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မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

၁။

နိဒါန်း

၃

၂။

ြမန်မာနိင်ငရှိကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များ၏ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အ ြခအ န

၄

၃။

မိခင် သဆးမြဖစ်ပွားရသည့်အ ကာင်းရင်းများ

၇

၄။

က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ (Antenatal or Prenatal Care)

၈

၅။

မီးဖွားစဉ် စာင့် ရှာက်မ (Delivery Care)

၁၀

၆။

မီးဖွား ပီး စာင့် ရှာက်မ (Postnatal Care)

၁၁

၇။

နိင်င တာ်အစိးရ၏မူဝါဒများနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ

၁၂

၈။

ြမန်မာနိင်င၏ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မစနစ်

၁၃

၈။

အာင်ြမင်မများ

၁၄

၉။

စိန် ခ မအခက်အခဲများ

၁၅

၁၀။

အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများ၏အကူအညီအ ထာက်အပ့များ

၁၆

၁၁။

နိဂး

၁၇

၁၂။

ကိးကားချက်များ

၁၉

3

နိဒါန်း
၁။

ကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
ိ င်ကျန်းမာ ရး (Maternal Health)သည် အမျိုးသမီးများ၏

ကိယ်ဝန် ဆာင်ကာလ၊ မွးဖွားချိနက
် ာလနှင့် မွးဖွား ပီးကာလများအတွငး် ကျန်းမာ ရး
ပင်ြဖစ်သည်။5

ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နကိ ဖာ်ြပရာတွင်

မိခင်

သဆးမနန်းြဖင့် တိင်းတာ ပီး နိင်ငများအ ကားနှင့်နိင်ငအတွင်းရှိ ဆင်းရဲချမ်းသာမ၊
နရာ ဒသအလိက် ကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
ိ င်ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နြခားနားမကိ ဖာ်ထတ်
ပးသည်။6 ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းခန် ့မှန်းမိခင် သဆးမနန်းမှာ အရှင် မွး
တစ်သိန်းတွင် ၂၁၆ ဦးြဖစ် ပီး အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသ၏ခန် ့မှန်းမိခင် သဆးမနန်း
ိ င် သဆးမနန်းအများစမှာ ကိယ်ဝန် ဆာင်
မှာ ၁၇၆ ဦးြဖစ်သည်။7 ကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
မိခင်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာရင်းြမစ်ရာှ းပါးြခင်းြဖစ် ပီး ယင်းကိ ကိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိင်
သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့(WHO)သည် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ
စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ကိ ချမှတ်ခဲ့ ပီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
မိခင် သဆးမနန်းကိ ၂၀၃၀ ၌ အရှင် မွးတစ်သိန်းတွင် ၇၀ ဦးအထိ လ ာ့ချရန်ြဖစ်
ွ ် အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသအတွငး် ကိယ်ဝန် ဆာင်ကျန်းမာ ရး
သည်။8 ၂၀၁၅ ခနှစ်တင
ချို ့ယွင်းမ ကာင့် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင် ၆၆၀၀၀ ဦးခန် ့ သဆးခဲ့ပါသည်။ အ ရှ ့
တာင်အာရှ ဒသအတွင်း ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင် သဆးမနန်း လျာ့ကျ ရးအတွက် ရရှည်
အာင်ြမင်မကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ သာ်လည်း စီးပွား ရးတိးတက်မ၊ ကျန်းမာ ရးစနစ်

လမ်းြခုမတိ ့အရ ကွဲြပားမများ၊ မညီမ မများဆက်လက်ကျန်ရှိလျက်ရှိပါသည်။9
၂။

ဤစာတမ်းတွင် ြမန်မာနိင်ငရှိ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရးအ ြခအ န

ကိ ဖာ်ြပရာတွင် မိခင် သဆးမနန်းြပမျဉ်းကိ အာဆီယ ဒသတွင်းနိင်ငများနှင့်နင်း
ယှဉ် ဖာ်ြပထား ပီး တိင်းနှင့်ြပည်နယ်အလိက် မိခင် သဆးမအချိုးကိလည်း

ဖာ်ြပ

ထားသည်။ ထိ ့ နာက် ြမန်မာနိင်ငတွင် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင် သဆးမြဖစ်ပွားရသည့်
အဓိကအ ကာင်းရင်းများနှင့် ကိ ယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရးလမ်းြခု မအြဖစ်
ကိယ်ဝန် ဆာင် စာင့် ရှာက်မ၊

မွးဖွားချိန် စာင့် ရှာက်မနှင့်

မွးဖွား ပီး စာင့် ရှာက်မ

တိ ့ကိ ဖာ်ြပထားသည်။ ဆက်စပ်၍ အစိးရ၏အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကမ
် များ
နှင့် အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့များ၏ ထာက်ပ့ကည
ူ ီမများကိလည်း တင်ြပထားသည်။
နိဂးတွင် ြမန်မာနိင်ငရှိ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များ၏ကျန်းမာ ရးအတွက် စိန် ခ မများ
ကိလည်း ဖာ်ြပထားပါသည်။

4

ြမန်မာနိင်ငရှိ

ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များ၏ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ စာင့် ရှာက်မအ ြခ

အ န
၃။

ြမန်မာနိင်ငရှိ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များ၏ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအ ြခအ နသည်

၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ ခနှစ်အတွင်း အာဆီယ ဒသတွင်းနိင်ငများနှင့်နင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ကျ
နခဲ့သည်။ ြမန်မာနိင်ငသည် ၁၉၉၀ ခနှစ်တွင် မိခင် သဆးမနန်းမှာ အရှင် မွး
တစ်သိန်းတွင် ၄၅၃ ဦးြဖင့်

ဒသတွင်းတတိယအြမင့်ဆးြဖစ် ပီး တြဖည်းြဖည်း

လျာ့ကျလာခဲ့သည်။
ဘရူနိင်း

က မ္ဘာဒီးယား

အင်ဒိနီးရှား

လာအိ

မ လးရှား

ြမန်မာ

ဖိလစ်ပိင်

စကာပူ

ထိင်း

ဗီယက်နမ်

၁၂၀၀
၁၀၀၀
၈၀၀
၆၀၀
၄၀၀
၂၀၀
၀
၁၉၉၀

၁၉၉၅

၂၀၀၀

၂၀၀၅

၂၀၁၀

၂၀၁၅

ပ(၁) ၁၉၉၀ ခနှစမ
် ှ ၂၀၁၅ ခနှစ်အထိ အာဆီယ ဒသတွင်းနိင်ငများ၏ကိယ်ဝန်
ဆာင်မိခင် သဆးမခန် ့မှနး် ရာခိင်နန်းြပမျဉ်းများ
ကိးကား။

