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ed'gef;  
 အမျိ&းသားကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး် အေနြဖင့ ် လျာထားေသာအ1ပ်စ1များ (ဥပမာ - 

ကေလးငယမ်ျား၊ ကိ1ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခငမ်ျား) ကိ1 ကာကယွေ်ဆးများ ထိ1းABတံိ1ကေ်ကEးရာတငွ ်

အကျိ&းအာနသိင ် ြပည့ဝ်စာွရHBိေစရန ် ကာကယွေ်ဆးများအား သတမ်Bတထ်ားေသာအပIချိန ်

တငွ ်အေအးလမ်းေJကာငး်မပျက ်သိ1ေလBာငထ်နိး်သမိ်းြဖန ့ြ်ဖKးြခငး်သည ်ကာကယွေ်ဆးထိ1း 

လ1ပ်ငနး်၏ အသကပ်ငြ်ဖစပ်ါသည။် 

COLD CHAIN IN MYANMAR 

 

 ကာကယွေ်ဆးများ ြမနမ်ာAိ1ငင်အံတငွး်သိ1 ့ ေရာကH်Bိလာချိနမ်Bစ၍၊ Pမိ& Qနယ ်

ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများမBတစဆ်င့ ် ကာကယွေ်ဆး 

ထိ1းABတံိ1ကေ်ကEးမည့စ်1ရပ်များအထ ိ သတမ်Bတထ်ားေသာအပIချိနအ်တငွး် ထနိး်သမိ်းထားHBိ 

ရပါမည။် 
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အေအးလမ်းေ'ကာငး် ထန်ိးသမ်ိးမ0စနစတ်ငွ ်အဓိကလိ5အပ်ချက(်၃)မျိ<း =>ိပါသည။်  

၁။ အေအးလမ်းေJကာငး် တာဝနခ်မံျား 

၂။ အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်းမUဆိ1ငရ်ာ ပစVညး်ကရိိယာများ 

၃။ အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်းမUဆိ1ငရ်ာ နညး်စနစမ်ျား ြဖစJ်ကပါသည။် 

 နညး်ပညာအဆင့ြ်မင့မ်ားေသာ အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်ပစVညး်ကရိိယာများပင ်

ြဖစေ်စကာမI အေအးလမ်းေJကာငး်တာဝနခ်မံျားက နညး်စနစမ်Bနက်နစ်ာွြဖင့ ် စမီံခန ့ခ်ွ၍ဲ 

ကိ1ငတ်ယွအ်သံ1းြပ&ြခငး်မHBိပါက ထေိရာကေ်သာ အေအးလမ်းေJကာငး်စနစက်ိ1 ထနိး်သမိ်း 

ထားAိ1ငမ်ညမ်ဟ1တပ်ါ။ 

၁။ အေအးလမ်းေ'ကာငး်တာဝန်ခံများ 

အေအးလမ်းေ'ကာငး် တာဝန်ခံများ၏အခန်းကF 

 အေအးလမ်းေJကာငး်တာဝနခ်မံျားသည ် ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က ်

ရာတငွ ် အာနသိငြ်ပည့ဝ်ေသာကာကယွေ်ဆးများကိ1 မြပတရ်HBိေစရနA်Bင့ ် အေရးေပ[ 

အေြခအေန (ဥပမာ - လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား ြပတေ်တာကြ်ခငး်) တငွလ်ညး် လိ1အပ်ေသာ 

အေရးယIေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ1အ့တကွ ် အဆငသ်င့ြ်ဖစေ်နေစရန ် ေအာကပ်ါအေရးပါေသာ 

အခနး်က^မB တာဝနယ်Iေဆာငရွ်ကေ်နJကရသIများ ြဖစJ်ကပါသည။်  

1။ ကာကယွေ်ဆးများABင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်ဆိ1ငရ်ာဆကစ်ပ်ပစVညး်များကိ1 

စတိခ်ျရေသာအေြခအေနတငွH်Bိေစရန ်သိ1ေလBာငထ်နိး်သမိ်းြခငး်၊ ြဖန ့ြ်ဖKးြခငး်။  

2။ ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်သံ1း ပစVညး်ကရိိယာများစာရငး်ကိ1 စ_ဆကမ်ြပတ ်

ြပ&စ1ထနိး်သမိ်းြခငး်။ 

3။ ကာကယွေ်ဆးများစမီံခန ့ခ်ွြဲခငး်လ1ပ်ငနး်ကိ1 ပံ1မBနက်ငွး်ဆငး်`ကးီJကပ်ြခငး်ABင့ ်

ဝနထ်မ်းများ၏ စမွ်းေဆာငရ်ညြ်မaင့တ်ငြ်ခငး်။ 

Zaw Toe Myint
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4။ ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်သံ1းပစVညး်ကရိိယာများ၏ Jကံ့ခိ1ငမ်Uအတကွ ်ထနိး်သမိ်း 

ေစာင့ေ်HBာကြ်ခငး် အစအီစ_များေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

အေအးလမ်းေ'ကာငး် တာဝန်ခံများ၏ လ5ပ်ငန်းတာဝန်များ 

1။ သကဆ်ိ1ငရ်ာ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး်၏ လစ_ကာကယွေ်ဆး 

လိ1အပ်ချကက်ိ1 တကွခ်ျကA်ိ1ငရ်မည။် 

2။ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး် (SUB-HUB) အဆင့မ်ျားတငွ ် ကာကယွ ်

ေဆးအရနပ်မာဏ (Buffer Stock) တကွခ်ျကထ်ားHBိAိ1ငရ်မည။် 

3။ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး် (SUB-HUB) အလိ1က ် ကာကယွေ်ဆး 

လ1ပ်ငနး်သံ1း ဆကစ်ပ်ပစVညး်များ (ေဆးထိ1းအပ်၊ စနွ ့ပ်စပ်စVညး်ပံ1း) လိ1အပ်ချကက်ိ1 

တကွခ်ျကA်ိ1ငရ်မည။်  

4။ ကာကယွေ်ဆးလိ1အပ်ချကအ်ား ရညမ်Bနး်လIဦးေရ၊ ကာကယွေ်ဆးလoမ်းြခ&ံမU 

တိ1A့ Bင့ ်တိ1ကဆ်ိ1ငစ်စေ်ဆးAိ1ငရ်မည။် 

5။ အစ1လိ1ကက်ာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး် (Campaign) များHBိပါက လကH်Bိအသံ1းြပ& 

ေနေသာ ပံ1မBနက်ာကယွေ်ဆးလ1ပ်ငနး်အတကွ ် သိ1ေလBာငA်ိ1ငစ်မွ်းကိ1 မထခိိ1ကဘ် ဲ

ထပ်မံလိ1အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးထားသိ1ရန ် အေအးလမ်းေJကာငး်ပမာဏ 

(Cold chain space) လိ1အပ်ချက ်တကွခ်ျကA်ိ1ငရ်မည။် 

6။ ကာကယွေ်ဆးထိ1းအဖွဲQများ၏ ေဆးေတာငး်ခလံoာများ (Indent Form) အား 

စစေ်ဆးPပီး သကဆ်ိ1ငရ်ာတိ1ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရးအဖွဲQA Bင် ့ ကာကယွေ်ဆးထိ1း 

လ1ပ်ငနး်ဌာနသိ1 ့ တငြ်ပေတာငး်ခရံာတငွ ်ကIညေီဆာငရွ်ကရ်န။် 

7။ ကာကယွေ်ဆးABင့က်ာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်သံ1းပစVညး်၏ လကက်ျနစ်ာရငး် 

အား လစ_စာရငး်ြပ&စ1Pပီး ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်ဌာနသိ1 ့ သတငး်ေပးပိ1ရ့န။် 

8။ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 စနစတ်ကျ စမီံခန ့ခ်ွြဲခငး်။  

(က) အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး် ပစVညး်ကရိိယာများ၏ အပIချိနအ်ား 

 စ_ဆကမ်ြပတ ်မBတတ်မ်းထားHBိြခငး်။ 
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(ခ)  ကာကယွေ်ဆးများကိ1 သတမ်Bတအ်ပIချိနတ်ငွ ်ထနိး်သမိ်းထားHBိြခငး်။ 

(ဂ)  ကာကယွေ်ဆးများကိ1 သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရကA်Bင် ့ ေဆးအာနသိင ်

 အလိ1က ်စနစတ်ကျစမီံခန ့ခ်ွြဲခငး်၊ ထ1တေ်ဝြဖန ့ြ်ဖKးေပးြခငး်။ 

9။ အေရးေပ[ အေြခအေနတငွ ် ကာကယွေ်ဆးများ မပျကစ်းီေစရန ် အစအီမံများ 

ချမBတထ်ားြခငး် (Contingency Plan)။ 

10။ အေအးလမ်းေJကာငး်ဆိ1ငရ်ာ ပစVညး်ကရိိယာများ ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်HBာကြ်ခငး်။ 

11။ ကာကယွေ်ဆးများ ေအးခပဲျကစ်းီမU HBိ/မHBိ စမ်းသပ်စစေ်ဆးြခငး် (လUပ်ခါ၍ 

စမ်းသပ်စစေ်ဆးြခငး်- Shake Test)။ 

12။ ဖွင့ေ်ဖာကP်ပီး လIအများစာပါေသာ ကာကယွေ်ဆးများသံ1းစွြဲခငး်ဆိ1ငရ်ာ မIဝါဒ 

(Multi-Dose Vial Policy) များကိ1 သHိBိလိ1ကန်ာေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

13။ ကာကယွေ်ဆးထိ1း လ1ပ်ငနး်သံ1းပစVညး်များအား ပံ1မBနစ်ာရငး်ြပ&စ1ထားHBိြခငး်။ 

(Regular Update Inventory) 

၂။ အေအးလမ်းေ'ကာငး်ထန်ိး ပစHညး်ကရိိယာများ 

 ကာကယွေ်ဆးများသိ1ေလBာငသ်မိ်းဆညး်ရာတငွ ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အေအးလမ်း 

ေJကာငး်ထနိး်ပစVညး် ကရိိယာများကိ1 အသံ1းြပ&Jကပါသည။် 

1။ -မိ0 1နယအ်ဆင့က်ာကယွေ်ဆးသိ?ေလAာငခ်န်း 

o Ice-Lined Refrigerator (ILR) (ေရခေဲသတä ာများ) 

o Freezer (ေရခြဲပားခရဲန ်ေအးခေဲသတä ာ) 

o ေနေရာငြ်ခညစ်မွ်းအငသ်ံ1း ေရခေဲသတä ာ (Solar-Powered Refrigerator) 

2။ ကျန်းမာေရးဌာနအဆင့ ်ကာကယွေ်ဆးသိ?ေလAာငခ်န်း 

o Ice-Lined Refrigerator (ILR) (ေရခေဲသတä ာများ) 

o Freezer (ေရခြဲပားခရဲန ်ေအးခေဲသတä ာ) 

o ေနေရာငြ်ခညစ်မွ်းအငသ်ံ1း ေရခေဲသတä ာ (Solar-Powered Refrigerator) 
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3။ ကာကယွေ်ဆးများ သယယ်Fပိ?ေ့ဆာငရ်န် 

o အေအးေသတä ာ (Cold Box) 

o ကာကယွေ်ဆးသယ ်အေအးဘIး (Vaccine Carrier) 

လက=်>ိအသံ5းြပ<ေနေသာ ေရခဲေသတM ာN>င
့
ေ်ရခဲြပားခဲရန် ေအးခဲေသတM ာအမျိ<းအစား 

များ 

၁။ ေရခဲြပားခဲရန် ေအးခဲေသတM ာ 

 ကာကယွေ်ဆးများ သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငရ်ာတငွ ် လိ1အပ်ေသာေရခြဲပားများထ1တလ်1ပ် 

ရာတငွ ်အသံ1းြပ&ပါသည။်  

 

ေရခဲြပားခဲရန် ေအးခဲေသတM ာ MF 314 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

၂။ ကာကယွေ်ဆးများသိ?ေလAာငေ်သာ ေရခဲေသတM ာများ Ice-Lined Refrigerator (ILR) 

 ကာကယွေ်ဆးကိ1 သတမ်Bတထ်ားေသာအပIချိနတ်ငွ ် ပိ1မိ1JကာHBညေ်အာင ် ထနိး်သမိ်း 

ထားAိ1ငရ်န ်ပံ1စေံရးဆွထဲ1တလ်1ပ်ထားပါသည။်  

 လိ1အပ်ေသာလ\ပ်စစဓ်ါတအ်ားကိ1 (၂၄) နာရီအတငွး် အနညး်ဆံ1း (၈) နာရီခန ့ ် (တစ ်

ဆကတ်ညး်ြဖစေ်စ၊ ြပတေ်တာငး်စာွြဖင့ြ်ဖစေ်စ) ရHBိခဲပ့ါက ကာကယွေ်ဆးများကိ1 မBနက်န ်

ေသာ အပIချိနတ်ငွH်Bိေနေစရန ်ထနိး်သမိ်းထားAိ1ငပ်ါသည။် 

 

  ေရခဲေသတM ာ MK 304   ေရခဲေသတM ာ VLS 350 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

  ေရခဲေသတM ာ MK 144   ေရခဲေသတM ာ TCW 1152 

         

 

၃။ ေနေရာငြ်ခည ်စမ်ွးအငသ်ံ?း ေရခဲေသတM ာများ (Solar Refrigerators) 

 လ\ပ်စစမ်ီးမရHBိေသးေသာ (သိ1မ့ဟ1တ)် လ\ပ်စစမ်ီးလံ1ေလာကစ်ာွ မရHBိေသာ 

ကျနး်မာေရးဌာနများတငွ ် အသံ1းြပ&ရနရ်ညရွ်ယပ်ါသည။် ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငရ်န ်

အတကွသ်ာ ရညရွ်ယအ်သံ1းြပ&ရနြ်ဖစသ်ည။် အြခားလ1ပ်ငနး်များအတကွ ် အသံ1းမြပ&ရပါ 

(ဥပမာ- မီးထနွး်ြခငး်၊ တဗီီJကည့ြ်ခငး်)။ ဘကထ်ရီပါေသာေရခေဲသတä ာABင့ ် ဘကထ်ရီမပါ 

ေသာ ေရခေဲသတä ာများHBိပါသည။် ေနေရာငြ်ခညစ်မွ်းအငသ်ံ1း ေရခေဲသတä ာများသည ်

လ\ပ်စစစ်မွ်းအငသ်ံ1း ေရခေဲသတä ာများထက ် ြပ&ြပငထ်နိး်သမိ်းမU ပိ1၍လ1ပ်ေပးရနလ်ိ1အပ် 

ပါသည။်  
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?းေရခဲေသတM ာ TCW 2043 SDD 

 

 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?းေရခဲေသတM ာ VC 150 – 2 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?းေရခဲေသတM ာ VC 65-2 

 

 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?းေရခဲေသတM ာ VC 150 SDD 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

၃။ အေအးလမ်းေ'ကာငး်ထန်ိးသမ်ိးမ0ဆိ5ငရ်ာ နညး်စနစမ်ျား 

 ကမëာက့ျနး်မာေရးအဖွဲQ၏အသအိမBတြ်ပ&ကာကယွေ်ဆးများစမီံခန ့ခ်ွမဲUဆိ1ငရ်ာ စကံိ1က ်

လ1ပ်ငနး်စ_များ (Effective Vaccine Management, EVM SOP) ကိ1 ြမနမ်ာAိ1ငင်၏ံ 

အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်အေြခအေနABင့ ် ေလျာ်ညေီအာငြ်ပ&စ1ထားPပီး  သငတ်နး်လမ်းïoန ်

အြဖစြ်ပငဆ်ငထ်ားပါသည။် အေအးလမ်းေJကာငး်တာဝနခ်သံငတ်နး်များကိ1လညး် တိ1ငး်ရငး် 

သားကျနး်မာေရးအဖွဲQ၊ ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်တာဝနခ်မံျားမBတစဆ်င့ ် ဆင့ပ်ာွးသငတ်နး် 

များ ပိ1ခ့ျသာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်ဌာနတငွ ် ကာကယွေ်ဆးများထေိရာကစ်ာွ စမီံခန ့ခ်ွAဲ ိ1င ်

ေစရန ် အေအးလမ်းေJကာငး်တာဝနခ်မံျားကိ1 တကိျစာွတာဝနေ်ပးအပ်Pပီး အေအး 

လမ်းေJကာငး်တာဝနခ်အံပါအဝင ် ဝနထ်မ်း (၂) ဦးခန ့စ်ကီိ1 ေရွးချယေ်လက့ျင့သ်ငJ်ကားေပး 

ထားသင့ပ်ါသည။် အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်းြခငး်ဆိ1ငရ်ာ နညး်လမ်းများကိ1 

တိ1ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရးအဖွဲQအလိ1က ် လကေ်တွQ၊ စာေတွQ ေလလ့ာAိ1ငေ်စရန ် အနညး်ဆံ1း 

(၂) ရကJ်ကာ သငတ်နး်များေပးသာွးပါမည။်  
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tcef; 
2 

a&cJaowåm 

trsdK;tpm;rsm;ESifh 

pDrHxdef;odrf;jcif; 

2 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

a&cJaowåmtrsdK;tpm;rsm;ESifh pDrHxdef;odrf;jcif; 

ေရခဲေသတM ာN>င
့
 ်ေအးခဲေသတM ာ အမျိ<းအစားများ  

• ေရခြဲပားထ1တလ်1ပ်သည့ ်ေအးခေဲသတä ာများ 

• ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငသ်ည့ ်ေရခေဲသတä ာများABင့ ်ေအးခေဲသတä ာများ 

o အေပ[ဖွင့ပံ်1စမံျား 

o အေHBQဘကဖ်ွင့ပံ်1စမံျား 

လက=်>ိအသံ5းြပ<လျက=်>ိေသာေရခဲေသတM ာN>င
့
 ်ေအးခဲေသတM ာအမျိ<းအစားများ 

 

ေရခဲေသတM ာ MK 304 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေရခဲေသတM ာ MK 144 

 

 

ေရခဲေသတM ာ VLS – 350 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေရခဲေသတM ာ TCW 1152 

 

 

ေအးခဲေသတM ာ MF 314 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငသ်ည့ ်ေရခဲေသတM ာများ 

ေရခဲေသတM ာ 

(သိ?မ့ဟ?တ)် 

ေအးခဲေသတM ာ 

အမျိ0းအစားများ 

အကျိ0းေကျးဇFးများ အားနညး်ချကမ်ျား 

အေပ[ဖွင့ ် • စမွ်းေဆာငမ်U ပိ1မိ1များသည။် 
• လ\ပ်စစမ်စးီရန ်

ကာကယွထ်ားမU 
ပိ1မိ1ေကာငး်မနွသ်ည။် 

• အချိနJ်ကာြမင့စ်ာွ 
အေအးဓာတ ်
ထနိး်သမိ်းAိ1ငသ်ည။်  

• ေဈးAUနး်သကသ်ာသည။် 

• ေနရာပိ1မိ1ယIသည။် 
• အလoာများ ကာွြခားလ\င ်

အပIချိနက်ွြဲပား 
ြခားနားသည။် 

• EEFO နညး်လမ်းြဖင့ ်
ကာကယွေ်ဆးများ သံ1းစွရဲန ် 
အခကအ်ခြဲဖစA်ိ1ငသ်ည။် 

အေHB Q ဖွင့ ် • ပိ1မိ1 အသင့ရ်Aိ1ငသ်ည။် 
• ေနရာယIမU နညး်သည။် 
• ကာကယွေ်ဆးများ 

ထ1တယ်Iသံ1းစွရဲန ်
ပိ1မိ1လယွက်Iသည။်  

• အများအားြဖင့ ်အမိ်သံ1း 
ေရခေဲသတä ာများ ြဖစသ်ည။် 

• ေရခဝဲနး်ရံထားသည့ ်ပံ1စမံျား 
မဟ1တပ်ါ။ 

• တခါးဖွင့ခ်ျိနတ်ငွ ်
ေလေအးများ 
ယိ1စမိ့်ထကွသ်ည။် 

• အတငွး်HBိ စငမ်ျားတငွ ်
ေဆးသိ1ေလBာငရ်န ်
ေနရာကန ့သ်တမ်U HBိသည။်  

• ေရခေဲသတä ာအတငွး်HBိ 
အဆင့မ်ျားတငွ ်အပIချိန ်
အဆင့ဆ်င့ ်ြခားနားမUHBိသည။်  
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

အတငွး်နံရံတငွေ်ရေအးလိ5ငး်များဝန်းရံထားသည့ေ်ရခဲေသတM ာများ 

(Ice-Lined Refrigerator) 

• အေအးဓါတပိ်1မိ1JကာHBညစ်ာွ ထနိး်သမိ်းAိ1ငရ်န ်ပံ1စထံ1တ၍် ြပ&လ1ပ်ထားပါသည။် 

• ေရခေဲသတä ာအတငွး်နရံံတငွ ် ေရထည့ထ်ားေသာပိ1ကမ်ျား ဝနး်ရံတညေ်ဆာက ်

ထားသည။် ေရခေဲသတä ာများ အလ1ပ်လ1ပ်ေနစ_အတငွး် ေရများေအးခေဲစသည။် 

• ၂၄ နာရီအတငွး် လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား  (၈) နာရီခန ့ ် (တစဆ်ကတ်ညး်) ရHBိခဲပ့ါက၊ 

မBနက်နေ်သာအပIချိနတ်ငွ ်ဆကလ်က၍် ထနိး်သမိ်းထားAိ1ငပ်ါသည။်  

• အချိ& Q ILR များသည ် ေရခေဲသတä ာကဲသ့ိ1 ့ လညး်ေကာငး်၊ ေအးခေဲသတä ာကဲသ့ိ1 ့ 

လညး်ေကာငး် အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် (ေရခေဲသတä ာသည ် ေအးခေဲအာငြ်ပ&လ1ပ် 

ေနသည ်(သိ1မ့ဟ1တ)် ေအးေအာငြ်ပ&လ1ပ်ေနသညဟ်Iေသာ ေရခေဲသတä ာ လ1ပ်ေဆာင ်

ေနမUကိ1 HBငး်လငး်စာွïoနြ်ပထားပါသည။်)  

• အချိ& Q ပံ1စမံျားသည ် နရံံHBိေရခမဲျား၏ေအးခAဲိ1ငမ်Uကိ1 အHBိနြ်မaင့ရ်န ် ခလ1တ ် ပါHBိသည။် 

အဆိ1ပါေရခေဲသတä ာအမျိ&းအစားကိ1 ေအးခြဲခငး်ေJကာင့ ် ပျကစ်းီလယွေ်သာ 

ကာကယွေ်ဆးများသိ1ေလBာငရ်န ် (လံ1းဝ) အသံ1းမြပ&ပါABင့။် 

Ice-Lined Refrigerator 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ILR အတငွး် ကာကယွေ်ဆးများ မAန်ကန်စာွ သိ?ေလAာငထ်ားပံ? 

 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ5း ေရခဲေသတM ာများ (Solar Refrigerators) 

• လ\ပ်စစမ်ီး မရHBိသည့ ်ေနရာေဒသများတငွသ်ာလ\င ်အသံ1းြပ&ရပါမည။် 

• ဝယယ်I၊ တပ်ဆငရ်နအ်တကွ ်အလနွေ်ဈး`ကးီသည။်  

• (၅)ABစမ်B (၇)ABစလ်\င ်တစ်̀ ကမိ် ဘကထ်ရီ အစားထိ1းတပ်ဆငသ်င့သ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆး သိ1ေလBာငA်ိ1ငမ်U ေနရာအကျယအ်ဝနး် ကန ့သ်တမ်UHBိသည။် 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?း ေရခဲေသတM ာ TCW 2043 SDD 

 

 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?း ေရခဲေသတM ာ VC 65-2 

 

Zaw Toe Myint
21



 
 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?း ေရခဲေသတM ာ VC 150-2 

 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?း ေရခဲေသတM ာ VC 150 
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 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ1းေရခဲေသတ4 ာများတငွက်ာကယွေ်ဆးများမ9န်ကန်စာွသိ1ေလ9ာငထ်ား=9ိပံ1 
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ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ?းေရခဲေသတM ာအတငွး်ကာကယွေ်ဆးသိ?ေလAာငရ်န်ေနရာများ 
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ေနေရာငြ်ခညြ်ဖင
့
 ်တိ5ကdိ်5ကေ်မာငး်N>ငသ်ည့ေ်ရခဲေသတM ာ  

TCW 2043 SDD (Solar Direct Drive) 

• ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငရ်နအ်တကွ် ပလတစ်တစအ်1ပ်ထားေသာ ေဆးထည့ရ်နြ်ခငး် 

(၂) ခ1 ပါHBိသည။်  

• ေရခဝဲနး်ရံေသာ အာမခခံျကရ်HBိေစရနအ်တကွ ် (၄ x ၄ လတီာ) ေရခြဲပားများ ပါHBိ 

သည။် 

• စမွ်းအငြ်ပတေ်တာကခ်ျိနမ်ျားတငွလ်ညး် အပIချိန ်ေစာင့J်ကပ်စစီစပ်ါ။ 

• ေဆးသိ1ေလBာငေ်သာ အခနး်တငွ ်ေအးခြဲခငး် အAäရာယမ်HBိပါ။ 

• ၁.၆လတီာ ေရခြဲပား (၁၆)ြပား သိ1ေလBာငထ်ားရန ်ေရခြဲပားေအးခခဲနး်ပါသည။် 

• အသင့ ်တပ်ဆငဆ်ကသ်ယွေ်မာငး်ABငA်ိ1ငြ်ခငး်ေJကာင့ ်လယွက်Iစာွ တပ်ဆငA်ိ1ငသ်ည။် 

• သဘာဝပတဝ်နး်ကျငA်Bင့ ် လိ1ကေ်လျာညစီာွေအးေစြခငး်ABင့ ် စမွ်းအငအ်သံ1းြပ&မU 

နညး်ပါးပါသည။် 

• ေအးေစရနA်Bင့ေ်အးခေဲစရနအ်တကွ ်အစားထိ1းAိ1ငေ်သာ အေငွQပျံေစသည့ ်အလပ်ိများ 

အသံ1းြပ&ထားသည။် (ေရြမa&ပ်မြဖစေ်စပါ) 

• ကမëာက့ျနး်မာေရးအဖွဲQ မB 

အသအိမBတြ်ပ&ေထာကခ်ထံား 

ပါသည။်  

PQS Code = E003/035 
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လ5ပ်ေဆာငမ်0အေြခခံ သေဘာတရား 

ေနေရာငြ်ခညြ်ဖင
့
 ်တိ5ကdိ်5ကေ်မာငး်N>ငြ်ခငး် 

 အဓိပuာယေ်ဖာ်ြပချက ်- ဘကထ်ရီမလိ1အပ်ဘ ဲေနေရာငြ်ခညစ်မွ်းအငြ်ဖင့ ်တိ1က°ိ်1က ်

ေမာငး်ABငေ်သာနညး်ြဖစသ်ည။် ဘကထ်ရီအိ1းများABင့ထ်နိး်ချ&ပ်ကရိိယာများမပါHBိဘ ဲ ဆိ1လာ 

ြပားများမB ေနေရာငြ်ခညစ်မွ်းအငက်ိ1အသံ1းြပ&Pပီး တိ1က°ိ်1ကေ်မာငး်ABငေ်သာ အလ1ပ် 

လ1ပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးေရခေဲသတä ာများABင့ ်ေအးခေဲသတä ာအမျိ&းအစားများစာွHBိပါသည။် 

 

ဗိ5
့

အားတညp်ငမ်ိထန်ိးည

q

 ိကရိိယာများ (Automatic Voltage Regulator) 

• ြမနမ်ာAိ1ငင်တံငွ ် လ\ပ်စစဗိ်1အ့ား မတညP်ငမိ်ြခငး်များေJကာင့ ် ဗိ1အ့ားထနိး်ညaကိရိိယာ 

များ တပ်ဆငP်ပီးမBသာ ေရခေဲသတä ာများ အသံ1းြပ&Jကရန ်သတမ်Bတထ်ားပါသည။် 

• ဗိ1အ့ားထနိး်ညaကိရိိယာအသံ1းမြပ&ပါက အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်းပစVညး် 

ကရိိယာများ အတကွ ်ေဘးအAäရာယH်Bိပါသည။် 

• အကယ၍် ဗိ1အ့ားထနိး်ညaကိရိိယာ AVR မရHBိAိ1ငပ်ါက Safe Guard အသံ1းြပ&ရန ်

ြဖစသ်ည။်  

• ဗိ1အ့ားထနိး်ညaကိရိိယာ (သိ1မ့ဟ1တ)် လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား ြဖတေ်တာကက်ရိိယာမHBိ 

