
ကုိဗစ္
ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာ

လက္စဲြစာအုပ္





ာကိတာမ  

စ်ဗိက  - ၁၉ င့ ် ိတပ််နက ့ းာျမ်ယာရအ၏ 1 

ာရစး်ငာကေ ိသး်ငာကေအးဆေ်ယွကာကစ်ဗိက 3 

ပံပ်လပ်လအးဆေ်ယွကာက 5 

်ညသးာျမးဆေ်ယွကာကာသေီညမးာစအးိျမအ   င်ငသိနာအ ့ ်

်ကွတအမး်ငက်ယာရအ  ။းာလသါပိမးာခြာွက 7 

်ကာနေးပီးိထးဆေ်ယွကာက  ငမ်ငိ်ကစးကါဂာရေ ့ ံံျပါဂာရေ် ့ ွခအ့်ညသ်ငိ

င့ းမ်လအ်  ်ညသးသေ်ငိိ 9 

ငးဆေ်ယွကာကစ်ဗိက ့ းပိါဂာရေး်ငာပြေဇဗ်ီ 01 

၊မ်ကာရေိထ၏းဆေ်ယွကာက  င်ငသိနာအ ့ ်ကျခံခ်ကာထေမံခြံလး်ငကးဘေ်   11

ငသးိထးဆေ်ယွကာက်ညသသ်ညမ ့ ဲလသ် 21 

ငသးိထမးဆေ်ယွကာက ့ းာျမသ် 31 

းာျမးိျကးိဆ်ကာနေးပီးိထးဆေ်ယွကာက 41 

း်ငခြးပေမ်ငာဆေ်နဝးဆေ်ယွကာက 61

၊မီးိထမးဆေ်ယွကာက  ၊်ဥစနေးိထ  းာျမ်ကျခအ့်ညမရာန်ကိလ်ကာနေးပီးိထ  17

ငးဆေ်ယွကာက ့ းရေး်ငး်ငကယသံသးပီ်ကသ်တပ် 81 

 

1 

3
5

 

7
 

9

 

 10

 11

12

13

 14

16

17

18



1

ကိုဗစ္ - ၁၉ ႏွင့္
ကြၽန္ပ္တို႔၏အႏၲရာယ္မ်ား

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 2019 (သို႔မဟုတ္)  
ကိုဗစ္ - ၁၉ ( COVID -19 )

၎သည္အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္သည္။ ႏွာရည္၊မ်က္ရည္၊
တံေတြး (သို႔မဟုတ္ ) အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ
ဖုန္မႈန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္သူႏွင့္အနီးကပ္
ထိေတြ႕မႈမ်ား ၊  မ်က္စိ၊  ႏွာေခါင္း၊   ပါးစပ္ကဲ့သို႔ 
အစိတ္အပိုင္းမွ စကားေျပာျခင္းမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္
ထဲဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွ
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္းမွလည္း
ေရာဂါကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ
ကူးစက္ႏိုင္သည္။

ကိုဗစ္ - ၁၉ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကို လိင္အမ် ိဳးအစားမေ႐ြး၊
အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး အားလုံးတြင္ေတြ႕ရွႏိိုင္သည္။
ေရာဂါကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုသည္  ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ျပင္းထန္မႈမရွဘိဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမျပေသးမီ အခ်နိ္မွ
စတင္ကာမွ ေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနျပင္းထန္သည္
အထိ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္အသက္ေသဆုံးျခင္းမ်ား 
ရွခိဲ့သည္။အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
အဖ်ားရွ ိျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္မ်ား ဆက္တိုက္ဆိုးျခင္း၊
ႏွာေခါင္းမွ  အနံ႔မရျခင္း ၊ လွ်ာမွ အရသာမရျခင္း၊ 
အဖုမ်ားထြက္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ မ်က္လုံးနီျခင္း
တို႔ျဖစ္သည္။



ေရာဂါကူးစက္ျခင္း ႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း

ခႏၶာကိုယ္မွေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေရာဂါကူးစက္မႈခံရႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါကူးစက္မႈမရွႏိိုင္ျခင္း
သည္ ေရာဂါပိုးအမ် ိဳးအစား (မ် ိဳးစိတ္)၊ ေရာဂါကူးစက္မႈပမာဏႏွင့္  ခႏၶာကိုယ္၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ စသည့္အခ်က္မ်ား
အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည့္အခါ ေရာဂါလကၡဏာမျပျခင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာအနည္းငယ္
ျပျခငး္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပင္းထန္စြာေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပျခင္းမ်ားအျပင ္အသက္အႏၲရာယ္ဆံုးရံႈးႏိုငသ္ည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ကိုဗစ္ - ၁၉ အႏၲရာယ္ကို 

လြယ္ကူစြာျဖင့္နားလည္ႏိုင္ရန္ အုပ္စု ၂ စုခြႏဲိုင္သည္။

  1. ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်ရွေိသာအုပ္စုမ်ား

ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခမ်ားသည့္အုပ္စုမ်ား ဥပမာ- အႏၲရာယ္မ်ားေသာ
ေဒသမ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာသူမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊
ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းမွေဆာင္႐ြက္ေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၊ လူအမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာ (သုိ႔မဟုတ္) လူစည္ကားေသာေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။

2. ျပင္းထန္စြာနာမက်န္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေသဆုံးျခင္းအေပၚအႏၲရာယ္ရွေိသာအုပ္စုမ်ား

သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ား၊ ဆီးခ် ိဳေရာဂါႏွင့္ေသြးတုိးေရာဂါကဲသုိ့႔နာတာရွည္ေရာဂါ
လူနာမ်ားႏွင့္အတူ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါ၊ အဝလြန္ျခင္း၊ ကင္ဆာ၊ 
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ကုိယ္ခံအားနည္းသည့္လူနာမ်ားသည္ 
ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ အေျခအေနမ်ားရွသိည္ကုိ ေတြ႕ရတတ္သည္။ ကုိဗစ္ - ၁၉
ေရာဂါပိးုကူးစက္ခံရပါက အျခားပံုမွန္လူမ်ားထက္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ
လကၡဏာမ်ားႏွင့္ေသဆံုးႏိုင္ေျခပုိမ်ားသည္။
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ကုိယ္ခစံြမ္းအားစနစကုိ္လႈ ံ႕ေဆာ္ေပးေသာ
ဇီဝဝတၳဳမ်ားအျပင္ တည္ၿငိမ္မႈျမႇင့္တင္ရန္ 
(သုိ႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေဆး၏ထိေရာက္မႈကုိ
ျမႇင့္တင္ရန္  ကာကြယ္ေဆးတြင္ 
အျခားျဒပ္ေပါင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ကာကြယ္ေဆးအား 

1. အားနညး္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာေရာဂါပုိးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)
       ေသဆံုးသြားေသာေရာဂါပုိးမ်ား။ 

2.  ေရာဂါပိုး၏အစိတ္အပိုင္းအခ် ိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါပိုး၏ 
 အစိတ္အပုိင္းအခ် ိဳ႕ႏွင့္လကၡဏာအလားတူရွေိသာပ႐ိတုင္းျဒပ္။

3.  ေရာဂါပိးု၏ပ႐ိုတင္းအခ် ိဳ႕ႏွင့္မ် ိဳး႐ိုးဗီဇျဒပ္တစ္ခ် ိဳ႕။

4.  ေရာဂါပိးု၏ မ် ိဳး႐ိုးဗီဇအားအျခားဗုိင္းရပ္စ္ပုိးဆီသုိ႔ဝင္ေရာက္
         သြားေအာင္တည္းျဖတ္ျခင္း။ စသည္တုိ႔မွထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
 ကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားအားလံုးသည္ေရာဂါမျဖစ္ေစႏိင္ုပါ။

           ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ကုိဗစ္ - ၁၉ အၾကပ္အတည္းမွ ထုိင္းလူ႔အဖြအဲစည္းကုိကယ္တင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ
ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္မွေရာဂါပိးုကုိ ခုခံႏိုင္စြမ္းဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္သည့္
ဇီဝတစ္မ် ိဳးျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္အတြက္သဘာဝယႏၲရားမ်ားကုိက်င့္သံုးရန္ အမွန္တကယ္ေရာဂါကုိတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ 

အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏီွးေနရန္ ၿပိဳင္ဘက္ (Sparring Partner )အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
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   ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ



ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားမ်ား

ကုိဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ အမ် ိဳးအစားမ်ားစြာရွပိါသည္။ ယခုလက္ရွအိခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၈ ရက္၊
ေမလ၊ ၂၀၂၁ လူသား အဆင့္ ၃  (သုိ႔မဟုတ္) လူသား အဆင့္ ၃စမး္သပမ္ႈ ျပဳလုပ္ေနဆကဲာလ၏ထိေရာက္မႈရလဒမ္်ား
အရကာကြယ္ေဆး ၁၅ မ် ိဳးရွသိည္။ အခ် ိဳ႕ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ အေရးေပၚအသံုးျပဳႏိင္ုရန ္( EAU ) အတြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ-
1. ထုတ္လုပရ္ာတြင္နည္းပညာအသစ္ကုိအသံုးျပဳထားေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား  ဥပမာ - Astra Zeneca ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊
     Pfizer-BioNTech ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ Moderna ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ Johnson & Johnson ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ 
    Gamaleya ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ CanSinoBIO ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ Shenzhen Kangtai Biological Products  
    ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
2. ယခင္ကာကြယ္ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ မလူနညး္ပညာကုိအသံုးျပ ဳ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား
      ဥပမာ - Sinovac ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး ၊ Sinopharm-Beijing ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး ၊ Sinopharm-Wuhan
     ကုမၸဏီမွ ကာကြယ္ေဆး ၊ Bharat Biotech ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး ၊   Vector Institute  ေက်ာင္း မွကာကြယ္ေဆး၊
     Anhui Zhifei Longcom ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး ၊   Chumakov Center မွကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ Research Institute
     for Biological Safety Problems မွ ကာကြယ္ေဆး တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ကုိဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားတုိင္းသည္ “ ျပင္းထန္စြာနာမက်န္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေသဆံုးျခင္း ” ကုိထိေရာက္စြာ
ေလ်ာ့ခ်ေစႏိင္ုေသာ အာနိသင္ရွေိၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳႏိင္ုသည။္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ကူးစက္ျခင္းမွ ျဖစ္ပြားလာသည့ ္ျပင္းထန္စြာ
နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကုိ လည္း ကာကြယ္ႏိင္ုေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေလ့လာခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးအရ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပးီေသာ
သူမ်ားသည္လည္း ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသးသည္။

ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အဝထိုးၿပီးေနာက္ ေရာဂါကူးစက္ခံရေၾကာင္းသတင္းမ်ားကုိ ဥပမာ - စကၤာပူႏိုင္ငံ (သုိ႔မဟုတ္)
ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ပင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အေသးစိတ္ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၏ရလဒ္မ်ားအရ ကူးစက္ခံရသူမ်ားတြင္
ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာ လံုးဝမေတြ႕ရွိရေၾကာငး္ေတြ႕ရသည္။ လူတုိင္းတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမျပျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
 ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ (အားနည္းေသာ) ကူးစက္မႈမ်ားရွသိည္။

ကာကြယ္ေဆး ၏အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိပုိမုိက်ယ္ျပန႔စ္ြာၾကည့္လွ်င္ ကမာၻေပၚရွလူိသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိကာကြယ္ေဆး
ထုိးၿပီးေနာက္ အစၥေရး၊ အဂၤလန ္(သုိ႔မဟုတ္)  အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စုစသည့္ႏိုငင္မံ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္ပ်႕ံပြားမႈကုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး လူနာအေရအတြက္ တည္ၿငမ္ိမႈရွိၿပီး ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ေခ်ရွေိၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကုိ
၎တုိ႔၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈ ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လႈပရွ္ားမႈမ်ား စတငလ္ာျခင္းႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကုိ စိတ္သက္ေတာင့္ 
သက္သာရရွေိစ ႏိင္ုသည္။ ထုိင္းႏိင္ုငံတြင္လည္း အလားတူ ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဖူးခတ္ခ႐ိင္ုတြင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္
ေရာဂါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိင္ုေသာအာနိသင္ရွသိည့္ရလဒကုိ္ ေတြ႕ရသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ “ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းႏွင့္
ေရာဂါပ်႕ံႏံွ႔ျခင္းအခြင့္အလမ္း” ကုိ ကူညီေလ်ာ့ခ်ေပးႏိင္ုေသာ အေရးႀကီးသည့ ္အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္
ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိေပးၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လူ႔ေဘာင္ကုိ အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးတစ္မ် ိဳးခ်င္းစီ၏ မတူညီေသာအာနိသင္မ်ားအျပင ္ကာကြယ္ေဆးတစ္မ် ိဳးခ်င္းစီ၏ စီမံခန႔ခ္ြမဲႈမ်ားသည္လည္း
ကြ ဲျပားသည္။ ဥပမာ - သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရမည့္အပူခ်န္ိ၊ ထုိးသြငး္ရမည့္ကာကြယ္ေဆးအေရအတြက္ အမ်ားအားျဖင့ေ္ဆး 
၂ လံုးထုိးရသည္(သုိမဟုတ္) ေဆးတစ္လံုးခ်င္းစၾီကားအခ်န္ိပမာဏ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုလက္ရွသိတင္းမ်ားအရ 
ပထမကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေဆးသည္ တူညီေသာကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားသာအသံုးျပဳရမည္။ မည္သုိ႔ပင္
ဆုိေစကာမူ  ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွသိည္။ Pfizer-BioNTech 
ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ AstraZeneca ကာကြယ္ေဆးကုိ အစဥ္မျပတ္ေလ့လာမႈမ်ားရွေိၾကာင္းအသိေပးမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ 
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             ခႏၶာကုိယ္၏သဘာဝယႏၲရားမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးႏွင့္ထိေတြ႕ေသာအခါ ၎ေရာဂါပိုးတုိ႔ကိုတုိက္ခံရန္ ခုခံႏိုင္စြမ္းကုိ
ဖန္တီးေပးၿပီး ကုိယ္ခံအား စနစ္သည္ ၎ေရာဂါပိုးကုိအသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္
ခႏၶာကုိယ္မွ ကုိဗစ္ေရာဂါ တစ္ဖန္ထပ္မံ၍ ကူးစက္ခံရသည့္အခါ ၎ေရာဂါပိုးကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေသာ ခႏၶာကုိယ္သည္ 
အခ်နိ္တိုအတြင္း လွ်င္ျမန္စြာ ေရာဂါပိုးကိုတုိက္ထုတ္ရန္ ကုိယ္ခံအားကို တည္ေဆာက္ေပးလိမ့္မည္။ ကုိဗစ္ - ၁၉ 
ကာကြယ္ေဆးသည္ ၎ကုိဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံရသည့္အခါ ခႏၶာကုိယ္၏ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ တုပရန္ အဆင့္ျမႇင့္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၎ကုိဗစ္ - ၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ အသံုးျပဳထားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဗိငုး္ရပ္စ၏္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိအသံုးျပဳျခငး္ (သုိ႔မဟုတ္) 
၎ျဒပ္ကုိအသံုးျပဳထားျခင္းသည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးခံရသူအား ေရာဂါမျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ ကာကြယ္ေဆးသည္ အမွန္တကယ္
ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္အတူ မျခားနားစြာခုခံအားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ ဂုဏ္သတၱရိွေိစရန္ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။

ကာကြယ္ေဆးရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ စတင္
အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မည္။

ေသြးျဖဴဥ ခုခံအား ( ပဋိဇီဝပစၥည္း ) 

ကာကြယ္ေဆး

ေသြးျဖဴဥမ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္
ဝင္ေရာက္လာေသာေရာဂါပိုးမ်ားကုိ
ဖမ္းယူကာ အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္။
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ကိုဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပုံ

1.

2.

 ကာကြယ္ေဆးအလုပ္လုပ္ပုံ



ကိုဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးအမ်ားစုသည္  သင့္တင့္ေသာကုိယ္ခံအားစနစ္ကို လႈ ံ႕ေဆာ္ေပးၿပီး ၾကာရွည္ခံရန္အတြက္ 
၂ ႀကိမ္ ထုိးရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးထုိးသည့္အခါ အခ်နိ္ ၂ ပတ္မွ ၃ လအထိ အခ်နိ္ျခားကာ ထုိးရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္
ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္အျပည့္ထုိးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်နိ္အပိုင္းအျခားတစ္ခု 
လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ခႏၶာကုိယ္တြင္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ကုိယ္ခံအားရွမိည္ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းသည္  ကာကြယ္ေဆးထုိးသူအား ေရာဂါကာကြယ္ရန္တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးျပဳေသာ္လည္း သင့္၏
နီးစပ္သူမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအႏၲရာယ္အား ကာကြယ္တားဆီးရန္ကုိလည္းကူညီေပးႏုိင္ေသးသည္။ 
ဥပမာ - သက္ႀကီး႐ြယ္အုိ (သုိ႔မဟုတ္) ေရာဂါအခံရိွသူမ်ား ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးသည္ ကုိဗစ္ - ၁၉ 
ျပႆနာကုိ စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ အေရးႀကီးေသာကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ျပင္းထန္စြာနာမက်န္းျဖစ္ျခင္း ၊ ေသဆုံးျခင္းကုိ
ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိကူညီေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ လူအမ်ားအျပားကုိ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကုိ အေျခခံကာ  ကာကြယ္ေဆးသည္ ႏုိင္ငံ၏လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးစနစ္ကို ဆက္လက္တည္ရွိေစႏိုင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမင္သာေအာင္ စတင္ျပသခဲ့သည္။

ေသြးျဖဴဥမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးကုိတုိက္ဖ်က္ရန္
ခုခံအား ( ပဋိဇီဝပစၥည္း ) ကုိထုတ္လုပ္သည္။
 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္သည္ ေရာဂါကူးစက္
ခံရသည့္အခါ ယခင္၎ေရာဂါပိုးကုိအသိ
အမွတ္ျပဳထားေသာ ကုိယ္ခံအားစနစ္သည္
သင္ မဖ်ားနာခင္ ၎ကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ 
နည္းလမ္းကုိလ်င္ျမန္စြာရွာေဖြႏိင္ုလိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။
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3.