၄။
လည်း

WHO, UNICELF, UNFPA, World Bank Group and UNDP (2015)

ပ(၁)တွင် ဖာ်ြပချက်အရ ၂၀၁၀ ခနှစ်တွင် မိခင် သဆးမနန်းကျလာ သာ်
အရှင် မွးတစ်သိန်းတွင် ၂၀၅ ဦးြဖင့် အာဆီယ ဒသတွင်းနိင်ငများအနက်

ဒတိယအများဆးြဖစ်လာသည်။ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၀ ခနှစ်အတွငး် ြမန်မာနိင်ငရှိမိခင်
သဆးမနန်းမှာ အရှင် မွးတစ်သိန်းတွင် ၂၀၀ ဦးအထက်ရိှ နခဲသ
့ ည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ်
တွင်

ြမန်မာနိင်င၏မိခင် သဆးမနန်းမှာ အရှင် မွးတစ်သန
ိ ်းတွင်

၁၇၈ ဦးအထိ

5

လျာ့ကျသွား သာ်လည်း အင်ဒိနီးရှား ၁၆၂ ဦးနှင့်က မ္ဘာဒီးယား ၁၆၁ ဦးတိ ့အထက်တင
ွ ်
ရှိ နခဲသ
့ ည်။ ဆယ်စနှစ်နှစ်ခအတွငး် ပိမိဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် သာနိင်ငများြဖစ်သည့် စကာပူ၊
ထိင်း၊ ဘရူနိင်းနှင့် မ လးရှားတိ ့မှာ မိခင် သဆးနန်းမှာ အရှင် မွးတစ်သိန်းတွင် ၈၀
ဦး အာက်တွင် ရှိ နခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခနှစ်မှစ၍ မိခင် သဆးမနန်းမှာ တစ်ြဖည်းြဖည်း
ကျဆင်းလာ သာ်လည်း

ကလသမဂ္ဂ၏အဆင်းရဲဆ းနိ င်င များစာရင်းဝင်

ြမန်မာ၊

က မ္ဘာဒီးယား၊ လာအိ နိ င်င တိ ့သည် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နတွင်
သဆးမနန်းြမင့်မားြခင်း၊ စာင့် ရှာက်မအားနည်းြခင်းနှင့်မညီမ ြခင်းတိ ့သည် စိန် ခ မ
အ နြဖင့် ဆက်လက်ကျန်ရှိ နဆဲြဖစ်ပါသည်။10
၅။

ြမန်မာနိင်ငသည်

ထာင်စနှစ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်တစ်ခြဖစ် သာ ၁၉၉၀ မှ

၂၀၁၅ ခနှစအ
် တွင်း မိခင် သဆးနန်းအား ၇၅ ရာခိင်နန်းအထိ လျာ့ချ ရးကိ ဖာ် ဆာင်
ရာတွင် တိးတက် ကာင်းမွန်လာ အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့သည်။11 သိ ့ သာ် ထာင်စနှစ်
ရည်မန
ှ း် ချက်ပန်းတိင်ြဖစ် သာ မိခင် သဆးမနန်းအား ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် အရှင် မွး
တစ်သန
ိ း် တွင် ၁၄၅ ဦးအထိ
စိန် ခ မတစ်ရပ်မှာ

ရာက်ရှိရန်မ ဆာင်ရက
ွ ်နိင်ခဲ့ပါ။ ထိ ့ြပင်

နိင်င၏ ထာင်စနှစ်ရည်မှန်းချက်ြဖစ် သာ

၂၀၁၈

နာက်ထပ်
ခနှစ်တွင်

အရှင် မွးတစ်သိန်းတွင် ၁၂၉ ဦးအထိအထိကျဆင်းရန် ဆာင်ရွက် ရး ြဖစ်သည်။12
၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ ခနှစ်အထိ ြမန်မာနိင်ငသည် အာဆီယ ဒသအတွင်း မိခင် သဆးမ
ကျဆင်းရာနန်းအနည်းဆးြဖစ် ပီး ၆၀.၇ ရာခိင်နန်းြဖစ်သည်။ နှစ်စဉ် ြပာင်းလဲမ
ရာခိင်နန်းမှာ ၃.၇ ရာခိင်နန်းြဖစ်သည်။
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၄၀၀
၃၅၀
၃၀၀

၃၁၀

၂၈၂

၂၅၀

၁၉၃

၂၀၀
၁၅၀

၂၇၀ ၂၇၁ ၂၇၆ ၂၇၈ ၂၈၀
၁၉၈

၂၃၁

၃၁၄ ၃၁၆

၃၄၄ ၃၅၄

၃၅၇

၂၁၇

၁၅၇

၁၀၀
၅၀
၀

ပ(၂) ၂၀၁၄ ခနှစ် တစ်နိင်ငလးနှင့် မို ့ြပ ကျးလက်အပါအဝင် တိင်းနှင့်ြပည်နယ်
အလိက် မိခင် သဆးမအချိုးများ
ကိးကား။
၆။

Ministry of Labour, Immigration and Population of Myanmar, 2016

ပ(၂)တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ

ြမန်မာနိင်ငတွင်

သဆးမနန်းမှာ မို ့ြပထက် ၀.၁၅ ဆခန် ့ြမင့်မား နပါသည်။

ကျးလက် ဒသ၏မိခင်
ကျးလက်အမျိုးသမီး

များသည် မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မရရှိရန် လမ်းခရီးနှငသ
့် ယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး
အခက်အခဲအြပင် ကျန်းမာ ရးအသးအ ဆာင်မြပည့်စမတိ ့ ကာင့် မို ့ြပ နအမျိုးသမီး
များထက် ပိမိခက်ခလ
ဲ ျက်ရသ
ိှ ည်။13 ထိ ့ြပင် ကိယ်ဝန် ဆာင်အသိပညာနှင့် ကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မကိခယူရန်

လ့လာသိရှိနိင်မအားနည်းြခင်းတိ ့ ကာင့်

သဆးမနန်းမှာ ြမင့်မား နခဲ့သည်။14

ကျးလက်မိခင်

ြမန်မာနိင်ငတွင် မိခင် သဆးမအချိုးသည်

တိင်းနှင့်ြပည်နယ်အလိက် ကွြဲ ပားြခားနားမရှိ နခဲသ
့ ည်။ မိခင် သဆးမနန်းအြမင်ဆ
့ း
ဒသများမှာ ချင်း၊ ဧရာဝတီ၊ မ ကွး၊ ပဲခူးနှင့်ရခိင်တိ ့ြဖစ် ပီး အရှင် မွးတစ်သိန်း
တွင်

