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တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံး
အီး-စီးကရက် နှင့် အခြား အငွေ့ရှူရသောပစ္စည်း
များ ရောင်းချမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းသည်
ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသောနိုင်ငံများ
၏ ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးသောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အဘယ့်ကြောင့် အဓိက
အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေရသနည်း။
2020 ခုနှစ် နောက်ဆုံး သဘောထား ရပ်တည်ချက်

အဓိကဝေါဟာရများနှင့်အတိုကောက် အသုံးအနှုန်းများ
အီး-စီးကရက်(E-CIGARETTE)
အီး-စီးကရက်သည် ၂၀၀၆ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ကမ္ဘာစျေ
့ းကွကသ
် ့ုိ ပထမဆုးံ အကြိမ် စတင်မတ
ိ ဆ
် က်ခပ့ဲ ြီး ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် တစ်ကမ္ဘာလုးံ ၌ အီးစီးကရက်ရင်းနှးီ မြှုပ်နမ
ံှ မ
ှု ာှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလယ
ီ သ
ံ ရေ
့ုိ ာက်ရနေ
ိှ ပြီဖြစ်သည်1။ အီး-စီးကရက်သည် အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့်
ပြုလုပသ
် ော နီကတ
ုိ င်းပါဝင်သော ဆေးလိပအ
် တု (ENDS - Electronic Nicotine Delivery System) နှင့် အီလက်ထရောနစ် စနစ်ဖြင့်
ပြုလုပသ
် ော နီကတ
ုိ င်း မပါဝင်သော ဆေးလိပအ
် တု (Electronic Non-Nicotine Delivery System - ENNDS) ဟုခေါ်သော ဆေးလိပ်
အစားထိးု ပစ္စညး် များအကြား အသုးံ အများဆုးံ ထုတက
် န
ု ဖြ
် စ်ပြီး “e-cigs”၊ “vapes” သိမ
့ု ဟုတ် “vape-pens” ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်း
ပစ္စညး် များသည် e-liquid ဟုခေါ်သော အရည်တစ်မျ ိုးဖြင့တ
် ဖ
ဲွ က်အသုးံ ပြုရပြီး ရှူရှိုကန
် င
ုိ သ
် ော aerosol အငွေ့များဖြစ်ပေါ်စေရန် ထို
အရည်ကအ
ုိ ပူပေး၍ သုးံ စွရ
ဲ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤထုတက
် န
ု မ
် ျားတွငဆ
် ေးရွကက် ြီးအရွကမ
် ပါပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတိသ
့ု ည် ပုမ
ံ န
ှ အ
် ားဖြင့်
နီကတ
ုိ င်း၊ propylene glycol နှင/့် သိမ
့ု ဟုတ် glycerine၊ အရသာများ နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခက
ုိ န
် င
ုိ သ
် ည့် အဆိပအ
် တောက်ဖြစ်စေ
နိင
ု သ
် ော ပစ္စညး် များပါဝင်သည်။2 အီး-စီးကရက်များသည် တစ်ပစ
ံု တ
ံ ည်းမဟုတဘ
် ဲ နီကတ
ုိ င်းပါဝင်မ၊ှု အရသာ၊ အငွေ့ထုတလ
် ပ
ု မ
် န
ှု န
ှု း် ၊
ပုစ
ံ ၊ံ ဘက်ထရီဗအ
့ုိ ား နှင့် လျှပစ
် းီ ပတ်လမ်းစနစ်တသ
့ုိ ည် မျ ိုးစုံ ကွပြ
ဲ ားနိင
ု သ
် ည်။ နီကတ
ုိ င်းအပြင်အခြားပစ္စညး် များကိလ
ု ည်း သုးံ စွရ
ဲ န်
အလားအလာရှသ
ိ ော၊ ပြောင်းလဲလာသောအခြေအနေများအရ အလိက
ု သ
် င့အ
် သုးံ ပြုရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမမ
ှု ျား ပြုလုပလ
် ာကြ
သည်။3 အီး-စီးကရက်ဒဇ
ီ င
ုိ း် (၂)မျ ိုးမှာ- “ အပွင”့် (ဆိလ
ု သ
ုိ ည်မာှ မိမဖ
ိ ာသာ ပြန်လည်ဖြည့တ
် င်း အသုးံ ပြုနိင
ု သ
် ော) သိမ
့ု ဟုတ“် အပိတ”်
(ဆိလ
ု သ
ုိ ည်မာှ တစ်ခါသုးံ သိမ
့ု ဟုတ် အဆင်သင့် ကြိုတင်ဖြည့သွ
် င်းထားသော တွဖ
ဲ က်ထတ
ု က
် န
ု မ
် ျား)တိ့ု ဖြစ်ကြသည်။4 ဥပမာအားဖြင့်
Altria မှ တစ်စတ
ိ တ
် စ်ပင
ုိ း် ပိင
ု ဆ
် င
ုိ သ
် ော Juul၊ British American Tobacco မှ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော Vype နှင့် Imperial Brandsမှ
ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော blu တိ့ု ပါဝင်သည်။

ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းကို အပူပေးပြီး အငွေ့ရှူသောပစ္စည်း (HEATED TOBACCO PRODUCTS – HTPS)

အီး-စီးကရက်နှင့်အခြားအငွေ့ရှူရသော ပစ္စည်းများရောင်းချမှုကို
တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ခံအကြောင်း တရား
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးကပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏
အစီရင်ခံစာတွင7် “အီး-စီးကရက်ကို ဆေးလိပ်အစားထိုးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုကာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည် လူထုအဆင့်
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမှန်တကယ်အောင်မြင်စေသည်ဆိုသည့် လုံလောက်သော သီးခြား သက်သေ
အထောက်အထားမရှိကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၎င်းပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းသည် “လုံး၀ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း”ကို
လည်း ထပ်ဆောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းကို အပူပေးပြီး အငွေ့ရှူသောပစ္စည်း (HTPs)
မှ ထုတ်လုပ်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများစွာသည် (ယေဘုယျအားဖြင့် ပမာဏနည်းပါးလျှင်ပင်) သမားရိုးကျစီးကရက်
များ မှ ထုတ်လုပ်သော ဓာတုဗေဒများနှင့်ဆင်တူကြောင်း နှင့် အဆိုပါထုတ်ကုန်များသည် ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါ
များ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများအရ တွေ့ရှိရသည်။8
The Union အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် WHO ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ထောက်ခံကာ ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များကို မီးမောင်းထိုးပြချင်
ပါသည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီး-စီးကရက်နှင့်ပတ်သက်သည့် စတုတ္ထမြောက် အကြိမ် ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါသည်
(ယခင်က ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၈ တိတ
့ု င
ွ ် အီး-စီးကရက်နင
ှ ့် HTPsနှင့် ပတ်သတ်သည့် အစီရင်ခစ
ံ ာများ သီးခြားထုတပြ
် န်ခဖ
့ဲ းူ 9,10,11)
။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၀င်ငွေမြင့်မားသောနိုင်ငံများရှိ မီဒီယာ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအသိုင်းအဝိုင်း
မှတဆင့် လက်ရှိပြန့်ပွားနေသည့် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်
ကြေငြာသော်လည်း ထိုအချက်နှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များသည် ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် The Union
အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် အဆိုပါအချက်ကိုထောက်ပြရန် လွန်စွာအရေးကြီးနေသည်ဟု ခံယူမိပါသည်။ စည်းမျဉ်းမူဘောင်သေချာမရှိ
သော ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသောနိုင်ငံများတွင် အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs များကို လျင်မြန်စွာ မိတ်ဆက်ကာ ဈေးကွက်

ဤဆေးရွကက် ြီးထုတက
် န
ု မ
် ျားသည် ဖိသပ
ိ ထ
် ားသောဆေးရွကက် ြီးနှငဓ
့် ာတုပစ္စညး် များကို အပူပေးသည့က
် ရ
ိ ယ
ိ ာဖြင့် ရှူရှိုကန
် င
ုိ သ
် ော

ချဲ့ထွင် ရောင်းချနေသည့်အတွက် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များသည် အဆိုပါနိုင်ငံများအတွက်

aerosol အငွေ့များအဖြစ် ဖန်တးီ ပေးသောထုတက
် န
ု မ
် ျားဖြစ်သည်။ ၎င်းထုတက
် န
ု မ
် ျားတွင် ဆေးရွကက် ြီးသည် အထူးဒီဇင
ုိ း် ထုတထ
် ား

လည်း လွှမ်းခြုံကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤနိုင်ငံများရှိ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများဖြစ်သည့် လူငယ်များအရေးကို အထူးအလေး

