ကျန်းမာရေးပညာရပးခြင်း
(Health Education)

ကျန်းမာရေးပညာရပးခြင်း
( Health Education)
ကျန်းမာရေးလုပင
် န်းများ

ရောင်ခမင်ရေးေတွက်

ခပည်သူလူထု

ပူးရပါင်း

ပါဝင်

လှုပေ
် ှားမှုသည် များစွာေရေးပါသခြင့် ခပည်သူ လူထုေား ကျန်းမာရေးပညာရပးခြင်းသည်
ေရေးကကီးရသာ ေြန်းကဏ္ဍတစ်ေပ် ခြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးပညာရပးခြင်း၏ ေည်ေွယြ
် ျက်များ

(၁) လူထုေတွငး် တီဘရ
ီ ောဂါ ကူးစက်ခပန့်ပွားမှုမှ ကာကွယ်ေန်
(၂) တီဘီသံသယလက္ခဏာ ြံစားရနေရသာ မကျန်းမာသူများ မိမတ
ိ ုိ့၏ ဆန္ဒေရလျာက်
ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ရောဂါေှိ/မေှိ ရဆာလျင်စွာ ေှာရြွရတွ့ေှိနိုငေ
် န် ညွှန်းပိ့န
ု ိုင်ေန်။
(၃) လူနာမှ စနစ်တကျ ရဆးကုသ၍ ပပီးဆုးံ သည်ေထိကုသမှုြံယူရစေန်။
(၄) လူနာ၏မိသားစု ေထူးသခြင့် (၅) နှစ်ရောက် ကရလးငယ်များ တီဘီရောဂါ ကူးစက်မှု

မှ ကာကွယ်ေန်။
(၅) ခပည်သူလူထသ
ု ည်တဘ
ီ ီရောဂါေရကကာင်းသိေှိလုက
ိ န
် ာရဆာင်ေွကတ
် တ်ရစေန်။

ကျန်းမာရေးပညာရပးောတွင် ေသုံးခပုမည့် မီဒီယာများ
(၁) လက်ကမ်းစာရစာင်များ
(၂) ရကကာ်ခငာဆိုင်းဘုတ်များ
(၃) မဂ္ဂဇင်း
(၄) ရေဒီယို
(၅) ရုပခ် မင်သံကကားနှင့် ဗွဒ
ီ ီယိုရြွများ
(၆) ကျန်းမာရေးနှင့် ေားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ Web Page

နှစ်သိမရ
့် ဆွးရနွးပညာရပးောတွင် ရကာင်းမွန်ရသာ
ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုကို ေသုံးခပုခြင်း
တီဘီရောဂါေရကကာင်း ေသိပညာရပးေန်နှင့် လူနာသည် ရဆးကုသစဉ် မပျက်မကွက်
ရဆးကုသမှု ြံယူေန်ေတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှ ရကာင်းမွန်စွာရခပာဆိုဆက်ဆံေန်
လိုေပ်သည်။

ရောက်ပါနည်းလမ်းများကို ေသုံးခပုပါ။
(၁) ရမးြွန်းရမး၍ ေရခြနားရထာင်ပါ။
(၂) ဂရုစိုက်ရသာ ေရလးထားရသာ ေမူေယာကိခု ပသပါ။
(၃) လူနာကို ေားရပးပါ။
(၄) စကားကို ရိုးရိုးေှင်းေှင်းရခပာရပးပါ။

(၅) သိလသ
ို ည်များရမးေန် လူနာကိုလမ်းရကကာင်းရပးပါ။
(၆) ဆန်းစစ်ရသာ ရမးြွန်းများကို ရမးပါ။

ကျန်းမာရေးပညာရပးရောရခပာခြင်း
လူနာနှင့် လူနာ၏မိသားစုကို ရဆးရုံ၊ ရဆးြန်း (သို့) လူနာ၏ေိမ်၌ တစ်ရယာက်ြျင်း (သို့)
ေုပ်စုလိုက် ရောရခပာနိုင်သည်။
လူနာနှင့် ပထမေကကိမ် ရတွ့ဆုံောတွင် ရောက်ပါေြျက်များကို ေှင်းလင်း ရဆွးရနွးေမည်။
(၁) တီဘီရောဂါ ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။

