Procurement Plan and Indent System Review ညိင်းအစည်းအေဝးတွင်
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေြပာကားသည့်မန
ိ ် ခွန်း
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၈)ရက်

ကန်ေတာ်ရဲလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက် အရာထမ်း၊ အမထမ်းများအားလုံးကို ှစ်သစ်ကူးအေနနဲ
happy new year လို ကန်ေတာ်တ်ဆက်ပါတယ်။ ဒီလိုအများကီး အားလုံးလာေရာက်ေပးတဲ့
အတွက် ကန်ေတာ် ေကျးဇူးလည်းအများကီးတင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ပထမဆုံးအေနနဲ ေြပာလို
တာက ကန်ေတာ်တို အစိုးရသစ်တက်ပီး 1st April 2016 ထဲ ကေနစလာတာ အခု ဒီဇင်ဘာ
ဆိုလိုရှိရင် (၁၈)လရှိပါပီ။ ကန်ေတာ်တို ဘာေတွလုပ်ေနလဲဆိုလိုရှိရင် system develop လုပ်
ေနပါတယ်။ health care system ေအာက်မှာ domain ေတွ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ domain ေတွ
ေအာက်မှာ sub-system ေလးေတွ အများကီးရှိပါတယ်။ sub-system ေလးေတွကို develop
လုပ်ေနပါတယ်။
ေနာက်တစ်ှစ်ေလာက်ဆိုရင်ေတာ့ အကုန်လုံး ပီးြပည်စုံသွားမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ
health care delivery system ကီးရဲ effectiveness နဲ efficiency ကို ရေအာင်လုပပ
် ါမယ်။
အထူးသြဖင့် clinical domain ပါ။ ေဆးုံေတွမှာဆိုလိုရှိရင် ကန်ေတာ်တို ဒီေန ေဆွးေွးမယ့်
procurement plan ှင့် indent system သည် one of the major determinant factors ပါ။
ဒါမေကာင်းလို ရှိရင် ကန်ေတာ်တိုလူေတွက မိုးပျ ံေနေအာင်ေတာ်ေနပါေစ လူေတွ (၁၀၀)ရှိတဲ့
ေနရာ (၁၀၀)ရှိ၊ သူနာြပ(၁၀၀)ရှိတ့ေ
ဲ နရာမှာ (၁၀၀)ရှိပီး အကုန်လုံးြပည်စ
့ ုံေနပါေစ procurement
plan ှင့် indent system မေကာင်းလိုရှိရင် ဘယ်လိုမှ health care delivery system က
လုံးဝကို function မြဖစ်တဲ့အြပင် ေရှမသွားဘဲ ေနာက်ြပန်ဆုတ်တဲ့သေဘာရှိပါတယ်။ အဲဒါ
ေကာင့် ဒီေန အစည်းအေဝးသည် အလွန်အေရးကီးတဲ့အစည်းအေဝးြဖစ်ပါတယ်။ သိုေသာ် ဒီေန
အစည်းအေဝးတစ်ခုထဲမှာ

အပီးအြပတ်ြဖစ်မလားဆိုတာကေတာ့

မြဖစ်ိုင်ေသးပါဘူး။

ဒီ

အစည်းအေဝးမှာ key issues ေတွ key points ေတွကို စဉ်းစားရပါမယ်။ စဉ်းစားပီး ဒုတိယ
န်ကားေရးမှးချပ်(ဝယ်ယူ/ြဖန် ြဖးေရး)တိုအဖွဲက ကျန်တဲ့ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်တို
ှင့် တိုင်ပင်ပီး အြမန်ဆုံး ကန်ေတာ်တို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါမယ်။ ဒါအေရးကီးဆုံးပါပဲ။
ကန်ေတာ် WHO မှာလုပ်တုန်းကလည်း ဒါေတွကို ကန်ေတာ်ကိုင်ရပါတယ်။ ကန်ေတာ်
က WHO DPM ဆိုေတာ့ အကုန်ကိုင်ရပါတယ်။ ကန်ေတာ်ရှိသမ (က)ကေန (အ)အထိ

technical ကိက
ု ိုင်ရတဲ့အခါကျေတာ့ ဘူတန်ိုင်ငံမှာ ဒီ system စပီးလုပ်ေနတာေတွပါတယ်။
ကန်ေတာ်ဒီေန မနက် အချန်ိ ရတာနဲ

အင်တာနက်ဖင
ွ ့်ကည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘူတန်ိုင်ငမ
ံ ှာ

လုပ်တဲ့ဟာကို ကန်ေတာ်သွားေတွပါတယ်။ ဘူတန်ိုင်ငံရဲ medical supplies management
in health center ကိုကည့်တဲ့အခါမှာ အလွန်ေကာင်းပီး လက်ေတွကျတာေတွရပီး ကန်ေတာ်
တိုလည်း လုပ်ိုင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို modified လုပရ
် မယ်။ ဒါကိုဒီအတိုင်းေတာ့ မကူးချဘဲ
သူ ထဲကအြပင် ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံနဲ လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်တဲ့ပုံစံနဲ လုပ်လိုက်လိုရှိရင် ေတာ်
ေတာ်ပြီ ပင်သွားိုင်ပါတယ်၊

