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ေသေေနုိင်ေသာမိတ်ဖက်မျာဵ - ေေဵရွက်ကကီဵနှင်ဴ ကုိဗေ်-၁၉ 

 

အေုိဵရမျာဵအဖဲွ့အေည်ဵမျာဵမှ လုိအပ်ေသာအေရဵယူေောင်ရွက်မှုမျာဵ ပပုလုပ်ရန်ေတာင်ဵေုိမှု 

 

မကကာေသဵမီက ရှာေဖွေတွ့ရိှခဲဴေသာ coronavirus သည် ကမ္ဘာတေ်ဝှန်ဵတွင် အလွန်လျင်ပမန်ေွာ ပပန့်နှဳ့လျက်ရိှေနေသာေကကာငဴ် 

ကမ္ဘာဴ ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ (WHO)မ ှ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါပဖေ်ပွာဵမှုကို တေ်ကမ္ဘာလုဳဵေိုင်ရာကပ်ေရာဂါအပဖေ် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၁၁ 

ရက်ေန့တွင် ေကကပငာခဲဴသည်။ SARS-CoV-2 နှင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်ေ်နှင်ဴေပ်လျဉ်ဵ၍ ေလဴလာမှုမျာဵေွာ ပပုလုပ်ရန် 

ကျန်ရိှေနေသဵေသာ်လည်ဵ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါသည် မကူဵေက်နိုင်ေသာေရာဂါမျာဵ(NCDs) အခဳရိှသူမျာဵတွင် ပိုမိုပပင်ဵထန် နိုင်ပပီဵ 

ေသေုဳဵသည်အထိ ပဖေ်ေေတတ်ေကကာင်ဵ ထင်ရှာဵေွာ ေတွ့ရိှရသည်။ မကူဵေက်နိုင်ေသာေရာဂါမျာဵကို ပိုမိုပဖေ်ပွာဵေေနိုင်ေသာ 

အဓိကအေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵအနက် ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ သဳုဵေွဲပခင်ဵသည်တေ်ခုအပါအဝင်ပဖေ်ရာ ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ 

သဳုဵေွဲမှုေရှာင်ကကဉ်ပခင်ဵသည် ၎င်ဵေရာဂါမျာဵပဖေ်ပွာဵမှုကို လုဳဵဝကာကွယ် ေရှာင်ရှာဵနိုင်ေသာ အပပုအမူပဖေ်သည်။ ထို့ပပင် 

ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီသဳုဵေွဲပခင်ဵသည် ကမ္ဘာဴအေိုဵရွာဵေုဳဵ ကူဵေက်ေရာဂါပဖေ်သညဴ် တီဘီေရာဂါကို ပဖေ်ေေေသာ အဓိက 

အေကကာင်ဵအရာတေ်ခုပဖေ်ပပီဵ အေောပိုင်ဵသက်ေသ အေထာက်အထာဵမျာဵအရ တီဘီေရာဂါရိှသူမျာဵတွင် ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ 

ပဖေ်ပါက ေရာဂါပပင်ဵထန်နိုင်ေပခ ပိုမိုပမင်ဴမာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။  ဤောတမ်ဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါနှင်ဴ မကူဵေက်နိုင်ေသာ 

ေရာဂါမျာဵ၊ ေေဵရွက်ကကီဵသဳုဵေွဲမှု၊ ေေဵလိပ်ေသာက်ပခင်ဵ၊ Vaping လုပ်ပခင်ဵတို့၏ ေက်ေက်မှုနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် အေရဵကကီဵေသာ 

သုေတသနသက်ေသ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊  သတင်ဵအေီရင်ခဳောမျာဵနှင်ဴ  အေိုဵရမျာဵမှ အေရဵတကကီဵေောင်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ေနေသာ ကဏ္ဍမျာဵကို ေုေပါင်ဵ တင်ေက်ေပဵထာဵေသာ ောတမ်ဵတေ်ခုပဖေ်သည်။ 
 

ကုိဗေ်-၁၉ နှင်ဴေေဵလိပ်ေသာက်ပခင်ဵ၏ ေက်နွယ်မှုကုိပပသသည်ဴအေထာက်အထာဵမျာဵ 

(၁) တရုတ်နိုင်ငဳမှ ေလဴလာချက်မျာဵတွင် လက်ရိှ ေေဵလိပ်ေသာက်ေနသူမျာဵနှင်ဴ ေေဵလိပ်ေသာက်ခဲဴဖူဵသူမျာဵသည်  

ပပင်ဵ ထန်ေသာ ေဝဒနာ ခဳောဵရနိုင်ေပခ (၁၄)ေ ပိုမျာဵေကကာင်ဵ ၁ နှင်ဴ ေေဵလိပ်မေသာက်သူမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်လျင် ေရာဂါ 

