ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ
သင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးထားသည္

ဤအခ်က္အလက္ စာရြက္တြင္ ကမာၻအႏွ႔ျံ ဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးထားပါသည္။

ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ သာမန္အားျဖင့္ လူသားမ်ားတြင္ နာမက်န္းမႈ မျဖစ္ေစေသာ အင္ဖလူရင္ဇာ (တုပ္ေကြး) ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးသည္ လူထုလူတန္းစား
အတြင္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါသည္။ အဆိုပါ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးသည္ သာမန္အားျဖင့္ လူသားမ်ားအား ထိခိုက္သည့္ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ေသာ တုပ္ေကြး ဗိုင္းရတ္စ္ႏွင့္ မတူကြျဲ ပားၿပီး၊
လူအေျမာက္အျမားအား ကူးစက္မႈကို ျဖစ္ပြားေကာင္းျဖစ္ပြားႏိုင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မည္သူမွ် ၄င္းဗိုင္းရတ္စ္အား တြန္းလွန္မည့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား
ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးသည္ မည္ကဲ့သို႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ပ
ံ ါသနည္း။
ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အလြန္ ကူးစက္တတ္ၿပီး လူတစ္ဦးမွ လူတစ္ဦးသို႔ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အရည္အခြ်ဲမ်ားျဖင့္ ေအာက္ပါ
နည္းလမ္း သံုးမ်ဳိးအရ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားသည္•

လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ အရည္အစက္အေပ်ာက္ (ဥပမာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးရာမွ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွာေခ်ရာမွ) ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမွ တစ္ဆင့္

•

ပိုးကူးစက္ခံထားရသည့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အရည္အခြ်ဲမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔လ်က္ရွိသည့္ အရာမ်ားကို ကိုင္တၿြဲ ပီးေနာက္ သင့္ ပါးစပ္၊ မ်က္စိ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ႏွာေခါင္းကို ထိေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္

•

ပိတ္လံုေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ျပည့္က်ပ္ေနေသာလူမ်ားသို႔ ေလထုတြင္းမွ အရည္စမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို တုပ္ေကြးေရာဂါမွ မည္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သနည္း။
တုပ္ေကြးေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ သင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ရိုးရိုး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သန္႔စင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္

လက္ေဆးေၾကာျခင္းသည္ ကူးစက္မႈ ပ်ံႏွံ႔ျခင္းကို တားဆီးေပးရန္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အနက္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သင့္လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာပါ၊
အထူးသျဖင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္မႈရွိသည့္ တစ္ဦးဦးအား အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ကိင
ု ္တြယ္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ လက္ေဆးေၾကာရန္ျဖစ္သည္။
ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥ၌ လက္ဆြႏ
ဲ ႈတ္ဆက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အစာမစားမီ၊ ေရအိမ္သာကို သံုးၿပီးေနာက္၊ ႏွင့္ မိမိတ႔ို
ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ် သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ ႏွာေခါင္းကို ႏွာညွစ္ၿပီးေနာက္ မိမိတ႔၏
ို လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာသည့္ အေလ့အထကို လုပ္သင့္ပါသည္။ သံုးစြၿဲ ပီးေနာက္
တစ္ရွဴး စကၠဴကို ခ်က္ခ်င္း အမႈိက္ပံုးထဲ စြန႔ပ
္ စ္ရလိမ့္မည္။



ေခ်ာင္းဆိုး/ႏွာေခ် သန္႔စင္မႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ေခ်ာင္းဆိုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွာေခ်သည့္အခါ အျခားလူမ်ားမွ အေဝးသို႔သြားၿပီး သင့္ ပါးစပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ႏွာေခါင္းကို တစ္ရွဴးစကၠဴျဖင့္ ဖံုးအုပ၍
္ လုပ္ပါ။ တစ္ရွဴးစကၠဴကို စြန္႔ပစ္ပါ၊ ယင္းေနာက္ သင့္ လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာပါ။



အျခားလူမ်ားႏွင့္ အရာမ်ားကို ထိေတြ႕ျခင္းကို အကန္႔အသတ္လုပ္ပါ။ လံုးဝ လိုအပ္သည္ မဟုတ္လွ်င္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ရွိသူမ်ားထံသို႔ အလည္အပတ္ မသြားေရာက္
ပါႏွင့္။ အကယ္၍ မိသားစုဝင္ တစ္ဦး၌ တုပ္ေကြးရွိလွ်င္ ၄င္းလူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္သုတ္ပုဝါမ်ားကို မိသားစု တစ္ခုလံုးႏွင့္ သီးသီးျခားျခား
ထားပါ။ ေရခ်ဳိးခန္း လက္ေဆးေရကန္ႏွင့္ ေရပိုက္မ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္ လက္ေဆးေရကန္မ်ားႏွင့္ ေကာင္တာစားပြမ
ဲ ်ားကဲ့သို႔ အေပၚမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို နာမက်န္းျဖစ္ေနသူ
ကိုင္တြယ္ၿပီးေနာက္ သန္႔ရွင္းေပးပါ။



စားရန္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေသာက္စရာမ်ားကို ေဝမွ်မစားသံုးရန္ သတိျပဳပါ။ သင္သည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူႏွင့္ တစ္မီတာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ပို၍ အေဝးတြင္ ေနရန္ကိုလည္း ႀကိဳးစားလုပ္သင့္သည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကမာၻအႏွံ႔ပ်ံ႕ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ အထိအေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ နာမက်န္းျဖစ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာမည္နည္း။
အထိအေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ နာမက်န္းျဖစ္မည့္အခ်ိန္အထိ တစ္ရက္မွ ခုႏွစ္ ရက္အထိ ၾကာႏိုင္ေသာ္လည္း သာမန္အားျဖင့္ တစ္ရက္မွ သံုးရက္အထိ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ရွိလွ်င္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကူးစက္ေစမည္နည္း။
သင္ အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ေစႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ သာမန္အားျဖင့္ နာမက်န္းမႈျဖစ္မလာမီ တစ္ရက္ (ရွားပါးေသာ္လည္း) မွစ၍ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ခုႏွစ္ရက္
အထိျဖစ္ပါသည္။

