
 

 

ကလ ေးမ ော ေးတွင်ဖြစ်တတ်လ  ော လေလက ော က်လေော ဂါ အော ေး 

တ ိုငေ်းေင် ေးလ ေး ပညော ဖြင ် လ စော င ်လေ ောက်ဖြင် ေး 

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုငရ်ည် 

လက်ဒ ောက်ညွှေ်ကကောြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေစ တ်) 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောဦြားစ ြားဌောေ 

ဒမြား -  ရောမရ င်အခိုလ ို ရောသ ဥတို အက ြားအဒ ပောငြ်ား အ  ြားသ ဖင့်် ဒ ောငြ်ားအကိုေ်ဒန ဦြား၊ 

ဒန ဒန ှောင်ြားကောလဒတ မ ော ကဒလြားမ ောြားတ င် ဖစ်တတ်ဒသော ဒရဒက ောက်ဒရောဂါအဒကကောငြ်ားေ ဲ့ 

ဒရဒက ောက်ဒရောဂါ ဖစ်ဒပေါ်လောတ ့်အခါ တ ိုငြ်ားရင်ြားဒ ြားပညောေ ဲ့ ဘယ်လ ိုဒစောင့််ဒရ ောက်မှု ဒပြားသလ  

  ိုတောက ို က ေ်ြားမောဒရြားအတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ကဒေဖပ ြား  ရောမအဒေေ ဲ့ ဒ  ြားဒန ြားဒပြား 

ဒစခ င် ပါတယ်ရ င။် 

ဒ ဖ - ဟိုတ်က ့်ပါရ င။် ဒရဒက ောက်ဒရောဂါေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ ဒ ပောရမယ် 

  ိုရင်ဒတော့် ဒရဒက ောက်ဒရောဂါက ို  မေ်မောလ ို ဒရဒက ောက်၊ ပါဠ ဒ ါဟောရ သ တလော၊ 

အဒေှောက်တ ိုငြ်ားဒ ြားပညောဒ ါဟောရ Chicken Poxလ ိုဲ့ဒခေါ်ပါတယ်။ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ 

အဓ ပပောယ်သတ်မ တ်ခ က်ကဒတော့် ဒရဒက ောက်  ိုသည်မ ော အေှောအစိုအဒ ြားတ ိုဲ့တ င် အရည်ကကည် 

တည်၍ဒက ောက်ကဒလြားပမော အရည်တည်ဒသော အေှော ဖစ်ပ ိုအ ခင်ြားအရောက ို အစ   ပ ၍ ဒခေါ်  ို ခငြ်ား 

 ဖစ်ပါတယ်။  ါကဒတော့် အဓ ပပောယ် သတ်မ တ်ခ က်ပါ။  

ဒမြား -  ဒရဒက ောက်ဒရောဂါ ဖစ်ရတ ့်အဒကကောငြ်ားမ ောြားက ိုလည်ြား ရ င်ြား ပဒပြားပါအ ိုြား ရောမရ င်။ 

ဒ ဖ -  မေ်မော့်ကို  ိုြားဒ ြားပညောက မ်ြားအရ အဓ ကကဒတော့် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောမ ော က ၊ စ တ်၊ ဥတို၊ 

အောဟောရ အဒကကောင်ြားတရောြား(၄)မ   ြားက ို လ ေ်၊ယိုတ်၊လ  မ ောြား ခင်ြားအ ပ အမ ဒတ  ဖစ်ဒသော အပ  

အဒအြားဖပ  ငဒ်သော ဥတိုတ င် ဖစ် ခငြ်ား၊ တစ်ဦြားမ တစ်ဦြားက ြားစက် ခငြ်ား၊ပ ၊စပ်၊ခါြား၊ခ ဉ် အရသောရ  ဒသော 

