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�န�က�ခ�အ��ခအ�န

တစ််ကမ�ာလုံးခန�်မန်ှးလူဦးေရ သနး်(၆၀၀)ေကျာရ်ှိသည့် အနက် (၁၀%)

သည် ကွမး်စားသူများဖြ စ်ေက� ာငး် သရိှိရပါသည်။ ကမွး်စားသုံးြခငး်

အေလအ့ထသည် ြမနမ်ာ �ိုင်ငအံပါအ၀င် ေတာင်�ငှ့် အေရ�ှေတာငအ်ာရ၊ှ

အာရပှစိဖတိ်ေဒသများတွင် အများဆုံးေတွ�ရှိ ရပါသည။် ကွမး်စားသုံးမ�

��နး်ကို ေလ့လာချက်များအရ ပါကစ�တန�ုိ်င်ငတွံင် (၅%)၊ အင်ဒိုနးီရာှး�ိုငငံ်

တငွ် (၄၀%)�ငှ့် အ�ိ�ိယ�ိုငင်ံတွင် (၈၀%)��နး်အထိ ရှိေက� ာငး် ေတွ�ရှိရ

ပါသည။်



•https://en.m.wikipedia.org>wiki>paan တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ

အချကအ်လကမ်ျားအရ ၁၉၆၀ခု�ှစမ်တုိင်မီကတညး်က အမျို းသား၊

အမျို းသမီးများသည် ကမွး်ယာစားသုံးခြ ငး်ကို  က� ို က်�စှ်သက်က� ပ� းီ

အမ်ိတွင်ကမွ်းအစ်ဖြ င့် စားသုံးသည့် အေလအ့ထများရှိပါသည။်

အမ်ိသို�လာေရာကသ်ည့် ဧည့်သည်များကို ကွမး်(သို�) ေဆးလပိ် (သို�)

လက်ဖကရ်ည်က� မး်များဖြ င့် တည်ခငး်ဧည့်ခံေလ့ ရှိက� သည။်

စစ်တမး်ေကာကယ်ူချကအ်ရ ကွမး်စားသုံးြခငး်ကို အမျို းသားများတွင်

(၉၀%)�ငှ့် အမျို းသမးီ များတွင် (၁၀%)စားသုံးေက� ာငး် ေတွ�ရှိရပါသည။်



https://en.mwikipedia.org>wiki>Areca တွင် ကမွး်ယာထ၌ဲ ထုံး၊

ကမွး်သးီ၊အနုး်သးီ၊ေဆးရွက်က� းီ၊�ပှ်ေဆးစသည့် ဖြ င့် အများဆုံးထည့်စားေလ့

ရှိေက� ာငး်ေတွ�ရှိရပါသည။် ကမွး်သးီသည် ခတွံငး်ကင်ဆာဖြ စေ်စ�ိုင်ေသာ

ဆိုးကျို းအာနသိင်ရှိေက� ာငး်သရိပါသည။် ကမွ်းသးီသည် ကိုယခ်��ာ

တစ်ခလုုံး (ဦးေ�ာှက၊် �ှလုံး၊ အဆုတ၊် အစာအိမ၊်အူလမး်ေက� ာငး်�ှင့်

မျို းပာွးအ �ဂါအစရှိသည့်)သို�ဆိုးကျို းေပး�ိုင်ေက� ာငး်ကိုလညး် သိရှိရပါသည။်

ထို�အပြ င် �ှလုံးေသးွေက� ာပတ်ိေရာဂါ၊ ဦးေ�ာှက် ထခိိုကန်ာ၊ အသညး်

အဆပိ်အေတာက်ဖြ စ်ခြ င်း၊ အ၀လနွ်ခြ ငး်၊ ေသးွအတွင်းအဆမီျား  ခြ ငး်�ှင့်

ဆးီချို ေသးွချို ေရာဂါတို�ဖြ စ်�ိုင်ေက� ာင်းကိုလည်း သရိှိရပါသည။်



 မြ နမ်ာ�ိုင်ငံ တငွ် ၂၀၀၉ခ�ုှစစ်ာရငး်အရ အရွယ် ေရာက်ပ� းီ ေဆးလိပ်

မေသာက်သူ၏ (၃၀%)သည် ကွမး်စားသုံးရာတွင် အများဆုံးဖြ စသ်ည။်

“ေဆးလိပ်မေသာက်ရ”ေဆာငရ်ွက်ခြ ငး်ဖြ င့် ေဆးလိပ် ေသာက်သုံးမ� (၂၂%)

ေလျာက့ျသာွးေသာလ်ညး် ေဆးလိပမ်ေသာကသ်ူ၏(၃%) သည် ကမွ်းစားသူ

အများဆုံး  ဖြ စ်ေနေက� ာင်းသိရှိရပါသည။်  မြ နမ်ာ�ိုင်ငတွံင် ေဆးလိပ်

မေသာက်သမူျားသည် ကမွး်စားသုံးမ� ပိုမုိမြ င့်တကလ်ာသည်ကိုလညး်

ေတ�ွရှိရပါသည။်



ထို�ေက� ာင့်  ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ၊ ေနပြ ညေ်တာ၊် လယ်ေဝးမ� ို �နယရ်ှိ

 မ� ို �ေပ�ရပက်ွက် (၃)ရပ်ကွက် �ငှ့် ေကျးရာွ(၇)ရာွအတွငး် ေနထိုင်က� ေသာ

အသက်(၁၈)�စှ်�ငှ့်အထက် ရှိသမူျားကို ကမွး်စားခြ င်း�ှင့် ခတွံငး်

ကျနး်မာေရးအေလအ့ထများကိုကွငး်ဆင်းေဆာငရ်ွက်ခြ ငး်ဖြ င့် ကမွ်းစားခြ ငး်

ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာမည့်ခံတွငး်ေရာဂါများကို  က� ို တငရ်ာှေဖေွတွ�ရှိ�ိုင်ပ� းီ

