က်န္း မာေရး ဝန္ႀ ကီး ဌာန
ျပည္ေ ထာင္စ ုသ မၼတ ျမန္မ ာႏိုင ္င ံ

ကမာၻ႔ဘ ဏ္မ ွ ေငြေ ၾကးေထာက္ပ ံ့မ ႈျ ဖင့္ အဆိုျ ပဳထားသည့္
” စီမ ံခ ်က္
“Essential Health Services Access” Project

သဘာဝပတ္ဝ န္း က်င္ စီမ ံခ န္႔ခ မ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္
Environmental Management Plan”

ဩဂုတ ္လ ၊ ၂၀၁၄

1

မိတ္ဆက္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွ

ထြက္လာေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအတြက္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္

ျခင္းအပါအဝင္ ဤပဏာမ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈ သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္/အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
တိုးတက္ေရးအဖြ႔ဲ (International Development Association - IDA) ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္
႕”
ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္ေသာ ေဆးကုသေရး

စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

လိုအပ္ေသာ

ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္

အေသးစားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အခ်ိဳ႕ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားအတြက္

စီမံခ်က္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွ
ထြက္လာသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈကို
ျမွင့္တင္ရန္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အႏၱရာယ္ မ်ားအပါအဝင္ လ်ာထားေသာ စီမံ
ေဖာ္ရာ၌ စီမံ

လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္

္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြ႕ဲ မ်ား အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရိွဘဲ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဤစာတမ္းမွ လမ္းညႊန္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တ႔၏
ို ေလ့လာမႈအရ စီမံ

္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား တိုး၍ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ စီမံ

္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစမည့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္မႈ အေျခအေနကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျပီးမွ ဤသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္ မူၾကမ္းကို ေရးဆြထ
ဲ ားပါသည္။ ဤ႐ႈေထာင့္အရ စီမံ

္လုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

ထြက္လာေသာအခါ ၄င္းတို႔ကို လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ၿပီး ျပည္သူ လူထုတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သ႔ို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ စီမံ

္ အကာင္အထည္

ေဖာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္တြင္ အဓိကအပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းပါရိွသည္။ (က) စီမံ

္မွ ေငြေၾကး

ေထာက္ပမ
ံ့ ႈျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း/ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္

ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍

လိုက္နာရမည့္

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား (Environmental Codes of Practices) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ (ခ) စီမံ
က႑မ်ားႏွင့္ စီမံ

္

္၏ အဓိကဖြ႕ံ ျဖိဳးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈရရိွေသာ

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားမွ လိုက္နာရမည့္ အေထြေထြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္ စသည္တ႔ျို ဖစ္
သည္။

2

မ်ား1ကို တစ္ဦးခ်င္း အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ ေဒသ

သင့္ေလ်ာ္သည့္
(တြံေတးျမိဳ႔နယ္)

ႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနအခ်ိဳ႕သိ႔ု

(ပလက္ဝျမိဳ႔နယ္)
တိုက႐
္ ိုက္

ႏွင့္

မြန္ျပည္နယ္

(ေရးျမိဳ႔နယ္)

ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ျခင္းႏွင့္

မ်ားရိွ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

အက်ဥ္းခ်ံဳး ေလ့လာျခင္းတို႔ကို အေျခခံ၍ ဤစာတမ္းရိွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုထားသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈကို အေျခခံျပီး သြားေရာက္ေလ့လာေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ဌာနမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္မည့္

စီမံ

္ဧရိယာမ်ားကို

ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရိွသည့္ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွ ထြက္လာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတြင္ ယခု
လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္

အေလ့အက်င့္မ်ားကို

ေလ့လာသိရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို

အထူးအေလးေပး

သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွစ္ခုရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား2 (Rural
Health Centres) ႏွင့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား3 (Sub Rural Health Centres) ကို ေလ့လာခဲသ
့ ည္။
စီမံ

္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေငြေၾကးပံ့ပိုးရန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မအ
ႈ ား စီမံ

ေဖာ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဤစာတမ္းႏွင့္ စီမံ

္ အေကာင္အထည္

္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္

မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားပါဝင္သည့္
အစီအစဥ္ကို စီမံ

1

ေနရာေဒသအလိုက္

ေဖာ္ေဆာင္မည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရး

္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ေရြးဆြႏ
ဲ ိုင္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္က်န္း မာေရးဌာန က်န္း မာေရးမွဴး၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ က်န္း မာေရး ဝန္ထမ္း မ်ား၊ ေဒသတြင္း မိခင္ႏွင့္ ကေလး

က်န္း မာေရးဌာနမွ

အိမ္တိုင္ရာေရာက္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္

သူနာျပဳ၊

မြန္အမ်ိဳးသမီး မ်ားကြန္ရက္၊

က်န္း မာေရး

လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈက႑အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ တိုး တက္ေရးေကာ္မတီ လက္ေထာက္
ဒါ႐ိုက္တာ၊

က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

လက္ေထာက္ဒါ႐ို္က္တာ၊

ျဖစ္သည္။
2

ဘုရားၾကီး (တြံေတး)၊ အာယုေတာင္(ေရး)

3

ကန္႔ဘ(ဲ တြံေတး) တူး ေျမာင္း (ေရး)

3

ေအာက္ေျခက်န္း မာေရးဝန္ထမ္း မ်ား

စ

တိ႔ု

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
စီမ ံခ ်က္အ ေၾကာင္း ေဖာ္ျ ပခ်က္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတည္ျပဳလိုကသ
္ ည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ တရား
ဥပေဒေဘာင္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

လူတိုင္းအတြက္

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုပံ့ပိုးမႈ ပထမ
အဆင့္ စီမံ

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Project Development Objective) သည္ အရည္အေသြးမီ မိခင္၊

ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး (Maternal Newborn and Child Health)
ျပည္သူ မ်ားရရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္က႑့မ်ားမွာ ႑-၁။ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳမႈတို႔အား ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေစျခင္း။
ယင္းက႑၌ အဓိကရည္ရြယ္သည့္အပိုင္းမွာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ ျပည္နယ္မ်ား/ တိုင္းေဒသ
ႀကီးမ်ား၊

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္အဆင့္မ်ားသိ႔ု ရန္ပံုေငြမ်ား စီးဆင္းသြားႏိုင္ေရးအတြက္

လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းရန္ပံုေငြမ်ားအား

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး၊

က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္မႈအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား၊ ေဒသႏၱရအလုပ္သမားခမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
စရိတ္စကမ်ား၊ အေဆာက္အဦ၊ ယာဥ္ႏွင့္ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားအား အေသးစားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား
ကဲ့သ႔ို လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး

သြားရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေထာက္ပံ့စရိတ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး (Township Medical
Officers) မ်ားထံသ႔ို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တု႔မ
ိ ွတဆင့္ ဆက္လက္၍

(Station

Hospitals) ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန (Rural Health Centres) မ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (SubCentres) မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ား(Maternal and Child Health Clinics)သိ႔ု
ဆက္လက္ ေပးအပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ို ေပးအပ္ရာ၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအတြက္ စံျပဳ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား (Standard Operation Procedures) မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အက်ံဳး၀င္ေသာ အသံုးစရိတ္
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ (ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ဘဏ္အပ
ု ္စုႏွင့္ ျမန္မာ
ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူမည္ ျဖစ္သည္။)
ထုိသ႔ုိ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္

ေပးအပ္သြားမည့္

ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ထည္၀
့ င္ေပးျပီး
ျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ထပ္မံ အားျဖည့္ေပးသြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသ႔ုိ ထည္၀
့ င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အလုံအေလာက္ ထားရွိေပးႏုိင္ေရး၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ၀ယ္ယူ
4

ပို႕ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္အား စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈ၊ ေဆးပစၥည္းစက္ကိရိယာမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္း
ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အင္အားမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ခ႐ုိင္ အသီးသီးရိွ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
သည္ အဆုပ
ိ ါ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ႀကီးၾကပ္ေရး၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးက႑တုိ႔ကုိ

ပုိမုိ ခုိင္မာ

ေတာင့္တင္းလာေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရး လုပ္သားအင္အား လစ္ဟာမႈမ်ားအား
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကဲ့သ႔ုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးစနစ္အတြင္းရွိ ေပၚထြက္လာေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲ
လ်က္ရွိေသာ က႑အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း
႑

/

အေထာက္အကူျပဳ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာလူထု၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျမွင္႔တင္ျခင္း။ ေက်းရြာႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္အဆင့္မ်ားရွိ က်န္းမာေရးေကာ္မတိီမ်ားပါ၀င္သည့္
ေအာက္ေျခအဆင့္မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကြန္ယက္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ားကဲ့သုိ႔ လက္ရွိတြင္ တည္ရွိ
လည္ပတ္ေနသည့္ နည္းစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနမႈအား တုိးတက္ေစေရး
အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေတာင္းဆုခ
ိ ြင့္ရွိေစျခင္း၊ စီမံကိန္း
ေရးဆြသ
ဲ ည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာၾကေစရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း စသည္တ႔ုိ ျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုံျပန္အႀကံေပးမႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္
၄င္းတု႔၏
ိ အခန္းက႑မ်ားကုိလည္း တုိးျမွင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
႑ ၂။
႑-၂

။

႑ -၂
။

႑
႑

႑

႑

။)
႕
႑
။

(Standard Operation Procedures)
ႀ

ႀ

႕
။
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Universal Health Coverage
။

သဘာဝပတ္ဝ န္း က်င္ စီမ ံခ န္႔ခ မ
ြဲ ႈ အစီအ စဥ္၏ နယ္ပ ယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား လုပင
္ န္းလည္ပတ္ရ
္ န္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ခ်မွတ္
ေပးထားသည့္ လက္ရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္္ေရးဘက္ဂ်က္ထဲသ႔ို စီမံခ်က္သည္ တိုက႐
္ ိုက္ဘ႑ာေငြ ထည့္သြင္း
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံခ်က္ေအာက္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားကို အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရွိရင္းစြဲ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားကို ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
သိ႔ေ
ု သာ္

အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဌာနခြမ
ဲ ်ားႏွင့္

(ဥပမာ

ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနမ်ား)

ေက်းလက္

က်န္းမာေရးဌာန

တိုင္းျပည္အဆင္ႏ
့ ွင့္အညီ

အေရအတြက္၊

အနည္းဆံုးရွိသင့္ေသာ

လိုအပ္ခ်က္ကိုျပည့္မီရန္ လိအ
ု ပ္ပါမည္။ ၄င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယခုလက္ရတ
ွိ ြင္ အျပည့္အဝ ျဖည့္တင္းႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးပါ။
စီမံခ်က္တြင္ လက္ရိွက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားကို
ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း

၎တိ႕ု ၏မူရင္းအရြယ္အစားအတိုင္း

(အကယ္၍ဘက္ဂ်က္လံုေလာက္ပါက)

သို႔မဟုတ္

အေျခခံ

အေသးစား

ျပဳစုကုသမႈအတြက္

က်န္းမာေရး ပစၥည္းကိရိယာအသစ္မ်ား (ဥပမာ၊ ေဆးထိုးအပ္မ်ား) အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံေပးသြား
မည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သ႔ေ
ို သာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ေနရာအေပၚတြင္ မူတည္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သ႔ို အေသးစား
သက္ေရာက္မႈမ်ား ေခတၱျဖစ္ႏိုင္သည္ (ဥပမာ ဖုန္မႈန္႔၊ ဆူညံသ)ံ ။ ထို႕အျပင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြျဲ ပီး
စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္သည့္

က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း

ပိုထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ လူထုအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ (က)

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကိုင္တြယ္သူမ်ား အားလံုးတြင္

ခၽြန္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရမႈ (ခ) က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနအျပင္ဘက္ရိွ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္သူမ်ား၊ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုထံသ႔ို ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပဋိဇီဝ
ေဆးဝါးယဥ္ပါးမႈ ပ်ံႏွံ႔ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္၊ (ဂ) ေနရာအဆင့္ဆင့္တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္သူမ်ားသည္
ေကာင္းမြန္စြာ

စြန္႔ပစ္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမရိွေသာေၾကာင့္

ေဘးျဖစ္ေစသည့္

ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ အႏၱရာယ္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

6

ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊

ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရိွေသာ လက္ရိွတည္ရိွသည့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန မူရင္းနယ္နိမိတ္အတြင္းမွသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ျခင္း အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ေလ့လာစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ

ကမာၻ႔ဘဏ္၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္

ေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒအရ စီမံခ်က္ကို အမ်ိဳးအစား B အျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားသည္။ စီမံခ်က္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ လည္ပတ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ကမာၻ႔ဘဏ္၏

လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရး

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

က်န္းမာေရး

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္ (Environmental Management
Plan) ကို က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ

႕”

ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သည္။

စီမံခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင ့္
ဥပေဒေရးမူေ ဘာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမူဝါဒေဘာင္
အမ်ိဳးသားအလံုးစံု ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (က်န္းမာေရးက႑) (၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၃၀-၃၁ အထိ) ႏွင့္အညီ
လက္ရိွမူဝါဒႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အားျဖည့္မြမ္းမံျခင္း

(မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊

၊ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္

အလက္ စနစ္ကို မြမ္းမံျခင္း) တိ႔အ
ု ပါအဝင္ စီမံကိန္းခုႏွစ္ခု၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားတြင္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးတိ႔ု
ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွ ဥပေဒျပဳက႑သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမွ
ျပႆနာမ်ားကို လံုေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ ထိ႕ု အျပင္ တိုင္းျပည္၏ အလႊာအဆင့္ဆင့္တြင္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ႀကီးၾကပ္မႈေကာင္းမြန္စြာ ထြန္းကားျခင္း
မရိွေသးဘဲ ထပ္မံ၍
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ

ကူညအ
ီ ားျဖည့္ေပးရန္
အေလ့အက်င့္မ်ားကို

လိုအပ္သည္။ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခုလံုး၏ အလႊာတိုင္းရွိ
စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္ရန္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး

အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။
ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပိုးသတ္ေဆး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ
ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းသည္ ရွင္းလင္းစြာ မရိွေသးပါ။ ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္္ ေဆးဝါးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္အတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြရ
ဲ ဦးမည္ျဖစ္သလို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္

ျဖစ္သည္။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမည့္ သင့္ေ လ်ာ္ေ သာ ဥပေဒျပဌာန္း ျခင္း ျမန္မာျပည္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဥပေဒ ၁၅ ရပ္ရိွ
သည္။
၁) သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂)
၂) သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ ပန္းမာန္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေျမဧရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၄)

၃) လူထုက်န္းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂)
၄) စက္ရံုအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
၅) တိင
ု ္းျပည္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းဇုန္ဥပေဒ (၁၉၇၇)

၆) အမ်ိဳးသား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒ (၁၉၉၄)
၇)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဥပေဒမူၾကမ္း (၂၀၀၀)
၈) သတၱဳမိုင္းဥပေဒ (၁၉၉၄)
၉) သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားကို ခြထ
ဲ ားျခင္းဥပေဒ (၁၉၉၃)
၁၀) ေရခ်ိဳ ငါးဖမ္းဥပေဒ (၁၉၉၁)
၁၁) ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းဥပေဒ (၁၉၉၀)
၁၂) ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ (၁၉၉၀)
၁၃) အဏၰဝါဥပေဒ (၁၉၈၉)
၁၄) ႏိုင္ငံျခားငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအတြက္ ငါးဖမ္းပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ (၁၉၈၉)
၁၅) ဆည္ေျမာင္း ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (၁၉၈၂)
ထိ႔အ
ု ျပင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြထ
ဲ ားေသာ

တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း”

ဥပေဒ၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေပၚသိ႔ု အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

၄င္းဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

လမ္းညႊန္ခ်က္ကို

ယခုအခါ

ျပန္လည္

သံုးသပ္ေနသည္။ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တည္ရိွဆဲ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္သည္။

