
အခန္း ၁  
 
ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း 

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရသူ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိမည္မလြဲ။ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာရသူ 
မ်ားကုိ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ပို႔ကာ ကုသမႈခံယူရမည္ မလြဲ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ဒါဏ္ရာရခ်ိန္ႏွင့္ 
ေဆးရုံေရာက္ခ်ိန္အၾကား တြင္ ဒါဏ္ရာပုိႀကီးမလာေစရန္၊ ေသြးထြက္မလြန္ေစရန္ စသည္တုိ႔အတြက္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း 
လုိအပ္သည္။ ေတာလက္ေက်းရြာ မ်ားတြင္ အဘယ္မွာလာ၍ အေရးေပၚယာဥ္ ေခၚႏိုင္ပါမည္နည္း။ 
ကားလမ္းမေပါက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လွည္း၊ ေလွ၊ လူ စသည္တို႔ျဖင့္ သယ္ရမည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာမည္။ သုိ႔အတြက္ 
လမ္းတြင္ လူနာတစ္ခုခု ျဖစ္မသြားေစရန္ ေရွးဦးျပဳစုေပးရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ 

 
 
ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္ထားသည္။ မူရင္းစာအုပ္မွာ အလြန္နည္းလွသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္က 
ျဖည့္စြက္ထည့္ထားသည္။ သို႔တုိင္ ဤစာအုပ္သည္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း စာအုပ္မဟုတ္သျဖင့္ အျပည့္အစုံပါမည္မဟုတ္။ 
ပုိၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစံုေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳ စာအုပ္မ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ရနုိင္ပါသည္။ ရွာေဖြဖတ္ၾကပါ။ 

 
၁၊ ၁။ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ (First Aid Kit) 
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အိမ္တိုင္းအိမ္တုိင္း ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ ေဆာင္ထားရန္ လုိပါလိမ့္မည္။ ရြာမ်ား၊ ရပ္ကြက္ရံုးမ်ားတြင္လည္း ရိွထားလွ်င္ 
အေရးအေၾကာင္းရိွက အလြယ္တကူ သုံးႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေသတၱာအတြင္းရွိ ေဆးမ်ား သက္တမ္းကုန္မည့္ ရက္စြဲကို 
ေတာ့ အျမစဲစ္ေဆးေနရန္ လုိပါသည္။ သက္တမ္းကုန္သြားေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ဆက္မသုံးေတာ့ရန္ႏွင့္ အသစ္၀ယ္ၿပီး 
အစား ထုိးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

 
ေနာက္တစ္ခုကုိ ေဆးေသတၱာကုိ ကေလးမ်ားမမီသည့္ေနရာတြင္ ထားရပါမည္။ ေနေရာင္တုိက္ရုိက္က်ေသာေနရာ၊ စုိစြတ္ 
ေသာေနရာတုိ႔တြင္လည္း မထားရပါ။ ေဆးေသတၱာကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္က တာ၀န္ယူ ကုိင္တြယ္ရပါမည္။ ေဆးေသတၱာ 
အတြင္းမွ ပစၥည္းမ်ားကုိ မည့္သည့္အတြက္ မည္သူ႔ကုိ မည္မွ် သံုးလိုက္ရေၾကာင္း စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ 
အခ်ိ ႔ဳပစၥည္းမ်ား ကုန္လုနီးၿပီဆုိလွ်င္ ထပ္မံျဖည့္တင္းထားရန္လည္း လုိပါသည္။ 

 

 
 

 
ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာအတြင္း ပါ၀င္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ား (ေယဘူယ်အားျဖင့္) 

 
ပစၥည္းအမည္ အသုံးခ်ရမည့္ေနရာ 
ဇာဂနာ / ေမြးညွပ္ အေရျပားေပၚ ဆူးကေလးမ်ားစူးလွ်င္ ႏႈတ္ႏုိင္သည္။ 
ကပ္ေၾကး ပတ္တီးမ်ား၊ ဖ်င္စမ်ားကုိ ညွပ္ႏိုင္သည္။ 
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ပါးစပ္မွေလမႈတ္သြင္းလွ်င္ 
သုံးသည့္ အကာ 

CPR လုပ္ရန္လိုလွ်င္ ပါးစပ္မွေလမႈတ္သြင္းသည့္အခါ ထုိအကာသုံးျခင္းျဖင့္ 
မိမိပါးစပ္ႏွင့္ လူနာ၏ပါးစပ္တုိ႔ တုိက္ရုိက္မထိႏိုင္ေတာ့ပါ။ 

ျပဒါးတုိင္ (သာမုိမီတာ) ခႏၶာကုိယ္ အပူခ်ိန္တိုင္းရန္ သုံးႏုိင္သည္။ 
တစ္ခါသုံးလက္အိတ္ လူနာကုိ ကိုင္တြယ္သည့္အခါ သုံးျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါ အႏၱရာယ္မွ 

ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ 
ပလာစတာ ပတ္တီး၊ ဂြမ္း စသည္တို႔ကုိ ကပ္ရာတြင္သုံးသည္။ 
အရက္ပံ် ထိခိုက္ဒါဏ္ရာမ်ားကုိ အရက္ပ်ံျဖင့္ ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ 

ေရာဂါပုိးမ်ား ၀င္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 
ပတ္တီးမ်ား ဒါဏ္ရာမ်ားကုိ စီးရန္ သို႔မဟုတ္ ဒါဏ္ရာရထားေသာ ေျခ၊ လက္တုိ႔ကို ထိန္းရန္ 

သုံးႏုိင္သည္။ 
အပ္၊ က်င္တြယ္၊ ခ်ိတ ္ ဆူးထြင္ရာတြင္ သုံးႏုိင္သည္။ 
ဂြမ္းထုပ္ ေသြးထြက္လွ်င္ သုတ္ႏိုင္သည္။ အရက္ပ်ံဆြတ္ရာတြင္ သံုးႏုိင္သည္။ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ 
ပလာစတာ (Handiplast) 

လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ထိမိ၊ ရွမိလွ်င္ သံုးႏုိင္သည္။ 
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၁၊ ၂။   ေသြးတိတ္ေအာင္လုပ္နည္း 

 
ေသြးထြက္ျခင္းဟူသည္ တစ္ခုခုျဖင့္ ျခစ္မိ၊ ရွမိ၊ ပြတ္မိရာမွ ေသြးေၾကာမ်ားေပါက္ကာ ေသြးထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ေသြးမွန္သမွ် မည္သည့္ေသြးထြက္ျခင္းမွ မေကာင္း။ ေသြးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ မည္မွ် စိုးရိမ္ရသနည္းဆုိသည္မွာ ဒါဏ္ရာ 
မည္မွ် ႀကီးသနည္း၊ မည္မွ်ေသြးထြက္သနည္း ဆုိသည့္အေပၚမူတည္သည္။ 

 
ေသြးတိတ္ေအာင္လုပ္ရန္ အလြယ္ဆံုးႏွင့္ အရွင္းဆုံးနည္းကား ေသြးထြက္ေနသည့္ေနရာသုိ႔ တိုက္ရိုက္ဖိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ဖိလုိက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးေၾကာမ်ားကုိ ပိတ္သြားေစသည္။ ထုိအခါ ေသြးတိတ္သြားမည္။ 

 
၁) ျပဳစုမည့္သူသည္ လက္အိတ္ဦးစြာ၀တ္ပါ။ 

 
၂) ေသြးထြက္ေနသည့္ေနရာတြင္ တစ္ခုခု စူး၀င္ေနသလားၾကည့္ပါ။ 

 
၃) မည္သည့္ပစၥည္းမွ စူး၀င္ေနျခင္းမရွိဟု ဆုိလွ်င္ - 

 
            က) ပတ္တီးစ သုိ႔မဟုတ္ အ၀တ္သန္႔သန္႔ကုိ ေခါက္ၿပီး အနာေပၚအုပ္ပါ။ 

 
            ခ) လက္ေခ်ာင္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ လက္၀ါးျဖင့္ ထိုအေပၚတိုက္ရိုက္ဖိပါ။ 

 
            ဂ) ထုိ႔ေနာက္ ထိုအ၀တ္ေခါက္ေပၚမွ ပတ္တီးစျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ည္ေႏွာင္ပါ။ 
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            ဃ) ဒါဏ္ရာရထားေသာ ေျခ သုိ႔မဟုတ္ လက္ကုိ ရင္ညြန္႔အထက္ေရာက္သည္ထိ ေႁမ ွာက္ထားပါ။ 

 
 

 
တုိက္ရုိက္ဖိျခင္း 

 
ခႏၶာကုိယ္ မည္သည့္ေနရာမွ ေသြးထြက္သည္ျဖစ္ေစ။ ဤနည္းကုိ သံုးႏိုင္သည္။ ဤနည္းမွာ လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္၏။ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္၀ါးျဖင့္ ဒါဏ္ရာေပၚသုိ႔ တုိက္ရိုက္ဖိေပးပါ။ ခဏေနလွ်င္ ေသြးတိတ္သြားလိမ့္မည္။ 
 
ျမက္ရွရာကဲ့သုိ႔ ဒါဏ္ရာေသးလွ်င္မူ အလုိလိုေသြးတိတ္ပါလိမ့္မည္။ ဒါဏ္ရာကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္သာ ထားပါ။ 
 
သုိ႔ေသာ္လည္း သစ္သားစ၊ မွန္စ စသည္တစ္ခုခု စိုက္၀င္ေနလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အရုိးက်ိဳးသြားသည္ဟု ယူဆရလွ်င္ 
ဤနည္းကို မသုံးရပါ။ 
 
သတိျပဳရန္မွာ သင့္လက္မ်ားညစ္ပတ္ေနပါက လက္မွပုိးမ်ား ဒါဏ္ရာအတြင္း၀င္ကာ အနာရင္းတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မျပဳစုမီ လက္အိတ္၀တ္ပါ။ ပတ္တီးစ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္ပါးစ စသည္ကိုေခါက္ၿပီး ဒါဏ္ရာေပၚတင္ကာ ဖိပါ။ 
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၁၊ ၃။   အရိုးက်ိဳးျခင္းကုိ ျပဳစုနည္း 

 

 
အရုိးက်ိဳးျခင္း၌ တစ္ခါတစ္ရံ အတြင္း၌သာ က်ိဳးေနတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရျပားထိ ေဖာက္ကာ ေငါထြက္ေနေသာ 
အရုိးကို ျမင္ရတတ္သည္။ 

 
အရုိးက်ိဳးသည့္ လကၡဏာမ်ား - 

 
  ထုိေနရာတြင္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္နာမည္။ 

 
  ထုိေနရာသည္ ပံုမွန္မဟုတ္။ ပံုစံပ်က္ယြင္းေနမည္။ 

 
  က်ိဳးေသာ ေျခလက္တို႔ကုိ မလႈပ္ႏိုင္။ 

 
  ေယာင္ယမ္းလာမည္။ 

 
  အတြင္းေၾက ေၾကမည္။ 

 
  အရုိးအျပင္ထိ ေငါထြက္လာလွ်င္ ျမင္ေနရမည္။ 

http://4.bp.blogspot.com/-be-fXScbmG8/Tr32LAGl_HI/AAAAAAAAGIE/RNIUF3dr2uE/s1600/bleed2.jpg


 
 

 
 

အရုိးက်ိဳးလွ်င္ - 

 
၁) လူနာကုိ စိတ္ေအးေအးထားရန္ ေျပာၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ထိုင္ခုိင္းပါ။ 

 
၂) အရုိးေငါထြက္လာကာ ေသြးထြက္ေနလွ်င္ ဒါဏ္ရာေပၚ ပတ္တီးေခါက္တင္ 
ခပ္က်ပ္က်ပ္စည္းကာ   ေသြးတိတ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ပတ္တီးကုိ ေငါထြက္ေနေသာ အရုိးကိုပါ အုပ္မိေအာင္ စည္းပါ။ 

http://3.bp.blogspot.com/-DJE-boIPah0/Tr32ZtbBZ7I/AAAAAAAAGIM/BWbdHiEkcp0/s1600/fracture.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZKBzaxcOCHE/Tr32g4k_UDI/AAAAAAAAGIU/nYFhUi9MO2M/s1600/%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.png


 
၃) ဒါဏ္ရာရထားေသာ အပုိင္းကုိ သက္ေတာင့္သက္သာ အေနအထားေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ပင့္ထားေပး၊ ပူးခ်ည္ထားေပးပါ။ 

 
၃က) အကယ္၍ လက္က်ိဳးသည္ဆုိလွ်င္ ေဖာ္ျပပါပုံအတုိင္း လက္ကုိ သိုင္းခ်ည္ထားေပးပါ။ 

 

 
 

 
၃ခ) အကယ္၍ ေျခက်ိဳးသည္ဆုိပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္လုပ္ပါ။ 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-jJRgFWXQs2M/Tr36oBZdHeI/AAAAAAAAGIc/GJvFRFbTaCE/s1600/fracture3.png
http://4.bp.blogspot.com/-6uIBjOYraKY/Tr360Pj0YNI/AAAAAAAAGIk/MnlNNCW77Us/s1600/fracture4.png


 
 

 
 
လူနာ၏ အေျခအေနကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ အကခဲတ္ေနပါ။ ခံစားရမႈအေျခအေနကုိ ေမးပါ။ 

 
ထုိ႔ေနာက္ ၿမိ ႔ဳတြင္ျဖစ္လွ်င္ အေရးေပၚယာဥ္ကို ေခၚပါ။ ေဆးရုံသို႔ပုိ႔ပါ။ ေတာတြင္ျဖစ္လွ်င္ ထမ္းစင္ျပင္ၿပီး ေဆးရုံသို႔ပို႔ပါ။ 
လူနာကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မလႈပ္ပါေစႏွင့္။ 

 
၁၊ ၄။   မီးေလာင္ဒါဏ္ရာကုိ ျပဳစုနည္း 

 

http://1.bp.blogspot.com/-UWjVfsgmooE/Tr3693NDg3I/AAAAAAAAGIs/6AfQCf-nJwk/s1600/fracture2.png
http://3.bp.blogspot.com/-5XaVcvftdy8/Tr37DBHhRyI/AAAAAAAAGI0/ktB9mJk1WS8/s1600/fracture5.png


 
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-KfZsn4deea4/Tr37TyzEwwI/AAAAAAAAGI8/5X3KKc2FtJk/s1600/burn1.png
http://3.bp.blogspot.com/-Urp6x17D7Ts/Tr37WqYtzTI/AAAAAAAAGJE/HRI4p2KBhGo/s1600/burn2.png


