ပြင််းထန်သသောသ ောဂါကုသမှုအောမခံ
စည််းကမ််းချက်မျော်း
၁။

အာမခံထာားရသူ ကယ
ို ်တိုင်က ပြင်ားထန်သသာသရာဂါကိုသမှုအာမခံအဆလ
ို ာြါ သ ာ်ပြချက်မျာားတွင် သြါ ေါ့ဆစွာသ ာ်ပြပခင်ား၊ မာားယွငား် စွာသ ာ်ပြပခင်ား၊
တမင်ရည်ရွယ်ချက်ပ ငေါ့်

လွွဲမာားစွာသ ာ်ပြပခင်ား၊

ထန်ချန်ပခင်ား၊

လမ်လည်ပခင်ားစသညေါ့်

မမန်မကန်သ ာ်ပြပခင်ားမျာားရြါက

အာမခံစာချျုြ်ြါ

အကျျုားခံစာားခွငေါ့်မျာား ဆံားို ရံားှု မည်။
၂။

အာမခံြရီမီယံ သြားသွင်ားသညေါ့်အချန်မစ၍ အာမခံသက်တမ်ား စတင်သည်။ အာမခံသက်တမ်ား)၁( နစ် ပြညေါ့်သပမာက်သညေါ့်သနေ့၏ ည)၁၂( နာရီတွင်
သက်တမ်ားကိုန်ဆံိုားမည်။

၃။

အာမခံထာားသူက

အာမခံစာချျုြ်

ရြ်စပွဲ ခင်ားသ ကာငေါ့်

ြရီမီယံအမ်ားသငွ

ခံစာားခွငေါ့်မရြါ။

အာမခံလက်ခံသူက

အာမခံစာချျုြ်ရြ်စွဲလလ
ို ျှင်

ကျန်ရကာလအတွက် ရက်တွကန
် ှုနား် ပ ငေါ့် ြရီမယ
ီ ံ ပြန်အမ်ားမည်။
၄။

ြထမအကကမ် ြရီမီယသ
ံ ြားသွငား် ပြီားသနာက် ကျန်ကာလမျာားအတွက် ြရီမယ
ီ ံသြားသွငား် မှုစနစ်အရ ြရီမီယသ
ံ ြားသွင်ားရမညေါ့် သတ်မတ်သနာက်ဆံိုားသနေ့၏
သနာက်တစ်သနေ့မ

(၁၅)ရက်အတွင်ား

သြားသွင်ားရန်၊

အကျျုားခံစာားခွငေါ့်သြားသချရမညေါ့က
် စစ

ပ စ်ြွာားြါက

အကျျုားခံစာားခွငေါ့်သြားမညေါ့်သငွထွဲမ

သစာငေါ့ဆ
် ိုငား် ကာလအတွငား် မသြားသချရသသားသညေါ့် ြရီမီယံကို ခိုနမ်၍ သြားသလျာ်မည်။ ြရီမီယံသ ကားသြားသွင်ားပခင်ား မရ ြွဲ ြရီမီယံသ ကားသြားသွင်ားရန်
သစာငေါ့ဆ
် ိုငား် သြားသညေါ့်ကာလကို

သကျာ်လွန်သွာားြါက

အာမခံစာချျုြ်သည်

သစာငေါ့ဆ
် ိုင်ားကာလ

ပြညေါ့်သညေါ့်သနေ့၏

သနာက်တစ်သနေ့မစပြီား

အကျျုားသက်သရာက်မှု ြျက်ပြယ်သွာားမည်ပ စ်ြါသည်။ သက်တမ်ားဆက် အာမခံစာချျုြ်မျာားအတွက် အာမခံသက်တမ်ား ပြန်စသညေါ့် ကာားကာလတွင်
ြရီမီယံသြားသွငား် ရန် သစာငေါ့်ဆင
ို ်ားကာလ မရြါ။
၅။

အကျျုားခံစာားခွငတ
ေါ့် င်ပြသတာင်ားခံပခင်ားအတွက်

အာမခံလက်ခံသူမ

ထြ်မံသတာင်ားခံသသာ

လိုအြ်သညေါ့်စာရွကစ
် ာတမ်ားမျာားကအ
ို ာမခံထာားသူမ

)၃(လအတွငား် သြားြန
ိုေ့ င
ို ်ပခင်ားမရြါက အကျျုားခံစာားခွငေါ့်ဆံိုားရံှုားမည်။
၆။

