ေမကိုက်ေရာဂါကာကွယ်ေရး (သင်ကားချိန် စုစုေပါင်း ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်)
ေမကိုက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ သိရှိရန် ှင့် ပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်
 ေမကိုက်ေရာဂါ၏လက်ရှိအေြခအေန
 ြမန်မာိုင်ငံရှိ အေရးကီးေသာ အဆိပ်ြပင်းေမများ
 အဆိပ်သင့်လကဏာများ
 ေမကိုက်မခံရေအာင် လုပ်ေဆာင်ရမည့်နည်းလမ်းများ
 အယူအဆမှားများ
(သင်ကားချိန်-၁ နာရီ)
ေမကိုက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ ေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ
 ေမကိုက်လူနာ ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း
 ေမကိုက်လူနာလဲေြပာင်းြခင်း
ေမကိုက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ ဆက်လက်ေလ့လာိုင်ရန်

Tablet အတွင်း

ထည့်သွင်းထား ေသာ Guideline များ၊ Pamphlet များ ရှင်းလင်းြခင်း
(သင်ကားချိန်-၁ နာရီ)
-

အေထွေထွ ေဆွးေွးြခင်း - ၃၀ မိနစ်

ေမကိုက်ေရာဂါ၏လက်ရှိအေြခအေန
 ြမန်မာိုင်ငံတွင် တစ်ှစ်လင် ေမကိုက်ခံရသူဦးေရ ှစ်စဉ် ပျမ်းမ (၈,၀၀၀) မှ (၁၀,၀၀၀)
ခန်ရှိပီး ေမဆိပ်သင့်ြခင်းေကာင့် ေသဆုံးသူဦးေရမှာ တစ်ှစ်လင် (၇၀၀) မှ (၁၀၀၀)
ဦးခန်ရှိပါသည်။
 ြမန်မာိုင်ငံတွင်

လူကို

အသက်အရာယ်ေပးိုင်ေသာ

အဆိပ်ရှိ

ေမများမှာ

ေမေပွး၊

ေမေဟာက်၊ ငန်းငုပ်၊ ငန်းေတာ်ကား၊ ဂျပ်ေမ၊ ေမစိမ်းမီးေြခာက်များ ြဖစ်ကပါသည်။
 ေမကိုက်ခံရြခင်းေကာင့်

ေသဆုံးသူဦးေရ၏

(၉၀%)

သည်

ေမေပွးကိုက်ခံရြခင်းေကာင့်

ြဖစ်ပါသည်။
 ေမကိုက်ခံရမအြဖစ်များေသာ ေဒသများမှာ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး၊

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊

ဧရာဝတီတိုင်း

ေဒသကီးှင့်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတို ြဖစ်ပါသည်။
 ေမကိုက်ခံရသူအများစုမှာ

လယ်သမားများှင့်

ေတာင်ယာလုပ်ကိုင်သူများြဖစ်ပီး

အသက်

အပိုင်းအြခားအားြဖင့် (၂၀)ှစ်မှ (၄၅)ှစ်အတွင်း ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ အလုပ်လုပ်ိုင်ေသာ

အရွယ်များ ြဖစ်ကြခင်းေကာင့် မိသားစုအတွက်သာမက တိုင်းြပည် အတွက် ကီးမားေသာ
လုပ်အားများ ဆုံးံးမကို ြဖစ်ေစပါသည်။
 ေမကိုက်ခံရသူများ၏ အများစု (၈၀%)သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ေနက ေသာ
ေတာင်သူလယ်သမားများ ြဖစ်ကပါသည်။
 ေမကိုက်ခံရပါက

