အခ ြေြေံကျန််းမာခ ်းဝန်ထမ််းမျာ်းအတွက်
ဆင်ခ ြေခထာက်ခ ာဂါကင််းခဝ်းခ ်းလူအာ်းလံ်းခဆ်းခက ်း ြေင််း
လပ်ငန််းလက်စလ
ွွဲ မ််းညွှန်

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်းစီမံြေျက်

ြည်သူ့ကျန််းမောခ ်းဦ်းစီ်းဌောန၊ကျန််းမောခ ်းနှင့််အော်းကစော်း န်ကကီ်းဌောန
၂၀၂၀-ခုနစ
ှ ်

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ ကင််းခ ်းခ ်း

လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းလပ်ငန််း ခဆောင် ွက် ြေင််း
လပ်ငန််းလက်စွွဲလမ််းညွှန်
၁။

နိဒါန််း
❖ ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််း်းခ ်းခ ်းလူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းလပ်ငန််းမမိ ြို့နယ်စီမြေျက်တွင်

ပါ င် မည််းအြေျက်မျော်း
▪ မမိ ြို့နယ်၏ ပ

ီအခနအ

ော်း

▪ မမိ ြို့နယ်၏ လူဦ်းခ ( ပ်ကွက်/ခကျ်းလက်)
▪ မမိ ြို့နယ်၏ အိမ်ခ ြေ ( ပ်ကွက်/ခကျ်းလက်)
▪ မမိ ြို့နယ်၏ ကျန််းမောခ ်းဌောနမျော်း (တိက်နယ်/RHC အမည်မျော်းနှင် Sub-centre
အခ အတွက်)
▪ ကျန််းမောခ ်း န်
၂။

မ််းအင်အော်း (ဇယော်း ြင်)

ည်မှန်း် ြေျက်

(က)

ခယဘယျ ည်မှန်း် ြေျက်
၂၀၂၀ ြေနှစ်တွင် မန်မောတစ်နိင်ငလ်းဆင်ခ ြေခ

(ြေ)

ောက်ခ ောဂါမှ ကင််းခ ်းခစ န်။

ခ
ိ ေေ ည်မှန်း် ြေျက်
(ြေ-၁) လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းလပ်ငန််း လွှမ််း ြေ မှုကိ မိမိမမိ ြို့နယ်အတွင််းဧ ိယော လွှမ််း ြေ မှု
(၁၀၀%)

ှိ န်နှင် လူဦ်းခ လွှမ််း ြေ မှု (၉၅%) အ

က်

ှိ န်။

(ြေ-၂) မမိ ြို့နယ်တွင်(၅)နှစ်ဆက်တိက်ခဆ်းခက ်းမပီ်းခေောအြေါ်းလူ(၁၀၀၀)တွင်
ဆင်ခ ြေ်း ခ

ောက်ခ ောဂါ်း ခတွြို့နှုန််း

(၁)ဦ်း

က်

ခလျောနည််းခစ န်

(LF

Antigenaemia less than 1 per 1000 population after 5 rounds of MDA)

၃။

လူအော်းလ်းခဆ်းတိက်ခက ်း ြေင််း နည််းဗျျူဟော
▪ အိမ်ခ ြေ (၅၀) လျှင်အြွွဲြို့တစ်ြွွဲြို့စြ
ီ ွွဲြို့စည််း၍ ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့တစ်ြွွဲြို့မှ အိမ်တိင် ော်းခ ောက််းေွော်းကော
မျက်စိခအောက်တွင် တိက်ရိက်ကကည်ရှုတိက်ခက ်းပါမည်။
▪ တစ်ပတ်အတွင််း မပီ်းစီ်းခအောင် ခဆောင် ွက်မည် ြစ်၍ အိမ်ခ ြေ (၅၀)အနက် တစ် က်လျှင်
(၁၀) အိမ်ြေန့်် စနစ်တကျ တိက်ခက ်းပါက လူဦ်းခ ၏ ၉၅% ကိစြေျန
ိ ်မီ လွှမ််း ြေ နိင်ပါမည်။

▪ ခဆ်းတိက်ခက ်းမှုခကကောင် ဆိ်းကျိ ်းလကခဏောမျော်း မခပေါ်ခပါက်နိင် န် ညစော ခစောခစောစော်းမပီ်း
တိက်ခက ်းပါက ပိမိအကျိ ်း ှိပါေည်။

၄။ လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းလပ်ငန််းတွင်း် ်း်း်းခဆောင် ွက် မည် လပ်ငန််း ပ်မျော်း
(Activities on mass drug administration)
(၁) အိမ်ခ

ောင်စအလိက် လူဦ်းခ စော င််း ခကောက်ယူ ြေင််း။

(၂) လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းဆိင် ောမျော်း အေိခပ်း ှင််းလင််း တင် ပ ြေင််း (Advocacy)။
(၃) မမိ ြို့နယ်စီမြေျက် ခ ်းဆွွဲခပ်းပိ့် ြေင််း။
(၄) ခဆ်း ါ်းမျော်း မှောယူ ြေင််း။
(၅) B.H.S မျော်းအော်း Training ခပ်း ြေင််း။
(၆) ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့မျော်း ြွွဲြို့စည််း ြေင််း။
(၇) B.H.S မျော်းအော်း ခဆ်း ါ်းမျော်း ြန့််ခ ြေင််း။
(၈) ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့မျော်းအော်း ေင်တန််းခပ်း၍ ပညောခပ်းပစစည််းမျော်း နှင် ခဆ်းပစစည််းမျော်း အပ်နှ ြေင််း။
၄.၁။ အိမခ
်

ောင်စအလိက် လူဦ်းခ စော င််း ခကောက်ယူ ြေင််း။

▪ လူဦ်းခ စော င််းကိ ခဆ်းခက ်းမည် ပ

မဆ်းနှစ်တွင် MDA Register ြင််း စတင်ခကောက်

ယူပါမည်။
▪ Register စောအပ်မျော်းကိ ပည်နယ်/တိင််းမှ တဆင် ြန့်် ြျူ်း ခပ်းပါမည်။
▪ စောအပ်တစ်အပ်ေည် အိမ်ခ ြေ(၅၀)အတွက် ေ်းနိင်ပါေည်။
▪ ယင််း စောအပ်ကိ (၇)နှစ်တိင်ေ်း န် ပ

မဆ်းစော င််းကိ ခေြေျောစွော ခကောက်ယူမပီ်း ခနောင်နှစ်

မျော်းတွင် လူဦ်းခ အတိ်းအခလျောကိ ဤစောအပ်ကိ်းအခ ြေြေ၍ ခဆောင် ွက် ေွော်းနိင်ေည်။
▪ ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ တစ်ြွွဲြို့ေည် ဤစောအပ်ပါ စော င််းအတိင််း ခဆ်းတိက် ခက ်း မည် ြစ်၍
လမ််းအလိက် တစ်အိမ်တက်ဆင််း ခကောက်ယူ မည်။

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ ကင််းခ ်းခ ်း ခဆ်းတိက်ခက ်း ြေင််း စော င််းမှတတ
် မ််း

ပ်ကွက်/ခကျ်း ွော _________________

ကျန််းမောခ ်းဌောန _____________

ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ တော န်ြေအမည် _____

စော င််းခကောက်ေည်နှစ် _____________

အသက် (နှစ်)

ကျော်း/မ

ု ်ခက ်းမည့်် Albendazole
တိက

၅

၆

း

၅၀

က း

၁

၃

ရီ

၄၅

မ

၁

၃

် ျက်
မှတြေ
သတတမနှစ်

ထ ေါ်ထ

ဆဌမနှစ်

၂

ြဉ္စမနှစ်

ဦးလှထ

စတုတထနှစ်

၁

တ-နှစ်

၁

ဒု- နှစ်

၃

ြ- နှစ်

၂

ခဆ်း ြော်းအခ အတွက်

အခ အတွက်

် ဉ်
အမှတစ

၁

နှစ်အလိုက်တုက
ိ ်ခက ်းမည့်် DEC

၄

အမည်

အိမ်ခ

ောင်စုအမှတ်

မမိ ြို့ _____________

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

ပစ ှင်း် လင််းြေျက်
(၁) စတင်ခကောက်ယူေည် အိမ်မှစ၍ ခ တွက်ကော လမ််းအလိက် ြည်ေွော်း မည်။
(၂)

ိအိမ်ခ

ောင်စ ှိ အိမ်ေော်းမျော်းကိ အမှတ်စဉ််းခ ်း

ိ်းစော င််းေွင််း န်။

(၃) (၄) အေက််း(၂)်းနှစ်ခအောက် ြစ်ပါက (လ) ြင် ခ ်းေွင််း
လောေည်အြေါ ခဆ်းလ်းအခ အတွက်
(၆) Albendazole မှော (၂) နှစ်နှင်အ
(၇) မှ်း (၁၃)်း

ော်းပါ။ ခနောင်နှစ်တွင် အေက်တိ်း

ည်နိင် န် ြစ်ေည်။

က်ကိ (၁) လ်း်းစီ ြစ်၍ အော်းလ်းကိ ‘၁’ဟ ခ ်းေွင််း မည်။

ိ - နှစ်အလိက်ခက ်း မည် DEC ခဆ်း ပော်းအခ အတွက်မှော ကွောနိင်ေ ြင်

နှစ်စဉ်ခဆ်းမတိက်မီ စိစစ်ခ ်းေွင််း န်လိအပ်ေည်။်း တိက် မည််း ခဆ်းလ်းအခ အတွက်ကိ ကကိ တင််း
ခ ်းေွင််းမှေော ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ကိ ခဆ်းလ်း်း အခ အတွက်နှင် စောအပ် တစ်ပါတည််း ခပ်းလိက် ်း
နိင်ပါမည်။ စော င််း်း ြည်ေွင််း ော၌ ေော်းြွော်းဆ ောမ်း အခန ြင် ခစတနော န်
မျော်းအော်း ေင်တန််းခပ်းစဉ် ကူညီ ြည်စွက်
ြစ်ေည်။

မ််း ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့်း

ြန့််ခ ြေင််း ြင် လပ်ငန််းတွင်ကျယ်စွော်း မပီ်းစီ်းမည် ်း

အေက်အပ်စနှင် ခဆ်း ပော်းအခ အတွက်
အေက်အပ်စ

ည်ေွင််းပမှော ခအောက်ပါအတိင််း်း ြစ်ပါေည်။

Albendazole ခဆ်း ပော်း (၄၀၀)်း

DEC ခဆ်း ပော်း

မီလီဂ မ်နှင်

(၁၀၀)မီလီဂ မ်

၂ နှစ်မှ ၅ နှစ််း

၁ ပော်း

၁ ပော်း

၆-နှစ်မ်းှ ၁၄နှစ်

၁ ပော်း

၂ ပော်း

၁ ပော်း

၃ ပော်း

၁၅-နှစ်နင
ှ ်း် အ

က်

အေက်အလိက် ခဆ်း ပော်းမျော်းကိ ခ ်းေွင််း

ော်း ပါမည်။ မှောယူ မည် ခဆ်း ပော်းအခ အတွက်ကိ

ှိလောမည်။
▪ ဘန််းကကီ်းခကျောင််းမျော်း၊ ေီလ ှင်ခကျောင််းမျော်း၊ ခဘော်ဒါခဆောင်မျော်း၊ တပ် င််း်း တပ်ြွွဲြို့မျော်း၊
ွဲစြေန််း၊ စက်ရ၊ အကျဉ််းခ

ောင်မျော်းနှင် ခ ပောင််းခ ွှြို့်း အလပ်ေမော်းမျော်းကိလည််း စော င််း

ခကောက် ပါမည်။
▪ ေက်ဆိင် ောတော န်ြေမျော်းေည်

နယ်ခ မပိင်ေော်းြွော်းဆ ောမ

မှ

စောအပ်မျော်း

ယူကော

စော င််းခကောက်ခပ်းမပီ်း ဆ ောမမှ ခဆ်းတွက်ြေျက်မှောယူ မည်။
▪ ခဆ်းတိက်ခက ်း ော၌ အြွွဲြို့အစည််းတော န်ြေမျော်းလည််း ပါ င်တိက်ခက ်းခပ်းမပီ်း ဆ ောမအော်း
စောအပ်နှင် စော င််းအြေျ ပ်ကိ ခပ်းအပ် မည် ြစ်ေည်။
▪ TMO က ေက်ဆိင် ောနှင် ညိနှုင
ိ ််းခပ်း ပါမည်။
၄.၂။

လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းဆိင် ောမျော်း အေိခပ်း ှင်း် လင််းတင် ပ ြေင််း (Advocacy)

▪ ဆင်ခ ြေခ

ောက် ကင််းခ ်းခ ်းစီမြေျက်ကိ ကမ္ောကျန််းမောခ ်းအြွွဲြို့၏ ၁၉၉၇-ြေနှစ် အကကိမ်

(၅၀)ခ မောက် မျက်နှောစညီအစည််းအခ ်း၏ ဆ်း ြတ်ြေျက်အမှတ်(၂၉) ြင််းအတည် ပ ြေွဲေည်။
▪ ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါေည်

ခ ြေလက်အဂဂါပ

လတ်တခလောခေခစနိင်ခေောခ ောဂါ

ေဏ္ဍောန်ပျက်ယွင််း ြေင််းခကကောင်

လူမှုခ ်း

မဟတ်ခေော်လည််း

ိြေိက်နစ်နောဆ်းရှု်းမှု ှိခေော

ခ ောဂါမျော်းတွင် ပါ င်ခေော်း ခ ောဂါတစ်ြေ ြစ်ပါေည်။ ကမ္ောခပေါ်တွင် လူဦ်းခ ေန််းခပါင််း
(၈၅၆)ေန််းေည် ဆင်ခ ြေခ
(၅၂)နိင်ငတွင်

