ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစား၀န် ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
အမျိုးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ေရး
ဓာတ်ခွဲလမ်းညွှန်

ဇွန်လ၊ ၂၀၁၆

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ေရး ဓာတ်ခွဲလမ်းညွှန်
နိဒါန်း
ေရာဂါပိုးကူးစက်နိုင်ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ကိုင်တွယ်စဥ် မေတာ်တဆ ထိခိုက်ကွဲရှြခင်း
များကို ကာကွယ်ရန်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတွင် တိကျေသာ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများထားရှိရမည်။ ဓာတ်ခွဲ
၀န်ထမ်းတိုင်းသည် အဏုဇီ၀ပိုးမွှားများ၏ Risk Grades (အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ)၊
ဇီ၀လုံြခုံမှုအဆင့်(၄)ဆင့်နှင့် Biosafety Cabinets များကို သိရှိနားလည်ထားရမည်။ ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်း
တိုင်းသည် ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ချမှတ်ထားသည့် ဇီ၀လုံြခုံေရး စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း
များကို လိုက်နာခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့် ေရာဂါပိုးများနှင့် မေတာ်တဆ ထိေတွ့မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။
မည်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်ြဖစ်ေစကာမူ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်း၌ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်
အေြခခံသတိြပုလိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ (Universal precautions) အတိုင်း လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတွင် ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ်ပါးမှု ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု့ြခင်း၊ တုပ်ေကွး
ေရာဂါကဲ့သို့ ေရာဂါများ ေစာင့် ြကပ်က
ြ ည့်ရှု့ြခင်းကဲ့သို့ေသာ လုပ်ငန်းစဥ်များမှ အချက်အလက်များ
စုစည်းထားရှိရပါမည်။
ရည်ရွယ်ချက်
- ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ေရာဂါပိုးများ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းြပင်ပသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ြခင်းကို ကာကွယ်ရန်၊
ဓာတ်ခခဲွ န်းများတွင် လိက
ု န် ာေဆာင်ရက
ွ ်ရမည့် သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ စံကက
ုိ အ
် ချက်များ
(Standard precautions)
၁။ လက်ေဆးခ
ြ င်း
၂။ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်း ပတ်၀န်းကျင် သန့်ရှင်းေရးနှင့် အေထွေထွသန့်ရှင်းေရး
၃။ လက်ကိုင်ပု၀ါဖ
ြ င်အ
့ ပု ၍
် ေချာင်းဆိးု နှာေချခ
ြ င်း (Cough etiquettes)
၄။ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ (PPE) အသုံးြပုခ
ြ င်း
၅။ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေရ အရည်အေသွးစစ်ေဆးခ
ြ င်း
၆။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှထွက်သည့်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို

စီမံခန့်ခွဲြခင်း

(Biomedical

waste

management)
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၇။ ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းအားလုံးကို ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးခ
ြ င်း၊ ေရာဂါရှာေဖွေပးခ
ြ င်းနှင့် အသည်းေရာင်
အသား၀ါဘီပိုး ကာကွယ်ေဆးကဲ့သို့ေသာ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးနှံေပးခ
ြ င်း
၈။ ေရာဂါပိုးပါ၀င်သည့် ေသွး၊ အခ
ြ ားခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သည့် အရည်များနှင့် ထိေတွ့မိြပီးေနာက်
ေရာဂါမကူးစက်ေစရန် ကာကွယ်နည်းများအသုံးြပုခ
ြ င်း (PEP)
၉။ ေဆးရုံ၏ ကူးစက်ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရးေကာ်မတီနှင့် အချိတ်အဆက်မိမိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
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လက်ေဆးပုနံ ည်းစနစ်
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အေြခခံလက
ုိ န် ာေဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ
(Components of Universal Precaution)
- ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ(PPE) (လက်အိတ်၊ အေပါ်ထပ်အကျင်္ီ၊ ေရှ့ကာအ၀တ်၊
နှာေခါင်းနှင့် ပါးစပ်စည်း၊ မျက်စိကာမျက်မှန်) အသုံးြပုခ
ြ င်း။
- မေတာ်တဆဖ
ြ စ်မှုများ၊ အထူးသဖ
ြ င့် ချွန်ထက်ေသာ အရာများေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေစ ဒဏ်ရာများမှ
ကာကွယ်ြခင်း။
- ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ထိေတွ့ထားေသာ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းစားပွဲ
မျက်နှာြပင်များကို ပိုးသတ်ြခင်း နည်းလမ်းများ (Disinfection & Sterilization) ကို မှန်ကန်စွာ
အသုံးြပုခ
ြ င်း။
- ေရာဂါပိုးပါ၀င်နိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်း။
ဇီ၀လုံြခုံမှု
ဇီ၀လုံြခုံမှုသည် ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ကိုင်တွယ်ရာမှ ေရာဂါပိုးများနှင့် တိုကရ
် က
ုိ ်ြဖစ်ေစ၊
သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ၊ ထိေတွ့မိသူများကို ေရာဂါပိုးကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ေရာဂါပိးု များ၏ ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု န္တရာယ်အဆင့်
ဇီ၀လုံြခုံမှုအန္တရာယ်အဆင့်သည် ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများကို ေရာဂါကူးစက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်၊
ြပည်သူလူထုသို့

