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ေဒသထြက္ ဖမ္းယူရရိွစားသုံးေသာ ငါးမ်ားနွင့္ 
ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္သင့္ၿပီး 

သင္၏က်န္းမာေရးကုိ ကာကြယ္သင့္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား႐ွိလွ်င္ သင္၏ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းပါ။

သင္တစ္နပ္မွာ ငါးမည္မွ်စားသည္ကို ဆင္ျခင္ပါ။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားသည္ ပိုမိုသန္႔စင္ေသာေရေၾကာင္းမ်ားမွ 
ဖမ္းယူရရွိေသာငါးမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ေပါင္ဝက္ထက္ ပို၍မစားသံုးသင့္ပါ။ ကေလးမ်ားသည္ 
လူႀကီးမ်ားထက္ ငါးကို ေလ်ာ့စားသံုးသင့္သည္။ မခ်က္ရေသးေသာ တစ္ေပါင္ဝက္ ငါးအသားလႊာသည္ 
ဖဲထုပ္ႏွစ္ထုပ္စာခန္႔႐ွိ ထူၿပီး အရြယ္ေရာက္သူ၏ လက္တစ္ဝါးစာခန္႔႐ွိပါသည္။

5 အစားအစာကုိ ဥာဏ္ျဖင့္ယွဥ္၍ ဆင္ျခင္စားသံုးပါ။

အေရခြံနွင့္ အရိုးမပါေသာ ငါးအသားလႊာသည္ က်န္းမာေရးနွင့္ အညီညြတ္ဆုံးျဖစ္သည္။ အဆီမပါေသာ 
ငါးအသားလႊာမ်ားကို ဆီျပန္ဟင္း၊ ဟင္းခ်ိဳ၊ ငါးေၾကာ္ အစရွိသျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ကာ စားသုံးျခင္းျဖင့္ 
ဟင္းမ်ားထဲတြင္ ဓါတုဓါတ္မ်ားပါဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးက်န္ခဲ့ေသာ ဆီမ်ားကို 
ျပန္မသုံးပါနွင့္။ ထိုလက္က်န္ ဆီမ်ားသည္ ငါးမ်ားမွပါလာေသာ ညစ္ညမ္းဓါတုဓါတ္အမ်ားအျပား 
ပါဝင္တတ္သည္။ 

4 ခ်က္ျပဳတ္ပါ။

အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓါတုဓါတ္အမ်ားစုသည္ အဆီမ်ားေသာ ဦးေခါင္း၊ အေရခြံ၊ အရိုးတေလွ်ာက္ရွိ အဆီသား 
နွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါတို႔တြင္ ရွိေနၾကသည္။ ထိုဓါတုဓါတ္မ်ားပါဝင္ေသာ အဆီမ်ားကို သင္၏ဟင္းမွ 
အမ်ားအျပားဖယ္ရွားပစ္ႏိုုင္ရန္ မခ်က္ျပဳတ္ခင္နွင့္ မစားသုံးခင္ ထိုအဆီမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

3 သန္႔စင္ပါ။

အရြယ္အစားေသးငယ္၍ သက္တမ္းႏုေသာ ငါးမ်ားကို စားသုံးပါ။ ငါးႀကီးမ်ားနွင့္ သက္တမ္းရင့္ေသာ 
ငါးမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုငါးမ်ားတြင္ ဓါတုအညစ္အေက်းမ်ား ပိုမို 
ပါဝင္တတ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါငါးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈပိုမိုေလ်ာ့နည္းၿပီး၊ 
ပို၍က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါသည္။

2 ပုိသာေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳပါ။

ယဲလုိး ပါ့ခ်္ ေရာ့ခ္ ဘက္စ္ ပမ္ကင္းစီဒ္ ဘလူးေဂးလ္ ဘလက္(ခ္) ခရက္ပီ

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့နည္းေသာ ေရေၾကာင္းမ်ား၊ စသျဖင့္ ဧရီကန္မွ ငါးမ်ားကိုစားသံုးပါ။ 
ကေလးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ ေရေၾကာင္းမ်ားမွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ငါးမ်ားစားသံုးျခင္းကို 
ပို၍သတိျပဳသင့္ပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုငါးမ်ား၌ ဓါတုဓါတ္အညစ္အေက်းမ်ား 
ပိုမိုရွိေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပို၍သန္႔စင္ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား အႀကံေပးအတြက္ 
(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)၊ ဤဝဘ္ဆိုဒ္ www.nyhealth.gov/fish သို႔သြားေရာက္ေလ့လာပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးဌာန 1 (800) 458-1158 ကိုအခမဲ့ေခၚဆိုေမးျမန္းပါ။

1 ပုိ၍သန္႔႐ွင္းေသာေရမွ ငါးမ်ားအားစားသုံးပါ။

ေဒသထြက္ ဖမ္းယူရရွိစားသံုးေသာ ငါးမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္သင့္ၿပီး 
သင္၏က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္သင့္ပါသည္။ ဓါတုအဆိပ္သင့္မႈမျဖစ္ေပၚေစရန္နွ႔င္၊ က်န္းမာေရးနွင့္ 
ညီညြတ္ေစရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္းလိုက္နာ၍ ငါးဟင္းမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ပါ။

သင္ႏွင့္ သင္၏မိသားစု 
ဘတ္ဖဲလုိးၿမိဳ႕ႏွင့္ႏိုင္အာဂါရာ 
ေရတံခြန္ အနီးတဝုိက္မွ 
ဖမ္းယူရရိွေသာငါးမ်ားကုိ 
စားသုံးပါသလား။



