က်ား/မအေၿခၿပဳ
အၾကမ္းဖက္မွႈခံစားရသူမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

ဧျပီ၂၀၁၈
မိခင္နွင္႔ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဌာနခြဲ
ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

နိဒါန္း
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အင္အားမညီမွ်သူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျပီး အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ

ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးျပႆနာလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

(၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆) ခုနွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘဝႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း (Myanmar
Demographic

and

Health

Survey)အရ

အိမ္တြင္းနွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ (၁၅)

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္ေနျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း က်ား၊မေရးရာ တရားေသအျမင္မ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူအဆမွားမ်ားသည္
ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔မရရွိေစဘဲ ပိုမို၍ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ သေဘာကို
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း အယူအဆမွားမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူမွ တာဝန္ယူရမည့္အစား

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူအေပၚ

အျပစ္တင္တတ္ၾကသျဖင့္

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအဖို႔

ပို၍

ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳမိေစရန္အတြက္ အယူအဆမွားမ်ားႏွင့္
အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားသိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိကာလအထိ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္
လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား၊

သင္တန္းမ်ား

မရွိေသးသျဖင့္

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏

လမ္းညႊန္မ်ားကိုမွီျငမ္း၍

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို မိခင္ႏွင့္မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဌာနခြဲမွ တာဝန္ယူကာ ပထမအၾကိမ္အေနႏွင့္ ျပဳစုထုတ္ေဝျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုး
ေပးျခင္းျဖင့္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို စနစ္တက်မွန္ကန္စြာ
ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားမွ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံ

ဦးစြာဆက္သြယ္ျပီး

အကူအညီေတာင္း

ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို သတိျပဳ
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာေဒသအတြင္းရွိ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံေနရသူမ်ား
အား ေစာစီးစြာ သတိျပဳမိျပီး ပို၍ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနသို႔မေရာက္မီ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
ႏွင့္တကြ ကူညီေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ေလ်ာ္
မွန္ကန္ေသာ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကို အခ်ိန္မီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္
ျဖစ္ေပသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္
အသိပညာေပးျခင္းကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျပီး က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္လည္း
တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီေပးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအားလံုးအေနျဖင့္

နားလည္စာနာစြာ

ဆက္ဆံကာ

ျပည့္စံုေသာ

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားအား

ကုသေစာင့္ေရွာက္မွႈေပးျခင္း၊

အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္
ျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားမွာလည္း ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကင္းေဝးႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန
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ဤစာအုပ္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္နည္း။
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အပိုင္း (၁)
ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား
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၁.၁.

က်ား၊မေရးရာ (Gender)

၁.၂.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (Gender-based Violence - GBV)

၁.၃.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

၁.၄.
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(၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆) ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္း
(Myanmar Demographic and Health Survey) ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

၁.၅.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမွားမ်ား

၁.၆.

အၾကမ္းဖက္လိုသူမွ အခြင့္အေရးယူတတ္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား

၁.၇.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ အတားအဆီးမ်ား
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၁.၉.

အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ဗဟိုျပဳသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

၁.၁ဝ. ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္၍ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း
၁.၁၁. က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ကူညီေပးရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
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္ ာ အၾကမ္းဖက္မ/ႈ ရင္းႏွးီ ကၽြမး္ ဝင္ေသာ လက္တေ
ဲြ ဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူအတြက္ ကနဦးကူညပ
ီ ပ
့ံ းုိ မႈ
၂.၁.
၂.၂.

အၾကမ္းဖက္မႈခံစားေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း မည္သို႔သိႏိုင္မည္နည္း။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔မဟုတ)္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ
ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈ
၂.၂.၁.
၂.၂.၂.
၂.၂.၃
၂.၂.၄.
၂.၂.၅.

၂.၃.

နားေထာင္ျခင္း (LISTEN)

လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း (INQUIRE)
.ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးျခင္း (VALIDATE)

လံုျခံဳေဘးကင္းေစေရးအတြက္ ကူညီျခင္း (ENHANCE SAFETY)

ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း (Support and Referral)

အေမးအေျဖမ်ား

အပိုင္း (၃)
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ
၃.၁.

က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုတို႔ကို ေမးျမန္း၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း
၃.၁.၁. က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေမးျမန္းျခင္း
၃.၁.၂. စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း
၃.၁.၃. အသိေပးရွင္းျပ၍ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း (Informed Consent)

၃.၂.

၃.၁.၄.

(လိင္အဂၤါႏွင့္ စအိုတို႔အပါအဝင္) ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ်ားအထိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

၃.၁.၅.

ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ကုသမႈေပးျခင္း
၃.၂.၁.

ဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးျခင္း (သို႔မဟုတ)္ ညႊန္းပို႔ျခင္း

၃.၂.၂. အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးေပးျခင္း
II

21
25
27
29
30
32
35
39
42
46
46
48
48
49
51
52
52
52

၃.၂.၃

လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း

၃.၂.၄

HIV ပိုးဝင္ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း

၃.၂.၅

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား မိမိကိုယ္ကို္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း

		

အသက္အရြယ္ၾကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

		

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

		

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္္

		

လူငယ္မ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ

၃.၃.

ဆက္လက္ခ်ိန္းဆို၍ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးျခင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူအား ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးပစၥည္းစာရင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လမ္းညႊန္

အပိုင္း (၄)
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
၄.၁.

၄.၂.

အေျခခံစိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ
၄.၁.၁.

အၾကမ္းဖက္ခရ
ံ သူ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လက္ခရ
ံ င္ဆင
ုိ ေ
္ ျဖရွငး္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာေစျခင္း

၄.၁.၂.

လူမႈေရးအရ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း			

၄.၁.၃.

စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Job Aid)

၄.၁.၄.

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ ကူညီေပးျခင္း
၄.၂.၁.

အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါ

၄.၂.၂.

ထိခိုက္ခံစားရျပီးေနာက္ပိုင္း စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာ (Post-traumatic Stress Disorder – PTSD)

အပိုင္း (၅)
ဥပေဒေရးရာအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း
၅.၁

ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၅.၂.

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၅.၃.

အေထာက္အထားအျဖစ္ ရယူႏိုင္ေသာအရာမ်ား

၅.၄.

အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း

၅.၅.

အေထာက္အထားမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

၅.၆.

မႈခင္းေဆးစာ (Medicolegal Report)

၅.၇.

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တရားရံုးတြင္ ထြက္ဆိုတင္ျပျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) သတိေပးကဒ္ျပား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) တရားရံုးတြင္ ေဆးပညာအရ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေပးျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) သက္ေသအေထာက္အထား အထုပ္ကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေသခ်ာေစရမည့္ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) မႈခင္းေဆးစာ (Medicolegal Report) ပံုစံ
ေနာက္ဆက္တြဲ (၇) သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ပံုစံ (နမူနာ)

ေနာက္ဆက္တြဲ (၈) အသက္အပိုင္းအျခားစစ္ေဆးျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ (၉) က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားအား ေဆးရံု၊က်န္းမာေရးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁ဝ) ဌာနအလိုက္ စံလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (Standard Operating Procedure – SOP - Protocol) ျပဳစုျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၁) ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္
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65
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71
84
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91
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100
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က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၂) GBV လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္

133

ရည္ညႊန္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ား

138
III

ေဝါဟာရ
Dignity Kit

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပစၥည္းထုပ္

DNA		

Deoxyribonucleic Acid

ECP		

Emergency Contraceptive Pills - အေရးေပၚသားဆက္ျခားေသာက္ေဆး

GBV		

Gender-based Violence - က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ

HIV		

Human Immuno-Deficiency Virus - ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုး

IASC		

Inter-agency Standing Committee

IPV		

Intimate Partner Violence - ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ

IUD		

Intra-uterine (Contraceptive) Device - သားအိမ္တြင္းထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္း

Job Aid		

လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ

LIVES		

Listen, Inquire, Validate, Enhance Safety, Support

MDHS		

Myanmar Demographic and Health Survey – (၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ) ခုနွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 		

		

လူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း

NGO		

Non-government Organization - အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

INGO		

International Non-government Organization - ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

PEP		

Post Exposure Prophylaxis – (HIV) ေရာဂါပိုးႏွင့္ထိေတြ႕ျပီးေနာက္ မကူးစက္ေစရန္ 		

		

ကာကြယ္ေဆးေပးျခင္း

PTSD		

Post-traumatic Stress Disorder - ထိခိုက္ခံစားရျပီးေနာက္ပိုင္း စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာ

RH		

Reproductive Health - မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

SEA		

Sexual Exploitation and Abuse - လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား

STI		

Sexually Transmitted Infections - လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား

Swab		

ဂြမ္းစျဖင့္ ရယူေသာ နမူနာ

IV

ဤစာအုပ္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္နည္း။
ဤစာအုပက
္ ုိ

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မခ
ႈ စ
ံ ားခဲရ
့ သူမ်ားအား

လမ္းညႊန္အျဖစ္

အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြးမီကသ
ု ေစာင္ေ
့ ရွာက္မေ
ႈ ပးရာတြင္

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္

မိမိတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊

တာဝန္ဝတၱရား၊

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုးကုသေစာင့္ေရွာက္
ေပးျပီး ထပ္မံလိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ညႊန္းပို႔ေပးရပါမည္။
ဤစာအုပ္သည္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္

အျခားလိုအပ္သည့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္

ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္ရန္ အဓိကလမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊မေရးရာ (Gender) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုစြာ
တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ အေရးေပၚအေျခအေန စသည့္
ႏွီးႏြယ္အေၾကာင္းရပ္မ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းထားသည့္ အျခားစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဤစာအုပ္၏

အပိုင္း

(၁)

တြင္

ေဖၚျပထားသည့္

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားကို

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတိုင္း

ဖတ္ရႈေလ့လာထားသင့္ပါသည္။ အပိုင္း (၂) တြင္ တင္ျပထားသည့္ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အပိုင္း (၄) မွ အေျခခံ
စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွာ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ

ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားစြာ

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္

မလိုအပ္ဘဲ

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအားလံုးအေနျဖင့္

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္

မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္ထားရွိသင့္ပါ

သည္။
အပိုင္း

(၃)

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား

ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္

အၾကမ္းဖက္ခံရ

သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အဓိကက်သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကိရိယာမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရရွိထားရန္ လိုပါသည္။
အပိုင္း

(၅)

ဥပေဒေရးရာ

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျပီး

အေထာက္အထားမ်ားရယူျခင္းမွာ

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္

ေဆးရံုအဆင့္တြင္

တရားမွ်တမႈရရွိႏိုင္ရန္

တာဝန္ခံဆရာဝန္မ်ားမွ

ထိေရာက္စြာ

ကူညီေပးႏိုင္မည့္

လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဤစာအုပ္မွာ

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအား

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ လမ္းညႊန္သာျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကိုသာ

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က်န္းမာေရးျပႆနာမဟုတ္သည့္

အျခားက်ား၊မေရးရာအေျချပဳအၾကမ္း

ဖက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးျပႆနာႏွင့္
တြဲဖက္ေတြ႕ရွိရေသာ အျခားျပႆနာမ်ားအတြက္ အကူအညီရရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ေပးရန္လိုပါသည္။
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ
မည္သူမဆို

အမ်ိဳးသမီး၊

ေတြ႕ၾကံဳခံစားရႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း

အမ်ိဳးသား၊

ကေလးႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ

လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူစသည္ျဖင့္

အမ်ားဆံုးခံစားရတတ္ေသာေၾကာင့္

၄င္းတို႔

အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုအထူးျပဳ၍ လမ္းညႊန္ေဖၚျပထားပါသည္။

1

အပိုင္း (၁)
ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား
၁.၁.

က်ား၊မေရးရာ (Gender)

က်ား၊မေရးရာ

(Gender)

ဆိုသည္မွာ

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား

လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ

အေျခခံ၍

လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ လူမႈေရးအရ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယာက်္ားေလး (သို႔မဟုတ္) မိန္းကေလးအျဖစ္
ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ က်ား၊မေရးရာ တရားေသအျမင္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားအရ မည္သို႔ေနထိုင္ျပဳမူရမည္ကို
သင္ၾကားျခင္းခံရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လူမႈေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကမာၻ႕ေဒသ
အသီးသီးတြင္ မ်ားစြာကြဲျပားျခားနားေပသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ားအျပားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အင္အားနည္းပါးျပီး
ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ မရရွိေစဘဲ ပိုမို၍ထိခိုက္လြယ္
ေစပါသည္။

လိင္ (Sex)

က်ား၊မေရးရာ (Gender)

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ၊ ဇီဝေဗဒအရ
က်ား၊မ ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လူမႈေရးအရ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည္။

ဇီဝေဗဒအရ ဆံုးျဖတ္သည္။

လူမႈေရးအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ သမိုင္းစဥ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘာသာေရးစသည္တို႔က
ဆံုးျဖတ္သည္။

မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။

“က်ား၊မေရးရာ”သည္ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလး၊ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီး အျဖစ္ မည္သို႔ေနထိုင္လိုက္နာရမည္ကို လူမႈေရးအရ
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ ထားျခင္းျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

၁.၂.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (Gender-based Violence - GBV)

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လူမႈေရးအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကြဲျပားေနျခင္းအေပၚ

အေျခခံကာ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ျပီး

ထိခိုက္နစ္နာေစရန္

က်ဴးလြန္

သည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ်ကို ျခံဳငံုေဖၚျပေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
(သို႔မဟုတ္) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရေစျခင္းမ်ားအျပင္ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္
ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ထိပါးေစသည့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
(IASC)

3

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

ကေလးငယ္မ်ား၊

လူငယ္မ်ားႏွင့္တကြ

စိတ္ပိုင္းႏွင့္

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ား၊ လိင္ျဖင့္အသက္ေမြးရသူမ်ားအပါအဝင္ အင္အား
မညီမွ်သူ၊

ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ခံရသူမ်ားအေပၚ

ပိုမိုထိခိုက္ေစပါသည္။

အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားတတ္သည္မွာ

ကေလးမ်ားႏွင့္

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ (Intimate Partner
Violence - IPV) နွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (Sexual Assault) မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤစာအုပ္တြင္ ၄င္း
အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ အထူးျပဳလမ္းညႊန္ေပးထားပါသည္။
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မိသားစုဝင္၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္၊ သိကၽြမ္း သူ၊
သူစိမ္းစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ျပီး အိမ္၊ အလုပ္ေနရာ၊ ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ က်န္းမာေရးဌာန အပါအဝင္
ေနရာမ်ိဳးစံုတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္သည့္ ပံုစံမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

၁.၃.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

•

ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ထိုးၾကိတ္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ တြန္းခ်ျခင္း၊ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ လိမ္ခ်ိဳးျခင္း၊
လည္ပင္းညွစ္ျခင္း

•

လက္နက္သံုးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

•

အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ အရာကို အတင္းအက်ပ္ စားသံုးေစျခင္း၊

•

မီး/ငရဲမီးျဖင့္ ေလာင္ေစျခင္း

•

ေဆးမကုသႏိုင္ေစရန္၊ အကူအညီမေတာင္းႏိုင္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းစသည္တို႔မွတဆင့္
နာက်င္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အရိုးက်ိဳးျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
(Sexual Assault)

သိကၽြမ္းသူ (ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖၚ၊ အျခား မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြ (သို႔မဟုတ္) အသိအကၽြမ္း) (သို႔မဟုတ္)
သူစိမ္းက က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
•

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ အင္အားသံုး၍ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

•

လူကုန္ကူးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း

•

အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းအတြက္ (သို႔မဟုတ္) စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသူကို လိင္ဆက္ဆံရန္
ဖိအားေပးျခင္း

•

ေသြးရင္းသားခ်င္းမွ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

•

ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းရုပ္ပံုမ်ား
ျပသျခင္း

•

လိမ္လည္လက္ထပ္ျခင္း

•

အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ သားပ်က္ေစျခင္း၊ သားေၾကာျဖတ္ေစျခင္း

•

သေဘာဆႏၵမပါရွိဘဲ လိင္ဆက္ဆံရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာအျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

•

လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ထိခိုက္နာက်င္ေစေအာင္ အႏၱရာယ္ေပးျခင္း

•

ကိုယ္ဝန္မရေအာင္၊ ေရာဂါမကူးစက္ေအာင္ ကာကြယ္ခြင့္မေပးဘဲ အတင္းအက်ပ္လိင္ဆက္ဆံေစျခင္း
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စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ (သို႔မဟုတ္) ၄င္း၏ ခ်စ္ခင္သူမ်ား၊ ကေလးမ်ားအား နာက်င္ေအာင္ လုပ္မည္ဟု
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လက္နက္ျပ၍ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း
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•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ႏွစ္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္စီးျခင္း၊ ဖ်က္စီးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း

•

လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ စကားမေျပာျခင္း၊ အေလးမထားျခင္း

•

လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေပြရႈပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ရမ္းကားျခင္း

•

စြပ္စြဲျခင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း အခ်ိန္ျပည့္ေမးျမန္းျခင္း

•

သစၥာမရွိဟု မၾကာခဏသံသယရွိေနျခင္း

•

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရွက္ရေစရန္ လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ႏႈတ္စကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
•

ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အမည္တပ္၍ ေခၚဆိုဆက္ဆံျခင္း

•

ရုပ္ဆိုးသည္၊ ဥာဏ္နည္းသည္စသည္ျဖင့္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ႏွိမ္ခ်အရွက္ခြဲျခင္း၊
ထပ္တလဲလဲအျပစ္တင္ျခင္း

•

ေအာ္ဟစ္ဆူပူျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ စြပ္စြဲျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္သက္ဆိုင္သူ(မိဘေဆြမ်ိဳး၊ သားသမီး၊ မိတ္ေဆြ) မ်ားအား စြပ္စြဲႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္း
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စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
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•

ဝင္ေငြရရန္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မေပးျခင္း

•

အိမ္မႈကိစၥမ်ား အခ်ိန္ျပည့္အလြန္အကၽြံခိုင္းေစျခင္း

•

အိမ္သံုးစရိတ္ႏွင့္ ကေလးစရိတ္မ်ား လံုေလာက္စြာ မေပးျခင္း

•

အစာအာဟာရ၊ အဝတ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္၊ ေဆးကုသခြင့္မ်ား လံုေလာက္စြာ မေပးျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ေငြေၾကးဥစၥာကို သေဘာမတူဘဲ ရယူျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ရယူျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း

•

ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား အသိမေပးျခင္း

•

ႏွစ္ဦးပိုင္အိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ားအား လုယူျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္သူမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မိမိအတြက္သာ အသံုးခ်ျခင္း

နည္းပညာသံုး အၾကမ္းဖက္မႈ
ေဖ့စ္ဘုတ္စေသာ လူမႈမီဒီယာမ်ား၊ အင္တာနက္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကင္မရာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ •

ညစ္ညမ္းပံုမ်ား ျပျခင္း

•

ခ်ိန္းဆိုျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

•

ခိုးဝွက္၍ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူးျခင္း

•

ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္း၊ အရွက္ခြဲျခင္း

•

အက်ပ္ကိုင္၍ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးျခင္း

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း

•

လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခိုးယူအသံုးျပဳေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း

ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ (Intimate Partner Violence - IPV)
•

ယခင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိျဖစ္ေစ ခင္ပြန္းေယာက်္ား၊ ဇနီးမယား၊ သမီးရည္းစား၊ ခ်စ္သူစသည့္
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) ယခင္က
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆိုလိုသည္။

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားမွ က်ဴးလြန္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားရႏိုင္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား
•

အိမ္မွ အျပင္မထြက္ရျခင္း၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္၊ ဆက္သြယ္ခြင့္မေပးျခင္း၊

•

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆးကုသမႈ မခံယူႏိုင္ျခင္း

•

အသံုးစရိတ္မေပးဘဲ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း

•

မိသားစုအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္မေပးျခင္း
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ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ လူမႈဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ

လူမႈဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆိုသည္မွာ

မိရိုးဖလာအေလ့အထတိုင္းကို

ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ကာ ထိခိုက္နိမ့္က်ေစႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ လူမႈေရးဓေလ့ထံုးစံ၊
အေလ့အထမ်ားကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ လူထုအတြင္း၌ အထူး
သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ား စသူတို႔အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစျပီး
၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရး၊ အေျခအေနႏွင့္ အဆင့္အတန္းတို႔ကို ထိပါးနိမ့္က်ေစႏိုင္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေျမာက္သည့္ လူမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားမွာ •

သက္ငယ္ထိမ္းျမားမႈ/ အတင္းအက်ပ္ထိမ္းျမားမႈ

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအပါအဝင္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက က်ဴးလြန္ခံရသူကို
(ဝတ္စားပံုေၾကာင့္၊ လံုျခံဳေဘးကင္းေအာင္ မေနထိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္) အျပစ္တင္ျခင္း၊
က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ အားမေပးဘဲ ဓေလ့ထံုးစံနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရန္
ဖိအားေပးျခင္း

•

မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို မမွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္
ခိုင္းေစျခင္း

•

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရာတြင္ တစ္ဖက္မိသားစုမွ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုျခင္း (အထူးသျဖင့္
သတို႔သမီး၏ မိသားစုထံမွ)

•

မုဆိုးမမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ကြဲသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မေပးျခင္း

•

လင္မယားကြာရွင္းရာတြင္ သားသမီးမ်ားကို မိခင္ႏွင့္အတူေနရန္ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေတြ႕ခြင့္မေပးျခင္း

•

မုဆိုးမျဖစ္သြားပါက လင္ေယာက်္ား၏ ညီ (သို႔မဟုတ္) လင္ေယာက်္ားဖက္မွ
အမ်ိဳးေတာ္သူအမ်ိဳးသားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္း

•

မိန္းကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းေနခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္မျပဳျခင္း

•

သမီးမိန္းကေလးမ်ားအား အေမြဥစၥာမေပးျခင္း

•

(မိန္းမလ်ာ၊ ေယာက်္ားလ်ာစသည့္) လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားအား ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါရွိသူ၊
အျပစ္ရွိသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း

•

(ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ အေၾကာင္းျဖင့္) အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (အာဖရိကႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္
က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္သည္) စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
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၁.၄.

(၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆) ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္း (Myanmar Demographic and Health Survey) ၏
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ - စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၁၅%
(၇ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးခန္႔) မွာ စစ္တမ္းမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္ (၂ဝ၁၄) အတြင္း၌ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးျခင္း - အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၂၉%
(၁ဝ ဦးလွ်င္ ၃ ဦးခန္႔) မွာ ခင္ပြန္းသည္၏ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးမႈကို ခံစားရသည္။

29%

အိမ္ေထာင္ဖက္မွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း - အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၂၁%
(၅ ဦးလွ်င္ ၁ ဦး) မွာ ခင္ပြန္းသည္မွ အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။

21%

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွိမႈ - ခင္ပြန္းသည္၏
အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအနက္မွ ၃၇% (၁ဝ ဦးတြင္ ၄ ဦးနီးပါး) မွာ
ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး ၇% မွာ ျပင္းထန္သည့္ ဒါဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

အကူအညီ

-

ခံစားခဲ့ရဖူးသူမ်ားထဲမွ (၂၂%)

37% 22%

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈ

ကသာ အကူအညီမ်ား ရယူခဲ့ျပီး (၃၇%) မွာ

ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါ။ က်န္ (၄၁%) မွာမူ ဖြင့္ဟေျပာဆို ေသာ္လည္း

41%

၁.၅.

ရယူျခင္း

အကူအညီမရယူခဲ့ပါ။

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမွားမ်ား

လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမွားမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူမွ
တာဝန္ယူရမည့္အစား

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူအေပၚ

အျပစ္တင္တတ္ၾကသျဖင့္

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္

ပို၍

ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳမိေစရန္ အတြက္
အယူအဆမွားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အယူအဆမွား (၁)

– က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္အနည္းငယ္တြင္သာ

ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မွန္

- လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး၏ (၃၅%)

မွာ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ အျဖစ္မ်ားေနေသာ ကပ္ေရာဂါတစ္ခု
အသြင္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိပါသည္။
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အယူအဆမွား (၂)

– မိသားစုခိုင္ျမဲေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို သည္းခံသင့္သည္။

အခ်က္အလက္မွန္

-

သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ သည္းခံသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေန

တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား၏ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈ
ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
အယူအဆမွား (၃)

- ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္၏ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္

အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိပါက ထိုအေဖာ္အား အလြယ္တကူစြန္႔ခြာ/ကြဲကြာႏိုင္သည္။

အခ်က္အလက္မွန္

-

က်ဴးလြန္သူမွ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးတတ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္သားသမီးမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္

ပိုမို မက်ေရာက္ေစလိုျခင္း၊ ရွက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခိုလႈံရန္ ေနရာမရွိျခင္း၊ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ မကြာရွင္းလိုျခင္းစသည့္
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လြတ္ ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။
အယူအဆမွား (၄)

– ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သည့္ လက္တြဲေဖာ္၊ ခင္ပြန္းသည္မွ က်ဴးလြန္သည့္

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ မိသားစု၏ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္္နွင့္ အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မွန္

-

အၾကမ္းဖက္မႈတိုင္းသည္္

အိမ္တြင္း၌
လူ႕အခြင့္အေရး

က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊

လူထုအမ်ားေရွ႕၌

ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။

က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား

အင္အားမညီမွ်သည့္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
အယူအဆမွား (၅)

အခ်က္အလက္မွန္

– ဇနီးသည္ (သို႔မဟုတ္) လိင္ျဖင့္ အသက္ေမြးသူအား လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွာ မုဒိမ္းမႈမျဖစ္ႏိုင္ေပ။
-

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ

မည္သူ႔ကိုျဖစ္ေစ၊

မည္သည့္

အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးသည္ျဖစ္ေစ အလိုမတူဘဲ(သို႕မဟုတ္) သေဘာဆႏၵမပါရွိဘဲ အတင္းအက်ပ္လိင္ဆက္ဆံပါက
မုဒိမ္းမႈေျမာက္ေပသည္။
အယူအဆမွား (၆)

– အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ဝတ္စားပံုႏွင့္ အျပဳအမူေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရေလ့ရွိသည္။

အခ်က္အလက္မွန္

-

အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမွာ လူက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႔ႏွင့္သာ

သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ဝတ္စားပံုေၾကာင့္ဟု ဆင္ေျခေပးျခင္းမွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါ။
ဥပမာ - ကေလးသူငယ္၊ မသိနားမလည္ေသးသူ၊ စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသူ၊ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးလြန္းသူ၊ အားကစား၊ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းစသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းသဘာဝေၾကာင့္ ဝတ္စားရသူ၊ ေတာေတာင္ေဒသ
တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ေရခ်ိဳးသူစသူမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳစြာ ဝတ္စားရန္ အခက္အခဲ၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိန္းကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝတ္စားပံုကို အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္
(သို႔မဟုတ္) ဆင္ေျခအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ လက္မခံရပါ။ က်ဴးလြန္သူ၏ အျပစ္သာျဖစ္ပါသည္။
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၁.၆.

•

အၾကမ္းဖက္လိုသူမွ အခြင့္အေရးယူတတ္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား

မတူကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနျခင္း (ဥပမာ - မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန၊
လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ HIV ပိုးရွိေနျခင္း၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈစသည္)

•

ေဝးလံခက္ခဲေသာ/လူျပတ္ေသာ ေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္/ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္
လုပ္ကိုင္ရျခင္း

•

ပဋိပကၡႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း (ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ နယ္စပ္ၿဖတ္ေက်ာ္
ထြက္ေၿပးရၿခင္း)

•

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈအေပၚ အသာစီး ရယူကာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း

•

ၾသဇာအာဏာအလြဲသံုးျပီး အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရျခင္း

•

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာ အားနည္းျခင္း

•

အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားၾကီးစိုးေရးအေတြးအေခၚ (မဟာဖိုဝါဒ*) ကို ယံုၾကည္က်င့္သံုး၍
(ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားေရး၊ ပညာေရးစသည့္) စနစ္မ်ားတြင္ က်ား၊မ ခြဲျခားကာ
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံလိုသည့္ တရားေသအစြဲမ်ားရွိေနျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္သည္။

အႏၱရာယ္ပိုမ်ားေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္
•

ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ ဥာဏ္ရည္မမွီသူမ်ားအား ဦးတည္ကာ က်ဴးလြန္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊

•

ကေလးမ်ားကို အိမ္တြင္ ထားခဲ့ျပီး မိဘမ်ားမွာ အိမ္မွ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ရျခင္း

•

အရက္ေသစာနွင့္ မူးယစ္စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးမ်ား အလြဲသံုးမႈျမင့္မားျခင္း
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•

လူမႈမီဒီယာမ်ားကို ပို၍လက္လွမ္းမီလာျပီး လိင္မႈဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို အတုခိုးျပဳလုပ္လာျခင္း

•

ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ လူမႈေရးနွင့္ ဘာသာေရးသြန္သင္ခ်က္မ်ားအား
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း မရွိဘဲ လြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူက်င့္သံုးျခင္း (ဥပမာ - *အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ
ျမင့္ျမတ္သည္။ ဦးစားေပးရမည္။ အျမဲဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ တန္ဖိုးမရွိ၊
အသိဥာဏ္ပိုနည္းသည္။ မိသားစုနွင့္ သားသမီးမ်ား အတြက္ အျမဲအနစ္နာခံရမည္။) စသည္တို႔ေၾကာင့္
အၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။1

ရပ္ရြာအတြင္း၌

ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ

ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္

လက္တြဲေဖာ္မွ

က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈမရွိေၾကာင္းကို

က်ဴးလြန္ေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ

ညႊန္းျပေနပါသည္။

ပံုမွန္ဓေလ့သဖြယ္

လူ႔အသိုက္အဝန္းတြင္

လူအမ်ားမွ

အေလးအနက္မထားဘဲ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာၾကီးအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။
အင္အားနည္းပါးသူမည္သူမဆို

က်ဴးလြန္ခံရနိုင္ေျခရွိျပီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမွႈ၊

အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏

အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္၍

က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည့္

ျဖစ္ပါသည္။

ၾသဇာအာဏာႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
အင္အားမညီမွ်မႈမ်ားမွာ

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္လည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ ဆိုးရြားစြာ
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးျပႆနာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၁.၇.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္
အတားအဆီးမ်ား

အၾကမ္းဖက္ခံရသူတြင္ ရွိေနသည့္ အတားအဆီးမ်ား
•

ရွက္ရြံ႕ျခင္း၊ မိမိတြင္လည္း အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားရျခင္း

•

တိုင္တန္းပါက အၾကမ္းဖက္သူမွ လက္စားေခ်မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

•

အမည္ဆိုးတပ္ခံရ၍ ဂုဏ္သိကၡာဆံုးရံႈးျပီး ဖယ္ၾကဥ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို
ယံုၾကည္မႈနွင့္တန္ဖိုးထားမႈမရွိေတာ့ျခင္း

•

သားသမီးမ်ားအား အုပ္ထိန္းခြင့္ဆံုးရံႈးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

•

စီးပြားေရး၊ ေနထိုင္စရာ၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈတို႔အတြက္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊
သားသမီးမ်ားအား တာဝန္ယူရန္ ခက္ခဲျခင္း၊

•

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားအတြက္ လက္ရွိေနထိုင္ခြင့္အေျခအေနဆံုးရံႈးမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္သူႏွင့္ မခြဲခြာသည့္အတြက္ မိမိအေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားနွင့္
အျခားကူညီသူမ်ားမွ အျပစ္တင္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားဘက္မွ အခက္အခဲ၊အတားအဆီးမ်ား
•

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွာ ေဝးလံျခင္း၊ ေမးျမန္းစမ္းသပ္မည့္ ေနရာ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံပံု၊
ဘာသာစကားတို႔မွာ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း

1

Powerful Myths Hidden Secrets GBV study in South Easth Myanmar, UNFPA Myanmar, 2016.
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•

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ကို
မသိရွိ၍ စိုးရိမ္ျခင္း (ဥပမာ - ရဲတိုင္ျခင္း၊ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း)

•

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ားမရွိျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း

•

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဟု ယူဆျခင္း၊ ခံစားရသူကို
အျပစ္တင္လိုျခင္း

•

ညႊန္းပို႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မသိရွိျခင္း

•

အခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္း၊ စံလမ္းညႊန္စာအုပ္၊ ေဆးဝါးပစၥၥည္း၊ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုစံမ်ားနွင့္သင္တန္းတို႔
မရရွိျခင္း

•

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ မသိျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ား
အသက္မေသဆံုးေသာ္လည္း ခံစားရရွိႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ပံုမွန္လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊
ရုပ္ဆင္းအဂၤါနွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္း၊
• စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
အစာမစားႏိုင္ျခင္း၊ သတ္ေသလိုျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးမထားေတာ့ျခင္း၊

အသက္ေသဆံုးမႈ
• ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္
ေသဆံုးျခင္း
• သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း
• သတ္ေသျခင္း

ထိခိုက္ခံစားရျပီးေနာက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေဝဒနာ (Post Traumatic Stress Disorder)
• ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား - နာတာရွည္နာက်င္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊
အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္းနွင့္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား
• မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး - မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ လိင္မွတစ္ဆင့္
ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရရွိျခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ
ကိုယ္ဝန္ရျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊
ကေလးကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ျခင္း
• အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ - အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၊ ေဆးလိပ္သံုးစြဲျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အႏၱရာယ္ အျပဳအမူမ်ား၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အႏၱရာယ္ေပးျခင္း
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၁.၈.

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္
လမ္းညႊန္သေဘာတရား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားျခင္း

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း

(Respect)

(Confidentiality)

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း၍ လံုျခံဳမႈရွိေစျခင္း

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း

(Safety/Security)

(Non-discrimination)

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ အထက္ပါလမ္းညႊန္
သေဘာတရားမ်ားအတိုင္း ေသခ်ာစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုပါသည္။
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားျခင္း (Respect)
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊

လိုအပ္ခ်က္၊

အခြင့္အေရးႏွင့္

ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို

အေလးထားရပါမည္။

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူမ်ားမွ ခံစားခဲ့ရသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရန္မလိုဟု ထင္ျမင္ျပဳမူေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္
အကူအညီရယူျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ (ဥပမာ- လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္မယူျခင္း၊

စိတ္မရွည္ျခင္း၊

ၾကိဳတင္ယူဆဆံုးျဖတ္၍

ေဝဖန္မႈျပဳျခင္း၊

ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစေသာ

အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းေျပာဆိုျခင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ ယခင္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား၊ လိင္ကိစၥမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊
ထပ္တလဲလဲေမးျမန္းျခင္း၊

ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို

မေလးစားျခင္း၊

ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္း)

ခံစားခဲ့ရသူက

ေျပာျပသည့္

အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း၊ စကားျဖင့္ျဖင့္ေစ၊ အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အခါမွ
မေဖာ္ျပရပါ။ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း (Confidentiality)
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈတို႔အတြက္ ၄င္း၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အမည္၊ ေနရပ္၊
အေျခအေနစသည္) ကို မေပါက္ၾကားေစရန္ အခ်ိန္တိုင္း သတိျပဳရမည္။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမွ (ကေလး ျဖစ္ပါက
အုပ္ထိန္းသူမွ) သေဘာတူခြင့္ျပဳမွသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လိုအပ္သူမ်ားထံ လိုအပ္သေလာက္သာ မွ်ေဝရမည္။
မည္သူမည္ဝါဟု ခန္႔မွန္းသိလြယ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ မေဖာ္ထုတ္ရပါ။
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း၍ လံုျခံဳမႈရွိေစျခင္း (Safety/Security)
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို

သတိျပဳရန္မွာ

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအားလံုး၏

နံပါတ္

(၁)

တာဝန္ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူကို (ယခင္အၾကမ္းဖက္သူမွျဖစ္ေစ၊ ကူညီသူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ) ထပ္မံအႏုိင္က်င့္မႈမျဖစ္ေစရန္
ဂရုတစိုက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ (ဥပမာ - ခိုလႈံေနထိုင္ရန္ လံုျခံဳေသာေနရာ ရွိေစရန္)။ သတင္းအခ်က္
အလက္လုံျခံဳမႈမရွိပါက အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူကို ပို၍အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မွ်ေဝရာတြင္
လွ်ိဳ႕ဝွက္အမွတ္အသား (ကုတ္နံပါတ္) စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္သည္။
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ၏
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

မိသားစု၊

အကူအညီေပးေနသူမ်ား၊

ကာကြယ္တားဆီးေနသူမ်ားနွင့္

သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္။
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မိတ္ေဆြ၊

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားစသူတို႔၏

က်ား၊မအေျချပဳ

လံုျခံဳမႈအတြက္လည္း

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း (Non-discrimination)
ကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္သူမ်ားအေပၚ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ၊ လူမ်ဳိး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ အမ်ိဳးဇာတ္၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ အလုပ္အကိုင္၊
ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈစသည့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အေၾကာင္းခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရပါ။ လူတုိ္င္းအား
တန္းတူရည္တူေျပာဆိုဆက္ဆံ၍ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းသာတူညီမွ်စြာ ေပးရန္လုိအပ္သည္။

၁.၉.

အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ဗဟိုျပဳသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ဗဟိုျပဳသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါအေျခခံသေဘာတရားႏွစ္ခုကို အေျခခံသည္။
၁။ “လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္ နည္းလမ္း”
၂။ “က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္သည့္ နည္းလမ္း”

၁။ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္ နည္းလမ္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ လူသားအားလံုးအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပါဝင္လက္မွတ္
ေရးထိုးထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။
•

အသက္ရွင္သန္ခြင့္ - ေၾကာက္ရြံ႕မႈနွင့္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ကင္းလြတ္၍ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္

•

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဆ
္ းုံ ျဖတ္ခင
ြ ့္ - လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပာြ းျခင္းတိအ
႔ု ပါအဝင္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဆ
္ းုံ ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတခ
္ င
ြ ၊့္
ေဆးကုသမႈလပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒအရ တိင
ု ၾ္ ကားရန္ ကိစမ
ၥ ်ားကို ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ဆ
္ းုံ ၿဖတ္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ႔္
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•

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျဖစ္ႏိုင္သမ်ွ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရရွိခြင့္ - အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

•

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ
ေပးအပ္ရမည္။ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊
အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္၊ အဆင့္အတန္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္
စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရပါ။

•

ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈ - ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈႏွင့္
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ကို ေပးရမည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဖၚထုတ္ႏိုင္သည္။

•

အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိခြင့္ - မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေကာက္ယူေၾကာင္း သိရွိခြင့္ရွိရမည္။ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားအပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား
ရယူခြင့္ရွိရမည္။

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူတိုင္းကို

က်ား၊မခြဲျခားမႈမရွိဘဲ

မွ်တစြာ၊

ေလးစားစြာ

ကုသေပးရမည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူလို

သူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ အဆင့္အတန္း၊ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊
အၾကမ္းဖက္မႈကို

ခံစားခဲ့ရသူျဖစ္ျခင္းစသည့္

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးစံုေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္ေၾကာင္း

သိနားလည္ရမည္။

၂။ က်ား၊မေရးရာကို သိနားလည္ဂရုျပဳ၍ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္သည့္နည္းလမ္း
က်န္းမာေရးက႑တြင္

က်ား၊မေရးရာကို

သိနားလည္ဂရုျပဳျခင္း

(Gender

Sensitivity)

ဆိုသည္မွာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား ၾသဇာအာဏာႏွင့္အင္အားျခားနားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆက္ဆံပံု၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္မွ ၄င္းတို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ရွိပံု
တို႔ကို နားလည္သတိျပဳ၍ ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးက႑တြင္

က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈဆိုသည္မွာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသားမ်ားအား

မွ်တစြာ

ေစာင့္ေရွာက္ေပးျပီး ၄င္းတို႔၏မတူညီေသာ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပူပန္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္
၄င္းတို႔အဖို႔ ရရွိသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ညီမွ်စြာ ရရွိၾကေစမည္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား ၾသဇာအာဏာႏွင့္ အင္အား မညီမွ်ျခင္း၊
ေငြေၾကးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈ ပိုမိုနည္းပါးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားပါက

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အျပစ္တင္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္

အမည္းစက္ထင္ေစျခင္း၊

အရွက္ရေစျခင္းႏွင့္

မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈေလ်ာ့က်ေစျခင္းစသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ပြားရေလ့ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
အေရးၾကီးပါသည္။
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က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထိုမညီမွ်မႈမ်ားကို

ပို၍မဆိုးရြားေစရန္

သတိျပဳေရွာင္ရွားရမည္။

လူသားမ်ား

(အထူးသျဖင့္)

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျမွင့္တင္ေပးရပါမည္။
•

အၾကမ္းဖက္မႈကို တိုက္တြန္းအားေပးသည့္ ၾသဇာအာဏာ၊ အင္အားမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္
ဓေလ့ရိုးရာစံႏႈန္းမ်ားကို သတိျပဳပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစား၍ ၄င္း၏ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ တန္ဖိုးကို
အားေပးျဖည့္ဆည္းပါ။

•

၄င္းတို႔ေျပာျပသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို ေကာင္းစြာ နားေထာင္၍ ယံုၾကည္ေပးပါ။ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို
အေလးအနက္ထားပါ။

•

အျပစ္တင္ျခင္း၊ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

•

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါ။
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးပါ။

“အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးေစာင့္ေရွာက္
ေပးပါ။ ၄င္းအေပၚ ေနာက္ထပ္အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ သတိျပဳေရွာင္ရွားပါ။”

၁.၁ဝ. ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္၍ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား(၁) ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊
(၂)

ရုပ္ပိုင္းႏွင့္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

(၃)

လူမႈေရးအတြက္

က်န္းမာေရးအတြက္

ေနထိုင္ခိုလႈံစရာေနရာ၊

ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊

အသက္ေမြးမႈပညာႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊

(၄)

တရားမွ်တမႈအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းစသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အေနျဖင့္
ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္၍ ေပးအပ္ရန္လိုပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္

အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္
ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးရပါမည္။
ကေလးသူငယ္မ်ား၊

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ဆႏၵတို႔ႏွင့္အညီ

သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလုိက္

လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ား

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊

(ဥပမာ

ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား

-

အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံသုိ႔

အသက္

စသည္တို႔)

က်ား၊မ

(၁၈)

နွစ္ေအာက္

အတြက္လည္း

လူငယ္ႏွင့္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ကူညီရမည္။
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ေဆးကသ
ု ေစာငေ
့္ ရာွကမ
္ ႈ

စတ
ိ ပ
္ င
ုိ း္ႏင
ွ ့္
လမ
ူ ေ
ႈ ရးပင
ုိ း္ဆင
ုိ ရ
္ ာ

ေဘးကငး္လျုံခဳံေစမႈ

အကအ
ူ ညီ

ဥပေဒေရးရာ အကအ
ူ ညီ

၁.၁၁. က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ကူညီေပးရန္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
•

ျပည္သူ႔ေဆးရံု၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ ပုဂၢလိကေဆးခန္း၊ NGO ေဆးခန္းမ်ား …

•

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၊ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ..

•

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ..

•

ဥပေဒရံုး၊ တရားရံုး၊ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ား ..

•

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊
အလွဴရွင္မ်ား၊ NGO ၊ INGO မ်ား ..

•

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ား
စသည္ ..
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အပိုင္း (၂)
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ/
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူအတြက္
ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အျခားေရာဂါမ်ားႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားမႈမ်ားရွိပါသလဲ။
အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ • ဂရုတစိုက္ႏွစ္သိမ့္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။
• ေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္၍ ရွင္းျပႏွစ္သိမ့္ေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူအေနျဖင့္ အေရးၾကီးဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ကိစၥမွာ ျဖစ္စဥ္ကို
ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကို လိုအပ္သူလည္း ရွိႏိုင္ျပီး မလိုအပ္သူလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ဆက္လက္ဂရုစိုက္ေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။
• က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္မည့္ဌာန၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိထားရန္ လိုပါသည္။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား၍ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္
အကူအညီ လိုအပ္ႏိုင္သည္။

၂.၁.

