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၄၅ မိနစ်

WHO သတ်မှတ်ထားရသာရရာဂါအဆင့်များ+ AIDS ရာဂါလြ္ခဏာ
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များ
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(Prevention of Mother to Child Transmission – PMTCT)
HIV rapid test စစ်ရဆးပခင်း
HIV testing procedure (video)

၆၀ မိနစ်

HIV/AIDS
၁။ HIV
HIV ဆိုသည်မှာ လူခ
့ န္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားကို ကျဆင်းရစရသာဗိုငး် ရြ်စ်ြိုး (Human Immunodeficiency Virus) ကို ဆိုလုပိ ခင်းပဖစ်သည်။ ၎င်းဗိုင်းရြ်စ်ြးို သည် ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရရာဂါ
(ရခါ်( AIDS-Acquired Immuno-Deficiency Syndrome ကို ပဖစ်ရစသည်။ HIV သည် ရရာဂါြိုး
များကိုခုခံတွန်းလှန်နိုငရ
် သာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်များကို ြျက်စီးရစပခင်းပဖင့် ခုခံအားကို ကျဆင်းရစ
သည်။
HIVကိုရြျာက်ကင်းရအာင်ကုသနိုငပ် ခင်း ယခုအချ ိန်အထိမရှိရသးြါ။ သို့ရသာ် ART ကဲ့သို့ရသာ
ရဆးဝါးများပဖင့် ထိန်းချုြ်ကုသနိုင်ပြီပဖစ်သည်။ ARTရဆးသည် HIV ရှိရသာသူများကို သက်ရှည်
ကျန်းမာရစပြီး အပခားသူများသို့ ထြ်ဆင့်ကူးစက်နိုငမ
် ှုကိုလည်း ရလျှော့ချရြးသည်။
၂။ HIV ြူးစြ်ပြန့်ြွားြုံ
HIVြိုးသည် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပခင်း၊ မသန့်ရှငး် ရသာ (HIV ြိုးြါရှိရသာ( ရသွးသွငး် ပခင်း၊
မသန့်ရှငး် ရသာ ရဆးထိုးအြ်များ မျှေရဝသုံးစွဲပခင်း စသည်တို့မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ HIVရှိရသာ
မိခင်မှတဆင့်ရင်ရသွးသို့ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ရနစဉ်၊ ရမွးဖွားစဉ်နှင့် နို့ချ ိုတိုက်ရကျွေးရနစဉ် အခါများတွင်
လည်း ကူးစက်နိုင်ြါသည်။
HIV ြိုးသည် လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ြ၌ ရှည်ကကာစွာမရှငသ
် န်နိုင်။ ထိ့ရ
ု ကကာင့် ရလ(သို့( ရရမှတဆင့် HIV
မကူးစက်နိုင်ြါ။

ပခင်ကဲသို့ရသာ ြိုးမွှားများကိုက်ခံရပခင်း၊ တံရတွး၊ မျက်ရည်၊ ရချွေးနှင့် သာမန်

ထိရတွ့ဆက်ဆံမှုများပဖစ်ရသာလက်ဆန
ွဲ ှုတ်ဆက်ပခင်း၊ အတူတူကစားပခင်း၊ အတူတူ ရရကူးပခင်း၊
ဘတ်စ်ကားစီးပခင်း၊ရြွ့ဖက်နမ်းရှ့ံ ပခင်း၊

အိမ်သာတစ်ခုတည်း

အတူတူ

သုံးစွဲပခင်းနှင့်

ြန်းကန်

ခွက်ရယာက်များ မျှေရဝသုံးစွဲပခင်းတို့မှလည်း HIV မကူးစက်နိုင်ြါ။
၃။ HIV သံသရာစြ်ဝန်း
HIV ြိုးသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ CD4 နှင့် T-cell များထံသို့ ဝင်ရရာက်သည်။ HIV ြိုးသည် ြုံတူ
ြွားများသည် - ယင်းကို ဗိုင်းရြ်စ်ြွားများပခင်း ပဖစ်စဉ်ဟုဆိုသည်။ ထိြ
ု ုံတူြွားများလာရသာ ြိုးများ
သည် အပခားကျန်းမာရသာ CD4 နှင့် T cells များ အတွင်းသို့ တွယ်ကြ်ဝင်ရရာက်ပြီး CD4 cell များ
ကို တပဖည်းပဖည်းချင်း ဖျက်ဆီးသည်။ရရာဂါြိုးရှိသူ၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် အားနည်းလာပြီး
အခွင့်အရရးယူ

ဝင်ရရာက်လာရသာရရာဂါများနှင့်

အချ ို့ရသာကင်ဆာများ

ပဖစ်ရြါ်လာနိုင်ရပခ

ြိုများ လာသည်။ အခွင့်အရရးယူဝင်ရရာက်လာရသာရရာဂါများ ကကိုတင်ကာကွယ်ရရး ကုထံးု
(ကာကွယ်မှု

အတွက်

ရန့စဉ်ရသာက်သုံးရရသာ

ြဋိဇီဝရဆး(

များကို

ရြးနိုင်သည်။

အခွင့်အရရးယူဝင်ရရာက် လာရသာရရာဂါများရှိသည်ဟု သိရှိရရသာအခါ ကုသမှုကိုရြးနိုင် သည်။
ART ကုထံးု သည် အဆိုြါ ြွားများပခင်းနှင့် တွယ်ကြ်ပခင်းပဖစ်စဉ်ကို ရနှးရစသည် သို့မဟုတ်
ရြ်ရစသည်။
၄။ ကြားြာလ(Window Period)
ရရာဂါြိးု ဝင်ရရာက်သည့်အချ ိန်မှ

ြဋိြစ္စည်းများ

စမ်းသြ်စစ်ရဆးနိုင်ရလာက်ရသာ

ြမာဏ

ထုတ်လုြ်နိုင်သည့် အချန
ိ ်အထိ ကာလကို “ကကားကာလ” ဟုရခါ်ပြီး (၂( ြတ်မှ (၁၂( ြတ်အတွငး်
ကကာပမင့်နိုင်သည်။ ကကားကာလတွင် ြဋိြစ္စည်းရှာရဖွမရတွ့နိုင်ရသာ်လည်း အပခားသူများသို့ ကူးစက်
နိုငြ
် ါသည်။
၅။ CD4 ဆိုသည်မှာ
CD4 ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိရသွးပဖူဥတစ်မျိုးပဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ရရာဂါြိးု များအားခန္ဓာကိုယ်၏
ခုခံအားစနစ်မှ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် အကူအညီရြးသည်။ ART ပဖင့် ကုသမှု ခံယူထားပခင်း
မရှိြါက HIV ြိုးများသည် CD4 အရရအတွက်ကို ရလျာ့နည်းလာရစသည်။ အချ ိန်ကကာလာသည်နှင့်
အမျှေ CD4 အရရအတွက်လန
ွ ်စွာနည်းြါးလာပြီး ကိုယ်ခံအားလည်း ကျဆင်းလာကာ ရရာဂါြိုးများ
ကို မတွန်းလှန်နိုငရ
် သာအရပခအရနသို့ ရရာက်ရှိလာြါသည်။ ထိုအခါ အခွင့်အရရးယူ ဝင်ရရာက်
တတ်ရသာရရာဂါများ(OIs)နှင့် ကင်ဆာများသည် အလွန်အင်အားနည်းရနရသာ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား
စနစ်ကို အခွင်ရ
့ ကာင်းယူ၍ ဝင်ရရာက်လာကာ AIDS အဆင့်သို့ ရရာက်ရှိ လာမည်ပဖစ်ြါသည်။
ြိုးရကာင်ရရြမာဏ (Viral load) စစ်ရဆး၍မရရသာရနရာများတွင် CD4 ကို ARTကုထံးု ၏
အာနိသင်ထိရရာက်မှုအား

တိုင်းတာရန်နှင့်

immunological

failure

အားသိရှိနိုင်ရန်လည်း

အသုံးပြုြါသည်။
၆။ Viral load (ြိုး ြာင် ရြမာဏ) ဆိုသည်မှာ
Viral load ဆိုသည်မှာ ရသွးထဲရှိ HIV ြိုးရကာင်ရရြမာဏကိုဆိုလုိသည်။ ြိုးရကာင် ရရြမာဏ
များလျှေင် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကျဆင်း၍ HIV ြိုးအားရကာင်းမွန်စွာ တိုက်ခိုက် တွန်းလှန်နိုငပ် ခင်း
မရှိရတာ့ရကကာင်းကို ရဖာ်ပြြါသည်။ ြိုးရကာင်ရရြမာဏများလျှေင် အပခားသူများ သို့ HIV ကူးစက်မှု
ကိုလည်း ပမင့်မားရစသည်။

