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မာတိကာ 

စဉ် အရကကာင်းအော စာမျက်နှာ 

၁။ နိဒါန်း ၁ 

၂။ အြူဒဏ်နှင့်ေက်စြ်ရနရသာရောဂါများနှင့်ကုသပြေင်း ၂ 

 ၂.၁။  အြူဒဏ်ရကကာင့် ရောရယာင်ပြေင်း (Heat edema) ၂ 

 ၂.၂။  အြူရကကာင့် မိတ်နှင့်ယားေုများထွကပ်ြေင်း (Heat rashes/ Prickly heat) ၂ 

 ၂.၃။  အြူရကကာင့် ကကကတ်က်ပြေငး် (Heat cramps) ၂ 

 ၂.၄။  အြူရကကာင့် မူးရမ့ပြေင်း (Heat syncope) ၃ 

 ၂.၅။  အြူဒဏ်ရကကာင့်ြငြ်န်းနွမ်းနယ်ပြေင်း (Heat exhaustion) ၃ 

 ၂.၆။  အြူဒဏ်ရကကာင့် သတိလစ်ပြေင်း (Heat stroke) ၅ 

၃။ အရေးရြါ်ရေှးဦးပြုစုပြေင်း ၆ 

၄။ လူနာလွှဲရပြာင်းပြေင်း ၇ 

၅။ ကျန်းမာရေးအသိြညာရြးပြေင်း ၈ 

 ၅.၁။  အြူဒဏ်အန္တောယ် ကာကွယ်ရေး ပြည်သူများသုိ ့ကျန်းမာရေး သတိရြး 

 နှိုးရော်ပြေင်း 

၉ 

 ၅.၂။  အြူဒဏ်အန္တောယ်မှကင်းရဝးေန်လိုက်နာရောင်ေွကေ်န်အြေျက်များ 

 (Dos) နှင် ့ရေှာင်ကျဉ်ေန်အြေျက်များ (Don’ts) 

၁၂ 

၆။ ကျန်းမာရေးဝနထ်မ်းများလိုကန်ာရောင်ေွကေ်န်အြေျက်များ ၁၃ 

 ၆.၁။  အြူဒဏ်အန္တောယ်ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် ကကိုတင်ပြင်ေင် ရောင်ေွကေ်န် ၁၃ 

 ၆.၂။ အြူဒဏ်အန္တောယ်ပေစ်ြာွးြါကရောင်ေွက်ေန် ၁၄ 

၇။ အြူဒဏ်အန္တောယ် ပေစ်ြွားမှု သတင်းရြးြိုပ့ြေင်း ၁၄ 
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၁။ နိဒါန်း 

အပူဒဏ်အန္တရာယ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်ြားသည့် နနွေရာသီတွေင် မြစ်နေ့မြစ်ထ 

ရှိပါသည်။ ယခုအခါ  ရာသီဥတုနမပာင်းေဲြှုမြစ်စဉ် (Climate Change) န ကာင့် အပူေှိုင်း (Heat 

Wave) ြျားမြစ်နပါ်မခင်း၊  ရာသီဥတုမပင်းထန်မခင်း (Extreme Weather)၊ အပူချိန်နမပာင်းေဲမခင်း 

(Changing Temperature) တိုန့ ကာင့် အပူချိန်မြင့်ြားောကာ အပူဒဏ်အန္တရာယ်န ကာင့် 

မြစ်နသာ ကျန်းြာနရးမပဿနာြျားနှင့် ရာသီဥတုနမပာင်းေဲြှုန ကာင့် နနာက်ဆက်တွေဲကျန်းြာနရး 

မပဿနာြျား (ဥပြာ - ငှက်ြျားနရာဂါ၊ နသွေးေွေန်တုပ်နကွေးနရာဂါ)၊ ြိုးနခါင်နရရှားပါးမခင်း 

ဆက်စပ်မြစ်နပါ်ောနသာ ကူးစက်နရာဂါြျား (ဥပြာ-ကာေဝြ်းနရာဂါ)၊ အာဟာရ ချိုတ့ဲ့မခင်း၊ 

အမခားနာတာရှည်နရာဂါြျား မြစ်ပွေားနသဆုံးြှုြျားမခင်း စနသာ ကျန်းြာနရးမပဿနာြျား မြစ်နပါ် 

နိုင်ပါသည်။ 

နနွေရာသီတွေင် ရာသီဥတုပူမပင်းြှုန ကာင့် နချွေးထွေက်ေွေန်၍ ခန္ဓာကိုယ်အတွေင်းရှိ နရနှင့် 

ဓာတဆ်ားြျား ဆုံးရှုံးြှု ပိုြိုြျားမပားောကာ - 

 အပူဒဏ်န ကာင့် နြာနယာင်မခင်း (Heat edema)၊   

 အပူဏ်န ကာင့် ြိတ်နှင့်ယားနာြျားထွေက်မခင်း (Heat rashes/ Prickly Heat)  

 အပူဏ်န ကာင့် ကကက်တက်မခင်း (Heat cramps)  

 အပူဒဏ်န ကာင့် ြူးနြ့မခင်း (Heat syncope)  

 အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion)နှင့်  

 အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း (Heat stroke) တို ့မြစ်ပွေားနစနိုင်ပါသည်။ 

အပူဒဏ်န ကာင့် မြစ်ပွေားနသာကျန်းြာနရးမပဿနာြျားသည် ကာကွေယ်၍ရနိုင်နသာ်ေည်း 

မပင်းထန်စွောမြစ်ပွေား၍ အချိန်ြီနဆးကုသြှုြခံယူပါက အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ မြစ်နိုင်ပါသည်။ 

အထူးသမြင့် ကနေးငယ်ြျား၊ သက်ကကီးရွေယ်အိုြျား၊ နာတာရှည်နရာဂါသည်ြျား၊ အရက်နသစာ 

နသာက်စားသူြျား၊ အစားအနသာက်ပျက်၍ နရဓာတ်ခြ်းနမခာက်နနသူြျား၊ ဆီးရွှင်နဆး 

နသာက်သုးံနနရသူြျား၊ ခန္ဓာကုိယ်အပူချိန်ထိန်းညှိြှုစနစ်ကုိ ထိခိုက်နစနသာ နဆးြျား နသာက်သုးံ 