လိုက်နာရမည့်

အချက်အလက်များအား

ေမကိုက်ခံရမများြပားေသာ

ေဒသများ တွင် ြပည်သူများ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သိရှိနားလည်ိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်မှာ
အေရးကီးလှပါသည်။
 ေဆးုံများ၌ တက်ေရာက်ကုသခဲ့ေသာ ေမကိုက်လူနာများထဲမှ ေမေပွးကိုက် လူနာများကို
စမ်းစစ်ခဲ့ရာ ေမေပွးကိုက်ပီးချိန်မှ ေမဆိပ်ေြဖေဆး စတင်ရရှိရန် ကာြမင့်လာသည်ှင့်အမ
ေကျာက်ကပ်

ပျက်စီးမမှာ

ြမင့်တက်လာေကာင်း၊

ေမကိုက်လူနာများတွင်

လူနာေသဆုံးမန်းသည်

ေမကိုက်လူနာများထက်
ေမကိုက်လူနာများ၏

ထိုအြပင်

(၄)ဆခန်
အသက်ေသဆုံးမ

ြမင့်မားေကာင်း

ေကျာက်ကပ်မပျက်စီးေသာ
ေကျာက်ကပ်မပျက်စီးေသာ
ေတွရှိ

ေလာ့ချိုင်ရန်အတွက်

ရေသာေကာင့်

ေမဆိပ်ေြဖေဆး

ကို

ေစာိုင်သမ ေစာလျင်စွာ ေပးြခင်းသည် လွန်စွာအေရးကီး လှပါသည်။
 ထိုသို
ေဒသရှိ

ေစာလျင်စွာေပးိုင်ရန်

အတွက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းများှင့်

ကျန်းမာေရးဌာနများတွင်

ေမကိုက်ခံရမအများဆုံးြဖစ်ပွားေသာ

အနီးစပ်ဆုံး

ကျန်းမာေရးမှးများမှ

ကျန်းမာေရးဌာနြဖစ်သည့်
ေမဆိပ်ေြဖေဆး

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် လူကို အရာယ်ြပသည့် အဓိက အဆိပ်ြပင်းေမအမျိးအစားများမှာ
(က)

ေမေပွး

(ခ)

ေမေဟာက်

(ဂ)

ငန်းေတာ်ကျားှင့် အမျိးအွယ်သံကွင်းစွပ်ေမများ

(ဃ)

ဂျပ်ေမ

(င)

ေမစိမ်းမီးေြခာက် တိုြဖစ်ပါသည်။

ေကျးလက်
ေကျးလက်

ထိုးှံေပး

ိုင်ရန်

ြမန်မာိုင်ငံရှိ အေရးကီးေသာ အဆိပ်ြပင်းေမများ

အဆိပ်သင့်လကဏာများ
 ေမကိုက်ေသာအခါ
ေဆးထိုးအပ်ြဖင့်

ေမ၏

ေမးိုးရှိ

ထိုးသွင်းသကဲ့သို

ကက်သားများက
အဆိပ်များသည်

အဆိပ်အိတ်ကို
ကိုက်သည့်

ဖိှိပ်သြဖင့်

ေနရာအတွင်းသို

ဝင်သွားပါသည်။
 ကက်သား ဖိအားြဖင့် ထိုးသွင်းခံရေသာ အဆိပ်ကို ြပန်ထုတ်ယူရန် မလွယ်ပါ။
ေမေပွး
(၁)

ေသွးမခဲြခင်း၊ ေသွးမတိတ်ြခင်း

(၂)

ှာေခါင်းေသွးယိုြခင်း၊

(၃)

အစာအိမ်ေသွးယိုြခင်း

(၄)

ခာကိုယ်မှ ေသွးယိုစိမ့်ြခင်း

(၅)

ေသွးေပါင်ကျြခင်း၊ ှလုံးခုန်ြမန်ြခင်း

(၆)

ဆီးတွင် ေသွးပါြခင်း

(၇)

ဆီးနည်းြခင်း (သိုမဟုတ်) ဆီးမထွက်ြခင်း

(၈)

ဆီးထဲတွင် အသားဓာတ်ပါဝင်မများြခင်း

(၉)

ချိင်း/ေပါင်ြခံတိုတွင် အကိတ်များကီးလာြခင်း

ေမေဟာက်
(၁)

