
မိိမိိ၌တီီဘီီမိဖြ�စ််ရန်် ကာာကာွယ််န်ည်း်�
တီီဘီီကြိုကာ�ိတီင််ကာာကာွယ််ကာုသရေးရ�အရေး�ကာာင််�



ကျူူ�ဘာာကျူလို့့�ဆစ်််် (တီီဘာီ) သည်် ကျူမ္ဘာ ာာတီစ်််၀ှှမ္ဘာ်�
လို့း��ရှိှ့။ ယင်း်�သည်် တီီဘာီရောရှိာဂါါခံးစ််ာ�ရော�ရှိသူကျူ
 စ််ကျူာ�ရော��ာရောသာအခံါ၊ ရောခံူာင်း်�ဆ့��ရောသာအခံါ 
သ့�မ္ဘာဟု�တီ် နှာှာရောခံူရောသာအခံါတီွင်း် ထို့�သူထိုးမ္ဘာှတီီဘာီ
ဘာကျူ်တီီ�ရှိီ�ယာ��့��ကျူ ရောလို့ထိုဲ သ့� �ူး�နှာှး��ခံင်း်�မ္ဘာှတီ
ဆင်း်် ကျူူ�စ််ကျူ် မ္ဘာု��စ်််ရော�်ရောစ််�ါသည််။

ခံနှာာာကျူ့�ယ်တီစ်််ခံ�အတီွင်း်� တီီဘာီဘာကျူ်တီီ�ရှိီ�ယာ��့��ဝင်း်ရောရှိာကျူ်လို့ှင်း် ��စ်််စ််ဥ််နှာှစ်််ခံ�အ�ကျူ် တီစ်််ခံ���စ်််
ရော�်လို့ာ�ါမ္ဘာည််။

လို့ူကျူ့�အနှာ တရှိာယ်မ္ဘာ��ုမ္ဘာီ ဘာကျူ်တီီ�ရှိီ�ယာ�ကျူ့� ခံနှာာာကျူ့�ယ်၏ ခံ�ခံးအာ�ကျူ တီ့�ကျူ်ထို�တီ်ရော���ါမ္ဘာည််။

သ့�မ္ဘာဟု�တီ််

တီီဘာီဘာကျူ်တီီ�ရှိီ�ယာ��့��ကျူ့� သင်း်၏ ခံ�ခံးအာ�စ််�စ်််ကျူ ထို့�်�ခံူ��်ဟု�််တီာ�မ္ဘာည််။ တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံး
ရှိမ္ဘာုတီစ်််ရှိ�်သည်် ကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိသူတီစ်််ဦး�၏ ဘာဝတီွင်း် ရော�ာင်း်တီစ်််ခံူ့�်မ္ဘာှ ���်လို့ည််လို့ကျူခဏာာ��လို့ာ
နှာ့�င်း်သည််။ သင်း်၏ ခံ�ခံးအာ�စ််�စ်််ကျူ အာ��ည််�ရောသာအခံါတီွင်း် ��စ်််ရော�်နှာ့�င်း်�ါသည််။

တီီဘီာကူျူ�စ််က်ျူခံးရှိမု္ဘာ - 
အနှာ တရှိာယ်��စ်််ရော�်န့ှာ�င််းရော�ခံ

 မ္ဘာရ့ှှိ�ါ။

တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာု 
နှာှင်း်် ဆီ�ခံူ့ု ရောရှိာဂါါ

တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာု 
နှာှင်း်် အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ

တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာု 
တီီဘာီမ္ဘာဟု�တီ်ရောသာ 
ရောရှိာဂါါမ္ဘာရှိှ့�ါ

တီီဘီာ  ရောရှိာဂါါကူျူ�စ််က်ျူခံးရှိမု္ဘာ
ဘာဝသက်ျူတီမ်္ဘာ�တီ
ရောလို့ှာက်ျူတွီင််း 10%

တီီဘီာ  ရောရှိာဂါါကူျူ�စ််က်ျူခံးရှိမု္ဘာ
ဘာဝသကျူ်တီမ္ဘာ်�တီ
ရောလို့ှာကျူ်တီွင်း် 30%

တီီဘီာ  ရောရှိာဂါါကူျူ�စ််က်ျူခံးရှိမု္ဘာ
တီစ်််နှာှစ်််လို့ှင်း် 7-10% 
(antiretroviral therapy—
ART မ္ဘာရောသာကျူ်လို့ှင်း်)

တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာု 
တီီဘာီမ္ဘာဟု�တီ်ရောသာ 
ရောရှိာဂါါမ္ဘာရှိှ့�ါ

တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာု 
တီီဘာီမ္ဘာဟု�တီ်ရောသာ 
ရောရှိာဂါါမ္ဘာရှိှ့�ါ



တီီဘီီကြိုကိာ�တီင််ကာာကွာယ််ကုာသရေးရ�(TPT) သည်် တီီဘီာဘာက်ျူတီီ�ရီှိ�ယာ��့��နှှာင်််း ထ့ိုရောတွီ�မု္ဘာရ့ှှိပြီး�ီ�ရော�ာက်ျူ 
တီီဘီာရောရှိာဂါါက့ျူ� ကျူာကွျူယ်ရှိာတွီင််း အစွ််မ်္ဘာ�အထိုက်ျူဆး�� �ည််�လို့မ်္ဘာ�မ္ဘာူာ�အ�က်ျူ တီစ်််ခံ���စ်််သည််။