သဆးနန်းမှာ ၃၅၇ မှ ၃၁၄ ဦး ကားြဖစ် ပီး တစ်နိင်ငလး၏ပျမ်းမ မိခင်

သဆးမနန်း ၂၈၂ ဦး၏ အထက်တွင်ရှိ နခဲ့သည်။ ယင်း ဒသများသည် ကျးလက်
လူဦး ရများြပားြခင်း၊

ဆးရ ဆးခန်းကွာ ဝးနည်းပါးြခင်းနှင့်

ဆင်းရဲမြမင့်မား

ြခင်းတိ ့ ကာင့်ြဖစ်သည်။ မိခင် သဆးမအချိုး ၂၈၀ မှ ၂၇၀ ဦး ကားရှိ တိင်းနှင့်
ြပည်နယ်များမှာ မန္တ လး၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကယား၊ စစ်ကိင်း၊ ကချင်တိ ့ြဖစ်သည်။
UNFPA ၏ ၂၀၁၀ခနှစအ
် စီရင်ခစာအရ ယင်း ဒသများတွင် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်
ကျန်းမာ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိြခင်း၊ စာတတ် ြမာက်မနန်း
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နိမက
့် ျြခင်း၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရးသင်ယရ
ူ န် အားနည်းြခင်းနှင့် ရှးရိးစွအ
ဲ ယူအဆ
များရှိ နြခင်းတိ ့ ကာင့်ြဖစ်သည်။15 နိင်င တာ်အစိးရသည် ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မ
များကိ ညီမ စွာ ထာက်ပ ပး သာ်လည်း လက်နက်ကိင်ပဋိပက္ခများြဖစ်ရာ ဒသများ
ြဖစ်သည့် ကချင်ြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း၊ ကရင်ြပည်နယ်
အ ရှ ဘက်
့
နှင့်

မွန်ြပည်နယ် တာင်ဘက် ဒသများတွင်

ထာက်ပ့မများကိ

ရရှိရန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။16

ကျန်းမာ ရးဌာနဆိင်ရာ

မိခင် သဆးမအချိုးမှာ

အရှင် မွး

တစ်သိန်းတွင် ၁၅၇ နှင့် ၂၁၇ ဦး ကားရှိ တိင်းနှင့်ြပည်နယ်များမှာ တနသာရီ၊
နြပည် တာ်၊ ရန်ကန်နှင့်မွန်ြပည်နယ်တိ ့ ြဖစ်ပါသည်။
မိခင် သဆးမြဖစ်ပာွ း စ သာအ ကာင်းရင်းများ
၇။

မိခင် သဆးမြဖစ်ပွား စ သာ

အ ကာင်းရင်းများအတွက် ရရှိ သာအချက်

အလက်များမှာ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခနှစ် UNICEF မှ ထတ်ြပန်ထား သာ အချက်အလက်
များအရ ြဖစ်သည်။
Ante partum
haemorrhage,
4%

Ruptured
Embolism, 1%
uterus, 4%

Hypertensive
disorders, 6%

Post‐partum
haemorrhage,
31%

Puerperal
Sepsis, 7%
Obstructed
labour, 8%
Abortion
related
complications,
10%

Indirect causes,
17%
Eclampsia, 11%

ပ(၃) ြမန်မာနိင်ငတွင် မိခင် သဆးမကိ အဓိကြဖစ်ပာွ း စ သာ အ ကာင်း
ရင်းများ၊ (၂၀၀၄-၂၀၀၅)
ကိးကား။

National Cause Specific Maternal Mortality Survey (20042005), DOH/UNICEF

၈။

ပ(၃)တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ ြမန်မာနိင်ငတွင် မိခင် သဆးမအဓိကြဖစ်ပွား

စ သာအ ကာင်းရင်းမှာ က လး မွးဖွား ပီး နာက်

သွးသွန်ြခင်း(Post-partum
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haemorrhage)ြဖင့် သဆးြခင်း ၃၁ ရာခိင်နန်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အ ရး ပ
ကသမရရှိရန် နာက်ကျြခင်း ကာင့်ြဖစ်နိင်ပါသည်။ မိခင် သဆးမနန်းကိ သွယ်ဝိက်၍
ြဖစ် ပ စ သာအ ကာင်းရင်းများ(Indirect Causes)မှာ ၁၇ ရာခိင်နန်းြဖစ် ပီး ယင်း
အ ကာင်းအရင်းများတွင် နှလး ရာဂါ(၄၅.၅%)၊ ငှက်ဖျား (၃၆.၄%)၊ တီဘီ ရာဂါ
(၉%)နှင့်

လ ပန်ဆိင်ရာ ရာဂါ(၉%) တိ ့ြဖစ်သည်။ ရာခိင်နန်းအလိက်အတိအကျ

မရရှိ သာ်လည်း

အအိင်ဒအ
ီ က်စ် ရာဂါ ကာင့် ကိယ်ဝန် ဆာင်ကျန်းမာ ရးချို ့ယွင်းမ

ကိလည်းြဖစ်ပွား စနိင်သည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် ကိယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်း ကာင့်

သဆး

နန်းမှာ ၁၀ ရာခိင်နန်းခန် ့ရှိခဲ့ပါသည်။17 ၂၀၁၆ ခနှစ်အတွင်း ရန်ကန်အမျိုးသမီး
ဆးရ ကီးတွင် ကိယ်ဝန် ဆာင်အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး သဆးလ င် ၆ ဦးမှာ ကိယ်ဝန်
ဖျက်ချမ(unsafe abortions) ကာင့်ြဖစ်သည်။18
က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ (Antenatal or Prenatal Care)
၉။

က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်မသည် ကိယ်ဝန် ဆာင်ကာလအတွင်း က မ်းကျင်

