
 
 

က ိုဗစ-်၁၉ နေောကဆ် ိုုံးအနပြေအနေနငှ ပ်တသ်ကန်သောထိုတပ်ပေ်န ကညောြေျက ်

၂၀၂၁ခုနစှ် ဇွနလ် ုငလ် ၃၀ရက်နန ေ့ 

လတ်တနလောကောလတွင် မြန်ြောန ုင်ငံနှငေ့်ထ ုင််းန ုင်ငံနှစ်ခုလံု ်းသည်က ုဗစ်-၁၉ ကပ်နရောဂါက ုဆ ု်းဝါ်းမပင််းထန်စွော  ခံစော်း 

နနရလျက်ရှ ပပ ်းအထ ်းသမြငေ့် Delta ြျ  ်းက ေ့သ ု ေ့အလွန်မပင််းထန်နသော ဆငေ့်ပွော်းက ်းစက်ြှုြျ  ်းကွ အသစ်က ုခံစော်းနနရ ပါသည်။ 

မြနြ်ောန ငု်ငံနငှေ့်နယ်စပ်မခင််းထ စပ်နနနသောထ ုင််းန ငု်ငတံောေ့ခ်ခရ ုင်အတွင််း၌ ပ ု်းက ်းစက်ခံရနသောလ နောြျော်းလည််းနန ေ့စဉ်နှငေ့်အြျှ 

တ ု်းပွော်းလျက်ရှ န ကောင််းမြင်နတွွေ့နနရပါသည်။ ြ နဆောက်ပြ  ွေ့နယ်တွင် က ုဗစ်-၁၉ လှု င််းက ု ဇွန်လ၏အနစောပ ုင််းရက်ြျော်းြှ 

စတင်ကောခံစော်းခ ေ့ရပပ ်းအြျော်းအော်းမြငေ့် ဇွန်လတစ်လလံု ်းအတွင််းစတင်ခံစော်း  ခ ေ့ရပါသည်။  ယခင်က ုဗစ်-၁၉ နရောဂါ  

က ်းစက်ြှုမြစ်စဉ်ြှောမပတ်နတောင််းမပတ်နတောင််းသောရှ မခင််း  (သ ု ေ့ြဟုတ်)နန ေ့စဉ်အလ ုက်က ်းစက်ခံရြှုြရှ သနလောက်ပင် 

မြစ်ခ ေ့ပါသည်။ြ နဆောက်ပြ  ွေ့နယ်အတွင််းနရောဂါက ်းစက်ခံရြှုြျော်းြှောမပငပ်ြှက ်းစက်ခံြှုြျော်းမြစ်ပပ ်းအြျော်းအော်းမြငေ့မ်ြနြ်ောန ငုင်ံြှ

ထ ငု််းန ငုင်သံ ု ေ့ ဝငန်ရောက်လောနသောခရ ်းသွော်းြျော်း၊ ထ ငု််းန ငုင်အံတွင််းက ်းစက်ခံရမခင််းတ ု ေ့မြစ်ပါသည်။  

ြည်သ ု ေ့ပငမ်ြစ်နစ၊  ဇွနလ် ၂၇ရက်နန ေ့တွငန်ယ်နမြနေသအတွင််းရှ စက်ရံုအချ  ွေ့တွငန်ရောဂါက ်းစက်မပန ေ့ပွ်ော်းြှုအလွနြ်ျော်းမပော်းစွော 

မြစ်နပေါ်လောခ ေ့န ကောင််းရှောနြွနတွွေ့ ရှ ရသည်။ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နန ေ့တစ်ရက်တည််းတွင် က ်းစက်လ နော (၇၇)ဦ်းရှ ခ ေ့ ပပ ်းနနောက် 

တစ်ရက်တွင် (၄၅၅ )ဦ်းရှ ခ ေ့ န  ကောင််းနတွ ွေ့ ရှ ြှတ်တြ််းတင်ထော်းခ ေ့သည်။  ထ ု ေ့အတွက်နရောဂါက ်းစက်ခံရသ ြ ျ ော ်းက ု  