သင်း်နှာှင်း်် အ�ီ�ကျူ�်ထို့ရောတီွ�သူ တီစ်််စ််း�တီစ်််ဦး�ထိုးတီွင်း် တီီဘာီရှိှ့ကျူာ သင်း်၏ ခံ�ခံးအာ�သည််လို့ည််� ကျူူ
ဆင်း်�ရော�လို့ှင်း် သင်း််တီွင်း် တီီဘာီဘာကျူ်တီီ�ရှိီ�ယာ��့�� ကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိနှာ့�င်း်ရော�ခံသည်် သ့သာ စ််ွာ �မ္ဘာင်း်် မ္ဘာာ�ရော�
မ္ဘာည််��စ််် �ါသည််။

အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ ကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာု၊ ဆီ�ခံူ့ု ရောရှိာဂါါနှာှင်း်် အဆ�တီ်ရောရှိာဂါါ (silicosis) အစ််ရှိှ့ရောသာ အရော�ခံအရော�
တီ့�သည်် ခံ�ခံးအာ�ကျူ့� ကျူူဆင်း်�ရောစ််သည််။ အ�ခံာ�ရောရှိာဂါါမ္ဘာူာ�အတီွကျူ် ရောဆ�ညွှှ�်�ရော��ထိုာ�ရောသာ 
ရောဆ�ဝါ�အခံူ�့သည််လို့ည််� ခံ�ခံးအာ�ကျူ့� ကျူူဆင်း်�ရောစ််သည််။

အ့မ္ဘာ်တီစ်််လို့း��အာ� မ္ဘာီ�ရောဘာ�မ္ဘာှ ကျူာကျူွယ်ရှိ�် မ္ဘာီ�မ္ဘာရောလို့ာင်း်မ္ဘာီ ကြိုကျူ့ု တီင်း် ��င်း်ဆင်း်ရှိသကျူဲ်သ့� လို့ူ�ာကျူ �ာမ္ဘာ
ကျူူ�်���စ်််မ္ဘာရော�ရောသာ်လို့ည််� တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာုကျူ့� ကျူ�သ�ခံင်း်�သည်် အကျူာအကျူွယ်ကျူ့� ရော��စ််ွမ္ဘာ်�နှာ့�င်း်
သ��င်း်် အရောရှိ�ကြိုကျူီ��ါသည််။

တီဘီီကီြိုကာ�ိတီင်က်ာာကွာယ်ကု်ာသရေးရ�ကာိ ုမိည်းသူ်လိုိအုပ်သ်န်ည်း်�?

အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ (PLHIV)နှာှင်း်် ရော�ထို့�င်း်ရော�ရှိ
သူမ္ဘာူာ�

တီီဘီာလူို့�ာမ္ဘာူာ�နှှာင်််း အ�ီ�ကျူ�်ထ့ိုရောတွီ�သူမ္ဘာူာ�

အရွှိယ်ရောရှိာက်ျူပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�၊ ဆယ်ရောကျူူာ်သက်ျူ
မ္ဘာူာ�နှှာင်််းကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�

အသက်ျူ 5 နှှာစ်််ရောအာက်ျူရ့ှှိ ကျူရောလို့�သူင်းယ်
မ္ဘာူာ�သည်် အထူို� ထ့ိုခ့ံ�က်ျူ�စ်််�ာလွို့ယ်သည််။

အနှာ တရှိာယ်��စ်််ရော�်နှာ့�င်း်ရော�ခံရှိှ့ရောသာ အ�ခံာ�အ��်စ််�မ္ဘာူာ�

ရောကျူူာက်ျူကျူ�်ရောဆ�ရော�ကျူာရှိရောသာလူို့�ာမ္ဘာူာ� (dialysis)၊ 
anti-TNF (tumour necrosis factor)ကျူ�သမု္ဘာ ခံးယူရော�ရှိ
ရောသာ လူို့�ာမ္ဘာူာ�၊ နှှာင်််း က့ျူ�ယ်အဂါါါ သ့�မ္ဘာဟု�တ်ီ ရောသွ�ရောရှိာဂါါ
 hematological ဆ့�င််းရှိာ အစ််ာ�ထ့ို��ကျူ�သရှိ�် ��င််းဆင််းရော�
ရောသာ လူို့�ာမ္ဘာူာ�

အဆ�တီ်ရောရှိာဂါါ(silicosis)ရှိှ့ရောသာ လို့ူ�ာမ္ဘာူာ�သည််
လို့ည််� လို့ကျူခဏာာမ္ဘာ��ရောသ�ရောသာ တီီဘာီအတီွကျူ် 
�ည််�စ််�စ်််ကျူူစ််ွာ စ််မ္ဘာ်�သ�်စ််စ်််ရောဆ�ခံး၍ ကျူ�သမ္ဘာုလို့ည််�
 ခံးယူသင်း််�ါသည််။

TPT အတီွကျူ်ဉီးီ�တီည််အ��်စ််�မ္ဘာူာ�မ္ဘာှာ WHO TPT လို့မ္ဘာ်�ညွှှ�်ခံူကျူ်စ််ာအ��်မ္ဘာူာ� 2020တီွင်း် ခံွဲ�ခံာ�ရော�ာ်��ထိုာ�သည်််
အတီ့�င်း်� ��စ်််သည််။

