
ဖ ိုငဇ်ာဆ ေးဝ ေးထိုတလ်ိုပ်ဆ ေးကိုမ္ပဏထီိုတ် ကနွမ်္ီန တ ီကာကယွဆ် ေးထ ိုေးမ္ည သ်မူ္ ာေးအတကွ ်

က ိုဗစ ်ကာကယွဆ် ေးက ိုထ ိုေးပပီေးဆနာကသ်တ ထာေး မ္ည် အခ ကမ်္ ာေး 

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက ်

(၁၅)မ္ နစ ် ကကာကာကယွဆ် ေးထ ိုေးသည်  ခနေ်းမ္တငွ ်

ဆခတတ ဆစာင  ် ိုငေ်းပပီေး အဆ ခအဆနဆစာင် ကကည် ပ  န။်  

အဆ ခအဆနဆစာင် ကကည် ဆနသည် အခ  န ်တငွလ်ညေ်းကေူးစကဆ် ာဂ ကာကယွန် ိုင ်နအ်တကွသ်တ ထာေးလိုပ်ဆ ာငပ်  န။် 

(န ာဆခ ငေ်းအိုပ်ထာေး ခငေ်း၊ အနာေးရ  လပူိုဂ္ ိုလမ်္ ာေးန င် ထ ိုကသ်င် ဆသာအကာွအဆဝေးတငွဆ်နထ ိုင ်ခငေ်း၊ စကာေးဆ ပာ  ို ခငေ်းမ္ ပို  ခငေ်း အစရ  သည ်ဖင် ၊ 

※  ပငေ်းထနဆ်သာဓာတမ်္တည်  ခငေ်းအပ အဝင ်ပငေ်းထနဆ်သာဓာတ်တိုန်   ပန ်ခငေ်းရ  သူမ္ ာေး၊ ဆသွေးဆဖာက်စစ်ဆ ေးစဉ်တွငမ်္အီ မ္သာဆနထ ိုငမ်္ဆကာငေ်း ဖစ် ခငေ်း၊ 

သတ လစ်ဆမ္ ဆ မ္ာ ခငေ်း ဖစ်ဖူေးသူမ္ ာေးအဆန ဖင်  မ္ နစ်(၃၀)ခန်  အဆ ခအဆနဆစာင က်ကည်  န ်လ ိုအပ်ပ သည်။ 
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 ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပီေးဆနာကခ် က ်ခငေ်း ဖစ်ဆပေါ် န ိုငဆ်သာလကခဏာမ္ ာေး 

 

 ပငေ်းထနစွ်ာဓာတမ်္တည်  ခငေ်း 

・ဆ ေးဝ ေးန င် အစာေးအစာမ္ ာေး ခနဓာက ိုယ်အတွငေ်းသ ို  ဝငဆ် ာက်ပပီေးဆနာက ် တ ိုဆတာငေ်းဆသာအခ  နအ်တွငေ်း ဖစ်ဆပေါ်ဆသာဓာတ ်

တိုန်   ပန ်ခငေ်း ဖစ်သည်။ 

・အင ်ပငထ်ကွ် ခငေ်း အစရ  ဆသာအဆ  ပာေး  ိုင ်ာလကခဏာမ္ ာေး၊ ဝမ်္ေးဗ ိုက်နာ ခငေ်း၊ ပ  ိုျို့အန ်ခငေ်းအစရ  ဆသာ အစာဆ ခလမ်္ေး 

ဆကကာငေ်း  ိုင ်ာ ပဿနာမ္ ာေး၊ အသက်ရ ှူကကပ် ခငေ်းအစရ  ဆသာ အသက်ရ ှူလမ်္ေးဆကကာငေ်း  ိုင ်ာ လကခဏာမ္ ာေးရိုတ်တ က ်

 ဖစ်ဆပေါ် န ိုငသ်ည်။ရိုတ်တ က်ဆသွေးဆပ ငက်  ခငေ်း၊ (ဆခေါ်သံက ိုမ္တိုန်   ပနန် ိုင ်ခငေ်း)အပ အဝငဆ် ေးထကွ်  ိုေးက  ိုေးလကခဏာမ္ ာေး 

 ဖစ်ဆပေါ်  ခငေ်းက ို  ပငေ်းထနဆ်သာဓာတမ်္တည်  ခငေ်း(Anaphylaxis အနာဖီလာခ ရ ီ)ဟိုဆခေါ်  ိုသည်။ 

・ ဖစ်န ိုငသ်ည်  ာခ ိုငန်ှုနေ်းအငမ်္တနန်ည်ေးပ ေးဆသာ်လည်ေး ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးပပီေးသည် ဆနာက ်  ပငေ်းထနစ်ွာ ဓာတမ်္တည်  ခငေ်း 

