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APTN ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ1 ့ ေြပာငး်လဲြပ8မ:ေနထိ1ငသ်:များ၏ 
ကျနး်မာေရး>?င့ ်လ:အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ1ငရ်ာ ေလလ့ာမC 

မာတိကာ 
မဂ5လာပါ ၁ 

ရညရွ်ယခ်ျကC်Dင့ ်လGအ့ခငွ့အ်ေရးမGေဘာင ် ၁ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၃ 

ဤစာအPပ်၏ဖဲွTစညး်ပံP ၄ 

ဤစာအPပ်ြဖစေ်ြမာကလ်ာပံP ၅ 

ကGညပံီပိ့PးသGများ ၇ 

ဘာသာြပနဆ်ိPြခငး်အတကွ ်ေကျးဇGးတငလ်aာ ၇ 

bPပ်ပံPဒဇိီPငး်ပိPငး်ဆိPငရ်ာအတကွ ်ေကျးဇGးတငလ်aာ ၇ 

ဆနး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၈ 

အခနး် (၁) - ပညာရပ်စကားလံPးများ  ၁၁ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၁၁ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်ေဖာ်ြပချက ် ၁၁ 

လGတစဉ်းီတစေ်ယာက၏် ဂျဲနဒ်ါ(ကျား၊မ)ကိP ေဖာ်ြပCိPငေ်သာ စကားလံPးများ ၁၃ 

လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်L၊ ဆွေဲဆာငမ်LCDင့ ်အြပlအမG ၁၅ 

လိငဝိ်ေသသလကmဏာများ ၁၆ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် ၁၇ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်L ၁၈ 
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ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၂၀ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၂၀ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၂၁ 

အခနး် (၂) လGနညး်စPစတိဖိ်အား၊ စတိက်ျနး်မာေရးCDင့ ်အကျိlးစးီပာွး ၂၂ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၂၂ 

လ"နညး်စ(စတ်ိဖိအား./င့ ်စတ်ိကျနး်မာေရးအေပ9သက်ေရာက်သည့ ်စတ်ိလ"မ;ဆိ(ငရ်ာ အကျိ=းသက်ေရာက်မ;များ ၂၂ 

ဤေဒသ%&ိ ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ2 ့ ေြပာငး်လဲြပ8မ:ေနထိ2င<်ကသ:များအတွက် စတ်ိပိ2ငး်ဆိ2ငရ်ာ ကျနး်မာ<က့ံခိ2ငေ်ရးများ ၂၃ 

စတိက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L ၂၄ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၂၅ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၂၅ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၂၆ 

 အခနး် (၃) - စတိ. ဇလ1နာမဟ5တေ်7ကာငး်အတညြ်ပ=ြခငး်က5ထံ5း၊ ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲFခယံ1က5သသ1အား စတိေ်ရာဂါJKိသညဟ်5 မယ1ဆဘ ဲ၎ငး်လိ5ချငသ်ည့ ်က5သမF၏ 

အေကာငး်အဆိ5းကိ5 ၎ငး်ကိ5ယတ်ိ5ငအ်ားသေိစကာ ကိ5ယတ်ိ5ငဆ်ံ5းြဖတခ်ိ5ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း RKင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ1မFအတညြ်ပ= ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့JKာကမ်F ၂၈ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၂၈ 

စတိ$ ဇလ'နာမဟ,တေ်/ကာငး် အတညြ်ပ8ြခငး်က,ထံ,း - 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ8မ'ေနထိ,ငသ်'တစေ်ယာကြ်ဖစြ်ခငး်သညက်ျနး်မာေရးချိ8 Fယငွး်ေနြခငး်မဟ,တပ်ါ ၂၈ 

ဂျဲနဒ်ါခယံ'မKအတညြ်ပ8 ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့LMာကမ်Kေပးရနအ်တကွ ်စတိ$ ဇလ'နာမဟ,တေ်/ကာငး် အတညြ်ပ8ြခငး်က,ထံ,းကိ,အသံ,းြပ8ြခငး် ၂၉ 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲKခယံ'က,သသ'အား စတိေ်ရာဂါLMိသညဟ်, မယ'ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ'လိ,သည့ ်က,သမK၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ 

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း ၃၃ 

ဂျဲနဒ်ါခယံ'မKအတညြ်ပ8ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်LMာကမ်Kတငွ ်ေတွF /က8ံရေသာ မမPတ၍ မလိ,လားအပ်သည့ ်အတားအဆးီများLMိြခငး် (Gatekeeping)

 ၃၄ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၃၅ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၃၅ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၃၆ 

 အခနး် (၄) - ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအား အတညြ်ပlအသအိမDတြ်ပlြခငး်CDင့ ်၎ငး်တိPပ့ါဝငအ်ကျံlးဝငမ်LpDိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငအ်ား ဖနတ်းီေပးြခငး် ၃၇ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၃၇ 
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အေြခခသံထိားရမည့ ်နယိာမများ ၃၇ 

bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာေဆးခနး်ပတဝ်နး်ကျင ် ၃၇ 

အမည၊် နာမ်စားCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါအေသးစတိမ်ျား ၃၈ 

ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး်ေဆးွေCးွြခငး် ၄၁ 

မလိPအပ်ေသာ၊ အေCDာင့အ်ယDကြ်ဖစေ်စေသာေမးခနွး်များကိP ေpDာငp်Dားြခငး် ၄၂ 

bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး်များ ၄၄ 

ေလက့ျင့ခ်နး် ၄၄ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၄၆ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၄၆ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၄၇ 

အခနး် (၅) အေထေွထကွာကယွေ်ရးCDင့ ်ေဆးစစြ်ခငး်များ ၄၉ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၄၉ 

ေဆးကPသမLရာဇဝင ်CDင့ ်ခွစဲတိမ်Lရာဇဝင ် ၄၉ 

အသားအရညတ်ငး်ရငး်ေစသည့ ်Soft Tissue fillers များအသံPးြပlြခငး် ၅၀ 

ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် ၅၁ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၅၇ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၅၇ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၅၈ 

အခနး် (၆)- လိငC်Dင့မ်ျိlးပာွးြခငး်ဆိPငရ်ာကျနး်မာေရး ၆၀ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၆၀ 

လိငC်Dင့မ်ျိlးပာွးြခငး်ဆိPငရ်ာကျနး်မာေရး၏ အေရးzကးီမL ၆၀ 

လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငရ်ယGြခငး် ၆၁ 

ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယလ်မ်းေwကာငး်ဆိPငရ်ာကျနး်မာေရး ၆၃ 

အမျိ8းသမီးမ& အမျိ8းသားအြဖစ ်ဂျဲနဒ်ါခံယ:မIအတည်ြပ8ခဲွစတ်ိြခငး် ၊ လိငတံ်တပ်ဆငြ်ခငး်L&င့ ်လိငပိ်2ငး်ဆိ2ငရ်ာကျနး်မာေရး ၆၅ 

သ2တ်ရည်/မမျိ8းဥများသမ်ိးထားြခငး် L&င့ ်သေLOတားြခငး်အပါအဝင ်မျိ8းပွားြခငး်ဆိ2ငရ်ာ ကျနး်မာေရးများ ၆၆ 

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအwကမ်းဖကမ်Lများ ၆၈ 
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ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၇၃ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၇၃ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၇၄ 

အခနး် (၇)- HIV ကာကယွြ်ခငး်၊ ကPသြခငး်CDင့ ်ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး် ၇၆ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၇၆ 

မိတဆ်က ် ၇၆ 

HIV ကာကယွ၊် ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်(ေရတခံနွက်ဲသ့ိP ့)ပbိPဂရမ် ၇၇ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအတကွ ်HIV ကGးစကမ်L ဝနထ်Pပ်ဝနပိ်Pး ၈၁ 

ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ(ေ့ြပာငး်လဲြပ=မ"ေနထိ(ငသ်" အမျိ=းသားများ./င့ ်ကျားမအေြခြပ=သတ်မ/တ်ချက်များ မခံယ"သ" 

မိနး်မအြဖစေ်မွးဖွားလာသ"များ၌ HIV က"းစက်ပျံJ ပွားမ; ၈၄ 

CိPးwကားမLpDိြခငး်CDင့ ်စစေ်ဆးြခငး် ၈၄ 

ကာကယွြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်များအတကွ ်HIV ေဆးဝါးများ ၈၅ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၈၈ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၈၈ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၈၉ 

အခနး် (၈) - ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLများ ၉၁ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၉၁ 

ေဒသတငွး်ဆိPငရ်ာ အကျ~းချlပ်ေဖာ်ြပချက ် ၉၁ 

ဂျဲနဒ်ါခယံ'မKအတညြ်ပ8ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်အတကွ ်ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲKခယံ'က,သသ'အား စတိေ်ရာဂါLMိသညဟ်, မယ'ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ'လိ,သည့ ်

က,သမK၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းအား ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် ၉၁ 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲKခယံ'က,သသ'အား စတိေ်ရာဂါLMိသညဟ်, မယ'ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ'လိ,သည့ ်က,သမK၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ 

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းအားအသံ,းြပ8၍ ဂျဲနဒ်ါခယံ'မKအတညြ်ပ8ေဟာ်မ,နး်က,သမKေဆာငရွ်ကြ်ခငး် ၉၃ 

ေဟာ်မPနး်အမျိlးအစား၊ ေဆးပမာဏCDင့ ်အာနသိင ် ၉၄ 

TRANSDERMAL TESTOSTERONE GEL(လိမ်းေဆး) ၁၀၀ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL၏ ြဖစေ်ပ�လာCိPငသ်ည့ ်အCÄရာယမ်ျား ၁၀၁ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL လPပ်ေဆာငစ်~ အေြခခဓံါတခ်ွေဲစာင့w်ကည့ြ်ခငး် ၁၀၂ 
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ဂျဲနဒ်ါခယံ'မKအတညြ်ပ8ေဟာ်မ,နး်က,သမK ရယ'ေန/ကေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ8မ'ေနထိ,ငသ်'များအတကွ ်

^Mလံ,းေသးွေ/ကာေရာဂါများစစေ်ဆးြခငး် ၁၀၃ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၁၀၄ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၁၀၅ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၁၀၆ 

အခနး်(၉)- ခွစဲတိက်Pသြခငး်မဟPတသ်ည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် ၁၀၇ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၁၀၇ 

အေမ aးအမÇငမ်ျားဖယp်Dားြခငး် ၁၀၇ 

အသCံDင့ ်လGမLဆကဆ်ေံရးသငတ်နး် ၁၀၇ 

လိငတ်အံရာမေပ�ေစရန ်လိငတ်CံDင့ေ်ဝDးေစတ့ိPက့ိP လÇိlသမ်ိးြခငး် ၁၀၉ 

ရငသ်ားတPတေ်CDာငစ်ညး်ြခငး် ၁၀၉ 

အတPတပ်ဆငြ်ခငး် ၁၁၀ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၁၁၀ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၁၁၁ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၁၁၁ 

အခနး် (၁၀) - ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် ၁၁၃ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၁၁၃ 

ေဒသဆိPငရ်ာအေwကာငး်များ ၁၁၃ 

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများ၏အခနး်ကÉ ၁၁၄ 

ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်အမျိlးမျိlးအေwကာငး် ၁၁၆ 

WPATH SOC v7 ၏ ခွစဲတိမ်LလPပ်ေဆာငရ်န ်အရညအ်ချငး်သတမ်Dတခ်ျကမ်ျား ၁၁၉ 

ခွစဲတိမ်Lအãပီးဆကလ်ကေ်စာင့w်ကည့ရ်နမ်ျား ၁၂၂ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၁၂၃ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၁၂၄ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၁၂၄ 

အခနး် (၁၁) - ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကေသာ ကေလးများCDင့ ်လGငယမ်ျားအား အားေပးကGညြီခငး် ၁၂၆ 
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ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၁၂၆ 

အကျ~းချlပ်တငြ်ပချက ် ၁၂၆ 

ဂျဲနဒ်ါခံယ:မIကဲွြပားြခငး်အား အသအိမ&တ်ြပ8လက်ခံေပးြခငး်သည် ကေလးများL&င့လ်:ငယ်များအတွက် အေရး\ကီးေ<ကာငး် ၁၂၈ 

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများ၏အခနး်ကÉ ၁၂၉ 

အတငွး်ေရးအချကအ်လကမ်ျားထနိး်သမ်ိးြခငး် ၁၃၁ 

သေဘာတGညမီL ၁၃၂ 

မGလအသငွသ်Éာနမ်ျားအြပည့အ်ဝ ြပနေ်ပ�လာCိPငသ်ည့ ်ေဆးဝါးကPသမLအဆင့မ်ျား ၁၃၄ 

မGလအသငွအ်ြပငမ်ျား တစစ်တိတ်စပိ်Pငး် ြပနေ်ပ�လာCိPငသ်ည့ ်ေဟာ်မPနး်ကPသမLများ   ၁၃၈ 

အãပီးတိPင/်ထာဝရေြပာငး်လဲမLကိP ြဖစေ်စသည့ ်ခွစဲတိြ်ပlြပငြ်ခငး် ၁၄၀ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၁၄၁ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၁၄၁ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၁၄၃ 

အခနး် ၁၂ - ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ(ေ့ြပာငး်လဲြပ=မ"ေနထိ(ငသ်"များ၏ ကျနး်မာေရး./င့ ်လ"အ့ခွင့အ် ေရးအတွက် 

အေရးဆိ(တိ(က်တွနး်ြခငး် ၁၄၆ 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ၁၄၆ 

ကPသမLခယံGသG တစဦ်းချငး်အတကွ ်အေရးဆိPတိPကတ်နွး်ြခငး် ၁၄၆ 

မေကျနပ်မLများတိPငw်ကားြခငး်CDင့ ်ေြဖpDငး်ြခငး်လPပ်ငနး်စ~အား ြမéင့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် ၁၄၇ 

စနစတ်ကျေြပာငး်လဲမLအတကွ ်အေရးဆိPတိPကတ်နွး်ြခငး် ၁၄၈ 

လ:ထ2အေြခြပ8ြခငး်(CBM) L&င့ ်လ:ထ2ဦးေဆာငသ်ည့ ်(CLM) ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Iကိ2 ေစာင့<်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် ၁၄၉ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၁၅၅ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား ၁၅၅ 

ကျမ်းကိPးစာရငး် ၁၅၆ 

အကြဲဖတသ်ံPးသပ်ြခငး်CDင့ ်မDတခ်ျကြ်ပlြခငး် အပိတက်É ၁၅၇ 

ကိPယတ်ိPငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် ၁၅၇ 

ဤေလလ့ာမL လမ်းkaနစ်ာေစာငအ်တကွ ်မDတခ်ျက ် ၁၆၀ 
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မဂ#လာပါ 

ရညရွ်ယခ်ျက)်*င့ ်လ/အ့ခငွ့အ်ေရး မ/ေဘာင ် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများဆိPငရ်ာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lေလလ့ာြခငး်ကိP 

အာpDCDင့ ်ပစဖိိတေ်ဒသpDိ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LလPပ်သားများ၊ ပညာpDငမ်ျားCDင့ ်

အြခားကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ၊ အထGးသြဖင့ ်လGထPအေြခြပlကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LများCDင့ ်

အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lနယပ်ယတ်ိPအ့တကွ ်အချကအ်လကရ်ငး်ြမစတ်စခ်Pအေနြဖင့ ်

မိတဆ်ကဖ်နတ်းီထားပါသည။်  

ဤေဒသများတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေပ�ထားpDိေသာ 

လGမLေရးသေဘာထားအြမငမ်ျားစာွ ကွြဲပားလÇကp်Dိြ◌ပီး၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများဆိPငရ်ာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LကိP ရယGသည့အ်ခါ 

၎ငး်တိP၏့ဂPဏသ်ကိmာကိP တနဖိ်Pးထားေလးစားwကသည့ ်အတိPငး်အတာများလညး် မတGညwီကေပ။ ထိP ့ြပင ်

စညး်ကမ်းဉပေဒသမျိlးစံPအwကား ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ ကျနး်မာေရးCDင့ ်

အကျိlးစးီပာွးကိP ေpDးbLေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L အတတပ်ညာpDင ်

အေရအတကွမ်ျားလညး် မတGညwီကပါ။ 

‘Gender-affirming healthcare’ ဟPေခ�ေသာ ‘ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်L’ 

ဆိPသည့ ်ေဝါဟာရကိP ဤေလလ့ာမLတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ခCvာကိPယအ်ား 

၎ငး်တိPခ့ယံGသည့ ်လိငဝိ်ေသသCDင့က်ိPကည်ေီစရန ်ေဆာငရွ်ကw်ကသည့ ်

မညသ်ည့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LပံPစမံျိlးကိPမဆိP ရညk်aနး်ပါသည။် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LCDင့ ်ကPနက်ျစရိတမ်Dာ တစC်ိPငင်Cံ Dင့တ်စC်ိPငင် ံမတGညwီကဘ ဲ

အချိlT CိPငင်မံျားတငွ ်အထGးကPဆရာဝန၊် ခွစဲတိဆ်ရာဝနမ်ျားCDင့ပ်င ်တိPငပ်ငက်PသCိPငမ်LမလPပ်CိPငw်ကပါ။   

သိPေ့သာ်လညး် APTN က မwကာေသးမီကေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့သ်Pေတသန၌ ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ိP ့ 

အြခားေသာစပ်ဆကလ်aမ်းြခlံထားသည့ ်ေဒသတငွး်တGညသီည့အ်ေwကာငး်တရားများလညး် pDိပါသည။် 

ဤေဒသpDိတိPငး်ြပညမ်ျားအားလံPးတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငw်ကသGများအေနြဖင့ ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LရယGCိPငရ်န ်အတားအဆးီများစာွ pDိေနwကဆြဲဖစက်ာ 

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L၊ HIV ကာကယွတ်ားဆးီေရး၊ HIV စစေ်ဆးြခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်၊ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L အစpDိသည့ ်ကျနး်မာေရးကစိòအဝဝတိPတ့ငွ ်

အခကအ်ခမဲျားြဖစေ်ပ�လÇကp်Dိေနပါေသးသည။် 

လGအ့ခငွ့အ်ေရးစCံLနး်များတငွ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LရpDိရနလိ်Pအပ်ãပီး လGတိPငး်အတကွ ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးCိPငြ်ခငး်၊ လGတိPငး်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LရpDိြခငး်၊ လကခ်CံိPငမ်LpDိြခငး်CDင့ ်
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အရညအ်ေသးွေကာငး်မနွြ်ခငး်ဟGသည့အ်ချကမ်ျားသည ်အေြခခလိံPအပ်ချကမ်ျားြဖစw်ကပါသည ်(UN 

CESCR, 2000).1 ဤသညက်ိP AAAQ မGေဘာငဟ်P ေခ�ဆိPwကãပီး 

ေအာကပ်ါအတိPငး်အဓိပ†ါယသ်ကေ်ရာကပ်ါသည။်  

- Available (ဝနေ်ဆာငမ်LများpDိြ◌ခငး်): ြပညသ်Gက့ျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lများ ေကာငး်စာွလညပ်တ၍် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L အစအီစ~များpDိြ◌ခငး်။  

- Accessible (ဝနေ်ဆာငမ်LကိPရယGCိPငြ်ခငး်): ဝနေ်ဆာငမ်Lများသည ်ခွြဲခားဆကဆ်မံLမpDိ၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်LများကိP ကPသမLခယံGသGများအေနြဖင့ ်လကေ်ရာကလ်ကခ်ရံpDိြခငး်၊ ရယGCိPငြ်ခငး်၊ 

ကPနက်ျစရိတမ်ျားတတC်ိPငြ်ခငး်CDင့ ်ြပညသ်Gများက ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်Lများအေwကာငး် 

သတြိပlသpိDိြခငး်။  

- Acceptable (လကခ်CံိPငမ်L): ဝနေ်ဆာငမ်Lများသည ်ေဆးပညာကျင့ဝ်တC်Dင့ ်

ကိPယေ်ရးလÇိlT ဝDကခ်ျကမ်ျားကိP ေလးစား၍ ယ~ေကျးမLအရ ေလျာ်ကနမ်LpDိြခငး်။ 

- Quality (အရညအ်ေသးွ): ဝနေ်ဆာငမ်Lများသည ်သပိ†ံနညး်ကျCDင့ ်ေဆးပညာအရ ေလျာ်ကနမ်LpDိ၍ 

အရညအ်ေသးွေကာငး်မနွြ်ခငး်။  

အာpDCDင့ပ်စဖိိတေ်ဒသများpDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအတကွ ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lအေသးစတိအ်စအီစ~(Asia Pacific Trans Health Blueprint) ကိP ၂၀၁၅ ခPCDစတ်ငွ ်

ထPတေ်ဝခဲã့ပီး အာpDCDင့ပ်စဖိိတေ်ဒသpDိ လGအ့ခငွ့အ်ေရးကစိòရပ်များCDင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအတကွ ်ကျနး်မာေရးလိPအပ်ချကမ်ျားကိP 

မီးေမာငး်ထိPးြပထားပါသည။်2 ေနာကC်DစC်Dစအ်wကာ ၂၀၁၇ ခPCDစတ်ငွက်ျငး်ပခဲသ့ည့ ်“အတားအဆးီများမD 

ေပါငး်ကGးတတံားသိP”့ အမညp်Dိ From Barriers to Bridges (FB2B) ညလီာခတံငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိPယတ်ိPငပ်ါဝငခ်ဲw့ကãပီး ကျနး်မာေရးဆိPငရ်ာပညာpDငမ်ျား၊ 

ရပ်ရွာအဖဲွTအစညး်များCDင့ ်အစိPးရအရာpDိများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအတကွ ်စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်ေသာ HIV CDင့အ်ြခားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lများ 

တိPးတကေ်ကာငး်မနွေ်စေရးအတကွ ်CိPငင်အံဆင့ ်လမ်းြပေြမပံPကိP အတGတကေွဖာ်ထPတC်ိPငခ်ဲw့ကပါသည။်3  

 
1 AAAQ မ1ေဘာငက်ိ5 က5လသမဂVစးီပာွးေရး၊ လ1မFေရးRKင့ ်ယYေကျးမFအခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာေကာ်မတ၏ီ အေထေွထမွKတခ်ျကအ်မKတ(်၁၄) တငွ ်အကျယတ်ဝံ ့

ေဖာ်ြပထားပါသည။် United Nations (2000).  ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်JKာကမ်F စ ံအြမင့ဆ်ံ5းရRိ5ငခ်ငွ့:် general comment 14, UN. E/C 12/2000/4.  
2 ကျနး်မာေရးမ'ဝါဒပေရာဂျက၊် အာLMပစဖိိတေ်ဒသ ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ8မ'ေနထိ,င/်ကသ'များကနွယ်က၊် က,လသမဂaဖွံF bဖိ8းမKပေရာဂျက ်
(၂၀၁၅)။  Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities. ဝါLMငတ်န ်ဒစီ:ီ 

Futures Group, Health Policy Project. https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2017/10/blueprint-
comprehensive.pdf  
3 https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2018/12/FBTB-Report-D3-Screen.pdf  
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APTN ၏ မwကာေသးခငက် ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့ ်လGထPအေြခြပlပေရာဂျကတ်စခ်Pြဖစေ်သာ Key 

Populations Research and Advocacy (KPRA) project (2020) သည ်နေီပါ၊ အငဒ်ိPနးီpDား၊ ထိPငး်CDင့ ်

ဗီယကန်မ်CိPငင်မံျားpDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP ေလလ့ာမLြပlခဲပ့ါသည။်4 

ယငး်ေလလ့ာမLက ေဖာ်ြပပါ CိPငင်ေံလးခPစလံPးတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ 

ကျနး်မာေရးဆိPငရ်ာအခငွ့အ်ေရးမDာ စသံတမ်Dတခ်ျကမ်ျားေအာက ်ေရာကေ်နသညဟ်P ေဖာ်ြပထားãပီး 

အစရီငခ်စံာကေဖာ်ြပထားသညမ်Dာ -  

- ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးCိPငြ်ခငး် (availability) များကာွဟေနမL၊ အထGးသြဖင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lတငွ ်မြပည့စ်ံPမL/ကာွဟေနမLများြဖစေ်ပ�ေနြခငး်။  

- ဝနေ်ဆာငမ်LရpDိCိPငြ်ခငး်(accessibility) ကိPေလျာန့ညး်ေစသည့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံLများCDင့ ်

ကPနက်ျစရိတ။် 

- ဝနေ်ဆာငမ်Lေပးရာတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ 

ယ~ေကျးမLများကိP က≠မ်းကျငန်ားလညေ်စမည့ ်လမ်းkaနမ်LများမpDိြခငး်ေwကာင့ ်လကခ်CံိPငမ်L 

(acceptability) ကျဆငး်ြခငး်။ 

- တရားမဝငလ်Pပ်ေဆာငေ်နသည့ ်‘gender-affirming hormones’ ဟPေခ�ေသာ 

‘ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL’ အတကွ ်လံPေလာကသ်ည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားမpDိြခငး်ေwကာင့ ်ပါဝငေ်ြဖဆိPသGများသည ်စတိခ်ျလံPြခlံေသာ 

ကPသမLအရညအ်ေသးွဆိPငရ်ာ ြပဿနာများpDိေwကာငး် အငတ်ာဗျØးများတငွ ်ေထာကြ်ပခဲw့ကသည။် 

ဤေလလ့ာမLသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ ကျနး်မာေရးအတကွ ်

ေဆာငရွ်ကေ်သာ ကမ∞ာပ့ညာpDငမ်ျားအသငး် - (World Professional Association for Transgender 

Health (WPATH)) ကေဖာ်ထPတခ်ဲသ့ည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LဆိPငရ်ာစCံLနး်များ ‘Standards of Care 

(SOC)’ ၌ ပါဝငေ်သာနညး်လမ်းများကိP ထငဟ်ပ်ေစãပီး ကျနး်မာေရးပညာpDငမ်ျားအေနြဖင့ ်

အချကအ်လကC်Dင့ ်ေလက့ျင့သ်ငw်ကားမLအခငွ့အ်လမ်း မလံPေလာကသ်ည့ေ်ဒသများ၌ပင ်အသံPးြပlCိPငေ်သာ 

နယိာမများကိP အေလးထားေဖာ်ြပထားပါသည။် (ကိPးကား- Coleman CDင့အ်ဖဲွTသားများ ၂၀၁၂)။ 

 
4 https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2021/02/KPRA-Regional_Darkgrey2pdf1.pdf  

ဤအချက်အလက်များမ&ာ မည်သ:အ့တွက်နည်း။  

APTN ၏ေလလ့ာချက်များမ/ ရO/ိခဲသ့ည့ ်ေတာငး်ခံချက်တစခ်(မ/ာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်O/ာက်မ;ေပးသ"များအေနြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ(ေ့ြပာငး်လဲြပ=မ"ေနထိ(ငP်ကသ"များအတွက် လ(ပ်ေဆာငေ်ပးေနရသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်;များ 

တိ(းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်လက်ေတွJကျေသာအေထာက်အထားများ လိ(အပ်ေနြခငး်ြဖစသ်ည။် 

ဤေလလ့ာမ;သည ်ယငး်လိ(အပ်ချက်ကိ( ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရနြ်ဖစပ်ါသည။်  
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအတကွ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်L အပါအဝင ်အရညအ်ေသးွြပည့ဝ်ေသာ 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lများ အေသအချာ လကခ်ရံpDိေစြခငး်သည ်၎ငး်တိPလ့Gဉးီေရအတငွး် HIV 

ကGးစကမ်LကိP ထနိး်ချlပ်CိPငရ်နအ်တကွ ်အလွနအ်ေရးzကးီေသာအချကြ်ဖစသ်ညက်ိP သတြိပlသင့ပ်ါသည။်  

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား  

အခနး်တစခ်Pစအီတကွ ်တကိျေသာေလလ့ာမLရလဒမ်ျား ရpDိရန ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် 

ေလလ့ာမLရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားသည ်ေယဘGယျအားြဖင့ ်ေအာကပ်ါတိPက့ိP နားလညေ်စရနြ်ဖစသ်ည။်  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ မတGကွြဲပားြခားနားမLများCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lအေwကာငး်၊ 

- လGနညး်စPစတိဖိ်အားများအေwကာငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ 

စတိက်ျနး်မာေရးCDင့ ်အကျိlးစးီပာွးအေပ� ယငး်လGနညး်စPစတိဖိ်အားများ၏ 

သကေ်ရာကမ်Lများအေwကာငး်၊ 

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအား ၎ငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားြခငး်ကိP 

စတိေ်ရာဂါဟPယGဆကာ ကPသမLြပlြခငး်၏ ေကာငး်ကျိlးဆိPးြပစမ်ျားCDင့ ်informed consent 

models ဟPေခ�ေသာ ‘ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ

၎ငး်အလိPpDိသည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP ၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ 

ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း’ က စတိေ်ရာဂါဟPယGဆ၍ကPသြခငး်၏ 

အေကာငး်အဆိPးတိPက့ိP မညက်ဲသ့ိP ့ တနြ်ပနသ်ကေ်ရာကမ်LpDိေwကာငး်၊  

- ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGများအား အသအိမDတြ်ပlလကခ်၍ံ ၎ငး်တိPပ့ါဝငေ်သာ ြပည့စ်ံPသည့ ်

ပတဝ်နး်ကျငအ်ားဖနတ်းီေပးရန ်နညး်လမ်းများအေwကာငး်၊   

- ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lအတကွ ်(ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား 

စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ၎ငး်လိPချငသ်ည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP 

၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း) ြဖင့ ်

လကp်Dိကျင့သ်ံPးလÇကp်Dိေသာ ေစာင့ေ်pDာကမ်LစCံLနး်CDင့ ် အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များအေwကာငး်၊  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်ကာကယွေ်ရးCDင့ ်

ေဆးစစြ်ခငး်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားကိP မညက်ဲသ့ိPအ့သံPးချCိPငေ်wကာငး်CDင့ ်ဂျဲနဒ်ါရာဇဝငအ်ား 

မညက်ဲသ့ိPမ့Dတတ်မ်းယGေwကာငး်၊  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gတစဉ်းီ၏ ဂျဲနဒ်ါCDင့ ်၎ငး်ရငဆ်ိPငရ်CိPငသ်ည့ ်

အြခားေသာ လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာCDင့မ်ျိlးပာွးအဂ5 ါဆိPငရ်ာ ကျနး်မာေရးကစိòရပ်များအတကွ ်

အတညြ်ပlေပးCိPငမ်ည့ ်ကာမဆကဆ်မံLရာဇဝငက်ိP မညက်ဲသ့ိPေ့မးြမနး်ရန၊် 
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- ဤေဒသများpDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများ၌ HIV 

ြဖစပ်ာွးမLများအေwကာငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်PrEP,  PEP 

လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအေwကာငး်၊ HIV ေဆးကPသြခငး်CDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLတိPအ့wကား အြပနအ်လDနp်Dိသည့ ်တံP ့ြပနမ်Lများအေwကာငး်၊ 

- ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်အတကွ ်ေဟာ်မPနး်ကPသြခငး်CDင့ ်ခွစဲတိက်Pသြခငး်တိP၏့ 

အဓိကအေwကာငး်အချကမ်ျားCDင့ ်ခွစဲတိြ်ခငး်မဟPတသ်ည့ ်အြခားကPသြခငး်ပံPစမံျား၏ 

ကျနး်မာေရးြပဿနာများအေwကာငး်၊  

- ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကေသာကေလးများ၊ လGငယမ်ျားCDင့ ်၎ငး်တိP၏့မိသားစPများကိP 

ကGညရီနန်ညး်လမ်းများ၊  

- ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျား၊ အဖဲွTအစညး်များမD ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲေနထိPငw်ကသGများ၏ ကျနး်မာေရးCDင့ ်လGအ့ခငွ့အ်ေရးအတကွ ်

အေရးဆိPေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအေwကာငး်၊  

ဤစာအ9ပ်၏ဖဲွ>စညး်ပံ9 

ဤစာအPပ်၏ အဖွင့က်ÉCDင့ ်အပိတက်ÉများကိP အဓိပ†ါယြ်ပည့စ်ံPစာွေဖာ်ြပထားေပး၍ အခနး် ၁၂ ခP 

ပါဝငပ်ါသည။်   

1. ဘာသာရပ်စကားလံPးများ 

2. လGနညး်စPစတိဖိ်အား၊ စတိက်ျနး်မာေရးCDင့ ်အကျိlးစးီပာွး 

3. Depathologization (စတိÄ ဇလGနာမဟPတေ်wကာငး် အတညြ်ပlကPထံPး)၊ 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ၎ငး်လိPချငသ်ည့ ်ကPသမL၏ 

အေကာငး်အဆိPးကိP ၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်L 

4. ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကိP အသအိမDတြ်ပl၍ ၎ငး်တိPအ့ားလံPးပါဝငအ်ကျံlးဝငမ်LpDိေသာ ပတဝ်နး်ကျငအ်ား 

ဖနတ်းီေပးြခငး် 

5. အေထေွထ ွေရာဂါကာကယွတ်ားဆးီေရးများ  

6. လိငC်Dင့ ်မျိlးပာွးြခငး်ဆိPငရ်ာကျနး်မာေရး 

7. HIV ကာကယွေ်ရး၊ ေစာင့ေ်pDာကေ်ရးCDင့ ်ကPသေရး 

8. ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသြခငး် 

9. ခွစဲတိြ်ခငး်မဟPတသ်ည့ ်အြခားေသာဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lများ   

10. ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် 

11. ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကေသာကေလးများCDင့ ်လGငယမ်ျားအားကGညေီစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်  
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12. ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ ကျနး်မာေရးCDင့လ်Gအ့ခငွ့အ်ေရးအတကွ ်

အေရးဆိPတိPကတ်နွး်ြခငး် 

ဤေလလ့ာမLကိP CိPငင်အံဆင့အ်လPပ်bံPေဆးွေCးွပွဲများတငွ ်ပါဝငေ်ဆးွေCးွသGလGပPဂ∫ိlလ်CDင့ ်

အစPအဖဲွTများအတကွ ်ကနဉးီရညရွ်ယ၍် ေရးဆွခဲဲေ့သာ်လညး် ေနာကပိ်Pငး်တငွ ်အွနလိ်Pငး်သငw်ကားေရး 

ကိPးကားကျမ်းတစခ်Pအြဖစပ်ါ ရpDိCိPငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

ဤစာအ9ပ်ြဖစေ်ြမာကလ်ာပံ9 

ဤေလလ့ာမLစာအPပ်ကိP မထPတေ်ဝမီ APTN သည ်ေဒသတငွး်တစန်တံစလ်ျားpDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအတကွ ်အေရးဆိPလÇကp်Dိေသာ 

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျား၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ အသိPငး်အဝနး်မD 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားCDင့ ်ေတွTဆံPခဲပ့ါသည။် ထိPအတတပ်ညာpDငမ်ျားCDင့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားကိP 

စစတ်မ်းတစခ်Pေပးအပ်ကာ ဤေလလ့ာမLတငွပ်ါဝငသ်င့သ်ည့ ်ေခါငး်စ~များအား သတမ်Dတေ်ပးရနC်Dင့ ်

အwကြံပlချကမ်ျား ေတာငး်ခခံဲပ့ါသည။် ဤစာအPပ်တငွပ်ါဝငေ်သာ အေwကာငး်အရာများအတကွ ်

သံPးသပ်အကြဲဖတေ်ပးရနလ်ညး် ၎ငး်တိPက့ိPေတာငး်ဆိPခဲပ့ါသည။်  

ပbိPဂရမ်အရာpDိ Cole Young က ဤေလလ့ာမLြဖစေ်ြမာကလ်ာေစရန ်ေဆာငရွ်ကခ်ဲã့ပီး 

သံPးသပ်အကြဲဖတြ်ခငး်ကိP Joe Wong, Cole Young CDင့ ်Raine Cortes သံPးဦးတိPက့ ေဆာငရွ်ကခ်ဲပ့ါသည။် 

ဤစာအPပ်မGwကမ်းကိP ပညာရပ်ဆိPငရ်ာ သံPးသပ်အကြဲဖတြ်ခငး် CDစz်ကမ်ိေဆာငရွ်ကခ်ဲပ့ါသည။် APTN 

အေနြဖင့ ်ပညာရပ်ဆိPငရ်ာသံPးသပ်အကြဲဖတေ်ပးသGများအားလံPးCDင့ ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ပPဂ∫ိlလ်များကိPလညး် 

အထGးေကျးဇGးတငပ်ါေwကာငး် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။်  

ကျနး်မာေရးဆိPငရ်ာ အသပိညာpDင၊် အတတပ်ညာpDငမ်ျား - Dr Asa Radix (USA), Dr Nittaya 

Phanuphak (Thailand), Dr Alegra Wolter (Indonesia), Dr Melissa Kelly (Australia), Dr Sam 

Winter (Australia), Teddy Cook (Australia), Dr Rachel Johnson (Aotearoa / New Zealand), Dr 

Sue Bagshaw (Aotearoa / New Zealand), and Mo Harte (Aotearoa / New Zealand) 

FHI 360:  Matt Avery, Sanya Umasa and Nicha Rongram 

ပညာရပ်ဆိPငရ်ာသံPးသပ်အကြဲဖတသ်Gများက ၎ငး်တိP ့ြပlစPထားေသာ ကျမ်းများ၊ အေထာကအ်ထားများမD 

အဓိကကျေသာအချကအ်လကမ်ျားကိP ေစတနာထကသ်နစ်ာွ မÇေဝေပးခဲw့ကသည့အ်တကွ ်ဤစာအPပ်သည ်

ပညာpDငမ်ျားက ြပlစPခဲေ့သာအချကအ်လကမ်ျားမD ေကာကC်Lတထ်Pတယ်Gထားေwကာငး် APTN အေနြဖင့ ်

ေကျးဇGးတငအ်သအိမDတြ်ပl ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 
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APTN အေနြဖင့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိP လိPအပ်သလိPရယGCိPငခ်ဲã့ပီး ဤစာအPပ်ပါအချကအ်လကမ်ျားကိP 

အွနလိ်Pငး်ကျမ်း e-resource အြဖစ ်ကနဉးီမရpDိCိPငေ်သးပါ။ သိP ့ြဖစပ်ါ၍ 

ေလလ့ာေရးအချကအ်လကမ်ျားအား အွနလိ်Pငး်မDရpDိချိတဆ်ကC်ိPငရ်န ်ကGညခီဲw့ကေသာ 

အဖဲွTအစညး်များကိPလညး် APTN က အထGးပငေ်ကျးဇGးတငပ်ါသည။်  

အထGးသြဖင့ ်ဒဂီျစတ်ယသ်တငး်အချကအ်လကစ်ငတ်ာတစခ်Pြဖစေ်သာ TransHub CDင့ ်

ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကက်ာ TransHub မD အချကအ်လကမ်ျားကိP ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်ရယGအသံPးြပlCိPငရ်န ်

ကGညေီပးခဲေ့သာ Teddy Cook CDင့ ်ACON’s Trans Health Equity team တိPက့ိP ေကျးဇGးတငp်Dိပါေwကာငး် 

ထပ်ေလာငး်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် TransHub ကိP Australia CိPငင်၊ံ New South Wales (NSW)မD 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများက 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများ၊ မိတဖ်ကမ်ျားCDင့ ်အတGတကေွဆာငရွ်ကေ်နwကြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  ACON 

သည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအတကွ ်အားလံPးပါဝငသ်ည့ ်ရပ်ရွာလGထPကျနး်မာေရးCDင့ ်HIV 

တံP ့ြပနေ်ရးကစိòရပ်များကိP အထGးြပlေဆာငရွ်ကပ်ါသည။်   
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က/ညပံီပိ့9းသ/များမ*ာ -  

 

"ဤအစအီစFြဖစေ်ြမာကေ်စရန ်U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 

)*င့ ်U.S. Agency for International Development (USAID) တိ9က့ Meeting Targets and 

Maintaining Epidemic Control (EpiC) Project )*င့ ်Global Equality Fund (GEF) တိ9မ့*တဆင့ ်

က/ညပံီပိ့9း လpဒါနး်ပါသည။်” 
 

ဘာသာြပနဆ်ိ9ြခငး်အတကွ ်ေကျးဇ/းတငလ်vာ  
 

APTN ၏ “ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိအ်ြဖစသ်ိ9 ့ ေြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9င{်ကသ/များဆိ9ငရ်ာ ကျနး်မာေရး)*င့ ်

လ/အ့ခငွ့အ်ေရးေလလ့ာမ6” အား ြမနမ်ာမ6ဘာသာြပနဆ်ိ9သ/မ*ာ မသကမ်နွထ်နွး်ြဖစပ်ါသည။် 

စာြပငတ်ညး်ြဖတမ်6သညလ်ညး် အေရး|ကးီသည့က်}တစခ်9ြဖစပ်ါေသာေ{ကာင့ ်

ြပနလ်ညစ်စိစတ်ညး်ြဖတေ်ပးသ/ Yaya (David) Aye Myat, Senior Advisor for Community 

Engagement, EpiC Project Myanmar, FHI 360 အားလညး် က/ညပံီပိ့9းမ6အတကွ ်

ေကျးဇ/းတငေ်{ကာငး် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။်    

 

ထိ9ငး်၊ နေီပါ၊ လာအိ9၊ ြမနမ်ာ၊ ဖိလစပိ်9င)်ိ9ငင်မံျား၏ ေလလ့ာမ6ပÖိ9ဂရမ်များအတကွ ်

ဘာသာြပနဆ်ိ9ြခငး်ကိ9 U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) )*င့ ်U.S. 

Agency for International Development (USAID) တိ9က့ Meeting Targets and 

Maintaining Epidemic Control (EpiC) Project )*င့ ်Global Equality Fund (GEF) တိ9မ့*တဆင့ ်

က/ညပံီပိ့9းေပးထားပါသည။်  

 

Ö9ပ်ပံ9ဒဇိီ9ငး်ပိ9ငး်ဆိ9ငရ်ာအတကွ ်ေကျးဇ/းတငလ်vာ 

 

ပံ9{ကမ်းဒဇိီ9ငး်များ၊ lay-out )*င့ ်Ö9ပ်ြပသÖ9ပ်ေဖာ်မ6များအတကွ ်Robert Carr Fund for Civil 

Society Networks (RCF))*င့ ် Global Equality Fund (GEF) တိ9က့ က/ညပံီပိ့9းေပးထားပါသည။်   
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ဆနး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

ေအာကပ်ါေရးသားချကမ်ျားသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ 

ကျနး်မာေရးCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအေပ�ထားpDိေသာ 

သင၏်လကp်DိအြမငC်Dင့အ်သကိိP ထငဟ်ပ်ြပသပါလိမ့်မည။်  

ေကျးဇGးြပl၍ အေြဖများကိP ပရင့ထ်Pတ၍်သမ်ိးထားပါ။ ဤစာအPပ်၏အဆံPးတငွ ်တGညေီသာေမးခနွး်များကိP 

ြပနလ်ညေ်ြဖဆိPရမညြ်ဖစã်ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအား ဂbPြပlေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ပတသ်က၍် သင၏်အေတးွအြမငမ်ျားသည ်

မညမ်Çေြပာငး်လဲသာွးေwကာငး် ထငဟ်ပ်ေစမည့ ်အခငွ့အ်ေရးတစခ်Pြဖစပ်ါသည။် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေရးသားချက ်၁၈ခPကိP ဖတ၍် သငမ်ညမ်ÇသေဘာတGသညက်ိP ေြဖပါ။ 

က≠C်Pပ်သည ်ေဆးခနး်ဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGတစေ်ယာကအ်ေနြဖင့ ်ကPသမLခယံGသG၏ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချက ်CDင့ပ်တသ်က၍် ၎ငး်wကlံေတွTရသညမ်ျားကိP နားလညြ်ခငး်ြဖင့ ်

ပိPေကာငး်ေသာဝနေ်ဆာငမ်LေပးCိPငရ်န ်အကGအညြီဖစေ်စပါမည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ကPသမLခယံGသG၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကC်Dင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအတကွ ်လိPအပ်ချကမ်ျားအေwကာငး်ကိP ကPသမLခယံGသGCDင့ ်

ေြပာဆိPဆကဆ်သံည့အ်ခါ အဆငေ်ြပနားလညလွ်ယက်GေစCိPငသ်ည့ ်သကဆ်ိPငရ်ာေဝါဟာရများကိP 

က≠C်Pပ်သည ်လံPေလာကစ်ာွသထိားပါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

စတိလ်GမLေရးဆိPငရ်ာအကြဲဖတဆ်နး်စစခ်ျက၏် အစတိအ်ပိPငး်ြဖစေ်သာ စတိက်ျနး်မာေရးအေwကာငး်များ 

ေဆးွေCးွCိPငရ်န ်က≠C်Pပ်သည ်အရညအ်ချငး်ြပည့ဝ်မLpDိပါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမL ကွြဲပားြခားနားြခငး်သည ်စတိက်ျနး်မာေရးချိlTတဲြ့ခငး်မဟPတေ်wကာငး်ကိP 

နားလညã်ပီး ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGများအား စတိက်ျနး်မာေရးဆိPငရ်ာ စနိေ်ခ�မLများကိP ရငဆ်ိPငရ်ာတငွ ်

၎ငး်တိPက့ိPကGညေီပးCိPငမ်ည့ ်မိမိ၏အခနး်ကÉအား နားလညပ်ါေသာေwကာင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lေပးရနအ်တကွ ်အခကအ်ခမဲpDိပါ။ 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L CDင့ ်ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား 

စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ၎ငး်လိPချငသ်ည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP 
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၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး်နညး်လမ်းအေwကာငး် 

က≠C်Pပ်နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP အသအိမDတြ်ပl၍ 

၎ငး်တိPပ့ါဝငအ်ကျံlးဝငမ်LpDိေသာ ေဆးခနး်ဝနး်ကျငတ်စခ်PကိP မညက်ဲသ့ိPဖ့နတ်းီရမညက်ိP 

က≠C်Pပ်နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGများအတကွ ်ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး်လမ်းkaနမ်LများကိP 

က≠C်Pပ်နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGများထမံD ေဆးစစြ်ခငး်အတကွ ်လိPအပ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိPရpDိရန ်

၎ငး်တိP၏့ ကာမဆကဆ်မံLရာဇဝငက်ိP မညက်ဲသ့ိPေ့မးြမနး်ရမညက်ိP က≠C်Pပ်သပိါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်အမျိlးသား/အမျိlးသမီးများCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအား HIV ကာကယွေ်စာင့ေ်pDာကေ်ရး၊ ကPသေရး၊ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLများCDင့ ်PEP, PrEP၊ HIV ေဆးကPသြခငး်များအwကား 

အြပနအ်လDနပ်တသ်ကမ်Lများ၊ စိPးရိမ်ဖွယရ်ာများအေwကာငး်ကိP ေြပာဆိPရာတငွ ်

မညက်ဲသ့ိPေ့ြပာဆိPဆကဆ်သံင့ေ်wကာငး် က≠C်Pပ်သနိားလညပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL၏ အေရးzကးီသည့က်ÉများကိP က≠C်Pပ်နားလညပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

တငတ်P၊ ရငတ်Pများဝတဆ်ငြ်ခငး်၊ ခCvာကိPယအ်သငွပံ်Pေြပာငး်ေစသည့ ်ဝတစ်ားဆငယ်ငမ်Lအေwကာငး် 

ေကာငး်စာွနားလညထ်ား၍ အCÄရာယက်ငး်စာွ မညက်ဲသ့ိPဝ့တဆ်ငသ်င့ေ်wကာငး်ကိP အwကြံပlေပးCိPငပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်၊ ခွစဲတိမ်LမြပlလPပ်မီ၊ ြပlလPပ်ေနစ~CDင့ ်ခွစဲတိမ်Lအãပီး 

လိPအပ်ေသာ အေထေွထေွဆးပညာဆိPငရ်ာအေwကာငး်များကိP နားလညသ်ေဘာေပါကထ်ားပါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 
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လGငယတ်စဉ်းီ၏ ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲခယံGမLခရီးလမ်းတစေ်လÇာကတ်ငွ ်၎ငး်အား 

စတိလ်GမLအေထာကအ်ပံေ့ပးရာ၌ အေထေွထကွျနး်မာေရးလPပ်သားတစဉ်းီ၏ အခနး်ကÉကိP နားလညã်ပီး 

၎ငး်၏မိသားစPများအတကွ ်အထGးကPများCDင့ခ်ျိတဆ်ကေ်ပးCိPငရ်န ်အချကအ်လကမ်ျားေပးCိPငပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGများက ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်L ရယGလိPသည့အ်ခါ 

၎ငး်တိPလိ့Pအပ်ချကC်Dင့က်ိPကည်သီည့ ်နညး်လမ်းကိP ေရွးချယရ်နC်Dင့ ်အထGးကPဆရာဝနေ်ရွးချယြ်ခငး်အတကွ ်

က≠C်Pပ်ကGညေီပးCိPငပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအေနြဖင့ ်

ပညာရပ်ပိPငး်ဆိPငအ်ေထာကအ်ပံလိ့Pအပ်သည့အ်ခါ မညသ်ည့ေ်နရာကိP kaနသ်င့သ်ညက်ိPလညး် 

က≠C်Pပ်သပိါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအတကွ ်

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအေwကာငး် 

ပိP၍ နကန်စဲာွ နားလညC်ိPငရ်န ်အကိPးအကား/ရငး်ြမစမ်ျားကိP မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်pDာေဖွေတွT pDိCိPငသ်ညက်ိP 

က≠C်Pပ်သပိါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအေwကာငး်ကိP က≠C်Pပ်အေနြဖင့ ်လPပ်ေဖာ်ကိPငဖ်က၊် 

မိတေ်ဆမွျားCDင့ ်စတိတ်ငး်wကပ်မLမpDိ လွတလ်ပ်စာွ ေြပာဆိPေဆးွေCးွCိPငပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

က≠C်Pပ်၏လPပ်ေဖာ်ကိPငဖ်ကတ်စဉ်းီဉးီမD ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေပ� 

နမိ့်ကျေသာအြမင၊် မCDစလိ်PေသာမDတခ်ျကမ်ျားေပးသည့အ်ခါ ယငး်မိတေ်ဆအွား 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေwကာငး် အသပိညာမÇေဝေပးCိPငပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအား သင့ေ်လျာ်မDနက်န၍် ထေိရာကမ်LpDိေသာ 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LကိP က≠C်Pပ်ေပးစမ်ွးCိPငပ်ါသည။် 

လံPးဝသေဘာမတGပါ□  သေဘာမတGပါ □  မေြဖCိPငပ်ါ □ သေဘာတGသည ်□ အလနွသ်ေဘာတGသည□်  
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အခနး် (၁) ဘာသာရပ်စကားလံ7း 

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ မတGကွြဲပားမLများCDင့ ်၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကC်Dင့ ်ေဖာ်ြပချကမ်ျားကိP ရညk်aနး်ေသာ ေဝါဟာရများအား နားလညရ်န။် 

✔ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lအဆင့မ်ျားတငွ ်အသံPးြပlေသာ ေဝါဟာရများကိP 

နားလညရ်န။် 

ကိ9ယပိ်9ငလ်ငိဝိ်ေသသခယံ/ချက)်*င့ ်ေဖာ်ြပချက ်

ဤေလလ့ာမLသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ ကျနး်မာေရးကိP 

အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများဆိPသညမ်Dာ 

မညသ်GမဆိP ၎ငး်ခယံGေသာ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကသ်ည ်၎ငး်၏ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါြဖစတ်ညမ်LCDင့ ်

ကွလဲွဲကာ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP ဆိPလိPပါသည။် လGတစဉ်းီတစေ်ယာက၏် ဂျဲနဒ်ါဆိPရာဝယ ်

အတငွး်စတိမ်Dခစံားသည့ ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်ြပငပ်လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမLဟG၍ 

CDစမ်ျိlးပါဝငပ်ါသည။် 

Gender 

identity 

(ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်

ေသသခယံGမL) 

လGတစဉ်းီ၏ဂျဲနဒ်ါအား အတငွး်စတိ၏်နကb်L ိငး်စာွခစံားမLCDင့ ်အေတွTအwကlံအရ 

၎ငး်ကိPယတ်ိPငခ်ယံGထားေသာ ကျား (သိP ့) မ (သိP ့) ကျား/မ (သိP ့) ကျားမဟPတ/်မ 

မဟPတြ်ခငး်။  ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLသည ်ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်

တGညမီLpDိCိPငသ်လိP ကွြဲပားေနြခငး်လညး် ြဖစC်ိPငသ်ည။် 

Gender 

expression 

(ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်

ေသသေဖာ်ြပမL) 

လGတစဉ်းီသည၎်ငး်၏ဂျဲနဒ်ါခယံGချကအ်ား bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာအသငွအ်ြပငမ်Dတဆင့ ်

ေဖာ်ြပြခငး်ြဖစသ်ည ်- အဝတအ်စား၊ ဆပံငစ်တိPင၊် အသံPးအေဆာငပ်စòညး်များ၊ 

အလDကPနမ်ျား၊ အြပlအမG၊ အေြပာအဆိP၊ အမGအယာပံPစမံျား၊ အမည၊် 

ပPဂိ◌္ဂPလ်ေရးရညk်aနး်ချကမ်ျား။ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမLသည ်

လGတစဉ်းီ၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်ထပ်တGကျCိPငသ်လိP 

မကျသညလ်ညး်ြဖစC်ိPငသ်ည။် 

 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမLသည ်ြမငသ်ာသည့အ်ရာြဖစသ်ည့အ်ေလျာက ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP အြမငC်Dင့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံLများpDိတတw်ကãပီး 

ဂျဲနဒ်ါအေြခြပlစသံတမ်Dတခ်ျကမ်ျားအရ ဖယက်ျ~ြခငး်များpDိတတw်ကသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများဟGသည့ ်စကားလံPးများသည ်ဤေလလ့ာမLတငွ ်

ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်ကိPကည်မီLမpDိဘ ဲကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLြဖင့ ်ေနထိPငသ်ည့သ်GများကိP 
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ေဖာ်ြပရာတငွသ်ံPးေသာ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ေ်ဝါဟာရြဖစw်ကသည။် ထိPစကားလံPးများတငွ ်အာpDCDင့ ်

ပစဖိိတေ်ဒသpDိ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်ေဖာ်ြပမLအမျိlးမျိlးလညး် ပါဝငw်ကပါသည။် 

Transgender 

person / trans 

person 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်

ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပl

မGေနထိPငသ်G 

တစစ်ံPတစဉ်းီသည ်ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်ကွလဲွဲေသာ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLpDိသညက်ိP ေဖာ်ြပရန ်ဤေဝါဟာရကိP 

အသံPးြပlပါသည။် တချိlTေသာ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများသည ်

ကျား/မပံPစCံDစမ်ျိlးလံPးေရာယDကလ်Çကေ်နထိPငw်ကãပီး၊ အချိlTက 

ကျားအြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ အချိlTက မ အြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ အချိlTက 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGသGအြဖစလ်ညး်ေကာငး် 

ေနထိPငw်ကသည။်  

Assigned 

female at birth 

(AFAB) 

မိနး်မအြဖစ ်

ေမးွဖွားလာသG 

တစစ်ံPတစေ်ယာကသ်ည ်မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာãပီး၊ 

မိနး်ကေလးအြဖစz်ကးီြပငး်လာသG။  

Assigned male 

at birth 

(AMAB) 

ေယာကျ်ားအြဖစ်

ေမးွဖွားလာသG 

တစစ်ံPတစေ်ယာကသ်ည ်ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာãပီး၊ 

ေယာကျ်ားေလးအြဖစz်ကးီြပငး်လာသG။ 

Trans man 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်

ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပl

မGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသား 

မိနး်ကေလးအြဖစေ်မးွဖွားခဲã့ပီး အမျိlးသား (သိPမ့ဟPတ)် ေယာကျ်ားေလးအြဖစ ်

ကိPယပိ်Pငဝိ်ေသသခယံGထားသG။  

Trans 

masculine 

person 

ေယာကျ်ားဆနစ်ာွ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေန

ထိPငသ်G 

မိနး်ကေလးအြဖစေ်မးွဖွားခဲက့ာ အတိPငး်အတာတစခ်Pအထ ိမိမိကိPယက်ိP 

ေယာကျ်ားေလး (သိPမ့ဟPတ)် အမျိlးသားအြဖစ ်ကိPယပိ်Pငဝိ်ေသသခယံGထားသG။  
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Trans woman 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်

ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေန

ထိPငသ်Gအမျိlးသ

မီး 

ေယာကျ်ားေလးအြဖစေ်မးွဖွားခဲã့ပီး အမျိlးသမီး (သိPမ့ဟPတ)် မိနး်ကေလးအြဖစ ်

ကိPယပိ်Pငဝိ်ေသသခယံGထားသG။ 

Trans feminine 

person 

မိနး်မဆနစ်ာွေြပာ

ငး်လဲြပlမGေနထိPင်

သG 

ေယာကျ်ားေလးအြဖစေ်မးွဖွားခဲက့ာ အတိPငး်အတာတစခ်Pအထ ိမိမိကိPယက်ိP 

မိနး်ကေလး (သိPမ့ဟPတ)် အမျိlးသမီးအြဖစ ်ကိPယပိ်Pငဝိ်ေသသခယံGထားသG။ 

Non-binary 

person  

ကျားမအေြခြပl

သတမ်Dတခ်ျက်

များ မခယံGလိPသG 

တစစ်ံPတစေ်ယာကသ်ည ်မိမိကိPယက်ိP ေယာကျ်ားေလး (သိPမ့ဟPတ)် 

မိနး်ကေလးအြဖစေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ အမျိlးသား (သိPမ့ဟPတ)် 

အမျိlးသမီးအြဖစေ်သာ်လညး်ေကာငး် သးီြခားရပ်တညြ်ခငး်မpDိဘ ဲ

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျားအား မခယံGလိPသG။ 

Gender diverse 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွဲ

ြပားwကသGများ 

လGမLဝနး်ကျငC်Dင့ ်ကျားမဆိPငရ်ာယ~ေကျးမLအစ~အလာများCDင့ ်

ကိPကည်မီLမpDိသGများကိP ေဖာ်ြပရန ်ဤေဝါဟာရကိPအသံPးြပlပါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငြ်ခငး်ကိP 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများဟP သတမ်DတC်ိPငေ်သာ်လညး် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအားလံPးသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ မဟPတw်ကြပနပ်ါ။ ထိPန့ညး်တG 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGတိPငး်ကိPလညး်  

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများဟP မဆိPလိPCိPငြ်ပနေ်ပ။ 

Cis or 

cisgender 

person 

ပတဝ်နး်ကျငမ်D 

သတမ်Dတထ်ား

ေသာ 

ကျားမအေြခြပl

တစစ်ံPတစဉ်းီ၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကသ်ည ်၎ငး်၏ေမးွရာပါ 

ဂျဲနဒ်ါသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်ကိPကည်မီLpDိသG။  
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သတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်

မိမိကိPယက်ိP 

ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပl

သတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသG 

 

အာpDCDင့ ်ပစဖိိတေ်ဒသအပါအဝင ်ကမ∞ာေပ�တငွp်Dိေသာဘာသာစကားများတငွ ်ကျား/မဆိPငရ်ာေဝါဟာရများ 

(ကျား/မ၊ ဂျဲနဒ်ါ၊ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမL၊ လိငဆ်ွေဲဆာငမ်LCDင့ခ်ျစခ်ငစ်ံPမကမ်L) 

စသည့စ်ကားလံPးများအတကွ ်ထငp်Dားကွြဲပားသည့ေ်ဖာ်ြပမLများ သပ်ိမpDိwကေပ။ ဥပမာအားြဖင့ ်

အချိlTေသာယ~ေကျးမLဆိPငရ်ာ သးီြခားစကားလံPးများ၊ တိPငး်ရငး်သားစကားများြဖင့ ်

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမL၊ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမLCDင့ ်လိငဆ်ွေဲဆာငမ်LCDင့ခ်ျစခ်ငစ်ံPမကမ်LတိPက့ိP 

ရညk်aနး်ေဖာ်ြပေကာငး် ေဖာ်ြပCိPငပ်ါလိမ့်မည။်  

လ/တစဉ်းီတစေ်ယာက၏် ဂျဲနဒ်ါ(ကျား၊မ)ကိ9 ေဖာ်ြပ)ိ9ငေ်သာ စကားလံ9းများ 

အာpDCDင့ပ်စဖိိတေ်ဒသများတငွ ်မတGကွြဲပားေသာ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသသတမ်Dတခ်ျကမ်ျားCDင့ ်

ေဖာ်ြပချကမ်ျားကိP ေခ�ဆိPေသာ ယ~ေကျးမLဆိPငရ်ာ သးီြခားစကားရပ်များ သမိPငး်ေwကာငး်CDင့ ်

ချီ၍pDိခဲw့ကပါသည။် ဤေလလ့ာမLတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများဆိPသည့ ်

ကျယြ်ပန ့သ်ည့ေ်ဝါဟာရကိP ထိPယ~ေကျးမLဆိPငရ်ာ သးီြခားစကားရပ်များအတကွပ်ါ အကျံlးဝငေ်စပါသည။်  

အာpDတငွေ်ခ�ေဝ� wကေသာစကားလံPး ဉပမာများမDာ - kathoey (Thailand), mak nyah (Malaysia), waria 

(Indonesia), hijra (Bangladesh, India and Pakistan), thirunangai and aravani (India), khwaja 

sira (Pakistan), and meti (Nepal)။ ပစဖိိတေ်ဒသpDိ ဌာေနတိPငး်ရငး်သားဘာသာစကားြဖင့ ် fa’afafine 

(Samoa & American Samoa), leiti/ fakaleiti (Tonga), fakafifine (Niue), akava’ine (Cook Islands), 

pina (Tuvalu), māhū (Tahiti and Hawaii), vakasalewalewa (Fiji) and palopa (Papua New 

Guinea). ဖီဂျီတငွ ်အCိ∆ယိCယွဖွ်ား ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ‘hijra’ 

ဟPေခ� wကကာ ဖီဂျီဟိC∆Øစကားြဖင့ ်‘jiji’ ဟPေခ� wကသည။် 

အာpDCDင့ ်ပစဖိိတေ်ဒသCDစခ်PစလံPးတငွ ်ေယာကျ်ားေလးအြဖစေ်မးွဖွားခဲã့ပီး အမျိlးသမီးအြဖစေ်နထိPငသ်G 

သိPမ့ဟPတ ်အြခားဂျဲနဒ်ါတစခ်PခPအြဖစေ်နထိPငw်ကသGများကိP (အထGးသြဖင့ ်ေတာငအ်ာpDCDင့ ်ပစဖိိတေ်ဒသများ) 

၌ တတယိဂျဲနဒ်ါ “third gender” ဟP သတမ်Dတw်ကသည။် ပစဖိိတေ်ဒသတငွသ်ံPးေလp့Dိေသာ 

ေဝါဟာရတိPသ့ည ်မိသားစP၊ ယ~ေကျးမLတိPC့ Dင့ ်ဆကC်ယွေ်နတတw်ကကာ 



17 
 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကC်Dင့ ်လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်Lတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP 

ေဖာ်kaနး်ရနလ်ညး် ေခ�ေဝ�အသံPးြပlတတw်ကသည။် 

ဤေဒသpDိ ဌာေနဘာသာစကားများ၊ အချိlTေသာယ~ေကျးမLဆိPငရ်ာစကားရပ်များြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသားအတကွ ်ေခ�ဆိPwကသညမ်Dာ ‘thirunambi’ CDင့ ်

‘kua xing’ (Malaysia), fa’atama (Samoa) CDင့ ်viaviatagane (Fiji) တိP ့ြဖစw်ကသည။် ေယာကျ်ားဆနစ်ာွ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ဖီဂျီတငွ ်ဗနး်စကားအေခ�အေဝ�အြဖစ ်‘brastos’ ဟPေခ� wကကာ 

ယငး်သည ်အဂ5လိပ်ဘာသာစကားမD အတိPေကာကယ်Gထားြခငး်ြဖစသ်ည။်  

အဂ5လပ်ိေဝ�ဟာရများကိPလညး် ဤေဒသများတငွသ်ံPးေလp့Dိwကသည။် အချိlT CိPငင်မံျားတငွ ်အဂ5လိပ်CDင့ ်

ဌာေနစကားတိPက့ိP တွသဲံPးwကသည။် ဉပမာ - ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီးများ 

(transgender women) ကိP ဖိလစပိ်Pငတ်ငွ ်‘transpinay’ ဟPေခ� wကသည။်  ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအမျိlးသမီးများကိPပင ်အငဒ်ိPနးီpDားတငွ ်‘transpuan’ ဟPေခ�ဆိPကာ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်Gအမျိlးသားများ (trans men) ကိP ‘transpria’ 

ဟPေခ� wကသည။် 

တbPတအ်ပါအဝင ်အာpDအချိlTေနရာများတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

အေခ�အေဝ�များမDာ စကားလံPးအသစမ်ျားြဖစေ်နတတက်ာ အငတ်ာေနpDငန်ယသ်ံPး 

အေနာကတ်ိPငး်စကားရပ်များက လaမ်းမိPးထားwကသည။် ၎ငး်တိPမ့Dာ ေဆးကPသမLခယံG၍ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအတကွ ်bian xing ren (变性人) ြဖင့ေ်ဖာ်kaနး်wကသည။် 

အြခားစကားရပ်အသစမ်ျားမDာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်kua xing bie (

跨性别,)၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်GအမျိlးသားများကိP xiong di (兄弟 ‘ညအီကိPများ’

ဟP အဓိပ†ါယရ်သည)် CDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီးများအား jie mei (姐妹

‘ညအီမများ’ြဖစသ်ည)်။ Cross sex ဟPေခ�ေသာ အချစစ်တိသ်ာpDိ၍ လိငဆ်ကဆ်လိံPစတိမ်pDိသည့ ်

လိငဆ်ကဆ်မံLမပါေသာ ပတသ်ကမ်LအေတွTအwကlံpDိဖGးသGများကိP ထိPငး်CိPငင်တံငွ ်kon (or phuying, 

phuchaai) khaam phet ဟPေခ� wကကာ လိငေ်ြပာငး်လဲမLြပlထားသG (changed sex) များကိP khon (or 

phuying, phuchaai) plaeng phet ဟPေခ� wကသည။် 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျားမခယံGသG၊  gender non-conforming (ပတဝ်နး်ကျင၏် 

ကျားမြဖစတ်ညမ်LစCံLနး်CDင့ ်တစထ်ပ်တညး်မကျသG)၊  genderqueer 

(ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကအ်ေပ�တငွ ်ေခါငး်စ~တပ်ြခငး်မခယံGလိPသG) များကိP ဩစေwတးလျအာpD၊ 

ေြမာကအ်ေမရိက၊ အေpD T ဥေရာပများေလာက ်အာpD၌မေတွTရေသာ်လညး် ယငး်စကားရပ်များကိP 

ေနာကပိ်Pငး်တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GလGငယမ်ျားအwကား 

အသံPးများလာwကပါသည။် ဖီဂျီCိPငင်pံDိ ေယာကျ်ားဆနစ်ာွ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများကလညး် 
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၎ငး်တိPက့ိPယက်ိP ပတဝ်နး်ကျင၏် ကျားမြဖစတ်ညမ်LစCံLနး်CDင့ ်တစထ်ပ်တညး်မကျသGများြဖစw်ကသညဟ်P 

ဆိPwကြပနသ်ည။်   

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီး ၊ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား 

မခယံGလိPသည့ ်ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသGCDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသား ၊ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသGတိPအ့wကားpDိ 

ကွြဲပားြခားနားချကက်ိP ထငp်Dားေစရန ်‘ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသG’ ဆိPသည့ ်

ေဝါဟာရကိP ‘(AFAB) မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသG’၊ ‘(AMAB) ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသG’ ဟGသည့ ်

ေဝါဟာရများCDင့ ်တွဖဲကခ်ျိတဆ်က၍် ဤေလလ့ာမLတငွ ်တငွတ်ငွက်ျယက်ျယအ်သံPးြပlထားပါသည။် 

ထိPေဝါဟာရများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G လိငဝိ်ေသသခယံGမLအမျိlးမျိlးတိPက့ိP 

နားလညေ်စရနအ်တကွ ်အေရးပါေသာစကားရပ်များြဖစw်ကပါသည။် ပိP၍အေရးzကးီသညမ်Dာ လGတိPငး်သည ်

တစဉ်းီCDင့တ်စဉ်းီ တGညwီကသညမ်ဟPတဘ် ဲထGးြခားမLကိPယစ်pီDိwကကာ ၎ငး်တိP၏့ြဖစတ်ညမ်LကိP 

ေလးစားတနဖိ်PးထားခရံဖိP ့ ထိPကတ်နw်ကပါသည။် 

လငိစ်တိတ်မ်ိးãွတမ်6၊ ဆွေဲဆာငမ်6)*င့ ်အြပyအမ/  

လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်LဆိPသညမ်Dာ လGတစဉ်းီ၏ ေနာကထ်ပ်လGတစဉ်းီအေပ� ြပငး်ထနေ်သာစတိခ်စံားမL၊ 

ချစခ်ငစ်တိ၊် လိငဆ်ွေဲဆာငမ်LCDင့ ်ရငး်CDးီက≠မ်းဝငေ်သာ လိငပ်တသ်ကမ်LကိP ေဖာ်kaနး်သည။် လGတစဉ်းီသည ်

ေနာကထ်ပ်လိငတ်GလGတစဉ်းီအေပ� စွလဲမ်းCDစသ်ကမ်Lြဖစေ်ပ�သည့အ်ခါ အမျိlးသားချငး်ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G 

(သိPမ့ဟPတ)် အမျိlးသမီးချငး်ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G ဟPေခ�သည။် လိငတ်Gလိငက်ွCဲ Dစမ်ျိlးလံPးအေပ�ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G 

(သိPမ့ဟPတ)် မညသ်ည့ ်လိငဝိ်ေသသခယံGထားသGကိPမဆိP စသံတမ်Dတခ်ျကထ်ား၍ ချစခ်ငစ်ံPမကသ်GများကိP 

bisexual သိPမ့ဟPတ ်pansexual ဟPေခ�ဆိPCိPငသ်ည။် လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်Lနညး်ပါးသG/ကငး်မဲသ့G၊ 

အချစစ်တိမ်pDိသGများကိPမG asexual or aromantic ဟPေခ�ဆိPသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများသည ်အြခားသGများကဲသ့ိPပ့င ်လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်L၌ 

တနး်တGအခငွ့အ်ေရးpDိပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအမျိlးသမီးအများစPသည ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LကÉတငွ ်ဂျဲနဒ်ါမDားယငွး်ေဖာ်ြပခရံြခငး်၊ မDားယငွး်သတမ်Dတခ်ရံြခငး်၊ 

အချကအ်လကစ်Pေဆာငး်ြခငး်CDင့ ်သPေတသနေဆာငရွ်ကw်ကရာတငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအမျိlးသမီးများကိP ‘men who have sex with men’ (MSM) 

ဟPေခ�ေသာ အမျိlးသားချငး်ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G/ အမျိlးသားချငး်ချစz်ကlိကသ်GအPပ်စPေအာကတ်ငွ ်

ထည့သ်ငွး်ေလp့Dိwကသည။် အကယ၍် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီးတစဉ်းီကိP 

အမျိlးသမီးအြဖစသ်တမ်Dတက်ာ ယငး်အမျိlးသမီး၏လိငပ်ါတနာသည ်အမျိlးသားတစဦ်းြဖစလ်Çင ်သGမကိP 

‘အမျိlးသားတစဉ်းီCDင့လိ်ငဆ်ကဆ်မံLpDိသည့အ်မျိlးသမီးတစဉ်းီ’ ဟPဆိPCိPငပ်ါမည။် MSM ကိPမG 
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အမျိlးသားချငး် ချစခ်ငစ်ံPမက/်လိငဆ်ကဆ်မံLpDိသည့ ်အမျိlးသားများအတကွေ်ခ�ေဝ� ãပီး ယငး်တငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်GအမျိlးသားများကိPပါ ထည့သ်ငွး်ရမညြ်ဖစသ်ည။် 

CိPငင်ေံတာ်ေတာ်များများတငွ ်HIV အစရီငခ်စံာတငြ်ပသည့အ်ခါ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအမျိlးသမီးများကိP MSM အPပ်စPေအာကထ်ထဲည့ရ်န ်လိPအပ်ေနေသးãပီး 

စမံီအPပ်ချlပ်ေရးCDင့ ်ေဆးခနး်လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအမျိlးသမီးများကိP အမျိlးသားဟPမDားယငွး်မေဖာ်ြပမိရန ်အလနွအ်ေရးzကးီလDသည။်  

လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်LများCDင့ပ်တသ်က၍် ေဖာ်ြပwကသည့အ်ခါ ေယဘGယျအားြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLအေပ� အေြခြပl၍ေခ�ဆိPသမPတw်ကပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီးသည ်လိငဆ်ကဆ်မံLပါတနာအြဖစ ်အမျိlးသားများကိPေရွးချယလ်Çင ်

၎ငး်ကိP ‘လိငဝိ်ေသသလကmဏာေဖာ်ြပချကC်Dင့ ်အမGအကျင့ဆ်န ့က်ျငဘ်ကြ်ဖစသ်Gအား ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G 

(သိPမ့ဟPတ)် လိငက်ွလိဲငစ်တိတ်မ်ိးkွတသ်G’ (heterosexual/straight)  ဟPသတမ်DတC်ိPငသ်ည။် အကယ၍် 

ထိPဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီးသည ်ေယာကျ်ားမဟPတသ်ည့ ်

အြခားလိငဝိ်ေသသခယံGသGများကိPလညး် လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်LpDိလÇင ်သGမကိP 

‘လိငတ်Gလိငက်ွCဲ Dစမ်ျိlးလံPးအေပ�ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G (သိPမ့ဟPတ)် မညသ်ည့လိ်ငဝိ်ေသသခယံGထားသGကိPမဆိP 

စသံတမ်Dတခ်ျကထ်ား၍ ချစခ်ငစ်ံPမကသ်G’ (bisexual/pansexual) ဟPသတမ်DတC်ိPငေ်ပမည။် သိPေ့သာ် 

ဤေဒသများpDိ အချိlTေနရာများတငွ ်ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်

မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသားကိP စံPမကသ်ည့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအမျိlးသမီးများကိP အမျိlးသားချငး်ချစခ်ငစ်ံPမကသ်GများဟP 

၎ငး်တိPက့ိPယတ်ိPငက် သံPးCLနး်ေနwကဆ ဲြဖစပ်ါသည။် ထိPေ့wကာင့ ်ြဖစသ်င့သ်ညမ်Dာ 

ကိPယ့ရဲ်ထ့ငြ်မငယ်Gဆချကမ်ဟPတဘ် ဲ၎ငး်တိPက့ိPယတ်ိPင ်(ကPသမLခယံGသGကိPယတ်ိPင)် က ဖွင့ဟ်ဝနခ်သံည့ ်

ေဝါဟာရကိP အသံPးြပlေပးသင့ပ်ါသည။်  

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအြပlအမGများသည ်HIV အပါအဝင ်လိငမ်Dတဆင့က်Gးစကေ်သာေရာဂါများ (STIs) 

ကGးစကC်ိPငေ်ြခအေပ� သကေ်ရာကမ်LpDိပါသည။် ထိPေ့wကာင့ ်ေဆးခနး်ဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများအေနြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်LCDင့ ်လိငဝိ်ေသသခယံGမLများထက ်

ယငး်တိP၏့လိငဆ်ွေဲဆာငမ်LCDင့ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအြပlအမGများကိP ပိP၍အာbံPစိPက ်ဂbPြပlသင့ပ်ါသည။် 

pDကစ်ရာအသငွသ်တမ်Dတခ်ရံြခငး်CDင့ ်ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံမLများအပါအဝင ်အေwကာငး်အမျိlးမျိlးေwကာင့ ်

လGတစဉ်းီ၏ လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအြပlအမGများသည ်၎ငး်၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချက ်သိPမ့ဟPတ ်

လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်LများCDင့ ်အãမဲတေစထပ်တGမကျCိPငပ်ါ။  

လငိဝိ်ေသသလကåဏာများ 
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လိငဝိ်ေသသလကmဏာများဟPဆိPရာတငွ ်လGတစဉ်းီ၏ ခbိPမိPဇPနး်၊ မျိlးပာွးအဂ5 ါအစတိအ်ပိPငး်များ၊ 

ခCvာေဗဒဆိPငရ်ာ သငွြ်ပငလ်ကmဏာများကိP ရညkွ်နး်သည။် အဓိကသငွြ်ပငလ်ကmဏာရပ်များအြဖစ ်

မျိlးပာွးအဂ5 ါများ၊ လိငအ်ဂ5 ါဇာတမ်ျား၊ ခbိPမိPဇPနး်CDင့ ်ေဟာ်မPနး်များ ြဖစw်ကြ◌ပီး 

ဆင့ပ်ာွးသငွြ်ပငလ်ကmဏာရပ်များမDာ »ကကသ်ားထP၊ အေမ aးအမÇငမ်ျား၊ ရငသ်ားဖံွT ãဖိlးမLများြဖစw်ကသည။်  

ေဆးပညာစမံျားအရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ လGမLေရးစမံျားအရေသာ်လညး်ေကာငး် သတမ်Dတထ်ားသည့ ်

ကျား၊မ ခCvာကိPယဖဲွ်Tစညး်မLCDင့ ်မကိPကည်၊ီ အမံဝင၊် ေဖာ်ြပမရေသာ bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာလိငဝိ်ေသသလကmဏာြဖင့ ်

ေမးွဖွားလာသGကိP အငတ်ာဆကစ် ်(Intersex)  ဟPေခ�သည။် တစန်ညး်အားြဖင့ ်

မညသ်ည့လိ်ငဝိ်ေသသြဖစသ်ညက်ိP ေမးွရာပါလိငအ်ဂ5 ါြဖင့ ်သတမ်Dတ၍်မရ၊ ကျားမလိငအ်ဂ5 ါCDစမ်ျိlးလံPး 

အထငအ်pDားပါpDိသG၊ (သိPမ့ဟPတ)် မထငမ်pDားပါpDိသG (သိPမ့ဟPတ)် အဂ5 ါCDစမ်ျိlးလံPးမပါpDိသGြဖစသ်ည။် 

အငတ်ာဆကစ်မ်ျားသည ်ေမးွခါစအချိနတ်ငွ ်သသိာထငp်DားမLမpDိသGများ ပါဝငC်ိPငေ်သာ်လညး် 

၎ငး်တိPသ့ညေ်မးွရာပါ ဂျဲနဒ်ါကွြဲပားwကသGများြဖစw်ကသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

တစဦ်းသည ်ေမးွရာပါ အငတ်ာဆကစ်တ်စဦ်း မဟPတလ်Çင ်၎ငး်၏bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာေြပာငး်လမဲLများသည ်

ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါကွြဲပားြခငး်မဟPတသ်ည့အ်တကွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL (သိPမ့ဟPတ)် 

ခွစဲတိက်Pသြခငး်ကိP ခယံGရနလိ်Pအပ်သည။် 

အချိlTေသာ အငတ်ာဆကစ်မ်ျားကိP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအြဖစ ်

သတမ်Dတw်ကေသာ်လညး် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသG အများစPသည ်

လိငဝိ်ေသသသငွြ်ပငလ်ကmဏာများ ကွလဲွဲမLမpDိwကသGများ ြဖစသ်ည့အ်တကွေ်wကာင့ ်၎ငး်တိPသ့ည ်

အငတ်ာဆကစ်မ်ျားမဟPတw်ကေပ။ ဤေဒသတငွး်pDိ အချိlTအရပ်များတငွ ်ဌာေနဘာသာစကားအရ 

အငတ်ာဆကစ်C်Dင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများမDာ ထပ်တGကျေနတတw်ကသည။် 

ဥပမာအားြဖင့ ်ေတာငအ်ာpDေဒသအချိlTတငွ ်ယ~ေကျးမLသတမ်Dတခ်ျကမ်ျားအရ hijras CDင့ ်khwaja siras 

တိPအ့ပါအဝင ်တတယိဂျဲနဒ်ါ အြဖစေ်နထိPငသ်GများကိP အငတ်ာဆကစ်မ်ျား ြဖစသ်ညဟ်P 

ယGဆချကမ်ျားpDိwကသည။်   

လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်L၊ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကC်Dင့ ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကမ်ျားသည ်

ကျား၊မ အေြခြပlသည့ ်ေယာကျ်ားမိနး်မ၊ ေယာကျ်ားဆနမ်L/မိနး်မဆနမ်L၊ လိငတ်Gဆကဆ်ြံခငး်၊ 

လိငက်ွဆဲကဆ်ြံခငး်ဆိPသည့ ်ေဝါဟာရများေလာကC်Dင့သ်ာ သကဆ်ိPငသ်ညမ်ဟPတဘ် ဲကျားြဖစြ်ခငး် မ 

ြဖစြ်ခငး် အစနွး်CDစဖ်ကတ်ငမ်က အြခားကျယြ်ပန ့ေ်သာ ပတသ်ကမ်Lများ၊ လိငဝိ်ေသသလကmဏာ 

ကွလဲွဲမLများစာွတိPC့ Dင့လ်ညး် သကဆ်ိPငပ်ါသည။်  

ဂျဲနဒ်ါခယံ/မ6အတညြ်ပyြခငး် 
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ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် ဂျဲနဒ်ါခယံGမLေြပာငး်လဲြခငး်ဆိPသညမ်Dာ လGတစဉ်းီ၏ 

ဂျဲနဒ်ါအစစအ်မDနက်ိP အသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး်ြဖစသ်ည။် ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်တငွ ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအဆင့ ်တစခ်P (သိPမ့ဟPတ)် တစခ်Pထကပိ်P၍ ပါဝငC်ိPငã်ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gတစဉ်းီချငး်စအီတကွ ်သးီြခားြဖစေ်သာေြပာငး်လဲမLြဖစစ်~ ြဖစသ်ည။် 

✔ ပPဂ∫လိကအသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး် -  ပPဂ∫လိကအသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး်တငွ ်တစစ်ံPတစေ်ယာက၏် 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLကိP နားလညလ်ကခ်ေံပးကာ အြခားသGများလညး် 

နားလညလ်ကခ်ေံပးလာေစရန ်ေဆာငရွ်ကေ်သာြဖစစ်~ြဖစသ်ည။် 

ေဆးခနး်ဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGတစေ်ယာကအ်ေနြဖင့ ်အကယ၍်သငသ်ည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gတစဦ်းက ၎ငး်၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကက်ိP ေဆးွေCးွေသာ 

ပထမဆံPးလGြဖစမ်ညဆ်ိPလÇင ်သင၏်အသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး်က ၎ငး်၏ေကာငး်ကျိlးစးီပာွးအတကွ ်

အကျိlးသကေ်ရာကမ်LများစာွpDိပါမည။်   

✔ လGမLေရးအသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး် - သင၏်နာမည၊် နာမ်စား၊ ဝတစ်ားဆငယ်ငမ်မLများ၊ 

ဆေံကသာြပငဆ်ငမ်Lများ၊ လိငအ်ဂ5 ါဇာတမ်ျားကိP စညး်ေCDာငက်ယွဝ်Dကထ်ားြခငး်၊ သိPမ့ဟPတ ်

ရငသ်ားြပlြပငေ်ြပာငး်လမဲLလPပ်ေဆာငြ်ခငး်5  CDင့ ်သန ့စ်ငခ်နး်အသံPးြပlမL စသညတ်ိPက့ိP သင၏် 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်ကိPကည်မီLpDိေအာင ်wကဆံလPပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ ေြပာငး်လဲေခ�ေဝ� ြခငး် 

ြဖစပ်ါသည။် ေဆးခနး်ဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGအေနြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP သတငး်အချကအ်လကမ်ျားရpDိေစရန၊် 

ပညာရပ်က≠မ်းကျငသ်GများထမံD ကGညေီထာကပံ်မ့LများရpDိေစရနC်Dင့ ်၎ငး်တိP၏့မိသားစPများကိPလညး် 

ကGညပံီပိ့PးေပးCိPငရ်နအ်တကွ ်အကGအည၊ီ ချိတဆ်ကမ်Lများ ေဆာငရွ်ကေ်ပးCိPငပ်ါသည။်  

✔ ေဆးပညာအရအသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး် -  ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်LကိP 

ေဆာငရွ်ကသ်ည့အ်ဆင့ြ်ဖစသ်ည။် မိသားစPဆရာဝန ်သိPမ့ဟPတ ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးမည့ဆ်ရာဝနက် 

အဓိကအခနး်ကÉမDပါဝငã်ပီး ကPသမLခယံGသG၏ ဂျဲနဒ်ါရာဇဝငC်Dင့ ်အလိPpDိေသာပနး်တိPငအ်ေwကာငး်ကိP 

ဂbPစိPကန်ားေထာငေ်ပးကာ ေနာကထ်ပ်ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အဆင့မ်ျားအတကွ ်ေဆးပညာဗဟPသPတများ၊ 

မလိPလားအပ်ေသာ ေဘးထကွဆ်ိPးကျိlး၊ အCÄရာယတ်ိPက့ိP ေြပာြပေပးရပါမည။်  

✔ ဉပေဒအရ အသအိမDတြ်ပlလကခ်ြံခငး် - တရားဝင ်စာရွကစ်ာတမ်းများတငွ ်ေဖာ်ြပေသာ 

ဂျဲနဒ်ါ(လိင)်အမျိlးအစားCDင့ ်တရားဝငအ်မညေ်ြပာငး်ြခငး်။ အချိlT CိPငင်မံျားတငွ ်ဥပေဒအရ 

တရားဝငဂ်ျဲနဒ်ါအသအိမDတြ်ပlြခငး်ကစိòများ အဆငေ်ြပလယွက်Gေစေရးအတကွ ်ဆရာဝနက် 

ေထာကခ်စံာေရးေပးCိPငသ်ည။် 

‘Gender လGတစဉ်းီ၏ ဂျဲနဒ်ါကိP bံP းစာမDတတ်မ်းများ၊ သကေ်သခစံာရွကစ်ာတမ်းများCDင့ ်

 
5 အေသးစတိက်ိ, အခနး် ၉ တငွတ်ငြ်ပထားပါသည။် 
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markers’ 

တရားဝင်

စာရွကစ်ာ

တမ်းများ၌ 

ဂျဲနဒ်ါအမျိlး

အစား 

ေဖာ်ြပြခငး် 

အြခားတရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ၌ ေဖာ်ြပသည့အ်ခါ ေဆာငရွ်ကရ်သည့ ်

အေသးစတိလ်Pပ်ေဆာငခ်ျကြ်ဖစသ်ည။် ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားေဖာ်ြပြခငး်သည ်ကျား/မ 

(သိPမ့ဟPတ)် အြခား ‘ကျား/မ မဟPတေ်သာ’ ဟG၍ပါဝငC်ိPငã်ပီး ထိPေဖာ်ြပချကသ်ည ်

စာြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ အြခားကနိး်ဂဏနး်ကPတစ်နစြ်ဖင့ြ်ဖစေ်စ ေဖာ်ြပCိPငပ်ါသည။် အာpDCDင့ ်

ပစဖိိတC်ိPငင်အံများစPတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအတကွ ်၎ငး်တိP၏့ နာမညC်Dင့ ်

တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ၌ ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားေဖာ်ြပရာတငွ ်၎ငး်တိPခ့ယံGေသာ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်ကိPကည်မီLpDိရန ်လတတ်ေလာမြဖစC်ိPငေ်သးေပ။ 

တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ၌ ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား မေဖာ်ြပCိPငြ်ခငး်သည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGတိP၏့ ဘဝလံPြခlံမLရpDိရနC်Dင့ ်

၎ငး်တိPအ့ားခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ ဖယက်ျ~ခရံြခငး်ကစိòများအေပ� 

များစာွသကေ်ရာကမ်LpDိပါသည။် (UNDP and APTN 2017).6   

 

ဂျဲနဒ်ါခယံ/မ6အတညြ်ပy ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့é*ာကမ်6 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမL

အတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရး

ေစာင်ေ့pDာ

ကမ်L 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိPခ့ယံGေသာ ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားCDင့ ်

ကိPကည်သီည့ ်ခCvာကိPယက်ိP ပိPငဆ်ိPငC်ိPငေ်စမည့ ်

မညသ်ည့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LပံPစမံဆိPကိP ရညk်aနး်သည။် 

 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lတငွ ်-  

✔ ေဆးပညာ/ေဆးဝါးြဖင့မ်ဟPတေ်သာ ေစာင့ေ်pDာကမ်LပံPစ ံ- ဉပမာ - အေမ aးအမÇငမ်ျားဖယp်Dားြခငး်၊ 

ေဆးွေCးွCDစသ်မိ့်ြခငး်၊ စတိက်ျနး်မာေရးစစေ်ဆးြခငး်၊ အသကံPထံPး။ 

✔ ေဆးပညာအရေစာင့ေ်pDာကမ်LပံPစ ံ- ေဟာ်မPနး်အသံPးြပl/ ေဟာ်မPနး်အစားထိPး၍ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကPထံPး ‘hormone replacement therapy (HRT)’ CDင့ ်

✔ ခွစဲတိက်Pသြခငး်အမျိlးမျိlး၊ အခနး် (၁၀) တငွအ်ကျယတ်ဝံတ့ငြ်ပထားပါသည။်  

ဤေဝါဟာရကိP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကအ်ား ေလးစားãပီး အသအိမDတြ်ပlေသာ 

 
6အခနး်၁၂ တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ8မ'ေနထိ,ငသ်'တိ,အ့တကွ ်ဉပေဒေ/ကာငး်အရ အသအိမMတြ်ပ8ြခငး်အပါအဝင ်၎ငး်တိ,၏့ 
လ'အ့ခငွ့အ်ေရးများဆိ,ငရ်ာ အချကအ်လကတ်ိ,က့ိ, ေဖာ်ြပထားပါသည။်  
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ãပီးြပည့စ်ံPသည့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L မညသ်ည့ပံ်PစကံိPမဆိP ေဖာ်ြပရာCDင့ ်၎ငး်တိP၏့ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L ပနး်တိPငမ်ျားသိP ့ အတအိကျေရာကp်DိေစဖိP ့ 

ကGညေီထာကပံ်မ့Lများအတကွလ်ညး် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်အသံPးြပlwကသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်တညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်ဆိPသညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP သင့အ်ေနြဖင့က်ျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lေပးစ~ ၎ငး်တိP၏့ 

လိPအပ်ချကမ်ျားအေwကာငး်ကိP ေသချာစာွနားေထာငေ်ပးြခငး်၊ ယငး်လိPအပ်ချကမ်ျားကိP 

ေသချာသနိားလညေ်အာငေ်လလ့ာြခငး်CDင့ ်ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး်တိP ့ြဖစã်ပီး 

၎ငး်တိPက့ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LခယံGသည့အ်ခါ pDကစ်ရာသဖွယဆ်ကဆ်ခံရံြခငး်အပါအဝင ်

အCLတသ်ေဘာေဆာငသ်ည့သ်ကေ်ရာကမ်Lများ၊ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်

ေတွT wကlံရေသာအတားအဆးီများ(gatekeeping) CDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်မÇတမLမpDိသည့က်ျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LများကိP 

ေကျာ်လaားရနရ်ညရွ်ယသ်ည။်7 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ 

စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်သည့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်ေအာကပ်ါCDစမ်ျိlးြဖင့ ်ရညk်aနး်CိPငပ်ါသည။်   

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ ယ~ေကျးမLကိP 

နားလညက်≠မ်းကျငြ်ခငး်ဆိPသညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်

လGမLဆကဆ်ေံြပာဆိPရာတငွ ်၄ငး်တိPအ့ား နာလညေ်ပးCိPငြ်ခငး်၊ ေလးစားမLpDိြခငး်၊ အစွကဲငး်ကငး်ြဖင့ ်

CDစလိ်Pဖွယြ်ပlမGဆကဆ်ြံခငး်ြဖစã်ပီး ၄ငး်တိPက့ိP pDကစ်ရာအြဖစေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်ေသာ်လညး်ေကာငး် မြပlမGြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများဆိPငရ်ာ ေဆးပညာရပ်များက≠မ်းကျငမ်LဆိPသညမ်Dာ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ သကဆ်ိPငရ်ာ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L လိPအပ်ချကမ်ျား၊ အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်ပါ၀ငေ်သာ 

ကာကယွမ်LများCDင့ ်ေဆးပညာအကြဲဖတမ်LများကိP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်ရpDိေစြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 8  

 

ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

 
7 Gatekeeping ဆိ5သညမ်Kာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ5ေ့ြပာငး်လြဲပ=မ1ေနထိ5ငသ်1 အေနြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ1မFအတညြ်ပ=ြခငး် ေဆာငရွ်ကေ်နစY 7က=ံေတွcရေသာ မမdတ၍ 

မလိ5လားအပ်သည့ ်အတားအဆးီများြဖစf်ပီး အခနး် ၃ တငွ ်အကျယတ်ဝံJ့Kငး်ြပထားပါသည။် 
8 APTN Regional Mapping Report on Trans Health, Rights and Development in Asia. 2019, စာမျကR်Kာ ၈  
https://weareaptn.org/2020/02/19/regional-mapping-report-on-trans-health-rights-and-development-in-asia/  
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- သငေ်ြပာဆိPသည့ဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP 

မညက်ဲသ့ိPေ့ခ�ေဝ� wကသနညး်။  

- ထိPစကားရပ်များသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP 

အCLတသ်ေဘာသကေ်ရာကြ်ခငး်၊ ေလးစားမLမpDိြခငး် စသည့အ်ဓိပ†ါယသ်ကေ်ရာကမ်LများpDိပါသလား။ 

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP 

အြပlသေဘာေဆာငသ်ည့ ်ေခ�ေဝ�သံPးCLနး်ြခငး်ြပlရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်မညသ်ည့လ်Pပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိP 

ပံPမDနလ်Pပ်ေဆာငC်ိPငပ်ါမညန်ညး်။  

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား 

- အြပနအ်လDနခ်ငမ်ငမ်LCDင့ ်ယံPwကညမ်Lတညေ်ဆာကရ်န ်လGတစေ်ယာက၏် 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်နာမ်စားအသံPးြပlမLကိP ေလလ့ာပါ၊ ေလးစားပါ။ 

- လGတစေ်ယာက၏်အမညC်Dင့ ်ပံPပနး်သငွြ်ပငက်ိPwကည့bံ်P ြဖင့ ်၎ငး်၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLCDင့ ်

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအမGအကျင့က်ိP မေသချာသည့ ်ယGဆချကမ်ျား၊ ထငြ်မငခ်ျကမ်ျား မြပlလPပ်ပါCDင့။် 

- ကPသမLခယံGသGတိPငး်ကိP ၎ငး်တိPအ့ားမညသ်ိPေ့ခ�ေဝ� ãပီး မညသ်ည့န်ာမ်စားသံPးCLနး်ရမညက်ိP ေမးပါ။  

- ၎ငး်တိPC့ Dင့ ်ဆကဆ်ေံြပာဆိPသည့အ်ခါ သငအ်မDားလPပ်မိသည့အ်ခါတိPငး်CDင့ ်သငယ်Gေလလ့ာစရာ 

ေဝ�ဟာရအသစမ်ျား pDိလာသည့အ်ခါတိPငး် ပငွ့လ်ငး်စာွအမDားြပငဆ်င၍်ေလလ့ာပါ။ 

- သငေ်ရွးချယလိ်Pကသ်ည့စ်ကားရပ်သည ်လGတစေ်ယာကခ်ျငး်စအီေပ� မညသ်ိP ့ 

အဓိပ†ါယသ်ကေ်ရာကသ်ညက်ိP နားေထာငပ်ါ။ 

- ေဆးပညာအရ လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအမGအကျင့ ်(ကာမဆကဆ်ြံခငး်)သည ်လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတမ်Lထက ်

ပိP၍အေရးzကးီကာ STD/HIV ကGးစကမ်Lများအတကွလ်ညး် ပိP၍အေရးzကးီပါသည။် သိPပ့ါေသာေwကာင့ ်

ကPသမLခယံGသGများသည ်မညသ်GတိPက့ိP စွလဲမ်းwကãပီး မညသ်GတိPC့ Dင့ ်မညသ်ည့ပံ်Pစြံဖင့ ်

ကာမဆကဆ်မံLြပlခဲသ့ညက်ိP သေိအာငလ်Pပ်ရပါမည။် 

- ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်LCDင့ပ်တသ်က၍် ကPသမLခယံGသGက 

မညသ်ည့ေ်စာင့ေ်pDာကမ်LခယံGလိPသညက်ိP ၎ငး်ခယံGေသာ လိငဝိ်ေသသခယံGမLအေပ�အေြခခ၍ံ 

ထငြ်မငယ်Gဆချကမ်ျား မလPပ်ေဆာငပ်ါCDင့။် ဥပမာအားြဖင့ ်ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား 

မခယံGလိPသGများသည ်ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်အား လPပ်ေဆာငလိ်PသG 

ြဖစေ်ကာငး်ြဖစC်ိPငပ်ါသည။် သိPေ့သာ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်Gအမျိlးသမီး 

(သိPမ့ဟPတ)် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်Gအမျိlးသားများ အားလံPးတိPသ့ည ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL ခယံGလိPသGများ မြဖစC်ိPငw်ကပါ။  
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ေဆးခနး်လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်ကPသမLခယံGသG စမံီခန ့ခ်ွမဲLစနစမ်ျားအပါအဝင ်ကPသမLခယံGသG၏အမည၊် 

ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား၊ နာမ်စား၊ ဉးီ/ေဒ�/မ/ကိP ေခ�ေဝ� ြခငး်ကိP မDနက်နစ်ာွေခ� CိPငရ်န ်ေလက့ျင့ခ်နး်CDင့ ်

အwကြံပlချကမ်ျားကိP အခနး်(၄) တငွ ်တငြ်ပထားပါသည။်  

 

 

ကျမ်းကိ9းစာရငး် 

An Australian video with a diverse mix of trans and gender diverse young people talking about some 
common terminology: https://trans101.org.au/video1.html 

Gender Minorities Aotearoa’s free online 101 'supporting trans people' course with curriculum 
covering Sex, Gender, and Transgender Terms, Transphobia and Discrimination, and Protective 
Factors and Support. International Organization for Migration’s LGBTI glossary as part of its LGBTI 
training package https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf  

Trans 101: Glossary of trans words and how to use them, Gender Minorities Aotearoa, Wellington 
New Zealand, 2020. Includes indigenous Te Reo Māori terms: 
https://genderminorities.com/database/glossary-transgender/  

The Gender Unicorn is a set of scales a person can use to illustrate their gender identity, gender 
expression, sex assigned at birth, and physical and emotional attraction to others (if applicable): 
https://transstudent.org/gender/  Translations are available in Japanese, Khmer, and Thai.  