ပါက၊ အေအးလမ်းေJကာငး်ဆိ1ငရ်ာ ပစVညး်ကရိိယာများကိ1 အသံ1းမြပ&ပါABင့။် 

 

Zaw Toe Myint
26



 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ဗိ5
့

အားထန်ိးည

q

ကိရိိယာက မညသ်ည့အ်ရာကိ5 ေဆာငရွ်ကပ်ါသနညး်။ 

• လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား (ဗိ1အ့ား) အတကအ်ကျြဖစမ်Uကိ1 (၁၀၀-၃၀၀) အတငွး်မB (၂၀၀-

၂၄၀) အတငွး်သိ1 ့  ထနိး်ညaေိပးAိ1ငသ်ည။် 

• အကယ၍် ဗိ1အ့ားအတကအ်ကျြဖစပ်ာွးမUများသည ် ဗိ1အ့ားထနိး်ညaကိရိိယာ၏ 

လ1ပ်ေဆာငA်ိ1ငမ်U စမွ်းရညထ်ကေ်ကျာ်လနွP်ပီး လျငြ်မနစ်ာွဆကတ်ိ1ကြ်ဖစေ်ပ[ 

လာပါက ထနိး်ညaကိရိိယာ ခလ1တအ်ဖွင့/်အပိတ ်ဆကတ်ိ1ကြ်ဖစလ်ာAိ1ငပ်ါသည။် 

• ထိ1ကဲသ့ိ1 ့ ြဖစေ်ပ[မUကိ1 ကာကယွတ်ားဆးီရန ် အလိ1င့ Bာ ေABာင့ေ်ABးJကန ့J်ကာေစေသာ 

ကရိိယာကိ1 ဗိ1အ့ားထနိး်ညaကိရိိယာတငွ ် တပ်ဆငရ်ပါမည။် ထိ1သိ1 ့ တပ်ဆငပ်ါက 

အေအးထနိး်ပစVညး်ကရိိယာသိ1 ့ အဓိက လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား မပိ1လ့oတမ်ီ အချိနတ်ိ1 

ေABာင့ေ်ABးမU Delay Time (၃) မိနစမ်B (၉) မိနစခ်န ့ ်ေလလ့ာေတွQ HBိရပါမည။် 

 

ဗိ?အ့ားထန်ိးညx ိကရိိယာများ၏ပံ? 
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tcef; 
3 

umuG,faq; 

odkavSmifxm;½SdrI 

pDrHcefYcGJjcif; 

3 
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umuG,faq;odkavSmifxm;½SdrI pDrHcefYcGJjcif; 

လိ5အပ်ချကမ်ျားခန
့
်မ>န်းတကွခ်ျကြ်ခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးလိ1အပ်ချကမ်ျားခန ့မ်Bနး်မUအားနညး်ြခငး်ေJကာင့မ်ညသ်ည့အ်ကျိ&းဆက ်

များ ြဖစလ်ာAိ1ငသ်နညး်။ 

ေလျာ
့
နညး်ခန

့
်မ>န်းြခငး် 

သိ1ေလBာငထ်ားေသာ ကာကယွေ်ဆးြပတလ်ပ်မU ေဘးအAäရာယ ်HBိAိ1ငသ်ည။် 

ပိ5မိ5၍ခန
့
်မ>န်းြခငး် 

သငွး်အားစ1များ ြဖ&နး်တးီမU ေဘးအAäရာယ ်HBိAိ1ငသ်ည။် 

ကာကယွေ်ဆးN>င
့
ေ်ဆးထိ5းပစHညး်များ အလံ5အေလာကရ်=>ိေစရန် လိ5အပ်ချကမ်ျား 

wက<ိတငခ်န
့
်မ>န်းြခငး် 

ကာကယွေ်ဆးABင့ခ်န ့မ်Bနး်တကွခ်ျကရ်န ်နညး်လမ်း (၂) မျိ&းHBိပါသည။် 

(၁) သံ1းစွြဲခငး်အေပ[ အေြခခေံသာနညး်လမ်း 

 သတမ်Bတထ်ားေသာ အချိနက်ာလတစခ်1တငွ ် ယခငက်သံ1းစွခဲဲေ့သာ အေရအတကွ ်

ပမာဏကိ1 အေြခခ၍ံတကွခ်ျကသ်ည။် 

(၂) လျာထားလIဦးေရအေပ[ အေြခခေံသာနညး်လမ်း 

 ကမëာက့ျနး်မာေရးအဖွဲQ အJကြံပ&ေထာကခ်ထံားေသာ နညး်လမ်းြဖစပ်ါသည။် 
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လိ5အပ်ေသာကာကယွေ်ဆးအေရအတကွ ်စ5စ5ေပါငး်တကွခ်ျကြ်ခငး် 

အဓိကပံ5ေသနညး် 

လျာထားလIဦးေရ x ခန ့မ်Bနး်ထားေသာ ကာကယွေ်ဆးလoမ်းြခ&ံမUရာခိ1ငA် Uနး် x အစအီစ_အရ 

ေပးရမည့ ်ေဆးအ`ကမိ်အေရအတကွ ်x ေဆးေလလငွ့မ်Uေြမaာကေ်ဖာ်ကနိး် 

ေဆးေလလငွ့မ်z ေြမxာကေ်ဖာ်ကန်ိး= ၁/ (၁ - ေဆးေလလငွ့မ်z}zန်း) 

ေဆးေလလငွ
့
မ်0N0န်းN>င

့
ေ်ဆးေလလငွ

့
မ်0 ေြမ

q

ာကေ်ဖာ်ကန်ိး ဆကစ်ပ်ြခငး် 

ေဆးေလလငွ့မ်z}zန်း ေဆးေလလငွ့မ်z ေြမxာကေ်ဖာ်ကန်ိး 

၁၀ % ၁.၁၁ 

၁၅ % ၁.၁၈ 

၂၀ % ၁.၂၅ 

၂၅ % ၁.၃၃ 

၃၀ % ၁.၄၃ 

၃၅ % ၁.၅၄ 

၄၀% ၁.၆၇ 

၄၅% ၁.၈၂ 

၅၀% ၂.၀၀ 

၅၅% ၂.၂၂ 

၆၀% ၂.၅၀ 
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ကာကယွေ်ဆး ထိ?း}Aြံခငး်ဆိ?ငရ်ာ လ?ပ်ငန်းသံ?းပစ~ညး်များ ခန ့်မAန်းြခငး် 

• ေအဒေီဆးထိ1းßပန ်အေရအတကွစ်1စ1ေပါငး် (ေလလငွ့မ်UAUနး်=၁၀%) 

o အရနသ်ိ1ေလBာငထ်ားမည့ ်ေဆးထိ1းßပနမ်ျား ထည့သ်ငွး်တကွခ်ျကရ်နမ်ေမပ့ါABင့။် 

• ေဆးေဖျာ်စပ်ရန ်ေဆးထိ1းßပနအ်ေရအတကွစ်1စ1ေပါငး် (ေလလငွ့မ်UAUနး်=၁၀%) 

o လိ1အပ်ေသာေဆး (dose) စ1စ1ေပါငး်အေရအတကွက်ိ1 ေဆးတစပ်1လငး်တငွ ်

ပါဝငေ်သာ (dose) အေရအတကွA်Bင့စ်ားပါ။ လိ1အပ်ေသာ ေဖျာ်စပ်ရန ်

ေဆးထိ1းßပနအ်ေရအတကွက်ိ1 ရHBိပါမည။် 

• စနွ ့ပ်စဘ်Iးအေရအတကွစ်1စ1ေပါငး် (စနွ ့ပ်စဘ်Iးတစခ်1တငွ ် ေဆးထိ1းßပန ် (၁၀၀) စနွ ့ပ်စ ်

Aိ1ငသ်ည။် ေလလငွ့မ်UAUနး် = ၁၀%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စွန ့ပ်စ်ဘIး  
လိ1အပ်ချက ် 

ေအဒေီဆးထိ1းßပနစ်1စ1ေပါငး် + ေဖျာ်စပ်ေဆးထိ1းßပနစ်1စ1ေပါငး် 

၁၀၀ 
= x ၁.၁၁ 
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tcef; 
3 

umuG,faq;ESifh 

azsmfpyf&nfrsm;udk 

aumif;rGefpGm odkavSmif 
xdef;odrf;jcif;ESifh 

udkifwG,ftokH;jyKjcif; 

4 
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umuG,faq;ESi fhazsmfpyf&nfrsm;udk aumif;rGefpGm 
odkavSmifxdef;odrf;jcif;ESifh udkifwG,ftokH;jyKjcif; 

၁။ ကာကယွေ်ဆးများကိ5 ေကာငး်မွန်စာွသိ5ေလ>ာင ်ထန်ိးသမ်ိးြခငး် 

• အေအးလမ်းေJကာငး်ဆိ1ငရ်ာ ပစVညး်ကရိိယာများ (Cold Chain Equipment)  ထ ဲ

တငွ ်ကာကယွေ်ဆး များကိ1သာလ\င ်သိ1ေလBာငထ်ား HBိရမည။် 

• ကျနး်မာေရးဌာနအားလံ1းတငွ ်ကာကယွေ်ဆးအားလံ1းကိ1 အပIချိန ် (+၂ºC ABင် ့+၈ºC) 

အJကားတငွ ်ထနိး်သမိ်း ထားHBိရမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 စက́KဘIးအတငွး် ထားရမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များထည့ထ်ားေသာ စက́KဘIးများအJကားတငွ ် ေလလBည့ပ်တ ်

Aိ1ငရ်နအ်တကွ ်ေနရာချနလ်Bပ်ထားရမည။် 

• ေအးခြဲခငး်ေJကာင့ ် ပျကစ်းီလယွေ်သာကာကယွေ်ဆးများကိ1 ေရခေဲသတä ာများ၏ 

အတငွး်နရံံABင့ ်ထေိတွQ ြခငး်မHBိေစရန ်ကာကယွထ်ားHBိရမည။် 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ် ေရာကH်Bိ/က1နလ်နွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများ၊ VVM အမBတ ်

အသား စနွ ့ပ်စရ်မည့အ်ဆင့သ်ိ1 ့ ေရာကH်Bိေနေသာ (သိ1မ့ဟ1တ)် ေကျာ်လနွP်ပီးေသာ 

ကာကယွေ်ဆးများကိ1 အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်သမိ်းမUဆိ1ငရ်ာ ကရိိယာများအတငွး် 

(လံ1း၀) ထားHBိြခငး် မြပ&ပါABင့။် 

• ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 “ဥးီစာွအသံ?းြပ0ရန်” ဟ1 သတမ်Bတ ်

ထားေသာဘIးထတဲငွ ်ထားရမည။်  

o သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရကန်းီေသာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များ 

o ဖွင့ေ်ဖာကP်ပီး ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များ (ရကသ်တä ပတ ် (၄) ပတထ်က ်

ေကျာ်လနွ၍် မသမိ်းဆညး်ရပါ။) 
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 ILR – Solar Refrigerator များအတကွ ်

• ILR အေပ[ ပိ1ငး်HBိ ြခငး်များအတငွး် ေအးခြဲခငး်ေJကာင့ ် ပျကစ်းီလယွေ်သာ 

ကာကယွေ်ဆးများကိ1 အPမဲတမ်းသိ1ေလBာငရ်မည။် 

• ပိ1လယီိ1အစကခ်ျကာကယွေ်ဆး၊ ဝကသ်ကဂ်ျိ&ကသ်ိ1းABင့ ် ဘစီဂီျီကာကယွေ်ဆးများကိ1 

ILR၏ ေအာကေ်ြခ တငွ ်ထားHBိသိ1ေလBာငရ်မည။် 

• ေရခေဲသတä ာတခံါးABင့ ်အဖံ1းကိ1 မလိ1အပ်ဘ ဲလံ1းဝမဖွင့ရ်။ 

၂။ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ5 ေကာငး်မွန်စာွ သိ5ေလ>ာငထ်န်ိးသမ်ိးြခငး် 

• ေနရာလံ1ေလာကပ်ါက  သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငသ်ည့အ်ခါများတငွ ်  အပIချိန ် (+၂ºC ABင် ့

+၈ºC) အJကားတငွ ်ထနိး်သမိ်းထားHBိရမည။် 

• Freezer (သိ1မ့ဟ1တ)် ILR ေအာကေ်ြခJကမ်းခငး်တငွ ်မညသ်ည့အ်ခါမB မထားရပါ။ 

ကာကယွေ်ဆးများေဖျာ်စပ်ချိန်တငွ ်ေဖျာ်စပ်ရညသ်ည ်ကာကယွေ်ဆး}Aင့တ်Fညေီသာ 

အပFချိန်တငွ ်ÅAိရမည။် ထိ?ေ့Çကာင့ ်လံ?ေလာကေ်သာေဖျာ်စပ်ရညပ်?လငး်များကိ? 

မေဖျာ်စပ်မီ ILR + Vaccine carrier ထတဲငွ ်(၂၄) နာရီအတငွး် ထားÅAိရပါမည။် 

• ေဖျာ်စပ်ရညA်Bင့ ် ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 အေရအတကွတ်Iညစီာွ အPမဲတမ်း 

ြဖန ့ြ်ဖKးရမည။်  

• ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေဖျာ်စပ်ရညက်ိ1သာ အသံ1းြပ&ပါ 

o ကာကယွေ်ဆးအတကွ ်သတမ်Bတထ်ားေသာ ေဖျာ်စပ်ရည ်ြဖစရ်မည။် 

o ထ1တလ်1ပ်သည့စ်က°ံ်1 တစခ်1တညး်မB ြဖစရ်မည။် 

o ကာကယွေ်ဆးများABင့အ်တIေထာကပံ်ထ့ားေသာေဖျာ်စပ်ရည ်ြဖစရ်မည။် 

o ေဖျာစ်ပ်ရညမ်ျားကိ1 မည့သ်ည့အ်ခါမ\ မေအးခေဲစရ။ 
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• ကာကယွေ်ဆးများေဖျာ်စပ်သည့အ်ချိနတ်ငွ ် ကာကယွေ်ဆးABင့ ် အပIချိနတ်Iညေီသာ 

ေဖျာ်စပ်ရညက်ိ1သာ အသံ1းြပ&ရမည။် 

၃။ ကျန်းမာေရးဌာနအဆင
့
တ်ငွ ်အေအးလမ်းေ'ကာငး်ထန်ိးသမ်ိးထား=>ိြခငး် 

 အေအးလမ်းေJကာငး်ပျကစ်းီမUအAäရာယသ်ည ် ကျနး်မာေရးဌာနများABင့ ် ကာကယွ ်

ေဆးထိ1းစ1ရပ်များတငွ ် အ`ကးီမားဆံ1းြဖစပ်ါသည။် ထိ1ေJကာင့ ် ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းသည ်

အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်သမိ်းမUတငွ ်အေရးပါဆံ1းေသာ ကငွး်ဆကတ်စခ်1 ြဖစသ်ည။် 

• လိ1အပ်ေသာ အေရအတကွက်ိ1သာ ေထာကပံ်ရ့မည။် 

• Vaccine Carrier ထတဲငွ ်ြပ&ြပငထ်ားေသာ ေရခြဲပားများ (Conditioned Ice Pack) 

များသာHBိရမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ1 အပIHBိန ် (သိ1မ့ဟ1တ)် ေနေရာငြ်ခညA်Bင့ ် တိ1က°ိ်1က ်

မေတွQထရိပါ။ 

• ြဖစA်ိ1ငသ်မ\ အေအးဆံ1းေနရာကိ1 ေရွးချယရ်မည။် ြဖစA်ိ1ငပ်ါက အခနး်အတငွး်တငွ ်

ေနရာ ေရွးချယရ်မည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများ ထ1တေ်ပးသည့အ်ချိနA် Bင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ1းစ1ရပ် ေဆာငရွ်က ်

ေနစ_အတငွး် VVM သည ် အသံ1းြပ&Aိ1ငေ်သာ အဆင့တ်ငွH်Bိေနရမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးကိ1 လိ1အပ်သည့အ်ခါမBသာလ\င ်ဖွင့ရ်မည။် 

• လိ1အပ်သည့အ်ခါမBသာလ\င ် ကာကယွေ်ဆးABင့ေ်ဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 ကာကယွေ်ဆး 

သယဘ်IးမB ထ1တယ်Iပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးထိ1းစ1ရပ် ၎ငး်ေဆာငရွ်ကေ်နစ_အတငွး် ဖွင့ေ်ဖာကအ်သံ1းြပ&ဆ ဲ

ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 ေဆးသယဘ်IးHBိေရြမa&ပ်ြပားအJကားတငွ ်ထားHBိရမည။် 

• ေဖျာ်စပ်၍ထားေသာကာကယွေ်ဆးများကိ1 ဖွင့P်ပီးေနာက ် အဖံ1းကိ1 တငး်ကျပ်စာွ 

ြပနပိ်တပ်ါ။ 
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•  ကာကယွေ်ဆးထိ1းစ1ရပ် Pပီးစးီေသာအခါ (ေဖျာ်စပ်၍ထားေသာကာကယွေ်ဆးမB 

လွ၍ဲ) ကျနက်ာကယွေ်ဆးအားလံ1းကိ1 ဖွင့ေ်ဖာကသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ မဖွင့ေ်ဖာကသ်ည ်

ြဖစေ်စ၊ ကျနး်မာေရးဌာနသိ1 ့ ေနခ့ျငး်Pပီးြပနပိ်1ရ့မည။် ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 

ေနခ့ျငး်Pပီးြပနမ်ပိ1A့ ိ1ငပ်ါက ေရခြဲပားများ လံ1းဝအရညေ်ပျာ်ြခငး်မHBိမBသာလ\င ်ေနာက ်

တစေ်နတ့ငွ ်ြပနပိ်1A့ ိ1ငပ်ါသည။် ဖွင့ေ်ဖာကP်ပီးေသာ ပ1လငး်များကိ1 စနွ ့ပ်စရ်မည။် 

• အကယ၍် အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်ေသတä ာထတဲငွ ် ေရခြဲပားများ လံ1းဝအရည ်

ေပျာ်သာွးေသာ်လညး် တစေ်နထ့ကမ်ေကျာ်လနွလ်\င ်

o VVM သည ် အသံ1းြပ&Aိ1ငေ်သာ အဆင့တ်ငွH်BိေJကာငး် စစေ်ဆးပါ။ 

o သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်မေကျာ်လနွေ်Jကာငး် စစေ်ဆးပါ။ 

o အရညပံ်1စြံဖင့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ1  "အသံ?းြပ0ဆ"ဲ ဟ1မBတသ်ားပါ။ 

o ILR/ Solar Refrigerator သိ1 ့ ြပနလ်ညထ်ားသိ1ပါ။ 

• အကယ၍် အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်ေသတä ာထတဲငွ ် ေရခမဲျား လံ1းဝအရညေ်ပျာ် 

ခဲသ့ညမ်Bာ တစရ်ကထ်က ်ပိ1မိ1Jကာြမင့ပ်ါက ကာကယွေ်ဆးများအားလံ1းကိ1 စနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

၄။  သကတ်မ်းက5န်ဆံ5းရကေ်စာေသာ ကာကယွေ်ဆးများကိ5 ဥးီစာွထ5တယ်}သံ5းစွ ဲ

 ြခငး် (Early-Expired-First-Out - EEFO) 

• တခါတရံတငွ ် ေနာကက်ျမB ေရာကH်Bိေသာကာကယွေ်ဆးများသည ် သကတ်မ်း 

က1နဆ်ံ1းရက ်ပိ1ေစာေနတတပ်ါသည။် ၎ငး်ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ဦးစာွအသံ1းြပ&ရမည ်

(EEFO)။ 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရကက်ိ1 အPမဲတမ်းစစေ်ဆးပါ။ သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရကန်းီေသာ 

ေဆးများကိ1 ဦးစာွ ထ1တေ်ပးရမည။် 

• မBနက်နေ်သာကာကယွေ်ဆး သိ1ေလBာငခ်နး်ဖွဲ Qစညး်ေဆာငရွ်ကမ်Uသည ် EEFO အတကွ ်

အေြခခလံိ1အပ်ချက ်ြဖစပ်ါသည။် 
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umuG,faq;ESifh umuG,faq;xdk;vkyfief;okH;ypönf; 
odkavSmifxm;&SdrI 

စမံီခန်
့
ခွဲြခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငထ်ားHBိရန ် စမီံခန်ခ့ွရဲာတငွ ် လိ1အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆး 

အားလံ1း၏ ထ1ထညပ်မာဏABင် ့ အသံ1းြပ&Aိ1ငမ်ည့ ် အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်ပစVညး် 

ကရိိယာများ၏ သိ1ေလBာငA်ိ1ငမ်Uထ1ထညပ်မာဏကိ1 AUငိး်ယBဥ်တကွခ်ျက၍် သံ1းသပ်ရပါ 

မည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤကဲသ့ိ5
့

 

မထားပါN>င်
့
။ 

ဤကဲသ့ိ5
့

 

စနစတ်ကျ 

စထီားပါ။ 
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ကာကယွေ်ဆးထ5ထည ်

ကာကယွေ်ဆး၏စ?စ?ေပါငး်ထ?ထည ်

 ထ1ပ်ပိ1းထားေသာကာကယွေ်ဆး၏ စ1စ1ေပါငး်ထ1ထညဆ်ိ1သညမ်Bာ ကာကယွေ်ဆး 

ပ1လငး်ABင်က့ာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 တိ1က°်ိ1ကထ်1ပ်ပိ1းထားသည် ့စက́KဘIးအပါအဝင ်

သိ1ေလBာငထ်ားHBိရန ်အသံ1းြပ&ထားေသာေနရာလပ် ထ1ထညပ်မာဏကိ1 ဆိ1လိ1သည။်  

ထ5ပ်ပိ5းpပီး ကာကယွေ်ဆးတစw်ကမ်ိစာ(1dose) ၏ ထ5ထညတ်ကွခ်ျကြ်ခငး် 

အတိ5ငး်အတာများ 

 ေသတä ာ၏အလျား    -   (၁၅) စငတ်မီီတာ 

 ေသတä ာ၏အန ံ    -  (၁၂) စငတ်မီီတာ 

 ေသတä ာ၏အြမင် ့    -  (၇) စငတ်မီီတာ 

 ေသတä ာHBိေဆးပ1လငး်အေရအတကွ ် -  (၂၀) ပ1လငး် 

 ေဆးတစပ်1လငး်တငွပ်ါဝငေ်သာ 

 ေဆးအ`ကမိ်အေရအတကွ ်   -  (၁၀) `ကမိ် (10 doses) 

 

 

 

 ကာကယွေ်ဆးတစ်̀ ကမိ်စာ၏ထ1ထညပ်မာဏသည ် ကာကယွေ်ဆးအမျိ&းအစား 

ABင် ့ထ1တလ်1ပ်သIများအေပ[ မIတည၍် ကွြဲပားြခားနားပါသည။် 

 

= 1260/200 = 6.30 cm3 Volume per dose: 
Length x Width x Height 

No. of vials x Total dose per vial 
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ေဆးတစပ်5လငး်တငွပ်ါဝငေ်သာေဆးအwကမ်ိအေရအတကွN်>င်
့
ေဆးတစw်ကမ်ိစာ

၏ ထ5ထညပ်မာဏ 

ကာကယွေ်ဆးအမည ်

ေဆးတစပ်?လငး်တငွ ်

ပါတငွေ်သာ 

ေဆးအáကမ်ိအေရအတကွ ်

ေဆးတစá်ကမ်ိစာ၏ 

ထ?ထညပ်မာဏ 

(က?ဗစငတ်မီီတာ) 

BCG freeze dried 20 doses 1.2 

DPT 10 doses 3.0 

OPV 

10 doses 2.5 

20 doses 1.5 

Measles 10 doses 3.0 

MR 10 doses 3.0 

MMR 

10 doses 3.0 

1 dose 19 

TT 

10 doses 2.5 

20 doses 3.0 
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ကာကယွေ်ဆးအမည ်

ေဆးတစပ်?လငး်တငွ ်

ပါတငွေ်သာ 

ေဆးအáကမ်ိအေရအတကွ ်

ေဆးတစá်ကမ်ိစာ၏ 

ထ?ထညပ်မာဏ 

(က?ဗစငတ်မီီတာ) 

Hep B 

10 doses 3.8 

10 doses 3.0 

6 doses 17.5 

1 dose 35.0 

UNIJECT 24.6 

DTP - Hep B 

10 doses 3.0 

2 doses 4.8 

1 dose 9.7 

DTP - Hep - Hib 

10 doses 5.3 

2 doses 9.7 

1 dose 19.4 

JE 

4 doses 2.5 

5 doses 2.5 

PCV 

2 doses 4.8 

4 doses 

2.4 (PCV 10) 

3.0 (PCV 13) 

IPV 

5 doses 5.0 

10 doses 2.46 
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အချိန်ကာလတစခ်5တငွသ်ိ5ေလ>ာငထ်ားNိ5ငေ်သာ အများဆံ5းေဆးအwကမ်ိအေရအတကွ ်

တကွခ်ျကြ်ခငး် 

 

 

 

 

 

ကာကယွေ်ဆးတစမ်ျိ&းစအီတကွထ်ပ်မံတကွခ်ျကရ်နလ်ိ1အပ်သည။် 

စတိခ်ျရေသာ အရနက်ာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငထ်ားHBိမU (Buffer/Safety stock) ဆိ1သညမ်Bာ 

အချိနတ်ိ1ငး်တငွ ်ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး်တငွH်Bိေနသင်ေ့သာ သိ1ေလBာငထ်ားHBိရ 

မည် ့ကာကယွေ်ဆးအေရအတကွြ်ဖစပ်ါသည။် 

ခန်
့
မ>န်းထားေသာကာကယွေ်ဆးများအတကွ ် သိ5ေလ>ာငရ်န်လိ5အပ်မည့် ထ5ထညက်ိ5 

မညက်ဲသ့ ိ5
့

 တကွခ်ျကမ်ညန်ညး်။ 

လိ1အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးအေရအတကွ(်doses)ကိ1 ေဆးေလလငွ်မ့Uအပါအဝင ် သHိBိPပီး 

ြဖစပ်ါသည။် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါပံ1ေသနညး်ကိ1 ြခားနားေသာကာကယွေ်ဆးတစမ်ျိ&းစ ီ

အတကွ ်တကွခ်ျကရ်ာတငွ ်လကေ်တွQအသံ1းချAိ1ငပ်ါသည။် 

 

 

အများဆံ1း ေဆးအ`ကိမ် 

အေရအတွက် 
= 

တစ်ABစ်အတွက်လိ1အပ်ေသာ 

ေဆးအ`ကိမ်အေရအတွက် 

တစ်ABစ်လ\င ်က1နပ်စVည်း 

ပိ1ေ့ဆာငမ်U အေရအတွက် 

သိ1ေလBာငရ်မည် ့

အရန်ေဆးအ`ကိမ် 

အေရအတွက် 

(Buffer/safety stock) 

+ 

ခန်မ့'နး်ထားေသာ 

ကာကွယ်ေဆး (doses) 

ထ2ပ်ပိ2း5ပီးကာကွယ်ေဆးတစ်9ကိမ်၏ 

ထ2ထည ်(volume per dose - cm3) 

သိ2ေလ'ာငရ်မည့်ထ2ထည ်

(က2ဗစငတီ်မီတာ - cm3) 
x = 
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ILR/Freezer, cold box ABင် ့vaccine carrier များ၏ သိ1ေလBာငA်ိ1ငမ်ည် ့ထ1ထညပ်မာဏကိ1 

လတီာြဖင်ေ့ဖာ်ြပသည။် ထိ1ေ့Jကာင့ ် 

သိ?ေလAာငရ်မည့် ထ?ထည ်(က?ဗစငတ်မီီတာ)/၁၀၀၀= သိ?ေလAာငရ်မည့်ပမာဏ (လတီာ) 

ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငရ်န်အတကွ ် လိ5အပ်ေသာ အေအးလမ်းေ'ကာငး် ပမာဏ 

ခန်
့
မ>န်းြခငး် 

 အသင်H့BိPပီး သိ1ေလBာငA်ိ1ငေ်သာ ထ1ထညပ်မာဏကိ1စစေ်ဆးရာတငွ ် ထ1ထညပ်မာဏ 

(၂) မျိ&းHBိသညက်ိ1 နားလညထ်ားရပါမည။် 

စ5စ5ေပါငး်သိ5ေလ>ာငN်ိ5ငေ်သာထ5ထည ်(Gross Volume) 

