"တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵ
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အနှစံခ့ ြံ(Abstract)
• မြမန်မာတစ်ိငို ်ငဳလဳဵု ၏ အဓိကကျနဵ် မာေရဵ မြပဿနာဖ
ြ စ်ေသာတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျကေ် ရဵ
တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွကရ
် ာ၌ အသင်ဵဝင်မျာဵ၏ စွမဵ် ေဆာင်ရည်မျာဵ တိဵု ြမှငေဴ် ပဵရန်

“တီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျကေ် ရဵ မိခင်ကေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵစွမဵ် ေဆာင်ရည်
တိုဵြမှင်ေဴ ပဵ” သုေတသနစာတမ်ဵကို လုပ်ေဆာင်ခဴဲပါသည်။

• မြပည်သလ
ူ ူထုအေခ
ြ ြပတတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျကေ် ရဵ စီမခဳ ျက်တငွ ်
မိခင်ိငှ ဴ်ကေလဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ြကီဵ ြကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ (၂၀၁၆)ခုိစှ ် လချတပ်အစီရင်ခစဳ ာမျာဵ
အရ လုပေ် ဆာင်ချက် ေကာင်ဵမွန်သညဴ် (၅)မိမိတနနယ်
ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵ၊ ေညာင်ဦဵ၊ မြပင်ဦဵလွင၊် သာစည်၊ အမရပူရိမိတနနယ်တနို မှအသင်ဵဝင်(၇၅)ဦဵ၊
လုပေ် ဆာင်ချကအ
် ာဵနည်ဵသညဴ် (၅) မိမိတနနယ်
ဝမ်ဵတွင်ဵ၊ မြမစ်သာဵ၊ ေကျာက်ဆည်၊ မြမင်ဵိခဳ၊ မြပည် ြကီဵတဳခနွ ် မိမိတနနယ် တိနု မှ အသင်ဵ၀င် (၇၆)ဦဵ
သည် ဆန်ဵစစ်လွှာ ေမဵခွန်ဵပုစဳ ဳြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ
မြပည် ြကီဵတဳခနွ ် ိှငဴ် အမရပူရတိနု မှ မဲစနစ်ြဖငဴ် ေရွဵချယ်ခဴဲေသာ အသင်ဵဝင် (၂၀) ဦဵအာဵ
(FGD-Focus Group Discussion) မြပတလုပ်ခဴဲပါသည်။
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သုေတသန ေတွ့ရခှိ ျက်မျာဵ
ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူမျာဵ ၏အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵ
•
•
•
•
•
•

မ သက် (၄၁)ိှစ်ိှင်ဴအထက် - အမျာဵဵဆုဳဵ(၄၆%), (၁၈)ိှစ်မှ(၂၀) အနည်ဵဆုဵဳ (၆%)
အ
ကျာဵ (၁၃% ), မ (၈၇%)
ကိယ
ု ်ပိငု လ
် ုပ်ငန်ဵ လုပ်ကုိင်သူ -(၄၂%) ,အရဳသာဵဖွာဵ - (၄%) ,တက္က သလ
ို ်ဘဲ့ွရ - (၄၃.၇%)
လုပ်သက် (၁)ိှစ် မှ (၃)ိှစ် - (၇၁%) ,(၇)ိှစ် ိှင်ဴအထက် - (၁၅%)
သင်တန်ဵရရှိမှုအေခ
ြ အေန သင်တန်ဵမရရှိေသဵ (၁၂%)
DOT Provider(Directly Observe treatment)
ေဆာင်ရက
ွ ်သူ - (၈၃%), ေဆာင်ရက
ွ ်မမှု ရှိသူ - (၁၇%)

ဗဟုသုတအေခ
ြ အေန
ေမဵခွန်ဵ (၁၁)ခု မြဖငဴ် ဆန်ဵစစ် ြကညဴရ
် ာ

• (၄)မှတ်ိှငေဴ် အာက်ေြဖဆိုိငို သ
် ူ

(သာမာန်ေအာက်)

၀

• (၄ မှတိ် ှင်ဴ ၉မှတ)် မှန်ေအာင်ေြဖဆိုိိငု သ
် ူ (သာမာန်အဆငဴ်)

(၁၄၂)ဦဵ

• (၁၀မှတိ် ှင်ဴအထက်)မှန်ေအာင်ေြဖဆိုိိငု သ
် ူ (သာမာန်အထက်)

(၉)ဦဵ
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သေဘာထာဵခဳယူချက်
တီဘီေဆဵ၏ေဘဵထွက်ဆဵို ကျိတဵမျာဵခဳစာဵရပါက နီဵစပ်ရာေဆဵခန်ဵ/ ကျန်ဵမာေရဵဌာနရှိ ဆရာဝန်၊ ဆရာမမျာဵကို
အလျင်အြမန်အေက
ြ ာင်ဵ ြကာဵရန် သေဘာတူသူမှာ
• လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွနေ် သာ မိမိတနနယ်မှ
(၇၄)ဦဵ
• လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မျာဵမှ
(၆၂)ဦဵ
တီဘီေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆဵို ကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵရလျှင် လူနာသည်မိမိသေဘာအတိငု ဵ် ေဆဵကုသမှု ရပ်ဆငို ဵ် ရန်
သေဘာတူညီသူမှာ
• လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွနေ် သာ မိမိတနနယ်မှ
(၁၀)ဦဵ
• လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မျာဵမှ
(၁၁)ဦဵ ရှိေနေသဵခ
ြ င်ဵကိလ
ု ည်ဵေကာင်ဵ၊
တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵတိက
ု ်ြခင်ဵကို မိသာဵစုဝင်မှြပတလုပ်ြခင်ဵကို သေဘာတူသညဴဦ် ဵေရ မှာ
• လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွနေ် သာ မိမိတနနယ်မှ
(၇၀)ဦဵ
• လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မျာဵမှ
(၆၈)ဦဵ မြဖစ်ေနခ
ြ င်ဵကိုလည်ဵ ေကာင်ဵ
ေတွ့ရိရ
ှ ၍ သေဘာထာဵ ခဳယူချက်မျာဵ မှနက
် န်ေအာင် သင်တန်ဵေပဵရာတွင် ကျိတဵ ေက
ြ ာင်ဵဆက်စပ်၍
ရှင်ဵလင်ဵစွာသင် ြကာဵရန် လိအ
ု ပ်ေ ြကာင်ဵ
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လက်ေတွ့လုပ်ေဆာင်ချက်
• တီဘလ
ီ ူနာိှငဴ် အတူ ေနထိုင်သူ မိသာဵစုမျာဵကို တီဘေီ ရာဂါ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
(Contact Tracing) ကိေု ဆာင်ရွက် မြခင်ဵ
• တီဘသ
ီ ဳသယလူနာကို ညွှန်ဵပိနု ရာတွင် ကျနဵ် မာေရဵဌာနသိုန ညွှန်ဵပိနု ြခင်ဵ
• ေဆဵဆိငု ်မှ ေဆဵဝယ်ေသာက်ရန် ညွှန်ဵပိနု ြခင်ဵ၊
• တီဘေီ ရာဂါရှာေဖွရာတွင် သလိပစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
• ေဆဵတိုကေ် ကွေဵသူမျာဵ၏တိုကရ
် ုိက် ေစာငဴ် ြကပ် ြကညဴရ
် ှု ေဆဵကုသြခင်ဵ၏
အဓိပါ္ပ ယ်ဖွင်ဴဆိခု ျကအ
် တိငု ်ဵ ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်ဵ
• ိှစသ
် ိမ်ေဴ ဆွဵေိွဵပညာေပဵခ
ြ င်ဵ ိှငဴ်
• သလိပ်ြပန်စစ် ရမညဴ်လမျာဵတွင် လူနာအာဵ ကူညေီ ဆာင်ရွကေ် ပဵခ
ြ င်ဵတွင်
အာဵနည်ဵေနေက
ြ ာင်ဵ ေတွ့ရရ
ှိ ပါသည်။
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အုပ်စုဖ့ွဲေမဵမ
ြ န်ဵခဲေဴ သာ အမရပူရိှငဴ် မြပည် ြကီဵတဳခွန်ိမိတနနယ်မှ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏
ရင်တွင်ဵြဖစ် စကာဵမျာဵ
• ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵအမျာဵစုသည် တီဘီတိက
ု ်ဖျက် ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စိတအ
် ာဵထက်သန်စွာြဖငဴ်
လူနာမျာဵ အကျတိ ဵအတွက်ေဆာင်ရွကခ် ဲဴ ြကရာတွငအ
် ခက်အခဲမျာဵ၊လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵမျာဵစွာရှေိ နေက
ြ ာင်ဵ

• တီဘလ
ီ ူနာမျာဵသည်လည်ဵ ဆင်ဵရဲချတိ နတဲဴ သညဴ်အြပင် တီဘိီ ှငပဴ် တ်သက်သညဴ် ဗဟုသတ
ု မျာဵ
ခဳယူချက် သေဘာထာဵမျာဵတွင် လိအ
ု ပ်ချက်ရှေိ နသဖ
ြ ငဴ် ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ပိုမိတ
ု ုဵိ ြမှငေဴ် ဆာင်ရွက်သငဴေ် ြကာင်ဵ

 တီဘေီ ရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵတွင် ေစတနာဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ၏ အခန်ဵကဏ္ဍသည် အလွန်အေရဵပါပ
ိ ီဵ
၄င်ဵတိနု ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵတိုဵ ြမှငဴရ
် န် မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵ မျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ ၊ လိအ
ု ပ်ေသာ ေထာက်ပမဳဴ ှု
မျာဵေပဵခ
ြ င်ဵကို ေဆာင်ရွက်သငဴပ် ါသည်။

 သင်တန်ဵမျာဵ ေပဵရာတွင် အာဵနည်ဵေနေသာ ဗဟုသတ
ု မျာဵ မြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵခ
ြ င်ဵ ၊ မှာဵယွင်ဵေနေသာ
သေဘာထာဵမျာဵ ေြပာင်ဵလဲေစခ
ြ င်ဵ၊ လက်ေတွ့လပု ်ေဆာင်ရန် လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို
လည်ဵ ြဖညဴဆ
် ည်ဵေဆာင်ရွကေ် ပဵသငဴပ် ါသည်။
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၁။ သုေတသနစာတမံဵအခ့ီဵ (Introduction)
မြမန်မာိိုင်ငတ
ဳ ွင် ခနန်မနှ ဵ် ေခ
ြ အာဵဖ
ြ ငဴ်
• ိှစစ် ဥ် တီဘေီ ရာဂါလူနာ
- (၂၃၀၀၀၀) ေကျာ်
• သလိပပ် ဵို ေတွ့ အဆုတတ
် ီဘလ
ီ ူနာမျာဵ
- (၆၀၀၀၀)ခနန်
• ေသဆုဳဵမှုေရာဂါမျာဵအနက်
- ဆဌမ
• အဖ
ြ စ်အမျာဵဆုဵဳ ေရာဂါ မျာဵအနက်
- သတ္တ မ
(Source : 2011 Annual Hospital Statistic Report , Dept , Health Planning )

• အမျိတဵသာဵတီဘီေရာဂါတိုကဖ် ျကေ် ရဵစီမဳကိန်ဵသည် တီဘီလနူ ာ (၁၄၈၁၄၉ ) ဦဵကို
ိှစစ် ဉ်ရာှ ေဖွ ကုသမှုေပဵိိငု ်
• ခနန်မနှ ဵ် လူနာအာဵလုဳဵကို ရှာေဖွ၍ ကုသေပဵရန် ကွာဟချက် သုဵဳ ပုဳ တစ်ပဳု Gaps
မျာဵကို မြဖညဴဆ
် ည်ဵရန် အမျိတဵသာဵတီဘေီ ရာဂါ တိက
ု ်ဖျကေ် ရဵ၏ လုပင် န်ဵမျာဵကို
ဝိငု ်ဵ၀န်ဵကူညီ ေဆာင်ရက
ွ ်ရန်
• မြပည်သလ
ူ ူထုအေခ
ြ ြပတ တီဘေီ ရာဂါေစာငဴေ် ရှာက်ြခင်ဵလုပင် န်ဵ ( Community Based
TB Care )
၂၀၁၁တွင် စတင်
• အသင်ဵ၀င်ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵသည် အေရဵပါေသာအခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါ၀င််
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၂၀၃၀ခုိစှ ်တငွ ် END TB Strategies ၏ရည်မှန်ဵချက်မျာဵပ
ြ ညဴမ် ီ ေအာင်
ကျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵ မျာဵသာမက မိတဖ် က်အဖဲ့ွအစည်ဵမျာဵ ၊ လူမေှု ရဵအဖဲ့ွ
အစည်ဵမျာဵ ၊ မြပည်သလ
ူ ူထုအေခ
ြ ြပတေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ မျာဵအပါအ၀င် မြပည်သလ
ူ ူထု