ြိုးရကာင်ရရြမာဏကို PCR (polymerase chain reaction) ဟုရခါ်ရသာ နည်းြညာပဖင့် စစ်ရဆး
နိုင်သည်။ အရပဖအား copies/ml ပဖင့် ရဖာ်ပြသည်။ AIDS ရရာဂါလက္ခဏာပြရနရသာသူများနှင့်
ရရာဂါလွန်ရနရသာသူများတွင် ြိုးရကာင်ရရြမာဏ 100,000 မှ 1,000,000 copies/ml (သို့(
ထိ့ထ
ု က်ြ၍
ို များပြားရနနိုငြ
် ါသည်။ စစ်ရဆးရတွ့ရှန
ိ ိုင်ရန် အနိမဆ
့် ုံးရှိရမည့် ရသွးထဲရှိြုးိ ရကာင်ရရ
ြမာဏမှာ စစ်ရဆးရသာစက်၏ ရတွ့ရှိနိုင်စွမ်းရြါ် မူတည်၍ 50copies ရအာက် (သို့( 400-500
copies/mlအထိရှိနိုင်သည်။ ဤြိုးရကာင်ရရြမာဏစစ်ရဆးပခင်းကို ART ကုထံးု ၏ ရအာင်ပမင်မှု
အား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုြါသည်။ ၎င်းသည် ART ကုထံးု အားတုန့်ပြန်မှုကို တိုင်းတာသည့်
နည်းလမ်းများအနက် အရကာင်းဆုံးပဖစ်သည်။
၇။ အခွင့်အ ရးယူဝင် ရာြ်တတ် သာ ရာဂါများ (Opportunistic Infections)
ခုခံအားကျဆင်းမှုရကကာင့်အခွင်အ
့ ရရးယူ ဝင်ရရာက်တတ်ရသာရရာဂါများအမျိုးမျိုးရှိြါသည်။ ဤ
ရရာဂါများရကကာင့် ပဖစ်ြွားရသာ နာမကျန်းမှုများ၊ ရသဆုံးမှုများသည် သိသာစွာများပြားသပဖင့် HIV
လူနာများကို ကုသရနရသာ ဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများအရနပဖင့် ဤရရာဂါများ၏
ရှာရဖွကုသြုံတို့နှင့် ရင်းနှီးကျွေမ်းဝင်ရန်လိုအြ်ြါသည်။ ရအာက်ြါတို့မှာ ပမန်မာနိုငင
် တ
ံ ွင် အဓိက
ပဖစ်ြွားရသာ အခွင့်အရရးယူရရာဂါများပဖစ်သည်။
၁။ Mycobacterium tuberculosis (TB)
၂။ Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP)
၃။ Toxoplasmosis
၄။ Cryptococcosis
၅။ Penicilliosis
၆။ Histoplasmosis

၈။ HIV ြူးစြ်မှုြာြွယ်ပခင်း
HIV ကာကွယ်ရရးနည်းလမ်းများ
A = Abstain ရရှာင်ကကဉ်ြါ။
B = Be faithful to one partner မိမ၏
ိ ခင်ြွန်း၊ ဇနီးအရြါ်သစ္စာရှိြါ။

C = Use condoms correctly and consistently = condom နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ အပမဲတမ်း
သုံးစွဲြါ။
HIV

ြိုးကူးစက်မှုကို

ရလျှော့ချရန်အတွက်

ရအာက်ရဖါ်ပြြါ

နည်းလမ်းများကို

လုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။
 ကွန်ဒုံးနှင့်ရချာဆီ ရရှိအသုံးပြုရစပခင်းအြါအဝင် အန္တရာယ်ကင်းရသာ လိင် ဆက်ဆံ
ပခင်း၊
 HIV ြိုးရှိသူများတွင် ART ရဆးပဖင့် ကုသပခင်းအားပဖင့် အပခားသူများအား ရရာဂါ
ကူးစက်နိုင်မှုကို ရလျှောခ
့ ျပခင်း၊
 တစ်ခါသုံး ရဆးထိုးအြ်၊ ရဆးထိုးပြန်များ အသုံးပြုပခင်း၊
 လုခံ ခုံစိတ်ချရရသာ ရသွးသွငး် ပခင်း၊
 မိခင်မှ သရန္ဓသားသို့ HIV ြိုးကူးစက်မှုအား ကာကွယ်ပခင်း (PMTCT)။
လက်ရှိတွင်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရသာ အိြ်ချ်အိုင်ဗွီကာကွယ်ရရးလုြ်ငန်းများ(က( အိြ်ချ်အိုငဗ
် ွီကူးစက်ပဖစ်ြွားမှုအန္တရာယ် ပမင့်မားရသာ ဦးတည်အြ
ု ်စုများပဖစ်သည့် အမျိုး
သမီးလိင်လုြ်သမများ၊အမျိုးသားချင်းချစ်ခင်စုံမက်သူများနှင့်

မူးယစ်ရဆးရသွးရကကာထဲထိုးသွင်း

သူများကကားတွင် အိြ်ချ်အုင
ိ ်ဗွီကာကွယ်ရရးလုြ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ပမှင့်ရဆာင်ရွက်ပခင်း
 အမျိုးသမီးလိငလ
် ုြ်သမများနှင့်

အမျိုးသားချင်းချစ်ခင်စုံမြ်သူများအတွြ်ြာြွယ် ရး

လုြ်ငန်းများ
-

အပြုအမူရပြာင်းလဲရရးကို ဦးတည်သည့် ြညာရြးလုြ်ငန်း

-

ကွန်ဒုံးပဖန့်ရဝပခင်း

-

လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သည့် ရရာဂါများ ရှာရဖွပခင်း၊ ကုသပခင်း

-

HIV ရသွးစစ်ရဆးပခင်း

-

ART ရဆးကုသမှုအတွက် ညွှန်းြို့ပခင်း

 မူးယစ် ဆး သွး ကြာထဲထိုးသွငး် သူများအတွြ်

ဆာင်ရွြ် နသည့် HIV ြာြွယ် ရး

လုြ်ငန်းများ
-

အုြ်စုတူချင်း ြညာရြးပခင်း

-

တစ်ခါသုံး ရဆးထိုးပြန်နှင့် ရဆးထိုးအြ်များ ပဖန့်ရဝပခင်း

-

မူးယစ်ရဆးအစားထိုး မက်သဒုန်း တိုက်ရကျွေးပခင်းလုြ်ငန်း

-

HIV ရသွးစစ်ရဆးပခင်းနှင့် ကုသမှုအတွက် ညွှန်းြို့ပခင်း

(ခ( မိခင်မှကရလးသို့အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီကူးစက်မှုမှကာကွယ်ရရးလုြ်ငန်းများ
-

သွးမစစ် ဆးမှီ နှစ်သိမ့် ဆွး နွးပခင်း
HIV သွးစစ် ဆးပခင်း
သွးစစ် ဆးပြီး နာြ် နှစ်သိမ့် ဆွး နွးပခင်း

