
_________ ခ႐ုိင္၊ ၿမိ႕ဳနယ� န္်◌းမာေ◌ရးဗ်႐ုိဴ၊ ငပု��် ိ ဳး တဘီေီ◌ရာဂါ ကးူစက္◌ျခင္◌း၊ ကသုျခင္◌း ကန္်◌းမာေ◌ရး 

ပညာေ◌ပးႏ◌ငွ◌့္ 

တိကု္႐ုိက� ကည့◌္ရႈကထုံးု (DOPT) ေသဘာတညူီခ်က္ 

ကသုမႈခံယသူ။ူ ။ __________________________ မွတ�ံု တင�ပံါတ္။ ။ _______________________ 

လင္ိ။ ။ _________________________________　ေ◌ြမးသကရၠာဇ္။ ။ _____ ◌ႏ◌စ္ွ _____ လ _____ ရက ္

ခ်စ�င္၊ ေ◌လးစားရပါေ◌သာ လႀူကးီမင္◌းခင�ာ်။ ။ 
ငပု��် ိ ဳး တီဘေီ◌ရာဂါ ကူးစက္◌ျခင္◌း စမ္◌းသပ�ႈ ( ေအ�ျ ပား က်ဘဴာကူလင္◌း စမ္◌းသပ�ႈ သို႔မဟုတ္ အင�ာဖြ႐န္-ဂါမာ 

ထတု� ႊတ္◌ျခင္◌း စမ္◌းသပ�ႈ )၏ ရလဒ�ာ်းႏ◌ွင◌့္ ဆရာဝန္��� အကဲ◌ျဖတ�်က�်ားအရ၊ လက��ိ�တင္ သင္ (သို႔မဟုတ္ သင◌့္ေကလး) သည္ 
ငပု��် ိ ဳးတီဘေီ◌ရာဂါ ကူးစက�ံထားေရသာ◌္လည္◌း တီဘေီ◌ရာဂါ ရိွေ◌�ျခင္◌းမဟုတ�ါ။ ငပု��် ိ ဳးတီဘေီ◌ရာဂါ ကူးစက�ႈကုသျခင္◌းကို 
ၿပီး◌ျပည့◌္စံြုစာ ခံယူၿပီးပါက ကာ�က�ယ�မ္◌းအားသည္ ၉၀% အထက� ိေ◌ရာက� ာ အနာဂါ�တ� င္ တီဘေီ◌ရာဂါ◌ျဖစ�ပီး အျခားသူမ်ားထ ံ
ကူးစက္◌ျခင္◌းကို ထေိ◌ရာ�က�ာ ေ◌လွ်ာခ့်ႏ◌◌ိုင�ည◌့္အျပင္ ေ◌နာ�င�င္ ေ◌ရာဂါ◌ျဖစ�ာလွ်င္ ႀကဳရံမည့◌္ ေ◌ဆးကုသခ်န္ိ၊ 
ေ◌ဆးေ◌သာက� ံုးခ်န္ိ ပိုၾကာရွည္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ဆးအမ် ိ ဳးအစားႏ◌ွင◌့္ ေ◌ဘး�ထက� ိုးက် ိ ဳး ပိုမိမ်ုားလာ◌ျခင္◌း စသ��ို႔ကို ေ◌လွ်ာခ့်ႏ◌◌ိုင�ည္။  

ေ◌ဆးကုေသသာအခါ သတ◌ိျပဳရမည္◌အ့ခ်က�ာ်း။   ။ 
၁။ ။ ငပု��် ိ ဳး ကူးစက�ႈ ကုသရန္ လက��ိ ေ◌ဆး◌ၫ◌ႊန္◌းစာ ေ◌အာက�ါ (၄) မ် ိ ဳးရိွသည္ (ေ◌ရာဂါပိးုရိွသူအား ကုသရန္ ေ◌ဆး◌ၫ◌ႊန္◌းစာကို 
ေ◌ြ႐းခ်ယ�ါ)။ 

