ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
သုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးလမ္းညႊန္

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္

Abstract (အႏွစ္ခ်ဳပ္)
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ အၿမဲတမ္းစနစ္တက်
ထားရိွျခင္းသည္ ၎ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းတုိ႔၏ အရည္အေသြးတည္တန႔္ေစေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး
ပါသည္။
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္ (Product Expiration Date) မတိုင္မီ
အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းရွိ/မရိွ၊

သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္မေရာက္မီ

အရည္အေသြးေလ်ာ့ပါးမသြားေအာင္

ကာကြယ္တားဆီးႏုို္င္ျခင္း ရိွ/မရိွသည္ ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ျခင္းစနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ သို႔မွသာ
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစာြ အသံုးျပဳ၍ လူနာမ်ားကို က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးလမ္းၫႊန္သည္ ေဆးသိုေလွာင္႐ံု ႏွင့္ ေဆးသို
ေလွာင္ခန္းတိ႔က
ု ို တည္ေဆာက္၊ ထိန္းသိမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕မွျီ ငမ္းကိုးကား အသံုးျပဳရန္
ျဖစ္ပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္တြင္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားလက္ခံျခင္းႏွင့္

အစီအစဥ္တက်ထားရိွျခင္း၊

အထူး

သိုေလွာင္ရန္လိုသည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ထားရွိ
ေသာေနရာရွာေဖြျခင္း၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ ေဆးသိုေလွာင္႐ံု/
သိုေလွာင္ခန္း

ပံစ
ု ေ
ံ ရးဆြဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊

အတြက္လိုအပ္ေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္

အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားကို

စာျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း၊

ေဆးသိုေလွာင္႐ံုတစ္ခု
ပံုမ်ားျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္သည္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရးသား
ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤစာအုပပ
္ ါလမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊
သုိေလွာင္ခန္းပင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရြယ္အစားႏွင့္ မည္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ပင္ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္
သလုိ အသံုးျပဳႏုင
ိ ္ပါသည္။
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ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရမည့္ ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊ သုိေလွာင္ခန္း စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊

သိုေလွာင္ခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရမည့္

စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

သိုေလွာင္႐ံုအဆင့္ေပၚမူတည္၍ (ဥပမာ- ဗဟို (သို႔မဟုတ)္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ခ႐ိုင/္
ၿမိဳ႕နယ္/ေက်းလက္ေဒသ စသည္ျဖင့္) အနည္းငယ္ ကြျဲ ပားႏုိင္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ (သို႔မဟုတ္) အပတ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား


သိုေလွာင္ထားရိွမႈအေျခအေနမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။



လက္ခံေရးေနရာ၊ သိုေလွာင္ေရးေနရာ၊ ထုပ္ပိုးေရးေနရာႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးေနရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းမႈ
ရိေ
ွ စရန္အတြက္ ရွင္းလင္းထားပါ။



တံျမက္စည္းလွည္း၊ ၾကမ္းတိုက္ပါ။



အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္ပါ။



လိုအပ္ပါက ေဆးတင္စင္မ်ား၊ ဗီ႐ိုမ်ားကို ရွင္းလင္းပါ။



ယာဥ္၊ စက္ယႏၲရား သြားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းထားပါ။



ေလဝင္ေလထြက္ လံုေလာက္ေစရန္ႏွင့္ ေအးျမေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။



ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္မက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ပါ။



သိုေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္း လံုၿခံဳေရး မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။



သိုေလွာင္႐ံု၊

သိုေလွာင္ခန္း

အမိုး

မိုးယိုမႈမ်ားရွ/ိ မရိွ

စစ္ေဆးပါ။

(အထူးသျဖင့္

မိုးရာသီ၊

မုန္တိုင္းမက်မီ ႏွင့္ မုန္တိုင္းက်ၿပီးအခ်ိန္)


ပစၥည္းအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။ (ေဆးပစၥည္းမ်ားကို မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္
သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း)



အစီအရီထပ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ေအာက္ဆံုးအထပ္ရွိပံုးမ်ား
ပိျပားေနျခင္း ရွ/ိ မရွိ စစ္ေဆးရန္)

ေန႔စဥ္/ အပတ္စဥ္


ပစၥည္းစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား Update ျဖစ္ေစျပီး ဖိုင္မ်ားထိန္းသိမ္းထားရွိပါ။



အပတ္စဥ္ေရတြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပစၥည္းစာရင္း မ်က္ျမင္ေကာက္ယူရန္
ႏွင့္ Stock မွတ္တမ္းမ်ား Update ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။



ပစၥည္းပမာဏ/အေရအတြက္ အနည္းဆံုးလက္က်န္ရွိသင့္သည့္ပမာဏရွိမရွိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈပါ။



လိုအပ္ပါက အေရးေပၚေဆးေတာင္းခံပါ (ထိုသို႔ေတာင္းခံရာတြင္ အေရးေပၚေဆးေတာင္းခံျခင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကိုသံုးပါ)။



ကြန္ပ်ဴတာသံုး စာရင္းအင္းထိန္းခ်ဳပ္နည္း မွတ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါက Back-up ဖိုင္မ်ားကို
Update လုပ္ထားပါ။



ဘင္ကဒ္မ်ား (Bin Cards) ကို Update လုပ္ထားပါ။



ရက္လြန္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို လံုၿခံဳေသာေနရာသို႔ သီးျခားေရႊ႕ထားပါ။

လစဥ္


ေဆးပစၥည္းအားလံုးကို လစဥ္မ်က္ျမင္စာရင္းေကာက္ယူပါ။ Stock စာရင္းမ်ား Update ျပဳလုပ္ပါ။



မီးစက္မ်ား ေကာင္း/မေကာင္း စစ္ေဆးပါ။ ေလာင္စာဆီ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေလာင္စာဆီ
ျဖည့္ထားပါ။



ျခ၊ ပိုးမႊား ႏွင့္ ၾကြက္ စသည့္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာတိရစၧာန္မ်ား ရွိႏိုင/္ မရွႏ
ိ င
ုိ ္ ႏွင့္ မိုးယိုျခင္း ရွိ/မရွိ
စစ္ေဆးပါ။



ေဆးသိုေလွာင္ရုံ၊ သိုေလွာင္ခန္း၏ အမိုး၊ ျပတင္းေပါက္၊ တံခါး၊ ၾကမ္းခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ
အေဆာက္အဦပ်က္စီးမႈမ်ားရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။

(၃) လ တစ္ႀကိမ္


ေဆးပစၥည္းအားလံုးကို (၃) လ တစ္ႀကိမ္ မ်က္ျမင္စာရင္းေကာက္ယူပါ။ Stock စာရင္းမ်ား Update
ျပဳလုပ္ပါ။



သက္တမ္းလြန္ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးေနေသာပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ပါ။



မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား အသံုးျပဳ၍ရ/မရ မ်က္ျမင္စစ္ေဆးပါ။

ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္မွာယူရမည့္သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအလိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) အစီရင္ခံစာေပးပို႔ရမည့္
ကာလအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား



ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏ လက္က်န္အေျခအေနကို သံုးသပ္ပါ။



ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းေတာင္းခံစာကို ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္၍ တင္ျပေတာင္းခံပါ။ (Indent or “Pull”
System)



ထုတ္ေပးမည့္ ပစၥည္းႏွင့္ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ပါ။ (“Push System”)



ေရာက္ရွိလာေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုလက္ခံပါ။



ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို

နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္သိုေလွာင္ပါ။

(FEFO)

မူအရေပး၍ရေအာင္

ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္စီစဥ္ပါ။


လိုအပ္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ပါ။

(၆) လ တစ္ႀကိမ္


မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ၊

မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပန္လည္

ဆန္းစစ္ပါ။


ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊ သုိေလွာင္ခန္းအနီးရွိ သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းပါ။

(၁) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္


မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားႏွင့္ မီးခိုးေငြ႕အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ပါ။



ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအားလံုး၏ လက္က်န္စာရင္းကို မ်က္ျမင္ေကာက္၍ Stock စာရင္းဇယားမ်ား
ကို Update လုပပ
္ ါ။



ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းတိုင္းအတြက္ ပံုမွန္ရွိသင့္သည့္ပမာဏအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ပါ။ လိုအပ္ပါက
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

၁။ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
လက္ခံျခင္းႏွင့္
အစီအစဥ္တက်ထားရွိျခင္း

၁။ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
လက္ခံျခင္းႏွင့္
အစီအစဥ္တက်ထားရွိျခင္း

၁-၁ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားလက္ခံျခင္း
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားလက္ခံရရွိေသာအခါ ၁။

လံုေလာက္သည့္သိုေလွာင္ရန္ေနရာ ရွိရမည္။

၂။

ပစၥည္းမ်ားလက္ခံရန္ႏွင့္ ထားသိုရန္ေနရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရွင္းလင္းထားရမည္။

၃။

ပ်က္စီးေနေသာ (သို႔မဟုတ)္ သက္တမ္းလြန္ေနေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ပါဝင္မႈ ရိွ/မရိွကို
သိရိွရန္ အထုပ္မ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးရမည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္
ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးေနလွ်င္ (သို႔မဟုတ္)
သက္တမ္းလြန္ေနလွ်င္

ေဆာင္ရြက္ရန္
၁။ ပ်က္စီးေနေသာ (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းလြန္
ေနေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို သံုး၍
ရေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားမွ သီးျခား
ခြဲျခားထားပါ။
၂။ အကယ္၍

ပ်က္စီးေနေသာ

(သို႔မဟုတ္)

သက္တမ္းလြန္ေနေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း
မ်ားကို ေဆးပို႔ကားမျပန္မီ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ
ပါက

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို

ျငင္းဆိုျပီး

ေပးပိ႔လ
ု ာေသာ

(Invoice

Voucher/

လက္ခံရန္
ေဆးပို႔ပံုစံ

Delivery

Note)

ေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေရးမွတ္ပါ။
၃။ ေဆးပို႔သည့္ကား

ျပန္ၿပီးမွ

ေတြ႕ရွိလွ်င္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ပါ။
ပစၥည္းမ်ားသည္ ပ်က္စီးျခင္း (သို႔မဟုတ္)
သက္တမ္းလြန္ျခင္းမ်ားမရွပ
ိ ါက

၁။ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးခ်င္းစီ၏
လက္ခံရရွိသည့္

အေရအတြက္ကို

(Invoice

Voucher/

Delivery Note) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စစ္ေဆး
မွတ္သားပါ။
၂။ လက္ခံရရွိသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ ရက္စြဲကို
Stock

Card

(သို႔မဟုတ္)

Bin

Card

(သို႔မဟုတ္) Stock Ledger Book စသည့္
မိမိဌာန၌

ပံုမွန္အသံုးျပဳသည့္

စာရင္းထိန္း

မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသြင္းပါ။
၃။ ေဆးထုပ္တိုင္း

အေပၚတြင္

သက္တမ္း

ကုန္ဆံုးမည့္ရက္စြဲ (Expiry Date) မ်ားကို
ျမင္သာေအာင္ မွတ္သားထားပါ။
၄။ (First

Expire

First

Out)

မူအတိုင္း

ထုတ္ေပး၍ရေအာင္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
ကို သိုေလွာင္ရာတြင္ အစီအစဥ္တက် ထားရွိ
ပါ။ လိုအပ္ပါက ေရွ႕ေနာက္ ေနရာျပန္လည္
စီစဥ္ပါ။ (Stock Rotation)

၁-၂ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက်ထားရွိျခင္း
ေဆးသိုေလွာင္ရ၊ံု သိုေလွာင္ခန္းႏွင့္ ေဆးတင္စင္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
အကယ္၍ ပစၥည္းတင္ကြပ္ပစ္ငယ္မ်ား (Pallets) ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးကာတြန္းပံုးမ်ားကို Pallets
မ်ားေပၚတြင္ ထပ္စီလွ်င္


ၾကမ္းျပင္မွ အနည္းဆံုး ၄ လက္မ (၁ဝ စင္တီမီတာ) အကြာတြင္ရွိရမည္။



ထပ္စီထားသည့္ အျခားအပံုမ်ား (သို႔မဟုတ)္ နံရံတုိ႔မွ အနည္းဆံုး ၁ ေပ (၃ဝ စင္တီမီတာ)
အကြာတြင္ ရိွရမည္။



စုစုေပါင္းအျမင့္ကို ၈ ေပ (၂.၅ မီတာ) ထက္ပိုမျမင့္ေစရန္ ထားရွိရမည္။

ေဆးပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္ အေထြေထြလိုက္နာရန္


ေဆးပံုးမ်ားထပ္စီေသာအခါ ထုတ္လုပ္သူ (သို႔မဟုတ)္ ေပးပိ႔သ
ု ူ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (ဥပမာ အေပၚဘက္သို႔ ေထာင္ထားရန္၊ ေရမစိုေစရန္စသည္ျဖင္)့ ပါဝင္ပါက ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

သိုေလွာင္ရမည့္အေျခအေနကို

ပံုးတြင္ကပ္ထားသည့္

စာတန္း

(သို႔မဟုတ္) သေကၤတအတိုင္း လိုက္နာရမည္။


အရည္ပစ
ုံ ျံ ဖင္လ
့ ာေသာပစၥညး္ မ်ားကို ေဆးတင္စင္မ်ား၏ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ (သို႔မဟုတ)္
ေဆးမ်ားထပ္စီထားေသာအဆင့္ပံု၏ ေအာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ ထားရမည္။



အေအးသိုေလွာင္မႈလိုအပ္သည့္

ပစၥည္းမ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အပူခ်ိန္ထိန္းဇံုေနရာတြင္

သိမ္းဆည္းရမည္။


ပ်က္စီးေနေသာ (သို႔မဟုတ)္ သက္တမ္းလြန္ေနေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ရေသာ
ေဆးပစၥည္းမ်ားမွ

သီးျခားခဲထ
ြ ုတ္ထားရွိၿပီး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း

စြန႔ပ
္ စ္ရမည္။

(စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး အခန္းတြင္ၾကည့္ပါ)


FEFO

မူအတိုင္း

အစဥ္အၿမဲလိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို

သိုေလွာင္ထားရွိရမည္။


ေဆးပံုးမ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္စြဲအမွတ္အသား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲအမွတ္အသား
Label မ်ား ႏွင့္ အထက္သို႔ၫႊန္ျပျမားမ်ားကို သိသာျမင္သာေအာင္ စီစဥ္ထားရွိရမည္။ အကယ္၍
မျဖစ္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္ရွိေသာ္ ျမင္သာသည့္ဘက္တြင္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအမည္ႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုး
မည္ရ
့ က္စြဲ အမွတ္အသားမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ေရးသားရမည္။

၁-၃ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ရ
့ က္စအ
ြဲ လိုက္ အလွည့္က်ထားရွိျခင္း
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားထုတ္ေပးေသာအခါ FEFO မူအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီး
ပါသည္။

FEFO

မူကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား

သက္တမ္းလြန္၍

ပ်က္စီးျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။


သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္နီးေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ဦးစြာထုတ္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္
သက္တမ္း ကုန္ဆံုးရက္ အလြန္နီးကပ္ေသာ (သို႔မဟုတ)္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ ေက်ာ္လြန္သြား
ေသာ

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို

ထုတ္မေပးရပါ။

ထုတ္ေပးသည့္ပစၥည္း၏

သက္တမ္း

ကုန္ဆံုးရက္မတိုင္မီ က်န္ရိွကာလသည္ သံုးစြမ
ဲ ည့္ဌာနအတြက္ လံုေလာက္ေသာကာလျဖစ္ရမည္။


FEFO မူသံုးႏိုင္ေစရန္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္နီးေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္
ေဝးေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားေရွ႕တြင္ ထားရမည္။



သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္ကို Stock Card/ Bin Card ေပၚတြင္ ေရးသားရမည္။ သို႔မွသာ
ထုတ္ေပးမည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားသည္ (သက္တမ္းမလြန္မ)ီ အနည္းဆံုး (၆)လ သက္တမ္းက်န္ရွိ
ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ သတိထားႏိုငမ
္ ည္ျဖစ္သည္။

လက္ခံရရွိသည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္ အစဥ္လိုက္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယခု
လတ္တေလာရရွိသည့္ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ ယခင္လက္ခံရရွထ
ိ ားေသာေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားထက္
ေစာလ်င္စြာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ေန႔စြဲကို အစဥ္အၿမဲ စစ္ေဆး
ေနရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရာတြင္လည္း ၎တို႔၏
သက္တမ္းကုနဆ
္ ံုးမည့္ရက္စြဲကို ေသခ်ာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပထားရပါမည္။

၁-၄ ေဆးဝါးမ်ား အစီအစဥ္တက် ထားရွိျခင္း
ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊

သုိေလွာင္ခန္းမ်ားတြင္

အမ်ဳိးအစားခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္

ေဆးမ်ားကို

တစ္စုတစ္စည္းတည္းထားရွိျခင္း

စနစ္တစ္ရပ္ထားရွိရပါမည္။

ဝန္ထမ္းအားလံုး၊

(သို႔မဟုတ)္
အလုပ္သမား

အားလံုးသည္လည္း အသံုးျပဳေနသည့္စနစ္ကို သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။

(၁) Generic Name ျဖင့္ အကၡရာစဥ္အလိုက္ ထားရွိျခင္း
ေဆးမ်ားအစီအစဥ္တက် ထားရွိျခင္းအတြက္ မ်ိဳးရင္းအမည္ (Generic Name) ျဖင့္ အကၡရာစဥ္အလိုက္
ထားရွိျခင္းကို

က်န္းမာေရးဌာနအဆင့္ဆင့္တြင္

အသံုးျပဳရမည္။

အဆိုပါစနစ္ကိုသံုးစြဲရာတြင္

အဓိက

ေဆးဝါးစာရင္း ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ရပ
ွိ ါက ေဆးဝါးအမည္ (Label) မ်ားကို ေျပာင္းေပးရ
ပါမည္။

(၂) ကုသမႈအမ်ဳိးအစားအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) ေဆးဝါးေဗဒအသံုးခ်မႈအရ ထားသိုျခင္း
ဤထားသိုနည္းသည္ ေဆးဝါးေဗဒအေၾကာင္း နားလည္တတ္ကၽြမ္းသိရွိေသာ ေဆးသိုေလွာင္ခန္းထိန္း
တာဝန္ခံရွိ္သည့္ ေဆးသိုေလွာင္ခန္း (သို႔မဟုတ္) ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးတည့္ပါသည္။

(၃) သံုးစြရ
ဲ သည့္ပံုစအ
ံ လိုက္ (Oral, Injection, Topical Application စသည္ျဖင့္) ထားရွိျခင္း
ေဆးဝါးမ်ားသည္ ၫွစ္ေဆး၊ လိမ္းေဆး စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္အသံုးျပဳရေသာ ေဆးဝါးမ်ားပါသလို
ထိုးေဆး၊
ေဆးမ်ားကို

ေသာက္ေဆးျပား၊

ေဆးရည္စသည္ျဖင့္

ယင္းတုိ႔၏သံုးစြဲမပ
ႈ ံုစံအရ

ထားသိုရန္ဧရိယာအတြင္းတြင္
အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို

(Fixed,

အမ်ဳိးအစားခြဲ၍ထားပါသည္။
Fluid

or

သိုေလွာင္အသံုးျပဳပါသည္။

အမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားသတ္မွတ္၍

အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။
Semifluid)

အဆိုပါေဆးပံုစံအသီးသီးအား

စနစ္ျဖင့္

ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ကိုသံုး၍

အျခားစနစ္မ်ားျဖင့္လည္း

အမ်ိဳးအစားတူေသာေဆးပစၥည္းမ်ား

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ယခုထားသိုနည္းစနစ္တြင္

ေဆးပစၥည္းမ်ားကို

တစ္စုတစ္စည္းတည္း

သိုေလွာင္

(၄) က်န္းမာေရးဌာနအဆင့္အလိုက္ သံုးစြေ
ဲ သာေဆးမ်ား အတူတကြထားရွိျခင္း
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊

ခ႐ိုင္အဆင့္

ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၊

ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၊

တုိက္နယ္ေဆး႐ံု၊

ေဒသႏၲရ

က်န္းမာေရးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးဌာန၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန
ႏွင့္ ဌာနခြဲမ်ားတြင္ သံုးေသာေဆးပစၥည္းမ်ားကို အဆင့္အလိုက္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းနည္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါနည္းစနစ္သည္