ရှောနြွနြော်ထတု်ရန၊် သ ်းမခော်းခွ ထော်းရနန်ငှေ့တ်စ်ဦ်းချင််းစ အော်းကုသနပ်းရြညေ့်လုပ်ငန််းစဉ်သည်ကျန််းြောနရ်းဝနထ်ြ််းြျော်းအနပေါ် 

ရုတ်တရက်မပင််းထန်နသောပ ပင်နသောကနှငေ့်ဝန်ထုတ်ြျော်းမြစ်နပေါ်နစခ ေ့ပါသည်။ ထ ုအချ န်ြှစတင်ကော၊နရောဂါပ ု်းက ်းစက်  

ခံရသညေ့်လ နောြျော်းလည််းနန ေ့စဉ်နငှေ့အ်ြျှပ ုြ ုြျော်းမပော်းလောခ ေ့သည်။ 

ဇွန်လ ုင်လ ၂၉ ရက်နန ေ့  ကောသောပနတ်းနန ေ့၌တောေ့(ခ်)ခရ ုင်တွင်နရောဂါက ်းဆက်ခံရသ  (၁၆၃)ဦ်းရှ န ကောင််းနြော်ထုတ်န ုင်ပပ ်း 

ထ ု ေ့အထ ၌ြ နဆောက်ပြ  ွေ့အတွင််း၊ြယ်နတေ်ာနဆ်းခန််းြ သော်းစုအ ြ်ြျော်းနှငေ့် န ်းစပ်ပြ  ွေ့နယ်ြျော်းမြစ်သညေ့် ြုတ်ြရောေ့၊ြယ်လြ၊ 

နှငေ့်ထနဆောင်ယန််းတ ု ေ့တွင် ပ ု်းနတွွေ့လ နောနပါင််း (၁၅၀) နကျေ်ာရှ ခ ေ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပပ လ ၁ ရက်နန ေ့ြှ စတင်ထုတ်မပန် 

န ကညောထော်းသညေ့်စောရင််းအရ၊ တောေ့(ခ်)ခရ ုင်အတွင််းက ုဗစ်-၁၉ ပ ု်းနတွွေ့လ နောစုစုနပါင််း (၄၂၈၉)ဦ်းရှ သညေ့်အနက် အချ  ွေ့ ြှော 

မပန်လည်နကောင််းြွန်လောပပ ်းနဆ်းရံု ြှဆင််းခွငေ့်မပ လ ုက်ပပ ်းမြစ်သည်။ နလောနလောဆယ်တွင်တောေ့(ခ်)ခရ ုင် က ုဗစ်-၁၉ကုသနရ်း 

နဆ်းရံုြျော်း၊ ကွင််းဆင််းကုသနရ်းဌောနြျော်း (သ ု ေ့ြဟုတ်) သ ်းမခော်းခွ ထုတ်နစောငေ့် ကညေ့်နရ်းဌောနြျော်းတွင် လ နောနပါင််း ၂၂၀၀ 

နကျော်က ုဆက်လက်ကုသနပ်းနနဆ မြစ်ပါသည်။ (တောေ့(ခ်)ခရ ုငမ်ပည်သ ေ့ဆက်ဆနံရ်းရံု်းန ကေ်ာညောစောြျက်နေှာ) 

ဤက ေ့သ ု ေ့နသောအနရ်းကက ်းသညေ့်အနမခအနနြျော်းက ုလျင်မြန်စွောတံု ေ့မပန်လုပ်နဆောင်န ုင်ရန်အတွက် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နန ေ့တွင် 

ြယ်နတေ်ာနဆ်းခန််းသည်ြ နဆောက်ပြ  ွေ့နယ်ကျန််းြောနရ်းဌောန၏တရော်းဝင်အသ အြှတ်မပ ြှုမြငေ့် က ုဗစ်-၁၉ ယောယ ကုသနရ်း 

