသာေရာဂါ ၊ ေပြး၊ ညင္း 

ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး မိန္းမကိုယ္မႈ ိစြျဲခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ဖန္းဂတ္စ္မ်ားသည္ ကမာၻဦးအစ ေရွးက်ေသာ 

သက္ရိွအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဖန္းဂတ္စ္မ်ားသည္ ေလ၊ 

ေျမႀကီး၊ အပင္ ႏွင့္ေရမ်က္ႏွာျပင္အေပၚ 

တို႔တြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဖန္းဂတ္စ္မ်ားသည္ 

ေလထုထဲရွိမ်ိဳးမႈန္မ်ားမွတဆင့္မ်ိဳးပြားၾကသည္။ 

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္လည္းသင္ခႏၶာကိုယ္

အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားက်ဆင္းေသာေရာဂါရိွသူမ်ား( ဥပမာ- HIV 

ပုိးရွိသူ) ၊ ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆး ကိ ု

ၾကာရွည္စြာ ေသာက္သံုးသူျဖစ္ပါ၍ 

ျပင္းထန္ေသာဖန္းဂတ္စ္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သဘာဝအေလ်ာက္ရိွေနေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား 
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ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

မိန္းမကိုယ္တြင္သဘာဝအေလ်ာက္ရွိေသာဘက္တီးရီးယ

ားပိုးမ်ားသည ္ ဖန္းဂတ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

မႈိစြျဲခင္းေရာဂါမွကာကြယ္ေပးသည္။ 

အကယ္၍ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္သဘာဝအေလ်ာက္

ရိွေနေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားေသဆံုးကုန္ပါက 

ဖန္းဂတ္စ္(သို႔) မႈိစြျဲခင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

မိန္းမကိုယ္မႈိစြျဲခင္းသည ္

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစြဲျခင္း၏ေဘးထြက္ဆုိးႀကိဳ

းမ်ားျဖစ္သည္။ 

အျခားေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာက္သံုးရေသာပဋိဇီ

ဝပိုးသတ္ေဆးမ်ား ဥပမာ- Strep ဘက္တီးရီးယားပိုး 

လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အာသီးေရာင္ေရာဂါ 

အစရိွသည့္ ေဆးေသာက္သံုးျခင္းတို႔၏ ေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳး 

အေနျဖင့္မႈိစြျဲခင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 

အဆုတ္တြင္ျဖစ္ေသာ ဖန္းဂတ္စ္ (မႈိ) စြျဲခင္းသည္ 

ပုိမိုျပင္းထန္ၿပီး တုပ္ေကြး (သို႔) အဆုတ ္ TB ေရာဂါႏွင့္ 

ဆင္တူလကၡဏာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ နမိုးနီးယား 
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အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုး၍ 

မသက္သာပါက 

ဖန္းဂတ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ား 

မေသာက္သံုးမီွ ေရာဂါျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရင္း 

ဘက္တီးရီးယား (သို႔) 

ဖန္းဂတ္စ္ဟုတ္မဟုတ္ကိ ုေစာဦးစြာစစ္ေဆးၿပီးမွကုသျခင္းျဖင္ ့

မလိုအပ္ေသာပိုးသတ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြမဲႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မ

ည္ျဖစ္သည္။ 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 CDC (2017). “Fungal Infections- 10 Questions to 

protect your health. ” Cdc.gov 

  

   ပဋဇိီေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္

 

95 
 

ဗုိင္းရပ္စ္ 

အလြန္ေသးငယ္ေသာဇီဝမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးသာမာန္မ်က္

စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ပါ။ ဆဲလ္ဖြဲ႔စည္းပံုမရိွေသာေၾကာင့္ 

သက္ရိွမ်ိဳးစိတ္ဟုမယူဆပါ။ ဗုိင္းရပ္စ္ 

မ်ားသည္သက္ရိွဆဲလ္ကိ ုမီွခို၍သာရွင္သန္ပြားမ်ားႏုိင္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးသည ္

ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ 

အခ်ိဳေသာဗို္င္းရပ္စ္မ်ားကိုကုသရန

္ေဆးရိွေသာ္လည္းေဆးယဥ္ပါးမႈမ်ား

လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

 

ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ ဥပမာမ်ားမွာ 

အေအးမိ၊ နာေဆးေခ်ာင္းဆိုး၊ 

တုပ္ေကြး၊ ေရေက်ာက္ႏွင့္ဝက္သက္ေပါ

က္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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အဓိပၸာယ္တူစကားလုံးမ်ား  

ဗုိင္ရယ္ 

ဗုိင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္ဗုိင္းရပ္စ္မ်ာ

းအေပၚသက္ေရာက္မႈမရိွပါသနည္း။ 

ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား၏ဖြဲ့စည္း တည္ေဆာက္ပံုသည္ 

ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ကြျဲပားျခားနားသနည္း။ 

လူခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိဆဲလ္မ်ားတြင္ 

ေနထိုင္ရွင္သန္ပြားမ်ားႏုိင္ၿပီး ဆဲလ္ျပင္ပတြင္ 

ပြားမ်ားႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။[1] 

 

ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားပိုး၏ 

ဆဲလ္နံရံကိုဖ်က္ဆီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘက္တီးရီးယား 

ဆဲလ္မ်ား၏အစာခ်က္စနစ္ကိုရပ္ဆိုင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ကိုေသဆံုးေစသည္။ သို႔ေသာ္ 

ဗုိင္းရပ္စ္တြင္ ဘက္တီးရီးယားကဲ့သို႔ဆဲလ္မ်ားမရွိပါ။ 
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အခ်ိဳ႕ေသာဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကိုပဋိဇီဝဗိုင္းရပ္စ္ကုေဆးဝါးျဖ

င့္ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ဆိုေသာ္ ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင္းႏွင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါ 

စီပိုး တို႔ကိုကုသႏုိင္သည္။ 

အျခားေသာဗုိင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား 

အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုးႏွင့္ 

ခုုခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါတို႔တြင္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကု

သ၍မရႏိုင္ပဲ ေရာဂါလကၡဏာဆက္လက္ဆိုးရြားျခင္းမရိွရန္ႏွင္ ့

အျခားေသာလူမ်ားထံသို႔ 

ျပန္႔ပြားမႈမရိွေစရန္သာကုသႏိုင္သည္။ 

 

အခ်ိဳ႕ေသာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားကိ ု

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ထုိးေဆးမ်ား လည္းရိွပါသည္။ 

ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည ္

ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေရာဂါကာကြယ္ေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ 

ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစ ရန္အကာ 

အကြယ္ေပးသည္။ ဝက္သက္ေရာဂါႏွင့္ေခြးရူးျပန္ေရာဂါတို႔ကို 

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း 

အားျဖင့္ထ ိေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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ဆက္စပ္ေသာ စကားလုံးမ်ား  

ဗုိင္းရပ္ကုေဆးဝါး 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 BBC Science (2013). “Why can’t we beat viruses?” 

BBC.com 
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အခန္း(၈) အျခားေဆးဝါးမ်ား 

ေယာင္ရမ္းမႈကုိေလ်ာ့နည္းေစသည့္ေဆးဝါး 

ေယာင္ရမ္းမႈကိ ု ေလ်ာ့နည္းဝင္ႏုိင္သည္ ့

အစြမ္းသတၱိရွိေသာ ေဆးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ( ခႏၶာကိုယ္ရွိ 

အစိတ္အပုိင္း တစ္ခု၌ နီရဲလာျခင္း 

နာက်င္မႈျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ေယာင္ရမ္းလာျခင္းတို႔ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခအေနတစ္ခု )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စတီးရိြဳက္မပါဝင္သည့္ ေယာင္းရမ္းမႈရွိ ေလ်ာ့

နည္းေစသည့္ 

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ ေဆးဝါးမ်ားကို NSAIDS 

ဟုလသူိမ်ားပါသည္္။ 

၎ေဆးဝါးမ်ားသည္ ေယာင္းရမ္းမႈကို ေလ်ာ့

နည္းေစသည္သာမက 

နာက်င္မႈကိုပါသကသ္ာေစသည္။ ေယာင္းရမ္းမႈ

 ေလ်ာ့နည္းေစသည္ ့ ေဆးဝါးအမ်ားစုကုိ ေဆ

းဝါးပစၥည္း အေရာင္း ဆိုင္မ်ားတြင္ 

ဝယ္ယူရရိွႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အက္စပရင္ 

(Aspirin) ႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရုိဖင္ (ibuprofen) 

