
ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ် စ�းသော��က်မု်ှု အသော�အ့ထ�ည် ်အရွွယ်သ်ောရွ�က်ခ်ျိိ�န်် န်�တာ�ရှှည်သ်ောရွ�ဂါါမှုိ�းအသော�်တာငွ ်�က်သ်ောရွ�က််
မုှုရှှ�နို��င�်ည်။် ဤအသော�က်�ငး်အရွ� အချိိက်အ်�က်အ်ချိိ��်တာငွ ်သောမွှုးက်ငး်စက်သော�းမှုိ�း၊ က်သော�းမှုိ�းနိုငှ့ ်
ဆယ်သ်ောက်ိ�်�က်မ်ှုိ�း၏ အစ�းအသော��က်မ်ှုိ�းတာငွ ်�ဲ���်၏ အက်ိ��းပြု���ံ� အချိန််းက်ဏ္ဍက်�� သော��့��ါမှုည်။်

�ဲ���်အစ�းအစ�မှုိ�း+  
သောမွှုးက်ငး်စက်သော�းမှုိ�း၊  
က်သော�းမှုိ�းနိုငှ့ဆ်ယ်သ်ောက်ိ�်�က်မ်ှုိ�း

သောမွှုးက်ငး်စက်သော�းအတာကွ် ်�ဲနို�� ့ အ��ငဆ်��ဖသော�ဗု�န််းမှုိ�း

�ဲ���် ဆက်စ်�်မုှုအချိိက်အ်�က် ်ဇယ်�း

က်���က်စ်ထသောရွ�မှုိ�း  �ဲ���်�ရို��တာငး် ဓာ�တာမ်ှုတာည့်မု်ှုမှုိ�း

ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ်တွငွ ်ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ် ်ညီညီွွတွရ်ေး�ာ စာ�ရေး�ာကျမ်ာပံုုံ�စံကျု� 
တွညီရ်ေး�ာကျခ်ြ�င�်�ညီ ်အန်းညီ�်�ံ�� အရေး�ကျာင�်ရွင�်နှစ်ှ��အတွကွျ ် 

အရေးရွ�ပုံါ�ညီ။် ကျရေး��ဘဝ အစာ�စာ��ညီ် ်အရေး�အ်ထ�ညီ ်

အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ညီအ်ထ ုအကျျင်ပ်ုံါပြီးပီုံ� အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ာ�ညီ် ် 
အ�ါတွငွ ်ယ်င�် စာ�ရေး�ာကျပံ်ုံ� အမာအူကျျင်က်ျု� ရေးခြပုံာင�်�ရဲွန်း ် 

�ကျ�်�ဲ�ှညီ။် 1-6 အမာနှ်းအ်ာ�ခြ�င်၊် မာ�ကျာရေး��မာီကျ ��ရေးတွ�န်းခြပုံု�ျကျ်
မာျာ�တွငွ ်နှု�စု်�အ်ရွွယ်က်ျရေးန်း ကျရေး��ဘဝအ�ယ်အ်ထ ုအစာ�အရေး�ာကျ်
အရေး�အ်ထကျု� ခြပုံထာ��ညီ။် 7 ဒု�တွယု်အရေး�ကျာင�်ရွင�်မာာှ ကျရေး��ဘဝနှငှ် ် 
ပြီးမီာ�ရေးကျာငရ်ေးပုံါကျအ်ရွွယ်တ်ွငွ ်ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ် ်ညီညီွွတွရ်ေး�ာ  

အမာအူကျျင်မ်ာျာ��ညီ ်ဘဝရေးနှာှင�်ပုုံ�င�်တွငွ ်အ�ျုု �ရေး�ာ န်းာတွာရှညှီရ်ေးရွာဂါါမာျာ�  
ခြ�စ်ပုံာွ�နှု�ငရ်ေးခြ� အရေးပုံ်တွငွ ်အကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျရ်ေးစနှု�ငရ်ေး�ကျာင�် 
�ကျရ်ေး�အရေးထာကျအ်ထာ�မာျာ�ကျ အ�ကျခံြပုံုထာ��ညီ။် 8-11 ဥပုံမာာ
အာ�ခြ�င်၊် အရေးစာပုုံ�င�်�ရူေးန်းမာပံုုံ�စံ အရေး�ကျာင�်ရွင�်မာျာ��ညီ ်ရွင�်ာ�
ကျင�်ာခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�ကျု� �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှု�ညီဟ်ု� ယ်�ူ�ကျ�ညီ။် 12  

ထု�အ်ခြပုံင ်ကျရေး��ဘဝတွငွ ်အဝ�နွ်းခ်ြ�င�်�ညီ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ာ�ညီ် ် 
အ�ါတွငွ ်နှ�ှံ��ရေး��ွရေး�ကျာ�ု�ငရ်ွာ ရေးရွာဂါါရေး�ကျာင် ်ရေး��ံ��မာ ု 

ပုုံ�မုာ�မာျာ�ခြပုံာ��ာခြ�င�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံရေးန်းပြီးပီုံ� ယ်င�်�ု� ် နှ�ှံ��ရေး��ွရေး�ကျာ�ု�ငရ်ွာ  

ရေးရွာဂါါရေး�ကျာင် ်ရေး��ံ��မာ ုမာျာ�ခြပုံ��ာခြ�င�်�ညီ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ာ�ျုန်း်

န်�ဒါါန််း

တွငွရ်ှှုရေး�ာ ကျု�ယ်အ်ရေး���ျုန်းန်ှငှ် ်�ကျ�်ု�ငခ်ြ�င�် မာရှှုပုံါ။ 13  

အရေးမာရုွကျန်းက်ျရေး�� 36 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�ညီ ်အဝ�နွ်းရ်ေးန်းရေး�ာရေး�ကျာင် ် 
ဤရေး��်ာ�ျကျ�်ညီ ်အထ�ူအရေးရွ�ကြီးကျ�ီပုံါ�ညီ။် 14 ရေး��ွတွု��ရေးရွာဂါါ 15 နှငှ် ် 
��ီ�ျုုရေးရွာဂါါ အမာျုု�အစာ� 2 ကျဲ�်ု� ်16 �ကူြီးကျ�ီမာျာ�တွငွ ်တွစ်ကြီးကျမ်ုာ�ာ 

ရေးတွွ�ရွရေး�ရ်ှှရုေး�ာ ရေးရွာဂါါမာျာ��ညီ ်ကျရေး��ဘဝတွငွ ်အခြ�စ်မာျာ��ာပုံါ�ညီ။်

န်းာတွာရှညှီရ်ေးရွာဂါါမာျာ��ညီ ်ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ်ကျ စတွငခ်ြ�င�်မာဟု�တွရ်ေး�ာ�်ညီ�်  
�ရေးနှ��ာ�ဘဝနှငှ် ်နှု�စု်�အ်ရွွယ်အ်တွငွ�် ထု�စီစဉ်ရေးရွွ��ျယ်မ်ာ�ုညီ ်

အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ဘူဝတွငွ ်မာကျ�ူစကျန်ှု�ငရ်ေး�ာရေးရွာဂါါမာျာ� ခြ�စ်ပုံာွ�နှု�ငရ်ေးခြ�ကျု�  
အပြီးမဲာအကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျရ်ေးစ�ညီဟ်ု� အရေးထာကျအ်ထာ�မာျာ�ကျ  



မုာ�ငန်ှု��်ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်အရေးကျာင�်�ံ��အစာ�အစာခြ�စ်

ရေး�ာ်�ညီ�် အရေးမာရုွကျန်းအ်မာျုု��မီာ� �ံ��ပံုံ�တွစ်ပံုံ��န်း ်�်ညီ ်မုာ�ငန်ှု�မ်ာတွု�ကျန်ှု�င ် 

�ု�မ်ာဟု�တွ ်ထု��ု��်�ပ်ုံရွန်း ်မာနှစ်ှ�ကျပ်ုံါ။ 29 မုာ�ငန်ှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး�ခြ�င�်ကျု� 

ရေးရွွ��ျယ်ရ်ေး�ာ�အူမာျာ�စ��ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��၏ 'ပုံထမာနှစ်ှတွငွ ် 

တွစ်�ျုန်း�်ျုန်း၌် ရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး�ခြ�င�်�ု� ် ရေးခြပုံာင�်�ကျ�ညီ။် 30 

စီ�ပုံာွ�ခြ�စ်ခြပုံင�်ငထ်ာ��ညီ် ်အာန်း�ုငခ်ြပုံညီ်�်ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��

အတွကွျ ်ပံုံ�ရေး�န်းညီ�်မာျာ��ညီ ်�ူန်ှု�ရ်ွညီက်ျု� တွစ်နှစ်ှ�ာ�အရွွယ်တ်ွငွတ်ွု�ကျ်

ရေးကျး�ရွန်း ်�ု�မ်ာဟု�တွ ်အစာ�ထု��ရွန်းအ်တွကွျ ်�င်ရ်ေး�ျာ်ပုံါ�ညီ။် ရေးမာ�ွကျင�်စ

ကျရေး��အတွကွျ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပံုံ�ရေး�န်းညီ�် (SIF) �ညီ ်အု�ငအ်ု�ဒုင�်၊ �၊ံ မီာ�ယီ်ု�န်းင�်၊ 

ကျာန်းစ်တွင�် နှငှ် ်ရေးတွာ်ရွင�်တွု�ပ်ုံါ၀ငပ်ြီးပီုံ� နှာွ�နှု�ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�်မာျာ�ထကျ ် 

ကျယ်�်စီ်ယ်မ်ာနှငှ် ်ရေး�ာစ်�ရွပ်ုံ 20 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�် ပုုံ�၍ပုံါဝင�်ညီ။်

SIF ၏အခြ�စ်မာျာ�မာအုတွကွျ ်�န်း ်မ်ာနှ်း�်�ျကျအ်မာျုု�မာျုု�ရှှု�ညီ။် အမာျုု��ာ�

ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ် ်အာဟုာရွ�ု�ငရ်ွာ စစ်ရေး��မာစုစ်တွမ်ာ�၊ 2003-2010 

စစ်တွမ်ာ�အရွ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး�� 1864 ဦး�၊ အ�ကျ ်0 မာ ှ12 �အထ ု 

နှု�ငင်ကံျု�ယ်စ်ာ�ခြပုံုန်းမာနူ်းာကျု� မာ�ကျာရေး��မာီကျ ခြပုံု��ပ်ုံ�ဲရ်ေး�ာ စစ်တွမ်ာ�တွစ်��

အရွ ပံုံ�ရေး�န်းညီ�် �ု�မ်ာဟု�တွ ်ပံုံ�မာနှ်းန်ှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး�ရေး�ာ နှု�က်ျု� 81 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်  

စာ��ံ���ညီက်ျု� ရေးတွွ� ရှှုရွ�ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��ငယ်မ်ာျာ�၏ 

ငယ်ဘ်ဝ အစာ�အရေး�ာကျ ်အမာအူကျျင်မ်ာျာ�၏ အရေးရွ�ပုံါမာအုရွ  

ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ�၏ အာဟုာရွဂါ�ဏ်�်တိွမုာျာ��ညီ ်နှု�စု်�အ်ရွွယ်မ်ာ ှ

�ယ်ရ်ေးကျျာ်�ကျအ်ထ ု�ငူယ်မ်ာျာ�၏ ကျျန်း�်မာာရေးရွ�အရေးပုံ် မာညီ�်ု�အ်ကျျုု�

�ကျရ်ေးရွာကျန်ှု�င�်ညီက်ျု� န်းာ��ညီရ်ွန်း ်အ�ံ��ဝင�်ညီ။်

ရေး�ာ်ခြပုံ�ညီ။် စီစဉ်ရေးရွွ��ျယ်မ်ာ�ုု��ညီမ်ာာှ ဘဝတွစ်ရေး�ာာကျ ်

ကျျန်း�်မာာရေးရွ�ကျု� �မ်ှာ�မုာ���ညီ် ်�နှ�ာကျု�ယ်�ဲွ်�စညီ�်ပံုံ�၊ ဇီီဝကျမာမရေး�ဒုနှငှ် ် 
ဇီီဝကျမာမခြ�စ်စဉ်ရှှု န်းစုစဓူဝူရေးခြပုံာင�်�မဲာမုာျာ�ကျု� ရွညီည်ွှန်း�်�ညီ။်  
စီစဉ်ရေးရွွ��ျယ်မ်ာ�ုညီ ်�ာ�အမ်ုာအတွငွ�်ပုုံ�င�်ဝန်း�်ကျျငတ်ွငွ�်ာ 

အကျန်း ်အ်�တွမ်ာရှှရုေး�ာ�်ညီ�် ကျရေး��ဘဝနှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံပြီးပီုံ� ယ်င�်ရေးန်းရွာတွငွ ် 