 ဤထ1ထညသ်ည ် ပံ1မBနအ်ားြဖင့ ် ထ1တလ်1ပ်သIက သတမ်Bတထ်ားPပီး ြဖစပ်ါသည။် 

ေရခေဲသတä ာ၏ အတငွး်ထ1ထည ်စ1စ1ေပါငး်ြဖစP်ပီး လတီာြဖင်ေ့ဖာ်ြပထားပါသည။်  

ေရခဲေသတM ာ}Aင် ့ေအးခဲေသတM ာအမျိ0းမျိ0းအတကွ ်သိ?ေလAာင}်ိ?ငသ်ည့်ထ?ထည ်

 

ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငN်ိ5ငသ်ည့်အသားတငထ်5ထည ်(Net Volume) 

 ဤထ1ထညသ်ည ် စ1စ1ေပါငး် သိ1ေလBာငA်ိ1ငေ်သာထ1ထညမ်B ကာကယွေ်ဆးထည်ထ့ား 

ေသာ ေသတä ာများ၊ ဘIးများအJကားတငွ ် ေလလBည်ပ့တမ်UHBိေစရနအ်တကွ ် ေလ\ာခ့ျPပီး 

သိ1ေလBာငA်ိ1ငသ်ည့ထ်1ထညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငရ်န ် တကွခ်ျကမ်Uများတငွ ် အPမဲတမ်းအသားတငထ်1ထည ်

(Net Volume) ကိ1သာ အသံ1းြပ&ရမည။် 

ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငရ်န ် အေအးလမ်းေJကာငး်ထ1ထညပ်မာဏဆိ1သညမ်Bာ ရAိ1ငေ်သာ 

အသားတငထ်1ထညက်ိ1 ရညï်oနး်ပါသည။် (စ1စ1ေပါငး်ထ1ထညက်ိ1မဆိ1လိ1ပါ) 

 

 

 

 

 

 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငA်ိ1ငေ်သာ အသားတငစ်1စ1ေပါငး်ကိ1အသံ1ြပ&၍ လိ1အပ်ေသာ 

ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငရ်န ် လံ1ေလာကမ်ည်အ့ေအးထနိး်ပစVညး်ကရိိယာ အေရအတကွက်ိ1 

တကွခ်ျကရ်မည။် 

ကာကွယ်ေဆး သိ,ေလ.ာငန်ငိေ်သာ 
အသားတင ်ထ,ထည် စ,စ,ေပါငး် 

အေအးလမ်းေ9ကာင်း ပစ:ည်းကိရိယာ၏ 
စ,စ,ေပါငး်ထ,ထည် 

ပစ:ည်းကိရိယာ ေြမ>ာက်ေဖာ်ကိနး် 

= 
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 ILR/Freezer, cold box ABင် ့ vaccine carrier များ၏ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငA်ိ1င ်

ေသာ အသားတငထ်1ထညမ်ျားကိ1 အခနး် (၂) တငွ ်ပံ1ABင့တ်က ွေဖာ်ြပထားပါသည။်  

 

အနညး်ဆံ5းN>င်
့
အများဆံ5းသိ5ေလ>ာငထ်ား=>ိရမည့် အေရအတကွ ်

 အနညး်ဆံ1းABင်အ့များဆံ1း သိ1ေလBာငထ်ားသည်အ့ေရအတကွဆ်ိ1သညမ်Bာ သတမ်Bတ ်

ထားေသာအချိနက်ာလတစခ်1အတကွ ် အေအးလမ်းေJကာငး်တငွထ်ားHBိမည် ့ အနညး်ဆံ1းABင် ့

အများဆံ1းကာကယွ ်ေဆးပမာဏအတိ1ငး်အတာအသးီသးီကိ1 ဆိ1လိ1ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

• အနညး်ဆံ?းသိ?ေလAာငထ်ားÅAိသည့်ကာကယွေ်ဆး အေရအတကွ ်(minimum stock) 

ဆိ1သညမ်Bာ ကာကယွေ်ဆးများမေရာကH်Bိမီ အေအးခနး်တငွ ် လကက်ျနH်Bိေနရမည် ့

ကာကယွေ်ဆးအေရအတကွA်Bင် ့တIညသီည။် 

လိ,အပ်ေသာ အေအးလမ်းေ9ကာငး် 
ပစ:ည်းကိရိယာများ အေရအတွက် 

သိ,ေလ.ာငမ်ည် ့ကာကွယ်ေဆးထ,ထည် 
(လီတာ) 

အသားတင်ထ,ထည် စ,စ,ေပါငး် 

= 

ကာကယွေ်ဆးထည့ထ်ားေသာ 
စက/ 0ဘ2းများအ6ကား 
ေလလ8ည့်ပတ;်ိ=ငရ်န် 
လိ=အပ်ေသာေနရာ 
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• အများဆံ?းသိ?ေလAာငထ်ားÅAိသည့်ကာကယွေ်ဆး အေရအတကွ ် (maximum stock) 

ဆိ1သညမ်Bာ ကာကယွေ်ဆးများလကခ်ရံHBိPပီးေနာက ် အေအးခနး်တငွ ် HBိေနရမည် ့

ကာကယွေ်ဆးအေရအတကွြ်ဖစပ်ါသည။် အဆိ1ပါအေရအတကွမ်ျား၏ တနဖိ်1း 

သည ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အေJကာငး်ရငး်အမျိ&းမျိ&းေပ[တငွ ်မIတညသ်ည။် 

o ေထာကပံ်က့ာလအပိ1ငး်အြခား တစ်̀ ကမိ်အတကွ ်ကာကယွေ်ဆးလိ1အပ်ချက။် 

o ကာကယွေ်ဆးမBာယIသည် ့ အချိနA် Bင်ေ့ရာကH်Bိသည့အ်ချိနအ်Jကား Jကာြမင်ခ့ျိန ်

(Jကားကာလ - lead time)။ 

o ေထာကပံ်သည့်̀ ကမိ်AUနး်ABင်စ့တိခ်ျရမU။ 

o အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်သမိ်းAိ1ငမ်Uအရညအ်ေသးွ (မBနက်နေ်သာအပIချိနတ်ငွ ်

အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်သမိ်းထားAိ1ငမ်Uစမွ်းရည)်။ 

o သိ1ေလBာငထ်ားAိ1ငေ်သာ ILR အေရအတကွA်Bင် ့ အသားတငထ်1ထည ် (Net 

Volume)  ရHBိAိ1ငမ်U။ 

၁။ အရန်ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငထ်ား=>ိမ0 (buffer/safety stock) 

 အရနက်ာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငထ်ားHBိမUဆိ1သညမ်Bာ 

 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး်တငွ ် အPမဲတမ်းHBိေနသင်ေ့သာ သိ1ေလBာငထ်ား 

HBိရမည့် ် ကာကယွေ်ဆးအေရအတကွြ်ဖစပ်ါသည။် ကာကယွေ်ဆးြဖန် ့ြဖKးရာတငွ ် မေမ\ာ် 

လင်ဘ့ ဲေဆးလိ1အပ်ချကအ်ြမင့ဆ်ံ1းသိ1 ့ ေရာကH်Bိခဲသ့ည့အ်ေြခအေနများတငွ ်ေဆးြပတလ်ပ် 

မUမြဖစေ်စရန ်အရနက်ာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငထ်ားHBိမUစနစက်ိ1 ြပငဆ်ငထ်ားHBိရပါမည။် 

 အရနက်ာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငမ်Uသည ် ေဆးမBာယIချိနA် Bင် ့ ေရာကH်Bိချိနအ်Jကား 

Jကာြမင်ခ့ျိန ်ေပ[ မIတညသ်ည။် 
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ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငရ်ာတငွ ်လိ5အပ်ေသာ အဓိကအချကအ်လကမ်ျား 

(က)  ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်များတငွ ် ကာကယွေ်ဆးထ1ထညသ်ည ် ေအာက ်

 ေဖာ်ြပပါ အေJကာငး်အရငး်များတငွ ်မIတညပ်ါသည။် 

o ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်၏ ထ1ပ်ပိ1းပါဝငမ်U 

o ေပါငး်စပ်ကာကယွေ်ဆးများ(ငါးမျိ&းစပ်ကာကယွေ်ဆး၊ 

ဝကသ်ကဂ်ျိ&ကသ်ိ1းကာကယွေ်ဆး) 

o ကာကယွေ်ဆးြဖန်ေ့ဝသည် ့အ`ကမိ်များ၏ JကားကာလJကာြမင်ခ့ျိန ်

o ကာကယွေ်ဆးအသစမ်ျား စတငထ်ည်သ့ငွး်ထိ1းABြံခငး် 

o အစ1လိ1ကက်ာကယွေ်ဆးထိ1းABတံိ1ကေ်ကEးြခငး်များအတကွ ်

ကာကယွေ်ဆးများ 

(ခ) အေအးလမ်းေJကာငး်သိ1ေလBာငထ်ားHBိAိ1ငမ်Uပမာဏသည ်အသားတငအ်သံ1းြပ& 

Aိ1ငေ်သာထ1ထည ် (Net Volume) ကိ1ရညï်oနး်ဆိ1လိ1သည။် စ1စ1ေပါငး် 

သိ1ေလBာငA်ိ1ငေ်သာထ1ထည ်(Gross Volume) ကိ1 မဆိ1လိ1ပါ။ 

 (ဂ)  အချိ& Qေသာအေြခအေနများအတကွ ် အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး်သမိ်းေသာ 

  စနစတ်ငွ ်Jက&ံေတွQရသည့ ်သိ1ေလBာငA်ိ1ငမ်Uထ1ထညက်န်သ့တခ်ျကမ်ျားကိ1  

  ေရခေဲသတä ာABင် ့ေအးခေဲသတä ာများ အသစဝ်ယယ်Iြခငး်မဟ1တေ်သာ  

  စမီံခန်ခ့ွမဲUနညး်လမ်းများြဖင် ့ေြဖHBငး်Aိ1ငပ်ါသည။် 
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၂။ ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငထ်ား=>ိမ0မ>တတ်မ်းြပ<စ5ြခငး် 

(က)  လကက်ျန်စာရငး်  

လကက်ျနစ်ာရငး်ေကာကယ်Iရာတငွ ် မBတတ်မ်းစာအ1ပ်ABင့ ် ကွြဲပားချကေ်တွQ HBိပါက 

ဒ1တယိအ`ကမိ်ထပ်မံေကာကယ်Iပါ။ ဒ1တယိအ`ကမိ်ေကာကယ်Iရာတငွ ် ပထမအ`ကမိ ်

ရလဒA်Bင့တ်Iညေီနပါက မBတတ်မ်းစာအ1ပ်HBိ လကက်ျနစ်ာရငး် အမBားြဖစA်ိ1ငသ်ည။်  

မBတခ်ျကြ်ဖင့ ်အမBားြပငဆ်ငရ်ပါမည။် 

 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အေရးယIေဆာငရွ်ကမ်Uများြပ&လ1ပ်ပါ။ 

• လကက်ျနစ်ာရငး်ေကာကယ်Iရာတငွ ် မBတတ်မ်းစာအ1ပ်လကက်ျနထ်က ် ပိ1မိ1ေနပါက 

ပိ1ေနေသာအေရအတကွက်ိ1 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငမ်Bတတ်မ်းပံ1စ၏ံ မBတခ်ျက ်

စာတိ1ငတ်ငွ ် အေJကာငး်ြပချကက်ိ1 HBငး်လငး်ချကA်Bင်တ့က ွ အသစေ်ရာကH်Bိသည် ့

အေနြဖင် ့မBတတ်မ်းတငရ်မည။် 

• အကယ၍် လကက်ျနေ်ရတကွရ်ာတငွ ် မBတတ်မ်းစာအ1ပ်ထကေ်လျာန့ညး်ေနပါက 

လိ1အပ် ေနေသာပမာဏကိ1 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငမ်Bတတ်မ်းပံ1စ၏ံ မBတခ်ျက ်

စာတိ1ငတ်ငွ ် အေJကာငး်ြပချကက်ိ1HBငး်လငး်ချကA်Bင့တ်ကေွဖာ်ြပ၍ စနွ်ပ့စသ်ည် ့

အေနြဖင် ့မBတတ်မ်းတငရ်မည။် 

(ခ) လကက်ျန်စာရငး်ေကာကယ်Fရာတငွ ် ပျကစ်းီခဲြ့ခငး်၊ သကတ်မ်းက?န်ဆံ?းရက ်

 ေရာကÅ်Aိေကျာ်လန်ွြခငး်၊ အသံ?းြပ0မရေတာြ့ခငး်}Aင် ့ အသံ?းမြပ0}ိ?ငသ်ည့ ် VVM 

 အဆင်ေ့ရာကေ်သာ ကာကယွေ်ဆးပ?လငး်များ}Aင် ့ ေဖျာ်စပ်ရညပ်?လငး်များကိ? 

 ေတွ1 ÅAိပါက ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအတိ?ငး် ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

• ေရခေဲသတä ာ၊ အေအးေသတä ာများမB ဖယH်Bားပါ။ 
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• အသံ1းမြပ&ရ ဟ1ထငH်BားစာွမBတသ်ားထားပါ။ 

• တရားဝငခ်ငွ်ြ့ပ&ချကရ်HBိPပီးပါက မBနက်နေ်သာနညး်လမ်းအတိ1ငး် စနွ်ပ့စပ်ါ။ 

(ဂ) ကာကယွေ်ဆးလကက်ျန်ေကာကယ်Fြခငး်ကိ?ကျန်းမာေရးဌာနများÅAိ ကာကယွေ်ဆး 

 သိ?ေလAာငခ်န်းများတငွ ်လစဥေ်ဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငထ်ား=>ိမ0အတကွ ်ထေိရာကစ်ာွစမံီခန်
့
ခွဲြခငး် 

၁။ ကာကယွေ်ဆးများအတကွ ် အနညး်ဆံ1းေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတငး်အချကအ်လက ်

 များကိ1 မBတတ်မ်းတငထ်ားသင်ပ့ါသည။် 

• အေရအတကွ ်ပမာဏ (dose ြဖင် ့ေဖာ်ြပပါ) 

• အမျိ&းအစား (BCG, OPV etc.) 

• ထ1တလ်1ပ်ေသာစက°ံ်1 (Manufacturer) 

• ေဆးပ1လငး် သတမ်Bတအ်ရွယအ်စား (Vial Presentation - 5 doses, 10 doses) 

• က1နထ်1တလ်1ပ်မUအတကွ ်(သိ1 ့) အဆိ1ငး်နပံါတမ်ျား (Batch/Lot Number) 

• ေဆးအသ1တ ်(သိ1 ့) အဆိ1ငး်လိ1ကသ်ကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်(Expiry date) 

• VVM အဆင် ့(Usable, unusable) 

• ေအးခြဲခငး်HBိ/မHBိ ïoနြ်ပကရိိယာ (Freeze Tag) ၏ အေြခအေန (alarm/ok)  

၂။ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားအတကွ ်အနညး်ဆံ1း ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတငး်ချကအ်လကမ်ျားကိ1 

 မBတတ်မ်းေရးမBတထ်ားသင်သ့ည။် 

• အေရအတကွပ်မာဏ (dose ြဖင်ေ့ဖာ်ြပပါ) 

• ေဖျာ်စပ်ရညအ်မျိ&းအစား (ဥပမာ - BCG အ`ကမိ်ABစဆ်ယစ်ာ) 

• ထ1တလ်1ပ်ေသာစက°ံ်1 (Manufacturer) 

• က1နထ်1တလ်1ပ်မUအတကွ ်သိ1မ့ဟ1တ ်အဆိ1ငး်လိ1ကန်ပံါတမ်ျား (Batch/Lot number) 
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• ေဖျာ်စပ်ရညအ်သ1တ ် (သိ1မ့ဟ1တ)် အဆိ1ငး်လိ1ကသ်ကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ် (Expiry 

date) 

၃။ အစကခ်ျßပနမ်ျား (dropper) အတကွအ်နညး်ဆံ1း ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတငး် 

 အချကအ်လကမ်ျားကိ1 မBတတ်မ်းေရးမBတထ်ားသင်သ့ည။် 

• အေရအတကွ ်ပမာဏ (dose ြဖင် ့ေဖာ်ြပပါ) 

• အစကခ်ျßပနအ်မျိ&းအစား (ဥပမာ - ပိ1လယီိ1အစကခ်ျ၊ကာကယွေ်ဆး) 

• ထ1တလ်1ပ်ေသာစက°ံ်1 (Manufacturer) 

• က1နထ်1တလ်1ပ်မUအတကွ ်(သိ1 ့) အဆိ1ငး်နပံါတမ်ျား (Batch/Lot number) 

၄။ အြခားသံ1းစွမဲည်ပ့စVညး်များအတကွ ် အနညး်ဆံ1း ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတငး်အချက ်

 အလကမ်ျားကိ1 မBတတ်မ်းြပ&စ1ထားသင်ပ့ါသည။် 

• အေရအတကွပ်မာဏ (dose ြဖင် ့ေဖာ်ြပပါ) 

• အမျိ&းအစား 

• ထ1တလ်1ပ်ေသာစက°ံ်1 (Manufacturer) 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်(သကဆ်ိ1ငေ်သာပစVညး်အလိ1က)် 

၅။ ကာကယွေ်ဆးတစမ်ျိ&းစAီBင် ့ ေဖျာ်စပ်ရညတ်စမ်ျိ&းစအီတကွ ် ြဖန ့ြ်ဖKးြခငး်ABင်လ့ကခ် ံ

 ရHBိြခငး် ြပ&လ1ပ်သည့အ်ချိနတ်ိ1ငး်တငွ ်မBတတ်မ်းစာအ1ပ်များ၌ ချကခ်ျငး်ေရးသငွး်ပါ။ 

• ေနာကတ်စ်̀ ကမိ်တိ1ငေ်အာင ်မေစာင်ဆ့ိ1ငး်ပါABင်။့ အချိနတ်ိ1ငး်တငွ ်လကက်ျနစ်ာရငး် 

များကိ1 လကH်BိအေြခအေနABင်က့ိ1ကည်ရီန ်ြပ&စ1မမွ်းမံထားရမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများABင့ ် အြခားသံ1းစွမဲည်ပ့စVညး်များအတကွ ် မBတတ်မ်းတငရ်ာတငွ ်

သတမ်Bတထ်ားေသာ ပံ1စမံျိ&းကိ1အသံ1းြပ&ပါ။ 

• ေထာကပံ်ပ့စVညး်များ ေတာငး်ခရံာတငွ ်သတမ်Bတထ်ားေသာ indent form များကိ1 

အသံ1းြပ&ပါ။ 
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• က1နပ်စVညး်အမBာစာများ လကခ်ရံHBိေသာအခါ တာဝနခ်ဝံနထ်မ်းသည ် ခန်မ့Bနး် 

ေတာငး်ဆိ1 ထားေသာပစVညး်လိ1အပ်ချကက်ိ1 ယခငအ်မBာစာပါအေရအတကွမ်ျားABင် ့

AUငိး်ယBဥ်ကာ မညက်ဲသ့ိ1 ့ စစေ်ဆးရမညက်ိ1 နားလညသ်ေဘာေပါကရ်ပါမည။် 

• ပံ1မBနအ်မBာစာတငွပ်ါဝငေ်သာ အေရအတကွထ်က ် များေနေသာ (သိ1မ့ဟ1တ)် 

နညး်ေနေသာ ေတာငး်ခလံoာများလကခ်ရံHBိသည်အ့ခါ ထ1တေ်ပးြခငး်မြပ&လ1ပ်မီ 

ြပနလ်ညစ်စေ်ဆးရမည။် 

ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငခ်န်းအေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား 

ကာကယွေ်ဆးN>င
့
ဆ်ကစ်ပ်ပစHညး်များလကခ်ံြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးများ လကခ်ေံသာသိ1ေလBာင°ံ်1သည ် ကာကယွေ်ဆးပိ1ေ့ဆာငမ်Uကိ1 

လကခ်Aံိ1ငရ်န ်အတကွ ်ေဆးေလBာင°ံ်1ကိ1 `က&ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားရနလ်ိ1အပ်ပါသည။် 

 ဥပမာ - ကျနH်Bိေသာေဆးများကိ1 ြပနလ်ညစ်1စညး်၍ အေအးခနး်များABင်ေ့အးခ ဲ

ေသတä ာများထတဲငွ ်ေနရာလပ်များြပ&လ1ပ်ထားHBိရမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးလကခ်ရံန၊် စစေ်ဆးရနA်Bင် ့ လကမ်Bတေ်ရးထိ1းရန ် တရားဝငခ်ငွ်ြ့ပ& 

ထားေသာ ဝနထ်မ်းတစဥ်ီးက ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာင°ံ်1တငွ ်HBိေနရပါမည။် 

ကာကယွေ်ဆးN>င
့
ဆ်ကစ်ပ်ပစHညး်များထ5တေ်ပးြခငး် 

• တာဝနခ်ဝံနထ်မ်းသည ် မညသ်ည်အ့ချိနတ်ငွ ် ကာကယွေ်ဆးလာေရာကထ်1တယ်I 

မညက်ိ1 `က&ိတငသ်ထိားသင်ပ့ါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများစ1ေဆာငး်ထ1တယ်Iရနအ်တကွ ် ေရခြဲပားများေအးခPဲပီး ြပ&ြပင ်

ထားရနA်Bင့ ်ကာကယွေ်ဆးများထ1ပ်ပိ1းထားရန ်`က&ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ား ရပါမည။် 
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ကာကယွေ်ဆးများြဖန
့
်ြဖíးြခငး်ဆိ5ငရ်ာအေရးwကးီအချကမ်ျား 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရကမ်တိ1ငမ်ီ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ဂ°1တစိ1က ် ြဖန် ့ြဖKးပါ။ 

သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်ေစာေသာေဆးကိ1 ပထမဦးစာွြဖန် ့ြဖKးပါ။ (Early-Expired-

First-Out - EEFO) 

• အပIHBိနA် Bင်ထ့ေိတွQ မUHBိခဲP့ပီး VVM အေရာငပိ်1ရင်ေ့သာ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 EEFO 

ထက ်ပိ1မိ1ေစာစးီစာွအသံ1းြပ&ပါ။ 

• သတမ်Bတထ်ားေသာ ကာကယွေ်ဆးအတကွ ် မBနက်နေ်သာေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား လံ1 

ေလာကေ်စရန ်ေသချာစာွေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးလကခ်ြံခငး်ABင် ့ ြဖန် ့ြဖKးြခငး်လ1ပ်ငနး်များကိ1 မBတတ်မ်းတငပ်ါ။ 

ကာကယွေ်ဆးမBတပံ်1တငစ်ာရငး်ABင် ့ ေဆးအမBာစာများကိ1 လကH်BိအေြခအေနABင် ့

ကိ1ကည်မီUHBိရန ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 
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ကာကယွေ်ဆးထ5တလ်5ပ်သည့်စကdံ်5များမ> ကာကယွ ်ေဆးလကခ်ံမည့သ်}များ 

(Beneficiaries) ထသံိ5
့

 ကာကယွေ်ဆးများ အေအးလမ်းေ'ကာငး်စနစမ်ပျက ်

မ>န်ကန်စာွ ေရွ ìလျားေရာက=်>ိပံ5 

 

 

 

ကာကယွေ်ဆးြဖန်
့
ြဖíးြခငး်N>င်

့
 သယယ်}ပိ5

့
ေဆာငြ်ခငး်စနစမ်ျား 

၁။ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 မBနက်နေ်သာအရညအ်ေသးွ၊ မBနက်နေ်သာအေရအတကွ၊် 

 မBနက်နေ်သာအချိနA်Bင် ့မBနက်နေ်သာေနရာတငွ ်ရHBိAိ1ငရ်နအ်တကွရ်ညရွ်ယပ်ါသည။် 

၂။ ကာကယွ ်ေဆးABင့ဆ်ကစ်ပ်ပစVညး်များ ြဖန ့ြ်ဖKးရနအ်တကွ ်စမီံချကေ်ရးဆွရဲာတငွ ် 

• သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငေ်ရးအသင့ရ်HBိAိ1ငေ်ရး 
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• ကာကယွေ်ဆးABင့ဆ်ကစ်ပ်ပစVညး်များအတကွ ် လံ1ေလာကေ်သာ ေနရာပမာဏHBိမU 

(ယာဥ်များ၊ ထည်သ့ိ1ရန ်ေသတä ာများ၊ ေနရာများ) 

• ြဖန် ့ြဖKးသည်အ့`ကမိ်၊  

• ြဖန် ့ြဖKးသည် ့လမ်းေJကာငး်ABင်အ့စအီစဥ်များ ပါဝငရ်ပါမည။် 

၃။ သငတ်နး်ရHBိPပီးေသာယာဥ်ေမာငး်များ၊ ေဆးပိ1တ့ာဝနခ်၊ံ ထ1ပ်ပိ1းသIများABင် ့ ကာကယွ ်

 ေဆး ကိ1ငတ်ယွသ်ံ1းစွသဲIများသည ် ေအးခြဲခငး်ကိ1 ကာကယွA်ိ1ငရ်နအ်တကွ ် ေရခြဲပား 

 များကိ1 အနညး်ငယအ်ရညေ်ပျာ်ေစြခငး် (Conditioning)  ြပ&လ1ပ်ထားရမည။် 

Bundling ဆိ5သညမ်>ာအဘယန်ညး်။ 

 Bundling ဆိ1သညမ်Bာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါပစVညး် (၃) မျိ&းကိ1 အတIတကကွိ1ကည် ီ

ေအာင ်ထ1ပ်ပိ1းထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 

• အရညအ်ေသးွေကာငး်မနွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများ 

• ေအဒေီဆးထိ1းßပနမ်ျား (AD syringes) 

• စနွ်ပ့စဘ်Iးများ (Safety boxes) 

 ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်သံ1းပစVညး်များကိ1 ကာကယွေ်ဆးABင်အ့တI ြဖန် ့ြဖKးသင် ့

ပါသည။် 
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စန်ိေခîမ0များ 

• ြဖန် ့ြဖKးြခငး် 

• ေလလငွ်မ့UAUနး်များ မတIညြီခငး် 

• အမျိ&းအစားABင့ ်အေရအတကွ ်ကိ1ကည်မီUHBိရနလ်ိ1အပ်ြခငး် 

 

 

 

 

ကျနး်မာေရးဌာနများD'ိ 

ကာကယွေ်ဆးသိ2ေလ'ာငခ်နး် 

ကာကယွေ်ဆးထိ2းစ2ရပ်များသိ2 ့ 

သယယ်Eြခငး် 
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ကာကယွေ်ဆးများသယယ်}ပိ5
့

ေဆာငြ်ခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးများလကခ်ရံHBိေသာအခါ (သိ1မ့ဟ1တ)် ထ1တေ်ပးေသာအခါများတငွ ်

ကာကယွေ်ဆးများ၏ အေြခအေနကိ1 စစေ်ဆးြခငး်သည ်မHBိမြဖစလ်ိ1အပ်ချကြ်ဖစပ်ါသည။် 

• VVM သည ်အသံ1းြပ&Aိ1ငေ်သာ အဆင်ြ့ဖစရ်မည။် 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်မေကျာ်လနွေ်စရပါ။ EEFO ကိ1 လိ1ကန်ာပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များ၊ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား ကွအဲကပ်ျကစ်းီေနြခငး်HBိ မHBိစစေ်ဆး 

ပါ။ 

• မBနက်နေ်သာေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား ဟ1တ/်မဟ1တ ် စစေ်ဆးပါ။ စက°ံ်1တစခ်1တညး်မB 

ထ1တလ်1ပ်ရမည။် သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်မေကျာ်လနွေ်စရပါ။ 

• အပIချိနေ်စာင်J့ကပ်စစိစသ်ည် ့ပစVညး်ကရိိယာများကိ1 စစေ်ဆးပါ။ 

အေအးေသတM ာများ (Cold Box) 

• အေအးေသတä ာများ (cold box) ကိ1 အရညေ်ပျာ်စြပ&ေစရန ် ြပ&ြပငထ်ားေသာ 

ေရခြဲပားများ (Conditioned Ice Pack) ထည့P်ပီး ကာကယွေ်ဆးများကိ1 သယယ်Iပိ1 ့  

ေဆာငA်ိ1ငပ်ါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်အေရအတကွမ်ျားစာွကိ1 သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငရ်ာတငွ ် အချိန ်

ကာလ ပိ1မိ1HBညJ်ကာစာွအသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 

Model 
Vaccine Storage 

Capacity (Liters) 
Cool Life (in hours) 

RCW 25 20.7 33.4 

RCW 12 8.5 26.4 
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ကာကယွေ်ဆးသယ ်အေအးဘ}းများ (Vaccine Carrier) 