တို႔ျဖစ္သည္။ 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသာအခ်က္မ်ား 

ေရာဂါပုိးမႊားကူးစက္မႈႏွင့္ေယာင္းရမ္းမႈအားမည္က့ဲသုိ

႔ခြျဲခားမည္နည္း။ 

ေယာင္းရမ္းမႈႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈသည္ 

လုံးဝကြျဲပားျခားနားေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

အတူတကြျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ ေယာင္းရမ္းမႈသည ္

ေယာင္းရမ္းမႈသည္ ့

ခႏၶာကုိယ္မ ွေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ (သို႔) ကိုယ္ခံအားစနစ္ 

အလိုအေလ်ာက္ တုန္႔ျပန္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား 

တုန္႕ျပန္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည။္ ေယာင္းရမ္းမႈ

ျဖစ္ေပၚပါက ခႏၶာကိယု္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု၌ 

နီရဲလာမည္၊ နာက်င္လာမည္၊ 

ယားယံလာမည္ႏွင့္ ေယာင္ရမ္းလာမည္တို႔ 

ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည။္ 
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ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ( သို႔ )  ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈအား 

ခႏၶာကိုယ္၏ တုံ႕ျပန္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေယာင္ရမ္းမႈျဖစ္တိုင္း ေရာဂါပိုးမႊား

ကူးစက္မႈရိွရမည္ဟု မဆိုလိုေပ။ 

သို႔ေသာ္ ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈသည ္ ေယာင္းရမ္းမႈကို 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈသည 

ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေရာဂါ ပုိးမႊားမ်ား 

ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ားျပားလာျခင္းကိ ုရည္ညြန္းပါသည္။ 

 

ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈ ခံေနရခ်ိန္အတြင္းတြင္ 

ကၽြန္ပ္တို႔၏ခႏၶာကုိယ္သည္ ပုိးမႊားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ 

တိုက္ခုိက္ရန္အတြက္ ေယာင္ရမ္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ထို႔ေနာက္ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္ ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚ 

လာသည္။ ေယာင္ရမ္းမႈသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ 

ကိုယ္ခံအားတုန္႔ျပန္မႈ၏ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ေယာင္ရမ္းမႈ၏အခ်ိဳ

႕လကၡဏာမ်ားမွာ 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

102 
 

 

 ျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ပူေနျခင္း 

 နီရဲေနျခင္း 

 ေယာင္ရမ္းျခင္း 

 နာက်င္ျခင္း 

 လႈပ္ရွားမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ခႏၶာကိုယ္အား လုံေလာက္စြာ ကာကြယ္၍ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား 

ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးေနာက္ ေယာင္ရမ္းမႈသည ္

သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အက္စ္ပရင္း (ဥပမာ Bayer ® , Bufferin ® , Excedrin ®) 

အုိင္ဗ်ဴပရုိဖန္း (Advil ® , Morin.IB ® ) ႏွင့္ နာပရိုဇင္ 

naprozem (Aleve ® ) 

ကဲ့သုိ႔ေသာ ေယာင္ရမ္းမႈက်ေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ 

အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္၊ ပုိ၍ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းကို 

ကာကြယ္ႏုိင္သည္၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
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ရရွိျခင္းတို႔တြင ္ ျဖစ္တတ္ေသာ နာက်င္မႈတို႔ိုကို 

သက္သာေစသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ေယာင္ရမ္းမႈက်ေစေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ 

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ေပါက္ဖြားႀကီးထြားမႈကို မကာကြယ္ႏုိင္ေပ။ 

 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ ဗုိင္းရပ္ေရာဂါပိုးကိုကုသေသာ ေဆးမ်ား၊ 

မိႈေရာဂါကုသေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကပ္ပါး ပုိးမႊားအား 

ကုသေသာေဆးမ်ားအစရိွသည္ ့ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအား 

ကုသေသာေဆးဝါးမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ေပါက္ဖြားၾကီ

းထြားမႈကုိ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္သည္၊ (သို႔) 

ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ေရာဂါပိုးမႊားသည္ ေပါက္ဖြားၾကီးထြားမ

ႈအား သတ္ျဖတ္ျခင္း 

(သို႔)ကာကြယ္တာဆီးျခင္းသည္ ေရာဂါပိုးမႊားဝင္ေရာက

္မႈျဖစ္စဥ္ကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္သည္။ ေရာဂါ ပုိးမႊားမ်ားအား 

တိုက္ခုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ 

ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ ေယာင္ရမ္းမႈကိ ု ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအား 
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ကုသေသာေဆးဝါးမ်ားသည္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 

အနာျဖစ္ျခင္း၊ ကားမေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 

အရိုးက်ိဳးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေယာင္ရမ္းမႈကို 

မေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ေပ။ 
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ေရာဂါပုိးသတ္ေဆး (Antiseptic) 

နာမ္စား။ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ရွင္သန္ၾကီးထြားမႈကို 

ဖ်က္ဆီးေသာ (သို႔) တားဆီးေသာ 

အရာဝတၳဳပစၥည္းကိ ု ေခၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လူ၏တစ္ရႈးမ်ားကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အသုံးမ်ားသည့္ ေရာဂါပိုးသတ္ေဆးမ်ားမွာ 

အရက္ျပန္၊ ဒက္ေတာ (Dettol) ႏွင့္ အုိင္အုိဒင္း 

(ဥပမာ Betadine ) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

 

ေရာဂါပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ ေရွ႕ဦးသူနာျပဳ

ေဆးေသတၱာမ်ားထဲတြင ္ အလြယ္တကူရရွိ 

ႏုိင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင္ ့ ထိခိုက္ျပတ္ရွနာ (သို႔) 

အနာတစ္ခုျဖစ္လာပါက၊ ၎အနာအား 

ပံုမွန္ဆားရည္ (သို႔) ေရဘိုင္ဘုံမွရသည့္ 

ေရတုိ႕ျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႕ရွင္းပါ၊ ထို႕ေနာက္ 

အရက္ျပန္ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါပိုးသတ္ေဆးအား 

အနာေပၚသို႔ သုတ္လိမ္းေပးရမည္။ 
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ၾကိယာဝေိသသန - 

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈကို ဖ်က္ဆီးေသာ (သုိ႕) 

တားဆီးေသာ အာနိသင္ရိွျပီး လူသား၏တစ္ရွဴးကို 

အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏုိင္ေပ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးခရင္(မ္)၊ 

(လိမ္းေဆးမ်ား)ကိုေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း အေရာင္း 

ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆး 

(သို႔) ေရွ႕ဦးသူနာျပဳလိမ္းေဆးမ်ား ဟုလည္း 

သိရိွၾကသည္။ 

ငွက္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနစဥ္အတြင္း 

တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ 

လိုအပ္ျပီး ေရာဂါကးူစက္မႈျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ေနရာအား ေရာဂါ ပုိးမႊား သတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းကို 

တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္မွ သုံးၾကမ္ိအထိ ေဆာင္ရြက ္

ၾကသည္။ 
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အဓိပၸါယ္တူစကားလံုး။ ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ား 

(Disinfectants)  

 

နာမ္စား။ antiseptic  စကားလုံး၏ဆင္တူရိုးကြဲ 

 

ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသာအခ်က္မ်ား 

ပဋိဇီဝေဆးႏွင့္ေရာဂါပိးုမႊားသတ္ေဆး၏ကြာျခားခ်က္မ်ားမွာ 

အဘယ္နည္း။ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပဲ ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆး

မ်ားသည ္ ေသးငယ္ေသာ ပုိးမႊားမ်ားျဖစ္သည္ ့ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးႏွင္ ့

မိႈေရာဂါပုိးမ်ားအေပၚတြင္လည္း ထိေရာက္မႈရိွေစသည္။ 

အျခားေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္မႈမ်ားကို 

တားဆီးတုိက္ခိုက္ရာတြင္လည္းေကာင္း 

က်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ခႏၶာကုိယ္အတြင္းရိွ 

ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါပိုးမ်ားကို သတ္ရန္အတြက္ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားေသာက္သုံးျခင္း 

(သို႔) ေသြးေၾကာထဲသုိ႔ထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ ႏုိင္သည္။ 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

108 
 

သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ားကို 

မိမိတို႔ခႏၶာကိုယ္ေပၚရိွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာအနာမ်ားမွ 

ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားအား သတ္ရန္အတြက္သာ 

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

 

ေရာဂါပုိးသတ္ေဆး ပဋိဇီဝေဆး 

အေရျပားအေပၚ၌သာအသံုးျပဳသည္။ 

ဥပမာ။ အနာ၊ ျခစ္ရာမ်ား (သို႔) 

ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား 

ပါးစပ္မွေသာက္သုံးျခင

္း (သို႔) ေသြးေၾကာ 

အတြင္းသို႔ ေဆးထိုး

ႏုိင္သည္။ 

လူသိမ်ားသည္ ့ ေရာဂါပိုးမႊား

သတ္ေဆး အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕မွာ၊ 

အရက္ျပန္ ပုိးမႊားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္ 

ထိေရာက္မႈရိွသည္။ ပုိးမႊားမ်ား အား 

အေကာင္းဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္ ေရေရာ၍ 

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

လူသိမ်ားသည့္ 

ပဋိဇီဝေဆး 

အမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕မွာ 

ပင္နီစလင္ေဆးအုပ္စု 

(Penicillin Group) 

အျဖစ္မ်ားသည့္

ဘက္တီးရီးယားေရာဂ
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ါကူးစက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေသာ 

ဘက္တီးရီးယား 

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ 

(သို႔) ဘက္တီးရီး 

ယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

လည္ပင္းနာျခင္းတို႔ ၌ 

အသုံးျပဳသည္။ 

Amoxicillin. 

 

Povidone အုိင္အုိးဒင္းေဆးရည္ -  

မခြဲစိတ္မီွ ပိုးမႊားသန္႔စင္ရာတြင္ 

သုံးသည္၊ အနာမ်ား (သုိ႔) ျခစ္ရာ 

ကုပ္ရာမ်ား  (ဥပမာ - Betadine ) 

ကက္ဖလုိစပိုရင္ 

(Cephalosporin )  

အေရျပားေရာဂါမ်ားႏွင့္ 

ဆီးသြားလမ္း 

ေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂ

ါပုိးဝင္ေရာက္ျခင္း 

တို႔တြင ္
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အသုံးျပဳေသာCephala

xin. 

 

ဟုိက္ဒေရာဂ်င္ပါေအာက္ဆုိဒ္ - 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာ(သို႔) 

ျပည္တည္နာမ်ားအား 

သန္႔ရွင္းေစရန္ႏွင့္ အနံ႔ ဆိုးမ်ား 

ဖယ္ရွားေစရန္တို႔အတြက္ 

အသုံးျပဳသည္။ ျခစ္ရာကုပ္ရာ 

မ်ားအတြက ္ ေရွးဦးျပဳစုရာတြင္လ

ည္းသုံးသည္။ 

ဖလုိရီကီြႏုိလံုး 

(Floroquinolones)  

ဘက္တီရီးယားပုိးေ

ၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ရုတ္တရက္ ဝမ္းပ်က ္

ဝမ္းေလ်ာျခင္းတြင္ 

သုံးသည့္ Norfloxacin. 

ဘုိးရစ္အက္စစ္ (Boric acid )- 

မ်က္လုံးအိမ္ေဆးေၾကာရာတြင္သု

ံးသည္။ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားတြင္ 

လည္း လိမ္းေဆး(ခရင္မ္)အေနျဖင့္ 

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
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ေရာဂါပိုးမႊားသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈမွာ 

အျဖစ္နည္းသည္။ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈမွာ 

အျဖစ္မ်ားသည္။ 
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ကာကြယ္ေဆး (Vaccine) 

မိမိခႏၶာကိုယ္အား ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

ခႏၶာကိုယ္တြင္ထုိးႏွံရေသာ ေဆးျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခံအား 

စနစ္ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကေလးသူငယမ္်ားသာမက 

အရြယ္ေရာက္ျပီးသားသူမ်ားပါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား 

ထိုးႏံွရန္ လိုအပ္သည္။ 

တုပ္ေကြးႏွင့္ၾကက္ညွာဆုံဆို႔ ကာကြယ္ေဆး

မ်ားသည ္ အခ်ိဳ႕ အၾကျံပဳခ်က္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ေဆးယဥ္ပါးမႈျပႆနာအားတိုက္ဖ်က္ရာတြင္

ကာကြယ္ေဆးသည္အေရးၾကီးေသာအခန္းက

႑မွပါဝင္သည္။ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ေရာဂါပိ

ုးမႊားကူးစက္မႈမ်ားပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္းကိုရပ္တန္႕ေ

စႏိုင္သည္။ပဋိဇီဝေဆးလြမဲွားစြာအသုံးျပဳျခ

င္းႏွင့္အလြန္အကၽြံသံုးစြမဲႈမ်ားအားေလ်ာ့

နည္းေစႏုိင္ပါသည။္ 
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ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွျခင္း (Vaccination) 

ေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

ကိုယ္ခႏၶာခုခံအားစနစ္ ပုိေကာင္းလာေစရန္အလို႔ငွာ 

လူတစ္ေယာက ္ (သို႔) တိရစာၦန္တစ္ေကာင္အား 

ကာကြယ္ေဆးေပးျခင္းကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွျခင္း 

ဟုေခၚသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တုပ္ေကြးေရာဂါ (Influenza) 

ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာခုခံအား 

စနစ္မွ တိုက္ခိုက္/တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းက 

လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

လက္တင္ဘာသာစကားအရ “Vacca” 

ဆိုသည္မွာႏြား (Cow) ႏွင့္ “Vaccina” 

ဆိုသည္မွာ ႏြားေရေက်ာက္ဟု 

အဓိပၸါယ္ရသည္။ 
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ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသာအခ်က္မ်ား 

ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈႏွင့္ ၎၏ထိေရာက္မႈ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွျခင္း၏ သေဘာသဘာဝကုိ 

၁၀ရာစုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ တရုတ္ေဆးပညာရွင္တစ္ဦးမွ 

စတင္ ေတြ႕ရွိခ့ဲပါသည္။ လူခႏၶာကိုယ္တြင္ 

ကိုယ္ခံအားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ 

အေရျပားေပၚ၌ ေရေက်ာက္နမူနာ ပုိးမ်ားကို လိမ္းက်ံခ့ဲသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ဤစိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားသည ္ အာဖရိက 

(Africa) and တူရက ီ (Turkey) သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီးေနာက္ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွျခင္းသည ္

ျပင္ပမွဝင္ေရာက္လာေသာ ပုိးမႊားမ်ားအား 

ကိုယ္ခႏၶာ ခုခံအားစနစ္မွ မွတ္မိသိရိွေနေစရန္ 

လႈံေဆာ္ေပးသည္။ သို႔မွသာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 

ပုိးမႊားမ်ားဝင္ေရာက္လာပါက 

သင္သည္ဖ်ားနာျခင္းကို 

ခံစားရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 
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ဥေရာပႏွင့္အေမရိကားသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည ္ ၁၇၉၆ 

ခုႏွစ္တြင္ Edward Jenner ၏ ႏြားေရေက်ာက္ကိ ုအသုံးျပဳ၍ 

တီထြင္ထားသည္ ့ အရာအား လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ 

ထိုးႏံွျခင္းျဖင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါကို 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ 

ကိုယ္ခံအားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

 

ပထမဦးစြာ Jenner သည္ ျမိဳ႕အတြင္းေနထိုင္ေသာ 

ႏြားႏုိ႔ညစ္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ား/ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ ပစၥည္း 

ထုပ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေရေက်ာက္ေရာဂါမျဖစ္ပြားသည္ကို 

သတိျပဳ မိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Jenner သည္ သူ၏ေျမးျဖစ္သူ 

James Phipps ၏ လက္ေမာင္းအား ႏြားေရေက်ာက္ပိုး 

ရိွေသာ သတၱဳစျဖင့္ျခစ္ေစသည္။ ၎ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည ္

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းႏွင့္ 

အလားသ႑ာန္တူသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Jenner 
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သည္သူ၏ေျမးေတာ္စပ္သူ James 

သည္ေရေက်ာက္ေရာဂါပိုးႏွင့္ 

ထိေတြ႕ေသာ္လည္း ေရာဂါမျဖစ္ပြားသည္ကို 

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ့ဲပါသည္။ သူ၏ရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈကိ ု(Vaccination) 

ကာကြယ ္ေဆးထိုးျခင္းဟု အမည္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား။ 