တရပ်လုဵဳ ပါ၀င်ေဆာင်ရွကရ
် န်


မိခင်ိငှ ဴ်ကေလဵအသင်ဵ၀င်မျာဵ၏

အသိပညာဗဟုသတ
ု ၊

လက်ေတွ့ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွင်

ခဳယခူ ျက်သေဘာထာဵ၊

စွမဵ် ေဆာင်ရည်မျာဵ တိဵု ြမှငဴ်ေပဵရန် ၊

လိအ
ု ပ်ေနေသဵေသာ အချက်မျာဵကို သိရှရ
ိ န်ိှငဴ် မြဖညဴဆ
် ည်ဵေဆာင်ရွကိ် ိငု ်ရန် ၊
ရည်ရယ
ွ ်ချက်ြဖငဴ်

"တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵမိခင်ကေလဵေစတနာဴ ၀န်ထမ်ဵမျာဵ
စွမ်ဵေဆာင်ရည်တိုဵြမှငဴ်ေပဵ"
စာတမ်ဵကို ေဆာင်ရွကခ် ဲဴြခင်ဵ မြဖစ်ပါသည်။
8

၂။ သုေတသနိှငဆ
ဴ် ငို ်ေသာအချက်အလက်မျာဵ(LiteratureReview)
• ကမ္ဘာေပါ်တွငိ် ှစ်စဉ်တီဘေီ ရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသညဴ်လနူ ာ
• ၎င်ဵတိုန၏(၈၀%) မှာ ကမ္ဘာတ
ဴ ီဘအ
ီ ြဖစ်အမျာဵဆုဳဵ

(၉)သန်ဵခနန်
(၂၂)ိိုင်ငဳမှြဖစ်

• မြမန်မာိိငု င် သ
ဳ ည် ကမ္ဘာဴတီဘအ
ီ ြဖစ် အမျာဵဆုဵဳ ိိငု င် ဳ
• ေဆဵယဥ်ပါဵတီဘအ
ီ ြဖစ်အမျာဵဆုဵဳ
• တီဘိီ ှငဴ် အိပ်ချ်အငို ဗ် ီွ ဒွန်တလ
ွဲ ျက်အြဖစ်အမျာဵဆုဳဵ
ပါ၀င်လျကရ
် ှိပါသည်။
• မြမန်မာိိငု င် သ
ဳ ည် ိှစ်စဉ်တီဘလ
ီ ူနာအသစ် ြဖစ်ပွာဵမှု
• ိှစ်စဉ်ရှာေဖွကသ
ု ေပဵေသာတီဘီလနူ ာ
• ကုသေပဵရန် ကျန်ရှတ
ိ ဘ
ီ ီလနူ ာ

(၂၂)ိိုင်ငဳ
(၂၇)ိိုင်ငဳ
(၄၁)ိိုင်ငဳ တွင်
(ိှစ်သိန်ဵသုဳဵေသာင်ဵ)ခနန်
(တစ်သနိ ်ဵေလဵေသာင်ဵေကျာ)် ခနန်
(ကိဵု ေသာင်ဵ)ခနန်
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 ကျန်လူနာ ကိဵု ေသာင်ဵခနန်ကို ရှာေဖွရန်မှာ မြပည်သလ
ူ ူထုကုိယတ
် ိငု ်ပါ၀င် ေဆာင်ရွကမ် ှ
သာ မိပီဵြပညဴစ် မုဳ ည်ြဖစ်ေသာေက
ြ ာငဴ် မြမန်မာိိုင်ငဳ မိခင်ိငှ ဴ်ကေလဵ ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ
အသင်ဵ၊ မြမန်မာိိုင်ငဳ အမျိတဵသမီဵေရဵရာအဖွ့ဲ၊ မြမန်မာိိုင်ငဳ မြကက်ေြခနီ အသင်ဵိှငဴ်

မြမန်မာိိငု ်ငဳ ကျန်ဵမာေရဵမှူဵမျာဵ အသင်ဵတိနု အပါအ၀င် မြပည်တွငဵ် ရှိ အစိဵု ရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့မျာဵသည် မြပည်သလ
ူ ူထုအေြခြပတ တီဘေီ ရာဂါေစာငဴေ် ရှာက်ေရဵစီမခဳ ျက်တငွ ် ပါ၀င်
ေဆာင်ရွကခ် ဲဴ



မြပည်သူလူထုအေြခြပတ တီဘီေရာဂါေစာငဴေ် ရှာက်ေရဵ စီမခဳ ျက်သည်ိမိတနနယ်ကျနဵ် မာေရဵ
ဌာနတစ်ခအ
ု တွင်ဵတွင် ေဆာင်ရွကလ
် ျှက်ရှေိ သာ အဓိက လိအ
ု ပ်ချက် မြဖစ်ိပီဵ
မြပည်သလ
ူ ူထု၏ ပူဵေပါင်ဵပါ၀င်မှု အပ
ြ ညဴအ
် ၀ရရှိြခင်ဵ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနိှငဴ်
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွတ
ဲ ိနု မှ ကျနဵ် မာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵ ၊ ေဒသခဳအုပခ် ျတပ်ေရဵ
အဖွဲ့၀င်မျာဵ ိှငဴ် ေစတနာ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
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စီမဳချကတ
် ွင်ပါ၀င်ေသာေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵအဖွ့ဲအစည်ဵမျာဵသည် • တီဘေီ ရာဂါိှင်ဴပါတ်သတ်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵခ
ြ င်ဵကို မြပည်သလ
ူ ူထု အတွငဵ် တွင်
ကျယက
် ျယ်ြပနန်ြပနန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

• တီဘပီ ိုဵေတွ့လူနာိှငဴ် အတူေနအိမ်သာဵမျာဵကို တီဘေီ ရာဂါလက္ခဏာ ရှ/ိ မရှိ စစ်ေဆဵ၍
ေရာဂါလက္ခဏာ ရှိသမူ ျာဵ ကို သလိပ်စစ်ေဆဵရန် မိမိတနနယ် ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနသိုန ေစလွှတ် ေပဵခ
ြ င်ဵ ။
• တီဘီေရာဂါသည် ကုသလျှငေ် ပျာက်ကင်ဵိိငု ်ြခင်ဵ ၊ စနစ်တကျကုသရန် လိအ
ု ပ် ြခင်ဵ၊
ေရာဂါေပျာက်ကင်ဵေအာင်ကုသ ြခင်ဵသည်မကူဵစက်ေစရန်ကာကွယ် မြခင်ဵ ြဖစ် ိပီဵ ကေလဵ မျာဵ
အာဵဘီစီဂျီကာကွယ်ေဆဵထိုဵ ြခင်ဵ ြဖငဴ် ကာကွယိ် ိုင် မြခမင်ဵ စသည်တုိနိှင်ဴ ပါတ်သက်၍ မြပည်သလ
ူ ူထု
အတွင်ဵပျဳ့ိှဳန သိရနှိ ာဵလည်ေစရန် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵခ
ြ င်ဵတိနု ကို အဓိကေဆာင်ရွက်ရန်
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အမ့ိ ဵသာဵတီဘီေောဂါတိုြံဖ့ြံေေဵစီမဳြိနံဵ၏ ေညံမှနံဵခ့ြံမ့ာဵ
ေယဘုယျရည်မှန်ဵချက်မျာဵ (General Objectives)
ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု နည်ဵဗျူဟာကို အသုဵဳ ြပတ၍ တီဘီေရာဂါ
တိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အရှနိ ်အဟုန် ြမှငေဴ် ဆာင်ရက
ွ ်ြခင်ဵ ြဖငဴ် တီဘေီ ရာဂါသည် မြမမန်မာ
ိိုင်ငဳ၏ အဓိက ကျန်ဵမာေရဵပ
ြ ဿနာအဖ
ြ စ်မတည်ရှိေတာဴဘဲ၊ မြပည်သလ
ူ ူထု၏ကျန်ဵမာေရဵ အဆငဴ်
အတန်ဵ ြမမငဴ်မာဵလာေစရန်။

၀ိေသသရည်မှန်ဵချက်မျာဵ (Specific Objectives)
ကမ္ဘာဴကလ
ု သမဂ္ဂ ေထာင်စုိှစ် ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို ၀ိေသသရည်မှန်ဵချက်မျာဵ အဖ
ြ စ် (၂၀၁၅) ခုိှစ်တငွ ်
မြပညဴမ် ီရန် ရည်ရွယခ် ျမှတထ
် ာဵပါသည်။
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The End TB Strategy: Vision, goal, targets
Vision: A world free of TB

Zero TB deaths, Zero TB disease, and Zero TB suffering
Goal: End the Global TB epidemic (<10 cases per 100,000)

Target 1 -

95% reduction in deaths due to TB (compared with 2015)

Target 2 -

90% reduction in TB incidence rate (compared with 2015)

Target 3 -

No affected families face catastrophic costs due to TB

3 pillars

Integrated, patient-centered TB care and
prevention

Bold policies and supportive systems

Intensified research and innovation
4 Principles
Government stewardship and accountability, with monitoring and evaluation
Building a strong coalition with civil society and communities
Protecting and promoting human rights, ethics and equity
Adaptation of the strategy and targets at country level, with global collaboration 13

The Global Burden of TB - 2014

All forms of TB

HIV - associated TB
Multidrug-resistant TB

Estimated number
of Cases
9.6 Million
- 1 million children
- 3.2 million women
- 5.4 million men
1.2 million (13%)
480,000

Estimated number
of deaths
1.5 Million
- 140.000 children
- 480.000 women
- 890.000 men
400,000
190,000
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(၂-ဂ)။ တိက
ု ်ရက
ို ် ြကညဴရ
် ှု ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵြခင်ဵ ( Directly Observed Treatment - DOT)

