ပိးု သတ်ဆေးအေိပ်သင့်မှု အန္တရာယ်အဆကြောင်း
သိဆြောင်းစရာများနှင့် ဆရှးဦးသူနာပပုစုနည်းများ

ပိးု သတ်ဆေးဓာတ်ဆပါင်းအုပ်စုများ
၁။ Contact Poisons
(က) Natural
ဥပမာ- Pyrethrum, Retenone, Derris, Nicotine, Mineral Oil
(ခ) Synthetic
(၁)
အော်ဂင်နိုကလိုရင်းဓာတ်အပါင်းများ(Organo-chlorine
compound) ဥပမာ- ဒီဒီတီ၊ အော်ဒရင်း၊ ေင်ဒရင်း၊ ေင်ဒဆ
ို ာလဖမ်
(၂)
အော်ဂင်နိုအဖာ့စဖိတ်ဓာတ်အပါင်းများ(Organophosphates compound) ဥပမာ- ဒိုင်ယာဇီနွန၊် ဆူမီသိုင်ယွန၊် ေယ်ဆန်၊
ဘီလီယန်၊ ဒိုင်မခ
ီ ရွန၊် မာလာသီယွန်
(၃)
ကာဘာမိတ်ဓာတ်အပါင်းများ(Carbamates)
ဥပမာကာဗာရိုင်း၊ ပိုင်ရိုလန်၊ဒိုင်မီတီလန်၊ ဖျူရဒန်
(၄)
ပါရီသရွိုက်ဓာတ်အပါင်းများ
(Parythroide)
ဥပမာဆူမီဆီဒင်၊ ဒီဆစ်၊ ဆင်းဘွတ်ရ်

၂။ Stomach Poisons
ဥပမာ- Peris green, sodium fluoride
၃။ ေသက်ရူှ လမ်းအ ကာင်းမှတစ်ဆင့် ေဆိပ်သင်အ
့ စသည့်
ဓာတ်အပါင်းများ (Fumigants)
ဥပမာ- မီသလ
ို ်းဘရိုမိုဒ်(Methyl Bromide)၊
အဖာ့စဖင်း(Phospine)၊ Hydrogen cyanide

လူနှငသ
့် ြေ်ရှိများသိ့ု အေိပ်သင်ဆ
့ စနိုငသ
် ည့် လမ်းဆကြောင်းများ

• ခန္ဓာကိုယ်ထသ
ဲ ိ့ု ပိသ
ု တ်အဆးဝင်အရာက်နိုင်သည့် လမ်းအ ကာင်း(၄)ခုရှိပါသည်။
(က)ပါးစပ်ဆပါြေ်မဝ
ှ င်ဆရာြေ်ပြင်း

လုပ်ငန်းခွငေ
် တွင်းတွင်ပုးိ သတ်အဆးကိုင်တွယ်ေသုံးပပုအနစဉ်ေစာစား
ပခင်း၊ အရအသာက်ပခင်း၊ အဆးလိပ်အသာက်ပခင်းအ ကာင်လ
့ ည်းအကာင်း၊ ပိးု သတ်အဆး
ထည်အ
့ သာခွက်ပဖင်အ
့ သာက်စားပခင်းအ ကာင်လ
့ ည်းအကာင်း၊ပိုးသတ်အဆးေားေစား
ေစာထည်သ
့ ည်ပ
့ ုလင်း/ခွကမ
် ျားေတွငး် ထည်ထ
့ ားသပဖင်မ
့ ှားယွငး် အသာက်ပခင်းပဖင့်
လည်းအကာင်း၊ ပိးု သတ်အဆးဘူးများကို ကအလးများလက်လှမ်းမီအသာအနရာတွင်
ထားရှိသပဖင်လ
့ ည်းအကာင်း ပါးစပ်မှေချိန်မအရွးဝင်အရာက်နိုင်ပါသည်။

