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ကိုရုိနာဗုိင္းရပ္ ကးူစက္ေရာဂါ -၁၉ (ကိုဗစ္ ၁၉) ကာကြယ္ေဆးထိးုလမ္းညႊန္ 

● ေလာေလာဆယ္ ထုိးနွံနိုင္မည့္ ကုိဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ဘာေတြ ရွိပါသလဲ။ 
▸ ၂၀၂၁ ခုနစွ ္၂ လပိငု္းမစွျပးီ ကုိရီးယားနုိင္ငအံတြင္း ကုိဗစ၁္၉ ကာကြယ္ေဆး နစွ္မ်ိဳး ရရွနိုိင္ပါသည္။  

<ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ထိုးနွွံနိငုမ္ည္ ့အသက္နငွ့္ကာလ>  

ထုတ္လုပ္ဌါန ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစား ထိုးနွံ အၾကိမ ္ ထိုးနွံ ကာလ 

အက္စ္ထရာဇီေနကာ သယ္ေဆာင္ကာကြယ္ေဆး(ဗိုင္းရပ္ဗက္တာ) ၂ ၾက္မ ္ ၈ ~ ၁၂ ပတ ္

ဝိုကအ္ီခ်ာ နူကလစ္အက္စစ္ကာကြယ္ေဆး(mRna) ၂ ၾကိမ ္ ၂၁ ရက ္

*သယ္ေဆာင္ကာကြယ္ေဆး(ဗိုငး္ရပ ္ဗက္တာ)သည ္ကုိဗစ ္၁၉ ဗိုငး္ရပစ္ပ္ိုး၏ အန္တီဂ်ငဗ္ီဇကုိ အျခားဗိငုး္ရပ္စ ္

တနပ္လိတ္သုိ႕ ထည့္ကာ ကုိယ္ခႏၵာတြင္း ထုိးသြင္းျခငး္ျဖစ္ျပီး၊ နူကလစအ္က္စစ္ကာကြယ္ေဆး(mRna) သည္ 

ကုိဗစ္၁၉ ဗိငုး္ရပစ္္ပိးု၏ အနတီ္ဂ်ငဗ္ဇီကုိ RNA ပံုစံျဖင္ ့ကုိယ္ခႏၵာတြင္း ထုိးသြငး္ျပးီ ကုိယ္ခႏၵအတြင္း အန္တီဂ်င္ 

ပရိတိုနး္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခငး္ျဖင္ ့ခခုံအားတံု႕ျပနမ္ွုကုိ ျဖစ္ေပၚ စျခငး္ျဖစပ္ါသည။္ ကာကြယ္ေဆး နစွမ္်ိဳးလုံးသည ္

တုိက္ရိက္ုကာကြယ္ေဆး မဟုတ္သျဖင္ ့ကုိဗစ ္၁၉ ေရာဂါ အစပ်ိဳးျခငး္ မျဖစပ္ါ။  

▸ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ကာကြယ္ေဆး၏ သက္တမ္းၾကာခ်ိန္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ယခအုထိ 

မလုံေလာက္ေသးသျဖင္ ့ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဆးထုိးမွအုၾကိမအ္ေရအတြက္ အျပင ္ ေနာက္ထပ ္ ေဆးထုိးခြင့္ကုိ 

တားျမစ္ထားပါသည။္  

 

●ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး မထိးုမွ ီသတထိားရမည့္ အခ်ကမ္်ားက ဘာေတြပါလဲ။  

▸က်န္းမာေရးေကာင္းမြနေ္နခ်ိန ္ ကုိဗစ ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးနွဖံို႕ လုိအပ္ျပးီ မထုိးမွီ ဆရာဝန၏္ 

ၾကိဳတင္ေဆးစစ္မွ ုျပဳလုပရ္ပါမည။္  

▸ေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ား ျဖစေ္ပၚပါက ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး ထိးုနွျံခငး္ မျပဳလပုရ္ပါ။  

▪ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးဖြဲ႕စည္းမွဆုိုငရ္ာ ဓါတ္မတည့္မွုလုိမ်ိဳး အနန္ာဖလက္ဆစ္က့ဲသုိ႕ ျပင္းထနေ္သာ 

ဓါတ္မတည့္မွ ုျဖစပ္ြားပါက  

▪ပထမအၾကိမ ္ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးျပးီေနာက္ အန္နာဖလက္ဆစ္က့ဲသုိ႕ ျပင္းထနေ္သာ ဓါတ္မတည့္မွ ု

ျဖစပ္ြားပါက  

※ ေက်ာက္ကပ ္ ေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ရွဳခက္ချဲခင္း၊ သတိေမ့ျခငး္၊ နွုတ္ခမ္းနငွ့္ပါးစပတ္ြငး္ ေရာငရ္မး္ျခင္း၊ 

တစ္ကုိယ္လုံး အဖအုပနိ္႕ထျခင ္စသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစေ္ပၚသည္ ့ဓါတ္မတည့္ျခင္း  



2 

 

※ ေဆး (အူလမ္းေၾကာင္း သန႕္စင)္၊ အလွကုန္၊ အစားအစာ၊ အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားဆုိငရ္ာ 

ဓါတ္မတည့္မွ ုေရာဂါ ရွပိါက ၾကိဳတငစ္စေ္ဆးခ်က္တြင ္အေသးစတ္ိ ေရးသားေဖာ္ျပရပါမည္။  

▸ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္နငွ့္ အသက္ ၁၈ နစွ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီး ေဘးကင္း 

လုံျခံဳေရးႏွင့္ ထိေရာက္မွ ု ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔ေလ့လာမွ ု ရလဒ္မ်ား မထြက္လာခငအ္ထိ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန ္