Kit

မ်ားအလိုက္သိမ္းဆည္းရန္

လိုအပ္သည့္အခါတြင္

အသံုးျပဳႏုိင္သကဲ့သို႔

ဗဟိုအဆင့္ေဆးသိုေလွာင္႐ံုမ်ား (ဥပမာ - ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္) တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
(၅) အသံုးမ်ားမႈအလိုက္ သိမ္းဆည္းျခင္း
မၾကာခဏအႀကိမ္ႀကိမ္အသံုးမ်ား၍အသြင္းအထုတ္မ်ားေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊
သိုေလွာင္ခန္း၏ ေရွ႕ပိင
ု း္ (သို႔မဟုတ္) ထုပပ
္ ိုးသည့္ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ
စနစ္ကို အျခားစနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
(၆) ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး၍ Bin Card ျဖင့္ထားရိွျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာကုတ္နံပါတ္ျဖင့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းရွိသည့္ ေဆးသိုေလွာင္ခန္းအတြင္းရွိ ပင္မလမ္း၊
ေဆးတင္စင္ႏွင့္ စင္ေပၚရိွသတ္မွတ္ေနရာကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထား၍ ထားသိုေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါစနစ္ကိုအသံုးျပဳရန္ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝလ
ဲ ္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္တြက္ခ်က္စနစ္ (Automation)
လိုအပ္ပါသည္။
(၇) ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ကုတ္နံပါတ္တပ္၍ သိမ္းဆည္းျခင္း
ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားတိုင္း သီးသန္႔ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ေနရာကုတ္နံပါတ္ထားရွရ
ိ န္လိုပါသည္။ အဆိုပါ
စနစ္သည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ၿပီး ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအားလံုး ထားသိုရာတြင္ က်စ္လစ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ
ႏုိင္ပါသည္။

အဆိုပါစနစ္ကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏
ကုတ္နံပါတ္တြင္

ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊

သေဘာသဘာဝ(အေသးစိတ္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းတစ္ခုစီအတြက္

ေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

(ဥပမာ

သိုေလွာင္ခန္းရွိ

အခ်က္အလက္)ကို

ဝန္ထမ္းသည္

သိရွိရန္မလိုပါ။

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ
မီးေလာင္လြယ္ေသာေဆးပစၥည္း

ယင္း

တိက်ေသခ်ာ
ဟုတ္/မဟုတ္၊

လံုၿခံဳေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းသိမ္းမႈ လို/မလို စသျဖင္႔)၊ အဆိုပါစနစ္ကို ကြန္ပ်ဴတာသံုး
ကုန္စာရင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

၁-၅ အထူးသိုေလွာင္မႈ အေျခအေနမ်ား
အခ်ဳိ႕ေဆးမ်ားမွာ

ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ားထားရွိရမည့္

သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္

သိုေလွာင္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာေဆးမ်ားကို

ခိုးဝွက္ခံရႏိုင္ေသာ

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၊

အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳလုပ္ခရ
ံ

ႏိုင္ေသာ၊ ေဆးဝါးကိုစြဲေစတတ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားရန္လိုပါသည္။ အဆိုပါေဆးႏွင့္
ေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ

ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္

အလြယ္တကူမရေသာ၊

တရားမဝင္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္

အခြင့္အလမ္းအလြန္မ်ားေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အစဥ္အလာအားျဖင့္ အဓိကေဆးဝါးမ်ားစာရင္း National Essential Medicines Lists (NEML)
တြင္

အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္

သာမန္ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ား

(Narcotics

and

Psychotropic

Medicines) အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခု၏စာရင္းတြင္မူ တစ္မ်ဳိး၊ ႏွစ္မ်ဳိးသာ
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဆးမ်ားမွာ -

(၁) မူးယစ္ထံုထိုင္းေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ား (Narcotics) ဥပမာ- morphine, opium
preparations, pethidine, diamorphine, papaveretum, hydrocodone and oxycodone,
dipipanone, and tramadol

(၂)

အျခားမူးယစ္ထံုထိုင္းေဘးျဖစ္ေစေသာေဆးဝါးမ်ားႏွင့္

ျပင္းထန္စြာနာက်င္မႈကို

သက္သာ

ေစေသာေဆးဝါးမ်ား (Other opioid and strong analgesics) ဥပမာ- pentazocine, codeine,
dihydrocodeine, dextroproproxyphene, dextromoramide, and buprenorphene

(၃) စိတ္ေရာဂါကုသေသာ ေဆးဝါးမ်ား (Psychotrophic Drugs) ဥပမာ- “benzodiazepines”
ဟုေခၚေသာ

ေဆးအမ်ဳိးအစားအုပ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး

diazepam,

temazepam,

nitrazepam,

flunitrazepam, oxazepam, clonazepam စသည့္ အသံုးမ်ားသည့္ေဆးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အတက္ေရာဂါတြင္ အသံုးျပဳေသာ “clonazepam” ေဆးသည္ သီးျခားအုပ္စုဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္

ေဆးဝါးမ်ားအုပ္စုတြင္ အၿမဲမပါဝင္ပါ။ ျပင္းထန္ စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ်ား (ဥပမာ chlorpromazine) မွာမူ
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ားအုုပ္စုတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

ေရွ႕တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေဆးအခ်ိဳ႕မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ကိုင္တြယ္ရသည့္ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေဆးဝါးမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္
ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊
ျဖန္႔ေဝေသာက္သံုးေစျခင္း၊

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ

အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

သီးျခားရွိေစရပါသည္။

အဆိုပါေဆးမ်ား မွာယူေတာင္းခံရာတြင္ အထူးအမွာစာပံုစံမ်ား သံုးစြရ
ဲ ပါမည္။

မွတ္ခ်က္

HIV/AIDS

လူနာမ်ားကို

ကုသရာတြင္အသံုးျပဳေသာ

antiretroviral

ပါဝင္သည့္

ေဆးမ်ားမွာ တန္ဖိုးႀကီးမားျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျခင္းႏွင့္ ရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္စြာ
ထားရွိေသာ သိုေလွာင္ေနရာတစ္ခုျဖင္႔ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွလွဴဒါန္းေသာ

ေဆးဝါးမ်ားအနက္

ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာတြင္

သိမ္းဆည္းထားရန္

လိုအပ္မည့္ ေဆးဝါးမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အဆိုပါေဆးဝါးမ်ားမွာ အထူးအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္အသံုးျပဳရန္
လွဴဒါန္းထားေသာ္လည္း

အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ပါ

အသံုးျပဳႏုိ္င္သည့္ေဆးမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ HIV/AIDS ေရာဂါမ်ားတြင္ Opportunistic Infection ကိုကုသရန္ေဆးဝါးမ်ားသည္
လိင္ေၾကာင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး National Essential Medicines List
(NEML) တြင္ပါဝင္၍ အျခားေရာဂါမ်ားတြင္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မိခင္မွသေႏၶသားသို႔ ကူးစက္ေသာ
ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရည္ရြယ္၍လွဴဒါန္းထားေသာ HIV Test kit မ်ားကို အျခား
ကုသေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ (Blood Safety) လုပ္ငန္းတြင္လည္း သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ပါသည္။

၁-၆ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးမ်ား ထားရွိပံုနမူနာမ်ား
လံုၿခံဳစြာထားရွိရန္လိုအပ္သည့္
သိုေလွာင္ရန္ေနရာ၊

အခန္း

ေဆးဝါးမ်ားရွိပါက

(သို႔မဟုတ္)

ဗီ႐ိုတစ္ခုရွိၿပီး

ဌာနတြင္

ထိုေဆးပစၥည္းမ်ားကို

၎ေနရာအခန္း/ဗီ႐ိုသို႔

သီးသန္႔

ဝင္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ယူပိုင္ခင
ြ ့္ကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရပါမည္။ အလြယ္တကူမယူႏိုင္သည့္ (Access Controlled Storage)
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး

သိုေလွာင္႐ံု၊

သိုေလွာင္ခန္း၊

သိုေလွာင္ေနရာတစ္ခု

ထားရွိရပါမည္။

ထိုက႔ဲသို႔

ေဆးပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။


သီးျခားေသာ့ခတ္ထားေသာအခန္း (သို႔မဟုတ)္ ဗီ႐ို (သို႔မဟုတ)္ မီးခံေသတၱာတြင္သိမ္းဆည္းျခင္း



ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊

သုိေလွာင္ခန္းထဲတြင္

သံဇကာတိုင္မ်ားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး

ေသာ့ခတ္

ႏိင
ု ေ
္ သာအခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္း
အထူးအစီအမံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ရယူပိုင္ခင
ြ ့္
မရွိဘဲျဖစ္ေစ

(သို႔မဟုတ္)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ

အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေစ

ထုတ္ယူကိုင္တြယ္ပါက

(သို႔မဟုတ္)

မလိုအပ္ဘဲျဖစ္ေစ

အခ်က္ျပမီးလင္းေစရန္

(သုိ႔မဟုတ္)

(သို႔မဟုတ)္
အခ်က္ေပး

ေခါင္းေလာင္းသံျမည္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။
ထိုထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ား ထားရွိရာေနရာသို႔ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ကို ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း
(သုိ႔မဟုတ္)
သိုေလွာင္ခန္း

ေဆးသိုေလွာင္ရံု၊
အဆင့္ျမင့္ရာထူးရွိ

တာဝန္မႉးႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦး
(အနည္းဆံုး(၂)ဦး) တို႔ကိုသာခြင့္ျပဳ
ထားရမည္။
ထိုထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ား
ထားရွိရာေနရာအတြက္ ေသာ့မ်ား
ကို အေရအတြက္သတ္မွတ္ထားၿပီး
ေသာ့ထိန္းသိမ္းသည့္

လူအမည္

စာရင္းကိုလည္း ျပဳစုထားရမည္။

၁-၇ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အခ်ိဳ႕ေဆးဝါးႏွင့္ အရည္မ်ား -ဥပမာ acetone,
anesthetic ether, alcohols (before dilution) ႏွင့္ (kerosene) တို႔ကို အၿမဲလိုပင္ ေတြ႔ရွိရတတ္ပါသည္။
မီးေလာင္လြယ္ေသာေဆးပစၥည္းမ်ား မ်ားျပားစြာသိုေလွာင္ရပါက ၎တိ႔က
ု ို ပင္မေဆးသိုေလွာင္
ခန္းႏွင့္ ေဝးရာတြင္ သီးျခားသိုေလွာင္ထားရပါမည္။ ပင္မေဆာင္၏ျပင္ပတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သိုေလွာင္႐ံု
ၿခံဝန္းပရဝုဏ္အတြင္းတြင္ ရွိရမည္။ ထို႔ျပင္ အျခားအေဆာင္မ်ားမွလည္း မီတာ(၂ဝ) အနည္းဆံုး ကြာေဝး
ရပါမည္။ မီးၿငိမ္းသတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထား ရွိရပါမည္။
မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေျမာက္အျမားကို အျခားပံုမွန္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ေနရာ
တည္းတြင္ အတူတကြသိုေလွာင္ျခင္း (လံုးဝ) လံုးဝ မျပဳလုပ္ရပါ။
လိုအပ္ပါက မီးေလာင္လြယ္ေသာေဆးပစၥည္းပမာဏအနည္းငယ္ကိုမူ စတီးဗီ႐ိုထဲတြင္ ထည့္သိမ္း
ႏိုင္ပါသည္။ ထိုဗီ႐ိုကို ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာေနရာတြင္ ထားရမည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ
သည့္ေနရာႏွင့္ ေဝးရမည္။

ထိုဗီ႐ိုအနီးတြင္ မီးညွိျခင္း၊ မီးေမႊးျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုမီးေလာင္လြယ္သည့္

ေဆးပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းထားသည့္ဗီ႐ိုတြင္ “မီးေလာင္လြယ္သည္” စာသားေရးသားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီးေလာင္လြယ္အမွတ္အသား ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဗီ႐ို၏အဆင့္တိုင္းတြင္
မီးေလာင္လြယ္ေသာေဆးပစၥည္းအရည္မ်ား

ဖိတ္စင္က်လွ်င္

သီးသန္႔ခံထားႏိုင္သည့္

ေျမာင္းပါရွိေသာ

ပံစ
ု ံဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔၏ မူလပုလင္းမ်ားႏွင့္သာ
သိုေလွာင္ထားရွိရပါမည္။
မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေဆးပစၥည္းတိုင္းတြင္ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည့္ အပူခ်ိနသ
္ တ္မွတ္ခ်က္
အမွတ္အသား

(Flash

Point)

တစ္ခုရွိုပါသည္။

အပူခ်ိန္အေျခအေနတစ္ခု၌

အရည္မွအေငြ႕အျဖစ္

ေျပာင္းကာ မီးေတာက္ႏိုင္သည့္ အေငြ႕အေနအထားအျဖစ္စုစည္းၿပီး ထိုေဆးပစၥည္းအရည္၏ မ်က္ႏွာျပင္
တြင္

မီးေတာက္ရန္လံုေလာက္ေသာ

အေငြ႕ပမာဏျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

အဆိုပါ

မီးေတာက္ေလာင္

ႏိုင္သည့္ အမွတ္ (Flash Point) သည္ မည္သည့္အေနအထားတြင္ မီးစတင္ေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည္ကို
ၫႊန္ျပပါသည္။



Acetone and anesthetic ether တို႔၏ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္ေသာ အမွတ္သည္ -18°C



Undiluted alcohols ၏ မီးေတာက္ႏိုင္ေသာအမွတ္သည္ +18°C to +23°C



Kerosene ၏ မီးေတာက္ႏိုင္ေသာအမွတ္သည္ +23°C to +61°C
မီးေလာင္လြယ္ေသာေဆးပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္ေသာ အမွတ္ေအာက္တြင္

သိမ္းဆည္းရန္ မလိုေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ မေတြ႕ထိေစဘဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုး
အေအးဆံုးေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရေငြ႕ပ်ံသည့္ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္
အခန္းတြင္းေလဖိအားမ်ားလာေစျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

၁-၈ ေလာင္စားလြယ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား
အထူးကုေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္၊ အခ်ဳိ႕က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ေလာင္စားလြယ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား
Corrosives (သို႔မဟုတ္) Oxidant Substances မ်ား - (ဥပမာ- trichloracetic acid, glacial acetic acid,
concentrated ammonia solutions, silver nitrate, sodium nitrate ႏွင့္ sodium hygroxide pellets)
ကို ေတြ႔ရွိရတတ္သည္။
ထို

Corrosives

ေဝးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

(သို႔မဟုတ)္

Oxidant

ယိုစိမ့္မႈကာကြယ္ရန္

Substances

မ်ားကို

သီးျခားစတီးဗီ႐ုိတြင္

မီးေတာက္၊

သိမ္းဆည္း၍

မီးဖိုမ်ားႏွင့္

လည္းေကာင္း၊

အစဥ္အၿမဲ သိုေလွာင္ရပါမည္။ အဆိုပါ Corrosives (သို႔မဟုတ္) Oxidant Substances မ်ားကို ကိုင္တြယ္
ေသာအခါ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

လုပ္ငန္းသံုးအကာအကြယ္လက္အိတ္မ်ားကို

သံုးစြရ
ဲ ပါမည္။

မ်က္လံုးကိုကာကြယ္သည့္ အကာအကြယ္မ်က္မွန္ကို တပ္ဆင္ၿပီးမွ ကိုင္တြယ္ရပါမည္။

ထို႔အျပင္

၂။ သိုေလွာင္ခန္းတြင္
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
ထားရွိေသာေနရာ ရွာေဖြျခင္း

၂။ သိုေလွာင္ခန္းတြင္
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
ထားရွိေသာေနရာ ရွာေဖြျခင္း

၂-၁ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၏ စံသတ္မွတ္စာရင္း

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအားလံုးတြင္ အေရအတြက္၊ ပံုစံ ႏွင့္ ျပင္းအား စသည့့္ Specification
မ်ားပါရွိသည္။ က်န္းမာေရးဌာနအဆင့္ဆင့္တြင္ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား
စာရင္း (Standard List) ကို ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊ သုိေလွာင္ခန္းတိုင္းတြင္ ထားရွရ
ိ မည္။ အဆိုပါစာရင္းအား
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံုမွန္ Update လုပ္ၿပီး သိုေလွာင္႐ံုဌာနခြဲ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဆး႐ံု စသည့္
ေဆးပစၥည္းလက္ခံသည့္ဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝထားရပါမည္။

စံသတ္မွတ္စာရင္းတြင္မပါဝင္သည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရထားျခင္းမရွိဘဲ
မွာယူျခင္းမျပဳရပါ။

စံသတ္မွတ္စာရင္းတြင္မပါဝင္ေသာ

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုလက္ခံရန္

သီးျခား

ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ လာေရာက္ေပးပို႔မႈကို လက္မခံပါႏွင့္။

စံသတ္မွတ္စာရင္းတြင္ပါရွိသည့္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအားလံုး၏

(Inventory Records) ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

အဝင္အထြက္မွတ္တမ္းမ်ား

၂-၂ ေဆးပစၥည္းမွတ္တမ္းမ်ား
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမွတ္တမ္း

(Stock

Records)

မ်ားေပၚတြင္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား

မွတ္တမ္းေရးသြင္းထားရမည္။


ေဆးပစၥည္းအမည္ႏွင့္ ေဖၚျပခ်က္ (ဥပမာ- ပုံပန္းသ႑ာန္အမ်ဳိးအစား (Form)- ေဆးေတာင့္၊
ေဆးျပား၊ အရည္၊ အရည္ေနာက္ စသည္ျဖင့္ ႏွင့္ ျပင္းအား (Strength))



လက္ဝယ္စာရင္း/ စာရင္းဖြင့္လက္က်န္



လက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား



ထုတ္ေပးေျပစာမ်ား



ေလ်ာ့နည္း/ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ ခ်ိနၫ
္ ႇိျခင္းမ်ား



စာရင္းပိတ္လက္က်န္



ေဆးပစၥည္းလက္ခံျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္

အေထာက္အထားမွတ္တမ္းစာရြက္မ်ား

(ဥပမာ- ထုတ္ေပး ေျပစာနံပါတ္ (သို႔မဟုတ္) လက္ခံရယူသူ (သို႔မဟုတ္) ေပးသြင္းသူ၏ အမည္)
အသံုးျပဳေသာ ေဆးမွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈစနစ္အေပၚ မူတည္၍ ေဆးပစၥည္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထပ္တိုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။


အထူးသိုေလွာင္ရမည့္ အေျခအေန (ဥပမာ -

+2º - +8ºC)



ေဆးပစၥည္း၏ တစ္ယူနစ္တန္ဖိုး- (ေဆးပစၥည္း၏ အေသးဆံုးေရတြက္ပံု ယူနစ္ပမာဏ) (ဥပမာTablet တစ္ျပား၊ ပုလင္း တစ္လံုး၏ ကုန္က်စရိတ္တန္ဖိုး)



ေလာ ့(Lot) နံပါတ္/ ေဆးပစၥည္းတည္ေနရာမ်ား (Bin Locations)



ေဆးပစၥည္းကုတ္နံပါတ္မ်ား



သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္စြဲမ်ား

ေဆးမွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈစနစ္တြင္ မွတ္တမ္း (၃) မ်ဳိး အဓိကပါရွိရမည္။ (၁) ေဆးပစၥည္းသုံးစြမ
ဲ ႈ
မွတ္တမ္းမ်ား၊ (၂) ေဆးလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ား (ေဆးလက္ခ/ံ ေပးပို႔ ႏွင့္ အထုတ/္ အသြင္း မွတ္တမ္း)၊
(၃)

လက္ဝယ္ရွိ

ေဆးပစၥည္းစာရင္း

မွတ္တမ္းမ်ား

(Stock-keeping

Records)

မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) တြင္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ နမူနာပုံစံမ်ားရွိပါသည္။ ေဖာ္ျပပါပုံစံမ်ားအျပင္ အျခားပုံစံမ်ားကို
ေဆးေပးခန္းအဆင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ သုံးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမွတ္တမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္

အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း

သိုေလွာင္မႈ၊

ပံစ
ု ေ
ံ ပၚတြင္

ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

သခ်ၤာေဖာ္ျမဴလာမ်ားျဖင့္

ပါဝင္ပါသည္။

အေျခခံပါသည္။

၎သည္

(ဥပမာ-

တြက္ခ်က္ထားသည့္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမွာယူမႈ၊

အမွာစာ

အႀကိမ္မည္မွ်ေပးပို႔သည္

စသည္ျဖင့္)။ ထိုသခၤ်ာေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္

တစ္လပ်ွမ္းမ်ွသုံးစြမ
ဲ ႈစသည့္ သုံးစြသ
ဲ ည့္အခ်က္အလက္



အမွာစာပိ႔ျု ခင္း/ ေတာင္းခံျခင္းအတြက္ ၾကားခံအခ်ိန္ကာလ (Lead Time)



အမ်ားဆုံး/ အနည္းဆုံးရွိရမည့္ ပစၥည္းပမာဏ



အေရးေပၚအမွာစာပို႔ရမည္သ
့ တ္မွတ္အေျခအေန (Emergency Order Point)

သိုေလွာင္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစနစ္တစ္ရပ္တြင္ အဆိုပါပုံစံမ်ားအားလုံးကို သုံးစြရ
ဲ မည္ဟုမဆိုလိုပါ။
သို႔ေသာ္ ေဆးအဝင္အထြက္မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ လက္ဝယ္ရွိေဆးမွတ္တမ္းမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေဖာင္ပုံစံ
မ်ားကို

အသံုးျပဳရပါမည္။

ေဆးပစၥည္းစာရင္းမွတ္တမ္း

ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္

နမူနာ

ေဖာင္ပံုစံမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။


ေဆးပစၥည္းစေတာ့ကဒ္မ်ား (Stock Cards)



ဘင္ကဒ္မ်ား (Bin Cards)



ေတာင္းခံ/ ထုတ္ေပးေဘာက္ခ်ာမ်ား



လက္ခံပုံစံမ်ား (ထုတ္ပိုးေျပစာမ်ား/ သယ္ပို႔စားရိတ္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား)



ခြဲေဝ/ ထုတ္ေပးေဘာက္ခ်ာမ်ား



သက္တမ္းလြန္ပစၥည္း စြန႔ပ
္ စ္သည့္ေဖာင္ပုံစံမ်ား



မ်က္ျမင္ေဆးပစၥည္းစာရင္းေကာက္ယူသည့္ ေဖာင္ပံုစံမ်ား



အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ ထိုေဆးမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားပါေသာစာရင္း

၂-၃ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း အေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္း
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း အေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
ေဆးသိုေလွာင္ရုံ၊

သိုေလွာင္ခန္းရွိ

ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏

အေရအတြက္ကို

လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္

ေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ပစၥည္းအေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းသည္ ေဆးပစၥည္း
ထိန္းသိမ္းျခင္းမွတ္တမ္းေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လက္ဝယ္ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ သိုေလွာင္
ခန္းထဲတြင္ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ ေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းအေရအတြက္မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ ေဆးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးခ်င္းကို
မ်ိဳးရင္းအမည္ (Generic Name)၊ ေသာက္သုံးပုံစံ (Dosage Form)၊ ျပင္းအား (Strength) စသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ေဆးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေရအတြက္ကို ေကာက္ယူရပါမည္။

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း အေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္း (၂)မ်ိဳးရွိပါသည္။
(၁) ေဆးပစၥည္းအားလံုးကို အေရအတြက္မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းေဆးပစၥည္းအားလုံး၏အေရအတြက္ကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ေဆး
ပစၥည္းအားလံုး၏အေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းကို အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္လွ်င္ (၁) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရပါ
မည္။ ၃လတစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္)လစဥ္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးသိုေလွာင္႐ုံႀကီး
မ်ားတြင္ ထိုသို႔ ၃လတစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ)္ လစဥ္ ေကာက္ယူခ်ိန္၌ တစ္ရက္ (သို႔မဟုတ)္ ထို႔ထက္ၾကာ၍
သိုေလွာင္႐ံု ပိတ္ထားေပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။
(၂) အလွည့္က် (သို႔မဟုတ္) က်ပန္း ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္း
အထူးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုေရတြက္၍ လက္ဝယ္ရွိ ေဆးစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အလွည့္က် (သို႔မဟုတ)္ ပံုမွန္ ေရတြက္စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို အလွည့္က်ေရတြက္ျခင္း (Cyclic Count (သို႔မဟုတ္) Random Physical Inventory)
ဟုေခၚပါ သည္။
ေဆးပစၥည္းအားလံုးကို အေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းသည္ ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္
အနည္းငယ္ကိုသာစီမံရသည့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။ အလွည့္က်
(သို႔မဟုတ္)

က်ပန္း

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္

မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းမွာမူ

ေဆးပစၥည္း

အေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာကို စီမံရေသာ သိုေလွာင္႐ံုရွိသည့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္
ပါသည္။

အလွည့္က် ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) ေဆးပုံပန္းသ႑ာန္ေပၚမူတည္၍ ေကာက္ယူျခင္းေဆးျပားမ်ားကို

ဇန္နဝါရီလ၊

ေဆးေတာင့္မ်ားကို

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ေဆးအရည္မ်ားကို မတ္လ စသည္ျဖင့္
(၂)

ေဆးသိုေလွာင္ခန္းေနရာအလိုက္ေကာက္ယူျခင္း-

ေဆးတင္စင္နံပါတ္

၁ မွ

၄ အထိကို ဇန္နဝါရီလ၊

ေဆးတင္စင္နံပါတ္ ၅ မွ ၈ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ စသည္ျဖင့္
(၃)

အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍

ဝန္ထမ္း၏

ေကာက္ယူျခင္း-

အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍

ေန႔စဥ္

အမ်ိဳးအစားနည္းနည္းစီကို ေရတြက္သြားျခင္း
(၄)

လက္ဝယ္ရွိေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍

ေကာက္ယူျခင္း-

ပံမ
ု န
ွ သ
္ တ္မတ
ွ ထ
္ ားမႈအေပၚအေျခခံ၍ အနည္းဆုံးရွိရမည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္

ေရာက္ခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ယင္းေအာက္ ေလ်ာ႔နည္းသြားခ်ိန္တြင္ ထိုေဆးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးခ်င္း၏ လက္ဝယ္ရွိ
အေရအတြက္ကို

ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါနည္းစနစ္သည္

အေရအတြက္အနည္းငယ္သာ

ေရတြက္ရသည့္အတြက္ လ်င္ျမန္စြာ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ အလွည့္က် ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္း (Cyclic Count) ကို အသံုးျပဳ
ပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လည္အတြင္း ေဆးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။
အဝင္အထြက္ျမန္ေသာ ေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏအႀကိမ္မ်ားမ်ား ေထာက္ပံ့ရေလ့ရွိေသာ
ေဆးပစၥည္းမ်ားကို (Cyclic Count) အသံုးျပဳ၍ ေရတြက္ပါ။

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း အေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္း အဆင့္မ်ား
(၁)

စီမံခ်က္ေရးဆြျဲ ခင္း
- ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအားလံုးကို

အေရအတြက္

မ်က္ျမင္ေကာက္ယူမည္ဆလ
ုိ ွ်င္

ေန႔ရက္

ႏွင့္

အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲပါ။
- အလွည့္က် (သို႔မဟုတ)္ က်ပန္း ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယမ
ူ ည္
ဆိုလွ်င္ ေရတြက္ေကာက္ယူမည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ပါ။ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ပါ။
(၂)

ဝန္ထမ္းမ်ားတာဝန္ခ်ထားျခင္း

(၃)

ေဆးသိုေလွာင္ခန္းအားစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
- FEFO မူအတိုင္း ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက်ထားရွိပါ။
- ပြင့္ၿပီး၊ ဖြင့္ၿပီး ေဆးပုံးမ်ားကို ျမင္သာေအာင္ထားပါ။
- ပ်က္စီး/ သက္တမ္းလြန္ေဆးမ်ားကို သီးျခားခြထ
ဲ ားပါ။

(၄)

သုံးႏိုင္ေသာေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုေရတြက္ျခင္း
- ပစၥည္းမ်ားကို ကာတြန္း (သို႔မဟုတ္) ပုံးအလိုက္ မဟုတ္ဘဲ ယူနစ္ (ေဆးျပား (သို႔မဟုတ္) အခု
အေရအတြက္) အတိုင္းေရတြက္ပါ။ ဥပမာ- ပံုးထဲတြင္ ေဆးျပား ၁ဝဝဝ ပါ ေဆးပုလင္း ၁၀
ပုလင္းပါဝင္ပါက ေဆးျပား ၁ဝဝဝဝ ဟုေရတြက္ပါ။
- အဖုံးဖြငဘ
့္ ူးမ်ားရွိအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ပါ။
(အကယ္၍ ေဆးျပား ၁ဝဝဝ ပါပုလင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု ျပည့္ေနပါက ေဆးျပား ၆၅ဝ (သို႔မဟုတ္) ၇၅ဝ
ဟုခန္႔မွန္းပါ။ အကယ္၍ တစ္လီတာဝင္အရည္ပုလင္း၏ တစ္ဝက္ရွိပါက ဝ.၅ လီတာဟု ခန္႔မွန္းပါ။)

(၅)

ကုန္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို update ျပဳလုပ္ပါ။
- ပစၥည္းအေရအတြက္

မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းရက္စြဲကို

ေရးသားပါ။

“Physical

Invertory”

(သို႔မဟုတ္) “Stock Check” ဟူေသာ စာလုံးကိုေရးသားပါ။
- ပစၥည္းလက္က်န္ေကာက္ယူၿပီး
အသုံးျပဳ၍ေရးပါ။

ပစၥည္းအေရအတြက္ကို

ေရးသားရာတြင္

မွင္အေရာင္ကက
ြဲ ို

(၆)

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္

မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းအေျဖေပၚအေျခခံ၍

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။
- အကယ္၍ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းမွရရိွသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္
စေတာ့/ဘင္ကဒ္ေပၚရွိ

လက္က်န္အေရအတြက္သည္

ကြာျခားခ်က္ရွိေနပါက

အပို/အလို

အေရအတြက္မ်ားကို ႏႈတ္ျခင္း/ေပါင္းျခင္းျဖင့္ လက္က်န္အေရအတြက္ကို Update ျပဳလုပ္ပါ။
- ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္

မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းတြင္

ေတြ႔ရွိရသည့္

ပ်က္စီး/

သက္တမ္းလြန္ ပစၥည္းမ်ားကို စြန႔ပ
္ စ္ပါ။
- အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ (၂)ခု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိျု ခင္း၊ လိုျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြၿပီး မွတ္တမ္းတင္ပါ၊ အေထာက္အထားမ်ား သိမ္းဆည္းပါ။
ထို႔ေနာက္ ထိုသို႔ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ပါ။
(၇)

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း မ်က္ျမင္ေကာက္ယူျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
- သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ပါက ဝန္ထမ္းအားခ်ီးက်ဴးပါ။
- လိုအပ္ပါက တည့္မတ္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

၃။ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏
အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

၃။ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏
အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

၃-၁ ေဆးပစၥည္းအရည္အေသြးအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
ေဆးပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အၫႊန္းမ်ား ( ၫႊန္ျပခ်က္မ်ား )
ေဆးပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ိဳးတြင္ ပ်က္စီးမႈရွိ/မရွိကို ေဖာ္ျပသည့္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။
ေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပ်က္စီးမႈရွိ/မရွိကို သိႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေဆးပစၥည္းအားလုံးအတြက္
-

က်ိဳးပဲ့ စုတ္ၿပဲေနေသာ ထုပပ
္ ိုးမႈမ်ား (ပုလင္းမ်ား၊ ဘူးမ်ား၊ ထိုးေဆးပုလင္းငယ္မ်ား
စသည္ျဖင့္)

-

အမွတ္တံဆိပ္မ်ား မစံုလင္ျခင္း၊ ဖတ္၍မရျခင္း၊ မပါရွိျခင္း

အရည္မ်ားအတြက္
-

အေရာင္ေျပာင္းျခင္း

-

ေနာက္က်ိသြားျခင္း

-

အနည္ထျခင္း/အနည္က်ျခင္း

-

ပုလင္းအဖုံး (Seal) ပြင့္ေနျခင္း

-

ပုလင္း၊ ထိုးေဆးပုလင္းငယ္မ်ားေပၚတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ားေပၚျခင္း

-

ထုပပ
္ ိုးပါကင္ပစၥည္း စုေ
ိ နျခင္း၊ စိုထိုင္းေနျခင္း

အလင္းေရာင္ အထိမခံေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ (ဥပမာ- ဓာတ္မွန္ဖလင္)
-

စုတ္ၿပဲ (သို႔မဟုတ္) ပြင့္ေနေသာ ထုပ္ပိုးပါကင္ပစၥည္းမ်ား

Latex ရာဘာ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
-

ေျခာက္ေသြ႕ေနျခင္း

-

ကၽြတ္ဆတ္ေနျခင္း

-

အက္ေၾကာင္းမ်ားေပၚ ေနျခင္း

ေခ်ာဆီမြန္းမံထားၿပီး Latex ရာဘာႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
-

ထုပပ
္ ိုးပါကင္အိတ္မ်ား ေစးကပ္ေနျခင္း/ ေစးကပ္ေန၍ ခြာရခက္ခဲျခင္း

-

အေရာင္ေျပာင္းေနေသာ Latex ရာဘာႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာပစၥည္း (သို႔မဟုတ)္ အေရာင္ေျပာင္းေန
ေသာေခ်ာဆီ

-

စြန္းထင္းေနေသာ ထုပ္ပိုးပါကင္ပစၥည္း

-

ေခ်ာဆီယိုစိမ့္ေနျခင္း (စိုထိုင္း၊ စြန္းထင္းေနသည့္ ထုပပ
္ ိုးပါကင္ပစၥည္း)

ေဆးျပားမ်ားအတြက္
-

အေရာင္ေျပာင္းျခင္း

-

ပ့ဲေၾကေနသည့္ ေဆးလုံးမ်ား/ ေၾကလြယ္ေသာေဆးပစၥည္းမ်ား

-

ေပ်ာက္ေနသည့္ေဆးလုံးမ်ား (ေဆးကဒ္မွ လိုေနေသာေဆးလံုးမ်ား)

-

ေစးကပ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ သၾကားအုပ္ေဆးျပားမ်ား)

-

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အနံ႔ထြက္ျခင္း

ထိုးေဆးမ်ားအတြက္
-

လႈပ္ခါၿပီးေနာက္ မေပ်ာ္ဝင္သည့္ေဆးရည္ (လႈပ္ခါေသာ္လည္း ေဆးတသားတည္းျဖစ္မသြား သည့္
ေဆးရည္၊ သံုး၍မရေတာ့ေသာ ထိုးေဆးမ်ား)

ပိုးသတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ (IUD အပါအဝင္)
-

ထုပပ
္ ိုးပါကင္ပစၥည္းေပါက္ၿပဲေနျခင္း

-

အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားလိုေနျခင္း၊ မပါျခင္း

-

က်ိဳးပဲ့ေကာက္ေကြးေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

-

ထုပပ
္ ိုးပါကင္ပစၥည္းတြင္း စိုထိုင္းေနျခင္း

-

ထုပပ
္ ိုးပါကင္ပစၥည္း စြန္းထင္းေနျခင္း

ေဆးေတာင့္မ်ား/ေဆးလံုးမ်ားအတြက္
-

အေရာင္ေျပာင္းျခင္း

-

ေစးကပ္ျခင္း

-

က်ိဳးေၾကေနေသာ၊ ပိျပားေနေသာေဆးေတာင့္မ်ား

ပိုက္မ်ား/ ႁပြန္မ်ားအတြက္
-

ေစးကပ္ေနေသာ ပိုက္မ်ား

-

အတြင္းမွအခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပါက္ျပဲထြက္ေနျခင္း

-

ပိုက္မ်ား၊ ျပြန္မ်ားတြင္ တိုးလွ်ိဳေပါက္ အေပါက္ေလးမ်ား၊ အေပါက္မ်ားရွိျခင္း

သတၱဳလႊာပါးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ေဆးကဒ္မ်ားအတြက္
-

ထုပပ
္ းို ပါကင္ပစၥည္းတြင္ အေပါက္တစ္ခု (သို႔မဟုတ)္ အေပါက္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အေပါက္မ်ားပါရွိျခင္း

ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းသံုး ဓာတုဓာတ္ခပ
ြဲ စၥည္းမ်ား/ ရီေအးဂ်င့္ေဆးရည္မ်ားအတြက္
-

အေရာင္ေျပာင္းျခင္း

ပ်က္စီးေနေသာပစၥည္းမ်ားကို

သုံးစြသ
ဲ ူ

(သို႔မဟုတ္)

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔

မည္သည့္အခါမွ်

ထုတ္မေပးသင့္ပါ။ ပစၥည္းတစ္ခု ပ်က္စီးေနျခင္းရိွ/မရိွကိုမေသခ်ာပါက နားလည္ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးဦးအား
စစ္ေဆးခိုင္းပါ။
ပ်က္စီးေနသည္ဟုသံသယျဖစ္သည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္မေပးပါႏွင့္၊ လူနာေသာက္သံုး
ရန္၊ သုံးစြရ
ဲ န္ မေပးပါႏွင့္။
ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိေသာပစၥည္းမ်ားကို သင့္ထံေပးပို႔သည့္ဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါ။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို
သတင္းျပန္ပို႔ပါ။
အကယ္၍ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦး ဌာနသို႔လာခဲ့ပါက မည္သည့္ျပႆနာကိုမဆို တင္ျပပါ။ စြန႔ပ
္ စ္
ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထပ္မံသိလိုပါက အခန္း(၅)တြင္ ဖတ္႐ႈပါ။

၃-၂ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈ
အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ထုထည္ႀကီးမားစြာ ထားသိုရသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိျပားက်ဳိးေက်ျခင္းမွ ကာကြယ္
ပါ။ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအရ ေဆးပံုးမ်ားအား ၈ေပ (၂.၅မီတာ) အထက္ပို၍ ထပ္စီမထားရပါ။ ေလးလံေသာ
(သို႔မဟုတ္) က်ဳိးလြယ္၊ ကြလ
ဲ ြယ္ေသာ (ဖန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ) အမ်ဳိးအစားမ်ားကို အနည္းငယ္သာ
ထပ္စီထားရမည္။ ေဆးသိုေလွာင္ခန္းတြင္ ခၽြန္ထက္ေသာအစြန္းမ်ား၊ ေဒါင့္မ်ားအား တိပ္ျဖင့္ပတ္ထား
ရမည္။ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေဆးသိုေလွာင္ခန္းတြင္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမဆို ဒဏ္ရာအနာတရ
ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚေဆးပံုးမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား ၿပိဳက်ျခင္းမရွိရေအာင္ ႀကိဳတင္စီမံမႈ ေသေသခ်ာခ်ာ
ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

ဖုနမ
္ ႈန႔ႏ
္ ွင့္အညစ္အေၾကးမ်ား
သိုေလွာင္ခန္း

သန္႔ရွင္းေရးအတြက္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊

အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို

သိုေလွာင္႐ံု

အတြင္းအျပင္ ဌာနပတ္ပတ္လည္ေနရာမ်ားတြင္ ေရးဆြခ
ဲ ်ိတ္ထားရမည္။
ေဆးသိုေလွာင္ခန္းၾကမ္းျပင္ကို

ေရစိုအဝတ္ႏွင့္မွန္မွန္တိုက္ခၽြတ္ျခင္း၊

တံျမက္စည္းလွည္းျခင္း၊

ေဆးေၾကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ဖုန္မ်ား အညစ္အေၾကးမ်ား ဖယ္ရွားရန္ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ စင္မ်ားအား
ဖုန္သုတ္ေပးရမည္။ ၾကြက္ကဲ့သုိ႔ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပိုးမႊားတိရိစၧာန္မ်ား လာေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္
ႏိုင္ရန္၊

အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္

အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

ေန႔စဥ္မန
ွ မ
္ န
ွ ္

စြန႔ပ
္ စ္ရွင္းလင္းရမည္။

အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို အဖုံးပါသည့္အမိႈက္ပုံးတြင္ ဖုံးအုပ္ထားရွိေသာစနစ္ျဖင့္ အၿမဲတေစ စြန႔ပ
္ စ္ရမည္။

