၊ (၂၀၁၇)

၊

1
နိဒါန်း
ခွးရူးြပန် ရာဂါသည်

လူသားတိ ့၏

သမိင်း ကာင်းတွင်

အလွန် ရှးကျ သာ

ရာဂါများအနက် တစ်ခအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ လူတွင် ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်၍ ရာဂါလက္ခဏာများ
စတင်ြပသ ပီးဆိလ င်

ပျာက်ကင်း အာင် ကသနိင်သည့်

ဆးကသမမျိုး ယ န ့တိင်မရှိ သးပါ။

ဝမ်းဗိက်တွင် ခွးရူးကာကွယ် ဆးကိ န ့စဉ် (၁၄) ရက် ဆက်တိက်ထိးရ သာ ခတ် ဟာင်းက ခွးရူး
ကာကွယ် ဆး၏ နာကျင်မဒက္ခနှင့် သမိင်း ကာင်းအရ

ခွးရူးြပန် ရာဂါ၏

ကာက်မက်ဖွယ်ရာ

အသွင်အြပင်များသည် လူအများအား ကာက်ရွ ့ စခဲ့ပါသည်။
ခွးရူးြပန် ရာဂါအ ကာင်း

မ ကာခဏ မး လ့ မးထရှိ သာ မးခွန်းများ

(Frequently

asked questions on Rabies– FAQs) ကိ ဘာသာြပန် ြပုစထားအပ်ပါသည်။ FAQs အ မးအ ြဖ
များသည်

ခွးရူးြပန် ရာဂါနှင့်ပတ်သက်၍ အများလက်ခထား သာ လက် တွ ့အ ထာက်အထားများ

ကိ အ ြခခ၍ြပုစထားပါသည်။ တတ်နိင်သမ သာ အ ြခအ နအရပ်ရပ်တိ ့ကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍
ရးသားထားပါ သာ်လည်း ဤ FAQs များသည် ြပည့်စလ လာက်သည်ဟ မယူဆ စလိပါ။
စာဖတ်သူများကိ အ ကြပုလိသည်မှာ အချို ့ သာကိစ္စရပ်များတွင် မးြမန်းသိရလ
ိှ ိပါက ကူးစက် ရာဂါ
ဆရာဝန်များ၊ ပညာရှင်များ၊ ခွးရူး ရာဂါဆိင်ရာ က မ်းကျင် သာပညာရှင်များ၊ ဆရာဝန်သမား တာ်
များ စသည်တိ ့နှင့် လိအပ်သလိ မးြမန်း တိင်ပင်ရန် အ ကြပုအပ်ပါသည်။
FAQ များကိ အပိင်း (၂) ပိင်းခွဲြခား၍ တင်ြပထားပါသည်။ ပထမပိင်းတွင် သာမန်အများ
ြပည်သူတိ ့အတွက် သိသင့်သိထိက်သည့်

ခွးရူးြပန် ရာဂါဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ

ဖာ်ြပ

ထားပါသည်။
ဒတိယပိင်းတွင် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးမည့် ဝန်ထမ်းများအ နြဖင့် သသယြဖစ်ဖွယ်
တိရ စ္ဆာန်ကိက်ခရသည့် ဒဏ်ရာအနာကိ ြပုစ စာင့် ရှာက်နည်းနှင့်
ထိးနှြခင်း နည်းစနစ်အသွယ်သွယ်တိ ့ကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆး
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အပိင်း (၁) အများြပည်သမ
ူ ျားအတွက်
မးခွနး် (၁)

ခွးရူးြပန် ရာဂါဆိတာဘာလဲ။

ခွးရူးြပန် ရာဂါသည် ဗိင်းရပ်စ်တစ်မျိုး ကာင့်ြဖစ်ပွား သာ

ရာဂါြဖစ်သည်။ ၎င်း ရာဂါ

သည် တိရ စ္ဆာန်မှလူသိ ့ ကူးစက် သာ ရာဂါတစ်မျိုးြဖစ်ပါသည်။ ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပွားပ သွငြ် ပင်
(၂) မျိုးရှိပါသည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ ဂနာမ ငိမ်ြဖစ်ြခင်း (Frantic Form) နှင့် ဒတိယတစ်မျိုးမှာ
အ ကာ သြခင်း (Paralytic Form) တိ ့ြဖစ်သည်။ ပထမအမျိုးအစားြဖစ် သာ Frantic Form မှာ
ပိမိအြဖစ်များ လ့ရပ
ိှ ါသည်။
မးခွနး် (၂) ခွးရူးြပန် ရာဂါ ဘယ်လကူ
ိ းစက်သလဲ။
ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ် စ သာ

ဗိင်းရပ်စ်ပိးသည်

သွး နွးသတ္တဝါ

တိရ စ္ဆာန်၏

အာရ ကာစနစ်ကိ ထိး ဖာက်ဝင် ရာက်သည်။ ဗိင်းရပ်စ်ပိးသည် ကနဦး ခွးရူးြပန် ရာဂါ ြဖစ် န သာ
သတ္တဝါ၏

တ တွးထဲတင
ွ ရ
် ှိ န ပီး

တစ်စတစ် ယာက်အား

ကိက်ြခင်း၊

ကတ်ြခစ်ြခင်းအားြဖင့်

ကူးစက် စပါသည်။ ပွန်းပဲ့ြပတ်ရှ န သာ အ ရြပား(သိ ့မဟတ်) ပါးစပ်၊နှာ ခါင်း၏ အတွင်းသား
(Lining) များမှတစ်ဆင့်လည်း ရာဂါကူးစက်နိင်ပါသည်။
အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသတွင်
ြခင်း ကာင့်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ်
တိရ စ္ဆာန်များကိက်၍

ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ြခင်း၏
ကာင်

မပါ၊

ရာဂါကူးစက်နိင် ကာင်း

ြမ ခွး၊

၉၆%

ခွးကိက်

ခွးအ၊ ဝပ လွနှင့် အြခားအသားစား

တွ ့ရှိရပါသည်။

ြဖစ်ပွားြခင်းမှာ အလွန်နည်းပါးသည်။ ြမင်းနှင့် ြမည်းများ

သည်

မျာက်နှင့်

ကက်

ကိက်၍

ခွးရူးြပန်လ င် အလွန်အမင်းရန်လိ ပီး

ရက်စက်စွာကိက်ခဲတတ်သည်။

က ၊ဲ

နွားများ ရာဂါြဖစ်လ င်

မကိက်တတ် က ပ။

သိ ့ရာတွင်

၎င်းတိ ့သွားရည်များကျဆင်း၍

နမ ကာင်းြဖစ်သည်ကိ ကိင်တွယ် ကည့်ရလ င် သတိ ကီးစွာထားရ

မည်ြဖစ်သည်။
မွးြမူ ရးလပ်ငန်းရှင်များသည် တိရ စ္ဆာန်များတွင် ခွါနာ၊ လ ာနာြဖစ်ြခင်း၊ လည် ချာင်း
ကွဲ ရာဂါ (Hemorrhagic Septicemia) ြဖစ်ြခင်း၊ လည် မိုတစ်ဆိ ့ြခင်းစသည်တိ ့ ြဖစ်ပာွ းသည်ကိ
ကိင်တွယ်ြပုစရသည်။

မိမိလက်ြဖင့်

ဆးတိက် က း ကသည်။

အထက်ပါ ရာဂါများသည်

ခွးရူး ရာဂါနှင့် ခွဲြခားနိင်ြခင်းမရှိဘဲ ဆးကိမိမိလက်ြဖင့် တိက် က းကသရာမှတစ်ဆင့် ခွးရူး ရာဂါ
ကူးစက်နိင်ပါသည်။
တိရ စ္ဆာန်များ၏

နိ ့ကိ

စား သာက်မသ
ိ ြဖင့်

လူတွင် ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ် စနိင်သည်ဟ

ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားရှိသည့် ြဖစ်ရပ်မျိုး သတင်းပိ ့သည်ကိ မ တွ ့ရှိခဲ့ဘူးပါ။ ခွးရူး ရာဂါရှိ
တိရ စ္ဆာန်များနှင့် ၎င်းတိ ့၏ ဦး နှာက် (သိ ့မဟတ်) အြခားအစိတ်အပိင်းများကိ ကိင်တွယ်စစ် ဆးသည့်
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လူပဂ္ဂုိ လ်များနှင့် က မ်းကျင်ပညာရှင်တိ ့တွင်

ရာဂါကူးစက်နိင် ချ ပိမိများြပားသည်။ သိ ့ရာတွင်

ကျက် အာင်ချက်ြပုတ်ထား သာ တိရ စ္ဆာန်အသားကိ စားသး ပီး ရာဂါ ြဖစ်ပွားသူဟူ၍ မရှိပါ။
မျက် ကည်လာ

(သိ ့မဟတ်)

အြခားခန္ဓာကိယ်

အစိတ်အပိင်းများကိ

အစားထိးခွဲစိတ်

ကသြခင်း ကာင့် ခွးရူး ရာဂါကူးစက်ြခင်းသည် အလွန်တရာြဖစ်ခဲ သာ်လည်း ြဖစ်နိင် ြခရှိပါသည်။
အဆိပါကူးစက်မမျိုးကိ မျက် ကည်လာအစားထိးလက်ခသူ၊ သွး ကာနှင့် အြခားကိယ်အဂါ ကီးငယ်
တိ ့ကိ အစားထိးလက်ခသူတိ ့တွင်

ရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမများရှိခဲ့ပါသည်။ သိ ့ြဖစ်ပါ၍

ခွးရူးြပန်

ရာဂါ ကာင့် ဦး နှာက်အ ြမး ရာင် သာသူ (သိ ့မဟတ်) ရာဂါအမည် ဖာ်ြပ၍ မရ သာ အာရ ကာ
ဆိင်ရာ

ရာဂါရှိဖူးသူ

လူနာများထမှ

မျက် ကည်လာနှင့်

အြခားခန္ဓာကိယ်အစိတ်အပိင်းများကိ

ရယူအလှူခြခင်းမြပုမိ အာင်အထူးသတိြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ခွးရူးြပန် ရာဂါလူနာမှအြခားသူတစ်ဦးကိ ကိက်ခဲြခင်းသည် အလွန်တရာမှ ြဖစ်ခပ
ဲ ါသည်။
သိ ့ရာတွင် ယင်းကဲ့သိ ့ သာလူနာကိ ြပုစ စာင့် ရှာက်ရ သာသူအ နြဖင့် နိး ကားသတိရှိ

နရမည်

ြဖစ် ပီး လူနာ၏ သွားရည်တိ ့နှင့်ထိ တွ ့မ ကင်းရှငး် အာင် နရမည်ြဖစ်သည်။
မးခွနး် (၃)

ခွးကိက်ဒဏ်ရာကိ ဘယ်လြပုစမလဲ
ိ
။

တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်၏အကိက်ခရပါက ထိဒဏ်ရာများကိ ရနှင့်ဆပ်ြပာများများြဖင့် ချက်ချင်း
ဆး ကာြခင်းကိ အနည်းဆး ၁၅ မိနစ်ခန် ့ြပုလပ်ပါ။ ဆပ်ြပာမရှပ
ိ ါက

ရြဖင့်နိင်နိင် ဆးပါ။

ဤနည်းလမ်းမှာ လွန်စွာထိ ရာက် သာ ရှးဦးသူနာြပုစနည်းြဖစ်ပါသည်။
အကယ်၍ အရက်ြပန် Alcohol/ Ethanol ၇၀% သိ ့မဟတ် Povidine-iodine စသည်တိ ့
ရှိပါလ င် ၎င်းတိ ့ြဖင့် ဒဏ်ရာကိ ဆး ကာြခင်းြပုလပ်ပါ။
ထိ ့ နာက်လူနာကိ နီးစပ်ရာကျန်းမာ ရးဌာနသိ ့ အြမန်ဆးပိ ့ ဆာင်ပါ။
မးခွနး် (၄)