အာမခံထာားရပြီား

)၁(လအတွငား်

အာမခံအကျျုားခံစာားခွငေါ့်

သတာင်ားခံသသာ

ပ စ်ရြ်မျာားအတွက်

တင်ပြသသာသရာဂါမျာားကို

အာမခံလက်ခံသညေါ့်ကိုမပဏီ၏ ကျွမ်ားကျင်သူမျာားမ ထြ်မစ
ံ စစ်မည်ပ စ်သည်။

အကျ ်းခံစော်းခွင် အကျံ ်းမဝင်သည်အချက်မျော်း
သအာက်သ ာ်ပြြါ ကစစရြ်တစ်ခိုခိုနငေါ့်ြတ်သက်၍ တိုကရ
် ိုက်ပ စ်သစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပ စ်သစ ပ စ်သြေါ်ခံစာားရသသာ ပြင်ားထန်သသာသရာဂါ )သ(ိုေ့
သသဆံိုားပခင်ားတအ
ိုေ့ တွက် အကျျုားခံစာားခွငေါ့် အကျံျုားဝင်မည်မဟိုတ်ြါ။)Exclusion(
)၁(

သဆားကိုသမှုခံယူသနပခင်ား၊ သဆားကိုသရန်ဆရာဝန်၏ သထာက်ခံချက်ကို ရရထာားပခင်ား၊ သရာဂါလကခဏာ ရပြီားသာား ပ စ်သနပခင်ား၊

)၂(

စတ်သြါ ေါ့သွြ်ပခင်ား )Psychosis)၊ စတ်သရာဂါသဝဒနာမျာားသ ကာငေါ့ပ် စ်ပခင်ား )Mental Disorders)။

)၃(

ကျန်ားမာသရားသဆားစစ်ရန်နငေါ့် အနာားယူအာားသမွားရန် သဆားရံတ
ို က်ပခင်ား

)၄(

အလအြအတွကပ် စ်ပခင်ား

)၅(

နာား ကာားကရယာ တြ်ဆင်ရန်အတွက်ပ စ်ပခင်ား

)၆(

ကယ
ို ်ခနဓာချျုျို့ယွင်ားပခင်ား )Physical Defect) သမ
ိုေ့ ဟိုတ် မသန်စွမ်ားပခင်ား )Infirmity)

)၇(

မူားယစ်သဆားဝါားသံိုားစွွဲပခင်ား

)၈(

ကယ
ို ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျ ားလွန်ပခင်ား

)၉(

AIDS/HIV ပ စ်ပခင်ား

)၁၀(

အ ကမ်ား က် ျက်စီားပခင်ား၊ အဓကရိုဏ်ား၊ စစ်နငေါ့်စစ်အသွင်ပ စ်ြွာားပခင်ား )စစ်ပြျုပခင်ားမျာား၊ စစ်ြွွဲကွဲေါ့သိုေ့ တိုက်ခက
ို ်ပခင်ား၊ စစ်တြ် )သိုေ့ မဟိုတ်(
အာဏာသမ်ားပခင်ားနငေါ့်
တစ်ရြ်ရြ်သ ကာငေါ့်

သ ာ်ပြြါ

အပ စ်အြျက်တစ်ခိုခို၏

တိုက်ရိုကသ
် သာ်လည်ားသကာင်ား၊

တက
ို ်ရိုက်

)သမ
ိုေ့ ဟိုတ်(

သွယ်ဝိုက်သသာ

သွယ်ဝက
ို ်၍သသာ်လည်ားသကာင်ား၊

အကျျုားသက်သရာက်မှု

နီားကြ်စွာသသာ်လည်ားသကာင်ား၊

သဝားလံစွာသသာ်လည်ားသကာင်ား ပ စ်သြေါ်သစသသာ အာားသြားသသာ၊ အသပခခံသသာ၊ သြေါ်သြါက်သသာ မည်သညေါ့် မသတာ်တဆပ စ်ြွာားပခင်ား၊
ဆံိုားရံားှု ပခင်ား၊ ြျက်စီားပခင်ား(
)၁၁(

