
တီဘီ ေရာဂါ ဆုိတာ တီဘီဘက်တီးရီးယားပုိးေ�ကာင့်
ြဖစ်တာပါ။ အဆုတ်ထဲမှာ တီဘီပုိး�ိှေနတဲ ့လတူစ်
ေယာက်က ေချာင်းဆုိး(သိ� )�ှာေချလိက်ုတဲအ့ခါ အဲဒီ့
တီဘီပုိးေတကုိွ ေလထဲကုိ ထုတ်လ�တ်လိက်ုပါတယ်။
ဒီတီဘီပုိးေတကုိွ သင်ကခ��ာကုိယ်ထဲကုိ ���သွင်းလိက်ု
မိတဲအ့ခါမှာ သင့်ရဲ� ကုိယ်ခံအားစနစ်က ဒီတီဘီပုိးကုိ
တိက်ုထုတ်ပစ်ဖိ�  �ကိ�းစားပါတယ်။

တီဘီ သုေတသန အဖ�ဲ
ဂျပန ်တီဘီေရာဂါတုိက်ဖျက်ေရးအသင်း

 

က��ု်ပ်တိ�အေ�ကာင်း

က�နပ််တိ�ဟာ ဂျပန�်ိင်ုငံမှာ တီဘီေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရး

ကုိသာ လံးုဝဥဿုံ �ှစ်ြမ�ပ်လပ်ု ေဆာင်ေနတဲ ့တစ်ခု

တည်းေသာ အစုိးရမဟတ်ုတဲအ့ဖ�ဲအစည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

တီဘီ သုေတသန အဖ�ဲ၊ 
ဂျပန ်တီဘီေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရးအသင်း။
တိကုျ�ိ�မိ�၊ ဂျပန�်ိင်ုငံ။ ဖုနး် : +၈၁ ၄၂ ၄၉၃ ၅၇၁၁
URL: http://www.jata.or.jp

တီဘီေရာဂါ(tuberculosis -TB) နဲ ့
ငပ်ုလ��ိးတီဘီ(latent tuberculosis 
 infection - LTBI)  ဘာ ကွာလဲ? ငပ်ုလ��ိးတီဘီ

(LTBI)
ဆုိတာ
ဘာလဲ?

ဒါေပမယ့်... ငါ�ုိ့င်ငံမှာ LTBI ကုိေရာ၊ သ�
ရဲ�ကုသမ�အေ�ကာင်း ကုိေရာ တစ်ခါမှ  မ
�ကားဖူးပါဘူး...

LTBI ကုိကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းတဲေ့နရာမှာ ဦးစားေပးရ
မယ့် အေြခအေနေတေွပ�မူတည်�ပီး �ိင်ုငံတစ်ခုနဲတ့စ်
ခုမှာ မတညီူတဲ ့မူဝါဒေတ�ိှွပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်
�ိင်ုငံမှာ တီဘီလနူာေတ ွအများ�ကီး �ိှေနမယ်ဆုိရင် ဒီ
တီဘီလနူာေတကုိွ �ှာေဖွကုသဖိ�က ဦးစားေပးြဖစ်ေန
ပါလိိမ့်မယ်။

ဒီအချက်ေ�ကာင့် LTBI နဲ ့ သ�ရဲ�ကုသမ�
အေ�ကာင်း ကုိ သင်မ�ကားဖူးတာြဖစ်ပါ
လိမ့်မယ်။ ဂျပန�်ိင်ုငံ မှာကေတာတီ့ဘီ
လနူာေတ ွပုိပုိ�ပီး နည်းလာတာေ�ကာင့်
LTBIလနူာေတကုိွ �ှာေဖွ�ပီး ကုသဖိ�
�ကိ�းစားေန�ကတာပါ။

ဒါေပမယ့် တီဘီေရာဂါပုိးက သင့်ရဲ�ကုိယ်ခံအားစနစ်
ကုိ အ�ုိင်ယူသွားတ့ဲအခါ...

သင်ေနထုိင်မေကာင်းြဖစ်လာမယ်။ ဒါကုိ တီဘီေရာဂါ
လိ�  ေခ�ပါတယ်။
သင့်ဆီမှာ တီဘီေရာဂါ�ိှေန�ပီဆုိရင် သင့်အသက်
အ��ရာယ်ကုိ ထိခုိက်�ိင်ုတဲအ့ြပင် သင့်မိသားစု နဲ ့
မိတ်ေဆွ၊ သူငယ်ချင်းေတဆီွကုိပါ ေရာဂါကူးစက် ေစ
�ိင်ု ပါတယ်။

သင့်ရဲ�ကုိယ်ခံအားစနစ်ကေကာင်းေန�ပီး တီဘီပုိးကုိ
�ုိင်သွားတ့ဲအခါ...