ခွးကိက်ဒဏ်ရာြပုစရာတွင် ဘာ တွကိ ရှာင် ကဉ်ရမလဲ။

အာက်ပါတိ ့ကိ ရှာင် ကဉ်ပါ။
- ငရတ်ရည်၊

ပါင်ဒါမန် ့များ၊ သစ်ပင်ပန်းပင်အရည်များ၊ အက်စစ်ဓာတ်၊ အယ်လ်ကာ

လီဓာတ်နှင့် ပူ လာင် စတတ် သာ ဆး၊ ဆးပစ္စညး် များအား ဒဏ်ရာတွင် သးစွဲြခင်း၊
- ဒဏ်ရာကိ ဖးအပ်ပတ်တီးစည်းြခင်း၊
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မးခွနး် (၅)

ခွးရူးြပန် ရာဂါ လူ ့ခန္ဓာကိယ်တင
ွ ် ဘယ်လြဖစ်
ိ
ပ သလဲ။

လူ ့ခန္ဓာကိယ်အ ရြပား၏ အတွင်းဆးတစ်ရှူးအလာကိ Subcutaneous tissue ဟ ခ သည်။
ခွးရူးြပန်ဗိင်းရပ်စ်ပိးသည် လူခန္ဓာကိယ်ထဲဝင် ရာက်ခဲ့ ပီဆိလ င် ၎င်းတစ်ရှူးလာမှ လည်း ကာင်း၊
ကက်သားမ င်မှလည်း ကာင်း ခန္ဓာကိယ်၏ အဖျားနားရှိ အာရခနာဗ် ကာများ (Peripheral nerves)
နှင့် အာရခ ကာရိးမ ကီး (Spinal cord) သိ ့ြပန် ့နှ ့ဝင် ရာက် ပါသည်။
ဗိင်းရပ်စ်ပိးသည်

အာရ ကာငယ်များမှ

ပင်မအာရ ကာရိးမ ကီးနှင့်

ဦး နှာက်သိ ့

ပျ ့နှ ့သွား သာနန်းမှာမှန်း ြခ (၁) ရက် လ င် (၁၂) မှ (၂၄) မီလမ
ီ ီတာခန် ့ ရွ ့လျားပျ ့နှ ့နိင်ပါသည်။
ရာဂါကူးစက်ခရ သာ လူနာသည်သာမန်မဟတ် သာ

အြပုအမူများနှင့်

ရာဂါလက္ခဏာများကိ

ဗိင်းရပ်စ်ပိး ဦး နှာက်အတွင်းဝင် ရာက် သာအခါ ြပသပါ တာ့သည်။
ရာဂါပျိုးရက် (Incubation Period) မှာ ရက်အနည်းငယ်မှ လပိင်းအထိ၊ အချို ့ဆိလ င် (၁)
နှစခ
် န် ့အထိရိှတတ်ပါသည်။

ရာဂါပျိုးရက်ဆိသည်မှာ

ခန္ဓာကိယ်ထဲ ရာဂါပိး

ဝင် ရာက်သည့်

အချိန်မှ ရာဂါလက္ခဏာြပသည့် အချိန်ကာလကိ ဆိလိပါသည်။
မးခွနး် (၆)

ခွးရူးြပန် ရာဂါ ြဖစ်လာဖိ ့ ဘယ်လအ
ိ ြခအ နများက လမ်းမိးပါသလဲ။

ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ် စဖိ ့ အာက်ပါအချက်များက လမ်းမိးချယ်လှယ် ကပါသည်။


ခွးကိက်ဒဏ်ရာအမျိုးအစား



ခွးကိက်ဒဏ်ရာ ပမာဏ

 ခန္ဓာကိယ်အတွင်း ဝင် ရာက် သာ ခွးရူးဗိင်းရပ်စ်ပမာဏ
 ကိက် သာ တိရ စ္ဆာန်အမျိုးအစား
 အကိက်ခရသူ၏ ကိယ်ခစွမ်းအား
 အကိက်ခရ သာ

နရာ၊ လည်ပင်း၊ ဦး နှာက်နှင့် အာရ ကာထူထပ် သာ လက် ချာင်း

က လးများကိ

အကိက်ခရပါက

အာရ ကျာရိးမ ကီးနှင့်
ရာဂါပျိုးရက်ပိမိ ကာရှည်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ရာဂါပျိုးရက်တိ တာင်း ပီး
ဝးရာတိ ့တွင်

ဦး နှာက်၊
အကိက်ခရပါက

5
မးခွနး် (၇)

ခွး၊

ကာင်များအ နြဖင့် အကိက်ခရ ပီး ဘယ် လာက် ကာလ င်

ခွးရူးြပန် ရာဂါ

ြဖစ်နိင်ပါသလဲ။ ခွးရူးြပန်ြဖစ် သာ တိရ စ္ဆာန်သည် ဘယ် လာက်အသက်ရင
ှ န
် င်
ိ ပါလဲ။
ရာဂါြဖစ်ဖိ ့ ပျိုး ထာင်သည့်ကာလ ( ရာဂါပျိုးချိန်) သည် ရက်အနည်းငယ်မှ လ ပါင်းများစွာ
ကာြမင့်နိင်သည်။

ရာဂါြဖစ်နိင်သည့် အချိန်မှာ လက္ခဏာစြပသည့်အချိန်မှ

သဆးချိန်အထိ (၁)

ရက်မှ (၇) ရက်ခန် ့ြဖစ်နိင်သည်။
မးခွနး် (၈)

ခွးရူးြပန် သာ ခွးတွင် ဘယ်လိ ရာဂါလက္ခဏာများ တွ ့ရှန
ိ င်
ိ ပါသလဲ။

ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပွား သာ

ခွးတွင် တွ ့ရသည့်

အဓိကအမူအရာ ြပာင်းလဲမများနှင့်

လက္ခဏာများမှာ
 ရန်စြခင်းမရှိဘဲကိက်ြခင်း
 သာမန်မဟတ် သာ ပစ္စည်းများ (တတ်၊ သ ချာင်း စသည်) တိ ့ကိ စားြခင်း
 အ ကာင်းမဲ့ ြပးလား နြခင်း
 အသ ြပာင်းလဲလာြခင်း၊ ဥပမာ - အသ သ ကီးြဖင့် ဟာင်ြခင်း၊ မာန်ဖြီ ခင်း (သိ ့မဟတ်)
အသမြပုနိင်ြခင်း
 ပါးစပ်မသ
ှ ွားရည်တြမားြမားကျြခင်း၊ အြမုပ်တစီစီထွက်ကျြခင်း
မးခွနး် (၉) လူတင
ွ ် ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်လ င် ဘယ်လလက္ခ
ိ
ဏာများ တွ ့ရှန
ိ င်
ိ ပါသလဲ။
လူတွင် ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပါက အာက်ပါလက္ခဏာများ တွ ့ရှိနိင်သည်။


ခွးကိက်ခရ သာ နရာတွင် နာကျင်ြခင်း၊ ယားြခင်းတိ ့ကိ

ခစားရြခင်း၊ (၈၀%

သာလူနာတွင် တွ ့ရသည်။)
 ဖျားြခင်း၊နွမ်းနယ်ြခင်း၊ ခါင်းကိက်ြခင်းတိ ့ကိ (၂)ရက်မှ (၄)ရက်ခန် ့ခစားရတတ် ြခင်း၊


ရကိမ ကည့်ရဲြခင်း၊ ရမ သာက်ရဲဘဲ ကာက်လန် ့ နြခင်း (Hydrophobia) ြဖစ်တတ်
ြခင်း၊

 အသ၊ အလင်း ရာင်၊

လတိက်ြခင်း (ပန်ကာသိ ့မဟတ်ယပ် တာင် လ)တိ ့ကိ ခနိင်

ရည်မရှိြခင်း၊


သ တာ့မည်ကိ ကာက်ရွ ့ နြခင်း၊

 စိတ်ဆိး ဒါသထွက်ြခင်း၊ သည်းမခနိင်ြခင်းနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းြခင်း၊
 ထူးကဲစွာသွက်လက်တန် ့ြပန်တတ်ြခင်း၊


ရာဂါရင့်လာသည်အ
့ ခါ

ရကိြမင်ရမ ြဖင့်လည်ပင်း၊

ကက်သားများညစ်သြဖင့် လည်ပင်းတစ်ဆိ ့ြခင်း၊

လည် ချာင်းတစ် လ ာက်
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ရာဂါခစားရသည့်ကာလသည်(၂)ရက်မှ(၃)ရက်ခန် ့ ကာြမင့် လ့ရှိ ပီး

အ ရး ပ

ကပ်မတ်ကသမကိ ရရှိလ င်(၅)ရက်မှ (၆)ရက်အထိ ကာြမင့်နိင်ပါသည်။

မးခွနး် (၁၀) ခွးရူြပန် ရာဂါလူနာအတွက် ထိ ရာက် သာကသချက်များ ရှပ
ိ ါသလား။
ခွးရူးြပန် ရာဂါစြဖစ် ပီဆိလ င်

ပျာက်ကင်း အာင်ကသနိင် သာ နည်းလမ်းမရှိပါ။ လူနာ

သက်သာ စရန်၊ နာကျင်မများသက်သာ စရန်နှင့် စိတ်လပ်ရှားမကိ သက်သာ စရန်သာပ့ပိးရမှတစ်ပါး
အြခားကသနိင် သာ နည်းလမ်းမရှိပါ။
 လူနာကိ စာင့် ရှာက်ြပုစ ပးသူသည်
မိမိကိကူးစက်ြခင်းမှ
မှတဆင့်)

လူနာမှကိက်ြခင်းနှင့်

လူနာ၏သွားရည်တိ ့မှ

(မိမိတွင်အ ရြပားပွန်ပဲ့ဒဏ်ရာရှိလ င်(သိ ့မဟတ်)

ကာကွယ်ရန်အတွက် ရာဂါအကာအကွယ်ပစ္စညး်

(Personal

mucosa
Protective

Equipments-PPE) ကိ အသးြပုရမည်။
 လူနာအားအလင်း ဖျာ့ ဖျာ့သာရှိ ပီး တိတ်ဆိတ် ငိမ်သက် သာ အခန်းတွင် ထားရမည်။
ဆူညသနှင့် လ အးတိက်ခက်မလည်းမရှိ စရ၊

သိ ့မဟတ်ပါက

လူနာသည်အ ကာဆွဲြခင်း၊ တက်ြခင်းတိ ့ ြဖစ် စနိင်သည်။
 စိတ် ငိမ် စရန် Diazepam 10mg, 4-6 hourly ပးနိင်သည်။ Chlorpromazine
50-100mg

ထပ်ဆင့် ပးနိင်သည်။

သိ ့မဟတ်

IV

Morphine

ကိလိသလိထိး ပးနိင်သည်။
 ပါးစပ်မအ
ှ စားအစာ က းရန်

များ သာအားြဖင့်

ြဖစ်နင်
ိ ချမရှပ
ိ ါ။

အ ကာ ဆးများသွင်း ပးနိင်ပါသည်။
မးခွနး် (၁၁) ခွးရူးြပန် ရာဂါ ြဖစ်တင်
ိ း သဆးပါသလား။
သမာရိးကျ ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းသည်

လက်ရှိကာလတွင်

တိကျထိ ရာက် သာ

ကသမမျိုးမရှိသည့်အတွက် ရာခိင်နန်းြပည့် သ စနိင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ ပ တွင်

အထူးသီးသန် ့ ကပ်မတ်ြပုစကသမ ကာင့်

ဖူးပါသည်။ ၎င်းတိ ့အားလးသည်
ထိးနှမရှိ ပီး

ခွးကိက်မခရမီ ကိုတင်

ယင်းကာကွယ် ဆး ကာင့်

ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

လူနာ(၇)ဦးသာ

အသက်ရှင်ခဲ့

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးများကိ
ရာဂါြဖစ်ပွားမြဖစ်စဉ်ကိ

7
လင်းနိ ့ကိက်သြဖင့်

ခွးရူးြပန် သာ လူနာတစ်ဦးမှလည်း ကိုတင် ခွးရူးြပန်ကာကွယ် ဆး

မထိးခဲ့ သာ်လည်း အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ သိ ့ရာတွင် ထိြဖစ်စဉ်မာှ သမာရိးကျ ခွးရူး

ရာဂါပိး

ကာင့် ြဖစ်ြခင်းမဟတ်ပါ။
မးခွနး် (၁၂)

