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ကလ ေးမ ောေးတငွဖ်ြစ်တတ်လ ော ဝက် က်လ ောဂါအောေး 

တ ိုငေ်း င်ေးလ ေးပညောဖြင လ်စောင ်လ  ောက်ဖြငေ်း 

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုငရ်ည် 

လက်ဒ ောက်ညွှေ်ကကောြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေစ တ်) 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောဦြားစ ြားဌောေ 

ဒမြား -  ရောမရ င်အခိုလ ို ဉတိုဒ ပောင်ြားကောလ  ိုရင် ကဒလြားအမ ောြားစိုမ ော ဝက်သက်ဒရောဂါ  ဖစ်ဖပ ြားဒတောော့ 

ဒ ြားရ ိုတက်ရတောဒတ ၊ ဒတ ွံ့ဒေရပါတယ်။  ါ ော့ဒကကောင်ော့ ရောသ ဥတိုအက ြားအဒ ပောငြ်ားမ ော  ဖစ်တတ်တ ော့ 

ဝက်သက်ဒရောဂါအဒကကောငြ်ားေ ဲ့ ဝက်သက်ဒရောဂါ ဖစ်ဒပေါ်လောတ ော့အခါ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောေ ဲ့ ဘယ်လ ို 

ဒစောငော့်ဒရ ောက်မှုဒပြားသလ   ိုတောက ို က ေ်ြားမောဒရြားအတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ကဒေဖပ ြား  ရောမ 

အဒေေ ဲ့ ဒ  ြားဒန ြားဒပြားဒစခ င်ပါတယ်ရ င်။ 

ဒ ဖ - ဟိုတ်က ော့ပါရ င်။ ဝက်သက်ဒရောဂါေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ ဒ ပောရမယ်   ိုရင်ဒတောော့ 

ဝက်သက်ဒရောဂါက ို  မေ်မောလ ို ဝက်သက်ဒရောဂါဟိုဒခေါ်ဖပ ြား ပါဠ ဒဝါဟောရကဒတောော့ မသ ရ ကောလ ိုဲ့ ဒခေါ်ဒဝေါ် 

သတ်မ တ်ပါတယ်။ အဒေောကတ် ိုင်ြားဒ ြားပညောဒဝါဟောရကဒတောော့ Measles လ ိုဲ့ဒခေါ်ပါတယ်။ တ ိုငြ်ားရင်ြားဒ ြား 

ပညောအရ အဓ ပပောယ်သတ်မ တ်ခ က်ကဒတောော့ ဝက်သက်ဒရောဂါ   ိုသည်မ ော ခနဓောက ိုယ်တ င်ြားရ   

ဒတဒ ောဓောတ်လ ေ်က ဒဖောက ်ပေ်မှုဒကကောင်ော့ ဒသ ြားတ င်အပ ဒလောင်ဖမ  က်ကော ၎င်ြားမ တစ် င်ော့ တစ်က ိုယ်လ ိုြား 

သ ိုဲ့ဒရောကရ်  ၍ အေ စက်မ ောြား၊ အဖိုငယ်မ ောြား ဒပေါ်ဒပါက်လော ခငြ်ားက ိုဒခေါ်  ိုသည်။  ါကဒတောော့ အဓ ပပောယ် 

သတ်မ တ်ခ က်ပါ။  

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

ဒ ဖ - အဓ ကကဒတောော့ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောမ ော က ၊ စ တ်၊ ဥတို၊ အောဟောရ အဒကကောင်ြားတရောြား (၄) မ   ြားအောြား  

လ ေ်၊ ယိုတ်၊ လ  မ ောြား ခငြ်ား အ ပ အမ ဒတ က ို က င်ော့သ ိုြားဖေ်မ ောြားတ ော့အခါ ခနဓောက ိုယ်တ င်ြားမ ော ရ  တ ော့ ဘိုတ်တရောြား 

ဒတ  ဖစ်တ ော့ ပ ဝ ဓောတ်၊ အောဒပါဓောတ်၊ ဒတဒ ောဓောတ်၊ ဝါဒယောဓောတ်ဒတ  ဒဖောက် ပေ်ပ က်စ ြားဖပ ြား 