TransHub Australia’s online Language guide: https://www.transhub.org.au/language  

UNDP and APTN. 2017. Legal Gender Recognition: A Multi-country Legal and Policy Review in Asia. 
https://weareaptn.org/2018/02/06/legal-gender-recognition-multi-country-legal-policy-review-asia/  
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အခနး် (၂) လ9နညး်စ7စတိဖိ်အား၊ စတိက်ျနး်မာေရးABင့ ်အကျိEးစးီပာွး 

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား  

✔ လGနညး်စPစတိဖိ်အားအေwကာငး်CDင့ ်ယငး်ေwကာင့အ်ကျိlးသကေ်ရာကမ်ည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGတိP၏့ စတိက်ျနး်မာေရးCDင့ ်အကျိlးစးီပာွးများအေwကာငး်ကိP နားလညရ်န။် 

✔ စတိက်ျနး်မာေရးCDင့ ်အကျိlးစးီပာွးများအေwကာငး် ေဆးွေCးွရာတငွ ်ကPသမLခယံGသG၏ 

ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားေwကာင့ ်အကျိlးဆကမ်ျားြဖစေ်ပ�လာရသညဟ်P မယGဆဘ ဲ(သိPမ့ဟPတ)် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကြ်ခငး် ဝနေ်ဆာငမ်LမရယGမီ ကPသမLခယံGသGအား 

စတိက်ျနး်မာေရးြပဿနာကိP အရငေ်ြဖpDငး်ရမညဟ်P မယGဆဘ ဲေဆးွေCးွCိPငမ်ည့န်ညး်လမ်းကိPpDာwကရံန။်   

လ/နညး်စ9စတိဖိ်အား)*င့ ်စတိက်ျနး်မာေရးအေပèသကေ်ရာကသ်ည့ ်စတိလ်/မ6ဆိ9ငရ်ာ 

အကျိyးသကေ်ရာကမ်6များ 

စတိက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်ညမီÇမLမpDိြခငး်က ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေပ� သကေ်ရာကြ်ခငး်များCDင့ပ်တသ်က၍် 

မwကာေသးခငC်Dစမ်ျားအတငွး်က သPေတသနြပlလPပ်ခဲw့ကပါသည။် ယငး်သPေတသနတငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ အေပ� စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ချ~းကပ်မLပံPစေံြပာငး်လဲခဲã့ပီး 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကြခငး်သည ်စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာချိlTတဲမ့Lေwကာင့ြ်ဖစသ်ညဟ်P 

ယခငက် ယGဆခဲw့ကသည။် သိPေ့သာ် ယခPအခါ၌မG ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP 

လGမLပတဝ်နး်ကျငက် ဖယက်ျ~ထားြခငး်သည ် ၎ငး်တိPအ့ား စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာဆိPးကျိlးများ ြဖစေ်ပ�ေစသညက်ိP 

နားလညလ်ကခ်လံာwကပါသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်ရနလိ်Pခရံြခငး်၊ ြငငး်ပယခ်ရံြခငး်၊ 

အwကမ်းဖကခ်ရံြခငး်၊ အလPပ်အကိPငမ်ရpDိြခငး်၊ လGမLဆကဆ်ေံရးတငွ ်သးီြခားရပ်တညရ်ြခငး်များကိP 

ရငဆ်ိPငw်ကရသည။် (ကိPးကား - Health Policy Project, APTN and UNDP 2015, Winter et al 2018)။ 

အကျိlးဆကအ်ားြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်စတိဖိ်စးီမမLများ၊ 

စတိက်ျေရာဂါများ၊ စိPးရိမ်ပGပနမ်L၊ အကGအညကီငး်မဲမ့Lများ၊ မိမိကိPယက်ိP နာကျငေ်စြခငး်၊ သတေ်သလိPစတိC်Dင့ ်

သတေ်သရနw်ကစံညြ်ခငး်များ အစpDိသည့ ်စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာဒဏရ်ာများကိPပါ 

ြမင့မ်ားစာွခစံားလာwကရပါသည။်   

Testa CDင့အ်ဖဲွTသားများက ၂၀၁၅ ခPCDစမ်Dာေဖာ်ထPတခ်ဲသ့ည့ ်Gender Minority Stress and Resilience 

(GMSR) ေမာ်ဒယအ်ရ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများခစံားေနwကရသည့ ်

စတိဖိ်စးီမLများေwကာင့ ်အထကေ်ဖာ်ြပပါ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ဒဏရ်ာများ ြဖစေ်ပ�လာရသညဟ်PဆိPသည။် 
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ထိPမDတဆင့ ်စတိက်ျနး်မာေရး ချိlTတဲြ့ခငး်ကဲသ့ိPေ့သာ တိPကbိ်Pကဆ်ိPးကျိlးများကိP ြဖစလ်ာေစသကဲသ့ိP ့ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေနြဖင့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LရယGရန ်

ေpDာငက်ျ~ြခငး်/ ြငငး်ဆိPြခငး် ကဲသ့ိPေ့သာ သယွဝိ်Pကသ်ည့ဆ်ိPးကျိlးများကိPပါ ြဖစေ်ပ�လာေစပါသည။် 

တစခ်ျိနတ်ညး်မDာပင ်ယငး်သိP ့ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာချိlTတဲလ့ာြခငး်အား ကာကယွတ်ားဆးီCိPငရ်န ်အြခားေသာ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်ေတွTဆံPဆကသ်ယွြ်ခငး်၊ မိသားစP၊ 

အသိPငး်အဝနး်CDင့ ်ယ~ေကျးမLဆိPငရ်ာ အားေပးေထာကပံ်မ့Lများ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိP ့ြဖင့ ်ဆိPးကျိlးများကိP 

ေလျာန့ညး်သကသ်ာေစãပီး တစေ်ယာကခ်ျငး်စ၏ီ ခCံိPငရ်ညp်DိမLကိP အားေပးြမéင့တ်ငေ်ပးCိPငမ်ညဟ်P Veale 

CDင့အ်ဖဲွTက ၂၀၁၉ တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ Radix CDင့အ်ဖဲွTက ၂၀၁၇ တငွလ်ညး်ေကာငး် ထPတေ်ဖာ်ခဲw့ကသည။် 

ဤေဒသé*ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9 ့ ေြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9င{်ကသ/များအတကွ ်စတိပိ်9ငး်ဆိ9ငရ်ာ 

ကျနး်မာ{ကံ့ခိ9ငေ်ရးများ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်စတိက်ျနး်မာေရးချိlTယငွး်ေနwကသGများ 

မဟPတw်ကပါ။ အခနး် (၃)၌ တငြ်ပထားသကဲသ့ိP ့ အာpDCDင့ပ်စဖိိတp်Dိ ေဒသအချိlTတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမL 

ကွြဲပားwကသGများCDင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်အခမ်းအနားများကိP bိP းရာဓေလအ့ရ ကျငး်ပခဲw့ကသည့ယ်~ေကျးမLများ 

wကာြမင့စ်ာွpDိခဲw့ကပါသည။် ထိPကဲသ့ိPက့ျငး်ပခဲw့ကသည့ ်ဓေလမ့ျားသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမL ကွြဲပားwကသGများသည ်

စတိက်ျနး်မာေရးချိlTယငွး်သGများ ြဖစw်ကသညဟ်Gသည့ ်ယGဆချကC်Dင့ ်ဆန ့က်ျငလ်Çကp်Dိပါသည။် 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမL ကွြဲပားစာွေနထိPငw်ကသGများကိP စတိက်ျနး်မာေရးချိlTယငွး်သGများအြဖစ ်

သတမ်Dတြ်ခငး်သည ်ယခPအချိနခ်ါတငွ ်ေခတမ်မီေတာသ့ည့ ်အယGအဆြဖစေ်သာ်လညး် 

မwကာေသးခငက်ာလများအထ ိယံPwကညေ်နခဲw့ကသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP pDကစ်ရာ/ရံွစရာအြဖစြ်မငြ်ခငး်၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ သးီြခားဖယထ်Pတထ်ားြခငး်CDင့ ်မိသားစP၏ ြငငး်ပယြ်ခငး်များက ၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယစ်တိC်Dစပ်ါး ေကာငး်ကျိlးအြဖာြဖာတိPအ့ေပ� စPေပါငး်သကေ်ရာကမ်LများpDိေwကာငး်ကိP Asia Pacific 

Trans Health Blueprint ကေဖာ်ထPတတ်ငြ်ပထားပါသည။် တစဆ်ကတ်ညး်မDာပင ်ဤေဒသများpDိ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ စတိက်ျနး်မာေရးအတကွ ်လိPအပ်ချကမ်ျားကိP 

အေလးထားဂbPြပlြခငး်များလညး် မpDိwကေပ။ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ 

ကိPယစ်တိC်Dစပ်ါးေကာငး်ကျိlးချမ်းသာ ခစံားရေစရနအ်လိPင့Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအတကွ ်ရညရွ်ယသ်ည့ ်အစအီစ~များပါဝငသ်ည့ ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LpDိလာေစရန ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိPယတ်ိPငက်ပင ်

စ~ဆကမ်ြပတအ်ေရးဆိPတိPကတ်နွး်wကရပါမည။် 

APTN က ပထမဆံPးလGထPအေြခြပlေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်“အဓိကလGဉးီေရ သPေတသနCDင့ ်

အေရးဆိPတိPကတ်နွး်ြခငး်” ပေရာဂျက ်(Key Populations Research and Advocacy project) ကိP 
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မwကာေသးခငက် အãပီးသတC်ိPငခ်ဲã့ပီး ယငး်ပေရာဂျကတ်ငွ ်နေီပါ၊ ထိPငး်CDင့ ်အငဒ်ိPနးီpDားCိPငင်တံိPp့Dိ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ စတိက်ျနး်မာေရးအပါအဝင ်

ကျနး်မာေရးကစိòအဝဝကိP ေလလ့ာခဲပ့ါသည။် (ကိPးကား - Fisk and Byrne 2020)။ ထိPေလလ့ာမLတငွ ်

အဓိကလGအPပ်စPကိP အငတ်ာဗျØးြခငး်CDင့ ်တစC်ိPငင်ခံျငး်စမီD ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

၂၅၀ ဉးီ စကီိP စစတ်မ်းေကာကြ်ခငး်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများတငွ ်စတိက်ျေရာဂါCDင့ ်စိPးရိမ်ပGပနမ်LများကိP 

များစာွခစံားေနwကရေwကာငး် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ၁၀၀၀ ဉးီ ကိPေမးြမနး်ခဲသ့ည့ ်

၎ငး်စစတ်မ်းက ေဖာ်ြပပါသည။် ယငး်ေတွT pDိချကသ်ည ်ထိPေလးCိPငင်တံငွ ်စတိက်ျေရာဂါCDင့ ်

စိPးရိမ်ပGပနမ်LများကိP စစေ်ဆးြခငး်၊ ေရာဂါpDာေဖွြခငး်ြဖစစ်~ နညး်ပါးသညဟ်Gေသာ ေတွT pDိချကC်Dင့ ်

ဆန ့က်ျငလ်Çကp်D◌D◌သိည။် မိမိကိPယက်ိPသတေ်သရန ်zကlိးစားwကစံညမ်LများစာွpDိခဲã့ပီး ယငး်ကိPကPစားဖိP ့ 

ထေိရာကသ်ည့ ်ကGညေီစာင့ေ်pDာကမ်Lများလညး် နညး်ပါးခဲေ့wကာငး် သရိပါသည။် က≠မ်းကျငသ်GCDင့ ်

ေဆးွေCးွCDစသ်မိ့်မLခယံGြခငး်၊ စတိက်ျနး်မာေရး ေစာင့ေ်pDာကမ်LခယံGြခငး်CLနး်သညလ်ညး် 

အလနွန်ညး်ပါးပါသည။်  

ကနိး်ဂဏနး်အချကအ်လက ်ေလလ့ာမLများအရ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေနြဖင့ ်စတိက်ျနး်များေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L မခယံGလိPwကြခငး်၏ 

အဓိကအေwကာငး်အရငး်မDာ ဆရာဝနC်Dင့ ်HIV ေစာင့ေ်pDာကမ်LေပးသGများ၏ ခွြဲခားဆကဆ်မံLများကိP 

wကlံေတွT ခဲရ့ေသာေwကာင့ြ်ဖစသ်ညဟ်P ေတွTရသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအား ဝနေ်ဆာငမ်Lေပးမည့ ်စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်သည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L 

လမ်းkaနမ်Lများ၊ အေလအ့ကျင့မ်ျားမpDိြခငး်သညလ်ညး် ေနာကထ်ပ်အေwကာငး်အရငး်တစခ်Pြဖစသ်ည။် 

ဆိPရလÇင ်ယငး်CိPငင်မံျား၌ စတိက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LကိP အမDနတ်ကယလိ်Pအပ်ေနေသာ 

လGငယမ်ျားအတကွပ်င ်လံPေလာကေ်သာ စတိက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lများ pDိမေနပါ။ သိPေ့သာ် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGအသိPငး်အဝနး်များအwကား ေဆာငရွ်ကC်ိPငေ်သာ 

ထGးြခားချကမ်ျားကိP သPေတသနက ေဖာ်ြပထားပါသည။် နေီပါCDင့အ်ငဒ်ိPနးီpDားတငွ ်

လGထPအေြခြပlအဖဲွTအစညး်များ၏ အဖဲွTဝငြ်ဖစw်ကေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများတငွ ်စိPးရိမ်ပGပနမ်LCDင့ ်စတိက်ျေရာဂါ ြဖစပ်ာွးမLCLနး်နညး်ပါးwကãပီး 

အငဒ်ိPနးီpDားCDင့ ်ထိPငး်CိPငင်တံိP၌့ ဂPဏသ်ကိmာတိPငး်တာမLရမDတတ်ငွ ်အမDတမ်ျားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်စတိက်ျနး်မာေရး ပိPေကာငး်wကေwကာငး် ေတွT pDိရသည။် 

စတိက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်é*ာကမ်6 

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျားအေနြဖင့ ်သတြိပlသင့သ်ညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ wကlံေတွT wကရေသာ စတိက်ျနး်မာေရးြပဿနာများသည ်
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လGနညး်စPစတိဖိ်အားေwကာင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ စတိဒ်ဏရ်ာများေwကာင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

အြခားအေwကာငး်တရားများေwကာင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး် ဆကစ်ပ်မLpDိသည ်ဟGသည့အ်ချကပ်ငြ်ဖစပ်ါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်စတိက်ျနး်မာေရး အတတပ်ညာpDငမ်ျားထမံD 

၎ငး်တိPအ့တညြ်ပlခယံGသည့ ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသများCDင့ ်ေနထိPငC်ိPငေ်ရး အပါအဝင ်ကGညေီထာကပံ်မ့L 

အမျိlးမျိlးကိP pDာေဖွwကမည ်မDနေ်သာ်လညး် စတိေ်ရာဂါကPထံPးများသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lအတကွ ်မြဖစမ်ေနလိPအပ်ချကတ်စခ်PမဟPတေ်ပ။ 

စတိက်ျနး်မာေရးပညာpDငမ်ျား ေြဖpDငး်ေပးရသည့ ်ဖိအားတစခ်PမDာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ မိသားစPဝငမ်ျားက ၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLကိP 

ေြပာငး်လဲရနz်ကlိးစားwကãပီး ၎ငး်တိPအ့ား ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသGများ’ ြဖစလ်ာေစရန ်zကlိးစားwကေလp့Dိေwကာငး် Asia Pacific Trans Health Blueprint က 

ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည။် ထိPကဲသ့ိPေ့သာ လPပ်ေဆာငခ်ျကသ်ည ်သပိ†ံနညး်ကျသည့ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ဟPတသ်လိP 

ကျင့ဝ်တC်Dင့လ်ညး်မညေီပ။ (WPATH SOC 7, စာမျကC်Dာ ၁၆ တငွေ်လလ့ာပါ။) APTN က “conversion 

therapy practices” ဟPေခ�ေသာ လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတြ်ခငး်CDင့ ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLများကိP 

ေြပာငး်လဲရနz်ကlိးစားသည့ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားCDင့ ်ပတသ်က၍် အCိ∆ယိ၊ သရိီလက5ာ၊ အငဒ်ိPနးီpDားCDင့ ်

မေလးpDားတိPတ့ငွ ်သPေတသနြပlေလလ့ာခဲပ့ါသည။် 

စတိက်ျနး်မာေရးေရာဂါpDာေဖွမLများသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lတငွ ်

အစ~အလာတစခ်Pသဖွယ ်လPပ်ေဆာငခ်ဲw့ကေwကာငး်CDင့ ်ဖံွT ãဖိlးတိPးတကလ်ာသည့ေ်ခတတ်ငွ ်

ယငး်နညး်လမ်းကိP မသံPးwကေတာေ့wကာငး်ကိP အခနး် (၃) တငွေ်တွT CိPငပ်ါမည။် 

ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် 

1. ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ကျနး်မာwကံ့ခိPငမ်Lအတကွ ်

ကာကယွေ်စာင့ေ်pDာကေ်ရး လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိPြမéင့တ်ငရ်န ်သင့အ်ေနြဖင့မ်ညက်ဲသ့ိP ့ 

လPပ်ေဆာငC်ိPငမ်ညန်ညး်။  

↑ ကာကယွေ်စာင့ေ်pDာကေ်ရးေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 

ဥပမာ - အြခားေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်မိသားစPများအwကား 

ဆကသ်ယွမ်L၊ အသိPငး်အဝနး်CDင့ ်ယ~ေကျးမLအရ အားေပးကGညမီLများ 
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2. မညသ်ည့န်ညး်လမ်းြဖင့ ်သင့၏်ပေရာ်ဖကp်Dငန်ယ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားက သပိ†ံနညး်ကျãပီး 

‘လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတြ်ခငး်CDင့ ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLများကိP ေြပာငး်လဲရနz်ကlိးစားသည့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား’ ကိP ဆန ့က်ျင၍် ကျင့ဝ်တC်Dင့အ်ည ီေဆာငရွ်ကမ်Lြဖစမ်ညန်ညး်။ 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား  

• စတိက်ျနး်မာေရးြပဿနာကိP စတိလ်GမLဆိPငရ်ာ ဆနး်စစခ်ျက၏် အစတိအ်ပိPငး်တစခ်Pအြဖစမ်Dတယ်Gပါ။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်စိPးရိမ်ပGပနမ်L၊ စတိက်ျေရာဂါCDင့ ်မိမိကိPယက်ိPထခိိPကန်ာကျငေ်စမLများကိP ေဆးွေCးွ၍ 

စတိက်ျနး်မာေရးြပဿနာသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lတငွ ်

အတားအဆးီတစခ်P မဟPတေ်wကာငး်ကိP pDငး်ြပပါ။ 

• ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေပ� wကမ်းတမ်းေသာပတဝ်နး်ကျင၏် 

သကေ်ရာကမ်Lများ (လGနညး်စPစတိဖိ်စးီမL ကဲသ့ိPေ့သာ သကေ်ရာကမ်Lများ) ကိPသနိားလညေ်အာင ်

လPပ်ေဆာငပ်ါ။ လGအများစP၏ လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်ယငး်ကဲသ့ိPေ့သာပတဝ်နး်ကျငက်ိP 

ဉးီတညေ်နတတေ်wကာငး်ကိP ကျိlးေwကာငး်ခိPငမ်ာစာွ သကေ်သြပပါ။   

• စတိဖိ်စးီမLြဖစေ်စေသာအေwကာငး်များကိP ေဆးွေCးွသည့အ်ခါ ၎ငး်တိPက့ိP ဉးီေဆာငေ်ဆးွေCးွေစãပီး 

၎ငး်တိPလ့တတ်ေလာ ရငဆ်ိPငေ်နရေသာ စနိေ်ခ�မLများCDင့ ်ကျနး်မာေရးလိPအပ်ချကမ်ျားသည ်

ယငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါြဖစတ်ညမ်Lေwကာင့ေ်လာ၊ အြခားအေwကာငး်ေwကာင့ ်ြဖစသ်ေလာဆိPသညက်ိP 

pDာေဖွပါ။  

• ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအား ပါဝငေ်စãပီး ၎ငး်တိP၏့ 

သေဘာတGညမီLကိPရယGကာ မညသ်ည့စ်တိက်ျနး်မာေရး ြပဿနာမျိlးအတကွြ်ဖစေ်စ ေဆာငရွ်ကဆ် ဲ

အားေပးကGညမီLများကိP ရCိPငသ်မÇဆကလ်ကလ်Pပ်ေဆာငC်ိPငရ်န ်စစီ~ပါ။  

• ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေနြဖင့ ်က≠မ်းကျငပ်ညာpDငမ်ျား/ 

အတတပ်ညာpDငမ်ျား၏ အကGအညကီိP မညက်ဲသ့ိP ့ ရpDိCိPငေ်wကာငး်၊ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်တညြ်ပlေဆးွေCးွCDစသ်မိ့်ြခငး်ကိP မညက်ဲသ့ိPရ့pDိCိPငေ်wကာငး်CDင့ ်

၎ငး်တိPလိ့Pအပ်ေနေသာ အေြခခစံတိက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LများကိP မညက်ဲသ့ိPရ့pDိCိPငေ်wကာငး် 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိP pDာေဖွ၍မÇေဝေပးပါ။  
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• “လိငစ်တိတ်မ်ိးkွတြ်ခငး်CDင့ ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLများကိP ေြပာငး်လဲရနz်ကlိးစားသည့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား” ကိP တနွး်လDနတ်ိPကထ်PတC်ိPငရ်နအ်တကွ ်လPပ်ေဖာ်ကိPငဖ်ကမ်ျား၊ 

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDင ်အဖဲွTအစညး်များCDင့ ်လကတ်ွေဲဆာငရွ်ကပ်ါ။9 

 (Based on Oliphant et al, 2018) 
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အခနး် (၃) - စတိJ ဇလ9နာမဟ7တေ်Mကာငး်အတညြ်ပEြခငး်က7ထံ7း၊ 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲRခယံ9က7သသ9အား စတိေ်ရာဂါTBိသညဟ်7 မယ9ဆဘ ဲ၎ငး်လိ7ချငသ်ည့ ်

က7သမR၏ အေကာငး်အဆိ7းကိ7 ၎ငး်ကိ7ယတ်ိ7ငအ်ားသေိစကာ 

ကိ7ယတ်ိ7ငဆ်ံ7းြဖတခ်ိ7ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း ABင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ9မRအတညြ်ပE 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့TBာကမ်R 

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား  

✔ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားြခငး်အား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်PယGဆ၍ ကPသြခငး်၏ ဆိPးေမမွျားကိP နားလညရ်န၊်  

✔ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကPသသGအား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ၎ငး်လိPချငသ်ည့ ်ကPသမL၏ 

အေကာငး်အဆိPးကိP ၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကPသမLခယံGြခငး်ကိP ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် 

နညး်လမ်း CDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်Lနညး်လမ်းများက အထကေ်ဖာ်ြပပါ 

ဆိPးေမတွိPက့ိP မညက်ဲသ့ိP ့ တနြ်ပနသ်ကေ်ရာကမ်LpDိေwကာငး် နားလညသ်ေဘာေပါကရ်န၊် 

စတိê ဇလ/နာမဟ9တေ်{ကာငး် အတညြ်ပyြခငး်က9ထံ9း - 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9ေ့ြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9ငသ်/တစေ်ယာကြ်ဖစြ်ခငး်သညက်ျနး်မာေရးချိy>ယငွး်ေနြခ

ငး်မဟ9တပ်ါ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်လGသားသမိPငး်တစေ်လÇာက ်

ယ~ေကျးမLအမျိlးမျိlး၊ ဘာသာတရား အမျိlးမျိlးတိPတ့ငွ ်တညp်Dိေနခဲw့ကãပီး ကမ∞ာအရပ်ရပ်တငွ ်pDိwကပါသည။် 

အချိlTယ~ေကျးမLများတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများCDင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်bိP းရာအခငး်အကျငး်များ 

pDိwကသညက်ိPပင ်ေတွT CိPငမ်ညြ်ဖစက်ာ အာpDCDင့ ်ပစဖိိတေ်ဒသများ၌ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP 

ေခ�ေဝ�သည့ ်ဌာေနစကားရပ်များCDင့ ်bိP းရာဓေလဆ့ိPငရ်ာများလညး်pDိwကပါသည။် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားြခငး်အား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်PယGဆသည့က်PထံPးအရ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP ဝမ်းတငွး်ေရာဂါသညမ်ျား၊ စတိမ်GမမDနသ်Gများြဖစသ်ညဟ်P 

ယGဆသည့အ်ေလÇာက ်ယငး်မGမမDနမ်LများကိP ကPစားရန ်ေဆးကPသမLခယံGရန ်လိPအပ်သညဟ်P ယGဆပါသည။် 
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ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဆးကPသမLအဆင့မ်ျားကိP အခနး်(၈CDင့၁်၀) တိPတ့ငွေ်ဖာ်ြပထားãပီး အခနး်(၁၁)တငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGလGငယမ်ျား CDင့ပ်တသ်ကသ်ညမ်ျားကိP 

ေဖာ်ြပထားပါသည။် ေဟာ်မPနး်သံPးစွြဲခငး်၊ ခွစဲတိမ်LခယံGြခငး်တိPသ့ည ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဆးကPသမLအဆင့မ်ျားြဖစw်ကãပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ လိငအ်ဂ5 ါအစစြ်ဖင့ ်ေနထိPငp်Dငသ်နရ်သကဲသ့ိP ့ြဖစေ်စရန ်

လPပ်ေဆာငw်ကြခငး်ြဖစပ်ါသည။် CLငိး်ယD~ချကတ်စခ်Pြဖင့ ်pDငး်ြပရမညဆ်ိPပါလÇင ်ကိPယဝ်နေ်ဆာငတ်စဉ်းီ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LလိPအပ်ြခငး် အေနအထားCDင့ ်သÉာနတ်Gပါမည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gသကဲသ့ိPပ့င ်ကိPယဝ်နေ်ဆာငတ်စဉ်းီသညလ်ညး် 

ေနမေကာငး်ြဖစေ်နသညေ်တာမ့ဟPတပ်ါ။ သိPေ့သာ် ထိPCDစဉ်းီစလံPးသည ်ေြပာငး်လဲရေတာမ့ည့ ်၎ငး်တိP၏့ 

အေြခအေနများအတကွ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LကိP လိPအပ်ေနwကသGချညး်ြဖစw်ကပါသည။် 

လွနခ်ဲေ့သာရာစPCDစမ်ျားစာွက ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့pDာကမ်LကိP စတငp်Dာေဖွစ~အခါက ၎ငး်တိPက့ိP စတိေ်ရာဂါpDိေနသGများ၊ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ 

ချိlTယငွး်ေနwကသGများအြဖစ ်သတမ်Dတခ်ဲw့ကသည။် ၎ငး်တိPအ့ား ‘Gender Dysphoria’- 

မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိP မCDစã်မိlT ြခငး်၊ ‘Gender Identity Disorder’- 

လိငဝိ်ေသသလကmဏာခယံGမLစလဲွံေရာဂါ CDင့ ်‘transsexualism’- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစ ်

ေနထိPငလိ်Pြခငး်ဟG၍ အမျိlးမျိlးတဆံပ်ိကပ်ခဲw့ကသည။် ဤအခနး်တငွ ်၎ငး်တိPအ့ား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P 

ယGဆသည့က်PထံPးကိP ကျင့သ်ံPးခဲw့ကရာမD တေြဖးေြဖး တိPးတကဖံွ်T ãဖိlးလာသည့အ်ေလÇာက ်ယငး်လမ်းစ~ကိP 

မသံPးေတာဘ့ ဲဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLအားအတညြ်ပlြခငး်များ (ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်) အေလအ့ထများ 

လPပ်ေဆာငလ်ာwကသညက်ိP ေလလ့ာCိPငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်    

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ၏ 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲခယံGမLခရီး၌ အေရးzကးီãပီး ယငး်လPပ်ငနး်စ~မDာ ေဟာ်မPနး်စားသံPးြခငး်၊ ခွစဲတိက်Pသြခငး်များ 

အãမဲတေစ ပါဝငသ်ညမ်ဟPတဘ် ဲဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသများအေနြဖင့ ်

ေဆးပညာအကGအည ီလိPအပ်ြခငး် pDိမpDိ၊ ၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် 

pDိမpDိကိP သံPးသပ်ဆံPးြဖတရ်န ်စတိက်PထံPးြဖင့ ်pDာေဖွြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

ဥပမာအားြဖင့ ်ခွစဲတိက်PသမLြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် ခယံGãပီးသGCDင့ ်မခယံGရေသးသGများကိP ယခငက် 

‘post-op- ခွစဲတိခ်ယံGãပီးသG’ CDင့ ်‘pre-op- ခွစဲတိမ်LမြပlရေသးသG’ ဟG၍ ေခ�ဆိPခဲw့ကပါသည။် ထိPကဲသ့ိP ့ 

ခွစဲတိြ်ပlြပငမ်Lြဖင့ ်၎ငး်တိPခ့ယံGလိPသည့ ်လိငဝိ်ေသသလကmဏာCDင့ ်ေနထိPငC်ိPငေ်ရးကိP ဉပေဒများ၊ 

မGဝါဒများြဖင့ ်ြပဌာနး် ေဆာငရွ်ကခ်ဲw့ကပါသည။်  သိPေ့သာ် ထိPကဲသ့ိPလ့Pပ်ေဆာငြ်ခငး်များသညလ်ညး် 

အြပညြ်ပညဆ်ိPငရ်ာ လGအ့ခငွ့အ်ေရးစCံLနး်များCDင့ ်ကိPကည်သီညမ်ဟPတဘ် ဲအြပညြ်ပညဆ်ိPငရ်ာ 

လGအ့ခငွ့အ်ေရးစCံLနး်များအရ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်

မညသ်ည့ေ်ဆးကPသမLCDင့ ်ခွစဲတိက်PသမL အဆင့မ်ျား လPပ်ေဆာငမ်L မpDိဘ ဲ၎ငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါြဖစတ်ညခ်ယံGမLကိP 
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၎ငး်တိPက့ိPယတ်ိPင ်အဓိပ†ါယ ်ဖွင့ဆ်ိPခငွ့p်Dိသညဟ်P ဆိPပါသည။် ထိPအေwကာငး်ြပချကမ်ျားေwကာင့ ်

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျားအေနြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP 

‘ခွစဲတိခ်ယံGãပီးသG’CDင့ ်‘ခွစဲတိမ်LမြပlရေသးသG’ ဟG၍ သံPးCLနး်ြခငး်ကိP ေpDာငp်Dားသင့ပ်ါသည။်   

ဂျဲနဒ်ါခယံ/မ6အတညြ်ပy ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့é*ာကမ်6ေပးရနအ်တကွ ်စတိê ဇလ/နာမဟ9တေ်{ကာငး် 

အတညြ်ပyြခငး်က9ထံ9းကိ9အသံ9းြပyြခငး် 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ချိlTယငွး်သGများအြဖစ ်ေဆးပညာအရ 

အPပ်စPသတမ်Dတြ်ခငး်သည ်အယGအဆအသစတ်စခ်P မဟPတေ်ပ။ ‘ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစေ်နထိPငလိ်Pြခငး်’ 

ကိP International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) ၏ 

ေရာဂါpDာေဖွေရး အမျိlးအစားတငွ ်(၁၉၇၇) ခPCDစက် သးီြခငး်ကÉတစရ်ပ်အေနြဖင့ ်ထည့သ်ငွး်ခဲပ့ါသည။် 

‘လိငဝိ်ေသသလကmဏာခယံGမLစလဲွံေရာဂါ’ ကိP American Psychiatric Association’s Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ၌ (၁၉၈၀) ခPCDစတ်ငွ ်ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည။်  

(၂၀၁၀) ခPCDစ၌် World Professional Association for Transgender Health က 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ချိlTယငွး်သGများအြဖစ ်သတမ်Dတြ်ခငး်မြပlရန ်

အတအိလငး်ေဖာ်ြပထားပါသည-် 

“ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်ကိPကည်စီာွ ေနထိPငမ်LမpDိသGများ အပါအဝင ်ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLများ၊ 

လိငဝိ်ေသသလကmဏာ အမျိlးမျိlး ေဖာ်ြပချကမ်ျားသည ်ပံPမDနသ်မားbိPးကျြဖစ၍် ၎ငး်တိPက့ိP 

ေမးွရာပါေရာဂါpDိေနသGများ၊ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ချိlTယငွး်ေနသGများ၊ မေကာငး်သည့လ်GများဟP 

မသတမ်Dတဘ် ဲထိPသိP ့ ကွလဲွဲစာွ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကြခငး်သည ်လGသားတိP၏့ 

ယ~ေကျးမLကာွြခားြခငး် သဘာဝြဖစစ်~ တစခ်Pသာ ြဖစပ်ါသည။်” 

၂၆ ေမ (၂၀၁၀) ခPCDစ၊် WPATH De-Psychopathologization Statement မD ေကာကC်Lတခ်ျက ်

(၂၀၁၁) ခPCDစတ်ငွ ်ဖိလစပိ်Pင ်စတိပ်ညာအဖဲွTအစညး်က “ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်LGB များကိP စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ချိlTယငွး်ေနသည့ ်pDကဖွ်ယလ်GသားများဟP 

ကာလpDညw်ကာစာွ သတမ်Dတခ်ဲြ့ခငး်အား ကမ∞ာက ြငငး်ပယလိ်Pကသ်ည့ ်လLပ်pDားမLကိP ေထာကခ်ခံဲပ့ါသည။်  

(၂၀၁၃) ခPCDစ၌် DSM က ေဝါဟာရအေဟာငး်တစခ်Pြဖစေ်သာ ‘မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိP 

မCDစã်မိlT ြခငး်’ ကိP ြပနလ်ညေ်ကာကယ်Gကာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်

၎ငး်တိP၏့ ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်၎ငး်တိPခ့ယံGေသာ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကမ်ျား ကိPကည်မီLမpDိြခငး်၊ 

လိPကေ်လျာညေီထမွL မpDိြခငး်များေwကာင့ ်ေနစ့~ခစံားေနရေသာ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာဖိအားများကိP 

အထGးြပlအေလးထားခဲပ့ါသည။်  
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ေဆးပညာအရအPပ်စPခွြဲခငး် ေြပာငး်လဲမLများကိP WHO ၏ အြပညြ်ပညဆ်ိPငရ်ာ ေရာဂါများအPပ်စPခွြဲခငး်CDင့ ်

ဆကစ်ပ်ေသာကျနး်မာေရးြပဿနာများ ‘International Classification of Diseases and Related Health 

Problems’ (ICD) တငွ ်ပိPမိPpDငး်လငး်စာွ ေတွT ြမငC်ိPငပ်ါသည။် (၂၀၁၉) ခPCDစတ်ငွ ်ICD Version 11 (ICD-11) 

က ICD-10 တငွေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာ ‘ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစေ်နထိPငလိ်Pြခငး်’ CDင့ ်

‘လိငဝိ်ေသသလကmဏာခယံGမLစလဲွံေရာဂါ’ ဟP ေရာဂါpDာေဖွမLကÉတငွ ်ေဖာ်ြပခဲသ့ည့ေ်နရာတငွ ်‘gender 

incongruence’- လိငဝိ်ေသသလကmဏာများဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး် ဟP ေြပာငး်လဲမိတဆ်ကခ်ဲပ့ါသည။် 

ပိP၍ထGးြခားသညမ်Dာ ‘လိငဝိ်ေသသလကmဏာများဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်’ ကိP 

‘စတိC်Dင့အ်ြပlအမGပိPငး်ဆိPငရ်ာစလဲွံမLများ’ ဆိPသည့အ်ခနး်မD ဖယထ်Pတလိ်Pကက်ာ 

‘လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာကျနး်မာေရးCDင့ ်ဆကစ်ပ်သည့အ်ေြခအေနများ’- ဆိPသည့ ်အခနး်သစတ်စခ်P၌ 

ထည့သ်ငွး်ခဲြ့ခငး်ြဖစပ်ါသည။်   

“ဤသညမ်Dာ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများသည ်စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ စလဲွံသည့ ်အေြခအေနများေwကာင့ ်

မဟPတဘ် ဲထိPကဲသ့ိP ့ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ချိlTယငွး်သGများအြဖစ ်သတမ်Dတြ်ခငး်သည ်zကးီစာွေသာ 

အသေရဖျကမ်Lြဖစသ်ညဟ်P ထငထ်ငp်DားpDား ေဖာ်ြပထားပါသည။်” 

WHO/Europe brief – Transgender health in the context of ICD-11, 2019 မD 

ေကာကC်Lတခ်ျက ်

လငိဝိ်ေသသလကåဏာများဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး် )*င့ပ်တသ်က၍် ICD ၏ေတွ> é*ိချက ်

အသကအ်ရွယC်Dစခ်PကိP အေြခြပlသည့ ်WHO ICD-11 ၏ ေဖာ်ြပချကမ်Dာ အေအာကပ်ါအတိPငး်ြဖစပ်ါသည ်-  

‘ပျိlေဖာ်ဝငစ် လိငဝိ်ေသသလကmဏာများ ဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်/ကိPကည်မီLမpDိြခငး်CDင့ ်

လGzကးီဘဝလိငဝိ်ေသသလကmဏာများ ဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်’ ကိP ေမးွရာပါလိငဝိ်ေသသလကmဏာCDင့ ်

ခယံGလိPသည့ ်လိငဝိ်ေသသလကmဏာများ ထာဝရ ကိPကည်မီLမpDိြခငး်ဟP သတမ်Dတက်ာ 

ထိPအြခငး်အရာသည ်ေဟာ်မPနး်ကPသြခငး်၊ ခွစဲတိက်Pသြခငး်CDင့ ်

အြခားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LများကိP ရယGကာ ဂျဲနဒ်ါြဖစတ်ညမ်LကိP 

ေြပာငး်လဲမLလPပ်ေဆာငလိ်Pြခငး်သိPပ့င ်ဉးီတညC်ိPငပ်ါသည။် ယငး်သိPေ့ဆးပညာ အကGအညမီျားြဖင့ ်

ဂျဲနဒ်ါြဖစတ်ညမ်Lေြပာငး်လခဲယံGြခငး်သည ်ထိPသG၏ ေြပာငး်လဲလိPသည့ ်

လိငဝိ်ေသသလကmဏာများCDင့ ်ကိPကည်သီည့ ်ခCvာကိPယြ်ဖင့ ်သG၏ဘဝတငွ ်မညမ်Ç 

လိPကဖ်ကည်မီLpDိစာွ ေနထိPငလိ်Pသည့ ်ရညမ်Dနး်ချကအ်ေပ� မGတညပ်ါသည။် 

‘အေwကာငး်အရာpDာေဖွသတမ်Dတြ်ခငး် (diagnosis)’ ကိP ပျိlေဖာ်မဝငခ်ငအ်ချိန၌် 

အတညယ်G၍မရေပ။ ကွြဲပားသည့ ်ဂျဲနဒ်ါအမGအကျင့မ်ျားCDင့ ်zကlိကC်Dစသ်ကမ်Lများ 

ကွလဲွဲြခငး်များသည ်‘အေwကာငး်အရာpDာေဖွသတမ်Dတြ်ခငး်’ လPပ်ေဆာငရ်န ်လံPေလာကေ်သာ 

အေwကာငး်အရငး်များေတာ ့မဟPတw်ကပါ။ 
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HA60 Gender incongruence of adolescence or adulthood - WHO ICD-11 မD 

ေကာကC်Lတခ်ျက ်

 ‘ကေလးဘဝ လိငဝိ်ေသသလကmဏာများ ဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်’ ဆိPသညမ်Dာ လGတစဉ်းီ၏ ခယံGလိPေသာ 

လိငဝိ်ေသသလကmဏာများCDင့ ်ေမးွရာပါ လိငဝိ်ေသသလကmဏာများသည ်ကေလးတစေ်ယာက၏် 

ပျိlေဖာ်မတိPငခ်ငအ်ချိန၌် ကိPကည်မီLမpDိြခငး်ြဖစã်ပီး ယငး်တငွေ်မးွရာပါဂျဲနဒ်ါထက ်

အြခားဂျဲနဒ်ါတစခ်Pအြဖစ ်အလွနအ်မငး် ြဖစတ်ညခ်ယံGလိPြခငး်၊ မိမိ၏ေမးွရာပါ 

လိငအ်ဂ5 ါအစတိအ်ပိPငး်များကိP မCDစã်မိlT ြခငး်၊ မိမိေနထိPငလိ်Pသည့ ်လိငဝိ်ေသသလကmဏာများCDင့ ်

ကိPကည်မီLpDိသည့ ်လိငအ်ဂ5 ါအစတိအ်ပိPငး်များကိP ပိPငဆ်ိPငလိ်Pြခငး်၊ ကစားစရာများ၊ အbPပ်များ၊ 

ဂိမ်းများ၊ ေဆာက့စားနညး်များ၊ ကစားေဖာ်များ ေရွးချယက်စားရာတငွလ်ညး် ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်

လိPကဖ်ကမ်L မpDိြခငး်များြဖစပ်ါသည။် ထိPကဲသ့ိP ့ ကိPကည်မီLမpDိြခငး်သည ်CDစC်Dစအ်ထ ိ

wကာြမင့ရ်ပါမည။် လိငဝိ်ေသသလကmဏာ အမGအကျင့မ်ျား ကွလဲွဲမL CDင့ ်CDစသ်ကမ်Lများ 

ကွလဲွဲြခငး်သည ်ေရာဂါpDာေဖွ/အတညြ်ပlရန ်လံPေလာကေ်သာ အေြခခအံေwကာငး်အရာများ 

မဟPတw်ကပါ။   

HA61 Gender incongruence of childhood - WHO ICD-11 မD ေကာကC်Lတခ်ျက ်

 

မိမိ၏ေမးွရာပါလငိြ်ဖစတ်ညမ်6ကိ9 မ)*စî်မိy> ြခငး်)*င့ပ်တသ်က၍် DSM ၏ေတွ> é*ိချက ်

မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိP မCDစã်မိlT ြခငး် CDင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်အေwကာငး်ရငး်ခ ံpDာေဖွမLကိP American 

Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual (DSM) ၏ (၂၀၁၃) ခPCDစတ်ငွ ်

ထPတြ်ပနခ်ဲေ့သာ (၅) zကမ်ိေြမာက ်ထPတေ်ဝမLတငွ ်ထည့သ်ငွး်ထားခဲပ့ါသည။်10 ယငး်ထPတေ်ဝမLတငွ ်

အြပlသေဘာေဆာငသ်ည့ ်ေြခလDမ်းများ ထည့သ်ငွး်ခဲã့ပီး 

“ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများမDာ မညသ်Gြဖစw်ကသနညး်” ဆိPသည့ ်အယGအဆမD 

“ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ wကlံေတွTရCိPငသ်ည့အ်ရာများ” ဆိPသည့ ်

အေwကာငး်များကိP ေဆးွေCးွခဲပ့ါသည။်  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) က ကေလးငယမ်ျား၊ 

ãမီးေကာငေ်ပါကအ်ရွယC်Dင့ ်အရွယေ်ရာကã်ပီးသGများတငွ ်မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိPမCDစã်မိlT ြခငး်၏ 

သးီြခားထငp်Dားသည့ ်လကmဏာများြဖင့ ်ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်အေwကာငး်အရငး်များကိP ေဖာ်ထPတထ်ားပါသည။်  

DSM-5 အရ ãမီးေကာငေ်ပါကအ်ရွယC်Dင့ ်အရွယေ်ရာကã်ပီးသGများတငွ ်ေတွTရေသာ 

မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိPမCDစã်မိlT ြခငး်သည ်၎ငး်၏ေမးွရာပါ လိငြ်ဖစတ်ညမ်LCDင့ ်၎ငး်ကလိPချငသ်ည့ ်

လိငဝိ်ေသသခယံGမLအwကား သသိားထငp်Dားစာွ ကွလဲွဲေနြခငး်ြဖစã်ပီး ထိPကဲသ့ိP ့ ကွလဲွဲေနြခငး်သည ်

 
10 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria  
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အနညး်ဆံPးေြခာကလ်wကာြမင့၍် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲD အနညး်ဆံPးCDစခ်ျကC်Dင့ ်

ကိPကည်ေီပ�လွငေ်နတတပ်ါသည-်  

- ေမးွရာပါလိငအ်ဂ5 ါဇာတမ်ျား၊ ေမးွရာပါ ဂျဲနဒ်ါအလိPကြ်ဖစေ်ပ�လာေသာ သငွြ်ပငလ်ကmဏာများ 

(CLတခ်မ်းေမ aး၊ »ကကသ်ားများ၊ အြခားအေမ aးအမÇငမ်ျား စသည)် တိPC့ Dင့ ်၎ငး်တိPလိ့Pချငေ်သာ 

လိငဝိ်ေသသလကmဏာများအwကား သသိာထငp်Dားစာွ ကွလဲွဲေနြခငး်၊ 

- ထိPကဲသ့ိP ့ သသိာထငp်Dားစာွ ကွလဲွဲေနြခငး်များေwကာင့ ်ေမးွရာပါလိငအ်ဂ5 ါဇာတမ်ျား၊ 

ဂျဲနဒ်ါအလိPကြ်ဖစေ်ပ�လာေသာ သငွြ်ပငလ်ကmဏာများကိP ဖယp်DားလိPစတိ ်အလနွအ်မငး် 

ြပငး်ထနြ်ခငး်၊ (သိPမ့ဟPတ ်ãမီးေကာငေ်ပါကအ်ရွယတ်ငွ ်ဂျဲနဒ်ါအလိPကဖံွ်T ãဖိlးလာမည့ ်CLတခ်မ်းေမ aး၊ 

»ကကသ်ား၊ ရငသ်ားများ ြဖစေ်ပ� ဖံွT ãဖိlးလာမLကိP တားဆးီလိPြခငး်၊)  

- အြခားဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား၏ ေမးွရာပါလိငအ်ဂ5 ါဇာတမ်ျား၊ ဂျဲနဒ်ါအလိPကြ်ဖစေ်ပ�လာေသာ 

သငွြ်ပငလ်ကmဏာများကိP အလနွအ်မငး် ရpDိလိPြခငး်၊ 

- မိမိ၏ ေမးွရာပါလိငC်Dင့ဆ်န ့က်ျငေ်သာ ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား (သိPမ့ဟPတ)် အြခားမတGညသီည့ ်

ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားြဖစလိ်Pစတိ ်အလနွအ်မငး် ြပငး်ထနြ်ခငး်၊ 

- မိမိ၏ ေမးွရာပါလိငC်Dင့ဆ်န ့က်ျငေ်သာ ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား (သိPမ့ဟPတ)် အြခားမတGညသီည့ ်

ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားအြဖစ ်ဆကဆ်ခံလိံPစတိ ်အလွနအ်မငး် ြပငး်ထနြ်ခငး်၊ 

- မိမိ၏ ေမးွရာပါလိငC်Dင့ဆ်န ့က်ျငေ်သာ ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား (သိPမ့ဟPတ)် အြခားမတGညသီည့ ်

ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားအြဖစ ်ခစံားြခငး်၊ တံP ့ြပနြ်ခငး်များ အခိPငအ်မာြဖစေ်ပ� ြခငး်၊ 

အေwကာငး်အရငး်pDာေဖွမLအတကွ ်စCံLနး်များCDင့က်ိPကည်ရီနမ်Dာ ထိPကဲသ့ိP ့ ကိPကည်မီLမpDိေသာ 

ဝိေရာဓိအေြခအေနများသည ်ေဆးပညာအရ သသိာထငp်DားမLpDိြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် လGမLေရး၊ 

အလPပ်အကိPငC်Dင့ ်အြခားလPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်ယိPယငွး်အားနညး်ချကမ်ျားpDိြခငး်တိP ့ ြဖစw်ကပါသည။်  

DSM-5 အရ ကေလးငယမ်ျားတငွေ်တွTရေသာ မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိPမCDစã်မိlT ြခငး်သည ်

၎ငး်၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LCDင့ ်၎ငး်ကခယံGလိPသည့ ်လိငဝိ်ေသသလကmဏာများအwကား 

သသိားထငp်Dားစာွ ကွလဲွဲေနြခငး်ြဖစã်ပီး ထိPကဲသ့ိPက့ွလဲွဲေနြခငး်သည ်အနညး်ဆံPးေြခာကလ်wကာြမင့၍် 

ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲD အနညး်ဆံPးေြခာကခ်ျကC်Dင့ ်ကိPကည်ေီပ�လွငေ်နတတã်ပီး ထိPအချကမ်ျားထမဲD 

တစခ်ျကသ်ည ်ပထမဆံPးေတွTရသည့ ်စ ံတစရ်ပ်ြဖစပ်ါသည-် 

- ဆန ့က်ျင့ဘ်ကဂ်ျဲနဒ်ါအြဖစ ်ြဖစတ်ညလိ်Pစတိ ်အလွနအ်မငး်ြပငး်ထနြ်ခငး်၊ သိPမ့ဟPတ ်

၎ငး်၏ေမးွရာပါ ဂျဲနဒ်ါမဟPတေ်သာ အြခားပံPစြံဖင့ေ်နထိPငလိ်Pြခငး်၊ 

- ေယာကျ်ားေလးအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသGများတငွ ်မိနး်ကေလးဝတစ်ားဆငယ်ငမ်LကိP CDစသ်က၍် 

မိနး်ကေလးကဲသ့ိP ့ ဝတဆ်ငလိ်Pစတိြ်ပငး်ထနြ်ခငး်၊ မိနး်ကေလးအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများတငွ ်

ေယာကျ်ားေလးဝတစ်ားဆငယ်ငမ်LကိP CDစသ်က၍် မိနး်ကေလးဝတစ်ံPများ ဝတဆ်ငရ်နြ်ငငး်ဆနြ်ခငး်၊ 

- ဇာတလ်မ်းသbPပ်ေဆာင ်ကစားရာတငွလ်ညး် ဆန ့က်ျငဘ်ကဂ်ျဲနဒ်ါအြဖစ ်

သbPပ်ေဆာငက်စားလိPြခငး်၊ 
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- ကစားစရာများ၊ အbPပ်များ၊ ဂိမ်းများ၊ ေဆာက့စားနညး်များ ကစားရာတငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကဂ်ျဲနဒ်ါအြဖစ ်လaမ်းမိPးမLြပငး်ထနြ်ခငး်၊ 

- ကစားေဖာ်ကိPလညး် ဂျဲနဒ်ါမတGသGကိPသာ ြပငး်ထနစ်ာွCDစသ်ကြ်ခငး်၊ 

- ေယာကျ်ားေလးအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများတငွ ်ေယာကျ်ားေလးဆနေ်သာအbPပ်များ၊ ဂိမ်းများ၊ 

ေဆာက့စားနညး်များကိP ြပငး်ထနစ်ာွြငငး်ဆန၍် အwကမ်းအတမ်း ေဆာက့စားြခငး်များကိP 

ေpDာငက်ျ~ြခငး်၊ မိနး်ကေလးအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများတငွ ်မိနး်ကေလးဆနေ်သာအbPပ်များ၊ 

ဂိမ်းများ၊ ေဆာက့စားနညး်ကိP ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊  

- မိမိ၏ခCvာေဗဒအရ ြဖစတ်ညသ်ည့ဂ်ျဲနဒ်ါကိP ြပငး်ထနစ်ာွမCDစã်မိlT ြခငး်၊  

- မိမိခယံGလိPသည့ဂ်ျဲနဒ်ါ၏ bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ လိငဝိ်ေသသလကmဏာများကိP ရpDိလိPေသာဆC∆ 

အလနွအ်မငး်ြပငး်ထနြ်ခငး်၊ 

ပျိlေဖာ်ဝငစ်အရွယC်Dင့ ်အရွယေ်ရာကã်ပီးသGများအတကွ ်အေwကာငး်အရငး်pDာေဖွမL စCံLနး်များတငွ ်

ေဆးပညာအရ သသိာထငp်DားမLpDိြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် လGမLေရး၊ အလPပ်အကိPငC်Dင့ ်

အြခားလPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်ယိPယငွး်အားနညး်ချကမ်ျားpDိြခငး်တိP ့ ြဖစသ်ည။် 

‘မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိP မCDစã်မိlT ြခငး်’ သည ်မDားယငွး်သည့ ်အယGအဆတစခ်Pြဖစေ်သာ 

‘ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်ဘဝကိP စတိက်Pနက်ာ မCDစသ်ကြ်ခငး် 

ြဖစေ်နwကသGများ (သိPမ့ဟPတ)် ြဖစခ်ဲဖ့GးသGများ ြဖစw်ကသည’် ဟGသည့အ်ယGအဆကိP ပိP၍ 

အားေကာငး်ေစပါသည။် အဘယေ်wကာင့ ်‘မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိPမCDစã်မိlT ြခငး်’ 

ြဖစေ်ပ�လာရသညဟ်P ေတွT pDိထားသည့အ်ေwကာငး်တရားCDင့ ်အချိlTေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ ခစံားwကရသည့ ်‘မိမိ၏ ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိP မCDစã်မိlT ြခငး်’ တိPတ့ငွ ်

ကွလဲွဲမLများpDိေနwကပါသည။် ထိPသိP ့ မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်LကိP မCDစã်မိlTသည့ ်ခစံားချကသ်ည ်

လGမLေရးအေြခအေနတစခ်Pြဖစã်ပီး ၎ငး်တိPအ့ား ဂျဲနဒ်ါမDားယငွး်ေခ�ဆိPမိြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် ေြပာဆိPမိြခငး်၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ အားလံPးကိPတစပံ်Pစတံညး်ြဖစသ်ညဟ်P ယGဆြခငး်၊ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LရယGရန ်အတားအဆးီများ pDိေနြခငး်တိPေ့wကာင့ ်ခစံားရြခငး်များြဖစw်ကပါသည။်    

 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲ6ခယံ/က9သသ/အား စတိေ်ရာဂါé*ိသညဟ်9 မယ/ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ/လိ9သည့ ်က9သမ6၏ 

အေကာငး်အဆိ9းကိ9 ၎ငး်ကိ9ယတ်ိ9ငအ်ားသေိစကာ ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်ံ9းြဖတခ်ိ9ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်“ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား 

စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ၎ငး်ခယံGလိPသည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP 

၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း” သည ်“ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားြခငး်အား 

စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်PယGဆ၍ ကPသြခငး်” CDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကြ်ဖစã်ပီး 
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGတိPအ့ား ၎ငး်တိPဘ့ဝ၏ ဗဟိPချကေ်တpွDိေစ၍ 

ချ~းကပ်ေသာ ေလလ့ာမLြဖစသ်ည။် သိP ့ြဖစ၍် “ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P 

မယGဆဘ ဲ၎ငး်ခယံGလိPသည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP ၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ 

ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း” သည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ လိPအငမ်ျား၊ 

ကိPယပိ်Pငလ်ကmဏာများကိP ၎ငး်တိPက့ိPယတ်ိPင ်သpိDိဆံPးြဖတC်ိPငေ်စbံPသာမက 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများအေနြဖင့လ်ညး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများCDင့ ်အဆငေ်ြပေချာေမာစာွ အတGတက ွ

လကတ်ွလဲPပ်ကိPငC်ိPငw်ကပါလိမ့်မည။်   

မိမိခCvာကိPယအ်ားမိမိဆံPးြဖတပိ်Pငခ်ငွ့p်Dိြခငး် ဆိPသညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်၎ငး်တိP၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lကစိòတငွ ်ကျနး်မာေရး၊ 

လGမLေရးဆိPငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားCDင့ ်ဆကစ်ပ်အေwကာငး်အရာများကိP သpိDိနားလညထ်ားãပီး မညသ်ည့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအား ရယGလိPသည၊် မညသ်ည့ေ်စာင့ေ်pDာကမ်LပံPစအံား 

မရယGလိPသညက်ိP ၎ငး်တိPက့ိPယတ်ိPင ်ဆံPးြဖတC်ိPငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ဆိPလိPသညမ်Dာ 

စတိဒ်ါဏရ်ာကျနေ်စCိPငသ်ည့ ်‘ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားြခငး်အား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်PယGဆ၍ ကPသြခငး်’ ကိP 

ခယံGစရာမလိPသည့အ်ြပင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LရယGရနC်Dင့ ်ဆံPးြဖတခ်ျကခ်ျရာတငွ ်အြခားမညသ်ည့ ်

အတားအဆးီမÇ မpDိြခငး်ပငြ်ဖစပ်ါသည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်‘ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ

၎ငး်ခယံGလိPသည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP ၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် 

နညး်လမ်း’ ကိP အေြခခကံျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများက ေဟာ်မPနး်စတငသ်ံPးစွမဲည့ ်(သိPမ့ဟPတ)် 

ဆကလ်ကသ်ံPးစွမဲည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ကGညေီထာကပံ်မ့Lြပlရန ်

အသံPးြပlwကပါသည။် ဤနညး်လမ်းကိP ေဆးခနး်၌ လကေ်တွTလPပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်လိPအပ်မည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိP အခနး် (၈)တငွ ်တငြ်ပထားပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gတစဉ်းီသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကPသြခငး်အားလPပ်ေဆာငရ်န ်စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ 

စလဲွံချိlTယငွး်ေနသGမဟPတလ်Çင ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသြခငး် မစတငမီ် 

စတိေ်ရာဂါကPဆရာဝနC်Dင့ ်စတိက်ျနး်မာေရး အကြဲဖတြ်ခငး်ကိP မြဖစမ်ေနလPပ်ေဆာငရ်န ်မလိPအပ်ေပ။ 

ထိPကဲသ့ိP ့ စတိက်ျနး်မာေရးေကာငး်မနွေ်wကာငး် အကြဲဖတြ်ခငး်ကိP မြဖစမ်ေနလPပ်ေဆာငရ်န ်

မလိPအပ်သည့တ်ိPင ်၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် ေဆာငရွ်ကေ်နစ~အတငွး် က≠မ်းကျငသ်G 

ပေရာ်ဖကp်Dငန်ယ၏် အကGအညကီိP ရယGCိPငပ်ါသည။် 
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ဂျဲနဒ်ါခယံ/မ6အတညြ်ပyကျနး်မာေရးေစာင့ေ်é*ာကမ်6တငွ ်ေတွ> {ကyံရေသာ မမñတ၍ 

မလိ9လားအပ်သည့ ်အတားအဆးီများé*ိြခငး် (Gatekeeping) 

Gatekeeping ဆိPသညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်တညြ်ပl ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး် ရယGေနစ~ကာလအတငွး် wကlံေတွTရေသာ 

မမÇတသည့၊် မလိPလားအပ်သည့ ်အတားအဆးီများpDိေနြခငး်ကိP ရညk်aနး်ရာတငွ ်

ေဖာ်ြပေသာစကားလံPးြဖစသ်ည။် ယခငက်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LစCံLနး်များတငွ ်တငး်wကပ်သည့ ်

ကန ့သ်တမ်Lများ ြပဌာနး်ခဲw့ကကာ ‘real life tests’ ဟPေခ�ေသာ 

‘ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gတစဦ်းသည ်၎ငး်ကအတညြ်ပlခယံGလိPကသ်ည့ ်ဂျဲနဒ်ါြဖင့ ်

အြပည့အ်ဝ လကေ်တွTေနထိPငသ်ည့က်ာလ စစေ်ဆးမL’ ကိPလညး် လPပ်ေဆာငw်ကပါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမL/ေဖာ်ြပမLများသည ်ေဆးပညာဆိPငရ်ာဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး် လPပ်ေဆာငရ်န ်

အရညအ်ချငး်များCDင့ ်ကိPကည်မီLpDိရနလ်ညး် လိPအပ်သည။်11  

ထိPကဲသ့ိPလ့Pပ်ေဆာငြ်ခငး်များက ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငC်Dင့ ်ကPသမLခယံGသGအwကား ေဆးကPသမL 

ဆကဆ်ေံရးအေပ�၌ သကေ်ရာကမ်LများpDိပါသည။် ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမLခယံGကPသသGအား စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P 

မယGဆဘ ဲ၎ငး်ခယံGလိPသည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP ၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ 

ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းကိP ကျင့သ်ံPးြခငး်ြဖင့ ်ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျားက 

(gatekeeper) ဟPေခ�ေသာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများကိPယတ်ိPငက် အတားအဆးီများသဖွယ ်

မြဖစေ်စဘ ဲကPသမLခယံGသGအား ေဆးပညာဆိPငရ်ာ ဗဟPသPတများ၊ ေဆးခနး်အေတွTအwကlံများ၊ ေရွးချယစ်ရာ 

နညး်လမ်းများ၊ လPပ်ကိPငပံ်Pများ၊ ေပ�ေပါကလ်ာCိPငသ်ည့ ်အCÄရာယမ်ျားကိP မÇေဝေဆးွေCးွCိPငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

တခါတရံ ေဆးခနး်မDေပးေသာအwကဉံာဏမ်ျားသည ်ေစာင့ေ်pDာကမ်L၌ ေCDာင့ေ်CDးြခငး်များCDင့ ်

မထေိရာကမ်Lများ ြဖစတ်တw်ကပါသည။် ထိPေ့wကာင့ ်ေဆးပညာအwကဉံာဏမ်ျားေပးသည့အ်ခါ 

pDငး်လငး်ြပတသ်ားစာွ pDငး်ြပြခငး်/kaနw်ကားြပသေပးြခငး်သည ်အေရးzကးီသညဟ်P 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်နညး်လမ်းတငွ ်အဓိကထား kaနw်ကားထားပါသည။် ကPသမLခယံGသG၏ 

စိPးရိမ်မLများကိP တံP ့ြပနေ်ပးရာတငွလ်ညး် ကPသမLခယံGသGက ဆံPးြဖတခ်ျကက်ိP ြပနလ်ညသ်ံPးသပ်CိPငရ်န ်

အစအီစ~CDင့ ်အချိနက်ာလအပိPငး်အြခားများကိPလညး် စစီ~ေပးCိPငပ်ါသည။် 

 
11 Gatekeeping  ကိ, ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာလ,ပ်ငနး်များတငွ ်မလိ,လားအပ်သည့အ်ဆင့မ်ျားကိ,ေလPာခ့ျသည့အ်ခါ အထ'းသြဖင့ ်
ကျနး်မာေရးအာမခမံျားက ေဆးလ,ပ်ငနး်စjများစာွလ,ပ်ေစလိ,ေသာ^ိ,ငင်မံျားတငွ ်ယငး်မလိ,လားအပ်သည့အ်ဆင့မ်ျားကိ, 
ေလPာခ့ျသည့အ်ဆင့ြ်ဖစသ်ည။် ထိ,နညး်ြဖင့ ်ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာရငး်ြမစမ်ျားကိ, မPတစာွေဝမP^ိ,ငb်ပီး မလိ,အပ်ေသာေဆးက,သမKများေ/ကာင့ ်
လ'တစဦ်းချငး်စတီငွ ်ြဖစေ်ပpလာမည့ဆ်ိ,းကျိ8းများကိ, ေလPာခ့ျ^ိ,ငမ်Mာြဖစပ်ါသည။်  
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‘Gatekeeping’ ကိP ေဆးပညာလPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၌ ေနာကထ်ပ်အဓိပ†ါယဖွ်င့ဆ်ိPချကတ်စခ်Pလညး် 

pDိပါေသးသည။် ေဆးပညာဆိPငရ်ာလPပ်ငနး်များတငွ ်မလိPအပ်သည့အ်ဆင့မ်ျားကိP ေလÇာခ့ျသည့အ်ခါ 

အထGးသြဖင့ ်ကျနး်မာေရးအာမခမံျားက ေဆးလPပ်ငနး်စ~များစာွ လPပ်ေစလိPေသာCိPငင်မံျားတငွ ်

ယငး်မလိPအပ်သည့အ်ဆင့မ်ျားကိP ေလÇာခ့ျသည့အ်ဆင့ြ်ဖစသ်ည။် ထိPနညး်ြဖင့ ်

ကျနး်မာေရးဆိPငရ်ာရငး်ြမစမ်ျားကိP မÇတစာွေဝမÇCိPငã်ပီး မလိPအပ်ေသာ ေဆးကPသမLများေwကာင့ ်

လGတစဦ်းချငး်စတီငွ ်ြဖစေ်ပ�လာမည့ဆ်ိPးကျိlးများကိP ေလÇာခ့ျCိPငမ်Dာြဖစပ်ါသည။် 

ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

ဩစေwတးလျCိPငင်မံD TransHub website တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

‘ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်ေတွT wကlံရေသာ မမÇတ၍ မလိPလားအပ်သည့ ်

အတားအဆးီများpDိြခငး်’ အေwကာငး်ကိPေလလ့ာCိPငပ်ါမည ်- 

https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping  

1. အထကလ်င့ခ်တ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ ‘ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်

ေတွT wကlံရေသာ မမÇတ၍ မလိPလားအပ်သည့ ်အတားအဆးီများpDိြခငး်’ ဥပမာများကိP 

ေလလ့ာသံPးသပ်ပါ။ 

2. ထိPဥပမာများထမဲD သင့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်ြဖစေ်ပ�ေနသညမ်ျား pDိပါသလား။ 

3. ‘ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်ေတွT wကlံရေသာ မမÇတ၍ 

မလိPလားအပ်သည့ ်အတားအဆးီများpDိြခငး်’ များCDင့ ်ရငဆ်ိPငေ်နရေသာ ကPသမLခယံGသGကိP 

သငမ်ညသ်ိPက့PစားေပးCိPငမ်ညန်ညး်။  

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား 

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငြ်ခငး်သည ်စတိပိ်Pငး်၊ bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ချိlTယငွး်ေနြခငး် 

မဟPတေ်wကာငး်CDင့ ်လိငဝိ်ေသသလကmဏာများ ဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်အေပ� WHO ICD-11 ၏ အမျိlးအစား 

သတမ်Dတထ်ားချကမ်ျားအရလညး် ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားစာွေနထိPငw်ကြခငး်သည ်စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ 

ချိlTယငွး်ပျကစ်းီေနြခငး် မဟPတေ်wကာငး်ကိP အတအိလငး် ေဖာ်ြပထားေwကာငး် 

အသပိညာေပးြမéင့တ်ငပ်ါ။  

- ေဆးကPသမLခယံGေနသGတစဉ်းီကိP ‘ခွစဲတိခ်ယံGãပီးသG’CDင့ ်‘ခွစဲတိခ်ယံG◌မ်LမြပlရေသးသG’ 

ဟPေခ�ဆိPသံPးCLနး်ြခငး်ကိPေpDာငp်Dားပါ။ ေဆးပညာဆိPငရ်ာ ကPသမLခယံGသG၏ အချကအ်လကမ်ျားသည ်

ကိPယေ်ရးကိPယတ်ာအြဖစ ်ထားpDိရမDာြဖစã်ပီး ကPသမLခယံGသGက ထPတေ်ဖာ်ေြပာေစလိPမDသာ 

ထPတေ်ဖာ်ေြပာဆိPသင့ပ်ါသည။်  
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- ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L၏ “ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲLခယံGကPသသGအား 

စတိေ်ရာဂါpDိသညဟ်P မယGဆဘ ဲ၎ငး်ခယံGလိPသည့ ်ကPသမL၏ အေကာငး်အဆိPးကိP 

၎ငး်ကိPယတ်ိPငအ်ားသေိစကာ ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ိPငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း” ကိP အသံPးြပl၍ 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်

မညက်ဲသ့ိP ့ အဆငေ်ြပေချာေမာစာွ လPပ်ကိPငေ်ဆာငရွ်ကC်ိPငရ်န၊် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်ပနး်တိPငသ်ိP ့ ေရာကp်DိCိPငရ်န ်မညက်ဲသ့ိP ့ ကGညေီပးCိPငသ်ညမ်ျားကိP 

စ~းစားသံPးသပ်ပါ။   

- မညသ်ည့လ်Pပ်ေဆာငမ်L အေလအ့ကျင့မ်ျားသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lတငွ ်

ေတွT wကlံရေသာ မမÇတ၍ မလိPလားအပ်သည့ ်အတားအဆးီ၊ အဟန ့အ်တားများ 

ြဖစေ်ပ�ေစCိPငေ်wကာငး်ကိP ကPသမLခယံGသGCDင့ ်သင၏်လPပ်ေဖာ်ကိPငဖ်ကမ်ျားကိP ေဆးွေCးွပါ။   

ကျမ်းကိ9းစာရငး် 

Equinox Gender Diverse Health Centre, “Informed Consent” Protocol for the Initiation of Hormone 
Therapy V2 Aug 2020 and other resources https://equinox.org.au/resources/  

TransHub material about gatekeeping, citing examples of what it can look that: 
https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping ] 

WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD-11: 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-
definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11  

WPATH De-Psychopathologization Statement, 26 May 2010 https://www.wpath.org/policies  

AusPATH statement in support of WPATH’s Statement on De-psychopathologization of Gender 
Variance, 19 September 2020.  https://auspath.org/auspath-support-for-the-world-professional-
association-for-transgender-healths-statement-on-de-psychopathologization-of-gender-variance/   
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အခနး် (၄) - ဂျဲနဒ်ါခယံ9မRအား အတညြ်ပEအသအိမBတြ်ပEြခငး်ABင့ ်

၎ငး်တိ7ပ့ါဝငအ်ကျံEးဝငမ်RTBိေသာ ပတဝ်နး်ကျငအ်ား ဖနတ်းီေပးြခငး် 

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်၎ငး်တိP၏့ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကိP 

အတညြ်ပlအသအိမDတြ်ပl၍ ၎ငး်တိPပ့ါဝငအ်ကျံlးဝငမ်LpDိေသာ ပတဝ်နး်ကျငက်ိPဖနတ်းီေပးပါ။  

o bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာေဆးခနး်ပတဝ်နး်ကျငမ်ျား  

o ကPသမLခယံGသG၏ အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိP ရယGCိPငမ်ည့ ်bံP းပိPငး်ဆိPငရ်ာ 

လPပ်ထံPးလPပ်နညး်များCDင့ ်စနစမ်ျား  

o ခCvာကိPယ ်အစတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် ေဆးွေCးွသည့အ်ခါ (သိPမ့ဟPတ)် bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ 

စစေ်ဆးမLများ လPပ်ေဆာငသ်ည့အ်ခါ ထိPကဲသ့ိPေ့သာ ပတဝ်နး်ကျငက်ိP ဖနတ်းီေပးပါ။ 

အေြခခသံထိားရမည့ ်နယိာမများ 

လGတစဦ်း၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLသည ်မိမိကိPယတ်ိPင ်ဆံPးြဖတရ်သည့အ်ရာြဖစက်ာ 

ကPသမLခယံGသGကိPယတ်ိPငသ်ညသ်ာ ၎ငး်၏ဂျဲနဒ်ါCDင့ ်ပတသ်က၍် အသဆိံPးသGြဖစပ်ါသည။်  

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများ၊ ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

ကPသမLခယံGသGများCDင့ ်လPပ်ကိPငရ်သည့အ်ခါ ေယဘGယျအားြဖင့ ်လိPကန်ာကျင့w်ကသံင့သ်ည့ ်အေြခခ ံ

ဥပေဒသCDစမ်ျိlးpDိပါသည-်   

1. ကPသမLခယံGသG၏ ဂျဲနဒ်ါကိP ေလးစားပါ။ ကPသမLခယံGသGက ၎ငး်၏အေwကာငး်CDင့ ်သG၏ 

ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် ေြပာဆိPေဆးွေCးွသည့အ်ခါ ကPသမLခယံGသGက 

အသံPးြပlေစချငသ်ည့၊် ေခ�ေစချငသ်ည့ ်အမည၊် နာမ်စားCDင့ ်အသံPးအCLနး်များကိP အသံPးြပlေပးပါ။  

2. ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများCDင့ပ်တသ်က၍် 

ေဆးပညာဆိPငရ်ာ ြပဿနာကိP pDာေဖွသတမ်Dတသ်ည့အ်ခါ (သိPမ့ဟPတ)် ကPသမLေပးသည့အ်ခါ 

အြခားဂျဲနဒ်ါများနညး်တG ကPသမLခယံGသ၏ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLကိP 

မDနက်နစ်ာွအသအိမDတြ်ပlCိPငရ်န ်အထGးဂbPြပlပါ။ 

Ö9ပ်ပိ9ငး်ဆိ9ငရ်ာေဆးခနး်ပတဝ်နး်ကျင ်

ေဆးခနး်pDိ bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ပတဝ်နး်ကျငအ်ေနအထားများCDင့ ်ေဆးခနး်၏ အွနလိ်Pငး်အချကအ်လကမ်ျားသည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်zကlိဆိPေwကာငး်၊ 

ေCးွေထးွေwကာငး်CDင့ ်လံPြခlံစတိခ်ျမLpDိေwကာငး်ကိP သတငး်စကားပါး၍ အချကြ်ပမLများ ြဖစေ်နရပါမည။် 
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ဤအခနး်၏ ေနာကဆ်ံPးပိPငး်တငွ ်တငြ်ပထားသည့ ်ကျမ်းကိPးစာရငး်CDင့ ်အြခားေခါငး်စ~များတငွ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများကိP ဂPဏြ်ပlသည့ပိ်Pစတာများ (သိPမ့ဟPတ)် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP ရညk်aနး်ေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်L 

ြမéင့တ်ငေ်ရး ကနပိ်နး်များအေwကာငး် ပါဝငပ်ါသည။် ကPသမLခယံGသGများ ေစာင့ဆ်ိPငး်သည့အ်ခနး်ထတဲငွ ်

စကားဝိPငး်ဖဲွT ေြပာဆိPမLများအတကွ ်ေနရာေကာငး်ြဖစေ်နရန ်လိPအပ်ãပီး ြပညတ်ငွး်pDိ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အသိPငး်အဝိPငး်များအwကား သငပ်ါဝငလ်Lပ်pDားထားမLများကိP 

ြမငသ်ာေအာငြ်ပထားပါ။  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP သငက် အားေပးေထာကခ်ေံwကာငး် ထငp်Dားစာွ 

ြပသထားမLမpDိလÇင ်သင၏်ေဆးခနး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအား 

zကlိဆိPသည့ေ်နရာ မဟPတဟ်P ၎ငး်တိPက့ ထငသ်ာွးပါလိမ့်မည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP အားေပးေထာကခ်သံည့ ်bPပ်ဝတÕ lများ၊ ဂျဲနဒ်ါအသအိမDတြ်ပl 

စာရငး်ေရးသငွး်ြခငး်ပံPစ၊ံ ဂျဲနဒ်ါအားလံPး အသံPးြပlCိPငသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lများ ေပးထားြခငး် စသည့ ်

bိP းpDငး်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lများက ၎ငး်တိPအ့တကွ ်ထGးြခားမLကိP ြဖစေ်စပါမည။် ထိPအရာများတငွ ်-  

- ဂျဲနဒ်ါအားလံPးအသံPးြပlCိPငသ်ည့သ်န ့စ်ငခ်နး်များ ထားpDိေပးြခငး် 

- အေလးသာွးြခငး်၊ ဆးီသာွးြခငး်များ CDင့ဆ်ိPငသ်ည့ ်bPပ်ြပသေက5တများ ေဖာ်ြပေပးထားြခငး် 

- ေဆးခနး်တငွ ်လGတိPငး် ၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချကC်Dင့ ်သင့ေ်လျာ်မည့ ်သန ့စ်ငခ်နး်အား 

အသံPးြပlCိPငေ်wကာငး် pDငး်လငး်စာွ အသေိပးထားြခငး် 

- ဂျဲနဒ်ါခွထဲားသည့ ်သန ့စ်ငခ်နး်များတငွ ်ကေလးအဝတအ်စားလဲ သန ့p်Dငး်ေရးလPပ်ရနC်Dင့ ်

အမျိlးသမီးလစ~သံPးပစòညး် စနွ ့ပ်စခ်ကွမ်ျားကိP အမျိlးသား/အမျိlးသမီးCDစခ်နး်စလံPးအတကွ ်

ထားpDိေပးရပါမည။်  

ေဆးခနး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်zကlိဆိPသည့ ်

ေနရာတစခ်Pြဖစေ်wကာငး်သေိစရာတငွ ်ဧည့z်ကlိေကာငတ်ာCDင့ ်အြခားဝနထ်မ်းများ၊ လံPြခlံေရး၊ 

သန ့p်Dငး်ေရးဝနထ်မ်းများကလညး် အဓိကကျကာ တစခ်ါတစရံ် ကPသမLခယံGသGက ၎ငး်တိPအ့ား 

ဦးဆံPးေတွTဆံPwကရေသာေwကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။်  ထိPေ့wကာင့ ်ယငး်ဝနထ်မ်းများကိPလညး် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့ ဂPဏသ်ကိmာ၊ တနး်တGညမီÇခငွ့၊် အတငွး်ေရးကစိòများအေwကာငး်CDင့ ်

အြခားလGအ့ခငွ့အ်ေရးအေwကာငး်အရာများကိP ေလးစားတတေ်စရန ်သငတ်နး်များလPပ်ေဆာငေ်ပးရပါမည။် 

ေဆးခနး်၏ ခွြဲခားဆကဆ်မံL မpDိသည့မ်Gဝါဒသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

ကPသမLခယံGသGCDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ဝနထ်မ်းများအား ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်ကိP 

လံPးဝလကမ်ခေံwကာငး် pDငး်လငး်ြပတသ်ားစာွ ေဖာ်ြပထားသင့ပ်ါသည။် ထိP ့ြပင ်ခွြဲခားဆကဆ်မံLအတကွ ်

တိPငw်ကားရန ်လPပ်ငနး်အစအီစ~များကိPလညး် pDငး်လငး်စာွ ေwကြငာထားရပါမည။်  
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အမည၊် နာမ်စား)*င့ ်ဂျဲနဒ်ါအေသးစတိမ်ျား  

က9သမ6ခယံ/သ/ထမံ* အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား ရယ/ြခငး်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများထမံD ၎ငး်တိP၏့အမည၊် ဂျဲနဒ်ါCDင့ ်

နာမ်စားများကိPသCိိPငရ်န၊် ၎ငး်တိPက့ လွတလ်ပ်စာွCDင့ ်လံPြခlံစတိခ်ျစာွ ေြပာြပလာေစရန ်

အေကာငး်ဆံPးနညး်လမ်းမDာ ပံPမDနအ်တိPငး် ေမးြမနး်ြခငး်ပငြ်ဖစပ်ါသည။် ၎ငး်တိP၏့ နာမ်စားများေခ�ေဝ�မLတငွ ်

အစပိPငး်၌ သင့အ်ေနြဖင့ ်စမ်ိးေနမညြ်ဖစေ်သာ်လညး် ေနာကပိ်Pငး်တငွ ်လွယက်Gအဆငေ်ြပလာပါလိမ့်မည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်GဟP သငက်ယGဆသည့ ်ကPသမLခယံGသGများသာမက 

အြခားကPသမLခယံGသGအားလံPးကိP ၎ငး်တိP၏့ အမည၊် ဂျဲနဒ်ါ၊ ဦး/ေဒ�/ကိP/မ စသညက်ိP ေမးြမနး်ပါ။ ဥပမာ-   

✔ “ကPသမLခယံGသGအားလံPးထမံD ဤအေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိP က≠C်Pပ်တိPေ့မးြမနး်ပါသည။် 

ေကျးဇGးြပl၍ သင၏်အမညC်Dင့ ်အြခားအေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား၊ သငအ်သံPးြပlေစလိPသည့ ်

အသံPးအCLနး်များကိP ြဖည့ေ်ပးပါ။” ဟP ေြပာဆိPြခငး်။  

ဤေဒသတငွp်Dိေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lများ၌ လGဦးေရ ထGထပ်တတw်ကãပီး သးီသန ့ေ်ဆးွေCးွမLများ 

လPပ်ေဆာငရ်န ်ခကခ်တဲတw်ကပါသည။် ကPသမLခယံGသGအားလံPးကိP တGညသီည့ ်ေမးခနွး်များေမးြခငး်ြဖင့ ်

ေဆးွေCးွမLကိP ပံPမDနအ်တိPငး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်CDင့ ်သင့ဘ်ာသာ အသံPးြပlလိPကသ်ည့ ်နာမ်စားများေwကာင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအေနြဖင့ ်မဝံမ့ရဲြဖစေ်စပါမည။်  

✔ ဝနထ်မ်းများအားလံPး၏ နာမညက်ဒ၊် လPပ်ငနး်ကဒC်Dင့ ်email signatures များတငွ ်နာမ်စားများထည့ပ်ါ။   

နယGးေယာကမ်D Callen-Lorde Community Health Center က ‘Pronouns Matter! - နာမ်စားသည ်

အေရးzကးီသည’် ဟP အမညp်Dိသည့ ်ကနပိ်နး်တစခ်PအားလPပ်ေဆာငခ်ဲã့ပီး ယငး်ကနပိ်နး်သည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်Gများအတကွ ်zကlိဆိPမLpDိေသာ၊ လံPြခlံစတိခ်ျ၍ရေသာ၊ 

ေလးစားမLpDိေသာ ေဆးခနး်ပတဝ်နး်ကျငက်ိP ဖနတ်းီေပးရနြ်ဖစပ်ါည။်12 ဝနထ်မ်းဝတစ်ံPများတငွ ်စတစက်ာ၊ 

လကေ်မာငး်တဆံပ်ိများ တပ်ဆငေ်စြခငး်၊ နာမညက်ဒမ်ျားတငွ ်၎ငး်တိP၏့ နာမ်စားများ ေဖာ်ြပထားြခငး်အြပင ်

ဧည့z်ကlိေကာငတ်ာတငွ ်အမညစ်တစက်ာများကိP ကPသမLခယံGသGများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ နာမ်စားအား 

ေဖာ်ြပရနအ်တကွ ်အသံPးြပlCိPငရ်န ်ထားေပးသင့ပ်ါသည။် ထိPသိPလ့Pပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ကPသမLခယံGသGတစဦ်း၏ 

နာမ်စားသည ်ãပီးခဲသ့ည့ခ်ျိနး်ဆိPမLကတညး်က ေြပာငး်လဲမLြဖစသ်ာွးခဲသ့ညp်Dိေသာ် ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်

သတြိပlေစCိPငပ်ါလိမ့်မည။် 

ဤေဒသpDိ အချိlT CိPငင်မံျားတငွ ်ဥပမာ-ထိPငး်CိPငင်တံငွ ်ဂျဲနဒ်ါေဖာ်ြပမLနာမ်စားကိP လGတစဦ်း၏ 

အမညအ်စားထိPးအြဖစ ်မေခ� wကပါ။ ဥပမာ - ထိPငး်ဘာသာစကားေြပာများတငွ ်သG(เขา)  သGမ(เธอ, 

หลอ่น)အစား ဂျဲနဒ်ါေဖာ်ြပမLမpDိသည့ ်နာမ်စား เคา้ ကိPအသံPးြပl ေခ�ေဝ� wကပါသည။်  

 
12 Callen-Lorde Community Health Center: https://callen-lorde.org/transhealth/ 
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ဤအေြခအေနမျိlးတငွ ်ကPသမLခယံGသGအား မညသ်ည့န်ာမ်စားသံPးရမညက်ိP ေမးရနမ်လိPအပ်ေတာပ့ါ။ သိPေ့သာ် 

ဥပေဒအရ ၎ငး်တိP၏့ဂျဲနဒ်ါအား ေဖာ်ြပခငွ့မ်ရသည့တ်ိPငေ်အာင ်၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်မညသ်ည့န်ာမ်စားြဖင့ ်

အသံPးြပlေစလိPသညက်ိP ေမးြမနး်ထားရပါမည။်   

က9သမ6ခယံ/သ/သည ်မတ/ညသီည့အ်ေြခအေနများတငွ ်မတ/ညသီည့အ်မညမ်ျားကိ9 

အသံ9းြပyြခငး်é*ိမé*ိ é*ငး်လငး်စာွေမးြမနး်ထားြခငး်  

ဤေဒသpDိ ေနထိPငသ်Gများသည ်လကမ်ထပ်ခငအ်ချိနထ် ိမိဘများCDင့ ်ေတာကေ်လÇာကေ်နထိPငw်ကသညမ်Dာ 

ပံPမDနအ်စ~အလာတစခ်Pြဖစပ်ါသည။် ဆိPလိPသညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများလညး် 

မိဘများCDင့ ်အတGတကေွနထိPငw်ကသGများ ြဖစC်ိPငã်ပီး ထိPသိPေ့နထိPငw်ကသည့အ်ခါ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများသည ်အြခားအမညတ်စခ်PCDင့ ်ေနထိPငw်ကãပီး ေဆးခနး်သိPလ့ာသည့အ်ခါ 

အြခားအမညတ်စခ်PကိP သံPးCLနး်ြခငး် ြဖစတ်တပ်ါသည။် ထိPကဲသ့ိPေ့သာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်ေဆးခနး်ေဖာငပံ်PစမံျားCDင့ ်ဇယားများတငွ ်၎ငး်တိP၏့ 

အြခားအမည၊် ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစား၊ နာမ်စား၊ ဦး/ေဒ�/ကိP/မ စသညက်ိP မညသ်ည့အ်ေြခအေနတငွ ်

ေခ�ေစ/အသံPးြပlေစလိPသညက်ိPြဖည့ရ်န ်ေနရာတစခ်P ေပးထားရပါမည။် (ဥပမာ - ဖPနး်ေခ�ဆိPြခငး်၊ 

အမ်ိသိPစ့ာပိP ့ြခငး်၊ ေစာင့ဆ်ိPငး်ခနး်တငွ ်နာမညေ်ခ� ြခငး်)  