-

ART ဆးဝါးတိုြ် ြျွေးပခင်း

-

ြ လးအာဟာရအတွြ် ဆွး နွးပခင်း

-

ြ လးအား သွးစစ် ဆးပခင်း

-

ဆာလျင်စွာ ြုသမှု ခံယူနိုင်ရန် ညွှန်းြိပု့ ခင်းလုြ်ငန်း

(ဂ( မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မိခင်နှင့်ကရလးကျန်းမာရရးဌာနများ၊ မျိုးဆက်ြွားကျန်းမာရရးနှင့်
အပခားရသာ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အိြ်ချ်အုင
ိ ်ဗွီကာကွယ်ကုသရရးလုြ်ငန်းများ ြူးရြါင်း ရဆာင်
ရွက်ပခင်းလုြ်ငန်းများ
(ဃ(ရရာဂါြိးု နှင့် မထိရတွ့မီ ရရာဂါကူးစက်မခံရရအာင် ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးလုြ်ငန်းများ (PrEP)
PrEP တွင်ရရာဂါကူးစက်ခံရပခင်းကို ရလျှော့ချရန် ြိုးနှငမ
့် ထိ ရတွ့ခင်ကတည်းက HIV
ရဆးနှစ်မျိုး (tenofovir နှင့် Emtricitabine) ြါဝင်ရသာရဆးတစ်လုံး (Truvada) ကို
အသုံးပြုထား သည်။ PrEP ရသာက်ရဆး၏ ထိရရာက်မှုနှင့်ြတ်သက်ရသာ စမ်းသြ်မှုများကို
ရရာဂါြိးု ရှိသူနှင့် မရှိသူစုံတွဲများ၊ လိငက
် ွဲဆက်ဆံရသာ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊
အမျိုးသားချင်း ဆက်ဆံသူများ၊ မူးယစ်ရဆးထိးု သူများ၊ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ပဖစ်ရသာ
အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ ပြုမူရသာသူများတွင် ပြုလုြ်ခဲ့သည်။ရဆးမှန်မှန်ရသာက်နှုန်းပမင့်လျှေင်
အကျိုးထိရရာက်မှုသိသိသာသာပမင့်မားသည်ကို ရတွ့ရသည်။ PrEP ကို သန့်စင်ထားရသာ
သို့မဟုတ် ရဆးထိုးြစ္စည်း အသစ်များ၊ ကွန်ဒုံးနှင့်ရချာဆီများ အြါအဝင် အပခားရသာ HIV
ကူးစက်မှုကာကွယ်ရရး နည်းလမ်းများပဖင့် အစဉ်အပမဲ တွဲဖက် ရြးအြ်သင့်ြါသည်။ PrEP
မရြးမီ HIV ြိုးရှိမရှိ စစ်ရဆးခံရန် လိုအြ်ပြီး PrEP ရသာက်သုံးရနစဉ်အချ ိန်တွင် ြုံမှန်
(ဥြမာ ၃ လတစ်ခါ( စစ်ရဆးရန် လိုအြ်သည်။
(င( ရရာဂါြိုးနှင့် ထိရတွ့အပြီး ရရာဂါကူးစက်မခံရရအာင် ကာကွယ်ကုသရရးလုြ်ငန်းများ (PEP)
HIV ြိုးကူးစက်ခံရပခင်းကို ရလျာ့နည်းရစရန် ရရာဂါြိးု နှင့်ထိရတွ့နိုင်သည့် အရပခ
အရနများ ပဖစ်ရြါ်ပြီးရနာက် ART ရဆးများကို ကာကွယ်ပခင်းအရနပဖင့် အသုံးပြုပခင်းကို ဆို
လိုသည်။ ရအာက်ြါအရပခအရနများတွင် PEP ရြးရမည်။



လုြ်ငန်းခွင်တွင်

ထိရတွ့ပခင်း။

ဥြမာ

-

ရဆးထိုးအြ်စူးရသာ

ကျန်းမာရရး

ဝန်ထမ်းများ၊ • HIV ြိုးရနိုငရ
် ပခများရသာ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များ (ခင်ြွန်းသည် သို့မဟုတ်
အမျိုးသား လိင်ဆက်ဆံဖက်တွင် HIV ြိုးရှိ ရနပခင်း။(


လိင်ဆက်ဆံရနစဉ် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရသာ်လည်း ကွန်ဒုံး ရြါက်ပြဲပခင်း သို့မဟုတ်

ကျွေတ်ထက
ွ ်ပခင်းနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုငရ
် ာ ထိြါးရစာ်ကားခံရချ ိန်။
PEP တွင် ရဆးသုးံ မျ ိုးရြါင်းကို (၂၈( ရက် ရသာက်ရသည်။ ရရာဂါြိုး ကူးစက်ခံရဖွယ်ရှိရသာ
အရပခအရနနှင့် ထိရတွ့မှု ရှိပြီးရနာက်ြိုင်း (၇၂( နာရီအတွငး် ရသာက်ရမည်။ ထိုထက်
ရနာက်ကျ၍ ရသာက်သုံးလျှေင် ထိရရာက်မှု ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ကနဦး စစ်ရဆးပခင်းတွင်
ြိုးမရှိဟု အရပဖ ထွက်ြါက ထိရတွ့ မှုရှိပြီး (၃( လ သို့မဟုတ် (၆( လတွင် ပြန်လည်
စစ်ရဆးသင့်သည်။
(စ( ART ကို ကူးစက်မှုကာကွယ်သည့်အရနပဖင့် ကုသမှုရြးရရးလုြ်ငန်းများ (Treatment as
Prevention-TAsP)
ရရာဂါြိးု ရှိသူကို ြိုးထိန်းရဆး ရဆာလျင်စွာတိုက်ရကျွေးပခင်းအားပဖင့် ြိုးရကာင်ရရ
တိုးြွားမှုကို ထိန်းချုြ်နိုငပ် ြီး အပခားသူများသို့ ကူးစက်ပခင်းကိုရလျာ့နည်း ရစသည်။

၉။ WHO မှ သတ်မှတ်ထား သာ ရာဂါအဆင့်များ
HIV ြိုးကူးစက်ခံရရသာသူသည် ART ရဆးနှင့်ကုသပခင်းမရှိြါက ရရာဂါ၏ အဓိကအဆင့် (၃(ဆင့်
အတိုငး် အဆင့်ဆင့် ပဖစ်ြွားမည်ပဖစ်သည်။ ART ရဆးသည် မှန်ကန်စွာသုံးစွဲြါက ရရာဂါရှိသူများ
အား မည်သည့်ရရာဂါအဆင့်တွင်မဆို ရရာဂါအဆင့် ထြ်၍မတိုးရအာင် (သို့(

ရရာဂါအဆင့်

တိုးတက်မှု ရနှးရကွးရအာင် ကူညီရြးနိုင်သည်။
၉.၁။ လတ်တ လာြူးစြ်ခံရပခင်း(Acute Infection)
ဤ အဆင့်သည် HIV ြိုးကူးစက်ခံရပြီး (၃(ြတ်မှ (၆(ြတ်အတွငး် ပဖစ်ြွားသည်။ ကူးစက်
ခံရရသာသူထက်ဝက်ခန့်၌

တုြ်ရကွးကဲ့သို့ရသာလက္ခဏာများ

ကကုံရတွ့ခံစား

ရမည်

ပဖစ်သည်။ ဤအဆင့်၌ ပဖစ်ြွားရသာ ရရာဂါလက္ခဏာများကို စုရြါင်း၍ “လတ်တ လာ
ရာဂါ ြူးစြ်ခံရပခင်း လြ္ခဏာစု (ARS-Acute Retroviral Syndrome) (သို့) HIV ရာဂါ

ြနဦး (Primary HIV Infection)” ဟု ရခါ်ြါသည်။ ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်မှ HIV ြိုးအား
အလို အရလျာက် တုန့်ပြန်ပခင်းရကကာင့် ပဖစ်သည်။
၉.၂။ ရာဂါလြ္ခဏာ မပြ သး သာအချ ိန် ( ရာဂါပငိမ်သြ် နချိန်)
ဤအဆင့်အား “ ရာဂါလြ္ခဏာမပြ သး သာအဆင့် (သို့)နာတာရှည် HIV ြူးစြ်မှု”ဟု
ရခါ်ဆိုသည်။

ဤအဆင့်တွင်

HIV

ြိုးသည်

ခန္ဓာကိုယ်အတွငး် ၌

အလွန်ရနှးရကွးစွာ

ြွားများလျက်ရှိရနသည်။ ကူးစက်ခံရရသာသူအရနပဖင့် လက္ခဏာပြပခင်း (သို့( ဖျားနာပခင်း
မရှိရြ။
၉.၃။ AIDS (ခုခံအားြျဆင်းမှု ြူးစြ် ရာဂါ)
ဤအဆင့တ
် ွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံအားစနစ်သည် ဆိုးရွားစွာြျက်စီးလာ၍ ရရာဂါြိးု မျ ိုးစုံသည်
အခွင့်အရရးယူ ဝင်ရရာက်လာသည်။ ၎င်းတို့ကို “အခွင့်အရရးယူ ဝင်ရရာက်တတ်ရသာ
ရရာဂါများ(OI-Opportunistic Infections)” ဟုရခါ်သည်။ ထိ့ုအပြင် ထိရ
ု ရာဂါြိုးများနှင့်
ဆက်နွယ်ရသာ ကင်ဆာမျိုးစုံလည်း ပဖစ်ြွားရန်လွယ်ကူလာရြသည်။
၁၀။ AIDS ရာဂါလြ္ခဏာများ
 အရကကာင်းအရင်းမသိ ကိုယ်အရလးချိန်သိသိသာသာ ကျဆင်းပခင်း
 အရကကာင်းအရင်းမသိ ကကာရှည်ဖျားပခင်း (အဖျားဆက်တိုက် သို့မဟုတ် အတက်အကျရှိပခင်း၊
တစ်လထက်ြိုကကာပခင်း(
 အရကကာင်းအရင်းမသိ တစ်လထက်ြိုကကာရအာင် ဝမ်းရလျှောပခင်း/ဝမ်းြျက်ပခင်း
 ြါးစြ်အတွငး် မှ မှက္ခရုကကာရှည်ပဖစ်ပခင်း
 ဆင်ရရယုံရြါက်ပခင်း
၁၁။ အအာတီ (ART) ြုထံးု
‘Antiretroviral Drug’ (ARV) ဆိုသည်မှာ HIV ဗိုင်းရြ်စ်ြးို များ ြွားများပခင်းကို ရြ်တန့်ရြးသည့်
ရဆးများကို ရည်ညွှန်းြါသည်။ Antiretroviral Therapy (ART) ကုထံးု သည် စတင် ရသာက်သုံး
သည်နှင့် တစ်သက်လးုံ ရသာက်သုံးရန် လိုအြ်ြါသည်။
ART ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ HIV ြိုးများြွားများပခင်းကို ထိန်းထားပခင်းပဖင့် အသက်ရှည်ရှည်ရနထိုင်
နိုငရ
် န်နှင့် ဘဝအရည်အရသွး တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရန် ပဖစ်ြါသည်။ ART ကုထံးု သည် HIV
နှငဆ
့် က်စြ်ရနရသာ၊ နာမကျန်းပဖစ်မှုများနှင့် ရသဆုံးမှုများကို ရလျှောခ
့ ျရြးနိုငြ
် ါသည်။ART ကုထံးု

