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တားမြစ်ပိတ်ပင်မြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံး 

အီး-စီးကရက် နှင့် အခြား အငငေ့ရှူရငောပစ္စည်း

များ ငရာင်းြျမှုကို တားခမစ်ပိတ်ပင်ခြင်းေည် 

ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငောနိုင်ငံများ

၏ ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီးငောက်ေုံးမှုထိန်းြျုပ်

ငရးလုပ်ငန်းစဉ်များတေင် အဘယ့်ငြကာင့် အဓိက 

အြန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ငနရေနည်း။  

2020 ြုနှစ် ကောေ်ဆုံး သကောထား ရပ်တည်ြျေ် 



အီး-စီးေရေ်နှင့်အမြားအကငေ့ရှူရကသာ ပစ္စည်းြျားကရာင်းြျြှုေို 

တားမြစ်ပိတ်ပင်မြင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ကောေ်ြံအကြောင်း တရား

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာငရးအဖေဲ့ (WHO)မှ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီးကပ်ငရာဂါနှင့်ပတ်ေက်ေည့် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၏  

အစီရင်ြံစာတေင7် “အီး-စီးကရက်ကို ငေးလိပ်အစားထိုးပစ္စည်းအခဖစ် အေုံးခပုကာ ငေးလိပ်ခဖတ်ခြင်းေည် လူထုအေင့်

ငေးလိပ်ခဖတ်ရန် ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမှန်တကယ်ငအာင်ခမင်ငစေည်ေိုေည့် လုံငလာက်ငော ေီးခြား ေက်ငေ

အငထာက်အထားမရှိငြကာင်း” ငဖာ်ခပြဲ့ေည်။ ထို့ခပင် ၎င်းပစ္စည်းများ အေုံးခပုခြင်းေည် “လုံး၀  အန္တရာယ်ခဖစ်နိုင်ငြကာင်း”ကို

လည်း ထပ်ငောင်း ငဖာ်ခပြဲ့ေည်။ ဤအစီရင်ြံစာတေင် ငေးရွက်ကကီးထေက်ပစ္စည်းကို အပူငပးပပီး အငငေ့ရှူငောပစ္စည်း (HTPs)  

မှ ထုတ်လုပ်ေည့် အန္တရာယ်ရှိငော ဓာတုပစ္စည်းများစောေည် (ငယဘုယျအားခဖင့် ပမာဏနည်းပါးလျှင်ပင်)  ေမားရိုးကျစီးကရက်

များ မှ ထုတ်လုပ်ငော ဓာတုငေဒများနှင့်ေင်တူငြကာင်း နှင့် အေိုပါထုတ်ကုန်များေည် ငေးရွက်ကကီးနှင့်ေက်စပ်ငောငရာဂါ

များ ခဖစ်ပေားနိုင်မှုကို ငလျှာ့ြျနိုင်ခြင်းမရှိငြကာင်း ေက်ငေအငထာက်အထားများအရ ငတေ့ရှိရေည်။8

The Union အဖေဲ့အစည်း အငနခဖင့် WHO ၏ ရပ်တည်ြျက်ကို ငထာက်ြံကာ ၎င်းနှင့် ေက်စပ်ကိစ္စရပ်များကို မီးငမာင်းထိုးခပြျင်

ပါေည်။  ဤထုတ်ခပန်ြျက်ေည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီး-စီးကရက်နှင့်ပတ်ေက်ေည့် စတုတ္ထငခမာက် အကကိမ် ထုတ်ခပန်ြျက်ခဖစ်ပါေည် 

(ယြင်က ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၈ တ့ုိတေင် အီး-စီးကရက်နှင့် HTPsနှင့် ပတ်ေတ်ေည့် အစီရင်ြံစာများ ေီးခြားထုတ်ခပန်ြ့ဲဖူး9,10,11)  

။ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်တေင် ၀င်ငငေခမင့်မားငောနိုင်ငံများရှိ မီဒီယာ၊ ပညာငရးေိုင်ရာစာတမ်းများနှင့် ခပည်ေူ့ကျန်းမာငရးအေိုင်းအဝိုင်း

မှတေင့် လက်ရှိခပန့်ပေားငနေည့်  ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများေည်  ခပည်ေူ့ကျန်းမာငရးအငပါ်ေက်ငရာက်လျက်ရှိငြကာင်း ထုတ်ခပန်

ငြကခငာငော်လည်း ထိုအြျက်နှင့်ေက်စပ်ေည့် ေတင်းထုတ်ခပန်ြျက်များေည် ခပည့်စုံလုံငလာက်မှုမရှိငောငြကာင့် The Union 

အဖေဲ့အစည်း အငနခဖင့် အေိုပါအြျက်ကိုငထာက်ခပရန် လေန်စောအငရးကကီးငနေည်ဟု ြံယူမိပါေည်။ စည်းမျဉ်းမူငဘာင်ငေြျာမရှိ

ငော ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငောနိုင်ငံများတေင် အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs များကို လျင်ခမန်စော မိတ်ေက်ကာ ငေးကေက်

ြျဲ့ထေင် ငရာင်းြျငနေည့်အတေက် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ေက်ေည့် ထုတ်ခပန်ငြကခငာြျက်များေည် အေိုပါနိုင်ငံများအတေက်

လည်း လွှမ်းခြုံကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါေည်။ ဤနိုင်ငံများရှိ ထိြိုက်လေယ်အုပ်စုများခဖစ်ေည့် လူငယ်များအငရးကို အထူးအငလး

