
ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�များ��းကိုု ုအ�ရှှနှငှ့််မ်ျား��းစားာ�သော�� အသော��ကိုတ်ိုုငု့်း်ကို��်းများ�သော�း အစား�းအသော��ကိုခ်ျ�င့််ခ်ျ�ု�်မုျားများ��းတိုာင့် ် 
အများ��းဆုံးးးု�းးု�ည်၊် ထို့ုုသ်ော�ကို�င့်် ်များ��းစားာ��သုောတို��များ��းတိုာင့် ်မှျားတိုတ်ိုမ်ျားးတိုင့်ထ်ို့�း�ည််် ချနှာ�ကိုုယု်တ်ိုာင့်း် 
ပဲဲပုဲပ်ဲ၏သော�းကိုင့်း်�မုျားကိုု ုသော��်�ခြချင့်း်�ည် ်အကို�ု�းရုှှပဲါ�ည်။် စား�း�းးု�မူျား��းအ�း ယ်င့်း်တိုုု၏်မုျား��းစားဝုင့်မ်ျား��းအ�း  
များ��ုးဆုံးကို�်စားမ်ျား��းအတိုာကို ်ဆုံးကို�်ကိုစ်ား�း�းးုသောစား��် အ�းသောပဲးနှုငု့်�်ည်။်

ပဲဲပုဲပ်ဲ ယ်းတုိုမ်ျားးစားကို�းများ��းနှငှ့်် ် 
အမှျား�်တိုကိုယ်အ်ချ�ကိုအ်�ကိုမ်ျား��း

ပဲဲပုဲပ်ဲစား�း�းးုခြချင့်း် အင့်ဒ်ိုုခုျရုုိုင့်း် အကို�ု�း�ကိုသ်ော��ကိုမု်ျားများ��း

ပဲဲပုဲပ်ဲ ဆုံးကိုစ်ားပ်ဲမုျားအချ�ကိုအ်�ကို ်ဇယ်�း

�င့်�်�း ကိုင့်ဆ်ုံး�

ရိုးး��ရာာပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်အာရှအှစားာ�အသောသာက်ခ်ျ�င့််ခ်ျ�းန်မ်ျားမုျား�ာ�တွငွ့် ် 

ရာာစား�နှစ်ှားသောပဲါင့်�်များ�ာ�စားာွ အသောရာ�ကြီးက်း�သည််အ်ချန်�်က်ဏ္ဍတွငွ့်ပ်ဲါဝင့်ခ်ျဲပ်ြီးပဲး� 

အသောန်ာက်န်ှး�င့်င့််မံျား�ာ�တွငွ့် ်တွစ်ားဦး�ချ�င့်�်က်�န်�်များာသောရာ�အတွကွ်စ်ားာ�သံ��သောန်ချဲသ်ည်မ်ျားာှ 

ဆယ်စ်ား�နှစ်ှားကြာက်ာချန် ်ရ်ှှးပြီးပဲးဖြ�စ်ားသည်။် ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အသောသာက်သ်ည် ်အသောန်ာက်န်ှး�င့်င့််ံ

များ�ာ�တွငွ့် ်သောချတွသ်ောရာစားး�သောကြာက်ာင့်�်အလိုး�က်စ်ားာ�သံ��သမူျား�ာ�ကြာက်ာ�တွငွ့် ်သောရာပဲန်�်စားာ�

လိုာသည်။် သး�သ်ောသာလ်ိုည်�် ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာသည် ်အဖြင့်င့်�်ပဲာွ��ယွ်မ်ျားရှှးသည််

သောတွာ ်များဟု�တွသ်ောပဲ။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ ှတွစ်ားဦး�ချ�င့်�်အသောပဲ်သး� ် သက်သ်ောရာာက်သ်ောသာ  

ဆး��က်�း��များ�ာ�ရှှးနှး�င့်သ်ည်ဟ်ုသူည်် ်စားး��ရားမ်ျားများမုျား�ာ�ဖြ�စ်ားလိုာသည်။်

�ုဒိုါ�်း

အဆး�ပဲါပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာသည် ် 
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအသာ�ဓာာတွန်ှငှ့်် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််သ်မူျားလှိုွ၍ဲ  
လိုတူွး�င့်�်အတွကွ်သ်ော��က်င့်�်သောကြာက်ာင့်�် 
အစားာ�အသောသာက်န်ှငှ့််သ်ောဆ�ဝါ�က်ပ်ွဲက်မဲျား ု(FDA)  
က် သံ��သပ်ဲထားာ�သည်။်

�တုို�မှျားတိုတ်ိုမ်ျားးများ��း ဓာ�တိုမ်ျားတိုည််မု်ျားများ��း သောများားကိုင့်း်စားကိုသော�းအတိုာကို ်ပဲဲနှုု ်
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ပဲဲပုဲပ်ဲတိုာင့် ်အုငု့်ဆ်ုံးုဖုသော�ဗုု�်းထို့းူခြချ�းစားာ�သောပဲါကြွကိုယ်ဝ်မုျားကိုု ုစားုးု�ုမ်ျားမုျားများ��းရုှှသော��သော�ကို�င့်် ်
တို�ုစားာ��်များ��းခြဖင့်် ်စားမ်ျားး�ပ်ဲသော��်�ခဲျ�်ကို�ည်။် �ုုသ်ော��်�ည်း် �ကိုသ်ောတိုာ��သုောတို��
များ��းနှငှ့်် ်ကိုပ်ဲသော��ဂါါသော��်�မုျား�သုောတို�များ��းတိုာင့်မူ်ျား အဆုံးုပုဲါ စားုးု�ုမ်ျားပူဲပဲ�်မုျားများ��း�ည် ်
�ပံုဲး�ည်း်ကို�အကို�ု�းများရုှှသော�ကို�င့်း် ခြပဲ�ထို့�းပြီးပဲးး - သောအ�ကိုရုှ်ှ သောဆုံးားသောနှားချ�ကိုမ်ျား��းတိုာင့် ်
သောဖ�်ခြပဲထို့�း�ည်။် အဆုံးုပုဲါအချ�ကိုအ်�ကိုမ်ျား��းကိုု ု�းးု�ပ်ဲထို့�း�ည််် ကို��်းများ�သော�း
သောအဂါ�င့်စ်ားးနှငှ့်် ်ပဲည်��ပ်ဲဆုံးုငု့်�်�အဖာဲ�အစားည်း်များ��းကို အဆုံးုပုဲါသောကို�ကိုခ်ျ�ကိုက်ိုု ု 
ပဲးပုု်ဲးသောပဲးထို့�း�ည်။်

ပဲဲပုဲပ်ဲစား�း�းးုခြချင့်း်

1999 ခုျနှစှားတ်ိုာင့်ပဲ်ဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် လိုက်ခ်ျရံာန်အ်တွကွ်လ်ို�ပ်ဲင့်န်�်စားဥ်် တွစ်ားစားးတွတ်ွပဲး�င့်�်နှငှ့်််
နှလှိုံ��သောသ�ွသောကြာက်ာဆး�င့်ရ်ာာသောရာာဂါါသးပဲံံန်ည်�်က်�အသောထားာက်အ်ထားာ�များ�ာ�အရာ အသောများရား
က်န်အ်စားာ�အသောသာက်န်ှငှ့်် ်သောဆ�ဝါ�က်ပ်ွဲက်သဲောရာ�ဦး�စားး�ဌာာန်(FDA)က် ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာ
များ�ာ�သည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့််ဓ်ာာတွမ်ျားတွည််သ်မူျား�ာ�များလှိုွ၍ဲ လိုတူွး�င့်�်အတွကွ်သ်ော��က်င့်�်
သောကြာက်ာင့်�် သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲသ်ည်။်1 

2005 ခုျနှစှားတ်ိုာင့်က််�န်�်များာသောရာ�သ�သောတွသန်နှငှ့်် ်အရာည်အ်သောသ�ွသောအဂါ�င့်စ်ားးများ ှအသောပဲ�ာ်
စားာ� အစားာအးမ်ျားနှငှ့််အ်ူလိုမ်ျား�သောကြာက်ာင့်�်ဆး�င့်ရ်ာာလိုက်ခဏာာများ�ာ�က်ဲသ်း� ် အသောသ�စားာ�
ဖြပဲဿန်ာများ�ာ�က်း�သာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲများာဏာအများ�ာ�အဖြပဲာ�စားာ�သံ��များတုွငွ့် ်သောတွွ�ရာသောကြာက်ာင့်�် 
သော�ာ်ထား�တွခ်ျဲသ်ည်။်2 

2009 ခုျနှစှားတ်ိုာင့်အ်း�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ဖြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာများ�ာ�က်း� သော��က်င့်�်သောကြာက်ာင့်�် 
အသးအများတှွဖ်ြပဲ�ရာန် ်အတွကွ် ်ကြာသစားသောကြီးတွး�ယ်န်�်သ�သောတွသးများ�ာ�များ ှဇီးဝဖြ�စ်ားပဲ�က်မ်ျားု
စားးတွဖ်ြ�ာသောလိုလ်ိုာများကု်း� ဦး�သောဆာင့်ဖ်ြပဲ�လို�ပ်ဲချဲပ်ြီးပဲး� သော��ထားကွ်ဆ်း��က်�း��များရှှးသောကြာက်ာင့်�် 
သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲသ်ည်။်3 

2012 ခုျနှစှားတ်ိုာင့် ်အသောများရားက်န်က််င့်ဆ်ာအ�ဲွ�အစားည်�်4 နှငှ့််က််င့်ဆ်ာသ�သောတွသန်
အတွကွ်အ်သောများရားက်န်အ်�ဲွ�အစားည်�် 5 သည် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာရှှးသည်် ်အများ�း��သများး�
များ�ာ�သည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�က်း� ယ်ံ�ကြာက်ည်စ်ားးတွခ်ျ�စားာွ စားာ�သံ��နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် 
သံ��သပ်ဲထားာ�သည်။်

2015 ခုျနှစှားတ်ိုာင့် ်က်သောန်ဒါါအစားး��ရာက်�န်�်များာသောရာ�ဌာာန်သည် ်1999 က် အသောများရား
က်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�က် သော�ာ်ဖြပဲချဲသ်ည််န််ည်�်အတွး�င့်�်ပဲင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်နှလှိုံ��
သောသ�ွသောကြာက်ာဆး�င့်ရ်ာာသောရာာဂါါအတွကွ် ်သးပဲံံန်ည်�်က်�အသောထားာက်အ်ထားာ�က်း� အတွည်ဖ်ြပဲ�
သောပဲ�ချဲသ်ည်။် သးပဲံံဆး�င့်ရ်ာာစားာတွမ်ျား�က်း� က်�ယ်က််�ယ်ဖ်ြပဲန် ်ဖ်ြပဲန် ်ဖ်ြပဲန်လ်ိုည်ဆ်န်�်စားစ်ားပြီးပဲး�
သောန်ာက် ်က်သောန်ဒါါအစားး��ရာက်�န်�်များာသောရာ�ဌာာန်က် ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များသုည် ်သော��ထားကွ်ဆ်း��
က်�း��အန်ည်�်င့်ယ်သ်ာရှှးပြီးပဲး� အများ�ာ�အာ�ဖြ�င့်် ်အစားာအးမ်ျားန်ဲ ် အူလိုမ်ျား�သောကြာက်ာင့်�်တွငွ့်သ်ာ 
ဖြ�စ်ားတွတွသ်ည်ဟ်ု� သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲသ်ည်။်6

2015 ခုျနှစှားတ်ိုာင့်ဥ််သောရာာပဲအစားာ�အသောသာက်သ်ော��က်င့်�်စားးတွခ်ျ�ရာများအု�ဲွ�အစားည်�်များှ
အဆး�ပဲါ အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်သည် ်သောလိုလ်ိုာဆန်�်စားစ်ားထားာ�သည်် ်ရာင့်သ်ာ�၊ သာ�အးမ်ျားနှငှ့်် ်
သး�င့်�်ရွား�က်တ်ွစ်ားရှှ��သံ��များ�း��သောပဲ်တွငွ့် ်ဆး��က်�း��များဖြ�စ်ားသောပဲ်သောစားသောကြာက်ာင့်�် သံ��သပ်ဲချဲသ်ည်။်7

2017 ခုျနှစှားတ်ိုာင့် ် ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် က်�န်�်များာသောရာ�အဆး�ဖြပဲ�ချ�က်က််း� ဖြပဲန်လ်ိုည်သ်ံ��သပ်ဲ
ချ�က်အ်ရာ  FDA များ ှအဆး�ပဲါ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်သည် ်သော��က်င့်�်သောကြာက်ာင့်�် ထားပ်ဲမံျား
အတွည်ဖ်ြပဲ�ချဲသ်ည်။်8

2018 ခုျနှစှားတ်ိုာင့်အ်သောများရားက်န် ်က်င့်ဆ်ာ သ�သောတွသန် အ�ဲွ�အစားည်�်နှငှ့်် ်က်များာ့ ်က်င့်ဆ်ာ 
သ�သောတွသန် ရံာပံဲ�သောင့်အွ�ဲွ�၏များတှွတ်ွမ်ျား�တွငွ့် ်သောရာာဂါါရှာှသော�ွသောတွွ� ရှှးပြီးပဲး�သည််သ်ောန်ာက် ်
ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��ဖြချင့်�်သည် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာသောဝဒါန်ာသည်မ်ျား�ာ� သောဝဒါန်ာသက်သ်ာများကု်း� 
တွး��တွက်သ်ောစားနှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ထားာ�သည်။်9 

လိုနွ်ခ်ျဲသ်ည်် ်25 နှစ်ှားသောက်�ာ်အတွငွ့် ်များ�ာ�စားာွသောသာ အာရှဓှာာတွစ်ားာစားစ်ားတွမ်ျား�

သောက်ာက်ယ််မူျားမုျား�ာ� ထား�တွသ်ောဝချဲပ်ြီးပဲး� အချ�း��တွငွ့် ်တွစား်ဦး�ချ�င့်�်စားး၏ ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�

သံ��ဖြချင့်�်နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်သ်ည်် ်အသောသ�စားးတွသ်ောများ�ချနွ်�်များ�ာ� သောထားာင့်သ်ောပဲါင့်�်များ�ာ�

စားာွပဲါဝင့်သ်ည်။် ယ်င့်�်စားစ်ားတွမ်ျား�သောက်ာက်ယ််မူျားမုျား�ာ�သည် ်အသောရာ�ကြီးက်း�သောသာ

အချ�က်မ်ျား�ာ�စားာွက်း� ရှှင့်�်လိုင့်�်သောစားသည်။် အာရှှနှး�င့်င့််မံျား�ာ�သည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��

များတုွငွ့် ်ပဲထားများဆံ��ဖြ�စ်ားပြီးပဲး� သးသာစားာွ က်ွဖဲြပဲာ�သည်။် ဂါ�ပဲန်သ်ည် ်အဖြများင့််ဆ်ံ��

အသောန်အထားာ�သောတွရွှှးပြီးပဲး� သောဟုာင့်သ်ောက်ာင့်၏် အန်းများ််ဆံ��အသောန်အထားာ�တွငွ့် ် 

ရှှးသည်။် ဒါ�တွးယ်အချ�က်အ်သောန်ဖြ�င့်် ်က်များာ့တွစား်ဝမ်ှျား�များ ှပဲဲပဲ�တွစ်ားာ�သံ��များု

အများ�ာ�ဆံ��သည် ်အချ�ဥ််သော�ာက်မ်ျားထားာ�သောပဲ။10

ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာစားာ�သံ��များ၏ု အသောက်ာင့်�်ဆံ��ညွှှန်ဖ်ြပဲသည််အ်ရာာသည် ် 

စားာ�သံ��သည််ပဲ်ဲပဲ�တွပ်ဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ပဲများာဏာဖြ�စ်ားသည်။်  

ရိုးး��ရာာပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာတွငွ့် ်ပဲရိုးး�တွင့်�် တွစ်ားဂါရာမ်ျားတွငွ့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် 

ပဲ�မ်ျား�များှ 3.5mg ရှှးသောသာသောကြာက်ာင့်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်စားာ�သံ��များနုှငှ့်် ် 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်စားာ�သံ��များကု်း� အဖြပဲန်အ်လိုနှ် ်ချန် ်မ်ျားနှ်�်နှး�င့်သ်ည်။် အး�င့်ဆ်း��သောလို

ဗု�န်�်ပဲါဝင့်မ်ျားကု်း� အများ�ာ�ဆံ�� 80 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ထားး သောလို�ာက််�သောစားနှး�င့်သ်ည်် ် 

ဖြ�စ်ားစားဥ််သောကြာက်ာင့်် ်ယ်င့်�်အချ�း��သည် ်ဖြပဲ�ဖြပဲင့်သ်န် ်စ်ားင့်ထ်ားာ�သည်် ် 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲထား�တွက််�န်အ်ချ�း� �က်း� သက်သ်ောရာာက်ဖ်ြချင့်�်များရှှးသောပဲ။

ဂါ�ပဲန်န်ှး�င့်င့််တံွငွ့် ်သက်က်ြီးက်း�ရွာယ်အ်း�များ�ာ�သောန်စ်ားဉ် ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်စားာ�သံ��များမုျားာှ 

ချန် ်မ်ျားနှ်�်သောဖြချအာ�ဖြ�င့်် ်ရှှစ်ားဂါရာမ်ျားများ ှ10 ဂါရာမ်ျားဖြ�စ်ားပြီးပဲး� ယ်င့်�်သည် ် 

စား�စား�သောပဲါင့်�်ပဲရိုးး�တွင့်�်စားာ�သံ��များ၏ု 10 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်က််း� က်း�ယ်စ်ားာ�ဖြပဲ�သည်။်10  

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် စားာ�သံ��များသုည် ်တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ်30 များ ှ50 များးလိုးဂါရာမ်ျား

ဝန်�်က်�င့်ဖ်ြ�စ်ားသည်။်11 တွရိုး�တွဖ်ြပဲည်၏် ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များသုည် ်သောဒါသများ�ာ�

အကြာက်ာ� သးသးသာသာက်ွဖဲြပဲာ�သည်။်12 ပဲဲပဲ�ပ်ဲအများ�ာ�အဖြပဲာ�စားာ�သံ��

သည််သ်ောန်ရာာဖြ�စ်ားသည်် ်ရှနှ်ဟ်ုး�င့်�်ပြီးများး� � များ ှသောလိုလ်ိုာများအုသောဖြများာက်အ်များ�ာ�အရာ 

အများ�း��သာ�များ�ာ�သည် ်တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် က်း��ဂါရာမ်ျားချန် ် ်များ ှ 

13 ဂါရာမ်ျားအထားး စားာ�သံ��သည်ဟ်ု� သော�ာ်ဖြပဲသည်၊်13 သောန်ာက်ပ်ဲး�င့်�်က်းန်�်ဂါဏာန်�်သည် ် 

စား�စား�သောပဲါင့်�်ပဲရိုးး�တွင့်�်စားာ�သံ��များ၏ု 15 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်က််း�က်း�ယ်စ်ားာ�ဖြပဲ�သည်။်14 