တုိက္တြန္းထားမွ ု မရွပိါ။ (ကာကြယ္ေဆးအလုိက္ ျပည္တြငး္ ခြင့့္ျပဳခ်က္ အေျခအေနေပၚလုိက္ကာ 

အေျပာင္းအလဲ ျဖစန္ုိင္ပါသည။္ 

▸ေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ား ျဖစပ္ြားပါက ကာကြယေ္ဆးထိးုျခငး္ကိ ုဆိငု္းငံထ့ားရပါမည။္  

▪ကုိရိနုာ ၁၉ ကုူးစက္ခံထားေၾကာင္း သံသယရွိပါက စစ္ေဆးေရးေဆးခနး္မ်ားမွ တဆင့္ ခ်က္ျခငး္ ေဆးစစ္မွ ု

ခံယူရမည ္ျဖစ္ျပးီ၊ အေျဖ ထြက္သညအ္ထိ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိ ဆုိငး္ငံထ့ားရပါမည္။  

▪က်ဴဝငေ္နဆဲ ကုိရိုနာ ၁၉ လူနာ နငွ္ ့ ေရာဂါရွိသူနွင္ ့ ထိေတြ႕ဖးူသူသည ္ က်ဴထြက္သည္အထိ ကာကြယ္ေဆး 

ထုိးျခင္းကုိ ဆုိငး္ငရံမည။္  

▪ကုိယ္ပခူ်ိန ္ (၃၇ စင္တီအထက္) စသည္ ့ ျပငး္ထနေ္ရာဂါ ျဖစ္ေနပါက သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည့္အထိ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္ကုိ ဆုိင္းငံ့ထားရမည္။ 

● ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး ထိးုျပးီေနာက ္သတထိားရမည္ ့အခ်ကမ္်ားက ဘာေတြပါလဲ။ 

▸ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ၁၅ ~ ၃၀ မနိစ္ၾကာ ေဆးထုိးဌါနတြင ္ေစာင့္ဆုိငး္ကာ ထူးျခားမွ ုရွမိရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည။္  

▸အမိ္ျပန္ျပးီေနာက္ အနညး္ဆုံး ၃ နာရီၾကာ အထူးစိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။  

▸ေဆးထုိးျပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ၃ နာရီၾကာ အထူးစတ္ိဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ျပီး အပတူက္ျခင္းျဖစေ္စ 

သာမနအ္ခ်ိနန္ွင္ ့မတူေသာ အျခား ထူးျခားျဖစ္စဥမ္်ား ျဖစေ္ပၚပါက ခ်က္ျခငး္ ဆရာဝနန္ွင္ ့ေဆးကုသမွ ုခံယူရ 

ပါမည္။  

▸ေဆးထုိးခံထားသည့္ ေနရာကုိ သန္႕ရငွ္းေအာင ္ထားရပါမည္။  

▸သက္ၾကီးရြယ္အိမု်ား အေနျဖင္ ့ ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ တစဥ္ီးထဲ မျဖစေ္စပ ဲ အျခားသူနငွ့္အတူ ရွိေနျပးီ 

ထူးျခားမွ ုျဖစပ္ါက အကူအည ီရယူနိငုရ္န ္ေဆာငရ္ြက္ထားရပါမည္။ 

 

● ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆးထိးုျပးီေနာက ္ကိရုိနုာ ၁၉ ကးူစကခ္ရံနုိငပ္ါသလား။  

▸  လက္ရွ ိ  ျပည္တြင္းတြင ္ အသုံးျပဳေနေသာ ကုိရနိာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးသည ္  တုိက္ရိက္ုကာကြယ္ေဆး 

မဟုတ္ေသာေၾကာင္ ့ ကာကြယ္ေဆး ထုိးျပးီ ေနာက္ ေဆးေၾကာင့္ေတာ့ ကုိရိုနာ ၁၉ ကူးစက္မွ ု မခရံနိုငပ္ါ။ 
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ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား အျဖစ္ ေခ်ာငး္ဆုိးျခငး္၊ အန႕ံေပ်ာက္ျခငး္ 

သုိ႕မဟုတ္ အရသာေပ်ာက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစပ္ြားနုိငပ္ါ။  

▸အဆုိပါလကၡဏာမ်ား ျဖစပ္ြားပါက ေဆးမထုိးမွီ ကုိရိနုာ ၁၉ ကူးစက္ခံထားရျခင္းျဖစေ္စ ေဆးသက္ေရာက္မွ ု

မျဖစမ္ွ ီ ကူးစက္ခ ံ လုိက္ရျခင္း ျဖစန္ုိင္သျဖင္ ့ ခ်က္ျခငး္ စစ္ေဆးေရးေဆးခန္းသုိ႕ သြားေရာက္ စစေ္ဆးမွ ု

ခံရရပါမည။္  

 

●ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆးထိးုျပးီေနာက ္ျဖစပ္ြားနုိငေ္သာ ထးူျခားတု႕ံျပနမ္ွေုတြက ဘာေတြပါလ။ဲ  

▸ ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ျဖစပ္ြားနုိငေ္သာ တံု႕ျပနမ္ွအုျဖစ ္ ေဆးထုိးခထံားသည့္ ေနရာမ ွ

နာက်င ္ေရာငရ္မး္ျခင္း၊ နီျခငး္မ်ား ျဖစန္ုိငျ္ပီး တစကုိ္ယ္လုံးအားျဖင္ ့ကုိယ္ပူျခင္း၊ ႏြမး္နယ္ျခငး္ ၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ 