မျှဒ ခအဒ ခအဒေမ ော မရ  တ ော့အတ က် ဒရောဂါဒဝ ေောဒတ  ဖစ်ဒပေါ် ခ စောြားလောရ ခင်ြား ဖစ်ပါတယ်။  ါကဒတောော့ 
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တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ ဘယ်ဒရောဂါမ ောမ  ို  ဖစ်တတ်တ ော့ သဒဘောတရောြားဒတ ပါ။ ဝက်သက်ဒရောဂါ 

အတ က်ကဒတောော့ ဒစောဒစောကဒ ပောခ ော့တ ော့ က ၊ စ တ်၊ ဥတို၊ အောဟောရ (၄) မ   ြားေ ဲ့ အက   ြားဝင်တ ော့ 

အ ပ အမ အဒကကောင်ြားအရောဒတ ကဒတောော့ ဒေပ ခ  ခင်ြား၊ ဥတိုဒ ပောင်ြား၊ မ ိုြားဒန ောငြ်ား၊ ဒ ောငြ်ားဒန ောင်ြားတ ိုဲ့မ ော 

ဥတို ဏ်ခ န ိုင်မှု မရ   ခငြ်ား၊ အဒအြားမ  ခငြ်ား၊ အပ မ  ခင်ြား၊ အသက်(၁၀)န စ်ဒအောက် ကဒလြားမ ောြား၌ 

အ ဖစမ် ောြား ခငြ်ား၊ အောဟောရခ   ွံ့တ ော့ဖပ ြား က ိုယ်ခ အောြားေည်ြား ခငြ်ား ဒတ ဒကကောင်ော့ ဝက်သက်ဒရောဂါ ဖစ်ကကရပါတယ်။ 

 ရောကက ြားဦြားအိုေ်ြားဒရွှေ၏ လက်ဒတ ွံ့ကို  ိုြား အဖ ငော့်က မ်ြားကက ြားအရ ဝက်သက်ဒရောဂါ  ဖစ်ဒစတ ော့ 

အဒကကောငြ်ားဒတ ကဒတောော့ ဒ ောငြ်ားဒန ောင်ြား၊ ဒန ဦြားမ ော ကဒလြားဒတ ဟော ပ အ ိုက်ကကတ ော့အတ က် ဒရခ   ြားမ ောြား 

 ခငြ်ား၊ ပေ်ကောဒလအခ မ ောြား ခငြ်ား၊ ယပ်ဒလအခ မ ောြား ခငြ်ား၊ အဒအြားစောမ ောြား စောြားသ ိုြားမှုမ ောြား ခငြ်ား၊ စ တ်တ ို 

စ တ်ပ မှုမ ောြား ခငြ်ား  ါဒတ က ိုက င်ော့သ ိုြားမှု လ ေ်က လောတ ော့အခါ  ပင်ပဥတိုက ဒ ောငြ်ားဒန ောင်ြားကက ေ်တ ော့ 

အဒအြားဓောတ်ေ ဲ့ ဒန ဦြားကစတင ်ဖစ်ဒပေါ်တ ော့ အပ ဓောတ်တ ိုဲ့ တစ်ခိုေ ဲ့တစ်ခို အောြားဖပ  င်ကကဖပ ြား ခနဓောက ိုယ်တ င်ြားမ ော 

ရ  တ ော့ ဓောတ်ဒတ ကလည်ြား  ပငပ်ရောသ ဥတိုအတ ိုငြ်ား ဓောတ်ဖပ  င်ဒေကကတ ော့အခ  ေ် အ က်က ဒ ပောခ ော့တ ော့ 

အစောြားအဒသောက်အဒေအ  ိုငဒ်တ က ို လ  မ ောြားစ ော က င်ော့သ ိုြားမှုဒတ ဒကကောင်ော့ ခနဓောက ိုယ်ရ ွံ့  ပင်ပအဒရ ပောြား 

ဒပေါ်မ ော အပ ဖိုဒလြားမ ောြား ဒပေါ်ဒပါက်လော ခင်ြား  ဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား -   ါ  ိုရင်  ရောမဒရ ဝက်သက်ရ ွံ့ ဒရောဂါလကခဏောဒတ က ို ဒ ပော ပဒပြားပါဦြားရ င်။  

