ကေပါင်းစုံပါဝင်ေသာ အမျိးသားအာဟာရဖွံ ဖိးမဆုိင်ရာ
ငါးှစ်စီမံကိန်း အသိေပးညိင်းေဆွးေွးပွဲအခမ်းအနားတွင်
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ေဒါက်တာြမင့်ေထွး ေြပာကားခဲ့သည့်မိန.် ခွန်း
(ဤမိန.် ခွန်းသည် မူကမ်းသာြဖစ်သည်။)
ေနြပည်ေတာ်။

၇-၂-၂၀၁၉

အားလုံးပဲမဂလာပါခင်ဗျား။
ယေနအခမ်းအနားသို
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

ကေရာက်လာကေသာ
ဒုတိယဝန်ကီး၊

တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်

ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ၊

ကျန်းမာေရးှင့်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင်

အစိုးရအဖွဲ များမှ

လူမေရးဝန်ကီးများ၊

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ပါေမာကချပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး
ချပ်များ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်မှအရာရှိကီးများ၊ UN အဖွဲ အစည်း
များ၊ INGO/ Local NGO များမှကုိယ်စားလှယ်များှင့် ဒီအခန်းထဲ
မှာရှိတ့ဲသူေတွအားလုံး

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မကျန်

တ်ခွန်းဆက်

ပါတယ် အားလုံးမဂလာပါ။
ဒီေနကေတာ့ ေတာ်ေတာ်အေရးကီးတဲ့ ေနတစ်ေနြဖစ်ပါတယ်။
ဆရာတိုေြပာတဲ့အတိုင်း Multi-sectoral National Plan of Action
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on Nutrition ကိုအသိေပးတဲ့ေဆွးေွးပွဲြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တုိ
ိုင်ငံအတွက် အလွန်လည်းအေရးကီးပါတယ်။ ဒီမှာြပန်ကည့်လုိက်လုိ
ရှိရင်

ဘယ်လုိစပီးြဖစ်သလဲဆုိေတာ့

ကန်ေတာ်တုိ

၂၀၁၇

ခုှစ်၊

ဇန်နဝါရီလ (၂၅)ရက်မာှ ပခုက မိကို ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်
သွားတုန်းက
ေတာ့

အမျးသားအဟာရဖွ
ိ
ံ ဖိးမ

ဝန်ကီးဌာနေတွ

မဟာဗျဟာနဲ ပတ်သက်ပီး

ညိင်းေဆွးေွးတဲ့ပဲွမှာ

ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှဝန်ကီး၊ ပညာေရးဝန်ကီး၊ စိုက်ပျး၊ိ ေမွးြမေရး
ှင့် ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနမှဝန်ကီး၊ လူမကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ကီးေတွပါပါတယ်။ အဲ့ဒီပဲွမာှ ိုင်ငံ
ေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က မိန် ခွန်းေြပာပါတယ်။
ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က မိန် ခွန်းေြပာတဲ့အခါမှာ အာဟာရ
ဖွံ ဖိးတိုးတက်မဟာ ိုင်ငံ၏ တိုးတက်ဖံွ ဖိးမအတွက် အလွန်အေရး
ကီးတဲ့ကတစ်ခုမှာ ပါတယ်ဆုိတာကို ပထမတစ်ချက်ေြပာပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က ဒီအာဟာရ ဖွံ ဖိးတိုးတက်မလုပ်ငန်းကို လုပ်မယ်
ဆိုရင် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက အဓိကတာဝန်ယူပီး
ေတာ့

လုပ်ရမယ်လုိေြပာပါတယ်။

တတိယအချက်က

ဒီလုိလုပ်တ့ဲ

အခါမှာ ြပည်သူေတွရဲ အသံကုိ နားေထာင်ရပါမယ်။ ြပည်သူ အသံဆုိတာ
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ဥပမာ- ကရင်ြပည်နယ်မာှ ဆိုရင် ကရင်ြပည်နယ်လူထုရဲ အသံ၊ ကချင်
ြပည်နယ်မာှ ဆိုရင် ကချင်ြပည်နယ်လူထုရဲ အသံ၊ ဧရာဝတီတုိင်းမှာဆိုရင်
ဧရာဝတီတုိင်းမှာရှိတ့ဲ

ြပည်သူလူထုရဲ အသံကုိ

နားေထာင်ရပါမယ်။

ဘာလိုလဲဆုိရင် တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်တစ်ခုမာှ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှု
အခြေအနေ (situation of nutrition) ကမတူပါဘူး။ ဓေလ့ထံုးစံ
(custom)၊ ယဉ်ေကျးမ(culture)၊ Health Literacy Level, nutrition
perspective က လုံးဝမတူပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ ရန်ကုန်ကလူေတွရဲ အသံကုိနားေထာင်ပီးေတာ့ ကရင်
ြပည်နယ်မာှ သွားလုပ်လိုမရပါဘူး။ ကရင်ြပည်နယ်မာှ လုပ်မယ်ဆုိရင်
ကရင်ြပည်နယ်မာှ ရှိတ့ဲ
အတွက်

ြပည်သူေတွရဲ အသံကုိ

လူမေရးဝန်ကီးေတွရဲ

နားေထာင်ရမှာြဖစ်တ့ဲ

အခန်းကက

အရမ်းအေရးကီး

ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲပီးသွားလိုရိှရင် ဆက်ပီးေတာ့ တိုင်းေဒသကီးနဲ
ြပည်နယ်မာှ ဦးေဆာင်လုပ်ရမယ့်သူများသည် လူမေရးဝန်ကီးများဘဲ
ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းနဲ ြပည်နယ်မာှ ရှိတ့ဲ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲ ကျန်းမာ
ေရးမှာဆိုလဲ state and regional health director ေတွရိှမယ်၊
စိုက်ပျးေရးရှ
ိ
ိမယ်၊ ပညာေရးရှိမယ်၊ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်
ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရးရှိပါမယ်။ ဆက်လက်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းေတွ
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အကုန်လံုးကိုေတာ့

လူမေရးဝန်ကီးများက

လုပ်ေပးဖိုလုိပါတယ်၊

ေခါင်းေဆာင်ဖုိလုိပါတယ်၊

ပါတယ်။

ဒီလူမေရးဝန်ကီးေတွကုိ

ကန်ေတာ်တိုဗဟိုမာှ ရှိတ့ဲ

ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရMက်
လမ်းန်မလုပ်ဖုိလုိ

လမ်းန်မ

ကျန်းမာေရးှင့်

ေပးလိုရေအာင်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှာ

ရှိတ့ဲ technical unit က တစ်ချန်ိ လံုး information ေပးေနပါတယ်။
ေပးတဲ့အခါမှာ ကန်ေတာ်တစ်ခုပဲ request လုပ်ချင်တာက လူမေရး
ဝန်ကီးများကလည်း email ကိုသံုးေစချင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တုိက
စာနဲ လည်းပိုမယ်၊ email နဲ အရင်ပုိချင်ပါတယ်၊ လူမေရးဝန်ကီးေတွ
သိမှသာလင်

မှန်ကန်တ့ဲလမ်းန်မကုိ

ေပးလိုရပါမယ်။

မဟုတ်ရင်

ဘာမှမသိဘဲ လုပ်လုိမရပါဘူး။ လူမေရးဝန်ကီးထဲမှာ ဆရာဝန်ြဖစ်တ့ဲ
လူမေရးဝန်ကီးေတွကေတာ့ နည်းနည်းလွယ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မဟုတ်
တဲ့

လူမေရးဝန်ကီးေတွလည်း

သိဖုိလုိပါတယ်၊

ဆရာဝန်မဟုတ်တ့ဲ

လူမေရးဝန်ကီးက သူတုိစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းက တစ်ဖက်ကစဉ်းစား
တယ်၊