မာတွညူီရီေး�ာကျု�ယ်တ်ွငွ�်အဂါါ ါမာျာ�နှငှ် ်စန်းစ်မာျာ��ညီ ်အမာျုု�မာျုု�ရေး�ာ
အ�ျကျမ်ာျာ�နှငှ် ်�ု�ကျရ်ေး�ျာညီရီေးထခွြ�စ်ရေးအာင ်�ကျ�်ကျ�်�ပ်ုံရေး�ာင�်ညီ။်

ထပ်ုံမံာ�ရုွ�ျကျတ်ွငွ ်နှ�ှံ��ရေးရွာဂါါ�ု�မာျုု� န်းာတွာရှညှီရ်ေးရွာဂါါရေးတွရဲွွအ်စ
အ�င်ရ်ေးတွကွျု� �ယ်ရ်ေးကျျာ်�ကျရ်ေးတွမွာာှ ��ုာထငရ်ှာှ�ရေးန်းပြီးပီုံခြ�စ်ပုံါ
တွယ်။်17,18 အရေးရွ�ကြီးကျ�ီ�ညီမ်ာာှ၊ ကျမာာာတွစ်ဝမ်ှာ�ရှှု �န်း�်နှငှ်�်ျီရေး�ာ အဝ
�နွ်းရ်ေး�ာ ကျရေး��မာျာ�19,20 နှငှ် ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျပ်ြီးပီုံ��ရူေး��ဦး�တွငွ ် 

တွစ်ဦး�ကျု� �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှုမာညီဟ်ု� �န်း ်မ်ာနှ်း�်ရွ�ညီ် ်အရေးရွ�ပုံါရေး�ာ 

အရွကျရ်ေး�ကျာင်မ်ာဟု�တွ�်ညီ် ်အ�ညီ�်အ��ံီ��ရေးရွာဂါါ (NAFLD)  

တွစ်မာျုု�ရှှု�ညီ။်21 အရေး�ာင�်�ွစုဲတွစ်စ်ရေး���ျကျမ်ာျာ�အရွ အရေးမာရုွကျန်း်
�ဦူး�ရေးရွ၏ 9.6%၊ အ�ကျ ်2-19 နှစ်ှနှငှ် ်ထု�အ�ကျအ်ပုုံ�င�်အခြ�ာ�
အတွငွ�် အဝ�နွ်း�်မူာျာ�၏ 38% တွငွ ်NAFLD ရှှ�ုညီက်ျု� ရေးတွွ�ရွ�ညီ။်22  

NAFLD �ညီ ်ဓူာတွတ်ွု���ုစီ�မာ၊ု ရေးရွာငရ်ွမ်ာ�မာ၊ု ကျင�်ာ��ဲမ်ာျာ�
ရေး��ံ��မာ ုနှငှ် ်�ု�ငဘ်ရုို�ဂါျန်းကျစ်စ်မာျာ�ခြ�င် ်ကျု�ယ်စ်ာ�ခြပုံုထာ��ညီ် ်အရွကျ်
ရေး�ကျာင်မ်ာဟု�တွရ်ေး�ာ အ�ညီ�်အ��ံီ��ခြ�င�်ကျု� တွု��တွကျရ်ေးစ�ညီ။်23  

တွရုွစာာန်းန်ှငှ်2်4-27 ရေးရွာဂါါပုံျံ� ပုံာွ�ခြ�င�်�ု�ငရ်ွာ28 အ�ျကျအ်�ကျအ်�ျုု �တွငွ ် 

ပဲုံပုံ�ပ်ုံ�ညီ ်NAFLD ၏�ံွ� ပြီး�ုု�တွု��တွကျမ်ာကုျု� ဟုန်း ်တ်ွာ�ရွန်း ်

အရေးထာကျအ်ကျခူြ�စ်နှု�င�်ညီ။်

သောမွှုးက်ငး်စက်သော�းအတာကွ် ်�ဲနို�� ့



CMA ရှှု�ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး�� 60% ၏ ကျန်းဦး� SIF ရေးကျး�ရေးမာ�ွ
မာတုွငွ ်9% ကျ�ာ ရေးရွာဂါါ�ကျခဏ်ာရှှုရေးန်း�ခဲြ�စ်�ညီ။်37  

�န်း ်က်ျျငဘ်ကျအ်ရေးန်းခြ�င်၊် ရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှု� ် ရေး�ာကျ�်ံ��ရေး�ာ �နူ်းာမာျာ�၏  

18% တွငွ ်29% �ညီ ်ရေးရွာဂါါ�ကျခဏ်ာရှှုရေးန်းရေး���ညီ။် CMA 

အပြီးမဲာရှှုရေး�ာကျရေး��မာျာ�ကျု� အကျခဲြ�တွ�်ညီ် ်ရေးပုံ်တွဂီူါနှု�ငင်မံာ ှ

ရေးန်းာကျရ်ေး�ကျာင�်ခြပုံန်းအ်ရေး��စာ�ရေး��်ာမာတုွစ်��မာ ှရွ�ဒုမ်ာျာ��ညီ ်

SIF ပံုံ�ရေး�န်းညီ�်တွငွ ်ရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှု�မ်ာျာ�ထကျ ်အာ��ာ�ျကျမ်ာျာ�ရှှုနှု�င်
ရေး�ကျာင�်ကျု��ညီ�် အ�ကျခံြပုံုထာ��ညီ။်38

ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�နှငှ်က်ျရေး��မာျာ�တွငွ ်IgE-ထကွျရ်ေးစ�ညီ် ်
ပဲုံပုံ�ပ်ုံဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာခုြ�စ်ပုံာွ�ခြ�င�်ကျု� အကျခဲြ�တွ�်ညီ်ရ်ေး��်ာမာ ု 

40 ပုံါဝငရ်ေး�ာစန်းစ်တွကျျခြပုံန်း�်ညီ�်ံ���ပ်ုံခြ�င�်နှငှ် ်ရေးပုံါင�်စပ်ုံ
အကျခဲြ�တွခ်ြ�င�်တွငွ ်�ကျတ်ွမ်ာ�၏ ပုံထမာရေးခြ�ာကျ�်အတွငွ�် IgE-

CMA ရှှုရေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�တွငွ ်SIF မုာတွ�်ကျခ်ြ�င�်ကျု� 
ရေးရိုှ��ု�င�်ရွန်း ်အ�ကျခံြပုံု�ျကျမ်ာျာ��ညီ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံနှငှ် ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာခုြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�  

တွု���ာမာညီက်ျု� စု��ရုွမ်ာပြီးပီုံ� အာမာ��ံျကျမ်ာရှှဟုု� ရေးကျာကျ�်ျကျ�်ျ�ဲ�်ညီ။် 39 

မာ�ကျာရေး��မာီကျ၊ Vandenplas40 �ညီ ်ဟုု�ကျပ်ြီးဒုုု �ု�ငစု်တွ ်အမာျာ�
အခြပုံာ�ကျု� အရေးခြ��ထံာ��ညီ် ်နှာွ�နှု��်ညီ ်�နူ်းာအမာျာ�စ�အတွကွျ ်

CMA ကျ��ရွန်း ်ပုံထမာရေးရွွ��ျယ်မ်ာခုြ�စ်�ညီဟ်ု� ရေးကျာကျ�်ျကျ�်ျ�ဲပ်ြီးပီုံ�  
�န်း ်ဟုု�ကျပ်ြီးဒုုု �ု�ငစု်တွန်ှငှ် ်SIF မာာှ ဒု�တွယု်ရေးရွွ��ျယ်မ်ာခုြ�စ်ရေး�ာ 

ပုုံ�မုာ�ခြပုံင�်ထန်း�်ညီ်အ်ရေးခြ�အရေးန်းမာျာ�အတွကွျ ်အမုာ�ငန်ှု�အကျ�်စ် 

ပံုံ�ရေး�န်းညီ�်မာျာ�ကျု� �ျန်း�်ပ်ှုံထာ��ဲ�်ညီ။်

12 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်တွငွရ်ေးတွွ�ရွ�ညီ။်31 SIF စာ��ံ���ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး�� 
ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�ညီ ်ဝငရ်ေးငအွန်းမုာ်�်ံ��အ�ပ်ုံစ�နှငှ် ်ဝငရ်ေးငပုွုံ�ခြမာင်ရ်ေး�ာအ�ပ်ုံစ�မာျာ� 
အ�ကျာ� နှုငု�်ယ်ဉှ်ပုံါကျ (P < 0.05) ��ု�ုာ�ာ ခြမာင်မ်ာာ��ညီ။်

နှု�ပ်ုံရုို�တွင�်နှငှ်ဓ်ူာတွမ်ာတွညီ်ခ်ြ�င�်�ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��ကျု� SIF 

ခြ�င်အ်စာ�ထု��တွု�ကျရ်ေးကျး�ရွခြ�င�် အရေး�ကျာင�်ရွင�်မာျာ�ထမဲာ ှ 

အခြ�စ်အမာျာ��ံ��တွစ်��ခြ�စ်�ညီ။် SIF �ညီ ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာအုခြ�စ်
ရေးစရွန်းခ်ြပုံုခြပုံငထ်ာ�ခြ�င�်ခြ�စ်ပြီးပီုံ� နှာွ�နှု�ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံ�ညီ် ်
အရေးထာကျအ်ထာ�မာျာ� ရှှုရေး�ာ်�ညီ�်၊32 နှာွ�နှု�ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�်နှငှ် ် 
ဓူါတွမ်ာတွညီ်ရ်ေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��ငယ်မ်ာျာ�၏ �န်း ်မ်ာနှ်း�်ရေးခြ�  

10-14 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�ညီ ်SIF နှငှ်�်ညီ�် ဓူါတွမ်ာတွညီ်ပ်ုံါ။  
ရွ�ဒုအ်ရေးန်းခြ�င်၊် အရေးမာရုွကျန်း ်ကျရေး��နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ�်ညီ်ရ်ေး��ပုံညီာ 

အကျယ်ဒ်ုမီာ (AAP) မာ ှမာတှွတ်ွမ်ာ�တွငထ်ာ�ရေး�ာ နှာွ�နှု�ပ်ုံရုို�တွင�်ဓူာတွ်
မာတွညီ်မ်ာ ု(CMA) ရှှုရေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ��ညီ ် 

ဟုု�ကျဒ်ုရုို��ု�ကျဇ််ီပုံရုို�တွင�်ရေး�ာ်ခြမာူ�ာ�ု� ် တွု�ကျရု်ို�ကျရ်ေးခြပုံာင�်�င်�်ညီဟ်ု�  
အ�ကျခံြပုံုထာ��ညီ။်33ပဲုံပုံ�ပ်ုံ��ီ�န်း ် ်immunoglobulin E (IgE) 

titer မာျာ��ညီ ်အစာ�အစာစမ်ာ��ပ်ုံမာအုတွကွျ ်အခြပုံု�ရေးဘာ
ရေး�ာငရ်ေး�ာ တွံ� ်ခြပုံန်းမ်ာကုျု� ထရုေးရွာကျ�်ညီ်�်န်း ်မ်ာနှ်း�်�ျကျမ်ာဟု�တွရ်ေး�ကျာင�်  
�တွခုြပုံု�င်�်ညီ။် 34

AAP နှငှ် ်�န်း ်က်ျျငဘ်ကျအ်ရေးန်းခြ�င်၊် SIF �ညီ ်နှာွ�နှု�န်ှငှ ်အ်စာဓူာတွမ်ာ
တွညီ်ခ်ြ�င�်နှငှ် ်နှငှ�်�ရူေးရွာဂါါနှငှ် ်အခြ�ာ�အစာအမ်ုာနှငှ် ်အူ�မ်ာ�ရေး�ကျာင�်
�ု�ငရ်ွာ ရေးရွာဂါါ�ကျခဏ်ာစ�မာျာ�ပံုံ�စံ ဓူာတွမ်ာတွညီ်ခ်ြ�င�်တွု� ် ခြ�စ်တွတွ်
�ညီ် ်အ�ကျရ်ေးခြ�ာကျ�်အထကျ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်

�င်ရ်ေး�ျာ်ရေး�ာ ရေးရွွ��ျယ်စ်ရွာ တွစ်��ခြ�စ်ရေး�ကျာင�် ဩစရေး�တွ��ျ
ပုံညီာရှှငမ်ာျာ�မာ ှရေးကျာကျ�်ျကျ�်ျ�ဲ�်ညီ။်35 ခြပုံင�်စ်ကျရေး��အထ�ူကျ�
အ�ဲွ��ညီ ်အ�ာ�တွ ူအခြမာငရ်ှှုရေး�ာ်�ညီ�် ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်နှငှ် ် 
တွညီ်မ်ာတွညီ် ်�ကျရ်ေးတွွ�စမ်ာ��ပ်ုံမာခုြ�င် ်ဦး�စာွ �ကျရ်ေး�ထ�ူင်ရ်ေး�ကျာင�်  
�တွရုေးပုံ�ထာ��ညီ။်36 အရေးရွ�ကြီးကျ�ီ�ညီမ်ာာှ ယ်ရူေးကျ  