ဒ ဖ - ဝက်သက် ဖစ်ဒတောော့မယ်  ိုရင် ကက  ဖပ ြားသ န ိုငတ် ော့ လကခဏောဒတ ရ  ပါတယ်။   လကခဏောဒတ ကဒတောော့ 

ခနဓောက ိုယ်အတ င်ြားအ ပင် ပ ဒလောင ်ခငြ်ား၊ မ  ေ်ြားဒေလ ို ခငြ်ား၊ န ောရည်ယ ို ခင်ြား၊ န ောဒခ  ခငြ်ား၊ ဒခ ောင်ြား  ိုြား ခငြ်ားဒတ  

 ဖစ်ဒပေါ်လောပါလ မ်ော့မယ်။   လ ိုလကခဏောဒတ  ဒပေါ်လောဖပ   ိုရင် သတ  ောြားရပါမယ်။ ဝက်သက် ဖစ်လောဖပ  

  ိုရင်ဒတောော့ ဖ ောြား ခငြ်ား၊ ဒခ ောငြ်ား  ိုြား ခငြ်ား၊ န ောရည်ယ ို ခငြ်ား၊ မ က်ဒမ ြားဒရောင ်ခငြ်ား၊ ပါြားဒစောင်တ င် Koplik spot 

အ ဖ အစက်အဒ ပောက်ဒတ ွံ့ရတတ် ခငြ်ား၊ အလငြ်ားဒရောငဒ်ကကောက်တတ် ခငြ်ား၊ အဖ ောြားန င်ော့ဒခ ောငြ်ား  ိုြား 

တ ဖည်ြား ဖည်ြား  ိုြားဝါြားလောဖပ ြား တစ်က ိုယ် လ ိုြား အေ က က်မ ောြားဒပေါ်  က်လော ခင်ြား၊ လည်ပင်ြား၊ ေောြားရွက်ဒေောက်၊ 

  ပင်၊  စပ် တ ိုဲ့မ  စ  က်တတ် ခငြ်ား၊ မ က်န ော၊ လက်၊ ရင်ဘတ်န င်ော့ တစ်က ိုယ်လ ိုြားသ ိုဲ့ (၂)ရက်မ (၃)ရက် 

အတ င်ြား ပ  ွံ့န  ဲ့သ ောြား ခင်ြား  ါဟော ဝက်သက်ရ ွံ့ပ မအ င်ော့မ ော ဒတ ွံ့ရတ ော့လကခဏောဒတ  ဖစ်ပါတယ်။ 

ရ ိုြားရ ိုြားဝက်သက် ဟော  ိုရင် ဒရောဂါပ   ြားခ  ေ်ကစ ဖပ ြား (၇) ရက်မ  (၁၄) ရက်အ  သော ကကောတတ်ပါတယ်။  
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ဒမြား -  ရောမရ င်ော့။  ပငြ်ား ေ်တ ော့  င်ဝက်သက်  ိုတော ကကောြားဖ ြားပါတယ်  ရောအဒေေ ဲ့ ရ င်ြား ပဒပြားလ ိုဲ့ 

ရပါသလောြားရ င်။ 

ဒ ဖ - ရ င်ြား ပဒပြားလ ိုဲ့ရပါတယ်။  င်ဝက်သက်  ိုတော ရ ိုြားရ ိုြားဝက်သက် က်  ပငြ်ား ေ်ဖပ ြား အဖိုအလ ိုြားဒတ  

ဟောလည်ြား ကက ြားမောြားပါတယ်။ ခ စောြားရတ ော့ ဒဝ ေောကလည်ြား ပင်ြား ေ်ပါတယ်။ လကခဏောဒတ  

အဒေေ ဲ့ကဒတောော့ တစ်က ိုယ်လ ိုြားရ   အဒရ ပောြားသောမက လက်ဖဝါြား၊ ဒ ခဖဝါြားမ ောြားအ     က်တတ် ခငြ်ား၊ 

မ က်န ောဒရောင်ဖပ ြား ပ ိုပ က်ဒေတတ် ခငြ်ား၊ ဒသ ြားဒ ခဥ ခငြ်ား၊ အစက်အဒ ပောက်မ ောြားဒပေါ် ခငြ်ား၊ ပါြားစပ်၊ န ောဒခါင်ြား 

