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လူထုအတြင္း မိခင္၊ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား 
ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ အရန္သားဖြားဆရာမ 
မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္အေထာက္အကူမ်ားတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ေလ့လာမႈစာစဥ္  

 

 
 

နိဒါန္း 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၃၀ သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ လူတုိင္း 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လႊမ္းျခံဳေရးဦးတည္မႈကုိ 
ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္တုိးျမွင့္ 
ႏုိင္ရန္လ်ာထားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ မိခင္၊ 
ေမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား 
အားလံုးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေရး 
သည္ဦးစားေပးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းမ်ား ရရိွခဲ့ျပီးေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သူ တစ္ရြာလွ်င္တစ္ေယာက္ 
ႏႈန္းခ်ထားႏိုင္ရန ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
တစႏ္ုိင္ငံလံုးအႏွံ႕ အရန္သားဖြားဆရာမအသစ္မ်ား 

အား ေလ့က်င့္တာ၀န္ခ်ထားႏိုင္ေရးအတြက္ သိသာ 
ေသာရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။                
  
 
 
ထိုရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈႏွင့္ အတူထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မႈရရွိႏုိင္ရန ္ အရန္သားဖြား 
ဆရာမမ်ားအား ၎တို႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ကာလတေလွ်ာက္ လုိအပ္ေသာ ပ့ံပိုးမႈ၊ ျဖည့္ဆည္းမႈ 
မ်ားးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဤစာစဥ္သည္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၀ ျမိဳ႕နယ္မွ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာအရန္သားဖြားဆရာမမ်ား 
အပါအ၀င္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္ 
က်န္းမာေရးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွမိခင္၊ ေမြးကင္းစ 
ကေလးနွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ 

ဓာတ္ပုံ: Egan/Save the Children 
အရန္သားဖြားဆရာမႏွင့္ကေလးမိခင္မိသားစု၊ ပန္းထ္ိန္းေက်းရြာ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။ 

မေကြတိုင္း၊ ျမန္မာ။ 
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ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုေက်းရြာတြင္ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ရွိေစရန္အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ 
မည္ကဲ့သို႕ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုျခံဳငုံ၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။  
 

ေနာက္ခံသမုိိင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း၊ ေမြးကင္းစကေလး 
ေသဆံုးႏႈန္းမ်ားသည္ ျမင့္မားလ်က္ရိွရာ အျမန္ဆံုး 
ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ခန္႕မွန္းေျခ 
အားျဖင့္ မိခင္ေသႏႈန္း အရွင္ေမြး ၁သိန္းလွ်င္ ၂၄၀ 
(အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပ်မ္းမွ် ၁၄၀)1၊ ငါးႏွစ္ 
ေအာက္ကေလး ေသဆံုးႏႈန္း အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ လွ်င္ 
၇၂ ဦး၊ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုး ႏႈန္း အရွင္ 
ေမြး ၁၀၀၀လွ်င္ ၆၂ဦး ျဖစ္ပါသည္2။ ထိုေသဆံုးမႈႏႈန္း 
မ်ားတြင္ ၄၈%မွာ ေမြးကင္းစအရြယ္ တြင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေမြးကင္းစကေလးမ်ား အပါအ၀င္ ငါးႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးမ်ားေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၂၀၀၃ မ ွ ၂၀၁၃ 
ကာလအတြင္း (၂၄% မ ွ၄၈%သို႕) ျမင့္တက္ခဲသ့ည္။ 
ေနရာေဒသ၊ ပထ၀ီအေနအထားအရ မိခင္ႏွင့္ကေလး 
ေသဆံုးႏႈန္းသည္ မတူညီေၾကာင္း စာရင္းဇယား 
မွတ္တမ္း မ်ားမွ သိရိွရပါသည္3။  

ေမြးကင္းစကေလးမ်ားေသဆံုးႏႈန္းက်ဆင္းရန္အတြက္ 
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၊ငါးႏွစ္ 
ေအာက္ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အရည္အေသြး ျမင့္မားလာေစရန္ က်န္းမာေရးဦးစီး 
ဌာနမွအေလးထား၍ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း 
မ်ားေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ 
၀န္ထမ္း မ်ားအား လွဳံ႕ေဆာ္ျခင္းနင့္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ 

                                                           
1 UNFPA Myanmar, Country Profile, 13.11.15. See: 

http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/2009/11/11/1545/country_profile/ 
2 2014 Myanmar Population and Housing Census: The Union Report: Census report volume 2, 

Department of Population, Ministry of immigration and Population, May 2015.   
3 Kyaw Oo & Myint Myint Than. Study on the Causes of under-five death in Myanmar. Departments 

of Medical Research and Public Health (Powerpoint slides). Presented in the Improving Quality of 
Care for Newborn and Child Health Services, Nay Pyi Taw, June 17-18 2015. 