အစောြားအစောမ ောြားက ိုလ ေ်က စ ောစောြားသ ိုြား ခငြ်ား၊ ရောသ ဥတိုပ လ ိုက်၊ ဒအြားလ ိုက် ဖစ် ခငြ်ား၊ ဒန ဦြား၊ဒန ဒန ှောင်ြား 

ကောလမ ောြားတ ငအ် ဖစ်မ ောြား ခင်ြားတ ိုဲ့ဒကကောင့််ခနဓှောက ိုယ်တ င်ြားမ ောရ  တ ့်ဘိုတ်တရောြားဒတ  ဖစ်တ ့်ပ   ဓောတ်၊ 

အောဒပါဓောတ်၊ ဒတဒ ောဓောတ်၊  ါဒယောဓောတ်ဒတ  ဒဖောက် ပေ်ပ က်စ ြားဖပ ြား မျှဒ ခအဒ ခအဒေမ ော 

မရ  တ ့်အတ က် ဒရောဂါဒ  ေှောဒတ  ဖစ်ဒပေါ်ခ စောြား လောရ ခင်ြား  ဖစ်ပါတယ်။ 
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ဒမြား -   ါ  ိုရင်  ရောမဒရ ဒရဒက ောက်ရ ွံ့ ဒရောဂါလကခဏောဒတ က ို ဒ ပော ပဒပြားပါဦြားရ င်။  

ဒ ဖ - ဒရဒက ောက်ဒရောဂါ ဖစ်ဒတော့်မယ်  ိုရင် ကက  ဖပ ြားသ န ိုင်တ ့် လကခဏောဒတ ရ  ပါတယ်။   လကခဏော 

ဒတ ကဒတော့် က ိုယ်ပ လော ခင်ြား၊ ဒသ ြားခိုေ်နှုေ်ြား မေ် ခငြ်ားေ ဲ့ ဒခ ြားငိုပ် ခင်ြား  လ ိုလကခဏောဒတ  ဒပေါ်လောဖပ  

  ိုရင ် သတ  ောြားရပါမယ်။ ဒရဒက ောက် ဖစ်လောဖပ    ိုရင်ဒတော့်  ဖစ်  လကခဏောဒတ က 

က ိုယ်အပ ကက ြား ခင်ြား၊ဒသ ြားခိုေ်နှုေ်ြား မေ် ခငြ်ား၊မအ မသော ဖစ် ခင်ြား၊မ က်စ ပ  ခင်ြား၊အောဒခါငပ်  ခင်ြား၊အေ ဒ ပောက်

ကဒလြားမ ောြား အစိုအဒ ြားတစ်ခိုစ ဒပေါ်လော ခင်ြား၊ ၎င်ြားအေ ဖိုမ ောြား အရည်တည်လော ခင်ြား၊ ပည် တ်  မ ောြား 

တည်လော ခင်ြားေ ဲ့တစ်ခါတစ်ရ  လျှော၊ အောဒခါင်၊ ပါြားစပ်ရ   ပါြားဒစောင်ဒမ ြား၊ မ က်ဒမ ြားတ ိုဲ့တ င်   ကတ်တ် ခင်ြား 

စတ ့် လကခဏောဒတ က ိုဒတ ွံ့ရမ ော ဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား - ဒရဒက ောက်ဒရောဂါအတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြား ကို  ိုြားဒတ ေ ဲ့ ဒရ ောငရ်ေ်၊ ဒ ောငရ်ေ်ဒတ က ိုလည်ြား 

ဒ ပော ပဒပြားပါဦြား  ရောမ။ 

ဒ ဖ - ဒရဒက ောက်ဒရောဂါရ ွံ့ ပ မအ င့််မ ော ဒ ြားတ ိုက်ဒက ြား ခင်ြားတ င်ဒက ောကစ် ိုလငစ် ော  ကဒ်စရေ် 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၁၇)ဒသ ြားဒ ြားေ ကက ြား( ၂) ပ  သောြားက ို က မ်ြားရွက် ပ တ်ရည် 

