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ေဒါြံတာ၀ငံဵနုိငံ 

ပြညံသူြဴ့နံဵမာေေဵဦဵစီဵဌာနမှ ဵ 
မန္တေေဵတုိငံဵေဒသကြီဵ 



အနှစံခ့ ြံ(Abstract) 

• မမြ နမ်ာတစ်ိ ိငု်ငဳလုဳဵ၏ အဓိကကျန်ဵ မာေရဵ မပြ ဿနာဖြ စ်ေသာတဘီီေရာဂါတိကု်ဖျကေ်ရဵ 
တွင ်ပါဝင်ေဆာင်ရွကရ်ာ၌ အသင်ဵဝင်မျာဵ၏ စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်မျာဵ တိုဵ မြ ှငဴေ်ပဵရန် 
“တဘီီေရာဂါတိကု်ဖျကေ်ရဵ မခိငက်ေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵစွမ်ဵ ေဆာင်ရည် 
တိုဵြမှငဴ်ေပဵ” သုေတသနစာတမ်ဵကိ ုလုပ်ေဆာင်ခဲဴပါသည်။ 

• မပြ ည်သလူူထုအေခြ ပြ တတီဘီေရာဂါတိကု်ဖျကေ်ရဵ စီမခဳျက်တငွ် 
မိခင်ိငှဴ်ကေလဵေစာငဴ်ေရာှကမ်ှုကြ ီဵကြ ပ်ေရဵအဖွဲ့၏ (၂၀၁၆)ခုိစှ ်လချတပ်အစီရင်ခစဳာမျာဵ 
အရ လုပေ်ဆာင်ချက ်ေကာင်ဵမွန်သညဴ် (၅)မမိ ိတနနယ် 

 ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵ ၊ ေညာငဦ်ဵ၊ မပြ င်ဦဵလွင၊်သာစည၊် အမရပရူမိ ိတနနယ်တိနုမအှသင်ဵဝင်(၇၅)ဦဵ၊    
လုပေ်ဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵသညဴ် (၅) မမိ ိတနနယ် 

ဝမ်ဵတွင်ဵ၊ မမြ စ်သာဵ၊ ေကျာက်ဆည၊် မမြ င်ဵခိ ဳ၊ မပြ ည်ကြ ီဵတဳခနွ် မမိ ိတနနယ် တိနုမ ှအသင်ဵ၀င ်    (၇၆)ဦဵ 
သည် ဆန်ဵစစ်လွှာ ေမဵခွန်ဵပုစဳဳဖြ ငဴ် လည်ဵ ေကာင်ဵ 

မပြ ည်ကြ ီဵတဳခနွ် ိှငဴ ်အမရပူရတိနုမှ မဲစနစ်ဖြ ငဴ် ေရွဵချယ်ခဲဴေသာ အသင်ဵဝင် (၂၀) ဦဵအာဵ  
(FGD-Focus Group Discussion)  မပြ တလုပ်ခဲဴပါသည။် 
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သုေတသန ေတ့ွရိှချက်မျာဵ 
 ေဖြ ဆုိသူမျာဵ ၏အေခြ ခဳအချက်အလက်မျာဵ 

• မအသက ်(၄၁)ိှစ်ိှငဴ်အထက်    -    အမျာဵဵဆုဳဵ (၄၆%),  (၁၈)ိှစ်မှ(၂၀)  အနည်ဵဆုဳဵ (၆%) 

• ကျာဵ    (၁၃% ), မ    (၈၇%) 

• ကိယု်ပိငုလ်ုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သ ူ -(၄၂%) ,အရဳသာဵဖွာဵ -  (၄%) ,တက္ကသိလု်ဘွဲ့ရ - (၄၃.၇%) 

• လုပ်သက ်(၁)ိှစ် မ ှ(၃)ိှစ်  - (၇၁%) ,(၇)ိှစ် ိှငဴ်အထက်  - (၁၅%) 

• သငတ်န်ဵရရှိမှုအေခြ အေန သငတ်န်ဵမရရှိေသဵ      -         (၁၂%)  

•  DOT Provider(Directly Observe treatment)  

   ေဆာင်ရကွ်သူ  -  (၈၃%), ေဆာင်ရကွ်မှုမရှိသ ူ - (၁၇%)                         
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ဗဟုသုတအေခြ အေန 

ေမဵခွန်ဵ (၁၁)ခ ုမဖြ ငဴ် ဆန်ဵစစ်ကြ ညဴရ်ာ 

• (၄)မှတ်ိှင်ဴေအာကေ်ဖြ ဆိုိိငုသ်ူ       (သာမာန်ေအာက)်                               ၀ 

• (၄ မှတ်ိ ှငဴ် ၉မှတ)် မှန်ေအာင်ေဖြ ဆိုိ ိငုသ်ူ (သာမာန်အဆငဴ်)                        (၁၄၂)ဦဵ 

• (၁၀မှတ်ိ ှငဴ်အထက်)မှန်ေအာင်ေဖြ ဆိုိ ိငုသ်ူ (သာမာန်အထက်)                   (၉)ဦဵ 



သေဘာထာဵခဳယူချက် 

တီဘီေဆဵ၏ေဘဵထွက်ဆုိဵကျိတဵမျာဵခဳစာဵရပါက နီဵစပ်ရာေဆဵခန်ဵ/ ကျန်ဵမာေရဵဌာနရိှ ဆရာဝန်၊ ဆရာမမျာဵကုိ 

အလျငအ်မြ န်အေကြ ာင်ဵကြ ာဵရန် သေဘာတူသူမှာ 

• လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွနေ်သာ မမိ ိတနနယ်မှ            (၇၄)ဦဵ 

• လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မျာဵမှ         (၆၂)ဦဵ 

 

တီဘီေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆုိဵကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵရလျှင် လူနာသည်မိမိသေဘာအတုိင်ဵ ေဆဵကုသမှု ရပ်ဆုိင်ဵ ရန် 
သေဘာတူညီသူမှာ 

• လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွနေ်သာ မမိ ိတနနယ်မှ            (၁၀)ဦဵ 

• လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵ ေသာမိ ိတနနယမ်ျာဵမှ         (၁၁)ဦဵ  ရှိေနေသဵခြ င်ဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊  

 

တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵတုိက်ခြ င်ဵ ကုိ မိသာဵစုဝငမှ်ပြ တလုပ်ခြ င်ဵကုိ သေဘာတူသည်ဴဦဵေရ မှာ  

• လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵမွနေ်သာ မမိ ိတနနယ်မှ            (၇၀)ဦဵ 

• လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵ ေသာမိ ိတနနယမ်ျာဵမှ         (၆၈)ဦဵ မဖြ စ်ေနခြ င်ဵကိုလည်ဵ ေကာင်ဵ  

ေတွ့ရှိရ၍ သေဘာထာဵ ခဳယူချက်မျာဵ မှနက်န်ေအာင် သငတ်န်ဵေပဵရာတွင် ကျိတဵ ေကြ ာင်ဵဆက်စပ်၍ 

ရှင်ဵလင်ဵစွာသင်ကြ ာဵရန် လုိအပ်ေကြ ာင်ဵ  
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လက်ေတ့ွလုပ်ေဆာင်ချက် 

• တီဘလီူနာိငှဴ ်အတူ ေနထိုင်သ ူမိသာဵစမုျာဵကိ ုတီဘေီရာဂါ ရိှ/မရှ ိစစ်ေဆဵခြ င်ဵ 
(Contact Tracing) ကိေုဆာင်ရွက ်မခြ င်ဵ  

• တီဘသီဳသယလနူာကိ ုညွှန်ဵပိနုရာတငွ် ကျန်ဵ မာေရဵဌာနသိုန ညွှန်ဵပိနုခြ င်ဵ  
• ေဆဵဆိငု်မ ှေဆဵဝယေ်သာက်ရန ်ညွှန်ဵပိနုခြ င်ဵ၊ 

• တီဘေီရာဂါရှာေဖရွာတွင် သလိပစ်စ်ေဆဵခြ င်ဵ  
• ေဆဵတိုကေ်ကွေဵသူမျာဵ၏တိုကရ်ိုက ်ေစာငဴ်ကြ ပ်ကြ ညဴရ်ှု ေဆဵကသုခြ င်ဵ၏ 

အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိခုျကအ်တိငု်ဵ ေဆာငရ်ကွ်ခြ င်ဵ 

• ိှစသ်ိမဴ်ေဆွဵေိွဵ ပညာေပဵခြ င်ဵ ိှငဴ ်
• သလိပ်ပြ နစ်စ် ရမညဴ်လမျာဵတငွ် လူနာအာဵ ကူညေီဆာင်ရွကေ်ပဵခြ င်ဵတွင်  
အာဵနည်ဵေနေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှရိပါသည။်  
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အုပ်စုဖဲွ့ေမဵမြ န်ဵခဲေဴသာ အမရပူရိှင်ဴ မပြ ည်ကြ ီဵတဳခွန်မိ ိတနနယ်မှ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ 

ရင်တွင်ဵဖြ စ် စကာဵမျာဵ 

• ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵအမျာဵစုသည် တဘီီတုိက်ဖျက ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စိတအ်ာဵထက်သန်စွာဖြ ငဴ် 

လူနာမျာဵ အကျတိဵအတကွ်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴကြ ရာတငွအ်ခက်အခဲမျာဵ၊လိအုပ်ချက်မျာဵမျာဵစွာရှေိနေကြ ာင်ဵ  

• တီဘလီူနာမျာဵသညလ်ည်ဵ  ဆင်ဵရဲချတိနတဲ ဴသညဴ်အပြ င် တီဘီိ ှငဴပ်တသ်ကသ်ညဴ် ဗဟုသတုမျာဵ 

ခဳယူချက် သေဘာထာဵမျာဵတငွ် လိအုပ်ချက်ရှေိနသဖြ ငဴ် ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပိုမိတုိုဵမြ ှင်ဴေဆာငရ်ွက်သင်ဴေကြ ာင်ဵ  

 တီဘေီရာဂါတုိက်ဖျက်ေရဵတွင် ေစတနာဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ၏ အခန်ဵကဏ္ဍသည ်အလနွ်အေရဵပါပိ ီဵ 

၄င်ဵ တိနု၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵတိုဵမြ ှင်ဴရန် မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵ မျာဵေပဵခြ င်ဵ   ၊ လိအုပ်ေသာ ေထာက်ပဳမဴှု 

မျာဵေပဵခြ င်ဵ ကို ေဆာငရ်ွက်သင်ဴပါသည်။  

 သင်တန်ဵမျာဵ ေပဵရာတငွ ်အာဵနည်ဵေနေသာ ဗဟုသတုမျာဵ မဖြ ညဴဆ်ည်ဵေပဵခြ င်ဵ  ၊ မှာဵယွင်ဵေနေသာ 

သေဘာထာဵမျာဵ ေြပာင်ဵလဲေစခြ င်ဵ ၊ လက်ေတွ့လပု်ေဆာငရ်န ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတငွ ်လိအုပ်ချက်မျာဵကို 

လည်ဵဖြ ညဴဆ်ည်ဵ ေဆာင်ရွကေ်ပဵသငဴပ်ါသည်။ 
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မမြ နမ်ာိိုင်ငတဳွင် ခနန်မနှ်ဵ ေခြ အာဵဖြ ငဴ်  

• ိှစစ်ဥ် တီဘေီရာဂါလူနာ                         -  (၂၃၀၀၀၀) ေကျာ်  
• သလိပပ်ိုဵ ေတွ့ အဆုတတ်ီဘလီူနာမျာဵ        -  (၆၀၀၀၀)ခနန် 

• ေသဆုဳဵမှုေရာဂါမျာဵအနက်                       -  ဆဌမ 

• အဖြ စ်အမျာဵဆုဳဵ ေရာဂါ မျာဵအနက ်           -  သတ္တမ 

(Source : 2011 Annual Hospital Statistic Report , Dept , Health Planning ) 

• အမျိတဵသာဵတဘီီေရာဂါတိုကဖ်ျကေ်ရဵစမီဳကိန်ဵသည ်တီဘီလနူာ (၁၄၈၁၄၉ ) ဦဵကိ ု
ိှစစ်ဉရ်ာှေဖွ ကုသမှုေပဵိိငု်  

