ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးနွင့္ ပတ္သက္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကား

မိဘမ်ားသာမက

ကုသေပးၾကရသည့္

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း

ဆရာဝန္

ဆရာမမ်ားပါ ေၾကာက္သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္၉ ဿ၇၅ှ ျပည့္နွစ္ဝန္းက်င္က စတင္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
သည္ေရာဂါက နွစ္စဥ္ အနည္းနွင့္ အမ်ား ဒုကၡေပးေလ့ရွိျပီး ၀ နွစ္၈ ၁ နွစ္ တစ္ၾကိမ္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္၉
ထိုနွစ္မ်ားတြင္

ျဖစ္ပြားသည့္

လူနာအေရအတြက္လည္း

မ်ားသလို

ျဖစ္ေသာ

လူနာမ်ားတြင္လည္း

ပိုမို။

ျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္၉ ေရာဂါ၍ သဘာဝကို ပိုမိုနားလည္လာျခင္း၈ က်န္းမာေရးအသိ ပိုမိုရွိ လာျခင္းနွင့္ စံကုထုံးမ်ား
ေပ၎ေပါက္လာျခင္းတို႔ ေ ၾကာင့္ အသက္ဆုံးရွုံး ရသည့္ လူနာအေရအတြက္ကား လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ ၀ှ-၁ှ နွင့္ စာလ်ွင္
မ်ားစြာ

ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့သည္၉

သို႔ရာတြင္

ရွိေနဆဲ၉

(ေသြး

လြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမွုကမူ

ကမၻာတစ္လႊာေးလ်ာ့က်သြားသည္မရွိဘဲ ပို။ပို။ပင္ တိုးလာေနသည္၉ )
အေကာင္းပကတိမွ ၂-၃ ရက္ ဖ်ားနာျပီးေနာက္ မိမိ၍ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ဆုံးပါးရမည္

ဆိုလ်ွင္

မိဘမ်ားအေနနွင့္ မည္သို႔ ခံစားရမည္ဆိုသည္ကား မေတြးရဲေအာင္ပင္၉ ထို႔အတူ ျပင္းထန္ေသာ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြး
လူနာကို ကုသရသည့္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဆရာဝန္၈ ဆရာမမ်ားကား ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ပင္ပန္းလွပါသည္၉ ပိုးေလာက္လမ္း
နွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမွုက ေလ်ာ့က်မသြား၉
ပို။ပို။ပင္ တိုးလာေနသည္၉ ျခင္က်ားနွင့္ လူစစ္ပြဲကား အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ၾကားက အနိုင္မရေသး၉
ျခင္ကပင္ အနိုင္ရေနေသးသည္၉ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုး က ကမၻာတစ္လႊား ေလ်ာ့က် သြားသည္ မရွိဘဲ ပို။ ပို။
ပင္တိုးလာေနသည္၉ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာဝန္မ်ားေရာ၈ မိဘမ်ားပါ ကာကြယ္ေဆး ေပ၎ေပါက္လာရန္ အေမ်ွာ္လင့္ၾကီး
ေမ်ွာ္လင့္ေနခဲ့ ၾကသည္၉

(ဿ) ကာကြယ္ေဆးရွိျပီလား
ကမၻာက

ပထမဆုံး

ေသြးလြန္တုပ္ေ ကြးကာကြယ္ေဆး

Dengvaxia

(ေဆးပညာအေခ၎

CYD-TDV)

တို႔

ကာကြယ္ေဆး အမ်ားအျပားထုတ္လုပ္သည့္ ဆနိုဖီေဆးကုမၸဏီ (Sanofi Pastear Co) က လူတြင္ အသုံးျပုရန္ ၀ှဿ၃
ဒီဇင္ဘာလက စတင္ လိုင္စင္ရရွိခဲ့သည္၉ ယခုအခါ နိုင္ငံေပါင္း ၀ှ ခန့္တြင္ အသုံးျပဳခြင့္ လိုင္စင္ရရွိျပီး ျဖစ္သည္၉
အသုံးျပဳသည္ဆိုရာ၊ အသက္အရြယ္ မေရြး မဟုတ္ဘဲ ၇ နွစ္မွ ၂၃ နွစ္အထိ အရြယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳခြင့္သာ ျဖစ္ပါသည္၉
၌ထက္ငယ္ေသာ အရြယ္တြင္ အသုံးျပဳခြင့္ လိုင္စင္ မရရွိထားပါ၉