လက္ခဏာမျာဵ ပိုမိုေိုဵရွာဵေွာ ကကုဳေတွ့ခဳောဵနိုင်ရေကကာင်ဵ ေဖာ်ပပထာဵသည်။ 2 တရုတ်နိုင်ငဳမှ အပခာဵေလဴလာမှုတေ်ခုတွင်လည်ဵ 

ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါကို ပပင်ဵထန်ေွာ ခဳောဵရသူမျာဵအနက် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်ဵသည် အမျ ို ဵသာဵမျာဵ ပဖေ်ေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပပီဵ 

ထိုသ့ုိပဖေ်ရပခင်ဵမှာ တရုတ်နိုင်ငဳတွင် အမျ ို ဵသာဵမျာဵအကကာဵ ေေဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုနှုန်ဵသည် အမျ ို ဵသမီဵမျာဵထက် မျာဵေွာ 

ပိုမိုမျာဵပပာဵေသာေကကာင်ဴ ပဖေ်နိုင်သည်ဟု ယူေရေကကာင်ဵ ေဖာ်ပပထာဵသည်။ 3 

(၂) မကကာေသဵမီက ရရိှေသာ သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵအရ ေေဵလိပ်ေသာက်သူမျာဵသည် ေေဵလိပ်မေသာက်သူမျာဵနှငဴ် 

နှိုင်ဵယှဉ်ပါက ပိုမို ပပင်ဵထန်ေသာ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ခဳောဵရနိုင်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။ နယူဵအဂေလန် 

ေေဵပညာဂျာနယ်မှ ထုတ်ေဝေသာ ေလဴလာမှုတေ်ခုအရ ေေဵလိပ်ေသာက်သူမျာဵသည် ေေဵလိပ်မေသာက်သူမျာဵထက် 

ပပင်ဵ ထန်ေသာ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါလက္ခဏာခဳောဵရေပခ (၂.၄) ေပိုမျာဵေကကာင်ဵေတွ့ရှိရသည်။  ၎င်ဵေလဴလာမှုအရ 

ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ သဳုဵေွဲပခင်ဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါမေကာင်ဵေသာေငဴ်ကဲပဖေ်ေဉ် (poor evolution/ poor prognosis) 

တိုန့ှင်ဴေက်ေပ်လျက်ရိှရာ ကုသမှုအပိုင်ဵတွင်လဲ အထူဵကကပ်မတ်ကုသမှုခဳယူရပခင်ဵ၊ အသက်ရှူေက် အေထာက်အပဳဴယူရပခင်ဵနှငဴ် 

အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ပခင်ဵေသညဴ် ေနာက်ေက်တွ ဲေိုဵကျ ို ဵမျာဵနှင်ဴ ေက်ေပ်မှုရိှေကကာင်ဵ အကကဳပပုထာဵသည်။ 4 

(3) SARS-CoV-2 သည် အဓိကအာဵပဖငဴ် အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵေိုင်ရာေနေ်ကို ထိခိုက်ေေပပီဵ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵမှာ 

မပပင်ဵထန်ေသာ အေပခအေနမှ ေိုဵရွာဵေသာအေပခအေနထိ ပဖေ်ပွာဵနိုင်ပါသည်။5 အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵေိုင်ရာေရာဂါမျာဵ 

ပဖေ်ပွာဵေေေသာ အေကကာင်ဵပခင်ဵ ရာမျာဵအနက် ေေဵလိပ်ေသာက်ပခင်ဵသည် တေ်ခုအပါအဝင်ပဖေ်ရာ6 ၎င်ဵတုိ့၏ အေရဵပါေသာ 
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ေက်နွယမ်ှုေကကာငဴ် ေေဵလိပ်ေသာက်သူမျာဵ တွင် ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ပိုမိုပပင်ဵထန်ေကကာင်ဵ သက်ေသ 

အေထာက်အထာဵမျာဵအရ သိရိှရသည်။ 

(4) တေ်ကမ္ဘာလုဳဵတွင် နှလုဳဵနှင်ဴနှလုဳဵေသွဵေကကာေိုင်ရာေရာဂါပဖေ်ေေေသာ အဓိကအေကကာင်ဵအရင်ဵမှာ  ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ 

သဳုဵေွဲပခင်ဵနှင်ဴ တေ်ေင်ဴခဳေေဵလိပ်ေငွ့ရှူရှိုက်ရပခင်ဵေကကာငဴ်ပဖေ်ရာ ကိုဗေ်-၁၉နှငဴ်နှလုဳဵေသွဵေကကာေရာဂါတို့ အကကာဵေက်ေပ်မှုမှာ 

အေရဵကကီဵသညဴ်အချက်တေ်ခုပဖေ်သည်။ ေေဵလိပ်ေေဵရွက်ကကီဵသဳုဵေွဲေနေသာ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါရိှသူမျာဵတွင် 

နှလုဳဵနှင်ဴနှလုဳေသွဵေကကာ ေိုင်ရာေနေ် အာဵနည်ဵမှုေကကာင်ဴ  ပပင်ဵထန်ေသာေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ခဳောဵရေေရုဳသာမက ေနာက်ေုဳဵ 

အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ေပခအထိ ပိုမို မျာဵပပာဵသည်။ 7 

(5) ေေဵလိပ်ေသာက်သူမျာဵတွင် သဳုဵေွဲသူ၏လက်နှငဴ် ေေဵလိပ်မှ တေ်ေင်ဴနှုတ်ခမ်ဵ၊ ထိုမှတေ်ေငဴ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသုိ 

ဝင်ေရာက်သွာဵနိုင် ေသာေကကာငဴ် ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ  ပိုမိုပဖေ်ပွာဵနိုင်ေပခရိှသည်။ 8 

(6) မျာဵမကကာမီကာလအတွင်ဵ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါလက္ခဏာ ပပင်ဵ ထန်ေသာလူနာမျာဵ ပိုမိုမျာဵပပာဵလာကာ ေေဵရုဳမျာဵ၏ 

ေွမ်ဵေောင်ရည်ကို ထိခိုက်မှုရိှနိုင်ေသာေကကာင်ဴ  European Centre for Disease Prevention and Control မ ှကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ 

ပပင်ဵ ထန်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ေသာ အေပခအေနမျာဵပဖေ်သညဴ် ေေဵလိပ်ပဖတ်ပခင်ဵနှင်ဴ ကုသနိုင်ေသာေေဵဝါဵမျာဵကို အပမန် 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန် အကကဳပပုထာဵသည်။ 9 

(7) La Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), the International Union Against Tuberculosis and Lung 

Disease (The Union) နှင်ဴ la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵမှ 

ေေဵလိပ်ေသာက်သူမျာဵနှင်ဴ ရှူရှိုက်ရေသာ အရာဝတ္ထုမျာဵကိုအသုဳဵပပုသူမျာဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ကပ်ေရာဂါ ကူဵေက်နိုင်ေပခ 

ပိုမိုပမင်ဴမာဵပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် ယခင်ရိှပပီဵသာဵ ေေဵလိပ်၊ ေေဵရွက်ကကီဵသဳုဵေွဲမှုေကကာင်ဴပဖေ်ေပါ်လာေသာ အန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် 

ေပါင်ဵေပ်လိုက်ပါက ပိုမိုေိုဵရွာဵေသာ အေပခအေနမျာဵ ပဖေ်ေေနိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ပပုခဲဴသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ SARS-CoV-2  ကုိ 

ကာကွယရ်န် ေေဵလိပ်ပဖတ်သင်ဴေကကာင်ဵ တိုက်တွန်ဵထာဵသည်။ 10 

 

ကုိဗေ်-၁၉ နှင်ဴ ကွမ်ဵောဵပခင်ဵ၊ ေရေပပာင်ဵ၊ ရီှရှာဵ၊ Vapeလုပ်ပခင်ဵတ့ုိ၏ ေက်နွယ်မှုကုိပပသသည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵ 

(၁) ေရေပပာင်ဵ၊ရှီရှာဵ၊ အီဵ-ေီဵကရက်နှင်ဴ ေေဵရွက်ကကီဵကို အပူေပဵပပီဵ အေငွ့ရှူရေသာ IQOS ကဲဴသ့ုိေသာ Heated Tobacco 

Products (HTPs)မျာဵ အသဳုဵပပုပခင်ဵသည်ေရတိုနှင်ဴေရရှည်နှေ်မျ ို ဵလုဳဵတွင် ရိုဵရိုဵေီဵကရက် ေသာက်သဳုဵပခင်ဵထက် 

ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်ဵေကကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေသာ သက်ေသပပနိုင်မှု မရိှေသဵပါ။  အဘယ်ေကကာငဴ်ေိုေသာ် ၎င်ဵပေ္စည်ဵမျာဵသည်လည်ဵ 

aerosol ထုတ်ပပီဵ အေုတ်ကို ပျက်ေီဵေေေသာေကကာင်ဴ ပဖေ်သည်။ ထို့အပပင် ၎င်ဵပေ္စည်ဵအသဳုဵပပုသမူျာဵမှ ေလထုထဲသ့ုိ ပပန်လည် 

ရှူထုတ်လိုက်ေသာ ဓါတ်ေငွ့မျာဵသည် SARS-Cov-2 ေရာဂါပိုဵကို သယ်ေောင်လာနိုင်ေသာေကကာင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါ ပပန့်နှဳ့မှုကို 

ပိုမိုလျှင်ပမန်ေေသည်။ 8,၁1,၁2 

(၂) အေမရိကန်ပပည်ေထာင်ေု (US) တွင် ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ ေကကာင်ဴ ေေဵရုဳတက် ကုသမှုခဳယူရသူမျာဵ၏ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်ဵသည် 