ခွး(သိ ့မဟတ်) ကာင်ကက်
ိ ပီး

ဘယ် ဆးကသမကိမ

မယူ သးပဲ(၁၀)ရက်

စာင့် ကည်ြ့ ခင်းသည် မှနက
် န်မရှပ
ိ ါသလား။
မမှနက
် န်ပါ။ ခွးရူးြပန် ရာဂါ အြဖစ်များ ပီး၊ ခွး၊
တွင် ကာကွယ် ဆးစတင်ထိးနှ ပီး (၁၀)ရက် ကာ

ကာင်ဦး ရ အလွန်များ သာ နိင်ငများ

စာင့် ကည့်ရပါမည်။ တိရ စ္ဆာန်သည် စာင့် ကည့်

န သာ (၁၀)ရက်အတွင်း ကျန်းမာပကတိြဖစ် နပါလ င် Post-exposure prophylaxis (PEP)ကိ
Pre-exposure

regimen

အြဖစ်ြပန်လည် ြပာင်းလဲ

ထိးနှနိင်ပါသည်။

အနာဂါတ်တွင်

ခွးရူးကိက်ခရ သာ် ကိုတင်ကာကွယ် ပီးြဖစ် နရန် အတွကြ် ဖစ်သည်။
အခန်း(၁၃)

ခွးကိက်ခရ ပီး မည်ကသ
့ဲ ိ ့ သာ အ ြခအ နတွင်

ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးကိ ထိးနှ

ရပါမလဲ။
အကိက်ခရ ပီး နာက် ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိးနှြခင်း Post-exposure prophylaxis (PEP)
သည် ခွးရူး ရာဂါြဖစ် န သာ သိ ့မဟတ် သသယြဖစ် သာ တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင် အကိက် ခရ ပီးလ င်
မလဲမ သွထိးနှရမည့်ကာကွယ် ဆးြဖစ်ပါသည်။

PEP

ကိ အာက်ပါ

အ ြခအ နများတွင်

ထိးနှရမည်ြဖစ်ပါသည်။
 အကိက်ခရ သာဒဏ်ရာသည် အ ရြပားပွန်းပဲ့ြခင်း၊ စတ် ပဲ နြခင်း၊

သွးများထွက်

နြခင်း
 ခန္ဓာကိယ်အတွငး် သား (mucous membranes) ကိ သသယြဖစ်ဖွယ် တိရ စ္ဆာန်၏
သွားရည်နှင့်ထိ တွ ့မိြခင်း
 တိရ စ္ဆာန်သည် လူတစ် ယာက် ယာက်ကိကိက် ပီး
(၁)

သဆးသွားြခင်း

(၂)

သာမန်မဟတ် သာ၊ အ ြပာင်းအလဲြမန် သာ အြပုအမူများ ြပသလာြခင်း

(၃)

သသယ(သိ ့မဟတ်) ခွးရူး ရာဂါြဖစ် န သာ တိရ စ္ဆာန်၏ဦး နှာက်အား ဓါတ်ခွဲ
စစ် ဆးရာတွင် ခွးရူးြပန် ရာဂါအမှန်တကယ်ြဖစ်ပွား နြခင်း၊
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မးခွနး် (၁၄)

ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိးထား သာ ခွး၏

ကိက်ြခင်းခရသူသည်

ခွးရူးကာကွယ်

ဆးထိးရဦးမှာပါလား။
ကိက် သာ ခွးသည်
ထိကာကွယ် ဆး၏

စနစ်တကျ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးကိ

အာနိသင်သည်

ြပည့်ဝ ကာင်းမွန်သည့်

ထိးနှထား ပီးြဖစ် ပီး

ဓါတ်ခွဲအ ထာက်အထားရှိလ င်

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးနှရန်မလိအပ်ပါ။ ဤသိ ့မဟတ်လ င်မူ သင့် တာ် သာ PEP အတိင်း
ဆးများ ထိးနှရပါမည်။
မးခွနး် (၁၅)

ကက်အကိက်ခရလ င်

ထိကဲ့သိ ့

ခွးရူးကာကွယ် ဆး

(PEP)

ဆးထိးရန်

လိအပ်ပါသလား။
ကက်တွင် ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပာွ းသည်ကိ အချို ့အာရှနိင်ငများတွင် အစီရင်ခဖူး သာ်လည်း
အလွန်တရာမှ ြဖစ် တာင့်ြဖစ်ခဲပါသည်။ အိမ် ကက်များကိက်လ င် PEP ထိးနှရန် မလိအပ်ပါ။ သိ ့ သာ်
တာ ကက်များ၊
ကိက်လ င်မူ

ရှ ့သွားနှစ် ချာင်းြဖင့်ကိက်ြဖတ်တတ် သာ

ကူးစက် ရာဂါဆိင်ရာ

ဆရာဝန် ကီးများ

တိရ စ္ဆာန်များ

(wild

သမား တာ် ကီးများနှင့်

rodent)

တိင်ပင်ညန
ိ င်း

သင့်ပါသည်။
မးခွနး် (၁၆) လင်းနိ ့အကိက်ခရလ င် ဘယ်လိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ပါမည်လ။ဲ
အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသအတွင်းတွင် လင်းနိ ့နှင့်ထိ တွ ပ
့ းီ လူတွင် ခွးရူးြပန် ရာဂါ ြဖစ်ပာွ း
သည်ဟ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားများ မရှိ သးပါ။ သိ ့ရာတွင် ထိင်းနိင်ငတွင် ကျက်စား သာ
လင်းနိ ့များကိ လ့လာရာ ၎င်းတိ ့ သွးအတွင်း
အစီရင်ခထားသည်ကိသိရှိရသည်။
ဆး ကာသတ်သင်၍

ထိ ့ ကာင့်

ခွးရူးဗိင်းရပ်စ်၏ ပဋိပစ္စည်းများကိ တွ ့ရှိ ကာင်း
လင်းနိ ့ကိက်ခရလ င်

က မ်းကျင်ပညာရှင်ဆရာဝန်များနှင့်

ဒဏ်ရာကိထိ ရာက်စွာ

ြပသတိင်ပင်ရန်

လိအပ်ပါသည်။

နာ န သာ၊ သ န သာ လင်းနိ ့များကိ ကိင်တွယ်ြခင်း၊ ဆာ့ကစားြခင်းများကိ မြပုလပ်ရန်လည်း
လိအပ်ပါသည်။
မးခွနး်

(၁၇)

ခွးရူး ရာဂါရှိ သာ

တိရ စ္ဆာန်၏နိ ့နှင့်နိ ့ထွက်ပစ္စည်းများကိ

စား သာက်မလ
ိ င်

ခွးရူးကာကွယ် ဆး (PEP) ထိးနှရန်လအပ်
ိ ပါသလား။
မလိအပ်ပါ။
ဓါတ်ခွဲနှင့်ကူးစက် ရာဂါဘာသာရပ်ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများအရ

ရာဂါရှိတိရ စ္ဆာန်၏

နိ ့နှင့်နိ ့ထွက်ပစ္စညး် များကိ စားသးြခင်းြဖင့် ရာဂါမကူးစက်နိင်ပါ။ သိ ့ရာတွင် ရာဂါရှိတိရ စ္ဆာန်မှ နိ ့ကိ
စားသးရန်မတိက်တွန်းသင့်ပါ။
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အခန်း(၁၈)

ခွးရူးြပန် ရာဂါရှိ သာ

တိရ စ္ဆာန်၏အသားကိစားသးြခင်းြဖင့်

ရာဂါကူးစက်ခရနိင်

ပါသလား။
ခွးရူးြပန် ရာဂါရှိတိရ စ္ဆာန်၏အသားကိ အစိမ်းစားသးလ င် PEP ထိးနှရန် လိအပ်ပါသည်။
သိ ့ သာ်အသားစိမး် များ ကိင်တွယ်သူ၏လက်တွင် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရှိပါက ရာဂါပိးကူးစက်နိင်ပါသည်။
ထိ ့ ကာင်အ
့ သားစိမး် များ ကိင်တွယ်ရာတွင် လက်အိတ်ဝတ်ရန်နှင့် ကိင်တွယ် ပီးပါက လက်ကိ
ဆပ်ြပာနှင့် စင် ကယ်စာွ ဆး ကာရန်လအပ်
ိ ပါသည်။ ချက်ြပုတ်ထား သာအသားသည် ခွးရူး ရာဂါ
မကူးစက် စနိင်ပါ။ သိ ့ရာတွင် ရာဂါရှိ တိရ စ္ဆာန်၏ အသားများကိ စားသးရန်မတိက်တွန်းသင့်ပါ။
မးခွနး် (၁၉)

တစ် ကိမတ
် ည်းထိး ပီးရာသက်ပန်ကာကွယန
် င်
ိ သာ

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆး

ရှပ
ိ ါသလား။
တစ် ကိမ်တည်းထိး ပီးတစ်သက်တာလး ကာကွယမ
် ပးနိင်သည့်

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ်

ဆးမျိုးမရှိပါ။ တစ် ကိမ်တည်းထိးရ သာ ကာကွယ် ဆးများရှိ သာ်လည်း ၎င်းတိ ့သည် သတ်မှတ်
ကာလတစ်ခအထိသာ ကာကွယန
် ိင်စွမ်းရှိပါသည်။
မးခွနး် (၂၀)

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးထိး ပီး ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပာွ းတာမျိုးရှိနိင်ပါသလား။

မြဖစ်နိင်ပါ။

လူတွင်ထိးနှသည့်ကာကွယ် ဆးများကိ

ခွးရူးဗိင်းရပ်စ်၏

ဆိးကျိုးများကိ

ချိုးဖျက်နှိမ်နင်းထား ပီးမှ ဖာ်စပ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ အဆင့်ဆင့် သာ အရည်အ သွးထိန်းသိမ်း ြခင်း၊
ြပင်းအားြပည့်ဝ စြခင်း၊

အဆိပ်ဆိးကျိုးဖယ်ရှားြခင်း၊

သန် ့စင် ရးလပ်ငန်းစဉ်များကိ

စနစ်တကျြပုလပ် ပီးမှ

ဘးအန္တရာယ်မြဖစ် စ ရးနှင့်
လူတွင်သးစွဲရန်

ပိးမား

ကာကွယ် ဆးများကိ

ထတ်လပ်ပါသည်။
မးခွနး် (၂၁) ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယရ
် န်၊ နှမ
ိ န
် င်းရန်မည်သိ ့ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်နည်း။
တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဆရာဝန်များ၏
အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန်များ ( ခွး၊

သတ်မှတ်ညန် ကားချက်အတိင်း

မိမိ၏

ကာင် စသည်တိ ့)ကိ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆး ထိးနှ ပးြခင်းြဖင့်

တာဝန်ယူ ကရန်ြဖစ်သည်။
 အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန်များ၏ ကာကွယ် ဆးထိးလက်မှတ်ကိ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထား
ပီး နှစစ
် ဉ်ကာကွယ် ဆးထိးရန်ရှိ သာအခါ ြပန်လည်တင်ြပပါ။


ရာဂါရှိ သာ က ၊ဲ နွားများ၏ အမဲသား၊ က ဲသားများ၊ နိ ့များကိ ရာင်းချြခင်း၊
စားသးြခင်းမြပုပါနှင့်။
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မးခွနး် (၂၂) အိမ် မွး ခွးများကိ မည်ကသ
့ဲ ိ ့ ကာကွယ် ဆးထိးရပါမည်နည်း။
ခွး ပါက်က လးများကိ
၎င်း မွးြမူ ရးသမားတိ ့သည်

စိတ်ချရ သာ

ခွး မွးြမူ ရးသမားများထမှ

ရရှိနိင်ပါသည်။

ခွးသားအပ်မများကိ စနစ်တကျ ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးများကိ

ထိး ပးထား ပီး ခွး ပါက်က လးများသည်လည်း မိခင်ထမှ ခွးရူး ရာဂါကာကွယ်နိင်စွမ်း(၃)လတာ
ရရှိ နပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ၎င်း ခွးငယ် လးများကိ အသက်(၃)လတွင်တစ် ကိမ်၊ (၉)လတွင် တစ် ကိမ်
ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးထိး ပးရမည်ြဖစ် ပီး
ထိး ပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။
တိက် က းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