ခန

ိင်လျက်

ောက် ခ ောဂါကူ်းစက်နိင်ေည် အနတ ောယ် ှိခေော နိင်ငခပါင််း
ှိပါေည်။

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါပိ်း

ကူ်းစက်ြေ ခေော

လူဦ်းခ ေန််း (၁၂၀)ြေန့်် ှိမပီ်း ယင််းတိ့် အနက်မှ လူဦ်းခ ေန််း(၄၀)ြေန့််ေည် ခ ြေလက်အဂဂါပ
ေဏ္ဍောန်ပျက်ယွင််း ြေင််းခကကောင် လူမှုဘ

ိြေိက်နစ်နော ဆ်းရှု်းမှုမျော်း ှိခနပါေည်။

▪ အခ ှြို့ခတောင်အော ှနိင်ငမျော်းတွင် မန်မောနိင်ငအပါအ င် နိင်င(၇) နိင်င၌ ဆင်ခ ြေခ

ောက််း

ခ ောဂါ်းအ မစ်တွယ်မှု ှိခနဆွဲ ြစ်ပါေည်။
▪

မန်မောနိင်င၏ မမိ ြို့နယ်ခပါင််း(၇၇) မမိ ြို့နယ််း တွင် ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ အ မစ်တွယ်မှု ှိမပီ်း

ကူ်းစက််းပျြို့နမ
ှ့် ှု ှိခနပါခေ်းေည်။
၄.၂။လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းဆိင် ောမျော်း အေိခပ်း ှင်း် လင််းတင် ပ ြေင််း (Advocacy)
▪ မိမိမမိ ြို့နယ်၏ ဆင်ခ ြေခ
ကွဲေိ့်

ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါပိ်း ခတွြို့နှုန််းမှော (…..%) ြစ်ပါေည်။ ဆင်ခ ြေခ

ောက်ကကီ်းခနေူမျော်း

ှော်းပါ်းခေော်လည််း

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါပိ်း

ောက််း
အ မန််း

ခေွ်းစစ်ကိ ိယော ြင် ခေွ်းစစ် ောတွင် ပိ်းခတွြို့ေူမျော်း ှခ
ိ န ြေင််း၊ ညအြေျန
ိ ် ခေွ်းစစ်ခဆ်းေည် ်း
အြေါ ပိ်းခတွြို့ေူမျော်း ှိခနေ ြင် ြေင်ကက်
ိ ပါက မည်ေူမဆိ်းကူ်းစက််းနိင်ေည်။

ည် ွယြေ
် ျက်-

▪

- လူအော်းလ်း
အတွင််း ှိ

တစ်မပိ င်တည််း

ခဆ်း်းခေောက်လိက် ြေင််းအော်း ြင်

ပိ်းမျော်းခေခကကပျက်စီ်းေွော်းကော

လူမျော်း၏

ြေနဓောကိယ်

ြေင်ကက်
ိ လျှင်ပင်

မကူ်းစက်နိင်ခတောဘွဲ

က်တွင် ‘ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ’ ဟူခေော

ကူ်းစက်မှုကိ ြတ် ခတောက် န်
-

ခနောင်အနောဂတ် မျ ိ ်းဆက်ေစ်မျော်း လက်
အခမွဆိ်းကကီ်း မကျန် စ်ခစ န်

- (A Future Free of L.F) ‘ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ’ ကင််းခ ်းခေော နိင်င ြစ်လော န်

ဤကွဲေိ့် ြစ်လောခစ န် က န်ပ်တိအ
့် ော်းလ်း၌ တော န် ှခ
ိ ကကောင််း ြေယူေိ ှိ န်
၄.၂။

လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််းဆိင် ောမျော်း အေိခပ်း ှင်း် လင််းတင် ပ ြေင််း (Advocacy)
▪ ြေရိင်/မမိ ြို့နယ် အဆင်မှ ခအောက်ခ ြေ အဆင်

ိ အပ်ြေျ ပ်ခ ်းဆိင် ော တော န်ယူ

ခဆောင် ွက််း ခနကကခေော ပဂ္ိ လ်မျော်း၏ ဦ်းခဆောင်မှု အဆင်ဆင် ကကီ်းကကပ်ခပ်းမှု နှင်
ပည်တွင််း/ ပည်ပမှ လူမှုခ ်းအြွွဲြို့အစည််းမျော်း NGO/INGO မျော်း ပူ်းခပါင််းပါ င်
လောခစခ ်းအတွက် လမ််းညွှန်မှု်းခပ်းပါ န် ခမတတော ပ်ြေခကကောင််း ခ ပောကကော်း ပါမည်။

▪ (အ ြေော်းအကူအညီလိခေော်း

ကိစစ ပ်မျော်းကိလည််း်း

အပ်ြေျ ပ်ခ ်းမှျူ်းမျော်းခ ှြို့တွင်

တင် ပ၍

ြေရိင်/မမိ ြို့နယ်

Commitment

အခ

ကတိက တ်

ယူ

ွခ

ွ်း
ော်း်း

ပါမည်။)
▪

ည်မှန််းြေျက်မှော မိမိမမိ ြို့နယ် လူဦ်းခ ၏ ၉၈% ခဆ်းတိက် မည် Target Population
ြစ်မပီ်း၊ ယင််း လူဦ်းခ ၏ အနည််းဆ်း ၉၅% ကိ လွှမ််း ြေ မှုခပ်း မည် ြစ်ပါေည်။

▪ ဤခဆ်းမျော်းကိ (၁)နှစ်လျှင် (၁)ကကိမ် ၊ (၅)နှစ် ဆက်၍ ခေောက်ပါက ဤမမိ ြို့နယ်တွင်
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ ကင််းစင်မည် ြစ်ပါေည်။

ည်မှန််းြေျက်မှောလူဦ်းခ

▪

(၁)ခယောက်
(က) ဆင်ခ ြေခ
▪ ဆင်ခ ြေခ

(၁၀၀၀)တွင်

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါခတွြို့နှုန််း

က််းနည််း န် ည်မှန််းပါေည်။

ောက်ခ ောဂါဆိတောဘောလွဲ။
ောက်ခ ောဂါဆိေည်မှော

ေန်ခကောင်အမျ ိ ်းအစော်း

ပိ်းတစ်မျိ ်းခကကောင်

ြစ်ေည်

ခ ောဂါတစ်မျိ ်း ြစ်ပါေည်။
▪ ဤ ခ ောဂါေည် ြေင်ကက်
ိ ြေင််း ြင် ကူ်းစက်ပါေည်။
(ြေ)

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်းအတွက််း လူအော်းလ်း်း ဘောခကကောင်

ခဆ်းခေောက်

တောလွဲ။
▪ ဒီဆင်ခ ြေခ

ောက်ေန်ခကောင်ေည်

လူြေနဓောကိယ်

ွဲတွင်

ှိခနခေော်လည််း

တစ်ြေါတစ်

ဘောခ ောဂါ လကခဏောမှ မ ပဘွဲ ငပ်ခနတတ်ပါေည်။
▪

ဒါခကကောင် ပ်ကွက်/ခကျ်း ွော

ွဲမှော ှိခနတွဲ လူခတွ အကန်လ်း တစ်မပိ င်တည််း၊ တစ်ြေျန
ိ ်တည််း

ခဆ်းခေောက်လိက် ြေင််းအော်း ြင် လူမျော်း ွဲြို့ ြေနဓောကိယ်မှော

ှိတွဲ ခ ောဂါပိ်းမျော်း တစ်မပိ င်တည််း

ခလျောနည််းေွော်းမှော ြစ်ပါတယ်။
ဒီလပိ
ိ ်းမျော်း ခလျောနည််းေွော်းြေျန
ိ ်မှော ြေင်ကက်
ိ ခေော်လည််း တစ်ခယောက်က တစ်ခယောက်ကိ
မကူ်းစက် နိင်ခတောပါ။
(ဂ)

ဘောခဆ်းခတွတက်
ိ မှောလွဲ။
ဒီအီ်းစီခဆ်း ပော်း (DEC) နှင် အယ်လ်ဘင်ဒါဇိ်း (Albendazole) ခဆ်း ပော်းမျော်းကိ ပူ်းတွမွဲ ပီ်း
တိက်မှော်း ြစ်ပါတယ်။

(ဃ)

ဘယ်ေခ
ူ တွခေောက် မှောလွဲ။
ခအောက်ပါပဂ္ိ လ်မျော်းမှလ၍
ွွဲ ကျန်လအ
ူ ော်းလ်း ခဆ်းခေောက် မည်။

(၁) ကိယ်၀န်ခဆောင်။
(၂) ၂နှစခ
် အောက်ကခလ်းမျော်း။ (၂နှစ် ပည်ေည်အြေါ၌ တိက်နင်
ိ ေည်။)
(၃) အ ြေော်းခ ောဂါတစ်ြေြေကိ ဆိ်းဆိ်း ါ်း ါ်းြေစော်းခန ေူမျော်း။
(င)

ဘယ်လခေောက်
ိ
မှောလွဲ။

▪ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ်အနည််းဆ်း (၅)နှစ်ဆက်တိက် ခေောက် မှော်း ြစ်ပါတယ်။
▪ ဒီအ်းီ စီခဆ်း ပော်းကိ အေက်အပ်စ အညွှန််းအတိင််းနှင် အယ်လ်ဘင်ဒါဇိ်း ကခတော (၂)နှစ်
ပည်တွဲ်းကခလ်းကစမပီ်း လူအော်းလ်းကိ (၁) ပော်းစီ တိက် မှော ြစ်ပါတယ်။
ခဆ်းတိက် ောတွင် အ

်းူ ဂရ ပ လိက်နော မည် အြေျက်မျော်း

(က) အေက််း(၅) နှစ်ခအောက် ကခလ်းမျော်းနှင် ခဆ်းမျ ိ ြေျ န််းြေက်ြေွဲေူမျော်းကိ ခဆ်း ပော်းမျော်း ကကိတ်၍်း
တိက် န်။်း်း်း်း်း
(ြေ) ကခလ်းမျော်းကိ အတင််းအကကပ် ြေျ ပ်ကိင် ြေင််း ၊ နှောခြေါင််းပိတ်၍ တိက် ြေင််းမျော်း မ ပ လပ် ပါ။
(ဂ) မည်ေူမဆိ Albendazole

ခဆ်းကိ

ါ်းစော်းြေိင််းပါ။

ြေျ ိ ခမွှ်းခေော

အ ေော ှိ၍

ါ်းစော်းလိ့်

ခကောင််းမပီ်းခဆ်းမျ ိ ြေျ န် အြေက်အြေွဲ မ ှိခတောပါ။
(ဃ) ခဆ်းခေောက်မပီ်း တစ်စတစ် ောြေစော်း ပါကခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ကိ အခကကောင််းကကော်းပါ။ ေိမ
့် ဟတ်
ေက်ဆိင် ောကျန််းမောခ ်းဌောန ၊ ခဆ်းရနှင်နီ်းလျှင် ခဆ်းရေိ့််းအခကကောင််းကကော်းပါ။

(စ)ဘောအကျိ ်းခကျ်းဇူ်းခတွ
(၁) ဒီခဆ်းခတွကိ

မ
ှိ လွဲ။

ခေောက် ြေင််းအော်း ြင််းြေနဓောကိယ်

ွဲမှောဆင်ခ ြေခ

ောက််း ေန်ခကောင်မျော်းခေခကျ်း

ပျက်စီ်းမပီ်း ခ ောဂါကင််းစင်ေွော်းမှော ြစ်ပါတယ်။
(၂) ခ ောဂါပိ်းမ ှိတွဲ လူခတွမှောခတော်း ခဆ်း ွဲြို့အောနိေင်ခကကောင််း ခ ောဂါပိ်း ၀င်ခ ောက််း ကူ်းစက် ြေင််းမှ ်း
ကောကွယ်ခပ်း်းနိင်ပါတယ်။
(၃) အူလမ််းခကကောင််းမှော်း ှိခနတတ်တွဲ်းေန်ခကောင်အမျ ိ ်းမျ ိ ်း ကင််းစင်ခစပါတယ်။

(၄) အြေျ ိ ြို့ကခလ်းခတွမှော်း ေန်ကျတောကိ ခတွြို့ ပါတယ်။ ဒါခကကောင််း ်း ်း ကခလ်းမျော်းစော်းေည်
အောဟော ဓါတ်မျော်း ပည်၀စွော
(ဆ)

ှိမပီ်း်းကခလ်းမျော်း်းကျန််းမောြွြို့မြိ ်း်းဉောဏ် ည််းတိ်းလောမှော ြစ်ပါတယ်။

ခဆ်းခေောက်မပီ်းဘယ်လြေ
ိ စော်း တတ်ေလွဲ။

▪ ခဆ်းနှစ်မျိ ်းတိက်ေည်အတွက် DEC နှင် Albendazole ခဆ်း ပော်းမျော်း၏ ခဘ်း
ဆိ်းကျိ ်း (Side Effect)မျော်းကိ ေိ

ွက်

ော်း န်လိအပ်ပါေည်။

▪

DEC ၏ Side Effect မှော မူ်း်းခ ြေင််း ၊ ပျ ိ ြို့ ြေင််း၊ အန် ြေင််း တိ့် ြစ်ပါေည်။

▪

Albendazole ၏ Side Effect မှော ပျ ိ ြို့ ြေင််း၊ အန် ြေင််း တိ့် ြစ်ပါေည်။

▪

Side Effect မျော်းေည် ခဆ်းခေောက်မပီ်း ၂၄ နော ီအတွင််း ြစ်တတ်ပါေည်။

▪ Albendazole ေည် အစောလမ််းခကကောင််းမှလွွဲ၍ ကျန်ေည်ြေနဓောကိယ် အစိတ်အပိင််းမျော်းကိ်း
ိြေိက်မှု (Systemic Side Effect) မ ှိပါ။
▪

