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• စီမံချက်ဖြ င့်ေဆာင်ရကွ်ေနေသာေရာဂါက� းီသုံးမျိုးဖြ စ်သည့်ခုခံ/ကျကာလသားေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ငှက်ဖျား ေရာဂါများ

အနက် တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပင်န်းသည် အခက်အခဲများစွာကို ေကျာ်လ�ားလျက် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ 

�ှစ်ေပါင်း များစွာက� ာမြ င့်ခဲ့ ပ� ီ ဖြ စ်ပါသည်။

• သို�ေသာ် မ ြ န်မာ�ိုင်ငတံွင် တဘီီေရာဂါသည် အဓိကကျန်းမာေရးပြ ဿနာတစခ်ုအ ဖြ စ် ဆက်လက်တည်ရှိလျက်ရှိေနပ � ီး

ကမ�ာ့တီဘေီရာဂါအဖြ စ်အများဆုံး (၂၂)�ိုင်ငံတွင် ပါဝင်သကဲ့သို� ေဆးယ�်ပါး တီဘီေရာဂါ အဖ ြ စ်အများဆုံး (၂၇)�ိုင်ငံ

တွင်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထို�ပြ င်တီဘီ/အိပ်ချ်အိုင်ဗွီအဖြ စ်အများဆုံး (၄၁) �ိုင်ငံတွင် လည်းပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။

(က�န��မ��ရ�ဝန�ထမ��မ���အတ�က� �ဆ�ယ��ပ��တ�ဘ�လက�စ��စ�အ�ပ�)
• �ဆ�ယ��ပ��မ� အခ�က�အလက�မ���အ�န�ဖင�� မ�န��ပည�နယ� (၁၀) �မ�� �နယ�၌(Multi-Drug

Resistance Tuberculosis Cases, MDR-TB ) လ�န�၂၀၁၆-ခ���စ�အထ� (၁၀၉)ဦ�ရ���ပ�� (၇)

�ယ�က��သဆ���၍ လက�ရ�� က�သမ�ခ�ယ��န�သ� အ�ရအတ�က�မ�� (၁၀၀) ဦ��ဖစ�ပ� သည�။ (

Source- မ�န� တ�ဘ��ရ�ဂ�တ��က�ဖ�က��ရ�ဌ�န )

• တ�ဘ��ဆ�မ���၏ စ�မ��ရည�မည�မ�ပင��မင��မ��လ��သ��လည�� �ဆ��သ�က�လ��က�န�မ�
အ��နည���ခင�� ( Poor compliance)သည� တ�ဘ��ရ�ဂ���က�င�� �သဆ���မ�မ����ပ���ခင��၊
န�တ�ရ�ည�ခ�စ��ရ�ခင��၊ �ဆ�ဝ��ယ��ပ���ခင��၊ သ�တစ�ပ�� အ��က��စက��ခင��စသည�
�ဆ��သ�က�ပ�က�က�က�သ�မ���သ�မက အ�ခ��သ�မ���က�� ခ�စ��ရ�စပ�သည�။

• လူနာ၏ကျန်းမာေရးအေခြ အေန၊ေဆးအေပ�ယုံက� ည်ချက်၊ ခံယူချက်�ှင့်စိတ်ကျနး်မာေရးအေခြ အေန၊ စားဝတေ်နေရး၊

မိသားစု�ငှ့်မိတ်ေဆမွျားထံမှရ�ိုင်မည့် ကူညီပံ့ပိုးမ�များ၊ အလုပ်အကိုင်ဝင်ေငွ အေ ခြ အေန၊ ကျန်းမာေရးဝနထ်မ်း၊ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�လပု်ငန်းများအေပ� အားကိုးယုံက� ည်မ�သည်လည်း လူနာများကိုေဆး ေသာက်မှနက်န်ေစ

် � ီ  � ် ် ါ ် ် ိ ါ ်  

လက်
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နိဒါန်း (Introduction)
ကျန်းမာေရး�ှင့်ပ ြ ည်ေထာင်စုအားကစားဝန်က� ီးေဒါက်တာမြ င့်ေထွးမှလည်း 
“ကျန်းမာေရးပညာရှငမ်ျားအေန�ှင် ့ အမ� ထဲည့်သွငး်စဥ်းစားရမယ့် အေရးက� းီတဲ့အချက်ကေတာ့ 

ကျန်းမာေရး စမီံကနိ်းလုပ်ငနး်ေတွ ေဆာင်ရွက်တဲေ့နရာမှာ (သို�)ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�လပု်ငန်းများ ေဆာင်
ရွက်တဲ့အခါမှာ အများပြ ညသ်ူ သို�မဟတု် ေဆး�ုံတက်ေရာက်ကုသမ�ခံယူေနရတဲ့ လူနာေတွဘက်က  က� ည့်မြ င်ခစံား 
တတ်ဖို�ပဲဖြ စ်ပါတယ်။ များေသာအားဖြ င့် ကျန်းမာေရး ပညာရငှ်ေတွဘက်က ပညာရပဆ်ိုင်ရာ ��ေထာင့်ကဘဲ 

ပိုအေလးေပးက� ည်တ့ဲ့အတွက် ဒီအချက်ကို သတိမမူဖ ြ စ်တတ်က � ပါတယ်။ ဒီလိုပ ြ ည်သူလထူု သို�မဟုတ် ေဆး�ုံ
တက်ေရာက်ကုသမ� ခံယူေနရတဲ့ လူနာေတွရဲ အ့သံ ၊ သူတို�ရဲ  ့ အေတွးအမြ င်ေတွကို ေရှးတန်းတင် စ�်းစားဖို� 
အလွန်အေရးက� ီးလှပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြ င့် ကျန်းမာေရးဝနထ်မ်းေတွရဲ� လုပင်န်းေဆာင်ရွကခ်ျက်ေတွဟာ 

 ပြ ည်သူ လူထုကိ ု အမ� ဲတမ်း ဦးထပိ်ထားရပါမယ်”။ (၂၀၁၆-ခု�ှစ်၊ အတဲွ(၁)အမှတ်(၂) ကျန်းမာေရး�ှင့်
အားကစားဝန်က� ီး ဌာန သတင်းလ�ာ အမှာစကားမှ ေကာက်��တ်ချက်)