4.

ခုခံအား ( ပဋိဇီဝပစၥည္း ) 



       ယခအုခါ ထုိငး္ႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးစီမံခန႔ခ္ြမဲႈမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာကာကြယ္ေဆး ၅မ် ိဳး  ၂၈ ရက္၊
ေမလ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မွာ AstraZeneca ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ Sinovac ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ Johnson & Johnson 
ကုမၸဏီမွ ကာကြယ္ေဆး ၊ Moderna ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆးႏွင့္ Sinopharm ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး တုိ႔ျဖစၾ္ကပါသည္။ 
၎ ကာကြယ္ေဆး ၅ မ် ိဳးစလံုးသည္ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး အေရးေပၚအသုံးျပဳမႈစာရင္း (Emergency Use Listing ) ႏွင့္
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြ ဲ႕ Target Product  Profile ၏ စံခ်နိ္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွ ိၿပီး ျပင္းထန္ေသာေရာဂါလကၡဏာ
ရွေိသာကူးစက္မႈကုိ ၈၀% မွ ၁၀၀% အထိ ကာကြယ္ေပးႏိင္ုသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမ ူကာကြယ္ေဆး၏စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္
ေကာင္းမြန္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျခအေနေအာက္တြင္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား၏ထိေရာက္မႈသည္ 
အမွန္တကယ္သာလြန္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ထိနး္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင ္စမ္းသပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေဆးအေျခအေနႏွင့္မတူညီပါ။ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း၊ နည္းလမ္း မွန္ကန္စြာေဆးထုိးျခင္းမွစ၍ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ မတူညီေသာ ကုိယ္ခံအားတံု႔ျပန္မႈအထိစေသာ အခ်က္မ်ားစြာအေပၚ မူတည္ပါသည္။ 

        ကာကြယ္ေဆးတစ္မ် ိဳးခ်င္းစီတြင္ ကြ ဲျပားေသာ သုေတသနရလဒ္မ်ားရွသိည္။ ၎ကြ ဲျပားမႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး
အမ် ိဳးအစား ကြ ဲျပားမႈအျပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ကြ ဲျပားျခားနားစြာဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ သုေတသနနည္းလမ္းစနစ္
မ်ား၏ရလဒ္လည္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးေသာ
ကာကြယ္ေဆး၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မတူညီေသာေရာဂါ ျပင္းထန္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ မတူညီေသာနမူနာအုပ္စုမ်ား၊ 
အသက္အုပ္စုမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသအမ်ားအျပားရွ ိ ဇီဝေျပာင္းလဲ မႈမ်ား၏ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအပါအဝင္
ေရာဂါျဖစ္ပြားပု၊ံ မတူညီေသာေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆး စမ္းသပျ္ခင္းတုိ႔ျဖင့္ တုိငး္တာႏိင္ုသည္။ ထုိေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး
အားအသံုးျပဳမႈကုိ သံုးသပ္ဆငျ္ခင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ကုိသာ စဥ္းစားရန္
မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ သုေတသနနည္းလမ္းႏွင့္အေျခအေနကုိ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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   အမ် ိဳးအစားမညီေသာကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္  အာနိသင္ႏွင့္ 
   အႏၲရာယ္ကင္းမႈအတြက္ ကြာျခားမႈရွပိါသလား။



ကာကြယ္ေဆးအသုံးျပဳရန္စဥ္းစားရာတြင္ ကာကြယ္ေဆး၏ ထိေရာက္မႈအျပင္  ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္လည္း 
အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာေသာအျခား
ကာကြယ္ေဆးမ်ားထက္ ပုိမိုလွ်င္ျမန္စြာ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရးနည္းလမ္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ
ခြၽင္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ယခုအခ်နိ္ ( ၂၈ ရက္၊ ေမလ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ) အထိ  ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ကာကြယ္ေဆး 
အလံုးေရ ၁.၈ သန္းေက်ာ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆး ေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ပြားေသာ ျပင္းထန္ေသာ
နာမက်န္းျဖစ္မႈအေၾကာင္းကုိ သတင္းေပးပုိ႔မႈမွာ အနည္းငယ္သာရွပိါသည။္ ေတြ႕ရွရိေသာ ျပငး္ထန္သည့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈမွာ
ရွားပါးေသာေသြးခဲျခင္းႏွင့္ Anaphylaxis ဓာတ္မတည့္ေသာလကၡဏာ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ယခုအခ်နိ္အထိ အသံုးျပဳေသာ ကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ် ိဳးလံုးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဘးကင္း
လုံၿခဳေံစသည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားရွသိည္။ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေဘးထြက္ဆုိးက် ိဳးမ်ားမွာ
ေဒသအလုိက္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အလုိအေလ်ာက္ေပ်ာက္ကင္းသြားၾကသည္။ ပံုေသမရွပိါ။ ယခုအခ်နိ္ထိ ျပင္းထန္ေသာ
ေဘးထြက္ဆိုးက် ိဳးမ်ားျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွ ိ ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသည့္တုိင္းျပည္မ်ားထက္ 
မ်ားျပားေၾကာင္းသတင္းေပးပုိ႔မႈမရွေိသးပါ။

ကိုဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးအားလ်င္ျမန္စြာထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာသုေတသန၏ က်င့္ဝတ္
ဆုိင္ရာ အေျခခံမူကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းေသးသည္။ ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုသည္ အခ် ိဳ႕ေသာလူအုပစ္မု်ားတြင္ 
အေစာပုိင္းကာလ၌ လံုေလာက္ေသာ သုေတသနမ်ားျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္
ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အုိစသည့အု္ပ္စုမ်ားသည္ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္
ျဖစ္သည။္ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါကာကြယ္ေဆးကုိ လူအမ်ားအျပား အသံုးျပဳၿပီးေနာက္တြင္ ေဘးကင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ 
ထုိေၾကာင့ ္အျခားေသာ လူအုပ္စုမ်ားကုိ တုိးခ် ဲ႕စမ္းသပ္ေလ့လာခဲသ့ည္။ ဥပမာ - ကေလးသူငယ္မ်ား ယခုအခါ Pfizer-BioNTech  
မွကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ Moderna ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ကေလးမ်ားတြင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး 
အသက္ ၆လမွ ၁၁ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆးအသံုးျပဳမႈကုိ ေလ့လာလ်က္ရွ ိၿပီး စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကုိ 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီး
မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးကင္းမႈကုိလည္း ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့ၿပးီ ကာကြယ္ေဆးသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း
ေတြ႕ရ ၿပီး ၎ အား ကုိဗစ ္- ၁၉ ကူးစက္ႏိငုေ္သာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အမ် ိဳးသမီးကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ႏို႔တုိက္မိခင္
မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေပးထားပါသည္။

““• ၂၈ ရက္ေန႔၊ ေမလ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
အခ်က္အလက္မာ်းအရ ယခုအခ်န္ိအထိ 
ကမာၻတစ္ဝွမး္လံုးတြင္ ကာကြယ္ေဆး
အလံုးေရ ၁.၈ သန္း ထက္ မနည္း
အသံုးျပဳၿပီးၿပီျဖစ္သည္။ 
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         ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏အေျခခံမူအရ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ေဆးဆုိသည္မွာ ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသည့္သူထံမွ
ေရာဂါအား အျခားသူဆီသုိ႔ (သုိ႔မဟုတ္) ျပန္႔ပြားမႈအေျခအေနအားေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးထုိးခဲ့သည့္ကုိဗစလူ္နာေသဆံုးမႈ
ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ နာက်ငကုိ္က္ခမဲႈ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ေရာဂါကူးစက္မႈေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမွစ၍ ေရာဂါကူးစက္မႈမွက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ဆံုးရႈ ံးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏိင္ုသည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ကုိဗစ-္၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၏အာနိသင္ကုိ 
သုတသန ေလ့လာခ်က္အဆင့္ ၃ အရ ကာကြယ္ေဆးသည ္နာက်ငကုိ္က္ခဲျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးမႈကုိေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ 
ကာကြယေ္ဆးေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

       မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းႏွင့္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ကာကြယ္ေဆးစတင္ ေလ့လာမႈ
ရလဒ္မ်ား ရွလိာပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ႏိင္ုငမံ်ားစြာတြင္ ကာကြယ္ေဆးအသံုးျပဳျခငး္ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခအေန (Real world-
experience) ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။ ဥပမာ - အဂၤလန္၊ အေမရိကား၊ အစၥေရး စသည့္ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ေရာဂါပုိးကူးစက္သည့္
လူဦးေရေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္႔ပြားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း (အျခားက႑အပါအဝင္) သည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ရွသိည့္ 
ကာကြယ္ေဆးျဖစေ္ၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အျပင ္ကာကြယ္ေဆးသည္ ကုိယ္ခႏၶာရွ ိ ဗုိင္းရပ(္စ)္အေရအတြက္ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး
ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာ ရွပိါေသးသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရွ ိ ဖူးခက္ခ႐ိုင္တြင္
Sinovac ကာကြယ္ေဆးထုိးခဲ့ျခင္းမွ ေအာက္ပါသုေသတနအခ်က္အလက္မ်ားေတြ႕ရွရိပါသည္။ ေရာဂါပိးုရွသူိႏွင့ ္ထေိတြ႕
ခဲဖ့းူသည့္သူတြင္ ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈအေျခအေနေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းရလဒရွ္သိည့္ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ေၾကာငး္ ေတြ႕ရသည္။ 
ထုိကဲသုိ့႔ ၿပီးျပည့္စံုေသာေလ့လာခ်က္ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ အခ်ဳပအ္ားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးအာနိသင္ ေလ့လာခ်က္ႏွင့္
ကမာၻအႏွအံျပားတြင္ကာကြယ္ေဆးအမွန္တကယ္အသံုးျပ ျဳခင္းသည္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပႏ္ိင္ုျခင္းႏွင့္ နာက်င္မႈကုိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ 
ကာကြယ္ေပးႏိင္ုသည့္ အေရးပါေသာ လက္နက္တစခ္ျုဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား
လံုေလာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးႏိုင္ပါက ကာကြယ္ေဆးသည္ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကုိ အတုိင္းအတာအထိ
 ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။
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ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈႏွင့္
 ေရာဂါပ်႕ံႏွ ံ႔ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းရွႏိိုင္ေသးသည္။



ကုိဗစ္ပုိး၏ဗီဇေျပာင္းေရာဂါပုိးသည ္ဗုိင္းရပ(္စ္) ပုိးမွခြထဲြက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္သဘာဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမ် ိဳး႐ိးုဗီဇ
ေျပာင္းျခင္းသည္ လူသားမ်ားအေပၚ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရွႏိိင္ု (သုိ႔မဟုတ္) မရွႏိိင္ုပါ။ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ၊ ေရာဂါကူးစက္မႈ
ႏႈန္းအေပၚ အက် ိးဳသက္ေရာက္မႈ ရွေိစသည့္ ဗီဇအေျခအေန၊ ေဆးဝါး (သုိ႔မဟုတ္) အာနသိင္နည္းပါးသည့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ 
ထိခိုက္မႈျဖစ္လာသည့္ မ် ိဳး႐ိုးဗီဇမွလႊ၍ဲ လူသားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈအက် ိဳးရလဒ္ရွႏိိုင္ (သုိ႔မဟုတ္) မရွႏိိုင္ပါ။ 

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ဗီဇေျပာင္းပုိးကုိ အဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္စနစ္ ရွသိည္။ ယခုအခါ ဗီဇေျပာင္း
ေရာဂါမ် ိဳးစိတ္ မ်ားစြာကုိေတြ႕ရပါသည္။  သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည့္ အမ် ိဳးအစား ၄ မ် ိဳး ရွပိါသည္။ ဤသည္မွာ B.1.1.7 
(သုိ႔မဟုတ္) အယ္ဖာမ် ိဳးစိတ္ (အဂၤလန္တြင္ ပထမ ဦးဆံုးေတြ႕ရ)၊ P.1 (သုိ႔မဟုတ္) ကယ္(မ္)မာမ် ိဳးစိတ္ ဘရာဇီးတြင္
ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရ၊ B. 1.351 (သုိ႔မဟုတ္) ဘီတာ မ် ိးဳစိတ္ (ေတာင္အာဖရိကတုိက္တြင္ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရ) ႏွင့္ B. 1. 617.2 
(သုိ႔မဟုတ္) ေဒ(န္)တာမ် ိဳးစိတ္ (အိႏၵယိတြင္ ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရ) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိင္ုငံတြင္ထုိဗီဇေျပာင္းပိးု ၄ မ် ိဳးကုိ 
သတင္းပုိ႔ထားၿပီး နီးကပ္စြာ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ B.1.1.7 ပုိးေတြ႕ရစဥ္ အခ်န္ိတြင္ ၎မ် ိဳးစိတ္မွာေနရာမ်ားစြာ
ကိုျပန္႔ပြားႏိုင္သည့္မ် ိဳးစိတ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ျခားမ် ိဳးစိတ္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ လုိက္သာေတြ႔ရၿပီး ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္
ေနပါသည္။ (၂၈ရက္ေန႔၊ ေမလ ၊ ၂၀၂၁ခုနစ္ သတင္းအခ်က္အလက္အရ) 

ဗီဇေျပာင္းေရာဂါမ် ိဳးစိတ္(၄) မ် ိဳးလံုးသည္ မူလမ် ိဳးစိတ္ထက္ပုိမိျုပန္႔ပႊားႏိင္ုပါသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ 
ဗီဇေျပာင္းေရာဂါမ် ိဳးစိတ္ B.1.1.7 (သုိ႔မဟုတ္) အယ္ဖာမ် ိဳးစိတ္ ( အဂၤလန္တြင္ ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရ)၊ P.1 (သုိ႔မဟုတ္) 
ကယ္(မ္)မာမ် ိဳးစတ္ိ (ဘရာဇီးတြင္ ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရ) ၊ B.1.351 (သုိ႔မဟုတ္) ဘီတာမ် ိဳးစိတ္ (ေတာင္အာဖရိကတုိက္တြင္ 
ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရ) တုိ႔သည္ ေရာဂါျပငး္ထန္မႈ နည္းပါးေစႏိင္ုသည္။ အိႏၵယိတြင ္ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရသည့္ B. 1. 617.2 
(သုိ႔မဟုတ္) ေဒ(န္)တာမ် ိဳးစိတ္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရမည္)

ကာကြယ္ေဆးထိေရာက္မႈအေပၚ ဗဇီေျပာင္းေရာဂါမ် ိဳးစိတ္၏အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ (အဂၤလန္တြင္ပထမဦးဆံုး
ေတြ႕ရၿပီး ယခုအခ်နိ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ျပန္႔ပႊားေနသည့္ မ် ိဳးစိတ္ျဖစ္ေသာ B.1.1.7 (သုိ႔မဟုတ္) အယ္ဖာမ် ိဳးစိတ္တြင္ 
ကာကြယ္ေဆးအမ်ားအစုကုိ ေကာငး္မြန္စြာအသံုးျပဳႏိင္ုသည္။ (ဘရာဇီးတြင္ ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရေသာ) P.1 (သုိ႔မဟုတ္) 
ကယ္(မ္)မာမ် ိဳးစိတ္သည္ အထက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားအရ Pfizer- BioNtech ၊ Moderna ကာကြယ္ေဆးသည္ 
ဤမ် ိးဳစိတ္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အရည္အေသြးရွပိါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရာဂါျပင္းထနမ္ႈကုိမကာကြယ္ႏိင္ုပါ။ (ေတာင္အာဖရိက
တုိက္တြင္ ပထမဦးဆံုးေတြ႕ရေသာ) B. 1.351 (သုိ႔မဟုတ္) ဘီတာမ် ိးဳစိတ္သည္ ထုိင္းႏိင္ုငံေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ရၿပီး 
စတင္စစ္ေဆးေနပါသည္။ အမ် ိးဳမ် ိးဳေသာ ကာကြယ္ေဆး၏ အာနိသင္အေပၚတြင္ အက် ိးဳ သက္ေရာက္မႈရွေိၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးအမ်ားစုသည္ ဤမ် ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚတြင ္အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရွပိါေသး သည္။ (ဥပမာ - Pfizer- 
BioNtech ၊ Moderna၊ Novavax ၊Johnson ႏွင့္Johnson ကာကြယ္ေဆး) မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ AstraZeneca 
ကာကြယ္ေဆးသည္ ဤမ် ိဳးစိတ္အေပၚ မ်ားစြာေလ်ာ့က်မႈစြမ္း ရွပိါသည္။ Sinovac ကာကြယ္ေဆးသည ္ယခုအခါတြင္ 
ပုိးမ် ိဳးစိတ္အေပၚ ကာကြယ္ေဆးအာနသိင္ရွေိၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မရွေိသးပါ။

ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့သ္င့္တင့္မွ်တစြာအသံုးျပဳႏိင္ုရန္အတြက္အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာနည္းပညာဆုိင္ရာကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ
ရွာေဖြေပးျခင္းျဖင့္ မူလရွေိနေသာေဆးထက္ပိုမုိျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ထုိင္းအစုိးရတြင္ တိက်ေသာမူဝါဒရွပိါသည္။ 
မ် ိဳး႐ိးုဗီဇေျပာင္းပိးုအသစ္မ်ားအေပၚ ထိေရာက္မႈရွေိစသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားလည္းရွာေဖြေပးပါသည္။ ျပည္သူျပည္သား
မ်ားအတြက္ ယခုအခ်န္ိသည္ ကာကြယ္ေဆး အလ်င္အျမန္ထုိးႏိင္ုရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆုိငရ္ာ
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြ ဲ႕မ်ားမွ ကာကြယ္ေဆး အလ်င္အျမန္ထုိးျခင္းသည္ ျပင္းထန္စြာနာက်င္မႈကုိ 
ကာကြယ္ေပးႏိင္ုေၾကာင္း ယံုၾကည္ကာလမ္းၫႊန္ထားပါသည္။ ေရာဂါပုိးရွေိန ေသာ္လည္း မည္သည့္ကာကြယ္ေဆးကုိ
မဆိုထိုးထားျခင္းသည္ အက် ိဳးရွေိၾကာင္း လက္ခံပါသည္။
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ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ဗီဇေျပာင္းေရာဂါပိုး



အမ် ိးဳမ် ိးဳအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးသည္ 
ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြ ဲ႕အစည္း (WHO) ၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ထုတ္လုပ္မႈစံႏႈန္းႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္အသံုးျပဳမည့္ 
ကာကြယ္ေဆးသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးစမံီခန္႔ခြေဲရးဌာနမွ 
ေထာက္ခံခ်က္ ရရွ ိၿပီး လက္ေတြ႕စမး္သပ္ခန္းမွစတင္ကာ တိရိစာၦနႏွ္င့္
စမ္းသပျ္ခင္း၊ လူသားႏွင့္စမ္းသပျ္ခငး္ အထိ အဆင့္ ၃ ဆင့္တုိငေ္အာင ္
စနစ္တက် စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ကုိယ္ခံစြမ္းအားစနစ္လႈ ံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္၊ 
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာကာကြယ္ေဆးထုိးေပးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အခ်န္ိဇယား ညႇေိပးျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳမံႈမ်ားရွေိၾကာင္း
ေသခ်ာေစရနအ္တြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြေဲရးဌာနမွ 
သုေသသန ရလဒ္မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံခ်န္ိစံၫႊန္းမ်ားအရ 
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ကုိဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆးကုိ လက္ေတြ႕
စမ္းသပ္ခန္းစမ္းသပ္ျခင္းမွစ၍ တိရိစာၦန္ႏွင့္
စမ္းသပ္ျခင္း၊ လူသားမ်ားႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္း
အထိ တုိင္ေအာင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ 
စနစ္တက်စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တငး္ၾကပ္စြာထည့္သြငး္စဥ္းစားလိမ့္မည္။ ႏိင္ုငတံြင္းသံုးစြရဲန ္ခြင့္ျပဳသည့ ္မွတ္ပံုတင ္လုပ္ရန္ မစဥး္စားမီ ထုတ္လုပ္မႈပုစံံကုိ 
ေထာက္ခံရနအ္တြက္ ကာကြယ္ေဆး၏အာနသိင္ကုိ စစေ္ဆးျခငး္ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္ေသာ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏိင္ုငံအတြငး္ အသံုးျပဳရမည့္ အခ်န္ိေရာက္လာလွ်င္ က်နး္မာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မွန္ကန္ေသာ ကာကြယ္ေဆး
ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈရွေိစရန္၊ ေဆးထုိးမႈမွန္ကန္ေစရန္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ မလုိလားအပေ္သာ အေျခအေနႏွင့္
ေဘးကင္းလံုၿခဳမံႈအခ်က္အလက္မ်ားရရွရိန္ ဆက္သြယ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ၾကည့ရ္ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွသိည္။ ယခုဆုိလွ်င္ 
ကာကြယ္ေဆးကုိအသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံခ်က္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနရွေိနေသာ္လညး္ အစုိးရသည္ ကုိဗစ္ - ၁၉ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆးကုိ အခ်န္ိမီေစရန္ ဂ႐ုတစုိက္စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွပိါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဘးကင္းလံုၿခဳမံႈစံႏႈန္းကုိ 
လက္ကုိင္ထားၿပီး ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက် ိဳးရွရိမညမွ္ာ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။
ပံုမွန္စနစ္ကုိ ေျခရာခံ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဆင့္ျမင့သိ္ပၸသုံေတသနႏွင့ ္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ
ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအစီအစဥ္တုိးတက္မႈအတြက္ သုေတသန
လုပ္ျခင္းကုိ ေထာက္ပ့ံမႈေပးခဲ့ သည္။ အထက္ပါ သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ ထုိင္းႏိင္ုငံတြင္ အသံုးျပဳသည့္ကာကြယ္ေဆး
အမ် ိဳးအစား ၂ မ် ိဳးလံုးသည္ ကုိယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခဳမံႈရွေိၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ကာကြယ္ေဆး၏ထိေရာက္မႈ၊ အာနိသင္ႏွင့္
ေဘးကင္းလုံၿခဳမံႈေထာက္ခံခ်က္

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ 
ျပင္းထန္ေရာဂါလကၡဏာ
ရွလိွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ 

အျမန္ျပသပါ။

“

“
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        ထုိင္းအစုိးရတြင္ ထုိင္းလူမ် ိဳးအားလံုးကုိအခေၾကးေငြမယူဘဲ အဓိကက်ေသာလူသားအခြင့္အေရး၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္
စိတ္ေစတနာျဖင့္ တန္းတူ ညီမွ်မႈအေပၚအေျခခံၿပီး ထုိင္းလူမ် ိဳးအားလံုးကုိ ကာကြယ္ေဆးခြေဲဝေပးမည့ ္မူဝါဒရွသိည္။ သုိ႔ေသာ္
အစပိငုး္တြင္ ကာကြယ္ေဆးသည္ ပမာဏအနည္းငယ္သာ ရွပိါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ထုိငး္ႏိငုငံ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ 
ယွဥ္တဲြၿပီး ကာကြယ္ေဆးခြေဲဝေပးမည့္ လမ္းၫႊန္းခ်က္မ်ားရွပိါသည္။ ကာကြယ္ေဆးခြေဲဝေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာ
ရည္မွန္းခ်က္ (၂) ရပ္မွာ -

ယခုဆုိလွ်င္ ေရာဂါကူးစက္မႈအေျခအေနသည္အခ်န္ိတုိင္းေျပာင္းလေဲနေသာေၾကာင့္ အစိးုရမွ ကူးစက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ေနရာ 
(သုိ႔မဟုတ္) စီးပြားေရးလုပ္သည့္ေနရာမ်ားရွ ိ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဝနေ္ဆာင္မႈတုိးခ် ဲ႕ေပးသြားမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွပိါသည္။ 
ဥပမာ -  လူအမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရမည့္အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ျပည္သူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ စီးပြားေရးက႑/ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရွ ိ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပႏ္ိုင္သည့္ အဆင့္ေရာက္ထိတုိငေ္အာင္ တုိးခ် ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

1. က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကုသေပးႏိငုရ္န္အတြက္
 က်န္းမာေရးဝန္ထမး္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါထိနး္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ရွ ိ ဝန္ထမး္မ်ားအား 
    ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခငး္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခဆုိုလွ်င္ ေရွ႕ထြက္ဦးေဆာင္
   ေနသည့ ္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအမာ်းစုကုိ ကာကြယ္ေဆး ထုိးၿပီးခဲ့ပါသည္။