သော စီးကရက် သီးတောင့မ
် ျား သိမ
့ု ဟုတ် စီးကရက်ပစ
ံု တ
ံ ူ အချောင်းငယ်များထဲတင
ွ ် ပါဝင်သည်။ ၎င်းထုတက
် န
ု မ
် ျားကို ဆေးရွကက် ြီး

စိုက်သင့်ပါသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များကြောင့် The Union အဖွဲ့အနေဖြင့် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းကို ကြိုတင်ကာ

လုပင
် န်းရှငမ
် ျားခေါ်ဆိသ
ု ည့် အတိင
ု း် “heat-not-burn” ပစ္စညး် များအဖြစ် လူသမ
ိ ျားပါသည်။ HTP နည်းပညာသည် ၁၉၈၀ ပြည့န
် စ
ှ မ
် ျား

ကွယ် တားဆီးရန် အဆိုပြုအပ်ပါသည်။

ကတည်းကတည်ရခ
ိှ သ
့ဲ ော်လည်း မကြာသေးမီကထွကပေ
် ါ်ခဲသ
့ ောထုတက
် န
ု အ
် သစ်များကြောင့် လွနခ
် သ
့ဲ ောငါးနှစအ
် တွငး် ၎င်းပစ္စညး်
များကို ပိမ
ု လ
ုိ ကူ ြိုက်များလာသည်။ ထိက
့ု ြောင့် ၂၀၂၁ တွင် HTP ဈေးကွကသ
် ည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇.၉ ဘီလယ
ီ အ
ံ ထိရောက်ရန
ိှ င
ုိ ်
မည်ဟု ခန့်မန
ှ း် ကြသည်။5 HTP ထုတက
် န
ု ် နမူနာများတွင် Phillip Morris International မှ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော iQOS ၊ British American
Tobacco မှ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော Glo နှင့် Japan Tobacco International မှ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော Ploom S ပစ္စညး် များပါဝင်သည်။

“ဆန်းသစ်သော”၊ “သမားရိုးကျ မဟုတ်သော”၊ “ထင်ပေါ်လာသော” နှင့် “နောက်မျ ိုးဆက်” ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များ

စည်းမျဉ်းမူဘောင်သေချာမရှိသော ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသောနိုင်ငံ

အီး-စီးကရက်နင
ှ ့် HTPs များကိ“ု ထုတက
် န
ု အ
် သစ်”၊ “ အစားထိးု ထုတက
် န
ု ”် ၊ “ ထွနး် သစ်စထုတက
် န
ု ”် သိမ
့ု ဟုတ် “မျ ိုးဆက်သစ် ထုတက
် န
ု ်

များတွင် အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs များကို လျင်မြန်စွာ မိတ်ဆက်ကာ ဈေးကွက်

များ” အဖြစ် အတူတကွ မကြာခဏဖော်ပြလေရ
့ သ
ိှ ည်။ ဆေးရွကက် ြီးနှငန
့် က
ီ တ
ုိ င်းအရည် ပါဝင်သော “ပေါင်းစပ်” ဆေးရွကက် ြီးထုတက
် န
ု ်
အသစ်များ လျင်မြန်စာွ ပေါ်ထွကလ
် ာခြင်းတိက
့ု ြောင့် HTPs နှင့် အီး-စီးကရက်အကြား ကွပြ
ဲ ားခြားနားမှုကုိ ဝေဝါးစေခဲသ
့ ည်။6 ဥပမာ
အားဖြင့် ကိရ
ု းီ ယားဆေးလိပန
် င
ှ ဂ
့် ျင်ဆင်းကော်ပရေ
ုိ းရှငး် မှ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော Lil Hybrid၊ Japan Tobacco International မှ ထုတလ
် ပ
ု ်
သော Ploom Tech နှင့် British American Tobacco မှ ထုတလ
် ပ
ု သ
် ော Glo iFuse တိပ
့ု ါဝင်သည်။

ချဲ့ထွင် ရောင်းချနေသည့်အတွက် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်
ပြန်ကြေငြာချက်များသည် အဆိုပါနိုင်ငံများအတွက်လည်း လွှမ်းခြုံကိုက်ညီမှုရှိရန်
လိုအပ်ပါသည်။