ၾကြက္သားနာျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း . အန္ျခင္း တုိ႕ ျဖစ္ပြားနုိင္ပါသည္။ ေဆးထုိးျပီးေနာက္  မၾကာမၾကာျဖစပ္ြားတတ္ျပီး 

အမ်ားအားျဖင္ ့၃ ရက္အတြငး္ ထုိလကၡဏာမ်ား ေပ်ာက္သြားတတ္ပါသည။္  

▸ အလြန္ရွားပါး ျပင္းထနသ္ည္ ့ ဓါတ္မတည့္ျခငး္နွင္ ့ ေရာ့ွျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ရွဳဆုိငရ္ာ၊ သိစိတ္ေပ်ာက္ျခငး္၊ 

နွုတ္ခမး္၊ပါးစပတ္ြငး္ ေရာငရ္မး္ျခင္း စသည့္ ျပငး္ထန္သည္ ့ ဓါတ္မတည့္မွူ (အနန္ာဖလက္ဆစ)္ လကၡဏာမ်ား 

ျဖစပ္ြားတတ္ပါသည။္   

▸ ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ အနညး္ဆုံး ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေဆးထုိးဌါနတြင ္ ေစာင့္ဆုိင္းကာ ျပင္းထနေ္သာ 

ဓါတ္မတည့္မွ ု (အနန္ာဖလက္ဆစ)္ ျဖစပ္ြားလာသလား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ျပးီ ဤမတုိင္မွ ီ အျခားေသာ 

အေၾကာငး္ရငး္ (ေဆး၊အစားအစာ၊ ေဆးထုိးခံျခင္း စသည့္) တုိ႕ေၾကာင္ ့ ျပငး္ထနေ္သာ ဓါတ္မတည့္မွ ု

ျဖစပ္ြားဖးူသည္ ့အေတြ႕အၾကံဳ ရွပိါက မျဖစ္မေန မနိစ ္၃၀ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္စစေ္ဆးရမည္ျဖစ္သည္။  

☞ ကာကြယ္ေဆးထုိး အကူအညဝီက္လ္ဆုိက္ (https://nip.kdca.go.kr) တြင ္ ‘ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ 

က်န္မာေရး အေျခအေန စစေ္ဆးရန’္ ေနရာတြင ္ ထူးျခားတုံ႕ျပနမ္ွုနငွ္ ့ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းခ်က္မ်ားကုိ 

ၾကည့္ရွဳ႕စစေ္ဆးနုိငပ္ါသည။္ 

 

● ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆူထိးုျပးီေနာက ္ထးူျခားတု႕ံျပနမ္ွ ုျဖစလ္ာပါက ဘယ္လိလုပုရ္ပါမလ။ဲ  

▸အကယ္၍ ျပင္းထနေ္သာ ဓါတ္မတည့္မွ ု (အန္နာဖလက္ဆစ္) ျဖစ္ပြားပါက ခ်က္ျခင္း ၁၉၉ သုိ႕ဖနု္းဆက္ကာ 

နီးစပ္ရာ အေရးေပၚဌါနသုိ႕ ျပသရမည္ျဖစပ္ါသည္။  

▸ထူးျခားတုံ႕ျပနမ္ွ ု ျဖစေ္ပၚသည္ဟု သံသယရွိပါက သက္ဆုိငရ္ာ က်နမ္ာေရးဌါန သုိ႕မဟုတ္ ကာကြယ္ေဆးထုိး 

အကူအည ီဝက္လ္ဆုိက္ (https://nip.kdca.go.kr) သုိ႕ အေၾကာငး္ၾကားနုိင္ပါသည။္  
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●ကာကြယေ္ဆးထိးုမွ ုနစန္ာပ်ကစ္းီျခငး္အတြက ္အမ်ိဳ ဳးသားေလ်ာ္ေၾကးေပးျခငး္ဆိငုရ္ာ လမး္ညႊန ္

▸ကာကြယ္ေဆးထုိးရာမ ွထူးျခားတံု႕ျပန္မွု ျဖစ္ပြားပါက (ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္းနွင္ ့စမီံခန႕္ခြဲမွုဆုိငရ္ာဥပေဒ) 

အရ ကာကြယ္ေဆးထုိးမွ ု နစ္နာပ်က္စီးျခင္းအတြက္ နုိငင္ံေတာ္မ ွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခငး္စနစ္ကုိ ေဆာငရ္ြက္ 

လွ်က္ရွပိါသည။္  

▸ထူးျခားတံု႔ျပနမ္ွု ျဖစ္ပြားသည့္ေန႕မွစ၍ ၅ နွစအ္တြငး္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ျပီး၊ ထိခိုက္နစန္ာမွုစံုစမ္းစစ္ေဆးျခငး္နငွ္ ့

ကာကြယ္ေဆးထုိးမွ ု နစန္ာပ်က္စီးျခင္းေလ်ာ္ေၾကး ကၽြမ္းက်င္ေကာ္မတီ၏ တိုငပ္ငဆုံ္းျဖတ္ခ်က္မတွဆင္ ့ အသိ 

အမွတ္ျပဳပါက ေလ်ာ္ေၾကး ရရွနိုိင္ပါမည။္     

▸ကာကြယ္ေဆးထုိးရာမ ွနစ္နာပ်က္စီးမွ ုရွိသည္ဟု သံသယရွိပါက အိမလိ္ပစ္ာနယ္ေျမအတြင္းရွ ိက်နး္မာေရးဌါန 