အင္စ တီက ်ဴးရွင ္း ပိုင ္း ဆိုင ္ရ ာ အစီအ မံမ ်ား
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မတီ (National Health Committee) ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ က႑တခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြေ
ဲ သာ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္
တည္ရိွသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ တာဝန္ေအာက္တြင္

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနကို

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ

ဒုဝန္ၾကီးႏွစ္ေယာက္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္

ဦး

ေဆာင္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနတြင္ ဌာနေပါင္းခုႏွစ္ခုရိွျပီး တစ္ခုခ်င္းဆီသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္မႈ၏ မတူညီေသာ က႑မ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ က်န္းမာေရးစီမံကိန္း
8

ဌာနသည္ အမ်ိဳးသား

က်န္းမာေရး စီမံကိန္းေရးဆြရ
ဲ န္ႏွင့္ က်န္းမာေရးသတင္း အခ်က္အလက္စနစ္ကို စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ တာဝန္ရိွသည္။
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားကို အလုပ္
ခန္႔အပ္ရန္

တာဝန္ရိွသည္။

ေဆးသိပပ
ၸံ ညာဦးစီးဌာနသည္

က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား

ေမြးထုတ္ေပးရန္

တာဝန္ရိွသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ ေဆးသုေသသနဌာနသည္ ေဆးသုေသသန
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
သတင္း

လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ရန္ သက္ေသအေထာက္အထားအေပၚ အေျခခံေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေပးအပ္ဖို႔တာဝန္

ရိွသည္။

တိုင္းရင္းေဆး

ဌာနသည္

ျမန္မာ့

တိုင္းရင္းေဆးက႑ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး
ဌာနသည္ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးကိရိယာပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး
လံုျခံဳမႈတ႕ို အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။
ျခံဳငံု၍သံုးသပ္ၾကည့္ပါက

က်န္းမာေရးစီမံကိန္း

ဌာနသည္

စီမံကိန္းကို

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတိ႔အ
ု တြက္ တာဝန္ရိွၿပီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
တိုင္းျပည္ရိွ
ဤဌာနသည္

လူဦးေရအားလံုးအတြက္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းႏွင့္

ေပးအပ္ရန္

အဓိကတာဝန္ရိွသည္။

မ်ား

အျခားေသာ

စသည့္

အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျပီး ထုိသတင္းမ်ားကို ပံုမွန္ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွ တဆင္ ့ျဖန္႔ေဝသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ား
က႑မွေထာက္ပံ့ေပးသည္။

က်န္းမာေရးစနစ္ကို

ေဒသအလိုက္စီမံခန္႔ချြဲ ပီး

ေက်းရြာ၊

ၿမိဳ႕နယ္၊

ခ႐ုိင္၊

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တ႔တ
ို ြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္သည္။ က်န္းမာေရးစနစ္ကို
ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးစင္တာေပါင္း (၁၅၅၈) ခုျဖင့္
ကြန္ရက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူ (၁၀၀,၀၀၀) မွ (၂၀၀,၀၀၀) အထိ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး အေျခခံပဏာမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည္။ ေက်းလက္
က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခတ
ု ြင္ လူဦးေရ (၂၀၀၀၀) ခန္႔ကို အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား (Basic Health Staff)
မွ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္

ကုတင္

၁၆-၂၅-၅၀ ဆန္႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု

တစ္႐ံု၊

တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၁ - ၂ ႐ံုႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၄ - ၇ ခု အထိရိွသည္။

စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္သ က္ဆ ုိင ္သ ည့္ ကမာၻ႔ဘ ဏ္အ ုပ ္စ ု လံုျ ခံဳ စိတ ္ခ ်ေရးမူဝ ါဒမ်ားႏွင ့္ စည္း မ်ဥ္း မ်ား


OP/BP ၄.၀၁ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္း



OP/BP ၄.၁၀ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား



လူထႏ
ု ွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း



ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
(Environment, Health and Safety Guidelines)
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သဘာဝပတ္ဝ န္း က်င္လ ံုျ ခံဳ ေရးအတြက ္ၾ ကိုတ င္စ မ္း စစ္ျ ခင္း
ဤစီမံ

္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား မပါဝင္ရပါ။



အသစ္ေဆာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း



လက္ရိွတည္ရိွေနသည့္

အေဆာက္အဦတစ္ခုတည္း၊

ထပ္တူေနရာတစ္ေနရာတည္း

သို႔မဟုတ္

သက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦ၏ တိုးခ်ဲ႕အစိတ္အပိုင္း (ဥပမာ အထပ္သစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း) တြင္
မဟုတ္ေသာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း


လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္တြင္
ထုတ္လႊတမ
္ ည့္

ေရဒီယိုသတၱဳၾကြပစၥည္းပါဝင္သည့္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

(ဥပမာ

က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

ဇီဝေဆးကုသမႈ

ကိရိယာမ်ား)

သို႔မဟုတ္

သယ္ေဆာင္သူမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္သည့္ ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ ငွက္ဖ်ား၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး) ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပိုးသတ္ေဆးဝါးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း။

စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆ ိုင ္သ ည့္ က်န္း မာေရးက႑၏ လက္ရ ိွအ ေျခအေန
ဇီဝေဆးကုသျခင္းႏွင့္
စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းသည္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွ

လူထုက်န္းမာေရးအတြက္

ျပည့္စံုထိေရာက္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ထြက္ေပၚလာသည့္

အေရးပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ရိွေသာ

လံုျခံဳစြာ

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈကို

မူဝါဒေရးဆြသ
ဲ ူမ်ားသည္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္လႊတ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ၾကည့ရ
္ န္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားလုိက္ချြဲ ခားထားရန္၊
ကုတ္ျဖင့္မွတ္သားရန္၊ သိမ္းဆည္းရန္၊ သယ္ယပ
ူ ို႔ေဆာင္ရန္၊ ႀကိဳတင္ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ရန္၊
ထြက္လာေသာ မီးခိုးမ်ားအပါအဝင္

မီး႐ိႈ႕စက္မွ

အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္၊ အလုပ္ခြင္ က်န္းမာေရးလုံျခံမႈ၊

မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း က်န္းမာေရး ဗဟုသုတျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို အေလး
ထားရမည္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္
ေသာေၾကာင့္

အဆံုးတခ်ိန္၌

က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

ျမဴနီစီပယ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္းသို႔

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးသည္

ေရာက္သြား

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း၏

တိုက႐
္ ိုက္တာဝန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အျခားေသာ

ူမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းတိုင္ပင္္၍ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
လက္စစ
ြဲ ာအုပ္)။
ဖတ္ႏိုင္ေအာင္

သို့ေသာ္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
နားလည္မႈ

ပိုရွိလာေအာင္

္မ်ားမွာ အတိုင္းအတာတခုအထိ ရွိျပီးျဖစ္သည္ (ဥပမာ ေဆး႐ံု

ေရးသားထားေသာ

ထုတ္ေဝေပးျခင္း၊

ေသာ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္

လမ္းၫႊန္ခ်က္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ

အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

လြယ္လင့္တကူ

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

ရွိရင္းစြဲ

္မ်ားကို အသိေပးဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ရွိရင္းစြဲ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို
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ပို၍တိက်ရန္၊ အေလ့

အက်င့္စံေကာင္းမ်ား

ႏွင့္

ကိုက္ညီျပီးျပည့္စံုမႈရွိရန္၊

ခ်မွတ္ထားေသာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။
စီမံ

ေရးဆြျဲ ပင္ဆင္ေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေလ့လာစစ္ေဆးမႈအရ

စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

အခ်ိဳ႕ေသာအကန္႔အသတ္မ်ားကို

လက္ရိွက်န္းမာေရးက႑မွာ

ေတြ႔ရသည္။


က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္ပိုးသတ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊

စည္းၾကပ္မႈ၊ မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား


ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ၎တို႕အားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ လက္ရိွ
က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ

ဥပေဒျပဳေရး၊

နည္းပညာအၾကံေပးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အျခားေသာ

မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မရိွျခင္း


စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

ႀကိဳတင္ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ျခင္း၊

စုေဆာင္းျခင္း၊

သိမ္းဆည္းျခင္း၊

သယ္ယူ

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈ
ဌာနမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အနိမ့္ဆံုး
အဆင့္တြင္ရိွျခင္း


စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ကိုင္တြယ္ပိုးသတ္ျပီး စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ၄င္းကို စတင္ထုတ္လုပ္လိုက္
သည့္ေနရာမွ စတင္၍ အမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားထားမႈ မရိွျခင္း



က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားမႈ၊ သက္ဆိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ပမာဏႏွင့္
၎ပါဝင္ေသာ ပစၥည္း ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပါးျခင္း



က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုး
ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိင
ု ္သည့္ အရာမ်ားကို ထုတ္ယူျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္
အဆင့္မ်ားတြင္ လံုေလာက္စြာမေတြ႔ရျခင္း



က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အေရအတြက္ေျမာက္မ်ားစြာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ေဒသ
အလိုက/္ ဗဟို စြန္႔ပစ္ေရး လုပ္ငန္းဌာန မရွိျခင္း



လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစရန္

လူတိုင္းလိုက္နာရမည့္

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကံေပးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို

ေကာင္းစြာမသိေနျခင္း


စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားမရိွျခင္း



က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ လူထ၏
ု အသိအျမင္အား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ လံုေလာက္
ေသာအရင္းအျမစ္ မရိွျခင္း

ထိ႔အ
ု ျပင္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကိုင္တြယ္ပိုးသတ္မႈႏွင့္

ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္မႈအတြက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အလံုအေလာက္မရိွဘဲ အခ်ိဳ့ေနရာမ်ားတြင္ မရိွသေလာက္ပင္
ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျပီး စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈကို
ျမင့္တင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက သီးျခား ကိုင္တြယ္ပိုးသတ္ျပီး စြန္႔ပစ္ရန္ကုန္က်စရိတ္ရိွသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏ
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အခ်ိဳးက်ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဇီဝေဆးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွ ထြက္လာ
ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ျပီး ပိုးမႊားကူးစက္မႈမရိွေအာင္ ႏိွမ္ႏွင္းႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ား
ကမ႓ာတြင္ ေပၚထြန္းလာသျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လူသားတိ႔၏
ု က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
ထိခိုက္ျခင္းမရိွေအာင္ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ၿပီီျဖစ္သည္။
ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေျမအရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္း/ေျမထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးအက်ိဳးဆက္ မ်ားႏွင့္
ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းစသည့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို

သက္ေရာက္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္ရန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္
ေနရာဌာနအားလံုးကို အေျခခံသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည့္စနစ္က ို
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မွ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
ကြင ္း ဆင္း ေလ့လ ာမႈအ တြင ္း အေထြေ ထြေ တြ႕ ရွိခ ်က္မ ်ား- အေျခခံအ ခ်က္အ လက္မ ်ား
ျခံဳငံု၍သံုးသပ္ရပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး နည္းလမ္းမ်ားသည္ ျပီးျပည့္စံု
ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွေသးေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကိုင္တြယ္ရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္

အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာႏိုင္ေျခရိွပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာသို႔ လာၾကေသာသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူထုတ႔က
ို ို ကာကြယ္ေပးရန္ အလႊာတိုင္း၌
အတိုင္းအတာတခုအထိ အသိရိွၾကသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာဌာန
အမ်ားစုသည္ ၄င္းတိ႔ထ
ု ုတ္လုပ္လိုက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူထုထံသ႔ို အႏၲရာယ္
နည္းရန္

သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်၊ ေရရွည္အက်ိဳးရိွျပီး

လက္ခံႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရိွသမွ် အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ ၄င္းတိ႔၏
ု
ဥပစာအတြင္း

ႏွင့္

ဥပစာအျပင္တြင္မူ

ႀကိဳတင္ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ျခင္းႏွင့္

ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္ျခင္းတိ႔က
ု ို

အေလးေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။
ေလ့လာခဲ့သည့္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္

အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ
ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ
အက်န္မ်ား၊

စကၠဴ၊

(၁)

အႏၱရာယ္မရိွေသာ

ပိုးမႊားမ်ားမပါဝင္သည့္
ကတ္ထူစကၠဴႏွင့္

ေနရာဌာန

မ်ားတြင္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
သာမန္

ပလတ္စတစ္

ေတြ႔ရသည့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
ပါကင္စမ်ား)၊

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

(၂)

(အစားအစား

သို႔မဟုတ္
အၾကြင္း

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားပါဝင္သည့္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသမႈ အတြက္ သံုးေသာပစၥည္းမ်ား၊
(၃) သီးျခား ကတ္ထူစကၠဴဘူးမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ အလိုအေလ်ာက္ဖ်က္စီးသြားေသာ သို႔မဟုတ္
တစ္ခါသံုး ေဆးထိုးအပ္ျပြန္ႏွင့္ အပ္မ်ားစသည့္ ခၽြန္ထက္ေသာ အရာမ်ား၊ (၄) ရက္လြန္ေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ မကုန္ေသးေသာ ရက္လြန္ေဆးအရည္မ်ား တြင္ ပါဝင္သည့္ ေဆးဝါးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား (၅)
ဓာတုစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား (ေဆး႐ံုဓာတ္ခခ
ြဲ န္းရိွဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား)
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ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ကာလဝမ္းေရာဂါ၊

တီဘီ၊

ဝမ္းပ်က္

ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊ ဆံုဆ႔န
ို ာေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ၊ Human papilloma virus ႏွင့္
လိင္မွကူးစက္သည့္ အျခားေရာဂါမ်ားစသည့္ ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွ ထြကလ
္ ာသည္။ ၄င္းတို႔သည္
ေဆး႐ံုရိွဓာတ္ခခ
ြဲ န္း ၌ပုိးေမြးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကူးစက္ေရာဂါရိွသူ လူနာမ်ားကို ခြစ
ဲ ိတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ခြဲ စစ္ေဆးရာမွ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထြက္လာသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဆးကုသျခင္း၊ သူနာျပဳစုေပးျခင္း၊ မီးဖြားျခင္း၊ ေဆးထိုးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြစ
ဲ ိတ္ကုသခန္းႏွင့္
ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ

ထြက္ေပၚလာသည့္

အရည္ပံုစံႏွင့္

အစိုင္အခဲပံုစံ

(ေသြး၊

သားငံရည္၊

အခ်င္းအစိတ္အပိုင္း၊ အူအတက္အစ၊ ဇီဝဓာတု စမ္းသပ္မႈမ်ားမွ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ျခင္ေထာင္ဆးစိမ္ေဆးျပား
မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ရမည့္ စမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ား (test kits) စသည္ ျဖစ္သည္။
ဂြမ္း၊ ေဆးထိုးျပြန္၊ ဘလိတ္ဓား၊ ေဆးဝါးေဟာင္း၊ ညစ္ေပေနေသာ လက္အိတ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ
ဆိုငရ
္ ာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစေသာ ကူးစက္ေစႏုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ လက္ရိွ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေျမတြင္းတူး၍ ျမဳပ္ႏွံျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေဆာက္အအံု
ေနာက္ဘက္တြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ၾကသည္ (ဥပမာ တစ္ခါသံုး
ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊

လူ႔ခႏၶာကိုယ္

အစိတ္အပိုင္းမ်ား)။

အခ်ိဳ႕ကို

ေျမျမဳပ္သည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

ခြျဲ ခားထားျခင္း မရိွဘဲ အားလံုးကိုေရာေႏွာ၍ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားတြင္ ထည့္ၾကသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတြင္
ေရာဂါပိုးမ်ား

ပ်ံ႕ပြားပါဝင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ပြားႏိုင္မႈသည္

ျမင့္တက္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မီး႐ိႈ႕စက္တြင္ မီး႐ိႈ႕ပါက မေတာ္တဆ ေပါက္ကႏ
ြဲ ိုင္သည္ကို သိရိွေသာ္လည္း ဖိအားေပးထားသည့္ဘူးမ်ား
(ဥပမာ