နနရသူြျား (ဥပြာ- စိတ်နရာဂါနဆးြျား) နှင့် ပုံြှန်ကျန်းြာနနနသာ်ေည်း အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကုိ 

ခံနိုင်ရည်အားနည်းသူြျားတွေင် ပိုြိုမြစ်ပွေားနိုင်ပါသည်။ 
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၂။ အပူဒဏ်နှင့်ဆက်စပ်နနနသာနရာဂါြျားနှင့် ကုသမခင်း 

 

၂.၁။ အပူဒဏ်န ကာင့် နြာနယာင်မခင်း (Heat edema) 

အပူဒဏ်န ကာင့်နြာနရာင်မခင်းသည် အပူဒဏ်နှင့်ထိနတွေ ့ပပီး ရကပ်ိုင်းအတွေင်း မြစ်နပါ် 

တတ်ပပီး နမခကျင်းဝတ်၊ နမခြြိုး၊ ေက် အစရှိသည့် နနရာြျားတွေင် နြာနယာင်မခင်းြျား 

မြစ်ပွေားမခင်း မြစ်ပါသည်။ နမခကျင်းဝတ်ြှ အထက်နမခသေုံးဆီသို ့မပန်န့ှံသ့ွေားနေ့ ြရှိပါ။  

အြျားအားမြင့် ရကအ်နည်းငယ်ြှ (၆) ပတ်အတွေင်း အေိုအေျာက် နပျာက်ကင်း သွေားနေ့ 

ရှိပါသည်။ ေုံနောက်စွော အနားယူမခင်း၊  နမခရင်းဘက်အား မြှင့်၍ အိပ်စက်မခင်း၊ ဓာတဆ်ားရည် 

(ORS) နသာက်မခင်းနှင့် နမခစွေပ်ကျပ်ကျပ် ဝတ်ဆင်မခင်းတိုမ့ြင့် သက်သာနစနိုင်ပါသည်။ 

ဆီးရွှင်နဆးြျား နပးမခင်းသည် အကျိုးသက်နရာက်ြှုြရှိပါ။ 

 

၂.၂။ အပူန ကာင့် ြိတ်နှင့်ယားြြုျားထွေက်မခင်း (Heat rashes/ Prickly Heat) 

အပူန ကာင့် ြိတ်နှင့်ယားြုြျားထွေက်မခင်းဆိုသည်ြှာ ပမူပင်းနသာရာသီဥတုအတွေင်း အချိန် 

 ကာမြင့်စွော နချွေးထွေက်မခင်းန ကာင့် နရရှည်တွေင် ယားယံနသာ အနီနရာင် အြုငယ်ြျား၊ အင်မပင်ြျား 

မြစ်နပါ်ောမခင်း မြစ်ပါသည်။ ကနေးြျားတွေင် အမြစ်ြျားပါသည်။ 

သန်ရ့ှင်းနသာ ပွေပွေနချာင်နချာင် ချည်ထည်အဝတ်အစားြျားကို ဝတ်ဆင်မခင်း၊ နချွေးထွေက် 

နေျာန့ည်းနစရန် နနထိုင်မခင်း၊ ယားယံြှုသက်သာနစရန် antihistamine နဆးြျား (ဥပြာ -  

Burmeton) နှင့် Calamine lotion နဆးြျားနပးမခင်းတိုမ့ြင့် သက်သာနစနိုင်ပါသည်။ 

 

၂.၃။ အပူန ကာင့် ကကက်တက်မခင်း (Heat cramps) 

 အပူန ကာင့် ကကက်တက်မခင်းဆိုသည်ြှာ ပူမပင်းနသာ ရာသီဥတုတွေင် နချွေးအေွေန်အကျွေံ 

ထွေက်မခင်းန ကာင့် ခန္ဓာကုိယ်ြှ နရနှင့် ဓာတဆ်ားြျားဆုံးရှုံး၍ အပူန ကာင့်ကကက်တက်မခင်း (Heat 

cramps) မြစ်ပွေားပါသည်။ အထူးသမြင့် နမခသေုံး၊ နပါင်၊ ပုခုံးတိုြ့ှ ကကက်သားြျားတွေင် 

အမြစ်ြျားပပီး အေွေန်နာကျင်ပါသည်။ 
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 နရနှင့်ဓာတ်ဆားြျား မပန်ေည်မြည့်တင်းနပးရန် ဓာတဆ်ားရည် (ORS) တိုက်နပးမခင်း၊ 

နအးမြနသာနနရာတွေင် အနားယူနစမခင်းနှင့် မြစ်နနနသာ ကကက်သားအား အသာအယာ ဆွေဲဆန် ့

နပးမခင်း၊ နှိပ်နယ်နပးမခင်းတို ့နဆာင်ရွေက်နပးသင့်ပါသည်။ 

 

၂.၄။ အပူန ကာင့် ြူးနြ့မခင်း (Heat syncope) 

 အပူန ကာင့်ြူးနြ့မခင်းဆိုသည်ြှာ ပူမပင်းနသာရာသီဥတုတွေင် ခန္ဓာကုိယ်သည် မပင်ပ 

အပူချိန်နှင့် ေိုက်နေျာညီနထွေရှိနစရန် နသွေးန ကာြျား ကျယ်မပန်ေ့ာရ၍ အဆိုပါ နသွေးန ကာထဲတွေင် 

နသွေးြျားစုစည်းနနမခင်းန ကာင့်မြစ်နစ၊ နနပူထဲတွေင် အချိန် ကာမြင့်စွော ြတ်တတရ်ပ်နနရမခင်း 

န ကာင့် နမခနထာက်တွေင်နသွေးြျား စုပုံနနမခင်းန ကာင့်မြစ်နစ ဦးနနှာက်သို ့ နသွေးနရာက်ရှိြှု 

နေျာန့ည်းသွေားပပီး အပူန ကာင့် ြူးနြ့မခင်း (Heat syncope) မြစ်ပွေားနိုင်ပါသည်။ 

 ေူနာအား ပူမပင်းနသာ ပတ်ဝန်းကျင်ြှ ြယ်ရှား၍ နအးမြနသာနနရာတွေင် နမခနထာက်အား 

မြှင့်၍ အနားယူနစပါ။ နရနှင့်ဓာတ်ဆားြျား မပန်ေည်မြည့်တင်းနပးရန် ဓာတဆ်ားရည် (ORS) 