ေရာဂါပျံ့နှံ့နိုင်သည့်အေြခအေန၊

၄င်းေရာဂါပိုးများ၏

ေရာဂါေပးနိုင်စွမ်းနှင့်

၄င်းေရာဂါကို ကာကွယ်ကုသနိုင်မှု ရရှိနိုင် ြခင်း စသည်တို့ေပါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု န္တရာယ်အဆင်(့ ၁) ေရာဂါပိးု များ
- ဇီ၀လုံြခုံမှုအန္တရာယ်အဆင့်(၁) ေရာဂါပိုးများသည် ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများနှင့် ြပည်သူလူထုအတွက်
အန္တရာယ်မရှိေသာ (သို့မဟုတ်) အန္တရာယ်နည်းပါးေသာ ေရာဂါပိုးများဖ
ြ စ်သည်။
ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု န္တရာယ်အဆင်(့ ၂) ေရာဂါပိးု များ
- ဇီ၀လုံြခုံမှုအန္တရာယ်အဆင့်(၂)

ေရာဂါပိုးများသည်

ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများကို

သင့်တင့်ေသာ

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ်လည်း အများပ
ြ ည်သူသို့ ကူးစက်နိုင်ေချနည်းပါးေသာ ေရာဂါပိုးများဖ
ြ စ်
သည်။
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ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု န္တရာယ်အဆင်(့ ၃) ေရာဂါပိးု များ
- ဇီ၀လုံြခုံမှုအန္တရာယ်အဆင့်(၃) ေရာဂါပိုးများသည် ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများကို ဆိုးရွားေသာ ေရာဂါ
ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးရှိသူထံမှ အခ
ြ ားလူတစ်ဦးထံ အလွယ်တကူ မကူးစက်နိုင်၍
အများပ
ြ ည်သူများအတွက် အန္တရာယ်နည်းပါသည်။
- ၄င်းတို့ကို ေဆး၀ါးဖ
ြ င့် ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ကုသနိုင်သည်။
- ၄င်းတို့သည် ေလထဲမှတဆင့် (Aerosol) နှင့် အစားအစာမှတဆင့် (Ingestion) ကူးစက်နိုင်
သည်။
ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု န္တရာယ်အဆင်(့ ၄) ေရာဂါပိးု များ
- ဇီ၀လုံြခုံမှုအန္တရာယ်အဆင့်(၄) ေရာဂါပိုးများသည် ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများအတွက် အလွန်အန္တရာယ်
ရှိသည်။ လူတို့အတွက် ြပင်းထန်ဆိုးရွားေသာ ေရာဂါများေပးနိုင်ြပီး၊ အသက်ေသသည်အထိ
အန္တရာယ်ေပးနိုင်သည်။ ေရာဂါရှိသူထံမှ အခ
ြ ားသူထံသို့ အသက်ရှုလမ်းေက
ြ ာင်းအပ
ြ င် အခ
ြ ား
နည်းလမ်းများမှလည်း အလွယ်တကူ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
- ၄င်းတို့ကို ထိေရာက်စွာကာကွယ်ကုသရန် ေဆး၀ါးများမရှိပါ။ ေရာဂါရှိသူ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို
ကိုင်တွယ်ရာတွင် ေရာဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့ြခင်းမရှိေစရန် အစွမ်းကုန် (အထူး) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုရှိ
ရန်လိုသည်။
ဇီ၀လုံြခုံမှုအဆင့်
ဇီ၀လုံြခုံမှုအဆင့်ကို ေရာဂါပိုး၏ အန္တရာယ်ေပးနိုင်မှုေပါ်မူတည်၍ အဆင့်(၄)မျိုး ခွဲြခား
သတ်မှတ်ထားသည်။
ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု ဆင်(့ ၁)
- ကျန်းမာေသာ အရွယ်ေရာက်ြပီးသူများတွင် ေရာဂါမေပးေသာ ေရာဂါပိုးများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
- ၄င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အထူးကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ မလိုအပ်ဘဲ (Open
benches) သာမန် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမှု ြပုလုပ်နိုင်သည်။
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ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု ဆင်(့ ၂)
- ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ကို အန္တရာယ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ေရာဂါပိုးများ
နှင့် သက်ဆိုင်သည်။
- ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများသည် အေြခခံသတိြပုလိုက်နာရမည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ (Universal
Precautions) ကို လိုက်နာရမည်။
- အသက်ရှုလမ်းေက
ြ ာင်းမှတဆင့် ကူးစက်ေစနိုင်ေသာ Infectious Aerosol ြဖစ်ေပါ်ေစမည့်
ဓာတ်ခွဲမှုမျိုးကို Biosafety Cabinet ထဲတွင် ြပုလုပ်ရမည်။
ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု ဆင်(့ ၃)
- အသက်ရှုလမ်းေက
ြ ာင်းမှတဆင့် ကူးစက်ြခင်းြဖင့် ဆိုးရွားစွာ ေရာဂါေပးနိုင်သည့် (သို့မဟုတ်)
ေသေစနိုင်သည်အထိ ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ေရာဂါပိုးများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
- ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတိုင်းကို ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ၀တ်ဆင်ြပီး