• ခနန်မနှ်ဵ လနူာအာဵလုဳဵကို ရာှေဖွ၍ ကုသေပဵရန ်ကွာဟချက်       သုဳဵ ပုဳ တစ်ပုဳ Gaps 

မျာဵကိ ုမဖြ ညဴဆ်ည်ဵ ရန် အမျိတဵသာဵတီဘေီရာဂါ တိကု်ဖျကေ်ရဵ၏ လုပင်န်ဵမျာဵကိ ု 
ဝိငု်ဵ၀န်ဵ ကညူ ီေဆာငရ်ကွ်ရန ်  

• မပြ ည်သလူူထုအေခြ ပြ တ တီဘေီရာဂါေစာငဴေ်ရှာက်ခြ င်ဵလုပင်န်ဵ ( Community Based 

TB Care )             ၂၀၁၁တွင ်စတင်   

• အသင်ဵ၀င်ေစတနာဴ၀နထ်မ်ဵမျာဵသည ်အေရဵပါေသာအခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါ၀င် ်

၁။ သုေတသနစာတမံဵအခ့ီဵ (Introduction) 
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"တီဘီေရာဂါတုိက်ဖျက်ေရဵမိခင်ကေလဵေစတနာဴ ၀န်ထမ်ဵမျာဵ 
စွမ်ဵေဆာင်ရည်တုိဵမြ ှင်ဴေပဵ"  

စာတမ်ဵကိ ုေဆာင်ရွကခ်ဲဴခြ င်ဵ မဖြ စ်ပါသည။် 

 မိခင်ိငှဴ်ကေလဵအသင်ဵ ၀င်မျာဵ၏ အသိပညာဗဟုသတု၊ ခဳယခူျက်သေဘာထာဵ၊ 

လက်ေတွ့ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတငွ်  စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်မျာဵ တိုဵ မြ ှငဴ်ေပဵရန် ၊ 

လိအုပ်ေနေသဵေသာ အချက်မျာဵကို သိရိှရန်ိှငဴ ် မဖြ ည်ဴဆည်ဵ ေဆာင်ရွက်ိ ိငု်ရန ် ၊ 

ရညရ်ယွ်ချက်ဖြ ငဴ်  
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 ၂၀၃၀ခုိစှ်တငွ် END TB Strategies ၏ရညမ်ှန်ဵချက်မျာဵပြ ညဴမ်ီ ေအာင ်

ကျန်ဵ မာေရဵ၀နထ်မ်ဵ မျာဵသာမက မိတဖ်က်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ ၊ လူမှုေရဵအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵ ၊ မပြ ည်သလူူထုအေခြ ပြ တေစတနာဴ၀နထ်မ်ဵ မျာဵအပါအ၀င ်မပြ ည်သလူူထု 

တရပ်လုဳဵ  ပါ၀င်ေဆာင်ရွကရ်န် 



• ကမ္ဘာေပါ်တငွ်ိ ှစ်စဉ်တီဘေီရာဂါဖြ စ်ပွာဵသညဴ်လနူာ                    (၉)သန်ဵခနန် 
• ၎င်ဵ တိုန၏(၈၀%) မှာ ကမ္ဘာတီဴဘအီဖြ စ်အမျာဵဆုဳဵ                         (၂၂)ိိုင်ငဳမှဖြ စ် 
 

• မမြ န်မာိိငုင်သဳည် ကမ္ဘာဴတီဘအီဖြ စ် အမျာဵဆုဳဵ ိိငုင် ဳ                    (၂၂)ိိုင်ငဳ 

• ေဆဵယဥ်ပါဵတီဘအီဖြ စ်အမျာဵဆုဳဵ                                              (၂၇)ိိုင်ငဳ 

• တီဘီိ ှငဴ ်အပိ်ချ်အိငုဗ်ီွ ဒွန်တဲွလျက်အဖြ စ်အမျာဵဆုဳဵ                     (၄၁)ိိုင်ငဳ တွင် 

ပါ၀ငလ်ျကရ်ှိပါသည်။ 
• မမြ န်မာိိငုင်သဳည် ိှစ်စဉ်တီဘလီူနာအသစ်ဖြ စ်ပွာဵမှု                   (ိှစ်သိန်ဵသုဳဵေသာင်ဵ )ခနန်  
•  ိှစ်စဉ်ရှာေဖွကသုေပဵေသာတဘီီလနူာ                            (တစ်သနိ်ဵေလဵေသာင်ဵ ေကျာ)်ခနန်  
• ကုသေပဵရန် ကျန်ရှတိဘီီလနူာ                                                 (ကိုဵ ေသာင်ဵ )ခနန် 

၂။ သုေတသနိှင်ဴဆုိင်ေသာအချက်အလက်မျာဵ(LiteratureReview) 
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 ကျနလ်ူနာ ကိုဵ ေသာင်ဵ ခနနက်ိ ုရာှေဖွရနမ်ှာ မပြ ည်သလူူထုကိုယတ်ိငု်ပါ၀င ်ေဆာင်ရွကမ်ှ 

သာ မပိ ီဵပြ ညဴစ်ုမဳည်ဖြ စ်ေသာေကြ ာငဴ်  မမြ နမ်ာိိုင်င ဳမိခင်ိငှဴ်ကေလဵ ေစာငဴ်ေရာှကေ်ရဵ 

အသင်ဵ၊ မမြ နမ်ာိိုင်ငဳ အမျိတဵသမီဵေရဵရာအဖွဲ့၊ မမြ နမ်ာိိုင်ငဳ မကြ က ်ေြခနီ အသင်ဵိှငဴ ်

မမြ နမ်ာိိငု်င ဳကျန်ဵမာေရဵမှူဵမျာဵ အသင်ဵတိနု အပါအ၀င် မပြ ည်တွင်ဵ ရိှ အစိုဵ ရမဟတု်ေသာ 

အဖွဲ့မျာဵသည ်မပြ ည်သလူူထုအ ေြခပြ တ တီဘေီရာဂါေစာငဴေ်ရှာက်ေရဵစီမခဳျက်တငွ် ပါ၀င ်

ေဆာင်ရွကခ်ဲ ဴ

 မပြ ည်သူလူထုအေြခပြ တ တီဘီေရာဂါေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ စီမခဳျက်သည်မိ ိတနနယ်ကျန်ဵ မာေရဵ 

ဌာနတစ်ခအုတွင်ဵတွင် ေဆာင်ရွကလ်ျှက်ရှေိသာ အဓိက လိအုပ်ချက ်မဖြ စ်ပိ ီဵ 

မပြ ည်သလူူထု၏ ပူဵေပါင်ဵပါ၀င်မှု အပြ ညဴအ်၀ရရှိခြ င်ဵ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနိှငဴ ်

ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွတဲိနုမှ ကျန်ဵ မာေရဵ၀နထ်မ်ဵမျာဵ ၊ ေဒသခဳအုပခ်ျတပ်ေရဵ 

အဖွဲ့၀င်မျာဵ ိှငဴ ်ေစတနာ၀နထ်မ်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ခြ င်ဵ 
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စီမဳချကတွ်င်ပါ၀ငေ်သာေစတနာ၀ဴန်ထမ်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် - 

• တီဘေီရာဂါိှငဴ်ပါတသ်တသ်ညဴ် ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵခြ င်ဵ ကို မပြ ည်သလူူထု အတငွ်ဵတွင် 

ကျယက်ျယ်ပြ နန်ပြ နန် ေဆာငရ်ွက်ခြ င်ဵ   

• တီဘပီိုဵေတွ့လူနာိှင်ဴ အတူေနအိမ်သာဵမျာဵကို တီဘေီရာဂါလက္ခဏာ ရှ/ိမရှိ စစ်ေဆဵ၍ 

ေရာဂါလက္ခဏာ ရှိသမူျာဵ ကိ ုသလိပ်စစ်ေဆဵရန် မမိ ိတနနယ် ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနသိုန ေစလွှတ် ေပဵခြ င်ဵ  ။ 

• တဘီီေရာဂါသည် ကုသလျှငေ်ပျာကက်င်ဵ ိိငု်ခြ င်ဵ  ၊ စနစ်တကျကုသရန် လိအုပ်ခြ င်ဵ ၊ 

ေရာဂါေပျာကက်င်ဵ ေအာငက်ုသခြ င်ဵ သည်မကူဵစက်ေစရန်ကာကွယ် မခြ င်ဵ ဖြ စ်ပိ ီဵ ကေလဵ မျာဵ 

အာဵဘီစီဂျီကာကယွ်ေဆဵထိုဵခြ င်ဵ ဖြ ငဴ် ကာကွယ်ိ ိုင် မခမြ င်ဵ  စသည်တိုနိှငဴ် ပါတ်သက၍် မပြ ည်သလူူထ ု

အတွင်ဵပျဳ့ိ ှဳန သိရှနိာဵလည်ေစရန် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵခြ င်ဵ တိနုကို အဓိကေဆာငရ်ွက်ရန် 
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အမ့ိ ဵသာဵတီဘီေောဂါတုိြံဖ့ြံေေဵစီမဳြိနံဵ၏ ေညံမှနံဵခ့ြံမ့ာဵ 

ေယဘုယျရည်မှန်ဵချက်မျာဵ (General Objectives) 

  ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာကမ်ှု နည်ဵဗျူဟာကို အသုဳဵ ပြ တ၍ တဘီီေရာဂါ 
တိကု်ဖျက်ေရဵစီမဳကိန်ဵလပု်ငန်ဵမျာဵကို အရှနိ်အဟနု်မြ ှင်ဴေဆာင်ရကွ်ခြ င်ဵ ဖြ ငဴ် တီဘေီရာဂါသည် မမမြ န်မာ 
ိိုင်ငဳ၏ အဓိက ကျန်ဵမာေရဵပြ ဿနာအဖြ စ်မတည်ရှိေတာဘဴဲ၊ မပြ ည်သလူူထု၏ကျန်ဵမာေရဵ အဆင်ဴ 

အတန်ဵမမြ ငဴ်မာဵလာေစရန်။  

 

၀ိေသသရည်မှန်ဵချက်မျာဵ (Specific Objectives) 

 ကမ္ဘာဴကလုသမဂ္ဂ ေထာငစ်ုိှစ် ရည်မှန်ဵချကမ်ျာဵကို ၀ိေသသရည်မှန်ဵချကမ်ျာဵ အဖြ စ် (၂၀၁၅) ခုိှစ်တငွ ်

မပြ ညဴမ်ီရန် ရည်ရွယခ်ျမှတထ်ာဵပါသည်။ 
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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) 

The End TB Strategy: Vision, goal, targets 

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 

13 

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 



The Global Burden of TB - 2014  

  
Estimated number 

of Cases 

Estimated number 

of deaths 

All forms of TB 9.6 Million 1.5 Million 

   - 1 million children  - 140.000 children 

   - 3.2 million women  - 480.000 women 

   - 5.4 million men  - 890.000 men 

HIV - associated TB 1.2 million (13%) 400,000 

Multidrug-resistant TB 480,000 190,000 
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(၂-ဂ)။ တုိက်ရုိက်ကြ ည်ဴရှု ေဆဵတုိက်ေကွေဵခြ င်ဵ  ( Directly Observed Treatment - DOT)  

• တိကု်ရိုက်ကြ ညဴရ်ှုေဆဵတုိက်ေကွေဵခြ င်ဵ ဖြ ငဴ် မှန်ကန်ေသာေဆဵ၀ါဵမျာဵ၊ မှန်ကန်ေသာ ေဆဵညွှန်ဵမျာဵ 
ိှင်ဴ အကမြ ိမ်မှန်မှန်ေသာက်ခြ င်ဵ ဖြ ငဴ် ေဆဵယဥ်ပါဵမှုကိုလည်ဵ  ကာကွယေ်ပဵိိငုပ်ါသည်။ 

• ေဆဵရုတဳက်လူနာမျာဵကိုမူ ေဆဵရုဳရှကိျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵမှ ေစာငဴ်ကြ ပ ်မကမြ ညဴရ်ှု၍ 

ေဆဵတိုကေ်ပဵမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

• (Streptomycin)ထိုဵ ေဆဵပါရှေိသာ မပြ န်ကု ကုထုဳဵ ိှငဴ ်ေဆဵယဥ်ပါဵတီဘီ ကုထုဳဵဖြ ငဴ် ကသုေနေသာ 
တဘီီလနူာမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ထမ်ဵေရှ့ေမှာကတ်ငွ ်ေဆဵမျာဵကိုမိ ိတချပိ ီဵမှ ေဆဵထိုဵ ခမြ င်ဵ ကို 
ခဳယူရမည်။  

• ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိနု လာေရာက်ေသာလူနာမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵမှ ေစာငဴ်ကြ ပ ်

မကမြ ညဴရ်ှုေဆဵတုိက် ေကွေဵမည်ဖြ စ်ြပီဵ ကျန်ဵမာေရဵဌာနိှင်ဴ အလမှ်ဵ ေ၀ဵေသာ လူနာမျာဵအာဵ ေစတနာ ဴ
၀န်ထမ်ဵ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵမှ ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ၊ သငတ်န်ဵတကြ်ပီဵေသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵ  
မျာဵ (ဥပမာ- မိခင်ိှင်ဴ ကေလဵေစာငဴ်ေရှာကေ်ရဵအသင်ဵ ၊ မကြ က် ေြခနီအသင်ဵ) မေှသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ၊ 
မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵမှ ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ တာ၀န်ယူ၍ တိုကရ်ိုက်ကြ ညဴရ်ှု ေဆဵတိကု်ေကွေဵသူ DOT 

Provider သည် လူနာေဆဵေသာက်ပိ ီဵတိုင်ဵ ေဆဵကုသမှုမှတတ်မ်ဵကဒ်တွင် မှတသ်ာဵပိ ီဵ ေဆဵဒဏ် 
ခဳစာဵမှုမျာဵကိုလည်ဵ ေကာင်ဵ ၊ ေနာက်တစ်ကြ ိမ်သလပိ် စစ်ေဆဵရမညဴရ်က်ကို လည်ဵေကာင်ဵ 
လူနာအာဵ အသိေပဵခြ င်ဵ တိနုကို ေဆာငရ်ွက်ရပါမည်။ 

• တီဘေီရာဂါသည်  တဘီီေရာဂါကူဵစက်ခဳရခြ င်ဵ ေကြ ာငဴ်ဖြ စ်ေသာ ကူဵစက်ေရာဂါ မဖြ စ်ပိ ီဵ  
မျိတဵရိုဵ လိုကေ်သာ ေရာဂါမဟုတပ်ါ။ 
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တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ိှင်ဴ ကူဵစက်ပျဳ့ပွာဵပဳု 

ရင်ေခါင်ဵလက္ခဏာမျာဵ (Pulmonary Signs & Symptoms) 

(က)  ေချာင်ဵဆိုဵ ခြ င်ဵ (cough) 

(ခ)  သလိပ်ထွက်ခြ င်ဵ  (expectoration) 

(ဂ)  သလိပ်တွင်ေသွဵပါခြ င်ဵ  ၊ ေချာင်ဵဆိုဵေသွဵပါခြ င်ဵ (haemoptysis) 

(ဃ)  ေကျာရင်ေအာငဴ်ခြ င်ဵ (chest pain) 

(င)  အသက်ရှူမ၀မခြ င်ဵ (breathlessness) 

ေယဘူယျ လက္ခဏာမျာဵ (General Signs and Symptoms) 

(က)  အစာဵအေသာက်ပျက်ခြ င်ဵ (loss of appetite) 

(ခ)  တဖြ ည်ဵဖြ ည်ဵပိန်ချတဳဵလာခြ င်ဵ (weight loss) 

(ဂ)  မလှုပ်ချငမ်ကိုင်ချင်ဖြ စ်ခြ င်ဵ (fatigue) အလွယ်တကူေမာပန်ဵ ိွမ်ဵနယ်ခြ င်ဵ(tiredness) 

(ဃ)  ကိယု်အပူချိန်တေငွ့ေငွ့တက်ခြ င်ဵ (low grade fever) 

(င)  ညဘက်ေခွေဵထွက်ခြ င်ဵ  ( night sweating) တိုနဖြ စ်ပါသည်။ 
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တီဘီေရာဂါကူဵစက်ပျဳ့ပွာဵပဳု (Mode of spread)မှာ  

သလိပ်တွင်တီဘီေရာဂါပိုဵ ပါရိှေသာ အဆတု်တီဘီေရာဂါ ေ၀ဒနာရှင်မျာဵ  - 
ေချာင်ဵဆိုဵခြ င်ဵ၊ ိှာေချခြ င်ဵ၊ ကျယ်ေလာင်စွာ သီချင်ဵဆိုခြ င်ဵ၊ ရယ်ေမာခြ င်ဵဖြ င်ဴ 

  သလိပ်တွင် တီဘီပိုဵပါရှေိသာ ေလကိ ုရှူရိှုက်မိေသာသူမျာဵ၏ အဆတု်တွင်ဵသိနု     

    အသက်ရှူလမ်ဵေကြ ာင်ဵမှ ၀င်ေရာက်၍ေရာဂါကူဵစက် 

ကူဵစက်ခြ င်ဵ ခဳရသူတိငု်ဵ တီဘီေရာဂါ မဖြ စ်ိိုင် 



ကုသမှုေပဵရာတွင် လုိက်နာရမည်ဴအချက်မျာဵ 
 (General principle about treatment  ) 

(၁) တဘီီသသဳယလူနာတငွ် သလိပ်ပိုဵ ေတွ့ပါက ေရာဂါရှေိကြ ာင်ဵ အသိေပဵ၍ ကုသမှု အမြ န်ဆုဳဵ  
ခဳယရူန် 

(၂) တီဘီေဆဵမျာဵသည် ေဘဵထွက်ဆုိဵကျိတဵေပဵိိုင်သဖြ ငဴ် တီဘေီရာဂါ ေသချာမကှုသေပဵရန် 
(၃) ေရွဵ ချယသ်ညဴ်ကုထုဳဵသည ်ယခင် ေဆဵကုသခဲဴခြ င်ဵ  ရှ/ိမရှိေပါ်မူတည်သည်။ ေဆဵကသုမှု မစမ ီ

ေသချာစွာေမဵမြ န်ဵ၍ မှန်ကန်ေသာကုထုဳဵ ဖြ ငဴ်ေရွဵချယက်ုသေပဵရမည်။ (အေရဵကြ ီဵသည်) 
(၄) ေဆဵကုသမှုကာလတစ်ေလျှာကလ်ုဳဵ  လူနာသည် သငတ်န်ဵတက်ပိ ီဵေသာ (DOT Provider) 

ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ထမ်ဵ(သိနု)ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ(သိနု)လူမှုေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ၀ငမ်ျာဵ 
(ဥပမာ-မမြ န်မာိိုင်ငဳအမျိတဵသမီဵေရဵရာအဖွဲ့၊ မမြ န်မာိိုင်ငဳမိခင်ိှင်ဴကေလဵေစာငဴေ်ရာှကေ်ရဵအသင်ဵ၊ 
မမြ န်မာိိငုင်ဳကြ က်ေခြ နီ အသင်ဵ  (သိနု) မိသာဵစု၀င် တစ်ဦဵဦဵ၏)ေရှ့ေမှာကတ်ငွ ်တဘီီေဆဵမျာဵကို 
ေသာကရ်န် 

(၅) လူနာအာဵ ေဆဵကုသမှုပိ ီဵဆုဳဵသည်အထိ သလိပ်ပြ န်လည်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ ကိ ုမှန်ေအာင် ေဆာင ်

ရွက်ရန် သတေိပဵရန် 
(၆) Streptomycin ထိုဵ ေဆဵေပဵမည်ဆုိပါက၊ တစ်ခါသုဳဵ ေဆဵထိုဵပြွ န်ိှငဴ် အပ်မျာဵကိုသာ အသုဳဵပြ တေစ 

ရမည်။ လူနာတစ်ဦဵလျှင် ေဆဵထိုဵ ပြွ န်တစ်ေချာင်ဵ ၊အပ်တစ်ေချာင်ဵ ကျစီ အသုဳဵ ပြ တရန် 
(တဘီီေဆဵေသာက်ပိ ီဵလျှင်ပိ ီဵချင်ဵ  ေဆဵထိုဵ ေပဵရမည်။) 
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ကုသမှုေပဵရာတွင် လိက်ုနာရမည်ဴအချက်မျာဵ  
(General principle about treatment  ) 

(၇) ေရာဂါေပျာကက်င်ဵ ပိ ီဵ မပြ န်လည်မဖြ စ်ရန် ညွှန်ကြ ာဵထာဵသညဴ်ေဆဵတွဲကို သတမ်ှတ ်ကာလ 

မပမြ ညဴသ်ည် အထိ၊မှန်မှန်ကုသရန်အေရဵကြ ီဵေကြ ာင်ဵ ကိုလနူာိှင်ဴမိသာဵစု သေဘာ 

ေပါက်နာဵလည်ေအာင ်ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာကိ ုအကြ ိမ်ကြ ိမ်ေပဵရန် 

(၈) လူနာိှငဴ်အတူေနသူမျာဵ၊ မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵ(အထူဵသဖြ ငဴ်၂ပါတ်ိှင်ဴအထက် ေရရှည ်ေချာင်ဵဆိုဵ 

ေနခဲဴသ)ူ တဘီီေရာဂါရှိ/မရှ ိစစ်ေဆဵေပဵရန် 

(၉) လူနာအေပါ်ကိယု်ချင်ဵစာ၊ ကရုဏာ၊ အကြ ငန်ာထာဵ၍ ဆကဆ်ရဳန် 

(၁၀)တီဘလီူနာမျာဵသည် ေဆဵကုသမှုပိ ီဵစီဵပါက ပထမ(၆)လတငွ ်(၃)လတစ်ကြ ိမ်၊ကျန်ဵမာေရဵ 

ဌာနမျာဵ၌ မပြ န်လညစ်စ်ေဆဵခြ င်ဵ  မပြ တလုပ်ရန် 

(၁၁) ေဆဵဗူဵကိ ုကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ထမ်ဵ သိနု ထုတေ်ပဵြပီဵတိကု်ရိကု်ကြ ညဴရ်ှု ေဆဵတိကု်ေကွေဵသူမှ 

မကြ ီဵကြ ပ်၍ ေဆဵတိကု်ေကွေဵရန် ြဖစ်ပါ သည်။ 
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ေချာင်ဵ ဆုိဵလျှင်/ိှာေချလျှင်ကျင်ဴသဳုဵလုိက်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵကျင်ဴ၀တ်မျာဵ (ကျန်ဵမာေရဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵိှင်ဴ 

ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵအတွက်) ပုိဵမွှာဵမျာဵ မပြ နန်ိဳှနမှု ကာကွယ်ရန်ဖြ စ်ပါသည်။) 

 ေချာင်ဵ ဆိုဵ လျှင်ေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ိှာေချလျှငေ်သာ် လည်ဵေကာင်ဵ သင၏် ပါဵစပ်ိှင်ဴ 

ိှာေခါင်ဵတိနုကိ ုလက်ကိုင်ပဝါ(သိုနမဟုတ်)တစ်သျှူဵိှင်ဴပိတ်၍ိှာေချ/ ေချာင်ဵဆိုဵ မခြ င်ဵပြ တရပါမည်။ 

 အကယ်၍သငဴ်တွင် လက်ကုိငပ်ဝါ(သုိနမဟုတ်)တစသ်ျှူဵအလွယ်တကူမရိှပါက သင၏် 

အကျီအေပါ်ပိငု်ဵ  (သုိနမဟုတ်) တဳေတာင်ဆစ်အတွင်ဵ သိုန ေချာင်ဵ ဆိုဵ /ိှာေချခြ င်ဵ  မပြ တရပါမည်။ 

(လက်ဖဝါဵအတွင်ဵထဲသိနု ေချာင်ဵဆိုဵ/ိှာေချခြ င်ဵ  မပြ တလုပ်ရပါ။) 

 သင်ကိယု်တိုင် ေချာင်ဵဆိုဵ/ိှာေချေနလျှင်လည်ဵ သငဴအ်ာဵ ိှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ခိငု်ဵပါမည်။ 

 သင၏်လက်ကုိ မကြ ာခဏ ဆပ်ပြ ာိှင်ဴ ေရေိွဵ အသုဳဵ ပြ တ၍ စက္ကနန် (၂၀)မကြ ာေအာင် ေဆဵ 

ေကြ ာပါ။ 

 အကယ်၍ ဆပ်ပြ ာိှငဴ် ေရ အဆင်သငဴမ်ရှပိါက အရက်ပျဳပါေသာ လက်ေဆဵ ရည်ဖြ ငဴ် ေဆဵပါ။ 

(ကမ္ဘာဗဴဟိကုူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်ိိှမ်နင်ဵေရဵအဖွဲ့) 
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စာတမ်ဵပြ တလုပရ်ခြ င်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက် (Objectives) 