လမ်လည်သတာင်ားခံသညေါ့်ပ စ်ရြ်မျာား

)၁၂(

မမကိုယ်ကို သတ်သသပခင်ား )သမ
ိုေ့ ဟိုတ်) မမကိုယ်ကို ဒဏ်ရာအနာတရပ စ်သအာင် ပြျုလိုြ်ပခင်ား

)၁၃(

အာမခံစသညေါ့်သနေ့

)သက်တမ်ားဆက်ထာားသညေါ့်

စာချျုြ်ပ စ်ြါက

သက်တမ်ားမဆက်မီ

စာချျုြ်၏

အာမခံစသညေါ့်သနေ့(

မစပြီား

ရက်သြါင်ား)၉၀(အတွင်ား သရာဂါအမည် သတ်မတ်ခံရသညေါ့် ကင်ဆာပ စ်သသာအလံားို အကျတ် )Malignant Tumor) ကက
ို ိုသပခင်ား
)၁၄(

Carcinoma in situ/ Intraepithelial Neoplasm )အက်ြီသီလျှမ်အလာတွင်ား အလံားို အကျတ်၊ အသရပြာား၊ အသက်ရ ၊ အစာနငေါ့်
ဆီားလမ်ားသ ကာင်ားတ၏
ိုေ့ အသခါင်ားအဂဂါလမ်ားသ ကာင်ားအာားလံိုားရ အက်ြီသလ
ီ ျှမ်ဆွဲလ် အလာတွင် အလံိုားအကျတ်ပ စ်ြာွ ားပခင်ား။
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မည် အကျ ်းခံစော်းခွင် င််းလင််းချက်မျော်း
ပြင်ားထန်သသာသရာဂါကိုသမှု အာမခံအကာအကွယ် ရရနိုင်သညေါ့် အကျျုားခံစာားခွငေါ့်မျာားမာ သအာက်ြါအတင
ို ်ားပ စ်သည်။
အာမခံ
စဉ်

အကာအကွယ်

အကျျုားခံစာားခွငေါ့် ရရနိုင်မှု

နငေါ့်ယူနစ်
ပြင်ားထန်သသာ

၁။ Heart Attack )နလံိုားရြ်ပခင်ား(

သရာဂါကိုသပခင်ား

• Heart Attack ဆိုသည်မာ နလံိုားသသွားသ ကာ ရိုတ်တရက် ြတ်ဆိုေ့ကာနလံားို တစ်ရ ား

)

( ယူနစ်

သလျာ်သ ကားသြားသချမညေါ့်

အကျျုားခံ

သငွြမာဏ (ကျြ်)

စာားခွငေါ့်ရသူ

သသသွာားပခင်ားကို သခေါ်ဆိုြါသည်။ Heart Attack ၏ သရာဂါလကခဏာမျာားကို
ECG တွင် ထင်ရာားစွာသတွျို့ပမင်နိုင်ြါသည်။
အကျံ ်းမဝင်သည်အချက်မျော်း
• သြေါ်လစီမစတင်မီ သရာဂါရပြီားသာားပ စ်သနပခင်ား )သ(ိုေ့ သရာဂါလကခဏာရပြီားသာား
ပ စ်သနပခင်ားတတ
ိုေ့ င
ွ ် သလျာ်သ ကားသြားသချရန် အကျံျုားမဝင်ြါ။
သလျော်သ က်းသြ်းသချ မည်အသပခအသန
• နလံိုားအထူားကိုမ သရာဂါကအ
ို တည်ပြျုပြီား သဆားရံိုတက်သရာက် ကိုသမှုခယ
ံ မ
ူ သာ
သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
၂။ Stroke )သလပ တ်ပခင်ား(
• သလပ တ်ပခင်ားဆိုသည်မာ ဦားသနာက်သသွားသ ကာသြါက်ပခင်ား )သ(ိုေ့ သသွားခွဲ
ြတ်ဆိုေ့ပခင်ားကို သခေါ်ဆိုြါသည်။ ဤသရာဂါသည်ရိုတ်တရက်ပ စ်သြေါ်တတ် သကွဲသ
ေါ့ ိုေ့
သရာဂါရာသ ွစစ်သဆားပခင်ားပ ငေါ့်လည်ားသတွျို့ရနိုင်ြါသည်။အကယ်၍ြံိုမန်မဟိုတ်
သသာ သရာဂါလကခဏာမျာားသတွျို့ရြါကCTScan ပ ငေါ့်အတည်ပြျုရမည်ပ စ်ြါသည်။
သသ
ိုေ့ သာ် သာမာန် )မပြင်ားထန်သသာ( သလပ တ်ပခင်ားတက
ိုေ့ ို စစ်သဆားရန် မလိုအြ်ြါ။
• သြေါ်လစီမစတင်မီ သလပ တ်ပခင်ား )သ(ိုေ့ သလပ တ်သညေါ့် လကခဏာရပြီားသာား
ပ စ်သနပခင်ားတတ
ိုေ့ င
ွ ် သလျာ်သ ကားသြားသချရန် အကျံျုားမဝင်ြါ။
သလျော်သ က်းသြ်းသချ မည်အသပခအသန