1 Riedel S. (2017). “Edward Jenner and the History of 

Smallpox and Vaccination.” Baylor University Medical 

Center Proceedings. 2005(10). doi: 

10.1080/08998280.2005.11928028   
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သင္ခန္းစာ(၉) (ေရာဂါပုိးကူးစက္ခရံျခင္း) 

လူထုထံမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း 

နာမ္စားစကားလံုး-ေဆးရံုျပင္ပ(သို႔)က်န္းမာေရးစီမံကု

သေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာမွေရာဂါပုိ႔ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါ 

သည္။တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္မိမိရပ္ကြက္ေနရာေဒသ(သို႔)ျ

ပည္သူလူထုထံမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရာဂါပိုးကုစက္ခံရျခင္းကိုလြယ္ကူစြာလူထု

ထံမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းႏွင္ ့ ေဆးရ

ံုမွေဆးကုသရာဌာနမွေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခ

င္းဟူွ၍ ခြျဲခားႏုိင္သည္။ 

ဤကဲ့သုိ႔ခြျဲခားျခင္းျဖင့္ေရာဂါပိုးသည္ 

မည္သည့္ေနရာမွ ကူးစက္ခံရနည္းဟ ု

အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ရာတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ 

 

လူထုထံမွဘက္တီးရီးယားေရာဂါကူးစက္ခံရျခင

္းျပႆနာတြင္ပဋိဇီဝပုိးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းသည ္

ျမင့္တက္လွ်က္ရိွပါသည္။ 
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သင္သည္ ေဆးရုံသို႔ အဆုတ္ေရာဂါ ၊ 

ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲပုိးဝင္သည့္ေရာဂါ ၊ 

ကူးစက္ေရာဂါပိုးတစ္ခုခုေၾကာင့္ 

ကိုယ္ခႏၶာကဆိပ္တက္ျခင္း 

ျဖင့္လာေရာက္ကူးသပါက 

သင္၏ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းသည ္

လူထုထံမွ 

ရရွိေသာေရာဂါျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ပါ

သည္။ 
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ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား 

အဘယ္ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 

လူထုထံမွ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း (သုိ႔) ေဆးရုံ 

၊ ေဆးကူးသရာ ဌာနမွ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္းဟူ၍ 

အမ်ိဳ းအစားခြျဲခားရသနည္း။ 

လူထုထံမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းလား ၊ ေဆးရုံ 

၊ ေဆးကူးသရာ ဌာနမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ ခံရသလား 

ဆိုတာကိုေသခ်ာစြာခြဲျခားသိရိွဖိုးလိုပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 

ဖုိ႔အတြက္နည္းလမ္းမ်ား၊ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္

ရြက္ခ်က္မ်ားသည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြျဲပားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 

ပါသည္။ထုိနည္းတူပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျ

ခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ငန္းထိေရာက္ျခင္းရွိ ၊ 

မရွိေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လူ၊ေငြ၊အခ်ိန္အရ

င္းအျမစ္စြမ္းအားအသံုးျပဳမႈသည ္လည္းကြျဲပားရပါမည္။ 
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ဥပမာအားျဖင့္လူထုထံမွကူးစက္ေရာဂါရရွိျခင္းေၾက

ာင္းပဋိဇီဝေဆးမမွန္မကန္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္အလြန္ အကၽြံသုံးစြဲျခင္း 

ေၾကာင္းပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းသည္ေဆးရုံမွေရာဂ

ါကူးစက္မႈခံရျခင္းျဖင့္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္း 

ထက္ပုိမုိျမင့္မားပါသည္။ေရဆိုးေရညစ္စြန္႔ထုတ္မႈကို

ေကာင္းစြာမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာလူထုပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပဋိဇီ 

ဝေဆးပါဝင္မႈႏႈန္းသည္ ထိုေရထဲတြင္ 

ျမင့္မားစြာရိွေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ၌ လူတို႔သည္ 

သူတို႔၏လက္ကိ ု

အျမဲတမ္းလက္ေဆးျခင္းအေလးအထမျပဳလုပ္ခ့ဲဘူးဆိုပါ

၄င္းပဋိဇီဝေဆးမ်ားသည္ထိုသူတို႔၏ကိုယ္ခႏၲာထဲ သုိ႔ထိ 

တြင္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျပီးလူထုထံေရာဂါပိုးကူးစက္ဝင္ေ

ရာက္ျခင္းပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္ရွိ ႏုိင္ျခင္းအုပ္စုထဲသို႔ 

က်ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ထိုနည္းထူစြာပဲ ပဋိဇီဝေဆးကိ ု ေဆးရုံေဆးကုသမႈဌာနမွ 

မမွန္မကန္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္အလြန္အကၽြံသုံးစြမဲႈေၾကာင္း 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းသည္ လူထုထံမွေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္းထက္ပုိမုိျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ 
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က်န္းမာေရးလုပ္သား၊လူနာႏွင့္သူတုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည ္

သင့္ေလွ်ာ္ေသာလက္ေဆးမႈ အေလးအထမျပဳလုပ္ခ့ဲလွ်င္ 

၄င္းတုိ႔သည္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈရွိေသာေဆးရုံပတ္ဝ

န္းက်င္ႏွင့္ထိေတြ႔ခံရျပီးေနာက္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ အႏၲ 

ရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အုပ္စုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

လူထုတြင္ေရာဂါကူးဆက္ခံရျခင္းပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈေလ

်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ကာ ကြယ္တိုက္ 

ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအသင္းသည္ျပည္သူလူထု၌အာရုံစိုက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔အတူ ေဆးရံ ု

ထံမွေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈေလ်ာ့ခ်ႏို

င္ေရးအတြက္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈကာကြယ ္

တိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္က်န္းမာေရးလုပ္သား

မ်ား၊လူနာႏွင့္လူနာေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ 

ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

 

ဆရာဝန္မ်ားသည္လူနာရာဇဝင္ေသခ်ာစြာေမးျမန္းျခ

င္းျဖင့္လူထုထံမွေရာဂါကူးဆက္ခံရျခင္း(သို႔) ေဆးရုံမွေရာဂါ 

ကူးဆက္ခံရျခင္းလားသူကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။သ

ို႔ေသာ္လည္းေအာက္ပါအတိုင္းရုိးရွင္း အဓိပၸါယ္ သတ္ 
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မွတ ္ပါသည္။ အကယ္၍ 

ျပင္ပလူနာဌာန ေသြးႏွင့္ဆီးမွဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ဖို႔ 

နမူနာယူ၍စမ္းသပ္ပါက ေရာဂါပိုး ေပါက္ဖြားလာခဲ့လွ်င္ (သို႔) 

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ရက္အတြင္းက ေဆးရုံတက္ခ့ဲေသာလူနာမွ 

ဆီးႏွင့္ေသြး နမူနာမ ွ ေရာဂါပိုးေပါက္ဖြားခ့ဲလွ်င္ 

၄င္းသည္လူထုထံမွ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာစကားလုံးမ်ား - ေဆးရုံ 

၊ ေဆးကုသဌာန ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္း ၊ ပဋိဇီဝေဆး၊ 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ၊ 
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ေဆးရုံ (သုိ႔) ေဆးကုသမႈွဌာနမွေရာဂါပုိး 

ဝင္ေရာက္ကူးစက္ခံရျခင္း 

နာမ္စားစကားလုံး- ေဆးရုံ (သို႔) ေဆးကုသမႈွဌာနမွေရာဂါပိုး 

ဝင္ေရာက္ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သင္သည္ေဆးရုံသို႔ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ 

ႏွလံုုးအတက္ ၊ ေလျဖတ္ျခင္း ၊ 

ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ေဆးကုသမႈခံယူေနခ်ိန္ ၂ 

ရက္ၾကာျပီးေနာက္မွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရလွ်င္ 

၄င္းကုိေဆးရံုမွ ေရာဂါပိုးကူးစကသ္ည္ဟုအဓိပၸ

ါယ္သတမ္ွတ္ပါသည္။ 

ေဆးရံ ု၊ ေဆးကုသမႈဌာနေၾကာင့္ရရွိေသာေရာဂါ

ပုိးကူးစက္ခံရျခင္းအတြက္ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန

္းသည္အလြန္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ 

အကယ္၍လူနာသည္ ေဆးရုံမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခ

ံရလွ်င္ ေသဆံုးမႈအႏၲရာယ္ ၊ 

အျခားမလိုလားအပ္ေသာ 

ဆိုးက်ိဳးအႏၲရာယ္မ်ားရိွႏုိင္ပါသည္။ 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