တီီဘီီကာူ�စ်ကာ်ခံံရမိုကာို စ်စ််ရေး��ရာာရေး�ွဖြခံင််�

အရောရှိ��ာ� �ကျူ�ဘာာကူျူလို့င််း စ််စ်််ရောဆ��ခံင််း� (TST) သ့�မ္ဘာဟု�တ်ီ အင််း�ာရွှိ�်-ဂါမ်္ဘာမ္ဘာာ ထို�တ်ီလှို့တ်ီမု္ဘာ ရောသွ�မှ္ဘာတီ
ဆင်််းစ််စ်််ရောဆ��ခံင််း� (IGRA)တ့ီ�က့ျူ� တီီဘီာကူျူ�စ််က်ျူခံးရှိမု္ဘာအာ� စ််စ်််ရောဆ�မု္ဘာအ��စ််် အသး����ုန့ှာ�င််းသည််။ စ််စ်််ရောဆ�
မု္ဘာမ္ဘာူာ�နှှာင်််း�တ်ီသက်ျူပြီး�ီ�လို့က်ျူလှို့မ်္ဘာ�မီ္ဘာ ရှိရ့ှှိန့ှာ�င််းမု္ဘာနှှာင်််း ကျူ��်ကျူူစ််ရ့ှိတ်ီသက်ျူသာမု္ဘာတ့ီ�  မှ္ဘာာ န့ှာ�င််းင်းးတီစ်််န့ှာ�င််းင်းးခံူင််း�စီ််
၏ မူ္ဘာဝါဒအရှိကွျူာ�ခံာ�န့ှာ�င််းသည််။

တီီဘီာရောရှိာဂါါ ရှှိာရော�ွ�ခံင််း�အတွီက်ျူ TST နှှာင်််း IGRA တ့ီ�က့ျူ� အသး��မ္ဘာ��ုရှိ�ါ။ PLHIV သ့�မ္ဘာဟု�တ်ီ တီီဘီာလူို့�ာ
နှှာင်််း တီစ်််အ့မ်္ဘာတီည််�အတူီရော� အသက်ျူ 5 နှှာစ်််ရောအာက်ျူ ကျူရောလို့�အတွီက်ျူ TPT ကျူ�သမု္ဘာရော��ရှိာတွီင််း TST 
သ့�မ္ဘာဟု�တ်ီ IGRA��င်််း မ္ဘာ��စ်််မ္ဘာရော� စ််စ်််ရောဆ�ရှိ�် မ္ဘာလ့ို့�အ�်�ါ။ သ့�ရောသာ် အဆ့��ါ စ််စ်််ရောဆ�မု္ဘာမ္ဘာူာ�က့ျူ� ရော��န့ှာ�င််း
ရောသာ အရော�ခံခံးအရောဆာက်ျူအဦးမ္ဘာူာ�က့ျူ�မူ္ဘာ န့ှာ�င််းင်းးမ္ဘာူာ�တွီင််း တီည််ရောဆာက်ျူထိုာ�သင်််းသည််။



တီီဘီီကြိုကာ�ိတီင််ကာာကာွယ်် ကာုသရေးရ� (TPT)

ရောရွှိ�ခံူယ်စ််ရှိာ မ္ဘာူာ�စွ််ာရ့ှှိကျူာ သင််း၏ ဆရှိာဝ�်ကျူ သင်််း
အတွီက်ျူ အရောကျူာင််း�ဆး��တီစ်််ခံ�က့ျူ� ရောရွှိ�ခံူယ်ရော��န့ှာ�င််း�ါသည််။
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အရှိွယ်ရောရှိာကျူ်ပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�၊ ဆယ်ရောကျူူာ်သကျူ်မ္ဘာူာ�နှာှင်း်် အသကျူ်2နှာှစ််် အထိုကျူ်ရှိှ့
 ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�အတီွကျူ် တီစ်််�တီ်လို့ှင်း် တီစ်််ကြိုကျူ့မ္ဘာ်နှာု�်���င်း်် isoniazid (INH 
သ့�မ္ဘာဟု�တီ် H) plus rifapentine (P)ကျူ့� 12�တီ်တီ့တီ့၊ စ််�စ််�ရော�ါင်း်� 12ကြိုကျူ့မ္ဘာ်။

သင််း၏
ဆရှိာဝ�်
နှှာင်််း တ့ီ�င််း�င််း
�ါ။

1HP
အသကျူ်12နှာှစ််် အထိုကျူ်ရှိှ့ ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�နှာှင်း်် ဆယ်ရောကျူူာ်သကျူ်မ္ဘာူာ�အတီွကျူ် 
ရော�်စ််ဥ်် တီစ်််ကြိုကျူ့မ္ဘာ်နှာု�်���င်း်် isoniazid plus rifapentineကျူ့� တီစ်််လို့တီ့တီ့။

3HR
အရှိွယ်ရောရှိာကျူ်ပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�နှာှင်း်် ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�အတီွကျူ် ရော�်စ််ဥ်် တီစ်််ကြိုကျူ့မ္ဘာ်နှာု�်�
��င်း်် rifampicin (R) plus isoniazidကျူ့� 3လို့တီ့တီ့။ ရောဆ�ညွှှ�်�နှာှစ်််ခံ�လို့း��
အာ�rifampicinနှာှင်း်် ည်ီညွှွတီ်မ္ဘာုရှိှ့ရောသာ ARTရောဆ�ညွှှ�်�ကျူ့�အသး����ုရော�သည််် 
PLHIVအတီွကျူ်လို့ည််� ရော��အ�်နှာ့�င်း်သည််။ နှာ့�င်း်င်းးမ္ဘာူာ�စ််ွာတီွင်း် ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�
�ါ အသး����ုနှာ့�င်း်သည််် ရော�ာ်�မ္ဘာ�လို့ာမ္ဘာူာ�ကျူ့� လို့ကျူ်လို့ှမ္ဘာ်�မ္ဘာီ ရှိယူနှာ့�င်း်ပြီး�ီ��စ်််သည််။