နဆ်းရံုအမြစ်၊ ရှု ပ်နထွ်းနသောသ ု ေ့ြဟုတ်မပင််းထန်နသောနရောဂါြျော်းမြစ်နပေါ် န ုင်သညေ့်အနတရောယ်နည််းပါ်းသည်ဟု ယ ဆ 

ရနသောနရောဂါက ်းစက်လ နော (၆၀)ဦ်း ြှ (၇၀)ဦ်းအ ကော်းက ုမပ စုကုသနပ်းလျက်ရှ ပါသည်။ ြယ်နတော်နဆ်းခန််းဝန်ထြ််းြျော်း 

အနနမြငေ့်လ နောြျော ်းအော်းနန ေ့စဉ်မပ စုကုသနပ်းရန်တောဝန်ယ သညေ့်အမပင် ၊  ြ နဆောက်နဆ်းရံု ကက ်းနှငေ့်  အမခော်းနသော  

သ ်းမခော်းတ ုင််းမပည်သ ေ့ကျန််းြောနရ်းဌောနြျော်းရှ ကျန််းြောနရ်းဝန်ထြ််းြျော်းနှငေ့်အတ တကွ ပ ်းနပါင််းပါဝင်၍နရောဂါက ်းစက်ခံ 

ရနသောလ နောြျော်း၊  နရောဂါပ ုြ ုဆ ု ်းဝါ်းလောမခင််းရှ ြရှ နှငေ့် လ ုအပ်ပါကအချ န်ြ လွ နမပောင််းပ ု ေ့နဆောင်နပ်းန ုင်ရန်အတွက်၊ 
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လ နောြျော်းအော်းအန ်းကပ်နစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်နဆ်းနပ်းရန ်တောဝနယ်  ကရပါသည်။ြ နဆောက်ပြ  ွေ့နယ်တွင် လက်ရှ မြစ်နပေါ်နနနသော 

က ုဗစ်-၁၉က ်းစက်ြှုလှု င််းစတင်ချ န်ြှစ၍  ြယ်နတော်နဆ်းခန််းသည်  ြ နဆောက်နဆ်းရံု ကက ်းြှလ  နမပောင််းနပ်းလောနသော  

က ်းစက်လ နောြျော်း၊ ြယ်နတော်နဆ်းခန််းဝန်ထြ််းြျော်း၊ ြ တ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းြျော်းနငှေ့ပ်တ်ဝန််းကျငရ်ှ လ ထုအသ ုင််းအဝ ုင််းြျော်းြှ 

ပ ု်းက ်းစက်ခံနနရနသောလ နောနပါင််း (၃၂၅) ဦ်းက ု နစောငေ့ ်ကညေ့်လက်ခံက ည နပ်းနနပါသည်။ 

ဇွန်လ ုင်လ ၉ ရက်နန ေ့တွင်၊က ုဗစ် ၁၉နရောဂါပ ု်းက ုပထြဆံု်းက ်းစက်ခံရသညေ့်ကျန််းြောနရ်းဝန်ထြ််းအော်းရှောနြွနြော်ထုတ်  

န ုင်ခ ေ့သည်။ဤအမြစ်အပျက်န ကောငေ့်ြယ်နတေ်ာနဆ်းခန််းသည်နေသဆ ုင်ရောကျန််းြောနရ်းဝန်ထြ််းြျော်းနှငေ့်ပ ်းနပါင််း၍ ၊ 

ဝနထ်ြ််းြျော်းနငှေ့က် ်းစက်ခံရန ငုသ်ညေ့်အနမခအနနရှ သညေ့်သ ြျော်းအော်းလံု်းက ုထ နတွွေ့ ြှုနမခရောခံမခင််းနငှေ့ ်က ုဗစ်-၁၉ စစ်နဆ်းမခင််း 

