
စစ်တတေမြို န့ယ်အတေင်းရိှ သားဖေားဆရာြြျား၏သားဖေားခြင်းဆုိင်ရာ 

အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ နှင့် ြံယူြျက်ြျားကုိ  

တေ့ောခြင်း သုတတသနစာတြ်း 

 



အြန်း(၁) နိဒါန်း 

 ြိြင်တသဆုံးြုြျားသည် ကြဘာနှင့်အဝှြ်း ခဖစ်ပေားေျက်ရှိတသာ ကကီးြားတသာ 

ခပည်သူက့ျန်းြာတရးခပဿနာတစ်ရပ်ခဖစ်သည။် 

 နှစ်စဉ် ြိြင်တပါင်း ၅၂၉၀၀၀ ဦး သည ်ကိုယ်ဝန်တဆာင်ခြင်းနှင့် 

ပတ်သက်တသာ ခပဿနာြျားတ ကာင့် တသဆုံးတနရမပီး ၄င်းတိုအ့နက် (၉၉%) 

တသာ တသဆုံးြုြျားသည် ဖေံမ့ဖို းဆဲ နိုင်ငံြျားတေင် 

ခဖစ်ပေားတနတ ကာင်းတတေရ့ှိရပါသည။် 

 ခြန်ြာနိုင်ငံ ဗဟို စာရင်းအင်းအဖေဲ့့၏ ထုတ်ခပန်ြျက်အရ 

ြိြင်တသဆုံးြုနုန်းသည် အရှင်တြေး တစ်သိန်းေှင် ၁၂၃ ရှိမပီး 

တကျးေက်တဒသြျားတေင ်၁၅၇ အထိရှိတ ကာင်း သိရှိရပါသည။် 



အြန်း(၁) နိဒါန်း 

ြိြင ်တသဆုံးရခြင်း အတ ကာင်းရင်း ြျားကို ဆန်းစစ် ကည့်ပါက  

 တြေးမပီးတသေးသေန်ခြင်း (၃၁%)၊  

 တသေးတုိးခြင်းနှင့် တသေးဆိပ်တက်ခြင်း (၁၇%)၊ 

 သားပျက်သားတေှာခြင်း (၁၀%)  

အသီးသီး ရှိတ ကာငး်တတေရ့ှိရပါသည။် 

 

ကိုယ်ဝန်တဆာင်စဉ် (သိုြ့ဟုတ်) သားတေှာမပီးတနာက ် (၄၂)ရက်အတေင်း 

ြိြင်တသဆုံးမပီး ၄င်းတသဆုံးခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်တဆာင်ခြင်းနှင့် နှီးနေယ်တနပါက 

ြိြင်တသဆုံးခြင်းဟု သတ်ြှတ်ပါသည။် 



အြန်း(၁) နိဒါန်း 

 ြိြင်တသဆုံးခြင်း ြှ ကာကေယ်နိုငရ်န် အရည်အတသေး ခပည့်ဝတသာ 

ကိုယ်ဝန်တဆာင်တစာင့်တရှာက်ြနုှင့် ကွြ်းကျငသ်ူနှင့် တြေးဖေားနိုငရ်န် 

အေေနအ်တရးကကီးပါသည။် 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်တေင် ခြနြ်ာနိုင်ငံ၌ ကိုယ်ဝန်တဆာင်တစာင့်တရှာက်ြု ေှြ်းခြံု ြ ုရာနနု်းသည် 

(၇၀.၆%) ခဖစ်ပါသည ်(အြျို းသားကျနး်ြာတရးစီြံကနိး် ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁)။ 

 ခြနြ်ာနိုင်ငံ၏ ၇၀ ရာြိုငန်ုန်း၊ ရြိုငခ်ပည်နယ်၏ ၈၄ ရာြိုငန်ုန်းတသာ 

ခပည်သူေထူုသည် တကျးေကတ်န ခပည်သူြျားခဖစ်ရာ သားဖေားဆရာြြျား၏ 

ကိုယ်ဝန်တဆာင်တစာင့် တရှာက်ြ ုအရည်အတသေး၊ တြေးဖေားခြင်းဆိုင်ရာ 

အရည်အတသေးြျားသည် ြျားစော အတရးပါေှပါသည။် 



အြန်း(၂)  ရည်ြှန်းြျက်ြျား (OBJECTIVES) 