6H/9H/36H 
တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်���််�ွာ�မ္ဘာု�မ္ဘာင်း််ရောသာ အရော�ခံအရော�မ္ဘာူာ�တီွင်း် အရှိွယ်ရောရှိာကျူ်ပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�
နှာှင်း်် ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�အတီွကျူ် ရော�်စ််ဥ်် isoniazidကျူ့� 6လို့ သ့�မ္ဘာဟု�တီ် 9လို့၊ 
သ့�မ္ဘာဟု�တီ် PLHIVအတီွကျူ် ရော�်စ််ဥ်် isoniazidကျူ့� 36လို့တီ့တီ့။

4R
အရှိွယ်ရောရှိာကျူ်ပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�နှာှင်း်် ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�အတီွကျူ် ရော�်စ််ဥ်် rifampicinကျူ့� 
4လို့။

အဆ့��ါ ရောဆ�ညှွှ�်�နှှာစ်််ခံ�လို့း��(3HP နှှာင်််း 1HP) က့ျူ� PLHIVအတွီက်ျူလို့ည််� ရော��န့ှာ�င််းသည််။



ကျူွ�်��်သည်် သ့ရှိှ့ရှိသရောလို့ာကျူ် တီီဘာီရှိှ့သူနှာှင်း်် ထို့ရောတီွ�ဆကျူ်ဆးမ္ဘာု မ္ဘာရှိှ့
ခံဲ်�ူ��ါ။ ကြိုကျူ့ု တီင်း်ကျူာကျူွယ်ကျူ�သမ္ဘာု ခံးယူရှိ�် လို့့�အ�်ဆဲ��စ်််�ါသလို့ာ�။
လ့ို့�အ�်�ါသည််။ PLHIVမ္ဘာူာ�သည်် ၎င််း�တ့ီ�၏ ခံ�ခံးအာ��ည််��ခံင််း�
 အရော�ခံအရော�ရော�ကျူာင်််း တီီဘီာရောရှိာဂါါအ��စ်််သ့� လို့ှင််း�မ္ဘာ�်စွ််ာ ကူျူ�ရော��ာင််း�န့ှာ�င််းရော�ခံ
 အ�မ္ဘာင်််းဆး��ရ့ှှိသူမ္ဘာူာ���စ်််သည််။

ကျူွ�်��်သည်် ART ရောဆ�ရောသာက်ျူရော�သူ��စ်််ပြီး�ီ� တီီဘီာ��စ်််န့ှာ�င််းရော�ခံ
အနှာ တရှိာယ် မှ္ဘာာ မ္ဘာည််သ့���စ်််�ါသလဲို့။
�း�မှ္ဘာ�် ART သည်် တီီဘီာအ��စ်််သ့� ကူျူ�ရော��ာင််း�န့ှာ�င််းရော�ခံက့ျူ� ရောယဘာ�ယူ

မိ�ကာာခံဏ ရေးမိ�ဖြမိန််�ရေးသာ ရေးမိ�ခံွန််�မိ�ာ� အိတီ်ခံ�်အိုင််ဗွီွီနှာင််် ရေးန်ထိုိုင််သူမိ�ာ�ထိုံမိာ

INH �ါဝင််းရောသာ ရောဆ�ညှွှ�်�မ္ဘာူာ�အသး����ုစ််ဥ််တွီင််း ��ည်််စွ််က်ျူဗီွီတီာမ္ဘာင််း B6က့ျူ� 
ရောသာက်ျူသး��ရော���ခံင််း�သည်် အာရုံး�ရော�ကျူာ အာ��ည််��ခံင််း� (peripheral neuropathy) 
က့ျူ� ကျူာကွျူယ်ရော��န့ှာ�င််းသည်် သ့�မ္ဘာဟု�တ်ီ ကျူ�သရော��န့ှာ�င််းသည််။ အနှာ တရှိာယ်��စ်််န့ှာ�င််းရော�ခံ
�မ္ဘာင်််းသူ တီစ်််ဦး�ခံူင််း�စီ််တွီင််း ဗီွီတီာမ္ဘာင််း B6လ့ို့�အ�်ကျူာ ဥ်�မ္ဘာာအာ���င်််း PLHIV၊ 
အာဟုာရှိမ္ဘာ��ည်််ဝသူမ္ဘာူာ� နှှာင်််း က့ျူ�ယ်ဝ�်ရောဆာင််းအမ္ဘာူ့ု�သမီ္ဘာ�မ္ဘာူာ� ��စ်််�ကျူသည််။

B6 ကျူ့� မ္ဘာရှိရှိှ့နှာ့�င်း်�ါကျူ အ�ခံာ��ည််�လို့မ္ဘာ်�တီစ်််ခံ�အတီွကျူ် သင်း်၏ ဆရှိာဝ�်နှာှင်း်် 
ရောဆွ�ရောနှာွ��ါ။ TPTခံးယူရော�ရှိသူမ္ဘာူာ�အတီွကျူ် B6ရော��အ�်�ခံင်း်�အာ� ဦး�စ််ာ�ရော��မ္ဘာုတီစ်််ရှိ�်အ��စ််် သတီ်မ္ဘာှတီ်
ရှိာတီွင်း် ရှိ�်ရှိွာအသ့�င်း်�အဝ့�င်း်�အရော���င်း််လို့ည််� NTPကျူ့� ရောထိုာကျူ်ခံးအာ�ရော��သင်း််သည််။