က ိုခံစာေး ပ ကခ က် ခငေ်းကိုသမ္ှုဆပေးန ိုင ်နက်ာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးဆပေးသည် ဆန ာန င် ဆ ေး က်  ိုင ်ာဌာနမ္ ာေးတွငဆ် ေးဝ ေး 

ပစစည်ေးမ္ ာေးအသင်  ပင ်ငထ်ာေးလျှက်ရ  သည်။ 

  

စ တ်လှုပ်ရ ာေး၊ဖ စီေးမ္ှုဆကကာင်  ဖစ်ဆပေါ်ဆသာဆသွေးလည်ပတ်မ္ှု  ိုင် ာလကခဏာမ္ ာေး 

・ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေး ာမ္  ဖစ်ဆပေါ်ဆသာစ တ်လှုပ်ရ ာေး၊ဖ စီေးမ္ှုမ္ ာေးန င်   ပငေ်းထနဆ်သာနာက ငမ်္ှုတ ို  ဆကကာင်  မ္ူေးမ္ ိုက် ခငေ်း၊ 

ဆသွေး ိုတ်ပပီေးသတ လစ် ခငေ်းမ္ ာေး ဖစ်တတ်သည်။ 

・မ္ည်သူမ္  ို ဖစ်န ိုငသ်ည် ခနဓာက ိုယ၏်တိုန်   ပနမ်္ှု ဖစ်သည် အတွက်သာမ္နအ်ာေး ဖင်  လဲဆလ ာငေ်းအနာေးယူရံိုမ္ျှ ဖင် သက်သာ 

ဆပ ာက်ကငေ်းန ိုငပ် သည်။ 

・လဲက ပပီေးဒဏ ်ာအနာတ မ္ ဆစ နဆ်နာက်မ္ ီပ ဆသာခံိုတွငထ် ိုငခ် ိုငေ်းပပီေးအဆ ခအဆနဆစာင် ကကည် ပ  န။် 

    

   ○ပံိုမ္ နလ်ှုပ်လျှာေးသွာေးလာမ္ှုအတွက်  ပဿနာ မ္ရ  ဆသာလည်ေး  ပငေ်း ပငေ်းတနတ်န ် အာေးကစာေးလိုပ် ခငေ်း၊ အလွနအ်က  ံ

အ က်ဆသာက် ခငေ်း ဆရ ာငရ် ာေးပ ။ 

○ဆ ေးထ ိုေးထာေးသည် ဆန ာအာေးသန်  ရ ငေ်းစငက်ကယ်စွာထာေး န၊် ဆ ေးထ ိုေးသည် ဆန  တွငဆ် ခ  ိုေး၊ဆ ဆနေွးစ မ်္န ိုငဆ်သာ်လည်ေး 

ဆ ေးထ ိုေးထာေးသည် ဆန ာအာေးပွတ်တ ိုက် ခငေ်းမ္ ပိုပ  န။်  

    

 

 ဆ ေးထ ိုေးပပီေး ကအ်နညေ်းငယက်ကာပပီေးဆနာက ်ဖစ်ဆပေါ်လာန ိုငဆ်သာလကခဏာမ္ ာေး 

  ဖစ်ဆပေါ် န ိုငဆ်သာ ာခ ိုငန်ှုနေ်း လကခဏာ 

  ၅၀% ဆက ာ်ဆသာသူမ္ ာေးက ဆ ေးထ ိုေးသည် ဆန ာ နာက င ်ခငေ်း၊ဆမ္ာပနေ်း ခငေ်း၊ ဆခ ငေ်းက ိုက် ခငေ်း။ 

  ၀ ％～၅၀ ％ ခန်  ဆသာသူမ္ ာေးက ကကက်သာေးနာက င ်ခငေ်း၊ ခ မ်္ေးတိုန ်ခငေ်း၊ အ စ်အ မ္စ်က ိုကခ်ဲ ခငေ်း၊ ဝမ်္ေးဆလ ာ ခငေ်း၊  က ိုယ်ပူ ခငေ်း၊ 

  ၁％ ～ ၁၀％ ခန်  ဆသာသူမ္ ာေးက မ္အမီ္သာ ဖစ် ခငေ်း၊ပ  ို ျို့အန ်ခငေ်း 

   ကနွမ်္ီန တကီာကွယဆ် ေးတငွပ်ေူးတွပဲ ရ  ဆသာစာ ွက၏် ပင ်ငခ် ကမ်္ ာေး 

  အငဖ်လူအဲနဇ်ာ(တိုတ်ဆကွေး)အစရ  သည်တ ို  ၏ကာကွယ်ဆ ေးမ္ ာေးထက်ပ ိုမ္ ိုနာက ငမ်္ှုက ိုခံစာေး ဆသာသူမ္ ာေးလည်ေးရ  သည်။ 

