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NSW TB အစီအစဥ္

တီဘီေရာဂါ (TB) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

NSW TB Program - Burmese

အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား
• တီဘီေရာဂါ (TB) သည္ Mycobacterium tuberculosis ေရာဂါပိုးမႊား ကူးစက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါတစ္မ် ိဳး ျဖစ္သည္။

• TB ေရာဂါသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူ၏အဆုတ္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
လည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး အျပင္းအထန္ဖ်ားနာမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

• တီဘီေရာဂါကို ပဋိဇီဝေဆး (antibiotics) မ်ားျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါသည္။ 

ေရာဂါျပန္႔ပြားပုံ
• အဆုတ္ (သို႔မဟုတ္) လည္ေခ်ာင္း TB ေရာဂါရွေိသာသူ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ၊ ႏွာေခ်သည့္အခါ၊ သီခ်င္းဆိုသည့္အခါ 

(သို႔မဟုတ္) စကားေျပာသည့္အခါ ေရာဂါပိုးမ်ား ေလထဲသို႔ေရာက္ရွသိြားၿပီး ေလထဲမွတစ္ဆင့္ TB ေရာဂါပ်႕ံႏွ ံ႔ပါသည္။ 

• အျခားသူက ထိုေရာဂါပိုးမ်ားကို ရွဴရႈကိ္မိေသာအခါ  ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသည္။

• လူအမ်ားစုမွာ ၎တို႔ႏွင့္ အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာ အတူေနထိုင္ရသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားဆီမွ TB ေရာဂါပိုး 
ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 

• TB ေရာဂါသည္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္း၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ ေသာက္ေရခြက္၊ အိပ္ရာခင္း၊ 
အဝတ္အစား၊ တယ္လီဖုန္း) မွတစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြားျခင္း မရွပိါ။  ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကို သီးျခားခြသဲုံးရန္ မလိုအပ္ပါ။

TB ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းတို႔အၾကား ျခားနားခ်က္
TB ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာလူအမ်ားစုတြင္ ကိုယ္ခႏၶာခုခံကာကြယ္မႈမ်ားက ၿငိမ္ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) မလႈပ္ရွားေသာ 
အေျခအေနတြင္ အသက္ရွင္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၎ကို တစ္ခါတစ္ရံ ငုပ္လွ် ိဳး TB 
ေရာဂါဟုေခၚသည္။

• TB ေရာဂါပိုးမ်ား ၿငိမ္ေနေသာအခါ မည့္သည့္ ထိခိုက္မႈမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းမရွပိါ။

• လူအမ်ားစုတြင္ TB ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း မလႈပ္ရွားႏိုင္ပါ။

• TB ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူမ်ားသည္ ကူးစက္ျခင္းမရွပိါ။ အျခားသူမ်ားသို႔ TB ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္း မရွႏိိုင္ပါ။

• Tuberculin Skin Test အေရျပားစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း (သို႔မဟုတ္ Mantoux Test စစ္ေဆးျခင္း) သို႔မဟုတ္ 
ေသြးစစ္ျခင္း (interferon gamma release assay or Quantiferon TB Gold-Plus) တို႔ျဖင့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို 
စစ္ေဆးသိရွႏိိုင္ပါသည္။

လူအခ် ိဳ႕တြင္ TB ေရာဂါပိုးသည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ခုခံမႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး TB ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမ ွTB ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း 
အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွသိြားပါသည္။ လူအခ် ိဳ႕တြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီးမၾကာမီ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး လူအခ် ိဳ႕တြင္ ေနာက္ပိုင္း 
၎တို႔၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းလာသည့္အခါ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားပါသည္။ အိုမင္းျခင္း၊ အျပင္းအထန္ဖ်ားနာျခင္း၊ 
စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြ ဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ HIV ပိုးကူးစက္ခံ ရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဤေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

• မလႈပ္ရွားေသာ TB ေရာဂါပိုးမ်ား  လႈပ္ရွား သက္ဝင္လာေသာအခါ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

• TB ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားပါသည္။
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• အဆုပ္ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း TB ေရာဂါရွသိူမွ အျခားသူသို႔ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါသည္။

• မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သုံးၿပီး ၂ ပတ္အၾကာတြင္ TB ေရာဂါရွသိူမွ အျခားသူမ်ားသို႔ TB 
ေရာဂါပိုးမျပန္႔ပြားေတာ့ပါ။

• ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား (အဆုတ္ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းမွအပ) တြင္ TB ေရာဂါရွသိူသည္ ကူးစက္မႈ မရွပိါ။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
TB ေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ မည္သည့္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတြင္မဆို ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုတ္တြင္ 
အျဖစ္မ်ားပါသည္။ TB ေရာဂါရွေိသာ လူအခ် ိဳ႕တြင္ ေရာဂါလကၡဏာ အနည္းငယ္သာရွသိည္။ TB ေရာဂါရွေိသာ လူအခ် ိဳ႕တြင္ 
ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာအခ် ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အားလုံး ရွႏိိုင္ပါသည္။

• ၃ ပတ္ေက်ာ္ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး မသက္သာျခင္း

• သလိပ္ေသြးပါျခင္း

• ဖ်ားျခင္း

• ညဘက္ေခြ်းထြက္ျခင္း

• အေၾကာင္းအရင္းမရွဘိဲ ကိုယ္အေလးခ်နိ္က်ဆင္းျခင္း

• အၿမဲတမ္း ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

• အစာစားခ်င္စိတ္ မရွ ိျခင္း

• ရာဂါျဖစ္ပြားေသာေနရာတြင္ နာက်င္ျခင္း

• ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း 

ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခရွသိူ 
• ကူးစက္ႏိ္ုင္ေသာ TB ေရာဂါရွသိူႏွင့္ အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕ရသူ

• ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သုံးေနရသူ၊ ဥပမာ- ကာကြယ္ေဆးကုထုံး၊ အေရာင္က်ေဆး 
(corticosteroids)၊ ဓာတုေဗဒကုထုံး

• HIV အပါအဝင္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေနရသူ

TB ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း
• ကူးစက္ႏိ္ုင္ေသာ TB ေရာဂါရွသိူသည္ ေရာဂါမကူးစက္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခ်နိ္အထိ သီးျခားေနထိုင္ျခင္း

• TB ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ကုသမႈေပးျခင္း

• BCG ကာကြယ္ေဆးကို TB ေရာဂါအျဖစ္မ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားမည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အသက္အႏၲရာယ္ရွေိသာ 
TB ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ထိုးႏွေံပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သာမွန္အားျဖင့္ NSW တြင္ ထိုးႏွမံေပးပါ။

ေရာဂါရွာေဖြျခင္း
အဆုတ္ TB ေရာဂါအတြက္-

• ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္းက အဆုတ္တီဘီ TB ေရာဂါ ရွ ိ၊ မရွ ိ ျပသေပးပါသည္။

• သလိပ္စစ္ျခင္းသည္ ေခ်ာင္းဆိုး၍ထြက္လာသည့္ သလိပ္ထဲတြင္ TB ေရာဂါပိုး ရွလိွ်င္ ျပသႏိ္ုင္ပါသည္။

• အကယ္၍ သလိပ္မရလွ်င္ အျခားစမ္းသပ္မႈမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

NSW TB Program - Burmese
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အဆုတ္ျပင္ပရွ ိ TB ေရာဂါအတြက္-

• အသားစနမူနာ၊ အနာေဆးျခင္း၊ ခြစဲိတ္မႈနမူနာ သို႔မဟုတ္ နံနက္ေစာေစာဆီးနမူနာ စစ္ေဆးျခင္း တို႔သည္ TB ေရာဂါ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ကုသျခင္း
TB ေရာဂါကူးစက္ျခင္း - ဆရာဝန္က ေသာက္ေဆးေပးျခင္း (ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ကုထုံး) သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္ 
ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

TB ေရာဂါ - တီဘီေရာဂါကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ အနည္းဆုံး ၆ လ ကုသရပါသည္။ 
ကုသမႈေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ ေဘးထြက္ဆိုးက် ိဳးစစ္ေဆးျခင္း တို႔ျဖင့္ သင္၏ ကုသျခင္းခံယူမႈကို Chest 
ေဆးခန္း သူနာျပဳက ႀကီးၾကပ္လိမ့္မည္။

• TB ေရာဂါ ရွသိူသည္ ေဆးေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ရပ္ပစ္ျခင္းမရွဘိဲ ၎၏ TB ေဆးအားလုံး ကို 
ကုသမႈခံယူျခင္း ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေဆးၫႊန္းအတိုင္း တိတိက်က် ေသာက္သုံးသင့္ သည္။

• TB ေရာဂါရွသိူသည္ ေသခ်ာကုသမႈခံယူလွ်င္  ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။ 

• TB ေရာဂါရွသိူသည္ ကုသမႈခံယူေနစဥ္  ေရာဂါ ကူးစက္မႈမရွေိတာ့သည္ႏွင့္ ပုံမွန္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို  
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါ TB (MDR-TB)
TB ေရာဂါပိုးသည္  အားအျပင္းဆုံး TB ေဆးႏွစ္မ် ိဳးျဖစ္သည့္  အနည္းဆုံး isoniazid ႏွင့္ rifampin တို႔ကို ယဥ္ပါးလာသည့္ 
အခါ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ TB (MDR-TB) ျဖစ္ပြားပါသည္။ ေဆးယဥ္ပါး TB  (drug susceptible TB and drug resistant TB) 
သည္ တီဘီေရာဂါကူးစက္ပ်႕ံႏွ ံ႔သည့္နည္းလမ္းအတိုင္း ျပန္႔ပြားသည္။ 

• ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ (MDR-TB) ရွသိူသည္ ၂၄ လ အထိၾကာျမင့္သည့္ ပဋိဇီဝေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
လူအခ် ိဳ႕သည္ ၆ လ မွ ၈ လ အထိ ပုံမွန္ ေဆးထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

• ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ (MDR-TB) ရွသိူသည္ ေဆးေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ရပ္ပစ္ျခင္းမရွဘိဲ ၎၏ TB 
ေဆးအားလုံးကို ကုသမႈခံယူျခင္း ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေဆးၫႊန္းအတိုင္း တိတိက်က် ေသာက္သုံးသင့္သည္။

ပိုမိုသိရွလိိုပါက
• သင္၏ ေဒသဆိုင္ရာ Chest Clinic ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ သင္၏မိသားစုဆရာဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

• တီဘီ TB ေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းတို႔ကို Chest ေဆးခန္းမ်ားတြင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အခမဲ့ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

• ဆရာဝန္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ လႊေဲျပာင္းျခင္းအတြက္ Chest ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ရန္ မလိုပါ။ 

ထပ္မံသိရွလိိုပါက သင္၏ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန (Public Health Unit) 1300 066 055  
သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ New South Wales Health website က်န္းမာေရးဝဘ္ဆိုဒ္  
www.health.nsw.gov.au/tuberculosis သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/tuberculosis/Pages/chest-clinics.aspx
http://www.health.nsw.gov.au/tuberculosis

