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ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ မည္သို႔ ဝယ္ယူရမည္နည္း။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးဝယ္ယူရန္ နည္းလမ္း ၂ ခုုရွိပါသည္။

ေဆးအညႊန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရမည့္ ေဆးဝါးမ်ား
အခ်ဳိ႕ေဆးမ်ားသည္ သင့္ဆရာဝန္ထံမွ စာရြက(္ေဆးညႊန္း)ျဖင့္သာ 
ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆးညႊန္းစာရြက္သည္ 
ေဆးဆုိင္အား သင္လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါး၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
ေသာက္သုံးသင့္သည္၊ မည္သုိ႔ေသာက္သုံးရ မည္တုိ႔ကုိ ေျပာျပ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးရရွိရန္ မည္သည့္ေဆးဆုိင္သုိ႔မဆုိ ေဆးညႊန္းစာရြက္ ယူေဆာင္ 
သြားပါ။ ေဆးဝါးမ်ားအေပၚ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားေသာ 
Medicare ကတ္၊ Centrelink Health Care ကတ္ကဲ့သုိ႔ သင္၏ 
ကတ္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားပါ။ သင္သည္ ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူ
တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးဆုိင္သုိ႔ 
သြားေရာက္ရန္လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။

သင္သည္ ေဆးတစ္မ်ဳိးတည္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေသာက္သုံးရန္ 
လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္မွ သင့္အား  “ထပ္ ဝယ္ယူႏုုိင္ရန”္ (“repeat”)  
ဟူေသာ ေဆးညႊန္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ ေဆး 
ထပ္မံလိုအပ္သည့္အခါတုိင္း သင့္ဆရာဝန္ဆီသုိ႔ ျပန္သြားရန္ မလုိဘဲ 
၄င္းေဆးညႊန္းႏွင့္ပင္ ေဆးဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဆးညႊန္းပါ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေဆးညႊန္းေပၚတြင္ ေရးသားထားသည့္ 
အမည္ပုိင္ရွင္မွလြဲ၍ အျခားသူတစ္ဦးမွ အသုုံး မျပဳသင့္ေပ။

Burmese | ျမန္မာ
ဇြန္လ ၂၀၁၆

ေဆးဝါးမ်ားကုိ 
မွန္ကန္စြာ 
အသုံးျပဳနည္း

ၾသစေၾတးလ်မွ နမူနာေဆးညြန္း
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ေဆးညႊန္းပါ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေသာက္သုံးရာတြင္ သင္၏ 
ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးစပ္ေရာင္းသူမွ ေဆးေသာက္သုံးမႈ 
ရပ္တန္႔ရန္ မေျပာမခ်င္း သင္ သက္သာ ေကာင္းမြန္လာ 
လွ်င္ပင္ ဆက္လက္ေသာက္သုံးေနရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

သင္သြားေရာက္ ျပသသည့္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳ 
တုိင္းအား သင္မည္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သုံးေနသည္၊ 
သင္ႏွင့္ မတည့္ေသာ ေဆးဝါးတစ္ခုခုရွိသည္စသည္တို႔ကို 
ေျပာျပရန္ အေရးၾကီးသည္။ သင္သည္ အျခား ဆရာဝန္တစ္ဦး 
အား သင္ေသာက္သုံးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္း 
မေျပာျပပါက ၄င္းဆရာဝန္ အသစ္သည္ သင္ေသာက္သုံး 
ေနေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ ေဆးဝါးအသစ္ 
မ်ား ညႊန္းေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

သင္သည္ ဗီတာမင္မ်ား၊ အားျဖည့္ေပးေဆးမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ 
အပင္မ်ား အေျချပဳေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား 
မွီဝဲေနပါက သင့္ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ ေဆးစပ္ေရာင္း 
သူ အား ေျပာျပပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤေဆးဝါးမ်ားသည္ 
ဆရာဝန္ တစ္ဦးဦးမွေပးေသာ ေဆးဝါးမ်ားကုိ အေႏွာင့္ 
အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးထြက္ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

မည္မွ်သုံးစြဲရမည္

မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သုံးစြဲရမည္

တစ္ေန႔လွ်င္ အၾကိမ္ေရ 
မည္မွ်သုံးစြဲသင့္သည္

ဘယ္ႏွစ္ရက္ 
သုံးစြဲသင့္သည္

အလြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ   
(over-the-counter) ေဆးဝါးမ်ား
ေဆးဝါးမ်ားစြာအတြက္ ေဆးညႊန္းမလိုဘဲေဆးဆုိင္ မဟုတ္ 
ေသာ စူပါမားကတ္ကဲ့သုိ႔ အျခားေနရာမ်ား တြင္လည္း ဝယ္ယူ 
ႏုိင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ ယင္းေဆးဝါးမ်ားကို 
“အလြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ” ေဆးဝါးမ်ားဟုေခၚသည္။