ြျော်းမပ လုပ်ခ ေ့ပါသည်။ 

စဉ် အပ်ုစုအမ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး စစ်ဆ ျိုးမှုပပ သည ်လအူဆေအတကွ ် က ဗုစ်-၁၉ 

အတည်ပပ လနူ  

% 

၁ နဆ်းကုသနရ်းဆ ုငရ်ောဝနထ်ြ််း ၁၇၃ ၃၈ ၂၂% 

၂ ကုသနရ်းဆ ုငရ်ောြဟုတ်သညေ့်အမခော်းဝနထ်ြ််း ၃၀၉ ၅၁ ၁၇% 

၃ အ ြ်နထောငစု်အတွင််းထ နတွွေ့ ြှု ၁၂၅ ၅၈ ၄၆% 

၄ အန ်းပတ်ဝန််းကျငရ်ှ လ ထအုသ ုင််းအဝ ုင််း ၇၄ ၂၀ ၂၇% 

၅ လ နောြျော်း ၅၃ ၁၅ ၂၈% 

 စုစုဆပေါငျ်ိုး ၇၃၄ ၁၈၂ ၂၅% 

* ၂၀၂၁ ခုနစှ် ဇွန်လ ုင်လ ၂၇ ေက်ဆန   ဆန က်  ုျိုးေရှ ထ ျိုးသည ်က န်ျိုးဂဏန်ျိုးမ  ျိုး: အထက်ပါက န််းဂဏန််းြျော်းသည်လ ထုအသ ုင််းအဝ ုင််း 

သ ု ေ့ြဟုတ်  နဆ်းခန််းနှငေ့်ယင််း၏ြ တ်ြက်အြွ ွေ့အစည် ်းြ ျော်းအတွင််း မြစ်နပေါ်နနသညေ့်က ုဗစ်-၁၉  က ်းစက်နရောဂါပျံ ွေ့ ပွော ်း မခင် ်းနှငေ့်  

ကောကွယ် မခင် ်းဆ ု င်ရော  တ ု ေ့က ု နြော် မပသညေ့်က န် ်းဂဏန််းြ ျ ော ်းြဟုတ်န  ကောင် ်းသတ မပ  ပ ါ ။  ယင််းတ ု ေ့ြှ ော  နရောဂါပ ု ်းထ နတွ ွေ့ ခံရြှု  

အလော်းအလောရှ နသောသ ြ ျော ်း ၊  က ်းစက်ခံရြှုအနတရောယ်ရှ နသောသ ြျော ်းက ုအနမခခံအော ်း မြငေ့်စ စ်နဆ်းနပ်းသညေ့်  ရလောေ်အနပေါ်  

ရည်ည န််းထော်းပါသည်။  

 

ကက  တင်ကောကွယ်သညေ့်အနနမြငေ့် ကျွန်ုပ်တ ု ေ့၏ဝန်ထြ််းြျော်း သ တ ု ေ့၏ြ သော်းစုြျော်းနှငေ့် ြ ြ တ ု ေ့ဝန်နဆောင်ြှုနပ်းနသောလ ထု 

အသ ုင််းအဝ ုင််းတ ု ေ့၏ကျန််းြောနရ်းနှငေ့်န ်းကင််းလံု မခံ နရ်းအတွက် ဇွန်လ ုင်လ ၁၅ ရက်နန ေ့ြှစ၍ ြယ်နတော်နဆ်းခန််းရှ  

ကျန််းြောနရ်းဆ ုငရ်ောဝနန်ဆောငြ်ှုအြျော်းစုက ု ရက်အကန ေ့အ်သတ်ြရှ ရပ်ဆ ုင််းထော်းပါသည်။ ဤက ေ့သ ု ေ့ဆ ုင််းငံေ့ထော်းမခင််းအော်းမြငေ့ ်