အသက် ၂၀ မှ ၄၄နှေ်ကကာဵပဖေ်ပပီဵ၊ ကယ်လဖီိုဵနီဵယာဵပပည်နယ်ရိှ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါရိှသူမျာဵ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် အသက် ၁၈ မှ 

၄၉ နှေ်ကကာဵ လူငယ်လူရွယ်မျာဵပဖေ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵေတွ့ရိှချက်မျာဵအရ လူငယ်မျာဵအကကာဵ vaping 

လုပ်ပခင်ဵ၏ေရပန်ဵောဵမှုပမငဴ်တက်လာပခင်ဵနှင်ဴအတူ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ ပဖေ်ပွာဵမှုပိုမိုမျာဵပပာဵလာေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။ ၁3 
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(၃) အမျာဵပပည်သူနှငဴ် ေိုင်ေသာေနရာမျာဵတွင်တဳေတွဵေထွဵပခင်ဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ ပပန့်ပွာဵမှုကို ပိုမိုလျင်ပမန်ေေသည်။ Indian 

Council of Medical Research (ICMR)၏ အေိုအရ ကွမ်ဵောဵပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အေငွ့မထွက်ေသာ ေေဵရွက်ကကီဵထွက် ပေ္စည်ဵမျာဵ 

အသုဳဵပပုပခင်ဵ ( ေေဵရွက်ကကီဵ ငဳုပခင်ဵ၊ ရှူပခင်ဵ၊ ေေဵေပါင်ဵနှပ်ေေဵ အသဳုဵပပုပခင်ဵ) နှင်ဴ ကွမ်ဵသီဵောဵပခင်ဵသည် တဳေတွဵထွက်နှုန်ဵ 

ပိုမျာဵေေကာ  တဳေတွဵေထွဵချင်ေိတ်ကို ပိုမိုပဖေ်ေေသည်။ ICMR မှ ပပည်သူမျာဵအာဵ အေငွ့မထွက်ေသာ ေေဵရွက်ကကီဵထွက် 

ပေ္စည်ဵမျာဵ အသုဳဵပပုပခင်ဵ နှင်ဴ အမျာဵပပည်သူနှင်ဴ ေိုင်ေသာေနရာမျာဵတွင် ေည်ဵကမ်ဵမဲဴ တဳေတွဵေထွဵပခင်ဵကို 

ေရှာင်ကကဉ်ရန်တိုက်တွန်ဵထာဵသည်။ ၁4 အိန္ဒိယနိုင်ငဳရိှ အူတာပရာဒတ်ပပည်နယ်အေိုဵရသည် ကိုဗေ်-၁၉ကပ်ေရာဂါပပန့်နှဳ့မှုကုိ 

ထိန်ဵချုပ်ေသာအာဵပဖငဴ် ေေဵေပါင်ဵနှပ်ေေဵ ေရာင်ဵချပခင်ဵကို ပိတ်ပငထ်ာဵသည်။ ၁5 

(၄) ကိုဗေ်-၁၉ သည် ပါဵေပ်သို့ သယွ်ဝိုက်ေသာ နည်ဵလမ်ဵပဖငဴ် အလွယ်တကူ ကူဵေက်နိုင်သည်။ ေေဵလိပ်နှငဴ် ေေဵလိပ်ကကီဵထွက် 

ပေ္စည်ဵပဖေ်ေသာ ေရေပပာင်ဵသုဳဵေွဲပခင်ဵ သည်လည်ဵ ေရေပပာင်ဵပိုက်နှငဴ် ပိုက်ေခါင်ဵထပိ်ေွပ်မျာဵကို ေဝမျှသဳုဵေွဲရပခင်ဵေကကာငဴ် ကိုဗေ-်

၁၉ေရာဂါ  ကူဵေက်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူေေသည်။ 8  ထို့ပပင ်မီဵပခေ်၊ အီဵ-ေီဵကရက်နှင်ဴ အပခာဵ ပေ္စည်ဵမျာဵမျှေဝသဳုဵေွဲပခင်ဵသည် ကိုဗေ်-

၁၉ေရာဂါ ပပန့်နှဳ့မှုကို ပိုမို အာဵေပဵေေသည်။  

 

ကုိဗေ်-၁၉ နှင်ဴ မကူဵေက်နုိင်ေသာ ေရာဂါမျာဵ၏ ေက်နွယ်မှုကုိပပသည်ဴအေထာက်အထာဵမျာဵ 

(၁) ကမ္ဘာတေ်ဝှမ်ဵ မကူဵေက်နိုင်ေသာေရာဂါမျာဵေကကာင်ဴ အရွယမ်တိုင်မီ ေသေုဳဵမှု၏ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်ဵသည် 

ေေဵလိပ်ေသာက်ပခင်ဵေကကာင်ဴ ပဖေ်သည်။ ၎င်ဵ မကူဵေက်နိုင်ေသာ ေရာဂါမျာဵတွင် နှလုဳဵနှငဴ်နှလုဳဵေသွဵေကကာေိုင်ရာေရာဂါမျာဵ 