တိုက်နပးပါ ။  

 

၂.၅။ အပူဒဏ်န ကာင့်ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion) 

 အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း ဆိုသည်ြှာ ပူမပင်းနသာရာသီဥတုတွေင် နချွေး အေွေန် 

အကျွေံ ထွေက်မခင်းန ကာင့် ခန္ဓာကုိယ်ြှ နရနှင့်ဓာတဆ်ားြျားဆုံးရှုံးပပီး အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်း 

နွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion) မြစ်ပွေားမခင်း မြစ်ပါသည်။  

 အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion) မြစ်ပွေားပါက ခန္ဓာကုိယ်တွေင်း 

အပူချိန် (core/ rectal temperature) သည် (၃၇) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြှ (၄၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 

(သိုြ့ဟတု်) (၉၈.၆) ဒီဂရီြာရင်ဟိုက်ြှ (၁၀၄) ဒီဂရီြာရင်ဟိုက် အထိမြင့်တက်ပပီး နအာက်ပါ 

နရာဂါေက္ခဏာြျား ခံစားရနိုင်ပါသည်။ 

- ပျို မ့ခင်း (သို)့ ဂနာြပငိြ်မြစ်မခင်း 

- နခါင်းြူးနနာက်မခင်း 

- ကကက်သားြျား ကကက်တက်မခင်းနှင့် အားနပျာ့မခင်း 

- ြူးြိုက်မခင်း 
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- နခါင်းကုိက်မခင်း 

- နုံးချိမခင်း 

- နရဆာမခင်း 

- နချွေးအေွေန်အကျွေံထွေက်မခင်း 

- ခန္ဓာကုိယ်အပူချိန်မြင့်တက်မခင်းတို ့မြစ်ပါသည်။ 

 

 

 အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion) မြစ်ပွေားပပီး နဆးကုသြှု ြခံယူ 

ပါ က အပူဒဏ်န ကာင့် သတေိစ်မခင်း (Heat Stroke) အထိ မြစ်ပွေားနိုင်ပါသည်။  

 အပူဒဏ်န ကာင့်ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion) ခံစားရသည့် ေူနာအား 

အရိပ်ရ၍ နအးမြနသာနနရာ (သိုြ့ဟုတ်) နေပန်ကာရှိနသာနနရာ (သိုြ့ဟုတ်) နေနအးနပးစက် 

ရှိနသာ အခန်းသို ့ နရွှ န့မပာင်းပါ။ ေူနာ၏ နမခရင်းဘက်အား မြှင့်၍ ပကေ်က်အနနအထားမြင့် 

ထားပါ။ ေူနာ၏ အဝတ်အစားြျားအား ချွေတ်နပးပါ။ ေူနာ၏ကုိယ်နပါ်သို ့ နရနအးနအး 

ြျန်းနပးပါ။ ေူနာ၏ ေည်ပင်း၊ ချိုင်းနှစ်ြက် ၊ နပါင်မခံနှစ်ြက်တိုအ့ား နရနအးနအး (သိုြ့ဟုတ်) 

နရခဲနရစိြ်ထားနသာအဝတ်ြျားမြင့် အနရမပားအတွေင်းစိြ့်၀င်သည်အထိ နရပတ်တိုက်နပးပါ။ 

ေူနာအား ပန်ကာနေြှုတ်နပးပါ (သိုြ့ဟတု်) ယပ်ခပ်နပးပါ။ ေူနာ နကာင်းစွော သတရိ နနပါက 

ဓာတဆ်ားရည် တိုက်နပးပါ။ ပျိုအ့န်မခင်းန ကာင့်မြစ်နစ၊ သတနိကာင်းစွော ြရ၍ မြစ်နစ 

ဓာတဆ်ားရည် ြနသာက်နိုင်ပါက အန ကာြှနဆးသွေင်းမခင်း (IV Drip) မြင့် နရနှင့် ဓာတဆ်ားြျား 
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မပန်ေည်မြည့်တင်းနပးရြည် မြစ်ပါသည်။ နရာဂါေက္ခဏာြျား ြသက်သာပါ က(သို)့ ခန္ဓာကုိယ် 

အပူချိန် နေျာ့ကျမခင်းြရှိပါက နီးစပ်ရာ နဆးရံုသို ့ေွှဲနမပာင်းပါ။ 

 

၂.၆။ အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း (Heat Stroke) 

 အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း(Heat Stroke) သည် အပူဒဏ်န ကာင့် မြစ်နသာ 

ကျန်းြာနရးမပဿနာြျားတွေင် အမပင်းထန်ဆုံးမြစ်ပပီး နသချာစွော နဆးကုသြှု ြခံယူပါက 

အသက်နသဆုံးသည်အထိ မြစ်နိုင်ပါသည်။ အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း (Heat Stroke) 

မြစ်ပွေားပါက ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် Core (Rectal) Temperature 40ºC (104ºF)  အထက် 

မြင့်တက်ပပီး အနရမပားပူ၍ နမခာက်နသွေ ့မခင်းနှင့် ဦးနနှာက်နှင့် အာရံုန ကာစနစ်ထိခိုက်သည့် 

ေက္ခဏာြျား (ဥပြာ- တက်မခင်း၊ သတေိစ်မခင်း၊ ကနယာင်ကတြ်းမြစ်မခင်း) တိုပ့ူးတွေဲမြစ် 

နပါ်ောပါသည်။  

 

အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ် မခင်း (Heat Stroke) ၏ ေက္ခဏာြျားြှာ - 

- အနရမပားပူ၍ နမခာက်နသွေ ့မခင်း (သို)့ နချွေးခြ်းနမခာက်မခင်း 

- စိတ်ရှုပ်နထွေးမခင်း 
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- သတေိစ်မခင်း 

- တက်မခင်း 

- ခန္ဓာကုိယ်အပူချိန် အေွေန်အကျွေံမြင့်တက်မခင်းတို ့မြစ်ပါသည်။ 

 အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း (Heat Stroke) မြစ်ပွေားပါက ခန္ဓာကုိယ် အပူချိန်အား 