ေတာ်ေတာ်ေလးလွယ်သွားပါမယ်။

ဒီမှာကည့်တဲ့အခါဆိုလိုရှိရင်

သူ ရဲ content ကိုေတာ့ ရှင်းသွားေအာင် ကန်ေတာ်ဖတ်ြပလိုက်ပါမယ်။ introduction ပါတယ်၊
routine store management task, setting up a medical store, arranging of supplies,
record keeping, receiving supplies, maintaining the quality of the product, report,
ordering additional supplies, indenting drugs ,proposal for changing the essential
drug list,monitoring and supervision, good dispensing practices ေတွပါတယ်၊
ဒါေလးက ေတာ်ေတာ်ေကာင်းပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ကန်ေတာ်ဘာသွားေတွလဲဆိုေတာ့ ဒါကေတာ့ စိတ်မေကာင်းစရာ
ေပါ့၊ ဒုတိယန်ကားမှးချပ်(ကုသေရး)ဉီးစီးတဲ့ တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးတစ်ဦးနဲ တိုင်းှင့်ြပည်
နယ်အလိုက် ေဆးုံအုပ်ကီးတစ်ချပါတဲ
ိ
့အဖွဲကို တိုင်းှင့်ြပည်နယ်(၉)ခုမှာရှိတဲ့ ေဆးုံ(၁၉)ုံ
ကို သွားပီးေတာ့ medical store ေတွကိုကည့်ခိုင်းပါတယ်။ စစ်ခိုင်းပါတယ်။ စစ်တယ်ဆိုတာ
monitor လုပ်ခိုင်းတာပါ။ တစ်ိုင်ငံလုံးမှာ ေဆးုံစုစုေပါင်း (၁,၁၃၄)ုံရှိတဲ့အနက် (၁၉)ုံလုပ်
တဲ့အခါမှာ စိတ်မေကာင်းစွာပဲ expired ြဖစ်တဲ့ေဆးေတွ အများကီးေတွရပါတယ်။ ဘယ်သူမှ
ေတာ့ အြပစ်မေြပာပါဘူး၊ ဘာေကာင့် ဒီလိုြဖစ်ရလည်းဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တိုမာှ system မရှိခဲ့
လို ြဖစ်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ sub-system မရှိခဲ့လိုြဖစ်တာပါ။ အေြခအေနအချန်ိ အခါအရ ဒီလိုပဲ
ြဖစ်မာှ ပါ။ system က weak ြဖစ်လို ဒီလိုြဖစ်တာပါ။ အဲဒီေနရာမှာ store management ကို
ကန်ေတာ်ကိုင်လိုရှိရင်လည်း ဒါြဖစ်မှာပါပဲ၊ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ it is not due to fault of
the person but due to the weakness in system၊ အဲဒီေတာ့ ဆရာတို ဒီေန ေဆွးေွးရမှာက
system ကီးကို develop လုပဖ
် ိုြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ system ကီးသာ strong ြဖစ်သွားလိုရှိရင်
ေအးေအးေဆးေဆးပဲပင်လည်း

မပင်ပန်းဘူး၊

ေအးေဆးလုပ်သွားလိုရပါတယ်။

အဲဒီေတာ့

ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာကေတာ့ effectiveness နဲ efficiency of the health care delivery
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system is directly proportional to the indent and procurement system ြဖစ်ပါတယ်။
Indent and procurement system ဘယ်ေလာက် efficient ြဖစ်လဲ၊ ဘယ်ေလာက် dynamic
ြဖစ်လဲ၊ ဘယ်ေလာက် responsive ြဖစ်လဲအေပမှာ မူတည်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တိုရဲ health
care delivery system ကီးရဲ performance ကွာပါမယ်။ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ဘယ်သူက အကျ ိး
ရှိမလဲဆိုေတာ့ positive impact on customers as well as our staff ပါ။ ကန်ေတာ်တို
ဝန်ထမ်းေတွဟာ ြပည်သူေတွရဲငိြငင်မကို မခံရဘူးေပါ့၊ ေဆးမရှိရင်ေတာ့ ေြပာကမှာပါပဲ၊
လူဆိုတာ ကိုယ်ေတာင်းတာမရရင် အနည်းအများေတာ့ စိတ်မကည်လင် ြဖစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီ procurement ှင့် indent system ကို အထူးသြဖင့် ေကာင်းေအာင်လုပမ
် ယ်ဆိုရင်
အဓိကအချက်(၂)ချက်ရှိပါတယ်။ အချက်(၂)ချက်ထဲက နံပါတ် (၁)က data system ပါ၊ ဆိုလို
တာက ေဆးုံေတွမှာရှိတဲ့ လူနာေတွရဲ total number of patients ေတွ၊ disease pattern
ေတွကို ကန်ေတာ်တိုက သိဖိုလိုပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း ဘယ်ေဆးကိုမှာရမလဲ၊ ဘယ်ေရာဂါ
အြဖစ်များလဲ အကုန်သိပါမယ်။ ေနာက်တစ်ချက်က public health မှာ disease pattern ှင့်
situation pattern ကိုကည့်ပီး program manager က ဘယ်ေလာက်မှာမလဲ သိမယ်၊
အဓိကက ဘာလဲဆိုေတာ့ data system on public health and data system on hospital
information system အေရးကီးပါတယ်။ hospital information system ဆိုတာလုပ်ဖို
သိပ်မလွယ်ေသးပါဘူး။ ရှိေတာ့ရှိတယ်၊ ဒါေပမယ့် ေတာ်ေတာ်ေလး လုပ်ဖိုလိုအပ်ပါေသးတယ်။
အဲဒီေတာ့