တြင ္ေလွွ်ာက္ထား နုိင္ပါသည။္  

* အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိငရ္ာ က်နး္မာေရးဌါနတြင ္ ေမးျမနး္၍ျဖစေ္စ ကာကြယ္ေဆးထုိး 

အကူအည ီဝက္လ္ဆုိက္ (https://nip.kdca.go.kr)တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွေုစလုိပါသည။္ 
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ကိုရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကးူစက္ေရာဂါ ၁၉ (ကိုရုိနာ ၁၉) ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း 
ေဆးဖကဆ္ိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ကိးုကားရန္အခ်က္မ်ား 

 
●၂၀၂၁ ခုနစွ ္၂ လပိငု္းတြင္၊ ျပည္တြင္း၌ ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ၂ မ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳနုိင္ခဲပ့ါသည။္  

< ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ထိုးနွွံနိငုမ္ည္ ့အသက္နငွ့္ကာလ> 

ထုတ္လုပ္ဌါန ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစား ထိုးနွံ အၾကိမ ္ ထိုးနွံ ကာလ 

အက္စ္ထရာဇီေနကာ သယ္ေဆာင္ကာကြယ္ေဆး(ဗိုင္းရပ္ဗက္တာ) ၂ ၾက္မ ္ ၈ ~ ၁၂ ပတ ္

ဝိုကအ္ီခ်ာ နူကလစ္အက္စစ္ကာကြယ္ေဆး(mRna) ၂ ၾကိမ ္ ၂၁ ရက ္

 

▸သယ္ေဆာင္ကာကြယ္ေဆး(ဗိုငး္ရပ ္ဗက္တာ)သည ္ကုိဗစ ္၁၉ ဗိငုး္ရပစ္္ပိးု၏ အနတီ္ဂ်ငဗ္ီဇကုိ အျခားဗိငုး္ရပစ္ ္

တနပ္လိတ္သုိ႕ ထည့္ကာ ကုိယ္ခႏၵာတြင္း ထုိးသြင္းျခငး္ျဖစ္ျပီး၊ နူကလစအ္က္စစ္ကာကြယ္ေဆး(mRna) သည္ 

ကုိဗစ္၁၉ ဗိငုး္ရပစ္္ပိးု၏ အနတီ္ဂ်ငဗ္ဇီကုိ RNA ပံုစံျဖင္ ့ကုိယ္ခႏၵာတြင္း ထုိးသြငး္ျပးီ ကုိယ္ခႏၵအတြင္း အန္တီဂ်င္ 

ပရိတိုနး္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခငး္ျဖင္ ့ခခုံအားတံု႕ျပနမ္ွုကုိ ျဖစ္ေပၚ စျခငး္ျဖစပ္ါသည။္ ကာကြယ္ေဆး နစွမ္်ိဳးလုံးသည ္

တုိက္ရိက္ုကာကြယ္ေဆး မဟုတ္သျဖင္ ့ကုိဗစ ္၁၉ ေရာဂါ အစပ်ိဳးျခငး္ မျဖစပ္ါ။ 

▸ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ကာကြယ္ေဆး၏ သက္တမ္းၾကာခ်ိန္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ယခအုထိ 

မလုံေလာက္ေသး သျဖင္ ့ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဆးထုိးမွအုၾကိမအ္ေရအတြက္ အျပင္ ေနာက္ထပ ္ေဆးထုိးခြင့္ကုိ 

တားျမစ္ထားပါသည။္ 

< ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး ထိးုနွရံန ္ခြင့္မျပဳသင့္သမူ်ား>  

▸ကိုရိုနာ ၁၉ ကူုးစက္ခံထားေၾကာင္း သံသယရွိပါက (စစ္ေဆးေရးေဆးခန္းမ်ားမ ွတဆင္ ့ခ်ကျ္ခင္း ေဆးစစ္မွ ုခံယူရန္) 

▸က်ဴဝငေ္နဆဲ ကုိရိုနာ ၁၉ လူနာ နငွ္ ့ေရာဂါရွသူိနငွ္ ့ထိေတြ႕ဖူးသူ (က်ဴထြက္ပါက ေဆးထုိးနွနံုိင္ပါသည္) 

▸ကုိယ္ပူခ်ိန ္ (၃၇℃ အထက္) စသည္ ့ ျပင္းထနေ္ရာဂါ ျဖစပ္ါက (ေပ်ာက္ကင္းသည့္အထိ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္ကုိ ဆုိင္းငံ့ထားရန)္  

▸ကုိယ္ဝနေ္ဆာငန္ွင္ ့အသက္ ၁၈ နစွ္ေအာက္ ကေလးလူငယ္ 

*လက္ရွအိခ်ိန္အထိ စတ္ိခ်ရမွုနငွ္ ့ထိေရာက္မွုဆုိငရ္ာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွေိသးသျဖင္ ့ေဆးထုိးရန ္တားျမစ ္

ထားပါသည။္ 
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<ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး မထိးုရမည့္သမူ်ား>  

▸ ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားတြင ္ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မွု (ဥပမာ- အန္နာဖလက္ဆစ္) 

ျဖစ္ဖူးခဲ့ျခင္းမ်ိဳး 

▸ ပထမအၾကိမ္ ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မွု ျဖစ္ေပၚေၾကာင္ ့ စစ္ေဆး 

ေတြ႕ရွိပါက 

ㆍ (ဝိုက္အခီ်ာ မိေုဒၚနာ ကာကြယ္ေဆး) polyethylene glycol(PEG) သုိ႕မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည္ ့ ပစၥည္း 

(molecules), Polysorbate တြင ္ ျပင္းထနသ္ည္ ့ ဓါတ္မတည့္မွု တံု႕ျပနခ္်က္မ်ိဳး ျဖစ္ခဲဖ့ူးပါက ကာကြယ္ေဆး 