 တယဘုယျရည်ြှန်းြျက် (General Objective) 

ရြိုင်ခပည်နယ် စစ်တတေမြို န့ယ် အတေင်းရှိ သားဖေားဆရာြြျား ၏ သားဖေားခြင်း 

ဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ နှင့် ြံယူြျက်ြျားကို တေ့ော ဆန်းစစ်ရန။် 

 ဝိတသသရည်ြှန်းြျက်ြျား (Specific Objectives)  

၁။ စစ်တတေမြို န့ယ် အတေင်းရှိ သားဖေားဆရာြြျား၏ သားဖေားခြင်းဆိုင်ရာ   

အသိပညာဗဟုသုတ အဆင့်အတန်း နှင့် သိရှိြုအတခြအတနအား တေ့ောရန။် 

၂။   စစ်တတေမြို န့ယ် အတေင်းရှိ သားဖေားဆရာြြျား၏ သားဖေားခြင်းဆိုင်ရာ ြံယူြျက ် 

သတဘာထားြျားအား  တေ့ောရန။်  

၃။ တေ့ောဆန်းစစ်ြျက်ြျားတပ် ြူတည်၍ ထိတရာက်တသာ စီြံြျက်ြျား ြျြှတ် 

တဆာင်ရေက်သေားရန။် 

 



အြန်း(၃) သုတတသန နည်းစနစ် (RESEARCH METHODOLOGY) 

 သုတတသနပံုစံ (Study Design) 

သုတတသန နည်းစနစ်ြှာ (Cross-Sectional Descriptive Study) 

ခဖစ်ပါသည။် 

 သုတတသန ရည်ြှန်းအုပ်စု (Study Population) 

(Study Population) ြှာ စစ်တတေမြို န့ယ် အတေင်းရှိ အြျို းသြီး 

ကျန်းြာတရးဆရာြြျားနှင့် သားဖေားဆရာြြျား ခဖစ်သည။် 

 သုတတသန တေ့ောသည့် တနရာတဒသ (Study Area) 

(Study Area) ြှာ  ရြိုင်ခပည်နယ ်စစ်တတေ မြို န့ယ ်ခဖစ်သည။် 

 



အြန်း(၃) သုတတသန နည်းစနစ် (RESEARCH METHODOLOGY) 

 သုတတသန တေ့ောြ့ဲသည့် ကာေ (Study Period) 

၂၀၁၆ ြုနှစ် ဒီဇင်ဘာေ အတေင်း ခဖစ်ပါသည။်  

 သုတတသနအြျက်အေက်ြျား တကာက်ယူတသာ နည်းစနစ်ြျားနှင့် အသံုးခပု 

ပံုစံြျား (Data Collection Methods and Tools) 

Structured Questionnaries ြျားအသုံးခပု၍ တြးခြန်းြဲ့ခြင်း ခဖစ်ပါသည။် 

  သတင်းအြျက်အေက်ြျားကုိ စီြံြန်ြ့ေဲခြင်းနှင့် ြေဲခြြ်းစိတ်ခဖာခြင်း (Data 

Management and Data Analysis) 

တကာက်ယူရရိှောတသာ သတင်းအြျက်အေကြ်ျားကုိ ြေဲခြြ်းစိတခ်ဖာခြင်း ြခပုြီ ၄င်းတို၏့ 

တိကျြု (Accuracy) ကို ဦးစောသုံးသပ်ပါသည။် ထုိတ့နာက် (Data Entry)၊ (Data 

Analysis) ြျားကို (SPSS 16.0 Software) အသုံးခပု၍ တဆာင်ရေက်ြဲ့ပါသည။် 

 



အြန်း(၄) တေ့ောတတေရိှ့ြျက်ြျား(FINDINGS) 