နရောဂါက ်းစက်ခံနနရနသောြယ်နတော်နဆ်းခန််း၏ြ သော်းစုဝင်ြျော်း၊ လ ထုအသ ုင််းအဝ ုင််းအြွ ွေ့ဝင်ြျော်းအော်းနကောင််းစွောမပ စု  

နစောငေ့န်ရှောက်ကုသနပ်းနရ်းက ုအောရံုစ ုက်လုပ်နဆောငန်ပ်းခွငေ့ရ်ရှ ြည်မြစ်သည်။  

 

 

 

 

 



 
 

 

ဆ ျိုးကသုမှု  ငုေ် ဝန်ဆ  ငမ်ှုမ  ျိုး 

ဤအချ နအ်နတောအတွင််း၌က ုဗစ်စစ်နဆ်းနပ်းရနလ်ောနရောက်သညေ့်သ ြှလွ ၍နဆ်းကုသြှုဆ ုငရ်ောဝနန်ဆောငြ်ှုအော်းလံု်းက ုပ တ်

ထော်းပါသည်။  

နကျ်းဇ ်းမပ ၍ြယ်နတော်နဆ်းခန််း၏ Facebook တွင(်မြနြ်ော ောသော/အဂဂလ ပ် ောသောမြငေ့)် တငထ်ော်းနသောနနောက်ဆံု်းရသညေ့် 

သတင််းအချက်အလက်ြျော်းအထ ်းသမြငေ့် ကက  တင်ခန ေ့်ြှန််းရန်ြမပ န ုင်နသောအနမခအနနရှ သညေ့်ကောလြျော်းအတွင််း  

တတ်န ငုသ်ြျှရရှ စုနဆောင််းထော်းသညေ့်သတင််းအချက်အလက်ြျော်းက ုြ ကောခဏြတ်ရှုနပ်းနစလ ုပါသည်။  

ြယ်နတေ်ာနဆ်းခန််းအနနမြငေ့် လက်ရှ ထ ုင််းန ုင်ငံကျန််းြောနရ်းနည််းစနစ်ြှက ုင်တွယ်လုပ်နဆောင်နနနသော  က ုဗစ်-၁၉ 

စစ်နဆ်းမခင််းနငှေ့်ကောကွယ်နဆ်းထ ု်းနပ်းမခင််းြျော်းက ုြမပ လုပ်န ုင်နသ်းပါ။သငေ့်အနနမြငေ့်နရောဂါက ်းစက်ြှုခံနနပပ ်း က ုဗစ်-၁၉ 

စစ်နဆ်းြှုလ ုအပ်နနသည်ဟုထငပ်ါက ြ နဆောက်မပည်သ ေ့နဆ်းရံု ကက ်း၏ြုန််းနခေါ်ဆ ုြှု ၀၆၅-၄၆၁-၁၁၂၀ သ ု ေ့ြဟုတ် က ုဗစ်-၁၉ 

ြုန််းနခေါ်ဆ ုြှုစင်တော ၁၄၄၂ (သ ု ေ့ြဟုတ်) ၁၆၈၈ သ ု ေ့ဆက်သွယ် န ုင်ပါသည်။က ုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်နဆ်းနှငေ့်ပတ်သက်နသော 

သတင််းအချက်အလက်ြျော်းက ုသ ရှ လ ုပါက ထ ုင််းအစ ု်းရလ ြှုဆက်ဆံနရ်းဌောန ၏တရော်းဝင် Facebook စောြျက်နှောတွင် 

ရှောနြွန ငုပ်ါသည်။  

အကယ်၍သင်သည်က ုယ်ဝန်နဆောင်ြ ခင်ကျန်ြောနရ်း (ြ ်းြြွော်းြ ၊ြ ်းြွော်းစဉ်နငှေ့်ြ ်းြွော်းပပ ်းနနောက်နစောငေ့်နရှောက်နပ်းမခင််း)နှငေ့် 

