ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းပုံစံ
ကီးကပ်စစ်ေဆးသည့်ကျန်းမာေရးဌာနအမည် ______________________________၊ မိနယ်
_______________________။ ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသကီး
_____________________________________________________________________________။
ကီးကပ်စစ်ေဆးသူအမည်၊ရာထူးှင့်ဌာန
________________________________________________________________။
ရက်စွဲ(က) ဖွဲစည်းထားရှိြခင်း
စဉ်

ဖွဲစည်းထားရှိြခင်း

ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

၁။

မိနယ်ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းထားရှိြခင်း

၂။

ေကျာင်းအဆင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းထားရှိြခင်း

၃။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးတာဝန်ခံ အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း
သတ်မှတ်ထားရှိြခင်း
ရှိပါက-

အမည်

ရာထူး

(ခ) စစ်ေဆးေသာေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနပိုင်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ေကျာင်း/ ေကျာင်းသား၊
ေကျာင်းသူအေရအတွက်
စဉ်

အမျးအစား
ိ

၁။

ဘုန်းေတာ်ကီးသင်

၂။

အေြခခံပညာ မူလတန်း

၃။

အေြခခံပညာ အလယ်တန်း

၄။

အေြခခံပညာ အထက်တန်း

၅။

ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း

ေကျာင်းအေရအတွက်

စုစုေပါင်း

ေကျာင်းသား/
ေကျာင်းသူအေရအတွက်

၁

(ဂ) ေကျာင်းသူ/သားများတွင် အများဆုံးစစ်ေဆးေတွရှိရေသာ ေရာဂါများ
စဉ်

ေရာဂါအမည်

ေတွရှိေသာ

ေတွရှိေသာ

ေကျာင်းသား/သူ

ေကျာင်းသား/သူ

အေရအတွက်

ရာခိုင်န်း

၂

(ဃ) ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ထားရှိမ
စဉ်

ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ

ပီးစီးမ
ရှိ

ေကျာင်းမဖွင့်မီေဆာင်ရ�က်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး
ကျင်းပပီးစီးြခင်း

၂။

ေကျာင်းအေဆာက်အဦး/ ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်
သန်�ရှင်းေရး စစ်ေဆးထားရှိြခင်း

၃။

ေကျာင်းအိမ်သာ စံြပည့်ညီမစစ်ေဆးထားရှိြခင်း (၁:၅၀)

၄။

အုပ်စုလိုက်လက်ေဆးကန် (သို) လက်ေဆးရန်ေနရာ စီစဉ်
ထားရှိမ စစ်ေဆးြခင်း (၁:၄၀)

၅။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးအဏုစိတ်စီမံချက်ေရးဆွဲေပးပိုြခင်း

၆။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမအချန်ိ ဇယားများ ေရးဆွဲြခင်း

၇။

မိနယ်ေကျာင်းကျန်းမာေရးဆင့်ပွားသင်တန်းကျင်းပ/
တက်ေရာက်ပီးစီးြခင်း

၈။

မိမိပိုင်နယ်နိမိတ်အတွင်းေကျာင်းကျန်းမာေရး
ဆင့်ပွားသင်တန်း ြပလုပ်ပီးစီးြခင်း

၉။

ေကျာင်းေဈးသည်များကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း

မရှိ

ေကျာင်းအေရ
အတွက်
ထက်

လယ်

မူ

၁၀။

ေကျာင်းမုန်�ေဈးတန်းစစ်ေဆးြခင်း

ေကျာင်းဖွင့်စဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။

၂။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း
၁-၁

ကိုယ်အေလးချန်ိ ှင့် အရပ်တိုင်းတာြခင်း

၁-၂

အေြခခံကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း

၁-၃

သွားကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း

၁-၄

အြမင်အာုံစစ်ေဆးြခင်း

၁-၅

ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးြခင်း

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးေသာေကျာင်းသား/
သူေပါင်း

၃။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးေသာေကျာင်းေပါင်း

၄။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာေပးေဟာေြပာြခင်း

၅။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာေပးမှတ်တမ်းထားရှိြခင်း
(ရက်စွဲ/ေကျာင်းအမည်/ေခါင်းစဉ်/တက်ေရာက်သူဦးေရ/
ေကျာင်းအုပ်ဆရာ၊ဆရာမကီးလက်မှတ်)

၆။

ေကျာင်းအေဆာက်အဦး/ ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်း
ေရးစစ်ေဆးထားရှိြခင်း

၇။

ေကျာင်းအိမ်သာ စံြပည့်ညီမစစ်ေဆးထားရှိြခင်း (၁:၅၀)

၈။

လက်ေဆးရန်ေနရာစီစဉ်ထားရှိမ စစ်ေဆးြခင်း

၉။

ေကျာင်းမုန်�ေဈးတန်းစစ်ေဆးြခင်းှင့်
ေရာင်းချေသာမုန်�များစစ်ေဆးြခင်း

၁၀။

ေကျာင်းတွင်းအာဟာရဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းစဉ်များေဆာင်
ရ�က်ြခင်း

၁၁။

စံြပေကျာင်းေရ�းချယ်ြခင်း

၁၂။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးရက်သတပတ်ကျင်းပြခင်း

(င) ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ေထာက်ပံ့ရရှိသည့်အေြခအေန
စဉ်

ေထာက်ပံ့ပစည်း

၃

ရရှိမ

မှတ်ချက်

ရှိ
၁။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများအတွက် သီးသန်�ေထာက်ပံ့ေငွ

၂။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများအတွက် သီးသန်�အေဆာက်အဦး

၃။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်းများအတွက်

မရှိ

ေဆးကိရိယာပစည်းများ
၃-၁

ေသွးေပါင်ချန်ိ စက်

၃-၂

ေပါင်ချန်ိ စက်

၃-၃

ေဆးဝါးများ

၃-၄

စာေရးကိရိယာများ

၃-၅

သွားကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးကိရိယာများ

၄။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများအတွက် သင်ေထာက်ကူပစည်းများ

၅။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းအတွက် စစ်ေဆးေရးမှတ်တမ်း

(စ) မှတ်တမ်းများထားရှိမ
စဉ်

မှတ်တမ်းများ

၁။

လချပ်/ှစ်ချပ်

၂။

အဏုစိပ်စီမံချက်

၃။

School Health Profile

၄။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးမှတ်တမ်း

၅။

သင်တန်းပိုချချက်မှတ်တမ်း

၆။

ေကျာင်းစစ်ေဆးြခင်းကိတင်ခရီးစဉ်

၇။

ေကျာင်းစစ်ေဆးမပုံစံ

၈။

စံြပေကျာင်းေရ�းချယ်မမှတ်တမ်း

ရှိ/မရှိ

ြပည့်စုံမ
ရှိ/မရှိ

Up to
date

မှတ်ချက်

ြဖစ်/မြဖစ်

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ)
ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမဆန်းစစ်ြခင်းပုံစံ (ေကျာင်းအဆင့်)
(ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ေကျာင်းအဆင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ရာတွင် အသုံးြပရန်)

ေကျာင်းအမည်------------------------------------ေကျာင်းအုပ်ကီးအမည်ှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် -------------------------------------------------ေကျာင်းတည်ရှိရာလိပ်စာှင့်ကိးဖုန်းနံပါတ်-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မည်သည့်ကျန်းမာေရးဌာနအပိုင်---------------------------------------------------------------------မည်သည့်ရပ်ကွက်/ဌာနခွဲအပိုင်-------------------------------------------------------------------------------------မိနယ်---------------------ခိုင်------------------------တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
ရက်စွဲ ------------------------စဉ်
၁။