✔ သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lအေwကာငး် ေဆးွေCးွသည့အ်ခါတိPငး် က≠C်Pပ်တိPအ့ား 

ဤအချကအ်လကမ်ျား/ေဖာ်ြပချကမ်ျားကိP အသံPးြပlေစလိPပါသလား။ အကယ၍် 

အြခားအသံPးအCLနး်များ အသံPးြပlေစလိPသည့အ်ခါ က≠C်Pပ်တိPက့ိP အသေိပးပါ။  

နာမ်စားအသစသ်ံ9း)6နး်ြခငး်အတကွ ်ေလက့ျင့ြ်ခငး်  

သငC်Dင့မ်ရငး်CDးီေသာ/ သငအ်ရငက် သပ်ိသံPးေလမ့pDိေသာ နာမ်စားတစခ်PကိP စတငသ်ံPးရေတာမ့ညဆ်ိPလÇင ်

အေလအ့ကျင့လ်Pပ်ရန ်လိPအပ်ပါသည။် ယငး်နာမ်စားကိP သငတ်စေ်ယာကတ်ညး်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

အြခားသGတစေ်ယာကC်Dင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ေခ�ဆိPမLရငး်CDးီေစရန ်ေလက့ျင့မ်Lြပlပါ။ 

✔ ယခငက်နာမ်စားအမDားကိP သင ်အသံPးြပlေခ�ေဝ�ေနသည့ ်ကPသမLခယံGသGတစဦ်းအား နာမ်စားအသစ ်

သံPးCLနး်ေခ�ဆိPရနအ်တကွ ်သင့အ်ေနြဖင့ ်ေဆးခနး်ချိနး်ဆိPမLမေရာကခ်င ်မိမိကိPယမိ်မိ သတေိပးစာ 

ချေရးထားြခငး်မျိlး (သိPမ့ဟPတ)် နာမ်စားအသစေ်ခ�ဆိPရန ်ေလက့ျင့ြ်ခငး်မျိlးကိP လPပ်ေဆာငပ်ါ။  

ေနာကထ်ပ်နညး်လမ်းတစခ်PမDာ ချိနး်ဆိPမLမတိPငခ်င ်မDတစ်PကိPြပနw်ကည့၍် အသထံကွဖ်တက်ာ အမညအ်မDန၊် 

နာမ်စားအမDန၊် ဦး/ကိP/ေဒ�/မ အမDနတ်ိPက့ိP အသထံကွရွ်တပ်ါ။ ဥပမာ- ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား 

မခယံGသG ကPသမLခယံGေနေသGတစဦ်းအတကွ ်‘သGတိP/့သGတိP၏့’ ဟPသံPးရမညက်ိP သငေ်မေ့နမDာစိPးရိမ်လÇင ်

သင့မ်Dတစ်Pတငွေ်ရး၍ ဤကဲသ့ိP ့ အသအံကျယz်ကးီဖတက်ာ သင့က်ိPသင ်သတေိပးပါ။  
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 “သGတိPC့ Dင့ ်ãပီးခဲ့သည့ခ်ျိနး်ဆိPမLတငွ ်သGတိP၏့ တကစ်တ်ိPစတbီPနး်ေဆးပမာဏ တိPးရနအ်တကွ ်

ေဆးွေCးွခဲ့wကသည။် သGတိPC့ Dင့ ်ချိနး်ဆိPမLမစခင ်ေသးွရယGခဲ့wကပါသည။် က≠C်Pပ်တိPအ့ေနြဖင့ ်သGတိP၏့ 

ကPသမLအဆင့မ်ျား အေwကာငး် ေဆးွေCးွCိPငခ်ဲ့wကãပီး သGတိPက့ မညသ်ိPဆ့ံPးြဖတမ်ညက်ိP 

ေတွT CိPငပ်ါမည။်” 

ကPသမLခယံGသGများ၏ နာမ်စားCDင့ ်အမညမ်ျားကိP သင့အ်ေနြဖင့ ်အãမဲရယGခဲေ့သာ်လညး် 

ထိPအချကအ်လကမ်ျား မရCိPငသ်ည့ ်အေြခအေနများpDိCိPငပ်ါသည။် ထိPအခါမျိlးတငွ ်ကPသမLခယံGသG၏ 

ဂျဲနဒ်ါကိP မDားယငွး်ေခ�ဆိPမL မြဖစေ်စရန ်ခန ့မ်Dနး်၍ ေခ�ဆိPြခငး် မြပlပါCDင့။်  

✔ မညသ်ည့အ်ရာကိPမD ယGဆချကြ်ဖင့မ်ြပlလPပ်ပါCDင့၊် ကPသမLခယံGသG၏ အေသးစတိ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိP ပံPမDနအ်တိPငး်ေမးြမနး်ပါ။ ယGဆချကမ်ျားြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါသံPးCLနး်ြခငး်ကိPေpDာငပ်ါ။  

ေအာကတ်ငွြ်ပထားေသာ ဥပမာများမDာ ကျား/မ မေဖာ်ြပလိPသည့ ်အများဆိPငေ်မးခနွး်များ၊ 

စာေwကာငး်များြဖစw်ကပါသည။်  

ကျား/မ ပါဝငသ်ည့ေ်မးခနွး်/စာေwကာငး်များ ကျား/မ မေဖာ်ြပသည့ေ်မးခနွး်/စာေwကာငး်များ 

ဘာအကGအညေီပးရပါမလဲ အမ/အနတ်/ီညမီ။  ဘာအကGအညေီပးရပါမလဲ။ 

က≠C်Pပ်CDင့လိ်Pကခ်ဲပ့ါ မစòတာခန။် က≠C်Pပ်CDင့လိ်Pကခ်ဲပ့ါ။ 

သGမဆရာဝနC်Dင့ေ်တွTရန ်ေစာင့ေ်နပါသည။်  ကPသမLခယံGသGက ဆရာဝနC်Dင့ေ်တွTရန ်

ေစာင့ေ်နပါသည။် သိPမ့ဟPတ ်Dr Tan’s ၏ လGနာက 

ဒမီDာပါ။  

 ကိPးကား - အမျိlးသား LGBT ကျနး်မာေရးအသပိညာေပးစငတ်ာ ၂၀၂၀ 

✔ အကယ၍်သငအ်မDားလPပ်မိလÇင ်ြမနြ်မနေ်တာငး်ပနပ်ါ၊ သင့အ်မDားကိP ြပငပ်ါ။ ãပီးလÇင ်

လPပ်စရာpDိသညက်ိP ဆကလ်Pပ်ပါ။  

တစခ်ါတစရံ်မDာ ကPသမLခယံGသGသည ်ဤကဲသ့ိP ့ ဂျဲနဒ်ါမDားယငွး်ေခ�ဆိPခရံသည့အ်တကွ ်

အြပငး်အထနေ်ဒါသထကွ ်ေပါကက်ွကဲာ တPန ့ြ်ပနြ်ခငး်များpDိCိPငပ်ါသည။် ထိPသိP ့ြဖစရ်ြခငး်မDာ ၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်

ယငး်ကစိòအား အမDားမခCံိPငြ်ခငး် (သိPမ့ဟPတ)် ေနစ့~wကlံေတွTေနwကရသည့ ်မတGကွြဲပားမLများကိP 

ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံြခငး်များေwကာင့ ်ြဖစC်ိPငပ်ါသည။် ထိPအခါ စတိက်ိPတညã်ငမ်ိေအာငထ်ား၍ ပPဂ∫ိlလ်ေရးအရ 

ြပနမ်တPန ့ြ်ပနမိ်ေစရနz်ကlိးစားပါ။  

ID အချကအ်လကမ်ျားက သင့ေ်ဆးခနး်မ*တတ်မ်း)*င့ ်မကိ9ကည်သီည့အ်ခါ  
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်Gဧည့သ်ညအ်ား ၎ငး်၏ ဥပေဒအရ အမညတ်ငွေ်သာနာမညC်Dင့ ်

ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားကိPြဖည့ရ်န ်လိPအပ်ေwကာငး်CDင့ ်ဘာေwကာင့ ်လိPအပ်ေwကာငး်ကိP pDငး်ြပပါ။  

အာpDCDင့ပ်စဖိိတp်Dိ ေဒသအေတာ်များများတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

ဥပေဒအရ အမညတ်ငွေ်သာနာမညC်Dင့ ်ဂျဲနဒ်ါအမျိlးအစားကိP ေြပာငး်လဲရနမ်ြဖစC်ိPငပ်ါ။ (ကိPးကား - UNDP 

and APTN 2017)။ ဆိPလိPသညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်Gတစဦ်းအတကွ ်တရားဝင ်

ကိPယေ်ရးအချကအ်လက ်စာရွကစ်ာတမ်းများ ထPတြ်ပရန ်လိPအပ်လာလÇင ်၎ငး်တိP၏့ ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါCDင့ ်

ေမးွအမညက်ိPသာ အသံPးြပlwကရပါသည။်  

✔  “ဤမDတပံ်Pတငထ်pဲDိ အမညC်Dင့ ်အြခားအချကအ်လကမ်ျားသည ်က≠C်Pပ်တိP ့ 

ေြပာဆိPေဆးွေCးွwကသည့အ်ခါ သံPးCLနး်ေစလိPေသာ အမညC်Dင့ ်အေခ�အေဝ�များြဖစပ်ါသလား။” 

ဟPေမးြမနး်ရန ်ဝနထ်မ်းအားလံPးကိP ေလက့ျင့ေ်ပးထားပါ။  

✔ ကPသမLခယံGသG၏ အမည၊် ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLသည ်၎ငး်၏ အာမခမံDတတ်မ်းများ သိPမ့ဟPတ ်

ေဆးမDတတ်မ်းများCDင့ ်မကိPကည်လီÇင ်ထိPမDတတ်မ်းများအတကွ ်သးီြခားအမညတ်စခ်PကိP 

အသံPးြပlေစလိPသလားဆိPသညက်ိP ေမးြမနး်ပါ။  

✔ အချကအ်လက ်အေသးစတိက်ိP စစေ်ဆးရန ်စာရွကထ်Pတေ်ပးထားြခငး်သည ်

ကPသမLခယံGသGအချိlTအတကွ ်အေCDာင့အ်ယDကက်ငး်၍ တစက်ိPယတ်ညး်လPပ်ေဆာငC်ိPငပ်ါလိမ့်မည။်  

ဧည့သ်ည၏် မDတပံ်Pတငသ်ည ်ကPသမLခယံGသGမDတတ်မ်းCDင့ ်မကိPကည်လီÇင ်သင့အ်ေနြဖင့ ်ကPသမLခယံGသG၏ 

ကိPယေ်ရးအချကအ်လကမ်ျား (ဥပမာ - ေမးွေန ့၊ ေနရပ်လိပ်စာ) တိPအ့ား စစေ်ဆးအတညြ်ပlCိPငပ်ါသည။်  

ခ)óာကိ9ယအ်စတိအ်ပိ9ငး်များအေ{ကာငး်ေဆးွေ)းွြခငး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအများစPသည ်၎ငး်တိP၏့ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များ၊ 

အထGးသြဖင့ ်လိငC်Dင့ ်မျိlးပာွးအဂ5 ါများအေwကာငး် ေြပာဆိPသည့အ်ခါ ၎ငး်တိPခ့ယံGသည့ ်ဂျဲနဒ်ါကိP 

သသိာေစသည့ ်စကားလံPးများြဖင့ ်သံPးCLနး်ေြပာဆိPwကပါသည။် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအေနြဖင့ ်

၎ငး်တိPအ့သံPးြပlေသာ စကားလံPးများ၊ အသံPးအCLနး်များကိP ေခ�ေဝ�သံPးCLနး်လိPကြ်ခငး်အားြဖင့ ်၎ငး်တိPအ့ား 

ေလးစားမLကိP ြပသေပးရာေရာကသ်လိP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGCDင့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအwကား ယံPwကညမ်LကိPလညး် တညေ်ဆာကထ်ားCိPငပ်ါမည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ၎ငး်တိP၏့ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် 

ေဖာ်ြပရနစ်ကားလံPး အသံPးအCLနး်အား ၎ငး်တိPစ့တိတ်ိPငး်ကျ ေဖာ်ြပသံPးCLနး်ခငွ့p်Dိေစရန ်အခငွ့အ်ေရးေပးပါ။ 

ဥပမာ - ကPသမLခယံGသG၏ အချကအ်လကြ်ဖည့မ်ည့ ်လÇိlT ဝDကေ်ဖာငပံ်Pစ ံ(သိPမ့ဟPတ)် 

လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငေ်မးြမနး်ြခငး် (အခနး်၆ တငွတ်ငြ်ပထားပါသည)် များတငွ ်၎ငး်တိPစ့တိတ်ိPငး်ကျသည့ ်

စကားလံPးအသံPးအCLနး်များကိP ေဖာ်ြပေစြခငး်။ ၎ငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားြခငး်အေပ� 
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ဂျဲနဒ်ါမDားယငွး်သတမ်Dတမိ်ြခငး်များသည ်ြဖစေ်လp့Dိေသာေwကာင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်ထိPကဲသ့ိP ့ ဂျဲနဒ်ါမDားယငွး်ေခ�ဆိPြခငး်သည ်အထခိိPကမ်ခသံည့ ်

ကစိòြဖစေ်wကာငး် သတထိားwကရပါမည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများ၏ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များ 

အေwကာငး်ေြပာဆိPသည့အ်ခါ ဂျဲနဒ်ါတစခ်PခPကိP သးီြခားရညk်aနး်ြခငး်မဟPတသ်ည့ ်စကားလံPးများကိP 

ေရွးချယေ်ြပာဆိPြခငး်ြဖင့ ်ဤကဲသ့ိPေ့သာ အထခိိPကမ်ခသံည့က်စိòကိP အေကာငး်ဆံPး ကိPငတ်ယွC်ိPငပ်ါလိမ့်မည။် 

ဥပမာအချိlTအား ေအာကပ်ါဇယားတငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် ထိPအသံPးအCLနး်များသည ်လGတစဦ်း၏ ခCvာကိPယ ်

အစတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး်ေြပာဆိPရာတငွ ်မညသ်ည့ဂ်ျဲနဒ်ါြဖစသ်ညဆ်ိPသည့ ်ယGဆချကမ်ျားမပါေပ။   

ကိPးကား - TransHub resource on Trans-Affirming Clinical Language13  

မလိ9အပ်ေသာ၊ အေ)*ာင့အ်ယ*ကြ်ဖစေ်စေသာေမးခနွး်များကိ9 ေé*ာငé်*ားြခငး်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအများစPကိP မလိPအပ်သည့ ်ေမးခနွး်များ၊ ၎ငး်တိPအ့တကွ ်

အေCDာင့အ်ယDကြ်ဖစေ်စသည့ ်ေမးခနွး်များ မwကာခဏ ေမးေလp့Dိwကပါသည။် (ဥပမာ- ၎ငး်တိP၏့ 

ခCvာကိPယအ်ေwကာငး်များ၊ ခွစဲတိမ်LခယံGထားသည့အ်ေwကာငး်များ၊ ဂျဲနဒ်ါဘဝဇာတေ်wကာငး်များ၊ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငရ်သည့ ်အေwကာငး်ြပချက)်။ ထိPေမးခနွး်များကိP 

သပ်ိမရငး်CDးီသည့ ်မိတေ်ဆမွျား၊ သGစမ်ိးများက ပိP၍ေမးေလp့Dိတတw်ကãပီး တခါတရံ လPပ်ငနး်ခငွက်ဲသ့ိPေ့သာ 

ေမးရနမ်သင့ေ်တာ်သည့ ်ေနရာမျိlးတငွ ်ေမးြမနး်ေလp့Dိwကပါသည။် ထိPေမးခနွး်များ ေမးြခငး်သည ်

 
13 ဤအကိ,းအကားများကိ, Trans Care BC, Canada ^Mင့ ်TransHub, NSW, Australia တိ,က့ြပ8စ,ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 16 April 2021 
at: 
https://static1.squarespace.com/static/5d8c2136980d9708b9ba5cd3/t/5fc9a8282f5dbb44b77798d1/1607051
305514/Trans+Affirming+Clinical+Language+Guide_Final.pdf  

စမ်းေခc <ကည့ရ်န ် ဥပမာ ဤသိ2ေ့ြပာဆိ2မည့အ်စား 

(----) L&င့လ်:/သ: 

(----) L&င့လ်:/သ:များ 

(----) L&င့မ်ည်သ:မဆိ2 

သ2တ်ရည်ဂလငး်%&ိသ:တစဦ်း ဆီးလမ်းေ<ကာငး် 

ေရာဂါလကeဏာများြပလgင ်ထိ2သ:၏ ဆရာဝနL်&င့ ်

တိ2ငပ်ငသ်င့ပ်ါသည်။ 

(----) L&င့ေ်ယာက်ျား 

(----) L&င့အ်မျိ8းသား 

(----)အမျိ8းသားခLOာကိ2ယ်(--) 

(---) %&ိေသာလ:/သ: 

(---) %&ိေသာလ:/သ:များ 

(---) %&ိေသာမည်သ:မဆိ2 

သားအမ်ိေခါငး်%&ိသည့ ်မည်သ:မဆိ2 

သားအမ်ိေခါငး် စစေ်ဆးမIြပ8လ2ပ်ရန ်ကiL်2ပ်တိ2 ့ 

jkန<်ကားထားပါသည်။  

(--) %&ိေသာမိနး်မ 

(--) %&ိေသာအမျိ8းသမီး 

(--) အမျိ8းသမီးခLOာကိ2ယ် (--) 

(---) ြဖစလ်ာLိ2ငသ်ည်။ 

(---) စတငလ်ာမည်။ 

သင့အ်ေနြဖင့(်--) 

<ကံ8ေတွl Lိ2ငမ်ည်။ 

သေLOတားြခငး်မ%&ိလgင ်ကိ2ယ်ဝနရ်Lိ2ငပ်ါသည်။ 

အပျိ8ေဖာ်ဝငသ်ည့ ်အသက်ေကျာ်လgင ်

ဆံပငက်iတ်ြခငး် စတငြ်ဖစလ်ာပါမည်။ 

mကက်တက် ဗိ2က်ေအာင့ြ်ခငး်များ 

သင<်ကံ8ေတွlရLိ2ငပ်ါသည်။  

အမျိ8းသမီးများသည်---

ြဖစလ်ာမည်။ 

အမျိ8းသားများထိပ်ေြပာငြ်ခငး် ---

- 

အမျိ8းသမီးများအေနြဖင့ ်---

<ကံ8ေတွlရမည်။ 
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ လွတလ်ပ်ခငွ့က်ိP ေCDာင့ယ်Dကေ်နြခငး်ြဖစã်ပီး 

ေဆးကPသမLအဆင့မ်ျားတငွ ်၎ငး်တိPအ့ား စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ စွလဲမ်းမLများြဖစသ်ညဟ်P ဆိPလိPရာေရာကပ်ါသည။်   

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငေ်နသGတစဦ်းကိP “ဘာေwကာင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲေနထိPငသ်G ြဖစေ်နရသလ”ဲ သိPမ့ဟPတ ်“မငး်ဘာေwကာင့ ်မိနး်မတစေ်ယာက ်(သိP ့) 

ေယာကျ်ားတစေ်ယာက ်ြဖစခ်ျငရ်တာလဲ” စသည့ေ်မးခနွး်များေမးြခငး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gအား ၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLသည ်မDားယငွး်ေနြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် 

အြခားသGများကိP လိမ်လညလ်Dည့ြ်ဖားေနြခငး် ြဖစသ်ညဟ်P သယွဝိ်Pကေ်ြပာဆိPေနြခငး်သာြဖစပ်ါသည။် 

ထိPအယGအဆများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့ အခငွ့အ်ေရးကိP 

အဓိပ†ါယဖွ်င့ဆ်ိPရနC်Dင့ ်၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLကိP ဖွင့ဟ်ရန ်အဟန ့အ်တားများ 

ြဖစw်ကပါသည။် လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာေမးခနွး်CDင့ ်မDတခ်ျကမ်ျားသည ်CDစလိ်Pဖွယမ်pDိ၊ မသင့ေ်လျာ်သည့ ်

ေမးခနွး်မDတခ်ျကမ်ျား ြဖစေ်နလÇင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအား လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ 

ေစာ်ကားမLြပlေနသကဲသ့ိPပ့င ်ြဖစေ်နပါမည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအေနြဖင့ ်ထိPေမးခနွး်များထမဲDအချိlT သိPမ့ဟPတ ်အားလံPးကိPေမးရန ်

အေwကာငး်ြပချကမ်ျားpDိပါသည။် ဥပမာ - ထိPအေwကာငး်အရာများကိP ေမးြမနး်ရြခငး်မDာ ကPသမLခယံGသG၏ 

ဂျဲနဒ်ါအတညြ်ပlခွစဲတိမ်L ခယံGရနအ်တကွ ်လိPအပ်သညမ်ျား စစေ်ဆးရနြ်ဖစေ်စ၊ ကPသမLခယံGသG၏ 

ေဆးစစြ်ခငး်CDင့ ်ေဆးကPသမLများအတကွ ်ြပlလPပ်ခဲေ့သာ ခွစဲတိမ်LမDတတ်မ်းများကိP ေလလ့ာသံPးသပ်ရန ်

လိPအပ်ြခငး်ေwကာင့ ်ြဖစေ်စ၊ ယငး်အေwကာငး်အရာCDင့ ်အချကအ်လကတ်ိPက့ိP ေမးြမနး်wကရပါသည။်   

သိPေ့သာ်လညး် ထိPေမးခနွး်များကိP အြခားသGများက မသင့ေ်လျာ်သည့ ်ပံPစအံမျိlးမျိlးြဖင့ ်

ေမးြမနး်wကသည့အ်ခါ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိPသ့ည ်ယငး်အချကအ်လကမ်ျားကိP 

ဖွင့ဟ်ေြပာြပရနပ်င ်တံPေ့CDးသာွးတတw်ကသည။် ထိPေမးခနွး်CDင့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိP ဘာေwကာင့ ်

သရိနလိ်Pအပ်ေwကာငး် pDငး်ြပြခငး်၊ မညသ်Gက ဤအချကအ်လကတ်ိPက့ိP wကည့C်ိPငေ်wကာငး် pDငး်ြပြခငး်များြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ ကိPယေ်ရးကိPယတ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိP 

အားေလးစားေwကာငး်CDင့ ်၎ငး်တိP၏့အတငွး်ေရးများကိP ထနိး်သမ်ိးထားေwကာငး် သေိစြခငး်ြဖင့ ်

ဖွင့ေ်ြပာလာေစပါမည။်   

“ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများသည ်ကPသမLခယံGသGအား ေစာင့ေ်pDာကေ်ပးရန ်

တာဝနp်Dိသည့အ်ေလျာက ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ ယ~ေကျးမLကိP 

နားလညက်≠မ်းကျငရ်နလ်ညး် လိPအပ်ãပီး ဤေမးခနွး်များကိP (မရညရွ်ယေ်သာ်လညး်) 

မသင့ေ်လျာ်သည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်ေမးမိြခငး်ကိP သတြိပlCိPငရ်နလ်ညး် လိPအပ်ပါသည။် သငသ်ည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ေစာင့ေ်pDာကေ်နရãပီး မသင့ေ်လျာ်သည့ ်

အြပlအမGCDင့ ်ေမးခနွး်များကိPလညး် ေpDာငp်DားလိPလÇင ်မိမိကိPယက်ိP ြပနလ်ညသ်ံPးသပ် 
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ေမးြမနး်ရမညမ်Dာ - သင ်ဘာေwကာင့ ်ဒါကိPသဖိိPလိ့Pအပ်တာလဲ။ အေြဖက သင ် 

ဂbPစိPကမ်Lေပးေနရသည့ ်ကPသမLခယံGသGအတကွ ်ေစာင့ေ်pDာကမ်Lေပးရန ်ေသချာသညဆ်ိPလÇင ်

ထိPေမးခနွး်ကိPေမးပါ၊ စGးစမ်းေလလ့ာမLလPပ်ပါ။ အကယ၍် အေြဖက ဘာေwကာင့ေ်မးရေwကာငး် 

ေသချာသည့အ်ေြဖ မထကွဘ်GးဆိPလÇင ်ထိPေမးခနွး်ကိPလGနာအားမေမးပါCDင့။်”14  

 The BMJ Opinion, 9 September 2019 မD ေကာကC်Lတခ်ျက ်

ေမးရနလိ်Pအပ်သည့ ်ေမးခနွး်များကိP အေြခအေန တစခ်Pချငး်စအီလိPက ်ဆံPးြဖတရ်မညြ်ဖစã်ပီး အေြဖများကိP 

ေဆးခနး်မDတတ်မ်းအြဖစ ်သမ်ိးဆညး်ရပါမည။် သိPမ့Dသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်ယငး်ေမးခနွး်တိPက့ိP ထပ်ကာထပ်ကာ အေမးမခရံမDာြဖစပ်ါသည။် 

ထခိိPကလွ်ယသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိP ရယGwကည့b်Lခငွ့က်ိPလညး် ကန ့သ်တထ်ားãပီး ေဆးခနး်၏ 

သးီြခားမDတတ်မ်းများအြဖစ ်အြခား bံPးတငွး်အချကအ်လကမ်ျားCDင့ ်ခွ၍ဲသမ်ိးဆညး်ရပါမည။်   

Ö9ပ်ပိ9ငး်ဆိ9ငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး်များ  

bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး်များသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

ခကခ်တဲတw်ကãပီး များေသာအားြဖင့ ်လိငC်Dင့မ်ျိlးပာွးအဂ5 ါဆိPငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး်များကိP မလိPအပ်ဘ ဲ

စစေ်ဆးခခံဲရ့ြခငး်၊ မသင့ေ်လျာ်စာွ၊ ေလးစားမLမpDိစာွ စစေ်ဆးခခံဲရ့ြခငး်၊ အေCDာင့အ်ယDကြ်ဖစေ်စသည့ ်

ကPသမLများ ရယGခဲရ့ြခငး်များ wကlံခဲဖ့GးwကလÇင ်၎ငး်တိPအ့တကွ ်များစာွခကခ်တဲတw်ကပါသည။် (ကိPးကား - 

Health Policy Project, APTN and UNDP, 2015) 

bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ စစေ်ဆးမLတစခ်PခPကိP လPပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်လPပ်ေဆာငေ်ပးသGသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်၎ငး်တိP၏့ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် ေြပာဆိPသည့အ်ခါ 

သင့ေ်လျာ်သည့ ်ဘာသာစကားကိP အသံPးြပlCိPငရ်န ်အလနွအ်ေရးzကးီသည။် ထိPစကားလံPး 

အသံPးအCLနး်များအတကွ ်ကPသမLခယံGသGCDင့ ်အေစာပိPငး် ချိနး်ဆိPမLများ၌ပင ်ေြပာဆိPထားသင့ã်ပီး 

ကPသမLခယံGသGအတကွ ်မDတစ်Pတငွ ်ေရးမDတထ်ားသင့သ်ည။် အကယ၍် ထိPသိPမ့ေြပာဆိPထားခဲလ့Çင ်

ကPသမLခယံGသGအား bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး် လPပ်ေဆာငခ်ါနးီအချိနမ်D ေြပာေနရေပလိမ့်မည။်  

bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာစစေ်ဆးြခငး် မြပlလPပ်မီ ဘာေwကာင့ ်ထိPစစေ်ဆးမLကိPလPပ်ရေwကာငး် pDငး်ြပပါ၊ မညသ်ည့ ်

ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်အား စစေ်ဆးမညဆ်ိPသညက်ိP pDငး်ြပပါ၊ ထိPေ့wကာင့ ်ကPသမLခယံGသGအေနြဖင့ ်

မညသ်ည့အ်ဝတအ်စား အစတိအ်ပိPငး်ကိP ခ≠တေ်ပးရမည ်ြဖစေ်wကာငး် pDငး်ြပပါ။ ကPသမLခယံGသG၏ 

လိငအ်ဂ5 ါများ (သိPမ့ဟPတ)် ရငဘ်တေ်နရာများကိP စမ်းသပ်ရန ်မလိPအပ်လÇငလ်ညး် မလိPသည့အ်ေwကာငး်ကိP 

 
14 Shepherd A, Hanckel B, and Guise A. 2019. Trans health and the risks of inappropriate curiosity. The BMJ 
Opinion, 9 September 2019. Accessed 16 April 2021 at: https://blogs.bmj.com/bmj/2019/09/09/trans-health-
and-the-risks-of-inappropriate-curiosity/  
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ေသချာစာွ pDငး်ြပထားပါ။ အကယ၍် ကPသမLခယံGသGသည ်သင ်လPပ်ေဆာငမ်ည့ ်

bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာစစေ်ဆးြခငး်ကိP မCDစã်မိlTလÇင ်ထိPေဆးစစြ်ခငး်မD ရpDိလာမည့ ်ေဆးပညာဆိPငရ်ာ 

အချကအ်လက ်အေထာကအ်ပံမ့ျားကိP အြခားနညး်လမ်းြဖင့ ်ရpDိCိPငလ်Çင ်ထိPအေwကာငး်အရာကိP 

ေဆးွေCးွေပးပါ။   

ေလက့ျင့ခ်နး် 

Canadian Alliance of Nurses မD လPပ်ေဆာငသ်ည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPအ့တညြ်ပl 

သbPပ်သကနယ်Gေလက့ျင့ြ်ခငး် CDစမ်ျိlးြဖစပ်ါသည။်  

- ေဆးခနး်ဧည့z်ကlိဝနထ်မ်းအတကွ ်- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGက 

၎ငး်၏ အမညC်Dင့ ်နာမ်စားအမDနက်ိP ေြပာြပထားãပီးသည့တ်ိPင ်ကPသမLခယံGသG၏ ဂျဲနဒ်ါအား ၎ငး်၏ 

မDတပံ်Pတငမ်D ေဖာ်ြပထားသည့ ်အချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်မDားယငွး်ေခ�ဆိPမိလÇင ်

မညသ်ိPေ့ဆာငရွ်ကမ်ညန်ညး်။ http://www.can-sim.ca/games/sogirecept/story_html5.html 15 

- ေဆးဝနထ်မ်းများအတကွ ်- အသကp်DØလမ်းေwကာငး်ဆိPငရ်ာေရာဂါpDိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားတစဦ်းကိP မညက်ဲသ့ိP ့ bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ စစေ်ဆးမLများ ေဆာငရွ်က၍် 

၎ငး်အား အြခားကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gတစဦ်းထသံိP ့ လaေဲြပာငး်ေပးအပ်သည့အ်ခါ လGနာ၏ 

ကိPယေ်ရးကိPယတ်ာ အတငွး်ေရးအတကွ ်မညက်ဲသ့ိP ့ စမံီကာ လGနာ၏ ေဆးကPသမLကိP 

ဆကလ်ကလ်Pပ်ေဆာငC်ိPငရ်န ်မညက်ဲသ့ိP ့ ကိPငတ်ယွေ်ြဖpDငး်မညန်ညး်။ http://can-

sim.ca/games/sogi4e/story_html5.html  

 

 

 

 
15 National LGBT Health Education Center, 2020၏စာမျက်̂ Mာ (၁၀) တငွ ်ဤအေ/ကာငး်တိ, ့̂ Mင့ဆ်ကစ်ပ်သည့ ်ေမးခနွး်များ^Mင့ ်
ဇာတk်rနး်တစခ်,တငြ်ပထားပါသည။်  
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ပံPစာအkaနး် 

- WHAREPAKU – အမ်ိသာ၊ သန ့စ်ငခ်နး် 

- Gender neutral (Anyone can use this toilet) - ကျားမအေြခြပ8အြမင ်သတ်မ&တ်ထားမIမ%&ိဘ ဲကျား/မ မေရွးအသံ2းြပ8Lိ2င ်

- Accessible (Grab bars, emergency alarms) - ဘားတနး်/အေရးေပcခလ2တ်များကိ2ဆဲွပါ 

- Sanitary bin - အမIိက်ပံ2း 

 

ေဖာ်ြပပါပံPသည ်သန ့စ်ငခ်နး်သံPး သေက5တစခ်Pြဖစã်ပီး ဂျဲနဒ်ါအားလံPးအသံPးြပlCိPငေ်သာ 

သန ့စ်ငခ်နး်ြဖစပ်ါသည။် ‘Wharepaku’ ဆိPသညမ်Dာ Te Reo Māori ဘာသာစကားြဖင့ ်အမ်ိသာ/ 

သန ့စ်ငခ်နး်ဟP အဓိပ†ါယရ်ပါသည။်  

ကိPးကား - Veale, J.et al. 2019. Artist: Huriana Kopeke-Te Aho. 
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ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

 

လကp်Dိေစာင့ေ်pDာကမ်Lေပးေနေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G 

ကPသမLခယံGသGတစဦ်းအေwကာငး်ေတးွပါ၊ (သိPမ့ဟPတ)် ကPသမLခယံGသG အသစတ်စဦ်းက ေဆးခနး်သိP ့ 

ေရာကလ်ာသညဟ်P ေတးွwကည့ပ်ါ။ သင့ေ်ဆးခနး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G 

ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်အသအိမDတြ်ပlãပီး zကlိဆိPသည့ေ်ဆးခနး်ြဖစသ်ညဟ်P ကPသမLခယံGသGများကိP 

သင့ဘ်ကက် ေြပာCိPငပ်ါသလား။ ဥပမာ -  

- သင့ေ်ဆးခနး်ကိPလDည့လ်ညw်ကည့b်Lပါ။ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်Gများ 

စတိအ်ားတက»်ကေစမည့အ်ရာ တစခ်Pတစေ်လများpDိပါသလား။  

- အများသံPးသန ့စ်ငခ်နး်pDိသညဆ်ိPလÇင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်GများအသံPးြပlရန ်

လံPြခlံãပီး အဆငေ်ြပေစပါသလား။   

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ 

အတငွး်ေရးအချကအ်လကမ်ျားကိP ေဆးခနး်ဝနထ်မ်းများအား ေြပာြပCိPငသ်ည့ ်နညး်လမ်းများ 

pDိပါသလား။ ဥပမာ- ၎ငး်တိPအ့သံPးြပlသည့ ်အမည၊် ဂျဲနဒ်ါများသည ်ကိPယေ်ရးအချကအ်လက ်

စာရွကစ်ာတမ်းများေပ� ေဖာ်ြပထားသညC်Dင့ ်ကွြဲပားမLများpDိပါသလား။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များကိP 

၎ငး်တိP ့ CDစသ်ကသ်ည့ ်အသံPးအCLနး်ြဖင့ ်ေဖာ်ြပရန ်သင ်ကGညCီိPငပ်ါသလား။  

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား 

• ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားမLများကိP ေဆးခနး်CDင့အွ်နလိ်Pငး်မDတဆင့ ်ြမéင့တ်ငအ်ားေပးပါ။ ကျား/မအားလံPး 

အသံPးြပlCိPငသ်ည့ ်အရာဝတÕ lများ၊ ကျနး်မာေရးြမéင့တ်ငမ်L ပိPစတာများ အသံPးြပlပါ။  

• လGတိPငး်သည ်မိမိ၏ဂျဲနဒ်ါCDင့ပ်တသ်က၍် မိမိကသာ အသဆိံPးြဖစေ်wကာငး်ကိP အသအိမDတြ်ပlပါ၊ 

၎ငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါခရီးလမ်းေwကာငး်ကိPလညး် အသအိမDတြ်ပlပါ။ (ကိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတခ်ငွ့က်ိP 

ေလးစားပါ)။  

• ၎ငး်တိP၏့ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် ေြပာဆိPwကသည့အ်ခါ အမည၊် ဦး/ေဒ�/ကိP/မ၊ 

ဂျဲနဒ်ါ၊ နာမ်စားများကိP မညက်ဲသ့ိP ့ အသံPးြပlေစလိPေwကာငး်၊ မညသ်ည့အ်သံPးအCLနး်များြဖင့ ်

ေြပာဆိPဆကဆ်လံÇင ်၎ငး်တိPC့ Dစသ်ကေ်wကာငး်ေမးြမနး်ပါ။  

• ကPသမLခယံGသG e-မDတတ်မ်း CDင့ ်အမျိlးသားကျနး်မာေရး အချကအ်လကမ်ျားတငွ ်

ကPသမLခယံGသGကိPယတ်ိPင ်သတမ်Dတသ်ည့ ်လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမLြဖင့ ်စာရငး်သငွး်ပါ။ 
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(ယငး်မDတတ်မ်းများကိP ကPသမLခယံGသGCDင့ ်ေဆးွေCးွသေဘာတGကာ update ြဖစေ်အာင ်

အãမဲလPပ်ေဆာငပ်ါ) 

• ကPသမLခယံGသGအား မညသ်ည့ ်အသံPးအCLနး်များြဖင့ ်ေြပာဆိPဆကဆ်လံÇင ်၎ငး်တိP ့ 

CDစသ်ကေ်wကာငး်ကိP ေမးြမနး်၍ ယငး်အသံPးအCLနး်ြဖင့သ်ာ အãမဲတမ်းေြပာဆိPဆကဆ်ပံါ။ 

ေြပာဆိPသည့အ်ခါ ကျား/မ မေဖာ်ြပေသာစကားလံPးများ (ဥပမာ - လိငတ်pံDိေသာလG) ြဖင့ေ်ြပာဆိPပါ။  

• မလိPအပ်သည့ ်bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ စစေ်ဆးမLများကိP ေpDာငp်Dားပါ။ ကPသမLခယံGသG၏ ဂျဲနဒ်ါကိP 

အသအိမDတြ်ပlCိPငမ်ည့ ်မညသ်ည့န်ညး်လမ်းကိPမဆိP လPပ်ေဆာငပ်ါ။  

• မလိPအပ်ေသာ၊ အေCDာင့အ်ယDကြ်ဖစေ်စေသာ ေမးခနွး်များကိP ေpDာငပ်ါ။ ေမးမည့ေ်မးခနွး်CDင့ ်

ပတသ်က၍် ေမးãပီးသည့ေ်မးခနွး် ြဖစေ်နသလားဆိPသညက်ိPလညး် ေဆးခနး်မDတတ်မ်းတငွ ်

ဦးစာွစစေ်ဆးပါ။  အြခားေမးခနွး်များေမးရန ်လိPအပ်မL pDိမpDိကိPလညး် စစေ်ဆးပါ။  

• ထငြ်မငယ်Gဆချကမ်ျား မလPပ်ပါCDင့။် အချကအ်လကအ်ား တတိကိျကျသလိိPလÇင ်

ဘာေwကာင့ေ်မးရနလိ်Pအပ်သညက်ိP pDငး်ြပပါ၊ pDငး်လငး်စာွေမးပါ၊ ထိPအချကအ်လကမ်ျားအား 

လÇိlT ဝDကထ်ား၍ ကာကယွေ်ပးထားမည့အ်ေwကာငး် ေြပာြပပါ။  

• ဂျဲနဒ်ါအားလံPးအသံPးြပlCိPငသ်ည့သ်န ့စ်ငခ်နး်များ စစီ~ထားေပးပါ။  
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အခနး် (၅) အေထေွထေွရာဂါကာကယွေ်ရးABင့ ်ေဆးစစြ်ခငး်များ  

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGထမံD ေဆးကPသမLရာဇဝငC်Dင့ ်

ခွစဲတိရ်ာဇဝငမ်ျား ရယGရာတငွ ်ယံPwကညမ်LpDိရန၊် အသားအရညတ်ငး်ရငး်ေစသည့ ်soft tissue fillers 

များအသံPးြပlြခငး်၊ ခCvာေဗဒြပbPပ်ြပစာတမ်းများြပlလPပ်၍ ေရာဂါကာကယွေ်ရးCDင့ ်ေဆးစစြ်ခငး်များကိP 

ပိPမိPေကာငး်မနွေ်စရန။်  

✔ လGတစဦ်း၏ ခCvာေဗဒေပ�မGတည၍် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

သင့ေ်လျာ်သည့ ်ကငဆ်ာစစေ်ဆးမLများအေwကာငး် နားလညရ်န။်  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် 

လPပ်ေဆာငရ်န ်bPပ်ပိPငး်/စတိပိ်Pငး်အရ စနိေ်ခ�မLများpDိေwကာငး် နားလည၍် ထိPစနိေ်ခ�မLများကိP 

ေလÇာခ့ျေပးCိPငဖိ်P ့ ေလလ့ာရန။် (ဥပမာ - သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ စစေ်ဆးြခငး်)  

ေဆးက9သမ6ရာဇဝင ်)*င့ ်ခွစဲတိမ်6ရာဇဝင ် 

ေရာဂါကာကယွေ်ရးCDင့ ်ေဆးစစခ်ျကမ်ျား လPပ်ေဆာငရ်န ်အေရးzကးီဆံPးစညး်မျ~းမDာ 

လကp်Dိြဖစတ်ညေ်နေသာ ခCvာေဗဒကိP ဂbPစိPကမ်LေပးCိPငရ်နြ်ဖစပ်ါသည။် ထိPသိPလ့Pပ်ေဆာငရ်န ်သငC်Dင့ ်

ကPသမLခယံGသGအwကားတငွ ်လံPေလာကသ်ည့ ်ယံPwကညမ်L တညေ်ဆာကထ်ားရနလိ်Pအပ်ãပီး သိPမ့DသာလÇင ်

ကPသမLခယံGသGက သG၏ ေဆးကPသမLCDင့ ်ခွစဲတိမ်L ရာဇဝငမ်ျားကိP ဖွင့ေ်ြပာလာပါလိမ့်မည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအများစPသည ်ထိPအေwကာငး်အရာများကိP 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအား ေြပာြပလိPြခငး် မpDိwကဘ ဲbPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး်များကိP 

ေpDာငp်DားလိPwကပါသည။် ေဆးစစြ်ခငး် ေဆာငရွ်ကေ်နစ~အတငွး် ၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLသည ်ဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်၊ ကွြဲပားမLများpDိေနမညက်ိP 

စိPးရိမ်wကေသာေwကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့ ခCvာကိPယ ်အစတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် ေြပာဆိPရာတငွ ်

၎ငး်တိPသ့ံPးေစလိPသည့ ်အသံPးအCLနး်များကိP ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများက ေလလ့ာထားသင့ေ်wကာငး်ကိP 

အခနး်(၄) ၌ မိတဆ်ကထ်ားãပီးြဖစပ်ါသည။် ကPသမLခယံGသGမDတတ်မ်း၌ ထိPစကားလံPးများကိP 

ေရးမDတထ်ားလÇင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအတကွ ်အေထာကအ်ကGြဖစေ်စCိPငပ်ါသည။်  ထိP ့ြပင ်

ကPသမLခယံGသG၏ ခCvာေဗဒဆိPငရ်ာ အေwကာငး်အရာများ၊ လPပ်ေဆာငã်ပီးစးီခဲသ့ည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပl 

ခွစဲတိမ်Lအေwကာငး်များကိP up-to-date ြဖည့သ်ငွး်ြခငး်ြဖင့ ်ေရာဂါကာကယွေ်ရးCDင့ ်

ေဆးစစြ်ခငး်လPပ်ငနး်များအတကွပ်ါ အေထာကအ်ကGြဖစေ်စပါမည။် (ကိPးကား - Deutsch et al 2013) 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသG၏ ကိPယတ်ငွး်အစတိအ်ပိPငး်များမDတစ်P  
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- ရငသ်ား 

- သားအမ်ိေခါငး် 

- မမျိlးဥ 

- လိငတ် ံ

- သPတရ်ညဂ်လငး် 

- ေဝDးေစ ့

- သားအမ်ိ 

- မိနး်မကိPယ ်(ေယာန)ိ 

အာpDCDင့ပ်စဖိိတp်Dိ ေဒသအေတာ်များများတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlခွစဲတိက်Pသြခငး်ခယံGရန ်ခကခ်ေဲနေသးေသာေwကာင့ ်အထကေ်ဖာ်ြပပါ မDတစ်Pမျိlး 

လPပ်ေဆာငရ်န ်လိPချငမ်DလိPပါလိမ့်မည။် သိPေ့သာ်လညး် ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျားအေနြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGအား ယခငက် ခွစဲတိခ်ဲမ့L pDိ/မpDိCDင့ ်မညသ်ည့ ်

ခCvာကိPယြ်ပlြပငမ်L လPပ်ေဆာငထ်ားေwကာငး်၊ အသားအရညတ်ငး်ရငး်ေစသည့ ်soft tissue filler 

ထိPးေဆးများ သံPးထားြခငး် pDိ/မpDိကိP ေမးြမနး်ပါ။ 

အသားအရညတ်ငး်ရငး်ေစသည့ ်Soft Tissue fillers များအသံ9းြပyြခငး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့ ကျနး်မာေရးဆိPငရ်ာ အေwကာငး်အရာများတငွ ်

ပါဝငသ်ည့ ်ဆလီီကနွထ်ိPးေဆးဆိPသညမ်Dာ မညသ်ည့ ်soft tissue fillers မဆိPအား ရညk်aနး်ãပီး အထGးသြဖင့ ်

လိPငစ်ငမ်pDိ၊ မသမာသည့ ်ေဆးပညာဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGတိPက့ ထိPးေပးwကြခငး်ကိP ဆိPလိPသည။် (ကိPးကား - 

Deutsch 2016)။ ထိP ့ြပင ်ထိPးေဆး၏ ပါဝငပ်စòညး်CDင့ ်ပမာဏအမDနက်ိPလညး် မသCိိPငဘ် ဲ

ေဆးဝါးသံPးမဟPတသ်ည့ ်ပစòညး်များြဖစေ်သာ ေလယာ~ေချာဆ၊ီ တာယာေလလံPပိတေ်ဆး၊ 

ြပတငး်ေပါကပ်ျ~wကားေဆး၊ တငွး်ထကွဆ်၊ီ methylacrylates၊ petroleum jelly CDင့အ်ြခားပစòညး်များ။[3] 

ထိPကဲသ့ိP ့ လိPငစ်ငမဲ်ထ့ိPးေဆးများ၏ ထိPးေဆးပမာဏ (၁-၃ လတီာCDင့အ်ထက)် သည ်

ခငွ့ြ်ပlေဆးဝါးထိPးေဆးများထက ်များစာွပိPလွနေ်နပါသည။် ဤေဒသတငွး်pDိ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများသည ်soft tissue fillers ထိPးေဆးကိP 

များစာွသံPးစွwဲကပါသည။် (ကိPးကား - Guadamuz 2011)16  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ကPသမLခယံGသGများအား ၎ငး်တိP၏့ တင၊် တငပ်ါး၊ ေပါင၊် 

CLတခ်မ်း၊ ရငသ်ားCDင့ ်မျကC်DာတိPအ့ား အမျိlးသမီး အသငွအ်ြပငရ်ေစရန ်soft tissue fillers များ 

 
16 ၂၀၀၅ခ,̂ Mစတ်ငွ ်ထိ,ငး်^ိ,ငင်၏ံ ဘနေ်ကာက၊် ချငး်မိ,င၊် ဖ'းခကမ်ျား၌ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့စ်စတ်မ်းတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ8မ'ေနထိ,ငသ်' 
အမျိ8းသမီး ၃၂၅ဦးတငွ ်သံ,းပံ,̂ Mစပံ်,မMာ (68.6%) ဆလီကီနွထ်ိ,းေဆးများကိ, ရငသ်ား၊ မျက်̂ Mာ^Mင့ ်ေြခေထာကအ်ေပp ပိ,ငး်တိ,၌့ထိ,းထားေ/ကာငး် 
ေြပာ/ကသည။် ဤစစတ်မ်းတငွ ်ဆလီကီနွထ်ိ,းေဆး၊ ထည့ြ်ခငး်^Mင့ ်ဆလီကီနွမ်ဟ,တသ်ည့ ်ကိ,ယတ်ငွး်ထည့ြ်ခငး်များပါဝငပ်ါသည။်   
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ထိPးထားဖGးြခငး် pDိ/မpDိ ကိP ေမးြမနး်ရန ်အေရးzကးီပါသည။် အချိlT CိPငင်မံျားတငွ ်

ယငး်လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအတကွ ်

ခCvာကိPယြ်ပlြပငရ်န ်တစခ်Pတညး်ေသာ နညး်လမ်းြဖစတ်တပ်ါသည။် ၎ငး်တိPသ့ည ်အငမ်တန ်

အCÄရာယမ်ျားေသာ ပိPးဝငြ်ခငး်များြဖစC်ိPငã်ပီး ေရာငရ်မ်းြခငး်၊ နြီခငး်၊ အနာြဖစြ်ခငး်ကဲသ့ိPေ့သာ 

တစစ်တိတ်စေ်ဒသ ပိPးဝငြ်ခငး်ြဖစC်ိPငသ်ကဲသ့ိP ့ ခCvာကိPယအ်CDံ ့ ပျံT CDံက့Gးစကသ်ာွးသည့ ်ဆိPးရွားသည့ ်

ပိPးဝငြ်ခငး်များလညး် ြဖစC်ိPငw်ကပါသည။် ေသးွေwကာပိတဆ်ိP ့ြခငး်၊ နာကျငြ်ပငး်ထနသ်ည့ ်granuloma 

formation များြဖစေ်ပ� ြခငး်CDင့ ်ေသေစCိPငသ်ည့ ်နာတာpDညေ်ရာဂါတစမ်ျိlးြဖစသ်ည့ ်‘systemic 

inflammatory syndrome’ များရသညအ်ထ ိြဖစေ်ပ�ေစပါသည။်   

Soft tissue fillers ထိPးေဆးများ ဆကလ်ကသ်ံPးစွမဲည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများအတကွ ်‘ကျနး်မာေရး၊ လGမLေရးCDင့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မÇတ၍ လGအ့ခငွ့အ်ေရးCDင့ည်ေီသာ၊ 

ထခိိPကန်ာကျငမ်Lေလျာန့ညး်ြခငး်မGဝါဒများ’ ကိP ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများက အသံPးြပlသင့ပ်ါသည။် 

ကPသမLခယံGသGများကိP အwကြံပlထားရမညမ်Dာ ေဆးထိPးအပ်မÇေဝမသံPးရနC်Dင့ ်တရားမဝင ်ေပျာ်ပွဲရaငပ်ွဲ 

(ယငး်ေပျာ်ပွဲရaငပ်ွဲများတငွ ်ဆလီီကနွး်ထိPးေဆးများကိPလညး် စPေပါငး်ထိPးwကသည)် များတငွ ်ပါဝငြ်ခငး် 

မြပlရန ်သတေိပးထားရပါမည။် ေဆးထိPးရာ၌ ပိPးဝငမ်LမpDိေစရန ်သန ့p်Dငး်ေသာ ေဆးထိPးအပ်၊ လကအ်တိC်Dင့ ်

ပိPးသတထ်ားေသာ ပစòညး်များကိP အသံPးြပlသင့ပ်ါသည။် ယငး်ထိPးေဆးများCDင့ ်ပတသ်က၍် 

ေဘးကငး်လံPြခlံေစေရးCDင့ ်အြခားေဆးပညာpDငC်Dင့ ်ချိတဆ်ကC်ိPငရ်နလ်ညး် ထည့သ်ငွး်စ~းစားသင့ပ်ါသည။် 

လိPငစ်ငမဲ်၊့ တရားမဝငထ်ိPးwကသည့ ်ဆလီီကနွထ်ိPးေဆးများ၏ ေဆးပမာသည ်တရားဝင ်ေဆးပညာpDငမ်ျားက 

ထိPးေပးသည့ေ်ဆးပမာဏထက ်များစာွေကျာ်လွနေ်နwကေwကာငး်လညး် သရိပါသည။် (ကိPးကား - Deutsch 

2016) 

ယခငက် ဆလီီကနွထ်ိPးေဆးများ ထိPးထားခဲဖ့GးလÇင ်အကျိlးဆကအ်ေနြဖင့ ်ခွစဲတိမ်LမြပlလPပ်မီ 

ထိPးထားခဲေ့သာ fillers များကိP ဖယထ်Pတရ်ြခငး်၊ ပျကစ်းီထားသည့ ်အစတိအ်ပိPငး်များကိP 

ြပနလ်ညက်Pသရြခငး်များ လPပ်ေဆာငရ်ပါသည။်  

ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး်  

ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး်လPပ်ငနး်ကိP လPပ်ေဆာငC်ိPငလ်Çင ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlခွစဲတိက်PသမLများ မခယံGဖGးေသးေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများကိP စစေ်ဆးလPပ်ေဆာငေ်ပးသင့ã်ပီး စစေ်ဆးမL သတမ်Dတခ်ျကမ်ျားကိP 

‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသGများ’ တငွ ်သတမ်Dတထ်ားသကဲသ့ိPပ့င ်ေဆာငရွ်ကC်ိPငပ်ါသည။်  
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ရငသ်ား၊ သားအမ်ိေခါငး်၊ သားအမ်ိ၊ မမျိlးဥ၊ သPတရ်ညဂ်လငး်၊ ေဝDးေစ ့စသည့ ်မျိlးပာွးအဂ5 ါများ 

ြဖတထ်Pတသ်ည့ ်ခွစဲတိမ်LမလPပ်ရေသးေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသညလ်ညး် ယငး် ကိPယတ်ငွး်အဂ5 ါအစတိအ်ပိPငး်များ၌ 

ကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချများ pDိေနေသးသညြ်ဖစရ်ာ ကငဆ်ာအတကွ ်စစေ်ဆးထားသင့ပ်ါသည။် စစေ်ဆးမL 

စသံတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်အCÄရာယသ်တမ်Dတခ်ျကမ်ျားကိP ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသGများ’ တငွ ်သတမ်Dတထ်ားသကဲသ့ိPပ့င ်ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် (ဥပမာ - 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးအတကွ ်စသံတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်

အCÄရာယသ်တမ်Dတခ်ျကမ်ျားကိP ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်

မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသားများ’ အတိPငး် 

လPပ်ေဆာငရ်ပါမည)်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသG ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် 

လPပ်ေဆာငရ်န ်bPပ်ပိPငး်/စတိပိ်Pငး်အရ စနိေ်ခ�မLများpDိwကပါသည။် ယခPေဖာ်ြပမည့ ်ဥပမာတစခ်Pချငး်စ၌ီ 

လPပ်ေဆာငရ်မည့ ်အစအီစ~များ၊ ဘာေwကာင့လ်Pပ်ေဆာငရ်န ်အေရးzကးီေwကာငး်၊ မညက်ဲသ့ိP ့ 

လPပ်ေဆာငမ်ည၊် ကPသမLခယံGသGက မညသ်ိP ့wကlံေတွT wကရမည ်ဆိPသညက်ိP အေသးစတိ ်အြပည့အ်စံP 

pDငး်ြပထားေပးပါမည။် အေစာပိPငး်ေဆးွေCးွခဲစ့~က အေwကာငး်အရာများကိP သင ်မသထိားလÇင ်၎ငး်တိP၏့ 

ခCvာကိPယ ်အစတိအ်ပိPငး်များကိP မညက်ဲသ့ိPေ့ခ�ေဝ�သံPးCLနး်ရမညက်ိP ေမးြမနး်ပါ။  

ေအာကပ်ါ ကငဆ်ာစာရငး်တငွ ်မပါဝငေ်သာ ကငဆ်ာအမျိlးအစားများအတကွလ်ညး် 

အမျိlးသားကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် ေဆာငရွ်ကပ်ါ။   

သ9တရ်ညဂ်လငး်ကငဆ်ာ 

သPတရ်ညဂ်လငး်pDိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးCDင့ ်

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျားမခယံGလိPသG ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများအတကွ-် 

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအတကွ ်ဒဂီျစတ်ယြ်ဖင့ ်

စအိPစစေ်ဆးြခငး်နညး်လမ်းြဖင့ ်သPတရ်ညဂ်လငး်အား စစေ်ဆးပါ။ ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသည့ ်အမျိlးသားများ’ အတကွခ်ျမDတထ်ားေသာ လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားကိP လိPကန်ာပါ။   

- မိနး်မကိPယပံ်Pေဖာ်ခွစဲတိက်PသမL လPပ်ေဆာငထ်ားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများအတကွ ်သPတရ်ညဂ်လငး်အား ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယလ်မ်းေwကာငး် 
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နရံံများမD စစေ်ဆးwကည့b်LCိPငပ်ါသည။် အခနး်(၆) တငွ ်ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်

မိနး်မကိPယလ်မ်းေwကာငး်ဆိPငရ်ာ ကျနး်မာေရးအေwကာငး်များကိP ေဆးွေCးွထားပါသည။်  

- သPတရ်ညဂ်လငး်ကငဆ်ာ စစေ်ဆးမLြဖစသ်ည့ ်(PSA test) လPပ်ေဆာငေ်နလÇင ်သတြိပlရမညမ်Dာ 

အငဒ်bိPဂျငဘ်ေလာဂ့ါများ သံPးစွေဲနေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများတငွ ်PSA ပမာဏများ ကျဆငး်ေနတတပ်ါသည။်   

ရငသ်ားကငဆ်ာ 

ရငသ်ားတစp်DØးပိPငဆ်ိPငထ်ားသည့ ်မညသ်GမဆိP ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသည့ ်အမျိlးသမီးများ’ အတကွ ်ချမDတထ်ားသည့ ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် ရငသ်ားကငဆ်ာ 

စစေ်ဆးမLလPပ်ေဆာငရ်န ်လိPအပ်ပါသည။် ရငသ်ားတစp်DØးများpDိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်ချမDတထ်ားသည့ ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများCDင့ ်ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစ ်

ေမးွဖွားလာသGများအတကွ ်ချမDတထ်ားသညမ်ျားCDင့ ်ရငသ်ားတစp်DØးဖနတ်းီထားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများCDင့ ်ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်

ေယာကျ်ားအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသGတိPအ့တကွ ်ချမDတထ်ားသညမ်ျားCDင့ ်ကွြဲပားwကပါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9 ့ ေြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9ငသ်/အမျိyးသမီး)*င့ ်ကျားမအေြခြပyသတမ်*တခ်ျကမ်ျား 

မခယံ/လိ9သည့ ်ေယာကျ်ားအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသ/ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများ၌ လကp်Dိေကာကယ်Gထားေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားCDင့ ်ရငသ်ားကငဆ်ာအCÄရာယအ်ေပ� ေတွT pDိချကမ်ျားမDာ ေရာေCDာေနwကေသာ်လညး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများသည ်‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG 

အမျိlးသမီးများ’ ထက ်ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချ နညး်ပါးသညဟ်P သရိပါသည။် (ကိPးကား - Deutsch 

2016) 

ရငသ်ားpDိေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများCDင့ ်

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများတငွ ်

ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချ ေလÇာခ့ျCိPငမ်ည့ ်အချကတ်ချိlT pDိပါသည။် ဥပမာ - အစီထbိPဂျင ်သံPးစွမဲLကိP 

၎ငး်တိPဘ့ဝတေလÇာကတ်ငွ ်အချိနက်ာလသတမ်Dတ၍် သံPးစွြဲခငး်၊ ပbိPဂျကစ်တbီPနး် သံPးစွမဲL 

အနညး်ငယသ်ာသံPးြခငး် (သိP ့) လံPးဝမသံPးစွြဲခငး်။ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများတငွ ်ရငသ်ားတစp်DØး၌ အမÇငဓ်ါတC်Dင့ ်ဂရနခ်ျØလာတစp်DØးများ များေနတတã်ပီး ယငး်သည ်
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ရငသ်ားကငဆ်ာကိP ြဖစပ်ာွးေစကာ mammogram စစေ်ဆးမL၌ ရလာဒအ်မDား ြပCိPငေ်ချလညး် 

ြမင့မ်ားပါသည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအေနြဖင့ ်ကPသမLခယံGသGများကိP ၎ငး်တိPတ့စဦ်းချငး်စ၏ီ အCÄရာယp်DိCိPငေ်သာ 

အချကအ်လကမ်ျားကိP ေြပာြပထားသင့ã်ပီး အကယ၍် စစေ်ဆးရန ်တစစ်ံPတစရ်ာလိPအပ်လာပါက 

ရငသ်ားကငဆ်ာကိP CိPငင်ေံတာ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် mammograms ြဖင့စ်စေ်ဆးပါ။ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအတကွ ်ရငသ်ားကငဆ်ာစစေ်ဆးရန ်

သာမနဆ်ရာဝန ်(သိPမ့ဟPတ)် မိမိဘာသာမိမိ ရငသ်ားအား စမ်းသပ်စစေ်ဆးြခငး်ကိP 

ေထာကခ်ခံျကမ်ြပlထားပါ။  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9 ့ ေြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9ငသ်/ အမျိyးသားများ)*င့ ်

ကျားမအေြခြပyသတမ်*တခ်ျကမ်ျား မခယံ/လိ9သည့ ်မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသ/ 

ရငသ်ားြဖတထ်Pတမ်L မလPပ်ရေသးေသာ သိPမ့ဟPတ ်ရငသ်ားအရွယအ်စားေသးငယမ်LကိPသာ 

လPပ်ေဆာငရ်ေသးေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPင ်အမျိlးသားများCDင့ ်ကျားမအေြခြပl 

သတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများသညလ်ညး် ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D 

သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများ’ အတကွ ်ချမDတထ်ားေသာ 

လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် စစေ်ဆးမLကိP ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် ထိPေ့wကာင့ ်ကPသမLခယံGသGသည ်ရငသ်ား 

(သိPမ့ဟPတ)် ရငအ်Pတြ်ပlြပငခ်ွစဲတိမ်L ခယံGဖGးလÇင ်ခွစဲတိမ်Lရာဇဝငမ်ျား၊ မညသ်ည့ ်အတိPငး်အတာအထ ိ

ခွစဲတိထ်ားြခငး်၊ ခွစဲတိမ်LအမျိlးအစားCDင့ဆ်ိPငသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိP pDငး်လငး်စာွရpDိရန ်

အေရးzကးီပါသည။် 

ရငသ်ားြဖတထ်Pတခ်ွစဲတိမ်L လPပ်ေဆာငã်ပီးသည့ေ်နာက ်ကျနp်Dိေနသည့ ်ရငသ်ားတစp်DØးလကက်ျနမ်ျား၌ 

ရငသ်ားကငဆ်ာ ြဖစC်ိPငေ်ချကိP မသCိိPငေ်သးပါ။ ထိP ့ြပင ်ရငသ်ားြဖတထ်Pတမ်L ခယံGထားသည့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများ၌ ေဆးစစြ်ခငး်လPပ်ေဆာငရ်န ်

kaနw်ကားမLများတငွ ်စတိခ်ျယံPwကညC်ိPငေ်သာ တကိျသည့ ်သကေ်သလညး်မpDိေသးပါ။  

ရငသ်ားြဖတထ်Pတြ်ခငး်သည ်‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်

မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများ’ ၌ 

ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစC်Lနး်CDင့ ်ရငသ်ားကငဆ်ာေwကာင့ ်ေသဆံPးCLနး်ကိP ၉၀% ေကျာ်အထ ိေလÇာခ့ျေပးပါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများတငွ ်ရငသ်ားြဖတထ်Pတã်ပီးသည့ေ်နာက ်

ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချ ေလျာန့ညး်သာွးသညက်ိP အတညြ်ပlေပးေသာ 

လကေ်တွTစမ်းသပ်ချကအ်ချိlTလညး် pDိပါသည။် သိPေ့သာ် ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 
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ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG 

အမျိlးသမီးများ’ ၌ ေလျာက့ျသည့ ်CLနး်ေလာကေ်တာ ့မများေပ။ ရငသ်ားြဖတထ်Pတမ်L လPပ်ေဆာငထ်ားသည့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများတငွ ်ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစေ်wကာငး် 

အစရီငခ်ထံားသည့ ်စာတမ်းများစာွလညး်pDိပါသည။် (ကိPးကား - Kopetti 2020) 

ရငသ်ားတစp်DØးများအားလံPး (သိPမ့ဟPတ)် အားလံPးနးီပါးကိP ဖယထ်Pတထ်ားလÇင ်

ထေိတွTစမ်းသပ်CိPငေ်သာအနာများကိP mammography ြဖင့စ်မ်းသပ်၍ မရCိPငပ်ါ။ 

တြခားနညး်လမ်းများြဖစေ်သာ ultrasound (သိPမ့ဟPတ)် MRI များြဖင့ ်စမ်းသပ်ရန ်လိPအပ်CိPငပ်ါသည။် 

ရငသ်ားြဖတထ်Pတမ်L လPပ်ေဆာငထ်ားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသားများအေနြဖင့ ်ရငသ်ားနရံံများစစေ်ဆးြခငး်ကိP CDစစ်~လPပ်ေဆာငရ်န ်kaနw်ကားထားေသာ်လညး် 

ယငး်kaနw်ကားချကသ်ည ်အေထာကအ်ထား တစစ်ံPတစရ်ာေပ� အေြခခထံားြခငး် မဟPတေ်သာေwကာင့ ်

‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများ’ အတကွ ်ေယဘGယျ လPပ်ေဆာငရ်သည့ ်

ေဆးစစမ်LများCDင့ ်အြငငး်ပာွး ကွလဲွဲမLများကိP ြဖစေ်စပါသည။် (ကိPးကား- Deutsch, 2016)  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများCDင့ ်ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား 

မခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသGများအတကွ ်- 

- ရငသ်ား/ရငဘ်တြ်ပlြပငခ်ွစဲတိမ်L မခယံGထားသည့ ်မညသ်GမဆိP ရငသ်ားကငဆ်ာ စစေ်ဆးြခငး်ကိP 

ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများ / ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GမဟPတသ်ည့ ်အမျိlးသမီးများအတကွ ်ချမDတထ်ားသည့ ်

လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် လPပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။်  

- ရငသ်ားတစp်DØး ကျနေ်နေသးသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသားများCDင့ ်ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစ ်

ေမးွဖွားလာသGများအတကွ ်Mammograms ြဖင့ ်စစေ်ဆးြခငး်ကိP ေထာကခ်ထံားãပီး 

ရငသ်ားေသးေအာငခ်ွစဲတိမ်L လPပ်ေဆာငထ်ားသGများအတကွလ်ညး် အကျံlးဝငပ်ါသည။်  

ေဖာ်ြပပါ ေဆးစစြ်ခငး်များ လPပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ်လမ်းkaနခ်ျက ်အေထာကအ်ထားများ မpDိြခငး်ေwကာင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL၏  ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစေ်ပ� ြခငး်အေပ� 

မညသ်ည့သ်ကေ်ရာကမ်Lများ pDိေwကာငး်ကိP စနစတ်ကျ အချကအ်လကေ်ကာကယ်Gြခငး်များကိP 

လPပ်ေဆာငေ်စပါသည။် ဤသိPလ့Pပ်ေဆာငြ်ခငး်များြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်

ကPသမLခယံGသGများတငွ ်ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချကိP သလိာCိPငã်ပီး အေထာကအ်ထားpDိသည့ ်

စစေ်ဆးြခငး်CDင့ ်ကPသြခငး် လမ်းkaနမ်LများကိPပါ ရလာေစပါမည။်  
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သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ 

မိနး်မကိPယပံ်Pေဖာ်ခွစဲတိက်PသမL လPပ်ေဆာငထ်ားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများတငွ ်သားအမ်ိေခါငး် မpDိပါ။ ထိPေ့wကာင့ ်သားအမ်ိေခါငး်ေရာဂါပိPး HPV စစေ်ဆးြခငး် 

လPပ်ေဆာငရ်န ်မလိPအပ်ပါ။  

သားအမ်ိေခါငး်pDိသည့ ်မညသ်ည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသား (သိPမ့ဟPတ)် 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသG ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်- 

- Speculum စစေ်ဆးမL CDင့ ်သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးြခငး်ကိP CိPငင်ေံတာ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် 

လPပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ေဘာ(စ)်တနွမ်D Fenway Health ၏ ေလလ့ာချကတ်စခ်Pအရ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသားများသည ်အမျိlးသမီးမျိlးပာွးအဂ5 ါအား စစေ်ဆးြခငး်များ လPပ်ေဆာငရ်န ်ေpDာငp်Dားေလ ့

pDိwကပါသည။် ၎ငး်တိPသ့ည ်သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ စစေ်ဆးြခငး်ကိPလညး် ခယံGလိPြခငး်မpDိwကဘ ဲpap 

smear test ေလာကသ်ာ ေဆာငရွ်ကလိ်Pwကãပီး အထGးသြဖင့ ်တကစ်တ်ိPစတbီPနး်ကိP ေြခာကလ်အထက ်

သံPးစွထဲားသGများ ြဖစw်ကပါသည။် (ကိPးကား - Peitzmeier, 2014) 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားထမံD သလိပ်နမGနာကိP ယG၍ 

စမ်းသပ်မLလPပ်ေဆာငရ်န ်ဓါတခ်ွခဲနး်သိP ့ ပိPသ့ည့အ်ခါ ကPသမLခယံGသGသည ်တကစ်တ်ိPစတbီPနး် 

သံPးစွေဲနသGြဖစေ်wကာငး်၊ ဓါတခ်ွခဲနး်သိPပိ့Pသ့ည့ ်သလိပ်နမGနာမDာ သားအမ်ိေခါငး်မD ရယGထားသည့ ်နမGနာြဖစã်ပီး 

စအိPမD ယGထားသည◌့◌့ ်နမGနာမဟPတေ်wကာငး် ေြပာရပါမည။် ကPသမLခယံGသGသည ်ဓမ‘တာမလာသG 

ြဖစေ်နလÇငလ်ညး် ဓါတခ်ွခဲနး်ေဖာငပံ်Pစတံငွ ်ထည့သ်ငွး်ြဖည့ေ်ပးရပါမည။်  

သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးြခငး်လ9ပ်ေဆာငေ်နစF မသကမ်သာြဖစြ်ခငး်အား ေလျာန့ညး်ေစြခငး်  

Speculum စစေ်ဆးမLလPပ်ေဆာငရ်န ်ကPသမLခယံGသGက ြငငး်ဆိPလÇင ်(သိP ့) မသကမ်သာြဖစေ်နလÇင ်

သင့အ်ေနြဖင့ ်ေအာကပ်ါတိPက့ိP ေဆးွေCးွေပးCိPငပ်ါသည။်  

- သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးမL မလPပ်ေဆာငခ်င ်တစပ်တအ်လိP၌ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့က်PသမLခယံGသGအေနြဖင့ ်မိနး်မကိPယအ်တငွး်ပိPငး်လိမ်းသည့ ်

အစီထbိPဂျငလိ်မ်းေဆးကိP  မိနး်မကိPယန်ရံံများ ေြခာကေ်သွTေရာငရ်မ်းပါးလaာြခငး်ေwကာင့ ်

ြဖစေ်ပ�လာသည့ ်မသကမ်သာခစံားရမLများ နညး်ပါးေစရနC်Dင့ ် smear test လPပ်ေဆာငရ်န ်

ဆလ်ဲမလံPေလာကမ်L မြဖစေ်စရန ်အသံPးြပlCိPငေ်wကာငး်၊  

- ကPသမLခယံGသGအေနြဖင့ ်closed speculum ထည့သ်ငွး်ြခငး်ကိP ေလက့ျင့ထ်ားေသာ သGနာြပl (သိP ့) 

ဆရာဝန၏် kaနw်ကားချကြ်ဖင့ ်ေဆာငရွ်ကC်ိPငã်ပီး နမGနာကိPရယGCိPငေ်wကာငး်၊  
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- CိPငင်ေံတာ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် HPV သလိပ်နမGနာ ရယGြခငး်ကိP 

ကိPယတ်ိPငလ်Pပ်ေဆာငC်ိPငေ်wကာငး်။  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ ကျနး်မာေရးစငတ်ာမD ယငး် လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားသည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများအား သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးြခငး် 

လPပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ပိP၍အဆငေ်ြပမည့ ်နညး်ပညာများအတကွ ်ေလလ့ာမLများကိP စPေဆာငး်ထားပါသည။်  

- အဆငမ်ေြပမLCDင့ ်ကသကိေအာင့ြ်ဖစြ်ခငး်ကိP ေလျာန့ညး်ေစရနအ်တကွ ်ကေလးများအတကွ ်

အသံPးြပlသည့ ်ကေလးသံPး speculum ကိPအသံPးြပlCိPငပ်ါသည။် သိPေ့သာ် တိPလွနး်သည့က်ရိိယာကိP 

အသံPးြပlမိလÇင ်သားအမ်ိေခါငး်ကိPြမငC်ိPငရ်န ်အြပငမ်D ဖိအား အလွနအ်က≠ံသံPး၍ 

တနွး်ထိPးရမညြ်ဖစေ်သာေwကာင့ ်တိPလွနး်သည့ ်ကရိိယာကိP ေpDာငp်Dားသင့ပ်ါသည။်  

- ကPသမLခယံGသGက ၎ငး်၏ ‘တင’် ကိP လLပ်pDားေပးြခငး်ြဖင့ ်စစေ်ဆးြခငး် လPပ်ေဆာငã်ပီးသည့အ်ခါ 

တငပ်ါးဆံPေြဖေလျာမ့Lအတကွ ်အေထာကအ်ပံြ့ဖစေ်စပါသည။် 

- စစေ်ဆးမLမလPပ်ေဆာငခ်င ်အသကp်DØ ေလက့ျင့ခ်နး်လညး် လPပ်CိPငပ်ါသည။်   

- ထိPးသငွး်မLမလPပ်ခင ်speculum ကိP ေချာေမွTေစရန ်ေရေCးွေCးွြဖင့သ်Pတပ်ါ။ 

ထိPသိPလ့Pပ်ေဆာငြ်ခငး်သည ်စမ်းသပ်မLအေြဖကိP မထခိိPကC်ိPငပ်ါ။  

- ေရပါဝငသ်ည့ေ်ချာဆ ီပမာဏ အနညး်ငယက်ိP speculum ၏ အြပငဘ်ကမ်ျကC်Dာြပင၌် 

သPတလိ်မ်းေပးြခငး်ြဖင့ ်မသကမ်သာြဖစေ်စမLကိP ေလျာန့ညး်ေစပါသည။် ထိPကဲသ့ိP ့ 

ေရပါဝငသ်ည့ေ်ချာဆကီိP အသံPးြပlြခငး်သည ်နမGနာအေပ� မလိPလားအပ်သည့ ်အာနသိင ်

သကေ်ရာကြ်ခငး်များလညး် မpDိပါ။ (ကိPးကား - Hathaway et al 2006, Holton et al 2008)။ 

ေချာဆအီလွနအ်က≠ံသံPးြခငး်သည ်စစေ်ဆးမLရလဒအ်ေပ� သကေ်ရာကမ်LများpDိãပီး 

အေြဖမမDနြ်ဖစတ်တသ်ည့အ်တကွေ်wကာင့ ်ေချာဆအီလနွအ်က≠ံ သံPးြခငး်ကိP ေpDာငp်Dားသင့ပ်ါသည။်  

- မိနး်မကိPယ ်အေပါကထ်သဲိP ့ လကေ်ချာငး်တစေ်ချာငး် (သိPမ့ဟPတ)် CDစေ်ချာငး်ထည့က်ာ 

ကPသမLခယံGသGအား ၎ငး်၏ တငပ်ါး»ကကသ်ားများကိP ေြဖေလျာေ့စရနေ်ြပာãပီး 

အေနာကမ်Dတနွး်ထိPးပါ။  

ကိPးကား - Hsiao KT. 2016 in Deutsch M (ed.) 2016 

မမျိyးဥကငဆ်ာ  

မမျိlးဉကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချအေပ�  တကစ်တ်ိPစတbီPနး်၏သကေ်ရာကမ်LCDင့ ်ပတသ်က၍် လံPေလာကေ်သာ 

သကေ်သအေထာကအ်ထားများ မpDိေသးပါ။ (Coleman 2012)  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G အမျိlးသားများအတကွ ်-  
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- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G အမျိlးသားများအတကွ ်ေထာကခ်ထံားေသာ 

မမျိlးဥကငဆ်ာ စစေ်ဆးမLများ မpDိပါ။    

သားအမ်ိကငဆ်ာ 

သားအမ်ိကငဆ်ာ ြဖစC်ိPငေ်ချအေပ� တကစ်တ်ိPစတbီPနး်၏သကေ်ရာကမ်LCDင့ ်ပတသ်က၍် လံPေလာကေ်သာ 

သကေ်သအေထာကအ်ထားများ မpDိေသးပါ။ (Coleman 2012)  

အေထာကအ်ထားများကိP အေြခြပlသည့ ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျား မpDိသည့အ်တကွ ်ေဆးခနး်၌ 

လPပ်ေဆာငေ်လp့Dိေသာ လကေ်တွTလPပ်ေဆာငမ်Lများကပင ်ေဟာ်မPနး်အသံPးြပlေနသည့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲေနထိPငသ်G အမျိlးသားများအား မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်

စစေ်ဆးမLလPပ်ေဆာငရ်န ်လိPမလိP စ~းစားသံPးသပ်CိPငပ်ါမည။်   

- မိနး်မကိPယမ်D ေသးွယိPစးီြခငး် bPတတ်ရကြ်ဖစေ်ပ�လÇင ်ကPသမLခယံGသGက 

တကစ်တ်ိPစတbီPနး်ေဆးေသာကမ်L ပျကက်ကွြ်ခငး် pDိ/မpDိ (သိP ့) တကစ်တ်ိPစတbီPနး် ေဆးkaနး်ပမာဏ 

အလနွအ်က≠ံ ေသာကသ်ံPးမL pDိ/မpDိကိP စစေ်ဆး၍ အစီထbိPဂျငပ်မာဏ ြမင့တ်ကမ်LကိPပါ စစေ်ဆးပါ။ 

- bPတတ်ရက ်မိနး်မကိPယမ်D ေသးွယိPစးီြခငး်ကိP စစေ်ဆးသည့အ်ခါ ေသးွဆံPးãပီးသား ‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D 

သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသည့ ်အမျိlးသမီးများ’ တငွ ်စစေ်ဆးသကဲသ့ိP ့ 

လPပ်ေဆာငပ်ါ။  

 

ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

ေအာကပ်ါေမးခနွး်များသည ်အွနလိ်Pငး်သငတ်နး်တစခ်PမD ေကာကC်Lတထ်ားြခငး်ြဖစã်ပီး ယငး် 

အွနလိ်Pငး်သငတ်နး်ကိP Cathy Stephenson, Alex Ker and Rachel Johnson တိP၏့ NZ Doctor 

(Stephenson et al, 2020) တငွ ်တငြ်ပခဲေ့သာ ေဆာငး်ပါးအား အေြခခ၍ံ ြပlစPထားပါသည။်  

ေအာကပ်ါေရးသားချကမ်ျားထမဲD မညသ်ည့C်Dစခ်Pသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအတကွ ်မDနက်နသ်ည့ ်ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး်များ ြဖစပ်ါသနညး်။  

a) ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ၎ငး်တိPလ့Pပ်ေဆာငခ်ဲဖ့Gးေသာ ခွစဲတိမ်LများCDင့ ်

soft tissue filler ထိPးသငွး်ြခငး်များအေwကာငး် ေမးြမနး်ြခငး်မDာ အထအိခိPကမ်ခေံသာကစိò 

မဟPတပ်ါ။   
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b) ရငသ်ား/ရငအ်Pတြ်ပlြပငြ်ခငး် (သိPမ့ဟPတ)် မျိlးပာွးအဂ5 ါဆိPငရ်ာ ြပlြပငခ်ွစဲတိမ်Lများ 

မလPပ်ေဆာငထ်ားေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး်ကိP ပံPမDနလ်မ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် လPပ်ေဆာငေ်ပးCိPငပ်ါသည။်  

c) ကျားေဟာ်မPနး်သံPးစွထဲားသည့ ်ကPသမLခယံGသGကိP သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ စစေ်ဆးရန ်မလိPအပ်ပါ။ 

d) မေဟာ်မPနး်သံPးစွထဲားသည့ ်ကPသမLခယံGသGကိP သPတရ်ညဂ်လငး်ကငဆ်ာ စစေ်ဆးရန ်မလိPအပ်ပါ။  

e) ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် လPပ်ေဆာငရ်န ်သံPးသပ်ြခငး်မDာ ဂျဲနဒ်ါအေပ�မGတည၍် လPပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစã်ပီး 

ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါအေပ� မGတညြ်ခငး်မဟPတပ်ါ။  

f) ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် လPပ်ေဆာငရ်န ်သံPးသပ်ြခငး်မDာ ခCvာေဗဒအေပ�မGတည၍် 

ဂျဲနဒ်ါအေပ�မGတညြ်ခငး် မဟPတပ်ါ။  

အေြဖကိP footnote တငွw်ကည့ပ်ါ။ 17 

လ9ပ်ေဆာငရ်နအ်ချကမ်ျား  

- ေဆးကPသမLရာဇဝင၊် ခွစဲတိမ်Lရာဇဝငမ်ျားကိP ယGပါ၊ ကPသမLခယံGသGက အသံPးြပlေစလိPသည့ ်

စကားလံPး အသံPးအCLနး်များြဖင့ ်ေြပာဆိPãပီး မDတတ်မ်းသမ်ိးထားပါ။ 

- soft tissue fillers ထိPးထားြခငး် pDိ/မpDိကိP ကPသမLခယံGသGအားေမးပါ။ ြဖစလ်ာCိPငသ်ည့ ်

အCÄရာယမ်ျားအေwကာငး် pDငး်ြပပါ။ ကျနး်မာေရး၊ လGမLေရးCDင့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မÇတ၍ 

လGအ့ခငွ့အ်ေရးCDင့ည်ေီသာ၊ ထခိိPကန်ာကျငမ်Lေလျာန့ညး်ြခငး်မGဝါဒများြဖင့ ်လPပ်ေဆာငပ်ါ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့ ခCvာကိPယ ်အစတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် 

ေြပာဆိPသံPးCLနး်ရမည့ ်စကားလံPး အသံPးအCLနး်ကိP ေမးြမနး်ပါ။ ေဆးစစြ်ခငး်သည ်လGတစဦ်း၏ 

ဂျဲနဒ်ါထက ်ခCvာေဗဒအေပ� အေြခခ၍ံ လPပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစေ်wကာငး်ကိP ထပ်ေလာငး်pDငး်ြပပါ။ 

(“မငး်မDာ ဒအီစတိအ်ပိPငး်များpDိလÇင ်ဒါကိPစစေ်ဆးသင့သ်ည”်) 

- သPတရ်ညဂ်လငး်pDိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီး သိPမ့ဟPတ ်

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGသည့ ်ေယာကျ်ားအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသG တစဦ်းသည ်

ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသားတစဦ်းအတကွ ်ချမDတထ်ားသည့ ်

သတမ်Dတခ်ျကမ်ျားCDင့ ်ြဖစC်ိPငေ်ချများအတိPငး် ကငဆ်ာစစေ်ဆးသင့သ်ည။်  

- ရငသ်ားတစp်DØး (သိPမ့ဟPတ)် သားအမ်ိေခါငး်pDိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသား (သိPမ့ဟPတ)် ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGသည့ ်မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသG 

 
17 Answer: b and f 



69 
 

တစဦ်းသည ်ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP 

ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးတစဦ်းအတကွ ်

ချမDတထ်ားသည့ ်သတမ်Dတခ်ျကမ်ျားCDင့ ်ြဖစC်ိPငေ်ချများအတိPငး် ကငဆ်ာစစေ်ဆးသင့ပ်ါသည။် 

- ရငသ်ားpDိသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီး (သိPမ့ဟPတ)် 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGသည့ ်ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသGတစဦ်းအတကွ ်

၎ငး်တိPတ့စဦ်းချငး်၏ ြဖစC်ိPငေ်ချpDိသည့ ်အCÄရာယမ်ျားကိPေြပာြပ၍ ရငသ်ားကငဆ်ာစစေ်ဆးမLကိP 

CိPငင်ေံတာ်လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားအတိPငး် mammograms အသံPးြပl၍ စမ်းသပ်ပါ။   

- ရငသ်ားြဖတထ်Pတမ်LလPပ်ေဆာငã်ပီးေနာက ်ကျနေ်နေသာ ရငသ်ားတစp်DØး အပိPငး်အစများCDင့ ်

CိPသ့းီေခါငး်ထပ်ိတငွ ်ရငသ်ားကငဆ်ာြဖစC်ိPငေ်ချမDာ မသရိေသးပါ။ ရငသ်ားြဖတထ်Pတခ်ွစဲတိြ်ခငး် 

လPပ်ေဆာငထ်ားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများအတကွ ်

စစေ်ဆးမLလPပ်ေဆာငရ်န ်လမ်းkaနေ်ပးCိPငသ်ည့ ်အေထာကအ်ထားမpDိေသးပါ။ ကPသမLခယံGသGအား 

၎ငး်တိPတ့စဦ်းချငး်၏ ြဖစC်ိPငေ်ချpDိသည့ ်အCÄရာယမ်ျားကိPေြပာြပ၍ ရငသ်ားကငဆ်ာအတကွ ်

ြဖစC်ိPငသ်ည့န်ညး်လမ်းြဖင့ ်စစေ်ဆးြခငး်ကိP လPပ်ေဆာငပ်ါ။   

- Speculum အသံPးြပlသည့ ်သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးြခငး်ကိP ကPသမLခယံGသGက 

မသကမ်သာြဖစေ်နလÇင ်တြခားနညး်လမ်းများြဖစေ်သာ အစီထbိPဂျငလိ်မ်းေဆး (သိPမ့ဟPတ)် HPV 

သလိပ်နမGနာအား ကိPယတ်ိPငယ်Gသည့ ်နညး်လမ်းများpDိေwကာငး် ေြပာြပပါ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများတငွ ်သားအမ်ိကငဆ်ာ (သိPမ့ဟPတ)် 

မမျိlးဥကငဆ်ာ ြဖစC်ိPငေ်ချအေပ� တကစ်bိPစတbီPနး်၏ သကေ်ရာကမ်LCDင့ ်ပတသ်က၍် 

လံPေလာကေ်သာ သကေ်သအေထာကအ်ထားများ မpDိေသးပါ။  

- တကစ်bိPစတbီPနး်သံPးစွေဲနသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသား 

(သိPမ့ဟPတ)် ကျားမအြဖစမ်ခယံGလိPသည့ ်မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများအတကွ ်bPတတ်ရက ်

မိနး်မကိPယမ်D ေသးွယိPစးီြခငး်ကိP စစေ်ဆးပါ။ စစေ်ဆးသည့အ်ခါ ေသးွဆံPးãပီးသား ပတဝ်နး်ကျငမ်D 

သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများတငွ ်စစေ်ဆးသကဲသ့ိP ့ လPပ်ေဆာငပ်ါ။  
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အခနး် (၆)- လငိA်Bင့မ်ျိEးပာွးြခငး်ဆိ7ငရ်ာကျနး်မာေရး  

သင{်ကားေရးရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများတငွ ်၎ငး်တိP၏့ 

လကp်DိခCvာေဗဒCDင့ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ အြပlအမGများအေပ� အေြခခ၍ံ STI CDင့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်

အCÄရာယမ်ျားကိP မညသ်ိPသ့CိိPငေ်wကာငး် ေလလ့ာနားလညရ်န။်  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများထမံD 

လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငက်ိPသရိန ်မညသ်ိP ့ ရယGCိPငေ်wကာငး် သpိDိရန။်  

✔ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlခွစဲတိက်Pသြခငး် ခယံGထားသGများ၏ ြဖစေ်ပ�လာCိPငေ်သာ လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ 

ကျနး်မာေရး ြပဿနာများကိP ေလလ့ာရန။်   

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်သေCvတားြခငး်CDင့ ်သPတရ်ည၊် 

မျိlးဥများကိPေအးခကဲာ အနာဂတတ်ငွ ်အသံPးြပlရနန်ညး်လမ်းများအေwကာငး် နားလညရ်န။် 

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ wကlံေတွTရေသာ လိငအ်wကမ်းဖကမ်LCDင့ ်

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာေစာ်ကားြခငး်များအတကွ ်ေစာင့ေ်pDာကပံ်ပိ့PးမL အေလအ့ကျင့မ်ျားအေwကာငး် 

နားလညရ်န။်   

လငိ)်*င့မ်ျိyးပာွးြခငး်ဆိ9ငရ်ာကျနး်မာေရး၏ အေရး|ကးီမ6  

လိငက်ျနး်မာေရးသည ်လGတိPငး်အတကွ ်ပံPမDနေ်ဆးစစြ်ခငး်CDင့ ်bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာအတကွ ်အေရးပါေသာ 

ကÉတစခ်Pြဖစသ်ည။် လိငက်ျနး်မာေရးဆိPသညမ်Dာ လGတစဦ်း၏ အေထေွထကွျနး်မာေရးများCDင့ ်

သကဆ်ိPငသ်ည့ ်ေပျာ်ရaငမ်L၊ သPခချမ်းသာ၊ အသကp်Dညမ်LများအားလံPးCDင့ ်ဆကC်ယွလ်Çကp်Dိသည။် 

လGတစဦ်း၏ လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝင၊် လတတ်ေလာ လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ လPပ်ေဆာငမ်Lများသည ်၎ငး်၏ လကp်Dိ 

ကျနး်မာေရးြပဿနာများကိP (ဥပမာ- လိငအ်wကမ်းဖကမ်L (သိPမ့ဟPတ)် STDs ေရာဂါများ) ြပCိPငã်ပီး 

အေြခခကံျသည့ ်ကာကယွေ်ရးအတကွ ်လိPအပ်ချကမ်ျားကိPလညး်သCိိPငမ်ည။် (ဥပမာ - 

ကိPယခ်အံားေကာငး်ေစြခငး်၊ သေCvတားြခငး်CDင့ ်PeP, or PReP) ။  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်Gများအေနြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်

ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်လိငမ်Dတဆင့ ်ကGးစကေ်သာေရာဂါများ အCÄရာယက်ိP ၎ငး်တိP၏့ လတတ်ေလာ 

ခCvာေဗဒCDင့ ်လိငအ်ြပlအမGများအေပ� အေြခခ၍ံ စစေ်ဆးေပးသင့ပ်ါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများတငွ ်ဘတတ်းီရီးယားCDင့ ်

ဗိPငး်ရပ်စက်Gးစကမ်Lများ စစေ်ဆးြခငး်ကိP ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသGများအား စစေ်ဆးသလိPပင ်ေဆာငရွ်ကC်ိPငပ်ါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 
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ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GအများစPသည ်bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ ေဆးစစြ်ခငး်များ အြပည့အ်ဝလPပ်ေဆာငရ်န ်

ကသကိေအာက ်ြဖစတ်တw်ကသည။် ထိPအခါ သင့အ်ေနြဖင့ ်pDငး်ြပရမညမ်Dာ အချိlTစစေ်ဆးမLများမDာ 

ဆးီနမGနာ၊ ဂမ်ွးတိPဖ့တြ်ဖင့ ်ယGရသည့ ်ေသးွ၊ သလိပ်နမGများသာြဖစã်ပီး ၎ငး်တိPအ့ား ကPသမLခယံGသGများ 

ကိPယတ်ိPင ်ရယGရမညြ်ဖစေ်wကာငး် pDငး်ြပလÇင ်၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်အဆငေ်ြပCိPငပ်ါလိမ့်မည။် 

ဆးီနမGနာရယGbံP ြဖင့ ်၎ငး်တိP၏့ခCvာကိPယ၊်  လိငအ်ဂ5 ါများCDင့ဆ်ိPငသ်ည့ ်ယGဆချကမ်ျားကိP 

အလယွတ်ကGမလPပ်CိPငပ်ါ။  

လငိဆ်ကဆ်မံ6ရာဇဝငရ်ယ/ြခငး်  

လGတစဦ်း၏ လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငက်ိP ေမးြမနး်ြခငး်မDာ ãခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်မဟPတဘ် ဲေဆးကPသမLရာဇဝငတ်ငွ ်

ပံPမDနေ်မးြမနး်မLတစခ်Pသာြဖစã်ပီး ယငး်ကိP လÇိlT ဝDကေ်ပးထားရမညြ်ဖစက်ာ၊ ေကာငး်/ဆိPးတစစ်ံPတစရ်ာ 

မDတခ်ျကမ်ြပlသင့ဘ် ဲပညာရပ်ဆိPငရ်ာ ေဆးွေCးွမLများသာ ြပlလPပ်ရမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