အေျခခံလိုအပ္္ခ်က္မ်ား
သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သိုေလွာင္ခန္းတြင္ ေရအလြယ္တကူရရွိေစရန္ စီစဥ္ထားေပး
ရမည္။ အကယ္၍ ဘုံပိုင္ေရမရႏိုင္ပါက ရရွိေစရန္ စီစဥ္ရမည္။ ဥပမာ - ေရဂါလံအမ်ားအျပားဆန္႔သည့္
တိုင္ကီမ်ားကို အျမင့္တြင္ထားရွိၿပီး ယင္းမွပိုက္မ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ခန္းတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္
ရမည္။

ေရတိုင္ကီကို

မွန္မွန္ျပန္ျဖည့္ရမည္။

သိုေလွာင္႐ုံအသစ္

ေဆာက္လုပ္ျခင္း

(သို႔မဟုတ)္

လက္ရွိေဆးသိုေလွာင္ခန္းကို ျပန္လည္မြမ္းမံသည့္အခါ အေဆာက္အဦအတြင္းပိုင္းေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား
တြင္

ေရပိုက္ေခါင္းမ်ား

တပ္ဆင္ထားရမည္။

သို႔မွသာ

အလြယ္တကူ ေရရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား
သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား

ဝယ္ယူရန္

ရန္ပုံေငြထားရွိ

ရမည္။ လုပ္ငန္းသုံးဆပ္ျပာမ်ား၊ အညစ္အေၾကးခၽြတ္ေဆးမ်ား
သုံးစြရ
ဲ ပါမည္။
သံုးစြပ
ဲ ါ။

ျဖစ္ႏိုင္ပါက စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆပ္ျပာမ်ားကုိ

ကလိုရင္း

အေရာင္ခၽြတ္ေဆးရည္ျဖင့္

သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။ (ဥပမာ - တစ္လတစ္ႀကိမ္)

မွန္မွန္

သိုေလွာင္ခန္း၏

မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို

သုိေလွာင္႐ံုျပင္ပသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း
အမႈိက္သိမ္းစနစ္

မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

ေဆးပုံးအေဟာင္းမ်ား၊

ေဆးထည့္ကာတြန္းပုံးမ်ား၊

ဥယ်ာဥ္ထြက္အမိႈက္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပါ။ ထိုသို႔မးီ ႐ႈိ႕ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္မႈ
မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္၍ မီးကိုလည္း ႏိင
ု န
္ င္းသည္အ
့ တိင
ု း္ အတာမွ်သာ ထိန္း၍႐ိႈ႕ပါ။ သုိေလွာင္႐ံု
အေဆာက္အဦအနီးကပ္၍ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို မီးမ႐ိႈ႕ရ။ ေလတိုက္ရာဘက္သည္ သုိေလွာင္႐ံုဘက္သုိ႔
မျဖစ္ေစရ။ သုိေလွာင္႐ံုဘက္သုိ႔ မီးၫြန႕္ မလာေစရ။

၃-၃ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ျခင္း
ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္


ေဆးသိုေလွာင္႐ုံတိုင္းတြင္ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို လြယ္လင့္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ထားရွိရ
မည္။



မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းဖိအားရွိမရွိကို ၂ လ (သို႔မဟုတ္) ၃ လတစ္ခါ မ်က္ျမင္စစ္ေဆး
ရမည္။ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားရမည္။



မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ပါ။



ေဆးသိုေလွာင္ရံု၊ သိုေလွာင္ခန္းမ်ားတြင္ မီးခိုးေငြ႕အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ကိရိယာ
မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္ လုပ္မလုပ္ကို ၂ လ (သို႔မဟုတ)္ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးရမည္။



သိုေလွာင္ခန္းအတြင္း “ေဆးလိပ္မေသာက္ရ”ဟု တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ရမည္။



ဝန္ထမ္းမ်ား

မီးျငိမ္းသတ္မႈေလ့က်င့္ျခင္း၊

အစမ္းမီးလွန႔ေ
္ လ့က်င့္ျခင္းတိ႔က
ု ို

(၆)လ

တစ္ၾကိမ္

ျပဳလုပ္ရမည္။


အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား အမွတ္အသားျပထားရမည္။ ထြက္ေပါက္ ပိတ္ဆ႔မ
ို ႈ
မ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ထြက္၍ရေအာင္ ပံမ
ု န
ွ စ
္ စ္ေဆးရမည္။



ေဆးသိုေလွာင္ဌာန၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္အမွတ္အသားမ်ား ေဖာ္ျပ
ထားရမည္။ (အထူးသျဖင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထားရွရ
ိ ာ ေနရာမ်ားတြင္)



မီးသတ္ေဆးဘူး မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္သဲပုံးမ်ားကို အသုံးျပဳရမည္။ သဲပုံးမ်ားကို
တံခါးေပါက္ အနီးအနားတြင္ ေနရာခ်ထားရမည္။

အဓိက မီးသတ္ေဆးဘူး (၄) မ်ဳိး
(၁) ဓာတုအမႈန္႔ပါေသာမီးသတ္ေဆးဘူး

-

မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါႏွင့္တူေသာ Potassium bicarbonate

ကဲ့သို႔ မီးသတ္သည့္ဓာတုပစၥည္းပါဝင္ၿပီး ဖိအားေပးထားေသာအေငြ႕ကို တြန္းထုတ္အားအျဖစ္ အသံုးျပဳ
သည့္

မီးသတ္ေဆးဘူးအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

ဤမီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို

လွ်ပ္စစ္မေတာ္တဆေၾကာင့္

ေလာင္ေသာမီး၊ စကၠဴ/သစ္သား စသည့္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေလာင္ေသာမီးႏွင့္ ဓာတ္ဆီ၊ ေခ်ာဆီစသည့္
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေလာင္ေသာမီး ကဲ့သို႔ မီးေလာင္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အသုံးတည့္ပါသည္။
(၂) ေရသံုးမီးသတ္ေဆးဘူး -

ေရပါဝင္ၿပီး

ဖိအားေပးထားသည့္ဓာတ္ေငြ႕ကို

တြန္းထုတ္အားအျဖစ္

သုံးထားသည္။ စကၠဴ/သစ္သားေျခာက္စသည့္ ႐ိုး႐ိုးမီးေလာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္။ လွ်ပ္စစ္မွ
မီးေလာင္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

ဓာတ္ဆီ၊

ေရနံဆီကဲ့သို႔ေသာ

ဓာတ္ေငြ႕အရည္တ႔ေ
ို ၾကာင့္ေလာင္ေသာ

မီးမ်ားတြင္ ေရသံုးမီးသတ္ေဆးဘူး ကိုမည္သည့္အခါမွ အသုံးမျပဳပါႏွင့္။
(၃) ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပါေသာ မီးသတ္ေဆးဘူး

-

လွ်ပ္စစ္မွတဆင့္

မီးေလာင္ျခင္း၊

ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္းမ်ဳိးတြင္ ပိ၍
ု အသံုးတည့္
ပါသည္။ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား၊ စကၠဴ-ကတၱဴပံုး ကဲ့သို႔ ေလာင္စာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္းမ်ဳိး
အတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ အေငြ႕မွာလ်င္ျမန္စာြ ျပန္႔လႊတ္ၿပီး အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပစၥည္းမ်ဳိး
မက်န္ရစ္ပါ။
(၄) (Halon) ေဟလို သုံး မီးသတ္ေဆးဘူး -

မည္သည့္အၾကြင္းအက်န္မွ်

ခ်န္မထားခဲ့သည့္အတြက္

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ)္ အျခားစက္ကိရိယာမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ေနရာတြင္ ၿငိမ္းသတ္ရန္
အသုံးျပဳပါသည္။ သမား႐ိုးက်ေလာင္စာမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္းတို႔တြင္လည္း သုံးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Halon ဓာတ္ေငြ႕သည္ ႐ႈမလ
ိ ွ်င္
အႏၲရာယ္ရွိသကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေလွာင္ပိတ္ထားေသာေနရာတြင္
မီးၿငိမ္းသတ္ေသာအခါ ပို၍အက်ဳိးရွိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုေနရာကို ျပန္လည္အသုံးမျပဳမီ ေလဝင္ေလထြက္
ေကာင္းေစရန္ ဦးစြာျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေဆးသိုေလွာင္႐ုံ၊ သိုေလွာင္ခန္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို မီးသတ္ေဆးဘူးအသံုးျပဳနည္း ေလ့က်င့္ေပးထားရမည္။
P.A.S.S နည္းသည္ မီးသတ္ေဆးဘူးကိုအလြယ္တကူႏင
ွ ့္ အ႐ိုးအရွင္းဆုံး အသုံးျပဳႏိုင္သည့္နည္း
ျဖစ္သည္။

(ဆြ၊ဲ ခ်ိန္၊ ညႇစ္၊ ျဖန္း)

Pull "ဆြ”ဲ

-

မီးသတ္ေဆးဘူးထိပ္ေပၚရွိ “ပင္” ကို “ဆြ”ဲ ပါ။

Aim “ခ်ိန”္

-

မီးသတ္ေဆးဘူးပိုက္ေခါင္းကို မီးၫြန႔၏
္ အရင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခသိ႔ု “ခ်ိန္” ပါ။

Squeeze“ညႇစ္” -

မီးသတ္ရန္ ၈ ေပ ခန္႔အကြာ (၂.၅ မီတာ) တြင္ ရပ္၍
္
မီးသတ္ေဆးဘူး
လက္ကိုင္ကို “ညႇစ္”ပါ။

Sweep “ျဖန္း” -

မီးေတာက္၏ အရင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခမ်ားသိ႔ု မီးသပ္ေဆးဘူးေခါင္းကို
ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္လုပ္၍ ပက္”ျဖန္း” ပါ။

“P.A.S.S”
“ဆြ၊ဲ ခ်ိန္၊ ညႇစ္၊ ျဖန္း” နည္းကို ဓာတုအမႈန္႔ပါေသာမီးသတ္ေဆးဘူး ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္
ပါေသာမီးသတ္ေဆးဘူး တို႔တြင္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ မီးေလာင္လြယ္ေသာအရည္မ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း
ကို

ၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊

အျခားမီးသတ္ေဆးဘူးအမ်ဳိးအစား

အသံုးျပဳ၍

မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊

ေရအသုံးျပဳ

မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္းတို႔တြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳရပါမည္။ ထို႔အျပင္ “ဆြ၊ဲ ခ်ိန္၊ ညႇစ္၊ ျဖန္း” နည္းမွာ
ဓာတုအမႈန႔ပ
္ ါေသာမီးသတ္ေဆးဘူး ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပါေသာမီးသတ္ေဆးဘူး အားလုံး အတြက္
သင့္ေလ်ာ္ၿပီဟု မဆိုလိုပါ။ သင့္ဌာနတြင္ရွိေသာ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ
ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္႐မ
ႈ ွတ္သားထားရပါမည္။

၃-၄ ပိုးမႊားတိရစၧာန္မ်ား အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ျခင္း
(၁) ေဆးသိုေလွာင္ခန္းအတြင္းကာကြယ္ျခင္း


ေဆးသိုေလွာင္ခန္းကို

သန္႔ရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

စိုထိုင္းျခင္းမွကာကြယ္ရန္

စနစ္တက်

ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ပါ။


ဖ်က္စီးတတ္ေသာ

ပိုးမႊားတိရိစၧာန္မ်ား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္

အေျခအေနမ်ဳိး

မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္

သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားပါ။ ဥပမာ - အမိက
ႈ ္သ႐ိုက္မ်ားထည့္ရန္
အဖုံးပါအမိႈက္ပုံးကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ၾကမ္းခင္း ႏွင့္ စင္မ်ားကို ပုံမွန္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးျခင္း။


ေဆးသိုေလွာင္ဌာနတြင္ အစားအေသာက္မ်ားထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။



အေဆာက္အဦအတြင္းပိုင္းအား တတ္ႏိုင္သမွ် ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႕ေသြ႕ထားပါ။



လိုအပ္ပါက သစ္သားမ်ားကို အေရာင္တင္ဆီ္သုတ္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ထားပါ။



Pellets ႏွင့္ ပစၥည္းတင္စင္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။



ဖ်က္စီးတတ္ေသာ ပိုးမႊားတိရိစၧာန္မ်ား သိုေလွာင္႐ံုတြင္းသို႔ မဝင္ႏင
ုိ ေ
္ အာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါ။
ဖ်က္စီးတတ္ေသာပိုးမႊားတိရိစၧာန္မ်ားရွိသည့္ လကၡဏာရွိ/မရွိ ေဆးသိုေလွာင္႐ံုကို ပုံမွန္စစ္ေဆးပါ။



ထုပပ
္ ိုးထားၿပီး သယ္ပို႔ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ေဆးထည့္ကာတြန္းပုံးမ်ားကို ဖ်က္စီးတတ္ေသာ ပိုးမႊား
အႏၲရာယ္မ်ားမွ

ကာကြယ္

ႏိုင္ရန္စီမံထားႏိုင္သည္။
ဥပမာ
ေသာ

-

ေဆးထည့္ထား
ကာတြန္းပုံးမ်ားကို

ပလတ္စတစ္ပါးပါးျဖင့္
ထုပပ
္ ိုးထားျခင္း (သို႔မဟုတ)္
အဆိပ္မျဖစ္ေစေသာ
အေျခာက္ခံေဆးမ်ား
ထည့္ထားျခင္း။

(၂) ေဆးသိုေလွာင္ဌာန အျပင္ဘက္တြင္ကာကြယ္ျခင္း


ေဆးသိုေလွာင္႐ံုဌာန ပရဝုဏ္အျပင္ဘက္ကို ပံမ
ု န
ွ စ
္ စ္ေဆး၍ သန္႔ရွင္းမႈရွိရန္ျပဳလုပ္ပါ။ အထူး
သျဖင့္ အမိႈက္မ်ားထားေသာေနရာမ်ားကို ရွင္းလင္းပါ။ ၾကြက္တြင္းေပါက္မ်ား ရွိ/မရွိ ကို စစ္ေဆးပါ။
အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္

အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

အဖံုးပါေသာအမႈိက္ပံုးမ်ား

အသံုးျပဳ၍စြန္႔ပစ္

ရမည္။


ေဆးသိုေလွာင္႐ံု

ပရဝုဏ္ပတ္လည္တြင္

ေရဝပ္ျခင္း၊

ေရအိုင္ျခင္းမ်ား

ရွိ/မရွိ

စစ္ေဆးပါ။

ေရဝင္ေနႏိင
ု သ
္ ည့္ အျခားပစၥည္းမ်ား၊ တာယာေဟာင္းမ်ား၊ ပုံးမ်ားမရွိေစရပါ။


သစ္သားအေဆာက္အဦျဖစ္၍ ေရဝင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အေပါက္မ်ားရွိပါက ေရစိမဝ
့္ င္ျခင္းမရွိေစရန္ Water
Sealent (ေရလံုေထေဆး) မ်ား အသံုးျပဳ၍ မြမ္းမံပိတ္ဆ႔ထ
ို ားပါ။



ျဖစ္ႏိုင္ပါက မာက်ဴရီမီးအလင္းေရာင္မ်ားကို သုံးပါ။ ပိုးမႊားမ်ား မလာေစရန္ မီးကို အေဆာက္အဦး
ႏွင့္ အေဝးတြင္ ထြန္းညိႇထားပါ။

(၃) သတ္္မွတထ
္ ားသည့္ ပိုးမႊားတိရိစၧာန္ ကာကြယ္နည္းမ်ား

(က) ၾကြက္မ်ား -

ႂကြက္မ်ားမဝင္ေအာင္

အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းနည္းမွာ

ေဆးသိုေလွာင္ခန္းကို

ေျခာက္ေသြ႕သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ ႐ိုးရာႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္
မ်ားထားျခင္း၊

အဆိပ္မဲ့ေကာ္ရည္သုတ္

ေကာ္ျပား/

သစ္သားျပားမ်ားထားရွိျခင္း၊

ႂကြက္သတ္ေဆးပါအစာျဖင့္

ျမႇား၍ဖမ္းသည့္ဘူးပံုစံ

ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထားျခင္း၊

ႀကိမ္ႏႈန္းျမင္လ
့ ွ်ပ္စစ္

Ultrasound

စက္ပစၥည္း

(၎တိ႔မ
ု ွ

ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္အသံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႂကြက္မ်ား ထိုေနရာသို႔
ေရွာင္ရွားသည္) ထားရွိျခင္း ႏွင့္ ၾကြက္သတ္ေဆးခ်ထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

(ခ) ငွက္ႏွင့္လင္းႏိ႔မ
ု ်ား-

အကယ္၍

မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္၊

အမိုးၾကားတြင္

ေနရာကြက္လပ္ရွိပါက

သိုေလွာင္ခန္းတြင္းသို႔ ငွက္ ႏွင့္ လင္းႏို႔မ်ား မဝင္ႏိုင္ေစရန္။ အေပါက္ေသးသံဇကာမ်ားႏွင့္ အေပါက္အားလံုး
ကို ကာထားရမည္။

(ဂ) ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာပိုးမႊားတိရိစၧာန္မ်ားအေကာင္းဆံုး

ကာကြယ္

နည္းမွာ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးမ်ား
အားလံုးကုိ

ပိတ္ထားရန္ျဖစ္ၿပီး၊

အျပင္ဘက္တြင္
ရမည္။

သံဇကာတပ္ထား

ၾကမ္းျပင္၊

မ်က္ႏွာက်က္တုိ႔တြင္
မရွေ
ိ စရပါ။

နံရံႏွင့္
အေပါက္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

အင္းဆက္ပုိးလွ်ပ္စစ္မီးေထာင္ေခ်ာက္မ်ားမွာ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎မွထြက္ေသာ ခရမ္းလြန္
ေရာင္ျခည္အလင္းေရာင္မ်ားမွာ

ေဆးပစၥည္းအေတာ္မ်ားမ်ား

(အထူးသျဖင့္

ကြန္ဒံုးကဲ့သုိ႔

ရာဘာႏွင့္

လုပ္ေသာပစၥည္းမ်ား) ကုိ ပ်က္စီးေစသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားမွေဝးရာတြင္ ထားရွိရပါမည္။

(ဃ)

ေျမြကဲ့သုိ႔

တြားသြားသတၱဝါမ်ား-

အသံေပးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ေျမြအမ်ိဳးအစားအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

အေဆာက္အဦျပင္ပရွိ ၿခံဳပုတ္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းမ်ား

အႏၲရာယ္မေပးတတ္ပါ။
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ေနရာတြင္ ေျမြျပႆနာခက္ခဲေနပါက ေဆးသုိေလွာင္႐ံု/ခန္း၏ ပရဝုဏ္ပတ္ပတ္လည္တြင္
ေျမြလံုသံဇကာၿခံစည္း႐ိုးမ်ား
ကာရံႏုိင္ပါသည္။

ၿခံစည္း႐ိုး

ကုိ ၆ မီလီမီတာ အေပါက္
ရွိသည့္ ေလးလံသည့္ သြပ္
ရည္စိမ္ သံဇကာျဖင့္ ျပဳလုပ္
ႏိုင္ပါသည္။
ေျမျပင္မွ

ၿခံစည္း႐ုိးမွာ
၉ဝ

စင္တီမီတာ

အျမင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္း
ဆံုး

၁ဝ-၁၆

စင္တီမီတာ

မွာလည္း ေျမႀကီးတြင္ ျမဳပ္
ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမ
ေပၚရွိ ၿခံစည္း႐ိုးအပုိင္းမွာ ၃ဝ
ဒီဂရီခန္႔

အေဆာက္အဦႏွင့္

ေဝးရာဘက္သုိ႔ ေစာင္းေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿခံစည္း႐ိုးအတြင္းမွ ၿခံစည္း႐ိုးတုိင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ကန္ေပးထား
ရပါမည္။

(င) ျခ/ပုရြက္ဆိတ္ကဲ့သုိ႔ ပုိးမႊားမ်ားေျမေအာက္ျခမ်ားအတြက္ မူလအရင္းခံျခသတ္နည္း (၂) နည္းရွိပါသည္။ နည္း (၂) နည္းစလံုးမွာ
တန္ဖုိးႀကီးၿပီး အထူးတတ္ကၽြမ္းသူလုိအပ္ပါသည္။ ပထမနည္းမွာ အေဆာက္အဦေအာက္ ေျမႀကီးထဲသုိ႔
ျခသတ္ေဆးမ်ား ထုိးသြင္းထားေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပႆနာမွာ ႀကီးမားပါက (သုိ႔မဟုတ)္
ပထမနည္းေဆာင္ရြက္ရန္
ရပါမည္။