ကန်ေတာ်တုိဆရာဝန်ေတွက

ဒါပဲစဉ်းစားတယ်၊

မရဘူး

ဟိုဖက်ကပိုစဉ်းစားရပါမယ်။ ဘာလိုလဲဆုိရင် nutrition သည် ဆရာဝန်
တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ other perspective တွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားေရး၊
လူမေရး၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဉ်ေကျးမကအစ စဉ်းစားရတဲ့အတွက် ဆရာဝန်
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မဟုတ်တ့ဲ လူမေရးဝန်ကီးေတွရဲ အခန်းကကလည်း အထူးအေရးကီး
တယ်ဆုိတာ ေြပာချင်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တုိ nutrition program ကိုကည့်မယ်ဆုိရင် different
perspective ကကည့်ရမယ်၊ different angel ကည့်ရမယ်၊ compare
to different things မေနကပဲ ကန်ေတာ်တိုက nation wide micro
nutritient and food consumption survey ရဲ findings ေတွရ
တယ်။ "ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲ အေသမှတ်လုိမရပါဘူး။ ဘာကိုြပန်ကည့်
ရမလဲဆုိေတာ့ Unicef က လုပ်ထားတာ (၂)ခါရှိပါပီ Multiple Indicators, Cluster Survey ှစ်နည်းနည်းကာေသာ်လည်း still
relevant ြဖစ်မယ်၊ ထိုအြပင် ကန်ေတာ်တုိေဆးသုေတသနက လုပ်ထား
တဲ့ nutritious နဲ ပတ်သက်တ့ဲ သုေတသနေတွရှိချက်ေတွ အများကီးရှိ
ပါတယ်။ အဲဒီဟာေတွကုိ ကည့်ပီးမှ ကန်ေတာ်တုိသုေတသနမှာေတာ့
triangulation ေပါ့၊ Triangulation of data. ဒါကိုကည့်ပီးမှ ဘာ
ဆက်လုပ်ရမလဲသိပီ။ လုပ်တ့ဲအခါမှာ သုေတသနတစ်ခုသည် ဧရာဝတီ
တိုင်းမှာရှိတ့ဲ သုေတသနေတွရှိချက်သည် သူ ေနရာေဒသအတွက် ကိုက်
ညီတာ (80%)ြဖစ်ရပါမယ်။ ကျန်တ့ဲဟာကေတာ့ generalize လုပ်လုိရ
ပါမယ်။ အဲဒါမျးကန်
ိ
ေတာ်တုိကည့်ပီး လုပ်လုိရပါမယ်။ မေနက ိုင်ငံ
ေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ေြပာတာကို ဆက်ပီးေြပာတာပါ။ ေနာက်ဆံုး
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ေရှလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ

ေဆာင်ရMက်တ့ဲအခါမှာေတာ့

ဆက်စပ်ဝန်ကီးေတွ

ပါရမယ်၊ UN အဖွဲ အစည်းေတွအကုန်ပါရပါမယ်၊ INGO ေတွပါရမယ်၊
NGO၊

EHO၊

CBO

ေတွအကုန်လံုးပါရပါမယ်။

အဲဒါမှသာလင်

ေအာင်ြမင်ပါမယ်။
ဒီေနရာမှာတစ်ချက် ကန်ေတာ်တုိစဉ်းစားရမှာ ဒီလုိအများကီးပါ
တဲ့အတွက် multi-stakeholder အရမ်းများတဲ့အတွက် ဘယ်သူက
ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ် role မှာေပးမလဲ၊ ဘယ်ေနရာမှာဆိုတာ အရမ်း
အေရးကီးသွားပါပီ။

မဟုတ်လုိရိှရင်

အကုန်ပ်ယှက်ခတ်ပီးေတာ့

INGO (A) ကဒါလုပ်တယ်၊ (B) ကလည်းဒါလုပ်တယ်၊ တစ်ေနရာ
တည်းလုပ်တယ်ဆုိရင် အလကားပါဘဲ။ ဘယ်သူဘာလုပ်တယ်ဆုိတာက
ညိမှရပါမယ်။ လူမေရးဝန်ကီးေတွက

ညိင်းေပးရပါမယ်။

သူ တိုင်း

ေဒသကီး/ ြပည်နယ်ေတွမာှ လူမေရးဝန်ကီးေတွက အကုန်ေခလိုက်
တယ်၊ ကျန်းမာေရးေရာ၊ စိုက်ပျးေရးေရာ၊
ိ
လူကယ်ြပန်ေရာေခလိုက်
တယ်၊ သူ တိုင်းနဲ ြပည်နယ်မာှ လုပ်တ့ဲ INGO/ NGO တွအကုန်လာ၊
CBO ေတွအကုန်လာ၊ CSO ေတွအကုန်လာ၊ EHO ေတွအကုန်ေခပီး
ကန်ေတာ်တိုမာှ ဒါရှိေနပီ၊ ဒီမှာဘယ် activity ေတွရိှတယ်၊ ကန်ေတာ်
တိုဘယ်လုိလုပ်မလဲ၊ ဒီမှာကည့်လုိရိှရင် ေနာက်ဆံုးမှာလည်း activity
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အားလုံးေပါင်း (၂၄)ခုေလာက်ရိှပါတယ်။ ဘယ်သူကဘာလုပ်မလဲဆုိတာ
ေအးေအးေဆးေဆးညိင်းပါ။ ညိင်းရုံနဲ လည်း မပီးေသးဘူး briefing
ေပးပီးြပန်သာွ း၊ (၂)ပတ်ေလာက်ေနမှြပန်လာ ဘယ်လုိလုပ် ကမလဲ၊
အဲဒီလုိလုပ်ဖုိအတွက်ဆုိရင် ကန်ေတာ်တုိ ဒီအစည်းအေဝးကီးကေန at
least we have to give some framework or roadmap
အကမ်းေလးေတာ့ေပးလိုက်ရပါမယ်။ မဟုတ်လုိရိှရင် ကရင်ြပည်နယ်မာှ
တစ်မျးလု
ိ ပ်ေနတယ်ေြပာလိုမရဘူး၊ we should be in the same
direction

နဲ သွားရပါမယ်။

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ကလည်း

အဲဒါအေရးကီးပါတယ်၊
ေြပာထားပါတယ်။

ိုင်ငံေတာ်၏

တစ်ချန်ိ တည်းမှာပဲ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ေြပာပီးတဲ့ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ
(၂၅)ရက်ေန
ဝန်ကီးဌာန၊

အဲဒီအချန်ိ ကတည်းကစပီး

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာန

အကုန်လံုးက national nutrition center က အကုန်အလုပ်လုပ်ေနက
ပါပီ။ လုပ်ေဆာင်ေနတာေတွကေတာ့ အများကီးပါ၊ ဒီအခမ်းအနား
မှာေြပာရင်ေတာ့

ပီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။

အဲဒီအေတာအတွင်းမှာလုပ်တ့ဲ

အခါမှာ ကန်ေတာ်ကအတွင်းေရးမှး၊ UN အဖွဲ အစည်းေတွရဲ အကူ
အညီနဲ လုပ်တယ်၊ INGO အဖွဲ ေတွနဲ အကုန်လံုး လုပ်ေနကပါတယ်။
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လေလာက်မာှ ေတာ့ သမတုံးကို စာတင်လုိက်ပါတယ်၊
ြမန်မာိုင်ငံအာဟာရဖွံ ဖိးမ ြမင့်တင်ေရး အမျးသားအဆင်
ိ
့ဦးေဆာင်မ
ေကာ်မတီဆုိတ့ဲ အဖွဲ ကီးတစ်ဖဲွ ကို သမတုံးက ဖွဲ လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ
မှာ ဥကကေတာ့ ကန်ေတာ်ပါ၊ အဖွဲ ဝင်ေတွကေတာ့ ဝန်ကီး(၃)ဦး
ပါတယ်၊