□3HP- တစ�တ�� ်င္ isoniazid (INH) + rifapentine  စုစေု◌ပါင္◌း ၁၂ ႀကိမ္ေ◌သာက�ါ။ ကုသကာလ ၃ လ။ 
□3HR- ေ◌န႔စဥ္ INH + rifampin (RMP) ေ◌သာက�ါ။ စုစေု◌ပါင္◌း အႀကိမ္ ၉၀ ေ◌သာက�ါ။ ကုသကာလ ၃ လ။ 
□4R- ေ◌န႔စဥ္ RMP ေ◌သာက�ါ။ စစုေု◌ပါင္◌း အႀကိမ္ ၁၂၀ ေ◌သာက�ါ။ ကုသကာလ ၄ လ။ 
□9H- ေ◌န႔စဥ္ INH ေ◌သာက�ါ။ စစုေု◌ပါင္◌း အႀကိမ္ ၂၇၀ ေ◌သာက�ါ။ ကုသကာလ ၉ လ။ 

အျခား။  ။ (1HP သို႔မဟုတ ္ ေ◌ဆးယဥ�ါး ◌ၫ◌ႊ��န္ိ◌း◌ႏ◌ွင◌့္ကိုက္ေ◌သာ ေ◌ဆး◌ၫ◌ႊန္◌းစာ) မတွ�်က္။  ။ _____________ 
ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ က်န္◌းမာေ◌ရးဌာနႏ◌ွင◌့္ ပးူေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာင္ြ႐က�ါ။ က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ရးဝ��မ္◌းမ ွ
ေ◌ဆာင္ြ႐က္ေ◌ပးေ◌သာ ေ◌ဆးဝါးေ◌သာက� ံုးရန္ သတိေ◌ပးေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက�ႈမ်ားကို လက�ံ◌ျခင္◌းအား◌ျဖင◌့္ ေ◌ဆးဝါးေ◌သာက�န္ 
ေမမေ့◌လ်ာ◌့ျခင္◌း၊ ေ◌ဘးကင္◌းလံုၿခဳ ံြစာ ကုသမႈ ၿပီးေ◌◌ျမာက္◌ျခင္◌း၊ ငပု��် ိ ဳး တီဘေီ◌ရာဂါ ကုသျခင္◌း၏ အျမင◌့္ဆံုး၊ 
ေအကာင္◌းဆံုးအက် ိ ဳး ရရိွေ◌စကာ အနာဂ�တ� င္ ေ◌ရာဂါ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌◌ျခ အႏ◌ရၲာယ� ို ေ◌လွ်ာေ့ခ်စသည္။ 9H ေ◌ဆး◌ၫ◌ႊန္◌းကို 
အသံုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း�� �� (ကုသမႈအားလံုးကိုလည္◌း ထည◌့္�သင္◌းရန္ အႀကံ◌ျပဳသည္။)၊ က်န္ေ◌ဆး◌ၫ◌ႊန္◌းစာမ်ားကို 
က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ရးဝ��မ္◌းမ ွေ◌ဆးဝါး ေ◌သာက� ံုးရန္ သတိေ◌ပးေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက�မည္။ 
၂။  ။ ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ ေ◌ဆးကုသမႈ ခံယူေ◌နစဥ��တင္◌း ေ◌ဆးခန္◌းသို႔ လစဥ ္◌ျပ��ာ◌ျပသပါ။ မသက�သာ ခံစားရပါက (ဖ်ား◌ျခင္◌း၊ 
မးူေ◌ဝျခင္◌း၊ ပ် ိ ဳ႕အန္◌ျခင္◌း၊ အစာစားခ်င�တိ္ ����◌ျခင္◌း၊ ဝမ္◌းဗိုက� ာဘေက� ပၚပိင္ု◌း နာက်င္◌ျခင္◌း၊ ေ◌◌ျခလက္ 
ထံကု်��◌ျခင္◌း၊ မ်က� ံုးမ်ား◌ျဖဴလာၿပီး အသားဝါ◌ျခင္◌း၊ ေအ�ျ ပားယားယံ◌ျခင္◌း၊ ◌ျပင္◌းထန္ေ◌သာ ဓာတ�တည◌့္◌ျခင္◌း တံု႔ျပ��ႈ 
စသည့◌္လကၡဏာမ်ား) ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ရး ဝ��မ္�����၊ က်န္◌းမာေ◌ရးဌာနမ ွသူနာ◌ျပဳမ်ား 
သို႔မဟုတ ္ေ◌ဆး႐ုံ၏ တီဘေီ◌ရာဂါစီမံခန�႔�ဲသူထ ံအျမ��ံ ုး ေအၾကာင္◌းၾကားၿပီး ေ◌ဆးကုသမႈ ခံယူရန္ စီစဥ�ါ။ ဆရာဝ��� ေ◌ဆး 