Biosafety

Cabinet ထဲတွင် ြပုလုပ်ရမည်။
ဇီ၀လုံြခုံမအ
ှု ဆင်(့ ၄)
- အသက်အန္တရာယ်ကို ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ေသာ ေသေစနိုင်သည့် ေရာဂါပိုးများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
- ဇီ၀လုံြခုံမှုအဆင့်(၃)တွင် ပါ၀င်ေသာ လိုအပ်ချက်များအပ
ြ င် ဓာတ်ခွဲခန်း ေလ၀င်ေလထွက်
ထိန်းချုပ်စနစ်၊ ေရချိုးသန့်စင်ြပီးမှ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာေသာစနစ်၊ အထူး ဓာတ်ခွဲ
စွန့်ပစ်စနစ်များ ပါ၀င်ရမည်။
- Biosafety Cabinet III ၊ သီးြခား ေလ၀င်ေလထွက်စနစ်ပါ၀င်ေသာ ဓာတ်ခွဲခန်း၀တ်စုံ၊ Doubleended autoclave နှင့် သန့်စင်ထားေသာေလတို့သည် ဇီ၀လုံြခုံေရးအဆင့်(၄)တွင် မဖ
ြ စ်မေန
ပါ၀င်ရမည်။
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HIV ပိးု ၊ အသည်းေရာင်အသား၀ါဘီပးုိ ၊ စီပးုိ နှင့် ေသွးမှတဆင်က
့ းူ စက်ေသာ အခ
ြ ားေရာဂါပိးု များကို
ဓာတ်ခွစဲ မ်းသပ်စဥ် ကူးစက်နငုိ သ
် ည်န့ ည်းလမ်းများ
ဓာတ်ခစွဲ မ်းသပ်မအ
ှု ဆင့်
ေသွးနမူနာယူစဥ်

-

ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာများ သယ်ယူပို့ ေဆာင်စဥ်
-

HIV Serology ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စဥ်

-

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ သန့်ရှင်းေရးနှင့် ထိန်း သိမ်းစဥ်
-

အမိှုက်စွန့်ပစ်စဥ်

-

ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ဓာတ်ခွဲနမူနာပို့ ေဆာင်စဥ်
Version-IPC/1.0/NHL/2016