ငါးမ်ားအားလံုးအား 
စားသံုးျခင္းမွ မရပ္ပစ္ပါႏွင့္။

ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ 

ဘတ္ဖဲလိုးျမစ္နွင့္ နိုင္အာဂါရာျမစ္မ်ားမွ 
ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမ်ားကို စားသုံးေသာအခါ 

ပိုမိုသတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ဝန္မရွိမီ္ကာလ၌ ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ေနေသာ ငါးအမ်ားအျပားစားပါက အတိတ္မွ 
ဤအႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ သူမ၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ တည္ရိွေနပါေသးသည္။ ဤအႏၱရာယ္ရွိသည့္ 
ဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၌ သူမကိုယ္ဝန္ရွိေသာ္ ဝမ္းတြင္းရွိကေလးငယ္ထံသို႔ တဆင့္ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ ႏွစ္လၾကာျမင့္စြာတည္ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။

အနာဂတ္ကာလ၌ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မည္အစီအစဥ္ရိွေသာ အမိ်ဳးသမီးမ်ား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ေနေသာငါးအမ်ားအျပားစားပါက သူမသည္ 
သူမ၏ခႏၶာကုိယ္အတြင္း၌ စုစည္းလာေသာ ထုိအႏၱရာယ္ရိွသည့္ ဓါတုဓါတ္မ်ားကုိ ကေလးငယ္ထံသုိ႔ 
သူမ၏ မိခင္ႏုိ႔ခ်ိဳ မွတဆင့္ေရာက္ရိွသြားေစပါသည္။ သင္အရင္တုန္းက ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ေသာ 
ငါးမ်ားစားခ့ဲလွ်င္ေသာ္မွ ကေလးအားမိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းျခင္းကုိ မရပ္ပစ္ပါႏွင့္။ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးျခင္းသည္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေစ၍ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အဆင္သင့္ ဝယ္ယူရရိွေသာ ေဖာ္ျမဴလာ 
ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားသည္ ႀကီးထြားဖ႔ြၿံဖိဳးေနေသာ ကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ႏုိ႔က့ဲသုိ႔ က်န္းမာေရး ျပည့္ဝေကာင္းမြန္မႈ မရိွပါ။

ကေလးမ်ားအား မိခင္ႏို႔တုိက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ မိခင္မ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလသည္ ထိုကေလး၏ အနာဂတ္ ႀကီးထြားဖ႔ြံၿဖိဳးမႈကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ 
ဦးေႏွာက္သည္ စတင္ဖ႔ြံၿဖိဳးေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္တရာမွ ႏုနည္းေသးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ဝန္မရွိမီႏွင့္ 
ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း၌ ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ေနေသာငါးအမ်ားအျပားစားပါက သူမသည္ သူမ၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ စုစည္းလာေသာ 
ထိုအႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓါတုဓါတ္မ်ားကို သေႏၶသားထံသို႔ တဆင့္ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။ ဤအႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ 
ကေလးငယ္၏ ဦးေႏွာက္ဖ႔ံြၿဖိဳးမႈကို သက္ေရာက္မႈရွိေစ၍ ကေလးအခ်ိန္မတိုင္မီ ေစာေမြးျခင္းႏွင့္ ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္မွီဘဲေမြးျခင္းတို႔ကို 
ျဖစ္ေစပါသည္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သေႏၶသားမ်ား

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဖ႔ြံၿဖိဳးေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ 
ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္မႈကို အလြန္တံု႔ျပန္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ေနေသာ 
ငါးအမ်ားအျပားကို စားသံုးမိလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ စုစည္းလာၿပီး ထိုကေလး၏ 
ဦးေႏွာက္ဖ႔ြံၿဖိဳးအလုပ္လုပ္မႈကို သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။ သူတို႔သည္ မွတ္ဥာဏ္၊ အာရံုစိုက္မႈ၊ သင္ယူလႈပ္ရွားႏုိင္မႈ 
ႏွင့္ ဘာသာစကားဖ႔ြံၿဖိဳးမႈ စြမ္းရည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ ကေလး၏ 
ေရာဂါခုခံကာကြယ္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ပါသည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား

လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ဓါတုဓါတ္မ်ားျဖင့္ အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းေနေသာ ငါးမ်ားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ေဘးဥပါဒ္သက္ေရာက္မႈပိုရွိႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဓါတုဓါတ္မ်ားျဖင့္ အဆိပ္သင့္ 
ညစ္ညမ္းေနေသာငါးမ်ားကိုစားသံုးမိေသာအခါ 
၎တို႔၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ ဓါတုဓါတ္မ်ားသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္း
သို႔ ကူးစက္ေရာက္ရွိသြားၿပီး 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
စုစည္းလာတက္ပါသည္။ ဓါတုဓါတ္မ်ားျဖင့္ 
အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းေနေသာငါးမ်ားကို 
အမ်ားအျပားစားသံုးျခင္းသည္ 
သင္၏က်န္းမာေရးကို 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ငါးသည္ သင္ႏွင့္သင္၏ မိသားစု 
အတြက္ အလြန္က်န္းမာေစေသာ 
အစားအစာျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ငါးမ်ားသည္ စားသံုးရန္ 

ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နယူးေယ့ာခ္ျပည္နယ္အေနာက္

ပိုင္းေဒသရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္အခ်ိဳ႕မွ ဖမ္းယူရရွိေသာ 

ငါးမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓါတုဓါတ္မ်ားျဖင့္ 

အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းေနၾကပါသည္။