အသက ် ဦးတရ ရာြိုင်နနု်း 

၂၁ နှစ် ြ ှ၃၀ နှစ် ၂၀ ၃၇.၇ 

၃၁ နှစ ်ြ ှ၄၀ နှစ ် ၁၉ ၃၅.၈ 

၄၁ နှစ ်ြ ှ၅၀ နှစ ် ၇ ၁၃.၂ 

၅၁ နှစ ်ြ ှ၆၀ နှစ ် ၇ ၁၃.၂ 

စုစုတပါင်း ၅၃ ၁၀၀ 

တခဖဆုိသူ၏ ခပည့်မပီး အသက် 



 

 

ဌာန(RHC) ဦးတရ ရာြိုင်နုန်း 

မြို ြ့ ၁၄ ၂၆.၄ 

ပါဒေိတ ် ၅ ၉.၄ 

တရြျြ်းခပင ် ၆ ၁၁.၃ 

တကျာက်တန်း ၇ ၁၃.၂ 

ဝါဘို ၆ ၁၁.၃ 

တဇာပူဂျာ ၆ ၁၁.၃ 

ဒါးပိုင ် ၇ ၁၃.၂ 

ြင်းဂံ ၂ ၃.၈ 

စုစုတပါင်း ၅၃ ၁၀၀ 

ေက်ရိှတာဝန်ထြ်းတဆာင်တနတသာ ဌာန(RHC) 



စုစုတပါင်း ေုပ်သက ် ဦးတရ ရာြိုင်နုန်း 

၂ နှစ်တအာက် ၇ ၁၃.၂ 

၃ နှစ် ြ ှ၅ နှစ် ၁၅ ၂၈.၃ 

၆ နှစ ်ြ ှ၁၀ နှစ ် ၈ ၁၅.၁ 

၁၁ နှစ ်နှင့်အထက် ၂၃ ၄၃.၄ 

စုစုတပါင်း ၅၃ ၁၀၀ 

တခဖဆုိသူ၏ စုစုတပါင်း ေုပ်သက် 



ေက်ရှိရာထူး ဦးတရ ရာြိုင်နုန်း 

သားဖေားဆရာြ ၄၄ ၈၃ 

အြျို းသြီးကျန်းြာတရး

ဆရာြ 

၉ ၁၇ 

စုစုတပါင်း ၅၃ ၁၀၀ 

တခဖဆုိသူ၏ ေက်ရိှရာထူး 



အသိပညာ ဗဟုသုတ ဆုိင်ရာ တြးြေန်း တခဖဆုိနုိင်ြုအတခြအတန 

 



တြးြေန်း(၁)  

ကိုယ်ဝန်တဆာင်အား မပီးခပည့်စုံတသာ ကိုယ်ဝန် 

စြ်းသပ်ြု ခပုေပ်ုရန် ေိုအပ်သည့် 

ကိုယဝ်န်တဆာင် အြျိုးအစားတြးြေန်းကို 

ြှန်ကနစ်ော တခဖဆိုနုိင်သူ  

တြးြေန်း(၂)  

ကိုယ်ဝန်တဆာင်အား မပီးခပည့်စုံတသာ ကိုယ်ဝန် 

စြ်းသပ်ြု ခပုေပ်ုရန် ေိုအပ်သည့် 

ကိုယ်ဝန်တဆာင် အြျိုးအစားတြးြေန်းကို 

ြှန်ကနစ်ော တခဖဆိုနုိင်သူ  



တြးြေန်း(၃) 

ကိုယ်ဝန်တဆာင်တနသူ တစ်ဦး 

တသေးဆိပတ်က်ခြင်း(Eclampsia) အတေက် 

ကုသနည်းအား  ြှန်ကနစ်ော သိရှိ တခဖဆိုနုိင်သူ 

တြးြေန်း(၄)  

သတနေသား၏ ပံုြှန် နှေုံးြုန်နုန်း ကို ြှန်ကနစ်ော 

သိရှိ တခဖဆိုနုိင်သူ  



တြးြေန်း(၅)  