ကူးစက်နငုိ သ
် ည်န့ ည်းလမ်းများ
ေသွးေဖာက်ရာတွင် အသုံးြပုသည့် အပ် (သို့မ
ဟုတ်) ကွဲရှေနေသာ ေသွးပုလင်းတို့နှင့် ထိရှမိ
ြခင်း။
ေသွးေပကျံြခင်း။
ေရာဂါပိုးပါ၀င်ေသာ ေသွး (သို့မဟုတ်) အခ
ြ ား
ဓာတ်ခွဲနမူနာများေပကျံေနေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာ
ပုလင်းများနှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
ကျိုးပဲ့ကွဲရှေနေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာပုလင်းများ
နှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
ဓာတ်ခွဲနမူနာ ဖိတ်စင် ထိေတွ့ြခင်း။
အေရပ
ြ ား၊ မျက်စိ (သို့မဟုတ်) Mucous
membrane ေနရာများနှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
ေရာဂါပိုးပါ၀င်ေသာ
ေသွးေပကျံေနေသာ
ပုလင်းများနှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
ေရာဂါပိုး ကပ်ြငိတင်ကျန်ေနေသာ ဓာတ်ခွဲခန်း
စမ်းသပ်စစ်ေဆးမှု ြပုလုပ်ေသာ ေနရာများနှင့်
ထိေတွ့ြခင်း။
ကွဲရှကျိုးပဲ့ေနေသာ ေသွးပုလင်းများနှင့် ထိေတွ့
ြခင်း။
လက်အိတ်ေပါက်ေသာေနရာမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ
နှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
အေရပ
ြ ားပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာနှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
ေရာဂါပိုးကူးစက်နိုင်ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ
ဖိတ်စင် ထိေတွ့ြခင်း။
ေရာဂါပိုး ကပ်ြငိတင်ကျန်ေနေသာ ဓာတ်ခွဲစမ်း
သပ်စစ်ေဆးမှု ြပုလုပ်သည့် ေနရာများနှင့်
ထိေတွ့ြခင်း။
ေရာဂါပိုးပါ၀င်ေနေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်
ထိေတွ့မိြခင်း။
အေရပ
ြ ားေပါက်ြပဲဒဏ်ရာနှင့် ထိေတွ့ြခင်း။
ဓာတ်ခွဲနမူနာထည့်သည့် ပုလင်းကွဲရှြခင်းနှင့်
ယိုဖိတ် ထိေတွ့ြခင်း။
7

