ိုင်ငံတစ်ဝန်း တီဘီေရာဂါြဖစ်ပွားမ စစ်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) အသိေပးေဆွးေွးပွဲတွင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေြပာကားခဲ့သည့် မိန် ခွန်းေကာက်ုတ်ချက်
ေနြပည်ေတာ်


၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၂၄)ရက်

ြမန်မာိုင်ငံတွင် စတုတအကိမ်ေြမာက် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည် ိုင်ငံတစ်ဝန်း တီဘီေရာဂါ
ြဖစ်ပာွ းမစစ်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) (4th National Prevalence TB Survey) ပါေတွရှိချက်
များသည် တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ေအာင်ြမင်မအေြခအေနကို ေလ့လာဆန်းစစ်သိရှိိုင်ရန်ှင့် ထပ်မံေရးဆွဲ
ေဆာင်ရက်မည့်

တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်း

(၂၀၂၁-၂၀၂၅)

ှင့်

လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အထူးအေရးကီးပါေကာင်း၊


ြမန်မာိုင်ငံတွင် တီဘီေရာဂါြဖစ်ပာွ းမန်းမှာ ှစ်စဉ် (၃%)မှ (၅%)ခန ် ကျဆင်းလျက်ရှိ
ေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံသည် ကမာ့တီဘီေရာဂါြဖစ်ပွားမ အများဆုံးေသာိုင်ငံ (၃၀)တွင်
ပါဝင်ေနဆဲြဖစ်ပီး

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးြပဿနာတစ်ရပ်အြဖစ်

ရှိေနဆဲြဖစ်ပါေကာင်း၊

အဆိုပါ ိုင်ငံ(၃၀)စာရင်းတွင် မပါရှိရန်အတွက် ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ဘက်ေပါင်းစုံမှ
ဆက်လက်ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊


WHO ရဲ ကမာတ
့ ဘ
ီ ီေရာဂါအစီရင်ခံစာ Global Tuberculosis Report(2018) အရ ြမန်မာ
ိုင်င၌
ံ လူဦးေရ(၁)သိန်းတွင် တီဘီေရာဂါြဖစ်ပွားသူ (၃၅၈)ဦးှင့် ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး
သူ (၅၁)ဦးရှိပါေကာင်း၊



အမျးသားတီ
ိ
ဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးစီမံချက်မှ

၂၀၁၈

ခုှစ်တွင်

တီဘီေရာဂါလူနာ

(၁၃၅,၀၀၀) ေကျာ်ကို ကုသမေပးခဲ့ရာ ကုသမေအာင်ြမင်န်းမှာ (၈၇%) ရရှိခဲ့ပါေကာင်း၊


ဒီ (၁)သိန်း (၃)ေသာင်းေကျာ်ေသာ တီဘီေရာဂါြဖစ်တဲ့လူနာဟာ ေရာဂါကို ကုသမမခံယူမီ
ကာလမှာ

လူဘယ်ှစ်ေယာက်ကို

ကူးစက်ေစပီးသွားပီလဲဆိုသည်မှာ

အေရးကီးပါ

ေကာင်းှင့် latent TB ဆိုတာရှိပါေကာင်း၊


ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေဝးလံခက်ခဲေဒသများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များ၊ အကျဉ်းေထာင်များ စသည်
တိုအထိ ကွင်းဆင်းေရာဂါရှာေဖွကုသမများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊



၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း၌ ကုလသမဂအဖွဲုံးချပ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် တီဘီေရာဂါဆိုင်ရာ
အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ အစည်းအေဝး (High level meeting on TB) တွင် ကမာလုံး
ဆိုင်ရာ တီဘီေရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားမကို အထူးအေလးထား၍ ဝိုင်းဝန်းစုစည်းပီး တိုက်
ဖျက်ကရန် "United to end TB : An urgent global response to a global epidemic"
ဟု တိုက်တွန်းဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါေကာင်း၊



တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများအား

ဝန်ကီးဌာနတစ်ခုတည်းမှ

ေဆာင်ရက်၍

မရဘဲ ဌာနေပါင်းစုံ၊ INGO / Local NGO၊ လူမအ
 ဖွဲအစည်းများ၊ လူထုအေြခြပအဖွဲ
အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာေရးအဖွဲအစည်းများ စသည်ြဖင့် အားလုံးပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက်မှသာ ေအာင်ြမင်မပန်းတိုင်ကို ေရာက်ရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဒီလိုပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက်မှသာ prevalence survey မှာ ေတွရှိရသည့် အန်းကိန်းများအား ကျဆင်း
ေအာင်လုပ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊


တီဘီေရာဂါသည် လူမ- စီးပွားအေြခအေန (socioeconomic condition) များှင့် အထူး
ဆက်စပ်ေနသည့် ေရာဂါြဖစ်ပီး လူေနသိပ်သည်းြခင်း၊ ဆင်းရဲမွဲေတြခင်း၊ ေနရာတစ်ေနရာ
မှတစ်ေနရာ ေရေြပာင်းေနထိုင်ြခင်း၊ ေန စဉ် ဝင်ေငွရရှိရန်အတွက် အလုပ်လုပ်ရြခင်းှင့်
အာဟာရမြပည့်ဝြခင်း

စသည့်အချက်များှင့်

တီဘီေရာဂါ

ြဖစ်ပွားြပန ်ပွားမများစွာ

ဆက်စပ်ေနပါေကာင်း၊


ိုင်ငံရဲစိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရး၊ စီးပွားေရး တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာပါက တီဘီအပါအဝင်
ေရာဂါေတာ်ေတာ်များများြဖစ်ပွားမ ေလျာ့ကျသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊



တတိယအကိမ်စစ်တမ်း (၂၀၀၉-၂၀၁၀) ေကာက်ယူပီးေနာက် ေရးဆွဲချမှတ်ခဲ့သည့် မဟာ
ဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ေအာင်ြမင်ထိေရာက်မ ရှိ/ မရှိ ဆန်းစစ်ိုင်ရန်အတွက်
(၈)ှစ်အကာတွင် ယခု prevalence survey ကို ြပလုပ်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊



ယခုလိုစစ်တမ်းေကာက်ယူိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဧပီလမှစ၍ လိုအပ်သည်များအား
စီစဉ်ခဲ့ပီး ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် စက်တင်ဘာလအထိ ေကာက်ယူ
ခဲ့သည်ကို ေတွရှိရပါေကာင်း၊



ထိုအြပင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ဂျနီဗာှင့် consensus meeting of survey
results ကိုြပလုပ်ပီး technical review လုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်း ေတွရှိရပါေကာင်း၊

2



ယခုစစ်တမ်းကို ကမ်းကျင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်တကျ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊
ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်မှန်စက်၊ အဆင့်ြမင့် Gene-Xpert စက်များြဖင့် စမ်းသပ်အတည်ြပေဆာင်
ရက်ြခင်းတိုေကာင့် ေတွရှိချက်များသည် မှန်ကန်ပီး ယုံကည်စိတ်ချရပါေကာင်း၊



ြမန်မာိုင်ငံ၌ ယခင် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုှစ်ကြပလုပခ
် ဲ့ေသာ စစ်တမ်းအရ လူဦးေရတစ်သိန်း
တွင် ပိုးေပါက်တီဘီ (culture positive) ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ (၅၀၂)ဦးရှိခဲ့ပီး ယခုစစ်တမ်း
ေတွရှိချက်အရ လူဦးေရတစ်သိန်းတွင် ပိုးေပါက်တီဘီ (culture positive) ေရာဂါြဖစ်ပွား
သူ (၂၄၂)ဦးသိုေလျာ့ကျလာေကာင်း၊ သိုရာတွင် လူဦးေရထူထပ်များြပားသည့် ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီးတွင်ြဖစ်ပွားမ သိသာစွာကျဆင်းမမရှိေသးသည်ကို ေတွရှိရပါေကာင်း၊



ေရာဂါြဖစ်ပွားသူများ၏ (၅၀%)ေကျာ်သည် အသက်(၅၀)ှစ်ှင့်အထက် သူများြဖစ်သည်
ကို ေတွရှိရသည့်အတွက် TB ေရာဂါြဖစ်ပွားကူးစက်မကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ
ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့သည်ဟု ေြပာ၍ရပါေကာင်း၊