တြေးဖေားခြင်း ဒုတယိအဆင့်တေင် တတေရ့ှိရတသာ 

အတခြအတနြျား ကို ြှန်ကနစ်ော သိရှိ 
တခဖဆိုနုိင်သူ  

တြးြေန်း(၆)  

တြေးဖေားခြင်းတတယိအဆင့်တေင် 

တဆာင်ရေက်ရြည့် ေုပ်ငန်းြျား ကို ြှန်ကနစ်ော 

သိရှိ တခဖဆိုနုိင်သူ  



တြးြေန်း(၇) 

အြျင်းကျခြင်း၏ ေကခဏာြျား ကို 
ြှန်ကနစ်ော သိရှိ တခဖဆိုနုိင်သူ  

တြးြေန်း(၈)  

ြိြင်နုိတ့ိုက်တကွးခြင်းကို စတင်ရန် 

အတကာငး်ဆုံးအြျိန် ကို ြှန်ကနစ်ော သိရှိ 
တခဖဆိုနုိင်သူ 



တြးြေန်း(၉) 

Partograph တေင် ြှတတ်ြ်းတင် ထားရှိသည့် 
အြျက်ြျား ကို ြှန်ကနစ်ော သိရှိ တခဖဆိုနုိင်သူ  

တြးြေန်း(၁၀)  

အြျင်းကျမပီးတနာက ်တသေးဆက်ထေက်တနေှင် 

ေူနာေှဲတခပာင်းရန ်စီစဉ်တဆာင်ရေက် ခြင်းနင့်ှ 

တြျိန်တည်းတေင် ေုပ်တဆာင်ရြည့် ကိစစ ကို 
ြှန်ကနစ်ော သိရှိ တခဖဆိုနုိင်သူ  



အသိပညာ ဗဟုသုတ ဆုိင်ရာ တြးြေန်းြျား တခဖဆုိနုိင်ြု အတခြအတန 

 



တြးြေန်း(၁) ကုိယ်ဝန်တဆာင်တစာင့်တရှာက်ြု ြံယူရန် ြိြိထံတရာက်ောသူသည်  

သတ်ြှတ် ြျိန်ထက် ြည်ြှပင ် တနာက်ကျ တစကာြူ ြှတ်ပုံတင်ခြင်း ကုိ 

တဆာင်ရေက်တပးရြည်။ 

 

ြံယူြျက် သတဘာထား ဆုိင်ရာ တြးြေန်း တခဖဆုိနုိင်ြုအတခြအတန 



တြးြေန်း(၂) ကျန်းြာတရးဌာနသုိ့့ ောတရာက်ခြင်း ြရှိတစကာြူြိြိအပုိင်ရပ်ရောထဲြှ 

ောတရာက်ြှတပ်ုံ တင်ခြင်းြရှိတသာ ကုိယ်ဝန်တဆာင်ြျားကုိ ရပ်ရောထဲသိုက့ေင်းဆင်းရာှတဖေ၍ 

ကျနး်ြာတရး ဌာနသုိ့့ ောတရာက်၍ ကုိယ်ဝန်တဆာင်တစာင့်တရှာက်ြုြံယူ တစရန် 

တဆာင်ရေက်ရြည်။ 

 



တြးြေန်း(၃) ကိုယ်ဝန်တဆာင်တုိင်းသည် ကျန်းြာတရးဌာနြျားတေင်သာ တြေးဖေားသင့် 
တ ကာင်း တိုက်တေန်းရြည။် 



တြးြေန်း(၄) တြေးဖေားရန်တနရာဌာနကုိ ြိြိအတနခဖင့် ြညသ်ို့့ အ ကံခပု 

တိုက်တေန်းတစကာြူ ကုိယ်ဝန်တဆာင်၏ ကုိယ်ပိုင် ဆံုးခဖတ်ြျက်သည်သာ 

အတည်ခဖစ်သည။် 

 



တြးြေန်း(၅) ြီးဖေားခြင်းကိစစသည် အြျို းသြီးြျား၏ ကိစစသာခဖစ်မပီး ြင်ပေန်းသည် 
ြျား၏ အ ကံဉာဏ်နှင့် ကူညီ တဆာင်ရေက်ြုြျားြေုိအပ်ပါ။ 