စိုက်ေင့်ပါေည်။ ဤအငြကာင်းခပြျက်များငြကာင့် The Union အဖေဲ့အငနခဖင့် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများ ငရာင်းြျခြင်းကို ကကိုတင်ကာ

ကေယ် တားေီးရန်  အေိုခပုအပ်ပါေည်။ 

အဓိေကေါဟာရြျားနှင့်အတိုကောေ် အသုံးအနှုေ်းြျား

အီး-စီးေရေ်(E-CIGARETTE) 

အီး-စီးကရက်ေည် ၂၀၀၆ ြုနှစ်တေင် ကမ္ဘာ့ငစျးကေက်ေ့ုိ ပထမေံုးအကကိမ် စတင်မိတ်ေက်ြ့ဲပပီး  ၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် တစ်ကမ္ဘာလံုး၌ အီး-

စီးကရက်ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှုမှာ အငမရိကန်ငဒါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံေ့ုိငရာက်ရိှငနပပီခဖစ်ေည်1။ အီး-စီးကရက်ေည် အီလက်ထငရာနစ်စနစ်ခဖင့်

 ခပုလုပ်ငော နီကုိတင်းပါဝင်ငော ငေးလိပ်အတု (ENDS - Electronic Nicotine Delivery System) နှင့် အီလက်ထငရာနစ် စနစ်ခဖင့်

 ခပုလုပ်ငော နီကုိတင်း မပါဝင်ငော ငေးလိပ်အတု (Electronic Non-Nicotine Delivery System - ENNDS) ဟုငြါ်ငော ငေးလိပ်

အစားထုိးပစ္စည်းများအြကား အေံုးအများေံုးထုတ်ကုန်ခဖစ်ပပီး “e-cigs”၊ “vapes” ေ့ုိမဟုတ် “vape-pens” ဟုလည်းငြါ်ေည်။ ၎င်း

ပစ္စည်းများေည် e-liquid ဟုငြါ်ငော အရည်တစ်မျ ိုးခဖင့်တေဖဲက်အေံုးခပုရပပီး ရှူရှိုက်နုိင်ငော aerosol အငငေ့ များခဖစ်ငပါ်ငစရန် ထုိ

အရည်ကုိအပူငပး၍ ေံုးစေရဲခြင်းခဖစ်ေည်။ ဤထုတ်ကုန်များတေင်ငေးရွက်ကကီးအရွက်မပါပါဝင်ငော်လည်း ၎င်းတ့ုိေည် ပံုမှန်အားခဖင့်

နီကုိတင်း၊ propylene glycol နှင့်/ေ့ုိမဟုတ် glycerine၊ အရောများ နှင့် ကျန်းမာငရးကုိ ထိြုိက်နုိင်ေည့် အေိပ်အငတာက်ခဖစ်ငစ

နုိင်ငော ပစ္စည်းများပါဝင်ေည်။2 အီး-စီးကရက်များေည် တစ်ပံုစံတည်းမဟုတ်ဘဲ နီကုိတင်းပါဝင်မှု၊ အရော၊ အငငေ့ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊

ပံုစံ၊ ဘက်ထရီေ့ုိအား နှင့်  လျှပ်စီးပတ်လမ်းစနစ်တ့ုိေည် မျ ိုးစံု ကေခဲပားနုိင်ေည်။  နီကုိတင်းအခပင်အခြားပစ္စည်းများကုိလည်း ေံုးစေရဲန်

အလားအလာရိှငော၊ ငခပာင်းလဲလာငောအငခြအငနများအရ အလုိက်ေင့်အေံုးခပုရန်အတေက် ခပုခပင်ငခပာင်းလဲမှုများ ခပုလုပ်လာြက

ေည်။3 အီး-စီးကရက်ဒီဇုိင်း (၂)မျ ိုးမှာ- “ အပေင့်” (ေုိလုိေည်မှာ မိမိဖာော ခပန်လည်ခဖည့်တင်း အေံုးခပုနုိင်ငော) ေ့ုိမဟုတ်“ အပိတ်”  

(ေုိလုိေည်မှာ တစ်ြါေံုး ေ့ုိမဟုတ် အေင်ေင့် ကကိုတင်ခဖည့်ေေင်းထားငော တေဖဲက်ထုတ်ကုန်များ)တ့ုိ ခဖစ်ြကေည်။4 ဥပမာအားခဖင့် 

Altria မှ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ပုိင်ေုိင်ငော Juul၊ British American Tobacco မှ ထုတ်လုပ်ငော Vype နှင့် Imperial Brandsမှ  

ထုတ်လုပ်ငော blu တ့ုိ ပါဝင်ေည်။

ကဆးရွေ်ကေီးထေေ်ပစ္စည်းေို အပူကပးပပီး အကငေ့ရှူကသာပစ္စည်း (HEATED TOBACCO PRODUCTS – HTPS)

ဤငေးရွက်ကကီးထုတ်ကုန်များေည် ဖိေိပ်ထားငောငေးရွက်ကကီးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကုိ အပူငပးေည့်ကိရိယာခဖင့် ရှူရှိုက်နုိင်ငော  

aerosol အငငေ့ များအခဖစ် ဖန်တီးငပးငောထုတ်ကုန်များခဖစ်ေည်။ ၎င်းထုတ်ကုန်များတေင် ငေးရွက်ကကီးေည် အထူးဒီဇုိင်းထုတ်ထား

ငော စီးကရက် ေီးငတာင့်များ ေ့ုိမဟုတ် စီးကရက်ပံုစံတူ အငြျာင်းငယ်များထဲတေင် ပါဝင်ေည်။ ၎င်းထုတ်ကုန်များကုိ ငေးရွက်ကကီး