ထိရရာက်မှုရှိရစရန် Client တစ်ဦးသည် ညွှန်းဆိုထားရသာ ရဆးများ အားလုးံ ကို ရန့တိုင်း
အချ ိန်မှန်ရသာက်သုံးရန်လအ
ို ြ်ြါသည်။ ART ကုထံးု ကို အပြည့်အဝလိုက်နာမှုမရှိြါက ကုထးုံ များ
မရအာင်ပမင်ဘဲ၊ CD4 ဆဲလ် များ ဆက်လက်ဖျက်ဆီးခံရပြီး ရဆးယဉ်းြါးမှုများ ရြါ်ထွက်လာ
နိုငြ
် ါသည်။ ART ရဆး ယဉ်ြါးမှုသည်ရသဆုံးနိုငသ
် ည့် အန္တရာယ်များကို ြိုမိုများပြား ရစြါသည်။
ART ကုထံးု တွင် လိုက်နာသင့်သည့်အချက်များ
•ရဆးများ၏ ရဘးထွက်ဆိုးကျ ိုးများမှာ အရတွ့ရများပြီး ကုသမှုြုိငး် အရ ရစာင့်ကကည့်ရန်။
•ရဆးရသာက်ရနစဉ်

ဆရာဝန်ညွှန်ကကားထားပခင်းမရှိရသာ

အရက်ရသစာရသာက်စားပခင်းတို့ကုိ ရရှာင်ကကဉ်ရန်။
•ရဆးရသာက်ချ ိန်တိကျရန်။

အပခားရဆးဝါး

များကိုသုံးစွဲပခင်းနှင့်

၁၂။ အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီရမ
ှိ ရှစ
ိ စ် ဆးပခင်းနှင့် နှစ်သိမ့် ဆွး နွးြညာ ြးပခင်း
အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီ

စစ် ဆးရာတွင်

မည်သည့်အ ပခအ နတွင်မဆို

“5Cs”

လမ်းညွှန်ချြ်များအား

လိြ
ု ်နာရမည်။
 Consent (အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီစစ်ရဆးမှုခံယူရန် သရဘာတူလက်ခံပခင်း( - အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီ စစ်ရဆး
ခံမည့်သူများအားလုးံ သည်

အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ရဆးရမည့်အရကကာင်းကို

ရသချာစွာ

သိရှိ

နားလည်ပြီး သရဘာတူလက်ခံရမည်။ (နှုတ်ပဖင့်သရဘာတူ လက်ခံပခင်းသည် လုရ
ံ လာက်
ြါသည်။ စာရွက်စာတမ်းပဖင့် သရဘာတူရကကာင်း လက်မှတ်ရရး ထိးု ရြးရန် မလိုြါ(။
 Confidentiality

(လျှေို့ဝှက်လုံခခုံပခင်း(

-

အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ရဆးပခင်းသည်

လျှေို့ဝှက်

လုခံ ခုံမှုရှိရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီစစ်ရဆးရြးရသာသူနှင့် စစ်ရဆးခံမည့်သူအကကား
ရပြာဆိုရဆွးရနွးထားရသာ အရကကာင်းအရာများကို

စစ်ရဆးခံရရသာသူ၏ ခွင့်ပြုချက်

မြါဘဲ မည်သူတစ်ဦး တစ်ရယာက်ကိုမျှေ ဖွင်ဟ
့ ပခင်းမပြုရ။
 Counselling (နှစ်သိမရ
့် ဆွးရနွးြညာရြးပခင်း( - မစစ်ရဆးမီ အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီ စစ်ရဆးပခင်းနှင့်
ြတ်သက်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များရြးပခင်း (Pre-test information) ကို အုြ်စု
လိက
ု ်ရြးနိုငြ
် ါသည်။

သို့ရသာ်မည်သူမဆို

ရမးခွန်းများသီးသန့်ရမးလိြ
ု ါက

ရမးနိုင်ခွင့်

ရှိရမည်။ စစ်ရဆးပြီးရနာက် နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွး ြညာရြးပခင်း (Post-test counselling) ကို
အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီ စစ်ရဆးမှုအရပဖအလိက
ု ် အရလးအနက် ရသရသ ချာချာလုြ်ရဆာင်ရမည်။
 Correct(မှန်ကန်မှု( – အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို ဓါတ်ခွဲစစ်ရဆးရာ၌ အရည်အရသွး ထိန်းချုြ်ရသာ
စနစ်များ (Quality Assurance) ထားရှိ၍ မှန်ကန်ရသာအရပဖရရှိရစရန် ရဆာင်ရွက်ရမည်။
 Connection (ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း( - အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ရဆးမှုခံသူများကို အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီ
ကာကွယ်ရရး လုြ်ငန်းများနှငရ
့် သာ်လည်းရကာင်း၊ ကုသရစာင့်ရရှာက်ရရးလုြ်ငန်းများနှင့်
ရသာ်လည်းရကာင်း လိုအြ်သလို ချ ိတ်ဆက်ရြးရန်လိုသည်။ ရရရှည်ကာကွယ် တားဆီးပခင်း
နှင့် ကုသပခင်းလုြ်ငန်းများအတွက် သင့်ရလျှော်သလို ပြန်လည်ချ ိန်းဆိုမှုများ ပြုလုြ်ရန်
လည်းလိုအြ်ြါသည်။

HIV စစ် ဆးပခင်း နှင့် နှစသ
် ိမ့် ဆွး နွးြညာ ြးပခင်း
HIV စစ်ရဆးပခင်း အမျိုးအစားများ
(၁(Client မှစတင် ကမ်းလှမး် ရသာ HIV ြိုးရှိမရှိ စစ်ရဆးပခင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးပခင်း
(၂(ဝန်ရဆာင်မှုရြးသူမှ စတင်ကမ်းလှမ်းရသာ HIV ြိုးရှိမရှိ စစ်ရဆးပခင်းနှင့် နှစ်သိမ့် ရဆွးရနွးပခင်း
(ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ရစာင့်ရရှာက်မှုရြးရသာ ဌာနများ၊ TB ရဆးခန်း များ၊ HIV နှင့် ဆက်နွယ်ရသာ
ရရာဂါလက္ခဏာများပြရနသူများနှင့် ဦးတည် အုြ်စုများတွင် လုြ်ရဆာင်သည်။(
မစစ် ဆးမီသတင်းအချြ်အလြ်များ ြးပခင်း (Pre-test information)
ရသွးမစစ်မီသတင်းအချက်အလက်များရြးရာတွင် ရရာဂါကူးစက်နိုငရ
် ပခအား ဆန်းစစ်ပခင်း
နှင့် နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွး ြညာရြးပခင်းတို့ကို တစ်ဦးတစ်ရယာက်ချင်းစီ သီးသန့်ခွဲ၍ ပြုလုြ်ရြးရန်
မပဖစ်မရန
ရြးပခင်းကို

မလိုအြ်ရတာ့ြါ။

အရပခအရနရြါ်မူတည်၍

တစ်ဦးချင်းစီရသာ်လည်းရကာင်း၊

မစစ်ရဆးမီသတင်းအချက်အလက်များ

အုြ်စုလက
ို ်ရသာ်လည်းရကာင်းရြးနိုင်ြါသည်။

ထိ့အ
ု တူ ြိုစတာများ၊ လက်ကမ်းစာရစာင်များ၊ လူနာများရစာင့်ဆိုငး် ရသာ ရနရာများတွင် ပြသ
ထားရသာဗီဒီယိုများ