ပညာရှင်များမှ

ကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
ိ င်များ၏ကျန်းမာ ရးကိ

စာင့် ရှာက် ပးြခင်း

ြဖစ်သည်။19 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့ကလည်း ကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
ိ င်တင်
ိ းသည် ကိယ်ဝန်
ဆာင် နစဉ် ကျန်းမာ ရးချို ့ယွင်းမကိကာကွယ်ရန် က မ်းကျင် ဆးပညာရှင်များ၏
စာင့် ရှာက်မကိ အနည်းဆး ၄ ကိမ်ခန် ့ခယူရမည်ြဖစ် ကာင်း လမ်းညန်ထားပါ
သည်။20 ြမန်မာနိင်ငတွင် ဆးဝါးကမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်
လမ်းြခုမရာခိင်နန်းမှာ ၈၁ ရာခိင်နန်းြဖစ် ပီး United Nations Global Strategy
၏ပန်းတိင်ြဖစ် သာ ၈၀ ရာခိင်နန်းကိ ြပည့်မီပါသည်။21 ယင်းမှာ အသက် ၁၅ မှ ၄၅
နှစ် ကား ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင် ၅ ဦးအနက် ၄ ဦးမှာ က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်
မကိ

အနည်းဆးတစ် ကိမ်ရရှိသည်ဟ

ဆိလိြခင်းြဖစ်ပါသည်။

တစ်နိင်ငလး၏

က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်လမ်းြခုမရာခိင်နန်းမှာ ၂၀၀၂ ခနှစ်တင
ွ ် ၄၂.၂ ရာခိင်နန်း
မှ ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် ၈၁ ရာခိင်နန်းအထိ တိးတက်လာခဲ့သည်။22 ယင်းတိးတက်လာမ
သည်

ကျးလက်နှင့် မို ့ြပ ကားတွင်မူ ကွာဟလျက်ရိှ န ပီး တိင်းရင်းသား ဒသများ

နှင့် ဆင်းရဲ၍လူဦး ရထူထပ် သာ ဒသများတွင် တိးတက်မ နှး ကွး ပီး နိမ့်ကျလျက်
ရှသ
ိ ည်။23
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က မ်းကျင်သူများြဖင့် မီးမဖွားမီ စာင့် ရှာက် ရးလက်ခရရှိမ
မီးမဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ ၄ ကိမ်နှင့်အထက်ရရှိမ
၁၀၀%
၈၀%
၆၀%

၉၄%
၈၄%

၈၁%
၅၉%

၇၇%
၅၁%

၄၀%
၂၀%
၀%
စစ ပါင်း

မို ့ြပ

ကျးလက်

ပ(၄) ၂၀၁၁ ခနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခနှစအ
် တွင်း မီးမဖွားမီကိယ်ဝန် ဆာင် စာင့် ရှာက်
လမ်းြခုမရာခိင်နန်းများ
ကိးကား။

၁၀။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ၂၀၁၇ ခနှစ်

ပ(၄)တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ

ကျးလက် ဒသအမျိုးသမီးများသည်

မို ့ြပ

အမျိုးသမီးများထက် က မ်းကျင်သူများ၏က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်မကိ ၄ ဆခန် ့
လျာ့နည်းရရှိသည်။ တစ်နိ င်င လးတွင် အမျိုးသမီး ၈၁ ရာခိ င်န န်းခန် ့သည်
က မ်းကျင်သူများြဖင့် မီးမဖွားမီ စာင့် ရှာက်မကိ လက်ခရရှိ ကသည့်အနက် မိခင် ၅၉
ရာခိင်နန်းခန် ့သာ

မီးမဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ လး ကိမ်နှင့်အထက်ကိ

ရရှိခဲ့ပါသည်။

မိုြပ
့ နကိယ်ဝန် ဆာင်အမျိုးသမီးများမှာ က မ်းကျင်သူများြဖင့် မီးမဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ
ကိ

ကျးလက် နအမျိုးသမီးများထက်ပမိ
ိ ရရှပ
ိ ါသည်။ က လးမ မွးဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ

အားနည်းရြခင်း

ြဖစ်နိင် သာအ ကာင်းရင်းများမှာ

ပညာ ရးအဆင့်အတန်းနှင့်

စီးပွား ရးအ ြခအ နတိ ့ြဖစ်သည်။24 မို ့ြပရှိကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များ၏ ၈၄ ရာခိင်နန်း
သည် မီးမဖွားမီ စာင့် ရှာက်မ ၄ ကိမ်နှင့်အထက်ရရှိခဲ့ သာ်လည်း

ကျးလက် နမိခင်

များမှာ ၅၁ ရာခိင်နန်းခန် ့သာရရှိခဲ့သည်။
မီးဖွားစဉ် စာင့် ရှာက်မ (Delivery Care)
၁၁။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်

ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များကိ

မည်သည့် နရာ

တွငမ
် းီ ဖွားသည်ြဖစ် စ က မ်းကျင် ဆးဝန်ထမ်းများ၏အကူအညီရယူ၍ မီးဖွား ကရန်
တိက်တွန်းထားသည်။ ထိ ့ြပင် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရးအစီအစဉ်ြဖင့် က မ်းကျင်

10

ဆးဝန်ထမ်းများအ နြဖင့်

အိမတ
် င
ွ ် မွးဖွား သာမိခင်နင
ှ က
့်
လးများ

ကျန်းမာစွာ

အသက်ရင
ှ န
် ိင် ရးအတွက် ြပုစ စာင့် ရှာက် ပးရန် နး ဆာ်ထားပါသည်။25

၁၄%၇%
၇၉%

၆၈%
မ ကွး

၁၉% ၇%

၆၇%
နြပည် တာ်

၂၆% ၆%

၆၇%
မွန်

၂၃% ၈%

၆၅%
တနသာရီ

၂၅% ၈%

၆၅%
စစ်ကိင်း

၂၅% ၈%

၆၄%
ကချင်

၂၇% ၇%

မိမိကိယ်တိင်

၆၃%

၂၇% ၁၀%

ဆွမျိုးများ

ပဲခူး

၂၂% ၆%၁၈%
၅၃%
ကယား

၆%
၄၄%
၅၀%
ကရင်

၆%
၅၀%
ဧရာဝတီ

၄၃%

၆%
၄၇%

၃၂%

သားဖွားအကူ

ရှမ်း

၃၇%

၁၀%၁၆%

၁%
၆၇%

၈%

၁၀%

၃၆%

၂၀%

ချင်း

၃၀%

၅၂%

၄၀%

၆၀%

၅၀%

၈၈%

၆၀%

၃၀%

၇၀%

အရပ်လက်သည်

ရခိင်

၈၀%

၃၅%

၉၀%

၂%
၉%

၁၀၀%

၂၉% ၆%

က မ်းကျင်သူ

မန္တ လး

ကျးလက်

မို ့ြပ

ြပည် ထာင်စ

၀%

(ပ-၅) တိင်းနှင့်ြပည်နယ်အလိက် က မ်းကျင် ဆးဝန်ထမ်းများနှင့် အြခားသူများ၏
အကူအညီြဖင့် မီးဖွားမအ ြခအ န၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၅
ကိးကား။