ကန်ေတာ်တိုေတွက

ေလာေလာဆယ်

ဘယ်လိုလုပ်ဖိုသင့်လဲဆိုေတာ့

ကန်ေတာ်လည်း အမဲေြပာပါတယ်၊ Supply Chain Management System (SCMS)က လုပ်
ေပးတဲ့ logistic management system မှာ forecasting ေတွ အကုန်လုပေ
် နကပါတယ်။
forecasting ဆိုတာ It depends on the basic data value basic data။ မှန်မှသာလင်
forecasting ေတွ မှန်ပါမယ်။ basic data ေတွက မြပည့်စုံရင် forecasting က ပိုေတာင်
ဆိုးသွားမှာပါ။ အဲဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ်ြဖစ်သင့်တာက ေဆးုံေတွမာှ လွန်ခဲ့တဲ့(၄)ှစ်
average number of patients, pattern of diseases ကို အရင်လုပ်လိုက်ပါ။ ေဆးုံ(၁)ုံချင်း
က basic data ေတွ ေပါင်းလိုက်ရင် ေဆးုံအကုန်လုံးအတွက် data ေတွအကုန်ရမှာပါ။ ပဲခူး
ြပည်သူ ေဆးုံမှာဆိုရင် total number of patients, out-patients, in-patients ဘယ်
ေလာက်ရှိလဲ၊ trend သေဘာေပါ့။ ေရာဂါ pattern, amount and types of medicine used in
the last 4 years ကည့်ပီး ဒီှစ်မှာဆိုရင် Doxycycline (၁၀၀)ကုန်၊ ေနာက်ှစ်မှာ (၂၀၀)ကုန်၊
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ေနာက်ှစ်မှာ (၃၀၀)ကုန်၊ ေနာက်ှစ်မှာ (၇၀)ကုန်၊ average လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် လာမယ့်
ှစ်မှာ Doxycycline ဘယ်ေလာက်ဝယ်ရမယ်ဆိုတာ မှန်းလိုရပါပီ။ အလားတူပဲ Injection
စသည်ြဖင့် အကုန်လုံးရှိသမကို အဲလိုလုပ်ဖုလ
ိ ိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘာလုပ်ဖိုလိုလဲဆိုေတာ့
လွန်ခဲ့ေသာ(၄)ှစ်အတွင်းမှာ ေဆးုံတိုင်းမှာ သုံးတဲ့ေဆး (သိုမဟုတ်) ဝယ်တဲ့ေဆး average
ကိုယူလိုရှိရင် လာမည့်ှစ်မှာ ဒီေလာက်မှာရမယ်။ ချက်ချင်းဒီေလာက်မမှာပါဘူး။ လိုတဲ့အေရ
အတွက်ရဲ ၄ ပုံ ၃ ပုံ ေလာက်ပဲ ကန်ေတာ်တို အရင်ဝယ်ပါမယ်။ ကျန်တဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို မဝယ်
ေသးပါဘူး။
ပထမေတာ့ data system ပါ၊ အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ်တိုက ြပည်သူ ကျန်းမာေရးပိုင်းမှာ
ေတာ့ information system က generally acceptable ပါ။ ေတာ်ေတာ် OK ေနပါပီ၊
တွက်လိုရပါပီ။ ဒါေပမယ့် ေဆးုံဖက်မှာေတာ့ ေဆးုံ information သိပ်မရေသးပါဘူး။
တစ်ြပည်လုံးအတိုင်းအတာအတွက် ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် (ကျန်းမာေရးသတင်းအချက်
အလက်)တိန
ု ဲ ေနာက်အစည်းအေဝးတစ်ခုလုပ် ပီး အဲဒါကိုြပန်လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ အလွန်လည်း
sophisticated, complicated မလုပ်လိုပါဘူး။ doable, practical ြဖစ်တဲ့ ကိုယ့်ိုင်ငံှင့်
လုပ်လိုရတာပဲ ကန်ေတာ်တိုလုပ်ပါမယ်။ ိုင်ငံြခားကလိုမျးိ computerized system လုပ်
ေတာ့လုပ်ပါမယ်။ အဲဒီေလာက်ကီး မလုပ
် ိုင်ေသးပါဘူး၊ လုပ်ေတာ့လုပ်ပါမယ်၊ လုပ်လိုရတာပဲ
ကန်ေတာ်တိုလုပ်ပါမယ်။ ဒီေနရာမှာ ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာက ဆရာတို ဒီအစည်းအေဝးမှာ
တိုင်းှငြ့် ပည်နယ်ဦးစီးမှးေတွ၊ ေဆးုံအုပ်ကီးေတွက ကန်ေတာ်တို ဗဟိုကအဖွဲကို ဘယ်လို
ပံ့ပိုးိုင်တယ်၊ ဘယ်လို idea ရှိတယ်ဆိုတာကို ြပတ်ြပတ်သားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း free and
frank ေြပာေပးပါ။ ပီးရင် ကိုယ့အ
် ချင်းချင်း အကုန်ေဆွးေွးကပါ။ အဲဒါမှ ကန်ေတာ်တို
system ကီးဟာ develop ြဖစ်ပီး အလွန်ေကာင်းမှာပါ။
ေနာက်တစ်ချက် နံပါတ်(၂)က equipment ေတွမှာ specification bank ဆိုတာမရှိဘူး၊
အဲဒါကို ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရး)က အြမန်လုပ်ေနပါတယ်။

