ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစား၀န် ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
အမျိုးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်

ဇွန်လ၊ ၂၀၁၆

ဓာတ်ခခဲွ န်းသုးံ စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျစနွ ့် ပစ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်
နိဒါန်း
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် ေဆးရုံေဆးခန်းများနှင့် အနီးပတ်၀န်းကျင်ကို အန္တရာယ်
ြဖစ်ေစနိုင်ပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ေရးေကာ်မတီ
များကိုဖွဲ့စည်းကာ ယင်းေကာ်မတီမှ ဦးေဆာင်၍ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ
စွန့်ပစ်ေရး ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ရည်ရယ
ွ ခ် ျက်
ဓာတ်ခွဲခန်းမှတဆင့် ကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါများကိေု လျှာ့ချရန်။
ဓာတ်ခခဲွ န်းသုးံ စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ စွန့် ပစ်ေရးေကာ်မတီ
ဥက္က ဌ

-

အဏုဇီ၀ေဗဒ / ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န် ကီး

အတွင်းေရးမှူး

-

ဦးစီးအရာရှိ(ဓာတ်ခွဲ) / ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၂)

အဖွဲ့၀င်များ

-

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၂) / ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်း

ေကာ်မတီလုပ်ငန်းေဆာင်တာများ
- မိမိတို့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကိုက်ညီေသာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ချမှတ်ရန်။
- လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းတိုင်းသို့ သတ်မှတ်ေပးရန်။
- စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများကို ခွဲ ြခမ်းစိတ်ြဖာရန်။
- ကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါပိုးများ ပါ၀င်ေသာ ဓာတ်ခွဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ြခင်း၊
ကာကွယ်ေဆးထိုးနှံြခင်းနှင့် ပတ်သက်ေသာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ချမှတ်ရန်။
- ၀န်ထမ်းများအား ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ပတ်သက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်
တတ်ေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်သင် ြကားေပးရန်။
- သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်။
- ေဆးရုံအုပ်ချုပ်ေရးေကာ်မတီနှင့်အတူ ကုန်ကျမည့်ဘ ာေငွကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်။
- ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ေသာ လိုအပ်ချက်များကို သုံးသပ်ရန်။
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ဓာတ်ခခဲွ န်းသုးံ စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများ
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ လူနာများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ြခင်းနှင့်
ဆက်နွယ်ေသာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများမှတဆင့် ထွက်ေပါ်လာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စညး် များ ြဖစ်ပါသည်။
၄င်းတို့တွင် ချွန်ထက်ေသာအရာများနှင့် ေရာဂါပိုးမွှားများနှင့် ထိေတွ့ထားေသာ ပစ္စည်းများ ပါ၀င်ပါ
သည်။
ဓာတ်ခခဲွ န်းသုးံ စွန့် ပစ်ပစ္စညး် အမျုိ းအစားများ
(၁)

(၂)

(၁)

အန္တရာယ်မြဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
-

အေထွေထွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

-

အများသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

-

အစားအေသာက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
-

ေရာဂါပိုးကူးစက်နိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

-

ချွန်ထက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

-

ဓာတုေဗဒ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

-

ေရာဂါေဗဒဌာနမှထွက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

အန္တရာယ်မြဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
၄င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစား(၂)မျိုးခွဲြခားနိုင်ပါသည်။
- အေခ
ြ ာက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း - စာရွက်၊ သစ်ရွက်၊ ပလက်စတစ်၊ သံဗူးခွံ၊ သစ်သားစ အစရှိ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
- အစိုစနွ ့်ပစ်ပစ္စည်း

- ဓာတုေဗဒအရည်များ၊ ပစ္စည်းများသန့်စင်ေသာ အရည်များ

၄င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဓာတ်ခွဲ၀န်ထမ်းများ ေနထိုင်ေသာအခန်းနှင့် အုပ်ချုပ်
ေရးခန်းတို့မှ ထွက်ရှိနိုင်ပါသည်။
(၂)

အန္တရာယ် ြဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
၄င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစား(၄)မျိုး ခွဲြခားနိုင်သည်။
- ေရာဂါပိုး ကူးစက်နိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
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ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဓာတ်ခွဲနမူနာယူေသာအခန်းမှ ထွက်ရှိလာေသာ လက်အိတ်၊ ေသွးနှင့် ေသွးပစ္စည်း
များ၊ ဂွမ်းများ။
- ချွန်ထက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဓာတ်ခွဲနမူနာယူေသာအခန်းမှ ထွက်ရှိလာေသာ ေဆးထိုးြွပန်၊ ေဆးထိုးအပ်၊
ေရာဂါပိုးကူးစက်နိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့်ထိေတွ့ထားေသာ ဓား၊ ဖန်ကွဲစများ၊ ေသွးနမူနာ
ထည့်ေသာပုလင်းများနှင့် Tube များ။
- ဓာတုေဗဒ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ထွက်ရှိေသာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်အရည်များ၊ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ဓာတုေဗဒ
ပစ္စည်းများနှင့် အက်စစ်များ။
- ေရာဂါေဗဒဌာနမှထွက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
အသားမျှင်ေရာဂါေဗဒအခန်းမှ ထွက်ရှလ
ိ ာေသာ အသားစများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အရည်များ။
ဓာတ်ခခဲွ န်းသုးံ စွနပ် စ်ပစ္စညး် များ၊ စနစ်တကျ စွန့် ပစ်နုိငေ် ရးအတွကအ
် ေြခခံ အချက(် ၅)ချက်
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွနပ် စ်ပစ္စည်းများကို
(၁) ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာခ
ြ င်း
(၂) အမျိုးအစားသတ်မှတ်ြခင်း
(၃) စနစ်တကျကိုင်တွယ်ြခင်း