မျဖစ္ႏုိင္ပါက

ပုိးသတ္ေဆးလႊတ္ခ်ိန္တြင္

အေဆာက္အဦကုိ
သုိေလွာင္ထားသည့္

ပုိးသတ္ေဆးေငြ႔လႊတ္ေပး
ပစၥည္းအားလံုးကုိ

(Fumigate)

ေရႊ႕ထားရပါမည္။

ပုိးမႊားတိရစာၧန္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးပ်က္စီးေသာ သစ္သားမ်ားကုိ ျပန္လည္လဲလွယ္ရပါမည္။

ျခ ႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္ စသည္တုိ႔ကုိထိန္းသိမ္းရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။


အဆိပ္မျဖစ္ေစေသာအပူ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ အရည္မ်ားသံုးပါ။



အေဆာက္အဦအသစ္၏

အုတ္ျမစ္

(Foundation)

ထဲတြင္

သတၱဳသံုးအကာအကြယ္မ်ား

ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ပါ။ အေဆာက္အဦ၏ နံရံ ႏွင့္ အုတ္ျမစ္ၾကားတြင္ သတၱဳအကာျပားမ်ား
တပ္ဆင္၍အျပင္ထုတ္ထားပါ။ သတၱဳျပားကုိ ေအာက္ဘက္သုိ႔ ေထာင့္ခ်ိဳးေကြ႕ထားပါ၊ သုိ႔ေသာ္
ေျမျပင္ႏွင့္မထိေစရ။ ျခ (သုိ႔မဟုတ)္ ပုရက
ြ ္ဆိတ္မ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္းေပၚ ေက်ာ္တက္ေသာအခါတြင္
၎သတၱဳအကာျပားႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ေက်ာ္မတက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။


ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ အေဆာက္အဦပတ္ပတ္လည္တြင္ သဲအကာအရံမ်ားျပဳလုပ္ထားပါ။ သုိ႔ေသာ္
သဲမႈန္လံုးမ်ားမွာ အရြယ္တိတိက်က်ရွိရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤနည္းမွာ တန္ဖုိးႀကီးျမင့္ႏုိင္ပါသည္။

၃-၅ အပူခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္း
(၁) စုိထုိင္းဆ
ပစၥည္းမ်ားတြင္ “စုိထုိင္းဆမမ်ားေစရန္ ကာကြယ္ပါ” ဟု အမွတ္အသားပါရွိပါက စုိထုိင္းဆ ၆ဝ%
ထက္မမ်ားေသာေနရာတြင္ အဆုိပါပစၥည္းကုိ ထားရွိရပါမည္။
စုိထုိင္းမႈေၾကာင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားမပ်က္စီးေစရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြကရ
္ ပါမည္။
(၂) ေလဝင္ေလထြက္
ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ သုိေလွာင္ခန္း၏ ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္ႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ
ဖြင့္ထားရပါမည္။ ျပတင္းေပါက္အားလံုးကုိ အင္းဆက္ပုိးႏွင့္ ငွက္မ်ားမဝင္ႏင
ို ေ
္ စရန္ သံဇကာ တပ္ဆင္
ကာကြယ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လူဝင္ေရာက္ ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ သံေဘာင္မ်ား/သံတန္းမ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။
ေဆးပံုးမ်ားကုိ ေဆးတင္ကြပ္ပစ္ Pallet မ်ားေပၚတြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးသုိေလွာင္ခန္းနံရံႏွင့္ Pallet
မ်ားေဘးတြင္ ၾကားေနရာ ခ်န္လွပ္ထားရပါမည္။
(၃) ထုပပ
္ ုိးထားျခင္း
အဖံုးအားလံုးကုိေသခ်ာဖံုးထားပါ။ မလုိအပ္ဘဲမည္သည့္အခါမွ် ေဆးပံုးအသစ္ကုိမဖြင့္ပါႏွင့္။

(၄) ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစျခင္း
သိုေလွာင္ခန္းအတြင္း သန္႔ရွင္းေသာျပင္ပေလ လွည့္ပတ္ႏုိင္ရန္ ပန္ကာကုိအသံုးျပဳပါ။ ႀကီးမား
ေသာ ေဆးသုိေလွာင္ခန္းမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာက်က္ပန္ကာအသံုးျပဳရန္လုိပါသည္။ ေသးငယ္ေသာ ေဆး
သုိေလွာင္ခန္းတြင္ မတ္ရပ္ပန္ကာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွနရ
္ ွိရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ေလေအးေပးစက္သံုးပါ။ ပံမ
ု န
ွ ထ
္ န
ိ း္ သိမး္ ျပဳျပင္မႈ လုိအပ္သကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
မျပတ္ရရွိရန္လည္း

လုိအပ္ပါသည္။

ရာသီဥတုအေပၚမူတည္၍

စုိထုိင္းဆေလ်ာ့ခ်သည့္စက္မ်ားကိုလဲ

သံုးႏိုင္ပါသည္။
(၅) ေနေရာင္ျခည္
အခ်ိဳ႕ေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ

အလင္းေရာင္ထိလွ်င္

ပ်က္စီးလြယ္ၿပီး

ေနေရာင္ျခည္

(သို႔မဟုတ္)

အလင္းေရာင္ ႏွင့္ ထိေတြ႕လွ်င္ ပ်က္စီးႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ- multiple vitamins,
furosemide, chlorpheniramine maleate,
hydrocortisone,

latex

products

(male

condoms) and X-Ray film တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိေနေရာင္ျခည္မွကာကြယ္ရန္

ေနေရာင္တုိက္႐ိုက္

ထိေတြ႕မႈရွိပါက

ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ

ကာထားပါ

(သုိ႔မဟုတ္) ကန္႔လန္႔ကာတပ္ထားပါ။
ေဆးပစၥည္း မ်ားကုိ ကာတြန္းပံုးအတုိင္း
သိမ္းထားပါ။


ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္
သုိေလွာင္ျခင္း၊ ထုပပ
္ ုိးျခင္းမျပဳရ။



ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို
ပလတ္စတစ္အေရာင္မိႈင္းမိႈင္း
(သုိ႔မဟုတ္) အညိဳေရာင္ ဖန္ပုလင္းမ်ားႏွင့္ ထည့္ရန္လုိပါက ၎တုိ႔ကုိအသံုးျပဳပါ။



ေဆးသုိေလွာင္႐ံုပတ္ပတ္လည္ ပရဝုဏ္အတြင္းရွိ သစ္ပင္မ်ားကုိ အရိပ္ရေစရန္ ထိန္းသိမ္းပါ။
သုိ႔ေသာ္ အေဆာက္အဦကုိ သစ္ကုိင္းသစ္ခက္မ်ားမွ မထိခုိက္ေစရန္ မွန္မွန္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္
ရမည္။

(၆) အပူရွိန္
အပူရွိန္သည္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္။
ကရင္မ္မ်ားကုိ

ေပ်ာ္ေစႏုိင္ၿပီး

ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ

အပူရန
ိွ ေ
္ ၾကာင့္ ညႇစ္ေဆးမ်ား၊ လိမ္းေဆး

အျခားေဆးပစၥည္းမ်ားကုိလည္း

ကာကြယ္ျခင္းအတြက္

ပ်က္စီးေစတတ္ပါသည္။

ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

စုိထုိင္းဆမ်ားျခင္းႏွင့္

အပူရွိန္မွ
ေနေရာင္

ထိေတြ႕ျခင္းတု႔မ
ိ ွ ကာကြယ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာျခင္းသည္ တစ္နည္းတစ္ဖံု အေထာက္
အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။
အပူခ်ိန္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတိုင္းတာႏိုင္ရန္ ေဆးသုိေလွာင္ခန္း၏ ေနရာတုိင္းတြင္ အပူခ်ိန္တုိင္း
ကိရိယာ (Thermometer) မ်ားထားရွိေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သာမုိမီတာ မရွိသည့္
တုိင္ေအာင္ အပူရွိန္ကုိ သာမန္အားျဖင့္ သိသာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ပူအုိက္ေနပါက သင္၏
ေဆးပစၥည္းမ်ားလည္း အပူဒဏ္ခံေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။

(၇) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း


ေဆးသုိေလွာင္ခန္းအတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အပူခ်ိန္ကုိ
ပံုမွန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈပါ။ ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ (Thermometer) မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ ထားရွိပါ။



ေဆးသုိေလွာင္ခန္းကုိ
ေစရန္ထားပါ။

ေလဝင္ေလထြက္

ေလဝင္ေလထြက္

ေကာင္းစြာရရွိ

ေကာင္းေစရန္အတြက္

ေဆးပံုးမ်ားကုိ Pallet ေပၚတြင္စီထားၿပီး ယင္းစီထားေသာ
ေဆးပံုးတန္းမ်ားၾကား

ေလဝင္ေလထြက္

ေကာင္းေစရန္

ေနရာခ်ဲထားေပးပါ။


ေဆးသုိေလွာင္ခန္းအား တုိက္႐ိုက္ ေနေရာင္မဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

(၈) ေရေအးေသတၱာ (Refregerator) မ်ား ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာ (Frezzer) မ်ား


မတ္ရပ္ေဘးဖြင့္ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေပၚဖြင့္ေရခဲေသတၱာမ်ားမွာ ပုိ၍အသံုးတည့္
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေလေအးမ်ား ေအာက္သ႔ဆ
ုိ င္းခ်ိန္တြင္ ေလပူမ်ား အထက္သုိ႔
တက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။



ေရခဲေသတၱာမ်ား၏ အေအးဆံုးအပုိင္းသည္ ေအာက္ေျခတြင္ရွိပါသည္။



ေအးခဲလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အပူခ်ိန္နည္းလြန္းလွ်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ
အေပၚဆင့္ မ်ားတြင္ သုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းပါ။



အေအးဘူး (Cold Box) ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးသယ္ေဆာင္သည့္ဘူး (Vaccine Carrier) မ်ားျဖင့္
သယ္ပ႔ရ
ုိ န္အတြက္ ေရခဲဘူးျပား (Ice Pack) မ်ားကုိ လံုေလာက္ေအာင္ျပင္္ဆင္ထားပါ။ ေရျဖည့္
ထားေသာ ေရခဲဘူးျပား (Ice Pack) မ်ားကုိသံုးပါ။ အျပာေရာင္ (သုိ႔) အစိမ္းေရာင္ (သုိ႔)
အျခားအရည္မ်ား

ႀကိဳတင္ထည့္ထားသည့္

ေရခဲဘူးျပားမ်ားကုိ

မသံုးပါႏွင့္။

ေဆးသိုေလွာင္

ဌာနၾကီးမ်ားအေနႏွင့္ Cold Chain Equipment မ်ားမွာယူပါက ေရခဲဘူးျပား (Ice Pack)
လုိအပ္ခ်က္အေရအတြက္ႏွင့္ ေရခဲဘူးျပားထည့္သည့္ Freezer ေရခဲေသတၱာအတြင္း (Ice Pack)
ထားရန္ေနရာလုိအပ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ပါ။


အကယ္၍

လံုေလာက္ေသာ

ေရခဲေသတၱာတြင္ ထည့္ထားပါ။
ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး
ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ပါက
အေအးဓာတ္ကုိ

ၾကာရွည္စြာ

ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ေရခဲေသတၱာမ်ားအား

နံရံမွ

လက္တစ္ကမ္းအကြာေနရာ
တြင္ ထားရွိပါ။ ေလလွည့္ပတ္မႈ
ေကာင္းေစရန္ျဖစ္သည္။

ေနရာအေနအထားရွိပါက

ပလပ္စတစ္ေရဘူးအနည္းငယ္ကုိ



အမွန္တကယ္အေျခအေနမွာ

ေရခဲေသတၱာမ်ား

ထားရွိသည့္အခန္းတြင္

ေလေအးေပးစက္

ရွိရပါမည္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားမွာ အပူရွိန္ေျမာက္ျမားစြာ ထုတ္လႊတ္သည့္အတြက္ ၎အပူရွိန္
ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုစက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးႏုိင္ပါသည္။


ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက
ပတ္ပတ္လည္တြင္

ေလပန္ကာမ်ား

ေလအသြားအလာေကာင္းေစရန္

တပ္ဆင္ထားပါ။

ေလပန္ကာမ်ား

ေရခဲေသတၱာမ်ား
တပ္ဆင္ေသာအခါ

ေရခဲေသတၱာေနာက္ဘက္ေနရာသုိ႔ပါ ေလအသြားအလာေကာင္းေစရန္ ေနရာခ်တပ္ဆင္ပါ။


အေကာင္းဆံုးမွာ

သိုေလွာင္႐ံုဌာနႀကီးမ်ားတြင္

အေအးခန္းတစ္ခု ထားရွိသင့္ပါသည္။

ေရခဲေသတၱာအမ်ားအျပား

ထားရွိမည့္အစား

(၉) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
အကယ္၍ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ပံုမွနမ
္ ရရွိပါက ေရခဲေသတၱာမ်ားႏွင့္ အေအးခန္းမ်ားအတြက္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးႏိုင္သည္အ
့ ျခားနည္းလမ္း (သုိ႔မဟုတ)္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးမီးေပးစက္ကုိ စီစဥ္
ထားရွိပါ။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးမီးေပးစက္မရႏုိင္ပါက ေလာင္စာဆီသံုးမီးအားေပးစက္ ေမာင္းႏွငႏ
္ င
ို ရ
္ န္
ျပင္ဆင္ထားၿပီး စက္ေမာင္းဆီ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေအာင္ စီစဥ္ထားပါ။ ထိုမီးအားေပးစက္ အခ်ိန္မေရြး
ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အနည္းဆံုးတစ္လတစ္ခါ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈေဆာင္ရြက္ပါ။ ေဆးသုိေလွာင္႐ံု
ႀကီးမ်ားမွာမူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ မီးစက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပံုမွန္ရရွိမႈမေသခ်ာပါက

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး

ေရခဲေသတၱာကုိသံုးပါ။

ေရခဲေသတၱာကုိ နံရႏ
ံ င
ွ ေ
့္ ဝးၿပီးညီညာသည့္ျပင္ညီေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားရမည္။ ျပင္ညီမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
မထားရွိပါက ေရခဲေသတၱာကို ေကာင္းစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာ၏ အပူခ်ိန္ကုိ မွန္မွန္
ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

အသံုးမ်ားသည္စ
့ ကားရပ္မ်ား (Common Terms)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္မ်ားမွာ အပူခ်ိန္၊ ေဆးပစၥည္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စကားရပ္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

အေအးလမ္းေၾကာင္းပစၥည္းအားလံုးအတြက္

ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူက

သတ္မွတ္ထားသည့္

သုိေလွာင္ထားရွိရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေအးခဲေနရာတြင္ သုိေလွာင္ျခင္း (Store Frozen)
အခ်ဳိ႕ကာကြယ္ေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ အေအးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္သယ္ပုိ႔ရန္လုိအပ္ၿပီး
-20°C

(4°F)

တြင္သုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းရပါမည္။

၎သိုေလွာင္ျခင္းနည္းကို

ဗဟိုကဲ့သ႔အ
ို ဆင့္ျမင့္

သုိေလွာင္ဌာနမ်ား၌ ေရရွည္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

+2º to +8ºC (36º to 46ºF) တြင္သုိေလွာင္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ ေအးခဲရန္မလုိေသာ္လည္း အပူခ်ိန္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္
ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကုိ ေရခဲေသတၱာ၏ ေအာက္ပိုင္း၊ အတြင္းနံရံမ်ားႏွင့္နီးေသာ
ေနရာမ်ားတြင္မထားရပါ။ (ေအးခဲခန္းအတြင္းတြင္လည္း မထားရပါ)။ ဤအပူခ်ိန္ (+2º to +8ºC) မွာ
ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလတိုအတြက္သာ သိုေလွာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေအးေသာေနရာတြင္ ထားျခင္း (Keep Cool)
+8º to +15ºC (45º to 59ºF) တြငသ
္ ိမ္းဆည္းပါသည္။

အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ထားရွိျခင္း (Store at Room Temperature)
+15º to +25ºC (59º to 77ºF) တြင္သိမ္းဆည္းပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္တြင္ ထားရွိျခင္း (Store at Ambient Temperature)
ပတ္ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္အတုိင္း ထားသုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ “ပတ္ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္” ဆိုသည့္ စကားရပ္မွာ
ေနရာေဒသအလိုက္ အပူခ်ိန္အေျခအေနကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါစကားရပ္ကုိ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ မသံုးသင့္ပါ။ ဤစကားရပ္မာွ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ (သုိ႔) သာမန္အေနအထားတြင္သုိေလွာင္ျခင္းဟု
ဆုိလုိေသာ္လည္း ရာသီဥတုအေျခအေနေပၚ မူတည္လ်က္ +15º မွ +25ºC (59º မွ 77ºF) ထိ
(သုိ႔မဟုတ္)

+30ºC

အထိ

အပူခ်ိန္ရွိသည့္

အခန္းအပူခ်ိန္တြင္

ေလထြက္ေကာင္းစြာ သုိေလွာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

သန္႔ရွင္း၊

ေျခာက္ေသြ႔၊

ေလဝင္၊

အပူပုိင္း ပူအိုက္စြတ္စိုေဒသမ်ားတြင္ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား
ေသာက္ေဆးမ်ား (ေဆးျပား)
-

acetylsalicylic acid

-

amoxicillin

-

ampicillin

-

Penicillin V

-

retinol

ေသာက္ေဆးရည္ (ေဆးအရည္)
-

paracetamol

ထုိးေဆးမ်ား
-

ergometrine

-

methylergometrine

-

adrenaline

-

reconstituted antibiotics

Source: Quick JS, Rankin JR, Laing RO, O’Connor RW, Hogerzeil HV, Dukes MN, Garnett A,
(editors).1997. Managing Drug Supply 2nd ed. West Hartford CT: Kumarian Press.