လိငက်ျနး်မာေရးဆိPငရ်ာ သငေ်ထာကက်Gပစòညး်များြဖင့ ်ြပသေဆးွေCးွြခငး်က အသံPးဝငã်ပီး အကျိlးေကျးဇGး 

ပိPရေစပါမည။် လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငက်ိP ေမးြမနး်သည့အ်ခါ ဘာေwကာင့ေ်မးခနွး်များကိPေမးရေwကာငး်CDင့ ်

ေမးခနွး်များမDာ ကPသမLခယံGသGအားလံPးကိP ေမးရသည့ေ်မးခနွး်များြဖစေ်wကာငး် အရငp်Dငး်ြပပါ။  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများ၏ လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငအ်ား 

ေမးြမနး်ရန ်‘P ငါးလံPး အငတ်ာဗျØး’ တငွ ်ေနာကထ်ပ်သံPးချကြ်ဖစသ်ည့ ်- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ အသံPးအCLနး်/ ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များ၊  စတိသ်ာယာမL CDင့ ်

အနးီကပ်ပါတနာ၏ အwကမ်းဖကြ်ခငး်တိPအ့ားထပ်တိPး၍ ‘P pDစလံ်Pးြဖင့ေ်မးြမနး်ေသာ လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝင ်

အငတ်ာဗျØး’ အြဖစ ်ေအာကပ်ါဇယားတငွ ်ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ိP ့ ေမးြမနး်CိPငပ်ါသည။် ေမးခနွး်တစခ်Pစကီ 

တနဖိ်PးpDိေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိP ေပးCိPငမ်Dာြဖစã်ပီး ပထမဆံPး ေဆးွေCးွမLတစခ်Pနဲတ့င ်

လံPေလာကမ်ညေ်တာမ့ဟPတပ်ါ။   
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P é*စလ်ံ9းြဖင့ေ်မးြမနး်ေသာ 

လငိဆ်ကဆ်မံ6ရာဇဝင ်

အငတ်ာဗျöး  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9ေ့ြပာငး်လခဲယံ/ေနထိ9ငသ်/များနားလည)်ိ9

ငမ်ည့န်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေမးသည့ ်ေမးခနွး်နမ/နာများ 

Preferred language / Parts 

(ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ 

အသံPးအCLနး်/ 

ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များ)  

လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငC်Dင့ပ်တသ်က၍် က≠C်Pပ်ေမးခနွး်အနညး်ငယ ်

ေမးပါမည။် ခCvာကိPယေ်ဖာ်ြပချကC်Dင့ပ်တသ်က၍် သငအ်သံPးြပlမည့ ်

စကားလံPးများကိP က≠C်Pပ်ေလးစားပါသည။် သင၏် 

မျိlးပာွးအဂ5 ါများအေwကာငး် ေဆးွေCးွသည့အ်ခါ မညသ်ည့ ်

စကားလံPးများကိP အသံPးြပlရပါမညန်ညး်။ သင့ ်ခCvာကိPယ ်

အစတိအ်ပိPငး်များအေwကာငး် ေြပာသည့အ်ခါ သငတ်ိP ့ သံPးCLနး်ေသာ 

သးီသန ့စ်ကားလံPးများpDိပါသလား။ မညသ်ည့ ်စစေ်ဆးချကက်ိP သင ်

လိPအပ်ေနေwကာငး်နားလညေ်စဖိP ့ က≠C်Pပ်အေနြဖင့ ်သင ်

လPပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်ေအာကပိ်Pငး်ခွစဲတိမ်Lများအေwကာငး် 

ေမးရနလိ်Pအပ်ပါသည။် 

Partners (ပါတနာ) သင့၌် လိငဆ်ကဆ်မံLpDိပါသလား။ သင့ထ်တံငွ ်STI/HIV ဆိPငရ်ာ 

အCÄရာယမ်ျား pDိ/မpDိ သေိစဖိP ့ က≠C်Pပ်အေနြဖင့ ်သင၏်ပါတနာ 

(သိPမ့ဟPတ)် ပါတနာများအေwကာငး် သရိနလိ်Pအပ်ပါသည။် 

ပါတနာဘယC်Dစဦ်းCDင့ ်ဆကဆ်မံLြပlပါသနညး်။ လိငတ်pံDိေသာ 

ပါတနာCDင့ ်ဆကဆ်မံLြပlပါသလား။ 

မိနး်မကိPယအ်ေပါကp်DိေသာသGCDင့ ်ဆကဆ်မံLြပlပါသလား။   

Practices (လPပ်ေဆာငမ်Lများ) က≠C်Pပ်အေနြဖင့ ်သငဆ်ကဆ်သံည့အ်ခါ လPပ်ေဆာငသ်ည့ ်

ပံPစမံျားကိP သရိနလိ်Pအပ်ပါသည။် သင ်လိငဆ်ကဆ်မံLြပlသည့ပံ်PစကံိP 

ေြပာြပပါ။ မညသ်ည့ ်လိငဆ်ကဆ်မံLပံPစြံဖင့ ်သင့ပ်ါတနာ၏ 

အရညC်Dင့ ်ထေိတွT မLြဖစပ်ါသနညး်။ 

Protection for STIs 

(လိငမ်Dတဆင့က်Gးစကသ်ည့ေ်ရာဂါ

များအတကွက်ာကယွြ်ခငး်) 

STIs ၊ HIV များ ကGးစကမ်Lမြဖစေ်စရန ်သင ်မညသ်ိP ့ 

ကာကယွပ်ါသနညး်။ သငC်Dင့ ်သင့ပ်ါတနာများသည ်ကနွဒ်ံPး၊ 

လကအ်တိ၊် dental dams (သိPမ့ဟPတ)် PrEP၊ PEP 

သံPးစွြဲခငး်များpDိပါသလား။ PEP လိPအပ်CိPငမ်ည့ ်အေြခအေန 

(ဆိPလိPသညမ်Dာ) မwကာေသးခငက် အကာအကယွမဲ် ့

ဆကဆ်ခံဲြ့ခငး်မျိlး pDိပါသလား။ 

Past history of STIs (STIs 

လကmဏာများ pDိဖGးပါသလား) 

STIs လကmဏာများ pDိဖGးပါသလား ။ လိငက်ျနး်မာေရးစစေ်ဆးြခငး် 

လPပ်ေဆာငဖ်Gးပါသလား။ 

Pregnancy သငဆ်ကဆ်မံLြပlခဲသ့ည့အ်ထတဲငွ ်ကိPယဝ်နရ်CိPငသ်ည့ ်
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(ကိPယဝ်နေ်ဆာငြ်ခငး်) အေြခအေနများ ပါဝငပ်ါသလား။ အေရးေပ�သေCvတားေဆး 

အသံPးြပlရန ်လိPအပ်မည့ ်မwကာေသးခငက် အကာအကယွမဲ် ့

ဆကဆ်ခံဲြ့ခငး်မျိlး pDိပါသလား။ ကေလးယGရန ်

အစအီစ~pDိပါသလား။ 

Pleasure (စတိသ်ာယာမL) လိငဆ်ကဆ်မံLအေတွTအwကlံCDင့ပ်တသ်က၍် သင ်မညမ်Ç 

စတိေ်ကျနပ်မL pDိပါသနညး်။ ဆကဆ်ေံနစ~ နာကျငြ်ခငး်၊ 

မသကမ်သာြဖစြ်ခငး်များ pDိပါသလား။  

Intimate Partner Violence 

(အနးီကပ်ပါတနာ၏ 

အwကမ်းဖကြ်ခငး်) 

တစစ်ံPတစေ်ယာကက် သင့အ်ား လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ အတငး်အwကပ် 

ေဆာငရွ်ကမ်Lများ pDိပါသလား။ ထိPသိPေ့သာ ဆကဆ်ေံရးမျိlးတငွ ်

မလံPြခlံမLကိP သင ်ခစံားရပါသလား။  

 

ေဟာ်မPနး်ကPထံPးCDင့ ်ခွစဲတိြ်ပlြပငြ်ခငး်များသည ်အချိlTေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၌ လိငစ်တိC်Dင့ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ စမ်ွးေဆာငရ်ညမ်ျား ေြပာငး်လဲမLများ 

pDိတတw်ကပါသည။် ၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်မညသ်ည့ေ်ြပာငး်လဲမLများ ေတွT wကlံခဲw့ကေwကာငး်၊ 

ထိPေြပာငး်လဲမLများသည ်၎ငး်တိPအ့တကွ ်သကေ်တာင့သ်ကသ်ာpDိေစမL၊ ကသကိေအာင့ ်

ြဖစေ်စမLတိPအ့ေwကာငး် ေဆးွေCးွစကားေြပာြခငး်သည ်သင့အ်ေနြဖင့ ်ကPသမLခယံGသGအား မညသ်ိP ့ 

ကGညေီပးCိPငေ်wကာငး် အခငွ့အ်လမ်း ရေစပါမည။် ဥပမာ- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးအချိlTသည ်အစီထbိPဂျင၏် လငိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ စမ်ွးေဆာငရ်ညမ်ျားအေပ� သကေ်ရာကမ်LကိP 

CDစသ်ကw်က၍ အချိlT မDာ ယငး်သကေ်ရာကမ်Lများအေပ� ေဆးွေCးွလိPãပီး ထိPသကေ်ရာကမ်LကိP တနြ်ပနမ်ည့ ်

အြခား ကPသမLများကိP လိPချငw်ကပါသည။်   

ခွစဲတိပံ်9ေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိ9ယလ်မ်းေ{ကာငး်ဆိ9ငရ်ာကျနး်မာေရး 

ကPသမLခယံGသG၏ လငိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ကျနး်မာေရးCDင့ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ သPခ ရpDိေရးအတကွ ်ကGညေီပးရာတငွ ်

ကPသမLခယံGသG၏ ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယ၏် အနာကျကြ်ခငး်CDင့ ်အေြခအေန 

ေကာငး်မနွလ်ာြခငး်ကိP ေစာင့w်ကည့ြ်ခငး်လညး်ပါဝငပ်ါသည။် ထိP ့ြပင ်မိနး်မကိPယပံ်Pေဖာ်ခွစဲတိက်PသမL 

ခယံGထားသG ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးတစေ်ယာကက် 

မိနး်မကိPယပံ်Pေဖာ်ခွစဲတိက်PသမL ခယံGထားãပီးသည့ေ်နာက ်ပထမဆံPးအzကမ်ိ လိငဆ်ကဆ်မံLြပlလိPလÇင ်

လိPအပ်သည့ ်ေဆးပညာအwကြံပlချကမ်ျားကိPလညး် ေပးရပါမည။်  

ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့မိ်နး်မကိPယ ်ဖနတ်းီယGထားသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးတစဦ်းကိP မိနး်မကိPယ/်ေယာနစိစေ်ဆးမL လPပ်ေဆာငမ်ညဆ်ိPလÇင ်သတြိပlရမညမ်ျားpDိပါသည။်  
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ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယ၏် နရံံများသည ်အမျိlးသားလိငတ်အံေရြပားြဖင့ ်လPပ်ေဆာငထ်ားãပီး 

အခ≠ဲအကျိpDိေသာနရံံ မဟPတပ်ါ။ သိP ့ြဖစ၍် လိငတ်အံေရြပားကငဆ်ာ၊ ကပ်ပယအ်တိက်ငဆ်ာCDင့ ်psoriasis 

ကဲသ့ိPေ့သာ အေရြပားေရာဂါများ ြဖစေ်ပ� CိPငပ်ါသည။် ထိPသိP ့ြဖစလ်ာပါက ယငး်အေပ�ယ ံ

အေရြပားေရာဂါများကိP ကPသကဲသ့ိPပ့င ်တGညသီည့ ်ကPသမLများ လPပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။်  

အမျိlးသမီးမျိlးပာွးအဂ5 ါကိP စစေ်ဆးြခငး်အား CDစစ်~လPပ်ေဆာငရ်န ်လိPအပ်ãပီး သာကGေစတ့စp်DØး ၊ 

»ကကC်ိPC့ Dင့ ်အနာများြဖစေ်ပ�ေနြခငး် pDိ/မpDိကိP ခCvာကိPယတ်ငွး်သိP ့wကည့ေ်သာ မDနေ်ြပာငး် (သိPမ့ဟPတ)် 

သားအမ်ိလမ်းေwကာငး်အတကွအ်သံPးြပlသည့ ်speculum များအား အသံPးြပl၍ စစေ်ဆးပါ။  

သPတရ်ညဂ်လငး်အား စစေ်ဆးရန ်လိPအပ်ပါက စစေ်ဆးြခငး်ကိP မိနး်မကိPယ၏် အတငွး်ပိPငး်မD 

လPပ်ေဆာငC်ိPငပ်ါသည။် (ပံPတငွw်ကည့ပ်ါ) 

 

 

ပံNစာအRSန်း 

Bladder – ဆီးအတ်ိ  

Symphysis pubis – ဆီးခံ2àိ2 းL&စခ်2ကိ2 ဆက်ထားသည့အ်àိ2း 

Urethra – ဆီးâပန ်

Neovagina – ခဲွစတ်ိပံ2ေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိ2ယ် 

Prostate – သ2တ်ရည်ဂလငး် 

Rectum - အ:သမ်ိေL&ာငး်ပိ2ငး် 

- ခဲွစတ်ိပံ2ေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိ2ယ်အား ခLOာကိ2ယ်တွငး်သိ2 ့<ကည့ေ်သာ မ&နေ်ြပာငး် (သိ2မ့ဟ2တ်) 

သားအမ်ိလမ်းေ<ကာငး်အတွက် အသံ2းြပ8သည့ ်speculum များအသံ2းြပ8၍စစေ်ဆးပါ 

- သာက:ေစ့တစ%်&çး ၊ mကက်Lိ2L့ &င့ ်အနာများြဖစေ်ပcေနြခငး် %&ိ/မ%&ိကိ2 စစေ်ဆးပါ 

- သ2တ်ရည်ဂလငး်အား ခဲွစတ်ိပံ2ေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိ2ယ်၏ အေ%&l ပိ2ငး်နရံံများမ& အလွယ်တက:စမ်းသပ်Lိ2ငပ်ါသည်။ 
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ပံ2ေဖာ်ြပချက် : Poteat & Radix, ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ2 ့ ေြပာငး်လဲြပ8မ:ေနထိ2ငသ်:တစဦ်းချငး်။ HIV က:းစက်ခံထားရသည့ ်

အရွယ်ေရာက်ìပီးသ:လ:ဦးေရ၌ လိငမ်&တဆင့ြ်ဖစပွ်ားသည့ ်က:းစက်ေရာဂါများ။  Laura Bachman (ed). 2017 Springer  

STIs CDင့ ်အြခားကGးစကေ်ရာဂါများ ြဖစပ်ာွးမL အစရီငခ်စံာများလညး်pDိကာ ထိPအထတဲငွ ်

ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယလ်မ်းေwကာငး်တငွး် ပိPးဝငြ်ခငး်များပါဝငက်ာ (ဥပမာ - 

ဆးီပGေညာငး်ကျေရာဂါ, သားအမ်ိလမ်းေwကာငး် ေရာဂါပိPးဝငြ်ခငး် တိP ့ြဖစw်ကပါသည။်) ေဆးစစြ်ခငး် 

ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိPအပ်သညဟ်P လကmဏာများြပလÇင ်bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာစစေ်ဆးြခငး် CDင့ ်အြခား သင့ေ်လျာ်မည့ ်

ေဆးစစြ်ခငး်များကိP လPပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။် 

အGမပိPငး်ဆလ်ဲများမDယG၍ ဖနတ်းီထားေသာ မိနး်မကိPယတ်ငွ ်အGမzကးီကငဆ်ာဆလ်ဲများ pDိ/မpDိကိP အြမငြ်ဖင့ ်

စစေ်ဆးရမညြ်ဖစã်ပီး ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားCDင့အ်ည ီလPပ်ေဆာငရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

ထိP ့ြပင ်ကPသမLခယံGသG၌ အGမzကးီနာကျငေ်ရာငရ်မ်းြခငး် ြဖစေ်ပ�လÇငလ်ညး် ခွစဲတိဖ်နတ်းီယGထားေသာ 

မိနး်မကိPယအ်ား စစေ်ဆးရမညြ်ဖစသ်ည။် 

အခနး်(၅)တငွ ်တငြ်ပခဲသ့ည့အ်တိPငး် ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယတ်ငွ ်သားအမ်ိေခါငး်မpDိပါ။ 

ထိPေ့wကာင့ ်သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးြခငး် HPV စစေ်ဆးမL မြပlလPပ်CိPငေ်ပ။ ထိPအ့တG သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ 

စစေ်ဆးသည့ ်Pap smear လညး် မြပlလPပ်CိPငပ်ါ။  

အမျိyးသမီးမ* အမျိyးသားအြဖစ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ/မ6အတညြ်ပyခွစဲတိြ်ခငး် ၊ လငိတ်တံပ်ဆငြ်ခငး်)*င့ ်

လငိပိ်9ငး်ဆိ9ငရ်ာကျနး်မာေရး 

နယGးေယာကမ်D Callen-Lorde Community Health Center က Pump: a sexual pleasure and health 

resource guide for trans men who have sex with men (TMSM ) စာအPပ်ကိPထPတေ်ဝခဲပ့ါသည။် 

(Callen-Lorde 2021).18 ယငး်စာအPပ်ကိP အမျိlးသားချငး်ချစခ်ငစ်ံPမကသ်Gများ အသိPငး်အဝိPငး်CDင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LတိPမ့D ရpDိထားေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်ထPတေ်ဝထားြခငး်ြဖစã်ပီး အမျိlးသားချငး်ချစခ်ငစ်ံPမကသ်Gများ ကျနး်မာေရးအတကွ ်

လိPအပ်ေနေသာ/လစဟ်ာေနေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိP ေပးCိPငရ်နြ်ဖစပ်ါသည။် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGCDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသည့ ်

ကPသမLခယံGသG CDစဉ်းီလံPးအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျားေပးCိPငရ်န ်ရညရွ်ယက်ာ ထPတေ်ဝထားြခငး်ြဖစã်ပီး 

အမျိlးသမီးမD အမျိlးသားအြဖစ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlခွစဲတိြ်ခငး် လPပ်ေဆာငã်ပီးသG (သိPမ့ဟPတ)် 

လိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး် လPပ်ေဆာငထ်ားသGများအတကွ ်STIs CDင့ပ်တသ်ကေ်သာ အwကြံပlချကမ်ျားကိP 

ေအာကပ်ါအတိPငး် ထည့သ်ငွး်ေရးသားထားပါသည။်  

 
18 http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/PUMP-TMSM-Health-Guide_Final_V3.2.pdf 
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“ခွစဲတိမ်Lအတငွး် မညသ်ည့တ်စp်DØးများ အသံPးြပlခဲြ့ခငး်ေပ�မGတည၍် ခွစဲတိမ်LခယံGãပီးသည့ေ်နာက ်

STIs CDင့ ်HIV ကGးစကမ်Lအသစမ်ျား ြဖစC်ိPငပ်ါသည။် ကGးစကရ်နလွ်ယသ်ည့ ်တစp်DØးအမျိlးအစားြဖင့ ်

ဆးီလမ်းေwကာငး်အသစက်ိP အနားကပ်ွထားသည့အ်ခါ ယငး် ဆးီလမ်းေwကာငး်အသစတ်ငွ ်STIs 

ကGးစကမ်Lများ ြဖစလ်ာCိPငပ်ါသည။် ခွစဲတိã်ပီးသည့ေ်နာက ်ကနွဒ်ံPးမပါသည့ ်ဆကဆ်မံLြပlခဲလ့Çင ်

ဆးီပGေညာငး်ကျေရာဂါ၊ ကလမိPငး်ဒးီယား ကGးစကေ်ရာဂါတိP ့ ကGးစကြ်ခငး် pDိ/မpDိ စစေ်ဆးရန ်

ဆးီစစရ်ပါမည။်  

အကယ၍် သင့၌် ဆးီလမ်းေwကာငး်pDညလ်ာကာ မိနး်မကိPယ(်ေယာန)ိလညး် pDိေနေသးãပီး 

ထိPမိနး်မကိPယC်Dင့ ်ဆကဆ်မံLြပlခဲသ့ညဆ်ိPလÇင ်မိနး်မကိPယတ်ငွ ်ကGးစကမ်LြဖစC်ိPငသ်ည့အ်တကွ ်

ဆးီလမ်းေwကာငး်ကလညး် သးီြခားေနရာတငွ ်တညp်Dိေနေသာေwကာင့ ်သးီသန ့ေ်ဆးစစြ်ခငး်များ 

လPပ်ေဆာငရ်န ်လိPအပ်ပါသည။် ဤအေြခအေနတငွ ်လPပ်ေဆာငရ်မည့ ်စစေ်ဆးမLများမDာ 

ဆးီစစြ်ခငး်မဟPတဘ် ဲဂမ်ွးတိPဖ့ကြ်ဖင့ ်သလိပ်စစေ်ဆးြခငး် လPပ်ေဆာငရ်ပါမည။်  

သင၏်လိငတ်၌ံ ဆးီလမ်းေwကာငး် မpDိေတာဘ့GးဆိPလÇငေ်တာင ်STIs ေရာဂါများက အေရးြပား 

အချငး်ချငး်မDတဆင့ ်ကGးစကC်ိPငပ်ါေသးသည။် ဥပမာ - ေရယPန၊် ကာလသားေရာဂါ။ ထိP ့ြပင ်

လိငတ်ေံပ�တငွ ်pDရာ/ြပတရ်ာ ေသးေသးေလးကပင ်(ဥပမာ - လိငဆ်ကဆ်မံLမြပlမီ လိငတ်ေံပ� pDိ 

အေမ aးများရိတရ်ငး် ထခိိPကမိ်သည့ ်pDရာအေသးေလး) HIV ကဲသ့ိPေ့သာ 

ေသးွမDတဆင့က်Gးစကြ်ခငး်များ ြဖစC်ိPငပ်ါသည။်”  

ကိPးကား - Callen-Lorde. 2021. Pump: a sexual pleasure and health resource guide for 

trans men who have sex with men. http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/PUMP-

TMSM-Health-Guide_Final_V3.2.pdf 

သ9တရ်ည/်မမျိyးဥများသမ်ိးထားြခငး် )*င့ ်သေ)óတားြခငး်အပါအဝင ်မျိyးပာွးြခငး်ဆိ9ငရ်ာ 

ကျနး်မာေရးများ  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ CDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအား 

ပျိlေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မPနး်တားေဆးများ သံPးစွြဲခငး်မြပlမီCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL 

မလPပ်ေဆာငမီ် အချိနမ်ျားတငွ ်သPတရ်ည/်မမျိlးဥများသမ်ိးထားြခငး်အေwကာငး်များကိP 

ေဆးွေCးွေပးသင့ပ်ါသည။်  

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLသည ်မျိlးေအာငြ်ခငး်ကိP ေလျာက့ျေစãပီး 

ေဟာ်မPနး်ေဆးများသံPးစွမဲLကိP ရပ်လိPကသ်ည့တ်ိPင ်မျိlးမေအာငြ်ခငး်များ ြဖစC်ိPငပ်ါသည။်  
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများတငွ ်အစီထbိPဂျငက် ကာမဆကဆ်လိံPစတိ၊် 

လိငတ်ေံထာငမ်တြ်ခငး်၊ သPတရ်ညလ်aတြ်ခငး်တိPက့ိP ေလျာန့ညး်ေစãပီး တကစ်တ်ိPစတbီPနး်က 

ကာမဆကဆ်လိံPစတိက်ိP ပိP၍ြဖစေ်စပါသည။်  

လိPအပ်လÇင ်ကိPယတ်ငွး်မျိlးပာွးအဂ5 ါ စစေ်ဆးြခငး်များကိP ကPသမLခယံGသG၏ ယခငက် လPပ်ေဆာငခ်ဲေ့သာ 

ကာမဆကဆ်မံL၊ မwကာေသးခငက် လPပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်ဆကဆ်မံLရာဇဝငမ်ျားCDင့ ်ကPသမLခယံGသGက 

ထိPစစေ်ဆးမLကိP ြပlလPပ်လိPစတိ ်pDိ/မpDိ အေပ�မGတည၍် လPပ်ေဆာငေ်ပးပါ။ မညသ်ည့ ်bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာ 

စစေ်ဆးမLမျိlးအတကွမ်ဆိP စစေ်ဆးမLလPပ်ငနး်စ~၏ စိPးရိမ်ဖွယရ်ာများCDင့ ်အကျိlးေကျးဇGးများကိP 

zကlိတငေ်ဆးွေCးွမLများ လPပ်ေဆာငေ်ပးပါ။ စစေ်ဆးမLလPပ်ေဆာငသ်ည့အ်ခါ လကအ်တိစ်ပ်ွထားေသာလက ်

(သိPမ့ဟPတ)် သင့ေ်တာ်သည့ ်အရွယအ်စားpDိသည့ ်speculum ကိPအသံPးြပlပါ။ 

Gamete storage (သ9တရ်ည၊် မမျိyးဥ၊ သေ)óသားေလာငး်ကိ9 ေအးခ၍ဲ သမ်ိးဆညး်ြခငး်) 

ပျိlေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မPနး်တားေဆးများသည ်ေဆးသံPးစွမဲLရပ်လÇင ်မGလအသငွသ်Éာန/်ေဟာ်မPနး်များ 

ြပနထ်ကွေ်ပ�လာြခငး်သည့ ်အမျိlးအစားြဖစã်ပီး မျိlးေအာငြ်ခငး်ကစိòရပ်အတကွ ်ေရpDည၌် 

အကျိlးသကေ်ရာကမ်LမpDိပါ။ သိPေ့သာ်လညး် ကေလးများCDင့ ်လGငယမ်ျားကိP ၎ငး်တိP၏့အနာဂတတ်ငွ ်

မျိlးပာွးြခငး်/ မျိlးေအာငြ်ခငး်CDင့ ်ကေလးယGရနက်စိòများCDင့ပ်တသ်က၍် လံPေလာကေ်သာ 

အချကအ်လကမ်ျားCDင့ ်ေရွးချယစ်ရာနညး်လမ်းများကိP ေြပာြပထားရန ်အေရးzကးီပါသည။်  

သPတရ်ညသ်မ်ိးဆညး်ရန ်လPပ်ေဆာငC်ိPငã်ပီး ကPနက်ျစရိတတ်တC်ိPငသ်ညဆ်ိPလÇင ်

ပျိlေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မPနး်တားေဆးများကိP မသံPးစွမီဲ သPတရ်ညသ်မ်ိးဆညး်ြခငး်ကိP လPပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။်  

အနမိ့်ဆံPး zကးီေကာငဝ်ငဖံွ်T ãဖိlးမLအဆင့(်၃) ကိP ေရာကp်DိေနသGတစဦ်းသည ်မေဟာ်မPနး် 

စတငသ်ံPးစွေဲတာမ့ညဆ်ိPလÇင ်သPတရ်ည/် သPတပိ်Pးေအးခြဲခငး်အား လPပ်ေဆာငC်ိPငေ်wကာငး်၊ 

ယငး်သိPလ့Pပ်ေဆာငရ်န ်ကPနက်ျစရိတတ်တC်ိPငသ်ညဆ်ိPလÇင ်လPပ်ေဆာငထ်ားသင့ေ်wကာငး် 

kaနw်ကားwကရပါမည။် zကးီေကာငဝ်ငဖံွ်T ãဖိlးမLအဆင့ ်(၂/၃) တငွသ်ာ pDိေသးသည့ ်ပျိlေဖာ်ဝငစ် 

အေစာပိPငး်ကာလများ၏ သPတရ်ညသ်ည ်အရွယေ်ရာကသ်ည့ ်သPတပိ်Pးမြဖစေ်သးပါ။  မျိlးေအာငC်ိPငသ်ည့ ်

အရွယေ်ရာကေ်သာသPတရ်ညသ်ည ်ပျိlေဖာ်ဝငစ်၏ zကးီေကာငဝ်ငဖံွ်T ãဖိlးမLအဆင့ ်(၃/၄) မDစ၍ 

ရCိPငသ်ညြ်ဖစေ်သာေwကာင့ ်zကးီေကာငဝ်ငဖံွ်T ãဖိlးမLအဆင့ ်(၂/၃) အဆင့တ်ငွသ်ာ pDိေသးေသာ 

ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားထမံD သPတရ်ညသ်မ်ိးဆညး်ရနမ်Dာ မြဖစC်ိPငပ်ါ။ 

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLကိP မစတငမီ်အချိနအ်ထ ိသPတရ်ညစ်Pေဆာငး်၍ သမ်ိးဆညး်ရန ်

ဆံPးြဖတC်ိPငပ်ါသည။် သိPေ့သာ် ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားသည ်ကျားအသငွသ်Éာနေ်ပ�လာမညက်ိP 

စိPးရိမ်ေသာေwကာင့ ်ပျိlေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မPနး်တားေဆးများ သံPးစွြဲခငး်အား ေခတÄ ရပ်တန ့w်ကရန ်

မလိPလားwကေပ။ သPတရ်ညစ်Pေဆာငး်ရနအ်တကွမ်G ပျိlေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မPနး်တားေဆးများ သံPးစွြဲခငး်အား 
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ေခတÄ ရပ်တန ့ရ်န ်လိPအပ်ပါသည။် ကျားအဂ5 ါpDိတစp်DØးများအား ေအးခြဲခငး်ကိP အသားစ 

ဓါတခ်ွစဲစေ်ဆးြခငး်နညး်လမ်းြဖင့ ်အချိlT CိPငင်မံျားတငွ ်လPပ်ေဆာငC်ိPငေ်သာ်လညး် စမ်းသပ်စစေ်ဆးမLများ 

လPပ်ေဆာငရ်နလ်ညး် လိPအပ်ပါသည။်  

ကျားေဟာ်မPနး်များသံPးစွေဲတာမ့ညဆ်ိPလÇင ်မမျိlးဥတစp်DØးများကိPသမ်ိးဆညး်ထားရန ်ေဆးွေCးွသင့ပ်ါသည။် 

သိPေ့သာ် ထိPသိPလ့Pပ်ေဆာငရ်နမ်Dာ ခွစဲတိမ်Lအေသးစား ခယံGရမညြ်ဖစပ်ါသည။် တကစ်တ်ိPတစbီPနး်ေwကာင့ ်

အနာဂတတ်ငွ ်မမျိlးဥေ»ကြခငး်CDင့ ်မမျိlးဥ ကျနး်မာေရးအေပ� သကေ်ရာကမ်LpDိသညဟ်P ေလလ့ာချကမ်ျား 

မpDိထားေသာေwကာင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမL မစတငမီ် မမျိlးဥအား မြဖစမ်ေန 

သမ်ိးဆညး်ရန ်kaနw်ကားထားြခငး်များလညး် မpDိပါ။  

သေ)óတားြခငး်အ{ကြံပyချက ်

အချိlTေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၌ ကိPယဝ်နရ်ေစCိPငေ်သာ 

လိငဆ်ကဆ်မံLများpDိwကãပီး ၎ငး်တိPသ့ည ်သေCvတားြခငး်၊ ကိPယဝ်နp်Dိ/မpDိစစေ်ဆးြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် 

ကိPယဝ်နဖ်ျကခ်ျြခငး်များ လPပ်ေဆာငရ်န ်zကlိးစားwကပါသည။်  

တကစ်တ်ိPစတbီPနး် တစမ်ျိlးတညး်က ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများCDင့ ်

သားအမ်ိpDိေသာ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအတကွ ်သေCvတားြခငး်ကိP ထေိရာကေ်အာင ်မလPပ်ေပးCိPငပ်ါ။ 

ထိPအ့တG အစီထbိPဂျငC်Dင့ ်ပbိPဂျကစ်တbီPနး် များသညလ်ညး် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲခယံGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများCDင့ ်လိငတ်ပံါpDိေသာ မညသ်ည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအတကွမ်ဆိP 

ေရpDညသ်ံPးစွသဲည့တ်ိPင ်သေCvတားြခငး်ကိP ထေိရာကေ်အာင ်မလPပ်ေဆာငေ်ပးCိPငပ်ါ။ 

ကPသမLခယံGသGအား ၎ငး်၏ လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအြပlအမGCDင့ ်၎ငး်၏ လိငဆ်ကဆ်သံGပါတနာများအေwကာငး်ကိP 

ေမးြမနး်ပါ။ ထိPေ့နာက ်သေCvတားြခငး်ဆိPငရ်ာနညး်လမ်းCDင့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိP ၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်

လိPအပ်သလားဆိPသညက်ိPလညး် ေမးြမနး်ပါ။ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9ေ့ြပာငး်လခဲယံ/ေနထိ9ငသ်/ အမျိyးသား)*င့ ်သေ)óတားြခငး် 

တကစ်တ်ိPစတbီPနး်ကPထံPး မစတငမီ်တငွ ်သေCvတားြခငး်ဆိPငရ်ာ အwကြံပlချကမ်ျားေပးရန ်

အေရးzကးီပါသည။် တကစ်တ်ိPစတbီPနး်ကPထံPးသည ်လံPေလာကေ်သာသေCvတားြခငး်ကိP မလPပ်ေပးCိPငဘ် ဲ

တကစ်တ်ိPစတbီPနး်၏ ကPထံPးမD ြဖစလ်ာသည့ ်ကျားေဟာ်မPနး်အာနသိငမ်ျားသည ်ကိPယဝ်နသ်ညမ်ျားတငွ ်

သေCvသားကိP ထခိိPကC်ိPငသ်ည့အ်တကွ ်မသင့ေ်လျာ်ေwကာငး် တားြမစထ်ားပါသည။် ပတဝ်နး်ကျငမ်D 

သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသားတစဦ်းCDင့ ်အကာကယွမဲ်ဆ့ကဆ်သံည့ ်
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများသညလ်ညး် ကိPယဝ်နရ်CိPငေ်ချpDိãပီး STIs 

ေရာဂါကGးစကC်ိPငေ်ချများလညး် pDိပါသည။်  

အမျိlးသားများCDင့ဆ်ကဆ်သံည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားချငး် 

ချစခ်ငစ်ံPမကသ်Gများအတကွ ်သေCvတားြခငး်တငွ ်၎ငး်တိPမ့လိPချငသ်ည့ ်မိနး်မအသငွြ်ဖစလ်ာေစမည့ ်

အာနသိငမ်ျား မပါသည့ ်သေCvတားြခငး်နညး်လမ်းကိP ေရွးချယေ်ပးရပါမည။် ပbိPဂျကစ်တbီPနး်အား 

အေြခခေံဖာ်စပ်ထားကာ ေဆးရပ်လÇင ်ေဟာ်မPနး်အာနသိငမ်ျားပါရပ်သာွးသည့ ်ေရpDညစ်ွသဲံPးCိPငေ်သာ 

သေCvတားေဆး အမျိlးအစားြဖစသ်ည့ ်(Depo provera®, Jadelle®) သိPမ့ဟPတ ်IUDs (Mirena®)/ 

IUCDs များကိP ေရွးချယေ်ပးCိPငã်ပီး ယငး် ကPသမLခယံGသGများတငွ ်STIs ကGးစကမ်LကိP ကာကယွရ်န ်

ကနွဒ်ံPးကိPပါ အသံPးြပlေစပါသည။် IUD ထည့ြ်ခငး်သည ်နာကျငမ်Lခစံားရãပီး တကစ်တ်ိPစတbီPနး်ကPထံPး 

ရယGထားြခငး်ေwကာင့ ်သားအမ်ိေခါငး်ကျ~းသာွးသည့ ်ကPသမLခယံGသGများတငွ ်နညး်ပညာအခကအ်ခမဲျား 

wကlံေတွTရတတပ်ါသည။်  

လငိပိ်9ငး်ဆိ9ငရ်ာအ{ကမ်းဖကမ်6များ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9ေ့ြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9ငသ်/များ {ကyံေတွ>ရသည့ ်

လငိပိ်9ငး်ဆိ9ငရ်ာအ{ကမ်းဖကမ်6များ 

ဂျဲနဒ်ါအေြခြပlအwကမ်းဖကမ်Lများ “gender-based violence (GBV)” ဆိPသညမ်Dာ တစစ်ံPတစဦ်းအား ၎ငး်၏ 

ေမးွရာပါလိင ်(သိPမ့ဟPတ)် ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသGများအား တိPကခ်ိPကေ်စာ်ကားြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် ၎ငး်တိP၏့ 

ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမLများ၊ ေယာကျ်ားဆနြ်ခငး်၊ မိနး်မဆနြ်ခငး်များသည ်လGမLစCံLနး်များကိP 

ချိlးေဖာကသ်ညဟ်P သတမ်Dတက်ာ ၎ငး်တိPအ့ား တိPကbိ်Pက ်ကိPယထ်လိကေ်ရာကေ်စာ်ကားသည့ ်အwကမ်းဖက ်

တိPကခ်ိPကမ်Lများြဖစပ်ါသည။် (ကိPးကား - Khan, 2011). 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိP ၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချက၊် 

ေဖာ်ြပချကမ်ျားေwကာင့ ်အwကမ်းဖက ်ေစာ်ကားြခငး်များသည ်ဂျဲနဒ်ါအေြခြပlအwကမ်းဖကမ်Lများပင ်

ြဖစပ်ါသည။် (ကိPးကား - Betron and Gonzalez-Figueroa, 2009). 

ဂျဲနဒ်ါအေြခြပlအwကမ်းဖကမ်Lများတငွ ်bPပ်ပိPငး်၊ လိငပိ်Pငး်၊ စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ေစာ်ကားအCိPငက်ျင့မ်Lများ 

ပါဝငw်ကãပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့ လGမLဘဝCDင့ ်ကိPယပိ်Pငဘ်ဝများတငွ ်

ãခမ်ိးေြခာကခ်ရံမL၊ အတငး်အwကပ် ေစခိPငး်ခရံမL၊ ဥပေဒမဲ ့အခငွ့အ်ေရးများ ချိlးေဖာကခ်ရံြခငး်၊ 

စးီပာွးေရးခစံားခငွ့မ်ျား ပိတပ်ငခ်ရံြခငး်များ ြဖစw်ကပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေပ� ကျØးလွနသ်ည့ ်ဂျဲနဒ်ါအေြခြပlအwကမ်းဖကမ်Lများတငွ ်

ေအာကပ်ါအချကမ်ျားပါဝငw်ကပါသည ်-   
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- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအား အမည၊် နာမ်စားများ မDားယငွး်ေခ�ေဝ� ြခငး်၊ 

(သိPမ့ဟPတ)် ၎ငး်တိP၏့ ခCvာကိPယအ်ား ေလDာငေ်ြပာငြ်ခငး်ြပl၍  ၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလ်ကmဏာများကိP 

ယPတေ်လျာေ့စြခငး်၊  

- ၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGချက ်အြဖစမ်Dနက်ိP ဖွင့ခ်ျမညဟ်G၍ ãခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်၊  

- တစစ်ံPတစေ်ယာက၏် လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကအ်ား ထနိး်ချlပ်ြခငး် (သိPမ့ဟPတ)် ၎ငး်တိPအ့ား 

‘မိနး်မအစစ’်၊ ‘ေယာကျ်ားအစစ’် မဟPတဟ်P လGသpိDငw်ကား ဖွင့ဟ်ေwကြငာြခငး်၊  

- ေဟာ်မPနး်ကPသမLCDင့ ်အြခားေဆးကPသမLများ မရေစရန ်တားဆးီြငငး်ပယြ်ခငး်၊ ထနိး်ချlပ်ြခငး်။  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများသည ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ အwကမ်းဖကခ်ရံမL 

ြမင့မ်ားwကပါသည။်  Asia Pacific Trans Health Blueprint ၏အခနး် (၃)၌  အာpDCDင့ ်ပစဖိိတေ်ဒသpDိ 

CိPငင်မံျားမD ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအား လိငအ်wကမ်းဖကြ်ခငး်ကိP 

ကနိး်ဂဏနး်များ၊ ေလလ့ာမLများြဖင့ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် (ကိPးကား - Health Policy Project, APTN and 

UNDP 2015)။ ထိPစ~က ဤေဒသတငွး်၌ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသားများအား လိငအ်wကမ်းဖကြ်ခငး်CDင့ပ်တသ်က၍် ကနိး်ဂဏနး်အေြခြပl အချကအ်လကမ်ျား 

မpDိေသးေပ။ 

နယGးဇီလနမ်D ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G ၁၁၇၈ ဦး အား (၂၀၁၉) ခPCDစက် ြပlလPပ်ခဲသ့ည့ ်

စစတ်မ်း၌ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသား၊ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးCDင့ ်ကျားမမခယံGလိPသGများအား ကျØးလွနခ်ဲသ့ည့ ်

လိငအ်wကမ်းဖကမ်LများမDာ ြမင့မ်ားေwကာငး် သရိပါသည။် ထိP ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားwကသG အPပ်စPသံPးခPမD 

စစတ်မ်းတငွ ်ပါဝငေ်ြဖဆိPသGများအရ ၎ငး်တိP၏့ ဆC∆CDင့ဆ်န ့က်ျင့၍် ပါတနာမDဆကဆ်ခံိPငး်ေစမLမDာ 

သာမာနလ်Gဦးေရ၏ အမျိlးသမီးများ၌ ေတွT wကlံရမLထက ်CDစဆ်မDသံPးဆပိPများãပီး သာမာနလ်Gဦးေရ၏ 

အမျိlးသားများ၌ ေတွT wကlံရမLထက ်ခPနစဆ်မD ဆယ့C်Dစဆ်အထ ိြမင့မ်ားေwကာငး်သရိသည။် (ကိPးကား - 

Veale et al 2019)။ ဩစေwတးလျ သPေတသန တစခ်Pအရ ေြဖဆိPသG 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အားလံPး၏ ၅၀% ေကျာ်သည ်အနညး်ဆံPးတစz်ကမ်ိ လိင ်

ေစာ်ကားခwံကရဖGးေwကာငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများCDင့ ် 

ကျားမမခယံGလိPသG မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသGများကိP လိငအ်wကမ်းဖကမ်LCLနး်မDာ သာမာနလ်GဦးေရတိP၏့ 

၁၄% ပိPများေwကာငး်သရိပါသည။် (ကိPးကား - Callander et al 2018)။ Australia’s National Research 

Organisation for Women’s Safety က မwကာေသးမီက လPပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်သPေတသနတငွ ်

ဩစေwတးလျ၌ ေနထိPငသ်G အသားအေရာငစ်ံP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများသည ်ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP 
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ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်ထပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများထက ်လGစမ်ိးတစေ်ယာက၏် 

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ေစာ်ကားခရံမL ပိPများေwကာငး် သရိသည။် (ကိPးကား - Ussher et al 2020)။ 

ပစဖိိတေ်ဒသpDိ အမျိlးသားဆနသ်G ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအား 

အwကမ်းဖကသ်ည့အ်ေwကာငး် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ပထမဆံPးသPေတသနမDာ  ဖီဂျီမD အမျိlးသမီးချငး် 

ချစခ်ငစ်ံPမကသ်Gများ၊ လိငတ်Gလိငက်ွCဲ Dစမ်ျိlးလံPးအေပ� ချစခ်ငစ်ံPမကသ်ည့ ်အမျိlးသမီးများ၊ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသား၊ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်အမျိlးသားဆနသ်G (ေယာကက်လျာ)CDင့ ်

မညသ်ည့လိ်ငဝိ်ေသသလကmဏာCDင့မ်Ç ကိPကည်မီLမpDိသGများ အပါအဝင ်စPစPေပါငး် (၆၄၅) ဦး ကိP Diverse 

Voices for Action for Equality ကေကာကယ်Gခဲသ့ည့ ်စစတ်မ်းြဖစပ်ါသည။် ထိP စစတ်မ်းသPေတသနအရ 

စစတ်မ်းေြဖဆိPသGထမဲD ၈၃% သည ်bPပ်ပိPငး်ဆိPငရ်ာCDင့ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ အwကမ်းဖကမ်LကိP ၎ငး်တိP၏့ 

ရငး်CDးီသည့ပ်ါတနာများက ကျØးလနွw်ကãပီး ၈% သည ်၎ငး်တိP၏့ မိသားစPဝငမ်ျားက 

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာေစာ်ကားမLကိP ကျØးလွနခ်ဲw့ကသညဟ်P သရိပါသည။်  (ကိPးကား-DIVA 2019). 

Here & Now သည ်အွနလိ်Pငး်အချကအ်လကစ်ငတ်ာတစခ်Pြဖစã်ပီး လိငအ်wကမ်းဖကြ်ခငး် ခရံဖGးသည့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအား ကGညေီထာကပံ်ေ့ပးwကသည့ ်

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာpDငမ်ျားCDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများကိPယတ်ိPင ်

တငဆ်ကထ်ားသည့ ်အစအီစ~တစခ်P ြဖစပ်ါသည။်19 ထိPေဖာ်ြပချကမ်ျားထတဲငွ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်LေပးသGများအတကွ ်လLပ်pDားမLbPပ်ပံPCDစခ်PCDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများအသိPငး်အဝိPငး်အတကွ ်CDစခ်P ပါဝငပ်ါသည။် ပထမ လLပ်pDားမLbPပ်ပံPထတဲငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ ေတွT wကlံရသည့ ်လိငအ်wကမ်းဖက ်

ခရံမLများအေwကာငး်ကိP ေဆးပညာpDငC်Dင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ 

ေြပာဆိPေနwကြခငး်ြဖစã်ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကသ်GများထမံD အကGအညအီေထာကအ်ပံက့ိP မညက်ဲသ့ိPရ့CိPငေ်wကာငး်များ 

 
19 transhub.org.au/herenow  တငွ ်ဗီဒယီိ,̂ Mင့ ်တြခားအချကအ်လကမ်ျားကိ, LMာပါ။  ဤပေရာဂျကက်ိ, New South Wales ၏ 
ကျနး်မာေရးဝနn်ကးီဌာနမM Prevention and Response to Violence and Neglect unit (PARVAN) ဌာနမM ပ'းေပါငး်ေဆာငရွ်က၍် 
ရနပံ်,ေငစွိ,ကထ်,တ ်လ,ပ်ေဆာငထ်ားပါသည။်  
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ေဆးွေCးွထားwကပါသည။်    

 

ကိPးကား - TransHub’s Here and Now ကနပိ်နး်: transhub.org.au/herenow  

Video link: https://youtu.be/nwwQo5pAhzw 

 

ပံ(စာအYZနး် 

What does the evidence say - အေထာက်အထားများက ဘာေြပာသနည်း။  

ဂျဲနဒ်ါအေြခြပyအ{ကမ်းဖကြ်ခငး် GBV )*င့ ်အနးီကပ်ပါတနာ၏ အ{ကမ်းဖကြ်ခငး် IPV 

အေ{ကာငး်ေလလ့ာြခငး် 

ဂျဲနဒ်ါအေြခြပlအwကမ်းဖကြ်ခငး် gender-based violence (GBV) CDင့ ်အနးီကပ်ပါတနာ၏ 

အwကမ်းဖကြ်ခငး် intimate partner violence (IPV) တိPအ့ားေလလ့ာမLများသည ်အဓိကအားြဖင့ ်

‘ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကထ်ပ်တGကျသG အမျိlးသမီးများ’ တငွသ်ာ လPပ်ေဆာငေ်လp့Dိwကãပီး 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများတငွ ်ေလလ့ာမLနညး်ပါသည။် ဂျဲနဒ်ါခယံGမLကွြဲပားစာွ 

ေနထိPငw်ကသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများသည ်အwကမ်းဖကခ်ရံမLCLနး် 

ြမင့မ်ားwကãပီး GBV CDင့ ်IPV ကိPေလလ့ာရာတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသည့ ်

ကPသမLခယံGသGများ၌လညး် ညမီÇစာွေလလ့ာမLြပlသင့သ်ညဟ်P Peitzmeier CDင့အ်ဖဲွTက ၂၀၂၀ ခPCDစတ်ငွ ်

ေြပာwကားထားပါသည။် ေလလ့ာမLြပlရန ်ေpDးဦးစာွ ေတွTဆံP၍ အြပနအ်လDန ်စကားေြပာေဆးွေCးွပါ။ 

ထိPေ့နာက ်ထပ်ကာထပ်ကာ ေတွTဆံPေဆးွေCးွပါ။  

ထိPငး်CိPငင်Cံ Dင့ ်မကဆ်ကီိPCိPငင်pံDိ HIV ကPသသည့ ်ေဆးခနး်တငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသG အမျိlးသမီးများCDင့ ်အမျိlးသားချငး် 

ချစခ်ငစ်ံPမကသ်GတိPအ့ေပ� အwကမ်းဖကမ်L ကျØးလွနw်ကြခငး်ကိP ေလလ့ာမL အေသးစားတစခ်P ေဆာငရွ်ကခ်ဲã့ပီး 
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ထိPသိP ့ ေလလ့ာမL လPပ်ေဆာငရ်န ်လံPြခlံ၍ သးီသန ့ြ်ဖစေ်သာ ေနရာတစခ်Pဖနတ်းီရန ်အေရးzကးီသညဟ်P 

ဆိPပါသည။် ထိP ့ြပငခ်န ့ထ်ားသည့ဝ်နထ်မ်းများက 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများအေပ� ေလးစားမLpDိြခငး်၊ အwကမ်းဖကမ်LမD 

ကာကယွသ်ည့ ်ဥပေဒများကိP သတြိပlနားလညြ်ခငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်

ကPသမLခယံGသGများက ၎ငး်တိP၏့ အwကမ်းဖကခ်ရံမL အေတွTအwကlံကိP ဖွင့ေ်ြပာသည့အ်ခါ 

အားေပးကGညCီိPငြ်ခငး် (သိPမ့ဟPတ)် သင့ေ်လျာ်၍ သကဆ်ိPငသ်ည့ ်အဖဲွTအစညး်ထ ံလaေဲပးြခငး်များ 

လPပ်ေဆာငC်ိPငသ်Gများ ြဖစရ်နလိ်Pအပ်ပါသည။် (ကိPးကား - Betron, 2009).     

လငိပိ်9ငး်ဆိ9ငရ်ာအ{ကမ်းဖကမ်6ခရံîပီးသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9 ့ 

ေြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9င{်ကသ/များအား က/ညအီားေပးြခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများအေနြဖင့ ်GBV မD လွတေ်ြမာကလ်ာသG တစဦ်းအတကွ ်ပထမဆံPးကPသမLကိP မညက်ဲသ့ိP ့ 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသင့ေ်wကာငး်CDင့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်မLများ ေပးရနလိ်Pအပ်လÇင ်(သိPမ့ဟPတ)် ေတာငး်ဆိPလÇင ်

လaေဲြပာငး်kaနw်ကားေပးသင့ေ်wကာငး် ေလက့ျင့သ်ငw်ကားေပးထားရပါမည။် ဤေလလ့ာမLတငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGများ GBV ကိP wကlံေတွT wကရသည့အ်ခါ ၎ငး်တိP ့ 

ရငဆ်ိPငရ်မည့ ်အြခားစနိေ်ခ�မLများကိPပါ တငြ်ပထားပါသည။်  

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအwကမ်းဖကမ်Lများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGတိP၏့ ဘဝအေပ� 

များစာွbိPကခ်တမ်LpDိေသာ်လညး် (Callander CDင့အ်ဖဲွT ၂၀၁၈ ခPCDစ)် အရ ဩစေwတးလျCိPငင်တံငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငw်ကသGအားလံPး၏ တဝကမ်ြပည့သ်ည့ ်အေရအတကွက်သာ 

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအwကမ်းဖက ်ခရံြခငး်အတကွ ်ဖွင့ဟ်၍ အကGအညေီတာငး်ခwံကသညဟ်P ဆိPပါသည။် 

နယGးဇီလနC်ိPငင်တံငွ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာအwကမ်းဖကခ်ရံသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

(သိPမ့ဟPတ)် ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGသGများထကဲ ၁၁% ကသာ မPဒမ်ိးကျင့ခ်ရံြခငး်CDင့ ်

လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ အြမတထ်Pတခ်ရံãပီးသည့ေ်နာက ်အကGအညpီDာေဖွခဲw့ကãပီး ၃% ကသာ ရဲထ ံ

အေwကာငး်wကားတိPငw်ကားသညဟ်P သရိပါသည။် ရဲ CDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများအသိPငး်အဝိPငး် အwကားတငွ ်bLပ်ေထးွမLများစာွ pDိတတw်ကãပီး အထGးသြဖင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများကိP ဥပေဒအရ လိငက်စိòမDာ 

ရာဇဝတမ်LကျØးလနွြ်ခငး်ဟP သတမ်Dတထ်ားေသာ CိPငင်မံျား၊ ၎ငး်တိPအ့ား လိငတ်Gဆကဆ်သံGများ၊ 

အေြခအေနမဲမ့ျား၊ အများသGငDာအား စတိအ်ေCDာင့အ်ယDက ်ြဖစစ်ရာလGသားများဟG၍ သတမ်Dတထ်ားေသာ 

CိPငင်မံျားတငွ ်ပိP၍ bLပ်ေထးွမLများ pDိwကပါသည။် (ကိPးကား - UNDP and APTN 2017)။ 

သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်LCDင့ ်၎ငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlြခငး်အား နားလညလ်ကခ်ေံပးြခငး်သည ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်လံPြခlံမL၊ ေCးွေထးွမL၊ 

ေလးေလးစားစား ဆကဆ်ခံရံမLတိPက့ဲသ့ိPေ့သာ စတိသ်ကသ်ာရာရေစမည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lများအား 
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၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ အwကမ်းဖကြ်ခငး်ခရံãပီးသည့ေ်နာက ်လိPအပ်သည့ ်အကGအညမီျားကိP 

pDာေဖွရယGလိPစတိ ်ြဖစလ်ာwကပါမည။် အခနး်(၄) တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်

ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်၎ငး်တိPအ့ား လကခ်ေံပး၍ ၎ငး်တိPပ့ါဝငမ်LpDိေသာ ပတဝ်နး်ကျငတ်စရ်ပ်ကိP 

ဖနတ်းီCိPငမ်ည့အ်ဆင့မ်ျားကိP တငြ်ပခဲã့ပီး ြဖစပ်ါသည။် ဥပမာ- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသG ပံPစြံဖည့ြ်ခငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP၏့အလံ၊ ပိPစတာများ ေထာငထ်ားြခငး်၊  ကျနး်မာေရးအသပိညာ ြမéင့တ်ငေ်ရး 

အေထာကအ်ပံမ့ျား၊ ကျားမအေြခြပlအြမင ်သတမ်Dတထ်ားြခငး်မpDိသည့ ်ဂျဲနဒ်ါအားလံPးအသံPးြပlCိPငသ်ည့ ်

အမ်ိသာများ ထားေပးြခငး်တိP ့ ြဖစw်ကပါသည။်  

ထိP ့ြပင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ လိငအ်wကမ်းဖကခ်ရံãပီးသည့ေ်နာက ်သင၏် 

ဘာသာရပ်ဆိPငရ်ာ က≠မ်းကျငစ်ာွ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားြဖင့ ်၎ငး်တိPက့ိP ေထာကပံ်က့GညမီLေပးCိPငသ်ည့ ်

နညး်လမ်းများစာွpDိပါသည။်   

၎ငး်တိPက့ိPယတ်ိPငဆ်ံPးြဖတြ်ခငး်ကိPေလးစားပါ - လိငအwကမ်းဖကခ်ရံãပီးသည့ေ်နာက ်မညက်ဲသ့ိP ့ 

အကGအညအီား ကPသမLခယံGသGအေနြဖင့ ်ရယGလိPေwကာငး်CDင့ ်၎ငး်အတကွ ်အေကာငး်ဆံPးြဖစမ်ညက်ိP 

ကိPယတ်ိPင ်သံPးသပ်ဆံPးြဖတပ်ါေစ။ ဆံPးြဖတရ်နအ်တကွ ်လိPအပ်သည့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိP ေြပာြပပါ။ 

၎ငး်တိP ့wကlံေတွT ခဲရ့သည့ ်အတတိြ်ဖစရ်ပ်ဆိPးကိP အသအိမDတြ်ပlရန ်အချိနw်ကာCိPငã်ပီး 

ြဖစC်ိPငသ်ည့ေ်ရွးချယစ်ရာ နညး်လမ်းများကိP ေြပာြပ၍ ၎ငး်တိPက့ အမDနတ်ကယဆ်ံPးြဖတã်ပီးသည့အ်ခါ 

ယငး်ဆံPးြဖတခ်ျကက်ိP ေလးစားပါ။  

သင၏် ကPသမLခယံGသG၏ဂျဲနဒ်ါကိP အသအိမDတြ်ပlလကခ်ပံါ - ကPသမLခယံGသGက ၎ငး်၏ 

ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များCDင့ ်ပတသ်က၍် ေခ�ေဝါသံPးCLနး်ေစလိPသည့ ်အေခ�အေဝ�များြဖင့သ်ာ 

ေဆးခနး်၏ လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်Dတတ်မ်းများတငွ ်ေရးသားအသံPးြပlပါ။  

ကPသမLခယံGသG၏အခငွ့အ်ေရးကိP သထိားပါ - လိငအ်wကမ်းဖကခ်ရံãပီးသည့ေ်နာက ်ကPသမLခယံGသGသည ်

စတိဒ်ဏရ်ာ ခစံားေနရြခငး်၊ မျကစ်လိညလ်မ်းေပျာကေ်နြခငး်၊ စတိအ်ာbံP  ပျံTလွင့ြ်ခငး်CDင့ ်အြခား 

စတိပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ခစံားရမLများစာွ ြဖစေ်ပ�ေနCိPငပ်ါသည။် အဆငေ်ြပေနသညဟ်Pထငရ်ေသာ 

ကPသမLခယံGသGများ၌ပင ်၎ငး်တိP၏့ အခငွ့အ်ေရးများကိP ေကာငး်စာွနားလညမ်L မpDိCိPငw်ကပါ။ ၎ငး်တိPအ့ား 

ကPသေရးတငွ ်ေရွးချယစ်ရာ နညး်လမ်းများ၊ အချကအ်လကမ်ျားCDင့ ်

အခငွ့အ်ေရးများအေwကာငး်pDငး်ြပCိPငလ်Çင ်၎ငး်တိPအ့ေနြဖင့ ်ဆံPးြဖတခ်ျကခ်ျCိPငပ်ါလိမ့်မည။်  

ကPသမLခယံGသGသည ်ေအာကပ်ါအခငွ့အ်ေရးများpDိပါသည။်   

• မညသ်ည့ဝ်နေ်ဆာငမ်LကိP pDာေဖွမည၊် ရယGမညဆ်ိPသညက်ိP ဆံPးြဖတပိ်Pငခ်ငွ့ ် 
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• လိငအ်wကမ်းဖကခ်ရံãပီးသည့ေ်နာက ်မညသ်ည့ေ်ဆးစစခ်ျကC်Dင့ ်လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိP 

လPပ်ေဆာငရ်န ်ြငငး်ဆိPခငွ့ ်(သိPမ့ဟPတ)် သေဘာတGထားသည့ ်ေဆးစစခ်ျက၊် လPပ်ငနး်စ~ကိP 

bPတသ်မ်ိးပိPငခ်ငွ့ ် 

ရဲတိPငw်ကားချကတ်ငွထ်ည့ရ်မည့အ်ချကမ်ျားကိPသpိDိြခငး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်ရာဇဝတမ်Lတစခ်P၏ 

သားေကာငြ်ဖစခ်ဲရ့သည့တ်ိPင ်ရဲထ ံချ~းကပ်တိPငw်ကားရန ်ေCDာင့ေ်CDးwကန ့w်ကာ၍ စတိဝ်ငစ်ားမLမpDိရြခငး် 

အေwကာငး်ရငး်များစာွpDိwကပါသည။် ထိPခစံားချကမ်ျားCDင့ ်ဆံPးြဖတခ်ျကမ်ျားကိP ေလးစားရန ်

အလနွအ်ေရးzကးီပါသည။်  

လိငအ်wကမ်းဖကြ်ခငး်ခရံဖGးသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်

အလPပ်အတGလPပ်သည့အ်ခါ ရဲကိP တိPငw်ကားရြခငး်အေwကာငး်၊ ၎ငး်တိP၏့ အခငွ့အ်ေရးများCDင့ ်မညသ်ည့ ်

အားေပးကGညမီLများ ရCိPငသ်ညတ်ိPက့ိP ေဆးွေCးွCိPငပ်ါသည။်  

 

ကိPးကား - TransHub’s Here and Now campaign: transhub.org.au/herenow  

Video link: https://youtu.be/9iXkxO4iPbk  

ပံ#စာအ'(န်း 
Practice Points - လ2ပ်ေဆာငရ်နအ်ချက်များ 

Trusted, Affirmed, Cared for – ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ2ေ့ြပာငး်လဲြပ8မ:ေနထိ2င<်ကသ:များအတွက် ယံ2<ကည်မI၊ 

အသအိမ&တ်ြပ8လက်ခံမI၊ ေစာင့ေ်%&ာက်က:ညီမI 
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ကိ9ယတ်ိ9ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

GBVCDင့ ်IPV တိPက့ိP ေတွT wကlံ ခစံားထားရသGများကိP အားေပးကGညဖိီP ့ သင့အ်ေနြဖင့ ်မညသ်ည့အ်ဆင့C်Dင့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိP လPပ်ေဆာငC်ိPငပ်ါသနညး်။  

ထိPကGညအီားေပးမLများကိP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများက ရpDိပါသလား။  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်ထိPဝနေ်ဆာငမ်LများကိP ပိPမိPေဆာငရွ်ကေ်ပးCိPငမ်ည့ ်

နညး်လမ်းများ pDိပါသလား။   

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား 

- သင၏်ေဆးခနး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများအတကွ ်

၎ငး်တိP၏့ ကိPယပိ်Pငလိ်ငဝိ်ေသသခယံGမLများ၊ ခCvာကိPယ၏် အသငွအ်ြပင ်ကွြဲပားြခားနားမLများCDင့ ်

လိငအ်ြပlအမGများကိP ဖွင့ဟ်ေြပာဆိPရနအ်တကွ ်လံPြခlံစတိခ်ျရေသာ ေနရာတစခ်Pြဖစေ်စရန ်ဖနတ်းီပါ။  

- ၎ငး်တိP၏့ လကp်DိခCvာကိPယဖဲွ်Tစညး်မLCDင့ ်လိငအ်ြပlအမGများအေပ� အေြခခ၍ံ STI 

ကGးစကေ်ရာဂါများpDိမpDိ စစေ်ဆးပါ။  

- လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝငက်ိP ေမးသည့အ်ခါ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GတိP ့ နားလည၍် 

၎ငး်တိPအ့သံPးြပlသည့ ်စကားအသံPးအCLနး်များြဖင့ေ်မးကာ အချကသ်ံPးချကက်ိPထပ်တိPး 

ထည့သ်ငွး်ေမးြမနး်ရပါမည ်- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ အသံPးအCLနး်/ 

ခCvာကိPယအ်စတိအ်ပိPငး်များ၊ စတိသ်ာယာမLCDင့ ်အနးီကပ်ပါတနာ၏ အwကမ်းဖကမ်L။  

- ခွစဲတိပံ်Pေဖာ်ထားသည့ ်မိနး်မကိPယp်Dိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

အမျိlးသမီးများCDင့ ်ကျားမသတမ်Dတခ်ျကမ်ျား မခယံGလိPသည့ ်ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသGများကိP 

pap smear (သိPမ့ဟPတ)် သားအမ်ိေခါငး်စစေ်ဆးြခငး်များ လPပ်ေဆာငရ်နမ်လိPအပ်ပါ။  

- ပျိlေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မPနး်တားေဆးCDင့ ်ေဟာ်မPနး်ကPသမLများ မစတငမီ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများကိP သPတရ်ညC်Dင့ ်မမျိlးဥများ ထနိး်သမ်ိးCိPငေ်wကာငး် 

ေဆးွေCးွေပးပါ။  

- ေဟာ်မPနး်ကPသမLတစမ်ျိlးတညး်က သေCvတားြခငး်အတကွ ်မထေိရာကပ်ါ။ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGအား ၎ငး်၏ လငိဆ်ကဆ်မံL 

အြပlအမGများCDင့ ်ပါတနာများအေwကာငး်ကိP ေမးြမနး်၍ သေCvတားြခငး်နညး်လမ်းများအေwကာငး် 

pDငး်လငး်ေြပာြပရန ်လိP/မလိPေမးြမနး်ပါ။   
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- အမျိlးသမီးများCDင့ ်မိနး်ကေလးများကိP ပံPမDနစ်စေ်ဆးေမးြမနး်သကဲသ့ိP ့ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများတငွ ်GBV wကlံခဲရ့ြခငး် pDိ/မpDိကိP 

ပံPမDနစ်စေ်ဆးေမးြမနး်၍ ၎ငး်တိP၏့ အwကမ်းဖကခ်ရံCိPငမ်L အCÄရာယြ်မင့မ်ားြခငး်ကိP မÇေဝပါ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်ကPသမLခယံGသGများတငွ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ 

အwကမ်းဖကမ်Lများ wကlံခဲရ့သည့အ်ခါ ၎ငး်တိP၏့ ဂျဲနဒ်ါအား အသအိမDတြ်ပlေပးãပီး ၎ငး်တိP ့ ရပိPငခ်ငွ့၊် 

အခငွ့အ်ေရးများCDင့ ်အကGအညမီျားကိP pDငး်ြပပါ။ သိPမ့Dသာ ရဲအား တိPငw်ကားရန ်အပါအဝင ်

၎ငး်တိPအ့တကွ ်အေကာငး်ဆံPးြဖစမ်ည့ ်ဆံPးြဖတခ်ျကက်ိP ကိPယတ်ိPငခ်ျCိPငw်ကမDာ ြဖစပ်ါသည။်   
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အခနး် (၇)- HIV ကာကယွြ်ခငး်၊ က7သြခငး်ABင့ ်ေစာင့ေ်TBာကြ်ခငး်  

ေလလ့ာမ6ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

✔ HIV ကGးစကမ်LဆိPငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Lေပးြခငး်များCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကPသြခငး်ဆိPငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်Lများသည ်သဘာဝချငး် ချိတဆ်ကေ်နwကသညက်ိP နားလညရ်န၊် 

✔ HIV ကာကယွြ်ခငး်၊ ကPသေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်HIV ပိPးစစေ်ဆးြခငး် ‘ေရတခံနွစ်စေ်ဆးမL’ 

(ထပ်ခါထပ်ခါလPပ်ေဆာငရ်သည့ ်ေဆးစစမ်L) များကိP ြပနလ်Dနသ်ံPးသပ်ရန၊် အသစခ်ျမDတထ်ားေသာ ၂၀၂၅ 

ခPCDစ ်ရညမ်Dနး်ချကမ်ျားကိP သံPးသပ်ေလလ့ာရန၊်   

✔ ဤေဒသတငွး်pDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများ wကlံေတွTေနရေသာ 

HIV ကGးစကမ်Lဝနက်ိP နားလညရ်န၊်  

✔ ဤေဒသတငွး်pDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသားများအတကွ ်HIV ကGးစကမ်L၊ 

HIV အCÄရာယC်Dင့ ်ပတသ်က၍် အချကအ်လကမ်ျားမpDိသညက်ိP သတြိပlရန၊်   

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်PrEP၊ PEP လမ်းkaနခ်ျကမ်ျားCDင့ ်HIV 

ကPသမLCDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသြခငး်များအwကား အြပနအ်လDန ်ဆကC်ယွေ်wကာငး် 

သPေတသနများကိP သံPးသပ်ေလလ့ာရန၊်  

မိတဆ်က ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်LေပးသGများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်HIV 

ကာကယွြ်ခငး်၊ ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်ဆိPငရ်ာ လကေ်တွTအချကအ်လကမ်ျားကိP ေလလ့ာမLမြပlခင ်

HIV ကPသြခငး်CDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကPသြခငး်များသည ်တစခ်PCDင့တ်စခ်P ချိတဆ်ကမ်L နကန်ကန်နဲ ဲ

pDိထားေwကာငး်သထိားရပါမည။်   

ဥပမာအားြဖင့ ်အာpDCDင့ပ်စဖိိတေ်ဒသတငွ ်လိငပိ်Pငး်ဆိPငရ်ာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lများသည ်HIV 

ကPသြခငး်CDင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlကPသြခငး် CDစမ်ျိlးလံPးအတကွ ်ေpD Tတနး်ကျေသာ အလွန ်

အချကအ်ချာကျသည့ ်အေရးzကးီသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lြဖစw်ကပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLအြပင ်HIV ကာကယွြ်ခငး်၊ 

ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်ကိPပါ ရယGလိPwကပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်ည့ ်

ကPသမLခယံGသGများ၏ လိPအပ်ချကမ်ျားကိP ြဖည့ဆ်ညး်CိPငေ်သာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lများသည ်HIV 

ကာကယွြ်ခငး်၊ ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်LများကိPပါ ေပးCိPငလ်Çင ်အေကာငး်ဆံPးြဖစပ်ါမည။်  

ဤအခနး်တငွ ်HIV ကGးစကမ်Lအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lများအေwကာငး်ကိP ဦးစာွေလလ့ာသံPးသပ်မညြ်ဖစã်ပီး၊ 

အာpDပစဖိိတေ်ဒသများpDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအတကွ ်HIV 

ကGးစကမ်L ဝန ်ပိေနြခငး်CDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 
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အမျိlးသားများCDင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ေလလ့ာမL အချကအ်လက ်နညး်ပါးေwကာငး်တိPက့ိP 

ဆကလ်ကေ်လလ့ာမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိPေ့နာက ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GများCDင့ ်

သးီသန ့ဆ်ိPငေ်သာ PrEP၊ PEP ဆိPငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား၊ HIV ကPသြခငး်CDင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံGမLအတညြ်ပlေဟာ်မPနး်ကPသမLအwကားpDိ ေဆးအချငး်ချငး် ဓါတြ်ပl သကေ်ရာကမ်Lများအေwကာငး် 

တငြ်ပေဆးွေCးွသာွးပါမည။် အခနး်(၆) တငွေ်ဆးွေCးွခဲသ့ည့ ် ‘လိငဆ်ကဆ်မံLရာဇဝင ်ေတာငး်ယGြခငး်’သည ်

HIV အပါအဝင ်လိငမ်Dတဆင့ ်ကGးစကေ်သာေရာဂါများ STI များ အတကွ ်အCÄရာယအ်ကြဲဖတ ်

စစိစမ်LလPပ်ေဆာငရ်န ်လိPအပ်ေသာ အဆင့တ်စခ်Pြဖစပ်ါသည။်  

HIV ကာကယွ၊် ေစာင့ေ်é*ာကြ်ခငး်)*င့ ်က9သြခငး်(ေရတခံနွက်ဲသ့ိ9 ့) ပÖိ9ဂရမ် 

HIV CDင့ ်အြခားလိငမ်Dတဆင့က်Gးစကေ်သာေရာဂါများ STIs အေwကာငး် ေဆးွေCးွCDစသ်မိ့်ြခငး်CDင့ ်

ေဆးစစြ်ခငး်များကိP ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်

ပံPမDနလ်Pပ်ေဆာငေ်ပးသင့ã်ပီး ယငး်သိP ့ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်သည ်၎ငး်တိP ့ ေနထိPငရ်ာ အသိPငး်အဝိPငး်၌ 

ေသာ်လညး်ေကာငး် ေဆးbံPေဆးခနး်များတငွ ်ေသာ်လညး်ေကာငး် လPပ်ေဆာငေ်ပးသင့ပ်ါသည။် (ကိPးကား 

WHO ၂၀၁၄ခPCDစ)် ထိPသိP ့ ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ြပည့စ်ံP၍ ဘကစ်ံPပါဝငသ်ည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်LပbိPဂရမ်တစခ်Pြဖစသ်င့ã်ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်HIV 

ကာကယွြ်ခငး်၊ ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်LများကိP ေစာစးီစာွရယGCိPငã်ပီး ေရpDည ်

ရpDိCိPငရ်နလ်ညး် လိPအပ်ပါသည။်  ဤလPပ်ေဆာငခ်ျကပ်bိPဂရမ်ကိP “cascade” of HIV services20 

(ေရတခံနွမ်D ေရများတသငွသ်ငွ ်စးီဆငး်ေနသကဲသ့ိP ့ ပbိPဂရမ်၏ အဆင့တ်ိPငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်LတိPငး်သည ်

အဆကမ်ြပတ ်လPပ်ေဆာငရ်မညက်ိP ဆိPလိPပါသည)် ဟG၍ေခ� wကသည။်    

ယငး်ေရတခံနွက်ဲသ့ိP ့ ဝနေ်ဆာငမ်Lသည ်ေအာငြ်မငသ်ည့ ်HIV ပbိPဂရမ်တစခ်Pတငွ ်ကာကယွြ်ခငး်၊ 

ေစာင့ေ်pDာကြ်ခငး်CDင့ ်ကPသြခငး်များ တစခ်PCDင့တ်စခ်P မညမ်Ç ဆကစ်ပ်ချိတဆ်ကေ်နေwကာငး်ကိP 

ထငp်Dားေစပါသည။်  ဆိPလိPသညမ်Dာ HIV ကGးစကြ်ပန ့ပ်ာွးမLကိP ရပ်တန ့လိ်PကC်ိPငြ်ခငး်၊ HIV 

ကGးစကခ်ေံနရသည့ ်ကPသမLခယံGသG တစေ်ယာကခ်ျငး်ကိP ကGးစကမ်Lအဆင့ ်အေစာပိPငး်မDာတင ်သpိDိ၍ ARV 

ကPသမLကိP ေရpDညသ်ံPးစွCဲိPငြ်ခငး်များက ဆကစ်ပ်လÇကp်Dိwကပါသည။် ေရတခံနွက်PသမLအဆင့မ်ျား 

တစဆ်င့C် Dင့တ်စဆ်င့ ်ကGးေြပာငး်သာွးသညမ်ျားတငွ ်ြဖစC်ိPငသ်မÇ ကPသမLခယံGသGများအေနြဖင့ ်

အဆင့မ်ေကျာ်ေစရနC်Dင့ ်ကPသမLအဆင့ ်မကျနရ်စခ်ဲေ့စရနအ်တကွ ်ယငး်ကPသမL အဆင့ ်

အမျိlးမျိlးအwကားတငွ ်ဆကသ်ယွခ်ျက ်pDိရနလိ်Pအပ်ပါသည။် များေသာအားြဖင့ ်ထိPကဲသ့ိP ့ 

ေရတခံနွက်PသမLတငွ ်အဆင့က်ျနြ်ခငး်၊ အဆင့ေ်ကျာ်ြခငး်များသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၌ ပိP၍အေတွTများကာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G 

 
20 ကိ,းကား FHI 360: https://www.fhi360.org/projects/meeting-targets-and-maintaining-epidemic-control-epic  
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လိငလ်Pပ်သားများ၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်GေဆးသမားCDင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G လGငယမ်ျားတငွ ်ထငp်DားစာွေတွTရတတပ်ါသည။် 

 

 

ပံ#စာအ'(န်း 
Cascade of HIV Prevention, Care, and Treatment Services for Key Populations – အဓိကလ:ဦးေရ Key 

Populations/ KPs အတွက် HIV ကာကွယ်ေရး၊ ေစာင့ေ်%&ာက်ေရးL&င့ ်က2သေရးဝနေ်ဆာငမ်Iများ ဆင့က်ာဆင့က်ာ 

ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး် 

Enabling Environment - ပတ်ဝနး်ကျငကိ်2ေြပာငး်လဲြခငး်/လ2ပ်ေဆာငေ်ပးြခငး် 

Human Rights - လ:အ့ခွင့အ်ေရး 

Gender Equality - ကျား/မတနး်တ:အခွင့အ်ေရး 

Zero tolerance to stigma - %&က်ရံွlစရာအြဖစဆ်က်ဆံြခငး်အား လံ2းဝလက်သင့မ်ခံြခငး်/ သည်းခံLိ2ငမ်I သ2ည 

Discrimination and Violence - ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်L&င့ ်အ<ကမ်းဖက်ြခငး် 

Advocacy - အေရးဆိ2တိ2က်တွနး်ြခငး် 

Ongoing engagement with all KPs on prevention, including access to condoms, lubricants, 

needles/syringes, and psychosocial support, regular STI screening and treatment, HTC and PrEP for HIV 

negative KPs – KPs အားလံ2းအတွက် ကာကွယ်ေရးလ2ပ်ေဆာငခ်ျက်များ (လ2ပ်ေဆာငဆဲ်) မ&ာ ကွနဒ်ံ2း၊ ေချာဆီ၊ ေဆးထိ2းအပ်၊ 
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စတ်ိလ:မIဆိ2ငရ်ာအားေပးြခငး်များ၊ STI ေရာဂါများအတွက် ပံ2မ&နစ်စေ်ဆးြခငး်၊ က2သြခငး်၊ HIV negative KPs များအတွက် HTC 

and PrEP ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်များ ပါဝငသ်ည်။  

Identify key populations - အဓိကလ:ဦးေရကိ2သတ်မ&တ်ြခငး် 

Reach key populations - အဓိကလ:ဦးေရထံ ေရာက်ေအာငသွ်ားြခငး်  

Key populations know status -အဓိကလ:ဦးေရ၏ အေြခအေနကိ2သြိခငး် 

Prevention - ကာကွယ်ြခငး် 

Eligible for PrEP – PrEP လ2ပ်ေပးLိ2ငသ်:များ 

Initiated on PrEP – PrEP စတငသ်ည် 

Continued on PrEP and retured for HIV testing and STI check – PrEP ဆက်ေပး၍ HIV L&င့ ်STI ြပနစ်စေ်ဆးြခငး် 

PrEP as part of combination prevention - ကာကွယ်ေရးတစစ်တ်ိတစေ်ဒသအြဖစ ်PrEP ကိ2 အသံ2းြပ8ြခငး် 

Care and treatment as prevention- ေစာင့ေ်%&ာက်မIL&င့ ်က2သေရးကိ2 ကာကွယ်ေရးအြဖစေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 

Enroll in care -ေစာင့ေ်%&ာက်ေရးတွင ်စာရငး်သွငး်သည် 

Initiate ART –ART စတင ်

Sustain on ART – ART ဆက်ေပး 

Suppress on viral loads - ဗိ2ငး်ရပ်စအ်ေရအတွက်ကျဆငး်လာ 

Earliest access and adherence to ART for HIV positive KPs upon HIV diagnosis, In support of treatment as 

prevention, and regular STI screening and treatment - HIV positive KPs များတွင ်ART က2သမIကိ2 

ေစာစးီစွာလ2ပ်ေပးြခငး်။ က2သမIတွင ်ကာကွယ်ေရးL&င့ ်STI ေရာဂါ%&ာေဖွစစေ်ဆးမIL&င့ ်က2သမIကိ2 ပံ2မ&နလ်2ပ်ေဆာငေ်ပးြခငး်။  

Community engagement and capacity development- လ:ထ2ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်L&င့ ်အရည်အေသွးတိ2းတက်ြခငး် 

 

(၂၀၁၆) ခPCDစတ်ငွ ်ကမ∞ာက့Pလသမဂ∫ အေထေွထအွစညး်အေဝး၏ AIDS ေရာဂါ အဆံPးသတေ်ရး 

CိPငင်ေံရးဆိPငရ်ာ ေwကြငာစာတမ်းက တိPငး်ြပညအ်သးီအသးီအား (၉၀-၉၀-၉၀ ရညမ်Dနး်ချက)် ကိP 

လPပ်ေဆာငw်ကရန ်သေဘာတGခဲw့ကပါသည။် ထိPရညမ်Dနး်ချကမ်ျားသည ်HIV စစေ်ဆးြခငး်ကိP လPပ်ေဆာငရ်န၊် 

HIV ကGးစကမ်Lြဖင့ ်အသကp်Dငေ်နထိPငw်ကသGများထမဲD အများစPကိP ကPသမLေပးCိPငရ်န၊် ခCvာကိPယတ်ငွး်pDိ HIV 

ဗိPငး်ရပ်စပ်မာဏကိP ေလÇာခ့ျကာ ကျနး်မာသနစ်မ်ွးစာွြဖင့ ်ဆကလ်ကp်Dငသ်နC်ိPငရ်န၊် ေနာကထ်ပ HIV ပိPး 

ကGးစကြ်ပန ့ပ်ာွးမLကိP ကာကယွတ်ားဆးီရနအ်တကွ ်လမ်းေwကာငး်တစခ်P ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအတကွ ်HIV ကPသြခငး် ေရတခံနွပ်bိPဂရမ် 

ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ဟာကကွမ်ျား၊ လိPအပ်ချကမ်ျားကိP pDာေဖွေဖာ်ထPတရ်န၊် ချိတဆ်ကမ်Lများ 

ပိPမိPအားေကာငး်ေစဖိP ့ မဟာဗျØဟာများ အဆိPတငအ်wကြံပlရန ်CDင့ ်အဆင့တ်ိPငး်pDိ ပbိPဂရမ်၏ 

လPပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိP ေစာင့w်ကည့ရ်နလိ်Pအပ်ပါသည။် ထိPသိPလ့Pပ်ေဆာငရ်သညမ်Dာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအေနြဖင့ ်ထခိိPကန်ာကျငမ်LမpDိသည့ ်HIV ကPသြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်LကိP 

ရယGCိPငရ်နC်Dင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိPေ့ြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများ၏ ကျနး်မာေရးCDင့ ်HIV ကGးစကမ်LဆိPငရ်ာ 

လိPအပ်ချကမ်ျားကိP နားလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန ်အလနွအ်ေရးzကးီေသာေwကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။်  
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၉၀-၉၀-၉၀ ရညမ်Dနး်ချကက်ိP ‘Fast-Track’ era (၂၀၁၄ ခPCDစမ်D ဒဇီငဘ်ာ၂၀၂၀ ခPCDစ)် 

ဟPလညး်ေခ� wကပါသည။် ယငး်နညး်လမ်းကိP ယခPအခါ (၂၀၃၀) ခPCDစတ်ငွ ်ြပညသ်Gက့ျနး်မာေရး 

ãခမ်ိးေြခာကမ်Lတစရ်ပ်ြဖစေ်သာ AIDS ေရာဂါ အဆံPးသတရ်န ်‘ကမ∞ာ ့AIDS ရညမ်Dနး်ချက ်၂၀၂၅ ခPCDစ’် အြဖစ ်

ရညမ်Dနး်ချကထ်ား ေဆာငရွ်ကw်ကရန ်သတမ်Dတခ်ဲw့ကပါသည။် (၂၀၂၅) ခPCDစ ်ရညမ်Dနး်ချကသ်ည ်

ဧရိယာသံPးခPကိP ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကရ်နြ်ဖစã်ပီး ၎ငး်တိPမ့Dာ ‘the 10s’ ဟPေခ�တငွေ်သာ ‘ပတဝ်နး်ကျင ်

(လGမLေရးCDင့ ်ဥပေဒဆိPငရ်ာအတားအဆးီများကိP ဖယp်Dားြခငး်)’၊ ‘the 95s’ ဟPေခ�တငွေ်သာ 

‘ဝနေ်ဆာငမ်LရယGြခငး် (HIV ကPသြခငး်၊ကာကယွြ်ခငး်၊ ေဆးစစြ်ခငး်ဝနေ်ဆာငမ်Lများ)’ CDင့ ်HIV ပိPး 

ကGးစကC်ိPငေ်ချြမင့ေ်သာ အသိPငး်အဝိPငး်CDင့ ်HIV ကGးစကမ်Lြဖင့ ်ေနထိPငw်ကသGများကိP အဓိကထားသည့ ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Lများ စPစညး်ရpDိမLတိP ့ ြဖစw်ကပါသည။်  
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ကိPးကား - UNAIDS ၂၀၂၀ ခPCDစ၊် လGသားများကိP အလယစ်ငတ်ာသိPပိ့Pက့ာ ကGးစကမ်LကိP ေအာငC်ိPငြ်ခငး်။  

ပံ#စာအ'(န်း  
90% people living with HIV and people at rist are linked to people-centered and context-specific integrated 

services = PLHIV L&င့ ်HIV က:းစက်Lိ2ငေ်ချြမင့ေ်သာ လ:အ2ပ်စ2၏ ၉၀% သည် က2သမIကိ2ရ%&ိ<ကသည်။  

Less than 10% of countries have punitive laws and policies = ၁၀% ေအာက်နည်းေသာ Lိ2ငင်မံျား၌သာ 

ဒဏခ်တ်အြပစေ်ပးသည့ ်ဥပေဒများ၊ မ:ဝါဒများ%&ိသည်။ 

Less than 10% of experience stigma and discrimination= အ%&က်ရဖွယ်L&င့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံခံရမI ၁၀% ေအာက်နည်းသည်။ 

Less than 10% of experience gender inequality and violence= ဂျဲနဒ်ါမညီမgမIL&င့ ်အ<ကမ်းဖက်မI ၁၀% ေအာက်နည်းသည်။ 

95% use combination prevention = ကာကွယ်ေရးလ2ပ်ငနး်များေပါငး်စည်းမI ၉၅% အသံ2းချ 

95% women access HIV and sexual and reproductive health services = အမျိ8းသမီး ၉၅% သည် HIV က2သမI၊ 

လိငL်&င့မ်ျိ8းပွားြခငး်ဆိ2ငရ်ာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Iရ%&ိ<ကပါသည်။ 

95% coverage of services for eliminating vertical transmission = မိခငမ်&ကေလးဆီသိ2 ့ က:းစက်မIပေပျာက်ရန ်ဝနေ်ဆာငမ်I 

၉၅% ေပးLိ2င ်

95% on treatment are virally suppressed = ၉၅% ၏က2သမIတွင ်ဗိ2ငး်ရပ်စကိ်2L&မ်ိနငး်Lိ2င ်

95% of PLHIV who know their status initiate treatment = PLHIV ၉၅% တွင ်က2သမIစတငL်ိ2င ်

95% PLHIV know their HIV status = PLHIV ၉၅% တွင ်က:းစက်မIအေြခအေနကိ2သ%ိ&ိ<ကသည် 
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‘The 10s’ ဟPေခ�တငွေ်သာ ‘ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိPငရ်ာရညမ်Dနး်ချကမ်ျား’ တငွ ်- ဒဏခ်တအ်ြပစေ်ပးသည့ ်

ဥပေဒများ၊ မGဝါဒများကိP ၁၀% ေအာကန်ညး်ေသာ တိPငး်ြပညမ်ျားတငွသ်ာ ေတွT CိPငရ်နC်Dင့ ်အpDကရ်ဖွယ ်

ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံမLများ၊ ဂျဲနဒ်ါညမီÇမLမpDိြ◌ခငး်CDင့ ်အwကမ်းဖကမ်Lများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်Gများအပါအဝင ်အဓိကလGဉးီေရ၏ ၁၀% ေအာကသ်ာ wကlံေတွTခစံားရနတ်ိP ့ 

ြဖစw်ကသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ9ေ့ြပာငး်လြဲပyမ/ေနထိ9ငသ်/ အမျိyးသမီးများအတကွ ်HIV က/းစကမ်6 

ဝနထ်9ပ်ဝနပိ်9း 

ရpDိခဲေ့သာ အချကအ်လကမ်ျားက ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများသည ်

HIV ကGးစကမ်LကိP ဝနC်Dင့မ်မÇေအာငခ်စံားေနရေwကာငး် ြပwကပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများသည ်ပတဝ်နး်ကျငမ်D သတမ်Dတထ်ားေသာ 

ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျကC်Dင့ ်မိမိကိPယက်ိP ခယံGထားေသာ ကျားမအေြခြပlသတမ်Dတခ်ျက ်

ထပ်တGကျသGများထက ်HIV ကGးစကမ်L ပိPများwကပါသည။် ၂၀၀၀ CDင့ ်၂၀၁၁ ခPCDစအ်wကား လPပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်

ေလလ့ာမLများစPစညး်မL (၂၀၁၃ခPCDစ)် အရ စPစPေပါငး် HIV ကGးစကပ်ျံT CDံမ့LCLနး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများတငွ ်၁၉.၁ ရာခိPငC်Lနး်pDိãပီး အြခားအရွယေ်ရာကã်ပီး လGဦးေရထက ်

၄၉ ဆ ပိPများေwကာငး်သရိသည။် (ကိPးကား Baral CDင့အ်ဖဲွT ၂၀၁၃) ထိPေလလ့ာမLက ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ 

ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများ ရငဆ်ိPငေ်နရေသာ HIV ကGးစကခ်ရံမL၏ အေwကာငး်ရငး်များတငွ ်

လGမLေရး၌ ဖယက်ျ~ခရံြခငး်၊ စးီပာွးေရးအရ ကန ့သ်တခ်ရံြခငး်CDင့ ်

လိPအပ်သည့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်pDာကမ်Lများ မရpDိြခငး်တိP ့ ြဖစw်ကပါသည။် သိPဆ့ိPလÇင ်အာpDCDင့ ်

ပစဖိိတေ်ဒသpDိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများအwကား HIV ကGးစကမ်LCLနး် 

ြမင့မ်ားရြခငး်သည ်အေစာပိPငး်က စိPးရိမ်ခဲw့ကသည့အ်တိPငး် pDကစ်ရာသဖွယဆ်ကဆ်wံကြခငး်CDင့ ်

အေြခအြမစမ်pDိသည့ ်စပ်ွစွခဲျကမ်ျားေwကာင့ ်များစာွြဖစw်ကရပါသည။် (ကိPးကား Winter ၂၀၁၂)  

Baral CDင့အ်ဖဲွT၏ ေလလ့ာမLများစPစညး်မLတငွ ်အာpDငါးCိPငင်မံD အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် 

ယငး်ငါးCိPငင်မံDာ အCိ∆ယိ၊ အငဒ်ိPနးီpDား၊ ထိPငး်၊ ဗီယကန်မ်CDင့ ်ပါကစòတနတ်ိP ့ ြဖစw်ကပါသည။် ထိPငါးCိPငင်လံံPးတငွ ်

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးများမDာ အြခားအရွယေ်ရာကã်ပီး လGဦးေရထက ်

HIV ကGးစကမ်Lြဖင့ ်ေနထိPငရ်မL ပိPများေwကာငး်၊ အထGးသြဖင့ ်အCိ∆ယိCDင့ ်အငဒ်ိPနးီpDားတငွ ်HIV ကGးစကမ်Lဝန ်

ထမ်းရြခငး်မDာ ပိP၍ြမင့မ်ားေwကာငး် သရိသည။် မwကာေသးခငက် ေဆာငရွ်ကခ်ဲw့ကသည့ ်ေလလ့ာမLများအရ 

ãမိlT ြပ၊ ãမိlT zကးီများတငွ ်ေနထိPငေ်သာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိP ့ ေြပာငး်လဲြပlမGေနထိPငသ်G အမျိlးသမီးဦးေရ၌ 
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ကGးစကပ်ျံT ပာွးမLသည ်တစC်ိPငင်လံံPးအတိPငး်အတာ၏ ကGးစကပ်ျံT ပာွးမLထကပ်င ်ပိP၍များေwကာငး် 

ေအာကပ်ါဇယား၌ေတွT CိPငပ်ါသည။်21 

 

 
21 https://www.aidsdatahub.org/resource/transgender-slides  
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ေဒသအချိ() *+ိဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ4ေ့ြပာငး်လြဲပ(မ;ေနထိ4ငသ်; အမျိ(းသမီးများ၏ HIV က;းစကD်Eနး်သည ်

တစD်ိ4ငင်လံံ4းအတိ4ငး်အတာထက ်ပိ4များေနြခငး်အားြပေသာဂရပ် 
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ပံ$စာအ()နး်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ$ေ့ြပာငး်လဲြပ9မ;ေနထိ$ငသ်; အမျိ9းသမီးများတငွ ်က;းစကမ်@အား တစA်ိ$ငင်လံံ$းABင့ ်ေဒသအချိ9Eအား A@ငိး်ယBGေဖာ်ြပထားြခငး် (၂၀၁၅-၂၀၁၈) 
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများတငွ ်HIV 
အြဖစမ်ျားဆံ,းBမိ3C DEင့တ်ညေ်နရာများ  