လုပ်ငန်းရှင်များငြါ်ေုိေည့် အတုိင်း “heat-not-burn” ပစ္စည်းများအခဖစ် လူေိများပါေည်။ HTP နည်းပညာေည် ၁၉၈၀ ခပည့်နှစ်များ

ကတည်းကတည်ရိှြ့ဲငော်လည်း မြကာငေးမီကထေက်ငပါ်ြ့ဲငောထုတ်ကုန်အေစ်များငြကာင့် လေန်ြ့ဲငောငါးနှစ်အတေင်း ၎င်းပစ္စည်း

များကုိ ပုိမုိလူကကိုက်များလာေည်။ ထ့ုိငြကာင့် ၂၀၂၁ တေင် HTP ငေးကေက်ေည် အငမရိကန်ငဒါ်လာ ၁၇.၉ ဘီလီယံအထိငရာက်ရိှနုိင်

မည်ဟု ြန့် မှန်းြကေည်။5 HTP ထုတ်ကုန် နမူနာများတေင် Phillip Morris International မှ ထုတ်လုပ်ငော iQOS ၊ British American 

Tobacco မှ ထုတ်လုပ်ငော Glo နှင့် Japan Tobacco International မှ ထုတ်လုပ်ငော Ploom S  ပစ္စည်းများပါဝင်ေည်။ 

“ဆေ်းသစ်ကသာ”၊ “သြားရိုးေျ ြဟုတ်ကသာ”၊ “ထင်ကပါ်လာကသာ” နှင့် “ကောေ်ြျ ိုးဆေ်” ကဆးရွေ်ကေီးထုတ်ေုေ်ြျား 

အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs များကုိ“ ထုတ်ကုန်အေစ်”၊ “ အစားထုိးထုတ်ကုန်”၊ “ ထေန်းေစ်စထုတ်ကုန်” ေ့ုိမဟုတ် “မျ ိုးေက်ေစ် ထုတ်ကုန်

များ” အခဖစ် အတူတကေ မြကာြဏငဖာ်ခပငလ့ရိှေည်။ ငေးရွက်ကကီးနှင့်နီကုိတင်းအရည် ပါဝင်ငော “ငပါင်းစပ်” ငေးရွက်ကကီးထုတ်ကုန်

အေစ်များ လျင်ခမန်စော ငပါ်ထေက်လာခြင်းတ့ုိငြကာင့်  HTPs နှင့် အီး-စီးကရက်အြကား ကေခဲပားခြားနားမှုကုိ ငဝဝါးငစြ့ဲေည်။6 ဥပမာ

အားခဖင့် ကုိရီးယားငေးလိပ်နှင့်ဂျင်ေင်းငကာ်ပုိငရးရှင်း မှ ထုတ်လုပ်ငော Lil Hybrid၊ Japan Tobacco International မှ ထုတ်လုပ်

ငော Ploom Tech  နှင့် British American Tobacco မှ ထုတ်လုပ်ငော Glo iFuse  တ့ုိပါဝင်ေည်။

ဤငြကညာြျက်ပါအကကံခပုြျက်များေည် e-hookahs၊ e-pipes, e-cigars နှင့် e-shisha နှင့် အခြားHTP နှင့် ငပါင်းစပ် ထုတ်ကုန်များ 

အပါအဝင် ENDS နှင့် ENNDS အားလံုးအတေက် အကျုံးဝင်ပါေည်။

0 2  |  0 3

စည်းြျဉ်းြူကောင်ကသြျာြရှိကသာ ေင်ကငေအလယ်အလတ်နှင့် ေည်းပါးကသာနိုင်ငံ

ြျားတေင် အီး-စီးေရေ်နှင့် HTPs ြျားေို လျင်မြေ်စော ြိတ်ဆေ်ော ကေးေေေ်

ြျဲ့ထေင် ကရာင်းြျကေသည့်အတေေ် ၎င်းေုေ်ပစ္စည်းြျားနှင့်ပတ်သေ်သည့် ထုတ်

မပေ်ကြေမငာြျေ်ြျားသည် အဆိုပါနိုင်ငံြျားအတေေ်လည်း လွှြ်းခြုံေိုေ်ညီြှုရှိရေ်

 လိုအပ်ပါသည်။ 

တားခမစ ်ပ ိတ်ပင ် ခြင ် းေည်ော အငကာင်းေု ံ း 
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အကြောင်းမပြျေ် ၁၀ ရပ်။
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1.  ကဆးရွေ်ကေီးလုပ်ငေ်းရှင်ြျားသည် လူငယ်ြျားအား  
ပစ်ြှတ်ထားမြင်း

  ေုငတေန အြျက်အလက်များအရ ဝင်ငငေများငောနိုင်ငံများရှိ လူငယ်များအြကား အီး-စီးကရက်ေုံးစေဲမှုနှုန်းေည် ကပ်ငရာဂါေဖေယ်  

လေန်စောတိုးပေားလာခြင်းနှင့်အတူ တစ်ေက်တာ နီကိုတင်း စေဲလန်းေေားနိုင်ငခြ အလားအလာ လေန်စောခမင့်တက်ငနငြကာင်း ေိရှိရေည်

။12,13 Global Youth Tobacco Survey အရ ဤနမူနာ အြျက်အလက် ပုံစံေည် ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံအများ

စုအတေက် မှန်ကန်ငနပပီး ၎င်းေုငတေနခပုြျက်အရ အလယ်တန်းငကျာင်းေားများအြကား လက်ရှိအီး-စီးကရက်ေုံးစေဲမှုနှုန်း ခမင့်မား

ငြကာင်းငတေ့ရှိရေည် (ပုံ ၁)။14 ၎င်းနိုင်ငံများတေင် ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီးနှင့် အီး-စီးကရက် လုပ်ငန်းရှင်များေည် လူမှုကေန်ရက်များ

အေုံးခပုခြင်း၊ ပေဲစီစဉ် ပံ့ပိုးငပးခြင်းနှင့် အနံ့အရောများကို အေုံးခပုကာ လူငယ်များကို နည်းလမ်းမျ ိုးစုံခဖင့် ေေဲငောင်ရန် ကကိုးပမ်း

ငနြကေည်။15,16,17,18 ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီး လုပ်ငန်း၏ ပိုမိုလွှမ်းမိုးမှုတစ်ြုခဖစ်ေည့် အီး-စီးကရက်နှင့1်9 ၎င်းလုပ်ငန်းများမှ ပိုင်ေိုင်

ငော HTPsများေည2်0 ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီးလုပ်ငန်းရှင်များအတေက် ေယ်စုနှစ်ငပါင်းများစောထဲက အေုံးခပုလာငော ၎င်းတို့

၏ မဟာေျူဟာများကို ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့်နည်းပါးငောနိုင်ငံများတေင် နီကိုတင်းနှင့်ငေးရွက်ကကီးငေးကေက် တိုးြျဲ့မှုအတေက် 

အေုံးခပုရန် တစ်ငကျာ့ခပန်လည် အြေင့်အငရးငပးေကဲ့ေို့ ခဖစ်ငနေည်။21

 
 
 

  ပုံ ၁။ ငရွးြျယ်ထားေည့် ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းငော နိုင်ငံများ မှ လူငယ်များအြကား လက်ရှိ အီး-စီးကရက် 

ငောက်ေုံးမှု အငခြအငန 

2.  လူငယ်ြျားအြေား စီးေရေ်ယဉ်ကေျးြှုြှ အီး-စီးေရေ်
ယဉ်ကေျးြှုသို့ ေူးကမပာင်းမြင်း 

  ငေးလိပ်မငောက်ငော်လည်း အီး-စီးကရက်ကုိ အေံုးခပုငနေူလူငယ်များေည် ငနာက်ပုိင်းတေင် ငေးလိပ်ငောက်ရန်အြေင့်အလမ်း  

နည်းပါးေည်ဟု  ယူေရငော်လည်း ေက်ငေအငထာက်အထားများအရ ၎င်းတ့ုိေည် ငနာက်ပုိင်းတေင် ငေးလိပ်ကုိ ပံုမှန်ငောက်ေံုး

နုိင်ငခြ ၂ ေမှ ၄ ေအထိ ပုိများငြကာင်း ငတေ့ ရိှရေည်။22,23,24  လူငယ်များအား ငေးလိပ်ငရာင်းြျခြင်းကို တားေီးရန် ထိငရာက်စော  

အငရးယူမှုမလုပ်နိုင်ငော၊ စီးကရက်များအငပါ် လုံငလာက်ငော အြေန်မငကာက်ြံငော၊ စီးကရက်ငေးငပါငော၊ စီးကရက်ေုံးစေဲမှု  

ကျယ်ခပန့်  အခမစ်တေယ်ငနငော ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံအများစုတေင2်5 လူငယ်များအြကား စီးကရက်မှ အီး-

စီးကရက်အေုံးခပုမှု ကူးငခပာင်းနိုင်ငခြ ပိုများငြကာင်း ငတေ့ရေည်။

တားခမစ ်ပ ိတ်ပင ် ခြင ် းေည်ော အငကာင်းေု ံ း 
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3.  ကဆးလိပ်ကသာေ်သူြျား အြေား လုံကလာေ်ကသာ အန္တရာယ်
ကလှော့ြျနိုင်ကမြ အကထာေ်အထားြရှိမြင်း 

  အီး-စီးကရက်ကို ေီးေန့်  ေို့မဟုတ် ပုံမှန်စီးကရက်များအစား အေုံးခပုပါက ငေးလိပ်ခဖတ်ရန်ြက်ြဲ၍ ေက်လက်ငောက်ငနေူများ

နှင့် ယှဉ်လျင် အန္တရာယ်ခဖစ်နိုင်ငခြနည်းေည်ဟု ယူေြကငော်လည်း ၎င်းကို ပုံငေ ေတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။ အီး-စီးကရက်ေုံးစေဲေူ

အငတာ်များများ ကျင့်ေုံးေည့် အီး-စီးကရက်ငရာ ပုံမှန် စီးကရက်ပါ နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အေုံးခပုငနခြင်းေည2်6,27,28 အငရးကကီးငော  

ငရတိုနှင့်ငရရှည် ကျန်းမာငရးေက်ငရာက်မှုများနှင့် များစော ေက်နေယ်လျက်ရှိငြကာင်း ငတေ့ရေည်။.29,30,31,32,33 ထို့ခပင် အီး-စီးကရက်

များ၏ ငေးလိပ်ခဖတ်ခြင်းအငပါ် ေက်ငရာက်မှုကို ငလ့လာြျက်များ၏ ငတေ့ရှိမှုများေည်လည်း မတူကေဲခပားငနငြကာင်း ငတေ့ရှိရ

ေည်။34,35,36,37 HTPs နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ၎င်း၏ကျန်းမာငရးေိုင်ရာ ေက်ငရာက်မှုများကို ငကာက်ြျက်ြျရန်ငစာလေန်းငနငေး