မီးမေလာင္

ေသာဓာတ္ေငြ႔၊

ေအာက္ဆီဂ်င္၊

ေဆးျဖန္းဘူး)

ကို

စြန္႔ပစ္ရာတြင္

သင့္ေလ်ာ္

ေကာင္းမြန္သည့္ စနစ္မရိွေသးပါ။ ေသြးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပုလင္းမ်ားျဖင့္ထုပ္၍ အျခားအရာမ်ား ႏွင့္အတူ
ေရာ၍ တြင္းထဲတြင္ ပစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခ၍
ြဲ စြန္႔ပစ္ရာတြင္

ေလ့လာခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး

ဝန္ေဆာင္မႈဌာန တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကပါ - ဥပမာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈနည္းေစရန္ ေလွ်ာ့ခ်သည့္
ေနရာဌာနမရွိဘဲ

ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ

သေႏၶသားအခ်င္းပစ္သည့္

မီး႐ိႈ႕စက္မ်ား

တြင္းမရွိျခင္း၊၊

ႏွင့္

ျပင္ပမီး႐ိႈ႕ရာ

ေျမာင္းအပြင့္ထဲသ႕ို ပစ္ျခင္း၊

ေနရာမ်ားတြင္

မီး႐ိႈ႕ျခင္းမ်ား၊

အမ်ားသံုးေရဆိုးပိုက္ကိုသံုး၍

ကူးစက္ႏုိင္ေသာ အေရမ်ားကိုစြန႔ပ
္ စ္ျခင္း တို႕ကို ေတြ႔ရသည္။
ေလ့လာခဲ့သည့္

က်န္းမာေရး

ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားသည္

အေတာ္အသင့္

သန္႔ရွင္းမႈရိွပါေသာ္လည္း

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း ျဖစ္ေနသည္ (မာက်ဴရီပါေသာ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊
ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊

လွ်ပ္စစ္္အိုးႏွင့္

ေဆး႐ံုကုတင္မ်ား)။

အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္

ကိရိယာ

လံုေလာက္စြာ မရိွေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ( ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆးပုလင္းမ်ား) တိ႔က
ု ို
ခြျဲ ခားျခင္းမရိွဘဲ တြင္းထဲသ႔ပ
ို စ္၍
မ်ားေသာအားျဖင့္

မၾကာခဏမီး႐ိႈ႕ၾကသည္။ ခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္

ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ၎အရာမ်ားကို

ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္

ေဆး႐ံုရိွဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စြန္႔ပစ္

ဤခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္စဥ္

ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ရွျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိမိရွမိျပီးေနာက္ HIV ကာကြယ္ျခင္းေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္ ရိွ
ေသာ္လည္း ေဆးစစ္ရန္ ကိရိယာႏွင့္ ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္အဆင့္မ်ား၌
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လြယ္လင့္တကူရွိမေနပါ။

အေျခခံက်န္းမာေရး

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ား

ဒဏ္ရာရျခင္း၊

ရွျခင္းတိ႔ု ေၾကာင့္ HIV ကူးစက္ေစႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကိုေလ်ာ့တြက္ၾကသည္။
လက္ရိွတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အာရံုစိုက္ရန္ လိုပါသည္။။
က်န္းမာေရး

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ

ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္

အမ်ိဳးသားအစီအစဥ္

အလြနအ
္ ေရးႀကီးပါသည္။

အနာဂတ္တြင္

ေပၚထြက္လာႏိုင္ရန္အတြက္

ထိေရာက္ေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အစီအစဥ္ကို ေရးဆြရ
ဲ န္အတြက္ ျပည့္စံုေသာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး

အေျခအေန

အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လမ္းကမ္းစာေစာင္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဇယားမ်ားျဖင့္ ေျမပံုေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ပံုျဖင့္ျဖစ္ေစ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ရိွသည္။
အစာအာဟာရ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အခ်က္
အလက္မ်ား၊

အျဖစ္မ်ားေသာ

ထိုးျခင္းအတြက္

ကေလးေရာဂါမ်ားကို

အစီအစဥ္အျပည့္အစံု၊

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

အနာႀကီးေရာဂါ၊

တီဘီ၊

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

ကာကြယ္ေဆး

ငွက္ဖ်ား၊ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈ

အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အညြန္းကိန္းမ်ား စသည္တ႔ပ
ို ါဝင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

က်န္းမာေရး

အေျခအေနကို

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္တြင္ ယင္လံုအိမ္သာလႊမ္းျခံဳမႈ

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေနရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ေရပမာဏသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေရအရင္းအျမစ္မွာ

အဓိကအားျဖင့္

မိုးေရ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တြင္းေရကန္ေရ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ရပ္ကြက္

ေက်းရြာမ်ားတြင္ အလွည့္က်ယူရသည္။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္
မ်ားမွ

ေရတြင္းတူးရန္

ဘက္ဂ်က္ထုတ္ေပးခဲ့

သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ေရသည္ငန္ေနသည့္အတြက္

သံုးရန္

မသင့္ေတာ္ပါ။ ေရ၏ အရည္အေသြးကို အစဥ္အျမဲ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ႕ျခင္းလည္းမရိွပါ။ ေနျပည္ေတာ္ရိွ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရး႐ံုး သည္ ေရအရည္ အေသြးကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကိမ္ စမ္းသပ္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္

အစီရင္ခံျခင္းကို

စာေရးသားျခင္းျဖင့္

မလုပ္

ေဆာင္ဘဲ

ႏႈတ္အားျဖင့္သာ

အစီရင္ခံသည္။

လက္ေတြ႔တြင္ က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းကို အေၾကာင္းမွာ ၁) က်န္းမာေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း (Health Care Waste Management) အေၾကာင္း တိုင္းျပည္တြင္ ဗဟုသုတ သိပ္မရွိျခင္း၊၂)
ဘ႑ာေငြ

မလံုေလာက္ျခင္း၊

၃)

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေရးတြင္

ျပည့္စံုျခင္းမရိွပါ၊

၄)

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ႕ျခင္း မလုပ္ႏိုင္ပါ။
ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ မိလႅာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္သည့္
စနစ္မရိွပါ။ မိလႅာက်င္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ လူဝင္ဆန္႕မႈ ပမာဏ
သည္ မ်ားျပားလာပါက (ဥပမာ လူနာကုတင္မ်ားလာျခင္း) လံုေလာက္မႈမရိွပါ။ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ က်န္းမာေရး
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစနစ္ကို ကုလသမဂၢ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေထာင္သင့္ျပီး
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ

ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

ကာကြယ္ျခင္း၊

ျပန္လည္

ထုတ္လုပအ
္ သံုးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္

အသံုးခ်ျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို
ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးက်န္သည့္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို သီးသန္႔ ဂ႐ုတစိုက္စီစဥ္ထားေသာ ေနရာ
မ်ားတြင္ ေျမဖို႔၍ ပစ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
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ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့ပ ါးေစသည့္
နည္း လမ္း မ်ား
၁။ အေသးစား ျပန္လ ည္ျ ပဳျပင္ ႈ လုပ ္င န္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လ ာႏိုင ္ေ သာ အက်ိဳ းသက္ေ ရာက္မ ႈမ ်ား
စီမံခ်က္က႑

၂ ေအာက္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

စီမံခ်က္တြင္

မလိုလားအပ္ေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာႏိုင္သည္။

ျပန္လည္

ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားသည္ အေသးစားသာျဖစ္ျပီး လက္ရိွတည္ရိွေနေသာ အေဆာက္အအံု၊
ေနရာတစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုကို တိုးခ်ဲ႕့ျခင္း မပါဝင္ပါ။
ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အေသးစား

အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

အလုပ္မ်ားသာျဖစ္ျပီး

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

စေသာ

ဖုန္၊ဆူညံျခင္း၊

တုန္ခါျခင္း၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို

အညစ္အေၾကး၊
အနည္းငယ္ေသာ

သက္ေရာက္မႈသာျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အတြင္းပိုင္း အျပင္ အဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ဥပမာ နံရံမ်ား)
ပါဝင္သည့္

ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္

တည္ရိွေနသည့္

အေဆာက္အအံု၏

တည္ေဆာက္ပႏ
ံု ွင့္

လံုျခံဳမႈတြင္

သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေနရာကြက္ကြက္အတြင္း အေသးစားသာျဖစ္၍ ေရတို
အခ်ိန္ပိုင္းသာျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္သည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ပါက အလြယ္တကူ
စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္သည္။

ျပဳျပင္မြမ္းမံေနစဥ္

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

မရိွေစရန္

ဤစီမံခ်က္တြင္

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာသင့္သည္တ႔က
ို ို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ေနရာမွ ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤအလုပ္မ်ားကို လုပ္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား (Enivronmental Codes of Practices - ECoPs)ကို
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကိုၾကည့္ပါ)။ ECoPs မ်ားသည္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း လည္ပတ္
ေဆာင္ရြက္ေရးလမ္းညႊန္ (Project Operation Manual) တြင္လည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၂။ စီမ ံခ ်က္လ ုပ ္ေ ဆာင္ေ နစဥ္က ာလတြင ္ ျဖစ္လ ာႏိုင ္သ ည့္ အက်ိဳ းသက္ေ ရာက္မ ႈမ ်ား
စီမံခ်က္သည္ ေဒသအဆင့္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး
အေျခခံက်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္သံုးကိရိယာမ်ား (ဥပမာ ေဆးထိုးျပြန္၊ ေဆးထိုးအပ္ ႏွင့္
ေဆးဝါးမ်ား) ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ေသာ
ေရဆိုးမ်ားကိလ
ု ည္း အနည္းငယ္ ပိုမိုထြက္လာေစလိမ့္မည္။
အစိုင္အခဲသ႑ာန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ား
စုမွာ ေနအိမ္တို႔မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံတူသည့္ သာမန္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုင္အခဲသ႑ာန္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည္။ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

က်န္းမာေရး

ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားမွ
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ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္

အႏၱရာယ္

ျဖစ္ေစေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား မည္မွ်ရိွသည္ဟူေသာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္း
ထားျခင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မရိွေသးပါ4။
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအုပ္စုမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ကူးစက္ေစေသာ ေရာဂါပိုးပါသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
မ်ား ျဖစ္သည္။


ခြ်န္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း - က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္အပ္၊
ခြစ
ဲ ိတ္ဓား၊ ဓား၊ သံ၊ ဘလိတ္ဓား၊ မွန္ကစ
ြဲ ႏွင့္ အျခားေသာ ခြ်န္ထက္သည့္ အရာမ်ားအပါအဝင္ ထိုးမိ
ရွမိႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊



ပတ္တီး ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ေသြးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားကို ထိေတြ႔ထားသည့္ ခၽြန္ထက္သည့္ အရာမဟုတ္
ေသာ္လည္း ကူးစက္ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း



လူ႔ခႏၶာကို္ယ္အစိတ္အပိုင္း၊ အသားစ၊ အခ်င္းႏွင့္ တိရစာၦန္အေသေကာင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ခႏၶာေဗဒႏွင့္
ဆိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မွထြက္လာေသာေရဆိုး သည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ
ခန္႔မွန္းေျခ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁ ကုဗမီတာ ထြက္ျပီး အိမ္မ်ားမွထြက္လာသည့္ ေရဆိုးႏွင့္ အေျခခံ ပါဝင္ပစၥည္း
တူညီသည္။ အဓိကျပႆနာမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရဆိုးမ်ားတြင္ ေရမွတဆင့္
အလြယ္တကူကူးစက္ႏိုင္သည့္ အူလမ္းေၾကာင္းရိွ ေရာဂါ ပိုးမ်ားပါဝင္သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အႏၱရာယ္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါႏွင့္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေဆာက္အအံုအတြင္း
တြင္ ျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံု အျပင္တြင္ျဖစ္ေစ ဤအႏၱရာယ္ရိွေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရေသာ လူအားလံုးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အဓိက အႏၱရာယ္ရိွသည့္ အုပ္စု
မ်ားမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား (ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား)၊ လူနာမ်ား၊ ၄င္းတိ႔၏
ု
ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔ထ
ု ံ အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား၊ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားႏွင့္ အနီးအနားတြင္ရိွေသာ လူထု
အပါအဝင္ အမိႈက္ပံုတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသူတ႔ို ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ လူ႔ခႏၶာ ကိုယ္ကို
အေရျပားတြင္ေပါက္ျပဲျခင္း၊

ပြန္းပဲျ့ဲ ခင္း၊

ထိခုိကရ
္ ွမိျခင္းမွလည္းေကာင္း၊

အေျမွးပါးမ်ားမွလည္းေကာင္း၊

အသက္႐ႈရာမွလည္းေကာင္း၊ အစားအေသာက္မွလည္းေကာင္း စသည့္လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုမွ ဝင္ေရာက္
ႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရိွေသာ
ဘက္တီးရီးယားမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္မႈမရိွသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္
4

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ စစ္တမ္း အရ HFC မ်ားထုတ္လုပ္ေသာ ပမာဏသည္ ၀.၀၈ကီလိုဂရမ္/ကုတင္/ေန႔

HzHCW ခန္႔ရိွသည္။ ၀.၅ကီလိုဂရမ္ HzHCW/ေန႔ခန္႔ရိွျပီး စင္တာခြမ
ဲ ်ားထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁-၂ကီလိုဂရမ္ HzHCW/ ေန႔ရိွ
သည္။
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ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ျပႆနာမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ခၽြန္ထက္ေသာ
အရာမ်ားေၾကာင့္

ထိခိုက္

ရွနာျဖစ္ေစသည္

သာမက

၄င္းတို႔သည္

ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္

ထိေတြ႔ထားပါ၍

ဤဒဏ္ရာမ်ားတြင္ ပိုးကူးႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ ခၽြန္ထက္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရျခင္းသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ခၽြန္ထက္ေသာအရာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္းသည္ HIV၊ HBV၊ HCV
စေသာ အႏၱရာယ္ရိွသည္ ေရာဂါမ်ား အဓိက ကူးစက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္တြင္ HIV၊ HBVႏွင့္
HCV ကူးစက္မႈ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ပိုးပါေသာ အပ္၊ ခြ်န္္ထက္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုိးမိ၍ဒဏ္ရာရရာမွ
ျဖစ္ေပၚသည္။
အကယ္၍ အမႈိကပ
္ ံုးမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္အခါ၊ ဌာနအတြင္းႏွင့္အျပင္သို႔ ယူေဆာင္သည့္အခါ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ထည့္ေသာပံုမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ ေဆးေၾကာမႈမရိွျခင္း၊ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ အိတ္မ်ား
စြပ္ထားမႈမရိွျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္ မၾကာမဏ

ပိုးမသတ္ျခင္း၊ သတိထားျခင္းမရိွဘဲ အဖံုးကို ကိုင္တြယ္ျခင္း

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အေျခခံသန္႔ရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးမျပဳပါက ေရာဂါကူးစက္ရန္ အလားအလာ ျမင့္မား
မည္ ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ သေႏၶသားအပါအဝင္ လူသလ
ိ ြယ္ေသာ
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ပံုရိပ္သည္လည္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသည္။
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မသင့္မေလ်ာ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါသည္။
ေဆး႐ံုမွ အျခားေနရာသို႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ရာ၌ မေလ်ာ္မကန္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ကုသျခင္းမွ
ထြက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာေႏွာပစ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား
မရိွျခင္းစသည္တို႔သည္ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုကို ေရာဂါပိုးကူးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကို ျမင့္မားေစသည္။
ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ထိန္းသိမ္းမႈလည္းမရိွေသာ မီး႐ိႈ႕စက္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေလထုကို
ညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းမ်ား

(PCI၊ သိပ္သည္းဆမ်ားသည့္

သတၱဳ စသည္)