န်ကားေရးမှးချပ်ေတွ

အကုန်လံုးပါတယ်၊

secretary

ကေတာ့ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက န်ကားေရးမှးချပ်ဆုိပီး
အသင်းဖွဲ လိုက်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလမှာ
ဒီေကာ်မတီရဲ ပထမအစည်းအေဝးပွဲကုိ ေနြပည်ေတာ်မှာလုပ်ပါတယ်။
လုပ်တ့ဲအခါမှာ လူဦးေရ (၁၀၀) ေကျာ် တက်ပါတယ်။ UN နဲ
development partners က (၄၀)ေလာက်တက်ပါတယ်။ USAID,
WHO, Unicef, UN FAO, World Food Program အဖွဲ စည်းေတွ
အများကီးတက်ပါတယ်၊ ကန်ေတာ်တုိဘက်ကလည်း ဌာနေပါင်းစုံ (၆၀)
ေလာက်တက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ report ေတွလည်းရှိပါတယ်။ ဒီ report
ကလည်း တကယ့်တကယ်ေတာ့ ကန်ေတာ်တုိအေနနဲ ဒါကို ြဖန် သင့်
ပါတယ်၊ အခု ဒီမှာဆိုလိုရိှရင် ကန်ေတာ်တုိ register လုပ်တ့ဲအခါမှာ email ေတွပါပါတယ်၊ e-mail attached file ေတွ ြဖန် ဖိုသင့်ပါတယ်။
ိုဝင်ဘာလမှာထုတ်တ့ဲ report မှာ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးက ဘာေြပာ
သွားလဲ၊

ပညာေရးဝန်ကီးက

ဘာေြပာသွားလဲ၊
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လူမဝန်ထမ်း၊

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးက ဘာေြပာသွား
လဲ၊ စိုက်ပျးေရး
ိ
ဝန်ကီးက ဘာေြပာသွားလဲ၊ အြခားအဖွဲ အစည်းေတွက
ဘာေြပာသွားလဲ အကျမ်းအားြဖင့်အကုန်ပါပါတယ်။ အဲ့ဒီ report ကို
ေတာ့ ြဖန် ေဝဖိုလုိပါမယ်။ အဲဒါကိုလုပ်ပီးတဲ့ တစ်ချန်ိ တည်းမှာ ခုန
ကန်ေတာ်ေြပာတဲ့ အဖွဲ ေတွက သူတုိလုပ်ေနတဲ့အခါကျေတာ့ ဒီစာအုပ်
ကီးကိုထွက်လာပါတယ်။
ကန်ေတာ့်အေနနဲ က ပထမဆုံးေြပာချင်တာကေတာ့ I appreciate
very much I would like to deeply congratulate to all those
who have prepared this particular document, which serves
some kind of the reference document for the future plan of
actions for all the nutrition activities in our country. အရမ်း
အေရးကီးပါတယ်။ ဒီ report ကီးကိုေတာ့ကန်ေတာ် လူမေရးဝန်ကီး
ေတွကို ေသေသချာချာေလးဖတ်ေစချင်ပါတယ်။ ဆရာတိုမဖတ်ုိင်ရင်
လည်း ဆရာတိုေအာက်မာှ ရှိတ့ဲဝန်ထမ်းေတွကုိ ဖတ်ြပပီး ရှင်းြပခိုင်းပါ။
ဆရာတို

workshop

လတ်ေပးပါမယ်။

ေတွလုပ်ရင်လည်း

ေတာ်ေတာ်ေကာင်းပါတယ်၊

ကန်ေတာ်ဗဟိုကလူေတွ
ေတာ်ေတာ့ကုိေကာင်း

ပါတယ်၊ ကေပါင်းစုံက ပါေအာင်ေရးထားတဲ့ report ြဖစ်ပါတယ်။
အလွန်ေကာင်းတဲ့ report ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲရိှတယ် (2018 ကေန
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2023) ဒီဟာကီးကဆွဲပီးပီ၊ သိုေသာ်လည်း ကန်ေတာ်တုိ ြပည်သူ
ကျန်းမာေရးမှာ no plan of action is static, it is dynamic
depending on changing epidemiological situation, we need
to modify and fine-tune any planning ဒါကိုလုပ်ရပါမယ်။ ဒါကီး
ကိုအေသေတာ့မမှတ်ဘူး၊ ဒါေပမယ့် this is the strong foundation
framework

အပင်တစ်ခုရဲ

ပင်စည်လိုေပါ့၊

ဒီဟာကိုမူတည်ပီး

ကန်ေတာ်တိုအများကီးလုပ်ရပါမယ်။ ဒီထဲမာှ ပါတာေတွကုိ တစ်ချဟာ
ိ
ေတွကျ ကရင်ြပည်နယ်မာှ နံပါတ်(၁)ဘာလုပ်မယ်၊ ကယားြပည်နယ်
ကျေတာ့

ကရင်ြပည်နယ်က

နံပါတ်(၁)က

ကယားမှာ

နံပါတ်(၃)

ြဖစ်သာွ းမယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်က နံပါတ်(၂) ြဖစ်ရင်ြဖစ်မယ်၊ ရန်ကုန်က
(၆)ြဖစ်ရင်ြဖစ်သာွ းမယ်။

ဆရာတိုအေနနဲ

ဆရာတိုတုိင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်မာှ ရှိတ့ဲ စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရး အဖွဲ
အစည်းေတွ၊ INGO အကုန်လံုး စဉ်းစားပီးေတာ့လုပ်ပါ။ လုပ်တ့ဲအခါ
မှာလည်း ကန်ေတာ့်အေနနဲ က I would like to request UN
agencies as well as INGOs to get involve in many of the
activities, meetings, workshops that will be conducted in
respected states and regions. အဲဒါလုပ်ေစချင်ပါတယ်၊ အကုန်
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ဖိတ်ပါ။ သူတုိလာပါမယ်၊ လာပီး သူတုိ အြမင်ေတွ၊ အWကံြပချက်ေတွကုိ
ေြပာမယ်၊ အဲဒါရှိပါတယ်။
အဲဒါမလုပ်ခင်
ဆရာရဲ

လူမေရးဝန်ကီးများက

တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်မာှ

ဘာလုပ်ရမလဲဆုိေတာ့

nutrition

နဲ ပတ်သက်တ့ဲ

activity ကို mapping လုပ်ဖုိလုိပါမယ်။ ဘယ်အဖွဲ အစည်းက ဘာလုပ်
လဲ၊ ဘယ်မိနယ်မှာလုပ်ေနလဲ၊ ကျန်းမာေရးက ဘာေတွလုပ်ေနလဲ၊
စိုက်ပျးေရးက
ိ

nutrition

related

activity

ဘာလုပ်ေပးေနလဲ၊

ပညာေရးက ဘာလုပ်ေပးေနလဲဆုိတာ mapping လုပ်ဖုိလုိပါတယ်။
ကန်ေတာ်ဒါေတွေြပာေနတာ ဒီဟာကီးတစ်ခုလံုးကို ေရှသွားဖိုဆုိရင်
လူမေရးဝန်ကီးများက အခရာပါဘဲ။ ကန်ေတာ်တုိဗဟိုက ဒီေလာက်
မဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟိုက technical inputs ေတွေပးမယ်၊ Guideline တို၊
SOP တိုေပးမယ်၊ အWကံာဏ်ေတွေပးပါမယ်။ လူမေရးဝန်ကီးများ
အေနနဲ ကလည်း ဤကိစမာှ ဆိုရင်ေတာ့ ကန်ေတာ့်ဆီကုိ တိုက်ုိက်ေရး
လိုရပါတယ်။ ကန်ေတာ့်ဆီကေနပီးေတာ့ သက်ဆုိင်ရာ သက်ဆုိင်ရာ
ဆီသုိ response ြပန်လုပ်ေပးပါမယ်။ ဒါကီးထွက်လာတဲ့အခါကျေတာ့
ကည့်တ့ဲေနရာမှာ ဒါကိုကည့်ြခင်းအားြဖင့် all inclusive, all are
responsible. It is nationally owned as well as respective
states and regionally owned ရှိရပါမယ်။ Sense of ownership
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မရှိရင်အလကားပါပဲ။