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ၂၀၁၇ ခနှစ်

မှတခ
် ျက်။

ကိးကားစာအပ်၏သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်အရ က မ်းကျင် ဆးဝန်ထမ်းများတွင် ဆရာဝန်
များ၊ သူနာြပုများ၊ သားဖွားဆရာမနှင့် အမျိုးသမီးကျန်းမာ ရး ဆးဝန်ထမ်းများ
ြဖစ်သည်။

၁၂။

ပ(၅)တွင် ဖာ်ြပထားချက်များအရ

နိင်ငတစ်ဝန်းလးအတိင်းအတာအ နြဖင့်

က မ်းကျင် ဆးဝန်ထမ်းများြဖင့် မွးဖွားမနန်းမှာ ၆၀ ရာခိင်နန်းရှိ ပီး မို ့ြပတွင် ၈၈
ရာခိင်နန်းနှင့်

ကျးလက် ဒသများတွင် ၅၂ ရာခိင်နန်းအသီးသီးရှိသည်ကိ

ပါသည်။ တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်များအလိက်မီးဖွားမအ ြခအ နကိ

တွ ရှ့ ရ
ိ
လ့လာ

ကည့်ပါက ရခိင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်နှင့်ရှမ်းြပည်နယ်တိ ့တွင် က မ်းကျင် ဆး
ဝန်ထမ်းများြဖင့် မီးဖွားမနန်း ၅၀ ရာခိင်နန်း အာက်တွင်ရှိ ပီး ကျန်တိင်း ဒသ ကီး
နှင့်ြပည်နယ်များတွင်မူ ၅၀ ရာခိင်နန်းနှင့်အထက်တွင်ရှိ ကာင်း တွ ရှ့ ိရပါသည်။ မိမိ
ကိယ်တိင် မွးဖွားမနန်းမှာ မို ့ြပများတွငမ
် ရှဘ
ိ ဲ ကျးလက် ဒသများတွင် ၁ ရာခိင်နန်း
ခန် ့ရှိပါသည်။ ချင်းြပည်နယ်တွင် အရပ်လက်သည်ြဖင့် မီးဖွားမနန်း ၃၇ ရာခိင်နန်းြဖင့်
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အြမင့်ဆးြဖစ်သြဖင့် နယ် ြမ ဒသနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မအခက်အခဲများ ကာင့်
ြဖစ်နိင် ကာင်း လ့လာရရှိပါသည်။
မီးဖွား ပီး စာင့် ရှာက်မ (Postnatal Care)
၁၃။

ကိယ်ဝန် ဆာင်အမျိုးသမီးများသည် မီးဖွား ပီး နာက် ၂၄ နာရီအတွင်း မီးဖွား

ပီး စာင့် ရှာက်မရရှိရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့က လမ်းညန်ထားပါသည်။26
ြပည် ထာင်စ
၇၀%
၆၀%

မို ့ြပ

ကျးလက်

၆၆%
၅၇%

၅၄%

၅၀%
၄၀%
၃၀%

၂၇%

၂၄%
၁၅%

၂၀%

၁၇%၁၆%၁၇%

၁၀%

၂% ၃% ၂%

၀%
၂၄ နာရီအတွင်း

မရရှိြခင်း

၁- ၆ ရက်အတွင်း

၇-၄၁ ရက်အတွငး်

ပ(၆) ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ခနှစအ
် တွငး် ပထမဆးမီးဖွား ပီး စာင့် ရှာက်ခရမအ ြခအ န
ကိးကား။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊၂၀၁၇ ခနှစ်

၁၄။ ပ(၆)တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ ြမန်မာနိင်ငတွင် ၂၄ နာရီအတွင်း မီးဖွား ပီး
စာင့် ရှာက်မရာခိင်နန်းမှာ ၅၇ ရာခိင်နန်းြဖစ် ပီး

မို ့ြပတွင် ၆၆ ရာခိင်နန်းနှင့်

ကျးလက်တွင် ၅၄ ရာခိင်နန်းခန် ့တိ ့ြဖစ်သည်။ မီးဖွား ပီး စာင့် ရှာက်မမရရှိသည့်
ရာခိင်နန်းမှာ မို ့ြပတွင် ၁၅ ရာခိင်နန်းသာရှိ သာ်လည်း ကျးလက် ဒသများတွင် ၂၇
ရာခိင်နန်းအထိရှိသည်ကိ လ့လာ တွ ရှ့ ိရသည်။
နိင်င တာ်အစိးရ၏မူဝါဒများနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ
၁၅။ ြမန်မာနိင်ငရှိ ကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
ိ င်များအ ပ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအ ြခ
အ နသည် ဒသတွင်းအာဆီယနိင်ငများနှင့် နင်းယှဉလ
် င် အနည်းငယ်နမ
ိ ့်ကျ န သာ
ကာင့် နိင်င တာ်အစိးရသည် မိခင်နှင့်က လးကျန်းမာ ရးကိအ လး ပး၍ စီစဉ်
အ ကာင်အထည် ဖာ်

27

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန(ယခ

12

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန)သည် မိခင်နှင့်က လး သဆးမနန်းကိ လာ့ချရန်
နှင့်

အြပည်ြပည်ဆိ င်ရာရည်မှန်းချက်များကိ ြပည့်မီရ န်အလိ ့ငှာ

မျိ ုးဆက်ပ ွ ား

ကျန်းမာ ရးမူဝါဒ(Reproductive Health Policy)ကိ ဝန် ကီးဌာနမှချမှတ်ထား
သာ ကျန်းမာ ရးမူဝါဒများနှင့်အညီ ၂၀ဝ၂ ခနှစ် တွင် ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။

28

၁၆။ ြမန်မာနိင်ငတွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၏ မျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးနည်းဗျူဟာ
များနှငအ
့် ညီ

မျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးမဟာဗျူဟာစီမကိနး် (Reproductive

Health

Strategy Plan) ၂၀ဝ၄-၂၀ဝ၈၊ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၃နှင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ခနှစ် ၅ နှစ်စီမကိနး်
များအား

အသီးသီး ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။

29

ယခလက်ရှိ ၂၀၁၄-၂၀၁၈ စီမကိန်းတွင်

ယခင်စီမ ကိန်းများမှ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ နည်းလမ်းများအြပင် ကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မခယူရာတွင် အားနည်းချက်များရှိ နသည့် ြပည်သူများ၏မညီမ မများ
အား ြဖရှင်းရန်