မထုိးရမည့္သူ စာရင္းတြင ္ပါဝင္သည ္

*ပိုလီအီသုိင္လင္း ဂလိုင္ကုိး (PEG) သည ္ ေဆးဝါး၊ အမူၾကီးနငွ္ ့ အစာအမိ္မနွေ္ျပာင္းၾကည့္ရန ္ ျပင္ဆင္ပစၥညး္ 

(အတူြငး္ သန္႔စငေ္ဆး)၊ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆး၊ အလွကုန္၊ အေရျပားနွင္ ့ခြဲစိတ္ခံစဥ ္အသုံးျပဳ ေဆးဘက္ပစၥည္း၊ 

သြားတုိက္ေဆး၊ မ်က္ကပမ္နွ ္စသည့္ ပစၥည္းမ်ားမ ွ  ျဖစပ္ြားတတ္ပါသည ္

*Polysorbate သည ္ PEG နွင္ ့ ျဖတ္ေက်ာ္ဓါတ္ျပဳျခင္း တံု႔ျပနမ္ွအုားျဖင့္ polysorbate တြင ္ ျပင္းထနသ္ည္ ့

ဓါတ္မတည့္မွုကုိ ျဖစပ္ြားခဲ့ျခငး္မ်ိဳး ရွပိါက ဝိုက္အခီ်ာ၊ မိေုဒၚနာ ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွံျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

ㆍ(အက္စ္ထရာဂ်ေနကာ ကာကြယ္ေဆး) polysorbate တြင ္ ျပငး္ထန္သည္ ့ ဓါတ္မတည့္မွု တံု႔ျပန္ခ်က္ 

ျဖစပ္ြားပါက ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွံျခင္း မျပဳလုပ္ရမည့္အထဲတြင ္ထည့္သြငး္ရပါမည ္

*PEG သည ္ထုိအထဲတြင ္မပါဝငက္ာ၊ PEG နွင္ ့ျဖတ္ေက်ာ္ဓါတ္ျပဳျခင္း တံု႔့ျပန္မွ ုျဖစပ္ြားေစနုိင္သည္ ့polysorbate 

သည ္ပါဝငက္ာ PEG ဓါတ္မတည့္မွ ုသံသယရွိသည့္ လူနာသည ္အက္စထ္ရေီဂ်ေနကာ ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွစံဥ ္

သတိထားဖိ႕ု လုိပါမည။္  

ကာကြယ္ေဆး 
အမ်ိဳးအစား 

ခိုမီနာတီဂ်ဴ (ဝုိက္အီခ်ာ) ကုိရီးယားအက္စ္ထရာဂ်ေနကာကိုဗစ္-၁၉ကာကြယ္ေဆ  
(အက္စ္ထရာဂ်ေနကာ) 

ပါဝင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား 

2[(polyethyleneglycol)-2000]-N, 
N-ditetradecylacetamide 
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 1-diyl) 
bis(2-hexyldecanoate) 
Potassium chloride 
Monobasic potassium phosphate 
Sodium chloride 
Dibasic sodium phosphatedihydrate 

Sucrose 

 
L-Histidine 
L-Histidine hydrochloride monohydrate 
Magnesium chloride hexahydrate 
Polysorbate 80 
Ethanol 
Sucrose 
Sodium chloride 
Disodium edetate dihydrate 

water for injections 
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● ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆးထိးုနွျံခငး္ ခယံနူုငိသ္မူ်ား၏ ေဆးထိးုျပးီေနာက ္ေစာင့္ၾကည့္ရနအ္ခ်နိ ္

▸ေဆးထုိးနိငု္သူမ်ား အားလုံး ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္  အနညး္ဆုံး ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ရန ္

လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးရပါမည။္  

▸သုိ႕ေသာ္၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္ ့ ျပငး္ထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မွ ု (ဥပမာ-အနန္ာဖလက္ဆစ)္ ေရာဂါ 

ရွိသူမ်ားသည ္မနိစ ္၃၀ ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ရန ္လုိအပ္ပါသည္။ 

 

● ၾကိဳတငစ္စေ္ဆးမွျုပဳလပုစ္ဥ ္လကေ္တြ႕စဥး္စားရမည့္အခ်ကမ္်ား 

▸လကရ္ွ ိကိယုဝ္နေ္ဆာငထ္ားပါသလား။ 
ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္သည ္ ေမြးလာမည္ ့ ကေလးအေပၚ သက္ေရာက္မွုဆုိငရ္ာ 
အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ ္ ေနေသးသျဖင္ ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာငမ္်ားဆုိငရ္ာ ကုိရိနုာ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန ္
မတုိက္တြနး္ျခင္း ျဖစပ္ါသည။္ 
 
▸ယခငက္နငွ့္ မတပဲူ နာက်ငလ္ာတဲေ့နရာ ရွပိါသလား။ 
အေအးမိ၊ ဝမး္ပ်က္ စသည့္ အေသးစားေရာဂါမ်ားသည ္ကာကြယ္ေဆး မထုိးသင့္သည္ ့အထဲတြင ္မပါဝငပ္ ဲ
အလတ္စား ထက္ပိုေသာ နာမက်နး္မွုမ်ား ခစံားေနရပါက ေပ်ာက္ကင္းသည့္အထိ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိ 
ေရြ႕ဆုိင္းရပါမည။္ အကယ္၍ ကုိရိနုာ ၁၉ ကူးစက္မွ ု သံသယ ျဖစပ္ါက စစေ္ဆးေရးေဆးခန္းမ်ားမွတဆင္ ့
အျမန္ဆုံး ေဆးစစမ္ွခုံယူရပါမည္။ 
 