ပိုထြက္ေစသည္အ
့ ျပင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

တင္းက်ပ္စြာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ၄င္းတို႔သည္

ပတ္ဝန္းက်င္ကို လြယ္ကူစြာ ညစ္ညမ္းေစျပီး က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ
(HzHCW)

ႏွင့္

ေရဆိုးမ်ားသည္

အႏၱရာယ္ရိွေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

ပမာဏအနည္းငယ္သာ

ရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္

စီမံခ်က္၏

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ၎ေနရာေဒသတြင္းသာ ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခြ၍
ဲ
ရႏိုင္ပါသည္။

၃။

မႈ ေလ်ာ့ပ ါးေစသည့္ နည္း လမ္း မ်ား
မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ ္င န္း မ်ားအတြက ္

စံန ည္း လမ္း မ်ားမွာ
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မႈေ လ်ာ့ပ ါးေစသည ့္

ျပင္ဆင္ျခင္း/မြမ္းမံျခင္း မစတင္မီွ
ဒီဇိုင္းကို

ၾကည္႐
့ ႈသံုးသပ္ရမည္။

စီမံအုပခ
္ ်ဳပ္သူ

(သို႕)

သေဘာတူရမည္။

မ်ားသည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမည့္
ဤျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္

၎ေဒသရိွ

မ်ား၏

ဒီဇိုင္းကို

တာဝန္ရွိအဖြ႕ဲ အစည္းမွ

တည္ဆဥ
ဲ ပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ၾကိဳတင္
ေအာက္ပါ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား (Enivronmental Codes of
Practices - ECoPs) (ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၂ ကိုၾကည့္ပါ) အတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ECoPs ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ခ႐ုိင္ အသီးသီးရိွ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္
ႀ

ရွိ

နည္းပညာရွင္အဖြ႕ဲ

(က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ

သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ား) မွ ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခ မ
ြဲ ႈအ တြက ္

မႈေ လ်ာ့ပ ါးေစသည့္ စံခ ်ိန ္

နည္းလမ္းမ်ား - အေထြေထြ ႐ိုးရွင္းေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အစီအစဥ္ (Waste Management Plan)
ေရးဆြျဲ ခင္း
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ
က်န္းမာေရး

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

နည္းႏိုငသ
္ မွ်နည္းေစရန္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို

အေထြေထြ
ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္

ဤအစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူမ်ား၊
ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၏ ပံုမန
ွ ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနစဥ္အတြင္း အစိုငအ
္ ခဲသ႑ာန္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မည္ကဲ့သ႔ို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ မည္၊ မည္ကဲ့သ႔သ
ို ိမ္းဆည္းရမည္ကို
(Waste

Management

Plan)

မွတစ္ဆင့္

ေကာင္းမြန္ေသာ

အေလ့အက်င့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ျပႆနာမ်ား

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

မႈ ေလ်ာ့က်ေရးနည္းလမ္းမ်ား

စည္းၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ အစိုင္အခဲ က်န္းမာေရးေစာင့္
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္

သ႑ာန္

က်န္းမာေရး

လိုက္ေသာ အစိုင္ အခဲ

ပစၥည္းမ်ားကို

သ႑ာန္ က်န္းမာေရး

စြန္႔ပစ္ျခင္းအပါအဝင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သံုးေန

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

အတြက္

ခြျဲ ခားျခင္း၊

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ျခင္း၊ မ်ား စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းအတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

လိုက္နာမည္။ ေသာ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေနာက္ ဆက္တ ြဲ ၃ တြင္ အဆိုျပဳ
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ေရွာက္မႈ

အေလ့အက်င့္

ေကာင္းမ်ားႏွင့္

စည္း

ၾကပ္ထိန္း ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား

ေဖာ္ျပထားသည္။
အစိုငအ
္ ခဲသ႑ာန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ခြျဲ ခားျခင္း
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လိုက္သည့္ ေနရာတြင္ပင္
၄င္းတိ႔က
ု ို ခြျဲ ခားရန္လိုအပ္သည္။ အစိုင္အခဲသ႑ာန္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးခြျဲ ခားသင့္
သည္။ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (ခၽြန္ထက္
ေသာအရာမ်ား၊

ခၽြန္ထက္မႈမရိွေသာ

အရာမ်ား၊

အလြန္ကူးစက္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အရာမ်ားႏွင့္ လူ႔ခႏၶာ
ကိုယစ
္ ြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား)၊

အႏၱရာယ္ရိွေသာ

ဓာတု

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖိအားေပးထားေသာ ဘူးမ်ားႏွင့္
အေထြေထြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား။
အစိုငအ
္ ခဲသ႑ာန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စုစည္းျခင္း
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ိဳး
အစားတစ္ခုစီအတြက္

ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္

အမိႈက္ပံုးသတ္မွတ္ထားရမည္။
အမိႈက္ပံုးရိွရာေနရာတြင္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ခြျဲ ခားျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္းကို ရွင္းျပခ်က္ထားရွိရမည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

အုပ္စု

တစ္ခုစီ သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရာင္ႏွင့္
နည္းပညာပိုင္း စံႏႈန္း ကုိက္ညသ
ီ ည့္ အိတ္ သို႔မဟုတ္
ပံုး တြင္ထည္ရ
့ မည္။
အစိုငအ
္ ခဲသ႑ာန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္
ျခင္း ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း
ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္ေရးနည္းလမ္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္
တစ္ခု ထက္ပိုေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။


အမိႈက္ပစ္ရမည့္ အနီးဆံုးေနရာသိ႔ု ပို႔ေဆာင္
ျခင္း၊



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

သဟဇာတျဖစ္

သည့္ ေဆးထိုးအပ္ ဖ်က္ဆီးသည့္စက္မ်ား၊
ကြန္ကရစ္ကန္မ်ား၊ စာတန္းပါေသာ အမႈိက္
ပံုးမ်ားစေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို
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အသံုးျပဳ

ျခင္း၊


ေလထုညစ္ညမ္းႏိုင္ၿပီး

အစဥ္အျမဲ

ထိန္း

သိမ္းရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ မီး႐ိႈ႕စက္
အသံုးျပဳျခင္းကို အားမေပးပါ။
ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၄ တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း နည္းလမ္း
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းကို
မိတ္ဆက္ထားပါသည္။
ေဆးပညာဆိုင္ရာ

ေရဆိုးႏွင့္ မိုးေရကို သီးျခားစီ သိမ္းဆည္းရမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားမွ

က်န္းမာေရး

ထုတ္လိုက္ေသာ ေရဆိုး

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားတြင္

အိမ္သာမ်ား

လူနာမ်ား၊ ရိွေစရန္

သန္႔ရွင္းမႈ
အမ်ိဳးသား

ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဆင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္သာမ်ား ထားရိွေပးရမည္။

မ်ား၊ WHO မွစည္းမ်ဥ္း
မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား

ေရဆိုးကို

ေနရာတြင္ပင္

ပဏာမ

သန္႔ရွင္းေရး

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ပိုးသတ္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္
သိ႔ု စြန္႔ထုတ္ရမည္။ စစ္ထုတ္လိုက္ေသာ ေရသည္
က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈမွ

ေရဆိုးအတြက္

ထုတ္လိုက္ေသာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္ World Health Organization (WHO)
မွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္ရမည္။
က်န္းမာေရး ပတ္ဝန္းက်င္ လုပ္ငန္းခြင္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို က်န္းမာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္
ရိွအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္သားမ်ားအားလံုးကို ေပးအပ္

ႏိုင္ငံတကာ

ရာမွ

ခ်က္မ်ား၊ WHO

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ရမည္။

လမ္းညႊန္

ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ

အေျခအေနမ်ားကို

ေျဖရွင္း

ျခင္း (အပ္ျဖင့္ ထိုးမိျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ ကိုၾကည့္
ပါ)

သဘာဝပတ္ဝ န္း က်င္ စီမ ံခ န္႔ခ မ
ြဲ ႈ
က႑ႏွင ့္ တာဝန္
ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဘ႑ာေငြမ်ားလက္ခံရရွိေသာ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ECoP
(ေနာက္ ဆက္တြဲ ၂) အတုိုင္း လိုက္နာမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔စြမ္းအားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိရိယာ/
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ေဆးဝါးပစၥည္းလက္ခရ
ံ ရွိမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ ရုိးရွင္းေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

ကို

ေရးဆြရ
ဲ န္

ႏွင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္

ကာလတြင္

၎အစီအစဥ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ အစီအစဥ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို
ခြျဲ ခားျခင္း၊

စုစည္းျခင္း၊

ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္

စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သလို

အႏၱရာယ္ရိွေသာအရာမ်ားကို

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ထိေတြ႔မႈအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၃-၄တြင္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

/လုပ္ငန္းစဥ္ နမူနာကိုေဖာ္ျပထားသည္)

စီမံခ်က္ရင္းႏွီးျမဳဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး ဥပေဒမ်ား၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၏
လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္

ႀ

ရွိ နည္းပညာရွင္အဖြဲ႕ (က်န္းမာေရး

ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ား) မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာရွင္အဖြ႕ဲ ၏ တာဝန္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း ပါဝင္သည္။(ဤတာဝန္မ်ား အျပင္ အျခားတာဝန္မ်ားလည္း
ရိွႏိုင္သည္။)
ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံခ်က္အဖြ႔သ
ဲ ည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

နည္းပညာရွင္အဖြ႕ဲ သိ႔ု

လိုအပ္သည္လ
့ မ္းညႊန္မႈႏွင့္

နည္းပညာပိုင္း

အကူအညီ

ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾ ကည့္ျ ခင္း ႏွင ့္အ စီရ င္ခ ံျ ခင္း
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား
ႏွင့္

လူထုသည္

ECoPs

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ားကို

တြင္

ေဖာ္ျပထားသလို

ထိခိုကမ
္ ႈေလ်ာ့က်ေစေရး

ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္

တာဝန္ရိွသည္။

နည္းလမ္းမ်ားကို

က်န္းမာေရး

ဦးစီးဌာနသို႕

တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္းကို လိုအပ္ပါက အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ရမည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ား ႏွင့္
ႏွင့္

လူထသ
ု ည္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားမွ

က်န္းမာေရး

ႀ

ရွိ နည္းပညာရွင္အဖြ႕ဲ
အစီအစဥ္

ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ (ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၆ စစ္ေဆးရန္ဇယားကိုၾကည့္ပါ) ။
ဤစစ္ေဆးရန္ဇယားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကို တိုင္းတာစစ္ေဆးရာတြင္ မွတ္တမ္း
မွတ္ရာမ်ားကို ၾကည္႐
့ ႈ႕ျခင္းႏွင့္ မ်က္ျမင္ေလ့လာျခင္း အတြက္ ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ အေထြေထြဇယား ျဖစ္သည္။
ရွိရင္းစြဲ ရပ္ရြာအေျချပဳယႏၲရားမ်ားမွတဆင့္ ေဒသခံလူထုကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ စီမံခ်က္တစိတ္တေဒသအျဖစ္ အားေပးသည္။ စီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္ရာ ေဒသခံမ်ားမွ
တိုင္တန္းမႈမ်ားရိွလာပါက နည္းပညာရွင္အဖြ႕ဲ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ အခ်ိန္မွီတိုင္တန္း
မႈကို ေလ့လာစစ္ေဆးၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
တာဝန္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာရွင္အဖြ႕ဲ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ေပးမႈမ်ားကို လိုအပ္သလို
ေပးရပါမည္။
စြမ ္း ေဆာင္ရ ည္ျ မင္႕ တင္ျ ခင္း အစီအ စဥ္
စီမံခ်က္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႕တင္ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ လုပ္
ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအားလံုးကို သင္တန္းေပးျခင္း
စသည့္တ႔ို ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လံုျခံဳေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ကုန္က ်ေငြ
လံုျခံဳေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတက
္ ို စီမံခ်က္ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ ပံ့ပိုးသြားမည္
ျဖစ္သည္။

လူထ ုအ ၾကံေ ပးျခင္း ႏွင ့္ အသိေ ပးျခင္း
Environmental Management Plan (EMP)
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ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၁ ဥပေဒျပဳျခင္း ၊ ဥပေဒမ်ား၊ အသိေ ပးေၾကျငာျခင္း ႏွင ့္ အမိန ္႔ေ ၾကျငာခ်က္မ ်ား
တည္ဆဲ က်န္းမာေရးဥပေဒမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားႏိုင္သည္။ လူထုက်န္းမာေရး ကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဥပေဒမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္ ကုသေပး
ရာတြင္ စံႏႈန္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဥပေဒမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္
ဥပေဒမ်ား တိ႔ျု ဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။
ေခါင္း ေဆာင္မ ႈ ႏွင ့္ အုပ ္ခ ်ဳပ္ေ ရး
ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥပေဒ (၁၉၉၀) (၂၀၁၀တြင္ ျပဳျပင္ထားၿပီး)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း အက္ဥပေဒ
ဝန္ေ ဆာင္မ ႈေ ပးျခင္း
လူထုက်န္းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂)
ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဥပေဒ (၁၉၉၅) (၂၀၁၁တြင္ ျပင္ဆင္ထား)
ကပ္ေရာဂါ အက္ဥပေဒ
အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ဗဟိုေကာ္မတီ တည္ေထာင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာခ်က္
အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီ တည္ေထာင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာခ်က္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီစီပယ္ အက္ဥပေဒ ၂၆
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမ်ား အက္ဥပေဒ
ရန္ကုန္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ ဥပေဒ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂
ပုဂၢလ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၀၇)
ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္စားသံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၆)
မူးယစ္ေဆးႏွင့္ စိတက
္ ုိေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၃)
အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ဥပေဒ (၁၉၉၇)
မ်က္စိလွဴဒါန္းမႈဥပေဒ (၁၉၉၆)
ေသြးႏွင့္ ေသြးထုတ္ကုန္မ်ားဥပေဒ (၂၀၀၃)
ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လွဴျခင္းဥပေဒ (၂၀၀၄)
က်န္း မာေရးလုပ ္သ ားမ်ား
တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ၁၉၆၃
ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၀၀)
သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးပညာေကာင္စီဥပေဒ (၁၉၈၉)၊ (၂၀၁၁တြင္ျပဳျပင္ထား)
တိုင္းရင္ေဆးပညာေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၀၀)
သူနာျပဳ၊ သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ (၁၉၉၀)၊ (၂၀၀၂တြင္ျပဳျပင္ထား)
ေဆးပညာက်င့္ဝတ္မ်ား
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က်င့္ဝတ္ပိုင္းအရ မသင့္ေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူ
အေထြေထြဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာေကာင္စီလမ္းညႊန္ခ်က္
အေရးပါေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင ့္န ည္း ပညာကို ရရိွေ ရး
အမ်ိဳးသားေဆးဝါးဥပေဒ (၁၉၉၂)
တိုင္းရင္းေဆးဝါးဥပေဒ (၁၉၉၆)
က်န္း မာေရးသတင္း အခ်က္အ လက္မ ်ားႏွင ့္ သုေ တသန
ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာသုေတသနေကာင္စီ အက္ဥပေဒ
က်န္း မာေရးဘ႑ာေငြ
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ ၂၀၁၂
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ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၂ - သဘာဝပတ္ဝ န္း က်င္ႏ ွင ့္ပ တ္သ က္၍ လိုက ္န ာရမည့္ စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ား
(Eniv ronmental Codes of Practices - ECoPs) 5
သဘာဝပတ္ဝ န္း က်င္

ထိခ ိုက မ
္ ႈေ လ်ာ့န ည္း ေအာင္လ ုပ ္ျ ခင္း နည္း လမ္း မ်ား

ျပႆနာမ်ား
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း/

-

ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေလအရည္အေသြး၊ ဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား

သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးအသားအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ HCF ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