အေကာင်းအရာ

ထက်

လယ်

မူ

ေပါင်း

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ
ေပးခဲ့ေသာေကျာင်းသားေပါင်း

၂။

ကုသရန်လဲေြပာင်းေပးခဲ့ေသာ
ေကျာင်းသားေပါင်း

၃။

အြဖစ်အများဆုံးေရာဂါများ
(က)
(ခ)
(ဂ)
2

(က)အေြခခံအချက်အလက်များ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

၁။

ေကျာင်းရှိေကျာင်းသားဦးေရ

၂။

ေကျာင်းရှိဆရာ/ဆရာမဦးေရ

ထက်

ေကျာင်းရှိစာသင်ခန်းအေရအတွက်

လယ်

မူ

- (

ေပါင်း

) ခန်း

ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းထားြခင်း

- ရှိ/ မရှိ

ေကျာင်းမုန်�ေစျးတန်းကီးကပ်ေကာ်မတီဖွဲစည်းထားြခင်း

- ရှိ/ မရှိ

ေကျာင်းကျန်းမာေရးတာဝန်ခံဆရာ

- ရှိ/ မရှိ

(ခ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ချက်များ
၁။ ေကျာင်းအေြခြပ ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း
-

(၁-၁) ဘဝတွက်တာသိမှတ်စရာသင်ခန်းစာအချန်ိ ဇယား
(၁-၂) ကျန်းမာေရးပညာေပးပိုစတာများချတ်
ိ ဆွဲထားမ

-

ရှိ/မရှိ

(၁-၃) ကျန်းမာေရးဌာနမှ ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

ရှိ/မရှိ

-

(၁-၄) လူမေရးအဖွဲအစည်းများမှ ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း
-

ရှိ/မရှိ

(၁-၆) ြပခန်းငယ်ခင်းကျင်းြပသထားြခင်း(Mini Exhibition) -

ရှိ/မရှိ

-

ရှိ/မရှိ

(၁-၅) ကျန်းမာေရးစာအုပ်စင်(IEC Corner)
(၁-၇) အသိအမှတ်ြပဆုေပးထားြခင်း

ရှိ/မရှိ

(တစ်ကိုယ်ေရသန်�ရှင်းေရးဆု၊ လက်သန်�ရှင်းေရးဆု၊ ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်စွာေနထိုင်ြပမူသူဆု၊
စံြပကျန်းမာေရးဆု/ေဆးလိပ်၊ေဆးရ�က်ကီး/မူးယစ်ေဆးအရာယ် ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ
စာစီစာကုံး၊ ကာတွန်း၊ ကဗျာရ�တ်ဆို ပိင်ပွဲများကျင်းပပီး ဆုေပးထားရှိမ)
စဉ်
(၁-

အေကာင်းအရာ

ထက် လယ်

မူ

ေပါင်း

ပညာေပးေဟာေြပာခဲ့ေသာေကျာင်းသားဦးေရ

၈)
(၁-

ေဟာေြပာပွဲတက်ေရာက်ေသာဆရာ/ဆရာမဦးေရ

၉)
စုစုေပါင်း
(၁-၁၀) ေဟာေြပာပွဲတက်ေရာက်ေသာမိဘ/ြပည်သူဦးေရ

(

) ဦး

၂။ ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းေရးလုပ်ငန်း
- ရှိ/မရှိ

(၂-၁) ေကျာင်းသားှင့် စာသင်ခန်းမတမ

ေကျာင်းသား(၄၀)ဦးအတွက်သင့်ေသာစာသင်ခန်းမှာ အလျား(၃၀)ေပ x အနံ(၂၄)ေပ x အြမင့်(၁၂)ေပ အရ�ယ်
စာသင်ခန်းများ ြဖစ်သင့်ပါသည်။
(၂-၂) လုံေလာက်ေသာအလင်းေရာင်

- ရှိ/မရှိ

(၂-၃) ေသာက်သုံးေရအမျးအစား
ိ

- ---------------------------------------

(၂-၄) စာသင်ခန်းအတွင်းေသာက်ေရအိုး အမျးအစား
ိ

- အဖုံးပါိုးိုးေရအိုး/ ဘုံဘိုင်ေခါင်းပါေရအိုး/
ေရသန်�ဗူးကီး

(၂-၅) ေသာက်ေရခွက် အမျးအစား
ိ
- ကိုယ်ပိုင်ခွက်/ အများသုံး- ကိုင်းပါခွက်/ အများသုံးကိုင်းမပါခွက်/
ကိုယ်ပိုင်ေရဗူး/ တစ်ခါသုံးခွက်
(၂-၆) တစ်လလင် ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေသာ အကိမ်ေပါင်း- (
(၂-၇) စာသင်ခန်းတွင်းအမက်ပုံး ထားရှိြခင်း

- ရှိ/မရှိ၊

အမက်ပုံးတွင်အဖုံး -

)

ရှိ/မရှိ

(၂-၈) ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများအမက်စနစ်တကျစွန်�ပစ်ြခင်း - ရှိ/မရှိ
(ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကည့်ရန်)
(၂-၉) သန်�ရှင်းေသာယင်လုံအိမ်သာအသုံးြပြခင်း

အမက်ကန်/အမက်ကျင်း
-

(၂-၁၀) အိမ်သာှင့် ေကျာင်းသားအချးမတမ
ိ
(၁:၅၀)
ကျား/မခွဲြခား ထားြခင်း

ရှိ/မရှိ
-

-

ရှိ/မရှိ

ရှိ/မရှိ

(၂-၁၁) အိမ်သာအဆင်းတွင်လက်ေဆးရန်ေနရာ/ေရ/ဆပ်ြပာ

-

(၂-၁၂) အိမ်သာအတွင်းတွင်လက်ေဆးရန်ေရ

ရှိ/မရှိ

-

- ရှိ/မရှိ

ရှိ/မရှိ

(၂-၁၃) အမျးသမီ
ိ
းအိမ်သာတွင်ရာသီလာစဉ် အသုံးြပေသာပစညး် များထည့်ရန် အမက်ပုံး -

ရှိ/မရှိ

(၂-၁၄) အိမ်သာေရှတွင် အကာအရံထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၂-၁၅) စာသင်ခန်းအနီးတွင်လက်ေဆးရန်ေနရာ/ေရ/ဆပ်ြပာ

-

ရှိ/မရှိ

(၂-၁၆) ေရဝပ်ေသာေနရာများ

-

ရှိ/မရှိ

၃။ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း
-

(၃-၁) အပတ်စဉ်တစ်ကိုယ်ေရသန်�ရှင်းေရးစစ်ေဆးြခင်း
(၃-၂) ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်ပိုးေလာက်လန်းကင်းစင်ြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

ရှိ/မရှိ

(၃-၃) ေကျာင်းသား/သူများအားသန်ချေဆး(၂)ကိမ်တိုက်ေကးထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၃-၄) ေဆးလိပ် /မူးယစ်ကင်းစင်ေကျာင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၃-၅) ြခင်ကျားကင်းစင်ေကျာင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

အမက်ကင်းစင်ေကျာင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၃-၆)

၄။ ေကျာင်းတွင်းအာဟာရဖွံဖိးေရးှင့် အစားအစာများအရာယ်ကင်းေဝးေရးလုပ်ငန်း
(၄-၁) ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများအား ကိုယ်အေလးချန်ိ /အရပ် တိုင်းေပးထားြခင်း (၄-၂) အာဟာရဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ

-

ရှိ/မရှိ

ရှိ/မရှိ

ရှိပါက ေဆာင်ရ�က်ပုံနည်းလမ်းများ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(၄-၃) ေကျာင်းသား/သူများအားသံဓါတ်ေဆးြပားတိုက်ေကးထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၄-၄) ေကျာင်းေစျးသည်များကျန်းမာေရးစစ်ေဆးထားြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၄-၅) ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်ေသာအစားအစာများေရာင်းချရန်စစ်ေဆးြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၄-၆) ေစျးဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းမ

-

ရှိ/မရှိ

(၄-၇) ေစျးဆိုင်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အမက်ပုံးှင့် လက်ေဆးရန် ေရ၊ ဆပ်ြပာ