ဤကြေညာချက်ပါအကြံပြုချက်များသည် e-hookahs၊ e-pipes, e-cigars နှင့် e-shisha နှင့် အခြားHTP နှင့် ပေါင်းစပ် ထုတက
် န
ု မ
် ျား
အပါအဝင် ENDS နှင့် ENNDS အားလုးံ အတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
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တားမြစ် ပ ိ တ ် ပ င် ခ ြင် း သည် သ ာ အကောင် း ဆု ံ း

ရောင်းချခြင်းအားပိတ်ပင်ရန်ကိစ္စနှင့်
ပတ်သက်၍ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်

1.	ဆေးရွက်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်များသည် လူငယ်များအား
ပစ်မှတ်ထားခြင်း
	သုတေသန အချက်အလက်များအရ ဝင်ငွေများသောနိုင်ငံများရှိ လူငယ်များအကြား အီး-စီးကရက်သုံးစွဲမှုနှုန်းသည် ကပ်ရောဂါသဖွယ်
လွန်စွာတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူ တစ်သက်တာ နီကိုတင်း စွဲလန်းသွားနိုင်ခြေ အလားအလာ လွန်စွာမြင့်တက်နေကြောင်း သိရှိရသည်
။12,13 Global Youth Tobacco Survey အရ ဤနမူနာ အချက်အလက် ပုံစံသည် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံအများ

နှင့်နည်းပါးသောနိုင်ငံများအတွက်

စုအတွက် မှန်ကန်နေပြီး ၎င်းသုတေသနပြုချက်အရ အလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြား လက်ရှိအီး-စီးကရက်သုံးစွဲမှုနှုန်း မြင့်မား

အကြောင်းပြချက် ၁၀ ရပ်။

နေကြသည်။15,16,17,18 ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်း၏ ပိုမိုလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် အီး-စီးကရက်နှင့19
် ၎င်းလုပ်ငန်းများမှ ပိုင်ဆိုင်

ကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (ပုံ ၁)။14 ၎င်းနိုင်ငံများတွင် ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးနှင့် အီး-စီးကရက် လုပ်ငန်းရှင်များသည် လူမှုကွန်ရက်များ
အသုံးပြုခြင်း၊ ပွဲစီစဉ် ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အနံ့အရသာများကို အသုံးပြုကာ လူငယ်များကို နည်းလမ်းမျ ိုးစုံဖြင့် ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးပမ်း
သော HTPsများသည်20 ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထဲက အသုံးပြုလာသော ၎င်းတို့
၏ မဟာဗျူဟာများကို ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်နည်းပါးသောနိုင်ငံများတွင် နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးဈေးကွက် တိုးချဲ့မှုအတွက်
အသုံးပြုရန် တစ်ကျော့ပြန်လည် အခွင့်အရေးပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။21
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	ပုံ ၁။ ရွေးချယ်ထားသည့် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းသော နိုင်ငံများ မှ လူငယ်များအကြား လက်ရှိ အီး-စီးကရက်
သောက်သုံးမှု အခြေအနေ

2.	လူငယ်များအကြား စီးကရက်ယဉ်ကျေးမှုမှ အီး-စီးကရက်
ယဉ်ကျေးမှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်း
	ဆေးလိပမ
် သောက်သော်လည်း အီး-စီးကရက်ကုိ အသုးံ ပြုနေသူလင
ူ ယ်များသည် နောက်ပင
ုိ း် တွင် ဆေးလိပသ
် ောက်ရန်အခွင့အ
် လမ်း
နည်းပါးသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း သက်သေအထောက်အထားများအရ ၎င်းတိသ
့ု ည် နောက်ပင
ုိ း် တွင် ဆေးလိပက
် ုိ ပုမ
ံ န
ှ သ
် ောက်သးံု
နိင
ု ခြေ
်
၂ ဆမှ ၄ ဆအထိ ပိမ
ု ျားကြောင်း တွေ့ရှရ
ိ သည်။22,23,24 လူငယ်များအား ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းကို တားဆီးရန် ထိရောက်စွာ
အရေးယူမှုမလုပ်နိုင်သော၊ စီးကရက်များအပေါ် လုံလောက်သော အခွန်မကောက်ခံသော၊ စီးကရက်ဈေးပေါသော၊ စီးကရက်သုံးစွဲမှု
ကျယ်ပြန့် အမြစ်တွယ်နေသော ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံအများစုတွင25
် လူငယ်များအကြား စီးကရက်မှ အီးစီးကရက်အသုံးပြုမှု ကူးပြောင်းနိုင်ခြေ ပိုများကြောင်း တွေ့ရသည်။
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3.	ဆေးလိပ်သောက်သူများ အကြား လုံလောက်သော အန္တရာယ်
လျှော့ချနိုင်ခြေ အထောက်အထားမရှိခြင်း
	အီး-စီးကရက်ကို သီးသန့် သို့မဟုတ် ပုံမှန်စီးကရက်များအစား အသုံးပြုပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ခက်ခဲ၍ ဆက်လက်သောက်နေသူများ
နှင့် ယှဉ်လျင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်ဟု ယူဆကြသော်လည်း ၎င်းကို ပုံသေ သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။ အီး-စီးကရက်သုံးစွဲသူ
အတော်များများ ကျင့်သုံးသည့် အီး-စီးကရက်ရော ပုံမှန် စီးကရက်ပါ နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အသုံးပြုနေခြင်းသည်26,27,28 အရေးကြီးသော
ရေတိုနှင့်ရေရှည် ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုများနှင့် များစွာ ဆက်နွယ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။.29,30,31,32,33 ထို့ပြင် အီး-စီးကရက်
များ၏ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုကို လေ့လာချက်များ၏ တွေ့ရှိမှုများသည်လည်း မတူကွဲပြားနေကြောင်း တွေ့ရှိရ