(၂) တီဘရ
ီ ောဂါမကူးစက်ရောင် မည်သ့ို ကာကွယ်မလဲ။
(၃) တီဘီရောဂါ၏ လက္ခဏာများ (ဥပမာ _ (၂) ပတ်ရကျာ်ကကာရောင်
ရြျာင်းဆိုးခြင်း၊သလိပ်ထက
ွ ်ခြင်း၊ကိုယ်ြန္ဓာတခြည်းခြည်းပိန်ြျုံးလာခြင်း၊
သလိပ်တင
ွ ရ
် သွးပါခြင်း၊ ကိယ
ု ေ
် ပူြျိန် တရငွ့ရငွ့တက်ခြင်းနှင့် ရကျာေင်ရောင်ခ့ ြင်း
စသည်တိ့ု ခြစ်ပါသည်။

(၄) တီဘရ
ီ ောဂါကို မည်သည့်ရဆးဝါးများခြင့် ကုသမည်၊ မည်မျှကကာရောင် ကုသေမည်။
(၅) ရဆးကုသမှုကာလတရလျှာက်လံးု တိက
ု ်ရိုက် ကကည်ရ
့ ှု ရဆးတိုက်ရကျွးခြင်း
ြံယူေန်လိုေပ်ပတ
ုံ ့က
ို ုိ ေှင်းလင်းရခပာကကားေမည်။

ရောက်ပါ ေြျက်ေလက်များကို တဆက်တည်း ေှင်းခပေမည်။
(၁) ညွှန်ကကားထားရသာ ရဆးေမျိုးေစားနှင့ေ
် ရောင်
(၂) ရဆးခပားေရေေတွက်မည်မျှနှင့် ေကကိမ်မည်မျှ ရသာက်ေမည့် ေရကကာင်း ၊
မည်မျှကကာရောင် ရသာက်ေမည်ေ
့ ရကကာင်း၊ ထိုနည်းတူစွာ ရဆးထိုးေလျှင်
မည်မျှကကာရောင်နှင့် မည်သို့ ထိုးေမည့် ေရကကာင်း၊
(၃) စားရဆး၊ ထိုးရဆးများရကကာင့် ေေှိနိုင်ရသာရဆးဒဏ်များ၊ ယင်း ရဆးဒဏ်များ ြံစား

ေခြင်းမှ သက်သာရောင် မည်သို့ လုပ်ရဆာင်ေမည့် ေရကကာင်း။
(၄) သလိပ်မန
ှ ်မှန်စစ်ရဆးေန် ေရေးကကီးပုံ၊ ေကကိမ်မည်မျှစစ်ေမည်၊ မည်သည့် ေြျိန်တွင်
စစ်ေမည်၊ သလိပ်စစ်ရဆးေေှိသည့် ေရခြများ၏ ေဓိပ္ပာယ်၊

(၅) ေကယ်၍ ညွှန်ကကားထားသည့် ရဆးေားလုံးမရသက်ဘ၊ဲ ေြျို့သာရသာက်ြ့လ
ဲ ျှင်
ခြစ်ရပါ်နိုငသ
် ည့် ေန္တောယ်များေရကကာင်း၊
(၆) ြေီးသွားလိုလျှငလ
် ည်းရကာင်း၊ ေခြားပမို့နယ်သို့
ရခပာင်းရေွှေ့သွားလိုလျှငရ
် သာ်လည်းရကာင်း၊

မသွားမီတိုက်ရိုက်ကကည့်ရှုရဆးတိုက်ရကျွးသူကို ကကိုတင်ေရကကာင်းကကားေန်၊
(၇) HIV ရောဂါေရကကာင်းတို့ကို ေသိရပး ရခပာ ကကားေမည်။
(၈) ဆီးြျို၊ ရသွးြျို ရောဂါေရကကာင်းကို ရခပာကကားေမည်။