ပတ်သက်၍အက အည လ ုအပ်ပါကြ နဆောက်နဆ်းရံု ကက ်း (သ ု ေ့ြဟုတ်) အန ်းစပ်ဆံု်းနဆ်းခန််းြျော်းသ ု ေ့ဆက်သွယ်ပါ။ ြက ်းစက် 

န ငု်နသော(နောတောရှည်)နရောဂါြျော်းက ုကုသနပ်းရန်အက အည လ ုအပ်သညေ့်သ ြျော်းအတွက်ဆရောြ ဆ ုြ ယောလှထံ (အဂဂလ ပ်၊ 

မြန်ြော၊ ကရင် ောသောမြငေ့်) ြုန််းနံပါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ (သ ု ေ့ြဟုတ်)ဆရောနစောသန််းလွင်ထံ (အဂဂလ ပ်၊ မြန်ြော၊ ကရင်နငှေ့် 

ထ ငု််း ောသောမြငေ့)်ြုန််းနပံါတ် ၀၈၈-၁၄၄-၉၅၅၁ မြငေ့ဆ်က်သွယ်န ငုပ်ါသည်။ 

 

အလှူဆင/ွဆထ ကပ်  မှုမ  ျိုး။ 

ဤခက်ခ နသောအချ နက်ောလြျော်းအတွင််း၊ ြယ်နတေ်ာနဆ်းခန််း၏လ ြှုအသ ုင််းအဝ ုင််းြျော်းနငှေ့ ်ြ တ်နဆွြျော်းအတွက်အက အည  

ြျော်းနပ်းရန်စ တ်ဝင်စော်းန ကောင််းနြေ်ာထုတ်နမပောမပလော ကသညေ့်သ ြျော်းစွောရှ ပါသည်။ယင််းအတွက်ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ြှအနလ်းအနက် 

နကျ်းဇ ်းတငရ်ှ ပါသည်။ ဤက ေ့သ ု ေ့ အက အည နပ်းရနစ် တ်ဝငစ်ော်းသညေ့်သ ြျော်းအော်းနမပော ကော်းလ ုသည်ြှော ြ ြ တ ု ေ့သည် 

က ုဗစ်-၁၉ ကွင််းဆင််းကုသနရ်းဌောနမြစ်သည်နငှေ့်အည ၊ လ အသ ်းသ ်း၏လံုမခံ နရ်းက ုနထောက်ချငေ့်နသောအော်းမြငေ့် ြ ြ တ ု ေ့သည် 

အက အည ြျော်းက ုအတ ုင််းအတောမြငေ့်သောလက်ခံန ုင်သည်ဆ ုန ကောင််းက ုသ ရှ နော်းလည်လက်ခံနပ်းပါရန် မြစ်ပါသည်။ 

လက်ရှ တွင် ကျွန်ုပ်တ ု ေ့အနနမြငေ့်ခ ျက် မပ တ်ထော်းနသောအစော်းအစောြျော်း  သ ု ေ့ြဟုတ်  တစ်ဦ်းချင််းစ ြှဝယ်ယ နပ်းနသော  

နဆ်းဝါ်းြျော်းက ုလက်ခံန ငုြ်ည်ြဟုတ်ပါ။ အကယ်၍သငေ့အ်နနမြငေ့အ်ဝတ်အထည် (သ ု ေ့ြဟုတ်)အ ပ်ယောအသံု်းအနဆောင်တ ု ေ့က ု 

လှူေါန််းလ ုပါကယင််းပစစည််းြျော်းသည် အသံု်းြမပ ရနသ်းနသောပစစည််းအသစ်ြျော်းက ုသောလှူေါန််းနပ်းပါရနန်ြတတ ောရပ်ခံပါသည်။   

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အတွက်အလွနလ် ုအပ်နသောပစစည််းြျော်းက ုနအောက်ပါစော်းရင််းဇယော်းတွင ်နြော်မပထော်းပါသည်။  

 

 