မေကာင်းရင်

nutrition

မေနကေြပာသလို

stunting ပုညက်ြခင်းြဖစ်ခင်မာှ ြဖစ်လာတာေတွက အေြခအေနဆိုးတဲ့
အတွက် သူ ရဲ brain development, cognitive development,
organ development, immunity level အကုန်လံုးကျမယ်၊ အရပ်
ပုညက်ြခင်းအြဖစ် သူရဲ ေနာက်ကွယ်မှာအများကီးခံလုိက်ရပီ။ ဒီလိုမျးိ
မြဖစ်ေအာင်လုပ်ဖုိဆုိရင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ကာလထဲကလုပ်ရမယ်၊ ဒီလို
လုပ်တာ

လူမဝန်ထမ်း၊

ဝန်ကီးဌာနက

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

အေရးကီးပါတယ်။

ေငွေကးေထာက်ပ့ံေနတာေတွရှိ

တယ်။ ဦးနှောက်(Brain) မှာဆိုရင် အာဟာရမြပည့်တ့ဲကေလးရဲ brain
နဲ ၊ အာဟာရြပည့်ဝတဲ့ကေလးရဲ brain နဲ က လုံးဝကွာပါတယ်၊ ေတာ်
ေတာ်ေကာက်စရာေကာင်းပါတယ်။

ဒါေကာင့်

အာဟာရြပည့်ဝဖိုက

ေမွးကင်းစကေလးအရMယ်ကစပီး အရမ်းအေရးကီးပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က အိုင်အုိဒင်းဆားေတွအေကာင်း ေြပာပါတယ်၊
ကန်ေတာ်တိုဘာလုပ်ရမလဲဆုိေတာ့ အခုေရာင်းေနတဲ့ အချဆားေတွ
ိ
မှာ အိုင်အုိဒင်းလုံးဝမပါဘူး၊ ဒါကို FDA ကလည်း ဝင်စစ်ေတာ့ပါမယ်။
တကယ်ပဲမပါရင်

အေရးယူေဆာင်ရMက်ရပါမယ်။

အခုအေြခအေန

ဘယ်လုိရိှတယ်ဆုိတာကို ကည်ရမယ်။ ဝိုင်းလုပ်ရပါမယ်။ အိုင်အုိဒင်း
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ချတဲ
ိ ့ပီဆုိရင်

ာဏ်ရည်မမှီတာအပါအဝင်

ြပဿနာေတွအများကီး

ြဖစ်ပါမယ်။ ဒီေနအစည်းအေဝးပွဲကေတာ့ inception phase ေပါ့ေလ။
ပထမေနမှာ ဘာေတွလုပ်မလဲဆုိတာ ဆရာတိုဝုိင်းဝန်းေဆွးေွးမယ်၊
ဒီေနေဆွးေွးတာကေတာ့ general ပါ၊ ဒါေပမယ့် ကိုယ်တုိင်းေဒသ
ကီး/ ြပည်နယ်ေရာက်တ့ဲအခါမှာ ဆရာတိုနည်းနည်း modify လုပ်ချင်
လုပ်၊ fine-tune လုပ်ချင်လုပ် ဒါအရမ်းအေရးကီးပါတယ်။ ကန်ေတာ်
တိုအေနနဲ က ဒီဟာကီးကေတာ့ေကာင်းလာပီ၊ ဒီအတိုင်း ကန်ေတာ်တုိ
လုပ်မယ်။ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်တုိကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး
ဌာနက nutrition ှီးွယ်တ့ဲ activity ကို ယခုထက်ပုိမိုအားြဖည့်ရ
ပါမယ်။ Systematically လုပ်ရမယ်၊ ဘာေတွလဲဆုိေတာ့ နံပါတ် (၁)
EPI ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်း လုံးဝေကာင်းေအာင်လုပ်ရပါမယ်။ EPI
program manager ေတွကုိေြပာရမယ်၊ ြပန်ပီးေတာ့ holistic review
လုပ်ရမယ်။ EPI မေကာင်းလိုရိှရင် ကေလးတစ်ေယာက် ဝက်သက်
ေရာဂါြဖစ်သာွ းလိုရိှရင် nutrition ပါသွားပီ၊ pneumonia ြဖစ်ရင်
သွားြပန်ပီ၊ ေရာဂါြဖစ်လုိ အာဟာရချတဲ
ိ ့တာေတွြဖစ်လာမယ်။ EPI
program သည် လုံးဝေကာင်းရပါမယ်။ အခုလည်း

ဝက်သက်ေရာဂါ

ေတွြဖစ်တ့ဲအတွက် (၂၇)ရက်ေန ကစပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးမှာရှိတ့ဲ
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ကေလး (၅)သိန်းေလာက်ကုိ (၉)လ၊ (၅)ှစ်ရယ် ဝက်သက်ေရာဂါ
ကာကွယ်ေဆး

တစ်ခါမှမထိုးထားရေသးတာေတွကုိ

တစ်ြပည်လံုးမှာ

အကုန်ထုိးဖို လုပ်ေနပါပီ။ နံပါတ်(၁) EPI program ကိုြမင့်ရမယ်။
အာဟာရြပည့်ဝမကုိ ထိခုိက်ေစိုင်တာက ကေလးက သန်ရိှတယ်၊ သူတုိ
စားတဲ့ဟာကို စုပ်ယူုိင်ဖုိ မေကာင်းေတာ့ဘူး စသည်ြဖင့် မီးခိုးကက်
ေလာက်လုိက်သာွ းတာ။ အဲဒီေတာ့

သန်ချေဆး တိုက်ေကးြခင်းကို

လည်း ေကျာင်းကျန်းမာေရး program အကီးကျယ်လုပ်ေနပါတယ်၊
တစ်ှစ်ကုိ (၂)ခါလုပ်ပါတယ်။ ဒါကိုေသေသချာချာအားထည့်ရပါမယ်။
တိုက်တ့ဲအခါမှာလည်း ေကျာင်းမှာဒီအတိုင်း ေဆးေပးထားလိုမရပါဘူး၊
အဲဒါလည်းအားြဖည့်ပီးလုပ်ေနပါတယ်။
လုပ်မယ်၊

အတိအကျ

ပိုပီးေတာ့

စာရင်းဇယားလိုပါတယ်။

systematically
ဒီတုိင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်မာှ ၊ ေကျာင်းဘယ်ေလာက်မာှ ဆိုရင် ဘယ်ေကျာင်းမှာ ဘယ်
ှစ်ေယာက်တုိက်ခ့ဲတယ်ဆုိတာ အကုန်လံုးအေရးကီးပါတယ်။ ကန်ေတာ်
တိုပုိက်ဆံမရှိလုိ

မလုပ်ုိင်တာပါ၊

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီး

ဌာနရဲ တစ်ှစ် budget ဟာ 1 billion ေဒလာပဲရပါတယ်။ ဒီလုိ
အချန်ိ မာှ အဂလန်လုိိုင်ငံမျးမှ
ိ ာ သူတုိ budget က 180 billion
ေပါင်ေလာက်ရပါတယ်၊ အမှန်ေတာ့ သန်ချေဆးတိုက်ပီးရင် ဝမ်းေတွ
ြပန်စစ်ရပါမယ်။ ဒီေလာက်ထိေတာ့ မလုပ်ုိင်ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့်
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အေြခအေနေကာင်းပါတယ်။ ေဆးေသာက်တယ်ဆုိရင် သန်က ကျမှာ
ပါပဲ။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ေရနဲ ပတ်ဝန်းကျင်သန် ရှင်းေရး ဒါကို
စည်ပင်တို၊

တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်

တိုကလုပ်ရပါမယ်။

ေရနဲ

ပတ်ဝန်းကျင်သန် ရှင်းေရး၊ တစ်ကုိယ်ရည် သန် ရှင်းေရးမေကာင်းလိုရိှရင်
ကေလးက

ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလျာတာြဖစ်မယ်ဆုိရင်

သူ ရဲ

nutrition

status အကုန်ကုန်ကျသွားပါမယ်။ ဒါေတွက ခဏခဏြဖစ်ေလြဖစ်ေလ
ကေလးေတွရဲ nutrition ကသွားပီ။ ကန်ေတာ်ဆုိလုိတာက nutrition
လုပ်ငန်းေတွ ဘယ်ေလာက်ေကာင်းေကာင်း ဒါေတွမလုပ်ဘူးဆိုရင် အိပ်
ေပါက်နဲ ဖားေကာက်သလိုြဖစ်ေနပါမယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က Antenatal Care ကိုဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်
မ၊ (၈)ကိမ်ခံယူရပါမယ်။ ဒါေတွကုိ တကယ့်တကယ်ကေတာ့ ပလပ်
စတစ်ကဒ်ေလာင်းပီးေတာ့

ရှိသမ

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနတိုင်းမှာ

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနတိုင်း
ကပ်ကုိထားရပါမယ်။

ကိုယ်ဝန်

ေဆာင်မိခင်ေတွ (၃)လအတွင်း ဘာေတွလုပ်ထားလည်း အကုန်ေရး
ထားတယ်၊ ေနာက်တစ်ခါ ဒုတိယှင့်တတိယအကိမ် (၅)လှင့် (၆)လ
အတွင်း ဘာေတွလုပ်ထားလဲ ေရးထားတယ်၊ စတုတအကိမ် ဘာဘာ
ေရးထားတယ်၊ ဒီေနရာမှာ ကည့်တ့ဲအခါမှာ ကန်ေတာ်ဘာသွားေတွလဲ
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ဆိုေတာ့

ဧရိယာအများကီးလုပ်ထားပါတယ်။

ေပးြခင်း

ဒါေလးပဲေရးထားတယ်၊

ပညာေရး

ဘာေပးရမလဲ၊

Center

လုံးဝမရပါဘူး။

အဲဒါကိုသပ်သပ်

ဒုတိယန်ကားေရးမှး

ကျန်းမာေရးပညာ
ကျန်းမာေရးှင့်

National

Nutrition

(အမျးသားအာဟာရဖွ
ိ
ံ ဖိးေရးှင့်

သုေတသန) တိုက develop လုပ်ေပးပါ။ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်
မ လာခံယူတာနဲ သံဓါတ်အားနည်းရင် ဘာေတွဘာေတွခင်ဗျားြဖစ်သာွ း
ိုင်တယ်၊ ဗီတာမင်-ဘီဝမ်း ချတဲ
ိ ့ပီး Beri Beri ဖြစ်မယ်၊ ချက်ချင်း
ေတာင် cardiac arrest ြဖစ်ုိင်တယ်၊ ေသိုင်တယ်။ ဒါမျးေတွ
ိ
ကုိ
ပညာေပးရပါမယ်။

ပညာေပးရင်

ဥပမာထားပါေတာ့

midewife

တစ်ေယာက်သည် ပညာေပးမယ်ဆုိရင် ေပးချင်ရာေပးမှာေပါ့၊ အဲလုိ
မဟုတ်ဘဲ

အတိအကျေြပာရပါမယ်။

အရမ်းလည်းအကုန်မေြပာဘူး၊

တကယ့် key and essential information nutrition နဲ ပတ်သက်ပီး
ဘာလုပ်ရမလဲဆုိတာ အကုန်ေြပာရပါမယ်။ အများကီး မဟုတ်ပါဘူး
(၄)ချက်ဆုိ (၄)ချက်၊ (၅)ချက်ဆုိ (၅)ချက် အဲဒါေတွကုိ ကန်ေတာ်တုိ
ြပန်လုပ်ရပါမယ်။ ကန်ေတာ်တုိုိင်ငံက ပိုက်ဆံမရှိလုိပါ၊ ပိုက်ဆံရှိလုိ
ရှိရင်

တကယ့်တကယ်

အဲ့လုိကျန်းမာေရးပညာေပးေတွကုိ

ုပ်ြမင်

သံကားစက်နဲ ြပရပါမယ်။ ဘယ်လုိပံုစံကုိ TV နဲ ြပလိုက်ရင် စိတ်ဝင်
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စားပီးထိုင်ကည့် အလွန်ဆံုး နာရီဝက်ေလာက်ပဲကာပါမယ်။ ပိုက်ဆံ
မလိုက်ုိင်လုိ၊

လိုက်ုိင်ရင်

အရမ်းေကာင်းသွားမယ်။

ကန်ေတာ်တုိ

budget က တစ်ှစ်ကုိ 1 billion ေဒလာပဲရပါတယ်။ ကန်ေတာ့်ကုိ 3
billion ကို (၂)ှစ်ေလာက် ဆက်တုိက်ေပးလိုက်။ ဆရာတိုေတာင်းတာ
အကုန်၊ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ကီး ေတာင်းတာေတွေကာ၊ ဆရာ
တိုေတာင်းတာေတွေရာ
လည်း

အဲဒီအေြခအေန

အကုန်လံုးြဖည့်ဆည်းေပးပါတယ်။
မေရာက်ေသးတဲ့အတွက်

သိုေသာ်

ရှိသမပိုက်ဆံကုိ

မည်က့ဲသုိ အကျးရှ
ိ ိစာွ သုံးမလဲဆုိတာ ကန်ေတာ်တုိ ေသေသချာချာ
လုပ်ေနပါတယ်၊

ဝယ်ယူေရးမှာလည်း

အကုန်လံုးလုပ်ေနပါတယ်။

အခုလုပ်ေနတာ (၂)ှစ်ခဲွ (၃)ှစ်ေလာက်ပဲ ရှိတ့ဲအခါကျေတာ့ ဒီှစ်မာှ
ေတာ့

ပထမ

(၃)ှစ်လုပ်တ့ဲ

ဆက်ဆက်ပီးလုပ်မယ်

impact

ဆိုရင်ေတာ့

ေတွက

စပီးေပလာပါပီ။

အေြခအေနမဆိုးဘူးလို

ထင်

ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ဒါတင်မကဘူး nutrition ေကာင်းဖိုဆုိ
ရင်၊ ကျန်းမာေရးေကာင်းဖိုဆုိရင် exercise is medicine လုပ်ေန
ပါတယ်။

ကိုယ်လက်လပ်ရာှ းမလည်း

လုပ်ရပါမယ်။

ဒီ

nutrition

တင်မကဘူး ဒါနဲ ပါတွဲလုပ်ရပါမယ်။ အဲဒါလည်း ကန်ေတာ်ဘယ်လုိ
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th

လုပ်လဲဆုိေတာ့ 9 Health Promotion Conference သွားရပါတယ်။
ပထမအကိမ်တုန်းက ကေနဒါိုင်ငံမာှ လုပ်တယ်၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံမာှ
လုပ်တယ်၊ ထိုင်းိုင်ငံမာှ လုပ်တယ်၊ WHO မှာလုပ်တုန်းက ေတာ်ေတာ်
များများတက်ခ့ဲပါတယ်။ ေနာက်ဆံုး ကန်ေတာ်ဝန်ကီးြဖစ်မှ သွားတက်
တာကေတာ့ Global Health Promotion Conference ရှန်ဟိုင်းမှာ
အဲဒီမှာ

ကျန်တ့ဲုိင်ငံေတွက

ဘာေြပာလဲဆုိေတာ့

exercise

is

medicine ကို သူတုိလုပ်ေနကတယ်။ အဲဒီမှာသူတုိလုပ်တာကို သေဘာ
ကျသွားတယ်၊ ကန်ေတာ်တုိုိင်ငံမှာလည်း ဒါမျးလု
ိ ပ်ရမယ်။ အားကစား
ှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနက လုပ်ေနတယ်။ အမျးသမီ
ိ
းအားကစားအဖွဲ
ချပ်က ေတာ်ေတာ် active ြဖစ်ပါတယ်။ အခုဆုိရင် ဒုတိယဝန်ကီးက
အကုန်လံုးလုပ်ေနပါတယ်၊
ဝန်ကီးများကလည်း
တိုင်းေဒသကီး/