နာက်ပိင်းတွင်မူ

ခွးများကိ ကီးငယ်မ ရွး ကာကွယ် ဆးမထိးမီသချ ဆးများကိလည်း
အကယ်၍

ခွး ပါက်က လးများကိ

အိမ် မွးအြဖစ် မွးြမူမည်ဆိပါက အထက် ဖာ်ြပပါ
(၉)လတွင်လည်း ကာင်း၊

(၁)နှစ်တစ် ကိမ်
လမ်း ပ မှ ကာက်ယ၍
ူ

ဆးထိးနည်းအတိင်း(၃)လတွင်လည်း ကာင်း၊

နှစ်စဉ်တွင်လည်း ကာင်း

ကာကွယ် ဆးထိး ပးရမည်ြဖစ်သည်။

ပထမဆး ဆးထိးြခင်းကိ ခွးအသက် (၂)လအထိ စာ၍ထိးနိင်သည်။ ပထမဆး(၃)လ ဆးမထိးမီ
အရွယ်တွင်
ကာက်ယူ၍

ယင်း ခွးငယ်များကိ

သတိြပုကိင်တွယ်သင့်ပါသည်။

အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန်အြဖစ်

လမ်း ပ မှ

ကာင်းစွာ မွးြမူမည်ဆိလ င်

လလွင့် ခွးကိ

ချက်ချင်း ခွးရူး ရာဂါ

ကာကွယ် ဆးကိထိးရမည်။ တိရ စ္ဆာန်ကသ ရးဆရာဝန်နှင့် ြပသတိင်ပင်၍ ဆးထိးပါ။
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အပိင်း (၂) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူများအတွက်
မးခွနး် (၁)

ခွး (သိ ့မဟတ်) တိရ စ္ဆာန်ကက်
ိ ဒဏ်ရာကိ ဘယ်လြပုစ
ိ
စာင့် ရှာက်ရမလဲ။

တိရ စ္ဆာန်တစ် ကာင်၏ အကိက်ခရပါက
 ဒဏ်ရာကိ

ဆပ်ြပာနှင့်

ရနိင်နိင်သးကာ

ညင်သာစွာပွတ်တိက် ဆး ကာပါ။

အနည်းဆး

၁၅

မိနစ်ခန် ့

ဆပ်ြပာမရှိပါက ရြဖင့်သာ ဆး ကာပါ။

ဤနည်းသည် အလွနထ
် ိ ရာက် သာ ရှးဦးြပုစနည်းတစ်ခြဖစ်သည်။
 ကျန်းမာ ရး ဆးခန်းတွင် ဒဏ်ရာများကိ ၇၀% အရက်ြပန် (သိ ့မဟတ်) PovidoneIodine ြဖင့် သချာစွာ သန် ့စင် ဆး ကာပါ။
 အကိက်ခရ သာ

လူနာ၏

ကာကွယ် ဆးထိးရာဇဝင်ကိ

မးြမန်းပါ။

ဆဆိ ့၊

ကက်ညာ မးခိင် (ဆကမ = DPT) (သိ ့မဟတ်) Tetanus Toxoid ထိးဖူးြခင်း ရှ၊ိ မရှိ
စစမ်းပါ။ Tetanus Toxid ကိ လိအပ်လ င် ထိး ပးပါ။
 ပဋိဇီဝ ဆးများ (Antibiotics) ကိအနာပိးမဝင် အာင် တိက် က းနိင်သည်။
မးခွနး် (၂)

တိရ စ္ဆာန်ကက်
ိ ထား သာ ဒဏ်ရာအတွကမ
် ည်သိ ့ သာအရာများကိ ရှာင် ကဉ်ရမလဲ။

အာက်ပါတိ ့ကိ ရှာင် ကဉ်ပါ။
-

ခွးကိက်ဒဏ်ရာအား ဖးအပ်၍ ဆးထည့်ြခင်းနှင့် ပတ်တီးစည်းြခင်း

- ဒဏ်ရာကိ အပ်ြဖင့်ချုပ်ြခင်းသည် ခွးရူးဗိင်းရပ်စ်ပိးကိ ထိး ဖာက်ဝင် ရာက်မကိ ပိမိ
ြဖစ် စနိင်သည်။
- ချုပ်ရန်လအပ်
ိ
သာ

ကီးမားသည့်

Immunoglobulin (RIG)

ဒဏ်ရာများတွင်

ကာကွယ် ဆး

Rabies

ဆးထိးနှ ပီးမှ ချုပ်ရပါမည်။ လူ ့ခန္ဓာကိယ် တစ်ရူှ းမှ

ဖာ်စပ် သာ HRIG (Rabies Immunoglobulin of Human Origin) မှာ
အလွန် ဈး ကီးမား ပီး လိအပ် သာပမာဏမရရှိတတ် ချ။

ြခ လး ချာင်းတိရ စ္ဆာန်မှ

အ ြခခ ဖာ်စပ် သာ ကာကွယ် ဆး ERIG (Rabies Immunoglogulin of equine
origin) သည် ဈးပိမိသက်သာကာ နိင်ငအ တာ်များများတွင် ရရှိနိင်ပါသည်။
- ချုပ်ရးများကိ
ိ
တင်း ကပ် န အာင် မချုပ်ရပါ ။ သိ ့မှသာ
စီးထွက်လွယ် စနိင်ပါမည်။

ထိအခါလိအပ်၍

ြပန်လည်ချုပ်ရသည့်အခါတွင်
ဆက်စပ်မ ကာင်းမွန်ြခင်းတိ ့ရှိနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

သွး၊ ြပည် စသည်တိ ့

အဆိပါဒဏ်ရာကိ

ဒတိယအ ကိမ်
အနာကျက်ြခင်း၊
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မးခွနး် (၃)

တိရ စ္ဆာန်အကိက်ခရ ပီး

ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးရန်

လိအပ် သာ

ရည်ညန်း

အချက်အလက်များကိ သိရပ
ိှ ါရ စ။
ရာဂါအန္တရာယ်အဆင့်ကိ

တိရ စ္ဆာန်ကိက်ခရမ

အတိမ်အနက် ပ

အ ြခခ၍

PEP

ဆးထိးအညန်းများကိ ဇယား (၁) ြဖင့် ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
ဇယား (၁)

တိရ စ္ဆာန်နှင့် ထိ တွ ့ပအဆင့်ဆင့်နှင့် ထိ တွ ့/ အကိက်ခရ ပီး

ခွးရူးကာကွယ် ဆး

သးစွဲြခင်း ရည်ညန်းသတ်မှတ်ချက်များ
တိရ စ္ဆာန်

ထိ တွ ့ သာ တိရ စ္ဆာန်၏ အ ြခအ န

နှင့်

အမျိုးအစားများ (အိမ် မွး၊

ထိ တွ ့ပ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်a သသယ၊ ခွးရူးြပန်၊

အဆင့်

တိရ စ္ဆာန် ရှာမ တွ ့)

ထာက်ခသတ်မတ
ှ ် သာ PEP ဆးထိးနည်း

ဆင့်
၁

- တိရ စ္ဆာန်နှင့် ထိ တွ ့ြခင်း၊ အစာ က း ယ ကည် လာက် သာအြဖစ်
ြခင်း

အပျက်

အ ကာင်းအရာရှိလ င် ဘာမှလပ်စရာ မလိပါ။

- သာမန်အ ရြပားအ ကာင်းကိ
တိရ စ္ဆာန်၏ လ ာြဖင့် လျက်ြခင်း၊
- သာမန်အ ရြပားအ ကာင်းကိ
ခွးရူးြပန် တိရ စ္ဆာန်နှင့် ထိ တွ ့ြခင်း
(သိ ့မဟတ်)လူနာကိယ်တွင်း
စိမ့်ထွက်ရည်၊အညစ်အ ကး
(secretion of excretion) တိ ့နှင့်
ထိ တွ ့ြခင်း၊
၂

- အကာအကွယ်မရှိ သာ အ ရြပားကိ ကာကွယ် ဆးချက်ချင်းထိးပါ။b
ရှ ့သွားြဖင့် ကိက်ြခစ်မိရမ ြဖစ်ြခင်း၊
- သာမန်ကတ်ြခစ်မိြခင်း(သိ ့မဟတ်)
သွးမထွက် သာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ

စာင့် ကည်ရ
့ သည့် ကာလ (၁၀) ရက်cအတွင်း
တိရ စ္ဆာန်သည်
(သိ ့မဟတ်)

ကျန်းမာ န သာအခါ
စိတ်ချရ သာ

ဓာတ်ခွဲခန်းမှ

ဆီ လျာ် သာ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးမမှ

ခွးရူးြပန်

ရာဂါ မဟတ် ကာင်းအတည်ြပုချက် ရ သာ
အခါကိ ရပ်လိက်ပါ။
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၃

(သိ ့မဟတ်) Rabies vaccine ချက်ချင်း ထိးပါ။ PEP

- ဒဏ်ရာတစ်ခ

တစ်ခထက်ပိသည့်အ ရြပား ဖာက်
ထွငး် သာကိက်ရာ

–

exposure

(သိ ့မဟတ်) ထိး ပီးသည်နှင့်

prophylaxis)

အြမန်ဆး

immunoglobulin

ကတ်ရာ

ကိ

Rabies

ထိးပါ။Rabies

immunoglobulin ကိ ပထမထိးနှြခင်းမှစ၍

- ြပတ်ရှ န သာအ ရြပားကိ

(၇)

လျက်ြခင်း
- အတွင်းသား

(Post

(mucosa)

ကိ ရက်အထိထိးနိင်သည်။တိရ စ္ဆာန်သည် စာင့် က

သွားရည်ြဖင့် ညစ်ပတ်ြခင်း၊
- လင်းနိ ့နှင့် ထိ တွ ့ြခင်းe

ည့်ရသည့်ကာလ

(၁၀)ရက်အတွင်း

ကျန်းမာ နပါက(သိ ့မဟတ်)
ဓာတ်ခွဲခန်း

စိတ်ချရ သာ

တွင်လိအပ် သာ

စစ် ဆးမ၊

ခွးရူး ရာဂါမဟတ် ကာင်း
အတည်ြပုနိင်လ င်

ဆးထိးြခင်းကိ

ရပ်ဆိင်းလိက်ရန် ြဖစ်သည်။
(World Health Organization (2013) WHO Expert Consultaion on Rabies. WHO
Technical Report series 982, Second report, Gevena)
အထက် ဖာ်ြပပါ ဇယား (၁) အတွက် အာက် ြခမှတ်စများ (Foot notes)
a. ကက်၊ ယန်တိ ့နှင့် ထိ တွ ့ြခင်း၊ PEP မလိအပ်ပါ။
b.

ခွးရူးြပန်နိင် ချနည်း သာ

ဒသတွင်

နမ ကာင်း သာ

ခွး၊

ကာင်ကိ

စာင့် ကပ်

ကည့်ရ နခိက် ဆးကထိးနှမကိ ရွ ့ဆိင်းထားနိင်သည်။
c. ဤ စာင့် ကပ်ကာလသည်

ခွးနှင့် ကာင်များအတွက်သာ ြဖစ်သည်။ သသယ ြဖစ်ဖွယ်

အိမ် မွး (သိ ့မဟတ်) တာတိရ စ္ဆာန်နှင့်အြခား အန္တရာယ်ရှိ တိရ စ္ဆာန် အမျိုးအစားများ ကိမူ
သတ်ြဖတ် ပီး လိအပ် သာ တစ်ရှူးနမူနာတွင် ခွးရူးပဋိပစ္စည်း ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခဲွ စစ် ဆးမ
ြပုလပ်ရမည်။
d. ဦး ခါင်း၊ လည်ပင်း၊ မျက်နှာနှင့် အဂါစပ်တစ်ဝိက်အကိက်ခရလ င် ထိ တွ ့မအဆင့် (၃) ဟ
သတ်မှတ်သည်။

အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ်

၎င်း နရာများတွင်

ထူထပ် သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
e. PEP ဆးထိးနှြခင်းကိ လူနှင့်လင်းနိ ့ထိ တွ ့မရှိလ င် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

အာရ ကာများ
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မးခွနး် (၄)

ခွးရူးြပန် ရာဂါ ကာကွယ် ဆးမထိးမီ ထိး ဆးအား အရည်အ သွးြပည်မ
့ ီ အာင်

ဘယ်လသိ
ိ လှာင်သမ
ိ း် ဆည်းရမလဲ။၊
ခတ်မီ ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးများကိ

အးခဲ ြခာက် သွ ့ အာင် ြပုြပင်စီရင်ထားသြဖင့်

ကာရှည်တည်တ့ ပီး အထားအသိခပါသည်။ ကာကွယ် ဆးများကိ ရခဲ သတ္တာအတွင်း (၂) ဒီဂရီ
.