 ပံ$စာအ()နး်  

၂၀၁၂ မ1 ၂၀၁၈ ခ$41စအ်ထိ ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ$ေ့ြပာငး်လဲြပBမCေနထိ$ငသ်Cများတွင ်HIV ြဖစပွ်ားမJ4Jနး် 

Suva, Nadi, Lautoka, Labasa မ1 ဆန ့က်ျငဘ်က်လိငသ်ိ$ေ့ြပာငး်လဲြပBမCေနထိ$ငသ်C လိင်လ်$ပ်သားများ 



101 
 

 



 

102 
 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်

ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5သ5 မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များ၌ HIV 

က5းစကပ်ျံF ပာွးမG 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား 
မခယံ5သ5 မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များ၌ HIV က5းစကမ်F9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားနညး်ပါး၍ 
ယငး်လ5ဦးေရအတကွ ်HIV က5းစကမ်F အ9Lရာယက်ိ, တကွခ်ျကရ်န ်ခကခ်ပဲါသည။် (ကိ,းကား Reisner ၂၀၁၆)။ 
၎ငး်အနညး်အကျ[းေသာ အချကအ်လကမ်ျားမ:ာ ေြမာကအ်ေမရိက\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်ည့ ်အမျိ3းသားချငး်ချစခ်ငစ်ံ,မကသ်5များက ကိ,ယတ်ိ,ငတ်ငြ်ပထားေသာ က5းစကမ်F 
အချကအ်လကမ်ျားအေပ] အေြခခထံားြခငး်ြဖစ်̂ ပီး ရာခိ,င9်Fနး်အားြဖင့ ်၀ - ၅.၉% ြဖစပ်ါသည။် (ကိ,းကား 
Scheim 9:င့အ်ဖဲွi  ၂၀၁၆ခ,9:စ)်။ ေဖာ်ြပပါ ခန ့မ်:နး်က5းစကပ်ျံi 9:မံFသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ပတဝ်နး်ကျငမ်: သတမ်:တထ်ားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်ထပ်တ5ကျသ5 
အမျိ3းသားချငး်ချစခ်ငစ်ံ,မကသ်5များတငွ ်ြဖစပ်ာွးမFထက ်နညး်ပါးေkကာငး် သရိပါသည။် (ကိ,းကား Baral 
၂၀၁၃ခ,9:စ)်။ သိ,ေ့သာ် ယငး်ခန ့မ်:နး်က5းစကမ်Fသည ်ကေနဒါ9:င့ ်အေမရိက\:ိ အရွယေ်ရာက်̂ ပီး လ5ဦးေရ၌ 
က5းစကမ်Fထက ်များစာွြမင့မ်ားေkကာငး် သရိပါသည။် အာ\:\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများတငွ ်HIV က5းစကမ်F9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားမ\:ိပါ။ 

9ိ,းHကားမGI:ိြခငး်9:င့ ်စစေ်ဆးြခငး် 

အချကအ်လကမ်ျားအရ အာ\:9:င့ပ်စဖိိတေ်ဒသ\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသမီးတငွ ်HIV ဆိ,ငရ်ာ ဗဟ,သ,တ9:င့ ်ေဆးစစြ်ခငး်အkကား sကးီမားေသာ ကာွဟချကမ်ျား\:ိေန^ပီး HIV 
ကာကယွြ်ခငး်လ,ပ်ငနး်9:င့ ်တစ9်ိ,ငင်လံံ,း အတိ,ငး်အတာြဖင့ ်ေဆးစစြ်ခငး်မ:ာလညး် 
ကာွဟချကs်ကးီမားပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်
ပတသ်ကသ်ည့ ်တစ9်ိ,ငင်လံံ,း အတိ,ငး်အတာ၏ အချကအ်လကမ်ျား မ\:ိသလိ, ကျားမသတမ်:တခ်ျကမ်ျား 
မခယံ5လိ,သ5များ9:င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်ေဆးွေ9းွချကမ်ျားလညး်မ\:ိပါ။  

ဇ5လိ,င ်၂၀၁၈ 9:င့ ်၂၀၂၀ ေ9:ာငး်ပိ,ငး်ကာလများတငွ ်APTN သည ်နေီပါ၊ ထိ,ငး်၊ အငဒ်ိ,နးီ\:ား9:င့ ်
ဗီယကန်မ်9ိ,ငင်မံျား\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ အသိ,ငး်အဝိ,ငး်မ: 
သ,ေတသနပညာ\:ငမ်ျား9:င့အ်တ5 Key Populations Research and Advocacy (KPRA) project ကိ, 
လ,ပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါသည။် ယငး်သ,ေတသနမ:ာ ဤေဒသတငွ ်ပထမဆံ,းလ,ပ်ေဆာငသ်ည့ ်သ,ေတသနြဖစက်ာ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်
အချကအ်လကမ်ျားရ\:ိရန ်ေဆာငရွ်ကခ်ဲပ့ါသည။် ထိ,သ,ေတသနအရ 9ိ,ငင်မံျားအားလံ,း\:ိ 
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အများစ,သည ်STIs 9:င့ ်HIV က5းစကမ်Fများအေkကာငး်ကိ, 
9ိ,းkကားမF\:ိ kကပါသည။် 9ိ,ငင် ံ၄ ခ,လံ,း\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်
နေီပါ9ိ,ငင်မံ: တတယိဂျဲနဒ်ါများသည ်HIV ေဆးစစမ်F လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်ကိ, 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများထက ်များစာွ ပိ,၍ပါဝငk်ကသည။် မိမိ၌ HIV 
ပိ,းက5းစကခ်ရံ9ိ,ငေ်ချ အ9Lရာယ\်:ိြ◌ခငး်ကိ, သတမိြပ3မိြခငး်9:င့ ်အ\:ကရ်စရာအြဖစ ်ေkကာကရံွ်iေနြခငး်များက 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5အဖိ, ့ ေဆးစစြ်ခငး် မြပ3လ,ပ်လိ,ရြခငး်၏ 
အဓိကအေkကာငး်ရငး်များ ြဖစk်ကပါသည။် ထိ, ့ြပင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသားများက ၎ငး်တိ,၏့ပါတနာသည ်ပတဝ်နး်ကျငမ်: သတမ်:တထ်ားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်ထပ်တ5ကျသ5 
အမျိ3းသမီးြဖစေ်နလäင ်HIV မက5းစက9်ိ,ငဟ်, ယံ,kကညေ်နkကသည။် PEP၊ PrEP ကဲသ့ိ, ့ 
sက3ိတငက်ာကယွမ်Fလ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်များသည ်ေလး9ိ,ငင်လံံ,းတငွ ်နညး်ပါးေkကာငး်ေတွiရပါသည။် 22   

ကာကယွြ်ခငး်9:င့ ်က,သြခငး်များအတကွ ်HIV ေဆးဝါးများ 

ART 9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမG 

HIV က5းစကခ်ေံနရသ5 ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲေနထိ,ငသ်5တစေ်ယာကသ်ည ်HIV 
က,သမFပåိ,ဂရမ်တငွ ်အမညစ်ာရငး်သငွး်^ပီးသည9်:င့ ်၎ငး်ေနထိ,ငရ်ာ 9ိ,ငင်၏ံ ART လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားကိ, 
တြခား HIV က5းစကခ် ံက,သမFခယံ5သ5များနညး်တ5 လိ,ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFများ9:င့ ်ပထမအဆင့ ်ARVs က,သမFများအkကား sကးီမားသည့ ်
ေဆးဝါးဓါတြ်ပ3မFများ လက\်:ိအချိနထ် ိမေတွiရေသးပါ။  

အစီထåိ,ဂျင ်သံ,းစွေဲနသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမအေြခြပ3 
သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5များတငွ ်အချိ3i HIV ေဆးဝါးများက အစီထåိ,ဂျင ်ပမာဏကိ, 
ေလäာခ့ျ9ိ,ငေ်kကာငး် ေတွiရပါသည။် သိ,အ့တကွ ်ေရွးချယစ်ရာနညး်လမ်းများတငွ ်အစီထåိ,ဂျင ်
ေဆးပမာဏအား ြပနည်êြိခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ေဆးဓါတြ်ပ3မFမ\:ိသည့ ်HIV ေဆးများသံ,းေပးြခငး်တိ, ့ 
ေဆာငရွ်က9်ိ,ငပ်ါသည။် ယငး်သိ,ေ့ဆာငရွ်ကရ်မည့ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကမ်:ာ က,သမFခယံ5သ5 

 
22

 စ"စ"ေပါငး် ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ"ေ့ြပာငး်လြဲပ6မ8ေနထိ"ငသ်8 ၁၀၀၀ ကိ"စစတ်မ်းေကာကခ်ဲ>့ပီး တစ@်ိ"ငင်စံမီB ၂၅၀ဦးြဖစပ်ါသည။် အသ@ိိ"းJကားမKတငွ ်

အငဒ်ိ"နးီNBားက အနမိ့်ဆံ"းြဖစ>်ပီး စစတ်မ်း၏ ၆၅.၆% က PEP/PrEPအတကွ ်၎ငး်တိ"က့ိ"ယတ်ိ"ငဆ်ရာဝနဆ်သီာွးခဲသ့လားဆိ"ြခငး်ကိ"ပင ်မသJိကပါ။ 

ထိ"ငး်@Bင့ ်ဗီယကန်မ်မB ေြဖဆိ"သ8များကလညး် ၎ငး်တိ"အ့ေနြဖင့ ်PEP၊ PrEP ေJကာင့ဆ်ရာဝနဆ်မီသာွးခဲဖ့8းေJကာငး်ေြပာJကသည။် အထ8းသြဖင့ ်

ထိ"ငး်@ိ"ငင်တံငွ၇်၉.၆%  သည ်PEP အတကွလ်ညး်ေကာငး်၊ ၇၂.၃% သည ်PrEP အတကွလ်ညး်ေကာငး်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်NBာကမ်Kေပးသ8ထ ံ

တစခ်ါမBမသာွးေရာကဖ်8းဟ"ဆိ"Jကသည။်  ထိ"ရာခိ"င@် Kနး်သည ်ဗီယကန်မ်၌ PEP အတကွ၇်၀.၆% @Bင့ ်PrEP အတကွ ်၆၃.၅%ြဖစJ်ကသည။် နေီပါ@ိ"ငင်မံB 

ေြဖဆိ"သ8၏တဝကေ်အာက ်၄၂.၈ % က PrEP အတကွ၄်၈.၄% ကPEP အတကွဆ်ရာဝနဆ်မီသာွးဖ8းေJကာငး်ဆိ"Jကသည။် နေီပါမBေြဖဆိ"သ8များထတဲငွ ်

PEP အတကွသ်ံ"းလတစ_်ကမိ် က"သမKယ8သ8မBာ PrEP ထက၁်၀% ေအာကပ်ငန်ညး်ေJကာငး်သရိသည။်  
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တစဦ်း9:င့တ်စဦ်းမတ5ညဘီ ဲHIV ေဆးက,သမF ရာဇဝင9်:င့ ်ရ9ိ,ငမ်ည့ ်ေရွးချယ9်ိ,ငစ်ရာ နညး်လမ်းများအေပ] 
မ5တညပ်ါသည။်  

တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် သံ,းစွေဲနသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ကျားမ 
အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5များတငွ ်တချိ3i HIV ေဆးဝါးများက တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏကိ, 
ေလျာက့ျေစြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ြမင့လ်ာေအာငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 9:စမ်ျိ3းလံ,း\:ိတတk်ကပါသည။် တိ,ကåိ်,က ်
ေလလ့ာမFများမ\:ိေသာ်လညး် ေဆးအချငး်ချငး် ဓါတြ်ပ3မFပံ,စသံည ်HIV ေဆးအမျိ3းအစားေပ] 
မ5တညေ်kကာငး်သရိပါသည။် Protease inhibitors များြဖစေ်သာ (e.g. atazanavir, adrunavir and 
ritonavir) များသည ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏကိ, ြမင့ေ်စ၍ NNRTIs များြဖစk်ကေသာ (e.g. efavirenz, 
etravirine and nevirapine)ေဆးများသည ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏကိ, ေလျာက့ျေစပါသည။် 
အလယွက်5ဆံ,းနညး်လမ်းမ:ာ ေဆးချငး်ဓါတြ်ပ3မF မ\:ိသည့ ်အမျိ3းအစားများကိ, 
ေပါငး်စပ်သံ,းစွေဲစြခငး်ြဖစသ်ည။်   

လီဗာပ5းတကñ သိ,လ်က ေဆးချငး်ဓါတြ်ပ3မFများအတကွ ်အေကာငး်ဆံ,း အွနလိ်,ငး်အရငး်အြမစတ်စခ်, 
ြဖစသ်ည့ ်http://www.hiv-druginteractions.org ကိ,တငြ်ပထားသည။် ထိ,ကဲသ့ိ,ေ့သာ 
အွနလိ်,ငး်အချကအ်လကမ်ျားမ: HIV ေဆးများကိ, ေရွးချယ၍် ၎ငး်တိ,၏့ြဖစလ်ာမည့ ်
ေဆးချငး်ဓါတြ်ပ3မFများကိ,ပါ ေဆး၏ မျိ3းရငး်အ,ပ်စ,အမည9်:င့ ်ေဆးအ,ပ်စ,ကိ, 
စစေ်ဆးkကည့å်F9ိ,ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်၎ငး်တိ,၏့ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေရးအတကွ ်
ေဟာ်မ,နး်ေဆးသံ,းစွြဲခငး်သည ်အြခားေသာ ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ စိ,းရိမ်ဖွယရ်ာများ (HIV သိ,မ့ဟ,တ ်STIs 
အပါအဝင)် အြခားေသာ ေရာဂါများထက ်ပိ,အေရးsကးီပါသည။် သင၏် က,သမFခယံ5သ5 
တစေ်ယာကခ်ျငး်စအီတကွ ်HIV ေဆးအမျိ3းအစားများ၏ ေကာငး်ကျိ3း9:င့ ်ဆိ,းကျိ3းများကိ, ေဆးွေ9းွပါ။ 
သိ,မ့:သာ က,သမFခယံ5သ5များအေနြဖင့ ်ေကာငး်ကျိ3း9:င့ ်ဆိ,းကျိ3းများကိ, သ\ိ:ိ^ပီး ေရွးချယမ်Fများ 
လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငြ်ခငး်သည ်အကယ၍်သင၏် က,သမFခယံ5သ5က အွနလိ်,ငး်မ: 
အလွယတ်က5ရ9ိ,ငေ်သာ ေဟာ်မ,နး်ေဆးများ (သိ,မ့ဟ,တ)် သ5ငယခ်ျငး်များ9:င့ ်တြခားတရားဝငမ်ဟ,တသ်ည့ ်
အရငး်အြမစမ်ျားမ: ေဆးများကိ, သံ,းစွလဲäင ်ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်ဆိ,းကျိ3းများကိ,  ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်
ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများြဖင့ ်
ေလäာခ့ျေပး9ိ,ငမ်ည့ ်အဆင့တ်စခ်,ြဖစပ်ါသည။် က,သမFခယံ5သ5ကိ, တရားဝငမ်ဟ,တသ်ည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား၏ 
အ9Lရာယအ်ေkကာငး် \:ငး်ြပ^ပီး တရားဝငေ်ဆးများကိ, ရ9ိ,ငရ်န ်sက3ိးစားပါ။ 

PrEP၊ PEP 
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က,သမFခယံ5သ5၏ လိငပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ကျနး်မာေရးရာဇဝငက်ိ, ေမးသည့အ်ခါ ၎ငး်တိ,ေ့ြပာြပသည့ ်
အချကအ်လကမ်ျားအရ ၎ငး်တိ,တ့ငွ ်HIVက5းစက9်ိ,ငေ်ချ\:ိေနသညဆ်ိ,လäင ်PEP 9:င့ ်PrEP တိ,မ့:ာ 
HIVက5းစကမ်Fကိ, ကာကယွရ်န ်အထေိရာကဆ်ံ,းနညး်လမ်းများြဖစk်က^ပီး ေဟာ်မ,နး်သံ,းစွ၍ဲ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3သ5များအတကွလ်ညး် လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရပါသည။် ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားမ:ာ 
9ိ,ငင်မံျား၏ PrEP၊ PEP အသံ,းြပ3ြခငး်အတကွ ်ချမ:တထ်ားသည့ ်လမ်းçéနခ်ျကမ်ျား၊ 
ေထာကခ်ခံျကမ်ျားြဖစသ်ည။်  

PrEP တငွ ်HIV ပိ,း က5းစကမ်Fမ\:ိေသးသ5က က5းစကမ်Fမ: ကာကယွရ်န ်ART ေဆးကိ, ေသာကသ်ံ,းkကပါသည။် 
PrEP သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များအတကွ ်
ထေိရာက်̂ ပီး လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရေသာ က,သမFြဖစပ်ါသည။်  

ေဆးပမာေရွးချယမ်Fသည ်လိငပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ အမ5အကျင့ေ်ပ]တငွ ်မ5တညေ်သာ်လညး် ေယဘ5ယျအားြဖင့ ်
ပံ,မ:နေ်သာကသ်ံ,းေနေသာ ပမာဏကိ,သာ çéနး်kကေလ\့:ိသည။်  

သားအမ်ိလမ်းေkကာငး်/ေယာနြိဖင့ ်လိငဆ်ကဆ်မံFြပ3သ5များသည ်PrEP ကိ, တစပ်တအ်နညး်ဆံ,း 
ေြခာကရ်ကေ်သာကသ်ံ,းရန ်လိ,အပ်^ပီး တစ\်:õးများအတငွး် PrEP ပမာဏ အလံ,အေလာက\်:ိေနေစရန9်:င့ ်
ေရာဂါပိ,းကာကယွရ်နအ်တကွ ်ြဖစပ်ါသည။် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် သံ,းစွkဲကသည့ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသား9:င့ ်ကျား/မသတမ်:တခ်ျကမ်ျား 
မခယံ5လိ,သ5များသည ်သဘာဝအေလျာကထ်ကွ ်မိနး်မအရညထ်ကွမ်Fနညး်^ပီး ေယာနအိတငွး်\:ိ တစ\်:õးများ 
ကျ[းလာkကပါသည။် ဤအချငး်အရာ9:င့ပ်တသ်က၍် PrEP ၏ ထေိရာကမ်Fကိ, ေလျာန့ညး်ေစြခငး် \:ိ/မ\:ိ9:င့ ် 
PrEP ၏ ေရာဂါကိ, ကာကယွ9်ိ,ငရ်န ်မညမ်äkကာေအာင ်သံ,းစွသဲင့ေ်kကာငး်ကိ, ေလလ့ာထားသည့ ်တကိျသည့ ်
သ,ေတသနများမ\:ိပါ။ သိ,ေ့သာ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများအတကွ ်PrEP 
ကိ, ေနစ့[သံ,းစွရဲန ်ေထာကခ်ထံားသည့ ်အြခားအေkကာငး်ြပချက ်တစခ်,လညး် \:ိေနေသးသည။်   

အချိ3iက PrEP ကိ, လိ,အပ်ချကအ်ရ သံ,းစွရဲသညမ်ျားလညး် \:ိkကပါသည။် လိငဆ်ကဆ်ြံခငး်မြပ3မီ 9:င့ ်
ဆကဆ်ံ̂ ပီးချိနတ်ငွ ်သံ,းစွkဲကရသည။် ထိ,ကဲသ့ိ, ့ PrEP ကိ, လိ,အပ်ချကအ်ရ ေသာကရ်ြခငး်၊ 
ေနစ့[သံ,းစွမဲFမဟ,တြ်ခငး်အတကွ ်လိငဆ်ကဆ်မံFမြပ3မီ/ ဆကဆ်အံ^ပီးတငွ ်ေသာကရ်န ်
ေဆးေလးလံ,းြဖစပ်ါသည။် ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငြ်ခငး်မ:ာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များအတကွ ်လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရမF \:ိ/မ\:ိကိ,မ5 လံ,ေလာကသ်ည့ ်ေလလ့ာချကမ်ျား 
မ\:ိေသးပါ။ 

ထိ,ေ့kကာင့ ်မေဟာ်မ,နး်သံ,းစွေဲနသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ၊ ကျားမ 
သတမ်:တခ်ျကမ်ျားမခယံ5လိ,သ5 ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များ၊ အေ\: i ပိ,ငး်လိငအ်ဂú ါြဖင့ ်
ဆကဆ်မံFြပ3သည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ (သိ,မ့ဟ,တ)် ကျားမ 
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သတမ်:တခ်ျကမ်ျားမခယံ5လိ,သ5 မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားသ5 အေ\: i ပိ,ငး်လိငအ်ဂú ါြဖင့ ်ဆကဆ်မံFြပ3သ5များအတကွ ်
PrEP က,သမFကိ, ေနစ့[သံ,းေဆးပမာဏြဖင့သ်ာ ေထာကခ်ခံျကြ်ပ3ထားပါသည။်  

PrEP က,သမFသည ်ေဟာမ,နး်က,သမF9:င့ ်တွဖဲကရ်န ်အလွနအ်9Lရာယက်ငး်၍ ေဟာ်မ,နး်ပမာဏကိ, 
သကေ်ရာကမ်Fမ\:ိပါ။ သိ,ေ့သာ် ထိ,ငး်9ိ,ငင်9ံ :င့ ်အေမရိကန9်ိ,ငင်တံိ,တ့ငွ ်မkကာေသးမီက လ,ပ်ေဆာငခ်ဲေ့သာ 
သ,ေတသနများအရ မေဟာ်မ,နး်များသည ်PrEP က,သမFထကဲ ေဆးတစမ်ျိ3း၏ အကျိ3းအာနသိငက်ိ, 
ယ,တေ်လျာေ့စေkကာငး် ေတွi \:ိရပါသည။် (ကိ,းကား Hiransuthikul 9:င့အ်ဖဲွi ၂၀၁၉ ခ,9:စ9်:င့ ်Cottrell 9:င့အ်ဖဲွi 
၂၀၁၉ ခ,9:စ)်။ ထိ,ေလလ့ာမFအရ PrEP ၏ အာနသိင ်ေလျာန့ညး်သာွးသလားဆိ,သညက်ိ, 
ေသချာမေြပာ9ိ,ငေ်သာ်လညး် PrEP သည ်မေဟာ်မ,နး်သံ,းေနသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွေ်တာ ့အနညး်ငယå်Fပ်ေထးွေkကာငး် သ9ိိ,ငပ်ါသည။် HIV 
ကာကယွြ်ခငး်9:င့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ ကျနး်မာေရးအတကွ ်
ယငး်ေဆးဝါးများ၏ ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ ေဟာ်မ,နး်ဓါတြ်ပ3မFများအတကွ ်\:ငး်လငး်9ိ,ငေ်သာ သ,ေတသနများ 
ပိ,၍လိ,အပ်ပါသည။် ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်ေဆးများ9:င့ ်PrEP ၏ TAF/FTC ေဖာ်ြမõလာတိ,၏့ 
ေဆးဝါးချငး်ဓါတြ်ပ3မFကိ, ေလလ့ာရနလ်ညး် လိ,အပ်ပါသည။် TAF/FTC ေဖာ်ြမõလာကိ, PrEP ၏ 
မျိ3းရငး်ေဆးအ,ပ်စ,အြဖစ ်လ5သမိျားkကပါသည။် 

åိ,ကခ်တမ်Fအေနြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများသည ်၎ငး်တိ, ့ 
ေသာကသ်ံ,းေနေသာ အစီထåိ,ဂျငပ်မာဏ ေလျာက့ျမညစ်ိ,း၍ PrEP သံ,းစွရဲန ်ေ\:ာင\်:ားြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် 
ေဆးပတလ်ညေ်အာင ်မေသာကြ်ခငး်များ ြဖစ9်ိ,ငပ်ါသည။် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များအေနြဖင့ ်
မေဟာ်မ,နး်သံ,းစွေဲနသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်
ဤအြခငး်အရာကိ, ေသချာစာွ တိ,ကåိ်,ကç်éနk်ကားထားရန ်လိ,အပ်ပါသည။် က,သမFခယံ5သ5၏ 
အစီထåိ,ဂျငပ်မာဏကိ, ေစာင့k်ကည့ေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်က,သမFခယံ5သ5အား PrEP သံ,းစွလိဲ,စတိ9်:င့ ်
မ:နက်နစ်ာွသံ,းစွ9ဲိ,ငရ်န ်တနွး်အားေပး9ိ,ငပ်ါလိမ့်မည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်PrEP အေkကာငး်ေလလ့ာထားသည့ ်
သ,ေတသနများ သပ်ိမ\:ိလ:ပါ။ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသားချငး်စံ,မကသ်5များအေkကာငး် မkကာေသးခငက် ေလလ့ာခဲသ့ည့ ်အေမရိကန ်
အမျိ3းသားေလလ့ာမFတစခ်,တငွ ် PrEP သံ,းစွြဲခငး်သည ်åိ,း\:ငး်ေသာ်လညး်  PrEP သံ,းစွသဲ5များအား 
ေလလ့ာမFြပ3ထားသည့အ်နက ်ထကဝ်ကေ်ကျာ်သည ်HIV က5းစက9်ိ,ငေ်ချြမင့သ်ည့ ်
လိငအ်ြပ3အမ5များ\:ိkကသညဟ်, ေတွiရသည။် (ကိ,းကား - Reisner et al 2021)။  အမျိ3းသားများ 
9:င့ေ်သာ်လညေ်ကာငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ 
9:င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ဆကဆ်မံF\:ိသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
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အမျိ3းသားများအတကွ ်တကိျသည့ ်PrEP ၏ အာနသိင9်:င့ပ်တသ်က၍် အချကအ်လကမ်ျားမ\:ိပါ။ (ကိ,းကား 
Vail ၂၀၀၀ ခ,9:စ)် 

PEP ဆိ,သညမ်:ာ HIV ေရာဂါပိ,း\:ိသ59:င့ ်မkကာေသးမီက ထေိတွi မF\:ိထား^ပီးေနာက ်HIV က,သမFကိ, 
ေလးပတk်ကာ လ,ပ်ေဆာငရ်သည့ ်ကာကယွေ်ရးနညး်လမ်းတစခ်, ြဖစပ်ါသည။် PEP က 
ဗိ,ငး်ရပ်စအ်ေရအတကွ ်တိ,းပာွးမFကိ, ရပ်တန ့်̂ ပီး ဦးစာွ HIV ပိ,း က5းစကခ်ထံားရသည့ဆ်လ်ဲများကိ, 
အချိနတ်ိ,အတငွး်မ:ာ သဘာဝအေလျာက ်ေသဆံ,းသာွးေစပါသည။် ထိ,နညး်ြဖင့ ်ခ9£ာကိ,ယတ်ငွး် HIV ပိ,းများ 
ေပါကဖွ်ားမFအ9Lရာယက်ိ,ေလäာခ့ျလိ,ကသ်ည။် 23 

သိ, ့ြဖစ၍် မညသ်5မဆိ, HIV ပိ,း\:ိသ5 ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ြဖစေ်စ၊ ပတဝ်နး်ကျငမ်: 
သတမ်:တထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်ထပ်တ5ကျသ5ြဖစေ်စ9:င့ ်ထေိတွi ^ပီးလäင ်PEP က,သမFခယံ59ိ,င်̂ ပီး 
ထေိတွi မFအ^ပီး ေစာ9ိ,ငသ်မä ေစာစာွ PEP ကိ, စတငရ်ပါမည။် ြဖစ9်ိ,ငလ်äင ်နာရီအနညး်ငယအ်kကာမ:ာပင ်
စတငေ်သာကသ်ံ,းသင့ပ်ါသည။် ထေိတွi မFအ^ပီး ၇၂နာရီ (သံ,းရကအ်တငွး်) ေသာကသ်ံ,းြခငး် မဟ,တလ်äငေ်တာ ့
ထေိရာကမ်ညမ်ဟ,တပ်ါ။  

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

သင့လ်,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားမ: မညသ်ည့အ်ခငွ့အ်လမ်းများ တည\်:ိေနသနညး် - 

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များအတကွ ်အထ5းသကဆ်ိ,ငသ်ည့ ်HIV၊ 
PrEP၊ PEP၊ ARV 9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFခယံ5ြခငး်9:င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်
အချကအ်လကမ်ျားကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များသ9ိိ,ငရ်န ်
အသပိညာြမêင့ ်\:ငး်ြပ9ိ,ငပ်ါသလား။   

- HIV ကာကယွြ်ခငး်9:င့ ်ပတသ်က၍် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ 
နားလညမ်Fလဲွေနေသာ အချကအ်လကအ်မ:ားများ9:င့ ်ပံ,သငွး်ယ5ထားသည့ ်မ:ားယငွး်မFများကိ, 
ေဖာ်ထ,တေ်ပး9ိ,ငပ်ါသလား။  

- ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3က,သမF9:င့ ်HIV ကာကယွြ်ခငး်၊ ေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်၊ က,သြခငး်များကိ, 
တစစ်,တစစ်ညး်တညး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသလား။   

လ,ပ်ေဆာငရ်နအ်ချကမ်ျား 

 
23

 ASHM. 2016.လ"ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် HIV ထေိတွc မK@Bင့ ်လ"ပ်ငနး်ခငွြ်ပငပ် (လငိဆ်ကဆ်စံe@Bင့ ်ေဆးထိ"းအပ်မfေဝြခငး်ကဲသ့ိ" ့) HIV ထေိတွc မKအ>ပီး 

Post-Exposure Prophylaxis လ"ပ်ေဆာငမ်K။ ဩစေJတးလျအမျိ6းသားလမ်းijန ်(ဒ"တယိအ_ကမိ်)။  http://www.pep.guidelines.org.au/ 
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- က,သမFခယံ5သ5များ9:င့ ်HIV ကာကယွြ်ခငး်အေkကာငး် ေဆးွေ9းွေြပာဆိ,ပါ၊ လိငပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာအြပ3အမ5များ၊ 
အ9Lရာယမ်ျားကိ, အဓိကထားေြပာပါ၊ HIV ပိ,း က5းစကခ်ေံနရသ5များအား ေkကာကရံွ်iေနမFများကိ, 
က5ညြီဖနေ်ြဖပါ။  

- HIV ပိ,း\:ိသ5 ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ် စတိခ်ျရသည့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမF9:င့ ်HIV က,သြခငး်များ\:ိေkကာငး်၊ ယငး်က,သမFများကိ, 
ေပါငး်စပ်က,သြခငး်အား သငက် အေကာငး်ဆံ,းလ,ပ်ေပး9ိ,ငေ်kကာငး်ကိ, ေြပာြပပါ။  

- PEP၊ PrEP က,သမFများကိ, လိ,အပ်ချကအ်ရ ယာယသီံ,းစွြဲခငး်မဟ,တဘ် ဲေဟာ်မ,နး်က,သမFများ9:င့အ်တ5 
ေနစ့[သံ,းစွ9ဲိ,ငေ်kကာငး် အkကြံပ3ပါ။   

ကျမ်းကိ,းစာရငး် 
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အခနး် (၈) - ဂျဲနဒ်ါခယံ2မ4အတညြ်ပ9ေဟာ်မ=နး်က=သမ4များ  

ေလလ့ာြခငး်ရညရွ်ယခ်ျက ်

✔ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမF၏ အဓိကအေkကာငး်အရာများ (အမျိ3းအစား၊ ေဆးပမာဏ9:င့ ်
အာနသိင၊် ြဖစ9်ိ,ငေ်ချ\:ိေသာ အ9Lရာယမ်ျား၊ အေြခခလံကေ်တွiစမ်းသပ်ခနး်ေစာင့k်ကည့ေ်ရး၊ 
9:လံ,းေသးွေkကာဆိ,ငရ်ာ ေစာင့k်ကည့မ်Fများ) ကိ, နားလညရ်န။်  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များအတကွ ်
ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းကိ, 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFတငွ ်မညက်ဲသ့ိ,အ့သံ,းချသင့ေ်kကာငး် အပါအဝင ်
ေကာငး်မနွသ်ည့ ်လ,ပ်ေဆာငခ်ျက9်:င့ ်စ9ံFနး်များအေkကာငး် သ\ိ:ိလာေစရန။်  

ေဒသတငွး်ဆိ,ငရ်ာ အကျXးချ3ပ်ေဖာ်ြပချက ်

အာ\:9:င့ပ်စဖိိတေ်ဒသ\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်ေဟာ်မ,နး်ေဆးများကိ, 
တရားဝငေ်ဆးဌာနများမ: မဟ,တဘ် ဲအြပငမ်:ဝယယ်5kက^ပီး ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFကိ, 
ေဆးစတငမ်သံ,းစွမီဲ9:င့ ်သံ,းစွဲ̂ ပီးအချိနမ်ျားတငွ ်ေစာင့k်ကည့စ်စေ်ဆးမFမ\:ိဘ ဲသံ,းစွလဲäက\်:ိkကပါသည။် 
ပစဖိိတေ်ဒသ9:င့ ်အာ\:\:ိ အချိ3i 9ိ,ငင်မံျားတငွ ်ေဟာ်မ,နး်ရ\:ိ9ိ,ငမ်Fမ:ာ \:ားပါးkကပါသည။် 
သေ9£တားေသာကေ်ဆးများသာလäင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲေနထိ,ငk်ကသ5များအတကွ ်
တစခ်,တညး်ေသာရ9ိ,ငသ်ည့ ်ေဟာ်မ,နး်အမျိ3းအစားြဖစေ်နတတ်̂ ပီး ၎ငး်ေဆးအမျိ3းအစားမ:ာလညး် 
ေထာကခ်ခံျက\်:ိသည့ ်အစီထåိ,ဂျင ်အမျိ3းအစားမဟ,တေ်ပ။ ထိ,9ိ,ငင်မံျားတငွ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားဆနသ်5များအတကွ ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်လညး် 
မရ9ိ,ငk်ကေပ။  

အာ\:\:ိ အချိ3i 9ိ,ငင်မံျားတငွ ်တရားဝငမ်ဟ,တသ်ည့ ်ေဟာ်မ,နး်အမျိ3းအစား စံ,လငစ်ာွရ9ိ,ငk်ကသည။် အာ\:9:င့ ်
ပစဖိိတ\်:ိ 9ိ,ငင်မံျားမ: ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်ယငး်ေဒသ\:ိ 
9ိ,ငင်အံနညး်ငယမ်: (အထ5းသြဖင့ ်ထိ,ငး်9ိ,ငင်မံ:) ေဟာ်မ,နး်ရ\:ိ9ိ,ငရ်န ်အားကိ,းkကရသည။် 
ေဟာ်မ,နး်ေထာကပိ်,လ့,ပ်ငနး်သည ်(၂၀၂၀) ခ,9:စအ်ေစာပိ,ငး်တငွ ်COVID-19 ေရာဂါ ြဖစပ်ာွးမFတိ,ေ့kကာင့ ်
နယစ်ပ်က,နသ်ယွေ်ရးဂိတမ်ျား ပိတြ်ခငး်၊ ေလယာ[ခရီးစ[ ေ9:ာင့ေ်9:းြခငး်များ\:ိကာ 
ယငး်ေထာကပိ်,လ့မ်းေkကာငး်အေပ] åိ,ကခ်တမ်Fများလညး်\:ိkကပါသည။်  
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ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်အတကွ ်ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲGခယံ5က,သသ5အား 

စတိေ်ရာဂါI:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမG၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, 

၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းအား ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်  

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းတငွ ်
ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:ငမ်ျားသည ်လိ,အပ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ, လံ,လံ,ေလာကေ်လာက9်:င့ ်
တတိကိျကျေပးရန ်လိ,အပ်^ပီး က,သမFခယံ5သ5အား ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ရနအ်တကွ ်
ေဆးက,သမF9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကမ်ျား ချ9ိ,ငရ်နြ်ဖစပ်ါသည။် ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ေဟာ်မ,နး်က,သမFကဲသ့ိ,ေ့သာ ေဆးက,သြခငး်များအတကွ ်က,သမFခယံ5သ5 တစဦ်းချငး်သည ်ေရတိ,9:င့ေ်ရ\:ည ်
အကျိ3းအြပစမ်ျားကိ, နားလညသ်ေဘာေပါကထ်ားရနလိ်,အပ်^ပီး ထိ,ေဆးက,သမFသည ်လက\်:ိသံ,းစွေဲနေသာ 
ေဆးများ (သိ,မ့ဟ,တ)် လက\်:ိစတိက်ျနး်မာေရး လိ,အပ်ချကမ်ျားအေပ] မညက်ဲသ့ိ, ့ 
သကေ်ရာကမ်F\:ိမညက်ိ,လညး် နားလညရ်န ်လိ,အပ်ပါသည။်  

WPATH ၏ SOC7 အရ ‘ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fဆိ,ငရ်ာစ9ံFနး်များ’ 9:င့ ်
‘ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် 
နညး်လမ်းအားအသံ,းြပ3ြခငး်’ 9:စခ်,အkကား\:ိ ဆကသ်ယွမ်Fကိ, ေအာကပ်ါအတိ,ငး်\:ငး်ြပထားပါသည ်- 

“အေမရိကန\်:ိ လ5ထ,ကျနး်မာေရးစငတ်ာများတငွ ်ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား 
စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, 
၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းကိ,အေြခခသံည့ ်
ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းေဆာငရွ်ကရ်န ်လ,ပ်ငနး်စ[များ သတမ်:တထ်ားပါသည။် (Callen Lorde 
Community Health Center, 2000, 2011, 2015; Fenway Community Health Transgender 
Health Program, 2007; Tom Waddell Health Center, 2006)။ ထိ,လ,ပ်ငနး်စ[များသည ် 
WPATH ၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fစ9ံFနး်များ၊ အတွ ဲ၇ (Standards of Care, Version 7) ပါ 
လမ်းçéနခ်ျကမ်ျား9:င့ ်ကိ,ကည်မီF\:ိပါသည။်”  

လိ,အပ်သည့ ်အေသးစတိ ်အချကအ်လကမ်ျားရ\:ိရန ်‘ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား 
စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, 
၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း’ ဆိ,သညမ်:ာ လ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်
စာရငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ေဖာငပံ်,စြံဖည့åံ်,  သာမကဘ ဲက,သမFခယံ5သ5၏ ဂျဲနဒ်ါပနး်တိ,င၊် 
လိ,ချငသ်ည့အ်ကျိ3းသကေ်ရာကမ်F၊ စိ,းရိမ်မFများ စသညတ်ိ,က့ိ, ထည့သ်ငွး်စ[းစားေပးြခငး်သာမက 
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က,သမFခယံ5သ5၏ \:ိရငး်စွဗဲဟ,သ,တ9:င့ ်ေပါငး်စပ်ေဆးွေ9းွရြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ြဖစလ်ာ9ိ,ငသ်ည့ ်
ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများ9:င့ ်အ9Lရာယမ်ျားကိ, \:ငး်ြပရနမ်:ာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5၏ 
အခနး်က≥တစခ်,ြဖစ်̂ ပီး က,သမFခယံ5သ5၏ ေဟာ်မ,နး်က,သမFအေပ] ထား\:ိသည့ ်ေမäာ်လင့ခ်ျကမ်:ာ 
ကျိ3းေkကာငး်ဆေီလျာ်မF\:ိရန9်:င့ ်မညသ်ည့ ်ေြပာငး်လဲမFများသည ်ထာဝရေြပာငး်လဲသာွးမညက်ိ, 
၎ငး်တိ,အ့ေနြဖင့ ်နားလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန ်ြဖစပ်ါသည။်  

‘ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း’ သည ်
စတိက်ျနး်မာေရး စစိစအ်ကြဲဖတမ်Fများအတကွ ်မြဖစမ်ေနလ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်အြခားေသာ က,သမF 
လမ်းစ[များအစား ေရွးချယ9်ိ,ငသ်ည့ ်က,သေရးလမ်းစ[တစခ် ြဖစပ်ါသည။် ဤလမ်းစ[တငွ ်
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F အတတပ်ညာ\:ငမ်ျားအေနြဖင့ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကအ်ားလံ,းကိ, ချမ:တရ်နမ်လိ,အပ်ဘ ဲ
တစစ်ံ,တစရ်ာ သသံယ\:ိပါက လ,ပ်ေဖာ်ကိ,ငဖ်ကမ်ျားထမံ: အkကဉံာဏမ်ျား ရယ59ိ,ငပ်ါသည။်  

 

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လမဲGခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါI:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမG၏ 

အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် 

နညး်လမ်းအားအသံ,းြပ3၍ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမGေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားသည ်ဩစေkတးလျ9ိ,ငင် ံNew South Wales \:ိ ေဆးခနး်9:င့ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ အသိ,ငး်အဝနး်က ေဖာ်ထ,တတ်ငြ်ပထားသည့ ်TransHub 
အွနလိ်,ငး်အချကအ်လကစ်ငတ်ာမ:24 ေကာကယ်5ထားြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ယငး်အချကအ်လကစ်ငတ်ာတငွ ်
ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းအေkကာငး်ကိ, 
ေဖာ်ြပထား^ပီး အေထေွထ ွကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များအေနြဖင့ ်ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ကိ, 
စတငခ်ယံ59ိ,ငရ်န9်:င့ ်စမံီ9ိ,ငရ်နအ်တကွ ်မ5ေဘာင9်:င့ ်လ,ပ်ငနး်စ[များကိ,ပါ ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းကိ, အသံ,းြပ3၍ 
ေဟာ်မ,နး်က,သမFေပးမည့ ်ဆရာဝနမ်ျားအေနြဖင့ ်ေအာကပ်ါအဆင့မ်ျားကိ, အရွယေ်ရာက်̂ ပီး 
က,သမFခယံ5သ5များအတကွ ်လ,ပ်ေဆာငေ်ပး9ိ,ငပ်ါသည။်    

 
24

 ကိ"းကား:  https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consent Å"ပ်ြပပံ"အား Samuel Luke Art မBဖနတ်းီထားပါသည။် 
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- က,သမFခယံ5သ5အား9:စs်ကမ်ိ၊ သံ,းsကမ်ိခန ့ ်ချိနး်ဆိ,၍ ေဆးွေ9းွပါ။ ေဆးွေ9းွမFများတငွ ်å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ 
ကျနး်မာေရး၊ မိသားစ,ရာဇဝင9်:င့ ်သံ,းစွခဲဲသ့ည့ ်ေဟာ်မ,နး်က,သမF (သိ,မ့ဟ,တ)် 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ဆိ,ငရ်ာ အေတွiအkက3ံများ စသည့အ်ေkကာငး်အရာများ ပါဝငပ်ါေစ။ 
တစခ်ါတစရံ် ေသးွစစေ်ဆးချကမ်ျား လ,ပ်ေဆာငထ်ား^ပီးြဖစလ်äင ်ချိနး်ဆိ,မFတစs်ကမ်ိတညး်ြဖင့ ်
လံ,ေလာကပ်ါသည။်  

- က,သမFခယံ5သ5များအေနြဖင့ ်မညက်ဲသ့ိ,ေ့သာ ေဆးက,သမFြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ကိ, 
လ,ပ်ေဆာငလိ်,ေkကာငး်9:င့ ်၎ငး်တိ,၏့ ပနး်တိ,ငအ်ေkကာငး် ေဆးွေ9းွပါ။  

- က,သမFခယံ5သ5၏ က,သမFဆိ,ငရ်ာ ေကာငး်ကျိ3းဆိ,းကျိ3းများကိ,သ\ိ:ိ၍ ဆံ,းြဖတ9်ိ,ငစ်မ်ွး \:ိ/မ\:ိ9:င့ ်
က,သမFေဆာငရွ်က9်ိ,ငရ်န ်သေဘာတ5ညခီျက ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငမ်F \:ိ/မ\:ိကိ, အကြဲဖတ၍် က,သမFခယံ5သ5 
ကိ,ယတ်ိ,င ်ဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, လွတလ်ပ်စာွချ9ိ,ငပ်ါေစ။  

- က,သမFခယံ5သ5၏ ေဆးမ:တတ်မ်းကိ, ေဆးဝါး ဓါတမ်တည့မ်Fများအတကွ ်စစေ်ဆးပါ။   

o လံ,းဝေဆးçéနး်ေပး၍မရြခငး် - ကိ,ယဝ်နေ်ဆာငက်ာလ 
o တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်/ အစီထåိ,ဂျငမ်ျား9:င့ ်တွçဲéနး်သည့အ်ခါ ေကာငး်ကျိ3းဆိ,းကျိ3းများကိ, 

9Fငိး်ယ:[ချင့ခ်ျိနြ်ခငး် - ေသးွပျစြ်ခငး်၊ ေသးွခြဲခငး်၊ အသညး်ေရာဂါ၊  9:လံ,းေရာဂါ/ 
9:လံ,းစမ်ွးေဆာငရ်ညက်ျဆငး်ေရာဂါ  

o 9:လံ,းေသးွေkကာဆိ,ငရ်ာ ေရာဂါ\:ိသ5များအတကွ ်ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,း၏ 
ေရ\:ညအ်ကျိ3းသကေ်ရာကမ်F 9:င့ပ်တသ်က၍် လံ,ေလာကသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျားမ\:ိပါ။ 
ေကာငး်စာွထနိး်ချ3ပ်ထား9ိ,ငသ်ည့ ်9:လံ,းေရာဂါများ1တငွ ်ေဆးမတည့ြ်ခငး်ကိ, 
ထည့စ်[းစားစရာမလိ,ေပ။ 

- ေခါငး်ကိ,ကေ်ရာဂါများ၊ အသညး်ေရာဂါ၊ ေလသငတ်,နး်ြဖတြ်ခငး်၊ ရငသ်ားတစ\်:õးများ 
အဖ,အကျိတြ်ဖစြ်ခငး်၊ မ5မမ:နသ်ည့ ်ေသးွဆငး်ြခငး် စသည့ ်ေရာဂါရာဇဝငမ်ျားကိ, စစေ်ဆး၍ 
ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းမစတငမီ် ထပ်မံ၍ ေဆးစစရ်န ်လိ,အပ်မF \:ိ/မ\:ိကိ, ဆံ,းြဖတပ်ါ။  

- လတတ်ေလာ သံ,းစွလဲäက\်:ိေသာ ေဆးများ (ေဆးçéနး်စာလိ,သည့ေ်ဆး9:င့ ်မလိ,သည့ေ်ဆး)၊ 
ဓါတမ်တည့မ်F၊ အရက9်:င့ ်အြခားေဆးဝါးများ၊ ေဆးရွကs်ကးီ သံ,းစွမဲFများကိ, စစေ်ဆးပါ။  

- က,သမFခယံ5သ5၏ လ5မFေရး9:င့ ်စတိခ်စံားမFဆိ,ငရ်ာ ကနွယ်ကမ်ျားအေkကာငး် ေဆးွေ9းွပါ။ လိ,အပ်လäင ်
အေရးဆိ,တိ,ကတ်နွး်သည့ ်အဖဲွiအစညး်များ၊ ေဆးွေ9းွ9:စသ်မိ့်ေပးသ5များ၊ စတိက်ျနး်မာေရး 
ေဆးွေ9းွသ5များထသံိ, ့ လéေဲြပာငး်ေပးပါ။ 

- က,သမFခယံ5သ5၏ မျိ3းပာွးြခငး်ဆိ,ငရ်ာ ပနး်တိ,င9်:င့ ်မျိ3းပာွးမFဆိ,ငရ်ာ ကျနး်မာေရး လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, 
ေဆးွေ9းွပါ။ မျိ3းဥ၊ သ,တရ်ည ်ထနိး်သမ်ိးြခငး်ဆိ,ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားအေkကာငး် ေြပာြပပါ။  
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- sက3ိတငက်ာကယွမ်F လ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်ကျနး်မာေရး လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, စစေ်ဆးပါ။ ဥပမာ- 
သားအမ်ိေခါငး် စစေ်ဆးြခငး်၊ STI ေရာဂါများဆိ,ငရ်ာ စစေ်ဆးြခငး်၊ သေ9£တားနညး်လမ်းများ၊ 
အ5သမ်ိ9:င့အ်5မsကးီ ကငဆ်ာများစစေ်ဆးြခငး်၊ စသည။်  

- အဆဓီါတ၊် အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျက၊် လ5တင9်ိ,ငး်ဇငး်ေဟာ်မ,နး်၊ အစီထရာဒိ,ငေ်ရာ၊ တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် 
9:င့ ်အြခားအ9Lရာယ\်:ိ လက∂ဏာများ ေတွi \:ိလäင ်Hba1c levels များအတကွ ်ေသးွစစေ်ဆးပါ။ 
မေဟာ်မ,နး် စတငသ်ံ,းစွေဲနသ5များတငွ ်prolactin levels ကိ,တိ,ငး်တာ၍ spironolactone စတင ်
သံ,းစွေဲနသ5များတငွလ်ညး် electrolytes များကိ,တိ,ငး်တာပါ။ ကျားေဟာ်မ,နး် စတင ်
သံ,းစွေဲနသ5များတငွလ်ညး် ေသးွအေရအတကွက်ိ, စစေ်ဆးပါ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5အားလံ,းကိ, ေသးွဖိအား၊ အရပ်၊ 
ကိ,ယအ်ေလးချိနမ်ျား တိ,ငး်တာပါ။ ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားတငွ ်sကးီေကာငဝ်ငဖံွ်i ^ဖိ3းမFအဆင့ ်
မညသ်ည့အ်ဆင့သ်ိ, ့ ေရာကေ်နသညက်ိ, စစေ်ဆးပါ။  

- က,သမFခယံ5သ5အား အချကအ်လကသ်ေဘာတ5ညမီF စာရွကစ်ာတမ်းများကိ,ေပး၍ လ,ပ်ငနး်စ[ မစတငမီ် 
က,သမFခယံ5သ5အေနြဖင့ ်လိ,အပ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားအား နားလညသ်ေဘာေပါကေ်kကာငး် 
ေသချာေစရနလ်,ပ်ေဆာငပ်ါ။  

- သတြိပ3ရန ်- မျိ3းပာွးအဂú ါ9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်စစေ်ဆးချကမ်ျား လ,ပ်ေဆာငရ်န ်မလိ,အပ်ပါ။ 
မညသ်ည့လ်မ်းçéနခ်ျကတ်ငွမ်: လ,ပ်ေဆာငရ်န ်မçéနk်ကားထားပါ။  

- ရငး်ြမစက်ိ,းကား: https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consent, 
ထပ်တိ,းအချကအ်လကမ်ျားအား Stephenson 9:င့အ်ဖဲွi ၂၀၂၁ ခ,9:စ ်မ: ေကာကယ်5ထားပါသည။် 

ေဟာ်မ,နး်အမျိ3းအစား၊ ေဆးပမာဏ9:င့ ်အာနသိင ်

ဤအခနး်တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFများ၊ နညး်လမ်း9:င့ ်
ေဆးပမာဏတိ,သ့ည ်Asia Pacific Trans Health Blueprint အစအီစ[အတကွ ်ထ,တ9်Fတထ်ားသညတ်ိ,က့ိ, 
အေြခခထံားပါသည။် ထိ,အစအီစ[ကိ, စတငစ်[က ေဒသတငွး်\:ိ ကျနး်မာေရး က∑မ်းကျငဝ်နထ်မ်းတိ,အ့ား 
အာ\:တခငွ9်:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသအချိ3iတငွ ်ကျယြ်ပန ့စ်ာွ အသံ,းြပ3kကေသာ ေဟာ်မ,နး်များ9:င့ပ်တသ်က၍် 
ထပ်တိ,းအချကအ်လကမ်ျားကိ, ေပးထားခဲပ့ါသည။်  

တစ9်ိ,ငင်ခံျငး်စကီ မညသ်ည့ ်ေဆးက,သမF9:င့ ်ေဖာ်ြမõလာတိ,က့ိ, အသံ,းြပ3ရန ်သင့ေ်လျာ်မညက်ိ, 
စ[းစားဆံ,းြဖတရ်ပါမည။်  

ေအာကပ်ါဇယားများတငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ ေဆးပမာဏ အçéနး်များသည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမ သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 
ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များအတကွ ်အစီထရာဒိ,ငေ်ရာ ပမာဏ ြမင့တ်ကေ်စရန9်:င့ ်
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ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ကျားမ သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 
မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များအတကွ ် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏ ြမင့တ်ကေ်စရန ်ရညရွ်ယေ်သာ 
ေဆးçéနး်ြဖစပ်ါသည။် ဤေဆးçéနး်များကိ, ချိနဆ်၍ အတိ,းအေလäာလ့,ပ်ကာ သံ,းစွ9ဲိ,ငပ်ါသည။် 
ေဆးçéနး်ပမာဏ9:င့ ်အသံ,းြပ3မည့န်ညး်လမ်းကိ, တစဦ်းချငး်၏ ြဖစလိ်,ရာပနး်တိ,င၊် ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ 
ထည့သ်ငွး်စ[းစားရမည့ ်အေkကာငး်အရာများ၊ ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများ9:င့ ်ေသးွတငွး်ေဟာ်မ,နး် 
ပမာဏတိ,အ့ေပ] မ5တည၍်ဆံ,းြဖတရ်ပါမည။်  

အြခား ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ စိ,းရိမ်မFများ\:ိသည့ ်က,သမFခယံ5သ5များ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေြပာငး်လဲမFကိ, 
အနညး်ငယသ်ာြပ3လ,ပ်လိ,သ5 (သိ,မ့ဟ,တ)် ေြဖးေြဖးချငး်သာ လ,ပ်ေဆာငလိ်,သ5များအတကွ ်ဇယားတငွ ်
ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေဆးçéနး်ပမာဏထက ်ေလäာ၍့လညး် အသံ,းြပ39ိ,ငပ်ါသည။် အထ5းသြဖင့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်ေဆးများကိ, အနညး်ငယသ်ာ အသံ,းြပ3လိ,သည့ ်ကျားမ 
သတမ်:တခ်ျကမ်ျားမခယံ5လိ,သ5များတငွ ်ေဆးပမာအားေလäာ၍့ အသံ,းြပ3ေပး9ိ,ငပ်ါသည။် 

အစီထ^ိ,ဂျင ်

✔ အစီထåိ,ဂျငေ်ဆးများအတကွ ်ေသာကေ်ဆးမဟ,တသ်ည့ ်- ငံ,ေဆး၊ အေရးြပားေအာကထ်ည့ြ်ခငး်၊ 
ထိ,းေဆးများက အသညး်ကိ, မေရာကသ်ည့အ်တကွ ်ပိ,၍သင့ေ်တာ်ပါသည။်   

✔ ပါးစပ်မ:ေသာကသ်ံ,းရေသာ အစီထåိ,ဂျငေ်ဆးများသည ်ေသးွခြဲခငး် အ9Lရာယ\်:ိ9ိ,င၍် အသက ်၃၅ 9:စ ်
အထက ်ေဆးလပ်ိေသာကသ်5များတငွ ်(ေသးွေkကာကျ[း/ ေသးွေkကာပိတ ်ေရာဂါ များကိ, 
ြဖစေ်စ9ိ,ငပ်ါသည။် 

✔ ‘ေဝ:းေစြ့ဖတထ်,တြ်ခငး်/မမျိ3းဥအမ်ိ ဖယ\်:ားြခငး်’ လ,ပ်ေဆာင်̂ ပီးသ5များတငွ ်ေဆးçéနး်ပမာဏကိ, 
ေလäာေ့ပးရပါမည။် က,သမFခယံ5သ5၏ ခ9ံိ,ငရ်ညအ်ားကိ, စစေ်ဆး၍ အာနသိင ်
အထေိရာကဆ်ံ,းြဖစေ်စမည့ ်ပမာဏကိ, ေဆးçéနး်ေပးပါ။   

X သေ9£တားေသာကေ်ဆးတငွ ်အသံ,းြပ3ေသာ Ethinyl estradiol ကိ, ေထာကခ်ခံျကမ်ေပးkကပါ။ 
ယငး်တငွ ်ေသးွေkကာထ ဲေသးွခြဲခငး် ကဲသ့ိ,ေ့သာ ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများ \:ိေသာေkကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။်  

WPATH SOC7 ကလညး် ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအတကွ ်ethinyl estradiol 
အသံ,းြပ3ြခငး်ကိ, ေထာကခ်ခံျက ်မေပးထားပါ။ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များ သတြိပ3သင့သ်ညမ်:ာ 
ethinyl estradiol - သေ9£တားေသာကေ်ဆးသည ်အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများအတကွ ်ရ\:ိ9ိ,ငသ်ည့ ်တစခ်,တညး်ေသာ 
အစီထåိ,ဂျင ်အမျိ3းအစားြဖစေ်kကာငး်၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသမီးများအတကွ ်ေသာကသ်င့သ်ည/် မေသာကသ်င့သ်ညက်ိ, ဆံ,းြဖတြ်ခငး်မြပ3ဘ ဲ
ေသးွခေဲစတတသ်ည့ ်အ9Lရာယြ်မင့မ်ားေkကာငး် ၎ငး်တိ,သ့ေိစရန ်အkကြံပ3 ေြပာြပသင့ပ်ါသည။် အြခားေသာ 
အစီထåိ,ဂျင ်ေဆးပံ,စမံျား ရ9ိ,င/်မရ9ိ,ငက်ိ,လညး် \:ာေဖွသင့ပ်ါသည။်  
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ESTROGEN အမျိ3းအစားများ၊ သံ,းစွရဲမည့န်ညး်လမ်း9:င့ ်ေဆး_`နး်ပမာဏ ဥပမာများ  

ေဟာ်မ,နး် နညး်လမ်း စေသာကရ်မ
ည့ပ်မာဏ 

ပျမ်းမäေဆးပမာ
ဏ 

အြမင့ဆ်ံ,းေဆးပ
မာဏ 

Estradiol/estradiol 
valerate 

ေသာကေ်ဆး 
(သိ,မ့ဟ,တ)် 
ခတံငွး်ေအာ
ကင်ံ,ေဆး 

2mg daily 4mg daily 6mg daily 

Estradiol valerate 
 

အသားထိ,း 
ေဆး 

20mg every 
2 weeks 

20mg every 2 
weeks 

20mg every 2 
weeks 

Estradiol cypionate အသားထိ,း 
ေဆး 

2mg every 
week or 5mg 
every 2 
weeks 

2mg every 
week or 5mg 
every 2 weeks 

2mg every 
week or 5mg 
every 2 weeks 

Estradiol gel  လိမ်းေဆး 0.75mg 
twice daily 

0.75mg three 
times daily 

150 mcg three 
times daily 

Estradiol patch 
transdermal 
(အသက၄်၀ အထက ်
ေဆးလိပ်ေသာကသ်5များအ
တကွ ်ပိ,၍သင့ေ်တာ်)။  
ေဆးရွက/်ေဆးအလéာြပားကိ, 
တစပ်တတ်စs်ကမ်ိ/ 
တစပ်တ9်:စs်ကမ်ိ 
အသံ,းြပ39ိ,ငသ်ည။်  

လိမ်းေဆး/အ
ေရြပားေအာ
က ်
 

25‒50 mcg 100–200 mcg  200 mcg  

Conjugated estrogen 
(Premarin®) 
(မီးယပ်ေသးွဆံ,းအတကွ်
ေဆး) 

ေသာကေ်ဆး 1.25‒2.5mg 
daily 

5mg daily 10mg daily 

Ethinylestradiol ေသာကေ်ဆး    
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(ေထာကခ်ခံျကမ်ေပးပါ) 

ကိ,းကား: Royal College of Psychiatrists ၂၀၁၃9:င့ ်Hembree 9:င့အ်ဖဲွi ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်

ကျားေဟာ်မ,နး်ထကွြ်ခငး်အား ပိတေ်သာေဆးများ 

Spironolactone၊ cyproterone ကဲသ့ိ,ေ့သာ ကျားေဟာ်မ,နး် အာနသိငက်ိ, ပိတပ်ငတ်ားဆးီသည့ ်
ေဆးများကိ, စတငသ်ံ,းေစသည့အ်ခါ တစs်ကမ်ိတညး် ေဆးေသာကြ်ခငး် (single dose) သိ,မ့ဟ,တ ်
အsကမ်ိေရခွ၍ဲ ေသာကေ်စြခငး် (divided dose) သိ,မ့ဟ,တ ်အာနသိငအ်ထေိရာကဆ်ံ,းြဖစေ်စရန ်
အြခားေဆးများ9:င့ ်တွစဲပ်သံ,းစွေဲစြခငး်၊ ပျမ်းမäေဆးçéနး်မ:ာ ေလးပတ ်မ: ၁၂ ပတအ်ထ ိသံ,းစွေဲစပါသည။် 
က,သမFခယံ5သ5က အသကင်ယလွ်နး်သ5/ sကးီလွနး်သ5ြဖစေ်နလäင ်လိ,အပ်သည့ ်
ေသးွတငွး်ေဆးပမာဏရေစရန ်ေဆးçéနး်ပမာဏကိ, တိ,းေပးရပါမည။် ပåိ,ဂျကစ်တåီ,နး်တငွ ်
ကျားေဟာ်မ,နး်ထကွမ်Fကိ, ပိတ9်ိ,ငသ်ည့ ်လ,ပ်ေဆာငမ်F\:ိ^ပီး spironolactone ေဆးများ9:င့ ်
ဓါတြ်ပ3မFဆိ,းကျိ3းများ ြဖစေ်ပ]သည့အ်ခါ ပåိ,ဂျကစ်တåီ,နး် ကိ, ေရွးချယမ်Fြပ39ိ,ငပ်ါသည။်  

က,သမFခယံ5သ5၌ အလနွအ်မငး် ဆပံငက်∑တြ်ခငး်ြပဿနာ\:ိေနလäင ်finasteride ေဆးြဖင့ ်က,သမFအစတငွပ်င ်
တွဖဲကေ်ပးရပါမည။် ဆပံငစ်ိ,ကေ်ပးြခငး်လညး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသည။်  

ကျားေဟာ်မ,နး်ထကွြ်ခငး်အား ပိတသ်ည့ေ်ဆးများ 9:င့ ်သံ,းစွရဲမည့ ်ေဆး_`နး်ပမာဏ    

ကျားေဟာ်မ,နး်ထကွြ်ခ
ငး်အား 
ပိတသ်ည့ေ်ဆးများ 

စေသာကရ်မည့ပ်မာဏ ပျမ်းမäေဆးပမာဏ အြမင့ဆ်ံ,းေဆးပမာဏ 

Spironolactone 50mg daily 150mg daily* 300mg daily* 

Finasteride 2.5mg daily 2.5mg daily 5mg daily 

Cyproterone acetate 12.5 -25mg daily 50mg daily 50mg daily 

Goserelin 3.6mg/month 3.6mg/month 3.6mg/month 

Leuprolide acetate 3.75mg/month 3.75mg/month 
11.25mg/3 months 

3.75mg/month 
22.5mg/12 weeks 
11.25mg/10 weeks 
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* spironolactone  ေဆးçéနး်ပမာဏများလäင ်(e.g., ≥100mg ေနစ့[ေသာကရ်မည့ေ်ဆးကိ, တစေ်နလ့äင ်
၂/၃ sကမ်ိခွ၍ဲ ေသာက9်ိ,ငသ်ည။်) 

ကိ,းကား - Adapted from Royal College of Psychiatrists 2013 and Hembree et al 2017 

ပ^ိ,ဂျကစ်တီ̂ ,နး် 

ပåိ,ဂျကစ်တåီ,နး်၏ေကာငး်ကျိ3း၊ ဆိ,းကျိ3းများမ:ာ သပ်ိမထင\်:ားပါ။ အမျိ3းသမီး၏ 9ိ,သ့းီေခါငး်ထပ်ိ9:င့ ်
လိငစ်တိြ်ဖစေ်ပ]မFများတငွ ်ေကာငး်ကျိ3းများ\:ိသညဟ်, ယ5ဆkကေသာ်လညး် ထိ,အတကွ ်အသံ,းြပ3ရန ်
ေထာကခ်ခံျကမ်ျား မ\:ိထားပါ။ ပåိ,ဂျကစ်တåီ,နး် သံ,းစွသဲ5များတငွ ်စတိအ်ေြခအေန 9:င့ပ်တသ်က၍် 
ေကာငး်သညလ်ညး်\:ိ9ိ,ငသ်လိ, မေကာငး်သညမ်ျားလညး် ြဖစ9်ိ,ငပ်ါသည။် အချိ3i က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်
ကိ,ယအ်ေလးချိန ်သသိာစာွတိ,းလာြခငး်9:င့ ်စတိက်ျေရာဂါများ ြဖစလ်ာkကပါသည။် ေသးွဆံ,း^ပီး 
အမျိ3းသမီးများတငွ ်ပåိ,ဂျကစ်တåီ,နး် ေသာကေ်ဆးသံ,းစွြဲခငး်အား ေလလ့ာထားမFများအရ 25 
medroxyprogesterone ေသာကေ်ဆးသည ်9:လံ,းေသးွေkကာကျ[းေရာဂါ ြဖစ9်ိ,ငေ်ချြမင့မ်ား^ပီး Depo-
Provera intramuscular injections (အသားထိ,းေဆး) က ယငး်9:လံ,းေသးွေkကာကျ[း အ9Lရာယက်ိ, 
ေလျာန့ညး်ေစပါသည။်  

မေဟာ်မ,နး်များ၏အာနသိငမ်ျား 

အစီထÅိ"ဂျင၏်အာနသိင ် ေမfာ်မBနး်စတငက်ာလ ေမfာ်မBနး်အြမင့ဆ်ံ"းအာနသိင ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချများ 

ခ@áာကိ"ယအ်ဆြီပဿနာ (အဆကီ"နခ်မ်းြခငး်၊ 

အဆမီျားလာြခငး်) 

၃-၆ လ ၂-၃@Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

âကကသ်ားယ"တေ်လျာလ့ာြခငး် ၃-၆ လ ၁-၂ @Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

အသားအရည@်8းညံလ့ာြခငး်@Bင့ ်အဆြီပနြ်ခငး်နညး်လာ ၃-၆ လ မသေိသးပါ ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

လငိစ်တိေ်လျာန့ညး်လာ ၁-၃ လ ၃-၆ @Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

အလိ"အေလျာကေ်ထာငမ်တမ်Kေလျာန့ညး်လာ ၁-၃ လ ၃-၆ @Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

ရငသ်ား_ကးီထာွးလာ ၃-၆ လ ၂-၃@Bစ ် မြဖစ@်ိ"င ်

ေဝBးေစထ့"ထညက်ျဆငး်လာ ၃-၆ လ ၂-၃@Bစ ် မေသချာပါ 

သ"တပိ်"းထ"တ@်ိ"ငမ်Kနညး်လာြခငး် မသေိသး ၃@Bစအ်ထက ် မေသချာပါ 

ခ@áာ@Bင့မ်ျက@်Bာြပငအ်ေမ jးအမfငမ်ျားပါးလာြခငး် ၆-၁၂ လ ၃@Bစအ်ထကa် ြဖစ@်ိ"ငေ်သာ 

အမျိ6းသားဆပံငထ်ပ်ိေြပာငြ်ခငး် အမျိ6းမျိ6းNBိ b  

အသေံြပာငး်လမဲK မNBိ c  

 
25

 For example, the Women's Health Initiative Study. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/whi/. 
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a အေမ jးအမfငမ်ျားအားလံ"းဖယN်Bားရန ်ေလဆာက"ထံ"းလိ"အပ် 

b အစီထÅိ"ဂျငသ်ံ"းစွမဲKရပ်လfင ်မျိ6းÅိ" းလိ"ကဆ်ပံငက်äတြ်ခငး်ြပနြ်ဖစေ်ပãလာ 

c စကားေြပာပညာNBငြ်ဖင့ ်အသေံလက့ျင့ြ်ခငး်သည ်အဓိေရာကဆ်ံ"းြဖစသ်ည ်

(ကိ,းကား- Oliphant 2018 - adapted from Hembree et al 2017 and Telfer 2017) 

တကစ်တ်ိ,စတီ̂ ,နး် 

တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်ကိ, ထိ,းေဆး9:င့ ်လိမ်းေဆးအြဖစ ်ရ\:ိ9ိ,င်̂ ပီး 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 မဟ,တသ်ည့ ်အမျိ3းသားများတငွ ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်ပမာဏ 
နညး်သည့အ်ခါ အသံ,းြပ3kကပါသည။် ထိ,ေ့kကာင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသားများအတကွ ်ေဆးçéနး်ပမာဏသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 မဟ,တသ်ည့ ်
အမျိ3းသားများအတကွေ်ပးသည့ ်ေဆးçéနး်ပမာဏထက ်တိ,းေပးရန ်လိ,အပ်ပါသည။် (Deutsch 2016)  

ေအာကပ်ါဇယား၌ ဤေဒသ၌ ရ\:ိ9ိ,ငမ်ည့ ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ေဆးဝါးအမျိ3းမျိ3းကိ, ေဖာ်ြပထားပါသည။် 
ယငး်တိ,က့ိ, အသံ,းြပ3သည့အ်ခါ ြပထားသည့ ်ေဆးများထမဲ: တစမ်ျိ3းစကီိ,သာ သံ,းသင့ပ်ါသည။် 
ေဆးတစမ်ျိ3းစသီည ်လ5ခ့9£ာကိ,ယက် ထကွ\်:ိသည့ ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်9:င့ ်ဇီဝထပ်တ5ကျမF \:ိပါသည။်   

ြပငး်ထနေ်သာ ထခိိ,ကတ်,နလ်Fပ်စရာ ရာဇဝင ်\:ိထားဖ5းသည့ ်က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် 
ေဆးçéနး်ပမာဏေလäာခ့ျြခငး်၊ အပတစ်[ ထိ,းေဆးေပးြခငး်များကိ, (ခ9£ာကိ,ယတ်ငွး်ေဆးပမာဏ 
ြမင့လွ်နး်ြခငး်၊ နညး်လွနး်ြခငး်9:င့ ်စတိခ်စံားမF တံ, ့ြပနခ်ျကမ်ျားကိ, ေ\:ာင\်:ားရန)် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသည။် 
တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် အလွနအ်က∑ံများြပားြခငး်က အစီထåိ,ဂျငအ်ြဖစ ်ေြပာငး်လဲသာွး9ိ,င်̂ ပီး လိ,ချငသ်ည့ ်
အာနသိင ်မရ9ိ,ငဘ် ဲြဖစတ်တပ်ါသည။် 
 
ရ9ိ,ငေ်သာ တကစ်တ်ိ,စတီ̂ ,နး်ေဆးများ 

ေဟာ်မ,နး် စေသာကရ်မည့်
ပမာဏ 

ပျမ်းမäေဆးပမာ
ဏ 

အြမင့ဆ်ံ,းေဆးပ
မာဏ 

တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် (cypionate 
or enanthate) 
(အသားထိ,းေဆး) 
(Depo-Testosterone®) 

100mg q 2w  200‒250mg q 
2–3 weeks 

200‒250mg q 
2‒3 weeks 

Transdermal testosterone 
gel 1% (လိမ်းေဆး) 

2.5g daily 5‒10g daily  10g daily 

Testosterone patch 2.5mg/d 5mg/daily 5mg/twice 
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daily 

Testosterone undecanoate 
(ေသာကေ်ဆး) 

40‒80mg 
once daily 

160–
240mg/daily 

 

Buccal testosterone 30mg once 
daily 

30mg twice 
daily 

 

Testosterone undecanoate 
(အသားထိ,းေဆး) 

 750–1000mg 
every 10–14 
weeks 

 

Sustanon 250 
testosterone 
(propionate/phenylpropion
ate/ isocaproate/decanoate) 
 

1 ml every 4 
weeks 

1 ml im every 
2‒3 weeks 

1 ml im every 
2 weeks 

10% dihydrotestosterone 
cream 

20mg three 
times daily 
(မိနး်မအဂ) ါေစ့) 

အမျိ/းသမီးမ2 

အမျိ/းသားအြဖစ ်

ဂျဲနဒ်ါခံယ;မ<အတ

ညြ်ပ/ခဲွစတ်ိြခငး် 

မတိBငမီ် ၃ လ တွင ်

စတငသ်ံBးစွပဲါ 

 

ကိ,းကား-Royal College of Psychiatrists 2013 and Hembree et al. 2017 မ: ေကာက9်Fတထ်ားပါသည။် 

 

 

TRANSDERMAL TESTOSTERONE GEL (လမ်ိးေဆး) 

ဤ gel လိမ်းေဆး အမျိ3းအစားကိ, လကေ်မာငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ပ,ခံ,းတငွ ်မနကပိ်,ငး်၌ လိမ်းရန ်
çéနk်ကားထား^ပီး တစေ်နလံ့,း ေြဖးေြဖးချငး် ေဆးအာနသိင ်ရ\:ိေစရနြ်ဖစပ်ါသည။် သတြိပ3ရမညမ်:ာ 
တြခားသ5များ၊ အမျိ3းသမီး၊ ကေလးများ9:င့ ်ေဆးကိ, လံ,းဝမထေိတွiေစရပါ။ Gel ကိ, လကေ်မာငး်အေပ] ပိ,ငး် 
(သိ,မ့ဟ,တ)် ပ,ခံ,းေပ]တငွသ်ာ လိမ်းရနြ်ဖစ်̂ ပီး လိမ်း^ပီးလäင ်ေဆးေြခာကရ်န ်အနညး်ဆံ,း 9:စန်ာရီထားပါ။ 
အကယ၍် အြခားသ5များ9:င့ ်အသားချငး်/ အေရြပားချငး် အနးီကပ်/ထရိန ်အေြခအေန\:ိသညဟ်, ယ5ဆလäင ်
ေဆးလိမ်း^ပီးေနာက ်ေရေဆးချရန ်çéနk်ကားထားပါသည။် (Deutsch 2016) 

ကျားေဟာ်မ,နး်များ၏အာနသိငမ်ျား 



 

121 
 

တကစ်တ်ိ"စတÅီ"နး်၏အာနသိင ် ေမfာ်မBနး်စတငက်ာလ ေမfာ်မBနး်အြမင့ဆ်ံ"းအာနသိင ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချများ 

အဆြီပနြ်ခငး်/ဝကြ်ခထံကွြ်ခငး် ၁-၆ လ ၁-၂ @Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

မျက@်Bာ/ခ@áာကိ"ယအ်ေမ jးအမfငမ်ျား_ကးီထာွးလာ ၆-၁၂ လ ၄-၅ @Bစ ် မြဖစ@်ိ"င ်

ဆပံငက်äတြ်ခငး် ၆-၁၂ လ a အမျိ6းမျိ6းNBိ မြဖစ@်ိ"င ်

âကကသ်ားတိ"းလာ၍အားေကာငး်လာ ၆-၁၂ လ ၂-၅@Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

ခ@áာကိ"ယအ်ဆြီပဿနာ (အဆကီ"နခ်မ်းြခငး်၊ 

အဆမီျားလာြခငး်) 

၁-၆ လ ၂-၅@Bစ ် ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

ဓမéတာထနိြ်ခငး် ၁-၆ လ  ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

မိနး်မအဂè ါေစ ့_ကးီလာ ၁-၆ လ ၁-၂@Bစ ် မြဖစ@်ိ"င ်

မိနး်မကိ"ယေ်ြခာကေ်သွcေယာငရ်မ်း ၁-၆ လ ၁-၂@Bစ ် မြဖစ@်ိ"င ်

အသေံအာလာ ၆-၁၂ လ ၁-၂@Bစ ် မြဖစ@်ိ"င ်

လငိစ်တိမ်ျားလာ အမျိ6းမျိ6းNBိ အမျိ6းမျိ6းNBိ ြဖစ@်ိ"ငေ်ချပိ"များ 

a အသက@်Bင့မ်ျိ6းÅိ" းအေပãမ8တည>်ပီး အေတွcရနညး်သည ်

ကိ,းကား - Oliphant 2018 - adapted from Hembree 2017 and Telfer 2017  

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမG၏ ြဖစေ်ပdလာ9ိ,ငသ်ည့ ်အ9eရာယမ်ျား 

ေအာကပ်ါဇယားတငွ ်မေဟာ်မ,နး်များ၊ ကျားေဟာ်မ,နး်များ၏ ြဖစ9်ိ,ငေ်ချ\:ိေသာ အ9Lရာယ ်အဆင့မ်ျားကိ, 
အကျ[းချ3ပ် တငြ်ပထားပါသည။် စာလံ,းအနြီဖင့ ်ေရးသားထားသညမ်ျားမ:ာ ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ 
ထ5းြခားချကမ်ျားြဖစသ်ည။်  

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမF၏ ြဖစေ်ပ]လာ9ိ,ငသ်ည့အ်9Lရာယမ်ျား 
 

အ9Lရာယအ်ဆင့သ်တမ်:တခ်ျက ် မေဟာ်မ,နး်များ ကျားေဟာ်မ,နး်များ 

ြဖစေ်ကာငး်ြဖစ9်ိ,ငသ်ည ် ● ေသးွြပနေ်)ကာထ ဲ

ေသးွခဲြခငး် a 

● သညး်ေြခေကျာက်တည်

ြခငး် 

● အသညး်အငဇိ်7ငး်များ 

ြမင့တ်က်ြခငး် 

● ကိ7ယ်အေလးချိနတ်က်ြခ

ငး် 

● ေသးွပျစြ်ခငး် 
● ကိ7ယ်အေလးချိနတ်က်ြခငး် 

● ဝက်ြခံ 

● ထပ်ေြပာငြ်ခငး်/ဆပံငက်@တ် 

● Sleep apnea 

(ေဟာက်ြခငး်၊ 

ေလးလံထိ7ငး်မJိငး်၊ေမာပနး်) 
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● Hypertriglyceridemia 

အြခားအ9Lရာယ\်:ိအေြခအေနများ\:ိ
လäင ်ြဖစေ်ကာငး်ြဖစ9်ိ,ငသ်ညb် 

● UVလံ7းေသးွေ)ကာဆိ7ငရ်ာ

ေရာဂါများ 

 

ြဖစ9်ိ,ငေ်ချ\:ိေသာ ● ေသးွတိ7းေရာဂါ 

● ကငဆ်ာမဟ7တ်သည့အ်ဖ7

အကျိတ်များ 

● အသညး်အငဇိ်7ငး်များ 

ြမင့တ်က်ြခငး် 

● ေသးွတွငး်အဆဓီါတ်များမJ 
အြခားအ9Lရာယ\်:ိအေြခအေနများ\:ိ
လäင ်ြဖစ9်ိ,ငေ်သာb 

● Type 2 ဆးီချိ] a  ● စတ်ိမတညမ်_ငမ်ိြဖစြ်ခငး် c 
● UVလံ7းေသးွေ)ကာေရာဂါများ 
● ေသးွတိ7းေရာဂါ 
● Type 2 ဆးီချိ] 

အ9Lရာယမ်\:ိ သိ,မ့ဟ,တ ်
ဆံ,းြဖတ၍်မရ 

● ရငသ်ားကငဆ်ာ ● အ`ိ7းပလွာြခငး် 

● ရငသ်ားကငဆ်ာ၊ 
သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ၊ 

မမျိ]းဥကငဆ်ာ၊ 

သားအမ်ိကငဆ်ာ  
 မ2တ်ချက် - စာလံBးအနြီဖင့ေ်ရးသားထားသညမ်ျားမ2ာ ေဆးပညာဆိBငရ်ာထ;းြခားချက်များြဖစသ်ည။် 
a. ြဖစM်ိBငေ်ချသည ်အစီထNိBဂျင ်လိမ်းေဆးထက် ေသာက်ေဆးတွငပိ်BြဖစM်ိBငသ်ည။်  

b. အြခားအေြခအေနများတွင ်‘အသက်’ ကိBထည့သ်ငွး်စRးစားရမည။်  

c. စတ်ိအတက်အကျြမနေ်ရာဂါ၊ စတ်ိအတက်အကျM2င့ ်ထငေ်ယာငထ်ငမ်2ားြဖစြ်ခငး်၊ M2င့ ်တြခားေသာစတ်ိပိBငး်ဆိBငရ်ာ 

မ;မမ2နြ်ခငး်များ၊ စတ်ိတက်Uကြခငး် သိBမ့ဟBတ် ြပငး်ထနစ်တ်ိေဝဒနာများပါဝငသ်ည။် ေဆးXYနး်ပမာဏများလွနး်ြခငး် 

သိBမ့ဟBတ် ေသးွတွငး် တက်စတိ်BစတီNBနး်ပမာဏ များလွနး်သည့အ်ခါ ေဘးထက်ွဆိBးကျိ/းများြဖစေ်ပ\လာသည။်   
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ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမG လ,ပ်ေဆာငစ်X အေြခခဓံါတခ်ွေဲစာင့H်ကည့ြ်ခငး် 

ေရွးချယထ်ားသည့ ်ေဆးက,သမFပံ,စအံေပ] မ5တည၍် ဓါတခ်ွခဲနး်ေဆးစစခ်ျကက်ိ, ေဆာငရွ်ကပ်ါသည။် 
ဥပမာ- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများအတကွသ်ံ,းသည့ ်မတ5ညသီည့ ်
အငထ်åိ,ဂျငဘ်ေလာဂ့ါများအတကွ ်သးီြခား ေစာင့k်ကည့ြ်ခငး်များ လိ,အပ်ပါသည။်  

ေယဘ5ယျ လမ်းçéနခ်ျကမ်:ာ ေဟာ်မ,နး်အား စတငသ်ံ,းစွဲ̂ ပီး ဓါတခ်ွေဲဆးစစခ်ျကက်ိ, ပထမ9:စအ်တကွ ်၃ လ 
တစs်ကမ်ိ၊ ပထမ9:စ်̂ ပီး ေနာက9်:စမ်ျားအတကွ ်တစ9်:စတ်စs်ကမ်ိ (သိ,မ့ဟ,တ)် တစ9်:စ9်:စs်ကမ်ိ 
လ,ပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။် (ေအာကပ်ါဇယားကိ,kကည့ပ်ါ) 

မေမäာ်လင့ထ်ားေသာ အခကအ်ခမဲျားြဖစလ်ာလäင ်(သိ,မ့ဟ,တ)် ေဆးçéနး်ပမာဏ ေြပာငး်လဲလäင ်
(သိ,မ့ဟ,တ)် ေဆးချငး်ဓါတြ်ပ39ိ,ငသ်ည့ ်အြခားေဆးက,သမFများ လ,ပ်ေဆာငလ်äင ်ေစာင့k်ကည့စ်စေ်ဆးသည့ ်
အsကမ်ိေရကိ, တိ,း၍လ,ပ်ေဆာငပ်ါ။  

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမG လ,ပ်ေဆာငစ်X အေြခခဓံါတခ်ွေဲစာင့H်ကည့ြ်ခငး်ဥပမာများ 

 ပထမ9:စအ်တကွ ်၃ လ တစs်ကမ်ိ ၆လ တစs်ကမ်ိမ: ၁၂လ တစs်ကမ်ိ 

မေဟာ်မ,နး်က,
သြခငး် 

ပိ,တကစ်ယီမ် (spironolactone ေဆး 
çéနး်ထားလäင)် 

အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကစ်စေ်ဆးြခငး် 
(cyproterone, flutamide ေဆးများ 
çéနး်ထားလäင)် 

ြဖစ9်ိ,ငလ်äင:် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်* 9:င့ ်
အစီထရာဒိ,ငေ်ရာ** ပမာဏများ 

ပåိ,လကတ်င ်

အဆဓီါတ ်(triglycerides) 

ပိ,တကစ်ယီမ် (spironolactone ေဆး 
çéနး်ထားလäင)် 

အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကစ်စေ်ဆးြခငး် 
(cyproterone, flutamide ေဆးများ 
çéနး်ထားလäင)် 

ြဖစ9်ိ,ငလ်äင:် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် 9:င့ ်
အစီထရာဒိ,ငေ်ရာ ပမာဏများ 

ကျားေဟာ်မ,နး်
က,သြခငး် 

အဆပီမာဏ 

အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကစ်စေ်ဆးြခငး် 
Hematocrit*** 

ြဖစ9်ိ,ငလ်äင:် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် 
ပမာဏ **** 

အဆပီမာဏ 

အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကစ်စေ်ဆးြခငး် 
Hematocrit 

ြဖစ9်ိ,ငလ်äင:် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏ 

* Level < 2 nmol/L အတွက်ရညရွ်ယ်သည။်  

** ေသးွတွငး်ေဟာ်မBနး်ပမာဏများလွနး်ြခငး်ကိB ေh2ာငh်2ားပါ (target < 500 pmol/L) 

*** ေသးွပျစြ်ခငး်ြဖစM်ိBငေ်ချ၊ Hct > 0.54 ြဖစလ်tင ်testosterone ေဆးXYနး်ပမာဏကိB ေလtာခ့ျပါ။ 
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**** တက်စတိ်BစတီNBနး်ကိB Depo-testosterone သိBမ့ဟBတ် Sustanon ထိBးေဆးများအတွက် 

ကBသမ<yကားကာလတွငတိ်Bငး်တာပါ၊ Testosterone undecanoate ထိBးေဆးအတွက် 

ေဆးမထိBးခငခ်ျက်ချငး်တိBငး်တာပါ။  

ကိ,းကား - APTN Trans Health Blueprint, p. 139 with additional footnotes from Oliphant, J. 
2018 

မေဟာ်မ,နး်က,သမFတငွ ်လိ,ချငသ်ည့ ်အစီထရာဒိ,ငေ်ရာပမာဏ ရ9ိ,ငရ်န ်အပိ,ငး်အြခားကိ,းကားချက ်
(အမျိ3းသမီး) အေပ]မ5တည၍်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ ထိ,အ့တ5 ကျားေဟာ်မ,နး်က,သမFတငွ ်လိ,ချငသ်ည့ ်
တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏ ရ9ိ,ငရ်န ်အပိ,ငး်အြခားကိ,းကားချက ်(အမျိ3းသား) အေပ]မ5တည၍်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 
ဆိ,လိ,သညမ်:ာ တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏ အနမိ့်ဆံ,းဆိ,သညမ်:ာ အမျိ3းသား အပိ,ငး်အြခားကိ,းကားချက ်(10–
15nmol/L) ြဖစရ်န ်ဆိ,လိ,သည။် ကျားမ သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 က,သမFခယံ5သ5များအပါအဝင ်
အချိ3iေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များမ:ာ ေဟာ်မ,နး် ပမာဏအနညး်ငယက်ိ,သာ 
လိ,ချငk်ကသ5များ ြဖစk်ကပါသည။် က,သမFခယံ5သ5၏ အလိ,\:ိမFကိ, သ9ိိ,ငရ်န ်ေဆးွေ9းွပါ။ 

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမG ရယ5ေနHကေသာ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်

9:လံ,းေသးွေHကာေရာဂါများစစေ်ဆးြခငး် 

9:လံ,းေသးွေkကာေရာဂါများအတကွ ်အထေိရာကဆ်ံ,း က,သနညး်မ:ာ ေဆးရွကs်ကးီသံ,းစွမဲFကိ, 
ရပ်တန ့ြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ကမƒာ9့ိ,ငင်အံ9:ံအ့ြပားတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်
ပတဝ်နး်ကျငမ်: သတမ်:တထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်ထပ်တ5ကျသ5 လ5ဦးေရထက ်ေဆးရွကs်ကးီ သံ,းစွမဲF ပိ,များပါသည။် 
9:လံ,းေသးွေkကာဆိ,ငရ်ာေရာဂါများ ြဖစ9်ိ,ငသ်ည့ ်အချကမ်ျားကိ, အလျငအ်ြမန ်စစေ်ဆး၍ က,သမFေပးပါ။  

အစီထåိ,ဂျင ်ေသာကသ်ံ,းဆ ဲဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများတငွ ်- 

● 9:လံ,းေသးွေkကာကျ[း/ပိတေ်ရာဂါ ၊ ဦးေ9:ာကေ်သးွေkကာကျ[း/ကျယေ်ရာဂါ - 9:လံ,းဆိ,ငရ်ာ 
ေရာဂါလက∂ဏာများကိ, အနးီကပ်စစေ်ဆးပါ၊ အထ5းသြဖင့ ်ေဟာ်မ,နး်က,သမF၏ ပထမ9:စ9်:င့ ်
ဒ,တယိ9:စမ်ျားအတငွး်၌ က,သမFခယံ5သ5က ေရာဂါြဖစ9်ိ,ငေ်ချြမင့မ်ားေသာ အေြခအေန (ဥပမာ- 
heart attack ြဖစဖ်5းသ5၊ 9:လံ,းေသးွေkကာပိတြ်ခငး်ကိ, ခွစဲတိက်,သဖ5းသ5) များတငွ ်လ,ပ်ေဆာငပ်ါ။ 
transdermal အစီထåိ,ဂျင ်သံ,းပါ၊  အစီထåိ,ဂျင ်ေဆးçéနး်ပမာဏ) ကိ,ေလäာပ့ါ။ က,သမFတငွ ်
ပåိ,ဂျကစ်တင ်ကိ, ချနခ်ဲပ့ါ။  

● ေသးွတိ,းေရာဂါ-  ေသးွေပါငခ်ျိနက်ိ, တစလ်တစs်ကမ်ိ မ: သံ,းလတစs်ကမ်ိ တိ,ငး်တာစစေ်ဆးပါ။ 
spironolactone ကိ, ေသးွတိ,းကျေဆးတငွ ်ထည့သ်ငွး်ေသာကသ်ံ,းေစပါ။   

● အဆဓီါတ ်– ေစာင့k်ကည့မ်F9:င့ ်က,သမFအတကွ ်9ိ,ငင်ေံတာ်လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားကိ, လိ,ကန်ာပါ။  
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တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ေသာကသ်ံ,းဆမဲဟ,တသ်ည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသားများတငွ ်- 

● ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 မဟ,တသ်ည့ ်က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်
ေဆာငရွ်ကသ်ကဲသ့ိ, ့ ေသးွတငွး် အဆဓီါတြ်မင့မ်ားြခငး်ကိ, စစေ်ဆးက,သပါ။  

 
တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ေသာကသ်ံ,းဆ ဲဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများတငွ-် 

● 9:စစ်[ေသးွတငွး်အဆဓီါတက်ိ, စစေ်ဆးပါ - အကယ၍် ေသးွတငွး် အဆဓီါတမ်ျားေနသညဟ်, 
စစေ်ဆးေတွi \:ိလäင ်ေသးွတငွး် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် ပမာဏ ြမင့တ်ကြ်ခငး်ကိ, ေ\:ာင\်:ားပါ။  

 

 

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

ေအာကပ်ါေမးခနွး်များသည ်အွနလိ်,ငး်သငတ်နး်တစခ်,မ: ေကာက9်Fတထ်ား^ပီး ယငး်အွနလိ်,ငး်သငတ်နး်ကိ, 
Cathy Stephenson, Alex Ker and Rachel Johnson တိ,၏့ NZ Doctor (Stephenson et al, 2020) 
တငွ ်တငြ်ပခဲေ့သာ ေဆာငး်ပါးအား အေြခခ၍ံ ြပ3စ,ထားပါသည။်  

1. အေြခခ ံကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားစာွေနထိ,ငk်ကသ5များ/ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များ အား ေတွi kက3ံရသည့အ်ခါ သင့အ်ေနြဖင့ ်
ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲ: မညသ်ည့သ်ံ,းခ,ကိ, လ,ပ်ေဆာငသ်င့သ်နညး်။  

a) က,သမFခယံ5သ5၏ ဂျဲနဒ်ါ9:င့ ်ကိ,ယပိ်,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ငွ့က်ိ, အခိ,ငအ်မာရပ်တညေ်ပးပါ။ 

b) က,သမFခယံ5သ5၏ အမည၊် ဂျဲနဒ်ါအား စမံီခန ့ခ်ွမဲFစနစထ်တဲငွ ်စာရငး်ထည့ထ်ားသည့အ်တိ,ငး် 
သံ,း9Fနး်ေပးပါ။  

c) က,သမFခယံ5သ5က ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲြခငး်ကိ, ၎ငး်၏ အြမင့ဆ်ံ,း လိ,အပ်ချကအ်ေနြဖင့ ်လာေရာက ်
ေဆးွေ9းွသညဟ်, ယ5ဆပါ။  

d) က,သမFခယံ5သ5အား ၎ငး်၏ ဂျဲနဒ်ါအတကွ ်ကိ,ယတ်ိ,င ်ဆံ,းြဖတ9်ိ,ငရ်န ်က5ညပီါ။  

e) က,သမFခယံ5သ5၏ ေြပာေရးဆိ,ခငွ့\်:ိသ5 (သိ,မ့ဟ,တ)် မိတေ်ဆြွဖစေ်အာင ်sက3ိးစားပါ။  

f) က,သမFခယံ5သ5 9:င့ ်အတ5တက ွေဆာငရွ်က်̂ ပီး ၎ငး်တိ,၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F 
လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, ြဖည့ဆ်ညး်ပါ။ 
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2. ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲ: မညသ်ညက် ကျားေဟာ်မ,နး်က,သမFတငွ ်ထာဝရသကေ်ရာကမ်မFများ 
ြဖစသ်နညး်။   

a) ဓမ∆တာလာမFမ\:ိေတာြ့ခငး်  

b) အသေံအာလာြခငး်  

c) «ကကသ်ားများြဖစေ်ပ]လာြခငး်  

d) လိငစ်တိပိ်,များလာြခငး်  

e) ခ9£ာကိ,ယအ်ဆြီပဿနာ (အဆကီ,နခ်မ်းြခငး်၊ အဆမီျားလာြခငး်)  