၁

• အထူားကိုဆရာဝန်မ သရာဂါကအ
ို တည်ပြျုပြီား သဆားရံိုတက်သရာက် ကိုသမှု
ခံယူမသာ

သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။

၃။ Cancer )Life – threatening( - ကင်ဆာ
• အလံိုားအကျတ် )သ(ိုေ့ လျင်ပမန်သသာ ဆွဲလ်ြွာားနှုနား် ရသညေါ့် အ ိုအကျတ်တသ
ိုေ့ ည်
အပခာားကယ
ို အ
် ဂဂါအစတ်အြိုင်ားမျာားသိုေ့ ြျံျို့နသ
ံေ့ ွာားပခင်ားကို Life- threatening
ကင်ဆာဟို သခေါ်ဆိုြါသည်။ အထူားကိုဆရာဝန်၏ အတည်ပြျုချက်လိုြါသည်။

1,000,000 ကျြ် x
ယူနစ်အသရအတွက်

အာမခံထာားသူ

အကျံ ်းမဝင်သည်အချက်မျော်း

အကျံ ်းမဝင်သည်အချက်မျော်း
• အက်ြီသီလျန်အလာအတွငား် ပ စ်သသာ အလံားို အကျတ်/ အသရပြာား၊ အသက်ရှု၊
အစာနငေါ့် ဆီားလမ်ားသ ကာင်ားတ၏
ိုေ့ အသခါင်ားအဂဂါလမ်ားသ ကာင်ား အာားလံိုားရ
ဆွဲလ်အလာတွင် အလံိုားအကျတ်ပ စ်ြွာားပခင်ားတတ
ိုေ့ ွင် သလျာ်သ ကားသြားသချရန်
အကျံျုားမဝင်ြါ။
သလျော်သ က်းသြ်းသချ မည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ ကင်ဆာသရာဂါအသပခအသနကို အတည်ပြျုရြါမည်။
အာမခံထာားသူသည် ြထမအကကမ်ပ စ်သသာကင်ဆာ ပ စ်ရမည်ပ စ်ပြီား သဆားကိုသမှု
စတင်ခံယလ
ူ ျှင် သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
၄။ Renal Failure )သကျာက်ကြ်ြျက်စီားပခင်ား(
• ရိုတ်တရက် )သ(ိုေ့ နာတာရည်သကျာက်ကြ်သရာဂါ ခံစာားရသညေါ့်အတွက်
သကျာက်ကြ် )၂( က်စလံိုား ြျက်စီားပခင်ားသ ကာငေါ့် ြံိုမန်သကျာက်ကြ် သဆားပခင်ား၊
သကျာက်ကြ်လွဲပခင်ား စသညေါ့်ကိုသမှုမျာား ပြျုလိုြ်ရန်လိုအြ်သညေါ့် အသပခအသနကို
သကျာက်ကြ်ြျက်စီားပခင်ားဟို သခေါ်ဆြ
ို ါသည်။
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ သရာဂါကို အတည်ပြျုသြားရမည်။
၅။ Major Organ Transplant – အစာားထားို ကိုသပခင်ား
CMH01UWEB200016M
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• Major Organ Transplant ဆိုသည်မာ ကိုသ၍မရသသာ နလံိုား၊ အဆိုတ်)၂(ခိုလံိုား၊
အသွဲ၊သကျာက်ကြ်)၂( က်လံိုား၊ရိုားတွင်ားချဉ်ဆီတက
ိုေ့ ို အစာားထားို ကိုသပခင်ားပ စ်ြါသည်။
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ Major Organ မျာား ြျက်စီားသွာားသည်ဟို အတည်ပြျုပြီား
လူနာမလည်ား ကိုသမှုစတင်ခံယူြါက သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
၆။ Heart Valve Replacement or Repair ဆိုသည်မာ နလံိုားအဆရ
ိုေ့ င်ြျက်စီားပခင်ား
)သ(ိုေ့ ပြျုပြင်ပခင်ား
• Heart Valve Replacement or Repairဆိုသည်မာနလံိုားအဆရ
ိုေ့ င်ြျက်စီားပခင်ား)သ(ိုေ့
ြံိုမန်မဟိုတ်ပခင်ားအတွက် အစာားထိုားပခင်ား )သ(ိုေ့ ပြျုပြင်ပခင်ားတအ
ိုေ့ တွက် ခွစ
ွဲ တ်ကိုသမှု
ပြျုလိုြ်ပခင်ားကို သခေါ်ဆိုြါသည်။ နလံိုားြျက်စီားပခင်ား )သ(ိုေ့ နလံားို ြံိုမန်မဟိုတသ
် ညေါ့်
အသပခအသနမျျုားတွင် ပြျုလိုြ်ြါသည်။
• သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ ခွွဲစတ်ကသ
ို ရန်လိုအြ်သည်ဟို အတည်ပြျုပြီားမသာ
သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
၇။ Coronary Artery bypass surgery – လမ်ားသ ကာင်ားလွဲ၍ နလံိုားခွွဲစတ်ကသ
ို ပခင်ား
• Coronary Artery bypass surgery ဆိုသည်မာ နလံားို သသွားသ ကာကျဉ်ားပခင်ား )သ(ိုေ့
နလံိုားသသွားသ ကာ )၁( သချာင်ား/ (၁( သချာင်ားထက်ြ၍
ို ြတ်ပခင်ားစသညေါ့် အသပခအသန
မျာားတွင် လမ်ားသ ကာင်ားလွဲ၍ ခွွဲစတ်ကိုသပခင်ားကို သခေါ်ြါသည်။
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ ခွွဲစတ်ကသ
ို ရန် လိုအြ်သည်ဟို အတည်ပြျုပြီားမသာ
သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
၈။ Severe Burns - ပြင်ားထန်စွာ မီားသလာင်ပခင်ား
• အသရပြာားသအာက်နက်နသ
ွဲ သာ မီားသလာင်ပခင်ား )ခနတာကယ
ို ်မျက်နာပြင်တင
ွ ်
အနည်ားဆံိုား ၂၀ ရာခင
ို ်နှုနား် ( ကို Severe Burns ဟို သခေါ်ဆြ
ို ါသည်။
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ ခွွဲစတ်ကသ
ို ရန် လိုအြ်သည်ဟို အတည်ပြျုပြီားမသာ
သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
၉။ Coma - သတသမေါ့ပခင်ား
• ပြင်ြမလံျို့ှု သဆာ်ပခင်ား )သ(ိုေ့ ခနဓာကယ
ို ်တွင်ားမ လံျို့ှု သဆာ်ပခင်ားတက
ိုေ့ ို တိုနပေ့် ြန်မှုမရဘွဲ
)၉၆(နာရီဆက်တိုက်သတသမေါ့သနပခင်ားကိုComaဟိုသခေါ်ဆိုြါသည်။ယင်ားအသပခအသန
တွင် Glasgow coma score သည် )၄( သမ
ိုေ့ ဟိုတ် )၄( သအာက်တင
ွ ် ရသနရြါမည်။
• သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ သရာဂါအသပခအသနကို အတည်ပြျုပြီား သဆားရံိုတက်၍
သဆားကိုသမှုခံယူမသာ သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
အကျံ ်းမဝင်သည်အချက်မျော်း
• သရာဂါအတွကသ
် ံိုားသသာ သဆားမျာားလွန်ကရ
ွဲ ာမပ စ်သြေါ်လာသသာ သတသမေါ့ပခင်ား
• အရက် )သ(ိုေ့ မူားယစ်သဆားဝါား သံိုားစွွဲပခင်ား၏ အကျျုားဆက်သ ကာငေါ့် သတသမေါ့ပခင်ား
• ဦားသနာက်သသဆံိုားပခင်ားသ ကာငေါ့် သတသမေါ့ပခင်ား
၁၀။ Bacterial Meningitis - ဘက်တီားရီားယာားသ ကာငေါ့ပ် စ်သသာ
ဦားသနာက်အသပမားသရာင်ပခင်ား
• Bacterial Meningitis ဆိုသည်မာ ဘက်တီားရီားယာားသ ကာငေါ့ပ် စ်သသာ ဦားသနာက်
အသပမားသရာင်ပခင်ားကို သခေါ်ဆိုြါသည်။ ဦားသနာက်သကျာရိုားမကကီားမ ထိုတ်ယသ
ူ သာ
အရည် )Cerebrospinal Fluid( ကို ြိုားသမွားစစ်သဆားပြီားမ အတည်ပြျုနိုင်ြါသည်။
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်အသပခအသန
• အထူားကိုဆရာဝန်မ သရာဂါအသပခအသနကို အတည်ပြျုပြီား သဆားရံိုတက်၍
သဆားကိုသမှုခံယူမသာ သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။
အကျံ ်းမဝင်သည်အချက်မျော်း
• ဗိုင်ားရြ်သ ကာငေါ့ပ် စ်သသာ ဦားသနာက်အသပမားသရာင်ပခင်ား
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သသဆံိုားပခင်ား
(