ဆရာဂါအမည်သတ်မတ
ှ ်ပြင်းနှင့် ပပုစုြေုသပြင်း
ေထက်ပါအဖာ်ပပခဲ့အသာအဆးဓာတ်အပါင်းေုပစ
် ုေလိက
ု ပ် ဖစ်အပါ်အသာအရာဂါ
လက္ခဏာနှင့် ေအရးအပါ်ကုသပခင်းနည်းလမ်းများမှာ ေနည်းနှငေ
့် များ ကွပဲ ပားသပဖင့်
အရှးဦးသူနာပပုစုသူေအနပဖင်ေ
့ ဆိပသ
် င်သ
့ ည်ဓ
့ ာတ်အပါင်းေုပစ
် ုေလိုက်ဂရုစိုက်၍

ကုသရမည်ပဖစ်ပါသည်။
ဆအာ်ဂင်နိုြေလိုရင်းဓာတ်ဆပါင်းများ(Organochlorine)
စိတတ
် ပို ခင်း၊အခါင်းကိက
ု ်ပခင်း၊တစ်ကုယ
ိ ်လးုံ အညာင်းညာပခင်း၊ထို့အနာက်မူးအဝပခင်း၊
ေန်ပခင်း၊သတိလစ်လက
ဲ ျပခင်း၊ကကက်သာများလှုပခ
် ုန်ပခင်း(ေအ ကာဆွဲပခင်း)၊တက်ပခင်း
စသည်တ့ပို ဖစ်အပါ်နိုငပ
် ါသည်။

(ခ) အဆရပပားမှတစ်ေင့်ဝင်ဆရာြေ်ပြင်း
အဆးဖျန်းအနစဉ်နှင့က
် ိုင်တွယ်အနစဉ် အဆးနှင့်ထိအတွ့ပခင်းပဖင့် ေအရပပားမှ
တစ်ဆင့်ဝင်အရာက်နိုငပ
် ါသည်။ပူေက
ို ်အသာေအပခေအနမျိုးေအရပပားပူအနွးအနသည့်ေခါ
လူခန္ဓာကိုယ၏
်
အချွေးအပါက်များကျယ်အနသပဖင့် ပိုမိုဝင်အရာက်ရန် လွယ်ကူသည်။
သို့ပဖစ်ပါ၍ပိုးသတ်အဆးကိုေပူချိန်ပမင့်မားအသာေချိန်မျိုးတွင်ကိုင်တွယ်ေသုံးမပပုသင့်ပါ
။ မိမိေအရပပားေားလုံးနီးပါးဖုံးေုပ်အသာ ေဝတ်ေစားများကို ဝတ်ဆင်ပခင်းပဖင့်
ကာကွယ်ပါ။
(ဂ) အသြေ်ရလ
ှု မ်းဆကြောင်းမှဝင်ဆရာြေ်ပြင်း
ကိုယ်ခန္ဓာေတွင်း ေများဆုံးဝင်အရာက်နင
ို ်သည့် လမ်းအ ကာင်းပဖစ်ပါသည်။
ပိုးသတ်အဆးဖျန်းရာအနရာ(သို့)ပိုးသတ်အဆးဂိုအဒါင်ေတွင်းေလုပ်လုပအ
် နစဉ်ေအငွ့/ေမှု
န်များကိုရှူမိပခင်းပဖင့်ဝင်အရာက်နိုင်ပါသည်။သို့ပဖစ်၍လုပင
် န်းအဆာင်ရွက်အနစဉ် နှာအခါင်း
ပိတက
် ုိ ေစဉ်ေမမဲဝတ်ဆင်ပါ။

(ဃ)

ဒဏ်ရာ၊ အနာများမှတစ်ေင့်ဝင်ဆရာြေ်ပြင်း
ဤလမ်းအ ကာင်းမှာေအရပပား၏ေနာေဆာများမှလည်းအကာင်း၊နီပပင်၊ေဖု၊
ေပိန့်၊ေပွန်းေပဲ့နင
ှ ့အ
် ပါက်မပဲဒဏ်ရာများမှလည်းအကာင်းဝင်အရာက်နင
ို ်သည်။