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ၏ ေဘော၀အ

DEC ခေောက်မပီ်းလျှင် ဆင်ခ ြေခ

ခေခကက ပျက်စီ်းေွော်းေည်အတွက် ၊ ယင််းတိမ
့် ှ

ောက်ပိ်းမျော်း

၊

ွက်လောခေော ဓောတ်ပစစည််းမျော်းခကကောင်

ြေနဓောကိယ်တွင််း၌ Antigen & Antibody Reaction ြစ်တတ်ပါေည်။
▪ ယင််း Antigen & Antibody

Reaction ေည် ပိ်းမျော်းမျော်း ှိခလ၊ Reaction

ပိ်းအ ှိန် မင်ခလ ြစ်ပါေည်။ ယင််းကိ Side Reaction ဟခြေေါ်ပါေည်။
(ဇ)

ခဆ်းခေောက်မပီ်းဘယ်လြေ
ိ စော်း တတ်ေလွဲ။
▪ ခတွြို့ကက နိင်ေည် Side Reaction မျော်းမှော ြျော်းနော ြေင််း၊ အင် ပင်
ကိက်ြေွဲ၍ မေယ်ြေျင် ြစ် ြေင််း ၊်း ခယောက်ျော်းမျော်းတွင်
Orchitis ) ခ ြေခ

ွက် ြေင််း၊ ခ ြေလက်မျော်း

ခဘောခအောင် ြေင််း (Reactionary

ောက် အနည််းငယ် ခ ောင်လောတတ် ြေင််းတိ့် ြစ်နိင်ပါေည်။

▪ ယင််း Side Reaction မျော်းေည် ခဆ်းခေောက်မပီ်း (၂၄) နော ီခကျော်လျှင် စတင်ခပေါ်လောမပီ်း
၁-၂

က် အတွင််း ခပျောက်ေွော်းမည် ြစ်ပါေည်။

▪ Side Effect်း မျော်းအတွက် B6 ခပ်း ြေင််း၊ Side Reaction်း မျော်းအတွက် ြျော်းလျှင်
Paracetamol ၊ အင် ပင်

လျှင် Anti histamine်းစေည်တိက
့် ိ တစ်ခန့်လျှင် ၁ ပော်း (၁) ကကိမ်

၊ ၁ ပော်း (၂) ကကိမ် စေ ြင် တိက်ခက ်း ြေင််း ြင် ေက်ေော ခပျောက်ကင််းခစပါေည်။

▪

နီ်းစပ် ောခဆ်းရ ၊ ခဆ်းခပ်းြေန််း၊ ပင်ပဆ ော၀န် စေည်မျော်း

ပေနိင်ပါေည်။

▪ Reactionary Orchitis ေူမျော်းအော်း Paracetamol တိက်ခက ်း နိင်ပါေည်။
▪ ေက်ေောမပီ်းေည်အြေါ DEC 6 mg /kg x 3 divided doses x 12 days (ဥပမော 50 Kg
ှိခေော

လူ ြစ်ပါက Total dose မှော 300 mg ခက ်း မည် ြစ် ော 100 mg- t.d.s x12

days) တိက်ခက ်း န် ြစ်ပါေည်။
▪

ပည်ေူလူ

ခနနှင် ခဆ်းခေောက်မပီ်း မူ်း်းခ ြေင််း၊ ြျော်း ြေင််းစခေော လကခဏောမျော်း ြစ်ပါက

မိမိအော်း ခဆ်းတိက်ြေွဲခေော အြွွဲြို့အော်း ေတင််းပိ့် န်၊ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ကလည််း ေက်ဆိင် ော
ကျန််းမောခ ်းဌောနမှ တော၀န်ြေအော်း ေတင််းခပ်းပိ့် ြေင််း၊ လိအပ်ပါက ခဆ်းရေိ့် ပိခ
့် ပ်း ြေင််းတိ့်
ပ လပ် န် ခ ပောကကော်း

ော်း်း ပါမည်။

၄.၃။ မမိ ြို့နယ်စမ
ီ ြေျက်ခ ်းဆွခ
ွဲ ပ်းပိ့် ြေင််း
▪

ပည်နယ်/တိင််းအဆင်

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ

ကင််း်းခ ်းခ ်းစီမြေျက်

ေင်တန််း

တက်မပီ်းပါက မမိ ြို့နယ်အဆင် စီမြေျက်ကိ ခ ်းဆွွဲခပ်းပိ့် ပါမည်။
▪ မမိ ြို့နယ် စီမြေျက်ဆွွဲ ောတွင်

မိမိမမိ ြို့နယ်၌ ခဆောင် ွက် မည် လပ်ငန််းမျော်းကိ

ပူ်းတွွဲပါ

ဇယော်း(၁)တွင် ပါ၀င်ေည် ခြေါင််းစဉ်အတိင််း အြေျန
ိ ်ကောလ (လ ြင် ခြော် ပ န်)၊ ခန ောခဒေ
(မိမိကျန််းမောခ ်းဌောန်းနယ်ခ မ)၊ တော၀န် ှိေူ (လပ်ငန််းကိ ခဆောင် ွက် န် တော၀န်ခပ်းမည်ေူ)
စေည်တိက
့် ိ ခေြေျောစွော ခြော် ပ ခ ်းဆွွဲ မည် ြစ်ပါေည်။
▪ မိမိမမိ ြို့နယ်၏ လူဦ်းခ ်း၊ အိမ်ခ ြေ်း၊ အေက်အပ်စ အလိက် လူဦ်းခ ်း၊ ကျန််းမောခ ်း၀န်

မ််း

အင်အော်း၊ အစိ်း မဟတ်ခေော အြွွဲြို့အစည််းမျော်း၏ အင်အော်း တိက
့် ိ အခ ြေြေ ပါမည်။
▪ လူဦ်းခ ဆိ ော၌ ခဆ်းမတိက်မီ ခဆ်းတိက်မည် Register ြင််းခကောက်ယူ်း ြေွဲခေော လူဦ်းခ
စော င််းြေျ ပ်ကိ အခ ြေြေ ပါမည်။
▪

လူဦ်းခ အပ်စတွင်
မ

၂ နှစ်ခအောက် ကခလ်းဦ်းခ ကိ ယြေနှစ် ခဆ်းတိက်မည် အပ်စတွင်

ည် ပါ။ ေိခ
့် ေော် ခနောင်နှစ်တွင် (၂ )နှစ် ပည်က စော င််းတွင်

ည် မည်။

၄.၃။ မမိ ြို့နယ်စမ
ီ ြေျက်ခ ်းဆွခ
ွဲ ပ်းပိ့် ြေင််း
မိမိ စီမြေျက်တွင် ခအောက်ပါအြေျက်မျော်း အဓိကပါ မည်။
▪ မမိ ြို့နယ် ှိ ကျန််းမောခ ်းဌောနမျော်းဦ်းခ ( Health facility အလိက် ခြော် ပ န်)

▪ မမိ ြို့နယ်၏စစခပါင််း လူဦ်းခ
▪ ၂ နှစ်ခအောက် လူဦ်းခ
▪ ကိယ်၀န်ခဆောင် လူဦ်းခ
▪ ခဆ်းတိက်ခက ်း မည် လူဦ်းခ

(၂နှစ် ပည်မှ်း၅ နှစ် )

▪ ခဆ်းတိက်ခက ်း မည် လူဦ်းခ

(၆်းနှစ် ပည်မှ်း၁၅်းနှစ်ခအောက် )

▪ ခဆ်းတိက်ခက ်း မည် လူဦ်းခ

( ၁၅်းနှစ််း ပည်နှင််းအ

က်)

❖ ခယဘယျအော်း ြင် မိမိမမိ ြို့နယ်တွင် ခဆောင် ွက် မည် လပ်ငန််းမျော်းမှော အမှတ်စဉ်(၄)တွင်
ခြော် ပြေွဲ ခေော
ခန ောခဒေနှင်

လပ်ငန််း ပ်(၁) မှ (၁၄) ြစ်ပါေည်။ ယင််း (၁၄)ြေကိ အြေျန
ိ ်ကောလ ၊
တော၀န််း ယူမည်ေူ

စေ ြင် ပါ၀င်ခေော

Gnatt Chart ကိ

ခ ်းဆွွဲ ြေင််း ြစ်ပါေည်။
၄.၄။ ခဆ်း ါ်းမျော်း မှောယူ ြေင််း။
▪ ခဆ်း ါ်းမျော်း မှောယူ ော၌ ေက်ဆိင် ော်း ပည်နယ် /တိင််း

ပကနေိ့် (ပစ -၄) ြင်မှော

ယူ ပါေည်။
▪ ပစ (၁) မှ(၆)
▪

ိ ဇယော်းမျော်းကိ ဤစောအပ်၏ ခနောက်ဆက်တွွဲတွင် ခြော် ပ

ဤပစမျော်းေည် MDA လပ်ငန််း မစမီတွင် “လျော

ော်းပါေည်။

ော်းြေျက်” အ ြစ် အေ်း ပ နိင်ေကွဲေိ့်

MDA လပ်ငန််း ခဆောင် ွက်မပီ်းြေျိန်တွင် “ခဆောင် ွက််း မပီ်းစီ်းမှု”အ ြစ် ပန်လည် Report
လပ် ော၌ အေ်း ပ ်း ပါမည်။
▪ ေော်းြွော်းဆ ောမ

တွင် ပစ(၁)နှင် ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့လိက် စော င််းြေျ ပ် မည်။

▪ ေော်းြွော်းဆ ောမေည် မိမိအပိင် နယ်ခ မ ှိ ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့မျော်းကိ

အမှတ်စဉ််း ခ ်း

ိ်းကော

အြွွဲြို့အလိက် (Row အလိက်) ြည်စွက် ပါမည်။
▪ ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ြွဲြို့ွ ော၌ဘန််းကကီ်းခကျောင််းတိက်မျော်း၊
ပါ၀င် ပါမည်။

တပ် င််းတပ်ြွွဲြို့မျော်း ၊ စက်ရမျော်းပါ

၄.၃။ မမိ ြို့နယ်စမ
ီ ြေျက်ခ ်းဆွခ
ွဲ ပ်းပိ့် ြေင််း
▪ Albendazole လိအပ်ြေျက်မှော (၂ )နှစ် ပည်မပီ်းမှစ၍ (၁) လ်းစီ တိက် မည် ြစ်၍ ခဆ်းတိက််း
မည်

လူဦ်းခ ်းစစခပါင််း (ခကော်လ ၁၀) ကိ “၁” နှင် ခ မောက်၍

ခကော်လ(၁၅) တွင်

ည်ေွင််း်းခြော် ပ်း ပါမည်။
▪ ေော်းြွော်းဆ ောမမျော်းေည် ပစ (၁)မျော်းကိ မိမိ Sub-centre တွင် ပ်ကွက် ခကျ်း ွော အလိက်
ပန်လည်၍ စစည််းမပီ်း ခဆ်းလိအပ်ြေျက်ကိ ပစ(၂)တွင် ခပါင််းခပ်း ပါမည်။
▪ ေော်းြွော်းဆ ောမမျော်း၏ ပစ(၂)မျော်းကိ ကျန််းမောခ ်းမှျူ်းမှ

ပစ(၃)တွင်

ကျန််းမောခ ်းဌောြေွွဲ

အလိက် ပန်လည်စစည််း ပါမည်။
▪ မမိ ြို့နယ်အဆင်တွင် ကျန််းမောခ ်းဌောနအလိက် လိအပ်ြေျက်၊ လျော
စစည််း၍ ပည်နယ်/တိင််း

ပကန ေိ့် ခပ်းပိ့် ပါမည်။

ေိမ
့် ှေော လိအပ်ခေော ခဆ်းအခ အတွက််းစော င််းမျော်းကိ
၄.၅။ အခ ြေြေကျန််းမောခ ်း၀န်

ော်းြေျက်မျော်းကိ ပစ(၄) ြင်

မ််းမျော်းအော်း

ှိနင်
ိ မည် ြစ်ပါေည်။

ေင်တန််းခပ်း ြေင််း။

▪ မမိ ြို့နယ်ကျန််းမောခ ်းဦ်းစီ်းဌောနမှျူ်းက အဓိကတော န်ယူ ခဆောင် ွက် ပါမည်။ တိင််းမှ ြစ်ခစ၊
ဗဟိ ပကနမှ

ြစ်ခစ လောခ ောက် ကူညီပ့်ြေ
ိ ျခပ်းေည်အြေါလည််း

ှိပါမည်။ ေင်တန််း

ခပ်း ြေင််းကိ မမိ ြို့နယ်အဆင် အေိခပ်းခဆွ်းခနွ်းပွွဲ အမပီ်းကပင် စတင်နိင်ပါေည်။

၄.၅ (၁)။ ဆင်ခ ြေခ
(က) ဆင်ခ ြေခ
▪

ောက်ခ ောဂါအခကကောင််း (Epidemiology of Lymphatic Filariasis)
ောက်ခ ောဂါပိ်း Wuchereria bancrofti

မန်မောနိင်ငတွင် ဤပိ်းတစ်မျိ ်းတည််း ှိေည်။ ဤပိ်းေည် " ေန်ခကောင်" အမျ ိ ်းအစော်း
ပိ်းမျိ ်း ြစ်မပီ်း ေက်ကကီ်းခကောင်မျော်းမှော ေော်းနန် ည်ခကကောတွင် ခနေည်။

▪ ေက်ကကီ်းခကောင် (Adult Worm) မျော်း မိတ်လိက်ခပါင််းခြေါ်မပီ်း Microfilaria (Mf)
ေန်ခကောင်ငယ်မျော်း ခပေါ်လောကော လူတိ၏
့်
ခေွ်းခကကောမျော်းနှင် အဆတ်၊ အေည််းစခေော
အတွင််းကလီဇောမျော်း