ေစာလ�ငစ်ာွ ကသု�ိုငရ်န်အတွက် သေုတသနပြ ုေလ့လာခဲ့ပါသည။်



ရည�ရ�ယ�ခ�က�



ေယဘုယျရည်ရွယ်ချက် (General Objective)

လယေ်ဝးမ� ို �နယရိှ်မ� ို �ေပ�ရပ်ကကွမ်ျား�ငှ့် ေကျးရွာများမှ အရွယေ်ရာက်ပ� ီး

သမူျား၏ ကမွး်စားခြ ငး်�ငှ့် ခံတွငး်ကျနး်မာေရးအေလအ့ကျင ့်ကိုေဖာထ်တ်ုရန်။

ဝိေသသရည်ရွယ်ချက်များ (Specific Objectives)

(၁) ကမွး်စားသုံးမ���နး်ကိုရှာေဖေွဖာ်ထတု်ရန။်

(၂) ခတွံငး်သန�်ရှငး်မ��ငှ့် ကျနး်မာေရးအပြ ုအမမူျားကိုေဖာထ်တ်ုရန်။

(၃) ကမွး်စားခြ ငး်�ငှ့် သကဆ်ိုငေ်သာဗဟသုတုများ ရိှ/မရိှေမးမြ နး် ေဖာထ်တု်

ရန။်

(၄) ကမွး်စားသမူျား၏ ကမွး်စားမ�ဆိုငရ်ာအပြ ုအမူများကိုေဖာထ်တ်ုရန။်

(၅) ကမွး်စားသမူျား၏ ပါးေစာင်အေ မြ �းပါးေပြ ာငး်လမဲ�များကိုေလလ့ာရန။်



သ��တသန�ဆ�င�ရ�က��ခင��



ဤသေုတသနသည် ကမွး်စားခြ ငး်�ငှ့်ခတွံငး်ကျနး်မာေရးအေလအ့ကျင့်

အေခြ အေနကို ေဖာ်ပြ ေသာ သေုတသနဒဇီိုင်း (Descriptive Study) �ှင့်

 ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ၊ေနပြ ညေ်တာလ်ယ်ေဝးမ� ို �ရှိမ� ို �ေပ�ရပ်ကွက် (၃)ရပက်ွက်

ရှိ ရပ်ကွက်သူ/ ရပ်ကွကသ်ားများ�ှင့် ေကျးရာွ(၇)ရာွရှိ ေကျးရာွသူ/

ေကျးရာွသားများ၏ ကမွ်းစားသုံးမ� ဆိုငရ်ာအေက� ာငး်အရာ အေခြ အေနများ�ှင့်

ခတွံငး်ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ�ခယံူခြ င်းရှိ/မရှိကို လမူ�စးီပာွးေရး

ဆိုငရ်ာအချက်အလကမ်ျား အေပ�  ခ� ုံငုံေလလ့ာသည့် သေုတသနဒဇီိုငး် (Cross

Sectional Survey) ဖြ င့် ေလ့လာ ခဲ့ပါသည။် အချကအ်လကမ်ျား ကိုအေရ

အတွက် ဆိုငရ်ာအချက်အလကေ်ကာကယ်ူသည့်နညး်လမး် (Quantitative

Data Collection Techniques)  ဖြ င့် စေုဆာငး်ခဲ့ပါသည။်



ေလ့လာသည့်ဧရိယာ (Study Area)

 ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ၊ ေနပြ ညေ်တာ် လယ်ေဝးမ� ို �နယရ်ှိမ� ို �ေပ�

ရပ်ကွက်(၃) ရပ်ကွက�်ှင့် ေကျးရာွ (၇)ရာွတုိ�တွင် သုေတသနပြ ု ေလလ့ာခြ ငး်

 ဖြ စ်ပါသည။်

ေလ့လာသည့်လူဦးေရ (Study Population)

နမနူာအိမ်ေခြ အတွက် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ နမနူာအိမ်ေခြ ပုံေသနညး် (Sample

size Formula) ကိုအသုံးပြ ု၍ နမနူာအမ်ိေခြ (၄၆၂)အမိက်ို တွကခ်ျက်ရရှိ

ခဲ့ပါသည။်



Sample size = n =(1.96 x1.96 xpq)/d2

(Confidence Level is 95% and absolute Precision of 5% with

20% non-Response Rate, Sample size will be 462)

p (Estimated prevelance of proportion of betal quid chewing

of community

in laeway township) = 50% = 0.5

P = 50% = 0.5

q (1-p) = (1- 0.5) = 0.5

d = 5% = 0.05 (5% absolute precision)

n = (1.96 x 1.96 x pq)/d2

n = (1.96 x 1.96 x 0.5 x 0.5)/(0.05)2

n = 384



အခ�က�အလက�မ���စ��ဆ�င���ခင��နည��စနစ�(Data Collection Method)