မွ

လိုက္နာရမည္။

ထြက္လာေသာ

ဖုန္မႈန္႔၊

ဆူညံမႈႏွင့္

-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရုိက္တာ
မ်ားသည္ အႏၱရာယ္မရိွေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ လူနာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

တုန္ခါျခင္း

အနီးအနားရိွလူမ်ား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ဖုန္ထျခင္းနည္းေအာင္ ဖုန္ထ
ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရုိက္တာ
မ်ားသည္ ဖုန္မႈန္႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ ေရျဖန္းျခင္း၊ ပစၥည္းပံု
မ်ားကို

ဖံုးအုပ္ျခင္းစသည္)

ကို လိုအပ္သလို စီစဥ္ရမည္။ ေျမႀကီး၊ သဲ၊

အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ျပန္႔က်ဲမေနေစရန္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
ဖံုးအုပ္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ သယ္ေဆာင္ရ မည္။ ေျမႀကီးႏွင့္အျခားအရာမ်ားကို
ေလတိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္ ဖံုးအုပ္ထားရမည္။
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
အနီးတြင္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားထံမွ

အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာ

ထြက္လာသည့္

ေရဆိုးမ်ားကို

စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ အိမ္သာ စနစ္တက် ထားရိွေပးရမည္။
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေနစဥ္ ဝန္ထမ္း မ်ားသည္
အသံဆူညံမႈ ျမင့္မားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ရပါ။

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ

-

ထုတ္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုင္အခဲ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား (သိုေလွာင္ျခင္း၊ အမိႈက္ပံုးမ်ား ထားေပး
ျခင္း၊ အလုပ္ခြင္ကို သန္႔ရွင္းျခင္း၊ အမိႈက္ပံုးမ်ား သြန္ရန္ အခ်ိန္ဇယား စသည္)

လုပ္လိုက္ေသာ

ကို အလုပ္မစတင္မွီ စီစဥ္ထားရမည္။

အစိုင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး

အလုပ္

လုပ္ေနစဥ္ ေနရာတိုင္း၌ အမိႈက္ပံုးမ်ား ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သိမ္းဆည္းေရး
ေနရာမ်ားကို သတ္မွတထ
္ ားရမည္။
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုငအ
္ ခဲ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း ကို
အလုပ္ခြင္ရိွ

5

သတ္မွတ္ထားသည့္

ေနရာတြင္ေခတၱထားရမည္။

ထို႔ေနာက္

က်န္း မာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန မ်ားတြင္ ျပဳျပင္မြမ္း မံေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေနသည့္သူမ်ား လိုက္နာရန္ ဥပမာ ဝန္ထမ္း မ်ား
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လက္မွတ္ရ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေကာက္ခံသူထံ မွတဆင့္ အျခား တစ္ေနရာသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္း၍ စြန္႔ပစ္ရမည္။
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားၿပီး က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဒသအာဏာပိုင္ မ်ားမွ ခြင့္ျပဳေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရမည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ဌာနမ်ား၏

ပိုက္နက္အတြင္း

ေျမျမဳပ္ႏွံျခင္းတို႔ကို

မဖံုးအုပ္မကာရံဘဲ

ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

အက်ိဳး

မီး႐ိႈ႔ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အပ်က္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား/ေဆးမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ အထိခိုက္
မခံသည့္ေနရာမ်ား

(ျမစ္မ်ား၊

ေခ်ာင္းမ်ားအပါအဝင္)

တြင္

စြန္႔ပစ္ျခင္းကို

တားျမစ္သည္။
-

ေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးသစ္သားတန္းပစၥည္းမ်ား၊ စတီးလ္၊ ျငမ္းစင္ ေဆာက္လုပ္
သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ထုပ္ပိုးသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ စသည့္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အျခားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ခြျဲ ခား၍
သိမ္းဆည္းထားရမည္။

-

Asbestos ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဆိပ္ အေတာက္
ပါေသာ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရာတြင္ အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ လက္မွတ္ရ
အလုပ္သမားမ်ားမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္

-

အလုပ္သမားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာင္းမြန္

က်န္းမာေရး

ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးကို က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လိုက္နာရမည္။

လူနာမ်ားႏွင့္ ၄င္း တိ႔၏
ု

-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ား (မီးေဘး၊ ငလ်င္၊ ေရႀကီးျခင္း) တြင္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြကရ
္ န္

ေဆြမ်ိဳးမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်

အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြထ
ဲ ားရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

မႈအတြက္ အႏၱရာယ္
-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္ လံုျခံဳေရး စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အနည္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္ သင္တန္းရထားရမည္။

-

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္တြင္

ျခံစည္း႐ိုးတပ္ျခင္း၊ တားျမစ္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သတိေပး
ဆိုင္းဘုတ္၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား
အက်ိဳးအပဲ့မ်ားႏွင့္

အျခားေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားကို

အႏၱရာယ္မ်ားမွ

နည္းလမ္းမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေပးအပ္ရမည္။
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ကာကြယ္ရန္

လံုျခံဳေရး

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - စံႏႈန္းျပဳ၍လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ ္င န္း စဥ္မ ်ား (နမူန ာ) - က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ
စြန ္႔ပ စ္စ ၥည ္း မ်ားကို ခြျဲ ခားျခင္း
က်န္းမာေရးဝန္ေ ဆာင္မ ႈ စံႏ ႈန ္း ျပဳ၍လုပ ္ေ ဆာင္ရ မည့္
ဌာန(အမည္. ..)

လုပ ္င န္း စဥ္မ ်ား -

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္စၥည္းမ်ားကို ခြျဲ ခားျခင္း

ေနရာ
ၿမိဳ ႕နယ္
ေန႔စ ြဲ

၁။

ရည္ရြယ္ခ်က္ - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ခြျဲ ခားထားရန္ စီစဥ္ျခင္း

၂။

သက္ဆ ိုင ္သ ည့္ေ နရာမ်ား -HCF မ်ားရိွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ေသာ

အခန္းေနရာအားလံုးသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၃။

တာဝန္ - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေနသည့္
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လူအားလံုး (ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူနာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု

ေဆြမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္)

၄။

ကိရ ိယ ာမ်ားႏွင ့္ အေထာက္အ ပံပ
့ စၥည ္း မ်ား -

စြန ္႔ပ စ္အ ိတ ္မ ်ား သည္စံႏႈန္းမ်ားအညီျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္သည့္ကာလာ (အဝါ၊ အစိမ္း၊ အျဖဴ၊ အမည္း)
ျဖစ္ရမည္။ အဝါေရာင္ႏွင့္ အမဲေရာင္ စြန္႔ပစ္အိတ္မ်ားကို PE သိ႔မ
ု ဟုတ္ PP (PVC အိတ္မ်ားကို မသံုးရပါ)
ျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအိတ္မ်ား၏ အနည္းဆံုးအထူသည္ ၀,၁ မီလီမီတာ
အထူရိွရမည္ျဖစ္ျပီး

ဆံဝင္မႈသည္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုထည္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ရမည္။

အမ်ားဆံုးဆံဝင္မႈမွာ ၀,၁

ကုဗမီတာျဖစ္သည္။ အိတ္၏အျပင္ဘက္ ၃/၄ ခန္႔တြင္ "ဤလိုင္းထက္ ပိုမထည့္ပါႏွင့္" ဟူေသာ ေရျပင္ညီမ်ဥ္း
ပါရမည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအိတ္မ်ားသည္ ကာလာစနစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ အသံုး
ျပဳရမည္။
အႏၱရာယ္ရိွေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္အိတ္ တိုင္းတြင္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အမွတတ
္ ံဆိပ္ပါရိွရမည္။ အိတအ
္ ဝါႏွင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း
ပါရိွသည့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဇီဝစြန္႔ပစ္ပစၥည္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ ပါရိွရမည္။ အိတ္အျဖဴ၊
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထည့္ေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္တံဆိပ္ပါရမည္။
ခၽြန ္ထ က္ေ သာ စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း ထည့္ပ ံုး မ်ား သည္ ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ မာေက်ာ
ေသာနံရံႏွင့္

ေအာက္ေျခကို

အလြယ္တကူ ထိုးေဖာက္၍

မရေစရ၊

ယိုစိမ့္မႈမရိွေစရ၊

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အရြယ္အစားရိွရမည္၊ အဖံုး ကုိ ပိတ္ရ/ဖြင့္ရ လြယ္ကူရမယ္၊ အားျဖင့္ ထိုးထည့္ျခင္းမလိုရေအာင္ အဝသည္
ခၽြန္ထက္ေသာ အရာကို ထည့္ရန္အတြက္ က်ယ္ဝန္းမႈရိွရမည္ျဖစ္သည္၊ "ခြ်န္ထက္ေသာ အရာမ်ားအတြက္သာ
ျဖစ္သည္"ဟူေသာ စာတန္းပါရမည္၊ အိတ္၏ ၃/၄ အျမင့္တြင္ "`ဤလိုင္းထက္ေက်ာ္၍မထည့္ရ"ဟူေသာ
စာတန္းပါရမည္၊ အဝါ ေရာင္ျဖစ္ရမည္၊ လက္ကိုငပ
္ ါရမည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သယ္ေဆာင္ေနစဥ္ ခြ်န္ထက္ေသာ
အရာမ်ား ထြကမ
္ က်ရန္ က်နစြာ အလံုပိတ္ႏိုင္ရမည္။
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၅။

နည္း စနစ္မ ်ား

က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း အနက္ဖ ြင ့္ဆ ိုခ ်က္
မ်ားမွထြက္ေသာ
ခြျဲ ခားရမည္။

၄င္းတိ႔မ
ု ွာ

ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊

ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ္
ဓာတုစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းႏွင့္

အေထြေထြ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စု ၄ စု ခြႏ
ဲ ိုင္သည္။


ခၽြန္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (အုပ္စု ၁ က) တိ႔သ
ု ည္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္
အပ္မ်ား၊ ေဆးထိုးျပြန္မ်ား၊ ခြစ
ဲ ိတ္ဓားမ်ား၊ ဓားမ်ား၊ သံမ်ား၊ ဘလိတ္ဓားမ်ား၊ မွန္ကစ
ြဲ မ်ားႏွင့္ အျခား
ခၽြန္ထက္ေသာ အရာမ်ားအပါအဝင္ ထိမိ ရွမိႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။



ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ ခြ်န္ထက္မႈမရိွသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (အုပ္စု ၁ ခ) တိ႔သ
ု ည္ ေသြး၊ ခႏၶာကိုယ္ အရည္
မ်ားႏွင့္ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္းမ်ားမွထြက္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ထားသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား



ကူးစက္ေစႏႈန္းျမင့္မားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (အုပ္စု ၁ ဂ) - ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ခြစ
ဲ ိတ္စစ္ေဆးျခင္း၊
ဤကဲ့သ႔ို ခြစ
ဲ ိတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကိရယ
ိ ာမ်ားစသည့္ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းသံုးမ်ား



ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား (အုပ္စု ၁ ဃ) ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အသားစမ်ား၊
အခ်င္း၊ သေႏၶသားေလာင္းႏွင့္ တိရစာၦန္အေသေကာင္မ်ား

ဓာတုစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားတြင္

ရက္လြန္ေဆးဝါးမ်ား၊

အဆင့္နိမ့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့သည္

ေဆးႏွင့္

ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထြက္ ေဘးျဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား
ပါဝင္သည္။
ေဘးျဖစ္ေစသည့္

အရာမ်ားမပါဝင္သည့္ အေထြေထြ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်၍မရေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးခ်၍ရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္။
စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း မ်ားကို ခြျဲ ခားျခင္း


က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ခြျဲ ခားရမည္။



စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္စီကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ပါေသာ အထူးအိတ္မ်ားႏွင့္ ပံုး
မ်ားတြင္ သိမ္းရမည္။



ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အိတ္အဝါေရာင္ထဲတြင္ထည့္၍ ခြျဲ ခားထားရမည္။



ခြ်န္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ခၽြန္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထည့္ရမည့္ ပံုးမ်ားထဲသို႔ ခြျဲ ခားထားရ
မည္။



ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမဲေရာင္အိတ္ထဲသ႔ို ထည့္၍ ခြျဲ ခားထားရမည္။



အေထြေထြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အစိမ္းေရာင္အိတ္ထဲသ႔ို ထည့္၍ ခြျဲ ခားထားရမည္။



ျပန္လည္အသံုးခ်၍ရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အျဖဴေရာင္အိတ္ထဲသ႔ို ထည့္၍ခြျဲ ခားထားရမည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - စံႏႈန္းျပဳ၍လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ ္င န္း စဥ္မ ်ား (နမူန ာ) - က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ
စြန ္႔ပ စ္စ ၥည ္း မ်ားကို သိုေ လွာ င္ျ ခင္း
က်န္းမာေရးဝန္ေ ဆာင္မ ႈ စံႏ ႈန ္း ျပဳ၍လုပ ္ေ ဆာင္ရ မည့္

လုပ ္င န္း စဥ္မ ်ား - ေနရာ

ဌာန(အမည္. ..)

စြန ္႔ပ စ္စ ၥည ္း မ်ားကို ၿမိဳ ႕နယ္

က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ
သိုေ လွာ င္ျ ခင္း

ေန႔စ ြဲ

၁။

ရည္ရ ြယ ္ခ ်က္ - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သိုေလွာင္ေရး စီမံရန္

၂။

သက္ဆ ိုင ္သ ည့္ နယ္ပ ယ္ - HCF ရိွ သိုေလွာင္သည့္ ေနရာ/ဌာန

၃။

တာဝန္ - HCF တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္သည့္ေနရာ တာဝန္ခံ

၄။

ကိရ ိယ ာမ်ားႏွင ့္ အေထာက္အ ပံ့ပ စၥည ္း မ်ား

သိုေလွာင္ေနရာမ်ားသည္

ေအာက္ပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီရမည္။

အစားအေသာက္

ျပင္ဆင္

သည့္ေနရာမ်ား၊ လူထူသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ လူသြားလမ္းမွ ေဝးရမည္၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ ေျမတြင္းေအာင္းသတၱဝါ
မ်ားႏွင့္ အျပင္လူမ်ားလာေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အမိုး၊ တံခါးႏွင့္ ေသာ့ရိွရမည္၊ ေနရာသည္ HCF မ်ားမွ
ထုတ္လိုက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီရမည္၊ ေရစီးေရလာစနစ္၊ ေရစိမ့္မႈမရိွေသာ နံရံႏွင့္
ၾကမးခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းရမည္။
ခြ်န္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္မည့္ ကိရိယာမ်ားသည္ သိပ္သည္းဆျမင့္ေသာ ပလပ္ စတစ္ျဖင့္
ျပဳလုပ္ၿပီး ထူၿပီးခိုင္ခံေသာ နံရံရိွသည့္ ပံုးမ်ားျဖစ္ရမည္။ ပံုး၏အျပင္ဘက္တြင္ ဇီဝအႏၱရာယ္ သေကၤတပါဝင္ျပီး
"ခြ်န္ထက္ေသာ အရာမ်ားသာ"ဟူေသာ စာတမ္းပါရမည္။ ၃/၄ အျမင့္တြင္ "ဤလိုင္းကို ေက်ာ္၍မထည့္ရ"
ဟူေသာ စာတမ္းပါရမည္။

၅။

နည္း စနစ္မ ်ား

- မတူညီေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔သိမ္းထားရမည္။
- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စံသိုေလွာင္ေရး

ကိရိယာတြင္ သိုေလွာင္ရမည္။

- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ခ်ိန္သည္ ၄၈ နာရီထက္မပိုရပါ။
- ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေျမျမဳပ္ရမည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံုမွန္ စြန္႔ပစ္ရမည္။
- သိုေလွာင္သည့္ ေနရာႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ပံုမွန္သန္႔ရွင္းျပီး ပိုးသတ္ရမည္။
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ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၄.၁ -