• သို�ဖြ စပ်ါ၍  တီဘီေရာဂါ ကာကွယ်�ှမိန်င်းေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတငွ် ေ၀ဒနာရှငမ်ျား၏ အသိပညာ
ဗဟုသုတ၊ ထင်မြ ငခ်ျက်�ငှ် ့အေလ့အကျင့်များ ကျန်းမာေရးဝန်ထမး်များ�ငှ့် ကျန်းမာေရးေစာင့ ့်ေရှာက်မ�လပု်ငန်း
များ အေပ�  ပြ ညသ်ူ လူထ၏ု အမြ ငတ်ို�မှာ လနွ်စွာအေရးက� ီးလပှါသည်။ 

• ၎င်းတို�ကို ေဖာ်ထတု်�ိုင်မှသာလ�င်  တီဘီေရာဂါေစာင့်ေရှာကြ်ခင်း�ှင့် ဆကစ်ပ်၍ ြဖစ်ေပ�လာမည် ့ အခက်
အခဲများကို ရှာေဖွေဖာ်ထတု်�ိုင်ပ� ီး ၎င်းတို�ကိုယ်စားပြ ုေသာမြ န်မာ�ိငု်ငအံတွင်းရှိ တီဘီေဆးစားလနူာများ 
ေဆးစားမပျက်ေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဆိငု်ရာ လိအုပ်ချကမ်ျားကို သိရှိလာပ� းီ ပိုမို ထေိရာက် ေကာင်းမွန်
ေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ�လပုင်န်းများကို ရရှ�ိိုင်ေစရန် ရည်ရွယ၍် ဤသုေတသနစာတမ်းအား  ပ ြ ုစု 

တင်ပြ ေရးသားရခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည်။
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ရည်မှန်းချက်များ (Objectives)

ေယဘုယျရည်မှန်းချက် (General Objective)

တီဘီလူနာများ ေဆးစားမပျက်ေစေရးအတွက် တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ 

ဗဟုသုတ၊ အေလ့အကျင့်၊ သေဘာထားထင်မြ င်ချက်၊ ေတွ�က� ုံရသည့် အခက်

အခဲများ

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�လုပ်ငန်းများ၏လုိအပ်ချက်၊ အားသာချက်အားနည်း

ချက်များ၊ စသည်တို�ကို ေလ့လာပ� ီး 

ေဆးစားပျက်ကွက်ေစေသာ အေက� ာင်း အရင်းများ ကို ေဖာ်ထုတ်၍ ပိုမိုထိ

ေရာက်ေသာ နည်းဗျူဟာများကို ချမှတ်�ိုင်ပ� ီး တီဘီေရာဂါ တုိက်ဖျက်ေရး

လုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်မြ �င့် ေဆာင်ရွက် �ုိင်ရန်။
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ရည်မှန်းချက်များ (Objectives)

ဝိေသသရည်မှန်းချက်များ(Specific Objectives)

• တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ေနာက်ခံအချက်အလက်များ�ှင့် ဗဟုသုတ၊ 

သေဘာထား ထင်မြ င်ချက်၊ အေလ့အကျင့်အား ဦးစွာပမာဏ ဆန်းစစ်ရန်၊

• တီဘီေဆးကုသမ�ခံယူရန်အတွက် ပျက်ကွက်ေစ�ိုင်ေသာ အေက� ာင်း 

အရင်းများကို ေဖ�ထုတ်ရန်၊ 

• ေတွ�ရှိချက်များေပ�မူတည်၍တီဘီေဆးဝါးကုသမ�ေအာင်မြ င်ရန်လိုအပ်ချက်မျာ

း

အားပိုမိုသိရှိလာ၍ထိေရာက်ေသာေရှ�လုပ်ငန်းစဥ်များချမှတ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်။
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သ��တသန နည��စနစ� (Research Methodology)

ေလ့လာမ�ပံုစံ (Study Design)

 Cross-Sectional Descriptive Study

ေလ့လာမ�နယ်ေမြ (Study Area)

 မွန်ပြ ည်နယ်(၁၀) မ� ို�နယ်အတွင်းရှိ တီဘီလူနာများအားလုံးကို ကိုယ်စား ပြ ုေသာ 
တီဘီေဆးစားလူနာများ

ေလ့လာေသာလူဦးေရ (Study Population)

 တစ်မ� ို�နယ်မှ (၃၀)ဦးစီေရွးချယ်၍ (Convenient Seletion)  ဖြ င့် စုစုေပါင်း
(၃၀၀)ဦး

ေလ့လာမ�ကာလ (Study Period)

 ၂၀၁၆ - ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ
ေလ့လာမ�နည်းစနစ် (Study Method)

  က� ိုတင်ပြ င်ဆင်ထားေသာ ေမးခွန်းပုံစမံျား (Structured questionnaires)ကို 
အသုံးပြ ု ခြ င်း။  ပြ ည်နယ်တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး ဌာနမှ တီဘီေဆးစား လူနာ
အေယာက်(၂၀)အား  က� ိုတင် ေလ့လာ ဆန်းစစ်ခြ င်း ။
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သ��တသန နည��စနစ� (Research Methodology)

ေလ့လာသူအေရအတွက်တွက်ချက်ခြ င်း (Sample size determination)

N  =     z 21-α/2 P(1-p)

d2

N  = အနည်းဆုံးလိုအပ်ေသာေလလ့ာသူအေရအတွက်

Z = Standard normal deviation at 95% of confidence interval 

သုေတသနအတွက်ယုံက� ည်စိတ်ချ�ိုင်မ�ကိန်း��န်း

P = 75%(တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ မှန်ကန်သည့်ဗဟုသုတ၊ 

သေဘာထားခယံူချက်�ှင့် အေလ့အကျင့်များသိရှိလိုက်နာမ���န်း)

d =5% (Degree of absolute precision)

z  = 1.96

p = 0.75

d = 0.0025
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သ��တသန နည��စနစ� (Research Methodology)

Non Probability Sampling Procedure 

-  မ� ို�နယ် (၁၀) မ� ို�နယ်အား ေရွးချယ်ခြ င်း။

- ၎င်း(၁၀) မ� ို�နယ်တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းထားေသာ တီဘီေဆးစားလူနာများ အနက် မှ