X-ray

machine မှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ auto analyzer မှာ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဘယ်ပစည်းေတွ equipment
specification ေတွကို မသိေတာ့ခံရပါတယ်။ ဘယ်လိုခံရလဲဆိုေတာ့ ဒီဟာကို ဝယ်လိုက်တယ်၊
ဥပမာ- ေနာက်ထပ်ေဒလာ(၅၀၀)ေလာက်ထည့်လိုက်ရင် အများကီးပိုေကာင်းတဲ့ အမျးကိ
ိ ုရပါ
တယ်။ ဒီအမျးသည်
ိ
သူ ထက်(၃)ဆေလာက် efficiency ေကာင်းေကာင်းလုပ်လိုရတာ ကန်ေတာ်
တိုကမသိပါဘူး။ မသိတဲ့အခါကျေတာ့ almost outdated ပစည်းေတွ ဝယ်ခဲ့တာေတွရှိပါတယ်။
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အဲဒါေတွေကာင့် specification bank ေတွက အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ အဲဒါကို ဒုတိယ
န်ကားေရးမှးချပ်(ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရး)တိုက သပ်သပ်လုပ်ရပါမယ်။ equipment တိုင်းမှာ
specification ရှိရပါမယ်၊ centrifuge ကအစ CT Scan ှင့် MRI အဆုံး specification bank
ကို လုပ်ဖုလ
ိ ိုပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာတိုတင်မကပါဘူး၊ Radiologist ေတွနဲ တိုင်ပင်ရ
မယ်၊ Radiographer နဲ တိုင်ပင်ရပါမယ်။ Lab Technician နဲ တိုင်ပင်ရမယ်၊ Clinician ေတွနဲ
တိုင်ပင်ပီးလုပ်ပါ။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ကန်ေတာ် ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(စီမ/ံ ဘာ)ကို ေြပာ
ထားပါတယ်။ ေဆးုံတိုင်း ေဆးုံတိုင်းကို ကွန်ပျတာ(၁)လုံစီေပးပါမယ်။ store မှာထားဖို
software ပါ တစ်ခါတည်းထည့်ပီးေပးမှာပါ။ ဒါမှ ေဆးုံတိုင်းမှာရှိတဲ့ စတိုတိုင်းမှာ computerized
system ြဖစ်သွားပါမယ်။ တကယ့်တကယ် ကန်ေတာ်က ဘာြဖစ်ေစချင်လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ
computerized system ကို တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးုံးမှာ accessible ြဖစ်ရပါမယ်။
ဥပမာ- ပဲခူးတိုင်းကဦးစီးမှးဆိုရင် သူသည် ဒါကိုအကုန်ကည့်ိုင်တဲ့ accessible ြဖစ်ေအာင်
စဉ်းစားေပးပါ။ သူက တစ်ခါတည်းကည့်လိုရေအာင် ဘယ်ေဆးုံမှာေတာ့ ဘာဆိုတာ၊ ပထမဦး
ဆုံး responsible ရှိတာကေတာ့ ေဆးုံအုပ်ကီးပါ။ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ဦးစီးမှးက
လည်း သိမှသာလင် ေဆးေတွကို ဟိုကေနပို ဒီကေနပိုမှ အဲလိုလုပ်လိုရပါမယ်။ ဒါက ကန်ေတာ်
ရဲ second phase ပါ။ ပထမ phase ကေတာ့ ိုးိုး simple ပါ။ ကွန်ပျတာထားမယ်၊ သူ ဟာနဲ
သူလုပ်ကမယ်။ အဲဒါမှ ကန်ေတာ်တိုကသိပါမယ်။ ေနာက်တစ်ချက် software မှာလည်း ေဆး
expired date မှာ (၆)လအလိုမှာ expire ြဖစ်ေတာ့မယ်ဆိုရင် blink ြဖစ်ြဖစ်၊ software
ေရးတဲ့အခါ လုပ်ေပးပါ။ အဲဒါဆိုရင် ဒီမှာအချက်ြပေနလို ကည့်လိုက်ရင် ဘယ်ေဆးသည်
(၆)လအတွင်း expire ြဖစ်မယ်ဆိုတာသိပါပီ။ ဒီေဆးကို လိုတဲ့ေဆးုံသို လဲေြပာင်းေပးလိုရ
ပါတယ်။ ဆရာတိုက ေနာက်အေသးစိတ်ေဆွးေွးပါ။
ေနာက်တစ်ချက်က indent system ပါ။ procurement system ဘယ်ေလာက်ပဲ
ေကာင်းေကာင်း indent system မေကာင်းရင် အလကားပါပဲ။ တချက
ိ
ဝယ်ထားပီးပီ CMSD
မှာ ပုံေနမယ်၊ ေအာက်ကလူက indent မလာဘူး။ ဘာလိုမလာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာကို မသိ
ဘူး။ ကန်ေတာ်တို တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်နဲ station hospital သွားကည့်တယ် indent
မေတာင်းကပါဘူး။ သူတိုကေတာင်းတဲ့ system ကိုမသိဘူး။ ဘယ်လို ေတာင်းရမှာလဲ၊ မှားပီး
ေတာင်းလိုက်ရင် ဟိုေရာက်သွား၊ ဒီေရာက်သွားတယ်။ အဲဒါေကာင့် ေဆးြပတ်ရင်ဘာလုပ်မလဲ၊
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reagent ြပတ်ရင်ဘာလုပ်မလဲ၊ စက်ပျက်ရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ အကုန်လုံးတစ်ခါထဲ develop
လုပ်လိုက်၊ ထားပါေတာ့ ကန်ေတာ်ဆ
့ ီမှာ X-ray ပျက်ပီဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဒီလိုလုပ်
ရမယ် (1,2,3,4) ဒီေဆးြပတ်ရင် ဒီအတိုင်းသွားလိုက်၊ အဲဒါေတွအကုန်လုံး (1,2,3,4) bullet
point ေလးနဲ အကုန်လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ ဆရာတိုက လုပ်ေနကျသူေတွပါ ဘာေတွကို ဘယ်လို
လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာတိုက ကန်ေတာ်တိုထက်ပိုသိပါတယ်။
ဒီအစည်းအေဝးပွဲအေနနဲ ကေတာ့ take home message ကန်ေတာ်ေပးချင်ပါတယ်။
နံပါတ်(၁)ကေတာ့ we ေပါ့ေလ၊ ကန်ေတာ်အပါအဝင်ေပါ့ေလ၊ န်ကားေရးမှးချပ်၊ permanent
secretary ေတွအကုန်လုံး DyDG အားလုံး we are very serious about the output and
outcome of this particular workshop အလွန်လည်း အေလးထားပါတယ်။ ဆရာတို output
ကို honor လုပ်ပါမယ်။ ဆရာတိုေဆွးေွးချက်ေတွကို ေသေသချာချာစဉ်းစားပီး ကန်ေတာ်တို
ဆက်လုပ်မာှ ပါ။ အဲဒါတစ်အချက်ပါ။
နံပါတ်(၂)ကေတာ့ ဆရာတိုလုပ်တဲ့အခါမှာ အဓိကကေတာ့ right medicine, right
equipment, right amount ကို in time ရမှြဖစ်မယ်။ in time ရဖို ဆိုရင်ဆရာတိုရဲ indent
system ေကာင်းမှ အချန်ိ မရ
ှီ မယ်၊ အဲဒါကို ြဖစ်ဖို စဉ်းစားေပးပါ။ ေနာက်တစ်ခုက ကန်ေတာ်တို
SOS လိုေခကပါတယ်။ save our soul ေပါ့၊ SOS ေခသလို ကန်ေတာ်တိုမာှ save our
budget၊ ဒါကိုလုပ်ြခင်းအားြဖင့် wastage နည်းမယ်။ We can save a lot of budget, there
will be less wastage. budget save လုပ်မယ်ဆိုရင်ေနာက်ဆုံး ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာန အမည်ေကာင်းရပါမယ်။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးမှာလည်း ပိုက်ဆံသက်သာ
မယ်။