��ရေးတွ�န်းခြပုံု�ျကျအ်ရွ 



�ဲနို��တ့ာ��က်သ်ောက်းး�ည့် ်သောမွှုးက်ငး်စက်သော�း
မှုိ�း၏အစ�းအစ�ရှှ� အ��ငဆ်��ဖသော�ဗု�န််းမှုိ�း

1960 ��နှစ်ှမာျာ�တွငွ ်အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်�ရှှု �န်း ်မ်ာနှ်း�်ရေးခြ��ဦူး�ရေးရွ 

�န်း�် 20 �ညီ ်ပုံထမာ�ံ�� စီ�ပုံာွ�ခြ�စ်ရေးရွာင�်�ျ�ာကျတွညီ�်ကျ  

နှု�စု်�အ်ရွွယ်အ်တွငွ�် SIF ကျု�စာ��ံ���ဲ�်ညီ။်41  ၎င�်၏အ�ံ��ခြပုံုမာ ု

မာတှွတ်ွမ်ာ��ကျာရေး�ာ်�ညီ�် SIF �ညီ ်၎င�်၏�ဘာဝအတွု�င�်  
အု�င�်ု��ရေး���န်း�်အမာျာ�အခြပုံာ�ပုံါဝငမ်ာရုေး�ကျာင် ်မာ�ကျာရေး��မာနီှစ်ှမာျာ�အတွငွ�်  
အခြငင�်ပုံာွ��ွယ်ခ်ြ�စ်�ာ�ဲ�်ညီ။်42,43 1960 ��နှစ်ှမာျာ�အ�ယ်ပု်ုံ�င�်တွငွ ်

SIF ကျု��ံ���ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�တွငွ ်�ညီပ်ုံင�်ကြီးကျ�ီရေးရွာဂါါ
ခြ�စ်ပုံာွ�မာအုမာျာ�အခြပုံာ�ကျု� ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။်44-46 မာ�ကျာမီာတွငွ၊် 
ပံုံ�ရေး�န်းညီ�်ထတဲွငွ ်အု�ငအ်ု�ဒုင�်ကျု� ထညီ်�်ငွ�်ပြီးပီုံ� အာန်း�ုငခ်ြ�ညီ်�်ျုန်း်
မာစှ၍၊ ကျျန်း�်မာာရေး�ာရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�တွငွ ်SIF အ�ံ��ခြပုံုခြ�င�်
ရေး�ကျာင် ်�ု�င�်ရုွွုကျခ်ြပုံဿန်းာမာျာ�မာရှှုရေး�ကျာင�် ရေးတွွ� ရှှု�ဲရ်ွပြီးပီုံ� SIF ရေးကျး�
�ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ��ညီ ်ပံုံ�မာနှ်းအ်တွု�င�်ကြီးကျ�ီထာွ��ံွ� ပြီး�ုု��ာ
ရေး�ကျာင�် ��ရေးတွ�န်းမာျာ�ကျ ရေး�ာ်ခြပုံ�ညီ။်41,47-50 ရေးပုံါင�်စပ်ုံ�ု�င�်ရုွွု
ကျရ်ေးဟုာ်မာ�န်း�်�ု�အပ်ုံရေး�ာ ရေးမာ�ွရွာပုံါ �ု�င�်ရုွွုကျရ်ေးဟုာ်မာ�န်း�်န်းညီ�်ရေး�ာ 

ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်SIF �ညီ ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်ခ်ြ�င�်ခြ�စ်
နှု�င�်ညီ။်51 ပံုံ�ရေး�န်းညီ�်တွငွ ်အု�င�်ု��ရေး���န်း�်ပုံါရေး�ာရေး�ကျာင်မ်ာဟု�တွဘ် ဲ

ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်�ညီ ်�ု�င�်ရုွွုကျရ်ေး��စ�ပ်ုံယ်မူာကုျု� အရေးနှာှင်အ်ယ်ကှျခ်ြ�စ်ရေးစ
နှု�ငရ်ေး�ာ အရေး�ကျာင�်ရွင�်မာျာ�စာွထမဲာ ှတွစ်��ခြ�စ်ရေး�ကျာင�် အ�ကျခံြပုံုထာ�
�ညီ် ်အရေးထာကျအ်ထာ�ခြ�စ်ရေး�ာရေး�ကျာင်ခ်ြ�စ်�ညီ။်52 

2006 ��နှစ်ှတွငွ ်��ူာ�မာျုု�ပုံာွ�ခြ�င�်�ု�ငရ်ွာအနှရိွာယ်မ်ာျာ�ကျု�အကျခဲြ�တွ်
ရွန်းအ်တွကွျ ်အမာျုု��ာ�အ�ပ်ုုံရေး�ဒုအစီအစဉ် (NTP) စငတ်ွာ�ညီ ် 

SIF ၏ ရေးဘ�ကျင�်မာကုျု� အကျခဲြ�တွ�်ဲ�်ညီ။် ၎င�်တွု�၏် ကျန်းဦး�
ရေးကျာကျ�်ျကျမ်ာျာ��ညီ ်SIF ၏ရေးဘ�ကျင�်မာကုျု� အရေးထာကျအ်ကျခူြပုံု
ရေး�ာ�်ညီ�် ရေးန်းာကျ�်ံ��မာတှွတ်ွမ်ာ� မာထ�တွခ်ြပုံန်း�်ဲရ်ေးပုံ။53,54 2009 ��နှစ်ှတွငွ ် 

ဤခြပုံဿန်းာကျု� NTP မာ ှထပ်ုံမံာတွငခ်ြပုံ�ဲပ်ုံါ�ညီ။် �တွွ�်ပ်ုံရေး�ာ 

�ပုုံံံပုံညီာရှငှမ်ာျာ� 14 ဦး�အ�ဲွ�၏ရေးကျာကျ�်ျကျမ်ာာှ SIF ၏ �ံ�ခြ�ံု စုတွ�်ျရွ
မာနုှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ၍် "စု��ရုွမ်ာမာအုန်းညီ�်�ံ��" (စု��ရုွမ်ာမာအု�င်င်ါ���မာာှ  

မာရေးခြပုံာပုံရေး�ာကျရ်ေး�ာစု��ရုွမ်ာမာ၊ု အန်းညီ�်ငယ်ရ်ေး�ာစု��ရုွမ်ာမာ၊ု စု��ရုွမ်ာမာအု�ျုု �၊ 
စု��ရုွမ်ာပုံပူုံန်းမ်ာနုှငှ် ်ခြပုံင�်ထန်းရ်ေး�ာစု��ရုွမ်ာမာ)ု ရှှုရေး�ကျာင�်ခြ�စ်�ညီ။် 55NTP 

မာတှွတ်ွမ်ာ�ကျု� တွံ� ်ခြပုံန်း�်ညီ်အ်ရေးန်းခြ�င် ်AAP �ညီ ်SIF ၏�ံ�ခြ�ံု စုတွ�်ျ
ရေးရွ�နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ၍် မာရေးခြပုံာပုံရေး�ာကျ�်ညီ်စု်��ရုွမ်ာမာရုှှုရေး�ကျာင�်  
၎င�်တွု�၏်ရွပ်ုံတွညီ�်ျကျက်ျု� ရေး�ာ်ခြပုံ�ညီ်အ်ရေးန်းခြ�င် ်NTP �ု� ် တွရွာ�ဝင်
စာတွစ်ရေးစာငရ်ေးပုံ�ပုုံ��်ဲ�်ညီ။် AAP ၏ �ကျရ်ှှုအရေးန်းအထာ�မာာှ “… 

��ီခြ�ာ�ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�် အရေးခြ��ထံာ��ညီ်ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�်မာျာ�ကျု� ပံုံ�မာနှ်းက်ြီးကျ�ီ
ထာွ�မာနုှငှ် ်�ံွ� ပြီး�ုု�မာအုတွကွျ ်အာဟုာရွခြ�စ်ရေးစရွန်း ်အ�ံ��ခြပုံုနှု�င�်ညီ…် ”33 

2014 ��နှစ်ှတွငွ ်SIF ၏ရေးဘ�ကျင�်မာကုျု�အာရံို�စု�ကျရ်ွန်းပ်ုံထမာ�ံ�� 
စန်းစ်တွကျျခြပုံန်း�်ညီ�်ံ���ပ်ုံမာနုှငှ် ်ရေးပုံါင�်စပ်ုံအကျခဲြ�တွမ်ာ�ုညီ ်ပံုံ�မာနှ်း်
�ကျတ်ွမ်ာ�ခြပုံညီ်ရ်ေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�တွငွ ်ကြီးကျ�ီထာွ�မာ၏ုအ�ျင်

ခြမာန်း�်ံ��အ�င်မ်ာာှပုံင ်SIF �ညီ ်ပံုံ�မာနှ်းက်ျု�ယ်�်နှ�ာကြီးကျ�ီထာွ�မာ၊ု �ံ�ရေး�ာကျ်
�ညီ် ်ပုံရုို�တွင�်အရေးခြ�အရေးန်း၊ အရုို���တိွုဓူာတွခ်ြပုံုခြ�င�်နှငှ် ်ပံုံ�မာနှ်းက်ျု�ယ်�်ံ
အာ��ံွ� ပြီး�ုု�မာကုျု� ရေးကျာကျ�်ျကျ�်ျ�ဲ�်ညီ။်56 မာ�ကျာရေး��မာီကျ၊ အစစရေးရွ� 
ရေး��်ာမာငုယ်တ်ွစ်��တွငွ ်SIF အ�ံ��ခြပုံုမာ�ုညီ ်ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ� 
�ု�မ်ာဟု�တွ ်မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်အပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ်ခြပုံုခြ�င�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံမာမုာ
ရှှု�ညီက်ျု� ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။်57 ��ရေးတွ�န်းအာ��ံ��ရှှုရေး�ာ်�ညီ�်၊ SIF  

နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ�်ညီ် ်အခြငင�်ပုံာွ�မာ�ုကျ�်ကျရ်ှှုရေးန်း�ခဲြ�စ်�ညီ။် 

ဤအခြငင�်ပုံာွ�မာကုျု� ပုံါဝငအ်�ကျခံြပုံုခြ�င�်�ညီ ်2018 တွငွထ်�တွခ်ြပုံန်း်
�ဲ�်ညီ် ်Adgent et al ၏ ကျ�ူစကျရ်ေးရွာဂါါ�ု�ငရ်ွာရေး��်ာမာတုွစ်
��၏ရွ�ဒုမ်ာျာ�ခြ�စ်ကျာ58 ယ်င�်တွငွ ်SIF �ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စ ရေးယ်ာကျျ်ာ�
ရေး��မာျာ�မာဟု�တွဘ် ဲရေးမာ�ွကျင�်စမုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်

အာန်း�ုငမ်ာျာ�ကျု� အန်းညီ�်ငယ်မ်ာာ�ာ ထ�တွရ်ေးပုံ�နှု�င�်ညီဟ်ု� အ�ကျခံြပုံု
�ညီ။် အ�ု�ပုံါရေး��်ာမာ�ုညီ ်မီာဒုယီ်ာမာျာ�၏ အာရံို�စု�ကျမ်ာကုျု� ရွရှှု�ဲ်
�ညီ။် �ု�ရ်ေး�ာ် ရေးအာကျတ်ွငွရ်ေး�ာ်ခြပုံထာ��ညီ်အ်တွု�င�် SIF မာပုံါဝင်
�ညီ်ရ်ေးန်းာကျပု်ုံ�င�်ထ�တွခ်ြပုံန်း�်ညီ်ရ်ေး��်ာမာတုွစ်���ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စ
ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်ရေး��်ာမာမုာျာ�အရေးပုံ်အရေးခြ��၍ံ SIF ၏ကျျန်း�်မာာရေးရွ�
�ု�ငရ်ွာအကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာျာ�နှငှ် ်ပုံတွ�်ကျ�်ညီ် ်ရေးရွရှှညီ်
ရေးကျာကျ�်ျကျ�်ွခဲြ�င�်နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ၍် ရေး�တိွရွပ်ုံထာ��င်�်ညီ။်59



ကြီးကျ�ီထာွ�မာပံုုံ�စံမာျာ� ��ု�ုာ�ာကျာွခြ�ာ�မာမုာျာ�မာ ှရေးရွရှညှီအ်ကျျုု�
�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာရှှု�ညီက်ျု� ရေးတွွ� ရှှု�ဲရ်ွ�ညီ။်59 ထု�ရေး��်ာမာ�ုညီ ်