ေလ့လာဆဲကာလအတွင်း ေဆးလာယူသူများအနက်မှ အဆင်ေပြ ၍ေလ့လာမ�ကိုသေဘာ

တူသည့်သူများက တစ်မ� ို�နယ်မှ (၃၀)ဦးစီ ေရွးချယ်၍ စုစု ေပါင်း(၃၀၀)ဦး

သုေတသန အချက်အလက်များ စုေဆာင်းမ��ှင့် လုပ်ေဆာင်မ�နည်းစနစ် 
(Survey Method, Data Collection Tools)  

-   က� ိုတင်ပြ င်ဆင်ထားေသာ ေမးခွန်းပုံစံများ (Structured Questionnaire)ကို အသုံး  ပြ ု

၍ကျင် ့ဝတ်လိုက်နာမ� ဆိုင်ရာအပိုင်းများကို ရှင်းပြ ပ� ီး သေဘာတူသည့် တီဘီ ေဆးစား

လူနာများကိုသာ ေရွးချယ်ခြ င်း။
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သ��တသန နည��စနစ� (Research Methodology)

သုေတသနအချက်အလက်များ တွက်ချက်ခြ င်း (Data Analysis)

 �မ�ခ�န��လွ�မ����ပည��စ��စ�� ��ဖဆ��ထ��မ�ရ��/မရ�� (Completeness) စစ��ဆ��ခင��။

 ��ဖဆ��သ�၏ အခ�က�အလက�မ��� သင���တ��ဆ��လ���မ� ရ��/မရ�� (Inconsistency) စစ��ဆ��ခင��

 �မ�ခ�န��လွ� ��ဖဆ��သ�မ���အ�� လ��� �ဝ�က�န�ပ�တ� စ��တပ��ခင�� (Coding)။

 က�န�ပ��တ�က�� အသ����ပ၍ အခ�က�အလက�မ���က�� ထည��သ�င��က�စ�စစ��ခင����င��

ခ���ခမ��စ�တ��ဖ��ခင�� (Data Entry and Analysis)။

 အသ����ပ�သည�� software – SPSS  21.0 42

 �တ� �ရ��ခ�က�မ���အ�� သင���လ���ရ� ဇယ��မ��� (Tables) သ��ပ��ဖ��ပ��မ���

(Figures)အသ����ပ�၍ �က�မ���န�� (Frequency) ရ�ခ��င���န��(Percentage) မ����ဖင��

သ���သပ��ဖ���ပ�ခင��။
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သုေတသန နည်းစနစ် (Research 
Methodology)

ကျင့်ဝတ်လုိက်နာမ� ( Ethical Consideration) 

 ေမးခွန်းလ�ာေဖြ ဆိုသူများအားလုးံအား မေဖြ ဆိုမအီချိန်တွင် သုေတသန  ပြ ုလုပ်

ရခြ င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ (Research Objective)၊ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုင်ရာ လုံခ� ုံမ�

ေဆာင်ရကွ်ေပးထားခြ ငး်များ (Confidenciality)ကို ��တ်ဖြ င့်ရှင်းလင်း  ခြ င်း။

 စာဖြ င့်လည်းေမးခွန်းလ�ာေပ�တွင် ထည့်သွင်းေရးသား ေဖာ်ပြ ထား ခြ င်း။

 သုေတသနပြ ုလုပ် ရာတွင် ေဖြ ဆိုမည့် တီဘီေဆးစား လူနာများကိုလည်း 

သေဘာတူညီချက် ရပ� ီးမှသာ ေဖြ ဆိုေစ ခြ င်း။

 ေဖြ ဆိုထားချက်များအားလုးံသည် ေဖြ ဆိုသူ၏သေဘာဆ��အေလျာက် ဖြ စ်ပ� ီး

မေဖြ ဆိလုိုပါကလည်း ငြ င်းဆန်�ိုင် ခြ င်း။
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�လ�လ��တ� �ရ��ခ�က�မ���

Findings
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ေဖြ ဆုိသူ  က� ိမ်��န်း ရာခုိင်��န်း

ကျား ၂၁၀   ၇၀.၀

မ ၉၀ ၃၀.၀

စုစုေပါင်း ၃၀၀ ၁၀၀.၀

ေဖြ ဆုိသူများ၏ ေနာက်ခံအချက်အလက်များ

၁။ ေဖြ ဆုိသူများ၏ ကျား/မ ခဲွခြ ားမ�ပြ ဇယား
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အသက်အုပ်စု(�ှစ်)  က� ိမ်��န်း ရာခုိင်��န်း

၁၅-၃၀ ၈၀ ၂၆.၇

၃၁-၄၅ ၁၇၈ ၅၉.၃

၄၆�ှင ့်အထက် ၄၂ ၁၄.၀

စုစုေပါင်း ၃၀၀ ၁၀၀.၀

ေဖြ ဆုိသူများ၏ ေနာက်ခံ အချက်အလက်များ

၂။ ေဖြ ဆုိသူများ၏ အသက်အုပ်စု ပြ ဇယား
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ေဖြ ဆုိသူ  က� ိမ်��န်း ရာခုိင်��န်း

ဗမာ   ၁၅၅    ၅၁.၇

မွန်    ၉၉   ၂၉.၆

ကရင်    ၃၁ ၁၀.၃

ရခိုင် ၁ ၀.၃

အိနိ�ယ ၁ ၀.၃

အခြ ား   ၁၃    ၃.၈

စုစုေပါင်း ၃၀၀ ၁၀၀.၀

ေဖြ ဆုိသူများ၏ ေနာက်ခံ အချက်အလက်များ

၃။ ေဖြ ဆုိသူများ၏ လူမျိုးပြ ဇယား။
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ေဖြ ဆုိသူ  က� ိမ်��န်း ရာခုိင်��န်း

ပညာသင်က� ားဖူးခြ င်း မရှိ ၃၀ ၁၀.၀

မူလတန်း ၁၃၇ ၄၅.၆

အလယ်တနး် ၇၄ ၂၄.၇

အထက်တနး် ၄၂ ၁၄.၀

တက�သိုလ်/ေကာလိပ် ၈ ၂.၇

ဘွဲ�ရ ၇ ၂.၃

ေဖြ က� ားခြ င်းမရှိ ၂ ၀.၇

စုစုေပါင်း ၃၀၀ ၁၀၀.၀

ေဖြ ဆုိသူများ၏ ေနာက်ခံ အချက်အလက်များ
၄။ ေဖြ ဆုိသူများ၏ ပညာသင်က� ားခြ င်း အေခြ အေနပြ ဇယား
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ေဖြ ဆုိသူ  က� ိမ်��န်း ရာခုိင်��န်း