124 
 

နီးစပ္ေသာစကားလုံးမ်ား-  

နာမ္စားစကားလုံး-ႏုိကုိဆုိမီးယားလ္ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း 

 

မွတ္သားရန္အခ်က္  

အထက္ပါအဓပိၸာယကုိ္ေဆးရုံ၊ေဆးကုသမႈဌာနမေွရာဂါပိးုကူးစက္ခ

ံရျခင္းဟူ၍လည္း အဓ ိပၸာယ ္သတ္မွတ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဆးရံု 

၊ ေဆးကုသမႈဌာနမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းကို 

မည္ကဲ့သုိ႔ေရွာင္ရွာႏိုင္မည္လဲ။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုတြင္ေနပါက (ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကကဲ့သို႔) 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ 

အႏၲရာယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ေဆးရုံရွိဘက္ထရီးယားပုိးမ်ား၊ပဋိ

ဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ေဆးရံုျပင္ပဘက္ထရီးယားပိုးမ်ားပဋ

ိဇီဝေဆးယဥ္ပါး မႈႏွင္ ့

မ်ားစြာျခားနားပါသည္။အဘယ္ေၾကာင္းဆိုေသာ္ေဆ

းရုံ၊ေဆးကုသမႈဌာနတို႔၌ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိ ုအျခား ေနရာ မ်ား 

ထက ္ပုိမိုတြင္က်ယ္စြာ သံုးစြဲေသာေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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၂၀၁၁ခုႏွစ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး

ႏွင့္တိုက္ဖ်က္ေရးဌာန 

လတ္တေလာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၆၅၀.၀၀၀ မွာ ေဆးရုံ 

၊ ေဆးကုသမႈဌာနမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျပီး ၄င္းတုိ႔အနက္မွ 

၇၅.၀၀၀ သည ္ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

သံယံဇာတအရင္းအျမစ္ 

ျပည့္ျပည့္ဝဝအသံုးမခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပုိမို၍ ေဆးရုံ 

၊ ေဆးကုသမႈဌာန ၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ျပည္သူလူထု(သုိ႔)လူနားမ်ားအားတတ္ႏိုင္သမွ် ေဆးရုံ၊ေဆ

းကုသမႈဌာနမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္းေရွာင္ရွားႏိုင္ရ

န္အတြက္အသံုးဝင္ေသာအခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကိုသင္သိ

သင့္ပါသည္။ 

 

အမွတ(္၁) ေဆးရုံ၊ေဆးကုသမွဳဌာနမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရ

ႏုိင္သနည္း သင္သိရိိွပါ။ 

 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ေဆးရုံ၊ေဆးကုသမွဳဌာနမ်ားမွ ေရာဂ

ါပုိးကူးစက္ခံရႏိုင္သည္ ့ အႏၲရာယ္ရိွသည္ကိုမသိရွိပါ ၊ 
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အေမရိကန္ႏိုင္ကဲ့သို႔တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သင္တက္ေ

ရာက္ေနေသာေဆးရုံ၏ ေဆးရံုမွေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း 

အမွတ္ေပး စာရင္း ဇယားကို 

အခမဲ့အင္တာနက္ကြန္ယက္မွတဆင့္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျပ

ီးသိရိွႏုိင္ပါသည္။ 

 

အမွတ(္၂) 

ခြစဲိတ္ကုသမႈမခံယူခင္(သို႔) ေဆးရုံမတက္ခင္ေရခ်ိဳးပါ။ 

သင္ေဆးရုံမဝင္ခင္၊မတက္ေရာက္ခင္အထူး၊သီးသန္႔ဆပ

္ျပာေရခ်ဳိျပင္(သို႔)အျခားပုိးသတ္ေဆးပါေသာ 

အရက ္ ျပာအဝတ္သံုးရမည္လားကိုသင္၏ဆရာဝန္အား 

လိုအပ္ေသာအထူးဂရုစိုက္ရမည ္အခ်က္မ်ားေမးပါ 

 

အမွတ(္၃)ေဆးရုံမ်ားရိွလူနာမ်ား၏လက္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္

ျခင္း၌ကူညီပါ။လူမ်ားမိမိ၏လက္ကုိေဆးေၾကာျခင္း အမူ 

အက်င့္ျပဳလုပ္ဖုိ႔တိုက္တြန္းပါ။ 

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူမႈပတ္ဝတ္က်င္အသိုင္းအဝန္းတြင္လူတ

စ္ေယာက္အားလက္ကိုစင္ၾကယ္စြာေဆး ေၾကာဖုိ႔ျပဳ 

လုပ္ရန္တိုက္တြန္းေျပာၾကားျခင္းသည ္
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တစုံတေယာက္အား ေစာ္ကားျခင္း၊ ရုိင္းျပျခင္းအမူအက်င့္ 

တခုျဖစ္သျဖင့္အလြန္တရာခက္ခဲ့ေသာအလုပ္တစ္ခုျဖ

စ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္းလက္ကိုစင္ၾကယ္စြာ ေဆး 

ေၾကာျခင္းသည္ေဆးရံုမွေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းမွက

ာကြယ္ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဆရာဝန္က်န္းမာေရးလုပ္သားအမ်ားစုအားမည္သည့္အ

ခ်ိ္္န္မဆိုသူတို႔၏လက္ကိုစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာ 

ရန္ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ပါကသူတို႔သည္အသာတၾကည္လက

္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ို႔ေၾကာင့္လူတိုင္း(သင္ႏွင့္သင့္ေဆြမ်ိဳး

၊က်န္းမာေရလုပ္သားမ်ား)သည(္၁)သင္၏ကိုယ္ခႏၶာအားသူ

တို႔၏လက္ျဖင့္မထိေတြ႔ခင္(၂) 

မည္သည ့္က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးမဆုိမျပဳလုပ္ခင္

(၃)ကိုယ္ခႏၶာမွထြက္ရွိေသာအရည္ျဖင့္ေတြ႔ကိုက္တြယ္ျပီး 

ေနာက ္(၄)သင္၏ 

ကိုယ္ခႏၶာအားသူတို႔၏လက္ျဖင့္ထိေတြ႔ၿပီးေနာက(၅)သင္၏ပ

တ္ဝန္းက်င္အားသူတို႔၏လက္ျဖင့္ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက ္

စသည္တို႔ကုိျပဳလုပ္ျပီးေနာက္သူတို႔၏လက္ကိုစင္ၾကယ္

စြာေဆးေၾကာရမည္။မည္သည္အခါေျပာဆ 

ိုရန္ေနာက္မတြန္႔ပါႏွင့္ဝမ္းနည္းပါသည္ခင္မ်ားသင္

၏လက္ကိုျပန္လည္ေဆးေၾကာမႈျပဳလုပ္ေပးပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ 
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ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သင္လက္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္သည္ကုိ 

မေတြ႔ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမွတ္စဥ္(၄)အရာဝတၳဳအားလုံးသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာရိွ

ေနပါေစ 

 

အမွတ္စဥ္(၅)အေၾကာေဆးႏွင့္ 

ဆီးပုိက္ထည့္ရန္လုိအပ္ပါသလား၊ 

မလိုအပ္ပါသလားဟုစစ္ေဆးပါ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း 

ဆီးပုိက္၊အေၾကာေဆး၊ မပိုက္လိႈင္း ႏွင္ ့

အျခားပုိက္မ်ားကုိျဖဳတ္ဖို႔လုိသလားေမးပါ။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

၄င္းအရာမ်ားၾကာရွည္စြာရိွေနျခင္းသည္ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရ

ဖုိ႔အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည ္

ပဋိဇီဝေဆးေသာက္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္းခံရပါက 

လိုအပ္သလားဟုေမးျမန္းပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ပဋိဇီဝေဆးအလြန္အကြ်ံႏွင့္မွားယြင္းစြာသံုးစြပဲ

ါကသင္၏ေဆးရုံမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း အႏၲရာယ္ပုိမိုရရိွ 

ႏုိင ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အမွတ္စဥ္(၇) ဝမ္းေလွ်ာ့၊ဝမ္းပ်က္သည့္အခါ 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

 