.

စင်တီဂရိတ်မှ (၈) ဒီဂရီစင်တဂ
ီ ရိတ်(2 C to 8 C) အတွင်းမှာထားရှိရပါမည်။ ထိ ဆးပလင်းကိ
ဖျာ်စပ် ပီးလ င် တစ်ခါသးြဖစ်သည့်အ လ ာက် ချက်ချင်းအသးြပုရပါမည်။ အကယ်၍အ ရြပားထဲသိ ့
ထိးသွင်း သာ ဆးထိးနည်း
ဖျာ်စပ်ထား ပီး သာ

(Intradermal
.

(ID)

route)

ကိအသးြပုမည်ဆိလ င်

.

ဆးရည် (2 C to 8 C) အတွင်းထားသိရမည်ြဖစ် ပီး (၆) နာရီအတွငး် သာ

အသးြပုရပါမည်။
မးခွနး် (၅)

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးနှင့်

Immunoglobulin

တိ ့ကိ

ကိယ်ဝန် ဆာင်နင
ှ ့်

နိ ့တိက်မခ
ိ င်တိ ့အား ထိး ပးလိ ့ရပါသလား။
ထိး ပးနိင်ပါသည်။
ဖယ်ရှားထား ပီးြဖစ်၍

ခတ်မီ ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးများသည် ဆိးကျိုးများကိ ချိုးနှိမ်

စိတခ
် ျရသည်အ
့ ြပင်

ကာကွယ်စွမ်းအားလည်း

ြပည့်ဝသည်ြဖစ်၍

ကိယ်ဝန် ဆာင်နှင့် နိ ့တိက်မိခင်တိ ့အား ထိးနှ ပးနိင်ပါသည်။ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင် ဝမ်းဗိက်အတွင်း
သ န္ဓသားဖွ ့ဖိုး ကီးထွား နစဉ်နှင့်
သက် ရာက်မများမရှိပါ။

နိ ့စိ ့ န သာ

က လးများအ ပ

ကာကွယ် ဆး၏

အကျိုး

ခွးရူးဗိင်းရပ်စ်ပိးသည် မိခင်၏ အချင်း (Placenta) ကိ ထိး ဖာက်

ကျာ်ြဖတ်ြခင်း မြပုလပ်နိင်ပါ။ ရိးရိး မွးြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ ဗိက်ခွဲ မွးြခင်းြဖင့် (Caesarean section)
ြဖစ် စ ကျန်းမာ သာပကတိက လးများကိ မွးဖွားနိင်ပါသည်။
မးခွနး် (၆) အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသတွငး် ရှိ

ခွးရူးြပန် ရာဂါအြဖစ်များ သာ

နိင်ငများတွင်

မည်ကသ
့ဲ ိ ့ သာ ကာကွယ် ဆးမျိုးများကိ သးပါသနည်း။
ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးများကိ

မည်သည့်အ ြခခပစ္စည်းြဖင့် မွးြမူထတ်လပ်ထားမ ပ

မူတည်၍ ခွြဲ ခားနိင် ကပါသည်။
 တစ်ရှူး မွးြမူမ အ ြခခြခင်း (Tissue culture origin)
 ကက်၊ ဘဲဥတွင်းရှိ သ န္ဓသားကိ အ ြခခြခင်း (Embryonated egg origin) ဟူ၍ (၂)
မျိုးရှိပါသည်။
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လက်ရှိ စျးကွက်တွင် သးစွဲ န သာ ခတ်မီကာကွယ် ဆးများမှာ Human diploid cell
vaccine (HDCV), purified vero cell rabies vaccine (PVRV), purifiedchick embryo cell
vaccine (PCECV), and purified duck embryo vaccine (PDEV) တိ ့ ြဖစ် ကပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့သည်
အ ရြပားတွင်း

နိင်ငအသီးသီးတွင်

ငွ ကးကန်ကျမသက်သာ စသည့်

ဆးထိးစနစ်အစီအစဉ် Intradermal (ID) rabies vaccination schedule ကိ

တိက်တွန်းအား ပးလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်း ဆးထိးနည်းသည် စိတ်ချရ ပီး ထိ ရာက်မရှိသည့်အြပင်
ခတ်မီကာကွယ် ဆးများကိ လက်လှမ်းမီ ပီး ဈးသက်သာစွာြဖင့် သးစွဲနိင် စပါသည်။
မးခွနး် (၇) လက်ရိှ ခတ်မီှ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးများ၏ အားသာချက်များကိ သိပါရ စ။
ခတ်မီ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးများသည်

အလွန်အစွမ်းထက်သြဖင့်

သးစွဲရာတွင်

စိတခ
် ျမရရှိသည့်အြပင် ကိယ်ခစွမ်းအားကိလည်း ကာလတာရှည် ရရှိ စသည်။ထိသိ ့ ကိယ်ခစွမ်းအား
တာရှည်ရရှိြခင်းသည်

ခွးရူးြပန် ရာဂါ၏

ရာဂါပျိုးရက်တာရှည်ြခင်းကိ

လမ်းြခုနိင်သြဖင့်

အ ရးပါ သာ အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည်။


ခတ်မီ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးများသည်

ြခာက် သွ ့ အးခဲထားသည်ြဖစ်ရာ

ကာရှညစ
် ာွ ထားသိနိင် ပီး ဆးအာနိသင်လည်း တာရှည်ခပါသည်။
 ကာကွယ် ဆးများကိ

ဆးမန် ့အသွင်ြဖင့်ထတ်လပ်ထား ပီး

တစ်ခါသး ဆးထိးအပ်နှင့်

သီးသန် ့ ဖျာ်စပ်ရန် ဆးရည်တိ ့နှင့်ပလင်းတိ ့ပါဝင် ပီး အသား ဆး (IM) အြဖစ် ဆးတစ်လး
လ င် တစ် ကိမ်သာ အသးြပုနိင်ရန် စီမထားရှိပါသည်။


ခွးကိက်ခရနိင် ြခများြပား သာအပ်စြဖစ်သည့်

က လးသူငယ်နင
ှ ့်

တိရ စ္ဆာန်များ

ကိင်တွယ်ရသည့် ဝန်ထမ်းများ၊အလပ်သမားများကိ တိရ စ္ဆာန်နှင့် ထိ တွ ့ကိင်တွယ်မမရှိခင်
ကိုတင်ကာကွယ် ဆးများ (Pre-exposure vaccination) ထိးနှ ပးနိင်သည်။
 ၎င်းတိ ့အား

တိရ စ္ဆာန်အကိက်ခရပါကလည်း

ချက်ချင်း ခွးရူးြပန်ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း

(Post-exposure phophylaxis - PEP) ကိ ထိးနှ ပးနိင်သည်။
 လူတစ်ဦးသည်

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးကိ

ကိုတင်ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း (Pre-

exposure) အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့် ထိ တွ ့အကိက်ခရ ပီးမှ ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း
(PEP) အြဖစ်လည်း ကာင်း တစ်ခခကိ

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ဤသိ ့ထိးနှထားြခင်းြဖင့်

ခွးရူး ရာဂါပိးဝင် ရာက်လ င် တ ့ြပန်မည့်ကိယ်ခစွမ်းအားကိ မှတ်မိ ပီးြဖစ် နမည်။ နာင်တွင်
ခွးရူးြပန်

ရာဂါ ဆးကိ

လိအပ်၍

ထိး ပးသည့်အခါတိင်း

ကိယ်ခစွမ်းအားကိ တစ်ဆ ပိတိး၍ ထတ်လပ် ပးမည်ြဖစ်သည်။

ခန္ဓာကိယ်မှ

တ ့ြပန်နိင်မ
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မးခွနး် (၈) ကမ္ဘာက
့ ျန်းမာ ရးအဖွဲ ့မှ

အသိအမှတြ် ပု ထာက်ခထား သာ

ခွးရူးြပန် ရာဂါ

ကာကွယ် ဆးများကိ သိပါရ စ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့ (WHO) မှ ခွင့်ြပုသတ်မှတ်ထား သာ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆး
စာရင်းများမှာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဈးကွက်တွင်ရှိ သာ အသား ဆးထိး (IM Route) ကာကွယ် ဆး
များ ြဖစ် ကသည်။ WHO မှ ထာက်ခသတ်မှတ် သာ ID ဆးထိးနည်းကိ အသးြပု၍ အစွမ်းထက်၍
စိတ်ချရ သာ

အ ရြပားတွင်ထိး

(ID

route)

ခွးရူးြပန် ရာဂါ

ကာကွယ် ဆးများကိလည်း

စာရင်းြပုစထားရှိပါ သးသည်။ ဆးဝါးပစ္စည်းထတ်လပ် သာ ကမ္ပဏီများ ဆးဝါးထတ်လပ်ရာတွင်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့ (WHO) ၏ ကိုတင်အရည်အ သွးသတ်မှတ်ချက်များအတိင်း အဆင့်ဆင့်
ထတ်လပ် ဆာင်ရွကရ
် န်များကိ လိက်နာ စရန် WHO မှ တိက်တွန်းသည်။ သိ ့မှသာ ကာင်းမွန် သာ
ထတ်လပ်မအ လ့အကျင်မ
့ ျားနှင့် အရည်အ သွး စိတ်ချရြခင်းတိ ့ကိ သချာ စမည် ြဖစ်သည်။
မးခွနး် (၉)

ခွးရူးြပန် ရာဂါ ကာကွယ် ဆးထိးနှြခင်း၏ “စ” ကိက် ဆးထိးအစီအစဉ်ကိ ဖာ်ြပပါ။

ခတ်မီ ခွးရူးကာကွယ် ဆးများကိ တိရ စ္ဆာန်နှင့် မထိ တွ ့၊ မကိက်မိခင် ကိုတင်ကာကွယ်
ဆးထိးြခင်း (Pre-exposure prophylaxis) နှင့် တိရ စ္ဆာန်အကိက်ခရ ပီး ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း
(Post-exposure

Prophylaxis

-

PEP)

စသည့်

ကာကွယ် ဆးထိးနည်း

(၂)

မျိုးရှိ ပီး

ဆးထိးအစီအစဉ်များသည်လည်း သက်ဆိင်ရာအ ြခအ နအလိက် ထိးနှနိင်သည်။
တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်မထိ တွ ့၊ မကိက်မခ
ိ င်ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း(Pre-exposure prophylaxis)
အသား ဆးထိးြခင်း (Intramuscular administration) one does of vaccine ကိရက် ‘၀’
(သည)၊ (၇)ရက်၊ (၂၁) ရက်သိ ့မဟတ် (၂၈) ရက်တိ ့တွင် အသား ဆး (IM) ထိးသွားရပါမည်။
အ ရြပားတွင်းထိးြခင်း (Intradermal Administration) အ ရြပားတွင် (ID) ကာကွယ် ဆး
0.1ml ကိ ရက်‘၀’ (သည)၊

(၁) ရက်၊ (၂၁) ရက် သိ ့မဟတ် (၂၈) ရက်တွင် ထိးနှရပါမည်။

ဖွင့် ဖာက် ဖျာ်စပ်ထား သာ ဆးပလင်းများသည် ဖွင့် ပီး ၆ နာရီအတွငး် အသးြပုရမည်ြဖစ်သြဖင့်
ဆးကိ ကာင်းမွန်စွာ ခ တာနိင်ရန်

ID

pre-exposure

prophylaxis

ဆးထိးြခင်းအတွက်

လ လာက် သာ ဆးထိးမည့်လူဦး ရကိစ ပီး ထိး ပးနိင်လ င် ပိမိသင့် တာ်ပါသည်။
သးခါ။ သး ကိမ်
အသားတွငး် (သိ ့မဟတ်) အ ရြပားတွငး် ဆးထိးနှြခင်း နည်းြဖင့် သညရက် (day
0)* ၊ ၇ရက် (day 7) နှင့် ၂၁ ရက် (သိ ့မဟတ်) ၂၈ ရက် (day 21 or 28)
တိ ့တွငထ
် းရန်
ိ ။
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*သညရက်ဆိသည်မှာ