-

ရှိ/မရှိ

(၅-၁) တစ်ှစ်အတွင်းေကျာင်းကျန်းမာေရးလာေရာက်စစ်ေဆးေသာအကိမ်ေပါင်း

-

(

)

(၅-၂) လဲေြပာင်းကုသေပးရသည့်လူနာေပါင်း

-

(

)

၅။ ေကျာင်းကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်း

(၅-၃) ေကျာင်းကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း (School Health Corner)

-

ရှိ/မရှိ

(၅-၄) First-aid Kit

-

ရှိ/မရှိ

(၅-၅) ေကျာင်းသားများတွင်အြဖစ်အများဆုံးေရာဂါ-----------------------------------------------------၆။ ြပည်သူလူထု၏ပူးေပါင်းပါဝင်မှင့် ေကျာင်းမှြပည်သူအတွင်းသို မူမှန်လူေနမဘဝဟန်များ ေရာက်ရှိေရး
လုပ်ငန်း

(၆-၁) စာသင်ှစ်တစ်ှစ်အတွင်း ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး
ကျင်းပသည့်အကိမ်ေပါင်း

-

(၆-၂) ကျန်းမာေရးအဆင့်ြမင့်ေကျာင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ေဆာင်ရာတွင်

(

)

-

ရှိ/မရှိ

-

ရှိ/မရှိ

မိဘြပည်သူများအားဖိတ်ေခအသိေပးြခင်း
၇။ ှစ်သိမ့်ပညာေပးေဆွးေွးြခင်းှင့်လူမေရးပံ့ပိုးမလုပ်ငန်း
(၇-၁) ဆရာ/ဆရာမများှစ်သိမ့်ပညာေပးေဆွးေွးြခင်းသင်တန်းရဖူးြခင်း
(၇-၂) ှစ်သိမ့်ပညာေပးေဆွးေွးြခင်းေဆာင်ရ�က်မ

-

ရှိ/မရှိ

(၇-၃) လူမေရးပံ့ပိုးမလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ေပးရမရှိ/မရှိ

-

ရှိ/မရှိ

-

(

-

(

)

(၈-၃) ေကျာင်းေဆးခန်းအတွက် ကက်ေြခနီ ေရှးဦးြပစုြခင်းသင်တန်းရရှိြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

(၈-၄) သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

-

ရှိ/မရှိ

၈။ သင်တန်းှင့်သုေတသနလုပ်ငန်း
(၈-၁) ကျန်းမာေရးအဆင့်ြမင့်ေကျာင်းသင်တန်းရရှိပီးသူဆရာ/ဆရာမေပါင်း

)

(၈-၂) ေကျာင်းတွင်းဆရာ/ဆရာမများအား ေကျာင်းကျန်းမာေရးဆင့်ပွား/
မွမ်းမံသင်တန်းေပးြခင်းရှိ/မရှိ

၉။ ကာယပညာှငအ
့် ားကစားလုပ်ငန်း
(၉-၁)ကာယလုပ်ငန်းများအား အချန်ိ ဇယားှင့်လုပ်ေဆာင်ြခင်း
(၉-၂)ေကျာင်းအားကစားပိင်ပွဲများကျင်းပိုင်ြခင်း

-

ရှိ/မရှိ

၁၀။ ပညာေရးဌာန(ေကျာင်း)မှ အ�ကံြပချက်ကို ေမးြမန်းရန်

လက်မှတ်

-

စစ်ေဆးသူအမည်

-

ရာထူး

-

ဌာန

မိနယ်

ေနာက်ဆက်တွဲ (င)

ေကျာင်းအဆင့်ကျန်းမာေရးအဆင့်ြမင့်ေကျာင်းလုပ်ငန်းများဆန်းစစ်မပုံစံ
(ပညာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ေကျာင်းအဆင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ရာတွင် အသုံးြပရန်)
ေကျာင်းအမည်

------------------------------------------

မိနယ်အမည်

------------------------------------------

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်

------------------------------------------

ေကျာင်းအုပ်(သိုမဟုတ်)တာဝန်ခံအမည်

------------------------------------------

ေကျာင်းသားအေရအတွက်

အထက်တန်း

အလယ်တန်း

မူလတန်း

------------

-----------

----------

ဆရာ၊ဆရာမအေရအတွက်

စုစုေပါင်း
--------

----------------------------------------------------

(ှစ်စဉ်ဇူလိုင်၊ေအာက်တိုဘာှင့်ဇန်နဝါရီလများတွင်စစ်ေဆးရန်) စုစုေပါင်း ၉၀ မှတ်
ေန�စွဲ

----------စစ်ေဆးရန်အချက်များ

က

ေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ

ရမှတ်

ေကျာင်းအေြခြပကျန်းမာေရးအသိပညာ ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း
၁။ကျန်းမာေရးပညာေပးပစည်းများ
လုံေလာက်မရှိြခင်း

ရှိ

မရှိ

၁

(ပိုစတာ၊

လက်ကမ်းစာေစာင်၊ စာအုပ် အစရှိသည်)
•

မူလတန်း- (တစ်ကိုယ်ေရ
သန်�ရှင်းေရး)

•

အလယ်တန်း- ကက်၊ြခင်၊
ယင်တိုမှတဆင့် ကူးစက်
တတ်ေသာ ေရာဂါများ

•

အထက်တန်း-အရက်၊
ေဆးလိပ်ှင့် ေဆးရ�က်ကီး၊
မျးဆက်
ိ
ပွား၊ မေတာ်တဆ ှင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

၂။

ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာေပး

၁

ေသာအကိမ်ေပါင်း
၃။

အတန်းအလိုက်ေကျာင်း

ကျန်းမာေရးပညာေပးေသာ
ေခါင်းစဉ်များ
•

မူလတန်း- (တစ်ကိုယ်ေရ
သန်�ရှင်းေရး)

•

အလယ်တန်း- ကက်၊ြခင်၊
ယင်တိုမှတဆင့် ကူးစက်
တတ်ေသာ ေရာဂါများ

•

အထက်တန်း-အရက်၊
ေဆးလိပ်ှင့်ေဆးရ�က် ကီး၊

ရှိ

မရှိ

၁

မျးဆက်
ိ
ပွား၊ မေတာ် တဆှင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
၄။ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာြခင်း

၂ မှတ် (၈၀ ှင့်

သင်တန်းရရှိဖူးေသာ ဆရာ/ဆရာမ

အထက်)

အေရအတွက်ှင့်သင်တန်းအမည်

၁ မှတ် (၆၀-၈၀)

(အနည်းဆုံး ၈၀ ရာခိုင်န်း)
၅။ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်သည့်

၁

ြပခန်းများ၊ သုပ်ြပြခင်းများ၊ ကစား
ပွဲများြပလုပ်ေဆာင်ရ�က်ဖူးြခင်း ရှိမရှိ
၆။ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာေပး

၁

ပိုစတာများကို ြမင်သာေသာေနရာ
များတွင် ချတ်
ိ ဆွဲထားြခင်းရှိမရှိ
၇။ဘဝတွက်တာကမ်းကျင်စရာသင်ိုးကို

ရှိပါသည်။

မရှိပါ။

၁

ရှိပါသည်။

မရှိပါ။

၁

အချန်ိ ဇယားအတိုင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
ရှိမရှိ
၈။သက်ရ�ယ်ဆင့်တူပညာေပးြခင်း
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
ခ

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း
၁။ကျန်းမာေရးဌာနမှ

၂ မှတ် (၂ကိမ)်

ေကျာင်းကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေသာ

၁မှတ် (၁ကိမ်)

အကိမ်ေပါင်း
၂။ယခုလအတွင်းေကျာင်းသား

ရှိပါသည်။

ေကျာင်းသူများ၏တစ်ကိုယ်ေရသန်�ရှင်းမ

(ရာခိုင်န်းြဖင့်)

