ယာဉ်ထိခိုက်မ အရာယ်ကာကွယ်ြခင်း (သင်ကားချိန် စုစုေပါင်း ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်)
 ြမန်မာိုင်ငံတွင် ထိခိုက်မအရာယ် ြဖစ်ပွားမ အေြခအေန
 ြမန်မာိုင်ငံတွင် ယာဉ်မေတာ်တဆမေကာင့် ထိခိုက်ေသဆုံးမ အချက်အလက်များ
 ယာဉ်၊ လမ်းအရာယ်များ ြဖစ်ပွားရေသာ အေကာင်းရင်းများ
 ယာဉ်တိုက်မ/ယာဉ်မေတာ်ဆမ အမျိးအစားများ
 ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သုံးေနေသာ
နည်းဗျဟာများ
 ယာဉ်အရာယ် ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမအား ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ
(သင်ကားချိန် - ၁ နာရီ)
 ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမမှ ကာကွယ်ရန် အသိပညာေပးရမည့် အဓိက သတင်းစကားများ
 မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းေကာင့် ရရှိေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ အေရးေပကုသြခင်း
(သင်ကားချိန် - ၁ နာရီ)
-

အေထွေထွေဆွးေွးြခင်း - ၃၀ မိနစ်

ထိခိုက်မ အရာယ်
မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းှင့် ထိခိုက်မ အရာယ် မှာ အမျိးမျိးရှိပါသည်။
ဉပမာ- ယာဉ်တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ ေချာ်လဲြခင်း၊ အြမင့်ေပမှ ြပတ်ကျြခင်း၊ ခိုက်ရန် ြဖစ်ပွား၍
ဒဏ်ရာရရှိြခင်း၊ ေရနစ်ြခင်း စသည်ြဖင့် အမျိးအမည် ကွဲြပားပါသည်။
ယာဉ်၊ လမ်းအရာယ်များ ြဖစ်ပွားရေသာ အေကာင်းရင်းများ
၁။

လူေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း
(က)

ယာဉ်ေမာင်းသူများေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း၊ မဆင်မြခင်ေမာင်းှင်ြခင်း
အရှိန်ြပင်းေမာင်းှင်ြခင်း၊အရက်ေသစာ ေသာက်စားေမာင်းှင်ြခင်း
ယာဉ်ေမာင်း မကမ်းကျင်ြခင်း၊ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် မရှိြခင်း

(ခ)

ခရီးသွားြပည်သူများေကာင့်ြဖစ်ပွားြခင်း
လမ်းကူးသူေပါ့ဆြခင်း၊ခရီးသည်ေပါ့ဆြခင်း

၂။

ယာဉ်ေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း

ယာဉ်ကံခိုင်မစစ်ေဆးမ အားနည်းြခင်း၊ ယာဉ်၏ ခံိုင်ဝန်ှင့်မမေသာ
ကုန်ပစည်းများ ပါရှိြခင်း စသည် တိုေကာင့် ြဖစ်ပွားေသာ အရာယ်
၃။

လမ်းေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း
လမ်းေကွများြခင်း၊ လမ်းမျက်ှာြပင်ညီညာမမရှိြခင်း၊ တံတားကျဉ်းများရှိြခင်း၊
Road Sign များ ှင့် ေရာင်ြပန်များ တပ်ဆင်မအားနည်းြခင်း စသည်တိုေကာင့်
ြဖစ်ပွားေသာ အရာယ်

၄။

ပတ်ဝန်းကျင်/ရာသီဉတု ေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း
ရာသီဥတုဆိုးဝါးမေကာင့် ဉပမာ ြမများပိတ်ေနြခင်း၊ မိုးသည်းထန်စွာ
ရွာသွန်းြခင်းစသည်တိုေကာင့် ြဖစ်ပွားေသာ အရာယ်

ယာဉ်တိုက်မ/ ယာဉ်မေတာ်ဆမ အမျိးအစားများ
၁။

ယာဉ်မှ လူကိုတိုက်ြခင်း

-

ြဖစ်ပွားမအများဆုံး

၂။

ယာဉ်ှင့်ယာဉ်ချင်းတိုက်ြခင်း

-

ဒုတိယြဖစ်ပွားမ အများဆုံး

၃။

ယာဉ်တိမ်းေမှာက်ြခင်း

-

တတိယ ြဖစ်ပွားမ အများဆုံး

၄။

ယာဉ်မှအရာဝတ ကို တိုက်ြခင်း

-

စတုတ ြဖစ်ပွားမ အများဆုံး

၅။

ယာဉ်မှစက်ဘီးကိုတိုက်ြခင်း/ယာဉ်မှဆိုက်ကားကိုတိုက်ြခင်း - သာမန်ြဖစ်ပွားမ

၆။

စက်ဘီး/ဆိုက်ကားမလူကိုတိုက်ြခင်း

- ြဖစ်ပွားမအနည်းဆုံး

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ယာဉ်မေတာ်တဆမေကာင့် ထိခိုက်ေသဆုံးမ ပျမ်းမန်း