ွဲတွင် လှည်ပတ်ေွော်းလောနိင်ပါေည်။

▪ Mf ပိ်းငယ်မျော်းေည် ည (၁၀) နော ီမှ နနက် (၂) နော ီအတွင််း ခေွ်းခကကောမျော်း
မျော်း ပော်းစွော
▪

ွဲတွင်

ွက်ခပေါ်ခလ ှိပါေည်။

ိအြေျိန်တွင် ြေင်ကက်
ိ
ော၌ ြေင်၏ ြေနဓောကိယ်

ွဲေိ့် Mf (larva Stage 1) မျော်း ပါေွော်း်း

ပါေည်။
(ြေ) ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါပိ်းကိ ေယ်ခဆောင်ခေော ြေင် (Culex quinquefasciatus )

▪ မေန့်် ှင််းခေော ခ ပပ်ခ ေိ်း ှိ ော ခ ခ မောင််းမျော်း ၊ ခ ဆိ်းကန်မျော်း၊ ခ ပပ်မျော်း စေည်
ကျင််းမျော်း (Soakge pit)တွင် ခပါက်ပွော်းခလ ှိပါေည်။
▪ အိမ်တွင််း/အိမ် ပင်

မည်ေည်ခန
်း
ောမဆိ

ကိက်ခလ ှိပါမပီ်း၊

အိမ်တွင််း

ပ ိခဘောဂမျော်း၊

အ၀တ်မျော်း၊ ခမှောင် ိပ်ကျေည် ခန ောမျော်းတွင် နော်းခလ်း ှိပါ်းေည်။
▪ ဤ ြေင်ကက်
ိ ေည် အြေျန
ိ ်မှော ညခနပိင််းနှင် ညပိင််း ြစ်ေည်။
▪ အမျော်းဆ်းကိက်ေည် အြေျန
ိ ်မှော ည ၁၀ နော ီမှ နနက်၂ နော ီအတွင််း ြစ်၍Mf (Larva stage
1) မျော်း ခေွ်း

ွဲတွင် လှည်ပတ်ခေော အြေျန
ိ ်နှင် ကိက်ညီခနခပေည်။

▪ larva Stage 1 ေည် ြေင်၏်းြေနဓောကိယ်

ွဲေိ့် ခ ောက်မပီ်းခေောအြေါ (၁၄) က်အတွင််း Larva

Stage 2 ၊ ၎င််းမှတဆင် Larva Stage 3 တိအ
့် ြစ် ပေဏ္ဌောန် ခ ပောင််းလွဲ်းေွော်းပါေည်။
▪

ြေင်ကလူကိကိက်ခေောအြေါ Larva Stage 3 ပိ်းငယ်မျော်းေည် လူ၏ ြေနဓောကိယ်
ခ ောက် ှိေွော်းကော လူ၏ ခေွ်း

ွဲေိ့်

ွဲတွင် Larva Stage 4 ြစ်ေွော်းပါေည်။

▪ လူ၏ ြေနဓောကိယ်အတွင််း Larva Stage 4 မှ Adult Worm (ေက်ကကီ်းခကောင်) ြစ်ကော
ခ ောဂါကူ်းစက်ေွော်းပါေည်။

(ဂ)

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကူ်းစက်ြေ နိင်ေည်လူ (Susceptible Host)

▪ အေက်အ ွယ်မခ ွ်း၊ ကျော်း/မ မခ ွ်း လူမျ ိ ်းမခ ွ်း ြစ်နိင်ပါေည်။

၄.၅

(၂) ။ ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ လကခဏောအဆင်ဆင်

(၁) ငပ်ခနခေောအဆင် (Occult type)
▪ ခ ောဂါပိ်းြေနဓောကိယ်

ွဲခ ောက် ှိမပီ်း၊ ြစ်ခေော်လည််း၊ မည်ေည် ခ ောဂါ်းလကခဏောမျှ မ ပပါ။

▪ Asymptomatic (ခ ောဂါလကခဏောမ ပခေော) Aparasitaemic (ညဉ်အြေါ ခေွ်းစစ်လျှင် Mf
ပိ်းမခတွြို့ခေော) အဆင်ဟ ခြေေါ်ပါေည်။
▪ ခ ောဂါလကခဏော

မ ပခေော်လည််း

ပိ်းမျော်းက

ေော်းနန် ည်ခကကောမျော်းကိ

စတင်ြျက်ဆီ်း

စ ပ ခနမပီ ြစ်ပါေည်။
▪ ခ ောဂါပိ်း ှိ်း / မ ှိကိ Immuno Chromatographic Test (ICT) (ေိ့်မဟတ်) Filaria test
Strip

(FTS)

ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါပိ်းအ မန်ခေွ်းစစ်ကိ ိယော

နှင်

စမ််းေပ်မှေော

ေိ ှိ ခပေည်။

(၂) Asymptomatic Parasitaemic
▪ ခ ောဂါလကခဏောမ ပခေော်လည််း ညဉ်အြေျန
ိ ် ခေွ်းခြါက်စစ်ခဆ်းလျှင် Mf ပိ်းခတွြို့ပါေည်။
(၃) Adenolymphangitis လင်ခကကောမျော်းနှင်း် အကကိတမ
် ျော်းခ ောင်ခေောအဆင်
(က) Fever with chills & rigor - ြေျမ််း၊ တ၊ ြျော်း ြေင််း၊
(ြေ) Lymphangitis- ြေနဓောကိယ် တစ်ခန ော ောတွင် နီ ွဲ ပူခလောင် ခယောင်ယမ််း၍ နောကျင် ြေင််း
(မှင်

ေည်၊ ပင်ကူ ှပ်ေည်ဟ ခြေေါ်ခလ ှိေည်။)

(ဂ) Lymphadenitis- Lymph node မျော်းခ ောင် ြေင််း၊
(ဃ) Chyluria- ဆီ်းေွော်းေည်အြေါ အ ြျူခ ောင် ပျစ်ြေ ွဲြေ ွဲ ြစ်ခန ြေင််း၊
(င) Urticaria- အင် ပင်

ွက် ြေင််း၊

(စ) Asthma- ပန််းနော င်ကကပ် ခ ောဂါကွဲေိ့် င်ကကပ် ြေင််း၊
(ဆ) Orchitis, funiculitis, epidydimitis, epidydimo-orchitis- ခဘောခအောင် ြေင််း
(ဇ) Hydrocoele- ခဘောကကီ်း ြေင််း၊ ခ မတတဟလည််း ခြေေါ်ကကေည်။

(၄) Lymphoedema
▪ ခ ြေခ

ောက်/လက် တ ြည််း ြည််း ကကီ်းလော ြေင််း (တစ်ြက်တည််း ြစ်ခစ၊ နှစ်ြက်လ်း ြစ်ခစ)

(၅) Elephantiasis
▪ ခ ြေ/လက်မျော်းဆင်ခ ြေခ

ောက်ကွဲေိ့် ြစ်လော ြေင််း

၄.၅။ ်းဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါ ကင််းခ ်းခ ်း စီမြေျက် လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်း ြေင််း်း်းလပ်ငန််း ်း်း်း်း်း

ခဆောင် ွက် ောတွင် အခ ြေြေကျန််းမောခ ်း
▪ လပ်ငန််း ပ် (၁) မှ (၁၄)

န်

မ််းမျော်း၏ ကဏ္ဍ။

ိ အော်းလ်းပါ င်ခဆောင် ွက် ပါမည်။

▪ ခဆ်းမခက ်းမီ ကကိ တင် ပင်ဆင်မှုမျော်း ခဆောင် ွက် ြေင််း၊ ခစတနော်း န်

မ််းမျော်းအော်း ေင်တန််း

ခပ်း ြေင််း၊ ခဆ်းခက ်းစဉ််း ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့မျော်းအော်း ကကီ်းကကပ် ြေင််း၊ ခဆ်းခက ်းမပီ်း ခဆ်း၏
ဆိ်းကျိ ်း

အောနိေင်မျော်း

(Side

Effect)

ခလလော ြေင််း၊

Report

လပ် ြေင််းတိက
့် ိ

ခဆောင် ွက် ပါမည်။
▪ BHS

မျော်းအော်း

Register

ေွင််းနည််းစနစ်နှင်

Report

format

ြည်နည််းမျော်းကိ

ေင် ပခပ်း န် လိပါေည်။
၄.၆။

လပ်ငန််းအြွြို့ွဲ ြြို့ွွဲ စည််း ြေင််း နှင် လပ်ငန််းတော န်ြေခ
ွွဲ ြေင််း။
ခဆ်းတိက်အြွြို့ွဲ ြွြို့ွဲ စည််း ြေင််း

▪

ပ်ကွက်ခကျ်း ွောမျော်း၌ အိမ်ခ ြေ (၅၀)တွင် ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ တစ်ြွွဲြို့ကိ ခအောက်ပါအတိင််း
ြွွဲြို့စည််း်း ပါမည်။
(၁) ပ်ကွက်/ခကျ်း ွောအပ်ြေျ ပ်ခ ်းမှျူ်း
(၂) ောအိမ်မှျူ်း/ဆယ်အိမ်မှျူ်း
(၃) အမျ ိ ်းေမီ်းခ ်း ော/ မိြေင်နှင်ကခလ်း/ ကကက်ခ ြေနီ/ အ မီ်းေတ် စစခပါင််း ေင်ခတော်ေူ
အနည််းဆ်း (၃)ဦ်း ပါ င် ြွွဲြို့စည််း မည်။

ခဆ်းတိက်အြွြို့ွဲ ၏ လပ်ငန််းတော န်မျော်း။
(၁) တစ်လ ကကိ တင်၍ အိမ်ခ ြေ်း (၅၀)်း ှိ မိေော်းစမျော်း
လပ်ငန််းအခကကောင််းနှင် လူ

ေွော်းခ ောက်ကော ခဆ်းတိက် ခက ်း ြေင််း

က ခဆ်းခေောက် ြေင််း ြင် ပါ င်ကူညီ န် ှင််းလင််း ခ ပောကကော်း ပါမည်။

(၂) အနည််းဆ်း (၃)်း က်ြေန့်် ကကိ ၍ ေော်းြွော်းဆ ောမ

မှ ခဆ်းတိက်လူဦ်းခ စော င််းစောအပ် (Mass

Drug Administration Register) နှင် ခဆ်းမျော်းကိ ယူ

ော်း ပါ မည်။

(၃) ေတ်မှတ် က်အတွင််း လမ််းညွှန်ပါ အညွှန််းအတိင််း အိမ်တိင် ောခ ောက် တိက်ခက ်းပါမည်။

(၄) ခဆ်းတိက်ေည်အိမ်တွင် ခဆ်းတိက်ခက ်းေည်

က်စွွဲ၊ အိမ် ှိ လူဦ်းခ နှင် ခဆ်းတိက်မပီ်းေည်

လူဦ်းခ မျော်းကိ ခ ်းမှတ်ြေွဲ ပါမည်။
(၅)

ြေ ီ်းလွန်ခနေူမျော်း၊ လပ်ငန််းြေွင် ေွော်းခ ောက်ခနေူမျော်းကိ

ခဆ်းတိက်ခက ်း န်

ေော်းြွော်းဆ ောမနှင်

ခဆ်းတိက်

ပန်လည်ခ ောက် ှိ်း ေည်အြေါ

အြွွဲြို့ခြေါင််းခဆောင်တိ့်

ညိနှုင
ိ ််း၍

စီစဉ််း

ော်း ှိ ပါမည်။
(၆)

ူ်းကွဲစွော မူ်းခ ြေင််း၊ ခအောအန် ြေင််း၊ ြျော်းနော ြေင််း စေ ြင် ြစ်ခပေါ်လောပါက ေက်ဆိင် ော

ေော်းြွော်းဆ ောမ

ေတင််းပိခ
့် ပ်း ပါမည်။

ေော်းြွော်းဆ ောမ နှင် အလှမ််းခ ်းပါက နီ်းစပ် ောခဆ်းြေန််း၊ ခဆ်းရေိ့် ေွော်းခ ောက် ပေနိင် န်
စီစဉ်ခပ်းပါ။
၄.၇။ BHS မျော်းအော်း ခဆ်း ါ်းမျော်း ြန့်် ြျူ်း ြေင််း။
▪ ခဆ်းမျော်းကိ ဗဟိမှ လူဦ်းခ အတိင််း ခပ်းေည် ြစ် ော ကိယ် န်ခဆောင်နှင် ၂ နှစ််း ခအောက်
ကခလ်း အတွက် ခဆ်းမျော်းေည် မမိ ြို့နယ်၌ အပိခဆောင််းအ ြစ် ြေျန်
▪ ခဆ်းမတိက်မီ (၁) လ၏ လကန် က်အတွင််း ဗဟိမှ

ော်း ပါမည်။

ှိခေော DEC နှင် Albendazole

ခဆ်း ပော်းမျော်းကိ ေော်းြွော်းဆ ောမမျော်းအော်း ခ ငှခပ်း ပါမည် ။
▪ ခဆ်းခ ငှ ောတွင်

မူလက

ယင််းဆ ောမ

တင် ပခတောင််းြေ

ော်းေည်

လူဦ်းခ နှင်

ခဆ်းအခ အတွက် ကိက်ညီမှု ှ/ိ မ ှိ စိစစ်၍ ခပ်း ပါမည်။
▪

ပ်မ

လိအပ်ြေျက် ှိက

TMO

အခန ြင်

မိမိ၏

အပိခဆောင််းခဆ်း

ွဲမှ

ပ်မ

တ်ခပ်း ပါမည်။
▪

ပ်မ လိအပ်ပါက တိင််း/ ပည်နယ််း ပကနမှ

ပ်မမှောယူ ပါမည်။

၄.၈။ ခဆ်းတိက်အြွြို့ွဲ မျော်းအော်းေင်တန််းခပ်း ြေင််း၊ ခဆ်းနှငပညောခပ်း
်
ပစစည်း် မျော်း အပ်နှ ြေင််း။
▪ အခ ြေြေကျန််းမောခ ်း န်