ကိုင ္တ ြယ ္ပ ိုး သတ္ျ ခင္း ႏွင ့္

စြန ္႔ပ စ္ျ ခင္း အတြက ္ သင့္ေ လ်ာ္ေ သာ နည္း လမ္း ရွာ ေဖြရ န္ လမ္း ညႊန ္ခ ်က္
ကိုင ္တ ြယ ပ
္ ိုး သတ္မ ႈ နည္း ပညာမ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
လံုေလာက္

ေသာ္လည္း

လံုေလာက္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

မီးမ႐ိႈ႕သည့္

ေရေႏြးေငြ႔၊

အမ်ိဳးအစားအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္

နည္းပညာမ်ားသည္

microwave

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အခ်ိဳ႕ေသာ

မီး႐ိႈ႕စက္သည္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္

ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္

ပိုးသတ္ျခင္းသည္

ကူးစက္ေစႏိုင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ားစု အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ခြ်န္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ကြန္ကရစ္
ေျမျမဳပ္တြင္းမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ခြ်န္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္သည္။ ဓာတ္ပ်ယ္ေစျခင္းသည္ ဓာတု စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ
သင့္ေလ်ာ္သည္

၁

(ဇယား

ကိုၾကည့္ပါ)။

လူမႈစီးပြား

နည္းပညာအေပၚတြင္မူတည္၍
ကိုင္တြယ္

အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ရရိွႏိုင္ေသာ

သည္ ၎အေျခအေနႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္

္ေရး နည္းပညာကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ (ဇယား ၂ ကိုၾကည့္ပါ)။

ဇယား ၁၊ မတူညီေသာ က်နး္မာေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုင္တြယ္

္မႈႏွင့္

စြန္႔ပစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
အပူေပး

စိုစြတ္ေသာ

Microwave

ဓာတု

လံုျခံဳစြာ

ဓာတ္ပ်ယ္ အျခားအ

မီး႐ိႈ႔႕ျခင္း

အပူေပး

ေရာင္ျခည္ေပး ပိုးသတ္ျခင္း ေျမျမဳပ္ျခင္း ေစျခင္း

ရာမ်ား

ပိုးသတ္ျခင္း ျခင္း
ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
ခၽြန္ထက္သည့္
အရာမ်ား
မခၽြန္ထက္သည့္
အရာမ်ား
ကူးစက္ႏႈန္းျမင့္မ
ားသည့္အရာမ်ား
ခႏၶာကိုယ္အစိ
တ္ အပိုင္းမ်ား

ရသည္

ရသည္

ရသည္

ရသည္

ရသည္

မရပါ

-

ရသည္

ရသည္

ရသည္

ရသည္

ရသည္

မရပါ

-

ရသည္

ရသည္

ရသည္

ရသည္

ရသည္

မရပါ

-

ရသည္

မရပါ

မရပါ

မရပါ

ရသည္

မရပါ

-

ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
ေဆးဝါးမ်ား

Supplier
ပမာဏအ
နည္းငယ္

မရပါ

မရပါ

မရပါ

ရသည္

ရသည္

ထံျပန္
လည္ေပး
အပ္ရန္
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ဇယား ၂၊ HCW ကိုင ္တ ြယ ္

္ျ ခင္း နည္း ပညာ၏ အဓိက အားသာခ်က္ႏ ွင ့္ အားနည္း ခ်က္မ ်ား

နည္း ပညာ
မီး မ႐ိႈ႔႕ သည့္န ည္း ပညာမ်ား
ေဆးထိုးအပ္ျဖတ္စက္

-

ေဆးထိုးအပ္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳ -

ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

ျဖတ္၍

ခြျဲ ခားထားျပီးလ်င္

ေဆးထိုး

အပ္မ်ားကုိ ထပ္မံကိုင္တြယ္

ရန္

- လည္ပတ္ရလြယ္ကူျခင္း၊ ကုန္က်မႈ လိုအပ္ျခင္း
သက္သာျခင္း
- ေဆးထိုးျပြန္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်
ႏိုင္ျခင္း
ေဆးထိုးအပ္

-

လွ်ပ္စစ္ျဖင့္

ေဆးထိုးအပ္မ်ားကို - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားးလိုအပ္မႈ

ဖ်က္ဆီးစက္

ပိုးသတ္၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း

-ဖ်က္ဆီးၿပီးသည့္အခါ ေဆးထိုးအပ္အရင္း

-လည္ပတ္ရလြယ္ကူျခင္း၊

ကုန္က် က်န္ရိွေနျခင္း

စရိတ္ သက္သာျခင္း
- ေဆးထိုးျပြန္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်
ႏိုင္ျခင္း
ဓာတ္ပ်ယ္ေစျခင္း

- ဓာတုစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးစြန္႔ - အျခားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္
-လည္ပတ္ရလြယ္ကူျခင္း၊

သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွျခင္း

ကုန္က်

စရိတ္ သက္သာျခင္း
ကြန္ကရစ္ ေျမျမဳပ္တြင္း

-ခြ်န္ထက္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ပိုးပါေသာ - ေျမႏွင့္ ေနရာလိုအပ္ျခင္း
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္

သင့္ေလ်ာ္ - ဒီဇိုင္း၊ တည္ေဆာက္ပံု မေကာင္းပါက

သည္

ေျမေအာက္ေရကို ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရိွျခင္း

-လည္ပတ္ရလြယ္ကူျခင္း၊

ကုန္က်

စရိတ္ သက္သာျခင္း
လံုျခံဳစြာ ေျမျမဳပ္ျခင္း

-ေနရာသို႔

လူအမ်ားသြားလာျခင္း - ေတာင္ထူျပီး ေတာနယ္ဘက္က်ေသာ

ခြင့္မျပဳပါက၊ သဘာဝအတိုင္း စိမ့္ဝင္မႈ ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္
နည္းပါက လံုျခံဳသည္
- ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လည္ပတ္မႈ ကုန္က်
စရိတ္ နည္းျခင္း
ေရေႏြးေငြ႕စီးေၾကာင္းျဖင့္

- မ်ားစြာ ထိေရာက္ေသာ ပိုးသတ္ျခင္း

- ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္

ပိုးသတ္ျခင္း

- ခုတ္ထစ္ျဖတ္စက္(Shredder) ရွပ
ိ ါက ဓာတု စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ

(autoclave၊

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုထည္နည္းသြားျခင္း

စိမ့္စီးဝင္ႏိုင္မႈမရိွသည့္

microwave)

- လည္ပတ္သည့္ စရိတ္ သက္သာျခင္း

အတြက္ လံုေလာက္မႈ မရိွျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

-သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္း - ေလ့က်င့္ထားသည့္ ေအာ္ပေရတာ လို
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မြန္ျခင္း

အပ္ျခင္း

-ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လူသိမ်ားသည့္ နည္း ပညာ ျဖစ္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

စရိတ္မ်ားျခင္း၊

အပူခံစြန္႔ပစ္ အိတ္မ်ားလိုအပ္ျခင္း

မီး ႐ိႈ႔ျ ခင္း နည္း ပညာမ်ား
Chamber

ႏွစ္ခု -

ကူးစက္ႏိုင္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း - cytotoxics မ်ားကို အၿပီးတိုင္ မဖ်က္ဆီး

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အပူေပး မီး

အားလံုး၊ ဓာတုစြန္ပစ္ပစၥည္းအမ်ားစုႏွင့္ ႏိုင္ျခင္း

႐ိႈ႕ျခင္း

ေဆးဝါးစြန႔္ပစ္ပစၥည္းအတြက္

- အျခား နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက

လံုေလာက္သည္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံစရိတ္ ျမင့္မားျခင္း

-စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ႏွင့္

ထုထည္ - လည္ပတ္မႈစရိတ္ ႀကီးမားျခင္း

ပမာဏကို မ်ားစြာေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ျခင္း

- ကြ်မ္းက်င္သည့္ operator လိုအပ္ျခင္း
- ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း
ျခင္း မရိွပါက ေလထုညစ္ညမ္းႏိုင္ျခင္း
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၂ - စံႏႈန္းျပဳ၍လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (နမူန ာ) - က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ
စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း မ်ား ကိုင ္တ ြယ ္ပ ိုး သတ္ စြန ္႔ပ စ္ျ ခင္း
က်န္းမာေရးဝန္ေ ဆာင္မ ႈ

- ေနရာ

ဌာန(အမည္. ..)

ၿမိဳ႕နယ္
ေန႔စြဲ

၁။

ရည္ရ ြယ ္ခ ်က္ - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ကို

ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္

၂။

သက္ဆ ိုင ္သ ည့္ နယ္ပ ယ္ - ကိုင္တြယ္စြန္႔ပစ္သည့္ ေနရာ

၃။

တာဝန္ - HCF အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္စြန႔ပ
္ စ္ရာတြင္ တာဝန္

ရိွသူ

၄။

ေရြး ခ်ယ္ထ ားေသာ ကိရ ိယ ာမ်ားႏွင ့္ နည္း စနစ္မ ်ား (ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိရိယာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို X အမွတ္အသားျဖင့္ျပပါ)
ကိုင္တြယ္ျခင္း

ကိုင္တြယ္ျခင္း ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း နည္း စနစ္မ်ား

ႏွင့္စြန္႔ပစ္ျခင္း
မိုဒယ္လ္
Health

Health

အပူေပး

စိုစြတ္ ေသာ

Microwave

ဓာတု

လံုျ ခံဳ စြာ

ဓာတ္

Facility

Facility

မီး႐ိႈ႔႕ျခင္း

အပူေ ပး

ေရာင္ျ ခည္

ပိုးသတ္ ျခင္း

မီး႐ိႈ႕႔ ျခင္း

ျပယ္

အတြင္း

ျပင္ပ

ပိုး သတ္ျခင္း

ေပးျခင္း

ကူူး စက္ေစႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ခြ်န္ထက္သည့္
အရာမ်ား
မခၽြန္ထက္သည့္
အရာမ်ား
ကူး စက္ႏႈန္ျမင့္မား
သည့္ အရာမ်ား
လူ႔ခႏၶာကိုယ္အစိတ္
အပိုင္း မ်ား
ဓာတု စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ား
ေဆးဝါးမ်ား

33

ေစျခင္း

အျခား

ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၅ - စံႏ ႈန ္း ျပဳ၍လုပ ္ေ ဆာင္ရ မည့္

လုပ ္င န္း စဥ္မ ်ား (နမူန ာ) - ခြ် န္ထ က္ေ သာ

စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း မ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တ ဆထိခ ိုက ္မ ႈက ို ကိုင ္တ ြယ ္ေ ဆာင္ရ ြက ္ျ ခင္း
က်န္း မာေရးဝန္ေ ဆာင္မ ႈ

- ေနရာ

ဌာန(အမည္. ..)

ၿမိဳ႕နယ္
ေန႔စြဲ

၁။

ရည္ရြယ္ခ်က္ - ခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့လွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ကုသ

နည္းမ်ားကို စီစဥ္ျခင္း

၂။

အက်ံဳးဝင္သူမ်ား - HCF မ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တာဝန္ရိွသည္

၃။

တာဝန္ -

ဒဏ္ရာရသူမ်ားသည္ ဒဏ္ရာကို ကုသရမည္၊ ႀကီးၾကပ္သူထံတင္ျပရမည္၊ အစီရင္ခံစာပံုစံကို ျဖည့္စြက္၍
ေဆးစစ္မႈခံယူျပီး ကာကြယ္ကုသမႈ ခံယူရမည္။
ဌာနအႀကီးအကဲသည္

ျဖည့္စက
ြ ္ထားေသာပံုစံကို

Occupation

and

Environmental

Health

သိ႔ေ
ု ပးပို႔ရမည္။ Counselling ႏွင့္ Anti-retroviral drug ကာကြယ္ေဆးရရန္ တိုက္ရုိက္သ႕ို လႊဲေျပာင္းမႈ
ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုသည္။
ဌာန အႀကီးအကဲသည္ ျဖစ္ရပ္ကိုမွတ္တမ္းတင္၍ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာရမည္။
၄။

ကိရိယာႏွင့္

- ဒဏ္ရာအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳကိရိယာမ်ား၊ HIV၊ HBV၊ HCV

စမ္းသပ္ျခင္းကိရိယာ၊ anti-retrovirus ေဆးဝါးမ်ား
၅။

နည္းစနစ္မ်ား -

အဆင့္ ၁ - ဒဏ္ရာကိုကုသျခင္း။
အနာကို ေရျဖင့္သန္႔စင္ပါ။ ဒဏ္ရာကို ၃-၅ မိနစ္ေသြးထြက္ေစပါ၊ မညွစ္ထုတ္ပါႏွင့္။ ေရ၊ ဆပ္ျပာျဖင့္ အနာကို
ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာပါ။ ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ ဒဏ္ရာကို အနည္းဆံုး ငါးမိနစ္ပိုးသတ္ပါ (Dakin၊ Javel ၁/၁၀၊
အရက္ ၇၀0)။

အဆင့္ ၂၊ မန္ေနဂ်ာထံ သတင္းပိ႔၍
ု ပံုစံကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္ပါ။
ေန႔စ၊ြဲ အခ်ိန္ႏွင့္ ထိခိုက္မိပံု အေျခအေနကို ထည့္သင
ြ ္းပါ၊ ဒဏ္ရာရပံုႏွင့္ အႏၱရာယ္ရိွမႈအေျခအေနကို စံုစမ္းပါ။
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူ၏ လက္မွတ္ရယူပါ။

အဆင့္ ၃၊ ထိခိုက္မႈ၏ အႏၱရာယ္အေနအထားကုိ စံုစမ္းပါ
ေအာက္ပါတိ႔တ
ု ြင္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ေသြးပါသည့္ အပ္မ်ားျဖင့္ထိုးမိ၍ အေရျပားေပါက္ျပဲၿပီး ေသြး ထြက္ျခင္း၊
ေသြးပမာဏ အေျမာက္အမ်ားပါသည့္ ေဆးထိုးအပ္ႀကီးႏွင့္ထိုးမိ၍ ဒဏ္ရာနက္ပါက အႏၱရာယ္ႀကီး ႏိုင္ျပီး
ေသြးအနည္းငယ္သာပါေသာ အပ္အေသးျဖင့္ထိုးမိ၍ တိမ္ေသာဒဏ္ရာသည္ အႏၱရာယ္နည္းလိမ့္မည္။ လူနာ၏
ေသြးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပြန္အက်ိဳးမ်ားျဖင့္ထိုးမိ၍ ဒဏ္ရာႀကီးႀကီးမားမား ရသြားျခင္း၊ လူနာ၏
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ေသြးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ထားသည့္ လက္ရိွ အေရျပား ႏွင့္ အေျမွးပါး တြင္ ဒဏ္ရာ၊ ျပဲနာ၊
ျခစ္ရာ၊ ႏွင့္ ျခစ္ရာသည္ မ်ားပါက အႏၱရာယ္ႀကီးႏိုင္သည္။ ။

အႏၱရာယ္မရွိျခင္း- လူနာ၏ ေသြးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာ သာမန္အေရျပား
အဆင့္ ၄၊ လူနာ၏ HIV၊ HBV၊ HCV အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ပါ။
အကယ္၍ လူနာသည္ HIV (+)၊ HbsAg (+)၊ Anti HCV (+) ျဖစ္ပါက ARV ကုထံုးကို တံုျပန္႔မႈႏွင့္
အသံုးျပဳပံုအေၾကာင္း

ေလ့လာပါ။

အကယ္၍

လူနာ၏

HIV၊

HBV၊

HCV

အေျခအေနကိုမသိပါက

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ HIV၊ HBV၊ HCV ေဆးစစ္ေပးပါ။ အခ်ိဳ႕ ေသာအခ်ိန္အခါတြင္ လူနာ၏ HIV အေျခအေနကို
သိရန္ (အလုပ္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္မိျပီး လူနာမွထြက္ေျပးသြားျခင္း)၊ HIV (+)၊ HbsAg (+)၊ Anti HCV (+)
အျဖစ္ယူဆျပီး ကုသပါ။