ေသဆုံးသူ

ဒဏ်ရာရရှိသူ

တစ်ှစ်အတွင်း

၅၁၈၄ ဦး

တစ်ရက်အတွင်း

၁၄.၂၀ ဦး

တစ်နာရီ အတွင်း

၀.၅၉ ဦး

တစ်ှစ်အတွင်း

၂၆၇၄၁ ဦး

တစ်ရက်အတွင်း

၇၃.၂၆ ဦး

တစ်နာရီအတွင်း

၃.၀၅ ဦး

ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သုံးေနေသာ
နည်းဗျဟာများ
ိုင်ငံတကာတွင် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ယေနကမာလုံးဆိုင်ရာ
ကျင့်သုံးေနသည့် မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာ (5 Es) စနစ်မှာ ၁။

အသိပညာေပးြခင်း (Education)
-

ြပည်သူလူထုအား အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်း

-

ဇာတ်လမ်းတို၊ ေတးသီချင်းများ အသိပညာေပး ထုတ်လင့်ြခင်း

၂။

နည်းပညာအရ စစ်ေဆးအသုံးြပေစရန် ှင့် စစ်ေဆးအသုံးြပေစြခင်း (Engineering)
-

ဗိသုကာပညာရပ်ြဖင့် ခရီးသွားလာမအတွက် လိုအပ်ေသာ ြပြပင်တည်ေဆာက်မများ
ြပလုပ်ြခင်း

-

ညကည့် အမှတ်အသား ေရာင်ြပန် ကတ်တုံး၊ Guard Rail များြပလုပ်ေပးြခင်း၊

-

လူကူးကုန်းေကျာ်တံတား၊ ယာဉ်သွားလာရန်လမ်းများ၊ တံတားများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊
လူကူးြမင်းကားေဆးေရး အမှတ်အသားများေရးဆွဲြခင်း

၃။

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမမရှိေစေရးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း (Environment)
-

မီးခိုးအလွန် အကံထက
ွ ် ယာဉ်များ ထိန်းသိမ်းအေရးယူြခင်း

-

ယာဉ်များတွင် အမက်ပုံး မီးသတ်ဗူးများ ထားရှိေစြခင်း၊ သဘာဝေဘးကျေရာက်ချိန်တွင်
လမ်းပိတ် လမ်းလဲေဆာင်ရွက်ြခင်း

၄။

အေရးေပေရှးဦးသူနာြပြခင်းှင့် ေဆးဝါးအကာအကွယ်ေပးြခင်း
(Emergency Medical Care)

၅။

စစ်ေဆးအေရးယူြခင်း (Enforcement)
-

အရက်ေသစာေသာက်စားေမာင်းှင်မရှိမရှိ Alcohol Tester ြဖင့် စစ်ေဆးြခင်း

-

အရှိန်န်းတိုင်းကရိယာ Speedo meter ြဖင့် စစ်ေဆး အေရးယူြခင်း

-

ယာဉ်တိုက်မ အခင်းြဖစ်ရပ် Scence of Crime စစ်ေဆးအေရးယူြခင်း

ယာဉ်အရာယ် ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမအား ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ
၁။

ယာဉ်အရာယ် လမ်းအရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ ြဖစ်ေပိုင်သည့် အေြခ
အေနများအားကိတင် ကာကွယ်ြခင်း

-

ယာဉ်ေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်း၊ လမ်းေကာင့် ြဖစ်ပွားြခင်းအေြခအေနများအား
ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း

၂။

ယာဉ်အရာယ် လမ်းအရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိိုင်ေသာအြပအမူများအား
ေလာ့ချြခင်း
-

ြပင်းထန်ေသာ ဉီးေခါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမအား ကာကွယ်ရန်
ဆိုင်ကယ်စီးဉီးထုပ်ေဆာင်းြခင်း၊