ကျျန်း�်မာာ�ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ��ညီ ်ပုံရုို�တွင�်ဓူာတွရ်ေး�ျာန််းညီ�်
�ညီ် ်ကျရေး��ပံုံ�ရေး�န်းညီ�် �ု�မ်ာဟု�တွ ်စံပံုံ�ရေး�န်းညီ�်ရွရှှု�ညီ် ် 
ကျျပုံန်း�်ထနု်း�်�ျုပ်ုံစမ်ာ��ပ်ုံမာတုွစ်��ခြ�စ်�ညီ။် ကျျပုံန်း�်မာဟု�တွ�်ညီ် ် 
နှု�စု်� ် ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�အာ� ရွညီည်ွနှ်း�်အ�ပ်ုံစ�အခြ�စ်အ�ံ��ခြပုံု�ဲ�်ညီ။်  
အ�ကျတ်ွစ်�မာရှေး����ကျာ�ရှှု ကျု�ယ်အ်ရေး���ျုန်းန်ှငှ် ်အရွပ်ုံ 

z-ရွမာတှွမ်ာျာ� တွု���ာခြ�င�်�ညီ ်ပုံရုို�တွင�်ဓူာတွန််းညီ�်ရေး�ာ  

နှု�မ်ာနု်း်စု်�က်ျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်စံရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး��ညီ် ် 
ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�ထကျ ်ပုုံ�မာျာ��ညီ။် �ု�ရ်ေး�ာ် အ�ကျရ်ေး�� 
�ရေးကျျာ်ရေးန်းာကျပု်ုံ�င�်တွငွ ်စံရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှု�က်ျု� တွု�ကျရ်ေးကျး�ရေး�ာ 

ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�နှငှ် ်နှုငု�်ယ်ဉှ်ပုံါကျ ပုံရုို�တွင�်ဓူာတွန််းညီ�်ရေး�ာ 

ရေး�ာ်ခြမာူ�ာကျု� တွု�ကျရ်ေးကျး��ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��ငယ်မ်ာျာ�၏ 

z-ရွမာတှွမ်ာျာ� (ကျု�ယ်အ်ရေး���ျုန်းန်ှငှ် ်အရွပ်ုံအတွကွျ)် ��ု�ုာ�ာ
ရေး�ျာန််းညီ�်�ာရေး�ကျာင�် ရေးတွွ� ရှှုရွ�ညီ။် ထု�ရ်ေး�ကျာင် ်ရေး��နှစ်ှ�ာ�
အရွွယ်တ်ွငွ ်ကျာွခြ�ာ�မာမုာရှှုပုံါ။

Beginnings ရေး��်ာမာ6ု2 နှငှ် ်ဘယ်�်ဂ်ါရုွတွ-်မာနူ်းစ်�ျ ်ရေးမာ�ွကျင�် 
စကျရေး��နှု�ရ်ွညီ ်ရေး��်ာမာတုွငွ5်9အစာ�အစာ စာ��ံ��ပံုံ�ကျာွခြ�ာ�မာမုာ ှ

ခြ�စ်�ာ�ညီ် ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�၏ ယ်ာယ်အီကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာု
မာျာ��ညီ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�တွငွရ်ေးတွွ�ရွ�ညီ် ်ကျွခဲြပုံာ�မာမုာျာ�အရေးပုံ်
အရေးခြ��၍ံ ရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး�ခြ�င�်၏ ရေးရွရှညှီက်ျျန်း�်မာာရေးရွ��ု�ငရ်ွာ
အကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာျာ�နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ�်ညီ် ်ရေးရွရှညှီရ်ေးကျာကျ�်ျကျ်
�ွခဲြ�င�်နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ၍် စဉ်�စာ��ငခ်ြ�င�်င်�်ညီ။် ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး�� 
နှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး�မာပံုုံ�စံမာျာ�နှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ�်ညီ် ်�ရုေးကျာင�်စရွာမာျာ��ညီ ်

ရေးရွရှညှီအ်�ာ�အ�ာရှှုရေး�ာ ရေး��်ာမာမုာျာ� �ု�မ်ာဟု�တွ ်ဂါရို�တွစု�ကျ ်

ထနု်း�်�ျုပ်ုံထာ�ရေး�ာ ရေးန်းာကျရ်ေး�ကျာင�်ခြပုံန်းရ်ေး��်ာမာမုာျာ�မာ ှရွယ်ရူွန်း�်ု�
အပ်ုံနှု�င�်ညီ။်

Adgent et al ရေး��်ာမာတုွငွ ်ရေး��်ာမာတုွစ်ရေး�ာာကျ ်2010  

��နှစ်ှမာ ှ2014 ��နှစ်ှအတွငွ�် SIF၊ နှာွ�နှု�ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�် �ု�မ်ာဟု�တွ ် 

မုာ�ငန်ှု��်�ီ�န်း ်တ်ွု�ကျရ်ေးကျး��ဲရ်ေး�ာ �ီ�ာဒု�ဲ�ီ်�ယ်ာ�ရေးဒု�ရှှု  
ရေး��ရံို�မာျာ�တွငွ ်ရေးမာ�ွ�ွာ�ရေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး�� 410 ဦး� (ရေးယ်ာကျျ်ာ�
ရေး��မာျာ�နှငှ် ်မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်ရေးမာ�ွစမာ ှ28 ပုံတွ ်�ု�မ်ာဟု�တွ ် 

36 ပုံတွအ်ထ ုအ��ီ��ီ) ကျု� စာရွင�်�ငွ�်�ဲ�်ညီ။်58 မုာ�ငဦ်း�ရေးရွ
စာရွင�်�ညီ ်နှာွ�နှု�တ်ွု�ကျရ်ေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��နှငှ် ်SIF ရေးကျး�ရေး�ာ 

ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ��ကျာ�တွငွ ်ကျွခဲြပုံာ�ခြ�င�်မာရှှုရေး�ာ်�ညီ�် ရေး�ာ်ခြမာူ
�ာနှု�တ်ွု�ကျရ်ေး�ာ ကျရေး��နှငှ် ်မုာ�ငန်ှု�စု်�က်ျရေး���ကျာ�တွငွ ်��ု�ုာ�ာ 

ကျာွခြ�ာ�ပုံါ�ညီ။် �ာ�အမ်ုာ�မ်ာ�ရေး�ကျာင�်တွငွခ်ြ�စ်�ညီ် ်��ဲက်ြီးကျ�ီထာွ�
မာအုညွှန်း�်ကျနု်း�် (အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်ထရုေးတွွ� မာ၏ု အမာတှွအ်�ာ�)  

ပုုံ�မာျာ��ာပြီးပီုံ� SIF ရေး�ာကျ�်ံ���ညီ် ်မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ် 

ရေး�ာ်ခြမာူ�ာနှာွ�နှု� ် ရေး�ာကျ�်ံ���ညီ် ်မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�နှငှ် ်နှုငု�်ယ်ဉှ်ပုံါကျ 

�ာ�အမ်ုာထ�ထညီ ်ပုုံ�၍ရေးနှ�ှရေးကျ�ွစာွရေး�ျာပ်ုံါ��ာွ�ရေး�ာ်�ညီ�် ၎င�်တွု�၏် 

ရွင�်ာ�ထပ်ုုံအ�ျင�်နှငှ် ်ရေးဟုာ်မာ�န်း�်ပုံါဝငမ်ာမုာျာ�၏ �မ်ာ�ရေး�ကျာင�်မာျာ��ညီ ်

ကျွခဲြပုံာ�ခြ�င�်မာရှှရုေးပုံ။ SIF �ညီ ်"ခြပုံငပ်ုံမာ ှအကျစ်ထရုို�ဂါျငထ်ရုေးတွွ� မာအုရေးပုံ်  
တွံ� ်ခြပုံန်းမ်ာနုှငှ် ်ကျု�ကျည်ီရီေး�ာ တွစ်ရှှူ �၊နှငှ် ်ကျု�ယ်တ်ွငွ�်အဂါါ ါအ�င် ်
�ံွ� ပြီး�ုု�မာ�ုမ်ာ�ရေး�ကျာင�်မာျာ�ကျု� �ရို�ပ်ုံခြပုံ�ဲ�်ညီ"် ဟု� စာရေးရွ��မူာျာ�
မာ ှရေးကျာကျ�်ျကျ�်ျ�ဲရ်ေး�ာ်�ညီ�် အ�ု�ပုံါ ကျွခဲြပုံာ�မာမုာျာ�၏ ရေးရွရှှညီ်
�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာျာ�ကျု� မာ�နုှု�ငရ်ေး�ကျာင�် မာ�ု�င�်မာတွဝွန်း�်�ံဲ�်ညီ။်

ဤရေး��်ာမာ�ုညီစ်ာတွမ်ာ�အတွကွျ ်အရေးရွ�ပုံါ�ညီ်ရ်ေး�ာငရွ်ွကျမ်ာခုြ�စ်
ရေးစ�ညီ။်58 �ု�ရ်ေး�ာ်၎င�်�ညီ ်ကျျပုံန်း�်ထနု်း�်�ျုပ်ုံစမ်ာ��ပ်ုံမာ ု�ု��ညီ်
ထကျ ်ကျ�ူစကျရ်ေးရွာဂါါ�ု�ငရ်ွာ ရေး��်ာမာတုွစ်��ခြ�စ်ရေး�ာရေး�ကျာင် ်
၎င�်၏ရှှုရွင�်စွဲကျန်း ်�်တွ�်ျကျမ်ာျာ�ကျု� အ�အုမာတှွခ်ြပုံုရွန်း ်အရေးရွ�ကြီးကျ�ီ
ပုံါ�ညီ။် ထု�အ်ခြပုံင၊် SIF �ညီ ်နှာွ�နှု�ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�် �ု�မ်ာဟု�တွ ်မုာ�ငန်ှု�တ်ွု�ကျ်
ရေးကျး�ရေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�နှငှ် ်နှုငု�်ယ်ဉှ်ပုံါကျ မုာန်း�်ကျရေး��
မာျာ�ခြ�စ်ရေးစ ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�ခြ�စ်ရေးစ အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်အကျျုု�
�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာျာ� မာခြ�စ်ရေးပုံ်ရေး�ကျာင�် ခြပုံ��ဲ�်ညီ် ်Beginnings 

ရေး��်ာမာမုာ ှရွ�ဒုမ်ာျာ�နှငှ် ်�န်း ်က်ျျငဘ်ကျ ်မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်

�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှု�ညီ။် 60 စုတွဝ်ငစ်ာ�စရွာရေးကျာင�်�ညီမ်ာာှ၊ ရေး���
အရွွယ်တ်ွငွ၊် နှာွ�နှု�ရ်ေး�ာ်ခြမာူ�ာတွု�ကျရ်ေးကျး�ရေး�ာ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��
မာျာ�၏ �ာ�အမ်ုာထ�ထညီ�်ညီ ်အခြ�ာ�အ�ပ်ုံစ�နှစ်ှစ�ရှှု ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��
မာျာ�ထကျ ်��ု�ုာ�ာ ကြီးကျ�ီမာာ�ပြီးပီုံ� ယ်င�်�ညီ ်အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်

အာန်း�ုငက်ျု� ညွှန်းခ်ြပုံရေး�ာ ကျနု်း�်တွစ်��ခြ�စ်�ညီ။် 61 �ု�ရ်ေး�ာ် အ�ကျင်ါ�
နှစ်ှတွငွ ်�ာ�ဥအမ်ုာအရွွယ်အ်စာ�ကျာွခြ�ာ��ျကျမ်ာာှ မာ��ုာရေးတွာပ်ုံါ။ 62 

ထု�ရ်ေး�ကျာင် ်နှာွ�နှု�ရ်ေး�ာ်ခြမာူ�ာ၏ အကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာ�ုညီ ် 

ယ်ာယ်ခီြ�စ်�ညီ။်

�ာ�အမ်ုာထ�ထညီအ်ရေးပုံ် နှာွ�နှု�ပံ်ုံ�ရေး�န်းညီ�်၏ ယ်ာယ်အီကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျ်
မာ�ုညီ ်Fleddermann နှငှ်အ်�ဲွ�၏ �တွတ်ွရေး�ာရေး��်ာမာရုွ�ဒု်
မာျာ�နှငှ် ်ကျု�ကျည်ီ�ီညီ။်59 ဘယ်�်ဂ်ါရုွတွ-်မာနူ်းစ်�ျ ်ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��
နှု�စ်မ်ာ��ပ်ုံမာတုွငွ ်အ�ကျရ်ေး��နှစ်ှအရွွယ် ်မာနှ�ဿရေး�ဒုခြ�င် ်ရေး�ာ်ခြမာူ
�ာနှု�တ်ွု�ကျရ်ေးကျး�ရွာတွငွ ်ကျွခဲြပုံာ�မာမုာျာ�ရေး�ကျာင် ်အ�ကျရ်ေး���အထ ု