တြးြေန်း(၆) ြိြိထံော တရာက်အပ်နံှခြင်း ြရိှတသာ၊ အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ခပသတနတသာ 

ကုိယ်ဝန်တဆာင် တစ်ဦးသည် ၄င်းအတေက် သင့်တတာ်တသာ ကုိယ်ဝန်တဆာင် 

တစာင့်တရှာက်ြ ု ြရရိှဟု ယူဆပါက ထိုက်သင့်တသာ တစာင့်တရှာက်ြ ု ရရိှတစရန် 

အ ကံတပးြည။် 

 



တြးြေန်း(၇) ြိြိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဝန်တဆာင် တစာင့်တရှာက်ခြင်း၊ ြီးဖေားခြင်း ခဖစ်စဉ်ြျား 
တေင ်တစုံတရာ အြက်အြဲ တပ်တပါက်ပါက ြိြိ၏ ေုပ်တဖာ်ကိုင်ဖက်ြျားထံြှ 
ြဆိုင်းြတေ အကူအညတီတာင်းြံြည။် 



တြးြေန်း(၈) ြီးဖေားရန် ောတရာက်တသာ ကုိယ်ဝန်တဆာင်သည် ရုံးြျိန်ခပင်ပ / 

အြျိန်ြတတာ် တရာက်ရှိောပါကေညး် ကူညီ တဆာင်ရေက်တပးြည်။ 

 



တြးြေန်း(၉) ြီးဖေားြုခဖစ်စဉ်တိုငး် အတေက ်Partograph  အသုံးခပုရြည။် 

 



တြးြေန်း(၁၀) ကုိယ်ဝန်တဆာင်ြျား ြီးဖေားရန်အတေက် ကျန်းြာတရးဌာနသုိ့့ 

ြောတရာက်ရခြင်း အတ ကာင်း ရင်းြှာ ကျနး်ြာတရးဝန်ထြ်းြျားြ ှ ၄င်းတိုကုိ့ 

တေးစားစော ဆက်ဆံခြင်း ြရှိတသာ တ ကာင့်ခဖစ်သည ်

 



အြန်း(၅) တဆေးတနေး တင်ခပြျက်ြျား 

တခဖဆုိသူြျား၏ ကုိယ်တရးတနာက်ြံအြျက်အေက်ြျား 

• သုတတသနတေင် ပါဝင် တခဖဆုိသ ူ သူ အြျားစုသည် အသက်အရေယ်အားခဖင့် 

ငယ်ရေယသ်ူ ခဖစတ် ကာင်း တတေရ့ှိရပါသည။် 

• သုတတသနတေင် ပါဝင်သူြျားအနက် စစ်တတေမြို ြ့ ကျနး်ြာတရးဌာနတေင် 

တာဝန်ထြ်းတဆာင်သူြှာ အြျားစ ုခဖစ်မပီး ၂၆.၄ ရာြိုင်နုန်း ရှိပါသည။် 

• ေုပ်သက်အားခဖင့် တေ့ော ကည့်ရေှင် အြျားစုြှာ စုစတုပါင်း ေုပ်သက် ၁၁ နှစ် 

နှင့် အထက်ခဖစ်မပီး ၄၃.၄ ရာြိုင်နုန်း ရှိပါသည။် 

• သုတတသနခပုြတုေင် ပါဝင်သူြျားအနက်အြျားစု ြှာ သားဖေား ဆရာြ ရာထူး ခဖင့် 

၄၄ ဦး (၈၃.၀%) ခဖစ်မပးီ  အြျို းသြီး ကျန်းြာတရးဆရာြ ၉ ဦး ( ၁၇% ) 

သာပါဝင်ပါသည။် 



တခဖဆုိသူြျား၏ သားဖေားခြင်းဆုိင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ 