အစိုးရမှာလည်း

ပိုက်ဆံသက်သာမယ်။

သက်သာတဲ့ပုက
ိ ်ဆံကို

အြခားတေနရာမှာ

ကန်ေတာ်တို သုံးလိုရပါတယ်။ အဲဒါတစ်ချက်ပါ။
ေနာက်ဆုံး အကျးအများဆု
ိ
ံးြဖစ်မှာက ြပည်သူေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ဆရာတို
system ကို develop လုပ်တဲ့အခါမှာ system သည် practical ြဖစ်ရမယ်၊ reasonable ြဖစ်ရ
မယ်၊ rational ြဖစ်ရမယ်၊ less cumbersome ြဖစ်ရမယ်၊ ကန်ေတာ်တိုလူများသည် အလွန်
အလုပ်များတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်ကူနဲ လုပ်လိုရတဲ့ system ပဲလုပ်ချင်ပါတယ်။ complicated
system မလိုချင်ပါဘူး။ as simple as possible ေြပာမယ်ဆိုရင် as easy as drinking water
အဲေလာက်ထိ ိုးရှင်းတဲ့system လုပ်ပါ။ ကိုယ့် system simple ြဖစ်လို ဘာမှအားငယ်စရာမလို
ဘူး။ ကိုယ့် system က complicated ြဖစ်မှ လူေတွက အထင်ကီးမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ the
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more simple the system, the best will be outcome ပဲ။ အဲဒါလုပ်ေစချင်ပါတယ်။ အဲ ဒီေတာ့
real time scenario ေတွရဖိုဆိုတာ computerized system ရှိဖိုလိုပါတယ်။
ဒုတိယအပိုင်းအေနနဲ ကေတာ့ တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးများ လည်းရှိတဲ့ အခါကျေတာ့
အချအချက်
ိ
ေလးေတွကို နည်းနည်းေလး တင်ြပချင်ပါတယ်။ (၁)အချက်ကေတာ့ ဆရာတို
ကိုယ့်ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းမှာ ဆရာတိုဦးစီးမှးုံးမှာဆိုရင် work identification လုပ်ပါ။ ဆရာတို
ဘာေတွလုပရ
် တယ်ဆိုတာ လုပ်ပီးေတာ့ division of labor လုပ်လိုက်ပါ။ ဥပမာ- (၅)ခုလုပ်ရ
မယ်ဆိုရင် (၁)ကို သူ ကိုလုပ်ခိုင်း၊ (၂)ကို သူ ကိလ
ု ုပ်ခိုင်း၊ (၄)ကို သူ ကိလ
ု ုပ်ခိုင်း အဲလိုလုပေ
် ပးပါ။
division of labor လုပ်ေပးပါ။ မဟုတ်လိုရှိရင် တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်ုံးမှာ လုပ်ေနတဲ့
ဒုတိယတိုင်းဦးစီးမှးေတွလည်း အများကီးရှိပါတယ်။ ေအာက်က MO ေတွ၊ AD လည်းရှိတယ်။
ဘယ်သူက ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး။ တစ်ခါတည်း အတိအကျတာဝန်ေပးလိုက်ပါ။ ဆရာသည်
ဒီဟာေလးကို တာဝန်ယူ ကန်ေတာ်တို report လုပ်၊ ဆရာနဲ အဖွဲသည် ဒါဒါလုပ။် အဲဒါလုပ်ေစ
ချင်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က အဓိကကေတာ့ introspection ေပါ့၊ introspection ဆိုတာ ဆရာ
တို တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးမှာ ဘာေတွြဖစ်ေနလဲ၊ ဘာေတွလုပ်ေနလဲဆိုတာ သိချင်ရင်
ုံးမှာမေဆွးေွးနဲ