အၾကမ္းဖက္မႈခံစားေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း မည္သို႔သိႏိုင္မည္နည္း။

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ

လက္တြဲေဖာ္၏

အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားမွာ

(အမ်ားအားျဖင့္)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိ

ေသာေၾကာင့္ ဤအပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖၚမွ
အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

(သို႔မဟုတ္)

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ေဆးကုသရန္

လာေရာက္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအား အထင္ေသးမည္ကို ရွက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္(သို႔မဟုတ္) က်ဴးလြန္သူအား
ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာေလ့မရွိေပ။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္
သိရွိထားရန္

အေရးၾကီးပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ႔ရသူဆိုသည္မွာ

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ

လက္တြဲေဖၚမွ
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အင္အားၾကီးသူမွ အလိုမတူဘဲ
အတင္းအက်ပ္လိင္ဆက္ဆံျခင္းစသည္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားရျခင္းျဖစ္ႏိုင္၍ ယခင္ (သို႔မဟုတ္)
လတ္တေလာ (သို႔မဟုတ္) အစဥ္အျမဲခံစားေနရျခင္းစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူသည္ ေအာက္ပါလကၡဏာတစ္ခုခုကို ေတြ႕ရွိရပါက သတိျပဳ၍ စဥ္းစားရန္လိုသည္။
•

စိတ္ဖိစီးမႈအျမဲရွိေနျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းစသည့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္း

•

အႏၱရာယ္အျပဳအမူမ်ား ရွိေနျခင္း (အရက္၊ ေဆးဝါးအလြဲသံုးစြဲျခင္း)

•

မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ ေတြးၾကံျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတ္ေသရန္ ၾကံစည္ျခင္း

•

အေၾကာင္းရင္းမေဖၚျပႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိျခင္း၊ မၾကာခဏဒဏ္ရာရျခင္း

•

လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ထပ္တလဲလဲျဖစ္ပြားျခင္း

•

မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္း

•

အေၾကာင္းရင္းမေတြ႕ေသာ နာတာရွည္နာက်င္မႈမ်ား၊ ေရာဂါမ်ား (ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း
နာက်င္ျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အစာအိမ္နွင့္အူလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ား၊
ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ား၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း)

•

ေရာဂါအေၾကာင္းရင္းရွာမေတြ႕ဘဲ မၾကာခဏေဆးကုသရန္ လာေရာက္ျခင္း၊

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ခင္ပြန္း (သို႔မဟုတ္) လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္သူက ေဆးကုသရာတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တတ္ျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေဆးကုသရန္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား မၾကာခဏပ်က္ကြက္ေလ့ရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) သားသမီးမ်ားတြင္
ရုပ္ပိုင္း၊

စိတ္ခံစားမႈႏွင့္

အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ

ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ား

ရွိေနျခင္းစသည္တို႔ကို

ေတြ႕ရွိရပါက

သတိျပဳစဥ္းစားသင့္သည္။

ေဆးကုသရန္ လာေရာက္သူတိုင္းကို အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရျခင္း (ဟုတ္/မဟုတ္) ဆန္းစစ္ေမးျမန္းရန္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး
အဖြဲ႕က အၾကံမျပဳပါ။ ဒဏ္ရာရလာသည့္ (သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ အေျခအေနျဖင့္
(သို႔မဟုတ္) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာတစ္ခုခုျဖင့္ လာေရာက္သူမ်ားအတြက္သာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့
ရျခင္း (ရွိ/မရွိ) ေဖာ္ထုတ္ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၏ အဆင့္ (၄) ဆင့္
၁။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားကို သတိျပဳစဥ္းစားျခင္း
၂။ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးျခင္း
၃။ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးျခင္း
၄။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးျခင္း
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ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မွဳခံစားရသူအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (Job Aid)

အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဟု သံသယရွိ၊
• ၄င္းအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပ

သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူက

• အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သိမွတ္လက္ခံျခင္းမရွိ

က်န္းမာေရးႏွင့္ သားသမီးမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုကို ေျပာျပ
• ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လာျပရန္ ေျပာ

အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဟု ၄င္းက

(စာမ်က္ႏွာ ၂၄)

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို၊ သိမွတ္လက္ခံ *

ကနဦးကူညီပ့ံပိုးမႈ (စာမ်က္ႏွာ ၂၆)

* အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္
အေရးေပၚကုသမႈလိုအပ္ႏိုင္သည္။
အေရးေပၚေဆးကုသမႈလမ္းညႊန္ကို
အသံုးျပဳပါ။

• နားေထာင္ျခင္း
• ေမးျမန္းျခင္း
• ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးျခင္း
• လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ ကူညီျခင္း
• ကူညီပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ ေပးျခင္း

၄င္းလာေရာက္ရသည့္ အေျခအေနအတြက္
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈေပးျခင္း
ႏွင့္
အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိရန္

ရရွိႏိုင္ေသာ လူထုအေျချပဳ

လိုအပ္သလို ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားသို႔ ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ အထူး
ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသလား
လိုအပ္
ကုသေပးျခင္း၊
ျဖစ္ႏိုင္ပါက အထူးကုသမႈရရွိရန္ လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ေပးျခင္း
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အၾကမ္းဖက္မႈကို သံသယရွိပါက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ

(အမ်ိဳးသမီး)

တစ္ေယာက္ထဲ

ရွိခ်ိန္မဟုတ္ပါက

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ

လက္တြဲေဖာ္မွ

အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း မေျပာဆိုပါႏွင့္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္အတူပါရွိသူမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္တိုင္
က်ဴးလြန္သူ၏ မိခင္၊ အစ္မစသူတို႔ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ
မရွိဘဲ စာနာမႈျဖင့္ ေမးပါ။ ရပ္ရြာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေမးပါ။ အခ်ိဳ႕ မွာ
အၾကမ္းဖက္မႈ၊

အႏိုင္က်င့္မႈစေသာ

စကားလံုးမ်ားကို

မႏွစ္သက္ျခင္းရွိႏိုင္သည္။

၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္

သံုးစြဲသည့္

စကားလံုးမ်ားအတိုင္း ေမးျမန္းပါ။

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းေမးျမန္းျခင္း (Job Aid)
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း တိုက္ရိုက္ေမးခြန္းမ်ား မေမးျမန္းမီ ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသကဲ့ သို႔ စကားအခ်ိဳ႕ျဖင့္ စတင္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။
• “အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားစုဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ (ဒါမွမဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္) နဲ႔ ျပႆနာေတြ
ၾကံဳေတြ႕ဖူးတတ္ပါ တယ္။ ”
• “သင့္လိုဘဲ အိမ္မွာ အခက္အခဲၾကံဳေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖူးပါတယ္။”
• ေအာက္ပါတို႔မွာ ၄င္း၏ ျပႆနာကို မိမိက နားေထာင္လိုေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ရိုးရွင္းေသာ
တိုက္ရိုက္ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အေျဖကို လိုက္၍ ဆက္လက္ေမးျမန္းျပီး ျဖစ္စဥ္ကို နားေထာင္ပါ။
ေမးခြန္းတစ္ခုခုကို ဟုတ္မွန္ သည္ဟု ေျဖဆိုပါက ကနဦးပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ေပးပါ။
• “သင့္ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) ကို ေၾကာက္ရြံ႕သလား ?”
• “သင့္ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) ဒါမွမဟုတ္ အိမ္မွာရွိတဲ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္
လုပ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ဖူးသလား။ ဟုတ္ရင္ ဘယ္တုန္းကလဲ ?”
• “သင့္ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) ဒါမွမဟုတ္ အိမ္မွာရွိတဲ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားဖူးသလား ?
• “သင့္ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) က ေငြေၾကးမေပးတာမ်ိဳး၊ အိမ္က အျပင္ထြက္ခြင့္မေပးတာမ်ိဳး သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔
ၾကိဳးစားဖူးသလား ?”
• “သင့္ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) က သင္ဆႏၵမရွိဘဲနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ လိင္ဆက္ဆံခိုင္းဖူးသလား ?”
• “သင့္ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) က သတ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ဖူးသလား ?”

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မံလာေရာက္သည့္အခါ

ဆက္လက္၍

ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္

အျခား

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုရပါက ၾကိဳတင္သိရွိထားႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမွာ အေရးၾကီး
ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ရဲသို႔ တိုင္ၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက တင္ျပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဒဏ္ရာမ်ားကို မွတ္တမ္း
တင္ထားရန္မွာလည္း အေရးၾကီးပါသည္။
•

သင္ မွတ္တမ္းတင္ထားမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းတို႔ကို ရွင္းျပျပီး လက္ခံႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ေမးပါ။
အၾကမ္းဖက္ ခံရသူ၏ ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ မေရးေစလိုေသာ အခ်က္ရွိပါက မေရးပါႏွင့္။

•
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ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာ၊ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ေဖၚျပပါ။

ဒဏ္ရာမ်ားကို ျပဳလုပ္သူ အပါအဝင္ ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းရင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
အေၾကာင္းတို႔ကို မွတ္သားထားပါ။
•

မဆိုင္သူမ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မေရးပါႏွင့္။ (ဥပမာ- ဓါတ္မွန္စာရြက္၊
လူနာမွတ္တမ္းကတ္ျပား)

•

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားသြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို သတိျပဳပါ။ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းကို
သတိထား၍ လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းပါ။

•

ပိုမိုစိတ္ခ်စြာ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔မဟုတ္)
သံသယရွိမႈအတြက္ ကုတ္နံပါတ္ (သို႔မဟုတ္) သီးျခားအမွတ္အသားကို အသံုးျပဳသည္။

သင္ သံသယရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ထုတ္ေဖၚမေျပာပါက
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အတင္းအက်ပ္မေမးပါႏွင့္။ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။
• ရရွိႏိုင္ေသာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
• အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအဖို႔ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ပံုကို ေျပာျပပါ။
• ေနာက္တစ္ၾကိမ္လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၂.၂.

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈ

ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈကို

မည္သည့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမဆို

ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာမ်ား

မလိုအပ္ဘဲ

ေဆာင္ရြက္

ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လံုျခံဳေဘးကင္းေရး
ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိဘဲ လက္ေတြ႕ကူညီ
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကူညီေပးရာတြင္ ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္ (၄) ခုကို ဂရုျပဳရမည္။
•

စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

•

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

•

လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ ဆက္လက္လိုအပ္မည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

•

ဆက္လက္လိုအပ္မည့္ အျခားကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

“သင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ အေရးၾကီးဆံုးေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။”
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္

ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမွ်သာ

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

အၾကမ္း

ဖက္ခံရသူအား မ်ားစြာကူညီေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈတြင္ ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္း (၅) ခု ပါဝင္ျပီး
စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝလိုအပ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္း (၅) မ်ိဳးကို
မွတ္သားရလြယ္ကူေစရန္ LIVES ဟူေသာ စာလံုးမွ အကၡရာ (၅) လံုးျဖင့္ အတိုခ်ဳပ္မွတ္သားႏိုင္သည္။

သတိျပဳပါ - ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ကူညီရန္ သင့္အတြက္ တစ္ၾကိမ္တည္းေသာ
အခြင့္အေရး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

25

“LIVES - ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈအဆင့္ (၅) ဆင့္”
နားေထာင္ပါ
(Listen)
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို
ေမးျမန္းပါ
(Inquire)
ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးပါ
(Validate)

လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ ကူညီပါ
(Enhance Safety)
ကူညီပံ့ပိုး ညႊန္းပို႔ပါ
(Support)

နားလည္စာနာမႈျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားေထာင္ေပးပါ။ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
မျပဳပါႏွင့္။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္
လက္ေတြ႕ဘဝတို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိုးရိမ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆန္းစစ္၍
ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ (ဥပမာ - ကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္)
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေပၚ နားလည္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားသူကျဖစ္ေစ
အျပစ္တင္ျခင္းကို ခံယူရမည့္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရွင္းျပပါ။
အၾကမ္းဖက္မႈထပ္မံျဖစ္ပြားပါက အႏၱရာယ္မၾကံဳေတြ႕ေစရန္ မိမိကိုယ္ကို
မည္သို႔ကာကြယ္ႏိုင္မည္ကို အတူတကြ ေဆြးေႏြး၍ အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ရန္
ကူညီေပးပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊
လူမႈေရးကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။

စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကနဦး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အေရးအၾကီးဆံုး ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ • အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
• ေျပာလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာနားေထာင္ျပီး ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးရန္
• အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေနသည္ဟု သိရွိခံစားရေစျပီး စိတ္တည္ျငိမ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနေစရန္
• မိမိကိုယ္ကို ကူညီႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္စြမ္းရရွိေစရန္
• ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဆႏၵကို အေလးထားရန္
• လူမႈေရး၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ အကူအညီမ်ား ရွာေဖြရရွိႏိုင္ေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္
• လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္
သတိျပဳရန္ - လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း
ေျဖရွင္းလာႏိုင္ေစ သည္။
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၂.၂.၁. နားေထာင္ျခင္း (LISTEN)
ရည္ရြယ္ခ်က္
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ

၄င္းေျပာဆိုလိုသည့္ကိစၥမ်ားကို

လံုျခံဳလြတ္လပ္ေသာ

ေနရာတြင္

ဂရုတစိုက္ကူညီေပး

လိုသူတစ္ဦးအား ေျပာျပႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ နားေထာင္ျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္သာေစမႈအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။
•

စကားလံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ခံစားမႈကို သတိျပဳပါ။

•

ေျပာေသာအခ်က္ႏွင့္ မေျပာေသာအခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို သိရွိႏိုင္ေအာင္ ဂရုျပဳပါ။

•

မ်က္ႏွာ၊ မ်က္လံုး၊ ကိုယ္အမူအရာျပဳမူလႈပ္ရွားပံုတို႔ကို အာရံုစိုက္ပါ။

•

တူညီေသာအျမင့္တြင္ လိုအပ္သေလာက္ နီးကပ္စြာ ထိုင္ရန္၊ သို႔ေသာ္ အလြန္နီးကပ္ျခင္း မျဖစ္ရပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သို႔ခံစားရသည္ကို စာနာမႈျဖင့္ နားလည္ေၾကာင္း ျပသပါ။

စိတ္ဝင္တစားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား
ေဆာင္ရန္

ေရွာင္ရန္

သင့္အျပဳအမူ
စိတ္ရွည္၍ တည္ျငိမ္ျခင္း။

ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေျပာျပရန္ အတင္းအက်ပ္ေမးျခင္း။

နားေထာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း။ (ဥပမာ-အင္း၊
ဟုတ္ျပီ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း)

နာရီကို ၾကည့္ျခင္း၊ စကားကို အျမန္ေျပာျခင္း၊
ဖုန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာကို ၾကည့္ေနျခင္း၊
စာေရးေနျခင္း။

သင့္ခံယူခ်က္
ခံစားေနရျခင္းကို နားလည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။

ေျပာလိုေသာ အရွိန္ႏႈန္းအတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေျပာခြင့္
ေပးျခင္း။

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (သို႔မဟုတ္) မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ား
အတြက္ (သို႔မဟုတ္) စိတ္ခံစားေနရျခင္းအတြက္ ေဝဖန္
ျပစ္တင္ျခင္း။
“ဒီလို မခံစားသင့္ဘူး။” “အသက္ရွင္ေနတာ ကံေကာင္း
တယ္လို႔ သေဘာထားပါ။” “သနားစရာ ေကာင္းလိုက္
တာ” စသည္ျဖင့္ ေျပာျခင္း။
အျမန္ ေျဖခိုင္းျခင္း။
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စိတ္ဝင္တစားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား
ေဆာင္ရန္

ေရွာင္ရန္

သင္ေျပာဆိုရန္
ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အရာကို ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။
“ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲ” ေမးျခင္း။

မည္သည့္အေျခအေနက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္မည္ကို
သင္ကသာ သိရွိနားလည္သကဲ့သို႔ ယူဆေျပာဆိုျခင္း။

ဆႏၵရွိပါက ဆက္လက္စကားေျပာေစျခင္း။ “ေနာက္ထပ္
ေျပာခ်င္တာ ရွိေသးလား” ေမးျခင္း။

ၾကားျဖတ္၍ ေျပာျခင္း။ ေျပာျပီးေအာင္ မေစာင့္ဘဲ
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္း။

တိတ္ဆိတ္ေနလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း။ စဥ္းစားရန္
အခ်ိန္ေပးျခင္း။

အေတြးမ်ား ရပ္သြားေအာင္၊ ျပီးဆံုးသြားေအာင္ ၾကိဳးစား
ျခင္း။

ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေရးတို႔ကို စူးစိုက္ အျခားသူမ်ား၏ ဇာတ္လမ္းကို ေျပာျခင္း။ သင္၏
ဦးတည္ျခင္း။
ကိုယ္ပိုင္အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာျခင္း။
အလိုရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဆႏၵကို
အေလးထားျခင္း။

သင္က ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ယူဆေျပာဆို
ျခင္း။

နားေထာင္ရာတြင္ -သင္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း မ်က္လံုး မ်ားျဖင့္ျပသပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို နားမ်ားျဖင့္ အာရံုစူးစိုက္နားေထာင္ေနေၾကာင္း ျပသပါ။
ႏွလံုးသားျဖင့္ ဂရုစိုက္မႈ၊ ေလးစားမႈကို ျပသပါ။
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၂.၂.၂. လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း (INQUIRE)
ရည္ရြယ္ခ်က္
အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိရန္နွင့္ ၄င္း၏ဆႏၵကို အေလးထား၍
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပူပန္မႈမ်ားကို

နားေထာင္ေနစဥ္

အာရံုစိုက္ပါ။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊

စိတ္

ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လံုျခံဳေဘးကင္းမႈအတြက္ စိုးရိမ္မႈ (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရး
ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီနွင့္ လိုအပ္ခ်က္စသည္တို႔ကို ေျပာျပႏိုင္သည္။ သင့္အား ေကာင္းစြာေျပာျပႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါ
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ကူညီေပးပါက ေသခ်ာစြာ နားလည္သိရွိႏိုင္လိမ့္မည္။

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုရန္ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း

ဥပမာ

စကားေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

“သင္ ဘာအေၾကာင္းေျပာခ်င္သလဲ?”

အပိတ္ေမးခြန္းမေမးဘဲ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္
စကားေျပာဆိုရန္ အားေပးပါ။

“ဒီအတြက္ သင္ဘယ္လိုခံစားရလဲ?”

မိမိနားလည္/မလည္သိရွိရန္ သူေျပာသည္ကို ျပန္ေျပာ
ၾကည့္ပါ။

“သင္ အလြန္စိတ္ပ်က္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။”

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ခံစားခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပပါ။

“သင္ အဲဒီအတြက္ စိတ္ဆိုးေနပံုဘဲ…”
“သင္ စိတည
္ စ္ေနတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။”

လိုအပ္ပါက ထုတ္ေဖာ္ေမးျမန္းပါ။

“အဲဒီအေၾကာင္း ဒီထက္ပိုေျပာျပႏိုင္ေသးသလား?”

နားမလည္ပါက ထပ္မံရွင္းျပရန္ ေျပာပါ။

“ထပ္ျပီးရွင္းျပေပးႏိုင္မလား?”

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပႏိုင္
ေအာင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ကူညီပါ။

“သင့္မွာ လိုအပ္ေနတာ (ဒါမွမဟုတ္) စိုးရိမ္ေနတာ တစ္
ခုခုရွိေနသလား?”
“အဲဒီလိုဆိုရင္ သင့္အတြက္ ေနထိုင္စရာေနရာ လိုအပ္
ေနတယ္လို႔ ထင္ရတယ္”
“သင္ေျပာတာက သင့္ကေလးေတြကို စိတ္ပူေနတယ္လို႔
ထင္ရတယ္”

အၾကမ္းဖက္ခံရသူေျပာျပခဲ့သည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္
လည္ေျပာျပပါ။

“သင္ ေျပာခ်င္တာက ………….….”

ေရွာင္ရန္
နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား မေမးရပါ။ ဥပမာ “အဲဒီကိစၥက သင့္ကို စိတ္ပ်က္ေစတာထင္တယ္ ဟုတ္လား?”
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ဘာေၾကာင့္လဲ မေမးပါႏွင့္။ ဥပမာ - “သင္ ဘာလို႔အဲဒီလိုလုပ္ခဲ့တာလဲ။”
စြပ္စြဲရာ ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။
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၂.၂.၃ .ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးျခင္း (VALIDATE)
ရည္ရြယ္ခ်က္
အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူအဖို႔

လက္ရွိခံစားေနရသည္မွာ

ျဖစ္သင့္သည့္

ပံုမွန္ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္အတြက္ လံုျခံဳေဘးကင္းေၾကာင္းႏွင့္ လူတိုင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားမရွိဘဲ
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိၾကေၾကာင္း သိရွိသေဘာေပါက္ေစရန္ ရပ္တည္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
လူတစ္ဦး၏

ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားအတြက္

ခိုင္မာစြာ

ရပ္တည္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ

သင္သည္

အေလးအနက္

နားေထာင္ေၾကာင္း၊ ေျပာျပသည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုသမွ်ကို ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ
ယံုၾကည္ေၾကာင္းတို႔ကို ၎အား သိရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။
သင္ေျပာျပႏိုင္သည့္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မ်ား
•

“သင့္အမွားမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ကို အျပစ္တင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး”

•

“ေျပာဆိုဖို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။”

•

“သင့္အတြက္ အကူအညီေတြ ရႏိုင္ပါတယ္” [ဟုတ္မွန္မွသာ ေျပာပါ]

•

“ျဖစ္ခဲ့တာေတြက အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္ေပးစရာ မရွိပါဘူး။”

•

“ဘယ္သူမွ ကိုယ့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္က ရိုက္ႏွက္တာကို ခံစားရဖို႔ မထိုက္တန္ပါဘူး။”

•

“သင္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားသူ (အမ်ိဳးသမီး) မ်ားစြာလည္း ကံမေကာင္းစြာနဲ႔
ဒီလိုျပႆနာ ေတြ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။”

•

“သင့္ရဲ႕ဘဝ၊ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင္ဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ လူသားတဦးျဖစ္ပါတယ္။”

•

“လူတိုင္းဟာ ကိုယ္ရဲ႕အိမ္မွာ လံုျခံဳေဘးကင္းတဲ့ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ ေနထိုင္ႏိုင္သင့္ပါတယ္။”

•

“ဒါေၾကာင့္ သင့္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မွာ ကၽြႏု္ပ္ စိုးရိမ္ပါတယ္။”

ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳေပးထားသည္။
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အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား)၏ အဆိုးျမင္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲ
ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးျခင္း (Job Aid)
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

ခံစားခ်က္အေပၚ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုရန္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

ခံစားခ်က္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း

“သင္တို႔ဟာ/အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနကို တိုးတက္လာေအာင္
ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ သင့္မွာ ေမွ်ာ္လင့္စရာေတြ ရွိတာ
ေတြ႕လာပါလိမ့္ မယ္။”

စိတ္ပ်က္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ယခင္က အႏၱရာယ္မ်ားေသာ၊
ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ကို အထူးျပဳ၍
ေျပာဆိုပါ။

ခြန္အားမရွိျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
စြမ္းမရွိျခင္း

“ဘာေတြ ဆက္လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ သင့္မွာ ဒီေန႔ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တာေတြ ရွိပါတယ္။”

ျပန္ျမင္ေယာင္ေနျခင္း

ထိုသ႔ိုျဖစ္တတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

ျဖစ္ရပ္ကို ဖံုးကြယ္ထားလိုျခင္း “သင္အေလးအနက္ထားေျပာတာေတြကို မွတ္သားထားပါတယ္။ ေနာင္
သင္ဆႏၵရွိရင္လည္း လာေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။”
ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ျခင္း “ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ေရာ၊ အျခားသူေတြကေရာ သင့္ကို
အျပစ္တင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အျခားသူရဲ႕အျပဳအမူအတြက္ သင့္မွာ
တာဝန္မရွိပါဘူး”
ရွက္ရြံ႕ျခင္း

“ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေလ်ာ့မသြားပါဘူး။ သင့္မွာ တန္ဖိုးရွိပါတယ္”

မလိုအပ္ဘဲ
ေၾကာက္ရြံ႔႕ေနျခင္း

အထူးသတိျပဳေျပာဆိုပါ။ “သင္ အခုလံုျခံဳတဲ့ေနရာမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ သင့္
အတြက္ ဘယ္လိုေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။”

ထံုက်ဥ္မႈ ခံစားရျခင္း

“ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဒီလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျပန္ျပီး သက္သာသြားမွာပါ။”

စိတ္ခံစားမႈ မတည္ျငိမ္ျခင္း

ထိုသို႔ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာသက္သာလာသည့္အခါ
ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

က်ဴးလြန္သူအား စိတ္ဆိုးျခင္း

ဤသည္မွာ ျဖစ္သင့္သည့္ ခံစားမႈျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။

စိတ္လႈပ္ရွားေနျခင္း

“ဒီလို ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္
နည္းလမ္းေတြ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္တယ္။”

အကူအညီကင္းမဲ့သည္ဟု
ခံစားရျခင္း

“သင့္ကို ကူညီေပးဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွိေနၾကတယ္။”
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၂.၂.၄. လံုျခံဳေဘးကင္းေစေရးအတြက္ ကူညီျခင္း (ENHANCE SAFETY)
ရည္ရြယ္ခ်က္
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား) အေနျဖင့္ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေစႏိုင္ျပီး
အနာဂါတ္တြင္ လံုျခံဳေဘးကင္းေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစုမွာ

လံုျခံဳေဘးကင္းမႈအတြက္

စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ

အၾကမ္း

ဖက္မႈမွာ ထပ္မံမျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္ရွိရန္ မလိုအပ္ဟု ယူဆၾကသည္။ ရင္းႏွီး
ကၽြမ္းဝင္ေသာလက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အလိုအေလွ်ာက္ ရပ္တန္႔သြားေလ့မရွိဘဲ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာတတ္ျပီး ပို၍
ဆိုးလာတတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ ဆန္းစစ္၍ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို တစ္ၾကိမ္ထဲႏွင့္ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ မရဘဲ
အေျခအေန၊ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ဆက္လက္၍
လုပ္ေဆာင္သြားရေပမည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ လံုျခံဳေဘးကင္းမႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမွာ

အမ်ားအားျဖင့္

အိမ္တြင္

ျဖစ္ပြားေလ့ရွိျပီး

က်ဴးလြန္သူကို

သိရွိေနတတ္သည္။

အကယ္၍

သိရွိေနသူျဖစ္ပါက ေနအိမ္သို႔ ျပန္ျခင္းမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိ/မရွိေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။
ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ လတ္တေလာအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ဆန္းစစ္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာ

သူမ်ားသည္

မိမိအတြက္

လတ္တေလာတြင္

အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း

သိရွိေနျပီး

အိမ္သို႔ျပန္ရန္

ေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသူျဖစ္ပါက အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
လိုသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအတြက္ မိမိတြင္ လတ္တေလာအႏၱရာယ္ရွိ/မရွိကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ရန္ အကူအညီ လိုအပ္ႏိုင္သည္။
အိမ္ျပန္လွ်င္ အႏၱရာယ္ကင္း/မကင္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ေမးၾကည့္ႏိုင္သည္။ လတ္ တေလာတြင္
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ/မရွိ ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။
လတ္တေလာတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနပါက “သင့္ရဲ႕ ေဘးကင္းမႈအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာေတြ ရွိေနပါ တယ္။
သင္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ဘာလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္” ဟု ေျပာျပႏိုင္သည္။ ရဲသို႔ တိုင္
ၾကားျခင္း၊ ထိုညတြင္ အိမ္မျပန္ဘဲ အျခားေနရာတြင္ ေနျခင္းစသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို စဥ္းစားႏိုင္သည္။ စဥ္းစား
ေရြးခ်ယ္ရန္အခက္အခဲရွိပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမွလည္း အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္မည့္ လံုျခံဳ ေဘးကင္း
သည့္ေနရာကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္၍ ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္သည္။
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လတ္တေလာအၾကမ္းဖက္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား (Job Aid)
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး (၃) ခုကို ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ လတ္တေလာတြင္ အၾကမ္း
ဖက္ခံရႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားေနသည္။
• လြန္ခဲ့သည့္ (၆) လအတြင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈပိုမိုျဖစ္ပြားလာပါသလား။ ပိုဆိုးလာပါသလား။
• သင့္အေပၚ ထိုသူက လက္နက္အသံုးျပဳပါသလား။ လက္နက္ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ပါသလား။
• ထိုသူက လည္ပင္းညွစ္ရန္ ၾကိဳးစားဖူးပါလား။
• ထိုသူက သင့္အား သတ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသလား။
• သင္ကိုယ္ဝန္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိုသူက ရိုက္ႏွက္ဖူးပါသလား။
• ထိုသူက သင့္အေပၚ အျမဲတမ္းအလြန္သဝန္တိုေနပါသလား။
အကယ္၍ အိမ္ျပန္ရန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခိုလႈံစရာ (သို႔မဟုတ္) ေဘးကင္းေသာ
ေနအိမ္ (Safe House) သို႔ ညႊန္းပို႔ေပးပါ။ (သို႔မဟုတ္) သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ ေဘးကင္းေသာ ေနရာကို
ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။ (ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ၏ အိမ္၊ သီလရင္ဇရပ္၊ ဘုရားေက်ာင္းစသည္)

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း
လတ္တေလာအႏၱရာယ္မက်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားအား
ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ အစီအစဥ္ရွိထားပါက ရုတ္တရက္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ပိုမို
လြယ္ကူစြာေရွာင္ရွားႏိုင္ေပမည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား
ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

လံုျခံဳေဘးကင္းမႈအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း
သြားေရာက္ရန္ လံုျခံဳေဘးကင္း
သည့္ေနရာ

အိမ္မွ အလွ်င္အျမန္ထြက္ခြာရမည္ဆိုပါက ဘယ္ေနရာကို သြားႏိုင္မလဲ။

ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္

တစ္ဦးတည္း သြားမလား။ ကေလးေတြကိုပါ ေခၚသြားမလား။

သြားလာေရး

ဘယ္လိုသြားမလဲ။

ယူေဆာင္သြားရမည့္
ပစၥည္းမ်ား

သင္သြားရင္ စာရြက္စာတမ္း၊ ေသာ့၊ ေငြေၾကး၊ အဝတ္အစားနဲ႔
အျခားပစၥည္းေတြ ယူသြားဖို႔ လိုမလား။ ဘယ္ဟာေတြက မရွိမျဖစ္လဲ။
အဲဒါေတြကို လံုျခံဳတဲ့ေနရာမွာ ထားႏိုင္မလား။
အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာ လိုရမည္ရအပ္ထားမလား။

ေငြေၾကး

ထြက္သြားဖို႔ လိုလာရင္ ေငြေၾကးရႏိုင္တဲ့ ေနရာရွိသလား။
ဘယ္လိုသိမ္းထားသလဲ။ အေရးေပၚရယူႏိုင္သလား။

အနီးအနားမွ ကူညီမည့္သူမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းကို ေျပာျပအသိေပးႏိုင္ျပီး ရဲကို
ေခၚေပးႏိုင္မည့္ (သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္သည့္ အသံၾကားလွ်င္ အိမ္သို႔
လာေရာက္ကူညီေပးႏိုင္ မည့္ အိမ္နီးခ်င္းရွိသလား။
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ေနအိမ္တြင္ မည္သို႔ ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနႏိုင္မည္လဲ
အၾကမ္းဖက္မႈပိုမိုျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို မေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါက
အလြယ္တကူအျပင္ထြက္လာႏိုင္သည့္ အခန္း (သို႔မဟုတ္) ေနရာတြင္သာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ အၾကံေပးပါ။
လက္နက္မ်ားရွိေသာ

အခန္း/ေနရာႏွင့္

ေဝးကြာစြာေနရန္

အၾကံေပးပါ။

ခြဲခြာျခင္းသည္သာ

အေကာင္းဆံုး

ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္ပါက အၾကမ္းဖက္သူ (သို႕မဟုတ္) လက္တြဲေဖာ္မသိရွိမီ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳ
ေသာ ေနရာသို႔ ထြက္ခြာရန္ အၾကံေပးပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သားသမီးမ်ားကိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ပို၍
က်ေရာက္ေစႏိုင္သည္။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေအာင္ မျပဳလုပ္မိပါေစႏွင့္
အႏိုင္က်င့္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းကို

သင္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွစ္ဦးထဲ

ရွိေနစဥ္၌သာ

ေျပာဆိုပါ။

အသက္

(၂) ႏွစ္အထက္ မည္သူမဆို သင္တို႔ေျပာဆိုေနသည္ကို မၾကားေစသင့္ပါ။ ခင္ပြန္း (လက္တြဲေဖာ္) (သို႔မဟုတ္)
အျခားမိသားစုဝင္မ်ား၊

အေဖာ္လိုက္ပါလာသူ

(မိတ္ေဆြ)

စသူတို႔က

ၾကားႏိုင္ေသာ

အေျခအေနတြင္

မေဆြး

ေႏြးပါႏွင့္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း စကားေျပာႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုလိုႏိုင္သည္။ (ဥပမာအေဖာ္အား ပံုစံတစ္ခုခု ျဖည့္စြက္ေပးရန္၊ တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေစလႊတ္ျခင္းစသည္) အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏
ကေလးမ်ားပါလာပါက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးအား သင္တို႔စကားေျပာေနစဥ္ ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ထားေပးရန္
ေျပာပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား

လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ

ထိန္းသိမ္းေပးထားရန္

သတိျပဳပါ။

ထို

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လံုျခံဳေသာ ေနရာတြင္ ထားပါ။ စားပြဲေပၚတြင္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ဦးဦးျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္
မထားပါႏွင့္။ သင္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနခဲ့သည့္အခ်ိန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ မည္သည့္
ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည္ကို အၾကမ္းဖက္သူအား အေၾကာင္းျပ ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းနွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါက (ဥပမာ - ရဲစခန္းသို႔ ျပရန္) မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။
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၂.၂.၅. ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း (Support and Referral)
ရည္ရြယ္ခ်က္
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူတစ္ဦးအား

က်န္းမာေရး၊

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္

လူမႈေရးတို႔အတြက္

အကူအညီရရွိႏိုင္မည့္

အျခားေနရာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသူတို႔၏ လိုအပ္မႈမ်ားမွာ ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမွ ေပးႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျပီး
ကူညီေပးႏိုင္မည့္

အျခားေနရာမ်ားအေၾကာင္း

ေျပာျပေပးႏိုင္သည္။

အကူအညီရယူလိုပါက

ရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
မည္သို႔ ကူညီေပးမည္နည္း
• လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ကိစၥမွာ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ေမးျမန္းပါ။ “ဘယ္ကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္
ရြက္ရင္ အကူအညီအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္မလဲ။”
• ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္စဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးပါ။
• လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြ
(သို႔ မဟုတ္) ယံုၾကည္ရေသာသူတစ္ဦးဦးရွိပါသလား။ ေငြေၾကးအကူအညီေပးႏိုင္မည့္ သူရွိပါသလား။
အကူအညီရႏိုင္ေသာ ေနရာဌာနမ်ား
ရပ္ရြာထဲတြင္

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားနွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ပံ့ပိုးကူညီမႈရရွိႏိုင္မည့္

ေနရာမ်ားကို

ၾကိဳတင္၍

ရွာေဖြထားပါ။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ သင္၏အဆက္အသြယ္၊ အသိအကၽြမ္းမ်ားရွိေနပါက ညႊန္းပို႔သည့္အခါ အကူအညီ
ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ •

အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား (helpline/ Hotline)
ဥပမာ - လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန - အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ - ဝ၆၇ ၄ဝ၄၂၂၂ ၊ ဝ၆၇ ၄ဝ၄ ၉၉၉

•

တိုင္း/ ျပည္နယ္/ ခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနရံုးမ်ား၊ အကူအညီေပးေရးစင္တာမ်ား (One Stop Women
Support Centre) (ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ လားရိႈး၊၊ ေမာ္လျမိဳင္)

•

လူမႈဝန္ထမ္းဌာနမွ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား (Social Work Case Manager)

•

အေရးေပၚအတြက္ ကူညီသည့္ဌာန (One Stop Crisis Centre - OSCC)
(ေနျပည္ေတာ္ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊ ပင္းတယျမိဳ႕နယ္ေဆးရံု)

•

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕

•

ဥပေဒရံုး၊ တရားရံုး၊ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ား

•

အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမ်ား

•

စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကုဆရာဝန္၊ စိတ္က်န္းမာေရးအတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးေပးသူ၊
စိတ္ေရာဂါအထူးကုပညာရွင္

•

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ား

•

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အလွဴရွင္မ်ား၊ NGO ၊ INGO မ်ား စသည္
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ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုခ်ိန္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ပူပန္မႈအားလံုးကို ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ သင္ႏွင့္ထပ္မံ၍
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ျပီး အျခားကိစၥမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးထားပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်က္ခ်င္းခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ အေျခအေနေျပာင္းလဲ
ႏိုင္မည့္အဆင့္မ်ားကို

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ

ခ်က္ခ်င္းမေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္

စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု

သင့္အေနႏွင့္ ခံစားရႏိုင္သည္။သို႔ရာတြင္ သူ႔အေနႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေတြးျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူူ၏ဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို အစဥ္အျမဲအေလးထား
ပါ။
ညႊန္းပို႔ျခင္း
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားနွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
အစဥ္အျမဲ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားထံမွ
ညႊန္းပို႔ေပးထားသည့္

အကူအညီမ်ားကို

ညႊန္းပို႔ေပးမႈမ်ားကို
အမွန္တကယ္ရယူႏိုင္

ေစရန္အတြက္ သင္အေနျဖင့္ ညႊန္းပို႔ထားသည့္ ေနရာမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီ
ႏိုင္ပါသည္။
ညႊန္းပို႔ရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
•

ညႊန္းပို႔ေပးသည့္ ေနရာမ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအတြက္
အေရးတၾကီး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

•

ညႊန္းပို႔သည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲတစ္ခုခုရွိေနပါက ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္
ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားပါ။

•

ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားမွာ • ကေလးမ်ားအား ၾကည့္ရႈေပးမည့္သူ မရွိျခင္း
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏လက္တြဲေဖာ္သိရွိသြားျပီး တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ျခင္း
• သြားလာရန္ ယာဥ္မရွိျခင္း

•

ညႊန္းပို႔သည့္ ဌာနသို႔ သြားေရာက္ရန္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ သေဘာတူပါက
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
• ညႊန္းပို႔မည့္ ေနရာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပျခင္း (တည္ေနရာ၊ သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၊
ေတြ႕ရမည့္သူ မ်ား)
• လိုအပ္ပါက ခ်ိန္းဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ေပးျခင္း (ဥပမာ - တယ္လီဖုန္းမရွိလွ်င္၊
ေဘးကင္း လံုျခံဳစြာ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္)
• အလိုရွိပါက လိုအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာျဖင့္ ေရးေပးပါ။ (အခ်ိန္၊ တည္ေနရာ၊
သြားေရာက္ရန္ နည္းလမ္း၊ ေတြ႕ရမည့္သူ)။ ထိုစာရြက္ကို အျခားသူမျမင္ေအာင္ မည္သို႔
သိမ္းဆည္းထားမည္ကို ေမးျမန္းပါ။
• ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပထမအၾကိမ္သြားေရာက္ရာတြင္ ယံုၾကည္ရသူတစ္ဦး လိုက္ပါႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါ။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူတြင္ ေမးျမန္းစရာမ်ားႏွင့္ ပူပန္စရာမ်ား ရွိ/မရွိ အျမဲဆန္းစစ္ပါ။ ညႊန္းပို႔မႈအေပၚ နားလည္ သိရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။
သင္တို႔၏ရပ္ရြာထဲရွိ ညႊန္းပို႔ႏိုင္မည့္ဌာနမ်ား၊ ေနရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါဇယားကို ျဖည့္စြက္ထားသင့္သည္။
ညႊန္းပို႔မႈမ်ားမွာ မိမိတို႔ဌာနတြင္းရွိ အျခားဌာနခြဲ (သို႔မဟုတ္) အျခားျပင္ပဌာနမ်ားသို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား) ကို လက္ခံကူညီေပးႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ညႊန္းပို႔ေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္သေဘာတူညီမႈမ်ား ထားရွိသင့္သည္။ မညႊန္းပို႔မီ ထိုေနရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ အတည္ျပဳထားသင့္သည္။ ညႊန္းပို႔ထားသူ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္/မေရာက္ သိရွိ
ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရမည္ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔က ဆက္သြယ္အသိေပးရမည္ကို ထို
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက တိက်စြာ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားသင့္သည္။

ညႊန္းပို႔မႈအတြက္ အခ်က္အလက္ဇယား
မည္သည့္အတြက္

မည္သည့္ေနရာ၊
မည္သူ႕ထံ

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
တာဝန္

ေနထိုင္ခိုလႈံစရာ
(Safe House)
အေရးေပၚစင္တာ
(Crisis Center)
ေငြေၾကးအကူအညီ
ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ
အကူအညီေပးႏိုင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း
စိတ္က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ပဏာမေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကေလးမ်ားအား
ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အျခား
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က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂရုျပဳရန္
ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ သင္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း နားေထာင္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) ေျပာဆိုၾကစဥ္
ျပင္းထန္ ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရဖူးပါက
(သို႔မဟုတ္) ခံစားေနရပါက ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္၏ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို သတိျပဳပါ။ မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။ စာမ်က္ႏွာ
(၇၃) ၏ အပိုင္း (၄) စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့က်ေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အနားယူရန္ လိုအပ္ပါက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ စိတ္ခံစားမႈသက္သာေစႏိုင္ေသာ
အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (ဥပမာ - ဝါသနာလုပ္ငန္း၊ အားကစား၊ ဂီတ၊ စာဖတ္ျခင္း၊
လည္ပတ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း စသည္)
အကူအညီလိုအပ္ပါက မိမိ၏အထက္လူၾကီးကို အသိေပးပါ။ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ၊ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ အကူအညီ၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ
နွင့္ ကုသမႈတို႔ကို လိုအပ္သလို ရယူပါ။

ေအာက္ပါတို႔မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမွ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည့္
တာဝန္မ်ားမဟုတ္ပါ။ (ေရွာင္ရန္)
•

ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္သည့္ လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ ခြဲခြာရန္၊ ထြက္ခြာရန္ တိုက္တြန္းျခင္း

•

ရဲတိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) တရားစြဲဆိုရန္စသည္ျဖင့္ တိုင္ၾကားအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း

•

စိတ္နာက်င္ေစေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္လည္ခံစားရေစရန္ အေသးစိတ္ေမးျမန္းျခင္း

•

မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ရသည္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း

•

ျဖစ္ပ်က္မႈတစ္ခုအတြက္ ခံစားမႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈတို႔ကို ေျပာျပရန္ အတင္းအက်ပ္ေမးျမန္းျခင္း
“၄င္းတို႔မွာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကို ပို၍ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။”

စကားေျပာဆိုရာတြင္ သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား
• အျခားသူမၾကားႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေနရာကို ေရြးပါ။ (သို႔ေသာ္ သင္တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုေနရာသို႔
သြားေရာက္စကားေျပာသည္ကို အျခားသူမ်ားအဖို႔ သိသာေနေစေသာေနရာမ်ိဳး မျဖစ္ရန္လိုပါသည္။)
• သင္အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကိုမွ ျပန္ေျပာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ေသခ်ာေျပာျပပါ။ ၄င္း၏
အေျခအေနကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါက မည္သူထံ သတင္းပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
• ဦးစြာ စကားေျပာႏိုင္ေအာင္ အားေပးတိုက္တြန္း၍ နားေထာင္ေနေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
• ဆႏၵရွိပါက ဆက္ေျပာရန္ အားေပးပါ။ သို႔ေသာ္ အတင္းအက်ပ္မတိုက္တြန္းပါႏွင့္။
• ျငိမ္သက္ေနပါက ခြင့္ျပဳေပးပါ။ ငိုေၾကြးပါက အခ်ိန္ေပးပါ။
• သတိျပဳရန္ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဆႏၵကို အစဥ္အေလးထားပါ။
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၂.၃.