6.	ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏ အာရုံပြောင်းမှု
	ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးသောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အဓိက သော့ချက်မှာ WHO FCTC နှင့် MPOWER အစီအမံ
တို့တွင်ဖော်ပြထားသည့် ခိုင်မာသော သက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံထားသည့် လူထုအဆင့် မူဝါဒများချမှတ်ခြင်းနှင့်
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤသက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံသည့်အစီအမံများကို အပြည့်အ၀လက်ခံခြင်း
နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံအများစုတွင် အားနည်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။45
၎င်းသည် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏ ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့် မဟုတ်မမှန်သော ကတိကဝတ်များက
တိကျခိုင်မာသော သတင်းအချက်များထံမှ အာရုံ လွှဲပြောင်းရန် ကြိုးပမ်းနေမှုများရှိနေကြောင်းကိုလည်း သတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။

သည်။34,35,36,37 HTPs နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ၎င်း၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ကောက်ချက်ချရန်စောလွန်းနေသေး
သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အနည်းငယ်သော လေ့လာမှုများသည်သာ ဆေးရွက်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ထောက်ပံ့မှုများနှင့်
လွတ်ကင်းပြီး ၎င်းတွေ့ရှိမှုများမှာလည်း တိကျမှု သေချာမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။38,39,40

7.	အသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ဆေးလိပ်၊
ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏

4.	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးရွားသော အသားတင် ရလဒ်
သက်ရောက်ခြင်း
	ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (ဆေးလိပ်သောက်သူနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်

အရင်းအမြစ်များကို လမ်းလွှဲစေခြင်း
	အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs ထုတ်ကုန်များကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို နိုင်ငံများအတွက်အပိုဆောင်း စရိတ်
များ ကုန်ကျစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်များ ၎င်းထုတ်ကုန်များကို အသုံးမပြုစေရန် ဥပဒေပြဌာန်းခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းတို့သည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များစွာလိုအပ်သည်။ ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး သောက်

သူများ (အထူးသဖြင့်လူငယ်များ)) အပေါ် သက်ရောက်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို အဓိကထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဤ

သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များသည် မူလကတည်းက အရင်းအမြစ်လုံလောက်မှု မရှိခြင်းများကြောင့46
့် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်

ထုတ်ကုန်များအတွက် အန္တရာယ်လျှော့ချရေးအလားအလာကို အကဲဖြတ်ရာတွင်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။

နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများအတွက် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ကုန်ပစ္စည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းအသစ်များ သတ်မှတ်ရေး၊ ဓာတ်ခွဲခန်း

ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသောနိုင်ငံများတွင် အီး-စီးကရက် နှင့် HTPs တို့ကြောင့် လူငယ်များအကြား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော

စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရေး၊ မှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုဖန်တီးရေး၊ လူငယ်များ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို စမ်းသပ်သောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ကြီးမားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဆိုပါက - အရွယ်ရောက်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်သူများအကြား

ရှောင်တခင် စစ်ဆေး အရေးယူခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သော ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးသောက်သုံးမှု

ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုနည်းပါးကြောင်း လုံလောက်သော သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းထုတ်ကုန်များကြောင့်

ထိန်းချုပ်ရေး အစီအမံများမှ အရင်းအမြစ်များကို လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။

ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် အသားတင် သက်ရောက်မှု ရလဒ်မှာအပျက်သဘော
ဆောင်နိုင်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ အလားတူစွာ ဤထုတ်ကုန်များအတွက် အန္တရာယ်လျှော့ချရေးအလားအလာနှင့်
ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများမှာ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများအတွက်အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။.

