Burmese translation

nzAရက္
nzAရက္ေသစာ ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင္႔ စိတ္ကစU့္ကလ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးျခင္း (လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း)
ေ Aာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားAားဖတ္ရႈပါ။ Aေျဖမ်ားကို ေသခ်ာစြာမွတ္သားပါ။ စစ္ေဆးေမးျမန္းသူမွ “ယခုAခ်ိန္မွစ၍ကၽြႏု္ပ္သည္သင္႔Aား လြန္ခ႔ေ
ဲ သာတႏွစ္Aတြင္း
သင္၏ေသရည္ယမကာမ်ားေသာက္သံုးမႈ ႏွင္႔ပက္သက္ၿပီးေမးခြန္းAခ်ိဳ႕Aား ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။” ဟုေျပာဆိုၿပီးစတင္ရပါမည္။ “ေသရည္ယမကာ” ၏Aဓိပၸာယ္ကို
Aရပ္ေဒသAေခၚAေ၀ၚမ်ားကို Aသံုးျပဳ၍ရွင္းလင္းေျပာျပရပါမည္။ Uပမာ၊ ဘီယာ၊ Aရက္၊ ခ်က္Aရက္ (စပါးႏွံ)၊ ၀ီစကီ စသျဖင္႔။ Aေျဖမ်ားကို “ယမကာ
Aဆင္႔Aတန္းမ်ား” Aရ သေကၤတျပဳေရးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ Aေျဖမွန္ နံပါတ္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေသာ Aကြက္တြင္ ျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၊ သင္သည္Aရက္ပါ၀င္ေသာယမကာကို

၆၊ လြန္ခ႔ေ
ဲ သာတႏွစ္Aတြင္း သင္သည္ညဖက္တြင္ Aရက္ကုိ

မၾကာခဏေသာက္သံုး ေလ႔ရွိပါသလား။

Aလြန္Aကၽြံေသာက္သံုး ၿပီးေနာက္တေန႔နံနက္တြင္

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ (ေမးခြန္းနံပါတ္ ၉-၁၀ သို႔)

Aရက္တခြက္ ေသာက္သံုးရန္လိုAပ္ခ႔ပ
ဲ ါသလား။

(၁) လစU္ သို႔မဟုတ္ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ

(၂) တလ ၂ ႀကိမ္ မွ ၄ ႀကိမ္ထိ

(၁) တလတႀကိမ္ထက္ေလ်ာ႔နည္း၍

(၃) တပတ္ ၂ ႀကိမ္ မွ ၃ ႀကိမ္ထိ

(၂) တလ တႀကိမ္

(၄) တပတ္ ၄ ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍

(၃) တပတ္ တႀကိမ္
(၄) ေန႔စU္ သို႔မဟုတ္ တေန႔လံုးနီးပါး

၂၊ သင္သည္ စံျပဳေလာက္ေAာင္ ေသာက္သံုးေသာေန႔ရက္မ်ား

၇၊ သင္သည္ လြန္ခ႔ေ
ဲ သာတႏွစ္Aတြင္း

တြင္Aရက္ပါ၀င္ေသာ ယမကာဘယ္ႏွခက
ြ ္ (standard drink)

Aရက္ေသာက္သံုးၿပီး ေသာAခါ Aျပစ္ရွိသည္ဟုခံစားရျခင္း

ေသာက္သံုးေလ႔ရွိပါသနည္း။

သို႔မဟုတ္ ေနာင္တရျခင္း ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္မွ်ခံစားခဲ႔ရပါသနည္း။

(၀) ၁ သို႔ ၂ standard drink

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ

(၁) ၃ သို႔ ၄ standard drink

(၁) တလတႀကိမ္ထက္ေလ်ာ႔နည္း၍

(၂) ၅ သို႔ ၆ standard drink

(၂) တလ တႀကိမ္

(၃) ၇၊ ၈ သို႔ ၉ standard drink

(၃) တပတ္ တႀကိမ္

(၄) ၁၀ သို႔ ၁၀ ခြက္ႏွင္႔Aထက္ standard drink

(၄) ေန႔စU္ သို႔မဟုတ္ တေန႔လံုးနီးပါး

၃၊ သင္သည္ တႀကိမ္တည္းႏွင္႔ ယမကာ ေျခာက္ခက
ြ ္ (standard drink)