• ကာကယွေ်ဆးသယ ် အေအးဘIးများ (Vaccine Carrier) သည ် ြပ&ြပငထ်ားေသာ 

ေရခြဲပားများ (Conditioned Ice Packs) ဝနး်ရံ၍ ကာကယွေ်ဆးများABင် ့

ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 အေအးဓာတ ်ထနိး်သမိ်းထားသိ1Aိ1ငပ်ါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆးABင် ့ ေဖျာ်စပ်ရညအ်ေရအတကွ ် အနညး်ငယက်ိ1 တိ1ေတာငး်ေသာ 

အချိနက်ာလ (၂၄နာရီ) အတငွး်သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငရ်နအ်တကွ ်အသံ1းြပ&သည။် 

Model 
Vaccine Storage 

Capacity (Liters) 
Cool Life (in hours) 

Blowkings 2.6 7 

Gio style 2.6 12 

မ>န်ကန်ေသာအပ}ချိန်တငွ ်ထန်ိးသမ်ိးထား=>ိြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးသယအ်ေအးဘIး (Vaccine carrier) ကိ1 မလိ1အပ်ဘ ဲမဖွင်ရ့ပါ။ 

• သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငေ်နစဥ်အတငွး် ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးများ၏ အဖံ1းများကိ1 

တငး်Jကပ်စာွ ဖံ1းအ1ပ်ပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးကိ1 ေနေရာငြ်ခညတ်ိ1က°ိ်1က ်မထေိတွQပါABင်။့ 

• ကာကယွေ်ဆးထိ1းစ1ရပ်ေဆာငရွ်ကေ်နစဥ်အတငွး်ဖွင်ေ့ဖာကP်ပီး ကာကယွေ်ဆး 

ပ1လငး်များကိ1 ကာကယွေ်ဆးသယအ်ေအးဘIးအတငွး်HBိ ေရြမa&ပ်ြပားအJကားတငွ ်

ထားပါ။ 
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ေရြမ

q

<ပ်ြပားအသံ5းဝငပံ်5 

• ေရြမa&ပ်ြပားများသည ် ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးအတငွး်HBိ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 

ေအးေန ေစPပီး၊ သံ1းလကစ်ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များထားHBိရနA်Bင် ့ ကာကယွေ်ဆး 

ပ1လငး်များကိ1 အသံ1းြပ&ေနစဥ် ကာကယွမ်Uေပးပါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးအဖံ1းကိ1ဖွင်ထ့ားစဥ် ေရြမa&ပ်ြပားသည ် ေအာကH်Bိ ကာကယွ ်

ေဆးများကိ1 အေအးဓာတH်Bိေနေစရန ် ထနိး်သမိ်းေပးသည။် ကာကယွေ်ဆး 

ထိ1းABတံိ1ကေ်ကEးေနစဥ်အတငွး် အသံ1းြပ&လကစ် ကာကယွေ်ဆးများ ထားHBိရနA်Bင် ့

ထခိိ1ကမ်UများမBလညး် ကာကယွေ်ပးAိ1ငသ်ည။် 

ေရခဲြပားများကိ5 မညက်ဲသ့ ိ5
့

 ကိ5ငတ်ယွအ်သံ5းြပ<မညန်ညး်။ 

ေရခဲြပားများကိ5 ေအာကပ်ါအတိ5ငး်ြပ<လ5ပ်ရပါမည။် 

• သန်H့Bငး်ေသာေရြဖင် ့ ြဖည်P့ပီး အဖံ1းကိ1 တငး်Jကပ်စာွပိတပ်ါ။ ေရခြဲပားများကိ1 

ေရအြပည်မ့ြဖည်ပ့ါABင်။့ ေရသည ် ေအးခသဲာွးပါက ထ1ထည်̀ ကးီလာAိ1ငသ်ည် ့

အတကွ ် ေနရာလံ1ေလာကေ်စရန ် ေရခြဲပားထပ်ိပိ1ငး်တငွ ် (၄) စငတ်မီီတာခန် ့ 

ချနလ်Bပ်ထားပါ။ 

• ေရခြဲပားကိ1 ေဇာကထ်ိ1းထားPပီး ေရစမိ်မ့U မHBိေJကာငး် ေသချာေစရန ်ညaစJ်ကည်ပ့ါ။ 

• ေအးခေဲသတä ာထတဲငွ ် ေရခြဲပားများကိ1 တည်မ့တစ်ာွ ေထာငထ်ားပါ။ (သိ1မ့ဟ1တ)် 

ေဘးတိ1ကထ်ားပါ။ ေရခြဲပားများအJကားတငွ ် ေနရာချနလ်Bပ်ထားပါ။ ေအးခ ဲ

ေသတä ာတခံါးကိ1 ပိတပ်ါ။ 

• ေရခြဲပားများ ေဒါငေ်ဒါငြ်မည ်ေအးခေဲစရန ်အနညး်ဆံ1း (၄၈) နာရီထားပါ။ 
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ေရခဲြပားများအတကွ ်အေရးwကးီမ>တသ်ားရန် 

• ေရခြဲပားများကိ1 အသံ1းြပ&သည်အ့ချိနတ်ိ1ငး် ေရထပ်မံြဖည်ရ့န ်မလိ1အပ်ပါ။ `ကမိ်ဖန ်

များစာွ အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 

• အနညး်ဆံ1း (၄၈) နာရီJကာ ေအးခထဲားြခငး်မHBိေသာ ေရခြဲပားများသည ်လျငြ်မနစ်ာွ 

အရညေ်ပျာ်Aိ1ငသ်ည။် ေရခြဲပား၏အတငွး်HBိ အလယဗ်ဟိ1ABင် ့ အြပငဘ်ကအ်ပိ1ငး် 

အားလံ1းေသချာစာွ ေအးခေဲစရပါမည။် 

 ေအးခြဲခငး်ေJကာင် ့ ပျကစ်းီလယွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများ သယယ်Iပိ1ေ့ဆာငရ်ာတငွ ်

ေရခြဲပားများကိ1 အရညေ်ပျာ်စြပ&ရန ် ြပ&ြပငထ်ားြခငး် (Conditioning) မHBိပါက ကာကယွ ်

ေဆးများကိ1 ပျကစ်းီAိ1ငပ်ါသည။် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေရခြဲပားများ ြပ&ြပငြ်ခငး်နညး်လမ်းကိ1 အသံ1းြပ&ပါ။ 

ေရခဲြပားများကိ5 ြပ<ြပငြ်ခငး် (၁) 

• ေရခြဲပားများကိ1 စငတ်ငွ ်အတနး်လိ1ကစ်ထီားပါ။ (၂) တနး်ထကပိ်1၍ စမီထားပါABင်။့ 

• ေရခြဲပားတစခ်1စ၏ီ ပတလ်ညတ်ငွ ်(၅) စငတ်မီီတာခန် ့ ေနရာ ချနထ်ားပါ။ 

• ေရခြဲပားများ၏အတငွး်တငွ ် ေရအနညး်ငယေ်ပျာ်လာသညအ်ထ ိ ေစာင်ဆ့ိ1ငး်ပါ။ 

ပတဝ်နး်ကျငအ်ပIချိန ် (+၂၀°C) တငွထ်ားပါက ေရခအဲရညေ်ပျာ်ေစရန ် အချိန ်

တစန်ာရီခန် ့ JကာAိ1ငပ်ါသည။် အပIချိနြ်မင်ပ့ါက ပိ1မိ1ြမနပ်ါမည။် 

• (၅-၁၀) မိနစတ်ိ1ငး်တငွ ် ေရခြဲပားတစခ်1ကိ1 ထ1တယ်I၍လUပ်Jကည်ပ့ါ။ ေရခြဲပား 

အတငွး် ေရအနညး်ငယစ်တငလ်Uပ်HBားသည်အ့ခါ ြပ&ြပငထ်ားPပီး အေြခအေန 

(Conditioning) ေရာကH်BိPပီးြဖစပ်ါသည။် 

• ေရခြဲပားများြပ&ြပငရ်နအ်တကွ ်လံ1ေလာကေ်သာ စငမ်ျားHBိရပါမည။် 
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ေရခဲြပားများကိ5 ြပ<ြပငြ်ခငး် (၂) 

• ေရခြဲပားအားလံ1းသည ်အပIချိန ်(-၂၅°C) မHBိJကပါ။  

• အကယ၍် ေရခြဲပားများသည ် ေနေရာငြ်ခည ် စမွ်းအငသ်ံ1း ေရခေဲသတä ာများတငွ ်

ြပ&လ1ပ်ထားပါက ၄ငး်တိ1၏့ ကနဦးအပIချိန ်(-၁၀°C) ထကပိ်1၍ မေလျာန့ညး်Aိ1ငပ်ါ။ 

• အဆိ1ပါအေြခအေနတငွ ် ေရခြဲပားကိ1 ြပ&ြပငရ်နအ်တကွ ် ေအးခေဲသတä ာအတငွး် 

ြပ&လ1ပ်ထားေသာ ေရခြဲပားထကပိ်1မိ1ြမနA်ိ1ငပ်ါသည။် 

• သိ1 ့ြဖစရ်ာ ေရခြဲပားများ သင်ေ့လျာ်ေသာအေြခအေနသိ1 ့ ေရာကH်BိPပီး ြဖစ/်မြဖစ ်

စစေ်ဆးရန ်အတကွ ်(၅-၁၀) မိနစတ်ိ1ငး်တငွ ်ထ1တယ်I၍လUပ်Jကည့ပ်ါ။ 

• ေရခြဲပားများကိ1 အတနး်လိ1က ် သပ်ရပ်စာွစထီားရနေ်နရာမHBိပါက အေအးေသတä ာ 

များ (Cold Box) ထတဲငွ ်ေရခြဲပားများကိ1 ြပ&ြပငရ်နအ်တကွ ်အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 

 သတြိပ0ရန်မAာ - ထိ?ကဲသ့ိ? ့ ေရခဲြပားများြပ0ြပငြ်ခငး်သည ် အချိန်အနညး်ငယ ် ပိ?မိ? 

Çကာြမင်}့ိ?ငပ်ါသည။် 
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umuG,faq;tylcsdef apmifhMuyfpdppfjcif;ESifh 
tylcsdefud&d,mrsm; 

Temperature monitoring and introduction of data loggers and freeze tags 

ကာကယွေ်ဆးအပ}ချိန်ေစာင
့
'်ကပ်စစိစြ်ခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးကိ1 ေအာကပ်ါအေြခအေနများေပ[တငွမ်Iတည၍် မBနက်နစ်ာွ သိ1ေလBာင ်

Aိ1ငရ်န ်လိ1အပ်ပါသည။် 

• ေအးခြဲခငး်ေJကာင် ့ပျကစ်းီလယွြ်ခငး် (Freeze sensitive) 

• အပIေJကာင် ့ပျကစ်းီလယွြ်ခငး် (Heat sensitive) 

• ကာကယွေ်ဆးများ သိ1ေလBာငရ်နအ်တကွ ် အJကြံပ&ေထာကခ်ထံားေသာ အပIချိန ်

(Optimal temperature) 

• သကတ်မ်း က1နဆ်ံ1းရကစ်ွ ဲ(Expiry date) 

• ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 သိ1ေလBာငြ်ခငး် 

ေအးခဲြခငး်ေ'ကာင်
့
 ပျကစ်းီလယွြ်ခငး် 

 အချိ& Qကာကယွေ်ဆးများသည ် ေအးခပဲါက ပျကစ်းီလယွပ်ါသည။် အဆိ1ပါကာကယွ ်

ေဆးများအတကွေ်အးခြဲခငး် (သိ1မ့ဟ1တ)် အပIအချိန ် သ1ညဒဂီရီစငတ်ဂီရိတ ် ေအာကတ်ငွ ်

ေရာကH်Bိခဲပ့ါက  ကာကယွေ်ဆး၏အာနသိငက်ိ1 ေလျာန့ညး်ပျကစ်းီေစPပီး အသံ1းြပ&၍မရ 

ေတာပ့ါ။ 

 သိ1 ့ြဖစရ်ာ ေအးခြဲခငး်ေJကာင် ့ ပျကစ်လီယွေ်သာ ေအးခြဲခငး်မBကာကယွရ်နတ်စခ်1 

တညး်သာမက အပIချိနေ်Jကာင် ့ပျကစ်းီြခငး်မBကာကယွမ်Uေပးရန ်အေရး`ကးီပါသည။် 
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အပ}ေ'ကာင
့
 ်ပျကစ်းီလယွြ်ခငး် 

 အားလံ1းေသာကာကယွေ်ဆးများသည ် အပIချိနပ်မာဏတစခ်1ေJကာင့ ် ပျကစ်းီလယွ ်

ပါသည။် သိ1ရ့ာတငွ ် အချိ& Qကာကယွေ်ဆးများသည ် အြခားကာကယွေ်ဆးများ ထကပိ်1မိ1၍ 

ပျကစ်းီAိ1ငပ်ါသည။်  

 ေအးခေဲြခာကက်ာကယွေ်ဆး (Freeze-dried vaccine) အားလံ1းသည ် ေဖျာ်စပ်ရည ်

ABင့ေ်ဖျာ်စပ်Pပီးပါက အပIေJကာင့ပိ်1မိ1ပျကစ်းီလယွေ်စပါသည။် ထိ1ေ့Jကာင့ ် ေအးခေဲြခာက ်

ကာကယွေ်ဆးများ (Freeze-dried vaccine) ကိ1 အပIHBိနA် Bင့ ် မထေိတွQရန ် ပိ1၍အေရး`ကးီ 

ပါသည။် 

ကာကယွေ်ဆးများN>င
့
 ်အပ}ေ'ကာင

့
ပ်ျကစ်းီလယွြ်ခငး်ြပဇယား 

 

အလငး်ေ'ကာင
့
 ်ပျကစ်းီလယွြ်ခငး် 

 အချိ& Qကာကယွေ်ဆးများသည ် ြပငး်ထနေ်သာအလငး်ေရာငA်Bင်ထ့ေိတွQပါက ပျကစ်းီ 

လယွပ်ါသည။် ဥပမာ - ဘစီဂီျီ၊ ၀ကသ်ကက်ာကယွေ်ဆး၊ ၀ကသ်ကဂ်ျိ&ကသ်ိ1းကာကယွ ်

ေဆး။ 

 ၄ငး်ကာကယွေ်ဆးများသည ် ခရမ်းလနွေ်ရာငြ်ခညမ်ျားABင် ့ ထေိတွQပါကလညး်၊ 

အာနသိငေ်လျာန့ညး်Aိ1ငပ်ါသည။် သိ1 ့ြဖစရ်ာ အထကပ်ါကာကယွေ်ဆးများကိ1 ေနေရာငြ်ခည ်
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(သိ1မ့ဟ1တ)် ဓာတမ်ီးေချာငး် (နယီနွဓ်ာတေ်ငွQ) အလငး်ေရာငတ်ိ1A့ Bင် ့ မထေိတွQ Aိ1ငရ်န ်

အPမဲတမ်း ပံ1မBနက်ာကယွမ်Uေပးရပါမည။် ပံ1မBနအ်ားြဖင် ့ အလငး်ေရာငေ်Jကာင် ့ ပျကစ်းီ 

လယွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 အလငး်ေရာငမ်Bကာကယွမ်UေပးAိ1ငရ်န ် အည&ိရင်ေ့ရာင ်

ဖနပ်1လငး်များြဖင် ့ ထည်သ့ငွး်ထားပါသည။် သိ1ရ့ာတငွ ် ၄ငး်ကာကယွေ်ဆးများကိ1 သတြိဖင် ့

ဂ°1တစိ1ကထ်နိး်သမိ်း၍ ြပငး်ထနေ်သာအလငး်များABင် ့ ထေိတွQ မUမHBိေစရန ် အချိနြ်ပည် ့

ကာကယွမ်Uေပးရပါမည။် 
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ကမñာ
့
ကျန်းမာေရးအဖဲွìက ေထာကခ်ံအ'ကြံပ<ထားေသာ ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငမ်0 

အေြခအေနများ (WHO vaccine storage recommendation) 

 ေရခေဲသတä ာလိ1အပ်ချကမ်ျားတကွခ်ျကရ်န ် ကမëာက့ျနး်မာေရးအဖွဲQက ေထာကခ် ံ

အJကြံပ&ထားေသာ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေ့လBာငမ်U အေြခအေနများကိ1 အသံ1းြပ&ရမည။် 
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သကတ်မ်းက5န်ဆံ5းသည့်ရကစ်ွ ဲ(Expiry Date) 

 ကာကယွေ်ဆးများကိ1 အေကာငး်ဆံ1း Pပီးြပည်စ့ံ1ေသာ အေြခအေနြဖင် ့ သိ1ေလBာင ်

ထနိး်သမိ်းထားေစကာမI၊ သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်ေရာကH်BိPပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးများသည ်

အာနသိငဆ်ံ1း°U ံးပျကစ်းီသာွးPပီ ြဖစပ်ါသည။်  

 နညး်စနစမ်Bနစ်ာွသိ1ေလBာငထ်ားေသာ ကာကယွေ်ဆးများအတကွ ် သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1း 

ရက ် တစခ်1တညး်သာလ\င ် ကာကယွေ်ဆးများ၏အာနသိငက်ိ1 တရား၀ငအ်တညြ်ပ&Aိ1င ်

ပါသည။် 

 အပIHBိန၊် ေအးခြဲခငး် (သိ1မ့ဟ1တ)် အလငး်ေရာငA်Bင် ့ထေိတွQ မUများေJကာင် ့သကတ်မ်း 

က1နဆ်ံ1းရကမ်တိ1ငမ်ီ ကာကယွေ်ဆးများ၏ အာနသိငေ်လျာန့ညး်ေစAိ1ငပ်ါသည။် 

 သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းPပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 မညသ်ည်အ့ခါမ\ အေအးလမ်း 

ေJကာငး်ထတဲငွမ်ထနိး်သမိ်းရပါ။ "အသံ?းမြပ0ရ" ဟI၍ ထငH်BားစာွအမBတသ်ားြပ&Pပီး 

အေအးလမ်းေJကာငး်မBဖယH်Bားရပါမည။် 

 VVM အမBတအ်သား စနွ်ပ့စရ်မည်အ့ဆင်သ့ိ1 ့ ေရာကH်BိPပီးေဆးများကိ1လညး် အလား 

တIေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

မ>တသ်ားရန် (Important Note)  

၁။ ကာကယွေ်ဆး အားလံ1းသည ် မBနက်နေ်သာ အပIချိနတ်ငွ ် သိ1ေ့လBာငထ်ားေစကာမI 

ေဆးအာနသိင ် တြဖညး်ြဖညး် ေလျာန့ညး်လျကH်Bိပါသည။် ကာကယွေ်ဆး 

သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းမည်ရ့ကစ်ွကဲိ1 ေစာင်J့ကည်ေ့လလ့ာရပါမည။် 

၂။ အပIချိန ် (+၈°C) ထကေ်ကျာ်လနွသ်ာအပIချိနA် Bင် ့ ထေိတွQပါက ကာကယွေ်ဆး 

အားလံ1းသည ်ပိ1မိ1လျငြ်မနစ်ာွ အာနသိငေ်လျာန့ညး်ပါသည။် 
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၃။ ကာကယွေ်ဆးများ သည ် အာနသိငေ်လျာန့ညး်သာွးပါက၊ နဂိ1အတိ1ငး်ြပနလ်ည ်

မေကာငး်Aိ1ငေ်တာပ့ါ။ 

 အပIHBိန ် (သိ1မ့ဟ1တ)် အလငး်ေရာငမ်ျားABင် ့ဆကတ်ိ1ကထ်ေိတွQ မUေJကာင် ့ပျကစ်းီ 

မUသည ်တြဖညး်ြဖညး် ထပ်ဆင်တ့ိ1း့၍ ပိ1မိ1လာပါသည။် 

၄။ အသညး်ေရာင ် အသား၀ါဘ ီ ကာကယွေ်ဆး၊ ငါးမျိ&းစပ် ကာကယွေ်ဆး၊ ပိ1လယီိ1 

ထိ1းေဆး၊ ြပငး်ထနအ်ဆ1တေ်ရာင ် ေရာဂါပိ1းကာကယွေ်ဆးABင် ့ ေမးခိ1ငက်ာကယွ ်

ေဆးများသည ်ေအးခြဲခငး်ေJကာင်ပ့ျကစ်းီသည။် 

၅။ ဘစီဂီျီ၊ ပိ1လယီိ1အစကခ်ျေဆး၊ ၀ကသ်ကA်Bင် ့၀ကသ်ကဂ်ျိ&ကသ်ိ1း ကာကယွေ်ဆး 

များသည ် ြပငး်ထနေ်သာအလငး်ေရာင ် (သိ1မ့ဟ1တ)် အပIHBိနA် Bင်ထ့ေိတွQ မU 

ေJကာင် ့ပျကစ်းီသည။် 

ကာကယွေ်ဆးများအတကွ ် ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ5 မ>န်ကန်ေသာအေြခအေနတငွသ်ိ5 

ေလ>ာငထ်ားရပါမည။် 

၁။ ကာကယွေ်ဆးထိ1းစ1ရပ်များABင် ့ ကျနး်မာေရး၎ာနများတငွ ် ေနစ့_လိ1အပ်ေသာ 

ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 လံ1ေလာကစ်ာွ ထားHBိရမည။် 

၂။ ကျနး်မာေရးဌာနအလိ1က ် ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငခ်နး်များတငွ ် ေဖျာ်စပ်ရည ်

များကိ1 (၂၄) နာရီအတငွး် ေဖျာ်စပ်အသံ1းြပ&ရန ်စစီ_ထားြခငး်မHBိပါက အေအး 

လမ်းေJကာငး်တငွ ်ထနိး်သမိ်းထားရနမ်လိ1ပါ။ 

၃။ ေဖျာ်စပ်ရညပ်1လငး်များကိ1 မညသ်ည်အ့ခါတငွမ်\ ေအးခြဲခငး်မHBိေစရပါ။ 

ေအးခေဲသတä ာထတဲငွ ် မညသ်ည်အ့ခါမ\ မထားရပါ (သိ1မ့ဟ1တ)် ေအးခေဲသာ 

မျကA်BာြပငA်Bင် ့ထေိတွQ ြခငး် လံ1း၀မြပ&ရပါ။ ထိ1ကဲသ့ိ1 ့ ထားHBိြခငး်ြဖင် ့ဖနပ်1လငး် 

များ အကက်ွPဲပီး အတငွး်သိ1 ့ ပိ1း၀ငေ်စAိ1ငပ်ါသည။် 
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ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား (Diluents) 

• ေအးခေဲြခာကက်ာကယွေ်ဆးများABင် ့ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 အPမဲတမ်း အေရအတကွ ်

တIညစီာွ ြဖနြ်ဖKးေပးရမည။် 

• ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားသည ် ကာကယွေ်ဆးထ1တလ်1ပ်သည် ့ စက°ံ်1တစခ်1တညး်မB 

ထ1တလ်1ပ်Pပီး ကာကယွေ်ဆးအတကွ ် မBနက်နသ်ည်ေ့ဖျာ်စပ်ရည ် အမျိ&းအစားများ 

ြဖစရ်မည။် 

• ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းတငွ ် ကာကယွေ်ဆးABင် ့ ၎ငး်အတကွ ် ေဖျာ်စပ်ရန ် ေဖျာ်စပ်ရည ်

ပ1လငး်အေရအတကွ ် တIညစီာွHBိရပါမည။် အသံ1းြပ&မည် ့ ကာကယွေ်ဆးအတကွ ်

မBနက်နေ်သာ ေဖျာ်စပ်ရည ်အမျိ&းအစားြဖစရ်မည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများ ြဖန် ့ြဖKးရာတငွ ် အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်းရနအ်တကွ ်

ေရခြဲပားများပါ၀ငေ်သာ အေအးေသတä ာများ (Cold Box) ABင်က့ာကယွေ်ဆး 

သယဘ်Iးများ (Vaccine Carriers) အသံ1းြပ&ရပါမည။် 

• အကယ၍် (၂၄) နာရီအတငွး် ကာကယွေ်ဆးေဖျာ်စပ်ရန ် မလိ1အပ်ပါက 

ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 အေအးလမ်းေJကာငး်တငွ ်ထနိး်သမိ်းထားရနမ်လိ1အပ်ပါ။ 

• ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ1 ကာကယွေ်ဆးABင် ့အPမဲတမ်းအတI ြဖန် ့ြဖKးရမည။် 

အပ}ချိန်ေစာင်
့
'ကပ်စစိစြ်ခငး်N>င်

့
 သတေိပးသည့ ်ပစHညး်ကရိိယာများ  

(Temperature monitoring and temperature monitoring devices) 

• ေရခေဲသတä ာများ၊ ေအးခေဲသတä ာABင် ့ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာင ်အေအးခနး်များတငွ ်

အပIချိန ်ေစာင်J့ကပ်စစိစက်ရိိယာများ သးီြခားတပ်ဆငထ်ားရမည။် 
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• ကာကယွေ်ဆးသိ1ေ့လBာငရ်န ် လံ1ြခ&ံစတိခ်ျရသည် ့ အပIချိနက်န်သ့တခ်ျကထ်က ်

ေကျာလ်နွသ်ည်အ့ချိနမ်ျားတငွ ် ၀နထ်မ်းများကိ1 သတေိပးလUေံဆာ်ရနအ်တကွ ်

အလိ1အေလျာကသ်တေိပးစနစအ်သံ1းြပ&ပါက အေကာငး်ဆံ1းြဖစပ်ါသည။် 

• တာ၀နခ်၀ံနထ်မ်းသည ် အပIချိနမ်ျားကိ1 စစေ်ဆးJကည်°့U ြခငး်ABင် ့ မBတတ်မ်းတငြ်ခငး် 

ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

• အကယ၍် လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား Jကာြမင်စ့ာွြပတေ်တာကပ်ါက (သိ1မ့ဟ1တ)် 

ေအးေအာငြ်ပ&လ1ပ်သည် ့ ပစVညး်ကရိိယာများခEတယ်ငွး်ပါက ကာကယွေ်ဆးများကိ1 

ကာကယွေ်စာင်ေ့HBာကရ်န ်အေရးေပ[ အစအီစ_ ေရးဆွထဲားရမည။် 

အပFချိန် ေစာင်Ç့ကပ်စစိစက်ရိိယာများမAာ 

• Temperature Monitoring Chart (အပIချိန ်ေစာင်J့ကပ်စစိစဇ်ယား) 

• Vaccine Vial Monitor (VVM) (အပIချိန ်ေစာင်J့ကပ်စစိစသ်ည် ့ကရိိယာ) 

• Freeze Tag 

• Fridge Tag 

VVM သည ်အေကာငး်ဆံ?း အချိန်-အပFချိန် êëန်းြပကရိိယာြဖစပ်ါသည။် ကာကယွေ်ဆး 

တစပ်?လငး်ချငး် အတကွ ်အပFÅAိန်}Aင် ့ထေိတွ1 ခဲြ့ခငး်ကိ? ေစာင်Ç့ကပ်စစိစ}်ိ?ငသ်ည။် 

အပ}ချိန်ေစာင်
့
'ကပ်စစိစသ်ည့်စစေ်ဆးပံ5စ ံ(Temperature monitoring chart) 

 ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငအ်ေအးခနး်များABင် ့ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငေ်ရခေဲသတä ာ 

များသည ်

ENF  အပIချိန ် (+၂°C) ABင် ့ (+၈°C) အJကားတငွH်Bိပါက ပံ1မBနအ်ေြခအေနြဖစP်ပီး 

 အေရးယIေဆာငရွ်ကရ်နမ်လိ1ပါ။ 
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EOF  အပIချိန ်(၀°C) (သိ1မ့ဟ1တ)် (၀°C) ေအာကေ်ရာကH်Bိပါက - 

o ကာကယွေ်ဆးများ အAäရာယH်Bိသည်အ့ေြခအေနြဖစသ်ည။် ချကခ်ျငး် 

အေရးယIေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

o ေအးခြဲခငး်ေJကာင် ့ပျကစ်းီလယွသ်ည် ့ကာကယွေ်ဆးများကိ1 စစေ်ဆးပါ။ 

ေအးခခဲဲP့ပီးဟ1 သသံယHBိပါက "လzပ်ခါစမ်းသပ်ြခငး် (Shake Test)" 

ြပ&လ1ပ်ပါ။ ေအးခခဲဲP့ပီး ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ဖျကဆ်းီပစပ်ါ။ 