 

https://www.facebook.com/MaeTaoClinicMM
https://www.facebook.com/MaeTaoClinic/
https://www.facebook.com/thailandprd/


 
 

 

အဆထဆွထလွှုမှုဆေျိုး  ငုေ် အဆထ ကအ်ပ   

အစောနမခောက် (ဆန၊်ငါ်းနသတတ ော၊ဆ ၊ ပဲဆော်း၊ငရုတ်သ ်းြှုန ေ့၊် အသ ားမှုန  ့် စသမြငေ့ ်

အောဟောရမြညေ့်အစော (န ု ေ့၊ြ ုငလ် ု စသမြငေ့)် 

အ ပ်ယောအသံု်းအနဆောငပ်စစည််း (ြျော၊နခါင််းအံု်း၊နစောင၊်မခငန်ထောငစ်သမြငေ့)် 

ဆ ျိုးဝေါျိုးအဆထ ကအ်ပ   

PPEs (ခွ စ တ်ခန််းသံု်းနေှာနခါင််းစည််း၊ ြျက်နေှာကော၊ လက်အ တ်၊ နခါင််းစွပ်၊ နဆ်းရံုသံု်းအနပေါ် ရံုအဝတ်) 

N95 နေှာနခါင််းစည််း 

နရောငမ်ခည်သံု်းအပ တ ုင််းက ရ ယော 

နသွ်းြ အော်းတ ုင််းနစောငေ့ ်ကညေ့်စက်နငှေ့ ်နသွ်းတွင််းနအောက်စ ဂျငတ် ုင််းစက် 

တစ်က ုယ်နရ်းကောကွယ်နရ်းပစစည််း (Surgical Scrubs) 

ပ ုျိုးသတဆ် ျိုးေည်မ  ျိုး 

အရက်ပျံ ၇၀ % + ဂလစ်ဆရင််း 1% 

အရက်ပျံဂျယ် (Alcohol Gel) 

ဓ တခွ်ွဲခန်ျိုးသ ျုိုးအဆထ က်အကပူပ ပစစည်ျိုး 

က ုဗစ-်၁၉ အငတ် ဂျင ်စစ်နဆ်းနရ်းက ရ ယော (Rapid Atigen Test Kit) 

(ထ ငု််းန ငုင် ံFDA ြှနထောက်ခံချက်ရှ ထော်းပပ ်း) 

ဂလ ်းက ု ေ့စ် စစ်နဆ်းမခင််း (၅၀ x box) 

တစ်က ယုေ်ည်သန  ်ရှငျ်ိုးဆေျိုးအသ ျုိုးအဆ  ငပ်စစည်ျိုး 

တစ်က ုယ်ရည်သန ေ့်ရှင််းနရ်းပစစည််း (ဆပ်မပော၊နခါင််းနလျော်ရည်၊သွော်းတ ုက်နဆ်း၊အြျ  ်းသြ ်းလစဉ်သံု်းပစစည််း၊  အ ြ်သော 

သံု်းစကက ူ။ 

* နထောက်ခံချက်ရရှ ထော်းနသောပစစည််းြျော်းက ုနအောက်ပါထ ငု််းန ငုင်ံ FDA ဝက်ဆ ုေတ်ွငရ်ှောနြွန ငုပ်ါသည်။ 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx 

ဤစော်းရင််းဇယော်းသည် မြနဆ်နစွ်ောဆငေ့က် နမပောင််းလ မြစ်နပေါ်နနနသောအနမခအနနြျော်းအရအနရ်းကက ်းလ ုအပ်ချက်ြျော်းမြစ်ပပ ်း၊ 

ကျွန်ုပ်တ ု ေ့၏အနမပောင််းအလ ရှ ပါကအချ န်နှငေ့်တစ်နမပ်းည အန ကောင််း ကော်းသွော်းြည်မြစ်ပါသည်။ လှူေါန််းလ ုသညေ့်အချက် 