• မိခင်ိှင်ဴကေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ တဘီီေရာဂါိှငဴ် ပတ်သကေ်သာ ဗဟုသတု၊ 

သေဘာထာဵိှင်ဴလက်ေတွ့လိုကန်ာမှုမျာဵကို သိရိှိ ိုင်ရန်။ 

• မိခင်ိှင်ဴကေလဵအသင်ဵ ဝင် ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ တဘီီလနူာရှာေဖွေရဵ ၊ ကုသေရဵ ိှငဴ် 

ပတ်သကသ်ညဴ ်စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ေလလဴာသိရှိိ ိုင်ရန်။  

• မိခင်ိှင်ဴကေလဵ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် အခန်ဵကဏ္ဍ မမမြ ငဴ်တငရ်န်။ 

• မိခင်ိှင်ဴကေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ တဘီီေရာဂါ ပေပျာက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ  မျာဵတငွ ် 

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာကမ်ှု ပိုမိေုကာင်ဵမွန်လာေစရန် လုပ်ေဆာင် ရမညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်။ 
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သုေတသနနည်ဵပညာ (Research Methodology ) 

•ေဆာင်ရွက်သည်ဴကာလ(Study Period) - ၂၀၁၆- မသြ ဂုတ် မှ ဒီဇင်ဘာ ထ ိ

•ေဆာငရွ်က်သည်ဴေနရာ (Study Area) လပု်ေဆာင်မှု ေကာင်ဵမွနေ်သာ မမိ ိတနနယ် (၅) မမိ ိတနနယ် 

 ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵ ၊ ေညာင်ဦဵ ၊ မပြ င်ဦဵလွင် ၊ သာစည် ၊ အမရပူရ 

     လုပ်ေဆာင်မှုအာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ် (၅) မမိ ိတနနယ် 

 ဝမ်ဵတငွ်ဵ ၊ မမြ စ်သာဵ ၊ ေကျာက်ဆည ်၊ မမြ င်ဵခိ ဳ ၊ မပြ ည်ကြ ီဵတခဳွန်မမိ ိတနနယ ် 

• နမူနာေကာကယ်ူခြ င်ဵ ိှင်ဴ တကွ်ချက်ခြ င်ဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ(Sampling and Sample size 

calculation) မမိ ိတနနယ်မျာဵ                        -   Purposive Sampling 

        ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ (၁၅၀)ဦဵ - (Simple random sampling) ကျဘမ်ဵေရွဵချယ်နည်ဵ 
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•   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 

•  သုေတသနလုပ်ငန်ဵ အမျတိဵအစာဵ (Study Design) (Cross Sectional Descriptive Study)  

     တစ်ချနိ်တည်ဵ  အေကြ ာင်ဵ  စုဳေဖာ်ပြ  ေလလဴာခြ င်ဵ ပုစဳဳ 

 



သုေတသနလုပင်န်ဵေဆာင်ရွက်ခြ င်ဵ 
 

၂၀၁၆- မသြ ဂုတ် - သုေတသနလပု်ငန်ဵ ပဏာမေဆွဵေိွဵ ညှိိိှုင်ဵ 
         (နာယက၏လမ်ဵညွှနမ်ှု၊ မပြ ည်သနူကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏ အနီဵကပ် မကြ ီဵကြ ပ်မှု) 
 "တီဘေီရာဂါတိုကဖ်ျက်ေရဵမိခင်ကေလဵေစတနာဴ ၀နထ်မ်ဵမျာဵ စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်တိုဵမြ ှငဴေ်ပဵ" 
ေခါင်ဵစဥ်ေရွဵ  
 

 ၂၀၁၆- စက်တင်ဘာ  - ဆန်ဵစစ ်ေမဵခနွ်ဵ လွှာ( မပြ ည်သနူကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာနမှူဵ၏ မကြ ီဵကြ ပ ်      

                                                                  လမ်ဵညွှန်မှု) 
                                    မိခင်ကေလဵ အသင်ဵ ၀င်မျာဵအာဵ သင်တန်ဵ ေပဵ  
ေအာက်တုိဘာ၊ိုိ၀င်ဘာ  -  မမိ ိတနနယ်(၁၀)မမိ ိတနနယ်တငွ်ေမဵခနွ်ဵ မျာဵေမဵ 
 

၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ -  Qualitative နည်ဵလမ်ဵ  မဖြ ငဴ ်ေလလဴာမညဴ် ိှစ်မိ ိတနနယ်အာဵ Simple 

random sampling မဲစနစ်ဖြ ငဴ် ေရွဵချယ်ပိ ီဵ မိခင်ိ ှငဴ်ကေလဵေစတနာ ဴဝနထ်မ်ဵ(၂၀)ဦဵအာဵ 
ဝိငု်ဵဖွဲ့ေဆွဵေိွဵ   

22 



အချက်အလက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်တွက်ချက်ခြ င်ဵ  ( Data Management and Analysis) 
 

 ေကာက်ယစူုေဆာင်ဵ ရရှိေသာ အချက်အလကမ်ျာဵအာဵ မပြ န်လည်ဆန်ဵ စစ်ခြ င်ဵ ၊  

 မရှင်ဵလင်ဵသညဴ ်အချက်အလကမ်ျာဵ မပြ န်လည်ေဆွဵ ေိွဵအတည်ပြ တခြ င်ဵ ၊  

 မလိအုပ်ေသာ အချက်အလကမ်ျာဵ ဖယ်ရှာဵ 

 သတင်ဵအချကအ်လကမ်ျာဵကို SPSS  Version (16) နည်ဵစနစ်သုဳဵ 

ေမဖြ ဆိုသမူျာဵ၏  -  

 အသိပညာ ဆိုင်ရာ၊ သေဘာထာဵခဳယခူျက်ဆိုင်ရာ၊ပမြ တမူေဆာင်ရွကမ်ှုဆိုင်ရာအေခြ အေနမျာဵကို 
တင်ပြ ထာဵ ပါသည်။  

 ေမဖြ ဆိုသမူျာဵ၏ ဗဟုသုတအသိပညာ၊ လက်ေတွ့ေဆာင်ရွကမ်ှု အေခြ အေနမျာဵ၏ဆက်စပ ်

ဆက်ိွယမ်ှုရှိေသာ အ ေြခအေနမျာဵကိ ု 
Kruskal Wallis,  

Mann Whitney U Test စသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖြ ငဴ် အသုဳဵ ပြ တတွက်ချက ်
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 သုေတသနကျင်ဴဝတ်ကုိလုိက်နာခြ င်ဵ 
 

 သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာငရ်ွက်ိိငုရ်န် -  

 ကျင်ဴဝတ်ဆိငုရ်ာ ေကာမ်တီ (Ethical Board) ၏ခွငဴ်ပြ တချကက်ိလုိကု်နာပမိ ီဵ  

 တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵမိခင်ိှင်ဴကေလဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု မကြ ီဵကြ ပ်ေရဵ အဖဲွ့၏ လမ်ဵညွှန်ပဳပဴိုဵမှု၊  

 တိငု်ဵ ေဒသကမြ ီဵပြ ည်သူနကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၏ မကြ ီဵကြ ပ်မှုဖြ ငဴ်  

 

မိခင်ိ ှငဴက်ေလဵ အသင်ဵ ဝငမ်ျာဵပါဝင်ေသာသုေတသနစာတမ်ဵပြ တစုေရဵအဖဲွ့ဖြ ငဴ်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴပါသည်။ 

ေလဴလာမှုလပု်ငန်ဵတငွ ်ပါဝင်ကြ မညဴ် မိခင်ကေလဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ (၁၅၁)ဦဵအာဵ  

 သုေတသနအေကြ ာင်ဵ  မကြ ိတတင်အသေိပဵ ရှင်ဵလင်ဵ ေပြ ာကြ ာဵခြ င်ဵ ၊  

 ပုဂ္ဂတိလ်ေရဵဆိငုရ်ာ အချက်အလက်မျာဵကိ ုသုေတသနလုပ်ငန်ဵမှလဲွ၍ အခြ ာဵကိစ္စမျာဵတွင် 

သုဳဵ စဲမွညဴ်မဟုတ်ေကြ ာင်ဵ  ကတိေပဵခြ င်ဵ ၊  

 ေမဖြ ဆိုလွှာမျာဵတငွ ်ေဖြ ဆိုသ၏ူအမည်ကို ေဖာ်ပြ  မှတ်တမ်ဵတင်ခြ င်ဵ  မပြ တေကြ ာင်ဵ ပွင်ဵလင်ဵ 
မှန်ကန်စွာ၊ လွပ်လပ်စွာေဖြ ဆိုိ ိငုေ်ကြ ာင်ဵ  ရှင်ဵလင်ဵ ေပြ ာဆိုခြ င်ဵ ဖြ ငဴ် သုေတသန ကျင်ဴဝတ် ကိ ု
ေလဵစာဵလိကု်နာခဲဴပါသည်။ 
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6% 9% 

19% 

13% 

7% 

46% 
၁၈မိှစ်မမှမ၂၀မိှစ် 

၂၁မိှစမ်မှမ၂၅မိှစ ်

 ၂၆မိှစ်မမှမ၃၀မိှစ် 

၃၁မိှစ်မမှမ၃၅မိှစ် 

၃၆မိှစ်မမှမ၄၀မိှစ် 

၄၁မိှစ်ိ ှငဴအ်ထက ်

  ေြဖဆိသုူမျာဵတငွ ်အသက် (၁၈) ိှစ်မှ (၂၀) ိှစ် အပု်စုမှာ (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%) မဖြ စ်ပိ ီဵ အသက် 
(၄၁) ိှစ်ိှငဴ် အထက်အုပ်စုမှာ အမျာဵဆုဳဵ အုပ်စုြဖစ်ပိ ီဵ (၄၆ %) ရှိပါသည်။  

အသက်အုပစ်ုမျာဵ 
ေမဖြ ဆုိသူမျာဵ၏ အသက်အုပစ်ုမျာဵ အေခြ အေန 
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ေြဖဆုိသူမျာဵတွင် (ကျာဵ/မ) ပါဝင်မှု 

13% 

87% 

ကျာဵ 

မ 

  ေဖြ ဆိသုူမျာဵတွင် ကျာဵ/မ ပါ၀င်မှုမှာ ကျာဵ (၁၃%) ရှိပိ ီဵ မ (၈၇%) ပါဝင်သည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ေြဖဆုိသူမျာဵ၏ အလုပအ်ကုိင် အေခြ အေန 

42% 

34% 

3% 

17% 

4% ကုိယ်ပိငု်လုပ်ငန်ဵ 

အစိုဵ ရဝန်ထမ်ဵ/အခြ ာဵ
ဝန်ထမ်ဵ 

ပင်စင်စာဵ(အငိ ိမ်ဵစာဵ) 

မှီခို 

အခြ ာဵမ(အရဳသာဵဖွာဵ) 

 

  ေြဖဆိသုူမျာဵ၏ အလုပ်အကိုင်ကိုေလဴလာရာတွင် အမျာဵစုြဖစ်ေသာ ကိယု်ပိငုလ်ုပ်ငန်ဵ 
လုပ်ကိုင်သမူျာဵမှာ(၄၂%)၊ ပင်စငစ်ာဵအနည်ဵငယ်(၃%)ပါ၀င်ပိ ီဵ ေဖြ ဆိုသ၏ူ(၄%)မှာ အရန် 
သာဵဖွာဵမျာဵြဖစ်သညက်ို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ေြဖဆုိသူမျာဵ၏ ပညာအရည်အချင်ဵ အေခြ အေန 

  ဤသုေတသနတငွ ်ေြဖဆိသုူေစတနာဴဝန်ထမ်ဵအမျာဵစု၏ ပညာအရည်အချင်ဵမှာ တက္ကသိလု်တစ်ခုခုမှ 
ဘွဲ့ရမျာဵဖြ စ်ပိ ီဵ (၄၄%)ရှိေနပိ ီဵ ရာခိငု်ိ ှုန်ဵအနည်ဵဆုဳဵ  (၃.၃%)သည်သာ ေရဵတတ် ဖတ်တတအ်ဆင်ဴရှိ 
သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။  