ရပ််ရွာအသိုင််�အဝိုိုင််�ကာ ရေးတီာင််��ိုရေးသာ အရေးဖြခံအရေးန်အဖြ�စ်် လိုိုအပ်် ဖြခံင််�

TPT ၏ အကျူူ့ု �ရောကျူူ�ဇူးူ�မ္ဘာူာ�ကျူ့� သ့ရှိှ့ပြီး�ီ���စ်််ရောသာ်လို့ည််� ရှိ�်ရှိွာလို့ူထို�မ္ဘာူာ�အ�ကျူာ�တီွင်း် အသ့�ည်ာအာ���င်း််
 လို့့�အ�်ရော�ရောသ�သည််။ ရှိ�်ရှိွာလို့ူထို�သည်် မ္ဘာှ�်ကျူ�်ရောသာ အခံူကျူ်အလို့ကျူ်ကျူ့� သ့ရှိှ့ရှိယူနှာ့�င်း်ရှိ�် လို့့�အ�်ကျူာ 
TPTသွင်း်�ယူအသး����ုမ္ဘာုကျူ့� �မ္ဘာှင်း််တီင်း်ရှိ�် �ည််�ဗွီူ�ဟုာတီစ်််ရှိ�်အရော���င်း်် TPTကျူ့�ရောတီာင်း်�ဆ့�ရောသာ မ္ဘာူ့ု �ဆကျူ်
သစ်််ကျူ�်�့�်�လို့့း�ရောဆာ်မ္ဘာုတီစ်််ရှိ�်အ��စ််် မ္ဘာှတီ်ယူရှိ�် လို့့�အ�်သည််။ ယင်း်�သည်် အရောရှိ��ါလို့ှကျူာ တီီဘာီ
ဘာကျူ်တီီ�ရှိီ�ယာ��့�� ကျူူ�စ််ကျူ်ခံးထိုာ�ရှိပြီး�ီ� ရောရှိာဂါါအ��စ်််သ့� အသွင်း်ကျူူ�ရော��ာင်း်�နှာ့�င်း်ရော�ခံ �မ္ဘာင်း််မ္ဘာာ�သူမ္ဘာူာ�သည်် 
ကျူူ�်�မ္ဘာာရောရှိ�ရောကျူာင်း်�ရော�ရောသ�ရောသာ အရော�ခံအရော�လို့ည််� ��စ်််ရော�်နှာ့�င်း်ကျူာ ထို့�ရော�ကျူာင်း််�င်း် ရောဆ�ရောသာကျူ်ရှိ�် 
လို့့�အ�်�ခံင်း်�ကျူ့� ထိုည်််သွင်း်�စ််ဥ််�စ််ာ�မ္ဘာု�င်း် မ္ဘာ��ုသည််မ္ဘာူ့ု � ��စ်််လို့ာနှာ့�င်း်သည််။

အာ���င်််း ရောလို့ှာ်ခံူရော��သာ်လို့ည််� အ့တ်ီခံူ်အ့�င််းဗီွွီ �က်ျူဂါက်ျူတီစ််် ��စ်််သူမ္ဘာူာ�နှှာင်််းယှဥ််လို့ှင််း ART ခံးယူ
ရော��ခံင််း���စ်််လို့င်််းကျူစ််ာ� တီီဘီာကူျူ�စ််က်ျူခံးရှိန့ှာ�င််းမု္ဘာ အနှာ တရှိာယ်သည်် �မ္ဘာင်််းမ္ဘာာ�ရော�ဆဲ��စ်််သည််။ TPT 
နှှာင်််း ARTက့ျူ� ရော�ါင််း�စ််�်အသး����ုခံူင််း�သည်် တီီဘီာရှိရ့ှှိန့ှာ�င််းရော�ခံက့ျူ� သ့သ့သာသာ ရောလို့ှာ်ခံူရော��သည််။

TPT နှာှင်း်် ARTနှာှစ်််ခံ�လို့း��ကျူ့� အတီူတီကျူွ ခံးယူနှာ့�င်း်�ါသလို့ာ�။ 
ခံးယူနှာ့�င်း်�ါသည််။ TPT နှာှင်း်် ART နှာှစ်််ခံ�လို့း��ကျူ့� အတီူတီကျူွ  ခံးယူနှာ့�င်း်�ါသည််။



လွို့�်ခ်ဲံရောသာ ၃နှှာစ်််ကျူ တီီဘီာအတွီက်ျူ ကျူ�သမု္ဘာ ခံးယူပြီး�ီ���စ်််သည််။ 
ကြိုက့ျူုတီင််းကျူာကွျူယ်ကျူ�သမု္ဘာ ခံးယူရှိ�် လ့ို့�အ�်ဆဲ��စ်််�ါသလို့ာ�။
လို့့�အ�်�ါသည််၊ အရော�ကျူာင်း်�မ္ဘာှာ တီီဘာီရောရှိာဂါါအတီွကျူ် ယခံင်း်ကျူ ကျူ�
သမ္ဘာုခံးယူထိုာ��ခံင်း်�သည်် တီီဘာီ���်လို့ည််ကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာုမ္ဘာှ ကျူာကျူွယ်
ရော���ခံင်း်� မ္ဘာရှိှ့ရောသာရော�ကျူာင်း််��စ်််သည််။ 