၃-၆ ခုိးဝွက္ျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း
ေဆးပစၥည္းမ်ားပု႔ေ
ိ ဆာင္ရာတြင္


အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား အတည္ျပဳစိစစ္ပါ၊ စစ္ေဆးပါ။



ထုပ္ပုိးပစၥည္း၏ (Seal) မ်ား လံုၿခံဳေအာင္ပိတ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။



ခုိင္ခန္႔သည့္ ေသတၱာမ်ား၊ ထုပ္ပုိးပံုးမ်ားအသံုးျပဳပါ။



ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာယာဥ္၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာေကာင္းစြာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး
ကားမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။



ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေစရန္ စီစဥ္ပါ။



ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ နယ္စပ္အဝင္မ်ားမွ (Custom Clearance) ကို ျမန္ျမန္ရွင္းလင္း
ထုတ္ယူခုိင္းပါ။

သုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းအတြင္း ေဆးပစၥည္းမ်ားထားသိုရာတြင္


တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားကုိသာ ဝင္ခင
ြ ့္ေပးပါ။



ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းအတြက္ ေသာ့အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားပါ။ ေသာ့ကုိင္ပုဂၢိဳလ္
မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားပါ။



တံခါးႏွင့္ေသာ့မ်ားအားလံုး လံုၿခံဳေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။



ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ လႇ်ပ္တစ္ျပက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။



တစ္ခါတစ္ရံအလြတ္သေဘာျဖင့္ ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေဆးပစၥည္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
ေဆာင္ရြက္ပါ။

က်န္းမာေရးဌာနအတြင္း ေဆးပစၥည္းမ်ားထားသိုရာတြင္


ဗီ႐ိုမ်ား/သုိေလွာင္ခန္းမ်ားကို ေသာ့ခတ္ပါ။



ေဆးပစၥည္းစာရင္းထိန္းကဒ္ျပား

(Stock

စာရင္းထိန္းစာအုပ္ (Stock Book)

Card/

Bin

Card)

(သို႔မဟုတ)္

ေဆးပစၥည္း

ထားရွိရမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ားဆံုးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္

ေဆးပစၥည္းအေရအတြက္ ျပဳစုသတ္မွတ္ထားပါ၊ ထိုအေရအတြက္ထက္ပို၍ ထုတ္မေပးပါႏွင့္။


ေဆးထုတ္ေပးသည့္မွတ္တမ္း (Register) မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါ။



တာဝန္ရိွဝန္ထမ္းသာ လူနာကို ေဆးထုတ္ေပးေစရန္ ကန္႔သတ္ထားပါ။

သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း
ေဆးပစၥည္းမ်ားခိုးယူခံရျခင္းမရွိေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရက
ြ ္မႈအျဖစ္ အသြင္း၊ အထုတ္ျမန္ေသာ
ေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

တစ္ႀကိမ္

အသြင္း၊

အထုတ္လုပ္လွ်င္

ပမာဏအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း

မၾကာခဏထုတ္ေပးေလ့ရွိေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္တြင္ဝယ္လိုအားမ်ားၿပီးရွားပါးေသာ ေဆးပစၥည္း
မ်ား၊ အေရအတြက္မ်ားစြာေတာင္းခံေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ၿပီး အသက္ကယ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္
သံုးရေသာ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳရန္လြယ္ကူေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရမည္။

ေဆးမ်ားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အသံုးျပဳေသာနည္း (၂) နည္း
အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳႏိုင္ေသာ၊

ခိုးယူျခင္းခံရႏိုင္ေသာေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ

သတ္္မွတပ
္ ါ။

(ဥပမာ

-

ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးမ်ား၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးမ်ား)
၁။

လက္ဝယ္ရွိေဆးပစၥည္း အေရအတြက္ကိုသိရွိရန္ ကုန္ပစၥည္းမွတ္တမ္း (Inventory Record) ကုိ
စစ္ေဆးပါ။

ထုိ႔ေနာက္

မ်က္ျမင္ပစၥည္း

ေရတြက္ေကာက္ယူပါ။

(လက္ဝယ္ရွိသည့္

ပစၥည္း

အေရအတြက္ကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ေရတြက္ရမည္။) အေျဖမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
၂။

သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းတြင္

ပံမ
ု န
ွ ္သံုးစြမ
ဲ ႈႏႈန္းထားကိုသိရွိရန္

ကုန္ပစၥည္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ

စစ္ေဆးပါ။ ေဆးေပးလယ္ဂ်ာစာအုပ္မ်ား၊ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ ကုသသည့္အႀကိမ္
အေရအတြက္ႏွင့္

ေပးရမည့္ေဆးလံုးအေရအတြက္

တြက္ခ်က္ပါ။

ေဆးသုိေလွာင္ခန္းမွ ေပးလုိက္သည့္ အေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးပါ။
အကယ္၍ ကြလ
ဲ ခ
ြဲ ်က္မ်ားျပားစြာေတြ႕ရွိပါက ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးပါ။

ယင္းအေရအတြက္ႏွင့္

၄။ ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္း
တည္ေဆာက္ျခင္း

၄။ ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္း
တည္ေဆာက္ျခင္း

၄-၁ ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္း တည္ေဆာက္္ျခင္း

ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေသာအခါ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ စိစစ္ရမည္။
(၁) တည္ေနရာ
ေထာက္ပံ့ရမည့္

ေဆး႐ံုေဆးေပးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ

လက္လွမ္းမီေသာေနရာတြင္

ေဆးသုိေလွာင္႐ံုကုိ ထားရွိရမည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ လူဝင္လူထြက္၊ ကားဝင္ကားထြက္၊ ႐ႈပ္ေထြးသည့္
ေနရာမဟုတ္ေသာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သီးျခားေနရာတြင္ ရွိသင့္သည္။ ေဆးသုိေလွာင္႐ံုသုိ႔ အၿမဲဝင္ထြက္
သြားလာရန္လုိအပ္သည့္

ကုနတ
္ င္ကားႀကီးမ်ားအတြက္

လမ္းကုိ

ေသခ်ာစြာေဖာက္လုပ္ထားရမည္။

ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းကုိ သစ္ျမစ္ႀကီးမ်ားရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ မေဆာက္ပါႏွင့္။
သစ္ပင္ကုိေသေစႏိုင္သည့္အျပင္ သစ္ျမစ္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္လည္း အေဆာက္အဦအုတ္ျမစ္ကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္
ပါသည္။
(၂) အရိပ္ရေစျခင္း
ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊ သုိေလွာင္ခန္းကို အပူရွိန္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အရိပ္ရသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္
သည့္ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ေဆာက္လုပ္သင့္ပါသည္။
(၃) သစ္ပင္မ်ား
အရိပ္ရရန္အတြက္ သစ္ပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎သစ္ပင္မ်ား၏အေျခအေနကုိ
မွန္မွန္စစ္ေဆးပါ။ ၿပိဳလဲႏိုင္သည့္ သစ္ပင္မ်ားကုိ ခုတ္လွဲပါ။ ရာသီဥတုျပင္းထန္လွ်င္ အေဆာက္အဦေပၚသု႔ိ
လဲမက်ေစရန္ျဖစ္သည္။

အကုိင္းအခက္မ်ားျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ရန္

သစ္ကိုင္းမ်ားကို

လိုအပ္သလို

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရမည္။

(၄) ေရစီးေရလာ
ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းမွေဝးရာသုိ႔မုိးေရမ်ားစီးဆင္းေစရန္ ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၏ေအာက္ေျခ
ကို အုတ္ျမစ္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ကုန္းေျမျမင့္ေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ပါ။

(၅) လြယ္လင့္တကူေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္မႈ
ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ
သိုေလွာင္ခန္းကုိ

အလြယ္တကူလက္ခံၿပီး

ေနရာခ်ထားပါ။

ထုိေနရာသည္

ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္
ကုန္းလမ္း၊

ေရလမ္း၊

ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊

ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားႏွင့္

နီးသည့္ေနရာ ျဖစ္သင့္သည္။

(၆) လံုၿခံဳေရး
သူခုိးသူဝွက္၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္တုိ႔မွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းျဖစ္ေစရန္
စီစဥ္ပါ။

ၿခံစည္း႐ိုး

(သုိ႔မဟုတ)္

ေကာင္းမြန္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ပရဝုဏ္ပတ္လည္တြင္

အဝင္အထြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

လံုၿခံဳေရး

၄-၂ ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သုိေလွာင္ခန္း ပံုစံေရးဆြျဲ ခင္း
ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊

သိုေလွာင္ခန္းတစ္ခုကုိ

ပံုစံေရးဆြေ
ဲ သာအခါ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အခ်က္မ်ားကုိ

စိစစ္ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါ။
(၁) သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ပမာဏ ႏွင့္ သိုေလွာင္႐ံု အက်ယ္အဝန္း
ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းမ်ားတြင္ ေဆးပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ ၎တိ႔က
ု ို
ထုပ္ပိုးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေနရာရွိရပါမည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ၎ေနရာႏွစ္ခုကို ညီမွ်စြာေနရာခြေ
ဲ ဝ
ထားသင့္သည္။ HIV၊ ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားအတြက္ေဆးပစၥည္းမ်ား ပိုမသ
ို ိုေလွာင္
ျဖန္႔ျဖဴးလာျခင္းေၾကာင့္ ေဆးသုိေလွာင္႐
္ ံု၊ သိုေလွာင္ခန္းတြင္

ထိုးေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ၎တိ႔ႏ
ု ွင့္

ဆက္စပ္ေသာ တစ္ခါသံုးေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ ထုထည္ပမာဏမွာလည္း မ်ားျပားလာပါသည္။ HIV/
AIDS

ေရာဂါေၾကာင့္

တီဘီေရာဂါသည္မ်ား

တုိးပြားလာျခင္း၊

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ

ကာကြယ္ေရးအတြက္

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ားစသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား တုိးပြားလာျခင္းတုိ႔ရိွပါ
သည္။ ေဆးသိုေလွာင္႐ံုပံုစံေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ သုိေလွာင္ရမည့္ပမာဏကို မည္သည့္အခါမွ် ေလွ်ာ့၍မခန္႔မန
ွ း္
ပါႏွင့္။

ပစၥည္းလာေရာက္ေပးသြင္းျခင္း၊ ပစၥည္းထုတ္ေပးျခင္းစသည့္ အဆင့္တုိင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ေနရာမ်ားကို

ေဆးသုိေလွာင္႐ံုတြင္

စီစဥ္ထားပါ။

လက္ခံသည့္ေနရာႏွင့္

ထုတ္ေပးသည့္ေနရာမ်ားကုိ

႐ႈပ္ေထြးေရာယွက္မႈမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ သီးျခားစီခြဲထားရပါမည္။
အကယ္၍ သိုေလွာင္႐ံုမွ ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ထုပပ
္ ုိးေပးရမည္ဆုိပါက သန္႔ရွင္းသည့္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထုပ္ပုိးေရးေနရာတစ္ခု သီးျခားစီစဥ္ပါ။ အဆုိပါေနရာကုိ ပစၥည္းထုတ္ေပးေသာေနရာ၊
ပစၥည္းတင္ေပးေသာေနရာႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ထားရပါမည္။

(၂) အေအးခန္းတြင္ ေဆးပစၥည္းမ်ားသုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ အေအးခန္း (Cold Storage)
ႀကီးမားေသာ

ေဆးသုိေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္

အပူရွိန္မ်ားထုတ္လႊတ္တတ္သည့္

ေရခဲေသတၱာမ်ား၊

Freezer ေရခဲေသတၱာမ်ားထက္စာလွ်င္ ႀကီးမားေသာအေအးခန္းမ်ား (Cold Room) သံုးစြျဲ ခင္းသည္
ပုိမုိထိေရာက္ပါသည္။ နမူနာအားျဖင့္ ေအးခဲ၍ထားသိုရန္လိုေသာေဆးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အႏႈတ္အပူခ်ိန္
(negative temperature) အခန္းတစ္ခန္းႏွင့္ အေအးဓာတ္လို ေဆးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေပါင္းအပူခ်ိန္
(positive and cold temperature) (+2º to +8ºC) အေအးခန္းတစ္ခန္း သီးျခားစီလုိအပ္ပါသည္။

(၃) လံုၿခံဳစြာ သုိေလွာင္ျခင္း (Secure Storage)
ေဆးသုိေလွာင္႐ံု၊

သိုေလွာင္ခန္းမ်ားအားလုံးတြင္

အလြသ
ဲ ုံးစားျပဳႏိုင္ေသာ၊

ခိုးယူခရ
ံ ႏိုင္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သိုေလွာင္ရန္ေနရာတစ္ခု ရွိသင့္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေဆးသုိေလွာင္ခန္းမ်ားအတြက္ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ ဗီရိုတစ္ခုျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕
ေဆးသုိေလွာင္ခန္းမ်ားတြင္
အလံုတုိက္ခန္း
(သုိ႔အဟုတ္)
လုိအပ္ပါသည္။

(Vault)
သံေလွာင္အိမ္

(၄) ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစျခင္း
သိုေလွာင္႐ုံ၊ သိုေလွာင္ခန္း ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ သုိေလွာင္႐ံု၊ သိုေလွာင္ခန္း ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္း
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္၊ နံရံႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အစိုဓာတ္မ်ား
ေစျခင္းကိက
ု ာကြယ္ႏင
ုိ ္ရန္၊ မီးခိုးမႈိင္းမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား စုစည္းလာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုငရ
္ န္ အေလးထား
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အစိုဓာတ္၊ မီးခိုး၊ မႈိင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား စသည္တို႔ကုိဖယ္ရွားရန္ ေလထုတ္ပန္ကာ
(Extractor Fan) ကို အသံုးျပဳပါ။

(၅) အမိုး
ေရအလြယ္တကူေလ်ာက်ေစရန္

အမိုးေစာင္း

ျပဳလုပ္ထားပါ။

ျပတင္းေပါက္မ်ားအေပၚတြင္

အမိုးစြန္းမ်ား ရွည္ရွည္ထုတ္ထား၍ ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္က်ေရာက္မႈႏွင့္ မိုးဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။

(၆) မ်က္ႏွာၾကက္
ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုေအးျမေစရန္၊ အပူဒဏ္ေလ်ာ့နည္းေစေသာၾကားခံေလထုရွိေစရန္ မ်က္ႏွာၾကက္
အမိုးကို (၂) ထပ္ျပဳလုပ္ပါ။

(၇) နံရံ ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား
ေဆးသိုေလွာင္႐ုံ၊ သိုေလွာင္ခန္း၏ နံရံႏွင့္ၾကမ္းခင္းကို သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစရန္၊ ခိုင္ခံ႔ေခ်ာမြတ္
ေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။
ေဆာက္သင့္ပါသည္။

နံရံကို

ကြန္ကရစ္ဘေလာက္တံုး

ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္

(သို႔မဟုတ)္

နံရံ၏အေပၚပိုင္းတြင္

အုတ္ျဖင့္

တည္

အေပါက္ပါအုတ္မ်ား

(သို႔မဟုတ္) အေပါက္ေဖာက္ထားေသာအုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ႀကြက္ႏွင့္ အျခားဖ်က္ဆီးတတ္
ေသာတိရိစၧာန္မ်ားမဝင္ႏင
ုိ ေ
္ စရန္ သံဇကာတပ္ထားသင့္ပါသည္။ ေလးလံသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး
ပစၥည္းသယ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေရြ႔လ်ားမႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ေစရန္ ေဆးသိုေလွာင္႐ံုႀကီးမ်ား
၏ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ခိင
ု ခ
္ န္႔ေအာင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ထားပါ။

(၈) တံခါးမ်ား
သုိေလွာင္႐ံုသံုး

ယာဥ္/စက္ကိရိယာမ်ား

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္

ပစၥည္းမ်ားလြတ္လပ္စြာေရႊ႕ႏိုင္ရန္

အတြက္ သုိေလွာင္႐ံုတံခါးေပါက္ႀကီးမ်ားကို လံုေလာက္ေသာအက်ယ္ ထားသင့္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္
ေဆးသိုေလွာင္႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ခ်ီစက္ Fork-lift ႏွင့္
အျခားသုိေလွာင္႐ံုသံုး

စက္ကိရိယာ

(Material

Handling Equipment) မ်ားကို သံုးစြသ
ဲ င့္ပါသည္။
သုိေလွာင္႐ံုလံုၿခံဳမႈ

ေကာင္းေစရန္

တံခါးမ်ား

ေကာင္းမြန္ႀကံ႕ခိင
ု ေ
္ စရမည္။ ေတာင့္တင္းသည့္ ေသာ့
မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ထပ္ခတ္ထားၿပီး ကာကြယ္မႈထပ္မံရေစ
ရန္ သတၱဳမင္းတံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။

(၉) အလင္းေရာင္
အပူရွိန္ျမင့္မီးသီးမ်ား၊ မီးလံုးမ်ား ထြန္းျခင္းႏွင့္ ဖေလာ္ရင့္ဆင့္ (Fluorescent) အလင္းေရာင္းသံုး
မီးေခ်ာင္းမ်ားထြန္းျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ရွားၿပီး ေန႔ပိုင္းသဘာဝအလင္းေရာင္ (ေနေရာင္) ရရွိေစရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါ။ ဖေလာ္ရင့္ဆင့္ (Fluorescent) မီးေခ်ာင္းအလင္းေရာင္သည္ အခ်ဳိ႕ေဆးပစၥည္း
မ်ားကို အာနိသင္ေလ်ာ့ေစသည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ေနေရာင္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္မထိေတြ႕ေစရန္လည္း ဂ႐ုျပဳပါ။

(၁ဝ) ျပတင္းေပါက္မ်ား
ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ နံရံအေပၚ
ဘက္အျမင့္ပိုင္းတြင္

က်ယ္ဝန္းေသာျပတင္းေပါက္

မ်ားတပ္ဆင္ထားပါ။ ေဆးတင္စင္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔
ျခင္းမရွိေစရန္
တကူ

အျမင့္ပိုင္းတြင္ထားရွိျပီး

ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ျခင္း

အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားမဝင္ေစရန္
တပ္ဆင္ထားပါ။

အလြယ္

မျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္
သံဇကာမ်ား

(၁၁) ဗီ႐ိုမ်ား
အလင္းေရာင္ႏွင့္ ဖုန္မန
ႈ ႔္ ထိေတြ႕မႈမရွိရမည့္ အထူးေဆးပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရန္္
ေဆးဗီ႐ိုမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

(၁၂) ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
ေဆးသိုေလွာင္႐ံုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားဧည့္သည္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလွ်င္ကုသရန္
ေဆးပစၥည္း

အစံုအလင္ပါေသာ

ေရွးဦး

သူနာျပဳေသတၱာထားရွိေပးပါ။ ယင္းေသတၱာ
ကို အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အလြယ္တကူ
လက္လွမ္းမီသည့္ အလယ္ဗဟိုတြင္ ထားရွိ
ပါ။

ေဆးေသတၱာကို

ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ

အမွတ္အသားျပဳထားၿပီး
တည္ရွိေသာေနရာႏွင့္

ေဆးေသတၱာ
ပါဝင္သည့္

ေဆး

ပစၥည္းမ်ားကို အလုပ္သမားအားလံုး သိရွိ
ပါေစ။

(၁၃) ေဆးတင္စင္မ်ား
ေဆးတင္စင္မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အနည္းဆံုး ၃ ေပ (၉ဝ စင္တီမီတာ) က်ယ္ေသာ
လူသြားလမ္းခ်န္ထားၿပီး တန္းစီေနရာခ်ထားရမည္။ အခန္းနံရံမ်ားတြင္သာ ကပ္စီထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳရပါ။
ေဆးတင္စင္၏ ႏွစ္ဖက္အေနအထား
မွဝင္ႏိုင္ေစရန္ စင္မ်ားကို နံရ
ံ မ
ံ ွ ၃ ေပ
(၉ဝ စင္တီမီတာ) အကြာတြင္ ေနရာ
ခ်ထားရမည္။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္

အေလ်ာ့လုပ္ႏုိင္သည့္

အတိုး/

အဆင့္မ်ား

ပါေသာ စင္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

၄-၃ သုိေလွာင္႐ံုသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၎သုိေလွာင္႐ံုသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံသည့္
စက္ကိရိယာမ်ား (Materail Handling Equipment)၊ ေဆးတင္စင္ႏွင့္ ဗီ႐ိုမ်ား
ေဆးတင္စင္ႏွင့္ဗီ႐ိုမ်ားကို

ေသးငယ္ေသာေဆးပစၥည္းမ်ား

ထားရိွရန္အတြက္

အသံုးျပဳပါ။

ထုပပ
္ ိုးပစၥည္းအရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိး ထားရွိအသံုးျပဳႏိုင္သည့္စင္မ်ားကို လိုအပ္သလို အနိမ့္အျမင့္အတိုး
အေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္၍ အသံုးျပဳပါ။

(၁) ထုပပ
္ ိုးေနရာရွိစားပြမ
ဲ ်ား
ပစၥည္းမ်ားထုပ္ပိုးရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းပို႔ေဆာင္ရာတြင္အသံုးျပဳရန္ စားပြႀဲ ကီးမ်ားထားရွိေပးပါ။ စားပြမ
ဲ ်ား
ကို သန္႔ရင
ွ း္ ထားပါ။

(၂) ပစၥည္းတင္ ကြပ္ပစ္ငယ္မ်ား (Pallets)
ပစၥည္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာေဆးေသတၱာပံုးမ်ား သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ ပစၥည္းတင္ကြပ္ပစ္ငယ္မ်ား
(Pallets) ကို အသံုးျပဳပါ။ အဆိုပါ

(Pallets) မ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မထိေတြ႔

ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ပစၥည္းႀကီးမ်ားကို တြန္းလွည္း၊ ဝန္ခ်ီစက္တို႔ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ အသံုးဝင္
ပါသည္။ ၎ (Pallets) မ်ားကို သိုေလွာင္႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳပါသည္။ ထိုကြပ္ပစ္ငယ္မ်ားကို
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္မွာ

အကုန္အက်မ်ားပါသည္။

ပစၥည္းမ်ား

ၾကမ္းျပင္္ႏွင့္မထိေတြ႕ေစရန္၊

ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ သုိေလွာင္႐ံုငယ္မ်ားတြင္လည္း (Pallets) အနည္းငယ္ကို ထားရွိအသံုးျပဳ
သင့္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္၏ဌာနတြင္ (Pallets) မ်ားအသံုးျပဳပါက မွတ္သားထားရန္မွာ 