• တိက
ု ်ရုိက် ြကညဴရ
် ှုေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵ ြခင်ဵ ြဖငဴ် မှန်ကန်ေသာေဆဵ၀ါဵမျာဵ၊ မှန်ကန်ေသာ ေဆဵညွှန်ဵမျာဵ
ိှငဴ် အကမ
ြ ိမ်မှန်မှန်ေသာက်ြခင်ဵ ြဖငဴ် ေဆဵယဥ်ပါဵမှုကုိလည်ဵ ကာကွယေ် ပဵိိငု ပ် ါသည်။
• ေဆဵရုတ
ဳ က်လူနာမျာဵကိုမူ ေဆဵရုဳရက
ှိ ျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵမှ ေစာငဴ် ြကပ် မြကမညဴရ
် ှု၍
ေဆဵတိုကေ် ပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
• (Streptomycin)ထိဵု ေဆဵပါရှေိ သာ မြပန်ကု ကုထဳဵု ိှငဴ် ေဆဵယဥ်ပါဵတီဘီ ကုထဳုဵ ြဖငဴ် ကုသေနေသာ
တီဘီလနူ ာမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ထမ်ဵေရှ့ေမှာက်တငွ ် ေဆဵမျာဵကိုိမိတချပ
ိ ီဵမှ ေဆဵထိဵု ြခမင်ဵကို
ခဳယူရမည်။
• ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိနု လာေရာက်ေသာလူနာမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵမှ ေစာငဴ် ြကပ်
မြကမညဴရ
် ှုေဆဵတိက
ု ် ေကွေဵမည်ြဖစ်ြပီဵ ကျန်ဵမာေရဵဌာနိှငဴ် အလှမ်ဵေ၀ဵေသာ လူနာမျာဵအာဵ ေစတနာဴ
၀န်ထမ်ဵ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵမှ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သင်တန်ဵတက်ြပီဵေသာ လူမှုအဖွ့ဲအစည်ဵ
မျာဵ (ဥပမာ- မိခင်ိှငဴ် ကေလဵေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၊ မြကက်ေြခနီအသင်ဵ) မှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
မိသာဵစု၀င်မျာဵမှ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ တာ၀န်ယူ၍ တိုကရ
် ိုက် ြကညဴရ
် ှု ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵသူ DOT
Provider သည် လူနာေဆဵေသာက်ိပီဵတိုင်ဵ ေဆဵကုသမှုမှတတ
် မ်ဵကဒ်တွင် မှတသ
် ာဵပ
ိ ီဵ ေဆဵဒဏ်
ခဳစာဵမှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနာက်တစ် ြကိမ်သလိပ် စစ်ေဆဵရမညဴရ
် က်ကို လည်ဵေကာင်ဵ
လူနာအာဵ အသိေပဵခ
ြ င်ဵတိနု ကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
• တီဘေီ ရာဂါသည် တီဘီေရာဂါကူဵစက်ခဳရ ြခင်ဵေက
ြ ာငဴ်ြဖစ်ေသာ ကူဵစက်ေရာဂါ မြဖစ် ိပီဵ
မျိတဵရိဵု လိုကေ် သာ ေရာဂါမဟုတပ် ါ။
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တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ိှငဴ် ကူဵစက်ပျဳ့ပွာဵပုဳ
ရင်ေခါင်ဵလက္ခဏာမျာဵ (Pulmonary Signs & Symptoms)
(က) ေချာင်ဵဆိဵု ြခင်ဵ (cough)
(ခ) သလိပ်ထွက်ြခင်ဵ (expectoration)
(ဂ) သလိပ်တွင်ေသွဵပါခ
ြ င်ဵ ၊ ေချာင်ဵဆိုဵေသွဵပါခ
ြ င်ဵ (haemoptysis)
(ဃ) ေကျာရင်ေအာငဴ်ြခင်ဵ (chest pain)
(င) အသက်ရှူမ၀မြခင်ဵ (breathlessness)
ေယဘူယျ လက္ခဏာမျာဵ (General Signs and Symptoms)
(က)
အစာဵအေသာက်ပျက်ြခင်ဵ (loss of appetite)
(ခ)
တဖ
ြ ည်ဵြဖည်ဵပိန်ချတဳဵလာခ
ြ င်ဵ (weight loss)
(ဂ)
မလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ြဖစ်ြခင်ဵ(fatigue) အလွယ်တကူေမာပန်ဵ ိွမ်ဵနယ်ြခင်ဵ(tiredness)
(ဃ)
ကိယ
ု ်အပူချိန်တေငွ့ေငွ့တက်ြခင်ဵ (low grade fever)
(င)
ညဘက်ေခွေဵထွက်ြခင်ဵ ( night sweating) တိုနြဖစ်ပါသည်။
တီဘီေရာဂါကူဵစက်ပျဳ့ပွာဵပုဳ (Mode of spread)မှာ
သလိပ်တွင်တီဘီေရာဂါပိဵု ပါရှေိ သာ အဆုတ်တီဘီေရာဂါေ၀ဒနာရှင်မျာဵ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊ ိှာေချခ
ြ င်ဵ၊ ကျယ်ေလာင်စွာ သီချင်ဵဆိုြခင်ဵ၊ ရယ်ေမာခ
ြ င်ဵြဖငဴ်
 သလိပ်တွင် တီဘီပိုဵပါရှေိ သာ ေလကို ရှူရိက
ှု ်မိေသာသူမျာဵ၏ အဆုတ်တွင်ဵသိနု
အသက်ရှူလမ်ဵေက
ြ ာင်ဵမှ ၀င်ေရာက်၍ေရာဂါကူဵစက်
ကူဵစက်ြခင်ဵ ခဳရသူတိငု ်ဵ တီဘီေရာဂါ မဖ
ြ စ်ိိုင်
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ကုသမှုေပဵရာတွင် လိက
ု ်နာရမညဴအ
် ချက်မျာဵ
(General principle about treatment )
(၁) တီဘီသသ
ဳ ယလူနာတွင် သလိပ်ပိဵု ေတွ့ပါက ေရာဂါရှေိ ြကာင်ဵအသိေပဵ၍ ကုသမှု အမ
ြ န်ဆုဳဵ
ခဳယရ
ူ န်
(၂) တီဘီေဆဵမျာဵသည် ေဘဵထွက်ဆိဵု ကျိတဵေပဵိိုင်သ ြဖငဴ် တီဘေီ ရာဂါ ေသချာမှကုသေပဵရန်
(၃) ေရွဵချယသ
် ညဴက
် ုထဳုဵသည် ယခင် ေဆဵကုသခဲဴြခင်ဵ ရှ/ိ မရှိေပါ်မူတည်သည်။ ေဆဵကုသမှု မစမီ
ေသချာစွာေမဵမ
ြ န်ဵ၍ မှန်ကန်ေသာကုထုဵဳ ြဖငဴ်ေရွဵချယ်ကုသေပဵရမည်။ (အေရဵက
ြ ီဵသည်)
(၄) ေဆဵကုသမှုကာလတစ်ေလျှာက်လုဵဳ လူနာသည် သင်တန်ဵတက်ိပီဵေသာ (DOT Provider)
ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ထမ်ဵ(သိနု )ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ(သိနု )လူမှုေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၀င်မျာဵ
(ဥပမာ-မြမန်မာိိုင်ငဳအမျိတဵသမီဵေရဵရာအဖွဲ့၊ မြမန်မာိိုင်ငဳမိခင်ိှငက
ဴ် ေလဵေစာငဴေ် ရှာက်ေရဵအသင်ဵ၊
မြမန်မာိိငု င် ဳ ြကက်ေြခနီ အသင်ဵ (သိနု ) မိသာဵစု၀င် တစ်ဦဵဦဵ၏)ေရှ့ေမှာက်တငွ ် တီဘီေဆဵမျာဵကို
ေသာက်ရန်
(၅) လူနာအာဵ ေဆဵကုသမှု ိပီဵဆုဳဵသည်အထိ သလိပ် ြပန်လည်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵကို မှန်ေအာင် ေဆာင်
ရွက်ရန် သတိေပဵရန်
(၆) Streptomycin ထိဵု ေဆဵေပဵမည်ဆပို ါက၊ တစ်ခါသုဵဳ ေဆဵထိုဵ ြွပန်ိှငဴ် အပ်မျာဵကိုသာ အသုဳဵ ြပတေစ
ရမည်။ လူနာတစ်ဦဵလျှင် ေဆဵထိဵု ြွပန်တစ်ေချာင်ဵ၊အပ်တစ်ေချာင်ဵကျစီ အသုဵဳ ြပတရန်
(တီဘီေဆဵေသာက်ိပီဵလျှင်ိပီဵချင်ဵ ေဆဵထိဵု ေပဵရမည်။)
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ကုသမှုေပဵရာတွင် လိက
ု ်နာရမညဴအ
် ချက်မျာဵ
(General principle about treatment )
(၇) ေရာဂါေပျာက်ကင်ဵ ိပီဵ မြပန်လည်မ ြဖစ်ရန် ညွှန် ြကာဵထာဵသညဴ်ေဆဵတွဲကုိ သတ်မှတ် ကာလ
မြပမညဴသ
် ည် အထိ၊မှန်မှန်ကုသရန်အေရဵက
ြ ီဵေက
ြ ာင်ဵကိုလနူ ာိှငဴမ် ိသာဵစု သေဘာ
ြ ိမ် ြကိမ်ေပဵရန်
ေပါက်နာဵလည်ေအာင် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာကို အက
(၈) လူနာိှင်ဴအတူေနသူမျာဵ၊ မိသာဵစု၀င်မျာဵ(အထူဵသဖ
ြ ငဴ်၂ပါတ်ိှငဴအ
် ထက် ေရရှည် ေချာင်ဵဆိုဵ
ေနခဲဴသ)ူ တီဘီေရာဂါရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵေပဵရန်
(၉) လူနာအေပါ်ကိယ
ု ်ချင်ဵစာ၊ ကရုဏာ၊ အက
ြ င်နာထာဵ၍ ဆက်ဆရ
ဳ န်
(၁၀)တီဘလ
ီ ူနာမျာဵသည် ေဆဵကုသမှု ိပီဵစီဵပါက ပထမ(၆)လတွင် (၃)လတစ် ြကိမ်၊ကျန်ဵမာေရဵ

ဌာနမျာဵ၌ မြပန်လည်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပတလုပ်ရန်
(၁၁) ေဆဵဗူဵကို ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ထမ်ဵ သိနု ထုတေ် ပဵြပီဵတိက
ု ်ရက
ို ် ြကညဴရ
် ှု ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵသူမှ
မြကီဵ ြကပ်၍ ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵရန် ြဖစ်ပါ သည်။
18

ေချာင်ဵဆိဵု လျှင်/ိှာေချလျှင်ကျငဴသ
် ဵုဳ လိက
ု ်နာရမည်စဴ ည်ဵကမ်ဵကျငဴ်၀တ်မျာဵ (ကျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵိှငဴ်
ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵအတွက်) ပိဵု မွှာဵမျာဵ မြပနန်ိနှဳ မှု ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။)
ေချာင်ဵဆိဵု လျှင်ေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ိှာေချလျှငေ် သာ် လည်ဵေကာင်ဵ သင်၏ ပါဵစပ်ိှငဴ်
ိှာေခါင်ဵတိနု ကို လက်ကိုင်ပဝါ(သိုနမဟုတ)် တစ်သျှူဵိှငဴပ် ိတ်၍ိှာေချ/ ေချာင်ဵဆိုဵ မြခင်ဵြပတရပါမည်။
အကယ်၍သငဴ်တွင်
အကျီအေပါ်ပိငု ဵ်

(သိနု မဟုတ်)

လက်ကိငု ပ် ဝါ(သိနု မဟုတ်)တစ်သျှူဵအလွယ်တကူမရှပိ ါက
တဳေတာင်ဆစ်အတွငဵ် သိုန

ေချာင်ဵဆိဵု /ိှာေချခ
ြ င်ဵ

သင်၏
မြပတရပါမည်။

(လက်ဖဝါဵအတွင်ဵထဲသနို ေချာင်ဵဆိုဵ/ိှာေချခ
ြ င်ဵ မပ
ြ တလုပ်ရပါ။)
သင်ကယ
ို ်တိုင် ေချာင်ဵဆိုဵ/ိှာေချေနလျှင်လည်ဵ သငဴအ
် ာဵ ိှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ခိငု ်ဵပါမည်။
သင်၏လက်ကို မက
ြ ာခဏ ဆပ်ြပာိှငဴ် ေရေိွဵအသုဵဳ ြပတ၍ စက္က နန် (၂၀)မြကာေအာင် ေဆဵ

ေက
ြ ာပါ။
အကယ်၍ ဆပ်ြပာိှငဴ် ေရ အဆင်သငဴမ် ရှပိ ါက အရက်ပျဳပါေသာ လက်ေဆဵ ရည်ြဖငဴ် ေဆဵပါ။
(ကမ္ဘာဗဴ ဟိက
ု ူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ိှမိ ်နင်ဵေရဵအဖွ့ဲ)19