သတငး်ပိ1ပ့ါ။ 

EPF အပIချိန ်(+၈°C) ABင် ့(+၁၀°C) အJကားHBိလျင ်

o အကယ၍် လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား ယာယခီEတယ်ငွး်ြခငး်ြဖစပ်ါကာ 

အေရးယIေဆာငရွ်ကရ်န ်မလိ1ပါ။ 

o ေအးခေဲအာငြ်ပ&လ1ပ်သည် ့စနစ ်အလ1ပ်လ1ပ်ြခငး် HBိမHBိ စစေ်ဆးပါ။ 

o အေြခအေနကိ1 အနးီကပ် ေစာင်J့ကပ်စစိစပ်ါ။ 

EQF အပIချိန ် +၁၀°C ထကေ်ကျာ်လနွလ်\င ် ကာကယွေ်ဆးများ အAäရာယH်Bိပါသည။် 

`က&ိတငေ်ရးဆွထဲားေသာ အေရးေပ[အစအီစ_ (Contingency plan) ကိ1 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်ချကခ်ျငး် အေရးယIေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

အပ}ချိန်စစေ်ဆးြခငး် 

 စစေ်ဆးပံ1စကံိ1 (၂၄) နာရီတငွ ်ABစ်̀ ကမိ်၊ ရကသ်တä ပတတ်စပ်တတ်ငွ ်(၇) ရက ်ေနစ့_ 

ြဖည်စ့ကွပ်ါ။ 

ENF Fridge tag ABင် ့ သာမိ1မီတာကိ1စစေ်ဆးေပးပါ။ အပIချိနA် Bင်စ့စေ်ဆးသည် ့

အချိနက်ိ1 ေရးမBတပ်ါ။ 
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EOF   စ_ဆကမ်ြပတအ်ပIချိနမ်Bတတ်မ်းကိ1 စစေ်ဆးပါ။ ယခင ် ေနာကဆ်ံ1းစစေ်ဆး 

 ခဲသ့ည်အ့ချိနမ်Bစ၍ မBနက်နေ်သာ အပIချိနအ်တငွး်HBိပါက၊ OK စာတိ1ငတ်ငွ ် "YES” 

 ဟ1ေရးပါ။ မBနက်နေ်သာအပIချိန ် အတငွး်မHBိပါက "NO” ဟ1ေရးပါ။ သင၏် 

 `ကးီJကပ်သIထ ံချကခ်ျငး်သတငး်ေပးပိ1ပ့ါ။ 

EPF  မBတခ်ျကစ်ာတိ1ငတ်ငွ ် ပံ1မBနမ်ဟ1တေ်သာ ြဖစရ်ပ်များကိ1 အားလံ1းကိ1 ေရးမBတပ်ါ။ 

(ဥပမာ - စကပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ ဆIညသံမံျား) 

o `ကးီJကပ်သIထ ံချကြ်ခငး် သတငး်ပိ1ပ့ါ။ 

o တနလ¡ာေနန့နံကတ်ိ1ငး် စာရွကအ်သစအ်သံ1းြပ&ပါ။ ြဖည်စ့ကွP်ပီးစာရွက ်

ကိ1 `ကးီJကပ်သIထေံပးပိ1ပ့ါ။ 

မ>တသ်ားရန် 

ဥပမာ 

ဗ1ဒ¬ဟIးေန ့ (ညေနပိ1ငး်)   - ေအးခေဲအာငြ်ပ&လ1ပ်သည်စ့နစ ်အလနွဆ်Iညသံည။် 

Jကာသပေတးေန ့ (နနံကပိ်1ငး်)  - ေအးခေဲအာငြ်ပ&လ1ပ်သည်စ့နစခ်Eတယ်ငွး်သည။်  

     -  အငဂ်ျငန်ယီာကိ1ေခ[သည ်

Jကာသပေတးေန ့ (ညေနပိ1ငး်) - ၁၇:၀၀ နာရီတငွ ်ြပငဆ်ငခ်ဲသ့ည။် 

အပ}ချိန် မ>တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

• အပIချိနက်ိ1 နနံကတ်စ်̀ ကမိ်ABင် ့ ေနလ့ညတ်စ်̀ ကမိ် တစေ်နလ့\င ် ABစ်̀ ကမိ် မBတတ်မ်း 

တငပ်ါ။ 

• ၀နထ်မ်းတစဥ်ီးက တာ၀နယ်Iရမည။် 
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• သတမ်Bတထ်ားေသာ အပIချိနေ်ဘာငထ်က ် ေကျာ်လနွေ်နပါက၊ ကာကယွေ်ဆးများ 

ကိ1 ကာကယွA်ိ1ငရ်န ်အေရးယIေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• အေအးလမ်းေJကာငး်ထနိး် ပစVညး်ကရိိယာများထားHBိေသာ Fridge Tag, Freeze 

Tag များကိ1 အPမဲတမ်း စစေ်ဆးပါ။ 

• ေရခေဲသတä ာများ၏ အြပငဘ်ကတ်ငွ ် ချိတတ်ယွထ်ားသည် ့ အပIချိနမ်Bတတ်မ်း 

ဇယားကိ1 အသံ1းြပ&ပါ။ 

အပ}ချိန် ေစာင်
့
'ကပ်စစိစ ်ကရိိယာများ 

• အပIချိနA် Bင် ့ထေိတွQ ြခငး် စစိစရ်န ်  -  Temperature monitoring chart  

       -  Vaccine vial monitor (VVM) 

• ေအးခြဲခငး်ABင် ့ထေိတွQ ြခငး် စစိစရ်န ် -  Freeze Tag 

• အပIချိန ်မBတတ်မ်းတငရ်န ်   - Fridge Tag 

ေရခဲေသတM ာ(ILR) အတကွ ် စတိခ်ျရေသာ အပ}ချိန်ကန်
့
သတခ်ျကထ်က ် ေကျာ်လန်ွ 

ပါက အေရးယ}ေဆာငရွ်ကမ်0 

စì အပFချိန် အေရးယFေဆာငရွ်ကမ်z 

၁ ၀°C (သိ1မ့ဟ1တ)် ၀°C 
ေအာက ်(ကာကယွ ်
ေဆးများ အAäရာယH်Bိ 
သည)် 

• အပIချိန ်နမိ်က့ျသညက်ိ1 ြပငဆ်ငရ်နA်Bင် ့
ေနာကတ်စ်̀ ကမိ ်ထပ်မံြပဿနာမြဖစေ်စရန ်
ချကခ်ျငး်အေရးယI ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• ေအးခြဲခငး်ေJကာင် ့ပျကဆ်းီလယွေ်သာ 
ကာကယွေ်ဆးများကိ1 စစေ်ဆးပါ။ 

• လUပ်ခါစမ်းသပ်ြခငး်ကိ1 ြပ&လ1ပ်ပါ။  
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စì အပFချိန် အေရးယFေဆာငရွ်ကမ်z 

• သတငး်ေပးပိ1ပ့ါ။ 

၂ အပIချိန ်(+၈°C ABင် ့
+၁၀°C) အJကား 

• အကယ၍် လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား ယာယြီပတေ်တာက ်
ပါက ေနာကထ်ပ် ပိ1၍ အေရးယIေဆာငရွ်ကရ်န ်
မလိ1အပ်ပါ 

• ေအးေအာငြ်ပ&လ1ပ်ေသာစနစ ်အလ1ပ်လ1ပ်ေနြခငး် HBိ 
/ မHBိ စစိစပ်ါ။ အေြခအေနကိ1 အနးီကပ် ေစာင်J့ကပ် 
Jကည်°့Uစစိစပ်ါ။ တိ1က°ိ်1က ်အေရးယI 
ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် မြပ&ဘ၊ဲ ေနာကတ်စ်̀ ကမိ ်အပIချိန ်
စစေ်ဆး သည်အ့ချိနထ် ိေစာင်ဆ့ိ1ငး်ပါ။ 

• အကယ၍်ပံ1မBနအ်ပIချိနအ်တငွး် မHBိပါက ဆေီလျာ် 
ေသာ အေရးယIေဆာငရွ်ကမ်Uကိ1 ြပ&လ1ပ်ပါ။ 

၃ (+၁၀°C)အထက ်
(ကာကယွေ်ဆးများ 
အAäရာယH်Bိသည။်) 

• သေဘာတIညထီားPပီးေသာ အေရးေပ[အစအီစဥ်ကိ1 
ချကခ်ျငး် ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• သတငး်ပိ1ပ့ါ။ 

ေအးခဲေသတM ာ (Freezer) အတကွအ်ပ}ချိန်သည ် စတိခ်ျရေသာအNMရာယက်ငး်သည့် 

ကန်
့
သတခ်ျကထ်က ်ေကျာ်လန်ွေနပါက အေရးယ}ေဆာငရွ်ကမ်0 

စì အပFချိန် အေရးယFေဆာငရွ်ကမ်z 

၁ (-၂၅°C) ေအာက ် • Thermostat ကိ1 ထနိး်ညaပိါ 

• ေနာကတ်စ်̀ ကမိ ်စစေ်ဆးချိနတ်ငွ ်အပIချိနသ်ည ်ပံ1မBနအ်တငွး် HBိ 
/ မHBိ စစေ်ဆးပါ။ 
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စì အပFချိန် အေရးယFေဆာငရွ်ကမ်z 

၂ (-၁၅°C) အထက ် • လ\ပ်စစဓ်ာတအ်ား ယာယြီပတေ်တာကခ်ဲပ့ါက၊ 
ေနာကထ်ပ်အေရးယI ေဆာငရွ်ကရ်နမ်လိ1ပါ။ 

• လ\ပ်စစဓ်ါတအ်ား ယာယ ီ(၂ နာရီJကာ) ြပတေ်တာက၍် အပIချိန ်
(+၁၀°C) အထ ိြမင့တ်ကခ်ဲပ့ါက 
အေရးယIေဆာငရွ်ကရ်နမ်လိ1ပါ။ 

• ေအးေအာင ်ေဆာငရွ်ကေ်သာယIနစ ်အလ1ပ်လ1ပ်ေနြခငး် HBိ / 
မHBိ စစေ်ဆးပါ။ 

• အေြခအေနကိ1 အနးီကပ် ေစာင်J့ကပ်စစိစပ်ါ။ ေနာကတ်စ်̀ ကမိ ်
စစေ်ဆးစဥ် ပံ1မBန ်အေြခအေနတငွ ်မေတွQ HBိပါက၊ 
ဆေီလျာ်ေသာ အေရးယIေဆာငရွ်ကမ်U ြပ&&လ1ပ်ပါ။ 

၃ (+၁၀°C ) အထက ်
(ကာကယွေ်ဆးများ 
အAäရာယH်Bိသည။်) 

• `က&ိတငေ်ရးဆွထဲားေသာ အေရးေပ[အစအီစဥ ်(Contingency 
plan) ကိ1 ချကခ်ျငး် ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• သတငး်ပိ1ပ့ါ။ 

Vaccine Vial Monitor (VVM) 

• VVM သည ် အပIချိနေ်စာင်J့ကပ်စစိစသ်ည် ့ ကရိိယာြဖစP်ပီး ကာကယွေ်ဆးပ1လငး် 

ေပ[တငွ ်ေဖာ်ြပပါ HBိသည။်  

• အပIHBိနA် Bင်ထ့ေိတွQပါက VVM အတငွး်HBိ ေလးေထာင်က့ကွအ်ေရာငသ်ည ်

အဆင်ဆ့င် ့ေြပာငး်လသဲာွးသည။် 
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အဘယ်ေ့'ကာင်
့
 VVM အေရးwကးီပါသနညး် 

• အပIHBိနေ်Jကာင် ့ ပျကစ်းီေသာ ကာကယွေ်ဆးများ ြဖန ့ြ်ဖKးြခငး်ကိ1 

ကာကယွတ်ားဆးီAိ1ငသ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆးေလလငွ်မ့U ေလျာခ့ျAိ1ငသ်ည။် 

• အေအးလမ်းေJကာငး်ဆိ1ငရ်ာ ြပဿနာများကိ1 ïoနြ်ပAိ1ငသ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများ စမီံခန်ခ့ွရဲန ်ကရိိယာအြဖစ ်အသံ1းြပ&Aိ1ငသ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆးြဖန ့ြ်ဖKးြခငး်လ1ပ်ငနး်ကိ1 ေချာေမွQေစရန ်ပံပိ့1းေပးသည။် 

VVM အဆင်
့
အမျိ<းမျိ<း 

  ကာကယွေ်ဆး အမျိ&းမျိ&းအတကွ ် စနွ်ပ့စရ်မည်အ့ဆင်သ့ိ1ေ့ရာကH်Bိရန ် အချိနက်ာလ 

အပိ1ငး်အြခားအမျိ&းမျိ&း Jကာြမင်သ့ည် ့VVM အမျိ&းမျိ&းကိ1 တထီငွထ်ားHBိပါသည။် 

ဥပမာ - VVM 2, VVM 7, VVM 14, VVM 30 
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ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ>ာငြ်ခငး်N>င
့
 ်VVM အဆင်

့
များဆန်းစစြ်ခငး် 

• ကာကယွေ်ဆး သိ1ေလBာငထ်ားသည်က့ာလ အပိ1ငး်အြခားအတငွး်၊ ကာကယွေ်ဆး 

များ၏ သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရကမ်ျားကိ1 ပံ1မBနစ်စေ်ဆးပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးအသစမ်ျား မေရာကH်Bိမီ သိ1ေလBာငက်ာလ သကတ်မ်းJကာြမင်ေ့သာ 

ကာကယွေ်ဆးများ အဆိ1ငး်အတငွး် မကျနH်Bိေစရ။ 

• ကာကယွေ်ဆး အဆိ1ငး်တစခ်1စအီတကွ ်VVM အဆင်က့ိ1 ြပနလ်ည ်ဆနး်စစရ်မည။် 

• ကာကယွေ်ဆး သိ1ေလBာငသ်ည်က့ာလ အပိ1ငး်အြခားအတငွး် VVM များ သသိာစာွ 

အေရာငေ်ြပာငး်လြဲခငး်HBိေJကာငး် ေတွQရပါက၊ အေအးလမ်းေJကာင် ့ ထနိး်သမိ်းမU 

စနစတ်ငွ ် အားနညး်မUHBိေJကာငး် ïoနြ်ပသည။် အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်း 

ပစVညး်ကရိိယာများကိ1 ြပ&ြပငြ်ခငး် (သိ1မ့ဟ1တ)် ထနိး်သမိ်းြခငး် ေဆာငရွ်ကရ်ပါ 

မည။် 

• အသံ1းြပ&ရန ် သင်ေ့တာ်ေသာကာကယွေ်ဆးများကိ1သာ ကာကယွေ်ဆးမBတတ်မ်း 

စာအ1ပ်တငွ ်စာရငး်ထည်သ့ငွး်ထားHBိရမည။် 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းPပီး ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များ၊ အပIHBိနေ်Jကာင် ့ ပျကစ်းီPပီး 

ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များ (သိ1မ့ဟ1တ)် စနွ်ပ့စရ်မည် ့ VVM အဆင်သ့ိ1 ့ ေရာကH်Bိ 

ေကျာ်လနွP်ပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 ကာကယွေ်ဆးလကက်ျနစ်ာရငး် 

တငွ ်မHBိေစရ။ 

• အကယ၍် အထကပ်ါ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များသည ် လ1ပ်ငနး်စစေ်ဆးြခငး် 

နညး်လမ်းများအရ နမIနာထားHBိရနလ်ိ1အပ်ပါက သးီြခားစာမျကA်Bာတငွ ် မBတတ်မ်း 

တင၍် လ1ပ်ငနး်သေဘာအရ စနွ်ပ့စA်ိ1ငသ်ည် ့အချိနထ်ထိားAိ1ငသ်ည။် 
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ေအးခဲြခငး်မ=>ိရန် ကာကယွထ်န်ိးသမ်ိးြခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးများ ေအးခြဲခငး်ေJကာင် ့ ပျကစ်းီမUမBကာကယွA်ိ1ငရ်န ် နညး်လမ်း 

များကိ1 အေအးလမ်းေJကာငး်တာ၀နခ်မံျားABင် ့ ကာကယွေ်ဆးကိ1 ကိ1ငတ်ယွအ်သံ1းြပ&သIများ 

အားလံ1း နားလညသ်ေဘာေပါက ်ထားရပါမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ေရခေဲသတä ာတငွ ်မBနက်နစ်ာွ သိ1ေလBာငထ်ားရမည။် 

• အေအးလမ်းေJကာငး် ထနိး်သမိ်းမUဆိ1ငရ်ာ ကရိိယာများ၏အပIချိနက်ိ1 ေစာင်J့ကပ် 

စစိစရ်မည။် 

• Freeze Tag ကိ1 အသံ1းြပ&ရမည။် 

• အေအးေသတä ာABင် ့ ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးများထတဲငွ ် မBနက်နစ်ာွ ထ1ပ်ပိ1းထား 

HBိရမည။် 

• ေရခြဲပားများကိ1 အရညေ်ပျာ်စ ြပ&ရန ်ြပ&ြပငထ်ားHBိရမည။် 

Freeze Tag တငွေ်ဖာ်ြပေသာ လကòဏာ =>ငး်လငး်ချက ်

 Freeze Tag သည ် ေအးခြဲခငး် အေြခအေနကိ1 သတေိပးသည့အ်ပIချိန ် ေစာင်J့ကပ် 

စစိစသ်ည် ့ကရိိယာြဖစသ်ည။်  

Freeze Tag ဖတd်0 ပံ5 
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၎ငး်တငွ ်ïoနြ်ပချက ်(၂) ခ1HBိပါသည။် 

 

Fridge-tag ဖတd်0 ပံ5  

• ရကေ်ပါငး် (၃၀) အတငွး် စ_ဆကမ်ြပတ ် အပIချိနေ်စာင်J့ကပ်စစိစေ်သာ ကရိိယာ 

ြဖစသ်ည။် 

• ကနွပ်ျKတာABင် ့ ချိတဆ်ကထ်ားြခငး်ြဖင့ ် ရကေ်ပါငး် (၆၀) အထ ိ အချကအ်လက ်

များကိ1 Fridge-tag တငွ ်ဖတ°်UမBတသ်ားAိ1ငသ်ည။် 
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ထ?တလ်?ပ်သည့်}Aစမ်A (၃) }Aစအ်တငွး် အသံ?းြပ0}ိ?ငပ်ါသည။် 

ဥပမာ - ထ1တလ်1ပ်သည် ့ရကစ်ွ ဲ  - ၂၀၁၄-၈ 

   ခန်မ့Bနး်ဘကထ်ရီသကတ်မ်း  - ၂၀၁၇-၁၂  

 

 ကရိိယာ၏ဖနသ်ားြပငေ်ပ[တငွ ် (√ - OK) ïoနြ်ပပါက ကာကယွေ်ဆးများ စိ1းရိမ် 

ဖွယရ်ာအေြခအေနသိ1 ့ ေရာကခ်ဲြ့ခငး်မHBိေJကာငး် သAိိ1ငပ်ါသည။် 

 

 ALARM အမBတအ်သားïoနြ်ပခဲလ့\င ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အရနသ်တေိပးချကမ်ျား 

လညး် ဖနသ်ားြပငတ်ငွ ်ေတွQ HBိAိ1ငပ်ါသည။် 
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အရန ်သတေိပးချက ်အမBတအ်သား (!)  

 

မ>တတ်မ်းတငသ်မ်ိးဆညး်ထားသည့် အပ}ချိန်ရာဇ၀ငက်ိ5 ဖတd်0 ြခငး် 

ေရွးချယခွ်င် ့(၁) – ရကေ်ပါငး် (၃၀) အတကွ ်အပIချိနက်ိ1 တစေ်နခ့ျငး်ဖတ°်UမBတသ်ားပါ။ 

 

ေရွးချယခွ်င် ့ (၂) – ကရိိယာေပ[တငွ ် Alarm ïoနြ်ပပါက Alarm Super Jump Function 

အသံ1းြပ&ပါ။ လနွခ်ဲေ့သာရကေ်ပါငး်  (၃၀) အတငွး် အပIချိနက်ိ1 ဖတ°်UAိ1င ်

ပါသည။်  
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မBတရ်န ်

- READ ခလ1တက်ိ1 ABပ်ိပါ။ (၃ စက́န် ့ ခန်A့ Bပ်ိထားပါ) 

- ဖနသ်ားြပငေ်ပ[တငွ ်ေနာကထ်ပ်စိ1းရိမ်ဖွယရ်ာ ြဖစရ်ပ်ေပ[လာမည။် 

ေရွးချယခွ်င့(်၃) -  Fridge-tag ကိ1 ကနွြ်ပKတာABင်ခ့ျိတဆ်ကထ်ားပါက ရကေ်ပါငး် (၆၀) 

အတကွဖ်တ°်UAိ1ငသ်ည။် Fridge-tag  မB ရကေ်ပါငး် (၆၀) အတကွ ်PDF 

ABင့ ်ASC II သတငး်ပိ1ပံ့1စ ံထ1တလ်1ပ်ေပးAိ1ငသ်ည။်  
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LOC ၏အသံ1း၀ငပံ်1 

• ဖနသ်ားြပငတ်ငွ ်LOC စာလံ1း (၁၀) မိနစခ်န် ့ ေဖာ်ြပပါက မBားယငွး်ေသာ ဖတ°်Uြခငး် 

မB ေHBာငလ်ွရဲနအ်တကွ ် ၎ငး်အချိနအ်တငွး် Fridge-tag သညအ်ပIချိနတ်ိ1ငး်တာြခငး် 

အလ1ပ်ကိ1 မြပ&လ1ပ်ေတာပ့ါ။ 

• Fridge-tag  ကိ1 ကနွပ်ျKတာABင် ့ ဆကသ်ယွြ်ခငး်ြဖင်လ့ညး်ေကာငး်၊ ေနာကဆ်ံ1း 

ခလ1တA်Bပ်ိPပီးလ\ငေ်သာ်လညး်ေကာငး် LOC ြပနြ်ဖစ၍် အပIချိနတ်ိ1ငး်တာပါမည။် 
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tcef; 
8 

a&cJaow åmESifh 
at;cJaowåmrsm;tm; 

umuG,fxdef;odrf;jcif; 
8 
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a&cJaow åmESifh at;cJaowåmrsm;tm; 
umuG,fxdef;odrf;jcif; 

 ေရခေဲသတä ာABင့ ် ေအးခေဲသတä ာများအား နညး်စနစမ်Bနက်နစ်ာွ ထနိး်သမိ်းြခငး်ြဖင့ ်

ပစVညး်များ၏ အရညအ်ေသးွကိ1 အြပည့အ်ဝရHBိမည ် ြဖစပ်ါသည။် Cold chain key 

person များက ဤလ1ပ်ငနး်လမ်းïoနပ်ါ အချကအ်လကမ်ျားကိ1 လိ1ကန်ာ၍ မBနက်နစ်ာွ 

ထနိး်သမိ်းရပါမည။် ေဆာငရွ်ကခ်ဲေ့သာ ြပ&ြပငထ်နိး်သမိ်းြခငး် အချကအ်လကမ်ျားကိ1 

မBတတ်မ်းစာအ1ပ် (Logbook) တငွ ် ထည်သ့ငွး်မBတသ်ားထားရပါမည။် ထနိး်သမိ်းရမည့ ်

လ1ပ်ငနး်စ_များမBာ ေအာကပ်ါအတိ1ငး်ြဖစပ်ါသည။်  

ေန
့
စöစစေ်ဆးြခငး်(Daily Check-up) 

(၁) ေရခေဲသတä ာABင့ ်ေအးခေဲသတä ာများ၏ ြပငပ်မျကA်Bာြပငမ်ျားအား  

 သန ့H်Bငး်သပ်ရပ်မUHBိေစြခငး်။ 

(၂) အပIချိနမ်Bတတ်မ်း တစေ်န ့ (၂) `ကမိ်မBတသ်ားြခငး်။ 

အပတစ်öစစေ်ဆးြခငး်(Weekly Check-up) 

(၁) အပIချိနမ်Bတတ်မ်းစာအ1ပ်အား ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်တာဝနခ်မံB  စနစတ်ကျ 

 ဆနး်စစ၍် လကမ်Bတထ်ိ1းြခငး်။ 

(၂) ေရခေဲသတä ာABင့ ် ေအးခေဲသတä ာများ၏ တခံါးလိ1ငန်ာများအား ပံ1မBနစ်စေ်ဆး၍ 

 ပံ1စမံပျကြ်ဖစေ်စြခငး်။ (တခံါးလိ1ငန်ာ ေကာငး်မေကာငး် စစေ်ဆးနညး်ကိ1 

 ေအာကပ်ါအတိ1ငး် စက́Kဆွနဲညး် (paper test) ြဖင်သ့Aိိ1ငပ်ါသည။်) 

o စက́Kတစရွ်ကအ်ား ေရခေဲသတä ာေဘာငA်Bင့ ် တခံါးအဖံ1းJကားတငွ ်

ထည်ပ့ါ။ 

Zaw Toe Myint
97



 
 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

o တခံါးြပနပိ်တP်ပီးပါက စက́Kအားဆွပဲါ။ 

o စက́Kသည ် အလယွတ်ကIထကွမ်လာမBသာ တခံါးလိ1ငန်ာ ေကာငး်မနွ ်

သညဟ်1 ယIဆရပါမည။် 

(၃) လိ1အပ်ပါက ေရခေဲဖျာ်ြခငး် (Defrosting) 

လစöစစေ်ဆးြခငး် (Monthly Check-up) 

(၁) ေရခေဲသတä ာအား ေရခေဲဖျာ်ြခငး် (Defrosting) 

ေရခဲေဖျာ်ြခငး်N>င်
့
 သန်

့
=>ငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်(Defrosting and Cleaning) 

 ပံ1မBနသ်န်H့Bငး်ေရးြပ&လ1ပ်ြခငး်ABင် ့ ေရခေဲဖျာ်ြခငး်တိ1သ့ည ် ILR and Freezer တိ1၏့ 

ေကာငး်စာွလညပ်တA်ိ1ငြ်ခငး်ABင် ့ စမွ်းအငသ်ံ1းစွမဲU ေလ\ာခ့ျြခငး်တိ1အ့တကွ ် အေရး`ကးီသည် ့

အချကြ်ဖစသ်ည။် 

 ေရခေဲသတä ာ၏ အဖံ1းကိ1ဖွင်လ့ိ1ကသ်ည်အ့ခါ ြပငပ်မB ေရခိ1းေရေငွQတိ1သ့ည ်အတငွး်သိ1 ့ 

၀ငေ်ရာက၍် ေအးေသာမျကA်Bာြပငမ်ျားတငွ ် ကပ်PငPိပီးေနာက ် ေရခမဲUန ် (သိ1မ့ဟ1တ)် ေရခ ဲ

အြဖစ ် ဖွဲQစညး်ြဖစေ်ပ[လာသည။် ေရခမဲျား ကပ်လာြခငး်သည ် ေရခေဲသတä ာအား 

မမBနက်နသ်ည် ့ အပIချိနမ်ျား (သိ1မ့ဟ1တ)် စကလ်ညပ်တမ်U မမBနြ်ခငး်များ ြဖစေ်ပ[လာAိ1ငP်ပီး 

ကာကယွေ်ဆးများအား ထခိိ1ကပ်ျကစ်းီြခငး်အထ ိြဖစလ်ာAိ1ငပ်ါသည။်  

 ေရခမဲUနမ်ျားသည ် ေရခေဲသတä ာ၏ စမွ်းအငသ်ံ1းစွမဲUကိ1 ပိ1မိ1ေစPပီး ေရခေဲသတä ာ၏ 

စမွ်းေဆာငရ်ညက်ိ1 လညး် ကျဆငး်ေစသည်အ့တကွ ် ေရခမဲUန၏် အထI (၅) မီလမီီတာ 

အထကြ်ဖစလ်ာပါက ေရခေဲဖျာ်ြခငး် ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် ေရခေဲသတä ာသည ် မJကာခဏ 

ေရခေဲဖျာ်ေနရြခငး်ြပ&လ1ပ်ရပါက သကဆ်ိ1ငရ်ာအဖွဲQအစညး်/ က1မ«ဏသီိ1 ့ အေJကာငး်Jကား 

ရပါမည။် 
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ေရခဲမ0န်ကပ်ြခငး် အေ'ကာငး်အရငး်များ 

(၁) ေရခေဲသတä ာအား မJကာခဏ ဖွင်ြ့ခငး် 

(၂) တခံါးအား ေသချာစာွ မပိတြ်ခငး် 

(၃) တခံါးလိ1ငန်ာ မေကာငး်ြခငး် 

(၄) ေလထ1အတငွး် ေရခိ1းေရေငွQပါ၀ငမ်U ြမင်တ့ကေ်နြခငး် 

ေရခဲေဖျာ်ြခငး် (Defrosting) ြပ<လ5ပ်ရာတငွ ်လိ5ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်မည့်အဆင်
့
များ 