အလက်နငှေ့ပ်တ်သတ်၍ နအောက်တွငန်ြော်မပထော်းသညေ့်နရွ်းချယ်သတ်ြှတ်ထော်းသညေ့်သ ထသံ ု ေ့ဆက်သွယ် နြ်းမြန််းန ငုပ်ါသည်။  

 

 

 

 

 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx


 
 

 

 ကသ်ယွေ်မည ်အဆ က ငျ်ိုးအေ မ  ျိုး 

သ ရှ လ ုသညေ့်အနထွနထွအန ကောင််းအရောြျော်းနှငေ့်အလှူနငနွပ်းမခင််းနငှေ့်ပတ်သက်ပပ ်းနအောက်ပါပုဂ္  လ်ြျော်းထံသ ု ေ့ ဆက်သွယ် 

နြ်းမြန််းန ငုပ်ါသည်။  

• ဆရောြနယွ်န  (အဂဂလ ပ်၊ မြနြ်ော၊ထ ငု််း ောသော) ၀၈၄-၈၂၀-၃၇၄၃ 

• ဆရောြအယ်န  (အဂဂလ ပ်၊ မြနြ်ော၊ကရင ်ောသော) ြုန််းနပံါတ် ၀၈၉-၉၁၆-၅၈၅၅ 

• ဆရောြ ပတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလ ပ်နငှေ့ထ် ငု််း ောသော) ြုန််းနပံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

ြ ေ ယောြျော်းအတွက်ဆက်သွယ်ရန။် 

• နစောသန််းလွင ်(အဂဂလ ပ်၊ မြနြ်ော၊ ကရငန်ငှေ့ ်ထ ငု််း ောသော) ြုန််းနပံါတ် ၀၈၈-၁၄၄-၉၅၅၁ 

• ဆရောြ ပတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလ ပ်နငှေ့ထ် ငု််း ောသော) ြုန််းနပံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

နဆ်း က်ဆ ုငရ်ောစုံစြ််းနြ်းမြန််းမခင််း။ 

• ဆရောြနနော်ဆ ုြ ယောလှ (မြနြ်ော၊ အဂဂလ ပ်၊ကရင ်ောသောမြငေ့)် ြုန််းနပံါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ 

• နစောသန််းလွင ်(အဂဂလ ပ်၊ မြနြ်ော၊ ကရငန်ငှေ့ ်ထ ငု််း ောသော) ြုန််းနပံါတ် ၀၈၈-၁၄၄-၉၅၅၁ 

 

က ုဗစ်-၁၉ အနမခအနနတ ုက်ရ ုက်အနရ်းနပေါ်တံု ေ့မပနလ်ုပ်နဆောငြ်ှုအြွ ွေ့အော်းအက အည နပ်းရနစ် တ်ဝငစ်ော်းနသောသ ြျော်းအနနမြငေ့ ်

online အော်းမြငေ့အ်လှုနငြွျော်းလွ နပ်းန ငုပ်ါသည်။  

 

အနကောငေ့အ်ြည် (Suwannimit Foundation for Mae Tao Clinic) 

အနကောငေ့န်ပံါတ ်၀၁၆ ၈ ၈၃၈၀၇၇ 

 ဏန်ငှေ့ ်ဏခ်ွ  - Kasikorn Bank, Mae Sot 

Swift Code: KASITHBK 

 ဏလ် ပ်စော - ၈၄/၉ Prasart Withi Rd, Mae Sot, Tak Province, 63110, Thailand 

အလှုနငြွျော်းနပ်းရနအ်တွက်ထပ်ြံသ ရှ ရနလ် ုအပ်နသ်းပါက နအောက်ပါ စောြျက်နေှာ သ ု ေ့နှ ပ်/ဝငပ်ါ။ 

 https://maetaoclinic.org/how-to-help/donate/ သ ု ေ့ြဟုတ် Fundraising@maetaoclinic.orgသ ု ေ့ဆက်သွယ်ပါ။  
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