5.

အရေးယူမှု အားနည်းခြင်းများကို အခွင့်ကောင်းယူခြင်း

	ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများတွင် ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့်
ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်နေရာများ ဖန်တီးခြင်း၊ ကြော်ငြာမှုများကို တားမြစ်ခြင်း၊ရောင်းချသူလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်
လူငယ်များအား ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းကိုတားဆီးခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေပြီးဖြစ်

06 | 07

8.	အသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်များကြောင့် ဆေးလိပ်၊
ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
ဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပိုမို
များပြားစေခြင်း
	ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်းများ၏ အောင်မြင်မှုသည် မူဝါဒ၊ ဥပဒေများပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ သြဇာမည်မျှ လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအပေါ်.

ပါသည်။41,42,43,44 ဤနိုင်ငံများ၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စွမ်းဆောင်မှုများတွင် လစ်ဟာမှုများရှိရာ ယခုကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ

မူတည်သည်။47,48,49,50 WHO FCTC ၏ ပုဒ်မ ၅.၃ အရ ဤအပြုအမူကို အတိအလင်းတားမြစ်ထားသော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များမှ ၎င်း

ပြောင်းလဲနေသော ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများကို ဆန်းစစ်ပြီး ထိရောက်

တိအ
့ု ပေါ်အမြင်ကုိ ကော်ပရ
ုိ တ
ိ အ
် ပယ်ခအ
ံ ဖြစ်မှ “အန္တရာယ်လျှော့ချရေး” ကျွမး် ကျင်သမ
ူ ျားအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။51

သော အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေပေသည်။ ထို့အပြင် နီကိုတင်းနှင့်

တိကျစွာဆိုရသော် ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ ဆွေးနွေးပွဲများ

ဆေးရွက်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်များ သည် ဤအားနည်းချက်များကိုအသုံးချကာ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအား ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်နှင့်

တွင် ပါဝင်ခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ပုံရိပ်ကို ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နေမှု သက်သက်သာဖြစ်သည်။ အစိုးရများအနေဖြင့် ဤကဲ့သို့

ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒများကိုလည်း ဘက်ပေါင်းစုံမှ အားနည်းစေရန် ကြိုးပမ်း နေပါသည်။ ဝင်ငွေ

ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှုများကို သတိပြုရန်နှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဌာနက WHO FCTC ၏

အလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများတွင် အရေးယူမှုများ ထိရောက်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ပုံမှန်စီးကရက်နှင့် အီး-စီးကရက်ကို

အဖွဲ့ဝင်များအား ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ပုံစံအသစ်များအကြား နိုးနိုးကြားကြားရှိနေရန်

တွဲဖက်အသုံးပြုမှုများသည် ကပ်ရောဂါသဖွယ် လျင်မြန်စွာ ပြန့်နှံ့လာနိုင်သည်။

တောင်းဆိုထားပါသည်။52

တားမြစ် ပ ိ တ ် ပ င် ခ ြင် း သည် သ ာ အကောင် း ဆု ံ း

9.	ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော
နိုင်ငံများကို ယူကေနှင့် မနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ

နိဂုံး

	အထူးအကျ ိုးစီးပွားလိုလားသောအုပ်စုများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယူကေ၏ အီး- စီးကရက်စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းကို ဥပမာပေးကာ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများကို အတုယူရန်အကြံပြု
ခြင်းသည် လျော်ကန်မှု မရှိပါ။ ယူကေ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုကို သေချာစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်
ဆေးရွက်ကြီးကပ်ရောဂါ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေခြင်းမှုများသည် တမူထူးခြားသော

အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းပြချက် (၁၀)ရပ်မှ ထောက်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဆန်းသစ်၊ထွက်