အမြန် နေျှောခ့ျရန် အနရးကကီးပါသည်။  အပူဒဏ်အန္တရာယ် ခံစားရနသာ ေူနာအားအရိပ်ရ၍ 

နအးမြနသာနနရာ (သိုြ့ဟတု်) နေပန်ကာရှိနသာနနရာ (သိုြ့ဟုတ်) နေနအးစက်ရှိနသာ အခန်းသုိ ့

နရွှ န့မပာင်းပါ။ ေူနာ၏ နမခရင်းဘက်အား မြှင့်ထားနပး၍ ပကေ်က်အနနအထားမြင့််ထားပါ။ 

ေူနာ၏ အဝတ်အစားြျားအား ချွေတ်နပးပါ။ နရနအးနအး (သို)့ နရခဲနရစိြ်ထားနသာအဝတ်  (သို)့ 

နရခဲတုံးမြင့် ေူနာ၏ ခန္ဓာကုိယ်အား ပွေတ်တိုက် နပးမခင်းမြင့် အပူချိန်အမြန်နေျာ့ကျနစရန် 

နဆာင်ရွေက်နိုင်ပါသည်။ ေူနာ၏ေည်ပင်း၊ ချိုင်းနှစ်ြက် ၊ နပါင်မခံနှစ်ြကတ်ိုအ့ား နရနအးနအး 

(သိုြ့ဟတု်) နရခဲနရစိြ်ထားနသာ အဝတ်ြျားမြင့် နရပတ်အုပ်နပးပါ။ ေူနာအား နီးစပ်ရာနဆးရံုသုိ ့

အမြန်ဆုံးေွှဲနမပာင်းရန် စီစဉ်ပါ။  

 Drip သွေင်းနိငု်ပါက ေွှဲနမပာင်းရန် စီစဉ်နနစဉ် Normal Saline 500ml (1 Bot) အား 

(၁) နာရီအတွေင်း အပပီးသွေင်းပပီး နနာက်ထပ် Normal Saline 500ml (1 Bot) အား နနာက် (၁) 

နာရီအတွေင်း ထပ်ြံသွေင်းရန် မြစ်ပါသည်။ စုစုနပါင်း (၂) နာရီအတွေင်း Normal Saline 1000 ml 

(2 Bot) ဝင်နအာင် သွေင်းနပးရပါြည်။  

 

၃။ အနရးနပါ်နရှးဦးမပုစုမခင်း 

  မပည်သူေူထုအတွေင်းတွေင် မြစ်နစ၊ နဆးရံုနဆးခန်းြရှိနသာ နနရာြျားတွေင် မြစ်နစ 

အပူဒဏ်အန္တရာယ် မြစ်ပွေားပါက အနရးနပါ်နရှးဦးမပုစုမခင်းအား နဆာင်ရွေက်နပးရန် အေွေန် 

အနရးကကီးပါသည်။ အပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားရနသာ ေူနာအားနတွေရ့ှိပါက နအာက်ပါ အတိုင်း 

နရှးဦးမပုစပုါ။ 

 အပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားရနသာ ေူနာအား အရိပ်ရ၍ နအးမြနသာ နနရာ (သိုြ့ဟုတ်) 

နေပန်ကာရှိနသာ နနရာ (သိုြ့ဟတု်) နေနအးနပးစက်ရှိနသာ အခန်းသို ့နရွှ န့မပာင်းပါ။  

 ေူနာအား နီးစပ်ရာ နဆးရံု/နဆးခန်းသို ့အမြန်ဆုံးပိုန့ဆာင်ပါ။  
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 ထိုသို ့ ပိုန့ဆာင်နနစဉ် ေူနာ၏ နမခရင်းဘက်အား မြှင့်ထားနပး၍ ပကေ်က် အနနအထား 

မြင့််ထားပါ။ နကာင်းစွော သတရိနနပါက နအးမြနသာနရ(သို)့ ဓာတဆ်ားရည်တိုက်နပးပါ။  

 ေူနာ၏အဝတ်အစားြျားအား ချွေတ်နပးပါ။ ေူနာ၏ကုိယ်နပါ်သို ့နရနအးနအး ြျန်းနပးပါ။  

 ေူနာ၏ ေည်ပင်း၊ ချိုင်းနှစ်ြက် ၊ နပါင်မခံနှစ်ြက်တိုအ့ား နရနအးနအး (သိုြ့ဟုတ်) 

နရခဲနရစိြ်ထားနသာ အဝတ်ြျားမြင့် နရပတ်အုပ်နပးပါ။  

 ေူနာအား ပန်ကာနေြှုတ်နပးပါ (သိုြ့ဟုတ်) ယပ်ခပ်နပးပါ။ 

 

 

၄။ ေူနာ ေွှဲနမပာင်းမခင်း 

နကျးေက်ကျန်းြာနရးဌာန/ ခွေဲြျားြှ အနမခခံကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျား အနနမြင့် 

မပင်းထန်စွော အပူဒဏ်ခံစားရနသာ ေူနာြျား (Heat exhaustion သိုြ့ဟတု် Heat stroke) အား 

နတွေရ့ှိပါက အနရးနပါ်နရှးဦးမပုစုမခင်းနှင့် ြိြိတို ့ ကျန်းြာနရးဌာနြှ နဆာင်ရွေက်နပးနိုင်နသာ 

နဆးကုသြှုအား နဆာင်ရွေက်နပးပပီးပါက ေူနာအား နီးစပ်ရာနဆးရံုသို ့ အချိန်ြီ ေွှဲနမပာင်းရန် 

အနရးကကီးပါသည်။  
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ထိုသို ့ ေွှဲနမပာင်းရာတွေင် ေွေယ်ကူေျှေင်မြန်နစရန် အတွေက် ရပ်ရွောအတွေင်းရှိ ေူြှုနရးအြွေဲ  ့

အစည်းြျားနှင့် ကကိုတင်ညှိနှိုင်း၍ ေူနာတင်ယာဉ်ြျား အဆင်သင့်မပင်ဆင်ထားရှိမခင်း၊ ရပ်ရွော 