ဆက္ေ◌သာက�မလား ဒါမမွဟုတ္ အျခားကုသမႈခံယူရမလား ဆိုတာကို ဆံုး◌ျဖတ� ိမ့◌္မယ္။ 
၃။  ။ အကယ္၍ ဤ�������စာေ◌စာင�ည္ သင��ိ��ေ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားကို ေအ◌ျဖေမပးႏ◌◌ိုင�ါက သို႔မဟုတ ္ဖတ�ပီးေ◌နာက္ 
ေ◌မးြခန္◌းမ်ား၊ သသံယမ်ားရိွေ◌ေနသးပါက ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ပးသူ၊ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ 
သူနာ◌ျပဳမ်ားကို အခ်�ိ�ေ◌ြ႐း စံစုမ္◌းေ◌မး◌ျမန္◌း◌ႏ◌◌ိုင�ါသည္။ 
�ကၽန္ေ◌တာ◌္၏ ငပု��် ိ ဳး တီဘေီ◌ရာဂါကူးစက�ႈ ကုေသဆးမ်ားကို ________________ ခ႐ုိင္၊ ၿမိ႕ဳနယ� ်န္◌းမာေ◌ရးဗ်႐ုိဴ ေ◌အာက��ိ 
မက� ႐ုိပိလုီတန္ က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ရးစင�ာ�တင္ ထားရိွရန္ ြခင◌့္◌ျပဳထားၿပီး က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ 
ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ပးသူမ ွေ◌ဆးဝါးမ်ား �ကၽန္ေ◌တာ��� ေ◌ပးပိ႔ု��� တိုက္႐ုိက� ကည◌့္ရႈ စစ္ေ◌ဆးကုသျခင္◌း 
ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကို���� �ကၽန္ေ◌တာ◌္ ������ လက�ံ�����။ 
မွတ�က်္။  ။ 
၁။ ။ ကူးစက္ေ◌ရာဂါ ကာ�ကယ� နိ◌္းခ်ပ္ဳေ◌ရးဥေပဒ ပုဒ� ၄၈။  ။ ကးူစက္ေ◌ရာဂါေ◌ဝဒနာရွင�ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ထေိ◌�တ႕ဖူးသ ူသိ႔ုမဟတု ္ေ◌ရာဂါပုိးကူးစက�ရံသ��ု 
သသံယရိွသအူား စစ္ေ◌ဆးရန ္တာဝ���သိမ်ူားက ေ◌ရာဂါ စစ္ေ◌ဆးရန ္ထနိ္◌းသမ္ိ◌းထားႏ◌◌ိငု�ည္။ လိအုပ�ါက ၎တို႔အား သတ��တ� ားေ◌သာေ◌နရာမ်ားသိ႔ု 
ေ◌႐ႊေ႕◌ျပာင္◌းခုိင္◌းၿပီး ေ◌ရာဂါ စစ္ေ◌ဆးရန္၊ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိးုရန◌္ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ဆးဝါးေ◌သာက� ံုးရန္ အမိန႔္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ည္။ ထိ႔ုအျပင္ အထးူေ◌နရာမ်ား သတ��တ�ပီး 
လိုအပ္ေ◌သာ အစီအမံမ်ား◌ျဖစ�ည◌့ ္ထနိ္◌းခ်ပ္ဳ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတု ္သးီ◌ျခား�ခဲထတု္◌ျခင◌္းစသည◌့တ္ို႔ကို လုပ္ေ◌ဆာင�မည္။ 
၂။ ။ အြ႐ေယ�ရာကေ္◌သးသမ်ူားအ�တက္ တရားဝင�ိ ုယ�ားလွယ�� ေသဘာတ ူလက��တ� ိုးရမည္။  
 
 

အထက�ါ ေ◌ဖၚျ ပခ်က�ာ်းကိ ု
□ေသဘာတသူည္။ 
□ေသဘာမတပူါ။ 

တ႐ုတ� မၼတႏ◌◌ိုင� ံ_____ ◌ႏ◌စ္ွ _____ လ _____ ရက ္
 

������������� လက��တ� ို းသႏူ◌ငွ◌့္ ေ◌ဆးကုသမႈခံယသူ ူေ◌တာ◌္စပ�ံု 
□ကိယု� ို င္ ________________________________ (လက��တ္) 
□တရားဝင�ိ ုယ�ားလယွ ္______________________ (လက�တ္) 

緬甸 