 
 

 
   
မီးေလာင္ဒါဏ္ရာကုိ ျပဳစုရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-cPw7G6WR7vs/Tr37m31ZXzI/AAAAAAAAGJM/NwRoSxgX5BI/s1600/burn3.png
http://3.bp.blogspot.com/-bcHqCYs-LF4/Tr370ZH7NzI/AAAAAAAAGJU/uIbw4GGn-HQ/s1600/burn5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-krtML7WsEws/Tr3731cXCWI/AAAAAAAAGJc/bm8kiH3wLsg/s1600/burn4.png


 
၁။ မီးေလာင္ဒါဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ အပူဟပ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ပရုတ္ဆီ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ ဆီ၊ lotion စသည္တုိ႔ လိမ္းျခင္း၊ 
ငံျပာရည္ျဖင့္ ေလာင္းျခင္းတုိ႔ လုံး၀မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အျခားမည္သည့္ လိမ္းေဆးကုိမွလည္း မလိမ္းပါႏွင့္။ ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္သာ 
ေဆးေပး / အေအးခံေပးပါ။ 

 
၂။ မီးေလာင္ဒါဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ အပူဟပ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ဂြမ္းျဖင့္ မအုပ္ပါႏွင့္။ အသားတြင္ ကပ္ေနတတ္သည္။ 

 
၃။ မီးေလာင္နာမွ အေရျပား၊ သုိ႔မဟုတ္ မီးေလာင္နာတြင္ ကပ္ေနသည့္ အ၀တ္ စသည္တုိ႔ကို မခြာပါႏွင့္။ 
သည္အတိုင္းထားပါ။ 

 
 

 
၁၊ ၅။ တက္ျခင္း 

 
 

 
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ တက္တတ္သည္။ 

 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 

 
  တစ္ကုိယ္လုံး တုန္ခါေနျခင္း 

 
  ေျမျပင္၊ ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔ အထိန္းအကြပ္မဲ့ လကဲ်ျခင္း 

 
  သြားႀကိတ္ျခင္း 

 
  မ်က္လုံးမ်ား လည္ေနျခင္း 

 
  ဆီး၀မ္း မထိန္းႏုိင္ျခင္း 

 
  ေမ့ေမ်ာသြားျခင္း 

 



 
 

 
 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တက္ေနလွ်င္ - 

 
  အနီးတြင္ရွိေသာ ဒါး၊ ကပ္ေက်း၊ သံေခ်ာင္း၊ အုတ္ခ၊ဲ ေက်ာက္ခ ဲစသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးပါ။ 

 
  တက္ေနၿပီး တြန္႔လိမ္ေနလွ်င္ လြတ္လပ္စြာထားပါ။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ 

 
  ပါးစပ္အတြင္းသုိ႔ အ၀တ္စမ်ား စသည္ မထည့္ပါႏွင့္။ 

http://2.bp.blogspot.com/--P0GvWR-vdM/Tr38UKelFOI/AAAAAAAAGJk/Z_vhBjRvbjc/s1600/fit1.png
http://1.bp.blogspot.com/-1oYtcF_gsM0/Tr38XvAtmxI/AAAAAAAAGJs/wGz26AywJ5M/s1600/fit2.png


 
  အတက္ရပ္သြားလွ်င္ ရရွိထားေသာ ဒါဏ္ရာမ်ားကုိ ျပဳစုေပးပါ။ 

 
  ေဆးခန္း / ေဆးရုံသို႔ ပုိ႔ပါ။ 

 

၁ ၊ ၆။ ေလျဖတ္ျခင္း 

ဦးေဏွာက္သုိ႔ ေသြးမေရာက္လွ်င္ ေလျဖတ္တတ္သည္။ 

 
ေလျဖတ္ျခင္း ၏ လကၡဏာမ်ား 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-zvRNP7VUDsw/Tr38j0yvobI/AAAAAAAAGJ0/7Yyzpcr7nMI/s1600/stroke1.png


 
 

 
  

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ေလျဖတ္သည္ဟု သံသယရွိပါက ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းသုိ႔ အျမန္ဆုံးပို႔ပါ။ 

၁၊ ၇။ အဆစ္လဲြျခင္း 

ေျခေခါက္လသဲည့္ အခါ၊ ကစားသည့္အခါ၊ ခုန္သည့္အခါ မ်ားတြင္ အခန္႔မသင့္ပါက အဆစ္လြဲတတ္သည္။ 

http://4.bp.blogspot.com/-WDyj-vCNQ5s/Tr38oEqc69I/AAAAAAAAGJ8/s4GlRN_O86c/s1600/stroke2.png
http://3.bp.blogspot.com/-D_yqzv-cGOs/Tr38q3-VduI/AAAAAAAAGKE/bLZKEIWD7Ms/s1600/stroke3.png


 
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-fnqM8CPCniI/Tr39QwXqdwI/AAAAAAAAGKM/cZJDEyaGfl4/s1600/sprain1.png
http://1.bp.blogspot.com/-agTcyyWLRWU/Tr39T-3gsvI/AAAAAAAAGKU/ywYJM7nB0ic/s1600/sprain2.png


 
 

 
၁၊ ၈။ လည္ေခ်ာင္းတြင္ တစ္ခုခုႏွင့္ဆုိ႔ေနျခင္း။ နင္ျခင္း 

လည္ေခ်ာင္းအတြင္း တစ္ခုခု၀င္သြားပါက အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပိတ္ၿပီး မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ေသတတ္သည္။ 
လူႀကီးသူမမ်ား ထမင္းစားေနစဥ္ ထမင္းနင္တတ္သည္။ ေရေသာက္လွ်င္လည္း ေရနင္တတ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ေဂၚလီလုံး၊ ဇီးသီး စသည္တို႔ မ်ိဳကာ နင္တတ္သည္။ 

လည္ေခ်ာင္းနင္ေနသူသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း လကၡဏာျပမည္။ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-1xG8fgC1bjc/Tr39W4nHZOI/AAAAAAAAGKc/UJIqC2pG7vY/s1600/sprain3.png
http://1.bp.blogspot.com/-TiR_hpMJBpE/Tr39ZzjGmCI/AAAAAAAAGKk/-xbDOrCfYQk/s1600/sprain4.png


 
လည္ေခ်ာင္းနင္ေနသူကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳစုပါ။ 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-IIgLvqoO8ik/Tr3-Clv8amI/AAAAAAAAGK0/Nj1G8wIe8gY/s1600/chokea.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-IdWgXM2Ge_o/Tr3-_f91KCI/AAAAAAAAGK8/hQCsPvFM_1s/s1600/choking1.png


 
 

 
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-6IokmHL-7Z0/Tr3_DpU2M2I/AAAAAAAAGLE/m3x0-EWOvzY/s1600/choking2.png
http://3.bp.blogspot.com/-Jqt3vxZbuXI/Tr3_Gc9pI1I/AAAAAAAAGLM/ziNVhklVGwU/s1600/choking3.png
http://3.bp.blogspot.com/-S18oRQDPP1o/Tr3_JYV3WVI/AAAAAAAAGLU/Vas3P8N2ciM/s1600/choking4.png


 
 

http://4.bp.blogspot.com/-j59Blk4k0IY/Tr3_NIFvyeI/AAAAAAAAGLc/takB7DlkHbw/s1600/choking5.png


 
၁၊ ၈၊ က။ အကယ္၍ လူနာသည္ ဗုိက္ပူေနသူ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျဖစ္ပါက - 

http://2.bp.blogspot.com/-jXfYNLGxNoM/Tr3_Sms_N9I/AAAAAAAAGLk/48XztD5Gijw/s1600/choking6.png


 
 

http://3.bp.blogspot.com/-1nkDF1ans00/Tr3_hlczpyI/AAAAAAAAGLs/6gtZJQHZfKY/s1600/choking7.png


 
 

http://4.bp.blogspot.com/-BIxEw3pStNs/Tr3_kUGatZI/AAAAAAAAGL0/9G4GNdtTF6I/s1600/choking8.png


 
၁၊ ၉။ ႏွာေခါင္းေသြးယုိျခင္း 

ႏွာေခါင္းကုိ တစ္ခုခုႏွင့္ခုိက္မိလွ်င္၊ ႏွာေခါင္းအတြင္း တစ္ခုခု၀င္လွ်င္၊ ႏွာေခါင္းကိုႏိႈက္ရာတြင္ လက္သည္းျဖင့္ ႏွာေခါင္း 
အတြင္းပိုင္းကုိ ျခစ္မိလွ်င္၊ ပူလြန္းလွ်င္၊ ေျခာက္ေသြ႔လြန္းလွ်င္၊ ပူေပါင္းကုိ အားျဖင့္ မႈတ္ေသာအခါ ႏွာေခါင္းေသြး 
ယုိတတ္ပါသည္။ 

ႏွာေခါင္းေသြးယုိျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ၏။ ေၾကာက္စရာမဟုတ္။ စိတ္ေအးေအးထားပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
မၾကာခဏႏွာေခါင္းေသြးယုိျခင္းသည္ မေကာင္း။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးျပပါ။ 

http://4.bp.blogspot.com/-odXo0tY5HmA/Tr3_oXEtEII/AAAAAAAAGL8/hjZYKbWLwkw/s1600/choking9.png


 
 

ႏွာေခါင္းေသြးယုိေနသူအား ျပဳစုပံု 

ေအးေအးေဆးေဆးထုိင္ခုိင္းပါ။ ကုိယ္ကုိ ေရွ႔သုိ႔ အနည္းငယ္ ကုိင္းထားပါ။ ေနာက္လွန္မထားပါႏွင့္။ 

ႏွာေခါင္းမွ ႏွာႏုေအာက္ အရိုးႏုႏွင့္အေပ်ာ့ပုိင္းကုိ လက္မႏွင့္ လက္ညိႈးျဖင့္ ညွပ္ၿပီး ဖ်စ္လည္းဖ်စ္၊ တြန္းလည္းထားပါ။ 

 

 
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-rQH2y3Gceho/Tr4AR7bCCQI/AAAAAAAAGME/kHv0_d5ILi4/s1600/nose+bleeding1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xzhNdPA7kKo/Tr4AVaFJ2MI/AAAAAAAAGMM/cZ6VSne-XnE/s1600/nose+bleeding2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-cAh1KoAzSRM/Tr4AYPM5QfI/AAAAAAAAGMU/FjnZqslHc4k/s1600/nose+bleeding3.jpg


 
 

ႏွာေခါင္းကုိ ၅ မိနစ္ၾကာသည္ထိ ဖ်စ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေသြးဆက္ထြက္မထြက္ ၾကည့္ပါ။ 

ေသြးမတိတ္ေသးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္မိနစ္ၾကာသည္ထိ ႏွာေခါင္းကို ဖ်စ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေသြးဆက္ထြက္မထြက္ 
စစ္ ၾကည့္ပါ။ 

ေသြးမတိတ္ေသးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္မိနစ္ၾကာသည္ထိ ႏွာေခါင္းကို ဖ်စ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေသြးဆက္ထြက္မထြက္ 
စစ္ ၾကည့္ပါ။ 

တတိယအႀကိမ္ဖ်စ္ၿပီးေသာ္မွ ေသြးမတိတ္ေသးလွ်င္ ေဆးခန္းသုိ႔ အျမန္ပုိ႔ပါ။ 

သတိျပဳရန္ 

• ႏွာေခါင္းေပၚသုိ႔ ေရခဲအိတ္တင္ေပးလွ်င္ ေသြးေၾကာကေလးမ်ား က်ဥ္းသြားကာ ေသြးတိတ္ျခင္းကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 

• ႏွာေခါင္းကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖ်စ္မထားရ။ ေသြးတိတ္မတိတ္ စစ္ၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။ 

• ေသြးတိတ္သြားၿပီဆိုလွ်င္ ႏွပ္မညွစ္ပါေစႏွင့္။ ေသြးေၾကာျပန္ပြင့္သြားၿပီး ေသြးျပန္ထြက္လာတတ္သည္။ 

 

 

၁၊ ၁၀။ ေျမြကုိက္လူနာအား ျပဳစုျခင္း   

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမြကုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆုံးရံႈးေနၾကရသည္။ သုိ႔အတြက္ ေျမြကုိက္လွ်င္ 
မည္ကဲ့ သို႔ ေရွးဦးျပဳစုရမည္ကုိ သိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျဖစ္အမ်ားဆုံးေျမြကုိက္မႈမ်ားမွာ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ေျမြကိုက္၍ 
မည္သည့္ေဆးျဖင့္ ကုရမည္ဆုိသည္မွာ ေဆးရုံမွ ဆရာ၀န္မ်ားအလုပ္ျဖစ္၏။ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းအတြက္မူ မည္သည့္ေျမြ 
ကုိက္သည္ျဖစ္ေစ ျပဳစုရမည့္နည္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေျမြကုိက္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကား 
ေျမြဆိပ္မ်ားကုိ မပ်ံ႔ေစရန္ ထိန္းႏုိင္သမွ် ထိန္းထားေရး ျဖစ္သည္။ 
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ေျမြကုိက္လူနာအား ျပဳစုနည္း 

 
အဆိပ္မရွိေသာ ေရေျမြ၊ လင္းေျမြ စသည္တို႔ကိုက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ၁၊ ၂ တြင္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ျပဳစုပါ။ 

 
အဆိပ္ရွိေသာ ေျမြျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳစုပါ။ 

 
၁။ ဒါဏ္ရာကုိ ေရမ်ားမ်ားေလာင္းၿပီး ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။ 

 
၂။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္လွ်င္ ေသြးလွည့္ပတ္ႏႈံးျမန္မည္။ သုိ႔အတြက္ အဆိပ္ပိုပ်ံ႔မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမြကိုက္လူနာအား 
လေဲလ်ာင္း ေနပါေစ။ လမ္းမေလွ်ာက္ပါေစႏွင့္။ စိတ္ေအးေအးထားရန္ ေျပာပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနပါေစ။ 

 
၃။ ေျမြကိုက္ဒါဏ္ရာသည္ လက္ သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္တြင္ ျဖစ္ပါက ဒါဏ္ရာ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ပတ္တီးျဖင့္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ပါ။ ထုိအခါ ထုိအနီးတ၀ိုက္တြင္ ေသြးလွည့္ပတ္ႏံႈးေႏွးသြားသျဖင့္ အဆိပ္ပ ႔်ံႏံႈးကုိ ထိန္းထားႏုိင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အလြန္တင္းက်ပ္မေနေစရန္လည္း သတိျပဳပါ။ ေသြးေၾကာမ်ား ပိတ္သြားတတ္သည္။ 