ေတာ်ေတာ်ေအာင်ြမင်ပါတယ်။

လုပ်ရင်

ြပည်နယ်

လူမေရး

ကန်ေတာ်တိုကုိအကူအညီေတာင်းရင်
အားကစားန်ကားေရးမှးေတွရိှတယ်၊

အားကစားမှး ေတွရိှတယ် ဆက်ပီးလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ဒါကေတာ့
ကန်ေတာ်တို အပိုင်းပါ။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့
Mobile

Tablet

population

ေတွေပးပီးေတာ့
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BHS

literacy

တက်ဖုိက

ေတွအကုန်လုပ်မယ်၊

ေကျာင်းေတွမှာလည်း

ကန်ေတာ်တုိကဒါလုပ်ေပးရမယ်၊

ပညာေရး

ဝန်ကီးဌာနက nutrition နဲ ပတ်သက်လုိ ဘယ်ေလာက်အေရးကီးလဲ၊
ခင်ဗျားတို ကေလးေတွ junk food ေတွစားရင်ဘာြဖစ်တယ်။ အဲဒါေတွ
ေြပာရပါမယ်။ ြဖစ်ုိင်လုိရှိရင်ေတာ့ ေကျာင်းမုန် ေစျးတန်းေတွမာှ junk
food မုန် ေတွကုိ ေရာင်းခွင့်မေပးဘူး။ ဒါေတွက ကန်ေတာ်တုိေြပာလို
မရဘူး၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနနဲ

လူမေရးဝန်ကီးဌာနက လုပ်ေစချင်

ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တုိအရမ်းလည်းမလုပ်ပါဘူး၊ စီးပွားေရးလည်းြဖစ်တ့ဲ
အခါကျေတာ့ အဆင်ေြပရင်ေြပသလို လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ junk food
က အာဟာရမရှိဘူး ဗိုက်ြပည့်တယ် အဲဒါေလာက်ဘဲရိှတယ်၊ အဲဒါေလး
ေတာ့ လုပ်ေစချင်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ခုက

စိုက်ပျးေရးဝန်
ိ
ကီးဌာနကလည်း

အေရးကီးပါ

တယ်၊ သူတုိအေနနဲ က production ေကာင်းေအာင် affordability
and availability of all nutritious food. ပဲစားဖိုလည်း အကုန်လုပ်
ေပးရမယ်။ ပဲစားဖိုဆုိရင် စိုက်ပျးေရးဘက်
ိ
ကေနပီးေတာ့ ပဲအထွက်
တိုးေအာင် ဘယ်လုိလုပ်ေပးရမလဲ၊ အထွက်တုိးမှေစျးကျမယ်၊ အထွက်
န်းနည်းလို ေစျးတက်ရင် ဘယ်သူမှမစားေတာ့ဘူး။ အဲဒါလုပ်ေပးရ
ပါမယ်။ လူမေရးဝန်ကီးေတွကုိလည်း မေနကကန်ေတာ်ေြပာပါတယ်၊
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စိုက်ပျးေရးဝန်
ိ
ကီးဌာက ဘာလုပ်ေနလဲဆုိရင် ချင်းြပည်နယ်ရဲ ေတာင်
ပိုင်းရာသီဥတု၊ ေြမာက်ပုိင်းရာသီဥတု၊ တနသာရီေတာင်ပုိင်း ေြမာက်
ပိုင်း အလယ်ပိုင်းတိုမာှ ဘယ်လုိရာသီဥတုရိှတ့ဲအတွက် ဘယ်လုိအပင်
ေတွကိုစုိက်ရင်ရသလဲ၊ အပင်တစ်မျးစိ
ိ ုက်ရင် ဘာေတွဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ
အဲဒါေတွကုိ

အကုန်ေပးရပါမယ်။

စိုက်ပျးေရး
ိ

ေမွးြမေရးှင့်ဆည်

ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက အဲ့ဒီအပင်အကုန်လံုးကို ေပးရမယ်၊ မေကွးတိုင်း
ေဒသကီးမှာဆိုရင် ဘယ်လုိဟာမျးကိ
ိ ုစုိက်ရမလဲ၊ မေကွးတိုင်းဟာ ေရ
လည်းရှားတယ်၊ ေနလည်းအရမ်းပူတယ်ဆုိေတာ့ ဘယ်လုိ nutrition
ြဖစ်မယ့်ဟာ စိုက်ရမလဲ၊ မေကွးတိုင်းမှာေတာ့ ကန်ေတာ်သိတာေတာ့
ေြမပဲအများဆုံးထွက်ပါတယ်၊ ပဲလည်းထွက်မာှ ပါ။ အဲဒါကိုစုိက်ပျးေရး
ိ
ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက အWကံာဏ်ေပးပါ။ လူမေရး
ဝန်ကီးကိုလည်း

အWကံာဏ်ေပးပါ။

တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်ရိှ

စိုက်ပျးေရးဦးစီ
ိ
းဌာနှင့် လူမေရးဝန်ကီးများကလည်း လုပ်ေပးေစချင်
ပါတယ်။
ဆိုေတာ့

စီးပွားေရးကုန်သည်များ
ကန်ေတာ်တုိလူေတွကုိ

ဘက်ကလည်း

ဘာေတွလည်း

အားြဖည့်ဆန်ေတွစားဖို

အားေပး

ရမယ်၊ အခုဆုိရင် ေတာ်ေတာ်ထုတ်ေနပါပီ၊ ကန်ေတာ့်ေတာင် နမူနာလာ
ေပးထားပါေသးတယ်၊ အဲဒါေတွကုိပိုစားပါ ေစျးလည်း သိပ်မကီးပါဘူး၊
လူတုိင်းစားိုင်ေအာင်လည်း အားြဖည့်ဆန်ကုိ ဆန်အေကာင်းစားေတွ
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လုပ်ရင် ေစျးကီးမယ်ဆုိရင် ေတာ်ံုတန်ံုလူများ မစားိုင်တ့ဲအတွက်
လူအများစားတဲ့ဆန်ေတွကုိပဲ အားြဖည့်ဆန်ကိုလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။
အဲဒါမှလည်း

သူတုိသည်အကုန်လံုး

ဗီတာမီေတွ၊

သတဓာတ်ေတွ

ပါတယ်၊ အာဟာရြပည့်ဝကမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ခုကေတာ့

အေရးကီးဆုံးကေတာ့

သယံဇာတှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန ကေနပီးေတာ့ ြပန်ပီး
ေတာ့

review

ဆားေတွမာှ

လုပ်ေစချင်ပါတယ်။

အိုင်အုိဒင်း

ဆားေတွထုတ်တ့ဲ၊

ဘယ်ေလာက်ပါသလဲ၊

ေရာင်းတဲ့

အဲဒီမှာပညာလည်း

ေပးရပါမယ်။ ခင်ဗျားတို အိုင်အုိဒင်းဆားကိုေရာင်းတယ်ဆုိရင် ေနပူထဲ
မှာမထားရဘူး၊

ဘူးဆိုရင်

အဖုံးကိုဖွင့်မထားရဘူး၊

အဖုံးဖွင့်ထားရင်

ဘယ်ေလာက်ပဲဆားေတွမာှ အိုင်အုိဒင်းေတွ ထည့်ေပးေပး စားတဲ့အခါ
မပါေတာ့ပါဘူး။ ကန်ေတာ်ဆုိလုိတာက ဒီထဲမှာပါတဲ့ activity လုပ်တ့ဲ
အြပင်

ကျန်းမာေရးဌာနဆိုရင်

ဒါေတွကုိလုပ်မယ်၊

ဒါဒါေတွအကုန်

လုပ်ရပါမယ်။ I would also like to particularly request UN
agencies and INGOs, what role you would like to be in all
the activities intentional in this booklet. I have seen 24
activities. သူတုိအေနနဲ အဲဒါကိုလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ INGO ေတွ
အကုန်လံုးစဉ်းစားပါ။ သက်ဆုိင်ရာ UN agency, INGO ရဲ vision
21

statement, mission statement နဲ ကိုက်ညီတ့ဲလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ေစချင်
တယ်။ အဲဒါကို လုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ဒီဟာေတွအကုန်လုပ်ပီးရင်
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် လူမေရးဝန်ကီးများက ဘာလုပ်ရမလဲဆုိလုိ
ရှိရင် မည်သည် INGO/ NGO သည် ဘာလုပ်သလဲ၊ ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာနက ဘာလုပ်သလဲ အဲဒါေတွကုိ monitoring
လုပ်ေစချင်ပါတယ်။