(ဥပမာ ေသွဵတိုဵေရာဂါ၊ နှလုဳဵေရာဂါ နှင်ဴ ေလပဖတ်ပခင်ဵ)၊ ေီဵချ ို ၊ ကင်ောနှင်ဴ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵေိုင်ရာ 

ေရာဂါမျာဵပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာတေ်ဝှမ်ဵမှအေီရင်ခဳချက်မျာဵ အရ မကူဵေက်နိုင်ေသာေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵသည် ပပင်ဵထန်ေသာ ကိုဗေ်-

၁၉ေရာဂါနှင်ဴ ေနာက်ေက်တွ ဲအေပခအေနမျာဵကို ခဳောဵရနိုင်ပပီဵ အသက်ေုဳဵရှုဳဵနိုင်ေပခလည်ဵ ပိုမိုပမငဴ်မာဵသည်။ ၁6 

(၂) အီတလီရှိ Instituto Superiore di Sanità (ISS)မှ တင်ပပေသာအေီရင်ခဳောအရ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ ပဖေ်ပွာဵမှု၏ (၉၇.၂) 

ရာခိုင်နှုန်ဵတွင် ပပင်ဵ ထန်အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵေိုင်ရာအာဵနည်ဵပခင်ဵ(Respiratory Failure) သည် အမျာဵေုဳဵေတွ့ရေသာ 

ေနာက်ေက်တွဲေိုဵကျ ို ဵပဖေ်ပပီဵ၊ (၂၇.၈) ရာခိုင်နှုန်ဵတွင် ရုတ်တရက်ေကျာက်ကပ်ပျက်ေီဵပခင်ဵ (Acute kidney damage)၊ (၁၀.၈) 

ရာခိုင်နှုန်ဵတွင် ရုတ်တရက်နှလုဳဵေသွဵေကကာ ပိတ်၍ နှလုဳဵကကက်သာဵပျက်ေီဵပခင်ဵ (Acute Myocardial Damage) ၊ (၁၀.၂) 

ရာခိုင်နှုန်ဵတွင် အပခာဵထပ်တိုဵေရာဂါမျာဵ (Superinfection) မျာဵပဖေ်ပွာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရသည်။ ၁7  

(၃) တရုတ်နိုင်ငဳရှိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပပုထာဵေသာ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါပိုဵရိှသူ ၅၅,၉၂၄ ေယာက်အာဵ သုေတသနပပုချက်အရ 

နှလုဳဵနှင်ဴနှလုဳဵ ေသွဵေကကာေိုင်ရာေရာဂါ၊ ေီဵချ ို ေရာဂါ၊ ေသွဵတိုဵေရာဂါ၊ နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵေိုင်ရာေရာဂါ (သို့) 

ကင်ောေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵ တွင် ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါေကကာင်ဴ ေသေုဳဵနိုင်ေပခ ပိုမို ပမင်ဴမာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရသည်။ 5 

(၄) အိန္ဒိယအေိုဵရ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴမိသာဵေုသက်သာေချာင်ချေိရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ အေိုအရ ကိုဗေ်-၁၉ ေကကာင်ဴ ေသေုဳဵမှု၏ (၈၆) 

ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ေီဵချ ို ေရာဂါ၊ နာတာရှည်ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ၊ ေသွဵတိုဵေရာဂါ နှင်ဴ နှလုဳဵေသွဵေကကာေရာဂါ အေရိှေသာ 

အပခာဵေရာဂါအခဳ ရိှသူမျာဵ ပဖေ်ကကသည်။ ၁8 
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ကုိဗေ်-၁၉ နှင်ဴ ေေဵလိပ်၊ ေေဵရွက်ကကီဵထွက်ပေ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်သူမျာဵ 

(၁) အမျာဵပပည်သူကျန်ဵမာေရဵေိင်ုရာ အေရဵေပါ်အေပခအေန ပဖေ်ပွာဵသညဴ်အချနိ်၌ပင ် ေေဵရွက်ကကီဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵသည် 

ေေဵလိပ် ေသာက်ပခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်သညဴ် မမှန်ကန်ေသာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ဘေလာဴဂ်ပို့ေ်မျာဵနှငဴ် 

လူမှုကွန်ရက်မျာဵမှတေ်ေင်ဴ ေက်လက် ပဖန့်ေဝေနသည်။ အထူဵသပဖငဴ် ေေဵလိပ်ေသာက်ပခင်ဵနှင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉ အကကာဵရိှ 

ေက်နွယမ်ှုကိုပငင်ဵေန်ကာ ၎င်ဵတို၏့ေီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ေေဵကွက်ကို ကာကွယရ်န်နည်ဵလမ်ဵမျ ို ဵေုဳပဖင်ဴ ကကိုဵပမ်ဵေနကကသည်။  ၁၉,၂၀,21 