2.  ျပငး္ထန္စြာနာမက်န္းျဖစ္မႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈေလ်ာ့က်ေစရနအ္တြက္ ျပငး္ထန္ေသာ
     ဖ်ားနာမႈႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ႀကဳေံတြ႕ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားအုပ္စု
 ဥပမာ - အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူ ႏွင့္ ေရာဂါအခံရွသိည့္ႏိုင္ငံသားအုပ္စု။ 
    ဥပမာ- ဆီးခ် ိဳ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ၊ အဝလြန္ေရာဂါ (ကုိယ္အေလးခ်နိ္ ၁၀၀ 
   ကီလုိဂရမ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၁ စတုရန္းမီတာတြင္ ၃၅ကီလိုဂရမ္ ထက္ပိုၿပီး 
   ခႏၶာကုိယ္ျဒပ္မ်ားေနျခင္း) ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေရာဂါ၊ နာတာရွည္အသက္ရႉ 
   လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ 
   စသည့္တုိ႔ကုိ ခံစားေနရေသာသူမ်ားကုိ ဇြန္လမွစ၍ ကာကြယ္ေဆးမ်ား
   စတင္ထုိးေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သလဲ
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ေရာဂါအခံရွေိသာသူမ်ားအတြက္ ( ဆီးခ် ိဳ၊ ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါ၊ အဝလြန္ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေရာဂါ၊ 
နာတာရွည္အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါ၊ နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ
ေရာဂါ၊ အိတ္ခ်အ္ိုင္ဗြေီရာဂါ၊ ဓာတ္မတည့္ ေရာဂါ) အဆုိပါေရာဂါရွေိသာသူမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာကုိဗစ္ - ၁၉ေရာဂါ 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္အႏၲရယ္ရွပိါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေပးရမည့္အုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရာဂါအေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈမရွ ိ ေသာလူနာမွ လြ၍ဲ ဤေရာဂါလကၡဏာ
အုပ္စုအား ကာကြယ္ေဆး ထုိးရန္မတားျမစ္သင့္ပါ။ ေရာဂါအေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈမရွေိသာ လူနာအုပစု္သည္ ကာကြယ္ေဆး
ထုိးရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတာင္းခံရန္အတြက္ မိမိျပေနေသာဆရာဝန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
အၿမဲကုသေနသည့္ ေဆး႐ုတံြင္ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ (သုိ႔မဟုတ္) အဆင္မေျပပါက ကာကြယ္ေဆး
မထုိးမီ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။

ေသြးခဲေသြးေပ်ာ္ေဆး (သုိ႔မဟုတ္) ေသြးခဲမာေက်ာျခင္းကုိ ခုခံေပးသည့္ေဆးမ်ား ေသာက္ေသာသူမ်ားသည္လည္း 
ကာကြယ္ေဆးထုိးႏိုင္ပါ သည္။ ဝါဖာရိန္ေဆး (ေသြးခဲေဆး) ကုိေသာက္သံုးေသာသူသည္ဆရာဝန္(သင့္ေတာ္ေသာ 
(INR) တန္ဖိုး ရွရိမည္) ႏွင့္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာေဆးထုိးအပ္ျပင္ဆင္ထားရန္၊ 
ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ေသြးထြက္လာျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာေသြးထြက္ျခင္းကုိတားဆီးႏိုင္ရန္ 
ေသြးထြက္ျခင္းကုိကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါေရာဂါအခံရွသူိမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ဌာနမွ
တာဝန္ရွသိူမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။

ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္ေသာသူမ်ား

ယခုဆုိလွ်င္ ထုိင္းႏိင္ုငံတြင္ (၂၈ရက္ေန႔၊ ေမလ၊ ၂၀၂၁ခုနစ္ သတင္းအရ )
ကာကြယ္ေဆး(၅) မ် ိဳးကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ဤသည္မွာ
AstraZeneca ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ Sinovac ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊
Johnson & Johnson  ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး၊ Moderna ကုမၸဏီမွ
ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ Sinopharm ကုမၸဏီမွကာကြယ္ေဆး တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ဤကာကြယ္ေဆး(၅) မ် ိဳးစလံုးသည္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၏
ပါဝငပ္စၥည္းႏွင့္ မတည့္ေသာေရာဂါအေျခအေနရွသိည့္သူမ်ားကုိ ထုိးရန္
တားျမစ္ထားပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္တြင္အဖာ်းႀကီးပါက မည္သူမဆုိ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိ အရင္ရက္ေ႐ြ႕ရမည္။  အကယ္၍ ကုိယ္လက္
အနည္းငယ္နာက်င္မႈရွပိါက ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကုိမေ႐ြ႕သင့္ပါဘူး။
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ကာကြယ္ေဆး
ထိုးၿပီးေနာက္ဆိုးက် ိဳးမ်ား

ကိုဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ဆုိးက် ိဳးမ်ားျဖစ္လာျခင္းကုိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရပါသည္။ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မဆုိး၀ါးပါ။ ဆုိးက် ိဳးအမ်ားစုသည္ ျပင္းထန္မႈမရွဘိဲ အခ်နိ္အနည္းငယ္၌ပင္ အလုိအေလ်ာက္
ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္လံုးကုိက္ခဲျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ 
ေဆးထုိးထားသည့္ေနရာတြင္ေယာင္ျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ေနမေကာင္းမႈကုိျဖစ္ေစပါသည္။ 
၎လကၡဏာမ်ားသည္ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားထက္ အလုပ္လုပ္သူ (သုိ႔မဟုတ္) လူငယ္ လူ႐ြယ္မ်ားတြင္အေတြ႕မ်ားသည္။ 
သို႔ေသာ္ တျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ဤအေျခအေနမ်ားသည္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသဆံုးမႈကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ခႏၶာကုိယ္၏ ခုခံစြမ္းအားစနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ကာကြယ္ေဆးမွလႈေံဆာ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟုမုခ်ေျပာႏိုင္ ပါသည္။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဆးထုိးၿပးီေနာက္ ျဖစ္လာေသာဆုိးက် ိဳးအေျခအေနကုိ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္မတည့္ျခငး္ေၾကာင့္
ျဖစ္လာေသာ အေျခအေနဟု နားလည္မႈလြတဲတ္ၾကပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္မတည့္ေသာအေျခအေနသည္ 
ကာကြယ္ေဆးအေပၚ ပံုမွန္ထက္ပို၍ ခုခံစြမ္းအားတံုျပန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤကာကြယ္ေဆးႏွင့္မတည့္ေသာ
အေျခအေနသည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက် ိဳးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆုိးက် ိဳးမ်ား ကဲြျပားၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေထာက္ခံခ်က္
ရရိွၿပီး မွတ္ပုံတင္ ထားၿပီးေသာကာကြယ္ေဆးသည္ ဆုိးက် ိဳးထက္ေကာင္းက် ိဳးမ်ားစြာရွိပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ
ေဘးထြက္ဆိုးက် ိဳးမ်ားမျဖစ္ေစႏိုင္ပါ (သုိ႔မဟုတ္) အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆုိးက် ိဳးမ်ားေတြ႕ရပါက 
ႏႈန္းအားျဖင့္ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ကာကြယ္ေဆးထုိး ၿပီးေနာက္ျဖစ္လာေသာဆုိးက် ိဳးသည္ 
“ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ”  (သုိ႔မဟုတ္) “ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္မႈမရိွျခင္း ”
 မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးႏွင့္တုိက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈမရွေိသာေရာဂါမ်ားမွာ  ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ေၾကာက္႐ြ ံ႕မႈႏွင့္ 
စိုးရိမ္မႈရိွေနၾကသည့္သူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနရွသူိမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)  ကာကြယ္ေဆး
ထုိးျခင္းေၾကာင့္ တုိက္ဆုိင္မႈျဖစ္လာေသာနာက်င္မႈ အေျခအေနရွိသူမ်ား ဥပမာ-ေရာဂါအခံရွေိသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိသည္ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ေသဆုံးသြားျခင္း။ အကယ္၍မွန္ကန္ 
သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မရရိွပါက ဤေဘးထြက္ဆိုးက် ိဳး 
မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းတြင္ 
စိုးရိမ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။
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“

“

ကာကြယ္ေဆးမတည့္ျခင္းမွ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးထြက္

ဆုိးက် ိဳးမ်ားသည္ ျဖစ္ေလ့ရွပိါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန

အလြန္ နည္းပါးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အယ္နာဖိေလ့စိ ဟုေခၚေသာ 

ျပင္းထန္စြာဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ျခင္းသည္
အျဖစ္အပ်က္ ၁သိန္းတြင္ ၁ မွ ၁၀ အထိ

ေတြ႕ရ ႏိုင္သည္။ (ကာကြယ္ေဆး
အမ် ိဳးအစားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏

ေလ့လာမႈရလဒ္အေပၚတြင္ 
မူတည္ပါသည္။) 

ေတြ႕ရွရိသည့္ကာကြယ္ေဆးမတည့္မႈအေျခအေနမ်ားမွာ မ်က္ႏွာ၊ 
လည္ပင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပါးစပ္တြင္ အဖုမ်ားထြက္လာျခင္း၊ ယားျခင္း၊
ေယာင္ယမ္းလာျခင္း၊ အသက္ရႉက်ပ္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ 
ပ် ိ႕ဳအန္လာျခင္း၊ ဗုိက္နာျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီး 
ပထမဦးဆံုး မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ေတြ႕ရေလ့ရွသိည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး
ထုိ႔ၿပးီေနာက္ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ တုိက္႐ိက္ုအားျဖင့္ ထုိကာကြယ္ေဆး
အမ် ိးဳအစားႏွင့္မတည့္ေသာ မွတ္တမ္းသည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးထားေသာ 
မည္သူမဆုိ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက် ိဳးမ်ား ရွလိိမ့္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းရမည္မွာ ခက္ခပဲါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းအရ 
ဓာတ္မတည့္သည့္ေရာဂါ အေျခအေနကုိ ခ်က္ခ်င္းကုသႏိင္ုရန္အတြက္ 
ပစၥညး္ကိရိယာမ်ားကုိ ျပည့္စံုေအာင္ျပင္ဆင္ထား ရပါမည္။