 TPT ခံးယူလို့ှင်း် တီီဘာီမ္ဘာှ မ္ဘာည််မ္ဘာှ�ကျူာ�ကျူာ ကျူာကျူွယ်ရော���ါသ�ည််�။
TPTကျူ တီီဘာီ��စ်််�ွာ�မ္ဘာုကျူ့� 7-15နှာှစ်််ရောကျူူာ် ရောလို့ှာ်ခံူရော��သည််ဟု� 

ရောလို့်လို့ာခံူကျူ်မ္ဘာူာ�စ််ွာတီွင်း် ရော�ာ်��ထိုာ�သည််။ TPTသည်် အသကျူ်မ္ဘာူာ�စ််ွာကျူ့� ကျူယ်တီင်း်ပြီး�ီ� �ာမ္ဘာ
ကျူူ�်���စ်််မ္ဘာုကျူ့� ကျူာကျူွယ်ရော��ကျူာ �ာကျူူင်း်ခံးစ််ာ�ရှိမ္ဘာုကျူ့� တီာ�ဆီ�ရော��သည််။ 

အ့တ်ီခံူ်အ့�င််းဗီွွီနှှာင်််း ရော�ထ့ို�င််းရော�သူ တီစ်််ဦး���စ်််ပြီး�ီ� ARTလို့ည််� အသး����ုရော�ကျူာ 
CD4ဆဲလ်ို့အရောရှိအတွီက်ျူ �မ္ဘာင်််းမ္ဘာာ�သူတီစ်််ဦး�အရော���င်််း TPT ခံးယူအသး����ုရှိ�် လ့ို့�အ�်�ါသလို့ာ�။
လို့့�အ�်�ါသည််။ အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ နှာှင်း်် ရော�ထို့�င်း်ရော�ရောသာ အရှိွယ်ရောရှိာကျူ်ပြီး�ီ�သူနှာှင်း်် ဆယ်ရောကျူူာ်သကျူ်
အာ�လို့း��သည်် ၎င်း်�တီ့�၏ CD4ဆဲလို့်အရောရှိအတီွကျူ်နှာှင်း်် သကျူ်ဆ့�င်း်မ္ဘာုမ္ဘာရှိှ့ဘာဲ  ပြီး�ီ���ည်််စ််း�ရောသာ အ့
တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ ရောစ််ာင်း််ရောရှိှာကျူ်ကျူ�သမ္ဘာု၏ တီစ်််စ့််တီ်တီစ်််�့�င်း်�အ ရော�နှာှင်း်် TPT ��င်း်် ကျူ�သသင်း််�ါသည််။ 

ကျူွ�်��်သည်် opioid substitution therapy (OST) ကျူ�သမ္ဘာုခံးယူရော�ရောသာ မ္ဘာူ�ယစ်််ရောဆ�ထို့��သွင်း်�
သး��စ််ွဲရောသာ အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ လို့ူ�ာတီစ်််ဦး���စ််် �ါသည််။ ARTမ္ဘာစ််ရှိရောသ��ါ။ တီီဘာီကြိုကျူ့ု တီင်း်ကျူာ
ကျူွယ်ကျူ�သမ္ဘာု ခံးယူရှိ�်လို့့�အ�်�ါသလို့ာ�။ 
လို့့�အ�်�ါသည််။ မ္ဘာူ�ယစ်််ရောဆ�သး��စ််ွဲသူမ္ဘာူာ� (PWUD)သည်် တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာုနှာှင်း်် တီီဘာီရောရှိာဂါါ
��စ်််�ွာ�နှာ့�င်း်မ္ဘာု �မ္ဘာင်း််မ္ဘာာ�သူမ္ဘာူာ���စ်််သည််။ မ္ဘာူ�ယစ်််ရောဆ�သး��စ််ွဲသူမ္ဘာူာ� (PWUD)သည်် တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်
ခံးရှိမ္ဘာုနှာှင်း်် တီီဘာီရောရှိာဂါါ��စ်််�ွာ�နှာ့�င်း်မ္ဘာု �မ္ဘာင်း််မ္ဘာာ�သူမ္ဘာူာ���စ်််သည််။ Rifampicinကျူ့� ရောရှိှာင်း်�ကျူဥ််လို့ှင်း်
 အရောကျူာင်း်�ဆး����စ်််သည််။

ကျူွ�်��်သည်် PLHIV��စ်််ကျူာ hepatitis Cလို့ည််� ကျူူ�စ််ကျူ်ခံးထိုာ�ရှိသူ ��စ်််သည််။ TPT  ကျူ�သမ္ဘာု
ခံးယူနှာ့�င်း်�ါသလို့ာ�။ 
ခံးယူအသး����ုနှာ့�င်း်�ါသည််၊ သ့�ရောသာ် ��ု��င်း်မ္ဘာွမ္ဘာ်�မ္ဘားမ္ဘာုအခံူ�့ လို့့�အ�်နှာ့�င်း်�ါသည််။ HCVရှိှ့သူမ္ဘာူာ�သည်် 
၎င်း်�တီ့�၏ ကျူူ�်�မ္ဘာာရောရှိ�ရောစ််ာင်း််ရောရှိှာကျူ်မ္ဘာုရော��သူမ္ဘာူာ� သ့�မ္ဘာဟု�တီ် ဆရှိာဝ�်မ္ဘာူာ�နှာှင်း်် ရောဆွ�ရောနှာွ�
တီ့�င်း်�င်း်သင်း််သည််။