ေည်။ အဘယ့်ငြကာင့်ေိုငော် အနည်းငယ်ငော ငလ့လာမှုများေည်ော ငေးရွက်ကကီးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ငထာက်ပံ့မှုများနှင့် 

လေတ်ကင်းပပီး ၎င်းငတေ့ရှိမှုများမှာလည်း တိကျမှု ငေြျာမရှိငောငြကာင့် ခဖစ်ေည်။38,39,40

4.  မပည်သူ့ေျေ်းြာကရးအကပါ်ဆိုးရွားကသာ အသားတင် ရလဒ် 
သေ်ကရာေ်မြင်း

  ထုတ်ကုန်အေစ်များအတေက် မူဝါဒေိုင်ရာငေေးငနေးမှုများတေင် ခပည်ေူ့ကျန်းမာငရး (ငေးလိပ်ငောက်ေူနှင့်ငေးလိပ်မငောက်

ေူများ (အထူးေခဖင့်လူငယ်များ)) အငပါ် ေက်ငရာက်လာနိုင်ေည့် အငခြအငနများကို အဓိကထား ထည့်ေေင်းစဉ်းစားေင့်ေည်။ ဤ

ထုတ်ကုန်များအတေက် အန္တရာယ်ငလျှာ့ြျငရးအလားအလာကို အကဲခဖတ်ရာတေင်လည်း အလားတူပင်ခဖစ်ေည်။  

ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငောနိုင်ငံများတေင် အီး-စီးကရက် နှင့် HTPs တို့ငြကာင့် လူငယ်များအြကား ခဖစ်ငပါ်လာနိုင်ငော 

ကကီးမားငော ပျက်စီးေုံးရှုံးမှုများကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားမည်ေိုပါက - အရွယ်ငရာက်ပပီး ငေးလိပ်ငောက်ေူများအြကား  

ကျန်းမာငရးထိြိုက်မှုနည်းပါးငြကာင်း လုံငလာက်ငော ေက်ငေအငထာက်အထားမရှိခြင်းငြကာင့် ၎င်းထုတ်ကုန်များငြကာင့်  

ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများ၏ ခပည်ေူ့ကျန်းမာငရးအငပါ် အေားတင် ေက်ငရာက်မှု ရလဒ်မှာအပျက်ေငဘာ

ငောင်နိုင်ငြကာင်း ငကာက်ြျက်ြျနိုင်ေည်။ အလားတူစော ဤထုတ်ကုန်များအတေက် အန္တရာယ်ငလျှာ့ြျငရးအလားအလာနှင့် 

ပတ်ေက်၍ ငခပာေိုမှုများမှာ ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများအတေက်အငခြအခမစ်မရှိငြကာင်း ငတေ့ရေည်။.

5. အကရးယူြှု အားေည်းမြင်းြျားေို အြေင့်ကောင်းယူမြင်း   
  ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများတေင် ငေးလိပ်၊ ငေးရွက်ကကီး ငောက်ေုံးမှု ထိန်းြျုပ်ငရး လုပ်ငန်းစဉ်များခဖစ်ေည့် 

ငေးလိပ်ငငေ့ကင်းစင်ငနရာများ ဖန်တီးခြင်း၊ ငြကာ်ခငာမှုများကို တားခမစ်ခြင်း၊ငရာင်းြျေူလိုင်စင်ထုတ်ငပးခြင်းနှင့်  

လူငယ်များအား ငေးလိပ်ငရာင်းြျခြင်းကိုတားေီးခြင်း လုပ်ငန်းများကို အငကာင်အထည်ငဖာ်ရာတေင် အြက်အြဲများစော ရှိငနပပီးခဖစ်

ပါေည်။41,42,43,44 ဤနိုင်ငံများ၌ ငောင်ရွက်လျက်ရှိငော စေမ်းငောင်မှုများတေင် လစ်ဟာမှုများရှိရာ  ယြုကဲ့ေို့ လျင်ခမန်စော  

ငခပာင်းလဲငနငော ထုတ်ကုန်အေစ်များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အငပါ် လိုက်နာငောင်ရွက်မှုများကို ေန်းစစ်ပပီး ထိငရာက်

ငော အငရးယူငောင်ရွက်ခြင်းများ ခပုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်ငောင်ခြင်းေည် စိန်ငြါ်မှုတစ်ရပ်ခဖစ်ငနငပေည်။ ထို့အခပင်  နီကိုတင်းနှင့်

ငေးရွက်ကကီးလုပ်ငန်းရှင်များ ေည် ဤအားနည်းြျက်များကိုအေုံးြျကာ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအား ငေးကေက်ြျဲ့ထေင်ရန်နှင့်  

ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီး ငောက်ေုံးမှုထိန်းြျုပ်ငရးမူဝါဒများကိုလည်း ဘက်ငပါင်းစုံမှ အားနည်းငစရန် ကကိုးပမ်း ငနပါေည်။ ဝင်ငငေ

အလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများတေင် အငရးယူမှုများ ထိငရာက်မှု မရှိခြင်းငြကာင့် ပုံမှန်စီးကရက်နှင့် အီး-စီးကရက်ကို 

တေဲဖက်အေုံးခပုမှုများေည် ကပ်ငရာဂါေဖေယ် လျင်ခမန်စော ခပန့်နှံ့လာနိုင်ေည်။
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6.  ထုတ်ေုေ်အသစ်ြျား၏ အာရုံကမပာင်းြှု 
  ငေးလိပ်၊ ငေးရွက်ကကီးငောက်ေံုးမှု ထိန်းြျုပ်ငရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အဓိက ငော့ြျက်မှာ WHO FCTC နှင့် MPOWER အစီအမံ  