အကကမ်ြားပေ်ကေ် (၁) လ ိုြားစော ဖင့််  ေ ေက်၊ ဒေဲ့လယ်၊ ညဒေ (၃) ကက မ်၊ (၃) ရက် က်တ ိုက်ပါ။ 

ဒက ောက်စ ိုလင်စ ော  က်ဖပ ြား အဖ ောြားက ပါက  ိုတ ယ င့််တ င် တ ိုင်ြားရင်ြားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၆) 

ဟလ  ဒစိုဏဏဒ ြား (၂ )ပ သောြားက ို က မ်ြားရွက် ပ တ်ရည် အကကမ်ြားပေ်ကေ် (၁) လ ိုြားစော ဖင့််  ေ ေက်၊ 

ဒေဲ့လယ်၊ ညဒေ (၃) ကက မ်၊ (၃) ရက် က်တ ိုက်ပါ။ အဖ ောြားလ ိုြား  ဒပ ောက်သ ောြားပါက တတ ယ င့််တ င် 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၁၆) အပ ဖင မ်ြားဒသ ြားဒ ြား (၂) ပ သောြားက ိုပ  က မ်ြားရွက် ပ တ်ရည် 

အကကမ်ြားပေ်ကေ် (၁) လ ိုြားစော ဖင့််  ေ ေက်၊ ဒေဲ့လယ်၊ ညဒေ (၃) ကက မ်၊ (၃) ရက် က်တ ိုက်ပါ။  

လ မ်ြားဒ ြား အဒေေ ဲ့ကဒတော့်ပ မ င့််တ င ် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၄၃) အကင်ြား ယ်ပါြား 

ဒ ြားက ို သေပ်ခါြားရည်က  က   ဖင့်် လ မ်ြားဒပြားပါ။  ိုတ ယ င့််တ င ် အေှောမ ောြားက ို အကငြ်ား ယ်ပါြားဒ ြား 

အိုေ်ြား   ဖင့််လ မ်ြားပါ။ လ ိုက်ေှောဒ ောင်ရွက်ရေ်ကဒတော့်ဒကကက က်လ ယ်ဖပ ြား အောြား ဖစ်ဒစဒသော 

ငါြားရ ွံ့စ ပ် ပ တ်၊ ကကက်စ ပ် ပ တ်၊  ေ် ပ တ်တ ိုဲ့က ိုဒက ြားဒပြားပါ။ မ ိုြားေ ရွက်ဟင်ြားခ   တ ိုက်ပါ။ 

ဒရ ောငက်ကဉ်ရေ်ကဒတော့် အလ ေ်ပ ခ ဉ်စပ်အရသောရ  ဒသော အစောြားအစောမ ောြားဒရ ောင်ပါ။ ဥပမော ငရိုတ်သ ြား၊ 
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ခ င်ြားတက်၊ငရိုတ်ဒကောင်ြား၊လက်လိုပ်ခ ဉ်ေ ဲ့ အလ ေ်ဒအြား  မ့််ဖေ်အရသောရ  ဒသော အစောြားအစောမ ောြားက ို 

လည်ြားဒရ ောင်ပါ။  ဥပမော ဒရခ မိုေ်ဲ့၊ ဒရခ  ိုပ်၊ ဖောလ  ါတ ိုဲ့က ို ဒရ ောငရ်ပါမယ်။ 

ဒမြား -  ရောမရ င။် ဒရဒက ောက်ဒရောဂါေ ဲ့ ပတ်သက်ဖပ ြား ဒသောက်ရမယ့်် ဒ ြား၊ စောြားရမယ့်် အစောြားအစော၊ 

ဒရ ောငရ်မယ့်် အစောြားအဒသောက် အဒေအ  ိုင် အ ပ အမ  ဒတ က ိုလည်ြား  ပည့်် ပည့်် စ ိုစ ိုသ ရ  ရပါဖပ ။ 

 ါဒပမ ့်  ရောမအဒေေ ဲ့အ  ြားမ ောကကောြားစရောမ ောြားရ  ရင်လည်ြားမ ောကကောြားဒပြားပါအ ိုြားရ င်။  