စသည့်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့လ
် ည်း

အဆိြ
ု ါသတင်းအချက်အလက်များ

ရြးပခင်းကို ပြုလုြ်ရြးနိုငသ
် ည်။
သွးမစစ် ဆးမီ သတင်းအချြ်အလြ်များ ြးရာတွင် အာြ်ြါအချြ်အလြ်များြို ရှင်းလင်း
တိြျစွာ ြးရြါမည်။
• HIV စစ်ရဆးရပခင်း၏ အကျိုးရကျးဇူးများ၊
• “ကနဦး HIV စစ်ရဆးပခင်း (Screening Testing)” တစ်ခုတည်းသာ စစ်ရဆးရြးနိုင် ရသာ
ရနရာများတွင် ြထမဦး စွာစစ်ရဆးရသာTest reactive ပဖစ်ပခင်း (တုံ့ပြန်မှုရှိပခင်း) ၏ အဓိြ္ပာယ်နှင့်
အတည်ပြုစစ်ရဆးမှု (“Confirmatory Testing”) ပြုလုြ်ရြးနိုင်ရသာရနရာများသို့ ချက်ပခင်း
ညွှန်းြို့ရြးရန်လိုအြ်ြ၊ုံ
• အတည်ပြုစစ်ရဆးပြီး HIV ြိုးရှိပခင်း (positive) နှင့် HIV ြိုးမရှိပခင်း (negative) တို့၏ အဓိြ္ပာယ်၊
• Inconclusive result ၏ အဓိြ္ပာယ်နှင့် (၁၄) ရက်အတွင်း ပြန်လည်စစ်ရဆးရန် အရရးကကီးြုံ၊

• HIV ရှိခဲ့လျှေင် ART ရဆးအြါအဝင် ရရှိနိုငရ
် သာ ဝန်ရဆာင်မှုများအရကကာင်း၊
• HIV မရှိခဲ့လျှေင် ရရှိနိုငရ
် သာ HIV ကာကွယ်ရရး ဝန်ရဆာင်မှုများအရကကာင်း၊
• HIV စစ်ရဆးရတွ့ရှရ
ိ သာသူများအားလုံးကို အိမ်ရထာင်ဖက်အား စစ်ရဆးရန်တိုက်တွန်း ပခင်း၊

စစ် ဆးပြီး နှစ်သိမ့် ဆွး နွးြညာ ြးပခင်း (Post-test counselling)
HIV စစ်ရဆးပြီးရနာက်ပြုလုြ်ရြးရသာ နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးြညာရြးပခင်းမှန်သမျှေသည် HIV
စစ်ရဆးမှု

ကိုခံယူရသာသူကို

အရပခခံရသာ

(client-centered)

ရဆွးရနွးပခင်းမျ ိုးပဖစ်ရမည်။

ဆိုလုိသည်မှာ ရဆွးရနွးရာတွင် လူတိုင်းအား ြုံရသကားကျရဆွးရနွးပခင်းမျ ိုးကို ရရှာင်ရှားရမည်
ပဖစ်ပြီး လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကွဲပြားပခားနားရသာ လိအ
ု ြ်ချက်နှင့် အရပခအရနတို့ရြါ်တွငမ
် ူတည်ပြီး
ရဆွးရနွးရြးရမည်။

တစ်ဦးတစ်ရယာက်ချင်းစီ၏

မတူ

ထူးပခားရသာအရပခအရနများအလိက
ု ်

လိက
ု ်ရလျာညီစွာ နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးြညာရြးရန် အပမဲ လိအ
ု ြ်သည်။
အ ပြေရလဒ်အမျိုးမျိုး
၁။ ကနဦးစစ်ရဆးမှု
(က( ြိုးမရှိဟူရသာ ကနဦးစစ်ရဆးမှုအရပဖ (A1 –ve)
( ခ ( ဓါတ်ပြုမှု (Reactive) ရှိသည့် ကနဦးစစ်ရဆးမှုအရပဖ (A1 +ve)
၂။ အတည်ပြုစစ်ရဆးပခင်း
(ကနဦးစစ်ရဆးမှုတွင် ဓါတ်ပြုမှု (Reactive) ရှိသည့် အရပဖအတွက်သာ ပြုလုြရ
် န်(
(က(

ြိုးရှိသည်ဟူရသာအရပဖ

-

အမျိုးသားအဆင့စ
် စ်ရဆးနည်းလမ်းညွှန်

ကိုအသုံးပြု၍

အတည်ပြုရမည်။ (A1+, A2+, A3+(
( ခ ( ြိုးမရှိသည်ဟူရသာအရပဖ - အမျိုးသားအဆင့စ
် စ်ရဆးနည်းလမ်းညွှန် ကို အသုံးပြု၍
အတည်ပြုရမည်။ (A1+, A2-, A3-(
( ဂ ( အတည်မပြုနိုငရ
် သာအရပဖ - အတည်ပြုစစ်ရဆးရာတွင် အရပဖမတူညီ ရသာ ရလဒ်များ
(A1+, A2-, A3+ or A1+, A2+, A3-(

ဓါတ်ပြုမှုမရှိ (Non-Reactive) သို့မဟုတ် HIV မ တွ့ သာသူများအတွြ်

သွးစစ် ဆးပြီး နာြ်

ဝန် ဆာင်မှုများ
HIV မရှိဟု စစ်ရဆးရတွ့ရှိသူများအတွက် ရအာက်ြါအချက်အလက်များရြးသင့်ြါသည်။
HIV စစ်ရဆးမှုရလဒ်အရပဖအား ရှင်းပြပခင်း။
HIV ကူးစက်ရန် အခွင့်အလမ်းဆက်လက်ရှိရနသူများအား HIV ြိုးကူးစက်ပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်
နည်းလမ်းများနှင့်

ကွန်ဒုံးသုံးစွဲရစရန်ြညာရြးပခင်း။(မှတ်ချက်။

အဓိကဦးတည်အြ
ု ်စုများအား

အမျ ိုးသားသုံးကွန်ဒးုံ များ၊ အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံးများနှင့် ရချာဆီများရြးရဝ၍ အသုံးပြုြုံကိုြါ
ပဖစ်နိုင်ြါကသင်ကကားရြးရန်။)
• မိမလ
ိ ိင်ဆက်ဆံဖက်(များ)၏ HIV ြိုး ရှိ/မရှိအရပခအရနကို သိရှိရန်အရရးကကီးြုံနှင့် ၎င်းတို့ အား
HIV စစ်ရဆးရြးနိုင်သည့် ဝန်ရဆာင်မှုများအရကကာင်း၊ စုံတွဲစစ်ရဆးရြးရသာ ဝန်ရဆာင်မှုများ
အရကကာင်း ရှင်းပြပခင်း။
• HIV ြိုးကူးစက်ရန် အခွင့်အလမ်းဆက်လက်ရှိရနရသာသူများ (အထူးသပဖင့် အဓိက ဦးတည်
အုြ်စုများ) အား ဦးစားရြး၍ အန္တရာယ်ရလျှော့ချရရး (Harm Reduction) ဝန်ရဆာင်မှုများ၊ PrEP
(Pre Exposure Prophylaxis) အြါအဝင် အပခားရသာ HIV ကာ ကွယ်တားဆီးရရးလုြ်ငန်းများနှင့်
ချ ိတ်ဆက်ညွှန်းြို့ရြးပခင်း။
• ယခင်က HIV Negative အရပဖထွက်သူများအား window period အတွင်း ကျရရာက် ရနနိုင်သည့်
အတွက် HIV ထြ်မံစစ်ရဆးခိုင်းခဲ့ရသာ်လည်း ယခုအခါ HIV Negative ဟု

တွ့ရှိသူအများစုတွင်

ထြ်မံစစ်ရဆးရန် မလိုအြ်ရတာ့ြါ။
• သို့ရသာ် စစ်ရဆးမှုခံယူသူ၏ HIV ြိုးကူးစက်ခံရနိုင်ရပခရြါ်မူတည်၍ ရအာက်ြါအရပခ အရန (၂)
ရြ်တွင်မူ HIV ထြ်မံစစ်ရဆးရန် တိုက်တွန်းအကကံပြုထားသည်။

ပြီးခဲ့ရသာ (၆) ြတ်အတွင်း HIV ြိုးကူးစက်နိုင်ရသာ အရပခအရနတစ်ရြ်ရြ်နှင့် ထိရတွ့ မှု
ရှိခဲ့ရသာသူသည် ရနာက်ထြ် (၄) မှ (၆) ြတ်အတွင်း ပြန်လည်စစ်ရဆး သင့်သည်။
လက်ရှိရသွးစစ်ရဆးမှုတွင် HIV ြိုးမရတွ့ရှရ
ိ သာ်လည်း အဓိကဦးတည်အြ
ု ်စုဝင်များ နှင့်
မိမိ၏ လိင်ဆက် ဆံဖက်တွင် HIV ြိုးရှိသူများကဲ့သို့ HIV ြိုးကူးစက်နိုငရ
် သာ အရပခအရနနှင့်
ဆက်လက်၍ ထိရတွ့ရနရသာသူများတွငမ
် ူ (၆) လတစ်ကကိမ် စစ်ရဆးြါက အကျိုးရှိြါသည်။
လတ်တရလာတွင်