ရှနှ်ဟ်ုး�င့်�်ရှှးအများ�း��သများး�များ�ာ�သည် ်တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်  

9 ဂါရာမ်ျားချန် ်စ်ားာ�သံ��ကြာက်သည်။်15 စားာ�သံ��များ၏ုသောလို�ပံဲ�တွစ်ားပံဲ�အထားက် ် 

လိုမူျား�ာ�သည် ်တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် 15 ဂါရာမ်ျားများ ှ20 ဂါရာမ်ျားချန် ်အ်ထားး 

စားာ�ကြာက်သည်။် သများာ�ရိုးး� �က်� ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာတွစား်ချါဖြပဲင့်ပ်ဲများာဏာသည် ် 

ပဲရိုးး�တွင့်�် 7 ဂါရာမ်ျားချန် ်သ်ောပဲ�နှး�င့်သ်ည််အ်တွကွ် ်ချန် ်မ်ျားနှ်�် 1.5 ပဲွဲပဲများာဏာသည် ်

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် 10 ဂါရာမ်ျားချန် ်က််း� သောပဲ�စားမ်ွျား�နှး�င့်သ်ောသာလ်ိုည်�် အချ�း��သောသာပဲဲပဲ�ပ်ဲ

အစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်ဤပဲများာဏာထားက် ်များ�ာ�စားာွပဲး�သောပဲ�နှး�င့်သ်ည်။်  

က်း�ရား�ယ်ာ�တွငွ့် ်အသက် ်19 နှစ်ှားအရွာယ် ်က်�န်�်များာသောသာ အရွာယ်သ်ောရာာက်ပ်ြီးပဲး�

သ ူ11,000 သောက်�ာ် ပဲါဝင့်သ်ည်် ်အများ�း��သာ� စားစား်တွမ်ျား�တွငွ့် ်ပဲ�မ်ျား�များှ  

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် စားာ�သံ��များသုည် ်ချန် ်မ်ျားနှ်�်သောဖြချအာ�ဖြ�င့်် ်တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ် 

24 mg/d န်း�ပဲါ� ဖြ�စ်ားသည်က််း� သော�ာ်ဖြပဲချဲသ်ည်။်16
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အင့်ဒ်ိုုခုျရုုိုင့်း် အကို�ု�း�ကိုသ်ော��ကိုမု်ျားများ��း

ဂါ�ပဲန်န်ှး�င့်င့််တံွွင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များု၏ထားက််ဝက််န်း�ပဲါ�သည်် တွး�ဟ်ုူ�၊  

များးဆး�၊ ဂါ�ပဲန်ပဲ်ဲပဲ�ပ်ဲနှငှ့်် ်တွး�ဟ်ုူ�သောကြာက်ာ်သောလို�များ�း��စားသည််် အစားာ�အစားာသောလို�

များ�း��နှငှ့််အ်တွူ အချ�ဉ်သော�ာက််ထားာ�သောသာ အစားာ�အစားာများ�ာ�ဖြ�စ်ားပြီးပဲး�  

ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များုအာ�လိုံ��၏ 90 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်ရ်ှှးသည်။် 11,17,18 

ဆန် ်က််�င့်�်က််အသောန်ဖြ�င့်် ်ရှှန်ဟ်ုး�င့်�်နှငှ့်် ်တွရိုး�တွ်နှး�င့်င့််အံနှှံအ်ဖြပဲာ�တွွင့် ် 

စားာ�သံ��သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအာ�လိုံ��န်း�ပဲါ�က်း� ပဲဲနှး� ်၊ တွး�ဟ်ုူ�တွး�လ်ိုး�အချ�ဉ်သော�ာက််

ထားာ�ဖြချင့်�်ဖြ�စ်ားသည််။ တွး�ဟ်ုူ�များှလိုွဲ၍ အဖြချာ�ဖြပဲ�ဖြပဲင့်ထ်ားာ�သည်် ် 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲထား�တွ်က်�န်မ်ျား�ာ�သည်် စား�စား�သောပဲါင့်�်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များု၏  

80 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်ရ်ှှးသည််။19 က်း�ရား�ယ်ာ�တွွင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များု၏  

70 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်သ်ည်် အချ�ဉ်များသော�ာက််ထားာ�သောသာပံဲ�စံားဖြ�စ်ားသည််။20 

�း�င့်တ်ွး�အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့်အ်ဖြ�စ်ား အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်အများ�း��အစားာ�ချွဖဲြချာ�များသုောကြာက်ာင့်် ် 

အများ�း��သာ�များ�ာ�နှငှ့်် ်အများ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ်သောဟုာ်များ�န်�်ပဲများာဏာအသောပဲ်  

ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�၏ အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျား ုအထား�ူသဖြ�င့်် ်များ�း��ပဲာွ�များု

ဆး�င့်ရ်ာာ သောဟုာ်များ�န်�်များ�ာ�က်း� သောလိုလ်ိုာစံား�စားမ်ျား�ရာန်စ်ားဥ််�စားာ�များမုျား�ာ� ဖြ�စ်ားလိုာသည်။် 

အများ�း��သာ�များ�ာ�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်၍် တွက်စ်ားတွး�စားတွးရိုး�န်�် က်�ဆင့်�်ဖြချင့်�်နှငှ့််/်

သး�မ်ျားဟု�တွ ်အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့် ်ပဲများာဏာတွး��လိုာဖြချင့်�်က်း� ကြာက်�ံသောတွွ� ချဲရ်ာသတူွစ်ား

ဦး�က်း� သော�ာ်ဖြပဲသည််ဖ်ြ�စ်ားရာပ်ဲတွစ်ားချ�စားးတွငွ့် ်များတှွတ်ွမ်ျား�နှစ်ှားချ�က်း� ပံဲ�များနှ်အ်ာ�ဖြ�င့်် ်

သောဟုာ်များ�န်�်ပဲများာဏာအသောပဲ်သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�၏ အသောထားာက်အ်ထားာ�အဖြ�စ်ား 

က်း��က်ာ�သော�ာ်ဖြပဲထားာ�သည်။်21,22 သး�သ်ောသာ် အများ�း��သာ�နှစ်ှားဦး�စားလိုံ��သည် ်

အာဟုာရာချ�း� �တွဲသ်ောသာ အစားာ�အစားာများ�ာ�က်း� စားာ�သံ��များးပြီးပဲး� ရိုးး� �ရာာအစားာ�အစားာ 

စားာ�သံ��သည်် ်ဂါ�ပဲန်အ်များ�း��သာ�များ�ာ�အတွကွ် ်တွစ်ားသောန်လ်ိုှင့် ်ပံဲ�များနှ်ထ်ားက််

က်း��ဆချန် ် ်ပဲး�များ�ာ�သည်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ပဲများာဏာ 360 များးလိုးဂါရာမ်ျားချန် ် ်

(360mg/d) စားာ�သံ��များးသောကြာက်ာင့်�်သးရာသည်။် 

အဆး�ပဲါသောက်ာက်ခ်ျ�က်မ်ျား�ာ�အာ� ဆန် ်က််�င့်သ်ည််အ်သောန်ဖြ�င့်် ်သောပဲါင့်�်စားပ်ဲ

အက်ဖဲြ�တွမ်ျားတုွစ်ားချ�တွငွ့် ်သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာသောလိုလ်ိုာများ ု32 ချ� နှငှ့်် ်စား�စား�သောပဲါင့်�်

တွက်စ်ားတွး�စားတွးရိုး�န်�်ပဲများာဏာ၊ ဂါလိုး��င့်ပ်ဲါဝင့်သ်ည်် ်လိုးင့်သ်ောဟုာမ်ျား�န်�်၊ တွက်စ်ားတွး�

စားတွးရိုး�န်�်များရှှးများ ုသး�မ်ျားဟု�တွ ်အင့်ဒ်ါရိုးး�ဂါ�င့်အ်ညွှနှ်�်က်းန်�်များရှှးများတုွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် 

သး�မ်ျားဟု�တွ ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် စားာ�သံ��များ၏ု သးသာထားင့်ရ်ှာှ�သည်် ်အက်�း��

သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ� များရှှးဖြချင့်�်က်း�သောတွွ�ရာသည်် ်က်�သများခုျယံ်သူည်် ်အ�ပ်ဲစား�  

36 စား�ပဲါဝင့်သ်ည်။် 23 ထားး�သံ��သပ်ဲများ၏ု သောန်ာက်ဆ်က်တ်ွွထဲား�တွဖ်ြပဲန်သ်ည်် ်

သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�သည် ်ထားး�သောက်ာက်ခ်ျ�က်က််း� အသောထားာက်အ်က်ဖူြပဲ�သည်။်24-28  

ထားး� ်ဖြပဲင့်၊် လိုက်သ်ောတွွ�သောလိုလ်ိုာများကု်း��ချ�ပဲါ၀င့်သ်ောသာ ဇီာတွသ်ောကြာက်ာင့်�်ဖြပဲန်လ်ိုည််

သံ��သပ်ဲချ�က်တ်ွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်အးစားထားရိုးး�ဂါ�င့်ပ်ဲများာဏာအသောပဲ် အက်�း��

သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျားရှှးသည်က််း� သောတွွ� ရှှးရာသည်။် 29ထားး�သံ��သပ်ဲချ�က်က််း�  

သောန်ာက်ဆ်က်တ်ွွထဲား�တွဖ်ြပဲန်ခ်ျဲသ်ည်် ်သ�သောတွသန်ဖြပဲ�ချ�က်သ်ည် ်ထားး�သောက်ာက်ခ်ျ�က်က််း�  

အသောထားာက်အ်က်ဖူြပဲ�သည်။်28,30 အသောရာ�ကြီးက်း�သည်မ်ျားာှ အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ထားး

သောတွွ� များသုည် ်ဂါ�ပဲန်လ်ိုမူျား�း��များ�ာ�ပံဲ�များနှ်စ်ားာ�သံ��သည််ပ်ဲများာဏာများ�ာ�ထားက် ်သောက်�ာ်

လိုနွ်သ်ာွ�သည််အ်ချါတွငွ့်ပ်ဲင့်၊် လိုက်သ်ောတွွ�သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တွငွ့် ်သောဟုာမ်ျား�န်�်

အဆင့််မ်ျား�ာ�က်း� သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျားရှှးသောကြာက်ာင့်�် ဖြပဲသည်။်

အများ�း��သာ�များ�ာ�က်ဲသ်း�ပ်ဲင့် ်အများ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်အက််

စားထားရိုးး�ဂါ�င့်အ်ဆင့််က််း� များထားးချး�က်သ်ောစားသောကြာက်ာင့်�် သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာ

အချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်သော�ာ်ဖြပဲသည်။် Hooper နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါ

များ�ာ� 31 သည် ်လိုက်သ်ောတွွ�စားမ်ျား�သပ်ဲများ ု47 ချ�များ ှသောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွထ်ားာ�

သည်် ်အချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�များာှသောသ�ွဆံ��ချါန်း� အများ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ 

သး�မ်ျားဟု�တွ ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်၏ အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားကု်း� များသောတွွ�ရာပဲါ။ 
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အာရှှနှး�င့်င့််မံျား�ာ�တွငွ့် ်အစားဥ််အလိုာအာ�ဖြ�င့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များဖုြများင့််မ်ျားာ�ဖြချင့်�်
သောကြာက်ာင့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များနုှငှ့်် ်များ�း��ပဲာွ�များကုြာက်ာ�ဖြ�စ်ားလိုာသည်် ် 
စားး��ရားမ်ျားများမုျား�ာ�သည် ်၎င့်�်နှး�င့်င့််မံျား�ာ�၏ များ�ာ�ဖြပဲာ�လိုသှည််လ်ိုဦူး�သောရာက်း�ထားည်််
သငွ့်�်စားဥ််�စားာ�ကြာက်ည််လ်ိုှင့် ်အထားင့်န်ှငှ့််အ်ဖြများင့်လ်ိုွသဲောန်ဖြချင့်�်က်း� သောတွွ�ရာများည်။် 
အများ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်ဓာများမတွာစားက်ဝ်န်�်က်း� 
တွစ်ားရာက်ခ်ျန် ် ်တွး��လိုာသောစားပံဲ�ရာသည်။် 31 သး�သ်ောသာ် များ�း��ဥ်ထားကွ်ဖ်ြချင့်�်က်း�  
များတွာ�ဆး�နှး�င့်သ်ောသာ်လိုည်�် သောနှာှင့််သ်ောနှ�ှသောစားသည်။် ထားး�အ်ဖြပဲင့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလို
ဗု�န်�်သည် ်အများ�း��သများး�များ�ာ�၏များ�း��ပဲာွ�များကု်း� အသောထားာက်အ်က်ဖူြပဲ�သောကြာက်ာင့်�် 
အသောထားာက်အ်ထားာ�အချ�း� � ရှှးသည်။် ဥ်ပဲများာအာ�ဖြ�င့်် ်အလိုာ�အလိုာရှှးသည်် ်
သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�အရာ များ�း��ပဲာွ�များနု်ည်�်ပဲည်ာအက်အူည်း 520 ဖြ�င့်် ် 
စား�သောပဲါင့်�်လို�ပ်ဲသောဆာင့်ခ်ျဲသ်ောသာ အများ�း��သများး� 315 ဦး�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ အး�င့်ဆ်း��သောလို
ဗု�န်�်စားာ�သံ��များသုည် ်က်သောလို�အသက်ရ်ှငှ့်န်ှနု်�်နှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲသောန်သောကြာက်ာင့်�် 
သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်။်32 

ထားး� ်ဖြပဲင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��ဖြချင့်�်သည် ်အင့်ဒ်ါရိုးး�ချရိုးး�င့်�် ပဲ�က်စ်ားး�သောစားသည်် ် 
�စ်ား�းသောန်ာ သောအ (BPA) ၏ များ�း��ပဲာွ�များအုသောပဲ် ဆး��ရွာာ�သောသာ  

များ�း��ပဲာွ�များဆုး�င့်ရ်ာာသက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�က်း� အချ�ည်�်နှှး�ဖြ�စ်ားသောစားသည်။်  
ဗုစ်ားထားရိုးး�များ�း��ပဲာွ�န်ည်�်ချယံ်သူောန်သည်် ်အများ�း��သများး� 239 ဦး� ပဲါဝင့်သ်ည်် ် 
သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာက်း� စားာ�သံ��ဖြချင့်�်များဖြပဲ�သမူျား�ာ�တွငွ့် ်

ဆး�လိုမ်ျား�သောကြာက်ာင့်�်ရှှး BPA ပဲများာဏာသည် ်အစားပဲ�း��သည်် ် 
ယ်နှတရာာ�တွစား်ချ�တွငွ့် ်အသက်ရ်ှှင့်န်ှနု်�်နှငှ့်် ်သောဖြပဲာင့်�်ဖြပဲန်ဆ်က်စ်ားပ်ဲသောန်သည်။် 33 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��သမူျား�ာ�တွငွ့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် န်ည်�်ပဲါ�သောသာ်လိုည်�်  
(ပဲ�မ်ျား�များှ စားာ�သံ��များတုွစ်ားသောန်လ်ိုှင့် ်3.4 များးလိုးဂါရာမ်ျား (3.4mg/d)  

က်း�ဆး�လိုး�သည်)်သည် ်အဆး�ပဲါသောတွွ� ရှှးချ�က်မ်ျား�ာ�၏ ဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချက်း�  
ပံဲ�များနှ်အ်ာ�ဖြ�င့််သ်သံယ်ဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချတွး��လိုာများည်ဖ်ြ�စ်ားသောသာ်လိုည်�်  
တွးရာစားာာန်အ်ချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ်က်း�က်ည််းသည်။်34,35

အများ�း��သာ�များ�ာ�တွငွ့် ်အသောသ�စားာ� သောရှှ �သောဖြပဲ�က်ဏ္ဍချွသဲောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�အရာ  

ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များသုည် ်သ�က်ပ်ဲး��ပဲါဝင့်မ်ျားနု်ည်�်ပဲါ�ဖြချင့်�်နှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲများရုှှးပြီးပဲး� 
သ�က်ပ်ဲး��အသောရာအတွကွ် ်သောလို�ာန််ည်�်ဖြချင့်�်များရှှးသည်က််း� သောတွွ�ရာသောသာ်လိုည်�် -  

ထားး�သောလိုလ်ိုာများအုတွကွ် ်အာ�န်ည်�်ချ�က်မ်ျား�ာ�စားာွရှှးသည်။် 36 တွက်ယ်သ်ောတွာ ်

ပဲဲပဲ�ပ်ဲအသောဖြများာက်အ်များ�ာ�စားာ�သံ��သောသာ အများ�း��သာ�များ�ာ�တွငွ့် ်သ�က်ရ်ာည်ပ်ဲါဝင့်မ်ျား ု 

အလိုနွ်သ်ောလို�ာန််ည်�်သာွ�ဖြချင့်�်က်း�သောတွွ�ရာပြီးပဲး� ဇီးဝသောဗုဒါအရာ များဖြ�စ်ားနှး�င့်စ်ားရာာဟု�
ထားင့်ရ်ာသည််သ်ောတွွ� ရှှးချ�က်တ်ွစ်ားချ�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲများာဏာအများ�ာ�အဖြပဲာ�က်း�  
စားာ�သံ��သောသာအများ�း��သာ�သောတွမွျားာှ သ�က်ရ်ာည်ပ်ဲများာဏာ တွး��လိုာဖြချင့်�်သောကြာက်ာင့်််
ဖြ�စ်ားသည်။် ထားး� ်ဖြပဲင့် ်ယ်င့်�်သ�သောတွသန်အ�ဲွ� များပှဲင့် ်က်သောလို�များရာနှး�င့်သ်ည််စံ်ား�တွွဲ
များ�ာ�များ ှဗုစ်ားထားရိုးး�များ�း��ပဲာွ�န်ည်�်ဖြ�င့်် ်က်�သများခုျယံ်သူောန်သောသာ အများ�း��သာ�  
184 သောယ်ာက်ပ်ဲါဝင့်သ်ည်် ်က်ဏ္ဍချွသဲောလိုလ်ိုာများကု်း� သောန်ာက်ပ်ဲး�င့်�်တွငွ့် ် 

ဖြပဲ�လို�ပ်ဲချဲသ်ည်။် အများ�း��သာ�အသော�ာ်၏ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�နှငှ့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ 

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်စားာ�သံ��များသုည် ်များ�း��သောအာင့်န်ှနု်�်များ�ာ�၊ အာ�န်ည်�်သည်််
သသောနှ�သာ�လိုက်ခဏာာများ�ာ�၊ သသောနှ�သာ�သောလိုာင့်�် က်ွထဲားကွ်မ်ျားနုှနု်�်  