ေသွးနမူနာေဖာက်ယူသည်အ
့ ခါ လိက
ု န် ာရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များ
- ေသွးေဖာက်ယူသည့်အခါတိုင်း လက်အိတ်၀တ်ဆင်ရမည်။
- လက်အိတ်ေသွးေပသွားပါက စွန့်ပစ်ပါ။
- ေသွးေဖာက် ြပီးပါက လက်အိတ်ချွတ်ြပီးတိုင်း လက်ေဆးရမည်။
- လက်တွင်ေသွးေပသွားပါက ချက်ချင်း ဆပ်ြပာ၊ ေရတို့ြဖင့်စနစ်တကျေဆးေ ြကာရမည်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး (Lab coat) အကျင်္ီ၀တ်ဆင်ရမည်။
- အသုံးြပုပ
ြ ီး အပ်နှင့် ေဆးထိုးပိုက်များကို သီးသန့်ပုံးအတွင်း စွန့်ပစ်ပါ၊ အပ်ကို အဖုံးြပန်ဖုံးြခင်း၊
ေဆးထိုးပိုက်မှြဖုတ်ယူြခင်း မပ
ြ ုလုပ်ရပါ။
- ေသွးနမူနာထည့်ေသာပုလင်းကို ေသချာစွာပိတ်ရမည်။ ပုလင်း၏အပ
ြ င်ဘက်တွင် ေသွးေပ
သွားပါက ပိုးသန့်စင်ေဆးဖ
ြ င့်သုတ်၍ သန့်ရှင်းေပးရမည်။
သတိြပုလိက
ု န် ာရမည်အ
့ ချက်များနှငေ့် ရှာင် ြကည်ရမည့်အချက်များ
လိက
ု န် ာရမည်အ
့ ချက်များ
- ဆံပင်ရှည်များအား ချည်ေနှာင်ထားရမည်။
- အလုပ်တာ၀န်ြပီးစီးပါက လက်ကိုေဆးရမည်။
- လက်အိတ်အပါအ၀င် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ၀တ်ဆင်ရမည်။
- ေန့စဥ် လုပ်ငန်းတာ၀န်များအပ
ြ ီးတွင် ဓာတ်ခွဲလုပ်ငန်းခွင်ေနရာအား ပိုးသတ်ေဆးရည် ြဖင့်
ေဆးေက
ြ ာရမည်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ပစ္စည်းများကို Label ကပ်ပါက ေကာ် (သို့မဟုတ်) Label
tape ကို အသုံးြပု၍ကပ်ရမည်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း အလုပ်လုပ်ေနစဥ် (သို့) ကူးစက်ေစတတ်သည့် ဓာတ်ခွနဲ မူနာများကို
ကိုင်တွယ်ရာတွင် Lab coat ကို လုံ ြခုံစွာ ၀တ်ဆင်ထားရမည်။
- လက်သည်းရှည်မထားရ။
ေရှာင် ြကဥ်ရမည်အ
့ ချက်များ
- ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း အစားအစာများ စားေသာက်ြခင်း၊ ေဆးလိပ်ေသာက် ြခင်း မပ
ြ ုလုပ်ရပါ။
- ေသွးနှင့် ကူးစက်ေစနိုင်ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ကိုင်တွယ်အလုပ်လုပ်ေနစဥ်အတွင်း
မျက်လးံု ၊ နှာေခါင်းတိ့ု အား လက် ြဖင့်မကိုင်တွယ်ရ။
- Pipette ကို အသုံးြပု၍အရည်များကို စုပ်ယူရာတွင် ပါးစပ်ြဖင့်မစုပ်ယူရ။
Version-IPC/1.0/NHL/2016
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ဓာတ်ခခဲွ န်းတစ်ခအ
ု တွက် အေြခခံလိုအပ်ချက်များ
- ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း သတ်မှတ်ထားေသာေနရာတွင်သာ
ကိုင်တွယ်၍ စမ်းသပ်စစ်ေဆးရမည်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းမျက်နှာ ြကက်များ၊ နံရံများ၊ ြကမ်းြပင်များ၊ စားပွဲရှည်များသည် ပိုးသန့်စင်ေဆးများ၊
ဓာတုပစ္စည်းများဖ
ြ င့် အလွယ်တကူသန့်စင်နိုင်ရမည်။
- အလွယ်တကူေချာ်မလဲနိုင်ေသာက
ြ မ်းြပင်များဖ
ြ စ်ရမည်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းတွင် လက်ေဆးရန် လက်ေဆးေဘစင်များသည် ထွက်ေပါက်နားတွင် ရှိရမည်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်း၏ တံခါးများသည်အလိုအေလျာက်ပိတ်နိုင်ရမည်။
လုံေလာက်ေသာအလင်းေရာင်ရှိ၍ ြပတင်းေပါက်များတွင် ယင်လုံဇကာများ တပ်ဆင်ရမည်။
- Autoclave သည် ဓာတ်ခွဲခန်းရှိေသာ အေဆာက်အဦးထဲတွင် ရှိရ မည်။
- အ၀တ်လဲခန်းနှင့် ထမင်းစားခန်းများသည် ဓာတ်ခွဲနမူနာ စမ်းသပ်စစ်ေဆးေသာ အခန်းနှင့်
သီးြခားစီရှိရမည်။
HIV ပိးု ပါ၀င်ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ထိေတွ့မိပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်အချက်များ
(၁)

စီမံေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းစနစ်
-

(၂)

post-exposure prophylaxis manual ရှိရမည်။

HIV ပိုးပါ၀င်ေသာဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ထိေတွ့ပါက ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း
-

ပွန်းရှေနေသာအေရပ
ြ ားကို HIV ပိုးပါ၀င်ေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ထိေတွ့ပါက
ဆပ်ြပာရည်နှင့် ေရဖ
ြ င့် ချက်ချင်းေဆးေ ြကာရမည်။ မျက်စိကိုထိေတွ့ပါက ေရများများ
ြဖင့် ေဆးေက
ြ ာရမည်။