(၂) ၎င်ဵတ့ုိသည် ကပ်ေရာဂါပဖေ်ပွာဵမှုကို အခွင်ဴေကာင်ဵယူကာ အလှူေငွမျာဵ လှူဒါန်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်ေသာ 

ပူဵေပါင်ဵေောင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ ကမ်ဵလှမ်ဵပခင်ဵအာဵပဖင်ဴ အေိုဵရနှင်ဴ၎င်ဵတိုက့ကာဵရိှ ေက်ေဳေရဵတိုဵတက်ေေရန် ပပုလုပ်ေနကကသည်။ 

တေ်ချနိ်တည်ဵမှာပင် ေေဵလိပ်ကုမ္ပဏီမျာဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ ပဖေ်ပွာဵမှုကို ပိုမိုေိုဵရွာဵေေရုဳမျှမက နှေ်ေဉ်ကမ္ဘာဴလူဦဵေရ 

ရှေ်သန်ဵခန့်ကို ေသေုဳဵေေေသာ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ကုန်ပေ္စည်ဵမျာဵကို ပိုမိုကျယ်ပပန့်ေွာ ေကကာ်ပငာရန် ေဉ်ေက်မပပတ် ကကိုဵပမ်ဵေနကကသည်။ 

၂2 

(၃) တရုတ်နိုင်ငဳပပီဵေနာက် ကိုဗေ်-၁၉ ဒဏ်ကို ေိုဵရွာဵေွာခဳရေသာ အီတလီနိုင်ငဳတွင် ေေဵလိပ်ေေဵရွက်ကကီဵလပု်ငန်ဵရှင်မျာဵ၏ 

ေည်ဵရုဳဵသိမ်ဵသွင်ဵမှုေကကာငဴ် ေေဵရွက်ကကီဵထွက်ပေ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ  vaping ပေ္စည်ဵ အေရာင်ဵေိုင်မျာဵကို မရိှမပဖေ်ေီဵပွာဵေရဵမျာဵအပဖေ် 

သတ်မှတ် ကာ ပိတ်ေိုမ့ှုကာလ(lockdowns) အတွင်ဵ ဖွင်ဴလှေ်ခွင်ဴပပုခဲဴပခင်ဵသည် ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ ထိန်ဵချုပ်မှု 

လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵတွင် ေေဵရွက်ကကီဵလပု်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ နည်ဵမျ ို ဵေုဳပဖင်ဴ ေွက်ဖက်ရန်ကကိုဵပမ်ဵမှုကို မီဵေမာင်ဵထိုဵပပလိုက်ေသာ 

ဥပမာတေ်ခုပဖေ်သည်။ ၂3 
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အေရဵယူေောင်ရွက်ရန်ေတာင်ဵေုိမှု 

ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါထိန်ဵချုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေေဵလိပ်ပဖတ်ပခင်ဵသည် အေရဵပါပပီဵ ေရာဂါပဖေ်နိုင်ေပခကို အလုဳဵေုဳေလျာဴချနိုင်သညဴ် 

အပပုအမူတေ်ခု ပဖေ်သည်။ ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါသည် ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုေနေ်မျာဵကို ေိုဵရွာဵေွာ ထိခိုက်ေေရုဳသာမက 

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကကီဵမှ ပပဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်ပမဲေသာ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ (SDGs) ၏ 

ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတိုင်မျာဵနှင်ဴ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ ေအာင်ပမင်ေအာင် ဘက်ေပါင်ဵေုဳမှ ေောင်ရွက်ေနကကေသာ နိုင်ငဳမျာဵအေပါ်တွင် 

အလွန်ပပင်ဵေွာေသာသက်ေရာက်မှု ပဖေ်ေေသည်။ ထို့ပပင် ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ သဳုဵေွဲမှုေကကာင်ဴ မလိုလာဵအပ်ေသာ 

ကုန်ကျေရိတ်မျာဵပဖေ်ေပါ်ေေရာ ကျေင်ဵေနပပီဵ ပဖေ်ေသာ ကမ္ဘာဴေီဵပွာဵေရဵကပ်ေိုဵကကီဵေပါ်၌ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵ ထပ်မဳ မပဖေ်ေေရန် 

လိုအပ်ေသာ ထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵကို ပပုလုပ်ရန်လိုအပ်ေပသည်။  

ထို့ေကကာင်ဴ ပိုမိုအာဵေကာင်ဵေသာ ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵထကွ်ပေ္စည်ဵမျာဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ 

ေောင်ရွက်ပခင်ဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါကူဵေက်မှုကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်အတွက်သာမက ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်ပမဲေသာ 

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵမှ ရရိှလာေသာ အကျ ို ဵအပမတ်မျာဵကို ပပန်လည်မေုဳဵရှုဳဵေေရန်အတွက် 