ေအးေအးေဆးေဆး

တစ်ေနရာရာသွားလိုက်ပါ။

ဧရာဝတီတိုင်းဆိုရင်

ေငွေဆာင်ြဖစ်ြဖစ်၊ ေချာင်းသာြဖစ်ြဖစ်သွားလိုက်ပါ။ ေတာင်ကီးဆိုရင်လည်း တစ်ရက်သွားပီး
လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါအလွန်အေရးကီးပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံသည် ြမပ်ှံရကျးနပ်
ိ
ပါတယ်။ ေအးေဆး
ထိုင်ပါ ညေနပိုင်းသွား တစ်ညအိပ် ေနာက်တစ်ေန ညေနပိုင်းေလာက်မှာ ြပန်လာပါ။ အဲမှာ
တကယ့်ကို မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ အဲဒီမှာလုပ် တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် လုံးဝအြပစ်ရှာြခင်း
မျးမလု
ိ
ပ်ပါနဲ ။ အဲဒါေလးကိုကန်ေတာ်လုပ်ေစချင်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ကန်ေတာ်တို အခုထုတ်ထားတဲ့ Standardized Health Messages
Book ကို ကန်ေတာ် တိုင်းှင့်ြပည်နယ်လိုက်ပီး ဆရာတို ဦးစီးပီး အစည်းအေဝးလုပ်ေပးပါ။
launch လုပ်ပါ။ လူမေရးဝန်ကီးလည်း ဖိတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ INGO, NGO ေတွကိုဖိတ်ပါ။
ဒီစာအုပ်က ေတာ်ေတာ်လူကိက်များပါတယ်။ အခုကန်ေတာ်တို အဲဒီစာအုပက
် ို tablet ထဲကို
ထည့်ဖို ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(စီမံ/ဘာ)က တင်ဒါေတွစေခေနပါပီ။ tablet ေတွကို
လှတဲ့သူေတွကလည်း အများကီးပါပဲ။ ဒါဆို tablet ေလးပဲကိုင်သွားုံပဲ စာအုပ်ေတွကေတာ့
RHC တို subcenter မှာပဲ ထားခဲ့ပါမယ်။ အဲဒီဟာအြပင် ကန်ေတာ်မေန ကပဲ memo တစ်ခု
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ထုတ်လိုက်ပါပီ။ after 3 months မှာ review လုပ်ပါ။ focus group discussion နဲ key
informant interview လုပ်ပါ။ ကန်ေတာ်တိုေရးထားတာေတွက ရှင်းလား/မရှင်းလားဆိုတာ
HA တိုကလုပ်ပါ။ ေနာက်တစ်ခါ ြပည်သူေတွက နားလည်လား/မလည်ဘူးလားဆိုတာကို review
လုပ်ပါ။ ဘာလိုဆိုရင် ကန်ေတာ်တိုက after one year မှာဒီစာအုပ်ကို version 02 ထုတ်ေတာ့
မယ်။ version 02 ပီးလိုရှိရင် ေနာက်ထပ်(၄)ှစ်ေလာက် ခံပါတယ်။ အဲဒီအြပင်စာအုပက
် ို အြမန်
ထုတ်တဲ့အခါကျေတာ့ လွတ်သွားတာ (၃)ခုရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းေဆးရယ်၊ FDA ရယ်၊ အား/ကာ
ရယ်၊ လွတ်သွားပါတယ်။ အဲဒါကို သူတိုလုပ်ေနပါတယ်။ အဲဒီ(၃)ဌာနကို ထည့်ပီး ေနာက်ထပ်
စာအုပြ် ပန်ထုတ်ပါမယ်။ အဲဒါဆိုရင် complete ြဖစ်သွားပါပီ။
ေနာက်တစ်ချက်က ကန်ေတာ်တိုခုနေြပာတဲ့ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် (ကျန်းမာ
ေရး/သတင်းအချက်အလက်)ှင့် ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(စီမ/ံ ဘာ)တိုဖက်က HRH နဲ
Hospital Information System ကို ယခုထက်ပုိ ပီးေတာ့ ြမင့်တင်ရပါမယ်။ ေနာက်ပီးေတာ့
please link information system of various programs with main HRH အဲဒါကို လုပ်ဖို
လိုပါတယ်။ ေနာက်တစ်ချက်က တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးေတွကို ကန်ေတာ်အေနနဲ ဘာတင်ြပ
ချင်လည်းဆိုေတာ့ ဆရာတို တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ထဲမာှ ရှိတဲ့ ေဆးုအ
ံ ကုန်လုံးနဲ ြပည်သူ ကျန်းမာ
ေရးရဲ HRH review ကို တစ်ခါတည်း computer ထဲ ထည့်ထားပါ။ ဘယ်ေနရာမှာ ဘယ်သူ
vacant ြဖစ်ေနတယ်ဆိုတာကို သိပါမယ်။ ဒီလို computer ထဲကိုထည့်ဖို ဒုတိယန်ကားေရး
မှးချပ်(စီမ/ံ ဘာ)တိုက format ေလးတစ်ခု develop လုပ်ပီး တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်
ဦးစီးမှးေတွကို ေပးလိုက်ပါ။ ေဆးုံကသပ်သပ်၊ public health ကသပ်သပ်၊ ခွင့်ြပ/ခန် ထား
ေတွကိုအကုန်လုံး update လုပ်ပါ။ အေပမှာ date ထည့်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ကန်ေတာ်တိုက
အကုန်သိပီ။ လူကို transfer လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ေနရာကို ဦးစားေပးရမလဲဆိုတာ သိသွားပီ။
အဲဒါေလးကို လုပ်ေစချင်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ဆရာတိုကို request လုပ်ချင်တာကေတာ့ ဒုတိယန်ကားေရး
မှးချပ်(ြပည်သူ ကျန်းမာ)တို Group က community health clinic ကိုအခု review လုပ်ေနပါ
တယ်။ focus group discussion နဲ key informant interview လုပ်ပါ။ ဘာေကာင့်လည်း
ဆိုေတာ့ community health clinic ကို ေသချာစွာ လုပ်ဖိုရှိပါတယ်။ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့
ဒါမှ NCD ကျမယ်။ CHC မှာ ကန်ေတာ်တို glucometer ေတွ pressure cuff ေတွ
ေပးထားတယ်။ early detection of DM နဲ Hypertension ကို လုပ်ိုင်မယ်ဆိုရင် NCD
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ကကျမယ်။ သူတို research ကမတက်လာေသးဘူး။ တက်လာရင် ကန်ေတာ်တိုဘယ်လို CHC
ကိုြမင့်မလဲ။