 အခ�က�အလက�မ���က�� အ�ရအတ�က�ဆ��င�ရ� အခ�က�အလက�

�က�က�ယ� သည�� နည��လမ�� (Quantitative Data Collection

Technique) �ဖင�� စ��ဆ�င��ခ��ပ�သည�။

 ��ဖဆ��သ�မ���၏ အသ�ပည�ဆ��င�ရ� သ�ဘ�ထ��ခ�ယ�ခ�က�ဆ��င�ရ�

�ပ�မ��ဆ�င�ရ�က�မ�ဆ��င�ရ� အ��ခအ�နမ���က�� Scoring System

အမ�တ��ပ� စနစ��ဖင�� သတ�မ�တ��ပ�� �ဆ�င�ရ�က�ခ��ပ�သည�။

အမ



သ��တသနက�င��၀တ�က�� လ��က�န��ခင��

 �လ�လ�မ�လ�ပ�ငန��တ�င� ပ�၀င��ကမည��သ�မ���အ�� သ��တသနအ��က�င��

�က��တင�အသ��ပ�ရ�င��လင����ပ��က���ခင��၊ပ�ဂ���လ�ဆ��င�ရ�အခ�က�အလက�

မ���က�� သ��တသနလ�ပ�ငန��မ�လ��၍ အ�ခ��က�စ�မ���တ�င� သ���စ��မည�မဟ�တ�

��က�င��၊ ��ဖဆ��သ�မ���အမည�က�� �ဖ���ပမ�တ�တမ��တင�မည� မဟ�တ�

��က�င�� ရ�င��လင����ပ��ပခ��ပ�သည�။

 သက�ဆ��င�ရ�ပ�ဂ���လ�မ���ထ�မ� သ�ဘ�တ�ည�ခ�က�က�� သ��တသနစ���န��မ���

အတ��င�� ရယ��ပ��မ� �ဆ�င�ရ�က�ပ�သည�။



�တ� �ရ��ခ�က�မ���



ပုံ(၁)လေ လ့ာသူ များ၏ မြို ့ပြနငှ့် ကျ ေးရွာအလုိက်နေထုိငမ်ှုကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

 

 

 

ပြညထ်ေ ာငစ်နုယမ်ြ ေ၊ နေပြညတ်ေ ာ၊် လယဝ်ေးမြို ့နယရိှ်မြို ့ပေါ် ရပက်ကွ(်၃)ရပက်ကွ် နငှ့်ကျ ေးရွာ 

(၇)ရွာ တိ့ုတငွ ်အသက(်၁၈)နစှန်ငှ့် အထကရှိှ်သူ (၄၈၀) ဥးီကို စစတ်မး်ဆိုငရ်ာေမးခနွး်များ ေမးမြနး်ခြငး်  နငှ့် 

ခတံငွး်စစေ်ဆးမှုများပြု လပုခ်ဲ့ရာ မြို ့ေပါ် နေလဥူးီေရ (၁၅၀)ဥးီ(၃၁.၂%)၊ ေကျးရွာေနလဥူးီေရ (၃၃၀)ဦး 

(၆၈.၈%) တိ့ုကို တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၃၁.၂%

၆၈.၈%

 မ� ို � ပြ

 ေကျးရွာ



ပုံ (၂) လေ လ့ာသူများ၏ အမျို းသား/အမျို းသမးီ ပါ၀ငမ်ှုကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

 

စစတ်မး်တငွ ် ပါဝငခ်ဲ့သမူျားအနက ် အမျို းသားဥးီေရသည ် ၂၀၈ ဥးီ (၄၃.၃%) ဖြစပ်ြးီ 

အမျို းသမးီဥးီေရသည် ၂၇၂ ဥးီ (၅၆.၇%) ပါဝငသ်ည့်အတကွ် ကျားမ အချို းအားဖြင့် ကာွခြားချက ် ( ၀.၇ ) 

သာရိှပါသည။် 

၄၃.၃%

၅၆.၇%

အမျို းသား

အမျို းသမီး



ပုံ (၃) လေ လ့ာသူများ၏ အသက်အုပစ်ကုို ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

 

 

 

စစတ်မး်တငွ ် ပါဝငခ်ဲ့သမူျားအနက ်  အသက် (၁၈)နစှမ် ှ (၃၄)နစှအ်တငွး် ရိှသူ(၁၁၆)ဦး (၂၄.၂%)၊ 

အသက်(၃၅)နစှမ်ှ (၅၀)နစှအ်တငွး်ရိှသူ (၁၆၆)ဦး (၃၄.၆%)နငှ့် အသက(်၅၁)နစှအ်ထကရိှ်သူ (၁၉၈)ဦး၊ (၄၁ 

.၂%) တိ့ုရိှကြ ောငး် တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၂၄.၂% 

၃၄.၆%

၄၁.၂%

အသက်(၁၈)�စှမ် ှ
(၃၄)�စှအ်တငွး်

အသက်(၃၅)�စှမ် ှ
(၅၀)�စှအ်တငွး်

အသက်(၅၁)�စှအ်ထက်



ပုံ (၄) လေ လ့ာသူများ၏ ပညာရေးအဆင့်အတနး်အခြ ေအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 
 

 

 

စစတ်မး်တငွ ် ပါဝငခ်ဲ့သမူျားအနက ်  ပညာအရညအ်ချငး်ကို လေ လ့ာရာတငွ ် အလယတ်နး် 

အေ ာငမ်ြငသ်မူျား(၂၈၂)ဦး (၅၈.၈%) အများဆုံးဖြစပ်ြးီ၊ အနညး်ဆုံးမာှ မရေးတတမ်ဖတတ်တ် ပညာအရည် 

အချငး်ရိှသ ူ(၁၆)ဦး၊ (၃.၃%)တိ့ုရိှကြ ောငး် တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၃.၃% 

၂၈.၅%

၅၈.၈%

၉.၄%

မေရးတတ်/မဖတ်တတ်

ေရးတတ်ဖတ်တတ်/ 

မလူတနး်အဆင့်
အလယ်တန်းေအာင်

အထက်တန်းေအာင်/ဘွဲ�လွန်



ပုံ (၅) လေ လ့ာသူများ၏ လွနခ်ဲ့သေ ာ(၁၂)လအတွငး် လုပကုိ်ငခ်ဲ့သေ ာ အလုပအ်ကုိငအ်ခြ ေအနေကုိ  

ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

 

စစတ်မး်တငွ် ပါဝငခ်ဲ့သမူျားအနက ်  လနွခ်ဲ့သေ ာ (၁၂)လအတငွး် လပုက်ိုငခ်ဲ့သေ ာ အလပုအ်ကိုင် 
အြ ေခကို လေ လ့ာရာတငွ် အများဆုံးမာှ အမိရှ်ငမ်များ (၁၀၄)ဦး (၂၀.၈%)ဖြစက်ြပြးီ၊ အနညး်ဆုံးမာှ ပငစ်ငစ်ား 
(၆)ဦး (၁.၂%)တိ့ု  ဖြစက်ြ ောငး် တွ ေ့ရိှရပါသည။် 
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ပုံ (၆) လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်စားသံုးသူအမျို းသား/အမျို းသမးီနှုိငး်ယှဥမ်ှုအခြ ေအနေဇယားဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 
 