ၾကီးၾကပ္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတို႕ကို 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်ထားပါသည္4။  

လက္ရိွတြင္ လူအင္အားနည္းပါးျခင္းကို ရင္ဆုိင္ေနရ 
ျပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ အတြက္ ဆရာ၀န္ ၁.၄၉ ဦး၊ 
သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ သားဖြားဆရာမမ်ား လႊမ္းျခံဳ 
မႈရွိေနသည္ (ကမၻာစံႏႈန္းထက္၂.၈ ထက္ေလ်ာ့နည္း 
ေနပါသည္။) ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး 
စနစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေ၀းလံခက္ခဲ 
ေသာ ေဒသ၊ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား 
ကိုေလ့က်င့္ေပးျပီးလိုအပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္5။  

တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ ေဆးပညာရွင္၀န္ထမ္း 
မ်ားကို ခန္႕အပ္ေနရာ ခ်ထားျခင္းသည္ ႏွစ္ကာလ 
ရွည္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကေလးမ်ားေသဆံုးမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း 
မ်ားအနက္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္  
အာဟာရခိ်ဳ႕တဲ့မႈသည္ အဓိကအေျခခံအေၾကာင္းရင္း 
ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ျခင္း 
သည္ အဓိကျဖစ္ျပီးကာကြယ္၍ရေသာ ေရာဂါမ်ား 
ေၾကာင့္ေသဆံုးမႈမ်ား ကို က်ဆင္းေစႏုိင္ ပါသည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ သာမက 
အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ 
လုိအပ္ေပသည္။ ေလ့လာမွတ္သားထားေသာ 
အေထာက္အထားမ်ားအရ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ 
ရရွိထားေသာလူထုက်န္းမာေရး လုပ္သား မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မိခင္၊ေမြကင္းစ ကေလး 
မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ထိေရာက္မႈရိွသကဲ့သို႕ မိခင္ႏွင့္ 
ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးမႈမွလည္း ေလ်ာ့နည္းေစ 
ပါသည္6။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မိသားစု 
ႏွင့္လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းတို႕ကို 
ပူးတြ၍ဲ ၉၀% လႊမ္းျခံဳေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက 
ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးမႈကိုု ၁၈% ေလ်ာ့က်ရာမွ 
                                                           
4 Siddharth Nirupam. Newborn and Child Health Development Strategic Plan Myanmar 2015-2018 

(Powerpoint slides). Presented in the Improving Quality of Care for Newborn and Child Health 
Services, Nay Pyi Taw, June 17-18 2015. 

 
5 Sein TT, et al. The Republic of the Union of Myanmar Health System Review, Health Systems in 

Transition, Vol. 4 No. 3, 2014. 

6 Lewin S, et al. Lay health workers in primary and community health care for maternal and child 

health and the management of infectious diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 
Issue 3. Art. No.: CD004015. DOI: 10.1002/14651858.CD004015.pub3. 

http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/2009/11/11/1545/country_profile/
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၃၇%ထ ိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသ 
မ်ားတြင္မိသားစုႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ျဖင့္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်ိဳးရလဒ္ မ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္ ပါသည္7။  
 

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားမလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ 
လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြေဲ၀ေပးျခင္းကို အမ်ားမွအသိအမွတ္ 
ျပဳလက္ခံၾကပါသည္။ လူထုက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား 
ကိုေမြးထုတ္၍ခရီးေ၀းလံခက္ခဲျပီး လက္လွမ္းမမွီေသာ 
ေဒသမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္စား 
အစားထိုး၍ လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို အားျဖည့္ 
ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္8။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထုတ္ 
The Lancet မိခင္မ်ားစာေစာင္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ 
က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၌ မီးတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈ အပါအ၀င္ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရး 
နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ေစတနာ့ 
၀န္ထမ္းက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားမွေမြးကင္းစကေလး 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၏ထိေရာက္မႈ 
ကိုလည္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္9။  
 

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွလည္း က်န္းမာေရးဌာန၏ 
အသိအမွတ္ျပဳ လူထုက်န္းမာေရးလုပ္သား၊ အရန္ 
သားဖြားဆရာမမ်ားကို လုိအပ္ေသာက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခြေဲ၀ေပးရန္ 
ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ပါသည္10။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ 
က်န္းမာေရးဌာန၏အသိအမွတ္ျပဳေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ာ
းကို (လူထုက်န္းမာေရးလုပ္သား၊ အရန္သားဖြား 
ဆရာမ) အရန္အင္အားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး 
ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈမ်ား ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးခဲ့ပါသည္11။ 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ 

                                                           
7 Darmstadt GL, et al. Evidence-based, cost-effective interventions: How many newborn babies can 

we save? Lancet,  365  (9463), pp. 977-988, 2005. 