၅ေယာက်�ှင့်ေအာက် ၂၂၅ ၇၅.၀

၅ေယာက်�ှင့် ၁၀ေယာက် ၇၀ ၂၃.၃

၁၀ေယာက်�ှင့်အထက် ၅ ၁.၇

စုစုေပါင်း ၃၀၀ ၁၀၀.၀

ေဖြ ဆုိသူများ၏ ေနာက်ခံ အချက်အလက်များ
၅။ ေဖြ ဆုိသူများ၏ မိသားစု oင်အေရအတွက် အေခြ အေန ခဲွခြ ားမ�ပြ ဇယား။
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ေဆးပတ်ပြ ည့်
ရန်ေသာက်ရ

မည့်လ
အေဖြ မှန်

(၆/၈)

�ုိးရာအယူအဆ
ကုသေပျာက် ကင်း

�ုိင် ဟု ထင်မြ င်  ခြ င်း
မေကာင်းဆုိးဝါးေရာဂ

ါဟုထင်မြ င်ခြ င်း
မျိုး�ုိးဗီဇေရာဂါဟု

ထင်မြ င်ခြ င်း

သိ မသိ ရိှ မရိှ ရိှ မရိှ ရိှ မရိှ ရိှ မရိှ

 က� ိမ်��န်း ၂၉၅ ၂ ၁၇ ၂၇၅ ၂၆၃ ၃၃ ၂၇ ၂၆၈ ၂၄ ၂၆၉

ရာခုိင်��န်း ၉၈.၃ ၀.၇ ၅.၇ ၉၁.၇ ၈၇.၇ ၁၁.၁ ၉.၀ ၈၉.၃ ၈.၀ ၈၉.၇

ေဖြ ဆုိသူများ၏ ဗဟ�သ�တ၊ သ�ဘ�ထ��ထင��မင�ခ�က�မ���

ေဘးထွက်ဆုိးကျိုး �ှင့် အ��ရာယ်များသည် တုိင်းရင်း ေဆးဝါး များ က့ဲသုိ�
မေကာင်းမွန် ၊ တီဘီေရာဂါေဆးများသည် ေသေစ�ုိင်သည်

����ရ�အယ�အဆ
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��ပ�င���ရွ �
အ��က�င�� �က��

(၆/၈ )လ
မပ�က�မက�က�

ေရာဂါလက�ဏာ များ 
ေလျာ့နည်းရပ်ဆုိင်း

ရ�� မရ�� �သ�က����င� မ�သ�က����င� ရပ�ဆ��င��ရ�� မရ��

�က�မ���န�� ၂၇၉ ၁၈ ၂၆၅ ၃၁ ၃၈ ၂၅၈

ရ�ခ��င���န�� ၉၃.၀ ၆.၀ ၈၈.၃ ၁၀.၃ ၁၂.၇ ၈၆.၀

တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ အေလ့အကျင် ့�ှင် ့ပတ်သက်သည် ့က�များအား
ဆန်းစစ်ခြ င်း
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တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ သတင��အခ�က�အလက�ရရ��မ���င��

ပတ�သက�သည��ကဏမ���အ�� ဆန��စစ��ခင��

ကူးစက်မ�ကာကွယ်ခြ င်း

ဆုိင်ရာ သတင်း
အချက်အလက်

ကုသမ� သတင်း
အချက်အလက်

ပံုမှန်ေသာက်သံုးရန် အေရးက� ီး

ရ မရ ရ မရ ရ မရ

�က�မ���န�� ၂၅၈ ၃၂(၁၀) ၂၇၃ ၂၂(၅) ၂၉၅ ၂(၃)

ရ�ခ��င���န�� ၈၆.၀ ၁၀.၇ ၉၁.၀ ၇.၃ ၉၈.၃ ၀.၇
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တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ လ�မ��ရ���င�� ပတ�သက�သည��

ကဏမ���အ�� ဆန��စစ��ခင��

က��ယ�ပ��င�အ�မ� စ�တ��ရ�ဂ� အရက�စ��

ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ��

�က�မ���န�� ၉၆ ၂၀၁ ၁၇ ၂၇၈ ၁၆ ၂၇၇

ရ�ခ��င���န�� ၃၂ ၆၇ ၅.၆ ၉၂.၅ ၂၇၇ ၉၂.၃
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�င���က��ထ�က�ပ��သ� က�ည��စ�င���ရ��က�သ� (DOTs Provider)

ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ��

�က�မ���န�� ၂၃၁ ၆၄ ၂၄၁ ၅၅ ၂၀၂ ၉၆

ရ�ခ��င���န�� ၇၇.၀ ၂၁.၃ ၈၁.၃ ၁၈.၃ ၆၇.၃ ၃၂.၀
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က�သမ�ခ�ယ�ရန��င���က�

တတ����င�မ�

�ရ�ဂ�က�သမ�ခ�ယ�ရန�

�န�က�ဆက�တ��သ����ရ�က�

�ပသရန� က�န�က�စရ�တ�

အ�ခ��
အခက�အခ�
(အခ��န�က��ယ�ခ��

မရ���ခင��၊ အလ�ပ�မ�
ထ�က�ခ�� မရ�ခင��)

ပ��မ�န���င��
မပ�က�မက�က�
(အခက�အခ�)

ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ��

�က�မ���န�� ၂၁၁ ၈၅ ၉၁ ၂၀၁ ၄၂ ၂၅၄ ၄၇ ၂၅၁

ရ�ခ��င���န�� ၇၀.၄ ၈၂.၃ ၃၀.၃ ၆၇.၀ ၁၄.၀ ၈၄.၇ ၁၅.၇ ၈၃.၇

တ�ဘ��ဆ�စ��လ�န�မ���၏ �ဆ�ဝ��က�သမ�ဆ��င�ရ���င�� ပတ�သက� ၍

အခက�အခ� မ��� ဆန��စစ��ခင�



25

�ဆ�ခန��
အက�ယ�အဝန�� �ဆ�ခန��ဖ�င��ခ��န� �စ�င��ဆ��င��

တန��စ� ဝန�ထမ�� ဆရ�ဝန�

ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ�� ရ�� မရ��

�က�မ���န�� ၂၆၆ ၂၇ ၂၈၉ ၅ ၂၈၂ ၁၂ ၂၈၇ ၇ ၂၉၁ ၂

ရ�ခ��င���န�� ၈၈.၇ ၉.၀ ၉၆.၃ ၁.၇ ၉၄.၀ ၄.၀ ၉၅.၇ ၂.၃ ၉၇.၀ ၀.၇

 က � ည့်��ကုသေပးသူ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း၏ ဆက်ဆံမ�ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး�ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေကျနပ်ခြ င်းရိှ/မရိှ ဆန်းစစ်ခြ င်း
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ယှ�်တဲွေလ့လာေတွ�ရိှချက်
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ယှ�်တဲွေလ့လာေတွ�ရိှချက်