သင့်ကုိယ်ခံအားက တီဘီပုိးကုိ ဖိ�ှပ်ိထိနး်ချ�ပ်ထား
လိက်ု�ပီး သင့်ခ��ာကုိယ်ထဲမှာ အိပ်ေပျာ်ေနေအာင်လပ်ု
ထားလိက်ုတယ်။ ဒါကုိ ငပ်ုလ��ိးတီဘီ (Latent TB
infection-LTBI) လိ�ေခ�တာပါ။ သင့်မှာ LTBI �ိှေန
တဲအ့ခါ, ဘာေရာဂါလက�ဏာမှ မြပဘူး၊ သင် ေန
ေကာင်းေနမယ်၊ သင့်ဆီကေန တီဘီပုိးေတတွြခားလူ
ဆီ မကူးစက်�ိင်ုပါဘူး။
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သင့်ရဲ�ဆရာဝနက် သင့်ကုိတီဘီေရာဂါလနူာ အြဖစ်
ကူးေြပာင်းသွား�ိင်ုေြခများတယ်လိ�  ယူဆရင် သင့်
ခ��ာကုိယ်ထဲက တီဘီပုိးကုိ  ဖယ်�ှားပစ်ဖိ�အတက်ွ
ေဆးေသာက်ဖိ�  အ�ကံြပ�ပါလိမ့်မယ်။

ကုသမ�နဲပ့တ်သက်�ပီး ကုထုံးအမျ�ိးမျ�ိး �ိှပါတယ်။
ဂျပန�်ိင်ုငံမှာ အသုံးအများဆုံးကုထုံး ကေတာ့
Isoniazid နဲ ့ rifampicin လိ�ေခ�တဲ ့တီဘီေဆး၂မျ�ိး
ကုိ ၃-၄လ ေလာက်ေသာက်ရတာပါ။ သင့်အတက်ွ
အေကာင်းဆုံးြဖစ်မယ့်ကုထုံးကုိ သင့်ရဲ�ဆရာဝန ်နဲ ့
တိင်ုပင်�ပီး ဆုံးြဖတ်လိ�ရပါတယ်။ LTBI ရဲ�ကုသမ�က
တီဘီေရာဂါကုသမ�ထက် ကုသချနိ််် ်ပုိတိတုယ်၊
ေသာက်ရတဲေ့ဆးလည်း ပုိနည်း�ပီး ကုနက်ျစရိတ်
လည်း ပုိသက်သာပါတယ်။

ေနေကာင်းေနမှေတာ ့ဘာလိ�  LTBI ကုိ
စုိးရိမ်ေနရမှာလဲ?

ဘာလိ�လဲဆုိေတာ ့သင့်ခ��ာကုိယ်ထဲမှာ �ိှေနတဲ့
တီဘီပုိးဟာ တစ်ေနက့ျရင် �ိးုထလာ�ပီး သင့်ကုိ ေနမ
ေကာင်းြဖစ်ေအာင် လပ်ုလိမ့်မယ်။ ဆုိလိတုာက
"တီဘီ ေရာဂါ"အြဖစ်ကုိ ေြပာင်းသွားလိမ့်မယ်။
 
ဒီလိတီုဘီေရာဂါအြဖစ် ေြပာင်းသွား�ိင်ုေြခပုိများတဲ့
သူေတ ွ�ိှပါတယ်။  သူတိ�ေတကွေတာ.့..