အေမးအေျဖမ်ား

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ားမွ

ေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ

ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕အတြက္

အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။
“ဘာေၾကာင့္ အၾကံမေပးရပါသလဲ”
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္

အေရးၾကီးသည္မွာ

၄င္း၏ျဖစ္စဥ္ကို

ေျပာၾကားႏိုင္သည့္

အခြင့္အေရးရရွိျပီး

ေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို စာနာနားလည္သူတစ္ဦးမွ နားေထာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစု
အေနႏွင့္ ဘာလုပ္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားေပးျခင္းထက္ ေကာင္းစြာ နားေထာင္၍ စာနာနားလည္ေပးျခင္းကို လိုလားၾကျပီး
၄င္းမွာ သင္ထင္ထားသည္ထက္ပို၍ အမွန္တကယ္အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ သင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္
သည့္ အေရးၾကီးဆံုးအရာျဖစ္ႏိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းကို ရွာႏိုင္ရန္ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်ႏိုင္ရန္လိုပါသည္။

ဤအခ်က္ကို

ရွင္းျပေပးျခင္းျဖင့္

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

အကူအညီျဖစ္ေစသည္။
“ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္ခံေနရသူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသူအား မစြန္႔ခြာသနည္း?”
အၾကမ္းဖက္ခံေနရေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ အတူေနထိုင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဝဖန္ျခင္း
(သို႔မဟုတ္)

ဆံုးျဖတ္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

တိုက္တြန္းျခင္း

မျပဳလုပ္မိရန္

အေရးၾကီးပါသည္။

အခ်ိန္ယူစဥ္းစား၍

၄င္းကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ရန္လိုပါသည္။
မခြဲခြာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။
•

လက္တြဲေဖာ္၏ဝင္ေငြအေပၚ မီွခိုေနရျခင္း၊ (အခ်ိဳ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္
မိမိကိုယ္တိုင္ ဝင္ေငြရွာေဖြ၍ ရပ္တည္ေနထိုင္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။)

•

သားသမီးမ်ားကို ဖခင္ႏွင့္အတူ ေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနျခင္း၊ (၄င္းကိုယ္တိုင္၏
ျငိမ္းခ်မ္းသက္သာမႈ မွာ ထိုအခ်က္ေလာက္ အေရးမၾကီးဟု ထင္ျမင္ေနႏိုင္သည္။)

•

အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ျပီး ေယာက်္ားအားလံုးမွာ အၾကမ္းဖက္၍ထိန္းခ်ဳပ္တတ္သည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း၊

•

ခြဲခြာခဲ့ပါက အလြန္ဆိုးရြားစြာ တံု႔ျပန္အၾကမ္းဖက္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္း၊

•

မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈနိမ့္က်ေနျပီး ဆံုးျဖတ္စီမံႏိုင္စြမ္းမရွိဟု ယံုၾကည္ေနျခင္း၊

•

သြားေရာက္ရန္ေနရာ မရွိ (သို႔မဟုတ္) အကူအညီေတာင္းခံရမည့္ သူမရွိဟု ခံစားရျခင္း၊

•

ထိုသူအား ခ်စ္ခင္ေနဆဲျဖစ္၍ ထိုသူမွာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္း၊

•

ထိုသူက မိမိအား လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္း၊

•

တစ္ေယာက္တည္း မေနလိုျခင္း၊

•

လက္တြဲေဖာ္ကို ခြဲခြာသည့္အတြက္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ဖယ္ၾကဥ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊

“သူကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သလား”
အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္မွာ

မည္သည့္အခါမွ

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ျခင္း

မရွိပါ။

အၾကမ္းဖက္မႈ

(သို႔မဟုတ္)

အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈကို နားလည္လက္ခံေပးရမည့္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္ဟူ၍ မရွိပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏
လက္တြဲေဖာ္အား

စိတ္ဆိုးေစရန္

တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္မိျခင္းေၾကာင့္

သူမအေနျဖင့္

ထိခိုက္နာက်င္မႈခံစားရရန္

ထိုက္တန္သည္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား အျပစ္မတင္ရန္
အေရးၾကီးပါသည္။ အျပစ္တင္ျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေနႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈခံယူမႈအတြက္ အတားအဆီး
ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။
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“ကၽြႏု္ပ္တြင္ ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါက ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မည္နည္း”
သင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ကနဦးပံ့ပိုးကူညီမႈ (“LIVES”) မွာ အလြန္အကူအညီျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္းအတြက္
ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာမ်ား

သီးျခားမလိုအပ္ပါ။

ထို႔ျပင္

သင္သည္

ထိုအၾကမ္းဖက္ခံရသူတို႔အား

ကူညီေပးႏိုင္

ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အကူအညီရႏိုင္မည့္ ေနရာဌာနမ်ားကို သိရွိေအာင္ ရွာေဖြ
ေလ့လာၾကည့္ထားႏိုင္သည္ (စာမ်က္ႏွာ (၂၆) တြင္ ၾကည့္ပါ)။ သင့္ရပ္ရြာအတြင္း၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္း၍ အကူ
အညီေပးႏိုင္ေသာအဖြဲ႕တစ္ခု စတင္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပင္ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္သည္။
“ဤသည္မွာ ယခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားႏွင့္ မတူပါ”
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ အဓိကအခန္းက႑မွာ က်န္းမာေရးျပႆနာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ကုသေပးရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း

သင္ယူခဲ့ၾကရသည္။

ဂရုစိုက္ျခင္းမွာ
မ်ားကို

သို႔ရာတြင္

အကူအညီမျဖစ္ေစပါ။

နားေထာင္ေပးျခင္း၊

ဤသို႔ေသာ

အေျခအေနတြင္

က်န္းမာေရးအတြက္ကိုသာ

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

ပူပန္မႈမ်ားကို

က်န္းမာေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ခံစားခ်က္

အကူအညီမ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို ေသခ်ာေစျခင္းအားျဖင့္ ၄င္း၏လူသားအျဖစ္ ျဖစ္တည္မႈကို ဦးတည္
စူးစိုက္ရန္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားသိျမင္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ၄င္းအျပင္ အေရး
ၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိေၾကာင္း ခံစားရေစရန္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ သည္။
“အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ရဲမတိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက မည္သို႔ရွိမည္နည္း”
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အေလးထားပါ။ ယခု မတိုင္ၾကားလိုေသာ္လည္း ေနာင္အခါ စိတ္ ေျပာင္းလဲ၍
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို

အသိေပးထားပါ။

သို႔ရာတြင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္

မႈခင္းဆိုင္ရာ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ျဖစ္ပြားျပီး (၅) ရက္အတြင္းသာ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးပါ။ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္မည့္သူမ်ား၊ တိုင္ၾကားလိုပါက ကူညီေပးႏိုင္မည့္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိပါက
အသိေပးထားပါ။
ဥပမာ - အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈကဲ့သို႔
တည္ဆဲဥပေဒအရ ရဲသို႔ သတင္းပို႔တိုင္တန္းရန္ လိုအပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပါက အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူအား
ထိုအေၾကာင္းကို ေျပာျပပါ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေလ့လာထားရမည္။ ထိုသို႔လိုအပ္ေသာ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားမႈမွလြဲ၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ေျပာျပမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေျပာျပပါ။
“အၾကမ္းဖက္ခံရသူစတင္ငိုေၾကြးပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း”
ငိုေၾကြးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ “ဒါဟာ ေျပာျပဖို႔ ခက္ခဲတာကို သိပါတယ္။ သင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ငိုႏိုင္ပါတယ္”
စသည္ျဖင့္ ေျပာျပႏိုင္သည္။
“သင္က အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသည္ဟု သံသယရွိေသာ္လည္း ထိုသူက မေဖာ္ထုတ္ပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း”
ဖြင့္ဟေျပာၾကားရန္

အတင္းမတိုက္တြန္းပါႏွင့္။

(သင္၏

သံသယမွာလည္း

မွားယြင္းႏိုင္ပါသည္။)

သင္က

ဂရုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျပီး ေနာက္ထပ္အကူအညီလို/မလိုေမးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ကို စာမ်က္ႏွာ (၁၆) တြင္
ၾကည့္ပါ။
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“သူမက သင့္အား သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ကို ေျပာေပးေစလိုပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း”
သင့္အေနျဖင့္ ထိုတာဝန္ကို ယူရန္မွာ ေကာင္းေသာ အၾကံဥာဏ္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သူမအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိျပီး
အၾကမ္းဖက္မႈကို ပို၍မဆိုးေစႏိုင္ဟု ယူဆပါက သူမ၏ခင္ပြန္းသည္မွ ေလးစားသူတစ္ဦး (ဥပမာ - မိသားစုဝင္၊
မိတ္ေဆြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္)က ေျပာဆိုေပးျခင္းမွာ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဂရုတစိုက္ မေဆာင္ရြက္ပါက
အၾကမ္းဖက္မႈပိုဆိုးလာႏိုင္သည္ကို သူမအား သတိေပးပါ။
“အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ လက္တြဲေဖာ္မွာ ကၽြႏု္ပ္၏ လူနာတစ္ဦး ျဖစ္ပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း”
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ား

ျဖစ္ပြားေနသည့္

အေျခအေနတြင္

လက္တြဲေဖာ္ႏွစ္ဦးစလံုးကို

ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲေပမည္။ တစ္ဦး၏ဖြင့္ဟေျပာဆိုမႈမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္
အတြက္

အျခားတစ္ဦးအား

သင္၏

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးမွ

ကုသေပးေစျခင္းမွာ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

လက္တြဲေဖာ္ႏွစ္ဦးတြဲ၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးမႈကို မျပဳလုပ္ရပါ။
“အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ လက္တြဲေဖာ္က သူ႕ကို သတ္ျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ရပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း”
•

သင္၏ပူပန္မႈကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာျပပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုးဝါးေသာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ
ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ ရေၾကာင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ရွင္းျပပါ။ ထိုအေျခအေနတြင္
သြားေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမည့္ ေနရာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္မွာ အထူးပင္
အေရးၾကီးသည္။

•

ႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒအေပၚ မူတည္၍ ထိုအႏၱရာယ္ကို ရဲသို႔ သတင္းပို႔တိုင္တန္းရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။

•

အတူပါဝင္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျပီး အႏၱရာယ္ကို သတိေပးႏိုင္မည့္ ယံုၾကည္ရမည့္သူတစ္ဦးဦးရွိ/
မရွိေမးပါ။
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အပိုင္း (၃)
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ
တိုက္နယ္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အပါအဝင္

ေဆးရံုတိုင္းသည္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား

ျပည့္စံုစြာ

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းရရွိျပီးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း၊ ကူညီမည့္သူ၊ စမ္းသပ္
ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခန္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုစံမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ
စသည္တို႔ ရွိေနေစရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ (လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးပစၥည္းစာရင္းကို စာမ်က္ႏွာ (၅၄) တြင္ ၾကည့္
ပါ။) အေရးေပၚတာဝန္ခံဆရာဝန္၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္ၾကီး၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ (ရွိပါက)ႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ က႑မွ လိုအပ္သလို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။
က်န္းမာေရးဌာန (သို႔မဟုတ္) ေဆးခန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆးဝါးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား
မရွိပါက

ေဆးရံုသို႔

လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ရပါမည္။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေနျဖင့္

ေဆးရံုသို႔

ခ်က္ခ်င္းမသြား

ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါက မိမိတို႔ဌာနမွ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္
သမွ် ေမးျမန္းစမ္းသပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဦးစြာေစာင့္ေရွာက္ေပးထားႏိုင္သည္။

အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေန (သို႔မဟုတ္) ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါက
အေရးေပၚေဆးကုသမႈရရွိႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ (သို႔မဟုတ္) ေဆးရံု/အေရးေပၚဌာနသို႔
ခ်က္ခ်င္းညႊန္းပို႔ပါ။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေနႏွင့္
ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သင့္ပါသည္။

1

စမ္းသပ္ကုသမႈေပးသည့္အခန္းမွာ လံုျခံဳ၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီး ဂုဏ္သိကၡာထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္

2

ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိပါက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဘာသာျပန္သူကို ေခၚယူေပးရန္။ မသန္စြမ္းသူ၊
နားမၾကားသူ၊

စကားေျပာဆိုရာတြင္

အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္လည္း

ဘာသာျပန္သူရရွိေစရန္၊

အၾကမ္းဖက္ခံရသူကုိလည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထားရွိရသည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပထားရန္

3

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ဦးစြာ ရွင္းျပျပီး မေဆာင္ရြက္မီ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို
ရယူရန္
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စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ စိတ္လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ သေဘာတူလက္ခံေသာ က်န္းမာ

4

ေရးဝန္ထမ္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ လိင္တူျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ျဖစ္ပ်က္ပံုေမးျမန္းျခင္း၊ လိင္အဂၤါစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

5

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးခံရျခင္းမ်ား
ထပ္မံခံစားရျခင္းမရွိေအာင္ ဂရုျပဳရန္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ျပီး လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းရန္္

6
7

လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ေပးရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ပါက အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္အတူ အေဖာ္အျဖစ္
လိုက္ပါေပးရန္။
မႈခင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာရယူရန္

8

သတိျပဳရန္ -ေဆးကုသမႈမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေဘးကင္း
လံုၿခံဳမႈရွိေစရမည္။ ကေလးငယ္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ကုသမႈေပးရန္အတြက္ သင္တန္းရရွိျပီးေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရျပီးေနာက္ (၅) ရက္အတြင္း လာေရာက္ပါက လူနာအား
ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈ (LIVES) အျပင္ ေအာက္ပါအတိုင္းအဆင့္ (၆) ဆင့္ ပါဝင္ေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း
ေပးရမည္။ (LIVES - အပိုင္း (၂) တြင္ ၾကည့္ပါ)
ဦးစြာ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမွ အေစာပိုင္းအဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖစ္သည့္ (၁) နားေထာင္ျခင္း၊ (၂) ေမးျမန္းျခင္း၊ (၃)
ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

1

ျဖစ္ပ်က္ပံုႏွင့္

က်န္းမာေရးရာဇဝင္တို႔ကို

ေမးျမန္းျပီး

ေဆးပညာအရ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးရမည္။

(စာမ်က္ႏွာ ၄၆-၅၁)

2
3
4

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၂)
အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးကို ေပးရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၂-၅၄)
အသည္းေရာင္အသားဝါ

(ဘီ)

အပါအဝင္

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ

ေရာဂါမ်ားမွ

ကာကြယ္ေပးရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၄-၅၅)

5
6

HIV ပိုး မကူးစက္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၆-၅၇)
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား မိမိကိုယ္တိုင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၈-၅၉)

ထို႔ေနာက္ ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမွ က်န္ရွိသည့္ အဆင့္ (၂) ဆင့္ျဖစ္သည့္ (၄) ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ (၅)
ကူညီပံ့ပိုးမႈရေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးျခင္းအဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

43

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္းကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္အတြက္ ဤစာအုပ္၏ အပိုင္း (၄) တြင္
သီးျခားေဖၚျပထားသည္။

“အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး အခ်ိန္ေနာက္က်မွ လာေရာက္ခဲ့ပါက မည္သည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္း”
HIV အတြက္ PEP (post exposure prophylaxis) အား HIV ပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ျပီးေနာက္ မကူးစက္ေစရန္ ကာကြယ္
ေဆးေပးျခင္းကို (၇၂) နာရီအတြင္း ေစာႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာ ေပးရမည္။ အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးကိုလည္း
ေစာႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ (၅) ရက္အတြင္း ေပးနိုင္သည္။
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အလြန္ေနာက္က်မွ ေရာက္လာပါက သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါေသး
သည္။

1
2

ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးရမည္။ (အပိုင္း ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆)
လိင္မွတစ္ဆင့္

ကူးစက္တတ္ေသာ

ေရာဂါမ်ားကို

ကာကြယ္ကုသေပးရမည္။

(စာမ်က္ႏွာ

၅၄)၊

အသည္းေရာင္ အသားဝါ (ဘီ) ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၅)

3
4

ကိုယ္ဝန္ရွိ/မရွိႏွင့္ HIV ပဋိပစၥည္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေပးရမည္။
စိတ္က်န္းမာေရးကို ဆန္းစစ္ေပးျပီး လိုအပ္သလို ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈေပးရမည္။ (အပိုင္း ၄၊ စာမ်က္ႏွာ
(၈၄) ကို ၾကည့္ပါ။)
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူအား အေစာပိုင္းကုသေစာင့္ေရွာက္မႈလမ္းေၾကာင္း

အေရးေပၚကုသေပးရန္
လိုအပ္ေသာ ဒဏ္ရာ ?

ေဆးရံုတင္ရန္
ဟုတ္
ကုသေပးရန္

မဟုတ္
ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈ (အဆင့္ ၁ မွ ၃)
(၁) နားေထာင္ျခင္း၊ (၂) ေမးျမန္းျခင္း၊
(၃) ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးျခင္း

(သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျပီး) က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ျပည့္စံုစြာ
ေမးျမန္းျပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ပါ။

ကုသေပးရမည့္ အေျခအေန

ေတြ႕ရွိ

ေတြ႕ရွိရပါသလား

ကုသေပးရန္ (သို႔)
ညႊန္းပို႔ေပးရန္

မေတြ႕ရွိ
အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး (၇၂) နာရီ
အတြင္းျဖစ္ပါသလား

HIV ကာကြယ္ရန္အတြက္
ဟုတ္

လိုအပ္ပါက PEP ေပးပါ။

မဟုတ္
(၅) ရက္အတြင္း ျဖစ္ပါသလား

PEP ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းရွ/
ိ မရွိ ဆန္းစစ္ပါ။

ဟုတ္

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး
ေပးရန္ (ကုိယ္ဝန္ရႏိုင္သည့္

မဟုတ္
လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ

အသက္အရြယ္ျဖစ္ပါက*)

ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကာကြယ္/ကုသမႈေပးရန္

ကနဦးပံ့ပိုးကူညီမႈ (အဆင့္ ၄ ႏွင့္ ၅)
(၄) ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ စီစဥ္ျခင္း၊
(၅) ပံ့ပိုးကူညီမႈရရန္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ျခင္း

• စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာရွိ/မရွိ
ဆန္းစစ္ရန္
• လိုအပ္ပါက ကုသညႊန္းပို႔ေပးရန္

ေနာက္ (၂) ပတ္၊ (၁) လ၊ (၃) လ ႏွင့္ (၆) လတို႔တြင္
ျပန္ျပရန္ စီစဥ္ခ်ိန္းဆိုျခင္း
* အသက္ (၁ဝ) ႏွစ္ဝန္းက်င္မိန္းကေလးသည္ ရာသီေသြးစမေပၚေသးေသာ္လည္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ သားဥေႂကြထားျပီး ျဖစ္ေနပါက
ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခရွိသည္ကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွ သတိျပဳရန္လိုပါသည္။
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၃.၁.

က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုတို႔ကို ေမးျမန္း၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း

ဤအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္၍ တာဝန္ခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္း (ဆရာဝန္) မွ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါ
သည္။
၃.၁.၁. က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေမးျမန္းျခင္း
၃.၁.၂. စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္၍ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (စာမ်က္ႏွာ ၄၈)
၃.၂.၃. ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ်ားအထိ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ ၄၈-၅၀)

၃.၁.၁. က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေမးျမန္းျခင္း
ေမးျမန္းရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။
အေထြေထြက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

1
2

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား

(ေဆးကုသမႈအတြက္

လိုအပ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ ေမးပါ။)
မီးယပ္ဆိုင္ရာ (မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး) ရာဇဝင္

3
4

စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနဆန္းစစ္မႈ (အပိုင္း ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)

စာမ်က္ႏွာ (၆၀) မွ (၆၃) ရွိ “ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းပံုစံ” မ်ားတြင္ အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ား ပါရွိသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
• ပထမဦးစြာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါရွိပါက စိစစ္ပါ။ ေျဖၾကားထားျပီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို
ထပ္မေမးပါႏွင့္။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံ၍ ညင္သာေသာ အသံမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုပါ။
• ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မ်က္လုံးခ်င္း ဆံုေတြ႕မႈမ်ိဳးရွိပါေစ။
• ျပင္ပမွ အာရံုေထြျပားေစမႈမ်ား၊ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား မရွိေစရန္ သတိျပဳပါ။
• လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူေမးျမန္းပါ။

(၁) အေထြေထြက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းျခင္း
အေထြေထြက်န္းမာေရးအတြက္

လက္ရွိႏွင့္

ယခင္က

ျဖစ္ခဲ့ေသာ

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊

ဓါတ္မတည့္သည့္

ေဆးဝါးမ်ား၊ လတ္တေလာသံုးစြဲေနေသာ ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းသင့္သည္။ စာမ်က္ႏွာ (၆၀) မွ (၆၃) ရွိ က်
န္းမာေရးရာဇဝင္ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းပံုစံမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပို၍ နားလည္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္။
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(၂) အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္း
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ •

ဒဏ္ရာအားလံုးကို ရွာေဖြကုသေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈရရွိရန္

•

ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္ေျခ၊ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ HIV ပိုးဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္တို႔ကို
ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္

•

ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ရန္ နမူနာရယူျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ျဖစ္ပ်က္ပံုကို အတိုခ်ဳပ္ေျပာျပရန္ ယဥ္ေက်းစြာ ေမးျမန္းပါ။

အၾကမ္းဖက္ခံရပံုကို မေျပာျပလိုပါက အတင္းအက်ပ္မတိုက္တြန္းပါႏွင့္။ ေမးျမန္းရာတြင္ ေဆးကုသမႈအတြက္
လိုအပ္သည္ကိုသာ ေမးျမန္းပါ။ သို႔ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေျပာျပလိုပါက ေျပာခြင့္ေပးျပီး စာနာ
နားလည္မႈျဖင့္ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
•

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုကို မိမိတို႔သိရွိရပါက ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ မ်ားစြာအကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ရွင္းျပပါ။ ေျပာျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ရဲသို႔ တိုင္ၾကားလိုျခင္း (သို႔မဟုတ္)
တည္ဆဲဥပေဒ အရ လိုအပ္၍ သတင္းပို႔ရျခင္းတို႔မွလြဲ၍ ေပါက္ၾကားေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

•

မေျပာလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို မေျပာဘဲ ေနႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

•

ေျပာလိုသည့္ပံုစံျဖင့္သာ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေျပာျပပါေစ။ ျဖတ္မေျပာပါႏွင့္။ အေသးစိတ္အခ်ိဳ႕ကို သိရွိရန္
လိုအပ္ပါက ထပ္မံေမးျမန္းပါ။

•

ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ေမးပါ။ အပိတ္ေမးခြန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။

•

အျပစ္တင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး မေမးပါႏွင့္။ ဥပမာ - အဲဒီေနရာမွာ
သင္တစ္ေယာက္တည္း ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ခဲ့တာလဲ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ နာက်င္ေစသည့္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေျခာက္ျခားေစသည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို
ခ်န္ခဲ့ႏိုင္သည္။ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ေျပာျပရန္ အတင္းအက်ပ္မခိုင္းပါႏွင့္။ ၄င္းအား ကုသေပးရန္အတြက္
တိက်ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သိလိုသည္ကို
ရွင္းျပပါ။

(၃) မီးယပ္ဆိုင္ရာ (မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ) ရာဇဝင္ ေမးျမန္းျခင္း
စာမ်က္ႏွာ (၇၃) ရွိ ေမးျမန္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈပံုစံတြင္ ေမးျမန္းရန္ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
မီးယပ္ဆိုင္ရာ (မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ) ရာဇဝင္ေမးျမန္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ •

ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္တို႔ကို
ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ယခင္က ထိခိုက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ (သို႔) ေမြးဖြားမႈမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္/ မျဖစ္ႏိုင္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစရန္

(၄) စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း
ျဖစ္ပ်က္ပံုကို

ေမးျမန္းစဥ္အတြင္း

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနကို

သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္

အေထြေထြေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈျပင္းထန္စြာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက သီးျခားလိုအပ္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။ အပိုင္း (၄) တြင္ ၾကည့္ပါ။

47

၃.၁.၂. စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္အဆင့္မ်ားကို တစ္ဆင့္စီ
ရွင္းျပျပီးေနာက္ သေဘာတူပါက သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ (Informed Consent) ကို ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာပါ။

•

စိတ္က်န္းမာေရးမျပည့္စံုသူ၊ အသက္ (၁၈) နွစ္မျပည့္ေသးသူျဖစ္ပါက အုပ္ထိန္းသူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူပါ။

•

မိသားစုဝင္ (သို႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးကို အနားတြင္ ရွိေနေစလိုျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးမည့္သူသည္ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါက
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလည္း အနားတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ၄င္းအေနျဖင့္
အဆင္ေျပလက္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးပါ။

ေစာင့္ၾကည့္မည့္သူတစ္ဦးရွိပါေစ။
•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးစဥ္ အျခားသူတစ္ဦးရွိေနပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးအား
စမ္းသပ္ကုသေပးသူသည္ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ျဖစ္ပါက အျခားသူတစ္ဦးရွိေနရန္မွာ (အထူးသျဖင့္)
မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆး စဥ္ ရွိေနမည့္သူသည္ သင္တန္းရရွိထားသူ အမ်ိဳးသမီးက်န္း
မာေရးဝန္ထမ္းျဖစ္သင့္သည္။

•

ရွိေနမည့္သူႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား မိတ္ဆက္ေပးျပီး ၄င္းအား ကူညီေပးရန္
ထိုသူရွိေနမည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပ ကာ သေဘာတူညီမႈရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရပါမည္။

•

လိုအပ္သူတို႔မွလြဲ၍ စမ္းသပ္ခန္းတြင္ ရွိေနမည့္သူအေရအတြက္ကို အနည္းဆံုးျဖစ္ပါေစ။

၃.၁.၃. အသိေပးရွင္းျပ၍ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း (Informed Consent)
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆးကုသမႈေပးျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရားရံုးစသည္တို႔သို႔ ေပးအပ္
ျခင္းတို႔အေၾကာင္း အသိေပးရွင္းျပျပီးေနာက္ သေဘာတူပါက စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ပံုစံတြင္
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္းအား ရယူထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ၄င္းအလိုရွိမွသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ ကုသမႈေပးမည့္အေၾကာင္းႏွင့္
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) အားလံုးကို လက္မခံလိုပါက ျငင္းဆန္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည့္ ကိစၥရပ္ (၄) ခုကို ရွင္းျပပါ။
(စာမ်က္ႏွာ ၆ဝ ကို ၾကည့္ပါ။)
• က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း
• မ်ိဳးပြားလမ္းေၾကာင္းကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
• ဥပေဒေရးရာအတြက္ မႈခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရေဆာင္ရြက္လိုပါက ရဲသို႔
ေဆးပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္ အထားမ်ား ေပးျခင္း

•

ထိုကိစၥရပ္တစ္ခုစီအတြက္ ၄င္းအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြင့္ေပးျပီး ျပည့္စံုစြာ ျပန္ေျဖေပးပါ။
နားလည္သိရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ လက္ခံ/မခံ ေမးျမန္းပါ။ ပံုစံတြင္ အမွတ္ျခစ္ပါ။

•

၄င္းအေနျဖင့္္ နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာျပီးေနာက္ ပံုစံကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ျပီးပါက
လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါ။
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• ို႔ အေၾကာင္
လိုအပ္ပးၾကားရန္
ါက အျခားသူ
တို စ္ေျပာျပျခင္
ဦးကို သက္
ရဲသ
ကိစၥက
း ေသအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ ရဲသို႔ တိုင္တန္းလိုပါက မႈခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို ရယူထားရန္
လိုေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ထိုအေထာက္အထားမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားျပီး (၅) ရက္အတြင္းသာ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
ထိုသို႔ရယူ ေပးရန္ သင္တန္းရရွိထားသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းရွိေၾကာင္းကို ေျပာျပပါ။
• အေထာက္အထားရယူျခင္းမွာ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
• ရဲသို႔ တိုင္တန္းရန္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသးပါက အေထာက္အထားမ်ားကို ရယူသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျပီး အႏိုင္အထက္
ျပဳက်င့္ခံရျပီး (၇) ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အေထာက္အထားရယူရန္မွာ အလြန္ေနာက္က်သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာျပပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ အေထာက္အထားမ်ား ရယူထားလိုပါက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကို
ေခၚယူေပးပါ။ (သို႔မဟုတ္) ညႊန္းပို႔ေပးပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ မႈခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားကို မရယူလိုပါက ေဆးပညာအရ စမ္းသပ္မႈကို ျပည့္စံုစြာ
ျပဳလုပ္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္သည္။ ထိုစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္အခါ
အသံုး ဝင္ႏိုင္သည္။
မွတ္ခ်က္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ သေဘာတူညီမႈေပးႏိုင္သူမဟုတ္ပါက ဥပေဒ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (ဥပမာ - အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္မမီသူ
ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ျခင္းစသျဖင့္)

၃.၁.၄. (လိင္အဂၤါႏွင့္ စအိုတို႔အပါအဝင္) ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ်ားအထိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ မည္သည့္ေဆးကုသမႈမ်ား လိုအပ္သည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အထားကို ျပည့္စံုေစရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္ေၾကာင္း၊ စမ္းသပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုပါက
အခ်ိန္မေရြးေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္စမ္းသပ္မႈကိုမဆို ျငင္းဆန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕မႈမျပဳမီ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ ၄င္း၏
သြင္ျပင္ပံုပန္း သ႑ာန္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနတို႔ကို အာရံုစိုက္ပါ။

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ၏ အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ကို ေျပာျပပါ။ ၾကိဳတင္၍
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပါ။ စမ္းသပ္မည့္သူမွာ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ျဖစ္ပါက အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးဝန္ထမ္း
(သူနာျပဳ၊ သူနာျပဳအကူ) တစ္ဦးဦးေဘးတြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ရွိေနရန္ စီစဥ္ရပါမည္။

•

ေမးျမန္းစရာ ရွိ/မရွိႏွင့္ သင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား
မၾကာခဏေမးပါ။
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စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
•

Post Rape Kit အပါအဝင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ေသြးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ အသက္ရႈႏႈန္းႏွင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တို႔ကို
တိုင္းတာမွတ္သားပါ။ စာမ်က္ႏွာ (၇၆) မွ ဇယားကို အသံုးျပဳပါ။

•

အလ်င္စလိုမေဆာင္ရြက္ပါႏွင့္။ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ပါ။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ေပးပါ။

•

စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္အားလံုးကို ျဖည့္သြင္းရမည့္ ပံုစံထဲတြင္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ မွတ္သားပါ။
(စာမ်က္ႏွာ (၇၃) မွ (၈၃) တြင္ ၾကည့္ပါ။)

•

အေရးၾကီးေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဒဏ္ရာအမွတ္အသားမွန္သမွ်ကို
ဂရုတစိုက္သတိျပဳ၍ ျပည့္စံုစြာ မွတ္သားပါ။

လိင္အဂၤါႏွင့္စအိုတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ လိင္အဂၤါႏွင့္ စအိုတို႔ကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။
ဤသည္မွာ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ေသာေၾကာင့္ ဂရုစိုက္ရမည့္ စမ္းသပ္မႈျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက မိန္းမကိုယ္အတြင္းသို႔
ထည့္သြင္းၾကည့္ရႈရသည့္ Speculum ကိရိယာအသံုးျပဳစစ္ေဆးရလွ်င္ ပို၍ဂရုစိုက္ရန္ျဖစ္သည္။
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေနေစရန္ ကူညီေပးပါ။

•

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေနရာအား ထိေတြ႕စမ္းသပ္မည္ကို ၾကိဳတင္ေျပာျပပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ပက္လက္လွဲေလ်ာင္းျပီး ေျခေထာက္မ်ားကို ေကြး၍ ဒူးမ်ားကို
သက္ေတာင့္သက္သာ ကားထားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။

•

ကိုယ္ေပၚတြင္ အဝတ္တစ္ခုလႊမ္းျခံဳထားေပးပါ။ စမ္းသပ္သည့္အခါမွသာ အေပၚသို႔လွန္ရမည္။

•

စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ပါ။ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာ ရႏိုင္ပါေစ။ စာမ်က္ႏွာ (၇၆) မွ ဇယားအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ပါ။

•

စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ရုပ္ပံုထဲတြင္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ မွတ္သားပါ။
(စာမ်က္ႏွာ (၇၇) မွ (၈ဝ) တြင္ ၾကည့္ပါ။)

သတိျပဳရန္ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမွာ အလြန္ထိခိုက္ခံစားရေသာ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရန္၊ ထိေတြ႕စမ္းသပ္မႈခံရန္ အလြန္ခက္ခဲ၍ အကဲဆတ္ျခင္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။
(အထူးသျဖင့္) အမ်ိဳးသားဆရာဝန္မွ စစ္ေဆးပါက ေျဖးညွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အဆင္ေျပ/မေျပ၊
ဆက္လက္စမ္းသပ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ မၾကာခဏေမးျမန္းပါ။

အပ်ိဳစစ္/မစစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရပါ။ သိပံၸနည္းက်စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမရွိပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ဖိစီးမႈကို ပိုဆိုးေအာင္ မျပဳမိေစရန္ သတိျပဳပါ။
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (Job Aid)
ေအာက္ပါတို႔အားလံုးကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။

ရွာေဖြၾကည့္ရႈ၍ မွတ္သားပါ။

• အေထြေထြပံုပန္းသ႑ာန္ (Appearance)

• ေသြးထြက္ေနျခင္း

• လက္မ်ား၊ လက္ေကာက္ဝတ္မ်ား၊ လက္ဖ်ံမ်ား၊

• ေသြးေျခဥျခင္း (ညိဳမည္းျခင္း)

လက္ေမာင္းအတြင္းပိုင္း၊ ခ်ိဳင္းၾကားမ်ား

• နီရဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း

• မ်က္ႏွာ၊ ပါးစပ္အတြင္းပိုင္း၊ သြားအပါအဝင္

• ျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊ စုတ္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ပြန္းျခစ္ဒဏ္ရာမ်ား

• နားရြက္မ်ား (အတြင္းပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းအပါအဝင္)

• ဆံပင္ဆြဲထားေသာ အေထာက္အထား၊

• ဦးေခါင္း

• လတ္တေလာ သြားက်ိဳးထားျခင္း

• လည္ပင္း

• သြားျဖင့္ကိုက္ထားေသာ ဒဏ္ရာ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာ

• ရင္ဘတ္၊ ရင္သား

စသည္

• ဝမ္းဗိုက္

• ဝမ္းဗိုက္အတြင္းပိုင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္

• တင္ပါး၊ ေပါင္၊ ေပါင္အတြင္းပိုင္း၊ ေျခေထာက္၊
ေျခသလံုး

အေထာက္အထား
• နားစည္ ေပါက္ျပဲျခင္း

လိင္အဂၤါႏွင့္ စအိုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
• လိင္အဂၤါမ်ား (ျပင္ပ)

• ေသြးထြက္ေနျခင္း

• လိင္အဂၤါမ်ား (အတြင္းပိုင္း စမ္းသပ္ျခင္း၊ Speculum

• ေသြးေျခဥျခင္း (ညိဳမည္းျခင္း)

ကိရိယာ အသံုးျပဳ၍ စမ္းသပ္ျခင္း)
• စအိုဝန္းက်င္ (ျပင္ပ)

• နီရဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း
• ျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ၊ စုတ္ျပဲဒဏ္ရာမ်ား
• ျပင္ပအရာဝတၳဳတစ္ခုခု ေရာက္ရွိေနျခင္း

၃.၁.၅. ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကုသေပးလိုက္သူ၏ ဒဏ္ရာမ်ားအေၾကာင္းကို ရဲမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား (သို႔မဟုတ္)
တရားရံုးတို႔မွ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားရေလ့ရွိသည္။
ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ (၇၃) မွ (၈၃) ရွိ) စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈပံုစံမ်ား
တြင္ ဂရုတစိုက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တိက်စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစလိမ့္မည္။
ဥပေဒေရးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ •

ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစား (ျပတ္ရွ၊ စုတ္ျပဲ၊ ေသြးေျခဥ၊ ပြန္းျခစ္၊ အရိုးက်ိဳး၊ အျခား)

•

ဒဏ္ရာကို သရုပ္ေဖၚျပျခင္း (အရွည္၊ အနက္၊ အျခား သြင္ျပင္လကၡဏာ)

•

ဒဏ္ရာတည္ရွိသည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း၊ ေနရာ

•

ဒဏ္ရာ၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းရင္း (ဥပမာ - ေသနတ္ဒဏ္ရာ၊ သြားျဖင့္ကိုက္ျခင္း၊ အျခား)

•

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

•

သာမန္ဒဏ္ရာ (သို႔မဟုတ္) ျပင္းထန္ဒဏ္ရာျဖစ္ျခင္း

•

ကုသမႈမ်ား

•

ဆရာဝန္၏ ထင္ျမင္ခ်က္
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၃.၂.

ကုသမႈေပးျခင္း

၃.၂.၁. ဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ညႊန္းပို႔ျခင္း
အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ (သို႔မဟုတ္) ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္
အေရးေပၚကုသမႈရရွိႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းညႊန္းပို႔ပါ။

အေရးေပၚေဆးရံုတင္၍ ကုသရန္ လိုအပ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား •

ဒဏ္ရာမ်ားျပားျခင္း၊ ျပင္းထန္ျခင္း (လိင္အဂၤါဝန္းက်င္၊ ဦးေခါင္း၊ ရင္ဘတ္၊ ဝမ္းဗိုက္)

•

အာရံုေၾကာထိခိုက္မႈ (ဥပမာ - စကားမေျပာႏိုင္ျခင္း၊ မလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း)

•

အသက္ရႈခက္ခဲျခင္း

•

(ကိုယ္တစ္ဖက္ျခမ္းတည္း) အဆစ္မ်ား ေရာင္ရမ္းေနျခင္း (အဆစ္အတြင္းသို႔ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း)

ဒဏ္ရာမ်ားစြာ မျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား (ဥပမာ - ျပင္ပအေပၚယံထိခိုက္မႈ) အား ေနရာတြင္
ကုသေပးႏိုင္သည္။ ဒဏ္ရာအား သန္႔ရွင္းေပးျပီး လိုအပ္သလို ကုသမႈေပးပါ။ ေအာက္ပါေဆးမ်ားကို လိုအပ္ပါက
ေပးႏိုင္သည္။
•

ဒဏ္ရာတြင္းသို႔ ေရာဂါပိုးမဝင္ေစရန္ ပဋိဇီဝေဆးဝါး

•

ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး

•

အနာသက္သာေစေသာ ေဆးမ်ား

•

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းအတြက္ ေဆးေပးျခင္း (အခ်ိဳ႕အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားသာ)

သတိျပဳရန္

1

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းအတြက္ ဒိုင္ယာဇီပင္ေဆးကို ပံုမွန္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ (စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ။)

2

လတ္တေလာစိတ္ဖိစီးမႈအတြက္ ဒိုင္ယာဇီပင္ (သို႔မဟုတ္) စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ားကို မေပးပါႏွင့္။

၃.၂.၂. အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးေပးျခင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ (၅) ရက္အတြင္း အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး ေပးႏိုင္ပါက ကိုယ္ဝန္
မရရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးႏွစ္မ်ိဳးကို အသံုးမ်ားသည္။
Levonorgestrel တစ္မ်ိဳးတည္းပါေသာ ေဆး
ေဟာ္မုန္းႏွစ္မ်ိဳးပါေသာ ေဆးထက္ ပို၍ထိေရာက္ျပီး ပ်ိဳ႕အန္မႈနည္းသည္။ Levonorgestrel 1.5 mg ပါဝင္ေသာ
ေဆး (Postinor/ Ezee2 စသည္ ေဆး (၂) လံုး) ကို တစ္ၾကိမ္တည္းေသာက္ပါ။ (၂) နာရီအတြင္း ပ်ိဳ႕အန္ထြက္ပါက
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္တိုက္ပါ။
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Combined estrogen-progestogen ေဟာ္မုန္းႏွစ္မ်ိဳးပါေသာ ေဆး
Levonorgestrel တစ္မ်ိဳးတည္းပါေသာ ေဆးမရရွိႏိုင္ပါက သံုးပါ။
Ethinyl estradiol 100 μg ႏွင့္ Levonorgestrel 0.5 mg ပါဝင္ေသာေဆး (ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကတ္မွ ေဆး ၄ လံုး)
ကို (၁၂) နာရီျခား၍ ႏွစ္ၾကိမ္ေသာက္ပါ။ (၂) နာရီအတြင္း ပ်ိဳ႕အန္ထြက္ပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္တိုက္ပါ။)
မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမဆို အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးကို ေသာက္ႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးအေျခအေနစစ္ေဆးျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ဝန္ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို မလိုအပ္ပါ။
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး၊ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါအတြက္ ပဋိဇီဝ
ေဆးႏွင့္ HIV ပိုးကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ PEP ေဆးတို႔ကို တစ္ျပိဳင္တည္း ေသာက္ႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္မရွိပါ။
အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးတို႔ကို ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းနည္းေစရန္ အခ်ိန္ျခား၍ အစာႏွင့္အတူ ေသာက္ႏိုင္
သည္။
အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအား ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပ၍ သံုး/
မသံုးဆံုးျဖတ္ေစျပီး အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးကို ေပးပါ။
အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးအတြက္ ရွင္းျပေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ား
အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ကိုယ္ဝန္ရလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနႏိုင္သည္။ အေရးေပၚ
သားဆက္ျခားေဆးအေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
သူမသည္ ထိေရာက္ေသာ သားဆက္ျခားေဆးတစ္ခုခု သံုးစြဲေနျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးပါ။ (ဥပမာ - ေန႕စဥ္ေသာက္ ေဆး
ကတ္၊ သံုးလခံထိုးေဆး၊ လက္ေမာင္းအေရျပားေအာက္ထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္းထည့္ျခင္း၊ သားအိမ္တြင္းပစၥည္း
ထည့္ျခင္း၊ သားေၾကာျဖတ္ထားျခင္း စသည္) သံုးထားပါက ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခနည္းသည္။ သူမ ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့
သည့္ ပထမရက္သည္ လိင္ဆက္ဆံမႈမျဖစ္မီ (၇) ရက္အတြင္း ျဖစ္ပါက ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခနည္းသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သူမဆႏၵရွိပါက အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးကို ေသာက္ႏိုင္သည္။
•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး သံုး/မသံုးမွာ သူမ၏ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈအတိုင္းျဖစ္သည္။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးသည္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ သို႔ေသာ္ ၁ဝဝ%
ကာကြယ္မေပးပါ။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးသည္ အဓိကအားျဖင့္ သားဥမေၾကြရန္ တားဆီးသည္။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးသည္ လက္ရွိတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနခဲ့ပါက ကိုယ္ဝန္ကို မပ်က္ေစႏိုင္ပါ။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးသည္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္လိင္ဆက္ဆံမႈရွိပါက ကိုယ္ဝန္မရေအာင္
မတားေပးႏိုင္ပါ။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးသည္ ပံုမွန္သံုးစြဲရသည့္ ထိေရာက္ေသာ
သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားအစား အသံုးျပဳရန္ မဟုတ္ပါ။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးမေသာက္မီ ကိုယ္ဝန္ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္မလိုပါ။ ကိုယ္ဝန္ရွိေနျပီးျဖစ္ပါက
အေရးေပၚ သားဆက္ျခားေဆးေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သူမဆႏၵရွိပါက ကိုယ္ဝန္ရွိ/မရွိ
စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည္။
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ညႊန္ၾကားခ်က္
•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုးေသာက္သင့္သည္။ အလိုမတူဘဲ
လိင္ဆက္ဆံခံရျပီး ေနာက္ (၅) ရက္အတြင္း ေသာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ်
ေဆးအာနိသင္ထိေရာက္မႈပိုနည္းမည္။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးေသာက္ျပီးေနာက္ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဆးေသာက္ျပီး
(၂) နာရီအတြင္း အန္ခဲ့ပါက ေနာက္ထပ္ေဆးျပန္ေသာက္ႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုးျပန္လာပါ။
ေန႔စဥ္ေသာက္သားဆက္ျခားေဆးကတ္ထဲ မွ ေဆးကို ေသာက္မည္ဆိုပါက မေသာက္မီ နာရီဝက္
(သို႕မဟုတ္) တစ္နာရီၾကိဳ၍ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း သက္သာသည့္ေဆး (Domperidone, Metoclopramide
စသည္) ကို ေသာက္ႏိုင္သည္။

•

ေဆးေသာက္ျပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ရာသီေသြးအနည္းငယ္ဆင္းႏိုင္သည္။

•

ေနာက္ဆံုးရာသီလာျပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မခံရမီ အျခားလိင္ဆက္ဆံမႈရွိခဲ့ပါက
ကိုယ္ဝန္ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္သည္။ အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးသည္ ထိုကိုယ္ဝန္အေပၚ
သက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အႏၱရာယ္လည္း မျဖစ္ေစပါ။

•

ပံုမွန္ရာသီလာရမည့္ရက္ထက္ တစ္ပတ္ခန္႔ေနာက္က်ပါက ျပန္လာျပသင့္သည္။

သားအိမ္တြင္းထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္းကို အေရးေပၚထည့္ေပးျခင္း (Copper IUD)
•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားရန္အတြက္ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျပီး (၅) ရက္အတြင္း
ထည့္ေပးႏိုင္သည္။

•

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးထက္ ပို၍ထိေရာက္သည္။

•

အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံခံရျပီးေနာက္ သားအိမ္တြင္းထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္းကို သံုးပါက
လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရႏိုင္ေျခပိုရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

•

အလြန္ထိေရာက္ေသာ ေရရွည္သားဆက္ျခားနည္းလမ္းျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ထည့္သြင္းလိုပါက
ခ်က္ခ်င္း ညႊန္းပို႔ပါ။

၃.၂.၃ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း
•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ကုသႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ေပးသင့္သည္။
• ကလာမိုက္ဒီးယား၊ ဂႏိုရီယာ၊ ထရိုင္ခိုမိုးနပ္စ္ ႏွင့္ (ေဒသတြင္း အျဖစ္မ်ားပါက) ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုကုသမႈေပးစဥ္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါအတြက္ ေဆးေပးပါ။

•
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ေဆးမေပးမီ ေရာဂါပိုးရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ မလိုပါ။

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ျခင္း Job Aid
လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္

ေဆးဝါး

ေဆးပမာဏ

အခ်ိန္

တတ္ေသာ ေရာဂါ
ကလာမိုက္ဒီးယား
(Clamydia)

Azithromycin

1 gm

တစ္ၾကိမ္ (ပါးစပ္မွတိုက္ရန္)

ဂႏိုရီးယား
(Gonorrhea)

Ceftriaxone
Cefixime

500 mg
400 mg

တစ္ၾကိမ္ (အသားေဆးထိုးရန္)
တစ္ၾကိမ္ (ပါးစပ္မွတိုက္ရန္)

ထရိုင္ကိုမိုးနပ္စ္
(Trichomonas)

Metronidazole (သို႔မဟုတ္)
Tinidazole

2 gm

တစ္ၾကိမ္ (ပါးစပ္မွတိုက္ရန္)

•

ဥပမာ ဆစ္ဖလစ္၊ ရွန္ကရိုက္စသည့္ အျခားေရာဂါမ်ား မိမိတို႔ေဒသတြင္ အျဖစ္မ်ားပါက ၄င္းတို႔အတြက္
ကာကြယ္ ေဆးေပးပါ။

အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ)
အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ေရာဂါပိုးသည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း
ဖက္ခံရသူမ်ားကို အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးေပးသင့္သည္။
•

အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆး ထိုးဖူးျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျပီး ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ပါ။