-

ပိုးပါ၀င်ေသာဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့်ထိေတွ့မိေသာ ြပဲရှ/ြပတ်ရှ ဒဏ်ရာကို ပိုးသန့်စင်
ထားေသာ Saline (သို့မဟုတ်) ပိုးသန့်စင်ေဆးရည် (Disinfectants) ြဖင့် ထပ်မံ
ေဆးေက
ြ ာရမည်။

-

သက်ဆိုင်ရာဆရာ၀န်နှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေနွး ြခင်းနှင့် HIV Antibody စစ်ေဆးခ
ြ င်း
ြပုလုပ်ရမည်။

-

'Post-exposure prophylaxis manual' နှင့်အညီ လိုအပ်ပါက ART ေဆး၀ါးများ
အသုံးြပုမှုကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။
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(၃)

ရက်ချိန်းြပန်ေခါ်၍ပ
ြ န်လည်စစ်ေဆးြခင်း
-

(၄)

(၅)

၃လ၊ ၆လနှင့် တစ်နှစ်ြပည့်လျှင် HIV Antibody စစ်ေဆးခ
ြ င်း ထပ်မံြပုလုပ်ရမည်။

သတင်းေပးပို့ြခင်း။
-

သက်ဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူ/ဇီ၀လုံြခုမှုအရာရှိ

-

ဓာတ်ခွဲခန်း ကီး ြကပ်သူ

-

ဓာတ်ခွဲခန်းတာ၀န်ခံ

-

ကူးစက်ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရးေကာ်မတီများသို့ အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။

HIV ပိုးပါ၀င်ေသာဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ထိေတွ့မှုမြဖစ်ပွားေစရန် လိုက်နာရမည့်အချက်များ


အေြခခံသတိြပုလိုက်နာရမည့်

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ

((Universal

Precaution) ကို လိုကန် ာခ
ြ င်း။


လက်အိတ်အသုံးြပုခ
ြ င်း ၊ ပါးစပ်နှာေခါင်းစည်း ၊ မျက်စိကာမျက်မှန် ၊ အေပါ်ထပ်
အကျင်္ီ ၊ အေရှ့ဖုံးပါေသာဖိနပ်များကိုအသုံးြပုခ
ြ င်း၊ အပ်ကိုအဖုံးြပန်စွပ်ြခင်းအား ေရှာင်
ရှားခ
ြ င်း၊

အပ်စွန့်ပစ်ရန်

သယ်ေဆာင်ရာတွင်

သီးသန့်ပုံးများ

အလွှာ

၃လွှာ

ြဖင့်

အသုံးြပုခ
ြ င်း၊
ထုတ်ပိုးြခင်း၊

ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို
ART

ေဆးများ

အလွယ်တကူရရှိနိုင်ရန်စီစဥ်ထားခ
ြ င်း၊ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုများ ြဖစ်ေပါ်လာပါက
ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သင်တန်းများ စဥ်ဆက်မြပတ်ပို့ချ ြခင်းများအား ြပုလုပ်ရမည်။
ကူးစက်နငုိ ေ် သာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ဖိတစ် င်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်အချက်များ
- ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ (PPE) ကို ၀တ်ဆင်ရမည်။
- ဖိတ်စင်သွားေသာေနရာအား အရည်စုပ်ယူနိုင်ေသာ စက္က ူ/တဘက်ပု၀ါဖ
ြ င့် အုပ်ြပီး 5-10%
Sodium hypochlorite ေဆးရည်ေလာင်းချ၍မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားရမည်။
- ထိုေနရာအား သတိထားေရှာင်ရှားရန် အခ
ြ ားလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များကို သတိေပးထားရမည်။
- လက်အိတ်ကိုအသုံးြပု၍ Autoclave ြပုလုပ်နိုင်ေသာ အမိှုက်သိမ်းေဂါ်ြပား၊ ညှပ်တို့ြဖင့်
၄င်းစက္က ူ/တဘက်ပု၀ါကို ေကာက်ယူ၍ ဇီ၀လုံြခုံမှုအမှတ်တံဆိပ်ပါရှိေသာ အိတ်ထဲတွင်
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ထည့်ပါ။ ြပီးလျှင် ဖိတ်စင်ထားေသာ ေနရာ/မျက်နှာြပင်အား ပိုးသန့်စင် ေဆးရည်ြဖင့် ထပ်မံ
ေဆးေက
ြ ာသန့်စင်ပါ။
- အမိှုက်သိမ်းေဂါ်ပ
ြ ား၊ ညှပ်၊ စက္က ူ၊ တဘက်ပု၀ါတို့အား Autoclave ြဖင့် ပိုးသန့်စင်ရမည်။
- ပွက်ပွက်ဆူေနေသာေရေနွးထဲတွင် မိနစ် ၃၀ ခန့်ထည့် ြပုတ်၍လည်း ပိုးသန့်စင်နိုင်ပါသည်။
ပိးု သန့်စင်ြခင်းနည်းလမ်းများ