န င်ော့ အစောအ မ်လမြ်ားဒကကောင်ြားတ ိုဲ့မ  ဒသ ြားမ ောြား ယ ို  က် တတ် ခငြ်ား၊ အဒရ ပောြားအက က်မ ောြား မ  ေ်သ ောြားခ  ေ်တ င် 

အဒရခ  က ောတတ်ဖပ ြား အဒရ ပောြားတ င် အည  ဒရောငစ် ေ်ြား ငြ်ားက ေ်တတ် ခငြ်ား၊ ဒမြားရ ိုြားဒ ောင်ော့ေ ဲ့ 

လည်ပင်ြားဒေောက်မ ော အက  တ်လင်ော့ ဂလင်ြားမ ောြားဒရောင်တတ် ခငြ်ား၊ သရက်ရွက်အေည်ြားငယ်ကက ြား လောတတ် 

 ခငြ်ား၊ အ အတက်ဒရောင် တတ် ခငြ်ား၊ ေောြား ပည်ယ ို ခင်ြား၊ အ ိုတ်အဒအြားမ  ခင်ြား၊ အေ် ခင်ြား၊ ဝမ်ြားသ ောြား ခင်ြား၊ 

 ဖစ်စတ င် အဖ ောြား (၁၀၂)   ဂရ  မ  တ ဖည်ြား ဖညြ်ား အဖ ောြားကက ြားလောဖပ ြား (၁၀၅)   ဂရ အ   ရ  တတ် ခငြ်ား၊ 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားအလ ိုအရဒတောော့  ါဟဖ ောြား (အပ လ ေ်က ဒသောအဖ ောြား) လ ိုဲ့ ဒခေါ်ပါတယ်။  ါကဒတောော့ 

အနတရောယ်မ ောြားတ ော့ ဝက်သက်အဒ ခအဒေပါ။  

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

ဒ ပော ပဒပြားပါဦြား  ရောမ။ 

ဒ ဖ - ဝက်သက်ဒရောဂါရ ွံ့ ပ မအ င်ော့မ ော  ရောမတ ိုဲ့တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြား ပညောဦြားစ ြားဌောေက  ိုတ်လိုပ်တ ော့ 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားဒတ မ ော အသ ိုြား ပ တ ော့ တ ိုင်ြားရင်ြားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြား ဒ ြားအမ တ် (၁၇) ဒသ ြားဒ ြားေ ကက ြား ၂ 

ပ သောြားေ ဲ့ က မ်ြားရွက် ပ တ်ရည် အကကမ်ြားပေ်ြားကေ် (၁) လ ိုြားစော တ ိုဲ့က ို ေ ေက်၊ ဒေဲ့လယ်၊ ညဒေ (၃) ကက မ်၊ (၃) 

ရက် တ ိုက်ဒပြားရပါမယ်။  ါ  ိုရင် ဝက်သက် အ  က်စ ိုလောပါလ မ်ော့မယ်။ ဝက်သက်အ  ကစ် ိုဖပ   ိုရင် 

အဖ ောြားက သ ောြားပါလ မ်ော့မယ်။  ါမ   ိုတ ယအ င်ော့တ င် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ် (၆) ဟလ  ဒ 

စိုဏဏဒ ြား၂ပ သောြားက ို က မ်ြားရွက် ပ တ်ရည် အကကမ်ြားပေ်ကေ် (၁) လ ိုြားစော ဖငော့် ေ ေက်၊ ဒေဲ့လယ်၊ ညဒေ (၃) 

ကက မ်၊ (၃) ရက် က်တ ိုက်ပါ။ လ မ်ြားဒ ြား အဒေေ ဲ့ကဒတောော့ ပ မအ င်ော့ (၃) ရက်တ င် တ ိုင်ြားရင်ြားဒ ြား 

ခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ် (၄၃) အကင်ြား ယ်ပါြားဒ ြား ဟင်ြားစောြား  ေ်ြား (၁)   ေ်ြားေ ဲ့ သေပ်ခါြားရည်က  က  တ ိုဲ့ 