များ�ု�းသောအ�င့်ခ်ြချင့်း် အရှှးန်ဖ်ြများန်ဖ်ြချင့်�် သး�မ်ျားဟု�တွ ်သောနှ�ှဖြချင့်�်၊ သသောနှ�တွည်ဖ်ြချင့်�်၊  
သောဆ�ရံိုး�များအှတွည်ဖ်ြပဲ�ထားာ�သည်် ်က်း�ယ်ဝ်န် ်နှငှ့်် ်က်သောလို�များရာနှး�င့်သ်မူျား�ာ�
အတွကွ် ်ဝန်သ်ောဆာင့်မ်ျားသုောပဲ�သည််သ်ောဆ�ရံိုး�တွငွ့် ်တွက်သ်ောရာာက်သ်ောန်သည်် ် 
စံား�တွွမဲျား�ာ�ကြာက်ာ� များး��ွာ�ဖြချင့်�်တွး�န်ှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲများမုျားရှှးပဲါ။37 

သောန်ာက်ဆ်ံ��တွငွ့် ်ဖြပဲ�လို�ပ်ဲထားာ�သည်် ်လိုက်သ်ောတွွ�သောလိုလ်ိုာများသုံ��ချ�စားလိုံ��တွငွ့် ်

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်များ�ာ�သည် ်သ�က်ပ်ဲး��ပဲါဝင့်မ်ျားအုသောပဲ် သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျားရှှး
သောကြာက်ာင့်�် ဖြပဲချဲသ်ည်။် 38-40တွစ်ားချ�တွငွ့် ်က်�န်�်များာသောသာသောစားတွန်ာဝ်န်ထ်ားမ်ျား�
များ�ာ�သည် ်40 mg ရှှးသည်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ပဲါဝင့်သ်ောသာ ဖြ�ည််စ်ားကွ််
အာ�သောဆ�က်း� နှစ်ှားလိုကြာက်ာ သောန်စ်ားဉ်သောသာက်ခ်ျဲသ်ည်။်38 သောန်ာက်တ်ွစ်ား�ဲွ�တွငွ့်၊်  
က်�န်�်များာသောသာလိုငူ့်ယ် ်32 သောယ်ာက်သ်ည် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ဓာာတွမ်ျား�ာ�
သောသာ သး�မ်ျားဟု�တွ ်န်ည်�်သောသာ နှး�ပ်ဲရိုးး�တွင့်�်သး�သန် ် ်သး�မ်ျားဟု�တွ ်အသာ�ဓာာတွ်
ထား�တွယ််ထူားာ�သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲါဝင့်သ်ည်် ်ဖြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာက်း� 57 ရာက်က်ြာက်ာ 

အလို�ဉ်�သင့််သ်လိုး� စားာ�သံ��ချဲသ်ည်။်40တွတွးယ်သောလိုလ်ိုာများတုွငွ့်၊် 
သောစားတွန်ာဝ်န်ထ်ားမ်ျား� 20 ဦး�က်း� အလို�ဉ်�သင့််သ်လိုး� များတွညူ်းသည်် ်အ�ပ်ဲစား�သံ��
စား�ချွကဲ်ာ တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် 60၊ 320 သး�မ်ျားဟု�တွ ် 

480 mg/d သောပဲ�ဖြချင့်�်က်း� သံ��လိုကြာက်ာ လို�ပ်ဲသောဆာင့်ခ်ျဲသ်ည်။်39စားးတွဝ်င့်စ်ားာ�
�ွယ်သ်ောက်ာင့်�်သည်မ်ျားာှ၊ သ�က်ပ်ဲး��အသောရာအတွကွ်န််ည်�်သောသာ များ�း��များပဲာွ�နှး�င့််
သည််ဇ်ီန်း�သောများာင့်န်ှှမံျား ှအများ�း��သာ�တွငွ့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ဖြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာအာ� 
သောဖြချာက်လ်ိုကြာက်ာ သောန်စ်ားဉ်စားာ�ဖြချင့်�်သည် ်သ�က်ပ်ဲး��အရာည်အ်သောသ�ွနှငှ့်် ် 
ပဲများာဏာက်း� ပံဲ�များနှ်ဖ်ြ�စ်ားသောစားပြီးပဲး� ဇီန်း�သောများာင့်န်ှှအံာ� က်း�ယ်ဝ်န်ရ်ာနှး�င့်သ်ောစားသည်က််း� 
သောတွွ� ရှှးရာသည်။်41 

2018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_BUR.indd   42018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_BUR.indd   4 1/31/2022   11:28:32 AM1/31/2022   11:28:32 AM



အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်သး�သန် ် ်စားးမံျားထားာ�သည််က်ြွက်က်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ် 

ဗုစ်ားထားရိုးး�သ�သောတွသန် 42,43 နှငှ့််သ်ောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�ရှှး သး�င့်�်ရွား�က်တ်ွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၏ 

သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်သ်ည်် ်စားး��ရားမ်ျားစားရာာများ�ာ�က်း� အဓား�အသောဖြချချံ
သည်။်44,45 သး�သ်ောသာ် 2006 ချ�နှစ်ှားတွငွ့်ထ်ား�တွဖ်ြပဲန်သ်ည်် ်ဖြပဲည််စံ်ား�သောသာ
ဖြပဲန်လ်ိုည်သ်ံ��သပ်ဲချ�က်ရ်ှှး လိုက်သ်ောတွွ�စားမ်ျား�သပ်ဲများ ု14 ချ�ပဲါ၀င့်သ်ည်််
အသောထားာက်အ်ထားာ�စား�စား�သောပဲါင့်�်တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာနှငှ့်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်
များ�ာ�သည် ်က်�န်�်များာသောသာအများ�း��သာ� သး�မ်ျားဟု�တွ ်အများ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ် 

သး�င့်�်ရွား�က်လ်ို�ပ်ဲသောဆာင့်မ်ျားကု်း� ဆး��ရွာာ�စားာွထားးချး�က်သ်ောစားဖြချင့်�်များရှှးသောကြာက်ာင့်�် 
သက်သ်ောသအသောထားာက်အ်ထားာ�စား�စား�သောပဲါင့်�်က်း�ဖြပဲချဲသ်ည်။် 46 ထားး�သံ��သပ်ဲချ�က််
အတွကွ် ်သောန်ာက်ဆ်က်တ်ွွထဲား�တွဖ်ြပဲန်သ်ည်် ်သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�က် အဆး�ပဲါ
သောက်ာက်ခ်ျ�က်က််း� သောထားာက်ခ်ျသံည်။် 47-51ယ်ချင့်က််သော�ာ်ဖြပဲချဲသ်ည််အ်တွး�င့်�်၊ 
2015 ချ�နှစ်ှားတွငွ့် ်ဥ်သောရာာပဲအစားာ�အစားာသော��က်င့်�်သောရာ�အာဏာာပဲး�င့်အ်�ဲွ� များ ှ 

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် နှငှ့််ထ်ားးသောတွွ� များသုည် ်သး�င့်�်ရွား�က်လ်ို�ပ်ဲသောဆာင့်မ်ျားကု်း�များ
ထားးချး�က်သ်ောစားသောကြာက်ာင့်�် သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲသ်ည်။်7 အဆး�ပဲါများတှွတ်ွမ်ျား�အတွကွ် ်

သောန်ာက်ဆ်က်တ်ွွထဲား�တွဖ်ြပဲန်သ်ည်် ်သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�က် ထားး�သောက်ာက်ခ်ျ�က်က််း� 
သောထားာက်ခ်ျသံည်။်52,53

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်လိုက်ခဏာာများသောပဲ်သည်် ်သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဟုာ်များ�န်�်န်ည်�်သည်် ်
လိုနူ်ာများ�ာ�နှငှ့်် ်အး�င့်အ်း�ဒါင့်�် စားာ�သံ��များ ုန်ည်�်ပဲါ�သမူျား�ာ�က်ဲသ်း� ် သး�င့်�်ရွား�
က်၏်လို�ပ်ဲသောဆာင့်မ်ျားအုာ�န်ည်�်သမူျား�ာ�တွငွ့် ်သး�င့်�်ရွား�က်၏်လို�ပ်ဲသောဆာင့်ခ်ျ�က််
က်း� ပဲး�၍ဆး��ရွာာ�သောစားနှး�င့်မ်ျားာှလိုည်�် စားး��ရားမ်ျားစားရာာဖြ�စ်ားသည်။် သောန်ာက်ပ်ဲး�င့်�်စားး��ရားမ်ျား

ပဲဲပုဲပ်ဲ၊ အုငု့်ဆ်ုံးုဖုသော�ဗုု�်းများ��း နှငှ့်် ်�ုငု့်း်�ာ ု�ကို်
�ပ်ုဲသောဆုံး�င့်မု်ျား

ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�များ��းရုှှ အုငု့်ဆ်ုံးုဖုသော�ဗုု�်းပဲါဝင့်မု်ျား

ရာသည််အ်ချ�က်မ်ျားာှ အး�င့်အ်း�ဒါင့်�်ဖြ�စ်ားသောစားသည်် ်အများး�င့်န်ှး�အက်ဆ်စ်ားသး�င့်ရ်ိုးး�ဆင့်�်
အစားာ� အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်၏ အလိုာ�အလိုာက်း�အသောဖြချချထံားာ�သည်် ်သး�င့်�်ရွား�
က်သ်ောဟုာ်များ�န်�်များ�ာ� သောပဲါင့်�်စားပ်ဲများကု်း� အဟုန် ်အ်တွာ�ဖြ�စ်ားသောစားသည်။်54 သး�သ်ောသာ် 
2012 ချ�နှစ်ှားတွငွ့်ထ်ား�တွဖ်ြပဲန်ခ်ျဲသ်ည်် ်သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာသ�သောတွသန်ဖြပဲ�ချ�က််
အရာ အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်၏ အး�င့်အ်း�ဒါင့်�်လို�ပ်ဲသောဆာင့်ခ်ျ�က်သ်ည် ်များသောဖြပဲာပဲ
သောလိုာက်�် ဲသောဆ�ပဲည်ာရုိုးသောထားာင့််အ်ရာ ဆက်စ်ားပ်ဲများမုျားရှှးသောကြာက်ာင့်�်သောတွွ�ရာသည်။် 55  

ပြီးဗုးတွးသှ အသောသ�စားာ�သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�တွငွ့် ်အတွန်အ်သင့်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလို
ဗု�န်�်ထားးသောတွွ� များ ု(တွစား်သောန်လ်ိုှင့် ်16 များးလိုးဂါရာမ်ျား(16mg/d)) သည် ် 

လိုက်ခဏာာများသောပဲ်ရာာများ ှသးသာသည််သ်း�င့်�်ရွား�က်သ်ောဟုာ်များ�န်�်န်ည်�်များ ု

အသောဖြချအသောန်အလိုာ�အလိုာက်း� တွး��သောစားသောကြာက်ာင့်�် သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်။် 56 

သး�သ်ောသာ်၊ အဆး�ပဲါသောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�များသှောတွွ� ရှှးချ�က်မ်ျား�ာ�က်း� လိုက်သ်ောတွွ�
ဆံ��ဖြ�တွခ်ျ�က်မ်ျား�ာ�ချ�ရာန် ်သောစားာလိုနွ်�်သောန်များည်ဖ်ြ�စ်ားသည်။် ထားး�အ်ဖြပဲင့် ်ပဲါဝင့်သ်ူ
အာ�လိုံ��တွငွ့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ထားးသောတွွ� များသုည် ်အဖြများင့််ဆ်ံ�� နှငှ့်် ်အန်းများ််ဆံ��
သောသ�ွသောပဲါင့်ခ်ျ�းန်၊် အင့်ဆ်လူိုင့်ခ်ျနံှး�င့်ရ်ာည်န်ှငှ့််သ်ောရာာင့်ရ်ာမ်ျား�များ ု(C-reactive ပဲရိုးး�
တွင့်�်ဖြ�င့််အ်က်ဖဲြ�တွထ်ားာ�သည််အ်တွး�င့်�်) က်း� က်းန်�်ဂါဏာန်�်အာ�ဖြ�င့်် ်သးသး
သာသာက်�ဆင့်�်များကု်း� ဖြ�စ်ားသောပဲ်သောစားသည်က််း�လိုည်�်သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်။်56

သတွင့်�်အရာင့်�်အဖြများစ်ား၊ အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� စားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ� အာဟုာရာအချ�က်အ်လိုက်ဆ်း�င့်ရ်ာာဌာာန်။

ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�

များးဆး�

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသောစားမ်ျား�ာ�၊ အစားးမ်ျား�သောရာာင့်၊် ချ�က်ပ်ြီးပဲး�

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသောစားမ်ျား�ာ�၊ အန်က်သ်ောရာာင့်၊် ချ�က်ပ်ြီးပဲး�

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသောစားမ်ျား�ာ�၊ အဝါသောရာာင့်၊် ချ�က်ပ်ြီးပဲး�

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသောစားမ်ျား�ာ�၊ သောလိုာှ်ထားာ�သောသာ၊ ရိုးး� �ရိုးး� �

ပဲဲနှး� ်၊ ရိုးး� �ရိုးး� �၊ သ�ာဝ

ပဲဲနှး� ်၊ ရိုးး� �ရိုးး� �၊ အာ�ဖြ�ည်််

အဆးဓာာတွဖ်ြပဲည််ဝ်သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများနု်် ်၊  
အဆးထား�တွထ်ားာ�သောသာ

အဆးဓာာတွဖ်ြပဲည််ဝ်သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများနု်် ်၊  
အဆးဖြပဲည်််

အဆးဓာာတွဖ်ြပဲည််ဝ်သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများနု်် ်၊  
အဆးန်ည်�်

ပဲဲပဲ�ပ်ဲများနု် ်မ်ျား�ာ�

ပဲဲပဲ�ပ်ဲများစှားစ်ားထား�တွထ်ားာ�သည်် ်ပဲရိုးး�တွင့်�် 
(အသာ�ဓာာတွ)် အများနု်် ်၊ ရိုးး� �ရိုးး� �

အတွံ��အချပံဲဲ�စံား ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်၊ အသောဖြချာက််

ပဲဲပဲ�ပ်ဲချ�ဥ််

တွး�ဟ်ု�ူ

တိုစားခ်ျါခြပဲင့်ပ်ဲများ�ဏ

စားာ�ပဲွဲတွင့်ဇွ်ီန်�် 1 ဇွီန်�်

½ ချကွ််

½ ချကွ််

½ ချကွ််

¼ ချကွ််

1 ချကွ််

1 ချကွ််

¼ ချကွ််

¼ ချကွ််

¼ ချကွ််

½ ချကွ််

⅓ ချကွ််

¼ ချကွ််

½ ချကွ််

½ ချကွ််

စားုစားုသောပဲါင့်း် (MG)  
အုငု့်ဆ်ုံးုဖုသော�ဗုု�်း/တိုစားခ်ျါခြပဲင့််

7

50

40

78

78

10

43

42

33

50

9

53

33

53

25
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သး�င့်�်ရွား�က်ဂ်ါလိုင့်�်ပံဲ�များနှ်လ်ို�ပ်ဲသောဆာင့်မ်ျားရုှှးသတူွး�င့်�်တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ် 

သး�င့်�်ရွား�က်လ်ို�ပ်ဲသောဆာင့်မ်ျားကု်း�သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျားရှှးသောသာလ်ိုည်�် ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ�ာ�သည် ် 

သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဟုာ်များ�န်�်န်ည်�်သည််လ်ိုနူ်ာများ�ာ�အတွကွ် ်လိုး�အပ်ဲသည်် ် 

သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဆ�ပဲများာဏာက်း� တွး��ဖြမှျားင့််သ်ောပဲ�နှး�င့်သ်ည်။် ဤသည်မ်ျားာှ  

သး�င့်�်ရွား�က်အ်သောပဲ် သက်သ်ောရာာက်မ်ျားသုောကြာက်ာင့်် ်များဟု�တွ�် ဲပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်သည် ်

သောဆ�၏စား�ပ်ဲယ်မူျားကု်း� အတွး�င့်�်အတွာတွစား်ချ�အထားး အဟုန် ်အ်တွာ�  

ဖြ�စ်ားသောစားနှး�င့်ဖ်ြချင့်�်သောကြာက်ာင့််ဖ်ြ�စ်ားသည်။်57-60 သး�သ်ောသာ်၊ ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်ထားး�က်းစားစနှငှ့်် ်

ပဲတွသ်က်၍် ထား�ူဖြချာ�သည်မ်ျားဟု�တွ�်၊ဲ ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရွာက်မ်ျား�ာ�၊  

သောဆ�ဝါ�များ�ာ�၊ အများှင့်ဓ်ာာတွန်ှငှ့်် ်က်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျားဖြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာများ�ာ�သည် ်

အလိုာ�တွအူာန်းသင့်မ်ျား�ာ�ရှှးသောသာသောကြာက်ာင့််ဖ်ြ�စ်ားသည်။် 61-69 များည်သ်ည်််

အသောဖြချအသောန်တွငွ့်မ်ျားဆး�၊ အစားာ�များစားာ�ချင့် ်သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဆ�က်း�သောသာက််

သောသာသောကြာက်ာင့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�က်း� သောရှာှင့်ရ်ာန် ်သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဝဒါန်ာရှငှ့်မ်ျား�ာ�  

(သောများ�ွရာာပဲါ သး�င့်�်ရွား�က်ခ်ျ�း� �တွဲသ်ောသာ သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�များ�ာ�များလှိုွ၍ဲ) 

အတွကွ် ်များလိုး�အပ်ဲပဲါ။ ပံဲ�များနှ်အ်ာ�ဖြ�င့်် ်သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဟုာ်များ�န်�်သောဆ�သောသာက််

သံ��ပြီးပဲး�သောန်ာက် ်စား�ပ်ဲယ်မူျားကု်း�အသောနှာှင့််အ်ယ်ကှ်ဖ်ြ�စ်ားသောစားများည်် ်အရာာတွစ်ားချ�ချ�က်း�  

များစားာ�များး တွစ်ားန်ာရားများ ှသံ��န်ာရားကြာက်ာသည်အ်ထားးသောစားာင့််ရ်ာန် ်အကြာက်ဖံြပဲ�ထားာ�သည်။် 

သး�င့်�်ရွား�က်သ်ောဟုာ်များ�န်�်ပဲး�သ်ောဆာင့်ဖ်ြချင့်�်နှငှ့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��ဖြချင့်�်ကြာက်ာ�  

ယ်ာယ်းဖြချာ�န်ာ�ချ�က်အ်တွကွ် ်အဖြချာ�န်ည်�်လိုမ်ျား�များာှ လိုး�အပ်ဲပဲါက်  

သောဆ�ပဲများာဏာက်း�ညှ်းနှး�င့်သ်ောစားရာန် ်သောဆ�ဝါ�စားးမံျားအ�ပ်ဲချ��ပ်ဲများနုှငှ့်် ်

အစားာ�အသောသာက်အ်သောလိုအ်က်�င့််မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်ည်းညွှွတွမ်ျားှတွများကု်း�  

ထားးန်�်သးမ်ျား�ရာန်ဖ်ြ�စ်ားသည်။် ထားး�သောဆ�က်း� တွသများတွတ်ွည်�်ပံဲ�စံားဖြ�င့်် ် 