3% 

5% 

19% 

29% 

44% ေရဵတတ်ဖတ်တတ် 

မူလတန်ဵ 

အလယ်တန်ဵ 

အထက်တန်ဵ 

တက္ကသိလု်/ဘွဲ့ရ 
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ေြဖဆုိသူမျာဵ၏ အိမေ်ထာင်ေရဵ အေြခအေန 

37% 

56% 

2% 

5% 

လူပျိတ/အပျိတ 

အိမ်ေထာင်ရှ ိ

အိမ်ေထာင်ကွ ဲ

မုဆိုဵ ဖို/မုဆိုဵ မ 
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  အိမ်ေထာင်ေရဵအေခြ အေနကို ေလလဴာရာတငွလ်ည်ဵ အမျာဵစုမှာ အိမ်ေထာင်ရှိသမူျာဵ (၅၆%) မဖြ စ်ပိ ီဵ 
(၃၂%)သည ် လူပျတိ/အပျိတ မျာဵဖြ စ်ေကြ ာင်ဵ လည်ဵေတွ့ရပါသည်။ 



ေြဖဆုိသူမျာဵ၏  မိခင်ကေလဵေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵလုပသ်က် 

71% 

14% 

15% 

၁မိှစ်မမှမ၃မိှစ် 

၄မိှစ်မမှမ၆မိှစ် 

၇မိှစ်အထက် 

 ေြဖဆုိသူမျာဵတွင် မိခငက်ေလဵေစတနာဴဝနထ်မ်ဵ လုပ်သက် (၁) ိှစ်မှ (၃) ိှစ်အတွင်ဵရိှသူမျာဵမှာ 
(၇၁%) ၊ လုပ်သက်(၄)ိှစ်မှ(၆) ိှစ်သည် (၁၄%) ိှင်ဴ (၁၅%) မှာ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵလုပ်သက် (၇) ိှစ်ိှင်ဴအထက် 
ရှိေကြ ာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။  
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ေြဖဆုိသူမျာဵ၏  တီဘီေရာဂါိှင်ဴပတ်သက်သည်ဴသင်တန်ဵအကြ ိမအ်ေရအတွက ်

12% 

83% 

5% 

၀မမကြ ိမ် 

၁-၅မမကြ ိမ် 

၅မမကြ ိမ်ိှင်ဴအထက် 

  ေဖြ ဆိုသမူျာဵ၏ တဘီီေရာဂါ ိှငဴ် ပတ်သကသ်ညဴသ်ငတ်န်ဵတကေ်ရာက် သညဴ် အကြ ိမ် 
အေရအတွကအ်မျာဵဆုဳဵ မှာ (၁ - ၅) မကြ ိမ်အတွင်ဵြဖစ်ြပီဵ (၈၃%) မဖြ စ်ပိ ီဵ သငတ်န်ဵမရေသဵေသာ (၁၂%) 

ကိလုည်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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17% 

59% 

24% 

၀မေယာက် 

၁မ- ၅မေယာက် 

၅မေယာက်ိှင်ဴအထက် 

ေြဖဆုိသူမျာဵ၏ DOT ိှင်ဴေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵေနသည်ဴလက်ရိှ တီဘီလူနာ အေရအတွက် 

  ေဖြ ဆိုသမူျာဵတွင် DOT ိှငဴ် လက်ရှေိစာငဴ်ေရှာကမ်ှုေပဵေနသညဴ် တဘီီလနူာ မရှသိူမှာ (၁-၅) 

ေယာကထ်ိရှသိူမှာ (၅၉%) ရှိပိ ီဵ (၅)ေယာက်ိ ှငဴ်အထက်ရှိသမူှာ (၂၄%) ရှ ိသည်ကို ေလလဴာေတွ့ရှိ 
ရပါသည်။ (၁၇%)မှာ တဘီီလနူာမျာဵအာဵ ေဆဵတိကု်ေကွေဵမှု မပြ တလုပ်ေပဵ သညဴ ် DOT Providers အဖြ စ် 
ေဆာငရ်ွက်ိိငုမ်ှု မရှသိည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ 
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

တီဘီေရာဂါသည် မျိတဵရိုဵ လုိက်ေသာ ေရာဂါဖြ စ်ခြ င်ဵ  

၈ 

၆၇ 

၁၂ 

၆၄ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

မျိတဵရုိဵလုိက်သည် မျိတဵရုိဵမလုိက်ပါ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ် 

တီဘီေရာဂါသည် မျိတဵရိုဵ လိုကေ်သာ ေရာဂါဖြ စ်သညဴ်ဟူေသာေမဵခနွ်ဵကို လုပ်ေဆာင် ချက်ေကာင်ဵမွနေ်သာ 
မမမိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသုူ (၇၅)တွင် (၈) ဦဵသည်လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိသုူ 
(၇၆) ဦဵတွင် (၁၂)ဦဵ (၁၅%)သည်လည်ဵ ေကာင်ဵ မှာဵယွင်ဵ၍ ေြဖဆိေုကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

တီဘီေရာဂါသည် လူမျိတဵမေရွဵ ၊ အသက်အရယ်ွမေရွဵ မဖြ စ်ပွာဵိုိင်ခြ င်ဵ 

တီဘီေရာဂါသည် လူမျိတဵမေရွဵ၊ အသက်အရွယမ်ေရွဵ၊ မဖြ စ်ပွာဵိိငုသ်ည်ဟူေသာ ေမဵခွန်ဵ  ကိ ု
လုပ်ေဆာင်ချက် ေကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသုူ (၇၅) ဦဵတွင် (၇၃)ဦဵ (၉၇.၃%) သည ်

မှန်ကနစ်ွာေြဖဆိုိ ိုင်ပါသည်။ လုပ်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိသုူ(၇၆)ဦဵ တွင် (၇၅)ဦဵ 
(၉၈.၇%)သည် မှန်ကနစ်ွာ ေြဖဆိုိ ိုင်ေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၃ ၇၅ 

၂ ၁ 

မဖြ စ်ိုိင်သည် 

မဖြ စ်ိုိင်ပါ 
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

တီဘီေရာဂါသည် စနစတ်ကျကုသလျှင် ေပျာက်ကင်ဵိိင်ုခြ င်ဵ 

တီဘေီရာဂါသည် စနစ်တကျကုသလျှင ်ေပျာကက်င်ဵ ိိငုသ်ည်ဟု လုပ်ေဆာင်ချက ်ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ်မျာဵမှေဖြ ဆိုသူ (၇၅)ဦဵ တွင် (၇၅)ဦဵ ၊အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မျာဵမှ ေဖြ ဆိုသူ (၇၆)ဦဵတငွ ်

(၇၆)ဦဵ အာဵလုဳဵေသာ ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ  တိနုသည် ၁၀၀% မပြ ညဴမ်ှန်ကန်စွာ သိရှသိည်ကို 
ဆန်ဵစစ်ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၅ ၇၆ 

၀ ၀ 

ေပျာက်ကင်ဵိုိင်သည် 

မေပျာက်ကင်ဵိုိင်ပါ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၅ ၇၃ 

၀ 
၃ 

မဖြ စ်ိုိင်သည် 

မဖြ စ်ိုိင်ပါ 

ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

တီဘီေဆဵ၀ါဵမျာဵကုိ ညွှန်ကြ ာဵထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ မှန်ကနတိ်ကျစွာ မေသာက်ပါက ေဆဵယဥ်ပါဵ   
     တီဘီဖြ စ်ိိုင်ခြ င်ဵ။ 

ေဖြ ဆိုသမူျာဵတွင် လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ် မ ှ(၇၅)ဦဵ ၁၀၀% ေဖြ ဆို ိိုင်ပိ ီဵ 
လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ (၇၃)ဦဵ (၉၆.၁%)သည် မှန်ကန်စွာေြဖဆိုိ ိုင် 

ေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရသည်။ 
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၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

၃၅ 

၄၀ 

၄၅ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၃၃ 

၄၁ 
၄၂ 

၃၅ 

မှနသ်ည် 

မှာဵသည် 

ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

တုိက်ရုိက်ကြ ည်ဴရှုအချိန်တုိိှင်ဴကု Directly Observe Treatment (DOT) ဆုိသည်မာှ     
        မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵမှ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသုိန (၁) လ တစ်ကြ ိမေ်ဆဵသွာဵေပဵခြ င်ဵ။ 

ေဖြ ဆိုသမူျာဵတငွ် Directly Observe Treatment (DOT) ဆိုသည်မှာ မိသာဵစုဝင ်တစ်ဦဵမှ 
ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိနု (၁)လ တစ်ကြ ိမ် ေဆဵသွာဵထုတ်ေပဵခြ င်ဵ ဖြ စ်သည်ဟု လုပ်ေဆာင် ချက ်

ေကာင်ဵ မွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ(၇၅)ဦဵအနက် (၃၃)ဦဵ (၄၄%)သည ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက ်

အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မှ (၇၆)ဦဵအနက် (၄၁)ဦ:(၅၃.၉%) သည်လည်ဵ ေကာင်ဵ  မှာဵယွင်ဵစာွ 
ေဖြ ဆိုေကြ ာင်ဵ  ေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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၁၀ 
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၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၄ ၇၃ 

၁ ၃ 

ကူဵစက်ရန်လွယ်သည် 

ကူဵစက်ရန်မလွယ်ပါ 

ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

ခုခကဳျလူနာမျာဵတွင် တီဘီေရာဂါပုိဵကူဵစက်လွယ်ခြ င်ဵ  

အထက်ပါေမဵခွန်ဵိှင်ဴပတ်သက၍် လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်မျာဵရှိ ေဖြ ဆိုသူ 
(၇၃)ဦဵ (၉၈.၇%) သည်လည်ဵ ေကာင်ဵ  လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မျာဵရှိ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ 
(၇၃)ဦဵ (၉၆.၁%) သည်လည်ဵ ေကာင်ဵ  မှန်ကန်စွာ ေဖြ ဆိုထာဵေကြ ာင်ဵ  ေတွ့ရှိရပါသည်။  
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၁ 
၇၄ 

၄ 
၂ 

ြပန်စစ်ရန်လုိအပ်သည် 

ြပန်စစ်ရန်မလုိအပ်ပါ 

ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

သလိပကုိ် (၂)(၅)(၆) လ မျာဵတွင် မပြ န်စစ်ရန် လုိအပ်ခြ င်ဵ။ 

ိိှုင်ဵယဥှ်မိ ိတနနယ်မျာဵတငွ် ေဖြ ဆိုသမူျာဵ၏  (၉၄.၇%) ိှင် ဴ(၉၇.၄%) သည ်သလပိ်ပိုဵေတွ့ 
တဘီီလနူာသစ်သည် သလိပ်ကို (၂)(၅)(၆) လ  မျာဵတွင် ြပန်စစ်ရန် လိအုပ်သည်ဟ ုေမဵခွန်ဵကို 
ဆန်ဵစစ်ရာတငွ ်လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်မှာ (၇၁)ဦဵိှငဴ် လုပ်ေဆာင်ချက် 
အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မှာ (၇၄)ဦဵ တိုနသည် မှန်ကန်စွာေြဖဆိုိ ိုင်ကြ ပါသည်။ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၃ ၇၄ 

၂ ၂ 

သတ်မှတ်ိိုင် 

မသတ်မှတ်ိုိင်ပါ 

ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ်ကြ ာ ေချာင်ဵဆုိဵေနသူအာဵ တီဘီသဳသယလူနာဟု  သတ်မတ်ှိိုင်ခြ င်ဵ 

 ရက်သတ္တပတ်(၂)ပါတ်ကြ ာ ေချာင်ဵဆိုဵေနသူအာဵ တဘီီသသဳယလူနာဟုသတ်မှတ် ိိုင်ခြ င်ဵ ကို 
ေလလဴာရာတငွ ်လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်ိှင်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ် 
(၂) မမိ ိတနနယ်စလုဳဵ တွင် (၇၃)ဦ: (၉၇.၃%) ိှင်ဴ (၇၄) ဦဵ (၉၇.၄%) အသီဵသီဵ မှန်ကန်စာွ ေမဖြ ဆိုိ ိငုသ်ည် 
ကိေုတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