 
၄။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပတ္တီးစည္းေပးပါ။ 
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၅။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ေႁမြဆိပ္စုပ္ကိရိယာရွိပါက ေႁမြဆိပ္မ်ားကုိ စုတ္ထုတ္ႏုိင္သည္။ 
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၆။ ထို႔ေနာက္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္ပို႔ပါ။ ေလွ၊ ကား၊ မရွိေသာ အရပ္မ်ားတြင္ ထမ္းစင္၊ ပုခက္မ်ားသုံးၿပီး 
သယ္ ေဆာင္ႏိုင္သည္။ လွည္းသည္ကား အလြန္ခ်ိဳင့္လွသျဖင့္ လူနာအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ သယ္ရာတြင္ 
အေရးႀကီးဆံုးမွာ ဒါဏ္ရာ ရထားေသာ အစိတ္အပုိင္းကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မလႈပ္ရွားေစရန္ ထိန္းေပးထားဘုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 
မွတ္ခ်က္။ 

 
ေရွးဦးသူနာျပဳ website အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေျမြကိုက္ျခင္းအတြက္ ျပဳစုျခင္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပထားပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳက ဒါဏ္ရာကုိ 
မည္သည့္ အရာႏွင့္မွမဖုံးဘ ဲဖြင့္ထားပါဟု ဆုိ၏။ အခ်ိ ႔ဳက်ေတာ့ အထက္တြင္ျပထားသက့ဲသုိ႔ ပတ္တီးစည္းပါဟု ဆို၏။ 
အခ်ိ ႔ဳက ဒါဏ္ရာ တစ္၀ိုက္ကုိ ေရခ ဲသုိ႔မဟုတ္ ေရေအးတင္ေပးပါဟု ဆုိ၏။ အခ်ိ ႔ဳက်ေတာ့ ဤကဲ့သုိ႔ေရခဲတင္ျခင္းမွာ 
မေကာင္းဟုဆုိျပန္၏။ 

 
ယခင္က ပုလင္း၀ကုိ အပူေပးကာ ဒါဏ္ရာေပၚအုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆိပ္ကုိ စုတ္ထုတ္သည့္နည္းကုိ သံုးၾကသည္။ ယခုေတာ့ 
ဤနည္းကို မေထာက္ခံၾကျပန္ေတာ့။ ယခင္က ေႁမြကိုက္ဒါဏ္ရာကုိ ဒါးျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ခြဲကာ ပါးစပ္၌အနာမရွိသူမ်ား 
ေျမြဆိပ္ကုိ စုတ္ထုတ္ႏုိင္သည္ ဆုိ၏။ ယခု ဤနည္းသည္လည္း မသင့္ေတာ္ေသာနည္း ျဖစ္သြားေခ်ၿပီ။ 

 
WHO (World Health Organization) ကမူ ေျမြေဟာက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျမြေပြး မဟုတ္လွ်င္ ေအာက္ပါ 
ပတ္တီးစည္းနည္းကုိ သံုးႏုိင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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သို႔ေသာ္ ေႁမြေပြး၊ ေႁမြေဟာက္မ်ားအတြက္ ဤပတ္တီးစည္းနည္းကိုမသုံးပါႏွင့္။ ဒါဏ္ရာတည့္တည့္ေပၚတြင္ ပိုးသတ္ထား 
ေသာပတ္တီး သိ႔ုမဟုတ္ သန္႔ရွင္းေသာပိတ္ပါးစကုိ ေခါက္တင္ကာ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့စည္းေပးပါ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(Ref: http://www.searo.who.int/en/Section10/Section17/Section53/Section1024_3899.htm) 
 
ေႁမြကုိက္လွ်င္ ေႁမြကုိသတ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ သို႔ေသာ္ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္၊ ငန္းေျမြ စသျဖင့္ ခြဲခြဲျခားျခားသိရန္ 
မွတ္သား သင့္ပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳေႁမြေဆးမ်ားမွာ ေႁမြေပြးေဆး၊ ေႁမြေဟာက္ေဆးစသျဖင့္ ခြဲလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ 

http://www.searo.who.int/en/Section10/Section17/Section53/Section1024_3899.htm
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ေႁမြေပြးေဆးကုိ ေႁမြေဟာက္ကိုက္ျခင္းအတြက္ ထိုးလုိ႔မရ။ ေႁမြေဟာက္ေဆးကုိ ေႁမြေပြးကုိက္ျခင္းအတြက္ 
ထုိးရန္မသင့္ေတာ္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခါ မည္သည့္ေႁမြမ်ိဳးမဆုိ သံုးႏိုင္ေသာေဆး ေပၚေနၿပီဟု သိရပါသည္။ 
 
ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပုိေကာင္း၏ 

 
အေမွာင္ထတဲြင္ သြားစရာရွိလာပါက လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီး ေဆာင္သြားပါ။ အထူးသျဖင့္ မုိးဦးက်၊ ေလဦးက်အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
သတိထား သြားပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ လည္ရွည္ဘြတ္ဖိနပ္ စီးသြားပါ။ 

 
ၿခံဳမ်ား၊ ေတာင္ပုိ႔မ်ား၊ အမိႈက္ပုံမ်ားကုိ ေရွာင္ပါ။ ၿခံဳအတြင္း ၀င္စရာရွိလွ်င္ ၿခံဳကုိ ဦးစြာတုတ္ျဖင့္ ရိုက္ၿပီး ေခ်ာက္ထုတ္ပါ။ 

အေခါင္းမ်ား၊ တြင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္မ်ားၾကားသုိ႔ မည္သည့္အခါမွ လက္မႏိႈက္ပါႏွင့္။  

ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျမြေပါတတ္သည္။ ျဖစ္ႏ္ုိင္လွ်င္ သားေရဘြတ္ဖိနပ္ လည္ရွည္မ်ားစီးၿပီး 
ေကာက္ရိတ္သင့္ပါသည္။ 

 
ေကာက္လိႈင္းစည္းသူမ်ား၊ ေကာက္လိႈင္းပုံသူ၊ ေကာက္လိႈင္းသယ္သူမ်ားလည္း အထူးသတိထားသင့္ပါသည္။ ေျမြသည္ 
ေကာက္လိႈင္းပံုမ်ားအၾကား ၀င္ေခြေနတတ္သည္။ တလင္းထ၌ဲ စပါးနယ္ရန္ ေကာက္လိႈင္းမ်ား စီထားပါက စပါးမနယ္မီ 
ေကာက္ျပန္႔ကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ လွည့္ပတ္ရုိက္ပါ။ 

 
ေတာထ၊ဲ လယ္ထ၌ဲ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သင့္အိတ္မ်ားကုိ အလုံပိတ္ထားၿပီး တုိင္ျမင့္ျမင့္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ 

ခြ်တ္ထားေသာ ဘြတ္ဖိနပ္ကုိ ျပန္၀တ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ပင္ ဖိနပ္အတြင္း၌ ဘာမွ်မရွိေနေစရန္ ဖိနပ္ကို လႈပ္ခါၿပီးမွ ၀တ္ပါ။ 

တအဲတြင္း၌ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါက စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကုိ ခ်န္မထားပါႏွင့္။ သို႔မဟုတ္ တအဲနီး လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္။ ထုိစားၾကြင္း 
စားက်န္မ်ားကုိ ၾကြက္မ်ားလာစားမည္။ ၾကြက္ရွိရာသုိ႔ ေျမြလာႏုိင္ပါသည္။ 

အုိးမ်ား၊ ေတာင္းမ်ား၊ ပုတ္မ်ား၊ ဖ်ာလိပ္မ်ား၊ ၀ါးလုံးေခါင္းမ်ား စသည္တို႔ကုိလည္း သတိထားပါ။ ေျမြ၀င္ေခြေနတတ္သည္။ 
ေျမြသည္ ေမွာင္ၿပီးေအးေသာေနရာကုိ ၾကိဳက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ သို႔မဟုတ္ တမွဲ ေမွာင္ေသာေနရာသုိ႔၀င္လွ်င္ 
ဓါတ္မီးထုိးၿပီး ၀င္ပါ။ 

၁၊ ၁၁။ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း 

 



 
 
တစ္ရက္အတြင္း ၀မ္းအေရမ်ား ၃ ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ သြားပါက ၀မ္းပ်က္သည္ ဟု သတ္မွတ္သည္။ 
မသန္႔ရွင္းေသာအစားအစာ၊ ရက္လြန္ေနေသာ အစားအစာ၊ မတည့္ေသာအစားအစာ စသည္တို႔ကို စားမိလွ်င္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ မသန္႔ရွင္းေသာေရ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္႔ေသာလက္ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကုိ 
ကုိင္ေသာေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ ျဖစ္တတ္သည္။  
 
၀မ္းသြားခ်င္လွ်င္ သြားလိုက္ပါ။ ခ်ဳပ္မထားပါႏွင့္။ ၀မ္းသြားျခင္းသည္ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေဆးမွ 
မေသာက္ေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ားတြင္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အတြင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း 
ျပန္ေကာင္းႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ၾကာလာလွ်င္မူ ဆရာ၀န္ျပပါ။ 

 
 
၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျဖစ္လွ်င္ အဓိကအႏၱရာယ္မွာ ခႏၶာကုိယ္မွ ေရဓါတ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္ၿပီဆုိသည္ 
ႏွင့္ အေရးႀကီးသည္မွာ ဓါတ္ဆားေရတုိက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အရက္၊ ဘီယာ၊ ေကာ္ဖီ၊ ႏုိ႔၊ ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တို႔ မတုိက္ရ။ ပုိဆိုး 
တတ္သည္။ ဓါတ္ဆားေရမရႏုိင္ပါက မိမိဘာသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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သၾကား လဖက္ရည္ဇြန္း ၈ ဇြန္း၊ အိမ္သံုးဆား လဖက္ရည္ဇြန္း၏ ၄ ပုံ ၃ ပုံ၊ ေရက်က္ေအး ပုလင္းႀကီးတစ္လုံး (၁ လီတာ) 
ကုိ ေရာေဖ်ာ္ၿပီး တိုက္ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ဘာမွမရႏုိင္လွ်င္ပင္ ေရသန္႔သန္႔ကို နည္းနည္းခ်င္း မၾကာခဏ တုိက္ေပးႏုိင္ 
ပါသည္။ 

 
၀မ္းပ်က္ေနစဥ္ ပူေသာ၊ စပ္ေသာအစာမ်ား မစားပါႏွင့္။ အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။ အစားအေသာက္ အစိမ္းမ်ား၊ 
ဖုံးအုပ္မထား ေသာ အစာမ်ားမစားပါႏွင့္။ အစာမစားမီႏွင့္ စားၿပီးသည့္အခါတုိင္း လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေသခ်ာစြာေဆးပါ။ 
ႏုိ႔ေသာက္ျခင္း သည္ အားျဖစ္ေစေသာ္လည္း ၀မ္းေလွ်ာျခင္းကုိ ပိုၾကာေစသျဖင့္ ေရွာင္ႏုိင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ 

 

 
 

    
၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း 

 
အိမ္သာတက္ၿပီးတုိင္း လက္ကုိ ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးပါ။ အစာမစားမီ လက္ကုိ စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ။ 
အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္သည့္အခါ စဥ့္ႏီွးတုံး၊ ငရုတ္ဆုံ၊ ငရုတ္က်ည္ေပြ႔၊ ဒါး၊ စသည္တုိ႔ကုိ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။ 
အသီးအရြက္၊ အသား ငါး မ်ားကုိလည္း မခ်က္မီ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။ ေသာက္သံုးေရ၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ေရကုိ 
သန္႔ရွင္းပါေစ။ အိမ္သာက်င္းမ်ားကုိလည္း လံုၿခံဳစြာ အုပ္ထားပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အညစ္ အေၾကးမ်ားကုိ စနစ္တက် 
စြန္႔ပစ္ပါ။ 
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၁၊ ၁၂။ အဆိပ္သင့္ျခင္း 
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မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း၊မွားယြင္း၍ျဖစ္ျခင္း၊ တမင္ေသာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အဆိပ္သင့္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဆပ္ျပာ၊ 
ပုိးသတ္ေဆး၊ ေရနံဆီ စသျဖင့္ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွသလုိ အေရျပားကုိထိျခင္း၊ ရႉမိျခင္း၊ ပါးစပ္အတြင္း ၀င္ျခင္း၊ 
မ်က္လံုးအတြင္း ၀င္ျခင္း၊ ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ ထုိးထည့္ျခင္း စသျဖင့္ အဆိပ္သင့္သည့္ ပံုစံလည္း အစားစားရွိ၏။ 
ေဆးကုိေသာက္သင့္သည္ထက္ ပိုေသာက္မိပါကလည္း ေဆးဆိပ္သင့္တတ္သည္။ ကင္းၿမီးေကာက္ကဲ့သုိ႔ 
အေကာင္ကုိက္ရာမွလည္း အဆိပ္သင့္တတ္သည္။ အစားမွားလွ်င္လည္း အစာအဆိပ္သင့္တတ္သည္။ 

 
အဆိပ္သင့္လွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားျပာလာတတ္သည္။ အေရျပားတြင္ အနီျပင္၊ အဖုအပိန္႔ စသည္တုိ႔ ထြက္တတ္သည္။ 
အသက္ရႉ ရခက္မည္။ ၀မ္းပ်က္တတ္သည္။ ပ်ဳိ႕အန္တတ္သည္။ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္တတ္သည္။ ဗိုက္နာ တတ္သည္။ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႂကြက္တက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။ အားနည္းလာမည္။ 
ေနာက္ဆံုး သတိေမ့ေျမာသြားသည္ ထိျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

 
အဆိပ္သင့္ၿပီဆုိလွ်င္ ဦးစြာ မည္သည့္အဆိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း စူးစမ္းပါ။ သူ႔ဘာသာသူ အန္သည္မွလြဲ၍ မည္သည့္အခါမွ 
အန္ေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။ အန္လွ်င္ အန္ဖတ္မ်ားကုိ လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္။ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ထည့္ထားပါ။ ဤအန္ဖတ္မ်ားမွ 
မည္သည့္အဆိပ္ ဆုိသည္ကို ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ သိႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးကုသရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 
အသားကုိ အန္ဖတ္မ်ား မထိပါေစႏွင့္။ ထိလွ်င္ပင္ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ကုန္စင္ေအာင္ေဆးပစ္ပါ။ ပါးစပ္အတြင္း အန္ဖတ္မ်ား 
မက်န္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။ ေမ့ေမ်ာသြားလွ်င္ အန္ဖတ္မ်ားဆုိ႔ၿပီး အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ပိတ္တတ္သည္။ 