(၀) ဘယ္လိုလူေတြ ထိုးသင့္သလဲ
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း အသက္ ၇ နွစ္မွ ၂၃ နွစ္ အရြယ္ အထိတြင္ ထိုးရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္၉
ယင္းအသက္

အရြယ္တြင္လည္း

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးပိုးနွင့္

ထိေတြ႕မွုရွိျပီးသူ

(တစ္နည္းအားျဖင့္

ေရာဂါပိုးဝင္ဖူးသူ)

တြင္သာထိုးရန္ ယခုေနာက္ဆုံး ၀ှဿ၆ခုနွစ္ ဧျပီလတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕က
သုံးသပ္ အၾကံျပဳ ထားပါသည္၉

(၁) ဒီေဆးက ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္လား
ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္

အထိေရာက္ဆုံး

လူထုက်န္းမာေရး

နည္းစနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္၉

ထို႔ေၾကာင့္

အျဖစ္မ်ားသည့္ ေၾကာက္စရာ ေရာဂါတစ္ခုအတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထြက္ေပ၎လာျခင္းက ဝမ္းသာစရာ ျဖစ္ပါသည္၉ သို႔ရာ
တြင္ ယခုလက္ရွိ ရွိရေသာ ေဆးကား ရာနွုန္းျပည့္ အဆင္ေျပျပီဟု မဆိုနိုင္ေသးပါ၉ ထိေရာက္မွုတြင္ေရာ စိတ္ခ်ရမွုတြင္ပါ
လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးသည္၉ ထို့အျပင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ အန္တရာယ္အရွိဆုံး အရြယ္ျဖစ္ သည့္ ၁နွစ္မွ
၆ နွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို မထိုးေပးနိုင္ေသးျခင္းကလည္း ၾကီးမားေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္၉

(၂)ဒီေဆးကဘယ္လိုလုပ္ထားသလဲ
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကား မ်ိုးခြဲ ၂ မ်ိုးရွိပါသည္၉ ဿ မွ ၂ အထိ နာမည္ တပ္ထားပါသည္၉ ယခုေဆးကား
ဗီဇနည္းပညာကို သုံး။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးတစ္မ်ိုးစီမွ အစိတ္အပိုင္းကို ယူကာ အားေပ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္။
ထိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္၉ ပညာအေခ၎ျဖင့္မူ Live recombinant tetravalent vaccine ဟု ေခ၎ပါ သည္၉ တစ္နည္းအားျဖင့္
ေရာဂါပိုး ၍ အစိတ္အပိုင္းကိုယူ ေပ်ာ့ေအာင္လုပ္။ ေရာဂါအေပ်ာ့စား ျဖစ္ေစကာ လူတြင္ ေရာဂါျပီးမွု Immunity
ရေစသည္၉

ကို

(၃) ဘာလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးသလဲ
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ၍ သဘာဝကပင္ ထိေရာက္စိတ္ခ်ေသာ ကာကြယ္ေဆး ေပ၎ေပါက္ေရး အတြက္
အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္၉ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္၉ ယင္း ၂ မ်ိဳးသည္လည္း ကပ္ေရာဂါ အဆင့္
ျဖစ္ပြားလ်ွင္

တစ္နွစ္လ်ွင္

တစ္မ်ိဳးကသာ

အဓိက

ျဖစ္ပြားေလ့

ရွိပါသည္၉

ျဖစ္ေသာလူအေနနွင့္

ယင္းေရာဂါပိုး

အမ်ိုးအစားကို တစ္သက္တာလုံး ေရာဂါျပီးသြား။ က်န္ ၁ မ်ိုးကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခံနိုင္ရည္ ရွိပါသည္၉ သို့ရာတြင္
ေနာက္နွစ္မ်ားတြင္ က်န္ ၁မ်ိုးအနက္ တစ္မ်ိုးမ်ိုးေၾကာင့္ ျပန္။ ျဖစ္နိုင္ပါသည္၉ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ကူးစက္ခံရျခင္းကို
ပထမကူးစက္ျခင္း (Primary infection)
ေရာဂါပိုးဝင္