မ််းမျော်းေည် ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့အော်း

Administration) နှင်ပတ်ေက်၍ ေင်တန််းခပ်း ပါမည်။
▪ ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ " လက်ကမ််းလမ််းညွှန်" ကိ အေ်း ပ ပါမည်။

MDA

( Mass Drug

ဗဟိမှ ပပိ်းခေော Pamphlet ၊ ပိစတောမျော်းကိ ခ ငှခပ်းမပီ်း ပညောခပ်း လပ်ငန််းမျော်းကိ
ခဆ်းမတိက်မီ (၁)လြေန့်် ကကိ တင်၍ ခဆောင် ွက်နိင် န် စီစဉ်ခပ်း ပါမည်။
၄.၉။ လူ

အော်း ခဆ်းတိက်အြွြို့ွဲ မှ ပညောခပ်း ြေင််း။

▪ ခဆ်းမတိက်မီ

(၁)လအတွင််း

ပည်ေူလူ

အော်း

ပညောခပ်း ြေင််း၊

စည််းရ်း်း

လှုြို့ခဆော် ြေင််းလပ်ငန််း မျော်းကိ ခဆောင် ွက် မည် ြစ်ပါေည်။

၄.၁၀။ လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်းလပ်ငန််း ခဆောင် ွက် ြေင််း
▪ ဗဟိမှ ေတ်မှတ်ခပ်းခေော

က်ေတတပတ်(၁)ပတ်အတွင််း အိမ်ခ ြေ(၅၀)စီကိ မပီ်းစီ်းခအောင်

ခဆ်းတိက်ခက ်း ပါမည် ။
▪ ကျန််းမောခ ်း န်

မ််းဦ်းခ နှင် Target Population ကိ လွှမ််း ြေ မိခစ န် Microplan

အခေ်းစိတ် ခ ်းဆွွဲေင် ပါေည်။
▪ မမိ ြို့နယ်/ ပ်ကွက် ကျန််းမောခ ်းကကီ်းကကပ်မှု
န်

မ််းမျော်း၊ အမငိမ််းစော်း ပညောခ ်း န်

ခကော်မတီ င်မျော်း၊ အမငိမ််းစော်း်း ကျန််းမောခ ်း်း

မ််းမျော်း၊ G.P ဆ ော န်မျော်း စေည်တိက
့် ိ ဦ်းခဆောင််း

ကကီ်းကကပ် န် တော န်အပ် နှင််း ြေင််း ြင် အြေျန
ိ ်နှင် တခ ပ်းညီ လပ်ငန််း မပီ်းစီ်းမည် ြစ်ပါေည်။
▪ ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့၏ ခ ှြို့ခမှောက်တွင် ခဆ်းခေောက်မှေော ခဆ်းခေောက်မပီ်းေူ

စော င််းတွင်

ည်ေွင််းနိင်ပါေည်။
▪ ကကိတ်၍ တိက် မည် အ ွယ်ကိ ခဆ်း ပော်းမျော်း ကကိတ်တိက် ြေင််း၊ Albendazole ကိ

ါ်းစော်း

ြေိင််း ြေင််း၊ လပ်ငန််း ပ်မျော်း ှိပါေည်။

၄.၁၀။ လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်းလပ်ငန််း ခဆောင် ွက် ြေင််း
▪ ခဆ်းမျော်းကိ စ ပ်ေိ့် လောယူခစ ြေင််း၊ တစ်အိမ် တက်ဆင််းခ ငှခပ်း ြေင််း၊ ခဆ်းမျော်းကိ
မတိက်ဘွဲ ြေျန်
်း်း်း်း(၁) အိမ်ခ

ော်းြေွဲ ြေင််း လ်း (လ်း ) မ ပ လပ် ပါ။ အဘယ် ခကကောင်ဆိခေော်

ောင်စ တစ်စအတွင််း တစ်ဦ်းနှင်တစ်ဦ်း မှော်းယွင််း၍ ခဆ်းတိက်မိ ြေင််း၊

်း်း်း်း(၂) စနစ်တကျ မတိက်ခက ်းတတ်ေ ြင် ခဆ်း ပော်းနင်၍ ခေဆ်းတတ် ြေင််း၊
်း်း်း်း(၃) ခဆ်းမခေောက်ဘွဲ လွှင်ပစ် ြေင််း၊

်း်း(၄) ခမခလျော၍ ခဆ်းမခေောက်ဘွဲခန ြေင််း၊
်း်း(၅) တော န်ြေယူ

ော်းလိက်ေူက မည်ေူက
ူ့ ိ မည်မျှတိက် မည် မေိခတောေ ြင် တစ်အိမ်လ်း

မခေောက် ြေင််း၊
်း်း(၆) Albendazole ခဆ်း ပော်းမှော ြေျ ိ ေ ြင် ကခလ်းမျော်း ကကိ က်နှစ်ေက်ခေောခကကောင် လူကကီ်းမျော်း
မခေောက်ဘွဲ

ော်းေည် ခဆ်း ပော်းမျော်းအော်း မေိခအောင် ယူစော်းမိေ ြင် ခဆ်းအဆိပ် ြစ် ြေင််း

စခေော အနတ ောယ်မျော်း ကက ခတွြို့နင်
ိ ပါေည်။
▪ ဤေိ့် ြစ်ြေွဲပါက ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့၌ တော န်မကင််း ြစ်နိင်ေ ြင် အိမ် ှိ လူကန် မိမိတိ့်
ခ ှြို့ခမှောက်တွင် ခဆ်းခေောက် န် ကကိ တင်စည််းရ်းခ ပောဆိ

ော်း ပါမည်။

၄.၁၀။ လူအော်းလ်းခဆ်းခက ်းလပ်ငန််း ခဆောင် ွက် ြေင််း
▪ ခဆ်းတိက်မပီ်းပါက အဆိပါခနအိမ်ေိ့် မိမိတိအ
့် ြွွဲြို့ ခဆ်းတိက်ြေွဲေည် က်စွွဲ၊ အိမ် ှိ လူဦ်းခ နှင်
ခဆ်းခေောက်မပီ်း လူဦ်းခ ကိ ခအောက်ပါအတိင််း ခ ်းမှတ််းြေွဲ ပါမည်။

ဥပမော။ အိမ် ှိ လူဦ်းခ (၆)ဦ်းအနက် ၁၀-၁-၂၀၁၉ ခန့်တွင် ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ခ ှြို့၌ ခဆ်းခေောက်ြေွဲေူ
(၄)ဦ်း

ှိေည်ဆိပါက်း

၁၀-၁-၂၀၁၉/၄/၆

ဟူ၍

ခ ်းြေွဲ န်

ြစ်ပါေည်။

ေိမ
့် ှေော

ခနောက် က်မျော်းတွင် ခကောက််းေင််းခကောက် တိက်ခက ်းေည်အြေါ ကျန်လူမျော်းကိ တိက်ခက ်းနိင်မည်
ြစ်မပီ်း၊

အော်းလ်းမပီ်းဆ်း်း ေည်အြေါ

တိက်ခက ်းမပီ်း

က်စ/ွွဲ

၆/၆

ဟူ

ပန်လည်

ပင်ဆင်

ခ ်းမှတ်ေွော်း ပါမည်။

၄.၁၁။ ခဆ်းခေောက်မပီ်း (၁)ပတ်အတွင်း် ခဆ်းခေောက် / မခေောက် ေိ ှိ န် ခလလော ြေင််း
(Post MDA Coverage Survey )
▪ မမိ ြို့နယ်ကျန််းမောခ ်းဦ်းစီ်းဌောနမှျူ်း၊ ပည်ေူက
ူ့ ျန််းမောခ ်းဆ ော န််း ေိမ
့် ဟတ််း ကျန််းမောခ ်းမှျူ်း်း
အဆင် (၁) တိမ
့် ှ ခဆ်းတိက်မှု Coverage ညြျင််းမည်ဟ ယူဆ ေည် ကျန််းမောခ ်းနယ်ခ မ
( ပ်ကွက်တစ်ြေမှ အိမ်ခ ြေ ၅၀ ၊ ခကျ်း ွောမှ အိမ်ခ ြေ ၅၀) အိမ်ခ ြေ ၁၀၀ မှ ခဆ်းခေောက် /
မခေောက် ပစ (၈)ကိ အေ်း ပ ၍ ခမ်း မန််း ပါမည်။

▪ ခဆ်းမခေောက် ေူမျော်းကိ ပစ(၈)၏ ခဆ်းမခေောက် ေည် အခကကောင််းအ င််း အကွက်တွင်
ြည်စွက် ပါမည်။
▪ ဤအိမ်ခ ြေ (၁၀၀) ှိ လူမျော်း၏ ( Population Coverage %) ကိ ပည်နယ်/တိင််းေိ့် ပန်လည်
အစီ င်ြေေည် ပစ (၅)တွင်

ည်ေွင််းခြော် ပ ပါမည်။

၄.၁၂။ ခကောက်ေင််းခကောက်ခဆ်းတိက်ခက ်း ြေင််း။
▪ ခဆ်းတိက်မပီ်း(၁)ပတ်ကကောေည်အြေါ

ခဆ်းတိက်ခက ်း န်

ကျန်ခနခေ်းခေော်း ေူမျော်းကိ

အမပီ်းေတ် ခကောက်ေင််းခကောက် ခဆ်းတိက်ခက ်းမှေော Target Population ကိ ပည်မီ်း
ပါမည်။
၄.၁၃။ ခဆ်းတ့် ပန်မှုလကခဏောမျော်း ခလလော ြေင််း။
▪ ခဆ်းတ့် ပန်မှု လကခဏောမျော်းမှော ခဆ်းတိက်ခက ်းမပီ်း ၂၄ နော ီ မှ ၇၂ နော ီအတွင််း အမျော်းဆ်း
ြစ်ခပေါ်ခလ ှိပါေည်။
▪ ပ

မဆ်းနှစ်တွင်

အမျော်းဆ်းခတွြို့ မပီ်း

အဘယ်ခကကောင်ဆိခေော်

ဒတိယ၊

ခနောက်နှစ်မျော်းတွင်

တတိယ

ခလျောနည််း်း ေွော်းပါေည်။

အကကိမ်မျော်းတွင်

ပည်ေူလူ

အတွင််း

ပိ်းပျြို့နန
ှ့် ှုန််းမှော ကျဆင််းေွော်း ြေင််းခကကောင် ြစ်ပါေည်။
▪ ပူ်းတွွဲပါ ပစ (၇) ကိ အေ်း ပ ပါမည်။ ခဆ်းခက ်းမပီ်း (၅)

က်ခ မောက်(Day 5)၊ (၆)

က််း

(Day 6)၊ (၇) က်ခ မောက်(Day 7) တိအ
့် နက် တစ် က် က်တွင် ခမ်း မန််းနိင်ပါေည်။
▪ ခဆ်းခေောက်မပီ်းေူ တစ်ဦ်းလျှင် (၁) ွက်နှုန််း အေ်း ပ န် ြစ်ပါ ေည်။
▪ ဤခမ်းြေွန််းခမ်းေည် Day ကိ ိင််း ပပါ။ (ဥပမော - Day 5 တွင် ခမ်း င် Day 5 ကိ ိင််း ပပါ)။
Otherwise တွင် (✓) ြေစ်

ော်းပါက ခအောက်တွင် ပါခေော ဇယော်းကိ အေ်း ပ ၍ ြည်စွက် ်း

ပါမည်။ ခဆ်းခေောက်ေူ ြေစော်း ေည် ခ ောဂါလကခဏော၏ အတိမ်အနက်ကိ "0,1,2,3"
ဟူခေော အဆင်မျော်း ြင် ခ ်းေော်း ြည်စွက် ပါမည်။

၄.၁၃။ ခဆ်းတ့် ပန်မှုလကခဏောမျော်း ခလလော ြေင််း။
ဥပမော ။ခဆ်းခေောက်မပီ်း " ခြေါင််းကိက်" ြေင််းကိ ြေစော်း ပါေည် ခ ပောပါက အဆင််းြေွွဲ ်းခပခတော်းမည်။
▪ (0)်းအဆင်

= ခြေါင််းကိက်ခေော်လည််း မိမိပမှန်အလပ်မျော်း လပ်နိင်ေည်။ လူနောကွဲေိ့်

မြေစော်း ပါ။
▪ (1) အဆင် (Mild)

= ခြေါင််းကိက်ေ ြင် အနည််းငယ် ခနမခကောင််း ြစ်မပီ်း လှွဲခန ေည်။

ပမှန်အလပ်မျော်း ခြေတတ ပ်

ော်း ေည်။ တစ် က်အတွင််း ခကောင််းေွော်း ေည်။

▪ (2) အဆင် (Moderate) = ခြေါင််းကိက်ေ ြင် (်း်း်း၂၄)်းနော ီ

က် ခကျော်မပီ်း မိမိ ပမှန်အလပ်ကိ

မလပ်နိင်။ ခဆ်းြေန််းေွော်း ေည်။
▪ (၃) အဆင် (Severe) = ခဆ်းရတက် ေည်။

၄.၁၃။ ခဆ်းတ့် ပန်မှုလကခဏောမျော်း ခလလော ြေင််း။
▪ Severe ဆိပါက Serious Adverse Experience Form (SAE) Form ကိ ေီ်း ြေော်း်း
ခ ်းေွင််းမပီ်း ဗဟိငှက်ြျော်းေိ့် ြေျက်ြေျင််း ခပ်းပိ့် ပါေည်။ ဗဟိမှ WHO (SEARO) နှင် WHO
(Head Quarter)်းေိ့် ဆက်လက်ခပ်းပိ့် ပါ ေည်။
▪ SAE Form ၏ မိတတျူကိ ပည်နယ်/တိင််း
ဦ်းစီ်းမှျူ်းမျော်း