စစ်တမ်း၌ ေတွရှိရသူ TB လူနာများအနက် Rifampicin Drug Resistance ေဆးယဉ်ပါး
တီဘီ (၃%)ေတွရှိရသြဖင့် မိမိတိုအေနြဖင့် MDR ှင့် XDR ြဖစ်ပာွ းကူးစက်မ ကျဆင်း
ေစရန်အတွက်

ေသချာစွာဂုြပပီး

အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်ှင့်

ဝန်ကီးဌာနမှ

လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊


ေရာဂါြဖစ်ပွားမစစ်တမ်း (prevalence) လုပ်ေဆာင်ပီးစီးုံြဖင့် ေကျနပ်ေန ၍မရဘဲ
ေနာက်ဆက်တွဲေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းများစွာရှိပါေကာင်း၊



ေတွရှိချက်များကို အေြခခံ၍ လက်ရှိလုပ်ေနေသာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ
ထိေရာက်မ ရှိ/မရှိ င်းယှဉ်ချန်ိ ထိုး သုံးသပ်ကည့်ရန် (cross reference) လိုအပ်ပါ
ေကာင်း၊



ထိုအြပင် ယခု prevalence survey သည် quantitative method ကို အဓိကထား
အသုံးြပေလ့လာခဲ့သြဖင့် ေတွရှိချက်များအား ဘာေကာင့်ဒီလိုြဖစ်ရသည်၊ ဘာေကာင့်
မြဖစ်ရသည်၊ ဒီေနရာမှာ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် များေနသည်တိုကို ေလ့လာဆန်း
စစ်ရန်လိုေကာင်း၊ ထိုကဲ့သို သိရှိေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန် qualitative research (သိုမဟုတ်)
Implementation Research များ ြပလုပရ
် န် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊
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တီဘီေရာဂါသံသယလူနာများ၏ (၃၀%)မှာ ပုဂလိကေဆးုံ/ေဆးခန်းများသို ကနဦးသွား
ေရာက်ြပသသည်ကို ေတွရှိရသြဖင့် ပုဂလိကေဆးုံ/ေဆးခန်းများမှ တီဘီေရာဂါြဖစ်ပွား
မကို မပျက်မကွက် သတင်းေပးပိုရန် (mandatory TB case notification)၊ အစိုးရ
ေဆးုံ/ေဆးခန်းများှင့်

ပူးေပါင်းချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့်

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်

အသင်း၊ ြပင်ပအေထွေထွေရာဂါကု ဆရာဝန်များအဖွဲှင့် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား
ရန်တိုမှာ အထူးအေရးကီးပါေကာင်း၊


ေနာက်တစ်ချက် လူစုလူေဝးရှိသည့်ေနရာေတွြဖစ်သည့် အကျဉ်းေထာင်များ၊ စက်ုံအလုပ်
ုံများ၊ သတတွင်းအလုပ်သမားများ၊ ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများရှိသည့် ေနရာများအား
ဦးစားေပး၍ ေရာဂါရှာေဖွကုသေရးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်
ေစလိုပါေကာင်း၊



စစ်တမ်းပါေတွရှိချက်များှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိုက် ေရာဂါြဖစ်ပွားမပုံစံများ
ကို အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲတစ်ခုြပလုပ်၍ အေသးစိတ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မ (micro-analysis)
ြပလုပ်ကာ တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး မဟာဗျဟာများ၊ စီမံချက်များှင့် လုပင
် န်းစဉ်များ
ကို လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်မွမ်းမံေဆာင်ရက် သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊



ေရာဂါြဖစ်ပွားမန်းများေနသည့် ေနရာေဒသများ၊ အထူးသြဖင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ကဲ့သိုေသာ ေနရာများတွင် mobile team များ၊ community based TB case finding
activities များြဖင့် တီဘီေရာဂါလူနာ အရှိန်အဟုန်ြမင့် တိုးချဲရှာေဖွြခင်း (accelerated
case finding) ကို အထူးေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊



ဝန်ကီးဌာနရှိ HIV, ငှက်ဖျား၊ မိခင်ှင့်ကေလးကျန်းမာေရး စီမံချက်လုပ်ငန်းှင့် ေပါင်းလုပ်
ြခင်းအားြဖင့် ေငွကုန်ေကးကျသက်သာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးစီမခ
ံ ျက်လုပ်ငန်း
များသည် တစ်ခုချင်း သီးြခားအေနြဖင့်မဟုတ်ဘဲ စုစည်းချ ိတ်ဆက်ေပါင်းစပ်၍ ေဆာင်
ရက်ြခင်းြဖင့် ပိုမိုေအာင်ြမင်မရရှိိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊



TB ှင့် မည်သည့်လုပ်ငန်းတွဲလုပ်မလဲ၊ မည်သိုပူးေပါင်းလုပ်မည်ဆိုသည်ကို စဉ်းစားရမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဦးတည်ချက်လားရာတူလုပင
် န်း၊ ှီးွယ်လုပင
် န်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်
သည့် ေနရာတူသည့်လုပ်ငန်းများကို ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေစလိုပါေကာင်း၊
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ြပည်သူများ၏ တီဘီေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအသိပညာှင့် ဗဟုသုတများ ကယ်ဝေစ
ရန်အတွက် ေကျးလက်ေဒသများတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် mobile tablet
များကို အသုံးချ၍ ကျန်းမာေရးစကားဝိုင်းငယ်များ ပိုမိုြပလုပ် ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်
ပါေကာင်း၊



ယခုစစ်တမ်းေတွရှိချက်များကို အေြခခံ၍ တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးမဟာဗျဟာ (၂၀၂၁၂၀၂၅) ကို ေရးဆွဲသည့်အခါ လက်ေတွေြမြပင်တွင် အမှန်တကယ် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရက်ိုင်မည့် လုပင
် န်းစဉ်များကို ေရးဆွဲရန်ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေအာင်ြမင်မကို
စဉ်ဆက်မြပတ်

ဆန်းစစ်သည့်စနစ်ှင့်

အသုံးချသုေတသနလုပ်ငန်းများ

(built-in

monitoring system and implementation research) ကိုပါ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်း
ေရးဆွဲ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊


တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးမှ

လူမေရးဝန်ကီးများကလည်း

တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်

ေဆွးေွးေစလိုပီး

ဦးေဆာင်ေနရာမှ ပိုမိုပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး

ရန် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း၊


တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ
အစည်းအေဝးများ၊

ိုင်ငံတကာညီလာခံများ၊

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများတိုမှ

ြပည်တွင်းညီလာခံများ၊

ေဆွးေွးအ ကံြပချက်များကိုလည်း

စနစ်တကျေလ့လာ၍ လက်ေတွေြမြပင်အေြခအေနများှင့် လိုက်ေလျာညီေထွစွာ ြပန်
လည်အသုံးချေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊


နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် စစ်တမ်းေကာက်ယူမတ
 င
ွ ် ပါဝင်ခဲ့သူများ၊ survey design ှင့် နည်း
ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ကူညီခဲ့ေသာ ပညာရှင်များ၊ ခွဲြခားစိတ်ြဖာ ေလ့လာသုံးသပ်
ေပးသူ ပညာရှင်များ၊ အမျးသားတီ
ိ
ဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ပုံေငွ
ေထာက်ပံ့ေပးေသာ Global Fund တိုကို ေကျးဇူးတင်ဂုဏ်ြပပါေကာင်း၊



ကမာ့တီဘီရည်မှန်းချက် (End TB) ကို ၂၀၃၅ ခုှစ်တွင် ြပည့်မှီရရှ
ိ ိုင်ရန် ဝန်ကီးဌာန၊
မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်သူများအားလုံးမှ စုစည်းပူးေပါင်းကာ သံဓိာန်ချေဆာင်
ရက်ကရန် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း၊
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တက်ေရာက်ကသူများစာရင်း - ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ၊ ဥကဌ
- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ လူမေ
 ရးဝန်ကီးများ
- လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကီးများ၊
- ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှ Medical Officer ၊ Dr. Onazaki
- ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများှင့် INGO/NGO များမှ တာဝန်ရှိသူများ
- အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ
- န်ကားေရးမှးချပ်များ
- ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ
- regional officer များ
- ဒုတိယန်ကားေရးမှးများ
- team leader များ
- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများ
- အမျးသားတီ
ိ
ဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး စီမံချက်မန်ေနဂျာ
- တီဘီဆရာဝန်ကီးများ
- ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)
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