Monitoring

မရှိဘဲနဲ ေတာ့

အလကားပါပဲ။

Monitoring မှာလည်းလွယ်ေအာင် ကန်ေတာ်တုိဘက်က check-list
နဲ လုပ်ေပးပါ။ check-list ကိုယူပီးလုပ်ရင် မပင်ပမ်းပါဘူး၊ အေြဖကို
ချက်ချင်းသိပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီသိတ့ဲ monitoring မှာ ပိုသိချင်ရင်
survey မလုပ်နဲ ၊ Qualitative Research ြဖစ်တ့ဲ key informant
interview နဲ focus group discussion လုပ်၊ အဲဒါေတွကုိ လုပ်ေစချင်
ပါတယ်။ ဒီ plan of action ကို လုပ်ေနတဲ့အချန်ိ မာှ တစ်ချန်ိ တည်းမှာ
ဘာလုပ်ရမလဲဆုိေတာ့ implementation research (IR) လုပ်ရမယ်၊
ကိုယ်လုပ်ေနတဲ့ admistrative ok လား၊ logistics ok လား၊
technically ok လား၊ management ok လားဆိုတာ IR လုပ်ပါ။ IR
လုပ်ဖုိအတွက်လည်း ကန်ေတာ်တုိမာှ ပိုက်ဆံအကုန်ရိှပါတယ်။ ပထမ
ဆုံးှစ် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘာေရးှစ်မာှ (1 billion) ကျပ် ကန်ေတာ်
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သုံးတယ်၊ ေနာက်တစ်ှစ်မာှ (1.5 billion)၊ (၆)လမှာ 500 million
ကျပ်၊ ေနာက်ှစ်မာှ ကန်ေတာ်(3 billion) ကျပ်ေလာက်ချန်ထားပါမယ်။
implementation research အတွက် nutrition ပါအကုန်လံုးလုပ်
ပါမယ်။
အဲဒီေတာ့ ဒီမာှ ကည့်မယ်ဆုိရင်ဆရာတို တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်
ေတွက တက်လာသူေတွက ဒီ whole spectrum မှာဆရာတို ဘယ်လုိ
ဟာမျးကိ
ိ ု သုေတသနလုပ်ချင်လဲ၊ အကီးအကျယ် basic research
လိုဟာမျးမဟု
ိ
တ်ပါဘူး။ အသုံးချသုေတသန အဲဒါလုပ်ေပးပါ၊ လုပ်မယ်
ဆိုရင်လည်း

ကန်ေတာ်တိုမာှ

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနရှိပါတယ်။

အဲဒီကလူေတွကလာပီးေတာ့ ပံ့ပုိးပါမယ်။ ဘာဘာလုပ်ချင်တယ်ဆုိတာ
သူတုိလာလုပ်ေပးမယ်၊

တစ်ခုပဲရိှတယ်

ဆရာတိုသည်

Principle

Investigator ဒါမှဒီ research မှာ ဆရာသည်ပုိင်တယ်။ ကိုယ်တုိင်
ပါဝင်မယ်၊ မဟုတ်လုိရိှရင် ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနက လာလုပ်ေပး၊
ကုသေရးဦးစီးဌာနကလာလုပ်ေပးရင် ဆရာတိုက ေဘးေရာက်တ့ဲပံုစံမျးိ
ြဖစ်တ့ဲအတွက်

ဆရာတိုဦးေဆာင်ပီးလုပ်ေပးပါ။

ြဖစ်ုိင်ရင်ေတာ့

ကန်ေတာ် လူမေရးဝန်ကီးများကိုလည်း principle investigation
ေပးချင်ပါတယ်။ technical ကမ်းကျင်မကုိ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ြပည်သူ
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန အကုန်လံုးကေပးပါ
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မယ်။ အဲလုိလုပ်ေစချင်ပါတယ်။ IR ကိုလည်းလုပ်ေပးပါ၊ IR လုပ်ေပးမှ
ကန်ေတာ်တို မှားလား/ မှန်လားအကုန်သိပီး ဆက်လက်လုပ်ဖုိြဖစ်
ပါမယ်။
ဒီအစည်းအေဝးပွဲမာှ ကန်ေတာ့်အေနနဲ ကေတာ့ ဆရာတို တိုင်းေဒ
သကီး/ ြပည်နယ်မှာ ေကာ်မတီေတွရိှပါတယ်၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ဘာ
ေကာ်မတီဆုိတာ
ေတာ့

ဆရာတိုဆက်လက်ပီးလုပ်ပါ။

ကန်ေတာ်တုိကျန်းမာေရးဘက်က

ေနာက်တစ်ချက်က

ဘာပိုပီးအေရးကီးသလဲ

ဆိုေတာ့ အာဟာရမြပည့်ဝမ၊ ဗီတာမင်ေတွ၊ သတဓာတ်ေတွချတဲ
ိ ့မေတွ
ရဲ ကေနဦးလကဏာေတွသိဖုိပါ။ ဘာြဖစ်ရင် ဘာလကဏာေတွြဖစ်
မယ်ဆုိတာ သိဖုိလုိပါတယ်။ ဒါကန်ေတာ်တုိ တာဝန်ဆုိတ့ဲအခါကျေတာ့
ကန်ေတာ်တို

tablet

ေတွေပးရပါတယ်၊

midewife

ေတွအကုန်

ေပးတယ်၊ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးကီးကပ် (၁)၊ (၂) အကုန်လံုး၊ ကျန်းမာ
ေရးမှးအကုန်လံုး၊ အမျးသမီ
ိ
းကျန်းမာေရး ဆရာမအကုန်လံုးေပး တယ်၊
တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်(၇)ခု

အကုန်လံုးေပးပါတယ်။

ကျန်တ့ဲ

ဟာေတွကုိဆက်ေပးမယ်၊ (၁၂,၀၀၀) ေလာက်ြဖန် ပီးပီ၊ ေနာက်ထပ်
(၁၄,၀၀၀) က Gavi ကေပးပါတယ်။ အဲဒါရရင် ဆက်ပီးေတာ့ ကျန်တ့ဲ
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ေတွကို အကုန်ြဖန် ပါမယ်။ အဲဒီ mobile
tablet ေတွထဲမှာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေတွ အကုန်ပါတယ်။ ဒီ tablet
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ထဲမှာ ဒါတင်မကေသးပါဘူး၊ station officer ှင့် township officer
အကုန်ေပးပါတယ်။ ေနာက်ပုိင်းဆိုရင် ထပ်ပီးေတာ့ ခုတင် (၅၀)ဆံ့၊
ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့ ေဆးုံအုပ်ကီးေတွပါ အကုန်ေပးပါမယ်။ ေနာက်ပုိင်း
ဆိုရင် CME တို၊ CPD တို၊ စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆးပညာသင် ကားတာ
တိုကုိ ဒီဟာနဲ ပဲ electronically နဲ သွားရေတာ့မယ်၊ သင်တန်းေတွ
ေခပီး

မွမ်းမံေတွမေပးေတာ့ပါဘူး၊

အချန်ိ ေတွလည်းကုန်ပါတယ်။

ေနာက်ှစ် (၄၀)၊ ှစ်(၅၀) ေတာင်မပီးပါဘူး။ tablet ေတွေပးပီးရင်
စစ်တမ်းေကာက်ယူတာေတွကုိလည်း ဒါနဲ ပဲလုပ်ေတာ့မယ်၊ ေဆးလက်
ကျန်စာရင်းလည်း