သောသာက်သ်ံ��ပြီးပဲး� ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာ စားာ�သံ��များပုဲများာဏာ များသောဖြပဲာင့်�်လိုသဲ၍  

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်ဖြပဲဿန်ာတွစ်ားရာပ်ဲများဖြ�စ်ားသောလိုာက်ပ်ဲါ။70

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်သည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲတွငွ့် ်သောတွွ�ရာသည််က််င့်ဆ်ာ
သောရာာဂါါ တွး�က်�်�က်သ်ည််ဓ်ာာတွ�သောဗုဒါ အများ�း��အစားာ�  
င့်ါ�များ�း��ထားမဲျား ှတွစ်ားချ� ဖြ�စ်ားသည်။်

ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်၏  
တွစ်ားချ�တွည်�်သောသာ အသောရာ�ပဲါသည််သ်�ာဝအစားာ�အစားာ 
ရာင့်�်ဖြများစ်ားဖြ�စ်ားသည််

သ�သောတွသန်ဖြပဲ�ချ�က်မ်ျား�ာ�အရာ အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်များ�ာ�သည် ်
အရိုးး��ပဲသွောရာာဂါါဖြ�စ်ားပဲာွ�များကု်း�ဟုန် ်တ်ွာ�နှး�င့်ပ်ြီးပဲး� က်င့်ဆ်ာပံဲ�စံား
အများ�း��များ�း��က်း� က်ာက်ယွ်သ်ောပဲ�နှး�င့်သ်ည်က််း� သောတွွ�ရာသည််

�င့်�်�းကိုင့်ဆ်ုံး� ��ူ�များ��း

1

2

3

အုငု့်ဆ်ုံးုဖုသော�ဗုု�်းနှငှ့်် ်
ပဲတို�်ကိုသ်ော��ခြများ�်ဆုံး�် 
�ည််အ်ချ�ကိုအ်�ကိုမ်ျား��း

သော�ာ်ဖြပဲထားာ�သောသာ ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာက်း� က်ာက်ယွ်န်ှး�င့်မ်ျားည်် ်န်ည်�်လိုမ်ျား�များ�ာ�
သည်7်1အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျား ုရှှးသောသာ်လိုည်�် ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်

အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် ပဲါဝင့်သ်ောသာသောကြာက်ာင့်် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာ ဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချရှှးသောသာ  

အများ�း��သများး�များ�ာ� အတွကွ် ်ပဲး�များး�ဆး��ရွာာ�သောစားပြီးပဲး� ထားး� သောရာာဂါါဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချဖြများင့််မ်ျားာ�
သောန်သည််အ်များ�း��သများး�များ�ာ� အတွကွ်ရ်ာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာ ဖြ�စ်ားပဲာွ�များနုှနု်�်  
ပဲး�တွး��လိုာသောစားနှး�င့်သ်ည်။်72 အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့်သ်ည် ်ရာင့်သ်ာ�အက်�းတွအ်ချ�း� � 
ကြီးက်း�ထားာွ�များကု်း� လိုုံ�သောဆာ်သောပဲ�သောသာ်လိုည်�် အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့် ်က်�ထားံ��သည် ်

ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချက်း�ဖြများင့််မ်ျားာ�သောစားသောကြာက်ာင့်�် အသောထားာက်အ်ထားာ�များာှ  

ရှငှ့်�်ရှငှ့်�်လိုင့်�်လိုင့်�် များသးရာသောသ�ပဲါ။ အသောကြာက်ာင့်�်များာှ အများ�း��သများး�က်�န်�်များာသောရာ�  
က်န်ဦး�စားမ်ျား�သပ်ဲချ�က်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့် ်က်�ထားံ��များ�ာ�သည် ်

အချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�အရာ ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာသောကြာက်ာင့်် ်သောသဆံ��ဖြချင့်�်က်း�  
သးသးသာသာ သောလို�ာခ်ျ�နှး�င့်သ်ောသာလ်ိုည်�် အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့် ်နှငှ့်် ်ပဲရိုးး�ဂါ�က်စ်ားတွင့် ် 

သောပဲါင့်�်စားပ်ဲက်�ထားံ��များ�ာ�များာှများ ူသးသးသာသာပဲး�များး� တွး��သောစားနှး�င့်သ်ည်က််း�  
သောတွွ�ရာသည်။်73

ပဲဲပဲ�ပ်ဲ စားာ�သံ��များသုည် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာ ဖြပဲန်လ်ိုည်ဖ်ြ�စ်ားပဲာွ�ဖြချင့်�် နှငှ့််/်သး�မ်ျားဟု�တွ ်

ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာသောကြာက်ာင့်် ်သောသဆံ��ဖြချင့်�်အသောပဲ်တွငွ့် ်များည်သ်း� ် အက်�း��
သက်သ်ောရာာက်မ်ျားရုှှးသည်န်ှငှ့်် ်စားပ်ဲလို�ဉ်�၍ များည်သ်ည်် ်လိုက်သ်ောတွွ� စားမ်ျား�သပ်ဲ
သောလိုလ်ိုာများကု်း�များ ှသောဆာင့်ရွ်ာက်ထ်ားာ�ဖြချင့်�် များရှှးသောသ�ပဲါ။ များည်သ်း�ပ်ဲင့်ဆ်း�သောစားက်ာ
များ ူရာင့်သ်ာ�တွစ်ားရှ�ှ�သးပ်ဲသည်�်ဆ 74,75 နှငှ့်် ်ရာင့်သ်ာ� ဆလဲို ်အများ�ာ�အဖြပဲာ�
ထား�တွလ်ို�ပ်ဲများ7ု6 အပဲါအဝင့် ်သော�ာ်ဖြပဲချဲသ်ောသာ ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာ ၏ လိုက်ခဏာာ 

များ�ာ�အသောပဲ် ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၏ သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�က်း� အက်�ယ်တ်ွဝင့်် ်သောလိုလ်ိုာသောန်ကြာက်
ပြီးပဲးဖြ�စ်ားပဲါသည်။် ဤသ�သောတွသန် ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�သည် ်အလိုနွ်စ်ားးတွခ်ျ�ယ်ံ�ကြာက်ည်ရ်ာပြီးပဲး�  
သောအာက်ပ်ဲါအချ�က်က််း�ပဲင့် ်ဖြပဲသပဲါသည် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်နှငှ့််ထ်ားးသောတွွ� များသုည််
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အသောများရားက်န် ်က်င့်ဆ်ာသ�သောတွသန် အ�ဲွ�အစားည်�် 
နှငှ့်် ်အသောများရားက်န်က််င့်ဆ်ာအ�ဲွ�အစားည်�်သည် ်
ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာရှှးသည်် ်အများ�း��သများး�များ�ာ�သည် ်
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�က်း� ယ်ံ�ကြာက်ည်စ်ားးတွခ်ျ�စားာွ 
စားာ�သံ��နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သံ��သပ်ဲထားာ�သည်။် 2018 ချ�နှစ်ှားတွငွ့် ်AICR နှငှ့်် ်က်များာ့က််င့်ဆ်ာ သ�သောတွသန်ရာန်ပံ်ဲ�သောင့်အွ�ဲွ� များ ှ 

များတှွတ်ွမ်ျား�တွစား်ချ�အရာ သောရာာဂါါသောတွွ� ပြီးပဲး�သောန်ာက် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များသုည် ်

ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာလိုနူ်ာများ�ာ�၏ အသက်ရ်ှှင့်သ်န်မ်ျားကု်း� တွး��တွက်သ်ောက်ာင့်�်များနွ််
နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲသ်ည်။်9 Chi et al များ ှသောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွမ်ျား ု 

(N=11,206) ၏ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�ဖြ�စ်ားသောစားသည်် ်ဤက်င့်ဆ်ာအ�ဲွ�အစားည်�်များ�ာ�၏  

အယ်အူဆများ�ာ�သည် ်အံအ်ာ�သင့််စ်ားရာာများဟု�တွ�် ဲ86 ယ်င့်�်တွငွ့် ် 

တွရိုး�တွန်ှး�င့်င့််မံျား ှအလိုာ�အလိုာရှှးသောသာသောလိုလ်ိုာများ ုသံ��ချ�ပဲါဝင့်ပ်ြီးပဲး� 87-89  

အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�များ ှသောလိုလ်ိုာများနုှစ်ှားတွငွ့် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာရှှးသောသာ90,91  

အများ�း��သများး� 11,000 သောက်�ာ်ပဲါဝင့်သ်ည်။် 

ထားး�သံ��သပ်ဲချ�က်တ်ွငွ့် ်ဖြပဲင့်�်ထားန်သ်ောရာာဂါါသောတွွ� ရှှးပြီးပဲး�သောန်ာက် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် 
စားာ�သံ��များကု်း� နှုးင့်�်ယ်ဉှ်သည််အ်ချါ၊ အများ�ာ�အဖြပဲာ�စားာ�သံ��များသုည် ် 

သောသဆံ��များသုောလိုှာက််�ဖြချင့်�်နှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲများရုှှးသည်။် (အနှတရာာယ်အ်ချ�း��၊  
0.84၊ 95 ရာာချး�င့်န်ှနု်�် ယ်ံ�ကြာက်ည်ခ်ျ�က်က််ာွဖြချာ�များ၊ု 0.71, 0.99)။  
ဖြပဲင့်�်ထားန်သ်ောရာာဂါါသောတွွ� ရှှးပြီးပဲး�သောန်ာက် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် စားာ�သံ��များကု်း� 
နှုးင့်�်ယ်ဉှ်သည််အ်ချါ၊ စားာ�သံ��များသုည် ်သောရာာဂါါဖြပဲန်လ်ိုည်ဖ်ြ�စ်ားပဲာွ�နှး�င့်သ်ောဖြချ 

သောလို�ာန််ည်�်များနုှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲသည် ်(အနှတရာာယ်အ်ချ�း��၊ 0.74၊ 95 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်
ယ်ံ�ကြာက်ည်ခ်ျ�က်က််ာွဖြချာ�များ၊ု 0.64, 0.85)။86သောရာာဂါါသောတွွ� ရှှးပြီးပဲး�သောန်ာက် ်

ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များ၏ု အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�သည် ်အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့် ်

လိုက်ခ်ျနံ်က်ဂ်ါတွစ်ား နှငှ့်် ်အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့် ်လိုက်ခ်ျသံောပဲါစ်ားတွစ်ား နှစ်ှားများ�း��လိုံ��ရှှးသည်် ် 
ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာလိုနူ်ာများ�ာ�တွငွ့် ်သးသာပြီးပဲး� တွရိုး�တွန်ှငှ့်် ်အသောများရားက်န််
ဖြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�ရှှး အများ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ်တွညူ်းစားာွ သက်သ်ောရာာက်မ်ျားရုှှးသည်။်92  

စားးတွဝ်င့်စ်ားာ�စားရာာများာှ ကြွက်က်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�နှငှ့်် ်ဆန် ်က််�င့်�်က်အ်သောန်
နှငှ့်် ်က်�ူစားက်သ်ောရာာဂါါဆး�င့်ရ်ာာ အချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�အရာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��များသုည် ်

ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာက်း�က်�သရာာတွငွ့် ်အသံ��ဖြပဲ�သည်် ်ဓာာတွ�က်�ထားံ��ဆး�င့်ရ်ာာ  

ထားးသောရာာက်မ်ျားကု်း� အများနှ်တ်ွက်ယ် ်ဖြမှျားင့််တ်ွင့်သ်ောပဲ�နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�်  
အကြာက်ဖံြပဲ�ထားာ�သည်။်87,92

ပံဲ�များနှ်ဂ်ါ�ပဲန်လ်ိုမူျား�း��များ�ာ�စားာ�သံ��များ ု(~တွစ်ားသောန်လ်ိုှင့် ်40 mg/d)  

ထားက်သ်ောက်�ာ်လိုနွ်သ်ောန်သောသာ်လိုည်�် 10 ရာင့်သ်ာ�တွစ်ားရှ�ှ�များ�ာ�က်း� ဆး��ဆး��ရွာာ�
ရွာာ� ထားးချး�က်သ်ောစားများည်မ်ျားဟု�တွသ်ောကြာက်ာင့်�် ဖြပဲသထားာ�သည်။် 77-84 ထားင့်မ်ျားတှွထ်ားာ�
သည််အ်တွး�င့်�် စားာတွမ်ျား�က်း� နှစ်ှားသောပဲါင့်�်များ�ာ�စားာွ အက်�ယ်တ်ွဝင့်် ်သံ��သပ်ဲ
စားစ်ားသောဆ�ချ�က်မ်ျား�ာ�အပြီးပဲး� 2015 တွငွ့် ်ဥ်သောရာာပဲ အစားာ�အစားာ သော��က်င့်�်သောရာ� 
အာဏာာပဲး�င့်အ်�ဲွ� များ ှယ်ချ�သံ��သပ်ဲချ�က်မ်ျား�ာ�က်း�ထား�တွဖ်ြပဲန်ခ်ျဲဖ်ြချင့်�်ဖြ�စ်ားသည်။်85 

2012 ချ�နှစ်ှားတွငွ့် ်က်�ူစားက်သ်ောရာာဂါါဆး�င့်ရ်ာာသောလိုလ်ိုာများ ုအချ�က်အ်လိုက််
များ�ာ�အရာ အသောများရားက်န် ်က်င့်ဆ်ာသ�သောတွသန် အ�ဲွ�အစားည်�် (AICR)5 

နှငှ့််အ်သောများရားက်န် ်က်င့်ဆ်ာ အ�ဲွ�အစားည်�်4တွး�က်် ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာရှှးသည်် ်
အများ�း��သများး�များ�ာ�သည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�က်း� ယ်ံ�ကြာက်ည်စ်ားးတွခ်ျ�စားာွ 

စားာ�သံ��နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သံ��သပ်ဲထားာ�သည်။်
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ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ�ာ�က်း� အသာ� အစားာ�အစားာများ�ာ�သောန်ရာာတွငွ့် ်များကြာက်ာချဏာအသံ��ဖြပဲ�
ကြာက်သည်။် အသာ�အစားာ�အစားာအများ�ာ�စား�သည် ်သဓံာာတွန်ှငှ့်် ်ဇီင့််ဓ်ာာတွန်ှငှ့်် ်
နှး�ထ်ားကွ်အ်စားာ�အစားာများ�ာ�တွငွ့် ်က်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျားသည် ်အရာင့်�်အဖြများစ်ားသောက်ာင့်�်
များ�ာ�ဖြ�စ်ားသည်။် သောန်စ်ားဉ် သဓံာာတွန်ှငှ့််ဇ်ီင့််လ်ိုး�အပ်ဲချ�က်မ်ျား�ာ� ဖြပဲည််မ်ျားးရာန် ်အန်း
သောရာာင့်အ်သာ� အန်ည်�်င့်ယ်လ်ိုး�အပ်ဲသည်။် ရာလိုဒါအ်သောန်ဖြ�င့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၏ 

သတွတ �ဓာာတွန်ှစ်ှားများ�း��အသောဖြချအသောန်အသောပဲ် အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�သည် ်

အပဲင့်က််း�အဓားက်ထားာ�သည်် ်အစားာ�အစားာ စားာ�သံ��သမူျား�ာ�နှငှ့်် ်အများ�ာ�ဆံ��
သက်ဆ်း�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သောများ�ချနွ်�်ထား�တွစ်ားရာာများ�ာ�ဖြ�စ်ားသည်။်93

အဖြချာ�သောသာ ပဲဲပဲင့်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ်အသောစားအ်ဆန်မ်ျား�ာ�က်ဲသ်း�ပ်ဲင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲတွငွ့်�်း�က််
တွးတွက်ြွက်ယ်ဝ်ပြီးပဲး� 94 ဇီင့််န်ှငှ့်် ်သဓံာာတွစ်ား�ပ်ဲယ်မူျားကု်း� သောလို�ာန််ည်�်သောစားသည််
ဟု� အထား�ူသောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တွငွ့် ်သော�ာ်ဖြပဲလို�က်သ်ည်။်95 အသောများရားက်န််
ဖြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�ရှှး အစားာ�အသောသာက်န်ှငှ့်် ်အာဟုာရာ��တွအ်�ဲွ� (FNB) 

သည် ်အသောစားအ်ဆန်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ်ပဲဲပဲင့်မ်ျား�ာ�စားာွပဲါရှှးသောသာ သက်သ်တွလ်ိုတွွ်
စားာ�သမူျား�ာ�အတွကွ် ်ဇီင့််စ်ားာ�သံ��ရာန် ်အကြာက်ဖံြပဲ�ထားာ�ပြီးပဲး� ယ်င့်�်သည် ်

သက်သ်တွလ်ိုတွွသ်များာ�များဟု�တွသ်မူျား�ာ�အတွကွ် ်အကြာက်ဖံြပဲ�ထားာ�သောသာ  

အစားာ�အသောသာက်ပ်ဲများာဏာ (RDA) ထားက် ်50 ရာာချး�င့်န်ှနု်�် ပဲး�များ�ာ�သောသာလ်ိုည်�်  
FNB သည် ်သက်သ်တွလ်ိုတွွသ်များာ� RDA96က်း� စားန်စ်ားတွက်� 
သက်သ်ောသဖြပဲထားာ�ဖြချင့်�်များရှှးပဲါ။ 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာများ�ာ�များ ှဇီင့််စ်ား�ပ်ဲယ်မူျားသုည် ်တွးရားစားာာန်ရ်ာင့်�်ဖြများစ်ားများ�ာ�ထားက် ်ပဲး�၍န်ည်�်
သည်။် သး�သ်ောသာ် ပဲဲပဲ�ပ်ဲတွငွ့် ်ဇီင့််အ်န်ည်�်င့်ယ်ပ်ဲါဝင့်သ်ောသာသောကြာက်ာင့်် ် 
ချး�င့်ခ်ျံမ်ျားမုျားရှှးသောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်ဤသတွတ �ဓာာတွ၏် အထား�ူ
သောက်ာင့်�်များနွ်သ်ောသာ ရာင့်�်ဖြများစ်ားများ�ာ�များဟု�တွပ်ဲါ။ 97-100 ဇီင့်် ်အသောန်အထားာ�က်း�  
အက်ဖဲြ�တွရ်ာန် ်ချက်ခ်ျသဲည်။်101,102 ထားး�သ်ောကြာက်ာင့််၊် အပဲင့်အ်သောဖြချချထံားာ�သည်် ် 
အစားာ�အစားာ စားာ�သံ��သမူျား�ာ�သည် ်၎င့်�်တွး�၏် အစားာ�အစားာတွငွ့် ်ဇီင့််၏် 

သောက်ာင့်�်သောသာ ရာင့်�်ဖြများစ်ားများ�ာ�က်း� အတွးအက်� ချွဖဲြချာ�သတွမ်ျားတှွရ်ာန်န်ှငှ့််/်
သး�မ်ျားဟု�တွ ်ဇီင့််ဖ်ြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာက်း� စားာ�သံ��ရာန်အ်ကြာက်ဖံြပဲ�ထားာ�သည်။်103-107 