မျက်ခွံေလးြခင်း၊ အာေလးလာေလးြဖစ်ြခင်း

(၂)

အေပမျက်ခွံှစ်ဖက်တွဲကျြခင်း

(၃)

အြမင်အာုံေဝဝါးအားနည်းြခင်း

(၄)

စကားေြပာ ခက်ခဲ/ေလးလာြခင်း

(၅)

ခာကိုယ်ကက်သားများ အားနည်းြခင်း

(၆)

အသက်ခဲယဉ်းရာမှ လုံးဝရပ်ြခင်း

(၇)

ကိုယ်ခာြပာှမ်းပီး သတိလစ်၍ ေသဆုံးြခင်း

ေမကိုက်ခံရေသာ်လည်း အဆိပ်သင့်လကဏာမေပေပါက်ိုင်ေသာ အေြခအေန (ကိုက် ေသာ
ေမမှာ အဆိပ်ထိုးသွင်းရာ၌ အဆိပ်မပါသွားြခင်း - Dry Bite) များ လည်းရှိိုင် ပါသည်။

ေမကိုက်မခံရေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ
(က)

လုပ်ငန်းခွင်သို သွားလာရာတွင် အထူးသြဖင့် နံနက်ေစာေစာှင့်

ညေနေနဝင်ရီ တေရာ

အချိန်များတွင် တုတ်ှင့် ေြခာက်လှန်ြခင်း၊ ေြခသံေပးြခင်း များ ြပလုပ်ရန်။

(ခ)

ေကာက်ရိတ်ြခင်းှင့်

ေကာက်လင်း၊

ချံွယ်၊

သစ်ပုံ၊

ဝါးပုံ

စသည်တိုကို

ကိုင်တွယ်ေရ

ေြပာင်းလင်ဦးစွာိုက်ပုတ်အသံေပး စစ်ေဆးပီးမှ ကိုင်တွယ်ြခင်း ြပလုပ်ရန်
(မှတ်ချက်) ေမသည် နားမရှိေသာ်လည်း

ကျယ်ေသာအသံ၊ လူသံ၊ ေြခနင်းသံများေကာင့်

ြဖစ်ေပလာေသာ တုန်ခါန်း များကို ခံစားရ၍ ေကာက်တတ်သည်။
(ဂ)

သွားလာရာတွင် လည်ရှည်ဖိနပ်ကို စီးနင်းအသုံးြပရန်။

(ဃ)

ညအချိန်တွင် သွားလာရာ၌ လွယ်ကူစွာ ြမင်ိုင်ရန် ဓါတ်မီး (မီးတုတ်)

သိုမဟုတ်

မီးအိမ်ကို အသုံးြပရန်။
(င)

တွင်းများှင့် သစ်ေခါင်းစသည်တိုကို လက်ှင့် ရမ်းက်ြခင်း မြပလုပ်ရန်။

(စ)

ေနအိမ်ှင့်ြခံဝင်းအတွင်း

ေမများမခိုေအာင်းိုင်ေစရန်အတွက်

ချံပုတ်ှင့်အမက်သိုက်

များကို ရှင်းလင်းထားရန်။
(ဆ)

ေမများ အိမ်ေပတက်တတ်၍ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် အိပ်ရာကို ဂုြပစစ်ေဆးရန်၊

ြခင်ေထာင်

ေထာင် အိပ်ရန်၊ အိမ်အတွင်းရှိ အိုးခွက်အေဟာင်းများအတွင်း ေမများမခိုေအာင်းိုင်ရန် ဖုံးအုပ်
ထားြခင်း၊ ေမှာက်ထားြခင်းများ ြပလုပ်ရန်။
(ဇ)

အိမ်ေမွးတိရိစာန်များြဖစ်ေသာ ေခွး၊ ေကာင်၊ ငန်းစသည်တို၏

ေအာ်သံှင့်

အမအရာကို

ကည့်ြခင်း အားြဖင့် ေမရှိေနြခင်းကို သိိုင်၍ ၎င်းသတဝါများကိုေမွး၍ ေမဆိုးအရာယ် မှ
ကာကွယ်ရန်။
(စျ)