အထက်တွငဆ်ဖာ် ပထာေးဆသာလကခဏာမ္ ာေးသည်ဆ ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက် က်အနည်ေးငယ်အကကာတွင ်ပနလ်ည်သက်သာ လာမ္ည် ဖစ်သည်။ 

ဆမ္ာပနေ်းနမ်ွ္ေးနယ် ခငေ်း၊ အ စ်အ မ္စ်က ိုက်ခဲ ခငေ်း၊ က ိုယ်ပူ ခငေ်း တ ို  သည်ပထမ္တကက မ်္ထက် ဒိုတ ယအကက မ်္ထ ိုေးပပီေးဆနာက် ခံစာေး ခငေ်း ပ ိုမ္ ိုအကက မ်္မ္ ာေး ပာေးန ိုငသ်ည်။ 

 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးမ္ည် ဆန  တွင်

သတ ထာေး မ္ည် အခ က်မ္ ာေး 
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◎ က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်း ပ်စ်ကေူးစကဆ် ာဂ ပ ိုေးအသစ်န င် ပတသ်ကပ်ပီေးဆ ေွးဆနေွးန ိုငဆ်သာဆန ာမ္ ာေး 

 ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက် 

ခနဓာက ိုယ်၏အဆ ပာငေ်းအလဲတစံိုတ ာက ိုခံစာေး ဆသာအခ မ္  ိုေးတွင ်

ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးဆပေးဆသာဆ ေး က်  ိုင ်ာဌာန၊ အပမဲ္ကိုသ ပသဆနဆသာ  ာဝန၊် 

ဆနထ ိုငသ်ည် ဆဒသရ  သက်  ိုင ်ာ ဆ ွေးဆနေွးန ိုငသ်ည် ဆန ာမ္ ာေး 

 ကာကွယ်ဆ ေး  ိုင ်ာစံိုစမ်္ေးဆမ္ေး မ္နေ်းန ိုငဆ်သာဌာနမ္ ာေး ဆနထ ိုင ်ာဆဒသရ   စံိုစမ်္ေးဆမ္ေး မ္နေ်းန ိုငသ်ည် ဌာနမ္ ာေး 

 

◎ ကာကယွဆ် ေး၏ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ိုေးမ္ ာေးဆကကာင်  ဖစဆ်ပေါ်ဆသာက နေ်းမ္ာဆ ေးထ ခ ိုကမ်္ှုမ္ ာေးအတကွက်ယ ်ယဆ် ေးအစအီစဉ် 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေး ခငေ်းဆကကာင် က နေ်းမ္ာဆ ေးထ ခ ိုက် ခငေ်း(ဆ ာဂ  ဖစ် ခငေ်း၊ မ္သနမ်္စွမ်္ေး ဖစ် ခငေ်း)မ္ ာေး ဖစ်ဆစန ိုငသ်ည်။ ဖစ်န ိုင ် ဆ ခအလွနန်ည်ေးပ ေးဆသာ်လည်ေး 

အက  ိုေး က်က ိုထည် သွငေ်းစဉ်ေးစာေး နလ် ိုအပ်ဆသာဆကကာင် ဆ ေးကိုသစ  တ်  ိုင ်ာ ကယ် ယ်ဆ ေးအစီအစဉ်က ိုဆ ေး ွဲခ မ္ တ်ထာေးပ သည်။ 

က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်း ပ်စ်ကူေးစက်ဆ ာဂ ပ ိုေးအသစ် ကာကွယ်ဆ ေးဆကကာင် က နေ်းမ္ာဆ ေးထ ခ ိုက်ခဲ ပ က ကာကွယ်ဆ ေး  ိုင ်ာဥပဆဒ အ   ကူညီဆထာက်ပံ ဆပေး ခငေ်း( ဆ ေးကိုသစ  တ်၊ 

မ္သနမ်္စွမ်္ေးသပူငစ်င ်ယူ ခငေ်းတ ို  က ို) လက်ခ ံယူန ိုငမ်္ည် ဖစ်သည။်※ 

ဆလျှာက်ထာေး နလ် ိုအပ်သည်မ္ ာေးအာေးဆနထ ိုငသ်ူစာ ငေ်းမ္ တ်ပံိုတငထ်ာေးဆသာ ဆဒသရ  သက်  ိုင ်ာဌာနမ္ ာေးတွငဆ် ွေးဆနေွး ဆမ္ေး မ္နေ်းန ိုငပ် သည်။ 