8 Glenton C, et al. Barriers and facilitators to the implementation of lay health worker programmes to 

improve access to maternal and child health: qualitative evidence synthesis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD010414. DOI: 10.1002/14651858.CD010414.pub2. 

9 Campbell O, et al. Strategies for reducing maternal mortality: getting on with what works. The 

Lancet Maternal survival series. Volume 368, No. 9543, p1284–1299, 7 October 2006. 

10 Kyaw Oo & Myint Myint Than. Study on the Causes of under-five death in Myanmar. 

Departments of Medical Research and Public Health (Powerpoint slides). Presented in the Improving 
Quality of Care for Newborn and Child Health Services, Nay Pyi Taw, June 17 -18 2015. 

11 Ibid 

သင္တန္းရရိွျပီးထားသား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ 
၁ဦး တာ၀န္ခ်ထားႏိုင္ရန္စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ 
ပါသည္။ ထိုသို႕အရန္သားဖြား ဆရာမမ်ားေမြးထုတ္ 
ျခင္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ခုႏွစ္အတြင္း ၉၆၆၀ ဦး  
ေလ့က်င့္ေပးရန္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျပီးျဖစ္ပါသည္12။ အရန္ 
သားဖြားသင္တန္း  သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္လ်က္ရိွျပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ သင္ၾကားေရး 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားကိုျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္ေနၾကသည္ကို သိရိွရပါသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လူ႕စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ေပၚမူတည္ျပီး က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ခြေဲ၀မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လူထု 
အတြင္းႏွင့္က်န္းမာေရးစနစ္အားျဖည့္ ပံ့ပိုးျခင္း အေပၚ 
မူတည္၍သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ 
ၾကီးၾကပ္ကူညီပ့့့ံပိုးမႈမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသိ 
အမွတ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္း (incentives) စသည္တုိ႕ကို 
ေထာက္ခံအားေပးသည္ကို ေလ့လာရပါသည္13။ 
၂၀၀၆ Lancet စာေစာင္ မွလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း 
က်န္းမာေရးလုပ္သားသည္ ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ထိေရာက္မႈရိွ 
ေသာသင္တန္းမ်ား၊ ၾကီးၾကပ္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အျခား 
ေထာက္ပ့ံပို႕ေဆာင္ေရး အေထာက္အပ့့ံ ရရွိမႈ လုိအပ္ 
ပါသည္14။ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ထိေရာက္ 
ေသာကၽြမ္းက်င္မႈ အေျခခံသင္တန္း၊ အလုပ္မ၀င္မီ 
သင္တန္း၊ ၾကီးၾကပ္ပ့ံပိုးျခင္းမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ အသံုးရမည့္ပုံစံမ်ားကို ျပဳလုပ္ 
ျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အသိေပးေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္15။ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးစနစ ္
ေလ့လာသံုးသပ္မႈမွလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းက်န္းမာ 
ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာသင္တန္း 
မ်ား၊ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း၊ လွဳံ႕ေဆာ္စည္းရံုးျခင္းတို႕ 

                                                           
12 $922,000 financing agreement with the Ministry of Health to train 4,000 extra auxiliary midwives 

in 176 townships, November 10, 2014. See: http://3mdg.org/newsroom/maternal-newborn-and-
child-health/item/525-922-000-financing-agreement-with-the-ministry-of-health-to-train-4-000-extra-
auxiliary-midwives-in-176-townships#.VmaXLbWlL_g. 

13 Glenton C, et al. Barriers and facilitators to the implementation of lay health worker programmes 

to improve access to maternal and child health: qualitative evidence synthesis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD010414. DOI: 10.1002/14651858.CD010414.pub2. 

14 Campbell O, et al. Strategies for reducing maternal mortality: getting on with what works. The 

Lancet Maternal survival series. Volume 368, No. 9543, p1284–1299, 7 October 2006. 

15 Kyaw Oo & Myint Myint Than. Study on the Causes of under-five death in Myanmar. Departments 

of Medical Research and Public Health (Powerpoint slides). Presented in the Improving Quality of 
Care for Newborn and Child Health Services, Nay Pyi Taw, June 17-18 2015. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol368no9543/PIIS0140-6736(06)X6214-1
http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol368no9543/PIIS0140-6736(06)X6214-1
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အေရးၾကီးေၾကာင္းမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္16။ 
ထို႕အျပင္အရန္သားဖြား ဆရာမမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုး 
ကူညီျခင္း၊ပစၥည္းေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရး 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းတို႕ကုိ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြမဲႈ မ်ားလိုအပ္လ်က္ 
ရိွပါသည္။  

 

 
မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးပ့ံပုိးကူညီ 
ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန 
 

ဧရာ၀တီတုိင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၀ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ 
က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးတြမဲိတ္ဖက္၍ 