3.  ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲ: မညသ်ညက် မေဟာ်မ,နး်က,သမFတငွ ်ထာဝရသကေ်ရာကမ်Fများ ြဖစသ်နညး်။   

a) ရငသ်ားsကးီထာွးလာြခငး် 

b) လိငစ်တိန်ညး်သာွးြခငး် 

c) ခ9£ာကိ,ယအ်ဆြီပဿနာ (အဆကီ,နခ်မ်းြခငး်၊ အဆမီျားလာြခငး်) 

d) အသားအရည9်5းညံလ့ာြခငး်9:င့ ်အဆြီပနြ်ခငး်နညး်လာြခငး်  

e) မျက9်:ာ9:င့ခ်9£ာကိ,ယ\်:ိ အေမ éးအမäငမ်ျားပါးလာြခငး် 

4. ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲ: မညသ်ည့သ်ံ,းခ,သည ်မေဟာ်မ,နး်က,ထံ,း၏ ပထမ9:စ၌် သံ,းလတစs်ကမ်ိ 
စစေ်ဆးရမညန်ညး်။  

a) Electrolytes 

b) ေသးွဉ အေရအတကွ ်

c) မျိ3းပာွးအဂú ါများ စစေ်ဆးြခငး် 

d) အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား စစေ်ဆးြခငး် 

e) တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်ပမာဏ 

5. ေအာကပ်ါေရာဂါများထမဲ: မညသ်ည့သ်ံ,းခ,သည ်မေဟာ်မ,နး်က,ထံ,း၏ ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား ြဖစသ်နညး်။  

a) 9:လံ,းေသးွေkကာေရာဂါ      

b) အသညး်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကပ်ျကဆ်းီြခငး် 

c) ေဟာက်ြခငး်၊ ေလးလံထိ7ငး်မJိငး်၊ေမာပနး် 

d) ေသးွေkကာထေဲသးွခြဲခငး် 
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အေြဖကိ,Footnote တငွဖ်တပ်ါ။ 26 

လ,ပ်ေဆာငရ်မည့အ်ချကမ်ျား 

- ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမF၏ ြဖစလ်ာ9ိ,ငေ်သာ ဆိ,းကျိ3း9:င့ ်အ9Lရာယမ်ျားကိ, \:ငး်ြပရန၊် 
က,သမFခယံ5သ5၏ ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းအေပ]ထား\:ိသည့ ်ေမäာ်လင့ခ်ျကသ်ည ်ကျိ3းေkကာငး်ဆေီလျာ်မF 
\:ိေစရန9်:င့ ်ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းမ: ြဖစလ်ာမည့ ်ေြပာငး်လဲမFများသည ်မ5လပံ,စကံိ, ြပနရ်မညမ်ဟ,တေ်kကာငး် 
က,သမFခယံ5သ5အေနြဖင့ ်နားလညေ်စရန ်လ,ပ်ေဆာငရ်မညမ်:ာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ၏ 
တာဝနြ်ဖစပ်ါသည။်  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသည့ ်
က,သမFခယံ5သ5များသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFကိ, ရယ5ေနသ5ြဖစလ်äင ်
ဓါတခ်ွစဲစေ်ဆးချကက်ိ, က,သမF၏ ပထမ9:စတ်ငွ ်သံ,းလ တစs်ကမ်ိလညး်ေကာငး်၊ ေနာက9်:စမ်ျားတငွ ်
တစ9်:စတ်စs်ကမ်ိ (သိ,မ့ဟ,တ)် တစ9်:စ9်:စs်ကမ်ိြဖစေ်စ ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။်  

- မေမäာ်လင့ထ်ားသည့ ်အ9Lရာယမ်ျား၊ ေဆးçéနး်ပမာဏ ေြပာငး်လဲမFများ9:င့ ်ေဆးဝါးချငး် 
ဓါတြ်ပ39ိ,ငသ်ည့ ်ေဆးက,သမFအသစမ်ျား ြဖစေ်ပ]လäင ်ေစာင့k်ကည့စ်စေ်ဆးြခငး်ကိ, 
တိ,းြမêင့ေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။  

- ေသးွခြဲခငး်အ9Lရာယေ်kကာင့ ်သေ9£တားေသာကေ်ဆးများကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 
ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များ၏ ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းအတကွ ်မçéနk်ကားထားပါ။ အကယ၍် 
သေ9£တားေသာကေ်ဆးသညသ်ာ တစခ်,တညး်ေသာ ရ9ိ,ငသ်ည့ ်အစီထåိ,ဂျငေ်ဖာ်ြမõလာ ြဖစေ်နလäင ်
သံ,းစွရဲနအ်kကမံြပ3ဘ ဲအစီထåိ,ဂျင ်ေဆးဝါး အြခားပံ,စကံိ, \:ာေဖွ၍ ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများကိ, 
ေစာင့k်ကည့စ်စေ်ဆးပါ။ 

ကျမ်းကိ,းစာရငး် 

APTN, 2020. I am Trans Feminine and I think I want to start using hormones! What should I know 
before I begin? https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2020/12/APTN-KPRA-Factsheet-on-
GAHT-Trans-Feminine-30Nov2020.pdf  
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အခနး်(၉)- ခွစဲတိက်=သြခငး်မဟ=တသ်ည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ2မ4အတညြ်ပ9ြခငး် 

ေလလ့ာြခငး်ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်ခွစဲတိြ်ခငး်မဟ,တသ်ည့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5က,သမFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fပံ,စအံမျိ3းမျိ3း9:င့ ်ြဖစလ်ာ9ိ,ငသ်ည့ ်
ကျနး်မာေရးြပဿနာများကိ, နားလညေ်စရန။်  

အေမး̀အမgငမ်ျားဖယI်:ားြခငး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမ အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား 
မခယံ5လိ,သ5 ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များသည ်၎ငး်တိ,၏့ မျက9်:ာ၊ လညပ်ငး်၊ 
မျိ3းပာွးအဂú ါများတဝိ,က\်:ိ အေမ éးအမäငမ်ျားကိ, ေအာကပိ်,ငး်ခွစဲတိြ်ပ3ြပငမ်Fမလ,ပ်ေဆာငခ်င ်
ဖယ\်:ားkကပါသည။် အမျိ3းသားလိငတ်တံပ်ဆငမ်F ခွစဲတိြ်ခငး်ြပ3လ,ပ်မည့ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ကျားမ အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား 
မခယံ5လိ,သ5 မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များတငွ ်အစားထိ,းအသားထ,တယ်5မည့ ်လကေ်မာငး်9:င့ ်ေပါင\်:ိ 
အေမ éးအမäငမ်ျားကိ, ဖယ\်:ားရန ်လိ,အပ်ပါသည။်   

အေမ éးများအ^ပီးတိ,င ်ဖယ\်:ားြခငး်ကိ, ေလဆာစနစြ်ဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ electrolysis စနစြ်ဖင့လ်ညး်ေကာငး် 
လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသည။် ေလဆာစနစက်ိ, ေဆးလ,ပ်ငနး်စ[အြဖစ ်ေဆာငရွ်က9်ိ,ငပ်ါသည။် 
ယငး်လ,ပ်ငနး်စ[များကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမ 
အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များအတကွ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fတငွ ်အေရးsကးီေသာ အစတိအ်ပိ,ငး်အြဖစ ်
သတမ်:တလ်,ပ်ေဆာငk်က^ပီး ကျားေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ9:င့ ်အစီထåိ,ဂျင ်က,ထံ,းများသည ်မျက9်:ာြပင\်:ိ 
အေမ éးများ \:ငသ်နြ်ခငး်ကိ, အြပည့အ်ဝ မတားဆးီ9ိ,ငk်ကေပ။ ၂၀၁၆ ခ,9:စတ်ငွ ်WPATH က 
စနစ9်:စခ်,လံ,းသည ်ေဆးပညာအရ လိ,အပ်သညဟ်, ေkကြငာချက ်ထ,တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် 27  

ြပညတ်ငွး်\:ိ ေလဆာစနစြ်ဖင့ ်အေမ éးများ ဖယ\်:ားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များအေkကာငး် ေလလ့ာထား၍ 
ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, ရယ59ိ,ငမ်ည့ ်နညး်လမ်းများကိ, ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များ9:င့အ်တ5 \:ာေဖွပါ။   

အသ9ံ:င့ ်လ5မGဆကဆ်ေံရးသငတ်နး် 

အချိ3iေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကဆ်ေံရးသငတ်နး်မ: 
အကျိ3းေကျးဇ5းများစာွ ရ\:ိkကပါသည။်  

 
27

https://s3.amazonaws.com/amo_hub_content/Association140/files/Letter%20Re_Medical%20Necessity%20

of%20Electrolysis_7-15-15.pdf  
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● ကျားေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ9:င့ ်အစီထåိ,ဂျင ်က,ထံ,းများသည ်အသေံြပာငး်လဲမF 
မလ,ပ်ေပး9ိ,ငေ်သာေkကာင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမ 
အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များသည ်၎ငး်တိ,၏့ 
အသအံနမိ့်အြမင့ ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငရ်န ်အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကဆ်ေံရးသငတ်နး်များ 
တကk်ကေလ\့:ိkကပါသည။်  

● ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများသည ်၎ငး်တိ,၏့ အသတံငွ ်
တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်အာနသိင ်ေပ]လာသညအ်ထ ိေစာင့ေ်လ\့:ိkက^ပီး အသနံာကျငမ်F မ\:ိေစရန ်
အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကဆ်ေံရးသငတ်နး်များကိ, တကk်ကေလ\့:ိkကပါသည။် 

မိမိ၏အသအံား ေြပာငး်လဲမFများ လ,ပ်ေဆာငရ်န ်ယခ,အခါ အွနလိ်,ငး်တငွ ်အကိ,းအကားများစာွ 
ရ9ိ,င်̂ ပီြဖစပ်ါသည။် ထိ,အေkကာငး်များ 9:င့ပ်တသ်က၍် WPATH SOC7 က မညသ်ည့ ်စ9ံFနး်ကိ,မä 
မေဖာ်ြပထားပါ။ သိ,ေ့သာ်လညး် ၎ငး်ကစိ»9:င့ ်သကဆ်ိ,ငသ်ည့ ်အေထာကအ်ထားများကိ, ကိ,းကားထားသည့ ်
စာေပများ၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကဆ်ေံရးကိ, 
အကြဲဖတထ်ားြခငး်များ၊ မိနး်မဆနသ်ည့ ်အသသံိ, ့ ေြပာငး်လဲြခငး်၊ ခွစဲတိေ်ြပာငး်လဲြခငး်များ9:င့ ်
ေယာကျ်ားဆနသ်ည့ ်အသသံိ, ့ ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လြဲခငး်များအေkကာငး် ေဆးွေ9းွသံ,းသပ်ထားသညမ်ျား 
\:ိkကပါသည။် (ကိ,းကား-Davies S et al 2015)။ ယငး်ေဆးွေ9းွချကမ်ျားတငွ ်ေဆးခနး်အေနြဖင့ ်ေအာကပ်ါ 
အေလအ့ကျင့မ်ျားကိ, လ,ပ်ေဆာငရ်န ်çéနk်ကားထားပါသည။်  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,အ့တကွ ်အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကသ်ယွေ်ရး 
ဝနေ်ဆာငမ်Fများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ကျနး်မာေရးအတကွ ်
မြဖစမ်ေနပါဝငသ်င့သ်ည့ ်အချကတ်စခ်ျကြ်ဖစပ်ါသည။်  

- စကားေြပာက,ထံ,းပညာ\:ငမ်ျား၏ အေြခခအံကျဆံ,း ရညရွ်ယခ်ျကမ်:ာ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များအား 
၎ငး်တိ, ့ ခယံ5သည့ ်ဂျဲနဒ်ါ9:င့ ်အနးီစပ်ဆံ,းလိ,ကဖ်ကမ်ည့ ်အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကဆ်ေံရး တိ,းတကမ်F\:ိေစရန ်
က5ညေီပးရနြ်ဖစပ်ါသည။်  

- မိနး်မဆနရ်န9်:င့ ်ေယာကျ်ားဆနရ်န ်sက3ိးစားkကရာတငွ ်ပံ,မ:နေ်ြပာေနကျ မဟ,တသ်ည့ ်
အသြံဖစလ်ာေစရန ်အသစံနစက်ိ, အသံ,းြပ3ရသညြ်ဖစရ်ာ အသနံာြခငး်မ: ကာကယွရ်န ်
က∑မ်းကျငပ်ညာ\:ငတ်စဦ်း၏ အကြဲဖတေ်ပးမF9:င့ ်အက5အညမီျား ရယ5ရန ်အေရးsကးီလနွး်လ:ပါသည။်  

WPATH SOC ထတံငြ်ပလာသည့ ်ထိ,ေလလ့ာချကမ်ျားက က∑မ်းကျငပ်ညာ\:င၏် 
နညး်လမ်းြပေပးြခငး်မ\:ိဘ ဲအသေံြပာငး်လဲရန ်ကိ,ယတ်ိ,င ်အသေံလက့ျင့ြ်ခငး်ကိ, ေထာကခ်မံF မြပ3ထားပါ။ 
ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငမ်ည့အ်စား က∑မ်းကျငပ်ညာ\:င၏် အကြဲဖတမ်Fကိ, အရငဆ်ံ,းရယ5သင့်̂ ပီး အသနံာြခငး်၊ 
အသ၏ံ အရညအ်ေသးွပိ,ငး်တငွ ်ညံဖ့ျငး်မFများ\:ိေနလäင ်အေြခခ ံေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ59:င့ ်
တိ,ငပ်ငသ်င့ပ်ါသည။်   
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တစခ်ျိနတ်ညး်မ:ာပင ်အွနလိ်,ငး်၌လညး် ကိ,ယတ်ိ,င ်အသေံလက့ျင့ရ်နအ်တကွ ်မ:ီြငမ်း9ိ,ငသ်ည့ ်
အရငး်အြမစမ်ျား \:ိေန^ပီြဖစပ်ါသည။် Callen-Lorde ၏ လမ်းçéနမ်Fစာရွကင်ယတ်ငွလ်ညး် 
အသတံညေ်ဆာကမ်F ဆိ,းရွားစာွ9:င့ ်ထာဝရ ပျကဆ်းီ9ိ,ငေ်kကာငး်ကိ, ထပ်ေလာငး်ေထာကြ်ပထားေသာေkကာင့ ်
က∑မ်းကျငပ်ညာ\:ငတ်စဦ်း၏ တိ,ကåိ်,ကç်éနk်ကား ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fကိ,သာ ခယံ5သင့်̂ ပီး ကိ,ယတ်ိ,င ်
အသေံလက့ျင့ြ်ခငး်ကိ, မြပ3လ,ပ်သင့ေ်ပ။28 ထိ,ေ့kကာင့ ်မျိ3ချရခကြ်ခငး်၊ အသတံ,နြ်ခငး်၊ အသနံာြခငး်၊ 
အသေံပျာကြ်ခငး်/အသမံထကွြ်ခငး်၊ အသကံွအဲကြ်ခငး်၊ အသဝံငြ်ခငး်၊ အသြံပာြခငး်၊ 
လညေ်ချာငး်နာကျငြ်ခငး် စသည့ ်လက∂ဏာများကိ, ဂå,ြပ3 ေစာင့k်ကည့ေ်နရပါမည။် ထိ,လက∂ဏာများ 
ခစံားရလäင ်စကားေြပာက,ထံ,း ေလက့ျင့ေ်နြခငး်ကိ, ရပ်ကာ ဆရာဝန9်:င့ ်ချကြ်ခငး်ြပပါ။  

လငိတ်အံရာမေပdေစရန ်လငိတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လgိ3သမ်ိးြခငး် 

လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လäိ3သမ်ိးြခငး် လ,ပ်ေဆာငသ်ည ်ဆိ,သညမ်:ာ 
အဝတအ်စားဝတသ်ည့အ်ခါ ေပါငြ်ခအံkကား ေြပာငေ်ချာမFကိ, ြမငရ်ေစရန ်လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် 
ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ေဝ:းေစက့ိ, ညငသ်ာစာွ အေပ]သိ, ့ တနွး်တင၍် လိငတ်ကံိ, ေြခေထာက9်:စခ်,အkကား 
တနွး်ထည့ထ်ား၍ အေနအထား မ:နေ်အာငလ်,ပ်ေဆာငရ်ြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ထိ,သိ,အ့ေနအထား 
တကိျမ:နက်နေ်စရန ်ကကွတ်ြိဖစေ်သာ အတငွး်ခ၊ံ ခွခဲနး်သံ,းတတိမ်ျား9:င့ ်အထ5းချ3ပ်လ,ပ်ထားေသာ 
အတငွး်ခမံျားကိ, ဝတဆ်ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။်  

လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရသည့ ်လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လäိ3သမ်ိးြခငး် လ,ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ်
သ,ေတသနများစာွမ\:ိပါ။ လ,ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ပနွး်\:မF အေသးစားများ ြဖစတ်တ်̂ ပီး လ,ပ်ေဆာငသ်5အေနြဖင့ ်
အေရးြပားပနွး်ြခငး်၊ ပဲြ့ခငး်၊ ယားယြံခငး်များြဖစြ်ခငး် \:ိ/မ\:ိကိ, လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လäိ3သမ်ိးြခငး် 
မလ,ပ်ခင9်:င့ ်ြပနခ်∑တ်̂ ပီးသည့ ်အချိနမ်ျားတငွ ်အ^မဲစစေ်ဆးသင့က်ာ ပိ,းဝငြ်ခငး် မြဖစေ်စရန ်
ဂå,စိ,ကသ်င့ပ်ါသည။် လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လäိ3သမ်ိးြခငး်ေkကာင့ ်အ5က∑ံနာ၊ 
အ5ကျေရာဂါ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေပါငြ်ခတံစဝိ်,က ်(သိ,မ့ဟ,တ)် စအိ,9:င့ ်ကပါ◌္ပယအ်တိ/် ေယာနတိိ,စ့ပ်kကား\:ိ 
ကိ,ယအ်ဂú ါ အစတိအ်ပိ,ငး်များတဝိ,က ်အြပင ်အေရြပားတငွ ်ပနွး်ပဲက့ွ\ဲ:ြခငး်များ ြဖစေ်စတတ်̂ ပီး 
ဆးီလမ်းေkကာငး် ပိ,းဝငြ်ခငး်များ ြဖစတ်တသ်ညဟ်, အချိ3iေသာ သ,ေတသနများက ဆိ,ထားပါသည။် (ကိ,းကား 
- Deutsch 2016)  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များအေနြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်ကျားမ အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား မခယံ5လိ,သ5 ေယာကျ်ားအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသ5များကိ, 

 
28 Callen-Lorde: သင၏်အသကံိ" NBာေဖွပါ။  အသေံြပာငး်လြဲခငး်အတကွ ်မBတစ်" : http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-

Voice-Brochure_Final.pdf  
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လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လäိ3သမ်ိးြခငး်အေkကာငး် အေသအချာ ေဆးွေ9းွေပး၍ 
လ,ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ေဖာ်ြပပါ အနာေရာဂါလက∂ဏာ တစစ်ံ,တစရ်ာ \:ိ/မ\:ိကိ, စစေ်ဆးမFြပ3သင့ပ်ါသည။် 

ရငသ်ားတ,တေ်9:ာငစ်ညး်ြခငး် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ကျားမ အေြခြပ3သတမ်:တခ်ျကမ်ျား 
မခယံ5လိ,သ5 မိနး်မအြဖစ ်ေမးွဖွားလာသ5များသည ်၎ငး်တိ,၏့ ရငသ်ားအား တ,တေ်9:ာငြ်ခငး် ြပ3လ,ပ်၍ 
၎ငး်တိ,၏့ ရငသ်ားများ ပိ,၍ြပားကာ အမျိ3းသားအသငွသ်≥ာနက်ိ, ရေစပါသည။်  

စးီပာွးြဖစ ်binders များကိ, အာ\:9ိ,ငင်အံချိ3iတငွ ်တငွက်ျယစ်ာွ ဝယယ်5ရ\:ိ9ိ,င်̂ ပီး အထ5းသြဖင့ ်ထိ,ငး်9ိ,ငင်တံငွ ်
ေပါများစာွေတွi 9ိ,ငပ်ါသည။် သိ,ေ့သာ် ဤေဒသ၏ အချိ3i 9ိ,ငင်မံျား9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသတငွ ်binder ဝယယ်5ရန ်
မလွယက်5သကဲသ့ိ, ့ binder ချ3ပ်လ,ပ်ရနပ်င ်မလွယက်5ပါ။ ထိ,အေြခအေနမျိ3းတငွ ်ကာယက\ံ:င၏် 
ရငဘ်တအ်ရွယအ်စား အေပ]မ5တည၍် အားကစားဘရာ/\:ပ်များကိ, အလéာများစာွ ဝတဆ်ငြ်ခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် 
အားကစား\:ပ်များ ဝတဆ်င9်ိ,ငပ်ါသည။် သိ,ေ့သာ် ဤေဒသတငွး်၌ အားကစား အဝတအ်စားများ ဝတဆ်ငရ်န ်
ရာသဦတ,သည ်အလနွပ်5ြပငး်လွနး်လ:ပါသည။်   

ရငသ်ားတ,တေ်9:ာငစ်ညး်မFြပ3သည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ၁၈၀၀ ဦး အား 
ေလလ့ာခဲသ့ည့ ်ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ ေလလ့ာမFတစခ်,အရ ထိ,သိ, ့ ရငသ်ားစညး်ေ9:ာငြ်ခငး်သည ်၎ငး်တိ,အ့ား 
ယံ,kကညမ်Fြမင့လ်ာေစ၍ စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ တိ,းတကမ်Fများ သသိာစာွြမငရ်သညဟ်, ဆိ,ပါသည။် (ကိ,းကား - 
Peitzmeier et al 2017)။ ေလလ့ာမFတငွ ်ပါဝငခ်ဲသ့5များ၏ အဆိ,အရ ရငသ်ားစညး်ေ9:ာငြ်ခငး်၏ 
အကျိ3းေကျးဇ5းများသည ်å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ရ\:ိေသာ ဆိ,းကျိ3းများထက ်အကျိ3းေကျးဇ5းက ပိ,များသညဟ်, 
သရိပါသည။် ယငး်အကျိ3းေကျးဇ5းများတငွ ်စိ,းရိမ်ေသာကများ၊ လိငဝိ်ေသသဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်ေkကာင့ ်
ြဖစေ်ပ]လာသည့ ်စတိက်ျြခငး်များ၊ သတေ်သလိ,စတိမ်ျားကိ, ေလျာက့ျေစပါသည။် ဆိ,ရလäင ်
ရငသ်ားတ,တစ်ညး်ေ9:ာငြ်ခငး်သည ်စတိခ်စံားမFအရ ေကာငး်ကျိ3းများစာွကိ, ရ\:ိေစ၍ ကာယက\ံ:ငအ်ား 
လ5အများအkကားတငွ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ယံ,kကညမ်F\:ိြခငး်၊ စတိခ်ျလံ,ြခ3ံြခငး်များကိ, ခစံားရေစပါသည။်   

သိ,ေ့သာ်လညး် å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ကျနး်မာေရး ဆိ,းကျိ3းများလညး် များစာွ\:ိပါသည။် ေလလ့ာမFတငွ ်
ပါဝငေ်ြဖဆိ,ခဲသ့5များသည ်အနညး်ဆံ,း ဆိ,းကျိ3းတစခ်,ကိ, တငြ်ပခဲk့ကေသာေkကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။် အများစ,မ:ာ 
ေကျာနာြခငး် (၅၃.၈%)၊ ပ5လွနး်ြခငး် (၅၃.၅%)၊ ရငဘ်တေ်အာင့ြ်ခငး် (၄၈.၈%)၊ အသကက်ျõရကျပ်ြခငး် 
(၄၆.၆%)၊ ယားယြံခငး် (၄၄.၉%)၊ အေနအထားမမ:နြ်ခငး် (၄၀.၃%)၊ ပခံ,းနာြခငး် (၃၈.၉%)တိ, ့ ြဖစk်ကပါသည။် 
ပါဝငသ်5၏ ေလးပံ,သံ,းပံ,က အေရြပား/95းညံေ့သာအသားေရဆိ,ငရ်ာ ြပဿနာများ (၇၆.၃%) 9:င့ ်
နာကျငမ်Fလက∂ဏာများ (၇၄.၀%) တငြ်ပခဲk့ကသည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များအေနြဖင့ ်မိမိတိ,၏့ က,သမFခယံ5သ5များအား 
ရငသ်ားတ,တေ်9:ာငစ်ညး်ြခငး်ေkကာင့ ်ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်ဆိ,းကျိ3းများကိ, ေ\:ာင\်:ားရန ်
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ရငသ်ားစညး်ေ9:ာငြ်ခငး်မြပ3ရေနမ့ျား သတမ်:တေ်ပးြခငး်၊ ေမäာs့က3ိးပါသည့ ်ပတတ်းီများ မသံ,းေစြခငး်၊ duct 
tape 9:င့ ်ပလတစ်တစတ်ပ်ိများ အသံ,းြပ3ြခငး်၊ စးီပာွးြဖစ ်binders များကိ, သတ9ိ:င့ ်အသံ,းြပ3ေစြခငး်များကိ, 
çéနk်ကားေပးရမည့အ်ြပင ်ြဖစေ်လ\့:ိေသာ လက∂ဏာများအတကွ ်ေဆးွေ9းွမFများ လ,ပ်ေဆာငေ်ပးရပါမည။် 
ဥပမာ အေရြပားြပဿနာများ မြဖစလ်ာေစရန ်အေရြပားထနိး်သမ်ိးမFအေkကာငး်များ ေြပာြပေပးပါ။  

အေပ] ပိ,ငး်ခွစဲတိမ်F လ,ပ်ေဆာငမ်ည့သ်5များတငွ ်ရငသ်ားစညး်ေ9:ာငထ်ားြခငး်ကိ, 
အချိနက်န ့သ်တေ်ပးရပါမည။် သိ,မ့ဟ,တလ်äင ်ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်ကျနး်မာေရးဆိ,းကျိ3းများမ:ာ  
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5၏ ဘဝတစေ်လäာကလံ်,းတငွ ်သကေ်ရာကမ်Fများ 
\:ိေနေပလိမ့်မည။်   

အတ,တပ်ဆငြ်ခငး်များ 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ အသံ,းြပ3ေလ\့:ိkကသည့ ်အတ,တပ်ဆငြ်ခငး်များမ:ာ -  

- လိငတ်အံတ, – လိငတ်အံတ,ကိ, အတငွး်ခ ံအဝတအ်တငွး် ထည့က်ာ ဝတဆ်ငရ်ြခငး် ြဖစ်̂ ပီး 
အမျိ3းသားလိငတ်သံကဲသ့ိ, ့ အြပငသ်ိ,ထ့ိ,းထကွေ်နသည့အ်ြမင9်:င့ ်ခစံားမFကိ,ရေစပါသည။်  

- မတတ်ပ်ရပ် ဆးီ သာွးရန ်အက5ကရိိယာ - နာမညအ်တိ,ငး်ပင ်လိငတ်မံ\:ိသည့ ်လ5တစဦ်းအား 
အေပါသ့ာွးရာတငွ ်မတတ်တရ်ပ်၍ သာွးေစရန ်က5ညေီပးသည့ ်ကရိိယာြဖစသ်ည။် ေဈးsကးီေလ 
လိငတ်အံစစ9်:င့ ်ပိ,၍တ5ေလြဖစသ်ည။် 

- ရငသ်ားအတ, - ရငသ်ားများကဲသ့ိ, ့ ပံ,သ≥ာန9်:င့ ်အေလးချိနတ်5သည့ ်ရငသ်ားအတ,ြဖစသ်ည။်  

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

သင၏် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များအတကွ ်ေလဆာစနစြ်ဖင့ ်
အေမ éးများဖယ\်:ားြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် အသ9ံ:င့ ်လ5မFဆကဆ်ေံရးသငတ်နး် တကေ်ရာကြ်ခငး်များအတကွ ်
လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရသည့ ်နညး်လမ်းများအေkကာငး် သငသ်ပိါသလား။  

လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရသည့ ်ရငသ်ားတ,တေ်9:ာငစ်ညး်ြခငး် 9:င့ ်လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, 
လäိ3သမ်ိးြခငး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငရ်န ်သင့ထ်တံငွ ်အချကအ်လကမ်ျား \:ိပါသလား။ မ\:ိဘ5းဆိ,လäင ်
ေအာကတ်ငွြ်ပထားေသာ လင့ခ်မ်ျားကိ, ေလလ့ာပါ။    

လ,ပ်ေဆာငရ်နအ်ချကမ်ျား 

- ရငသ်ားတ,တေ်9:ာငစ်ညး်ြခငး်၊ လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လäိ3သမ်ိးြခငး် 9:င့ ်
လိငတ်အံတ,၊ ရငသ်ားအတ, တပ်ဆငြ်ခငး်များ 9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ဗဟ,သ,တများ\:ိရမည။်  
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- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5၏ ရငသ်ားစညး်ေ9:ာငြ်ခငး်၊ 
ြဖစေ်ပ]လာသည့ ်လက∂ဏာများ၊ ၎ငး်တိ,၏့ စတိအ်ားထနသ်ကမ်Fများကိ, ပံ,မ:နေ်လလ့ာဆနး်စစ၍် 
ြဖစလ်ာ9ိ,ငသ်ည့ ်အကျိ3းအြပစမ်ျားကိ, နားလညရ်မည။်  

- က,သမFခယံ5သ5အား ရငသ်ားတ,တေ်9:ာငစ်ညး်ြခငး် 9:င့ပ်တသ်က၍် လက\်:ိေလလ့ာေတွi \:ိချကမ်ျားကိ, 
ေြပာြပ၍ ၎ငး်တိ,၏့ å,ပ်ပိ,ငး်9:င့ ်စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ကျနး်မာေရးများအတကွ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, ၎ငး်တိ, ့ 
ကိ,ယတ်ိ,ငခ်ျ9ိ,ငပ်ါေစ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5၏ လိငတ်အံရာမေပ]ေစရန ်
လိငတ်9ံ:င့ေ်ဝ:းေစတ့ိ,က့ိ, လäိ3သမ်ိးြခငး် လ,ပ်ေဆာငမ်F 9:င့ပ်တသ်က၍် အေသးစတိေ်မးြမနး်၍ 
ဆကစ်ပ်လက∂ဏာများကိ, စစေ်ဆးပါ။ 

ကျမ်းကိ,းစာရငး် 

Binding 

Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health impact of chest binding 
among transgender adults: a community-engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 
19:1, 64-75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: 
https://bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-postprint.docx  

Callen-Lorde Community Health Centre. Safer binding pamphlet: http://callen-
lorde.org/graphics/2018/09/Safer-Binding_2018_FINAL.pdf  

Safe binding information including breathing and stretching exercises from Gender Minorities 
Aotearoa and Physiospot, Aotearoa New Zealand https://genderminorities.com/binding-info/  

APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2020/10/APTN-
TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_ViewingCopy.pdf  

Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health impact of chest binding 
among transgender adults: a community-engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 
19:1, 64-75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: 
https://bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-postprint.docx  

Tucking 

How Does Tucking Work and Is It Safe? – Healthline 

Safer tucking pamphlet from Callen Lorde Clinic, New York:  http://callen-
lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Safer-Tucking_Final.pdf  

Trans Hub illustrated online guide: How to tuck and tucking safely: 
https://www.transhub.org.au/tucking?rq=tucking  

Prosthetics 

TransHub page with information about packers, Stand to Pee device (STPs), and Breast forms / 
padding: https://www.transhub.org.au/prosthetics?rq=packing  
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APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2020/10/APTN-
TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_ViewingCopy.pdf  

Hair removal 

 Reeves C, Deutsch MB and Stark JW. 2016. ‘Hair Removal’. In Deutsch M (ed.) 2016. Guidelines for 
the primary and gender affirming care of transgender and gender minority people. Centre of 
Excellence for Transgender Health 

Voice and communication training  

Davies S, Papp VG & Antoni C. 2015.  Voice and Communication Change for Gender Nonconforming 
Individuals: Giving Voice to the Person Inside, International Journal of Transgenderism, 16:3, 117-
159, DOI: 10.1080/15532739.2015.1075931 https://doi.org/10.1080/15532739.2015.1075931 

Callen-Lorde: Finding Your Voice: A Short Guide to Vocalisation: http://callen-
lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခနး် (၁၀) - ခွစဲတိက်=သမ4ြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ2မ4အတညြ်ပ9ြခငး် 
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ေလလ့ာေရးရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ ေတာငး်ခ9ံိ,ငသ်ည့ ်
ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် အမျိ3းအစားများကိ, နားလညထ်ားရန။် 

✔ ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် မလ,ပ်ေဆာငမီ်9:င့ ်လ,ပ်ေဆာင်̂ ပီးချိန၌် ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်
အေထေွထကွျနး်မာေရး က∑မ်းကျငသ်5ပညာ\:ငမ်ျား၏ အခနး်က≥ကိ, နားလညရ်န။်  

✔ ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ခယံ5ရန ်လက\်:ိ WPATH SOC7 အရ က,သမFခယံ5သ5 
တစေ်ယာက၌် \:ိရမည့ ်အရညအ်ချငး် လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, ေလလ့ာသံ,းသပ်ရန။်  

 

ဤအခနး်၌ ေအာကပ်ါ ခွစဲတိမ်Fတိ,အ့ေkကာငး် တငြ်ပမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

- အေပ] ပိ,ငး်ခွစဲတိမ်F (ရငအ်,ပ်ြပနလ်ညြ်ပ3ြပငြ်ခငး်9:င့ ်ရငသ်ားsကးီထာွးေစြခငး်) 
- ေအာကပိ်,ငး်ခွစဲတိမ်F/ လိငအ်ဂú ါြပနလ်ညြ်ပ3ြပငြ်ခငး်ခွစဲတိမ်F  
- အြခားဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲခွစဲတိမ်Fများ  

အေြခခ ံကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ 
ကျနး်မာေရးခွစဲတိမ်Fရလဒ ်ေကာငး်မနွေ်ရးအတကွ ်အေရးsကးီေသာ အခနး်က≥မ: ပါဝငk်က^ပီး 
ဥပမာအားြဖင့ ်အေထေွထေွစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များ9:င့ ်မိသားစ,ဆရာဝနမ်ျားသည ်
ကာကယွေ်စာင့ေ်\:ာကေ်ရး အချကအ်လကမ်ျား၊ ခွစဲတိမ်Fစတငလ်,ပ်ေဆာငခ်ါနးီ စမ်းသပ်စစေ်ဆးမFများ၊ 
ေြပာငး်လဲသာွးသည့အ်ရာများ၊ အေထေွထကွျနး်မာေရးြပဿနာများ9:င့ ်လéစဲာေရးေပးရန ်လိ,အပ်လäင ်
လéေဲြပာငး်ေပးြခငး် စသည့ ်လိ,အပ်သညမ်ျားကိ, ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရပါမည။် ဤအခနး်တငွ ်
အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအတကွ ်လိ,အပ်ေသာ အေkကာငး်အရာများကိ, တငြ်ပေပးသာွးပါမည။် 

ေခါငး်စ[တစခ်,စတီငွ ်WPATH SOC v7 guidelines ၏ စသံတမ်:တခ်ျကမ်ျားကိ, ေဖာ်ြပထားပါသည။် 
ထိ,စ9ံFနး်များသည ်လ5တစဦ်း၏ ခွစဲတိမ်Fြပ3လ,ပ်ရန ်အငတ်ာေန\:ငန်ယက် သတမ်:တထ်ားသည့ ်
စ9ံFနး်များ9:င့လ်ညး် ကိ,ကည်ပီါသည။် WPATH SOC ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fစ9ံFနး်များကိ, ယခ,အခါ 
ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငေ်န^ပီး SOC v8 အြဖစ ်၂၀၂၁ ခ,9:စ ်တငွ ်ထကွေ်ပ]လာမညြ်ဖစက်ာ အာ\:9:င့ ်
ပစဖိိတေ်ဒသအပါအဝင ်9ိ,ငင်တံကာတငွ ်ကျင့သ်ံ,းkကပါမည။် ယငး်အေkကာငး်အရာ 9:င့ပ်တသ်က၍် the 
WPATH website တငွ ်ေလလ့ာ9ိ,ငပ်ါသည။် 

ေဒသဆိ,ငရ်ာအေHကာငး်များ 

အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် လ,ပ်ေဆာငရ်န ်က,နက်ျစရိတ ်မတတ9်ိ,ငk်ကပါ။ တတ9်ိ,ငသ်ည့သ်5များကလညး် 
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အာ\:\:ိ ခွစဲတိမ်Fြပ3လ,ပ်9ိ,ငမ်ည့ ်9ိ,ငင်မံျားသိ, ့ သာွးေရာကလ်,ပ်ေဆာငရ်ေသာေkကာင့ ်က,နက်ျစရိတ ်
ပိ,များkကပါသည။် ထိ,ကဲသ့ိ, ့ တစပ်ါး9ိ,ငင်သံိ, ့ သာွးေရာကခ်ွစဲတိရ်နမ်:ာ ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိလ5များအတကွ ်
ခရီးသာွးစရိတ ်ြမင့မ်ားြခငး်ေkကာင့ ်အမ:နတ်ကယြ်ဖစ9်ိ,ငေ်သာနညး်လမ်း မဟ,တေ်ပ။   

ေဟာငေ်ကာငအ်ထ5းအ,ပ်ချ3ပ်ေရးေဒသ၊ တå,တ9်:င့ ်အ9ိÀယိအချိ3iေဒသများမ:လဲွ၍ ဤေဒသတငွ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအတကွ ်က,နက်ျစရိတမ်:ာ ြပညသ်5က့ျနး်မာေရးစနစ ်
(သိ,မ့ဟ,တ)် လ5မFေရးအာမခမံျားတငွ ်မပါဝငပ်ါ။ ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် 
အမျိ3းမျိ3းြဖစေ်သာ ရငသ်ားsကးီထာွးေစြခငး်၊ ရငအ်,တြ်ပနလ်ညြ်ပ3ြပငြ်ခငး်၊ လငိအ်ဂú ါများ 
ြပနလ်ညြ်ပ3ြပငြ်ခငး်များသည ်ေဆးပညာအရ လိ,အပ်ချကမ်ျားစာွ \:ိပါသည။် ြမနမ်ာ9ိ,ငင်ကံဲသ့ိ,ေ့သာ 
9ိ,ငင်အံချိ3iတငွ ်ယငး်ခွစဲတိမ်Fများအား တရားဝငအ်သအိမ:တ ်မြပ3ထားပါ။ တå,တ9်ိ,ငင်တံငွ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၊ လကထ်ပ်^ပီးသ5များ၊ အသက9်:စဆ်ယေ်အာက ်
လ5ငယမ်ျား၊ ရာဇဝတမ်Fမ:တတ်မ်း\:ိသ5များသည ်ယငး်သိ,ေ့သာ ခွစဲတိမ်Fများ မြပ3လ,ပ်ရန ်
တားြမစထ်ားပါသည။်  

ခွစဲတိမ်Fြပ3လ,ပ်9ိ,ငသ်ည့ ်တိ,ငး်ြပညမ်ျားတငွလ်ညး် ယငး်ခွစဲတိမ်Fများကိ, အာမခ ံအစအီစ[များ 
မ\:ိသည့အ်တကွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အများစ,အတကွ ်ေရွးချယမ်Fေကာငး်တစခ်, 
မဟ,တြ်ပနပ်ါ။ ထိ, ့ြပင ်ဥပေဒြပဌာနး်ချကမ်\:ိြခငး်၊ လ,ပ်ထံ,းလ,ပ်နညး် ြပဌာနး်ထားမFမ\:ိြခငး်၊ 
လ,ပ်ေဆာငေ်ပးမည့ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များကလညး် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ 9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ယ[ေကျးမF9:င့ ် ေဆးပညာရပ်များ 
က∑မ်းကျငမ်F၌ စမ်ွးရညမ်ြပည့ဝ်ြခငး် စသညတ်ိ,ေ့kကာင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5အချိ3iသည ်တရားဝငမ်ဟ,တသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ၊ စမ်ွးေဆာငရ်ည ်
မြပည့ဝ်သည့/် က∑မ်းကျငမ်Fမ\:ိသည့ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ9:င့ ်ခွစဲတိမ်F ြပ3လ,ပ်ရနသ်ာ 
တစခ်,တညး်ေသာ ေရွးချယစ်ရာ ြဖစလ်ာပါသည။် ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငk်ကရာတငွ ်ဆလီီကနွအ်သံ,းြပ3ြခငး်၊ 
အသားအရညတ်ငး်ရငး်ေစသည့ ်tissue fillers ပံ,စမံျား အသံ,းြပ3ြခငး်9:င့ ်
အြခားခ9£ာကိ,ယြ်ပ3ြပငြ်ခငး်များသည ်ဆိ,းကျိ3းများ9:င့ ်အသကအ်9Lရာယ ်\:ိေနသည့တ်ိ,င ်
လ,ပ်ေဆာငk်ကပါသည။် 

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်I:ာကသ်5များ၏အခနး်ကh 

အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များသည ်က,သမFခယံ5သ5၏ မခွစဲတိမီ်၊ ခွစဲတိမ်Fြပ3ေနစ[9:င့ ်ခွစဲတိအ်^ပီး 
ကာလများတငွ ်ေစာင့ေ်\:ာကမ်F9:င့ ်ေထာကပံ်မ့Fများေပးရန ်အလွနအ်ေရးsကးီေသာ အခနး်က≥တငွ ်
\:ိkကပါသည။် ထိ,သိ, ့ ေစာင့ေ်\:ာကက်5ညေီပးရန ်ခွစဲတိမ်Fအမျိ3းမျိ3းအေkကာငး်ကိ, ရငး်9:းီစာွ သထိားရနလ်ညး် 
လိ,အပ်ပါသည။် ေအာကပ်ါတိ,မ့:ာ အကျ[းချ3ပ်ေဖာ်ြပချကမ်ျား ြဖစk်က^ပီး ဩစေkတးလျ TransHub 
website မ: ေကာက9်Fတထ်ားြခငး် ြဖစပ်ါသည။်  
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ခွစဲတိမ်Gမြပ3လ,ပ်မီ  

က,သမFခယံ5သ5အေနြဖင့ ်ခွစဲတိမ်F လ,ပ်ေဆာငရ်န ်အဆငသ်င့ြ်ဖစေ်နမFအား ေသချာေစရန ်(သိ,မ့ဟ,တ)် 
က5ညအီားေပးရနအ်တကွ ်စတိက်ျနး်မာေရးပညာ\:င9်:င့ ်ေတွiေပးရန ်လိ,အပ်ေကာငး် လိ,အပ်ပါမည။် WPATH 
SOC7 တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များအေနြဖင့ ်အထ5းခွစဲတိမ်Fများ 
လ,ပ်ေဆာငရ်န ်လိ,အပ်သည့ ်အရညအ်ချငး်သတမ်:တခ်ျကမ်ျားကိ, ေဖာ်ြပထားပါသည။် (ကိ,းကား - Coleman 
et al., 2012, Appendix C)။ ထိ,အေkကာငး်အရာကိ, ဤအခနး်၏ အဆံ,းပိ,ငး်တငွ ်ေဖာ်ြပေပးထားပါမည။် 
တိ,ငး်ြပညအ်သးီသးီတိ,က့လညး် ကိ,ယပိ်,ငလ်မ်းçéနခ်ျကမ်ျား \:ိထားသင့ပ်ါသည။်  

WPATH SOC7 တငွ ်ခွစဲတိမ်Fလ,ပ်ေဆာငရ်န ်ရညç်éနး်စာလéာတငွ ်စတိက်ျနး်မာေရးပညာ\:ငက်ိ,ပါ 
ထည့သ်ငွး်ထားသင့ေ်kကာငး် အေသးစတိ ်တငြ်ပထားပါသည။် (ကိ,းကား - Coleman et al., 2012, 
စာမျက9်:ာ 27-28)။ ဩစေkတးလျ၏ TransHub က ရညç်éနး်စာလéာအတကွ ်နမ5နာပံ,စကံိ, 
ဖနတ်းီေပးထားပါသည။် 29 

ခွစဲတိမ်Fလ,ပ်ေဆာငရ်န ်ေတွiဆံ,သည့ ်ေဆးွေ9းွတိ,ငပ်ငမ်Fတိ,ငး်တငွ ်မညသ်ည့ ်ခွစဲတိမ်Fကိ, ေဆာငရွ်က9်ိ,င၍် 
မညသ်ည့ ်ခွစဲတိမ်Fကိ, မေဆာငရွ်က9်ိ,ငသ်ညက်ိ, ပငွ့လ်ငး်စာွ ေြပာဆိ,ေဆးွေ9းွရန ်အလွနအ်ေရးsကးီပါသည။် 
ထိ,သိ,ေ့ဆးွေ9းွရာတငွ ်ခွစဲတိမ်F လ,ပ်ငနး်စ[၊ ေပ]ေပါကလ်ာ9ိ,ငသ်ည့ ်အကျိ3းသကေ်ရာကမ်Fများ၊ အ9Lရာယ\်:ိမF 
အေြခအေနများ9:င့ ်ထကွေ်ပ]လာမည့ ်ရလာဒတ်ိ,အ့ေkကာငး် ြခ3ံငံ,မိေစရန ်ေြပာြပရပါမည။်  

က,သမFခယံ5သ5က ခွစဲတိမ်Fကိ, 9ိ,ငင်ရံပ်ြခားတငွ ်လ,ပ်ေဆာငမ်ညဟ်, ဆံ,းြဖတလ်äင ်ယငး်သိ,ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်၏ 
အကျိ3းေကျးဇ5းများ9:င့ ်ရငဆ်ိ,ငရ်9ိ,ငမ်ည့ ်အချကမ်ျားကိ, ေဆးွေ9းွထားရန ်လိ,အပ်ပါသည။် 
ရငဆ်ိ,ငရ်9ိ,ငသ်ည့အ်ေြခအေနများတငွ ်åFပ်ေထးွသည့ ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး ေစာင့ေ်\:ာကမ်F မရ9ိ,ငြ်ခငး်များ 
ေတွi kက3ံရ9ိ,ငသ်ည။် က,သမFခယံ5သ5က အမ်ိြပနသ်ည့အ်ခါ ဆရာဝန9်:င့ ်ေတွiရမည့ ်ချိနး်ဆိ,မFကိ, 
အချိနဇ်ယားဆွြဲခငး်အားြဖင့ ်ေစာင့ေ်\:ာကေ်ရးဆိ,ငရ်ာ ဟာကကွမ်ျား/ လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, သြိမင9်ိ,င်̂ ပီး 
အနာကျကရ်န ်အချိနယ်5ရမF၊ အချိနယ်5၍ အနားယ5ရနအ်တကွ ်အလ,ပ် (သိ,မ့ဟ,တ)် ေကျာငး်စာများ 
ရပ်နားထားရနလ်ညး် လိ,အပ်ပါသည။်  

ခွစဲတိမ်Gလ,ပ်ေဆာငေ်နစX  

ခွစဲတိဆ်ရာဝနမ်ျား သတြိပ3ရနမ်:ာ အချိ3i က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်အစီထåိ,ဂျငက်ဲသ့ိ,ေ့သာ 
ေဟာ်မ,နး်ေဆးသံ,းစွြဲခငး်ကိ, ခွစဲတိမ်Fမလ,ပ်မီတငွ ်ေလäာခ့ျထားရန ်လိ,အပ်သည။် 
ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်လိ,အပ်သည့ ်အချိနက်ာလ၊ ြဖစလ်ာ9ိ,ငသ်ညတ်ိ,က့ိ, ေမäာ်လင့ထ်ားရန9်:င့ ်

 
29 https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-Referral.docx   
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ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများအေkကာငး် က,သမFခယံ5သ5အား ေဆးွေ9းွေပးရန ်လိ,အပ်9ိ,ငပ်ါသည။် 
အစီထရာဒိ,ငေ်ရာကိ, ကိ,ယတ်ငွး်သိ, ့ ထည့ထ်ားသ5များအေနြဖင့ ်ခွစဲတိမ်Fခယံ5မညဆ်ိ,လäင ်ခွစဲတိခ်ျိန ်အတငွး် 
ေသးွတငွး်ေဆးပမာဏ ကျေနရန9်:င့ ်ေနာကတ်စs်ကမ်ိ အစီထရာဒိ,ငေ်ရာကိ, ကိ,ယတ်ငွး်ထည့ရ်နအ်တကွ ်
ခွစဲတိမ်Fဇယားဆွထဲားေပးရန ်လိ,အပ်ပါသည။်  

ခွစဲတိမ်Gအiပီး  

အကယ၍်သငသ်ည ်က,သမFခယံ5သ5၏ ပံ,မ:နတ်ိ,ငပ်ငေ်နကျ ဆရာဝနတ်စဦ်းြဖစလ်äင ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး 
ေစာင့ေ်\:ာကြ်ပ3စ,မFများ9:င့ ်အြခားေနာကဆ်ကတ်ွမဲျားအတကွ ်ပထမဆံ,းkကည့ေ်ပးရမည့သ်5 
ြဖစသ်င့ပ်ါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5 အေတာ်များများသည ်ခွစဲတိမ်Fခယံ5ရန ်
ေစာင့ဆ်ိ,ငး်ေနခဲk့က^ပီး ၎ငး်တိ,သ့ည ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး ြဖစေ်ပ]လာမညတ်ိ,9့ :င့ ်စပ်လျ[း၍ စတိလ်Fပ်\:ားမF၊ 
ေပျာ်စရာခစံားမFများကိ,သာ ေမäာ်လင့ေ်နkကေပလိမ့်မည။် က,သမFခယံ5သ5အား ေဆးွေ9းွေပးရမညမ်:ာ 
ယငး်ခစံားမFများ၊ စတိမ်သကမ်သာ ြဖစေ်ပ]ေနမFများသည ်ပံ,မ:နသ်ာြဖစေ်kကာငး်၊ မ:ားယငွး်ေနြခငး် 
မဟ,တေ်kကာငး်၊ ခွစဲတိမ်Fမ: ြပနလ်ညက်ျနး်မာလာသည့အ်ခါ ထိ,အရာများမ:ာ အစတိအ်ပိ,ငး်တစခ် 
အေနသာကျန\်:ိမည့အ်ေkကာငး်၊ ထိ,အစတိအ်ပိ,ငး်အသစမ်ျားသည ်မညသ်ည့ပံ်,သ≥ာန ်ြဖစေ်ပ]လာ^ပီး 
မညက်ဲသ့ိ, ့ လ,ပ်ေဆာငမ်ညက်ိ, \:ငး်ြပေပးသင့ပ်ါသည။်  

ခွစဲတိက်,သမGြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ြခငး်အမျိ3းမျိ3းအေHကာငး်  

ဤအခနး်တငွ ်ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် အမျိ3းမျိ3း9:င့ ်ေနာကခ်အံေkကာငး်အရာများကိ, 
တငြ်ပေပးပါမည။် 

မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမF9:င့ ်လိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး် ကဲသ့ိ,ေ့သာ လိငခ်ွစဲတိေ်ြပာငး်လဲမFများသည ်
အာ\:9ိ,ငင်အံများစ,တငွ ်မလ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငk်ကပါ။ အာ\:\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်ခွစဲတိမ်F ခယံ59ိ,ငသ်ည့ ်9ိ,ငင်မံျားသိ, ့ သာွးေရာကk်ကေလ\့:ိkကပါသည။် 
ခွစဲတိမ်F၊ နညး်ပညာ9:င့ ်ချ[းကပ်မFပံ,စ ံအမျိ3းမျိ3း မတ5ညkီက၍ åFပ်ေထးွမFအဆင့မ်ျားလညး် မတ5ညkီကပါ။ 
ခွစဲတိဆ်ရာဝန ်တစဦ်း9:င့တ်စဦ်းလ,ပ်ေဆာငမ်Fများ မတ5ညkီက၍ åFပ်ေထးွမF9Fနး်များ မတ5ညkီကပါ။ 
ခွစဲတိဆ်ရာဝနတ်စဉ်းီ လ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်လ,ပ်ငနး်စ[များ၊ ခွစဲတိဆ်ရာဝန၏် အေတွiအkက3ံ၊ 
ယငး်လ,ပ်ငနး်စ[ကိ, ထိ,ခွစဲတိဆ်ရာဝနက် အsကမ်ိမညမ်ä ေဆာငရွ်ကဖ်5းေkကာငး်၊ åFပ်ေထးွမFများကိ, 
နားလညြ်ခငး်သညလ်ညး် က,သမFခယံ5သ5အတကွ ်များစာွအေထာကအ်က5ြဖစပ်ါလိမ့်မည။်  

သားအမ်ိထ,တြ်ခငး်၊ ေဝ:းေစဖ့ယထ်,တြ်ခငး်၊ ရငသ်ားြဖတြ်ခငး် စသည့လိ်ငခ်ွစဲတိမ်Fများကိ, ဤေဒသ\:ိ 
9ိ,ငင်မံျားတငွ ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,င်̂ ပီး ယငး်ခွစဲတိမ်Fများကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
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မဟ,တသ်ည့သ်5များလညး် လ,ပ်ေဆာငk်ကပါသည။် ထိ,ကဲသ့ိ,ေ့သာ ခွစဲတိမ်Fများကိ, 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 မဟ,တသ်ည့သ်5များ လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငသ်ညဆ်ိ,လäင ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွလ်ညး် ညမီäသည့အ်ခငွ့အ်ေရးရသင့ပ်ါသည။် 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လြဲပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီး 9:င့ ်ကျားမ သတမ်:တခ်ျကမ်ျား 

မခယံ5လိ,သ5 ေယာကျ်ားအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5တိ,အ့တကွခ်ွစဲတိမ်Gများ 

ေဝ:းေစဖ့ယထ်,တြ်ခငး် 

ေဝ:းေစဖ့ယထ်,တြ်ခငး်ခွစဲတိမ်Fဆိ,သညမ်:ာ လိငတ်ဖံယ\်:ားြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမF 
လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး် မ\:ိဘ9ဲ:င့လ်ညး် ေဆာငရွ်က9်ိ,ငပ်ါသည။် အကယ၍် က,သမFခယံ5သ5သည ်အစီထåိ,ဂျင ်

သံ,းစွလဲäက\်:ိသ5ြဖစလ်äင ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီးတငွ ်ေဆးçéနး်ပမာဏကိ, ေလäာခ့ျရမညြ်ဖစ်̂ ပီး တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် 
ဘေလာဂ့ါများကိ, ဆကလ်ကသ်ံ,းစွရဲန ်မလိ,ေတာပ့ါ။ 

မိနး်မကိ,ယ(်ေယာန)ိ ြပ3ြပငြ်ခငး်/ မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမG 

မိနး်မကိ,ယအ်ဂú ါြပ3ြပငြ်ခငး်/ မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမFဆိ,သညမ်:ာ လိငတ်9ံ:င့ ်အ5မsကးီ မ: 
တစ\်:õးများကိ, အသံ,းြပ3၍ လ,ပ်ေဆာငk်ကြခငး် ြဖစပ်ါသည။် အစားထိ,းခွစဲတိမ်Fတငွ ်မိနး်မအဂú ါေစ ့9:င့ ်
မိနး်မကိ,ယ9်Fတခ်မ်းသားများ ထည့သ်ငွး်ဖနတ်းီြခငး်လညး် ပါဝငပ်ါသည။် 
မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သြခငး်တငွ ်လိငတ်မံ:တစ\်:õးစကိ, ယ5သံ,းြခငး်ထက ်အ5မsကးီ မ: တစ\်:õးကိ, 
အသံ,းြပ3ြခငး်က အေပါကပိ်,ကျယလ်ာေအာင ်လ,ပ်ေဆာငရ်န ်မလိ,အပ်ဘ ဲ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,င ်
အရညမ်ျားထကွြ်ခငး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသည။် သိ, ့ြဖစ၍် ထိ,ကဲသ့ိ,အ့^မဲတမ်း အရညထ်ကွေ်နြခငး်က 
အချိ3iေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများအတကွ ်စတိအ်ေ9:ာင့အ်ယ:က ်
ြဖစေ်စ9ိ,ငပ်ါသည။်  

လငိတ်ဖံယI်:ားြခငး် 

လိငတ်ဖံယ\်:ားြခငး်ဆိ,သညမ်:ာ အမျိ3းသားလိငတ် ံဖယ\်:ားြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ခွစဲတိမ်Fတစခ်,တညး် 
လ,ပ်ေဆာငမ်F သပ်ိမေတွiရပါ။ အေ\: iေတာငအ်ာ\:\:ိ အချိ3i 9ိ,ငင်မံျားတငွ ်ေဝ:းသငး်ြခငး် 
(အစ»လာမ်\:ငြ်ပ3ြခငး်ကဲသ့ိ, ့) ကိ, အချိ3i လ5မFအသိ,ငး်အဝိ,ငး်များတငွ ်လ,ပ်ေဆာငk်ကဆ ဲြဖစပ်ါသည။် 
များေသာအားြဖင့ ်လိငတ်ဖံယ\်:ားြခငး်ကိ, မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမF၏ အစတိအ်ပိ,ငး်တစခ်,အြဖစ ်
ေဆာငရွ်ကk်ကပါသည။် ခွစဲတိမ်F နညး်ပညာများအရ လိငတ်တံစ\်:õးများကိ, 
မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမFတငွ ်အသံ,းြပ3kကပါသည။်  

ရငသ်ားkကးီထာွးေအာင ်ခွစဲတိြ်ခငး် 
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အစီထåိ,ဂျငက် ရငသ်ားဖံွi ^ဖိ3းsကးီထာွးမFအတကွ ်ထထိေိရာကေ်ရာက ်လ,ပ်ေဆာငမ်ေပး9ိ,ငလ်äင ်
(ဆယေ်ကျာ်သက ်အပျိ3ေဖာ်ဝငခ်ျိနအ်တကွသ်ာ အာနသိင\်:ိလäင)် ရငသ်ားsကးီထာွးေအာင ်ခွစဲတိြ်ခငး်ကိ, 
ေဆးပညာလိ,အပ်ချကအ်ရ လ,ပ်ေဆာငေ်ပး9ိ,ငပ်ါသည။်  

အာဇလ,တေ်သးေအာငြ်ပ3လ,ပ်ြခငး် 

ဤခွစဲတိမ်Fမ:ာ ထင\်:ားေပ]လွငသ်ည့ ်သိ,ငး်ရိွကအ်ရွတ ်(အရပ်အေခ] ‘လညစ်’ိ) ကိ, ေသးေအာင ်
ခွစဲတိြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

အသြံပ3ြပငခ်ွစဲတိြ်ခငး် 

အသြံပ3ြပငြ်ခငး်တငွ ်အဓိကအားြဖင့ ်စကားေြပာသည့ ်အသေံန အသထံားကိ, ြဖစေ်စသည့ ်pitch ကိ, 
ြပ3ြပငြ်ခငး်ြဖစ်̂ ပီး ထိ,ခွစဲတိမ်F မလ,ပ်ေဆာငမီ် စကားေြပာက,ထံ,း ခယံ5ရန ်çéနk်ကားထားပါသည။်  

မျက9်:ာအလ:ြပ3ြပငခ်ွစဲတိြ်ခငး် 

မျက9်:ာအလ:ြပ3ြပငခ်ွစဲတိြ်ခငး် ဆိ,သညမ်:ာ အလ:အပဆိ,ငရ်ာ ခွစဲတိြ်ပ3ြပငမ်Fြဖစ်̂ ပီး မျက9်:ာသငွြ်ပင ်
အချိ3းအစားကိ, ြပငဆ်ငြ်ခငး်ြဖစသ်ည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ,ေ့ြပာငး်လခဲယံ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများ9:င့ ်ကျားမ သတမ်:တခ်ျက ်

မခယံ5လိ,သ5 မိနး်မအြဖစေ်မးွဖွားလာသ5များအတကွ ်ခွစဲတိမ်Gများ   

ရငအ်,တ/်ရငသ်ားြပ3ြပငခ်ွစဲတိြ်ခငး် 

ရငအ်,တ/် ရငသ်ားြပငဆ်ငြ်ပ3ြပငြ်ခငး်ခွစဲတိမ်Fကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲခယံ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသားများက ၎ငး်တိ,၏့ ရငသ်ားတစ\်:õးများ ဖယထ်,တရ်န9်:င့ ်ရငအ်,တြ်ပားေစရနအ်တကွ ်
လ,ပ်ေဆာငk်ကပါသည။် ထိ,သိ,ရ့ငအ်,တမ်ျား/ရငသ်ားများ၏ တစ\်:õးများကိ, ဖယ\်:ားရန ်
ရငသ်ား9:စဖ်ကလံ်,းအား ခွစဲတိြ်ဖတထ်,တမ်F အပါအဝင ်နညး်ပညာမျိ3းစံ,ကိ, အသံ,းြပ3kကပါသည။် 
ခွစဲတိဆ်ရာဝန၏် နညး်ပညာေပ]မ5တည၍် အမာရွတက်ျန9်ိ,ငပ်ါသည။် 9ိ,သ့းီေခါငး် တပ်ဆငြ်ခငး်များကိ,လညး် 
ေဆာငရွ်က9်ိ,ငပ်ါသည။် 30 

သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး်/ မမျိ3းဥဖယထ်,တြ်ခငး် 

 
30

 TransHub က လ"ပ်ေဆာငမ်Kပံ"စအံမျိ6းမျိ6းကိ" အတိ"ချံ6းေဖာ်ြပထားသည။်  https://www.transhub.org.au/clinicians/top-

surgery#what-happens  
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သားအမ်ိ (သိ,မ့ဟ,တ)် သားအမ်ိေခါငး်ကိ, တစစ်တိတ်စေ်ဒသြဖစေ်စ အားလံ,းြဖစေ်စ 
ခွစဲတိဖ်ယထ်,တြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် မမျိ3းဥဖယထ်,တြ်ခငး်တငွ ်ခွစဲတိဆ်ရာဝနက် မမျိ3းဥကိ, 
ဖယထ်,တသ်ညလ်ညး် \:ိ9ိ,ငသ်လိ, မဖယဘ် ဲချနခ်ဲသ့ညလ်ညး်\:ိ9ိ,ငပ်ါသည။် 31 

သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး်9:င့ ်ပတသ်က၍် “သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး်ကိ, လ,ပ်ေဆာငလိ်,ေသာ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများအတကွ ်ေဆးပညာအရ အလွနလိ်,အပ်သည့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သြခငး်၏ အစတိအ်ပိ,ငး်တစခ်,ြဖစသ်ည”် ဟ, WPATH SOC7 က 
ဆိ,ထားပါသည။် (ကိ,းကား - Coleman 2012) 

သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး်/ မမျိ3းဥဖယထ်,တြ်ခငး်သည ်အမျိ3းသားလိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး်/ 
မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမFတိ,၏့ အစတိအ်ပိ,ငး်တစခ်,ြဖစ်̂ ပီး ဆးီလမ်းေkကာငး်Ãပန ်ဖနတ်းီရန ်
မိနး်မကိ,ယတ်စ\်:õးများကိ, အသံ,းြပ3kကပါသည။် အမျိ3းသမီးများ သားအမ်ိထ ဲအလံ,းြဖစြ်ခငး်၊ 
မ5မမ:နသ်ားအမ်ိ ေသးွဆငး်ြခငး်9:င့ ်မိသားစ,ထ ဲကငဆ်ာေရာဂါ ြဖစဖ်5းသ5များလညး် သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး်/ 
မမျိ3းဥဖယထ်,တြ်ခငး်ကိ, လ,ပ်ေဆာငရ်န ်လိ,အပ်ပါသည။်  

အမျိ3းသမီးမ: အမျိ3းသားအြဖစ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGအတညြ်ပ3ခွစဲတိြ်ခငး်/ လငိတ်ပံံ,ေဖာ်ြခငး်  

လိငတ်အံသစတ်စခ်, ရ\:ိလာေစရန/် ြဖစေ်ပ]လာေစရနအ်တကွ ်\:ိ^ပီးသား လိငအ်ဂú ါတစ\်:õးြဖင့ ်
ခွစဲတိြ်ပ3ြပငြ်ခငး်ကိ, အမျိ3းသမီးမ: အမျိ3းသားအြဖစ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိြ်ခငး်/ လိငတ်ပံံ,ေဖာ်ြခငး် 
ဟ,ေခ]သည။် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး် သံ,းစွြဲခငး်ေkကာင့ ်မိနး်မအဂú ါေစ ့sကးီထာွးမF ြဖစလ်ာသည့ ်မညသ်5မဆိ, 
ဤခွစဲတိမ်Fကိ, ခယံ59ိ,ငပ်ါသည။် ထိ,လိငတ်သံည ်ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများ၏ လိငတ်ကံဲသ့ိ, ့ 
ေသး9ိ,ငေ်သာ်လညး် ေထာငမ်တ9်ိ,ငသ်ည့ ်တစ\်:õး9:င့ ်အာåံ,ခစံားမFတိ, ့ \:ိေနဆြဲဖစပ်ါသည။် ခွစဲတိမ်Fအတငွး် 
မိနး်မအဂú ါေစက့ိ, \:ညထ်ကွလ်ာေစ^ပီး  တွေဲလာငး်ြဖစေ်စြခငး်ြဖင့ ်အဂú ါဇာတ၏် အ\:ညက်ိ, 
ပိ,၍\:ညလ်ာေစပါသည။် ဤခွစဲတိမ်Fသည ်လိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး်ခွစဲတိမ်Fကဲသ့ိ, ့ sကးီမားသည့ ်ခွစဲတိြ်ခငး်ပံ,စ ံ
မဟ,တပ်ါ။ ဆးီလမ်းေkကာငး်Ãပန ်ဖနတ်းီယ5ထားြခငး်ေkကာင့ ်ဆးီသာွးသည့အ်ခါ မတတ်ပ်ရပ်သာွး9ိ,ငပ်ါမည။် 

လငိတ်တံပ်ဆငြ်ခငး် 

လိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး်ဆိ,သညမ်:ာ အဆင့မ်ျားစာွ ပါဝငလ်,ပ်ေဆာငရ်သည့ ်အမျိ3းသားလိငအ်ဂú ါ တပ်ဆငြ်ခငး် 
ခွစဲတိမ်F ြဖစပ်ါသည။် ခွစဲတိမ်Fတငွ ်ဆးီလမ်းေkကာငး်Ãပန ်ပိ,\:ညလ်ာေစရန ်လ,ပ်ေဆာငမ်Fပါဝင်̂ ပီး 
ယငး်ေkကာင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားသည ်မတတ်ပ်ရပ်ကာ 
ဆးီသာွး9ိ,ငပ်ါမည။် ဤခွစဲတိမ်Fတငွ ်လိငတ်ထံပ်ပိ,ငး် တပ်ဆငြ်ခငး်၊ ကပ်ပယအ်တိထ်ည့ြ်ခငး်၊ 

 
31 fallopian tubes ဖယN်Bားြခငး်ကိ" salpingectomy ဟ"ေခã >ပီး သားအမိ်၊သားအမိ်ëပန@်Bစခ်"စလံ"း၊ မမျိ6းဥ@Bစခ်"စလံ"းဖယN်Bားြခငး်ကိ" 

hysterectomy သိ"မ့ဟ"တ ်bilateral salpingectomy-oophorectomy ဟ"ေခãသည။်  
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မိနး်မကိ,ယေ်ယာန ိဖယ\်:ားြခငး်9:င့ ်ေထာငမ်တေ်စသည့ ်အစားထိ,းပစ»ညး်များ ထည့သ်ငွး်ြခငး်တိ, ့ 
ပါဝငပ်ါသည။် ခွစဲတိမ်F၏ အဆင့တ်ိ,ငး်သည ်က,သမFခယံ5သ5 တစဦ်း9:င့ ်တစဦ်းမတ5ဘ ဲလ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်
အဆင့မ်ျားအားလံ,းကိ, ထည့သ်ငွး် လ,ပ်ေဆာငရ်မညဟ်, မဆိ,လိ,ပါ။  

ခွစဲတိဆ်ရာဝနတ်စဦ်းအတကွ ်လိငတ်ြံပ3လ,ပ်ရန ်အေရြပား အမျိ3းအစားသံ,းမျိ3း\:ိပါသည။် ထိ,သံ,းမျိ3းမ:ာ 
လကေ်မာငး်၊ ေပါင ်9:င့ ်တငပ်ါး တိ, ့ြဖစk်က^ပီး ယငး်ေနရာများမ: အေရြပား၊ အဆ၊ီ နာဗ့်ေkကာများ၊ 
ေသးွလéတေ်kကာ၊ ေသးွြပနေ်kကာများကိ, အသံ,းြပ3၍ ခွစဲတိမ်F လ,ပ်ေဆာငရ်ပါသည။် ထိ,ကဲသ့ိ, ့ ခွစဲတိမ်Fတငွ ်
ရယ5အသံ,းြပ39ိ,ငသ်ည့ ်အေရြပားကိ, ေဆးပညာအရ donor site ဟ, ေခ]၍ မညသ်ည့ ်donor site မ: 
တစ\်:õးရယ5မညဆ်ိ,သညက်ိ, ဆံ,းြဖတရ်ာတငွ ်က,သမFခယံ5သ5၏ ကျနး်မာေရး၊ အဆြီဖန ့9်ိ,ငမ်F၊ 
နာဗ့်ေkကာလ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ ေသးွစးီဆငး်မF၊ က,သမFခယံ5သ5၏ အလိ,\:ိရာ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFပနး်တိ,င၊် 
အာåံ,ခစံားမF၊ (ခွစဲတိမ်Fရလာဒ)် တိ, ့ အေပ] မ5တည၍် ဆံ,းြဖတရ်ပါသည။်  

ကပ်ပယအ်တိထ်ည့ြ်ခငး် 

ကပ်ပယအ်တိ ်ဖနတ်းီတပ်ဆငြ်ခငး် ြဖစပ်ါသည။် ဤခွစဲတိမ်Fကိ, မိနး်မကိ,ယ9်Fတခ်မ်းသား တစ\်:õးများြဖင့ ်
လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ ဆားငရံည ်(သိ,မ့ဟ,တ)် ဆလီီကနွ ်လိငတ် ံအစားထိ,းထည့မ်ည့ ်ပစ»ညး်များြဖင့ ်
ေဆာငရွ်က9်ိ,ငပ်ါသည။် အချိ3i ခွစဲတိဆ်ရာဝနမ်ျားသည ်tissue expanders များအသံ,းြပ3၍ တစ\်:õးက 
ကျယထ်ကွသ်ာွးသည့အ်ခါ အစားထိ,းထည့မ်ည့ ်ပစ»ညး်ကိ, ထိ,အထသဲိ, ့ ြဖည့လိ်,ကသ်ည။် ဤခွစဲတိမ်Fကိ, 
သးီသန ့လ်,ပ်ေဆာငြ်ခငး် သပ်ိမ\:ိkကဘ ဲအမျိ3းသမီးမ: အမျိ3းသားအြဖစ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိြ်ခငး်/ 
လိငတ်ပံံ,ေဖာ်ြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် လိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး်များ9:င့ ်တွဖဲကလ်,ပ်ေဆာငk်ကပါသည။်   

ဆးီလမ်းေHကာငး်ဖနတ်းီြခငး် 

ဆးီလမ်းေkကာငး်ဖနတ်းီြခငး် ဆိ,သညမ်:ာ ဆးီÃပနက်ိ, ဖနတ်းီ၍ ဖနတ်းီထားေသာ လိငတ်အံထ ိ
ဆးီလမ်းေkကာငး် ဖနတ်းီြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ဆးီလမ်းေkကာငး်ဖနတ်းီြခငး်ြဖင့ ်ဆးီသာွးသည့အ်ခါ မတတ်ပ်ရပ် 
သာွး9ိ,ငပ်ါမည။် 

အမျိ3းသမီးအဂm ါဖယထ်,တြ်ခငး် 

အမျိ3းသမီးအဂú ါဖယထ်,တြ်ခငး်ကိ, ခွစဲတိြ်ခငး်နညး်လမ်း (သိ,မ့ဟ,တ)် အနညး်ငယသ်ာ ခွစဲတိသ်ည့န်ညး်လမ်း 
9:စမ်ျိ3းလံ,းြဖင့ ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,င်̂ ပီး မိနး်မကိ,ယအ်ေပါကက်ိ, ပိတလိ်,သည့ ်အခါတငွလ်ညး် 
လ,ပ်ေဆာငk်ကပါသည။်   

WPATH SOC v7 ၏ ခွစဲတိမ်Gလ,ပ်ေဆာငရ်န ်အရညအ်ချငး် သတမ်:တခ်ျကမ်ျား 

ဆကလ်ကေ်ဆးွေ9းွမည့ေ်ခါငး်စ[မ:ာ WPATH SOC v7 ၏ ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ဂ်ျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် 
လ,ပ်ေဆာငရ်န ်လိ,အပ်သည့ ်အရညအ်ချငး် သတမ်:တခ်ျကမ်ျားအေkကာငး် ြဖစပ်ါသည။် 
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သတမ်:တခ်ျကတ်စခ်,စတီငွ ်“မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ,မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်/ 
လိငဝိ်ေသသဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်မ:ာ ကာလ\:ညစ်ာွမေြပာငး်လဲ တညတ်ံေ့နြခငး်၊ ထိ,ကဲသ့ိ,မ့9:စ်̂ မိ3i ြခငး်ကိ, 
ေကာငး်စာွ မ:တတ်မ်းတငထ်ားြခငး်” ဟ5သည့ ်အချကပ်ါဝငပ်ါသည။် 
“လိငဝိ်ေသသလက∂ဏာများဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်” အေပ] အေြခခထံားေသာ ICD ေရာဂါ\:ာေဖွမF အ,ပ်စ,ခွြဲခငး် 
အသစအ်ား မြပဌာနး်ခင ်လက\်:ိြပဌာနး်ထားေသာ SOC ြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကပ်ါမည။် WPATH SOC 8 တငွ ်
ထိ,အသံ,းအ9Fနး် 9:စမ်ျိ3းလံ,းကိ, ထည့သ်ငွး်အသံ,းြပ3မညဟ်, ယ5ဆရ^ပီး SOC ၌ အြခား 
အေkကာငး်အရာများကိ,လညး် အချကအ်လကအ်သစထ်ည့သ်ငွး်ြခငး်များ လ,ပ်ေဆာငသ်ာွးပါမည။်  

SOC ၌ မညသ်ည့ခ်ွစဲတိမ်Fကိ, လ,ပ်ေဆာငသ်င့သ်ညဟ်, မçéနk်ကားထားပါ။ SOC သည ်သေဘာတ5ညမီFများ 
လ,ပ်9ိ,ငရ်န ်လမ်းçéနခ်ျက ်ချေပးထားြခငး်သာြဖစ်̂ ပီး ဥပေဒအရ မြဖစမ်ေနလ,ပ်ရမညဟ်,လညး် မဆိ,လိ,ပါ။ 
ဤေလလ့ာမFတငွ ်ေဖာ်ြပထားသညမ်:ာ ကျနး်မာေရးက∑မ်းကျငပ်ညာ\:ငမ်ျားအေနြဖင့ ်ကျနး်မာေရး၊ 
လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး် 
နညး်ဗျõဟာ အပါအဝင ်စသံတမ်:တခ်ျကမ်ျားကိ, လိ,အပ်သလိ, ြပငဆ်ငအ်သံ,းချ9ိ,င်̂ ပီး ထိ,သိ, ့ 
လ,ပ်ေဆာငမ်Fများကိ,လညး် \:ငး်ြပကာ မ:တတ်မ်းတငထ်ားသင့ပ်ါသည။်  

 “SOC ၏ ယခင ်ထ,တေ်ဝမFအsကမ်ိများတငွ ်ပါဝင၍် ဤေလလ့ာမF၌လညး် ေဖာ်ြပထားေသာ 
မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ, မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး် အတကွ ်လ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်ေဟာ်မ,နး်က,သမF9:င့ ်
ခွစဲတိက်,သမFတိ,အ့တကွ ်လိ,အပ်သည့ ်စသံတမ်:တခ်ျကမ်ျားမ:ာ ေဆးပညာအရ 
လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားြဖစ်̂ ပီး ကျနး်မာေရးပညာ\:ငမ်ျားအေနြဖင့ ်ထိ,လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားကိ, 
သင့ေ်တာ်သလိ, ြပငဆ်ငအ်သံ,းချ9ိ,ငပ်ါသည။် က,သမFခယံ5သ5 တစဦ်းချငး်စ၏ီ ခ9£ာေဗဒ မတ5ညမီFများ၊ 
လ5မFေရး9:င့ ်စတိပ်ညာ အေြခအေနများ၊ အေြခအေန တစခ်,ချငး်စကီိ, ကိ,ငတ်ယွ9်ိ,ငသ်ည့ ်
ကျနး်မာေရးပညာ\:င၏် မတ5ညသီည့ ်နညး်လမ်းများ၊ သ,ေတသန ေလလ့ာမFများ၊ ကမƒာ9့ိ,ငင် ံ
အ9:ံအ့ြပားတငွ ်ရငး်ြမစမ်ျားမ\:ိြခငး်၊ ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ 
လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး် မဟာဗျõဟာများအတကွ ်
လိ,အပ်ချကမ်ျား \:ိေနြခငး်တိ,ေ့kကာင့ ်SOC စမံျားမ: ကွလဲွဲ၍ လ,ပ်ေဆာငk်ကသညမ်ျား\:ိပါသည။် 
ထိ,ကွလဲွဲ လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ, အသအိမ:တြ်ပ3^ပီး က,သမFခယံ5သ5ကိ, \:ငး်ြပကာ က,သမFခယံ5သ5 
အတကွ ်အရညအ်ေသးွေကာငး်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fများေပးရန9်:င့ ်ဥပေဒအရ 
အကာအကယွေ်ပး9ိ,ငရ်န ်အချကအ်လကသ်ေဘာတ5ညမီF မ:တဆင့ ်မ:တတ်မ်းတငထ်ားရပါမည။် 
ထိ,မ:တတ်မ်းများသည ်အချကအ်လကအ်သစမ်ျား ရ\:ိေစရနအ်တကွ ်အလနွတ်နဖိ်,း\:ိ^ပီး 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F9:င့ ်SOC အတကွ ်စမ်းသပ်မFများ ရလာေစပါသည။်”  

ကိ,းကား - Coleman et al. 2012, စာ-၂ 

ရငအ်,တြ်ပ3ြပငြ်ခငး်9:င့ ်ရငသ်ားkကးီထာွးေစြခငး်ခွစဲတိမ်G 
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ရငအ်,တြ်ပ3ြပငြ်ခငး်9:င့ ်ရငသ်ားsကးီထာွးေစြခငး် ခွစဲတိမ်Fလ,ပ်ေဆာငရ်န ်WPATH SOC v7 ၏ 
အရညအ်ချငး် သတမ်:တခ်ျကမ်ျားမ:ာ - 

• “မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ,မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်/ လိငဝိ်ေသသဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်မ:ာ 
ကာလ\:ညစ်ာွမေြပာငး်လဲ တညတ်ံေ့နြခငး်၊ ထိ,ကဲသ့ိ,မ့9:စ်̂ မိ3i ြခငး်ကိ, ေကာငး်စာွ 
မ:တတ်မ်းတငထ်ားြခငး်”  

• ခွစဲတိက်,သမFခယံ5ရန ်ဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, ေကာငး်စာွချ9ိ,ငြ်ခငး်၊ က,သမFခယံ5ရန ်သေဘာတ5ညြီခငး်  
• က,သမFခယံ5ရနအ်သကြ်ပည့ြ်ခငး်  
• စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာြပဿနာ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာ ြပဿနာ တစစ်ံ,တစရ်ာ\:ိပါက 

ထိ,ြပဿနာများကိ, ေကာငး်စာွကိ,ငတ်ယွ9်ိ,ငြ်ခငး်။  

သတြိပ3ရမညမ်:ာ ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းသည ်-  

- အမျိ3းသားအသငွြ်ဖစေ်စမည့ ်ရငအ်,တခ်ွစဲတိမ်Fအတကွ ်မြဖစမ်ေန လိ,အပ်သည့အ်ရာ မဟ,တပ်ါ၊  
- လ,ပ်ေဆာငရ်မညဟ်, ေဖာ်ြပထားသည့ ်သတမ်:တခ်ျကတ်စခ်, မဟ,တပ်ါ။ သိ,ေ့သာ် က,သမFခယံ5သ5သည ်

မေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းကိ, ရငသ်ားsကးီထာွးမF ခွစဲတိက်,သြခငး် မခယံ5မီ အနညး်ဆံ,း ၁၂ လ သံ,းစွထဲားရန ်
çéနk်ကားထားပါသည။် (ရညရွ်ယခ်ျကမ်:ာ ခွစဲတိမ်F/အလ:အပေရးရာ ရလဒမ်ျားထက ်ရငသ်ားsကးီထာွးမF 
အြမင့ဆ်ံ,းရလဒ ်ရ\:ိရနြ်ဖစပ်ါသည။်) 

ရငအ်,တ/်ရငသ်ား ြပ3ြပငခ်ွစဲတိြ်ခငး်ခယံ5̂ ပီးလäင ်လ,ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်ခွစဲတိမ်F အမျိ3းအစား၊ ရငအ်,တ/်ရငသ်ား 
အရွယအ်စား၊ အနာကျကသ်ည့ ်ပံ,စတံိ,အ့ေပ]မ5တည၍် က,သမFခယံ5သ5 သည ်surgical binder ကိ, 
ရကသ်တL ပတေ်ပါငး်များစာွ ဝတဆ်ငထ်ားရန ်လိ,အပ်ပါသည။် က,သမFခယံ5သ5 အများစ,တငွ ်ခွစဲတိထ်ားသည့ ်
အစတိအ်ပိ,ငး်၌ ေရြပည့လ်ာမFကိ, ေလäာခ့ျရနအ်တကွ ်ေရစ,တထ်,တရ်ြခငး်များလညး် \:ိတတ်̂ ပီး ယငး်ကိ, 
ခွစဲတိဆ်ရာဝနက် လ,ပ်ေဆာငေ်ပးရပါသည။် အေပ] ပိ,ငး်ခွစဲတိမ်Fမ: ြပနလ်ညေ်ကာငး်မနွလ်ာရန ်
ရကသ်တL ပတ ်၈ ပတ ်kကာ9ိ,ငပ်ါသည။်  

သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး် ၊ မျိ3းဥnပနြ်ဖတထ်,တြ်ခငး်၊ ေဝ:းေစြ့ဖတထ်,တြ်ခငး်  

သားအမ်ိဖယထ်,တြ်ခငး် ၊ မျိ3းဥÃပနြ်ဖတထ်,တြ်ခငး်9:င့ ်ေဝ:းေစြ့ဖတထ်,တမ်F ခွစဲတိြ်ခငး်များ လ,ပ်ေဆာငရ်န ်
WPATH SOC v7၏ အရညအ်ချငး် သတမ်:တခ်ျကမ်ျားမ:ာ - 

• “မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ,မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်/ လိငဝိ်ေသသဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်မ:ာ 
ကာလ\:ညစ်ာွမေြပာငး်လဲ တညတ်ံေ့နြခငး်၊ ထိ,ကဲသ့ိ,မ့9:စ်̂ မိ3i ြခငး်ကိ, ေကာငး်စာွ 
မ:တတ်မ်းတငထ်ားြခငး်”  

• ခွစဲတိက်,သမFခယံ5ရနအ်တကွ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, ေကာငး်စာွချ9ိ,ငြ်ခငး်၊ က,သမFခယံ5ရန ်
သေဘာတ5ညြီခငး်  
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• က,သမFခယံ5ရနအ်သကြ်ပည့ြ်ခငး်  
• စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာြပဿနာ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာြပဿနာ တစစ်ံ,တစရ်ာ\:ိပါက 

ထိ,ြပဿနာများကိ, ေကာငး်စာွကိ,ငတ်ယွ9်ိ,ငြ်ခငး် 

• (ေဟာ်မ,နး်သံ,းစွရဲန ်က,သမFခယံ5သ5၌ ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ တားြမစထ်ားြခငး်၊ ေဟာ်မ,နး်မသံ,းစွလိဲ,ြခငး်၊ 
ေသာကသ်ံ,း၍မရြခငး်) စသည့ ်အေြခအေနတစစ်ံ,တစရ်ာမ\:ိလäင ်က,သမFခယံ5သ5 သည ်၁၂ လ 
ဆကတ်ိ,က ်ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,း\:ိထားရပါမည။်  

မျိ3းပာွးအဂú ါများဖယထ်,တြ်ခငး် ခွစဲတိမ်F မြပ3လ,ပ်မီ ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,း လ,ပ်ေဆာငရ်ြခငး်၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်:ာ 
အာနသိငအ်ကျိ3းသကေ်ရာကမ်Fကိ, ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းြဖင့ ်မိတဆ်ကြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် (ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းများမ:ာ 
reversible (ေဆးရပ်လäငအ်ာနသိငရ်ပ်သာွးြခငး်) ြဖစ၍် ခွစဲတိက်,သမFများမ:ာ irreversible 
(ထာဝရေြပာငး်လသဲာွးြခငး်/ မ5လပံ,စြံပနမ်ရ\:ိေတာြ့ခငး်) ြဖစသ်ည။်  

မျိ3းပာွးအဂm ါများြပ3ြပငခ်ွစဲတိမ်Gများ 

လိငတ်တံပ်ဆငြ်ခငး်များ 9:င့ ်မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမFများ လ,ပ်ေဆာငရ်န ်WPATH SOC v7၏ 
အရညအ်ချငး် သတမ်:တခ်ျကမ်ျားမ:ာ - 

• “မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ,မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်/ လိငဝိ်ေသသဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်မ:ာ 
ကာလ\:ညစ်ာွမေြပာငး်လဲ တညတ်ံေ့နြခငး်၊ ထိ,ကဲသ့ိ,မ့9:စ်̂ မိ3i ြခငး်ကိ, ေကာငး်စာွ 
မ:တတ်မ်းတငထ်ားြခငး်” 

• ခွစဲတိက်,သမFခယံ5ရနအ်တကွ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, ေကာငး်စာွချ9ိ,ငြ်ခငး်၊ က,သမFခယံ5ရန ်
သေဘာတ5ညြီခငး်  

• က,သမFခယံ5ရနအ်သကြ်ပည့ြ်ခငး်   
• စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာြပဿနာ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာြပဿနာ တစစ်ံ,တစရ်ာ\:ိပါက 

ထိ,ြပဿနာများကိ, ေကာငး်စာွကိ,ငတ်ယွ9်ိ,ငြ်ခငး်။  

• (ေဟာ်မ,နး်သံ,းစွရဲန ်က,သမFခယံ5သ5 ၌ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာတားြမစထ်ားြခငး်၊ ေဟာ်မ,နး်မသံ,းစွလိဲ,ြခငး်၊ 
ေသာကသ်ံ,း၍မရြခငး်) စသည့ ်အေြခအေနတစစ်ံ,တစရ်ာမ\:ိလäင ်က,သမFခယံ5သ5 သည ်၁၂ လ 
ဆကတ်ိ,က ်ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,း\:ိထားရပါမည။်  

• ၎ငး်တိ,ခ့ယံ5သည့ ်လိငဝိ်ေသသလက∂ဏာ9:င့ ်၁၂ လ ဆကတ်ိ,ကေ်နထိ,ငေ်စြခငး်  

ခွစဲတိမ်Gအiပီးဆကလ်ကေ်စာင့H်ကည့ရ်နမ်ျား 

ရငအ်,တ/်ရငသ်ားြပ3ြပငခ်ွစဲတိမ်Giပီးသည့ေ်နာက ်
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က,သမFခယံ5သ5သည ်အနာကျကရ်န ်အခကအ်ခမဲျားစာွကိ, ရငဆ်ိ,ငရ်ပါမည။် ရငအ်,တ/်ရငသ်ား 
ြပ3ြပငခ်ွစဲတိမ်F၏ ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ်တစစ်တိတ်စပိ်,ငး်ြဖစေ်စ၊ အြပည့အ်ဝြဖစေ်စ 9ိ,သ့းီေခါငး်ထပ်ိ ပ,တ ်
ြခငး် (အစားထိ,းထည့ထ်ားသည့ ်9ိ,သ့းီေခါငး်ထပ်ိတစ\်:õးများ ေသဆံ,းြခငး်ေkကာင့ြ်ဖစေ်ပ] ြခငး်)၊  
ေသးွဥြခငး်၊ ြပညတ်ညြ်ခငး်များ ြဖစေ်ပ] 9ိ,ငပ်ါသည။် ထိ,သိ, ့ြဖစေ်ပ] ြခငး်များကိ,  ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး 
ခ9£ာကိ,ယတ်ငွး်မ: အရညမ်ျား စ,တထ်,တသ်ည့ ်Drains 9:င့ ်ပတတ်းီစညး်ြခငး်များကလညး် အြပည့အ်ဝ 
မကာကယွ9်ိ,ငပ်ါ။ အနာအsကးီစားများ ြဖစေ်ပ]လာ9ိ,ငပ်ါသည။် အချိ3i က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်
အနာမကျကခ်င ်အချိန၌် ခွစဲတိရ်ာကိ, က,တြ်ခစြ်ခငး်များ မလ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်အမာရွတက်ိ, ေသးေအာင ်
လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသည။်   

အာ\:တိ,ကသ်ားများသည ်အမာရွတြ်ဖစြ်ခငး်၊ ထငထ်င\်:ား\:ား ဒဏရ်ာကျနြ်ခငး်များ ပိ,၍ ြဖစ9်ိ,ငပ်ါသည။် 
တå,တပ်ညာ\:ငတ်စဦ်း၏ မkကာေသးခငက် ထ,တြ်ပနခ်ဲသ့ည့ ်အမာရွတမ်ျား က,သေရး၊ 
ကာကယွေ်ရးအတကွ ်စာတမ်းတငွ ်အာ\:တိ,ကသ်ား က,သမFခယံ5သ5များအတကွ ်အမာရွတမ်ျားကိ, 
ကိ,ငတ်ယွရ်မည့ ်လ,ပ်ေဆာငရ်န ်အkကမံျား9:င့ ်ကိ,းကားရမညမ်ျားကိ, ေရးသားထားပါသည။် (ကိ,းကား - Lv 
and Xia 2018) 

လငိတ်အံစားထိ,းတပ်ဆငြ်ခငး်ခွစဲတိမ်Giပီးသည့ေ်နာက ် 

မညသ်ည့ခ်ွစဲတိမ်Fတငွမ်ဆိ, ြဖစလ်ာ9ိ,ငသ်ည့ ်အ9Lရာယ ်တစစ်ံ,တစရ်ာ\:ိkက^ပီး လိငတ်အံစားထိ,းတပ်ဆငြ်ခငး် 
ခွစဲတိမ်Fတငွလ်ညး် စနွ ့စ်ားမFများ \:ိkကပါသည။် (လိငတ်အံတ,ဖနတ်းီထားသည့ ်အေရြပား9:င့ ်
ဆကစ်ပ်တစ\်:õးများ) ၌ ေသးွြပနေ်kကာစးီဆငး်မFမ\:ိြခငး်၊ ဆးီလမ်းေkကာငး် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲြပဿနာများ၊ 
တငပ်ဆံ,åိ, း ေသးွထကွြ်ခငး်၊ နာကျငြ်ခငး်၊ ဆးီအတိ ်(သိ,မ့ဟ,တ)် စအိ, အနာတရြဖစြ်ခငး်၊ 
အာåံ,ခစံားမFမ\:ိြခငး် စသညတ်ိ, ့ ြဖစေ်ပ] 9ိ,င်̂ ပီး၊ ဆးီသာွးရနလိ်,အပ်ြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ခွစဲတိမ်F 
ထပ်မံလ,ပ်ေဆာငရ်န ်လိ,အပ်ြခငး်များ \:ိတတပ်ါသည။် Donor site 9:င့ပ်တသ်က၍် ြမငမ်ေကာငး် 
åFမေကာငး်ေအာင ်အå,ပ်ဆိ,းေသာ အမာရွတမ်ျားြဖစြ်ခငး်၊ ချ3ပ်åိ, းကွ/ဲ ချ3ပ်åိ, းပငွ့ထ်ကွြ်ခငး်၊ 
သာက5ေစတ့စ\်:õးများြဖစေ်ပ]လာြခငး်၊  ေရွiလျားမFေလျာန့ညး်လာြခငး်၊ ေသးွဥြခငး်၊ နာကျငြ်ခငး်၊ 
အာåံ,ခစံားမF ေလျာန့ညး်လာြခငး်များ ြဖစေ်ပ]တတပ်ါသည။် ချ3ပ်åိ, းကွ/ဲ ချ3ပ်åိ, းပငွ့ထ်ကွြ်ခငး်၊ ပိ,းဝငြ်ခငး်၊  
ဆးီအမ်ိÃပနက်ျငး်လာ၍ ဆးီသာွးနညး်ြခငး်၊ ခ9£ာကိ,ယအ်စတိအ်ပိ,ငး်များ ဟနခ်ျကမ်ညြီခငး် စသည့ ်
လက∂ဏာများသည ်အြဖစန်ညး်ေသာ်လညး် လိငတ်အံစားထိ,း တပ်ဆင်̂ ပီးသည့ေ်နာက ်ြဖစေ်ပ]တတသ်ည့ ်
ေနာကဆ်ကတ်ွြဲပဿနာများ ြဖစk်ကပါသည။် (ကိ,းကား -Deutsch 2016).  