 

 

စစတ်မး်ကေ ာကယ်သူည့် (၄၈၀)ဦးအနက် ကမွး်စားသမူာှ (၃၅၂)ဦးရိှကြ ောငး် တွ ေ့ ရိှရပါသည။် ကမွး်စားသမူျားတငွအ်မျို းသားများမာှ 

(၁၆၄)ဦး၊ (၄၆.၆%)  ဖြစပ်ြးီ အမျို းသမးီများ (၁၈၈)ဦးမာှ (၅၃.၄%) ဖြစသ်ဖြင့် အမျို းသမးီများမာှ ကမွး်ကိုပိုမိုစားသုံးကြ ောငး်တွ ေ့ ရိှရပါသည။် 

♥ĳ ♫ 

♥′ ′  

♫♫ 

′ ♫ 

⌂ ε ▀╕╙╦↓ ╒╦ ⌂ ε ▀╕╙╦↓ ε ╖╦ 

² ▼ε ╨╦Ć╒╦↓ ╗╡╦ε ◙‼ ◘╓ 

² ▼ε ╨╦Ć╒╦↓ ╗╡╦ε ◙ε ‼ ◘╓ 



ပုံ (၇) လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်ရရိှမှုအခြ ေအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 
 

 

အထကပ်ါဇယားအရ ဆိုငက်၀ယစ်ားသမူျားအနက ်အမျို းသား(၁၁၃)ဦး(၅၂.၁%) ပိုမို စားသုံး ကြ ောငး် 
တွ ေ့ရိှရပြးီ အမိတ်ငွက်မွး်အစဖ်ြင့် စားသုံးသမူျားအနကအ်မျို းသမးီ (၁၁၀)ဦး(၅၉.၈%)ပိုမို စားသုံးကြ ောငး် 
တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၁၁၃

၇၄

၁၀၄ ၁၁၀

အမျိုးသား အမျိုးသမးီ

ဆိုငက်၀ယစ်ား

အမိ်တွငက်မွး်အစ်ဖြ င့်စား



ကွမး်ယာထတွဲငထ်ည့်စားသေ ာပစစ္ည်းများအျခြ ေအနေ ဦးရေ % 

ကမွး်သးီ ၃၅၁ ၉၉.၅ 

ကမွး်ရွက် ၃၄၆ ၉၈.၃ 
ထံုး ၃၄၃ ၉၇.၄ 

ရှားဆေ း ၁၈၄ ၅၂.၃ 
ဆေ းရွကက်ြးီ ၁၈၄ ၅၂.၃ 

နပှဆ်ေ း ၁၆၅ ၄၆.၉ 
ဆေ းပေါငး် ၂၁ ၆ 

Signal ၈ ၂.၃ 

ဂုံးခါး ၁၉ ၅.၄ 
ဘရုငမ် ၁၈ ၅.၁ 

92 ၂၈ ၈ 
ဖာလာစေ ့ ၁၆ ၄.၅ 
လေ ညငှး် ၁၃ ၃.၇ 
အနုး်သးီ ၁၃ ၃.၇ 
အာမွ ေှး ၁၁ ၃.၁ 

နာနတပ်ငွ့် ၁၀ ၂.၈ 
စမုံစပါး ၈ ၂.၃ 
သကြား ၂ ၀.၆ 
100 ၁ ၀.၃ 
45 ၁ ၀.၃ 

Star ၁ ၀.၃ 
အသင့်စားကမွး်ယာ(ခပဲတ)် ၁ ၀.၃ 

အခြား ၂ ၀.၆ 
 



ပုံ (၈) လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်စားပြးီလျှငကွ်မး်တံတွ ေးထွ ေးထုတ်မှုအြ ေခအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 
 

 

 

အထကပ်ါဇယားအရ စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ် ကမွး်ယာစားသုံးသူ (၃၅၂)ဦးအနက ် ကမွး်တတွံ ေး 

ထွ ေးထုတသ်ူ (၃၀၉)ဦး(၈၇.၈%)မာှ အများဆုံးတွ ေ့ရိှရပြးီ၊ မျို ချသူ (၉)ဦး (၂.၆%)နငှ့် မျို ချ/ထွ ေးထုတသ်ူ 

(၃၄)ဦး (၉.၆%)တိ့ုဖြစက်ြ ောငး်တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၉

၃၀၉

၃၄

မျိုချသူ  ေထးွထတ်ုသူ မျိုချ/ေထးွထတ်ုသူ



ပုံ (၉) လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်ငုံထားမှုအြ ေခအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 
 

 

 

စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ ် ကမွး်ကို ငုံထားခြငး်မရိှသမူာှ (၂၁၉)ဦး(၆၂.၂%)မာှ အများဆုံးဖြစပ်ြးီ 

ကမွး်ငုံထားခြငး်ရိှသမူာှ (၁၃၃)ဦး (၃၇.၈%)တိ့ုရိှကြ ောငး် တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၃၇.၈%

ĳ ♦.♦%

ကမ်ွးယာကိုငုထံားခြ ငး် - ရှိ

ကမ်ွးယာကိုငုထံားခြ ငး် - မရှိ



ပုံ (၁၀)လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်ယာကုိ ပါးစောငတွ်ငင်ုံထားမှုအခြ ေအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 
 

 

 

စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ် ကမွး်ကို ငုံထားသူ (၁၃၃)ဦးအနက ် ညာပါးစောငတ်ငွင်ုံထားသ ူ (၆၃)ဦး 

(၄၇.၄%)မာှ အများဆုံးတွ ေ့ရိှရပြးီ ဘယပ်ါးစောငတ်ငွ ် ငုံထားသူ (၃၈)ဦး (၂၈.၆%) နငှ့် နစှဖ်ကစ်လုံးတငွ် 