ကျရေး��မာျာ�ပုံါဝင�်ညီ် ်ဤ�ကျရ်ေးတွွ�စမ်ာ��ပ်ုံမာမုာျာ�တွငွ ်ရေးဟုာ်မာ�န်း�်
�ု�ငရ်ွာ �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာ ု��ု�ုာ�ာ န်းညီ�်ပုံါ�ခြ�င�်�ညီ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ်
ပြီးပီုံ��မူာျာ� ��ရေးတွ�န်းနှငှ် ်ကျု�ကျည်ီခီြ�င�်၊ ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ� 
�ု�မ်ာဟု�တွ ်ခြ�ညီ်စ်ကွျစ်ာမာျာ�မာ ှအု�င�်ု��ရေး���န်း�် ထရုေးတွွ� မာ�ုညီ ်

အမာျုု��ာ�မာျာ�တွငွ ်တွကျစ်တွု�စတွရီို�န်း�်ခြ�စ်ရေးစ67 အမာျုု��ာ�မာျာ�68 

�ု�မ်ာဟု�တွ ်အမာျုု��မီာ�မာျာ�တွငွ ်အကျစ်ထရုို�ဂါျငပ်ုံမာာဏ်မာျာ� ပုံျံ� နှှံမ်ာု
တွငွ ်�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာရှှုရေး�ကျာင�် ခြပုံရေးန်းညီ။် 69

အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�၏အပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ် �ကျခဏ်ာ
မာျာ��ညီ ်အရေးစာပုုံ�င�်အရွွယ်တ်ွငွ ်ခြ�စ်�ညီ်အ်တွကွျအ်ပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ်တွငွ ်

အစာ�အရေး�ာကျ၏် အကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာကုျု� န်းာ��ညီ�်ရေးဘာရေးပုံါကျ်
ခြ�င�်တွငွ ်စုတွဝ်ငစ်ာ�မာ ုတွု���ာ�ညီ။်70,71 အရေး�ကျာင�်ရွင�်မာျာ�စာွ�ညီ ် 

အ�တီွစ်ရှှူ �မာျာ�ခြ�င�်ကျဲ�်ု�ရ်ေး�ာ အ�ု�ပုံါ�မ်ာ�ရေး�ကျာင�်ကျု� 
အရေးထာကျအ်ကျခူြပုံုနှု�င�ွ်ယ်ရ်ှှု�ညီ။် ကျ�ူစကျရ်ေးရွာဂါါ�ု�ငရ်ွာ  

ရေး��်ာမာမုာျာ�အရွ ပုံရုို�တွင�်နှငှ် ်အ�ာ�ပုံရုို�တွင�်စ�စ�ရေးပုံါင�် နှစ်ှမာျုု��ံ��
စာ��ံ��မာ�ုညီ ်ရေးစာစီ�စာွရွာ��ီာခြ�င�်နှငှ် ်အပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ်  

အရေးစာပုုံ�င�်�ကျခဏ်ာမာျာ� ခြ�စ်ရေးပုံ်�ာခြ�င�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံရေးန်းရေး�ကျာင�်  
ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။် 72,73 အု�င�်ု��ရေး���န်း�် �ု�ငတ်ွု�အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်ပုံါဝင�်ညီ် ် 
ဇီီနှု�အကျစ်ထရုို�ဂါျငန်ှငှ် ်ထရုေးတွွ� မာကုျု� ရေးစာစီ�စာွ အပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ်ခြပုံုခြ�င�်
ခြ�စ်ရေးစ�ညီ် ်အခြ�ာ�အရေး�ကျာင�်ရွင�်တွစ်��အခြ�စ် အ�ု�ခြပုံုထာ��ညီ။် 
�ု� ်ခြ�စ်၍ ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��မာ�ုညီ ်ကြီးကျ�ီရေးကျာငဝ်ငစ်ဥ်�ံွ� ပြီး�ုု�မာအုရေးပုံ် 
�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှုမာရှှု �ံ��ခြ�တွရ်ွန်း ်စုတွဝ်ငစ်ာ�စရွာခြ�စ်�ညီ။်

ကြီးကျ�ီရေးကျာငဝ်င�်ညီ် ်အရွွယ်မ်ာတွု�ငမီ်ာ ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်��ီ�မ်ာ�ရေး�ကျာင�်ရှှု  
အု�င�်ု��ရေး���န်း�်မာျာ��ညီ ်ထနု်း�်�ျုပ်ုံစမ်ာ��ပ်ုံရွာတွငွ ်�ံ��ရေးန်း�ညီ် ်
ကျရေး��မာျာ�ထကျ ်ပုုံ�မာျာ�ရေး�ကျာင�် ကျု��ရီွ�ယ်ာ� ကျ�ူစကျရ်ေးရွာဂါါ�ု�ငရ်ွာ 

ရေး��်ာမာနုှစ်ှ��ကျ ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။် 74,75ကျု�ရီွ�ယ်ာ�တွငွ ်ဓူမာမတွာရေး��ွ 
ရေးပုံ်�ျုန်း ်(AOM) �ညီ ်(ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ်တွငွ ်ရေးတွွ�ရွခြ�င�်) ရေး�ျာန််းညီ�်�ာ
ရေး�ာ်�ညီ�် ရေး��်ာမာအုရွ အစာ�အစာန်းဲ ် အာဟုာရွအခြပုံင ်မုာ�ငဓ်ူမာမတွာ
ရေးပုံ်�ျုန်း၊် �နှ�ာကျု�ယ်ထ်�ထညီည်ွှန်း�်ကျနု်း�်န်းဲ ် မီာ��ွာ��ညီ်အ်ရွွယ်တ်ွု�ဟ်ုာ  

ကျု�ရီွ�ယ်ာ�မာုန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်AOM ကျု� �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှုပံုံ�ရေးပုံ်ရေး�ာ 

ရေးခြပုံာင�်�နဲှု�ငရ်ေး�ာအရွာမာျာ�ခြ�စ်ရေး�ကျာင�်ရေးတွွ� ရှှုရွ�ညီ။်76 AOM  

�ညီ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��ခြ�င�်မာရှှ�ုညီ် ်နှု�ငင်မံာျာ�အပုံါအဝင ်ကျမာာာတွစဝ်မ်ှာ�တွငွ ် 

ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င် ်ကျျ�င�်ရေးန်းရေး�ကျာင�် �တွခုြပုံုရွန်း ်အရေးရွ�ကြီးကျ�ီ�ညီ။် 

ကျု�ရီွ�ယ်ာ�ရေး��်ာမာ ု74,75��နှငှ်�်န်း ်က်ျျငဘ်ကျအ်ခြ�စ်��န်းစ်နှစ်ှ�ကျာ 

�ု�ကျန််းာ�ဲ�်ညီ် ်အ�ကျ ်6 နှစ်ှမာ ှ8 နှစ်ှ�ကျာ�ရှှု အရေးမာရုွကျန်းမု်ာန်း�်ကျရေး�� 
1,239 ဦး� ပုံါဝငရ်ေး�ာ အ�ာ�အ�ာရှှုရေး�ာ ရေး��်ာမာတုွစ်��တွငွ ်

အပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ်ဥ်�ံွ� ပြီး�ုု�မာနုှငှ် ်��ီ�မ်ာ�ရေး�ကျာင�်တွငွ ်အု�င�်ု�����န်း�် 
ထကွျရ်ှှမုာတုွု� ်�ကျာ� �ကျန်ှယွ်မ်ာမုာရှှရုေး�ကျာင�် ရေးတွွ�ရွ�ညီ။် 77အမာနှ်းအ်ာ�ခြ�င်၊်  
အခြ�ာ�ရေး�ာ အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� ရေး��်ာမာတုွစ်��အရွ အု�င�်ု��
ရေး���န်း�် ထရုေးတွွ� မာ�ုညီ ်ရွင�်ာ�ကြီးကျ�ီထာွ�မာ ုရေးနှာှင်ရ်ေးနှ�ှခြ�င�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံ
ရေးန်းရေး�ာ်�ညီ�် ထု�ရေး��်ာမာ�ုညီ ်အရေး��စာ�ရေး��်ာမာခုြ�စ်ပြီးပီုံ�  
ကျဏ္ဍ�ွပံဲုံ�စံ အ�ံ��ခြပုံုထာ��ညီ။်78 မာညီ�်ု�ပ်ုံငခ်ြ�စ်ရေးစ၊ ဤရေးတွွ� ရှှ�ုျကျ�်ညီ ် 

ဂါျာမာန်း ်အ�ျာ��ု�ကျရ်ေး��်ာမာတုွစ်��၏ ရွ�ဒုမ်ာျာ�နှငှ် ်ကျု�ကျည်ီ�ီညီ။် 79 

က်သော�းမှုိ�း၏အစ�းအစ�မှုိ�းတာငွ ် 
အ��ငဆ်��ဖသော�ဗု�န််းမှုိ�း

အာရှှ�ငူယ်မ်ာျာ��ညီ ်��ုာရေး�ာ�ု��ကျျုု�မာျာ�မာရှှုဘ ဲရွာစ�နှစ်ှမာျာ�
�ကျာရေးအာင ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ�ကျု� စာ��ံ���ဲ�်ကျ�ညီ။် မာညီ�်ု�ပ်ုံငခ်ြ�စ်
ရေးစ ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်အု�င�်ု��ရေး���န်း�်မာျာ�၏အကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာကုျု� 
ပုုံ�မုာ�န်းာ��ညီ�်ရေးဘာရေးပုံါကျရ်ွန်းမ်ာာှ စုတွဝ်ငစ်ာ��ွယ်ခ်ြ�စ်�ညီ။် ပုံဏ်ာမာ
အ�ျကျအ်�ကျမ်ာျာ�အရွ ကျရေး��မာျာ��ညီ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျပ်ြီးပီုံ��မူာျာ�
ထကျ ်အု�င�်ု��ရေး���န်း�်ကျု� ပုုံ�၍စ�ပ်ုံယ်ရူေး�ကျာင�် ညွှန်းခ်ြပုံ�ညီ။်63

က်သော�းမှုိ�းတာငွ ်�ဲ���် ���မ့ှုဟု�တာ ်အ��ငဆ်��ဖသော�ဗု�န််း  
နိုငှ့�်တာ�်က်�်ည့် ်��သောတာ�န်က်�� အန်ည်း်ငယ်�်�  
ပြု�����်ထ�းသော��်�ည်း် သောအ�က်တ်ာငွသ်ောဖ�်ပြု�ထ�း�ည့်အ်တာ��ငး် 
အ��ငဆ်��ဖသော�ဗု�န််း�ည် ်သောဟု�်မှု�န််းဆ��ငရ်ွ� အက် �ိ�း�က်သ်ောရွ�က််
မုှုမှုိ�းက်�� မှုပြု�����်နို��င�်ါ၊

မုာန်း�်ကျရေး�� 17 ဦး�ပုံါဝင�်ညီ် ်အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� စမ်ာ��ပ်ုံ
ရေး��်ာမာတုွစ်��တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာ တွစ်ရေးယ်ာကျစ်ာန်း�ီပုံါ�  
ရေးန်းစ်ဉ်စာ��ံ��မာ ု(ပုံျမ်ာ�မာာ အု�င�်ု��ရေး���န်း�်စာ��ံ��မာ ု~ 27 mg) �ညီ ်
��ီတွငွ ်�ငုစ်တွ�ီရုွွုကျထ်�တွ�်တှွမ်ာပုုံမာာဏ်မာျာ�ကျု� �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာ
ရှှုရေး�ကျာင�် ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။် 66

12 ပုံတွ�်ကျာ အစစရေးရွ�ရေး��်ာမာ ုအရေး��စာ�တွစ်��တွငွ ်အု�င�်ု��
ရေး���န်း�် ခြ�ညီ်စ်ကွျစ်ာမာျာ� (တွစ်ရေးန်း�်ာင ်0, 16 နှငှ် ်48 mg/d)�ညီ ်
ငယ်ရွ်ွယ်ရ်ေး�ာ ရေးယ်ာကျါျာ�ရေး��မာျာ�နှငှ် ်မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ် 
ရေး��ွမာျုု�ပုံာွ�မာ�ုု�ငရ်ွာ ရေးဟုာမ်ာ�န်း�်ပုံမာာဏ်မာျာ�အရေးပုံ် �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာမုာ
ရှှုရေး�ကျာင�် ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။်65