အဆင့္ ၅၊ ထိခုိက္မိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၏ HIV၊ HBV၊ HCV အေျခအေနကို ဆံုျဖတ္ျခင္း
ေသြးမစစ္ခင္ ႏွင့္ ေသြးစစ္အျပီး Counselling တိ႔က
ု ို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ အကယ္၍
ထိခုိက္မိ သူသည္ ထိခိုက္ၿပီးခ်က္ခ်င္း ေဆးစစ္သည့္အခါ positive ျပပါက HIV၊ HBV၊ HCVသည္
အရင္ကတည္းက ကူးစက္ထားသည္ျဖစ္ျပီး ထိခိုက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ HIV(-)၊ HBV(-)၊ HCV(-) ျဖစ္ပါက
HIV၊ HBV၊ HCV ေဆးစစ္ျခင္းကို ၃ လႏွင့္ ၆ လအၾကာတြင္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရမည္။

အဆင့္ ၆၊ ထိခိုက္မိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း
HIV၊

HBV၊

HCV

ကူးစက္ႏိုင္မႈ

ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ARV

အႏၱရာယ္၊

ကာကြယ္ကုသေရးႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

၏ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ဖ်ားျခင္း၊ အနီကက
ြ ္မ်ား၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊

ေသြးအားနည္းျခင္း၊ အက်ိတ္ၾကီးျခင္းစေသာ HIV ကူးစက္ခံရျခင္း ပဏာမ လကၡဏာမ်ား၊ အျခားေသာ
သူမ်ားကို HIV မကူးစက္ေစရန္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ခံရေသာသူသည္ HIV စစ္ေဆးခ်က္ negative
ရိွေသာ္လည္း

ေစာင့္ၾကည့္ကာလတြင္

ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို

အျခားသူမ်ားကို

အသံုးျပဳသင့္သည္။

ကူးစက္ႏိုင္ေျခရိွသည္။

ကုသမႈကို

ထို႔ေၾကာင့္

မပ်က္မကြက္လိုက္နာျခင္း

ႏွင့္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း

အဆင့္ ၇၊ ထိခိုက္မိသူအတြက္ ARV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
ARV ကုထံုးကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ေပးရန္၊ ျဖစ္ၿပီး ၂-၆ နာရီအတြင္း၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး ၇၂
နာရီအတြင္း ေပးႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူနာႏွင့္ ထိခုိက္ခံရသူ၏ HIV
အေျခအေနကို စစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ လူနာသည္ HIV (+) ျဖစ္သည္ဆိုပါက ကုထံုးကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ပါ။ လူနာသည္ HIV (-) ျဖစ္ပါက ကုထံုးရပ္တန္႔ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍လူနာသည္
အႏၱရာယ္ရိွသည့္

အေျခအေနတြင္

ဆက္လက္ေပးသင့္သည္။

အကယ္၍

ရိွျပီး

ေစာင့္ၾကည့္ဆဲ

ထိခိုက္ခံရသူ

သည္

HIV

အေနအထားဆိုပါက
(+)

ျဖစ္ပါက

ကုထံုးကို

ကာကြယ္ကုသမႈ

မေပးပါႏွင့္။လႊဲေျပာင္းေပးျပီး သာမန္ HIV positive ကဲ့သ႔ို ေဆးဝါးမ်ားေပးပါ။ အကယ္၍ ထိခုိက္မိသူသည္ HIV
(-) ျဖစ္ပါက ကုထံုးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထိခိုက္မႈတြင္ အႏၱရာယ္မရိွဟုသံုးသပ္ပါက ကုထံုးမလိုအပ္ပါ။
အကယ္၍ လူနာ၏ HIV အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္၍မရပါက HIV (+) ျဖစ္သည္ဟုသာမွတ္ဟူ၍ ကုသပါ။
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ေနာက္ဆ က္တ ြဲ ၆- က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း စီမ ံခ န္႔ခ ျြဲ ခင္း ကို စစ္ေ ဆးရန္ ဇယား
၁။ လက္ရ ိွအ ေျခအေနကို ေလ့လ ာသံုး သပ္ျ ခင္း
အမွတ္ စံႏ ႈန ္း
၁။
၁.၁
၁.၂
၁.၃
၁.၄
၁.၅
၁.၆
၂
၂.၁
၂.၂
၂.၃
၂.၄
၂.၅

အေျခအေန

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္သည့္ ေနရာတြင ္
စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း ကို မွန ္က န္စ ြာ ၊အႏၱရ ာယ္က င္း စြာ ခြျဲ ခားျခင္း
ခြ်န္ထက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္သည့္ေနရာတြင္ မွန္ကန္ျပီး ရိွသည္

မရိွပါ

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခြျဲ ခားျခင္း
ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္သည့္

ေနရာတြင္ ရိွသည္

မရိွပါ

မွန္ကန္ျပီး ရိွသည္

မရိွပါ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္သည့္ ေနရာတြင္ မွန္ကန္ျပီး ရိွသည္

မရိွပါ

မွန္ကန္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခြျဲ ခားျခင္း
ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္သည့္

ေနရာတြင္

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခြျဲ ခားျခင္း
အေထြေထြ

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခြျဲ ခားျခင္း
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္သည့္ ေနရာတြင္ ရိွသည္

မရိွပါ

မွန္ကန္ျပီး အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခြျဲ ခားျခင္း
ဌာနတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ခြျဲ ခား
ျခင္းကို ျမင္သာေသာ ပံုမ်ား၊ ပိုစတာမ်ားျဖင့္ ျပသထားျခင္း

ရိွသည္ မရိွပါ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း မ်ားကို HCF တြင ္
အႏၱရ ာယ္က င္း စြာ သိမ ္း ဆည္း ျခင္း
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

သိမ္းဆည္းရန္အတြက္

သီးသန္ည
့ စ္ေပ

အခန္း သို႔မဟုတ္ ေနရာကို သတ္မွတ္ထားျခင္း
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာတြင္

ျမင္သာေသာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရိွျခင္း
ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို HCF တြင္ အႏၱရာယ္

ရိွသည္ မရိွပါ
ရိွသည္ မရိွပါ
ရိွသည္

မရိွပါ

ရိွသည္

မရိွပါ

အေထြေထြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို HCF တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ရိွသည္

မရိွပါ

ကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားျခင္း
ဓာတု

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

HCF

တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ

သိမ္းဆည္းထားျခင္း
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ေလ့လ ာသံုး သပ္မ ႈ

အမွတ္ စံႏ ႈန ္း

အေျခအေန

ေလ့လ ာသံုး သပ္မ ႈ

သိမ္းဆည္းထားျခင္း
၂.၆
၂.၇
၃
၃.၁
၃.၂
၃.၃

ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

HCF

တြင္

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားျခင္း
ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္

အနံဆိုးမ်ားမထြက္ေအာင္

အမိႈက္ပံုးမ်ားကို

ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္း၍ ပိုးသတ္ျခင္း

ရိွသည္

မရိွပါ

ရိွသည္

မရိွပါ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို အႏၱရ ာယ္က င္း စြာ
သိုေ လွာ င္ျ ခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

သိုေလွာင္သည့္

ေနရာမ်ားထားရိွျခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သိုေလွာင္သည့္ေနရာ
(ရိွပါက) လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ

သိုေလွာင္ျခင္း

ရိွသည္ မရိွပါ
ရိွသည္

မရိွပါ

ရိွသည္

မရိွပါ

၃.၄

ဓာတု စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သိုေလွာင္ျခင္း

ရိွသည္

မရိွပါ

၃.၅

အေထြေထြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သိုေလွာင္ျခင္း

ရိွသည္

မရိွပါ

၃.၆
၄

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း သိုေလွာင္သည့္ေနရာႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို
ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းျခင္း ပိုးသတ္ျခင္း

ရိွသည္ မရိွပါ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို က်န္းမာေရးဌာန
အတြင ္း /အျပင္တ ြင ္ အႏၱရ ာယ္က င္း စြာ
အျခားတစ္ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက အႏၱရာယ္ရိွေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၄.၁

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

အထူးနည္း

လမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယပ
္ ိုးသတ္စြန္႔ပစ္မႈ ေနရာမ်ားသိ႔ု က်န္းမာေရး

ရိွသည္ မရိွပါ

ေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး စည္းမ်ဥ္းစည္း

သင့္ေလ်ာ္ျခင္း
 ရိွသည္

မရိွပါ

ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းခ်ဳပ္ပို႔ေဆာင္သည္။
ဌာနတြင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ကူးစက္ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
၄.၂

သင့္ေလ်ာ္ျခင္း

ကို ပိုးသတ္၍ ခုတ္ထစ္ျဖတ္ရမည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ အေထြေထြ ရိွသည္ မရိွပါ
စြန႔ပ
္ စ္ ပစၥည္းအျဖစ္ စြန္႔ပစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

၄.၃

ဌာနတြင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက

အႏၱရာယ္ရိွေသာ

က်န္းမာ

ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ (လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္
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ရိွသည္ မရိွပါ

 ရိွသည္

မရိွပါ

သင့္ေလ်ာ္ျခင္း
 ရိွသည္

မရိွပါ

အမွတ္ စံႏ ႈန ္း

အေျခအေန

ေလ့လ ာသံုး သပ္မ ႈ

အပိုင္း၊ ခြ်န္ထက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတု စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား)
ကို အလံုပိတ္၍ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ
ကြန္ကရစ္တြင္းတြင္ သီးျခားထားရမည္။
ဌာနတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ဓာတုက်န္းမာေရး ေစာင့္
၄.၄

ေရွာက္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဘိလပ္ေျမျဖင့္ ဓာတ္ပ်ယ္ေစ၍
ဥပေဒအရ စြန္႔ပစ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ အမိႈက္က်င္းသိ႔ု ပိ႔ေ
ု ဆာင္

သင့္ေလ်ာ္ျခင္း
ရိွသည္ မရိွပါ  ရိွသည္

မရိွပါ

ရမည္။
ဌာတြင္

လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို တည္ရိွသည့္ မီး႐ိႈ႕စက္ျဖင့္

သင့္ေလ်ာ္ျခင္း

အႏၱရာယ္

 ရိွသည္

ကင္းစြာ ကိုင္တြယ္၍မီး႐ိႈ႕ျပီး တင္းက်ပ္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ
၄.၅

ကာကြယ္ေရး
မီး႐ိႈ႕စက္၏

နည္းလမ္းမ်ားကို

လိုက္နာရမည္။

ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္

ေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္

ထုိမွသာ ရိွသည္ မရိွပါ

ေအာက္ေျချပာမ်ား

ု ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္

မည္ျဖစ္သည္။
၅
၅.၁

မွ ေရဆိုးမ်ားကို ေကာင္း မြန ္စ ြာ စုဆ ည္း

၊

ကိုင ္တ ြယ ္ပ ိုး သတ္ျ ခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေရဆိုးမ်ားကို ေရေျမာင္းမ်ားရိွ စီး
ဆင္းေနေသာ မိုးေရမ်ားမွ သီးျခားဆီ သိမ္းဆည္းျခင္း

ရိွသည္ မရိွပါ

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအတြက္ အိမ္သာအလံု
၅.၂

အေလာက္ရိွသည္။ အိမ္သာမ်ား၏ ဒီဇိုင္း၊ အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတို႔သည္

သန္႔ရွင္းေသာ

အိမ္သာတစ္ခုရိွရ

ရိွသည္ မရိွပါ

မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည္။
၅.၂

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သ႔ို မစြန္႔ထုတ္မွီ ေရဆိုးမ်ားကို ေကာင္းမြန္
စြာ ကိုင္တြယ္မႈရိွျခင္း

ရိွသည္ မရိွပါ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္မ ႈ စြန ္႔ပ စ္ပ စၥည ္း မ်ား စီမ ံခ န္႔ခ ျြဲ ခင္း
၆

လုပ ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မွန္ကန္ၿပီး စနစ္တက် ေဖာ္ေ ဆာင ္

ရိွသည္ မရိွပါ

ထားျခင္း
မွ ဝန္ထ မ္း မ်ား မိမ ိက ိုယ ္က ိုက ာကြယ ္ႏ ိုင ္ရ န ္
၇။

လံုေ လာက္ ေသာ ပစၥည ္း ကိရ ိယ ာမ်ားထုတ ္ေ ပးျပီး မွန ္က န္
ေကာင္း မြန ္စ ြာ အသံုး ခ်ႏိုင ္ျ ခင္း
38

ရိွသည္ မရိွပါ

မရိွပါ

၂။ အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံျ ပဳခ်က္မ ်ား
အဓိက ရွာ ေဖြမ ႈမ ်ား

အၾကံျ ပဳခ်က္မ ်ား

39

၇”

I.
ေန႔ရက္

အခ်ိန္

ေနရာ

တက္ေရာက္သူမ်ား

ဇူလုိင္ ၇

၁၀:၀၀ – ၁၂:၀၀ နာရီ

ရတနာ ၃၊ ပတ္ခ္ရုိင္ ရယ္ဟုိတယ္၊

ျပည္တြင္း NGO မ်ား ႏွင့္

ရန္ကုန္

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ား

ရတနာ ၃၊ ပတ္ခ္ရုိင္ ရယ္ဟုိတယ္၊

ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား

ဇူလုိင္ ၇

၁၄:၀၀ – ၁၆:၀၀ နာရီ

ရန္ကုန္
ဇူလုိင္ ၈

၁၄:၀၀ – ၁၆:၀၀ နာရီ

II.

ေရႊျမင့္မုိရ္ထြန္းဟုိတယ္၊

ျပည္တြင္း NGOမ်ား ႏွင့္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊မြန္ျပည္နယ္

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ား

-

ႀ

(MOH)

(Social Assessment)
(Community
Framework)

Empowerment

Planning

(EMP)
။

III.

ႀ

NGO

NGO

(WB)

၁ ၉

IV.