 
အဆိပ္ေငြ႔ရႉမိျခင္းျဖစ္ပါက ေလေကာင္းေလသန္႔ရရန္ အျမန္လုပပ္ါ။ မိမိကုိယ္တိုင္ အဆိပ္မိ မရႉမိေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ 
ေရဆြတ္ထားေသာ အ၀တ္ျဖင့္ သင္၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကုိ ပိတ္ထားပါ။ မည္သည့္အခါမွ မီးျခစ္၍ မစမ္းပါႏွင့္။ 
အခ်ိ ႔ဳေသာ အေငြ႔မ်ားမွာ မီးေလာင္တတ္သည္။ 

 
အဆိပ္ပ်ယ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ လူနာကုိ လိေမၼာ္ေရ၊ အုန္းေရ၊ ရွာလကာေရ စသည္တို႔မတုိက္ပါႏွင့္။ 

 
ကာကြယ္ျခင္း 
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မေတာ္တဆ အဆိပ္သင့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေဆးပုလင္းမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေရးထားပါ။ ေဆးပုလင္းမ်ားကုိ 
ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ အျမင့္တြင္ တင္ထားပါ။ သက္တမ္းကုန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဆးမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးစြန္႔ပစ္ပါ။ 

 
ေသာက္ေဆးမ်ား၊ စားေသာက္စရာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေရနံဆီ စသည္တို႔ကုိ မည္သည့္အခါမွ အတူေရာမထားပါႏွင့္။ 
ပိုးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကုိ အႏၱရာယ္ အမွတ္အသား ထင္ထင္ရွားရွား ကပ္ထားပါ။ 
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ပုိးသတ္ေဆးမံႈ႔၊ အရည္စသည္တုိ႔ကို မူလပုလင္း သို႔မဟုတ္ အိတ္အတြင္းမွ ထုတ္လွ်င္ အသစ္ထည့္လုိက္ေသာ ပုလင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အိတ္တြင္လည္း ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားေရးသားထားပါ။ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ မီးဖုိေဆာင္ 
အတြင္း မည္သည့္အခါမွ မထားပါႏွင့္။ လုံၿခံဳေသာေနရာတြင္ ထားပါ။ 

မိမိ မသိေသာ မိႈမ်ားျဖစ္ပါက ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီးမွ ခ်က္ပါ။ မိႈသည္ အဆိပ္သင့္တတ္သည္။ 

  

၁၊ ၁၃။ ဓါတ္လုိက္ျခင္း 

 
 

ဓါတ္လိုက္ေနသူကို မည္သည့္အခါမွ သြားမဆြဲပါႏွင့္။ ပထမဦးစြာ မီးခလုတ္ကို ပိတ္ရပါမည္။ မီးပလတ္ကုိလည္း ခြ် တ္ပါ။ 
ထုိ႔ေနာက္မွ လူနာကုိ စစ္ေဆးပါ။ ဒါဏ္ရာမျပင္းထန္လွ်င္ သက္ေတာင့္သက္သာေနပါေစ။ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္လွ်င္ ေဆးခန္း၊ 
ေဆးရုံမ်ားသုိ႔ ပို႔ပါ။ 
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နိမ့္ေသာ မီးပလပ္ေပါက္မ်ားအား အလုိအေလ်ာက္ အပိတ္ပါေသာ ပလပ္ေပါက္ မ်ားသာ သုံးပါ။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
အေပါက္အတြင္း လက္ႏိႈက္တတ္သည္။ 

က်ိဳးပ်က္ေနေသာ ၀ုိင္ယာႀကိဳးမ်ားကုိ အသစ္လပဲါ။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မတတ္လွ်င္ ျပင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ 
သင့္ေတာ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသာ သုံးပါ။ 

၀ုိင္ယာႀကိဳးမ်ားကုိ ေရစုိေနေသာေနရာမ်ားအား ျဖတ္သန္းၿပီး မသြယ္တန္းပါႏွင့္။ မီးခလုတ္၊ မီးေခါင္းမ်ား ပ်က္ေနလွ်င္ 
အျမန္ဆံုးျပင္ပါ။ 

 

 

၁၊ ၁၄။ CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) လုပ္နည္း 
 
 
 
 
 
 

 
 
CPR ဟူသည္ သတိလစ္ေမ့ေျမာကာ အသက္ရႉရပ္၊ ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားသူအား ႏွလံုးျပန္လည္အလုပ္လုပ္လာေစရန္ 
လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤနည္းျဖင့္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ကယ္တင္ႏိုင္သည္။ ေအာက္တြင္ CPR လုပ္ပံုလုပ္နည္းကုိ 
ရွင္းျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးေပၚမွ ထလုပ္တာထက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားရန္လုိပါသည္။ 

 
CPR လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္ 
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http://2.bp.blogspot.com/-B20QHT8O6Z0/TsJumHZGDDI/AAAAAAAAGQ0/Yh8DqdHZkJI/s1600/cpr1.png
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၁၊ ၁၅။ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္နည္း 
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ဒုတိယပုိင္း 

 
၂။ မီးကာကြယ္ေရး ႀကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ား 

၂၊ ၁။ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ေကာင္း၏။ 

 
၁။ ထမင္းဟင္းခ်က္ေနစဥ္ လူမရွိဘ ဲမီးကိုဖြင့္မထားခဲ့ပါႏွင့္။ ဟင္းအုိးမက်က္ေသးမီ လုပ္စရာေပၚလာပါက တစ္ဦးဦးကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းထားပါ။ 

 
၂။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳသည့္အခါ ပလပ္ကို ျဖဳတ္ထားပါ။ 

 
၃။ ပူေသာေနရာ (ဥပမာ - မီးဖုိအနီး) မ်ားတြင္ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ စကၠဴ၊ အ၀တ္အထည္ စေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
မထားပါႏွင့္။ 

၄။ တစ္ေနရာထတဲြင္ ပလပ္ေခါင္း ၄ - ၅ ခု စုၿပံဳထိုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
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၅။ ေဆြးေျမ့ေနေသာ ၀ုိင္ယာႀကိဳးမ်ား၊ ပ်က္စီးေနေသာ၊ အကာမ်ားကြာေနေသာ၊ နန္းႀကိဳးမ်ားေပၚေနေသာ 
၀ုိင္ယာႀကိဳးမ်ားကုိ မသုံးပါႏွင့္။ ေကာင္းေသာ၀ုိင္ယာႀကိဳးႏွင့္ အစားထုိးပါ။ ၆။ မီးမၿငိမ္းေသးေသာ ေဆးလိပ္တုိ၊ ျပာပူ၊ မီးခ ဲ
စသည္တုိ႔ကို အမိႈက္ပုံအတြင္း မပစ္ပါႏွင့္။၇။ မီးရိႈ႔ၿပီးပါက လုံး၀မီးေသသြားသည္ထိ ၿငိမ္းသတ္ပါ။ မီးၾကြင္းမီးက်န္ 
လုံး၀မထားပါႏွင့္။ 
၈။ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတုိင္ စေသာ မီးထြက္ေစႏုိင္သည့္အရာမ်ားကုိ ကေလးမ်ား မမီႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားပါ။ 

၉။ သီတင္းကြ်တ္ပြဲေတာ္ရက္မ်ား၌ ကေလးမ်ား မီးရႉး၊ မီးပန္းမ်ားႏွင့္ကစားလွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ လႊတ္မထားပါႏွင့္။   

၁၀။ အရည္အေသြးည့ံေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ မီးေဘးအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 

 
ဤမွ်သာမက မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ပညာေပးတြင္လည္း ထပ္မံဖတ္ရႈႏုိင္ပါေသးသည္။ 
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ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အိမ္မ်ားတြင္ မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး စစ္ေဆးခ်က္   
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား မသုံးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြကုိ ပလပ္ခြ်တ္ထားသလား ?       

ပလပ္တစ္ေပါက္ထကဲို မီးေခါင္းေတြ အမ်ားႀကီး စုၿပံဳထုိးထားသလား ?       
ဓါတ္ႀကိဳးေတြမွာ ဒါဏ္ရာေတြေပၚၿပီး ေပါက္ၿပေဲနၿပီလား ?       
မီးႀကိဳးေတြကုိ တံခါးေတြ၊ ေရစုိတဲ့ေနရာေတြ၊ ၾကမ္းေတြေပၚခ်ၿပီး 
သြယ္တန္းထားသလား ? 

      

မီးခလုတ္ေတြ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ရဲ့လား။ မိလုိက္ မမိလုိက္ 
ျဖစ္ေနသလား ? 

      

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြက အည့ံစားေတြလား ?       
အိမ္မွာသြယ္ထားတဲ့ မီးႀကိဳးေတြက အရြယ္အစားမွန္ရဲ့လား ?       
အိမ္က ဖ် ႔ဴစ္ နဲ႔ ဘရိတ္ကာေတြကုိ အရြယ္အစား မွန္မွန္ သုံးထားသလား ?       

ဖေယာင္းတုိင္၊ အေမႊးတုိင္၊ 
မီးျခစ္၊ ဓါတ္ေငြ႔အုိး စေသာ 
မီးေလာင္ေစတတ္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား 

ဖေယာင္းတုိင္၊ အေမြးတိုင္ေတြကုိ အလြယ္တကူ လမဲက်ေအာင္ 
ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ခိုင္ခိုင္ၿမၿဲမ ဲထြန္းထားရ့ဲလား ? 

      

မီးျခစ္၊ မီးရႈးမီးပန္းစတဲ့ အလြယ္တကူ မီးေလာင္ႏုိင္တဲ့အရာေတြကုိ မီးဖုိနဲ႔ 
ေ၀းေ၀းမွာ ထားရဲ့လား ? 

ကေလးေတြ လက္လွမ္းမမီတဲ့ေနရာမွာ ထားရ့ဲလား ? 

      

မီးဖိုကုိ ဆီးေခ်းေတြ၊ ျပာေတြနဲ႔ ညစ္ပတ္မေနေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ 
သန္႔ရွင္း ထားရဲ့လား ? 

      

ဓါတ္ေငြ႔မီးဖုိက ပုိက္ေတြေကာင္းရဲ့လား? အဆက္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ 
ဆက္ထားရဲ့လား? ခလုတ္ေတြေရာ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ရဲ့လား ? 

ဓါတ္ေငြ႔စိမ့္မေနဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာရဲ့လား ? 

      

ဆီပံုး၊ ဆီခြက္ေတြကုိ မီးဖုိနဲ႔ ေ၀းေ၀းမွာထားရ့ဲလား ?       
ဓါတ္ေငြ႔အုိးကို ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းတ့ဲေနရာမွာ ထားရ့ဲလား ?       

အိမ္၌ မီးေဘးႀကိဳတင ္

ျပင္ဆင္မႈ 

မီးေလာင္ရင္ အလြယ္တကူ ထြက္ေျပးဘုိ႔ လမ္းန႔ဲ အေပါက္ရိွရဲ့လား ? 

အဒဲီလမ္းန႔ဲ အေပါက္ဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဟုတ္ရဲ့လား ? 

ဘာေတြနဲ႔ ပိတ္ဆုိ႔ေနလဲ ? 

      

အိမ္မွာ မီးသတ္ဗူးရိွရဲ့လား ? 

အဒဲီမီးသတ္ဗူးဟာ ေကာင္းေရာေကာင္းေသးရဲ့လား ? 

အိမ္ကလူေတြအကုန္လုံး အဒဲီမီးသတ္ဗူးကုိ ဘယ္လုိသံုးရမယ္ ဆိုတာ 

      



သိရဲ့လား ? 

မီးသတ္ဗူးဟာ အလြယ္တကူရႏုိင္တဲ့ လက္လွမ္းတမီေနရာမွာ ရိွရဲ့လား ? 
အိမ္ကလူအားလုံးဟာ မီးေလာင္ရင္ ဘယ္ဖံုးနံပါတ္ကုိ ေခၚရမယ္ဆုိတာ 

သိရဲ့လား ? 

      

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား 

တြင္ မီးကာကြယ္ေရး 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 

ရပ္ကြက္ထ၊ဲ ရြာထမွဲာ အမိႈက္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းထားရဲ့လား  ?       
မီးေလာင္ရင္ မီးသတ္ဖုိ႔ ရပ္ကြက္ထမဲွာ အစီအမံေတြလုပ္ထားရဲ့လား  ?       
ရပ္ကြက္၊ ရြာထမွဲာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထားရဲ့လား  ?       
ရပ္ကြက္ထကဲလူေတြကုိ မီးကာကြယ္ေရး ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ သင္တန္း 

ေတြ ပံုမွန္လုပ္ေပးရ့ဲလား  ? 

      

ရပ္ကြက္၊ ရြာထကဲလူေတြဟာ မီးေလာင္ရင္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ 

ေသေသခ်ာခ်ာ သိရဲ့လား  ? 

      

ေကာက္ရိုးပုံေတြကုိ ရပ္ကြက္၊ ရြာအျပင္မွာ ထားရ့ဲလား  ?       
 