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ မိခင္၊ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ 
ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မ်ားကို Save the Children အဖြ႕ဲအစည္းသည္ 3 
MDG ရန္ပံုေငြ၏ပံ့ပိုးမႈုျဖင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ စီမံခ်က္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာလသည္ ျမိဳ႕နယ္ 
၁ခုႏွင့္ ၁ခုမတူညီပ ဲ ၁ႏွစ္မွ ၃ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံခ်က္တြင္ အရန္သားဖြားသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
ပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းစနစ္ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ 
ပ့ံပုိးေပး ျခင္းတို႕ပါ၀င္ပါသည္။ Save the Children 
သည္ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း 
လက္တြ ဲ ျပီး ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး စီမံခ်က္ေရးဆြျဲခင္း၊ 
အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ပူးတြၾဲကီးၾကပ္ပံ့ပိုးျခင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္နီးကပ္စြာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။လက္ရိွတြင္ Save 
the Children သည္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရရိွႏုိင္ရန္ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပ့့ံ့ကူူညီျခင္း၊၎တုိ႕ 
အားၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးရာတြင္ ကူညီျခင္း၊ က်န္းမာေရး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူစုေဆာင္းျခင္းတို႕ကို 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ဤပံ့ပိုးေဆာင္ 

                                                           
16 Sein TT, et al. The Republic of the Union of Myanmar Health System Review, Health Systems in 

Transition Vol. 4 No. 3, 2014. 

 
 

ရြက္မႈသည္ ကာလရွည္ၾကာစြာ တည္တ့ံမည္မဟုတ္ 
သည့္ အတြက္က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏က်န္းမာေရး 
စနစ္ထဲတြင္ ေပါင္းစည္းကာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ဤေလ့လာမႈစာစဥ္သည္ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား 
ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေျဖၾကားထားသည္သာမက
အေရးပါသည့္ အဓိကက်န္းမာေရးဌာနမွ မိတ္ဖက္ 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ မိခင္၊ 
ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ 
မႈေပးရာတြင္လိုအပ္ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္အၾကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားကိုသိရိွႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 
ေလ့လာခ်က္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပုံ 
3MDGရန္ပံုေငြအေထာက္အပ့ံျဖင့္Save the Children 
အဖြ႕ဲမွေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္ ၁၀ ျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊အေျခခံက်န္းမာေရး 
၀န္ထမ္း၊အရန္သားဖြားဆရာမႏွင့္Save the Children 
ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမးခြန္းလႊာ ပံုစံတုိ႕ျဖင့္ 
အရန္သားဖြားသင္တန္း၊ ၾကီးၾကပ္ကူညီ ပံ့ပိုးျခင္း၊ 
ေဆးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ပ့ံပိုးျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအစီရင္ခံျခင္း အစရိွေသာ အခန္း 
က႑မ်ားတို႕ကုိေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ျမိဳ႕နယ္(၁) ျမိဳ႕နယ္ 
စတီြင္ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး၊ ျမိဳ႕နယ္သူနာျပဳ 
ဆရာမၾကီး၊ က်န္းမာေရးမွဴးအဆင့္(၁) တို႕အနက္ 
၁ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုးျပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ 
ေ၀းလံခက္ခဲ၍ လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားကို 
လႊမ္းျခံဳထားေသာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (RHC) 
နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ေ၀းလံေခါင္ပါးေသာေက်းရြာ(hard  
to reach)မရိွ(သို႕) အနည္းငယ္ေက်းရြာကို လႊမ္းျခံဳ 
ထားေသာ RHC နယ္ေျမအတြင္းမ ွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာက်န္းမာေရးမွဴး(HA)၊ အမ်ိဳးသမီး 
က်န္းမာရး ဆရာမ(LHV) သို႕ သားဖြားဆရာမ (MW) 
မ်ား၊၁ႏွစ္မွ၃ႏွစ္အတြင္း၊၃ႏွစ္ႏွင့္အထက္အေတြ႕အၾကံဳ 
ရိွေသာ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 
ယခုေလ့လာ မႈစာစဥ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္က်န္မာေရး ဦးစီး 
ဌာနမွ ၁၁ဦး ၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၃၃ ဦး၊ 
အရန္သားဖြား ဆရာမ ၅၅ဦး၊ Save the Children 
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၀န္ထမ္း ၂၃ဦးတို႕မ ွအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုမွ်ေ၀ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ႏုိ၀င္ဘာလ 
အထိ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူ စုေဆာင္းခဲ့ပါ 
သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေလ့လာရရိွေသာေမးခြန္းလႊာ 

မ်ားကိုအေျခခံျပီး ရရွိေသာေျဖၾကားမႈမ်ားကို စာရင္း 
မ်ားသြင္းျခင္းႏွင့္အခ်က္ အလက္မ်ားကိုမွတ္သားျခင္း၊ 
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ပါသည္။  