�န�က�ခ�အခ�က�အလက�

အခက�အခ�မ���
&
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မိသားစုတစ်လပ�မ်းမ�ဝင်ေငွ�ှင့် ေဆးကုသမ�ခံယူရန် ေငွေက� းတတ်�ုိင်မ� ရိှ/မရိှ 

ယှ�်တဲွ ေလ့လာချက် 

မိသားစုတစ်လ ပ�မ်းမ�ဝင် ေငွ ေဆးကုသမ�ခံယူရန် ေငွေက� းတတ်�ုိင်မ� ရိှ/မရိှ 

ရိှ မ ရိှ မေဖြ
Chi-Square

Tests

၅ေသာင်း ေအာက် ၁ ၂ ၀

P value: 

၀.၀၀၁

၅ေသာင်း�ှင့် ၁သိန်းအထိ ၃၆ ၃၁ ၁

၁သိန်းအထက်�ှင် ့၂သိန်းအထိ ၉၇ ၄၀ ၂

၂သိန်းအထက်�ှင် ့၃သိန်းအထိ ၄၁ ၁၀ ၁

၃သိန်း�ှင် ့အထက် ၃၆ ၂ ၀

စုစုေပါင်း ၂၁၁ ၈၅ ၄
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ယှ�်တဲွေလ့လာေတွ�ရိှချက်

သတင်း အချက်အလက်များကုိ ရရိှဖူးခြ င်း 

ဗဟ�သ�တ၊ထင��မင�ခ�က�
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တီဘီေရာဂါ�ှင့်ပတ်သက်သည့် ကူးစက်မ�မှ ကာကွယ်ခြ င်းဆုိင်ရာ သတင်း 
အချက်အလက်များကုိ ရရိှဖူးခြ င်း ရိှ/မရိှ�ှင့် ယှ�်တဲွ ေလ့လာချက်

ကူးစက်/ကာကွယ် 
သတင်းအချက် 

အလက်ရရိှဖူးခြ င်း 
မေကာင်းဆုိးဝါးေရာဂါဟု
ထင်မြ င်ယူဆခြ င်း ရိှ/မရိှ 

မျိုး�ုိးဗီဇ�ှင် ့ဆုိင်ေသာ ေရာဂါဟု
ထင်မြ င်ယူဆခြ င်း  ရိှ/မရိှ 

မရိှ  ရိှ မေဖြ
 

Chi-

Square 

Tests

မရိှ  ရိှ မေဖြ
 

Chi-

Square 

Tests

မရ ၂၆ ၅ ၁

P value: 

၀.၀၀၀

၂၉ ၂ ၁

P value: 

၀.၀၀၃

ရ ၂၃၇ ၂၀ ၁ ၂၃၃ ၂၂ ၃

ေဖြ က� ား ခြ င်း မရိှ ၅ ၂ ၃ ၇ ၀ ၃

စုစုေပါင်း ၂၆၈ ၂၇ ၅ ၂၆၉ ၂၄ ၇
သိသာစွာဆက်စပ်မ�ရိှ
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တီဘီေရာဂါကုသမ��ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကုိ ရရိှဖူးခြ င်း ရိှ/မရိှ 
�ှင့် ယှ�်တဲွ ေလ့လာချက်

ကုသမ��ှင့် ပတ်သက် 
သည့် သတင်းအချက် 

အလက်

ေဆးပတ်ပြ ည့်ရန် ဘယ်�ှစ်လ 
ေသာက်ရမည်ကုိ သိရိှခြ င်း 

ရိှ/မရိှ 

ကုသေပျာက်ကင်း�ုိင်သည်ဟု
ထင်မြ င်ယူဆခြ င်း ရိှ/မရိှ 

မရိှ  ရိှ မေဖြ
 

Chi-

Square 

Tests

မရိှ  ရိှ မေဖြ
 

Chi-

Square 

Tests

မရ ၂ ၂၀ ၀

P value: 

၀.၀၀၀

  ၁    ၂၁ ၀

P value: 

၀.၀၀၄
ရ ၀ ၂၇၂ ၁ ၃၁ ၂၃၉ ၃

ေဖြ က� ား ခြ င်း မရိှ ၀ ၃ ၂   ၁     ၃ ၁

စုစုေပါင်း ၂ ၂၉၅ ၃ ၂၇၅ ၁၇ ၈
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ယှ�်တဲွေလ့လာေတွ�ရိှချက်

သတင်း အချက်အလက်များကုိ ရရိှဖူးခြ င်း 

အေလ့အကျင် ့
&
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တီဘီေရာဂါဆုိင်ရာေဆးဝါးများအား ပံုမှန်�ှင့်မပျက်မကွက် ေသာက်သံုးရန် 
အေရးက� ီးေက� ာင်း သတင်းအချက်အလက်များကုိ ရရိှဖူးခြ င်း ရိှ/မရိှ �ှင့်

သတင်း
အချက်အလက်

ေရာဂါလက�ဏာများ ေလျာ့နည်း 
သွားပါကေဆးေသာက်သံုးခြ င်း

အား ရပ်ဆုိင်းခြ င်း

ေပြ ာင်းေရ�� မည််ဆုိပါကဆက်သွွယ်အ
ေက� ာင်းက� ားခြ င်း  ရိှ/မရိှ 

မရိှ  ရိှ မေဖြ
 

Chi-

Square 

Tests

မရိှ  ရိှ မေဖြ
 

Chi-

Square 

Tests

မရ ၁ ၁ ၀

P value: 

၀.၀၀၀

၀ ၂ ၀

P value: 

