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BCG ကာကြယ္ေဆး
တီဘီေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆးကို BCG (bacille Calmette-Guérin) ကာကြယ္ေဆးဟုေခၚသည္။ BCG ကာကြယ္ေဆးတြင္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ေစေသာ
ဘက္တီးရီးယား(ပိုးမႊား)၏ အင္အားနည္းပါးေသာပုံစံတစ္မ်ဳိးပါဝင္သည္။ ၎သည္ အင္အားနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေသာသူမ်ားတြင္ တီဘီေရာဂါမျဖစ္ပြားေစဘဲ
တီဘီေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ အကာအကြယ္အခ်ဳိ႕( ခုခံအား)ကို ထုတ္ေပးေစႏုိင္သည္။
BCG ကာကြယ္ေဆးသည္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္တီဘီေရာဂါကဲ့သို႔
ျပင္းထန္ေသာ တီဘီေရာဂါမ်ားကို ၇၀% ေက်ာ္ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးကုိ တစ္ၾကိမ္သာထိုးႏွံရန္လိုအပ္ျပီး ထပ္မံထိုးႏွံရန္ လုိအပ္မည္မဟုတ္ပါ။

မည္သူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္လိုအပ္မည္နည္း။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးသည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္ မလိုအပ္ပါ။
Queensland တြင္ ေအာက္ပါအုပ္စုမ်ားအား BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္ အၾကံျပဳထားသည္-

•

ၾသစေၾတးလ်မူလတိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ Torres Strait ကၽြန္းသားမ်ား၏ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား

•

ၾသစေၾတးလ်မူလတိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ Torres Strait ကၽြန္းသားမ်ား၏ အသုိက္အဝန္းအတြင္း အခ်ိန္ ၃ လ သုိ႔မဟုတ္ ၃ လအထက္ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၅
ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား

•

တီဘီေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အခ်ိန္ ၃ လ သုိ႔မဟုတ္ ၃ လအထက္ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား။ ရည္ရြယ္ထားေသာ
ေနထိုင္ခ်ိန္မွာ ၃ လ ေအာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တီဘီေရာဂါႏွင့္ထိေတြ႔မႈ အလားအလာမ်ားေနပါက BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လိုအပ္မႈကို ေဒသခံ တီဘီေရာဂါဆုိင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္သည္။ BCG ကာကြယ္ေဆးကို ပုံမွန္အားျဖင့္ မထြက္ခြာမီ အနည္းဆုံး ၃ လၾကိဳတင္၍ ထိုးႏွံသင့္သည္။

BCG ကာကြယ္ေဆးသည္ အနာၾကီးေရာဂါ (Hansen ေရာဂါ)ကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ BCG ကာကြယ္ေဆးကို အနာၾကီးေရာဂါရွိသည့္ မိဘမ်ား၏ ေမြးကင္းစ
ကေလးငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုအတြင္း အနာၾကီးေရာဂါ မ်ဳိးရိုးရွိေသာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအား ထိုးႏွံေပးရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္
အနာၾကီးေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း အလြန္ရွားပါးသည္။
*တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ျမင့္မားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/about/high-risk-countries

BCG ကာကြယ္ေဆးကုိ အသက္ပိုၾကီးေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ထုိးေပးပါသလား။
တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ေပၚမူတည္၍ အသက္ပုိၾကီးေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရာ၌ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိႏုိင္သည္။ BCG
ကာကြယ္ေဆးအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အၾကဳံရွိေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ ကာကြယ္ေဆးအသုံးဝင္မႈရွိမရွိကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ BCG ကာကြယ္ေဆးကို အရြယ္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ထုိးႏွံေပးေလ့မရွိေသာ္လည္း ေဆးအမ်ိဳးမ်ဳိးကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိေနေသာ တီဘီေရာဂါ အေျမာက္အျမားႏွင့္
ထိေတြ႔ေျဖရွင္းရဖြယ္ရွိေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။

မည္သူမ်ားသည္ BCG ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္သနည္း။
BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္ မသင့္သူမ်ားမွာ•

ယခင္က တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသူ( သို႔မဟုတ္ လက္ရွိတြင္ တီဘီေရာဂါအတြက္ ကုသမႈခံယူေနသူ)

•

ကုိယ္ဝန္ရွိေနသူ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ရႏုိင္ေခ်ရွိသူ

•

ကင္ဆာေရာဂါ ကုထုံးခံယူေနသူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို အားနည္းေစႏုိင္သည့္ အျခားျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးရွိေနသူ

•

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိသူ

•

တီဘီေရာဂါပိုးဆုိင္ရာ အေရျပားစစ္ေဆးမႈနည္းအရ ပိုးေတြ႔ရွိေနျခင္း။

မည္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ BCG ကာကြယ္ေဆးကို ေနာက္က်ျပီးမွ ထိုးႏွံသင့္သနည္း။
BCG ကာကြယ္ေဆးကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္မတုိင္မီအထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသင့္သည္•

ေမြးကာစကေလးငယ္သည္ ေနမေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယအ
္ ေလးခ်ိန္ ၂.၅ ကီလိုဂရမ္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း

•

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိသူ မိခင္မွေမြးဖြားျပီး ၄င္းတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိမရွိမသိရေသးေသာ ကေလးငယ္

•

ျပီးခဲ့ေသာ ၄ ပတ္အတြင္း ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးအေပ်ာ့စားကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ဳိး ထိုးႏွံထားသူ (ကေလး သို႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္သူ)

•

ဖ်ားေနသူ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါခံစားေနရသူ။

မည္သည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္နည္း
ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီတြင္ အသက္ ၆ လအထက္မည္သူမဆုိသည္ တီဘီေရာဂါဆုိင္ရာ အေရျပားစစ္ေဆးမႈ (တခါတရံ Mantoux စစ္ေဆးမႈ ဟုေခၚသည္) ကို ခံယူရမည္။
စစ္ေဆးမႈသည္ အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္ေနပါက ထုိသူတြင္ တီဘီေရာဂါအတြက္ ခုခံအားအခ်ိဳ႕ရွိျပီးျဖစ္၍ BCG ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံပါက ေကာင္းက်ဳိးမေပးႏုိင္ဘဲ
ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်သာပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း မျပဳရန္အၾကံေပးထားသည္။
BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းမွာ ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းအေပၚဘက္ရွိ အေရျပားပထမအလႊာအတြင္းသို႔ ေဆးပမာဏအနည္းငယ္ထိုးသြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘီစီဂ်ီကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင္ အနီေရာင္ သို႔မဟုတ္ အဖုငယ္တစ္ဖုျဖစ္ျပီး ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္
ေသးငယ္ေသာအနာ(ပြင့္ေနေသာ အနာတစ္ခု) ေလး တစ္ခုျဖစ္လာတတ္ျခင္းသည္ ပုံမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အနာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းတစ္စင္တီမီတာေအာက္သာျဖစ္ျပီး
ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္မွ လအနည္းငယ္အထိၾကာျမင့္ႏုိင္ျပီး အမာရြတ္ငယ္တစ္ခုအျဖစ္သာက်န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

•

ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္ေနရာအား သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႔စြာထားပါ။

•

လိုအပ္ပါက ေဆးထုိးထားသည့္ေနရာကို ေဆးေၾကာရန္ သန္႔ရွင္းသည့္ ေရေႏြးေႏြးကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

•

ပိုးသတ္ေဆး၊ ခရင္မ္ သို႔မဟုတ္ လိမ္းေဆးမ်ား အသုံးမျပဳပါႏွင့္။

•

ေဆးထုိးထားသည့္ေနရာေပၚတြင္ ပလာစတာကပ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ပတ္တီးစည္းရန္လိုအပ္ပါက ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျပီး ပလာစတာျဖင့္
ေျခာက္ေသြ႔စြာ ကပ္ေပးရမည္။

ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား
BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ ေတြ႔ရခဲပါသည္။ ယာယီဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိင္းႏွင့္လည္ပင္းရွိ ဂလင္းမ်ားေဖာင္း လာျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္ကုသမႈတစ္စုံတစ္ရာမွ ေပးရန္မလိုဘဲ ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္ပါသည္။
(ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက) ေတြ႔ရအမ်ားဆုံး တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ ေသြးရည္ၾကည္ ဂလင္းမ်ားၾကီးမားလာျခင္း (ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္ အၾကိမ္ ၁၀၀ တြင္ ၁ ၾကိမ္ခန္႔) ႏွင့္
ေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင္ ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္း (၁၀၀ တြင္ ၂ ၾကိမ္မွ ၃ ၾကိမ္ခန္႔)1 တို႔ျဖစ္သည္။
ေရာဂါကူးစက္မႈ(ျပန္႔ပြားျခင္း)သည္ အလြန္ျဖစ္ခဲျပီး (၁၀၀၀၀၀၀ တြင္ ၄ ၾကိမ္အထိသာ)2 အမ်ားအားျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါကုထုံးခံယူေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားအေျခအေနရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ခုခံအားစနစ္အားနည္းေနသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။
အျခားရွားပါးေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ အရိုးေယာင္ယမ္းျခင္း၊ သိသာေသာ အမာရြတ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပင္မႈရွိပါက သင္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံခဲ့ေသာဝန္ေဆာင္မႈဌာန သို႔မဟုတ္ သင္၏
အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Queensland တြင္ BCG ကာကြယ္ေဆးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တီဘီေရာဂါဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနမွ စီမံကြပ္ကဲသည္။
သင္၏ ေမြးကင္းစကေလးငယ္သည္ BCG ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံရန္လိုအပ္ပါက ေဆးရုံသည္ ေဒသခံ တီဘီေရာဂါဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး
၄င္းတုိ႔မွ သင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ ဆက္သြယ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးေမြးဖြားျပီးေနာက္ တစ္လေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ေဆးခန္းတစ္ခုခုမွ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိလွ်င္
သို႔မဟုတ္ BCG ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံး BCG ကာကြယ္ေဆး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။
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BCG ကာကြယ္ေဆးသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား
ေအာက္ပါေမးခြန္းတစ္ခုခု၏ အေျဖကို သင့္အေနျဖင့္ “ဟုတ္ကဲ”့ ဟု ေျဖၾကားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ စိတ္ပူပင္မႈတစ္ခုခုရွိလွ်င္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးငယ္

ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံရန္ သေဘာတူညီမႈမျပဳမီ သူနာျပဳတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းခံရမည့္သူသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္တီဘီေရာဂါခံစားခဲ့ရဖူးပါသလား သို႔မဟုတ္ လက္ရွိတြင္ တီဘီေရာဂါအတြက္ ကုသမႈခံယူေနရပါသလား။
တီဘီေရာဂါရွိသူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။
တီဘီေရာဂါဆုိင္ရာ အေရျပားစစ္ေဆးမႈ (Mantoux) ရလဒ္တြင္ အေပါင္းရလဒ္ရရွိခဲ့ဖူးပါသလား။
ယခင္က BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးခဲ့ဖူးပါသလား။
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီဗုိင္းရပ္စ္ပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရသူျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာ အုပ္စုအတြင္းရွိေသာ္လည္း
စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ရေသးသူျဖစ္ပါသလား။
ေသြးရည္ၾကည္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ေသြးကင္ဆာကဲ့သို႔ ကင္ဆာေရာဂါတစ္ခုခုရွိသည္ကို ေရာဂါရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသလား။
စတီးရြိဳက္ေဆးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားခုခံအားထိန္းခ်ဳပ္ေဆးကုထုံးမ်ားခံယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သုံးျခင္းမ်ား
ရွိေနပါသလား။ ဥပမာ- ပရက္နီဆုန္း၊ TNF ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံး သုိ႔မဟုတ္ ကင္ဆာဓာတုကုထုံး။
အေရျပားေရာဂါအၾကီးစားမ်ား ခံစားေနရပါသလား။ ဥပမာ- ႏွင္းခူ သို႔မဟုတ္ အေရျပားေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိသာေသာ အမာရြတ္ၾကီးမ်ား။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အဖ်ားေရာဂါ သို႔မဟုတ္ နာမက်န္းမႈတစ္ခု ခံစားေနရပါသလား။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပဋိဇီဝေဆးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး အသုံးျပဳေနရပါသလား။
ကိုယ္ဝန္ရွိေနပါသလား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ရႏုိင္ေခ်ရွိေနပါသလား။
ျပီးခဲ့ေသာ (၄) ပတ္အတြင္း အျခားဗုိင္းရပ္စ္ပိုးအေပ်ာ့စား ကာကြယ္ေဆး တစ္မ်ဳိး ထိုးခဲ့ဖူးပါသလား။ ဥပမာ- ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ဂ်ာမန္ဝက္သက္၊
အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊ ေရေက်ာက္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ။

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ၾသစေၾတးလ် ခုခံအားစနစ္ လက္ဆြဲစာအုပ္ ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ထုတ္ေဝျခင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home
ကိုးကားခ်က္မ်ား

၁။ Turnbull F, McIntyre P, Achat H, et al. bacilli Calmette-Guerin ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျပီးေနာက္ ဆုိးရြားေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္
ေလ့လာမႈ။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအရ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား။ ၂၀၀၂၊ ၃၄၊၄၄၇-၅၃။
၂။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း။ သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း။ ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္မႈႏႈန္းထား။ bacilli Calmette-Guerin
(BCG) ကာကြယ္ေဆး။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ။
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