စာတမ်ဵြပတလုပရ
် ြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက် (Objectives)
• မိခင်ိှငဴက
် ေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ တီဘီေရာဂါိှငဴ် ပတ်သက်ေသာ ဗဟုသတ
ု ၊
သေဘာထာဵိှငဴလ
် က်ေတွ့လုိကန် ာမှုမျာဵကို သိရိိှ ိုင်ရန်။
• မိခင်ိှငဴက
် ေလဵအသင်ဵဝင် ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ တီဘီလနူ ာရှာေဖွေရဵ ၊ ကုသေရဵ ိှင်ဴ
ပတ်သက်သညဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ေလဴလာသိရိှိ ိုင်ရန်။
• မိခင်ိှငဴက
် ေလဵ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် အခန်ဵကဏ္ဍ မြမမငဴ်တင်ရန်။
• မိခင်ိှငဴက
် ေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ တီဘီေရာဂါ ပေပျာက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ မျာဵတွင်
ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ပိုမိေု ကာင်ဵမွန်လာေစရန် လုပ်ေဆာင် ရမညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်။
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သုေတသနနည်ဵပညာ (Research Methodology )
•ေဆာင်ရွက်သညဴက
် ာလ(Study Period) - ၂၀၁၆- မြသဂုတ် မှ ဒီဇင်ဘာ ထိ
•ေဆာင်ရွက်သညဴေ် နရာ (Study Area) လုပ်ေဆာင်မှု ေကာင်ဵမွနေ် သာ မိမိတနနယ် (၅) မိမိတနနယ်
ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵ ၊ ေညာင်ဦဵ ၊ မြပင်ဦဵလွင် ၊ သာစည် ၊ အမရပူရ
လုပ်ေဆာင်မှုအာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ် (၅) မိမိတနနယ်
ဝမ်ဵတွင်ဵ ၊ မြမစ်သာဵ ၊ ေကျာက်ဆည် ၊ မြမင်ဵိခဳ ၊ မြပည် ြကီဵတဳခွန်ိမမိတနနယ်

• နမူနာေကာက်ယူ ြခင်ဵိှငဴ် တွက်ချက်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ(Sampling and Sample size
calculation) မိမိတနနယ်မျာဵ
- Purposive Sampling
ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ (၁၅၀)ဦဵ - (Simple random sampling) ကျဘမ်ဵေရွဵချယ်နည်ဵ
• Sampling and Sample size calculation
n = 150 (Sample size)
z = 1.96 (95 % Confidence Interval)
p (estimated prevalence) = 0.5
q
=1–p
d (Precision)
=0-1
• သုေတသနလုပ်ငန်ဵအမျတိ ဵအစာဵ (Study Design) (Cross Sectional Descriptive Study)
တစ်ချိန်တည်ဵ အေက
ြ ာင်ဵ စုဳေဖာ် ြပ ေလဴလာခ
ြ င်ဵပုစဳ ဳ

21

သုေတသနလုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၂၀၁၆- မြသဂုတ် - သုေတသနလုပ်ငန်ဵ ပဏာမေဆွဵေိွဵညှိိှုိင်ဵ
(နာယက၏လမ်ဵညွှနမ် ှု၊ မြပည်သနူ ကျနဵ် မာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏ အနီဵကပ် မြကီဵ ြကပ်မ)ှု
"တီဘေီ ရာဂါတိုကဖ် ျက်ေရဵမိခင်ကေလဵေစတနာဴ ၀န်ထမ်ဵမျာဵ စွမဵ် ေဆာင်ရည်တုိဵြမှငေဴ် ပဵ"
ေခါင်ဵစဥ်ေရွဵ
၂၀၁၆- စက်တင်ဘာ - ဆန်ဵစစ် ေမဵခွနဵ် လွှာ( မြပည်သနူ ကျနဵ် မာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏ မြကီဵ ြကပ်
လမ်ဵညွှန်မ)ှု
မိခင်ကေလဵ အသင်ဵ၀င်မျာဵအာဵ သင်တန်ဵေပဵ
ေအာက်တဘ
ို ာ၊ိိ၀ု င်ဘာ - မိမိတနနယ်(၁၀)မိမိတနနယ်တငွ ်ေမဵခွနဵ် မျာဵေမဵ
၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ - Qualitative နည်ဵလမ်ဵ မြဖငဴ် ေလဴလာမညဴ် ိှစ်ိမိတနနယ်အာဵ Simple
random sampling မဲစနစ်ြဖငဴ် ေရွဵချယ်ိပီဵ မိခင်ိှင်ဴကေလဵေစတနာဴ ဝန်ထမ်ဵ(၂၀)ဦဵအာဵ
ဝိငု ်ဵဖွ့ဲေဆွဵေိွဵ
22

အချက်အလက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်တွက်ချက်ြခင်ဵ ( Data Management and Analysis)
 ေကာက်ယစူ ုေဆာင်ဵရရှိေသာ အချက်အလက်မျာဵအာဵ မြပန်လည်ဆန်ဵ စစ်ြခင်ဵ၊
 မရှင်ဵလင်ဵသညဴ် အချက်အလက်မျာဵ မြပန်လည်ေဆွဵေိွဵအတည်ြပတခ
ြ င်ဵ၊
 မလိအ
ု ပ်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ ဖယ်ရှာဵ
 သတင်ဵအချကအ
် လက်မျာဵကို SPSS Version (16) နည်ဵစနစ်သဳဵု
ေမြဖဆိုသမူ ျာဵ၏  အသိပညာ ဆိုင်ရာ၊ သေဘာထာဵခဳယခူ ျက်ဆုငိ ်ရာ၊ပမ
ြ တမူေဆာင်ရွကမ် ှုဆုိင်ရာအေခ
ြ အေနမျာဵကို
တင်ြပထာဵ ပါသည်။
 ေမြဖဆိုသမူ ျာဵ၏ ဗဟုသုတအသိပညာ၊ လက်ေတွ့ေဆာင်ရွကမ် ှု အေခ
ြ အေနမျာဵ၏ဆက်စပ်
ဆက်ိွယမ် ှုရှိေသာ အေြခအေနမျာဵကို
Kruskal Wallis,
ြ ငဴ် အသုဵဳ ြပတတွက်ချက်
Mann Whitney U Test စသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖ
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သုေတသနကျငဝဴ် တ်ကလ
ို က
ို ်နာခ
ြ င်ဵ
သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ိိငု ရ
် န်  ကျငဝဴ် တ်ဆိငု ရ
် ာ ေကာ်မတီ (Ethical Board) ၏ခွင်ဴြပတချက်ကိလ
ု ိက
ု ်နာပမ
ိ ီဵ
 တိငု ဵ် ေဒသက
ြ ီဵမိခင်ိှငဴက
် ေလဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု မြကီဵ ြကပ်ေရဵ အဖဲွ့၏ လမ်ဵညွှန်ပပဳဴ ိုဵမှု၊
 တိငု ဵ် ေဒသကမ
ြ ီဵ ြပည်သူနကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏ မြကီဵ ြကပ်မှု ြဖငဴ်
မိခင်ိှငက
ဴ် ေလဵ အသင်ဵဝင်မျာဵပါဝင်ေသာသုေတသနစာတမ်ဵ ြပတစုေရဵအဖဲွ့ြဖငဴ်ေဆာင်ရွကခ် ဲဴပါသည်။
ေလဴလာမှုလပု ်ငန်ဵတွင် ပါဝင် ြကမညဴ် မိခင်ကေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ (၁၅၁)ဦဵအာဵ
 သုေတသနအေက
ြ ာင်ဵ မြကိတတင်အသိေပဵ ရှင်ဵလင်ဵေပ
ြ ာက
ြ ာဵခ
ြ င်ဵ၊
 ပုဂတ္ဂိ လ်ေရဵဆိငု ရ
် ာ အချက်အလက်မျာဵကို သုေတသနလုပ်ငန်ဵမှလွဲ၍ အခ
ြ ာဵကိစ္စမျာဵတွင်
သုဵဳ စဲမွ ညဴ်မဟုတ်ေ ြကာင်ဵ ကတိေပဵခ
ြ င်ဵ၊
 ေမြဖဆိုလာွှ မျာဵတွင် ေဖ
ြ ဆိုသ၏
ူ အမည်ကို ေဖာ်ြပ မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ မပ
ြ တေက
ြ ာင်ဵ ပွင်ဵလင်ဵ
မှန်ကန်စွာ၊ လွပ်လပ်စွာေဖ
ြ ဆိုိိငု ေ် ြကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေပ
ြ ာဆိုြခင်ဵ ြဖငဴ် သုေတသန ကျငဴဝ် တ် ကို
ေလဵစာဵလိက
ု ်နာခဲဴပါသည်။
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အသက်အုပစ် ုမျာဵ
ေမြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ အသက်အုပစ် ုမျာဵ အေခ
ြ အေန
6%

9%
19%

၁၈မိှစ်မမှမ၂၀မိှစ်
၂၁မိှစမ် မှမ၂၅မိှစ်
၂၆မိှစ်မမှမ၃၀မိှစ်
၃၁မိှစ်မမှမ၃၅မိှစ်
၃၆မိှစ်မမှမ၄၀မိှစ်
၄၁မိှစိ် ှငဴအ
် ထက်

46%

13%
7%

ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵတွင် အသက် (၁၈) ိှစ်မှ (၂၀) ိှစ် အုပ်စုမှာ (၆%) ၊ အသက် (၂၁)ိှစ်မှ (၂၅)
ိှစ် အုပ်စုမှာ (၉%) ၊ အသက် (၂၆) ိှစ်မှ (၃၀) ိှစ် အုပ်စုမှာ (၁၉%) ၊ အသက် (၃၁) ိှစ်မှ
(၃၅) ိှစ် အုပ်စုမှာ (၁၃%) ၊ အသက် (၃၆) ိှစ်မှ (၄၀) ိှစ် အုပ်စုမှာ (၇%) မြဖစ် ိပီဵ အသက်
(၄၁) ိှစ်ိှင်ဴ အထက်အုပ်စုမှာ အမျာဵဆုဵဳ အုပ်စုြဖစ်ိပီဵ (၄၆ %) ရှိပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵတွင် (ကျာဵ/မ) ပါဝင်မှု
13%

ကျာဵ
87%

မ

ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူမျာဵတွင် ကျာဵ/မ ပါ၀င်မှုမှာ ကျာဵ (၁၃%) ရှိိပီဵ မ (၈၇%) ပါဝင်သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ အလုပအ
် ကိငု ် အေခ
ြ အေန

ကိယ
ု ်ပငို ်လုပ်ငန်ဵ

4%

17%
3%
42%

အစိဵု ရဝန်ထမ်ဵ/အခ
ြ ာဵ
ဝန်ထမ်ဵ
ပင်စင်စာဵ(အင
ိ ိမ်ဵစာဵ)

34%

မှီခုိ
အခ
ြ ာဵမ(အရဳသာဵဖွာဵ)

ေ ြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ အလုပ်အကိုင်ကုိေလဴလာရာတွင် အမျာဵစုြဖစ်ေသာ ကိယ
ု ်ပငို လ
် ုပ်ငန်ဵ
လုပ်ကုိင်သမူ ျာဵမှာ(၄၂%)၊ ပင်စင်စာဵအနည်ဵငယ်(၃%)ပါ၀င်ိပီဵ ေဖ
ြ ဆိုသ၏
ူ (၄%)မှာ အရန်
သာဵဖွာဵမျာဵြဖစ်သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ ပညာအရည်အချင်ဵ အေခ
ြ အေန
3%
5%
19%
44%

ေရဵတတ်ဖတ်တတ်

မူလတန်ဵ
အလယ်တန်ဵ
အထက်တန်ဵ
29%

တက္က သိလ
ု ်/ဘွ့ဲရ

ဤသုေတသနတွင် ေြဖဆိသ
ု ူေစတနာဴဝန်ထမ်ဵအမျာဵစု၏ ပညာအရည်အချင်ဵမှာ တက္က သလ
ို ်တစ်ခုခုမှ
ဘွ့ဲရမျာဵဖ
ြ စ် ိပီဵ (၄၄%)ရှိေနပ
ိ ီဵ ရာခိငု ိ် ှုန်ဵအနည်ဵဆုဳဵ (၃.၃%)သည်သာ ေရဵတတ် ဖတ်တတ်အဆငဴရ
် ှိ
သည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ အိမေ် ထာင်ေရဵ အေြခအေန
5%
2%
37%