လူမ အဖွဲ ့အစည် းများနှ င် ့ပ ူ း ပါင်း ဆာင်ရွက်လ ျက်ရ ှိပါသည်။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်

မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအား

30

အ လး ပး

ဆာင်ရွက်ရန် အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိန်း(National Health Plan၊ ၂၀၁၇31

၂၀၂၁)အား ချမှတ်ထားပါသည်။

အစိးရသည် မျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးနည်းဗျူဟာ

များနှင့်အညီ မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်ရာတွင် လိအပ် သာ ဆးဝါးများ၊ ဆးပစ္စည်း
စက်ကိရိယာများအား နိင်ငတဝှမ်းရှိ ကျန်းမာ ရးစနစ် စာင့် ရှာက်မအဆင့်တိင်းတွင်
ထာက်ပ့ ပးထားပါသည်။

32

ထိ ့ြပင် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် မို ့နယ်များတွင်

အာက် ြခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအား အ ရး ပ မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
သင်တန်းများပိ ့ချြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန် ့ ဝြခင်းနှင့် လက်စွဲစာအပ်များ
ထတ် ဝြခင်းများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၇။ နိင်င တာ်အစိးရသည်
ကျန်းမာ ရး၊

33

ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးရှိ

မိခင်နှင့်က လးများ၏

ပညာ ရးနှင့်လူမ ရးအဆင့်အတန်းြမင့်မား ရးတိ ့အတွက်

စတနာ့

ဝန်ထမ်းလူမအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခကိလည်း ဖွဲ ့စည်း၍ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် မိခင်နှင့်က လး
စာင့် ရှာက် ရးအသင်းဥပ ဒ (Maternal and Child Welfare Association
Law)အား ၁၉၉၀ ခနှစ်တင
ွ ် ြပဌာန်းခဲ့ပါသည်။

34

ယင်းဥပ ဒအား

ခတ်ကာလနှင့်

လိက် လျာညီ ထွမရှိ စရန်အတွက် ၂၈-၆-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပင်ဆင်ြပ ာန်းခဲ့ပါ
သည်။

35

ယခအခါ ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင် မိခင်နှင့်က လး စာင့် ရှာက် ရး

အသင်းခွဲ ပါင်း ၂၂၄၀၀ နှင့် ရာသက်ပန်အသင်းသား ၁၃ သန်းခန် ့ ရှိပါသည်။

13

ြမန်မာနိင်င၏ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မစနစ်
၁၈။ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနသည် ဘက်စလမ်းြခု သာ ကျန်းမာ ရး
စနစ်ကိ နိင်ငတစ်ဝန်းတွင်
ရး စာင့် ရှာက်မစနစ်အား
သည်။

ထာက်ပ့ ပးထားပါသည်။

36

အစိးရသည် မိခင်ကျန်းမာ

မို ့ြပနှင့် ကျးလက်နှစခ
် လးတွင်

ထာက်ပ့ ပးထားပါ

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနလက် အာက်တွင်

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်၊ ခရိင်နှင့် မို ့နယ်ကျန်းမာ ရးဌာနများစသည်ြဖင့် အဆင့်ဆင့်ရှိ ပီး ကျန်းမာ
ရး စာင့် ရှာက်ရာတွင် မို ့နယ်ကျန်းမာ ရးဌာန (Township Health Department)
သည် အဓိကအခန်းက

မှပါဝင်ကာ လိအပ် သာအ ြခခကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ

နှင့် တစ်ဆင့်ြမင့်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မတိ ့အား

ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ မို ့နယ်

ဆးရများသည် ကိ ယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များမီးဖွားရာတွင် လိ အပ် သာအ ရး ပ
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ များ၊ ခွဲစိတ် မွးဖွားြခင်းများ
မို ့နယ်ကျန်းမာ ရးဌာန၏လက် အာက်တွင်

ထာက်ပ့ ပးပါသည်။

37

မို ့ြပ နမိခင်များ၏ကျန်းမာ ရးအား

စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ရန်အတွက် မို ့ြပကျန်းမာ ရး ဌာန(Urban Health Centre)၊
ကျာင်းကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့ (School Health Team) နှင့် မိခင်နင
ှ က
့်
လးကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မဌာန (Maternal and Child Health Centre) များရှိ ပီး ကျးလက်
နမိခင်များအား

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးရန်အတွက်

(Station Hospital)၊

တိက်နယ် ဆးရများ

ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာန (Rural Health Centre) နှင့်

ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနခွ(ဲ Sub-Rural Health Centre) များရှိပါသည်။

38

ယင်း

ကျန်းမာ ရးဌာနများသည် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များအား မီးမဖွားမီ၊ မီးဖွားစဉ်နှင့်
မီးဖွား ပီးကာလအတွင်း လိအပ် သာကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများအား ဌာနတွငး်
နှင့်ဌာနြပင်ပ ကျးရွာများတွင် လှည့်လည်၍ ကည့်ရ စာင့် ရှာက် ပးပါသည်။ ခရိင်
အဆင့် ဆးရများတွင်

ဆးပညာဆိင်ရာက မ်းကျင်ပညာရှင်များ၊

အထူးကဆရာဝန် ကီးများက စာင့် ရှာက် ပးပါသည်။

သားဖွားမီးယပ်

39

အာင်ြမင်မများ
၁၉။ ြမန်မာနိင်ငအစိးရ၏အ လး ပးလပ် ဆာင်ချက်များ ကာင့် မိခင်ကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများတွင် အာင်ြမင်မများရရှိခဲ့ပါသည်။

40

14

(ရာခိင်နန်း)

၈၅

၈၃

၈၂

၈၀
၇၄.၃

၇၃

၇၅

၇၄.၈

၇၀
၆၅
၂၀၁၀

၂၀၁၁

၂၀၁၂

၂၀၁၃

၂၀၁၄

(ခနှစ်)

ပ(၇) ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၄ ခနှစအ
် ထိ မီးမဖွားမီကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
ရာခိင်နန်း တိးတက်တာလာမ
ကိးကားချက်။

စီမကိနး် နှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ၂၀၁၅ ခနှစစ
် ာရင်းအင်း

စာအပ်(Statistical Year Book, 2015)
၂၀။

ပ(၇)တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ

မီးမဖွားမီမိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ

ရာခိင်နန်း(antenatal care coverage)သည် ၂၀၁၀ ခနှစ်တွင် ၇၃ ရာခိင်နန်းမှ
၂၀၁၄ ခနှစ်တွင် ၈၃ ရာခိင်နန်းအထိ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။41
၇၄.