အသက္ 12 ႏွစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိုငယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ ကာလမွာ ပိုမိုၾကာရွည္သည္ – နာမက်န္းမႈ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အမ်ားဆံုး 21 ရက္
ျဖစ္သည္။

လကၡဏာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ကမာၻအႏွံ႕ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားမွာ သာမန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္ၿပီး လကၡဏာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပူအဖ်ား၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာပိတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း တိ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္။
ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ သံုးခု ျဖစ္ပြားေစသည္ရုတ္တရက္ ကိုယ္ပူအဖ်ားတက္ျခင္း၊ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားႏွင့္နာက်င္ျခင္းမ်ား၊ ျပင္းထန္သည့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊
ႏွာပိတ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ အသက္ရႈရာ၌အသံထြက္ျခင္း (ေခ်ာင္းနက္သ)ံ ၊ ႏွင့္ လံုေလာက္စြာ
မစားသံုးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မေသာက္သံုးျခင္း တိ႔ျု ဖစ္သည္။
အမ်ားစုေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ ႏွစ္ရက္မွ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း သက္သာသြားေသာ္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွာ အနည္းငယ္ၾကာရွည္ေကာင္း ၾကာရွည္ႏိုင္သည္။

ကမာၻအႏွံ႔ ပ်ံ႕ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ လူမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါသလား။
ေသေစႏိုင္ပါသည္၊ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး ကူးစက္မႈကို မူလပထမ ျဖစ္ပြားျခင္းမွ တားဆီးေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္
လူထုလူတန္းစားအတြင္း၌ ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ပါးရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆက္တျြဲ ပႆနာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြျဲ ပႆနာမ်ား အခ်ဳိ႕တြင္ ရင္ဘတ္ ဗက္တီးရီးယားပိုး ကူးစက္မႈ၊ ေရဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္မႈႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ပန္းနာေရာဂါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ ရွိရင္းစြဲ ေရာဂါမ်ား ဆိုးဝါးလာမႈ တိ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ တုပ္ေကြး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ႏွာပိတ္သည့္
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ နားပုိးကူးစက္မႈ တို႔ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အသက္ 65 ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ႏွင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ားရွိသည့္ အသက္အရြယ္ မေရြးလူမ်ားမွာ တုပ္ေကြး၏
ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြျဲ ပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားရန္ အႏၱရာယ္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻအႏွံ႕ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါကို မည္ကဲ့သို႔ တားဆီးၿပီး ကုသရမည္နည္း။
တုပ္ေကြးေရာဂါ ကုသမႈတြင္ အနားယူျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ ေရေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္အာဟာရမွီဝဲျခင္း၊ ႏွင့္ ကိုယ္ပူအဖ်ားႏွင့္ နာက်င္မႈကို သက္သာေစရန္ အက္စပင္ရင္
(ကေလးမ်ား မေသာက္ရ) ႏွင့္ ပါရာစီတာေမာ ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။
ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးသည္ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးမ်ားကို ကုသ၍ မရပါ၊ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ တုပ္ေကြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ဗက္တီးရီးယား
ပိုးသတ္ေဆးကို လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းလူမ်ားတြင္ တုပ္ေကြးအျပင္ အဆုတ္အေအးပတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ရင္ဘတ္ပိုးကူးစက္မႈကဲ့သ႔ို
ဒုတိယကူးစက္မႈတစ္ခု ရွိၾကသည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ခံရသည့္လူမ်ားသည္ ေဆးရံုတင္ကုသမႈ၊ ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္ ရႈ၍ကုသမႈႏွင့္ ေလရႈသြင္းသည့္နည္းမွတစ္ဆင့္
အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပံ့ပိုးမႈတို႔ လိုေကာင္းလိုႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိကာလ၌ တုပ္ေကြး (ပရိုဖိုင္ေလ့စစ္ ဓါတ္မတည့္မႈ) ကို ေရတို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အကယ္၍ ေရာဂါ (ကုသမႈ) အစဦးပိုင္း၌ ေပးလွ်င္
ကူးစက္မႈကာလကိုတိုေတာင္းေပးႏိုင္သည့္ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုး တိုက္ဖ်က္ေဆး ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ oseltamivir (လူသိမ်ားသည့္အမည္- Tamiflu) ႏွင့္ zanamivir
(လူသိမ်ားသည့္အမည္- Relenza) တိ႔ျု ဖစ္ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမွာ ဆရာဝန္ေဆးညႊန္းစာ အရ ေပးရသည္။
ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကုသရာ၌ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးတိုက္ဖ်က္မႈ၏ ထိေရာက္မႈမွာ မရွင္းလင္းေသးပါ။ ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ အတြက္
ဗစ္တိုးရီယားျပည္နယ္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္သည္ ေရာဂါမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ေရာဂါႏွင့္ထိေတြ႕မႈမ်ား တိ႔အ
ု တြက္ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးတိုက္ဖ်က္ေဆးကို
အကန္႔အသတ္အခ်ဳိ႕ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း၊ ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥ၌ ဤေဆးဝါးမ်ားမွာ ျဖန္႔ခ်ိမႈ နည္းပါးေကာင္း နည္းပါးႏိုင္သည္။
အစီအစဥ္သည္ အမ်ားဆံုး အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာလူမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားကို ဦးစြာေပးအပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
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