အဆုတ်တီဘီေရာဂါအပြ င် ခိ္ဓာကုိယ်၏ အခြ ာဵအစိတ်အပိင်ုဵမျာဵတွင် ြဖစ်ိိုင်ခြ င်ဵ 

တီဘေီရာဂါသည် အဆုတ်တီဘေီရာဂါအပြ င် ခိ္နာကုိယ်၏ အခြ ာဵအစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵတငွ ်

ြဖစ်ိိငုသ်ည်ဟေူသာ ဆန်ဵစစ်ချက်တွင် လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်မျာဵ တွင် ေဖြ ဆိုသူ 
မျာဵ၏ (၇၄) ဦဵ (၉၈.၇%) ိှင်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်ရှိ (၆၆) ဦဵ (၈၆.၈%) သည ်

မှန်ကန်စွာ ေြဖဆိထုာဵေကြ ာင်ဵ  ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 
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မမိ ိတနနယ် 

၇၄ 

၆၆ 

၁ 

၁၀ 

ြဖစ်ိုိင်သည် 

မဖြ စ်ိုိင်ပါ 
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

 Gene-Xpert စက်ဖြ င်ဴ စစ်ေဆဵိုိင်ခြ င်ဵ  

ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘေီရာဂါ ရှ/ိမရှ ိသိရှိိ ိုင်ရန် လူနာ၏သလိပ်ကိ ုGene-Xpert စက်ဖြ ငဴ် 
စစ်ေဆဵိိုင်ခြ င်ဵ ကိုေလဴလာရာတွင်လည်ဵ  လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်၏ (၇၂) ဦဵ 
(၉၆.၀%) သည် မှန်ကန်စွာဗဟုသတုရှေိသာလ်ည်ဵ လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်မျာဵ 
တွင် (၆၆) ဦဵ (၈၆.၈%) သာ မှန်ကန်စွာေဖြ ဆိုိ ိငုေ်ကြ ာင်ဵ  ေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည်။  
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၁၀ 

စစ်ေဆဵိုိင်သည် 

မစစေ်ဆဵိုိင်ပါ 
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ပါ၀င်သူမျာဵ၏ အသိပညာဆုိင်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ(Knowledge) 

 တီဘီေရာဂါကုိ မမြ န်မာိုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵလဳုဵတွင် အခမဲကုဴသေပဵေနခြ င်ဵ 

ိိှုင်ဵယှဥ်မိ ိတနနယ် (၂) မမိ ိတနနယ်စလုဳဵ ရှိ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် တဘီီေရာဂါကိ ုမမြ န်မာ 
ိိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဳဵ တွင် အခမဲကဴုသေပဵေနသည်ဟု (၁၀၀%) မှန်ကန်စွာ ေဖြ ဆိုနိင်ကြ ပါသည်။ 

 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၅ ၇၆ 

၀ ၀ 

အခမဲကုဴသေပဵသည် 

အခမဲကုဴသမေပဵပါ 
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 တီဘီလူနာအသဳုဵပြ တေသာ အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ သီဵခြ ာဵခဲွထာဵရန် 
သေဘာတူသည်ဴ လူဦဵေရ 

  လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိုသမူျာဵ၏ (၉၈.၇%) သည ်တီဘလီူနာ အသုဳဵပမြ တ 
ေသာ အသုဳဵ အေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သီဵခြ ာဵခွထဲာဵရန် သေဘာတူေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရပိ ီဵ (၁.၃%)သည ်

သေဘာမတေူကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိုသမူျာဵသည် 
ရာိှုန်ဵပြ ညဴ်(၁၀၀%) အာဵလုဳဵသည် တဘီီလနူာ အသုဳဵ ပြ တေသာ အသုဳဵ  အေဆာငပ်စ္စည်ဵ မျာဵကို 
သီဵခြ ာဵခွထဲာဵရန် သေဘာတူေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။  

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လပု်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၄ ၇၆ 

၁ ၀ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၄ 

၆၂ 

၁ 

၁၄ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 

လူနာသည် တီဘီေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆုိဵကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵေနရ ပါက နီဵ စပ်ရာေဆဵခန်ဵ/  

       ကျန်ဵမာ ေရဵ ဌာန ရှိ ဆရာ၀န် ၊ ဆရာမမျာဵကုိ အလျင်အမြ န် အေကြ ာင်ဵကြ ာဵရန် သေဘာ    
       တူသည်ဴ လူဦဵေရ 

       လူနာသည် တဘီီေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆုိဵကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵေနရပါကနီဵစပ်ရာေဆဵခန်ဵ /ကျန်ဵမာေရဵဌာနရှ ိ
ဆရာ၀န်၊ ဆရာမမျာဵကိအုလျင်အမြ န်အေမကြ ာင်ဵ ကြ ာဵရန် လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင်ဵ မွန်ေသာ မမမိ ိတနနယ်မှ 
သေဘာတူသမူှာ (၉၈.၇%)ရှိပိ ီဵ သေဘာ မတူသမူှာ (၁.၃%)သာ ရှေိကြ ာင်ဵ  ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ မမမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူမှာ (၈၁.၆%)ရှ ိမပိ ီဵ သေဘာမတသူူမှာ (၁၈.၄%) 

ရှိေကြ ာင်ဵ  ေတွ့ရှိရသည။် 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၁၀ ၁၁ 

၆၅ ၆၅ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 

လူနာသည် တီဘီေဆဵ၏ေဘဵထွက်ဆုိဵကျိတဵမျာဵ ခဳစာဵရလျှင် မိမသိေဘာအတုိင်ဵ ေဆဵကုသမှု     
      ရပ်ဆုိင်ဵရန် သေဘာတူ သည်ဴ လူဦဵေရ 

လူနာသည ်တီဘေီဆဵ၏ေဘဵထွကဆ်ိုဵ ကျတိဵမျာဵ ခဳစာဵရလျှင် မိမသိေဘာအတိုင်ဵ  
ေဆဵကသုမှု ရပဆ်ိငု်ဵရန် လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူှာ (၁၃.၃%)  

ရှိပိ ီဵ လုပေ်ဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူှာ(၁၄.၄%)သာ ရှိေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှ ိ
ရပါသည။် 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၀ 
၆၈ 

၅ 
၈ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 

တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵမှန်မန်ှတုိက်ခြ င်ဵကုိ မိသာဵစု၀င်တစ်ဦဵ ဦဵ မ ှမပြ တလုပ ်မခြ င်ဵကုိ 

သေဘာတူ သည်ဴ လူဦဵေရ 

တဘီီလနူာအာဵ ေဆဵမှန်မှန်တိုက်ခြ င်ဵ ကို မိသာဵစု၀ငတ်စ်ဦဵဦဵမှ မပြ တလုပ်ခြ င်ဵ ကို လုပ်ေဆာင် 

ချက ်ေကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူှာ (၉၃.၃%)ရှိပိ ီဵ လုပ်ေဆာင်ချက ်အာဵနည်ဵေသာ 
မမမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူှာ (၈၉.၄%) ရှိသညက်ိ ုေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၂ 
၆၆ 

၃ 

၁၀ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 

တီဘီလူနာိှင်ဴ စကာဵေပြ ာေသာအခါ ၊ ေဆဵတုိက်ေသာအခါ သင်ကုိယ်တုိင်   

      ိှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ရန် သေဘာတူသည်ဴ လူဦဵေရ 

      လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ မိမကိိယု်တိုင်တဘီီလနူာိှငဴ ်စကာဵေပြ ာ 
ေသာအခါ၊ ေဆဵတိုကေ်သာအခါ ိှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ရန ်သေဘာတူမာှ(၉၆%)ရှိပိ ီဵ လုပေ်ဆာင ်

ချက ်အာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူှာ (၈၆.၈%)ရှိသညက်ိ ုေတွ့ရှရိပါသည။် 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၃ ၇၃ 

၂ ၃ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 

တီဘီသဳသယလူနာမျာဵအာဵ တီဘီေရာဂါ ရိှ / မရှ ိသိရိှိိင်ု ရန် ဓါတ်ခဲွခန်ဵသုိန သလိပန်မူနာ   
       ပိနု၍စစ်ေဆဵရန် သေဘာတူ သည်ဴ လူဦဵေရ 

           လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်မ ှတီဘသီဳသယလနူာမျာဵအာဵ  တီဘီ ေရာဂါရိှ 

/မရှ ိသိရိှိိငု်ရန ်ဓါတ်ခဲွခန်ဵသိနု သလိပန်မနူာပိနု၍စစ်ေဆဵရန် သေဘာတသူူမာှ (၉၇.၃%)ရှိပိ ီဵ 
လုပေ်ဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ သေဘာတူသမူာှ(၉၆.၀%) ရှိသညက်ိ ုေတွ့ရှရိပါသည။် 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာမ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၃ ၇၂ 

၂ ၄ 

သေဘာတူ 

သေဘာမတူ 

တုိက်ရုိက်ကြ ည်ဴရှု့ေဆဵတုိက်ေကွေဵခြ င်ဵဖြ င်ဴ မှန်ကနေ်သာ ေဆဵ၀ါဵမျာဵ၊ ေဆဵညွှန်ဵမျာဵိှင်ဴ   

      အကမြ ိမေ်ရမှန်ကန်စာွ ေသာက် မခြ င်ဵဖြ ငဴ် အကျိတဵေကျဵဇူဵ မျာဵရရိှပိ ီဵ ေဆဵယဥ်ပါဵမှုမ ှ  

      ကာကွယ်ိိုင်သည်ကုိ သေဘာတူသည်ဴ လူဦဵေရ 

       လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ တိုကရ်ိုက်ကြ ညဴရ်ှု ေဆဵတိုကေ်ကွေဵခြ င်ဵ  မဖမြ ငဴ် မှန်ကန်ေသာ 
ေဆဵ၀ါဵမျာဵ၊ ေဆဵညွှန်ဵမျာဵိှငဴ် အကြ ိမ်ေရမှန်ကန်စွာေသာက် မခမြ င်ဵဖမြ င်ဴ အကျတိဵေကျဵဇူဵမျာဵရရှိပမိ ီဵေဆဵယဥ်ပါဵ 
မှုမှကာကွယ်ိ ိုင် သည်ကို သေဘာတူသမူှာ (၉၇.၃%) ရှိပိ ီဵ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵေသာ မမမိ ိတနနယ် မ ှ

သေဘာတူသမူှာ (၉၄.၇%)ရှိသညက်ို ေတွ့ရှိရပါ သည။် 50 



၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၆၁ 

၄၅ 

၁၄ 

၃၁ 
စစ်ေဆဵေပဵဖူဵသည် 

စစ်ေဆဵမေပဵဖူဵပါ 

တီဘီလူနာိှင်ဴတစ်မိုဵတည်ဵေအာက်တွင် အတူေနထုိင်သူ မိသာဵစုမျာဵကုိ တီဘီေရာဂါ  
      ရိှ/မရိှ စစ်ေဆဵေပဵဖူဵသူဦဵေရ 

တဘီီလနူာိှင်ဴတစ်မိုဵ တည်ဵေအာကတ်ငွ် အတေူနထိုင်သမူိသာဵစုဝငမ်ျာဵကို တဘီီေရာဂါ ရှ/ိမရှ ိ
စစ်ေဆဵေပဵရာတငွ ်လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်တွင် (၇၅) ဦဵအနက် (၆၁)ဦဵကိ ု
စစ်ေဆဵေပဵသည်ကိုေတွ့ရှိရပိ ီဵ လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်တွင် (၇၆)ဦဵ အနက် 
(၄၅) ဦဵကိသုာ စစ်ေဆဵေပဵိိုင်ခဲေဴကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှရိပါသည်။ 51 



၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

ေဒသ ္ိတရ/ 

အစိုဵရေဆဵရဳု/ … 

ပဂု္ဂလိက 

ေဆဵရဳု/ေဆဵခန်ဵ 
ေဆဵဆုိင ် တုိင်ဵရင်ဵေဆဵခန်ဵ 

၇၂ 

၁၆ 

၅ ၅ 

၇၀ 

၁၀ 
၆ ၄ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

တီဘီေရာဂါဟု သဳသယရိှေသာလူနာမျာဵကုိ ေဆဵကုသမှု ခဳယူရနည်ွှန်ဵပိနုေပဵမညဴ်ေနရာမျာဵ 

ေဖြ ဆိုသမူျာဵတငွ် တီဘေီရာဂါဟ ုသဳသယရှေိသာလနူာကိ ုညွှန်ဵပိနုရာတငွ ်လုပေ်ဆာင်ချက ်

ေကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ (၇၂) ဦဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ (၇၀)ဦဵ သည ်