▸ကိရုိနုာ ၁၉ ကးူစကေ္ရာဂါ ရွတိယဆ္ိတ့ဲု အေျဖ ရရွခိဲဖ့းူပါသလား။  
ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန ္သင့္မသင္ ့ဆုံးျဖတ္မွုနငွ္ ့ပါတ္သက္ျပီး ဗိငု္းရပစ္ ္စစ္ေဆးျခင္းနငွ္ ့ေသြးရည ္
ၾကည္စပ္းသပရ္န ္အၾကံျပဳတိုက္တြနး္ထားျခင္း မရွကိာ ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္ကုိ တားျမစ္ျခငး္မ်ိဳး 
မရွလွိ်င ္ ကုိရိုနာ ၁၉ ကူးစက္ခရံနုိငဖ္ြယ္ ရွေိသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆးထုိးရန ္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။ 
ကူးစက္ခရံျခငး္နငွ္ ့ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္ အၾကား အၾကံျပဳသည္ ့ အနညး္ဆုံး ခြဲေနခ်ိန ္ မရွပိ ဲ ပထမအၾကိမ ္
ကူးစက္ခရံျပီး ၆ လအတြင္း ထပမ္ံကူးစက္ခရံျခင္းမ်ိဳး ရာွးပါးကိစၥမ်ား ရွတိတ္သျဖင္ ့ ပထမအၾကိမ္ ကူးစက္ 
ခံရျပီး ၆ လအထိ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိ ေရြ႕ဆုိငး္ထားနုိင္ပါသည။္ ေနာင္တြင ္သဘဝအတုိင္း ကူးစက္ခရံမွ ု
(natural infection) အတြက္ ကုိယ္ခအံားတည္ျမနဲုိင္စြမ္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မွ ုဆုိငရ္ာ အခ်က္ အလက္မ်ား 
ထပမ္ ံထြက္ေပၚလာလွ်င ္အဆုိပါစႏုွံန္းကုိ ေျပာငး္လဲနုိင္ပါသည္။  
ကုိရိနုာ ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ စသညတုိ္႕ေၾကာင္ ့ အခံပဠဇိဝီေဆးကုထုံး (ေသြးကုသမွ ု သုိ႕မဟုတ္ 
မိုနိကုလုိနယ္ပဠဇိဝီ) ခံယူေနသည့္ လူနာထံမ ွ ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခငး္၏ စတ္ိခ်ရမွ ု
အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း ဆိုငရ္ာ အခ်က္အလက္မ်ား ယခအုထိ မရွေိသးပါ။ 
ထို႕အတြက္ ကုိရိနုာ ၁၉ ကူးစက္ေရာကာေၾကာင္ ့ ေဆးကုသမွ ု ခယူံေနရသူသည္ ကုိရိနုာ ၁၉ 
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ ကုိယ္ခစံြမ္းအားတံု႕ျပန္မွနုငွ့္ ပဠဇိီဝကုထုံး၏ အခံပဠဇိဝီေဆးကုထုံး 
စြက္ဖက္သက္ေရာက္မွုကုိ ေရွာင္ရာွးရန ္ အတြက္ အပိုေဆာငး္ အသင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္ပံ့နုိင္သည့္ 
ကာလမတုိငခ္ငအ္ထိ ပဠဇိဝီကုထုံး ျပးီဆုံးျပီး ေနာက္ အနည္းဆုုံး ရက္ ၉၀ အတြင ္ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိ 
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ဆုိင္းငံ့ထားရန ္အၾကံျပဳပါသည္။ 
 
▸လြနခဲ္ေ့သာ ၁၄ ရကအ္တြငး္ ကာကြယေ္ဆး (ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆးအျပင)္ ထိးုနခံဲဖ့းူပါသလား။  
လက္ရွအိထိ အျခားကာကြယ္ေဆးနငွ္ ့ျပိဳင္တူ ထုိးႏံွပါက ကုိရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး၏ စတ္ိခ်ရမွနုငွ္ ့စြမး္ရည ္
တုိ႕အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုေသး၍ ျပိဳင္တူထုိးနွံျခငး္ကုိ မတုိက္တြန္းပ ဲကုိရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး 
ထုိးနွစံဥ ္အျခား ကာကြယ္ေဆးနငွ္ ့ေဆးထုိးနွံျခငး္ မတုိငခ္င.္ျပးီ အနညး္ဆုံး ၁၄ ရက္ ကာလတာ ခြာျခားရန ္
အၾကံျပဳပါသည။္  
သုိ႕ေသာ္ မေတာ္တဆအေနျဖင္ ့ ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးနွံျခငး္သည ္အျခား ကာကြယ္ေဆးထုိးနွံျ့ခင္း 
မတုိင္ခင.္ ျပးီေနာက္ ၁၄ ရက္တြင္း ထုိးနွမံိျခင္းျဖစေ္စ အျခားကာကြယ္ေဆးနငွ္ ့ျပိဳငတူ္ထုိးနွံမိျခင္းမ်ူိး ျဖစပ္ါက 
အပိုေဆာငး္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏံွရန ္မတုိက္တြန္းပါ။  
 