ေူထုအား ကကိုတင်၍ ကျန်းြာနရးအသိပညာနပး စည်းရံုးထားမခင်းြျားနှင့် ေွှဲနမပာင်းြည့် နီးစပ်ရာ 

နဆးရံုြျားအား ကကိုတင်ချိတ်ဆက်ထားမခင်းြျား နဆာင်ရွေက်ထားသင့်ပါသည်။  

ထိုအ့မပင် ေူနာေွှဲနမပာင်းရာတွေင် နဆးရံုသိုန့ရာက်ရှိရန်  ကာမြင့်နိုင်သမြင့် ေြ်းခရီးတွေင် 

အပူဒဏ်ထပ်ြံခံစားရနိုင်သည်ကုိေည်း သတိမပု၍ ေူနာအား ေြ်းခရီးတွေင် မပုစုကုသရန်ေည်း 

ကကိုတင် စီစဉ်ထားရပါြည်။ 

 

၅။ ကျန်းြာနရးအသိပညာနပးမခင်း 

 မပည်သူက့ျန်းြာနရးဦးစီးဌာနအနနမြင့် အပူဒဏ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကကိုတင်ကာကွေယ်မခင်း၊ 

အနရးနပါ်နရှးဦးမပုစုမခင်း၊ ေိုက်နာနဆာင်ရွေက်ရန်နှင့် နရှာင် ကဉ်ရန် အချက်ြျားနှင့် နှိုးနဆာ်ချက် 

ြျားအား သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ နရဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံ ကားတိုြ့ှ ထုတ်ေွှင်န့ိုင်ရန် စီစဉ်နဆာင်ရွေက်မခင်း၊ 

ကျန်းြာနရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ မပင်ဆင်နဆာင်ရွေက်ထားရှိြှုြျားအား  မပည်သူြျားအား 

အသိနပးမခင်း၊ ပညာနပးေက်ကြ်းစာနစာင်ြျား၊ ေုပ်ငန်းေြ်းညွှန်ြျားထုတ်နဝမခင်း၊ ပညာနပး 

ဇာတေ်ြ်းတိြုျား၊ ရုပ်သံအင်တာဗျူးြျား ထုတ်ေွှင့်မခင်းအစရှိသည့် ကျန်းြာနရးအသိပညာ 

မြှင့်တင်မခင်းေုပ်ငန်းြျားကုိ  နဆာင်ရွေက်သွေားရပါြည်။ 

 အနမခခံကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျားအနနမြင့် ြိြိတိုအ့ပိုင် ရပ်ကွေက်/ နကျးရွောြျား အတွေင်းရိှ 

မပည်သူေူထုအား အပူဒဏ်အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းြာနရးအသိမြင့်ြား၍ သတမိပု 

နနထိုင် ကနစရန် မပည်သူက့ျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြှ ထုတ်နဝနသာ အပူဒဏ်အန္တရာယ် ကာကွေယ်နရး 

နှိုးနဆာ်ချက်ြျား၊ အပူဒဏ်အန္တရာယ် မြစ်ပွေားပါက အနရးနပါ်နရှးဦးမပုစုရန် အချက်ြျား၊ ပညာနပး 

ေက်ကြ်းစာနစာင်ြျားနှင့် ပိုစတာြျားအား ြိြိတိုသ့က်ဆိုင်ရာ ပြို န့ယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းနဒသကကီး/ 

မပည်နယ်မပည်သူက့ျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြျားြှ ရယူ၍ ကျန်းြာနရးအသပိညာနပးမခင်းေုပ်ငန်း 

ြျားအား ကကိုတင်နဆာင်ရွေက်ထားရပါသည်။  

 ထိုသို ့ ကျန်းြာနရး ပညာနပးမခင်းေုပ်ငန်းြျား နဆာင်ရွေက်ရာတွေင် အပူဒဏ် အန္တရာယ် 

ခံစားရနိုင်နချြျားနသာ မပည်သူေူထုြျား (ဥပြာ - နနပူထဲတွေင် အေုပ်ေုပ်ရနသာ နဆာက်ေုပ်နရး 
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ေုပ်သားြျား၊ ေြ်းခင်းအေုပ်သြားြျား၊ အားကစားသြားြျား) နှင့် အပူဒဏ်အန္တရာယ်န ကာင့် 

ထိခိုက်ေွေယ်နသာ ေူအုပ်စုြျား မြစ်သည့် ကနေးငယ်ြျား၊ သက်ကကီးရွေယ်အိုြျား၊ နာတာရှည် 

နရာဂါသည်ြျား အစရှိသူြျား ေကေ်ှြ်းြီရရှိနအာင် ဦးစားနပးေုပ်နဆာင်သင့်ပါသည်။  

 

၅.၁။ အပူဒဏ်အန္တရာယ် ကာကွေယ်နရး မပည်သူြျားသို ့ကျန်းြာနရး သတိနပး နှိုးနဆာ်မခင်း 

 

ကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျား အနနမြင့် အပူဒဏ် အန္တရာယ် ခံစားနုိင်သည့် နဒသြျားရိှ 

မပည်သြူျားသုိ ့ကျန်းြာနရး သတိနပး နှိုးနဆာ်ရာတွေင် နအာက်နြာ်မပပါ အတုိင်း ကုိးကား၍ 

နဆာင်ရွေက်ရပါြည်။ 

 

အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကာကွေယ်နရး ကျန်းြာနရး သတိနပး နှိုးနဆာ်ချက် 

 နနွေရာသီတွေင် ရာသီဥတုပူမပင်းြှုန ကာင့် နချွေးထွေက်ေွေန်ကာ ခန္ဓာကုိယ်အတွေင်းရှိနရနှင့် 

ဓာတဆ်ားဓာတ်ြျား ဆုံးရံုးြှုပိုြိုြျားမပားောပါသည်။ အပူဒဏ်အန္တရာယ်န ကာင့် အပူဒဏ် န ကာင့် 