ေအရးအပါ်ကုထံးု (အော်ဂင်နိုကလိုရင်းဓာတ်အပါင်းအ ကာင့် ေဆိပ်သင်ပ
့ ါက)ဆဝဒနာရှင် အသြေ်မရှူပါြေ
အရှးဦးသူနာပပုစုနည်းပဖင့် ေသက်ပပန်ရှူလာအောင် ပပုလုပ်ပါ။
ဆဝဒနာရှင် ဆသွေးမြုန်ပါြေ
အရှးဦးသူနာပပုစုနည်းပဖင့် အသွးခုန်လာအောင် ပပုလုပ်ပါ။
အသြေ်ရှုဆသာ်လည်း သတိလစ်ဆနပါြေ
လူနာေား အမှာက်ခံထ
ု ား၍ အခါင်းကိုတစ်ဖက်သို့ အစာင်းထားပါ။
မငိမ်သက်စွာ လဲအလျာင်းအနပါအစ။
ေသက်ရှူပုံရှူနည်းကို အစာင့် ကည်ေ
့ ကဲခတ်ပါ။
နီးရာကျန်းမာအရးဌာနသို့ လွှဲအပပာင်းအပးပိ့ပ
ု ါ။
လူနာတက်အနပါကလူနာေနာတရမပဖစ်အစရန်သတိပဖင့်
ညင်သာစွာကိုင်တွယ်စမ်းသပ်စစ်အဆးပါ။

လူနာဆြောင်းစွောအသြေ်ရှူနိုင်ပပီး သတိလစ်ပြင်းလည်း မရှိပါြေ
မငိမ်သက်စွာထားပါ။
နီးရာကျန်းမာအရးဌာနသို့ လွှဲအပပာင်းအပးပိ့ပ
ု ါ။

ဆအာ်ဂင်နိုဆော့စေိတဓ
် ာတ်ဆပါင်းများ(Organophosphates)
အော်ဂင်နိုအဖာ့စဖိတဓ
် ာတ်အပါင်းများပဖင့် ေဆိပသ
် င်ပ
့ ါက အရှးဦးစွာ-

အချွေးအစးများပပန်ပခင်း၊
ေားနည်းပခင်း၊

မူးအဝပခင်း၊

သွားအရကျပခင်း၊

မျက်ရည်များကျပခင်း

ဗိက
ု ်နာပခင်း(ေစာေိမမ
် ှနာပခင်း)

ေပမင်ောရုံ

အဝဝါးပခင်းတိ့ု ပဖစ်အပါ်လာမပီး မျက်စိသူငယ်ေိမ် ေပ်ဖျားတမျှ ကျဉ်းကျုံ့လာပခင်း၊

ေန်ပခင်း၊ လဲကျပခင်း၊ ကကက်သားများ

ေအ ကာဆွပဲ ခင်း တက်ပခင်း စသည်တ့ို

ပဖစ်အပါ်အလ့ရှိပါသည်။
အော်ဂင်နိုအဖာ့စဖိတ် ေဆိပသ
် င်သ
့ ည်ဟု ယူဆရအသာ လူနာကို ေပမန်ဆုံး
ကုသအပးရန် လိုေပ်ပါသည်။

• လူနာေသက်မရှူပါက အရှးဦးသူနာပပုစုနည်းပဖင့် ေသက်ပပန်ရှူအောင်
ပပုလုပ်ပါ။
• လူနာ အသွးမခုန်ပါက အရှးဦးသူနာပပုစုနည်းပဖင့် အသွးခုန်လာအောင်
ပပုလုပ်ပါ။
• လူနာသည် ေသက်ရှူအသာ်လည်း သတိလစ်အနပါကပိုးသတ်အဆးအပအရအနအသာ ေအရပပားကို အဆးအ ကာပါ။
လူနာကိုအမှာက်ခုံထားမပီး အခါင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်သို့ အစာင်းထားပါ။
ေသက်ရှူပုံကို အစာင့် ကည့်ပါ။

တက်အနအသာလူနာများ၌ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိအစရန်ညင်သာစွာကိုင်
တွယ်

စစ်အဆးပါ။

• ေကယ်၍ ေသက်ရှူအနမပီး သတိရအနပါက-

ပိုးသတ်အဆးအပအရအနအသာ ေအရပပားကို အဆးအ ကာပါ။
အသချာစွာ ဂရုစုက
ိ ်အစာင့် ကည့်ပါ။ တစ်အယာက်ထဲ ပစ်မထားပါနှင။့်