ငုံထားသူ (၃၂)ဦး (၂၄%)ရိှကြ ောငး်တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၃၈

၆၃

၃၂

ဘယပ်ါးေစာင် ညာပါးေစာင် �စှဖ်ကစ်လုံး



ပ�� (၁၁)  �လ�လ�သ�မ���၏ က�မ��စ��ရ�ခင��အ��က�င��ရင��အ��ခအ�နက�� ပ���ဖင���ဖ���ပ�ခင��

က�မ��စ��ရ�ခင��အ��က�င��ရင��က�� �လ�လ�ရ�တ�င� ခ�တ�င��ခ���သက�သ��စရန� စ��သ���မ�မ�� (၁၂၀)ဦ�

(၁၉.၉၉%)၊ က�မ��က��စ���နသ�ဖင�� စ�သ���သ�မ�� (၉၂)ဦ�(၂၆.၀၆%)ရ���ပ�� အမ���ဆ���မ�� အ�ခ��အ��က�င��ရင�� မ�����က�င��

စ��သ���သ� (၁၅၁)ဦ�(၄၂.၉%)�ဖစ���က�င����င�� အ�ခ��အ��က�င��ရင��မ���တ�င� အပ�င����ပစ���ခင�� သည� အမ���ဆ���

�ဖစ���က�င�� �တ� �ရ��ရပ�သည�။



ဇယား (၁၃)  လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်စားခြငး်ဖြင့် ဖြစန်ိုငသ်ေ ာရောဂါများအကြ ောငး် သိရိှမှုအခြ ေအနေကုိ 

ဇယားဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

ကွမး်စားခြငး်ဖြင့် 

ဖြစန်ိုငသ်ေ ာရောဂါများ 

အလုိအလျ ောက် 

ဖြ ေ 

ထေ ာက်ပေးမ ှ

ဖြ ေ 
မဟုတ်ပါ မသိပါ 

ဦးရေ % ဦးရေ % ဦးရေ % ဦးရေ % 

ခတံငွး်ကငဆ်ာ ၂၃၇ ၆၈.၇ ၁၆၁ ၄၂.၃ ၂၀ ၁၇.၄ ၂၀ ၁၇.၄ 

သာွးနငှ့်ခတံငွး်ရောဂါများ ၁၄၉ ၄၃.၂ ၂၄၃ ၆၃.၈ ၂၃ ၂၀ ၂၃ ၂၀ 

အစာပြွနရ်ောဂါ ၄၁ ၁၁.၉ ၂၄၈ ၆၅.၁ ၄၈ ၄၁.၇ ၄၈ ၄၁.၇ 

ကျ ောကက်ပက်ျ ောကတ်ည် ၁၂၅ ၃၆.၂ ၂၆၀ ၆၈.၂ ၂၄ ၂၀.၉ ၂၄ ၂၀.၉ 

နလှုံးရောဂါ ၄၄ ၂၀.၈ ၂၀၅ ၅၃.၈ ၆၃ ၅၄.၈ ၆၃ ၅၄.၈ 

သွ ေးချို ၊ ဆးီချို  ၂၄ ၇ ၁၉၁ ၅၀ ၈၃ ၇၂.၂ ၈၃ ၇၂.၂ 

အခြား ၁၁၆ ၃၃.၆ ၉ ၂.၄ ၈ ၇ ၈ ၇ 

အထကပ်ါဇယားအရ ကမွး်စားခြငး်ဖြင့် ခတံငွး်ကငဆ်ာ၊ သာွးနငှ့် ခတံငွး်ရောဂါများ နငှ့် ကျ ောကက်ပ ်

တငွ် ကျ ောကတ်ညခ်ြငး်တိ့ုကို  အလိုအလျ ောက ်အများဆုံးသရိှိကြ ပါသည။်  



ဇယား (၁၄)  လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်ယာထဲတွင ် ကွမး်သီးစားခြငး်ဖြင့် ဖြစန်ိုငသ်ေ ာရောဂါများ သိရိှမှု 

အခြ ေအနေကုိ ဇယားဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

ကွမး်ယာထဲတွင ်

ကွမး်သီးထည့်စားခြငး်ဖြင့် 

ဖြစန်ိုငသ်ေ ာရောဂါများ 

အလုိအလျ ောက် 

ဖြ ေ 

ထေ ာက်ပေးမ ှ

ဖြ ေ 
မဟုတ်ပါ မသိပါ 

ဦးရေ % ဦးရေ % ဦးရေ % ဦးရေ % 

ခတံငွး်ကငဆ်ာ ၆၀ ၁၂.၅ ၁၈၀ ၃၇.၅ ၆၇ ၃၆ ၁၇၃ ၁၄ 

သာွးနငှ့်ခတံငွး်ရောဂါများ ၃၈ ၇.၉ ၂၁၇ ၄၅.၂ ၆၃ ၁၃.၁ ၁၆၂ ၃၃.၈ 

အစာပြွနရ်ောဂါ ၂၆ ၅.၂ ၁၉၈ ၄၁.၂ ၆၃ ၁၃.၁ ၁၉၃ ၄၀.၂ 

ကျ ောကက်ပက်ျ ောကတ်ည် ၄၀ ၈.၃ ၂၀၁ ၄၁.၉ ၆၅ ၁၃.၅ ၁၇၄ ၃၆.၂ 

နလှုံးရောဂါ ၂၁ ၄.၄ ၁၆၄ ၃၄.၂ ၈၈ ၁၈.၃ ၂၀၇ ၄၃.၁ 

သွ ေးချို ၊ ဆးီချို  ၁၃ ၂.၇ ၁၅၇ ၃၂.၇ ၉၁ ၁၉ ၂၁၉ ၄၇.၆ 

အခြား ၈၄ ၁၇.၅ ၆ ၁.၂ ၁၃ ၂.၇ ၃၇၇ ၇၈.၅ 

အထကပ်ါဇယားအရ ကမွး်ယာထဲတငွက်မွး်သးီထည့်စားခြငး်ဖြင့် ခတံငွး်ကငဆ်ာ၊ သာွးနငှ့်ခတံငွး် 