၈၊ သင္သည္လြန္ခ႔ေ
ဲ သာတႏွစ္Aတြင္း Aရက္ေသစာေသာက္သံုး

သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ခက
ြ ္ (standard drink) ႏွင္႔Aထက္

ၿပီးေနာက္တေန႔တြင္မေန႔ညက

ဘယ္ႏွႀကိမ္မွ် ေသာက္သံုး ခဲ႔ပါသနည္း။

ဘာျဖစ္ခ႔မ
ဲ ွန္းမမွတ္မိေလာက္ ေAာင္ဘယ္ႏွႀကိမ္မွ်ျဖစ္ခဲ႔ဘူးပါသနည္း။

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ

(၁) တလတႀကိမ္ထက္ေလ်ာ႔နည္း၍

(၁) တလတႀကိမ္ထက္ေလ်ာ႔နည္း၍

(၂) တလ တႀကိမ္

(၂) တလ တႀကိမ္

(၃) တပတ္ တႀကိမ္

(၃) တပတ္ တႀကိမ္

(၄) ေန႔စU္ သို႔မဟုတ္ တေန႔လံုးနီးပါး

(၄) ေန႔စU္ သို႔မဟုတ္ တေန႔လံုးနီးပါး

Aကယ္၍ေမးခြန္းနံပါတ္၂ ႏွင္႔ ၃ တို႔၏ရမွတ္ေပါင္းမွာ ၀
ျဖစ္ေနလ်ွင္ေမးခြန္းနံပါတ္ ၉ ႏွင္႔ ၁၀ သို႔ေက်ာ္ေမးပါ။
၄၊ သင္သည္ လြန္ခ႔ေ
ဲ သာတႏွစ္Aတြင္း Aရက္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစား

၉၊ သင္ သို႔မဟုတ္ တစံုတေယာက္သည္

တိုင္းမေAာင္ျမင္ခဲ႔ေသာ Aႀကိမ္AေရAတြက္မည္မွ်ရွိပါသနည္း။

Aရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းေၾကာင္႔ ဒဏ္ရာAနာတရ

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ

ရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးပါသလား။

(၁) တလတႀကိမ္ထက္ေလ်ာ႔နည္း၍

(၀) မရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးပါ၊

(၂) တလ တႀကိမ္

(၂) ရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးေသာ္လည္း လြန္ခဲ႔ေသာတႏွစ္က မဟုတ္ပါ၊

(၃) တပတ္ တႀကိမ္

(၄) ၿပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္က ရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးပါသည္၊

(၄) ေန႔စU္ သို႔မဟုတ္ တေန႔လံုးနီးပါး
၅၊ သင္သည္လန
ြ ္ခဲ႔ေသာတႏွစ္Aတြင္း Aရက္ေသစာေသာက္သံုး

၁၀၊ သင္၏ ေဆြမ်ိဳး (သို႔) သူငယ္ခ်င္း (သို႔) ဆရာ၀န္ (သို႔)

မႈေၾကာင္႔သင္ပံုမွန္Aားျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ႔ေ
ဲ သာAရာမ်ားကို

Aျခားက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ

ဘယ္ႏွႀကိမ္မွ်မေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိင္ဘဲ ရံႈးနိမ္႔ခဲ႔ပါသနည္း။

သင္Aရက္ေသစာ ေသာက္သံုး ေနမႈႏွင္႔ပက္သက္၍ ေျပာဆိုျခင္း

(၀) ဘယ္ေတာ႔မွ

သို႔မဟုတ္ Aရက္ျဖတ္ရန္ Aၾကံ ေပးျခင္းရွိခ႔ပ
ဲ ါသလား။

(၁) တလတႀကိမ္ထက္ေလ်ာ႔နည္း၍

(၀) မရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးပါ၊

(၂) တလ တႀကိမ္

(၂) ရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးေသာ္လည္း လြန္ခဲ႔ေသာတႏွစ္က မဟုတ္ပါ၊

(၃) တပတ္ တႀကိမ္

(၄) ၿပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္က ရရွိခ႔ဘ
ဲ ူးပါသည္၊

(၄) ေန႔စU္ သို႔မဟုတ္ တေန႔လံုးနီးပါး
ရမွတ္ေပါင္းကို ဤေနရာတြင္ မွတ္သားပါ။
ရမွတ္ေပါင္း