တို့တေင်ငဖာ်ခပထားေည့် ြိုင်မာငော ေက်ငေအငထာက်အထားများကို အငခြြံထားေည့် လူထုအေင့် မူဝါဒများြျမှတ်ခြင်းနှင့်  

အငကာင်အထည်ငဖာ်ခြင်းတို့ခဖစ်ေည်။ ဤေက်ငေအငထာက်အထားများကို အငခြြံေည့်အစီအမံများကို အခပည့်အ၀လက်ြံခြင်း

နှင့် အငကာင်အထည်ငဖာ်ခြင်းေည် ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံအများစုတေင် အားနည်းငနငြကာင်းငတေ့ရေည်။45  

၎င်းေည် ဦးစားငပးလုပ်ငောင်ရမည့်အရာခဖစ်ပပီး ထုတ်ကုန်အေစ်များ၏ ေေဲငောင်ခြင်းနှင့် မဟုတ်မမှန်ငော ကတိကဝတ်များက 

တိကျြိုင်မာငော ေတင်းအြျက်များထံမှ အာရုံ လွှဲငခပာင်းရန် ကကိုးပမ်းငနမှုများရှိငနငြကာင်းကိုလည်း ေတိခပုရန်လိုအပ်ပါေည်။ 

7.  အသစ်တီထေင်ထားကသာ ထုတ်ေုေ်ြျားသည် ကဆးလိပ်၊
ကဆးရွေ်ကေီး ကသာေ်သုံးြှု ထိေ်းြျုပ်ကရး လုပ်ငေ်းစဉ်ြျား၏ 
အရင်းအမြစ်ြျားေို လြ်းလွှဲကစမြင်း 

  အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs ထုတ်ကုန်များကို တိကျစော ထိန်းြျုပ်ခြင်းေည် မည်ေည့်နည်းခဖင့်မေို နိုင်ငံများအတေက်အပိုငောင်း စရိတ်

များ ကုန်ကျငစမည် ခဖစ်ပါေည်။ လူငယ်များ ၎င်းထုတ်ကုန်များကို အေုံးမခပုငစရန် ဥပငဒခပဌာန်းခြင်း၊ အငကာင်အထည်ငဖာ်

ငောင်ရွက်ခြင်း၊ အငရးယူခြင်းတို့ေည် ဘဏ္ဍာငရးနှင့် လူ့စေမ်းအားအရင်းအခမစ်များစောလိုအပ်ေည်။ ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီး ငောက်

ေုံးမှု ထိန်းြျုပ်ငရး လုပ်ငန်းစဉ်များေည် မူလကတည်းက အရင်းအခမစ်လုံငလာက်မှု မရှိခြင်းများငြကာင့်4့6 ဝင်ငငေအလယ်အလတ်

နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများအတေက် ထုတ်ကုန်အေစ်များကို ကုန်ပစ္စည်းငဘးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းအေစ်များ ေတ်မှတ်ငရး၊ ဓာတ်ြေဲြန်း

စစ်ငေးမှုများခပုလုပ်ငရး၊ မှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုဖန်တီးငရး၊ လူငယ်များ ထုတ်ကုန်အေစ်များကို စမ်းေပ်ငောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  

ငရှာင်တြင် စစ်ငေး အငရးယူခြင်း စေည့်လုပ်ငန်းစဉ်များငောင်ရွက်ရာတေင် ထိငရာက်ငော ငေးလိပ်၊ ငေးရွက်ကကီးငောက်ေုံးမှု 

ထိန်းြျုပ်ငရး အစီအမံများမှ အရင်းအခမစ်များကို လွှဲငခပာင်းခြင်းမရှိဘဲ ငောင်ရွက်ရန် မခဖစ်နိုင်ငြျ။  

8.  အသစ်တီထေင်ထားကသာ ထုတ်ေုေ်ြျားကြောင့် ကဆးလိပ်၊
ကဆးရွေ်ကေီး ကသာေ်သုံးြှု ထိေ်းြျုပ်ကရး လုပ်ငေ်းစဉ်ြျားတေင်  
ကဆးရွေ်ကေီး လုပ်ငေ်းရှင်ြျား၏ ေင်ကရာေ်စေေ်ဖေ်ြှုေို ပိုြို
ြျားမပားကစမြင်း

  ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီး လုပ်ငန်းများ၏ ငအာင်ခမင်မှုေည် မူဝါဒ၊ ဥပငဒများငပါ်တေင် ၎င်းတို့၏ ြေဇာမည်မျှ လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအငပါ်. 