အကယ၍် က,သမFခယံ5သ5သည ်တြခား9ိ,ငင်သံိ, ့ သာွးေရာကက်,သသ5ြဖစလ်äင ်ေဆးåံ,ဆငး်သည့အ်ခါ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သြခငး်^ပီးသည့ေ်နာက ်အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fကိ, ပထမ9:စတ်ငွ ်
သံ,းလ တစခ်ါ လ,ပ်ေဆာငစ်စေ်ဆးရမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ခွစဲတိက်,သမG iပီးသည့ေ်နာက ်
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က,သမFခယံ5သ5 အေနြဖင့ ်အနာကျကရ်န ်အခကအ်ခမဲျားစာွ မ\:ိသင့ပ်ါ။ ခွစဲတိမ်F̂ ပီးသည့ေ်နာက ်
ြဖစေ်ပ]လာ9ိ,ငသ်ည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွဆဲိ,းကျိ3းများတငွ ်ေသးွထကွလွ်နြ်ခငး်၊ ပိ,းဝငြ်ခငး်၊ အနာကျကပံ်, 
မ5မမ:နြ်ခငး်များြဖစ၍် ေရ\:ညအ်ကျိ3းဆကအ်ေနြဖင့ ်ဆးီလမ်းေkကာငး်ကျ[း၍ ဆးီသာွးနညး်ြခငး် 
ြဖစ9်ိ,ငပ်ါသည။် ထိ,သိ, ့ြဖစလ်ာလäင ်လိ,အပ်သည့ ်က,သမFခယံ5ရန ်ခွစဲတိဆ်ရာဝန9်:င့ ်တိ,ငပ်ငပ်ါ။ 

လိငတ်တံစ\်:õးများမ: မိနး်မကိ,ယပံ်,ေဖာ်ဖနတ်းီထားသည့ ်က,သမFခယံ5သ5များတငွ ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး 
ပထမသံ,းလတငွ ်တစရ်ကလ်äင ်သံ,းေလးခါခန ့ ်သားအမ်ိေခါငး်အားကျယေ်အာငလ်,ပ်ေဆာငြ်ခငး် ြပ3လ,ပ်ရန ်
လိ,အပ်^ပီး ခွစဲတိဆ်ရာဝန၏် çéနk်ကားချကအ်တိ,ငး် လ,ပ်ေဆာငရ်ပါမည။် ဤေဒသတငွး်\:ိ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးများ၌ 
သားအမ်ိေခါငး်အားကျယေ်အာငလ်,ပ်ေဆာငြ်ခငး် ြပ3လ,ပ်ရသည့ ်အေkကာငး်ကိ, နားမလညk်ကသည့အ်တကွ ်
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲြပဿနာများ kက3ံေတွiရသည့ ်ေဆးမ:တတ်မ်းများ\:ိkကပါသည။်  

ခွစဲတိမ်Fအ^ပီးသံ,းလမ:စ၍ သားအမ်ိေခါငး်အားကျယေ်အာငလ်,ပ်ေဆာငြ်ခငး်အား ြပ3လ,ပ်ရသည့ ်
အsကမ်ိေရနညး်လာ^ပီး ပိ,sကးီသည့ ်dilators ကိ, အသံ,းြပ3ရပါမည။် ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး ၆ လမ: ၁၂လအတငွး် 
လိငဆ်ကဆ်မံF (ထိ,းသငွး်ြခငး်) ပံ,မ:န\်:ိသည့ ်သ5များတငွ ်သားအမ်ိေခါငး်အားကျယေ်အာငလ်,ပ်ေဆာငြ်ခငး် 
ြပ3လ,ပ်ရန ်မလိ,အပ်ပါ။ ဆကဆ်မံFမ\:ိလäင ်တစပ်တတ်စs်ကမ်ိ (သိ,မ့ဟ,တ)် 9:စs်ကမ်ိ လ,ပ်ေဆာငရ်န ်
လိ,အပ်ပါသည။် လိငဆ်ကဆ်မံFြပ3ရန ်ေချာဆအီသံ,းြပ3ရနလ်ညး် လိ,အပ်ပါသည။်  

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များက ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိမ်F 
ခယံ5လိ,သည့အ်ခါ သာွးရမည့ေ်နရာကိ, çéနြ်ပေပးြခငး်၊ ခွစဲတိမ်Fအတကွ ်ြပငဆ်ငေ်နချိန ်(သိ,မ့ဟ,တ)် 
ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fများတငွ ်သင ်က5ညေီပးဖ5းပါသလား။ 

က5ညဖီ5းသညဆ်ိ,လäင ်ထိ,ေစာင့ေ်\:ာကက်5ညမီFများကေန သင ်ဘာေတေွလလ့ာ9ိ,ငခ်ဲပ့ါသလဲ။ သင့အ်ေနြဖင့ ်
သင ်လ,ပ်ေဆာငရ်မည့အ်ရာများ ပိ,မိ,ေကာငး်မနွေ်စရန ်လိ,အပ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျား \:ိပါေသးသလား။  

မက5ညဖီ5းဘ5းဆိ,လäင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များကိ, က5ညေီပးရန ်
သင့အ်ေနြဖင့ ်မညသ်ည့ ်အသပိညာ၊ စမ်ွးရညတ်ိ, ့ လိ,အပ်သညဟ်, ထငပ်ါသနညး်။ 

သင၏် က,သမFခယံ5သ5 က ခယံ5ထားသည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိမ်Fများအတကွ ်လိ,အပ်သည့ ်
အရညအ်ေသးွ9:င့ ်စတိခ်ျရမFဆိ,ငရ်ာ9:င့ ်စိ,းရိမ်စရာအေkကာငး်များကိ, သငသ်ပိါသလား။ သသိညဆ်ိ,လäင ်
ယငး်စိ,းရိမ်ဖွယရ်ာအချကမ်ျားကိ, ကိ,ငတ်ယွသ်ည့အ်ခါ ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ 
လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများ အဆင့မ်ျားကိ, ေဆာငရွ်ကပ်ါသလား။  

လ,ပ်ေဆာငရ်မည့အ်ချကမ်ျား 



 

149 
 

✔ အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များသည ်က,သမFခယံ5သ5များ၏ ခွစဲတိမ်Fမတိ,ငခ်င၊် 
ခွစဲတိမ်Fြပ3ေနစ[9:င့ ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fများ9:င့ ်ေဖးမက5ညရီနအ်တကွ ်
အေရးsကးီေသာ အခနး်က≥မ: ပါဝငk်ကသည။် ထိ,သိ,ေ့စာင့ေ်\:ာကက်5ညရီနအ်တကွ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိမ်Fများအေkကာငး် သထိားရန ်အေရးsကးီပါသည။်  

✔ သင၏် က,သမFခယံ5သ5အား စတိက်ျနး်မာေရးပညာ\:ငထ် ံလéေဲြပာငး်ေပးရန ်လိ,အပ်9ိ,င်̂ ပီး ၎ငး်၏ 
စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာသည ်ခွစဲတိက်,သမFခယံ5ရန ်အဆငသ်င့ ်ြဖစ/်မြဖစက်ိ, အကြဲဖတစ်စေ်ဆးရနြ်ဖစသ်ည။်  

✔ ခွစဲတိမ်Fလ,ပ်ေဆာငရ်န ်ေဆးွေ9းွသည့ ်ချိနး်ဆိ,မFများတငွ ်မညသ်ည့ ်ခွစဲတိမ်Fအား လ,ပ်9ိ,ငသ်ည/် 
မလ,ပ်9ိ,ငသ်ညက်ိ, ပငွ့လ်ငး်စာွ ေဆးွေ9းွေြပာဆိ,ရပါမည။်  

✔ က,သမFခယံ5သ5က 9ိ,ငင်ရံပ်ြခားတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိမ်F ြပ3လ,ပ်လိ,ပါလäင ်
အကျိ3းအြပစမ်ျား9:င့ ်ရငဆ်ိ,ငလ်ာရ9ိ,ငသ်ည့ ်အချကမ်ျားကိ, ေဆးွေ9းွထားပါ။ ရငဆ်ိ,ငရ်9ိ,ငသ်ည့ ်
အခကအ်ခမဲျားတငွ ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး ြပ3စ,ေစာင့ေ်\:ာကမ်F မရ\:ိြခငး် စသည့အ်ခကအ်ခမဲျား 
ြဖစလ်ာ9ိ,ငပ်ါသည။်  

✔ အကယ၍် သငသ်ည ်က,သမFခယံ5သ5၏ ပံ,မ:န ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကေ်ပးသ5ြဖစလ်äင ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fများ9:င့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲြပဿနာများအတကွ ်ပထမဆံ,းkကည့ေ်ပးရမည့သ်5 
ြဖစ9်ိ,ငပ်ါသည။် 
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Lv K and Xia Z. 2018. Chinese expert consensus on clinical prevention and treatment of scar. Burns 

Trauma. 2018; 6: 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s41038-018-0129-9 
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Advice about Surgical Referral Letters 

Boston Children’s Hospital’s Centre for Gender Surgery: https://www.childrenshospital.org/centers-
and-services/programs/a-_-e/center-for-gender-surgery-program/eligibility-for-surgery  

Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health of transsexual, transgender, 
and gender-nonconforming people, version 7. WPATH, pp 27-28: 
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https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_English2012.pdf?_t=16136
69341  

TransHub’s online information for clinicians includes this Surgical Readiness referral template letter 
for health professionals making a referral to a surgeon:  https://www.transhub.org.au/s/TH-
Readiness-Referral.docx   
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အခနး် (၁၁) - ဂျဲနဒ်ါခယံ2မ4ကွြဲပားIကေသာ ကေလးများKLင့ ်လ2ငယမ်ျားအား 

အားေပးက2ညြီခငး်  

ေလလ့ာေရးရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

✔ ကေလးများ9:င့ ်လ5ငယမ်ျားအတကွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်သည ်အေရးsကးီေkကာငး်၊ 
အေထေွထကွျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ၏ အခနး်က≥သည ်ငယရွ်ယသ်5များ၏ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငမ်F ဘဝခရီးတငွ ်အေရးsကးီေkကာငး်ကိ, နားလညေ်စရန။်  

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 ကေလးများ၊ 
၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,များအတကွ ်စတိလ်5မFေရးဆိ,ငရ်ာ အားေပးက5ညမီFများ၏ အခနး်က≥ကိ, 
သေဘာေပါကန်ားလညေ်စရန။်  

✔ ေဆးအာနသိင ်အြပည့အ်ဝ သကေ်ရာကသ်ည့ ်အပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ၏ 
သံ,းစွခဲငွ့\်:ိမF၊ ေဆးçéနး်ေပးြခငး်အပါအဝင ်ေဆးသံ,းစွမဲF ေစာင့k်ကည့ြ်ခငး်များအတကွ ်
သကေ်သအေထာကအ်ထားအေြခြပ3 သေဘာတ5ညခီျကလ်မ်းçéနက်ိ, သ\ိ:ိသေဘာေပါကေ်စရန။်  

✔ အပျိ3ေဖာ်ဝငစ်အရွယမ်ျားအတကွ ်ေဆးအာနသိငအ်ြပည့မ်ဟ,တသ်ည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ေဟာ်မ,နး်ေဆးများသံ,းစွမဲF9:င့ ်တရားဝငမ်ဟ,တသ်ည့ ်ေဟာ်မ,နး်ေဆးသံ,းစွမဲFများအတကွ ်
ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလäာခ့ျြခငး်များအတကွ ်သကေ်သအေထာကအ်ထားအေြခြပ3 
သေဘာတ5ညခီျကလ်မ်းçéနက်ိ, သ\ိ:ိသေဘာေပါကေ်စရန။် 

✔ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သြခငး် ခယံ5လိ,ေသာ အပျိ3ေဖာ်ဝငစ်အရွယမ်ျားအတကွ ်
ထိ,ေဆးက,သမF ရယ59ိ,ငသ်ည့ ်အရညအ်ချငး် စသံတမ်:တခ်ျကမ်ျားကိ, 
နားလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန။်  

✔ ကိ,ယေ်ရးကိ,ယတ်ာ အတငွး်ေရးလäိ3i ဝ:ကခ်ျကမ်ျား9:င့၊် အချကအ်လကသ်ေဘာ တ5ညမီFဆိ,ငရ်ာ 
ကစိ»ရပ်များကိ, သတြိပ3ေစရန9်:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်အား 
ရယ5လိ,သည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 ကေလးများ၊ အပျိ3ေဖာ်ဝငစ်အရွယမ်ျား9:င့ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်မညက်ဲသ့ိ,အ့သံ,းချ9ိ,ငသ်ညက်ိ, 
နားလညသ်တြိပ39ိ,ငရ်န။်  

အကျXးချ3ပ်တငြ်ပချက ်

အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
ကေလးများ၊ လ5ငယမ်ျားကိ, ၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,တငွး်၌လညး်ေကာငး်၊ လ5အ့သိ,ငး်အဝိ,ငး်အတငွး်၌ 
လညး်ေကာငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ေကျာငး်များ၌ လညး်ေကာငး် ဖယက်ျ[ြငငး်ဆိ,ထားkကြခငး်၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ 
အ9ိ,ငက်ျင့မ်F9:င့ ်အkကမ်းဖကြ်ခငး် ပံ,စအံမျိ3းမျိ3းတိ, ့ \:ိkကပံ,ကိ, APTN 9:င့ ်UNDP တိ,က့ တငြ်ပခဲေ့သာ 
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သ,ေတသနတစခ်,\:ိပါသည ်(Health Policy Project, APTN and UNDP, 2015) ။  
ထိ,သ,ေတသနတငြ်ပချကတ်ငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ 
ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ချက၊် လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကမ်ျားကိ, ဖိ9:ပ်ိ၍ အတငး်အkကပ် 
ေြပာငး်လဲပစရ်နs်က3ိးစားေသာ လိငစ်တိတ်မ်ိးçွတြ်ခငး်9:င့ ်ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFများကိ, 
ေြပာငး်လဲရနs်က3ိးစားသည့ ်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအေkကာငး်ကိ, ထည့သ်ငွး် တငြ်ပထားပါသည။်  

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:ငအ်ဖဲွiအစညး်များ (Coleman 9:င့အ်ဖဲွiသားများက ၂၀၁၂ ခ,9:စတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ 
အ9ိÀယိ9ိ,ငင် ံလကေ်တွiက,သမFဆိ,ငရ်ာ စတိပ်ညာ\:ငမ်ျားအသငး်က ၂၀၂၀ ခ,9:စတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်32၊ 
ဩစေkတးလျ9ိ,ငင် ံစတိပ်ညာအဖဲွiအစညး်က ၂၀၂၁ တငွ ်ထ,တြ်ပနခ်ဲေ့သာ ထ,တြ်ပနခ်ျက၌်လညး်ေကာငး်၊ 
နယ5းဇီလန ်စတိပ်ညာ\:ငမ်ျားအသငး် က ၂၀၂၁ ခ,9:စတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်)  အသးီသးီတိ,က့ 
လိငစ်တိတ်မ်ိးçွတြ်ခငး်9:င့ ်ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFများကိ, ေြပာငး်လဲရနs်က3ိးစားသည့ ်
ေဆာငရွ်ကခ်ျကသ်အီိ,ရီ၏ လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်သပိœံနညး်ကျ မဟ,တြ်ခငး်၊ လကခ်9ံိ,ငဖွ်ယမ်\:ိြခငး်၊ 
ကျင့ဝ်တ9်:င့ ်မညြီခငး်၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fများ \:ိြခငး်ေkကာင့ ်အြပငး်အထန ်ကန ့က်ကွထ်ားkကေသာ်လညး် 
အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5 အတတပ်ညာ\:ငမ်ျားက ဆကလ်က ်
ကျင့သ်ံ,းလäက\်:ိkကပါသည။် ေနာကထ်ပ် ထကွ\်:ိလာမည့ ်မေလး\:ား၊ အငဒ်ိ,နးီ\:ား၊ သရိီလကúာ9:င့ ်
အ9ိÀယိ၌လ,ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့ ်APTN ၏ သ,ေတသနတငွလ်ညး် မိဘများ၊ မိသားစ,ဝငမ်ျား၊ 
ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ဘာသာေရးအဖဲွiအစညး်များ၊ ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:ငမ်ျား၊ 
ေကျာငး်များ9:င့ ်9ိ,ငင်ေံတာ်က ကန ့သ်တတ်ားြမစထ်ားေသာ ပåိ,ဂရမ်များက လိငစ်တိတ်မ်ိးçွတြ်ခငး်9:င့ ်
ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFများကိ, ေြပာငး်လဲရနs်က3ိးစားသည့ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကသ်အီိ,ရီ၏ 
လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ, ဆကလ်ကက်ျင့သ်ံ,းလäက\်:ိေkကာငး်ကိ,လညး် မ:တတ်မ်းတငထ်ားပါသည။် 

ယငး်ကဲသ့ိ,ဆ့ကလ်ကက်ျင့သ်ံ,းေနkကြခငး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 လ5ငယမ်ျား၏ စတိက်ျနး်မာေရး9:င့ ်ေကာငး်ကျိ3းအြဖာြဖာအေပ]တငွ ်ထင\်:ားသည့ ်
ဆိ,းကျိ3းများ သကေ်ရာကလ်äက\်:ိေkကာငး်ကိ, Strauss 9:င့ ်အဖဲွiက ၂၀၁၇ ခ,9:စတ်ငွလ်ညး်ေကာငး် ၊ Veale 
9:င့ ်အဖဲွiက ၂၀၁၉ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး်33 တငြ်ပခဲk့ကပါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကအ်ားြဖင့ ်မိသားစ,၏ 
ေထာကပံ်က့5ညမီFကိ, ရ\:ိသ5များသည ်အဘကဘ်ကက် ြဖစေ်ပ]လာသည့ ်ကစိ»ရပ်များအေပ] ခ9ံိ,ငရ်ည\်:ိမF 

 
32

 ဤဝကဘ်ဆ်ိ"ဒတ်ငွေ်လလ့ာပါ: https://www.youthkiawaaz.com/2020/05/several-indian-mental-health-associations-

oppose-gay-conversion-therapy/ 

33
 ဥပမာအားြဖင့ ်ဩစေJတးလျ@Bင့ ်နယ8းဇီလနမ်B မJကာေသးခငက်ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့ ်စစတ်မ်း_ကးီတငွ ်ေတွcရသကဲသ့ိ"ပ့ငြ်ဖစသ်ည။် 

ဩစေJတးလျတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ8မKကွြဲပားစာွေနထိ"ငJ်ကသ8များအJကား စတိပိ်"ငး်ဆိ"ငရ်ာခစံားရမK@Kနး်အလနွြ်မင့က်ာ စတိက်ျေရာဂါ (၇၅%)၊ 

ပ8ပနေ်သာက(၇၂%)NBိကာ ၎ငး်တိ"၌့ ဂျဲနဒ်ါခယံ8မKကွြဲပားသ8 လ8ငယမ်ျားတငွ ်မိမိကိ"ယက်ိ"ထခိိ"ကေ်စြခငး် (၈၀%)@Bင့ ်သတေ်သရန_်က6ိးစားမK (၄၈%) 

အထNိBိေJကာငး် Strauss@Bင့ ်အဖွဲcက ၂၀၁၇ ကေဖာ်ထ"တခ်ဲပ့ါသည။် Veale @Bင့အ်ဖွဲc၏ ၂၀၁၉ ခ"@Bစအ်တငွး် တငြ်ပခဲမ့Kအရ နယ8းဇီလနတ်ငွ ်

ရကသ်တñ ပတ ်ေNB cေလးပတဆ်ကတ်ိ"က၌်  ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ"ေ့ြပာငး်လြဲပ6မ8ေနထိ"ငသ်8@Bင့ ်ကျားမ မခယံ8လိ"သ8 (အသက ်၁၄-၂၄) များ၏ ၈၆% 

သည ်စတိပိ်"ငး်ဆိ"ငရ်ာမ@Bစ>်မိ6 cစရာများခစံားရြခငး် အလနွြ်မင့မ်ားခဲ>့ပီး ၈၄ % သည ်သတေ်သမKြပ6ရနေ်တးွJကခံဲ>့ပီး ၁၇% က လနွခ်ဲသ့ည့ ်

၁၂လအတငွး် အမBနတ်ကယ ်သတေ်သရနJ်ကစံညခ်ဲJ့ကေJကာငး် သရိသည။်  
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ပိ,တညေ်ဆာက9်ိ,ငk်က^ပီး ဖယက်ျ[ခရံြခငး် ကဲသ့ိ,ေ့သာ ဆိ,းကျိ3းသကေ်ရာကမ်Fများကိ, ခစံားရမF 
နညး်ပါးေkကာငး် Veale 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၉ ခ,9:စတ်ငွ ်ေြပာkကားထားပါသည။်   

HEEADSSS assessment ကဲသ့ိ,ေ့သာ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်စတိလ်5မFဆိ,ငရ်ာ အငတ်ာဗျõးများသည ်
လ5ငယတ်စဉ်းီ၏ ြဖစေ်ပ]လာသည့ ်ကစိ»ရပ်များအေပ] ခ9ံိ,ငရ်ည\်:ိမF၊ kက3ံလာရသည့ ်
ဖိအားများ9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်စတိက်ျနး်မာေရး အ9Lရာယမ်ျားကိ, သတြိပ39ိ,ငရ်န ်က5ညေီပးပါသည။်34  
လ5ငယတ်စဉ်းီသည ်မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ, မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်ကိ, ၎ငး်ဘဝ၏ မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်
စတငြ်ဖစေ်ပ] ခစံားလာရြခငး်9:င့ ်ထိ,ကဲသ့ိ,ေ့သာ မ9:စ်̂ မိ3i ဖွယ ်စိ,းရိမ်ပ5ပနစ်ရာများ စတငြ်ဖစေ်ပ]လာမညက်ိ, 
HEEADSSS assessment ကဲသ့ိ,ေ့သာ အကြဲဖတ ်အငတ်ာဗျõးမ: သ\ိ:ိ9ိ,ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 
ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:ငမ်ျားကလညး် ငယရွ်ယသ်5များ9:င့ ်၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,များကိ, လံ,ြခ3ံစတိခ်ျရသည့ ်
အစအီစ[များချမ:တ9်ိ,ငရ်န၊် ရ9ိ,ငေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား9:င့ ်ခစံားြဖစေ်ပ]လာရေသာ 
မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ, မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်9:င့ ်အြခား မ9:စ်̂ မိ3i ဖွယ ်စိ,းရိမ်ပ5ပနမ်Fများကိ, 
ကိ,ငတ်ယွေ်ြဖ\:ငး်9ိ,ငရ်န၊် လိ,အပ်လäင ်စတိက်ျနး်မာေရး အက5အညေီပးရန ်çéနk်ကားြခငး်တိ,က့ိ, 
လ,ပ်ေဆာငေ်ပး9ိ,ငပ်ါသည။် 

ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:ငမ်ျားသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 ကေလးများ၊ ၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,များအား တိ,ကåိ်,က ်
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ က5ညေီထာကပံ်မ့Fစာလéာများ ေရးေပးရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ 
ဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, လéေဲြပာငး်ေပးရာတငွလ်ညး်ေကာငး် က,သမFခယံ5သ5များက လ5မFေရး၊ ေဆးပညာ9:င့ ်
ဥပေဒအရ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် ရ\:ိရန ်ေဆာငရွ်ကလိ်,သည့အ်ခါများတငွ ်အေရးsကးီသည့ ်
အခနး်က≥က ပါဝငk်ကပါသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်စာသငေ်ကျာငး်များတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 ကေလးများ၊ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
လ5ငယမ်ျားအေနြဖင့ ်ေကျာငး်၏ လFပ်\:ားမFများတငွ ်၎ငး်တိ,ခ့ယံ5ထားသည့ ်ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသြဖင့ ်
ပါဝငခ်ငွ့ရ်ေစမည့ ်ေပ]လစမီျား ချမ:တ9်ိ,ငေ်ရး တိ,ကတ်နွး်ြခငး်။ ယငး်ေပ]လစမီျားတငွ ်-  

- ေကျာငး်မ:တတ်မ်းများ9:င့ ်အ,ပ်ချ3ပ်မFစနစထ်\ဲ:ိ ၎ငး်တိ,၏့န အမည9်:င့ ်ဂျဲနဒ်ါ 
အမျိ3းအစားေဖာ်ြပမFများကိ, ေြပာငး်ေပးြခငး်၊ သိ, ့ြဖစ၍် ေြပာငး်လဲလိ,ကသ်ည့ ်အမည၊် ဂျဲနဒ်ါ 
အမျိ3းအစားေဖာ်ြပမFကိ, ၎ငး်တိ,အ့ေနြဖင့ ်ေရ\:ည ်အသံ,းြပ3ခငွ့ ်ရသာွးြခငး်၊  

 
34

 အြပနအ်လBနေ်ဆးွေ@းွမKြဖင့ေ်ဆာငရွ်ကရ်မည့ ်ဤေလလ့ာမKစာအ"ပ်တငွ ်HEEADSSS assessment အေJကာငး်မိတဆ်ကထ်ားေပး>ပီး HEEADSSS 

assessment ဆိ"သညမ်Bာစတိလ်8မKဆိ"ငရ်ာအကြဲဖတမ်Kတစခ်"ြဖစက်ာ ယငး်တငွ ်လ8ငယမ်ျား၏ အမိ်ပတဝ်နး်ကျင၊် ပညာေရး@Bင့အ်လ"ပ်အကိ"င၊် 

စားေသာကမ်K၊ အေပါငး်အသငး်များ@Bင့ဆ်ိ"ငရ်ာလKပ်NBားမKများ၊ လငိဆ်ကဆ်မံKဆိ"ငရ်ာကစိôရပ်များ၊ သတေ်သြခငး်@Bင့ ်စတိက်ျေရာဂါ၊ 

လံ"ြခ6ံစတိခ်ျရမKအေJကာငး်များ ပါဝငပ်ါသည။် https://www.goodfellowunit.org/courses/introduction-heeadsss-assessment.  
HEEADSSS အေJကာငး်ဗားNBငး်အသစ ်HEEADSSS 3.0ကိ"၂၀၁၄တငွ ်ထ"တြ်ပနခ်ဲ>့ပီး အားသာချကမ်ျားအေပãအေြခခသံည့ခ်ျeးကပ်မK@Bင့ ်

ဆိ"NBယမ်ီဒယီာ၏သကေ်ရာက@်ိ"ငမ်Kများပါဝငခ်ဲသ့ည။် https://bit.ly/2SgX3fT 
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- ၎ငး်တိ,၏့ အမည9်:င့ ်လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကက်ိ, အသံ,းြပ3ေပးြခငး်၊  
- ၎ငး်တိ,၏့ လိငဝိ်ေသသခယံ5မF9:င့ ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်ေကျာငး်ဝတစ်ံ,ကိ, ဝတဆ်ငေ်စြခငး်၊  
- ၎ငး်တိ,၏့ လိငဝိ်ေသသခယံ5မF9:င့ ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်ေကျာငး်လFပ်\:ားမFများ၊ 

အားကစားလFပ်\:ားမFများတငွ ်ပါဝငေ်စြခငး်၊  
- အြခား ဝနေ်ဆာငမ်Fများြဖစေ်သာ အမ်ိသာ၊ အဝတလဲ်ခနး် စသညတ်ိ, ့ အသံ,းြပ3မF၊  

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မGကွြဲပားြခငး်အား အသအိမ:တြ်ပ3လကခ်ေံပးြခငး်သည ်

ကေလးများ9:င့လ်5ငယမ်ျားအတကွ ်အေရးkကးီေHကာငး်  

ကေလးများ9:င့ ်လ5ငယမ်ျားအတကွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်သည ်၎ငး်တိ,၏့ 
ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မF ေပ]ေပါကလ်ာသည9်:င့အ်မä (၎ငး်တိ,၏့ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် 
ခရီးလမ်းတစေ်လäာကတ်ငွ ်မညသ်ည့ ်လားရာကိ, သာွးမည ်ဆိ,သညက်ိ, ေမäာ်လင့ထ်ားြခငး်မ\:ိဘ)ဲ 
ပံပိ့,းမFများကိ, ေပး9ိ,ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိ,ေ့နာက ်ကေလးများအေနြဖင့ ်မညသ်ည့လိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ချကက်ိ, 
\:ာေဖွရမညဆ်ိ,သည့ ်sက3ိတငသ်တမ်:တခ်ျကမ်\:ိဘ ဲ၎ငး်တိ,အ့တကွ ်သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ9:င့ ်
ကိ,ကည်မီF\:ိေသာ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကိ, ေတွi \:ိ9ိ,ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် (Ehrensaft က ၂၀၁၆ ခ,9:စတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ 
Newhook 9:င့အ်ဖဲွiက၂၀၁၈ ခ,9:စတ်ငွလ်ညး်ေကာငး် တငြ်ပထားkကပါသည။်) 

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ကိ, အတအိကျေဆာငရွ်က9်ိ,ငခ်ဲသ့ည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ကေလးငယမ်ျား၏ စတိက်ျနး်မာေရး ရလဒမ်ျားသည ်၎ငး်တိ,၏့ ပတဝ်နး်ကျငမ်: 
သတမ်:တထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်ထပ်တ5ကျသ5 သ5ငယခ်ျငး်များ9:င့ ်ဆငတ်5kကသညဟ်, 
သ,ေတသနစစတ်မ်းတစခ်,အရ သရိေkကာငး် Durwood 9:င့ ်အဖဲွiက ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်တငွလ်ညေ်ကာငး်၊  Olson, 
Durwood, DeMeules 9:င့ ်McLaughlin တိ,က့ ၂၀၁၆ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး် တငြ်ပထားkကပါသည။် 
ထိ, ့ြပင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကအ်ေနြဖင့ ်ကေလးဘဝ၌ ၎ငး်တိ,၏့ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ြခငး်တငွ ်ဖိ9:ပ်ိခရံြခငး်၊ 
ဟန ့တ်ားခရံြခငး်များ \:ိြခငး်ေkကာင့ ်ကေလးများတငွ ်စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ မ9:စ်̂ မိ3iစရာများ9:င့ ်
အြပ3အမ5ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ြပဿနာများ ြမင့မ်ားစာွ\:ိေနသည့ ်မ:တတ်မ်းများ\:ိေkကာငး်ကိ, Turban, J က ၂၀၁၇ 
ခ,9:စ ်တငွ ်ေဖာ်ထ,တခ်ဲပ့ါသည။် ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်သည ်ကေလးများကိ, စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ 
စလဲွံြပဿနာများ \:ိသညဆ်ိ,သည့ ်အယ5အဆကိ, ေ\:ာင\်:ားကာ ၎ငး်တိ,၏့ လိငဝိ်ေသသခယံ5ချက9်:င့ ်
လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကက်ိ, ေလးစားသည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်ချ[းကပ်ြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ကေလးများတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် ေမာ်ဒယြ်ဖင့ ်
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးြခငး်သည ်များစာွေသာ ပညာ\:ငမ်ျား၊ ကမƒာလံ,းဆိ,ငရ်ာ အတတပ်ညာ9:င့ ်
သပိœံပညာ\:င ်အဖဲွiအစညး်များ၏ ေထာကခ်မံFကိ, ရ\:ိထားေသာနညး်လမ်း ြဖစပ်ါသည။် 
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ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3က,သမF လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားကိ, WPATH (Coleman 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၂ 
တငွလ်ညး်ေကာငး်), the Endocrine Society (Hembree 9:င့ ်အဖဲွiက ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး်) က 
ေထာကခ်ထံား^ပီး၊ ဩစေkတးလျတငွ ် (Telfer 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၈ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး်)၊ နယ5းဇီလနတ်ငွ ်
(Oliphant 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၈ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး်) ထ,တေ်ဖာ်ခဲk့ကပါသည။် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ကေလးများ9:င့ ်လ5ငယမ်ျားအတကွ ်ေထာကခ်ေံသာ 
မ5ဝါဒေkကြငာချကမ်ျားတငွ ်American Psychological Association, the Australian Psychological 
Society, the UK Royal College of Psychiatrists,  the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, the American Academic of Pediatrics, the Australian Psychological 
Society and the Royal Australasian College of Physicians တိ,ပ့ါဝငk်ကပါသည။် 

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်I:ာကသ်5များ၏ အခနး်ကh 

အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များအေနြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3က,သြခငး်9:င့ ်
ပတသ်က၍် အေြခခကံျနး်မာေရး ဗဟ,သ,တများ \:ိရမညြ်ဖစ်̂ ပီး မိမိတိ,9့ိ,ငင်\ံ:ိ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3က,သြခငး်ကိ, အထ5းြပ3 ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသည့ေ်နရာ၊ ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ59:င့ ်
လéေဲြပာငး်ရန ်အေkကာငး်ဖနလ်ာပါက မညသ်ည့ေ်နရာသိ, ့ လéေဲြပာငး်ေပးရမည့ ်လမ်းေkကာငး်၊ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 လ5ငယမ်ျား9:င့ ်မိသားစ,များအတကွ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငး်အား အေြခြပ3သည့ ်
က5ညေီထာကပံ်ေ့ပးြခငး်များ၊ အရငး်အြမစမ်ျားကိ, သ\ိ:ိထားရန ်လိ,အပ်ပါသည။်    

အပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ကေလးများတငွ ်ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ ထ5းြခားသည့ ်က,သမFမျိ3း မလိ,အပ်ေသာ်လညး် ၎ငး်တိ,၏့ 
မိသားစ,များက လ5မFေရး9:င့ ်ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ ကစိ»များတငွ ်ကေလးများ၏ လိငဝိ်ေသသဆိ,ငရ်ာ 
ေြပာငး်လဲမFများ9:င့ပ်တသ်က၍် မညက်ဲသ့ိ, ့ အေကာငး်ဆံ,း ပံပိ့,းမFေပး9ိ,ငရ်နအ်တကွ ်
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ, လိ,အပ်တတk်ကပါသည။် သိ, ့ြဖစပ်ါ၍ 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5များအေနြဖင့ ်ြဖစ9်ိ,ငလ်äင ်လ5ငယမ်ျား၏ ေြပာငး်လဲလာေသာ 
လိငဝိ်ေသသခယံ5ချကမ်ျား၏ ယ[ေကျးမF9:င့ ်ကိ,ကည်သီည့ ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ, 
ေပး9ိ,ငရ်နလိ်,အပ်ပါသည။်  

ထိ,သိ,သ့တငး်အချကအ်လကမ်ျားေပးရာတငွ ်ကေလးတစေ်ယာကက် ၎ငး်၏ေမးွရာပါလိငအ်ဂú ါမဟ,တသ်ည့ ်
အြခားလိငဝိ်ေသသြဖင့ေ်နထိ,ငလိ်,သည့အ်ခါ လ5မFေရးရာများ ေြပာငး်လဲမFများ9:င့ဆ်ိ,ငသ်ည့ ်
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားြဖစသ်ည့ ်အမညေ်ြပာငး်ြခငး်၊ ဂျဲနဒ်ါအမျိ3းအစားေဖာ်ြပမF၊ ဆပံငစ်တိ,င၊် 
အဝတအ်စားပံ,စ ံေြပာငး်လဲြခငး်များ ပါဝငပ်ါသည။်  
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လ5မFေရးရာများေြပာငး်လဲြခငး်ကိ, ကေလးကိ,ယတ်ိ,ငက် ဦးေဆာငမ်F ြပ3သင့်̂ ပီး အြခား မညသ်ည့ခ်ျ[းကပ်မF 
ပံ,စကံိ,မä ေဆာငရွ်ကရ်န ်မလိ,အပ်ေပ။ ကေလးက မတ5ညသီည့ ်ေရွးချယမ်Fများကိ, ေဆာငရွ်က9်ိ,င်̂ ပီး 
ဉပမာအားြဖင့ ်ေကျာငး်9:င့အ်မ်ိတငွ ်မတ5ညစီာွ ြပ3မ5ေနထိ,ငသ်ကဲသ့ိ, ့ ြဖစပ်ါသည။် 
ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:ငထ်မံ: ေထာကခ်စံာက ေကျာငး်များ၊ ကေလးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fစငတ်ာများ9:င့ ်
ေဆးွေ9းွသည့အ်ခါ အေထာကအ်က5ြဖစေ်စပါသည။် အေထာကအ်ထားများအရ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ကိ, လ5မFေရးတငွ ်ေအာငြ်မငေ်ကာငး်မနွစ်ာွ လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငသ်ည့ ်ကေလးများသည ်
စတိက်ျေရာဂါ၊ စိ,းရိမ်ပ5ပနမ်Fများ၊ မိမိကိ,ယက်ိ, ယံ,kကညတ်နဖိ်,းထားြခငး်များတငွ ် ၎ငး်တိ,၏့ ပတဝ်နး်ကျငမ်: 
သတမ်:တထ်ားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်ထပ်တ5ကျသ5 သ5ငယခ်ျငး်များ9:င့ ်ကာွြခားမFမ\:ိေkကာငး် Olson 9:င့အ်ဖဲွiက 
၂၀၁၆ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ Durwood 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်တငွလ်ညး်ေကာငး် တငြ်ပချကမ်ျားအရ 
သရိပါသည။်    

ကေလးများကိ, ၎ငး်တိ,၏့ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငြ်ခငး် ခရီးတစေ်လäာကတ်ငွ ်
အားေပးက5ညမီFများ ေထာကပံ်ေ့ပးမညဆ်ိ,သညက်ိ, ေြပာြပရန ်အလနွအ်ေရးsကးီပါသည။် 
အချိ3iကေလးများက ဤသိ,ေ့နထိ,ငေ်ြပာငး်လဲေနရငး်ြဖင့ပ်င ်ပတဝ်နး်ကျငမ်: သတမ်:တထ်ားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်
ထပ်တ5ကျသ5အြဖစ ်ြပနလ်ညေ်နထိ,ငလိ်,စတိမ်ျား ြဖစေ်ပ]လာတတk်ကပါသည။် ၎ငး်တိ,၏့ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငေ်ရး ခရီးစ[တစေ်လäာကတ်ငွ ်မိသားစ,ဝငမ်ျားက 
ကိ,ယ့န်ညး်ကိ,ယ့ဟ်နြ်ဖင့ ်လ,ပ်ေဆာငk်က^ပီး တံ, ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကk်ကပံ, အမျိ3းမျိ3း \:ိkကပါသည။် 
မိသားစ,ဝငမ်ျား9:င့ ်စကားေြပာဆိ,သည့အ်ခါ ကေလးများ9:င့ပ်တသ်က၍် မိသားစ,ဝငမ်ျားက ခစံားရေသာ 
ဝမ်းနညး်ေkကကွမဲF၊ ဆံ,းåF ံးမF၊ အြပစ\်:ိသညဟ် ခစံားရမFများ9:င့ ်၎ငး်တိ,ခ့စံားေနရေသာ 
အေkကာကတ်ရားများကိ, အသအိမ:တြ်ပ3 နားေထာငေ်ပးရန ်အလွနအ်ေရးsကးီပါသည။်  

အကယ၍် ငယရွ်ယသ်ည့ ်ကေလးများသည ်၎ငး်၏ ကိ,ယပိ်,င ်လိငဝိ်ေသသခယံ5ချက ်(သိ,မ့ဟ,တ)် 
မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ, မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်သည ်မေြပာငး်လဲေတာဘ့ ဲတည်̂ ငမ်ိသာွး^ပီဆိ,လäင ်
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ၏ အခနး်က≥တငွ ်အသက9်:င့ ်ကိ,ကည်မီF\:ိသည့ ်
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားေပးြခငး်၊ အသပိညာမäေဝြခငး်၊ ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
က,သမFနညး်လမ်းများကိ, ၎ငး်တိ,၏့ မိဘများအား အသပိညာေပးြခငး်တိ, ့ ပါဝငပ်ါသည။် ထိ,ကဲသ့ိ, ့ 
သတငး်အချကအ်လကမ်ျား9:င့ ်အသပိညာမäေဝရာတငွ ်မိမိတိ,ေ့နထိ,ငရ်ာ အရပ်ေဒသ\:ိ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fထသံိ, ့ လéေဲြပာငး် ေထာကခ်ခံျက ်ေပး9ိ,ငရ်နလိ်,အပ်^ပီး ယငး် 
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးရာဌာနသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်59:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးရာတငွ ်အေတွiအkက3ံ \:ိရနလ်ညး် လိ,အပ်ပါသည။် 
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ထိ,လéေဲြပာငး်ေထာကခ်ခံျကေ်ပးြခငး်ကိ, အသက ်ကိ,း9:စ ်မတိ,ငခ်င ်အပျိ3ေဖာ်မဝငခ်င ်အချိနတ်ငွ ်
လ,ပ်ေဆာငေ်ပး9ိ,ငလ်äင ်ပိ,၍ေကာငး်ပါသည။် 

မkကာေသးခငက် ထ,တြ်ပနခ်ဲသ့ည့ ်WPATH 9:င့ ်၎ငး်၏ ဌာေနအဖဲွiအစညး်များြဖစk်ကေသာ USPATH 9:င့ ်
EPATH တိ,၏့ ထ,တြ်ပနခ်ျကမ်ျား တငွ ်“လိငဝိ်ေသသခယံ5မF9:င့ ်ေမးွရာပါ လိငအ်ဂú ါအkကား 
မ9:စ်̂ မိ3i မFြဖစေ်ပ]ေနေသာ / လိငဝိ်ေသသလက∂ဏာများဝိေရာဓိြဖစေ်နkကေသာ လ5ငယမ်ျားအတကွ ်
ေဆးåံ,ေဆးခနး်ဆိ,ငရ်ာ လမ်းçéနမ်Fများကိ, ထ,တေ်ဝ ြဖန ့ခ်ျီ^ပီးြဖစ၍် အငတ်ာေန\:ငန်ယတ်ငွလ်ညး် 
တငွတ်ငွက်ျယက်ျယ ်အသံ,းြပ3ေနkကကာ ယငး်လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားသည ်သကေ်သအေထာကအ်ထားများေပ] 
အေြခခ၍ံ ြပ3စ,ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ထိ,လမ်းçéနခ်ျကမ်ျားသည ်အသကမ်ြပည့ေ်သးသည့ ်
ကေလးများအတကွ ်ေဆးက,သမFလ,ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ေထာကပံ်က့5ညေီပးပါမည။်” (Leibowitz 9:င့ ်
အဖဲွiသားများ ၂၀၂၀ ခ,9:စ ်ဇနန်ဝါရီ) 

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်ည့ေ်နရာအား လéေဲြပာငး်ေထာကခ်ခံျကေ်ပးရာတငွ ်
ထခိိ,ကန်ာကျငမ်F ြဖစေ်ပ]လာမညမ်ျားကိ, ေ\:ာင\်:ားြခငး်သညလ်ညး် ကျနး်မာေရး 
အတတပ်ညာ\:ငမ်ျားအတကွ ်အေရးsကးီသည့ ်ကျင့ဝ်တတ်စခ်, ြဖစပ်ါသည။် က,သမFအား 
လéေဲြပာငး်ေပးြခငး်လညး်မ\:ိ၊ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fလညး် 
ေ9:ာငး်ေ9:းေသာေkကာင့ ်ေစာင့k်ကည့ြ်ခငး်နညး်လမ်းကိ, အသံ,းြပ3ြခငး်သည ်နညး်လမ်းေကာငး်တစရ်ပ် 
မဟ,တဟ်, (Telfer 9:င့အ်ဖဲွiသားများက ၂၀၁၈ ခ,9:စ)် တငွ ်ဆိ,ထားပါသည။် ထိ,သိ, ့ြပ3လ,ပ်ြခငး်က 
စတိက်ျေရာဂါ ခစံားရြခငး်၊ စိ,းရိမ်ပ5ပနမ်Fများ၊ မိမိကိ,ယက်ိ, သတေ်သလိ,စတိမ်ျား ြဖစလ်ာကာ လ5မFေရးတငွ ်
ပါဝငလိ်,စတိ ်မ\:ိြခငး်များ စသည့ ်စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ခစံားရမFများကိ, ပိ,၍sကးီထာွးေစ၍ လ5ငယမ်ျားကိ, 
စစိစသ်ံ,းသပ်ထားြခငး်မ\:ိဘ ဲဥပေဒမဲ ့ေဟာ်မ,နး်ေဆးများ သံ,းစွြဲခငး်များကိ, ြဖစေ်ပ]ေစပါသည။်  

အတငွး်ေရးအချကအ်လကမ်ျားထနိး်သမ်ိးြခငး်  

အတငွး်ေရးအချကအ်လကမ်ျား ထနိး်သမ်ိးြခငး်သည ်ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာ ကစိ»ရပ်များကိ, 
ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ျက ်ချ9ိ,ငစ်မ်ွး\:ိသည့ ်ဆယေ်ကျာ်သက ်အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် အရွယက်ေလးများအတကွ ်
ကျင့ဝ်တ9်:င့အ်ည ီေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖစက်ာ ဥပေဒအရ ရပိ,ငခ်ငွ့\်:ိသည့ ်အခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ်လညး် 
ြဖစေ်kကာငး်ကိ, (Joint Adolescent Health Committee of the Royal Australasian College of 
Physicians က ၂၀၀၈ ခ,9:စ ်တငွ ်ဆိ,ထားပါသည။်) 

အတငွး်ေရးအချကအ်လကက်စိ»သည ်အရွယေ်ရာက်̂ ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5 
ေနထိ,ငသ်5များထက ်လ5ငယ9်:င့ ်ကေလးများတငွ ်ပိ,၍ စိ,းရိမ်မFsကးီkကပါသည။် အရွယမ်ေရာကေ်သးသ5 
ကေလးများသည ်အမ်ိမFကစိ»များ9:င့ ်ပညာသငစ်ရိတမ်ျား အပါအဝင ်ေငေွkကးကစိ»များကိ, မိဘများထ ံ
မ:ီခိ,kကရပါသည။်  ၎ငး်တိ,၏့ ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါ9:င့ ်၎ငး်တိ,ခ့ယံ5သည့ ်လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကမ်ျားတငွ ်
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ကွြဲပားြခားနားမFများစာွ \:ိသညဟ်, စွစဲွဲ̂ မဲ^မဲခယံ5၍ sကးီြပငး်လာkကသည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားပင ်၎ငး်တိ,အ့ေkကာငး်ကိ, မိသားစ,များ၊ သ5ငယခ်ျငး်များအား 
ဖွင့ဟ်ေြပာြပရန ်မလွယက်5လ:ေပ။  တချိ3i မ:ာ စတိခ်စံားမF အမျိ3းစံ, ြဖစေ်ပ]လာကာ ၎ငး်တိ,မိ့သားစ,များ၏ 
ေမäာ်လင့ခ်ျကမ်ျား9:င့ ်၎ငး်တိ, ့ ြဖစတ်ညမ်F မကိ,ကည်မီFေkကာင့ ်အြပစ\်:ိစတိ ်ခစံားေနရမFများကိ, က,စားရန ်
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fခယံ5ရန ်ေဆးွေ9းွြခငး်များ လ,ပ်ေဆာငk်ကသညမ်ျားလညး် \:ိkကပါသည။်    

 

သေဘာတ5ညမီG 

လ5ငယေ်တာ်ေတာ်များများသည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအတကွ ်မ:နက်နေ်သာဆံ,းြဖတခ်ျ ချက9်ိ,ငစ်မ်ွး 
\:ိkကပါသည။် ၎ငး်တိ,သ့ည ်ကျနး်မာေရးအစအီစ[များ၏ ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်သကေ်ရာကမ်Fများ၊ 
ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများကိ, နားလည9်ိ,ငk်ကပါသည။် ထိ,သိ, ့ နားလညသ်ညဆ်ိ,ရာဝယ ်
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fကိ, ြငငး်ပယြ်ခငး်၊ ေ9:ာင့ေ်9:းမFများေkကာင့ ်ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်ဆိ,းကျိ3းများကိ,လညး် 
နားလညk်ကပါသည။် အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် လက∂ဏာရပ်များကိ, ဖံ,းကယွရ်န9်:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး် 
က,သြခငး်ကိ, လ,ပ်ေဆာငလိ်,သ5 ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 လ5ငယမ်ျားအတကွလ်ညး် 
ထိ,နညး်လညး်ေကာငး်ပငြ်ဖစပ်ါသည။် အများစ,သည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5ထ ံမသာွးခငမ်:ာပင ်
၎ငး်တိ,အ့တကွ ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငမ်ည့ ်နညး်လမ်းများအေkကာငး်ကိ, သထိားkက^ပီး ြဖစပ်ါသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 လ5ငယမ်ျားသည ်အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် ေြပာငး်လဲမFများကိ, 
သ\ိ:ိkက^ပီး ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်ထနိး်ေဆး9:င့ ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ,သံ,းစွ၍ဲ ထိ,ေြပာငး်လဲမFများ 
မြဖစလ်ာေစရန ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငမ်ညက်ိ,လညး် သ\ိ:ိkက^ပီး ယငး်ေဟာ်မ,နး်ထနိး်ေဆး/ တားေဆးများကိ, 
မသံ,းစွလဲäင ်၎ငး်တိ,၏့ ခ9£ာကိ,ယေ်ြပာငး်လဲမFများသည ်မညက်ဲသ့ိ, ့ ထာဝရြဖစသ်ာွးမည ်ဆိ,သညမ်ျားကိ,လညး် 
သkိကသည။်    

ထိ,ေ့kကာင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFေမာ်ဒယအ်ရ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များသည ်
က,သမFခယံ5သ5ကိ,သာ ဆံ,းြဖတေ်စ၍ က,သမFခယံ5သ5၏ သေဘာတ5ညခီျက၊် ဆ9Àများြဖင့သ်ာ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်များကိ, ေဆာငရွ်ကk်ကသညဟ်, ဆိ,ပါသည။် ဤေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားသည ်
က,လသမဂ— ကေလးသ5ငယမ်ျားဆိ,ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရး ကနွဗ်နး်\:ငး်၏ အပိ,ဒ(်၃)9:င့လ်ညး် ကိ,ကည်မီF 
\:ိပါသည။် လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအားလံ,းတငွ ်ကေလးသ5ငယ၏် အကျိ3းစးီပာွးအတကွ ်ေ\:းဉးီစာွ 
စ[းစားေပးရမညြ်ဖစ်̂ ပီး အပိ,ဒ ်(၁၂) အရ ကေလးများကိ, ၎ငး်တိ,၏့ အသက၊် ရင့က်ျကမ်Fအလိ,က ်၎ငး်တိ,9့ :င့ ်
သကဆ်ိ,ငသ်ည့ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကခ်ျမ:တရ်ာတငွ ်ပါဝငခ်ငွ့၊်  အေတးွအြမင ်အယ5အဆများ တငြ်ပခငွ့ ်\:ိရမညဟ်, 
ပါ\:ိပါသည။်35  

 
35

 UN Convention on the Rights of the Child 
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ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F 9:င့ပ်တသ်က၍် ကေလးများ၏ သေဘာတ5ညမီFရ9ိ,ငရ်န ်
မညသ်ည့ ်အေြခအေနတငွမ်ဆိ, အြခားကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fပံ,စမံျားထက ်ပိ,၍ 
အားစိ,ကထ်,တရ်ပါမည။်  

တရားåံ,းများ၊ ဥပေဒများက ချမ:တြ်ပဌာနး်လိ,ကေ်သာ မညသ်ည့ ်စရီငခ်ျက၊် ြပဌာနး်ချကမ်ဆိ, 
‘ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်း’ အား ဟန ့တ်ားမF 
မ:နသ်မäကိ, ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F ကိ,ယစ်ားြပ3သည့ ်အငတ်ာေန\:င၊် ေဒသတငွး်9:င့ ်ြပညတ်ငွး် 
အဖဲွiအစညး်များက ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ဆန ့က်ျငk်ကပါသည။် (၂၀၂၀) ခ,9:စတ်ငွ ်အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသမ: 
အဖဲွiအစညး်သံ,းခ,ြဖစေ်သာ AsiaPATH, AusPATH 9:င့ ်PATHA တိ,သ့ည ်WPATH ၊ WPATH ၏ 
အေမရိကန9်:င့ ်ဥေရာပတငွ\်:ိေသာ ေဒသဆိ,ငရ်ာ အဖဲွiအစညး်အခွမဲျား၊ ကေနဒါမ: CPATH တိ,9့ :င့ ်ပ5းေပါငး် 
ဆကသ်ယွက်ာ ေအာကပ်ါအတိ,ငး် ေရးသားေထာကခ်ခံဲk့ကပါသည။်  

“သေဘာတ5ညမီF လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငရ်န ်အရညအ်ချငး် ြပည့ဝ်မFကိ, ကစိ»တစခ်,ချငး်စအီလိ,က ်
ေဆးပညာ\:ငက် ေဆာငရွ်ကရ်မညြ်ဖစ်̂ ပီး တရားåံ,းက ဆံ,းြဖတရ်မ:ာ မဟ,တေ်ပ။ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fကိ, ပတဝ်နး်ကျငမ်: သတမ်:တထ်ားေသာ 
ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက9်:င့ ်မိမိကိ,ယက်ိ, ခယံ5ထားေသာ ကျားမအေြခြပ3သတမ်:တခ်ျက ်
ထပ်တ5ကျသ5များကိ, ေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်F9:င့ ်မတ5ညဘီ ဲသးီြခား ဥပေဒြပဌာနး်ချကမ်ျား 
လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်ကိ, က∑9်,ပ်တိ, ့ လံ,းဝ ဆန ့က်ျငက်န ့က်ကွk်ကသည။်” ဟ, (WPATH 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၂၀ 
ခ,9:စ)် တငွ ်ထ,တြ်ပနထ်ားပါသည။်  

အထကပ်ါေရးသားချက၏် အြပည့အ်စံ,မ:ာ (၂၀၂၁) ခ,9:စ ်ဧ^ပီလတငွ ်ေဖာ်ြပခဲ့̂ ပီး ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
က,သြခငး်ဆိ,ငရ်ာ သေဘာတ5ညခီျကက်ိ, သပိœံနညး်ကျ9:င့ ်အကိ,းအကားများကိ, အေြခခကံာ တငြ်ပထားြခငး် 
ြဖစပ်ါသည။် ဆကလ်က၍် ေရးသားသ5များက ၎ငး်တိ,၏့ စိ,းရိမ်ပ5ပနမ်Fများ 9:င့ပ်တသ်က၍် ပိ,၍ 
အေသးစတိက်ျစာွ တငြ်ပထားပါသည။် “ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 လ5ငယမ်ျားအတကွ ်
လိ,အပ်သည့ ်ေဆးက,သမFြပ3ြခငး်ကိ, ဥပေဒအရ စကွဖ်ကေ်9:ာင့ယ်:ကြ်ခငး်ေkကာင့ ်နာကျင ်ထခိိ,ကရ်ြခငး်များ 
ခစံားkကရ^ပီး၊ ယငး်ကိ, က,စား9ိ,ငရ်နအ်တကွ ်အသကမ်ြပည့ေ်သးသည့ ်ကေလးများတငွ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် 9:င့မ်သကဆ်ိ,ငသ်ည့ ်ေဆးက,သမFများ၌ ေဆာငရွ်ကk်ကသကဲသ့ိ, ့ က,သမFခယံ5သ5 
9:င့ ်အရညအ်ချငး်ြပည့ဝ်သည့ ်ေဆးပညာ\:ငမ်ျားအkကား ေဝမäဆံ,းြဖတရ်မည ်ြဖစပ်ါသည။်”  (ကိ,းကား - de 
Vries et al, 2021) 

မိဘများ၏ သေဘာတ5ညခီျက ်မပါဝငဘ် ဲအသကင်ယရွ်ယသ်5များ ကိ,ယတ်ိ,င ်၎ငး်တိ,၏့ ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာ 
ဆံ,းြဖတခ်ျကခ်ျ9ိ,ငသ်ည့ ်အသက ်သတမ်:တခ်ျကသ်ည ်အာ\:ပစဖိိတေ်ဒသ အပါအဝင ်9ိ,ငင်တံကာတငွ ်
မတ5ညkီကဘ ဲကွြဲပားkကပါသည။် ကမƒာ9့ိ,ငင် ံအများအြပားတငွ ်၁၆ 9:စ ်ကိ, ေဆးက,သမF ဆံ,းြဖတခ်ျကမ်ျား 
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ချ9ိ,ငသ်ည့ ်ဥပေဒအရ အသကြ်ပည့သ်ညဟ်, သတမ်:တထ်ားkက^ပီး ယငး်အသကအ်ရွယတ်ငွ ်မိဘများ၏ 
သေဘာတ5ညခီျက ်မလိ,အပ်ဟ, Coleman 9:င့ ်အဖဲွiက (၂၀၁၂) ခ,9:စ ်တငွ ်တငြ်ပထားပါသည။် 

“Gillick competency” ဆိ,သညမ်:ာ “အသက ်၁၆ 9:စ ်ေအာက ်ကေလးတစဦ်းသည ်မိဘများ၏ 
သေဘာတ5ညခီျကမ်ပါဘ ဲ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,င ်ေဆးက,သမFခယံ5ရန ်က,သမFနညး်လမ်းများကိ, သ\ိ:ိြခငး်၊ 
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲအေkကာငး်အရာများကိ, သ\ိ:ိနားလည၍် ယငး်ေဆးက,သမF လ,ပ်ေဆာငရ်န ်
သေဘာတ5ည9ီိ,ငစ်မ်ွး\:ိြခငး်” ကိ, ဆိ,လိ,ပါသည။် ထိ,အယ5အဆသည ်အဂúလပ်ိåိ,းရာ တရားစရီငေ်ရးစနစ၏် 
စရီငထ်ံ,းများတငွ ်ေကာငး်စာွ ေဖာ်ြပထား^ပီး အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား၏ ဆံ,းြဖတခ်ျကမ်ျားတငွ ်အသံ,းြပ3လäက ်\:ိပါသည။်36  

ဥပမာအားြဖင့ ်ဩစေkတးလျ9ိ,ငင်တံငွ ်“Gillick competency” အရ ဆံ,းြဖတ9်ိ,ငစ်မ်ွး\:ိေသာ ကေလးသည ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ကိ, ေဆာငရွ်ကရ်န ်သေဘာတ59ိ,ငပ်ါသည။်37 အကယ၍် 
ကေလးက “Gillick competency” အရ ဆံ,းြဖတ9်ိ,ငစ်မ်ွး မ\:ိသ5 ြဖစေ်န^ပီး က,သေပးမည့ ်ေဆးပညာ\:ငက် 
သေဘာတ5လäင ်တရားåံ,း ဆံ,းြဖတခ်ျကမ်ပါဘ ဲကေလး၏ မိဘကလညး် ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ကိ, 
သေဘာတ59ိ,ငပ်ါသည။် သိ,ေ့သာ်လညး် ဩစေkတးလျတရားåံ,း တစခ်,က မkကာေသးခငက် ချမ:တခ်ဲသ့ည့ ်
ဆံ,းြဖတခ်ျကတ်စခ်,တငွ ်မိဘ၏ လ,ပ်ပိ,ငခ်ငွ့9် :င့ ်“Gillick competency” အရ ဆံ,းြဖတ9်ိ,ငစ်မ်ွး\:ိေသာ 
ကေလး၏ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3က,သမF (သိ,မ့ဟ,တ)် အဆိ,ြပ3ထားသည့ ်ေဆးက,သမFတိ,အ့kကား 
အြငငး်ပာွးမF ေပ]ေပါကလ်äင ်ယငး်အမFကိ, မိသားစ,အမFကိ, စရီငသ်ည့ ်မိသားစ,တရားåံ,းေ\: iေမ:ာက၌် 
စရီငရ်မညဟ်, ဆိ,ထားပါသည။်38 

ယငး်ဆံ,းြဖတခ်ျက ်9:င့ပ်တသ်က၍် AusPATH ၏ ထ,တြ်ပနခ်ျကတ်ငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F လကခ်ရံ\:ိြခငး်၌ ေ9:ာင့ေ်9:းမFများေkကာင့ ်ရ\:ိလာမည့ ်စတိက်ျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ 
ဆိ,းကျိ3းများ ြဖစေ်ပ]လာေkကာငး် ေဖာ်ြပထား^ပီး ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ကိ, ြငငး်ပယလိ်,ကြ်ခငး်က 
လ5ငယမ်ျားအေနြဖင့ ်ေဆးဝါးဆိ,ငရ်ာ sကးီkကပ်မFမ\:ိသည့ ်ေဆးဝါးများကိ, ဝယယ်5ေသာကသ်ံ,းြခငး်များ 
ြဖစလ်ာမညဟ်, ထည့သ်ငွး် ေြပာkကားထားပါသည။် ဤအေkကာငး်အရာ9:င့ပ်တသ်က၍် AusPATH က 
“လံ,ေလာကသ်ည့ ်ရင့က်ျကမ်F\:ိထားေသာ လ5ငယမ်ျားကိ, ၎ငး်တိ,၏့ ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာ သေဘာတ5ညခီျက၊် 
ေဆးပညာ\:င9်:င့ ်က,သေရးအတကွ ်သေဘာတ5ညခီျကမ်ျား လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငရ်နအ်တကွ ်ခငွ့ြ်ပ3ေပးသင့်̂ ပီး 
ယငး်သိ, ့ ခငွ့ြ်ပ3ေပးြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တိ,၏့ မိဘများ9:င့ ်အြငငး်ပာွးမF တစစ်ံ,တစရ်ာ ြဖစေ်ပ]လာပါက တရားåံ,း၏ 

 
36 စသံတမ်Bတခ်ျကမ်ျားသည ်၁၉၈၅ခ"@Bစက် House of Lords လjတေ်တာ်ကဆံ"းြဖတခ်ဲသ့ည့ ် Gillick v West Norfolk and Wisbech 
Area Health Authority ၏ စ@ံKနး်များကိ" အေြခခထံား>ပီး ယငး်အမKသည ်အဂèလန@်ိ"ငင်၊ံ ေဝလ@ိ"ငင်၊ံ စေကာတ့လန၊် 

ေြမာကအ်ိ"ငယ်ာလန@်ိ"ငင်မံျားတငွ ်အသံ"းြပ6ခဲ>့ပီး ဩစေJတးလျ၊ ကေနဒါ@Bင့ ်နယ8းဇီလန@်ိ"ငင်မံျားတငွ ်ပံ"စအံမျိ6းမျိ6းြဖင့ ်အသံ"းချလာJကသည။်   
37

 Re Jamie (2013), and Re Kelvin (2017) 
38

 Re Imogen (2020) ယခငအ်စရီငခ်စံာများအရ မိဘတစဦ်းဦးက သေဘာတ8ညမီKမNBိလfင ်ကေလးအေနြဖင့ ်ေဆးက"သမKခယံ8ြခငး်ကိ" 

အြငငး်ပယခ်ရံမညြ်ဖစသ်ည။်    
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စရီငခ်ငွ့ ်အခငွ့အ်ာဏာမ:တဆင့ ်ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်က,နက်ျစရိတ၊် ေဆးက,သရန ်ေ9:ာင့ေ်9:းkကန ့k်ကာြခငး်များ၊ 
လ5သ\ိ:ငk်ကား ြဖစေ်ပ]လာမF၊ ကိ,ယေ်ရးကိ,ယတ်ာကစိ»ကိ, အေ9:ာင့အ်ယ:ကြ်ဖစေ်စြခငး် စသညတ်ိ,က့ိ, 
ေ\:ာင\်:ား9ိ,ငပ်ါမည။်” ဟ, AusPATH က ၂၀၂၀ ခ,9:စတ်ငွ ်ေြပာkကားထားပါသည။် 

၂၀၂၀ ခ,9:စ ်ဇနန်ဝါရီလအတငွး်က ြဖစေ်ပ] ခဲသ့ည့ ်British Columbia ြပညန်ယ၊် ကေနဒါ9ိ,ငင်၏ံ အြမင့ဆ်ံ,း 
တရားåံ,းက ဆံ,းြဖတခ်ျကတ်စခ်, ချခဲ့̂ ပီး ယငး်ဆံ,းြဖတခ်ျကတ်ငွ ်လံ,ေလာကေ်သာ ရင့က်ျကမ်F\:ိသည့ ်
ကေလးများကိ, ၎ငး်တိ,၏့ ေဆးက,သမFအား ဆံ,းြဖတပိ်,ငခ်ငွ့ ်ေပးထားြခငး်ကိ, ခငွ့ြ်ပ3ခဲပ့ါသည။် 39 အသက ်၁၅ 
9:စ ်အရွယ ်ေယာကျ်ားေလးအြဖစ ်ေြပာငး်လဲေနထိ,ငသ်5 ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်ည့ ်
ကေလးငယက်ိ, တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်ေဟာ်မ,နး် စတငသ်ံ,းစွရဲန ်ခငွ့ြ်ပ3လိ,ကသ်ည။် (ကိ,းကား A.B. v. C.D., 2020 
BCCA 11) ။ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fြပ3သ5က ကေလးသ5ငယသ်ည ်ေဆးက,သမFြပ3ြခငး်၏ 
သေဘာသဘာဝ9:င့ ်အကျိ3းဆကမ်ျားကိ, နားလညရ်န ်လံ,ေလာကသ်ည့ ်ရင့က်ျကမ်F\:ိသညဟ်, ယ5ဆ^ပီး 
ယငး်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fသည ်ကေလး၏ အကျိ3းစးီပာွး အေကာငး်ဆံ,းအတကွ ်ြဖစသ်ညဟ်, 
လကခ်ယံ5ဆလäင ်ယငး်ေဆးက,သမFကိ, လ,ပ်ေဆာငရ်န ်မိဘ၏ သေဘာတ5ညခီျကမ်လိ,အပ်ေပ။ British 
Columbia ၏ တရားလéတေ်တာ်က အေစာပိ,ငး်က စရီငခ်ဲသ့ည့ ်အယ5ခတံငွ ်သေဘာထားကွလဲွဲေသာ မိဘ၏ 
လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်ကေလး၏ အကျိ3းစးီပာွး အေကာငး်ဆံ,းြဖစေ်စမFအတကွ ်ဝိေရာဓိြဖစသ်ညဟ်, 
စရီငခ်ဲသ့ည။်  

မ5လအသငွသ်hာနမ်ျားအြပည့အ်ဝ ြပနေ်ပdလာ9ိ,ငသ်ည့ ်ေဆးဝါးက,သမGအဆင့မ်ျား 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ 9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်လ,ပ်ေဆာငေ်ပး9ိ,ငေ်သာ ပထမဦးဆံ,း ေဆးက,သမFအဆင့မ်:ာ Hembree 9:င့ ်
အဖဲွiသားများ၏ အဆိ,အရ ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်တငွ ်ေြပာခဲေ့သာ ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများြဖစသ်ည့ ်
gonadotropin-releasing hormone analogues (GnRHa) များကိ, သံ,းစွြဲခငး် ြဖစပ်ါသည။် ပျိ3ေဖာ်ဝငစ် 
ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများသံ,းစွြဲခငး်သည ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်၎ငး်တိ,၌့ ြဖစေ်ပ]/ ေြပာငး်လဲလာမည့ ်
ဂျဲနဒ်ါ9:င့ပ်တသ်က၍် ေလလ့ာစ5းစမ်းမF ပိ,၍ လ,ပ်9ိ,ငရ်န9်:င့ ်အချိနပိ်,ရေစရနြ်ဖစ်̂ ပီး ၎ငး်တိ,မ့လိ,ချငသ်ည့ ်
å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ေြပာငး်လဲမFများကိ, ေ\:ာင\်:ား9ိ,ငက်ာ စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ဖိအား9:င့ ်နာကျငထ်ခိိ,ကမ်Fများလညး် 
ေ\:ာင\်:ား9ိ,ငမ်:ာ ြဖစပ်ါသည။် ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ, သံ,းစွြဲခငး်ြဖင့ ်
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်အား လ,ပ်ေဆာငမ်ညဟ်, ဆံ,းြဖတခ်ျက ်
မချမီ ၎ငး်တိ,၏့ ဂျဲနဒ်ါ 9:င့ပ်တသ်က၍် စတိခ်စံားမFအရ ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အသပိညာရ\:ိြခငး်တငွ ်

 
39

 ေမးွကငး်စကေလးဥပေဒ ၁၉၉၆ ၏ ပ"ဒမ် ၁၇အရ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်NBာကမ်Kေပးသ8သည ်ေဆးက"သမKဆိ"ငရ်ာ သေဘာသဘာဝ၊ 

ေနာကဆ်ကတ်ွဆဲိ"းကျိ6းများ၊ ခန ့မ်Bနး်@ိ"ငေ်သာ အကျိ6းရလဒမ်ျား၊ အ@ñရာယမ်ျားကိ" ကေလးနားလညေ်အာင@်Bင့ ်ေကျနပ်လကခ်မံKNBိေအာင ်NBငး်ြပေပးရန ်

လိ"အပ်သညဟ်" ြပဌာနး်ထားသည။် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်NBာကသ်8များသည ်ဆံ"းြဖတခ်ျကခ်ျ@ိ"ငရ်န ်သင့တ်င့ေ်လျာကပ်တသ်ည့ ်

_က6ိးစားအားထ"တမ်KNBိရမညြ်ဖစ>်ပီး ယငး်အားထ"တမ်Kသည ်ကေလး၏ အကျိ6းစးီပာွးအေကာငး်ဆံ"းအတကွသ်ာ ြဖစရ်မည။် British Columbia 

တငွ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်NBာကသ်8က ဆံ"းြဖတ@်ိ"ငစ်မွ်းNBိလာေအာင ်လ"ပ်ေပး@ိ"ငသ်ည့ ်ကေလးကိ"  "mature minor" ဟ"ေခãသည။်    
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ေသာ်လညး်ေကာငး် ေကာငး်စာွ ရင့က်ျကလ်ာရန ်အချိနရ်မညြ်ဖစ်̂ ပီး မလိ,လားအပ်သည့ ်
ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများကိ, ေ\:ာင\်:ား9ိ,ငမ်:ာ ြဖစပ်ါသည။်   

ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများသည ်ေဘးဥပါဒက်ငး်၍ စတိခ်ျရေသာ ေဆးများြဖစ၍် 
ေဆးေသာကသ်ံ,းြခငး်ကိ, ရပ်လိ,ကလ်äင ်မ5လအသငွသ်≥ာနမ်ျား ြပနေ်ပ]လာ9ိ,ငသ်ည့ ်
ေဆးအမျိ3းအစားြဖစက်ာ မျိ3းပာွးေဟာ်မ,နး်များြဖစေ်သာ sex steroids များ ခ9£ာကိ,ယတ်ငွး်၌ 
ထကွေ်ပ]လာြခငး်ကိ, တားဆးီြခငး်ြဖင့ ်အပျိ3ေဖာ်ဝငမ်Fကိ, ရပ်တန ့ထ်ားြခငး် ြဖစပ်ါသည။် 
အသကင်ယလ်နွး်သည့ ်ကေလးများတငွ ်ေစာစးီစာွအပျိ3ေဖာ်ဝငြ်ခငး်ကိ, က,သရာတငွ ်9:စေ်ပါငး်များစာွ 
အသံ,းြပ3ခဲေ့သာ ေဆးက,သမF ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ေဟာ်မ,နး်ေဆးဝါးများ ေဈးြမင့မ်ားြခငး်က အာ\:တစလ်éား\:ိ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5များ 9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 လ5ငယမ်ျား9:င့ ်
၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,များအေနြဖင့ ်ဝယယ်5ရန ်မတတ9်ိ,ငေ်ပ။  

ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား၏ å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ေြပာငး်လဲမFများကိ, ရပ်တန ့ေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တိ,အ့တကွ ်
စတိဖိ်စမိFများစာွကိ, သကသ်ာေစပါသည။် ဥပမာ- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသားတစဦ်းတငွ ်ရငသ်ား sကးီထာွးလာမFကိ, တားဆးီေပး^ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသမီးတစဦ်းအတကွ ်အသေံအာြခငး်၊ အသsံကးီြခငး်ကိ, တားဆးီေပးသညဟ်, 
Telfer 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၈ ခ,9:စ ်တငွ ်ေြပာkကားထားပါသည။် အပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ, 
sကးီေကာငဝ်ငမ်Fအဆင့/်အပျိ3ေဖာ်ဝငမ်Fအဆင့ ်၂ 9:င့ ်၃ မ: စ၍ သံ,းစွ9ဲိ,ငပ်ါသည။် 
ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများသည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အမျိ3းသမီးများအတကွ ်၎ငး်တိ,၏့ မ5လြဖစေ်သာ ေယာကျ်ားဆနသ်ည့ ်ေြပာငး်လဲမFများ ြဖစေ်ပ]လာြခငး်ကိ, 
ရပ်တန ့ေ်စရန ်သံ,းစွြဲခငး်ြဖစ်̂ ပီး သိ,တ့ညး် မဟ,တပ်ါက ယငး်ေယာကျ်ားဆနသ်ည့ ်အသငွအ်ြပငမ်ျား ဆက၍် 
ြဖစေ်ပ]ေနမညြ်ဖစပ်ါသည။် သိ,ေ့သာ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများအတကွ ်
၎ငး်တိ,၏့ ပျိ3ေဖာ်ဝငြ်ခငး် အေ9:ာငး်ပိ,ငး်ကာလေရာကမ်: စတငသ်ံ,းစွရဲနအ်တကွ ်အ^မဲတမ်းသင့ေ်တာ်သည့ ်
သံ,းစွမဲFေတာမ့ဟ,တေ်ပ။ လစ[ဓမ∆တာေသးွဆငး်ြခငး် ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပ]ေနဆြဲဖစေ်သာေkကာင့ ်
ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းနညး်ေသာ အြခားနညး်လမ်းများြဖစသ်ည့ ်ပåိ,ဂျကစ်တåီ,နး် ၊ အားေပျာသ့ည့ ်အငဒ်åိ,ဂျင ်
ေနာ်အကစ်တåီ,နး် ၊  Depo-Provera 9:င့ ်သေ9£တား ေသာကေ်ဆးများ ေရာေ9:ာသံ,းစွြဲခငး် ကဲသ့ိ,ေ့သာ 
အြခားနညး်လမ်းများကိ, ဦးစာွေရွးချယသ်င့သ်ညဟ်, Stephenson က ၂၀၂၀ ခ,9:စ ်တငွ ်
ေြပာkကားထားပါသည။် 
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kကးီေကာငဝ်ငြ်ခငး်အား ဟန ့တ်ားသည့ ်ေဟာ်မ,နး်များ သံ,းစွရဲနအ်တကွ ်အနမိ့်ဆံ,းလိ,အပ်ချကမ်ျား 

WPATH ၏ SOC7 က ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအေနြဖင့ ်ပျိ3ေဖာ်ဝငစ် ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ, 

မေသာကသ်ံ,းမီ ေအာကပ်ါအနမိ့်ဆံ,းလိ,အပ်ချကမ်ျား9:င့ ်ြပည့စ်ံ,ရမညြ်ဖစေ်kကာငး် ေဖာ်ြပထား^ပီး ၎ငး်တိ,မ့:ာ 

SOC8 တငွ ်ေြပာငး်လဲ9ိ,ငေ်ချ\:ိမFများြဖစk်ကသည။်  

1. ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများသည ်ေမးွရာပါလိငအ်ဂú ါ9:င့ ်၎ငး်၏ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFတိ, ့ 
ကိ,ကည်မီFမ\:ိသည့ ်ပတဝ်နး်ကျင၏် ကျားမြဖစတ်ညမ်Fစ9ံFနး်9:င့ ်တစထ်ပ်တညး်မကျြခငး်/ 
မိမိ၏ေမးွရာပါလိငြ်ဖစတ်ညမ်Fကိ, မ9:စ်̂ မိ3i ြခငး်များသည ်ြပငး်ထန၍် အချိနk်ကာြမင့လ်ာြခငး် 
(သသိသိာသာြဖစေ်စ၊ မသမိသာြဖစေ်စ)။   

2. လိငဝိ်ေသသလက∂ဏာများဝိေရာဓိြဖစြ်ခငး်သည ်ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်အချိနတ်ငွ ်
ဆိ,းရွားစာွြဖစေ်ပ]လာြခငး်။  

3. က,သမFကိ, ေ9:ာင့ယ်:ကမ်ည့ ်စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ၊ ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ9:င့ ်လ5မFေရးဆိ,ငရ်ာ 
ြပဿနာရပ်များကိ, သတမ်:တေ်ဖာ်ထ,တထ်ား^ပီးြဖစ၍် (ဆိ,လိ,သညမ်:ာ ေဆးက,သမFခယံ5ရန၊် 
က,သမFကိ, လိ,ကန်ာကျင့ေ်ဆာငရ်န ်သေဘာတ5ညီ̂ ပီးြဖစ၍်) ယငး် ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလး၏ 
အေြခအေန9:င့ ်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်ေဆးက,သမF စတငခ်ယံ5ရန ်တည်̂ ငမ်ိသည့ ်
အေြခအေနြဖစေ်နြခငး်၊  

4. ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးက က,သမF၏ ေကာငး်ကျိ3းဆိ,းကျိ3းများကိ, သ\ိ:ိေkကာငး် 

သေဘာတ5ညီ̂ ပီးြဖစ၍် (သိ,မ့ဟ,တ)် ကေလးက  ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာ သေဘာတ5ညခီျကြ်ပ3လ,ပ်ရန ်

အသကမ်ြပည့ေ်သးသည့အ်ခါ ၎ငး်၏ မိဘ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေစာင့ေ်\:ာကသ်5 (သိ,မ့ဟ,တ)် အ,ပ်ထနိး်သ5က 

က,သမFအတကွ ်သေဘာတ5ထား^ပီး ြဖစေ်သာေkကာင့ ်ထိ,အ,ပ်ထနိး်သ5များအေနြဖင့ ်က,သမF 

လ,ပ်ငနး်စ[တစေ်လäာက ်ကေလးကိ, က5ညေီထာကပံ်ေ့ပးမFတငွ ်ပါဝငလ်ာသည့ ်အေြခအေနများ။ 

ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ, စတငေ်သာကသ်ံ,းချိန ်(သိ,မ့ဟ,တ)် ေသာကသ်ံ,းေနစ[အတငွး် 
လ5ငယမ်ျားအေနြဖင့ ်လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငေ်သာ ေထာကခ်ခံျက ်ရထားသည့ ်ေဆးစစြ်ခငး်များ၊ ေဆးပညာ 
ေလလ့ာမFများ စာရငး်ကိ, ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားသ5 ကေလးများ9:င့ ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်
ထ,တြ်ပနထ်ားသည့ ်ဩစေkတးလျ9ိ,ငင် ံေစာင့ေ်\:ာကမ်F စ9ံFနး် သတမ်:တခ်ျကမ်ျား9:င့ ်က,သေရး 
လမ်းçéနခ်ျကမ်ျား၏ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁) တငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် (Appendix 1 of the Australian 
Standards of Care and Treatment Guidelines) (Telfer 2018).  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များသည ်မျိ3းပာွး/မျိ3းေအာငြ်ခငး်အတကွ ်သ,တရ်ည၊် မျိ3းဉများ 
ထနိး်သမ်ိးြခငး်နညး်လမ်းများ လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငေ်kကာငး်ကိ,လညး် ပျိ3ေဖာ်ဝငစ် ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ 
မသံ,းစွမီဲမ:ာ ေဆးွေ9းွေပးသင့ပ်ါသည။် ပျိ3ေဖာ်ဝငစ် ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများသည ်ေဆးသံ,းစွမဲFရပ်လိ,ကလ်äင ်



 

164 
 

ေဆးအာနသိငလ်ညး် ရပ်သာွးကာ မ5လအသငွ ်သ≥ာနမ်ျား ြပနလ်ညြ်ဖစေ်ပ]လာသည့ ်က,သမF ြဖစက်ာ 
ေရ\:ညမ်ျိ3းပာွးြခငး်အတကွ ်သကေ်ရာကေ်ြပာငး်လဲမFများ မ\:ိေပ။ ဤသညက်ိ, ၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,များ 
နားလညရ်န ်လိ,အပ်ပါသည။် 

အခနး်(၆) တငွ ်ေဆးွေ9းွခဲသ့ည့အ်တိ,ငး် ကေလး9:င့ ်လ5ငယမ်ျားအား ၎ငး်တိ,၏ အနာဂတအ်တကွ ်
မျိ3းေအာငြ်ခငး်/ မျိ3းပာွးြခငး်ဆိ,ငရ်ာ ေရွးချယစ်ရာများ အေkကာငး်ကိ, ေြပာြပထားရန ်အေရးsကးီပါသည။် 
(မျိ3းေအာငမ်ည့)် သ,တရ်ညက်ိ, စ,ေဆာငး်ြခငး်သည ်å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာအရ ဆယေ်ကျာ်သက၏် 
ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ကာလ အလယပိ်,ငး်တငွ ်ယ5ရမညြ်ဖစ်̂ ပီး အနမိ့်ဆံ,းအဆင့အ်ေနြဖင့ ်sကးီေကာငဝ်ငမ်Fအဆင့ ်၃ 
တငွ ်ေဆာငရွ်က9်ိ,င်̂ ပီး ထိ,သိ, ့ သ,တရ်ညထ်,တယ်5ြခငး်ကိ, ပျိ3ေဖာ်ဝငစ် ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ 
စတငမ်ေသာကသ်ံ,းမီ လ,ပ်ေဆာငရ်မည ်ြဖစပ်ါသည။် သ,တရ်ညယ်5̂ ပီးေနာက ်သ,တရ်ညအ်ား 
သမ်ိးဆညး်ထားြခငး်ကိ, လ,ပ်ေဆာင9်ိ,င်̂ ပီး မ ေဟာ်မ,နး်များ စတငမ်သံ,းစွခဲင ်
ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးေသာကသ်ံ,းြခငး်ကိ, ရပ်ထားရန ်လိ,အပ်ပါသည။် သိ,ေ့သာ် 
ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများသည ်ေယာကျ်ားေလးအသငွ ်ြဖစေ်ပ]လာမညက်ိ, စိ,းရိမ်kက၍ ထိ,ကဲသ့ိ, ့ 
ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးသံ,းစွြဲခငး်အား ရပ်ထားရမညက်ိ, တခါတရံ မြပ3လ,ပ်လိ,kကေပ။  

ကျားေဟာ်မ,နး်ေဆးများ သံ,းစွမဲည့သ်5များအတကွ ်မမျိ3းဥ တစ\်:õး သမ်ိးဆညး်ြခငး်အေkကာငး် 
ေဆးွေ9းွေပးရပါမည။် သိ,ေ့သာ်လညး် မမျိ3းဥ သမ်ိးဆညး်ရနအ်တကွ ်ခ9£ာကိ,ယက်ိ, ခွစဲတိလ်,ပ်ေဆာငရ်သည့ ်
ခွစဲတိြ်ခငး်အဆင့ ်ပါဝငပ်ါသည။် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်ကိ, စတငေ်သာကသ်ံ,းမညဟ်, မဆံ,းြဖတခ်င ်မမျိ3းဥ 
သမ်ိးဆညး်ြခငး်အတကွ ်ဖိအားများရန ်မလိ,အပ်ေပ။ အဘယေ်kကာင့ဆ်ိ,ေသာ် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်က 
ေရ\:ညတ်ငွ ်မမျိ3းဥ၏ ကျနး်မာသနစ်မ်ွးြခငး်အေပ] အာနသိငသ်ကေ်ရာကေ်kကာငး်ြပဆိ,ထားသည့ ်
အေထာကအ်ထားများ မ\:ိေသးပါ။  

အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် အေစာပိ,ငး်ကာလများတငွ ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ ေသာကသ်ံ,းြခငး်အတကွ ်အဓိက 
စိ,းရိမ်ဖွယရ်ာမ:ာ အစီထåိ,ဂျင ်(သိ,မ့ဟ,တ)် တကစ်တ်ိ,စတåီ,နး်တိ, ့ မ\:ိလäင ်
အåိ,းပြွခငး်/ကျစြ်ခငး်(သပ်ိသညး်ဆ) အေပ]၌ သကေ်ရာကမ်Fများ\:ိြခငး် ြဖစပ်ါသည။် အåိ,းသပ်ိသညး်ဆကိ, 
တိ,ငး်တာရန ်အလနွေ်ဈးsကးီ^ပီး စစေ်ဆးရန ်မလွယက်5ေပ။ ကေလးတငွ ်အåိ,းပမွF ြဖစ9်ိ,ငေ်ချ\:ိသည့ ်
အေြခအေနမျိ3း (ဥပမာ- ကေလးသည ်BMI အလနွန်ညး်ြခငး် (သိ,မ့ဟ,တ)် ကိ,ယအ်ေလးချိန ်ြပငး်ထနစ်ာွ 
ကျဆငး်ြခငး်) ြဖစလ်äငေ်တာ ့ယငး်နညး်လမ်းအား လ,ပ်ေဆာငရ်န ်ဂျဲနဒ်ါေဆးခနး်အချိ3iက 
ေထာကခ်ခံျကေ်ပးkကပါသည။် ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFစတငလ်äင ်
အåိ,းသပ်ိသညး်ဆ တိ,းတကလ်ာသညဟ်, ဆိ,kကပါသည။် (ကိ,းကား -Vlot 9:င့အ်ဖဲွiသားများ ၂၀၁၆ ခ,9:စ)် 

အåိ,းကျနး်မာေရးကိ, အေကာငး်ဆံ,းြဖစေ်စဖိ, ့ ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ ေသာကသ်ံ,းေနေသာ 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအေနြဖင့ ်ခ9£ာကိ,ယအ်ေလးချိနတ်ကေ်စသည့ ်ေလက့ျင့ခ်နး်များလ,ပ်ြခငး်၊ 
ကယလ််ဆယီမ်9:င့ ်ဗိ,ကတ်ာမင ်ဒ ီေသာကသ်ံ,းေပးြခငး်၊ ေနေရာငြ်ခညခ်ြံခငး်၊ အြခားအားြဖည့ေ်ဆးများ 
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ေသာကသ်ံ,းေပးရမညဟ်, Mahfouda 9:င့ ်အဖဲွiက ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်၌ ေြပာkကားထားပါသည။် အåိ,းသပ်ိသညး်ဆ 
9:င့ပ်တသ်က၍် စိ,းရိမ်ရမFများ\:ိလäင ်ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးသံ,းစွေဲနေသာ 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအေနြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး် မလ,ပ်ေဆာငမီ် 
ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးေသာကသ်ံ,းြခငး်အား အချိနအ်တိ,ငး် အတာတစခ်,အထ ိေလäာခ့ျရမညဟ်, 
Telfer က ၂၀၁၈ ခ,9:စ ်၌ ေြပာထားခဲပ့ါသည။်  

ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများသည ်စတိက်ျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ ရလဒေ်ကာငး်များ ြဖစေ်ပ]ေစသညဟ်, 
ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေလလ့ာမFများစာွ \:ိပါသည။်40 ၂၀၂၀ ခ,9:စ ်အတငွး် Turbin 9:င့ ်အဖဲွiသားများ၏ အဆိ,အရ 
အရွယေ်ရာက်̂ ပီးသား ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များတငွ ်ေကာကယ်5ခဲသ့ည့ ်
စစတ်မ်းတစခ်,အား အေြခခထံားေသာ မkကာေသးခငက် ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့ ်ေလလ့ာမFတစခ်,အရ 
ဆယေ်ကျာ်သကအ်ရွယတ်ငွ ်ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ သံ,းစွခဲဲသ့5များက ၎ငး်တိ,၏့ ဘဝတငွ ်
မ9:စ်̂ မိ3i ဖွယခ်စံားရမFများ၊ သတေ်သလိ,စတိ ်ြဖစေ်ပ]မFများ နညး်ပါးေkကာငး် သရိပါသည။် ဩစေkတးလျ၌ 
ြပ3လ,ပ်ခဲသ့ည့ ်ေလလ့ာမF အပါအဝင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအေkကာငး် 
ေလလ့ာြခငး်များ ဆကလ်ကလ်,ပ်ေဆာငေ်နလäက ်\:ိkကသညဟ်, Tollit MA 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၉ ခ,9:စ ်တငွ ်
တငြ်ပထားပါသည။် 

မ5လအသငွအ်ြပငမ်ျား တစစ်တိတ်စပိ်,ငး် ြပနေ်ပdလာ9ိ,ငသ်ည့ ်ေဟာ်မ,နး်က,သမGများ   

အခနး်(၈) ၌ ေဟာ်မ,နး်ြဖင့က်,သသည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်အေkကာငး် အေသးစတိက်ိ, တငြ်ပခဲ့̂ ပီး 

ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ေဟာ်မ,နး်များ၏ အချိ3iေသာ အကျိ3းသကေ်ရာကမ်Fများက ေဆးသံ,းစွမဲFရပ်လိ,ကလ်äင ်

မ5လသငွြ်ပငမ်ျား ြပနေ်ပ]လာသည့ ်ေဆးဝါးများ ြဖစk်ကပါသည။် (Hembree et al., 2017; Coleman et al., 

2011).   