▸ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး ထိးုနွခဲံဖ့းူပါသလား။  
လက္ရွအိထိ အျခား ကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားမ်ား (နကူလစအ္က္ဆစက္ာကြယ္ေဆး 
(mRNA)ခ်ငး္၊ သယ္ေဆာငက္ာကြယ္ေဆး (ဗိငု္းရပ္စဘ္က္တာ)ခ်ငး္၊ နူကလစအ္က္ဆစ္ကာကြယ္ေဆး 
(mRNA) နွင္ ့ သယ္ေဆာင ္ ကာကြယ္ေဆး (ဗိုငး္ရပ္စဘ္က္တာ)တုိ႕အၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ထုိးနွံမပိါက 
စိတ္ခ်ရမွနုွင္ ့အာနသိင ္ရွမိွုတုိ႕အတြက္  အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးသျဖင္ ့ပထမအၾကိမ္နငွ္ ့ဒုတိယအၾကိမ ္
ေဆးထုိးနွစံဥ ္ တူေသာ အမ်ိဳးအစားကုိသာ ထုိးနွံရန ္ တုိက္တြန္းထားပါသည။္ အကယ္၍ မေတာ္တဆ 
ျဖတ္ေက်ာ္ထုိးနွမံိပါက ေနာက္ထပ ္ကာကြယ္ေဆးထုိးရန ္မတုိက္တြန္းပါ။ 
☞ေဆးထုိးခထံားခဲပ့ါက ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ျပင္းထနေ္သာ ဓါတ္မတည့္မွ ု ျဖစေ္ပၚ၍ ေဆးကုသမွ ု ခံယူခံဖးူ 
ပါသလား။ယခင္က ကုိရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ပထမၾကိမ ္ ထုိးနွံျပီး ျပင္းထနေ္သာ ဓါတ္မတည့္မွု ရွိခဲပ့ါက 
တူညေီသာေဆးအမ်ိဳးအစား၏ ကာကြယ္ေဆးကုိ ထုိးနွခံြင္ ့မျပဳထားပါ။  
*အာနာဖလက္စ ္စသညတုိ္႕ျဖင့္  အေရးေပၚအကူအညီနငွ့္ ေဆးရံုကုသမွ ုစသည္ ့
 
▸ယခငက္ ျပငး္ထန ္ဓါတမ္တည့္မွ ု(အာနာဖလကစ္)္ ျဖစေ္ပၚ၍ ေဆးကသုမွ ုခယံခဲူဖ့းူပါသလား။ 
အားလုံးေသာ ဓါတ္မတည့္မွုမ်ားသည ္ ကာကြယ္ေဆးထုိးနံျခငး္နငွ္ ့ သက္ဆုိင္သည ္ မဟုတ္ပ၊ဲ 
ကာကြယ္ေဆးနငွ္ ့ ေဆးထုိးျခငး္ပံုစံ၊ ကာကြယ္ေဆးဖြဲ႕စည္းပံုနွင္ ့ မသက္ဆိုင္ေသာ ဓါတ္မတည့္မွုသည္ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးနွံရန ္ တားျမစ္ရမည့္ အေျခအေန မဟုတ္ပါ။ ဝိွက္အီခ်ာ ကာကြယ္ေဆးထုိးနွစံဥ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ PEG အျဖစ္မ်ိဳးတြင ္ ေဆးပစၥည္း၊ အမူၾကီးနငွ္ ့ အစာအမိ္မနွေ္ျပာငး္ၾကည့္ရန ္
ျပင္ဆငပ္စၥည္း (အူတြင္း သန္႔စငေ္ဆး)၊ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆး၊ အလွကုန္၊ အေရျပားနငွ္ ့ခြဲစတ္ိခစံဥ ္အသုံးျပဳ 
ေဆးဘက္ပစၥည္း၊ သြားတုိက္ေဆး၊ မ်က္ကပမ္ွန ္စသည့္ ပစၥည္းမ်ားမ ွ  ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ မတုိငခ္ငတ္ြင ္
ျပငး္ထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မွ ု (အာနာ ဖလက္စ)္ ရွိပါက ေဆးထုိးျပီး ေနာက္ မိနစ ္ ၃၀ ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ရန ္
လုိအပပ္ါသည။္  
 