ရောဂါများ၊ အစာပြွနရ်ောဂါ၊ ကျ ောကက်ပက်ျ ောကတ်ညရ်ောဂါ၊ နလှုံးရောဂါ၊ သွ ေးချို ၊ဆးီချို ရောဂါ ဖြစတ်တ ်ကြ ောငး်ကို 

ထေ ာက်ပေးမှ ဖြ ေတတ်ကြကြ ောင်း ေတွ့ ရိှရပါသည။် 



ဇယား (၁၅)  လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်ယာထဲတွင ် ဆေ းရွက်ကြးီထည့်စားခြငး်ဖြင့် ဖြစန်ိုငသ်ေ ာရောဂါများ 

အကြ ောငး် သိရိှမှုအခြ ေအနေကုိ ဇယားဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

ကွမး်ယာထဲတွင ်

ဆေ းရွက်ကြးီထည့်စားခြငး်ဖြင့် 

ဖြစန်ိုငသ်ေ ာရောဂါများ 

အလုိအလျ ောက် 

ဖြ ေ 

ထေ ာက်ပေးမ ှ

ဖြ ေ 
မဟုတ်ပါ မသိပါ 

ဦးရေ % ဦးရေ % ဦးရေ % ဦးရေ % 

ခတံငွး်ကငဆ်ာ ၁၀၁ ၂၁ ၂၀၈ ၄၃.၃ ၃၁ ၆.၅ ၁၄၀ ၂၉.၂ 

သာွးနငှ့်ခတံငွး်ရောဂါများ ၇၂ ၁၅ ၂၂၉ ၄၇.၇ ၃၄ ၇.၁ ၁၄၅ ၃၀.၂ 

အစာပြွနရ်ောဂါ ၃၆ ၇.၅ ၂၁၁ ၄၄ ၃၇ ၇.၇ ၁၉၆ ၄၀.၈ 

ကျ ောကက်ပက်ျ ောကတ်ည် ၅၆ ၁၁.၇ ၂၁၈ ၅၄.၄ ၄၂ ၈.၈ ၁၆၄ ၃၄.၂ 

နလှုံးရောဂါ ၅၄ ၁၁.၂ ၂၀၃ ၄၂.၃ ၅၀ ၁၀.၄ ၁၇၃ ၃၆ 

သွ ေးချို ၊ ဆးီချို  ၁၆ ၃.၃ ၁၆၈ ၃၅ ၇၃ ၁၅.၂ ၂၂၃ ၄၆.၅ 

အခြား ၈၀ ၁၆.၇ ၆ ၁.၂ ၁၁ ၂.၃ ၃၈၃ ၇၉.၈ 

အထကပ်ါဇယားအရ ကမွး်ယာထဲတငွဆ်ေ းရွကက်ြးီထည့်စားခြငး်ဖြင့် ခတံငွး်ကငဆ်ာ၊ သာွးနငှ့်ခတံငွး် 

ရောဂါများ၊ အစာပြွနရ်ောဂါ၊ နလှုံးရောဂါနငှ့် သွ ေးချို ၊ဆးီချို ရောဂါတိ့ုကို အလိုအလျ ောကသ်ရိှိမှု အားနညး် 

ပါသည။်  ထေ ာကပ်ေးမဖှြ ေဆိုနိုငက်ြပါသည။် 



ပုံ (၁၂)  လေ လ့ာသူများ၏ သွားကျနး်မာရေးနငှ့် သွားဖုံးကျနး်မာရေးအခြ ေအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

 

စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ် သာွးကျနး်မာရေး(၃၂.၂၃%) နငှ့် သာွးဖုံးကျနး်မာရေးများ(၃၅.၆%) တိ့ုသာ 

ပုံမနှဖ်ြစက်ြ ောငး်တေ ွ့ ရိှရပါသည။် 

၃၈
၂၆

၆၃

၁၅၅

၁၁၁

၆၃

၁၄ ၁၀
၂၇ ၂၆

၆၆

၁၇၁

၁၁၂

၄၉

၉ ၁၀

သွားကျန်းမာေရး

သွားဖုံးကျန်းမာေရး



ဇယား (၁၇)  လေ လ့ာသူများ၏ ခတွံငး်သန့်ရှငး်ရေးတွင ် အသံုးပြု သည့်ပစစ္ည်းများ အခြ ေအနေကုိ 

ဇယားဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

ခတွံငး်သန့်ရှငး်ရေးတွင ်

အသံုးပြု သည့်အခြ ေအနေ 

သံုးစွဲမှု (ရိှ) သံုးစွဲမှု (မရိှ) 

ဦးရေ % ဦးရေ % 

သာွးတိုကတ်နံငှ့်သာွးတိုကဆ်ေ း ၄၃၇ ၉၁.၄ ၄၂ ၈.၈ 

သာွးကြားထိုးတ ံ ၂၇၅ ၅၇.၅ ၂၀၄ ၄၂.၆ 

ပလပစ်တစသ်ာွးကြားထိုးတ ံ ၆ ၁.၃ ၄၇၂ ၉၈.၅ 

သာွးကြားပတွက်ြို း ၅ ၁ ၄၇၄ ၉၉ 

ဆား ၁၆၃ ၃၄.၁ ၇၂ ၁၅.၁ 

မးီသွ ေး ၇၂ ၁၅.၁ ၄၀၇ ၈၅ 

တပံ ူ ၂၄ ၅ ၃၇ ၅.၇ 

အခြား ၃၇ ၇.၇ ၄၄၂ ၉၂.၃ 

 

စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ ် ခတံငွး်သန့်ရှငး်ရေးပြု လပုရ်ာတငွ ် သာွးတိုကတ်နံငှ့်သာွးတိုကဆ်ေ းသုံးစွဲမှု 