ထိုသ့ို ကျန်းမာရေးေသိပညာရပးခြင်းကို လူနာ၊ လူနာ၏မိသားစုေား ေလျဉ်းသင်သ
့ လို

ကျန်းမာရေးဌာနသို့ လူနာ လာရောက်တိုင်း ခပုလုပ်ေမည်။

ရဆးကုသမှုကာလတရလျှာက်နှစ်သိမရ
့် ဆွးရနွးပညာရပးခြင်း
စဉ်ဆက်မခပတ် ခပုလုပေ
် န်
 တီဘလ
ီ ူနာကို ပထမဦးဆုံးရတွ့ဆုပံ ပီးရနာက် ရနာက်ထပ်ရဆးကုသမှုလာတိုင်း
သင်ရ
့ တာ်ရသာနှစ်သိမရ
့် ဆွးရနွးပညာရပးခြင်း ရဆာင်ေွကေ
် မည်။
 ရကာင်းမွန်၍ လိမာ္မ ကျွမ်းကျင်ရသာ ဆက်ဆမ
ံ ှုခြင့် ရခပာဆိုေမည်။
ဥပမာ - ရမးြွန်းရမးခြင်း၊ လူနာေား ဂရုစိုက်ရသာ ေခပုေမူခပခြင်း၊
ေားရပးခြင်းနှင့် စကားများေှင်းလင်းစွာရခပာဆိခု ြင်း
 တကကိမတ
် ည်းနှင့် သတင်းေြျက်ေလက်များစွာ ထည်သ
့ ွင်း၍ မရခပာသင်ရ
့ ပ။
 လူနာ၏မိသားစုဝင်များကို ကျန်းမာရေးစစ်ရဆးေန်ေတွက် ရြါလာေန်လည်း
သတိရပးေမည်။
 ကုသမှုကာလေစပိင
ု း် တွင် တီဘီရဆးဝါးများ၏ ရဘးထွက် ဆိုးကျိုးများကို
ေသိပညာ ရပးခြင်းသည်လည်းေရေးကကီးသည်။

ရဆးကုသမှု ကာလတရလျှာက် နှစ်သမ
ိ ရ
့် ဆွးရနွး ပညာရပးခြင်း
စဉ်ဆက်မခပတ် ခပုလုပေ
် န်
 ရဆးဆက်ရသာက်ေန် ေားရပးခြင်းနှငေ
့် တူ သလိပ်ခပန်လည်စစ်ရဆးခြင်းေတွက်

ေှငး် ခပေန်လေ
ို ပ်သည်။
 ရောဂါသက်သာလာသခြင့် ရဆးဆက်လက်ကသ
ု ခြင်း၏ ေကျိုးရကျးဇူးနှင့်
မိမိသရဘာခြင့် ရဆးကုေပ်ခြင်း၏ ခြစ်လာမည့် ေန္တောယ်ကို လူနာေား
ေရလးေနက် ရခပာကကားရပးေမည်။
 ရဆးရသာက်ေန် တစ်ေက်ပျက်ကွက်ြလ
ဲ့ ျှင် (သို့) မရသာက်ြျင်စိတ်ခြစ်ရပါ်ြဲ့လျှင်

ေရကကာင်းေင်းေှာရြွ၍ လူနာေား ရဆးဆက်လက်ရသာက်ေန် ေားရပးပပီး၊ ခပဿနာ
ေှိပါက လိုေပ်သလို ကူညီရခြေှင်းရပးေမည်။
 ရဆးကုသမှုကာတွင် ကနဦးကကပ်မတ်ကုကာလမှ ဆက်လက်ကက
ု ာလသို့

ရခပာင်းရသာ ေြါ ဆက်လက်ရသာက်ေမည့် ရဆးတွဲနှင့် ပတ်သက်၍
ေရသးစိတ်လန
ူ ာေား ေှင်းခပ ေပါမည်။ (ဥပမာ_ ရဆးေရောင်၊ ေမျိုးေစား၊
ရသာက်ေမည့်ပမာဏ၊ ေကကိမ်ေရေေတွက် နှင့် ကာလ)