ပကနေိ့် ခပ်းပိ့် ပါမည်။ မမိ ြို့နယ်ကျန််းမောခ ်း်း

SAE Form မျော်းကိလည််း ေီ်း ြေော်း်းခပ်းပိမ
့် ည် ြစ်ပါေည်။

၄.၁၄။ ခဆ်းတိက်မပီ်း အဆင်ဆင် ေတင််းပိ့် ြေင််း (Reporting)
▪ ခဆ်းမှောယူစဉ်က အေ်း ပ ြေွဲခေော (၁) (၂) (၃) (၄) တိ့် ြင် အဆင်ဆင် ပန်လည် ေတင််း်း
ခပ်းပိ့် ပါမည်။ ပစ (၁) မှ (၄)တိတ
့် ွင် DEC နှင် Albendazole ခကော်လတွင် (ခကော်လ ၁ မှ
၁၅

ိ) လိအပ်ကိ မျဉ််းတစ်ခကကောင််းနှင် ြေစ်လိက်မပီ်း “ေ်းမပီ်း”ေော ခြေါ် ပ န် ြစ်ပါေည်။

၄.၁၄။ ခဆ်းတိက်မပီ်း အဆင်ဆင် ေတင််းပိ့် ြေင််း (Reporting)
▪ ခနောက်ဆ်းခကော်လ (၂)ြေတွင် DEC (No.) နှင် Alb (No. ) ခဆ်းလက်ကျန်မျော်းကိ ခဆ်း ပော်း်း
အခ အတွက်ေော ခြေါ် ပ န် ြစ်ပါေည်။

▪ မည်ေည်ခဆ်းမဆိ (၁)ဘူ်း်း ခအောက်ကျန်ပါက ေော်းြွော်းဆ ောမ

တွင် ေိမ််းဆည််း

ော်းနိင် ်း

ပါေည်။ (ဥပမော- DEC ၁၀၀၀ ခအောက်၊ Albendazole ၁၀၀ ခအောက်)၊ ယင််း်း
အခ အတွက်

က် ပိခေောခဆ်းကိ TMO ရ်းတွင် ေိမ််းဆည််း

ော်းမပီ်း ခဆ်းလက်ကျန််း

စော င််းကိ ပည်နယ်/တိင််း ပကနေိ့် ခပ်းပိခ
့် ေော ပစ (၄)နှင် (၅) တွင်

ည်ေွင််း်း ခြေါ် ပ်း

ပါမည်။
▪ ပစ (၅)၌ RHC မှ ခပ်းပိခ
့် ေော စော င််းအ ခတွြို့ ှိ ေည် လွှမ််း ြေ မှု (Reported coverage%)
နှင် မမိ ြို့နယ်ကျန််းမောခ ်းဦ်းစီ်းမှျူ်းနှင် အြွွဲြို့ င်မျော်း ကွင််းဆင််း စစ်ခဆ်းြေွဲေည်

ပ်ကွက်/

ခကျ်း ွောမျော်းမှ လွှမ််း ြေ မှု (Observed coverage%) ကိ နိှုင််းယှဉ်ခြေါ် ပ န် ြစ်ပါေည်။

၅။

လပ်ငန််းစိစစ် ြေင််းနှင််းကကီ်းကကပ်ကွပ်ကွဲ ြေင််း (Monitoring and

Supervision)

(၁)

ခဆ်းမတိက်မီ (၄)လကကိ တင်၍ လူဦ်းခ စော င််းခကောက်ယူ ြေင််း (စက်တင်ဘောလ)

(၂)

ခဆ်းတိက်အြွွဲြို့ ြွွဲြို့စည််းမှုကိ ခဆ်းမတိက်မီ (၂)လ ကကိ တင်စိစစ် ြေင််း

(၃)

မမိ ြို့နယ်အတွင််း ခဆ်းမတိက်မီ ကောလ၌ ကျန််းမောခ ်း နယ်ခ မအလိက် ကကီ်းကကပ် န် တော န်
ြေွွဲခ ေတ်မှတ် ကကီ်းကကပ်ခစ ြေင််း။

(၄)

ကျန််းမောခ ်းဌောနနယ်ခ မအလိက် မမိ ြို့နယ်မှ အနစိတ်စီမြေျက်ခ ်းဆွွဲမပီ်း ပည်နယ်/ တိင််းေိ့်
(၃)လ ကကိ တင်ခပ်းပိ့် ပါမည်။ ေိမ
့် ှေော ပည်နယ်/တိင််းမှ လပ်ငန််းကကီ်းကကပ်ကွပ်ကွဲ ြေင််း၊
ခဆ်း ါ်းမှောယူ ြေင််း၊ ြန့်် ြျူ်း ြေင််းမျော်း

(၅)

အြေျန
ိ ်မီ ခဆောင် ွက်နိင်မည််း ြစ်ပါေည်။

ကျန််းမောခ ်းဌောန နယ်ခ မအလိက် ခဆ်းတိက်လွှမ််း ြေ မှုကိ စိစစ်၍်း လိအပ်ပါက ပန်လည််း
တိက်ခက ်းခစ ြေင််း။

Patient Monitoring Form for Albendazole and DEC Co-adminisration

အမှတ်စဉ်

------------------------------

ခမ်းြေွန််းခ ြဆိေည် က်စွွဲ ----------------------------------

ခမ်း မန််းေူအမည်

--------------------------

ခမ်းြေွန််းခ ြဆိေူအမည် ------------------- အေက်(နှစ်) --

ကျော်း/မ ------------------------------------ အ ပ် (cm) ----------

----------------- ကိယ်အခလ်းြေျန
ိ ် (Kg)---------------------အလပ်အကိင် -----------------------

ပ်ကွက်/ခကျ်း ွော --------------------- ခဆ်းခေောက်မပီ်း်းဘယ်လိြေစော်း ပါေလွဲ ။ ြေစော်း လျှင်

Yes . မြေစော်း လျှင် No. တွင် ( √ )ပါ။ ြေစော်း ေူမျော်းအတွက် ခအောက်ပါ ဇယော်းကိ ြည်ပါ ။
မြေစော်း လျှင်မ ြည် ပါ။ ခဆ်းကိဘယ်အြေျန
ိ ်ကခေောက်တောလွဲ။ မနက် (
) အစောမစော်းမီ (

) အစောစော်းမပီ်း (

) ခန့်လည် (

) ည(

) (ခ ြေည် အခ ြတွင် √ ြေစ်ပါ။) ခဆ်းဘယ်နှစ် ပော်း

ခေောက် ပါေလွဲ။ Albendazole ခဆ်းခတောင် (

) ပော်း၊ DEC ( ) ပော်း၊ ဤခမ်းြေွန််းလွှောကိ

ခဆ်းခက ်းမပီ်း
(

)

က်ခ မောက်ခန့်တွင် ြည် ြေင််း ြစ်ပါေည်။ (၅/၆/၇)

က်တစ်ြေြေ

ခအောက်ပါဇယော်းကိ ြည်စွက် ော၌ ခ ောဂါလကခဏော်းအလိက် ြည်စွက််း ပါမည်။

ည်ပါ။

ခြေါင််းကိုက်ခြင််း

၀

ဖ ်းခြင််း

၀

မ်းခြင််း
ပင်ပန််းနွမ််းနယ်ခြင််း
ပ ျို့ခြင််း
၀မ််းခ

/၀မ််းပ က် ခြင််း

ဗုက္်ရ ောင့််/ဗုက္် ာခခင်ျား
အဆစ်/ကကွက်သ ်းမ ်း နာခြင််း
ခခြခ

က်/

က်ခ

င် ခြင််း

အခ ခပ ်း/အကကတ်ခ
အခ ခပ ်းခပေါ်တွင်

င်ခြင််း
အနီစက်/

အနီကွက်မ ်းခပေါ်ခြင််း၊
ယ ်းခြင််း။
ခ

ခအ င့််ခြင််း/ခ

အကကတ်မ ်းခ

င်ခြင််း

င်ခြင််း

သန်ခက င်မ ်းက ခြင််း

ပ ျား ၇ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ပ ျား ၆ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ပ ျား ၅ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ပ ျား ၄ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ပ ျား ၃ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ပ ျား ၂ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ပ ျား ၁ က္်

ောက္်
ျားရ
ရ

ရ

ျားရ

လက္ခဏောမ ောျား

ည့်် ရ ေ့

ောက္်

ရ ောဂါ

မမိ ြို့နယ်အဆင့်် ဆင်ခ ြေခ
စ

ခဆောင် ွက်မည့််လုပ်ငန််း

ဉ်
၁။

က

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း အနုစိတ်စီမံြေျက် လုပ်ငန််းအြေျိန်ဇယော်း

အြေျိန်ကောလ

ခန ောခေသ

တော န် ိသူ

မတ်ြေျက်

ြိုတင်ပြင်ဆင်ပြင််း

၁-၁ လူဦ်းရေစာေင််းရ

ာ

်ယူပြင််း

ရဆ်းမရ

်းမီ (၄)လက

ြိုတင်၍

သ

်ဆိုင်ောနယ်ရပမ

- ေြ်

ွ

်/ရ

်းအိုြြ
် ြိုြ်ရေ်းမ ်း

လူဦ်းရေစာေင််း

အဆင့််ဆင့််ရစတန ့်ဝန်ထမ််းမ ာ်း
၁-၂ လိုအြ်မည့်် ရဆ်းြမာဏ
တွ

်ြ

၁-၃ ရဆ်းတို

ရဆ်းမရ

်းမီ(၁)လက

ြိုတင်၍

်ပြင််း၊ ရတာင််းြံပြင််း
်အဖွြို့ ဖွြို့စည််းပြင််း

မမြိုြို့နယ်

မမြိုြို့နယ်

န််းမာရေ်း

ဦ်းစီ်းဌာန
ရဆ်းမရ

်းမီ(၂)လက

ြိုတင်၍

သ

ီ်းက

ြ်အဖွြို့ဖြို့ွ စည််းပြင််း ရဆ်းမရ

်းမီ(၂)လက

ြိုတင်၍

သ

မတ်တမ််းစာအိုြ်
ြံစ
ို ံ(၃) (၄)

မမြိုြို့နယ်-ေြ်

်ဆိုင်ော
န််းမာရေ်းဌာနနယ်ရပမ

၁-၄ လိုြ်ငန််းက

န််းမာရေ်း ဦ်းစီ်းဌာနမ ်း

်ဆိုင်ော

န််းမာရေ်းဌာန

ွ

်- ရ

်းောမ

အသံို်းပြြိုေန်

လူမှုရေ်းအဖွြို့အစည််းမ ာ်းနင့််
အရပြြံ

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််းမ ာ်း

နင့်် မမြိုြို့နယ်အဆင့််
၂။

လိုြ်ငန််းစွမ်း် ေည်ပမြှင့််တင်ပြင််း
၂-၁ လိုြ်ငန််းဆိုင်ောသင်တန််းရြ်းပြင််း ရဆ်းမရ