•

ေသခ်ာမသိပါက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေသြးစစ္ေဆးေပးပါ။ ေသြးမစစ္ႏိုင္ပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးပါ။

အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးျပီလား။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္အေျခအေန

လမ္းညႊန္ခ်က္

ကာကြယ္ေဆးတစ္ၾကိမ္မွ မထိုးဖူးခဲ့ပါ။

ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကာကြယ္ေဆးပထမတစ္လံုးကို ထိုးပါ။
ဒုတိယတစ္လံုးကို ပထမတစ္လံုးထိုးျပီးေနာက္ တစ္လအၾကာတြင္
ထိုးပါ။
* တတိယတစ္လံုးကို ပထမတစ္လံုးထိုးျပီးေနာက္ (၂) လအၾကာ
တြင္ ထိုးပါ။ (0-1-2) (သို႔မဟုတ္)
တတိယတစ္လံုးကို ပထမတစ္လံုးထိုးျပီးေနာက္ (၆) လအၾကာ တြင္
ထိုးပါ။ (0-1-6)

ကာကြယ္ေဆး စတင္ထိုးခဲ့ဖူးေသာ္လည္း
အျပည့္အဝမထိုးရေသးပါ။

ျပည့္စံုေအာင္ ဆက္ထိုးေပးပါ။

ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အဝထိုးျပီးျဖစ္သည္။

ထပ္ထိုးရန္ မလိုပါ။

* လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ပမာဏႏွင့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ထိုးေပးပါ။

•

လက္ေမာင္းၾကြက္သားထဲသို႔ ထိုးေပးပါ။
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၃.၂.၄ HIV ပိုးဝင္ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း
HIV ပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ျပီးေနာက္ ကာကြယ္ရန္ ေဆးေပးျခင္း (Post-exposure prophylaxis - PEP) ကို HIV ပိုးႏွင့္
ထိေတြ႕ျပီး (၇၂) နာရီအတြင္း ေစာႏိုင္သမွ် ေစာ၍ ေပးပါ။ PEP ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ပါ။
PEP ေပးရန္ မည္သည့္အခါ စဥ္းစားသင့္သလဲ။

အေျခအေန၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေျခ

ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္

အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ HIV ပိုး ကူးစက္ခံထားရျခင္း ရွိ/
မရွိ မသိပါက

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ HIV ပဋိပစၥည္း ရွိ/မရွိ
ေသြးစစ္ျခင္း တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
ေသြးစစ္ေဆးေပးပါ။ ေသြးအေျဖ Negative ျဖစ္ပါက
PEP ေပးပါ။

က်ဴးလြန္သူသည္ HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း
သိပါက (သို႔မဟုတ္) ပိုး ကူးစက္ခံထားရျခင္းရွိ/မရွိ
မသိပါက
အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ HIV ပိုး ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း
သိပါက

PEP မေပးပါႏွင့္။ ART ေဆးျဖင့္ ကုသမႈမရရွိေသးပါက
ရရွိႏိုင္သည့္ဌာနသို႔ ညႊန္းပို႔ေပးပါ။

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ေသြးစစ္သင့္ေၾကာင္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး
ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေသာ္လည္း ေသြးမစစ္လုိပါက (သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ရွင္းျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက PEP ကို အခ်ိန္မီစတင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
၁။ က်ဴးလြန္သူမွာ HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း သိေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) HIV ပိုးကူးစက္နိုင္ေျခရွိသူျဖစ္ျခင္း (ဥပမာ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူ)
၂။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားပံုမွာ HIV ကူးစက္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ားျခင္း၊ (ဥပမာ - လိင္အဂၤါတြင္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ မိန္းမ
ကိုယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ စအိုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပါးစပ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေသြး (သို႔မဟုတ္) သုတ္ရည္ႏွင့္ ထိေတြ႕
ခဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုလိုက္က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ပြားစဥ္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ သတိေမ့ေနခဲ့ျပီး
အၾကမ္းဖက္ခံရပံုကို မသိျခင္း)
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း
PEP ေဆးေသာက္/မေသာက္ကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ သူ႕အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပ၍
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီပါ။
•

HIV ျဖစ္ပြားႏႈန္း အေျခအေန။

•

က်ဴးလြန္သူသည္ HIV ပိုးရွိသူ ဟုတ္/မဟုတ္သိပါသလား။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရပံု၊ က်ဴးလြန္သူအေရအတြက္၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ မ်ိဳးပြားလမ္းေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္)
အျခား ေနရာမ်ားတြင္ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း ရွိ/မရွိ။

•

PEP သည္ HIV ပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၁ဝဝ% ကာကြယ္မေပးပါ။

•

ေဆးကို (၂၈) ရက္ၾကာေအာင္ ေသာက္ရသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမွာ
တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရသည္။
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•

PEP ေသာက္သူမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ေဘးထြက္အာနိသင္မ်ား ခံစားရတတ္သည္။
ဥပမာ - ပ်ိဳ႕အန္လိုျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းနွင့္ အမ်ားစုမွာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း
သက္သာသြားတတ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ PEP ကို ေသာက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက
•

အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစာစီးစြာ စ၍ေသာက္ပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး (၇၂) နာရီထက္ ပို၍ ေနာက္မက်ရပါ။

•

ပံုမွန္ဆက္လက္ျပသရန္ ေသခ်ာပါေစ။

PEP တြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ေဆးမ်ား
•

Anti Retro Viral (ARV) ေဆး (၂) မ်ိဳးပါဝင္ေသာ PEP ေဆးတြဲမွာ ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။

•

သို႔ေသာ္ ARV ေဆး (၃) မ်ိဳး ပါဝင္ေသာ PEP ေဆးတြဲ ရရွိႏိုင္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္။
• Tinofovir Disoproxil Fumarate (TDF) ႏွင့္ Lamibudine (3TC) (သို႔မဟုတ္)
(EmtricitabineFTC) တို႔မွာ အေျခခံေဆး (၂) မ်ိဳးအျဖစ္ တြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။
• Ritonavir-boosted Lopinavir/ (LPV/r) (သို႔မဟုတ္)Ritonavir-boosted Atazanavir(ATV/r)
(သို႔မဟုတ္) Efavirenz (EFV) ကို တတိယေဆးအျဖစ္ ထပ္ေပါင္းႏိုင္ပါသည္။

PEP တိုက္ရန္အတြက္ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း •

ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးကုသသည့္အခါ HIV ပဋိပစၥည္းရွိ/မရွိ ေသြးစစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ေျပာျပပါ။

•

ေသြးအေျဖတြင္ ပဋိပစၥည္း မရွိပါက PEP ေဆးတိုက္ျပီး ေနာက္ (၃) လ ႏွင့္ (၆) လၾကာသည့္အခါ
ေသြးျပန္စစ္ပါ။

•

ေသြးျပန္စစ္ရာတြင္ HIV ပဋိပစၥည္းရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါက ေဆးကုသမႈ (ART) ႏွင့္
ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ ညႊန္းပို႔ေပးပါ။

PEP ကို မွန္မွန္ေသာက္ရန္ ေဆြးေႏြးရွင္းျပျခင္း (Adherence Counseling)
PEP ေပးသည့္အခါ မွန္မွန္ေသာက္ရန္မွာ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။
•

ေဆးေသာက္ရန္ တစ္ၾကိမ္စီတိုင္းကို သတိရရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္သတ္မွတ္၍
ေသာက္ သင့္သည္။ ဥပမာ - မနက္စာစားခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ညစာစားခ်ိန္။ ေဆးကို
အခ်ိန္မွန္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲတြင္ ေဆးပမာဏမွန္ကန္လံုေလာက္စြာ ရွိေနလိမ့္မည္။

•

လက္ကိုင္ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) နာရီႏႈိးစက္သံုး၍ ေဆးေသာက္ရန္ သတိေပးေစႏိုင္သည္။ မိသားစုဝင္
(သို႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြတို႔မွလည္း သတိရေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

•

အခ်ိန္မွန္ေဆးေသာက္ရန္ ေမ့ခဲ့ပါက ထိုေန႔အတြင္း သတိရခ်ိန္တြင္ ေဆးကို ေသာက္ရမည္။

•

တစ္ရက္ထက္ ပို၍ေနာက္က်ေနပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည့္ေဆးကို ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္
ေသာက္ပါ။

•

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏွစ္ခြက္စာေဆးကို မေသာက္ရပါ။

•

ေဘးထြက္အာနိသင္မ်ားသည္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေပ်ာက္မသြားပါက (သို႔မဟုတ္)
ေဆးညႊန္းအတိုင္း မေသာက္ႏိုင္ပါက (သို႔မဟုတ္) အျခားျပႆနာတစ္ခုခုရွိပါက ေဆးခန္းသို႔
ျပန္လာျပသင့္သည္။
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၃.၂.၅ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား မိမိကိုယ္ကို္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
သင္၏ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈတို႔ကို ရွင္းျပပါ။
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ေဆြးေႏြးေျပာျပပါ။ က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သို႔
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ကို ေျပာျပပါ။ ကုသမႈမ်ားကို ရွင္းျပပါ။ သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ေမးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
ေမးခြန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေျဖၾကားေပးျပီး နားလည္/မလည္ျပန္ေမးပါ။

ဒဏ္ရာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
•

ဒဏ္ရာရွိပါက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးပါ။

•

ဒဏ္ရာ၏ ေရာဂါပိုးဝင္မႈလကၡဏာမ်ားကို ရွင္းျပပါ။ (ဒဏ္ရာတဝိုက္တြင္ ပူေႏြးျခင္း၊ နီျခင္း၊
နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေသြး (သို႔မဟုတ္) ျပည္ထြက္ျခင္း၊ အနံ႔နံျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း)
ထိုလကၡဏာမ်ား ရွိလာပါက ျပန္လာရန္ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူထံ
သို႔ သြားေရာက္ျပသရန္ မွာၾကားပါ။

•

ေပးလိုက္ေသာ ေဆးမ်ား (အထူးသျဖင့္) ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို အားလံုးကုန္သည္အထိ
အခ်ိန္မွန္ေသာက္ရန္ အေရး ၾကီးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ေဘးထြက္အာနိသင္မ်ားအေၾကာင္း ရွိလာခဲ့လွ်င္
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေျပာျပပါ။

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
•

HIV အပါအဝင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၏လကၡဏာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

•

ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုရွိလာခဲ့လွ်င္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ ျပန္လာရန္ေျပာပါ။

•

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ကုသေဆးႏွင့္ PEP တို႔ကို သံုးစြဲေနစဥ္
လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွေရွာင္ရန္ ေျပာျပပါ။ မေရွာင္ႏိုင္ပါက ကြန္ဒံုးသံုးစြဲရန္ တိုက္တြန္းပါ။ ေနာက္ (၃) လ
ႏွင့္ (၆) လအၾကာတြင္ ေသြးစစ္၍ HIV ပိုး ကူးစက္မႈရွိ/မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ ကြန္ဒံုးသံုးစြဲရန္
တိုက္တြန္းပါ။

ဆက္လက္ခ်ိန္းဆို၍ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရန္
•

အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ (၂) ပတ္၊ (၁) လ၊ (၃) လ ႏွင့္ (၆) လအၾကာတြင္ ထပ္မံလာေရာက္ရန္
ခ်ိန္းဆိုပါ။

အသက္အရြယ္ၾကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္စုတ္ျပဲျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္းပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ HIV ႏွင့္ STI ကူးစက္မႈ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။
စမ္းသပ္ရာတြင္ Speculum အေသးစားကို သံုးပါ။ အေထာက္အထားရယူရန္ႏွင့္ STI အတြက္ စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါက
Speculum မသံုးဘဲ Swab ကိုသာ သံုးရန္စဥ္းစားပါ။
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္အား အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္
သတင္းပို႔တုိင္ၾကားႏိုင္ေျခ ပိုနည္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ား
သည္ ဦးေဆာင္သူ၊ ၾကံ႕ခိုင္သူအျဖစ္ ရႈျမင္ေလ့ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ဂုုဏ္သိကၡာ
က်ဆင္းသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
အလားတူကိုယ္ကာယပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကို ခံစားၾကရပါသည္။
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အမ်ိဳးသားလူနာ၏ လိင္အဂၤါမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ •

ကပ္ပယ္အိတ္၊ ေဝွးေစ့၊ လိင္တံ၊ ဆီးျပြန္ဝန္းက်င္၊ ဆီးျပြန္ဝႏွင့္ စအိုတို႔ကို စစ္ေဆးရမည္။

•

လိင္တံထိပ္ အေရျပားျဖတ္ထားျခင္း (Circumcision) ရွိ/မရွိ မွတ္သားပါ။

•

နီရဲေနျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းေနျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ။ အူကၽြံေရာဂါ (Hernia)၊ ေရမုတ္ေရာဂါ (Hydrocele)
ႏွင့္ ေသြးမုတ္ေရာဂါ (Hematocele) တို႔ႏွင့္ ကြဲျပားေအာင္ ဆန္းစစ္ပါ။ ေဝွးေစ့အညွာ လိမ္ေနျခင္း၊
ေသြးေျခဥ ျခင္း၊ စအိုစုတ္ျပဲျခင္း ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ပါ။

•

ေဝွးေစ့အညွာလိမ္ျခင္း (Torsion of the testis) မွာ အေရးေပၚကိစၥျဖစ္၍ ခ်က္ခ်င္းခြဲစိတ္ကုသရန္
လိုသည္။

•

ဆီးထဲတြင္ ေသြးမ်ားစြာ ပါေနပါက လိင္တံႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို စစ္ေဆးရမည္။

•

လိုအပ္ပါက Rectum (ဝမ္းအိမ္) ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရမည္။ Rectum ႏွင့္ ဆီးက်ိတ္
(Prostate) တို႔တြင္ ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ပိုးဝင္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရမည္။ လိုအပ္ပါက စအိုထဲမွ Swab
နမူနာကို ရယူျပီး စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည့္ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ အဏုၾကည့္မွန္ဘီလူးေအာက္၌ သုတ္ပိုးပါ/မပါ
စစ္ေဆးရမည္။
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္္ လူငယ္မ်ားအား
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူသည္ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ျဖစ္ျပီး
ေအာက္ပါအႏၱရာယ္လကၡဏာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ
အေျခအေနတစ္ခုခုျဖစ္ေနပါက အေရးေပၚကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းေပးပါ။ လိုအပ္ပါက ခ်က္ခ်င္းညႊန္းပို႔ပါ။
• တက္ျခင္း
• အရည္မေသာက္ႏိုင္ျခင္း၊
• စားေသာက္သမွ် အန္ေနျခင္း
• မွိန္း၍ ႏႈိးရခက္ျခင္း၊ သတိလစ္ေနျခင္း၊ ေပ်ာ့ေခြေနျခင္း
• အသက္ရႈျမန္ျခင္း (အသက္ရႈႏႈန္း တစ္မိနစ္လွ်င္ အၾကိမ္ (၄ဝ) ထက္ မ်ားေနျခင္း)
• အသက္ႏွစ္လမွ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးျဖစ္ပါက အသက္ရႈႏႈန္း အၾကိမ္ (၅ဝ) ထက္ မ်ားေနျခင္း/
အသက္ရႈခက္ခဲျခင္း
• အသက္ရႈသြင္းစဥ္ ရင္ဘတ္ေအာက္ခ်ိဳင့္ဝင္ျခင္း
• ျငိမ္သက္ေနေသာ ကေလးတြင္ လည္ေခ်ာင္းအစ္ဆို႔သံၾကားေနရျခင္း (Stridor)
အသက္ (၂) လေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။
• တက္ျခင္း
• အသက္ရႈျမန္ျခင္း (အသက္ရႈႏႈန္း တစ္မိနစ္လွ်င္ အၾကိမ္ (၆ဝ) ထက္ မ်ားေနျခင္း) / အသက္ရႈခက္ခဲျခင္း
• အသက္ရႈသြင္းစဥ္ ရင္ဘတ္ေအာက္ခ်ိဳင့္ဝင္ျခင္း
• ႏို႔ေကာင္းစြာ မစို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ႏို႔လံုးဝမစို႔ႏိုင္ျခင္း
• ကိုယ္အပူခ်ိန္ မ်ားလြန္းျခင္း၊ ဖ်ားေနျခင္း (၃၇.၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္အထက္)
• ကိုယ္အပူခ်ိန္ နည္းလြန္းျခင္း၊ ေအးစက္ေနျခင္း (၃၅.၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ေအာက္)
• ငယ္ထိပ္ေဖာင္းေနျခင္း
• လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) လႈံ႕ေဆာ္မႈရွိမွသာ လႈပ္ရွားျခင္း
• ခ်က္မွ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ျပည္ထြက္ျခင္း၊ ခ်က္ပတ္လည္အေရျပား နီရဲျခင္း၊
• အသက္ရႈရာတြင္ ညည္းသံျမည္ေနျခင္း (Grunting)

က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုတို႔ကို ေမးျမန္း၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း
အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေမးျမန္းစမ္းသပ္ရာတြင္ မည္သူမွ အတူရွိေနသင့္သည္ကို အထူးသတိျပဳစဥ္းစားရမည္။ (မိသားစုဝင္တစ္ဦး ဦးမွာလည္း
က်ဴးလြန္သူျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။) ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအား
ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားကို အခန္းျပင္၌ ေစာင့္ဆိုင္းေစျပီး မိသားစုဝင္မဟုတ္ေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္
သက္ေသတစ္ဦးကို ရွိေနေစျခင္းမွာ ပိုေကာင္းပါသည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္မူ မိသားစုဝင္၊ အုပ္ထိန္းသူ
(သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ရသူတစ္ဦး ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ အနားတြင္ မည္သူရွိေနေစလိုသည္ကို ကေလး (သို႔မဟုတ္)
အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အား အျမဲေမးျမန္းပါ။ ၄င္း၏ဆႏၵကို အေလးထားပါ။ ငယ္ လြန္းေသာ ကေလးမွလြဲ၍
သိနားလည္ႏိုင္သည့္အရြယ္ကေလးမ်ားကို ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ခ်က္အတြက္မွလြဲ၍ ၄င္း၏ဆႏၵမပါရွိဘဲ၊ လက္မခံဘဲ
အတင္းအက်ပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳပါႏွင့္။
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စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍

အေထာက္အထားမ်ား

ရယူရန္အတြက္

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို

(က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခရွိသူဟု

သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါက) မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမွ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္သည္။ သံသယရွိပါက ရဲ (သို႔မ ဟုတ္)
လူထုအေထာက္အကူျပဳလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) တရားရံုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည္။
•

ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အား ေမးျမန္းစမ္းသပ္မည့္သူအေနျဖင့္
မိမိ ကိုယ္ကို မည္သူျဖစ္သည္ကို မိတ္ဆက္ပါ။ ကေလးသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္ နားက်ပ္၊
ဂ်ဴတီကုတ္တို႔ ကို မဝတ္ဘဲ ေတြ႕ဆံုသင့္သည္။

•

မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုနိုင္မည့္ေနရာတြင္ ထိုင္ပါ။

•

စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ရန္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ။

•

သာမန္ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို စေမးပါ။ (ဥပမာ - ေက်ာင္း၊ သူငယ္ခ်င္း၊ အတူေနထိုင္သူမ်ားနွင့္ ႏွစ္သက္ေသာ
အရာမ်ားအေၾကာင္း)

က်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုတို႔ကို ေမးျမန္းရန္
•

ကနဦး အဖြင့္ေမးခြန္းစေမးပါ။ (ဥပမာ - ဘာေၾကာင့္ ဤေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသလဲ။ လူၾကီးမ်ားက
ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသလဲ။)

•

စကားဦးသန္း၍ လမ္းေၾကာင္းေပးေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး မေမးပါႏွင့္။

•

အေျဖကို မသိရွိပါက “မသိ” ဟု ေျဖဆိုႏိုင္ေၾကာင္းကို ေျပာျပထားပါ။

•

အေတြးမ်ား ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူ၍ စိတ္ရွည္စြာ ေမးျမန္းပါ။

•

ျဖစ္ပ်က္ပံုကို သိႏိုင္ရန္ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။ ဟုတ္/မဟုတ္ ေျဖရမည့္ အပိတ္ေမးခြန္းကို
ျပန္လည္အတည္ျပဳ လိုသည့္အခါမွသာ ေမးပါ။

•

မိန္းကေလးျဖစ္ပါက အသက္အရြယ္ကိုလိုက္၍ ရာသီေသြးေပၚျခင္းႏွင့္ မီးယပ္ဆိုင္ရာ
(မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ) ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္သည့္ပံုစံမွာ

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္

ျခားနားတတ္သည္။

ထပ္ တလဲလဲ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။
•

အိမ္အေျခအေန (လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာသို႔ ျပန္ႏိုင္ပါသလား)

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မည္သို႔ သိရွိေပၚထြက္လာခဲ့သလဲ။

•

မည္သူက က်ဴးလြန္ပါသလဲ။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေျခာက္လွန္႔မႈ ရွိေနသလား။

•

ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္ကလဲ။

•

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။ (ဥပမာ - ေသြးထြက္ျခင္း၊ ဆီးေအာင့္ျခင္း၊ အရည္၊
ျပည္ ထြက္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ နာက်င္ခက္ခဲျခင္း)

•

အျခားေမြးခ်င္းမ်ားတြင္လည္း အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါသလား။

ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အား စမ္းသပ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း
•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးစဥ္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မွ
ယံုၾကည္ ႏိုင္သည့္ အျခားသူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းရွိေနပါေစ။

•

စိုးရိမ္မႈရွိပါက (သို႔မဟုတ္) သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက အခ်ိန္မေရြး ေမးခြန္းမ်ားေမးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးစဥ္ ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မွ နားလည္ႏိုင္မည့္
အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ရွင္းျပပါ။

•

ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ပါက ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အမ်ားစုသည္
စမ္းသပ္မႈ တြင္ စိတ္သက္သာစြာ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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•

၄င္းတို႔သည္ နာက်င္မႈေၾကာင့္ စိတ္သက္သာစြာ မပါဝင္ႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက
ပါရာစီတေမာ ကဲ့သို႔ သာမန္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးတိုက္ထားျပီး နာက်င္မႈသက္သာသည္အထိ
ေစာင့္ပါ။

•

ေၾကာက္ရြံ႕၍ စမ္းသပ္မခံလိုသူအား မည္သည့္အခါမွ အတင္းအက်ပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
မျပဳပါႏွင့္။ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရစဥ္တြင္ အင္အားသံုးျခင္း၊ ရုန္းကန္ျခင္းတို႔
ျဖစ္ပြားခဲ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက ေၾကာက္ရြံ႕၊
ေျခာက္ျခားေစျပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈပိုဆိုးေစပါသည္။

•

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေနအထားတို႔ကို သရုပ္ျပ၍ ရွင္းျပရန္ ကစားစရာ မိန္းကေလးအရုပ္ (Doll)
ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳမည့္ လက္အိတ္၊ ဂြမ္းတံတို႔ကို စမ္းသပ္ခံရမည့္ကေလးအား ျပသျပီး
အရုပ္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳ ၾကည့္ပါေစ။ စမ္းသပ္မႈ သရုပ္ျပရုပ္ပံု၊ ဗီဒီယိုတို႔ကိုလည္း (ရရွိႏိုင္ပါက)
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ပါ။
•

ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္၊ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္သည့္လကၡဏာ ရွိ/မရွိႏွင့္ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္သည့္အဆင့္တို႔ကို မွတ္သားပါ။
မိန္းကေလး ျဖစ္ပါက ရာသီေသြးစေပၚျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးပါ။

•

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားကို မိခင္၏ေပါင္ေပၚတြင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ပိုၾကီးေသာ ကေလးမ်ားအား
အေနအထား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါ။ (ထိုင္လွ်က္၊ လဲေလ်ာင္းလွ်က္ (သို႔မဟုတ္) မိခင္၏ေပါင္ေပၚ)

•

မိန္းမကိုယ္အေျမွးပါးကို စစ္ေဆးရန္ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားကို လက္မ၊လက္ညွိဳးတို႔ျဖင့္ကိုင္၍
ေနာက္ဖက္ႏွင့္ အျပင္ဖက္သို႔ ညင္သာစြာ ဆြဲၾကည့္ပါ။ မိန္းမကိုယ္အေျမွးပါးႏွင့္
မိန္းမကိုယ္အတြင္းသားတို႔တြင္ လတ္တေလာ (သို႔မဟုတ္) အနာက်က္ေနေသာ စုတ္ျပဲမႈရွိ/မရွိႏွင့္
ေနရာတို႔ကို မွတ္သားပါ။ မိန္းမကိုယ္အေျမွးပါးႏွင့္ မိန္းမကိုယ္ အဝတို႔၏ အရြယ္အစားမွာ ထိုးသြင္းမႈကို
သိသာစြာ ညႊန္းျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

•

(မိန္းမကိုယ္၏ အရြယ္ကို တိုင္းတာရန္) လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ထိုးသြင္းစမ္းသပ္ျခင္းကို မျပဳပါႏွင့္။

•

မိန္းမကိုယ္မွ အရည္ထြက္/မထြက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ အပ်ိဳေဖာ္မဝင္ေသးေသာ မိန္းကေလးမ်ားတြင္
ေျခာက္ေသြ႕ ၍ ပိုးသန္႔စင္ေသာ ဂြမ္းတံျဖင့္ မိန္းမကိုယ္မွ နမူနာကို ယူႏိုင္သည္။

•

အပ်ိဳေဖာ္မဝင္ေသးေသာ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ Speculum ကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ အလြန္နာက်င္ေစျပီး
ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္သည္။

•

မိန္းမကိုယ္အတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာရရွိျပီး အတြင္း၌ ေသြးထြက္ေနႏိုင္သည္ဟု ယူဆမွသာ
Speculum ကို သံုး ပါ။ ထိုသို႔ ထင္ျမင္ပါက အပ်ိဳေဖာ္မဝင္ေသးေသာ မိန္းကေလးမ်ားအား
ေမ့ေဆးေပး၍ စမ္းသပ္ရမည္။ ပို၍အဆင့္ ျမင့္ေသာ ေဆးရံုသို႔ ညႊန္းပို႔ရႏိုင္သည္။

•

ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ လိင္တံထိပ္ရွိ Frenulum ၌ ဒဏ္ရာရွိ/မရွိ၊ စအိုႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွ
အရည္ထြက္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး၍ ဂြမ္းတံျဖင့္ နမူနာရယူပါ။

•

ေယာက်္ားေလးျဖစ္ေစ၊ မိန္းကေလးျဖစ္ေစ စအိုႏွင့္ လိင္အဂၤါတို႔ကို စစ္ေဆးရမည္။ ကေလးကို
ပက္လက္ျဖစ္ေစ၊ ေဘးေစာင္းျဖစ္ေစ အေနအထားျဖင့္ စအိုကို စစ္ေဆးပါ။ ပုဆစ္တုတ္ထိုင္ျပီး
ကုန္းသည့္ အေနအထားျဖင့္ မစစ္ေဆးရပါ။ (က်ဴးလြန္သူက အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္
အေနအထားျဖစ္သည္။)

•

စအိုတြင္ ကြဲသည့္ ဒဏ္ရာရွိပါက အေနအထားကို ရုပ္ပံုတြင္ မွတ္သားပါ။

•

(တင္ပါးကို ေဘးဖက္သို႔ဆြဲပါက စအိုပြင့္လာသည့္) Reflex anal dilatation မွာ စအိုတြင္း
ထိုးသြင္းမႈရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနလွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

•
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စအိုညွစ္အားကို စမ္းသပ္ရန္ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း
လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္းကို အေျခအေနကိုလိုက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေအာက္
ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေပးရမည္။
•

က်ဴးလြန္ခံရသူတြင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိေနပါက -

•

က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူတြင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိေနပါက -

•

ရပ္ရြာအတြင္း လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားပါက -

•

ကေလး (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ (သို႔မဟုတ္) မိဘမွ စစ္ေဆးရန္
ေတာင္းဆိုပါက -

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဂႏိုရီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္ႏွင့္ HIV စစ္ေဆးမႈအားလံုးကို ျပဳလုပ္သည္။ အဆိုပါေရာဂါတစ္ခုခု ရွိေနပါက
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ (ေမြးဖြားရာမွ (သို႔မဟုတ္) ေသြးသြင္းရာမွ ကူးစက္ျခင္း
မဟုတ္ပါက)။
ကေလး (သို႔မဟုတ္) အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မွာ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားတုန္လႈပ္ေနပါက
တစ္ခါတစ္ရံအလြန္စိတ္လႈပ္ရွားတုန္လႈပ္ေနေသာေၾကာင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ မရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဆးကုသေပးရန္
အေရးၾကီးေနျပီး ႏွစ္သိမ့္၍ မရမွသာ စိတ္ျငိမ္ေဆးေပး၍ စမ္းသပ္ရမည္။ ေအာက္ပါေဆးကို သံုးႏိုင္သည္။
Diazepam 0.15mg/kg (10 mg ထက္ မပိုရ) (ပါးစပ္မွ တိုက္ရန္)
ထိုေဆးမွာ နာက်င္မႈကို သက္သာေစျခင္း မရွိပါ။ နာက်င္ေနပါက သာမန္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး (ဥပမာ - ပါရာစီ
တေမာ) ေပးပါ။
(အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္ - 120 – 250 mg၊ အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၁၂) ႏွစ္ - 250-500 mg)
ပါးစပ္မွ စိတ္ျငိမ္ေဆးတိုက္ျခင္းမွာ အာနိသင္ရရွိရန္ (၁) နာရီမွ (၂) နာရီအထိ ၾကာႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း သူ႔ အား
တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေသာ ေနရာတြင္ နားခိုင္းပါ။
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ေဆးကုသျခင္း
လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါ၊ HIV၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ႏွင့္ ေမးခိုင္ေရာဂါတို႔အတြက္ လူၾကီး
မ်ားႏွင့္ တူညီစြာ ကာကြယ္ကုသေပးရမည္။၊ (ေဆးပမာဏ ကြာျခားႏိုင္သည္။) လိုအပ္ပါက အေရးေပၚသားဆက္ျခား
ေဆး ေပးရမည္။

ကေလးအတြက္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ျခင္း Job Aid
လိင္မွတစ္ဆင့္

ေဆးဝါး

ေဆးပမာဏ

အခ်ိန္

ကူးစက္ေရာဂါ
ကလာမိုက္ဒီးယား
(Clamydia)

Azithromycin

Body Weight < 45 kg
20mg/kg

တစ္ၾကိမ္ (ပါးစပ္မွ တိုက္ရန္)

ဂႏိုရီးယား
(Gonorrhea)

Ceftriaxone
Cefixime

Body Weight < 45 kg =
125 mg
Body Weight < 45 kg =
125 mg

တစ္ၾကိမ္
(အသားေဆးထိုးရန္)
တစ္ၾကိမ္ (ပါးစပ္မွ တိုက္ရန္)

ထရိုင္ကိုမိုးနပ္စ္
(Trichomonas)

Metronidazole (သို႔္)
Tinidazole

Age < 12 year
5mg/kg

တစ္ေန႔သံုးၾကိမ္ × ၇ရက္
(ပါးစပ္မွ တိုက္ရန္)

ကေလးႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအား ဆက္လက္ခ်ိန္းဆိုရန္
လူၾကီးႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မိန္းမကိုယ္တြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိေနပါက ျပင္ပပစၥည္းတစ္ခုခု ရွိေန၍
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈဆက္လက္ခံစားေနရျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

64

၃.၃.

ဆက္လက္ခ်ိန္းဆို၍ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးျခင္း

ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရန္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ (၂) ပတ္၊ (၁) လ၊ (၃) လႏွင့္ (၆)
လအၾကာတြင္ ျဖစ္သင့္သည္။

၂ ပတ္အၾကာတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရန္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

• ဒဏ္ရာအားလံုး ေကာင္းစြာ က်က္/မက်က္ စစ္ေဆးပါ။

လိင္မွတစ္ဆင့္

• STI အတြက္ ေပးလိုက္ေသာေဆးမ်ား ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္/

ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါ

မေသာက္ စစ္ေဆးပါ။
• PEP ေသာက္ေနပါက မွန္ကန္စြာ ေသာက္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ပါ။

(STIs)

• စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို ရွင္းျပေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္ဝန္

• ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါက ဆီးစစ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ရွိေနပါက
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေျပာျပပါ။

စိတ္က်န္းမာေရး

• ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို
ဆန္းစစ္ပါ။ အကယ္၍ ျပႆနာအသစ္ရွိလာပါက (သို႔မဟုတ္)
ယခင္ျပႆနာဆက္လက္ရွိေနပါ က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္
စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ ဥပမာ
- ၾကြက္သားမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေလ်ာ့ခ်ေသာ နည္းလမ္း (သို႔မဟုတ္)
အသက္ေျဖးေျဖးရႈေသာ နည္းလမ္း။
• (အေသးစိတ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၇၃ မွ ၇၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။ )

အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း

• အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ပိုးကာကြယ္ေဆးကို ေနာက္တစ္လတြင္
တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ေနာက္ (၂) လ (သို႔မဟုတ္) (၆) လတြင္
တစ္ၾကိမ္ျပန္ထိုးရမည္ ကို သတိေပးပါ။
• ေနာက္ (၃) လ ႏွင့္ (၆) လတို႔တြင္ HIV ပိုး ရွိမရွိ ေသြးစစ္ေဆးရမည္ကို
သတိေပးပါ။ (သို႔မဟုတ္) ျပသေနက်က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူႏွင့္
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာပါ။
• စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက
(သို႔မ ဟုတ္) ပိုဆိုးလာပါက အခ်ိန္မေရြးျပန္လာရန္ေျပာပါ။
တစ္လအၾကာတြင္ သက္သာ ေကာင္းမြန္မလာလွ်င္လည္း
ျပန္လာရန္ေျပာပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရမႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ တစ္လအၾကာတြင္
ေနာက္တစ္ၾကိမ္လာေရာက္ရန္ ခ်ိန္းဆိုပါ။
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တစ္လအၾကာတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရန္
လိင္မွတစ္ဆင့္
ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါ
စိတ္က်န္းမာေရး

• အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ပိုးကာကြယ္ေဆး
ဒုတိယအၾကိမ္ထိုးေပးပါ။ ေနာက္တစ္လ (သို႔မဟုတ္) (၅) လၾကာလွ်င္
တတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးရမည္ကို သတိေပးပါ။
• ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို
ဆန္းစစ္ပါ။ အကယ္၍ ျပႆနာအသစ္ရွိလာပါက (သို႔မဟုတ္)
ယခင္ျပႆနာ ဆက္လက္ရွိေနပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္
စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။
• စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ အရက္၊ ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္
ထိခိုက္ခံစားရျပီးေနာက္ စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာ (PTSD) တို႔အတြက္
ပဏာမေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အပုိင္း (၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၇၇) မွ (၈၂) တြင္
ၾကည့္ပါ။
• ျဖစ္ႏိုင္ပါက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူကို
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ သင္တန္းရရွိထားျပီး ေကာင္းစြာ
နားလည္ကၽြမ္းက်င္သည့္ အထူးကုဌာနသို႔ ညႊန္းပို႔ပါ။

အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း

• အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ (၃) လအၾကာတြင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္လာေရာက္
ရန္ ခ်ိန္းဆိုပါ။

(၃) လအၾကာတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္
လိင္မွတစ္ဆင့္
ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါမ်ား
STIs
စိတ္က်န္းမာေရး

HIV ပဋိပစၥည္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး
ပါ။ ေသြးမစစ္မီႏွင့္ ေသြးစစ္ေဆးျပီး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေသခ်ာေဆာင္
ရြက္ေပးပါ။ HIV ကာကြယ္ေရး၊ ကုသမႈႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္
သလို ညႊန္းပို႔ေပးပါ။
• ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆန္း
စစ္ပါ။ အကယ္၍ ျပႆနာအသစ္ရွိလာပါက (သို႔မဟုတ္) ယခင္ျပႆနာ
ဆက္လက္ရွိေနပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။
• စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ အရက္၊ ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ PTSD တို႔အတြက္
ပဏာမေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အပုိင္း (၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၇၇) မွ
(၈၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူ
ကို ေစာင့္ေရွာက္ကုသ မႈအတြက္ သင္တန္းရရွိထားျပီး ေကာင္းစြာ
နားလည္ကၽြမ္းက်င္သည့္ အထူးကု ဌာနသို႔ ညႊန္းပို႔ပါ။

အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း

• အၾကမ္းဖက္ခံရမႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ (၆) လအၾကာတြင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္
လာ ေရာက္ရန္ ခ်ိန္းဆိုပါ။ အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) အတြက္
တတိယအၾကိမ္ ကာကြယ္ေဆးကို မထိုးရေသးပါက (၆) လၾကာလွ်င္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရွိေၾကာင္း သတိေပးပါ။
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(၆) လအၾကာတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္
လိင္မွတစ္ဆင့္
ကူးစက္တတ္ေသာ
ေရာဂါမ်ား
STIs

• HIV ပဋိပစၥည္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ေသြးမစစ္မီႏွင့္ ေသြးစစ္ေဆးျပီး
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ HIV ကာကြယ္ေရး၊
ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလို ညႊန္းပို႔ေပးပါ။
• အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ပိုး ကာကြယ္ေဆး တတိယအၾကိမ္ မထိုးရ
ေသးပါက ထိုးေပးပါ။

စိတ္က်န္းမာေရး

• ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို
ဆန္းစစ္ပါ။ အကယ္၍ ျပႆနာအသစ္ရွိလာပါက (သို႔မဟုတ္)
ယခင္ျပႆနာ ဆက္လက္ရွိေနပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္
စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။
• စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ အရက္၊ ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ PTSD
တို႔အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူကို
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ သင္တန္းရရွိထားျပီး ေကာင္းစြာ
နားလည္ကၽြမ္းက်င္သည့္ အထူးကုဌာနသို႔ ညႊန္းပို႔ပါ။
အေသးစိတ္ႏွင့္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ (၇၇) မွ
(၈၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။

စစ္ေဆးရန္ အခ်ိန္ဇယား
စစ္ေဆးမႈ

အခ်ိန္ဇယား
ပထမအႀကိမ္စစ္ရန္

ထပ္မံစစ္ေဆးရန္

ကိုယ္ဝန္ရွိ/မရွိ

(၂) ပတ္အၾကာတြင္

မလို

ကလာမိုက္ဒီးယား၊ ဂႏိုရီးယား၊
ထရိုင္ကိုမိုးနပ္စ္

(၂) ပတ္အၾကာတြင္

မလို

ဆစ္ဖလစ္

(၂) ပတ္အၾကာတြင္

(၃) လအၾကာတြင္

HIV

အၾကမ္းဖက္ခံရသူဆႏၵရွိပါက
ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုစဥ္

အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ပိုး ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုစဥ္**

(၃) လႏွင့္ (၆)လ
အၾကာတြင္
မလို

** အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ပိုးအတြက္ ကာကြယ္ေဆး (၃) ၾကိမ္ရရွိထားျပီးေၾကာင္း မေသခ်ာပါက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Antibody
(ေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဓါတ္) ရွိ/မရွိ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးပါ။ Antibody ရွိေနျပီးျဖစ္ပါက ကာကြယ္ေဆး ထပ္ထိုးရန္ မလိုပါ။
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူအား ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္
လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးပစၥည္းစာရင္း

၁။ စံလမ္းညႊန္
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးထားေသာ စံလမ္းညႊန္

၂။ ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူ
သင္တန္းရရွိထားျပီးေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း (ဆရာဝန္) - ၂၄ နာရီေခၚယူႏိုင္
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီး အတြက္ ဘာသာစကားတူညီေသာ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးဝန္ထမ္း
(ဆရာဝန္) မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
မရရွိႏိုင္ပါက အျခားအမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္တစ္ဦး
စမ္းသပ္ခန္းထဲတြင္ ရွိေနရမည္။

၃။ ပရိေဘာဂ၊ အေနအထား
စမ္းသပ္ခန္း (သီးျခားျဖစ္ရမည္၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိရမည္၊ တိတ္ဆိတ္ရမည္၊ အိမ္သာသို႔ သြား
ေရာက္ရန္ လြယ္ကူရမည္။)
စမ္းသပ္ကုတင္
အလင္းေရာင္ရရမည္။ (တပ္ဆင္ထားေသာ မီးလံုးျဖစ္သင့္သည္။ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးမွာ ကေလးမ်ားအဖို႔
ထိတ္လန္႔ေစႏိုင္သည္။)
မွန္ဘီလူး (သို႔မဟုတ္) Colposcope
စမ္းသပ္ကိရိယာမ်ားကို ေရာဂါပိုးသန္႔စင္ရန္ Autoclave (သို႔မဟုတ္) Sterilizer
ဓါတ္ခြဲခန္း၊ အဏုၾကည့္မွန္ဘီလူး၊ ဓါတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္သူ
ကေလးမ်ားအတြက္ ေပါင္ခ်ိန္စက္ႏွင့္ အရပ္တိုင္းရန္ Chart
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူရန္ Rape Kit တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• Speculum (လူၾကီးအတြက္သာ) (ပလတ္စတစ္ တစ္ခါသံုးျဖစ္က ပိုေကာင္းသည္။)
• ဆီးခံုေမႊးထဲမွ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ား ရယူရန္ ဘီး
• ေသြးထုတ္ယူရန္ ေဆးထိုးျပြန္၊ အပ္၊ ဖန္ျပြန္ (ကေလးအတြက္ Butterfly အပ္)
• သုတ္ရည္္ အစိုႏွင့္ အေျခာက္နမူနာ (dry & wet mount) ျပဳလုပ္ရန္ ဖန္ျပားမ်ား
• နမူနာမ်ား ရယူရန္ ဂြမ္းတံ (Swab) မ်ား၊ ပတ္တီးစမ်ား၊ ကိုင္ရန္ ညွပ္မ်ား (Applicator)
• Swab မ်ား ထည့္၍ ပို႔ေဆာင္ရန္ ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ထည့္စရာဘူးမ်ား
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အဝတ္ခၽြတ္စဥ္ က်လာသည့္ အရာမ်ားကို အေထာက္အထားအျဖစ္ ရယူရန္
စကၠဴခ်ပ္
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ရွိ / မရွိ
• ဒဏ္ရာမ်ားကို တိုင္းတာရန္ ေပၾကိဳး
• အေထာက္အထားမ်ား ထည့္ရန္ စကၠဴအိတ္မ်ား
• ထည့္စရာဘူးမ်ား၊ အိတ္မ်ားကို ပိတ္၍ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စကၠဴတိပ္မ်ား
• (Universal Precaution) ေရာဂါပိုးမကူးစက္ေစရန္ အျမဲလိုက္နာသံုးစြဲရမည့္ အကာအကြယ္
ပစၥည္းမ်ား (လက္အိပ္၊ ဆပ္ျပာ၊ ခၽြန္ထက္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကူးႏိုင္သည့္ အရည္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ခဲ့သည့္အရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္ လံုျခံဳေသာပံုး - Safety Box)
• အသက္ကယ္ရန္ ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာမ်ား (Resuscitation equipment)
• စုတ္ျပဲ၊ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္ခ်ဳပ္ေပးရန္ ပိုးသတ္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ၾကိဳး
• ေဆးထိုးျပြန္၊ အပ္
• စမ္းသပ္စဥ္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ေပးရန္ အဝတ္ (Gown၊ အဝတ္၊ ပိတ္စ)
• စုတ္ျပဲ၊ စြန္းထင္းေသာ အဝတ္အစားကို အေထာက္အထားအျဖစ္ ရယူလွ်င္ အစားေပးႏိုင္ရန္
အဝတ္အစား (Dignity Kit ျဖစ္ႏိုင္သည္)
• အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း
• ကိုယ္ဝန္ရွိ/မရွိ ဆီးစစ္ပစၥည္း၊ HIV ေသြးစစ္ပစၥည္း၊ HBV ေသြးစစ္ပစၥည္း
• ကိုယ္ဝန္သက္တမ္း တြက္ခ်က္ရန္ စက္ဝိုင္း

၅။ ေဆးဝါး
• စံလမ္းညႊန္အရ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ကုသရန္ ေဆးဝါး
• HIV ပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ျပီးေနာက္ ကူးစက္မႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေဆး (PEP)
• အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး (ECP) ႏွင့္ သားအိမ္တြင္းထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္း (IUD)
• ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ Tetanus Imunoglobulin
• အသည္းေရာင္ အသားဝါ (ဘီ) ပိုး ကာကြယ္ေဆး
• နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ သက္သာေစသည့္ေဆး (ဥပမာ - Paracetamol)
• စိတ္ျငိမ္ေဆး (ဥပမာ - Diazepam)
• ကေလးမ်ားအတြက္ အိပ္ေဆး (ဥပမာ - Diazepam)
• ဒဏ္ရာခ်ဳပ္ရန္ ထံုေဆး
• ဒဏ္ရာအတြက္ ပဋိဇီဝေဆး
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၆။ စီမံေရးရာ အတြက္
• မွတ္သားရန္အတြက္ လူရုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ေဆးမွတ္တမ္းပံုစံမ်ား
• လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ပံုစံမ်ား
• စမ္းသပ္ကုသမႈ၊ အေထာက္အထားရယူမႈတို႔အတြက္ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ ထိုးရန္
ပံုစံစာရြက္ (Informed Consent Forms)
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူအတြက္ ပညာေပးစာရြက္
• မွတ္တမ္းမ်ားကို လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းရန္ ေသာ့ခတ္ႏိုင္ေသာ ဘီရို
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လမ္းညႊန္