) ယူနစ်

၂

• အာမခံထာားသူသည် အာမခံသက်တမ်ားအတွင်ား အာမခံစသညေါ့်သနေ့နငေါ့်
သနာက်ြင
ို ား် တွင် ပ စ်ြွာားသသာသရာဂါ )သမ
ိုေ့ ဟိုတ်( မသတာ်တဆ ထခိုက်မသ
ှု ကာငေါ့်
သသဆံိုားသသာအခါ )သသ
ိုေ့ သာ် အထက်သ ာ်ပြြါ ပြင်ားထန်သသာသရာဂါသ ကာငေါ့်
အကျျုားခံစာားခွငသ
ေါ့် ြားသချထာားပြီားသာား အသပခအသနပ စ်ြါက အာမခံစာချျုြ်သည်
သြျာက်ြျက်သွာားမည်ပ စ်ပြီား၊ သသဆံိုားမှုအာမခံ အကျျုားခံစာားခွငေါ့်ကို သြားသချမည်

1,000,000 ကျြ် x
ယူနစ်အသရအတွက်

မဟိုတ်ြါ(။

အကျ ်းခံစော်းခွင်သြ်းသချပခင််းဆုင် ော ပြည်စွက်စည််းကမ််းချက်
•

အကျျုားခံစာားခွငသ
ေါ့် ြားသချချန်တင
ွ ် သြားသချရမညေါ့် သငွြမာဏထွဲမ သစာငေါ့ဆ
် င
ို ်ားကာလအတွင်ား မသြားသချရသသားသညေါ့် ြရီမီယံသ ကားကို နိုတ်ပြီားမ သြားသချမည်။

•

ြရီမီယံသ ကားသြားသွငား် ပခင်ားမရဘွဲ

ြရီမီယသ
ံ ကားသြားသွင်ားရန်

သစာငေါ့်ဆင
ို ်ားသြားသညေါ့်ကာလကသ
ို ကျာ်လွန်သွာားြါက

အာမခံစာချျုြ်သည်

သစာငေါ့ဆ
် ိုငား် ကာလပြညေါ့်သညေါ့်သနေ့၏ သနာက်သနေ့မစပြီား အကျျုားသက်သရာက်မှု ြျက်ပြယ်သွာားမည်ပ စ်ပြီား၊ စာချျုြ်သည် သြျာက်ြျက်သွာားမည်ပ စ်သည်။
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