 
 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
 

အရန္သားဖြားဆရာမအမ်ားစုသည္ ေက်းရြာလူထုအတြင္းတြင္ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားေစာင့္ေရွက္ျခင္း၊ 
ေမြးဖြားရာတြင္ ကူညီျခင္း၊ ေမြးျပီးမိခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ သားဖြားဆရာမႏွင့္ 
အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ကူညီေပးျခင္းတိုိ႕ကိုေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ အရန္သားဖြား 
ဆရာမ အခိ်ဳ႕သည္ ကေလးငယ္မ်ား ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လက္ေမာင္းလံုးပတ္တိုင္းျခင္း ႏွင့္ 
၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကုသမႈေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ မိခင္ႏွင့္ 
ကေလးက်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႕ရိွရျခင္း၊ မိသားစု၏အားေပးမႈကိုရရိွျခင္း၊ ေက်းရြာလူထု၏ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈခံရျခင္း၊ အသိပညာမ်ားတုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလာ 
ႏုိင္ျခင္းအစရိွသည္တို႕သည္အရန္သားဖြားဆရာမတစ္ဦး၏ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကိုပိုမိုျမင့္တက္ေစသည္ကို သိရိွရသည္။ 
အရန္သားဖြားဆရာမအမ်ားစုသည္ မိမိတို႕အလုပ္ကို ၀ါသနာ၊ေစတနာႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈကို အရင္းခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။  

အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေစ 
လိုေၾကာင္းေျဖၾကားေပးထားသည္ကို သိရိွရပါသည္။ ၎တုိ႕မွာ- ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ပံုမွန္မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား 
ေပးျခင္း၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးေပးျခင္း 
ႏွင့္ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း (ေငြေၾကး သို႕ လုပ္ေဆာင္ေပၚ မူတည္၍ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း)တုိ႕ျဖစ္သည္။ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားကို 
လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဓိကေထာက္ပံ့မႈကူညီေပးမႈမ်ား (သင္တန္း၊ ၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းႏွင့္ 

ဓာတ္ပုံ: Egan/Save the Children 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ အရန္သားဖြားဆရာမ၊ ဘုိသင္ကုန္းေက်းရြာ၊ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္။ 

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ျမန္မာ။ 
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က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစီရင္ခံျခင္းစနစ္) ၏အေျခအေနကုိ ပိုမိုနားလည္ေအာင္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
၎တို႕အား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေမးျမန္းမႈမွရရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။  

 

 
အရန္သားဖြားသင္တန္း 

ရန္ပံုေငြပ့့ံပုိးမႈမ်ားျဖင့္အရန္သားဖြားဆရာမသင္တန္းပံုမွန္ႏွင့္မြမ္းမံသင္တန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိႏုိ္င္ရန္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ 
ပါသည္။  

 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား-  
 က်န္းမာေရးဦစီးဌာနမွ အရန္သားဖြားသင္တန္းလက္စြစဲာအုပ္မ်ားကို သင္တန္းတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ေ၀ 

ပ့့ံပုိးခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားမႈပံုစံစနစ္ႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေရးဆြေဲသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္(၁)ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ကြျဲပားျခားနားသည္ကိုလည္း 
ေတြ႕ရိွရပါသည္။ လူနာႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈစနစ္သည္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးႏွင့္ 
တန္ဖိုးအရိွဆံုး ျဖစ္သည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။  

 သင္တန္းပို႕ခ်သူမ်ားမွ ေရွးထံုးသင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားကို အခုခ်ိန္ထိသံုးစြေဲနျပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
သင္ေထာက္ကူ ျပဳပုံတူ သရုပ္ျပ ရပ္ုပံုမ်ား၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ ဇာတ္လမ္းပံုစံမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး 
ဌာနမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရး ေထာက္ကူူျပဳပစၥည္းမ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရိွသည္ကို သိရိွရသည္။  

 ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကြတခ္ိုင္ျမိဳ႕ (ရွမ္းျပည္နယ္)မ်ားတြင္သင္တန္းပို႕ခ်ရာ၌ ဘာသာစကားအခက္အခဲသည္ ျမိဳ႕နယ္ 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။   

 ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးႏိုင္ရန္မွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျပားလွေသာ 
အေျခခံက်န္းမာေရး၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္ရေသာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။  

 သင္တန္းျပီးဆံုးျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို ပံုမွန္မျပဳလုပ္ 
ႏုိင္ၾကပါ။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ အရန္သားဖြားဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ 
ေမးျမန္းစံုးစမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်းရြာသို႕ ကြင္းဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အပူခိ်န္တုိင္းျခင္း၊ 
ေသြးေပါင္ခ်္ိန္ျခင္းတို႕ ကိုလည္း လက္ေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။  

 အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားသည္ သင္တန္းမွ ဗဟုသုတမ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရိွသည္ကို မိခင္ႏွင့္ 
ကေလးက်န္းမာေရးဗဟုသုတပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာဆန္းစစ္မႈတခ်ိဳ႕မွသိရိွခဲ့ရေသာ္လည္း ေမြးကင္းစ 
ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမြးစကေလးကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ျခင္းႏွင့္ အႏ ၲရာယ္လကၡဏာမ်ား 
ေတြ႕ပါက လႊဲေျပာင္းျခင္း တို႕တြင္ သိရွိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။  

 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
 သင္တန္းေခ်ာေမြ႕စြာျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အရန္သားဖြားသင္တန္းမတုိင္မွီ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 

ကိုစနစ္တက် ၾကိဳတင္ေရးဆြထဲားျခင္း၊ 
 ပံုမွန္ႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ 

သင္ၾကားႏုိင္ရန္သင့္တင့္ေသာလူနာအေရအတြက္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာသင္ျပေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားရိွေသာေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း၊ 
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 သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေမြးဖြားမႈအဆင့္ဆင့္အားေလ့က်င့္ရန္ ပုံစံတူ 
အရုပ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေဒသႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္သင္ၾကားမႈကိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း၊ 

 ပံုမွန္ (အေျခခံ)ႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အာဟာရ 
ျပည့္၀စြာ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႕ခြထဲိန္းသိမ္းျခင္း တို႕ကို ထပ္မံေပါင္းစည္း 
ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 

 အရန္သားဖြားမ်ားအား ပံုမွန္သင္တန္းဆင္းျပီးေနာက္ ပထမႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အသိပညာဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီပ့့ံပုိးေပးျခင္း။ 

 

အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ပ့ံပုိးျခင္း 
 ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းႏွင့္၏ၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုရရွိျခင္းျဖင့္အရန္သားဖြား 

ဆရာမမ်ားသည္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားပိုမိုျမွင့္တင္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးတက္လာေစျခင္းျဖစ္ေစသည္ကိုေတြ႕ရ 
သည္။ သို႕ေသာ္ စနစ္က်ေသာၾကီးၾကပ္ပ့့ံပုိးမႈ၊ဆန္းစစ္မႈပံုစံျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္မႈလည္း လိုအပ္ေနေသး 
သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။  

 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား-  
 ေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာဦးစီးဌာနႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစု တို႕သည္ 

အရန္သားဖြားဆရာမကို ၾကီးၾကပ္ပ့့ံပုိးေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ တိက်သည့္ ၾကီးၾကပ္ပံ့့ပိုးမႈ အခ်ိန္ဇယား  
ပုံမွန္မရိွခဲသ့လို ျပဳလုပ္သည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္မွာလည္း မတူညိီၾကပါ။ ၾကီးၾကပ္ပံ့ပုိးမႈအၾကိမ္သည္ ပွ်မ္းမွ် 
အားျဖင့္ လစဥ္ မ ွတစႏ္ွစ္ ၂ၾကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ၾကီးၾကပ္ပ့ံပိုးေပးျခင္းသည္ အေျခခံက်န္းမာ၀န္ထမ္းမ်ား အခိ်န္ေပးႏုိင္မႈေပၚတြင္လည္းမူတည္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ကိုလည္းေတြ႕ရ 
သည္။  

 ၾကီးၾကပ္ပ့ံပိုးေပးျခင္းတြင္ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈ၊ 
က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ လိုအပ္မႈမ်ားကူညီေပးျခင္းႏွင့္ တခါတရံ 
တြင္အရန္သားဖြားႏွင့္အတူပူးတြဲ၍ အိမ္တုိင္ယာေရာက္သြားေရာက္ျခင္း၊ၾကည့္ရွူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ၾကပါသည္။  

 အရန္သားဖြားဆရာမ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္မႈအေပၚၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးရာတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားစမ္းသပ္ျခင္း၊ 
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ိန္ျခင္း၊ ေက်းရြာရိွ မိခင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး 
ျခင္း၊ အၾကံျပဳသုံးသပ္ခ်က္မ်ားရယူျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား စစ္ေဆးျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။  

 

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
 က်န္းမာေရးဌာနအစည္းအေ၀းပံုမွန္က်င္းပ၍ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား ပံုမွန္ 

ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေနာက္ဆံုးေပၚက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုမွ်ေ၀ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ကြင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုပ့ံပိုးေပး ႏိုင္ျခင္း၊  

 သင္တန္းဆင္းခါစ အရန္သားဖြားဆရာမအသစ္မ်ားအား သူတို႕၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈျပည့္၀စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားကို ကြင္းဆင္းရာတြင္အနီးကပ္ သင္ၾကား 
ေပးျခင္း၊ 

 ေ၀းလံေခါင္ပါးေသာ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပံုမွန္စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေစရန္ ထိုေက်းရြာရွိအရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ားကို  အားျဖည့့္ေပးျခင္း။  
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ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေထာက္အပ့ံမ်ား 
အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအား ေဆး၀ါးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ လူထုအတြင္း 