အၾကမ္းဖက္မွူခံစားခဲ့ရသူကို ခ်က္ၿခင္းဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ လိုအပ္ပါက
ပို၍ တာဝန္ရွိသည့္အဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္ ) တာဝန္ခံဆရာဝန္ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

• ေဆြးေႏြးရန္ လံုျခံဳေသာအခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ပါ။

းေပ
ေရ
အ

တည္ျငိမ္

ၚ

လူနာမွာ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေနသလား။ လိုအပ္ေသာကုသမႈကို ဤဌာနတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သလား။

• အေရးေပၚ ေဆးကုသေပးျပီး

• နားလည္ေၾကာင္းေျပာျပီး ႏွစ္သိမ့္ေပးပါ။

အထက္အဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းပါ။

• ဒဏ္ရာကို ကုသေပးပါ။ နာက်င္မႈသက္သာရန္ ေဆးေပးပါ။

• ECP, PEP, ေမးခိုင္ကာကြယ္

• ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းျပျပီး သေဘာ တူညီမႈ ရယူပါ။

ေဆးႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ

• က်န္းမာေရးရာဇဝင္ကို ေမးျမန္းပါ။

ဘီ ကာကြယ္ေဆးတို႔ကို

• ေဆးပညာအရ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ခ်က္ခ်င္း ေပးႏိုင္ရန္ စဥ္းစားပါ။

• (ဥပေဒေရးရာအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ရယူပါ။)
• လိင္အဂၤါမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိပါက ကုသေပးပါ။

• ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး
ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။
• (၁၂ဝ နာရီအတြင္း ျဖစ္ျပီး)
ကိုယ္ဝန္ ရရွိႏိုင္သည့္

(၇၂) နာရီမွ (၁၂ဝ) နာရီအတြင္း ျဖစ္သလား။

ဟုတ္

အႏၱရာယ္ရွိပါက
အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး

မဟုတ္

ေပးပါ။

• ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။
• လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါအတြက္ စံလမ္းညႊန္မ်ား အတိုင္း
ေရာဂါရွာေဖြကုသေပးပါ။
• လိုအပ္ပါက ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။
• ရရွိႏိုင္ပါက အသည္းေရာင္ေရာဂါ B ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။
စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္
ကုသမႈမ်ားကို ေသခ်ာ
မွတ္တမ္းတင္ပါ။
မွတ္တမ္းႏွင့္
အေထာက္အထား
အားလံုးကို လံုျခံဳစြာ
လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းပါ။

• လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေပးပါ။
• HIV ပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ခ်
ေပးရန္ PEP ေဆးကိုေပးပါ။
• လိုအပ္ပါက
ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးပါ။
• ရႏိုင္ပါက အသည္းေရာင္ေရာဂါ
B ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။

ကုသမႈ ျပီးဆံုးခ်ိန္ (ေဆးရံုဆင္းခ်ိန္) တြင္ ေဆြးေႏြးမွာၾကား သင္ျပေပးရန္ ခံစားခဲ့ရသူတြင္ ျပန္သြားႏိုင္ရန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ
ေစရမည္။
က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွာ သူ႕အျပစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံရွင္းျပပါ။ သူ၏
စိတ္ခံစားမႈမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္လာျပရန္ တိုက္တြန္းပါ။
ေဆးဆက္ေသာက္ရန္ႏွင့္ (လိုအပ္ပါက) ဒဏ္ရာကို ဆက္လက္ဂရုစိုက္ရန္
ရွင္းလင္းေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးပါ။
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က်န္းမာေရးရာဇဝင္၊ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ နမူနာပံုစံမ်ား
အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား
• သင္ နားေထာင္ေနေၾကာင္း၊ ဂရုစိုက္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါ။ မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုၾကည့္ပါ။ သူ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိ
ေၾကာင္း ေဖၚျပပါ။ (ဥပမာ- ေခါင္းညိတ္ျခင္း၊ နားလည္ပါတယ္။ သင္ဘယ္လိုခံစားေနရတယ္ဆိုတာ သိပါတယ္
စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း)
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ တူညီေသာ အျမင့္တြင္ ထိုင္ပါ။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးထားပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ (သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားအေပၚ
အဆိုးျမင္ေသာ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
• ညင္သာသိမ္ေမြ႕ပါ။ ေျဖဆိုႏိုင္ေအာင္ အားေပးပါ။ သို႔ေသာ္ အတင္းမတိုက္တြန္းပါႏွင့္။
• တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ေမးခြန္းတစ္ခုသာေမးပါ။ ရိုးရွင္းစြာ ေျပာဆိုပါ။ လိုအပ္ပါက အေသးစိတ္ရွင္းျပရန္ ေျပာပါ။
• ေျဖဆိုရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ တိတ္ဆိတ္ေနလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါ။ အျမန္မေျဖခိုင္းပါႏွင့္။
•

ပံုစံမ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းျပီးေနာက္ ဖိုင္တဲြမ်ားအားလံုးကို လံုျခံဳစြာေသာ့ခတ္သိမ္းဆည္းထားပါ။

•

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထက္ပို၍ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ နာမည္မ်ားအစား
ကုတ္နံပါတ္မ်ားအား အသံုးျပဳပါ။

•

လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ေဆးရံု၌ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ေမးျမန္းျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
ပံ့ပိုး ကူညီျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ခံဆရာဝန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက
အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ငန္း (Team Work) အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႕တြင္ ဆရာဝန္၊
သူနာျပဳ၊ ေဆးလူမႈ ဆက္ဆံေရးဝန္ထမ္း၊ ဓါတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္၊ သူနာျပဳအကူ၊ စီမံဝန္ထမ္း၊ ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း၊
စကားျပန္စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

•

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးျမန္းစမ္းသပ္မႈမွတ္တမ္းပံုစံကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္
စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အပိုင္းမ်ားကို ဆရာဝန္မွ ျဖည့္စြက္ျပီး အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား၊
ျဖစ္ပ်က္ပံုအေသးစိတ္မ်ား၊ စိတ္အေျခ အေန၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ညႊန္းပို႔မႈမ်ား
စသည္တို႔ကို အခ်ိန္ယူ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ဝန္ထမ္း (ဥပမာ - သူနာျပဳ၊
ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဝန္ထမ္းတို႔က တာဝန္ခြဲေဝေဆာင္ရြက္၍ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။)
လွ်ိဳ႕ဝွက္

ကုတ္နံပါတ္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ က်န္းမာေရးရာဇဝင္၊ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းပံုစံ

သင့္ကို ဘယ္လိုကူညီကုသေပးရမလဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ေမးလိုပါတယ္။
အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ေျပာဆိုရတာ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရွိနားလည္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားေျဖဆိုေပးပါ။ ဒါေပမဲ့
သိပ္ခက္ခဲရင္ မေျဖပါနဲ႔။
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၁။ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား
အမည္

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေျခအေနရွိ /မရွိ
ရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ………………………

လိပ္စာ
က်ား / မ / အျခား (အျခားဟု ဆိုပါက
ေမြးသကၠရာဇ္ _____ / _____ / ______
လိင္စိတ္ခံယူမႈအား ေဖာ္ျပရန္)
ရက္
လ
ႏွစ္
………………………
စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ေန႔စြဲ၊
______ / ______ / _____ ;
ရက္
လ
ႏွစ္

အခ်ိန္
________

ျပည့္ျပီးအသက္

မ်က္ျမင္သက္ေသ

၂။ အေထြေထြက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား
က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနခဲ့ဖူးသလား ?  Yes  No
ရွိခဲ့ပါက ဘာျပႆနာရွိသလဲ ? ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ ?

ဓာတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) မတည့္သည့္ ေဆးဝါးရွိသလား ? ရွိလွ်င္ ဘာနဲ႔ မတည့္တာလဲ ?

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဆးတစ္ခုခု၊ တိုင္းရင္းေဆးတစ္ခုခု၊ ေဆးျမီးတိုတစ္ခုခုေသာက္ေနတာ ရွိသလား ?

ကာကြယ္ေဆး
ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးဖူးသလား
 Yes - ထိုးဖူးလွ်င္ ဘယ္တုန္းကလဲ?

______ / ______ / _____
 No
 မသိပါ
ရက္
လ
ႏွစ္
အသည္းေရာင္ B ပိုး ကာကြယ္ေဆး ထိုးဖူးသလား? Yes - ထိုးဖူးလွ်င္ ဘယ္တုန္းကလဲ ? ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္လဲ ?
_____ / _____ / _____
_____ / _____ / _____
_____ / _____ / ____  No
 မသိပါ
ရက္
လ
ႏွစ္
ရက္ လ
ႏွစ္
ရက္ လ
ႏွစ္

HIV ရွိ/မရွိ အေျခအေန
HIV ေသြးစစ္ဖူးသလား?
စစ္ခဲ့ဖူးရင္ အေျဖကို ေျပာျပပါ

 Yes

ဘယ္တုန္းကလဲ?
 ပိုးမရွိ

_____ / ______ / _____
ရက္
လ
ႏွစ္
 ပိုးရွိ

 No

 မေျဖပါ
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၃။ ျဖစ္စဥ္ကို ေမးျမန္းျခင္း
ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔စြဲ

_____ / _____ / ____
ရက္

လ

ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္

ႏွစ္

ဘယ္လိုျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျပာျပႏိုင္မလား ?

အရင္တုန္း ဒီလိုျဖစ္ဖူးသလား ?
ျဖစ္ဖူးပါက ဘယ္တုန္းကလဲ ?
ဒီလူကဘဲ က်ဴးလြန္ခဲ့တာလား ?

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

 Yes
 No
_____ / _____ / ____
ရက္
လ
ႏွစ္
 Yes
 No

အၾကမ္းဖက္ပံုႏွင့္ထိခိုက္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းကို ေဖၚျပပါ။

အၾကမ္းဖက္ပံု (ရိုက္ျခင္း၊ ကိုက္ျခင္း၊
ဆံပင္ဆြဲျခင္း၊ လည္ပင္းညွစ္ျခင္း
စသည္)
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ
လက္နက္အသံုးျပဳမႈ
ေဆးဝါး၊ အရက္အသံုးျပဳမႈ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္

ထိုးသြင္းမႈ
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လိင္တံ
လက္ေခ်ာင္း
အျခား (ေဖၚျပပါ)
သုတ္လႊတ္ျခင္း
ကြန္ဒံုးသံုးျခင္း

Yes

No

မေသခ်ာ

ေနရာ (ပါးစပ္၊ မိန္းမကိုယ္၊ စအို)

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ား
ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ သင္သည္ …
အန္ခဲ့သလား ? 				
 Yes  No
ဆီးသြားခဲ့သလား ?			
 Yes  No
ဝမ္းသြားခဲ့သလား ?			
 Yes  No
သြားတိုက္ခဲ့သလား ?			
 Yes  No
ပါးစပ္ေဆးခဲ့သလား ? 			
 Yes  No
အဝတ္အစားလဲခဲ့သလား ?			
 Yes  No
ေဆးေၾကာ (သို႔မဟုတ္) ေရခ်ိဳးခဲ့သလား ?
 Yes  No
ဂြမ္းေတာင့္ (Tampon) (သို႔မဟုတ္) လစဥ္သံုးပစၥည္းသံုးခဲ့သလား?
မိန္းမကိုယ္အတြင္းထဲအထိ ေဆးေၾကာခဲ့သလား ?			

 Yes  No
 Yes  No

၄။ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ
သားဆက္ျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုအသံုးျပဳေနပါသလား?
 သားအိမ္တြင္းထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္း
 သားေၾကာျဖတ္ျခင္း
 ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကဒ္
 ကြန္ဒံုး
 လက္ေမာင္းအေရျပားေအာက္ထည့္ သားဆက္ျခားပစၥည္း
 သံုးလခံထိုးေဆး
 အျခား ____________________
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားစဥ္က ထိုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားဆဲျဖစ္ပါသလား ?

 Yes

 No

ရာသီလာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း
ေနာက္ဆံုးရာသီလာသည့္ ပထမေန႔ေန႔စြဲ ?
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားစဥ္က ရာသီလာေနပါသလား ?

____ / _____ / ____
ရက္
လ
ႏွစ္
 Yes  No

ကိုယ္ဝန္ရွိေနခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသလား?
ထင္ပါက ဘယ္ႏွစ္ပတ္ရွိျပီလဲ ____

 Yes

 No

ယခင္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသလား ?
ေဆာင္ဖူးပါက အၾကိမ္ေရ ? ______

 Yes

 No

မိမိဆႏၵျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား
(အမႈအတြက္ DNA စစ္ေဆးရန္ သက္ေသအေထာက္အထားယူသည့္အခါ၌သာ ေမးရန္)
မိမိဆႏၵျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္လိင္ဆက္ဆံခဲ့သည့္ေန႔စြဲ

____ / ____ / ____
ရက္
လ
ႏွစ္
မည္သူႏွင့္ျဖစ္ပါသလဲ ? (ဥပမာ - ခင္ပြန္း၊ ရည္းစား၊ သူစိမ္း)
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၅။ ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ်ားအထိ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း
ကိုယ္အေလးခ်ိန္

အရပ္

အပ်ိဳေဖၚဝင္မႈအဆင့္ (အပ်ိဳေဖၚမဝင္ေသး၊
အပ်ိဳေဖၚဝင္ျပီး၊ အရြယ္ေရာက္ျပီး)

ေသြးခုန္ႏႈန္း

ေသြးေပါင္ခ်ိန္

အသက္ရႈႏႈန္း

ကိုယ္အပူခ်ိန္

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
တြဲေပးထားေသာ ခႏၶာကိုယ္ရုပ္ပံုတြင္ ဒဏ္ရာ၊ အညိဳအမည္း၊ ေသြးေျခဥ၊ အမွတ္အသားစသည့္ အရာအားလံုးကို
ေနရာအတိအက် ပံုဆြဲပါ။ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား၊ အေရာင္၊ ပံုစံႏွင့္ အျခားတိက်ေသာ အခ်က္မ်ားကို
ေအာက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးျပည့္စံုတိက်စြာ ေဖၚျပပါ။ (ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္မေပးပါႏွင့္။)
ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာ

ပါးစပ္ (သြား) ႏွင့္ ႏွာေခါင္း

မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ နားရြက္မ်ား

လည္ပင္း

ရင္ဘတ္

ေက်ာကုန္း

ဝမ္းဗိုက္

တင္ပါး

လက္ေမာင္းႏွင့္ လက္ဖ်ံမ်ား

ေျခသလံုးႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ား

၆။ လိင္အဂၤါမ်ားႏွင့္ စအိုအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
မိန္းမကိုယ္ ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ား /
ကပ္ပယ္အိတ္

မိန္းမကိုယ္အဝႏွင့္
မိန္းမကိုယ္အေျမွးပါး

စအို

မိန္းမကိုယ္ / လိင္တံ

သားအိမ္ေခါင္း

လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္
မိန္းမကိုယ္ အတြင္းပိုင္း
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါ
လွီးျဖတ္မႈ ရွိ/မရွိ
(သက္ဆိုင္ပါက)
 Yes  No

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ အေနအထား (ပက္လက္၊ ေမွာက္လွ်က္၊ ဒူးေထာက္၍ ဝပ္ေန၊
ေဘးတိုက္လဲေလ်ာင္းေန၊ လူၾကီး၏ ေပါင္ေပၚတြင္ ထားလွ်က္)
လိင္အဂၤါမ်ား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္

76

စအို စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္
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၇။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေန
ပံုပန္းသ႑ာန္ (အဝတ္အစား၊ ဆံပင္သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရႈပ္ပြေနျခင္း၊ အာရံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊
မတုန္မလႈပ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဆးမူးေနျခင္း၊ ေဆးဝါးအလြဲသံုးစြဲထားေသာ လကၡဏာမ်ားရွိျခင္း
(ေဆး = မူးယစ္ေဆး၊ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၊ အရက္စသည္)

စိတ္ခံစားမႈ
ေမးပါ - သင္ဘယ္လိုခံစားေနရသလဲ။

ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။ ဥပမာ - တည္ျငိမ္ေနသလား၊ ငိုယိုေနသလား၊ စိတ္ဆိုးေနသလား၊ စိတ္လႈပ္ရွားေနသလား၊
အလြန္ ဝမ္းနည္းေနသလား၊ စိတ္ခံစားမႈမေဖၚျပဘဲ ရွိေနသလား။

စကားေျပာပံု (တိိတ္ဆိတ္ေနသလား၊ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာႏိုင္သလား၊ စကားေျပာရန္ ခက္ခဲေနသလား၊ ရႈပ္ေထြးေန
သလား၊ အလြန္ျမန္ေနသလား၊ အလြန္ေႏွးေကြးေနသလား)

အေတြးမ်ား
ေမးပါ - သင့္ကိုယ္သင္ ထိခိုက္ေအာင္လုပ္လိုသည့္ အေတြးမ်ား ရွိပါသလား။
 Yes
 No
ဆိုးဝါးေသာ အေတြးမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အျမဲျပန္ေတြးေနမိသလား။
 Yes
 No
ျဖစ္ပ်က္ပံုကို စိတ္ထဲတြင္ ခဏခဏျပန္ျမင္ေယာင္ေနပါသလား။
 Yes
 No

၈။ ဓါတ္ခြဲ စစ္ေဆးျခင္း
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနရာ

စစ္ေဆးမႈ /ဓါတ္ခြဲခန္းပို႔ျခင္း

ဓါတ္ခြဲခန္းအေျဖ
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၉။ ဥပေဒေရးရာ (မႈခင္းဆိုင္ရာ) သက္ေသအေထာက္အထား ရယူျခင္း
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနရာ

ပို႔သည့္/သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေနရာ

ရယူသူႏွင့္ေန႔စြဲ

၁ဝ။ ကုသမႈ
ကုသမႈ
STI ကာကြယ္မႈ၊ ကုသမႈ
အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးေပးျခင္း
ဒဏ္ရာကို ကုသေပးျခင္း
ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး
အသည္းေရာင္ (ဘီ) ပိုးကာကြယ္ေဆး
HIV တားဆီးကာကြယ္ရန္ (PEP)
အျခား
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Yes

No

အမ်ိဳးအစားႏွင့္မွတ္ခ်က္

၁၁။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညႊန္းပို႔ျခင္း၊ ဆက္လက္ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
အၾကမ္းဖက္ခံရသူက ရဲကို တိုင္တန္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ (သို႔မဟုတ္) တိုင္တန္းျပီး ဟုတ္/မဟုတ္ ?  Yes  No
ျပန္္ရန္ လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ ေနရာရွိ/မရွိ ?  Yes  No

လိုက္ပါေပးမည့္သူရွိ/မရွိ?

 Yes  No

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ

ညႊန္းပို႔မႈ (ဥပမာ - ေနထိုင္စရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း)
ညႊန္းပို႔သည့္ ေနရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဆက္လက္ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္သေဘာတူညီမႈ
ေနာက္တစ္ၾကိမ္လာရမည့္ေန႔စြဲ _______ / _______ / ________
ရက္
လ
ႏွစ္

 Yes

 No

ေမးျမန္းစစ္ေဆးသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း
လက္မွတ္ ______________________________
အမည္

______________________________

ရာထူး

______________________________

ေန႔စြဲ

_______ / _______ / ________
ရက္

လ

ႏွစ္
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အပိုင္း (၄)
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ

လက္တြဲေဖာ္မွ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို

ခံစားခဲ့ရသူ

အမ်ားအျပားမွာ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ ၄င္းတို႔အတြက္ ပဏာမ
စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအားလံုးမွ မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အလိုက္ ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေစာစီးစြာ ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ လိုအပ္သလို
အခ်ိန္မီညႊန္းပို႔ေပးရမည္။
အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အေျခအေနမွ ေက်ာ္လြန္သြားျပီးသည့္အခါ အမ်ားစုမွာ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရမႈျပႆနာမ်ားမွ
သက္သာလာတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ခံစားရႏိုင္သျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သိရွိ
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။ ကုသမႈမ်ား မရရွိေသးမီ ပဏာမကုသေစာင့္ေရွာက္
မႈအေနျဖင့္္ လူနာ၏ ခံစားရမႈမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အၾကမ္း
ဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္နွင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကား
ေပးႏိုင္သည္္။

၄.၁.

အေျခခံစိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ

စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
•

အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား ရွာေဖြေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို
တိုက္တြန္းအားေပးရမည္။

•

စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေသာ
ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ပါဝင္သင့္သည္။
• စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ျပန္လည္သက္သာရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား
ေပးအပ္ျခင္း
• စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
• စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးကုသမႈလုိအပ္ေသာ/ေတာင္းဆုိေသာ လူနာမ်ားအား
စိတ္က်န္းမာေရး အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ေပးျခင္း။

•

သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း အျခားေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားထံ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ
ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း
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•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုက လက္ခံေစရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း လူမႈေရးအရ
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ေပါင္းစည္းမႈရေစရန္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္

တစ္လမွ

သံုးလအတြင္း

အေျခခံစိတ္ပိုင္းႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္းမွာ လံုေလာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္
ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးရမည္။
•

ေတြ႕ဆံုသည့္အခ်ိန္တိုင္း ကနဦးပံ့ပိုးကူညီမႈကိုေပးပါ (စာမ်က္ႏွာ (၂၆) မွ LIVES ကို ၾကည့္ပါ)

•

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုသက္သာလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

•

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းကို ခိုင္မာေစရန္ ကူညီပါ။ (စာမ်က္ႏွာ
(၈၅)၊(၄.၁.၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။)

•

လူမႈေရးအရ ကူညီပံ့ပိုးမႈရရွိႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။ (စာမ်က္ႏွာ (၈၆) – (၄.၁.၂) တြင္
ၾကည့္ပါ။)

•

စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ေစသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို သင္ၾကားသရုပ္ျပပါ။ (စာမ်က္ႏွာ (၈၉) မွ (၉ဝ) –
(၄.၁.၃) တြင္ ၾကည့္ပါ။) ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိပါက ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ အိမ္သို႔ယူသြားရန္
ေပးႏိုင္သည္။

•

ေနာက္ထပ္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ခ်ိန္းဆို၍ မွန္မွန္ေတြ႕ဆံုပါ။

၄.၁.၁. အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လက္ခံရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္း
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအဖို႔

စိတ္ခံစားမႈမွာ

မူလအေျခအေနအတိုင္း

ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္

အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ၾကိဳးစားသြားႏိုင္ရန္ အားေပးပါ။ ပံုမွန္ဘဝႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုပါ။
အတူေဆြးေႏြး၍ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။
•

အားသာခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျမွင့္တင္ေပးပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
အဆင္ေျပသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ယခင္က ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
မည္သို႔ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္ကို ေမးျမန္းပါ။

•

ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာပါ။ (အထူးသျဖင့္ စိတ္ဝင္စား၍
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား)

•

စိတ္ပူပန္မႈႏွင့္ စိတ္တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္
ေျပာပါ။

•

ပံုမွန္အိပ္ခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းထား၍ အိပ္ခ်ိန္မ်ားလြန္းျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ရွားရန္ေျပာပါ။

•

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈပံုမွန္ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာပါ။

•

စိတ္ဖိစီးမႈသက္သာလိုျခင္းေၾကာင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သံုးျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊
တရားမဝင္ ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ ေျပာပါ။

•

မိမိကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳလိုေသာ အေတြးမ်ား၊ သတ္ေသလိုေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္လာပါက
အကူအညီရယူရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လာျပရန္ မွာၾကားပါ။
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အထက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးေသာ္လည္း မသက္သာပါက ျပန္လာျပရန္ မွာၾကားပါ။
အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
•

အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား (ေက်ာင္းသြားျခင္း၊ အပန္းေျဖျခင္း၊
ရပ္ရြာအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္) ကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါ။

•

ပံုမွန္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးပါ။

•

အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေပးပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရေသာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အသိေပးေဖာ္ျပလိုသည့္
အခ်က္ မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္၊ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ၾကရန္ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အနာဂါတ္ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

•

အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို
အားျဖည့္ေပးပါ။

(စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာန၏ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ ဝန္ထမ္း
(Social Work - Case Manager) မ်ားထံ ညႊန္းပို႔ေပးပါ။)

၄.၁.၂. လူမႈေရးအရ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း
စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာ

ျပႆနာေတြ႕ၾကံဳေနရသူမ်ားအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ

လူမႈေရးကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမွာ

အလြန္

အေရးပါေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ (သို႔မ
ဟုတ္) အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရလိုက္ေသာအခါ ၄င္းတို႔၏ ပံုမွန္လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္
ျဖတ္သင့္သည္

(သို႔မဟုတ္)

ျပတ္ေတာက္ေနျပီဟု

ခံစားရေလ့ရွိသည္။

ဤသည္မွာ

အင္အားမရွိေသာေၾကာင့္

(သို႔မဟုတ္) ရွက္ရြံ႕အားငယ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။
•

“သင္ ေနမေကာင္းတဲ့အခါ အနားမွာ ဘယ္သူကို ရွိေနေစခ်င္သလဲ?”

•

“အၾကံဥာဏ္ရယူခ်င္ရင္ သင္ ဘယ္သူ႔ကို ေမးသလဲ ?”

•

“သင့္ရဲ႕ျပႆနာေတြကို မွ်ေဝေျပာျပဖို႔ ဘယ္သူနဲ႔ဆိုရင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ျပီး
အဆင္ေျပႏိုင္သလဲ ?”

မွတ္ခ်က္
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုကို

မွ်ေဝေျပာျပလိုသည့္သူမရွိသည့္တိုင္

မိသားစု၊

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္

ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ရွင္းျပပါ။ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ အတူရွိေနပါက စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမွ အာရံု
ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေပမည္။
ယခင္လုပ္ေဆာင္ေနက် လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းအတြက္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။
(ဥပမာ - မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံ လည္ပတ္ျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား၊
ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား)။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အားေပးပါ။
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လူမႈဝန္ထမ္းဌာန၏

ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ

(Case

Manager)

မ်ား၊

ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊

ေက်ာင္း

လူမႈဆက္ဆံေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျခားယံုၾကည္ရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ေအာက္ပါလူမႈေရးကူညီပံ့ပိုးမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။
•

ရပ္ရြာလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား (သာေရးနာေရး၊
လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ ဆြမ္း ေလာင္းအသင္းမ်ား၊ ဝတ္ရြတ္အဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား စသည္)

•

လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား၊ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား

•

ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပတစ္သက္တာ ပညာေရး

အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
˅˅

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳျပီး
ၾကင္နာဂရုစိုက္ေသာ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္

˅˅

မိဘမ်ား/ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္
အတူေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္ရန္

˅˅

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ား (မိသားစုမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားစသည္) အား ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးရန္

(စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာန၏ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ ဝန္ထမ္း
Social Work Case Manager မ်ားထံ ညႊန္းပို႔ေပးပါ။)
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ားမွ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
ကူညီေပးပါ။
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အသက္တစ္ႏွစ္

• ေႏြးေထြးစြာ ထားပါ။ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ထားပါ။

ေအာက္ ကေလး

• က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဝးေအာင္ ထားပါ။
• ေထြးေပြ႕ခ်ီပိုးေပးပါ။
• အစာကို ပံုမွန္ေကၽြးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ပါေစ။
• ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာေသာ အသံျဖင့္ စကားေျပာပါ။

ကေလးငယ္

• ၄င္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးပါ။ အာရံုစိုက္ေပးပါ။
• ၄င္းတို႔ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေနေၾကာင္း မၾကာခဏေျပာျပအသိေပးပါ။
• ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ကို အျပစ္တင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပ
ေပးပါ။
• ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ား၊ အစ္ကို၊ အစ္မမ်ား၊ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္
ခြဲမထားပါႏွင့္။
• ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ထိန္းသိမ္းပါ။
• ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုကို ေၾကာက္စရာအခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား မပါဝင္ေစဘဲ
လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေမးျမန္းပါ။
• ေၾကာက္ရြံ႕ေနပါက (သို႔မဟုတ္) ကေလးသည္ သင္ႏွင့္နီးကပ္စြာ ေနလိုပါက
ခြင့္ျပဳေပးပါ။
• ကေလးသည္ လက္မစုပ္ျခင္း၊ အိပ္ယာထဲတြင္ ဆီးသြားျခင္းစသည္ျဖင့္ ပို၍ အသက္
ငယ္ရြယ္ေသးသည့္အခ်ိန္၏ အျပဳအမူမ်ိဳးမ်ားကို ျပဳလုပ္လာပါက ကေလးအေပၚ
စိတ္ရွည္ပါ။
• ျဖစ္ႏိုင္ပါက ကစားရန္၊ စိတ္ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးပါ။

ပို၍ ၾကီးေသာ

• ၄င္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပး၍ အာရံုစိုက္ေပးပါ။

ကေလးမ်ားႏွင့္

• ပံုမွန္လုပ္ေနက်အလုပ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား • ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါ။ လက္ရွိဘာေတြ
ဆက္ျဖစ္ေနသည္ကို ရွင္းျပပါ။

• ဝမ္းနည္းေနပါက ခြင့္ျပဳထားပါ။ စိတ္ဓါတ္ၾကံခိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားပါႏွင့္။
• ၄င္းတို႔၏ အေတြးမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမျပဳဘဲ နားေထာင္ေပးပါ။
• ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးပါ။
• ၄င္းတို႔ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။
အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုးေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ကို
ေဆြးေႏြးေပးပါ။
• ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ကူညီေပးႏိုင္သူျဖစ္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္
တိုက္တြန္းပါ။ ခြင့္ျပဳေပးပါ။
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၄.၁.၃. စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Job Aid)
၁။ အသက္ေျဖးေျဖးရႈသည့္ နည္းလမ္း (Slow Breathing Technique)

• ဤေလ့က်င့္ခန္းက အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ျပီး ေျပေလ်ာ့သြားေအာင္ ကူညီေပး
လိမ့္မည္။ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္သည့္အခါတိုင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားပူပန္သည့္အခါတိုင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္သည့္အခါတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
• နည္းလမ္းကို အစအဆံုးသိေအာင္ အရင္ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေျခေထာက္မ်ားကို တင္ပလင္ေခြ
ထိုင္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေပါင္ေပၚတင္ထားပါ။ မ်က္လံုးမ်ားကို မိွတ္၍ ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ပါ။
• ပထမဦးစြာ ကိုယ္ခႏၶာကို ေျဖေလ်ာ့ထားပါ။ လက္ေမာင္းႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားကို လႈပ္ခါေပးျပီးေနာက္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေနပါေစ။ ပုခံုးကို ေနာက္ဖက္သို႔ လွည့္လည္အေၾကာေလ်ာ့ေပးျပီး ဦးေခါင္းကို တစ္ဖက္မွ
တစ္ဖက္သို႔ လွည့္၍ အေၾကာေလ်ာ့ေပးပါ။
• လက္မ်ားကို ဝမ္းဗိုက္ေပၚတင္ထားပါ။ သင္အသက္ရႈေနျခင္းကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။
• ေလအားလံုးကို ပါးစပ္မွ ရႈထုတ္လိုက္ျပီး ဝမ္းဗိုက္ကို ပိန္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ျပီးေနာက္ ႏွာေခါင္းမွ
တဆင့္ တေျဖးေျဖးအသက္ရႈသြင္းပါ။ ဝမ္းဗိုက္သည္ ေဘာလံုးကဲ့သို႔ ေဖာင္းၾကြလာသည္ကို ခံစားၾကည့္ပါ။
• အသက္ကို တေျဖးေျဖးရႈသြင္းပါ။ အသက္တစ္ခါရႈသြင္းတိုင္း၊ ရႈထုတ္တိုင္း ၁၊ ၂၊ ၃ …. ၁၊ ၂၊ ၃ ေျဖးညွင္းစြာ
ေရတြက္ပါ။
• (၂) မိနစ္ခန္႔ ဆက္လက္အသက္ရႈေနပါ။ အသက္ရႈေနသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ ဖိစီးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြား
ေနသည္ဟု ခံစားပါ။
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၂။ ၾကြက္သားမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ေလ်ာ့ခ်ေသာ နည္းလမ္း (Progressive Muscle Relaxation Technique)
• ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ခႏၶာကိုယ္မွ ၾကြက္သားမ်ားကို တင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ျပန္ေလ်ာ့ခ်ပါမည္။
ေျခေခ်ာင္းမ်ားမွ စတင္ပါ။
• ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို ေကြးထားျပီး ၾကြက္သားမ်ားကို တင္းထားပါ။ အနည္းငယ္နာက်င္ႏိုင္ပါသည္။ ၾကြက္သား
မ်ား တင္းထားစဥ္ အသက္ျပင္းျပင္းရႈသြင္းျပီး ၁၊ ၂၊ ၃ ေရတြက္ပါ။ ျပီးေနာက္ ၾကြက္သားမ်ားကို ျပန္ေလ်ာ့ျပီး
အသက္ျပန္ရႈထုတ္ပါ။ အသက္မွန္မွန္ျပန္ရႈျပီး ေျခေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပေလ်ာ့သြားသည္ကို ခံစားၾကည့္ပါ။
• ဤနည္းအတိုင္း ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တစ္လွည့္စီ လုပ္ေဆာင္ပါ။ တစ္ၾကိမ္စီတိုင္းတြင္ ၾကြက္သား
မ်ားကို တင္းထားစဥ္ အသက္ျပင္းျပင္း ရႈသြင္းျပီး ၁၊ ၂၊ ၃ ေရတြက္ပါ။ ျပီးေနာက္ ၾကြက္သားမ်ားကို ျပန္ေလ်ာ့
ျပီး အသက္ကို ေျဖးေျဖးျပန္ရႈထုတ္ပါ။








ေျခေထာက္ႏွင့္ ေပါင္ၾကြက္သားမ်ားကို တင္းပါ ……
ဝမ္းဗုိက္ၾကြက္သားမ်ားကို တင္းပါ ……
လက္သီးကို တင္းတင္းဆုပ္ထားပါ ………
တံေတာင္ဆစ္ကို ခ်ိဳး၍ လက္ေမာင္းမ်ားကို တင္းပါ …..
ပုခံုးေနာက္ အရိုးႏွစ္ခုကို ကပ္သြားေအာင္ ညွစ္ပါ ….
ပုခံုးႏွစ္ဖက္ကို ျမင့္ႏိုင္သမွ် ျမင့္ေအာင္ ျမွင့္ပါ ….
မ်က္ႏွာရွိ ၾကြက္သားအားလံုးကို တင္းပါ….

• ယခု သင့္ေမးေစ့ကို ရင္ဘတ္သို႔ ေျဖးညွင္းစြာကပ္ပါ။ အသက္ရႈသြင္းေနစဥ္ သင့္ေခါင္းကို ညာဘက္သို႔
စက္ဝိုင္းပံု ဂရုတစိုက္ေျဖးညွင္းစြာလွည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အသက္ရႈထုတ္စဥ္ သင့္ဦးေခါင္းကို ဘယ္ဘက္သို႔
စက္ဝိုင္း ပံုလွည့္၍ ရင္ဘတ္ဆီသို႔ ျပန္ကပ္ပါ။ ဤသို႔ သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။
• ယခု ေနာက္တစ္ဖက္သို႔ ေျပာင္းလုပ္ပါ။ အသက္ကို ရႈသြင္းေနစဥ္ ဘယ္ဘက္သို႔ စက္ဝိုင္းပံု လွည့္ပါ။ အသက္
ရႈထုတ္စဥ္ ညာဘက္သို႔ စက္ဝိုင္းပံုလွည့္၍ ရင္ဘတ္ဆီသို႔ ျပန္ကပ္ပါ။ သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။
• ယခု သင့္ဦးေခါင္းကို အလယ္သို႔ ျပန္ပို႔ပါ။ သင္ မည္မွ်ေျပေလ်ာ့သြားသည္ကို ခံစားၾကည့္ႏိုင္သည္။
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၄.၁.၄.စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

အေထြေထြက်န္းမာေရးအေျခအေနကို

စစ္ေဆးေနစဥ္ကပင္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အေျခအေန

ဆန္းစစ္မႈကို တစ္ျပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္ႏွင့္ ေမးျမန္းနားေထာင္စဥ္
စတင္၍ ဆန္းစစ္မႈျပဳရမည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို ၾကည့္ရႈမွတ္သားပါ။
ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ အျပဳအမူ

• မိမိရဲ႕ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ဂရုစိုက္ႏိုင္သလား၊ အဝတ္အစား၊ ဆံပင္သပ္သပ္
ရပ္ရပ္ရွိသလား (သို႔မဟုတ္) ရႈပ္ပြေနသလား၊
• အာရံုမစိုက္ျဖစ္ေနသလား၊ မတုန္မလႈပ္ျဖစ္ေနသလား၊
• ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ေနသလား၊ တည္ျငိမ္သလား၊
• ေဆးမူးေနသလား၊ ေဆးဝါးအလြဲသံုးစြဲထားေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိသလား၊
• (ေဆး = မူးယစ္ေဆး၊ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၊ အရက္စသည္)

စိတ္ခံစားမႈ - သင္၏ ေလ့လာ
• တည္ျငိမ္ေနသလား၊ ငိုယိုေနသလား၊
ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သူ၏ ေျပာျပခ်က္ • စိတ္ဆိုးေနသလား၊ အလြန္ဝမ္းနည္းေနသလား၊
ႏွစ္ခုလံုး
• စိတ္လႈပ္ရွားေနသလား၊ စိတ္ခံစားမႈမေဖၚျပဘဲ ရွိေနသလား၊
စကားေျပာပံု

• တိိတ္ဆိတ္ေနသလား၊
• ဘယ္လိုစကားေျပာလဲ၊ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာႏိုင္သလား၊
• စကားေျပာရန္ ခက္ခဲေနသလား၊
• အလြန္ျမန္ေနသလား၊ အလြန္ေႏွးေကြးေနသလား၊
• စိတ္ရႈပ္ေထြးေနသလား၊

အေတြးမ်ား

• ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္လိုသည့္ အေတြးမ်ား ရွိပါသလား၊
• ဆိုးဝါးေသာ အေတြးမ်ား၊ အမွတ္ရမႈမ်ားကို အျမဲျပန္ေတြးေနမိသလား၊
• ျဖစ္ပ်က္ပံုကို စိတ္ထဲတြင္ ခဏခဏျပန္ျမင္ေယာင္ေနပါသလား၊

ေအာက္ပါအေထြေထြေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျခင္းျဖင့္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။
•

“သင္ ဘယ္လိုခံစားေနရလဲ ?”

•

“သင့္အတြက္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့သလဲ ?”

•

“သင့္မွာ ျပႆနာေတြ ရွိေနသလား ?”

•

“သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝကို ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနသလား ?”

အေထြေထြဆန္းစစ္ရာတြင္ စိတ္ခံစားမႈ၊ အေတြး၊ အျပဳအမူတို႔၌ ျပႆနာရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိရျပီး ေန႔စဥ္
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ

ရွိေနပါက

ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ

စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာရွိေနႏိုင္သည္။

စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရျပီးေနာက္ စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာ (PTSD) အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ (စာမ်က္ႏွာ
၉၆ တြင္ ၾကည့္ပါ)
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သတ္ေသျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား လတ္တေလာျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္
အခ်ိဳ႕က သတ္ေသျခင္းအေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္သလိုျဖစ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္
သတ္ေသျခင္းအေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းသည္ ထိုသူအတြက္ သတ္ေသလိုသည့္ အေတြးမ်ားျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေနမႈကို
အမ်ားအားျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျပီး ပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္သည္။
အကယ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူတြင္ • လတ္တေလာအေျခအေန၌ သတ္ေသရန္ (သို႔မဟုတ္) မိမိကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳရန္ အေတြးမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား
ရွိေနပါက (သို႔မဟုတ္)
• ယခင္လအတြင္း မိမိကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳမည့္ အေတြးမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးျပီး (သို႔မဟုတ္)
• ယခင္ႏွစ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳခဲ့ဖူးျပီး
အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခံစားခ်က္မဲ့သကဲ့သို႔ မတုန္မလႈပ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အလြန္စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္
ေနျခင္း၊ စိတ္ပ်က္လြန္းေနျခင္း၊ စကားမေျပာဘဲ ရွိေနျခင္း - စသည္တို႔အနက္မွ တစ္ခုခုျဖစ္ေနပါက လတ္တေလာအေျခအေန၌ သတ္ေသရန္ (သို႔မဟုတ္) မိမိကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္
သူ႕အား တစ္ဦးတည္း မထားသင့္ပါ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား အထူးကုဆရာဝန္ထံ (သို႔မဟုတ္) အေရးေပၚေဆးကုသမႈေပးရာဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း
ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းရမည္။

၄.၂.

ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ ကူညီေပးျခင္း

စိတ္က်ေရာဂါကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း (၃) ဆင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။

1
2
3

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ သာမန္စိတ္က်ေရာဂါ (Mild depressive disorder)
အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါ (Moderately severe depressive disorder)
ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါ (Severe depressive disorder)

၄.၂.၁. အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါ
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ရသူ၊
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ မိမိကို္ယ္ကို အျပစ္တင္ျခင္း၊ ရွက္ရြံ႕ျခင္း၊ ဆံုးရံွဳးခဲ့ရမႈ အတြက္
ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းစသည့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ဆက္လက္ခံစားေနရႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္
ထိုသို႔ ျပင္းထန္စြာ လႊမ္းမိုးခံစားရမႈမ်ားမွာ လတ္တေလာ အခက္အခဲျပႆနာအတြက္ ပံုမွန္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အတြင္းသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
လူတစ္ဦးသည္

ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ရန္

နည္းလမ္းမရွာႏိုင္ဘဲ

ထိုခံစားမႈမ်ား

ဆက္လက္၍

ရွိေနပါက

၄င္းတြင္

စိတ္က်ေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္ေနႏိုင္သည္။
လူမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမေတြ႕ၾကံဳရေသာ္လည္း စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတြင္ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား မူလကပင္ ရွိေနႏိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မခံရမီကပင္
လူတစ္ဦးတြင္ စိတ္က်ေရာဂါရွိေနခဲ့ပါက ထပ္မံ၍ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေျခပိုမ်ားပါသည္။
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မွတ္ရန္ - အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္ထက္ ပို၍ရွိေနျပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ ျပီး
ကုသမႈေပးရန္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။
စိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား
• အင္အားမရွိျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား
• အေၾကာင္းရင္းရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာမ်ား (ဥပမာ- နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း)
• ကာလၾကာရွည္စြာ ဝမ္းနည္းေနျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ေနျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ေနျခင္း
• စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိျခင္း

အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါကို ဆန္းစစ္ျခင္း
၁။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူတြင္ အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ရွိ/မရွိ
သိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆန္းစစ္ပါ။

(က) ေအာက္ပါစိတ္က်ေရာဂါ၏ အဓိကလကၡဏာတစ္ခုခု ႏွစ္ပတ္ထက္ ပို၍ရွိေနျခင္း
•

ကာလၾကာရွည္စြာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေနျခင္း (ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ စိတ္တိုျခင္း
(သို႔မဟုတ္) စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း)

•

ယခင္က စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ စိတ္ဝင္စားမႈ၊
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊

(ခ) ေအာက္ပါ စိတ္က်ေရာဂါ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ ႏွစ္ပတ္ထက္ ပို၍ သိသာစြာ ရွိေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) လကၡဏာ
အမ်ားအျပားအတန္အသင့္ရွိေနျခင္း
•

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလြန္အကၽြံအိပ္ျခင္း

•

စားေသာက္လိုစိတ္မ်ားလာျခင္း (သို႔မဟုတ္) နည္းသြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သိသာစြာ
ေျပာင္းလဲျခင္း

•

မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးမရွိဟု ယံုၾကည္ေနျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားရျခင္း

•

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနျခင္း၊ အားမရွိျခင္း

•

အာရံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ရန္ အာရံုစူးစိုက္မႈကို ထိန္းမထားႏိုင္ျခင္း

•

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ျခင္း

•

မတုန္မလႈပ္ျဖစ္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပံုမွန္ထက္ ပို၍ ေႏွးေကြးစြာ စကားေျပာျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း
(Retardation)

•

မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ လြန္ကဲစြာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျပီး ဂဏွာမျငိမ္က်ိတ္မႏိုင္ခဲမရခံစားေနရျခင္း
(Agitation)

•

အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနျခင္း

•

တကိုယ္ရည္ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မလုပ္ခ်င္ေတာ့ျခင္း၊ လံုးဝမလုပ္ေတာ့ျခင္း (ဥပမာ မ်က္နွာသစ္၊ သြားတိုက္)

•

သတ္ေသရန္ အေတြးမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
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(ဂ)

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ၊

မိသားစုကိစၥ၊

လူမႈေရး၊

အလုပ္အကိုင္

(သို႔မဟုတ္)

ဘဝအတြက္

အျခား

အေရးၾကီးကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္း
ေန႔စဥ္ဘဝ၏ ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမးျမန္းပါ။ ဥပမာ - လုပ္ငန္းခြင္၊ ေက်ာင္း၊ ေနအိမ္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရးကိစၥ
အကယ္၍ (က) (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တြင္ (၃) ခုလံုး အနည္းဆံုးႏွစ္ပတ္ခန္႔ ရွိေနပါက အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္
ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
၂။ ထိုလကၡဏာမ်ားမွာ စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အျခားျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းရွိပါသလား ? ဆက္လက္
ေမးျမန္းပါ။
•

စိတ္က်ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ တူညီေနႏိုင္သည့္ အျခားရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ရွိ/မရွိ
ဆန္းစစ္ပါ။
ဥပမာ - ေသြးအားနည္းျခင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း ေလ်ာ့နည္းသည့္ေရာဂါ၊
ေလျဖတ္ျခင္း၊

ေဆးဝါးမ်ား၏

ေဘးထြက္အာနိသင္

(ဥပမာ

-

စတီးရိြဳက္ေဆးမ်ားေၾကာင့္

စိတ္ခံစားမႈေျပာင္းလဲျခင္း) စသည္တို႔ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္၍ ကုသေပးပါ။
•

စိတ္ၾကြေရာဂါ ျဖစ္ဖူးသည့္ ရာဇဝင္ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ပါ။ ယခင္ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား တစ္ျပိဳင္တည္း
ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း ရွိ /မရွိ ဆန္းစစ္ပါ။
• အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ အိပ္စက္ႏိုင္ျခင္း
• အလြန္အမင္းေတာက္ေလွ်ာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနျခင္း၊ စိတ္အေတြးမ်ားေနျခင္း၊
စိတ္တိုေနျခင္း
• အေတြးမ်ိဳးစံုယွဥ္ျပိဳင္မ်ားျပားေနျခင္း ၊ စိတ္အာရံုေျပာင္းလဲေထြျပားလြယ္ျခင္း
• လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေနျခင္း၊ အင္အားမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ စကားေျပာျမန္ေနျခင္း
• အလြန္အကၽြံေလာင္းကစားျခင္း၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္း၊ လံုေလာက္စြာ ျပင္ဆင္မႈမရွိဘဲ အေရးၾကီးေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ စိတ္လိုက္မာန္္ပါအျပဳအမူမ်ား
• မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရွိသင့္သည္ထက္ မ်ားစြာပိုလြန္ေနျခင္း

အထက္ပါ လကၡဏာ (၆) ခုအနက္မွ အခ်ိဳ႕လကၡဏာမ်ား တစ္ပတ္ထက္ပို၍ ရွိခဲ့ဖူးျပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို သိသာစြာ
ထိခိုက္ေစခဲ့ပါက (သို႔မဟုတ္) သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါက စိတ္ႂကြေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ပါက စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမွာ စိတ္ႂကြစိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး သီးျခားကုသမႈကို
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အထူးကုဆရာဝန္ထံ ညႊန္းပို႔ပါ။
•

အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္အတြက္ ျဖစ္တတ္သည့္ ပံုမွန္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ျဖစ္ေပၚမႈ ဟုတ္/မဟုတ္
ဆန္းစစ္ပါ။ ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႕ရွိပါက ပံုမွန္တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
• ေဆးကုသမႈမေပးရဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သိသာစြာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း
• ယခင္က စိတ္က်ေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) စိတ္ႂကြေရာဂါမ်ား မရွိခဲ့ျခင္း
• လကၡဏာမ်ားမွာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို သိသာစြာ မထိခိုက္ျခင္း
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အေတာ္အတန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ကုသမႈေပးျခင္း
၁။ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအတြက္ ပညာေပးရန္ အဓိကအခ်က္မ်ား
(လိုအပ္ပါက ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုပါ ပညာေပးပါ။)
•

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမွာ မည္သူမဆိုျဖစ္ႏိုင္ျပီး အလြန္အျဖစ္မ်ားပါသည္။

•

စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းသည္ (သို႔မဟုတ္) ပ်င္းရိသည္ဟု မဆိုလိုႏိုင္ပါ။

•

စိတ္ဓါတ္က်ေနသူအေပၚ အျခားသူမ်ားက (ဥပမာ - မင္း ဒီထက္ ပိုျပီး အားရွိသင့္တယ္.. ကိုယ့္ကိုယ္ကို
အားတင္း ေလ .. စသည္ျဖင့္) အားမလိုအားမရ အျမင္မ်ိဳး ရွိတတ္ၾကျခင္းမွာ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းသည္
အရိုးက်ိဳးျခင္း၊ ဒဏ္ရာ ရျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ကိစၥ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ဆႏၵရွိပါက အလြယ္တကူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု မွားယြင္းယူဆၾကေသာေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

•

စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္၊ မိမိ၏ ဘဝႏွင့္ အနာဂါတ္တို႔အေပၚ
အဆိုးျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ မိမိတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျပီး
တန္ဖိုးမရွိျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ဘဲ ေတြးထင္ေနႏိုင္သည္။ ထိုအျမင္မ်ားမွာ
စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္သည့္အခါ ျပန္လည္ေကာင္း မြန္လာတတ္သည္။

•

ကုသမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို စတင္ေတြ႕ျမင္လာရန္မွာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္သည္။

•

ေအာက္ပါတို႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈကို
ျပန္လည္သက္သာလာေစႏိုင္သည္။
• ယခင္က ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။
• ပံုမွန္အိပ္ခ်ိန္၊ ႏိုးခ်ိန္မ်ားကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းပါ။
• ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
• ခံတြင္းမလိုက္ေသာ္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပံုမွန္စားေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
• ယံုၾကည္ရသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူ၍ အတူတူရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။
• လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

•

ကိုယ့္ကိုကိုယ္အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္သည့္ သတ္ေသလိုသည့္အေတြးမ်ားကို သတိျပဳပါ။ ထိုအေတြးမ်ား
ရွိေနသည္ဟု သတိထားမိပါက အေတြးအတိုင္း မလုပ္ေဆာင္ပါႏွင့္။ ယံုၾကည္ရသူအား ေျပာျပျပီး
အကူအညီရယူရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္လာျပပါ။

၂။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္္ သင္ၾကားေပးျခင္း
စာမ်က္ႏွာ (၈၆) ႏွင့္ (၈၇) တို႔တြင္ ၾကည့္ပါ။
၃။ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ရွိပါက စိတ္က်ေရာဂါကို အခ်ိန္တိုျဖင့္ ကုသမႈေပးႏိုင္ရန္
လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ပါ။
•

ျပႆနာေျဖရွင္းမႈအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း (Problem-solving counseling)

•

တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုကုသေပးျခင္း (Interpersonal therapy)

•

အသိဥာဏ္ႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈ (Cognitive behavioural therapy)

•

အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္ကုသေပးျခင္း (Behavioural activation)
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၄။ စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ား ေပးရန္ စဥ္းစားပါ။
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာဝန္ကသာ ထိုေဆးမ်ားကို ေပးရမည္ျဖစ္၍ ကၽြမ္းက်င္သူမရွိပါက လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ပါ။
၅။ အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကုသျခင္း
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကုသေစရမည္။
•

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုကုသေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္)အသိဥာဏ္ႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္း
ဆိုင္ရာ ကုသမႈ (သို႔မဟုတ္) စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ားကို မရရွိႏိုင္ပါက (သို႔မဟုတ္)

•

သတ္ေသရန္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရန္ အႏၱရာယ္အလြန္နီးကပ္ေနပါက (စာမ်က္ႏွာ (၉၂)
တြင္ ၾကည့္ပါ)

၆။ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈေပးျခင္း
•

ပံုမွန္ခ်ိန္းဆိုေခၚယူ၍ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရမည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္
လာေရာက္ရန္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုရမည္။ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုရမည့္ရက္မွာ ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္သည္။

•

၄င္း၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ေပးရမည္။ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရွိပါက
လႊဲေျပာင္း ညႊန္းပို႔ေပးရမည္။

၄.၂.၂. ထိခိုက္ခံစားရျပီးေနာက္ပိုင္း စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာ (Post-traumatic Stress Disorder –
PTSD)
ထိခိုက္ခံစားရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုခု (ဥပမာ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း) ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ခံစားခဲ့ရသူအမ်ားစုသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိစီးမႈကို ခံစားရတတ္သည္။
၄င္းတို႔အနက္

အမ်ားစုမွာ

ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္၍

ေဆးကုသမႈ

မလိုအပ္ေပ။

သို႔ရာတြင္

ျဖစ္ပ်က္ျပီးေနာက္

တစ္လေက်ာ္ၾကာသည္အထိ လကၡဏာစုမ်ား (ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရမႈကို ျပန္လည္ခံစားေနရျခင္း၊ ေရွာင္လႊဲလိုျခင္း၊ လက္ရွိ
အခ်ိန္တြင္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္း) သိသာစြဲျမဲစြာ က်န္ရွိေနပါက ထိုသူတြင္ PTSD ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္
သည္။
သတိျပဳသင့္သည္မွာ PTSD သည္ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ အဓိကေဝဒနာအျဖစ္ တစ္ခုတည္း
ျဖစ္ပြားတတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အရက္စြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားစိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
လည္းတြဲ၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

96

PTSD ၏ လကၡဏာမ်ား
PTSD ျဖစ္ပြားသူတစ္ဦးအား အျခားျပႆနာမ်ား ခံစားရျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အစပိုင္းတြင္ တိက်မႈမရွိေသာ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ စတင္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ • အိပ္စက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ - အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အိပ္မက္ဆိုးမက္ျခင္း)
• စိတ္တိုျခင္း၊ အျမဲစိတ္ပူပန္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) စိတ္ဓါတ္က်ေနျခင္း
• အေၾကာင္းရင္း ရွာမရဘဲ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ိဳးစံု အျမဲျဖစ္ပြားေနျခင္း (ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း)
သို႔ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားေမးပါက PTSD ၏ လကၡဏာမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

PTSD ကို ဆန္းစစ္ျခင္း
အကယ္၍ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လေက်ာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါက ထိုသူတြင္ PTSD ရွိ/မရွိ ေအာက္ပါ
လကၡဏာမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါ။
•

ျပန္လည္ခံစားေနရေသာ လကၡဏာ - လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလို အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း
မလိုလားဘဲ ထပ္တလဲလဲ ျပန္လည္သတိရေနျခင္း (ဥပမာ - ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အိပ္မက္မ်ားမက္ျခင္း၊
ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ျခင္း၊ ျမင္မက္ပါက (သို႔မဟုတ္) ျမင္ေယာင္ပါက အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္း)

•

ေရွာင္ရွားလိုေသာ လကၡဏာမ်ား - အၾကမ္းဖက္မႈကို အမွတ္ရေစမည့္ အေတြးမ်ား၊ မွတ္ဥာဏ္မ်ား၊
အလုပ္မ်ား (သို႔) အေျခအေနမ်ားကို တမင္ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ဥပမာ - အျဖစ္အပ်က္ကို သတိရေစမည့္
ကိစၥအေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ ေရွာင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေနရာသို႔ မသြားဘဲ ေရွာင္ရွားျခင္း

•

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလြန္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည့္ လကၡဏာမ်ား - ဥပမာ - လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ေနျပီး
အႏၱရာယ္ကို သတိထားေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရုတ္တရက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို
လြန္ကဲစြာ တံု႔ျပန္ျခင္း (ဥပမာ - ထခုန္ျခင္း)

•

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း

အကယ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး တစ္လခန္႔ၾကာသည္အထိ အထက္ပါအခ်က္အားလံုးရွိေနပါက PTSD ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ထိုသူတြင္

အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာ၊

စိတ္က်ေရာဂါ၊

သတ္ေသလိုေသာ

အေတြး၊

အရက္ႏွင့္

တရားမဝင္

ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈမ်ား ရွိ/မရွိ ကိုလည္း ဆန္းစစ္ပါ။

PTSD အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈေပးျခင္း
၁။ PTSD အေၾကာင္း ပညာေပးျခင္း
ေအာက္ပါတို႔ကို ရွင္းျပပါ။
•

PTSD ခံစားေနရသူမ်ားထဲမွ အမ်ားစုသည္ ေဆးကုသရန္မလိုဘဲ
သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆးကုသျခင္းျဖင့္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ
ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။

•

PTSD ခံစားေနရသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိေနဆဲဟု ထင္တတ္ၾကျပီး
စိတ္ဖိစီးမႈအလြန္မ်ားေနတတ္သည္။ အလြယ္တကူထိတ္လန္႔တတ္ျပီး (အလန္႔တၾကား ျဖစ္ေနျခင္း)
အႏၱရာယ္ကို အစဥ္အျမဲစိုးရိမ္ေနတတ္သည္။
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•

PTSD ခံစားေနရသူမ်ားသည္ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို မလိုလားဘဲ
ထပ္တလဲလဲျပန္သတိရေနတတ္သည္။ ထိုသို႔သတိရသည့္အခါ ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္
ထိတ္လန္႔မႈမ်ားကို ျပန္လည္ခံစားရႏိုင္သည္။ ေၾကာက္လန္႔စရာအိပ္မက္မ်ားလည္း မက္ႏိုင္သည္။

•

PTSD ခံစားေနရသူမ်ားသည္ ျဖစ္ပ်က္မႈကို သတိရေစမည့္ အရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ၾကုိးစားသည္။
ထိုသို႔ ေရွာင္ရွားေနျခင္းေၾကာင့္ ဘဝတြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။

•

(သင့္ေလ်ာ္ပါက ေျပာျပပါ) PTSD ကို ခံစားေနရသူမ်ားတြင္ အျခားရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားရွိေနႏိုင္သည္။ (ဥပမာ-နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း၊ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊
စိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း)

သူ႕အား အၾကံေပးပါ။
•

ေန႔စဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

•

ယံုၾကည္ရသူမ်ားကို ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုႏွင့္ ခံစားရမႈမ်ားအား ေျပာဆိုပါေစ။ သို႔ေသာ္ ေျပာဆိုရန္
အဆင္သင့္ျဖစ္မွသာ ေျပာပါ။

•

စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ စိတ္ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ပါ။

•

PTSD လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာေၾကာင့္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးမ်ား
သံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

၂။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား

ရရွိႏိုင္ရန္

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

စိတ္ဖိစီးမႈကို

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္

သင္ၾကားေပးျခင္း
စာမ်က္ႏွာ (၈၆)၊ (၈၇) တြင္ ၾကည့္ပါ။
၃။ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ရွိပါက လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ပါ။
•

ထိခိုက္ခံရမႈကို အထူးျပဳ၍ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုလိုက္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ
ကုသမႈ (Individual or group cognitive behavioural therapy with a trauma focus - CBT-T)

•

စိတ္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို EMDR စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့ကုသေပးျခင္း (EMDR - Eye
movement desensitization and reprocessing)

၄။ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက) အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကုသေစျခင္း
•

အသိဥာဏ္ႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈ (သို႔မဟုတ္) EMDR ကို မရရွိႏိုင္ပါက (သို႔မဟုတ္)

•

သတ္ေသရန္၊ မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရန္ အႏၱရာယ္အလြန္နီးကပ္ေနပါက (စာမ်က္ႏွာ (၉၂)
တြင္ ၾကည့္ပါ)

၅။ ဆက္လက္ခ်ိန္းဆို၍ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးျခင္း
ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္ျပရန္ (၂) ပတ္မွ (၄) ပတ္ အတြင္း ခ်ိန္းဆိုပါ။ ေနာက္ထပ္ခ်ိန္းဆိုရန္မွာ ေရာဂါေဝဒနာ၏ အေျခ
အေနေပၚတြင္ မူတည္သည္။
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Benzodiazepines ေဆးဝါးေပးရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
Benzodiazepines

(Diazepam)

(သို႔မဟုတ္)

စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ားကို

လတ္တေလာ

ေခတၱခဏစိတ္ဖိစီး

မႈမ်ားအတြက္ မေပးပါႏွင့္။
အရြယ္ေရာက္ျပီးသူလူနာအခ်ိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ေစေလာက္ေသာ အိပ္မေပ်ာ္သည့္ ျပႆနာ အတြက္
စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သီးျခားကုသမႈ (ဥပမာ - စိတ္ေျဖေလ်ာ့သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း) မ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အေျခအေနတြင္ Benzodiazepines ျဖင့္ ရက္တိုကုသမႈကို စဥ္းစားႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - Diazepam 2–5 mg/day or
Lorazepam 0.5–2 mg/day)။ ထိုအခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳ၍ ေပးရမည္။
•

အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ Benzodiazepines သည္ ေဆးအေပၚ မွီခိုမႈ (ေဆးစြဲမႈ) လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
Benzodiazepines ကို အမ်ားအားျဖင့္ လိုသည္ထက္ ပိုမိုညႊန္းေပးေလ့ရွိၾကသည္။

•

Benzodiazepines ကို အခ်ိဳ႕လူနာမ်ား၏ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းျပႆနာအတြက္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္
အလြန္တိုေတာင္းေသာ ကာလအတြက္သာ ေပးသင့္သည္။

•

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနခ်ိန္မ်ားတြင္ Benzodiazepines မၿဖစ္သင္႔ပါ္။

•

အျခားရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားပါ တစ္ျပိဳင္တည္းရွိေနသူမ်ားအား Benzodiazepines
ေဆးကို မေပးမီရွိေနေသာ ေရာဂါႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) သံုးစြဲေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ Benzodiazepine
ေဆးတို႔ အျပန္အလွန္ ဓါတ္ျပဳ သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ စဥ္းစားရမည္။
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အပိုင္း (၅)
ဥပေဒေရးရာအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား
ရယူျခင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၏

အဓိက

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဆးကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒအရ တိုင္ၾကားအေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ မႈခင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္၊
တိုက္နယ္ႏွင့္ ခရိုင္ေဆးရံုမ်ားတြင္ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္းကို တာဝန္ခံဆရာဝန္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ျဖစ္ျပီး အထူးကုေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ား ရွိပါက
၄င္းတို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆးရံုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေဆးရံုတြင္ အေထာက္
အထားမ်ား ရယူရန္မွာ သင္တန္းရရွိမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ ရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အခက္အခဲရွိပါက
ပိုမိုကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရွိသည့္ ေဆးရံုသို႔ ညႊန္းပို႔ေပးရပါမည္။
သတိျပဳရန္
ေဆးရံု/က်န္းမာေရးဌာနသို႔

ေဆးကုသမႈခံယူရန္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစသည့္

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

အေျခအေနႏွင့္

လာေရာက္သူမ်ားတြင္

မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

ေဆးရံု/က်န္းမာေရးဌာန၏

ေတြ႕ရွိပါက

မႈခင္းေဆးစာမွတ္ပံုတင္

စာအုပ္ (Police Case Register Book) တြင္ ျပည့္စံုစြာ မွတ္သားထားရမည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအေနျဖင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္
ကာယကံရွင္မွ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။

အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရပါက

ျပင္းထန္နာက်င္ေစမႈမ်ား၊

အမႈဖြင့္

တိုင္ၾကားျခင္း

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္

ျပဳ/မျပဳကို

ကေလးသူငယ္မ်ားအား

အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ားမွာ တည္ဆဲဥပေဒအရ ရဲစခန္းသို႔ မျဖစ္မေနသတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၅.၁

ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ဥပေဒေရးရာအတြက္

စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍

အေထာက္အထားမ်ား

ရယူျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

လူအမ်ား

အၾကား (သို႔မဟုတ္) လူႏွင့္ ပစၥည္း/ေနရာတို႔အၾကား ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈရွိခဲ့သည္ (သို႔မဟုတ္) မရွိခဲ့သည္ကို
ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ေျပာဆိုခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈ
ရွိ/မရွိ၊ အင္အားသံုးခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိတို႔ကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ အေထာက္
အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အေထာက္အထားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ရယူသိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ
အတြက္ အမႈေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အဓိကသက္ေသျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အမႈကိစၥျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အေထာက္အထားမ်ားကို အျမန္ဆံုးရယူသင့္သည္။ ဒဏ္ရာမ်ားကို မွတ္တမ္း တင္ျပီး
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ေသြး၊ ဆံပင္၊ တံေတြး၊ သုတ္ရည္စသည့္ နမူနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားျပီး (၇၂) နာရီအတြင္း ရယူႏိုင္ပါက တိုင္ၾကားမႈကို
အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေပမည္။

(၇၂)

နာရီေက်ာ္မွ

လာေရာက္ခဲ့ပါက

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား

အေနအထား

ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ယိုယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အတြက္ အေထာက္အထားရယူျခင္းမွာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္
ေပလိမ့္မည္။ ေဆးကုသရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးေနစဥ္ အေထာက္အထားရယူျခင္းကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ပါက လူနာအျဖင့္ ထပ္တလဲလဲစမ္းသပ္မခံရဘဲ သက္သာေပလိမ့္မည္။ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္သည့္ အေထာက္
အထားမ်ားကို ရယူျခင္းမျပဳရပါ။ (ဥပမာ - မလိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္သည့္ နမူနာ
မ်ား)
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိက်ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေဝထားေသာ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုက္နာရန္လိုပါသည္။

1
2
3
4

ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္စြဲ (Hospital Management Manual)
မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ (Medicolegal Guidelines for Medical Officers – Dec 2017)
Handbook for Medicolegal Cases in Myanmar
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ဌာနတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာဆိုင္ရာ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

5

အသစ္ထုတ္ျပန္မည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ဌာနတြင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

၅.၂.

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ •

ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္မႈမပါရွိဘဲ လြယ္ကူရိုးရွင္း၍ ျပည့္စံုစြာျဖင့္
ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ပါ။

•

သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဆရာဝန္အေနျဖင့္္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ဟုတ္/မဟုတ္၊ မုဒိမ္းမႈ
ေျမာက္/ မေျမာက္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တာဝန္မရွိပါ။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ရာတြင္
ေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္း မပါဝင္ရပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမႈခင္းအမ်ားစုတြင္ ေဆးပညာအရ
အေထာက္အထားမေတြ႕ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ၏ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ရိုးရွင္းျပည့္စံုစြာ ဆန္းစစ္ျပီး
မွတ္တမ္းတင္ပါ။

•

ဒဏ္ရာအားလံုး၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ရွင္းလင္းစြာ စနစ္တက်ေဖာ္ျပ၍ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ဇယား (၅.၁)
ကိုၾကည့္ပါ။ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းရမည့္ပံုစံမ်ားမွ လူပံုသ႑ာန္တြင္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ
မွတ္သားပါ။ (စာ မ်က္ႏွာ (၇၇) မွ (၈ဝ) တြင္ ၾကည့္ပါ။) ဒဏ္ရာကို မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္
ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ခန္႔မွန္း ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္းသာ
တတ္ႏိုင္သေရြ႕ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ အၾကမ္း ဖက္ခံရသူႏွင့္ က်ဴးလြန္သည္ဟု
တိုင္တန္းခံထားရသူတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူေျပာဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားအတိုင္း တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ (ဥပမာျခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ စကားလံုးမ်ား) တိုင္တန္းခံရသူ၏ အမည္ကို ထည့္သြင္းရန္ မတြန္႔ဆုတ္ပါႏွင္႔။
သို႔ေသာ္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူက ေျပာဆိုသည္မွာ …..၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူက
တိုင္တန္းသည္မွာ …….)
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•

စြပ္စြဲခံရသူဟူေသာ စကားလံုးကို မသံုးပါႏွင့္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူက ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုသည္ (သို႔မဟုတ္)
လိမ္လည္သည္ဟု မွားယြင္းအဓိပၸါယ္ေကာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တိုင္တန္းခံရသူဟု
သံုးနႈန္းႏိုင္သည္။

•

အေထာက္အထားအျဖစ္ ရယူေသာ အရာအားလံုးကို မွတ္သားထားပါ။

ဇယား ၅.၁. ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပျခင္း

အေၾကာင္းအရာ

မွတ္တမ္းတင္ပံု

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕သံုးပါ။ ဥပမာ - စုတ္ျပဲ
ဒဏ္ရာ၊ပြန္းျခစ္ဒဏ္ရာ၊ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊ ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာ၊ အပူေလာင္ဒဏ္ရာ၊ ထိုးသြင္း
ဒဏ္ရာ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာ

ေနရာ

ဒဏ္ရာ၏တည္ေနရာကို ခႏၶာေဗဒအတိုင္း ေဖာ္ျပပါ။ (Vertical, Horizontal)

အရြယ္အစား

ဒဏ္ရာ၏အရြယ္အစား (အရွည္၊ အက်ယ္) ကို တိုင္းတာေဖာ္ျပပါ။

ပံုစံ

ဒဏ္ရာ၏ပံုစံကို ေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာ - အရွည္လိုက္၊ ေကြ႕ဝိုက္ေသာ၊ ဘဲဥပံု၊ ပံုသ႑ာန္
မမွန္ေသာ (ပံုဆြဲေပးပါ)

အနီးဝန္းက်င္

အနီးဝန္းက်င္ရွိ ၾကြက္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို မွတ္သားပါ။ ဥပမာ - ေသြးေျခဥျခင္း၊
ေရာင္ရမ္းျခင္း

အေရာင္

အေရာင္ကို မွတ္သားေဖာ္ျပျခင္းမွာ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္မွ အေရာင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေသြးေျခဥျခင္းတို႔အတြက္ (အထူးသျဖင့္) အေရးပါသည္။

လားရာဘက္
(Direction)

ျမင္သာေသာ အင္အားအသံုးျပဳခဲ့သည့္ လားရာဘက္ကို ေဖာ္ျပပါ။
ထိုးသြင္းဒဏ္ရာတြင္ ေရွ႕/ေနာက္၊ အေပၚ/ေအာက္၊ အတြင္း/အျပင္

ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ား

ဒဏ္ရာထဲတြင္ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ား ရွိပါက ေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာ - ဖုန္မႈန္႔၊ ဖန္ကြဲစ

ဒဏ္ရာ၏သက္တမ္း

အနာက်က္လာသည့္ အေျခအေနကို မွတ္ခ်က္ေပးပါ။ (ဒဏ္ရာ၏ သက္တမ္းကို တိက်
စြာေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ဤမွတ္ခ်က္အတြက္မ်ားစြာ ဂရုျပဳသတိထား
ရန္လိုသည္။)

ေဘးႏႈတ္ခမ္း (Edge)

ဒဏ္ရာ၏ေဘးႏႈတ္ခမ္း အနားသတ္မ်ား၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ေဖာ္ျပပါ။ အသံုးျပဳခဲ့သည့္
လက္နက္ကို မွန္းဆႏိုင္ေစသည္။
ထိုးသြင္းဒဏ္ရာတြင္ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကို ေဖၚျပပါ။ ဥပမာ - ႏွစ္ဘက္ခၽြန္၊ တစ္ဘက္ခၽြန္၊
တစ္ဘက္တံုး

အနက္

ဒဏ္ရာ၏အနက္ကို ေဖာ္ျပပါ။ ဤသည္မွာ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေသြးထြက္မႈ

ေသြးအဆက္မျပတ္ထြက္ေနျခင္း (Active Bleeding) ရွိ/မရွိ
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၅.၃.
•

အေထာက္အထားအျဖစ္ ရယူႏိုင္ေသာအရာမ်ား
ဒဏ္ရာအေထာက္အထား - ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာ (သို႔မဟုတ္) လိင္အဂၤါရွိ ဒဏ္ရာမွာ
အင္အားသံုးျခင္း၏ အေထာက္အထားျဖစ္ႏိုင္၍ ရုပ္ပံုေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျပီး မွတ္သားသင့္သည္။

•

အဝတ္အစား - စုတ္ျပဲေသာ (သို႔မဟုတ္) စြန္းထင္းေသာ အဝတ္အစားမွာ အင္အားသံုးေၾကာင္း
အေထာက္အထားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဝတ္အစားကို ရယူသိမ္းဆည္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက (ဥပမာ လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ရန္ မရွိပါက) အဝတ္အစား၏ အေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ပံုၾကမ္းဆြဲပါ။

•

ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ား - ခႏၶာကိုယ္ (သို႔မဟုတ္) အဝတ္အစားေပၚ (သို႔မဟုတ္) ဆံပင္ထဲရွိ (ေျမၾကီး၊
သစ္ရြက္၊ ျမက္) စသည့္ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူေျပာျပေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္
ကိုက္ညီႏိုင္သည္။

•

အေမႊးအမွ်င္ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ခႏၶာကိုယ္ (သို႔မဟုတ္) အဝတ္အစားေပၚ၌ ျပင္ပမွ အေမႊးအမွ်င္ကို
ေတြ႕ေကာင္းေတြ႕ႏိုင္သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဆီးခံုေမႊး (သို႔မဟုတ္)
ဆံပင္ကို ယူထားႏိုင္သည္။

•

သုတ္ပိုး/သုတ္ရည္ - အကယ္၍ ထိုးသြင္းမႈရွိခဲ့ပါက သုတ္ပိုးႏွင့္ သုတ္ရည္တို႔ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္
ထိုးသြင္းခံရသည့္ မိန္းမကိုယ္ (သို႔မဟုတ္) စအို (သို႔မဟုတ္) ခံတြင္းထဲမွ Swab နမူနာရယူႏိုင္သည္။

•

DNA စစ္ေဆးျခင္း - အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ခႏၶာကိုယ္ (သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ က်ဴးလြန္သူ၏ ေသြး၊ သုတ္ရည္၊ တံေတြး (သို႔မဟုတ္) အျခားအရာ
တစ္ခုခုစြန္းေပေနႏိုင္သည့္ အရာဝတၳဳ (အဝတ္အစား၊ အမ်ိဳးသမီးသံုး ဂြမ္းထုတ္၊ လက္ကိုင္ပုဝါ၊
ကြန္ဒံုးစသည္) ကို ျဖစ္ႏိုင္ပါက DNA စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ သြားျဖင့္ကိုက္ထားေသာ
ဒဏ္ရာ၊ သုတ္ရည္ေပက်ံသည့္ေနရာ၊ ထိုးသြင္းခံရသည့္ ေနရာ၊ ကုတ္ဆြဲထားသည့္ လက္သည္း၊
ကုတ္ျခစ္ဒဏ္ရာစသည့္ ေနရာတို႔မွ Swab နမူနာယူႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အၾကမ္းဖက္ခံရသူထံမွ
ေသြးကိုလည္း ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ နမူနာယူရမည္။

•

ေသြး (သို႔မဟုတ္) ဆီး - ကို အဆိပ္၊ မူးယစ္စိတ္ေျပာင္းေဆးစသည့္ ေဆးဝါးပါဝင္မႈရွိ/မရွိ
စစ္ေဆးရန္ ရယူႏိုင္သည္။ (အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ မူးယစ္စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးသံုးစြဲထားသည့္
အေျခအေနျဖစ္ေနပါက)

ဥပေဒေရးရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေဆးကုသရန္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးစဥ္ကပင္ ရယူထားႏိုင္ျပီး
လံုျခံဳစြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းေပးထားႏိုင္သည္။ အေထာက္အထားမယူမီ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏သေဘာတူညီမႈကို ဦးစြာ
ရယူရမည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ ပံုစံမ်ား (စာမ်က္ႏွာ (၇၃) မွ (၈၃)) ကို အသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္။
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားအားလံုးကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား
ရွင္းျပပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ အမႈဖြင့္မည္ဆိုမွသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပပါ။

၅.၄.

အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ကို စစ္ေဆးျခင္း
•

ခႏၶာကိုယ္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ရယူျပီး
စိတ္ဒဏ္ရာ ထပ္မံ မရေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ အဝတ္အစားမ်ားကို မဖယ္ရွားမီ ထင္ရွားေသာ
အလင္း ေရာင္ေအာက္တြင္ ဦးစြာစစ္ေဆးပါ။ အဝတ္အစား၊ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ (သို႔မဟုတ္) ဆံပင္၊
အေမႊးအမွ်င္မ်ားထဲတြင္ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ား (ေျမၾကီး၊ သစ္ရြက္၊ ဖန္စ၊ ျပင္ပအေမႊးအမွ်င္) မ်ား
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ေတြ႕ပါက ေကာက္ယူပါ။ ထို႔ေနာက္ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္ေစျပီး အဝတ္အစားကို
ခၽြတ္ခိုင္းပါ။ က်လာသည့္ အရာမ်ားကို ရယူထားပါ။ (တစ္ကိုယ္လံုးအဝတ္ခၽြတ္ရန္ မခိုင္းပါႏွင့္။
ကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ဦးစြာစစ္ေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို စစ္ေဆးပါ။) ၄င္းအတြက္
အျခားအဝတ္အစားကို အစားထိုးျပန္ေပးႏိုင္ပါက စုတ္ျပဲေနေသာ၊ စြန္းထင္းေန ေသာ အဝတ္မ်ားကို
အေထာက္အထားအျဖစ္ ရယူပါ။
•

ဒဏ္ရာအားလံုးကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ အေသးစိတ္မွတ္သားပါ။

•

DNA စစ္ေဆးႏိုင္ပါက တံေတြး (သို႔မဟုတ္) သုတ္ရည္စြန္းေပေနႏိုင္ေသာ ေနရာအားလံုးမွ
နမူနာယူပါ။ (အၾကမ္းဖက္သူက လွ်ာျဖင့္ လ်က္ျခင္း၊ နမ္းျခင္း၊ ကိုက္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား)၊
ပိုးသန္႔စင္ထားေသာ ဂြမ္းတံ (Cotton swab) ကို သံုးပါ။ အေရျပားမွာ ေျခာက္ေသြ႕ေနပါက ဂြမ္းတံကို
ေရသန္႔အနည္းငယ္ ဆြတ္ပါ။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ဆီးခံုေမႊးတြင္ ျပင္ပအေမႊးအမွ်င္ ရွိ/မရွိ သိႏိုင္ရန္ ဘီးျဖင့္ ျခစ္ယူႏိုင္သည္။

•

ပါးစပ္တြင္းသို႔ သုတ္ရည္လႊတ္ခဲ့ပါက ဂြမ္းတံျဖင့္ ပါးစပ္တြင္းမွ နမူနာယူပါ။ သုတ္ရည္က်န္ေနတတ္ေသာ
ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ သြားမ်ားအၾကား၊ ေအာက္သြားမ်ားႏွင့္ သြားဖံုးမ်ားအၾကားသို႔ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ
ဂြမ္းတံျဖင့္ နမူနာယူပါ။

•

လိုအပ္ပါက (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ မူးယစ္စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးသံုးစြဲထားသည့္
အေျခအေနျဖစ္ေနပါက)ေသြး (သို႔မဟုတ္) ဆီးကို ေဆးဝါးပါဝင္မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ ရယူပါ။

စအို၊ Perineum၊ မိန္းမကိုယ္ (Vagina) ႏွင့္ Vulva တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း
•

စအို၊ Perineum ႏွင့္ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး DNA စစ္ေဆးႏိုင္ပါက
နမူနာရယူပါ။ တစ္ေနရာစီအတြက္ ေရသန္႔အနည္းငယ္ဆြတ္ထားေသာ ပိုးသန္႔စင္ထားသည့္
ဂြမ္းတံ (Cotton swab) မ်ားကို သီးျခားစီ သံုးပါ။ ကေလးျဖစ္ပါက စအိုႏွင့္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသား
ႏွစ္ေနရာလံုးမွ နမူနာကို အျမဲရယူရမည္။

•

ထိုးသြင္းသည့္္ (သို႔မဟုတ္) ထိုးသြင္းရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည့္အေပၚ မူတည္၍ မိန္းမကိုယ္ႏွင့္/(သို႔မဟုတ္)
စအိုတို႔ကို Speculum အသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆးရမည္။

•

Speculum ကို အသံုးျပဳရလြယ္ေစရန္ Normal Saline (သို႔မဟုတ္) ေရသန္႔ျဖင့္ ဆြတ္ပါ။
(အျခားေခ်ာဆီမ်ားမွာ ဥပေဒေရးရာ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။)

•

သုတ္ရည္စစ္ေဆးရန္ မိန္းမကိုယ္အတြင္းေနာက္ဖက္ (Posterior Fornix) မွ အရည္ကို ဂြမ္းတံျဖင့္
နမူနာ ယူပါ။ ရရွိေသာ အရည္ကို Slide ဖန္ျပားေပၚတြင္ တင္ပါ။ လိုအပ္လွ်င္ Normal Saline
တစ္စက္ထည့္၍ အဏုၾကည့္မွန္ဘီလူးေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။ သုတ္ပိုးမ်ား ေရြ႕လ်ားျခင္းကို
ၾကည့္ရႈမွတ္သားပါ။ က်န္ေသာ အရည္ကို မွန္ျပားေနာက္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္တင္ျပီး ေနာင္တြင္
ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ဖက္လံုးကို ေလသလပ္ခံ၍ (Air Dry)
ေျခာက္ေသြ႕ပါေစ။

•

DNA စစ္ေဆးႏိုင္ပါက မိန္းမကိုယ္အတြင္းေနာက္ဖက္ (Posterior Fornix) ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းအတြင္း
(Endo-cervical Canal) မွ အရည္ကို သီးျခားဂြမ္းတံမ်ားျဖင့္ နမူနာယူပါ။ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္
ေျခာက္ေသြ႕ပါေစ။

•

Acid Phosphatase စစ္ေဆးႏိုင္ပါက သားအိမ္ေခါင္းႏွင့္ မိန္းမကိုယ္မွ သီးျခားစီ ဂြမ္းတံမ်ားျဖင့္ swab
နမူနာ ယူပါ။

•

လိုအပ္ပါက သုတ္ရည္၊ DNA ႏွင့္ Acid Phosphatase စစ္ေဆးရန္ စအိုမွတစ္ဆင့္ Rectum (ဝမ္းအိမ္)
ထဲမွ နမူနာမ်ား ရယူပါ။ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (ဥပမာ - ဓါတုေဗဒဝန္ရံုး) သို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ Code
အမွတ္ အသားျဖင့္ မွတ္သား၍ ဓါတုေဗဒဝန္ရံုးမွ ညႊန္ၾကားလႊာအတိုင္း ေပးပို႔ပါ။
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မုဒိမ္းမႈလူနာမ်ား စစ္ေဆးစဥ္ မိန္းမကိုယ္ႏွင့္ ေယာက္်ားတန္ဆာမွ Smear ယူျခင္းႏွင့္ Smear မ်ားကို မွန္ခ်ပ္ျပဳလုပ္နည္း

1

Smear ယူမည့္ ဂြမ္းစကို မိန္းမကိုယ္/ေယာက္်ားတန္ဆာအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းျပီး အတြင္းသားနံရံကို ထိေအာင္
တို႔ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေျဖးညွင္းစြာ ျပန္လည္ထုတ္ယူပါ။

2

မွန္ျပားႏွစ္ခ်ပ္ကို စားပြဲေပၚတြင္ အဆင္သင့္ျပင္၍ ခ်ထားပါ။ ခ်ထားေသာ မွန္ခ်ပ္တစ္ခုစီေပၚသို႔ Smear ဂြမ္းစကို
တစ္ဖက္တည္း (ဘယ္မွညာ) (သို႔မဟုတ္) (၃) ၾကိမ္ဆြဲပါ။ အစြန္းႏွစ္ဖက္သို႔ မထိရန္ လိုပါသည္။

3

သြားၾကားထိုးတံ (သို႔မဟုတ္) အုန္းလက္ရိုးငယ္ (၂) ခုကို ယူပါ။ မွန္ျပားတစ္ခ်ပ္၏ Smear လြတ္ေနေသာ
အစြန္း ႏွစ္ဖက္တြင္ သြားၾကားထိုးတံအစ (သို႔မဟုတ္) အုန္းလက္ရိုးငယ္ (၂) ခုကို တင္ပါ။

4

ဒုတိယမွန္ျပားကို သြားၾကားထိုးတံ (သို႔မဟုတ္) အုန္းလက္ရိုးငယ္ (၂) ခု တင္ထားေသာ မွန္ျပားေပၚသို႔
ေမွာက္၍ တင္လိုက္ပါ။ အတြင္းပိုင္းကို စကၠဴတိပ္ကပ္ရန္ မလိုပါ။

5

၄င္းအေျခအေနတြင္ Smear သုတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ခုသည္ အတြင္းပိုင္းသို႔ ေရာက္ေနရပါမည္။ အျပင္
ပိုင္းတြင္ ဘာမွမရွိရပါ။ ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါသည္။

6

မွန္ျပားအျပင္ဘက္၏ အနားစြန္းႏွစ္ဖက္ကို စကၠဴပလာစတာျဖင့္ တစ္ပတ္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ပတ္ခန္႔ပတ္ျပီး
ထိန္းပါ။

7

8

စကၠဴသန္႔သန္႔ျဖင့္ လံုျခံဳေအာင္ထုတ္ပါ။ စကၠဴေပၚတြင္ •

လူနာအမည္

•

အသက္

•

အဘအမည္

•

Smear ယူသည့္ ေန႔စြဲႏွင့္အခ်ိန္

•

Smear ယူသည့္ ဆရာဝန္၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္တို႔ကို ေရးပါ။

ခ်ိပ္ပိတ္ပါ။ မႈခင္းဆရာဝန္ၾကီးရံုး (သို႔မဟုတ္) ဓာတုေဗဒဝန္ရံုးသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း
အျမန္ဆံုးပို႔ေပးပါ။ ခ်ိပ္မပ်က္ရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ နာက်င္ေစမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆး
ေပးရသည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက အသက္စစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးရႏိုင္သည္။ စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေနာက္
ဆက္တြဲ (၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၅.၅.

အေထာက္အထားမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

အေထာက္အထားမ်ားကို တရားရံုးသို႔ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္တိုင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေသခ်ာစြာ
ထိန္းသိမ္းေပးထားရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေထာက္အထားကို ရယူျပီးေနာက္ အမွတ္ အသား
ျပဳလုပ္ျခင္း၊

သိုေလွာင္ျခင္း၊

ထိုအေထာက္အထားမ်ားသည္

ပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို

စနစ္တက်ေသခ်ာစြာ

မည္သည့္ေနရာမ်ား၌

ရွိေနခဲ့သည္ကို

ျပဳလုပ္ရမည္။
သိရွိႏိုင္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္

အေထာက္အထားရယူသူမွ

တရားရံုးသို႔ တင္ျပသူအထိ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူအားလံုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။
အေထာက္အထားကို ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းမပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္။
•

ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မည့္ အဝတ္အစားမ်ား၊ အဝတ္စမ်ား၊ Swab မ်ား၊ ပတ္တီးစ (Gauze)
မ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ေကာင္းစြာ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီး
စကၠဴအိတ္ျဖင့္ထုတ္ပါ။ (ပလတ္စတစ္အိတ္ မသံုးရ ပါ။) ေကာင္းစြာ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္
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ထိန္းသိမ္းထားရွိပါက DNA စစ္ေဆးမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ျပီးေနာက္တြင္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
•

ေသြးႏွင့္ ဆီးနမူနာမ်ားကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ (၅) ရက္အထိ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။
ထို႕ထက္ၾကာေအာင္ သိမ္း ဆည္းရမည္ျဖစ္ပါက Freezer ေရခဲခန္းတြင္ သိမ္းရမည္။
ဓါတ္ခြဲခန္း၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာသိမ္းဆည္းပါ။

•

နမူနာမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္ ကုတ္နံပါတ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားရမည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ အမည္ (သို႔မဟုတ္) အမည္အတိုေကာက္/
အမည္၏အစ စာလံုးမ်ားျဖင့္ မမွတ္သားရပါ။ ေန႔စြဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားတို႔ကိုလည္း
မွတ္သား၍ အိတ္ (သို႔မဟုတ္) ဘူးတစ္ခုျဖင့္ ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းရမည္။ (ကုတ္နံပါတ္မ်ားကို
အဂၤလိပ္အကၡရာျဖင့္ မွတ္သားရာတြင္ ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ လြယ္ကူေသာ အကၡရာစာလံုးမ်ား မသံုးဘဲ
ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္၍ မရေသာ အကၡရာစာလံုးမ်ားကို သံုးသင့္သည္။ (ဥပမာ - C, F, I, O တို႔ကို မသံုးဘဲ
A, B, D, E, G, H, K တို႔ကို သံုးသင့္သည္။)

•

အိတ္ (သို႔မဟုတ္) ဘူး၏ အပိတ္ေနရာတြင္ စကၠဴတိပ္ျဖင့္ကပ္၍ အလံုပိတ္ထားရမည္။ တိပ္ေပၚတြင္
ကုတ္နံပါတ္၊ ေန႔စြဲေရး၍ သင္၏ လက္မွတ္ကို ေရးထိုးထားရမည္။ ရယူ၊ သိမ္းဆည္း၊ ပို႔ေဆာင္စဥ္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဓါတ္ခြဲခန္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလည္း ေရးသားထားရမည္။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္ အေထာက္အထားမ်ား ရယူထားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒေရးရာ
တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံ တင္ျပတိုင္တန္းရန္ မဆံုးျဖတ္ရေသးသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက
အေထာက္အထားမ်ား ကို က်န္းမာေရးဌာနတြင္ တစ္လအထိ လံုျခံဳစြာသိမ္းထားျပီး မလိုအပ္ေတာ့ပါက
ဖ်က္စီးပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၅.၆.