အဆိပ်မရှိေသာေမများကိုေဘးမဲ့ေပးရန်၊ ေမ၏သဘာဝရန်သူများြဖစ်ေသာ သိန်းငှက်၊ ဇီးကွက်
၊ ေမပါ၊ ေဒါင်းငှက်များကို ေဘးမဲ့ေပးရန်။

(ည)

ေမ၏အစာြဖစ်ေသာ ကက်၊ ကက်၊ ခိုစသည်တိုအား အိမ်အနီးဝန်းကျင်တွင်မထားရှိရန်။

(ဋ)

ေမှင့် ရင်ဆိုင်ေတွပါက ေဒါသထွက်ေအာင် ရန်ြပြခင်းမှ ေရှာင်ကဉ်ရန်။

(ဌ)

ေမအေသကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်လည်း သတိထားရှိရန်(အစွယ်များှင့် မေတာ်တဆ ထိမိရာမှ
လည်း အဆိပ်ဝင်ိုင်ပါသည်။)

(ဍ)

ေမအေသှင့်

အြခားသူများကို

စေနာက်ြခင်းမှ

ေရှာင်ကဉ်ရန်

(ေမမှာ

မေသေသးဘဲ

အရာယ်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။)
(ဎ)

ညအိပ်သည့်အခါ ြခင်ေထာင်ကီးကီး၏ အလယ်တွင် အိပ်ပါ။ အိပ်ေနစဉ် ေမကိုက် ခံရတတ်
ပါသည်။

အယူအဆမှားများ
၁။

ေမဆိပ်ကို ပိုမို ပျံှံေစပီး အသက်အရာယ် ရှိေစိုင်ေသာ အယူအဆများမှာ
(က)

ေမကိုက်ဒဏ်ရာကို ဓားှင့် ခွဲြခင်း

(ခ)

ေမကိုက်ဒဏ်ရာကို မီးစြဖင့် ထိုးြခင်း

(ဂ)

ေမကိုက်ဒဏ်ရာကို စုတ်ြဖင့် ထိုးြခင်း

(ေမကိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ဝိုက်ကို ေသွးအသွားအလာ ပိုမိုများေစပီးအဆိပ်ကို ပိုမို
လျင်ြမန်စွာ ပျံှံေစပါသည်။)
(ဃ)

ေမကိုက်ခံရသူအား အရက်တိုက်ြခင်း
(အရက်သည် ေသွးေကာကို ကျယ်ေစေသာေကာင့်အဆိပ်ကို ပိုမိုပျံှံေစပါသည်။)

၂။

၃။

မှန်ကန်ေသာ ကုသမ ရရှိရန် ေှာင့်ေှးေစေသာ အယူအဆများ
(က)

မန်းမတ်ြခင်း

(ခ)

ေမမီးကို ြဖတ်၍ မျိချြခင်း

အြခားအယူအဆမှားများ
(က)

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ကို ေမကိုက်လင် ေမဆိပ်မတက်ပဲ ကေလးေမွးပီးမှ ေမဆိပ်
တက်သည် ဟု ယူဆြခင်း

(ခ)

ေမဆိပ်ပီးေစသည့် ေဆးမင်ေကာင်များ ထိုးထားြခင်းြဖင့် ေမကိုက်ပါက
အဆိပ်ပီး သည်ဟု ယူဆြခင်း။

(ဂ)

ပထမအကီမ် ေမကိုက်ခံရစဉ်က အဆိပ်မတက်သူသည်ေနာက်ထပ် ေမကိုက်ခံ
ရပါကလည်း ေမဆိပ်မတက်ိုင် ဟုယူဆြခင်း။

(ဃ)

လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စဉ် လည်ရှည်ဖိနပ်ကို စီးလင် ကွင်းပိုင်မကိက်
သြဖင့် ဒုကေရာက်ိုင်သည် ဟု ယူဆြခင်း။