ဇီင့််န်ှငှ့််ဆ်န် ်က််�င့်၍် ပဲဲပဲ�ပ်ဲတွငွ့် ်သဓံာာတွပ်ဲါဝင့်မ်ျားအုသောတွာ်အတွန်ဖ်ြများင့််မ်ျားာ�
သည်။်108 များကြာက်ာသောသ�များးအထားး ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာအပဲါအဝင့် ်အပဲင့်အ်ာ�လိုံ��များ ှ 

သဓံာာတွက််း� စား�ပ်ဲယ်မူျားအုာ�န်ည်�်သည်ဟ်ု� ယ်ံ�ကြာက်ည်က်ြာက်သည်။် ထားး�သ်ောကြာက်ာင့်် ်
သက်သ်တွလ်ိုတွွစ်ားာ�သ၏ူ သဓံာာတွ ်RDA သည် ်သက်သ်တွလ်ိုတွွသ်များာ� 
များဟု�တွသ်မူျား�ာ�ထားက် ်80 ရာာချး�င့်န်ှနု်�် ဖြများင့််မ်ျားာ�သည်။် ဤဖြများင့််မ်ျားာ�သည်် ်
RDA သည် ်သက်သ်တွလ်ိုတွွစ်ားာ�သမူျား�ာ�ထားမံျား ှသဓံာာတွက််း�ရာရှှးနှး�င့်သ်
ည််အ်စားမ်ွျား�သည် ်10 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်ရ်ှှးပြီးပဲး� သက်သ်တွလ်ိုတွွသ်များာ�များဟု�တွ်
သမူျား�ာ�များာှသောတွာ ်18 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်သည်ရ်ှှးသည်ဟ်ုသူည်် ်ယ်ဆူချ�က်မ်ျား ှ

ဆင့်�်သက်လ်ိုာသည်။်109 

သး�သ်ောသာ် ပဲဲပဲ�ပ်ဲရှှး သဓံာာတွအ်များ�ာ�စား�သည် ်သဓံာာတွပ်ဲါသောသာပဲရိုးး�တွင့်�်ပံဲ�စံား 

ဖြ�စ်ားသောသာသောကြာက်ာင့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ ှသဓံာာတွစ်ား�ပ်ဲယ်မူျားမုျားာှ ပဲး�များး�သောက်ာင့်�်များနွ်သ်ောသာ 

န်ည်�်က်း�အသံ��ဖြပဲ�၍ ယ်ချင့်ထ်ားင့်ထ်ားာ�သည်ထ်ားက် ်များ�ာ�စားာွပဲး�၍ဖြများင့််မ်ျားာ�နှး�င့််
သောကြာက်ာင့်�် သ�သောတွသန်ဖြပဲ�ချ�က်အ်သစ်ားက် သော�ာ်ဖြပဲသည်။် သဓံာာတွပ်ဲါသောသာပဲ
ရိုးး�တွင့်�်က်း�ရာရှှးနှး�င့်မ်ျားစုားမ်ွျား�ရာည်န်ှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်၍် သောဆ�ွသောနှ�ွစားရာာရှှးသောသာ်လိုည်�် 
ပဲါဝင့်သ်မူျား�ာ�အာ� ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ� သး�မ်ျားဟု�တွ ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲရှှးသဓံာာတွပ်ဲါ
သောသာပဲရိုးး�တွင့်�်က်း�သောက်း�သောများ�ွရာာ သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာသောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တွငွ့် ် 

ရာရှှးနှး�င့်မ်ျားစုားမ်ွျား�ရာည်ဖ်ြများင့််မ်ျားာ�နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�်သော�ာ်ဖြပဲသည်။်51,110,111 

သောန်ာက်ဆ်ံ��တွငွ့် ်2015 ချ�နှစ်ှားတွငွ့်ထ်ား�တွသ်ောဝသောသာသောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�အရာ 

ယ်ချင့်အ်သးနှငှ့်် ်ဆန် ်က််�င့်လ်ို�က်1်12 သဓံာာတွစ်ား�ပ်ဲယ်မူျားတုွငွ့် ်�း�က်တ်ွးတွ၏် 

ဟုန် ်တ်ွာ�သောရာ�သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�နှငှ့်် ်လိုး�က်သ်ောလို�ာည်းသောထားရွှှးပံဲ�ရာသည်။်113 

ဤသောလိုလ်ိုာများအုတွကွ် ်သဓံာာတွခ်ျ�း� �တွဲသ်ည်် ်သောသ�ွဆံ��ချါန်း�အများ�း��သများး�  
32 သောယ်ာက်က််း� ရှစ်ှားပဲတွက်ြာက်ာ �း�က်တ်ွးတွမ်ျား�ာ�သောသာအစားာ�အစားာ သး�မ်ျားဟု�တွ ် 

�း�က်တ်ွးတွန််ည်�်သောသာ အစားာ�အစားာက်း� အလို�ဉ်�သင့််သ်လိုး� သတွမ်ျားတှွသ်ောပဲ�
ချဲသ်ည်။် �း�က်တ်ွးတွ ်350 mg ရှှးသည်် ်စားမ်ျား�သပ်ဲအစားာစားာ�ပြီးပဲး�သောန်ာက်သ်ောလို�
န်ာရားသောက်�ာ်အကြာက်ာတွငွ့် ်သောသ�ွတွငွ့်�် သဓံာာတွတ်ွံ� ်ဖြပဲန်မ်ျားကု်း� အသောဖြချချအံဆင့်််
နှငှ့်် ်သောန်ာက်ပ်ဲး�င့်�်စားမ်ျား�သပ်ဲများကု်း� တွး�င့်�်တွာချဲသ်ည်။် 

�တုို�မှျားတိုတ်ိုမ်ျားးများ��း

2018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_BUR.indd   82018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_BUR.indd   8 1/31/2022   11:28:38 AM1/31/2022   11:28:38 AM



ဓာ�တိုမ်ျားတိုည််မု်ျားများ��း

အသောဖြချချအံာ�ဖြ�င့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်သည် ်အစားာ�အစားာပဲရိုးး�တွင့်�်အာ�လိုံ��
အတွကွ် ်ဖြ�စ်ားသက်ဲသ်း� ် ထားးချး�က်လ်ိုယွ်သ်မူျား�ာ�တွငွ့် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားဖုြ�စ်ားသောစား
နှး�င့်သ်ည်။် ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်သည် ်Big 8 က်း� ထားးချး�က်သ်ောစားသောသာအစားာ�အစားာ 

ရှှစ်ားများ�း��ထားမဲျား ှတွစား်ချ�ဖြ�စ်ားပြီးပဲး� အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�ရှှး ဓာာတွမ်ျားတွည်််
များအုာ�လိုံ��၏ 90 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်ချန် ်အ်တွကွ် ်အဓားက်အသောကြာက်ာင့်�်ရာင့်�်ဖြ�စ်ား
သောသာ်လိုည်�်120 အဆး�ပဲါ အစားာ�အစားာများ�ာ�သည် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားမုျားတွညူ်း� ဲ 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််ဖ်ြချင့်�်များာှ န်ည်�်ပဲါ�သည်။်121 ထားး� ်ဖြပဲင့် ်

အစားာ�အစားာရှစ်ှားများ�း��ပဲါဝင့်သ်ည်် ်ဤအ�ပ်ဲစား�အတွကွ် ်သးပဲံံန်ည်�်က်�သည်် ်
အသောဖြချချအံသောကြာက်ာင့်�်ရာင့်�်များရှှးသောသာသောကြာက်ာင့်် ်Big 8 သည် ်များတွညူ်းသောသာ
အရွာယ်အ်စားာ�စားာရာင့်�်တွငွ့် ်အလိုယွ်တ်ွက်ပူဲါနှး�င့်သ်ည်က််း� အသးအများတှွဖ်ြပဲ�
ရာန်အ်သောရာ�ကြီးက်း�ပဲါသည်။် ဥ်သောရာာပဲတွငွ့် ်၎င့်�်သည် ်Big 14122 ဖြ�စ်ားပြီးပဲး� 
ဂါ�ပဲန်န်ှး�င့်င့််တံွငွ့် ်Big 7 ဖြ�စ်ားသည်။်123

စားမ်ျား�သပ်ဲများအုပြီးပဲး� �း�က်တ်ွးတွက်ြွက်ယ်ဝ်သည််အ်�ပ်ဲစား�တွငွ့် ်စားမ်ျား�သပ်ဲအစားာအတွကွ် ် 

သောသ�ွတွငွ့်�်သဓံာာတွတ်ွံ� ်ဖြပဲန်မ်ျားသုည် ်များ�ဉ်�သောက်�ွသောအာက်သ်ောန်ရာာတွငွ့် ် 

41 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်တွး��လိုာသည်။် သး�သ်ောသာ် �း�က်တ်ွးတွန််ည်�်သည်် ်အ�ပ်ဲစား�တွငွ့် ် 

များည်သ်ည််အ်က်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားကု်း�များှ များသောတွွ�ရာပဲါ။ �း�က်တ်ွးတွက်ြွက်ယ်ဝ်သောသာ  

အစားာ�အစားာများ�ာ�က်း� ကြာက်ာရှညှ်စ်ားာွ စားာ�သံ��ဖြချင့်�်သည် ်သဓံာာတွသ်ာများက်  

အဖြချာ�သောသာ သတွတ �ဓာာတွမ်ျား�ာ� စား�ပ်ဲယ်မူျားကု်း�ပဲါ ဟုန် ်တ်ွာ�သည်် ် 
�း�က်တ်ွးတွ၏်သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ� သောလို�ာသ်ောစားနှး�င့်သ်ည်ဟ်ု�  
ချန် ်မ်ျားနှ်�်ရာများည်ဖ်ြ�စ်ားသည်။်

�း�က်တ်ွးတွအ်ဖြပဲင့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ�ာ�သည် ်က်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျားက်း� စား�စားည်�်က်ာ  

စား�ပ်ဲယ်မူျားကု်း� သောလိုှာခ်ျ�သောပဲ�သည်် ်သောန်ာက်ထ်ားပ်ဲဖြဒါပ်ဲသောပဲါင့်�်တွစား်ချ�လိုည်�်  
ဖြ�စ်ားသည်် ်သောအာက်ဆ်လိုးတွဓ်ာာတွလ်ိုည်�်များ�ာ�သည်။် 114 သောအာက်ဆ်လိုးတွ်
သည် ်ဟုင့်�်နှ�နှယွ်ရွ်ာက်သ်ည် ်က်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျားကြွက်ယ်ဝ်သောသာ်လိုည်�်  
ယ်င့်�်သည် ်ထားး�သတွတ �ဓာာတွ၏် အရာင့်�်အဖြများစ်ားသောက်ာင့်�်တွစား်ချ�  
များဟု�တွရ်ာသည်် ်အသောကြာက်ာင့်�်ရာင့်�်တွစား်ချ�ဖြ�စ်ားသည်။် ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ ှက်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျား  

စား�ပ်ဲယ်မူျားမုျားာှ အံအ်ာ�သင့််�ွ်ယ်သ်ောက်ာင့်�်သောသာ်လိုည်�် �း�က်တ်ွးတွန်ှငှ့်် ်သောအာက််
ဆလိုးတွ ်နှစ်ှားများ�း��လိုံ��ပဲါဝင့်သ်ည်။် 115 ၎င့်�်သည် ်က်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျားပဲါသည်် ်
တွး�ဟ်ု�ူ116 နှငှ့်် ်က်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျား အာ�ဖြ�ည််ပဲ်ဲနှး� ် အတွကွ်လ်ိုည်�် များနှ်က််န််
ပဲါသည်။်117-119အများနှ်မ်ျားာှ အဆး�ပဲါ အစားာ�အစားာများ�ာ�များ ှက်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျား  

စား�ပ်ဲယ်မူျားကု်း� နှာွ�နှး�မ်ျား ှက်ယ်လ်ိုစ်ားးယ်မ်ျား စား�ပ်ဲယ်မူျားနုှငှ့်် ်ယ်ဉှ်နှး�င့်သ်ည်။်  
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အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�စားာရာင့်�်တွငွ့် ်အစားာ�အစားာချ�န်စ်ားများ�း��သာပဲါဝင့်ပ်ဲါက်  

ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်ထားး�စားာရာင့်�်တွငွ့် ်ပဲါဝင့်မ်ျားည်မ်ျားဟု�တွပ်ဲါ။ ဤထား�တွဖ်ြပဲန်ခ်ျ�က်က််း�  

သက်သ်ောသဖြပဲများသုည် ်ချန် ်မ်ျားနှ်�်သောဖြချအာ�ဖြ�င့်် ်FDA များငှ့်ါ�နှစ်ှားတွစ်ားကြီးက်းမ်ျား 

ဖြပဲ�လို�ပ်ဲသောသာ အစားာ�အစားာသော��က်င့်�်သောရာ�စားစ်ားတွမ်ျား�၏ ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�

ဖြ�စ်ားသည်။် ပဲါဝင့်သ် ူ5,000 န်း�ပဲါ�ပဲါဝင့်သ်ည်် ်လိုတွတ်ွသောလိုာစားစ်ားတွမ်ျား� 

(2010) အတွကွ်အ်ချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�အရာ အရွာယ်သ်ောရာာက်ပ်ြီးပဲး�သ ူ 

1,000 တွငွ့် ်ချန် ်မ်ျားနှ်�်သောဖြချ (0.1 ရာာချး�င့်န်ှနု်�်) က်သာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ် 

ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားဖုြ�စ်ားတွတွသ်ောကြာက်ာင့်�် ဆရာာဝန်တ်ွစ်ားဦး�များ ှစားစ်ားသောဆ�သောတွွ� ရှှး

ထားာ�ဖြချင့်�်ဖြ�စ်ားသည်။်124နှုးင့်�်ယ်ဉှ်ချ�က်အ်ရာ နှး�/်နှး�ထ်ားကွ်ပ်ဲစားစည်�် (2%)၊  

ချရိုး�ချွ ံ(1.6%)၊ ဂါ�ံ�နှငှ့််/်သး�မ်ျားဟု�တွ ်သောစား�ပဲ�စ်ားသည််အ်သာ�ဓာာတွ ်(0.9%)၊  

င့်ါ� (0.8%)၊ ချွမံျားာသး�များ�ာ� (0.7%)၊ သောဖြများပဲဲများ�ာ� (0.6 %) နှငှ့်် ်ဥ်များ�ာ� 

(0.5%) စားသည်် ်Big 8 ရှှးအဖြချာ�သောသာအစားာ�အစားာ ချ�န်စ်ားများ�း��တွငွ့် ် 

ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားအုဖြ�စ်ားများ�ာ�များနုှနု်�် ပဲး�၍ဖြများင့််မ်ျားာ�သည်။် ထားး� ်ဖြပဲင့် ် 

အဆး�ပဲါစားစ်ားတွမ်ျား�တွငွ့် ်ပဲဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်သောချ�ာက်လိုက်ဓ်ာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား ု 

အဖြ�စ်ားများ�ာ�များသုည် ်0.1% စားးဖြ�စ်ားက်ာ Big 8 တွငွ့်ထ်ားး�အစားာ�အစားာတွစား်ချ�များ ှ

များပဲါဝင့်သ်ောသာ်လိုည်�် ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်အတွတူွပူဲင့်ဖ်ြ�စ်ားသည်။် 

သောယ်��ယ်�အာ�ဖြ�င့်် ်က်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ်အစားာ�အစားာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားဖုြ�စ်ား

ဖြချင့်�်သည် ်လိုကူြီးက်း�များ�ာ�ထားက်ပ်ဲး�များ�ာ�သည်။် သး�သ်ောသာ်လိုည်�်  

အရွာယ်သ်ောရာာက်ပ်ြီးပဲး�သမူျား�ာ�နှငှ့်် ်အလိုာ�တွ ူက်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ် 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား ုအဖြ�စ်ားများ�ာ�များသုည် ်အဖြချာ�အစားာ�အစားာအများ�ာ�စား�နှငှ့်် ်

နှုးင့်�်ယ်ဉှ်ပဲါက် အသောတွာ်သောလို�န်ည်�်သည်။်125 ဥ်ပဲများာအာ�ဖြ�င့်် ်အသက် ် 

18 နှစ်ှားသောအာက် ်လို ူ40,000 န်း�ပဲါ�ပဲါဝင့်သ်ည်် ်စားစ်ားတွမ်ျား�တွစား်ချ�တွငွ့် ်

သောဖြများပဲဲများ�ာ�၊ နှး�န်ှငှ့် ် ်ဓာါတွမ်ျားတွည််မ်ျားအုဖြ�စ်ားများ�ာ�များသုည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်ဓာာတွမ်ျား

တွည််သ်ည််အ်ဖြ�စ်ားများ�ာ�ထားက် ်င့်ါ�ဆနှငှ့်် ်သောလို�ဆစားး ပဲး�အဖြ�စ်ားများ�ာ�သည်။်125

ဥ်သောရာာပဲများ ှအချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�သည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားမုျားာှ  

အလိုနွ်ထ်ား�ူဖြချာ�သောကြာက်ာင့်�် အသာ�သောပဲ�သော�ာ်ဖြပဲသည်။် ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်Big 14  

တွငွ့်ပ်ဲါဝင့်သ်ောသာ်လိုည်�် များကြာက်ာသောသ�များးက် ထား�တွဖ်ြပဲန်ခ်ျဲသ်ည်် ်ဥ်သောရာာပဲ

သောဖြချာက်န်ှး�င့်င့််ပံဲါဝင့်သ်ောသာ သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�အရာ အစားာ�အစားာ 19 များ�း��က်း�  

ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားအုဖြ�စ်ားများ�ာ�များသုည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား ု 

အဖြ�စ်ားများ�ာ�သည်ထ်ားက် ်ပဲး�များ�ာ�သောကြာက်ာင့်�် သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်။် 126  

သသော�ာတွညူ်းချ�က်အ်ရာ အသောန်ာက်ဥ််သောရာာပဲရှှး အရွာယ်သ်ောရာာက်ပ်ြီးပဲး�သ ူ

5,000 န်း�ပဲါ�၏ စားစား်တွမ်ျား�တွစား်ချ�တွငွ့် ်အက်ဖဲြ�တွထ်ားာ�သည်် ်အစားာ�အစားာ 

24 များ�း��လိုံ��တွငွ့် ်အဆး�ပဲါ စားာ�အစားာ 18 ချ�နှငှ့်် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားမုျား�ာ�သည် ်

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် တွံ� ်ဖြပဲန်မ်ျားထုားက် ်ပဲး�များး�အဖြ�စ်ားများ�ာ�သောကြာက်ာင့်�် သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်။်127 

များတှွသ်ာ�ရာန်အ်ထား�ူသင့််သ်ောလို�ာ်သည်မ်ျားာှ Europrevall ၏ များတှွတ်ွမ်ျား�

တွစ်ားချ�အရာ “အချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�သည် ်အချ�း��ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားမုျား�ာ�အာ� 