နြာနယာင်မခင်း (Heat edema)၊ ြိတ်နှင့် ယားနာြျားထွေက်မခင်း (Heat rashes) နှင့် 

ကကက်တက်မခင်း(Heat cramps) စသည့် နရာဂါနဝဒနာြျားအား ခံစားရရှိနိုင်ပါသည်။ 

 ထိုအ့မပင် နရာဂါပိုြိုဆိုးရွေားောပါက အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat 

exhaustion) နှင့် ြူးနြ့မခင်း (Heat syncope) တိုကုိ့ပါ ခံစားရနိုင်ကာ ပိုြိုမပင်းထန် ဆိုးရွေား 

ောပါက အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း (Heat stroke) အထိ မြစ်ပွေားနစနိုင်ပါသည်။ 

အပူဒဏ်န ကာင့် ပင်ပန်းနွေြ်းနယ်မခင်း (Heat exhaustion) ခံစားရပါက နအာက်နြာ်မပပါ နရာဂါ 

ေက္ခဏာြျားအား ခံစားရနိုင်ပါသည်။ 

- ပျို မ့ခင်း (သို)့ ဂဏာြပငိြ်မြစ်မခင်း 

-  နခါင်းြူးနနာက်မခင်း 

- ကကက်သားြျား ကကက်တက်မခင်းနှင့် အားနပျာ့မခင်း 

- ြူးြိုက်မခင်း 

- နခါင်းကုိက်မခင်း 

- နုံးချိမခင်း 

- နရဆာမခင်း 
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- နချွေးအေွေန်အကျွေံထွေက်မခင်း 

- ခန္ဓာကုိယ်အပူချိန်မြင့်တက်မခင်း 

 

နရာဂါပိုြိုမပင်းထန်ဆိုးရွေားော၍ အပူဒဏ်န ကာင့် သတိေစ်မခင်း (Heat Stroke) ခံစားရပါက 

နအာက် နြာ်မပပါ နရာဂါေက္ခဏာြျားအား ခံစားရနိုင်ပါသည်။ 

- အနရမပား ပူ၍နမခာက်နသွေ ့မခင်း (သို)့ နချွေးအေွေန်အကျွေံထွေက်မခင်း 

- စိတ်ရှုပ်နထွေးမခင်း 

- သတေိစ်မခင်း 

- တက်မခင်း 

- ခန္ဓာကုိယ်အပူချိန် အေွေန်အကျွေံမြင့်တက်မခင်း တိုမ့ြစ်ပါသည် 

 

 သိုမ့ြစ်ပါ၍ မပည်သူြျားအနနမြင့် အပူဒဏ်အန္တရာယ်န ကာင့် ြေိုေားအပ်နသာ အကျိုး 

ဆက်ြျား ြမြစ်နပါ်နစနရးအတွေက် နအာက်ပါအချက်ြျားကုိ ေိုက်နာ ကပါရန် တိုက်တွေန်းနှိုးနဆာ် 

အပ်ပါသည်။ 

၁။ ကနေးသူငယ်ြျား၊ သက်ကကီးရွေယ်အိုြျားနှင့် ဆီးချိုနရာဂါ၊ နှေုံးနရာဂါ၊ နသွေးတိုးနရာဂါ 

အခံရှိသူြျားအနနမြင့် နနေ့ယ် နနခ့င်းအချိန်တွေင် အရိပ်ရနအးမြ၍ နေဝင်နေထွေက် 

နကာင်းနသာ နနရာြျားတွေင် နားနနပါ။ 

၂။ ပူမပင်းသည့်နနနရာင်တွေင် ပင်ပန်းစွောအေုပ်ေုပ်မခင်းနှင့် ကုိယ်ေက်ေှုပ်ရှားြှု မပုေုပ်မခင်း 

တုိကုိ့ နရှာင် ကဉ်ပါ။ 

၃။ ပူမပင်းသည့်နနနရာင်နအာက်တွေင် သွေားောေှုပ်ရှားရန်၊ အေုပ်ေုပ်ရန် ေိုအပ်ပါက အရိပ် 

ေုံနောက်စွောရနိုင်သည့် ထီး၊ ဦးထုပ်ြျားနဆာင်းသွေားပါ။ အရိပ်ရနအးမြသည့် နနရာြျား 

တွေင် နခတ္တ အနားယူမခင်းကုိေည်း ြ ကာခဏမပုေုပ်ပါ။  

၄။ အေင်းမပန်နသာ အမြူနရာင် (သိုြ့ဟုတ်) အနရာင်နြျာ့နသာ ပွေပွေနချာင်နချာင် 

ချည်ထည်ြျားကုိ ဝတ်ဆင်ပါ။ 

၅။ နနပူထဲြှ မပန်ောပပီးချက်ချင်း နရချိုးမခင်းနှင့် ြနက် (၁၀) နာရီြှ ညနန (၅) နာရီအထိ 

ေွေင်တီးနခါင်မပင်၊ မြစ်ကြ်းနား၊ နရချိုးဆိပ်ြျား၌ အဝတ်နေျှော်ြွေတ်မခင်း၊ နရချိုးမခင်းစသည် 

တုိကုိ့ နရှာင် ကဉ်ပါ။ 
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၆။ အရကန်သစာနသာက်သုံးမခင်းန ကာင့် အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကုိ ပိုြိုခံစားရနစနိုင်ပပီး မြစ်ပွေား 

ပါ က ပိုြိုမပင်းထန်စွော ခံစားရနိုင်သမြင့် နရှာင် ကဉ်ပါ။  

၇။ ခန္ဓာကုိယ်အတွေင်းနရနှင့် ဓာတဆ်ားဓာတ်ြျားဆုံးရှုံးြှု ြမြစ်နပါ်နစရန် နရနှင့် ဓာတဆ်ား 

ရည်ကို ေုံနောက်နအာင် နသာက်သုးံပါ။ 

၈။ ြိတ်နှင့် ယားြုြျား ထွေက်ပါက နရနအးဝတ်ကပ်မခင်း၊ သနပ်ခါးေိြ်းမခင်းတိုကုိ့ မပုေုပ်ပါ ။ 
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၉။ အပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားရနသာ ေူနာအားအရိပ်ရနအးမြ၍ နေဝင်နေထွေက်နကာင်း နသာ 