 ဆက်လက်ကုသမှုြံယူခြင်း၏ ေရေးပါမှုကို ေထူးမှာကကားရပးေမည်။
 ရောဂါရပျာက်ေန်ေတွက် လူနာသည် သတ်မှတ်ထားရသာေြျိန်ေတွင်း
သတ်မှတ်ထားရသာ ရဆးများကို တစ်ရပါင်းတည်း ရသာက်သင်သ
့ ည်။

 ရောဂါြံစားရနောမှ သက်သာလာပပီးသည့်တုင
ိ ်ရောင် သတ်မှတ်ထားရသာ
ကာလပပီးဆုံးသည်ေထိ ရဆးဆက်လက် ရသာက် ေ မည်ကုိ လူနာေားေသိရပးေမည်။
 ရဆးကုသမှုကာလေတွငး် သလိပ်ခပန်လည်စစ်ရဆးေန်ေတွက် လူနာေား သတိရပးော
၌ သလိပ်တင
ွ ် တီဘပ
ီ းုိ ေှရ
ိ နရသးခြင်း၊ သလိပ်ပုးိ နည်းသွားခြင်း၊ လုံးဝမရတွ့ ေှိခြင်းခြင့်
ရဆးကုသမှုရကကာင့် လူနာ၏ေရခြေရန ပိမ
ု ရ
ို ကာင်းမွန်လာမှုကုိ သိေှိနိုင်ရကကာင်း၊
သလိပ်စစ်ရဆးမှုေကကိမ်တုင
ိ ်း၌ သလိပ်စစ်ရဆးေန် လိုေပ်ရကကာင်းေှင်းခပေမည်။
 ေကယ်၍ ကနဦးကကပ်မတ်ရဆးကုကာလ (၂) လပပီးသည်တ
့ င
ို ရ
် ောင် သလိပ်၌
တီဘပ
ီ းုိ ေှရ
ိ သးလျှင် လူနာ၏ရဆးကုသမှုကာလကို လိုေပ်သလို ရခပာင်းလဲကုသရပး
ေမည်ခြစ်၍ ေရေးကကီးရကကာင်းေှင်းခပေမည်။
 ရောဂါရပျာက်ကင်းပပီေု သတ်မှတ်ေန်လည်း သလိပ်ခပန်လည်စစ်ရဆးမှုေရခြများရပါ်
မူတည်ရကကာင်း လူနာကို ေသိရပးေမည်။

ခပည်သူလူထေ
ု ားကျန်းမာရေးပညာရပးခြင်း
ကျန်းမာရေးပညာရပးခြင်းကို ရကျာင်း၊ ေစည်းေရဝးပွဲများ၊ ေစိးု ေေြွဲ့ေစည်း မေုတ်ရသာ

ေသင်းေြွဲ့များ၏ ေစည်းေရဝးပွဲ၊ ရဆွးရနွးပွမ
ဲ ျား၊ (ဥပမာ_
မိြင်နင
ှ ့က
် ရလးရစာင့်ရေှာက်ရေးေသင်း၊ ကကက်ရခြနီေသင်း) စသည်တို့တွင်
ရောရခပာပို့ြျနိုင်သည်။

HE ရပးောတွင်ပါဝင်ေမည့်ေြျက်များ
 တီဘီရောဂါသည် ေသက်ေန္တောယ်ခြစ်ရစနိင
ု ်သည့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုးခြစ်ရကကာင်း၊
 မျိုးရိးု လိုက်ရသာရောဂါမေုတ်ရကကာင်း၊
 တီဘီရောဂါကူးစက်ပျံပွားပုံေရကကာင်း၊
 တီဘီရောဂါကူးစက်မှုမှကာကွယ်ေန်နည်းလမ်းများ၊
 တီဘီရောဂါသည် ကုသ၍ ရပျာက်ကင်းရသာရောဂါခြစ်ရကကာင်း၊