ဩစရေးတွ��ျရေး��်ာမာတုွစ်��တွငွ ်အု�င�်ု��ရေး���န်း�်�ညီ ်
�ယ်ရ်ေးကျျာ�်ကျရ်ေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�တွငွ ်�ပ်ုုံ�ညီ�်�ခြမာင်မ်ာာ��ညီ် ် 
�စ်ပုုံ�ပုံရုို�တွင�်ကျု��ကျစ်ထရေးရွာ (HDL-C) ပုံမာာဏ်အရေးပုံ် �ကျရ်ေးရွာကျ်
မာမုာရှှုရေး�ကျာင�်၊ အု�င�်ု��ရေး���န်း�် �ညီ ်အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်အာန်း�ုင်
မာျာ�မာထကွျန်ှု�ငရ်ေး�ကျာင�် အ�ကျခံြပုံုထာ��ညီ။်64 အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ျုန်း ်
ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�တွငွ ်HDL-C ပုံမာာဏ် ရေး�ျာက်ျျ�ာွ�ရေး�ာ်�ညီ�် 
မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်ယ်င�်ကျဲ�်ု� ် ကျျ�င�်ခြ�င�်မာျုု� မာရှှုရေး�ာ်�ညီ�် 
အမာျုု��မီာ�မာျာ�တွငွ ်အကျစ်ထရုို�ဂါျင ်ပုံမာာဏ်မာျာ�ရေး�ာရေး�ကျာင် ် 
ခြ�စ်နှု�င�်ညီ် ်ကျာွခြ�ာ��ျကျခ်ြ�စ်�ညီ။် ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�တွငွ ် 
အု�င�်ု��ရေး���န်း�်ထရုေးတွွ� မာ�ုညီ ်HDL-C ပုံမာာဏ်မာျာ�ကျု�  
တွု��ရေးစ�ညီဟ်ု�ယ်�ူရွ�ညီ။်

1

2
3



ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ်တွငွပဲ်ုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��မာ�ုညီ ်
ဘဝ�ကျတ်ွမ်ာ�ရေးန်းာကျပု်ုံ�င�်တွငွ ်ရွင�်ာ�
ကျင�်ာခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�ကျု� ရေး�ာာ�်ျရေးပုံ��ညီ။်

ထု�အရေးထာကျအ်ထာ�တွငွ ်အရေးစာပုုံ�င�်ဘဝခြ�စ်စဉ်မာျာ��ညီ ်ရေးယ်ဘ�ယ်ျ
အာ�ခြ�င် ်ရွင�်ာ�ကျင�်ာအနှရိွာယ်9်0နှငှ် ်ကျင�်ာခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�အရေးပုံ်
�ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှရုေးစရေး�ာ ကျနု်း�်ဂါဏ်န်း�်အ�ျကျအ်�ကျမ်ာျာ�နှငှ် ်ကျု�ကျ်
ညီ�ီညီ။် 91 �ကျတ်ွမ်ာ�၏ ပုံထမာနှစ်ှ 20 �ညီ ်အထ�ူအရေးရွ�ပုံါပံုံ�ရွ�ညီ။်92

ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��မာ�ုညီ ်��ူာ�ရေးခြမာာကျစ်ဥ်�ံွ� ပြီး�ုု�မာအုရေးပုံ် �ကျရ်ေးရွာကျ်
မာရုှှုမာရှှုကျု� အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� ကျဏ္ဍ�ွရဲေး��်ာမာနုှစ်ှ��မာ ှပုုံ�၍ 

ရေး��န်းကျ�်ညီ်အ်ခြမာငက်ျု� ရွရှှုရေးစ�ညီ။် ရေး��်ာမာတုွစ်��တွငွ ်�တိွမာရေးန်း ် 
ဥပုံ���်ညီ(်SDA) မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�(အရေးရွအတွကွျ=် 327၊ အ�ကျ ်

12 မာ ှ18၊ ပုံာမ်ာ�မာာ အ�ကျ ်15) ပုံါဝငပ်ြီးပီုံ�80 အခြ�ာ�ရေး��်ာမာတုွငွ ်SDA 

ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�ပုံါဝင�်ဲ�်ညီ။်81 SDA မာျာ�၏ 40 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�န်း ်�်ညီ ် 

�ကျ�်တွ�်တွွစ်ာ��မူာျာ�ခြ�စ်ရေး�ာရေး�ကျာင် ်၎င�်တွု�၏်  

ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��မာ�ုညီ ်အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� �ဦူး�ရေးရွထကျ ် 

မာျာ�စာွပုုံ�၍မာျာ�ခြပုံာ��ညီ။် �ကျရ်ှှု ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��မာ�ုညီ ်ထု�စာတွမ်ာ�မာ ှ

အရေးထာကျအ်ကျခူြပုံုထာ��ညီ် ်ယ်�ူ�ျကျခ်ြ�စ်ရေး�ာ ယ်�ငစ်ာ��ံ��မာကုျု� 
ထငဟ်ုပ်ုံရေးစ�ညီဟ်ု၍ူ ထု�ရေး��်ာမာမုာျာ�ကျု� ရေးရွ��မူာျာ�ကျ ယ်�ူ�ညီ။် 82

�ယ်ရ်ေးကျျာ်�ကျမု်ာန်း�်ကျရေး��မာျာ��ကျာ� ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��မာ ုပုံျမ်ာ�မာာ
အရေးရွအတွကွျ�်ညီ ်တွစ်ပုံတွ�်ာင ်12.9 ရှှုပြီးပီုံ� မုာန်း�်ကျရေး��  
21.1 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�ညီ ်တွစ်ပုံတွ�်ာင ်4x နှငှ်အ်ထကျ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာ
မာျာ�စာ��ံ���ကျ�ညီ။် ရွ�ဒုမ်ာျာ�အရွ ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာအာ��ံ��  
စာ��ံ��မာနုှငှ် ်��ီခြ�ာ� ပဲုံပုံ�ပ်ုံ�ံ��မာျုု� စာ��ံ��မာ�ုညီ ်AOM နှငှ် ်��ု�ုာ�ာ  

�ကျစ်ပ်ုံမာမုာရှှုရေး�ကျာင�်၊ �ု�မ်ာဟု�တွ ်အရေးစာပုုံ�င�် �ု�မ်ာဟု�တွ ်ရေးန်းာကျပု်ုံ�င�် 
AOM အတွကွျ ်အ�ာ�အ�ာမာျာ�နှငှ် ်��ု�ုာ�ာ �ကျစ်ပ်ုံမာမုာရှှရုေး�ကျာင�်  
ရေးတွွ�ရွ�ညီ။်80

�ု�ရ်ေး�ာ် �အူမာျာ�ပုံါဝင�်ညီ် ်အာရှှခြပုံငပ်ုံတွငွ ်ခြပုံု��ပ်ုံ�ဲရ်ေး�ာ 

ကျ�ူစကျရ်ေးရွာဂါါ�ု�ငရ်ွာ ရေး��်ာမာမုာျာ��ညီ ်အု�င�်ု��ရေး���န်း�်စာ��ံ��မာ ု 

အ�နွ်းန််းညီ�်�ညီ်အ်တွကွျ ်(တွစ်ရေးန်း�်ာင ်2 mg/d) ကျျန်း�်မာာရေးရွ��ု��
ကျျုု�မာျာ�ကျု� န်းာ��ညီ�်ရေးဘာရေးပုံါကျရ်ွန်း ်ရေးမာ��နွ်း�်ထ�တွစ်ရွာခြ�စ်�ညီ။် 

ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�ပုံါ၀ငရ်ေး�ာ ရေး��်ာမာတုွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအမာျာ�အခြပုံာ�
စာ��ံ���မူာျာ� (တွစ်ရေးန်း�်ာင ်အု�င�်ု��ရေး���န်း�် 20 mg/d အထကျ)် 

တွငွပ်ုံထမာ�ံ����ီစပ်ုံအရေးမာ�ှအမာာငမ်ာျာ� ရေးပုံါကျခ်ြ�င�်ခြ�င် ်�ံ��ခြ�တွ�်ညီ် ် 
ကြီးကျ�ီရေးကျာငဝ်ငစ်အ�ျုန်းက်ျု� အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်�ရှှု ကျရေး��မာျာ�
အတွကွျ ်ပံုံ�မာနှ်းအ်ပုုံ�င�်အခြ�ာ�တွစ်��အတွငွ�် ရေးကျာင�်စာွရေးတွွ�ရွ�ညီ။်81

မုာန်း�်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်အပုံျုုရေး�ာ်ဝငစ်အရေးစာပုုံ�င�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံ�ညီ််
�ု��ကျျုု�တွစ်��မာာှ ဘဝရေးနှာှင�်ပုုံ�င�်တွငွ ်ရွင�်ာ�ကျင�်ာ ခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ� ပုုံ�
မာျာ��ညီ။် ကြီးကျ�ီရေးကျာငဝ်ငစ်တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံ၏အကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာကုျု� 
အကျန်း ်အ်�တွခ်ြ�င်�်ာ ရေး��်ာထာ�ရေး�ာ်�ညီ�် ကျ�ူစကျရ်ေးရွာဂါါ�ု�ငရ်ွာ  

နှစ်ှမာျုု��ံ��ပုံါဝင�်ညီ် ်အံ�ွ်ယ်�်�ရေးတွ�န်းခြပုံု�ျကျတ်ွစ်��ရှှု83-86ပြီးပီုံ�87-89 

အ�ျကျအ်�ကျမ်ာျာ�အရွ ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ်တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံစာ��ံ��ခြ�င�်�ညီ ်ဘဝ
ရေးနှာှင�်ပုုံ�င�်တွငွ ်ရွင�်ာ�ကျင�်ာခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�ကျု� ရေး�ာာ�်ျရေးပုံ�ရေး�ကျာင�်  
ညွှန်းခ်ြပုံ�ညီ။် 



�ဲ���်�ရို��တာငး် အရွည်အ်သော�းွ 

ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ��ညီ ်အရွညီအ်ရေး��ွခြမာင်ပ်ုံရုို�တွင�်မာျာ�ကျု�  
ရေးပုံ�စမ်ွာ�နှု�ငပ်ြီးပီုံ� ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င် ်ခြပုံညီ်ဝ်�နီ်းညီ�်ပုံါ�ရေးစ�ညီ။်100  

ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်�ညီ ်ကြီးကျ�ီထာွ��ာရေး�ာကျရေး��မာျာ�၏ ပုံရုို�တွင�်
�ု�အပ်ုံ�ျကျက်ျု� ခြ�ညီ်�်ညီ�်ရေးပုံ�နှု�င�်ညီ။် 2000 တွငွအ်ရေးမာရုွကျန်း်
ခြပုံညီရ်ေးထာငစ်� စု�ကျပ်ုံျုု�ရေးရွ�ဌာာန်း�ညီ ်National School Lunch 

Program (NSLP) တွငွ ်အ�ံ��ခြပုံုနှု�င�်ညီ် ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်ပုံမာာဏ်အရေးပုံ်  
ကျန်း ်�်တွ�်ျကျမ်ာျာ�ကျု� �ယ်ရ်ှာှ��ဲ�်ညီ။်101 NSLP တွငွ ်အစာ�ထု��ပုံရုို�တွင�်  
ထ�တွက်ျ�န်းတ်ွစ်��အခြ�စ် အရွညီအ်�ျင�်ခြပုံညီ်မီ်ာရွန်း ်ပုံရုို�တွင�်တွစ်��မာာှ  

ပုံရုို�တွင�်၏ အစာရေးခြ�နှု�ငစ်မ်ွာ�ရှှရုွန်း ်နှု�ပ်ုံရုို�တွင�်အန်းညီ�်�ံ�� 80 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်၏  

အမုာ�ငန်ှု�အကျ�်စ်ရွမာတှွက်ျု� ခြပုံုခြပုံငရ်ွန်း�်ု��ညီ။် ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်�ညီ ် 

ထု�စံနှနု်း�်နှငှ် ်ကျု�ကျည်ီ�ီညီ။်102

ခြပုံညီ်ဝ်� ီ�နွ်းက်ျစဲာွမာပုံါဝင�်ညီ် ်ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ်ည်ီညီွွတွရ်ေး�ာ  

ပုံရုို�တွင�်အရွင�်အခြမာစ်မာျာ� ရေးပုံ�ခြ�င�်�ညီ ်ကျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်

အရေးရွ�ကြီးကျ�ီ�ညီ။် ပုံရုို�တွင�်ဓူာတွက်ြွကျယ်ဝ်ရေး�ာ အစာ�အစာမာျာ��ညီ ်

ပုုံ�၍ �ု�ကျခ်ြပုံညီ်ပ်ြီးပီုံ� ကျု�ယ်အ်ရေး���ျုန်းက်ျျခြ�င�်နှငှ် ်�ကျစ်ပ်ုံမာရုှှု�ညီ။်103  

ကျန်း ်�်တွ�်ျကျရ်ှှရုေး�ာ�်ညီ�် ရေးယ်ာကျျ်ာ�ရေး��မာျာ�တွငွ ်အ�ကျခံြပုံုထာ��ညီ် ် 
အစာ�အရေး�ာကျပ်ုံမာာဏ်ထကျ ်ပုံရုို�တွင�်စာ��ံ��မာ�ုညီ ် 