မွတ္ခ်က္။            ။ ဤစစ္ေဆးခ်က္မွာ အိမ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘ ဲေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ရုံးမ်ား၊ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ား၊ သုိေလွာင္ရုံမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရုံမ်ား စသည္တို႔တြင္ပါ လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာ ေစ်း၊ ရုံး၊ ေက်ာင္း၊ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ သိုေလွာင္ရုံ၊ ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ မီးတာ၀န္ခံတစ္ဦး ခန္႔ထားေပးၿပီး 
၎အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အတိအက် ျပဌာန္းေပးၿပီး လုိက္နာမနာ၊ လက္ေတြ႔လုပ္မလုပ္ကို 
အျမစဲစ္ေဆးေနရန္ လုိပါသည္။ 

   
ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ထပ္မံျဖည့္ခ်င္သည္မွာ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဆြမ္းစားေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼာရုံမ်ား 
တြင္ပါ မီးကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား လုပ္ထားၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလႉအတန္း၊ ဆြမ္းေကြ် း၊ ၀ါးတြင္း၀ါပ 
ဆြမ္းေလာင္းပြဲမ်ား တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ ဓမၼာရုံမ်ား၌ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကုိ အမ်ားအျပားခ်က္ျပဳတ္ၾကရာ မီးအႏၱရာယ္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လုိပါသည္။ မီးဟူသည္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြးေလာင္တတ္သည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္ေနရာမွ 
မေပါ့ၾကရန္ လုိပါသည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ေနရာတြင္ မီးသတ္ဘူးႏွင့္ေရမ်ား အဆင္သင့္ရွိေနရန္ 
လိုပါသည္။ 

 
၂၊ ၂။ LPG (Liquefied Petroleum Gas) ေရနံဓါတ္ေငြ႔ရည္ 

   
ယခုအခါ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဓါတ္ေငြ႔ကို တြင္က်ယ္စြာသုံးလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ကုိ 
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းေရးသားလိုက္ပါသည္။ 

   



၁။ ဓါတ္ေငြ႔အုိးမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ လဲွမထားရ။ အျမေဲထာင္ထားပါ။ 

 

 
 
၂။ ဓါတ္ေငြ႔အုိးကုိ မီးဖုိ၊ ပလပ္ေပါက္ စသည္တုိ႔မွ အနည္းဆံုး ၃ ေပ ခြာထားပါ။ 

 
၃။ ဓါတ္ေငြ႔အုိးလေဲနစဥ္ အနီးအနား၌ မည္သည့္မီးပြား၊ မီးေတာက္မွ မရွိေစရ။ 

 
၄။ မည္သည့္အခါမွ ဓါတ္ေငြ႔အုိး ၂ လုံးမမွာပါႏွင့္။ တစ္ခ်ိန္လွ်င္ တစ္လုံးသာသုံးပါ။ ဓါတ္ေငြ႔ကုန္မည္စုိးေသာေၾကာင့္ 
ထပ္မွာ လွ်င္ ပထမအုိး ကုန္ခါနီးမွ မွာပါ။ ေနာက္ေရာက္လာေသာအုိးကုိ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာေနရာ၊ မီးဖုိႏွင့္ 
ေ၀းေ၀းတြင္ ေထာင္ထားပါ။ 

 
၅။ မီးဖုိေဆာင္သည္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းပါေစ။ ထမင္း၊ ဟင္းအုိးတည္ၿပီး အျခားသြားေနျခင္းမ်ိဳး မည္သည့္အခါမွ 
မလုပ္ပါႏွင့္။ အေရးတႀကီးသြားစရာရွိလွ်င္ မီးပိတ္ၿပီးမွ သြားပါ။ 

 
၆။ ထမင္းဟင္းခ်က္ေနစဥ္ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ အရာမ်ားကုိ အနီးတြင္ မထားပါႏွင့္။ 

 
၇။ ခရီးေ၀းသြားစရာရွိၿပီဆိုလွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔အုိးခလုတ္ကုိ ေသခ်ာစြာပိတ္ခဲ့ပါ။ 

 
၈။ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္ ႏွင့္ အဆက္မ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႔စိမ့္ထြက္ေနမေန ေသခ်ာေစရန္ ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္သုတ္ကာ စစ္ေဆးပါ။ ဆပ္ျပာ 
ပူေပါင္းမ်ား ထလာၿပီဆုိပါက ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္ကို အလွ်င္အျမန္လပဲါ။ အဆက္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ျပန္ၾကပ္ပါ။ 

 

http://2.bp.blogspot.com/-VxtrvVpoqQ8/TsdSbBe06tI/AAAAAAAAGTc/3Ves6xzCT4s/s1600/lpg1.png


 
 
၉။ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္မ်ားကုိ ၂ ႏွစ္ၾကာတုိင္း အသစ္လပဲါ။ ၅ ႏွစ္ၾကာတုိင္း ဓါတ္ေငြ႔အထိန္းဗားကုိ အသစ္ျပန္လပဲါ။ 

 
၁၀။ ဓါတ္ေငြ႔အန႔ံရၿပီ ဆိုပါက - 

 
  မီးမွန္သမွ် အားလုံးၿငိမ္းသတ္ပါ။ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖုိကိုပိတ္၊ ဓါတ္ေငြ႔အုိးမွ ခလုတ္ကိုလည္း ပိတ္ပါ။ 

 
  တံခါးမွန္သမွ် အားလံုးဖြင့္ၿပီး ေလ၀င္ရန္ လုပ္ပါ။ 

 
  ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းေသာဆုိင္သုိ႔ ခ်က္ျခင္းဖုံးဆက္ၿပီး အုိးအသစ္ျဖင့္ ျပန္လပဲါ။  

 
၁၁။ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ မီးထေလာင္ပါက - 

 
  အ၀တ္ကိုေရဆြတ္ၿပီး မီးကိုအုပ္လိုက္ပါ။ မီးၿငိမ္းသြားပါလိမ့္မည္။ 

 
  ေရႏွင့္မေလာင္းပါႏွင့္။ မီးပိုျပန္႔သြားတတ္သည္။ 

 
  ဓါတ္ေငြ႔မီးဖုိခလုတ္ကို ခ်က္ျခင္းပိတ္ပါ။ ဓါတ္ေငြ႔အုိးမွ ခလုတ္ကုိလည္း အျမန္ပိတ္ပါ။ 

 

၂၊ ၃။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားမွ မီးအႏၱရာယ္  
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၁။ လမ္းေဘးတြင္ အမိႈက္ကို မီးရိႈ႔ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ မီးလံႈၿပီး မီးကုိ မသတ္ဘထဲားခ့ဲျခင္း။  

၂။ စကၠဴစုတ္၊ သစ္ရြက္ေျခာက္ စေသာ မီးေလာင္ေစတတ္သည့္ အမိႈက္မ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ျခင္း။ 

၃။ လမ္းေဘးစားေသာက္ဆုိင္မ်ား၌ မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား ထားခဲ့ျခင္း။   
၄။ ေဆးလိပ္တိုမ်ားကုိ မီးမသတ္ဘ ဲေတြ႔ရာပစ္ျခင္း။ 

၅။ ဓါတ္တုိင္ရွိဓါတ္ႀကိဳးမ်ားကုိ မိမိဓါတ္ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ကာ မီးခုိးသြယ္ျခင္း။ (ဤသုိ႔ ဓါတ္ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္သည့္ေနရာမွ 
မီးပြားထြက္ တတ္သည္။) 
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၆။ မီးသတ္ဘူးမ်ားကုိ ဟုိေရႊ႔သည္ေရႊ႔၊ မေရႊ႔ပါႏွင့္။ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ရိွေနပါေစ။ 

 
၇။ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ေနျခင္း။ 

 

၂၊ ၄။ မီးေလာင္ၿပီ ဆုိပါက  

•         အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ပါႏွင့္။ အလန္႔တၾကားထြက္မေျပးပါႏွင့္။ 
 

•         မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အျခားသူမ်ားကုိ ေအာ္ဟစ္သတိေပးပါ။ 
 

•         အခန္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ေရာက္ရိွေနရာ ေနရာမွ အျမန္ဆုံးထြက္ပါ။ ထိုေနရာရွိ အျခားသူမ်ားအားလုံးကို ထြက္ႏိုင္ရန္လည္း 
အကူအညီေပးပါ။ 
 

•         မီးအလြယ္တကူ မျပန္႔ႏိုင္ေစရန္ မီးေလာင္ေနေသာ အခန္းမွ တံခါးကုိ ပိတ္ခဲ့ပါ။ 
 

•         မီးသတ္ကုိ အျမန္ဆုံးဖုံးဆက္ေခၚပါ။ 
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•         မီးသတ္ေခါင္းေလာင္းရိွလွ်င္ မီးသတ္ေခါင္းေလာင္းခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ပါ။ 
 

•         မီးေလာင္လွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ဓါတ္ေလွခါးကုိ မသုံးပါႏွင့္။ 
 

•         အေဆာက္အဦမွ လူအားလုံးကုန္သည္အထိ စနစ္တက် ထုတ္ပါ။ ၀ရုန္းသုံးကား မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ 
 

•         မီးသတ္မွ အားလုံးစိတ္ခ်ရပါၿပီ ဟု မေၾကျငာမခ်င္း အေဆာက္အဦအတြင္းသို႔ ျပန္၀င္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ 

 
၂၊ ၅။ မိမိႏိုင္သမွ် မီးသတ္ျခင္း 

 

http://2.bp.blogspot.com/-yBJ00oi69P0/TsdUosYLjpI/AAAAAAAAGUU/klhciyVAHG0/s1600/fire+alarm.png


 
 
မီးစေလာင္ၿပီဆုိပါက မီးမႀကီးထြားမီ ၿငိမ္းသတ္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္ႏုိင္ေလာက္သည့္ မီးကုိသာ 
သတ္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ မီးကိုေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သတ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 
စကၠဴ၊ အ၀တ္၊ သစ္သား၊ ပလတ္စတစ္ စသည္တုိ႔ကိုေလာင္ပါက ေရျဖင့္ေလာင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ေလာင္ေသာမီး၊ ဆီေၾကာင့္ေလာင္ေသာမီးကိုမူ ေရျဖင့္ မၿငိမ္းသတ္ပါႏွင့္။ 

 
မီးသတ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ပညာေပးအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ 
အေရးႀကီး သည္မ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပလုိက္ပါ၏။ 

 
မီးသတ္ဘူးအမ်ိဳးအစား 

 
မီးသတ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေသာ မီးအမ်ိဳးအစား 
ေရ စကၠဴ၊ အ၀တ္၊ သစ္သား၊ ပလတ္စတစ္ စသည္တုိ႔ကိုေလာင္ေသာမီးမ်ားအတြက္ 

သုံးႏုိင္ပါသည္။ 
ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဆီ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဓါတ္ေငြ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စကၠဴ၊ သစ္သား၊ အ၀တ္၊ ပလတ္စတစ္မ်ားအား 

ေလာင္ေသာမီးကုိ ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္သည္။ 

http://4.bp.blogspot.com/-fqNNVQDrQl4/TsdU5CFvF_I/AAAAAAAAGUc/2BHzjK1NWsc/s1600/fire2.png


ဓါတုေဗဒေဆးမႈန္႔ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ကဲ့သုိ႔ပင္ သံုးႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆုိဒီယမ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ 
စေသာ သတၱဳမ်ားကုိေလာင္ေသာမီးအားလည္း ေကာင္းစြာၿငိမ္းသတ္ႏုိင္သည္။ 

 
၂၊ ၅၊ ၁။  မီးသတ္ဗူးကုိ ဘယ္လုိသုံးမလဲ 
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အိမ္မ်ားတြင္ ၁.၅ ကီလုိေလးသည့္ ဓါတုေဗဒေဆးမႈန္႔မီးသတ္ဗူးကို ေဆာင္ထားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထုိမီးသတ္ဗူးသည္ 
မည္သည့္မီးမ်ိဳးကုိ မဆုိ သတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ 

 
၂၊ ၅၊ ၂။ မီးခုိးေငြ႔မ်ားၾကားမွ ထြက္ျခင္း 

 
မီးခိုးေငြ႔ေၾကာင့္ အသက္ရႉ မြန္းက်ပ္ၿပီး ေသတတ္သည္။ သတိထားပါ။ 

http://3.bp.blogspot.com/-1kTt5UJR3rs/TsdVH_XfGUI/AAAAAAAAGU0/BDI8B7mWE6o/s1600/fire+extin3.png
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သင္သည္ မီးခုိးေငြ႔မ်ားထေဲရာက္ေနၿပီဆိုပါက - 

 
မီးခိုးမ်ားထြက္သြားေစရန္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကုိ ဖြင့္ပါ။ 

 

 

 
 
 
သင္၏ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကုိ ေရစုိအ၀တ္ျဖင့္အုပ္ထားပါ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပါးစပ္မွ အသက္မရႉပါႏွင့္။ ႏွာေခါင္းျဖင့္သာရႉပါ။ 

 
မီးခိုးဟူသည္ အထက္သုိ႔တက္သျဖင့္ မီးခုိးလြတ္ေစရန္ ၾကမ္းျပင္အနီးမွ ဒူးေထာက္သြားပါ။ 

 
 
၂၊ ၅၊ ၃။   မီးထဲပိတ္မိေနရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ 
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၁။ ပြင့္ေနေသာ ျပဴတင္းေပါက္ရွိၿပီး (ထုိျပဴတင္းေပါက္သည္ လမ္းဘက္မ်က္ႏွာမူထားလွ်င္ ပုိေကာင္း၏) ေလ၀င္ေလထြက္ 
လည္းေကာင္းသည့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာအခန္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္ပါ။ 
 

 
၂။ တံခါးမႀကီးမွ ပြင့္ေနေသာ အေပါက္အားလုံးကို မီးခိုးမ်ား၀င္မလာေစႏိုင္ရန္ အ၀တ္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ပါ။ 

 
   
၃။ ထုိ႔ေနာက္ ျပတင္းေပါက္သုိ႔သြားၿပီး ဟစ္ေအာ္ အကူအညီေတာင္းပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ မီးသတ္သို႔ ဖုံးဆက္ေခၚပါ။ 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-XbWNlYD5Pf0/TsdX9wDraQI/AAAAAAAAGVU/HHU-V7TOFBU/s1600/Fa.png
http://1.bp.blogspot.com/-nfTDqVeZVjo/TsdYEeYMMpI/AAAAAAAAGVc/vipQCrtyOv4/s1600/Fb.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-X9ydf4n34cA/TsdYG4ApoDI/AAAAAAAAGVk/PDOv9MnXy0M/s1600/Fc.jpg


 
   
၄။ စိတ္ေအးေအးထားပါ။ ေယာက္ယက္ခတ္မေနပါႏွင့္။ ျပဴတင္းေပါက္မွ ခုန္ခ်ရန္ လုံး၀မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ 

 

 
 
 

 
၂၊ ၅၊ ၄။   သင့္အ၀တ္ေတြကုိ မီးစဲြၿပီဆုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ 

 
 ၁။ မေျပးပါႏွင့္။ ေနရာတြင္ပင္ရပ္ေနပါ။ 
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၂။ ထုိ႔ေနာက္ ၾကမ္းျပင္ေပၚလဲွခ်လုိက္ပါ။ 
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၃။ ကိုယ္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္ညာ လူလွိမ့္ျခင္းျဖင့္ မီးၿငိမ္းသြားေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ 
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၃။ အေရးေပၚ အိတ္ 
 
 
အေရးတႀကီးကိစၥေပၚလာပါက အဆင္သင့္ေကာက္ယူသြားႏုိင္ေစရန္ အေရးေပၚအိတ္ကုိ ျပင္ဆင္ထားလွ်င္ 
ေကာင္းပါသည္။ အေရးေပၚအိတ္တြင္ အလုိအပ္ဆံုးေသာ ပစၥည္းမ်ားပါရမည္။ ထုိအိတ္မည္သည့္ေနရာ၌ ရိွသည္ကုိ 
အိမ္သားအားလုံး သိေနရမည္။ အိတ္ကို အလြယ္တကူ ယူႏုိင္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရမည္။ ေမွာင္ထ၌ဲပင္လွ်င္ အိတ္ကုိ 
ယူႏိုင္ရမည္။ 
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၃၊ ၁။  အေရးေပၚအိတ္တြင္ ပါရမည့္ပစၥည္းမ်ား 