ဒ ဖ - ဟိုတ်က ့်ပါ။  အဓ ကကဒတော့် ဒက ြားလက်ဒေ ပည်သ ဒတ အတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောေ ဲ့ 

ဒစောင့််ဒရ ောက်တ ့်အခါမ ော  ဒရဒက ောက်ဒရောဂါက ို အ င့်တ် ိုငြ်ားတ င် စေစ်တက  မကိုသပါက 

ကိုသရေ်ခက်ခ ဒသောအ င့််သ ိုဲ့ ဒရောက်ရ  သ ောြားတတ်ပါတယ။်   ါဒကကောင့််  ပငြ်ား ေ်စ ောဖ ောြား ခင်ြား၊ 

ဦြားဒန ှောက်အဒ မ ြားအေှော ဖစ် ခငြ်ား၊ ဒရောင် ခငြ်ား၊ ဒလအ တ်မ ောြားဒရောင ်ခင်ြား၊ န လ ိုြားကက က်သောြားမ ောြား 

ဒရောင်ရမ်ြား ခငြ်ား လကခဏောမ ောြားေ ယ ဉ်တ  လောပါက အ ခောြားသင့််ဒတော်ရော ဒ ြားရ ိုသ ိုဲ့ညွှေ်ြားပ ိုဲ့ကိုသ 

ဒစရပါမယ်  ိုတောက ို အ  ြားသတ ဒပြားမ ောကကောြားလ ိုပါတယ်။ 

ဒမြား -  အခိုလ ိုဒ  ြားဒန ြားတင ်ပဒပြားတ ့် ရောမက ို အ  ြားပငဒ်က ြား  ြားတငရ်  ပါတယ်ရ င်။ 

ဒ ဖ  -  မေ်မော့်ရိုပ် မင်သ ကကောြားက ို ကကည့််ရ အောြားဒပြားဒေကကဒသောပရ တ်သတ်မ ောြားရ င်   ကဒေဲ့ 

က ေ်ြားမောဒရြားအတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ကဒေဖပ ြား ဒန ဉတိုတ င်ကဒလြားမ ောြားတ င်  ဖစ်တတ် 

ဒသော  ဒရဒက ောက်ဒရောဂါအောြား တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညော ဖင့််ဒစောင့််ဒရ ောက် ခင်ြား အစ အစဉ်က ို ကကည့််ရ အောြား 

ဒပြားလ ိုက်ရတ ့် ပရ တ်သတ်မ ောြားအဒေေ ဲ့ မ မ တ ိုဲ့ရ ွံ့ကဒလြားငယ်ဒတ အတ က် က ေ်ြားမောဒရြားဗဟိုသိုတဒတ  

  က ဒရဒက ောက်ဒရောဂါ  ဖစ်ဒပေါ်လောတ ့်အခါ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောေ ဲ့ ဘယ်လ ိုဒစောင့််ဒရ ောက်မှု 

ဒပြားသလ   ိုတောက ို  ပည့်် ပည့််စ ိုစ ိုသ ရ  လ ိုက်ရတ ့်အတ က် ပရ တ်သတ်ကက ြားအဒေေ ဲ့ ဒက ေပ်အောြားရ 

လ မ့််မယ် ငပ်ါတယ်။ဒေှောကတ်စ်ပတ်က ရင်လည်ြားက ေ်ြားမောဒရြားေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား ဗဟိုသိုတရရ  ဒစဖ ိုဲ့ 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောေ ဲ့ ဘယ်လ ိုအဒကကောငြ်ားအရောဒတ က ို တင် က်သ ောြားအ ိုြားမလ    ိုတောက ို 

က ေ်ြားမောဒရြားအတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်က ို ဒစောင့််ဒမျှေ်ာကကည့််ရ အောြား ဒပြားကကပါဦြားရ င်။ 

   

  