※ထ ိုက နေ်းမ္ာဆ ေးထ ခ ိုက် ခငေ်းသညက်ာကယွ်ဆ ေးထ ိုေး ခငေ်းဆကကာင်  ဖစ်သည်ဟိုက နေ်းမ္ာဆ ေး၊အလိုပ်သမ္ာေးန င် လမူ္ှုဖူလံိုဆ ေး ဝနက်ကေီးဌာနဝနက်ကေီးမ္ အသ အမ္ တ် ပိုပ ကသက်  ိုင ်ာဆဒသ  ိုင ်ာဌာနမ္  ဆပေးအပ်မ္ည် ဖစ်သည။် အသ အမ္ တ ်ပိုပပီေး ဆနာက်တွငလ်ညေ်းကာကွယ်ဆ ေး၊ 

ကေူးစက်ဆ ာဂ ၊ ဆ ေး က်န င ဥ်ပဆဒ  ိုင ်ာက မ်္ေးက ငသ်မူ္ ာေး ဖင် ဖဲွျို့စညေ်းထာေးဆသာန ိုငင်၏ံ ဆ ာဂ န င် မ္သနမ်္စွမ်္ေးသမူ္ ာေးစစ်ဆ ေးသတမ်္ တသ်ည် အဖဲွျို့အစညေ်း မ္ သက်  ိုငမ်္ှုရ  /မ္ရ  သတမ်္ တ်န ိုင ်နစ်စ်ဆ ေးမ္ှုမ္ ာေး ပိုလိုပ် မ္ည် ဖစ်သည။် 

 

 
ကာကယွဆ် ေးအာေးန စ်ကက မ္်ထ ိုေး မ္ည ်ဖစသ်ည။်  

●ပထမ္အကက မ္်ထ ိုေးမ္ည သ်မူ္ ာေးအတကွ ်

・ကာကွယ်ဆ ေး၏အာန သငထ် ဆ ာက်မ္ှုရ   နအ်တွက် ဆ ေးတမ္  ိုေးတည်ေးက ိုသတ်မ္ တ်ထာေးဆသာအခ  နက်ာလ ခာေး၍ န စ်ကက မ်္တ ိုငတ် ိုင ်ထ ိုေး နလ် ိုအပ်ပ သည်။ 

・ဒိုတ ယအကက မ်္ထ ိုေးဆသာအခ တွငပ်ထမ္အကက မ်္ထ ိုေးဆသာဆန  မ္ ပံိုမ္ နအ်ာေး ဖင် သံိုေးပတ် ခာေးပပီေးဆနာက်အခ  နမ်္  ိုငေ်းပဲ  မ္န ်မ္နထ် ိုေးန  ံနလ် ိုအပ်ပ သည်။ 

・ဒိုတ ယအကက မ္်ဆ ေးထ ိုေး နအ်တကွက်က ိုတငအ်ခ  နစ်ီစဉ် ခငေ်းက ို ပထမ္အကက မ္်ဆ ေးထ ိုေးသည်  ဆ ေး က ် ိုင ်ာဌာနန င်  ဆနထ ိုငသ်ည် အ ပ်ဆဒသ၏ညွှနက်ကာေးခ ကမ်္ ာေးအာေးဆလ လာစံိုစမ္်ေးပ  န။် 

・ကာကွယ်ဆ ေး ထ ိုေးပပီေးဆနာက် ဖစ်ဆပေါ်ဆသာဆ ေးထကွ်  ိုေးက  ိုေးလကခဏာအဆပေါ်မ္ူတည်၍ ဒိုတ ယအကက မ်္ထ ိုေး နမ်္သင် ဆတာ ်

သူမ္ ာေးလည်ေးရ  န ိုငသ်ည်။ ဆ ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက်ဆ ေးထကွ်  ိုေးက  ိုေးလကခဏာမ္ ာေး ဖစ်ဆပေါ်သမူ္ ာေးအဆန ဖင်  ဒိုတ ယအကက မ်္ ထ ိုေးသင် / 

မ္ထ ိုေးသင် အပ အဝင ် ဆ ေးထကွ်  ိုေးက  ိုေးလကခဏာမ္ ာေးန င် ပတ်သက်၍ ဆ ေးထ ိုေးခဲ ဆသာဆန ာ(သ ို  မ္ဟိုတ)်အပမဲ္ 