အလြယ္၀ယ္ယူႏုုိင္ေသာေဆး၀ါး ဥပမာမ်ားမွာ -

ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆး၊ အေအးမိ တုပ္ေကြးေပ်ာက္ 
ေဆးမ်ား

အက္စပရင္၊ အက္ဆီတမီႏုိ္ဖင္ႏွင့္ အုိင္ဗ်ဴပရုိဖင္ ကဲ့သုိ႔ 
အနာသက္သာေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ား

လည္ေခ်ာင္းနာေပ်ာက္ေဆး၊ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ 
နားကိုက္ေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈ 
ေပ်ာက္ေဆးမ်ား

မ်က္စဥ္းေဆးမ်ား

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို 
ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား

Burmese | ျမန္မာ
ဇြန္လ ၂၀၁၆ေဆးဝါးမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳနည္း

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေသာက္သံုးႏိုင္မည္နည္း။
ေဆးဝါးမ်ားအားလုံးတြင္ အညႊန္းတစ္ခုစီ ပါဝင္ပါသည္။

ယင္းအညႊန္းသည္ ေဆးဝါးမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သုံးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ပါသည္ -

ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားပါသည့္ နမူနာေဆးဝါးတံဆိပ္
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ေဆးဝါးမ်ားကို ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း သုံးစြဲရန္ 
အလြန္အေရးၾကီးသည္။

ေဆးဝါးမ်ားကို ညႊန္ျပထားသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး 
သုံးစြဲရမည္။

အညႊန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ေဆးစပ္သူမွ 
သင့္အား ေျပာထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုေသာက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။

ေဆးဝါးမ်ားသည္ သင္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ 
သင့္အား သက္သာေပ်ာက္ကင္း 
သြားေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ သင္သည္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ 
မွန္ကန္စြာ ေသာက္သံုးျခင္း မျပဳပါက 
သင့္အား ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။

သင့္ေဆးအား အျခားသူမ်ားအား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မွ်ေဝျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရသကဲ့သုိ႔ အျခားသူတစ္ဦး၏ ေဆးဝါး 
မ်ားကိုလည္း ေသာက္သုံးျခင္း မျပဳရပါ။

တျခားသူတစ္ဦးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိး 
သည္ သင့္ေရာဂါႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစ 
ႏုိင္ျပီး သင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုသမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွး 
သြားေစျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို ဆိုးရြားလာေစႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားမွာ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ျပီး 
စနစ္တက် ေသာက္သုံးျခင္း မျပဳလွ်င္ ဆုိးရြားေသာ 
ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ 
ညႊန္ၾကားမွသာ ေသာက္သုံးသင့္သည္။

အခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ား (ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား)
ကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ ဗုိက္ေအာင့္ 
ျခင္းကဲ့သုိ႔ အေပ်ာ့စားမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အျခားေဘးထြက္ 
ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ အသည္းကုိ ပ်က္စီးေစျခင္းကဲ့သုိ႔ ပုိမိုျပင္းထန္ 
ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစတတ္သည္။

သင္တစ္ခုခုျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိျပဳမိပါက သင့္ဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္ ေဆးစပ္ေရာင္းသူႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါ။ လုိအပ္ပါ 
က စကားျပန္တစ္ဦး ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ စကားျပန္မ်ားမွာ 
အခမဲ့ဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။

မ်ိဴးကြဲအာနိသင္တူ ေဆးဝါး 
(generic) ဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္သည္ ‘မ်ဳိးကြဲအာနိသင္တူ’ ေဆးဝါးႏွင့္ 
ကုန္ထုတ္တံဆိပ္ပါ ေဆးဝါးဟူ၍ ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲႏုိင္သည္။ 

မ်ဳိးကြဲအာနိသင္တူေသာေဆးဝါးႏွင့္ တံဆိပ္ပါေသာ 
ေဆးဝါးမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ မ်ဳိးကြဲအာနိသင္တူေသာေဆးဝါးမ်ားသည္ 
ကုန္က်စရိတ္ပိုနည္းသည္။

သင္လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးအတြက္ မ်ဳိးကြဲအာနိသင္တူ 
ေသာေဆးဝါးပုံစံ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ ေဆးစပ္ေရာင္းသူမွ 
ကုန္ထုတ္တံဆိပ္ပါ ေဆးဝါးအစား ‘မ်ဳိးကြဲအာနိသင္တူ’ 
ေသာေဆးဝါးကုိ သုံးစြဲလိုပါသလားဟု ေမးျမန္းႏုိင္ဖြယ္ 
ရွိပါသည္။ 

ေဆးစပ္ေရာင္းသူမွ ေမးျမန္းျခင္း မရွိခဲ့ပါက ၄င္းတုိ႔အား 
သင္လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါး၏ မ်ဳိးကြဲအာနိသင္တူေသာေဆးဝါး 
(ေစ်းႏႈန္းပုိနည္းေသာတံဆိပ္) ရွိပါသလားဟု ေမးျမန္းႏုိင္ပါ 
သည္။