န်ာများည်သ်ောပဲ�ရာန်န်ှငှ့်် ်စားးမံျားချန် ်ခ်ျွမဲျား ုသောဆာင့်ရွ်ာက်ခ်ျ�က်မ်ျား�ာ�ဖြပဲဌာာန်�်ရာန် ်(ဥ်ပဲများာ။ 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၊ များ�န်ည််င့်�်) ညွှှန်ဖ်ြပဲလို�က်ရ်ှှးပြီးပဲး� သောကြာက်ည်ာရာန် ်များလိုး�သည််အ်ရာာများ�ာ� 

(ဥ်ပဲများာ။ အချ�း��သစ်ားသး�များ�ာ�)ထားက် ်ဖြပဲည်သ်ူက််�န်�်များာသောရာ�ထားးချး�က်မ်ျား ုပဲး�န်ည်�်

ပံဲ�သောပဲ်သည်”် ဟု၍ူဖြ�စ်ားသည်။် 128 EuroPrevall သည် ်ဥ်သောရာာပဲနှး�င့်င့်် ံ 

22 နှး�င့်င့််မံျား ှအ�ဲွ�အစားည်�်သောပဲါင့်�် 62 ချ� အပဲါအဝင့် ်�က်သ်ောပဲါင့်�်စံား�စားည်�်များ�ဉ်�

ဆး�င့်ရ်ာာ စားးမံျားက်းန်�်တွစား်ချ�ဖြ�စ်ားသည်။် ဥ်သောရာာပဲရှှး သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�များ�ာ�၊ 

က်သောလို�များ�ာ�၊ ဆယ်သ်ောက်�ာ်သက်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ်အရွာယ်သ်ောရာာက်ပ်ြီးပဲး�သမူျား�ာ�တွငွ့် ်

အစားာ�အစားာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား ုအဖြ�စ်ားများ�ာ�ဖြချင့်�်နှငှ့်် ်ဖြ�န် ်ဖ်ြ���များကု်း�သောလိုလ်ိုာသောတွွ�

ရှှးရာသည်ဟ်ု�ဆး�ပြီးပဲး� အဆး�ပဲါအ�ဲွ�အစားည်�်က်း� တွရာာ�စားွဆဲး�ထားာ�သည်။်129
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သောများားကိုင့်း်စားကိုသော�းအတိုာကို ်ပဲဲနှုု ်

သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�အတွကွ် ်ပဲဲနှး� ် (SIF) က်း� နှစ်ှား 50 သောက်�ာ ်အသံ��ဖြပဲ�ချဲသ်ည်။် 

ထားး�အချ�းန်တ်ွငွ့် ်ချန် ်မ်ျားနှ်�်သောဖြချအာ�ဖြ�င့်် ်အသောများရားက်န်လ်ိုမူျား�း�� သန်�် 20 သည် ်နှး� ်
စားး�အ်ရွာယ်တ်ွငွ့် ်SIF က်း�အသံ��ဖြပဲ�ချဲက်ြာက်သည်။် အများ�း��သာ�က်�န်�်များာသောရာ�နှငှ့်် ်

အာဟုာရာဆး�င့်ရ်ာာ စားစ်ားသောဆ�များစုားစ်ားတွမ်ျား�၊ 2003-2010 စားစားတ်ွမ်ျား�အရာ နှး�င့်င့််ံ

က်း�ယ်စ်ားာ�ဖြပဲ�န်များနူ်ာ အသက်ဇ်ီး�ရိုးး�� များ ှ12 လိုအထားး သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�  

1,864 ဦး�ထားမံျား ှများကြာက်ာသောသ�များးက်အချ�က်အ်လိုက်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်ပံဲ�သောသန်ည်�် 

သး�မ်ျားဟု�တွ ်ပံဲ�များနှ်န်ှး�တ်ွး�က်သ်ောက်း�သောသာ နှး� ်၊ SIF 12.9 ရာာချး�င့်န်ှနု်�် စားာ�သံ��သောသာ 

သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�များ�ာ�၏ 81% တွငွ့်သ်ောတွွ�ရာသည်။်130 

SIF သည်ပံ်ဲ�များနှ်က်ြီးက်း�ထားာွ�များနုှငှ့်် ်�ံွ� ပြီး�း��တွး��တွက်မ်ျားကု်း�ရာရှှးသောစားသည်-် 

သး�သ်ောသာ်လိုည်�် ၎င့်�်တွငွ့် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ပဲါဝင့်မ်ျားဖုြများင့််မ်ျားာ�သောသာသောကြာက်ာင့်် ်

SIF အသံ��ဖြပဲ�များသုည် ်အဖြင့်င့်�်ပဲာွ�စားရာာဖြ�စ်ားလိုာသည်။် 2009 ချ�နှစ်ှားတွငွ့် ် 

အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� အများ�း��သာ�အဆးပ်ဲသောဗုဒါအစားးအစားဉ် (NTP) များ ှ

SIF ၏ သော��က်င့်�်သောရာ�အတွကွ် ်အန်ည်�်င့်ယ်သ်ောသာ စားး��ရားမ်ျားများရုှှးသောကြာက်ာင့်�်  

သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲသ်ည်။်131 အဆး�ပဲါ သောက်ာက်ခ်ျ�က်က််း� တွံ� ်ဖြပဲန်သ်ည််အ်သောန်ဖြ�င့်် ် 

အသောများရားက်န် ်က်သောလို�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်သ်ည််သ်ောဆ�ပဲည်ာ အက်ယ်ဒ်ါများးသည် ်

ယ်ချ�ဖြပဲည်သ်ူမ်ျားတှွတ်ွမ်ျား�၏ က်ဏ္ဍဖြ�စ်ားသည်် ်NTP သး� ် စားာတွစ်ားသောစားာင့်သ်ောပဲ�ပဲး� ်ပြီးပဲး�  

SIF ၏ သော��က်င့်�်များနုှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်၍် စားး��ရားမ်ျား�ွယ်မ်ျားရှှးသောကြာက်ာင့်�်  

သော�ာ်ဖြပဲချဲသ်ည်။် ဤစားာတွမ်ျား�က်း� တွင့်ဖ်ြပဲချ�းန်တ်ွငွ့် ်စားး��ရားမ်ျားများအုဆင့််င့််ါ�

ဆင့််သ်ည် ်များသောဖြပဲာပဲသောလိုာက်သ်ောသာ၊ အန်ည်�်င့်ယ်မ်ျားှသာ၊ အချ�း��၊ စားး��ရားမ်ျားစားရာာနှငှ့်် ် 

သောလို�န်က်သ်ောသာစားး��ရားမ်ျားများသုောလိုလ်ိုာချ�က်မ်ျား�ာ�ဖြ�စ်ားသည်။် အစားစသောရာ�  

အသောသ�စားာ�သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�တွငွ့် ်SIF အသံ��ဖြပဲ�များသုည် ်သောယ်ာက်�်ာ�သောလို� 

သး�မ်ျားဟု�တွ ်များးန်�်က်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ်ကြီးက်း�သောက်ာင့်ဝ်င့်ဖ်ြချင့်�်နှငှ့်် ် 

များသက်ဆ်း�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်မ်ျားာှ များတှွသ်ာ��ွယ်သ်ောက်ာင့်�်သည်။်140

SIF ၏ က်�န်�်များာသောရာ�ဆး�င့်ရ်ာာ အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�အတွကွ် ်

သင့််သ်ောတွာ်သည််အ်ဖြများင့်မ်ျားာှ အာက်န်ဆ်က် ်က်သောလို�အာဟုာရာစားင့်တ်ွာ၊ အာ

က်န်ဆ်က် ်သောဆ�ပဲည်ာသးပဲံံ တွက်က သး�လိုတ်ွငွ့် ်ဖြပဲ�လို�ပ်ဲသောန်သောသာ သ�သောတွသန်

ရာလိုဒါတ်ွစ်ားချ�အသောန်ဖြ�င့်် ်လိုာများည််န်ှစ်ှားအန်ည်�်င့်ယ်အ်တွငွ့်�် ရာရှှးလိုာများည်ဖ်ြ�စ်ား

ပဲါသည်။် ဤစားင့်တ်ွာတွငွ့် ်များးချင့်န်ှး�တ်ွး�က်သ်ောက်း�သောသာ သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�

များ�ာ�၏ က်�န်�်များာသောရာ�အသောဖြချအသောန်၊ နှး�မ်ျားနု််န်ှငှ့် ် ်SIF တွး�က််း� နှုးင့်�်ယ်ဉှ်လို�က််

ရှှးသည်။် ယ်ချ�အချ�းန်အ်ထားး သောတွွ� ရှှးချ�က်မ်ျား�ာ�အရာ SIF သောက်း�သောများ�ွထားာ�

သည်် ်သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�င့်ယ်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်အက်ဖဲြ�တွသ်ည်် ်က်�န်�်များာသောရာ�

ဆး�င့်ရ်ာာ သတွမ်ျားတှွခ်ျ�က်မ်ျား�ာ�အာ�လိုံ��သည် ်ပံဲ�များနှ်အ်တွး�င့်�်အတွာအတွငွ့်�် 

သောက်ာင့်�်များနွ်သ်ောကြာက်ာင့်�် ညွှှန်ဖ်ြပဲသည်။်132-136

SIF ၏ သော��က်င့်�်များကု်း� အဓားက်ထားာ�သည်် ်ပဲထားများဆံ�� စားန်စ်ားတွက်� 

ဖြပဲန်လ်ိုည်သ်ံ��သပ်ဲများနုှငှ့်် ်သောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွမ်ျားတုွငွ့် ်ပံဲ�များနှ်သ်က်တ်ွမ်ျား�

ဖြပဲည််သ်ောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ်SIF စားာ�သံ��များသုည် ်ပံဲ�များနှ်က်ြီးက်း�

ထားာွ�များ၏ု အလို�င့်ဖ်ြများန်ဆ်ံ��အဆင့််တ်ွငွ့်ပ်ဲင့် ်ပံဲ�များနှ်က််း�ယ်ခ်ျနှ�ာကြီးက်း�ထားာွ�များ၊ု 

လိုံ�သောလိုာက်သ်ောသာ ပဲရိုးး�တွင့်�်အသောဖြချအသောန်၊ အရိုးး��သတွတ �ဓာာတွဖ်ြပဲ�ဖြချင့်�်နှငှ့်် ်

ပံဲ�များနှ်က််း�ယ်ခ်ျအံာ��ံွ� ပြီး�း��များနုှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲသောန်သောကြာက်ာင့်�် သောက်ာက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�ချဲ်
သည်။်137 သး�ရ်ာာတွငွ့်၊် များကြာက်ာသောသ�များးက် ထား�တွဖ်ြပဲန်ခ်ျဲသ်ောသာ က်�ူစားက်သ်ောရာာဂါါ

ဆး�င့်ရ်ာာ သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�၏ ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�တွငွ့် ်SIF သည် ်သောများ�ွက်င့်�်စား

များးန်�်က်သောလို�င့်ယ်မ်ျား�ာ� (သောယ်ာက်�်ာ�သောလို�များ�ာ�များဟု�တွ)် တွငွ့် ်အက်စ်ားထားရိုးး�

ဂါ�င့် ်သက်သ်ောရာာက်မ်ျား ုအသင့််အ်တွင့််ရ်ှှးနှး�င့်သ်ည်ဟ်ု� အကြာက်ဖံြပဲ�ထားာ�သည်။် 

သး�သ်ောသာ် ဤသောတွွ� ရှှးထားာ�သောသာ သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�သည် ်ယ်ာယ်းဖြ�စ်ားများ

ဖြ�စ်ားနှငှ့်် ်ယ်င့်�်တွး�တ်ွငွ့် ်သောရာရှညှ်လ်ိုက်သ်ောတွွ�သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ� ရှှးများရှှးက်း� 

ဆံ��ဖြ�တွ၍်များရာနှး�င့်ပ်ဲါ။138

ဤအချ�က်န်ှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်၍် များတှွသ်ာ��ွယ်မ်ျားာှ သောလို�နှစ်ှားသာ�အရွာယ်တ်ွငွ့် ် 

နှး�မ်ျားနု််တ်ွး�က်သ်ောက်း�ရာာတွငွ့် ်က်ာွဖြချာ�ချ�က်မ်ျား�ာ�သောကြာက်ာင့်် ်အသက်သ်ောလို�လိုအထားး  

ကြီးက်း�ထားာွ�များပံုဲ�စံားများ�ာ� သးသးသာသာ က်ာွဖြချာ�များမုျား�ာ�များ ှသောရာရှညှ်အ်က်�း��
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ပဲဲပုဲပ်ဲအဆုံးင့််ဆ်ုံးင့််ထ်ို့တုို�်ပ်ုဲမုျားများ��း

တွး�ဟ်ု�ူနှငှ့်် ်များးဆး�တွး�သ်ည် ်အာရှတှွငွ့် ်အစားာ�များ�ာ�သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာ

များ�ာ�ဖြ�စ်ားသောသာ်လိုည်�် အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�ရှှး လိုအူများ�ာ�စား�သည် ်

အသောဖြချဖြပဲ�ပဲါဝင့်သ်ည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�် ပံဲ�စံားများ�ာ�အဖြ�စ်ား သံ��သည်် ်အသာ�ပံဲ�စံား

များ�ာ�နှငှ့်် ်energy bar များ�ာ�က်ဲသ်း� ် သန် ်စ်ားင့်ထ်ားာ�သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲပံဲ�စံားများ�ာ�က်း�  

ပဲး�သောရွာ�ချ�ယ်က်ြာက်သည်။်10 လိုသူာ�သောလိုလ်ိုာများ ုအများ�ာ�အဖြပဲာ�တွငွ့် ်ထားး�သောချတွမ်ျားး 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲထား�တွက််�န်မ်ျား�ာ�သည် ်အလိုနွ်အ်ရာည်အ်သောသ�ွဖြများင့််သ်ောသာ  

ပဲရိုးး�တွင့်�်ဓာာတွက််း� သောပဲ�စားမ်ွျား�နှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သက်သ်ောသဖြပဲသောန်သည်။်141,142

အဆင့််ဆ်င့််ထ်ား�တွလ်ို�ပ်ဲသည််န််ည်�်လိုမ်ျား�များ�ာ�သောပဲ် များတူွည်၍် ဤအစားာ�အစားာ

များ�ာ�၏ အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်ပဲါဝင့်မ်ျားကု်း� သးသးသာသာ သောလိုှာခ်ျ�နှး�င့်သ်ည်။်143 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲါဝင့်သ်ောသာ အစားာ�အစားာအများ�ာ�အဖြပဲာ�၏ အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် ပဲါဝင့်မ်ျားကု်း�  

အး�င့်အ်း�ဝါဖြပဲည်န််ယ် ်တွက်က သး�လို ်နှငှ့်် ်အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� 

စားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ�ဌာာန်များ ှ�န်တ်ွး�ထားာ�သောသာ အနွ်လ်ိုး�င့်�်အချ�က်အ်လိုက်တ်ွငွ့် ် 

သောတွွ� ရှှးနှး�င့်သ်ည်။် ဟုက်ဇ်ီးန်�်က်း� ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ�ာ�များ ှအဆး�ယ်ထ်ား�တွရ်ာာတွငွ့် ်

များကြာက်ာချဏာသံ��သောသာလ်ိုည်�် ဤအယ်လ်ိုက်းန်�် ပဲများာဏာအန်ည်�်င့်ယ်က််း� 

အစားာ�အစားာ သး�မ်ျားဟု�တွ ်ဆးတွး�တ်ွငွ့်သ်ာ သောတွွ� ရှှးနှး�င့်သ်ည်။်144,145

များးဆး�၊ ပဲဲပဲ�ပ်ဲချ�ဉ် နှငှ့်် ်ဂါ�ပဲန်ပဲ်ဲပဲ�ပ်ဲ က်ဲသ်း�သ်ောသာ ရိုးး� �ရာာပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာ 

အများ�ာ�စား�က်း�ချ�ဉ်သော�ာက်ထ်ားာ�ကြာက်သည်။် အချ�ဉ်သော�ာက်ဖ်ြချင့်�်သည် ် 

�း�က်တ်ွးတွ ်146 နှငှ့်် ်ပဲရိုးး�တွင့်�်ရာယ်မူျားကု်း� သောနှာှင့််ယ််ကှ်သ်ည််အ်ရာာ 147 

အပဲါအဝင့် ်အာဟုာရာဆန် ်က််�င့်ပ်ဲစားစည်�်များ�ာ�အဖြ�စ်ား သတွမ်ျားတှွထ်ားာ�သည်် ်

ရိုးး� �ရာာဖြဒါပ်ဲသောပဲါင့်�်များ�ာ�စားာွ၏ပဲါဝင့်မ်ျားကု်း� သောလို�ာန််ည်�်သောစားပြီးပဲး� အင့်တ်ွးဂါ�င့််

လိုုံ�သောဆာ်များကု်း�ပဲင့် ်သောလို�ာန််ည်�်သောစားနှး�င့်သ်ည်။် 148 သး�သ်ောသာ် ထားး�အချ�ဉ်သော�ာက််

ဖြချင့်�် ဖြ�စ်ားသောစားသည်် ်သောဖြပဲာင့်�်လိုမဲျားမုျား�ာ�၏ များည်သ်ည််အ်က်�း��သောက်��ဇူီ�က်း�များဆး�  

သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာ သရိုး�ပ်ဲဖြပဲများမုျားရှှးသောသ�ပဲါ။ ဆန် ်က််�င့်�်က်အ်သောန်နှငှ့်် ် 

များ�ာ�စားာွသောသာ က်�ူစားက်သ်ောရာာဂါါဆး�င့်ရ်ာာသောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တွငွ့် ်အချ�ဉ်များသော�ာက််

ထားာ�သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ�ာ�က်း�သာ စားာ�သံ��ဖြချင့်�်နှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲသည််မ်ျားတွညူ်းသောသာ 

က်င့်ဆ်ာများ�ာ�က်း� အက်ာအက်ယွ်သ်ောပဲ�သည်် ်အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�က်း�  

ဖြပဲသထားာ�သည်။်149,150 အချ�ဉ်များသော�ာက်ထ်ားာ�သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�က်း�  

ဂါ�ပဲန် ်151 နှငှ့်် ်တွရိုး�တွ1်52 တွး�တ်ွငွ့် ်အန်ည်�်ဆံ�� နှစ်ှားသောပဲါင့်�် 500 နှငှ့်် ် 

1,000 အသး�သး� စားာ�သံ��ချဲက်ြာက်သည်။် များးဆး� နှငှ့််ဂ်ါ�ပဲန်ပဲ်ဲပဲ�ပ်ဲက်ဲသ်း� ် 

အချ�ဉ်သော�ာက်ထ်ားာ�သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ� အလိုနွ်သ်ောရာပဲန်�်စားာ�သောသာ  

ဂါ�ပဲန်န်ှး�င့်င့််တံွငွ့်ပ်ဲင့် ်စားာ�သံ��သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၏ ထားက်ဝ်က်ခ်ျန် ်သ်ည် ်