ပစၥည္းမ်ားမတင္မီ (Pallets) မ်ားကိုစစ္ေဆးပါ။ သံေခ်ာင္းမ်ားထိုးထြက္ေနျခင္္း၊ သစ္သားျပားမ်ား
က်ဳိိးေနျခင္း၊ ေခ်ာင္ေနျခင္းမ်ားရွ/ိ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ (Pallets) မ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈရွိေစရပါမည္။
ပ်က္စီးေနေသာ (Pallets) မ်ားမွာ သယ္`မ´စဥ္တြင္ က်ဳိးပဲ့ႏိုင္ၿပီး၊ ထိခုိက္ဒဏ္္ရာ ႀကီးႀကီးမားမား
ရေစႏိင
ု ္၍ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစတတ္ပါသည္။



ပစၥည္းတင္ကြပ္ပစ္ငယ္အလြတမ
္ ်ားကို လူသြားလမ္းႏွင့္ေဝးရာတြင္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ထပ္၍ထားပါ။



ျဖစ္ႏိုင္ပါက (Pallets) မ်ားကို သစ္သားမ်ားပ်က္စီးေစမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ မိုးလံုေလလံုေနရာ
တြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။
မည္သည့္သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေစကာမူ (Pallets) မ်ားမွာ မီးေလာင္ရန္အတြက္ ေလာင္စာ

ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္သည္။ သစ္သားျပားမ်ားအၾကားရွိ လစ္လပ္ေသာေနရာသည္လည္း ေအာက္စီဂ်င္ရွိသည့္
ေနရာမ်ားျဖစ္၍ မီးေလာင္မႈကိုအားေပးသည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး အခန္း
က႑တြင္ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္ လံုၿခံဳေရးသတိေပးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း အစဥ္အၿမဲလိုက္နာပါ။
ေဆးတင္စင္မ်ား၊ ဗီ႐ိုမ်ား၊ စားပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ပစၥည္းတင္ကြပ္ပစ္ငယ္မ်ား (Pallets) ကို သစ္သား၊
သတၱဳႏွင့္ ပလတ္စတစ္တို႔ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သတၱဳစင္၊ သတၱဳဗီ႐ိုႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းတင္ကြပ္ပစ္ငယ္
(Pallets) တို႔ကို သံ၊ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္ တုိ႔ျဖင္႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔မာွ ကုန္က်စရိတ္ပမ
ုိ ုိမ်ားျပား
ေသာ္လည္း သစ္သား၊ ပလပ္စတစ္တုိ႔ကဲ့သို႔ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ဘဲ ပိုမိုခိုင္ခန္႔ၿပီး ပိုမိုအၾကမ္းခံ
ပါသည္။ အဆိုပါ သတၳဳ၊ သံ တို႔ႏင
ွ ျ့္ ပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား၊ မႈိမ်ား၊ ၾကြက္ကဲ့သို႔
ေသာသတၱဝါမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးမႈကုိ
ခံႏိုငရ
္ ည္ရပ
ွိ ါသည္။

(၃) ဝန္ခ်ီစ
္ က ္ (Forklifts) ႏွင့္ ကြပ္ပစ္`မ´စက္မ်ား (Pallet Lifters)
အကယ္၍ သင္၏ဌာနတြင္ ဝန္ခ်ီစ
္ က္ႏွင့္ ကြပ္ပစ္ `မ´ စက္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိပါက


ၾကမ္းျပင္၊ ၾကမ္းခင္းကို ညီညာျပန္႔ျပဴးေစၿပီး ဝန္တင္ၿပီးစက္မ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကိုခံႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးထားရမည္။



ဝန္ခ်ီစက္၊ ကြပ္ပစ္ `မ´ စက္မ်ား ပစၥည္းတင္/ခ် လုပ္ႏိုင္ရန္ ေနရာရွိရမည္။



သင္၏ဌာနအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဝန္ခ်ီ/မစက္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ဝန္ခ်ီစက္မ်ားႏွင့္
ကြပ္ပ်စ္ `မ´ စက္မ်ားမွာ ဓာတ္ေငြ႕၊ ဒီဇယ္၊ ပ႐ိုပိန္းဓာတ္ေငြ႕ရည္ (သို႔မဟုတ)္ လွ်ပ္စစ္တုိ႔ျဖင့္
ေမာင္းႏွင္ၿပီး

စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္အေလ်ာက္

ကုန္က်စရိတ္လည္းရွိပါသည္။

သုိေလွာင္႐ံု၏

ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။


အပိုေဆာင္း ဘက္ထရီ (သုိ႔) ဘက္ထရီအားသြင္းစက္ကို ေဆာင္ထားပါ။ အကယ္၍ လိုအပ္ပါက
ဘက္ထရီကို တစ္ေနကုန္ အားရွိပါေစ။



ဝန္ခ်ီ/မစက္သည္ အျမင့္ဆံုး ပစၥည္းတင္ကြပ္ပစ္တင္စင္သို႔ ေရာက္ရွိတင္`မ´ႏိင
ု ေ
္ သာစက္ ျဖစ္
ပါေစ။



ဝန္ခ်ီ/မစက္၏ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမွတ္တမ္းကို ျမင္သာ၊ လံုၿခံဳသည့္ ေနရာတြင္ထားပါ။



ဝန္ခ်ီ/မစက္ ေမာင္းႏွင္ရန္ သင္တန္းေပးထားၿပီး ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဝန္ထမ္းအလုပ္သမားတို႔၏
ကိုယ္ေရးဓာတ္ပံုကို မွတ္တမ္းထားရွိပါ။
ဝန္ခ်ီ/မ စက္(၂) မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေမာင္းသူကိုယ္တုိင္ ထိုငလ
္ ်က္၊ ေမာင္းႏွင္ကိုင္တြယရ
္ သည့္စက္ႏွင့္

ေမာင္းသူက လမ္းေလွ်ာက္ကာ ေမာင္းႏွင္ကိုင္တြယ္ရသည့္စက္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္၊ ေမာင္းႏွင္
ကိုင္တြယ္ရေသာစက္သည္ ေနရာက်ဥ္းေသာ/ လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္ရသည့္ခြင္ က်ဥ္းေသာေနရာမ်ားတြင္
ပိုေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေႏွးေႏွးသာေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သုိေလွာင္႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳ
သင့္ပါ။

ထိုင္လ်က္၊

ေမာင္းႏွင္

ကိုင္တြယ္ရသည့္စက္က

ေရြ႕လ်ားမႈျမန္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုႀကီးမားပါသည္။

ေကာင္းပါသည္။

ယင္းဝန္ခ်ီ/မစက္မ်ားမွာ

၅။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၅။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၅-၁ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ဆ
ႈ ိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ ပရဝုဏ္ဧရိယာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆးသိုေလွာင္႐ံု၊ သုိေလွာင္ခန္းမ်ား၏
ၾကမ္းျပင္တြင္လည္းေကာင္း၊

ေဆးရုံ၊

ေဆးခန္းသံုး

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

အျခားအမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား

ကင္းစင္ေနေစရပါမည္။ ေဆးဝါးႏွင့္အျခားေဆးပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို သန္႔ရင
ွ း္
ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းအားျဖင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား၊ ၾကြက္၊ ျခင္၊ ယင္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
ထို႔ျပင္ အသံုးျပဳၿပီးစြန္႔ပစ္ထားသည့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ (ကေလးမ်ားအပါအဝင္) ထိခိုက္ရွနာ၊
ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေဒသဆိုင္ရာ

တာဝန္ရွိပုဂၢဳိ လ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
လုပ္ေဆာင္ရလြယ္ကူၿပီး

လက္ေတြ႕အသံုးက်သည့္

ပို႔ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုစီစဥ္ပါ။
ရွိ/မရွိကို မၾကာခဏစစ္ေဆးပါ။

စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း၊

သိုေလွာင္ျခင္း၊

စနစ္တက်စြန႔ပ
္ စ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအား

သယ္ယူ

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ

၅-၂ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ား
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထိေရာက္အႏၲရာယ္ကင္းစြာ စြန႔ပ
္ စ္ဖ်က္ဆီးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ -

(၁) ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း မဟုတ္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

ဥယ်ာဥ္ၿခံထြက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား - သစ္ပင္၊ ၿခံဳပုတ္မ်ားမွ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားသည့္ အပိုင္းအစမ်ား၊
ေပါင္းပင္မ်ား၊

အကိုင္းအခက္၊

သစ္ရြက္မ်ားကို

ေျမေဆြးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။

ေျမေဆြးျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပႏ
္ ိုငမ
္ ည့္ သီးျခားေနရာတစ္ခု စီစဥ္ထားပါ။

ကဒ္ထူပံုး ကာတြန္းမ်ား- ျပန္လည္အသံုးျပဳပါ။ သံုးမရေတာ့ပါက ႐ိုး႐ိုးသာမန္အမႈိက္မ်ား စြန႔ပ
္ စ္သကဲ့သို႔
ေဆာင္ရြက္ပါ။

႐ိုး႐ိုးသာမန္အမႈိက္မ်ား- ျမဴနီစပယ္/စည္ပင္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနရာရွပ
ိ ါက ယင္းတြင္ စြန႔ပ
္ စ္စုပံုပါ။ မရွိပါက
မီး႐ႈိ႕ပါ။ ေျမျမဳွပ္ပါ။

လူ႔အညစ္အေၾကးမ်ား- ေရေလာင္းအိမ္သာ သို႔မဟုတ္ တြင္းအိမ္သာသံုးပါ။

(၂) ေဆးရု၊ံ ေဆးခန္းမွ ထြက္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

ခၽြန္ထက္ပစၥည္းမ်ား - တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္၊ ေဆးထိုးပိုက္မ်ား၊ ဓားမ်ား၊ တစ္ခါသံုးခၽြန္ထက္ပစၥည္းမ်ား၊
ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးခၽြန္ထက္ပစၥည္းမ်ားကို သီးျခားစြန္႔ပစ္ရပါမည္။

အျခားအႏၱရာယ္ရွိေသာ
လူသားတစ္႐ူးစမ်ားႏွင့္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
စြန္းထင္းေနေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား၊

-

ေသြး၊

ကိုယ္ခႏၶာအရည္၊

မာက်ဴရီျပဒါးပါေသာ

ေဆးပစၥည္းမ်ား၊

ဖိအားျဖင့္ဖိသိပ္ထားေသာ ဗူးမ်ား၊ ေလးလံသတၱဳဓာတ္ပါဝင္ေသာ (Heavy Metal) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

ေဆးဝါးမ်ား

- သက္တမ္းလြန္ေနေသာ၊ ပ်က္စီးေနေသာ (သို႔မဟုတ္) အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေတာ္သည့္

ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတိ႔ပ
ု ါဝင္ေသာ (သို႔မဟုတ)္ စြန္းထင္းေနေသာ ပစၥည္းမ်ား၊

၅-၃ စြန႔ပ
္ စ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေျမျမွဳပ္က်င္းမ်ားတြင္ ဖံုးအုပ္၍မံထားျခင္းနည္းလမ္းမွာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအနည္းငယ္သာရွိေသာေနရာ
မ်ားႏွင့္ ေရမဝပ္သည့္ေနရာမ်ား၊ ေျမေအာက္ေရနက္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။
(၁) ေျမျမွဳပ္က်င္းမ်ား (Burial Pits)
ေျမျမွဳပ္က်င္းမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၅ ေပ (၁.၅ မီတာ) အျမင့္တြင္ ရွိသင့္ၿပီး
အလြယ္တကူ စိမ့္မထြက္ႏိုင္ေအာင္ ရႊံ႕ျဖင့္ လိမ္းက်ံထားသင့္ပါသည္။ က်င္းမွာ ၁ဝ ေပ မွ ၁၅ ေပ (၃ မီတာ
မွ ၅ မီတာ) အနက္ရွိရမည္။ က်င္းထဲသို႔ေရမဝင္ေစရန္ က်င္းႏႈတ္ခမ္းဝကို အနည္းငယ္ျမွင့္ထားရမည္။
က်င္း၏ပတ္လည္ကို ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ထားပါ။ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ၄-၅ လက္မ (၁ဝ-၁၅ စင္တီမီတာ)
အထူရွိ ေျမေဆြးမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ အလႊာ လိုက္ ဖံုးအုပ္ရမည္။
(၂) ဖံုးအုပ၍
္ မံထားျခင္း (Encapsulation)
ဘိလပ္ေျမႏွင့္မထ
ံ ားေသာက်င္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပလတ္စတစ္အထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာပံုးမ်ား(သို႔မဟုတ)္
တိုင္ကီမ်ားတြင္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ေလးပံုသံုးပံု (၇၅%) အထိျဖည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား
ေရြ႕လ်ားမႈမျဖစ္ေစရန္ သဲ၊ ရႊ႕ံ (သို႔မဟုတ္) ဘိလပ္ေျမတို႔ျဖင့္ ဖံုးအုပ္၍မံထားပါ။ ထိုသို႔ ဖံုးအုပ္၍မံထားသည့္
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ေျမနိမ႔ပ
္ င
ုိ း္ တြင္စြန႔ပ
္ စ္၍ အေပၚမွေျမဖို႔ပါ။ ေျမျပင္တြင္က်င္းတူး၍ တည္ေဆာက္ထား
ပါက ၎ေနရာတြင္ထားရွိပါ။
(၃) မီးရႈ႕ိ စက္ျဖင့္ မီးရႈိ႕ျခင္း ( Incineration)

-

အပူခ်ိန္အလယ္အလတ္ႏွင့္

အပူခ်ိန္အျမင့္ပိုင္း

မီးရႈိ႕စက္မ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ လည္ပတ္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ ရန္ပံုေငြမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါပစၥည္းမ်ား
အတြက္ ေလာင္စာဆီ၊ ထင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားမီး႐ႈိ႕ေလာင္စာမ်ားလိုအပ္ၿပီး ယင္းစက္မ်ားမွ မီးခိုး
မႈိင္းျပာမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ မီးေလာင္ျပာမ်ားသည္
အဆိပ္ျဖစ္၍ လံုၿခံဳသည့္က်င္းတြင္ ျမႇုဳပ္ႏွံရပါမည္။ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ မီးမေလာင္ႏိုင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ထုထည္ပမာဏ နည္းသြားေစပါသည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္မားသည့္အတြက္ အဏုဇီဝပိုးမ်ားကို
ေသေစႏိုင္ပါသည္။
ေလာင္စာသုံး အခန္း (၂) ခန္းပါ အပူခ်ိန္အလယ္္အလတ္ရွိေသာ မီးရႈိ႕စက္မ်ားသည္ အပူခ်ိန္
(800°C မွ

1000°C) ထိ ေလာင္ကြ်မ္းပါသည္။ WHO အသိအမွတ္ျပဳ အပူခ်ိန္ျမင့္ မီးရိႈ႕စက္မ်ားမွာ

(1000°C) ထက္ေက်ာ္ေသာအပူခ်ိန္ျဖင့္ ေလာင္ကြ်မ္းၿပီး ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမွထြက္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

ကုိမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္။

မီး႐ႈိ႕စက္ကို

မွန္ကန္စြာသုံးစြျဲ ခင္းႏွင့္

ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းအတြက္

သင္တန္းေပးထားသည့္ဝန္ထမ္းမွ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ မီး႐ႈိ႕စက္သည္


ေဆးထုိးပိုက္မ်ားႏွင့္ ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို ၿပီးျပည့္စုံစာြ ဖ်က္ဆီးပါသည္။



အဏုဇဝ
ီ ပိုးမႊားမ်ားကို ေသေၾကပ်က္စီးေစပါသည္။



စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း ထုထည္ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။



အပူခ်ိန္နိမ့္မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကဲ့သို႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစပါ။

မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ မျဖစ္မေနလုိအပ္မွသာ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးပါ။

(၄) အပူခ်ိန္နိမ့္မီး႐ိႈ႕ျခင္း 400°C

ထက္မေက်ာ္ေသာ

ကိရိယာအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္

မီး႐ႈိ႕

မီး႐ႈိ႕က်င္း၊

တုိင္ကီပုံးမီးဖုိမ်ားႏွင့္ အခန္းတစ္ခန္းတည္းပါ
အုတ္မီးဖုိမ်ားပါဝင္ပါသည္။
အလုံးစုံေလာင္ကၽြမ္းမႈ

မရေစေသာေၾကာင္႔

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို
မဖ်က္ဆီးႏုိင္ပါ။

၄င္းတိ႔သ
ု ည္

ၿပီးျပည့္စံုေအာင္
အဆုိပါစက္မ်ားသည္

အဏုဇဝ
ီ ပိုးမႊားမ်ားကို

မေသဆုံးေစပါ။

ေဖာ္ျပပါခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အပူခ်ိန္နိမ့္
မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးနည္းမ်ားကို

ေရတိုျပႆနာ

ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းအေနျဖင့္သာ အသုံးျပဳ
သင့္ပါသည္။

(၅) မီး႐ႈိ႕ျခင္းႏွင့္ေျမျမႇဳပ္ျခင္း - က်င္းတူးမီး႐ိႈ႕ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ္လည္း စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း
စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈအရ ထိေရာက္မႈနည္းပါသည္။ က်င္းထဲရွိစန
ြ ္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တိရိစၧာန္၊
ကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားသတၱဝါမ်ား ထိေတြ႕မႈမွကာကြယ္ရန္ က်င္း၏ပတ္လည္တြင္ ၿခံစည္႐ိုးကာထားသင့္
ပါသည္။ က်င္းကိုလည္း လူသြားလူလာမ်ားေသာ (High Traffic Area) ေနရာမ်ားမွ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
မီးကို ေရနံအေျခခံေလာင္စာဆီႏွင့္ စတင္မီးရိႈ႕သင့္ၿပီး တာဝန္က်ဝန္ထမ္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေစ၍ လူေန
အိမ္မ်ားႏွင့္

ေဆး႐ံုေဆးခန္း

အေဆာက္အဦမ်ား၏

ေလေအာက္အရပ္တြင္

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အပူခ်ိန္နိမ့္မီး႐ႈိ႕ျခင္းသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစပါသည္။ ျပာႏွင့္ မီးေလာင္ၿပီး အၾကြငး္ အက်န္မ်ားကို
၄-၅ လက္မ (၁ဝ-၁၅ စင္တီမီတာ) အထူရိွ ေျမႀကီးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသင့္ပါသည္။

(၆) အျခားနည္းလမ္းမ်ား - အမ်ားသံုးသမား႐ိုးက် နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ မိုက္က႐ိုေဝ့(လ္) ျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ျခင္း၊
ေရေႏြးေငြ႕သံုး

ေအာ္တိုကေလ့(ဖ္)

(Steam

Autoclave

&

Hydroclave)

ျဖင္႔

ပိုးသတ္ျခင္း၊

ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို အရည္က်ိဳ၍ဖယ္ရွားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း စသည့္အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။
ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမွထြက္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားက်ယ္
ျပန္႔၍

က်န္းမာေရးဌာနတိုင္းတြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

အေထာက္အပံမ
့ ်ားစြာလိုအပ္ေသာလုပ္ငန္း

ျဖစ္ပါ

သည္။ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမွထြက္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို
သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

မီးမ႐ႈိ႕ရမည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား


ဖိသိပ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားပါသည့္ဗူးမ်ား၊ အုိးမ်ား၊ ထည့္စရာပစၥည္းမ်ား



တုန႔ျ္ ပန္သတၱိရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား



ေငြဓာတ္ပါဆားမ်ား၊ ဓာတ္ပံု (သို႔မဟုတ္) ဓာတ္မွန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား



Polyvinyl Chloride (PVC) ကဲ့သို႔ (Halogenated) ပလတ္စတစ္မ်ား



ခဲသားပါသစ္သားေဘာင္္မ်ား၊

အသံုးျပဳၿပီးဘက္ထရီမ်ား၊

သာမိုမီတာအက်ိဳးအပဲ႔မ်ား

စသည့္

ျပဒါးႏွင့္ ကက္ဒ္မီယမ္သတၱဳ ေျမာက္ျမားစြာပါဝင္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား


(Heavy Metals) ပါ ထိုးေဆးပုလင္းမ်ား၊

Source: Prüss, A., E. Giroult, and P. Rushbrook (editors). 1999. Safe Management of Wastes from
Health-Care Activities. Geneva: World Health Organization.