ကာကွယ် ဆးစတင်ထိးနှသည့်ရက်ြဖစ် ပီး

အကိက်ခရသည့်ရက်ကိ

ဆိလိြခင်းမဟတ်ပါ။
တိရစ
ိ ာ္ဆ န်နင
ှ ထ
့် ိ တွ ပ
့ းီ / အကိက်ခရ ပီးကာကွယ် ဆးထိးြခင်း(post- exposure prophylaxis -PEP)
PEP ဆးထိးနည်း (၃) မျိုးရှိပါသည်။

ငါး ကိမ်ထိးနှြခင်းနှင့်

လး ကိမ် ထိးနှြခင်းနင်းယှဉ်မ (Five-versus four does IM

Regimen) (“Essen” regimen)
ကာကွယ် ဆး one does အားအသား ဆးအြဖစ်ရက်သည ‘၀’၊ ၃ရက်၊ ၇ရက်၊ ၁၄ရက်နင
ှ ့် ၂၈
ရက်တိ ့တွင် အသီးသီးထိး ပးသွားရန်ြဖစ်သည်။ လူ ကီးများတွင်လက် မာင်းအ ပ ပိင်း (deltoid
region)၊က လးငယ်များတွင် ပါင်၏

အ ရှ ့အြပင်ပိင်း(anterolateral

thigh)

တိ ့တွင်

IM

ထိးရပါမည်။ ဆးဆပ်ယူမအားနည်း သာတင်ပါးတွင်မထိးရပါ။
အ မရိကန်ြပည် ထာင်စ၊ Atlanta မို ့ရှ၊ိ Centers for disease Control and Prevention
(CDC)

မှ လ့လာမတစ်ခြပုလပ်ရာတွင်

အသား ဆးကိ၄ ကိမ်သာထိးြခင်း(four

doses

IM

regimen) ကိ rabies immune globulin (RIG) နှင့် တွဲဖက်အသးြပုရာတွင် လ လာက် သာ
ကိယ်ခစွမ်းအားတိးြမင့် ပးနိင်သည်ကိ တွ ့ရပါသြဖင့်

ပဉ္စမအ ကိမ်

IM

ထိး ပးြခင်းသည်

မလိအပ် ကာင်း သးသပ် ထာက်ခထားပါသည်။
(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr902a1.htm)
Full Essen regimen
၅ ကိမထ
် းနှ
ိ ြခင်း (RIG တွသ
ဲ းသည်ြဖစ် စ၊ မသးသည်ြဖစ် စ)
အသား ဆး(IM) ဆး one doseကိ သည(၀) ရက်၊ ၃ ရက်၊ ၇ရက်၊ ၁၄ရက်နင
ှ ့် ၂၈ ရက်တိ ့တွင်
ထိးရန်ြဖစ်သည်။
Shortened Essen regimen
၄ ကိမထ
် းနှ
ိ ြခင်း (RIG တွသ
ဲ းသည်ြဖစ် စ၊ မသးသည်ြဖစ် စ)
အသား ဆး

(IM)

ဆး

one

dose

ကိ

သည(၀)ရက်၊

၃ရက်၊

၇ရက်နင
ှ ့်

၁၄

ရက်တိ ့တွငထ
် းရန်
ိ ြဖစ်သည်။

ကိယ်ခအားချို ့တဲ့ နသူများ

(persons

with

immunosuppression)

ကိ

PEP

ကာကွယ် ဆးထိးလ င် အသား ဆး၅ ကိမ်ထိးနည်း (five-dose IM regimen) ကိသးစွဲရပါမည်။
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ပထမဆး အ ကိမ်ထိးရာတွင် တိရိစ္ဆာန်နှင့်ထိ တွ ပ
့ ီး (သိ ့မဟတ်) ကိက်ခရ ပီး နာက် အတတ်နင်
ိ ဆး
ချက်ချင်းထိး ပးရမည်။
(သည(၀) ရက်)။
သည (၀) ရက် (Day 0) ဆိသည်မှာပထမဆး ဆးထိး သာရက်ကိဆိလိသည်။ တိရစ
ိ ာ္ဆ န်
အကိက်ခရသည့်ရက်ြဖစ်ချင်မှြဖစ်မည်ြဖစ်သည်။
အသား ဆး (IM) ကိ နရာများစွာတွင် ထိးနည်း
Abbreviated multisite IM regimen (Zagreb regimen), four doses/three visits (2-1-1)
regimen
ဝဲ၊ ယာလက် မာင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် အသား ဆး IM ကိသည (၀) ရက်တွင်
ထိးရမည်။ ထိ နာက်လက် မာင်းတွင် အသား ဆး (IM) တလးစီကိ ရက် (၇) ရက်နှင့် (၂၁)
ရက်တိ ့တွင်ထိးပါမည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်

ထိး ဆးတစ် ကိမ်နှင့်

ဆးခန်းလာြခင်း

(၂)

ကိမ်

သက်သာမည်ြဖစ်သည်။
နရာများတွင် အ ရြပားတွငး် (ID) ဆးထိးနည်း (ထိင်း ကက် ြခနီ ဆးထိးနည်းအသစ်)
Multisite intradermal (ID) vaccination schedule, updated Thai Red Cross (TRC)
reginen/two-site schedule (2-2-2-0-2)
အ ရြပားတွင်ထိး ဆး (0.1m) စီကိ လက် မာင်းနှစ်ဖက်လးတွင် သည (၀) ရက်၊ (၃) ရက်၊
(၇) ရက်နင
ှ ့် (၂၈) ရက်တိ ့တွင် ထိး ပးရန်ြဖစ်သည်။ အဆိပါစ ဆးထိးနည်းကိ ကျန်းမာ ရးဌာန/
ဆးခန်းတွင် တာဝန်ရှိဆရာဝန်တစ်ဦး၏

ကီး ကပ်မြဖင့် က မ်းကျင် သာကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းမှ

ဆးထိး ပးရန်ြဖစ်သည်။
မးခွနး် (၁၀)

အ ရြပားတွငး် ကာကွယ် ဆးထိးနှြခင်း Intradermal ID (PEP) နည်းလမ်းတွင်

ပိမိ၍ကာလတိ သာ ဆးထိးနည်းရှပ
ိ ါသလား။
လူနာနှစ်သက်လက်ခ စ သာ

ပိမိတိ တာင်း သာ

စမ်းသပ် လ့လာစမ်းသပ်မများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(PEP)

ခန္ဓာကိယ်၏ (၄)

ဆးထိးနည်းများကိ
နရာတွင်

(၁)

ပါတ်

အတွင်း ဆးထိးနည်း (Four-site one-week PEP regimen၊ 4-4-4) ကိထိင်း ကက် ြခနီ
ဆးထိးနည်းကိအစားထိး၍ (၄) နရာတွင် သည (၀) ရက်၊ (၃) ရက်၊ (၇)ရက်များ၌ အ ရြပား
အတွင်း ဆးထိး ပီး

အသးြပုသွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

လ့လာ တွ ့ရှိချက်အရ

ကိယ်ခစွမ်းအား
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ကာင်းမွန်လာသည်ကိ တွ ့ရသည်။ WHO မှ ၎င်း ဆးထိးနည်းကိ ပိမိ ကာင်းမွန် သာ သ တသန
နည်းလမ်းများ (well-designed study) ြဖင့်ထပ်မ ဆန်းစစ် လ့လာရန် သးသပ်အ ကြပုထားသည်။
မးခွနး် (၁၁)

ခတ်မီ ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးများကိထိးနှရာတွင်

မှတသ
် ားထားရမည့်

အ ရးပါ သာ အချက်အလက်များကားအဘယ်နည်း။
ခွးရူးကာကွယ် ဆးများသည် တစ် ကိမ်စာအသား ဆးအြဖစ် စျးကွက်တွင် ရရှိနိင်ပါသည်။
လူ ကီးများတွင်လက် မာင်းအ ပ ပိင်း (ပခးအနီး) တွင်ထိးရန်ြဖစ် ပီး၊ က လးငယ်များတွင် ပါင်၏
အ ရှ ့အြပင်ဘက်အ ပ ပိင်း (anterolateral thigh) တွငထ
် းိ ပးရန်ြဖစ်သည်။ က လးငယ်များ
တွင်မူ

အြခား ဆးများထိးသည့်နည်းတူ

ကာကွယ် ဆးကိ

တင်ပါးတွင်ထိးြခင်းမြပုလပ်ပါ။

အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် တင်ပါးတွင်းရှိအဆီများသည် ဆးကိစပ်ယူနိင်စွမး် အားနည်း စ သာ ကာင့်
ြဖစ်သည်။

 IM သိ ့မဟတ် ID ထိး ဆးပမာဏ (dose) သည် က လး ရာ လူ ကီးပါ အတူတူပင်
ြဖစ်သည်။

 ကာကွယ် ဆးကိ ဆးထိးရန်ကာလ

(full

course)

တ လ ာက်လးအတွက်

ဆးအမျိုးအစားတစ်မျိုးကိသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် သးရန်ြဖစ်သင့်ပါသည်။ (ဥပမာများမှာHDCV, PVRV, PCECV, PDEV စသည်တိ ့ြဖစ်သည်။)

 ကာကွယ် ဆးအားလးကိအသား ဆး IM ဆးထိးနည်း အြဖစ်အသးြပုနိင်သည်။ PVRV
နှင့် PCECV ကိမူအ ရြပားတွင်း(ID) ထိးရန် သာြဖစ်သည်။

 ငှက်ဖျား ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် ကလိရိကွင်း ဆးစားသး န သာ အချို ့သူများ
အတွက်မူ အ ရြပား ဆးထိးြခင်း (ID) နည်းသည် ပဋိပစ္စည်းထတ်၍ ကိယ်ခစွမ်းအား
မတိးြမင့် ပးနိင် သာ ကာင့် အသား ဆး (IM) ကိသာ ထိး ပးသင့်ပါသည်။
မးခွနး် (၁၂)

ကာကွယ် ဆးကိ

IDထိးမည်ဆလ
ိ င်

ကာကွယ် ဆး၏

ြပင်းအား

(Potency)

များကိထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားဖိ ့လိပါမည်လား။
မလိအပ်ပါ။

အသား ဆးထိးရန်

ဆးကိ ဖာ်စပ် စရာတွင်

IM

does

များကိ

ထထည်အမျိုးမျိုး ဖျာ်စပ် စ ကပါသည်။

ဆးဝါးထတ်လပ်သူအမျိုးမျိုးမှ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၏

သတ်မှတ် သာ အနည်းဆးအသား ဆးထိးပမာဏ does သည် 2.5 IU/IM dose တိ ့ြဖစ် ပီး၊
အ ရြပားတွငး် ထိးနည်း (ID) အတွက် သးစွရ
ဲ န် ဆးထထည်မှာ (0.1 ml per ID site) ြဖစ်သည်။
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မးခွနး် (၁၃) အ ရြပားတွငး် ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း (ID) တွင် ကာကွယ် ဆးပမာဏ နည်းသည်
ြဖစ်၍

ကာကွယ် ရးအတွက်

အကျိုးသက် ရာက်မရှပ
ိ ါမည်လား။

တိရစ
ိ ာ္ဆ န်အကိက်ခရလာ ပီဆိ

ကာကွယမ
် ရာနန်းြပည့် ပးနိင်ပါမည်လား။
အ ရြပားတွင်းကာကွယ် ဆးထိးနှြခင်းနည်းကိကျင့်သးရာတွင် ခန္ဓာကိယ် နရာအများအြပား
(multisite)
(Lateral

တိ ့တွင်ထိးသွင်း လ့ရှိပါသည်။
thing)၊

ကာဖက်

ဂတ်ပိးတစ်ဖက်တစ်ချက်

တစ်ဖက်တစ်ချက်တိ ့ပါဝင် ကသည်။ အဆိပါ
technique)

သည် ဆးပမာဏ

၎င်းတိ ့မှာလက် မာင်း၊

ပါင်၏

အြပင်ဘက်ပိင်း

(suprascapular)

