လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောသောဂါများ (Sexually Transmitted Infections)

စဉ်

ေင်ကကားမည့်အသကကာင်းအော

ေင်ကကားချ ိန်(မိနစ်)

၁

လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောသောဂါများ

၃၀ မိနစ်

(Sexually Transmitted Infections)
၂

လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောသောဂါများ၏ လက္ခဏာကကီး ၃၀ မိနစ်
(၄)ေပ်

၃

လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တက်သောသောဂါများ(STIs)

၃၀ မိနစ်

ကူးစက်ေန်လအ
ို ပ်သော အသခြေြေံေသော တေား (၄) ြေျက်
၄

သဆးကုေမှုြေံယခူ ြေင်းနှင့်ညွှန်းပို့ခြေင်း

၆၀ မိနစ်

၅

လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါများဆိုငေ
် ာ

၃၀ မိနစ်

နှစ်ေိမ့်သဆွေးသနွေး ပညာသပးခြေင်း
၆

ဆစ်ဖလစ်စစ်သဆးခြေင်း(Syphilis Testing Algorithm)

၃၀ မိနစ်

၇

ကွေန်ဒုံးစနစ်တကျအေုံးခပုနည်း(video)

၃၀ မိနစ်

၁။လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောသောဂါများ (Sexually Transmitted Infections)
 လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါများေည် ဗိုငး် ေပ်စ် ေို့မဟုတ် ေက်တီးေီးယား
ေို့မဟုတ်

ကပ်ပါးပိုးသ ကာင့်

လိငအ
် ဂဂါတွေင်ကူးစက်ခပန့်ပွေားသောသောဂါများခဖစ်ေည်။

လိင်ဆက်ဆံခခင်းအားခြင့် တစ်ဦးမှတစ်ဦးေို့ ကူးစက်ခြန့်ြွားေည်။
 အခဖစ်များသော လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောသောဂါများမှာ


ဆစ်ဖလစ်သောဂါ (Syphilis)



ဂနိုသညာင်းကျသောဂါ (Gonorrhoea)



ဂနိုမဟုတ်သော သညာင်းကျသောဂါ (Non- Gonorrhoea Urethritis)



ေှန်ကရွုိ က်သောဂါ (Chancroid)



လိင်အဂဂါသေယုန်သောဂါ (Genital Herpes)



လိင်အဂဂါမှကရ
္ခ ုသောဂါ (Candidiasis)



ထရိုင်ကိုမိုးနက် အခဖူဆင်းသောဂါ (Trichomoniasis)



ေတ်တီးေီးယားပိုးသ ကာင့်ခဖစ်ေည့် အခဖူဆင်းသောဂါ (Bacterial Vaginosis)



လိင်အဂဂါကကက်နို့သောဂါ (Genital Warts)

၂။ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောသောဂါများ၏ လက္ခဏာကကီး (၄)ေြ်

 အမျိုးေား ဆီးလမ်းသ ကာင်းမှ ခပည်ဆင်း/သညာင်းကျ ခြေင်း (Urethral Discharge
Syndrome)

 လိင်အဂဂါတွေင် အနာ ခဖစ်ခြေင်း(Genital Ulcer Syndrome)
 အမျိုးေမီး မိန်းမကိုယ်မှ အခဖူဆင်း/ သညာင်းကျခြေင်း (Vaginal Discharge Syndrome)
 အမျိုးေမီးဝမ်းဗိုက်သအာက်ပင
ို း် နာကျင်ခြေင်း (Lower Abdominal Pain in Female
Syndrome)
အခြေားသောသောဂါလက္ခဏာများ
 ကပ်ပယ်အိတ်သောင်ေမ်းခြေင်း (Scrotal Swelling)
 သပါင်ခြေံတွေင် အကကိတ်သောင်ေမ်းနာ/ အနာခဖစ်ခြေင်း ( Inguinal Bubo)
 သမွေးကင်းစကသလးတွေင်

ဂနိုသောဂါပိုးသ ကာင့်ခဖစ်သော

မျက်စိသောင်ေမ်းနာသောဂါ

(Ophthalmia Neonatorium)

၃။ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တက်သောသောဂါများ(STIs) ကူးစက်ေန်လိုအြ်သော အသခခခံေသော
တေား (၄) ချက်
 ထွေက် = ထွေကသ
် ပါက်