 
ပစၥည္း အမည္ အသုံးခ်ရန္ေနရာ 

ဓါတ္ခထဲည့္မထားေသာ 
လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီး 

အလင္းေရာင္မရွိသည့္ ေမွာင္ထတဲြင္ အလြန္အသုံးတည့္သည္။ 

ဓါတ္ခမဲ်ား လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊ ေရဒီယို စသည္တုိ႔အတြက္။ သုိ႔ေသာ္ သီးသန္႔ထားပါ။ ဓါတ္မီး၊ ေရဒီယုိ 
စသည္တုိ႔တြင္ ထည့္မထားပါႏွင့္။ 

ပလာစတာ၊ လိမ္းေဆး 
စေသာ အသုံးလုိမည့္ 
ေဆးမ်ား 

ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရခ့ဲေသာ္ အလြယ္တကူသံုးႏိုင္သည္။ ရင္ၾကပ္၊ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ 

လည္း ေဆးမ်ားေဆာင္ထားရန္ မေမ့သင့္ပါ။ အေရးႀကီးပါက ေဆးရွာမရ 
ျဖစ္တတ္သည္။ 

အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပုံတင္၊ ပတ္စ္ပုိ႔၊ အိမ္၊ ေျမ ဂရံ၊ အာမခံစာခ်ဳပ္၊ ေမြးစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ 

ဘြဲ႔လက္မွတ္ စေသာ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေရလုံေသာ ပလတ္စတစ္ 

အိတ္ထတဲြင္ လုံၿခံဳစြာထည့္ထားပါ။ အေရးအေၾကာင္းရိွလွ်င္ 
ေကာက္ထည့္သြားႏိုင္သည္။ 

ေရဒီယို 
(ဓါတ္ခထဲည့္မထားပါႏွင့္) 

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ နားဆင္ႏုိင္သည္။ 

ခရာ အကူအညီလုိလွ်င္ သံုးႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေအာ္ႏုိင္ပါက 
ခရာမႈတ္ၿပီး 

အကူအညီေတာင္းနိုင္သည္။ 
ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားအား ကူညီကုသေပးႏိုင္သည္။ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ အျမစဲစ္ေဆးျဖည့္တင္းထားပါ။ 
ကေလးျပဳစုေရး ပစၥည္းမ်ား ကေလးငယ္မ်ားရွိပါက ကေလးအတြက္လိုမည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အရံသင့္ 
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ေဆာင္ထားပါ။ 
အေရးေပၚလက္စြဲစာအုပ္ ဤစာအုပ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ရမည္ကို အေသးစိတ္ 

ညြန္ျပထားသည့္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူရသည္။ 
 
 

အျခား ထပ္ထည့္ႏုိင္ေသးသည့္ ပစၥည္းမ်ား 

 
o    မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖုံးနံပါတ္မ်ား၊ အလုပ္၊ ေက်ာင္း စသည့္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ရာေနရာမ်ားမွ ဖုံးနံပါတ္မ်ား။ 

 
o    ပုိက္ဆံ။ ပုိက္ဆံကား မိမိလုိသမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သျဖင့္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ 

 
o    ေရဘူး၊ စားစရာအေျခာက္အျခမ္း။ 

 
o    အ၀တ္အစားအနည္းငယ္ (တီရွပ္၊ လံုခ်ည္ စသည္) 

 
o    မွတ္စုစာအုပ္၊ ခတဲံ၊ ေဘာပင္ 

 
o    အေရးေပၚဖုံးနံပါတ္မ်ား (ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား၊ ရဌဲာန၊ မီးသတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန စသည္) 

 
အေရးေပၚအိတ္အတြက္ သိမွတ္စရာ 

 
အိမ္တြင္ လူမ်ားလွ်င္မ်ားသလုိ အေရးေပၚအိတ္ တစ္အိတ္မက လိုႏိုင္သည္။ 

 
အေရးႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး လိုသမွ်သာထည့္ပါ။ မလုိသည္မ်ားထည့္မထားပါႏွင့္။ အေရးအေၾကာင္း၌ 
ထြက္ေျပးရန္ လုိလာပါက အိတ္ႀကီးကေလးေနၿပီး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။ 

 
သက္တမ္းကုန္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပါပါက မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး အသစ္ႏွင့္ အစားျပန္လပဲါ။ (ဥပမာ - ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္ခ)ဲ 

 
၃၊ ၂။   အေရးေပၚ စားစရာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း 

 
အေရးအေၾကာင္းရိွပါက စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ မပူရေအာင္ စားေသာက္စရာမ်ားကုိ အဆင္သင့္ျပင္ထားႏုိင္လွ်င္ 
ေကာင္းပါသည္။ မိမိ၏ မိသားစုဦးေရကုိလုိက္၍ စားစရာေသာက္စရာမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ 

 
ဆန္ ၁ စိတ္၊ ဆီ ၅၀ သား၊ ငါးပိ ၃၀ သား၊ ျငဳပ္သီးေျခာက္ အစိတ္သား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ အထုပ္ ၂၀၊ ဆား ၁၀ 
သား၊  သၾကား ၁၀ သား၊ ေရ ၅ ပုလင္း။ ဘီစကစ္မုံ႔ ၅ ထုပ္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုအခါေစ်းကြက္ထ၌ဲ အလြယ္တကူရႏုိင္သည့္ 
အဆင္သင့္ စားႏုိင္ေသာ မုံ႔ဟင္းခါးေျခာက္ထုပ္၊ ငါးေျခာက္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ပ ဲစသည္တို႔လည္း ေဆာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ 



 

 
 
 
၄။  မုိးၾကိဳး အႏၱရာယ္ 

 
 

မုိးရာသီမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္ ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ 
မုိးႀကိဳးပစ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူဦးေရမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေျခာက္ဆခန္႔ပိုမုိျမင့္မားလာေၾကာင္း လူမူဝန္ထမ္း 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားက ဆုိပါသည္။ ထုိစာရင္းမ်ားအရ 
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး တြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က မုိးႀကိဳးပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ၇ ဦးသာရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ 
မတ္လမွ ေအာက္တို ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူ ၃၇ ဦးႏွင့္ဒဏ္ရာရရိွသူ ၁၄ ဦး အထိ 
ငါးဆခန္႔တုိးလာသည္ဟု ဆုိ၏။ 

 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မုိးႀကိဳးအႏၱရာယ္ကုိလည္း ေလွ်ာ့တြက္၌မရပါ။ ဤေနရာတြင္ မုိးႀကိဳးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္း မူရင္း 
Emergency Handbook မွေရာ၊ အျခား website မ်ားကပါ ယူငင္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ 

 
အိမ္တြင္း၌ရွိေနစဥ္ - 

 
o    တံခါးမ်ားပိတ္ထားပါ။ 
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o    မုိးႀကိဳးမုန္တုိင္းမ်ားက်ေနစဥ္ ေရမခ်ိဳးပါႏွင့္။ ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းမွ သတၱဳပစၥည္းမ်ားမွတဆင့္ ဓါတ္လုိက္တတ္သည္။ 
 

o    ႀကိဳးႏွင့္ဆက္ထားေသာ ဖုံးမ်ားကုိ မသုံးပါႏွင့္။ ႀကိဳးမဲ့ဖံုး၊ လက္ကုိင္ဖုံးမ်ား သုံးႏုိင္သည္။ 
 

o    လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး (ကြန္ျပဴတာ၊ အားသြင္းစက္အပါအ၀င္) ကို ပလပ္ခြ်တ္ထားပါ။ မုိးႀကိဳးမွလွ်ပ္စီးေၾကာင့္ ထိုပစၥည္း 
မ်ားကုိ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ 
 

o    မုိးႀကိဳးမ်ားပစ္ေနစဥ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ 
 

o    အိမ္၌ရိွေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 

 
 

 
အိမ္ျပင္၌ရွိေနစဥ္ - 

 
o    ေလလုံ၊ မုိးလုံ အေဆာက္အဦတစ္ခုအတြင္း အျမန္၀င္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား၊ တဲမ်ား၊ ယာယီတဲမ်ား၊ 

အမုိးဖြင့္ ကားမ်ားအတြင္း မ၀င္ပါႏွင့္။ 
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o    သစ္ပင္ေအာက္၊ အုန္းပင္၊ ထန္းပင္၊ ေပပင္ေအာက္၊ ဓါတ္တုိင္ေအာက္၊ အလံတိုင္ေအာက္ စသည့္ ထီးထီးျဖစ္ေနသည့္ 
ျမင့္မားေသာ အရာ၀တၱဳမ်ားေအာက္ မ၀င္ပါႏွင့္။ ေတာအုပ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ႏိုင္သည္။ 
 

o    ဘာသစ္ပင္မွ မရိွေသာ ကြင္းျပင္၌ေရာက္ေနခဲ့ပါက ထုိင္လိုက္ပါ။ ထုိင္ရာတြင္ ဖေနာင့္ျပားျပားခ် ထုိင္ပါ။ ဒူးေပၚလက္တင္၊ 
လက္ေပၚ နဖူးတင္ၿပီးေခါင္းကို ငံု႔ထားပါ။ မ်က္လုံးကို မိွတ္ထားပါ။ နားမ်ားကုိလည္း ပိ္တ္ထားပါ။ လက္ပတ္နာရီ၊ လက္စြပ္၊ 
နားကပ္၊ ဆြဲႀကိဳး စေသာ သတၱဳထည္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားပါက အျမန္ဆံုးခြ်တ္ၿပီး ေ၀းရာတြင္ထားပါ။  
 

o    သို႔ေသာ္ ကြင္းျပင္၌ ၀မ္းလ်ားေမွာက္မေနပါႏွင့္။ 
 

o    ေရအုိင္၊ ေရကြက္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင့္။ ရႏုိင္လွ်င္ မုိးကာၿခံဳထားပါ။ 
ကုိယ္ကုိေျခာက္ေသြ႔ေနေစျခင္းသည္ မုိးႀကိဳးအႏၱရာယ္မွ ေလ်ာ့က်ေစသည္။ 
 

o    သံဆူးႀကိဳးၿခံစည္းရိုးမ်ား၊ သံႏွင့္လုပ္ထားေသာ အကာအရံမ်ားမွ ေ၀းေ၀းတြင္ေနပါ။ သတၱဳထည္ပစၥည္းမ်ားကုိ မထိပါႏွင့္။ 
 

o    ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ (ဥပမာ - အိမ္ေဆာက္ေနစဥ္) မုိးရြာလာပါက သုံးလက္စ လွ်ပ္စစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ားကုိ 
အျမန္ဆံုး ပလပ္ခြ်တ္ပါ။ ပလပ္တပ္ထားေသာ မည္သည့္ပစၥည္းကုိမဆုိ မသုံးပါႏွင့္။ 
 

o    ကားႏွင့္ခရီးသြားေနစဥ္ ျဖစ္ပါက ကားအတြင္း၊ ဘတ္စ္ကားအတြင္း၌ ေနပါ။ ကားတံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ထားပါ။ ကားအတြင္းရိွ 
သတၱဳထည္မ်ားကုိ မထိ၊ မကုိင္ပါႏွင့္။ ေရဒီယိုဖြင့္မထားပါႏွင့္။ 
 

o    ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားမစီးပါႏွင့္။ စီးေနစဥ္ မုိႀကိဳးမ်ားပစ္လာလွ်င္ အျမန္ဆံုးဆင္းပါ။ ၎တို႔ကုိ ေ၀းေ၀းထားပါ။ 
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၅။  ငလ်င္လႈပ္ျခင္း  
 
ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတြင္လည္း စင္ကာပူမွ Emergency Handbook အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတုိ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ပူးေပါင္းထုတ္ေ၀ခဲဲ့ေသာ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထုိင္ျခင္း စာအုပ္ပါ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိပါ ယူငင္သံုးစဲြထားပါသည္။ 

 
ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ အပ်က္အစီးအနည္းဆံုး၊ အထိအခုိက္အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

 
o    လကဲ်ႏုိင္သည့္ ဘီရို၊ စာအုပ္စင္ စသည္တုိ႔ကုိ နံရံမ်ားႏွင့္ ကပ္ရုိက္ထားပါ။ 
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o    ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ မွန္ႀကီးမ်ားကုိ အိပ္ယာ၊ ဆုိဖာ ဆက္တီ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ခ်ိတ္ပါ။ 

 
o    ပန္းအုိးႀကီးမ်ားကုိ ၾကမ္းျပင္ေပၚခ်ထားပါ။ 

 
o    မီးပန္းဆုိင္းမ်ားရွိပါက ခ်ိတ္မ်ား ခိုင္မခုိင္စစ္ေဆးပါ။ 

 
o    အုတ္ညွပ္အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္လွ်င္ က်ည္းေဘာင္ႏွင့္အုတ္ရိုး ေသခ်ာစြာမတဲြမိလွ်င္ နံရံၿပိဳက်မည့္အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 

ခိုင္ခ့ံေအာင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ 

 
ငလ်င္လႈပ္စဥ္  အိမ္အတြင္း၌ - 

 

၀ရုန္းသုန္းကား မေျပးလႊားပါႏွင့္။ 
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o    မိမိအိမ္အတြင္းမွ ခုိင္ခ့ံေသာ ေနရာ (ဥပမာ သစ္သားစားပြဲခံု၊ ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာ ပန္းခ်ီကား စသည္တုိ႔မရွိသည့္နံရံ) မ်ား 