လူပျိတ/အပျိတ
56%

အိမ်ေထာင်ရှိ
အိမ်ေထာင်ကွဲ
မုဆဵို ဖို/မုဆဵို မ

အိမ်ေထာင်ေရဵအေခ
ြ အေနကို ေလဴလာရာတွငလ
် ည်ဵ အမျာဵစုမှာ အိမ်ေထာင်ရိသ
ှ မူ ျာဵ (၅၆%) မြဖစ် ိပီဵ
(၃၂%)သည် လူပျိတ/အပျိတ မျာဵဖ
ြ စ်ေ ြကာင်ဵလည်ဵေတွ့ရပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ မိခင်ကေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵလုပသ
် က်
15%
14%

၁မိှစ်မမှမ၃မိှစ်
၄မိှစ်မမှမ၆မိှစ်
71%

၇မိှစ်အထက်

ေ ြဖဆိသ
ု ူမျာဵတွင် မိခင်ကေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵလုပ်သက် (၁) ိှစ်မှ (၃) ိှစ်အတွင်ဵရှသ
ိ ူမျာဵမှာ
(၇၁%) ၊ လုပ်သက်(၄)ိှစ်မှ(၆) ိှစ်သည် (၁၄%) ိှငဴ် (၁၅%) မှာ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵလုပ်သက် (၇) ိှစ်ိှငဴအ
် ထက်
ရှိေ ြကာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ တီဘီေရာဂါိှငပဴ် တ်သက်သညဴသ
် င်တန်ဵအက
ြ ိမအ
် ေရအတွက်
5%

83%

12%

၀မမြကိမ်
၁-၅မမြကိမ်
၅မမြကိမ်ိှငအ
ဴ် ထက်

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵ၏ တီဘီေရာဂါ ိှင်ဴ ပတ်သက်သညဴသ
် င်တန်ဵတက်ေရာက် သညဴ် အက
ြ ိမ်
အေရအတွကအ
် မျာဵဆုဵဳ မှာ (၁ - ၅) မြကိမ်အတွင်ဵြဖစ်ြပီဵ (၈၃%) မြဖစ် ိပီဵ သင်တန်ဵမရေသဵေသာ (၁၂%)
ကိလ
ု ည်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ DOT ိှငေဴ် စာငဴေ် ရှာက်မေှု ပဵေနသညဴလ
် က်ရှိ တီဘီလူနာ အေရအတွက်
17%
24%

59%

၀မေယာက်
၁မ- ၅မေယာက်
၅မေယာက်ိှငအ
ဴ် ထက်

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵတွင် DOT ိှင်ဴ လက်ရေှိ စာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵေနသညဴ် တီဘီလနူ ာ မရှသ
ိ ူမှာ (၁-၅)
ေယာက်ထိရှသ
ိ ူမှာ (၅၉%) ရှိိပီဵ (၅)ေယာက်ိှင်ဴအထက်ရိှသမူ ှာ (၂၄%) ရှိ သည်ကုိ ေလဴလာေတွ့ရှိ
ရပါသည်။ (၁၇%)မှာ တီဘီလနူ ာမျာဵအာဵ ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵမှု မြပတလုပ်ေပဵ သညဴ် DOT Providers အဖ
ြ စ်
ေဆာင်ရွက်ိငို မ် ှု မရှသ
ိ ည်ကုိေတွ့ရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
တီဘီေရာဂါသည် မျိတဵရိဵု လိက
ု ်ေသာ ေရာဂါဖ
ြ စ်ြခင်ဵ
၈၀
၇၀

၆၇

၆၄

၆၀
၅၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်
လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်

၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၈

၁၂

မျိတဵရိဵု လိက
ု ်သည်

မျိတဵရိဵု မလိက
ု ်ပါ

တီဘီေရာဂါသည် မျိတဵရိဵု လိုကေ် သာ ေရာဂါဖ
ြ စ်သညဴ်ဟူေသာေမဵခွန်ဵကို လုပ်ေဆာင် ချက်ေကာင်ဵမွနေ် သာ
မိမမိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု ူ (၇၅)တွင် (၈) ဦဵသည်လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူ
(၇၆) ဦဵတွင် (၁၂)ဦဵ (၁၅%)သည်လည်ဵေကာင်ဵ မှာဵယွင်ဵ၍ ေြဖဆိေု ြကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
တီဘီေရာဂါသည် လူမျိတဵမေရွဵ ၊ အသက်အရွယ်မေရွဵ မြဖစ်ပွာဵိိငု ်ြခင်ဵ
၇၅

၇၃

၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

မြဖစ်ိငို ်သည်
မဖ
ြ စ်ိငို ်ပါ
၂

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၁

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

တီဘီေရာဂါသည် လူမျိတဵမေရွဵ၊ အသက်အရွယမ် ေရွဵ၊ မြဖစ်ပွာဵိိငု သ
် ည်ဟူေသာ ေမဵခွနဵ် ကို
လုပ်ေဆာင်ချက် ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု ူ (၇၅) ဦဵတွင် (၇၃)ဦဵ (၉၇.၃%) သည်
မှန်ကန်စွာေြဖဆိို ိုင်ပါသည်။ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူ(၇၆)ဦဵ တွင် (၇၅)ဦဵ
(၉၈.၇%)သည် မှန်ကန်စွာေြဖဆိို ိုင်ေ ြကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
တီဘီေရာဂါသည် စနစ်တကျကုသလျှင် ေပျာက်ကင်ဵိိငု ်ြခင်ဵ
၇၅

၇၆

၈၀
၇၀
၆၀
၅၀

ေပျာက်ကင်ဵိိငု ်သည်
မေပျာက်ကင်ဵိိငု ်ပါ

၄၀
၃၀
၂၀

၀

၁၀
၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

တီဘေီ ရာဂါသည် စနစ်တကျကုသလျှင် ေပျာက်ကင်ဵိိငု သ
် ည်ဟု လုပ်ေဆာင်ချက် ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်မျာဵမှေ ြဖဆိုသူ (၇၅)ဦဵ တွင် (၇၅)ဦဵ ၊အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မျာဵမှ ေဖ
ြ ဆိုသူ (၇၆)ဦဵတွင်
(၇၆)ဦဵ အာဵလုဳဵေသာ ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ တိနု သည် ၁၀၀% မြပညဴမ် ှန်ကန်စွာ သိရသ
ှိ ည်ကုိ
ဆန်ဵစစ်ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
တီဘီေဆဵ၀ါဵမျာဵကို ညွှန် ြကာဵထာဵသညဴအ
် တိငု ်ဵ မှန်ကန်တိကျစွာ မေသာက်ပါက ေဆဵယဥ်ပါဵ
တီဘီြဖစ်ိုငိ ်ြခင်ဵ။
၈၀

၇၅

၇၃

၇၀
၆၀
၅၀
၄၀

မြဖစ်ိငို ်သည်

၃၀

မဖ
ြ စ်ိငို ်ပါ

၂၀
၀

၃

၀

၁၀
လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵတွင် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ် မှ (၇၅)ဦဵ ၁၀၀% ေဖ
ြ ဆို ိိုင်ိပီဵ
လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ (၇၃)ဦဵ (၉၆.၁%)သည် မှန်ကန်စွာေြဖဆိို ိုင်
ေက
ြ ာင်ဵေတွ့ရသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
တိက
ု ်ရက
ို ် ြကညဴရ
် ှုအချိန်တိို ှငက
ဴ် ု Directly Observe Treatment (DOT) ဆိသ
ု ည်မာှ
မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵမှ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိနု (၁) လ တစ် ြကိမေ် ဆဵသွာဵေပဵခ
ြ င်ဵ။
၄၂
၄၅
၄၀

၄၁
၃၅

၃၃

၃၅
၃၀
၂၅

မှနသ
် ည်

၂၀

မှာဵသည်

၁၅
၁၀
၅
၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵတွင် Directly Observe Treatment (DOT) ဆိုသည်မှာ မိသာဵစုဝင် တစ်ဦဵမှ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိနု (၁)လ တစ် ြကိမ် ေဆဵသွာဵထုတ်ေပဵခ
ြ င်ဵ ြဖစ်သည်ဟု လုပ်ေဆာင် ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ(၇၅)ဦဵအနက် (၃၃)ဦဵ (၄၄%)သည် လည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မှ (၇၆)ဦဵအနက် (၄၁)ဦ:(၅၃.၉%) သည်လည်ဵေကာင်ဵ မှာဵယွင်ဵစွာ
ေဖ
ြ ဆိုေ ြကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။
37

ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
ခုခက
ဳ ျလူနာမျာဵတွင် တီဘီေရာဂါပိဵု ကူဵစက်လွယ်ြခင်ဵ
၇၄

၇၃

၈၀
၇၀
၆၀
၅၀

ကူဵစက်ရန်လွယ်သည်

၄၀

ကူဵစက်ရန်မလွယ်ပါ

၃၀
၂၀
၁၀
၀

၃

၁

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

အထက်ပါေမဵခွန်ဵိှငဴပ် တ်သက်၍ လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်မျာဵရှိ ေဖ
ြ ဆိုသူ
(၇၃)ဦဵ (၉၈.၇%) သည်လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မျာဵရှိ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ
(၇၃)ဦဵ (၉၆.၁%) သည်လည်ဵေကာင်ဵ မှန်ကန်စွာ ေဖ
ြ ဆိုထာဵေက
ြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
သလိပက
် ို (၂)(၅)(၆) လ မျာဵတွင် မြပန်စစ်ရန် လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ။
၈၀

၇၄

၇၁

၇၀
၆၀
၅၀
ြပန်စစ်ရန်လအ
ို ပ်သည်

၄၀

ြပန်စစ်ရန်မလိအ
ု ပ်ပါ

၃၀
၂၀

၄

၂

၁၀
၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ိိှုင်ဵယှဥ် ိမိတနနယ်မျာဵတွင် ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵ၏ (၉၄.၇%) ိှင်ဴ (၉၇.၄%) သည် သလိပ်ပိုဵေတွ့
တီဘီလနူ ာသစ်သည် သလိပ်ကုိ (၂)(၅)(၆) လ မျာဵတွင် ြပန်စစ်ရန် လိအ
ု ပ်သည်ဟု ေမဵခွန်ဵကို
ဆန်ဵစစ်ရာတွင် လုပ်ေဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်မှာ (၇၁)ဦဵိှင်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မှာ (၇၄)ဦဵ တိုနသည် မှန်ကန်စွာေြဖဆိို ိုင် ြကပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
ရက်သတ္တ ပတ်(၂)ပတ် ြကာ ေချာင်ဵဆိဵု ေနသူအာဵ တီဘီသဳသယလူနာဟု သတ်မတ
ှ ်ိုငိ ်ြခင်ဵ
၇၄

၇၃
၈၀
၇၀
၆၀

၅၀
သတ်မှတ်ိုိင်

၄၀

မသတ်မှတ်ိငို ်ပါ

၃၀
၂၀

၂

၁၀
၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၂

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ရက်သတ္တ ပတ်(၂)ပါတ် ြကာ ေချာင်ဵဆိုဵေနသူအာဵ တီဘီသသ
ဳ ယလူနာဟုသတ်မှတ် ိိုင်ြခင်ဵကို
ေလဴလာရာတွင် လုပ်ေဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်ိှငဴ် လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်
(၂) မိမိတနနယ်စလုဵဳ တွင် (၇၃)ဦ: (၉၇.၃%) ိှငဴ် (၇၄) ဦဵ (၉၇.၄%) အသီဵသီဵ မှန်ကန်စွာ ေမြဖဆိုိငို သ
် ည်
ကိေု တွ့ရိှရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
အဆုတ်တီဘီေရာဂါအပ
ြ င် ခိ္ဓာကိယ
ု ်၏ အခ
ြ ာဵအစိတ်အပိငု ်ဵမျာဵတွင် ြဖစ်ိုငိ ်ြခင်ဵ
၇၄

၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၆၆

၁၀

ြဖစ်ိငို ်သည်
မဖ
ြ စ်ိငို ်ပါ

၁

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

တီဘေီ ရာဂါသည် အဆုတ်တီဘေီ ရာဂါအပ
ြ င် ခိ္နာကိယ
ု ်၏ အခ
ြ ာဵအစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵတွင်
ြဖစ်ိိငု သ
် ည်ဟေူ သာ ဆန်ဵစစ်ချက်တွင် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်မျာဵ တွင် ေဖ
ြ ဆိုသူ
မျာဵ၏ (၇၄) ဦဵ (၉၈.၇%) ိှငဴ် လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်ရှိ (၆၆) ဦဵ (၈၆.၈%) သည်
မှန်ကန်စွာေြဖဆိထ
ု ာဵေက
ြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
Gene-Xpert စက်ြဖငဴ် စစ်ေဆဵိိငု ်ြခင်ဵ
၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၇၂
၆၆

၃

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၁၀

စစ်ေဆဵိိငု ်သည်
မစစ်ေဆဵိိငု ်ပါ

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘေီ ရာဂါ ရှ/ိ မရှိ သိရိှိ ိုင်ရန် လူနာ၏သလိပ်ကို Gene-Xpert စက် ြဖငဴ်
စစ်ေဆဵိိုင်ြခင်ဵကိုေလဴလာရာတွင်လည်ဵ လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်၏ (၇၂) ဦဵ
(၉၆.၀%) သည် မှန်ကန်စွာဗဟုသတ
ု ရှေိ သာ်လည်ဵ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်မျာဵ
တွင် (၆၆) ဦဵ (၈၆.၈%) သာ မှန်ကန်စွာေဖ
ြ ဆိုိိငု ေ် ြကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆိငု ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge)
တီဘီေရာဂါကို မြမန်မာိိငု ်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် အခမဲက
ဴ ုသေပဵေနခ
ြ င်ဵ
၇၅

၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၇၆

အခမဲက
ဴ ုသေပဵသည်
အခမဲက
ဴ ုသမေပဵပါ
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ိိှုင်ဵယှဥ် ိမိတနနယ် (၂) မိမိတနနယ်စလုဵဳ ရှိ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် တီဘီေရာဂါကို မြမန်မာ
ိိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် အခမဲက
ဴ ုသေပဵေနသည်ဟု (၁၀၀%) မှန်ကန်စွာ ေဖ
ြ ဆိုနိင် ြကပါသည်။
43

တီဘီလူနာအသုဵဳ ြပတေသာ အသုဵဳ အေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သီဵ ြခာဵခွထ
ဲ ာဵရန်
သေဘာတူသညဴ် လူဦဵေရ
၇၆

၇၄
၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀

သေဘာတူ

၃၀

သေဘာမတူ

၂၀

၁

၀

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵ၏ (၉၈.၇%) သည် တီဘလ
ီ ူနာ အသုဳဵ ြပမတ
ေသာ အသုဵဳ အေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သီဵ ြခာဵခွထ
ဲ ာဵရန် သေဘာတူေ ြကာင်ဵေတွ့ရိှရ ိပီဵ (၁.၃%)သည်
သေဘာမတူေ ြကာင်ဵေတွ့ရိှရသည်။ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵသည်
ရာိှုန်ဵ ြပညဴ်(၁၀၀%) အာဵလုဳဵသည် တီဘီလနူ ာ အသုဵဳ ြပတေသာ အသုဵဳ အေဆာင်ပစ္စညဵ် မျာဵကို
သီဵ ြခာဵခွထ
ဲ ာဵရန် သေဘာတူေ ြကာင်ဵေတွ့ရိှရသည်။
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လူနာသည် တီဘီေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆဵို ကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵေနရ ပါက နီဵစပ်ရာေဆဵခန်ဵ/
ကျန်ဵမာ ေရဵ ဌာန ရှိ ဆရာ၀န် ၊ ဆရာမမျာဵကို အလျင်အြမန် အေက
ြ ာင်ဵ ြကာဵရန် သေဘာ
တူသညဴ် လူဦဵေရ
၈၀

၇၄

၆၂

၇၀
၆၀
၅၀

သေဘာတူ

၄၀
၃၀

၁၄

၂၀

သေဘာမတူ

၁

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

လူနာသည် တီဘီေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆိဵု ကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵေနရပါကနီဵစပ်ရာေဆဵခန်ဵ/ကျန်ဵမာေရဵဌာနရှိ
ဆရာ၀န်၊ ဆရာမမျာဵကိအ
ု လျင်အြမန်အေမြကာင်ဵ ြကာဵရန် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ မိမမိတနနယ်မှ
သေဘာတူသမူ ှာ (၉၈.၇%)ရှိိပီဵ သေဘာ မတူသမူ ှာ (၁.၃%)သာ ရှေိ ြကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။
လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ မိမမိတနနယ်မှ သေဘာတူမှာ (၈၁.၆%)ရှိ မိပီဵ သေဘာမတူသူမှာ (၁၈.၄%)
ရှိေ ြကာင်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။
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လူနာသည် တီဘီေဆဵ၏ေဘဵထွက်ဆဵို ကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵရလျှင် မိမသ
ိ ေဘာအတိငု ်ဵ ေဆဵကုသမှု
ရပ်ဆငို ်ဵရန် သေဘာတူ သညဴ် လူဦဵေရ
၆၅

၆၅

၇၀
၆၀
၅၀
၄၀

သေဘာတူ
သေဘာမတူ

၃၀
၂၀

၁၀

၁၁

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

လူနာသည် တီဘေီ ဆဵ၏ေဘဵထွကဆ
် ဵို ကျတိ ဵမျာဵ ခဳစာဵရလျှင် မိမသ
ိ ေဘာအတိုငဵ်
ေဆဵကုသမှု ရပ်ဆငို ်ဵရန် လုပေ် ဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူ ှာ (၁၃.၃%)
ရှိိပီဵ လုပေ် ဆာင်ချကအ
် ာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူ ှာ(၁၄.၄%)သာ ရှိေ ြကာင်ဵ ေတွ့ရှိ
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ရပါသည်။

တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵမှန်မနှ ်တက
ို ်ြခင်ဵကို မိသာဵစု၀င်တစ်ဦဵ ဦဵ မှ မြပတလုပ် မြခင်ဵကို
သေဘာတူ သညဴ် လူဦဵေရ
၇၀

၆၈

၇၀
၆၀

၅၀
၄၀

သေဘာတူ
သေဘာမတူ

၃၀
၂၀

၈

၅

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

တီဘီလနူ ာအာဵ ေဆဵမှန်မှန်တုက
ိ ်ြခင်ဵကို မိသာဵစု၀င်တစ်ဦဵဦဵမှ မြပတလုပ် ြခင်ဵကို လုပ်ေဆာင်
ချက် ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူ ှာ (၉၃.၃%)ရှိိပီဵ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ
မိမမိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူ ှာ (၈၉.၄%) ရှိသည်ကို ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။
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တီဘီလူနာိှငဴ် စကာဵေပ
ြ ာေသာအခါ ၊ ေဆဵတိက
ု ်ေသာအခါ သင်ကယ
ို ်တငို ်
ိှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ရန် သေဘာတူသညဴ် လူဦဵေရ

၈၀

၇၂

၆၆

၇၀
၆၀
၅၀
သေဘာတူ

၄၀

သေဘာမတူ

၃၀
၂၀

၁၀

၃

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ မိမက
ိ ိယ
ု ်တုိင်တဘ
ီ ီလနူ ာိှငဴ် စကာဵေပ
ြ ာ
ေသာအခါ၊ ေဆဵတိုကေ် သာအခါ ိှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ရန် သေဘာတူမာှ (၉၆%)ရှိိပီဵ လုပေ် ဆာင်
ချက် အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူ ှာ (၈၆.၈%)ရှိသည်ကို ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
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တီဘီသဳသယလူနာမျာဵအာဵ တီဘီေရာဂါ ရှိ / မရှိ သိရိှိ ငို ် ရန် ဓါတ်ခွခဲ န်ဵသိနု သလိပန် မူနာ
ပိနု ၍စစ်ေဆဵရန် သေဘာတူ သညဴ် လူဦဵေရ

၈၀

၇၃

၇၃

၇၀
၆၀

၅၀
သေဘာတူ

၄၀

သေဘာမတူ

၃၀
၂၀

၃

၂

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်မှ တီဘသ
ီ ဳသယလူနာမျာဵအာဵ တီဘီ ေရာဂါရှိ
/မရှိ သိရိှိ ငို ်ရန် ဓါတ်ခွခဲ န်ဵသိနု သလိပန် မူနာပိနု ၍စစ်ေဆဵရန် သေဘာတူသူမာှ (၉၇.၃%)ရှိိပီဵ
လုပေ် ဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူ ှာ(၉၆.၀%) ရှိသည်ကို ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
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တိက
ု ်ရက
ို ် ြကညဴရ
် ှု့ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵြခင်ဵြဖငဴ် မှန်ကန်ေသာ ေဆဵ၀ါဵမျာဵ၊ ေဆဵညွှန်ဵမျာဵိှငဴ်
အကမ
ြ ိမေ် ရမှန်ကန်စာွ ေသာက် မြခင်ဵြဖင်ဴ အကျိတဵေကျဵဇူဵ မျာဵရရှိိပီဵ ေဆဵယဥ်ပါဵမှုမှ
ကာကွယ်ိုငိ ်သည်ကို သေဘာတူသညဴ် လူဦဵေရ
၈၀

၇၃

၇၂

၇၀
၆၀
၅၀
သေဘာတူ

၄၀

သေဘာမတူ

၃၀

၄

၂

၂၀
၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာမ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ တိုကရ
် ိုက် ြကညဴရ
် ှု့ ေဆဵတိုကေ် ကွေဵ ြခင်ဵ မြဖမငဴ် မှန်ကန်ေသာ
ေဆဵ၀ါဵမျာဵ၊ ေဆဵညွှန်ဵမျာဵိှင်ဴ အက
ြ ိမ်ေရမှန်ကန်စွာေသာက် မြခမင်ဵ ြဖမင်ဴ အကျိတဵေကျဵဇူဵမျာဵရရှိ ိပမီဵေဆဵယဥ်ပါဵ
မှုမှကာကွယိ် ိုင် သည်ကုိ သေဘာတူသမူ ှာ (၉၇.၃%) ရှိိပီဵ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ မိမမိတနနယ် မှ
သေဘာတူသမူ ှာ (၉၄.၇%)ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပါ သည်။
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တီဘီလူနာိှငတ
ဴ် စ်မုဵိ တည်ဵေအာက်တွင် အတူေနထိငု ်သူ မိသာဵစုမျာဵကို တီဘီေရာဂါ
ရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵေပဵဖူဵသူဦဵေရ
၇၀

၆၁

၆၀

၄၅

၅၀

၃၁

၄၀

စစ်ေဆဵေပဵဖူဵသည်
စစ်ေဆဵမေပဵဖူဵပါ

၃၀

၁၄

၂၀
၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

တီဘီလနူ ာိှငဴတ
် စ်မိဵု တည်ဵေအာက်တငွ ် အတူေနထိုင်သမူ ိသာဵစုဝင်မျာဵကို တီဘီေရာဂါ ရှ/ိ မရှိ
စစ်ေဆဵေပဵရာတွင် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်တွင် (၇၅) ဦဵအနက် (၆၁)ဦဵကို
စစ်ေဆဵေပဵသည်ကိုေတွ့ရိှရ ိပီဵ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်တွင် (၇၆)ဦဵ အနက်
51
(၄၅) ဦဵကိသ
ု ာ စစ်ေဆဵေပဵိိုင်ခေဲဴ ြကာင်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။

တီဘီေရာဂါဟု သဳသယရှေိ သာလူနာမျာဵကို ေဆဵကုသမှု ခဳယူရန်ညွှန်ဵပိနု ေပဵမည်ဴေနရာမျာဵ
၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၇၂ ၇၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၁၆
၁၀
၅
ေဒသိ္တရ/
ပုဂလ
္ဂ ိက
အစိုဵရေဆဵရု/ဳ … ေဆဵရု/ဳ ေဆဵခန်ဵ