မူတည်ေည်။47,48,49,50 WHO FCTC ၏ ပုဒ်မ ၅.၃ အရ ဤအခပုအမူကို အတိအလင်းတားခမစ်ထားငော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များမှ ၎င်း

တ့ုိအငပါ်အခမင်ကုိ ငကာ်ပုိရိတ်အပယ်ြံအခဖစ်မှ “အန္တရာယ်ငလျှာ့ြျငရး” ကျွမ်းကျင်ေူများအခဖစ် ငခပာင်းလဲရန်ကကိုးပမ်းငနြကေည်။51  

တိကျစောေိုရငော် ၎င်းတို့ေည် ထုတ်ကုန်အေစ်များနှင့် ေက်ေိုင်ေည့် ငရာင်းဝယ်ငရးနှင့် ငေးကေက်ေိုင်ရာမူဝါဒ ငေေးငနေးပေဲများ

တေင် ပါဝင်ြေင့်ရနိုင်ရန်အတေက် ၎င်းတို့၏ ပုံရိပ်ကို ငခပာင်းလဲလုပ်ငောင်ငနမှု ေက်ေက်ောခဖစ်ေည်။ အစိုးရများအငနခဖင့် ဤကဲ့ေို့  

ငခပာင်ငခပာင်တင်းတင်း ကကိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှုများကို ေတိခပုရန်နှင့် ကေန်ေင်းရှင်းအငထေငထေအတေင်းငရးမှူးဌာနက WHO FCTC ၏

အဖေဲ့ဝင်များအား ငေးလိပ်၊ ငေးရွက်ကကီး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဝင်ငရာက်စေက်ဖက်မှု ပုံစံအေစ်များအြကား နိုးနိုးြကားြကားရှိငနရန်

ငတာင်းေိုထားပါေည်။52 

တားခမစ ်ပ ိတ်ပင ် ခြင ် းေည်ော အငကာင်းေု ံ း 



9.  ေင်ကငေအလယ်အလတ်နှင့် ေည်းပါးကသာ  
နိုင်ငံြျားေို ယူကေနှင့် ြနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ   

  အထူးအကျ ိုးစီးပေားလိုလားငောအုပ်စုများေည် တစ်ြါတစ်ရံတေင် ယူငက၏ အီး- စီးကရက်စည်းမျဉ်း

စည်းကမ်းကို ဥပမာငပးကာ ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများကို အတုယူရန်အကကံခပု

ခြင်းေည် ငလျာ်ကန်မှု မရှိပါ။ ယူငက၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုကို ငေြျာစော ထိန်းြျုပ်နိုင်စေမ်းနှင့်  

ငေးရွက်ကကီးကပ်ငရာဂါ ငနာက်ေုံးအေင့်ကို ကိုင်တေယ်ငခဖခြင်းမှုများေည် တမူထူးခြားငော  

ငဂဟစနစ်ထဲတေင်ရှိငနေည်ခဖစ်ရာ ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံအများစု၏ ငေးလိပ်

၊ငေးရွက်ကကီး ငောက်ေုံးမှု ထိန်းြျုပ်ငရး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် များစော ခြားနားမှု ရှိနိုင်ေည်။ ယြင်

ကငဖာ်ခပြဲ့ေည့်အတိုင်း ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံအများစုတေင် ခပည့်စုံငော အီး-

စီးကရက်နှင့် HTP ပစ္စည်းများကို ထိန်းြျုပ်ရန်လုံငလာက်ငော အရင်းအခမစ်၊ အငရးယူငောင်ရွက်မှု  

ယန္တရားများ လုံငလာက်စောမရှိြကငြျ။  ထို့ငြကာင့် ဤနိုင်ငံများတေင် ေက်ငေအငထာက်အထားများကို  

အငခြြံထားေည့် WHO FCTC နှင့် MPOWER အစီအမံများထဲမှ အဓိက အငရးငပးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကို အခပည့်အဝ အငကာင်အထည်ငဖာ်နိုင်ရန် အာရုံစိုက်ေင့်ေည်။  

10.  ကေးေင်းကရးေုိ ဦးစားကပးရေ်
  ခပည်ေူ့ကျန်းမာငရးဝန်ထမ်းများနှင့် မူဝါဒြျမှတ်ေူများအငနခဖင့် မူဝါဒြျမှတ်ရာတေင် ကကိုတင်ကာကေယ ်

မှုနိယာမများနှင့် ေက်ငေအငထာက်အထားများကို အငခြြံေည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာရမည်။  

ဤအငခြြံခပည်ေူ့ကျန်းမာငရးေငဘာတရားများမှ မငရရာငော ေိပ္ပံေငဘာတရားများခဖစ်ငပါ်ေည့်

အငခြအငနများကို ကကိုတင်ကာကေယ်ငရး လုပ်ငောင်ြျက်များခဖင့် ငောင်ရွက်ရန် တိုက်တေန်းထားေည်။  

အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs တို့၏ ငရရှည်ကျန်းမာငရး အကျ ိုးေက်ငရာက်မှုများကို ငေြျာစောေိရှိရန်  

လုံငလာက်ငောအြျနိ်ကာလ မငရာက်ရှိငေးခြင်းငြကာင့် ငေြျာစောမေိရ ငော်လည်း ငဘးအန္တရာယ်

များခဖစ်ငပါ်နိုင်ေည့် အငခြအငနများရှိေည့်အတေက် အစိုးရများေည် ခဖစ်ငပါ်လာနိုင်ငော စိတ်ပျက်ဖေယ်

ကပ်ငရာဂါေိုးကကီးရန်မှ ကာကေယ်ရန် ငောင်ရွက်ထားရှိ ရမည်။ 

  ၂၀၂၀ြုနှစ်၊ ဧပပီလအထိ အနည်းေုံး နိုင်ငံငပါင်း / နယ်ငခမ ၂၄ ြုေည် အီး-စီးကရက်ကို ပိတ်ပင်ထားပပီး၊53 

အနည်းေံုး ၈ နုိင်ငံေည် HTPs ကုိပိတ်ပင်ထားေည်။54 

နိဂုံး

အထက်ငဖာ်ခပပါ အငြကာင်းခပြျက် (၁၀)ရပ်မှ ငထာက်ခပြဲ့ေည့်အတိုင်း ေန်းေစ်၊ထေက်

ငပါ်လာငော နီကိုတင်းနှင့် ငေးရွက်ကကီးထေက်ပစ္စည်းများေည် ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့်