၃။

ယာဉ်ေမာင်းှင်စဉ် ဖုန်းေြပာြခင်းမှေရှာင်ကျဉ်ြခင်း
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပီးေနာက်အသက်အရာယ် ြဖစ်ပွားမကို ေလာ့ချြခင်း

-

ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း၊ အေရးေပလူနာတင်စနစ် ထားရှိြခင်း

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမမှ ကာကွယ်ရန် အသိပညာေပးရမည့် အဓိက သတင်းစကားများ
၁။

မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် အရာယ် သတိေပးလမ်းန်များ
အား သတိြပပါ။

၂။

ယာဉ်မေတာ်ဆမေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမကို ကာကွယ်ိုင်ရန်
 ထိုင်ခုံ ခါးပတ်ပတ်ပါ။
 ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ေဆာင်းပါ။
 အရက်ေသာက်၍ ေမာင်းှင်ြခင်းမြပရ။
 အရာယ် သတိေပးလမ်းန်များအား သတိြပပါ။
 သတ်မှတ်ထားေသာအရှိန်ထက်ေကျာ်လွန်ေမာင်းှင်ြခင်းမြပရ။

၃။

အရက်ေသာက်၍ ယာဉ်ေမာင်းှင်ြခင်းသည် ယာဉ်မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပွားြခင်း၏ အဓိက
အေကာင်းရင်း တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။

၄။

ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်သူများသည် ယာဉ်မေတာ်ဆမြဖစ်ပွားပါက ဒဏ်ရာရိုင်ေချ ှစ်ဆ
ပိုများပါသည်။

၅။

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူများှင့် စီးနင်းသူများအားလုံး ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ြခင်းြဖင့် ယာဉ်
တိုက်ခိုက်မေကာင့် အြပင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းမှ ကာကွယ်ိုင်ပါသည်။

၆။

ယာဉ်တိုက်ခိုက်မအားလုံး၏ ၄၉% သည် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်မေတာ်တဆမများ ေကာင့်
ြဖစ်ပါသည်။

၇။

အရည်အေသွး စံန်းြပည့်မီေသာ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်များကို ေရွးချယ်အသုံးြပြခင်းြဖင့်
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် မေတာ်တဆမေကာင့် ဦးေခါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမများအား ကာကွယ်
ပါ။

၈။

ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ေဆာင်းြခင်းြဖင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် မေတာ်တဆမေကာင့်
ဦးေခါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမများအား ၇၀% ေလာ့ချိုင်ပါသည်။

၉။

ယာဉ်ေမာင်းှင်စဉ် လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲြခင်းသည် ယာဉ်ေမာင်းှင်မအေပ အာုံစူးစိုက်
မ ေလျာ့ကျေစ၍ ယာဉ်ေမာင်းှင်စဉ် လက်ကိုင်ဖုန်း သုံးစွဲြခင်းကို ေရှာင်ကဉ်ပါ။

၁၀။

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူများသည် အြမင်အာုံစစ်ေဆးြခင်း၊ အကားအာုံစစ်ေဆးြခင်း၊
ုတ်တရက် အသက်အရာယ် ြဖစ်ပွားေစိုင်ေသာ ကျန်းမာေရး အေြခအေနများ
(ဉပမာ-ဆီးချိ၊ေသွးတိုး၊အတက်ေရာဂါ) စစ်ေဆးြခင်း ှင့် စိတ်ကျန်းမာေရး စစ်ေဆး
ြခင်း တိုြဖင့် မိမိကိုယ်တိုင်ှင့် ယာဉ်စီးနင်းသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းမှ ကာကွယ်
ပါ။

၁၁။

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သတ်မှတ်ထားေသာ အကာအကွယ်ပစည်းများ
ဝတ်ဆင်ြခင်းြဖင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းမှ ကာကွယ်ပါ။

၁၂။

ကေလးငယ်များအား ြမစ်၊ေချာင်း၊ ေရတွင်း၊ေရကန်၊ေရြပည့်ေနေသာအိုးများ အနီးတွင်
တစ်ဦးတည်း ထားရစ်ခဲ့ြခင်း မြပရ။

၁၃။

ေရယာဉ်၊ သေဘာ စီးနင်းစဉ် အသက်ကယ် အကျကို မပျက်မကွက် ဝတ်ဆင်ပါ။

ထိခိုက်မ ြဖစ်ပွားစဉ် အေရးေပ အကူအညီေပးိုင်ရန် အတွက်
-

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ြပင်းထန်မ အေြခအေနအား သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