ဒရောစပ်ဖပ ြား ဒ ခဖဝါြား၊ လက်ဖဝါြား ခ ေ်ဖပ ြား လ မ်ြားပါ။  ိုတ ယအ င်ော့ (၃) ရက်တ င် အေောမ ောြား ခ ပ်သ ောြားရေ် 
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အတ က် ဒစောဒစောက အကင်ြား ယ်ပါြားဒ ြားက ိုပ  အိုေ်ြား  ေ ဲ့ ဒ ခဖဝါြား၊ လက်ဖဝါြား ခ ေ်ဖပ ြား လ မ်ြားပါ။ 

စောြားဒသောက်ဖ ိုဲ့ အစောြားအစောဒတ ကဒတောော့ ဒကကက က်လ ယ်ဖပ ြား အောြား ဖစ်ဒစတ ော့ ငရ ွံ့စ ပ် ပ တ်၊ ကကက်စ ပ် ပ တ်၊ 

 ေ် ပ တ်တ ိုဲ့က ို ဒက ြားပါ။ ဒလဒကောငြ်ားဒလသေ်ဲ့ရတ ော့ အခေ်ြားဒတ မ ော ဒေပါ။ ဒရ ောငက်ကဉ်ရမ ောကဒတောော့ 

ပ ခ ဉ်စပ်အရသောမ ောြားက ို ဒရ ောငရ်ပါမယ်။ (ဥပမော - ငရိုတ်သ ြား၊ ငရိုတ်ဒကောင်ြား၊ လက်လိုပ်ခ ဉ်)  ါ ော့အ ပင် 

အဒအြားလ ေ်တ ော့ အစောဒတ  ဖစ်တ ော့ ဒရခ မိုေ်ဲ့၊ ဒရခ  ိုပ်၊ ဖောလ  ါ တ ိုဲ့က ို ဒရ ောငရ်ပါမယ်။ အဒည ောမ် ောြားလည်ြား 

ဒရ ောငရ်ပါမယ်။  

ဒမြား -  ရောမရ င။် ဝက်သက်ဒရောဂါေ ဲ့ ပတ်သက်ဖပ ြား ဒသောကရ်မယ်ော့ ဒ ြား၊ စောြားရမယ်ော့ အစောြားအစော၊ 

ဒရ ောငရ်မယ်ော့ အစောြားအဒသောက် အဒေအ  ိုင် အ ပ အမ  ဒတ က ိုလည်ြား  ပည်ော့ ပည်ော့ စ ိုစ ိုသ ရ  ရပါဖပ ။  ါဒပမ ော့ 

 ရောမ ဒစောဒစောကဒ ပောခ ော့တ ော့  င်ဝက်သက်ဒတ က အနတရောယ်မ ောြားတယ်လ ိုဲ့ ဒ ပောတယ်ဒေော်။  ါ  ိုရင် 

ဘယ်လ ို  က်ဖပ ြားဒတောော့ ဒ ောငရ်ွက်ရပါ ော့မလ ရ င်။    

ဒ ဖ - ဟိုတ်ပါတယ။်  ပငြ်ား ေ်တ ော့  င်ဝက်သက် ဖစ်လောရငဒ်သော်လည်ြားဒကောင်ြား၊ ဝက်သက် ဒရောဂါမ ော 

အဖ ောြားမက ပ အဖိုမ ောြားကက ြား  ောြားလောလျှငဒ်သောလ်ည်ြားဒကောငြ်ား   အ င်ော့ဒတ ဟော ကိုသရေ်ခက်ခ တ ော့ 

အဒ ခအဒေဒတ  ဖစ်ပါတယ်။ သတ  ပ ရမ ော့အခ က်အလက်မ ောြားအဒေ ဖငော့် အ ိုတ်က ပ်ခ  ခငြ်ား၊ 

မ က်ကကည်လွှောမ ော အေော ဖစ် ခငြ်ား၊ အပ ဒကကောင်ော့ဦြားဒန ောက်အဒ မ ြားဒရောင် ခငြ်ား  ဖစ်ခ ော့ရငအ် ခောြားသင်ော့ဒတော်တ ော့ 