နနရာတွေင် ထားရှိမခင်း၊ နရနှင့်ဓာတ်ဆားရည်ြျား နသာက်သုးံနစမခင်း၊ ေူနာ၏ ခန္ဓာကုိယ် 

အပူချိန်အမြန်ကျဆင်းနစရန် နြူး၊ ေည်ပင်း၊ ချိုင်း ကား (၂) ြက်နှင့် နပါင်မခံ (၂) 

ြကတ်ိုအ့ား နရနအးပတ်တိုက်နပးမခင်း စသည်တိုအ့ား ဦးစွောနဆာင်ရွေက်၍ နီးစပ်ရာ နဆးရံု/ 

နဆးခန်း/ ကျန်းြာနရးဌာနသို ့အမြန်ဆုံးသွေားနရာက်မပသ၍  ကုသြှုခံယူနစပါ။ 

 

၅.၂။ အပူဒဏ်အန္တရာယ်ြှကင်းနဝးရန် ေိုက်နာနဆာင်ရွေက်ရန် အချက်ြျား (Dos) နှင့် နရှာင်ကျဉ် 

ရန် အချက်ြျား (Don’ts) 

 

အပူဒဏ်အန္တရာယ်ြှကင်းနဝးရန်ေိုက်နာနဆာင်ရွေက်ရန်အချက်ြျား (Dos) 

အပူဒဏ်အန္တရာယ်ြှကင်းနဝးရန် နအာက်ပါတိုကုိ့ေိုက်နာနဆာင်ရွေက်သင့် ပါ သည်။  

 ရာသီဥတုပူမပင်းနသာ အချိန်တွေင်  အရိပ်ရ၍နအးမြနသာ နနရာတွေင် အနားယူမခင်း 

 နနခ့င်းနနေ့ယ် အမပင်သွေားပါက ထီး၊ ဦးထုပ်နဆာင်းမခင်း၊ နနကာြျက်ြှန်တပ်မခင်း 

 အနရာင်နြျာ့နသာ ပွေပွေနချာင်နချာင် ချည်ထည် အဝတ်အစားြျားကုိ ဝတ်ဆင်မခင်း 

 ညှပ်ြိနပ်စီးမခင်း 

 နရြျားြျားနသာက်သုးံမခင်း  

 ေိုအပ်ပါက ဓာတဆ်ားရည်နသာက်သုးံမခင်း 

 

အပူဒဏ် အန္တရာယ်ြှ ကင်းနဝးရန် နရှာင်ကျဉ်ရန်အချက်ြျား (Don’ts) 

အပူဒဏ် အန္တရာယ်ြှ ကင်းနဝးရန် နအာက်ပါတိုကုိ့ နရှာင် ကဉ်သင့်ပါသည်။ 

 နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီြှ ညနန (၅း၀၀)နာရီအတွေင်း ြေိုအပ်ဘဲ အမပင်သွေားမခင်း 

 နနနရာင်နအာက်တွေင် အေုပ်ေုပ်မခင်းနှင့် ကုိယ်ကာယအားကစား မပုေုပ်မခင်း 

 ပါကင်ထိုးရပ်နားထားနသာ ကားထဲတွေင် ေူချန်ထားခဲ့မခင်း 

 ပူမပင်းနသာ အချိန်ြျားတွေင် အရကန်သစာ နသာက်စားမခင်း 

 နနပူထဲြှမပန်ောပပီး ချက်ချင်းနရချိုးမခင်း 

 ဓာတဆ်ားရည်အစား နစျးကွေက်အတွေင်း အေွေယ်တကူရရှိနိုင်နသာ အချိုရည်က့ဲသုိ ့

အရည်ြျား နသာက်သုံးမခင်း 
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၆။ ကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျား ေိုက်နာနဆာင်ရွေက်ရန် အချက်ြျား 

၆.၁။ အပူဒဏ် အန္တရာယ် ကာကွေယ်နိုင်ရနအ်တွေက် ကကိုတင်မပင်ဆင်နဆာင်ရွေက်ရန် 

(က) မပည်သူေူထုအား ကျန်းြာနရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနြှ ထုတ်မပန်ထားနသာ 

အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကာကွေယ်နရးနှိုးနဆာ်ချက်ြျားနှင့် ကျန်းြာနရးအသိပညာနပး 

ေုပ်ငန်းြျားအား ပိုြိုအရှိန်အဟုန်မြှင့် နဆာင်ရွေက်ရန်၊ 

(ခ) နဆးရံု/ နဆးခန်း/ ကျန်းြာနရးဌာနြျားတွေင် အပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားရနသာ ေူနာ 

ြျားအား နဆးကုသြှုနပးနိုင်နရးအတွေက် ကကိုတင်မပင်ဆင်ထားရန်၊ 

(ဂ) ေိုအပ်နသာ နဆးနှင့် နဆးဝါးပစ္စည်းြျား ေုံနောက်ြှုရှိနရးအတွေက် ကကိုတင် 

စုနဆာင်းထားရှိရန်၊ 

(ဃ) အပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားရနသာ ေူနာြျားကုိ နစာေျင်စွော ေွှဲနမပာင်းကုသြှု 

နပးနိုင်ရန် အတွေက် ေိုအပ်နသာ ေူနာတင်ယာဉ်ြျားနှင့် ေူနာေွှဲနမပာင်းြှု 

အစီအစဉ်ြျား ကကိုတင် အသင့်မပင်ဆင်ထားရှိရန်၊ 

(င) ေိုအပ်ပါက အနရးနပါ်ယာယီနဆးခန်းြျား ြွေင့်ေှစ်၍ နဆးကုသြှုနပးနိုင်နရး 

အတွေက် နဆာက်ရွေက်ထားရှိရန်၊ 

(စ) အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကာကွေယ်နရးအတွေက် နခတ္တ နားခိုနိုင်ရန် အရိပ်ရနသာ နနရာ 

ြျားအား နှီးနွေယ်ဌာနြျားနှင့် ညှိနှိုင်း၍ အပူဒဏ်နရှာင်စခန်းြျားအမြစ် မပင်ဆင် 

ထားရှိရန်၊ 

(ဆ) အပူဒဏ်အန္တရာယ် ခံစားရနသာ ေူနာြျားအား အနရးနပါ်နရှးဦးမပုစုမခင်းနှင့် 

ကျန်းြာနရးအသိပညာနပးမခင်းြျားအား ပိုြိုထိနရာက်စွော နဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်နှင့် 