-

အကူအညီ ေတာင်းခံရန် ေနရာ၊ အေရးေပ အကူအညီ/လူနာတင်ယာဉ် သို
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

-

အေရးေပ အသက်ကယ် နည်းစနစ်များအား တတ်ကမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ယာဉ် အရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိပီးေနာက် ေဆာင်ရွက်ရန်မှာ
-

ထိခိုက်ဒဏ်ရာအားအေရးေပကုသြခင်း

-

ေဆးုံသိုပိုေဆာင်ကုသြခင်း

-

ကျန်းမာေသာ ပုံမှန် အေြခအေန ြပန်ေရာက်ေအာင် ကုသေပးြခင်း

-

စိတ်ကျန်းမာေရး အေထာက်အကူေပးြခင်း

-

ဉပေဒအရ အေထာက်အကူြပ အကူအညီ ေပးြခင်း

မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းေကာင့် ရရှိေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ များ အေရးေပကုသြခင်း
အြဖစ်အများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာအမျိးအစားများမှာ အဆစ်လွဲြခင်း၊ အိုးကျိးြခင်း ှင့်
ေြခ/လက် ကက်သား/အိုးေကြခင်း
သာမန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ(Injury)
အသက်အရာယ် မရှိသည့် သာမန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ များကို ဆိုလိုသည်။
ဉပမာ- ပွန်းပဲ့ စုတ်ပဲဒဏ်ရာများ
အေရးေပကုသပုံ
၁။

ဒဏ်ရာကို ေသွးတိတ်ေအာင် သန်စင်ေသာ အဝတ်၊ပတ်တီးြဖင့် ဖိထားပီးစည်းပါ။

၂။

ေသွးတိတ်လင် သန်စင်ေသာ ေရ၊ ဆပ်ြပာြဖင့် ေြပာင်စင်သည် အထိေဆးပါ။

၃။

Iodine (Betadine) သိုမဟုတ် Chlohexidine 1% ေဆးရည်ြဖင့်ေဆးပါ။

၄။

ပတ်တီးြဖင့်စည်းပါ။

၅။

လူကီးတွင် Amoxicillin 500mg or Flucloxacillin 500mg ကို သန်ရှင်းမ မရှိသည့်
ဒဏ်ရာများတွင် တရက် (၃) ကိမ် ၅ ရက်တိုက်ပါ။ သန်ရှင်းသည့် ဒဏ်ရာတွင်
မလိုအပ်ပါ။ (ကေလးတွင် ကေလးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ Dose အတိုင်း
တိုက်ပါ)

ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ကုသရန် အေြခအေနများ
(က)

ဒဏ်ရာနက်လင် သိုမဟုတ် ကီးလင်

(ခ)

ေသွးမတိတ်လင်

(ဂ)

ဆူး၊ အညစ်အေကးစသည်တို နစ်ြမတ်ေနလင်

(ဃ)

မျက်ှာ၊ လက်ေချာင်းများတွင် စုတ်ပဲ ဒဏ်ရာရလင်

(င)

အနာြပည်တည်ြခင်း၊ဖျားနာြခင်း ြဖစ်ေပလင်

အိုးကျိးြခင်းှင့် အဆစ်လွဲြခင်း (Fracture and Dislocation)
ေရာဂါလကဏာများ
-

အိုးအဆစ်များ ပုံသာန်ပျက်ြခင်း၊ နာကျင်ြခင်း၊ ေရာင်ရမ်းြခင်း

-

လပ်ရှားလင်၊ စမ်းကည့်လင် အသံြမည်ြခင်း

အေရးေပကုသပုံ
-

ဒဏ်ရာရေနရာအား လပ်ရှားမ နည်းိုင်သမ နည်းေအာင် မာေသာအရာဝတခံ၍ ကျပ်
စည်းပါ

-

ဒဏ်ရာသည် လည်ပင်းတွင်ြဖစ်ပါက ဦးေခါင်းအား တတ်ိုင်သမ ငိမ်ေအာင်ထားပါ

-

ေသွးထွက်ေနေသာဒဏ်ရာရှိပါက ပိုးသတ်ထားေသာ (သို) သန်ရှင်းေသာ ပတ်တီး/
အဝတ်ြဖင့် ဖိ၍ စည်းပါ