ဒ ြားရ ိုဒတ က ိုညွှေ်ြားပ ိုဲ့ကိုသဒစရမ ော ဖစ်ပါတယ်။ အ က်မ ော ဒဖော ်ပခ ော့တ ော့ အဒ ခအဒေဒတ ဟော ဝက်သက် 

ဒရောဂါလ ိုဲ့ သ ရမ ော့လကခဏောဒတ ၊  ဖစ်လောရင ် ဒ ြားတ ိုက်ဒက ြား ကိုသလ ိုရတ ော့ အ င်ော့ဒတ ၊  ါ ော့အ ပင် 

 ပငြ်ား ေ်တ ော့ ဒဝ ေောခ စောြားလောရရင် ညွှေ်ြားပ ိုဲ့ ကိုသလ ိုဲ့ရတ ော့ အဒ ခအဒေမ ောြားက ို ရောမအဒေေ ဲ့ ဒ ပော ပ 

ဒပြားတော ဖစ်ပါတယ်။  ါဒကကောင်ော့မ ိုဲ့လ ိုဲ့ ရောသ ဥတိုအက ြားအဒ ပောင်ြားမ ော ဖစ်တတ်တ ော့ ဝက်သက်ဒရောဂါ 

အဒကကောငြ်ား ကဒလြားမ ဘဒတ အဒေေ ဲ့ သ  ောြားသင်ော့တ ော့ အဒကကောငြ်ားအရောဒတ  ဖစ်တယ်  ိုတောရယ်၊ 

အ  ြားသ ဖငော့် ဒက ြားလက်ဒေ  ပည်သ ဒတ အတ က် ဝက်သက်ဒရောဂါက ို တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောေ ဲ့ကိုသဖပ ြား  

ဘယ်လ ို ပ မ ဒေ  ိုင် စောြားဒသောကရ်မယ်   ိုတောဒတ က ို   အစ အစဉ်ကဒေ အကက  ပ တင် ပလ ိုက်ရ ခင်ြား 

 ဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား - အခိုလ ိုဒ  ြားဒန ြားတင ်ပဒပြားတ ော့ ရောမက ို အ  ြားပင်ဒက ြား  ြားတငရ်  ပါတယ်ရ င။် 
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ဒ ဖ -  မေ်မောော့ရိုပ် မင်သ ကကောြားက ို ကကည်ော့ရ အောြားဒပြားဒေကကဒသောပရ တ်သတ်မ ောြားရ င်   ကဒေဲ့ က ေ်ြားမောဒရြား 

အတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ကဒေဖပ ြား ရောသ ဥတိုအက ြားအဒ ပောငြ်ားမ ော ကဒလြားမ ောြားတ င် 

 ဖစ်တတ်ဒသော ဝက်သက်ဒရောဂါအောြား တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညော ဖငော့်ဒစောငော့်ဒရ ောက် ခငြ်ား အစ အစဉ်က ို 

ကကည်ော့ရ အောြားဒပြားလ ိုက်ရတ ော့ ပရ တ်သတ်မ ောြားအဒေေ ဲ့ မ မ တ ိုဲ့ရ ွံ့ ကဒလြားငယ်ဒတ အတ က် က ေ်ြားမောဒရြား 

ဗဟိုသိုတဒတ   က ဝက်သက်ဒရောဂါ ဖစ်ဒပေါ် လောတ ော့အခါ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ ဘယ်လ ို 

ဒစောငော့်ဒရ ောက်မှု ဒပြားသလ   ိုတောက ို  ပည်ော့ ပည်ော့စ ိုစ ိုသ ရ   လ ိုက်ရတ ော့အတ က် ပရ တ်သတ်ကက ြား အဒေေ ဲ့ 

ဒက ေပ်အောြားရလ မ်ော့မယ် င်ပါတယ်။ ဒေောက်တစ်ပတ်မ ောလည်ြားဘယ်လ ို အဒကကောငြ်ားအရောဒတ က ို 

တင ်က်ဒပြားအ ိုြားမလ   ိုတောက ိုဒစောငော့်ဒမျှောက်ကညော့်ရှုွံ့ အောြားဒပြားကကပါအ ိုြားရ င်။ 

 

 

 

 

 

 

 