(၄၃၇)ဦး (၉၁.၄%)မာှ အများဆုံးတွ ေ့ရိှရသေ ာလ်ညး် ဆားနငှ့်မးီသွ ေးခမဲျားကို သုံးစွဲမှုရိှနေသေ းကြ ောငး် 

တွ ေ့ရိှရပါသည။် 



ဇယား (၁၈)  လေ လ့ာသူများ၏ သွားနငှ့်ခတွံငး် ကျနး်မာရေးစောင့်ရှ ောက်မှု ခယူံသူအခြ ေအနေကုိ ဇယားဖြင့် 

ဖောပ်ြခြငး် 

သာွးနငှ့်ခတံငွး်ကျနး်မာရေး 

စောင့်ရှ ောကမ်ှုခယံသူူ 
အမျို းသား အမျို းသမးီ စစုပုေါငး် 

ခယံသူူ (ရိှ) ၅၃ ၈၅ ၁၃၈ 

ခယံသူူ (မရိှ) ၂၃၃ ၁၀၉ ၃၄၂ 

 

စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ် သာွးနငှ့်ခတံငွး် ကျနး်မာရေးစောင့်ရှ ောကမ်ှုခယံသူဦူးရေ (၁၃၈)ဦးသာ  

ရိှပြးီ အမျို းသမးီများမာှ အများဆုံး သာွးနငှ့်ခတံငွး်စောင့်ရှ ောကမ်ှုကိုခယံူကြကြ ောငး်တွ ေ့ရိှရပါသည။် 



ပုံ (၁၃)  လေ လ့ာသူများ၏ သွားကျနး်မာရေးနငှ့် သွားဖုံးကျနး်မာရေးအခြ ေအနေကုိ ပုံဖြင့်ဖောပ်ြခြငး် 

 

 အထကပ်ါဇယားအရ သာွးဆရာ၀နန်ငှ့် ပြသရာတငွ် လနွခ်ဲ့သေ ာ(၆)လအတငွး် ပြသသ ူ (၁၄)ဦး 

(၂.၉%)ရိှပြးီ ဘယတ်နုး်ကမှ မပြဘးူသေ ာသမူျားမာှ (၃၄၃)ဦး (၇၁.၄%)မာှ အများဆုံးဖြစန်ေကြ ောငး် 

တွ ေ့ရိှရပါသည။် 

၁၄ ၁၈ ၂၃ ၂၃
၅၉

၃၄၃

ဥးီ



ဇယား (၂၁)  လေ လ့ာသူများ၏ ကွမး်စားခြငး်နငှ့် ခတွံငး်ရောဂါတွ ေ့ရိှချက်အခြ ေအနေကုိ ဇယားဖြင့် ဖောပ်ြခြငး် 

ကွမး်စားခြငး် 

ခတွံငး်အနာ 

တွ ေ့ မတွ ေ့ 

ဦးရေ % ဦးရေ % 

ကမွး်စားခြငး်ရိှ ၁ ၀.၃ ၃၄၆ ၉၉.၇ 

ကမွး်စားခြငး်မရိှ ၂ ၁.၆ ၁၂၄ ၉၈.၄ 

 

 စစတ်မး်ကေ ာကယ်ရူာတငွ ် ကမွး်စားခြငး်ကြ ောင့် ခတံငွး်ကငဆ်ာအကြို နာရိှသ ူ (၁)ဦး 
(၀.၃%)ရိှပြးီ ကမွး်စားခြငး်မရိှသမူျားမ ှခတံငွး်ကငဆ်ာအကြို နာရိှသူ (၂)ဦး (၁.၆%)ရိှကြ ောငး် တွ ေ့ရိှရပါသည။် 



�ဆ������ခ�က�



 စစ်တမး်ေကာကယ်ူရာ ေဒသတွငး်ရှိ  ပြ ညသ်ူများသည် ကမွး်စားခြ ငး်

ေက� ာင့် ဖြ စ်ေပ�လာေသာ ခတွံငး်ကျနး်မာေရးပ ြ ဿနာများကို နားလည်

သရိှိမ� အားနညး်ေနပါေက� ာငး်။

 စနစတ်ကျပုံမှန်သာွးတုိက်ခြ ငး်�ှင့် ခတွံင်းပ ြ ဿနာများ ကို ေသချာ

သရိှိမ� အားနညး်ေနပါေက� ာငး်။

 ကမွး်စားခြ ငး်ေက� ာင့် ဖြ စ်ေပ�လာေသာ ခတွံငး်ေရာဂါများ ခံစားရပါက

မနှက်နစ်ာွကုသမ�ခံယရူန်အားနညး်ေနပါေက� ာငး်။



သ���သပ�အ�က��ပ�ခ�က�



  ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ၊ ေနပြ ညေ်တာ၊် လယေ်ဝးမ� ို �နယအ်တွငး် ေနထိုင်