ဒါနဲ ပဲလုပ်ေတာ့မယ်၊

ကန်ေတာ်ခလုပ်တစ်ချက်

ှိပ်လုိက်တာနဲ ရှိသမ midewife ေတွဆီေရာက်သာွ းမယ်၊ ကန်ေတာ်
ဘာေြပာချင်လဲ

ဥပမာထားပါေတာ့

ေနေကာင်းလားေြပာချင်ရင်
ေရာက်သာွ းပါမယ်။

midewife

အကုန်လံုးကို

ခလုပ်တစ်ချက်ိှပ်လုိက်တာနဲ

ကန်ေတာ်တုိဗဟိုကေနပီးေတာ့

အကုန်

nutrition

နဲ

ပတ်သက်တ့ဲကိုလုပ်ေပးမယ်၊ အခုဆုိရင် ဒီ tablet မှာပါတာဆိုရင်
တကယ့်တကယ် ကန်ေတာ်ကုိယ်တုိင်ဖတ်သင့်ပါတယ်၊ ေတာ်ေတာ်ကုိ
ေကာင်းပါတယ်။
ဒီမာှ ကန်ေတာ်

တစ်ခုေြပာဖိုကျန်သာွ းတာက

nutrition

ကို

တိုးတက်ဖုိဆုိရင် မိခင်ရဲိုဦးရည်ကုိ ကေလးကိုတုိက်ကုိတုိက်ရပါမယ်။
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မိခင်ရဲ ိုဦးရည်ဟာ အေကာင်းဆုံးပါဘဲ၊ မိခင်ရဲ ိုဦးရည်ဟာ ဘယ်လုိ
အကျးရှ
ိ ိသလဲ၊ ကေလးဆိုရင် ဘယ်လုိအကျးရှ
ိ ိသလဲ အဲဒါေရးထားတဲ့
ဟာကို

ကန်ေတာ်တုိက

facebook

မှာတင်တ့ဲအခါကျေတာ့

လူ

(၂)သိန်း ေလာက်ကည့်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကုိယ်တုိင် တစ်ခုပီးတစ်ခု
ဘာတင် ဘာတင်နဲ ကန်ေတာ်ကိုယ်တုိင်လည်း edit လုပ်ပါတယ်။
အေရးကီးလွန်းပါတယ်၊ စပ်ေဆးကိုလည်းတင်ပါတယ်၊ အြပည့်စံုေရးပီး
တင်တယ်။ ေနာက်ပီးေတာ့ ေလြဖတ်ြခင်း (stroke) ကလည်း (၁)ပါတ်
အတွင်းကို ကည့် သူ (၂)သိန်းေကျာ်ပါတယ်၊ ေနာက်ဆံုး ဝက်သက်
ေရာဂါ ကျန်းမာေရးပညာေပးကိုတင်တာ(၂)သိန်းနီးပါးေလာက်ရိှသာွ းပီ၊
တစ်ခုပီးတစ်ခု

ကန်ေတာ်တင်ပါတယ်။

ပတ်သက်တာကို
ကန်ေတာ်

ဒီမာှ လည်း

လာမည့်အပတ်ေတွမာှ တင်ဖုိ

ဘယ်လုိေရးသလဲဆုိေတာ့

nutrition နဲ

လုပ်ထားပါတယ်။

ဒါကိုဆက်လက်ပီးေတာ့

အေကာင်းဆုံးလုပ်ေပးဖိုေြပာလိုပါတယ်၊ ပိုလုပ်ေအာင်လုိ အဲဒါေလးေတွ
စာေလးမှာထည့်ေပးလိုက်ရင်

လူေတွအကုန်လံုးသိလာမှာေပါ့၊

အဲဒါ

အရမ်းအေရးကီးပါတယ်။ အလားတူစာွ ပဲ nutrition နဲ ပတ်သက်တ့ဲ
ဟာကို ဆက်လက်လုပ်ဖုိရိှပါတယ်။
ကန်ေတာ့်အေနနဲ ကေတာ့ အဓိကကေတာ့ ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့လူေတွ
အကုန်လံုးက ဘယ်အပိုင်းကဘာလုပ်မလဲ စိုက်ပျးေရးဆိ
ိ
ုရင် ဘယ်
26

အပိုင်းလုပ်မလဲ၊ ပညာေရးက ဘယ်အပိုင်းလုပ်မလဲ၊ လုပ်တ့ဲအခါမှာ
လည်း ကမ်းကျင်မပုိင်းဆိုင်ရာေတွကေတာ့ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား
ဝန်ကီးဌာနက ပံ့ပုိးေပးပါမယ်။ capacity building အကုန်လံုးလုပ်
ေပးပါမယ်။
ေနာက်ဆံုးအေနနဲ ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာကေတာ့ ဘာပဲလုပ်လုပ်
အေကာင်းဆုံးကေတာ့ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်လည်း ေြပာထား
ပါတယ်၊ ကန်ေတာ်တုိရဲ မဟာဗျဟာများ၊ စီမံကိန်းများသည် realistic
ြဖစ်ရမယ်၊ doable ြဖစ်ရမယ်၊ လက်ေတွမှာလုပ်ုိင်ရမယ်၊ ဘာလိုလဲ
ဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တုိအေနနဲ
ကမာမှာနံပါတ်

(၁)

အေကာင်းဆုံးေတွကုိ ေရMးလိုရတယ်၊

ြဖစ်တ့ဲဟာကို

ေရMးိုင်တယ်၊

အရည်အချင်းရှိ

ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း ိုင်ငံမာှ ရှိတ့ဲ ပိုက်ဆံ၊ လူအင်အား၊ အချန်ိ ၊
အေြခအေနေပမူတည်ပီး

လုပ်မှရမှာြဖစ်တ့ဲအတွက်

ဆရာတို

ဆက်လက်ပီးေတာ့ ကိုယ့်တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်မှာလုပ်တ့ဲ လုပ်ငန်း
များသည် realistic လက်ေတွကျပီးေတာ့ ဒါေလးကိုလည်းြဖစ်ေစချင်
ပါတယ်။ အရမ်းခက်ခဲတ့ဲ plan ေတွကိုလည်း မလုပ်ေစချင်ပါဘူး။
နိဂံုးချပ်အေနနဲ ကန်ေတာ်တစ်ချက်ေြပာချင်တာက ဒီမှာလုပ်တုန်း
က identify လုပ်ထားတဲ့ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ရိှတယ်၊ သိုေသာ်
မေနက presentation ကို ဆရာတိုြပန်ကည့်၊ မေနက presentation
27

သည် Nationwide micro nutrient and food comsumption
survey. အဲဒီမာှ အစာစားသုံးမပံုစံေတွ အများကီးလုပ်လုိရပါတယ်။
အဲဒီရဲ input ေတွကုိ ဒီထဲမာှ ထပ်ပီးေတာ့ လုပ်ပီးေတာ့လုပ်လုိက်ရင်
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ေတွ အစာစားသုံးမပံုစံေတွကုိသိမယ်။ အဲဒါ
ေလးကို နည်းနည်းြပန်ကည့်ပါ။ အဲဒီမှာလည်း indicator ေတွအများ
ကီးရှိပါတယ်။ ကရင်ြပည်နယ်မှာဒီ indicator နည်းေနတယ်ဆုိရင်
ဒါကိုဘယ်လုိလုပ်မလဲ၊

ကယားြပည်နယ်မာှ ဒါနည်းရင်

ဘာလုပ်မလဲ

ဆိုေတာ့ တစ်ခုနဲ တစ်ခုက လုံးဝမတူုိင်ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ်
မေနကဘဲ ဒုတိယန်ကားေရးမှး(အာဟာရဖွံ ဖိးေရးှင့် သုေတသန)
ကိုေြပာပါတယ်၊ မေနကြပတဲ့ slide တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းမှာ key
inference ဒါဘာြပတာလဲ အဲဒါေလးေတွေရးေပးမယ်၊ ေရးပီးေတာ့
electronically

လူမေရးဝန်ကီးေတွအကုန်လံုးကို

ေြပာကားရင်းနဲ နိဂံုးချပ်ပါတယ်။
အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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ပိုေပးမယ်ဆုိတာ