အရုို��တွငွ�်�တိွုဓူာတွ�်ပ်ုုံ�ညီ�်�အရေးပုံ် ရို�ပ်ုံပုုံ�င�်�ု�ငရ်ွာ��ပ်ုံရေး�ာငမ်ာ၏ု  

အ�ငွ်�်ာရေး�ာအကျျုု��ကျရ်ေးရွာကျမ်ာကုျု�ခြမာင်မ်ာာ�ရေးစ�ညီ် ်
အရေးထာကျအ်ထာ�ရေးတွွ�ရွ�ညီ။်104 ထု� ်ခြပုံင၊် ကျရေး��မာျာ�၏  

ပုံရုို�တွင�်�ု�အပ်ုံ�ျကျ�်ညီ ်�ကျရ်ှှုအ�ကျခံြပုံုထာ��ညီ် ်အစာ�အစာ 

ပုံမာာဏ်ထကျ ်50 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�် ပုုံ�မာျာ�နှု�ငရ်ေး�ကျာင�် အရေးထာကျအ်ထာ�မာျာ�ကျ  

ညွှန်းခ်ြပုံရေးန်း�ညီ။် 105

ကျရေး��အစာ�အစာမာျာ�တွငွ ်ပုံရုို�တွင�်ဓူာတွက်ြွကျယ်ဝ်ရေး�ာ အစာ�အစာ
မာျာ��ညီခ်ြပုံညီ်ဝ်�မီာျာ�ပုံါ�ညီ။် �မာာရုို��ကျျပုံရုို�တွင�်ရွင�်ခြမာစ်မာျာ�
ထကျ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ�ကျု� အစာ�ထု��ခြ�င�်�ညီ ်ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င် ်
အစာ�အစာအရွညီအ်ရေး��ွကျု� တွု��တွကျရ်ေးစ�ညီ။် �ျကျခ်ြပုံုတွန််းညီ�်တွငွ ် 

အမဲာ�ာ� �ု�မ်ာဟု�တွ ်ဝကျ�်ာ�ပုံရုို�တွင�်တွစ်စုတွတ်ွစ်ပုုံ�င�်အတွကွျ ် 

ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်ကျု� အစာ�ထု��ခြ�င�်�ညီပ်ုံင ်အစုတွအ်ပုုံ�င�်အရွွယ်အ်စာ� 
တွညူီရီေးန်း�ရေးရွွ� စ�စ�ရေးပုံါင�်အဓုူကျဟုင�်အတွကွျ ်အ�၊ီ ခြပုံညီ်ဝ်�နီှငှ် ်
ကျယ်�်ု�ရီွပုံါဝငမ်ာရုေး�ျာန််းညီ�်�ာွ�နှု�င�်ညီ။်106,107 အ�ာ�တွ၊ူ ဒုနု်း�်၊ဲ  
ဥမာျာ� �ု�မ်ာဟု�တွ ်အ�ာ�တွု�က်ျု� တွု�ဟ်ု�ူနှငှ် ်ရေးပုံါင�်စပ်ုံခြ�င�်�ညီ ် 

အာဟုာရွအရွညီအ်ရေး��ွကျု� ခြမာင်တ်ွကျရ်ေးစ�ညီ။် 108

ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င်၊် ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ��ညီ ်ကျရေး��မာျာ�အာ� 
အစာ�အရေး�ာကျ�်မ်ာ�ညွှန်း�်ျကျမ်ာျာ�ကျု� ခြပုံညီ်မီ်ာရေးစရွန်း ်ကျညူီရီေးပုံ��ညီ။် 
ကျာ�တွု�ရေး��်ာမာမုာျာ�တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံမာျာ��ညီက်ျရေး��မာျာ�၏  

ပံုံ�မာနှ်းက်ြီးကျ�ီထာွ�မာနုှငှ် ်�ံွ� ပြီး�ုု�မာကုျု� ပံုံပု်ုံ��ရေးပုံ�ပြီးပီုံ� 109 အာဟုာရွ�ျုု �တွဲရ်ေး�ာမာူ
ကြီးကျုု ကျရေး��မာျာ�၏ အစာ�အစာမာျာ�တွငွ ်ပဲုံမာျာ�ကျု� အစာ�ထု���ညီ်အ်�ါ  
ကြီးကျ�ီထာွ�မာကုျု� ခြမာင်တ်ွကျရ်ေးစရေး�ကျာင�် ရေးတွွ�ရွ�ညီ။်110,111 ထု� ်ခြပုံင၊်အ�ကျ ်

18 မာ ှ114 နှစ်ှအရွွယ် ်��စရေး�တွ��ျကျရေး��မာျာ�ပုံါဝင�်ညီ် ်မာ�ကျာမီာကျ  

က်သော�းမှုိ�းရှှ� က်���က်စ်ထသောရွ��မှု�ဏမှုိ�းတာငွ ်
�ဲ���်�ရို��တာငး်၏အက် �ိ�း�က်သ်ောရွ�က်မု်ှုမှုိ�း

အရွွယ်ရ်ေးရွာကျပ်ြီးပီုံ��မူာျာ�ကျဲ�်ု�ပ်ုံင ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်�ညီ ်ရေး��ွတွငွ�် 
ကျု��ကျစ်ထရေးရွာအ� ီပုံမာာဏ်မာျာ�ကျု� ရေးကျာင�်စာွ �ကျရ်ေးရွာကျ်
ရေး�ကျာင�်ကျု� ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်�ကျရ်ေးတွွ���ရေးတွ�န်းခြပုံုထာ��ညီ။်93-97 

�တွတ်ွရေး�ာရေး��်ာမာတုွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�် (ပုံျမ်ာ�မာာစာ��ံ��မာ ု0.5 g/kg)  

ကျု� မာျုု�ရုို� ��ု�ကျ�်ညီ် ်ကျု��ကျစ်ထရွာခြမာင်မ်ာာ�မာရုှှု�ညီ် ်ကျရေး��မာျာ�နှငှ် ် 
�ယ်ရ်ေးကျျာ်�ကျမ်ာျာ� (ပုံျမ်ာ�မာာအ�ကျ ်8.8 နှစ်ှ၊ 4 မာ ှ18 နှစ်ှ�ကျာ�)၏ 

အစာ�အစာမာျာ�တွငွ ်ခြ�ညီ်စ်ကွျ�်ု�ကျ�်ညီ်အ်�ါ၊ �ပ်ုုံ�ညီ�်�န်းညီ�်ရေး�ာ  

ရေး��ွတွငွ�်ကျု��ကျစ်ထရေးရွာ�ညီ ်�ံ���တွာကျာ�အတွငွ�် စံ�ျုန်း်
စံညွှန်း�်မာခြပုံညီ်�်ညီ် ်အ�ဓီူာတွရ်ွရှှုခြ�င�်ရေး�ကျာင် ်တွံ� ်ခြပုံန်းမ်ာရုွာတွငွ ် 

ရေးတွွ�ရွ�ညီ် ်11% ထကျရ်ေးကျျာ်�ညီ် ်6.4% ရေး�ျာက်ျျ�ာွ��ညီ။်97 

ထု�ရ်ေး�ကျာင် ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်ကျု� ရွညီမ်ာနှ်း�်�ျကျပ်ုံန်း�်တွု�င�်ခြ�စ်�ညီ် ် 
ကျု��ကျစ်ထရေးရွာအ�င်က်ျု� ရေး�ာာ�်ျရွန်း ်ကျညူီရီေးပုံ�နှု�င�်ညီ် ် 
အခြ�ာ�အစာ�အစာကျ�ထံ��မာျာ�နှငှ် ်ရေးပုံါင�်စပ်ုံအ�ံ��ခြပုံု�ဲ�်ညီ။်98  

ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွနု်း�်�ညီ ်ကျု��ကျစ်ထရေးရွာကျျရေးစ�ညီ်ရ်ေး��ကျု�  
ရေး�ာကျ�်ံ��ရေးန်းရေး�ာ ကျရေး��မာျာ�အတွကွျ ်ကျ�ထံ��တွစ်��အရေးန်းခြ�င်�်ညီ�် 
ရေး�ာငရွ်ွကျန်ှု�ငပ်ြီးပီုံ� ရေးဘ�ထကွျ�်ု��ကျျုု�မာျာ�ကျု� ရေး�ာာ�်ျရွန်း ်�ု�မ်ာဟု�တွ ်

�ယ်ရ်ှာှ�ပုံစ်ရွန်း ်�ု�အပ်ုံရေး�ာ ရေး��ပုံမာာဏ်ကျု� ရေး�ာာ�်ျရေးပုံ�နှု�င�်ညီ။်99

�တွင�်အရွင�်အခြမာစ်၊ အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� စု�ကျပ်ုံျုု�ရေးရွ� အာဟုာရွအ�ျကျအ်�ကျ�်ု�ငရ်ွာဌာာန်း။

�ဲ���်�ရို��တာငး် (အ��းဓာ�တာ)်၏ ဇ�စပ်ြုမှုစမ်ှုိ�း
�ဲ���်အစ�းအစ�

အ�းပြုဖည့်�ဲ်နို�� ့

မှုန်က်ခ်ျိငး်စ�းစရွ� �ဲ���်ဆရီီွယ်ယ််

�ဲ���်ဒါ�န််ချိိဉ်၊ �စခွ်ျိရွည််

မှုန်က်စ်��ဲ���်ချိိ�်သော�က်�်

�ဲ���်သောတာ�င့်

�ဲ���်ပြု��းမှုိ�း 

�ဲ���်သောထ��တာ်

�ဲ���်သောစ့သော�က်�်မှုိ�း၊ သော��ှ်ထ�း
သော��၊ ဆ�းမှု�ါသော�� 
တာ��ဟ့ုးး

�ဲ���်�းီသောတာ�င့်

�ဲ���် ဘာ�ဂါါ

�ဲ���်�ါစတာ�

�ဲ���် �းတာငး်

တာစခ်ျိါပြု�င�်မှု�ဏ

1 �ကွျ်

1 ¼ �ကွျ်

1 �ကွျ်

ပဲုံပုံ�ပ်ုံ�ျပ်ုံရေး�ကျာ် 2 ��

1 ရေးတွာင််

1 ထ�ပ်ုံ

စာ�ပုံွဲတွငဇွ်ီန်း�် 2 ဇွီန်း�်

¼ �ကွျ်

½ �ကွျ်

½ �ကွျ်

ပဲုံပုံ�ပ်ုံ�ျပ်ုံရေး�ကျာ် 1 ��

½ �ကွျ ်(�ျကျပ်ြီးပီုံ�)

½ �ကွျ်

�ဲ���်�ရို��တာငး်ဂါရွမ်ှုမှုိ�း

6-7

7

6

11

14

7

7

11

10

11

13-14

13

6



ရေး��်ာမာအုရွ ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င်ပဲ်ုံပုံ�ပ်ုံမာျာ�ကျု� ကျရေး��မာျာ�မာ ှ

ရေးကျာင�်စာွ�ကျ�်ရံေး�ကျာင�် ရေးတွွ�ရွ�ညီ။်108,117,118 ဥပုံမာာအာ�ခြ�င်၊် 
Head Start အစီအစဉ်ကျု� တွကျရ်ေးရွာကျ�်ဲ�်ညီ် ်အ�ကျ�်ံ��နှစ်ှမာ ှ 

ရေးခြ�ာကျန်ှစ်ှအရွွယ် ်မာကူြီးကျုု ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံါဝင�်ညီ် ်
ရေးန်း�်ယ်စ်ာမာျာ�ကျု� ပုုံ�၍�မာာရုို��ကျျ�န်း�်ညီ်ပ်ုံါဝငပ်ုံစစညီ�်မာျာ�ခြ�င််
��ပ်ုံထာ��ညီ်အ်တွု�င�် �ယွ်�်င်တ်ွကျစူာ��ံ���ကျ�ညီ် ် 
ပုံမာာဏ်မာျာ�ကျ �ကျရ်ေး�ပုံငခ်ြ�စ်�ညီ။်117 

အ�ျုု��မူာျာ�တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံ၏အရွ�ာ�နံှု�ငမ်ာနုှငှ်ပ်ုံတွ�်ကျ၍် အ�ု��
ခြမာငရ်ေး�ာယ်ံ��ကျညီ�်ျကျမ်ာျာ�ရှှု�ညီ။် �ကျ�်တွ�်တွွ�်မာာ�
မာဟု�တွ�်မူာျာ�ကျု� ရေး��်ာမာတုွငွ ်ပုံါဝင�်မူာျာ�ကျု� ထ�တွက်ျ�န်းတ်ွစ်��
တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံါဝငပ်ုံစစညီ�်မာျာ� အမာနှ်းတ်ွကျယ်မ်ာပုံါဝငရ်ေး�ာ်�ညီ�် ထု�
ထ�တွက်ျ�န်းတ်ွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံါ၀ငရ်ေး�ကျာင�် ရေးခြပုံာ�ညီ်အ်�ါ၊ ၎င�်ကျု� "အရေးစ်
အ�န်း၊် ထံ��ရေးကျျာကျမ်ာျာ��ညီ၊် ရေးခြ�ာကျရ်ေး�ွ� ပြီးပီုံ� နှစ်ှ�ကျ�ွ်ယ်မ်ာရှှု" 