ြောဘာမိတဓ
် ာတ်ဆပါင်းများ(Carbamates)
ကာဘာမိတ်ေုပ်စု ေဆိပ်သင်ပ့ ခင်း လက္ခဏာများ
အချွေးအစးများပပန်ပခင်း
မူးအဝပခင်း
ေားနည်းပခင်း
ဗိက
ု ်နာပခင်း
အော့ေန်ပခင်းများကို အတွ့ရတတ်ပါသည်။
ြေုသပြင်း
မငိမသ
် က်စွာထားပါ။ နီးရာကျန်းမာအရးဌာနသိ့ု ပို့ပါ။

ဆရှးဦးသူနာပပုစုပြင်း
၁။

အသြေ်ရှုလာဆအာင်ပပုလုပ်ပြင်း
လူနာေအနပဖင့်သူ့ပင်ကယ
ို ်စွမ်းေားေရ ေသက်ရှူနိုင်စွမ်းေားမရှိပါက ေသက်ရှူ

ေားကူပခင်းကိုပပုလုပ်အပးရပါမည်။
(က)

အမးအစ့ကဆ
ို ဲမ
ွ ၊အခါင်းကိုအနာက်သို့လှန်မပီးေသက်ရှုလမ်းအ ကာင်းပွင့်အောင် ပပုလုပ်
ပါ။ လူနာ၏နှာအခါင်းေနီးမိမိ၏ပါးကိုထားပခင်းပဖင့်လည်းအကာင်း၊လူနာ၏ဝမ်းဗိုက်
ကို ကည့်ပခင်းေားပဖင့် လည်းအကာင်း၊ ေသက်ရှူ/မရှူ စစ်အဆးပါ။

(ခ)

ေသက်မရှူပါက နှုတခ
် မ်းဝတွင် ေဝတ်စတစ်ခုခံကာ

လူနာ၏နှာအခါင်းကိုပိတ်

၍ ပါးစပ်ချင်း တင်း ကပ်စွာကပ်၍ အလမှုတ်သွင်းမပီး ေသက်ပပန်ရူှ လာအောင်
ပပုလုပ်ပါ။ တစ်မိနစ်လျှင(် ၁၂)ကကိမ်ခန့် အလမှုတ်သွင်းပါ။

၂။

နှလံးု ြုန်လာဆအာင်ပပုလုပ်နည်း
(က)

လည်ပင်းအသွးလွှတ်အ ကာကိစ
ု မ်းမပီး

အသွးခုန်နန
ှု ်းရှိ/မရှိ

စစ်အဆးပါ။

အသွးခုနန
် ှုန်းမရှိပါက ေအပခခံေသက်နည် (အခါ်) CPR ပပုလုပ်ပါ။ အဆးရုံ/ အဆးခန်း အရာက်ရှိ
မပီး တာဝန်ကျဆရာဝန်၏ ညွှန် ကားချက်ရမှ ေကူေသက်ရူှ မှု အပးပခင်းနှင့် နှလုံးဖိနှိပ်ပခင်း
ကိုရပ်ပါ။

၃။

အန်ပြင်း
ေန်လျှင် ေန်သူ၏ေန်ဖတ်များ ေသက်ရှူလမ်းအ ကာင်းမှတဆင့်
ေဆုတေ
် တွငး် သို့ မဝင်အရာက်အစရန်သည် ေအရးကကီးသည်။
ထိုလသ
ူ ည် သတိမရပါက သူ့ေားအမှာက်ထား၍ ဦးအခါင်းကိန
ု ှိမထ
့် ားမပီး
မျက်နှာကိုတစ်ဘက်သိ့ု လှည့ထ
် ားအပးရမည်။ ေန်သည့်သူေား ဤေအနေထားပဖင့်
သယ်ယူပါ။ သတိအမ့အနသူေားပါးစပ်မှ မည်သည်ေ
့ ရာမျှမအပးပါနှင့်
၄။