၇၂

(ရာခိင်နန်း)

၇၂.
၇၀.
၆၆.

၆၇.၉

၆၇.၁

၆၈.
၆၄.၄

၆၄.၈

၂၀၀၉

၂၀၁၀

၆၄.
၆၂.
၆၀.
၂၀၁၁

၂၀၁၂

၂၀၁၃

(ခနှစ်)

ပ(၈) ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၃ ခနှစအ
် ထိ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများြဖင့် မွးဖွားမ
တိးတက်လာမရာခိင်နန်း
ကိးကားချက်။ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ (Health in Myanmar, 2014)
၂၁။

ပ(၈)တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများြဖင့် မွးဖွားမ(delivery

with skilled birth attendant)သည်လည်း ၂၀၀၉ ခနှစ်တွင် ၆၄.၄ ရာခိင်နန်းမှ
42

၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ၇၂ ရာခိင်နန်းအထိ တိးတက်မရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိးတက်မများ
သည် မိခင်နှင့်က လးများ၏ကျန်းမာ ရးအတွက်

၂၀၁၂ ခနှစ်တွင်ချမှတ်ခဲ့သည့်

ကလသမဂ္ဂ၏ကမ္ဘာလးဆိင်ရာရည်မန
ှ း် ချက်ြဖစ်သည့် ၂၀၁၅ ခနှစ် တွင် မီးမဖွားမီမိခင်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ၈၀ ရာခိင်နန်းြပည့်မီ ရးနှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများ

15

ြဖင့် မွးဖွားမ ၈၀ ရာခိင်နန်းြပည့်မီ စ ရးစသည့် ရည်မှန်းချက်များအတွက် လပ် ဆာင်
ခဲ့မများလည်းြဖစ်ပါသည်။

43

စိန် ခ မနှင့်အခက်အခဲများ
၂၂။

ြမန်မာနိ င်င တွင် မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ စနစ်သည် တိ းတက်လာ

သာ်လည်း အခက်အခဲများစွာရှိ နပါသည်။

44

ပထဝီ ြမအ နအထားကွာဟမသည်

အဓိကအခက်အခဲြဖစ် ပီး အထူးသြဖင့် တိင်းရင်းသားလူနည်းစများနှင့်

ဝးလ ခါင်

သီ သာ နရာများတွင် နထိင်သမ
ူ ျားအ နြဖင့် မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မခယူရာ
တွင် မို ့ြပ ဒသနှင့်မတူဘဲ ကွာဟချက်များရှိပါသည်။
၂၃။

45

ထိ ့အြပင် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းမလ လာက်မ၊ ဝန်နင
ှ အ
့် ားမမ တမများကလည်း

မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မတိးတက်ရန်အတွက် တားဆီး န သာအခက်အခဲများ
ြဖစ်ပါသည်။

46

သားဖွားဆရာမများသည် မိခင်နှင့်က လးကျန်းမာ ရး စာင် ့ ရှ ာက်

မလပ်ငန်းများအြပင်

ကာကွ ယ် ဆးထိ းြခင်း၊

အာဟာရဖွ ဖ
့ ိုးမလပ်ငန်းများနှင့်

ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးလပ်ငန်းများကိလည်း
အချို ့ ဒသများတွင်
တာဝန်ယူရ ပီး

သားဖွားဆရာမတစ်ဦးသည်

ပါဝင်လ ပ် ဆာင်ရပါသည်။
ကျးရွာ

များြပားလှ သာလပ်ငန်းတာဝန်များ ကာင့်

၁၅

ရွာခန် ့ကိ

မိခင်ကျန်းမာ ရး

အတွက် လ လာက် သာ စာင့် ရှာက်မများ ပးနိင်ြခင်းမရှိပါ။47 ၂၀၁၀ ခနှစ်၊ လူဦး ရ
ဖွ ့ ဖိုးတိ းတက်မ အစီရင်ခ စာအရ

ြမန်မာနိ င်င ၏ဆရာဝန်နှင့်

လူနာအချိုးသည်

၁:၃၃၁၅ ြဖစ် ပီး သူနာြပု/ သားဖွားဆရာမအချိုးသည် ၁:၁၁၉၅ ြဖစ်ပါသည်။

48

ထိ ့အြပင် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့ WHO ၏စာရင်းအရ လူဦး ရ ၁၀၀၀
တွင် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း ၁.၃၆ ဦးသာရှိ ပီး ကမ္ဘာ့စနန်းြဖစ်သည့် လူဦး ရ ၁၀၀၀
တွင် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း ၂.၂၈ ရှရ
ိ န် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ြပည့်မီြခင်းမရှိ သးပါ။

49

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနသည် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများကိ တစ်ရာွ လ င်
တစ် ယာက်ခန် ့အပ်ရန် သတ်မှတ်ထား သာ်လည်း ယခအချိန်ထိမြပည့်စ သး၍
အကူသားဖွားဆရာမများကိ သင်တန်းများ ပး၍ အစားထိးခန် ့အပ်ထားပါသည်။
မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မတိးတက်ရန်

နှာင့် နှး နြခင်းသည်

50

မိခင်များ၏

ဗဟသတနည်းပါးမနှင့် လူနာများအားလဲ ြပာင်းရာတွင် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးစနစ်
များ မလ လာက်ြခင်း ကာင့်လည်း ပါဝင်ပါသည်။

51

16

အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများ၏ အကူအညီအ ထာက်အပ့များ
၂၄။

၁၉၉၃ခနှစ်တွင်ထတ်ြပန်ခဲ့သည့် အမျိုးသားကျန်းမာ ရးမူဝါဒ၌ ြမန်မာနိင်င

တွင် အမျိုးသားကျန်းမာ ရးဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မအတွက် အြခားနိင်ငများနှင့် ပူး ပါင်း
ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းရန်သာမက ပဂ္ဂလိကက
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားရန်လည်း

၊ အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ဖာ်ြပထားသည်။52

ြမန်မာနိင်ငတွင်

အစိးရ

မဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများသည် မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် မ အပါအဝင်
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရးကိ ၁၉၉၁ ခနှစ်မှစတင်၍ ကူညီ ထာက်ပ့ ပးခဲ့ ပီး ၁၉၉၃
ခနှစ်မှစတင်၍ အစိးရမဟတ် သာနိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ စတင်ကူညီ ထာက်ပ့
ပးခဲသ
့ ည်။53