= သောဂါေှိေူ၏ ြေန္ခာကိုယ်မှသောဂါပိုးထွေက်ေမည်။

 ေှင်

= ေှင်ေန်မှု

= သောဂါပိးု ေှင်ေန်နိုငသ
် ောအသခြေအသနေှိေမည်။

 လုံ

= လုသ
ံ လာက်မှု = သောဂါကူးစက်ေန်အတွေက်လံသ
ု လာက်သောသောဂါပိုး
အသေအတွေက်(ပမာဏ) ေှိေမည်။

 ဝင်

= ဝင်သပါက်

= ကူးစက်ြေံေေူ၏ြေန္တာကိုယ်အတွေငး် ေို့ဝင်သောက်ေမည်။

သောဂါပိးု ေည်အခြေားေူတစ်ဦး၏
ကူးစက်တက်

သောသောဂါပိုးေည်

သေွေးသ ကာအတွေင်းေို့

ပါးစပ်၊

စအိုနှင့်

ဝင်နိုင်ေမည်။လိငမ
် ှတဆင့်

လိင်အဂဂါအတွေင်းပိုင်းေှိ

နူးညံ့သော

အသခမြှေးပါးများမှ ဝင်သောက်နိုင်ေည်။ သဖာ်ခပပါအသခြေအသန (၄)မျိုးခပည့်စုံမှော သောဂါပိုး ကူးစက်
နိုင်ေည်။

၄။သဆးကုေမှုခံယခူ ခင်းနှင့်ညွှန်းြိခု့ ခင်း
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါများ အားကုေောတွေင်အသေးကကီးေည့်အြေျက်များ
၁။

သောဂါလက္ခဏာစုသပါ်မူတည်၍

တိကျစွောသောဂါသဖာ်ထုတ်ေန်နှင့်

ဓာတ်ြေွေဲစစ်သဆးမှု

ေေှိနိုင်သောသနောတွေင် ဓာတ်ြေွေဲစစ်သဆး၍ သောဂါသဖာ်ထုတ်ေန်
၂။ တိကျသော သဆးကုေမှုသစာလျင်စွောေေှိေန်နှင့် စနစ်တကျ ေက်ြေျန
ိ ်းခပန်လည် ကည့်ရှုေန်
၃။အိပ်ြေျ်အုိငဗ
် ွေီသောဂါပိုးနှင်ပ
့ တ်ေက်၍

နှစ်ေိမ့်သဆွေးသနွေးမှုြေံယူကာ

ပိုးေှိမေှိစစ်သဆးသေး

ကမ်းလှမး် ေန်၊ စစ်သဆးသပးနိုငမ
် ည့် ကျန်းမာသေးဌာနေို့ ညွှန်းပို့သပးေန်နှင့် လိုအပ်သောသဆးကု
ေမှုေေှိသစသေး သဆာင်ေွက်သပးေန်
၄။လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တက်သောသောဂါများ
ကူးစက်နိုငသ
် ခြေသလျှော့ြေျနိုငေ
် န်အတွေက်

ထပ်မံကူးစက်ခြေင်းမှ

ကာကွေယ်နိုင်ေန်နှင့်

ကျန်းမာသေးအေိပညာသပးခြေင်း၊

နှစ်ေိမ့်သဆွေးသနွေးသပး

ခြေင်းများ ခပုလုပ်သပးေန်
၅။ကွေန်ဒးုံ အေုံးခပုမှု ခမင့်တက်လာသစသေး တိုက်တွေန်းေန်နှင့် ကွေန်ဒးုံ များခဖန့်သဝသပးေန်
၆။လိင်ဆက်ဆံသဖာ်နှစ်ဦးစလုးံ
သဆးကုေမှု ေေှိနိုင်ေန်

သောဂါကူးစက်မှု

အသခြေအသနကို

ေိေှိစစ်သဆးနိုင်ေန်နှင့်

၇။ ေက်ြေျ ိန်းစနစ်တကျခပန်လည် ကည့်ရှုခြေင်းေည် လိငမ
် ှတစ်ဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါ
များအား