ကိုသမ္ှုခံယူဆနဆသာ  ာဝနန် င် တ ိုငပ်ငဆ် ွေးဆနေွးပ  န။် 

● ဒိုတ ယအကက မ္်ထ ိုေးမ္ည် သမူ္ ာေးအတကွ ်

・ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေး ခငေ်းသည်ဤအကက မ်္ပပီေးပ ကဆနာက်ထပ်ထ ိုေး နမ်္လ ိုအပ်ပ ။ 

・ဆ ေးထ ိုေးပပီေးသည် ဆနာကပ်ထမ္အကက မ်္ ကဲ သ ို  ပင ်ထေူး ခာေးမ္ှု လကခဏာမ္ ာေး ရ  မ္ရ  က ို သတ ထာေးဆပေးဆသလ ိုပ သည်။ 

 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးပပီေးသည် ဆနာက်တွငလ်ည်ေး န ာဆခ ငေ်းအိုပ် ခငေ်းအစရ  ဆသာ ကေူးစက်ဆ ာဂ ကာကွယ်သည်မ္ ာေးက ို 

 က်လက်လိုပ်ဆ ာင ်နလ် ိုအပ်ပ သည်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးသူမ္ ာေးအဆန ဖင်  က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်း ပ်စ်ကူေးစက်ဆ ာဂ ပ ိုေးအသစ်မ္ ဖစ်ဆစ နက်ာကွယ်န ိုငမ်္ည်ဟိုဆမ္ျှာ်လင် ထာေး 

ဆသာ်လည်ေး အ ခာေးသူမ္ ာေးသ ို   မ္ကူေးစက် န ်မ္ည်မ္ျှကာကွယ်န ိုငမ်္ည်   ိုသည်က ိုမ္သ ရ  န ိုငဆ်သေးပ ။  

ထ ို  အ ပင ် ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးသူတ ဖည်ေး ဖည်ေးတ ိုေးပွာေးလာလျှက်ရ  ဆသာ်လည်ေး အာေးလံိုေးက ခ က် ခငေ်း ကာကွယ်ဆ ေး ထ ိုေးန ိုင ်ခငေ်း မ္ရ  သည ်အတွက် ဆ ေးထ ိုေးထာေးသည် သူမ္ ာေးန င် တက ွ

ဆ ေးမ္ထ ိုေး ဆသေးသူမ္ ာေးပ  အတူပူေး တွဲဆနထ ိုငလ်ိုပ်က ိုငဆ်န ကကသည် ဖစ်၍ ကူေးစက်ဆ ာဂ မ္ ကာကွယ် န ်လိုပ်ဆ ာင ်ခငေ်းမ္ ာေးအာေး  ကလ်က် လိုပ်ဆ ာငဆ်န န ်လ ိုအပ်သည်။  

အဆ ခခံအာေး ဖင် 「လူထထူပ်ဆသာဆန ာ၊ နေီးကပ်စွာဆနထ ိုင ်ခငေ်း၊ ဆလလံိုဆသာအခနေ်းတွငေ်းဆနထ ိုင ်ခငေ်း」မ္ ာေးအာေးဆရ ာင ်

ကကဉ်၍ န ာဆခ ငေ်းအိုပ်တပ် င ်ခငေ်း၊  ပ် ပာအသံိုေး ပို၍ဆသခ ာစာွလက်ဆ ေး ခငေ်းန င်  လက်ပ ိုေးသတ်သည် အ က်ပ ံအသံိုေး ပို 

 ခငေ်း မ္ ာေး က်လက် ပိုလိုပ်ကကပ  နဆ်မ္တတ ာ ပ်ခံအပ်ပ သည။် 

  
က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်း ပ်စ်ကူေးစက်ဆ ာဂ ပ ိုေးအသစ်န င် ပတ်သက်ဆသာအဆသေးစ တ်က ိုသ လ ိုပ က 

က နေ်းမ္ာဆ ေး၊ အလိုပ်သမ္ာေးန င  ်
က နေ်းမ္ာဆ ေးန င် အလိုပ်သမ္ာေးဆ ေး ာဝနက်ကီေးဌာန ရ ာဆဖ(ွsearch) 

 

 
လမူ္ှုဖူလံိုဆ ေးဝနက်ကေီးဌာန၏ဝက ် ် ိုဒစ်ာမ္ ကန် ာအာေးကကည် ရှုပ  န။် ဝက ် ် ိုဒအ်ာေးကကည် ရှု၍မ္ ခဲ ပ ကဆနထ ိုငသ်ည် အ ပ်ဆဒသရ  ဌာနမ္ ာေးတငွဆ် ေွးဆနေွးဆမ္ေး မ္နေ်းန ိုငပ် သည။် 
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