မရှိပါ။
၁မှတ်
(၈၀ရာခိုင်န်းှင့်အ

အေြခအေန
•

သွားှင့်ခံတွင်းသန်�ရှင်းမရှိမရှိ

ထက်၊ စုစုေပါင်း ၄

•

အဝတ်အစားသန်�ရှင်းစွာ

မှတ်)

ဝတ်ဆင်မရှိမရှိ
•

ခာကိုယ်ေချးေညာ်ကင်းစင်မ
ရှိမရှိ

•

လက်သည်းေြခသည်း
သန်�ရှင်းမရှိမရှိ

၃။ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတွက်အေရးေပ

ရှိပါသည်။

မရှိပါ။

၁ မှတ်

ရှိပါသည်။

မရှိပါ။

၁မှတ်

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

၆။ေကျာင်းကျန်းမာေရးတာဝန်ယူ

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁ မှတ်

ေဆာင်ရ�က်ရန်ဆရာ/ဆရာမ(သိုမဟုတ်)

အမည်-------------

ဝန်ထမ်း သတ်မှတ်ထားရှိြခင်း

--

ေဆးဝါးထားရှိြခင်း
၄။ေကျာင်းသားများအတွက်
ေဆးမှတ်တမ်းထားရှိြခင်း
၅။ေကျာင်းသားများ၏အရပ်၊ ကိုယ်
အေလးချန်ိ တိုကိုတိုင်းတာြခင်း

၇။ လွန်ခဲ့ေသာ(၆)လအတွင်း ေသဆုံး

မရှိလင် ၁ မှတ်

ေသာေကျာင်းသားဦးေရှင့်
ေသဆုံးရသည့်အေကာင်းအရင်း
၈။ယခုလအတွင်းေကျာင်းပျက်ေသာ

(

) ေယာက်

ေကျာင်းသားဦးေရှင့် ေကျာင်းပျက်

၁။

< ၁၀ % - ၂ မှတ်

အများဆုံးေသာအေကာင်းအရင်း

၂။

၁၀-၂၀%- ၁ မှတ်

၃။

>၂၀ % - ၀ မှတ်

၄။
ဂ

ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းေရးလုပ်ငန်း
၁။ေကျာင်းဝင်းသန်�ရှင်းမ(ချံ၊ ေရအိုင်၊ ရ�ံ၊

သန်�ရှင်းမရှိပါသည်

သန်�ရှင်းမမရှိပါ

၁ မှတ်

ဗွက်၊ အမက်၊ ေပါင်းြမက်ကင်းရှင်းမ)
၂။ ေကျာင်းသားှင့်စာသင်ခန်းအချးိ

၁ မှတ်

၃။ လုံေလာက်ေသာ အလင်းေရာင် ရှိမရှိ

၁ မှတ်

၄။စနစ်တကျအမက်စွန်�ပစ်ြခင်းရှိမရှိ

ရှိ

မရှိ

၁ မှတ်

၅။အဖုံးပါေသာအမက်ပုံးရှိေသာ

75-100%

50-75%

<50%

စာသင်ခန်းရာခိုင်န်း

(၃ မှတ်)

(၂ မှတ်)

(၁ မှတ်)

၆။ေကျာင်း�ခံဝင်းကာရံထားြခင်း

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁ မှတ်

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁ မှတ်

(မျက်ှာစာ၊ ေဘးှစ်ဘက်၊ ေနာက်
ဘက်)
၇။စာသင်ခန်းသန်�ရှင်းမရှိမရှိ
၈။ ေသာက်သုံးရန်သင့်ေတာ်ေသာ ေရ

၁ မှတ်

ရရှိြခင်းရှိမရှိ
၉။သုံးေရအမျးအစား
ိ

၁ မှတ်

၁၀။သန်�ရှင်းေသာယင်လုံအိမ်သာ

၁ မှတ်

ှင့်ေကျာင်းသားအချးိ (၅၀ : ၁)
၁၁။လက်ေဆးရန်အတွက်ေနရာ၊ေရ၊

၁။ေရ

ေရ- ၁မှတ်

ဆပ်ြပာအဆင်သင့်ထားရှိမ

၂။ဆပ်ြပာ

ေရှင့်ဆပ်ြပာ-

၃။ေရ(-), ဆပ်ြပာ(-)

၂မှတ်

၁၂။ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်း ေရး

ခန်�ထားမရှိ

ခန်�ထားမမရှိ

၁ မှတ်

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိပါသည်။

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

ြပလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းခန်� ထားမ
ရှိမရှိ
၁၃။ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်း
ေရးတွင်ေကျာင်းသားများ ပါဝင်
ေဆာင်ရ�က်မ
၁၄။ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်း
ေရးအတွက်အချန်ိ ဇယားေရးဆွဲ
ထားြခင်း
၁၅။မိန်းကေလးများရာသီလာချန်ိ
တွင်အသုံးြပိုင်ရန် လုံ�ခံေသာ
အိမ်သာရှိပါသလား။

၁၆။မိန်းကေလးများအတွက်အေရး

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

ေပသုံးပစည်းများအဆင်သင့်ထား ရှိမ
၁၇။ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ေကျာင်းသားများမေတာ်တဆ
ထိခိုက်မအရာယ်များကာကွယ်ိုင် ရန်
အတွက်လှည့်လည် စစ်ေဆး ြခင်းရှိမရှိ
၁၈။ေကျာင်းဝင်းအတွင်းမေတာ်တဆထိ

ရှိပါက - ၀မှတ်

ခိုက်မိသည့်ေကျာင်းသားအေရအတွက်ှ

မရှိပါက - ၁မှတ်

င့် ြဖစ်ပွားသည့်အေကာင်း အရင်း
၁၉။ေကျာင်းသားများထိခိုက်မ ကင်း

ရှိပါက - ၁မှတ်

ေဝးေရးအတွက် ပညာေပးြခင်းရှိမရှိ
၁မှတ်

၂၀။ေကျာင်းဆင်းချန်ိ တွင်
ေကျာင်းသားများေဘးကင်းစွာ
လမ်းကူးိုင်ရန် အတွက်ေဆာင်ရ�က်
ေပးိုင်ြခင်း ရှိပါသလား
ဃ

ေကျာင်းအေြခြပေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်း
၁။ယခုလအတွင်းပိုးေလာက်လန်းှိမ်နင်း

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

၂။ပိုးေလာက်လန်းှိမ်နင်းေရးတွင်

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

ေကျာင်းသားများ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

ေကျာင်းသားဦးေရ

ရှိမရှိ

(

ရှိပါသည်

မရှိပါ

၁မှတ်

၄။ယခုလအတွင်းေကျာင်းတွင်း

ရှိ

မရှိ

မရှိပါက - ၁မှတ်

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမရှိမရှိ

ေရာဂါအမည်---------

ေရးေဆာင်ရ�က် ြခင်း

)

ပါဝင်ေသာအတန်း
---------------၃။အုပ်စုလိုက်လက်ေဆးြခင်းသုပ်ြပ
ြခင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းရှိမရှိ
ရှိပါက - ၀မှတ်

-------------------၅။ေကျာင်းတွင်းေရာဂါကာကွယ်ေရးလုပ်င

ရှိပါသည်

န်းများတွင်ေကျာင်းသားများ ပါဝင်

ေကျာင်းသားဦးေရ

ေဆာင်ရ�က်ြခင်းရှိမရှိ

(

မရှိ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိ

၂ကိမ် - ၂မှတ်

)

အတန်း----------၆။ေကျာင်းအေြခြပကာကွယ်ေဆးထိုး
ြခင်းလုပ်ငန်း
၇။ေကျာင်းသားများအားသန်ချေဆးတိုက်
ေကးထားြခင်း