၀.၀၀၀

ရ ၂၅၅ ၃၇ ၃ ၁၈ ၂၇၆ ၁

ေဖြ က� ား ခြ င်း မရိှ ၂ ၀ ၁ ၀ ၁ ၂

စုစုေပါင်း ၂၅၈ ၃၈ ၄ ၁၈ ၂၇၉ ၃
သိသာစွာဆက်စပ်မ�ရိှ
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ယှ�်တဲွေလ့လာေတွ�ရိှချက်

ေဆးစားရန် ေထာက်ပ့ံေပးသည့် အချက်အလက်

အခက�အခ�မ���
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ေငွေက� းေထာက်ပ့ံေပးသည့် မိသားစုဝင်သုိ�မဟုတ် အိမ်နီးချင်း တစ်ဦးဦး ရိှခြ င်း�ှင် ့ 
ပံုမှန်�ှင့်မပျက်မကွက် ေသာက်သံုးရန် အခက်အခဲများရိှှခြ င်း

ယှ�်တဲွ ေလ့လာချက် 

မိသားစုဝင်(သုိ) 

အိမ်နီးချင်း

မပျက်မကွက် 
ေသာက်ရန် 

အခက်အခဲ မရိှ

မပျက်မကွက် 
ေသာက်ရန် 

အခက်အခဲရိှ
ေဖြ က� ားခြ င်း မရိှ Chi-SquareTests

မရိှ ၅၈ ၅ ၁

P value: ၀.၀၀၀
ရိှ ၁၈၉ ၄၂ ၀

ေဖြ က� ား ခြ င်း မရိှ ၄ ၀ ၁

စုစုေပါင်း ၂၅၁ ၄၇ ၂

သိသာစွာဆက်စပ်မ�ရိှ
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ေရာဂါကုသမ�ခံယူ�ုိင်ရန် ေငွေက� းတတ်�ုိင်မ� ရိှခြ င်း�ှင် ့ ေနာက်ဆက်တဲွ 
သွားေရာက်ပြ သရန်ခရီးစရိတ်ကုန်ကျမ� အလွန်များပြ ားခြ င်း ရိှ/မရိှ 

ယှ�်တဲွ ေလ့လာချက်

ေငွေက� းတတ်�ုိင်မ�
ခရီးစရိတ် 

ကုန်ကျမ�မရိှ
ခရီးစရိတ် 
ကုန်ကျမ�ရိှ

ေဖြ က� ားခြ င်း မရိှ Chi-SquareTests

မရိှ ၆၀ ၂၂ ၃

P value: ၀.၀၀၀

ရိှ ၁၃၉ ၆၉ ၃

ေဖြ က� ားခြ င်း မရိှ ၂ ၀ ၂
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ေဆွးေ�ွးချက်များ(DISCUSSION)

• ေဖြ ဆိုသူများ အေနဖြ င် ့အမျိုးသားလူနာများ ပိုမိုေဖြ ဆိုထား
• အသက်အုပ်စု အေနဖြ င့် (၃၁-၄၅)အုပ်စုမှာ (၅၉.၃%) ဖြ စ်ြပီး အများဆုံးဖြ စ်တီဘီေရာဂါဖြ စ်ပွားသူ

လူနာအများစုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်�ိုင်ေသာ အရွယ်  ဖြ စ်၍ ေရာဂါ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများေက� ာင့် လူမ�
စီးပွားအေခြ အေနများကို ထိခိုက်�ိုင်

• ဗမာလူမျိုး(၁၅၅)ဦးမှ အများဆုံး ေဖြ ဆိုထားးြပီးအခြ ားလူမျိုးများမှလည်း ေဖြ ဆိုထားခြ င်းကို ေတွ�ရှိရ
 ပ� ီး တီဘီ ေရာဂါအေနဖြ င့် လူမျိုးမေရွးဖြ စ်ပာွး�ိုင်ေက� ာင်း ေတွ�ရှိရ

• အလုပ်အကိုင်အေခြ အေနတွင် ကာယလုပ်သား (စက်�ုံ၊ အလုပ်�ုံ၊ ယာဥ်ေမာင်း၊ ေစျးေရာငး်)သူမှာ 
၁၈၅ ဦးရှိပ� ီး (၆၁.၄%) အများဆုံး ဖြ စ်

• ေကျာင်းသား(၁၇)ဦး (၅.၇%) ေတွ�ရှိရသည့်အတွက် အခြ ားေကျာင်းသား/ သူများအား မကူးစက်
ေစရန်အတွက် ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများသိရှိရန်လိုအပ်

• ေဆးပတ်ပြ ည့်ရန် (၆)လမှ (၈)လက� ားေသာက်ရမည်ကို သိရှိသူ ၂၉၅ဦး (၉၈.၃%) ဖြ စ်၍ မသိရှှိသူ 
၂ဦး(၀.၇%)  ဖြ စ်ေက� ာင်း ေတွ�ရှိရပါသည်။ သိရှိသူများသည့်အတွက် အများပြ ည်သူများအက� ား တီဘီ
ေရာဂါဆိုင်ရာ မှန်ကန်ေသာကုသမ� ဗဟုသုတရှိခြ င်းသည် အားသာချက်တစ်ခုဖြ စ်

• အမျိုးသားတီဘီ ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး စီမံကိန်း၏ စာတမ်း�ှင် ့တီဘီေရာဂါ�ငှ် ့ပတ်သက်သည့် ဗဟု
သုတ၊ ခံယူချက်၊အေလ့အထ ေလ့လာခြ င်းစာတမ်းတွင်လည်း  မ� ို�နယ်(၅၀)မှ ေကျးလက် �ှင် ့ မ� ို�ပ ြ
စုစုေပါင်း (၆၉၁၁)ဦးကို ေမးမြ န်းခြ င်း�ှင် ့ဝိုင်းဖွဲ�ေဆွေ�ွးခြ င်းတို�  ပြ ုလုပ်ခဲ့ရာ ( ၉%)မှာ ဗဟုသုတ
အလွန်ေကာင်းမွန်ပ� ီး (၆၄%)ခန်�မှာ အသင့်အတင့် ၊ (၂၇%)ခန်�မှာ ဗဟုသုတ၊ အလွန်နည်းေက� ာင်း ၊
ေကျးလက်ေနပြ ည်သူများတွင် ဗဟုသုတပိုနည်းေက� ာင်း ေတွ�ရှိရ