ေဒသိ္တရ/အစိုဵရေဆဵရု/ဳေဆဵခန်ဵသိုန ညွှန်ဵပိုနမည်ဟု အမျာဵဆုဳဵ ေြဖဆိုကြ သည်ကို ေလလဴာ 
ေတွ့ရှိရပါသည်။  
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

ေသွဵစစ် ဆီဵစစ် သလိပ်စစ် Ultrasound  

ရိက်ု 

ရငေ်ခါင်ဵ 
ဓါတ်မှန်ရုိက် 

၁၀ 
၄ 

၇၂ 

၃ 

၂၉ 

၅ 

၁ 

၇၄ 

၂ 

၂၉ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမျာဵဖြ စ်ေပါ်လာပါက စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပင်န်ဵ မျာဵ 

တဘီီေရာဂါလက္ခဏာမျာဵဖြ စ်ေပါ်လာပါက စစ်ေဆဵေဆာငရ်ွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကိ ုေဖြ ဆိုရာတွင် 

လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်မှ(၇၂)ဦဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက် အာဵနည်ဵ 
ေသာမိ ိတနနယ်မှ(၇၄)ဦဵသည် သလိပ်စစ်မည် အမျာဵဆုဳဵ ေြဖဆိုကြ သည်ကို ေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည။်  
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၆၈ 
၇၃ 

၇ 

၃ 

မပြ တလုပ်ေပဵ 

မပြ တလုပ်မေပဵ 

 တီဘီေဆဵမေသာက်မလူီနာိှင်ဴမိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵိှစသိ်မဴ် ေဆွဵေိွဵပညာေပဵခြ င်ဵကုိ   

       ေဆာင်ရွက်သူဦဵေရ 

ေဖြ ဆိသုူမျာဵတငွ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်ေကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မ ှေဖြ ဆိသု(ူ၇၅)ဦဵ အနက ်(၆၈) ဦဵ၊ 
လုပ်ေဆာငခ်ျက်အာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မ ှ ေြဖဆိသု ူ(၇၆)ဦဵ အနက ်(၇၃)ဦဵ တိုနသည ်

တဘီီေဆဵမေသာက်မီလူနာိှငဴ ်မိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵ ိှစ်သိမဴ်ေဆွဵေိွဵ ပညာေပဵခြ င်ဵ ကိ ုလုပ် 
ေဆာငသ်ည်ဟ ုေဖြ ဆိုကြ ပါသည်။ 54 



၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပေ်ဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၀ ၇၀ 

၅ ၆ 

ပညာေပဵ 

ပညာမေပဵ 

တီဘီလူနာအာဵ ိှာေချေချာင်ဵဆုိဵပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵ (သုိန)လက်ကုိင်ပ၀ုါကုိ  

     အသဳုဵပြ တရန်ပညာေပဵြခင်ဵ  

ေဖြ ဆိသုူမျာဵတငွ် လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိသုူ(၇၅)ဦဵ အနက ်

(၇၀)ဦဵ၊ လပု်ေဆာင်ချက်အာဵနည်ဵ ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသု(ူ၇၆)ဦဵ အနက ်(၇၀)ဦဵတိုနသည် 
တီဘလီူနာအာဵ ိှာေချေချာင်ဵဆိုဵ ပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵ  (သိနု)လက်ကိုင်ပု၀ါကိ ုအသုဳဵပြ တရန် 
ပညာ ေပဵြခင်ဵကိ ုလုပေ်ဆာင်သည်ဟ ုေဖြ ဆိုကြ ပါသည်။ 55 



၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၇၂ 
၆၉ 

၃ ၇ 

အသဳုဵပြ တ 

အသဳုဵမပြ တ 

တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵတုိက် / ေဆဵေကွေဵခြ င်ဵပြ တလုပ် ေပဵပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵ      
     အသဳုဵပြ တသူဦဵေရ 

ေဖြ ဆိသုူမျာဵတငွ် လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိသုူ(၇၅)ဦဵ အနက ်

(၇၂)ဦဵ၊ လုပေ်ဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသု(ူ၇၆) ဦဵ အနက ်(၆၉)ဦဵ တိနုသည ်

တီဘလီူနာအာဵ ေဆဵတိုက/်ေဆဵေကွေဵခြ င်ဵ မပြ တလုပ ်ေပဵပါက ိှာေခါင်ဵစည်ဵအသုဳဵပြ တသူမျာဵ 
မဖြ စ်ကြ သည်ကို ေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည်။ 56 



၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၆၀ 

၅၀ 

၁၅ 

၂၆ 
ေဆဵတုိက်သည် 

ေဆဵမတုိက်ပါ 

တီဘီလူနာအာဵ ေဆဵတုိက်ေကွေဵရာတွင် ေဆဵလဳုဵအေရ အတွက်အတုိင်ဵ  အချိန်မန်ှ ၊ မပျက်  

မကွက် တုိက်သူဦဵေရ 

ေဖြ ဆိသုူမျာဵတငွ် လုပေ်ဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိသုူ(၇၅)ဦဵ အနက(်၆၀)ဦဵ၊ 
လုပေ်ဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသု(ူ၇၆) ဦဵအနက ်(၅၀)ဦဵ တိနုသည ်

တီဘလီူနာ အာဵ ေဆဵတိုကေ်ကွေဵရာတွင် ေဆဵလုဳဵအေရအတွကအ်တိုင်ဵ  အချိနမ်ှန်၊ 
မပျက်မကကွ် တိကု်ပါသညဴ်ဟ ုေဖြ ဆိုကြ သည်ကို ေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 

57 



၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

၆၀ 

၅၀ 

၁၅ 

၂၆ 
ကူညီေပဵဖူဵသည် 

ကူညီမေပဵဖူဵပါ 

တီဘီလူနာသစ်၏ သလိပ်ပြ န်စစ်ရမည်ဴ လမျာဵကုိသိရှ၍ိ လူနာအာဵ သလိပ်ပြ န်စစ်ရန်    
      ကူညီေပဵဖူဵ သူဦဵေရ 

ေဖြ ဆိုသမူျာဵတွင် လုပ်ေဆာင်ချကေ်ကာင်ဵမွန်ေသာမိ ိတနနယ်မှ ေဖြ ဆိုသူ (၇၅) ဦဵအနက် (၆၀) ဦဵ၊ 
လုပ်ေဆာင်ချကအ်ာဵနည်ဵေသာမိ ိတနနယ်မှ ေြဖဆိသုူ(၇၆) ဦဵအနက် (၅၀)ဦဵ တိုနသည် 
တဘီီလနူာသစ်၏ သလိပ်ပြ န်စစ်ရမညဴ် လမျာဵကိုသရိှိ၍ လူနာအာဵသလိပ်ပြ န်စစ်ရန် ကူည ီ

ေပဵဖူဵသူမျာဵ မဖြ စ်ကြ သည်ကို  ေလလဴာေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

သာမန်ေအာက် သာမန် သာမန်အထက် 

၀ 

၇၁ 

၄ 
၀ 

၇၁ 

၅ 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

အာဵနည်ဵေသာ 
မမိ ိတနနယ် 

ေဖြ ဆိုသမူျာဵ၏  ပညာအရည်အချင်ဵိှငဴ်  ဗဟုသုတအေခြ အေနအဆင်ဴ  ဆက်ိ ွယ်မှုကို Fisher’s  
exact  Test  ိှငဴ် တကွ်ရာ P value မှာ (0.045) မဖြ စ်၍  ဆက်ိ ွယ်မှု ရှေိကြ ာင်ဵ  
ေတွ့ရှိရပါသည်။  
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ေကာင်ဵမွန်ေသာ မမိ ိတနနယ်တွင် ေဖြ ဆုိသူ၏ ပညာအရည်အချင်ဵိှင်ဴ 

အသိပညာဗဟုသုတရရိှမှု အေခြ အေနိိှုင်ဵယှဥခ်ျက် 

ေမဖြ ဆိသုူမျာဵ၏  ပညာအရညအ်ချင်ဵိှငဴ ် ဗဟုသတုအေခြ အေနအဆငဴ်  ဆက်ိ ွယမ်ှုကို 
Fisher’s  exact  Test  ိှငဴ ်တွကရ်ာ P value မှာ (0.064) မဖြ စ်၍  ဆက်ိ ွယမ်ှု 
မရှိေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှရိပါသည။်  

 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

၃၅ 

ေရဵတက် 

ဖတ်တက် 

မူလတန်ဵ အလယ်တန်ဵ အထက်တန်ဵ ဘွဲ့ရ 

၀ ၀ ၀ ၁ 
၃ ၃ 

၁ 

၁၄ 

၂၂ 

၃၁ 

သာမန်အထက် သာမန်အဆင်ဴ သာမန်ေအာက် 
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အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်တွင် ေဖြ ဆိုသ၏ူ ပညာအရညအ်ချင်ဵိှငဴ် 
အသိပညာဗဟသုုတရရှိမှု အေခြ အေနိိှုင်ဵယှဥခ်ျက ်

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

ေရဵတက် 

ဖတ်တက် 

မူလတန်ဵ အလယ်တန်ဵ အထက်တန်ဵ ဘွဲ့ရ 

၀ 
၁ ၁ ၁ 

၂ ၂ 

၅ 

၁၄ 

၂၀ 

၃၀ 

သာမန်အထက် သာမန်အဆင်ဴ သာမန်ေအာက် 
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ဗဟုသုတမျာဵ 

• "(၃)ပတ်ေကျာ် ေချာင်ဵဆိုဵတယ်ညပိုင်ဵေခွေဵထကွ်တယ် ၊ ညပိငု်ဵတေငွ့ေငွ့ဖျာဵတယ်။ ဂျိတင်ဵ ၊ ေပါင်ခိ ဳ ၊ 
လည်ပင်ဵေတွမှာလည်ဵအကြ ိတ်ထွက်မယ် ၊ ကိုယအ်ေလဵချိန််တက်မယ။် ေလထဲက ေနတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်တယ်။ 
"ေချာင်ဵတစ်ချက် ပုိဵတစ်သန်ဵ" ။ သလိပ်ကိုေထွဵမယ်ဆိုရင်လည်ဵ စနစ်တကျခွက်နနဲ 
ေထွဵရမယ်တဲဴ….သလိပ်ကုိလည်ဵအိမ်သာမှာစွနန်ပစ် ၊ ေမြ မြ ှတပ်ရမယေ်ပါဴ" 

                       (အသက် (၅၆ ိှစ်၊ မိခင်ိှင်ဴကေလဵေစတနာဝဴန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ ၊ မပြ ည်ကြ ီဵတဳခွန်မိ ိတနနယ်) 

• “အဆုတ်တဘီီ ၊ အရိုဵတဘီီ ၊ ဦဵေိှာက်တီဘလီူတစ်ကိုယ်လုဳဵမှာရှိတဲဴ လက်သည်ဵိှင်ဴ ဆပဳင်ကလွဲလိုန 
ကျန်တဲေဴနရာတိငု်ဵမှာဖြ စ်ိိငုပ်ါတယ်။” 

• (အသက် ၄၂ ိှစ် ၊ မိခင်ိှင်ဴကေလဵေစတနာဝဴန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ ၊ အမရပူရမိ ိတနနယ်) 

• “(၂)လေလာက်ေဆဵေသာက်ပိ ီဵလိနုကျန်ဵမာလာပိ ီဆိုရင်ေဆဵေသာက်ပိ ီဵလုိနေကာင်ဵသွာဵရင် 
သူတိုနကေပါသဴွာဵကြ တယ်။ တစ်ချိတနကျေတာဴလည်ဵ အမိ်ထဲမှာေနပိ ီဵအသိပညာမရှဘူိဵ။” 

(မိခင်ိှင်ဴကေလဵေစတနာဝဴန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ ၊ မပြ ည်ကြ ီဵတဳခွန်မိ ိတနနယ်) 