ြမင့်

မယ်ဆိုရင်လည်း

ကန်ေတာ်ကြမင့်ပါမယ်။

တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးေတွရဲ

ဆရာတိုက

ဘာြဖစ်တယ်ဆိုတာ

input

ကိုယူပီးမှ

ပိုပီးသိပါတယ်။

အဲဒီေတာ့

ဒီှစ်ခုကိုေပါင်းပီးလုပ်ပါမယ်။ community health clinic ရဲ performance ကို ကန်ေတာ်က
တက်ေအာင်လုပ်ပါမယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံက ဆင်းရဲတဲ့ိုင်ငံ ချမ်းသာတဲ့ိုင်ငံမဟုတ်
တဲ့အတွက် အားလုံးကိုေတာ့ ေဆးုံမာှ အလကားမေပးိုင်ပါဘူး။ အဲတာေကာင့် paying wards
ေတွကိုလုပ်ဖို systematically လုပ်ေနပါတယ်။ အဲဒါအစည်းအေဝးေခပီး လုပ်ေနပါတယ်။
ေဆးုံကီးေတွမှာ paying wardsေတွထားမယ်။ တတ်ိုင်တဲ့လူေတွက အဲဒီကိုသွားတက်ေပါ့၊
ပိုက်ဆံေပးရပါမယ်။ အဲဒီလိုရတဲ့ ဒီပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။ ဝန်ထမ်းသက်သာေချာင်ချ ိေရး
မှာသုံးဖို ကန်ေတာ်အကုန်လုပ်ေနပါတယ်။ အစိုးရကို ြပန်မအမ်းချင်ဘူး။ အခု review လုပ်ေနပါ
တယ်။

ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံမှာလည်း

ေတာ်ေတာ်များများ

လုပ်ေနပါတယ်။

အဲေတာ့

systematically ြဖစ်ေအာင် အဲဒီကထွက်လာတဲ့ ပိုက်ဆံကိုဘယ်လို flow လုပမ
် လဲ၊ ဘယ်လိုသုံး
မလဲ အဲဒါကို လုပ်ဖိုရှိပါတယ်။
ေနာက်ကျန်တာကေတာ့

ဆရာတိုကို

ဟိုတစ်ေခါက်က

ကန်ေတာ်ေြပာထားသလို

ခုတင်(၁၀၀၀)ှင့်အထက်ေဆးုံေတွမှာေတာ့ canteen ေတွကို လုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ဘာလို
လဲဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ (၉၅)ရာခိုင်န်းေသာ ဝန်ထမ်းများသည် ထမင်းဗူးယူရပါ
တယ်။ ထမင်းဗူးယူြခင်းအားြဖင့် အလွန်အချန်ိ ကုန်ပါတယ်။ ေစျးသွားဝယ်ရတယ်၊ ချက်ရတယ်၊
ေရခဲေသတာထဲထည့်ရတယ်၊

မီးပျက်သွားရင်

ဒုကေရာက်ပါတယ်။ ြဖစ်ိုင်ရင်

ထမင်းဘူး

ေလာက်ပဲယူလိုရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဟင်းကိုေတာ့ ဝယ်စားလိုရပါတယ်။ အဲေတာ့ subsidized
canteen ေလးကို လုပေ
် စချင်ပါတယ်။ ေဆးဆိုင် drug shop ကိုလည်း ဆရာတိုလုပေ
် နက
ပါပီ။ ဒါ့အြပင် convenience store ေလးေတွကိုလည်း contract နဲ ေပးပီး လုပ်ေစချင်ပါတယ်။
ေဆးုံတက်တဲ့လူနာက Horlicks တို Milo တိုကို ဒီမှာပဲဝယ်လိုရသွားပါမယ်။ မဟုတ်လိုရှိရင်
ေစျးတစ်ခါသွားဝယ် taxi ခလည်းကုန်ေသး၊ အချန်ိ လည်းကုန်ပါတယ်။ ဒီ convenience store
ကို ေဆးုံအေထာက်အကူြပအဖွဲနဲ ဆရာတိုေပါင်းပီး လုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ခု hospital ေတွရဲ sanitation ကိုလည်း ကန်ေတာ် contract ေပးဖို ေဆးုံ
ကီးေတွကို ေြပာထားပါတယ်။ ေသးတဲ့ေဆးုံက တစ်ိုင်တစ်ပုင
ိ ်ဆိုေတာ့ ကိုယ့်ဟာကိယ
ု ်
9

လုပ်လိုရပါတယ်။ internal sanitation as well as outside the hospital sanitation ကို
လည်း contract ေပးလိုရရင်contract ေပးချင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို ေအးေအးေဆးေဆး
နားလိုရပါတယ်။ မဟုတ်လိုရှိရင် ကန်ေတာ်တိုက အလွန်အလုပ်ပ်ပါတယ်။ ေနာက်ပီးေတာ့
ေဆးုံကီးေတွမှာ security contract ေပးေနပါပီ။
ေနာက်တစ်ချက်က

ကန်ေတာ်တို

workshop

လုပ်လိုရှိရင်

တချန်ိ လုံး

ဗဟိုမာှ ပဲ

ေနြပည်ေတာ်မှာ လုပေ
် နကတယ်။ ြဖစ်ိုင်လိုရှိရင် program manager ေတွက တိုင်းေဒသ
ကီးှင့်ြပည်နယ်မာှ သွားပီး