PLHIVတီွင်း် TPT မ္ဘာစ််တီင်း်မ္ဘာီ တီီဘာီရောရှိာဂါါရှိှ့မ္ဘာရှိှ့ မ္ဘာည််သ့�  စ််စ်််ရောဆ�နှာ့�င်း်မ္ဘာည််�ည််�။ 
အ့တ်ီခံူ်အ့�င််းဗီွွီနှှာင်််း ရော�ထ့ို�င််းရော�သည််် အရွှိယ်ရောရှိာက်ျူပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�နှှာင်််း ဆယ်ရောကျူူာ်သက်ျူမ္ဘာူာ�တွီင််း ရောရှိာဂါါ
လို့ကျူခဏာာ��ရော�ရောသာ တီီဘီာက့ျူ� တီီဘီာရောရှိာဂါါလို့ကျူခဏာာစ််စ်််ရောဆ�မု္ဘာ��င်််း ခဲွံ�ခံာ�သတ်ီမှ္ဘာတ်ီန့ှာ�င််း�ါသည််
။ စ််စ်််ရောဆ�ခံူ့�်တွီင််း လို့တ်ီတီရောလို့ာ ရောခံူာင််း�ဆ့���ခံင််း�၊ �ူာ��ာ�ခံင််း�၊ က့ျူ�ယ်အရောလို့�ခံူ့�်ကျူူဆင််း��ခံင််း�၊ နှှာင်််း 
ည်ဘာက်ျူတွီင််း ရောခံွ�ထွိုက်ျူ�ခံင််း� စ််ရောသာ လို့ကျူခဏာာမ္ဘာူာ�ရ့ှှိ�ါကျူတီီဘီာအတွီက်ျူ ဆက်ျူလို့က်ျူစ််စ်််ရောဆ�ရှိ�် 
လ့ို့�အ�် �ါသည််။ ယင််း�လို့ကျူခဏာာမ္ဘာ��သူမ္ဘာူာ�သည်် TPTက့ျူ� ARTနှှာင်််း တဲွီ�က်ျူအသး����န့ှာ�င််းသည််။



အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ��င်း်် ရော�ထို့�င်း်ရော�ရှိရောသာ ကျူ့�ယ်ဝ�်ရောဆာင်း် အမ္ဘာူ့ု �သမ္ဘာီ�
မ္ဘာူာ�သည်် TPTအသး����ုနှာ့�င်း်�ါသလို့ာ�။
အသး����ုန့ှာ�င််း�ါသည််။ အ့တ်ီခံူ်အ့�င််းဗီွွီ��င်််း ရော�ထ့ို�င််းရော�ရှိရောသာ က့ျူ�ယ်ဝ�်ရောဆာင််း
အမ္ဘာူ့ု�သမီ္ဘာ�မ္ဘာူာ�သည်် တီီဘီာ��စ်််န့ှာ�င််းရော�ခံ �မ္ဘာင်််းမ္ဘာာ�ကျူာ အမ္ဘာူ့ု�သမီ္ဘာ�နှှာင်််း မ္ဘာရောမွ္ဘာ�
ရောသ�ရောသာ ကျူရောလို့�အတွီက်ျူလို့ည််� ��င််း�ထို�်ရောသာ အကျူူ့ု�ဆက်ျူ ��စ်််ရော�်
န့ှာ�င််းသည််။ ရောဘာ�ထွိုက်ျူသက်ျူရောရှိာက်ျူမု္ဘာ တီစ်််စ််း�တီစ်််ရှိာအတွီက်ျူ အ�ီ�ကျူ�် ရောစ််ာင်််း
�ကျူည်််မု္ဘာ��ုရှိမ္ဘာည််ဆ့�ရောသာ်လို့ည််� က့ျူ�ယ်ဝ�်ရောဆာင််းမု္ဘာသည်် က့ျူ�ယ်ဝ�်ရောဆာင််း
အမ္ဘာူ့ု�သမီ္ဘာ�မ္ဘာူာ�အာ� TPT ခံးယူမု္ဘာမှ္ဘာ �ယ်ရှှိာ��ခံင််း� မ္ဘာရ့ှှိရောစ််ရှိ�ါ။

အရေးထိုွရေးထိုွ ရေးမိ�ခံွန််�မိ�ာ�

�ာမ္ဘာကျူူ�်� မ္ဘာ��စ်််လို့ှင်း် တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာုကျူ့� ကျူာကျူွယ်ရှိ�် အဘာယ််ရော�ကျူာင်း်် ရောဆ�ရောသာကျူ်ရှိ
မ္ဘာည််�ည််�။ 
TPTခံးယူရှိ�် အကြိုကျူး��ုရှိ�ခံင််း�မှ္ဘာာ သင််း၏ ကျူူ�်�မ္ဘာာရောရှိ� ရောစ််ာင်််းရောရှှိာက်ျူမု္ဘာ ရော��သူ သ့�မ္ဘာဟု�တ်ီ ဆရှိာဝ�်
ကျူ သင်််းထိုးတွီင််း တီီဘီာရောရှိာဂါါအ��စ်််သ့� အသွင််းကူျူ�ရော��ာင််း�န့ှာ�င််းရော�ခံ �မ္ဘာင်််းမ္ဘာာ�သည််ဟု� ယး��ကျူည််
ရောသာရော�ကျူာင်််း ��စ်််သည််။ TPTက့ျူ� အ��ည်််အဝ ခံးယူ�ခံင််း�သည်် ကူျူ�စ််က်ျူမု္ဘာက့ျူ� ရောရှိာဂါါလို့ကျူခဏာာ��
ရောသာ ရောရှိာဂါါအ��စ်််သ့� အသွင််းကူျူ�ရော��ာင််း��ခံင််း�အာ� ကျူာကွျူယ်ရော��သည််။