(၇) ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္း
ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန႔ပ
္ စ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
စနစ္တက်မစြန႔ပ
္ စ္ပါက ေနာက္ဆက္တဆ
ြဲ ိုးက်ိဳးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ စနစ္တက်မစြန႔ပ
္ စ္
ပါက 

ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစမည္။



သက္တမ္းလြန္၊ အာနိသင္မဲ့ေဆးဝါးမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လမ္းလြအ
ဲ သံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေစ
မည္။



စနစ္တက်စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ မီးမ႐ႈိ႕ပါက အဆိပ္ေတာက္မ်ားေလထုတြင္းပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ေလထု
ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစမည္။
သက္တမ္းလြန္ေနေသာ (သို႔မဟုတ)္ ပ်က္စီးေနေသာ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို စီမခ
ံ န္႔ခရ
ြဲ ာတြင္

ေဆး႐ံု၊

ေဆးခန္းရွိ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း

အစဥ္အၿမဲလိုက္နာပါ။

သက္တမ္းလြန္ေနေသာ

(သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးေနေသာ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို မူလေထာက္ပံ့ေပးေသာဌာနသု႔ိ ျပန္လည္
ပို႔ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ေဆးဝါးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

စြန႔ပ
္ စ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားအား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားျဖင့္

ေဖာ္ျပအပ္ပါ

သည္။
အမ်ိဳးအစား

စြန႔ပ
္ စ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

မွတ္ခ်က္



အစိုင္အခဲ



ေျမဖို႔ျခင္း



အစိုင္အခဲမက်၊



ဖံုးအုပ္၍မံထားၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း

မ်ား၏ ၁% ထက္မပိုေသာ

အရည္မက်



ဂုဏ္သတိၱေလ်ာ့က်ေစျပီး လႊင့္ပစ္ျခင္း

ပမာဏကို ျပဳျပင္စီမံျခင္းမရွိဘဲ

(Semisolid)



အလယ္အလတ္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္

ေျမဖို႔သည့္နည္းစနစ္ျဖင့္

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း

စြန္႔ပစ္ႏိုင္သည္။



အမႈန္႔မ်ား



အရည္မ်ား



ေရဆိုးပိုက္/ေရဆိုးေျမာင္းအတြင္း





စြန္႔ပစ္ျခင္း



ထိုးေဆးပုလင္းမ်ား



အပူခ်ိန္ျမင့္ မီး႐ိႈ႕ျခင္း



ေဆးပုလင္းမ်ားကို ထုေျချခင္း၊

ေန႔စဥ္စည္ပင္သာယာစြန္႔ပစ္ပစၥည္း

ကင္ဆာေဆးမ်ားကို
ေရဆိုးေျမာင္းတြင္ မစြန္႔ပစ္ရ။



ေဆးပုလင္းတြင္ပါဝင္ေသာ

ကင္ဆာေဆးမ်ားကို
ေရဆိုးေျမာင္းတြင္ မစြန္႔ပစ္ရ။

အရည္မ်ားကို အားေပ်ာ့ေအာင္
ေရေရာ၍ ေရဆုိးေျမာင္းတြင္
စြန္႔ပစ္ျခင္း




ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

ကင္ဆာေဆးမ်ား



ဖံုးအုပ္၍မံထားၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း



ဂုဏ္သတၱိေလ်ာ့က်ေစျပီးစြန္႔ပစ္ျခင္း

ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ထားရွိၿပီးမွ



အလယ္အလတ္္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္ မီး႐ိႈ႕

ေရဆိုးေျမာင္းထဲသို႔

ဖ်က္ဆီးျခင္း

စြန္႔ပစ္ႏိုင္သည္။



လွဴဒါန္းသူ (သို႔မဟုတ္)





ထုတ္လုပ္သူထံ ျပန္ပို႔ျခင္း

ပဋိဇီဝေဆးရည္မ်ားကို ေရေရာ၍

ဖံုးအုပ္၍မံထားျခင္း မျပဳဘဲ
ေျမမဖို႔ပါႏွင့္။



ဖံုးအုပ္၍မံထားၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း



ေရဆိုးေျမာင္းတြင္ မစြန္႔ပစ္ရ။



ဂုဏ္သတိၱေလ်ာ့က်ေစျပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း၊



အလယ္အလတ္ အပူခ်ိန္ျဖင့္



အပူခ်ိန္ျမင့္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း

မီးမ႐ႈိ႕ရ။

အမ်ိဳးအစား


စြန႔ပ
္ စ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးမ်ား



ဖံုးအုပ္၍မံထားၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း



ဂုဏ္သတိၱေလ်ာ့က်ေစျပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း



အလယ္အလတ္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္

မွတ္ခ်က္


ဖံုးအုပ္၍မံထားျခင္း မျပဳဘဲ
ေျမမဖို႔ပါႏွင့္။

မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း




အေငြ႕ျဖန္းေဆးဘူးမ်ား

ပိုးသတ္ ေဆးရည္မ်ား



ေျမျမဳပ္ျခင္း



ဖံုးအုပ္၍မံထားၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း



အသံုးျပဳျခင္း



ေရဆိုး (သုိ႔) အလ်င္အျမန္စီးဆင္း
ေနေသာ ေရေျမာင္းထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ျခင္း



မီးမ႐ႈိ႕ရပါ။ ေပါက္ကြႏ
ဲ ိုင္သည္။



အားေပ်ာ့ရန္ ေရမေရာဘဲ
ေရဆိုးေျမာင္းထဲသို႔ မစြန္႔ပစ္ပါႏွင့္။



အမ်ားဆံုး တစ္ေန႔ လီတာ ၅ဝ ကို

(အားေပ်ာ့ရန္ ေရေရာထားေသာ

အားေပ်ာ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍

ပိုးသတ္ေဆးရည္အနည္းငယ္ကို

ေရဆိုးေျမာင္း (သို႔မဟုတ္)

တစ္ေန႔ ၅ဝ လီတာတက္ မပိုေစဘဲ

အလ်င္အျမန္ စီးဆင္းသည့္

အထူးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ စြန္႔ပစ္ပါ)

ေရေျမာင္းထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ပါ။


ေရစီးေရလာနည္းေသာ
(သို႔မဟုတ္) ေရမစီးေသာ
ေရေျမာင္းထဲသို႔
ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ားကို လုံးဝ
မစြန္႔ပစ္ပါႏွင့္။



PVC ပလတ္စတစ္မ်ား၊



ဖန္သားမ်ား



ေျမဖို႔ျခင္း



အဖံုးမပါ ပြင့္ေနေသာ
မီး႐ိႈ႕က်င္းမ်ား၊ မီးဖိုမ်ားတြင္
မီးမ႐ိႈ႕ပါႏွင့္။



စကၠဴ



ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း



ပံုမွန္အတိုင္းမီး႐ိႈ႕ျခင္း



ေျမဖို႔ျခင္း

Source: World Health Organization (WHO). 1999. Guidelines for Safe Disposal of Un- wanted
Pharmaceuticals

In

and

After

Emergencies.

Geneva:

WHO.

Available

http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-99-2/who-edm-par-99-2.htm

at

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးဝါးအမ်ဳိးအစားမ်ား စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။


စိတ္ေရာဂါကုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါမ်ားကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား



ပိုးသတ္ေဆးမ်ား



ကင္ဆာေဆးမ်ား



ဆဲလ္မ်ားကိုအဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ကင္ဆာေဆးမ်ား, အဆိပ္ပါဝင္ေသာေဆးမ်ား



ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ား၊ ပိုးသန္႔ေဆးရည္မ်ား

(၈) ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ ပံုးမ်ား (Safety Boxes (သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes)
ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုးမ်ား (Safety Boxes (သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes) မွာ အလြယ္တကူ မထိုး
ေဖာက္ႏုိငဘ
္ ဲ၊ ေရစိုခံႏိုင္ေသာ ထည့္စရာမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ Safety Boxes (သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes
မ်ားကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳပါက အေရျပားထိခိုက္ရွနာျဖစ္၍ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်
ေစပါသည္။


ေဆးထိုးၿပီးပါက ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို အဖံုးျပန္မဖံုးပါႏွင။့္



အသံုးျပဳၿပီးေသာ ေဆးထိုးပိုက္မ်ားႏွင့္ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုးမ်ား (Safety
Boxes (သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes) အတြင္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းထည့္္ပါ။



ေဆးထုိးေပးေသာေနရာ/ေဆးထိုးခန္းတြင္ ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုးမ်ား (Safety Boxes(သို႔မဟုတ္)
Sharp Boxes) ကို ထားပါ။



ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုးမ်ား (Safety Boxes (သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes) ကို ေလးပံုသံုးပံု ထက္ပ၍
ို
ျပည့္ေအာင္ မထည့္ပါႏွင့္။



ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုး (Safety Box (သို႔မဟုတ္) Sharp
Box) တစ္ခုတြင္ ေလးပံုသံုးပံုျပည့္ပါက အဖံုးကို Tape
ျဖင္႔အၿပီးပိတ္ပါ။



၎ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုးမ်ား

(Safety

Boxes

(သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes) ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာ

တြင္ ေခတၱသိမ္းထားၿပီး စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါ။


၎ခၽြန္ထက္ပစၥည္းထည့္ပံုးမ်ား

(Safety

Boxes

(သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes) ကို သြန္၍ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း လံုးဝ (လံုးဝ) မျပဳလုပပ
္ ါႏွင့္။ ၄င္း

Safety Boxes (သို႔မဟုတ္) Sharp Boxes မ်ားမွာ တစ္ခါသံုးျဖစ္သည္။

၆။ Bibliography (က်မ္းကိုးစာရင္း)

၆။ Bibliography (က်မ္းကိုးစာရင္း)

Bibliography
Appropriate Health Resources and Technologies Action
Group (AHRTAG). 1994. How to Manage a Health Centre

Store: Updated second edition. London: AHRTAG.
Family Planning Logistics Management (FPLM). 1994. Pest

Management for Warehouses Storing Contraceptive Products in Developing
Countries. Arlington, Va.: John Snow Inc./FPLM.
Prüss, A., E. Giroult, and P. Rushbrook (editors). 1999. Safe

Management of Wastes from Health-Care Activities. Geneva:
World Health Organization.
Quick, J.D., J. R. Rankin, R. O. Laing, R. W. O’Connor, H. V.
Hogerzeil, M. N. Dukes, and A. Garnett (editors). 1997. Managing

Drug Supply, 2nd ed. West Hartford, CT: Kumarian Press.
Texas Wildlife Management Service. 1999. Wildlife Damage

Management: Snakes and Their Control. San Antonio, Tx.:
Texas Wildlife Management Service.
World Health Organization (WHO). 1999. Guidelines for Safe

Disposal of Unwanted Pharmaceuticals In and After Emergencies.
Geneva: WHO.
World Health Organization (WHO) and International
Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations.
1991. Guidelines on the Storage of Essential Drugs in Eastern and

Southern Africa: A Manual for Storekeepers. Geneva: WHO.

၇။ Annexes (ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား)

၇။ Annexes (ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား)

Annex 1: Resources (မွီျငမ္းရန္ အကိုးအကားမ်ား)
General Warehouse Equipment

UNICEF Supply Division offers material handling equipment,
steel cupboards, prefabricated warehouses, and
packing machinery.
Phone +453-527-3527 Fax: +453-526-9421
Email: supply@unicef.org or customer@unicef.org
http://www.unicef.org/supply/

MaterialHandlingInfo.com contains helpful information for
warehouses and larger facilities, including an online worksheet
designed to help you select an appropriate storage medium
for a specific type of inventory.
http://www.mhinfo.com/mhi/

The Warehouse Rack Company distributes new and used
warehouse equipment, including various types of racks,
shelving, pallets, forklift, etc. (U.S. based).
Phone: +1 832-467-2221 Fax: +1 832-467-2223
http://www.warehouserack.com/

Gross & Associates are independent consultants that specialize
in material handling logistics. Their website contains
free literature and tips about warehousing and distribution
and a newsletter.
http://www.grossassociates.com
Note: Recommendations are made by John Snow, Inc./DELIVER.

Pallets and Pallet Racks

Advance Storage supplies pallet racks and other storage
systems for larger warehouses (U.S. based).
Phone: +1 714-902-9000 Fax: +1 714-902-9001
http://www.advancestorage.com

The National Wooden Pallet & Container Association (U.S.
based).
Phone: +1 703-519-6104 Fax: +1 703-519-4720
http://www.nwpca.com

Pallet-Mall lists international suppliers of pallets and has
information and definitions pertaining to pallets (U.S. based).
Phone: +1 603-357-0484 Fax: +1 603-357-9379
http://www.pallet-mall.com
Forklifts

Yale Materials Handling Corporation is a global company that
produces lift trucks and replacement parts.
http://www.yale.com

Forklift Operation and Safety. Instructional Designs, Inc. An
online operator training course, one of several Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) training topics
provided free from Instructional Designs, Inc.
http://www.free-training.com/osha/forklift/forkmenu.htm

Refrigerators and Cold Chain Equipment

WHO. Vaccines and Biologicals catalogue 2003 lists documents,
training modules, and communications materials produced
and distributed by the WHO’s Department of Vaccines and
Biologicals, including materials about cold chain logistics
systems and training materials on the maintenance and repair
of equipment.
http://www.who.int/vaccines-documents/catalogue.pdf

The Sustainable Village is one resource for energy-saving
appliances (U.S. based).
Phone: +1303-998-1323 Fax: +1 -303-449-1348
http://www.thesustainablevillage.com
Fire Fighting Equipment

Chubb Fire manufacturers distributes and services portable
fire fighting equipment in Africa (based in South Africa).
Phone: +27-11-653-0451 (exports) +27-11-653-0439 (sales)
Fax: +27-11-314-3571 (sales)
http://www.chubb.co.za/CFS/main.htm

Annex 2: Suggested Reading (ေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား)
Most of the documents listed below are published by the World Health Organization.
World Wide Web links are provided, but if you do not have access to the Internet,
information on how to obtain the WHO documents is available from—
World Health Organization
EDM Documentation Center
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Tel: +41-22-791-211 Fax: +41-22-791-4167
General

Guide to Good Storage Practices for Pharmaceuticals.
(Annex 9 to the Thirty-seventh Report of the WHO
Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical
Preparations). WHO. 2001.
http://www.who.int/medicines/library/qsm/good_storage.pdf

Model List of Essential Medicines (13th list).
WHO. April 2003.
http://www.who.int/medicines/organization/par/edl/
expertcomm.shtml
Quick, J.D., J. R. Rankin, R. O. Laing, R. W. O’Connor, H. V.
Hogerzeil, M. N. Dukes, and A. Garnett (editors). 1997. Managing

Drug Supply, 2nd ed. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Interagency Guidelines: Operational Principles for Good Pharmaceutical
Procurement.
WHO/EDM/PAR/99.5. WHO. 2000.
http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-995/who-edm-par-99-5.htm

Model Guidelines for the International Provision of Controlled
Medicines for Emergency Medical Care.
WHO/PSA/96.16. WHO. 1996.
http://www.who.int/medicines/library/qsm/who-psa-96-17/
who-psa-96-17en.htm

Interagency Guidelines: Guidelines for Drug Donations, revised 1999.
WHO/EDM/PAR/99.4. WHO. 1999.
http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-99-4/
who-edm-par-99-4.htm

Unhelpful Donations.
(WHO reporting form).
http://www.who.int/medicines/library/docseng_from_a_to_z.shtml#s

How to Estimate Warehouse Space for Drugs.
WHO/DAP/93.3. WHO. 1993.
http://www.who.int/medicines/library/dap/who-dap-93-3/
who-dap-93-3.htm

Achieving Balance in National Opioids Control Policy— Guidelines
for Assessment. WHO/
EDM/QSM/2000.4. WHO. 2000.
http://www.who.int/medicines/library/qsm/who-edm-qsm-2000-4/
who-edm-qsm-2000-4.htm

AHRTAG. 1994. How to Manage a Health Centre Store:

Updated second edition. London: Appropriate Health Resources
and Technologies Action Group.
Temperature and Stability

Stability of Essential Medicines in Tropical Climates: Zimbabwe.
WHO/DAP/94.16. WHO. 1996.
http://www.who.int/medicines/library/dap/who-dap-94-16/
who-dap-94-16.htm

Stability of Oral Oxytocics in Tropical Climates.
WHO/DAP/94.13. WHO. 1995.
http://www.who.int/medicines/library/dap/who-dap/94-13/
who-dap-94-13.htm

Stability of Injectable Oxytocics in Tropical Climates.
WHO/DAP/93.6. WHO. 1993.
http://www.who.int/medicines/library/dap/who-dap-93-6.htm

Nonproprietary Names for Pharmaceuticals

General Principles for Guidance in Devising International
Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances.
WHO. 2001.
http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/
qualityassurance/inn/inngen.html

International Nonproprietary Names.
http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/
inn/orginn.shtml

International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical
Substances: Names for Radicals & Groups Comprehensive List.
WHO/EDM/QSM/2003.1
http://www.who.int/medicines/library/qsm/radicaldoc2002.pdf

Product Information Sheets, 2000 edition. WHO Department
of Vaccines and Biologicals. (Contains information on
refrigerators, freezers, thermometers, cold rooms, and
waste management.)
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF00/www518.pdf

Guideline for Establishing or Improving Primary and Intermediate
Vaccine Stores.
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF02/www715.pdf

Waste Management

Safe Management of Wastes from Health-Care Activities.
WHO. 1999.
http://www.who.int/injection_safety/toolbox/docs/en/waste_
management.pdf

WHO Aide-Memoire: Safe Health-Care Waste Management.
WHO. September 2000.
http://www.who.int/bct/Main_areas_of_work/SIGN/pdf_documents/
hcwaste.pdf

Health-Care Waste Management: At a Glance.
WHO. June 2003.
http://www.healthcarewaste.org/linked/onlinedocs/WW08383.pdf

“First, Do No Harm.” Introducing Auto-disable Syringes and Ensuring
Injection Safety in Immunization Systems of Developing Countries.
WHO/V&B/02.26. WHO. 2002.
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF02/www704.pdf

Interagency Guidelines: Guidelines for Safe Disposal of Unwanted
Pharmaceuticals In and After Emergencies.
WHO/EDM/PAR/99.2. WHO. 1999.
http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-99-2/
who-edm-par-99-2.htm

Annex 3: Sample Forms (နမူနာပံုစံမ်ား)
Inventory Control Card/ Stock Book
(Stockkeeping record)

Requisition and Issue Voucher
(Transaction record)

Quarterly Report & Request Form
(Consumption record)

Annex 4: Medicine Names (ေဆးဝါးအမည္မ်ား)
Remember that four different types of names are used to
describe medicines:

Chemical names: These are usually complicated and difficult
to use in identifying medicines.

International nonproprietary name: An International
Nonproprietary Name (INN) identifies a pharmaceutical
substance or active pharmaceutical ingredient by a unique
name that is globally recognized and is public property.
A nonproprietary name is also known as a generic name.

Brand name: These are also known as the branded,
proprietary, commercial, or trade name. Manufacturers
develop these names for marketing purposes.

National nonproprietary name: Similar to INNs but can
vary from country to country. These are used predominately
in the U.S.

Annex 5: Conversion Factors (အတိုင္းအတာေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ပံု)
Temperature
From Celsius to Fahrenheit:

(C x 1.8) + 32 = F

From Fahrenheit to Celsius:

(F-32) ÷ 1.8 = C

Length
From inches to centimeters:

multiply by 02.54

From feet to centimeters:

multiply by 30.48

From feet to meters:

multiply by 00.3048

From yards to meters:

multiply by 00.91

From millimeters to inches:

multiply by 00.04

From centimeters to inches:

multiply by 00.39

From centimeters to feet:

multiply by 00.03

From meters to yards:

multiply by 01.09

Area
From sq. inches to sq. centimeters:

multiply by 06.5

From sq. feet to sq. meters:

multiply by 00.09

From sq. yards to sq. meters:

multiply by 00.8

From sq. centimeters to sq. inches:

multiply by 00.1550

From sq. meters to sq. feet:

multiply by 10.76

From sq. meters to sq. yards:

multiply by 01.196

Volume
From cubic inches to cubic cm:

multiply by 16.39

From cubic inches to liters:

multiply by 00.01639

From cubic feet to liters:

multiply by 28.32

From cubic feet to cubic meters:

multiply by 00.03

From cubic centimeters to liters:

divide by 01.000

From cubic cm to cubic inches:

divide by 00.06102

From cubic meters to cubic feet:

multiply by 35.31

From liters to U.S. gallons:

multiply by 00.26

From liters to U.S. pints:

multiply by 02.11

Weight
From ounces to grams:

multiply by 28.35

From pounds to kilograms:

multiply by 00.45

From grams to ounces:

multiply by 00.035

From kilograms to pounds:

multiply by 02.20
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