အဆက္မျပတ္ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ျခင္း၏ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ေဆးပစၥည္း 
ေထာက္ပံ့မႈစနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈလမ္းညႊန္မ်ားျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တြင္ 
ေဆးပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။  

 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား-  
 အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးပစၥည္းအေထာက္အပံ့မ်ားကို က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား (ဥပမာ- ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးအေရအတြက္) ႏွင့္ အရန္သားဖြားဆရာမ 
မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားမွလက္က်န္ေဆး၀ါးအေျခအေန) အေပၚတြင္မူတည္၍ခန႕္မွန္းတြက္ခ်က္ကာ ပ့ံပိုးေပး 
ပါသည္။ 

 ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အရန္သားဖြား 
ဆရာမမ်ားကို ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆးသိုေလွာင္ျခင္း၊ ေဆးပစၥည္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္း 
ႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း အစရွိသည္တို႕အတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ကူညီပ့ံပိုးရန္လုိအပ္ပါသည္။  

 အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ အရန္သားဖြားမ်ားမွ ေဆး၀ါးမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးစြႏဲုိင္ရန္ ၾကည့္ရူွ 
ပံ့ပုိးမႈအေတြ႕အၾကံဳအနည္းငယ္သာရိွသည္။ အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသာလွ်င္ အရန္သားဖြား၏အစီရင္ခံစာ 
ႏွင့္ ေဆး၀ါးလက္က်န္စာရင္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ရွူသံုးသပ္ေပးေလ့ရိွပါသည္။  

 

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
 လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးမႈကို က်န္းမာေရး 

ဦးစီးဌာန၏ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးတြင္ ေပါင္းစပ္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ျခင္း၊ 
 သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ အရန္သားဖြားမ်ားအတြက္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ၃လပတ္ 

တစ္ခါ သံုးစြမဲႈ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ကို မူတည္၍ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ျခင္း၊  
 ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာဦးစီးဌာနမွ အရန္သားဖြားမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားကို စီမံခန္႕ခြႏဲုိင္ရန္ ေဆးပစၥည္းမ်ားသိုလွာင္ 

ျခင္း၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါးမ်ား မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ေစာင့္ၾကည့္ကူညီ 
ပ့့ံပုိးေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြေဲ၀ခ်ထားေပးျခင္း။ 

 အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆး၀ါးလက္စြဲ 
ကဒ္ျပားမ်ား၊ ေဒသခံစကားမ်ားျဖင့္ ေဆးအညႊန္းမ်ားကပ္ေပးျခငး္၊ ေဆး၀ါးအထုပ္ေသးမ်ား ျပန္လည္အေသးစိတ္ 
ထုပ္ျခင္းတို႕ကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ျခင္း။  

 

လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားမွ 

ေကာက္ယူ ေပးေသာ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြျဲခင္းျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ အသံုး၀ငလ္ွပါသည္။ ထို႕အျပင္ အရန္သားဖြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကို က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြမဲႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ 
ပါက ပုိမို၍အက်ိဳးရိွလာႏုိင္ပါသည္။  
 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား-  
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 အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားသည္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၊ ေမြးဖြားမႈ၊ေသဆံံုးမႈစာရင္းမ်ား၊ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ေမြးဖြားသည့္မိခင္အေရအတြက္၊ ေမြးျပီးမိခင္ 
အေရအတြက္ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားအစရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို သားဖြားဆရာမမ်ားထံသို႕ အစီရင္ခံတင္ျပ 
ၾကသည္။  

 လူထု၏က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရိွေသာ 
လူထုက်န္းမာေရးဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရံုမွ်မက ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြရဲာ 

 တြင္အေထာက္အကူအသံုး၀ငပ္ါသည္။  
 Save the Children ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ  

ရပ္ရြာအေျချပဳေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားထံမ ွ ရရွိေသာက်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြျဲခင္းမ်ားတြင္ အတူတကြပူးေပါင္း၍လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  

 

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
 အစီရင္ခံျခင္းပံုစံမ်ားကို အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စံကိုက္ပံုစံမ်ားျဖင့္ 

သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
 အရန္သားဖြားဆရာမမ်ား၏အစီရင္ခံစာမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ က်န္းမာေရး 

သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြမဲႈမွတ္တမ္းတြင္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း၊ 
 ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးစာရင္းဇယားမ်ားအား ေရးသြင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းျဖည့္ျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ရန္ သီးသန္႕၀န္ထမ္း တာ၀န္ခြေဲ၀သတ္မွတ္ျပီး ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ 
 ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္စီမံခန္႕ခြမဲႈအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈရ္ွိေအာင္ပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း၊  