အကယ္၍သင္သည္ ေဆးရုံတက္ေနစဥ္အတြင္း 

ဝမ္းေလွ်ာ၊ဝမ္းပ်က္ျဖစ္ပါက ဆရာဝန္အားအေၾကာင္းၾကားပါ။ 

အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ထိုအရာသည္ ေဆးရုံမွေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

အမွတ္စဥ္(၈) တခဏတာ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း၊ 

အရက္ေသာက္ျခင္းတို႔စြန္႔လႊတ္ရန္ 

 

သင္သည္ေဆးရံုမွေရာဂါကူးစက္ျခင္းအခံရေအာင္ ေဆးလ

ိပ္ေသာက္ျခင္း အရက္ေသာက္ျခင္းတို႔ကိ ု

တတ္ႏုိင္သမွ် ေဆးရုံတက္ေနခ်ိန္အတြင္းမျပဳလုပ္ရပါ။

ေဆးရုံတက္ေနခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သ

ည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္မည္သို႔ျဖစ္မည္ကိုမေသခ်ာခ်ိန္အတ

ြင္းအထက္ပါ(၈)ခ်က္သည္သင္ကိုေဆးရုံမွေရာဂါကူးစက္ျခင္း 

မခံရေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေသာနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာစကားလံုးမ်ာ-းလူထုထံမွရရိွႏိ

ုင္ေသာေရာဂါကူးစက္ျခင္း၊ပဋိဇီဝေဆးမႈ၊ပဋိဇီဝေဆးဦး ေဆ

ာင္မႈက႑၊  

 

ဗီြဒီယိုဖိုင္-ေဆးရုံမွကူးစက္ေရာဂါခံရျခင္းႏွင့္ပ

တ္သကေ္သာေဆးရုံမွကူးစက္ေရာဂါခံရျခင္းႏွင့္ 

မည္ကဲ့သုိ႔ကာကြယ္ ရမည္နည္း။ 

 

သင္၏အသက္ကိုယ္ကယ္တင္ပါသင္၏လက္ကိုေဆးေၾကာပ

ါ။ယေန႔သင္မျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္မနက္ျဖန္ဤေရာဂါ ကုသ ရန္ 

အတြက္ကုထံုးမရွိပါ။ 
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ေဆးရုံမွကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

နာမ္စားစကားလံုး-

ဘက္ထရီးယားပုိး၊ဗိုင္းရပ္ပိုး၊ကပ္ပါးပုိးႏွင့္မႈိေရာဂါပိုးတိုးခႏ

ၶာကုိယ္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်ေရာဂါျဖစ္ျခင္းသည္ 

ဗုိင္းရပ္ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရျခင္း၏ ဥပမာ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူနာသည ္

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ 

ႏွာေခ်ျခင္းႏွင့္ 

အဖ်ားအနည္းငယ္တက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမွမခံရေအာင္ကာကြယ္

ျခင္းသည ္ လူတိုင္းအတြက္တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

ဤကဲ့သုိ႔ 

ခံယူျခင္းျဖင့္လူနာသည္ေဆးကုသမႈခံယ

ူေနခ်ိန္အတြင္း 
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နီးစပ္ေသာစကားလုံးမ်ား 

ေရာဂါပုိးကူးစက္ျခင္း 

ကူးစက္တတ္ေသာ(နာမဝိေသသန) ေရာဂါပုိးမႊားကူးစ

က္ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာစကားလံုး 

 

ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား 

မည္က့ဲသုိ႔သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္သင္ခ်စ္ေသာသူမ်ားကုိေရာဂါပိ

ုးကူးစက္ျခင္းမွကာကြယ္ႏုိင္မည္လဲ။ 

ဘက္ထရီးယားပုိး၊ ဗုိင္းရပ္ပိုး၊ကပ္ပါးပုိး ႏွင့္မႈိေရာဂါတို႔ 

လူခႏၶာကိုယ္တြင္ဝင္ေရာက္ျပီးပြားမ်ားျခင္းျဖစ္ပြားပါက ေရာဂ

ါပုိးဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။သို႔ေသာ္ေရာဂါ

ပုိးကူးစက္ရျခင္းကိုေရွာင္ရွားျခင္း(သို႔) 

ကာကြယ္ ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္

။ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္လူနာႏွင့္လူထုအတြက္ 

လူထုထံမွ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းအတြက္အၾကံျပဳထာ

းေသာသင္သိသင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
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အမွတ္စဥ္(၁)ေရာဂါပုိးမည္က့ဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ကူးစက္ခံရသန

ည္းကုိ သိရိွနားလည္ဖုိ႔လုိပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္မိမိတုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာဝင္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေသာ 

ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ နား၊ စအုိ၊ 

လိင္အဂၤါအေပါက္တို႔မွတဆင့္ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္တတ

္သည္ကို သိရိွျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္မိမိတို႔၏ 

အေရျပားမွတဆင့္ အင္းဆက္ပုိးေကာင္၊ 

တိရစာၦန္ေကာင္ကိုက္၍ေသာ္၄င္း၊(သို႔)တံခါး၊လက္ကိုင္ဖု

န္းမ်ားကိုင္ျခင္းျဖင့္ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ေလမွ တဆင့္ 

ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင

္းသို႔ေရာဂါပုိးမ်ားမဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းသည ္

အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မႈနည္းလမ္းတခုျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမွတ္စဥ္(၂) သင္၏လက္ကုိေဆးေၾကာပါ။ 

အိမ္သာတက္ျပီးတိုင္း၊အစာမစားခင္၊အစားအေသာက္မျပင

္ဆင္ခင္အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ျပီးေနာက ္ စသည္ ့

အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏လက္ကိုေဆးေၾကာရမည္။ 
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အမွတ္စဥ္(၃) ကာကြယ္ေဆးထုိးပါ။ 

သင္၏ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးမႈအေျခအေနအျမဲတမ္းသက

္တန္းရွင္ေနသည္အထိရွိပါေစ။ကာကြယ္ေဆးသည္ သင္ 

အားေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ 

အေျခအေနမ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

 

အမွတ္စဥ္(၄) ပဋိဇီဝေဆးကုိလုိအပ္မွသာလွ်င္သုံးစြပဲါ။ 

ပဋိဇီဝေဆးကိုဆရာဝန္ညႊန္ၾကားမႈရိွမွသာေသာက္သံုးပါ။

ဆရာဝန္အားပဋိဇီဝေဆးေသာက္ျခင္း ေၾကာင္းမေျပာ 

ပါႏွင့္၊ဆရာဝန္အားအကယ္၍ပဋိဇီဝေဆးညႊန္းခဲ့လွ်င္အ

ဘယ္ေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာက္ရ သည္ကိုေမးပါ။ 

သို႔မွသာမိမိသည္ပဋိဇီဝေဆးအားမွန္ကန္စြာသံုးစြဲေၾကာ

င့္သက္ေသျပပါသည္။ သင္သည္ညႊန္ၾကားထားသည့္ 

ပဋိဇီဝေဆးအပတ္လည္သည္အထိ၊သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း

အတာတစ္ခုထိသင္တြင ္ အျခားညႊန္ၾကားမႈ 

တစုံတရာရွိျခင္း(သုိ႔) 

ဆးမတက္ျခင္းမရွိလွ်င္ေဆးပတ္လည္ေအာင္ေသာက္

သံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အမွတ္စဥ္(၅)အကယ္၍သင္တြင္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရသည

့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွခ့ဲလွ်င္ မိမိအိမ္တြင္ေနပါ။ 

သင့္ထံတြင္အဖ်ား၊ဝမ္းေလွ်ာ့ဝမ္းပ်က္၊အန္ျခင္း၊ေခ်ာင္

းဆိုးျခင္းရွိပါကအလုပ(္သို႔)သင္တန္းသို႔သြားေရာက္ ျခင္း 

အ ျပဳလုပ္ရ။ 

 

အမွတ္စဥ္(၆)ေခ်ာင္းဆုိးခ့ဲလွ်င္မ်က္ႏွာကာအစည

္းအတားဝတ္ထားရပါမည္။အကယ္၍မ်က္ႏွာကာ 

အစည္းအတား မရိွပါကလက္ျဖင့္အုပ္ဖံုး၍ေခ်ာင္းဆုိးပါ။ 

သင္ဖ်ားႏွာၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေျချခင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ 