(၁) Defrosting မြပ&လ1ပ်မီ ကာကယွေ်ဆးများအား အြခားေကာငး်စာွအလ1ပ်လ1ပ်ေသာ 

 ေရခေဲသတä ာ (ILR) (သိ1မ့ဟ1တ)် ြပ&ြပငထ်ားေသာေရခြဲပား (Conditioned ice-

 packs) များ အသံ1းြပ&ထားေသာ Cold box အတငွး် ေ°oQေြပာငး်ထားသင်ပ့ါသည။် 

(၂) Defrosting ြပ&လ1ပ်မည် ့ ေရခေဲသတä ာသည ် Freezer ြဖစပ်ါက ေအးခPဲပီးသား 

 ေရခြဲပားများကိ1 Cold box တစခ်1အတငွး်သိ1 ့ သမိ်းဆညး်ထားပါ။ 

(၃) ေရခေဲသတä ာ မီးခလ1ပ်ပိတ၍် ပလပ်ြဖ&တထ်ားပါ။ 

(၄) ေရခေဲသတä ာတခံါးအား အဆံ1းထ ိဖွင်ထ့ားပါ။ 

(၅) ေရခမဲျားအားလံ1း အရညေ်ပျာ်သညအ်ထ ိတခံါးအား ဖွင်ထ့ားေပးပါ။ 

(၆) ဓား (သိ1မ့ဟ1တ)် ေရခြဲပားများအသံ1းြပ&၍ ေရခမဲUနမ်ျားအားဖယH်Bားရန ် မ`က&ိးစား 

 ပါABင်။့ ေရခေဲသတä ာအား ပျကစ်းီသာွးေစAိ1ငပ်ါသည။် 

(၇) ေရခအဲြမနေ်ပျာ်ေစရနရ်ညရွ်ယ၍် မညသ်ည်အ့ပIေပးနညး်များကိ1မဆိ1 လံ1း၀ 

 အသံ1းမြပ&ပါABင်။့ 

(၈) ေရခေဲသတä ာေအာကေ်ြခHBိ အဆိ1H့Bင ်(Drain Plug) အားဖွင်ေ့ပးြခငး်ြဖင် ့ ေရများ 

 ထကွသ်ာွးပါေစ။ 
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(၉) ေရခေဲသတä ာအတငွး်ပိ1ငး်ABင် ့လိ1ငန်ာအား အ၀တြ်ဖင် ့သန်H့Bငး်ေရးလ1ပ်ပါ။ 

(၁၀) ေရခေဲသတä ာအား ဆကလ်ကဖ်ွင်ထ့ားပါ။ 

(၁၁)သန်H့Bငး်ေရးြပ&လ1ပ်Pပီးေသာ အစတိအ်ပိ1ငး်များ ေြခာကေ်သွQသာွးသညအ်ထထိားပါ။ 

 ေရထ1တအ်ဆိ1H့Bငအ်ား ြပနပိ်တပ်ါ။ 

(၁၂) ပလပ်တပ်၍ မီးြပနဖ်ွင်ပ့ါ။ 

(၁၃)သတမ်Bတအ်ပIချိနအ်တငွး်သိ1 ့ ြပနလ်ညေ်ရာကH်Bိပါက ကာကယွေ်ဆး၊ 

 ေဖျာ်စပ်ရညA်Bင် ့ ေရခြဲပားများကိ1 သင်ေ့လျာ်မBနက်နသ်ည်ေ့နရာတငွထ်ား၍ 

 ေရခေဲသတä ာ အား ြပနလ်ညအ်သံ1းြပ&Aိ1င ်ပါသည။် 

သန်
့
=>ငး်ေရးေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

• ေရခေဲသတä ာအား Defrosting ြပ&လ1ပ်တိ1ငး် သန်H့Bငး်ေရးြပ&လ1ပ်ရမည။် 

• ေရခေဲသတä ာ အတငွး်ပိ1ငး်အား သန်H့Bငး်ေရး ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် သန်H့Bငး်ေသာ 

အ၀တစ်ကိ1သာ အသံ1းြပ&ပါ။ 

• သန်H့Bငး်ေရးြပ&လ1ပ်Pပီးေသာ ပစVညး်အစတိအ်ပိ1ငး်များကိ1 လံ1း၀ေြခာကေ်သွQသည ်

အထ ိထားပါ။ 

• တခံါးလိ1ငန်ာများ သန်H့Bငး်ေရးလ1ပ်ရာတငွ ် မညသ်ည် ့ အြပငး်စားဆပ်ြပာ 

(သိ1မ့ဟ1တ)် ေရာ်ဘာသား ပျကစ်းီေစသည်ပ့စVညး်များ အသံ1းမြပ&ရပါ။ 

• တခံါးြပနပိ်တထ်ားPပီး အစအီစ_တကျ သတမ်Bတအ်ပIချိနြ်ပနလ်ညေ်ရာကH်Bိေအာင ်

ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 
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ြပဿနာ ေြဖ=>ငး်ြခငး် (Trouble-shooting) 

 အကယ၍် သင၏်ေရခေဲသတä ာ ပံ1မBနအ်လ1ပ်မလ1ပ်ြခငး် (သိ1မ့ဟ1တ)် လံ1း၀ 

စကခ်ျိ& Qယငွး်ေJကာငး်ကိ1 သငဂ်°1ြပ&မိပါက ကEမ်းကျငပ်ညာHBငA်Bင် ့ မဆကသ်ယွမ်ီ 

ေအာကပ်ါတိ1က့ိ1 ေသချာစာွစစေ်ဆးသင်ပ့ါသည။် 

• မီး၀ငအ်ချကြ်ပမီးလံ1းလငး်သလား။ 

• ပလပ်ေပါကအ်တငွး် မBနက်နစ်ာွ တပ်ဆငထ်ားြခငး်HBိသလား။ 

• ြဖKQစ ်(Fuse) ြပတေ်နသလား။ 

• မီးပျကေ်နသလား။ 

• ေရခေဲသတä ာအပIABင် ့ထေိတွQေနသလား။ (ေနပIထ ဲေရာကေ်နသလား၊ အခနး်အပIချိန ်

ြမင်တ့ကေ်နသလား) 

• မီးအားထနိး်စက ် (Voltage Stabilizer) မB လ\ပ်စစမ်ီးအား ထကွသ်လား 

(သိ1မ့ဟ1တ)် ဘရိတက်ာ (Main circuit Breaker) ကျေနသလား။ 

• အကယ၍် Compressor ရပ်သာွးြခငး်၊ ြပနမ်လညြ်ခငး်ြဖစပ်ါက မိနစ ် ၂၀ ခန် ့ 

ေစာင်ဆ့ိ1ငး်PပီးမB ေနာကတ်စ်̀ ကမိ်ထပ်လ1ပ်Jကည်ပ့ါ။ 

လ5ပ်ငန်းစစေ်ဆးမ0စာရငး်ပံ5စ ံ

ြပငပ်အေနအထား အတငွး်အေနအထား 

၁။ ြပငပ်အေနအထား သန်H့Bငး်၍ 
ေြခာကေ်သွQ ြခငး် HBိမHBိ 

၁။ ILR အတငွး် ေရခမဲUနမ်ျားHBိမHBိ 

၂။ အနမိ်အ့ြမင် ့/ အတမိ်းအေစာငး်ABင် ့
Jကမ်းေပ[တငွ ်တညP်ငမိ်ြခငး် HBိ/မHBိ 

၂။ ILR ABင် ့deep freezer အတငွး် ေရခမဲUန ်
အထI (5mm) ထက ်နညး်/မနညး် 
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ြပငပ်အေနအထား အတငွး်အေနအထား 

၃။ နရံံမB အနညး်ဆံ1း 10 cm ကာွြခားမU 
HBိ/မHBိ 

၃။ ေဆးထည်ြ့ခငး်ေတာငး်များ 
အသံ1းြပ&ြခငး်၊ ကာကယွေ်ဆးများ 
ေလ၀ငေ်လထကွ ်ေကာငး်မနွစ်ာွ ြဖင် ့
သပ်သပ်ရပ်ရပ် သိ1ေ့လBာငထ်ားမU HBိ/မHBိ 

၄။ ေနေရာငြ်ခည ်တိ1က°ိ်1ကက်ျေရာကြ်ခငး် 
HBိ/မHBိ 

၄။ ေအးခပဲျကစ်းီလယွေ်သာ 
ကာကယွေ်ဆးများ ေရခေဲသတä ာ၏ 
ေအာကေ်ြခ နရံံများ ထေိတွQ ြခငး် HBိ/မHBိ 

၅။ အခနး်တငွး် 
ေလ၀ငေ်လထကွေ်ကာငး်မေကာငး်။ 

၅။ ေကာငး်စာွ အလ1ပ်လ1ပ်ေေနေသာ 
အပIချိနမ်Bတ ်ကရိိယာ (fridge tag) 
အသံ1းြပ&ထားြခငး် HBိ/မHBိ 

၆။ ေရခေဲသတä ာအား လိ1အပ်မB ဖွင်/့မဖွင် ့ ၆။ အပIချိနမ်Bတတ်မ်းတငွ ်တစေ်န ့ (၂)`ကမိ် 
မBတတ်မ်းတငထ်ားြခငး် HBိ/မHBိ 

၇။ တခံါးကိ1 ေလဟာမUမHBိ 
ေသချာစာွပိတထ်ားAိ1ငြ်ခငး် HBိ/မHBိ 

 

၈။ တခံါးလိ1ငန်ာ သန်H့Bငး်မU HBိ/မHBိ  

 

 

 

 

Zaw Toe Myint
102



 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  
umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

CCKP ေဆာငရွ်က}်ိ?ငသ်ည့် ïိ? းÅAငး်လယွက်Fေသာ လ?ပ်ငန်းများ 

၁။ အားလံ1းေသာ အချကြ်ပများ မBနက်နစ်ာွ အလ1ပ်လ1ပ် / မလ1ပ် 

၂။ မီးအားထနိး်စက ် (Voltage Stabilizer) ပံ1မBနအ်လ1ပ် လ1ပ်/မလ1ပ်ABင် ့ ေရခေဲသတä ာABင် ့
ချိတဆ်ကထ်ားမU HBိ/မHBိ 

၃။ ချိတဆ်ကထ်ားေသာ မီးအားထနိး်စကA်Bင် ့ေရခေဲသတä ာ တပ်ဆငထ်ားမU မBန/်မမBန ်

၄။ ပံ1မBနမ်ဟ1တေ်သာ ဆIညသံ ံHBိ/မHBိ 

အေရးေပîအေြခအေနြဖစပ်ါက ေဆာငရွ်ကရ်မည့် အစအီစö 

Type of  

failure 
Equipment 

ကျန်းမာေရးဌာန 

အဆင့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

သိ?ေလAာငဌ်ာန  

(Sub-hub Level) 

လ\ပ်စစမ်ီး 
ြပတေ်တာက ်
ြခငး် (၆ နာရီABင် ့
၈နာရီ အထက)် 

ILR ကာကယွေ်ဆးအချိနအ်ား 
ဂ°1ြပ&ေစာင်J့ကည်၍့ (၈° C) 
ေရာကH်Bိပါက 
Conditioned Ice Pack 
များ အသံ1းြပ&ထားေသာ 
Cold Box သိ1 ့ ေြပာငး်ေရွQ 
သိ1ေလBာငပ်ါ။ 

ကျနး်မာေရးဌာနအဆင့ ်
ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်တိ1ငး် 

 Freezer ေဆာငရွ်ကရ်နမ်လိ1 အကယ၍် ပိ1လယီိ1 
ကာကယွေ်ဆး OPV 
သိ1ေလBာငထ်ားပါက 
ေအးခေဲသာ ေရခြဲပား 
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Type of  

failure 
Equipment 

ကျန်းမာေရးဌာန 

အဆင့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

သိ?ေလAာငဌ်ာန  

(Sub-hub Level) 

(Frozen Ice Pack) 
(ပလပ်စတစအ်တိအ်တငွး်
သိ1 ့ ထည်၍့) တိ1က့ိ1 
အသံ1းြပ&Pပီး Cold box 
အတငွး် သိ1ေ့ြပာငး်ေ°oQ 
သိ1ေလBာငပ်ါ။ 

စကပ်ျကြ်ခငး် ILR (၁) အြခားေကာငး်စာွ 
လညပ်တA်ိ1ငေ်သာ 
ေရခေဲသတä ာ HBိပါက 
(ေနရာလံ1ေလာကပ်ါ 
က) ၄ငး်ေရခေဲသတä ာ 
သိ1 ့ ေ°oQေြပာငး်ေပးပါ။ 

(၂) ြပ&ြပငထ်ားေသာ 
ေရခြဲပား 
(conditioned ice 
pack) အသံ1းြပ&၍ 
ကာကယွေ်ဆးများကိ1 
Cold Box အတငွး်သိ1 ့ 
ေရွQေြပာငး်ေပးပါ။ 

(၃) ြဖစA်ိ1ငေ်ြခHBိပါက 
နးီစပ်ရာ ကျနး်မာေရး 
ဌာန (သိ1မ့ဟ1တ)် 

(၁) အြခား ေကာငး်စာွ 
လညပ်တA်ိ1ငေ်သာ 
ေရခေဲသတä ာHBိပါက 
(ေနရာလံ1 ေလာကပ်ါ 
က) ၄ငး်ေရခေဲသတä ာ 
သိ1 ့ ေ°oQေြပာငး်ေပးပါ။ 

(၂) ြပ&ြပငထ်ားေသာ 
ေရခြဲပား 
(Conditioned ice 
pack) အသံ1းြပ&၍ 
ကာကယွေ်ဆးများကိ1 
Cold Box အတငွး်သိ1 ့ 
ေ°oQေြပာငး်ေပး ပါ။ 

(၃) ြဖစA်ိ1ငေ်ြခHBိပါ က 
အြခား ကာကယွ ်
ေဆးသိ1ေလBာငရ်ာေန
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Type of  

failure 
Equipment 

ကျန်းမာေရးဌာန 

အဆင့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

သိ?ေလAာငဌ်ာန  

(Sub-hub Level) 

အြခားကာကယွေ်ဆး 
သိ1ေလBာငရ်ာေနရာ 
တစခ်1တငွ ်ေရွQေြပာငး် 
သိ1ေလBာငထ်ား Aိ1ငပ်ါ 
သည။် 

ရာတစခ်1တငွ ်
ေ°oQေြပာငး် သိ1ေလBာင ်
ထားAိ1ငပ်ါသည။် 

 Voltage 
Stabilizer 

အသစလ်လဲBယရ်န ်
မြဖစA်ိ1ငပ်ါက မီးြဖတစ်က ်
(Safeguard) ြဖင် ့အသံ1းြပ& 
ပါ။ 

အသစလ်လဲBယရ်န ်
မြဖစA်ိ1ငပ်ါက မီးြဖတစ်က ်
(Safeguard) ြဖင် ့အသံ1းြပ& 
ပါ။ 

ILR N>င်
့
 Freezer သံ5းစွစဲö လိ5ကန်ာရန်အချကမ်ျား (Do and Don't) 

ေဆာငရွ်ကရ်န် (Dos) 

• ေရခေဲသတä ာ (ILR & Freezer) ကိ1 ေနရာချတပ်ဆငရ်ာတငွ ် ေေနရာငြ်ခည ်

တိ1က°ိ်1ကက်ျေရာကမ်UမHBိေစရနA်Bင် ့ နရံံABင်အ့နညး်ဆံ1း (၁၀) စငတ်မီီတာ ခာွထား 

ရန။် 

• အနမိ်အ့ြမင်၊့ အတမိ်းအေစာငး် ချိနည်aေိပးရန။် 

• မီးပလပ်ABင် ့ပလကေ်ပါကတ်ငွ ်ေသချာခိ1ငP်မဲစာွ တပ်ဆငထ်ားရန။် 

• မီးအားထနိး်စက ်(Voltage Stabilizer) တပ်ဆငအ်သံ1းြပ&ရန။် 
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• ကာကယွေ်ဆးများထားသိ1ရာတငွ ်ကာကယွေ်ဆးဘIးများအJကား ေလ၀ငေ်လထကွ ်

ေကာငး်မနွရ်န ်အနညး်ဆံ1း (1 cm) ြခား၍ ထားHBိရန။် 

• ေဖျာ်စပ်ရည ် (Diluent) များကိ1 ကာကယွေ်ဆးထိ1းရကမ်တိ1ငမ်ီ အနညး်ဆံ1း (၂၄) 

နာရီ `က&ိတင၍်  ILR အတငွး် သိ1ေလBာငထ်ားရန။် 

• Open Vial Policy အရ ေဆးထိ1းစ1ရပ်မB ြပနလ်ာပါက ဖွင်ေ့ဖာကP်ပီး ကာကယွေ်ဆး 

ပ1လငး် များကိ1 ILR အတငွး် သးီြခားစ1စညး်၍ သမိ်းဆညး်ထားရန။် 

• ေရခေဲသတä ာအား ေသချာစာွ ပိတထ်ားရနA်Bင် ့လိ1အပ်မBသာဖွင်ရ့န။် 

• လိ1အပ်ပါကေရခေဲဖျာ်ေပးရန ်(Defrosting)။ 

• တစေ်နလ့ျင ် (၂) `ကမိ် အပIချိနစ်စေ်ဆး၍ အပIချိနမ်Bတတ်မ်းတငွ ် မBတတ်မ်းြပ&စ1 

ထားရနA်Bင့ ် Supervisor များမBလညး် ပံ1မBနစ်စေ်ဆးြခငး်ABင် ့ မBတတ်မ်းတငွ ်

လကမ်Bတေ်ရးထိ1းရန။် 

• သတမ်Bတအ်ပIချိနတ်ငွး်မHBိပါက သကဆ်ိ1ငရ်ာ အဖွဲQအစညး်/က1မ«ဏသီိ1 ့ အေJကာငး် 

Jကားရန။် 

• အေရးေပ[အေြခအေနများABင် ့`က&ိတငမ်သAိိ1ငေ်သာအြဖစအ်ပျကမ်ျားအား ေြဖHBငး် 

Aိ1ငရ်န ် Contingency plan ကိ1 `က&ိတငေ်ရးဆွ၍ဲ ကာကယွေ်ဆးသိ1ေလBာငခ်နး် 

ြမငသ်ာသည်ေ့နရာတငွ ်ထားHBိရန။် 

• Fuse ေကာငး်/ မေကာငး် စစေ်ဆးရနေ်နရာကိ1 သHိBိထားရန။် 

• တာဝနH်BိသIများအားလံ1းကိ1 ဆကသ်ယွရ်မည်န့ညး်များကိ1 သထိားရန။် 

• ကာကယွေ်ဆးမBာယI သမိ်းဆညး်ရာတငွ ် ကျနး်မာေရးဌာနအဆင်A့ Bင် ့ Sub-Hub 

အဆင်တ့ငွ ်အပိ1ေဆာငး် တစလ်စာ HBိရမည။် 
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ေ=>ာငရ်န် (DON'Ts) 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ကာကယွေ်ဆးမဟ1တေ်သာ အြခားေသာေဆးများABင့အ်တI 

ေရာ၍ မထားရန။် 

• ေရခေဲသတä ာကိ1 မလိ1အပ်ဘ ဲအချိနJ်ကာြမင်စ့ာွ မဖွင်ရ့န။်  

• ေရခေဲသတä ာအတငွး်တငွ ်အစားအေသာကမ်ျားကိ1 မထည့ရ်န။် 

• သကတ်မ်းက1န ် ကာကယွေ်ဆးများABင် ့ VVM စနွ်ပ့စမ်Bတေ်ရာကH်Bိေနေသာ 

ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ေရခေဲသတä ာအတငွး် သမိ်းဆညး်မထားရန။် 

• Cold Chain Equipment ပစVညး်များအေပ[ထိ1ငြ်ခငး်၊ ေလးလသံည်ပ့စVညး်များ 

တငထ်ားြခငး် မြပ&ရန။် 

ြပဿနာ ေြဖ=>ငး်ြခငး် (Trouble-shooting) 

 ေရခေဲသတä ာ၏အပIချိနသ်ည ်(၈° C) အထကသ်ိ1ေ့ရာကH်Bိပါက ချကြ်ခငး်စစေ်ဆးရန ်

ြဖစပ်ါသည။် 

ေရခေဲသတä ာ၏ Power supply အချကြ်ပမီးမလငး်ပါက- 

• မီးပလပ်တငွ ်လ\ပ်စစမ်ီးေရာကမ်ေရာက ်စစေ်ဆးပါ။ 

• မီးပလပ်ေပါကမ်ျား ဆကသ်ယွမ်U ေကာငး်မေကာငး် စစေ်ဆးပါ။ 

• မီးအားထနိး်စက ်(Voltage Stabilizer) ေကာငး်မေကာငး်စစေ်ဆးပါ။ 

• လ\ပ်စစမ်ီးအ၀ငက်ိ1ပိတ၍် မီးအားထနိး်စက ် (Voltage Stabilizer) ဆကသ်ယွမ်U 

များအားစစေ်ဆးပါ။ 
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• Cold chain key person (CCKP) ကိ1ယတ်ိ1ငမ်ေဆာငရွ်ကA်ိ1ငေ်သာ ကစိVများ 

ြဖစပ်ါက ကEမ်းကျငသ်Iအားြပသ၍ လ\ပ်စစမ်ီးအ၀င ် ဗိ1အ့ား မBန/်မမBန၊် မီးခလ1တ ်

များ ေကာငး်/မေကာငး် စစေ်ဆးြပ&ြပငပ်ါ။ 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ5းေရခဲေသတM ာ ထန်ိးသမ်ိးြခငး် 

(Solar Refrigerator Maintenance) 

အေရးwကးီေသာ စစေ်ဆးချကမ်ျား 

• ေနေရာငြ်ခညစ်မွ်းအငသ်ံ1း ေရခေဲသတä ာအား ေနေရာငြ်ခညတ်ိ1က°ိ်1ကထ်ေိတွQ မU 

မြဖစေ်စရပါ။ 

• ေရခေဲသတä ာသည ် ေလ၀ငေ်လထကွ ် ေကာငး်မနွေ်သာ ေနရာတငွြ်ဖစရ်မည။် 

အထIးသြဖင် ့ အပIစနွ်ထ့1တသ်ည်စ့ကပ်စVညး် (Grill & condenser) များအား 

ေနေရာငြ်ခည ်တိ1က°ိ်1ကမ်ထေိတွQေစရပါ။ 

• ေရခေဲသတä ာ ေဘး (၂) ဘကတ်ငွ ်အနညး်ဆံ1း (၁၈) လကမ်ခန် ့ ေနရာလတွH်Bိရမည။် 

• အပIချိနြ်ပABင် ့လ\ပ်စစအ်ေြခအေနြပေသာပစVညး် (Display) ေHB Qတငွ ်မျကက်ယွြ်ဖစ ်

မည်အ့ရာများ ပိတဆ်ိ1ထ့ားြခငး်မHBိေစရ။ 

• ဘကထ်ရီABင် ့ဘကထ်ရီေသတä ာများအား လိ1အပ်သည်အ့ခါ စစေ်ဆးAိ1ငသ်ည် ့အေန 

အထားတငွ ်HBိရပါမည။် 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငသ်ံ5း ေရခဲသတM ာအား လံ5ြခံ<စတိခ်ျစာွ အသံ5းြပ<ြခငး် 

• လိ1အပ်မB ေရခေဲသတä ာတခံါးကိ1ဖွင်ရ့န။် 

• ေရခေဲသတä ာအတငွး်တငွ ်အစားအေသာကမ်ျား မထည်ရ့န။် 

• အသစခ်ရဲန ်ေရခြဲပားများကိ1 မနကပိ်1ငး်တငွထ်ည်ရ့န။် 
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• ေရခြဲပားအား သတမ်Bတထ်ားေသာ အေရအတကွ ်အတိ1ငး်ထည်ရ့န။် 

• ေရခသဲည်အ့ခနး်တငွ ် ေရခမဲျား စ1ပံ1ေနြခငး် HBိ/မHBိ စစေ်ဆးPပီး အထI (5 mm) 

ထကပိ်1ပါက ေရခ ဲေဖျာ်ြခငး်လ1ပ်ငနး် ေဆာငရွ်ကရ်န။် 

• ေရခေဲသတä ာအား သန်H့Bငး်ေရးေဆာငရွ်ကရ်န။် 

• သန်H့Bငး် AIးညံေ့သာအ၀တ ် / Brush တိ1 ့ အသံ1းြပ&၍ အပIစနွ်ထ့1တသ်ည်ပိ့1ကလ်ိ1ငး် 

(Condenser) အား သန်H့Bငး်ေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န။် 

• သင၏်ေရခေဲသတä ာတငွ ် ပနက်ာအသံ1းြပ&ထားပါက ေကာငး်စာွအလ1ပ် လ1ပ်/မလ1ပ် 

စစေ်ဆးေပးရန။် 

• ေရခေဲသတä ာ၏ တခံါးလိ1ငန်ာအား သန်H့Bငး်ေရး လ1ပ်ေပးရန။် 

• Compressor ABင် ့ပနက်ာတိ1အ့ား သန်H့Bငး်ေရးေဆာငရွ်ကရ်န။် 

ေနေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအငထ်5တယ်}သည့်စနစအ်ားစနစတ်ကျအကျိ<း=>ိစာွ အသံ5းြပ<ြခငး် 

• ဆိ1လာမBနြ်ပား (Solar Module) များအား သန်H့Bငး်ေရးေဆာငရွ်ကရ်န။် 

o ေန ့ အပIချိနမ်ြပငး်ေသာ အချိနတ်ငွသ်ာ သန်H့Bငး်ေရးေဆာငရွ်ကရ်န ်

o သန်H့Bငး်ေသာေရကိ1သာ အသံ1းြပ&ရန။် 

• ဆိ1လာမBနြ်ပားေပ[သိ1 ့ မနက ် (၈) နာရီ မB ညေန (၄) နာရီအတငွး် အရိပ်ကျေရာက ်

ြခငး် HBိမHBိ စစေ်ဆးေပးရန။် 

• အ၀တ်̀ က&ိးတနး်၊ TV အငတ်ာနာတိ1င ် စသည် ့ ေသးငယေ်သာအရိပ်များအထ ိ

သတြိပ&Jကည်ရ့န။် 

• ဆိ1လာမBနြ်ပား ၊ Charge Controller၊ Battery င1တတ်ိ1ငမ်ျား တပ်ဆငထ်ားမU 

ေကာငး်မနွြ်ခငး် HBိ/မHBိ စစေ်ဆးရန။် 
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• တခံါးလိ1ငန်ာများကိ1 (Paper Test) နညး်ြဖင်စ့စေ်ဆးရန။် 

• တခံါးပတä ာများအား ေချာဆ ီ(Petroleum jelly) ထည်ရ့န။် 

•  ဘကထ်ရီအား အ၀တသ်န်သ့န် ့ြဖင် ့သန်H့Bငး်ေရးလ1ပ်ရန။်  

• ဘကထ်ရီင1တတ်ိ1ငမ်ျားအား ေချာဆ ီသ1တလ်မိ်းရန။် 

ေန
့
စöထန်ိးသမ်ိးေစာင်

့
ေ=>ာကြ်ခငး် 

• တစေ်န ့ (၂) `ကမိ် အပIချိနမ်Bတတ်မ်း ေဆာငရွ်ကရ်န။် 

• Charge controller တငွ ် ဘကထ်ရီ၏ အား၀ငေ်ရာကမ်U အေြခအေနကိ1 

ေဖာ်ြပေသာ State of Charge (SOC) ကိ1 စစေ်ဆး၍ မBတတ်မ်းစာအ1ပ်တငွ ်

ေရးသငွး်ထားရမည။် SOC (50%) ေအာက ် ေရာကပ်ါက ေရခြဲပားခနး် 

အသံ1းမြပ&ရနA်Bင် ့Freezer ခလ1ပ်အား ပိတထ်ားရန။် 

• ပနက်ာ၏ ေလ၀ငေ်လထကွလ်မ်းေJကာငး် ပိတဆ်ိ1မ့U HBိ/မHBိ ABင် ့ ေရခေဲသတä ာ 

ပတပ်တလ်ညတ်ငွ ်ေလ၀ငေ်လထကွ ်ေကာငး်/မေကာငး် စစေ်ဆးရန။် 

အပတစ်ö ပထမဆံ5းေန
့
တိ5ငး် ေဆာငရွ်ကရ်န် 

• ေရခြဲပားခအဲခနး်တငွ ်ေရခမဲျား ကပ်ညaေိနြခငး် HBိ/မHBိ စစေ်ဆးရန။် အထI (5 mm) 