• တီဘီေဆးစား ေနသည့် အချိန်တွင် ရရိှေသာ ကျန်းမာေရးပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေက� ာင့်ဟု သံုးသပ်ရ
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ေဆွးေ�ွးချက်များ(DISCUSSION)

• အယူအဆမှားယွင်းသမူျား ရှိေနေသးေက� ာင်း သိရှိရ၍ လူနာများ၏ 

သေဘာထားခယံူချက် များ မှနက်န်လာေစေရးအတွက် ပညာေပးလုပ်ငန်းများ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ် ေနေသးေက� ာင်း သုံးသပ်ရ

• ေပြ ာင်းေရ�မညဆ်ိုပါက အေက� ာင်းမက� ားဟု ေဖြ က� ားသူ ၁၈ဦး (၆.၀%)

ရှိေနသည့်အတကွ် လ�ဲေပြ ာင်းစနစ�်ှင် ့ ေဆးစားပျက်ကွက်သူလူနားအာ လိုက်လံ
ေဖာ်ထတု်ေသာစနစ်အား ဆက်လက်လုပ်ေဆာငသ်ွားရန် လိုအပ်ေနေသး ေက� ာင်းသုံးသပ်
ရ

• ေသာကသ်ုံး�ိုင်ခြ င်း မရှှသိူ များ ေတွ�ရှေိနရသည့်အတကွ် ၎ငး်လူနာများအား လိုအပ်ေသာ 

ကူညီမ�များ ေဆာင်ရွက် ေပးရန် လိအုပ်ေန
• (၆)လတာကာလမပ� ီးဆုံးမီတငွ် ေရာဂါလက�ဏာများ ေလျာ့နည်း သွားပါက ေဆးေသာက်

သုံး ြခင်းအား ရပ်ဆိုင်းမည်ဟုေဖြ က� ားသူ ၃၈ဦး (၁၂.၇%)  ဖြ စ်သည့်အတွက် ေဆးယ�ပ်ါး
မ�များ ေပ�ေပါက်လာ�ိုင်ေသာ အေက� ာင်းအရငး်များ  ဖြ စ်�ိုင်

• စိတ်ေရာဂါရိှသူ ၁၇ဦး�ှင် ့အရက်စဲွခြ င်းရိှသူ ၁၆ဦး ရိှှေက� ာင်း ေတွ�ရိှရသည့်အတွက် 

အ  ခြ ား သူများအား ကူးစက်�ုိင်ခြ င်း၊ ေဆးေသာက် မှန်ကန် ေစေရး�ှင် ့ ေဆး၏ေဘးထွက်််််
ဆုိးကျိုး များ ခံစားရ�ုိင်ခြ င်းတုိ�ေက� ာင့် ၎င်းလူနာ များအား အခြ ားသူများထက် ဂ�ု စုိက်
ရန် လိုအပ်ေက� ာင်းသံုးသပ်ရ
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ေဆွးေ�ွးချကမ်ျား(DISCUSSION)

• ၂၀၁၅-ခု�ှစ်တွင် India �ုိင်ငံတွင်  ပြ ုလုပ်ခဲ့ေသာ Putera et al. BMC Res Notes (2015)  

Knowledge and perception of tuberculosis and the risk to become  treatment default 

among newly diagnosed  pulmonary tuberculosis patients treated in primary health 

care,8:238 စာတမ်းတွင် လူဦးေရ (၃၀၀)ဦးအား ေမးမြ နး်ခဲ့ရာ တီဘီေဆးေသာက်

ပျက်ကကွ်သူများထဲတွင် အရက်စွဲသူ ၁၂(၂၆.၇%)ေတွ�ရှိရပါသဖြ င့် ဖွံ� ဖ� ိုးဆဲ �ိုင်ငံအများစု၌

တီဘီေဆးစားလူနာများတွင် အရက်စွဲသူများသည်  ပြ ဿနာတစ်ရပ်အဖြ စ် ေတွ�ရှိရ

• တီဘီေရာဂါကုသမ�ခံယူေနစ�်ကာလအတွင်း   ေငွေက� း တတ်�ိုင်မ�မရှှိသူ ၈၅ဦး ၊ ေငွေက� း 

ေထာက်ပံ့ေပးမည့် မိသားစုဝင်မရှသိူ မရှိသ ူ၆၄ဦး၊ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ရန် မသိားစုဝငမ်ရှှိသူ ၅၅ဦး)၊

(DOT Provider) မရှှိသူ ၉၆ဦး ၊ ရှိသည့်အတွက် တီဘီေဆးစားမပျကေ်စေရး အတွက် 

လုပ်ေဆာင်ေပးရန် လိုအပ ်ေနေသာ အချက်များ

• ေနာက်ဆက်တဲွ သွားေရာက် ပြ သရန် ခရီးစရိတ်ကုန်ကျမ� အအခြ ားခက်အခဲများ ေဆးဝါးများ အား ပံုမှန်�ှင် ့

မပျက်မကွက် ေသာက်သံုးရန် အခက်အခဲများ ရိှသည်ကုိ ေတွ�ရိှရပါသည့်အတွက်ေဆးအတွက် ေငွေက� း

ကုန်ကျမ�မရိှ ေသာ်လည်း ခရီးစရိတ်၊ ေဆးေသာက်ေနစ�်ကာလအတွင်း အလုပ်မလုပ်�ုိင်ပါက မိသားစု 

အတွက် အခြ ားကုန်ကျများ လုိအပ်ေက� ာင်း သံုးသပ်ရ
42
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စာတမ်း၏အားသာချက်၊အားနည်းချက်များ
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(၁) စာတမ်းအတွက် သုေတသနေမးခွန်းများေမးမြ န်းရန် ေလ့ကျင့်ေပးထားေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

များအား အသုံးပြ ု�ိုင်ခြ င်း၊

(၂) (၁၀) မ� ို�နယ်အားလုံး၌ တီဘီေဆးစားလူနာများကို ကိုယ်စားပြ ုေသာ လူနာ များအား ေမးမြ န်း

�ိုင်ခဲ့ ခြ င်း၊

(၃)  ေမးခွန်းများ ေမးမြ န်းရန်အတွက် သွားေရာက်ရန်မလိုဘဲ တီဘီေဆးစား လူနာများမှ ေဆးယူရန်