ဗုိင္းရပ္ပိုးပါေသာေသးငယ္ေသာ တံေတြးအမႈန္၊ 

အခြ်ဲတို႔သည္ေလထဲ့တြင္ပ်ံ႕ႏွံသြားသည္။၄င္းေလကို

အျခားသူမ်ားရွဴရိွဳက္မိေသာအခါထိုသူတို႔အားေရာဂါပိုး 

ဝင္ ေရာက္ခံရၿပီးကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ေစပါသည္။ထုိ႔ေၾက

ာင့္သင္ဖ်ားႏွာၿပီးေခ်ာင္းဆိုးခဲ့လွ်င္မ်က္ႏွာကာျဖင့္ ဖုံးအုပ ္ထား 

ပါက 

အျခားသူမ်ားထံသို႔ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမႈမွကာကြယ္တားဆီ

းျခင္းျဖစ္ေစပါသည္။ 

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လူတစ္ေယာက္သည္ဖ်ားနာၿပ

ီးေခ်ာင္းဆိုးခ့ဲလွ်င္မ်က္ႏွာကာဝတ္ဆင္ေလ့ အေလ့ 
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အက်င့္မရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္မ်က္ႏွာကာဖံုးအုပ္ဝတ္ဆင္

ထားျခင္းေၾကာင့္အျခားသူထက္ထူးျခားေနသည္ ဟုခံစား 

ရပါလိမ့္မည္။သုိ႔ေသာ္လည္းသင္ဖ်ားနာသည့္အခါကၽြႏ္ုပ

္တို႔သည္ သင္အား မ်က္ႏွာကာဖုံးအုပ္ဝတ္ဆင္ရန ္

အႀကံျပဳပါသည္။ အကယ္၍ ဤက့ဲသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက 

သင္ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္ကိုအုပ္၍ ေခ်ာင္းဆိုးပါ။

 ေခ်ာင္းဆုိးၿပီေနာက္ တံေတြး အမႈန္၊ အခြ်ဲကိုသုတ္ရန္ 

တစ္သွ်ဴးမရွိပါက သင္၏လက္ကို 

လက္ျဖင့္အုပ္၍ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးေနာက္ လက္ေဆးပါ။ 

 

အမွတ္စဥ္(၇) အစားအေသာက္ျပင္ဆင္သည့္အခါ 

သန္႔ရွင္းမႈရွိပါေစ။ 

အစားအေသာက္ျပင္သည့္အခါ သင္၏မီးဖိုေၾကာင္ၾကမ္းျပင္၊ 

စားပြမဲ်က္ႏွာျပင္သန္႔ရွင္းေနပါေစ။ အကယ္၍ 

ျပင္ဆင္ၿပီးမကုန္ေသာအစားအစာမ်ားကိုေရခဲ့ေသတၱာထဲ့

သို႔အလွ်င္အျမန္ထည့္သြင္းရန္၊အခန္းအပူခ်ိန္ တြင္ၾကာ 

ရွည္စြာထားထားေသာအသားငါး အသီးအရြက္တို႔ကို 

ခ်က္ျပဳတ္ခ်င္းမျပဳလုပ္ရ။ 
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အမွတ္စဥ္(၉) အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားအႏၲရာယ္ကင္းေဝးပါေစ၊ 

ျခင္၊ယင္၊ၾကမ္းပိုး၊မႊားေကာင္မ်ားသည္ဗိုင္းရပ္ပိုး၊ဘ

က္ထရီးယားပုိး၊ကပ္ပါးပုိးမ်ားကိုသယ္ေဆာင္ 

ႏုိင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍သင္အျပင္ထြက္သည့္အခါ အင္းဆက္ 

ကာကြယ္ေဆးအဆီလိမ့္ပါ။ အိမ္အျပင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

ေရခုိေအာင္သည့္ေနရာမ်ားမရိွပါေစႏွင့္၊ျခင္မ်ား

ဥဥမခ်ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ၾကြက္မ်ားအိမ္တြင္ရွိမေနေစ 

ရန္အ စီအမံျပဳလုပ္ပါ။ 

 

အမွတ္စဥ္(၁၀)လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ 

ရရိွေသာကူးစက္ေရာဂါ၊ 

သင္၏လိင္ဆက္ဆံေဖၚအား ခုခံစြမ္းအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ 

လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ရရွိကူးစက္ေရာဂါ ရိွမရိွ 

စစ္ေဆးသင့္သည္။အကယ္၍မစစ္ေဆးရေသးျခင္း၊(သို႔)ေရာဂ

ါရိွမရိွအေျခအေနမသိရွိပါကလိင္ ဆက္ဆံသည့္အခါ 

ကြန္ဒံုးကိုအသုံးျပဳသင့္သည္ (သို႔) 

လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွေရွာက္ၾကဥ္ပါ။ 
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ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာစကားလုံးမ်ား- ဘက္ထရီးယား၊ ဗုိင္းရပ္၊ 

မႈ ိေသးငယ္ေသာကူးစက္ေရာဂါပုိး 

  

   ပဋဇိီေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္

 

139 
 

ဆပ်ိပျံ� ��ံ ့ြခငး်(Sepsis) 

ျပင္းထန္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာတစ

္ခုလံုး၏တစ္သွ်ဴးမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ အဂၤါမ်ားပ်က္စီးျခင္း 

ႏွင့္ေသဆံုးႏုိင္သည့္အထိျဖစ္ျခင္း (ဆပ္စစ္) 

 

နာမ္စားစကားလုံး-ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ 

ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာ လုပ္ငန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း ႏွင္ ့

အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆပ္စစ(္ခ) သည္ 

ကုိယ္ခႏၶာမွေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းကုိတုံ႔ျပန္မႈေၾကာ

င့္ျဖစ္ပြားပါသည္။ 

ကုိယ္ခႏၶာထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ေရာဂါပုိးမ်ားကုိေသ

ြးထဲသုိ႔စြန္႔ထုတ္လုိက္ပါသည္။ 

ထုိအခါတြင္လူ၏ေသြးေပါင္ခ်ိန္မွာ 

ဆုိးရြားစြာက်ဆင္းသြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကုိယ္ခႏၶာ၏ 

အဓိကအဂၤါအစိတ္အပုိငး္မ်ားကုိ ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး 

တုံ႔ျပန္မႈအလြန္ျပင္းထန္ပါက 

အဓိကအဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔သြားသည္အထိျဖစ္ေစပါသည္။ 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကူးစက္ေရာဂါကာ

ကြယ္ေရးႏွင့္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏ

ွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူဦးေရ ၁.၅ 

ခန္႔ 

ဆပ္စစ္(စ) ေရာဂါရရွိၿပီး၄င္းတို႔အနက္မွ

လူေပါင္း၂၅၀၀၀၀ခန္႔ ွစ္စဥ္ေသဆံုးလွ်

က္ရိွေၾကာင့္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖၚျပထား

ပါသည္။ 

 

ဆမ္စစ္(စ)ေရာဂါသည္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင

္း၆သန္းခန္႔ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ျဖစ္ပြားလွ်

က္ရိွၿပီးကမာၻေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ား 

မ်ားမွလူ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာ

လူဦးေရမွဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါ၏ကာကြယ္ေရ

ႏွင့္ေရာဂါ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုသိရိွပါသည္။ 
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ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား 

ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါအေၾကာင္းကုိပုိမုိသိရိွသတိထားရန္ 

လူထုထဲတြင္လုပ္ေဆာက္မႈမ်ားျမွင့္တင္လုပေ္ဆာင္ျခင္း 

ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါသည္သင္၏ကိုခႏၶာထဲသုိ႔မည္သည့္ေရာဂါပ

ိုးမဆိုဝင္ေရာက္သည့္အခါကိုယ္ခႏၶာမွ ျပင္းထန္ေသာ 

တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ေပၚသည့္အခါျဖစ္ပြားပါသည္။၄င္းသည္အလ

ွ်င္အျမန္ကုသရန္လိုအပ္သည့္အေရး ေပၚအေျခအေန 

ျဖစ္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဆပ္စစ္(စ)သည္ကိုယ္ခႏ

ၶာ၏တစ္သွ်ဴးမ်ားဒဏ္ရာရရွ ိ ေစျခင္း၊ 

အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းေစျခ

င္းႏွင့္ေသဆံုးႏုိင္သည့္အထိျဖစ္ ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကမာၻတြင္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူဦးေရ သန္း(၃၀) ခန္႔မွာ 