• ရေဒ်ြျားကုိ သုံးသပ် ကည့်ပါက တကာင်းြေန်စော တခဖဆုိနိုင်သည့် ဦးတရ 

နည်းပါးတ ကာင်း တတေရ့ှိရပါသည။်  

•  “ြိြင်နိုတ့ိုက်တကွးခြင်းကုိ စတင်ရန် အတကာင်းဆံုးအြျိန်” တြးြေန်းသည် အြျားဆံုး 

တခဖဆိုနိုင်မပီး ၅၀ ဦး (၉၄.၃%) ရှိတ ကာင်း တတေရ့ှိရပါသည။် 

• အြှားအြျားဆံုး တြးြေန်း သည ် တြးြေန်းအြှတ်(၃) ကုိယ်ဝန်တဆာင်တနသူ တစ်ဦး 

တသေးဆိပ်တက်ခြင်း(Eclampsia) အတေက် ကုသနည်း ခဖစ၍် အဆုိပါတြးြေန်းအား 

ြှန်ကန်စောတခဖဆိုနုိင်သူ ၁ ဦး (၁.၉%) ရှိပါသည။်  



တခဖဆုိသူြျား၏ သားဖေားခြင်းဆုိင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ 

• အခြား အြှားအြျားဆံုး တြးြေန်းြျားြှာ တြေးဖေားခြင်းတတိယအဆင့်တေင် 

တဆာင်ရေက်ရြည့် ေုပ်ငန်းြျား အတခဖြှားသူ ၅၁ ဦး (၉၆.၂%)  ၊ Partograph 

တေင် ြှတ်တြ်းတင် ထားရိှသည့် အြျက်ြျား အတခဖြှားသ ူ၅၀ ဦး (၉၄.၃%)  နှင့် 

အြျင်းကျခြင်း၏ ေကခဏာြျား အတခဖြှားသ ူ ၄၅ ဦး (၈၄.၉%)   တိ့ု ့

ခဖစ်ပါသည။် 

• ြိြိတို့၏့ အဓိက ေုပ်ငန်းခဖစ်တသာ သားဖေားခြင်းဆုိင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ 

တြးြေန်းြျားကုိ အတိုင်းအတာ တစ်ရပ်အထိ တခဖဆုိနိုင်ြဲ့ တသာေ်ည်း 

ေက်တတေတ့ေင် ကောဟြျက်၊ အားနည်းြျက်ြျား ရှိတနတသးတ ကာင်း 

သုံးသပ်ရပါသည။် 

 



တခဖဆုိသူြျား၏ သားဖေားခြင်းဆုိင်ရာ ြံယူြျက်သတဘာထား 

• ရာြုိင်နုန်း အနည်းငယ်ြှတသာ တခဖဆုိသူြှ အပ ကျန် တခဖဆုိသူြျား အားေံုးသည် 

ြံယူြျက ်တကာင်းြေန်တ ကာင်းတေ့ော တတေရ့ှိရ ပါသည။်  

• တြးြေန်းတခဖဆုိြု သက်သကခ်ဖင့် ြံယူြျက် တကာင်းြေန်တ ကာင်း၊ 

ေက်တတေတ့ဆာင်ရေက်တ ကာင်း တသြတ် တည်း တကာက်ြျက်ြျ၍ ြရနုိင ်

တသာေ်ည်း ြိြိတို့့ ေုပ်ငန်းြေင် ပတ်ဝန်းကျင် တေင် ထားရိှရြည့် စံခပုြု ြျားကုိ 

သိရှိနားေည် သတဘာတပါက်သူြျားခဖစ်တ ကာင်း သေယ်ဝိုက်၍ တကာက်ြျက် ြျ 

နိုင်ပါသည။် 

 



အြန်း (၆)  အ ကံခပုြျက်ြျား 

၁။သားဖေားဆရာြြျား ၏ အသိပညာ ဗဟုသုတနှင့် ေုပ်ငန်းြေင် အရည် အတသေး ြျား ခပည့်ဝ 

ောတစရန်  သင်တန်း စီြံြျက်ြျားကုိ ရြိုင်ခပည်နယ် အတေင်းရိှ မြို န့ယ်အေုိက်တရးဆေဲ 

အတကာင်အထညတ်ဖ်ရန်။ (Continuous professional development) 