လုပ်ေစချင်ပါတယ်။

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်မှာသွားလုပ်ရင်

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ ုံးဝန်ထမ်းေတွကလည်း information ရတဲ့အြပင် သူတိုရဲ
capacity, capability က တက်သွားပါတယ်။ အခုလာမည့်ှစ်မှာေတာ့ ြဖစ်ိုင်လိုရှိရင် ေမာ်လမိင်
ဆိုရင် အဲဒီနားက တနသာရီတိုင်းကလူေတွ အနီးအနားက လူေတွလာေပါ့၊ အကုန်လုံးလာ
လည်းရပါတယ်။ ကိက်သလိုလုပ်ပါ။ တတ်ိုင်သမ နယ်ေတွမှာ သွားလုပ်ပါ။ ဒီကလူေတွ၊
DyDG တိုက ဆရာတိုသွားဖွင့်ေပးေပါ့။ အဲဒါေတွလုပ်ေစချင်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ NHP ကေတာ့ going on well ကိုေြပာရပါမယ်။ အဲဒီမာှ ဆရာ
တိုရဲ input အများကီးလိုပါတယ်။ NHP, NIMU group ေတွ ဒီမှာရှိလိုရှိရင်လဲ ဆရာတိုအားလုံး
သည် တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးများရဲ လမ်းန်မနဲ ဆက်ပီးေတာ့လုပ်ပါ။ ဗဟိုမှာေတာ့ ဗဟို
လမ်းန်မေပါ့။ ဆရာတိုအေနနဲလည်းဒီ NIMU အဖွဲက လာတဲ့ဟာေလးေတွကိုလည်း အ ကံ
ာဏ်ေပးပါ။ ဆရာတို က you are the key prime mover ြဖစ်ပါတယ်။ gate keeper and
prime mover ြဖစ်ပါတယ်။
အဲေတာ့ေနာက်တစ်ချက်က ဆရာတိုဝန်ထမ်း sanction နဲ vacancy format ကို
ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(စီမ/ံ ဘာ)က

ေပးလိုရရင်

ကန်ေတာ်လာမည့်ှစ်မာှ

post

graduate ေခတာ အရမ်းမေခေတာ့ဘူး။ လိုတာေတွကို ပိုေခေတာ့မယ်။ ဒီမှာကည့်ပီး ဘယ်
speciality ကလိုလဲ၊ ဘာလိုလဲဆိုတာ ေနာက်ှစ်မှာလုပ်ေတာ့မယ်။ ေနာက်ှစ်မှာလည်း ဒီ post
graduate ေခတဲ့ကိစကို ဒီထက်ပိုပီး ပီြပင်ေအာင်လုပ်ေတာ့မယ်။ ဒီှစ်မှာ weakness ေတွ၊
system weakness ေတွ အများကီးသွားေတွပါတယ်။ ေနာက်ှစ်မှာေတာ့ တစ်ခါတည်း ကိပီး
ေကြငာထားပါမယ်။ ေဆးတကသိုလ်(၁) medicine မှာ (၂၀)၊ ဟိုက(၃၀)(၄၀) ပီးပီ။ ပထမ top
ပဲယူ၊ top (၃၀)ယူ၊ ေဆးတကသိုလ်(၂) ေလာက်ချင်လာက်၊ ေဆးတကသိုလ ်(၁) ေလာက်ချင်
ေလာက်၊ မေလး ေလာက်ချင်ေလာက် အကုန်လုံး အမှတ်ေပးပုံ/ေပးနည်းကအစ တစ်ခါ
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တည်း transparent အကုန်လုံး ဘယ်လိုေပးလဲ။ အမှတ်ေပးပုံေပးနည်းစနစ်ကိုလည်း ကန်ေတာ်
ြပန်ပီး refine လုပ်ဖိုရှိပါတယ်။ ေနာက်ှစ်မှာေတာ့ ပီပီြပင်ြပင် လုပ်ဖိုရှိပါတယ်။ အဓိက
ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာကေတာ့ ဒီအစည်းအေဝးပွဲကီးသည် အလွန်အေရးကီးတဲ့ အစည်းအေဝး
ြဖစ်ပါတယ်။ NHP လုပ်သေလာက်ကို အေရးကီးပါတယ်။ ဒီအစည်းအေဝးပွဲမာှ ထွက်ေပလာ
မယ့် output ၊ outcome ေတွက ပီြပင်ပီးေတာ့ ေကာင်းမှသာလင် ကန်ေတာ်တိုက Health
care delivering system ရဲ performance က ေကာင်းပါမယ်။ အထူးသြဖင့် clinical domain
ေပါ့၊ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ များေသာအားြဖင့် လူေတွေအာ်တာက ေဆးုံေတွကို ေအာ်ကေတာ့
ေဆးုံေတွကို နည်းနည်းဂုစိုက်ေစချင်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်အေနနဲ ကေတာ့ အဖွင့်မိန် ခွန်းအေနနဲ ကေတာ့ ကန်ေတာ် ဒီေလာက်ပဲေြပာ
ချင်ပါတယ်။ ဆရာတို ဒီလိုတက်ေရာက်ပီးေတာ့ အားေပးတဲ့အတွက် ကန်ေတာ်အေနနဲ အလွန်
လည်းစိတ်ေကျနပ်မြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို အကုန်လုံးေပါင်းလုပ်ရင် ဘာမှမေအာင်ြမင်
စရာမရှိပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ဘာလုပ်လုပ် positive perspective ကပဲကည့်ေစချင်ပါတယ်။
မတည့်တဲ့လူ၊ အေကာင်းမြမင်တဲ့လူဆိုတာေတာ့ ရှိကိုရှိမှာပဲ၊ ဒါမှ ေလာကကီးကေနလို ေကာင်း
မှာပါ။ အကုန်လုံးတည့်ေနရင် ေနလိုမေကာင်းဘူး။ အနည်းနဲ အများေပါ့၊ အဲဒါမျးဆိ
ိ ုတစ်ခါတည်း
ေခရှင်းလိုက်၊ လူဆိုတာအထင်နဲ ဆို ဒုကေရာက်တတ်တယ်။ တစ်ခါတည်း ေတွပီးရှင်းလိုက်
ကိစြပတ်သွားေရာ။ အားလုံးညီညီတ်တ်နဲ တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် ေပါင်းေပါင်းစည်း
စည်း အ ကံာဏ်ေပးပီးလုပ်မယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
သည် ၂၀၁၈ မှာ မေအာင်ြမင်စရာလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတာ ေြပာကားရင်းနဲ နိဂုံးချပ်ပါတယ်။
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