ဆပ္စစ္(စ) ေရာဂါခံစားေနရၿပီးလူသန္း ၆ သန္းႏွင့္ ၉ 

သန္းၾကားေသဆံုးလွ်က္ရွိပါသည္။ 

၄င္းအရာသည္ကာကြယ္၍ရပါသည္။ 

 

ကူးစက္ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါျဖစ္ေ

ပၚေစပါသည္။၄င္းတို႔အနက္မွ ျဖစ္ေနၾကေရာဂါမ်ား 
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ျဖစ္ေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲ

ပုိးဝင္ေသာေရာဂါ၊ဝမ္းဗိုက္ပုိင္းပိုးဝင္ေသာေရာဂါ၊ အေရျပား 

ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ဦးေနွာက္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါတုိ

႔ျဖစ္ပါသည္။ေသြးလြန္တုတ္ေကြး၊ရာသီ အလိုက္ 

ျဖစ္ပြား ေသာႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုေရာဂါ၊ အဝါေရာင္အဖ်ားေရာဂါ၊ 

အီဘိုလာေရာဂါ တို႔လည္းဆပ္စစ္(စ) 

ျဖစ္ေစပါသည္။၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပုိေသာကူးစက္ေရ

ာဂါမ်ားမွာဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါျဖစ္ေစပါသည္။၄င္းသည ္ ေဆးရုံျ 

ပင္ပမွကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္မည္သူမဆိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ဆပ္စစ္(စ) ေရာဂါျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ 

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ၿပီးအသက္ရွင္ဖို႔အတြက္လွ်င္ျမန္

စြာကုသဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ 

 

သို႔ေသာ္လည္းဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါအေၾကာင္းလူေတ

ာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဘယ္ေသာအခါျဖစ္တတ္သည္ ကိုေျပာ ဆိုျခင္း 

မရွိပါ။တခါတရံမွာယြင္းစြာအဆိပ္တက္သည္ျဖစ္သည္

ဟုေျပာဆိုၾကပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကူး စက္ေရာဂါ 

ေၾကာင့္လူနာမွာေသခါနီးၿပီဟုၾကားဖူးၾကပါသည္။၄င္းသည ္

အမွန္တကယ္ဆပ္စစ္(စ)ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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အေၾကာင္းအရင္းအမွန္တကယ္ကေတာ့လူေတာ္ေတ

ာ္မ်ားမ်ားသည္ဆပ္စစ(္စ)ေရာဂါဆိုေသာေဝါဟာရ ကို 

ခဏခဏသံုးစြျဲခင္းမရိွသည့္အျပင္ခဏခဏမၾကားဖူးေသာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါကိုကာကြယ္ႏု္ိင္ပါသည့္အလြယ္

ကူဆံုးေသာကာကြယ္ျခင္းမွာကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းႏွင္ ့ အေျခ 

ခံ တစ္ 

ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ကာက

ြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

မည္သည့္ကူးစက္ေရာဂါမဆို ဆပ္စစ္(စ)ျဖစ္ႏ္ုိင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဆပ္စစ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ထိုသို႔ျဖစ္ပါက 

ပဋိဇီဝေဆးျဖင့္ကုသမႈခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေစာလွ်င္စြာ

ကူးစက္ေရာဂါခံရေၾကာင့္သိရွိဖို႔ႏွင့္ ေစာ လွ်င္စြာ 

ပဋိဇီဝ ေဆးျဖင့္ကုသမႈခံယူျခင္းျဖင့္အသက္ဆံုးရံႈးမႈမျဖစ္ေစပါ။ 

 

ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုသိရွိဖုိ႔လိုအပ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္ေရာဂါ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာန၏အဆိုအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
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ဆပ္စစ္(စ) ေရာဂါကူးစက္ျခင္းအတြက္ 

လက္ဦးမႈရလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၄င္းတုိ႔မွာ 

 

- စိတ္ဇေဝဇဝါျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္အေျခအေနဆိုးရြားလာျခင္း 

-အသက္ရွဴမဝျခင္း 

-ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း 

-အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေအးစက္ျခင္း 

-အလြန္အမင္းနာၾကင္ျခင္း (သို႔) 

သက္ေတာင့္သက္သာမရွိျခင္း 

 

ေစတန္းေသာေခၽြးဆီးမ်ားအေရျပားတြင္ထြက္ရွိျခင္းတို႔

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အထက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုမကုသပဲေနလိုက္ပါကပုိမ

ိုဆိုးရြာလာၿပီးဆပ္စစ္(စ) ေသြးလန္းျခင္းျဖစ္ေစပါသည္။ 

အကယ္၍သင့္ထံတြင္ထိုကဲ့သို႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ားခံစားရပ

ါကဆရာဝန္(သို႔)အေရေပၚေဆးကုသမႈဌာနသို႔လွ်င္ 

ျမန္စြာသြားသင့္သည္။ 
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ဆပ္စစ္(စ)ေရာဂါျဖစ္ခဲ႔ၿပီးအသက္ရွင္သူမ်ားသည္ဘဝ

တေလွ်ာက္လံုးထိုေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေနာက္ 

ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားခံစားရႏုိင္ပါသည္။၄င္းတို႔ရာဇဝင္ပို

မုိသိရွိလုိပါကေအာက္ပါလင့္ကိုႏိွပ္ပါ။ 

https://www.sepsis.org/faces/ 

 

ဆပ္စစ္(စ) အေၾကာင္းပုိမိုသိရိွလုိပါက ေအာက္ပါလင့္ကုိသြားပါ 

 

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/) 

 

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိ္ေသာစကားလံုးမ်ား-

ကူးစက္ေရာဂါ၊ပဋိဇီဝယဥ္ပါးေသာကူးစက္ေရာဂါ၊ပဋိဇီဝေ

ဆး၊ပဋိဇီဝေဆး ယဥ္ပါးမႈ 

 

ဤေနရာတြင္ကူးစက္ေရာဂါအေၾကာင္းဗြီဒီယိုဖုိင္အားၾကည့္

ရႈရန္ 
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အသိအမွတ္ျပဳ၀န္ခံျခင္း 

ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ အဘိဓာန္ကို ‘The Wellcome Trust 

Provision for Public Engagement Award’ 

ကိုမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ပါသည္။ အဘိဓာန္ျဖစ္ေျမာ

က္ေရးအတိက္ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ေရးသားၾကသူမ်ားကို

လည္း ေက်းဇူး အထူးတင္ရိွပါသည္။  

 

ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိကူညီၾကသူမ်ား 

 

ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္မင္း (ေအာင္မ်ိဳးထြ႗္) 

ရွိဳကလိုငွက္ဖ်ား သုေတသနဌာန၊ အပူပိုင္းေဆးပညာဌာန၊ 

မဟီေဒါတကၠသိုလ္၊ မဲေဆာက္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ။ 

 

ေဒါက္တာေအာင္ျပည္႔ျဖိဳး 

ေဆးသိပံၸပညာရွင္၊ ျမန္မာေအာက္စဖို ႔ေဆးသုေတသနဌာန၊ 

ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။ 

 



ပဋဇီိေဝဆးယဥ�ါးမႈအဘဓိာန္  

 

148 
 

ေဒါက္တာမ်ိဳးေမာင္ေမာင္ေဆြ 

သ ု ေ တ သ န ည ွ ိ ႏ ႈ ိ င ္ း ေ ရ း မ ႈ း ၊  

ျမန္မာေအာက္စဖို႔ ေဆးသုေတသနဌာန၊ ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။ 

 

ေဒါက္တာသီတာစန္း 

အ တ ိ ု င ္ ပ င ္ ခ ံ အ ဏ ု ဇ ီ ၀ ေ ဗ ဒ ဆ ရ ာ ၀ န ္ ၾ က ီ း ၊ 

ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ 

 

ေဒါက္တာရန္ေနာင္ဝင္း 

ေ ဆ း သ ိ ပ ၸ ံ ပ ည ာ ရ ွ င ္ ၊  မ ဟ ီ ေ ဒ ါ ေ အ ာ က ္ စ ဖ ု ိ ႔  

ေဆးသုေတသနဌာန၊ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္း။ 

 

အဘိဓာန္ႏွင္႔ ပတ္သတ္ျပီး မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

န ွ င ္ ့  ေ မ း ခ ြ န ္ း မ ် ာ း ေ မ း လ ိ ု ပ ါ က  ေ အ ာ က ္ ပ ါ  

အီးေမးမ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ  

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

 