၁ကိမ် - ၁မှတ်
မရှိပါက - ၀ မှတ်

၈။မကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါများ ကာ
ကွယ်ရန်အတွက်ကျန်းမာေသာ
လူေနထိုင်မပုံစံများကို ပညာေပးြပစု

ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိ

မေဆာင်ရ�က်ိုင်
ေသးပါ

၁မှတ်

ပျးေထာင်
ိ
ြခင်း
င

ေကျာင်းတွင်းအာဟာရဖွံဖိးေရးှင့် အစားအေသာက်များ အရာယ်ကင်းေဝးေရးလုပ်ငန်း
၁။ေကျာင်းတွင်းေန�စဉ်အာဟာရေကးေမွး

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ြခင်းအစီအစဉ်ရှိမရှိ

(ေဖာ်ြပရန်)

၂။ေကျာင်းတွင်းိုတိုက်ေကးြခင်း

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

အစီအစဉ်
၃။ကျန်းမာ၍ အာဟာရမတေသာ
အစားအေသာက်ပုံစံှင့် ပတ်သက်၍
ကျန်းမာေရးပညာေပးြခင်း
၄။ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ပီး အာဟာရမ
တေသာချက်ြပတ်မ ပုံစံ အားမိဘများကို
သုပ်ြပြခင်း
၅။ေကျာင်းမုန်�ေဈးတန်းများတွင်
ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေသာ
အစားအေသာက်များ ေရာင်းချြခင်း ရှိမရှိ
၆။ေကျာင်းေဈးသည်များကျန်းမာေရးစစ်ေ
ေေးေပးြခင်း
၇။ေကျာင်းမုန်�ေဈးသည်များသန်ချ
ေဆးတိုက်ေကးဖူးြခင်းရှိမရှိ
၈။အစားအေသာက်များေဘး
အရာယ်ကင်းေဝးေရးှင့်ပတ်သက် သည့်
ပညာေပးြခင်း
၉။ေကျာင်းေဈးသည်များအသုံးြပရန်
ေရအလုံအေလာက်ရရှိိုင်မ
၁၀။ေကျာင်းတွင်းအာဟာရဖွံဖိးမ
ေဆာင်ရ�က်ြခင်းမှတ်တမ်း
၁၁။အြခားေကျာင်းတွင်းအာဟာရ

၁မှတ်

ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ
၁၂။ေကျာင်းမုန်�ေဈးတန်းများ
စစ်ေဆးသည့်အကိမ်ေပါင်း
၁၃။ေကျာင်းမုန်�ေဈးတန်းများတွင်

ကျန်းမာေရးှင့်ညီ

ေရာင်းချေသာမုန်�အမျးအစား
ိ

ွတ်ေသာ၊
အာဟာရ မတ
ေသာမုန်�များ
ေရာင်းချလင် ၁မှတ်

စ။

ှစ်သိမ့်ပညာေပးေဆွးေွးြခင်းှင့်လူမေရးပံ့ပိုးြခင်းလုပ်ငန်း
၁။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့်လူမေရးပံ့ပိုးြခင်း
ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေကျာင်းသား
ကိုယ်စားလှယ်ခန်�ထားြခင်းရှိမရှိ

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

၂။ ေကျာင်းတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲ ြခင်း

ရှိ

မရှိပါ

မရှိပါက- ၁မှတ်

အားေတွ�ကံဖူးြခင်းရှိမရှိ
၃။ေကျာင်းသားအချင်းချင်းအိုင်ကျင့်ဗိုလ်

ရှိပါက - ၀မှတ်
ရှိ

မရှိပါ

မရှိပါက- ၁မှတ်

ကျမ

ရှိပါက - ၀မှတ်

၄။ေကျာင်းသားအချင်းချင်းရန်ြဖစ် ေသာ

မရှိပါက- ၁မှတ်

အကိမ်ေပါင်း

ရှိပါက - ၀မှတ်

၅။ှစ်သိမ့်ပညာေပးေဆွးေွးြခင်းှင့်လူမ

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ (အေရအတွက်)

မရှိပါ

၁မှတ်

ေရးပံ့ပိုးြခင်းအတွက် အဖွဲဖွဲစည်းထားြခင်း
၆။ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးပညာေပးြခင်း အတွက်
အခန်းစီစဉ်ထားြခင်း
၇။ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများသာ
ေရးနာေရးအသင်းဖွဲစည်း ြခင်း
၈။ဆရာ/ဆရာမများှစ်သိမ့်ပညာေပးေဆွး
ေွးြခင်းသင်တန်းရဖူးြခင်းရှိမရှိ
ဆ။

ေကျာင်းမှြပည်သူအတွင်းသို မူမှန်လူေနမဘဝဟန်များေရာက်ရှိေရးလုပ်ငန်း
၁။ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီ

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

အစည်းအေဝးတွင်ေကျာင်းသား မိဘများှင့်
ေဆွးေွးြခင်း
၂။ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာေပးမကို
မိဘများှင့် ြပည်သူလူထုအတွင်း
ေရာက်ရှိေစရန် ေဆာင်ရ�က်မရှိမရှိ
၃။လူထုအတွင်းကျန်းမာေရးအဆင်ြမင့်တင်
ြခင်းေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေကျာင်းသားများ
ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်မ
၄။ေကျာင်းတွင်းအားကစားလုပ်ငန်း များတွင်
မိဘအုပ်ထိန်းသူများ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
ဇ။

ကာယှင့်အားကစားလုပ်ငန်း
၁။ကာယလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အချန်ိ
ဇယားသတ်မှတ်ထားရှိြခင်း
၂။တပတ်လျင်ကာယလုပ်ငန်းလုပ်ရန် သတ်

မူလတန်း

အလယ်တန်း

အထက်တန်း

၁မှတ်

မှတ်ထားသည့်နာရီ ေပါင်း
၃။ေကျာင်းတွင်းအားကစားပိင်ပွဲများ

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

ကျင်းပြခင်း
၄။ေကျာင်းတွင်းအားကစားလုပ်ငန်း များ
ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် လိုအပ် ေသာ
ပစည်းများေထာက်ပံ့ြခင်း
၅။ေကျာင်းဝင်းအတွင်းကိုယ်လက်လပ်ရှား
အားကစားြပလုပ်ရန်အတွက် ေနရာအလုံ
အေလာက်ရှိြခင်း

၆။ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား အတွက်

ရှိ

မရှိပါ

၁မှတ်

သတ်မှတ်ထားေသာ ဆရာအမည်
ဈ။

သင်တန်းှင့်သုေတသနလုပ်ငန်း
၁။ကျန်းမာေရးအဆင့်ြမင့်ေကျာင်း

၅၀ ရာခိုင်ှန်းှင့်

သင်တန်းရရှိပီးသူဆရာ/ဆရာမ

အထက် -- ၁မှတ်

အေရအတွက်ှင့် ရာခိုင်န်း
၂။ဘဝတွက်တာကမ်းကျင်စရာ

၈၀ ရာခိုင်ှန်းှင့်

သင်တန်းရပီးေသာဆရာ/ ဆရာမ

အထက် -- ၁မှတ်

အေရအတွက်ှင့်ရာခိုင်န်း
၃။ေကျာင်းအေြခြပသုေတသနလုပ်ငန်းတွင်

ရှိ

မရှိပါ

ရှိပါက - ၁မှတ်

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
ည။

မရှိပါက - ၀မှတ်

ေကျာင်းအဆင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီ
၁။ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီ

ရှိ

မရှိပါ

ရှိပါက - ၁မှတ်

ဖွဲစည်းထားြခင်းရှိမရှိ

မရှိပါက - ၀မှတ်

၂။လွန်ခဲ့သည့်(၃)လအတွင်း ေကျာင်း

ရှိ

မရှိပါ

ရှိပါက - ၁မှတ်

ကျန်းမာေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး

မရှိပါက - ၀မှတ်

ကျင်းပိုင်မ

ေနာက်ဆက်တွဲ (စ)
စံြပေကျာင်းေရ�းချယ်ေရး ဆန်းစစ်ြခင်းပုံစံ
ကျန်းမာေရးထူးခန်ေကျာင်းေရ�းချယ်ရန် အမှတ်ေပးစီစစ်ေရးမှတ်တမ်း
(အချက်တစ်ချက်အတွက် (၀-၅) မှတ် ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။)
အမ
စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