•“ဆင်ဵရဲတဲဴလူေတွကမကုဘဲအိမ်ထဲမှာေခွေနတယ်။ပိုက်ဆရဳှိတဴဲသူကေတာဴ ကုကြ တယ်။ အာဟာရ မပြ ည်ဴဝစွာ 
စာဵရမယ် ၊ အမိ်သန်နရှင်ဵေရဵလုပ်ရမယ ်၊ အသက်ရှူေကာင်ဵေအာင်  ေလေကာင်ဵေလသန်န ရေအာင် လုပ်ရမယ် ၊ 
ေရမျာဵမျာဵေသာက် ၊ ဓါတ်ဆာဵေသာက် ၊ တစ်ကိယု်ရည်သနန်ရှင်ဵေရဵလုပ် ၊ ေချာင်ဵဆိုဵရင် လက်ကုိငပ်ုဝါနဲန 
အပု်ပိ ီဵဆိုဵရမယ်။ ေကျာင်ဵေတွ မှာလည်ဵကေလဵေတွကိသုငေ်ပဵတယ။်” 
•  “တီဘီေရာဂါဟာ တီဘီပိုဵေကြ ာငဴ်ဖြ စ်ပွာဵပိ ီဵ ေချာင်ဵဆိုဵခြ င်ဵ ၊ ိှာေချခြ င်ဵ ိှငဴ ်သလိပ်၊ တဳေထွဵမှတဆငဴ် 
ကူဵစက်ိိုင်ပါတယ်။ ေလမှတဆငဴ်လဲ ကူဵစက်ပြ နန်ပွာဵိုိင်ပါတယ်။ ေရာဂါပိုဵ မျာဵိှငဴ် ထိေတွ့ထာဵတဲဴ 
လက်မျာဵမှတဆငဴလဲ် ကူဵစက်ိိုင်ပါတယ်။ 62 



တီဘီေူနာေြါ်ထာဵတဴဲသေဘာထာဵမ့ာဵ 

“ေဆဵတိုက်ပိ ီဆိုရင် ကိယု်တိုင်ဒုက္ခခဳပိ ီဵတိကု်ရတယ် ၊ 
ေပါတဴဲလဴူဆိုေသချာဂရုစိုက်ပိ ီဵတိကု်ရတယ် ၊ စိတခ်ျရတဲဴသဆူိရုငေ်တာဴ 
လွှေဲပဵလိနုရတယ်။လတူိငု်ဵကျန်ဵ မာဖိနု ၊ တစ်ေယာကက်ျန်ဵ မာရင် ကျန်ဵကျန်ဵမာမာနနဲ 
မိသာဵစုတာ၀နေ်တွကို သကတ်မ်ဵ ေစဴထမ်ဵ ေဆာင်ိိုငတ်ယ် ။ အဲဒအီတွက ်

သူတိုနနနဲလကတ်ွဲပိ ီဵေပျာက်ကင်ဵသညအ်ထိလပု်ေပဵပါတယ်။” 

“တစ်ချတိနဆိရုန်ေတွ့လွှတတ်ယ်။ တီဘေီဆဵေသာကရ်င ်အိပ်ယာထဲလဲေတာတဴာပ။ဲ 
၃)ခါေလာက်ေခါ်မ ှအာဵနာနာနနဲ လိကု်ကြ တယ။် 
ပိကု်ဆမဳတတ်ိိုင်တဲဴသဆူိကုိယု်နဴည်ဵကိုယ်ဴဟန်နဲန ေဒသိ္တရေခါ်ခဲဴရတယ်။ ကာဵခတိနု ၊ 
ဘာတိုနလည်ဵကိယု်ဘဴာသာကိယု်စိုကရ်တယ။်” 

“ကူညီချငလ်ိနု ဒလီုပ်ငန်ဵကိလုုပ်တာ ၊ နဂိုတည်ဵကလည်ဵ  ေစတနာဴ၀နထ်မ်ဵကိ ု
စိတ၀်င်စာဵတယ ်၊ သူမျာဵကိုကညူီချငတ်ယ် ။ 
အဲဒီစတိ်ဓါတရ်ှိမလှည်ဵဒီအလပု်ကိုလပု်လိုနရတာ။” 
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ေဆဵယဥ်ပါဵတီဘီိှင်ဴပါတ်သက်ေသာ အေတွ့အကြ တမဳျာဵ (MDR TB) 

“(၂)လေလာက်ေဆဵေသာက်ပိ ီဵေကာင်ဵသွာဵရင်  ေပါသဴွာဵကြ တယ်။  

 ဆက်မေသာက်ချင်ကြ ဘူဵ ။  အဲလိုဆိရုင ်ပညာေပဵစည်ဵ ရုဳဵ ရတယ။်  

    MDR ေဆဵယဥပ်ါဵတဲဴတဘီီဖြ စ်သာွဵကြ တယ်။” 
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အခြံအခဲမ့ာဵ 

“အခက်အခဲကေတာဴ လူမှုေရဵအဖွဲ့နဲန ဆကသ်ွယထ်ာဵတဲဴအတွက် အခက်အခဲ သိပမ်ရှိဘူဵ ။ 
ဓါတ်မနှရ်ိုကစ်ရာရှိရင်လည်ဵကာဵနဲန လာေခါ်တယ်။ ပိနုေပဵရတာလည်ဵ  မျက်ိာှမငယေ်တာဴဘူဵ ။ 
ေဆဵလည်ဵ ေပဵိိုင်တယ။် အခက်အခဲမရှိဘူဵ  ။ သာဵဖွာဵဆရာမကလည်ဵ လကုန်ရင် 
ေဆဵေတွယူလာတယ။် ေဆဵေပဵိိငု်တဲဴအဖွဲ့အစည်ဵေတွနဲနလည်ဵထပ်ပိ ီဵ ချိတ်ဆက ်ရပါတယ။်” 

 

“အာဟာရအတွက်အခက်အခဲရိှမယ်ဆိရုင် ဘယ်အဖွဲ့အစည်ဵကေပဵေနလည်ဵ နာဵစငွ်ဴရတယ်။ 
ချိတဆ်က်ပိ ီဵအခက်အခဲေလဵေတကွို ေဖြ ရငှ်ဵသွာဵရတယ်။ တစ်ချတိနအဖွဲ့အစည်ဵက 

ဆန်၊ဆီ၊ေကွကာအပု်ေပဵတယ်။” 
 

“မိခင်ိငှ်ဴကေလဵကလုပရ်ငလ်ူအာဵပဲစိုက်ိ ိငု်တယ။်မိခင်ိငှ်ဴကေလဵဘာမေှပဵ ိိငု်တာ 
မဟုတဘ်ူဵ။ မင်ဵတိုန ဆန်၊ဆီရရငမ်င်ဵတိုနယူစရိတက်ိေုတာဴမင်ဵတိနုခ၊ဳ အဲလိေုပြ ာရတယ်။ 
တချတိနကလည်ဵတဘီီေရာဂါ မဖြ စ်ရတာေကာင်ဵ တယ် ဆန်ေတွ၊ဆီေတ ွရတယ်တဲ။ဴ 
မိခင်ိငှ်ဴကေလဵကေတာဴ ဓာတဆ်ာဵပ ဲေပဵိိငု်တယ။် မိခင်ိငှ်ဴကေလဵကပညာဒါနပ ဲ

ေပဵိိငု်တယ။် လိနုေပြ ာရတယ်။” 
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အကြ ဳဥာဏ်မျာဵ 

• "သင်တန်ဵမျာဵထပ်မေဳပဵေစလိပုါတယ်… မပိ ီဵေတာ ဴမျိတဵဆက်သစ်မျာဵကုိလည်ဵ ထပ်မ ဳ

ေမွဵ ထုတ်ေပဵပါ… အခုလုပေ်နတဲ ဴမိခင်ကေလဵေစတနာဝဴနထ်မ်ဵေတွဟာ 
အသက်ကြ ီဵရင်ဴပါပိ ီ" 

 

• "အာဟာရအေနနဲနလည်ဵ ေထာက်ပဳဴေပဵေစချင်ပါတယ်… တီဘီလနူာေတွက 

ေပြ ာတယ ်မိခင်ကေလဵက ဘာမမှရဘူဵတဲဴ… အဲဒီလိုေပြ ာသဳကြ ာဵရင် 
လုပရ်တာအာဵမရိှဘူဵ" 
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၇။ အကြ ဳပြ တချက် (Recommendations) 

(၁)   အသင်ဵဝင်မျာဵတွင ်အမျိတဵသာဵမျာဵ ပါဝင်မှုအာဵ ပိမုိအုာဵဖြ ညဴေ်ဆာင်ရွကသ်ငဴ် 
သင်တန်ဵသာဵေရွဵချယ်ရာတငွ်သတ်မတှ်အရညအ်ချင်ဵ  ရှိသ ူမျာဵ ဦဵစာဵေပဵေရွဵ ချယသ်ငဴ်  
သင်တန်ဵမရရှိ ေသဵေသာ ေစတနာဝဴနထ်မ်ဵမျာဵ လည်ဵ ရိှေနေသဵသဖြ ငဴ် သင်တန်ဵေပဵရန်  

(၂) လိအုပ်ချက်မျာဵရိှေနေသဵေကြ ာင်ဵ ေတွ့ရှရိသဖြ ငဴ် မွန်ဵမဳသင်တန်ဵမျာဵထပ်ေပဵသငဴ် 

          (ဥပမာ- Gene-Xpert ကဲသဴိနု ေရာဂါ ရာှေဖွမှု အသစ်မျာဵ ) ။ 

(၃) ဗဟုသတု သေဘာထာဵခဳယခူျက ်လုပေ်ဆာင်ချကမ်ျာဵတွင် လုပေ်ဆာင်ချက ်

အာဵနည်ဵေသာ မမိ ိတနနယ်သည် သုေတသနေတွ့ရှိချက်အရ အာဵသာေကြ ာင်ဵ  ေတွ့ ရှိရသည။်  

 (၄) မပြ ည်သလူူထုအေခြ ပြ တ တီဘေီရာဂါတိုကဖ်ျက်ေရဵစီမခဳျက်တငွ် မိခင်ကေလဵ 
ေစတနာဝဴနထ်မ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်မျာဵ တိုဵ မြ ှငဴရ်န် ကျန်ဵ မာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် 
မိမတိိနု၏ လုပင်န်ဵမျာဵကိ ုေစတနာဝဴနထ်မ်ဵစတိ်ဖြ ငဴ် ကူညေီဆာင်ရွကေ်နသူမျာဵအဖြ စ် 
ပူဵေပါင်ဵေဆာငရ်ကွ်ခြ င်ဵ ။ 

(၅) ပိမုို ပြ ညဴစ်ုဳ ပိ ီဵ ိိငု်ငဳတစဝ်ှမ်ဵ လုဳဵကိကုိယု်စာဵပြ တိိုင်သညဴ် မိခင်ိငှဴ်ကေလဵ 
ေစတနာဝဴနထ်မ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵ  ေဆာင်ရည်ိငှဴ်ပတ်သကသ်ညဴ ်သုေတသန လုပင်န်ဵမျာဵကိ ု
ဆကလ်က်၍ လုပ ်ေဆာင်သငဴ်ပါသည်။ 
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၈။ နိဂဳုဵ (Conclusion) 

 ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ စမွ်ဵ ေဆာင်ရည ်တိုဵမြ ှငဴ်ရန် ဗဟသုုတ၊ အရည ်

အေသွဵ  မပြ ညဴ်၀ေစရန်၊ ယုဳကြ ညခ်ျက၊် ခယဳခူျက ်သေဘာထာဵ တိုဵတက် ေမပြ ာင်ဵလဲ 

မပမိ ီဵ လကေ်တွ့လိကု်နာကျငဴ်သုဳဵမှု မျာဵ မနှ်ကန်ေစရန် ေပြ ာင်ဵလဲတုိဵတကေ်နေသာ 

သငတ်န်ဵမျာဵေပဵခြ င်ဵ၊ လိအုပေ်နေသာ ပဳဴပိုဵ ကူညမီှုမျာဵ ေပဵခြ င်ဵဖြ ငဴ ်မပြ ည်သူ 

လူထအုေခြ ပြ တ တဘီီေရာဂါ တိုကဖ်ျက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေအာင်မြ င်ပိ ီဵ          

တီဘီကင်ဵစင်မမြ န်ပြ ည်တစ်ခွင ်မဖြ စေ်အာင် မကြ ိတဵပမ်ဵ ကြ ရေပမည်။ 
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69 

 မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပဳုမျာဵ 
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