အတွက် လာေရာက်စ�် ေမးမြ န်း�ိုင်ခဲ့ ခြ င်း၊

(၄)  ေမးမြ န်းေသာ ေမးခွန်းများမှာ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ လိ��ဝှက်ချက်များ မပါဝင်ဘဲ လွယ်ကူစွာ ေဖြ ဆို�ိုင်

ေသာ ေမးခွန်းများဖြ စ်ခြ င်း၊

(၅)  ေဖြ ဆိုေသာလူနာများမှာ တီဘီေရာဂါ�ှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတများ၊ အချက်အလက်များကို

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများမှ ရရှထိားသည့်အတွက် ေဖြ ဆိုရာတွင် မှန်ကန်မ�များခြ င်း၊

(၆)  မိခင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းဝင်များ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ�ကို ရရှိ ခဲ့ ခြ င်း၊

စာတမ်း၏အားသာချက်
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(၁) သုေတသနပြ ုသူများအေနဖြ င့် မိခင်ဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာ များပြ ားခြ င်းေက� ာင့် သုေတသန

လုပ်ငန်းကို အားစိုက်လုပ်ကိုင်�ိုင်မ� အားနည်း ခြ င်း၊

(၂) သုေတသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန် အချိန်ကာလတိုေတာင်းမ�ေက� ာင့် ေမးခွန်းများ တည်ေဆာက်

ရာတွင် ကျယ်ပြ န်�စွာ ထည့်သွင်းေမးမြ န်း�ိုင်မ� အားနည်းခြ င်း၊

(၃)  ေဖြ ဆိုသူများမှ အချို�ေမးခွန်းများကို သေဘာေပါက်မ�အားနည်းသဖြ င့်  ေဖြ ဆိုမ�တွင် လိုအပ်ချက်များ

ရှိ ခြ င်း၊ (ဥပမာ-ဝင်ေငွ၊ အလုပ်အကိုင်�ှင် ့ေဆးဝါးကုသမ�ဆိုင်ရာေမးခွန်းများ)

စာတမ်း၏အားနည်းချက်များ
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၁။ တီဘီေရာဂါအေက� ာင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးပညာေပး လုပ်ငန်းများကို ကျန်းမာေရး

ဝန်ထမ်းများ၊ မိခင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး အသင်းဝင်များ�ှင့် အဖွဲ�အစည်းအသီးသီးမှ

တိုးမြ င့်လုပ်ေဆာင်ရန်၊

၂။ ဌာနဆိုင်ရာအက� ီးအကဲများ ၊ အလုပ်ရှင်များမှ ၎င်းတို�၏ဝန်ထမ်းများ၊ ကုသမ� သွားေရာက်ရန်အတွက်

လိုအပ်ေသာအချိန်များအား ည�ိ�ိ�င်းခွင့် ပြ ုေပးရန်�ှင့် လိုအပ်ေသာအေထာက်အပံ့များကို တတ်�ိုင်သမ�

စီစ�်ေပးရန်၊

၃။  မ� ို�နယ်ေကျးရွာ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�ဝင်များမှ ေဆးေသာက်ေနေသာ လူနာများ စာရင်းအား ရယူထားပ� ီး

လိုအပ်ေသာ ပံ့ပိုးမ�များ စီစ�်ေပးရန်၊

၄။ ကျန်းမာေရးဌာနမှလည်း ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးချိန်အား ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက် ေပးရန်၊

၅။ DOT Provider စနစ်အား ေရရှည်ေဆာင်ရွက်သွားရန်�ှင် ့တိုးမ ြ �င့်ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ၊

အက� ံပြ ုချက် (Recommendations)
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၆။ Defaulter Tracking , Referral System တုိ့အား ပိုမိုလုပ်ေဆာင်သွားရန် ၊

၇။ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အေသွးတိုးမ ြ �င့်ရန်�ှင် ့ ပြ ည်သူလူထု�ှင် ့ဆက်ဆံေရးအား အေလး

ထားေပးရန်၊

၈။ ကျန်းမာေရးအေဆာက်အဦများ၏ ဥပတိ�ုပ်သန်�ရှင်းခံညားေစေရးအတွက် အေလး ထားေဆာင်ရွက်

ေပးရန်၊

၉။ မိခင်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး အသင်းဝင်များမှ တီဘီေဆးစားလူနာများ၏ အခက်အခဲများကို သိရှိ ပ� ီး

ပိုမိုပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်််််�ိုင်ေစရန် ။ 

အက� ံပြ ုချက် (Recommendations)



သထုံမ� ို�နယ်တွင် သုေတသနစာတမ်းေကာကယ်ူရာ၌  ပြ ည်နယ်မခိင်�ငှ့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ� ဥက�ဌ ၊ 
အတွင်းေရးမှူး�ငှ့် အဖွဲ�၀င်များမှ တီဘီေဆးစားလူနာများအား ေတွ�ဆုံေမးမြ နး်ရာတွင် က� ီးက� ပ်ေဆာင်ရကွ်စ�်

ေရး မ� ို�နယ်တွင် သုေတသနစာတမ်းေကာကယ်ူရာ၌  မ� ို �နယ်မခိင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေရာှက်ေရးအသင်း အဖွဲ�၀င်များမှ
တီဘီေဆးစားလူနာများအား ေတွ�ဆုံေမးမြ န်းရာတွင် က� ီးက� ပ်ေဆာင်ရွက်ေနပုံ
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ဘီးလင်းမ� ို�နယ်တွင် သုေတသနစာတမ်း ေကာကယ်ူရန် အတွက် ေမးမြ န်းမည်သ့ူအား ေမးခွန်း�ှင့် ပတ်သကသ်ည့်
အချက်အလက်အား ရှင်းလင်းေပြ ာက� ားစ�် မ� ို�နယ် မိခင�်ငှ့်ကေလး ေစာင့်ေရာှက်ေရး အသင်း၀င်များမှ  က� ီးက� ပ်စ�်

 

ကျိုက်ထို မ� ို �နယ်တငွ်သုေတသနစာတမ်းေကာက်ယူရနအ်တွက်ေမးမြ န်းမည့်သူအားေမးခွန်း�ငှ့်ပတ်သက်သည့်

အချက်အလက်အား ရှင်းလင်းေပြ ာက� ားစ�် မ� ို�နယ် မိခင�်ငှ့်ကေလးေစာင့်ေရာှက်ေရးအသင်း၀င်များမှက� းီက� ပ်စ�်
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