 တီဘီသံသယလူနာေခြစ် သတ်မှတ်ေန် ေဓိကလက္ခဏာများေရကကာင်း၊
 တီဘီသံသယလူနာ ေှာရြွရတွ့ေှပ
ိ ါက ညွှန်းပိေ
ု့ န်ရနော၊
 တီဘီလူနာများေား ေစွမ်းထက်ရသာ တီဘီရဆးများခြင့် ပမို့နယ်တုင
ိ ်းတွင်
ေြမဲ့ကုသရပးရနရကကာင်း၊
 တိုက်ရိုကက် ကည့်ရရ
ှု ဆးတိုက်ရကျွးခြင်း၏ ေရေးပါပုေ
ံ ရကကာင်း၊

 တီဘီလူနာများေား ရဆးမှန်မှန်ရသာက်ရစေန်ေတွက် ပံ့ပိုးကူညီရပးေန်၊
 ညွှန်ကကားထားသည့်ေတိုင်းမရသာက်ဘဲ ရဆးကိုြျန်၍ ရသာက်လျင်ရသာ်
လည်းရကာင်း၊ မကကာြဏ ရဆးရသာက်ပျက်ကွက်ရနလျှင်လည်းရကာင်း၊
ေလွန်ေန္တောယ်ကကီးမားပပီး၊ ကုသေန် ြက်ြဲသည့်
ရဆးယဉ်ပါးသည့်ခပဿနာခြင့်ေင်ဆိုင်ေမည်ခြစ်ရကကာင်းတိက
ု့ ို

ထည့်သွင်းရခပာကကားေမည်။
 ဆီးြျို၊ ရသွးြျို ေရကကာင်းပညာရပးေမည်။

တီဘီလူနာ၊ ၎င်း၏မိသားစုနှင့် ေတူရနသူများေား HIV နှင့် TB ရောဂါ
ေရကကာင်း ေသိပညာရပးခြင်း
 တီဘီလူနာ၊ သူ၏မိသားစုနှင့် ေတူရနသူများကို ကူးစက်မှုေန္တောယ်၊
တီဘီရောဂါနှငH
့် IVနှီးနွယ်ဆက်စပ်မှု၊ HIV ရောဂါကူးစက်မှုမှ ကာကွယ် နည်းများကို
ေသိပညာရပးေမည်။

HIV ေရကကာင်းေသိပညာရပးခြင်း
 HIV ပိးု ေှိရနရသာ လူနာတစ်ရယာက်သည် ေခြားသူများထက်
တီဘီရောဂါခြစ်ေန်ေလားေလာေှိရကကာင်း၊
 HIV ပိးု ေှိရနရသာလူနာတွင် တီဘီရောဂါကိရ
ု ပျာက်ကင်းရောင်ကသ
ု နိုငရ
် ကကာင်း၊
 HIV ပိးု ကူးစက်နိုငရ
် သာနည်းလမ်းများ၊ မကူးစက်နိုင်ရသာ နည်းလမ်းများ

ေရကကာင်းေှင်းခပ၍ မိမိတွင် ေန္တောယ်ေရ
ှိ သာ ေခပုေမူများေှိပါက ကူးစက်
ြံေခြင်းမေှေ
ိ န်၊ ကာကွယမ
် ှုများ (ကွန်ဒုံး) ေသုံးခပုေန် ေမူေကျင်မ
့ ျား ရခပာင်းလဲေန်
လိုေပ်ရကကာင်း၊

HIV ေရကကာင်းေသိပညာရပးခြင်း
 တီဘီရောဂါခြစ်ရနသူသည် HIV ပိးု ေှိ/မေှိ ေရခြေရနကို သိခြင်းခြင့် မိမိမှ
မိသားစုသ့ို ရောဂါပျ ံ့ပွားကူးစက်မှုကုိ ကာကွယ်နင
ို ်ခြင်း၊ ေခြားရသာ
ရနာက်ဆက်တရ
ွဲ ောဂါများကို ကာကွယ်ကုသမှုေေှိနင
ို ်ရကကာင်း၊