သြားသည္ကိုပင္

ဟုေခ၎ပါသည္၉ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေလ့ မရွိပါ၉ တစ္ခါတစ္ရံ

မသိလိုက္ျဖစ္နိုင္ပါသည္၉

သို႔ရာတြင္

ေနာက္တစ္နွစ္တြင္

ေနာက္ပိုးတစ္မ်ိုးျဖင့္

ထပ္မံကုူးစက္ပါက ပို။ ျပင္းထန္တတ္ပါသည္၉ ၌ကို ထပ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္း (secondary infection) ဟုေခ၎ပါသည္၉
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးတြင္ ထပ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ပါက ခႏၶာကိုယ္မွ ေရာဂါပိုးအေပ၎ တုံ႔ျပန္မၾွု ကီးမား ျပင္းထန္ေလ့ရွိျပီး
ယင္းေၾကာင့္ပင္ ေသြးလြန္တုပ္ေ ကြး၍ အဓိကအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ ေသြးလန္႔ျခင္း ျဖစ္ပြားကာ စနစ္တက် ကုသမွု မရရွိပါက
အသက္အႏၱရာယ္ ရွိနိုင္သြားပါသည္၉
ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ကာကြယ္ေဆး အေနျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေ ကြးပိုးနွင့္ လုံးဝ မထိေတြ႕ဖူးသူကို ထိုးေပးပါက
ပထမအၾကိမ္

ေရာဂါဝင္ျခင္းကဲ့သို့

ျဖစ္ေစ။

ေနာက္နွစ္မ်ားတြင္

သဘာဝအတိုင္း

ေရာဂါပိုးထပ္မံ

ဝင္ေရာက္ပါက

ျပင္းထန္ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ သာဓကအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါသည္၉ အထူးသျဖင့္ ၇ နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္
ပို။ သိသာပါသည္၉ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၇ နွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ထိုးနွံခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္မေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၉ ၇
နွစ္အထက္တြင္လည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး ေနာက္နွစ္မ်ားတြင္ သဘာဝအတိုင္း ေရာဂါပိုးဝင္ပါက ပို။ ျပင္းထန္ေသာ
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမွု အနည္းငယ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္၉ သို႔ရာတြင္ အက်ိဳးက အျပစ္ထက္ ပိုမ်ားသည္ဟု
ယူဆ။ ထိုးနွံခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၉

(၄)ထိေရာက္မွုဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ
ယင္းအခ်က္သည္လည္း ကာကြယ္ေဆး လက္ခံရရွိသည့္သူက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္
ထိေတြ႕ထားျခင္းရွိ၈
ရာခိုင္နွုန္းခန္႔

မရွိေပ၎

အထိရွိျပီး၈

မူတည္ေနျပန္ပါသည္၉
ေရာဂါပိုးမထိေတြ႕

ပထမအၾကိမ္

ဖူးသူမ်ားတြင္မူ

ေရာဂါပိုးဝင္ျပီးသူမ်ားတြင္
၂ှ

ရာခိုင္နွုန္းခန္႔သာ

ကာကြယ္မွုမွာ

ရွိပါသည္၉

၅ှ

သို႔ရာတြင္

ျပင္းထန္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမွု ကိုကား ၆ှ ရာခိုင္နွုန္း - ၇ှ ရာခိုင္နွုန္းအထိ ကာကြယ္နိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပ
နိုင္ခဲ့သည္၉ အဓိက အသုံးဝင္မွုမွာ ျပင္းထန္ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၉

(၅) ထိုးသင့္သလား၈ မထိုးသင့္ဘူးလား
ယခုေလာေလာဆယ္ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယင္းကာကြယ္ေဆးကို ၇ နွစ္မွ ၂၃ နွစ္အတြင္း
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးနွင့္ ထိေတြ႕မွုရွိျပီး သူမ်ားတြင္ ထိုးေပးရန္ ကမၻာ့ကာကြယ္ေဆး အၾကံေပးအဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳ
ထားပါသည္၉ ရပ္ကြက္အလိုက္၈ ျမိဳ႕ရြာ အလိုက္ လူအမ်ားတြင္ ထိုးလ်ွင္မူ ၌လူအုပ္စု အတြင္း ပထမအၾကိမ္
ေရာဂါဝင္ျပီးသူ ၅ှ ရာခိုင္နွုန္း အထက္ရွိမွ ထိုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသည္၉