၆

ေဆဵဆိငု ်

၅

၄

တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵခန်ဵ

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵတွင် တီဘေီ ရာဂါဟု သဳသယရှေိ သာလူနာကို ညွှန်ဵပိနု ရာတွင် လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ (၇၂) ဦဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ (၇၀)ဦဵ သည်
ေဒသိ္တရ/အစိုဵရေဆဵရု/ဳ ေဆဵခန်ဵသိုန ညွှန်ဵပိုနမည်ဟု အမျာဵဆုဵဳ ေြဖဆို ြကသည်ကုိ ေလဴလာ
ေတွ့ရှိရပါသည်။
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တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမျာဵဖ
ြ စ်ေပါ်လာပါက စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပင် န်ဵမျာဵ
၇၂ ၇၄

၈၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

၇၀

၆၀
၅၀
၄၀

၂၉ ၂၉

၃၀
၂၀

၁၀

၅

၁၀
၀
ေသွဵစစ်

၄
ဆီဵစစ်

၁

၃
သလိပ်စစ်

၂

Ultrasound
ရိက
ု ်

ရင်ေခါင်ဵ
ဓါတ်မှန်ရက
ို ်

တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမျာဵဖ
ြ စ်ေပါ်လာပါက စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဖ
ြ ဆိုရာတွင်
လုပ်ေဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်မှ(၇၂)ဦဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵ
ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ(၇၄)ဦဵသည် သလိပ်စစ်မည် အမျာဵဆုဵဳ ေြဖဆို ြကသည်ကုိ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။
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တီဘီေဆဵမေသာက်မလ
ီ ူနာိှငမဴ် ိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵိှစသ
် ိမ်ဴ ေဆွဵေိွဵပညာေပဵခ
ြ င်ဵကို
ေဆာင်ရွက်သူဦဵေရ
၈၀

၇၃

၆၈

၇၀
၆၀
၅၀

မြပတလုပ်ေပဵ
မြပတလုပ်မေပဵ

၄၀
၃၀

၇

၂၀

၃

၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူမျာဵတွင် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိသ
ု (ူ ၇၅)ဦဵ အနက် (၆၈) ဦဵ၊
လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု ူ (၇၆)ဦဵ အနက် (၇၃)ဦဵ တိုနသည်
တီဘီေဆဵမေသာက်မီလူနာိှငဴ် မိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵ ိှစ်သိမဴ်ေဆွဵေိွဵ ပညာေပဵခ
ြ င်ဵကို လုပ်
ေဆာင်သည်ဟု ေဖ
ြ ဆို ြကပါသည်။
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တီဘီလူနာအာဵ ိှာေချေချာင်ဵဆိဵု ပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵ (သိနု )လက်ကငို ်ပ၀ု ါကို
အသုဵဳ ြပတရန်ပညာေပဵြခင်ဵ
၇၀

၇၀

၇၀
၆၀
၅၀
၄၀

ပညာေပဵ

၃၀

ပညာမေပဵ

၂၀

၅

၆

၁၀
၀

လုပေ် ဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူမျာဵတွင် လုပေ် ဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူ(၇၅)ဦဵ အနက်
(၇၀)ဦဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု (ူ ၇၆)ဦဵ အနက် (၇၀)ဦဵတိုနသည်
တီဘလ
ီ ူနာအာဵ ိှာေချေချာင်ဵဆိဵု ပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵ (သိနု )လက်ကုိင်ပု၀ါကို အသုဳဵြပတရန်
ပညာ ေပဵြခင်ဵကို လုပေ် ဆာင်သည်ဟု ေဖ
ြ ဆို ြကပါသည်။
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တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵတိက
ု ် / ေဆဵေကွေဵြခင်ဵြပတလုပ် ေပဵပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵ
အသုဵဳ ြပတသူဦဵေရ
၈၀

၇၂

၆၉

၇၀

၆၀
၅၀
အသုဵဳ ြပတ
အသုဵဳ မပ
ြ တ

၄၀

၃၀
၂၀

၇

၃

၁၀

၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူမျာဵတွင် လုပေ် ဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူ(၇၅)ဦဵ အနက်
(၇၂)ဦဵ၊ လုပေ် ဆာင်ချကအ
် ာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု (ူ ၇၆) ဦဵ အနက် (၆၉)ဦဵ တိနု သည်
တီဘလ
ီ ူနာအာဵ ေဆဵတိုက/် ေဆဵေကွေဵြခင်ဵ မြပတလုပ် ေပဵပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵအသုဳဵြပတသူမျာဵ
မြဖစ် ြကသည်ကုိ ေလဴလာေတွ့ရိရ
ှ ပါသည်။
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တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵတိက
ု ်ေကွေဵရာတွင် ေဆဵလုဵဳ အေရ အတွက်အတိငု ်ဵ အချိန်မနှ ် ၊ မပျက်
မကွက် တိက
ု ်သူဦဵေရ
၆၀
၆၀

၅၀

၅၀
၄၀

၂၆

၃၀

ေဆဵတိက
ု ်သည်
ေဆဵမတိက
ု ်ပါ

၁၅
၂၀
၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူမျာဵတွင် လုပေ် ဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူ(၇၅)ဦဵ အနက်(၆၀)ဦဵ၊
လုပေ် ဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု (ူ ၇၆) ဦဵအနက် (၅၀)ဦဵ တိနု သည်
တီဘလ
ီ ူနာ အာဵ ေဆဵတိုကေ် ကွေဵရာတွင် ေဆဵလုဳဵအေရအတွကအ
် တိုငဵ် အချိနမ် ှန်၊
မပျက်မကွက် တိက
ု ်ပါသညဴ်ဟု ေဖ
ြ ဆို ြကသည်ကုိ ေလဴလာေတွ့ရိှရပါသည်။
57

တီဘီလူနာသစ်၏ သလိပ်ြပန်စစ်ရမညဴ် လမျာဵကိသ
ု ိရ၍
ှိ လူနာအာဵ သလိပ်ြပန်စစ်ရန်
ကူညီေပဵဖူဵသူဦဵေရ
၆၀
၆၀

၅၀

၅၀
၄၀

၂၆

၃၀

ကူညီေပဵဖူဵသည်
ကူညီမေပဵဖူဵပါ

၁၅
၂၀
၁၀
၀

လုပ်ေဆာင်ချက်
ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

လုပ်ေဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵတွင် လုပ်ေဆာင်ချကေ် ကာင်ဵမွန်ေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေဖ
ြ ဆိုသူ (၇၅) ဦဵအနက် (၆၀) ဦဵ၊
လုပ်ေဆာင်ချကအ
် ာဵနည်ဵေသာမ
ိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသ
ု ူ(၇၆) ဦဵအနက် (၅၀)ဦဵ တိုနသည်
တီဘီလနူ ာသစ်၏ သလိပ် ြပန်စစ်ရမညဴ် လမျာဵကိုသရ
ိ ှိ၍ လူနာအာဵသလိပ် ြပန်စစ်ရန် ကူညီ
ေပဵဖူဵသူမျာဵ မြဖစ် ြကသည်ကုိ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။
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၇၁

၈၀

၇၁

၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၀

၄

၀

သာမန်ေအာက်

ေကာင်ဵမွန်ေသာ
မိမိတနနယ်

သာမန်

၅

သာမန်အထက်

အာဵနည်ဵေသာ
မိမိတနနယ်

ေဖ
ြ ဆိုသမူ ျာဵ၏ ပညာအရည်အချင်ဵိှင်ဴ ဗဟုသုတအေခ
ြ အေနအဆငဴ် ဆက်ိွယ်မှုကုိ Fisher’s
exact Test ိှင်ဴ တွက်ရာ P value မှာ (0.045) မြဖစ်၍ ဆက်ိွယ်မှု ရှေိ ြကာင်ဵ
ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေကာင်ဵမွန်ေသာ မိမိတနနယ်တွင် ေဖ
ြ ဆိသ
ု ူ၏ ပညာအရည်အချင်ဵိှငဴ်
အသိပညာဗဟုသုတရရှမိ ှု အေခ
ြ အေနိိငှု ်ဵယှဥခ် ျက်
၃၅

၃၁

၃၀

၂၂

၂၅
၂၀

၁၄

၁၅
၁၀
၅

၃
၀

၀
ေရဵတက်
ဖတ်တက်

၀ ၁
မူလတန်ဵ

သာမန်အထက်

၀

၁

အလယ်တန်ဵ

အထက်တန်ဵ

သာမန်အဆငဴ်

သာမန်ေအာက်

၃
ဘွ့ဲရ

ေမြဖဆိသ
ု ူမျာဵ၏ ပညာအရည်အချင်ဵိှငဴ် ဗဟုသတ
ု အေခ
ြ အေနအဆငဴ် ဆက်ိွယမ် ှုကုိ
Fisher’s exact Test ိှငဴ် တွကရ
် ာ P value မှာ (0.064) မြဖစ်၍ ဆက်ိွယမ် ှု
မရှိေ ြကာင်ဵ ေတွ့ရရ
ှိ ပါသည်။
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၃၀

၃၀
၂၅

၂၀

၂၀

၁၄

၁၅
၁၀
၅

၅

၀

၂

၀
ေရဵတက်
ဖတ်တက်

၁
မူလတန်ဵ

သာမန်အထက်

၁

၁

အလယ်တန်ဵ

အထက်တန်ဵ

သာမန်အဆငဴ်

သာမန်ေအာက်

၂
ဘွ့ဲရ

အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်တွင် ေဖ
ြ ဆိုသ၏
ူ ပညာအရည်အချင်ဵိှင်ဴ
အသိပညာဗဟုသုတရရှိမှု အေခ
ြ အေနိိှုင်ဵယှဥခ် ျက်

61

ဗဟုသုတမျာဵ
• "(၃)ပတ်ေကျာ် ေချာင်ဵဆိုဵတယ်ညပိုင်ဵေခွေဵထွက်တယ် ၊ ညပိငု ်ဵတေငွ့ေငွ့ဖျာဵတယ်။ ဂျိတင်ဵ ၊ ေပါင်ိခဳ ၊

လည်ပင်ဵေတွမှာလည်ဵအက
ြ ိတ်ထွက်မယ် ၊ ကိုယအ
် ေလဵချိန်တက်မယ်။ ေလထဲက ေနတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်တယ်။
"ေချာင်ဵတစ်ချက် ပိဵု တစ်သန်ဵ" ။ သလိပ်ကိေု ထွဵမယ်ဆုရိ င်လည်ဵ စနစ်တကျခွက်နနဲ
ု ည်ဵအိမ်သာမှာစွနန် ပစ် ၊ ေမ
ြ ြမှတပ်ရမယ်ေပါဴ"
ေထွဵရမယ်တဲဴ….သလိပ်ကိလ
(အသက် (၅၆ ိှစ်၊ မိခင်ိှငဴက
် ေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ ၊ မြပည် ြကီဵတဳခွန်ိမိတနနယ်)

• “(၂)လေလာက်ေဆဵေသာက်ိပီဵလိနု ကျန်ဵမာလာပ
ိ ီဆုရိ င်ေဆဵေသာက်ိပီဵလိနု ေကာင်ဵသွာဵရင်
သူတိုနကေပါဴသွာဵက
ြ တယ်။ တစ်ချိတနကျေတာဴလည်ဵ အိမ်ထဲမှာေနပ
ိ ီဵအသိပညာမရှဘ
ိ ူဵ။”
(မိခင်ိှငဴက
် ေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ ၊ မြပည် ြကီဵတဳခွန်ိမိတနနယ်)

• “အဆုတ်တဘ
ီ ီ ၊ အရိုဵတီဘီ ၊ ဦဵေိှာက်တီဘလ
ီ ူတစ်ကုယ
ိ ်လဳဵု မှာရှိတဴဲ လက်သည်ဵိှင်ဴ ဆဳပင်ကလွဲလုနိ
ကျန်တေဲဴ နရာတိငု ်ဵမှာြဖစ်ိိငု ပ် ါတယ်။”
• (အသက် ၄၂ ိှစ် ၊ မိခင်ိှငဴက
် ေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ ၊ အမရပူရိမိတနနယ်)
•“ဆင်ဵရဲတဲဴလူေတွကမကုဘဲအိမ်ထဲမှာေခွေနတယ်။ပိုက်ဆရ
ဳ ှိတဲသ
ဴ ူကေတာဴ ကု ြကတယ်။ အာဟာရ မြပည်ဴဝစွာ