ရောဘာ���စ်််ရောစ််ရောသာ ရောဆ�မ္ဘာတီည်််မ္ဘာု ��စ်််ရော�်လို့ှင်း် ဘာယ်လို့့�လို့��်ရှိမ္ဘာလို့ဲ။
TPTခံးယရူော�သ�ူ�စ််ပ်ြီး�ီ� လို့ကျူခဏာာတီစ််စ်််း�တီစ််ရ်ှိာ ��စ််ရ်ော�်လို့ှင်း ်သင်း၏် ကျူူ�်�မ္ဘာာရောရှိ� ရောစ််ာင်း်ရ်ောရှိှာကျူမ်္ဘာု
ရော��သူထိုး ခံူကျူ်�ခံင်း်� ဆကျူ်သွယ်သင်း််သည််။ �း�မ္ဘာှ�်လို့ကျူခဏာာတီွင်း် anorexia(စ််ာ�ရောသာကျူ်ခံူင်း်စ့််တီ် 
ရောလို့ူာ်ကျူူ�ခံင်း်�)၊ မ္ဘာအီမ္ဘာသာ��စ်််�ခံင်း်�၊ ရောအာ်အ�်�ခံင်း်�၊ ဝမ္ဘာ်�ဗွီ့�ကျူ်မ္ဘာရောကျူာင်း်���စ်််�ခံင်း်�၊ ဆကျူ်တီ့�ကျူ်
နှာွမ္ဘာ်��ယ်�ခံင်း်� သ့�မ္ဘာဟု�တီ် အာ��ည််��ခံင်း်�၊ ဆီ�အရောရှိာင်း် ည့်ု မ္ဘာဲရှိင်း််�ခံင်း်�၊ ဝမ္ဘာ်�အရောရှိာင်း် ရော�ူာ်ရောတီာ်
�ခံင်း်� သ့�မ္ဘာဟု�တီ် အသာ�ဝါ�ခံင်း်�တီ့� �ါဝင်း်သည််။

တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာုအတီွကျူ် စ််မ္ဘာ်�သ�်မ္ဘာုနှာှင်း်် ကျူ�သမ္ဘာုကျူ့� မ္ဘာည််သူကျူ လို့ကျူ်ခံးရှိယူသင်း််သ�ည််�။
အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီနှာှင်း်် ရော�ထို့�င်း်ရော�ရှိရောသာ အရှိွယ်ရောရှိာကျူ်ပြီး�ီ�သူမ္ဘာူာ�၊ ဆယ်ရောကျူူာ်သကျူ်မ္ဘာူာ�၊ 
ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�နှာှင်း်် ရောမ္ဘာွ�ကျူင်း်�စ််မ္ဘာူာ�၊ တီီဘာီလို့ူ�ာမ္ဘာူာ�နှာှင်း်် အ�ီ�ကျူ�်ထို့ရောတီွ�ဆကျူ်ဆးမ္ဘာုရှိှ့ရောသာ
ရောမ္ဘာွ�ကျူင်း်�စ််ကျူရောလို့�မ္ဘာူာ�နှာှင်း်် အသကျူ်5နှာှစ်််ရောအာကျူ် ကျူရောလို့�သူင်းယ်မ္ဘာူာ�၊ အ့တီ်ခံူ်အ့�င်း်ဗွီွီ �ကျူ်ဂါ
ကျူ်တီစ်််��စ်််ရောသာ်လို့ည််� ရောဆ�ဘာကျူ်ဆ့�င်း်ရှိာတီွင်း် လို့ကျူ်ရောတီွ�အာ���င်း်် အနှာ တရှိာယ်��စ်််နှာ့�င်း်ရော�ခံ �မ္ဘာင်း််
သူမ္ဘာူာ� - anti-TNFကျူ�သမ္ဘာု စ််တီင်း်သူမ္ဘာူာ�၊ ရောကျူူာကျူ်ကျူ�် ရောဆ�ရော�ကျူာရှိသူမ္ဘာူာ�၊ နှာှင်း်် ကျူ့�ယ်အဂါါါ
အစ််ာ�ထို့��ကျူ�သရှိ�် ��င်း်ဆင်း်ရော�သူမ္ဘာူာ�ကျူဲ်သ့�ရောသာ လို့ူ�ာမ္ဘာူာ�သည်် တီီဘာီရောရှိာဂါါ ��စ်််ရော�်
နှာ့�င်း်ရော�ခံ အ�မ္ဘာင်း််ဆး��လို့ူမ္ဘာူာ���စ်််သည််။ ထို့�ရော�ကျူာင်း်် မ္ဘာည််သည်််အရော�ခံအရော�တီွင်း် မ္ဘာဆ့���စ်််ရော��ါဆ့�
အဆ့��ါ��ဂါု့ု လို့်မ္ဘာူာ�သည်် တီီဘာီကျူူ�စ််ကျူ်ခံးရှိမ္ဘာုအတီွကျူ် စ််�စ်််ကျူူရောသာ စ််မ္ဘာ်�သ�်မ္ဘာုနှာှင်း်် ကျူ�သမ္ဘာုကျူ့� 
အရောလို့�ရော��ရောဆာင်း်ရှိွကျူ်ရှိမ္ဘာည်််လို့ူမ္ဘာူာ� ��စ်််သည််။
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