ကာကြယ္ေဆးဓာတ္မတည့္သင့္အျပင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည့္ေသြးခဲမႈ
ျဖစ္ေပၚျခင္းျပႆနာႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ ရွလိာႏိုင္သည္။  သုိ႔ေသာ္ အျဖစ္အပ်က္ ၁ သန္းတြင္ ၂.၅ မွ ၁၀ အထိ အနည္းဆံုး 
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ (အသက္အ႐ြယ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည့္အခ် ိဳ႕ေသာမ် ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွႏိိင္ုသည္။)  အကယ္၍ ေရာဂါခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ အခ်န္ိမီေဖာ္ထုတ္ႏိင္ုပါက ေသြးခေဲရာဂါကုိ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္
ကုသႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေဆးမွ ေဘးအႏၲရယ္ လံုၿခဳမံႈရွေိၾကာင္း သိရွေိစရန္အတြက္ 
ထုိင္းႏိင္ုငံသည္ ေရာဂါခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကုိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးႏိငုသ္ည့္စနစကုိ္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ေထာက္ခံခ်က္ရရွထိားၿပီး ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ေဆးဝါးမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အနီးကပ္စုံစမ္းျခင္း
အထိ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေနထုိင္သည့္လူတိုင္းသည္ အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုဘဲ ကုိဗစ္ - ၁၉ကာကြယ္ေဆးထုိးႏိုင္ရန္ 
အခြင့္အေရး ရွသိည္။ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားမွေဆး႐ုမံ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေနရာအသီးသီး (ကုန္တိုက္၊ 
အားကစား႐ု)ံ ၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုမံ်ားတြင္ ပံုစံ အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ကာကြယ္ေဆးကုိေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည့္အပုိင္း ရွပိါသည္။
• ကာကြယ္ေဆးအမ် ိဳးအစားသည္ ယခုဆုိလွ်င္အမ် ိဳးအစား ၂ မ် ိဳးရွပိါသည္။ ၎မွာ AstraZeneca ႏွင့္ 
      Sinovac ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွလူိမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားကာကြယ္ေဆး
      အမ် ိဳးအစားမ်ားကုိထပ္မံစီစဥ္ရန္ ေဆးေႏြး လ်က္ရွပိါသည္။
• အနာဂတ္ပန္းတုိင္တြင္ ကေလးအ႐ြယ္အုပ္စုအထိ တုိးခ်႕ဲသြားၿပီး မ် ိဳး႐ိုးဗီဇေျပာင္းပုိးမႊားမ်ားအေပၚ 
      ထိေရာက္ေစေသာ ကာကြယ္ ေဆးမ်ားကုိ ရွာေဖြပါမည္။
• ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူအေပၚမူတည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ဖြင့္ေပးထားပါသည္။
      ဥပမာ- က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားဆီတြင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းသံုးပ႐ိုဂရမ္ (ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ဖုန္း) ေဆး႐ုတံြင္
      စာရင္းသြင္းျခင္း ၊ ပုဂၢလိက အဖြ ဲ႕အစည္း၏ ေထာက္ပံမႈျဖစ္ေသာေနရာတြင္ စာရင္းသြင္းျခင္း (အက်ႌဆုိင္ 
      (သုိ႔မဟုတ္) ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္ မ်ားတြင္) 

ကာကြယ္ေဆးထုိးမည္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ ၈ခ်က္

1. ဝန္ေဆာင္မႈလက္ခံယူရန္စာရင္းသြင္းျခင္း။
2. ကုိယ္အေလးခ်နိ္တုိင္းျခင္း၊ ေသြးေပါင္တုိင္းျခင္း။ 
3. ကုိယ္ေရးရာဇဝင္စစ္ေဆးျခင္း။
4. ကာကြယ္ေဆးမထုိးမီအသိပညာ၊ ဗဟုသုတကုိေနာက္တစ္ႀကိမ္ရွင္းျပၿပီး ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ေစာင့္ျခင္း။
5. လက္ေမာင္းတြင္ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း။
6.  ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရွသိည့္ ေဆး႐ုအံခန္းတြင္ 
      မိနစ္ ၃၀ ေရာဂါလကၡဏာ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
7. အိမ္မျပန္မီ လမ္းၫႊန္စာမ်ားႏွင့္အသိပညာ
      ေပးစာေစာင္မ်ားယူၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ
 မ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။
8.  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိစုံစမ္းၿပီး 
    နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္
     ဆက္သြယ္ပါ။
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ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္၊
ထုိးေနစဥ္၊ မထုိးခင္ လူတိုင္း

ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ျခင္း၊ အကြာေဝး
ေဝးတြင္ေနျခင္းႏွင့္ လက္ေဆးျခင္း 

ျပဳလုပ္ရမည္။

ကာကြယ္ေဆးမထုိးမီ၊ ထိုးေနစဥ္၊ ထုိးၿပီးေနာက္
လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

အကယ္၍ျဖစ္ႏိင္ုပါက ကာကြယ္ေဆးထုိးမည့္သူသည ္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာသင့္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ
လက္ခံယူရမည့္ အဆင့္မ်ားကုိ နားလည္ရမည္။ အကယ္၍ေမးျမန္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ားရွပိါက ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာန (သုိ႔မဟုတ္)
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဖုန္းျဖင့္စာရင္းသြင္းထားသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန(သုိ႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ ပါသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္မတုိင္မီ လံုေလာက္စြာအနားယူပါ။ 
ပုံမွန္အၿမဲေသာက္ေနက်ေဆးမ်ားကုိမေသာက္ဘဲ ေရွာင္ရွားရန္ 
မလုိအပ္ပါ။ (ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားထားေသာေဆးမွလႊ၍ဲ) လက္ဖက္ရည္၊ 
ေကာ္ဖီတုိ႔ကို ပံုမွန္ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ေရာက္ေသာအခါ အခ်န္ိမတုိင္ခင္ ေဆးထုိးမည့္
ေနရာကုိ အရင္သြားသင့္သည္။ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အတည္ျပဳရရန္ စာ႐ြက္စာတမ္း (သုိ႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ျပင္ဆင္ရပါမည္။ အဆင္ေျပသလုိ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
စာရင္းသြင္းပါ။ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ေဘးထြက္ဆိုးက် ိဳး
အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးသည့္
ေနရာတြင္ အနည္းဆံုးမိနစ္ ၃၀ အနားယူပါ။

ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက် ိဳးအေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္။ အကယ္၍
ဖ်ားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေခါင္းကုိက္ျခင္းျဖစ္လာပါက ဖ်ားနာေပ်ာက္ေဆး ပါရာစီတေမာကုိ ေသာက္ပါ။ အကယ္၍ ေဝခြမဲရဘ ဲ
အျခားေရာဂါလကၡဏာ ျဖစ္လာပါက ဥပမာ- အဖုထြက္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း၊ အားနည္းလာျခင္း၊ 
ထံုျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ဗုိက္ ျပင္းထန္စြာနာျခင္း၊အသက္ရႈရခက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာပါက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း 
ႏွင့္တုိင္ပင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ၁၄၂၂ ဆီ ဖုန္းဆက္ျခင္း၊ ၁၆၆၉ ဆီဖုန္းဆက္ၿပီး ေဆးအျမန္ကုသရမည္။
ပထမဦးဆံုးကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ 
မိမိကုိယ္ကုိျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ၊
ထုိးေနစဥ္၊ ထုိးၿပီးေနာက္လူတိုင္း ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ျခင္း၊ 
အကြာေဝးေဝးေနျခင္းႏွင့္ လက္ေဆးျခင္း 
ကုိျပဳလုပ္သင့္သည္။
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ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

သံသယကင္းရွင္းေရး

ႏိုင္ငံအတြင္းရွလူိမ်ားသည္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ကာကြယ္ေဆးမည္မွ်ထုိးရမည္နည္း။

အုပ္စုလိုက္ကုိယ္ခံစြမ္းအားျဖစ္စဥ္ (herd immunity ) ျဖစ္ေပၚလာသည့္တုိင္ေအာင္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးသင့္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဤလူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းတြင္ခံႏိုင္ရည္အား လံုေလာက္မႈရွသိည့္ႏိုင္ငံသား 
ရွပိါသည္။  အကယ္၍ ရပ္ကြက္အစုတြင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူရွလိာပါက ေရာဂါပိုးမပ်လံြင့္ႏိုင္ပါ။ ကုိဗစ္ - ၁၉ 
ေရာဂါကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပ၍မရႏိုင္ေသာ ေရာဂါအသစ္ဆန္းျဖစ္ေပၚလာ ေသာ္လည္း လူဦးေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းတြင္ခံႏိုင္ရည္အား ရွလိာပါ လိမ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးကုိ ဝုိင္းဝန္းစုေပါင္း ထုိးၾကျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာဂါပ်႕ံပြားမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ 
ကူညီေပးၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။