မႈခင္းေဆးစာ (Medicolegal Report)

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ေဆး ကုသမႈမွတ္တမ္း
(Medical Record) မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား ဆက္လက္ကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးရမည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ မႈခင္းေဆးစာ (Medicolegal Report) ကိုလည္း စမ္းသပ္ ကုသေပးသူဆရာဝန္မွ
ျပည့္စံု ေသခ်ာစြာ ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ (သို႔မဟုတ္) မႈခင္း ဆရာဝန္မ်ားက တာဝန္ယူကာ
ထပ္ဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရပါမည္။ ျမိဳ႕နယ္ေဆးရံုမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါက အနီးစပ္ဆံုး
သက္ဆိုင္ရာမႈခင္းဆရာဝန္ရွိသည့္

ေဆးရံုသို႔

လႊဲေျပာင္းရမည္။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

ေျပာၾကားခ်က္အျပင္

မႈခင္းေဆးစာမွာ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျပီးပါက အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေနျဖင့္္ တိုင္ၾကားရန္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ေသးလွ်င္
ကုသေပးသူသည္

မႈခင္းေဆးစာကို

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

အျခားေဆးကုသမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

အတူမထားဘဲ

သီးျခားလံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းေပးထားရမည္။ မႈခင္းေဆးစာဖြင့္၍ ေဆးကုသျခင္းသည္ အမႈဖြင့္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမႈဖြင့္
လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ရဲစခန္း (သို႔မဟုတ္) တရားရံုးသို႔ သြားေရာက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္
ရန္လိုေၾကာင္း

အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္တကြ

သက္ဆိုင္သူမ်ားကို

ရွင္းျပရပါမည္။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူသည္

ရဲသို႔

တိုင္ၾကားျပီး အမႈဖြင့္ခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေပးအပ္ရမည္။ ထို႔ျပင္
ျပည္သူ႕ရဲမွ ရဲေဆးစာျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏အေျခအေနကို ထင္ျမင္ခ်က္ေတာင္းခံသည့္အခါ မူလေဆးကုသမႈ
မွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေရးသားေပးရမည္။
မႈခင္းေဆးစာကို မႈခင္း ၃၈/ ရဲ ၇၅ (Crime 38/ Police 75) ပံုစံဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္
ျပည္သူ႔ရဲမ်ားမွ ျဖည့္စြက္၍ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေသာ တာဝန္က်ဆရာဝန္ကိုယ္တိုင္ ျပည့္စံုစြာ
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ျဖည့္စြက္ရမည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေပးရမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဆးကုသမႈျပီးသည့္အခ်ိန္မွ (၂)
ပတ္အတြင္း မႈခင္းေဆးစာကို ျပည္သူ႕ရဲသို႔ ထုတ္ေပးရမည္။
မႈခင္းေဆးစာတြင္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုမွ ျဖည့္စြက္ရမည့္အပိုင္း (၄) ပိုင္း ပါရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) ကို ၾကည့္ပါ။
ပထမပိုင္းမွာ

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေၾကာင္း

ျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္၍

အသက္စစ္ေပးရမည့္

အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္

မုဒိမ္းမႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား (၂) ခုကိုပါ
မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ ေခၚေဆာင္လာသူသည္ ျပည္သူ႕ရဲျဖစ္ပါက အမည္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္၊ ရာထူး၊ ရဲစခန္း အမည္တို႔ကို
ေရးသြင္းရမည္။ အရပ္သားတစ္ဦးမွ ေခၚေဆာင္လာပါက ထိုသူ၏ အမည္၊ အသက္၊ က်ား/မ၊ အဘ အမည္၊
ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို ေရးသြင္းရမည္။
မႈခင္းေဆးစာ၏

ဒုတိယပိုင္းမွာ

ျပည္သူ႕ရဲမွ

ေမးျမန္းေသာ

ကိစၥအတြက္

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ျဖည့္သြင္း

ရန္ျဖစ္သည္။ နာက်င္ေစမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈတို႔အတြက္ ဒဏ္ရာမ်ားကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၈၄၊
ဇယား ၅.၁ ကို ၾကည့္ပါ။) ဓါတ္မွန္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈအေျဖမ်ား၊ ခြဲစိတ္ကုသရပါက ေန႔စြဲ၊ အခ်ိန္၊ ေမ့ေဆး/ထံုေဆး၊
ခြဲစိတ္မႈႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ေဆးရံုတက္/ဆင္းသည့္ေန႔ရက္၊ တက္သည့္ အေဆာင္စသည္တို႔ကို အမွတ္စဥ္မ်ားႏွင့္
တကြမွတ္တမ္းတင္ရမည္။
မုဒိမ္းမႈအတြက္ စစ္ေဆးရန္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရမည္။ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္၊
စစ္ေဆးသည့္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္၊ ျပဳလုပ္သူ၊ ျပဳလုပ္ခံရသူတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ ဒဏ္ရာမ်ားရွိပါက အထက္စာပိုဒ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ျပီး မိန္းမကိုယ္၊ မိန္းမကိုယ္အေျမွးပါး၊ စအိုစသည္တို႔ကို အခန္း (၃) တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စစ္ေဆး၍ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ သုတ္ပိုး ေတြ႕/မေတြ႕ကို စစ္ေဆးသည့္ အမွတ္စဥ္ႏွင့္တကြ
ေဖာ္ျပရမည္။
မႈခင္းေဆးစာ

တတိယပိုင္းတြင္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ

ဆရာဝန္၏

ထင္ျမင္ခ်က္ကို

ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာတစ္ခုစီအတြက္ သာမန္နာက်င္ေစမႈ၊ ျပင္းထန္နာက်င္ေစမႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။ ဒဏ္ရာတစ္ခုစီအတြက္
အသံုးျပဳေသာ လက္နက္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိပါက ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ၾကီး/
မႈခင္း ဆရာဝန္တို႔ကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ရပါမည္။ မုဒိမ္းမႈအတြက္ လတ္တေလာကာမစပ္ယွက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိကိုလည္း
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရပါမည္။ ေပးႏိုင္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ -

1
2
3

လတ္တေလာကာမစပ္ယွက္ထားေသာ လကၡဏာမ်ားရွိပါသည္။
လတ္တေလာထိုးသြင္းထားေသာ လကၡဏာမ်ားရွိပါသည္။
လတ္တေလာကာမစပ္ယွက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးပညာအေနႏွင့္ တိက်ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္
မေပးႏိုင္ပါ။၄င္းထင္ျမင္ခ်က္၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္မွာ ကာမစပ္ယွက္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိုးသြင္းျခင္း
ရွိသည္/မရွိသည္ ကို အတိအက်မေျပာႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ သုတ္ပိုး မေတြ႕ရွိျခင္း၊ လတ္တေလာ
ဒဏ္ရာမေတြ႕ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဆးပညာအရ အတိအက်မေျပာႏိုင္ျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္သည္။

ဒဏ္ရာရရွိျပီး

မိမိဘာသာထိခိုက္မိသည္ဟု

အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဟု

ေျပာသူမ်ား၊

သံသယရွိေသာ္လည္း

မႈခင္းေဆးစာဖြင့္ထားျပီးေသာ

လူနာမ်ားအတြက္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

အမႈမဖြင့္လိုေသာလူနာမ်ားႏွင့္
မိမိေဆးရံုတြင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အျခားျပည္သူ႔ေဆးရံုတစ္ခုခုတြင္

မႈခင္းေဆးစာမဖြင့္ေသာ္လည္း

မႈခင္းေဆးစာ

မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (Police Case Register Book) တြင္ အျပည့္အစံုေရးသားမွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ သို႔မွသာ ေနာင္အခါ
အမႈဖြင့္လာပါက အဆင္သင့္ေရးသားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲေဆးစာ
ကုသေနစဥ္အတြင္း

သက္ဆိုင္ရာ

ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး

(သို႔မဟုတ္)

စခန္းမွဴးက

မႈခင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္

ေဆးစာလိုအပ္ပါက ေတာင္းခံစာျဖင့္ ေတာင္းရမည္။ ထိုအခါ ေဆးစာေပၚတြင္ “အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ေဆးကုသမႈ
မျပီးဆံုးေသးပါ။

ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး/စခန္းမွဴး၏

ေတာင္းခံစာအရ

ေဆးစာေတာင္းခံသည့္ေန႔အထိ

ေဆးကုသမႈ

အေျခအေနေပၚတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲေဆးစာကို လာေရာက္ထုတ္ယူရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။”
ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကို ေရး၍ ေဆးစာထုတ္ေပးရမည္။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအား

အထူးကုဆရာဝန္မ်ားရွိေသာ

အျခားေဆးရံုမ်ားသို႔

ညႊန္းပို႔ရျခင္း၊

မ်က္ႏွာ

(သို႔မဟုတ္)

ဦးေခါင္းတြင္ အျမဲတေစ ရုပ္ဆင္းပ်က္/မပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ (၃ - ၄ ပတ္)အထိ ေစာင့္ဆိုင္းစစ္ေဆးျပီး မူရင္းေဆးစာ
ကို ထုတ္ေပးရပါမည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ိဳးအတြက္ (၃ - ၄ ပတ္) မတိုင္မီ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေဆးစာ
ေတာင္းခံပါက ၄င္းေဆးစာေပၚတြင္ အထက္စာပိုဒ္ပါမွတ္ခ်က္အျပင္ “မ်က္ႏွာဒဏ္ရာ/ အဆစ္အျမစ္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးႏိုင္ပါ” ဟု ေဖာ္ျပ၍ အျခားဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္။
ကနဦးစမ္းသပ္ကုသေပးခဲ့ေသာ ေဆးရံုမွ တာဝန္ခံဆရာဝန္သည္ မိမိေဆးရံု (သို႔မဟုတ္) အျခားေဆးရံု (သို႔ မဟုတ္)
အထူးကုဆရာဝန္ထံမွ ေဆးကုသမႈမ်ား ျပီးဆံုးသည့္အခါ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ့လာျပီး ေနာက္ဆံုး ထင္ျမင္ခ်က္ကို
ေနာက္ဆက္တြဲေဆးစာျဖင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ထိုသို႔မေဆာင္ရြက္လိုပါက မိမိက မူရင္းေဆးစာကို ထုတ္ေပးျပီး ေနာက္ဆံုးထင္ျမင္ခ်က္ကိုမူ လႊဲေျပာင္း ကုသခဲ့ေသာ
ျပည္သူ႕ေဆးရံု (သို႔မဟုတ္) မႈခင္းဆရာဝန္ထံမွ ရယူရန္ ျပည္သူ႕ရဲအား ညႊန္ၾကားေပးရမည္။ မိမိတို႔ ေဆးရံုမွ တရားရံုးသို႔
သက္ေသခံသြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေနာက္ဆံုးထင္ျမင္ခ်က္ ေဆးစာမိတၱဴကို ျပည္သူ႕ရဲထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းခံရပါမည္။
သို႔ေသာ္ အမႈသည္ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ အေရးၾကီးျခင္းတို႔ ရွိေနပါက အထူးကုဆရာဝန္ (သို႔ မဟုတ္) မႈခင္းဆရာဝန္က
မိမိတို႔ကိုသာ တရားရံုးသို႔ သက္ေသခံဆင့္ေခၚရန္ ညႊန္ၾကားရပါမည္။
မႈခင္းေဆးစာပံုစံ၊ မႈခင္းေဆးစာ ေရးသားရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ နမူနာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) တြင္
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ မႈခင္းေဆးစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးသူႏွင့္ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳသူတို႔၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ အမည္ (တစ္ရြက္ထက္ ပိုပါက စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ ေရးပါ။)

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ေန႔စြဲႏွင့္ အခ်ိန္အတိအက်

•

ျဖစ္ပြားပံုကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူေျပာဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ျပခ်က္

•

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

•

ရယူသည့္ နမူနာမ်ား

•

ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္

၅.၇.

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တရားရံုးတြင္ ထြက္ဆိုတင္ျပျခင္း

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ

တရားစြဲဆိုခဲ့ပါက

ျဖစ္ပြားျပီးခ်ိန္တြင္

စစ္ေဆးကုသေပးခဲ့သည့္

သက္ဆိုင္ရာ

တာဝန္ခံ

ဆရာဝန္အား တရားရံုးတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပေပးရန္ သမၼာန္စာျဖင့္ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္။ တာဝန္ခံဆရာဝန္
မ်ားသည္ တရားရံုးတြင္ တင္ျပရန္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ရွိႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) တင္ျပေပးရန္ အခ်ိန္မရွိဟု ခံစားရႏိုင္သည္။
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မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤသည္မွာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေပသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရာရွိ (သို႔မဟုတ္) တရားလိုေရွ႕ေနအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃)ခ်က္ကို သက္ေသျပရန္
လိုသည္။ (သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဆရာဝန္က သက္ေသျပရန္ မဟုတ္ပါ။)

1

ထိုးသြင္းမႈရွိျခင္း - မိန္းမကိုယ္ (သို႔မဟုတ္) စအိုတြင္းသို႔ လိင္တံ (သို႔မဟုတ္) အျခားအရာဝတၳဳတစ္ခုခုျဖင့္
အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ေစ ထိုးသြင္းမႈရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပါးစပ္တြင္းသို႔ လိင္တံျဖင့္ ထိုးသြင္းမႈရွိျခင္း၊

2
3

ထိုးသြင္းမႈသည္ ထိုးသြင္းခံရသူ၏ သေဘာတူညီမႈမပါရွိဘဲ ျပဳလုပ္မႈျဖစ္ျခင္း
က်ဴးလြန္သူမွာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း

အမ်ားအားျဖင့္

သက္ဆိုင္ရာ

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ

တာဝန္ခံဆရာဝန္အား

စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အေနႏွင့္

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ

တင္ျပေပးရန္

အခ်က္အလက္မ်ား

တရားရံုးမွ

မွန္ကန္ေၾကာင္းကို

သက္ေသထူေပးရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဆရာဝန္သည္ တရားခြင္သို႔မသြားမီ အမႈကိစၥ၏ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ား
ကို သိရွိရန္ႏွင့္ မိမိ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တရားလိုေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္သည္။
တရားရံုးတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္ ပညာရွင္ပီသစြာ တင္ျပပါ။
•

သင့္ေလ်ာ္စြာ ဝတ္စားပါ။

•

ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ ေျဖးေျဖးစကားေျပာပါ။ သင့္ေလ်ာ္ပါက မိမိစကားေျပာေနသူအား မ်က္လံုးခ်င္းဆံု၍
ေျပာပါ။

•

တိက်ေသာ ေဆးပညာအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

•

ေမးခြန္းမ်ားကို ပညာရွင္အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ေသခ်ာစြာ ေျဖဆိုပါ။

•

ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကို မသိရွိပါက မသိေၾကာင္း ေျပာပါ။ အေျဖတစ္ခုခုေပးႏိုင္ေအာင္
မၾကိဳးစားပါႏွင့္။ မိမိ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈထက္ ပိုလြန္ေသာ ကိစၥမ်ားကို မေျဖဆိုပါႏွင့္။

•

ေမးခြန္းမွာ မရွင္းလင္းပါက ျပန္ေမးပါ။ ခန္႔မွန္းေတြးေတာ၍ ျပန္မေျဖပါႏွင့္။

•

အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစမ္းသပ္ကုသေပးစဥ္က မွတ္သားထားေသာ
မွတ္စုမ်ားမွာ တင္ျပရန္အတြက္ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရးမွတ္မထားပါက
မွတ္မိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေျပာဆိုမႈအားလံုး၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို
တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လံုေလာက္စြာ၊ တိက်ျပည့္စံုစြာ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ထားရန္
အေရးၾကီးေပသည္။ ဤသည္မွာ တရားရံုးတြင္ တင္ျပႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္မႈျဖစ္သည္။

•

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) တြင္ စုစည္းတင္ျပထားသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

သတိေပးကဒ္ျပား

ဤသတိေပးကဒ္ျပားကို ကူးယူ၍ (သို႔မဟုတ္) ျဖတ္၍ ေခါက္ျပီး သင့္အက်ၤ ီအိတ္ထဲတြင္ ထည့္ထားပါ။
လတ္တေလာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္
လကၡဏာမ်ား
• အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုဆိုးလာျခင္း
• လက္နက္ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
• လည္ပင္းညွစ္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္း
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း
• အျမဲသဝန္တို၍ မသကၤာျဖစ္ေနျခင္း

အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။
သင္ ေျပာျပႏိုင္သည္။
“အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားအျပားဟာ သူတို႔ ခင္ပြန္းသည္ (ဒါမွမဟုတ္)
လက္တြဲေဖာ္ေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ ေတြ႕ၾကံဳခံစားဖူးၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒါကို လက္ခံထားဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။”

သင္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။
• “သင့္ ခင္ပြန္းသည္ (လက္တြဲေဖာ္) ကို ေၾကာက္ရြံ႕ပါသလား ?”
• “သူ (ဒါမွမဟုတ္) အိမ္က တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကို နာက်င္
ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ဖူးသလား။ ျခိမ္းေျခာက္ဖူးခဲ့ရင္
ဘယ္တုန္းကလဲ ?”
• “သူက သင့္ကို သတ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ဖူးသလား?”
• “သူက သင့္ကို သတ္ႏိုင္တယ္လို႔ သင္ ယံုၾကည္ေနသလား?”
• “သူက သင့္ကို အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားတတ္သလား?
• “ သူက သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားသလား။ ဥပမာ - ေငြေၾကး
မေပးတာ၊ အိမ္ကေန ဘယ္မွ မသြားေစတာ?”
• “ သူက သင့္ကို သင့္ဆႏၵမရွိဘဲ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အတင္းအက်ပ္ ျပဳမူ
သလား?”

နားေထာင္ပါ

နားလည္စာနာမႈျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားေထာင္ေပးပါ။ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္
ျပစ္တင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္
လက္ေတြ႕ဘဝအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္၍
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

ေမးျမန္းပါ။
ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေပးပါ
လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ ကူညီပါ။
ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ပါ။
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အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေပၚ နားလည္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါ။
အႏၱရာယ္ ထပ္မံ၍ မေတြ႕ၾကံဳေစရန္ မည္သို႔ကာကြယ္ႏိုင္မည္ကို
ေဆြးေႏြးပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္
ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္းပို႔ေပးပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား
အရြယ္ေရာက္သူဟု သတ္မွတ္သည့္ အသက္အရြယ္ (Age of Maturity) - အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္
ျမန္မာႏိုင္ငံရာဇသတ္ၾကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅ - မုဒိမ္းမႈ (သတ္မွတ္ခ်က္)
ဤမွ ေနာက္တြင္ ကင္းလြတ္ခ်က္ ျပဳထားသည္မွတစ္ပါး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းငါးရပ္တြင္ သက္ဝင္ေသာ
အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေယာက်္ားသည္ မိန္းမႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္လွ်င္၊ ထိုသူသည္ “မုဒိမ္းမႈ” ကို က်ဴးလြန္သည္
မည္၏။
ပထမ ။ ။ မိန္းမက အလိုမတူျငင္းဆန္ျခင္း။
ဒုတိယ ။ ။ မိန္းမက ခြင့္မျပဳျခင္း။
တတိယ ။

။ မိန္းမက ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳရျခင္းမွာ၊ ထိုမိန္းမအား ေသေစမည္ဟုေသာ္၄င္း၊ နာက်င္ေစ

မည္ဟုေသာ္၄င္း ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ျပဳသျဖင့္ ခြင့္ျပဳရျခင္း။
စတုတၳ ။

။ မိန္းမက ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း၊ ေယာက်္ားက မိမိသည္ ထိုမိန္းမ၏ လင္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသည့္အျပင္

ထိုမိန္းမက ခြင့္ျပဳျခင္းမွာလည္း မိမိကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ထပ္ထားေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔လက္ထပ္ထား
သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အျခားေယာက်္ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္၍သာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို ထိုေယာက်္ားက သိျခင္း။
ပဥၥမ ။ ။ မိန္းမက ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ထိုမိန္းမသည္ အသက္ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ ရွိသူ
ျဖစ္ျခင္း။
ရွင္းလင္းခ်က္ ။ ။ ေယာက်္ား၏ အဂၤါဇာတ္သည္ မိန္းမ၏ အဂၤါဇာတ္တြင္ သြင္းဝင္မိလွ်င္၊ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း အတြက္
လိုအပ္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈေျမာက္ရန္ လံုေလာက္သည္။
ကင္းလြတ္ခ်က္ ။

။ ေယာက်္ားသည္ အသက္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္ေသာ မိမိ၏မယားႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း

မွာ မုဒိမ္းမႈမဟုတ္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ - မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူကို တစ္သက္တစ္ကၽြန္း - ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ မိန္းမသည္ မိမိမယားျဖစ္၍
အသက္တဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္လွ်င္ကား မုဒိမ္းက်င့္ေသာ ထိုလင္ကို

ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရာဇသတ္ၾကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၉၊ ၃၂ဝ၊ ၃၂၃၊ ၃၂၄၊ ၃၂၅၊ ၃၂၆ - နာက်င္ေစမႈမ်ား
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၉ - မည္သူမဆို၊ တဦးတေယာက္ေသာသူအား ကိုယ္အဂၤါနာက်င္ေအာင္ သို႔တည္းမဟုတ္ အနာေရာဂါ
စြဲကပ္ေအာင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ျပဳလွ်င္ ထိုသူကို နာက်င္ေစမႈကို ျပဳသည္မည္၏။
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ဝ - ေအာက္ပါနာက်င္ေစမႈမ်ားသာလွ်င္ “အျပင္းအထန္” နာက်င္ေစမႈမည္၏။
ပဌမ ။ ။ လူကို သင္းကြပ္ျခင္း
ဒုတိယ ။ ။ လူ၏ မ်က္စိတဖက္ဖက္ကို အျမဲမျမင္ေအာင္ ျပဳျခင္း။
တတိယ ။ ။ လူ၏ နားတဖက္ဖက္ကို အျမဲမၾကားေအာင္ ျပဳျခင္း။
စတုတၳ ။ ။ ကိုယ္လက္အဂၤါ အဆစ္အျမစ္တခုခု က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေအာင္ျပဳျခင္း။
ပဥၥမ ။ ။ ကိုယ္လက္အဂၤါ အဆစ္အျမစ္တခုခု၏ အင္အားကို ဖ်က္စီးျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ အျမဲခ်ိဳ႕တဲ့ေအာင္ ျပဳျခင္း။
ဆဌမ ။

။ ဦးေခါင္းကိုျဖစ္ေစ၊ မ်က္ႏွာကိုျဖစ္ေစ အျမဲရုပ္ဆင္းပ်က္ေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျခင္း
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သတၱမ ။ ။ အရိုးကို သို႔တည္းမဟုတ္ သြားကို က်ိဳးအက္ကြဲေအာင္ျဖစ္ေစ၊ တိမ္းလြဲေအာင္ျဖစ္ေစ ျပဳျခင္း
အဌမ ။
ကိုယ္အဂၤါ

။ အသက္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေအာင္ သို႔တည္းမဟုတ္ နာက်င္ခံရသူသည္ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း
အျပင္းအထန္

ေဝဒနာခံရေအာင္

သို႔တည္းမဟုတ္

ရက္ေပါင္း

ႏွစ္ဆယ္အတြင္း

မိမိလုပ္ေဆာင္ျမဲ

အလုပ္အကိုင္တို႔ကို မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေစျခင္း။
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၃ ။ ။ မိမိအလိုအေလွ်ာက္ နာက်င္ေစမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
ပုဒ္မ ၃၃၄ ၌ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မွတပါး မည္သူမဆို၊ တဦးတေယာက္ေသာသူအား မိမိအလိုအေလွ်ာက္
နာက်င္ေစလွ်င္ ထိုသူကို တႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ တေထာင္အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ
ခ်မွတ္ရမည္။
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ ။ ။ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းျဖင့္ မိမိအလိုအေလွ်ာက္
နာက်င္ ေစမႈ
ပုဒ္မ ၃၃၄ ၌ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မွတပါး ပစ္ခတ္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုးရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခုတ္ျဖတ္ရန္
ကိရိယာတခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ရန္မူေသာ

လက္နက္တခုခုအျဖစ္ျဖင့္

သံုးစြဲလွ်င္

ေသေစတန္ရာေသာ

ကိရိယာ

တခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မီးျဖင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အပူရွိန္ရွိေသာ အရာဝတၳဳတခုခုျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အဆိပ္ျဖင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
စားေလာင္ေစတတ္ေသာ အရာဝတၳဳ တခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရႈရႈိက္လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မ်ိဳခ်လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ေသြးထဲသို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ လူ႕ကိုယ္ခႏၶာကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရာဝတၳဳတခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္
တေကာင္ေကာင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မည္သူမဆို၊ တဦးတေယာက္ေသာသူအား မိမိအလိုအေလ်ာက္ နာက်င္ေစလွ်င္၊ ထိုသူကို
သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၅ ။ ။ မိမိအလိုအေလွ်ာက္ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
ပုဒ္မ ၃၃၅ ၌ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မွတပါး မည္သူမဆို၊ တဦးတေယာက္ေသာသူအား မိမိအလိုအေလ်ာက္
အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစလွ်င္၊ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္
ႏိုင္သည္။
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၆ ။

။ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းျဖင့္ မိမိအလိုအေလွ်ာက္ အျပင္း

အထန္နာက်င္ေစမႈ
ပုဒ္မ ၃၃၄ ၌ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မွတပါး ပစ္ခတ္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုးရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခုတ္ျဖတ္ရန္
ကိရိယာတခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရန္မူေသာ လက္နက္တခုခုအျဖစ္ျဖင့္ သံုးစြဲလွ်င္ ေသေစတန္ရာေသာ ကိရိယာတခုခုျဖင့္
ျဖစ္ေစ၊ မီးျဖင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အပူရွိန္ရွိေသာ အရာဝတၳဳတခုခုျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အဆိပ္ျဖင့္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စားေလာင္
ေစတတ္ေသာ အရာဝတၳဳ တခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရႈရႈိက္လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မ်ိဳခ်လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေသြးထဲသို႔
ေရာက္သြားလွ်င္ လူ႕ကိုယ္ခႏၶာကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရာဝတၳဳတခုခု ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္တေကာင္
ေကာင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မည္သူမဆို၊ တဦးတေယာက္ေသာသူအား မိမိအလိုအေလွ်ာက္ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစလွ်င္၊
ထိုသူကို တသက္တကၽြန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ
(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၅၃)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၄ ရက္
(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္)
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ

အေရးေပၚလူနာကို

အခ်ိန္မီ

ကူညီ

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသျခင္းျပဳႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္
သည္။
အခန္း (၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၁။ ဤဥပေဒကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဟု
ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစရမည္(က)

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ

အေရးေပၚလူနာဆိုသည္မွာ

ယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
လူ၏အသက္ ကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းကိုျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္
ဒဏ္ရာရရွိသူကို ဆိုသည္။
(ခ) အေရးေပၚကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို အေျခအေန
ပိုမိုမဆိုးရြားေစေရးအတြက္ ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ မေရာက္ရွိမီ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသက္ကယ္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ဆိုသည္။
(ဂ) ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းဆိုသည္မွာ အစိုးရေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက
ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းကိုလည္းေကာင္း ဆိုသည္။
(ဃ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအခန္း
(၂) ၌ ျပဌာန္းထားသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္မ်ားကို
ဆိုသည္။
အခန္း (၂)
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္
၃။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ေတြ႕ရွိသူသည္ ယင္းလူနာကို မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတစ္ဦး၏
အကူအညီယူ၍ျဖစ္ေစ အေရးေပၚကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။
၄။

အေရးေပၚကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူသည္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ

အေရးေပၚလူနာကို

ေဆးရံု

သို႔မဟုတ္

ေဆးခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (က) ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း တတ္ေျမာက္လွ်င္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို
ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းျဖင့္ ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊
(ခ) ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဒဏ္ရာအေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးျခင္း၊
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(ဂ) ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဃ) မႈခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊
သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု၏ တာဝန္ရွိသူမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္
ျဖစ္ေစ ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ ရဲကင္းသို႔ သတင္းေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားျခင္း။
၅။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ေတြ႕ရွိသူသည္ ယင္းလူနာကို အေရးေပၚကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (က) အနီးဆံုးေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
(ခ) အနီးဆံုးရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံျဖစ္ေစ၊ အနီးဆံုးရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ ရဲကင္းသို႔
ျဖစ္ေစ၊ အနီးဆံုး မီးသတ္စခန္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။
၆။ ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (က) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိလွ်င္
မိမိေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းတြင္ ကုသႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊
(ခ) အေရးေပၚမဟုတ္ေသာလူနာမ်ားထက္ ဦးစားေပး၍ ကုသျခင္း၊
(ဂ) ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္း၏ အဆင့္ႏွင့္အညီ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ကုသမႈေပးျခင္း ႏွင့္
လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေဆးရံုသို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊
(ဃ) မႈခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ ေဆာလ်င္စြာ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊
(င) ပုဂၢလိကေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းျဖစ္ပါက မႈခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ အေရးေပၚ
လူနာကို လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔
ေဆးမွတ္တမ္း အျပည့္အစံုျဖင့္ အခ်ိန္မီလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
၇။ ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ ရဲကင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာႏွင့္
ပတ္သက္၍

မႈခင္းသတင္းျဖစ္ေစ၊

မေတာ္တဆမႈသတင္းျဖစ္ေစ၊

အျခားအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္

ျဖစ္ပြားေၾကာင္း

သတင္းျဖစ္ေစ ရရွိလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (က) အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသို႔ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊
(ခ) အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို အနီးဆံုးေဆးရံု
သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း ႏွင့္ အျမန္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဂ) အခင္းျဖစ္ပြားမႈ၏ ျဖစ္စဥ္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာရဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း
၈။ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ
လူနာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေတာ္တဆမႈသတင္းျဖစ္ေစ၊ အျခားအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းျဖစ္ေစ
ရရွိလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (က) အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္၊ မီးျငိမ္းသတ္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္အတူ
အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊
(ခ)

အခင္းျဖစ္ေနရာ၌

ေတြ႕ရွိသည့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ

အေရးေပၚလူနာကို

အခ်ိန္မီကုသႏိုင္ရန္

အနီးဆံုး ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေရးအတြက္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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၉။ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚ လူနာ ႏွင့္
ပတ္သက္၍ သတင္းရရွိလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (က) အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသိ႔ု မိမရ
ိ ပ္ကြက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်းရြာအုပစ
္ အ
ု တြင္းရွိ အေရးေပၚကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ လိုအပ္ေသာအကူအညီေပးႏိုင္သူမ်ားကို ေခၚေဆာင္၍ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္ျခင္း၊
(ခ) ထိခက
ို ဒ
္ ဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာအတြက္ လိအ
ု ပ္ေသာ ကူညပ
ီ ပ
ံ့ ိုးမႈ ႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိင
ု ္ေရး
အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဂ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို အခ်ိန္မီေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆးရံု သို႔မဟုတ္
ေဆးခန္း သို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ အျမန္ဆံုး ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဃ) အခင္းျဖစ္ပြားမႈကို သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ ရဲကင္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊
(င) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာက စကားေျပာႏိုင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ရန္
အခင္းျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္း၊ လိပ္စာႏွင့္ ယင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္တို႔ကို ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(စ)

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာရွိ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ

အေရးေပၚလူနာႏွင့္

ပစၥည္းလံုျခံဳေရးကို

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
၁ဝ။ မည္သူမဆို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အေရးေပၚကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူထံေသာ္လည္းေကာင္း

ပို႔ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေစ၊

အျခားလိုအပ္ေသာ

အကူအညီ

ျဖစ္ေစ ေတာင္းခံပါက ကူညီရန္ တာဝန္ရွိသည္။
အခန္း (၃)
ျပစ္မႈ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္
၁၁။

မည္သူမဆို

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ

အခ်ိန္မီသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကို
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္

အေရးေပၚလူနာကို

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္

ထိုသူကို

တားဆီးျခင္း

တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ

ေဆးရံု

သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျပဳေၾကာင္း

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊

ေဆးခန္းသို႔

က်ပ္တစ္သိန္းထက္

မပိုေသာ

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
အခန္း (၄)
အေထြေထြ
၁၂။ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈကို ရဲ အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
၁၃။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သူ မည္သူမဆို
မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။
၁၄။ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၊

အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို

အမ်ားျပည္သူ

အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၅။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို အခ်ိန္မီေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ အနီးဆံုး ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္း
သို႔ ပို႔ေဆာင္ရာ၌ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးသူသည္ ယာဥ္တစ္ခုခုကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳရပါက က်သင့္ေသာ အမွန္ကုန္က်
စရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းက က်ခံရမည္။
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၁၆။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ပုဒ္မ ၆ အရ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္
ပုဂၢလိကေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသည္ ေဆးမွတ္တမ္းပါ ကုသမႈအတြက္ က်သင့္ေသာ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာ အမွန္ကုန္က်စရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္။
၁၇။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္သည္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ပါက ယင္း
မႈခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ေတြ႕ရွိသူအား
လည္းေကာင္း၊ အေရးေပၚ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအားလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာ
ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူအားလည္းေကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါက ယင္းတို႔အတြက္
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၈။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၉။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကို ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သူ မည္သူကိုမွ် ယင္းသို႔
ေဆာင္ရြက္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မျပဳရ။
၂ဝ။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒပါ ရဲလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ဤဥပေဒပါ ကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္ပါက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
___________________________________________________________________________________
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၄)

တရားရံုးတြင္ ေဆးပညာအရ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေပးျခင္း

တရားရံုးတြင္ ေဆးပညာအရ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားရံုးမွ အမႈတစ္ခုအား မွန္ကန္စြာ
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ သက္ေသထြက္ဆိုေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဆးစာေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အမွန္ကိုသာ ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္မ်ားမွလြဲ၍
အျခားမည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွေျပာရန္ မလို္ပါ။
(၁) ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု၊ အမူအရာႏွင့္ က်င့္ဝတ္ထံုးတမ္း
တရားရံုးသည္

ႏိုင္ငံေတာ္ကို

ကိုယ္စားျပဳေသာ

ဌာနျဖစ္သည္။

တရားသူၾကီးမ်ား

တရားခြင္သို႔

ဝင္လာလွ်င္

ေရွ႕ဖတ္စာေရးမွ ေၾကျငာေပး၍ မတ္တပ္ရပ္ အရိုအေသေပးရပါမည္။ ဆရာဝန္တစ္ဦး တရားရုံးသို႔ သြားေသာအခါ
တြင္လည္း ယဥ္ေက်းမြန္ရည္မႈရွိရပါမည္။ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနေစကာမူ မတ္တပ္ရပ္ေပးရပါမည္။
အျခားအမႈတစ္ခု စစ္ေနလွ်င္ မိမိသက္ေသခံမည့္အမႈကို အရင္စစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို၍မရေခ်။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ဆရာဝန္ကို ဦးစားေပးစစ္ေဆးေပးေလ့ရွိပါသည္။ သက္ေသထြက္ဆိုေပးမည့္ဆရာဝန္သည္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္
ႏွင့္ ရိုေသေလးစားေလာက္ေသာ အဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ရမည္။
(၂) ခြဲျခားဘက္လိုက္မႈ မျပဳရပါ။
သက္ေသခံရာတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပျပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္၍သာ
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရသည္။ ထိုအခ်က္အလက္သည္ တရားခံ (သို႔မဟုတ္) တရားလိုအတြက္ အက်ိဳးရွိ/မရွိ ဒြိဟျဖင့္
စဥ္းစားရန္ မလိုေခ်။ ဆရာဝန္သည္ ကိုယ္ကိ်ဳးစီးပြား မပါဝင္ေသာ၊ ႏွစ္ဘက္လံုးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သီးျခား
တစ္ဘက္မွ ျဖစ္ရမည္။ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေပးရမည္။
(၃) မွတ္တမ္းမ်ား
တရားခြင္တြင္

မိမိအားေမးျမန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္

ေမးခြန္းမ်ားအား

ၾကိဳတင္စဥ္းစားျပီး

ျပင္ဆင္ထားျခင္းမွာ

အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ (ရဲအမႈမွတ္တမ္း၊ ဓါတ္မွန္၊ ဓါတ္ခြဲ၊ ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္းမ်ားစသည္)
(၄) ျပင္ဆင္ျခင္း
သက္ေသခံမထြက္ဆိုမီ အမႈအား ေလ့လာထားျခင္းျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ တရားရံုး မသြားမီ
သက္ေသခံစစ္ေဆးမည့္အမႈအမွတ္၊ ေဆးစာ၊ တရားလို၊ တရာခံအမည္၊ မိမိ၌ရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ
ေလ့လာရမည္။ မိမိေပးမည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ မွန္ကန္မွ်တမႈ ရွိ/မရွိ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း
ရွိ/မရွိ၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိတို႔ကို သံုးသပ္ရမည္။
တရားရံုးတြင္ ေရွ႕ေနက ေမးႏိုင္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္စဥ္းစား၍ အခ်င္းခ်င္းၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးျပီး အေျဖကို
တိုင္ပင္ထားသင့္သည္။
(၅) ပညာရွင္၏ အထူးအခြင့္အေရး (Professional Privileges)
သာမန္အားျဖင့္

ဆရာဝန္မ်ားသည္

လူနာ၏

အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကို

ဖြင့္ဆိုအပ္သည္မွလြဲ၍

က်န္ကိစၥမ်ားကို

မေျပာရ။ သို႔ေသာ္ တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားသူၾကီးမ်ားက မိမိ၏လူနာအေၾကာင္း စစ္ေမးလာလွ်င္ ဆရာဝန္အေနႏွင့္
မျငင္းဆန္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္၏ အထူးအခြင့္အေရးကို အေလးေပးေသာအားျဖင့္ လူပံုအလယ္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္
သက္ေသမထြက္ဘဲ တရားသူၾကီးထံ ခြင့္ပန္၍ စာျဖင့္ထြက္ဆိုႏိုင္ပါသည္။
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(၆) မေသခ်ာျခင္း (သို႔) မသိျခင္း
တခါတရံေရွ႕ေနမ်ား

ေမးေသာေမးခြန္းသည္

မတိက်ဘဲ

အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္၍

ရႏိုင္ေသာ

ေမးခြန္းမ်ား

ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ဆရာဝန္က ေရွ႕ေနအား မည္သို႔ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို လိုခ်င္၍ ေမးပါသလဲ၊ ပို၍တိက်
ေသာေမးခြန္းကို ေျပာင္းေမးပါ။ ကၽြႏု္ပ္ေျဖဆိုႏိုင္ပါက ေျဖဆိုပါမည္ဟု အဆိုျပဳအပ္သည္။ တခါတရံ ေရွ႕ေနမ်ားသည္
မိမိမည္သို႔မွ် မသိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေမးသည့္အခါ မိမိအေျဖမေပးႏိုင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ မသိပါ
ဟု ေျဖဆိုရမည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျဖဆိုရသည္ကို ဂုဏ္သိမ္သည္၊ သိကၡာက်သည္ဟု မထင္မိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာဝန္
အေနႏွင့္ မသိလွ်င္ မသိေၾကာင္း မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္စြာ ထြက္ဆိုျခင္းသည္ ဆရာဝန္အေပၚ ပို၍
အထင္ၾကီးစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(၇) ရွင္းျပျခင္း
အထူးသျဖင့္

ျပန္လွန္ေမးခြန္းေမးျခင္း

(Cross

Examination)

ျပဳလုပ္ရာတြင္

မိမိေပးခဲ့ေသာ

ထင္ျမင္ခ်က္

မ်ားကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈအေပၚ မူတည္၍ သိပၸံနည္းက် ရွင္းလင္းတင္ျပတတ္ရမည္။ အေျဖတစ္ခုအတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္ အျမဲရွိရမည္။ မိမိေပးေသာ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ေတြ႕ရွိေသာ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္၍
ဘက္မလိုက္ဘဲ

အမွန္အတိုင္းေပးထားလွ်င္

အခက္အခဲႏွင့္

ေတြ႕ၾကံဳခဲပါသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာတြင္

လက္ရွိကာလ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီအခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စဥ္းစား၍ေပးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေခတ္ေပၚ ေဆးက်မ္းမ်ား၊ ေဆးပညာဂ်ာနယ္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္လိုပါသည္။
(၈) ကိုးကားခ်က္မ်ား
တခါတရံေရွ႕ေနမ်ားက

ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ

(သို႔မဟုတ္)

အျခားေဆးပညာက်မ္းစာအုပ္ၾကီးမ်ား

ယူေဆာင္လာ၍ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္ျပျပီး ယင္းအပိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္၊
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ထံမွ ယူဆခ်က္ကို ေတာင္းခံတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ ေရွ႕ေနဖတ္ျပေသာ
စာေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္မ်ားကို အဆံုးအျဖတ္မေပးေသးဘဲ ၄င္းယူေဆာင္လာေသာ စာအုပ္ကို

ေတာင္းယူၾကည့္ရႈ၍

ေရွ႕ေနာက္အခန္းတစ္ခုလံုး အျပန္အလွန္ဖတ္ၾကည့္ျပီးေနာက္ အဓိပၸါယ္အမွန္ကို မိမိကုိယ္တိုင္သေဘာေပါက္မွသာ
ေရွ႕ေနလိုလားေသာ အခ်က္အလက္၊ ထင္ျမင္ခ်က္ မွန္မမွန္ ဆံုးျဖတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ၄င္းယူလာေသာ စာအုပ္၏
ထုတ္ေဝသည့္ အၾကိမ္၊ ခုႏွစ္၊ ေန႔စြဲမ်ားကိုလည္း ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စာအုပ္ထဲတြင္ ဆိုထားသည့္အတိုင္း
ဆရာဝန္အေနႏွင့္ ပံုေသကားခ်ပ္ ယူဆရန္ မလိုပါ။ အခ်ိဳ႕နာမည္ၾကီး ေဆးက်မ္းစာအုပ္ၾကီးမ်ား၌ပင္ ေခတ္ေပၚ
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ
ေဆးက်မ္း၊ ေဆးပညာဂ်ာနယ္မ်ားကို ဖတ္ရႈထားလွ်င္ တရားရံုး၌ စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။
(၉) ရွင္းလင္းစြာ အသံက်ယ္က်ယ္ေျပာဆိုပါ။
ပညာရွင္သက္ေသတစ္ဦးအေနျဖင့္္ တရားရံုး၌ ရွင္းလင္းပီသေသာ တင္ျပမႈကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အသံက်ယ္က်ယ္၊
ျပတ္ျပတ္သားသား သက္ေသထြက္ရန္ လိုပါသည္။ သက္ေသထြက္ေသာအခါ ေမးျမန္းေသာ ေရွ႕ေနကို မ်က္ႏွာမူ၍
ေျဖၾကားရန္မလို၊ တရားသူၾကီးကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေျဖသင့္သည္။ ေဆးစာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ဖတ္ျပရမည္။
(၁ဝ) နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား မဟုတ္သည့္ ရိုးရွင္းေသာ စကားလံုးမ်ား သံုးပါ။
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေဝါဟာရမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။ ရိုးရွင္းေသာ သာမန္စကားလံုးမ်ားသံုးပါ။ ဥပမာ - Pericardium
(ပယ္ရီကာဒီယမ္) အစား ႏွလံုးကို ဖံုးအုပ္ထားေသာ အျပင္အိတ္၊ Meninges အစား ဦးေႏွာက္ကို ဖံုးအုပ္ထားေသာ
အကာလႊာ။

118

(၁၁) ျပတ္သားေသာ အေျဖကိုေပးပါ။
ဆိုလိုသည္မွာ ေရွ႕ေနက ေမးခြန္းတစ္ခြန္းေမးလွ်င္ မိမိက တစ္ခြန္းႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေျဖႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။
စကားမ်ားမ်ားေျပာျခင္းသည္

အမွားမ်ား

ပါလာႏိုင္သျဖင့္

မိမိစကား၏

ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္မ်ားကို

ေရွ႕ေနက

ေထာက္ျပျပီး ဆက္လက္ေမးတတ္သည္။ ထိုအခါ မိမိက ဆက္လက္ေျဖရွင္းရပါမည္။ ထိုသို႔ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရင္း
ထပ္၍ အမွားမ်ား၊ ေပ်ာ့ကြက္မ်ား ပါလာႏိုင္ပါသည္။ ေဝ့ဝိုက္ေျပာဆိုျခင္းမွာ တဖက္လူအတြက္ အားသာခ်က္
ရသြားေစႏိုင္သည္။
(၁၂) မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္သာ ရွိေနပါေစ။
ရိုးရိုးဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ တရားရံုးတြင္ သက္ေသခံေသာအခါ မိမိပိုင္ႏိုင္ေသာ အေျခခံသိပၸံပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပည့္စံုေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား (ဥပမာ - ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာ) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေရွ႕ေနမ်ားက ေမးလာပါက မသိလွ်င္ မသိေၾကာင္း ထြက္ဆိုရမည္။ သိသေယာင္ႏွင့္ ေျပာလွ်င္ အမွားပါႏိုင္သည္။
(၁၃) ႏွစ္ခြမေျဖပါႏွင့္
တခါတရံေရွ႕ေနမွ

ဤသို႔ျဖစ္ႏိုင္သလားဟု

ေမးလွ်င္

ဆရာဝန္က

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ဟု

ထြက္ဆိုျပီး

ေရွ႕ေနမွ

အျခားအေၾကာင္းအရာကို အတန္ၾကာေမးျပီးမွ ထိုသို႔ေရာ ျဖစ္ႏိုင္သလားဟု ေမးလာတတ္သည္။ ထိုအခါ ဆရာဝန္
အေနျဖင့္ ထိုသို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ဟု ေျဖၾကားလွ်င္ ႏွစ္ခြေျဖျခင္းျဖစ္၍ ျခံစည္းရိုးခြထိုင္သည့္သေဘာ (Sitting on
the Fence) သေဘာသက္ေရာက္ပါသည္။ တရားရံုးမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္သာ ျဖစ္သျဖင့္
မိမိ၏ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ဤသို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ထိုသို႔မျဖစ္ႏိုင္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ႏွင့္
တစ္ခုတည္းကိုသာ တသမတ္တည္း ေျဖၾကားရန္လိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွန္ကန္ေကာင္းမြန္လွ်င္ စိုးရိမ္ရန္မလိုပါ။
အခ်က္အလက္ေပၚတြင္ စြဲျမဲခိုင္မာမႈရွိပါေစ။
(၁၄)

ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားအေပၚတြင္

သက္ေတာင့္သက္သာ

စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ

ေျဖပါ။

မည္သည့္အခါမွ

စိတ္မဆိုးပါႏွင့္။ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ထားပါ။
ကနဦး (အဓိက) စစ္ေမးခ်က္တြင္ ေျပေျပလည္လည္ရွိေသာ္လည္း အျပန္အလွန္စစ္ေမးရာတြင္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊
အက်င့္စာရိတၱ၊ အေထြေထြဗဟုသုတတို႔ကို ထိခိုက္၍ ေမးလာတတ္သည္။ ထိုအခါမ်ားတြင္ ဆရာဝန္ အေနျဖင့္
ေဒါသထြက္ျခင္းမရွိဘဲ

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္စြာ

မိမိ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရမည္။

ေရွ႕ေနလိုခ်င္ေသာ ထြက္ခ်က္သို႔ ေျပာင္းလဲထြက္ဆိုမိျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၅)
သက္ေသအေထာက္အထား အထုပ္ကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေသခ်ာေစရမည့္ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ား
ဥပေဒေရးရာအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အမႈတြဲတစ္ခုလံုး၏ လံုျခံဳေရးကိစၥကို အထူး ဂရုစိုက္ရေပမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါၾကိဳတင္သတိျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္မေနအေရးၾကီး ပါသည္။

1
2
3

ထုတ္ပိုးမႈသည္ ခိုင္ခန္႔လံုျခံဳရမည္။
အထုပ္ကို ေကာင္းစြာ ေသသပ္လံုျခံဳစြာ ပိတ္ထားရမည္။
ပိတ္ထားေသာ အထုပ္ေပၚတြင္ နမူနာ၏ အမွတ္အသားကို သီးျခားအကၡရာကုတ္နံပါတ္မ်ားျဖင့္ မွတ္သားထား
ရမည္။

4

နမူနာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းအား တစ္ခုထက္ မ်ားေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ ပို႔ေပးပါက ခြဲျခားမွတ္သားႏိုင္ရန္
သိသာထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားျပဳပါ။

5

အထုပ္တစ္ခုတည္းတြင္ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ထည့္ထားပါက တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမထိေစရန္ ဦးစြာ တစ္ခု
ခ်င္းစီကို ေကာင္းစြာ ထုတ္ပိုးထားပါ။ ခ်ိတ္ပိတ္၍ ရံုးတံဆိပ္ရိုက္ပါ။

6

အတူေပးပို႔သည့္စာတြင္

စာနံပါတ္

(သို႔မဟုတ္)

အမႈနံပါတ္

(သို႔မဟုတ္)

လူနာမွတ္ပံုတင္နံပါတ္တို႔ကို

ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပပါ။

7
8

အတူေပးပို႔သည့္စာတြင္ ပို႔လိုက္ေသာ နမူနာပစၥည္းမ်ား၏ စာရင္းကိုလည္း ပါဝင္ေဖၚျပပါ။
အတူေပးပို႔သည့္စာကို လက္မွတ္ထိုး၍ ေပးပို႔ရမည္ (သို႔မဟုတ္) ေဆးရံု (သို႔မဟုတ္) ဌာန၏ တာဝန္ရွိသူက
ထပ္ဆင့္လက္မွတ္ထိုးေပးရမည္။

9

စာတိုက္မွတဆင့္ ေပးပို႔မည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားကို ကြဲျခင္း၊ ဖိတ္စင္ျခင္း မရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ ထုတ္ပိုးရပါမည္။
ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရပါမည္။ ပစၥည္းမ်ားကို စာတိုက္
မွတ္ပံုတင္ (Registration) လုပ္၍ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ျဖတ္ပိုင္းကို သိမ္းဆည္းထားရမည္။

10 ျပန္လည္ရရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ ဝင္စာမ်ားကို ဝင္စာမွတ္တမ္းျဖင့္ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းရမည္။
တာရွည္ခံေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း
အတြင္းအဂၤါနမူနာမ်ားကို

ေဝးလံေသာဌာနမွ

ေပးပို႔ရာတြင္

အရက္ျပန္၊

ျပည့္ဝဆားရည္စသည့္

တာရွည္ခံေဆး

မ်ားထဲတြင္ ေကာင္းစြာ ျမဳပ္ေအာင္ ထည့္ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ အယ္လ္ကိုေဟာပါေသာ အဆိပ္သင့္ျခင္းဟု သံသယ
ရွိပါက အတြင္းအဂၤါနမူနာမ်ားကို ျပည့္ဝဆားရည္ထဲတြင္သာ တာရွည္ခံေအာင္ ထည့္ေပးရမည္။ အန္ဖတ္၊ အစာအိမ္
အရည္၊ ဆီး၊ ေသြးနမူနာမ်ားတြင္ တာရွည္ခံေဆး မထည့္ရပါ။
ေဖာ္မလင္သည္

ဓါတုေဗဒစမ္းသပ္မႈမ်ားအား

လံုးဝအသံုးမျပဳရပါ။

ထည့္ေသာပုလင္း၊

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္တာရွည္ခံေဆး

ပံုးထဲတြင္

သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ပို၍

ျပည့္ေအာင္မထည့္ရပါ။

အေနျဖင့္

ဓါတ္ေငြ႕မ်ား

ထြက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲႏိုင္ေျခကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။
အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ေပးလိုက္ရန္လိုသည္။
အဆိပ္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ဓါတုေဗဒပညာရွင္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ျပည့္စံုစြာ
ထည့္ေပးလိုက္ရန္ ေတာင္းခံလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သူ႔အေနႏွင့္ မပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အခ်ိန္ႏွင့္
တန္ဖိုးရွိေသာ

ဓါတုေဆးဝါးမ်ားကို

ျဖဳန္းတီးရေပလိမ့္မည္။

အဆိပ္ကို

ေတြ႕ရွိရေသာအခါ၌လည္း

အတည္ျပဳ

စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ နမူနာလံုေလာက္စြာ မက်န္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆိပ္၏ တိက်ေသာအမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
မျဖစ္ႏိုင္ပါက လူနာခံစားရေသာလကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အဆိပ္၏ သေဘာသဘာဝကို နီးစပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
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ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို ကုသေပးသူက ဓါတုေဗဒစမ္းသပ္စစ္ေဆးသူအား ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားကို
ပံုမွန္အေလ့အထအျဖစ္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေပးအပ္ရမည္။

1

ေနာက္ဆံုးအစာစားခ်ိန္ႏွင့္ အဆိပ္သင့္လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္သည့္အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးသည့္ အခ်ိန္
တို႔၏ ၾကားကာလ

2

လကၡဏာမ်ား၏ သေဘာသဘာဝ (က) အန္သလား၊ ဝမ္းသြားသလား
(ခ) သတိလစ္၊ သတိေမ့ေနသလား
(ဂ) အေရျပား ထံုက်ဥ္သလား
(ဃ) တက္သလား
(င) ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္သလား
(စ) အျခားလကၡဏာမ်ား

3
4
5

တစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူနာမ်ား ခံစားရျခင္းျဖစ္သလား။ ဟုတ္ပါက ဘယ္ႏွစ္ဦးလဲ။ ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္သလဲ။
သံသယရွိေသာအဆိပ္ (သို႔) အၾကမ္းဖက္ခံရသူေသာက္သံုးမိေသာ အဆိပ္
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၆)

မႈခင္းေဆးစာ (Medicolegal Report) ပံုစံ

(ေဆးရံု/က်န္းမာေရးဌာနအမည္) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - သို႔
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ေန႔ - - - - - - - - - - - - - - - - အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိသည္။
ေဆးရံု/က်န္းမာေရးဌာနသို႔ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - က
ေခၚေဆာင္လာသည္။
ေဆးစာအမွတ္စဥ္ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ဒဏ္ရာရသူ/ ေသဆံုးသူအမည္ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - အဘအမည္ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - အသက္ - - - - - - - - - ႏွစ္ ၊ က်ား/မ (

) ၊ ေနရပ္လိပ္စာ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား

(၁) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

				

(၂) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ေတြ႕ရွိရေသာ ျပင္ပဒဏ္ရာႏွင့္ ကိုယ္တြင္းဒဏ္ရာမ်ား
၁။
၂။
၃။

ရရွိေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ (တစ္ခုခ်င္း)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ထပ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။				

လက္မွတ္- - - - - - - - - --

- - - - - - - - - --						

အမည္- - - - - - - - - --

ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္/ဆရာဝန္ၾကီး				

ရာထူး- - - - - - - - - --ဆမနံပါတ္ - - - - - - - -

ေန႔စြဲ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး - - - - - - - - - -- ျမိဳ႕
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- - - - - - - - - --					

ဒဏ္ရာအတြက္ မႈခင္းေဆးစာ နမူနာ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး ျမစ္ၾကီးနား - - သို႔ - -(16 – 8 – 2016) - - ေန႔ - (10:30 နာရီ) - - တြင္ ေရာက္ရွိသည္။
ေဆးရံုသို႔ - ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ျပည္သူ႕ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ေမာင္ေမာင္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ လ - 123456- - က ေခၚလာသည္။
ေဆးစာအမွတ္စဥ္ - 15/ TPS/ 2016
ဒဏ္ရာရသူအမည္ - မေထြးေထြး- - - - - - - - - အဘအမည္ - - ဦးအုန္း- - - - - - - - - - - - - - - - - - - အသက္ - - ၃၅ - - ႏွစ္ ၊ က်ား/မ (မ) ၊ ေနရပ္လိပ္စာ - - ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - - တုတ္ႏွင့္ အရိုက္ခံရသည္။ ဓါးႏွင့္ အခုတ္ခံရသည္ဟု ေျပာ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ေတြ႕ရွိရေသာ ျပင္ပဒဏ္ရာႏွင့္ ကိုယ္တြင္းဒဏ္ရာမ်ား
၁။ ဦးေခါင္းထိပ္တြင္ (5 x 3 cm x ဦးခြံရိုးအနက္ရွိ) စုတ္ျပဲဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္
၂။ ဦးေခါင္း၏ ဝဲဘက္ ဂ်ိဳေစာင္းတြင္ (3 x 1 cm x ဦးေရျပားအနက္ရွိ) စုတ္ျပဲဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္
၃။ ယာလက္ဖ်ံအျပင္ဘက္ အလယ္ပိုင္းတြင္ (4 x 1 cm x ၾကြက္သားအနက္ရွိေသာ) ျပတ္ရွဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္တို႔
ရွိသည္။

လူနာသည္ လူနာမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (1234) ျဖင့္ ခြဲစိတ္ေဆာင္သို႔ (25.8.2016) တြင္ တက္ေရာက္ကုသခဲ့သည္။
(2.9.2016) ရက္ေန႔တြင္ ေဆးရံုမွ ဆင္းသည္။ (25.8.2016) တြင္ ဦးေခါင္းကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ရာ ဦးခြံရိုးက်ိဳးသည္။
(MGH – 123)
(26.8.2016) တြင္ ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးအျပင္ဘက္တြင္ ေသြးယိုျခင္း (Extradural Haemorrhage) ကို ေမ့ေဆးျဖင့္
ခြဲစိတ္ကုသခဲ့သည္။ ေဆးရံုဆင္းခ်ိန္တြင္ လူနာ၏ ဦးေႏွာက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္အတိုင္းရွိသည္ (GCS 15)။ လူနာ၏
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ 120/80 mmHg ရွိသည္။

ရရွိေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ (တစ္ခုခ်င္း)
ျပင္းထန္ဒဏ္ရာ (၁)
သာမန္ဒဏ္ရာ (၂ ၊ ၃)
တံုးေသာ လက္နက္ဒဏ္ရာ (၁ ၊ ၂)
ခြ်န္ထက္ေသာ လက္နက္ဒဏ္ရာ (၃)
အတြင္းလူနာ (မ ခြဲစိတ္ေဆာင္ RN ၁၂၃၄)

ထပ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။				

လက္မွတ္ - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - --						

အမည္ - - - - - - - - - --

ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္/ဆရာဝန္ၾကီး				

ရာထူး - - - - - - - - - --ဆမနံပါတ္ - - - - - - - -

ေန႔စြဲ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး - - - - - - - - - -- ျမိဳ႕

- - - - - - - - - --					
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မုဒိမ္းမႈအတြက္ မႈခင္းေဆးစာနမူနာ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး မႏၱေလး- - သို႔ - - (16 – 8 – 2016) - - ေန႔ - (10:30 နာရီ) - - တြင္ ေရာက္ရွိသည္။
ေဆးရံုသို႔ -မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္သူ႕ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ စိုးႏိုင္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ လ - 123456 - - က ေခၚလာသည္။
ေဆးစာအမွတ္စဥ္ - 15/ BAT/ 2016
ဒဏ္ရာရသူအမည္ - ျမျမ- - - - - - - - - အဘအမည္ - - ဦးေအာင္မင္း- - - - - - - - - - - - - - - - - - - အသက္ - - ၁၆ - - ႏွစ္ ၊ က်ား/မ (မ) ၊ ေနရပ္လိပ္စာ - - ကၽြန္းရြာ၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - - သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခံရသည္ဟုေျပာ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား (၁) ယာလက္ဖ်ံတြင္ အမွတ္ရ-ွိ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 			

(၂) နဖူးအေပၚ ေရြးေစ့ခန္႔ မွည့္ရွိ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ေတြ႕ရွိရေသာ ျပင္ပဒဏ္ရာႏွင့္ ကိုယ္တြင္းဒဏ္ရာမ်ား
၁။ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပင္ပဒဏ္ရာမေတြ႕ပါ။
၂။ မိန္းမကိုယ္အေျမွးပါးတြင္ ဒဏ္ရာမေတြ႕ပါ။
၃။ မွန္ျပားအမွတ္ LAB RS – 4/2016 အရ ေယာက်္ားသုတ္ပိုးမေတြ႕ပါ။
ရရွိေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ (တစ္ခုခ်င္း)

လတ္တေလာ ကာမ စပ္ယွက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ ေဆးပညာအေနႏွင့္ တိက်ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မေပးႏိုင္ပါ။
၄င္းထင္ျမင္ခ်က္၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္မွာ ကာမစပ္ယွက္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိုးသြင္းျခင္းရွိသည္ (သို႔မဟုတ္)
မရွိသည္ကို အတိအက်မေျပာႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ သုတ္ပိုး မေတြ႕ရွိျခင္း၊ လတ္တေလာဒဏ္ရာမေတြ႕ရွိျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ ေဆးပညာအရ အတိအက်မေျပာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထပ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။				

လက္မွတ္ - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - --						

အမည္ - - - - - - - - - --

ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္/ဆရာဝန္ၾကီး				

ရာထူး - - - - - - - - - --ဆမနံပါတ္ - - - - - - - -

ေန႔စြဲ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး - - - - - - - - - -- ျမိဳ႕
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- - - - - - - - - --					

အသက္အရြယ္အတြက္ မႈခင္းေဆးစာနမူနာ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး မံုရြာ- - သို႔ - - (30 – 8 – 2016) - - ေန႔ - (10:00 နာရီ) - - တြင္ ေရာက္ရွိသည္။
ေဆးရံုသို႔ - မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္သူ႕ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ လ - 123456 - - က ေခၚလာသည္။
ေဆးစာအမွတ္စဥ္ - 123/ AWK/ 2016
ဒဏ္ရာရသူအမည္ - ေအးေအး - - - - - - - - အဘအမည္ - - ဦးထြန္း- - - - - - - - - - - - - - - - - - - အသက္ - - ၁၅ - - ႏွစ္ ၊ က်ား/မ (မ) ၊ ေနရပ္လိပ္စာ - - ေရႊဂူနီ၊ မံုရြာျမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း - - အသက္စစ္ေဆးေပးပါရန္ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား (၁) ေမးေစ့တြင္ မွဲ႕ညိဳ တစ္လံုးရွိ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (၂) ညာပါးတြင္ လက္မဝက္ခန္႔ အမာရြတ္ ရွ-ိ - - - - - - - - - - - - - - - - - ေတြ႕ရွိရေသာ ျပင္ပဒဏ္ရာႏွင့္ ကိုယ္တြင္းဒဏ္ရာမ်ား

အရပ္ ၅ ေပ တစ္လက္မ၊ ၉၈ ေပါင္၊

7
7

7
7

ခ်ိဳင္းေမႊးအနက္ေရာင္ အနည္းငယ္ရွိ၊ ရင္သားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ၊ ဆီးခံုေမႊးအနက္ေရာင္ အေတာ္အသင့္ရွိ၊ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ
ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ၊
ဓာတ္မွန္မ်ား
(1) Right Shoulder Joint (AP View)၊
(2) Right Elbow Joint (AP and Lateral View) ၊
(3) Right Hand including Wrist Joint to Terminal Phalanges (AP View)

ေတြ႕ရွိခ်က္ (1) Epiphyseal union was detected at the base of 1st Metacarpal and bases of Proximal and Middle
Phallenges,
(2) Epiphyseal union was detected at heads of 2nd to 5th Metacarpals,
(3) Head of Humerus was not united
ရရွိေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ (တစ္ခုခ်င္း)

ျပင္ပသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ (၃ဝ.၈.၂ဝ၁၆) တြင္ ရိုက္ကူးေသာ ဓာတ္မွန္အမွတ္ (123) အရ အသက္
(၁၅.၅ - ၁၆.၅ ႏွစ္) အတြင္းရွိ ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ဦး၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ တူညီပါသည္။
ထပ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။				

လက္မွတ္ - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - --						

အမည္ - - - - - - - - - --

ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္/ဆရာဝန္ၾကီး				

ရာထူး - - - - - - - - - --ဆမနံပါတ္ - - - - - - - -

ေန႔စြဲ

ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး - - - - - - - - - -- ျမိဳ႕

- - - - - - - - - --					
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၇)

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ပံုစံ (နမူနာ)

ေဆးရံု၊ က်န္းမာေရးဌာနအမည္
မွတ္ခ်က္ - လူနာအား ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ရွင္းျပျပီး နားလည္/မလည္စစ္ေဆးျပီးမွ သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံရမည္။ ရွင္းျပရာတြင္ ေမးျမန္းမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေမးရသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ စမ္းသပ္
စစ္ေဆးမည့္ အခန္းေနရာ၊ စစ္ေဆးမည့္သူ၊ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မ်ိဳးပြားလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ စမ္းသပ္စဥ္
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအေနအထားႏွင့္ ထိေတြ႕ပံု၊ သက္ေသအေထာက္အထား နမူနာရယူမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းျပ
ျပီးေနာက္ ဆႏၵမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူက ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္လိုမွသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာျပရမည္။ သေဘာတူပါက သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္စာရြက္ကို အၾကမ္းဖက္
ခံရသူ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူအား အစအဆံုး ဖတ္ျပရမည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ (၄)မ်ိဳးထဲမွ ေရြးခ်ယ္၍ သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပရမည္။ ထို႔ေနာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစရမည္။ သက္ေသတစ္ဦးကလည္း လက္မွတ္
ေရးထိုးေပးရမည္။ (လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ပါက လက္ေဗြႏွိပ္ရန္)၊
ကၽြႏု္ပ္ (လူနာအမည္ေရးပါ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါက်န္းမာေရးဌာနမွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေအာက္ပါစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးပါသည္။
(သက္ဆိုင္ရာ အကြက္မ်ားတြင္ အမွတ္ျခစ္ရန္)
								

သေဘာတူ သေဘာမတူ

ေဆးပညာဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း						





မ်ိဳးပြားလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း					





အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္း (ဥပမာ - 		









ခႏၶာကိုယ္မွ အရည္၊ အဝတ္အစား၊ အေမႊးအမွ်င္၊ လက္သည္း၊ ေသြး၊ ဓါတ္ပံု)
ယခုစမ္းသပ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲကုသမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္ 		
အထားမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရဲ၊ တရားရံုးသို႔ ေပးျခင္း
ကၽြႏု္ပ္သည္

ဆႏၵမရွိပါက

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၏

မည္သည့္အပိုင္းကိုမဆို

လက္မခံရန္

နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
လက္မွတ္ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ေန႔စြဲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - သက္ေသ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ျငင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ (၈)

အသက္အပိုင္းအျခားစစ္ေဆးျခင္း

အသက္အပိုင္းအျခားစစ္ေဆးရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
အရပ္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို တိုင္းပါ။

1
2

သြားမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ အေပၚေအာက္၊ ဘယ္ညာ အေရအတြက္သာမက သြားမ်ား၏ အေျခအေနကိုပါ
စစ္ေဆး ရမည္။ (ဥပမာ - ငယ္သြား၊ က်ိဳးေန၊ မေပါက္ေသးစသည္)
ဂ်ိဳင္းေမႊး၊ ဆီးခံုေမႊးေပါက္ျခင္းႏွင့္ အထူအပါး (မရွိ၊ ေမႊးညွင္းႏု၊ အေတာ္အသင့္၊ မဲနက္ထူထပ္၊ ရိတ္ထား)၊

3

မိန္း ကေလးျဖစ္လွ်င္ ရင္သားဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊ ေယာက်္ားေလးျဖစ္လွ်င္ မုတ္ဆိတ္၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး၊ အသံအိုးႏွင့္
အသံေျပာင္းလဲမႈ၊ လိင္အဂၤါဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္။
ညာဘက္လက္ကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ရမည္။ ရိုက္ရမည့္ေနရာမ်ားမွာ -

4

(1)
(2)
(3)

Right Shoulder Joint (AP View)
Right Elbow Joint (AP and Lateral View)
Right Hand including Wrist Joint to Terminal Phalanges (AP View)

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ အရိုးမ်ား ဆက္စပ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဓာတ္မွန္

4

တြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးျပီး ထင္ျမင္ခ်က္ကို +/- (၆) လတြက္ျပီး ေပးရပါမည္။ ဥပမာ - အသက္
(၁၅ ႏွင့္ ၁၆) ႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာ ………
ျမန္မာမိန္းကေလးအတြက္ ဓာတ္မွန္၌ေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ လက္အရိုးထိပ္မ်ားတြင္အရိုးဆက္စပ္မႈ
(Epiphyseal Union) ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အခ်ိန္

စဥ္

အရိုးအမည္

အသက္အရြယ္ (ႏွစ္)

၁

Pisiform bone

၉ - ၁ဝ

၂

Distal end of Humerus (Conjoint or Lateral Epicondyle)

၁၂ - ၁၃

၃

Head of Humerus

၁၃ - ၁၄

၄

Tip of Olecranon (Proximal end of Ulna)

၁၄ - ၁၅

၅

Medial Epicondyle of Humerus and Base of Distal Phalanges

၁၄.၅ - ၁၅.၅

၆

Base of 1st Metacarpal and Base of Proximal and Middle Phalanges

၁၅ - ၁၆

၇

Head of other four Metacarpals (2nd to 5th)

၁၅.၅ - ၁၆.၅

၈

Head of Humerus

၁၆ - ၁၇

၉

Tip of Acromium

၁၆.၅ - ၁၇.၅

၁ဝ

Lower end of Radius and Ulna

၁၇ - ၁၈

၁၁

Lateral end of Clavicle

၁၈ - ၂ဝ

ေယာက်္ားေလးျဖစ္ပါက အသက္တစ္ႏွစ္ ထပ္ေပါင္းရမည္။
Olecranon Process (14-15 yrs)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၉)
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားအား ေဆးရံု၊က်န္းမာေရးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း
ေဆးရံုမ်ားတြင္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ သံသယရွိသည့္
အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားအား

အမႈဖြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊

မဖြင့္သည္ျဖစ္ေစ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

မႈခင္းေဆးစာမွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (Police Case Register Book) တြင္ ျပည့္စံုစြာ မွတ္သားထားရမည္။
မႈခင္းေဆးစာ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ပံုစံ
Medical 29				

Register of Police Cases

Sr

Date
&
Hour

Name of
Guard and
Name & No.
of Police
Constable

Name &
Address
of Patient
& Mark of
Identification

(1)

(2)

(3)

(4)

A short history or
Nature
Nature
SelfDescription
remarks showing
of Injury
of
inflicted of Injury
whether admitted (Simple or Weapon or not
**
into hospital
Greivous,
or not, etc. If
giving
admitted as
reasons for
in-patient, enter classification
date of admission decided on)
and of discharge*
(5)

(6)

(7)

* The result in each case should be entered in this column, either “cured” “discharge otherwise” or “died”
** The assistant surgeon or sub-assist surgeon on duty should sign in full at the end of each case in column (9).
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(8)

(9)

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁ဝ)
ဌာနအလိက
ု ္ စံလပ
ု င
္ န္းလမ္းညႊန္ (Standard Operating Procedure – SOP - Protocol) ျပဳစုျခင္း
ဤလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မွာ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္

အျခားေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားမွ

မိမိတို႔ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

အပိုင္းမ်ားကို

လိုအပ္သလို ဖတ္ရႈေလ့လာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပည့္စံုစြာ စုစည္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား
အလြယ္တကူဖတ္ရႈအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ငယ္ကိုလည္း ျပဳစုထုတ္ေဝထားပါသည္။
က်န္းမာေရးဌာန (ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ Crisis Centre စသည္) မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊
ေဆးဝါးပစၥည္းရရွိမႈႏွင့္

ညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းတို႔အေပၚ

မူတည္၍

ဌာနအတြက္

သီးသန္႔စံလမ္းညႊန္

(SOP)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ေပးအပ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳစုခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ ဌာနအမည္

စံလမ္းညႊန္ အမွတ္စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စတင္အသံုးျပဳသည့္ေန႔စြဲ

ခြင့္ျပဳညႊန္ၾကားသူအမည္

တာဝန္ခံအမည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ (သက္ဆိုင္သည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း)

သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးအစား (Scope)

လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ေဆာင္ရြက္မည့္သူ၊ ေဆးဝါးပစၥည္း၊ ေနရာ၊ ေဖာင္ပံုစံမ်ား စသည္)

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း (အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား) (ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Who, What, When, Where, Why, How) (with Flow Chart)

ရည္ညႊန္းခ်က္ (လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္စာအုပ္မွ အပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ား) (အျခားရည္ညႊန္းဖတ္ရႈရန္ စာအုပ္စာတမ္း
မ်ား)
အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္မ်ား (Definitions) (သင္တန္းမရရွိသူမ်ား အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္မည့္
စာလံုးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္မ်ား)
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ေဆးရံု၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေနရာႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္း စသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
ေျခအလိုက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္လုပ္ငန္း
မ်ားကိုမူ ဌာနမ်ား၏ လက္ေတြ႕ပကတိအေျခအေနအလိုက္ တိက်စြာ စီစဥ္ေရးဆြဲထားရန္ျဖစ္ပါသည္။
အပိုင္း

လုပ္ငန္း

အထူးကု

ျမိဳ႕နယ္/

ေဆးခန္း၊ MCH

ေဆးရံု

တိုက္နယ္

Clinic, UHC,

ေဆးရံု

RHC, SRHC, etc.

ဆရာဝန္

ဆရာဝန္

ဆရာဝန္၊
အထူးကု
ဆရာဝန္

အျခား*

HA,

ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး၊

LHV,

လူမႈဝန္ထမ္း၊ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း

MW,
သူနာျပဳ

၁

GBV ေနာက္ခံအေၾကာင္း
(ေလ့လာရန္)

٧

٧

٧

٧

٧

၂

ကနဦးကူညီပံ့ပိုးမႈ

٧

٧

٧

٧

٧

၃

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေမးျမန္းျခင္း

٧

٧

٧

٧

စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း

٧

٧

٧

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ေရွးဦးကုသေပးျခင္း

٧

٧

٧

٧

အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး

٧

٧

٧

٧

ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး

٧

٧

٧

٧

ျပည့္စံုစြာ ကုသမႈေပးျခင္း

٧

٧

٧***

၄.၁. အေျခခံစိတ္က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

٧

٧

٧

၄.၂. ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား

٧

٧

٧***

ဥပေဒေရးရာအတြက္
အေထာက္အထားမ်ား
ရယူျခင္း

٧

٧

٧***

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
(ေလ့လာရန္)

٧

٧

٧

၄

၅

٧**

စိတ္က်န္းမာေရး
٧

٧****

٧

٧

* ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးမွဴးမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား (ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား)၊ ေစတနာဝန္ထမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊
ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား (ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမွသာ)
** က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ေဝးလံခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ (ေဆးဝါးပစၥည္းရွိပါက)
*** ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေဒသမွ ဆရာဝန္မ်ားအတြက္သာ (ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေဆးဝါးပစၥည္းရွိပါက)
**** အေျခခံစိတ္က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈကို လမ္းညႊန္စာအုပ္ အပိုင္း (၄.၁) အား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈေလ့လာျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၁) ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္အခါမ်ားတြင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားတြင္ •

လူမႈေရးအေျခခံမ်ား ပ်က္ယြင္းျခင္း၊

•

မိသားစုမ်ား ကြဲကြာျခင္း၊

•

ေနထိုင္အိပ္စက္ရန္ေနရာမ်ား လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊

•

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊

•

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အိမ္သာမ်ား၊ ေရခ်ိဳးရန္ေနရာမ်ား သီးျခားမရွိျခင္း၊ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊
ေဝးလံျခင္း၊

•

ထင္းရွာ၊ ေရခပ္ရန္ ေဝးလံစြာ သြားရျခင္း၊

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေပးရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေလ့မရွိျခင္း၊

•

အစားအစာႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိင္ႏွင့္အလဲအလွယ္ျပဳရန္
ဖိအားေပးအျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

˅˅

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား
ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားမွ
စတင္ကာ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ေရးဆဲြေစရမည္။

˅˅

က်န္းမာေရးက႑ ညိႇႏိႈ္င္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအား
မလြဲမေသြ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းရမည္။

˅˅

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေျခပို၍
နည္းပါး သည့္ ထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ေသာ လူထုအားလံုးမွ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစရမည္။

˅˅

က်န္းမာေရးဌာနမ်ား စီစဥ္ေနရာခ်ထားရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ား
လမ္းေလွ်ာက္၍ လာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နီးသည့္ေနရာတြင္ရွိျပီး လာေရာက္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္
လံုျခံဳမႈရွိေစရမည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

˅˅

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။

˅˅

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအိမ္သာမ်ားအား သီးျခားစီ ရွိေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ လံုျခံဳသည့္ေနရာတြင္
တည္ရွိ၍ လံုေလာက္သည့္ မီးအလင္းေရာင္ႏွင့္ အတြင္းမွ ဂ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ တံခါးမ်ားရွိရမည္။

˅˅

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏
ဘာသာစကားအားလံုးကို နားလည္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စကားျပန္မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ပါ။

˅˅

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား
(Sexual Exploitaion and Abuse - SEA) ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (Code of Conduct) ကို သိရွိ၍ ေလးစားလုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္။ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိပါက တိုင္တန္းႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားလည္း ရွိေနရမည္။
အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။
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˅˅

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးပစၥည္းပံုး (RH Kits) မ်ားႏွင့္တကြ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူအား ကုသေပးရန္
ပစၥည္းပံုး (RH Kit 3 – Post Rape Kit) ရွိရမည္။ ၄င္းမွာ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ပစၥည္းပံုးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပံုးစီမွာ လူဦးေရ ၁ဝ‚ဝဝဝ ရွိေသာေနရာအတြက္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားသည္။ အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးႏွင့္ HIV ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ျပီးေနာက္
မကူးစက္ေစရန္ ကာကြယ္ေဆး (PEP - post exposure prophylaxis) အပါအဝင္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၂) GBV လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ နည္းပညာႏွင့္ ရန္ပံုေငြအကူအညီေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးသူမ်ား၊ ဆန္းစစ္ဖတ္ရႈေပးသူမ်ား၊ ကြင္းဆင္းဆန္းစစ္ရာတြင္
ကူညီေပးသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ၾကီးဌာန
မိခင္ႏွင့္မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဌာနခြဲ (MRH)၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန - တာဝန္ခံထုတ္ေဝျခင္း

စဥ္

အမည္

ရာထူး/ အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၁

ေဒါက္တာလွျမေသြးဣႏၵာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MRH

ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ျခင္း

၂

ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္တင္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MRH

တာဝန္ခံ

၃

ေဒါက္တာျမင့္မိုရ္စိုး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MRH

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄

ေဒါက္တာႏွင္းႏွင္းလြင္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MRH

၅

ေဒါက္တာမ်ိဳးမ်ိဳးမြန္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MRH

၆

ေဒါက္တာယုမြန္ျမင့္

MO, MRH

၇

ေဒါက္တာဝတ္ရည္ျဖိဳး

MO, MRH

၈

ေဒါက္တာမ်ိဳးကိုကို

MO, MRH

၉

ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္

ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ၾကီး၊ ပင္းတယျမိဳ႕နယ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊
ဖတ္ရႈစစ္ေဆးေပးျခင္း

၁ဝ

ေဒါက္တာေစာကလယ္ခူ

ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး၊ သားဖြားမီးယပ္ပညာဌာန၊
ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)

ဆန္းစစ္အတည္ျပဳျခင္း

၁၁

ေဒါက္တာႏြယ္မာထြန္း

ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး၊ သားဖြားမီးယပ္ပညာဌာန၊
ေဆးတကၠသိုလ္ (မေကြး)

ဆန္းစစ္အတည္ျပဳျခင္း

၁၂

ေဒါက္တာခင္ျပဳးံၾကည္

ပါေမာကၡ (သားဖြားမီးယပ္)၊ ကုတင္ (၅ဝဝ)
သားဖြားမီးယပ္အထူးကုေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၁၃

ေဒါက္တာဇင္မာဝင္း

သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး၊
ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္

၁၄

ေဒါက္တာစႏၵာေစာ

တြဲဖက္ပါေမာကၡ (သားဖြားမီးယပ္)၊
ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္

၁၅

ေဒါက္တာဥမၼာသင္း

သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး၊ ကုတင္
(၅ဝဝ) သားဖြားမီးယပ္အထူးကုေဆးရံုၾကီး၊
ေနျပည္ေတာ္
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စဥ္

အမည္

ရာထူး/ အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၁၆

ေဒါက္တာခ်ိဳခ်ိဳျမင့္

တြဲဖက္ပါေမာကၡ (သားဖြားမီးယပ္)၊
ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္

၁၇

ေဒါက္တာေမသူစိုးဝင္း

ကထိက (သားဖြားမီးယပ္) ၊
ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္

၁၈

ေဒါက္တာႏွင္းႏွင္းရီ

ကထိက (သားဖြားမီးယပ္) ၊
ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္

၁၉

ေဒါက္တာစန္းလင္း

ပါေမာကၡ ၊ စိတ္က်န္းမာေရးဌာန၊
ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊
ဆန္းစစ္အတည္ျပဳျခင္း

၂ဝ

ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္စန္း

ပါေမာကၡ ၊ စိတ္က်န္းမာေရးဌာန၊
ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊

၂၁

ေဒါက္တာေက်ာ္ဆန္းေဌး

စိတ္က်န္းမာေရး အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး၊
မိတၳီလာေဆးရံုၾကီး

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊

၂၂

ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးေအာင္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ကေလးက်န္းမာေရးဌာနခြဲ၊ DOPH

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊

၂၃

ေဒါက္တာသန္းသန္းလြင္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ NAP

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊

၂၄

ေဒါက္တာေကခိုင္ျဖိဳး

MO, NAP

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂၅

ေဒါက္တာေက်ာ္မ်ိဳးထက္

MO, NAP

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂၆

ေဒါက္တာဥာဏ္မင္းဦး

SAS, Forensic Medicine, NOGH

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂၇

ေဒါက္တာစုမြန္ျမတ္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနခြဲ

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂၈

ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္

တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးနွင့္ကုသေရး
ဦးစီးဌာနမွဴး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂၉

ေဒါက္တာဘရန္ေအာင္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃ဝ

ေဒါက္တာစႏၵာလိႈင္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၁

ေဒါက္တာသက္မြန္သန္း

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၂

ေဒါက္တာျငိမ္းေအးထြန္း

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
အေျခခံက်န္းမာေရးဌာနခြဲ

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၃

ေဒါက္တာရဲေအာင္ထြန္း

ေဆးရံုအုပ္ၾကီး၊ ပ်ဥ္းမနားေဆးရံု

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၄

ေဒါက္တာနန္းရူပါဟန္

ေဆးရံုအုပ္ၾကီး၊ ကေလးအထူးကုေဆးရံုၾကီး၊
ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၅

ေဒါက္တာဝင့္စႏၵာတင့္

ေဆးရံုအုပ္၊ ပ်ဥ္းမနားေဆးရံု

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၆

ေဒါက္တာဝတ္ရည္တင္ေမာင္

ေဆးရံုအုပ္၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊
ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း
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စဥ္

အမည္

ရာထူး/ အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၃၇

ေဒါက္တာသန္းလတ္ေအာင္

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ၾကီး၊ အေရးေပၚဌာန၊
ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၈

ေဒါက္တာသီသီဟန္

အထူးကုဆရာဝန္၊ အေရးေပၚဌာန၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း
ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

၃၉

ေဒါက္တာညႊန္႔ေရႊေအာင္

MO, ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄ဝ

ေဒါက္တာလႈိင္လိႈင္ေဌး

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (MCH/SH/
Nutrition)၊
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၁

ေဒါက္တာဇင္ႏြယ္ေအာင္

လက္ေထာက္ေဆးရံုအုပ္၊ အျငိမ္းစားေဆးရံု၊
ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၂

ေဒါက္တာလင္းဘို

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဆရာဝန္ (မိခင္က်န္းမာ)၊
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၃

ေဒါက္တာခင္ရူပါစိုး

TMO, လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ေဆးရံု

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၄

ေဒါက္တာေခတ္ဧကရီေက်ာ္

လက္ေထာက္ေဆးရံုအုပ္၊
လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ေဆးရံု

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၅

ေဒၚနန္းခင္မေလး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာန

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၆

ေဒၚဝင္းသီရိ

ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးမွဴး၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ
ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၇

ေဒၚေကသြယ္ထြန္း

ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးမွဴး၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ
ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၈

ေဒၚစုယမင္းေအာင္

သူနာျပဳဆရာမ၊ အေရးေပၚဌာန၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ
ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄၉

ေဒၚခ်ိဳဦး

သူနာျပဳဆရာမၾကီး၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊
ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၅ဝ

ေဒၚသီတာေအး

သူနာျပဳဆရာမၾကီး၊ ပ်ဥ္းမနားေဆးရံု

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၅၁

ေဒၚသဇင္ျမင့္

DSO, ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၅၂

ေဒၚယမင္းေအာင္

Staff Nurse, ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊
ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၅၃

ေဒၚတင့္တင့္ခိုင္

သူနာျပဳဆရာမၾကီး၊ ကုတင္ ၁ဝဝဝ ေဆးရံုၾကီး၊
ေနျပည္ေတာ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၅၄

အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္

ကြင္းဆင္းဆန္းစစ္ျခင္း

135

အျခားဝန္ၾကီးဌာနမ်ား

(ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထား

ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန)

စဥ္

အမည္

ရာထူး/ အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၁

ေဒၚေနာ္သဝါး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂

ေဒၚခင္ခင္မရ

National Consultant, လူမႈဝန္ထမ္း
ဦးစီးဌာန

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃

ေဒၚယဥ္ယဥ္ျပဳံး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္း
ဦးစီးဌာန

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၄

ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္စိုးထြန္း

Research Scientist, Forensic
Pathologist, သုေတသနဌာန၊
ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန

ပါဝင္ေရးသားျခင္း၊
နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း၊

၅

ဗိုလ္ၾကီးလြင္ဘိုဘိုေအာင္

DS, DSMRC

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၆

ဗိုလ္ၾကီးထြန္းလင္းမိုး

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၊ DMS

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၇

ရဲမွဴးေဒၚသန္းသန္းဝင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၈

ေဒါက္တာသိန္းထက္ေအာင္

AS, Police Surgeon Officer

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၉

ေဒၚေအးေအးမင္းသူ

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၁ဝ

ေဒၚေအးေအးသင္း

Staff Officer, လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၁၁

ေဒၚသိန္းသိန္းေထြး

Staff Officer

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၁၂

ေဒါက္တာေအးမိမိထြန္း

SAS, PSO

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း
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ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ (PSI) – လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ျပဳစုရန္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးျခင္း၊ နည္းပညာပံ့ပိုးျခင္း
ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) - အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရန္ႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝရန္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးျခင္း၊
နည္းပညာပံ့ပိုးျခင္း
ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) - နည္းပညာပံ့ပိုးျခင္း၊ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးျခင္း၊

စဥ္

အမည္

ရာထူး/ အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၁

ေဒါက္တာသြယ္သြယ္ဝင္း

Consultant (for PSI)

စုစည္းျပန္ဆိုျပဳစုျခင္း

၂

ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ဝင္း

Program Director, PSI

ရန္ပံုေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္
နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃

ေဒါက္တာစုစႏၵီ

Programme Officer, PSI

၄

ေဒါက္တာတင္ေမာင္ခ်စ္

Programme Analyst, UNFPA

၅

ေဒါက္တာရဲျမင့္ဦး

Humanitarian Coordinator, UNFPA

၆

ေဒၚမီမီသင္းေအာင္

Programme Analyst (GBV)

၇

ေဒၚစုစုမာ

NPPP, UNFPA

၈

Ms Phavady Bollen

Technical Officer, WHO

၉

Dr. Charmaiparn Santikarn

Medical Officer, Injury and
Violence Prevention, WHO

၁ဝ

ေဒါက္တာေရႊစင္ယု

National Professional Officer, WHO

၁၁

ေဒါက္တာ ေအးမို႕မို႕လြင္

National Technical Officer, WHO

၁၂

Ms Van Chi Pham

Child Protection Specialist, UNICEF နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၁၃

ေဒၚခင္သီရိဝင္း

Child Protection Officer, UNICEF

၁၄

ေဒါက္တာမိုးမိုးေအာင္

Director of Programmes, MSI

၁၅

ေဒါက္တာေနာ္ျမဴရီယယ္မူရဲထူး Program Manager, MSI

၁၆

ေဒါက္တာဇာျခည္ေထြး

Programme Manager, MSI

၁၇

ေဒါက္တာတင္ဇာနည္ထြန္း

Centre Manager, MSI

၁၈

ေဒၚေနာ္ခူးဆဲ

Sr. Coordinator, IRC

၁၉

ေဒၚေမရီ

Sr. Manager, IRC

၂ဝ

ေဒါက္တာခ်စ္ျပည့္ျပည့္ဟန္

Sr. Health Manager, IRC

၂၁

ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္

Sr. Health Coordinator, IRC

ရန္ပံုေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္
နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း
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စဥ္

အမည္

ရာထူး/ အဖြဲ႕အစည္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၂၂

ေဒါက္တာေကသီျမင့္သိန္း

Acting Director, GEN

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၂၃

ေဒါက္တာစန္းေရႊ

Steering Committee Member, GEN

၂၄

ေဒၚပင္စီထြန္းသိန္း

Advisor, GEN

၂၅

ေဒါက္တာေက်ာ္လင္းထြန္း

Program Manager, AFXB

၂၆

ေဒါက္တာျဖိဳးျမတ္သူ

Project Officer, AFXB

၂၇

ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးသူ

Communication, AFXB

၂၈

ေဒါက္တာအိအိေမာင္

Asst. Director, MMCWA

၂၉

ေဒါက္တာေဇယ်ာစိုး

MO, MMCWA

၃ဝ

ေဒါက္တာဝင္းသူ

Sr. Technical Officer, JHPIEGO

၃၁

ေဒါက္တာေနေအာင္လင္း

Program Advisor, JHPIEGO

၃၂

ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို

Project Manager, Burnet Institute

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၃

ေဒၚဆုမြန္

Project Officer, အခရာအဖြဲ႕

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၄

ေဒါက္တာစည္သူႏိုင္

Program Manager, CPI

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

၃၅

ေဒါက္တာမင္းသန္းညႊန္႔

Consultant

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

နည္းပညာအၾကံျပဳျခင္း

ရည္ညႊန္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ား

1
2
3
4
5
6
7
8

WHO, Health Care for Women subjected to IPV and SV, 2016
WHO, Clinical Management of Rape survivors, 2004
Ministry of Health and Sports, Medicolegal Guidelines for Medical Officers (version 01), Dec 2017
Myanmar Penal Code
WHO, Responding to IPV and SV against Women (Policy and clinical guideline), 2013
MSI, Clinical Care for Sexual Assault Survivors
IRC Myanmar,CCSAS guideline,June 2016
UNFPA, WAVE, Strengthening Health System Response to GBV in East Europe and Central Asia
(Resource Package), 2014

9 PSI, Breaking the Silence
10 UNFPA, Guidance_Note_Protection_HF_02Aug2016
11 UNFPA, Powerful Myths, Hidden Secrets , 2016
12 Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017
13 Interagency-GBV-Case-Management-Training-Facilitator-Guide_Final
14 UNFPA,Minimum Standards for Prevention and Response to GBV in Emergencies
15 Ministry of Health and Sports, Myanmar Demographic and Health Survey, 2015-16
16 PSI, GBV Poster and pamphlets
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