နှင့်ဝမ်းဗိက်

နရာအများ ဆးထိးနည်း (multisite vaccination

နည်းနည်းြဖင့်ြမန်ဆန် ပီး

ကိယ်ခအားစွမ်းရည်ြမင့်မား စ အာင်

ဖန်တီး ပးနိင်စွမ်းရှိသည်။ ယခင်က ခန္ဓာကိယ်၏ နရာ (၈) ခနှင့် နရာ (၄)ခတိ ့တွင် အ ရြပားတွင်း
ဆးထိးနှနည်းတိ ့ကိ ကျင်သ
့ းခဲ့ သာ်လည်းစမ်းသပ် လ့လာမများ၊ ကိယ်ခအားတ ့ြပန်မ လ့လာချက်
များ အရ (၂)
ကာင်းစွာ

နရာအ ရြပားတွင်း

ထိ ရာက်လ လာက်မရှိ ပီး၊

ဆးထိးသွင်းနည်း (Two-site ID inoculation) သည်
ဆးသက်သာြခင်း၊ အသးြပုရလွယ်ကူ စြခင်းတိ ့လည်း

ရှိ ကပါသည်။ ID ဆးထိးနည်းများသည် IM ဆးထိးနည်းများကဲ့သိ ့ကိယ်ခစွမ်းအားြပည့်ဝစွာြဖင့်
တ ့ြပန် ကပါသည်။

ခွးရူးပဋိလ ့ပစ္စည်း (antigen) သည်အ ရြပား (dermis) အတွငး် ထဲတင
ွ ်

ြမင့်မား သာကိယ်ခစွမ်းအား ပ ထွန်းမကိြဖစ် ပ စပါသည်။ အ ရြပားအတွင်းရှိကလပ်စည်း (cell)
များသည်

ကက်သားအတွင်းရှိ

ပစ္စည်းများထက်ပဋိလ ့ပစ္စည်းအားတ ့ြပန်မတွင်

ပိမိ၍ထိ ရာက်မ

ရှိ ကာင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
မးခွနး် (၁၄) Rabies Immunoglobulin (RIG) ဆိတာဘာလဲ။ ၎င်းကိမည်ကသ
့ဲ ိ ့ သးစွရ
ဲ ပါမည်လ။ဲ
ခန္ဓာကိယ်အတွင်းဝယ် ကာကွယ် ဆးတစ်ခကိထိးနှ ပီးလ င် ကာလတိတစ်ခကိ ကျာ်လား ပီးမှ
ရာဂါတန် ့ြပန်ကာကွယ်နိင်စွမ်းအားများ

(ပဋိပစ္စည်း

antibody)

ပ ထွန်းလာပါသည်။

ထိပဋိပစ္စည်းများ ပ ထွန်းြခင်းမရှိမီ၊ ကိယ်ခစွမ်းအားမြပည့်ဝမီ၊ RIG (Rabies Immunoglobulin)
ဟ ခ သည့်အဆင်သင့်ဖန်တးီ ထား သာ
ချက်ြခင်းအကျိုးသက် ရာက် စြခင်း၊

ပဋိပစ္စည်းများကိချက်ြခင်းကိယ်ခန္ဓာထဲသိ ့ထည့်သွင်း ပီး
ရာဂါကာကွယ်တ ့ြပန် စြခင်းြဖစ်သည်။

RIG

(၂)

မျိုး

ရှိပါသည်။

 Equine rabies immunoglobulin (ERIG) ြခ လး ချာင်း တိရိစ္ဆာန်ကိ အ ြခခ၍
ထတ်လပ် သာ ခွးရူးကာကွယ်ပဋိပစ္စည်း

 Human rabies immunoglobulin (HRIG) လူသား၏ ကလပ်စည်းကိအ ြခခ၍
ထတ်လပ် သာ ခွးရူးကာကွယ် ပဋိပစ္စညး် ဆးသးစွဲရန် ဆးတွက်ချက်ပမှာ-
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- ERIG-40 IU/kg body weight with a maximum of 3000 units
- HRIG-20 IU/kg body weight with a maximum of 1500 units
တိရိစ္ဆာန်ထိ တွ ့ပအဆင့်

(၃)

တွင်

RIG

ကိချက်ချင်းထိးရမည်ြဖစ်သည်။

RIG

ကိအကိက်ခရ သာဒဏ်ရာအားလး၏အတွင်းနှင့်ဝန်းကျင်တစ်ဝိက်တွင်ြပန် ့နှ ့ အာင်
ဆးထိးသွင်းရမည်။

အကိက်ခရ သာဒဏ်ရာဝန်းကျင်တွင်

ဆးထိး ပီး

ပဋိပစ္စည်း

ကျန်ရှိ သးပါက ယင်း RIG ကိအသား ဆး IM အြဖစ်လက် မာင်း (သိ ့မဟတ်)

RIG
ပါင်တွင်

ထိး ပးရမည်။
ထိ ့ နာက် ခွးရူးြပန်ကာကွယ် ဆးနှင့်
နရာအသီးသီးတွင်ထိး ပးရမည်။

ပဋိပစ္စညး် များကိ

တစ်ချိန်တည်း၊

(ညာဖက်လက် မာင်းတွင်

တစ်ရက်တည်း

vaccine

ထိးလ င်

ဘယ်ဖက်လက် မာင်းတွင် serum ထိးပါ။ (သိ ့မဟတ်) ဘယ်ဖက်လက် မာင်းတွင် vaccine ထိးလ င်
ညာဖက်လက် မာင်းတွင်

serum

ထိးပါ။

RIG

ဆး ထာက်ပ့ ပးနိင်မသည်

ကမ္ဘာအနှ ့တွင်နည်းပါး န သးသည်။ သိ ့ သာ် နည်းပညာသစ်ြဖင့် ထတ်လပ်ထား သာ Monoclonal
antibodies (MABS) ကာကွယ် ဆးသစ်သည် တစ်ကမ္ဘာလးအတွက် RIG

ဆး ထာက်ပ့မကိ

တိးြမင့် စနိင်သည်။
မးခွနး် (၁၅) (ERIG)

ကိအသးြပုရန်

ခန္ဓာကိယ်အ ရြပားတွင်

စမ်းသပ်စစ် ဆးမ

ြပုလပ်ရပါမည် လာ။
လက်တ လာထတ်လပ်လျက်ရှိ သာ
ဆးထိးနှ ပီးမလိလားအပ် သာ
ERIG

ဆးမထိးမီ

ERIG

နာက်ဆက်တွဲြပဿနာဆိးကျိုးများမရှိ အာင်ထတ်လပ်ထားသည်။

အ ရြပားတွင်

ဆးအနည်းငယ်ထိးစစ် ဆးြခင်း

လပ် ဆာင်ရန်ခိင်လ သာ ဆးသိပ္ပဆိင်ရာ
အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ်

ဆးများသည် ကာင်းမွနသ
် န် ့စင်ထား က ပီး

အ ရြပားတွင်

ထာက်ခ သာ
ERIG

ြဖင့်

မခန် ့မှနး် နိင်ပါ။ စစ် ဆးြခင်းရလဒ် မည်သိ ့ပင်ရိှ စကာမူ

Skin

test

ကိ

အ ထာက်အထားများမရှိပါ။

စစ် ဆးြခင်းသည်

ဆးတ ့ြပန်ြခင်းကိ

ဆးကိထိး ပးသင့်ပါသည်။

ဆး ကာင့်

သွးလန် ့ြခင်း (anaphylaxis) ြဖစ်ပွားနိင် ြခသည် အလွန်တရာမှ နည်းပါးလွန်းလှ သာ်လည်း
ကသ ရးဆိင်ရာဆရာဝန်၊
ကိကသကိင်တွယ်ရန်

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာဆရာဝန်တိ ့သည်
ဆးထိး နသည့်ကာလတစ် လ ာက်

သွးလန် ့ြခင်း
အသင့်ရှိ နရမည်

(anaphylaxis)
ြဖစ်ပါသည်။

အချို ့ သာ ဆးဝါးထတ်လပ်သူများက ERIG သးလ င် ရြပားတွင် ဆးထိးစစ် ဆးရန် တိက်တွန်း
ထာက်ခ ကသည်။ စွဲ မဲစွာမှတ်သားထားရမည့်အချက်တစ်ခမှာ အ ရြပားတွင် ဆးထိးစစ် ဆးြခင်း
အ ပ တ ့ြပန်မမရှြိ ခင်း (negative) သည်
ကာင်းပင်ြဖစ်သည်။

သွးလန် ့ြခင်း(anaphylaxis) မြဖစ်ပါဟူ၍ မ ြပာနိင်
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မးခွနး် (၁၆) RIG

ထိးနှြခင်းမြပုမီမည်သိ ့ သာ

ကိုတင် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များကိ

လပ် ဆာင်ရပါမည်နည်း။
ဆးထိး ပီးြဖစ်တတ် သာ

နာက်ဆက်တွဲြပဿနာများအတွက်

လိအပ် သာအ ရး ပ

ဆးဝါးပစ္စည်းကိရိယာများကိ လက်တစ်ဖက်ကမ်း အလှမ်းမှီ သာ နရာတွင် ထားရှိရမည်။

 RIG

ထိး ဆးပလင်းကိ

ရခဲ သတ္တာမှထတ်ယူ ပီး ဆးမထိးမီ

မိနစ်အနည်းငယ်ခန် ့

ြပင်ပတွင် ခတ္တထားရှိပါ။ (အခန်းအပူချိန်တွင် ခတ္တထားရှိြခင်း)။
ခွးရူးြပန်ကာကွယ် ဆးမထိး ပးမှီ RIG ကိအရင်ထိး ပးရမည်။ ခွးရူး ရာဂါ ကာကွယ် ဆးကိ
ထိး ပး ပီးြဖစ် နပါလ င် စထိး ပီး (၇) ရက် ကျာ်လွန်ပါက RIG ကိလးဝမထိးသင့်ပါ။ ထိးလ င်
ခန္ဓာကိယ်ပဋိပစ္စည်းထတ်လပ်မကိ ဟန် ့တားမည်ြဖစ် သာ ကာင့်တည်း။

 RIG

ဆးကိထိးလ င်

ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးထား သာ ဆးထိးအပ် (Syringe)

ကိမသးရပါ။ ကာကွယ် ဆးထိးထား သာ နရာ site တွင်လည်း RIG ဆးမထိးရပါ။

 RIG

ဆးကိဒဏ်ရာနှင့်ဒဏ်ရာဝန်းကျင်ကိထိးသွင်းသည့်အခါ သွး ကာနှင့် အာရနဗ် ကာ

များကိ မထိခိက်မိ စရန်သတိြပုရမည်။ RIG ဆးထိးနှသည့်အခါ ခန္ဓာကိယ် ဗဒဖွဲ ့စည်းပနှင့်
လိက် လ ာညီ ထွရှိ အာင်ချင့်ချိန် ပီးထိးပါ။

 လက် ချာင်းက လးများ (fingers) ကိ ဆးထိးမည်ဆိလ င် (Compartment Syndrome)
မြဖစ် စ အာင်ဂရြပု ပီးထိးရမည်။ လက် ချာင်းငယ်များ၏ဖွဲ ့စည်းပးမှာသီးသန် ့ အခန်းငယ်
များြဖင့် ဖွဲ ့စည်းထား ကသည်(compartmentalized)၊ ထိအကန် ့အဖွဲ ့များရှိရာလက် ချာင်း
များအတွင်း ဆးကိ ထိးရာတွင်၊ ထိး ဆးထထည်များြပားလ င် ဖိအားြမင့်တက် ပီးနာြခင်း၊
ြဖူဖက်ြဖူ လျာ်ြဖစ်ြခင်းနှင့်ထကျင်ြခင်းတိ ့ကိြဖစ် စနိင် သာ ကာင့် ဂရစိက်ရန်လိအပ်သည်။

 ဒဏ်ရာများစွာရ သာ

က လးငယ်များကိ

RIG

ထိးရာတွင်

ဆးထထည်ပမာဏမ

လ လာက်ြဖစ်နိင်ပါသည်။ ထိအခါ ဆးကိ sterile normal saline ြဖင့် (၂) ဆ သိ ့မဟတ် (၃)
ဆ ခန် ့ထိြဖစ်ပွား အာင် ရာ နှာ ပီးမှထိး ပးြခင်းြဖင့် ဆးြပန် ့နှ ့မ (infiltratior) ကိ ကာင်း
စပါသည်။