သို႔သြားပါ။ 
 

o    ျပဳတ္က်စရာမရွိေသာ နံရံေထာင့္သို႔သြားကာ ထုိင္ေနပါ။ 
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o    ခုိင္ခ့ံေသာစားပြဲေအာက္သုိ႔သြားပါ။ စားပြဲေအာက္တြင္ စားပြဲေျခေထာက္ကုိ ခုိင္ခုိင္ျမျဲမ ဲဆုပ္ကုိင္ကာ ထုိင္ေနပါ။ 
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o    ျပဳတ္က်ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ဘီရုိေပၚတင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား)၊ လဲက်ႏိုင္ေသာ ဘီရုိမ်ား၊ 
စာအုပ္စင္မ်ား၊ မီးပန္းဆိုင္းမ်ား၊ ကြဲႏုိင္ေသာ ျပဴတင္းေပါက္မွန္မ်ား မွ ေ၀းေ၀းေနပါ။ 
 

o    မီးခလုတ္အားလုံးကုိ ပိတ္ထားပါ။ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုရွိလွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔အုိးခလုတ္ကို ပိတ္ပါ။ 
 

o    တုိက္အတြင္းမွ ထြက္ရန္လုိအပ္လွ်င္ ေျပးမထြက္ပါႏွင့္။ မိသားစုမ်ားကုိ စနစ္တက်စုရံုးၿပီး ေအးေဆးစြာ စနစ္တက် ဆင္းပါ။ 
ဓါတ္ေလွခါးရွိလွ်င္ ဓါတ္ေလွခါးကုိ မသုံးပါႏွင့္။ ရိုးရုိးေလွခါးမွသာ ဆင္းပါ။ 

 
 

 
ငလ်င္လႈပ္စဥ္ အိမ္အျပင္၌ ရွိေနပါက - 

 
o    အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ားမွ ေ၀းေ၀းေနပါ။ 

 
o    ဓါတ္တုိင္၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ား မွ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းေနပါ။ 

 
o    ေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းစသည့္ ကမ္းနဖူးမ်ား မသြားပါႏွင့္။ 

 
o    ကြင္းျပင္အလြတ္တြင္ေနပါ။ 

 
 

 
အကယ္၍ သင္သည္ကားေမာင္းေနစဥ္ျဖစ္ပါက - 

 
o    အေဆာက္အအုံ၊ တံတား၊ ဓါတ္တိုင္၊ ဓါတ္ႀကိဳး၊ ကမ္းပါး စသည္တို႔မွ ေရွာင္ကြင္းၿပီး ကားကုိခ်က္ျခင္းရပ္ပါ။ 
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o    ကားထ၌ဲပင္ေနပါ။ ေရဒီယိုဖြင့္ထားၿပီး ငလ်င္သတင္းနားေထာင္ပါ။ 

 
 

 
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးသြားပါက - 

 
o    ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ား လႈပ္ႏုိင္ေသးသည္ကို အျမစဲိတ္ထစဲြဲထားပါ။ 

 
o    မိမိပစၥည္းမ်ားကုိ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ အတင္းတုိး၀င္ေျပးမသြားပါႏွင့္။ အေဆာက္အအုံတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ အၿပိဳအပ်က္မ်ား 

ရွိမရွိ ဦးစြာစစ္ေဆးပါ။ ငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံ အခ်ိန္မေရြးၿပိဳက်ႏိုင္သည္ကို သတိရပါ။ 
 

o    မိမိအိမ္သားအားလုံး စုံမစုံကုိ စစ္ေဆးပါ။ 
 

o    ဒါဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ကူညီပါ။ လိုအပ္လွ်င္ အေရးေပၚယာဥ္ေခၚပါ။ အၿပိဳအပ်က္မ်ားၾကား ပိတ္မိေနသူမ်ား ရွိပါက 
အျခားသူမ်ား အကူအညီျဖင့္ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ 
 

o    ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႔ခလုတ္မ်ားကုိ ပိတ္ပါ။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္မ်ားကြဲျခင္း၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္ 
ေတာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။ 
 

o    အနံ႔တစ္ခုခု၊ သုိ႔မဟုတ္ ေညွာ္နံ႔ရမရ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ မျမင္ႏုိင္ေသာ ေနရာတြင ္ေရွာ့ျဖစ္ ေနျခင္း၊ မီးေလာင္ေနျခင္း၊ 
ဓါတ္ေငြ႔စိမ့္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီးေလာင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ပါက ႏိုင္ေလာက္လွ်င္ အျမန္ၿငိမ္းသတ္ရန္ 
ႀကိဳးစားပါ။ မိမိမႏုိင္သည့္မီးျဖစ္ပါက မီးသတ္ဌာနသုိ႔ အျမန္ဆုံးအေၾကာင္းၾကားပါ။ 
 

o    မိမိတုိ႔ရိွေနရာသုိ႔ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သစ္ပင္၊ ဓါတ္တုိင္ စသည္တို႔ ၿပိဳလကဲ်လာမည့္ အႏၱရာယ္ကုိ လွည့္ပတ္စစ္ေဆးပါ။ 

 
 

 
အကယ္၍ သင္သည္ အၿပိဳအပ်က္မ်ားေအာက္ ေရာက္ေနပါက - 

 
o    အၿပိဳအပ်က္မ်ားေအာက္ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားမေနပါႏွင့္။ စိတ္ေအးသက္သာထားပါ။ ကယ္မည့္သူ 

ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ရမည္။ ဤအၿပိဳအပ်က္မ်ားေအာက္မွ မည္ကဲ့သို႔ထြက္ႏုိင္မည္ကုိ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ စဥ္းစားပါ။ 
 

o    အလင္းေရာင္လာရာကုိ ဦးစြာရွာၿပီး ထုိေနရာသုိ႔ (စားပဲြ၊ ဘီရုိ စေသာအရာ၀တၳဳမ်ား ေအာက္မွ) တြားသြားရန္ ႀကိဳးစားပါ။ 
 



o    မွန္ကြဲ၊ ဖန္ကြဲ၊ ေၾကြကြဲ၊ သြပ္ျပားစ၊ ဒါး စသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိွေနမေန ေသခ်ာစြာ 
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။ ရွိေနလွ်င္ ဂရုတစုိက္ေရွာင္ရွားပါ။ 
 

o    ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မတည္မၿငိမ္၊ လႈပ္လႈပ္ လႈပ္လႈပ္ ျဖစ္ေနေသာေနရာမွ ေ၀းရာသို႔အျမန္ဆုံးထြက္ခြာပါ။ 
 

o    ေလွခါး၊ ဓါတ္ေလွခါးစသည္တို႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် မသုံးပါႏွင့္။ ငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးပ်က္ေနတတ္ပါသည္။ 
 

o    ဓါတ္ေငြ႔ရိွမရွိ မီးျခစ္ၿပီးစမ္းျခင္း၊ မီးခလုတ္မ်ားကုိ ဖြင့္ျခင္း၊ ဓါတ္ေငြ႔ခလုတ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား 
လုံး၀မလုပ္ပါႏွင့္။ 
 

o    မလိုအပ္ပ ဲအသားကုန္မေအာ္ပါႏွင့္။ ဤကဲ့သုိ႔ေအာ္ျခင္းျဖင့္ ဖံု၊ အမႈန္မ်ား အသင့္ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္မ်ားအတြင္း ၀င္ကာ 
အသက္ရႉျခင္းကုိ ထိခုိက္ႏိုင္သည္။ 
 

o    ရႏိုင္ပါက ၀ီစီမႈတ္ျခင္း၊ ပုိက္ စသည့္ အသံမည္ေစႏိုင္သည့္အရာမ်ားကုိ ေခါက္ျခင္း၊ ဓါတ္မီးထိုးျခင္းျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္သားမ်ားကုိ အခ်က္ေပးပါ။ 
 

o    သင့္တြင္ ေသြးထြက္ေနသည့္ ဒါဏ္ရာရခ့ဲပါက ေသြးထြက္နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစရန္ ဒါဏ္ရာကုိ လက္ျဖင့္ဖိထားပါ။ 

 
 

 
၆။  ေရႀကီးျခင္း 

 
ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔ ေရႀကီးခဲ့ပါသည္။ ပခူဲးေရေဘး၊ ေတာင္ငူေရေဘး၊ ဟသၤာတေရေဘး၊ 
ပခုကၠဴ ေရေဘးမ်ားအတြင္း လူမ်ားေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာ ဆုံးရံႈးခဲ့ရပါသည္။ 

 
သုိ႔အတြက္ ေရလႊမ္းေသာအခါမ်ား၌ လူအေသအေပ်ာက္ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္၊ အပ်က္အစီး 
နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ စီမံကိန္းမ်ားခ်ကာ အေရးတယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ ျဖစ္လာမွ 
ထလုပ္ျခင္းကား ေရေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏွင့္ ေသေၾကႏွင့္သည့္အရာမ်ားကုိ မကူႏုိင္၊ မကယ္ႏုိင္ေတာ့။ က်န္ေနသူမ်ားကုိသာ 
အနည္းအက်ဥ္း ကူညီေပး၍ ရႏုိင္ေပမည္။ 

 
အျခားႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားတြင္ ေရႀကီးလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ရမည္ကုိ စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်လုပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ဤစာ 
တမ္းမ်ားကုိ အင္တာနက္မွ download လုပ္ယူဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္းမိုးမႈေဘးကုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ေရလႊမ္းမိုးမႈ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေနပါၿပီ။ တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီးမင္းမ်ား 
ယခုကပင္ ထလုပ္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းလုိက္ရပါ၏။ 

 



ဤေနရာတြင္ အစုိးရပုိင္းက ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ (ေရကာတာဟူသည္ 
ဆည္ကို       ေျပာျခင္းမဟုတ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ၿမိ ႔ဳႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည့္ ျမစ္ေရမ်ား ၿမိ ႔ဳတြင္း၀င္မလာႏိုင္ေစရန္ 
ဖုိ႔ထားေသာ ေရကုိကာသည့္ တာႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဟသၤာတၿမိ ႔ဳတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ေရကာတာႀကီးမ်ားအား 
တစ္ၿမိ ႔ဳလုံးပတ္လွ်က္ ဖို႔ထားသည္ကုိ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။) ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားခ ဲ်႔ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း စသည္တို႔ကို 
ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ပါ။ ယခုေဖာ္ျပမည္မွာ ေရႀကီးလာလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဘာေတြလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကိုသာ 
အသိပညာေပးလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ရွာလုိ႔ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေရလွ်ံမႈကို မည္ကဲ့သုိ႔ႀကိဳတင္ 
စီစဥ္ရမည္၊ ကာကြယ္ရမည္ကုိ အစုိးရပုိင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားသာမ်ားၿပီး 
လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္က့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ကုိမူ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွာ 
အလြန္နည္းပါသည္။ 

 
ရွိေသာစာအုပ္မ်ားမွာလည္း အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ် စေသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ျပဳစုထားေသာ 
စာေစာင္မ်ားျဖစ္ရာ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးမတည့္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားအခ်က္မ်ားေရးရန္ 
လြယ္ကူေသာ္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အတြက္ မနည္းရွာယူရပါသည္။ စင္ကာပူ Emergency Handbook မွ 
ေရႀကီးသည့္အေရးေပၚ စီမံခ်က္သည္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အသံုးမတည့္ပါ။ 

 
ယခု ကြ်န္ေတာ္ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ထားသည္မွာ Flood Preparedness Planning, Flood Waters Pose Health 
Risks, WHO မွထုတ္ေသာ Flooding and Communicable Diseases စေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား website မ်ားမွ 
ရသမွ်ကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 
 

ေရလွ်ံျခင္းမျဖစ္မီ ႀကိဳတင္စီမံထားရမည့္အရာမ်ား - 

 
•         ရာသီဥတုအေျခအေန ဆုိးလာၿပီဆုိသည္ႏွင့္ မိုးေလ၀သသတင္းကို မျပတ္နားစြင့္ေနပါ။ 

http://1.bp.blogspot.com/-3rHVVZ1AGSs/TsiGzYsEk2I/AAAAAAAAGYE/KrcUexyhO60/s1600/imagesCA0NP303.jpg


 
•         မိုးေလ၀သအေျခအေန စုိးရိမ္ရသည္ဆိုသည္ႏွင့္ အေျခာက္အျခမ္း စားစရာ၊ ေသာက္စရာမ်ား၊ အ၀တ္အနည္းငယ္၊ 

ေဆး၀ါးမ်ား၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊ ဓါတ္ခမဲ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတုိင္ စသည္တုိ႔ကို အေရးေဟ့ဆိုလွ်င္ ေကာက္ဆြဲသြား ႏိုင္ရန္ 
အဆင္သင့္ထုပ္ပုိးထားပါ။  
 

•         ေရႊေငြ၊ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေရလုံသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္အတြင္းထည့္ကာ အခ်ိန္မေရြး 
ေကာက္ယူသြားႏုိင္ရန္ မိမိႏွင့္လက္တစ္ကမ္း၌ထားပါ။ 
 

•         ခိုင္မာေသာႀကိဳးႀကီးတစ္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းကုိလည္း ရွာထားပါ။ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားႏုိင္သလုိ မိမိတို႔ ေရေမ်ာမည့္ 
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳလွ်င္လည္း အသုံးႏိုင္သည္။ 
 

•         ေရလွ်ံလွ်င္မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ေရွာင္တိမ္းရမည္ကို ၾကည့္ထားပါ။ (ေရမျမဳပ္ႏုိင္ေသာ ကုန္းျမင့္အရပ္) 
 

•         ရိွႏုိင္လွ်င္ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာကုိ အဆင္သင့္ေဆာင္ထားပါ။ 
 

•         ေရတက္မည့္အရိပ္အေရာင္ရိွၿပီဆုိသည္ႏွင့္ အိမ္မွ ပရိေဘာဂ၊ ကုတင္ စားပဲြစသည္တို႔ကုိ အုတ္ခ ဲစသည္တို႔ခုကာ 
ျမွင့္ထားႏုိင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဘီရိုကဲ့သို႔ေသာ အျမင့္မ်ားေပၚ တင္ထားပါ။ 

 
 

 
ေရတက္လာၿပီဆုိလွ်င္ - 

 
•         လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္၊ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုခလုတ္စသည္တုိ႔ကုိ အားလုံးပိတ္ပါ။ 

 
•         မိမိအိမ္သည္ ေရမလြတ္ႏိုင္ဟု ထင္ရပါက လုိအပ္သည္ပစၥည္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ယူကာ အိမ္သားအားလုံးကို 

စုရံုးေစလွ်က္ ကုန္းျမင့္ရိွရာ အျမန္ေျပာင္းေရႊ႔ပါ။ 
 

•         မိမိမသိေသာေနရာ၊ ေရနက္မည္ထင္ရသည့္ေနရာ၊ ေရစီးသန္ေသာေနရာ၊ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားကုိ ေရွာင္ပါ။ 
 

•         မိမိလံုၿခံဳရာေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ အျခားသူမ်ားကုိလည္း ၾကည့္ပါ။ အကူအညီလုိသူမ်ားအား မိမိကိုယ္ကုိယ္ 
အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစဘ ဲအကူအညီေပးပါ။ 

 
 