က
(

၁။

ေကျာင်းဝင်းေကျာင်းတွင်းသန်�ရှင်းေရး
(က) ေကျာင်း၀င်းသန်�ရှင်းမ (ချံ၊ ေရ အိုင်၊ ရ�ံ၊
ဗွက်၊ အမက်၊ ေပါင်းြမက်ခင်း ကင်းရှင်းေရး)။
(ခ)အမက်စွန်�ပစ်ြခင်း (မီး၊ တွင်းြမပ်၊
အမက်ပုံး စနစ်တကျ ထားရှိြခင်း)။
(ဂ)ေကျာင်း�ခံ၀င်းကာရံြခင်း(လုံ�ခံမသပ်ရပ်မ၊
အုတ်တံတိုင်း၊သံဆူးကိး၊သစ်ဝါး၊သဘာ၀)။

)

အမ

အမ

က

က

(

(

)

)

အမ

အမ

က

က
(

)

(
)

(ဃ)ကစားကွင်း(စနစ်တကျြပြပင်ထားရှိြခင်း
၊စီးေလျာ၊ဒန်း စသည်ထားရှိြခင်း)။
(င)ေကျာင်း၀င်းအရိပ်အာဝါသ
(သို)ေကျာင်းပန်း�ခံ။
(စ)ေကျာင်းစာသင်ခန်း (အလင်းေရာင်ှင့်
ေလရရှိမ)။
(ဆ)စာသင်ခန်းအတွင်းသန်�ရှင်းမ။
(ဇ)သင်ပုန်းကီးေဆးသုတ်ြခင်း၊ အလင်းေရာင်
ှင့် လိုက်ေလျာညီစွာ ထားရှိြခင်း။
(ဈ)ေသာက်ေရထားရှိြခင်း
(သန်�ရှင်းမ၊လုံေလာက်မအေြခအေန)
(ေရစုပ်ကန်၊ပိုက်ေခါင်းတပ်ေရအိုး၊ ေြမအိုး၊
ေသာက်ေရခွက် လက်ကိုင်ပါရှိမ) ။
(ည)သုံးေရထားရှိြခင်း
(သန်�ရှင်းမ၊လုံေလာက်မအေြခအေန)
(ပိုက်ေရ၊တွင်းေရ၊မိုးေရ၊ကန်ေရ၊
ြမစ်ေချာင်းေရ)။
(ဋ)အိမ်သာသန်�ရှင်းမ (ယင်လုံအိမ်သာ
လုံေလာက်မအေြခအေန) (အိမ်သာအဆင်း
လက်ေဆးရန်စီစဉ်ထားရှိမအေြခအေန)။
အမ
စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

က
(

၂။

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရး
(က)ြခင်ှိမ်ှင်းေရး (ပိုးေလာက်လန်း
ှိမ်ှင်းေရးလုပ်ငန်း)။
(ခ)ကက်ှိမ်ှင်းေရး (ေထာင်ေချာက်၊
ကက်ိုက်ြခင်း) စနစ်တကျ ထားရှိေရး)။

၃။

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း
(က)သွားှင့်ခံတွင်းသန်�ရှင်းြခင်း။
(ခ) အ၀တ်အစားသန်�ရှင်းြခင်း။
(ဂ) ေကျာင်း၀င်းအရိပ်အာဝါသ (သို)
ေကျာင်းပန်း�ခံ။

)

အမ

အမ

က

က

(

(

)

)

အမ

အမ

က

က
(

)

(
)

(ဃ) လက်သည်းေြခသည်းလှီးြဖတ်ြခင်း။
(င) ခာကိုယ်ေချးေညာ်ကင်းစင်ြခင်း။
(စ) ဝဲယားနာကင်းစင်ြခင်း။
(ဆ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတွက် ေကျာင်းေဆးဝါး
ထားရှိြခင်း။
(ဇ) ေဆးမှတ်တမ်းများထားရှိြခင်း။
(ဈ) ေကျာင်းတွင်းေဆးခန်းများထားရှိြခင်း။
၄။

အာဟာရေကးေမွးြခင်းှင့်
အာဟာရဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း
(က) ေကျာင်းတွင်းအာဟာရေကးေမွးြခင်း။
တစ်ပါတ်(၁)ကိမ်ေကးေမွးရန်(ထမင်းဘူးမူ)
(ခ) ေကျာင်းမုန်�ဆိုင်များ စနစ်တကျ
ေနရာချထားြခင်း။ (ေကျာင်းမုန်�ဆိုင်များ)
(ဂ) အာဟာရသီးှံများ ေကျာင်းတွင်
စိုက်ပျးထားြခင်
ိ
း။
(ဃ) ကိုယ်ကာယတိုင်းတာချက်မှတ်တမ်း
ထားြခင်း။(အရပ်ှင့်ကိုယ်အေလးချန်ိ )
(င) အာဟာရပညာေပးလုပ်ငန်း အနည်းဆုံး
တစ်ပတ်တစ်ကိမ်
အတန်းလိုက်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
(စ) အာဟာရေကးမှတ်တမ်းထားရှိြခင်း။
(ဆ) အာဟာရပညာေပးမှတ်တမ်းထားရှိြခင်း။

စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

၅။

ေကျာင်းအေြခြပ ကျန်းမာေရးအသိပညာ
ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း
(က) ပညာေပးကားချပ်များထားရှိြခင်း
(ခ) ပညာေပးေဟာေြပာပွဲများကျင်းပြခင်း
(ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ြပင်ပပုဂိလ်များ)
(ဂ) အတန်းလိုက်ပညာေပးြခင်း (ဆရာများ)
(ဃ) ကျန်းမာေရးြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲများ (ပန်းချ၊ ီ
ေဆာင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာရ�တ်ဆိုြခင်း၊

အမ

အမ

အမ

က

က

က

(

(

(

)

)

)

အမ

အမ

က

က
(

)

(
)

ပုံေြပာြခင်း)
(င) ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်း၊ပညာေပးေနရာများ
သို ေလ့လာေရးခရီးထွက်ြခင်းှင့် ြပန်လည်
ေဆွးေွးြခင်း၊အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
(ဆရာ၊ေကျာင်းသား)
(စ) ေကျးရ�ာရပ်ကွက်တွင်း ကျန်းမာေရး
ပညာေပးလပ်ရှားမများ ဦးစီးေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း
(ဆ) ကျန်းမာေရးပညာေပးသင်တန်းများ
ြပလုပ်ြခင်း
(ဇ) မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ် တားဆီး
ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း
(ဈ) ေဆးလိပ်၊အရက်ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း
(ည) ေဆးလိပ်ကင်းေဝးေရးေကျာင်း
အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ
(ဋ) ဆယ်ေကျာ်သက်ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊
အတန်းလိုက်ေဆွးေွးြခင်း
(ဌ) ပညာေပးေဟာေြပာမ
အတန်းလိုက်ထားရှိြခင်း
၆။

ကျန်းမာေရးဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း
(က) ကျန်းမာေရးဌာနသို ေဆးစစ်မ
လိုအပ်ချက် များြပစုေဆာင်ရ�က်ေပးရန်
ဆက်သွယ်ြခင်း
(ခ) ကျန်းမာေရးဌာနအ�ကံြပချက်များ
ေဆာင်ရ�က်ပီးစီးြခင်း

စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

(ဂ) ကျန်းမာေရးဌာနှင့်ပူးတွဲ၍
သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း
(ဃ)အြခားဌာနများ၊အစည်းအုံးအဖွဲများ ှင့်
ပူးေပါင်း၍ ကယ်ဆယ်ေရး၊
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ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
(င) ရပ်ကွက်၊ေကျးရ�ာကျန်းမာေရးဌာနတို
ပူးေပါင်း၍ သန်�ရှင်းေရး၊ ေရာဂါပိုးမား
ှိမ်ှင်းေရးလုပ်ငန်းများ၌ ဆရာ/ေကျာင်းသား
ပါ၀င်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၇။

ကျန်းမာေရးအသိပညာေမးြမန်းစစ်ေဆးြခင်း
သူငယ်တန်း
(က)
ကိုယ်ခာရှိသန်�ရှင်းစင်ကယ်စွာထားရမည့်
အပိုင်းများကဘာလဲ။
(ခ) သွားကိုဘယ်အချန်ိ တိုက်မလဲ။
(ဂ) အစာစားပီးတိုင်းဘာလုပ်မလဲ။
(ဃ) ဘယ်အချန်ိ တွင်လက်ေဆးမလဲ။
(င) လက်သည်း၊ေြခသည်းဘာေကာင့်
ညပ်ရသလဲ။
(စ) ေရာဂါကိုကာကွယ်ရန်ဘယ်လိုအစားအစာ
များကိုစားသုံးမလဲ။
(ဆ)
ေချာင်းဆိုးချန်ိ ှင
့် ှာေချချန်ိ တွင်အြခားသူများ
မကူးစက်ေအာင်
ဘယ်လိုြပမူေဆာင်ရ�က်မလဲ။
(ဇ) ြခင်ကိုက်တာေကာင့်ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ
ေရာဂါများကိုေြပာြပပါ။
(စျ) ြခင်များမေပါက်ပွားေစရန်
ဘယ်လိုေဆာင်ရ�က်မလဲ။
(ည) ညမုန်�စားပီးရင်အမက်ကိုဘယ်မှာ
ြပစ်မလဲ။
(ဋ) မသန်�ရှင်းေသာအဝတ်အစားများကို
ဝတ်ဆင်လင်ဘာြဖစ်မလဲ။
ပထမတန်း
(က) တစ်ကိုယ်ေရသန်�ရှင်းစင်ကယ်ရြခင်း
အေကာင်းေြပာြပပါ။

စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

(ခ) အစာမစားမီ အိမ်သာအဆင်းတွင်
ဘာလုပ်မလဲ။
(ဂ) မျက်စိေကာင်းေစရန်
မည်သည့်အစားအစာများကို စားသုံးမလဲ။
(ဃ) သွားများခိုင်မာေစရန် မည်သည့်
အစားအစာများကို စားေသာက်သင့်သလဲ။
(င) သွားပိုးစားြခင်းမှကာကွယ်ရန်
မည်ကဲ့သိုြပလုပ်မလဲ။
(စ) ေသွးလွန်တုပ်ေကွးသည်
မည်သည့်တိရိစာန်မှြဖစ်သလဲ။
(ဆ) ေသွးလွန်တုတ်ေကွးမြဖစ်ပွားရန်
ပတ်၀န်းကျင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။
(ဇ)
ြခင်ေထာင်ြဖင့်အဘယ်ေကာင့်အိပ်ရသလဲ။
(ဈ) ကိုယ်ခာမှဆုံးံးသွားေသာအင်အားများ
အတွက် ဘာအစားအစာကိုစားသင့်သလဲ။
(ည) ဟင်းသီးဟင်းရ�က်ှင့် သစ်သီးများကို
ဘာေကာင့် များများစားသင့်သလဲ။
(ဋ) ယင်နားစာ
စားေသာက်လင်ဘာြဖစ်မလဲ။
(ဌ) ေရကို
ဘာေကာင့်ကျချက်
ိ
ေသာက်သင့်သလဲ။
ဒုတိယတန်း
(က)
တစ်ကိုယ်ရည်သန်�ရှင်းစင်ကယ်မမရှိသြဖင့်
ရရှိလာိုင်သည့်
ေရာဂါများအေကာင်းေြပာြပပါ။
(ခ)
သွားများပျက်စီးရသည့်အေကာင်းကိုေြပာြပပါ
(ဂ)
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တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာေရးထိန်းသိမ်းိုင်ရန်
လိုအပ်သည်များကိုေြပာြပပါ။
(ဃ) အဆီှင့်အချသည်
ိ
အင်အားြဖစ်ပွားေစေသာ
အစားအစာအုပ်စုတွင် ပါ၀င်ပါသလား။
(င) ကိုယ်ခာကိုကီးထွားေစရန်စားသုံးရမည့်
အစားအစာများကို ေြပာြပပါ။
(စ) ဥအမျးမျ
ိ းှ
ိ င့် ပဲအမျးမျ
ိ းသည်
ိ
အသားများ၊ ငါးများကဲ့သို
အသားဓာတ်ရရှိေစိုင်ပါသလား။

စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

(ဆ) ၀မ်းပျက်၊၀မ်းေလာြဖစ်သည့်
အေကာင်းရင်းများကို ေဖာ်ြပပါ။
(ဇ) မည်ကဲ့သိုေရမျးကိ
ိ ု ေသာက်သုံးရမလဲ။
ဘာေကာင့်လဲ။
(ဈ) ၀မ်းပျက်၊၀မ်းေလာေရာဂါမြဖစ်ေစရန်
ဘယ်လိုြပမူေနထိုင်မလဲ။
တတိယတန်း
(က)
မျက်စိကိုဘာေကာင့်သန်�ရှင်းစွာထားရမလဲ။
(ခ) မျက်စိကိုအားေကာင်းေစရန် ဘယ်လို
အစားအစာများ ကိုစားရမလဲ။
(ဂ) မျက်စိဆိုင်ရာဆရာ၀န်ထံ
မည်သည့်အခါ၌ ြပသင့်သလဲ။
(ဃ) ဖိနပ်ကို ဘာေကာင့်စီးရသလဲ။
(င) အာဟာရမတမဆိုတာဘာလဲ။
(စ) အာဟာရ(၃)အုပ်စုကိုသိသလား။
အာဟာရြဖစ်ေအာင် ဘယ်လိုစားမလဲ။
(ဆ) ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါသည်
မည်သိုေသာနည်းများြဖင့် ကူးစက်တတ်သလဲ။
(ဇ) ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါမြဖစ်ေစရန်
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ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
(ဈ) အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ကို အမဲရေစရန် ေန�စဉ်
စားသုံးသည့် ဟင်းလျာများတွင်
မည်သည့်အရာကို
ထည့်၍ချက်ြပတ်ရမည်နည်း။
(ည)
ေဆးလိပ်ေသာက်ေသာေကျာင်းသား/သူများ
အတွက် ဘယ်လိုထိခိုက်မမျးကိ
ိ ု ရေစပါသလဲ။
(ဋ) ခုခံအားကျဆင်းမကူးစက်ေရာဂါကို
ဘယ်လိုေခေဝသလဲ။
စတုတတန်း
(က)
ငှက်ဖျားေရာဂါသည်မည်သိုကူးစက်သနည်း။
(ခ) ငှက်ဖျားမြဖစ်ပွားေစရန်ဘယ်လို
ေဆာင်ရ�က်မလဲ။

စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်

(ဂ) ြခင်များမေပါက်ပွားေစရန်
ဘယ်လိုေဆာင်ရ�က်မလဲ။
(ဃ) ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲရြခင်းအေကာင်း
ေြပာြပပါ။
(င) ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲြခင်းြဖင့်
ကျန်းမာေရး တိုးတက်ိုင်မကို ေြပာြပပါ။
(စ) အိမ်သာမှဆင်းလင် လက်ေဆးြခင်း
အေလ့အထဘာေကာင့်ြပလုပ်ရသနည်း။
မည်သည့်အရာြဖင့် လက်ကိုေဆးမလဲ။
(ဆ) မူးယစ်ေဆးဝါးသည် မည်ကဲ့သိုေသာ
ဆိုးကျးများကိ
ိ
ုရရှိေစသနည်း။
(ဇ) မူးယစ်ေဆးဝါးကင်းစင်ေအာင် မည်ကဲ့သို
ြပမူေနထိုင်မလဲ။
(ဈ) HIV ပိုးကူးစက်ိုင်ေသာနည်းလမ်းများကို
ေဆွးေွးပါ။
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(ည) HIV
ပိုးမကူးစက်ိုင်ေသာနည်းလမ်းများကို
ေဖာ်ြပပါ။
(ဋ) သင်တိုေကျာင်းတွင် စာသင်ခန်းများကို
ေန�စဉ် သန်�ရှင်းေရးလုပ်ပါသလား။
(ဌ) သန်�ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်းြဖင့် မည်သည့်
အကျးေကျးဇူ
ိ
းများရိုင်ပါသနည်း။
စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်
အလယ်တန်း

အလ

အလ

က

က

(

)

(

အလက
)

(

)

အလ

အလ

က

က

(

)

(

)

(က) ကိုယ်ခာအင်အားြဖစ်ပီး
ကီးထွားဖွံဖိးမ ှင့်
ေရာဂါကာကွယ်မေပးိုင်ရန် ဘယ်လို
အစားအစာများ စားမလဲ။
(ခ) ေသွးလွန်တုပ်ေကွးကို
ြဖစ်ေစေသာြခင်သည်
မည်သည့်ေနရာများတွင်ေပါက်ပွားသလဲ။
(ဂ) ေသွးလွန်တုပ်ေကွးမြဖစ်ေစရန် ဘယ်လို
ကိတင်ကာကွယ်မလဲ။
စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်
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(ဃ) ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းသည် လူကို
မည်ကဲ့သိုေသာစွဲလမ်းမမျးိ ြဖစ်ေစသနည်း။
(င) HIV ပိုးမကူးစက်ေအာင် မည်ကဲ့သို
ေနထိုင် မည်နည်း။
(စ) ေမကိုက်လင်
အေရးေပဘယ်လိုြပစုမလဲ။
(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းေရးသည်
အဘယ်ေကာင့် အေရးကီးသလဲ။
(ဇ) မူးယစ်ေဆးဝါး၏
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မ များကိုေဖာ်ြပပါ။
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စစ်ေဆးရန်အချက်အလက်
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အထက်တန်း
(က) အာဟာရအုပ်စု ဘယ်ှစ်အုပ်စုရှိသလဲ။
၎င်းအုပ်စုများတွင်
ပါ၀င်ေသာဓာတ်များအမည်ကို ေဖာ်ြပပါ။
(ခ) အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါ မြဖစ်ပွား
ေစရန် မည်ကဲ့သို ကာကွယ်မည်နည်း။
(ဂ) ြခင်ကိုဘယ်လိုှိမ်ှင်းမလဲ။
(ဃ) ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းေကာင့်
မည်ကဲ့သိုေသာေရာဂါ ြဖစ်တတ်သလဲ။
(င) HIV ေရာဂါေဝဒနာရှင်အား ၎င်း၏
မိသားစုှင့် ပတ်၀န်းကျင်မိတ်ေဆွများက
မည်ကဲ့သို ြပမူဆက်ဆံသင့်သလဲ။
(စ) ေမအရာယ်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
(ဆ) ပတ်၀န်းကျင်သန်�ရှင်းေရးတွင် လိုက်နာ
ေဆာင်ရ�က်ရမည့်အချက်များကို ေဖာ်ြပပါ။
(ဇ) မူးယစ်ေဆးဝါး၏ ခာကိုယ်ပိုင်းှင့်
လူမေရးဆိုင်ရာထိခိုက်မများကို ေဖာ်ြပပါ။
(ဈ) မျးဆက်
ိ
ပွားကျန်းမာေရးကို ဘယ်လို
သေဘာေပါက်ပါသလဲ။
(ည) မျးဆက်
ိ
ပွားကျန်းမာေရး၏
သေဘာတရား ကိုသိရှိနားလည်ြခင်းြဖင့်
မည်ကဲ့သိုေသာ အကျးေကျးဇူ
ိ
းများရရှိမလဲ။
ေနာက်ဆက်တွဲ (ဆ)
သန်ေကာင်ေရာဂါကာကွယ်ေရး
ေကျာင်းအေြခြပ သန်ချေဆးတိက
ု ်ေကးေရးလမ်းန်
သန်ချေဆးတိုက်ေကးမည့်အသက်အရ�ယ်။

အသက် (၅)ှစ်မှ (၁၅)ှစ် (မူလတန်း/ အလယ်တန်း/

အထက်တန်း ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအားလုံး)
သန်ချေဆးတိုက်ေကးမည့်အချန်ိ ။ ှစ်စဉ် ေဖေဖဝါရီလတွင် (၁)ကိမ် ှင့် သဂုတ်လအတွင်း
ကျင်းပမည့်‘ေကျာင်းကျန်းမာေရးသီတင်းပတ်တွင်(၁)ကိမ်
စုစုေပါင်း တစ်ှစ်လင် (၂)ကိမ်

တိုက်ေကးမည့်သန်ချေဆးအမျးအစား။
ိ

Albendazole 400 mg (၁) လုံး

(ယခုတိုက်ေကးမည့် သန်ချေဆးသည် အစွမ်းထက်ပီး အရာယ်ကင်းပါသည်)
သန်ချေဆးတိုက်ေကးရြခင်းရည်ရ�ယ်ချက်
ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများအား အချန်ိ မှန် သန်ချေဆးတိုက်ေကးြခင်းြဖင့်(၁) ကိုယ်ခာဖွံဖိးပီး ာဏ်ရည်ထက်ြမက်ေစရန်။
(၂) ေကျာင်းတွင် သွက်လက်ထက်ြမက်စွာ စာသင်ကားိုင်ေစရန်။
(၃) အြခားေရာဂါများ ဝင်ေရာက်လာမကို �ကံ့�ကံ့ခံိုင်ေစရန်။
သန်ချေဆးတိုက်ေကးနည်းအဆင့်ဆင့်
(၁) ေကျာင်းသူ/ ေကျာင်းသားများ အတန်းထဲ၌ မိမိေနရာတွင် ထိုင်ခိုင်းထားပါ။
(၂) ေကျာင်းေခမှတ်တမ်းတွင် ပါရှိသည့် အမည်စာရင်းအတိုင်းတစ်ဦးချင်းေခယူေဆးတိုက်ပါ။
(၃) ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူတစ်ဦးစီ၏ ပါးစပ်ထဲသို သန်ချေဆးတစ်လုံးစီထည့်၍ ဝါးစား ခိုင်းပါ။
(၄) ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကို သန်�ရှင်းေသာေသာက်ေရလုံေလာက်စွာေပး၍ ေဆးကို ဝါး၍
အကုန်မျချခိ
ိ ုင်းပါ။ ေဆးကျန်/ မကျန်ကို ဆရာ/ ဆရာမများမှ ပါးစပ်ဟ၍ စစ်ေဆးပါ။
(၅) ေဆးတိုက်ေကးသည့်ေန�တွင် ေကျာင်းမလာေသာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများအား မှတ်တမ်း
ထားရှိ၍ ေကျာင်းြပန်တက်သည့်ေန�တွင် တိုက်ေကးရမည်။
(၆) သန်ချေဆးသည် အစာအိမ်အတွင်းအစာမရှိချန်ိ (အစာမစားမီ ၂နာရီ/ ၃နာရီြခား၍ (သိုမဟုတ်)
အစာစားပီး ၂နာရီ/ ၃နာရီြခား၍) တိုက်ေကးလင် အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ပါသည်။