 နည်းပါးငော နိုင်ငံများ၏ ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီး ငောက်ေုံးမှု ထိန်းြျုပ်ငရး လုပ်ငန်းစဉ်

များ၏ အရင်းအခမစ်များစောကို ထိြိုက်ငစရုံောမက ကကီးမားငော စိန်ငြါ်မှု အေစ်များစောကို

လည်း ေယ်ငောင်လာပါေည်။ ဤနိုင်ငံများစောတေင် ငတေ့ရငော အထူးအငခြအငနများခဖစ်

ေည့် - ငေးရွက်ကကီးေုံးစေဲမှုနှုန်းခမင့်မားခြင်း၊ WHO FCTC နှင့် WHO MPOWER ၏အစီအမံ

များကို အခပည့်အဝ လက်ြံရန်နှင့် အငကာင်အထည်ငဖာ်ငောင်ရွက်ရန် အားနည်းခြင်း၊  

အငရးယူငောင်ရွက်မှုယန္တရားများ အားနည်းခြင်း၊ ဘဏ္ဍာငရးနှင့် လူ့စေမ်းအားအရင်းအခမစ်

များ မလုံငလာက်ခြင်းနှင့် ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီးကပ်ငရာဂါ၏ ကနဦးပိုင်းအငခြအငနတေင်

ော ရှိငနငေးခြင်းတို့ေည် ငေးရွက်ကကီးနှင့်နီကိုတင်းထုတ်လုပ်ေည့်လုပ်ငန်းရှင်များအား  

အထူးေခဖင့်လူငယ်များအြကား စေဲလမ်းမှုကိုခမှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံခဖင့် ကကိုးပမ်းမှုကို 

အြေင့်အငရးငပးေကဲ့ေို့ ခဖစ်ငနေည်။ 

ဤအငြကာင်းများငြကာင့် The Union အဖေဲ့ အငနခဖင့် အလေန်အမင်းစေဲလမ်းငစတတ်ငော နီ

ကိုတင်းနှင့် ငေးရွက်ကကီးထုတ်ကုန်များကို ဝင်ငငေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးငော နိုင်ငံများ

တေင် မိတ်ေက်ခြင်းေည် လေန်စော ေိုးရွားငော အငခြအငနခဖစ်ငြကာင်း ငထာက်ခပလိုပါေည်

။ အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs များေည် အစိုးရများကိုလွှမ်းမိုးရန်ောမက ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီး

ကပ်ငရာဂါကိုပိုမိုေိုးရွားငစနိုင်ရန် အားငကာင်းငောအလားအလာ များစောလည်းရှိပါေည်။ 

ဤနိုင်ငံများတေင် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများ ငရာင်းြျမှုကို တားေီးခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း  

ငေြျာစောဂရုတစိုက်ခဖင့် လုပ်ငောင်ရန် လိုအပ်ပါေည်။ အလားတူစော ၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်

ခြင်း၊ တင်ေေင်းခြင်း ေို့မဟုတ် တင်ပို့ခြင်းတို့ကို မခပုလုပ်ေင့်ရုံမျှမက ငြကာ်ခငာခြင်း၊ အ

ငရာင်း ခမှင့်တင်ခြင်းနှင့် စပေန်ောငပးေည့်  လုပ်ငန်းများကိုလည်း တားေီးရန်လိုအပ်ပါေည်

။ ထို့ငြကာင့် နိုင်ငံများအငနခဖင့် ငေးရွက်ကကီးဝယ်လိုအားကို ငလျှာ့ြျရန်အတေက် ေက်ငေ

အငထာက်အထားြိုင်လုံေည့် WHO FCTC နှင့် MPOWER အစီအမံများကို အစဉ်တစိုက် 

အခပည့်အဝအငကာင်အထည်ငဖာ် ခပဌာန်းေင့်ငပေည်။
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ဓာတ်ပံုြရေ်ဒစ် 

လုိင်ယုငဝ၊  ရှန်ကျန်းခမူနီစီပယ်ငေးရွက်ကကီးထိန်းြျုပ်

ငရးဌာနမှ ပါဝင်ကူညီ ပ့ံပုိးငပးေည်။ 

The Union အဖေဲ့ ၏ ကောေ်ြံသြုိင်း 

The Union အဖေဲ့ ကုိ ၁၉၂၀ တေင် စတင်တည်ငထာင်ြ့ဲပပီး  

ပထမဦးေံုး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာငရးအဖေဲ့ အစည်းလည်း ခဖစ်

ပါေည်။  ကျွနု်ပ်တ့ုိေည် ကမ္ဘာတီဘီငရာဂါတုိက်ဖျက်

ငရးလုပ်ငန်းစဉ်များတေင် ငရှ့ေံုးမှ ဦးငောင်ေူများခဖစ်ရံု

မျှမက ငေးလိပ်၊ငေးရွက်ကကီးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ေျူဟာ

များကုိ တုိက်ဖျက်ခြင်း၊ အဓိက ငရာဂါများကုေရာတေင်  

ငတေ့ ကကုံရငော ခပဿနာများကုိ ကူညီငခဖရှင်းငပးခြင်းစ

ေည့် နည်းမျ ိုးစံုခဖင့် ခပည်ေူ့ကျန်းမာငရး စိန်ငြါ်မှုများကုိ 

ငခဖရှင်းငပးလျက်ရိှပါေည်။
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