ဂေဟစနစ်ထဲတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံအများစု၏ ဆေးလိပ်

ပေါ်လာသော နီကိုတင်းနှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများသည် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်

၊ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် များစွာ ခြားနားမှု ရှိနိုင်သည်။ ယခင်

နည်းပါးသော နိုင်ငံများ၏ ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်

ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံအများစုတွင် ပြည့်စုံသော အီး-

များ၏ အရင်းအမြစ်များစွာကို ထိခိုက်စေရုံသာမက ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှု အသစ်များစွာကို

စီးကရက်နှင့် HTP ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

လည်း သယ်ဆောင်လာပါသည်။ ဤနိုင်ငံများစွာတွင် တွေ့ရသော အထူးအခြေအနေများဖြစ်

ယန္တရားများ လုံလောက်စွာမရှိကြချေ။ ထို့ကြောင့် ဤနိုင်ငံများတွင် သက်သေအထောက်အထားများကို

သည့် - ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ WHO FCTC နှင့် WHO MPOWER ၏အစီအမံ

အခြေခံထားသည့် WHO FCTC နှင့် MPOWER အစီအမံများထဲမှ အဓိက အရေးပေးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

များကို အပြည့်အဝ လက်ခံရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အားနည်းခြင်း၊

ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အာရုံစိုက်သင့်သည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်မှုယန္တရားများ အားနည်းခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်
များ မလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးကပ်ရောဂါ၏ ကနဦးပိုင်းအခြေအနေတွင်
သာ ရှိနေသေးခြင်းတို့သည် ဆေးရွက်ကြီးနှင့်နီကိုတင်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များအား

10.	ဘေးကင်းရေးကို ဦးစားပေးရန်
	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအနေဖြင့် မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် ကြိုတင်ကာကွယ်
မှုနိယာမများနှင့် သက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံသည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာရမည်။
ဤအခြေခံပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသဘောတရားများမှ မရေရာသော သိပ္ပံသဘောတရားများဖြစ်ပေါ်သည့်
အခြေအနေများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs တို့၏ ရေရှည်ကျန်းမာရေး အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို သေချာစွာသိရှိရန်
လုံလောက်သောအချ ိန်ကာလ မရောက်ရှိသေးခြင်းကြောင့် သေချာစွာမသိရ သော်လည်း ဘေးအန္တရာယ်
များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အခြေအနေများရှိသည့်အတွက် အစိုးရများသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော စိတ်ပျက်ဖွယ်
ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရန်မှ ကာကွယ်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိ ရမည်။
	၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဧပြီလအထိ အနည်းဆုံး နိုင်ငံပေါင်း / နယ်မြေ ၂၄ ခုသည် အီး-စီးကရက်ကို ပိတ်ပင်ထားပြီး၊53
အနည်းဆုးံ ၈ နိင
ု င
် သ
ံ ည် HTPs ကိပ
ု တ
ိ ပ
် င်ထားသည်။54

အထူးသဖြင့်လူငယ်များအကြား စွဲလမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းမှုကို
အခွင့်အရေးပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
ဤအကြောင်းများကြောင့် The Union အဖွဲ့ အနေဖြင့် အလွန်အမင်းစွဲလမ်းစေတတ်သော နီ
ကိုတင်းနှင့် ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များကို ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများ
တွင် မိတ်ဆက်ခြင်းသည် လွန်စွာ ဆိုးရွားသော အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြလိုပါသည်
။ အီး-စီးကရက်နှင့် HTPs များသည် အစိုးရများကိုလွှမ်းမိုးရန်သာမက ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး
ကပ်ရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ရန် အားကောင်းသောအလားအလာ များစွာလည်းရှိပါသည်။
ဤနိုင်ငံများတွင် ၎င်းကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုကို တားဆီးခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း
သေချာစွာဂရုတစိုက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလားတူစွာ ၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်
ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တင်ပို့ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ရုံမျှမက ကြော်ငြာခြင်း၊ အ
ရောင်း မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စပွန်ဆာပေးသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း တားဆီးရန်လိုအပ်ပါသည်
။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဆေးရွက်ကြီးဝယ်လိုအားကို လျှော့ချရန်အတွက် သက်သေ
အထောက်အထားခိုင်လုံသည့် WHO FCTC နှင့် MPOWER အစီအမံများကို အစဉ်တစိုက်
အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော် ပြဌာန်းသင့်ပေသည်။
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