၂၀၀၆

ခနှစ်တင
ွ ်

ထတ်ြပန်ခ့ဲသည့်

The

Reproductive

health

Stakeholder’s analysis အရ မျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီ
ထာက်ပ့ ပးခဲ့ သာအဖွဲ ့အစည်း ၁၈ ခရှိပါသည်။ တစ်နိင်ငလးလမ်းြခုနိင်ဆး သာ
အဖွဲ ့အစည်းများမှာ

ြမန်မာနိင်ငမိခင်နှင့်က လး စာင့် ရှာက် ရးအသင်း

ြဖစ် ပီး၊

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂလဦ
ူ း ရရန်ပ ငွအဖွဲ ့(UNFPA)မှာ တိင်းနှင့်ြပည်နယ် ၁၃ ခအထိ
လမ်းြခုကူညီ ထာက်ပ့ ပးခဲ့သည်။ မိသားစစီမကိန်းအတွက် နိင်ငတကာပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာဂျပန်အဖွဲ ့အစည်း(JOICFP)သည် တိင်းနှင့်ြပည်နယ် ၁၀ ခ
တွင် ကူညီ ထာက်ပ့ ပးလ က်ရှိ ပီး နိင်ငတကာလူဦး ရဝန် ဆာင်မ (PSI)နှင့် ြမန်မာ့
ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်း(MMA)တိ ့သည် တိင်းနှငြ့် ပည်နယ် ၈ ခစီ အသီးသီး
ထာက်ပ ပးခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ ့အစည်းများမှ

အဓိကကူညီ ပး န သာအပ်စများမှာ

မွးကင်းစမှအရွယ် ရာက် သူများအပ်စ၊ အိမ် ထာင်သည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
များအပ်စ ၊ ကိ ယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များနှင့် ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မ ပးသူများအပ်စ
တိ ့ြဖစ်သည်။
၂၅။

လူမအဖွဲ ့အစည်းများသည်လည်း

ြမန်မာနိင်င၏ဆင်းရဲ သာ ဒသများတွင်

ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်နှင့်က လးကျန်းမာ ရးများကိလည်း
ယင်းအဖွဲ ့အစည်းများသည်

ထာက်ပ့ ပးခဲ့ပါသည်။

စတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အရပ်လက်သည်များအပါအဝင်

ဒသခြပည်သူများကိ မိခင်ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မဆိင်ရာသင်တန်းများ
သည်။

ပးအပ်ခ့ဲ

17

နိဂး
၂၆။

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ စာင့် ရှာက်မကိ

ကာင်းမွန်စွာရရှိရန် စိန် ခ မများရှိ န ကာင်းကိ တွ ရှ့ ိရပါသည်။ ၎င်းတိ ့မှာ(က)
(ခ)

ဒသတွင်းနိင်ငများနှင့်နင်းယှဉ်ပါက မိခင် သဆးမနန်းြမင့်မားြခင်း၊
ကျးလက် ဒသများတွင် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
နိမ့်ကျ နြခင်း၊

(ဂ)

တိ င်းနှင့်ြပည်နယ်များတွင်လည်း

ကိ ယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မမညီမ ြခင်း စသည်တိ ့ ြဖစ်ပါသည်။
၂၇။

နှစရ
် ည
ှ ်လက်နက်ကိင်ပဋိပက္ခများြဖစ်ပွားြခင်း၊ ကျးလက် ဒသတွင် ဆင်းရဲမနန်း

ြမင့် မား နြခင်း၊

ကျးလက် နလူ ဦ း ရများြပားြခင် း ၊

ကျးလက် နအမျိုးသမီး

များ၏ပညာ ရးအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျြခင်းတိ ့ ကာင့် မိခင်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ စာင့်
ရှာက်မအ ြခအ နအပါအဝင် လူမစီးပွား ရးတိးတက်မများ နှး ကွး နပါသည်။
၂၈။

နိင်င တာ်အစိးရ၏ ဆက်လက် ဖာ် ဆာင် န သာမူဝါဒများတွင်လည်း ကိယ်ဝန်

ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မကိ ဦးစား ပးတစ်ခအ နြဖင့်

ဆာင်ရွက် န

သကဲ့သိ ့ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအဆင့်တိင်းတွင် ကိယ်ဝန် ဆာင် စာင့် ရှာက်မ၊
မီးဖွားစဉ် စာင့် ရှာက်မ၊ မီးဖွား ပီးကာလ စာင့် ရှာက်မတိ ့ကိ အဓိကထား ဆာင်ရက
ွ ်
လျက်ရှိသည်။ ထိ ့ြပင် နိင်င တာ်အစိးရသည် ြပည်တွင်းြပည်ပအစိးရမဟတ် သာ
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်ပူး ပါင်း၍ ဆင်းရဲနမ
ွ း် ပါး သာကိယ်ဝန် ဆာင်မခ
ိ င်များကိ အဓိက
ထား ဆာင်ရက
ွ ် ပး နပါသည်။ အစိးရ၏ြပည်သူကျန်
့
းမာ ရးအသးစရိတ်များမှာလည်း
နှစ်စဉ်တိးြမင့်လာခဲ့ ပီး
လာခဲ့သည်။

ကျန်းမာ ရးအ ြခခအ ဆာက်အဦများမှာလည်း

ယင်းကဲ့သိ ့

စိန် ခ မများအ နြဖင့်

တိးတက်မများရှိလာခဲ့ သာ်လည်း

တိးတက်

ြမန်မာနိင်ငအတွင်း

ကျးလက်နှင့် မို ့ြပအ ကား ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး

အခွင့်အလမ်းရရှိမြခားကွာြခားြခင်း၊

ကျးလက် ဒသများတွင် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း

အင်အားနှင့် အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများအားနည်းြခင်းတိ ့ကျန်ရှိ နပါသည်။
၂၉။ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအ ြခအ နသည့် မိုြပနှ
့ င့် ကျးလက်
အ ကားကွာဟမများြပား န သာ ကာင့် ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မများ၊
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အသိပညာနှင့်ဦးစား ပးအစီအစဉ်များကိ

အန္တရာယ်ကျ ရာက်လွယ် သာအပ်စများ

ြဖစ်သည့် ကျးလက် နြပည်သူများနှင့် တိင်းရင်းသားလူနည်းစများကိ ပိမိဦးစား ပး
ဆာင်ရွက်နိင်မည်ဆိလ င် ကိယ်ဝန် ဆာင်ကျန်းမာ ရးချို ့ယွင်းမနှင့်

သဆးမများ

၏အကျိုးဆက်များကိ လ ာ့ချနိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း လ့လာ တွ ရှ့ ိရပါသည်။
ကိးကားချက်များ
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