ပပီးခပည့်စုံသောသောဂါကာကွေယ်ကုေမှုလုပ်ငန်း၏

တစ်စိတ်တစ်ပင
ို း်

ခဖစ်ေခဖင့်

သဆးကုေမှုြေံယသ
ူ နသော်လည်း သောဂါလက္ခဏာများ သပျာက်ကင်းမှုမေှိပဲ ဆက်လက်ခဖစ်ပွေား
သနပါက လိုအပ်သော ကုေမှုများ ဆက်လက်သပးနိုင်ေန်အတွေက် တိုက်နယ်/ပမို့နယ်သဆးရုံ(ေို့)
ြေုြေံကျ/ကာလေားသောဂါတိုက်ဖျက်သေးအဖွေဲ့များေို့ လူနာအား ညွှန်းပို့သပးေမည်ခဖစ်ပပီး အခပည့်
အဝ သပျာက်ကင်းေွေားြေျိန်အထိ ေက်ြေျ ိန်းခပန်လည် ကည့်ရှုေမည်။

သဆးကုေမှုခံယူောတွင်လက
ို ်နာေမည့်အချက်များ
 လိင်မှတစ်ဆင့်

ကူးစက်တက်သောသောဂါများ

အမျ ိုးအစားခဖစ်သ ကာင်း

ကူးစက်ြေံေပါက

ကိုယ်တိုငသ
် ကာက်ြေျက်ြေျ၍

မည်ေည့်သောဂါ

ကိုယ်တိုင်ကုေခြေင်းမျ ိုး

လုးံ ဝ

မခပုလုပ်ေင့်ပါ။
 လိင်အဂဂါတစ်ဝိုက်တွေင် ပုံမှန်မဟုတ်သောြေံစားမှု ေို့မဟုတ် သောဂါလက္ခဏာ ခပလာပါက
တိကျသော

သောဂါသဖာ်ထုတ်ေန်နှင့်

ကုေမှုြေံယူေန်

ဆောဝန်နှင့်

အခမန်ဆက်ေွေယ်

ေင့်ေည်။
 ြေန္ခာကိုယ်က သဆးကိုြေံနိုငေ
် ည်ေှိမေွေားသစေန် သဆးညွှန်းအတိုငး် တိကျမှန်ကန်စွောလိုက်နာ
သောက် ေုံးေန် လိအ
ု ပ်ပါေည်။
 လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါများကို ထိသောက်စွောကုေမှုြေံယူခြေင်းဆိုေည်မှာ
လိင်ဆက်ဆံ သဖာ်နှစ်ဦးစလုးံ ကုေမှုြေံယူခြေင်းခဖစ်ေည်။

(၁)အမျ ိုးေားဆီးလမ်းသကကာင်းမှ ခြည်ဆင်း/သညာင်းကျ ခခင်း( Urethral Discharge)
ဂနိသ
ု ောဂါနှင့် ကလာမိုင်းဒီးယားသောဂါ နှစ်မျိုးစလုံးအား ကုေသြးေမည်။
 Cefixime 400 mg, orally, တစ်ကကိမ်ော သောက်ေန် (ေို့မဟုတ်)
 Ceftriaxone 500 mg, IM, တစ်ကကိမ်ော ထိးု ေန်
နှင့်
 Azithromycin 1 gm, orally, တစ်ကကိမ်ော သောက်ေန်

(ေို့မဟုတ်)

 Doxycycline 100 mg, orally, တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)
 Erythromycin 500 mg, orally, တစ်သန့လျှေင် သလးကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)
 Tetracycline 500 mg, oral, တစ်သန့လျှေင် သလးကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်

(၂) လိင်အဂဂါတွင် အနာ ခြစ်ခခင်း (Genital Ulcer)
လိင်အဂဂါသေယုန်သောဂါ၊ ဆစ်ဖလစ်သောဂါနှင့် ေှန်ကရွိုက်သောဂါများအား ကုေ
သပးေမည်။
(က) လိင်အဂဂါသေယုန်သောဂါအား ကုေခြေင်း
•

Acyclovir 400 mg orally တစ်သန့လျှေင် ေုံးကကိမ်ခဖင့် (၁၀)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)

•

Valacyclovir 500mg orally တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၁၀)ေက် သောက်ေန်,