HIV

ြိုးကူးစက်နိုင်ရန်

အရပခအရနမရှိရသာသူများအတွက်ကိုမူ

HIV

ြိုး

ကူးစက်နိုင်မှုအရပခအရနနှင့် ထိရတွ့မှုရှိမှသာလျှေင် ပြန်လည်စစ်ရဆးရန်အကကံပြုသင့် ြါသည်။

ဓါတ်ပြုမှု (Reactive) ရှသ
ိ ည့် “ြနဦးစစ် ဆးမှု” အ ပြေများအတွြ်
• စစ်ရဆးမှုသည် ၎င်းတို့ ရသွးအတွငး် မှ တစ်စုံတစ်ခုနှင့် ဓါတ်ပြုမှု (Reactive) ရှိရနရကကာင်း
client ကို ရပြာြါ။ ယင်းသည် ၎င်းတွင် HIV ြိုး ရှိရနနိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုလုရ
ိ ကကာင်းရပြာြါ။
အတည်ပြုစစ်ရဆးရန် လို အြ်ရကကာင်း ရပြာရန်
• Client ကို အတည်ပြုစစ်ရဆးမှု ပြုလုြ်ရန်ညွှန်းြိရ
ု့ ြးရန်
•ရရာဂါြိးု ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု

ရတွ့ရှိြါကလည်း

ကုသရစာင့်

ရရှာက်မှု

ဌာနများနှင့်

ချ ိတ်ဆက်ရြးရန်
ြိုးရှိသည်ဟူ သာအ ပြေ

“အတည်ပြုပြီး” သို့မဟုတ် HIV ြိုးရှိ သာသူများအတွြ် စစ် ဆး

ပြီး နာြ်ဝန် ဆာင်မှုများ
ရအာက်ရဖာ်ပြြါ သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို တစ်ကကိမ်တည်းနှင့်အပြီး ရဆွးရနွးရန်
ခက်ခဲြါသည်။ အကကိမက် ကိမ် ပြန်လည်ရဆွးရနွးရန် လိရ
ု ကာင်းလိုမည်။ လက်ရတွ့တွင် မိမိ ၌ HIV
ြိုးရှိရကကာင်း သိရှိသွားရသာသူအတွက် ရနာက်ထြ်သတင်းအချက်အလက်များကို ချက်ချင်းလက်ခံ
နိုငရ
် န်မှာ ခက်ခဲလှြါသည်။
• HIV စစ်ရဆးမှုရလဒ်အရပဖအား ရှင်းပြြါ။
• Client အား အရပဖကို လက်ခံနိုငရ
် န် အချန
ိ ်ရြးြါ။ Client ပဖစ်ရြါ်လာရသာ စိတ်ခံစားမှု ကို
ထိန်းချုြ်နိုငရ
် န် ကူညီရြးြါ။

• လတ်တရလာ ြူြင်မှုများအရကကာင်း ရဆွးရနွးြါ။ Client အား ချက်ပခင်းအကူအညီရြး နိုငရ
် သာ
သူအားရှာရဖွနိုင်ရန် ကူညီရြးြါ။
• မိမက
ိ ိုယ်ကို သတ်ရသလိပု ခင်းနှင့် စိတ်ကျရရာဂါအြါအဝင် HIV ြိုးရှိပခင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ် လာရသာ
ရနာက်ဆက်တွဲ စိတ်ကျန်းမာရရး ပြဿနာများ ရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်ြါ။
• ART ရဆး ရသာက်သုံးပခင်းပဖင့် မိမက
ိ ျန်းမာရရးအတွက် ရကာင်းကျ ိုးများ၊ မိမိမှ အပခား သူများသို့
HIV ြိုးကူးစက်နိုင်မှုကုိ ရလျှော့ချနိုင်သည့်အရကကာင်းများအြါအဝင် ART ရဆးကို ရသာက်ပခင်း
ရကကာင့်

ရရှိနိုငရ
် သာအကျ ိုးရကျးဇူးများကို

ရှငး် လင်းစွာရပြာပြပြီး

ART

ရဆးကို

မည်သည့်

ရနရာတွင် မည်ကဲ့သို့ရယူနိုငရ
် ကကာင်းကိုလည်း ရှင်းပြြါ။
• ART ရဆး စတင်ရြးမည့် ရဆးရုံ၌ ART ရဆးမစမီ ရသချာရစရန် ရနာက်တစ်ကကိမ်ထြ်မံ၍ HIV
စစ်ရဆးမည့် (verification) အရကကာင်း ရှင်းပြြါ။ ART ကုဌာနသို့ ညွှန်းြိမ
ု့ ည့် အချ ိန် ရက်ချန
ိ ်း
(active referral) ရြးြါ။
•

ART ရဆးရသာက်ပခင်းရကကာင့် ဗိုင်းရြ်စ်ြိုးများကို ဖိနှိြထ
် ားနိုငပ် ြီး ထြ်ဆင့်ကူးစက်မှုကို

ရလျာ့နည်းရစရသာအရကကာင်း အြါအဝင် HIV ထြ်ဆင့ပ် ြန့်ြွားမှုအား မည်သို့ကာကွယ် ရမည့်
အရကကာင်းများကိုရပြာပြြါ။
• ကွန်ဒုံး၊ ရချာဆီများကိုရြးရဝ၍ အသုံးပြုြုံကိုရှငး် ပြြါ။ အထူးသပဖင့် HIV ြိုးရှိရသာသူများ
အရနပဖင့် ART ရဆးပဖင့် HIV ဗိုင်းရြ်စ်ြိုးများကိုမဖိနှိြ်ထားနိင
ု်ရ
် သးချန
ိ ်အထိ ကွန်ဒုံး အား
အစဉ်တစိုက်သုံးစွဲပခင်းပဖင့် မိမိ၏ လိင်ဆက်ဆံဖက်အား HIV ြိုးကူးစက်ပခင်းမှ ကာကွယန
် ိုင်
ရကကာင်းအား ရှင်းပြြါ။
•

HIV စစ်ရဆးမှု၏ ရလဒ်အရပဖကို မိမိ၏လက်တွဲရဖာ်နှင့် ဖွင့်ဟတိုင်ြင်ရန်နှင့် ထိုသို့ဖွင့်ဟ

တိုင်ြင်ပခင်း၏ ရကာင်းကျ ိုး၊ ဆိုးကျ ိုးများကို ရဆွးရနွးြါ။
• လိင်ဆက်ဆံဖက်များ၊ သားသမီးများနှင့် အပခားမိသားစုဝင်များအား HIV စစ်ရဆးရန် တိုက်တွန်း
ြါ။
•

နှစ်သိမရ
့် ဆွးရနွးပခင်း၊ ကာကွယ်ပခင်းနှင့် အပခားလိအ
ု ြ်ရသာ ဝန်ရဆာင်မှုများရယူရန်အတွက်

လိအ
ု ြ်သလိုညွှန်းြို့ရြးြါ။ (ဥြမာ - တီဘီစစ်ရဆးပခင်းနှင့် ကုသပခင်း၊ အခွင့်အရရး ယူ ရရာဂါများ
အတွက် ကာကွယ်ရဆးရြးရန်)။
• Client အား အပခားရမးလိရ
ု သာ ရမးခွန်းများရှိြါက ရမးနိုငရ
် စရန် အချ ိန်ရြးြါ၊ တိုက် တွန်းြါ။

အတည်မပြုနိုင် သာအ ပြေ - အတည်ပြုစစ် ဆးရာတွင် အ ပြေမတူညီ သာ ရလဒ်
အတည်မပြုနိုင်ရသာ အရပဖဆိုသည်မှာ အတည်ပြုစစ်ရဆးမှုနှစ်ခုတွင် တစ်ခု သည်ဓါတ်ပြုမှု
(Reactive) ရှိပြီး ကျန်တစ်ခုမှာ ဓါတ်ပြုမှုမရှိပခင်း (Non Reactive) ပဖစ်သည်။
• ရသွးနမူနာအသစ်/အရဟာင်းကို ထြ်မံယူ၍ ချက်ချင်းပြန်လည်စစ်ရဆး ရမည်။
• အထက်ြါအတိုငး် ပြုလုြ်ရသာ်လည်း ြိုးရှိ/မရှိဟု အတည်ပြု၍ မရရသး ရသာသူများအား (၁၄(
ရက် အကကာတွင် ပြန်လည်စစ်ရဆးရမည်။

မိခင်မှြ လးသို့အြ
ိ ်ခ်ျအိုင်ဗွီြးူ စြ်မှုမှြာြွယ်ပခင်း
(Prevention of Mother to Child Transmission – PMTCT)
(၁)HIV
ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ရနစဉ်၊ မီးဖွားစဉ်နှင့် မိခင်နို့ချ ိုတိုက်ရကျွေးစဉ်များတွင် အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီရှိသူမိခင်မှတဆင့်
ကရလးသို့ အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီကူးစက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကာကွယ်မှုများမပြုလုြ်လျှေင် အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီ
ရှိရသာမိခင်မှရမွးဖွားလာရသာ