(င)

ေမကိုက်ခံရပီး ဆီးမထွက်သူများအား ေရများများ ေသာက်ခိုင်းြခင်း၊ အုန်းရည်
တိုက်ြခင်း (ဆီးအထွက်များမှသာ အုန်းရည်တိုက်ြခင်း၊ ေရများများ ေသာက်ြခင်းြပလုပ်
ရပါမည်။)

(စ)

ေမကိုက်ဒဏ်ရာကို ပါးစပ်ှင့်စုပ်ြခင်းြဖင့် ေမဆိပ်များကို ြပန်လည်စုပ်ထုတ်ယူိုင်
သည်ဟု ယူဆြခင်း။
(ေမ၏အစွယ်မှအဆိပ်များသည် ခာကိုယ်ထဲသို ေဆးထိုးပန်ြဖင့် ထိုးသွင်းသကဲ့သို
ဝင်ေရာက်သွားပီး ြဖစ်သြဖင့် ပါးစပ်ြဖင့် အဆိပ်ကို စုပ်ယူရန် ကိးစားြခင်းသည်
ထိေရာက်မ

(ဆ)

မရှိပါ။)

ေမကိုက်ခံသူအား ငုတ်သီးေကးပီး စပ်ပါက ေမဆိပ်မတက်ဟုယူဆြခင်း။

ေမကိုက်လူနာ ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း
(၁)

ေမကိုက်ခံရသည့်ေနရာကို သန်ရှင်းေသာ အဝတ်ြဖင့် ခပ်ဖွဖွသုတ်ပါ။ အား
ြဖင့် ဖိမပွတ်ရ။

(၂)

အလျား (၃) လက်မ၊ အနံ (၃) လက်မ၊ အထူတစ်လက်မခွဲအရွယ်
သန်ရှင်းေသာ အဝတ်ကို ထူထူေခါက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပတ်တီးေခါက်
တစ်ခုကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဒဏ်ရာေပတွင် တင်ပါ။

(၃)

လက်ဖမိုး ေြခေချာင်းများတွင် ေမကိုက်ခံရပါက အဝတ်ေခါက်ကို သင့်ေလျာ်ရာ
အရွယ်ြပ လုပ်၍ ဒဏ်ရာေပတင်ပါ။

(၄)

အဝတ်ေခါက်၏ အေပတွင် ပတ်တီး (သိုမဟုတ်) အဝတ်စကို မဲုံ တင်းုံ
(ေြခဆစ်လက်ဆစ်များ နာကျင်သည့်အခါတွင် စည်းေှာင် သေလာက်သာ) စည်းပါ။

(၅)

ဒဏ်ရာကို ပတ်တီးစည်းပီးပါက ဝါးြခမ်း (သိုမဟုတ်) တုတ်ေချာင်းရှည်ြဖင့်
ေမကိုက်ခံရေသာ ေြခ (သိုမဟုတ်) လက် တစ်ေချာင်းလုံးကို ကပ်၍ ကပ်စည်းပါ။
ေြခဆစ်၊ လက်ဆစ် ၏ အထက်ှင့် ေအာက်တိုတွင် ကိး (သိုမဟုတ်)
ပတ်တီးြဖင့် ချည်ေှာင်ရမည်။

(၆)

ေြခလက်တစ်ေချာင်းလုံး အရှည်ရှိေသာ တုတ်ေချာင်းမရိုင်ပါက ဝါးြခမ်းှစ်ခု၊
သုံးခုကို သင့်ေလျာ်သလို ဆက်၍ သုံးပါ။

(၇)

လူနာကို လပ်ရှားမ လုံးဝမြပလုပ်ေစဘဲ နီးစပ်ရာ ေဆးုံေဆးေပးခန်းသို
အြမန်ဆုံး ပိုေဆာင်ရမည်။

(၈)