(၆) ေရာဂါပိုးဝင္ျပီး၈ မဝင္ျပီး ဘယ္လိုသိမလဲ
လူတစ္ေယာက္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေ ကြးေရာဂါပိုး ထိေတြ႕မွုရွိျပီး၈ မရွိျပီးကို ေသြးစစ္ ၾကည့္က သိရွိနိုင္ပါသည္၉
လက္ေခ်ာင္းထိပ္တြင္

ေသြးေဖာက္ျပီးစစ္ေဆးသည့္

အျမန္စစ္ေဆးေရာဂါ

မ်ားရွိပါသည္၉ ယင္းသို့ စစ္ေဆးၾကည့္။ ပဋိပစၥည္း ဂ်ီ

ရွာေဖြမွု

(Rapict

Diagnostic

Test)

(Igh) ရွိလ်ွင္ ေရာဂါပိုးနွင့္ အနည္းဆုံးတစ္ၾကိမ္ ထိေတြ႕မွု

ရွိျပီးေၾကာင္း ျပသ ပါသည္၉

(၇) ျမန္မာျပည္မွာ ထိုးလို႔ရျပီလား
ယင္းကာကြယ္ေဆးသည္

က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံတြင္

လိုင္စင္ေလ်ွာက္ထား

ထားျခင္းမရွိေသးပါ၉

တင္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ၉ ယခုအခါ နိုင္ငံေပါင္း ၀ှ တြင္ လိုင္စင္ ရရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္၉ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၈ စင္ကာပူ၈
ဖိလစ္ပိုင္၈ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္ ရရွိပါသည္၉

(ဿှ) နိုင္ငံျခားသြား ထိုးသင့္သလား
ယင္းကာကြယ္ေဆးစတင္ ေပ၎စဥ္က အားတက္သေရာ သြားေရာက္ထိုးနွံ ၾကသည့္ မိဘမ်ား ေတြ႕ဖူးပါသည္၉
ကုန္က်စရိတ္လည္း တတ္နိုင္၈ အသက္လည္း ၇ နွစ္ေက်ာ္၈ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ပိုးနွင့္လည္း ထိေတြ႕ခဲ့ဖူးေၾကာင္း
ေသြးစစ္ေဆးျပီးလ်ွင္ ထိုးနွံထားလ်ွင္ အက်ိုးရွိ နိုင္ပါသည္၉

(ဿဿ) ဘယ္ႏွၾကိမ္ ထိုးရသလဲ
ယင္းေဆးကို ၄ လအခ်ိန္ ကာလအတြင္း ၾကိမ္ ထိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္၉

(ဿ၀) နိဂုံးခ်ဳပ္ဘာေျပာခ်င္သလဲ
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးသည္ ၀ှဿ၃ ခုနွစ္ကတည္းက ေပ၎ေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မွုေရာ၈
စိတ္ခ်မွုေရာမွာပါ

စဥ္းစားစရာ

အခ်က္မ်ား

ရွိဆဲပါ၉

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး

ေရာဂါ

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ျပီးျပည့္စုံသည့္ အေျဖတစ္ခု မဟုတ္ေသးပါ၉

ကာကြယ္ေရးအတြက္

အသက္ ၇ နွစ္အထက္လည္း ျဖစ္၈ ယခင္က အနည္းဆုံးတစ္ၾကိမ္ ေရာဂါပိုးဝင္ျပီးလည္းျဖစ္လ်ွင္ ထိုးနွံထားပါက
ျပင္းထန္

ေသြးလြန္တုပ္ေ ကြးေရာဂါ

အေတာ္အသင့္

ကာကြယ္နိုင္ပါသည္၉

ကုန္က်စရိတ္နွင့္ အက်ိုးကိုေတာ့ မိဘမ်ားက တြက္ဆရန္ ရွိပါတယ္၉

Credit : ေဒါက္တာေစာဝင္း (ကေလးက်န္းမာေရး)

အက်ိုးက

အျပစ္ထက္မ်ားပါသည္၉