၁၅-၄၅%

နှုန်းခန့်မှာ

အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်နိုင်သည်။

သို့ရသာ်

မိခင်မှကရလးသို့အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီကးူ စက်မှုမှ ကာကွယ် ပခင်း(PMTCT) နည်းလမ်းများပဖင့် ကာကွယ်
ြါက ၎င်းကူးစက်မှုကုိ ၅% ရအာက်ထိ ရလျာ့ချနိုငြ
် ါသည်။ (WHO, 2017)
 PMTCT ၏ လုြ်ငန်းစဉ်ကြီး (၄) ရြ်
၁။ ကနဦးကာကွယ်ပခင်း
၂။ မလိုလားအြ်ရသာကိုယ်ဝန်ရဆာင်မှုကို တားဆီးပခင်း
၃။ အိြ်ချ်အုင
ိ ်ဗွီြိုးရှိ မိခင်မှကရလးသို့ မကူးစက်ရအာင်တားဆီးပခင်း

၄။ မိခင်နှင့်ကရလးအားကုသပခင်း၊ ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ပခင်း
 PMTCT လုြ်ငန်းများ
•

ရသွးမစစ်ရဆးမှီ နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးပခင်း

•

HIV ရသွးစစ်ရဆးပခင်း

•

ရသွးစစ်ရဆးပြီးရနာက် နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးပခင်း

•

ARTရဆးတိုက်ရကျွေးပခင်း

•

ကရလး နို့တိုက်ရကျွေးပခင်းအတွက် ရဆွးရနွးပခင်း

•

ကရလးအား ရသွးစစ်ရဆးပခင်း

 ြိုယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များအား ART ဆးတိုြ် ြျွေးပခင်း
•

•

TDF+ 3TC (or FTC) + EFV/DTG
TDF

tenofovir disoproxil fumarate

3TC

lamivudine

FTC

emtricitabine

EFV

efavirenz

DTG

Dolutegravir

ART ကုထံးု ကို အိြ်ချ်အုင
ိ ်ဗွီရှိရသာ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်တိုင်းနှင့် နို့တိုက်ရကျွေးရနရသာ
မိခင်တိုင်းအား WHO ရရာဂါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် CD4 အရရအတွက် မည်မျှေြင်
ရှိရစကာမူ တသက်တာလုးံ အတွက် ရည်ရွယ်၍ စတင်တိုက်ရကျွေးရမည်။



မွးြင်းစြ လးငယ်များတွင် အိြ်ချ်အုိငဗ
် ွီြူးစြ်မှုအားြာြွယ်ပခင်း
အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီရှိရသာမိခင်မှရမွးဖွားလာရသာ ရမွးကင်းစကရလးငယ်တိုငး် အား မိခင်နိတ
ု့ ိုက်

ရကျွေးသည်ပဖစ်ရစ၊

အစားထိးု

အာဟာရတိုက်ရကျွေးသည်ပဖစ်ရစ

မီးဖွားပြီးသည့်

အချ ိန်မှစ၍

(၇၂(နာရီအတွငး် NVP ရဆးရည်ကို တစ်ရန့ (၁( ကကိမ်နှင့် AZT ရဆးရည်ကို တစ်ရန့ (၂( ကကိမ်
ကရလးအသက် (၆( ြတ်အထိ ရန့စဉ်တိုက်ရကျွေးရမည်။

 လုခံ ခုံစိတ်ချရ သာမီးြေွားနည်းများ
(၁( သဘာဝအတိုငး် ရမွးလမ်းရကကာင်းမှရမွးဖွားပခင်း

သဘာဝအတိုငး် ရမွးလမ်းရကကာင်းမှ

ရမွးဖွားလျှေငအ
် ိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုအား

ရလျာ့ချရန်

အတွက် မလိုအြ်ဘဲ ရမွး လမ်းရကကာင်းချဲ့ပခင်း၊ ရရမွှာအိတ်ရစာစီးစွာ ရဖာက်ရြးပခင်း၊ ညှြ်ဆွဲ
ရမွးပခင်း၊ ရလစုြ်ခွက်ပဖင့်ရမွးပခင်းများကို ရရှာင် ကကဉ်ြါ။ မရမွးဖွားမီရရမွှာရရရြါက်ပြီး (၄( နာရီ
ရကျာ်သွားြါက မိခင်မှကရလးသို့ြုးိ ကူးစက်နှုန်း ြိုများနိုင်ြါသည်။ ပဖစ်နိုင်လျှေင် ရရမွှာအိတ်ကို
မရဖာက်ဘဲထားြါ။
မိခင်၊ကရလးနှင့်ကျန်းမာရရးလုြ်သားများကို ကာကွယ်ရန်သန့်ရှငး် ရသာရမွးဖွားြစ္စည်းများ
(clean delivery kit) အသုံးပြုြါ။
လုြ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရန်

လူတိုငး် လိက
ု ်နာရမည့်

ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးနည်းလမ်းများ

(Standard Precautions) ကိုလည်းလိုက်နာြါ။
(၂( ကကိုတင်ပြင်ဆင်၍ ခွဲစိတ်ရမွးဖွားပခင်း(Elective Caesarian Section)
ကကိုတင်ပြင်ဆင်၍ ခွဲစိတ်ရမွးဖွားပခင်း (Elective Caesarian Section) သည် မိခင်မှ
ကရလးသို့ အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီ ကူးစက်မှုအား ထက်ဝက်ခန့်ထိရလျာ့ချရြးနိုင်သည်။ သို့ရသာ်ယခုအခါတွင်
ARV ရဆးများတိုက်ရကျွေးပခင်းပဖင့် ကူးစက်မှုအား ထိရရာက်စွာ ရလျာ့ချနိုငပ် ြီပဖစ်ရသာရကကာင့်
PMTCT အတွက် ခွဲစိတ်ရမွးဖွားရန် ြုံမှန်အရနပဖင့် မလို အြ်ရတာ့ရြ။

 ြ လး နို့တိုြ် ြျွေးပခင်းအတွြ် ဆွး နွးပခင်း
•

မိခင်နတ
ို့ စ်မျိုးတည်းကိုသာ တိုက်ရကျွေးပခင်းနှင့်မိခင်နို့အစားထိုးတိုက်ရကျွေးပခင်း

•

မိခင်နန
ို့ ှင့် အစားထိုးနို့မှုန့်တို့ကုိ ရရာရနှာ၍ မတိုက်ရကျွေးရြါ။

•

ရရာရနှာ၍ တိုက်ရကျွေးြါက မိခင်မှကရလးသို့ ရရာဂါကူးစက်နှုန်းြိုများနိုင်ြါသည်။

•

မိခင်နတ
ို့ စ်မျိုးတည်းကိုသာ

တိုက်ရကျွေးပခင်းသည်ြ၍
ို

သင့်ရတာ်ရသာ

နည်းလမ်းပဖစ်ြါသည်။
•

မိခင်နတ
ို့ စ်မျိုးတည်းကိုသာ ကရလးအသက် (၆( လအထိတိုက်ရကျွေးရန်၊

•

(၆( လရနာက်ြိုငး် တွင် သင့်ရလျာ်ရသာပဖည့်စွက်စာကို မိခင်နို့နှင့တ
် ွဲဖက်ရကျွေးရန်၊

•

(၁၂(လပြည့်သည်အထိ

မိခင်နိက
ု့ ို

ဆက်လက်တိုက်ရကျွေးပြီးရနာက်၊

(၁(

လအတွငး်

တပဖည်းပဖည်းပဖတ်ရမည်။
 အိြ်ခ်ျအိုင်ဗရ
ွီ ှိ သာမိခင်မှ မွးြေွားလာ သာ ြ လးများ အားပြုစု စာင့် ရှာြ်ပခင်း
•

ကရလးများအားလုးံ ကို Cotrimoxazole ကာကွယ်ရဆးကို ကရလးအသက် (၆( ြတ်မှ
စတင်တိုက်ရကျွေးြါ။

•

ကရလးအသက် (၄-၆( ြတ်တွင် အိြ်ခ်ျအိုင်ဗွီရှိမရှိ DNA-PCR ပဖင့်စစ်ရဆးရန်အတွက်
ကရလးငယ်ထံမှရသွးနမူနာကို ရယူစစ်ရဆးြါ။