-

ေဆးုံသိုပိုေဆာင်ပါ

ေရှာင်ကဉ်ရန်
-

အေရြပားေဖာက်ထွက်ေနေသာ အိုးအား ြပန်ထည့်ြခင်းမြပရ

မီးေလာင်ြခင်းှင့် ေရေွးပူေလာင်ြခင်း (Burns and Scalds)
ေရာဂါလကဏာများ
-

ြဖစ်ပွားသည့်ေနရာတွင် နီြခင်း၊ ပူြခင်း၊ နာြခင်း၊ အရည်ကည်ဖုများရှိြခင်း။

-

ေလာင်ကမ်းမ နက်င်းပါက ကက်သားများ မည်းသွားြခင်း။

ကုသရန်
ပထမဦးစွာ မီးေလာင်သည့်ေနရာ၊ အပူေလာင်သည့်ေနရာမှ ဖယ်ရှားပါ
-

လူကီးတွင် ခာကိုယ်၏ ၁၅%၊ ကေလးတွင် ခာကိုယ်၏ ၁၀% ေလာင်ကမ်းြခင်း

-

ေလာင်ကမ်းမ နက်င်းြခင်း

-

မျက်ှာ၊ အမျိးသား/အမျိးသမီး အဂါေနရာ၊စအို၊ေပါင်ြခံ၊ အဆစ်ေနရာများ ေလာင်ကမ်း
ြခင်း

ြဖစ်ပွားပါက အပူေလာင်ေနရာအား ပိုးသတ်ထားေသာ ပတ်တးီ စ (သို) သန်ရှင်းေသာ အဝတ်
ြဖင့် ဖုံးအုပ်၍ ေဆးုံသို အြမန်ဆုံး ပိုေဆာင်ပါ။
-

သာမန် အပူေလာင်ဒဏ်ရာ (အေရြပားေလာင်ကမ်းြခင်းမရှိပါက)ှင့်

-

ေဆးုံသို အြမန်လဲေြပာင်းရန် မလိုအပ်ေသာ နည်းပါးသည့် မီးေလာင်ဒဏ်ရာများတွင်

 ဒဏ်ရာအား ေရေအးြဖင့် ၅ မိနစ်ခန်ေဆးေကာပါ

 ဒဏ်ရာတွင် foreign bodies များရှိပါက ဖယ်ရှားပါ
 မသန်ရှင်းေသာဒဏ်ရာြဖစ်ပါက Iodine (Betadine) သိုမဟုတ် Chlohexidine 1% ေဆးရည်
ြဖင့်ေဆးပါ။
 Silver derm လိမ်းေဆး လိမ်းေပးိုင်ပါသည်။
 အပူေလာင်ေနရာအား ပိုးသတ်ထားေသာ ပတ်တီးစြဖင့် ဖုံးအုပ်ပါ။
 နာကျင်မရှိပါက လူကီးတွင် Paracetamol 500 mg (၆) နာရီြခား၍ ေပးိုင်ပါသည်။
(ကေလးတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ Dose များအတိုင်း တွက်ချက်ေပးရန်)
 လူကီးတွင် Amoxicillin 500mg or Flucloxacillin 500mg ကို သန်ရှင်းမမရှိသည့် ဒဏ်ရာ
များတွင် တရက် (၃) ကိမ် ၅ ရက်တိုက်ပါ။ သန်ရှင်းသည့် ဒဏ်ရာတွင် မလိုအပ်ပါ။
(ကေလးတွင် သတ်မှတထ
် ားေသာ Dose များအတိုင်း တွက်ချက်ေပးရန်)
 အရည်များများေသာက်ခိုင်းပါ
ေရှာင်ကဉ်ရန်
-

ဒဏ်ရာေဆးေကာရာတွင် ေရခဲေရအသုဲးမြပရ

-

ေထာပတ်၊ ဆီ ှင့် အလွယ်တကူရရှိိုင်သည့် လိမ်းေဆးများ၊ တိုင်းရင်းေဆးများလိမ်း
ြခင်း မြပလုပ်ရ

-

အရည်ကည်ဖုများကို မေဖာက်ပါှင့်

-

အေရြပားစုတ်ပဲြခင်းကို ေရှာင်ကဉ်ိုင်ရန် မီးေလာင်ဒဏ်ရာမှ အဝတ်များကို ခတ်ြခင်း
မြပရ

-

ဒဏ်ရာေနရာတွင် လက်ဝတ်ရတနာများ ဝတ်ဆင်ထားြခင်းရှိပါက လွယ်ကူစွာခတ်ိုင်
ပါကခတ်ရန်