အေရဵပါေသာလုပ်ငန်ဵေဉ် တေ်ရပ်ပဖေ်သည်။ သ့ုိပဖေ်ပါ၍အေိုဵရအဖွဲ့မျာဵအေနပဖင်ဴ - 

၁။ ရုပ်ပမင်သဳကကာဵ၊ ေရဒီယိနုှငဴ်လူမှုကွန်ရက်မျာဵမှတေ်ေင်ဴ လူထုလှုဳ့ေော်လှုပ်ရှာဵပွဲမျာဵ ပပုလုပ်ကာ ပပည်သူလူထုအကကာဵ ေဖာ်ပပပါ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ပိုမို ကျယ်ပပန့်ေွာ သိရိှေေရန် လုပ်ေောင်သင်ဴပါသည် - ေေဵလိပ်ေသာက်သူမျာဵသည် ကိုဗေ်-၁၉ 

ေရာဂါ၏ ေနာက်ေက်တွဲ ေိုဵကျ ို ဵမျာဵကို ပိုမို ခဳောဵရနိုင်ေပခမျာဵေသာေကကာင်ဴ ယခုပင် ေေဵလိပ်ပဖတ်ပါ။ 

ေေဵလိပ်ပဖတ်ပခင်ဵေကကာင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉၏ အန္တရာယ် နှင်ဴ ကူဵေက်မှုကို ေလျာဴကျေေရုဳသာမက ကိုယ်ခဳအာဵေနေ်ကိုလည်ဵ 

ပပန်လည်ေကာင်ဵမွန်ေေသည်။ 

၂။ ေေဵလိပ်ပဖတ်ရန် ပဳဴပိုဵမှု အေီအေဉ်မျာဵ ပဖေ်သညဴ် ေေွဵ ေနွဵရန် တယလ်ီဖုန်ဵလိုင်ဵမျာဵ၊ မိုဘိုင်ဵမက်ေေဴခ်ျပို့ပခင်ဵနှင်ဴ 

အင်တာနက်မှ လိုအပ်ေသာ ေေွဵေနွဵမှုေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵ ေောင်ရွက်ရန် လုဳေလာက်ေသာ အရင်ဵအပမေ်မျာဵကုိ 

ရှာေဖွထာဵရန်လည်ဵ လိုအပ်သည်ပဖေ်ရာ ထိုသ့ုိေသာ အေီအေဉ်မျာဵအတွက် အထူဵသပဖင်ဴ ယခုကဲဴသ့ုိ ပိတ်ေို့မှုကာလမျာဵတွင် 

လုဳေလာက်ေသာ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ပဖညဴ်တင်ဵထာဵရန်လည်ဵ လိုအပ်သည်။ The Union အဖွဲ့ နှင်ဴ WHO အဖွဲ့မျာဵ၏ 

ဝဘ်ေိုဒ်မျာဵတွင် သင်ဴေလျာ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ဝင်ေရာက်ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

၃။ ေေဵလိပ်ေငွ့ကင်ဵေင်သညဴ် အမျာဵပပည်သူနှင်ဴ သက်ေိုင်ေသာေနရာမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်မျာဵနှင်ဴ ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေောင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေောင်ရွက်မှုအပါအ၀င် ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵထွက်ပေ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵမူဝါဒမျာဵကို 

ပိုမိုထိေရာက်ေအာင်ပပဌာန်ဵရန်နှင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်လည်ဵ လိုအပ်သည်။ ေေဵလိပ်ေငွ့ လုဳဵဝကင်ဵေင်ေသာ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵပပုလုပ်ပခင်ဵသည် ပပည်သူလူထုအာဵ တေ်ေင်ဴခဳ ေေဵလိပ်ေငွ့၏အန္တရာယ်မှ ကာကွယန်ိုင်ရုဳသာမက 

အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵေိုင်ရာနှင်ဴ နှလုဳဵနှင်ဴနှလုဳဵေသွဵေကကာေိုင်ရာ ေရာဂါမျာဵေကကာင်ဴ ကိုဗေ်-၁၉ေရာဂါ ပဖေ်နိုင်ေပခ၊ 

ေနာက်ေက်တွဲေိုဵကျ ို ဵမျာဵနှင်ဴ ေသေုဳဵမှုမျာဵမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်လည်ဵ အေရဵပါေုဳဵေသာ နည်ဵလမ်ဵပဖေ်သည်။ 

၄။ ကွမ်ဵယာ၊ ေရေပပာင်ဵ၊ရီှရှာဵ၊ အီဵ-ေီဵကရက်နှငဴ် ေေဵရွက်ကကီဵကို အပူေပဵပပီဵ အေငွ့ရှူရေသာ IQOS ကဲဴသ့ုိေသာ Heated 