- Autoclave ကို အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။
- ပွက်ပွက်ဆူေနေသာေရေနွးထဲတွင် မိနစ် ၃၀ ခန့်ထည့်ြပုတ်၍လည်း ပိုးသန့်စင်နိုင်ပါသည်။
- Sodium hypochlorite (သို့မဟုတ်) Formaldehyde (သို့မဟုတ်) Glutaraldehyde
တို့ကို အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။
- Sodium hypochlorite အား ဖိတ်စင်သွားေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ပိုးသန့်စင်ရာတွင်
အများဆုံး အသုံးြပုပါသည်။
ဓာတ်ခွခဲ န်းမှ ထွက်ရလ
ိှ ာေသာ စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ေရာဂါပိးု များနှင့် ထိေတွ့ထားေသာ
ပစ္စညး် များအား စွန့်ပစ်ြခင်း၊ ြပန်လည်အသုံးြပုခ
ြ င်း
- ဓာတ်ခွဲနမူနာများ၊ Cultures ၊ လက်အိတ်များ၊ အပ်နှင့် ေဆးထိုးပိုကမ် ျား၊ အသုံးြပုပ
ြ ီးေသာ
pipettes ၊ slides ၊ စားပွဲရှည်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာြပင်များ သန့်စင်ရာတွင် အသုံးြပု
ေသာစက္က ူ၊ တဘက်ပု၀ါများအား စွန့်ပစ်ရာတွင် ေသချာစွာခွဲြခား၍ စွန့်ပစ်ရမည်။
- ထို့အပ
ြ င် ြပန်လည်၍ အသုံးြပုနိုင်ေသာ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများကို ပိုးသန့်စင် ြပီး ြပန်လည်
၍အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။

ေရာဂါပိုးများနှင့်ထိေတွ့ထား
ေသာအရာများ
ြပန်လည်၍ အသုံး ြပု
နိုင်မည့် အရာများ

စွန့်ပစ်မည့်အရာများ

ဓါတုပစ္စည်း ြဖင့်
ပိုးသတ် ြခင်း

Autoclave ြဖင့်
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ေဆးေ ြကာခ
ြ င်း
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မီးရိှု့ ြခင်း
တွင်းတူး၍မ
ြ ုပ် ြခင်း

မှတခ် ျက်
-

အမျိုးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမှုဆုိင်ရာဌာနမှ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ေရး ဓာတ်ခွဲ
လမ်းညွှန်၏ Updated Version ကို အခါအားေလျာ်စွာ ြဖန့်ေ၀ေပးပါမည်။

-

အကံြပုချက်များ၊ အခက်အခဲများရှိပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်၊ Fax ၊ Email များသို့
ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

အမျုိ းသားကျနး် မာေရးဓာတ်ခမဲွ ဆ
ှု ငုိ ရ
် ာဌာန၊ ရန်ကနု ်ြမို့
ဖုန်း

-

၀၁ ၃၇၁၉၅၇

Fax

-

၀၁ ၃၇၁၉၂၅

Email -

nationalhealthlaboratory@gmail.com

ေဒါက်တာဥမ္မာလွင်
ဇီ၀လုံြခုံမှုအရာရှိ၊ အမျိုးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန၊ ရန်ကုန်ြမို့
ဖုန်း

-

Email -

၀၉ ၅၀၁၃၅၉၂
ohnmarlwin501@gmail.com
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