ြဖစ်ိုင်ပါက ေမေသကို တစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာပါ။ ကိုက်ေသာ ေမကို သိရှိပါ
က မှန်ကန်တိကျေသာ ေမဆိပ်ေြဖေဆးကို အချိန်မီထိုးိုင်ရန် အေထာက်အကူ
ြပသည်။

သတိြပရန်မှာ ေမေဟာက်၊ ငန်းပုပ်၊ ငန်းေတာ်ကျား၊ သံကွင်းစွပ် စေသာ အသက်ကက်သား များအား
ထိခိုက်ေစေသာ ေမကိုက်ခံရပါက အထက်ပါ ြပစုမများအြပင် အကိုက်ခံရေသာ ေနရာမှ ေဆးုံသို
သယ်ေဆာင်လာစဉ်အတွင်း

အသက်အေထာက်အကူ

ြပိုင်သည့်

ေရှးဦးသူနာြပစုနည်းြဖင့်

ြပစုေပးရပါမည်။

ေမကိုက်လူနာလဲေြပာင်းြခင်း
(ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနများတွင်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

ေမကိုက်လူနာ

လဲေြပာင်းြခင်း

လုပ်ငန်းများကို သိရှိေစရန် ှင့် ကူညီေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။)
လူနာများကို လဲရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ပါ။
၁။

လုံေလာက်ေသာ ေမဆိပ်ေြဖေဆးပမာဏကို ထိုးေပးပါ။(သိရှိရန်)

၂။

Vital Sign (ေသွးေပါင်ချိန်၊ ှလုံးခုန်န်း၊ အသက်န်း)များ ေကာင်းမွန်ေစရန်
လိုအပ်သည်များ ေဆာင်ရွက်ပါ။(သိရှိရန်)

၃။

လဲေြပာင်းရာတွင် ေမဆိပ်မြပန်ေစရန် လပ်ရှားမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ပါ။

၄။

ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်ထားေသာ လဲစာှင့်အတူ လဲပါ။

၅။

ေဆးုံသို အြမန်ေရာက်ရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါ။

ေမစိမ်းမီးေြခာက်ကိုက်ခံရြခင်း
-

ေမဆိပ်မီးေြခာက် ေမဆိပ်ေြဖေဆး မရှိေသးပါ။

-

20 WBCT တွင် ေသွးမခဲဘဲ ြဖစ်ေနိုင် သည်။

-

လူနာကို အနီးကပ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် လိုအပ်ေသာေကာင့် နီးစပ်ရာ ေဆးုံ သို လဲေြပာင်းေပးပါ။

ငန်းေတာ်ကားေမကိုက်ခံရြခင်း
-

ငန်းေတာ်ကား ေမဆိပ်ေြဖေဆးမရှိပါ။

-

ပန်ထည့်ပီး အသက်စက်ှင့် ထား၍ ကုသရန် လိုအပ်ိုင်ေသာေကာင့် သက်ဆိုင်ရာမိနယ်၊
ြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီးေဆးုံသို ပိုေဆာင် ရမည်။

-

ပိုေဆာင်စဉ်တွင် လိုအပ်လင် အသက်အေထာက်အကူြပိုင်သည့် ေရှးဦးသူနာြပစု နည်းကို
အသုံးြပရမည်။

-

***** ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနများတွင် ထားရှိရမည့်
-

ေမကိုက်လူနာြပစုကုသနည်း လမ်းန်

-

ေမဆိပ်ေြဖေဆးလမ်းန်

-

20 minute whole blood clotting test (20WBCT) လုပ်ေဆာင်ပုံ အဆင့်ဆင့်

-

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနမှ ေဆးုံသို ေမကိုက်လူနာ လဲေြပာင်း ေပးပိုရမည့် ပုံစံ

-

ေမကိုက်ေရာဂါ အတွက် ထုတ်ေဝထားေသာ လက်ကမ်းစာေစာင်များအား
Mobile Tablet များ အတွင်း ထည့်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။