 လူနာကိမျက်စိ အာက်တွင် စာင့် ကပ် ကည့်ရ ့ြခင်း (observation) ကိ ERIG ဆးထိး ပီး (၁)
နာရီ စာင့် ကည်ပ
့ ါ။ ထိ ့ နာက်မှသာလူနာကိ အိမ်ြပန်လတ်ပါ။

 အစားစားမထား သာလူနာကိ RIG ဆးမထိးရပါ။
 ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များအား

ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးနှင့် RIG

ပါသည်။ ရှာင် ကဉ် စရန် အ ကာင်းမရှိပါ။

ဆးများကိ ထိးနှနိင်
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မးခွနး် (၁၇) ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးထိး ပီး နာက် Antibody Test လပ်ရန် လိပါသလား။
ခွးရူးကာကွယ် ဆးကိစနစ်တကျသိမှီးထား ပီးစနစ်တကျထိးနှ ပးထား သာ၊ ကျန်းမာ သာ
လူတစ်ဦးကိပမှန် (Routine) ပဋိပစ္စညး် စမ်းသပ်တိင်းတာရန်မလိအပ်ပါ။
(၁) ကိယ်ခအားကျဆင်း နသည့်လူနာများ၊ (၂) နာက်ကျ ပီးမှ ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိးသည့်
အခါနှင့် (၃) ခွးရူးဗိင်းရပ်စ်ပိးနှင့်မ ကာခဏထိ တွ ့ရသည့် အ ြခအ နများတွင် ပဋိပစ္စည်း တိင်းတာ
စစ် ဆးြခင်းကိ ြပုလပ်ရန်အ ကြပု ထာက်ခတင်ြပအပ်ပါသည်။
အဆိပါလူနာများတွင်အထူး ကပ်မတ်၍ဒဏ်ရာကိ ဆး ကာြပုစြခင်းနှင့်

(Immunoglobulin)

ကိအ သအချာြပန် ့နှ ့ အာင် ထိးနှ ပးြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
မးခွနး် (၁၈)

ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိးြခင်းတွင်

မလိလားအပ် သာ နာက်ဆက်တဆ
ဲွ းကျိ
ိ ုးများ

ရှပ
ိ ါသလား။
ဆးထိးသည့် နရာတွင်သာမာန်အားြဖင့်
ရာင်ယမ်းြခင်းတိ ့ြဖစ်နိင်ပါသည်။

နာြခင်း၊

ခါင်းကိက်ြခင်း၊

ဖျားနာြခင်းစသည့်လက္ခဏာသွင်ြပင်များကိ

နီရဲ နြခင်း၊

ဖျားြခင်း၊

ယားယြခင်းနှင့်

တတ် ကွးကဲ့သိ ့ကိက်ခဲြခင်း

တွ ့ရှိရတက်ပါသည်။ ၎င်းတိ ့သည် ခတ္တ ခဏသာြဖစ် ပီး

အလိလိြပန် ပျာက်သွား ကပါသည်။ ဆး သာက်ရန်၊ ဆးကရန် လိအပ် လ့မရှိပါ။ ဤအချက်များကိ
လူနာအား ြပာ ကားထားရမည်။

ယင်းလက္ခဏာသွင်ြပင်များခစားရသည့်တိင်

ဆးဆက်ထိးဖိ ့

လိအပ် ကာင်း အ ကြပုတိက်တွန်းရမည်။
မးခွနး် (၁၉)

ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိးရာတွင်

ဆးထိးြခင်းနှင့် မတည့် သာ ဆးဝါး (သိ ့မဟတ်)

အစားအစာများရှပ
ိ ါသလား။
ကာကွယ် ဆးထိး နစဉ်ကာလအတွင်းကိယ်ခစွမ်းအားကိဖိနှိပ်နှိမန
် င်း သာ (immunosuppressive)
ဆးဝါးများသးစွဲြခင်းကိလးဝ ရှာင် ကဉ်ရပါမည်။ ဥပမာ- စတီးရိက် (steroid)၊ ငှက်ဖျား ဆး
ကလိရိကွငး် (chloroquine) နှင့်ကင်ဆာကသ သာ
အဆိပါ

ဆးဝါးသးစွဲ နရြခင်းနှင့် ဆးဝါးချို ့တဲ့ သာ (Immunocompromised) အ ြခ နရှိပါက

ကာကွယ် ဆးကိအသား ဆး
ထိး ပးရပါမည်။
ြပုလပ်၍

ဆးဝါးများကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။ အကယ်၍

(IM)

ထိး ပး ပီး၊

ြဖစ်နိင်လ င်အဆိပါလူနာမျိုး၏

စာင့် ကပ် ကည့်ရ

(monitor)

ဒဏ်ရာတစ်ဝိက်

(RIG)

ကိနှ ့စပ် အာင်

သွးတွင်ပဋိပစ္စည်းပမာဏတိင်းထွာြခင်းများ

လပ် နရပါမည်။

အစားအ သာက်ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိပါ။ အစား ရှာင်ရန်မလိအပ်ပါ။

ဆးထိး နသည့်

ကာလအတွငး်
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မးခွနး် (၂၀)

တိရ စ္ဆာန်ကက်
ိ ခရ ပီး

ကာကွယ် ဆးတစ်မယ်ြဖင့် ထိး နစဉ်
ြဖစ်ပာွ းသည်ဆိပါစိ ့။

ခွးရူးြပန် ရာဂါ

ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း

နာက်ဆး(၂) ကိမ်

ဤသိ ့ သာအ ြခ နမျိုးတွင်

(PEP)

တွင်

ဆးဆက်ထးရန်
ိ အတွက် ဆးြပတ်လပ်မ
ကာကွယ် ဆးကိ

အြခား ဆးြဖင့်

ြပာင်းထိးြခင်းကိ သာ် လည်း ကာင်း၊ ဆးထိးသည်န
့ ည်းလမ်း ကာင်း (Vaccination route IM,
ID စသည်) ကိ ြပာင်းလဲထးြခင်
ိ
းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ပါသလား။
ခတ်မီကာကွယ် ဆးတစ်မျိုးြဖင့်

PEP

ကိ

ဆးခန်းတိင် အာင်ထိးမ ပးနိင်သည့်

အ ြခအ နမျိုးတွင် နာက်ထပ် ဆးတစ်မယ်ကိ ြပာင်း၍

(ခ င်းချက်အြဖစ်)

ထိးနိင်ပါသည်။

ကာကွယ် ဆး PEP ထိးသွင်းရာတွင် ဆးထိးနည်း IM မှ ID သိ ့ ြပာင်းလဲထိး ပး ပီး ခန္ဓာကိယ်မှ
ရာဂါကာကွယ်နိင်စွမ်းတိးြမင့်လာနိင်မနှင့်

ပတ်သက်၍

လ့လာသ တသနြပုလပ် ကသည်ကိ

ယ န ့ထိမ တွ ့ရှိရ သးပါ။
မးခွနး်

(၂၁)

တိရ စ္ဆာန်ကက်
ိ ခရ ပီး

ခွးရူးြပန် ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးြခင်း

(PEP)

သည် အာင်ြမင်မမရှဆ
ိ တာမျိ
ိ
ုးြဖစ်နင်
ိ ပါသလား။
ပါ့ လျာ့ သာအ ကာင်းအမျိုးမျိုး ကာင့် သာ်၎င်း၊ လူနာ၏ကျန်းမာ ရးအ ြခအ န ကာင့်
သာ်လည်း ကာင်း PEP ထိးနှ ပီးမှ ခွးရူးြပန် ရာဂါ ြဖစ်ပွားမများတစ်ခါတစ်ရသတင်း ပးပိ ့သည်ကိ
တွ ့ရသည်။

ြဖစ်ပာွ းမအ တာ်များများတွင်

တွ ့ထိပအဆင့်

(၃)

တွင်

rabies

နာက်ကျ၍ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း၊

immunoglobulin

ကိအသးမြပုြခင်းနှင့်

တိရ စ္ဆာန်နှင့်
ဆးထိးရန်

သတ်မှတ်ကာလ (course of vaccination) တစ် လ ာက် တိတိကျကျြပည့်ြပည့်ဝဝ ဆးမထိးြခင်း
စသည့်တိ ့ ကာင့်

ကာကွယ် ဆးထိးနှ သာ်လည်း

ခွးရူးြပန် ရာဂါြဖစ်ပွားမ တွ ့ရှိရပါသည်။

အြခားအ ကာင်းအရာများအြဖစ် HIV/ AIDS ကဲသိ ့ကိယ်ခစွမ်းအားကျဆင်းြခင်း၊ အသည်း ြခာက်
ရာဂါြဖစ်ြခင်း၊ ကလိရိကွင်း ဆး၊ steroid

ဆးများ (သိ ့မဟတ်) ကင်ဆာကသ ဆးဝါးများ

စားသး နြခင်းတိ ့ပါဝင် ကသည်။ ကာကွယ် ဆးကိ ပီးြပည့်စ အာင် ထိး သာ်လည်း မ ြဖရှင်းနိင် သာ
အ ကာင်း ကာင့် PEP ဆးထိးြခင်းမ အာင်ြမင်ြဖစ်ခဲ့သည်ကိလည်း မှတတ
် မ်းများအရသိရသည်။
မးခွနး် (၂၂) အကယ်၍ ယခင်က ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးနှထား ပီး သာသူတစ် ယာက်သည်
ခွးအကိက်ခရ ပီဆပါက
ိ
နာက်တစ် ကိမက
် ာကွယ် ဆးကိ

မည်သိ ့ သာ ဆးထိးစနစ် (schedule)

ြဖင့် ဆးထိးရပါမလဲ။
လူတစ် ယာက်သည်မူလက

ခတ်မီ ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိးခဲ့ ပီးလ င်

(Pre-exposure

ြဖစ်ြဖစ်၊ Post- exposure ြဖစ်ြဖစ် ID သိ ့မဟတ် IM ထိး ပီးလ င်)သည (၀) ရက်နှင့် (၃) ရက်(Day 0
and day 3) တွင် ဆး(၂)လးသာထိးရန်လိအပ်သည်။
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Nerve tissue vaccineြဖစ် နပါလ င် ခတ်မီကာကွယ် ဆးြဖင့် အြပည်အ
့ ဝ (full course)
ြပန်လည်ထိးနှရန်လိအပ်ပါသည်။
မူလက

ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးဘူး သာသူများတွင်ထူးြခား သာ အားသာချက် (၂)

ရပ် ရှိသည်။

 တိရ စ္ဆာန်နငှ ့်ထိ တွ ့ပအဆင့်(၃) ြဖစ်သည့်တိင် အာင် RIG ကိ ထိးရန် မလိအပ် တာ့ြခင်း၊
 လူခန္ဓာကိယ်အတွငး် ရှိ
မှတသ
် ားနိင် သာ

ကလပ်စည်း

(cell)

မှတ်ဉာဏ်များရှိ ကသည်။

ထပ်မထိးသည့်ကာကွယ် ဆး

(booster

များတွင်

ြပင်ပပဋိလ ့ ဆာ်ပစ္စညး် များကိ

မူလက ခွးရူးကာကွယ် ဆးထိး ပီးသူသည်

dose)

တိ ့ကိရရှိသည့်အခါတိင်း

ခွးရူးပိးကိ

‘မှတ်မိ’ထား ပီးြဖစ်၍ ထူကဲစွာပဋိပစ္စည်းများကိထတ်လပ်၍ ကာကွယ်နိင်စွမ်းကိ ဆတိးပိး၍
ြမင့်တင် ပးသည်။ ဤအ ကာင်း ကာင့် ပင်မိဘများက၎င်းတိ ့၏ ရင် သွးက လးသူငယ်
များကိ

ခွးရူး ရာဂါကာကွယ် ဆးကိ

ကရပါသည်။ က လးငယ်များသည်
(၃)

ြဖင့်ထိ တွ ့မများတိ ့သည်လည်း

အ ကာင်းများြဖစ်ပါသည်။

“ ကိုတင်”

ထိးနှထား ကရန်တိက်တွနး် နး ဆာ်

ခွးကိက်ခရလွယ် ကြခင်း၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့ထ
် ိ တွ ့ပအဆင့်
ကိုတင်ကာကွယ် ဆးထိးနှရန်

တိက်တွန်းရသည့်