သယ်ယူဆရွှေ့ပဆပပာင်းပြင်း
ပိးု သတ်အဆးေဆိပသ
် င်သ
့ ည်ဟ
 ုယူဆရအသာလူနာေားအဆးရုံ(သို့)ကျန်း
မာအရးဌာနသို့ ေပမန်ပ့အ
ို ပးပါ။သို့အသာ်(က)
ပထမဦးစွာပိးု သတ်အဆးစွန်းအပအနအသာ ေဝတ်များကိုချွေတပ
် စ်၍
၎င်းတို့ထိအပထားရာေအရပပားကိုအဆးအ ကာပစ်ပါ။
(ခ)
လူနာကိုေအနှာင်ေ
့ ယှကန
် ည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ထား၍သယ်ပါ။
(ဥပမာ - လူနာတင်ယာဉ်ကို လမ်းအ ကာင်း ကမ်းအပါ်တွင် ေပပင်းအမာင်းနှင်ပခင်းမျိုးမ
လုပရ
် ပါ။)

(ဂ)

သင်နှင့ေ
် တူ ပိးု သတ်အဆး နမူနာထုပ်(၁)ထုပ် ပိးု သတ်အဆး

၏တံဆိပ်ေမှတေ
် သား မိတူ္တ ကိုပါယူသွားပါ။ လူနာအသာက်မိသည့် ပိးု သတ်အဆး
ကိေ
ု တိေကျအဖာ်ပပနိုငရ
် န်ပဖစ်သည်။ ထိုေချက်မှာေလွန်ေအရးကကီးပါသည်။

(ဃ)

ပဖစ်နိုင်ပါက ေန်ဖတ်နမူနာကိုယူပါ။ လိေ
ု ပ်ပါက ဓာတ်ခွဲစစ်အဆး

ကည်ရ
့ ှုနိုင်ရန်ပဖစ် သည်။
(င)

အဆးရုံ(သို့)ကျန်းမာအရးဌာနမှ တာဝန်ကျအဆးဝန်ထမ်းေား

လွန်ခဲ့သည်ရ
့ က်ေနည်းငယ်ေတွင်းကလူနာထိအတွ့ကိင
ု တ
် ွယ်ခသ
ဲ့ ည်ပ
့ ိုးသတ်အဆး
ေမျိုးမျိုးနှငပ
့် မာဏကို တင်ပပနိုင်ရန်လည်းပပင်ဆင်ထားပါသည်။

ဆနရာအလိုြေ်ပပုစုြေုသပြင်း
(က) မျြေ်ဆစ့နှင့ဝ
် န်းြေျင်ြေုဆ
ိ ေးဆကြောသန့်စင်ပြင်း
• မျက်အစ့ထဲဝင်သွားအသာ
ပိးု သတ်အဆးရည်သည်
မျက်လံးု ေတွင်း
စိမဝ
့် င်ပျံ့နှမ
ံ့ ပှု မန်ဆန်မပီး မျက်လးုံ ကိုလည်း ကသိကအောက်ပဖစ်အစပါသည်။
• မျက်လုံးထဲစင်ဝင်သွားအသာ ပိးု သတ်အဆးရည်ကအ
ုိ ရအဖာအဖာသီသီနှင့် ချက်ပခင်း
အဆးအ ကာပစ်ပါ။
• အရကိုခွကပ် ဖင်ပ့ ဖစ်အစ အရကရားပဖင်ပ့ ဖစ်အစ အလာင်းချပါ။
• လူတစ်အယာက်အယာက်မှ
မျက်လးုံ ကိုဖွငအ
့် ပးထားပါကအဆးအ ကာ
ရန်ပိုမို
လွယ်ကအ
ူ ပသည်။
• ယင်းနည်းေတိင
ု ်း(၁၀)မိနစ်ခန့် ကာအောင်အဆးအ ကာပါ။
• အော်ဂင်နို
အဖာ့စဖရပ်ေုပ်စုဝင်
ပိးု သတ်အဆးများမျက်အစ့ထဲသဝ
ို့ င်ပါက
နာရီေအတာ် ကာထိ မျက်အစ့ေပမင် ကိုမှုန်ဝါးအစနိုင်သည်။
• ယင်းသည်
နာရီေတန် ကာသည်
ေထိရှိအနမည်ပဖစ်အသာ်လည်း
အခတ္တယာယီမျှသာ ပဖစ်၏။