၂။ဌာနအသီးသီးရှိ သားဖေားဆရာြြျားအား သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အသီးသီးြှ 

သားဖေားခြင်းဆုိင်ရာ ေုပ်ငန်းနှင့် ပတသ်က်၍ အဆင့်ဆင့် ကကီး ကပ ် ကေပ်ကဲသင် ကားခြင်းကို 

အားခဖည့်တဆာင်ရေက်ရန်။ (Strengthening supportive supervision) 

 



အြန်း (၆)  အ ကံခပုြျက်ြျား 

၃။သားဖေားဆရာြြျား အားေံုးတေင် ကျနး်ြာတရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနြှ 

ထုတ်တဝတသာ သားဖေားခြင်းနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေုပ်ငန်းေြ်းညှန် စာအုပ်ြျား 

ရရှိတနတစရန။် (Ensuring access to guidelines on obstetric care 

issues) 

၄။ြိြင်နှင့် ကတေးတစာင့်တရှာက်တရး ကကီး ကပ်တရး အဖေဲ ဝ့င်ြျားနှင့် ပူးတပါင်း၍ 

ခပည်သူေူထုအတခြခပု ကုိယ်ဝန်တဆာင်နှင့် ြီးဖေားြိြင် တစာင့်တရှာက်ခြင်း 

ြျားတဆာင်ရေက်ရန။် (Enhancement of community-based antenatal and 

obstetric care practice in collaboration with MMCWA) 

 



အြန်း(၇)  နိဂံုး 

 တြေးဖေားခြင်း ေုပ်ငန်း တဆာင်ရေက်တနတသာ ကျန်းြာတရးဝန်ထြ်းြျား ၏ ေက်ရှိ 

ပကတ ိအသိပညာ အတခြအတန၊ ြံယူြျက ်သတဘာထား ြျားကို တေ့ော 

သိရှိြဲ့ရပါသည။် 

 ထိုတတေရ့ှိြျက်ြျားြှ တဆင့် ကျန်းြာတရးဝန်ထြ်းြျား၏ အရည်အတသေးကို 

ပိုြိုတကာင်းြေန်ောတအာင် တဆာင်ရေက် တပးရြည့် နည်းေြ်းြျား၊ သင် ကား 

ခပသတပးရြည့် ထားရှိအပ်တသာ ြံယူြျက ်သတဘာထားြျား ကို သုံးသပ် 

တတေရ့ှိရပါသည။် 

 ကိုယ်ဝန်တဆာင် ြိြင်ြျား၏ ကျန်းြာတရးကို တစာင့်တရှာက်တပးခြင်းသည် 

ကျန်းြာတရးအတေက ်သုံးစေဲရြည့် ဘဏာတငေကို သက်သာတစနိုင်သခဖင့် 

နိုင်ငံတတာ၏် ဖေံ ့မဖို းတိုးတက်တရးကို တနည်းအားခဖင့် ေုပ်တဆာင်ခြင်းခဖစ်ပါသည။် 

 



အြန်း(၇)  နိဂံုး 

 ကိုယ်ဝန်တဆာင်နှင့် ြီးဖေားြိြင်ြျား၏ တကာင်းြေန်တသာ ကျန်းြာတရးခဖစ်တစရန ်

နိုင်ငတံတာ်ြှ စီြံြျက်ြျြှတ် တဆာင်ရေက်တနြျိနတ်ေင် ြိြင်နှင့် ကတေး 

တစာင့်တရှာက်တရး အသင်းကကီး အတနခဖင့်ေည်း ပူးတပါင်းပါဝင် တဆာင်ရေက် 

သေားခြင်းခဖင့် ပိုြိုဖေံ ့မဖို းတိုးတက်တသာ နိုင်ငံတတာက်ကီး တည်တဆာက်ရာတေင် 

အုတ်တစ်ြျပ်သတဲစ်ပေင့် အတနခဖင့် ပါဝင်နိုင်ြည် ခဖစပ်ါတ ကာငး် နိဂုံးြျုပ် 

တင်ခပအပ်ပါသည။် 

 



 

 

 

THANK YOU 