•

DNA-PCR ၏ အရပဖကို နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးရပြာပြြါ။
o အိြ်ခ်ျအိုင်ဗက
ွီ ူးစက်မှုခံထားရြါက ကရလးငယ်အား ART Center သို့ညွှန်းြိြ
ု့ ါ။
o အကယ်၍ DNA-PCR အရပဖသည် Negative ပဖစ်ခဲ့ြါက ကရလးအသက် (၉(
လတွင် HIV antibody စစ်ရန် လိအ
ု ြ်ရကကာင်း၊ ထိ့ရ
ု နာက် ကရလးအသက် (၁၈(
လ (သို့( မိခင်နို့ပဖတ်ပြီး (၃( လ အကကာ တွင်(အရပဖ (၂( မျိုးအနက်ြို၍ ရနာက်ကျ
သည်ကို ယူရန်( HIV antibody ထြ်မံ၍ စစ်ရန် လိုအြ်ရကကာင်း မိခင်အား
ရဆွးရနွးရှင်းပြြါ။

•

Cotrimoxazole

ကာကွယ်ရဆးအား

အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီမရှိဟုအတည်ပြုပြီးသည်အထိ

ဆက်လက်တိုက်ရကျွေးြါ
•

ကရလးအသက် (၉( လရပမာက်တွင် HIV antibody စစ်ရဆးြါ။
o HIV ကူးစက်မှုခံထားရြါက (HIV confirmation test positive) ကရလးငယ်အား
DNA-PCR စစ်ရဆးနိုငရ
် န်ညွှန်းြို့ြါ။
o အကယ်၍ အရပဖသည် Non-reactive ပဖစ်ခဲ့ြါက ကရလးအသက် (၁၈( လ (သို့(
မိခင်နပို့ ဖတ်ပြီး (၃( လအကကာတွင် (အရပဖ (၂( မျိုးအနက်ြ၍
ို ရနာက်ကျသည်ကို
ယူရန်( HIV antibody ထြ်မံ၍ စစ်ရန် လိုအြ်ရကကာင်း မိခင်အားရဆွးရနွး
ရှင်းပြြါ။
o မိခင်နတ
ို့ ိုက်ရကျွေးထားပခင်းမရှိရသာ ကရလးများတွင် (၉( လရပမာက်၌ HIV
antibody Non-reactive ပဖစ်ပြီး

HIV ရရာဂါလက္ခဏာများလည်းမရှိြါက

Cotrimoxazole ကာကွယ်ရဆးအား ရြ်နိုင်သည်။
•

ကရလးအသက် (၁၈( လ (သို့( မိခင်နိပု့ ဖတ်ပြီး (၃( လအကကာတွင် HIV antibody
ထြ်မံ၍ စစ်ြါ။ (အရပဖ (၂( မျိုးအနက်ြို၍ ရနာက်ကျသည့်အရပဖကို ယူရန်(

o

အကယ်၍အရပဖသည် reactive ပဖစ်ခဲ့ြါက ကရလးငယ်အား confirmation test
ပြုလုြ်ရန် ညွှန်းြို့ြါ။

o အကယ်၍ ယခုအကကိမ်တွင်လည်း အရပဖသည် Non-reactive ပဖစ်ခဲ့ြါက ကရလးငယ်
အား အိြ်ခ်ျအိုငဗ
် ွီမရှိ ဟုသတ်မှတ်ပြီး Cotrimoxazole ကာကွယ်ရဆးအားရြ်ြါ။

(၂) Syphilis
 ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များအား ဆစ်ဖလစ်ြဋိြစ္စည်းရှိ/မရှိကို Rapid test (ICT for Syphilis)
ပဖင့် ရသွးစစ်ရဆးရန်
 မီးဖွားချိန်တွင် ဆစ်ဖလစ်ြဋိြစ္စည်း ရှိ/မရှိ ရသွးစစ်ရဆး

အရပဖမရှိခဲ့ လျှေင် ချက်ချင်း

စစ်ရဆးရန်
 Rapid

test

(ICT

for

Syphilis)

ပဖင့်
Test

Reactive

အမျိုးသမီးအားလုးံ ကို

RPR/VDRL

Penicillin 2.4 Million

Units IM ကိုတစ်ကကိမ်ထးို ရန်

ပဖစ်ရသာ

ကိုယ်ဝန်ရဆာင်

အရပဖကိုမရစာင့်ဘဲ

Benzathine

 Rapid test (ICT for Syphilis) ပဖင့် Reactive ပဖစ်ရသာ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်အမျ ိုးသမီး
များအတွက်

RPR/VDRL

နည်းပဖင့်

ဆက်လက်ရြးနိုင်ရန်အတွက်

စစ်ရဆးရြးနိုငရ
် န်နှင့်

လိအ
ု ြ်ရသာ

တိုက်နယ်/ပမို့နယ်ရဆးရုံ(သို့(

ကုသမှုများ

ခုခံကျ/ကာလသား

ရရာဂါတိုက်ဖျက်ရရးဖွဲ့များသိ့ု လူနာအား ညွှန်းြို့ရြးရမည်။
 ဆစ်ဖလစ်ြဋိြစ္စည်းရတွ့ရှိရသာ

ကိုယ်ဝန်ရဆာင်အမျိုးသမီးများအားလုးံ ကို

၎င်းတို့၏

အိမ်ရထာင်ဖက်
အမျိုးသားများကိုြါ ရသွးစစ်ရဆးရန်နှင့် အတူတကွ ကုသမှုခံယူရန် လိုအြ်ရကကာင်း၊
ရမွးကင်းစ
ကရလးကိုလည်း

ကူးစက်မှုမရှိရစရန်အတွက်

ကုသမှုခံယူရန်မပဖစ်မရန

လိအ
ု ြ်ရကကာင်းတိုက်တွန်းရမည်။
 ပြန်လည်ချ ိန်းဆိုရန် (Follow Up)
မိခင်
•

RPR/VDRL titer ကျ/မကျသိရှိရန် အတွက် ၃ လတစ်ခါ ပြန်လည်စစ်ရဆးရန်

•

RPR/VDRL titer တန်းရနပခင်း (သို့) တက်လာြါက ထြ်မံကုသမှုခံယူရမည်။

ြ လး

•

RPR/VDRL titer ကျ/မကျသိရှိရန် အတွက် ၃ လတစ်ခါ ပြန်လည်စစ်ရဆးရန်နှင့်
အသက် ၆ လတွင် ရရာဂါရြျာက်ကင်းမှုကို ပြန်လည်စစ်ရဆးရန် လိုအြ်ြါသည်။
ရမွးကင်းစတွင် ရဆးကုသမှုခံယူပခင်းမရှိြါက ရြျာက်ကင်းမှုရနှးရကွးနိုငသ
် ည်။

•

RPR/VDRL titer တန်းရနပခင်း (သို့) တက်လာြါက ထြ်မံစစ်ရဆး ရရာဂါ
A1 ပဖင့်စစ်ရဆးြါ

အတည်ပြု၍ ကုသမှုခံယူရန် လိုအြ်ြါသည်။
•

ရမွးရာြါ

ဆစ်ဖလစ်ြိုး

ကူးစက်ခံရပခင်းမရှိရသာ်လည်း

အရမထံမှ

antibody ကို ကရလးအသက် တစ်နှစ်အထိ ရသွးထဲတွင် ရတွ့ရှန
ိ ိုင်သည်။
HIV Rapid test စစ် ဆးပခင်း

A1+

(၁)Screening Testing အတွြ် စစ် ဆးြုံအဆင့ဆ
် င့်
HIV ရှိ၊မရှိ အတည်ပြုစစ်ရဆးရန်
ချက်ချင်း ညွှန်းြို့ြါ

A1−

HIVမရှိဟု အစီရင်ခံတင်ပြြါ

Syphilis

(၂)အတည်ပြုစစ် ဆးပခင်း (HIV Confirmation Testing) စစ် ဆးြုံအဆင့ဆ
် င့်

A1 ပဖင့်စစ်ရဆးြါ

A1-

A1+

HIV မရှိဟုအစီရင်ခတ
ံ င်ပြြါ

A2 နှင့် A3 အားတပြိုင်နက်စစ်ရဆးြါ

A1+ A2+ A3+

A1+ A2- A3-

A1+ A2- A3+

HIV ရှိသည်ဟု

HIVမရှိဟု

Or

အစီရင်ခတ
ံ င်ပြြါ

အစီရင်ခတ
ံ င်ပြြါ

A1+ A2+ A3-

ရသွးနမူနာအသစ်ပဖင့် A1 A2 A3
အားလုံးချက်ပခင်းပြန်စစ်ြါ။

A1+ A2+ A3+
HIVရှိသည်ဟု
အစီရင်ခတ
ံ င်ပြြါ

A1+ A2- A3-

A1+ A2- A3+ (ဝr)

Or

A1+ A2+ A3-

A1- A2- A3-

HIV-INCဟုအစီရင်ခတ
ံ င်ပြြါ

HIVမရှိဟုအစီရင်ခတ
ံ င်ပြြါ

(၁၄)ရက်အကကာတွင်ပြန်လည်
စစ်ရဆးြါ
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