(ခ) အဆရပပားြေိုဆေးဆကြောသန့်စင်ဆစပြင်း
ပိုးသတ်အဆးအပကျံအနအသာေဝတ်များေား ချက်ချင်းချွေတ်ပစ်ပါ။
ေလျှင်ေပမန်ဆပ်ပပာနှင့်

အရများများပဖင့်အဆးအ ကာပါ။

ေအရပပားေား

ေဆိပ်သင့်လက္ခဏာများကို

အစာင့် ကည့်ပါ။ ေအရပပား၏မျက်နှာပပင်ဧရိယာ ေအတာ်များများကို ပိုးသတ်အဆး များနှင့်
ပိုးသတ်အဆးစွန်းအပအနအသာ
လုပ်လက်စေလုပ်ကိုရပ်နားမပီး

ေဝတ်များထိ
ေနည်းဆုံး(၁)ရက်ခန့်

အပခဲ့လျှင်အသာ်လည်းအကာင်း
ေနားယူရပါမည်။

ေဝတ်

ေစားများပိုးသတ်အဆးနှင့် စိစ
ု ွတ်အစနိုင်သည့် ေဓိကေအ ကာင်းေရာများမှာ (၁)

အလထဲသို့ အဆးဖျန်းထားအသာအနရာများသို့ ကာကွယ်အရးဝတ်စံမ
ု ျား

မပါဘဲ

နှင့သ
် ွားလာဝင်အရာက်ပခင်း။

(၂)

အကာက်ပဲသီးနှံ သို့မဟုတ် သစ်ပင်ပမင့်ကကီးများကို ထုထည်ပမာဏများပပား
သည့် အဆးပုံးများပဖင့် အဆးဖျန်းပခင်း။

(၃)

ထူထပ်စာွ အပါက်လျက်ရှိအသာ

အကာက်ပဲသီးနှံများနှင့်

ချုံများေားအဆးဖျန်း

ပခင်း။
(၄)

အဆးဖျန်းပုံးများမလုံမှုအ ကာင့် မအတာ်တဆဖိတ်ကျမှုများ။

(၅)

အလဆန်ကိုမျက်နှာပပု၍အဆးဖျန်းပခင်း။

ပိးု သတ်ဆေး ပြေ်ေျန်းဆနစဉ် လိုြေ်နာရန်အြျြေ်အလြေ်များ
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။

၈။
၉။
၁၀။

အရလုံအသာလက်ေိပ်များဝတ်ဆင်ပါ။
ရာဘာဘွတဖ
် ိနပ်များစီးပါ။
မျက်နှာတစ်ခုလံးု လုံသည့် ေဖုးံ ေကာကိုဝတ်ဆင်ပါ။
ရှပေ
် ကကျလက်ရှည်များနှင့် အဘာင်းဘီရည
ှ မ
် ျားဝတ်ဆင်ပါ။
နှာအခါင်းနှငပ
့် ါးစပ်အပါ်တွင်အဘးေန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်သည်ေ
့ ဖုံးေကာ
များ ဝတ်ဆင်ပါ။
ဦးအခါင်းကိေ
ု ဆိပသ
် င်မ
့ ှုကာကွယ်နိုင်ရန် ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ပါ။
ရှပေ
် ကကျလက်ရှည်၊ အဘာင်းဘီရည
ှ တ
် ့ေ
ို ပပင် ခန္ဓာကိုယ်အကျာဖက်နှင့်
အရှ့ဖက်တ့က
ို ုိ လုံခခုံစွာ ဖုံးေုပ်ေကာကွယ်အပးနိုင်သည့် အရလုံေကာ
ေကွယ်ကိုဝတ်ဆင်ပါ။
အလဆန်ကို မျက်နှာမူ၍ အဆးဖျန်းပခင်းမပပုလုပရ
် ။
ပိးု သတ်အဆးများကို ကိင
ု တ
် ွယ်သုံးစွဲမပီးအနာက် လက်များကို အဆးအ ကာ
သန့်စင်ပါ။
ပိးု သတ်အဆးများကိုအသာ့ခတ်သိမး် ဆည်းပါ။ ကအလးများ လက်လှမ်းမမီ
အောင် ထားရှိပါ။