သမူျားအေနဖြ င့် ကမွး်စားသုံးခြ ငး်အေလအ့ထကို အမျို းသမီးများမာှ

အများဆုံးစားသုံးေနက� ေက� ာငး်။

 ကမွး်စားရခြ ငး်၏ အေက� ာငး်ရငး်ကို ေလ့လာရာတွင်လညး် အပျငး်ေပြ

စားသုံးသူ မာှ အများဆုံးဖြ စ်ေက� ာငး်။

 သို�ဖြ စ်ပါ၍ အမိ်တွငး်မ�သငတ်နး်များဖြ စ်ေသာ ဇာထိုး၊ ပနး်ထိုးသင်တန်း

များ၊ စက်ချုပသ်ငတ်နး်၊ ချက်ပြ ုတ်နည်းသင်တနး်�ှင့် စာဖတ်ဝိုငး်များ

တငွ် စာဖတ်ခြ ငး်အေလ့အထတုိ�အား ေလ့ကျင့်ေပးရန် လိုအပ်

ပါေက� ာင်း။



 ကမွး်သးီ၊ ေဆးရွက်က� းီ�ှင့် �ပှ်ေဆး စသည့် ကွမး်�ငှ့် ဆကစ်ပ်

ပစ�ညး်တုိ�၏ ေဘးထွကဆ်ိုးကျို း သရိှိမ�မှာ အားနညး်ေနေသးေက� ာင်း

ေတွ�ရှိရသဖြ င့် ကမွး်�ငှ့်ပါတ်သတ်ေသာ ကျန်းမာေရးပညာေပး

လပု်ငနး်များတုိးမ ြ �င့် လပုေ်ဆာငရ်န် လိုအပ်ပါ ေက� ာင်း။

 သို�မှသာ  ပြ ညသ်ူတုိ�ကလညး် လိုကန်ာကျင့် က� ံပ� းီ မနှက်နေ်သာ

အေလအ့ကျင့်များကို စနစတ်ကျေဆာင်ရကွ်က� မည်ဟု ယုံက� ည်

ပါေက� ာင်း။



 သာွး�ှင့်ခံတငွ်းကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှက်မ�ခံယူသဦူးေရမာှ လနွစ်ွာ

နညး်ေနေသးေက� ာငး် ေနရသဖြ င့် သာွး�ှင့်ခတွံငး်  ပြ ဿနာများ ရှိလာ
ပါက ြဖစ်ြဖစ်ချငး်ေစာလျင်စာွ ေဆး�ံုေဆးခနး်သို�  ပြ သရန် လိုအပ်

ပါေက� ာင်း�ှင့်  ပြ ညသ်ူများကို သာွး�ှင့်ခတွံငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး

ဗဟုသတုများ ေပြ ာက� ား ရန် လိုအပေ်နပါေက� ာငး်။

  ပြ ည်သူလထူအုေနဖြ င့် ကွမး်စားခြ ငး်ေက� ာင့်  ဖြ စ်တတ်ေသာ ခတွံငး်

ေရာဂါများအေက� ာငး်ကိုမနှက်နစ်ာွသိရှိပ� းီလိုကန်ာေဆာငရ်ွက်�ိုင်ေစ

ရန် စနစတ်ကျ မနှက်နေ်သာသာွးတုိက်ခြ ငး်�ှင့် ကမွး်စားခြ င်းေက� ာင့်

 ဖြ စ်ေပ�လာေသာ ခတွံငး်ေရာဂါများ ခစံားရပါက မနှက်နစ်ာွ ကုသ

�ိုင်ေရးအတွက် ေနပြ ည်ေတာ်ပြ ည့်သ�ူကျနး်မာေရးဦးစးီဌာန�ငှ့်

ပးူေပါငး်၍ အက� ေံပးစကားဝိုငး်များပြ ုလပု်ကာ အထးူအေလးေပး

ေဆာငရ်ွက်သွားမည်ဖြ စ်ပါေက� ာငး်။



န�ဂ���



 မြ နမ်ာ�ိုင်ငမံိခင်�ငှ့်ကေလးေစာင့်ေရာှက်မ�အသင်း၀ငမ်ျား၏ ေဆာငရ်ွက်

မ�သည် သကတ်မး်ေစအ့သက်ရှညစ်ာွ ေန�ိုငေ်ရးတွင် အေထာကအ်ကူ

 ဖြ စ်ေပသည။် သို�ဖြ စ်ပါ၍ "ကွမ်းစားခြ င်း�ှင့် ခံတွင်းကျန်းမာေရး"

စာတမး်သည် ကွမး်စားခြ ငး်ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာေသာ ခတွံငး်ေရာဂါများ�ငှ့်

ပတ်သက၍် ကျနး်မာေရးအသိပညာေပးခြ ငး်၊ ေရာဂါရာှေဖွေဖာထ်တ်ုခြ ငး်၊

မနှက်နစ်ာွကုသမ�ခံယူခြ ငး်စသည့် အသပိညာများတုိးပာွးကာ ခံယခူျက်

သေဘာထားများ လကေ်တွ� လိုကန်ာေပြ ာငး်လဲကျင့်သုံးခြ ငး်ဖြ င့် ကမွ်းစား

 ခြ င်းေက� ာင့်  ဖြ စ်တတ် ေသာ ခတွံငး်ေရာဂါများကို ေလျာခ့ျ�ိုင်ေရး အတွက်

အေထာကအ်ကူပြ ု�ိုင်မည့် အကျို းပြ ုစာတမး်တစခ်ုအဖြ စ် တင်ပ ြ

အပ်ပါသည။်



မ�တ�တမ��တင�ဓ�တ�ပ��မ���





































































 က�မ��စ���ခင����င�� ခ�တ�င��က�န��မ��ရ�သ��သတနစ�တမ���ဖစ���မ�က� �စရန�

လမ���ွန�မ��ပ�ခ��ပ��သ� �မန�မ����င�င� မ�ခင���င��က�လ��စ�င���ရ��က��ရ� အသင��မ�

တ�၀န�ရ��သ�မ���အ��လ���၊

 �န�ပည��တ��မ�ခင���င��က�လ��စ�င���ရ��က�မ��က���ကပ��ရ�အဖ�� �န�ယက �ဒ�ခင��စ�မ�

 �န�ပည��တ��မ�ခင���င��က�လ��စ�င���ရ��က�မ��က���ကပ��ရ�အဖ�� �ဥက� ဋ �ဒ�စ�စ�လ�င�

 သ��တသနစ�တမ���ပ�စ��ပ�ခ��သည�� �ဒ�က�တ��က���ဦ�

 စ�တမ���ဖစ���မ�က��ရ�အတ�က� အစအစအရ�ရ� �ဆ�င�ရ�က��ပ�ခ��သည��

�န�ပည��တ���ပည�သ� �က�န��မ��ရ�ဦ�စ��ဌ�နမ��� �ဒ�က�တ�လ�လ��ကည���င�� ၀န�ထမ��

မ���အ��လ���အ��လည���က�င��၊ အထ��ပင��က��ဇ��တင�ရ��ပ���က�င�� မ�တ�တမ��တင�

အပ�ပ�သည�။
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