ေဘးAႏၱရာယ္

တုန္႔ျပန္ခ်က္

၀-၇

Aႏၱရာယ္ Aနည္းငယ္ရွိသည္၊

ရလဒ္Aေျဖမ်ားAား ရွင္းျပရန္၊

၈ - ၁၉

Aႏၱရာယ္ ရွိသည္၊

Brief intervention and offer follow-up with PCG

၂၀ ႏွင့္ Aထက္

Aႏၱရာယ္ Aလြန္မ်ားသည္၊

Offer counselling and follow-up with PCG (+/- referral to DARE)

Source: WHO (2001) The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care

A က်U္းခ်ံဳး ပါ၀
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီစစ္လႊာ

Burmese translation

၁၊ ရလဒ္A ေျဖမ်ားA ား ေသခ်ာစြာရွင္းျပျခင္း။

၂၊ လူနာ၏ျပန္လည္ေျပာဆိုမႈကို နားေထာင္ေပးျခင္း။ လူတိုင္းသည္ ေျပာင္းလဲဖို႔ရာA တြက္ A ဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သတိရပါ။
၄င္းသည္လူနာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။
၃၊ A ၾကံUာဏ္ေပးပါ။ A ရက္ေလ်ာ႔ေသာက္ျခင္း (သို႔) A ရက္ျဖတ္ျခင္း၏ A က်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။
ရုပ္ပံု (၁)

၄၊ ပန္းတိုင္မ်ားကို သတ္မွတ္ပါ။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးA ဖြဲ႕၏ A ၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ

•
•
•
•

တရက္ႏွစ္ခက
ြ ္ (standard drink) ထက္ပိုမိုမေသာက္သံုးရပါ၊
တပတ္ငါးရက္ထက္ပိုမိုေသာက္သံုးျခင္းမျပဳရပါ၊
တႀကိမ္တခါတည္းႏွင့္ ေလးခြက္ (standard drink) ထက္ပိုမိုမေသာက္သံုးရပါ၊ A ရက္ျဖတ္ရန္ လူနာကိုA ၾကံျပဳပါ A ကယ္၍ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ
သည္မတိုင္ခင္ညကA ရက္ေသာက္သံုးၿပီး ေနာက္တေန႔နံနက္ေစာေစာတြင္ ကတုန္ကရင္ျဖစ္ေလ႔ရွိပါက (OPD သို႔သာြ းေရာက္၍
A ရက္ျဖတ္ၿပီးေဆးကုသမႈခံယူရန္)

•
•
•
•

သည္မိမိတို႔၏ A ရက္ေသာက္သံုးမႈကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက
တြင္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားရွိေနပါက Uပမာ၊ A သည္းေရာဂါ (သို႔) A ရက္ႏွင့္မတဲ႔ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေသာက္ သံုးေနရပါက
တြင္A ရက္ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ သတိလစ္လဲက်ျခင္းႏွင့္ A ရာရာကိုမမွတ္မိေတာ႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ႔ရွိပါက
သူမတြင္ကိုယ္၀န္ရွိေနပါက

၅၊ A စီA စU္မ်ားခ်မွတ္ပါ။ A ရက္ေသာက္သံုးမႈကိုေလ်ာ႔နည္းေစမည့္ A ၾကံUာဏ္မ်ားA ခ်ိဳ႕မွာ

•
•
•
•
•

A ရက္A လြန္A ကၽြံေသာက္သံုးသူမ်ားႏွင့္ A ခ်ိန္ၾကာျမင့္စာြ A တူေနျခင္းမွေရွာင္ၾကည္ပါ။
A ားကစားလိုက္စားပါ။
လူ႔A ဖြဲ႕A စည္း (သို႔) ဘာသာေရးA ဖြဲ႕A စည္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစာြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားပါ။
လုပ္A ားေပးA ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ပါ။
ကူညီေဖးမွမည့္သူကိုရွာေဖြပါ။

၆၊ A ားေပးကူညီပါ။
၇၊ OPD သို႔ျပန္ျပရန္ တုိက္တြန္းေပးပါ။

Source: WHO (2001) The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care