်းမီ(၃)လက

ြိုတင်၍

မမြိုြို့နယ်

တင
ို ််းနင့််မမြိုြို့နယ်

န််းမာရေ်း

ဦ်းစီ်းဌာန၊ တိုင််းေ.ြ.
၂-၂ လူအာ်းလံို်းရဆ်းတို

်ရ

်းပြင််း

ရဆ်းမရ

်းမီ(၁)လက

ြိုတင်၍

လမ််းညွှန်သင်တန််း

မမြိုြို့နယ်ရ

်းလ

်

မမြိုြို့နယ်အရပြြံ

န််းမာရေ်းဌာန

.န

န််းမာရေ်း

ဝန်ထမ််းမ ာ်း

အရပြြံ

ဝန်ထမ်းမ ာ်းအာ်း
ြို့ြ
ို ေန်ရစတန ့်ဝန်ထမ််း
လိုြ်အာ်းရြ်းရဆာင်
ေ

၃။

န််းမာရေ်း

်သူမ ာ်းအာ်းြို့ြ
ို ေန်

န််းမာရေ်းြညာရြ်းပြင််းလိုြ်ငန််း
၃-၁ အသရြ်းေင််းလင််းတင်ပြင််း

(၃)လက

ြိုတင်၍ ရဆာင်ေ

်ေန်

မမြိုြို့နယ်-ေြ်

ွ

်-ရ

နယ်ရပမအဆင့််ဆင့််

်းော

တင
ို ််း/မမြိုနယ်

န််းမာရေ်း

ဦ်းစီ်းဌာနတာဝန်ြံ

မမြိုြို့နယ်/ေြ်

ွ

်/ရ

်းော

အိုြြ
် ြိုြ်ရေ်းမ ်းမ ာ်း၏

၃-၂

န််းမာရေ်းြညာရြ်းပြင််း

ရဆ်းမရ

်းမီ(၂)လမစတင်

ရဆာင်ေ

်ေန်

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

အရပြြံ

ရစတန ့်ဝန်ထမ််းမ ာ်း
အရပြြံ

၃-၃ စည််းရံ်းို လံှုြို့ရဆာ်ပြင််း
၄။

ရထာ

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််း

ရဆ်းမရ

်းမီ(၂)လမစတင်

ရဆာင်ေ

်ေန်

ရဆ်းမရ

်းမီ(၂)လက

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

လစဉ် အစည််းအရဝ်းတွင်
တင်ပြေန်

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််း

ရစတန ့်ဝန်ထမ််းမ ာ်း

်ြ့်ြ
ံ စစည်း် မ ာ်းေယူပြင််း

၄-၁ ရဆ်းဝ ်းနင့်် ြစစည််းမ ာ်းေယူပြင််း

၄-၂
ရဆ်းဝ ်းနင့််ြစစည််းမ ာ်းပဖန်ရ
ို့ ဝပြင််း

ရဆ်းမရ

်းမီ(၂)လက

ြိုတင်၍

ြိုတင်၍

တင
ို ််း/မမြိုြို့နယ်

န််းမာရေ်း

တင
ို ််း/မမြိုြို့နယ်

န််းမာရေ်းဦ်းစီ်း

ဦ်းစီ်းဌာန

ဌာနမ ်း/ တာဝန်ရြ်းြံေသူ

မမြိုြို့နယ်

မမြိုြို့နယ်နင့််ရ

်းလ

်

န််းမာရေ်းဌာန
၅။

လူအာ်းလံို်းရဆ်းတို
၅-၁ တို

်ရို

်က

အမ်တင
ို ်ောရော
၅-၂ ရဆ်းတို

်ရ

်းပြင််း

ည့််ရှု

ဗဟိုမသတ်မတ်သည့််

်ရဆ်းတို

ာလ

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

်ပြင််း

်စာေင််းမ ာ်းပြြိုစိုပြင််း

ရဆ်းတို

်မြီ်း(၁)ြတ်အတွင််း

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

အရပြြံ

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််း

ရဆ်းတို

်အဖွြို့

ရဆ်းတို

်အဖွအလို

်ပြြိုစိုေန်

အရပြြံ

န််းမာရေ်းဝန်

ထမ််း
မ ာ်း
စိုစည််း၍စစ်ရဆ်းမြီ်း

၅-၃ ရဆ်းတိုနပ်ို့ ြန်မှု ရထာ

်လမ််း

ရဆ်းတို

်ရ

်းမြီ်း(၇)ေ

်ရပမာ

် မမြိုြို့ရြေါ်ေြ်

ွ

်တစ်ြိုနင့််

န််းမာရေ်း ဝန်ထမ််းမ ာ်း

ရ

်းလ

်

န််းမာရေ်း

ဌာနသိုို့ ြို့ေ
ို န်၊

ရလ့်လာပြင််း
MDA စသည့််နစ်တွင် တစ်ြရိုင်၌

အရပြြံ

ရနို့တွင် ရ

ာ

်ယူေန်

အနီ်းဆံို်းရ

်းောတစ်ြိုမ

ြံစ
ို ံမ ာ်း

ိုပဖည့််စွ

်မြီ်း

တစ်မမြိုြို့နယ် သာရဆာင်ေ

်၍

မမြိုြို့နယ်သအ
ိုို့ ပြာ်းစာေင််း

လူ(၅၀)စီ ရမ်းေန်

မ ာ်းနင့််အတူရြ်းြို့ေ
ို န်

အဆင့််ဆင့််သတင််းြို့ေ
ို န် Drug
Reaction Monitoring
၅-၄ လူမ ာ်းရဆ်းရသာ

်/မရသာ

်

ရလ့်လာပြင််း (Coverage Survey)

၅-၅

စာေင််းဇယာ်းရြ်းြို့ပို ြင််း

ရဆ်းတို
ရဆာင်ေ

ရဆ်းရ

ရဆ်းရ

်မြီ်း (၁)ြတ်အတွင််း

။

။

်ေန်

်းမြီ်း(၁)ြတ်အတွင််း

်းမြီ်း(၂)ြတ်အတွင််း

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ

ရ

်းလ

်

န််းမာရေ်းဌာနသိုို့

ရ

်းလ

်

န််းမာရေ်းဌာနမ

ရဆ်းတို

်အဖွြို့၊ အရပြြံ

န််းမာရေ်း ဝန်ထမ််းမ ာ်း
လ

မမြိုြို့နယ်သိုို့

်ရထာ

်

န််းမာရေ်းမ ်း

န််းမာရေ်းမ ်းအဆင့််(၁)

န််းမာရေ်းမ ်း

R.H.C

အြ ြိုြ်ြ ြိုြ်ေန်၊ မမြိုြို့နယ်
န််းမာရေ်းဦ်းစီ်းဌာနမ ်း
တာဝန်ြံ စိုစည််း

ာ

စစ်ရဆ်းေန်၊
ရဆ်းရ

ရဆ်းရ

်းမြီ်း(၄)ြတ်အတွင််း

်းမြီ်း (၆)ြတ်အတွင််း

မမြိုြို့နယ်

န််းမာရေ်းမ

တင
ို ််း/ပြည်နယ်

န််းမာရေ်းသိုို့

ပြည်နယ်/တိုင််း

န််းမာရေ်းမ

ဗဟိုေ.ြ.

နသိုို့

မမြိုြို့နယ်

န််းမာရေ်းဦ်းစီ်းဌာမ ်း

တင
ို ််း/ပြည်နယ်ေ.ြ.

န

မ တာဝန်ယူစိုစည််းေန်၊
ပြည်နယ်/တိုင််းေ.ြ.

န

ဗဟိုေ.ြ.

.န

အဖွြို့ရြ င််းရဆာင်

ဆင်ရပြရထာ

ပြည်နယ်/တိုင််း

နင့်် စာေင််းအင််းအဖွြို့မ

င

်ဖ ာ်းဆောဝန်က

ပြည်နယ်/တိုင််း
န််းမာရေ်းဦ်းစီ်းမ ်း

ီ်း

်ဌာနစတ်

တာဝန်ယူစိုစည််းေန်

၆။

လိုြ်ငန််းစစစ်ပြင််းနင့််က

ီ်းက

ြ်ပြင််း

၆-၁ လူဦ်းရေစာေင််းရ

ာ

်ယူပြင််း

စာေင််းရ

ိုစစစ်ပြင််း
၆-၂ ရဆ်းတို

ရ

်အဖွြို့ဖြို့ွ စည််းမြီ်းစီ်းမှု

ို

ာ

ရဆ်းမရ

ာ
်မြီ်း

်စဉ်နင့််

ရ

ာလ
်းမီ(၂)လက

်းလ

်/မမြိုြို့မ/ရေသနတေ

အရပြြံ

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််းမ ာ်း

န််းမာရေ်းဌာန
ြိုတင်၍

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

စစစ်ပြင််း

မမြိုြို့နယ်နင့််ရ

်းလ

်

န််းမာရေ်း

ဝန်ထမ််း

၆-၃ ရဆ်းတို

်နည််းစနစ်နင့််

ရဆ်းမတို

်ဘ

ရဆ်းတို

န်ရနသူမ ာ်း

ရဆ်းရ

်ရ

်းစဉ်

ာလနင့််

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

်းမြီ်းတစ်ြတ်အတွင််း

ေြ်

ွ

်/ ရ

်းောမ

တာဝန်ေသူမ ာ်း နင့်် အရပြြံ

စစစ်ပြင််း

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််းမ ာ်း

၆-၄ ရဆ်းရသာ

်မြီ်းသူမ ာ်း၌

။

။

။

ရဆ်းတံို့ိုပြန်မှု
ေ/မေက
၇။

ီ်းက

လိုြ်ငန််းက

ြ်ပြင််း
ီ်းက

ြ်ပြင််း

၇-၁ ရဆ်းတို

်စဉ်

ငန််းရဆာင်ေ

ာလအတွင််းလုပ ရဆ်းတို

်မြီ်းစီမှုက

ီ်းက

်စဉ်

ာလ

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

ြ်ပြင််း

နယ်ရပမအလို

်တာဝန်ေရသာ

အဖွြို့အစည််းမ ာ်း
အရပြြံ

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််းမ ာ်း

ရဆ်းတို

်အဖွြို့ေြ်

၇-၂ လိုြ်ငန််းမြီ်းစီ်းြ န် ဆန််းစစ်ပြင််း
မမြိုြို့ရြေါ်ေြ်

ွ

်တစ်ြိုနင့််ရ

်းောတ

စ်
ြို

ို ရေ်းြ ယ်၍ အမ်ရပြ(၅၀)စီ

ရဆ်းရသာ

် မြီ်း/မမြီ်း ရမ်းပမန််းေန်

၇-၃ ရဆ်းမရသာ
မ ာ်း

ို

ို ရ

ပြန်လည်တို

်ေရသ်းဘ
ာ

်သင််းရ
်ရ

်းပြင််း

န်သူ
ာ

်

ရဆ်းတို

်မြီ်း(၁)ြတ်အတွင််း

ေြ်

ွ

်/ရ

်းောမ ာ်း

ရ

ွ

်/

်းောမ တာဝန်ေသူမ ာ်း

အရပြြံ

န််းမာရေ်းဝန်ထမ််း

ြံစ
ို ံ(၈)အသံို်းပြြိုေန်

ပံုံစံ (၁)
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း လူအော်းလံ်းု ခဆ်းခက ်း ြေင််းလုပင
် န််း

ခဆ်းတိုက်အဖြို့မျော်း လုပ်ငန််းလျော
ေြ်

ွ

်/ရ

ော်းြေျက်/ခဆောင် ွက်မပီ်းစီ်းမှု

်းော ------------------------

န််းမာရေ်းဌာန -----------------

န််းမာရေ်းဌာနြွ ------------------------အဖွြို့
အ
မတ်

အဖွြို့ရြ င််းရဆာင်
အမည်

(၁)

မတ်ြ

အမ်ရပြ

(၂)

်။ ရ
ရ

(၃)

ာ်လံ (၁၁) = ရ
ာ်လံ (၁၅) ရ

ဤ ြံစ
ို ံမာ ရဆ်းမရ
လ

်

န်

မမြိုြို့နယ် -------------------------

လူဦ်းရေ
စိုစိုရြ င််း
(၄)

ာ်လံ (၇) x ၁ ။ ရ

၂နစ်
ရအာ

ရဆ်းတို

ိုယဝ
် န်
် ရဆာင်

၂-၅

ဦ်းရေ

ဦ်းရေ

နစ်

(၅)

(၆)

(၇)

ာ်လံ ၁၂ = ရ

၆၁၄
နစ်
(၈)

ာ်လံ (၈) x ၂။ ရ

်လူဦ်းရေ

၁၅နစ်နှင
အထ

်

DEC လိုအြ်/သံို်းမြီ်း No.

စိုစိုရြ င််း

(၉)

ာ်လံ (၁၃) = ရ

(၁၀)

၂-၅

၆-၁၄

နစ်

နစ်

(၁၁)

(၁၂)

၁၅

စိုစို

နစ်နှင
အထ
(၁၃)

Albenda

်

ရြ င််း
(၁၄)

ာ်လံ (၉) x ၃ ။

ာ်လံ(၁၀) x ၁
်းမီအြ န်တွင် လိုအြ်သည့်် အရေအတွ

ိုြ ရဖေါ်ပြေန် ပဖစ်ြ သည်။

် မာယူေန် အသံို်းပြြိုနိုင်မြီ်း၊ ရဆ်းရ

်းမြီ်းြ

သံို်းမြီ်းအရေအတွ

်နင့််

zole
လိုအြ်/သံို်း
မြီ်း No.
(၁၅)

ရဆ်းလ

်

န်

DEC

Alb

(No.)

(No.)

(၁၆)

(၁၇)

ြံစ
ို ံ (၂)
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း လူအော်းလံ်းု ခဆ်းတိက
ု ်ခက ်း ြေင််းလုပင
် န််း

ခဆ်းတိုက်အဖြို့မျော်း လုပ်ငန််းလျော

ော်းြေျက်/ခဆောင် ွက်မပီ်းစီ်းမှု

န််းမာရေ်းဌာနြွ ------------------

မမြိုြို့နယ် -----------------------------------

န််းမာရေ်းဌာန---------------------

ပြည်နယ်/တိုင််း ---------------------------ြိုနစ် -------------------------------------

အ
မ

ေြ်

ွ

်/

အဖွြို့

အမ်

လူဦ်း

တ်

ရ

်းော

ဦ်းရေ

ရပြ

ရေ

စဉ်
(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

ရဆ်းတို

ိုယဝ
် န်
ရဆာင်
ဦ်းရေ
(၇)

၂-၅

၆-၁၄

နစ်

နစ်

(၈)

(၉)

်လူဦ်းရေ

DEC လိုအြ်/သံို်းမြီ်း No.

၁၅နစ်နှ
င
အထ
(၁၀)

စိုစိုရြ င််း
်
(၁၁)

၂-၅

၆-၁၄

နစ်

နစ်

(၁၂)

(၁၃)

၁၅

စိုစို

နစ်နှင
အထ
(၁၄)

်

Albenda
zole
လိုအြ်/

ရြ င််း

သံို်းမြီ်း

(၁၅)

(၁၆)

No.

ရဆ်းလ

်

န်

DEC

Alb

(No.)

(No.)

(၁၇)

(၁၈)

ပံစ
ု ံ (၃)
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း လူအော်းလ်းို ခဆ်းတက
ို ်ခက ်း ြေင််းလိုပင
် န််း

ခဆ်းတိုက်အဖွဲ့မ ော်း လိုပ်ငန််းလ ော

ော်းြေ က်/ခဆောင် ွက်ပပ်းစ်းမှု

ကျန်းမာရ ်းဌာနခွဲ --------------------------------

ပပညနယ/တုင်း ------------------

ကျန်းမာရ ်းဌာန------------------------

ခုနှစ ----------------------------စုစုရပေါင်း DEC Albendazole

စဉ

ကျန်းမာရ ်း
ဌာနခွဲ

ပကက/
ရကျ်း ာ
ဦ်းရ

(၂)နှစ
ရ

်းတက
ု
အမရပခ

လူဦ်းရ

အဖွဲ့ွဲ ရပေါင်း စုစုရပေါင်း စုစုရပေါင်း

ရအာ
က
ဦ်းရ

ရ

်းတက
ု မည /ပပ်း လူဦ်းရ

အရ အတက အရ အတက

ကုယဝန
ရ

ာင

ဦ်းရ

လုအပ/သံု်းပပ်း လုအပ/သံု်းပပ်း

ရ

်းလက
ကျန

၁၅
၂-၅ ၆-၁၄

နှစနှင

စုစုရပေါ

DEC

Alb

နှစ

အထ

င်း

(No.)