(ေို့မဟုတ်)
•

Famciclovir 250 mg orally တစ်သန့လျှေင် ေုံးကကိမ်ခဖင့် (၁၀)ေက် သောက်ေန်

(ြေ) ဆစ်ဖလစ်သောဂါ အား ကုေခြေင်း
•

Benzathine penicillin G, 2.4 million unit IM, တစ်ကကိမ်ော ထိးု ေန်

ပင်နယ်စလင်နှင့် ဓါတ်မတည့်လျှေင် သအာက်ပါကုေနည်းများအား အေုံးခပုေမည်။
•

Doxycycline 100mg orally တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၁၄)ေက် သောက်ေန်,
(ေို့မဟုတ်)

•

Erythromycin 500mg orally တစ်သန့လျှေင် သလးကကိမ်ခဖင့် (၁၄)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)

•

Ceftriaxone 1g IM တစ်သန့လျှေင် တစ်ကကိမ်ခဖင့် (၁၄)ေက် ထိးု ေန်

(ဂ) ေှန်ကရွိုက်သောဂါအား ကုေခြေင်း
•

Azithromycin 1 gm orally တစ်ကကိမ်ောသောက်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Ceftriaxone 250 mg , IM တစ်ကကိမ်ောထိုးေန်, (ေို့မဟုတ်)

•

Ciprofloxacin 500 mg orally တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၃)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)

•

Erythromycin 500 mg orally တစ်သန့လျှေင် သလးကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်

(၃) အမျ ိုးေမီး မိန်းမကိုယ်မှ အခြူဆင်း/ သညာင်းကျခခင်း (Vaginal Discharge)
ေားအိမ်သြေါင်းသောင်ေမ်းနာနှင့် သမွေးလမ်းသ ကာင်းသောင်ေမ်းနာတို့အား ကုေသပးေမည်။
(က) ေားအိမ်သြေါင်းသောင်ေမ်းနာကုေခြေင်း (Treatment for Cervicitis)
•

Cefixime 400 mg, orally, တစ်ကကိမ်ောသောက်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Ceftriaxone 500 mg, IM, တစ်ကကိမ်ောထိးု ေန်
နှင့်

•

Azithromycin 1 gm, orally, တစ်ကကိမ်ောသောက်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Doxycycline 100 mg, orally, တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)

•

Erythromycin 500 mg, orally, တစ်သန့လျှေင် သလးကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်
(ေို့မဟုတ်)

•

Tetracycline 500 mg, oral, တစ်သန့လျှေင် သလးကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်

(ြေ) သမွေးလမ်းသ ကာင်းသောင်ေမ်းနာကုေခြေင်း (Treatment for Vaginitis)
•

Metronidazole 2gm တစ်ကကိမ်ောသောက်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Tinidazole 2 gm တစ်ကကိမ်ောသောက်ေန်(ေို့မဟုတ်)

•

Metronidazole 500 mg orally တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက် သောက်ေန်
နှင့်

•

Clotrimazole 500mg intravaginally မိန်းမကိုယ်အတွေငး် ေို့ တစ်ကကိမ်ော ထည့်ေန်
(ေို့မဟုတ်)

•

Clotrimazole 100 mg, intravaginally မိန်းမကိုယ်အတွေင်းေို့ တစ်သန့လျှေင်
တစ်ကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက်ထည့်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Clotrimazole 200mg intravaginally မိန်းမကိုယ်အတွေငး် ေို့ တစ်သန့လျှေငတ
် စ်ကကိမ်ခဖင့်
(၃)ေက်ထည့်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Nystatin 100,000 units intravaginally မိန်းမကိုယ်အတွေင်းေို့ တစ်သန့လျှေင်
တစ်ကကိမ်ခဖင့် (၁၄)ေက်ထည့်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Fluconazole 150 mg, oral tablet, one tablet, တစ်ကကိမ်ောသောက်ေန် (ေို့မဟုတ်)

•

Ketoconazole 200mg, oral tablet, one tablet, တစ်သန့လျှေင် တစ်ကကိမ်ခဖင့် (၇)ေက်
သောက်ေန်

(၄) အမျ ိုးေမီးဝမ်းဗိုက်သအာက်ြိုငး် နာကျင်ခခင်း ( Lower Abdominal Pain in Female)
•

Ceftriaxone 500mg, IM တစ်ကကိမ်ထးို ေန်
နှင့်

•

Doxycycline 100 mg orally တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၁၄)ေက်သောက်ေန်
နှင့်