Burmese | ျမန္မာ
ဇြန္လ ၂၀၁၆ေဆးဝါးမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳနည္း

ကုန္ထုုတ္တံဆိပ္ မ်ိဴးကြဲအာနိသင္တူ ေဆးဝါး

နမူနာပဋိဇီဝေဆးမ်ား



၄

Burmese | ျမန္မာ
ဇြန္လ ၂၀၁၆ေဆးဝါးမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳနည္း

သင့္ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္း 
နားလည္ ေစရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္းပါ
သင့္ ေဆးဝါးအား မည္သုိ႔သုံးစြဲရမည္ကို ေသခ်ာစြာ 
နားလည္ ႏုိင္ေစရန္ သင့္ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ 
ေဆးစပ္ေရာင္းသူအား ေမးျမန္းပါ။

ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ သုံးစြဲႏုိင္ရန္ သင္ 
သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာ -

 ေဆးဝါးမွာ မည္သည့္ ေဆးဝါးျဖစ္သည္

 သင္သည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဤေဆးဝါးကို  
 သုံးစြဲေနသည္

 ဤေဆးကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔သုံးစြဲရမည္

 ဤေဆးႏွင့္ တြဲဖက္သုံးစြဲရန္ မသင့္ေသာ   
 ေဆးဝါးမ်ားရွိမရွိ

သင့္ေဆးအား မည္သုိ႔သုံးစြဲရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနပါက 
သို႔မဟုတ္ အညႊန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္အား 
နားမလည္ပါက ေဆးစပ္ေရာင္းသူတစ္ဦးအားလည္း 
ေမးျမန္းႏုိင္္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ ေဆးဝါးမ်ားကို မည္သို႔ 
မွန္ကန္စြာ သိမ္းဆည္းထားရ 
မည္နည္း။ 
မွန္ကန္စြာ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ 
ပုိမုိၾကာရွည္ခံျပီး ပုိ၍အစြမ္းထက္ပါသည္။

သင့္ေဆးအား ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
ေဝးသည့္ ေဘးကင္းေသာ ေနရာတြင္ထားပါ။

သင့္ေဆးအား ေအးျမေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေနရာတြင္ 
ထားပါ။ စုိစြတ္ေႏြးေထြးေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
မီးဖုိေခ်ာင္ သို႔မဟုတ္ ေရခ်ဳိးခန္းကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ 
ထားပါက သင့္ေဆးဝါးအား ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။

ဘူးမ်ားအေပၚတြင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိေသာေၾကာင့္ 
ေဆးဝါးမ်ားကို မူရင္းေဆးဘူးမ်ားထဲတြင္ 
သိမ္းဆည္းထားပါ။

အခ်ဳိ႕ေဆးဝါးမ်ားမွာ ေအးခဲထားရန္လုိသည္။ ၄င္းကို 
ပုံမွန္အားျဖင့္ အညႊန္းတြင္ ေရးသားထားေလ့ရွိသည္။

သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဆက္ 
လက္အသုံးမျပဳေတာ့ေသာေဆးဝါးမ်ားကို လႊင့္ပစ္ပါ။

 

ေဆးဝါးမ်ားသည္ မည္သုိ႔ 
အစြမ္းျပသနည္း။

အခ်ဳိ႕ေဆးဝါးမ်ားမွာ လ်င္ျမန္စြာ အစြမ္းျပ၍ 
အျခား ေဆးဝါးမ်ားမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ 
အစြမ္းျပသည္။ ဥပမာ-အခ်ဳိ႕ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆး 
မ်ား (အန္နယ္ ဂ်က္ဆစ္)သည္အနာသက္သာ 
ေစရန္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ႏုိင္ ပါသည္။ 
ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားသည္ ကူးစက္ေရာဂါသက္သာ 
လာေၾကာင္း သင္သတိမျပဳမိမီ ၂၄နာရီေက်ာ္ၾကာမွ 
အစြမ္းျပႏုိင္ပါသည္။ ထုံးစံအားျဖင့္စိတ္က် 
ေရာဂါ သက္သာ ေဆးမ်ားမွာ စိတ္ခံစားမႈတြင္ 
တုိးတက္မႈတစ္ခုရွိလာသည္ကို သင္သတိမျပဳမိ 
ခင္အထိ ၂ ပတ္ခန္႔ ေသာက္သုံးရပါမည္။

သင့္ေဆးဝါးမ်ားသည္ အစြမ္းမထက္ျဖစ္ေနသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနသည္ 
ပုိမိုဆိုးရြားလာသည္ဟု စုုိးရိမ္ေနပါက 
သင့္ဆရာဝန္ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ 
ျပသသင့္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ားမွာ အစာအိမ္ထဲတြင္မည္သည့္ 
အစာမွ် မရွိခ်ိန္တြင္ ေသာက္သုံးရန္ အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ အစာအိမ္ကို မအီမသာ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အစာႏွင့္ အတူတြဲေသာက္လွ်င္ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

 