မပည်သူေူထုအနမခမပု မြစ်နစရန်အတွေက် ြိြိနဒသအတွေင်းရှိ နစတနာ့ 

ကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျား၊ အစိုးရြဟုတ်နသာ အြွေဲ အ့စည်းြျားြှ ဝန်ထြ်းြျား၊ 

ရပ်ရွောအနမခမပု အြွေဲ ြ့ျားြှ မပည်သူြျားအား နေ့ကျင့် သင် ကားနပးထားရန် 

(ဇ) ြိြိတို ့ နဒသအတွေင်းရှိ အပူချိန်ြျားအား ြိုးနေဝသနှင့် ဇေနဗဒညွှန် ကားြှု 

ဦးစီးဌာန၏ အင်တာနက် နှင့် Facebook စာြျက်နှာြျား၌ နနစ့ဉ်နစာင့် ကည့်ရန် 
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(ဈ) အပူဒဏ်အန္တရာယ် ကကိုတင်မပင်ဆင်နရးအတွေက် ေိုအပ်ချက်ြျားအား အထက် 

အဆင့်ဆင့်သို ့တင်မပနတာင်းခံရန် 

 

၆.၂။ အပူဒဏ်အန္တရာယ်မြစ်ပွေားပါက နဆာင်ရွေက်ရန် 

(က) အပူဒဏ်အန္တရာယ် ကာကွေယ်နရးေုပ်ငန်းြျားနှင့် ကျန်းြာနရးအသိပညာနပး 

ေုပ်ငန်းြျားအား ပိုြိုအရှိန်အဟုန်မြှင့် နဆာင်ရွေက်ရန်၊ 

(ခ) အပူဒဏ်အန္တရာယ်ခံစားရနသာ ေူနာြျားကုိ အနရးနပါ် နရှးဦးမပုစု၍ ေိုအပ်ပါက 

နစာေျင်စွော ေွှဲနမပာင်းကုသြှု ခံယူနိုင်နစနရး စီစဉ်နဆာင်ရွေက်နပးရန်၊ 

(ဂ) ေိုအပ်ပါက အနရးနပါ်ယာယီနဆးခန်းြျား ြွေင့်ေှစ်၍ နဆးကုသြှုနပးရန် အမခား 

နှီးနွေယ်ဌာနြျားနှင့် ပူးနပါင်း၍ အပူဒဏ်နရှာင်စခန်းြျား ြွေင့်ေှစ်နပးရန်၊ 

(ဃ) အပူဒဏ်အန္တရာယ်မြင့် နဆးရံု တက်ကုသြှုခံယူနနရနသာ ေူနာြျား အပါအဝင် 

ပြို န့ယ်အတွေင်း အပူဒဏ်အန္တရာယ် ခံစားရနသာ ေူနာစာရင်းနှင့် ေူနာအနမခအနန 

တိုအ့ား အဆင့်ဆင့်သတင်းနပးပိုရ့န်၊ 

 

၇။ အပူဒဏ်အန္တရာယ် မြစ်ပွေားြှု သတင်းနပးပိုမ့ခင်း  

 အနမခခံကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျား အနနမြင့် ြိြိ နဒသအတွေင်း အပူဒဏ်အန္တရာယ် ခံစား 

ရသည့် ေူနာြျား၏ အနမခအနနအား ပြို န့ယ်ကျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြှူးထံသို ့ နနစ့ဉ် သတင်းနပးပုိ ့

ရြည်။ 

 ပြို န့ယ်ကျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြှူးြျား အနနမြင့် အနမခခံကျန်းြာနရးဝန်ထြ်းြျားြှ နပးပုိ ့

ောနသာ ေူနာစာရင်းြျားအား ပြို န့ယ်အဆင့် စာရင်းချုပ် မပုေုပ်နိုင်ရန် စုစည်းရြည်။  

 ထိုသို ့ ပြို န့ယ်အဆင့် စာရင်းချုပ် မပုေုပ်ရာတွေင် ြိြိပြို န့ယ်အတွေင်း ပြို န့ယ်နဆးရံု 

အပါအဝင် အမခားနသာ နဆးရံုြျားအားေုံး၏ ေူနာစာရင်းြျားပါ ပါဝင်နိုင်နရး ထည့်သွေင်း၍ 

စာရင်းချုပ် မပုေုပ်ရြည်။ 
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 ပြို န့ယ်ကျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြှူးြျားြှ စာရင်းချုပ်ရာတွေင် နအာက်နြာ်မပပါ ပုံစံမြင့် 

နရးသား၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနဒသကကီး/ မပည်နယ်မပည်သူက့ျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြျားသို ့ နနစ့ဉ် 

သတင်းနပးပို ့ရြည်။ 

 တိုင်းနဒသကကီး/ မပည်နယ်မပည်သူက့ျန်းြာနရးဦးစီးဌာနြျားြှ နအာက်နြာ်မပပါ ပုံစံမြင့် 

တိုင်းနဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင့် စာရင်းအချုပ် မပုေုပ်၍ တစ်နနတ့ာ စာရင်းအား နနာက်တစ်နန ့

နံနက် (၁၀) နာရီအနရာက် ဗဟိအုဆင့် သဘာဝနဘးနှင့် မပည်သူက့ျန်းြာနရးအနရးနပါ်အနမခအနန 

တုံ ့မပန်နဆာင်ရွေက်နရးဌာနခွေဲသို ့နပးပိုရ့ြည်။ 
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အပူဒဏ်အန္တရာယ် ခံစားရနသာ ေူနာြျားအား တိုင်းနဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားြှ ဗဟိုသိုသ့တင်းနပးပိုပ့ုံစံ 

----------------- တိုင်းနဒသကကီး/ မပည်နယ်           နနစ့ွေဲ ------------------- 

စဉ် ပြိုန့ယ် 
Heat Stroke ေူနာဦးနရ (အသစ်) Heat Stroke မြင့် နသဆံုးသူ 

ြှတ်ချက် 
ကျား ြ နပါင်း ကျား ြ နပါင်း 
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