 
ေရတက္ေနစဥ္ - 



 
•         ေရကုိႀကိဳခ်က္၍ ေသာက္ပါ။ 

 
•         အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဖုံးအုပ္ထားပါ။ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္စားပါ။ အစိမ္းစားျခင္း၊ ယင္နားစာ စသည္တို႔ကို ေရွာင္ပါ။ 

 
•         လွ်ံေနေသာေရထဲတြင္ ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ ထုိေရထဲတြင္ ေရာဂါပုိးမ်ား ပါလာတတ္သည္။ 

 
•         ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္အတူ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါလည္း ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ကေလးမ်ားကုိ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ 

 
 

 
ေရက်သြားလွ်င္ - 

 
•         ေရႏွင့္အတူ ေျမြ၊ ကင္း စသည္တုိ႔ေမ်ာပါလာတတ္ၿပီး ေရက်သြားလွ်င္ အိမ္မ်ားအတြင္း ခိုေအာင္းက်န္ေနတတ္ သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေရက်သြားၿပီး အိမ္အတြင္း ၀င္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ အိမ္မွေခ်ာင္ႀကိဳေျမာင္ၾကားအားလုံးကုိ တုတ္ျဖင့္ရုိက္ကာ ေျမြ၊ 
ကင္းစသည္တို႔ကုိ ေခ်ာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အုိးမ်ား၊ ဖ်ာလိပ္မ်ား၊ ေမြ႔ယာမ်ား၊ အ၀တ္ထုတ္မ်ား၊ 
ဘီရိုေအာက္မ်ား၊ ထုပ္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေခြေနတတ္သည္။ 
 

•         ေရေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားသုိ႔ မသြားပါႏွင့္ဦး။ 
 

•         ကေလးမ်ားကုိ ေရထဲတြင္ ေဆာ့ကစားျခင္း မျပဳပါေစႏွင့္ဦး။ 
 

•         ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်၊ ပ်က္စီးေနတတ္သျဖင့္ မီးဖြင့္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား သုံးျခင္းတို႔ကို ခ်က္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ 
 

•         ေရစုိကာပ်က္စီးေနေသာ အစားအေသာက္၊ ေရ စသည္တို႔ကို စားသုံးျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ေရထဲတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါလာတတ္ 
သျဖင့္ ထုိေရာဂါပိုးမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ေနတတ္သည္။ 
 

•         ေရကိုႀကိဳခ်က္ေသာက္ပါ။ 

 
 

 
ၾကက္ေျခနီ၊ အရံမီးသတ္၊ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးတုိ႔ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား - 

 
o    အေရးႀကံဳလာလွ်င္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ၾကက္ေျခနီ၊ အရံမီးသတ္စေသာ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ား 

အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ 



 
o    ကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ လူအမ်ားေနႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ 

 
o    ေသာက္ေရ၊ ဆန္အိတ္၊ ဆီပုံး၊ ပအိဲတ္၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ စသည့္ အစားအေသာက္၊ အေျခာက္အျခမ္းမ်ားကုိ 

စုေဆာင္းကာ ထိုကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ ေလလုံမုိးလံု အမုိးအကာလုပ္ကာထားပါ။ 

 
 

o    လုပ္သားျပည္သူမ်ားအားလည္း မုိးေလ၀သေနာက္ဆုံးသတင္းကို အျမထုဲတ္ျပန္ေၾကျငာေနပါ။ 
 

o    ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ ေဆး၀ါးမ်ားစုေဆာင္းၿပီး လိုအပ္လွ်င္ အဆင္သင့္ရႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ 
 

o    ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားဖဲြ႔ၿပီး တာ၀န္မ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေပးပါ။ ဥပမာ - ကေလးႏွင့္ လူႀကီးသူမမ်ား 
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၊ သအိဲတ္မ်ား စုေဆာင္းေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၊ အစားအေသာက္ စုေဆာင္းေရးအဖဲြ႔၊ 
တေဲဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႔ စသည္။ 
 

o    ဤအဖဲြ႔မ်ားကုိ တကယ္ေရလွ်ံလာလွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ။ ဥပမာ - 
တထိုဲးနည္း၊ ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုနည္း၊ ေလွေလွာ္နည္း။ 
 

o    ေရလွ်ံလာလွ်င္ သံုးႏုိင္ရန္ ေလွ၊ ၀ါးေဖာင္စသည္တုိ႔ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားပါ။ 
 

o    ေရေဘးႀကံဳလာလွ်င္ စိတ္အားမငယ္ၾကရန္၊ အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ၾကရန္ အားေပးရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း စနစ္တက် 
ျပင္ဆင္ထားပါ။ 
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o    အျခားရြာ၊ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္မေနေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ႀကိဳတင္ၾကံဆထားပါ။ 

 
 

 
ေရလွ်ံျခင္း အေရးေပၚစီမံခ်က္ အခ်ဳပ္ 

 
o    ေရလွ်ံလာလွ်င္ လိုအပ္မည့္ စားစရာေသာက္စရာ ေဆး၀ါးမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စုေဆာင္းထားပါ။ 

 
o    ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ 

 
o    ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္ ရာသီဥတု သတင္းကုိ လူထုသုိ႔ အျမသဲတင္းေပးႏုိင္ရန္ စီမံထားပါ။ 

 
o    ေရလွ်ံလာသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္ တပ္လွန္႔ထားပါ။ 

 
o    အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္ စီမံထားပါ။ 

 
o    ေရက်သြားလွ်င္ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။ 

 
 

 
ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္အတူ ပါလာတတ္ေသာေရာဂါမ်ား 

 
o    ေရလွ်ံလွ်င္ အိမ္သာစေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားအားလုံးသည္ လွ်ံသည့္ေရႏွင့္အတူ ပါလာသည့္အတြက္ ေရလွ်ံသည့္အခါ 

ထုိေရကုိ အထူးသျဖင့္ သတိထားရပါမည္။ 
 

o    လွ်ံသည့္ေရႏွင့္ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ အ၀တ္အစား၊ အသုံးအေဆာင္ စသည္တို႔ကုိ မထိပါေစႏွင့္။ မလဲႊမေရွာင္သာ၍ 
ထုိေရအတြင္းဆင္းရလွ်င္ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရခ်ိဳးပစ္ပါ။ ဒါဏ္ရာရွိပါကလည္း ထုိေရႏွင့္ မထိပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ ထိခဲ့လွ်င္ 
ေမးခုိင္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ လိုပါသည္။ 
 

o    လွ်ံေနေသာေရႏွင့္အတူ အိမ္သာအညစ္အေၾကးေရမ်ားသည္ သင့္အိမ္အတြင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိဖာ၊ 
ေကာ္ေဇာ၊ ခန္းဆီး၊ စသည့္ေရစုပ္တတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမင့္တြင္ တင္ထားပါ။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ 
အိမ္ၾကမ္းျပင္၊ နံရံစသည္တုိ႔ကုိ ေရက်လွ်င္က်ခ်င္း ေရသန္႔ႏွင့္ေဆးေၾကာပါ။ 



 
o    ေရလွ်ံလွ်င္ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဗက္တီးရးီယားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 

ေရာဂါမ်ား ျဖစ္၏။ 
 

o    ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ အူေယာင္ငန္းဖ်ား၊ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

o    ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ား၊ dengue haemorrhagic fever, yellow fever စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ 
ပါသည္။ 
 

o    ထုိ႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေရမ်ားကုိ အထူးဂရုစိုက္ ကုိင္တြယ္ စားေသာက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

 
 

 
၇။ မုန္တုိင္းတုိက္ျခင္း 

 

 
 
မုန္တုိင္းမက်မီ - 

 
o    မုိးဦးက် ကာလမ်ားတြင္ မုန္တိုင္းသတင္းကုိ မျပတ္နားစြင့္ေနပါ။ 

 
o    မုန္တုိင္းသတင္း ၾကားရၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ေအာက္ပါအစီအမံမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းလုပ္ပါ။ 

 
o    မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ရွႏိုင္သည္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ထားပါ။ 
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o    ၀ရံတာရွိ ပန္းအုိးမ်ားကုိ အိမ္တြင္းသြင္းျခင္း၊ အိမ္အနီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားရွိလွ်င္ အိမ္ေပၚမုိးက်ေနေသာ အကုိင္းမ်ားကုိ 
ခ်ိဳင္ထားျခင္း။ ေရတြင္းရိွလွ်င္ ေရတြင္းမ်ားကုိ မုိးကာထားျခင္း၊ ကြ် ႏဲြားတင္းကုပ္မ်ား ခိုင္ခံ့ေအာင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလတုိက္၍ လြင့့္ပ်ံသြားႏုိင္ေသာ ပန္းခ်ီကား၊ ခန္းဆီး၊ လုိက္ကာ 
စသည္တုိ႔ကို ျဖဳတ္ၿပီး စနစ္တက်ထုပ္ပုိးျခင္းမ်ား လုပ္ပါ။ 

 
o    မီးသတ္ဘူးေဆာင္ထားပါ။ ရွိၿပီးသား မီးသတ္ဘူးကုိလည္း ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးပါ။ မီးသတ္ဘူးကုိ အလြယ္တကူ 
ရႏိုင္မည့္ေနရာတြင္ထားပါ။ အိမ္သားအားလုံးကုိ မီးသတ္ဘူးသုံးနည္း သင္ေပးထားပါ။ 

 
o    အေရးႀကီးေသာ ေရႊေငြလက္၀တ္လက္စားမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေရလုံသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ထုပ္ၿပီး အလြယ္ 

တကူယူသြားႏိုင္မည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။ 
 

o    အေရးေပၚအိတ္ကို ပစၥည္းမ်ားစစ္ေဆးၿပီး ေဆး၀ါးစသည့္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းပါ။ 
 

o    အေရးေပၚဖုံးနံပတ္မ်ားကုိ မွတ္ထားပါ။ လက္ကိုင္ဖံုးကုိ ဘက္ထရီျဖည့္ထားပါ။ 
 

o    မိမိအိမ္သားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အစီအမံမ်ား ႀကိဳတင္စီမံထားပါ။ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ကို 
ၾကည့္ထားပါ။ 

 
 

 
မုန္တုိင္းကာလအတြင္း လုိအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား 

 
o    တစ္မိသားစုလုံး အနည္းဆုံး ၅ ရက္မွ် ေသာက္ႏိုင္မည့္ ေသာက္ေရ။ 

 
o    တစ္ပတ္စာ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ဆား၊ ဘီစကစ္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္စသည့္ စားစရာေသာက္စရာမ်ား။ 

 
o    ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ႏွင့္ ဓါတ္ခမဲ်ား။ ေရဒီယုိ။ 

 
o    ကေလးသူငယ္ရိွသူမ်ား။ ကေလးအတြက္ လုိအပ္မည့္ပစၥည္းမ်ား။ 

 
o    အ၀တ္အထည္၊ ေစာင္ စသည္။ 

 
o    ဆပ္ျပာ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ သြားတုိက္တံ စသည့္တစ္ကိုယ္ေရ အသုံးအေဆာင္မ်ား။ 



 
o    မလုိအပ္သည္မ်ား မယူပါႏွင့္။ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္တတ္သည္။ လုိသမွ်သာ ယူပါ။ 

 
 

 
မုန္တုိင္းတိုက္ေနစဥ္ - 

 
o    အိမ္တြင္း၌သာ ေနရပါက - 

 
o    ေရဒီယိုကုိဖြင့္ၿပီး မုန္တိုင္းသတင္းကို မျပတ္နားစြင့္ေနပါ။ 

 
o    ျပဴတင္းေပါက္၊ တံခါးစသည္မ်ားကုိ ပိတ္ထားပါ။ လိုက္ကာမ်ားကုိ ပိတ္ထားပါ။ 

 
o    မီးခလုတ္အားလုံးကုိ ပိတ္ပါ။ လွ်ပ္စစ္မိန္းခလုတ္ကုိ ခ်ထားပါ။ ဓါတ္ေငြ႔အုိး ခလုတ္မ်ားကုိ ပိတ္ပါ။ 

 
o    မီးသတ္ဘူးကုိ လက္လွမ္းမီသည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။ 

 
o    လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီး၊ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ ေရ စသည္တုိ႔ကုိ လက္တစ္ကမ္းတြင္ ထားပါ။ 

 
o    အျပင္သုိ႔လံုး၀မထြက္ပါႏွင့္။ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ သူတို႔အား မေၾကာက္လန္႔ရန္ 

အားေပးပါ။ 
 

o    ေညွာ္နံ႔၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားျပတ္က်ျခင္း စသည္တို႔ရိွမရွိ အျမစဲစ္ေဆးေနပါ။ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ၿပီး 
မီးေလာင္တတ္သည္။ 
 

o    အကယ္၍ မီးကုိေတြ႔ပါက ခ်က္ျခင္းၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ 
 

o    မုန္တုိင္းပုိဆုိးလာပါက စားပြဲေအာက္ စသည္တို႔တြင္ ၀င္ေနပါ။ 

 



 
 
မုန္တုိင္းလြန္ေျမာက္သြားပါက - 

 
o    ျပဴတင္းေပါက္ မွန္မ်ားကြဲေနမေန၊ သစ္ပင္မ်ား လဲေနမေနစသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ 

 
o    လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္ကုိ ခ်က္ျခင္းမဖြင့္ပါႏွင့္။ မုန္တိုင္းဒါဏ္ေၾကာင့္ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားျပတ္ကာ ေရွာ့ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 

 
o    အျပင္ထြက္လွ်င္ လမ္းေပၚျပတ္က်ေနေသာ ဓါတ္ႀကိဳး၊ လကဲ်ေနေသာ သစ္ပင္၊ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ တင္ေနတတ္သည့္ 

သြပ္ျပား၊ လကဲ်ခါနီးဓါတ္တိုင္၊ တယ္လီဖံုးတုိင္ စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ သက္ဆုိင္ရာကုိ အေၾကာင္းၾကားပါ။ 
 

o    မီးႀကိဳးမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ားပ်က္စီးေနလွ်င္ ျပင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္ဌာနကုိ အေၾကာင္းၾကားပါ။ 
 

o    အျခား အကူအညီလိုေနသူမ်ား ရွိမရွိ စံုစမ္းၿပီး အကူအညီလုိသူမ်ားရွိလွ်င္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးပါ။ 

 

 

ေအးၿငိမ္း 

 
Singapore Ministry of Manpower Registered Workplace Safety and Health Officer (WSHO) 
 
Singapore Natrural Environment Agency Registered Environmental Control Officer (ECO) 
 
Certified Occupational First Aider 
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Certified Confined Space Assessor 
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