ေဆးေတွေသာက်ရမှာလား။ အလုပ် နားရမှာလား။
ေကျာင်း နားရမှာလား။

လံးုဝ မလိပုါဘူး။ LTBI ဆုိတာက သင့်မှာ ေရာဂါ�ိှေန
တယ်လိ�  မဆုိလိပုါဘူး။ ဒါေ�ကာင့် သင့်အလပ်ုေတ၊ွ
စာသင်ေနတာေတကုိွ ရပ်နားလိက်ုဖိ�  မလိပုါဘူး။
ကျနး်မာတဲလ့တူစ်ေယာက်လိပဲု သင့်ပုံမှနေ်နစ့�်ဘဝ
အတိင်ုး ဆက်လက်ေနထုိင်�ိင်ုပါတယ်။

သင်ေသာက်ေနတဲေ့ဆးေတကွေန ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိး
ခံစားရမ��ိှ၊ မ�ိှကုိ စစ်ေဆးဖိ�  တစ်ခါတစ်ရံ သင့်
ဆရာဝနဆီ် သွားေရာက်ဖိ�သာ  လိအုပ်မှာပါ။

အလုပ်ဆက်လုပ်လိ�မရဘူး၊ စာဆက်သင်
လိ�  မရဘူးလိ�  ကုိယ့်ကုိေြပာလာခ့ဲရင်
ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။

သင့်မှာ LTBI �ိှေနလိ�  မမ�မတ ေြပာဆုိဆက်ဆံြခင်း ခံ
ရတယ်လိ�  ယူဆရင်  သင့်ရဲ�ဘာသာစကားနဲ ့ သင်
အ�ကံ ဉာဏ် ေတာင်းခံ�ိင်ုတဲေ့နရာ များစွာ �ိှပါတယ်။

ဂျပန ်တီဘီေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရးအသင်း
တယ်လီဖုနး်ြဖင့်ေဆွးေ�းွအ�ကံ�ြပ�မ�ရယူလိပုါက:

၀၃-၃၂၉၂-၁၂၁၈
အဂ�ါေနတုိ့င်း၊ မနက် ၁၀ နာရီ မှ ေန ့့ လယ် ၁၂ နာရီ
အထိ၊ မွနး်လဲွ ၁ နာရီ မှ ၃ နာရီ အထိသင့်ခ��ာကုိယ်ထဲကတီဘီပုိးက တစ်ေနမှ့ာ �ုိးထလာ�ပီး

သင့်ကုိ ေနထုိင်မေကာင်းေအာင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါေပ
မယ့် ဘယ်သူက ဘယ်အချနိမှ်ာ တီဘီေရာဂါအြဖစ်
ေြပာင်းသွားမလဲဆုိတာကုိေတာ ့အတိအကျေြပာလိ�မရ

ပါဘူး။

တီဘီလနူာနဲ ့ လတ်တေလာအတေူနထုိင်ခ့ဲ (သိ� )
အနးီကပ်ေြပာဆုိေနထုိင်ဆက်ဆံခ့ဲဖူးတဲသူ့
ေတ၊ွ
တီဘီေရာဂါအြဖစ်များတဲ�့ိင်ုငံေတကွေန လာခ့ဲ
တဲသူ့ေတ၊ွ

ကုိယ်ခံအားစနစ်ကုိအားနည်းေစတဲ ့ကျနး်မာ
ေရးြပဿနာတစ်ခုခု�ိှေနတဲသူ့ေတ၊ွ
ဥပမာ - အိတ်ချအိ်င်ုဗီွ/ေအအိင်ုဒီအက်စ်ေရာဂါ၊
ကင်ဆာေရာဂါ၊ ဆီးချ�ိေရာဂါ စသည်...

LTBI က ြမနြ်မနဆ်နဆ်န ်ကုသလိ�ရတယ်။ ကု
သမ�က ၃-၄လ ေလာက်ပဲ �ကာလိမ့်မယ်။ တီဘီ
ေရာဂါကုသမ�ထက် ကုသချနိ ်ပုိတုိတယ်၊
ေသာက်ရတ့ဲေဆး ပုိနညး်�ပီး ကုနက်ျစရိတ်

လညး် ပုိသက်သာပါတယ်။

LTBI �ိှေနြခင်း၊ ကုသြခင်းဟာ သင်ဖျားနာေန
တာ မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ� ပုံမှန ်ေနစ့�်ဘဝ
အတုိင်း ဆက်လက်ေနထုိင်�ုိင်ပါတယ်။

ကုိယ်ခံအားစနစ်ကုိအားနည်းေစတဲ ့အေန
အထုိင်အေလအ့ကျင့်�ိှတဲသူ့ေတ၊ွ ဥပမာ -
ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွ
ြခင်း၊ အရက်အလနွအ်က�ေံသာက်ြခင်း၊
အာဟာရြပည့်ဝေအာင် မစားသုံးြခင်း၊ ကုိယ်
လက်လ�ပ်�ှားမ� မ�ိှြခင်း စသည်...