ထက ်ပိ1ပါက ေရခေဲဖျာ်ြခငး် ေဆာငရွ်ကရ်န။် 

• ဆိ1လာမBနြ်ပားများအား ေနအ့ပIချိနမ်ြပငး်ေသာ အချိနတ်ငွသ်ာ သန်H့Bငး်ေရး 

ေဆာငရွ်ကရ်န။် 
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လစö၏ ပထမအပတအ်တငွး် ေဆာငရွ်ကရ်န် 

• ေရခေဲသတä ာအတငွး်အြပင ်သန်H့Bငး်ေရး ေဆာငရွ်ကရ်န ်

• သန်H့Bငး်AIးညေံသာ အ၀တ၊် Brush တိ1 ့ အသံ1းြပ&၍ အပIစနွ်ထ့1တသ်ည် ့ ပိ1ကလ်ိ1ငး် 

(Condenser) အားသန်H့Bငး်ေအာင ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• သင၏် ေရခေဲသတä ာတငွ ်ပနက်ာအသံ1းြပ&ထားပါက ေကာငး်စာွအလ1ပ် လ1ပ်/မလ1ပ် 

စစေ်ဆးေပးပါ။ 

• ဆိ1လာမBနြ်ပားေပ[သိ1 ့ မနက ်(၈) နာရီမB ညေန (၄) နာရီအတငွး် အရိပ်ကျေရာကြ်ခငး် 

HBိ/မHBိ စစေ်ဆးေပးပါ။ 

• တခံါးလိ1ငန်ာများ စစေ်ဆးေပးပါ။ 

၆လ တစw်ကမ်ိ ေဆာငရွ်ကရ်န် 

• ဆိ1လာမBနြ်ပား၊ Charge Controller, Battery င1တတ်ိ1ငမ်ျား တပ်ဆငထ်ားမU 

ေကာငး်မနွြ်ခငး် HBိ/မHBိ စစေ်ဆးပါ။ 

• တခံါးလိ1ငန်ာများ စစေ်ဆးေပးပါ။ (Paper test) 

• တခံါးပတä ာများအား ေချာဆ ီ(Petroleum jelly) ထည့ပ်ါ။ 

• Compressor ABင် ့ပနက်ာတိ1အ့ား သန်H့Bငး်ေရး ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• ဘကထ်ရီအား အ၀တသ်န်သ့န် ့ြဖင် ့ သန်H့Bငး်ေရးလ1ပ်ပါ။ ဘကထ်ရီင1တတ်ိ1ငမ်ျား 

အား ေချာဆသီ1တလ်မိ်းေပးပါ။ 

တခံါးလိ5ငန်ာစစေ်ဆးြခငး် 

 တခံါးလိ1ငန်ာသည ် ေရခေဲသတä ာအတငွး်သိ1 ့ အပIချိန ် ၀ငေ်ရာကA်ိ1ငသ်ည်ေ့နရာ 

ြဖစသ်ည။် လိ1ငန်ာပျကစ်းီ ေနြခငး်၊ ပတä ာများြပ&တထ်ကွေ်နြခငး်၊ Alignment တမိ်းေစာငး် 
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ေနြခငး်တိ1 ့ြဖစပ်ါက သတမ်Bတထ်ားေသာ အပIချိနတ်ငွး် ကာကယွေ်ဆးများအား ထမိ်းသမိ်း 

ထားရန ် ေရခေဲသတä ာ၏ စကသ်ည ် ပိ1မိ1ြပငး်ထနစ်ာွ လညပ်တရ်သည။် ဘကထ်ရီအား 

က1နခ်မ်းပါက ေရခေဲသတä ာ စနစတ်စခ်1လံ1း ရပ်ဆိ1ငး်သာွးAိ1ငသ်ည။် ထိ1ေ့Jကာင် ့တခံါးလိ1ငန်ာ 

ကိ1 Paper test ြဖင့ ်ပံ1မBနစ်စေ်ဆးေပးသင်သ့ည။် 

ဆိ5လာမ>န်ြပားအေပî အရိပ်ကျေရာကမ်0 စစေ်ဆးြခငး် (Check for Shadow) 

 ဆိ1လာမBနြ်ပားေပ[သိ1 ့ မညသ်ည်အ့ရိပ်မဆိ1 ကျေရာကပ်ါက ဆိ1လာမBနြ်ပား၏ 

စမွ်းအငထ်1တလ်1ပ်Aိ1ငမ်Uကိ1 ေလျာက့ျေစAိ1ငသ်ည။် ထိ1ေ့Jကာင် ့ ဆိ1လာမBနြ်ပားအား နနံက ် (၇) 

နာရီ ၊ ေနလ့ည ်(၁၂) နာရီABင် ့ညေန(၅)နာရီ တစေ်န ့ (၃) `ကမိ် အရိပ်ကျေရာကမ်U အေြခအေန 

များအား စစေ်ဆးPပီး ကျေရာကA်ိ1ငသ်မ\ အရိပ်များကိ1 HBငး်လငး်ဖယH်Bားရပါမယ။် 

 အရိပ်ကျေရာကေ်သာ ချံ&ငယမ်ျားABင် ့ သစပ်ငမ်ျား ခ1တေ်ပးရမည။် မေ°oQေြပာငး်Aိ1င ်

ေသာ ပစVညး်များ၊ အေဆာကအ်အံ1အသစမ်ျားHBိပါက ဆိ1လာမBနြ်ပားအား အရိပ်မကျေသာ 

ေနရာသိ1 ့ ေရွQေြပာငး်သင်ပ့ါသည။် (ကEမ်းကျငသ်Iများအား သတငး်ပိ1ပ့ါ။) 

ဆိ5လာမ>န်ြပားအား ထန်ိးသမ်ိးေစာင်
့
ေ=>ာကြ်ခငး် 

(How to maintain solar panel) 

 ဆိ1လာမBနြ်ပားသည ် ေယဘ1ယျအားြဖင် ့ ထနိး်သမိ်းမU အနညး်ဆံ1းသာ လိ1အပ်သည။် 

ဖ1နမ်Uန်မ့ျား၊ Jကပ်ခိ1းများ၊ ငBကေ်ချးများသည ် ဆိ1လာမBနြ်ပား၏ စမွ်းအငထ်1တလ်1ပ်မUအား 

ကျဆငး်ေစပါသည။်  

ေဆာငရွ်ကပံ်5အဆင်
့
ဆင်

့
 

၁။ မBနအ်စငး်ေJကာငး်ထငြ်ခငး်၊ အစကအ်ေြပာကြ်ဖစြ်ခငး် မြဖစေ်စရန ် သတä &ဓာတ ်

 ေပျာ်၀ငမ်UမHBိေသာ သန်H့Bငး်ေသာအရည ် (ဥပမာ-ပနး်ကနေ်ဆးဆပ်ြပာဆ)ီ ြဖင် ့

 ဆိ1လာမBနမ်ျကA်Bာြပငက်ိ1 ေဆးေJကာ ေပးရမည။် 
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၂။  ငBကမ်စငမ်ျားအား ေပျာေ့ြပာငး်ေသာ brush အသံ1းြပ& ဖယH်Bားရမည။် 

၃။ ဆိ1လာမBနြ်ပားကိ1 စမွ်းရညက်ျေစသည် ့ ဆိ1လာမBနတ်ငွ ် အေရာငေ်ြပာငး်လြဲခငး်၊ 

 မUိငး်သာွးြခငး်၊ ေရစမိ်၀့ငြ်ခငး်၊ မBနအ်ကရ်ာ စငး်ေJကာငး်ထငြ်ခငး်၊  ေဘာငေ်ကးွïoတ ်

 ြခငး်များHBိ/မHBိ Jကည်°့Uစစေ်ဆးရမည။် 

၄။ ဝါယာ`က&ိးအဆကမ်ျား အားလံ1း တငး်Jကပ်မU HBိ/မHBိ ေသချာစာွ စစေ်ဆးရမည။် 

၅။ ဝါယာ`က&ိးများ  ကကက်ိ1ကြ်ခငး်၊ အြခားပျကစ်းီြခငး် HBိ/မHBိ စစေ်ဆးရမည။် 

၆။ သေံချးတကြ်ခငး်၊ ဆားေပါကြ်ခငး် (galvanic corrosion) ၊ အကဆ်စစ်ားြခငး် 

 များကိ1လညး် စစေ်ဆးရမည။် 

ဘကထ်ရီ ထန်ိးသမ်ိးြခငး် 

(How to Maintain Batteries) 

၁။ ဘကထ်ရီင1တတ်ိ1ငမ်ျား၊ ဝါယာ`က&ိးများအား အနညး်ဆံ1း တစပ်တတ်စ်̀ ကမိ် 

 စစေ်ဆးေပးရမည။် 

၂။ ဘကထ်ရီ င1တတ်ိ1ငမ်ျား အကစ်စစ်ားြခငး်၊ ဆားေပါကြ်ခငး်များ မHBိေစရန ် ေချာဆ ီ

 (Petroleum jelly) သ1တလ်မိ်းေပးရမည။် 

၃။ ဘကထ်ရီထားေသာေနရာသည ်ေနေရာငြ်ခည ်ကျေရာကြ်ခငး်၊ အပIထ1တလ်oတေ်သာ 

 ပစVညး်များ ထားထည်ေ့နရာတငွ ် HBိေနြခငး်မြဖစေ်စဘ ဲ ပံ1မBန ် အခနး်အပIချိနတ်ငွသ်ာ 

 ထားHBိသင်သ့ည။် ဘကထ်ရီတစလ်ံ1း၏ စမွ်းေဆာငရ်ညသ်ည ် အခနး်အပIချိန ် (၂၁) 

 ဒဂီရီစငတ်ဂီရိတမ်B (၂၄) ဒဂီရီ စငတ်ဂီရိတအ်တငွး် ြဖစသ်ည။် 
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မAတခ်ျက။် ။ ဘကထ်ရီ အသံ1းြပ&ရနမ်လိ1ေသာ Solar Direct Drive (SDD) ဆိ1လာ 

ေရခေဲသတä ာများသည ် ဘကထ်ရီသံ1းဆိ1လာ ေရခေဲသတä ာများထက ် ထနိး်သမိ်းမU 

အပိ1ငး်မBာ ပိ1လာြခငး်၊ ေလျာန့ညး်ြခငး် များHBိသည။် Solar Direct Drive ဆိ1လာ 

ေရခေဲသတä ာများတငွ ် ဘကထ်ရီထနိး်သမိ်းရန ် မလိ1ေတာဘ့ ဲ ေရခေဲသတä ာABင် ့

ဆိ1လာမBနြ်ပား ထနိး်သမိ်းရနသ်ာ လိ1ေတာသ့ည။် 
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လ}အများစာပါဝငသ်ည့ ်ကာကယွေ်ဆးပ5လငး်များ သံ5းစွြဲခငး်ဆိ5ငရ်ာ မ}ဝါဒ 

လFအများစာပါဝငသ်ည့ ်အရညပံ်?စြံဖင့လ်ာေသာ ကာကယွေ်ဆးများ}Aင့ ်စပ်လျìး၍ ေနာက ်

စ?ရပ်များတငွ ်ြပန်လညသ်ံ?းစွြဲခငး်ဆိ?ငရ်ာ စညး်မျìးများ 

မညသ်ည့က်ာကယွေ်ဆးများကိ5 ေနာက ်စ5ရပ်များတငွ ်ြပန်လညသ်ံ5းစွNဲိ5ငသ်နညး်။ 

 မညသ်ည့အ်ေြခအေနများတငွ ် ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ေနာက ် စ1ရပ်များတငွ ် ြပန၍် 

သံ1းစွAဲိ1ငသ်နညး်။ 

ရညရွ်ယခ်ျက ်

ကာကယွေ်ဆး ေလလငွ့မ်UAUနး် ေလ\ာခ့ျရန ်

မ}ဝါဒ (၁) 

 ေဖျာ်စပ်ရညA်Bင့ေ်ဖျာ်ရသည့ ် ေအးခေဲြခာက ် ကာကယွေ်ဆး (ဘစီဂီျီABင့ ် ဝကသ်က ်

ဂျိ&ကသ်ိ1း ကာကယွေ်ဆး) ABင့ ် ြပငး်ထနအ်ဆ1တေ်ရာငေ်ရာဂါပိ1းကာကယွေ်ဆး (PCV) 

များအတကွ ်မIဝါဒ 

• ေဖျာ်စပ်Pပီးေနာက ် (၆) နာရီJကာေသာအခါ အPမဲတမ်းစနွ ့ပ်စရ်မည ် (သိ1မ့ဟ1တ)် 

ကာကယွေ်ဆးထိ1းစ1ရပ် Pပီးဆံ1းချိနတ်ငွစ်နွ ့ပ်စရ်မည။် 

• မညသ်ည့အ်ချိနက် ေစာသညြ်ဖစေ်စ ပိ1၍ေစာသည့အ်ချိနတ်ငွ ်စနွ ့ပ်စရ်ပါမည။် 

မ}ဝါဒ (၂) 

 အရညပံ်1စြံဖင့လ်ာေသာ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ (၅)ချကA်Bင့က်ိ1ကည် ီ

ပါက ဖွင့ေ်ဖာကP်ပီး ရကသ်တä ပတ ် (၄) ပတJ်ကာသညအ်ထ ိ ကာကယွေ်ဆးထိ1းABတံိ1က ်

ေကEးရန ်အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 

• သကတ်မ်းက1နဆ်ံ1းရက ်မေကျာ်လနွရ်ပါ။ 
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• ေရာဂါပိ1းဝငေ်ရာကြ်ခငး်ေJကာင့ ် ညစည်မ်းမUမHBိေစရ။ (ေဆးစ1ပ်ယIသည့ ် အ`ကမိ် 

တိ1ငး် ပိ1းသန ့စ်ငေ်သာစညး်မျ_းများကိ1 လိ1ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်မည။်) 

• လနွက်ေဲသာအေအးဓာတ ် (သိ1မ့ဟ1တ)် အပIHBိနA် Bင့်ထ်ေိတွQ မU မHBိေစရပါ။ (သင့ေ်လျာ် 

ေသာ အေအးလမ်းေJကာငး် အေြခအေနများတငွ ်ထနိး်သမိ်းထားHBိရမည။်) 

• ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်သည ်ေရထတဲငွန်စြ်မ&ပ်ြခငး် မHBိရပါ။  

• ေဆးပ1လငး်တငွပ်ါHBိေသာ VVM သည ်စနွ ့ပ်စရ်မည့အ်ဆင့သ်ိ1 ့ မေရာကH်Bိရပါ။ 

မ}ဝါဒ (၃) 

 လIအများစာပါဝငေ်သာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး် သံ1းစွြဲခငး်ဆိ1ငရ်ာမIဝါဒ မကျင့သ်ံ1းမီ၊ 

ေဘးကငး် လံ1ြခ&ံစာွ ကာကယွေ်ဆးထိ1းABြံခငး်စနစက်ိ1 ပထမဦးစာွ ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ1အပ်ပါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ1းABြံခငး်အားလံ1းအတကွ ်AD Syringes အသံ1းြပ&ရမည။် 

• ေရလံ1ေလာကစ်ာွရHBိြခငး်၊ စနစတ်ကျ ပိ1းသန ့စ်ငြ်ခငး်၊ ကာကယွေ်ဆးထိ1းလ1ပ်ငနး်သံ1း 

ပစVညး်ကရိိယာများကိ1 ေဆးေJကာြခငး်လ1ပ်ငနး်များကိ1 တာဝနခ်မံB `ကးီJကပ်ကပ်ွက ဲ

ြခငး်၊ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများအား သငတ်နး်ပိ1ခ့ျြခငး်ABင့ ် `ကးီJကပ်ြခငး်လ1ပ်ငနး်များ 

ကိ1 ေသချာစာွေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 
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မညသ်ည့အ်ချိန်တငွ ်မညသ်ည့အ်ေ'ကာငး်ေ'ကာင
့
 ်ြပ<လ5ပ်ရသနညး်။ 

 ေအးခြဲခငး်ေJကာင့ ် ပျကစ်းီလယွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများသည ် ေအးခခဲဲA့ ိ1ငေ်ြခ 

HBိေသာ အေြခအေနများတငွ ်လUပ်ခါစမ်းသပ်ြခငး်ကိ1 ြပ&လ1ပ်စမ်းသပ်ရပါမည။် 

ေအးခဲခဲ}့ိ?ငေ်ြခÅAိေသာ အေÇကာငး်ြပချကမ်ျား - 

• Freeze-Tag တငွ ်သတေိပးချက ်(ALARM) ေတွQ HBိြခငး်။ 

• သာမိ1မီတာများတငွ ်အပIချိန ်(0°C) ေအာကသ်ိ1 ့ ïoနြ်ပြခငး်။ 

• အပIချိနမ်Bတတ်မ်းဇယားတငွ ် အပIချိန ် (0°C) ေအာကသ်ိ1 ့ စာရငး်ေရးသငွး်ထား 

သညက်ိ1 ေတွQ HBိရြခငး်။ 

• ေအးခြဲခငး်ေJကာင့ ် ပျကစ်းီလယွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများကိ1 ILR ၏ ေအာကေ်ြခ 

တငွ ်သိ1ေလBာငထ်ားသညက်ိ1 ေတွQ HBိရြခငး် စသညတ်ိ1 ့ြဖစပ်ါသည။် 

အေရးwကးီအ'ကြံပ<ချက ်

အကယ၍် ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ထတဲငွ ်ေရခဖဲတ/် ေရခမဲUနမ်ျား ေတွQ HBိခဲလ့\င၊် 

လUပ်ခါစမ်းသပ် ြခငး် ြပ&လ1ပ်ရန ်မလိ1အပ်ေတာပ့ါ။ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ကိ1 စနွ ့ပ်စရ်ပါမည။် 

လzပ်ခါ၍ စမ်းသပ်ြခငး် ြပ0လ?ပ်ပံ?အဆင့ဆ်င့ ်

၁။ ဖျကဆ်းီမည့န်မ}နာပ5လငး် (Control sample) ကိ5 ေအးခဲေအာင ် အသင
့
 ်

 ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

 သငစ်မ်းသပ်လိ1ေသာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ABင့ ် အမျိ&းအစား၊ ထ1တလ်1ပ်မUအဆိ1ငး် 

နပံါတတ်Iညေီသာ၊ ထ1တလ်1ပ်သည့စ်က°ံ်1တIညေီသာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်တစလ်ံ1းကိ1 

ယIပါ။ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ထHဲBိ ေဆးရညမ်ျား လံ1းဝခသဲာွးသညအ်ထ ိ ေအးခေဲအာင ်

ြပ&လ1ပ်ပါ။ (-၁၀°C တငွ ်အနညး်ဆံ1း ၁၀ နာရီထားပါ)။ 
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ထိ1ေ့နာက ် ၎ငး်ကိ1 အရညေ်ပျာ်ပါေစ။ ၎ငး်ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်သည ် ပျကစ်းီသာွးသည့ ်

နမIနာပ1လငး် ြဖစပ်ါသည။် ပ1လငး်ကိ1 မBားယငွး်သံ1းစွြဲခငး် မြပ&Aိ1ငရ်န ် ပ1လငး်ေပ[တငွ ် (X) 

ဟ1HBငး်လငး်စာွ အမBတအ်သား ြပ&လ1ပ်ထားပါ။  

၂။ စမ်းသပ်နမ}နာပ5လငး် ေရွးချယပ်ါ။ 

 ေအးခခဲဲသ့ညဟ်1 သငသ်သံယHBိေသာ ကာကယွေ်ဆးအဆိ1ငး်ထမဲB ကာကယွေ်ဆး 

တစပ်1လငး်ကိ1 ယIပါ။ ၎ငး်သည ်စမ်းသပ်နမIနာပ1လငး် ြဖစပ်ါသည။် 

၃။ ပျကစ်းီသာွးသည့န်မ}နာ ကာကယွေ်ဆးပ5လငး်N>င
့
 ် စမ်းသပ်နမ}နာကာကယွ ်

 ေဆးပ5လငး်ကိ5 လ0ပ်ခါပါ။ 

 ပျကစ်းီသာွးသည့ ် နမIနာကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ABင့ ် စမ်းသပ်နမIနာကာကယွေ်ဆး 

ပ1လငး်ကိ1 လကတ်စဖ်ကထ်တဲငွက်ိ1င၍် (၁၀-၁၅) စက́န ့ခ်န ့J်ကာသညအ်ထ ိ ခပ်Jကမ်းJကမ်း 

လUပ်ခါပါ။ 

၄။ အနညထ်ိ5ငပ်ါေစ။ 

 ကာကယွေ်ဆးပ1လငး် (၂) ပ1လငး်လံ1းကိ1 အနညထ်ိ1ငေ်စရန ်ေထာငထ်ားပါ။ 

၅။ အနညက်ျြခငး် ြခားနားချကက်ိ5 'ကည့ပ်ါ။ 

 ေဆးပ1လငး်များကိ1 AUငိး်ယB_Jကည့ပ်ါ။ အလငး်ေရာငA်Bင့ဆ်န ့က်ျငသ်ည့ဘ်ကမ်B 

ေဆးပ1လငး် (၂) လံ1း၏ အနညက်ျAUနး်ကိ1 AUငိး်ယB_Jကည့ပ်ါ။ အကယ၍် စမ်းသပ်နမIနာ 

ပ1လငး်၏ အနညက်ျAUနး်သည ် ပျကစ်းီသာွးသည့ ် နမIနာပ1လငး်ထက ် ပိ1၍ေABးပါက၊ အဆိ1ပါ 

စမ်းသပ်နမIနာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်သည ် ေအးခခဲဲြ့ခငး်မHBိပါ။ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ကိ1 

အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 
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 အကယ၍် ေဆး (၂) ပ1လငး်လံ1းတငွ ် အနညက်ျAUနး် တIညေီနPပီး၊ စမ်းသပ်နမIနာ 

ပ1လငး်တငွ ်ေရခဖဲတ/် အလoာများ ေတွQ HBိရပါက ၎ငး်သည ်ေအးခခဲဲြ့ခငး်ေJကာင့ ်ပျကစ်းီPပီး 

ေသာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ြဖစပ်ါသည။် အသံ1းမြပ&ရပါ။ စနစတ်ကျမBတသ်ား၍ စနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

၎ငး်ကာကယွေ်ဆးABင့ ်အတIHBိေနေသာ အလားတIကာကယွေ်ဆးများကိ1ပါ စနွ ့ပ်စရ်ပါမည။် 

သတြိပ0ရန် 

အချိ& Qကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များတငွ ် ပ1လငး်တဆံပ်ိသည ် `ကးီေနPပီး ကာကယွေ်ဆး 

ပ1လငး်အတငွး်HBိ အနညက်ျAUနး်ကိ1 AUငိး်ယB_Jကည့ရ်နခ်ကခ်ပဲါသည။် အဆိ1ပါအေြခ 

အေနများတငွ ် စမ်းသပ်နမIနာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ABင့ ် ပျကစ်းီသာွးသည့ ် နမIနာ 

ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်များကိ1 ေဇာကထ်ိ1းထားPပီး ပ1လငး်၏လညပ်ငး်တငွ ် အနညက်ျ 

AUနး်ကိ1 ေသချာစာွ ေလလ့ာJကည့°်UAိ1ငပ်ါသည။် 

လ0ပ်ခါ၍ စမ်းသပ်ြခငး် သd5ပ်ြပြခငး် 

အနညက်ျN0န်းြခားနားချကက်ိ5 'ကည့ပ်ါ။ 

 (၁၀) ဦးစာပါဝငေ်သာ ေမးခိ1ငက်ာကယွေ်ဆးပ1လငး်ကိ1အသံ1းြပ&၍ လကေ်တွQသ°1ပ် 

ြပသြခငး်ြပ&လ1ပ်ပါမည။် ပိ1မိ1ေကာငး်မနွစ်ာွ Jကည့°်UAိ1ငရ်နအ်တကွ ်ပ1လငး်တဆံပ်ိကိ1 ခာွထား 

ပါသည။် ဘယဘ်ကH်Bိ ထနိး်ချ&ပ်နမIနာ ေဆးပ1လငး်ကိ1 ေအးခေဲစရနရ်ညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်

အပIချိန ်(- ၂၅°C) တငွ ်(၄) နာရီJကာေအာငထ်ား၍ လံ1းဝေအးခေဲအာင ်ြပ&လ1ပ်ထားပါသည။် 

 အေြခခသံေဘာတရားအားြဖင့ ် သင့အ်ေနABင့ ် အချိနJ်ကာHBညစ်ာွ ေစာင့ဆ်ိ1ငး်ရန ်

မလိ1ပါ။ အချိနတ်ိ1အတငွး်မBာပင ် ေဆးပ1လငး် (၂) ပ1လငး်တငွ ် အနညက်ျAUနး် ြခားနားသည ်

(သိ1မ့ဟ1တ)် တIညသီညဟ်1 ယံ1Jကညမ်UHBိစာွေြပာAိ1ငP်ပီး စမ်းသပ်ြခငး်ကိ1 အဆံ1းသတ ်

Aိ1ငပ်ါသည။် ယခ1လကေ်တွQ သ°1ပ်ြပြခငး်တငွ ် ညာဘကH်Bိ စမ်းသပ်နမIနာကာကယွေ်ဆး 
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ပ1လငး်HBိ အနညမ်ျားသည ်ထနိး်ချ&ပ်နမIနာကာကယွေ်ဆးပ1လငး်ABင့ ်AUငိး်ယB_ပါက အနညက်ျ 

AUနး် ပိ1၍ေABးေကးွသညက်ိ1 ေတွQရ ပါသည။် 

 သိ1 ့ြဖစရ်ာ စမ်းသပ်နမIနာ ကာကယွေ်ဆးပ1လငး်သည ် ေအးခခဲဲြ့ခငး်မHBိေသာေJကာင့ ်

ေဘးကငး် စတိခ်ျစာွ အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 

 

စားပဲွေပîတငွ ်ေဆးပ5လငး်များကိ5 ေဇာကထ်ိ5းထားpပီးေနာက ်အချိန်အနညး်ငယ'်ကာ 

ေသာအခါ ေတွì ြမငရ်ပံ5များ 

(၄) မိနစခ်န ့်Çကာေသာအခါ ေတွ1 ြမငရ်ပံ? 

 

 

ပျကစ်းီသာွးသည့ ်

နမEနာကာကယွေ်ဆး 

ပ2လငး် 
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(၇) မိနစÇ်ကာေသာအခါ ေတွ1 ြမငရ်ပံ? 

 

 

(၁၀) မိနစÇ်ကာေသာအခါ ေတွ1 ြမငရ်ပံ? 

 

 

 

 

 

 

ပျကစ်းီသာွးသည့ ်

နမEနာကာကယွေ်ဆး 

ပ2လငး် 

 

ပျကစ်းီသာွးသည့ ်

နမEနာကာကယွေ်ဆး 

ပ2လငး် 
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(၁၂) မိနစÇ်ကာေသာအခါ ေတွ1 ြမငရ်ပံ? 