အချ�ဉ်သော�ာက်ထ်ားာ�သောသာ အစားာ�အစားာများ�ာ�များဟု�တွသ်ည်် ်(အဓားက်အာ�ဖြ�င့်် ်

တွး�ဟ်ု�ူ) အစားာ�အစားာများ�ာ�များ ှရာဖြချင့်�်ဖြ�စ်ားသည်။် 17,18 တွရိုး�တွ၊် စားက်ာာပဲနူှငှ့်် ်

သောဟုာင့်သ်ောက်ာင့်တ်ွး�မ်ျား ှလိုမူျား�း��များ�ာ� အပဲါအဝင့် ်တွရိုး�တွလ်ိုမူျား�း��များ�ာ�  

စားာ�သံ��သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအာ�လိုံ��န်း�ပဲါ�က်း� အချ�ဉ်များသော�ာက်ထ်ားာ�ပဲါ။19

သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ� များရှှးချဲသ်ောကြာက်ာင့်�် များကြာက်ာသောသ�များးက် သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�တွငွ့် ်

သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်။် 139 ဤသောလိုလ်ိုာများသုည် ်သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ် 

သောတွွ�ရာသည်် ်က်ွဖဲြပဲာ�များမုျား�ာ�အသောပဲ်အသောဖြချချ၍ံ နှး�မ်ျားနု်တ်ွး�က်သ်ောက်း�ရာဖြချင့်�်၏ 

သောရာရှညှ်က််�န်�်များာသောရာ�သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်၍် သောက်ာက်ခ်ျ�က််

ဆွဖဲြချင့်�်နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်၍် သောချတွတ ရာပ်ဲသင့််သ်ည်။် သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို� နှး�တ်ွး�က််

သောက်း�များပံုဲ�စံားများ�ာ�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်သ်ည်် ်သးသောက်ာင့်�်စားရာာများ�ာ�သည် ်သောရာရှညှ််

အလိုာ�အလိုာရှှးသောသာ သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ� သး�မ်ျားဟု�တွ ်ဂါရိုး�တွစားး�က် ်ထားးန်�်ချ��ပ်ဲ

ထားာ�သောသာ သောန်ာက်သ်ောကြာက်ာင့်�်ဖြပဲန်သ်ောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�များ ှရာယ်ရူာန်လ်ိုး�အပ်ဲနှး�င့်သ်ည်။် 

အစားစသောရာ� အသောသ�စားာ�သောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�တွငွ့် ်SIF အသံ��ဖြပဲ�များသုည် ်

သောယ်ာက်�်ာ�သောလို� သး�မ်ျားဟု�တွ ်များးန်�်က်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ်ကြီးက်း�သောက်ာင့်ဝ်င့်ဖ်ြချင့်�်နှငှ့်် ် 

များသက်ဆ်း�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် သောတွွ� ရှှးချဲသ်ည်မ်ျားာှ များတှွသ်ာ��ယွ်သ်ောက်ာင့်�်သည်။်140
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ကိုုးုကို�းချ�ကိုမ်ျား��း

အနှစှားခ်ျ��ပ်ဲ နှငှ့်် ်�းးု�ပ်ဲချ�ကိုမ်ျား��း

 1။ အစားာ�အစားာတွဆံးပ်ဲက်ပ်ဲဖြချင့်�်၊ က်�န်�်များာသောရာ�အတွကွ်သ်းပဲံံန်ည်�်က်�အသောထားာက်အ်ထားာ�များ�ာ�၊ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်နှလှိုံ��သောသ�ွသောကြာက်ာ
သောရာာဂါါ။ In၊ �ယ်ဒ်ါရာယ် ်များတှွပံ်ဲ�တွင့်ဖ်ြချင့်�်၊ (အတွွ ဲ64, န်ပံဲါတွ ်206)]; 1999:57699-733.

 2။ Balk E၊ Chung M၊ Chew P နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၏ က်�န်�်များာသောရာ�ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�အသောပဲ် သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�။ 
အသောထားာက်အ်ထားာ� များတှွတ်ွမ်ျား�/န်ည်�်ပဲည်ာ အက်ဖဲြ�တွမ်ျား ုအများတှွစ်ားဉ် 126 (စားာချ��ပ်ဲအများတှွ ်290-02-0022 အရာ တွက်�််န်
ယ်�ူအဂါာလိုန် ်သောဆ�ပဲည်ာဆး�င့်ရ်ာာစားင့်တ်ွာ အသောထားာက်အ်ထားာ�အသောဖြချဖြပဲ� သောလိုက််�င့််သ်ောရာ�စားင့်တ်ွာများ ှဖြပဲင့်ဆ်င့်ထ်ားာ�သည်။်) AHRQ 
ထား�တွသ်ောဝသောရာ� န်ပံဲါတွ။် 05-E024-2. က်�န်�်များာသောရာ�သောစားာင့််သ်ောရှာှက်မ်ျား ုသ�သောတွသန်နှငှ့်် ်အရာည်အ်သောသ�ွအတွကွ် ်Rockville၊ MD 
သောအဂါ�င့်စ်ားး၊ ဇူီလိုး�င့်လ်ို 2005။

 3။ Tempfer CB၊ Froese G၊ Heinze G နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ �း�င့်တ်ွး�အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့်၏်သော��ထားကွ်ဆ်း��က်�း��၊ က်�ပဲန်�်
စားမ်ျား�သပ်ဲများမုျား�ာ�၏ ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�သောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွဖ်ြချင့်�်။ အသောများရားက်န် ်သောဆ�ပဲည်ာဂါ�ာန်ယ်။် 2009;122(10):939-46 e9.

 4။ Rock CL၊ Doyle C၊ Demark-Wahnefried W နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ က်င့်ဆ်ာသောပဲ�ာက်က််င့်�်ထားာ�သမူျား�ာ�အတွကွ် ်
အာဟုာရာနှငှ့်် ်ရိုး�ပ်ဲပဲး�င့်�်ဆး�င့်ရ်ာာလို�ပ်ဲသောဆာင့်မ်ျားလုိုမ်ျား�ညွှနှ်ခ်ျ�က်မ်ျား�ာ�။ CA က်င့်ဆ်ာ သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာဂါ�ာန်ယ်။် 2012;62(4):242-74.

 5။ အသောများရားက်န်က််င့်ဆ်ာသ�သောတွသန်အ�ဲွ�အစားည်�်။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲသည် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာသောပဲ�ာက်က််င့်�်ထားာ�သမူျား�ာ�အတွကွ်အ်နှတရာာယ်က််င့်�်
သည်။် http://wwwaicrorg/cancer-research-update/november_21_2012/cru-soy-safehtml (2013၊ 
သော�သော�ာဝ်ါရား 5 ရာက်တ်ွငွ့် ်ရာယ်ကူြာက်ည််ရု်ိုးသည်)်။ 2012။

 6။ Benkhedda K၊ Boudrault C၊ Sinclair SE နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ အစားာ�အစားာအနှတရာာယ် ်ဆန်�်စားစ်ားများ ုဆက်သ်ယွ််
ချ�က်။် Health Canada ၏အစားာ�အစားာညွှနှ်က်ြာက်ာ�သောရာ�ရံိုး��များ ှထား�တွဖ်ြပဲန်သ်ည်။် ပဲဲပဲ�ပ်ဲထား�တွက််�န်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ်က်း�လိုက်စ်ားထားသောရာာသောလိုှာခ်ျ�
ဖြချင့်�်နှငှ့်် ်ပဲတွသ်က်၍် က်�န်�်များာသောရာ�ဆး�င့်ရ်ာာ သောတွာင့်�်ဆး�ချ�က်က််း� လိုက်ခ်ျရံာန် ်Health Canada ၏ အဆး�ဖြပဲ�ချ�က်။် နှး�င့်င့််တံွက်ာ
အစားာ�အသောသာက်အ်နှတရာာယ်ရ်ှှးများသုောလိုလ်ိုာသောရာ�ဂါ�ာန်ယ်။် 2014;4:22 | doi: 10.5772/59411.

 7။ EFSA ANS အ�ဲွ� (အစားာ�အစားာတွငွ့် ်ထားည််သ်ည််ဖ်ြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာနှငှ့်် ်အာဟုာရာအရာင့်�်အဖြများစ်ားများ�ာ�ဆး�င့်ရ်ာာ EFSA အ�ဲွ� )၊ 2015။  
အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်သး�သန် ်ပ်ဲါဝင့်သ်ောသာ အစားာ�အစားာ၊ ဖြ�ည််စ်ားကွ်စ်ားာများ�ာ�က်း�စားာ�သံ��သောန်သည်် ်သောသ�ွဆံ��ချါန်း�နှငှ့်် ်သောသ�ွဆံ��ပြီးပဲး�
အများ�း��သများး�များ�ာ�အတွကွ် ်ဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချ အက်ဖဲြ�တွမ်ျားအုသောပဲ် သးပဲံံန်ည်�်က်� အဖြများင့်။် EFSA J. 2015;13(10):4246 (342 pp).

8။ အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� အစားာ�အစားာနှငှ့််သ်ောဆ�ဝါ�က်ပ်ွဲက်သဲောရာ�။ အစားာ�အစားာတွဆံးပ်ဲက်ပ်ဲဖြချင့်�်၊ က်�န်�်များာသောရာ�အတွကွ်သ်းပဲံနံ်ည်�်
က်�အသောထားာက်အ်ထားာ�များ�ာ�၊ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်နှလှိုံ��သောသ�ွသောကြာက်ာသောရာာဂါါ။ �က်ဒ်ါရာယ် ်များတှွပံ်ဲ�တွင့်ဖ်ြချင့်�်။ 2017;8250324-46.

9။ အသောများရားက်န်က််င့်ဆ်ာသ�သောတွသန်အ�ဲွ�အစားည်�်၊ က်များာ့ ်က်င့်ဆ်ာသ�သောတွသန် ရာန်ပံ်ဲ�သောင့်အွ�ဲွ�။ အစားာ�အစားာ၊ အာဟုာရာ၊ က်း�ယ််
လိုက်လ်ိုပ်ုဲရှာှ�များနုှငှ့်် ်ရာင့်သ်ာ�က်င့်ဆ်ာသောပဲ�ာက်က််င့်�်ထားာ�သမူျား�ာ�။ ဖြ�ည််စ်ားကွ်အ်ချ�က်အ်လိုက် ်2018။ စားဉ်ဆက်မ်ျားဖြပဲတွ ်များမ်ွျား�မံျား
ဖြ�ည််စ်ားကွ်မ်ျား ုစားးမံျားက်းန်�် (http://www.aicr.org/continuous-update-project/breast-cancer.html)။ 2018၊ 
ဇူီလိုး�င့်လ်ို 14 ရာက်တ်ွငွ့် ်ရာယ်ကူြာက်ည််ရု်ိုးသည်။်

10 ။ Messina M၊ Nagata C၊ Wu AH။ ချန် ်မ်ျားနှ်�်သောဖြချ အာရှ ှအရွာယ်သ်ောရာာက်သ် ူပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်စားာ�သံ��များု
များ�ာ�။ အဟုာရာ နှငှ့်် ်က်င့်ဆ်ာသောရာာဂါါဂါ�ာန်ယ်။် 2006;55(1):1-12.

 11။ Nakamoto M၊ Otsuka R၊ Nishita Y နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာနှငှ့်် ်အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�် စားာ�သံ��ဖြချင့်�်
သည် ်သက်က်ြီးက်း�ဂါ�ပဲန်အ်များ�း��သများး�များ�ာ�တွငွ့် ်များတှွဥ််ာဏာခ်ျ�း��ယ်ငွ့်�်များအုနှတရာာယ်က််း� သောလိုှာခ်ျ�သောပဲ�သည်။် ဥ်သောရာာပဲ သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာ
အာဟုာရာဂါ�ာန်ယ်။် 2018။
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ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�၏သော��က်င့်�်များကု်း� အက်ဖဲြ�တွသ်ည််အ်ချါ ၎င့်�်တွး�၏် 

စားမ်ျား�သပ်ဲများပံုဲ�စံားအရာ သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�က်း� သးပဲံံန်ည်�်က်� သ�သောတွသန်ဖြပဲ�ချ�က်န်ှငှ့်် ် 

သောန်ရာာတွစ်ားရာပ်ဲလိုံ��က်း� သောလို�သောလို�န်က်န််က် ်ထားည််သ်ငွ့်�်စားဉ်�စားာ�ရာန် ်

အသောရာ�ကြီးက်း�သည်။် သ�သောတွသန်တွစား်ရာပ်ဲလိုံ��တွငွ့် ်အထား�ူသဖြ�င့်် ် 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပဲရိုးး�တွင့်�်နှငှ့်် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််သ်မူျား�ာ�များလှိုွလဲိုှင့် ်က်�န်�်များာသောရာ�နှငှ့််ည််းညွှွတွ်

သောသာ လိုတူွစ်ားဦး�ချ�င့်�်စားး၏ အစားာ�အစားာများ�ာ�တွငွ့် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများ�ာ�က်း�  

ယ်ံ�ကြာက်ည်စ်ားးတွခ်ျ�စားာွသောပဲါင့်�်ထားည််န်ှး�င့်သ်ောကြာက်ာင့်�် ညွှှန်ဖ်ြပဲပြီးပဲး� ယ်င့်�်သည််

အသောတွာအ်တွန် ်ရှာှ�ပဲါသည်။် များည်သ်း�ပ်ဲင့်ဖ်ြ�စ်ားသောစား အစားာ�အစားာအာ�လိုံ��သည် ် 

အချ�း��လိုမူျား�ာ�တွငွ့် ်များလိုး�လိုာ�အပ်ဲသောသာ အက်�း��သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�  

ဖြ�စ်ားသောစားနှး�င့်သ်ောသာသောကြာက်ာင့်် ်က်�န်�်များာသောရာ�ဆး�င့်ရ်ာာအထား�ူစားး��ရားမ်ျားစားရာာများ�ာ�ရှှး

သမူျား�ာ�သည် ်ထား�ူဖြချာ�သောသာအာဟုာရာလိုး�အပ်ဲချ�က်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ်ပဲတွသ်က်၍် 

၎င့်�်တွး�၏်က်�န်�်များာသောရာ�သောစားာင့််သ်ောရှာှက်မ်ျားသုောပဲ�သကူ်း� တွး�င့်ပ်ဲင့်သ်င့််သ်ည်။်
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12 4။ Verrill L၊ Bruns R၊ Luccioli S။ အသောများရားက်န်န်ှး�င့်င့််သံာ� အရွာယ်သ်ောရာာက်ပ်ြီးပဲး�သမူျား�ာ�တွငွ့် ်က်း�ယ်တ်ွး�င့်သ်တွင့်�်ပဲး�သ်ောသာ
အစားာ�အစားာဓာာတွမ်ျားတွည််ဖ်ြချင့်�် အဖြ�စ်ားများ�ာ�၊ 2001၊ 2006 နှငှ့်် ်2010။ ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားနုှငှ့်် ်ပဲန်�်န်ာရာင့်က််�ပ်ဲဖြ�စ်ားပဲာွ�များမုျား�ာ�။ 
2015;36(6):458-67.

12 5။ Gupta RS၊ Springston EE၊ Warrier MR နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�တွငွ့် ် 

က်သောလို�အစားာ�အစားာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား ုအဖြ�စ်ားများ�ာ�များ၊ု ဖြပဲင့်�်ထားန်မ်ျားနုှငှ့်် ်ပဲ�ံ� နှှံမ်ျား။ု က်သောလို�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်သ်ည်် ်သောဆ�ပဲည်ာ။ 
2011;128(1):e9-17.

12 6။ Bartra J၊ Garcia-Moral A၊ Enrique E။ အစားာ�အစားာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားတုွငွ့် ်ပဲထားဝးဝင့်က််ွဖဲြပဲာ�များမုျား�ာ�။ 
Bundesgesundheitsblatt၊ Gesundheitsforschung၊ Gesundheitsschutz။ 2016;59(6):755-63.

12 7။ Burney P၊ Summers C၊ Chinn S နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ ဥ်သောရာာပဲ အသက်ရု်ိုးလိုမ်ျား�သောကြာက်ာင့်�်ဆး�င့်ရ်ာာ  

က်�န်�်များာသောရာ�စားစ်ားတွမ်ျား�အ�ဲွ� EuroPrevall သံ��သပ်ဲချ�က်တ်ွငွ့် ်အစားာ�အစားာများ�ာ�နှငှ့်် ်များတွည််ဖ်ြချင့်�်အဖြ�စ်ားများ�ာ�များနုှငှ့်် ်ပဲ�ံ� နှှံမ်ျား။ု  
ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား။ု 2010;65(9):1182-8.

12 8။ ပဲသောရာာဂါ�က်န််ပံဲါတွ၊် FOOD-CT-2005-514000 ပဲသောရာာဂါ�က်အ်တွး�သောက်ာက်၊် EUROPREVALL ပဲသောရာာဂါ�က်သ်ောချါင့်�်စားဉ်၊ 
ဥ်သောရာာပဲတွစ်ားဝမ်ှျား�ရှှး အစားာ�အစားာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား၏ု အဖြ�စ်ားများ�ာ�များ၊ု က်�န်က််�စားရားတွန်ှငှ့်် ်အသောဖြချချ။ံ သောန်ာက်ဆ်ံ��လို�ပ်ဲသောဆာင့်ခ်ျ�က် ်

များတှွတ်ွမ်ျား�။

12 9။ Vieths S၊ Reese G၊ Ballmer-Weber BK နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ EuroPrevall ၏သောသ�ွရာည်က်ြာက်ည်�်ဏာ ်၊  
ဥ်သောရာာပဲအနှှံတ်ွငွ့် ်အဖြ�စ်ားများ�ာ�များ၊ု က်�န်က််�စားရားတွန်ှငှ့်် ်အသောဖြချချ။ံ အစားာ�အစားာ၊ ဓာာတွ�သောဗုဒါ နှငှ့်် ်အဆးပ်ဲပဲည်ာသောဗုဒါ ဂါ�ာန်ယ်။် 
2008;46 Suppl 10S12-4.

13 0။ Rossen LM၊ Simon AE၊ Herrick KA။ အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�တွငွ့် ်အသံ��ဖြပဲ�သည်် ်သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�
အတွကွ်ပံ်ဲ�သောသန်ည်�် အများ�း��အစားာ�များ�ာ�။ သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာ က်သောလို�အထား�ူဖြပဲ� (�းလိုာ)။ 2015။

13 1။ McCarver G၊ Bhatia J၊ Chambers C နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ NTP-CERHR က်းမ်ျား�က်�င့်သ်အူ�ဲွ� များ ှ 

နှး�စ်ားး�က််သောလို�အတွကွ် ်ပဲဲနှး�၏် �ံွ� ပြီး�း��များဆုး�င့်ရ်ာာ အဆးပ်ဲသင့််မ်ျား ုများတှွတ်ွမ်ျား�။ သောများ�ွရာာပဲါချ�း� �ယ်ငွ့်�်ချ�က်မ်ျား�ာ� သ�သောတွသန်အပဲး�င့်�်  
�း၊ �ံွ� ပြီး�း��တွး��တွက်မ်ျားနုှငှ့်် ်များ�း��ပဲာွ�များဆုး�င့်ရ်ာာအဆးပ်ဲသောဗုဒါ။ 2011;92(5):421-68.