 မိမ၏
ိ မိသားစုနှင့် ကရလးများကို ကျန်းမာရေး ရစာင်ရ
့ ေှာက်မှု ေတွက်
ကကိုတင် စီစဉ်နိုင်ရကကာင်း၊

 HIV/AIDS ေတွကလ
် ည်း ရဆးကုသမှုြံယန
ူ ိုင်ရကကာင်း၊ စသည့် ေကျိုး
များရကကာင့် HIV ေှိ/မေှိ ရသွးစစ်ရဆးသင့်ရကကာင်း ေှင်းလင်းနိုင်သည်။
 ဆီးြျ ို၊ ရသွးြျ ို ေရကကာင်းကို ေှင်းလင်းရခပာကကားေမည်။

DOT supervisor နှင့် DOT provider က တီဘီလူနာနှင့်
မိသားစုေား ေသိပညာရပးခြင်း
တီဘီလူနာနှင့် ရတွ့သည့်ေြါ ယြင်က ရခပာြဲ့ရသာ ေရကကာင်းေောများ ကို
ခပန်လည်ရမးခမန်းပပီး၊ လိုေပ်ပါက ထပ်မံ ရခပာကကားေမည်။ ထို့ရနာက်
ရောက်ပါတိက
ု့ ို ဆက်လက် ရခပာကကားေမည်။
 ရဆးေမျိုးေစား၊ ေရောင်၊ ပမာဏ နှင့် ရသာက်ေမည့်ေကကိမ်
 ရသာက်ေမည့် ရဆးခပားေရေေတွက်

 ရသာက်ေမည့်ေြျိန်
 ရဆး၏ရဘးထွက်ဆိုးကျိုး

 ရဆးမှန်မှန်ကသ
ု မှုြံယခူ ြင်း၏ေရေးပါမှု
 ရဆးကုသေမည့်ကာလ

 သလိပခ် ပန်လည်စစ်ရဆးေမည့်လများ
 ြေီးသွားေန် (သို့) ရနေပ်ရခပာင်းရေွှေ့ေန် ေစီေစဉ် ေှိြဲ့ပါလျှင် ကကိုတင်
ေသိရပးေန်၊

 ေကယ်၍ လူနာသည် မိမသ
ိ ရဘာခြင့် ရဆးကုသမှုကုေ
ိ ပ်လျှင် (သိ့)ု
ရဆးေြျို့ကိုသာရသာက်ြဲ့လျှင် ခြစ်လာနိုင်ြွယ်ောများ

 မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ရောဂါမကူးစက်ေန် ကာကွယ်ရသာ
နည်းလမ်း များ

 မိသားစုေတွင်း တီဘီရောဂါလက္ခဏာများ ြံစားေလျှင် နီးော
ကျန်းမာရေးဌာနတွင် စစ်ရဆးမှု ြံယူေန်
တီဘီလူနာ၏မိသားစုမှ တီဘီလူနာကို ဆေးကုသမှုပြီးေုးံ သည်အထိ
Psychosocial Support ဆြးရန်လိုအြ်ြါသည်။

ရဆးယဉ်ပါးရသာတီဘီရောဂါေရကကာင်း
ေသိပညာရပးခြင်း
 မှန်ကန်ရသာရဆးတွဲ၊ တိကျရသာရဆးပမာဏ၊
မှနက
် န်ရသာနည်းလမ်းနှင့် သတ်မတ
ှ ်ထားရသာ ေြျိန်ကာလေထိ
မကုသလျင် ရဆးများယဥ်
ပါးသွား နိုငရ
် ကကာင်း၊
 ရဆးယဥ်
ပါးရသာတီဘီကုသောတွင် ရဆးေမျိုးေစားများလာပပီး၊
ကာလ ကကာေှည်လာရကကာင်း
 ရနာက်ဆုံးေဆင့်ကုသမှုခြစ်ပပီး၊ မိသားစုကုလ
ိ ည်း ရဆးယဥ်
ပါးရသာ
တီဘီ ရောဂါကူးစက်နိုင်ရကကာင်း၊