Tobacco Products (HTPs)မျာဵ ေရာင်ဵချပခင်ဵနှင်ဴအသုဳဵပပုပခင်ဵကို ထိန်ဵချုပ်ရန် လိုအပ်ေသာ ေည်ဵမျဉ်ဵေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို 

လက်ငင်ဵချမှတ်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴပပဌာန်ဵရန်လည်ဵ လိုအပ်သည်။ ေရေပပာင်ဵ နှင်ဴ ရီှရှာဵအသဳုဵပပုပခင်ဵကုိ 

ပိတ်ပင်ပခင်ဵပဖငဴ် လူေုလူေဝဵပပုလုပ်ပခင်ဵကိုပါ ထိန်ဵချုပ်နိုင်ပခင်ဵေကကာင်ဴ ဗိုင်ဵရပ်ေ်ပျ ဳ့နှဳ့မှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက်လည်ဵ 

အေထာက်အကူပပုသည်။  

https://www.theunion.org/what-we-do/publications/technical/english/pub_smokingcessation_eng.pdf
https://www.who.int/tobacco/publications/smoking_cessation/en/
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၅။ ေေဵရွက်ကကီဵထုတ်ကုန်မျာဵအေပါ်အခွန်နှင်ဴေေျဵနှုန်ဵမျာဵပမှင်ဴတင်ပခင်ဵအပါအဝင် WHO FCTC နှင်ဴ WHO MPOWER 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ အပပညဴ်အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴ ပပဌာန်ဵရန် လည်ဵ လိုအပ်သည်။ အဘယ်ေကကာင်ဴေိုေသာ် 

အေိုပါဘဏ္ဍာေငွမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှု အေီအေဉ်မျာဵနှငဴ် ေေဵရွက်ကကီဵထကွ်ပေ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵတွင် လိုအပ်သလို ပပန်လည်ေထာက်ပဳဴေပဵနိုင်ေသာေကကာငဴ် ပဖေ်သည်။  

၆။ ကုိဗေ်-၁၉ လူနာမျာဵအကကာဵ ေေဵလိပ်ေသာက်ပခင်ဵနှငဴ် သက်ေိုင်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကို ေသချာေွာ 

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရန်လည်ဵ လိုအပ်သည်။  

၇။ အေိုဵရမျာဵအေနပဖင်ဴ ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ အလှူေငွလှူဒါန်ဵပခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵတိုမ့ှ ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴထာဵေသာ 

ပညာရှင်မျာဵနှင်ဴလက်တွဲေောင်ရွက်ပခင်ဵကို ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵအာဵပဖငဴ် WHO’s FCTC Article 5.3 ကိုအပပညဴ်အဝ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ပပဌာန်ဵရမည်ပဖေ်သည်။ ထို့အပပင် ကိုဗေ်-၁၉ ပဖေ်ပွာဵေဉ်အတွင်ဵ ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵနှင်ဴ vaping 

ပေ္စည်ဵမျာဵ ေရာင်ဵချပခင်ဵကို ပိတ်ပင်ထာဵရမည်ပဖေ်သည်။ 

၈။ WHO FCTC Article 19 ပပဌာန်ဵမှုကို အရိှန်အဟုန်ပမှင်ဴေောင်ရွက်ရန်ေဉ်ဵောဵသင်ဴေကကာင်ဵနှငဴ် ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵ 

ထွက်ပေ္စည်ဵမျာဵသဳုဵေွဲမှုေကကာင်ဴ ပဖေ်ေပါ်လာေသာ ေုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵအပပင် ကိုဗေ်-၁၉ကပ်ေရာဂါသက်ေရာက်မှုေကကာင်ဴ 

ေိုဵရွာဵေွာထိခိုက်မှုမျာဵအတွက် ေေဵလိပ်၊ေေဵရွက်ကကီဵထွက်ပေ္စည်ဵ ထုတ်လပု်သူမျာဵထဳမှ ဥပေဒနှင်ဴေငွေကကဵေိုင်ရာ 

တာဝန်ယမူှုမျာဵကို ေတာင်ဵခဳသွာဵရန်လိုအပ်သည်။ 

၉။ မကူဵေက်နိုင်ေသာ ေရာဂါအခဳရှိသူမျာဵအတွက် လိုအပ်ေသာ ေေဵဝါဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ 

ပပတ်လပ်မှုမရိှေေရန် နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေသာအောဵအောမျာဵောဵသဳုဵရန်၊ အရက်ပဖတ်ရန်၊ 

ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှာဵမှုပပုလုပ်ရန်၊ ေိတ်ကျန်ဵမာရန်၊ ေေဵလိပ်ပဖတ်ရန် ပညာေပဵ ေေွဵေနွဵပခင်ဵမျာဵ ပပုလုပ်ေပဵရန်လည်ဵ 

လိုအပ်သည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/fctc/text_download/en/
https://www.who.int/tobacco/mpower/en/
https://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
https://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_11-en.pdf
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