-

စုစည်းြခင်း

-

တိုင်းတာခ
ြ င်း

-

သိမ်းဆည်းြခင်း

-

ပို့ေဆာင်ြခင်း

(၄) ပိုးသတ်ြခင်း
(၅) စွန့်ပစ်ြခင်း
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(၁)

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာခ
ြ င်း
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို တခ
ြ ားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် မေရာေနှာရပါ။

(၂)

အမျိုးအစားသတ်မှတ်ြခင်း
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ့အစည်း (WHO) မှ သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားေသာ အေရာင်သတ်မှတ်မှု
အရ စွန်ပစ်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစား ခွဲြခားသတ်မှတ်ရပါမည်။
အ၀ါေရာင်

- ေရာဂါပိုးကူးစက်နိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

အနီေရာင်

- ေရာဂါ ြပင်းထန်စွာြဖစ်ေစနိုင်သည့် ပိုးမွှားများပါေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

အမည်းေရာင်(သို့) အပ
ြ ာေရာင်-အန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေစေသာ အစားအေသာက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
အစိမ်းေရာင်
(၃)

- ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

စနစ်တကျ ကိုယ်တွယ်ြခင်း (Handing)
စနစ်တကျ ကိုယ်တွယ်ြခင်းတွင် စုစည်းြခင်း၊ တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် ပို့ေဆာင်ြခင်း
တို့ပါ၀င်ပါသည်။
- စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားစုစည်းြခင်း (Collection)
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားစုစည်းြခင်း ဓာတ်ခွဲလုပ်ငန်းစဥ်များ ြပီးလျှင်ြပီးချင်း စတင်ရပါမည်။
- တိုင်းတာခ
ြ င်း (Measurement)
ဓာတ်ခွဲခန်းမှထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို တိုင်းတာခ
ြ င်းြဖင့် ေနာင်တွင်
ထွက်ရှိမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည် ။
- သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် ပို့ေဆာင်ြခင်း (storage & transport)
ယာယီသိမ်းဆည်းထားေသာေနရာမှ စွန့်ပစ်ပစ်စည်းများကို ကန့်သတ်ေနရာသိ့ု ပို့ေဆာင်ရပါ
မည် ။
ယာယီသိမ်းဆည်းထားေသာေနရာတွင် ပိုးသတ်ရန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ၄၈နာရီထက် မပိုေစ
ဘဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
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(၄)

ပိုးသတ်ြခင်း( Treatment)
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပိုးသတ်နည်း(၄)မျိုးရှိပါသည်။
(၁) မီးရိှု့ဖျက်ဆီးြခင်း (Incineration)
(၂) Autoclave နည်းြဖင့် ပိုးသတ်ြခင်း
(၃) Boiling နည်းြဖင့်ပိုးသတ်ြခင်း
(၄) ဓာတုေဗဒ (Chemical) နည်းြဖင့်ပိုးသတ်ြခင်း
- 5% Lysol solution. (lycresol). And Hypochlorite solution (0.5%, 1%, 10%)
ကို အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။

(၅) စွန့်ပစ်ြခင်း (Disposal)
ဓာတ်ခွဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စွန့်ပစ်ြခင်းကို ေအာက်ပါနည်းလမ်းများကို အသုံးြပု၍
လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။
-

မီးရိှု့ဖျက်ဆီးြခင်း (Incineration)

-

တွင်းတူး၍မ
ြ ုပ်ြခင်း (ေရေပးေ၀ေသာေနရာနှင့် ၅၀ မီတာေ၀းေသာေနရာ၌ ၃ မီတာ
အနက် တွင်းတူး၍ ြမုပ်နှံရပါမည်။)

-

ြမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီနှင့် ပူးေပါင်း၍စွန့်ပစ် ြခင်း။
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ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ေရး လမ်းညွှန်ချက်အကျဥ်းချုပ်
(၁)

ချွန်ထက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စွန့်ပစ်ြခင်း
(ေဆးထိုးအပ်များ၊ ဓါးများ)
(က)

ေရာဂါပိုးရှိ ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ထိေတွ့သည်ြဖစ်ေစ၊ မထိေတွ့သည့်ြဖစ်ေစ ချွန်ထက်
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ချွန်ထက်ေသာ ပစ္စည်းထည့်သည့် အ၀ါေရာင်
ပုံးအတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ရပါမည်။

(ခ)