13 2။ Li J၊ Dykman RA၊ Jing H နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ များးချင့်န်ှး� ်၊ နှး�မ်ျားနု်၌် သး�မ်ျားဟု�တွ ်ပဲဲနှး� ် တွး�က်သ်ောက်း�သောသာ 3 လိုနှငှ့်် ် 
6 လိုအရွာယ် ်သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�င့်ယ်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်စားက်ာ�သောဖြပဲာသမံျား�ာ�က်း� ဦး�သောနှာှက်၏်အဖြပဲင့်�်က်အ်လိုာှ တွံ� ်ဖြပဲန်မ်ျားမုျား�ာ�။  
�ံွပြီး�း��တွး��တွက်မ်ျားဆုး�င့်ရ်ာာ အာရံိုး�သောကြာက်ာစားးတွပ်ဲည်ာ။ 2010;35(6):762-84.

13 3။ Pivik RT၊ Andres A၊ Badger TM။ 3 လို နှငှ့်် ်6 လိုသာ�သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�င့်ယ်မ်ျား�ာ� �ံွ� ပြီး�း��များဆုး�င့်ရ်ာာ ERP 

သောလိုလ်ိုာများတုွငွ့် ်စားက်ာ�သောဖြပဲာသမံျား�ာ� ဖြပဲ�လို�ပ်ဲဖြချင့်�်နှငှ့်် ်ချွဖဲြချာ�နှး�င့်ဖ်ြချင့်�်တွငွ့် ်အစားာ�အစားာနှငှ့်် ်က်�ာ�များသောရာ�ရာာ သက်သ်ောရာာက်မ်ျားမုျား�ာ�။ 
�ံွ� ပြီး�း��တွး��တွက်မ်ျားသုးပဲံံ။ 2011;14(4):700-12.

13 4။ Gilchrist JM၊ Moore MB၊ Andres A နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပံဲ�သောသန်ည်�်တွး�က်သ်ောက်း�သောသာ  

သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�င့်ယ်မ်ျား�ာ�တွငွ့် ်များ�း��ပဲာွ�အဂါာ ါများ�ာ�၏ အာထားရာာသောဆာင့်�်ရိုးး�က်ခ်ျ�က်ပံ်ဲ�စံားများ�ာ�၊ များးချင့်န်ှး�န်ှငှ့် ် ်နှး�ပံ်ဲ�သောသန်ည်�်တွး�က်သ်ောက်း�
သောသာ သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�များ�ာ�နှငှ့်် ်နှုးင့်�်ယ်ဉှ်ချ�က်မ်ျား�ာ�။ က်သောလို�အထား�ူဖြပဲ� ဂါ�ာန်ယ်။် 2010;156(2):215-20.

13 5။ Pivik RT၊ Andres A၊ Tennal KB နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�င့်ယ်၏် အစားာ�အစားာ၊ လိုးင့် ်နှငှ့်် ်
သက်တ်ွမ်ျား�၏ပဲထားများနှစ်ှားနှစ်ှားအတွငွ့်�် အာရံိုး�သောကြာက်ာစားန်စ်ားလိုပ်ုဲရှာှ�များဖုြ�စ်ားစားဥ် ်တွည်ပ်ြီးင့်းမ်ျားများ ု�ံွ� ပြီး�း��တွး��တွက်သ်ောရာ�။ နှး�င့်င့််တံွက်ာ  

စားးတွပ်ဲး�င့်�်ဆး�င့်ရ်ာာ ဇီးဝက်များမဂါ�ာန်ယ်။် 2015;96(2):104-14.

13 6။ Andres A၊ Cleves MA၊ Bellando JB နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ များးချင့်န်ှး� ်၊ နှာွ�နှး�ပံ်ဲ�သောသန်ည်�် သး�မ်ျားဟု�တွ ် 

ပဲဲပဲ�ပ်ဲပံဲ�သောသန်ည်�်တွး�က်သ်ောက်း�သည်် ်အသက် ်1 နှစ်ှားအရွာယ် ်သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�င့်ယ်မ်ျား�ာ�၏ �ံွ� ပြီး�း��များအုသောဖြချအသောန်။  
က်သောလို�နှငှ့််ပ်ဲတွသ်က်သ်ည်် ်သောဆ�ပဲည်ာ။ 2012;129(6):1134-40.

13 7။ Vandenplas Y၊ Castrellon PG၊ Rivas R နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ က်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ်သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�အတွကွ််
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအသောဖြချချထံားာ�သောသာ ပံဲ�သောသန်ည်�်များ�ာ�၏ သော��က်င့်�်များ။ု ပြီးဗုးတွးသှ အာဟုာရာဆး�င့်ရ်ာာဂါ�ာန်ယ်။် 2014;111(8):1340-60.
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Soy Connection သည် ်United Soybean Board (USB) က်း�ယ်စ်ားာ� နှလှိုံ��က်�န်�်များာသောရာ�နှငှ့််ည််းညွှွတွသ်ည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲဆးနှငှ့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�အပဲါအဝင့် ်အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�တွငွ့် ်စားး�က်ပ်ဲ�း��ထားာ�
သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ၏အက်�း��သောက်��ဇူီ�များ�ာ�က်း� အသးပဲည်ာသောပဲ�ရာန် ်အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ�သများာ�များ�ာ�နှငှ့််အ်တွ ူက်�န်�်များာသောရာ�၊ အာဟုာရာနှငှ့်် ်အစားာ�အသောသာက်လ်ို�ပ်ဲင့်န်�်က်းမ်ျား�က်�င့်သ်မူျား�ာ� 
ပဲ�ူသောပဲါင့်�်သောဆာင့်ရွ်ာက်မ်ျားတုွစ်ားချ�ဖြ�စ်ားသည်။် ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားစ်ားသောဆ�ရာင့်�်နှှး�ဖြမှျား�ပ်ဲနှှမံျားမုျား�ာ�အတွကွ် ်အဖြများင့််ဆ်ံ��တွန်�်း��ရာရှှးရာန်အ်တွကွ် ်အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ�သများာ�များ�ာ�အာ�လိုံ��၏က်း�ယ်စ်ားာ� USB 

၏ လိုယ်ယ််ာလို�ပ်ဲင့်န်�် လို�ပ်ဲက်း�င့် ်ညွှှန်က်ြာက်ာ�သ ူ73 ဦး�က် သောဆာင့်ရွ်ာက်သ်ောပဲ�သည်။် ထားး�သောစားတွန်ာဝ်န်ထ်ားမ်ျား�များ�ာ�သည် ်၈ဂါါလိုဝံင့်ပံ်ဲ��ထားက်ပ်ဲး�လိုနွ်၍် ပဲဲပဲ�ပ်ဲဆန်�်သစ်ား�န်တ်ွး�များကု်း� တွနွ်�်အာ�ဖြ�စ်ားသောစားရာန်န်ှငှ့်် ်အသောများ
ရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� ပဲဲပဲ�ပ်ဲက်း�စားးတွဝ်င့်စ်ားာ�များတုွး��လိုာသောစားရာန် ်အစားးအစားဉ်များ�ာ� နှငှ့်် ်အစား�စားပ်ဲလို�ပ်ဲင့်န်�်များ�ာ�တွငွ့် ်ရာင့်�်နှှး�ဖြမှျား�ပ်ဲနှှပံြီးပဲး� တွး��တွက်သ်ောရာ�ရာန်ပံ်ဲ�သောင့်မွျား�ာ�သောထားာက်ပံ်ဲသ်ည်။် အဆး�ပဲါ ဦး�စားာ�သောပဲ�များသုည် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲ
အစားာ�အစားာ၊ ဆးအရာည်အ်သောသ�ွနှငှ့်် ်အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�ရှှး ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားး�က်ပ်ဲ�း��သမူျား�ာ�၏ သောရာရှှည်ထ်ားးန်�်ထားာ�နှး�င့်စ်ားမ်ွျား�သောပဲ်တွငွ့် ်များတူွည်သ်ည်။် ဖြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� ပဲဲပဲ�ပ်ဲဖြမှျားင့််တ်ွင့်သ်ောရာ�၊ သ�သောတွသန်နှငှ့််စ်ားာ�သံ��သ ူ
သတွင့်�်အချ�က်အ်လိုက်ဆ်း�င့်ရ်ာာ ဥ်ပဲသောဒါတွငွ့် ်ဖြပဲဋ္ဌာာန်�်ထားာ�သည််အ်တွး�င့်�် အသောများရားက်န် ်ဖြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား� စားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ� ဝန်က်ြီးက်း�ဌာာန်၊ စားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ�ဆး�င့်ရ်ာာ သော��က်ကွ်ရ်ှာှသော�ွသောရာ�ဝန်သ်ောဆာင့်မ်ျားသုည် ်USB နှငှ့်် ် 
ပဲဲပဲ�ပ်ဲစားးစားစ်ားသောရာ�အတွကွ် ်ကြီးက်း�ကြာက်ပ်ဲသောရာ�တွာဝန်မ်ျား�ာ�ရှှးသည်။်

13 8။ Adgent MA၊ Umbach DM၊ Zemel BS နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲပံဲ�သောသန်ည်�်တွး�က်သ်ောက်း�သောသာ သောများ�ွက်င့်�်စား
က်သောလို�များ�ာ�တွငွ့် ်အက်စ်ားထားရိုးး�ဂါ�င့်တ်ွံ� ်ဖြပဲန်သ်ောသာ တွစား်ရှှ��များ�ာ�နှငှ့်် ်သောဟုာ်များ�န်�်ပဲါဝင့်မ်ျားတုွး�က််း� အလို�ာ�လိုး�က်သ်ောလိုလ်ိုာများတုွစ်ားချ�။ သောဆ�
�က်ဆ်း�င့်ရ်ာာသောဟုာ်များ�န်�်နှငှ့်် ်ဇီးဝက်များမဖြ�စ်ားစားဉ် ဂါ�ာန်ယ်။် 2018;103(5):1899-909.

13 9။ Fleddermann M၊ Demmelmair H၊ Hellmuth C နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ 4 နှစ်ှားတွငွ့်သ်ောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို� 
ပံဲ�သောသန်ည်�်သောပဲါင့်�်စားပ်ဲများနုှငှ့်် ်များနှ�ဿသောဗုဒါဆး�င့်ရ်ာာ အ�ဲွ�အစားည်�်၊ က်�ပဲန်�်ထားးန်�်ချ��ပ်ဲစားမ်ျား�သပ်ဲများ၏ု သောန်ာက်ဆ်က်တ်ွွ ဲ(BeMIM 
သောလိုလ်ိုာများ)ု။ PloS one။ 2018;13(7):e0199859.

14 0။ Sinai T၊ Ben-Avraham S၊ Guelmann-Mizrahi I နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ သောများ�ွက်င့်�်စားက်သောလို�အတွကွ် ်
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအသောဖြချချထံားာ�သောသာ ပံဲ�သောသန်ည်�်က်း� စားာ�သံ��ဖြချင့်�်သည် ်လိုလူိုာ�သောဖြများာက်ခ်ျ�းန်န်ှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲများမုျားရှှးပဲါ။ ဥ်သောရာာပဲ အာဟုာရာ
ဂါ�ာန်ယ်။် 2018။

14 1။ Rand WM၊ Pellett PL၊ Young VR။ က်�န်�်များာသောသာအရွာယ်သ်ောရာာက်သ်မူျား�ာ�တွငွ့် ်ပဲရိုးး�တွင့်�်လိုး�အပ်ဲချ�က်က််း�  
ချန် ်မ်ျားနှ်�်ရာန်အ်တွကွ် ်နှး�က်ထ်ားရိုးး�ဂါ�င့် ်ည်းများှများ၏ု သောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွမ်ျား။ု အသောများရားက်န်န်ှး�င့်င့်် ံသောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာအာဟုာရာဂါ�ာန်ယ်။် 
2003;77(1):109-27.

14 2။ Hughes GJ၊ Ryan DJ၊ Mukherjea R နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ အသာ�ဓာာတွထ်ား�တွယ််ထူားာ�သည်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲများနု် ်မ်ျား�ာ�နှငှ့်် ် 
အဆးအနှစ်ှားအတွကွ် ်ပဲရိုးး�တွင့်�်ရှှးအများး�င့်န်ှး�အက်ဆ်စ်ားများ�ာ�၏သောပဲ�ာ်ဝင့်မ်ျားအုသောပဲ် များတူွည်၍် ပဲရိုးး�တွင့်�်များ�ာ�က်း� ချနှ�ာက်း�ယ်က််များည််
များှသောက်ာင့်�်စားာွအစားာသောကြာက်သည်က််း�တွး�င့်�်တွာများမုျား�ာ� (PDCAAS)၊ အက်ဖဲြ�တွရ်ာန် ်စံားသတွမ်ျားတှွခ်ျ�က်။် စားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ�နှငှ့်် ်
အစားာ�အစားာဓာာတွသ်သော�ာ ဂါ�ာန်ယ်။် 2011;59(23):12707-12.

14 3။ Murphy PA၊ Song T၊ Buseman G နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ လိုက်လ်ိုးနှငှ့်် ်အ�ဲွ�အစားည်�်ဆး�င့်ရ်ာာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာ
များ�ာ�ရှှး အး�င့်ဆ်း��သောလိုဗု�န်�်များ�ာ�။ စားး�က်ပ်ဲ�း��သောရာ�နှငှ့်် ်အစားာ�အစားာဓာာတွသ်သော�ာ ဂါ�ာန်ယ်။် 1999;47(7):2697-704.

14 4။ Downes MJ၊ Rossell JB။ သန် ်စ်ားင့်ပ်ြီးပဲး�ဆးများ�ာ� နှငှ့်် ်အဆးများ�ာ�တွငွ့် ်အသောပဲါစ်ားာ�သောလိုာင့်စ်ားာဆး စားးစားစ်ားသတွမ်ျားတှွခ်ျ�က်။် 
JAOCS။ 1984;61(5):896-900.

14 5။ Wolff JP။ အစားာ�အစားာများ�ာ�ထားရဲှှး ဟုက်ဇ်ီးန်�်အကြွက်င့်�်အက်�န်။် JOACS။ 1983;60(2):220-3.

14 6။ Haron H၊ Raob N။ ပဲဲပဲ�ပ်ဲချ�ဉ်က်း�ဖြပဲင့်ဆ်င့်သ်ောန်စားဉ်အတွငွ့်�် အကြီးက်း�စားာ�အာဟုာရာ၊ �းသောန်ာလိုစ်ားစား�စား�သောပဲါင့်�်နှငှ့်် ်အာဟုာရာ
ဆန် ်က််�င့်ဖ်ြဒါပ်ဲသောပဲါင့်�်ပဲါဝင့်မ်ျားတုွငွ့် ်သောဖြပဲာင့်�်လိုမဲျားမုျား�ာ�။ အာဟုာရာ အစားာ�အစားာ သးပဲံံဂါ�ာန်ယ်။် 2014;4(2).

14 7။ Hernandez-Ledesma B၊ Hsieh C၊ de Lumen BO။ အသောများရားက်န်ဖ်ြပဲည်သ်ောထားာင့်စ်ား�ရှှး စားး�ပဲာွ�ဖြ�စ်ား  
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�တွငွ့် ်Lunasin နှငှ့်် ်Bowman-Birk protease inhibitor (BBI)။ အစားာ�အစားာ ဓာာတွ�သောဗုဒါ။ 
2009;115574-80.

14 8။ Song YS၊ Frias J၊ Martinez-Villaluenga C နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ အချ�ဉ်သော�ာက်ဖ်ြချင့်�်ဖြ�င့်် ်ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာ၏ 
က်း�ယ်ခ်ျအံာ�က်�ဆင့်�်သောစားဖြချင့်�်၊ အများး�င့်န်ှး�အက်ဆ်စ်ားပဲါဝင့်မ်ျားနုှငှ့်် ်စားး�ပဲာွ�ဖြ�စ်ားပဲဲပဲ�ပ်ဲထား�တွက််�န်မ်ျား�ာ�၏ အင့်တ်ွးဂါ�င့်လ်ိုုံ�သောဆာ်များ ုအသောပဲ် 
သက်သ်ောရာာက်မ်ျားရုှှးသည်။် အစားာ�အစားာ ဓာာတွ�သောဗုဒါ။ 2008;108(2):571-81.

14 9။ Yang WS၊ Va P၊ Wong MY နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ က်�ူစားက်သ်ောရာာဂါါဆး�င့်ရ်ာာ သောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�၏ သောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွမ်ျားမုျား ှ
ရာလိုဒါမ်ျား�ာ�တွငွ့်ပဲ်ဲပဲ�ပ်ဲစားာ�သံ��ဖြချင့်�်သည် ်အဆ�တွက််င့်ဆ်ာဖြ�စ်ားနှး�င့်သ်ောဖြချ န်ည်�်ပဲါ�များနုှငှ့်် ်ဆက်စ်ားပ်ဲသောန်သည်။် အသောများရားက်န်န်ှး�င့်င့်် ံ 
သောဆ��က်ဆ်း�င့်ရ်ာာအာဟုာရာဂါ�ာန်ယ်။် 2011;94(6):1575-83.

15 0။ Kim J၊ Kang M၊ Lee JS နှငှ့်် ်အသောပဲါင့်�်အပဲါများ�ာ�။ အချ�ဉ်သော�ာက်ထ်ားာ�သောသာပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာနှငှ့်် ်အချ�ဉ်များသော�ာက်ထ်ားာ�
သောသာ ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာစားာ�သံ��များနုှငှ့်် ်ဂါ�ပဲန်န်ှငှ့်် ်က်း��ရား�ယ်ာ�လိုဦူး�သောရာများ�ာ�တွငွ့် ်အစားာအးမ်ျားက်င့်ဆ်ာဖြ�စ်ားပဲာွ�များ၊ု စား�ူစားမ်ျား�သောလိုလ်ိုာများု
များ�ာ�၏ သောပဲါင့်�်စားပ်ဲအက်ဖဲြ�တွမ်ျားရုာလိုဒါ။် က်င့်ဆ်ာသးပဲံံ။ 2011;102(1):231-44.

15 1။ Shurtleff W။ 1900 ချ�နှစ်ှားများတွး�င့်မ်ျားးက် တွး�ဟ်ု�ူနှငှ့်် ်ဂါ�ပဲန်န်ှး�င့်င့််၏ံ အချ�က်အ်လိုက်ရ်ှာှသော�ွများ။ု LaFayette၊  
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�စားင့်တ်ွာ၊ 2003။

15 2။ Shurtleff W။ 1900 ချ�နှစ်ှားများတွး�င့်မ်ျားးက် တွး�ဟ်ု�ူနှငှ့်် ်တွရိုး�တွဖ်ြပဲည်၏် အချ�က်အ်လိုက်ရ်ှာှသော�ွများ။ု Lafayette၊  
ပဲဲပဲ�ပ်ဲအစားာ�အစားာများ�ာ�စားင့်တ်ွာ၊ 2003။
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