စာဵရမယ် ၊ အိမ်သန်နရှင်ဵေရဵလုပ်ရမယ် ၊ အသက်ရှူေကာင်ဵေအာင် ေလေကာင်ဵေလသန်န ရေအာင် လုပ်ရမယ် ၊
ေရမျာဵမျာဵေသာက် ၊ ဓါတ်ဆာဵေသာက် ၊ တစ်ကယ
ို ်ရည်သန်နရှင်ဵေရဵလုပ် ၊ ေချာင်ဵဆိုဵရင် လက်ကိငု ပ် ုဝါနဲန
အုပ်ိပီဵဆိုဵရမယ်။ေကျာင်ဵေတွ မှာလည်ဵကေလဵေတွကသ
ို င်ေပဵတယ်။”
• “တီဘီေရာဂါဟာ တီဘီပိုဵေက
ြ ာငဴ်ြဖစ်ပွာဵပ
ိ ီဵ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ ၊ ိှာေချခ
ြ င်ဵ ိှငဴ် သလိပ်၊ တဳေထွဵမှတဆငဴ်
ကူဵစက်ိိုင်ပါတယ်။ ေလမှတဆငဴ်လဲ ကူဵစက်ြပနန်ပွာဵိိငု ်ပါတယ်။ ေရာဂါပိဵု မျာဵိှငဴ် ထိေတွ့ထာဵတဲဴ
လက်မျာဵမှတဆငဴလ
် ဲ ကူဵစက်ိိုင်ပါတယ်။
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တီဘီေူနာေြါ်ထာဵတဲဴသေဘာထာဵမ့ာဵ
“ေဆဵတိုက်ိပီဆုရ
ိ င် ကိယ
ု ်တုငိ ်ဒုကခ္ခ ဳိပီဵတိက
ု ်ရတယ် ၊

ေပါဴတလ
ဲဴ ူဆုေိ သချာဂရုစုက
ိ ်ိပီဵတိက
ု ်ရတယ် ၊ စိတခ် ျရတဲဴသဆ
ူ ရို င်ေတာဴ
လွှေဲ ပဵလိနု ရတယ်။လူတငို ်ဵကျနဵ် မာဖိနု ၊ တစ်ေယာက်ကျနဵ် မာရင် ကျနဵ် ကျန်ဵမာမာနဲန
မိသာဵစုတာ၀န်ေတွကုိ သက်တမ်ဵေစဴထမ်ဵေဆာင်ိုိငတ
် ယ် ။ အဲဒအ
ီ တွက်
သူတုနိ နဲနလက်တွဲိပီဵေပျာက်ကင်ဵသည်အထိလပု ်ေပဵပါတယ်။”

“တစ်ချတိ နဆိရ
ု န်ေတွ့လွှတတ
် ယ်။ တီဘေီ ဆဵေသာက်ရင် အိပ်ယာထဲလဲေတာဴတာပဲ။

၃)ခါေလာက်ေခါ်မှ အာဵနာနာနဲန လိက
ု ် ြကတယ်။
ပိက
ု ်ဆမဳ တတ်ိုငိ ်တဴသ
ဲ ဆ
ူ က
ို ိယ
ု ်နဴ ည်ဵကိုယဴ်ဟန်နဲန ေဒသိ္တရေခါ်ခဲဴရတယ်။ ကာဵခတိနု ၊
ဘာတိုနလည်ဵကိယ
ု ဘ
်ဴ ာသာကိယ
ု ်စုိကရ် တယ်။”

“ကူညီချငလ
် နို ဒီလုပ်ငန်ဵကိလ
ု ုပ်တာ ၊ နဂိုတည်ဵကလည်ဵ ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵကို

စိတ၀် င်စာဵတယ် ၊ သူမျာဵကိုကည
ူ ီချငတ
် ယ် ။
အဲဒီစတ
ိ ်ဓါတ်ရိမှ လ
ှ ည်ဵဒီအလုပ်ကုိလပု ်လုိနရတာ။”
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ေဆဵယဥ်ပါဵတီဘီိှငပဴ် ါတ်သက်ေသာ အေတွ့အ ြကတဳမျာဵ (MDR TB)
“(၂)လေလာက်ေဆဵေသာက်ိပီဵေကာင်ဵသွာဵရင် ေပါဴသွာဵက
ြ တယ်။

ဆက်မေသာက်ချင် ြကဘူဵ ။ အဲလုိဆိရု င် ပညာေပဵစည်ဵရုဵဳ ရတယ်။
MDR ေဆဵယဥ်ပါဵတဲဴတဘ
ီ ီြဖစ်သာွ ဵက
ြ တယ်။”
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အခြံအခဲမ့ာဵ
“အခက်အခဲကေတာဴ လူမေှု ရဵအဖွ့ဲနဲန ဆက်သွယထ
် ာဵတဲဴအတွက် အခက်အခဲ သိပမ် ရှိဘဵူ ။
ဓါတ်မနှ ရ
် ုက
ိ စ် ရာရှိရင်လည်ဵကာဵနဲန လာေခါ်တယ်။ ပိနု ေပဵရတာလည်ဵ မျက်ိာှ မငယ်ေတာဴဘဵူ ။
ေဆဵလည်ဵေပဵိိုင်တယ်။ အခက်အခဲမရှိဘဵူ ။ သာဵဖွာဵဆရာမကလည်ဵ လကုန်ရင်
ေဆဵေတွယူလာတယ်။ ေဆဵေပဵိိငု ်တဴဲအဖွဲ့အစည်ဵေတွနဲနလည်ဵထပ်ိပီဵ ချိတ်ဆက် ရပါတယ်။”
“အာဟာရအတွက်အခက်အခဲရမှိ ယ်ဆိရ
ု င် ဘယ်အဖွ့ဲအစည်ဵကေပဵေနလည်ဵ နာဵစွင်ဴရတယ်။
ချိတဆ
် က်ိပီဵအခက်အခဲေလဵေတွကို ေဖ
ြ ရှင်ဵသွာဵရတယ်။ တစ်ချတိ နအဖွ့ဲအစည်ဵက
ဆန်၊ဆီ၊ေကွကာအုပ်ေပဵတယ်။”
“မိခင်ိငှ ်ဴကေလဵကလုပရ
် င်လူအာဵပဲစုိကိ် ိငု ်တယ်။မိခင်ိငှ ်ဴကေလဵဘာမှေပဵ ိိငု ်တာ
မဟုတဘ
် ူဵ။ မင်ဵတိုန ဆန်၊ဆီရရင်မင်ဵတိုနယူစရိတက
် ိေု တာဴမင်ဵတိနု ခဳ၊ အဲလိေု ြပာရတယ်။
တချတိ နကလည်ဵတီဘီေရာဂါ မြဖစ်ရတာေကာင်ဵတယ် ဆန်ေတွ၊ဆီေတွ ရတယ်တဲ။ဴ
မိခင်ိငှ ်ဴကေလဵကေတာဴ ဓာတ်ဆာဵပဲ ေပဵိိငု ်တယ်။ မိခင်ိငှ ်ဴကေလဵကပညာဒါနပဲ
ေပဵိိငု ်တယ်။ လိနု ေပ
ြ ာရတယ်။”
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အက
ြ ဳဥာဏ်မျာဵ

• "သင်တန်ဵမျာဵထပ်မေဳ ပဵေစလိပု ါတယ်… မိပီဵေတာဴ မျိတဵဆက်သစ်မျာဵကိလ
ု ည်ဵ ထပ်မဳ
ေမွဵထုတ်ေပဵပါ… အခုလုပေ် နတဲဴ မိခင်ကေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵေတွဟာ
အသက် ြကီဵရင်ဴပါပ
ိ ီ"
• "အာဟာရအေနနဲနလည်ဵ ေထာက်ပဴေဳ ပဵေစချင်ပါတယ်… တီဘီလနူ ာေတွက
ေပ
ြ ာတယ် မိခင်ကေလဵက ဘာမှမရဘူဵတဲဴ… အဲဒီလုေိ ြပာသဳ ြကာဵရင်
လုပရ
် တာအာဵမရှဘ
ိ ူဵ"
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၇။

အက
ြ ဳြပတချက် (Recommendations)

(၁) အသင်ဵဝင်မျာဵတွင် အမျိတဵသာဵမျာဵ ပါဝင်မအ
ှု ာဵ ပိမု ိအ
ု ာဵဖ
ြ ညဴေ် ဆာင်ရွကသ
် ငဴ်
သင်တန်ဵသာဵေရွဵချယ်ရာတွင်သတ်မတ
ှ ်အရည်အချင်ဵ ရှိသူ မျာဵ ဦဵစာဵေပဵေရွဵချယသ
် ငဴ်
သင်တန်ဵမရရိှ ေသဵေသာ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ လည်ဵရှိေနေသဵသဖ
ြ ငဴ် သင်တန်ဵေပဵရန်
(၂) လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵရှေိ နေသဵေက
ြ ာင်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ သဖ
ြ ငဴ် မွန်ဵမဳသင်တန်ဵမျာဵထပ်ေပဵသငဴ်
(ဥပမာ- Gene-Xpert ကဲသ
ဴ ိနု ေရာဂါ ရှာေဖွမှု အသစ်မျာဵ ) ။
(၃) ဗဟုသတ
ု သေဘာထာဵခဳယခူ ျက် လုပေ် ဆာင်ချကမ် ျာဵတွင် လုပေ် ဆာင်ချက်
အာဵနည်ဵေသာ မိမိတနနယ်သည် သုေတသနေတွ့ရိခှ ျက်အရ အာဵသာေက
ြ ာင်ဵ ေတွ့ ရှိရသည်။
(၄) မြပည်သလ
ူ ူထုအေခ
ြ ြပတ တီဘေီ ရာဂါတိုကဖ် ျက်ေရဵစီမခဳ ျက်တငွ ် မိခင်ကေလဵ
ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စွမဵ် ေဆာင်ရည်မျာဵ တိဵု ြမှငရ
ဴ် န် ကျနဵ် မာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည်
မိမတ
ိ နို ၏ လုပင် န်ဵမျာဵကို ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵစိတ်ြဖငဴ် ကူညေီ ဆာင်ရွကေ် နသူမျာဵအဖ
ြ စ်
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်ဵ ။
(၅) ပိမု ိုြပညဴစ် ုဳိပီဵ ိိငု ်ငဳတစ်ဝှမဵ် လုဳဵကိက
ု ိယ
ု ်စာဵပ
ြ တိိုင်သညဴ် မိခင်ိငှ ဴ်ကေလဵ
ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စွမဵ် ေဆာင်ရည်ိငှ ဴ်ပတ်သက်သညဴ် သုေတသန လုပင် န်ဵမျာဵကို
ဆက်လက်၍ လုပ် ေဆာင်သငဴ်ပါသည်။
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၈။

နိဂဵုဳ (Conclusion)

ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ စွမဵ် ေဆာင်ရည် တိုဵြမှင်ရ
ဴ န် ဗဟုသုတ၊ အရည်

အေသွဵ မြပညဴ်၀ေစရန်၊ ယုဳ ြကည်ချက၊် ခဳယခူ ျက် သေဘာထာဵ တိုဵတက် ေမြပာင်ဵလဲ
မိပမီဵ လက်ေတွ့လက
ို ်နာကျင်သ
ဴ ဳဵု မှု မျာဵ မှန်ကန်ေစရန် ေပ
ြ ာင်ဵလဲတဵို တက်ေနေသာ
သင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ေနေသာ ပဳဴပဵို ကူညမီ မှု ျာဵ ေပဵခ
ြ င်ဵြဖငဴ် မြပည်သူ
လူထအ
ု ေခ
ြ ြပတ တီဘီေရာဂါ တိုကဖ် ျက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေအာင်ြမင်ိပီဵ
တီဘီကင်ဵစင်ြမမန်ြပည်တစ်ခွင် မြဖစ်ေအာင် မြကိတဵပမ်ဵ ြကရေပမည်။
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မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပမုဳ ျာဵ
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