(No.)

(၁၅)

(၁၆)

နှစ

က
(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

(၇)

(၈)

(၉)

(၁၀
)

(၁၁)

(၁၂)

(၁၃)

(၁၄)

ြံိုစံ (၄)
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း လူအော်းလံု်းခဆ်းခက ်း ြေင််းလုပ်ငန််း

ြေ ိင်/မမိ နယ်အဆင့်် ခဆ်းလိအ
ု ပ်/သံု်းမပီ်း/လက်ကျန်သတင််းပိုို့ပံုစံ

မမြိုြို့နယ် --------------------------------------------ရဆ်းတို

်ရ

်းသည့််

စ

န််းမာရေ်း

ဉ်

ဌာနြွ

(၁)

(၂)

ပြည်နယ်/တင
ို ််း ----------------

ာလ ------------------- မ -------------------------------ထ
SubCentre
ဦ်းရေ
(၃)

အမ်ရပြ
စိုစိုရြ င််း
(၄)

ရဆ်းတို
အဖွြို့
ဦ်းရေ
(၅)

်

ေြ်

ွ

ရြ င််း
(၆)

်

ေြ်

ွ

်

လူဦ်းရေ
စိုစိုရြ င််း
(၇)

ရ

်းော

ရြ င််း
(၈)

(၂)နစ်
လူဦ်းရေ

ရအာ

စိုစိုရြ င််း

ဦ်းရေ

(၉)

(၁၀)

ိုယ်ဝန်
်

ရဆ်းတို

ရဆာင်

၂-၅
ဦ်းရေြ င််း နစ်
(၁၁)

(၁၂)

်မည့််/မြီ်း လူဦ်းရေ

၆-၁၄ ၁၅ နစ်နှင
နစ်
(၁၃)

အထ
(၁၄)

်

စိုစိုရြ င််း
(၁၅)

DEC
လိုအြ်/

Albendazole

လ

် လိုအြ်/ လ

်

သံို်းမြီ်း

န်

သံို်းမြီ်း

န်

(၁၆)

(၁၇)

(၁၈)

(၁၉)

ြံစ
ို ံ (၅)
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း လူအော်းလံ်းု ခဆ်းတိက
ု ်ခက ်း ြေင််းလုပင
် န််း
ြေရိုင်/မမိ ြို့နယ်အဆင့်် ခဆ်းတိုက်လွှမ်း် ခြေံ မှု သတင််းပိုို့ပံုစံ

မမြိုြို့နယ် ---------------------------------ရဆ်းတို

စဉ်

်ရ

်းသည့််

ပ်ကက်

ကျန််းမောခ ်း
ဌောနအမည်

ာလ -------------- မ ---------------- ထ

ိလူဦ်း
ခ ခပါင််း

၂နစ်
ခကျ်း ွော
ခပါင််း

စုစုခပါင််း ခအောက်
လူဦ်းခ

ဦ်းခ
ခပါင််း

ပြည်နယ်/တိုင််း -----------------------

ခဆ်းတိုက် ခဆ်းတိုက်
မည့််လူ
ဦ်းခ E.P

ခဆ်းတိုက်

မပီ်း ပ်ကက် မပီ်းခကျ်း ွော
ခပါင််း

ခပါင််း

ခဆ်းတိုက်
မပီ်းလူဦ်း
ခ

(၂)

(၄)

(၅)

(၇)

T.P= Total Pop.
ရ

ာ်လံ (၁၄)= ရ
ရ

ရ

ာ်လံ (၂၀)= ရ

% of

% of

T.P

E.P

Ward

ခပါင််း Ingested Ingested Ingested

(၁၀)

(၁၁)

(၁၂)

(၁၃)

drugs

(၁၄)

(၁၅)

drug
(၁၆)

TMO ၏ Surveyed Cov: (%)
ကင််းဆင််း
ခမ်း မန််း
ြေ့်သူခပါင််း
(၁၈)

ယင််းလူ
မျော်းမ ခဆ်း လွှမ််းခြေံ မှု
ခသောက်မပီ်း

ာ်လံ(၁၃) x ၁၀၀
ာ်လံ(၇)

ာ်လံ(၁၈)

ရ

ာ်လံ (၁၅)= ရ

ာ်လံ(၁၃) x ၁၀၀
ရ

ာ်လံ(၁၀)

ရ

ာ်လံ (၁၆)= ရ

ာ်လံ(၁၁) x ၁၀၀
ရ

ာ်လံ(၃)

ရ

ာ်လံ (၁၇)= ရ

(၁၉)

ာ်လံ(၁၂) x ၁၀၀
ရ

(%)

ဦ်းခ

EP= Eligible Pop:

ာ်လံ(၁၉) x ၁၀၀
ရ

(၈)

Cov:

% of

drugs
(၁)

Area:

PoP: Cov:

ာ်လံ(၅)

(၂၀)

ြံိုစံ (၆)
ဆင်ခ ြေခ

ောက်ခ ောဂါကင််းခ ်းခ ်း လူအော်းလံု်းခဆ်းခက ်း ြေင််းလုပ်ငန််း

ပည်နယ်/တိင
ု ််းအဆင့်် ခဆ်းတိုကလ
် ွှမ််းခြေံ မှု သတင််းပိုို့ပံုစံ

ပြည်နယ်/တင
ို ််း --------------------------------ရဆ်းတို

်ရ

်းသည့််

ပြည်နယ်/တင
ို ််း------------------------

ာလ -------------- မ ------------ထ
PoP: Cov:
ေြ်

ေြ်

စ

မမြိုြို့နယ်

ဉ်

ွ

ွ

ေလူဦ်း

်

ရြ င််း

ရေ
ရြ င််း

်

ရ
ရ

်း

်း

စိုစို

ော

ရြ င််း

ော

ေလူဦ်း

လူဦ်းရေ

ရြ င််း

ရေ

ရြ င််း

ရြ င််း

T.P

၂နစ်
ရအာ

်

ဦ်းရေ
ရြ င််း

ိုယ်ဝန် ရဆ်းတို
ရဆာင်

မည့််လူဦ်း

ဦ်းရေ

ရေ E.P

်

ရဆ်း

ရဆ်း

တို

တို

်

မြီ်း
ေြ်

မြီ်းရ
ွ

ရြ င််း

်

တို

်

်း မြီ်းလူဦ်း

ော

ရေ

ရြ င််း

TMO၏Surveyed Cov:(%)
ယင််း

ရဆ်း
်

Area: Cov:

% of

% of

E.P

T.P
Ingeste

ရြ င််း d drugs

Ingest
ed
drugs

% of

% of

vill:

Ward

လူမ ာ်း
ွင််းဆင််း

Inges ရမ်းပမန််း

Ingested

ted ြသ
့် ူရြ င််း

drug

မ

လွှမ််း

ရဆ်း

ခြံြိုမှု

ရသာ

(%)

drugs

်မြီ်း
ဦ်းရေ

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

T.P. = Total PoP

ရ

(၅)

(၆)

(၇)

-၈

(၉)

(၁၀)

(၁၁)

(၁၂)

(၁၃)

(၁၄)

(၁၅)

(၁၆)

(၁၇)

(၁၈)

(၁၉)

EP .= Englible PoP:

ာ်လံ (၁၅)= ရ
ရ

ာ်လံ(၁၃) x ၁၀၀
ာ်လံ(၁၀)

ရ

ာ်လံ (၁၆)= ရ
ရ

ာ်လံ(၁၁) x ၁၀၀
ာ်လံ(၃)

ရ

ာ်လံ (၁၇)= ရ

ာ်လံ(၁၂) x ၁၀၀
ရ

ာ်လံ(၅)

ရ

ာ်လံ (၂၀)= ရ

ာ်လံ(၁၉) x ၁၀၀
ရ

ာ်လံ(၁၈)

(၂၀)

ပံုစံ (၇)

ခဆ်းတံုို့ ပန်မှုလကခဏောမျော်းခလ့်လော ြေင််း
ရဆ်းရ

်းမြီ်း (၅) ေ

ရ
် ပမာ

်၊ (၆)ေ

်ရပမာ

်၊ (၇)ေ

ရ
် ပမာ

်တအ
ိုို့ န

် တစ်ေ

အမတ်စဉ် --------------

်

်စွ -----------------

ရမ်းြွန််းရပဖဆိုသူအမည် -----------------

---------------နစ်--------------

အေြ် ------ ရြ------- လ
အလိုြ်အ

ကျာ်း/ မ

်မ--------

ိုယအ
် ရလ်းြ န် ------

ိုင် ------------------

ရဆ်းရသာ

်တင
ွ ် ရမ်းပမန််းနိုင်ြ သည်။

ရဆ်းပမန််းသူအမည် -------------------------

ရမ်းြွန််းရပဖဆိုသည့််ေ
အသ

်ေ

ေြ်

်မြီ်းဘယ်လိုြံစာ်းေြ သလ ။ ြံစာ်းေလျှင် (

ွ

) ။ မြံစာ်းေလျှင် (

်/ရ

ီလိုဂေမ်--------

်းော -----------------------

)

ရပဖသည့််အရပဖတွင် အမန်ပြစ်ရြ်းြ ။
ရဆ်းရသာ
ရဆ်း

်မြီ်း တစ်စံိုတစ်ောလ

ိုဘယ်အြ န်

ရသာ

ခဏာြံစာ်းေြ

်တာလ။မန

်(

ရအာ

်ြ ဇယာ်း

)။ရနို့လည် (

ိုပဖည့််ြ ။ မြံစာ်းေြ

)။ ည(

မပဖည့််ေြ ။

)။ အစာမစာ်းမီ(

)။ အစာစာ်းမြီ်း (

)

ရပဖသည့််အရပဖတွင် အမန်ပြစ်ရြ်းြ ။
ရဆ်းဘယ်နစ်ပြာ်းရသာ
ဤရမ်းြွန််းလွှာ

်ေြ သလ။ Albendazole ရဆ်းရတာင့်် (

ို ရဆ်းရ

်းမြီ်း (

)ေ

ခဆ်း
ခ ောဂါလကခဏောမျော်း

်ရပမာ
ခဆ်း

ခသောက် ခသောက်

) ပြာ်း ။ DEC (

်ရနို့တွင် ပဖည့််ပြင််းပဖစ်ြ သည်။
ခဆ်း

ခဆ်း

ခဆ်း

ခဆ်း

ခဆ်း

ခဆ်း

ခသောက်

ခသောက်

ခသောက်

ခသောက်

ခသောက်

ခသောက်

သည့််ခနို့ မပီ်း ၁ က် မပီ်း ၂ က် မပီ်း ၃ က် မပီ်း ၄ က်
ရြ င််း

ို

)ပြာ်း

မပီ်း ၅ က် မပီ်း ၆ က်

်ပြင််း

ဖ ာ်းပြင််း
မူ်းပြင််း
ြင်ြန််းနွမ််းနယ်ပြင််း
ြ ြိုြို့ပြင််း
ဝမ််းရလျှာဝမ််းြ
ဗို

်ရအာင့််ဗို

အဆစ်/က

ွ

ရပြရထာ

်ပြင််း
်န ပြင််း

်သာ်းမ ာ်းန ပြင််း
်/လ

အရေပြာ်း/အက

်ရောင်ပြင််း
တ်ရောင်ပြင််း

အရေပြာ်းရြေါ်တွင် အနီစ
အနီ

ွ

်

်မ ာ်းရြေါ်ပြင််းယာ်း

ပြင််း
ရဘာရအာင့််ပြင််း/ရောင်ပြင််း
အက

တ်မ ာ်းရောင်ပြင််း

သန်ရ

ာင်မ ာ်း

ပြင််း

ခဆ်းခသောက်သူြေံစော်း သည့်် ခ ောဂါလကခဏောမျော်း၏အတိမ်အနက်ကို " ၀/ ၁/၂/ ၃" ဟူခသောအဆင့််မျော်း ဖင့််
ခ ်းသော်း ဖည့််စက် ပါမည်။

မပီ်း ၇ က်

ပံစ
ု ံ (၈)
ခဆ်းခသောက်မပီ်းစီ်းမှု အခ ြေအခနကို ခလ့်လော ြေင််း
မမြိုြို့နယ် -------------------ရဆ်းတို

်ရ

်းသည့််

ာလ ----------- မ---------------ထ
မိသော်းစု

အိမ်
အမတ်

မိသော်းစု
လူဦ်းခ
A.PoP

ပြည်နယ်/တိုင််း ------------

အတင််းမ
ခဆ်းခသောက်
မည့််ဦ်းခ
E.Pop

E.Pop = Eligible Pop

ခဆ်း

ခဆ်းမ

ခသောက် ခသောက်
ြေ့်သည့််
ဦ်းခ

ခသ်းသည့််
ဦ်းခ

ခဆ်းမခသောက် မည့််အခ ကောင််း င််း
ခဆ်းမတိုက် မည့််အုပ်စုမ
(၂)နစ်

ကိုယ် န်

ခအောက်

ခဆောင်

A,Pop = Actual

Pop

ခဆ်းတိုက် မည့််အုပ်စုမ

အ ြေော်း
ခ ောဂါ ိ ငင််းပယ်၍
သူမျော်း

မသိ

အိမမ
် ော

လိုက်၍

မ ိ၍