 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အရန္သားဖြားဆရာမလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအားလံုးကို ယခုေလ့လာမႈစာစဥ္မွ ေလ့လာရရွိမႈမ်ားႏွင့္ Save the Children အဖြဲ႕မ ွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ရပ္ရြာအေျချပဳက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွ်ေ၀တင္ျပ 
လိုပါသည္။  
 

 အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားမွ ေက်းရြာအတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အရန္သားဖြားသင္တန္း 
မ်ားကို  ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားပိုမိုတိုးျမွင့္  သင္ၾကားပို႕ခ်ေစလုိပါသည္။ အရန္သားဖြားလက္စြဲ 
စာအုပ္မ်ားသာမက သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သင္တန္းပို႕ခ်သူလက္စြစဲာအုပ္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူျပဳ 
ပစၥည္းမ်ား၊ သင္တန္းအစီအစဥ္ေရးဆြႏဲုိင္ရန္ စံကိုက္ပံုစံႏွင့္ သင္တန္းျပီးေနာက္ဆက္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပဳစုမွ်ေ၀ပါက ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အေျခခံပံုမွန္ႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳ ျပီးျပည့္စံုေစ 
ပါသည္။  

 သင္တန္းဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးျခင္း၊ သင္တန္းပံ့ပိုးသူ၏ 
အရည္အေသြးမ်ားျပည့္၀ေစရန္ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္က်န္းမာဦးစီီးဌာနမွ သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ 
အေထာက္အကူေပးမႈမ်ားသည္လည္း ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိ 
ပါသည္။  
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 အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဏုစိတ္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြျဲခင္းတြင္ (micro-planning) အရန္သားဖြားမ်ား 
အား ပံုမွန္ၾကီးၾကပ္ပ့ံပုိးႏိ္ုင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြျဲခင္းျဖင့္ အရန္သားဖြားမ်ားအား ပံုမွန္ကြင္းဆင္း 
ၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရရိွေစပါသည္။  

 က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးမႈပံုစံမ်ားသည္ အရန္သားဖြားဆရာမမ်ားလိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးတည္ 
ထား၍ စံကိုက္ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္အရန္သားဖြားမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈၾကီးၾကပ္ပံ့ပုိးမႈစနစ္ကိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ 
ေစသည္။ ထို႕အျပင္ လိုအပ္ခ်က္ရိွေသာ အရန္သားဖြားမ်ားကိုလည္းပ့ံပိုးကူညီရန္ အေထာက္အကူူျပဳႏိုင္ပါသည္။  

 သင္တန္းမွေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ အရန္သားဖြားမ်ားအတြက္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုလက္လွမ္းမီေအာင္ႏွင့္ ေဆး၀ါး 
ျပတ္ေတာက္မႈမရိွေစရန္ ပံုမွန္ျဖန္႕ေ၀ပံ့ပုိးေပးသင့္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အရန္သားဖြားမ်ားအတြက္ အဓိက 
ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ေဆး၀ါး၀ယ္ယူမႈတြင္ ထည့္သြင္းမွာယူ 
ျခင္း၊ အရန္သားဖြားမ်ားေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈ မွတ္တမ္းမ်ားထားရိွျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိသံုးသပ္ျခင္း၊ ေဆး၀ါး 
ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲ ထားရိွျခင္း မ်ားလိုအပ္ပါသည္။  

 အရန္သားဖြားမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပၚမူတည္၍ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားကိုု စံကိုက္သတ္မွတ္ထားရိွျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
အရည္အေသြးႏွင့္ လူထုအတြင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႕ကိုဆန္းစစ္ရာတြင္အဆင္ေျပေစပါသည္။ ထိုသို႕စံကိုက္ 
ပံုစံမ်ားသည္ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြမဲႈ၏ လိုအပ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ျပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရး ရွိမည္ဟု ယူဆပါသည္။  

 ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ 
ပံုမွန္စီမံခန္႕ခြျဲခင္းႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းတုိ႕သည္ က်န္းမာေရးစီမံခ်က္ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးသတင္း 
အခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြမဲႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  
 

 

 

ဓာတ္ပုံ: Egan/Save the Children 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္အရန္သားဖြားဆရာမ၊ ဘုိသင္ကုန္းေက်းရြာ၊ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္။ 

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ျမန္မာ။ 
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Save the Children အဖြဲ႕သည္ ယခုစာစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႕၏ အျမင္ႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို 
မွ်ေ၀ေပးခဲ့ေသာ ျမိဳ႕နယ္ ၁၀ျမဳိ႕နယ္မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ထိုသို႕ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ 

ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 3 MDG အလွဴရွင္အဖြဲ႕ကို ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။ ယခုစာစဥ္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ Save the Children အဖြ႕ဲတစ္ဖြဲ႕မွသာ ေမးျမန္းရရွိသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