 

 သိ1 ့ြဖစရ်ာ စမ်းသပ်နမIနာကာကယွေ်ဆးပ1လငး်သည ် ေအးခခဲဲြ့ခငး်မHBိေသာေJကာင့ ်

ေဘးကငး်စတိခ်ျစာွ အသံ1းြပ&Aိ1ငပ်ါသည။် 

လ0ပ်ခါ၍ စမ်းသပ်ြခငး်နမ}နာ (၂) 

 

 

 

ပျကစ်းီသာွးသည့ ်

နမEနာကာကယွေ်ဆး 

ပ2လငး် 

 

စမ်းသပ်နမEနာ 

ကာကယွေ်ဆး 

ပ2လငး်၏ 

အနညက်ျHIနး်သည ်

ပျကစ်းီသာွးသည့ ်

နမEနာကာကယွ်

ေဆးပ2လငး်၏ 

အနညက်ျHIနး်ထက ်

ေH'းသည ်
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ta&;ay:tpDtpOfa&;qGJjcif;  
အေရးေပ&အစအီစ)ကိ, အဘယ့ေ်2ကာင့ေ်ရးဆွရဲသနညး်။ 

• အေအးလမ်းေ'ကာငး်ဆိ-ငရ်ာ ပစ2ညး်ကရိိယာ (သိ-မ့ဟ-တ)် လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ား ြဖတ ်

ေတာကပ်ျကစ်းီသည့အ်ေြခအေနများတငွ ် ကာကယွေ်ဆးများကိ- ေဘးကငး်လံ-ြခFံ 

စာွ ကာကယွထ်နိး်သမိ်းHိ-ငရ်နအ်တကွ ် အေရးေပIအစအီစJ ေရးဆွေဲဆာငရွ်ကရ်ပါ 

မည။် 

• အေရးေပIအစအီစJကိ- ေရးဆွမဲNတတ်မ်းတင၍် အေအးလမ်းေ'ကာငး်ဆိ-ငရ်ာ 

ပစ2ညး်ကရိိယာများ (သိ-မ့ဟ-တ)် သိ-ေလNာငPံ်-နရံံတငွ ်ချိတဆ်ွထဲားရမည။် 

• အေအးလမ်းေ'ကာငး်တာဝနခ်အံြဖစ ် တာဝနယ်Rေဆာငရွ်ကမ်ည့ ် ဝနထ်မ်းကိ- 

သတမ်Nတတ်ာဝနေ်ပးကာ အြပည့အ်စံ-အစမ်းေလက့ျင့ြ်ခငး်များ ြပFလ-ပ်ထားရပါ 

မည။် 

အေအးလမ်းေ2ကာငး် အေရးေပ&အစအီစ)ေရးဆွရဲန်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

 အေရးေပIအစအီစJကိ- အေရးေပIအေြခအေနမကျေရာကမ်ီ SကFိတင၍်ေရးဆွထဲား 

သင့ပ်ါသည။် 

အများဆံ)းြဖစေ်လ1့2ိေသာ အေအးလမ်းေ5ကာငး်ဆိ)ငရ်ာ အေရးေပ:အေြခအေနများမ2ာ- 

• ေရခေဲသတT ာများHNင်ေ့အးခေဲသတT ာများပျကစ်းီြခငး် (သိ-မ့ဟ-တ)် ကာကယွေ်ဆး 

သိ-ေလNာငအ်ေအးခနး် ပျကစ်းီြခငး်၊ 

• လ;ပ်စစြ်ပတေ်တာကြ်ခငး်၊ ဆိ-လာစနစခ်ျိF Vယငွး်ြခငး်HNင် ့ေလာငစ်ာဆြီပတလ်ပ်ြခငး်၊ 

• ေအးခြဲခငး်ေ'ကာင့ ်ပျကစ်းီလယွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးအရညမ်ျားေအးခပဲျကစ်းီြခငး်၊ 

• ကာကယွေ်ဆးများ VVM စနွ ့ပ်စမ်Nတသ်ိ- ့ ေရာကY်Nိြခငး်၊ 

• ကာကယွေ်ဆးသယယ်Rပိ-ေ့ဆာငယ်ာJများ ပျကေ်နြခငး်/ မYNိြခငး်၊ 
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• P-တတ်ရက ်(သိ-မ့ဟ-တ)် အစအီစJမYNိဘ ဲကာကယွေ်ဆးသိ-ေလNာငထ်ားေသာ ေနရာ 

ပမာဏ ကန ့သ်တခ်ျကY်Nိသည့ ် ကျနး်မာေရးဌာနသိ- ့ ကာကယွေ်ဆးအေရအတကွ ်

များြပားစာွ ေရာကY်Nိလာြခငး်၊ 

• ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းပျကက်ကွေ်နြခငး်၊ ဥပမာ - ကျနး်မာေရးမေကာငး်ြခငး်၊ 

• သဘာဝေဘာအHTရာယေ်'ကာင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် (သိ-မ့ဟ-တ)် ထနိး်သမိ်းေစာင့ ်

ေYNာကမ်_အားနညး်ြခငး်ေ'ကာင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ကာကယွေ်ဆးသိ-ေလNာငPံ်-  

ပျကစ်းီြခငး် စသညတ်ိ- ့ြဖစ'်ကပါသည။် 

၎ငး်အေြခအေနများတငွေ်အာကေ်ဖာ်ြပပါေမးခွန်းသံ)းခ)ကိ) သင့အ်ေနြဖင့ေ်မးြမန်း 

ရပါမည။် 

• အြခားေြဖYNငး်Hိ-ငမ်ည့န်ညး်လမ်းများ YNိပါသလား။ 

• ကာကယွေ်ဆးများသိ-ေလNာငရ်နအ်တကွ် အေြခအေနလံ-ေလာကမ်_YNိပါသလား။ 

• အဆိ-ပါေြဖYNငး်မည့န်ညး်လမ်းသည ် လကခ်Hံိ-ငေ်သာ/လကလ်Nမ်းမီေသာ ေြဖYNငး် 

နညး် ြဖစပ်ါသလား။ 

ေရခဲေသတA ာချိC Dယငွး်ေနပါက သငမ်ညက်ဲသ့ိ,ေ့ဆာငရွ်ကမ်ညန်ညး်။ 

 သင၏်အေရးေပIအစအီစJကိ- မNီြငမ်းကိ-းကား၍ ေအာကပ်ါေမးခနွး်များကိ- ေြဖဆိ-ရ 

ပါမည။် 

• အသံ-းြပFရန ် အသင့အ်ေနအထားYNိေသာ ေရခေဲသတT ာ သင၏်အနးီအနားတငွ ်

YNိပါသလား။ 

• ကာကယွေ်ဆးအားလံ-းကိ-သိ-ေလNာငရ်နအ်တကွ ်ေနရာလံ-ေလာကa်ပီး ေကျနပ်ဖွယရ်ာ 

လကခ်Hံိ-ငေ်သာ အပRချိနထ်နိး်ညbေိသာစနစY်Nိသည့ ်ေရခေဲသတT ာြဖစပ်ါသလား။ 
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• သယယ်Rပိ-ေ့ဆာငစ်ရိတေ်ပးေချရန ်တတH်ိ-ငပ်ါသလား။ 

အေအးလမ်းေ2ကာငး်တာဝန်ခံမHIိဘ ဲပျကက်ကွေ်နေသာအေြခအေနတငွ ်

သငမ်ညက်ဲသ့ ိ, ့ ေဆာငရွ်ကမ်ညန်ညး်။ 

 အေရးေပIအစအီစJတငွ ်ေအာကပ်ါေမးခနွး်များအတကွေ်ြဖYNငး်Hိ-ငသ်ည့ ်နညး်လမ်း 

များ ပါYNိရမည။် 

• အစားထိ-းတာဝနယ်RHိ-ငမ်ည့ပ်-ဂdိFလY်Nိရမည။် 

• အစားထိ-းတာဝနယ်Rမည့သ်Rသည ်လိ-အပ်ေသာလ-ပ်ငနး်ရပ်များကိ- ေဆာငရွ်ကH်ိ-ငစ်မွ်း 

YNိရမည။် 

• တာဝနယ်Rမည့ပ်-ဂdိFလသ်ည ် လ-ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားေဆာငရွ်ကH်ိ-ငရ်န ် လကလ်Nမ်းမီမ_YNိ 

ရမည။် 

အေရးDကးီအ5ကြံပFချက ်

အေရးေပIအစအီစJHNင့အ်တR ဆကသ်ယွရ်မည့သ်Rအမညမ်ျားHNင့ ်တယလ်ဖီ-နး်နပံါတမ်ျား 

ကိ- ြမငသ်ာေသာေနရာတငွ ်ချိတဆ်ွထဲားYNိရပါမည။် 

အေရးေပ&အစအီစ)ကိ, မညက်ဲသ့ ိ,ေ့ရးဆွမဲညန်ညး်။ 

 အသင့ေ်လျာ်ဆံ-းေသာ အြခားအစအီစJများကိ- ပစ2ညး်ကရိိယာတစမ်ျိFးစအီတကွ ်

စမီံေဖာ်ထ-တ ်ေရးဆွရဲမည။် 

• အေရးေပIအစအီစJHNင့ ် ပါဝငပ်တသ်ကသ်ည့ ် လ-ပ်ငနး်များ၊ လိ-အပ်ချကမ်ျားကိ- 

စာရငး်ြပFစ-ရနH်Nင့ ် တာဝနယ်Rေဆာငရွ်ကမ်ည့သ်Rများကိ- သတမ်Nတေ်ဖာ်ထ-တ၍် 

တာဝနေ်ပးရမည။် 
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• အေရးေပIအေြခအေနတငွ ် သကဆ်ိ-ငသ်ည့လ်ိ-အပ်ချကမ်ျားHNင့ ် လ-ပ်ငနး်စJများကိ- 

နားလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန ် တာဝနယ်Rေဆာငရွ်ကမ်ည့သ်Rများကိ- လိ-အပ်ချကမ်ျား 

HNင့ ်ေလျာ်ညစီာွပညာေပးြခငး်၊ သငတ်နး်ပိ-ခ့ျြခငး်များ ြပFလ-ပ်ေပးရမည။် 

• ယံ-'ကညစ်တိခ်ျရမ_YNိေစရနအ်တကွ ် တစမ်ျိFးထပ်ပိ-ေသာ အြခားနညး်လမ်းများကိ- 

ေဖာ်ထ-တထ်ားရမည။်  

(အဆငသ်င့အ်ေနအထားြဖစေ်စရန် စမံီေဆာငရွ်ကရ်မည။်) 

• သတမ်Nတေ်ဖာ်ထ-တထ်ားေသာ လိ-အပ်ချကမ်ျားရYNိHိ-ငမ်_HNင့ ် သကဆ်ိ-ငရ်ာတာဝန ်

YNိသည့ဝ်နထ်မ်းများ၏ သေဘာေပါကန်ားလညမ်_များကိ- အခါအားေလျာ်စာွ စစေ်ဆး 

ရမည။် 

အေရးေပ&အစအီစ)အတကွ ်လိ,အပ်ချကမ်ျား 

 အေရးေပIအေြခအေနတငွ ် ကာကယွေ်ဆးများ ေဘးကငး်လံ-ြခFံစာွ သိ-ေလNာငရ်န ်

စညး်ကမ်းများကိ- မညက်ဲသ့ိ- ့ လိ-ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်မညက်ိ- ဝနထ်မ်းအားလံ-းသYိNိေ'ကာငး် 

ေသချာေစရန ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

ေအးခဲြခငး်ေ2ကာင့ပ်ျကစ်းီလယွေ်သာ ကာကယွေ်ဆးများ 

• အပRချိန ်(+၂°C မN +၈°C) အတငွး် သိ-ေလNာငထ်ားYNိရမည။် 

ေဖျာ်စပ်ရညK်Iင့အ်တLထ,ပ်ပိ,းထားေသာ ေအးခဲေြခာကက်ာကယွေ်ဆးများ 

• ေအးခေဲြခာကက်ာကယွေ်ဆးများHNင့ ် ေဖျာစ်ပ်ရညမ်ျားကိ- (+၂°C မN +၈°C) အတငွး် 

သိ-ေလNာငထ်နိး်သမိ်းရမည။် 
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အေရးေပ&အစအီစ)အတကွ ်လိ,အပ်ချကမ်ျား 

ေဖျာ်စပ်ရညH်Nင့အ်တRထ-ပ်ပိ-းထားြခငး်မYNိေသာ ေအးခေဲြခာကက်ာကယွေ်ဆးများ 

• ေအးခေဲြခာကက်ာကယွေ်ဆးများကိ- (+၂°C မN +၈°C) အတငွး် သိ-ေလNာငထ်နိး်သမိ်း 

ရမည။် 

• အေရးေပIအေြခအေနတငွ ်Freezer တငွလ်ညး် ထနိး်သမိ်းထားHိ-ငသ်ည။် 

• ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ- သာမနအ်ခနး်အပRချိနတ်ငွ ်သိ-ေလNာငထ်ားHိ-ငသ်ည။် 

အေရးေပ&ေရွးချယမ်N သတမ်Iတေ်ဖာ်ထ,တြ်ခငး် 

 ေအာကပ်ါနမRနာ (၃) မျိFးကိ- ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ- အြခားကာကယွေ်ဆးထားသိ-Hိ-ငေ်သာ ေရခေဲသတT ာများအပိ- 

YNိပါက ေPoVေြပာငး်ထားရန၊် 

• ေရခမဲျားဝယယ်Rထည့သ်ငွး်၍ ကာကယွေ်ဆးများကိ- ပျကစ်းီဆံ-းP_ ံးမ_မYNိေအာင ်Cold 

box များအတငွး် သိ-ေလNာငထ်နိး်သမိ်းထားYNိရန၊် Cold box အတငွး် အပRချိနက်ိ- 

အနးီကပ်ေစာင့'်ကပ်စစိစ၍် အေအးလမ်းေ'ကာငး်ဆိ-ငရ်ာ ပစ2ညး်ကရိိယာများ 

ြပနလ်ညြ်ပFြပငa်ပီးစးီသညအ်ထ ိ ေရခမဲျား ထပ်မံြဖည့တ်ငး်၍ သိ-ေလNာငထ်နိး်သမိ်း 

ထားရန၊် 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ- ပ-ဂdလကိကuပိ-ငက်ာကယွေ်ဆး ထားသိ-Hိ-ငေ်သာ 

ေရခေဲသတT ာများသိ- ့ ေPoVေြပာငး်ထားYNိရန၊် 

 

 

 

Zaw Toe Myint
133



 
 tat;vrf;aMumif;wm0efcHrsm;twGuf  

umuG,faq;rsm;xda&mufpGm pDrHcefYcGJrI  
 

ေရခဲေြခာကမ်ျားအသံ,းြပCြခငး် 

• ေရခေဲြခာကမ်ျားသည ် အေအးခနး်အပRချိနက်ိ- (0°C) ေအာကသ်ိ-ေ့ရာကY်NိေစHိ-င ်

ပါသည။် 

• ထိ-အ့ြပင ် ၎ငး်ေရခေဲြခာကမ်ျား အေငွVပျံြခငး်ြဖင့ ် ကာဗွနဒ်ိ-ငေ်အာကဆ်ိ-ဒဓ်ာတေ်ငွVကိ- 

အေအးခနး်အတငွး် ထ-တလ်oတH်ိ-ငသ်ည့အ်တကွ ်အခနး်အတငွး်သိ- ့ ဝငေ်ရာကလ်ာသR 

များကိ- အသကY်Nz'ကပ်ေစHိ-ငသ်ည။် 

• အေရးေပIအစအီစJ SကFိတငေ်ရးဆွြဲခငး်HNင့ ် ထနိး်သမိ်းထားYNိြခငး် (အနညး်ဆံ-း 

အစအီစJ ( ၂) ခ- SကFိတင ်ေရးဆွေဲဆာငရွ်ကရ်ပါမည။်) 
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• ေYNးဦးစာွ သင၏် ဝနထ်မ်းများHNင် ့ ေဆးွေHးွaပီး သေဘာတRညမီ_ ရယRထားရမည။် 

ထိ-ေ့နာက ်ဆကH်ယွပ်တသ်ကသ်ည် ့အဖွဲVအစညး်များHNင် ့ ေဆးွေHးွညbHိ _ငိး်ရမည။် 

• ထိ-ေ့နာက ် အစအီစဥ်ကိ- အတညြ်ပFေရးဆွရဲမည။် မိတT zတစစ်ံ-ကိ- ကာကယွေ်ဆး 

သိ-ေလNာငခ်နး်တငွ ် ချိတဆ်ွထဲားYNိရမည။် မညသ်ည်ေ့နရာတငွ ် ထားYNိေ'ကာငး်ကိ- 

သင၏် ဝနထ်မ်းများအားလံ-း သYိNိHိ-ငေ်စရန ်ေသချာစာွ ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• အသံ-းြပFရမည် ့ အြခားသိ-ေလNာငခ်နး်များသည ် ေကာငး်မနွေ်သာ အေြခအေန၊ 

လံ-ေလာကေ်သာ ေနရာအကျယအ်ဝနး်HNင် ့ ကာကယွေ်ဆးများကိ- မNနက်နေ်သာ 

အပRချိနတ်ငွ ်ထနိး်သမိ်းထားHိ-ငြ်ခငး် YNိ/မYNိ ေသချာစာွ စစေ်ဆးရမည။် 

• အေရးေပIအေြခအေနတငွ ် ဆကသ်ယွရ်မည်သ့Rများ၏ အမညမ်ျား၊ ေနရပ်လပ်ိစာ 

များHNင် ့ တယလ်ဖီ-နး်နပံါတမ်ျားကိ- စာရငး်ြပFစ-၍ မိတT zတစစ်ံ-ကိ- ကာကယွေ်ဆး 

သိ-ေလNာငခ်နး်တငွ ် ကပ်ထားရမည။် ဆကသ်ယွရ်မည် ့ စာရငး်ကိ- အချိနH် Nင် ့

တစေ်ြပးည ီြပငဆ်ငမ်မွ်းမံထားYNိရမည။် 

• အေရးေပI ဆကသ်ယွရ်မည် ့ လRများကိ- ပံ-မNနအ်လ-ပ်ချိနအ်တငွး်HNင် ့ အလ-ပ်ချိနြ်ပငပ် 

အချိနမ်ျားတငွပ်ါ ဆကသ်ယွမ်_ ြပFလ-ပ်Hိ-ငရ်န ်ေသချာစာွ ြပFလ-ပ်ထားရမည။် 

• အေရးေပIအေြခအေနြဖစေ်ပIလာသည်တ့ိ-ငေ်အာင ်ေစာင်ဆ့ိ-ငး်မေနပါHNင်။့ ၎ငး်တိ-က့ိ- 

လိ-အပ်ချနိမ်တိ-ငမ်ီ အစအီစဥ်များကိ- အစမ်းေလက့ျင်ထ့ားရမည။် အစမ်းေလက့ျင် ့

ေနစဥ် ကာကယွေ်ဆးများကိ- လကေ်တွVေရွVေြပာငး်ြခငး် ြပFလ-ပ်ရနမ်လိ-ပါ။ သိ-ရ့ာတငွ ်

အဓိကလ-ပ်ငနး်အစအီစဥ်အားလံ-းကိ- အစမ်းေလက့ျင်မ့_ြပFလ-ပ်သင်ပ့ါသည။် 
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အချန်ိ2ကာြမင့စ်ာွ လOပ်စစဓ်ာတအ်ားြပတေ်တာကြ်ခငး် 

• သကဆ်ိ-ငရ်ာ တာဝနY်NိသRများကိ- အေ'ကာငး်'ကားရန၊် 

• လ;ပ်စစဌ်ာနကိ- ဆကသ်ယွအ်ေ'ကာငး်'ကားရန၊် (ေရခေဲသတT ာများသိ- ့ လ;ပ်စစဓ်ာတ ်

အား ေရာကY်Nိြခငး်မYNိလ;င)် 

• လ;ပ်စစဌ်ာနသိ- ့ လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ား ြပနလ်ညရ်YNိမည့အ်ချိနက်ိ- ေမးြမနး်စံ-စမ်းရန၊် 

• သကဆ်ိ-ငရ်ာ အဖွဲVအစညး်များကိ- အငဂ်ျငန်ယီာကစိ2များHNင့ပ်တသ်က၍် အေ'ကာငး် 

'ကားရန၊် (ေရခေဲသတT ာသိ- ့ လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ားေရာကY်Nိaပီး ေရခေဲသတT ာ လညပ်တ ်

ြခငး်မYNိလ;င)် 

လJပ်စစေ်ရခဲေသတL ာ လညပ်တြ်ခငး်မ12ိလJင ်

• ဗိ-အ့ားထနိး်ညbစိကသ်ိ- ့ လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ား ေရာက/်မေရာက ် စစေ်ဆးရန၊် 

လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ားေရာကY်Nိပါက ဗိ-အ့ားထနိး်ညbစိကမ်N အထကွဗိ်-က့ိ- စစေ်ဆးရန။် 

(ဗိ-အ့ား ၁၈၀-၂၃၀ အတငွး်YNိရမည။်) 

• ဓာတအ်ားထနိး်ညbစိကတ်ငွ ် ေရခေဲသတT ာပလပ်ကိ- ေသချာခိ-ငa်မဲစာွတပ်ဆငထ်ား 

ြခငး် YNိ/မYNိ စစေ်ဆးရန၊် 

• ေရခေဲသတT ာတငွ ် လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ားေရာကY်Nိမ_ YNိ/မYNိ စစေ်ဆးရန။် (ေရခေဲသတT ာ 

များတငွ ် လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ားရYNိမ_ကိ- ေရခေဲသတT ာYNိ အစမိ်းေရာငမ်ီး လငး်/မလငး် 

'ကည့ြ်ခငး်အားြဖင့ ်သHိိ-ငပ်ါသည။်) 

• လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ား ချိF Vယငွး်မ_မYNိဘ ဲ ေရခေဲသတT ာချိF Vယငွး်မ_ြဖစလ်;င ် သကဆ်ိ-ငရ်ာ 

အဖွဲVအစညး်/ က-မ}ဏကီိ- ချကခ်ျငး်အေ'ကာငး်'ကားရန။် 
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ဆိ)လာေရခဲေသတL ာ လညပ်တြ်ခငး်မ12ိလJင ်

• ဆိ-လာဝါယာ ဆကသ်ယွမ်_များ ခိ-ငa်မဲေသချာစာွတပ်ဆငထ်ားြခငး် YNိ/မYNိ စစေ်ဆး 

ရန။် 

• Solar charge controller တငွ ်ေဖာ်ြပေနေသာ error များကိ- စစေ်ဆးရန။် 

• ေတွV YNိချကက်ိ- သကဆ်ိ-ငရ်ာအဖွဲVအစညး်/ က-မ}ဏကီိ- ဆကသ်ယွသ်တငး်ပိ-ရ့န။် 

• ေရခေဲသတT ာအတငွး်YNိ အပRချိနက်ိ- သာမိ-မီတာအသံ-းြပFaပီး အချိနအ်ပိ-ငး်အြခား 

အလိ-က ် စစေ်ဆးေနရပါမည။် အပRချိနသ်ည ် (+၈°C) ထက ် ေကျာ်လနွလ်ာပါက 

ကာကယွေ်ဆးများကိ- Cold box များအတငွး် ေြပာငး်ေPoVသိ-ေလNာငရ်ပါမည။် 

ကာကယွေ်ဆးများကိ, Cold box များအတငွး် သိ,ေလIာငြ်ခငး် 

• အရညေ်ပျာ်စြပFေအာငစ်မီံထားေသာ အေအးြပား (Conditioned ice pack) များကိ- 

Cold box ၏ ေအာကေ်ြခHNင့န်ရံံများတငွ ် àoန'်ကားထားသည့အ်တိ-ငး် စနစတ်ကျ 

ေနရာချပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ- Cold box အတငွး် ေလလNည့ပ်တမ်_ေကာငး်မနွေ်အာင ်

ေနရာလတွခ်ျနa်ပီး စနစတ်ကျ ထားသိ-ရပါမည။် 

• Temperature monitoring device ကိ- ကာကယွေ်ဆးဘRးများအ'ကား ထားသိ-ရ 

ပါမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးဘRးများကိ- စနစတ်ကျ ထည့သ်ငွး်aပီးပါက ေအးထားေသာေရခြဲပား 

HNစလ်oာြဖင့ ်အေပIမNဖံ-းကာaပီး Cold box ကိ- အဖံ-းပိတပ်ါ။ 

• မလိ-အပ်ဘ ဲCold box ကိ- အဖွင့အ်ပိတ ်မြပFလ-ပ်ရပါ။ 

• အေအးလနွက်ြဲခငး်ကိ- ခHံိ-ငရ်ညမ်YNိေသာ ကာကယွေ်ဆးများ (Penta, IPV, PCV, 

TT) ကိ- ေရခြဲပားများHNင့ ်တိ-ကPိ်-ကထ်ေိတွV မ_မYNိေစရန ်ဂP-ြပFရပါမည။် 
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အေရးDကးီ အ5ကြံပFချက ်

Cold box အလယွတ်ကR အသံ-းြပFရနမ်ြဖစH်ိ-ငေ်သာ အေြခအေနတငွ ် လ;ပ်စစဓ်ာတအ်ား 

(၇၂) နာရီထကပိ်-aပီးြပတေ်တာကေ်နပါက နးီစပ်ရာကျနး်မာေရးဌာနသိ- ့ ေြပာငး်ေPoVသိ-ေလNာင ်

ရပါမည။် 

အေရးေပIဆကသ်ယွရ်နဖ်-နး်နပံါတမ်ျားကိ- သသိာထငY်NားစာွေရးမNတa်ပီးြမငသ်ာေသာေနရာ 

တငွ ်ချိတဆ်ွထဲားရပါမည။် 
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အေအးလမ်းေ'ကာငး်ထနိး်သမိ်းသR  

Cold chain key person CCKP   --------------------------------------------- 

Sကးီ'ကပ်သR  

In charge      --------------------------------------------- 

ေရခေဲသတT ာဝယယ်Rသည့ ်

က-မ}ဏဖီ-နး်နပံါတ ်    --------------------------------------------- 

(သိ)မ့ဟ)တ)် 

တာဝနယ်RြပFြပငေ်ပးသည့ ်

အဖွဲVအစညး်     --------------------------------------------- 

လ;ပ်စစဌ်ာန/ တာဝနY်Nိသည့ ်

အဖွဲVအစညး်     --------------------------------------------- 

မီးသတဌ်ာန/ တာဝနY်Nိသည့ ်

အဖွဲVအစညး်     --------------------------------------------- 

အနးီဆံ-း Cold chain point    --------------------------------------------- 

အနးီဆံ-း Cold chain point YNိ CCKP --------------------------------------------- 
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Type of 

failure 
Equipment 

Township Health 

Centre 
Sub Deport 

လ;ပ်စစမ်ီး 

ြပတေ်တာကြ်ခငး်  

(၈ နာရီအထက)် 

ILR ကာကယွေ်ဆးအပRချိနအ်ား 

ဂP-ြပFေစာင်'့ကည့၍် 

(+၈°C) ေရာကY်Nိပါက 

Conditioned Ice Pack 

များ အသံ-းြပFထားေသာ 

Cold Box သိ- ့ ေြပာငး်ေရွV 

သိ-ေလNာငပ်ါ။ 

Township 

ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်တိ-ငး် 

 Freezer ေဆာငရွ်ကရ်နမ်လိ- အကယ၍် ပိ-လယီိ- 

ကာကယွေ်ဆး OPV 

သိ-ေလNာငထ်ားပါက 

ေအးခေဲသာေရခြဲပား 

(Frozned Ice Pack) 

(သိ-မ့ဟ-တ)် ေရခတဲံ-း 

(Commercial Ice Pack) 

(ပလပ်စတစအ်ပ်ိအတငွး် 

ထည့၍်) တိ-က့ိ- အသံ-းြပF 

aပီး Cold Box အတငွး်သိ- ့ 

ေြပာငး်ေPoV သိ-ေလNာငပ်ါ ။ 
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Type of 

failure 
Equipment 

Township Health 

Centre 
Sub Deport 

စကပ်ျကြ်ခငး် ILR 

 

(က) အြခား ေကာငး်စာွလညပ်တH်ိ-ငေ်သာ ေရခ ဲ

ေသတT ာYNိပါက (ေနရာလံ-ေလာကပ်ါက) ၎ငး်ေရခ ဲ

ေသတT ာသိ- ့ ေPoVေြပာငး်ေပးပါ။ 

(ခ)  Conditioned Ice Pack အသံ-းြပF၍ ကာကယွ ်

ေဆးများကိ- Cold Box အတငွး်သိ- ့ 

ေPoVေြပာငး်ေပးပါ။ 

(ဂ) ြဖစH်ိ-ငေ်ြခYNိပါက - 

နးီစပ်ရာကျနး်မာေရး

ဌာန (သိ-မ့ဟ-တ)် 

အြခားကာကယွေ်ဆး 

သိ-ေလNာငရ်ာဌာနတစ်

ခ-တငွ ်ေPoVေြပာငး် 

သိ-ေလNာငထ်ားHိ-ငပ်ါ 

သည။် 

(ဂ) ြဖစH်ိ-ငေ်ြခYNိပါက - 

အြခားကာကယွ်

ေဆး သိ-ေလNာငရ်ာ 

ဌာနတစခ်- တငွ ်

ေPoVေြပာငး်သိ-ေလNာင ်

ထားHိ-ငပ်ါသည။် 

 Voltage 

Stablizer 

အစားထိ-းလလဲNယရ်နY်Nိပါက ချကခ်ျငး်လလဲNယရ်န၊် 

မြဖစH်ိ-ငပ်ါက မီးြဖတစ်က ်(safe guard) အစားထိ-း 

အသံ-းြပFရန။် အစားထိ-းလလဲNယရ်န ်YNိပါေသာ်ြငား 

လညး် ချကခ်ျငး်လလဲNယရ်န ်မြဖစH်ိ-ငပ်ါက မီးြဖတစ်က ်

(safe guard) အစားထိ-း အသံ-းြပFရန။် 
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