ြပဌာနး်ချကမ်ျား 9:င့ပ်တသ်က၍် ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ကိ, အသက ်၁၆ 9:စ ်မ:စ၍ 

လ,ပ်ေဆာင9်ိ,င်̂ ပီး အချိ3iေသာ မတ5ညသီည့ ်ကစိ»ရပ်များ တစခ်,ချငး်စအီတကွ ်အသက ်၁၆ 9:စ ်

မတိ,ငခ်ငလ်ညး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသညဟ်, Hembree 9:င့အ်ဖဲွiက ၂၀၁၇ ခ,9:စ ်တငွ ်ေြပာkကားခဲပ့ါသည။် 

ထိ,ကစိ»များမ:ာ ပံ,မ:နအ်ားြဖင့ ်မိဘ (သိ,မ့ဟ,တ)် အ,ပ်ထနိး်သ5၏ သေဘာတ5ညမီF၊ ေထာကခ်မံFတိ, ့ြဖင့ ်

ေဆာငရွ်ကk်ကရပါသည။် ေဆးွေ9းွခဲသ့ကဲသ့ိ,ပ့င ်လ5ငယတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ေkကာင့ ်ြဖစေ်ပ]ရ\:ိလာမည့ ်၎ငး်တိ,၏့ å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ၊ 

စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ၊ လ5မFကျနး်မာေရး9:င့ ်အကျိ3းစးီပာွးများအေပ] သကေ်ရာကမ်Fများ9:င့ ်ြဖစ9်ိ,ငေ်ချ\:ိေသာ 

 
40ပျိ6ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ"နး်တားေဆးများအေJကာငး် ေလလ့ာလိ"သ8များအေနြဖင့ ်ဤေဆာငး်ပါးတငွ ်ေလလ့ာ@ိ"ငပ်ါသည။် 
https://growinguptransgender.com/2020/06/10/puberty-blockers-overview-of-the-research/  
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ေဘးထကွဆ်ိ,းကျိ3းများကိ, နားလညသ်ေဘာေပါက်̂ ပီး ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား 

စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, 

၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းကိ, ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် 

ဤလ,ပ်ငနး်စ[ကိ, များေသာအားြဖင့ ်လ5ငယမ်ျား၏ စတိက်ျနး်မာေရးကိ, အထ5းြပ3ေသာ ပညာ\:ငမ်ျားက 

စတိက်,ထံ,းကိ, အသံ,းြပ3၍ က5ညပံီပိ့,းေပး9ိ,င်̂ ပီး လ5ငယအ်ေနြဖင့ ်က,သမF၏ ေကာငး်ကျိ3းဆိ,းကျိ3းများကိ, 

အမ:နတ်ကယ ်သနိားလညမ်F\:ိေစရန ်ရညရွ်ယပ်ါသည။်  

ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ, အပျိ3ေဖာ်ဝငခ်ျိန၏် အေစာပိ,ငး်ကာလများ sကးီေကာငဝ်ငအ်ဆင့ ်၂ - 

၄ မ: စတငသ်ံ,းစွခဲဲသ့ည့ ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး် 

လ,ပ်ေဆာငလ်äင ်အရွယေ်ရာက်̂ ပီးသ5အတကွေ်ပးသည့ ်ေဟာ်မ,နး်ေဆးçéနး်9:င့ ်ကွြဲပားသည့ ်

ေဆးçéနး်ြဖစရ်န ်လိ,အပ်^ပီး အပျိ3ေဖာ်ဝငခ်ျိနအ်တကွ ်သးီြခား ေထာကခ်ထံားေသာ က,သမFြဖစရ်န ်

သတြိပ3ရမည။် (Hembree et al 2017)  

အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ၏ ဝငေ်ငအွလယအ်လတ9်:င့ ်ဝငေ်ငနွညး်ေသာ တိ,ငး်ြပညမ်ျားမ: 

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 လ5ငယမ်ျားအတကွ ်ထိ,သိ,ေ့သာ ေဆးွေ9းွမFများ 

လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငရ်န ်စတိက်ျနး်မာေရး ပညာ\:ငမ်ျား \:ားပါးြခငး်အြပင ်ေဆးွေ9းွရနလ်ညး် ေဈးsကးီkကပါသည။် 

ေဟာ်မ,နး်ေဆးများ အလွယတ်က5 ဝယယ်5၍ရေသာ အာ\:9ိ,ငင်မံျားတငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကေသာ 

လ5ငယမ်ျားသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်ကိ, ၎ငး်တိ, ့ ကိ,ယတ်ိ,ငေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

သ5ငယခ်ျငး်များြဖင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး် အသက ်၁၁9:စ ်၊ ၁၂ 9:စ ်ေလာက ်မ:ာပင ်မညသ်ည့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကသ်5 က∑မ်းကျငပ်ညာ\:ငတ်စဦ်းမ: မပါဘ ဲလ,ပ်ေဆာငေ်လ ့\:ိkကပါသည။် 

ေဟာ်မ,နး်ေဆးများကိ, ေဆးဆိ,ငမ်ျား\:ိ ေကာငတ်ာမ:ာတင ်ေဈး9Fနး်သကသ်ာစာွြဖင့ ်လွယလ်င့တ်က5ဝယယ်5၍ 

ရေနkကေသာအခါ ဆယေ်ကျာ်သကအ်ရွယ ်ကေလးအများစ,သည ်စတိက်,ထံ,း ခယံ5ြခငး်မ\:ိဘ ဲ

ေဟာ်မ,နး်က,ထံ,းကိ, သံ,းစွလဲäက\်:ိkကပါသည။် အကယ၍် ကျနး်မာေရး က∑မ်းကျငပ်ညာ\:ငမ်ျားက စတိက်,ထံ,း 

လိ,အပ်ေkကာငး်ကိ, သတမ်:တြ်ပဌာနး်လိ,ကလ်äင ်လ5ငယမ်ျားက ၎ငး်တိ,၏့ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်အတကွ ်

အက5အညမီျား၊ ေထာကပံ်အ့kကေံပးမFများကိ,ပင ်\:ာေဖွkကေတာမ့ည ်မဟ,တေ်ပ။ 

ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ 

ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒ ဗျõဟာများသည ်ထိ,ကဲသ့ိ,ေ့သာ အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် 

အေစာပိ,ငး်ကာလများ၌ ဥပေဒမဲ ့ေဟာ်မ,နး်ေဆးများသံ,းစွြဲခငး်၏ ဆိ,းကျိ3းများကိ, ေလäာခ့ျ9ိ,ငရ်နအ်တကွ ်

ထေိရာကမ်F\:ိ9ိ,ငပ်ါသည။် လ,ပ်ေဆာငရ်မညမ်ျားမ:ာ-  
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● ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများ 9:င့ ်ယံ,kကညမ်F တညေ်ဆာကြ်ခငး်။ သိ,မ့:သာ 
၎ငး်တိ,၏့ ေဟာ်မ,နး်အသံ,းြပ3မFများကိ, ဖွင့ေ်ြပာလာမညြ်ဖစပ်ါသည။် (ေဆးအမျိ3းအစား၊ 
ေဆးပမာဏ၊ အsကမ်ိေရ)  

● ခ9£ာကိ,ယေ်ြပာငး်လဲမFအား သဘာဝကျကျ ြဖစေ်စရန9်:င့ ်သဘာဝကျသည့ ်ခ9£ာကိ,ယ ်
အရွယအ်စားြဖစေ်စရန ်အချိန9်:င့လိ်,က၍် ေသာကသ်ံ,းရမည့ ်ေဆးပမာဏ အပါအဝင ်မ:နက်နသ်ည့ ်
ေဟာ်မ,နး်သံ,းစွမဲFအေkကာငး် ပညာေပးြခငး်။  

● ဥပေဒမဲ ့ေဟာ်မ,နး်ေဆးသံ,းစွြဲခငး်၏ ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ ဆိ,းကျိ3းများအေkကာငး် ပညာေပးြခငး်။ 

သတြိပ3သင့သ်ညမ်:ာ ထိ,သိ, ့ ေြပာြပလိ,ကြ်ခငး်က လ5ငယမ်ျားက ၎ငး်တိ,၏့ 

ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်များအတကွ ်သကဆ်ိ,ငရ်ာ က∑မ်းကျငပ်ညာ\:ငမ်ျားထမံ: 

အက5အညေီတာငး်ခမံFကိ, ဟန ့တ်ားလိ,က ်သကဲသ့ိ, ့ ြဖစ9်ိ,ငေ်kကာငး်ကိ,လညး် သတြိပ3သင့ပ်ါသည။် 

● ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ကေလးများ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
လ5ငယမ်ျားအား ေဟာ်မ,နး်အသံ,းြပ3ြခငး်ကိ, အkကဉံာဏမ်ျားေပး9ိ,ငမ်ည့ ်၎ငး်တိ,ထ့က ်
အသကပိ်,sကးီေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ (သိ,မ့ဟ,တ)် ၎ငး်တိ,က့ 
အားကျရသ5များ9:င့ ်မိတေ်ဆဖဲွွi ြခငး်။ 

● ေဟာ်မ,နး်ေဆးထိ,းသငွး်သည့အ်ခါ ေဆးထိ,းအပ်ကိ, မäေဝအသံ,းြပ3ြခငး်9:င့ ်ြပနလ်ည ်
အသံ,းြပ3ြခငး်များ၏ အ9Lရာယအ်ေkကာငး် ပညာေပးြခငး်။  

● အရဲစနွ ့လ်,ပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ ဥပေဒမဲလ့,ပ်ေဆာငြ်ခငး်များထက ်ဆရာဝန၏် ေစာင့k်ကည့လ်မ်းçéနမ်Fြဖင့ ်
ဆယေ်ကျာ်သကတ်ိ,၏့ အသကအ်ရွယ၊် ဖံွi ^ဖိ3းမF9:င့ ်ကိ,ကည်မီည့ ်ေဆးက,သမFြဖင့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ကိ, လ,ပ်ေဆာငသ်င့ေ်kကာငး် အားေပးြခငး်။  

● အ9Lရာယ\်:ိ အြပ3အမ5များ9:င့ ်အြခား လ,ပ်ေဆာငရ်န\်:ိသညမ်ျားကိ, စစေ်ဆးေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 
 

ထိ,ငး်9ိ,ငင်တံငွ ်ဘနေ်ကာက်̂ မိ3i \:ိ ေဆးåံ, sကးီများ၌ ေဆးဝါးပညာ\:ငမ်ျား9:င့ ်ဆရာဝနမ်ျားသည ်ကျနး်မာေရး၊ 
လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ 
ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများ အေပ]အေြခခ၍ံ ေဟာ်မ,နး်ေဆးဝါးများ လ5ငယမ်ျားထ ံ
အရညအ်ေသးွြမင့၍် ေဈး9Fနး်သင့တ်င့စ်ာွ ရ\:ိ9ိ,ငရ်န ်အတ5တက ွပ5းေပါငး်ေဆာငရွ်ကk်ကပါသည။် 
ဘနေ်ကာက်̂ မိ3i Ramathibodi ေဆးåံ,၏ Gender Variation (Gen-V) ဌာနသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 
ကေလးများ9:င့ ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်ဖွင့လ်:စခ်ဲေ့သာ ပထမဆံ,း ေဆးခနး်တစခ်, ြဖစပ်ါသည။် 
ထိ,ေဆးခနး်ကိ, ဆယေ်ကျာ်သက ်ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ အထ5းက,ဆရာဝန ်Dr Jiraporn Arunakul က ၂၀၁၄ 
ခ,9:စ ်စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်တရားဝင ်ဖွင့လ်:စခ်ဲြ့ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ယငး်ေဆးခနး်တငွ ်အသက ်၁၀ 9:စ ်မ: ၂၄ 
9:စk်ကား\:ိ LGBT ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား9:င့ ်လိငဝိ်ေသသလက∂ဏာဝိေရာဓိြဖစေ်နသ5 ကေလးများအတကွ ်
ေဆးက,သမFေပးြခငး်၊ 9:စသ်မိ့်ေဆးွေ9းွြခငး်၊ ၎ငး်တိ,၏့ မိဘများအား ေဆးွေ9းွ အkကြံပ3ြခငး်များ 
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လ,ပ်ေဆာငေ်ပးေkကာငး် သရိပါသည။် (ကိ,းကား- Health Policy Project, APTN and UNDP 2015; 
Panyasuppakun, 2018) 

အiပီးတိ,င/်ထာဝရေြပာငး်လမဲGကိ, ြဖစေ်စသည့ ်ခွစဲတိြ်ပ3ြပငြ်ခငး် 

အခနး်(၁၀) တငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သမFအေkကာငး် အေသးစတိက်ိ, တငြ်ပေဆးွေ9းွခဲ့̂ ပီး 
ြဖစပ်ါသည။် ခွစဲတိြ်ပ3ြပငြ်ခငး်သည ်ထာဝရေြပာငး်လဲမFြဖစ၍် ေမးွရာပါလိငအ်ဂú ါလက∂ဏာများကိ, 
ြပနလ်ညရ်\:ိမည ်မဟ,တပ်ါ။  

ရငအ်,တ/်ရငသ်ား ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လဲမFခွစဲတိြ်ခငး် (အေပ] ပိ,ငး်ခွစဲတိြ်ခငး် ဟ,လညး်ေခ] kကသည)် ကိ, 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အမျိ3းသားများသည ်၎ငး်တိ,၏့ ဆယေ်ကျာ်သကက်ာလတငွ ်
လ,ပ်ေဆာင၍် က,သေစာင့ေ်\:ာကမ်F ခယံ5သင့ပ်ါသည။် (ကိ,းကား Coleman ၂၀၁၂ခ,9:စ၊် Marinkovic ၂၀၁၇ 
ခ,9:စ)် ယငး် ခွစဲတိမ်Fကိ, ေဆးဝါးက,သမFခယံ5ရန ်အသက ်၁၆ 9:စ ်ဟ, သတမ်:တထ်ားသည့ ်ကမƒာတစလ်éား\:ိ 
9ိ,ငင်အံများစ,၌ လ,ပ်ေဆာငေ်ပးkကပါသည။် 

ထာဝရေြပာငး်လမဲFြဖစမ်ည့ ်ရငအ်,တ/်ရငသ်ား ခွစဲတိြ်ပ3ြပငြ်ခငး်ကိ, ဆယေ်ကျာ်သကအ်ရွယ၌် 
လ,ပ်ေဆာငရ်န ်ဆံ,းြဖတမ်Fတငွ ်ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:င၏် ေသချာစာွ ေလလ့ာသံ,းသပ်၍ 
စစိစအ်ကြဲဖတမ်F ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ,အပ်^ပီး ထိ,အတတပ်ညာ\:ငသ်ည ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား 
လိငဝိ်ေသသဝိေရာဓိြဖစမ် 9:င့ပ်တသ်က၍် အေတွiအkက3ံြမင့သ်5ြဖစရ်န ်လိ,အပ်ပါသည။် 
ခွစဲတိမ်Fတစခ်,ချငး်စအီတကွ ်လ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်ချ[းကပ်မF နညး်လမ်းများလညး် မတ5ညkီကေပ။ 
ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလး၏ စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ9:င့ ်အသပိညာပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ရင့က်ျကမ်Fကိ, စစိစအ်ကြဲဖတြ်ခငး်၊ 
၎ငး်အား က5ညေီထာကပံ်ေ့ပးမည့သ်5များ၊ ခွစဲတိက်,သြခငး်၏ အ9Lရာယ9်:င့ ်အကျိ3းေကျးဇ5းများကိ, 
နားလည9်ိ,ငမ်F အေြခအေန စသညတ်ိ,သ့ည ်တစဦ်း9:င့တ်စဦ်း အေြခအေန မတ5ညkီက၍ ချ[းကပ် 
ေဆာငရွ်ကရ်မFများလညး် မတ5ညkီကပါ။ ခွစဲတိြ်ပ3ြပငမ်F လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်က 
ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးအတကွ ်အေကာငး်ဆံ,း အကျိ3းေကျးဇ5း ရ\:ိေစမညဆ်ိ,သည့ ်ဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, 
ကေလးကိ,ယတ်ိ,ငအ်ြပင ်မိဘ/အ,ပ်ထနိး်သ59:င့ ်ကျနး်မာေရးအတတပ်ညာ\:င ်အားလံ,းက အတ5တက ွ
ဆံ,းြဖတk်ကရမ:ာ ြဖစပ်ါသည။်  

သိ,ေ့သာ်လညး် ကမƒာတစလ်éား\:ိ တိ,ငး်ြပညမ်ျားတငွ ်ခွစဲတိဆ်ရာဝနမ်ျား၏ အြမင ်အမျိ3းမျိ3း 
\:ိေနkကေသာ်လညး် အသက ်၁၈ 9:စ ်ေအာက ်ကေလးများကိ, ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သြခငး် 
လ,ပ်ေဆာငမ်Fများ နညး်ပါးေနပါေသးသည။် (ကိ,းကား Milrod 9:င့ ်Karasic ၂၀၁၇ခ,9:စ)် 
ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများအတကွ ်အကျိ3းေကျးဇ5း အေကာငး်ဆံ,းြဖစေ်စရန ်ဆံ,းြဖတြ်ခငး်9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သြခငး်ကိ, နားလညသ်ေဘာတ59ိ,ငစ်မ်ွး \:ိမFတိ,သ့ည ်အ9Lရာယs်ကးီြခငး်၊ 
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ေရ\:ည ်အကျိ3းသကေ်ရာကမ်Fများစာွ\:ိြခငး်တိ,ေ့kကာင့ ်အငမ်တန ်åFပ်ေထးွသည့ ်အေြခအေနများ 
ြဖစk်ကပါသည။် 

 

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် 

အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသများ\:ိ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 လ5ငယအ်များအြပားသည ်ေဟာ်မ,နး်ေဆးဝါးများကိ, 
သင့ေ်လျာ်မ:နက်နသ်ည့ ်sကးီkကပ်ကပ်ွကမဲF မ\:ိဘ ဲစတငသ်ံ,းစွလဲäက\်:ိkကပါသည။်   

- လ5ငယမ်ျား၏ ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲခယံ5ြခငး်ပနး်တိ,ငအ်တကွ ်ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ 
က5ညေီထာကပံ်ေ့ပးရာတငွ ်ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ 
လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ 
လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများကိ, သင၏် ေဆးခနး်က 
မညက်ဲသ့ိ, ့ ကျင့သ်ံ,းေနသနညး်။  

- ေစာစးီစာွေဟာ်မ,နး်အသံ,းြပ3ြခငး်၊ ဥပေဒအထနိး်အကပ်ွမဲ ့ေဟာ်မ,နး်အသံ,းြပ3ြခငး်များေkကာင့ ်

ြဖစေ်ပ]လာသည့ ်ထခိိ,ကန်ာကျငြ်ခငး်များကိ, ေလäာခ့ျရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်အြခားလ,ပ်ေဖာ်ကိ,ငဖ်က ်

အဖဲွiအစညး်များ9:င့ ်မညသ်ည့ ်အတိ,ငး်အတာအထ ိပ5းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါသနညး်။  

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား  

- ကေလးများကိ, ၎ငး်တိ,၏့ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ချက၊် ေဖာ်ြပချကမ်ျား 9:င့ပ်တသ်က၍် 
အချိနန်ဲအ့မä စ5းစမ်းမFြပ3ေနေစရနက်5ညပီါ။ ကေလးများ9:င့ ်၎ငး်တိ,၏့ မိဘများကိ, 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားစာွေနထိ,ငk်ကြခငး်သည ်သာမာနလ်5သားများ၏ မတ5ကွြဲပားမFများထမဲ: 
အစတိအ်ပိ,ငး်တစခ်,သာ ြဖစေ်kကာငး် နားလညေ်စရန\်:ငး်ြပပါ။   

- ဂျဲနဒ်ါဆိ,သညမ်:ာ သကတ်ံေ့ရာငစ်[ကဲသ့ိ, ့ တစဦ်း9:င့တ်စဦ်း အရညအ်ချငး် အေတးွအြမငမ်ျား 
မတ5ညဘီ ဲလ5တစဦ်းစတီိ,ငး်၏ ဂျဲနဒ်ါခရီးစ[သည ်ထ5းြခားkကေkကာငး် အသပိညာေပးပါ။ 
လ5တိ,ငး်ကိ, ၎ငး်တိ,၏့ ဂျဲနဒ်ါခရီးစ[က မညသ်ည့အ်ရပ်သိ, ့ ဦးတညေ်နသညက်ိ, ပငွ့လ်ငး်စာွ 
ေနထိ,င9်ိ,ငေ်စရန ်အားေပးပါ။  

- လ5ငယမ်ျား၏ စကားများကိ, နားေထာငေ်ပးပါ၊ ၎ငး်တိ,၏့ ဂျဲနဒ်ါ9:င့ ်ပတသ်က၍် 
၎ငး်တိ,က့ိ,ယတ်ိ,ငသ်ာ အသဆိံ,းလ5ြဖစေ်kကာငး်ကိ, ေသချာပါေစ။ ၎ငး်တိ,ဂ့ျဲနဒ်ါ၏ ြဖစတ်ညမ်Fများကိ, 
အသအိမ:တြ်ပ3ေပးပါ။ အမည၊် ေခ]ေစချငေ်သာနာမ်စား၊ ကိ,/မ စသညက်ိ, 
၎ငး်တိ,အ့သံ,းြပ3ေစချငသ်ညက်ိ,သာ အသံ,းြပ3ေပးပါ။  
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- အကယ၍် လ5ငယတ်ငွ ်ေစာင့ေ်\:ာကေ်ပးမည့ ်လ5sကးီတစဦ်းဦး မ\:ိလäင ်အရွယေ်ရာက်̂ ပီးသည့ ်
မိသားစ,ဝင ်တစဦ်းဦးက ၎ငး်၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fတငွ ်ပါဝင9်ိ,ငမ်F \:ိ/မ\:ိကိ, ေမးပါ။ 
ေဆးွေ9းွမFများတငွ ်မိသားစ,ကိ,ပါ ပါဝငေ်ဆးွေ9းွခငွ့ြ်ပ3ပါ။ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသည့ ်
လ5ငယမ်ျား9:င့ ်မိသားစ,ဝငမ်ျား သးီြခားေဆးွေ9းွရန ်လိ,အပ်လäင ်သးီြခားနားေထာင၍် 
ေဆးွေ9းွေပးပါ။ 

- ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5 ကေလးအတကွ ်ေကာငး်ကျိ3းများ ရ\:ိေစရန ်မိသားစ,၏ 
အသအိမ:တြ်ပ3မF9:င့ ်အားေပးေထာကခ်မံFသည ်အေရးsကးီေkကာငး် မိသားစ,ဝငမ်ျားကိ, တိ,ကတ်နွး် 
ေြပာkကားေပးပါ။   

- လ5ငယ၏် စတိဓ်ါတ ်ခ9ံိ,ငရ်ည\်:ိမF၊ စတိက်ျနး်မာေရး အ9Lရာယမ်ျားကိ, သ\ိ:ိ9ိ,ငမ်F9:င့ ်၎ငး်တိ,အ့ေနြဖင့ ်
စတိက်ျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ က5ညမီFများ လိ,အပ်ေနမF \:ိ/မ\:ိကိ, သ\ိ:ိ9ိ,ငရ်န ်HEEADSSS assessment 
ကဲသ့ိ,ေ့သာ ကျယြ်ပန ့သ်ည့ ်စတိလ်5မFဆိ,ငရ်ာအငတ်ာဗျõးများကိ, ေဆာငရွ်ကပ်ါ။  

- ကေလးတစဦ်းသည ်၎ငး်၏ ေမးွရာပါဂျဲနဒ်ါထက ်အြခားဂျဲနဒ်ါတစခ်,ကိ, ြဖစခ်ျင/်လိ,ချငစ်တိ ်
ြဖစေ်ပ]ေနေkကာငး်ြပလäင ်ကေလးအား လိ,အပ်သည့ ်စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ ေထာကပံ်ေ့ပးမFများ9:င့ ်
အြခားက5ညမီFများကိ,ေပး၍ ၎ငး်၏ မိသားစ,ကလညး် ကေလး၏ လ5မFေရးဆိ,ငရ်ာ 
ေြပာငး်လဲြခငး်များအတကွ ်ပံပိ့,းေပး9ိ,ငရ်န ်က5ညေီပးပါ။  

- ၎ငး်တိ,၏့ လ5မFေရးဆိ,ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများအတကွ ်အက5အည ီတစစ်ံ,တစရ်ာလိ,အပ်မF \:ိ/မ\:ိကိ, 
ကေလးများကိ,ေမးပါ။ ဥပမာအားြဖင့ ်ရငသ်ားစးီေ9:ာငြ်ခငး်အေkကာငး် ေဆးွေ9းွေပးြခငး် 
(သိ,မ့ဟ,တ)် ေကျာငး်တကရ်ာတငွ ်လိ,အပ်မည့ ်အက5အညမီျားေပးြခငး်။  

- လိ,အပ်လäင ်ကေလး၏ ေကျာငး်ပတဝ်နး်ကျင ်(သိ,မ့ဟ,တ)် အလ,ပ်ေနရာဝနး်ကျငသ်ည ်၎ငး်တိ,၏့ 
ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFကိ, အသအိမ:တြ်ပ3 လကခ်ေံပးေစရန ်ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများ9:င့ ်
၎ငး်တိ,၏့ မိသားစ,များအစား အေရးဆိ,တိ,ကတ်နွး်ေပးြခငး်။  

- ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား၊ ၎ငး်တိ,၏့ မိဘများ၊ အ,ပ်ထနိး်သ5များအား ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်နညး်လမ်းများအေkကာငး်၊ ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFများ၏ အကျိ3းေကျးဇ5း9:င့ ်အ9Lရာယမ်ျားအေkကာငး် 
အသပိညာေပးြခငး်၊ \:ငး်ြပြခငး်များ လ,ပ်ေဆာငပ်ါ။  

- ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFများ၏ 
မျိ3းေအာငြ်ခငး်/ ကေလးရြခငး်အေပ] သကေ်ရာကမ်Fများအေkကာငး်၊ မျိ3းဉ/ 
သ,တရ်ညသ်မ်ိးဆညး်ြခငး် နညး်လမ်းများအေkကာငး်ကိ, ေဟာ်မ,နး်ေဆးက,သမFများ မစတငမီ် 
အသပိညာေပးပါ။  
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- လိ,အပ်လäင ်ဓမ∆တာေသးွဆငး်မF ရပ်ေစြခငး် နညး်လမ်းများ9:င့ ်သေ9£တားြခငး်အတကွ ်
လိ,အပ်မFများကိ, ေဆးွေ9းွပါ။   

- ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ 
ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများ လ,ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ်သင့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်ငွ\်:ိေသာ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F နညး်လမ်းများအားလံ,း9:င့ ်ရငး်9:းီက∑မ်းဝငမ်F 
\:ိေစရန ်sက3ိးစားပါ။  ထိ,သိ, ့ နညး်လမ်းများအားလံ,းဟ, ဆိ,ရာဝယ ်လိ,ငစ်ငမဲ်၊့ ဥပေဒမဲ ့ေဆးက,သမF9:င့ ်
ခွစဲတိြ်ခငး်အေkကာငး်များကိ,ပါ သထိားရန ်ေလလ့ာစ5းစမ်းထားရပါမည။်  

- ကေလးက ၎ငး်ခယံ5သည့ ်ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မF9:င့ ်၎ငး်kက3ံေတွiေနရသည့ ်
လိငဝိ်ေသသလက∂ဏာများ ဝိေရာဓိ ြဖစေ်နြခငး်များသည ်မေြပာငး်လဲဘ ဲတည်̂ မဲကာ 
အြပငး်အထန ်ေတာငး်ဆိ,ေနလäင ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်အတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသည့ေ်နရာ 
(သိ,မ့ဟ,တ)် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 ကေလးများ/ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားစာွေနထိ,ငk်ကသည့ ်ကေလးများကိ, ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးရာတငွ ်က∑မ်းကျငေ်သာ 
ပညာ\:င9်:င့ ်ေဆးွေ9းွမFြပ3လ,ပ်ရန ်တိ,ကတ်နွး်ပါ။  

- ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ (သိ,မ့ဟ,တ)် ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ေဟာ်မ,နး်က,သမFေဆးများကိ, ေပးပါ။ လိ,အပ်လäင ်အထ5းက,9:င့ ်အတ5တက ွလ,ပ်ေဆာငပ်ါ။ ထိ, ့ြပင ်
အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် အေစာပိ,ငး်ကာလ၌ ပျိ3ေဖာ်ဝငစ်ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများ စတငသ်ံ,းစွခဲဲသ့ည့ ်
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတကွ ်အထ5းေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ေဟာ်မ,နး်က,သမFများကိ, သတြိပ3ေဆာငရွ်ကပ်ါ။  

- ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား၊ ၎ငး်တိ,၏့ မိဘများ/ အ,ပ်ထနိး်သ5များကိ, ရငသ်ားြပ3ြပငြ်ခငး် ကဲသ့ိ,ေ့သာ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိြ်ပ3ြပငမ်Fများအေkကာငး် အkကြံပ3 ေဆးွေ9းွ၍  သင့ေ်လျာ်မည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသည့ေ်နရာသိ, ့ လမ်းçéနေ်ပးပါ။  

- က,သမFခယံ5သ5၏ å,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာကျနး်မာေရးများ9:င့ ်ေဆးဝါးဆိ,ငရ်ာ/ ေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ 
အ9Lရာယမ်ျားကိ, အ^မဲေစာင့k်ကည့စ်စေ်ဆးပါ။  

- က,သမFခယံ5သ5၏ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသေဖာ်ြပမF၊ အမည9်:င့ ်တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ၌ 
ဂျဲနဒ်ါအမျိ3းအစား ေဖာ်ြပြခငး်များကိ, တရားဝင ်ေြပာငး်9ိ,ငရ်နအ်တကွ ်က,သမFခယံ5သ5၏ 
သေဘာတ5ညခီျကြ်ဖင့ ်၎ငး်၏ ေဆးက,သမFဆိ,ငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများကိ, ထ,တေ်ပးပါ။   

(Stephenson 2020 and Telfer 2018 မ: ကိ,းကားေကာက9်Fတထ်ားပါသည)် 
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အခနး် ၁၂ - ဆန ့က်ျငဘ်ကလ်ငိသ်ိ=ေ့ြပာငး်လြဲပ9မ2ေနထိ=ငသ်◌#များ၏ ကျနး်မာေရးKLင့ ်

လ2အ့ခငွ့အ် ေရးအတကွ ်အေရးဆိ=တိ=ကတ်နွး်ြခငး်  

ေလလ့ာမGရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

✔ ကိ,ယေ်ရးအချကအ်လက ်သကေ်သခ ံစာရွကစ်ာတမ်းများ၊ åံ, းစာမ:တတ်မ်းများ\:ိ ၎ငး်တိ,၏့ အမည၊် 
ဂျဲနဒ်ါအမျိ3းအစားကိ, ေြပာငး်လဲရန ်က5ညေီပးေသာစာများ အပါအဝင ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5 တစဉ်းီချငး်စအီတကွ ်အေရးဆိ, 
တိ,ကတ်နွး်ရန ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ, \:ာေဖွေဖာ်ထ,တရ်န၊်  

✔ ရ9ိ,ငသ်မä မေကျနပ်မF တိ,ငk်ကားြခငး်9:င့ ်ေြဖ\:ငး်ြခငး်လ,ပ်ငနး်စ[များကိ, ေဖာ်ထ,တသ်ံ,းသပ်၍ 
ထိ,လ,ပ်ငနး်စ[များအား သငတ်ိ, ့ ေဆာငရွ်ကေ်နကျ လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်မညက်ဲသ့ိ, ့ 
ြမêင့တ်ငေ်ဆာငရွ်က9်ိ,ငမ်ညက်ိ,လညး် ြမêင့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကရ်န၊်   

✔ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ ကျနး်မာေရး9:င့ ်လ5အ့ခငွ့အ်ေရးများ 
စနစတ်ကျ တိ,းတကလ်ာေစေရးအတကွ ်အေရးဆိ, တိ,ကတ်နွး်မFများကိ, ကျနး်မာေရး 
အတတပ်ညာ\:င ်အဖဲွiအစညး်များ 9:င့အ်တ5တက ွေတာငး်ဆိ,လ,ပ် ေဆာင9်ိ,ငမ်ည့ ်
အခငွ့အ်လမ်းများကိ, ေဖာ်ထ,တရ်န၊်  

✔ လ5ထ,အေြခြပ3သည့ ်အကြဲဖတ ်ေစာင့k်ကည့မ်Fနညး်လမ်းကိ, အသံ,းြပ3ြခငး်ြဖင့ ်သင့ေ်ဒသတငွ\်:ိေသာ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝနး်၏ လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, သင၏် 
ဝနေ်ဆာငမ်Fက မညက်ဲသ့ိ, ့ ြဖည့ဆ်ညး်ေပး9ိ,ငေ်kကာငး် သံ,းသပ်ရန၊် 

 

က,သမGခယံ5သ5 တစဦ်းချငး်အတကွ ်အေရးဆိ,တိ,ကတ်နွး်ြခငး်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များက မိမိတိ,၏့ 
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, ရယ5ေနေkကာငး် ေထာကခ်စံာေရးေပးရန ်ေတာငး်ဆိ,ေလ\့:ိkကပါသည။် 
9ိ,ငင်အံေတာ်များများတငွ ်ထိ,ကဲသ့ိ,ေ့သာ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များ၏ အေနအထားသည ်
မိမိတိ,၏့ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များကိ, မ:နက်နသ်ည့ ်အချကအ်လက ်
အေkကာငး်အရာများေပးြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တိ, ့ ဆံ,းြဖတခ်ျရာတငွ ်က5ညေီထာကပံ်မ့Fေပး9ိ,ငရ်န ်အေရးsကးီေသာ 
အခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ် ြဖစပ်ါသည။်  

“ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များအတကွ ်အေရးsကးီေသာ ကျင့ဝ်တတ်စခ်,မ:ာ မိမိတိ,၏့ 
ဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, ရယ5ေနေသာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်အေရးဆိ, 
ေဆာငရွ်ကေ်ပး9ိ,ငေ်ရး ြဖစပ်ါသည။် ထိ,သိ,ေ့ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ မိသားစ,ဝငမ်ျား၊ ေကျာငး်၊ အလ,ပ်၊ 
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ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးြခငး်များ အပါအဝင ်လ5အ့သိ,ငး်အဝိ,ငး်၏ မညသ်ည့ ်က≥တငွမ်ဆိ,  
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က9်ိ,ငေ်ရး၊ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ြဖစတ်ညမ်Fကိ, အသအိမ:တြ်ပ3ေရးများအတကွ ်အသပိညာေပးြခငး်၊ 
အတ5တက ွလ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်များ ပါဝငပ်ါသည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များကိ, အ\:ကရ်စရာ လ5သားများအြဖစ ်ဆကဆ်ြံခငး်၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ 
အkကမ်းဖကြ်ခငး်များသည ်၎ငး်တိ, ့ kက3ံေတွiေနရေသာ ြပဿနာရပ်များ၏ အရငး်ခ ံ
အေkကာငး်တရားများ ြဖစသ်ညက်ိ, သရိနလိ်,အပ်^ပီး ကျနး်မာေရးလ,ပ်သားအားလံ,းသည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ ခစံားေနရေသာ လ5နညး်စ,စတိဖိ်အားများ၏ 
ဆိ,းကျိ3းများ ေလျာန့ညး်ေစဖိ, ့ လ5မFေရး9:င့ ်ြပညသ်5ေ့ရးရာ မ5ဝါဒ ေြပာငး်လဲြခငး်များအတကွ ်
အေရးဆိ, တိ,ကတ်နွး်မFများ ြပ39ိ,ငရ်န ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်
အတ5တက ွပ5း ေပါငး်ေဆာငရွ်ကk်ကရပါမည။်”  

ကိ,းကား - Oliphant J et al. 2018.  

အချိ3iေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးသ5များသည ်လ5ထ,အေြခြပ3သည့ ်ဥပေဒစငတ်ာများ၊ အြခား 
ဥပေဒဝနေ်ဆာငမ်F ဌာနများ9:င့ ်အတ5တကေွဆာငရွ်ကက်ာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ အမည9်:င့ ်ဂျဲနဒ်ါအမျိ3းအစားကိ, သကေ်သခ ံစာရွကစ်ာတမ်းများ၊ 
åံ, းပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ မ:တတ်မ်းများတငွ ်ေြပာငး်လဲ9ိ,ငေ်ရး ေဆာငရွ်ကk်ကပါသည။် တညဆ်ဉဲပေဒများ၊ မ5ဝါဒများ၊ 
ြပဌာနး်ချကမ်ျားက ေဆးပညာ\:ငမ်ျားထမံ: အေထာကအ်ထားများ လိ,အပ်သည့အ်ခါ 
ထိ,သိ,ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်က များစာွအေထာကအ်က5 ြဖစေ်စပါသည။် ယငး်သိ, ့ ပ5းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Fသည ်
အေမရိကန၏် အချိ3i ြပညန်ယမ်ျား အပါအဝင ်တိ,ငး်ြပညအ်ချိ3iတငွ ်ေဆးဘက-်ဉပေဒဘက ်တွဖဲက ်
ေဆာငရွ်ကမ်Fအြဖစ ်တရားဝင ်ြပဌာနး်ထားလäက ်\:ိkကပါသည။်41  

မေကျနပ်မGများတိ,ငH်ကားြခငး်9:င့ ်ေြဖI:ငး်ြခငး်လ,ပ်ငနး်စXအား ြမpင့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အများစ,သည ်ကျနး်မာ ေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ၏ 
ေဆးåံ,ေဆးခနး်၊ ယ[ေကျးမF9:င့ ်ကျင့ဝ်တပိ်,ငး်အရ ချိ3းေဖာကမ်Fများကိ, kက3ံေတွi kကရသည့အ်ခါ 
၎ငး်တိ,အ့ေနြဖင့ ်တိ,ငk်ကားမFြပ39ိ,ငေ်kကာငး်ကိ, မသ\ိ:ိkကေပ။   

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ချက9်:င့ ်
လိငဝိ်ေသသေဖာ်ြပချကမ်ျားအေပ] ခွြဲခားဆကဆ်မံFများ မ\:ိေစရန ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်မြပ3ရ ဉပေဒကိ, 
ြပဌာနး်ထားလäက\်:ိရာ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအေနြဖင့ ်

 
41 https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2018/08/Transgender-Health-and-
Medical-Legal-Partnership-1.pdf   
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ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fကိ, ရယ5သည့အ်ခါ ယငး်ဥပေဒ၏ အကာအကယွက်ိ, ရ\:ိ^ပီး ထိ,ဥပေဒအရ 
တိ,ငတ်နး်9ိ,ငပ်ါသည။် အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ\:ိ အချိ3i 9ိ,ငင်မံျားတငွလ်ညး် ကျားမတနး်တ5ညမီF ဉပေဒများအရ 
တိ,ငတ်နး်မFများ ေဆာငရွ်က9်ိ,ငပ်ါသည။်  

အေထေွထ ွခွြဲခားဆကမ်Fကာကယွတ်ားဆးီြခငး်များအြပင ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအေနြဖင့ ်ကျနး်မာေရး ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်တစခ်,စတီိ,ငး် အတကွ ်
ဌာနတငွး်တိ,ငတ်နး်မFများ မ:တဆင့ ်ကျနး်မာေရးပညာ\:ငအ်ဖဲွiအစညး်များ (သိ,မ့ဟ,တ)် လွတလ်ပ်သည့ ်
စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရး အဖဲွiအစညး်များထသံိ, ့ တိ,ငတ်နး်မFများလညး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငပ်ါသည။်  

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5သည ်တိ,ငတ်နး်မFများ လ,ပ်ေဆာငရ်န ်
တ,န ့ဆ်ိ,ငး်ေနေလ\့:ိတတk်က^ပီး အထ5းသြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F 
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5အား ေရွးချယစ်ရာ နညး်ပါးသည့ ် ေဒသများတငွ ်၎ငး်တိ,အ့ား 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fေပးရန ်ြငငး်ဆိ,ခရံမညက်ိ, စိ,းရိမ်kကေသာေkကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။် 
အများပိ,ငေ်နရာများတငွ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်Fအား စားသံ,းသ5 တံ, ့ြပနခ်ျက ်(feedback) ေပး9ိ,ငေ်kကာငး် 
ေkကြငာထားြခငး်၊ ပိ,စတာများကပ်ထားြခငး်၊ မညက်ဲသ့ိ, ့ တိ,ငတ်နး်ြခငး်များ ေဆာငရွ်က9်ိ,ငေ်kကာငး် 
ေဖာ်ြပေပးထားြခငး်ြဖင့ ်ေဆးပညာရပ်များက∑မ်းကျငမ်F9:င့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ယ[ေကျးမFကိ, နားလညက်∑မ်းကျငြ်ခငး်၌ သင၏် ေဆးခနး်က မညမ်ä 
စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်ေkကာငး်ကိ, ရညç်éနး်ေဖာ်ြပရာ ေရာကပ်ါသည။်   

စနစတ်ကျေြပာငး်လမဲGအတကွ ်အေရးဆိ,တိ,ကတ်နွး်ြခငး်  

ဤေဒသတငွး်၌ ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏  ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်ကိ, 
တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ၌ ဂျဲနဒ်ါအမျိ3းအစား ေဖာ်ြပြခငး် လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငေ်သာ တိ,ငး်ြပည ်
အနညး်ငယသ်ာ \:ိသည့အ်ေလäာက ်ရာဇဝတမ်F အသငွေ်ြပာငး်လသဲာွးသည့ ်ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ 
åိ,ကခ်တမ်Fများ၊ ဉပေဒေkကာငး်အရ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအား အသအိမ:တြ်ပ3မFမ\:ိြခငး်၊ ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံြခငး်များကိ, 
ကာကယွေ်ပးမF မ\:ိြခငး်များကိ, မီးေမာငး်ထိ,းြပရာတငွ ်ကျနး်မာေရးပညာ\:င ်အဖဲွiအစညး်များသည ်
အေရးsကးီသည့ ်အခနး်က≥မ: ပါဝငk်ကပါသည။်    

အခနး်(၁၁)တငွ ်ေဖာ်ြပခဲသ့ကဲသ့ိ, ့ အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသ အပါအဝင ်ကျနး်မာေရးပညာ\:င ်
အဖဲွiအစညး်များသည ်“လိငစ်တိတ်မ်ိးçွတြ်ခငး်9:င့ ်ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFများကိ, 
ေြပာငး်လဲရနs်က3ိးစားသည့ ်က,သမF” ကိ, ဆန ့က်ျငk်ကသည။် WPATH ၏ ြပညသ်5ေ့ရးရာဆိ,ငရ်ာ 
မ5ဝါဒများကလညး် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ကျနး်မာေရးကိ, 
အ9Lရာယြ်ဖစေ်စ၍ ထခိိ,ကန်ာကျငေ်စေသာ ဉပေဒများ၊ မ5ဝါဒများ၊ တရားåံ,းဆံ,းြဖတခ်ျကမ်ျားကိ, 
ေထာကြ်ပြခငး်များ ပံ,မ:န ်ထ,တြ်ပနေ်လ\့:ိပါသည။် ယငး်ထ,တြ်ပနမ်Fများတငွ ်ေkကြငာချကမ်ျား၊ 
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အစိ,းရထသံိ,ေ့ပးစာများ၊  International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (ICD) အရ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်ကိ, မညက်ဲသ့ိ, ့ 
မ5ေဘာငခ်ျမ:တ၍် လ,ပ်ေဆာငမ်ည ်ဆိ,သညက်ိ, တံ, ့ြပနြ်ခငး်များလညး် ပါဝငသ်ည။်  

အာ\:9:င့ ်ပစဖိိတေ်ဒသတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ 
ကစိ»များကိ, ေဆာငရွ်ကေ်သာ လွတလ်ပ်သည့ ်ပညာ\:ငအ်ဖဲွiအစညး် သံ,းခ,\:ိ၍ ၎ငး်တိ,မ့:ာ ဩစေkတးလျမ:  
AusPath၊ နယ5းဇီလနမ်: PATHA 9:င့ ်မkကာေသးခငက် ဖဲွiစညး်ခဲေ့သာ AsiaPath တိ, ့ ြဖစk်ကပါသည။် 
အခနး်(၁၁) တငွ ်ေဖာ်ြပခဲသ့ည့ ်အတိ,ငး် ၂၀၂၀ ခ,9:စ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်ထိ,အဖဲွiအစညး် သံ,းခ,တိ,သ့ည ်WPATH 
9:င့ ်အြခားေဒသဆိ,ငရ်ာ အဖဲွiအစညး်များ9:င့ ်ချိတဆ်ကက်ာ ^ဗိတနိတ်ရားåံ,းမ: ချမ:တခ်ဲသ့ည့ ်(အသက ်၁၆ 9:စ ်
ေအာက)် ကေလးများသည ်အပျိ3ေဖာ်ဝငစ် ေဟာ်မ,နး်တားေဆးများကိ, သံ,းစွရဲနအ်တကွ ်
ေဆးွေ9းွ9:စသ်မိ့်ြခငး် ခယံ5ရန ်လံ,းဝမသင့ေ်လျာ်ပါဟ5သည့ ်တရားåံ,းဆံ,းြဖတခ်ျကက်ိ, ြပငး်ထနစ်ာွ 
ဆန ့က်ျငေ်kကာငး် ထ,တြ်ပနခ်ဲk့ကပါသည။် အဖဲွiအစညး်များ၏ ထိ,ပ5းတွထဲ,တြ်ပနခ်ျကသ်ည ်တရားåံ,းက 
ချမ:တခ်ဲေ့သာ စရီငထ်ံ,း၊ ြပဌာနး်ချကမ်ျား၏ “ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားသ5 လ5ငယမ်ျား9:င့ ်၎ငး်တိ,၏့ 
မိသားစ,ဝငမ်ျားအေပ] သကေ်ရာကလ်ာမည့ ်ဆိ,းကျိ3းများ၊ ^ခမ်ိးေြခာကမ်Fများ၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်များ 
အစ\:ိသည့ ်အတားအဆးီ၊ အဟန ့အ်တားများစာွ” 9:င့ ်ပတသ်က၍် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငး်၏ မäေဝခစံားkကေသာ စိ,းရိမ်မFများ၊ နကå်F ိငး်ေသာ စိ,းရိမ်မFများကိ, 
မီးေမာငး်ထိ,းြပထားပါသည။် 

 

ေလက့ျင့ခ်နး် - ကျနး်မာေရးပညာI:ငအ်ဖဲွFအစညး်များ၏ ထ,တြ်ပနခ်ျကမ်ျားကိ, ေလလ့ာသံ,းသပ်ြခငး် 

ေအာကပ်ါေမးခနွး်များကိ, မိမိတစဦ်းတညး် ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အဖဲွi ြဖင့ ်ေသာ်လညး်ေကာငး် 
ေလက့ျင့ခ်နး်အသငွအ်သံ,းချ9ိ,င ်သကဲသ့ိ, ့ အလ,ပ်åံ,  ေဆးွေ9းွပွဲများတငွလ်ညး် အသံ,းြပ39ိ,ငပ်ါသည။်  

1. သငသ်ည ်မညသ်ည့ ်အငတ်ာေန\:ငန်ယ ်(သိ,မ့ဟ,တ)် ေဒသတငွး်ဆိ,ငရ်ာ (သိ,မ့ဟ,တ)် 
ြပညတ်ငွး်ကျနး်မာေရးပညာ\:င ်အဖဲွiအစညး်များ၏ အဖဲွiဝင ်ြဖစပ်ါသနညး်။  

2. ထိ,အဖဲွiအစညး်များမ: ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ 
အခငွ့အ်ေရးများအတကွ ်မညသ်ည့မ်5ဝါဒ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေkကြငာချကမ်ျား ချမ:တ ်
ထ,တြ်ပနထ်ားပါသနညး်။  (ဉပမာ- လိငဝိ်ေသသခယံ5ချကက်ွြဲပားြခငး်သည ်စတိL ဇေရာဂါ တစခ်, 
မဟ,တေ်kကာငး်၊ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး် ဝနေ်ဆာငမ်Fအား 
ရ\:ိ9ိ,ငေ်ရးဆိ,ငရ်ာ ကစိ»ရပ်များ)  

3. ထိ,အဖဲွiအစညး်များမ: ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ အြခား 
လ5အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ,ငရ်ာ ကစိ»ရပ်များအတကွ ်မညသ်ည့ ်မ5ဝါဒ (သိ,မ့ဟ,တ)် ေkကြငာချကမ်ျား ချမ:တ ်
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ထ,တြ်ပနထ်ားပါသနညး်။ (ဉပမာ- ဥပေဒအရ ဂျဲနဒ်ါခယံ5မျ3ကွြဲပားြခငး်ကိ, အသအိမ:တြ်ပ3ြခငး်၊ 
လိငစ်တိတ်မ်ိးçွတြ်ခငး်9:င့ ်ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မFများကိ, ေြပာငး်လဲရနs်က3ိးစားသည့ ်
ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ကျင့သ်ံ,းြခငး်ကိ, တားြမစြ်ခငး် စသည)် 

4. မညသ်ည့ ်မ5ဝါဒများ၊ ေkကြငာချကမ်ျားသည ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး် 9:င့ ်ကိ,ကည်မီF\:ိသနညး်။ 
(ဥပမာ- အချကအ်လကသ်ေဘာတ5ညမီFေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ စတိက်ျနး်မာေရး အကြဲဖတမ်F မပါဘ ဲ
ေဟာ်မ,နး်က,သြခငး်9:င့ ်ခွစဲတိက်,သြခငး်ကိ, ေထာကခ်ြံခငး်၊ မိမိခ9£ာကိ,ယ9်:င့ ်သကဆ်ိ,ငသ်ည့ ်
အေရးကစိ»ကိ,  မိမိ ဆံ,းြဖတပိ်,ငခ်ငွ့\်:ိြခငး်၊ က,သမFခယံ5သ5သညသ်ာ အဓိက ဆိ,သည့ ်မ5 9:င့ ်
ေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်၊ ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ 
လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများကိ, ေထာကခ်ြံခငး်) 

လ5ထ,အေြခြပ3ြခငး်(CBM) 9:င့ ်လ5ထ,ဦးေဆာငသ်ည့ ်(CLM) ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Gကိ, 

ေစာင့H်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် 

ဤစာအ,ပ်၏ မိတဆ်ကြ်ခငး်အပိ,ငး်တငွ ်ေဖာ်ြပခဲေ့သာ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး စ ံသတမ်:တခ်ျကမ်ျားသည ်
ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရးများကိ, ေစာင့k်ကည့ေ်လလ့ာရန ်အေရးsကးီသည့ ်မ5ေဘာငတ်စခ်,ြဖစ်̂ ပီး 
ထိ,ေစာင့k်ကည့မ်Fများတငွ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fသည ်မညသ်ည့ ်အတိ,ငး်အတာ အထ ိေပး9ိ,ငြ်ခငး်၊ 
ယငး် ဝနေ်ဆာငမ်Fများကိ, ဦးတညလ်5အ,ပ်စ, အေနြဖင့ ်အမ:နတ်ကယ ်ရယ59ိ,ငြ်ခငး်၊ 
က,နက်ျစရိတတ်တ9်ိ,ငြ်ခငး်၊ လကခ်9ံိ,ငမ်F\:ိြခငး်9:င့ ်အရညအ်ေသးွေကာငး်မနွြ်ခငး် စသည့ ်စ9ံFနး်များ 
ပါဝငk်ကပါသည။် (CESCR 2000).42  

လ5ထ,အေြခြပ3ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် (CBM) တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များက 
အကြဲဖတြ်ခငး် ေဆာငရွ်ကခ်ျကက်ိ, လ,ပ်ေဆာငk်ကေသာေkကာင့ ်၎ငး်တိ, ့ အသိ,ငး်အဝိ,ငး်၏ 
လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, တံ, ့ြပနြ်ဖည့ဆ်ညး်ေပး9ိ,ငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။် လ5ထ,အေြခြပ3ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် 
ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ေkကာင့ ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များသည ်၎ငး်တိ, ့ ရ\:ိခဲေ့သာ 
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, အမ:တေ်ပးအကြဲဖတ9်ိ,ငမ်:ာြဖစ်̂ ပီး ေနာကထ်ပ် ဝနေ်ဆာငမ်Fများ ရယ5ရန ်
ခနွအ်ားများလညး် ရလာေစပါမည။် ထိ,နညး်တ5ပင ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များသညလ်ညး် ၎ငး်တိ, ့ 
ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အချကမ်ျား၊ ေပးရမည့ဝ်နေ်ဆာငမ်F အရညအ်ေသးွများကိ, ြပနလ်ည ်သံ,းသပ်9ိ,ငမ်:ာြဖစ်̂ ပီး 
အားနညး်ချကမ်ျားကိ, ေကာငး်မနွလ်ာေအာင ်ေဆာငရွ်က9်ိ,ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။်    

PEPFAR ၏ လ,ပ်ေဆာငခ်ျကြ်ဖစေ်သာ လ5ထ,ဦးေဆာငသ်ည့ ်ေစာင့k်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်လ,ပ်ငနး် (CLM) သည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ လိ,အပ်ချကမ်ျား၊ အသမံျားကိ, HIV တံ, ့ြပနေ်ရး 

 
42 AAAQ မ8ေဘာငက်ိ" က"လသမဂûစးီပာွးေရး၊ လ8မKေရး@Bင့ ်ယeေကျးမKအခငွ့အ်ေရးဆိ"ငရ်ာေကာ်မတ၏ီ အေထေွထမွBတခ်ျကအ်မBတ(်၁၄) တငွ ်

အကျယတ်ဝံ ့ေဖာ်ြပထားပါသည။် 
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စငတ်ာထသံိ, ့ ေရာက\်:ိေစပါသည။်43 လ,ပ်ေဆာငဆ် ဲလ5ထ,အေြခြပ3ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် 9:င့ ်
လ5ထ,ဦးေဆာငသ်ည့ ်ေစာင့k်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်လ,ပ်ငနး် လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ် အမျိ3းသားချငး် 
ချစခ်ငစ်ံ,မကသ်5များ၏ လိ,အပ်ချက9်:င့ ်အြမငမ်ျားကိ,လညး် ဂå,ြပ3ေလလ့ာလäက\်:ိပါသည။် ေလလ့ာမF 
လမ်းçéနစ်ာေစာင၏် ဤက≥တငွ ်APTN ၏ လ5ထ,အေြခြပ3ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် အစအီစ[အတကွ ်
လမ်းçéနမ်Fများကိ, ေဖာ်ြပေပးထား^ပီး အထ5းအေလးထားရမည့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ အြမငမ်ျားကိ, ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

ထထိေိရာကေ်ရာက ်ြဖစေ်စရနအ်တကွ ်လ5ထ,အေြခြပ3ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် လ,ပ်ငနး်စ[သည ်
စနစတ်ကျြဖစရ်န ်လိ,အပ်^ပီး ပံ,မ:နလ်,ပ်ေဆာငရ်ပါမည။် ထိ, ့ြပင ်လ,ပ်ငနး်စ[သည ်ဌာေန 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငး်၏ လိ,အပ်ချကမ်ျား9:င့ ်ကိ,ကည်ရီမညြ်ဖစ်̂ ပီး 
ယငး်အသိ,ငး်အဝိ,ငး်ကိ, ဗဟိ,ြပ3 ဉးီတညေ်သာ ချ[းကပ်မFပံ,စ ံြဖစရ်ပါမည။်  
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များအေနြဖင့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ 
မ:တခ်ျကမ်ျားကိ, တံ, ့ြပန ်ြဖည့ဆ်ညး်9ိ,ငရ်န9်:င့ ်၎ငး်တိ,အ့ေနြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, ပံ,မ:နအ်ကြဲဖတစ်စေ်ဆးမFများ 
ေဆာငရွ်က9်ိ,ငရ်နအ်တကွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များဆိ,ငရ်ာ စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်ေသာ  
လ5ထ,အေြခြပ3ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် လ,ပ်ငနး်စ[ကိ, ေဖာ်ေဆာငရ်န ်APTN က သကဆ်ိ,ငရ်ာ 9ိ,ငင်မံျားမ: 
ပါတနာများြဖင့ ်အတ5တက ွလ,ပ်ေဆာငလ်äက\်:ိပါသည။်     

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များဆိ,ငရ်ာ စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်ေသာ  လ5ထ,အေြခြပ3 
ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် လ,ပ်ငနး်စ[တငွ ်အပိ,ငး်ေလးပိ,ငး်ပါဝင်̂ ပီး ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ 
ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငအ်တကွ ်ရမ:တမ်:တတ်မ်း (ပံ,စ9ံ:စမ်ျိ3းြဖင့ရ်\:ိ9ိ,င)် 9:င့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များအတကွ ်လ,ပ်ေဆာငရ်မည့ ်အချကမ်ျား9:င့ ်လ,ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစ[များ ဟ5၍ 
ပါဝငပ်ါသည။်    

ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငအ်တကွ ်ရမ:တမ်:တတ်မ်းတငွ ်ေအာကေ်ဖာ်ပါ 
အေြခအေနများကိ, ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များအေနြဖင့ ်မညမ်ä 
သေဘာတ5ြခငး်ကိ, အမ:တေ်ပးြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

1. ေဆးခနး်၏ ဧည့s်က3ိမF9:င့ ်အြခားåံ,းပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ လ,ပ်ငနး်စ[များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်Fများ၊  

2. ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ ေတွi ခဲရ့သည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F 
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ  

3. တကိျေသာ သးီြခား ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fများ ရယ5ရာတငွ ် 
- HIV ကာကယွေ်ရး၊ စစေ်ဆးြခငး်9:င့ ်က,သြခငး်  

 
43

 https://www.state.gov/community-led-monitoring/  
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- STI ေရာဂါ\:ာေဖွမF၊ စစေ်ဆးြခငး်9:င့ ်က,သြခငး်  
- ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်9:င့ ် 
- စတိက်ျနး်မာေရး9:င့ ်ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်မäတ၍ 

လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်F ေလျာန့ညး်ြခငး် မ5ဝါဒများ  

4. ဝနေ်ဆာငမ်Fရယ5မFအ^ပီး/ က,သမFခယံ5အ^ပီး အေထေွထ ွသကေ်ရာကမ်Fများ   

ဤ spreadsheet ပံ,စြံဖင့ ်ေဖာ်ြပမFသည ်အေြခခကံျသည့ေ်မးခနွး်များြဖင့ ်(က≥ ၁၊ ၂၊ ၄) ြဖင့ ်
ဖဲွiစညး်ထား^ပီး ဝနေ်ဆာငမ်Fများကိ, တံ, ့ြပနြ်ခငး်အတကွ ်(က≥ ၃) ြဖစက်ာ ထိ,က≥များသည ်
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5 တစဦ်းစ9ီ:င့ ်သကဆ်ိ,ငသ်ည့ ်ေမးခနွး်များြဖစပ်ါသည။်  

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5 လ,ပ်ေဆာငရ်နအ်ချကမ်ျားမ:ာ 9:စပိ်,ငး် ခွြဲခားထား^ပီး ေဆးåံ,/ေဆးခနး်ဆိ,ငရ်ာ 
ဝနေ်ဆာငမ်F/ အေတွiအkက3ံ ေကာငး်မနွတ်ိ,းတကြ်ခငး်9:င့ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်F ေကာငး်မနွတ်ိ,းတကြ်ခငး် 
ဟ5၍ ြဖစပ်ါသည။် ေအာကပ်ါဇယားတငွ ်kကည့9်ိ,ငပ်ါသည။်  

၎ငး်တိ,၏့ တံ, ့ြပနခ်ျကမ်ျား9:င့ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငး်၏  
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များဆိ,ငရ်ာ စမ်ွးရညြ်ပည့မ်F ရမ:တမ်:တတ်မ်းအား သံ,းသပ် 
အကြဲဖတ်̂ ပီးလäင ်ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များအေနြဖင့ ်လ,ပ်ေဆာငခ်ျက ်အစအီစ[ကိ, ေဆာငရွ်ကရ်န ်
သးီြခားပံ,စကံိ, အသံ,းြပ39ိ,ငပ်ါသည။် ထိ,မ:တဆင့ ်ေပ]ေပါကလ်ာမည့ ်ြပဿနာများအတကွ ်
ေြဖ\:ငး်9ိ,ငပ်ါလိမ့်မည။်  

က≥ က - ေဆးåံ,/ေဆးခနး် ဝနေ်ဆာငမ်F/ အေတွiအkက3ံတိ,းတကြ်ခငး်   

စ[ အçéနး်ကနိး် ဟ,တ ် မဟ,တ ်

၁ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်က,သမFခယံ5သ5များအတကွ ်
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ, အွနလိ်,ငး်မ: ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 
ေြမြပငတ်ငွေ်သာ်လညး်ေကာငး် ရ\:ိ9ိ,ငရ်န ်ေဆာငရွ်ကထ်ားေပး^ပီး 
၄ငး်တိ,အ့ေနြဖင့ ်ေဆးခနး်ချိနး်ဆိ,မFကိ, အလွယတ်က5 ြပ3လ,ပ်9ိ,ငပ်ါသည။်  

  

၂ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်တငွ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်အသံ,းဝငမ်ည့ ်
သေကúတြပ ဆိ,ငး်ဘ,တမ်ျား၊ လကက်မ်း စာေစာငမ်ျား ထား\:ိေပးပါသည။် 

  

၃ က∑9်,ပ်တိ,၏့ ဝနထ်မ်းများ၊ ဧည့s်က3ိများ၊ ဆရာဝန9်:င့ ်သ5နာြပ3များသည ်
က,သမFခယံ5သ5များက အသံ,းြပ3/ ေခ]ေစလိ,ေသာ အမည၊် နာမ်စားများကိ,သာ 
အသံ,းြပ3 ေြပာဆိ,ေပးပါသည။်  
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၄ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်က,သမFခယံ5သ5များ၏ အတငွး်ေရးများကိ, 
ထနိး်သမ်ိးေပးရန ်ကိ,ယပိ်,ငန်ပံါတမ်ျားကိ, အသံ,းြပ3ေစပါသည။် 

  

၅ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်က,သမFခယံ5သ5များထမံ: ၎ငး်ခယံ5လိ,သည့ ်က,သမF၏ 
အေကာငး်အဆိ,းကိ, ၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ား သေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်သည့ ်
အချကအ်လက ်သေဘာတ5ညမီFကိ, ရယ5ေဆာငရွ်ကပ်ါသည။်  

  

၆ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်ဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, ေစျးသင့တ်င့စ်ာွြဖင့ ်
ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါသည။်  

  

၇ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်9:စစ်[ လိ,အပ်ချကအ်ကြဲဖတမ်Fကိ, ေဆာငရွ်က်̂ ပီး 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝိ,ငး်၏ 
လိ,အပ်ချကမ်ျားကိ, ြဖည့ဆ်ညး်ေပး9ိ,ငရ်နြ်ဖစပ်ါသည။် 

  

၈ ယငး်အကြဲဖတမ်Fများတငွ ်က∑9်,ပ်ပါဝငခ်ဲပ့ါသည။်    

၉ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ြခငး် အပါအဝင ်လျာထားေသာ 
ကစိ»များကိ, ေရ\:ညေ်ဆာငရွ်က9်ိ,ငရ်န ်က,နက်ျစရိတ ်အကြဲဖတမ်Fကိ,လညး် 
ေဆာငရွ်ကပ်ါသည။်  

  

၁၀ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
အသိ,ငး်အဝိ,ငး်၏ လိ,အပ်ချက9်:င့ ်ကိ,ကည်ရီနအ်တကွ ်အချိန ်
ေြပာငး်လဲချိနး်ဆိ,ေပးြခငး်များ ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါသည။်  

  

၁၁ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်အတငွး်ေရး9:င့ ်ပ,ဂ—ိ3လ်ေရးဆိ,ငရ်ာ 
အချကအ်လကမ်ျားအား လäိ3i ဝ:ကထ်နိး်သမ်ိးေရးအတကွ ်သငတ်နး်များကိ, 
လ,ပ်ေဆာငေ်ပးပါသည။် 

  

၁၂ က∑9်,ပ်သည ်အတငွး်ေရးကစိ»ရပ်များ ေပါကk်ကားမFေkကာင့ ်ြဖစေ်ပ]လာမည့ ်
အကျိ3းအြပစမ်ျားအေkကာငး်ကိ, သငတ်နး်တကထ်ားခဲ့̂ ပီး 
နားလညသ်ေဘာေပါကထ်ားပါသည။် 

  

၁၃ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်လက\်:ိ အာမခပံံ,စမံျားကိ, အေြခခ၍ံ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ၏ ကျနး်မာေရးအတကွ ်
မညက်ဲသ့ိ, ့ အေထာကအ်ပံေ့ပး9ိ,ငရ်န ်မ5ဝါဒများ ချမ:တထ်ားပါသည။်  

  

၁၄ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်တငွ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်သင့ေ်လျာ်မည့ ်
လ,ပ်ငနး်စ[ (SOP) များ ချမ:တထ်ားပါသည။်  

  

၁၅ ယငး် SOP 9:င့ ်ပတသ်က၍် က∑9်,ပ်အားေလက့ျင့ထ်ားေပး^ပီးြဖစ၍် 
သနိားလညထ်ားပါသည။်  
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၁၆ ယငး် SOP ကိ, 9:စစ်[ ြပငဆ်ငြ်ခငး်များ ြပ3လ,ပ်ပါသည။်   

၁၇ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်တငွ ်ထခိိ,ကလွ်ယေ်သာ လ5ဉးီေရ9:င့ ်အလ,ပ်အတ5တွလဲ,ပ်ြခငး် 
လ,ပ်ငနး်ခငွ ်မ5ဝါဒ ထား\:ိပါသည။်  

  

၁၈ ယငး်မ5ဝါဒအတိ,ငး် က∑9်,ပ်သည ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကပ်ါသည။်    

၁၉ ယငး်မ5ဝါဒကိ, 9:စစ်[ြပငဆ်ငြ်ခငး်များ လ,ပ်ေဆာငပ်ါသည။်   

၂၀ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်ဝနထ်မ်းအငအ်ား နညး်ပါး၍ ထေိရာကမ်F\:ိသညဟ်, 
ဆိ,9ိ,ငပ်ါသည။် 

  

၂၁ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်တငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
ဝနထ်မ်းများ\:ိ^ပီး ယငး်တိ,က့ိ, အလ,ပ်ခန ့ရ်န ်မ5ဝါဒလညး် \:ိပါသည။်  

  

၂၂ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်တငွ ်SOGISEC ဥပေဒသ ဆိ,ငရ်ာသငတ်နး်များကိ, 
ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါသည။် 

  

၂၃ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်တငွ ်SOGISEC ဥပေဒသဆိ,ငရ်ာ မမ်ွးမံသငတ်နး်များလညး် 
ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါသည။် 

  

၂၄ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မF၊ ေဖာ်ြပချကမ်ျားသည ်ခွြဲခား ဆကဆ်မံF ကငး်မဲေ့ရး 
မ5ဝါဒ/ အနာဂတအ်ြမင ်ေဖာ်ြပချက/် ပ,ဂ—ိ3လ်ေရး မ5ဝါဒများတငွ ်
\:ငး်\:ငး်လငး်လငး် ေဖာ်ြပ ပါ\:ိ^ပီး ြဖစပ်ါသည။် 

  

၂၅ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်\:ိ က,သမFခယံ5သ5 ေစာင့ဆ်ိ,ငး်သည့ ်အခနး်၊ က,သမFခယံ5သ5 
လကခ်သံည့ ်ေနရာ၊ check out ေနရာ၊ ေရချိ3းခနး်9:င့ ်အြခား 
å,ပ်ဝတ” 3ဆိ,ငရ်ာများသည ်ကျားမအေြခြပ3အြမင ်သတမ်:တထ်ားမFမ\:ိဘ ဲ
ဂျဲနဒ်ါအားလံ,း အဆငေ်ြပ9ိ,ငေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကထ်ားေပးပါသည။် 

  

၂၆ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်၏ က,သမFခယံ5သ5 မ:တတ်မ်းပံ,စတံငွ ်က,သမFခယံ5သ5များ 
အသံ,းြပ3လိ,သည့ ်အမည၊် နာမ်စား9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါသတမ်:တခ်ျကက်ိ, 
ေရးသားေဖာ်ြပခငွ့ ်ြပ3ထားပါသည။်  

  

၂၇ က∑9်,ပ်တိ,အ့ဖဲွiအစညး်သည ်က,သမFခယံ5သ5 မ:တတ်မ်းပံ,စတံငွ ်ြဖည့ခ်ဲသ့ည့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ထားသည့ ်အချကအ်လကက်ိ,သာ သကဆ်ိ,ငရ်ာ 
အာဏာပိ,ငမ်ျားထ ံအစရီငခ်တံငြ်ပ၍ ၄ငး်တိ,၏့ ေမးွရာပါ ဂျဲနဒ်ါအမျိ3းအစားကိ, 
မေဖာ်ြပပါ။ 

  

 

က≥ ခ - ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်F တိ,းတကေ်ကာငး်မနွြ်ခငး် 
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စ[ အçéနး်ကနိး် ဟ,တ ် မဟ,တ ်

၁ က∑9်,ပ်တိ,၏့ေဆးခနး်သည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်F မ5ဝါဒများ၊ ေဆးပညာ ကျင့ဝ်တမ်ျား၊ စ ံ
သတမ်:တခ်ျကမ်ျား၊ လမ်းçéနခ်ျကမ်ျား 9:င့အ်ည ီေဆာငရွ်ကပ်ါသည။် 

  

၂ ယငး်တိ,9့ :င့ပ်တသ်က၍် က∑9်,ပ်အား သငတ်နး်ေပးထား^ပီးြဖစပ်ါသည။်    

၃ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်
အထ5းေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fဆိ,ငရ်ာ သငတ်နး်များ၊ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး်9:င့ ်
စတိက်ျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ ေစာင့ေ်\:ာကြ်ခငး် တိ,အ့တကွ ်
သငတ်နး်များေပးထားပါသည။်  

  

၄ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်
အထ5းေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ်STI/HIV ေစာင့ေ်\:ာကမ်Fဆိ,ငရ်ာ 
သငတ်နး်များကိ,လညး် ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါသည။်    

  

၅ က∑9်,ပ်တိ,ေ့ဆးခနး်သည ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များအတကွ ်
အထ5းေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fဆိ,ငရ်ာ 
မမ်ွးမံသငတ်နး်များကိ,လညး် ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါသည။်   

  

၆ က∑9်,ပ်တိ,၏့ ကိ,းကားရန ်အချကအ်လက ်\:ာေဖွစ,ေဆာငး်ေပးသည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်F ေပးသ5များ စာရငး်တငွ ်ကျနး်မာေရး၊ လ5မFေရး9:င့ ်ဥပေဒေရးများတငွ ်
မäတ၍ လ5အ့ခငွ့အ်ေရး9:င့ည်ေီသာ၊ ထခိိ,ကန်ာကျငမ်Fေလျာန့ညး်ြခငး်မ5ဝါဒများ 
ေဆာငရွ်ကေ်နသ5များ ပါဝင်̂ ပီး ယငး်စာရငး်ကိ, ပံ,မ:န ်
ြပငဆ်ငမ်မ်ွးမံလäက\်:ိပါသည။် 

  

၇ က∑9်,ပ်တိ,၏့ ကိ,းကားရန ်အချကအ်လက ်\:ာေဖွစ,ေဆာငး်ေပးသည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်F ေပးသ5များ စာရငး်တငွ ်စတိက်ျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ 
ေဆာငရွ်ကေ်နသ5များလညး် ပါဝငပ်ါသည။်  

  

၈ က∑9်,ပ်တိ,၏့ ကိ,းကားရန ်အချကအ်လက\်:ာေဖွစ,ေဆာငး်ေပးသည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်F ေပးသ5များ စာရငး်တငွ ်လိငပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ အkကမ်းဖကမ်F 9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါအေြခြပ3 အkကမ်းဖကမ်Fဆိ,ငရ်ာ ကစိ»ရပ်များ ေဆာငရွ်ကေ်နသ5များလညး် 
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ပါဝငပ်ါသည။်  

၉ က∑9်,ပ်တိ,၏့ ကိ,းကားရန ်အချကအ်လက ်\:ာေဖွစ,ေဆာငး်ေပးသည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်F ေပးသ5များ စာရငး်တငွ ်ဥပေဒဆိ,ငရ်ာ 
အက5အညေီပးေနသ5များလညး် ပါဝငပ်ါသည။်  

  

၁၀ က∑9်,ပ်တိ,၏့ ကိ,းကားရန ်အချကအ်လက ်\:ာေဖွစ,ေဆာငး်ေပးသည့ ်
ဝနေ်ဆာငမ်F ေပးသ5များ စာရငး်တငွ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ခွစဲတိက်,သြခငး်9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ ပါဝငပ်ါသည။်  

  

၁၁ က∑9်,ပ်သည ်ယငး် ကိ,းကားအချကအ်လကစ်ာရငး်အား အခါအားေလျာ်စာွ 
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲစစေ်ဆးြခငး်များကိ, လ,ပ်ေဆာငပ်ါသည။် 

  

၁၂ ေဆးဝါး၊ ကနွဒ်ံ,း9:င့ ်ဆမီျား က,န ်ပျကလ်ပ်ြခငး်၊ ရကလွ်နြ်ခငး်များ မြဖစေ်စရန ်
ေဆာငရွ်ကပ်ါသည။်  

  

 

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် 

အစအီစ[၏အချိ3iအပိ,ငး်များသည ်ဤေလလ့ာမF လမ်းçéနစ်ာအ,ပ်တငွ ်ပါဝင်̂ ပီး ြဖစပ်ါသည။် 
အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာ အချကမ်ျားမ:ာ သင့ေ်ဆးခနး်၏ လ,ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ, ေြဖဆိ,ြခငး်ြဖစသ်ည။် 

‘မဟ,တ’် ဟ,သငေ်ြဖလäင ်- 

- ထိ, လိ,အပ်ချက ်ကာွဟချကမ်ျားကိ, မညက်ဲသ့ိ, ့ သတမ်:တ9်ိ,ငမ်ညန်ညး်။ 

- သငတ်ိ,၏့ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 9:င့ပ်တသ်က၍် တိ,းတကေ်ကာငး်မနွလ်ာေစရန ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များ9:င့ ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝနး်ထမံ: မညက်ဲသ့ိ,ေ့သာ 
တံ, ့ြပနခ်ျကမ်ျား ရယ59ိ,ငမ်ညန်ညး်။  

 

ေလက့ျင့ရ်နအ်ချကမ်ျား  

- သငက် က,သမFခယံ5သ5 များအတကွ ်အေရးဆိ,တိ,ကတ်နွး်ြခငး် ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနသညက်ိ, ၎ငး်တိ,က့ 
အသအိမ:တြ်ပ3ေkကာငး် နားလညေ်စရန ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5 
တစေ်ယာကစ်တီိ,ငး်၏ စကားများကိ, နားေထာငပ်ါ။ ထိ,သိ,ေ့ြပာဆိ,နားေထာငသ်ည့အ်ခါ ၎ငး်တိ,၏့ 
မိသားစ,များ၊ အြခား ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5များ၊ ေကျာငး်၊ အလ,ပ်ဌာနများမ: 
ပတသ်ကရ်သ5များ9:င့ ်ေြပာဆိ,ရြခငး် ြဖစ9်ိ,ငပ်ါသည။်   
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- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ ကျနး်မာေရး၊ အကျိ3းစးီပာွး 9:င့ ်
လ5အ့ခငွ့အ်ေရးများအတကွ ်အေရးဆိ, တိ,ကတ်နွး်မFများ လ,ပ်ေဆာင9်ိ,ငရ်န ်သင၏် ပညာရပ်ဆိ,ငရ်ာ 
အဖဲွiအစညး် 9:င့အ်တ5 (သိ,မ့ဟ,တ)် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ 
ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ ကစိ»ရပ်များကိ, ေဆာငရွ်ကေ်သာ အြခားအဖဲွiအစညး်များ9:င့ ်အတ5တက ွ
ေဆာငရွ်ကပ်ါ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F ရယ5ေနစ[ ၎ငး်တိ,၏့ 
အခငွ့အ်ေရးများကိ, အများြပညသ်5သ\ိ:ိ9ိ,ငေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ၊ ၎ငး်တိ,၏့ အခငွ့အ်ေရးများတငွ ်
မေကျနပ်မF တိ,ငk်ကားြခငး်9:င့ ်ေြဖ\:ငး်ြခငး်လ,ပ်ငနး်စ[များ အပါအဝင ်
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ ကျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာများ တိ,းတကေ်စမည့ ်
မညသ်ည့ ်လ,ပ်ေဆာငခ်ျကက်ိ,မဆိ, အများြပညသ်5 သ\ိ:ိ9ိ,ငရ်န ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။  

- ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ, ့ ေြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များဆိ,ငရ်ာ စမ်ွးရညြ်ပည့ဝ်သည့ ်အကြဲဖတအ်စအီစ[ 
ကဲသ့ိ,ေ့သာ ပံ,မ:နအ်ကြဲဖတ ်စစေ်ဆးြခငး် အစအီစ[ (သိ,မ့ဟ,တ)် သင့ ်9ိ,ငင်တံငွ\်:ိေသာ 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 အသိ,ငး်အဝနး်ထမံ: တံ, ့ြပနမ်Fများကိ, အေလးထား 
ေဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ လ5ထ,အေြခြပ3 ေလလ့ာေစာင့k်ကည့ြ်ခငး် အစအီစ[တငွ ်ပါဝငြ်ခငး်ြဖင့ ်သင၏် 
ဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, တိ,းတကေ်ကာငး်မနွေ်အာင ်လ,ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ကျမ်းကိ,းစာရငး် 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2000. General Comment 14: The right to the 
highest attainable standard of health, UN. E/C 12/2000/4 

The Global Fund. 2020. Community-Based Monitoring: An Overview. 
https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf  

 The Royal New Zealand College of General Practitioners. Practice audit: Inclusive primary health 
care for gender diverse clients. https://s3-ap-southeast-
2.amazonaws.com/s3.goodfellowunit.org/symposium_resources/2017/Practice%20audit%20-
%20Final.pdf  

UNAIDS. 2019. Rights Based Monitoring and Evaluation of National HIV Responses. 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2968_rights-based-monitoring-
evaluation-national-HIV-responses_en.pdf  

International and regional policies  

WPATH polices: https://www.wpath.org/policies  

AusPATH polices: https://auspath.org/news/  

PATHA policies: https://patha.nz/News  

AsiaPath: https://www.asiapath.org/     
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အကြဲဖတသ်ံ,းသပ်ြခငး်9:င့ ်မ:တခ်ျကြ်ပ3ြခငး် အပိတက်h  

ဤေလလ့ာမF လမ်းçéနစ်ာေစာင၏် အပိတက်≥တငွ ်အပိ,ငး်9:စခ်,ပါဝငပ်ါသည။်  

ပထမတစခ်,မ:ာ ဤလမ်းçéနစ်ာေစာင၏် အဖွင့က်≥တငွ ်ေဖာ်ခဲေ့သာ ေရးသားချကမ်ျားကိ, ြပနလ်ည ်
ေမးြမနး်မ:ာြဖစ်̂ ပီး သင့အ်ေနြဖင့ ် ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5တိ,၏့ ကျနး်မာေရး၊ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့\:ာကမ်Fများ9:င့ ်ပတသ်က၍် သင ်ရ\:ိခဲေ့သာ ဗဟ,သ,တများ၊ 
အေkကာငး်အရာများကိ, ြပနလ်ည ်သံ,းသပ်အကြဲဖတမ်:ာ ြဖစပ်ါသည။် ဤအေkကာငး်အရာများသည ်
သငက်ိ,ယတ်ိ,င ်အကြဲဖတ ်သံ,းသပ်မFြပ3ရနအ်တကွသ်ာ ြဖစပ်ါသည။်  

က∑9်,ပ်တိ,အ့ေနြဖင့လ်ညး် ဤလမ်းçéနစ်ာေစာင၏် တနဖိ်,းကိ, သလိိ,ပါသည။် သိ,မ့:သာလညး် ပိ,၍ 
တိ,းတကေ်အာင ်ေဆာငရွ်က9်ိ,ငမ်:ာြဖစပ်ါသည။် ထိ,ေ့kကာင့ ်ဤအပိတက်≥တငွ ်သင့အ်ေနြဖင့ ်
က∑9်,ပ်တိ,အ့ား တံ, ့ြပနခ်ျက/်မ:တခ်ျကေ်ပး၍ ဤလမ်းçéနစ်ာေစာငက် သင့အ်တကွ ်ေလလ့ာေရး 
လိ,အပ်ချကမ်ျား မညမ်ä ြဖည့ဆ်ညး်ေပးကာ လ,ပ်ငနး်ခငွ9်:င့ ်မညမ်ä ကိ,ကည်၍ီ အေထာကအ်က5 
ြဖစေ်kကာငး်ကိ, ေြပာြပခငွ့ ်ရ\:ိပါမည။်  

ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်နး်စစအ်ကြဲဖတြ်ခငး် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေရးသားချက ်၁၈ ခ, ကိ, ဖတ၍် သငမ်ညမ်äသေဘာတ5သညက်ိ, ေြဖပါ။ 

က∑9်,ပ်သည ်ေဆးခနး်ဝနေ်ဆာငမ်Fေပးသ5တစေ်ယာကအ်ေနြဖင့ ်က,သမFခယံ5သ5၏ 
ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ချက9်:င့ပ်တသ်က၍် ၎ငး်kက3ံေတွiရသညမ်ျားကိ, နားလညြ်ခငး်ြဖင့ ်ပိ,ေကာငး်ေသာ 
ဝနေ်ဆာငမ်Fေပး9ိ,ငရ်န ်အက5အညြီဖစေ်စပါမည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
က,သမFခယံ5သ5၏ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5ချက9်:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအတကွ ်လိ,အပ်ချကမ်ျား အေkကာငး်ကိ, က,သမFခယံ5သ59:င့ ်
ေြပာဆိ,ေဆးွေ9းွသည့အ်ခါ အဆငေ်ြပနားလည ်လွယက်5ေစ9ိ,ငသ်ည့ ်သကဆ်ိ,ငရ်ာ ေဝါဟာရများကိ, 
က∑9်,ပ်သည ်လံ,ေလာကစ်ာွ သထိားပါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
စတိလ်5မFေရးဆိ,ငရ်ာအကြဲဖတဆ်နး်စစခ်ျက၏် အစတိအ်ပိ,ငး်ြဖစေ်သာ စတိက်ျနး်မာေရးအေkကာငး်များ 
ေဆးွေ9းွ9ိ,ငရ်န ်က∑9်,ပ်သည ်အရညအ်ချငး်ြပည့ဝ်မF\:ိ၍ ကိ,ယပိ်,ငလိ်ငဝိ်ေသသခယံ5မF 
ကွြဲပားြခားနားြခငး်သည ်စတိက်ျနး်မာေရးချိ3iတဲြ့ခငး် မဟ,တေ်kကာငး်ကိ, နားလညက်ာ 
စတိက်ျနး်မာေရးဆိ,ငရ်ာ စနိေ်ခ]မFများကိ, ရငဆ်ိ,ငရ်ာတငွ ်ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 
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က,သမFခယံ5သ5အား က5ညေီပး9ိ,ငမ်ည့ ်မိမိ၏ အခနး်က≥အား နားလညပ်ါေသာေkကာင့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့\:ာကမ်Fေပးရနအ်တကွ ်အခကအ်ခမဲ\:ိပါ။  

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F 9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5အား 
စတိေ်ရာဂါ\:ိသညဟ်, မယ5ဆဘ ဲ၎ငး်လိ,ချငသ်ည့ ်က,သမF၏ အေကာငး်အဆိ,းကိ, 
၎ငး်ကိ,ယတ်ိ,ငအ်ားသေိစကာ ကိ,ယတ်ိ,ငဆ်ံ,းြဖတခ်ိ,ငး်ေစြခငး် နညး်လမ်းအေkကာငး် 
က∑9်,ပ်နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များကိ, အသအိမ:တြ်ပ3၍ 
၎ငး်တိ,ပ့ါဝငအ်ကျံ3းဝငမ်F\:ိေသာ ေဆးခနး်ဝနး်ကျငတ်စခ်,ကိ, မညက်ဲသ့ိ,ဖ့နတ်းီရမညက်ိ, 
က∑9်,ပ်နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သသ5များအတကွ ်ကငဆ်ာစစေ်ဆးြခငး် 
လမ်းçéနမ်Fများကိ, က∑9်,ပ်နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။်  

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲမFခယံ5က,သသ5များထမံ: ေဆးစစြ်ခငး်အတကွ ်လိ,အပ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ,ရ\:ိရန ်
၎ငး်တိ,၏့ ကာမဆကဆ်မံF ရာဇဝငက်ိ, မညက်ဲသ့ိ, ့ ေမးြမနး်ရမညက်ိ, က∑9်,ပ်သပိါသည။်  

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငအ်ြဖစသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်ည့ ်အမျိ3းသား/အမျိ3းသမီးများ9:င့ ်
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များအား HIV ကာကယွေ်စာင့ေ်\:ာကေ်ရး၊ က,သေရး၊ 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမFများ9:င့ ်PEP, PrEP၊ HIV ေဆးက,သြခငး်များအkကား 
အြပနအ်လ:နပ်တသ်ကမ်Fများ၊ စိ,းရိမ်ဖွယရ်ာများအေkကာငး်ကိ, ေြပာဆိ,ရာတငွ ်
မညက်ဲသ့ိ,ေ့ြပာဆိ,ဆကဆ်သံင့ေ်kကာငး် က∑9်,ပ်သနိားလညပ်ါသည။်   

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ေဟာ်မ,နး်က,သမF၏ အေရးsကးီသည့က်≥များကိ, က∑9်,ပ်နားလညပ်ါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
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တငတ်,၊ ရငတ်,များဝတဆ်ငြ်ခငး်၊ ခ9£ာကိ,ယအ်သငွပံ်,ေြပာငး်ေစသည့ ်ဝတစ်ားဆငယ်ငမ်Fအေkကာငး် 
ေကာငး်စာွနားလညထ်ား၍ အ9Lရာယက်ငး်စာွ မညက်ဲသ့ိ,ဝ့တဆ်ငသ်င့ေ်kကာငး်ကိ, အkကြံပ3ေပး9ိ,ငပ်ါသည။်   

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 

ခွစဲတိက်,သမFြဖင့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ြခငး်၊ ခွစဲတိမ်Fမြပ3လ,ပ်မီ၊ ြပ3လ,ပ်ေနစ[9:င့ ်ခွစဲတိမ်Fအ^ပီး 
လိ,အပ်ေသာ အေထေွထ ွေဆးပညာဆိ,ငရ်ာ အေkကာငး်များကိ, နားလညသ်ေဘာေပါကထ်ားပါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
လ5ငယတ်စဉ်းီ၏ ဂျဲနဒ်ါေြပာငး်လဲခယံ5မFခရီးလမ်းတစေ်လäာကတ်ငွ ်၎ငး်အား 
စတိလ်5မFအေထာကအ်ပံေ့ပးရာ၌ အေထေွထကွျနး်မာေရးလ,ပ်သားတစဉ်းီ၏ အခနး်က≥ကိ, နားလည်̂ ပီး 
၎ငး်၏ မိသားစ,များအတကွ ်အထ5းက,များ9:င့ ်ချိတဆ်ကေ်ပး9ိ,ငရ်န ်အချကအ်လကမ်ျားေပး9ိ,ငပ်ါသည။်   

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငသ်5 က,သမFခယံ5သ5များက ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3 
ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့\:ာကမ်F ရယ5လိ,သည့အ်ခါ ၎ငး်တိ, ့ လိ,အပ်ချက9်:င့ ်ကိ,ကည်သီည့ ်နညး်လမ်းကိ, 
ေရွးချယရ်န9်:င့ ်အထ5းက,ဆရာဝန ်ေရွးချယြ်ခငး်အတကွ ်က∑9်,ပ်က5ညေီပး9ိ,ငပ်ါသည။်  

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များအေနြဖင့ ်
ပညာရပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ အေထာကအ်ပံလိ့,အပ်သည့အ်ခါ မညသ်ည့ေ်နရာကိ, çéနသ်င့သ်ညက်ိ,လညး် 
က∑9်,ပ်သပိါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5များ9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFကွြဲပားkကသ5များအတကွ ်
အေထေွထကွျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်F9:င့ ်ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအေkကာငး် 
ပိ,၍ နကန်စဲာွ နားလည9်ိ,ငရ်န ်အကိ,းအကား/ရငး်ြမစမ်ျားကိ, မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်\:ာေဖွေတွi \:ိ9ိ,ငသ်ညက်ိ, 
က∑9်,ပ်သပိါသည။်  

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဂျဲနဒ်ါခယံ5မFအတညြ်ပ3ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်\:ာကမ်Fအေkကာငး်ကိ, က∑9်,ပ်အေနြဖင့ ်လ,ပ်ေဖာ်ကိ,ငဖ်က၊် 
မိတေ်ဆမွျား9:င့ ်စတိတ်ငး်kကပ်မFမ\:ိ လွတလ်ပ်စာွ ေြပာဆိ,ေဆးွေ9းွ9ိ,ငပ်ါသည။်  

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
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က∑9်,ပ်၏လ,ပ်ေဖာ်ကိ,ငဖ်ကတ်စဉ်းီဉးီမ: ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5များအေပ] 
နမိ့်ကျေသာအြမင၊် မ9:စလိ်,ေသာမ:တခ်ျကမ်ျားေပးသည့အ်ခါ ယငး်မိတေ်ဆအွား 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5များအေkကာငး် အသပိညာမäေဝေပး9ိ,ငပ်ါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ အလနွသ်ေဘာတ5သည□် 
ဆန ့က်ျငဘ်ကလိ်ငသ်ိ,ေ့ြပာငး်လဲြပ3မ5ေနထိ,ငk်ကသ5များအား သင့ေ်လျာ်မ:နက်န၍် ထေိရာကမ်F\:ိေသာ 
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Fကိ, က∑9်,ပ်ေပးစမ်ွး9ိ,ငပ်ါသည။် 

လံ,းဝသေဘာမတ5ပါ□  သေဘာမတ5ပါ □  မေြဖ9ိ,ငပ်ါ □ သေဘာတ5သည ်□ 

အလနွသ်ေဘာတ5သည□်-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
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ဤေလလ့ာမG လမ်း_`နစ်ာေစာငအ်တကွ ်မ:တခ်ျက ်

 [COLE: အမညမ်ေဖာ်ြပဘ ဲတံ, ့ြပနခ်ျကမ်ျား/မ:တခ်ျကမ်ျားကိ, ေြပာလäင ်ပိ,၍ေကာငး်ပါမည။် သိ,ေ့သာ် 
ထိ,သိ,လ့,ပ်ေဆာငမ်ညဆ်ိ,လäင ်Google form ကဲသ့ိ, ့ လငခ့်မ်ျား လိ,အပ်မညြ်ဖစ်̂ ပီး အးီေမလ်းလိပ်စာ 
ကဲသ့ိ,ေ့သာ ဆကသ်ယွရ်န ်အေသးစတိ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ, စ,ေဆာငး်ထားမည ်မဟ,တပ်ါ။ 
သိ,တ့ညး်မဟ,တ ်“APTN ထသံိ, ့ hello@weareaptn.org  မ:တဆင့ ်သင၏် မ:တခ်ျကက်ိ,ေပးပိ,ပ့ါ” 
ဟ,ေရးသား၍ ေအာကပ်ါ အမညမ်ေဖာ်ြပသည့ ်မ:တခ်ျကက်ိ,ဖျကပ်စပ်ါ။] 

ဤေလလ့ာမFပိ,မိ,ေကာငး်မနွေ်စရန ်ေအာကပ်ါေမးခနွး် ၄ ခ,ကိ, ေြဖဆိ,ပါ။ သင၏်အေြဖများကိ, 
အမညမ်သအိြဖစသ်ာ ေဖာ်ြပပါမည။်  

1. ဤေလလ့ာမFစာေစာငသ်ည ်သင၏် ေလလ့ာေရး လိ,အပ်ချကမ်ျားအတကွ ်
မညမ်äအေထာကအ်က5ြဖစပ်ါသနညး်။  

လံ,းဝ □  အချိ3i □  တဝကခ်န ့ ်□ အများစ, □ အားလံ,း□  
 

2. ေလလ့ာြခငး်အတကွ ်ပိ,ေကာငး်မည့ ်အkကြံပ3ချကမ်ျား\:ိပါက ထိ,အkကြံပ3ချကမ်ျားကိ, ေရးပါ။  

 

3. ဤေလလ့ာမFစာေစာငတ်ငွ ်ပါဝငေ်သာ အေkကာငး်အရာများသည ်သင၏် အလ,ပ်အတကွ ်မညမ်ä 
သင့ေ်လျာ်မF \:ိပါသနညး်။  

လံ,းဝ □  အချိ3i □  တဝကခ်န ့ ်□ အများစ, □ အားလံ,း□  
 

4. ဤေလလ့ာမFစာေစာငသ်ည ်သင၏် အလ,ပ်အတကွ ်ပိ,၍ သင့ေ်လျာ်မF\:ိေစရန ်အkကြံပ3ချကမ်ျား\:ိလäင ်
ထိ,အkကြံပ3ချကက်ိ, ေရးပါ။  
 

 

 

 