•

Metronidazole 400-500 mg, orally တစ်သန့လျှေင် နှစ်ကကိမ်ခဖင့် (၁၄)ေက်သောက်ေန်

၅။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါများဆိုင်ောနှစ်ေိမသ
့် ဆွးသနွးြညာသြးခခင်း
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တက်သောသောဂါများဆိုငေ
် ာ နှစ်ေိမ့်သဆွေးသနွေး ပညာသပးခြေင်း
သဆာင်ေွက်ောတွေင် ပါဝင်ေင့်ေည့်အြေျက်များ

၁။ လူနာ၏သောဂါကူးဆက်ြေံေမှုအသခြေအသနကို ေူ၏ လိင်ဆက်ဆံဖက်၊အိမ်သထာင်ေက်အား
အေိသပးခြေင်း (လူနာကိုယ်တိုင်အေိသပးခြေင်းခဖစ်သစ၊ ကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းမှ ခဖစ်သစ)
၂။ အိပ်ြေျ်အိုင်ဗွေီသောဂါပိးု ေှိမေှိစစ်သဆးနိုငေ
် န်နှင့် လူနာမှအပ
ိ ်ြေျ်အိုငဗ
် ွေီသောဂါပိုး ေှိမေှိစစ်သဆးေန်
ဆုံးခဖတ်နိုင်သေးကူညီသပးေန်
၃။ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တက်သောသောဂါများ၏ သနာက်ဆက်တွေဲဆိုးကျ ိုးခဖစ်ေည့် သမွေးောပါ
ဆစ်ဖလစ်သောဂါခဖစ်ပွေားမှုနှင့် မျ ိုးပွေားမှုဆိုငေ
် ာခပဿနာများအား ေိေှိနားလည်သစေန်
၄။ လိင်အဂဂါကကက်နို့သောဂါနှင့် လိင်အဂဂါသေယုန်သောဂါတို့ေည် သပျာက်ကင်းသအာင် ကုေ၍
မေနိုင်ေည့်အခပင်

ေိောသောအနာသောဂါလက္ခဏာမခပပဲ

အိမ်သထာင်ေက်၊

လိင်ဆက်ဆံ

ဖက်အား ကူးစက်နိုင်ေခဖင့် ပညာသပးလုပ်ငန်းများသဆာင်ေွက်ောတွေင် သကာင်းစွောေိေှိ နားလည်
သစေန် အေိပညာသပးေန်
၅။

လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တက်သောသောဂါများအား

ကူးစက်ခဖစ်ပွေားမှုမှ

ကာကွေယ်နိုင်သေး

အတွေက် ကွေန်ဒုံးအေုံးခပုမှု ခမင့်မာသစသေး အေိပညာ ခဖန့်သဝေန်
၆။

အိမ်သထာင်ေက်၊လိင်ဆက်ဆံေက်၊မိေားစု၊ေူငယ်ြေျင်းမိတ်သဆွေများ၏

ြေွေဲခြေားဆက်ဆံ

ြေံေခြေင်း၊ နိုငလ
် ိုမင်းထက်ခပုမူြေံေခြေင်းတို့ မခဖစ်သပါ်သစသေး အသလးထားေန်
၇။ကူးစက်ြေံေေူေည်

သနာက်ထပ်အခြေားေူများထံေို့

သောဂါ

တာဝန်ေိသ
ှ ကာင်း နားလည်ေသောသပါက်သစေန် သဆွေးသနွေးပညာသပးေန်

၆။ ဆစ်ြလစ်စစ်သဆးခခင်း(Syphilis Testing Algorithm)

မခပန့်ပွေားသစသေး

Syphilis ICT Test

Non-reactive
Reactive

Treponemal antibodies not
detected but advice to
Test With RPR/VDRL Carbon Antigen

repeat if at risk of infection

for treatment purpose

Reactive
(Treponemal antibodies

Non-reactive
(Past/Treated Infection)

Detected, Active infection/
Recent Infection)

ICT - Immunochromatographic Test (RDT – Rapid Diagnostic Test)

VDRL – Venereal Disease Research Laboratory
RPR - Rapid Plasma Reagin
၇။ ကွန်ဒုံးစနစ်တကျအေုံးခြုနည်း
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