အကယ္၍ရပ္ကြက္အစုတြင္လူဦးေရ

အနည္းငယ္သာကာကြယ္ေဆးထုိးပါက

အကယ္၍ရပ္ကြက္အစုတြင္လူဦးေရ

အေတာ္တင့္ကာကြယ္ေဆးထုိးပါက

ရပ္ကြက္အစုတြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္သူရွလိာေသာအခါ 
ခံႏိုင္ရည္အားရွေိသာသူနည္းေသာေၾကာင့္ ေရာဂါပ်႕ံပြား
ျခင္းသည္ အလြန္ျမန္ဆန္ ေစပါလိမ့္မည္။

ရပက္ြက္အစုတြငေ္ရာဂါျဖစ္ပြားသူရွပိါက ေရာဂါက်ယ္ျပန္႔စြာကူးစက္ႏိင္ုရန္
အလြန္ခက္ခလိဲမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူအမ်ားစသုည္ ခႏံိငုရ္ည္
အားရွေိသာေၾကာင့ ္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈနညး္ၿပီးေရာဂါမကူးစက္ႏိင္ုပါ။ ခုခံအား
မရွေိသးသည့္လူနည္းစုမွ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး
သြယ္ဝိုက္ေသာအက် ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ေစသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံရွကိာကြယ္ေဆးသည္ၿပီးဆံုးေအာင္မစမ္းသပ္ရေသးဘူး ဟုတ္ပါသလား။

ေထာက္ခံခ်က္ရရွ ိၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္ကာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ကုိဗစ္ - ၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ 
အဆင့္အားလံုးကုိ စမ္းသပထ္ားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆင့ ္၃ ဆင့္ျဖင့ ္လူသားမ်ားအားစမ္းသပထ္ားပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္
ဆိုေစကာမူ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ အစုိးရသည္ အျခားေသာက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးကင္းလံုၿခဳမံႈႏွင့္ အာနိသင္ ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစရုန္လုိအပပ္ါသည။္ ပစၥည္းမ်ား
ေစ်းကြက္ထသုိဲ႔ေရာက္ၿပးီေနာက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ေဘးကင္း လံုၿခဳမံႈကုိ စံုစမ္းႏိင္ုရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္အနည္းဆံုး အထက္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားရွရိမည္။

ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးသူ ကာကြယ္ေဆးမထုိးရေသးသူ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ
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ထုိင္းႏိုင္ငံ(သုိ႔မဟုတ္)သြင္းလာသည့္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္သည့္
ကာကြယ္ေဆးသည္အရည္အေသြးတူညီၾကပါသလား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ထုတ္သည့္ကာကြယ္ေဆး Siam Bioscience ကုမၸဏီမွထုတ္သည့္ကာကြယ္ေဆးသည္ အရည္အေသြး
တူညီၾကပါသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင ္ထုိင္းႏိုငင္သံည္ ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပသ္ည့္ အခ်က္အခ်ာ
က်သည့္ေနရာျဖစ္ေစရန္အတြက္ AstraZeneca ကုမၸဏီမွနည္းပညာလႊေဲျပာင္းလက္ခံရရွသိည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 
AsrraZeneca ကုမၸဏီသည္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၊ ပညာရွင္ႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမွစ၍ စက္႐ုတံြင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အထိ တင္းၾကပ္စြာ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွပိါ သည္။ အေနာက္ႏိုငငံ္၏ထုတ္လုပ္မႈကဲ(့သုိ႔မဟုတ္) 
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ကုိဗစ္ - ၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ အစၥလာမ္ပိုင္ဟုတ္ပါသလား။

ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္သည့္သူ AstraZeneca၊ Pfizer-BioNTechႏွင့္Moderna မွ ကာကြယ္ေဆးသည္ ဝက္ႏွင့္
တိရိစာၦန္၏မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကုိမွေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမရွဟုိ အခိုင္အမာေျပာထားပါသည္။ ထုိစဥ္ 
Sinovac ကာကြယ္ေဆးကို ေထာက္ခံသည့္ အင္ဒိုနီးရွာ၏အျမင့္ဆံုးအစၥလာမ္အဖြ ဲ႕အစည္းမွ ကုိဗစ္ - ၁၉
ကာကြယ္ေဆးကိုေထာက္ခံသည့္ ၿဗိတိသွ်အစၥလာမ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ( British Islamic Medical Association)  
ကဲ့သုိ႔ အစၥလာမ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးသည္ ကိုဗစ္ - ၁၉ေရာဂါကိုမည္မွ်ၾကာေအာင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္နည္း။ 
မည္သည့္အခ်နိ္တြင္ထုိးရမည္နည္း။

အသံုးျပဳမႈ မၾကာေသးသည့္ ကာကြယ္ေဆးအသစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အခ်နိ္တြင္ ပညာရွင္မ်ားက ခႏၶာကုိယ္ထဲသုိ႔
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး မည္မွ်ၾကာေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သလဲ အခ်က္အလက္မ်ား မသိေသးပါ။ ဘယ္ေလာက္
အၾကာတြင္ ေနာက္တႀကိမ္ထပ္ထုိးရမလဲ အေျဖကုိလည္း မေျဖႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ - ၁၉ ကာကြယ္ေဆး
ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား အဆက္မျပတ္ေလ့လာေနေသာေၾကာင့္ အနာဂါတ္ 
အခ်နိ္ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ား သိရွႏိိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။



ကုိဗစ္ - ၁၉ ကူးစက္ခံရၿပီး ကာကြယ္ေဆးထုိးဖုိ႔လုိသလား

ကိုဗစ္ - ၁၉ ေရာဂါကူးစက္ဖူးသည့္သူသည္လည္း ကာကြယ္ေဆး 
ထိုးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရာဂါကူး
စက္မႈမွ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားသည္ ၃ လမွ ၆ လေလာက္
အထိ ေရာဂါကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အဆင့္ရွပိါသည္။ 
ပညာရွင္ေျပာျပခ်က္အရ ကုိဗစ္ကူးစက္ဖူးသည့္
သူသည္ ၃ လ မွ ၆ လအတြင္း (ကုိဗစ္ပိုးစတင္
ေတြ႕ရွသိည့္ အခ်နိ္မွ စတင္ေရတြက္ပါ) ၁ ႀကိမ္
ကာကြယ္ေဆးထုိးပါ။ အကယ္၍ ပုိးကူးစက္ၿပီး 
၆လအလြန္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆးထုိးပါ 
(သုိ႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေဆး၏ အမ် ိဳးအစား
အေပၚမူတည္ၿပီး အစုံလုိက္ ထုိးပါ)

အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါလကၡဏာရွလွိ်င္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြရွပိါသလား။ 

အကယ္၍ ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွပိါကအမ် ိဳးသားက်န္းမာေရး
အာမခံ႐ုးံခ်ဳပ္မွ ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎အား “ကနဦးကူညီ
ေထာက္ပံေ့ငြ” ဟုေခၚဆုိၿပီး နစ္နာသူ အားအတင္းအၾကပ္ေစခိငုး္မႈျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းမွအက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
(သုိ႔မဟုတ္) ကနဦး ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ကူညီေပးသည့္ေငြပမာဏမွာ ဘတ္ ၄ သိန္းမေက်ာ္ပါ။ 
ရရွသိည့္ထိခိုက္မႈ ၊ ျပင္းထန္မႈ၊ အမ် ိဳးအစားအလုိက္ခြေဲဝေပးပါမည္။ ဥပမာ - နာက်င္ကုိက္ခဲျခင္း၊ အဆက္မျပတ္နာက်င္
ကုိက္ခဲေနျခင္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡတိျဖစ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေသဆံုးျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ နစ္နာသူ (သုိ႔မဟုတ္) 
ထိခိုက္ခံရသူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွေိဆး႐ု၊ံ ျပည္နယ္ /တုိင္းက်န္းမာေရးဌာနတြင္ ေထာက္ခံစာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 
နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အက် ိဳးရလဒ္အား ဇန္နဝါရီလ ၂၀၂၁ မွစ၍ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ ၂ ႏွစ္အတြင္း
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွပိါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နစ္နာသူသည္ ေကာ္မတီအဖြ ဲ႕အစည္းမွေဆြးေႏြးညႇႏိႈငိ္း
ၿပီးေနာက္ ၅ ရက္အတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေငြရရွပိါလိမ့္မည္။
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