ေဆးထိုးအပ်များကို အသုံးြပုပ
ြ ီးလျှင် ေဆးထိုးအပ်အဖုံးကို ြပန်မဖုံးရပါ။

(ဂ)

ချွန်ထက်ေသာပစ္စည်းများ ထည့်သည့်ပုံးတွင် ချွန်ထက်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို၏
(၄)ပုံ (၃)ပုံ ခန့်ြပည့်လျှင် အဖုံးဖုံးြပီး တိပ်ြဖင့်ကပ်ပါ။ ထိုပုံးအတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
များ ြပည့်လှျံေအာင်မထည့်ရပါ။

(၂)

ချွန်ထက်ပစ္စည်းမဟုတ်ေသာ

ဓာတ်ခွဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား

Autoclavable

နည်း ြဖင့်

ပိးု သတ်ြခင်း
(က)

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပိုးသတ်ရန်အတွက် Autoclavable အိတ်ထဲ
သို့ထည့်ပါ။ အိတ်မှာ ြကည်လင်ေနရပါမည်။ အိတ်ေပါ်တွင် "Biohazardous"
(ဇီ၀အန္တရာယ်) ဆိုေသာ စကားလုံး (သို့မဟုတ်) သေကတမပါရှ
င်္
ိေသာ အိတ်ြဖစ်ရပါ
မည်။

(ခ)

Autoclavable ြပုလုပ်မည့် အိတ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှ Autoclave အခန်းသို့
ပို့ေဆာင်ရပါမည်။

(ဂ)

အိတ်ထဲသို့ ေရ ၂၅၀ မီလီလီတာဖ
ြ ည့်ပါ။ ေရေနွးေငွ့ ၀င်ထွက်နိုင်ေစရန်အတွက်
အိိတ်ကို အနည်းငယ် ေလျာ့၍ ချည်ထားပါ။

(ဃ)

၁၂၁ စင်တီဂရိတ် 15 lb/cm3 တွင် ၁၅ မိနစ် ြကာထား၍ Autoclave လုပ်ပါ။

(င)

ြပီးလျှင် အေအးခံပါ။

(စ)

Autoclave လုပ်ြပီးေသာ အိတ်ကို အခ
ြ ား ပလပ်စတစ်အိတ်ြဖင့် ထည့်၍ အမိှုက်စွန့်
ပစ်ရာေနရာ၌ စွန့်ပစ်ပါ။
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(၃)

မီးရိှု့ြခင်းနည်း ြဖင့် စွန့်ပစ်ြခင်း
(က)

ပလပ်စတစ်အိတ်၏ ထိပ်မှ အစကိုလိမ်၍ ပိတ်ပါ။ လိမ်ထားေသာအစအား တိပ်ြဖင့်
ကပ်၍ ပိတ်ပါ။ ပလပ်စတစ်အိတ် ၂ ထပ်သုံးပါက တစ်ထပ်စီ ပိတ်ရပါမည်။

(ခ)

Biohazardous waste box (burn box) အတွင်းသို့ ပလပ်စတစ်အိတ် (၂)ထပ်
ြဖင့် ထည့်ထားေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ထည့်ရပါမည်။

(ဂ)
(၄)

Waste box ကို တိပ်ြဖင့် ပိတ်ပါ။

ဖန်ထည်စနွ ့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် Pasteur pipettes များအား စွန့်ပစ်ြခင်း
ဖန်ထည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို Autoclaveြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 10% Bleach ြဖင့် မိနစ်
(၃၀) ြကာေအာင် စိမ်ထားခ
ြ င်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ပိုးသတ်ြပီးလျှင် ကဒ်ထူ၊ ချွန်ထက်ေသာအရာများ
မေပါက်ထွက်နိုင်ေသာ ပုံးအထူထဲတွင် ထည့်၍ တိပ်ြဖင့်ပိတ်ကာ အမှုိက်စွန့်ပစ်ေသာေနရာ၌
စွန့်ပစ်ပါ။

(၅)

ဓာတ်ခွဲခန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရည်များအား စွန့်ပစ်ြခင်း
(က)

ဓာတ်ခွဲခန်းစွန့်ပစ်အရည်များထဲသို့ Household bleach ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိရန်
ထည့်ပါ။ မိနစ် ၃၀ ခန့် ထားရမည်။ ထို့ေနာက် အရည်ကို ေဘစင်ထဲသို့ စွန့်ပစ်ြပီး
ေရများများေလာင်းချရပါမည်။

(ခ)

ေရာဂါပိုးကို ေသချာစွာ သတ်ေပးနိုင်ေသာ ပိုးသတ်ေဆးအရည်(Disinfectant) ကို
သင့်ေတာ်ေသာ ပမာဏ ထည့်ြပီး မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားရမည်။ ထို့ေနာက် အရည်ကို
ေဘစင်ထဲသို့ စွန့်ပစ်ြပီး ေရများများ ေလာင်းချရပါမည်။
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မှတခ် ျက်
-

အမျိုးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမှုဆုိင်ရာဌာနမှ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျစွန့်
ပစ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်၏ 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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