ဟု၍ူ အ�င်�်တွမ်ာတှွရ်ွန်း ်အ�ာ�အ�ာပုုံ�မာျာ��ညီ။်119 ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံါ၀င်
ရေး�ာ အစာ�အစာမာျာ�ကျု� အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်�ရှှု စာ��ံ���ူ
မာျာ�ကျ ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င် ်"ကျျန်း�်မာာရေး�ာအရွ�ာ" ဟု� ယ်�ူ�ကျ
�ညီ။်119 အ�င်�်တွမ်ာတှွ�်ျကျမ်ာျာ��ညီ ်တွစ်ဦး��ျင�်စာ��ံ��ထာ�
�ညီ် ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံမာာဏ်ကျု� ထငဟ်ုပ်ုံရေးစ�ညီ။်

ငယ်ရွ်ွယ်စ်ဉ်တွငွ ်အစာ�စာ��ညီ်အ်ရေး�အ်ထရေးကျာင�်  
တွညီရ်ေး�ာကျခ်ြ�င�်�ညီ ်အရေးရွ�ပုံါ�ညီ။် ကျရေး��ဘဝတွငွအ်စာ�အစာ  

စာ��ံ��ခြ�င�်�ညီ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျပ်ြီးပီုံ��မူာျာ�၏ န်းာတွာရှှညီရ်ေးရွာဂါါ 
ခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�ကျု� �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှုပြီးပီုံ� အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်ျုန်းတ်ွငွ ် 

စာ�ရေး�ာကျမ်ာအုရေး�အ်ထအရေးပုံ် �ကျရ်ေးရွာကျမ်ာရုှှုနှု�င�်ညီ။်  
ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ��ညီ ်ငယ်ရွ်ွယ်�်မူာျာ�၏အစာ�အစာမာျာ�ကျု�  
ပုုံ�ရေးကျာင�်မာနွ်းရ်ေးစရွန်းအ်တွကွျ ်အရေးရွ�ပုံါ�ညီ်ရ်ေးရွွ��ျယ်စ်ရွာမာျာ�ကျု� 
ရေးပုံ�စမ်ွာ�ပြီးပီုံ� အ�ု�ပုံါအစာ�အစာမာျာ�ကျု� ကျရေး��မာျာ�ကျ �ကျ�်ံ
နှစ်ှ�ကျရ်ေး�ကျာင�် ��ရေးတွ�န်းခြပုံု�ျကျမ်ာျာ�တွငွ ်ရေးတွွ�ရွ�ညီ။် 

ထု�ရ်ေး�ကျာင် ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ��ညီ ်ကျရေး��မာျာ�နှငှ် ်
�ယ်ရ်ေးကျျာ�်ကျမ်ာျာ�၏ အစာ�အစာမာျာ�တွငွ ်ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ််
ညီညီွတွွ�်ညီ် ်ခြ�ညီ်စ်ကွျစ်ာမာျာ�အခြ�စ် ရုိုခြမာငန်ှု�င�်ညီ။် ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်
ကျု� ရှာှ�ပုံါ�ရေး�ာဓူါတွမ်ာတွညီ်�်ညီ် ်တွံ� ်ခြပုံန်းမ်ာမုာ�ှွ၍ဲ ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာ
မာျာ��ညီ ်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်�ု��ကျျုု�တွစ�်���ခြ�စ်ရေးစရေး�ကျာင�်  
ရေး��ဘကျ�်ု�ငရ်ွာ အရေးထာကျအ်ထာ�မာရှှပုုံါ။ �န်း ်က်ျျငဘ်ကျအ်ရေးန်းနှငှ်၊် 
ကျရေး��ဘဝနှငှ် ်ပြီးမီာ�ရေးကျာငရ်ေးပုံါကျအ်ရွွယ်တ်ွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံကျု�စာ��ံ��ခြ�င�်�ညီ ် 

ဘဝရေးန်းာကျပု်ုံ�င�်တွငွ ်ရွင�်ာ�ကျင�်ာခြ�စ်နှု�ငရ်ေးခြ�ကျု� ရေး�ျာန််းညီ�်
ရေးစ�ညီဟ်ု� အရေးထာကျအ်ထာ�မာျာ�ရှှ�ုညီ။်

ရေး��ဘကျ�်ု�ငရ်ွာစမ်ာ��ပ်ုံမာတုွစ်��အရွ၊ ပဲုံနှု��်ညီ ်�ံ��ရွကျမ်ာ ှ 

15 ရွကျတ်ွစ်ကြီးကျမ်ုာ ဝမ်ာ��ာွ�ခြ�င�်အခြ�စ် �တွမ်ာတှွထ်ာ��ညီ် ်န်းာတွာရှှညီ်
ဝမ်ာ��ျုပ်ုံခြ�င�် (CFC) ကျု� �ကျ�်ာရေးစနှု�င�်ညီ။်112 CFC �ညီ ်ကျရေး��
မာျာ�တွငွ ်အခြ�စ်မာျာ�ပြီးပီုံ�ကျရေး��အထ�ူကျ� �ရွာဝန်းန်ှငှ် ်တွု�ငပ်ုံငရ်ေး��ွရေးနှ�ွ
ရွ�ညီ် ်ကျရေး��မာျာ�တွငွ ်အခြ�စ်မာျာ�ခြ�င�်�ညီ ်36 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်အထ ု 

ခြမာင်မ်ာာ�နှု�င�်ညီ။် ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ��ညီ ်ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ်ည်ီညီွတွွပ်ြီးပီုံ�  
အစာ�အစာမာျုု�စံ�တွငွ ်အရေးရွ�ပုံါရေး�ာအ�န်း�်ကျဏ္ဍတွငွ ်ပုံါဝငရ်ေး�ကျာင�် 
စ�ရေးပုံါင�်၍ အရေးထာကျအ်ထာ�ခြပုံထာ��ညီ။်

ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစာ�အစာမာျာ��ညီ ်ကျျန်း�်မာာရေးရွ�နှငှ််
ညီညီွွတွပ်ြီးပီုံ� အစာ�အစာမာျုု�စံ�တွငွ ် 
အရေးရွ�ပုံါရေး�ာအ�န်း�်ကျဏ္ဍတွငွ ်ပုံါဝငရ်ေး�ကျာင�်  
စ�ရေးပုံါင�်၍ အရေးထာကျအ်ထာ�ခြပုံထာ��ညီ။်

�ဲ���်�ရို��တာငး် ဓာ�တာမ်ှုတာည့်မု်ှုမှုိ�း

အရေးခြ��အံာ�ခြ�င် ်အစာ�အစာအာ��ံ��ရှှု ပုံရုို�တွင�်ဓူာတွမ်ာျာ��ညီ ် 

အ�ျုု�ရေး�ာ�မူာျာ�တွငွ ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာခုြ�စ်ရေးစနှု�ငရ်ေး�ာ အ�ာ�အ�ာ
ရှှု�ညီ။် ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်�ညီ ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာအုာ��ံ��၏ 90 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်
န်း�ီပုံါ�အတွကွျ ်အဓုူကျခြ�စ်ရေး�ာအစာ�အစာရှစ်ှမာျုု�ထမဲာ ှတွစ်မာျုု�ခြ�စ်
ရေး�ာ်�ညီ�်၊ အ�ု�ပုံါအစာ�အစာရှစ်ှမာျုု��ညီ ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာခုြ�င�်မာ
တွညူီပီုံါ။ ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်အတွကွျ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျ�်မူာျာ� ဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာု
အရေးရွအတွကွျမ်ာာှ အရေးတွာ်န်းညီ�်�ညီ။် အရေးမာရုွကျန်းခ်ြပုံညီရ်ေးထာငစ်� 
အစာ�အစာနှငှ်ရ်ေး��ဝါ� စီမံာ�န်း ်�်ွရဲေးရွ�မာ ှခြပုံု��ပ်ုံရေး�ာ �တွတ်ွရေး�ာ 

စစ်တွမ်ာ�အရွ အရေးမာရုွကျန်း�်ာ� အရွွယ်ရ်ေးရွာကျပ်ြီးပီုံ�� ူ1000 တွငွ ် 

တွစ်ဦး��ညီ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်နှငှ် ်ဓူါတွမ်ာတွညီ်မ်ာ ုခြ�စ်�ညီ။် နှု�န်ှငှ ်ဓ်ူာတွမ်ာ
တွညီ်ခ်ြ�င�်�ညီ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်ဓူာတွမ်ာတွညီ်ခ်ြ�င�်ထကျ ်အ� 20 မာ ှ 

40 အထပုုုံ�မာျာ�ရေး�ကျာင�် အ�ု�ပုံါစစ်တွမ်ာ�မာ ှရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။်113

ရေးယ်ဘ�ယ်ျအာ�ခြ�င် ်ကျရေး��မာျာ��ညီ ်အစာ�အစာပုံရုို�တွင�်ဓူာတွက်ျု� 
ပုုံ�၍ထ�ုု�ကျန်ှု�ငရ်ေး�ာရေး�ကျာင် ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွင�်နှငှ် ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်ရ်ေး�ာကျရေး�� 
မာျာ�၏ အရေးရွအတွကွျ�်ညီ ်အရွွယ်ရ်ေးရွာကျပ်ြီးပီုံ��ဦူး�ရေးရွထကျ ် 

ပုုံ�မာျာ�ရေးန်းနှု�င�်ညီ။်114 မာညီ�်ု�ပ်ုံင�်ု�ရေးစကျာမာ ူစန်းစ်တွကျျခြပုံန်း�်ညီ�်ံ�� 
�ပ်ုံမာအု�စ်အရွ ရေးမာ�ွကျင�်စကျရေး��မာျာ�နှငှ် ်ကျရေး��မာျာ�ထတဲွငွပ်ုံင ် 

�အူမာျာ�တွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာ ုခြ�စ်ပုံာွ�ခြ�င�်�ညီ ်0 မာ ှ 

0.5 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�ာရှှု�ညီ။်39

ကျရေး��အမာျာ�စ�၏ ပဲုံပုံ�ပ်ုံဓူာတွမ်ာတွညီ်ခ်ြ�င�်မာျာ�ကျု� အ�ကျင်ယ်င်ယ််
တွငွရ်ေး�ျာကျရ်ွန်း ်ရေးတွ�ွရေး�ာ်�ညီ�် 114  ထု�ခြ�စ်ပုံာွ�မာအုရှှုန်းအ်ဟု�န်းမ်ာာှ 

ရေး��ွရေးနှ�ွစရွာအ�ျုု � ရှှု�ညီ။်115 မာ�ကျာမီာကျခြပုံု��ပ်ုံ�ဲ�်ညီ် ်ရေး��်ာမာအုရွ 

ကျရေး�� 70 ရွာ�ု�ငန်ှနု်း�်�ညီ ်အ�ကျ ်10 နှစ်ှတွငွ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံဓူာတွမ်ာတွညီ်မ်ာ ု

ပုုံ�မာျာ�ရေး�ကျာင�် ရေးတွွ� ရှှု�ဲ�်ညီ။်116 အရေးခြ�� ံပဲုံပုံ�ပ်ုံ��ီ�န်း ် ်ရေး��ွရွညီ�်ကျညီ ်

IgE ပုံမာာဏ် မာျာ�ခြပုံာ�ရေး�၊ ခြ�စ်ရေးပုံ်ရွန်း ်အ�ျုန်းပု်ုံ��ကျာရေး� ခြ�စ်�ညီ။် 
အ�ျကျအ်�ကျမ်ာျာ�အရွ အ�ကျ ်10 နှစ်ှတွငွ ်ကျရေး��ဦး�ရေးရွ  

1000 န်း�ီပုံါ��ာင ်တွစ်ဦး��ညီ ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံပုံရုို�တွနု်း�်နှငှ် ်ဓူာတွမ်ာတွညီ်ရ်ေး�ကျာင�် 
ရေးတွွ� ရှှုရွပုံါ�ညီ။်

အနိုစှခ်ျိိ��် နိုငှ့ ်�ံ�း��်ချိိက်မ်ှုိ�း

�ဲ���်အစ�းအစ�မှုိ�းက်�� က်သော�းမှုိ�း�က်ခံ်ျိပြုချိငး်
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