▸ေသြးခေဲရာဂါ ခစံားေနရျခငး္ျဖစေ္စ၊ ေသြးက်ဲေဆးေသာကေ္နရဆဲ ျဖစပ္ါသလား။  
အားလုံးေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားလုိပင ္ ကာကြယ္ေဆးထုိးနွနံုိငေ္သာ္လညး္၊ ေသြးခေဲရာဂါ 
ခံစားေနရျခငး္ျဖစေ္စ ေသြးက်ဲေဆး သုံးစြဲေနရသူမ်ား အေနျဖင္ ့ေဆးထုိးစဥ္ ေဆးထုိးအပ ္(၂၃G အထက္) ကုိ 
အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ျပးီ ေဆးထုိးခံသည့္ေနရာကုိ မပြတ္ေခ်ရကာ အနညး္ဆုံး ၂ မနိစခ္န္႕ ဖထိားေပးရပါမည။္  
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▸ထိ႕ုအျပင ္  
-(နာတာရွညေ္ရာဂါသည)္ လက္ေတြ႕စမး္သပ္မွအုေျဖ နာတာရွညေ္ရာဂါ မရွေိသာသူနငွ္ ့နွိငု္းယွဥ္လွ်င္ ဆင္တူ 
ခုခစံြမ္းအားတံု႕ျပန္မွ ု ထြက္ေပၚကာ ကာကြယ္ေဆး အာနသိင ္ ရွိသညဟု္ စစေ္ဆးေတြ႕ရွရိျပးီ ကုိရိုနာ ၁၉ 
ကာကြယ္ ေဆးထုိးနွံျခငး္အား တားျမစခ္ရံန ္အခ်က္ မရွလွိ်င ္ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွရံန္ တုိက္တြန္းပါသည။္ -
(HIV ကူးစက္လူနာ အပါအဝင္ ခခုစံြမး္အားက်ဆငး္သူ) ခခုစံြမး္အားက်ဆငး္သူမ ွကုိရိနုာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး 
ထုိးနွစံဥ္ စတိခ္်ရမွနုငွ့္ ေဆးအာနသိငအ္တြက ္ အခ်ကအ္လကမ္်ား ယခအုထ ိ မရွေိသးကာ၊ 
ကာကြယေ္ဆးထိးုစဥ ္ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆး၏ ခခုအံားတု႕ံျပနမ္ွသုည ္ေလ်ာက့်ကာ အာနသိငအ္ေပၚကိ ု
သကေ္ရာကမ္ွျုဖစေ္စနုိငပ္ါသည။္ သိ႕ုေသာ္ ဝွိကုအ္ခီ်ာ၊ အာစ့ထရာေဂ်ေနကာ၏ ကိရုိနုာ ၁၉ 
ကာကြယ္္ေဆးသည ္ တိကုရ္ိကုက္ာကြယေ္ဆး မဟတုေ္သာေၾကာင့္ကိရုိနုာ ၁၉ ကာကြယေ္ဆးထိးုျခငး္ကိ ု
တားျမစရ္န ္အေျခအေနမ်ား မရွပိါက ကာကြယေ္ဆး ထိးုရန ္တိကုတ္ြနး္ပါသည။္   
-(နိ႕ုတုိက္မခိင)္ လက္ရွအိထိ နိ႕ုတုိက္မခိင္အား ကာကြယ္ေဆးထုိးစဥ ္ နိ႕ုတုိက္မခိငန္ွင္ ့ နို႕စိ႕ုကေလးငယ္ 
မ်ားဆုိငရ္ာ စိတ္ခ်ရမွနုငွ္ ့အာနိသင္တုိ႕အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးပါ။ ကုိရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး 
ထုိးမ◌◌ွဆုိုငရ္ာ တားျမစ္ရန္ အေျခအေနမ်ား မရွိပါက နုိ႕တုိက္မခိငအ္ား ကာကြယ္ေဆးထုိးနရံန ္

တုိက္တြန္းပါသည။္ 
 

 

● ကာကြယေ္ဆးအလိကု ္ေဆးထိးုနွျံပးီေနာက ္ထးူျခားလကၡဏာမ်ား 

 ခိုမီနာတီဂ်  ဴ(ဝိွုကအ္ီဂ်ာ) ကိုရီးယားအက္စထရာေဂ်ေနကာကိုဗစ္-၁၉ 
 

 
 
 
Abnormal 
Reaction 
ထူးျခား 

လကၡဏာမ်ား 

* မၾကာခဏ တင္ျပလာေသာ ထးူျခားလကၡဏာမွာ  
ေဆးထိုးခံသည့္ေနရာ နာက်င္ျခင္း (၈၄.၁%)  
ေခါင္းကိုက္ျခင္း(၅၅.၁%) ၊ ၾကြက္သားနာျခင္း  
(၃၈.၃%)၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း(၃၁.၉%)၊ အဆစ္နာ 
(၂၃.၆%)၊ ကိုယ္ပူဖ်ား(၁၄.၂%) ။ ေဆးထိုးခံ 
ေနရာမွ ေယာင္ကိုင္းျခင္း(၁၀.၅%)၊ နီျခင္း(၉.၅%) 
ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္သလို(၁.၁%)၊ ပ်င္းရိစိတ(္၀.၅%)၊  
ဖဂဲလင္းေယာင္ျခင္း(၀.၃%) တို႔ေတြ႕ရိွရပါသည္။  
 

* လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မုွမ်ားအရ ကာကြယ္ေဆး 
ထိုးျပီး၄ မ်ိဳးေသာ မ်က္နွာျပင္ သြက္ခ်ာပါဒ 
 ျဖစ္ျခင္းကိုေလ့လာေတြ႕ရိွရျပီး  
ရက္သတၱပတ္ခန္႕အၾကာတြင္ 
အားလံုး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားၾကပါသည္။ 

* အမ်ားစုေသာ ထူးျခားလကၡဏာမ်ားသည္ အေသး  
အဖြဲမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး ရက္ပုိင္း  
အတြင္း ျပန္ေပ်ာက္သြားျခင္းျဖစ္ေစ ၇ ရက္ၾကာအထ ိ
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ိဳးမွာ ကြက္ၾကားတံု႕ျပန္မုွ 
၄%၊ တစ္ကိုယ္လံုး တုံ႕ျပန္မုွ ၁၃% ျဖစ္ပါသည္။ 

 
*မၾကာခဏ တင္ျပလာေသာ ထူးျခားလကၡဏာမွာ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးခံရသည့္ ေနရာဝန္းက်င္ နုးညံ့မွု 
(၆၀% အထက္)၊ နာက်င္ ေခါင္းကိုက္ ပင္ပန္း 
(၅၀% အထက္)၊ ၾကြက္သားနာျခင္း.ပ်င္းရိစိတ္ 
(၄၀%အထက္)၊ 

ကိုယ္ပူဖ်ား.ခ်မ္းတုန္(၃၀%အထက္)အဆစ္နာ. 
ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္(၂၀% အထက္) တို႕ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းအား အ ီဂ်ဴ မင္းအာသာျပနစ္င္တာ လင့္ခ(္LINK) မွ ျပန္ဆိုပါသည ္။ ၀၅၁)၈၁၈-၅၇၅၉ 

 