႕

•

(

)

•

(

)

•

MOH

။
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။

႕
(၁

(

)

(၂
(၃

(၄

Human Development Specialist

(၅)

။
V.
(၁) ႀ

ႀ
။

(၂)

- MOH

။

။
(CEPF)
။
။
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(၃)

/

မွတ ္ခ ်က္/ အၾကံျ ပဳခ်က္မ ်ား

တံု႔ျ ပန္ခ ်က္မ ်ား

အစုိးရက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္ျဖည့္ဆည္းမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အာဏာပုိင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး

တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းေအာက္ရွိ CEPF တြင္

ဝန္ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းမႈတုိ႔ ေပါင္းစည္းျခင္း

လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္

စီမံကိန္း အတုိင္းအတာထဲတြင္ ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္ပါဝင္ပါသလား။ ပါဝင္လွ်င္ MOH

က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ဆျြဲ ခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား အာဏာပုိင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ဝန္ေဆာင္

ပါဝင္မႈအား ပံ့ပုိးရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္။

ျဖည့္ဆည္းသူမ်ား အၾကား ပုိေကာင္းေသာ ခ်ိန္ညိႇ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားရွိလာေစရန္

(ဘက္စံုၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး)

ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ဤစီမံကိန္းက မည္သုိ႔ ပံ့ပုိးေပးမည္လဲ။








အဆင့္အသီးသီးရွိ က်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစုိးရက႑သာမက သက္ဆုိင္ရာ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား

ပထဝီ ေဒသအလုိက္ အဓိကသက္ဆုိင္သူ အက်ဳိးခံမ်ားအားလံုး၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

မူဝါဒတစ္ရပ္ မရွိေသးေပ။ ယင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္

ပါဝင္သင့္သည္။

ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္း/လုပ္သားအင္အားကုိ

ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္မူ

အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း

တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္

တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္း/လုပ္သားအင္အားကုိ ေလ့က်င့္

ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား

သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား(Penta3 ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း) ကုိ NGO မ်ားအား

တံု႔ျပန္ခ်က္ မ်ားကုိ MOH ရွိ

ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ေပးျခင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားထံ မွ်ေဝတင္ျပ၍

တုိင္းရင္းသား အာဏာပုိင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ား ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား

တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္မႈ ရွိသင့္သည္။

ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မည္သုိ႔ အေကာင္းဆံုး

တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္

ျမႇင့္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းသင့္သည္။

ပုဂ ၢလိက အခန္းက႑


တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ အစုိးရက႑ကုိ အာရံု

ဤ စီမံကိန္းတြင္ ျပည္တြင္း LNGO မ်ား၊ ဘာသာေရးအေျချပဳ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
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တံု႔ျ ပန္ခ ်က္မ ်ား

က႑တုိ႔၏ အခန္းက႑မည္သုိ႔ ပါဝင္သလဲ။

အေရးႀကီးပံု ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

စီမံကိန္း၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အစိတ္အပုိင္းတြင္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑

ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိ CEPF တြင္ထည့္

မည္သုိ႔ ပါဝင္္ႏုိင္သလဲ။

သြင္းထားပါသည္။

ပုဂၢလိက အစုိးရလက္တြဲမႈ (PPP) သေဘာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ MOH အေနျဖင့္

UHC အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားတြင္

ဌာနတြင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ျဖည့္ဆည္းသူမ်ားအား မည္သုိ႔ မိတ္ဆက္ အသိေပးရန္

PPP မွာလည္း ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ PPP မ်ား

ရည္ရြယ္ ထားသလဲ။

အေပၚ အာရံုစုိက္မည့္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ရပ္ မၾကာမီ

အစုိးရအေနျဖင့္ NGO မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း

က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားပါသလား။

ျပည္ပ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာ NGO မ်ားထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္
ေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းတြင္ NGO မ်ားအား
စာခ်ဳပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ရွိလာႏုိင္ေခ်
နည္းပါး သည္။

အမ်ဳိးသား ယႏၲရားစနစ္မ်ားတြင္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္း


အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မတီတြင္ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ဤအခ်က္ကုိ MOH ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ M-

ကုိယ္စားျပဳပါဝင္မႈ မျမင္ေတြ႔ရပါ။ ထုိနည္းတူပင္ M-HSCC တြင္ လူမႈအသုိက္အဝန္း ကုိ

HSCC အတြင္းေရးမွဴးဌာနထံ တင္ျပေပးသြားမည္

ကုိယ္စားျပဳေသာ NGO မ်ား အသံတစ္သံ ရရွိႏုိင္ရန္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ျဖစ္သည္။

လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။

က်န္းမာေရး ေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ ေတာင့္တင္းအားေကာင္းေစေရး


စီမံကိန္းလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္တြင္ အဆင့္အသီးသီး ရွိ

စီမံကိန္းတြင္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ ေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္

ေကာ္မတီမ်ား၏ T OR မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ သည္။

ေျခလွမ္း မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ျပထားသင့္သည္။


3MDG Fund၊ Global Fund စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ

တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ အျခား ပဏာမ

NGO မ်ားမွတဆင့္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္

ေျခလွမ္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားထံမွ သင္ယူမႈကုိလည္း ပံ့ပုိး

ေပးလ်က္ရွိသည္။ TMO မ်ားအေနျဖင့္ ယင္း NGO မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ

ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖလွယ္ေရးခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ယူႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား
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ရရွိသင့္သည္။

စီမ ံကိန္း ဒီဇုိင္း ပံုစံ





ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ရွင္းျပပါ - (၁) MNCH အား အဓိက က႑အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရ ျခင္းအတြက္ MNCH သည္အစုိးရအတြက္ အေရးပါေသာ က႑
အေၾကာင္းရင္း၊ MNCH အတြက္ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္အရပ္ရပ္ကုိ

ျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္ၾကာေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ UHC

သတ္မွတ္ၿပီးၿပီလား။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ

လမ္းေၾကာင္း အတြက္ အစ ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားသံုးသပ္၍ ထည့္သြင္းမည္လား။ (၂) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားသုိ႔ ခ်ေပးမည့္

က႑အားလံုးတြင္ ခက္ခဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ

ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏ၊ (၃) ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆန္းစစ္မႈ

အစုိးရက သတ္မွတ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း သံုးစြသ
ဲ င့္သည္။



လုိအပ္သူဘက္ျခမ္းအတြက္ စီမံကိန္းက မည္သည့္ တုိးတက္မႈမ်ဳိး ပံ့ပုိးေပးမည္လဲ။ ဥပမာ

ဘက္ျခမ္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရွ႕ေျပးပံ့ပုိးေဖာ္

ေဘာက္ခ်ာ အစီအစဥ္။

ေဆာင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

UHC ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္မွ်



ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္လဲ။



တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ လုိအပ္သူ

ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွာ UHC အတြက္ ကနဦး
ေျခလွမ္း မ်ားကုိ ပံ့ပုိးျဖည့္ဆည္းရန္သာ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတြင္ နည္းပညာပံ့ပုိးမႈအတြက္ IDA ေခ်းေငြမွေန၍ ေငြေၾကး ရယူ သံုးစြဲ



တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ TA အတြက္

သြားမည္လား။

ရန္ပံုေငြ ျဖည့္ဆည္းထားသည္၊ သုိ႔ရာတြင္ T A

တုိင္းျပည္္တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေန

အတြက္ အျခား ေထာက္ပံ့ေၾကး အရင္းအျမစ္

သည့္အေလ်ာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္လည္း စီမံကိန္းတြင္

မ်ားမွလည္း ရယူမည္ ျဖစ္သည္။


ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုိင္းမ်ား ကုိ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။

အရည္အေသြးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆံုမွတ္ဆုိင္ရာ


က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ လုိအားခ်က္ရွိေနသည္။

စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္း ၂ တြင္

အကန႔္အသတ္ျဖင့္ ရွိေနေသာ လူအင္အားမွာ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိေသာ

ဝန္ထမ္းခန႔္ထားျခင္းႏွင့္ အဆင့္တုိင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္

နည္းပါးသည့္လစာမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အရည္ အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ကုိ

စိတ္ပါ၀င္စားတက္ႂကြမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ေပၚေပါက္ေနသည္။

အာရံုစုိက္ ထားသည္။
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ဗဟုိမွ အလြန္အမင္း ခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းကလည္း အျခားအားနည္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ သည္။




စနစ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ရာႏွင့္ TMO မ်ားကဲ့သုိ႔ အေရးပါေသာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ

DOH ေအာက္ရွိ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ဆက္ဆံေရး

တာဝန္ ယူမႈရွိရန္ အရည္အေသြးပုိင္း ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ယူရန္

ဆံုမွတ္မွာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

သတိေပးထားသည္။ အခ်ိန္ နည္းနည္းျဖင့္ တြန္း၍ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ TMO မ်ားအတြက္

ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ

ဖိအားမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးဌာနခြ၏
ဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးထံ လည္း

ေနာက္ထပ္ ဆက္သြယ္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ MOH တြင္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး ဆက္သြယ္ ႏုိင္သည္။
ဆံုမွတ္အျဖစ္ မည္သူ႔ကုိသတ္မွတ္မည္လဲ။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ



တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္



စီမံကိန္း ရလဒ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ တုိင္းတာ အကဲျဖတ္မည္လဲ။

ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုိ



အရည္အေသြး အၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

တင္ျပ ထားသည္။



လူမ်ဳိးအလုိက္ အခ်က္အလက္ခြျဲ ခားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ (CEPF တြင္





ခြျဲ ခားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အၾကံျပဳထားခ်က္အရ)။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားအတြက္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား

အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူသြားမည္

ေပၚေပါက္လာ ေစႏုိင္မည္လား။

(ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ေနရာ၌ ျဖည့္ဆည္းမႈ ႏွင့္

စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ SOP မွ ေသြဖည္မႈမ်ား ေတြ႔ရွိရပါက WB အေနျဖင့္ မည္သုိ႔

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မရွိပါ)


ေဆာင္ရြက္မည္လဲ။




WB မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမွာ အစုိးရက က်န္း

၄ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ထိန္းသိမ္း

မာေရးႏွင့္ ေရွ႕တန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးခ် ေသာ

သြားမည္လဲ။

ပမာဏႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး

(USAID ကေထာက္ပံ့ေသာ) လူထုအခ်က္အလက္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္တမ္းမ်ားတြင္

ေထာက္ပံ့မႈကုိ ဆက္လက္ ထိန္းထား ႏုိင္မည္

တုိင္းရင္းသား အာဏာပုိင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ား ပါဝင္ပါသလား။

ျဖစ္သည္။


DHS အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယင္းအား
တာဝန္ယူေသာ DHP က ေနာက္ဆက္တြဲ
လုိက္လံမည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးမႈဆုိင္ရာ
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စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ျမင့္မားေသာအုပ္စုမ်ားကုိ မည္သုိ႔ျမႇင့္တင္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္ဆျြဲ ခင္း ႏွင့္

ေပးမည္လဲ။

ေငြစာရင္းခြတ
ဲ မ္းခ်ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်

ေအာက္ေျခမွ အထက္သုိ႔ သြားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္

ျမင့္မားသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္

စီမံကိန္း ႏွင့္ MOH တုိ႔က မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္လဲ။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳႏုိင္ရန္ CEPF ကုိၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္

ပဋိပကၡေႏွာင္းပုိင္း အေျခအေနမ်ားရွိ လူထုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ MOH

ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

က မည္သုိ႔ ေဖာ္ထုတ္မည္လဲ။

ဘ႑ာေရး စီမံခန႔္ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ ပတ္သက္၍


ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/ တုိင္းႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္မ်ားတြင္ အရည္

အစုိးရအစိတ္အပုိင္းမ်ား အားလံုးအား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း

အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ထပ္မံ ခန႔္အပ္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိလွ်င္ စနစ္အတြင္းသုိ႔ ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းျခင္းမွာ အလုပ္ ျဖစ္မည္

တုိ႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခေ
ြဲ ရးပုိင္း ကုိ ျမႇင့္တင္မည္

မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွာ TMO မ်ားက ဆက္ဆံညိႇႏႈိင္းရန္

ျဖစ္သည္။

ႀကိဳးစားသည့္တုိင္ က်န္းမာေရး အေပၚ လံုး၀ဂရုစုိက္ျခင္း မရွိေပ။


စနစ္အတြင္းသုိ႔ ေငြေၾကးမ်ား မစီးဆင္းမီကတည္းကပင္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs)

ေငြေၾကးျဖန႔္ေဝမႈ မျပဳမီတြင္ SOP မ်ားကုိ သတ္မွတ္၍

ကုိ အေစာဆံုး ေဖာ္ေဆာင္သတ္မွတ္ရမည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန႔္ခြေ
ဲ ရးႏွင့္ ပတ္သက္၍




တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္း စီမံ

ေဆးခန္းမ်ားတြင္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ရွင္းလင္းရန္ မီးျပင္းဖုိ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကုိ UNHCR

ခန႔္ခေ
ြဲ ရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (အေလ့

မွ

အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္မည္

မႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ မီးျပင္းဖုိမ်ား မသံုးစြဘ
ဲ ဲ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ

မည္သုိ႔ ရွင္းလင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားသင့္သည္။

ျဖစ္သည္) ႏွင့္ ထုိလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

စြန႔္ပစ္ပစၥည္း အနည္းဆံုးထြက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္သည္။

ေအာက္ပုိင္း အဆင့္မ်ားတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ
ပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း EMP တြင္ ဤကိစၥႏွစ္ရပ္ကုိ
ကုိင္တြယ္ ထားသည္။

ဘ႑ာေရး ကာကြယ္မႈ ဆုိင္ရာ

တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းတြင္ က်န္းမာေရး ေငြေၾကး



အိမ္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး

ျဖည့္ဆည္းမႈမဟာဗ်ဴဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္

ျဖစ္သည္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ က်န္းမာေရး အာမခံသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ

ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္

ပါဝင္ႏုိင္သည္။ MOH အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအာမခံေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား

က်န္းမာေရး အာမခံ အပါအဝင္ ေရြးခ်ယ္စရာ
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မွတ ္ခ ်က္/ အၾကံျ ပဳခ်က္မ ်ား

တံု႔ျ ပန္ခ ်က္မ ်ား

ဖံြ႕ၿဖိဳးေပၚထြက္ေစရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။

အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ မွတ္ခ်က္မ်ား


က်န္းမာေရးက႑အတြက္ IDA ေခ်းေငြကုိ ႀကိဳဆုိ၍ စီမံကိန္းျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ MOH

ေကာင္းစြာ အေလးထား မွတ္သားအပ္ပါသည္။

အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ MOH အေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ
ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအၾကား ကြာဟခ်က္ကုိ ဂရုစုိက္သင့္သည္။


တင္သြင္းထားေသာ စီမံကိန္းကုိ ကရင္လူမ်ဳိး အာဏာပုိင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ
ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚ အာရံုစုိက္မႈမွာ အလြန္
ဆီေလ်ာ္ညီၫြတ္မႈ ရွိသည္။



ျခံဳ၍ဆုိရလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းအေပၚ
အေျခခံထားေသာ စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းပံုစံမွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။



ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (PHC) အေပၚ အာရံုစုိက္ထားသည္ကုိ ျမင္ရျခင္းမွာ
ေကာင္းမြန္သည္။ ယင္းမွာ ျပည္သူအားလံုး က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအရ အမႊန္းတင္ခံခဲ့ရသည္မွာ
အလြန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္မူ MOH သည္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ခြေ
ဲ ဝေပးရာတြင္ ေဆးရံုအေျချပဳ နည္းလမ္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဆရာဝန္မ်ား အၾကားတြင္ပင္
PHC အတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ အားေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားစြာမရရွိခဲ့ေပ။
PHC ကုိဦးစားေပးျခင္း မရွိလွ်င္ တုိင္းျပည္တြင္ UHC ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)
ႀ
။
MOH
။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ - WBG အေလ့အက်င့္ေကာင္း မွတ ္စ ု - Asbestos ( ေက်ာက္ဂ ြမ ္း ) - လုပ ္င န္း ခြင ္ႏ ွင ့္
ရပ္ရ ြာ အသုိက ္အ ဝန္း က်န္း မာေရး ကိစ ၥရ ပ္မ ်ား
၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤအေလ့အက်င့္ေကာင္း မွတ္စု၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ လုပင
္ န္းခြင္တြင္း asbestos ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္
က်န္းမာေရး ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်မ်ားအေပၚ ပညာေပးရန္၊ ထုိထိခုိက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ အနိမ့္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္
ႏုိင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား စာရင္းကုိ တင္ျပေပးရန္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ
အျခားအစားထုိး

ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕အေၾကာင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

Asbestos

ပါဝင္ေသာ

ပစၥည္းမ်ား (Asbestos Containing Materials - ACM) အား အႏၲရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကုိင္တြယ္ရန္
လုိအပ္သည္

ဆုိသည္မွာ

အျငင္းပြားေနသည့္

ကိစၥမဟုတ္ေတာ့ဘဲ

က်ယ္ျပန႔္စြာလက္ခံထားေသာ

အခ်က္အလက္အမွန္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု (WBG) က ေငြေခ်းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္
ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္ခံႏုိင္သည္ဟု ယူဆထားေသာ Asbestos ဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ WBG ၏
အေထြေထြ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး (General Environmental, Health and Safety
Guidelines - EHS) လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား6တြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ထားသည္။ ဤအေလ့အက်င့္ေကာင္း မွတ္စု
တြင္ WBG

EHS လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ခံႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားကုိ

တင္ျပထားသည္။
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမွာ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ACM

မ်ား မသံုးစြျဲ ခင္း ႏွင့္

တပ္ဆင္ထားေသာ Asbestos ပါဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရလွ်င္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ႏုိင္ငံတကာတြင္

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္

အေကာင္းဆံုး

အေလ့အက်င့္မ်ား

(ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သ႔)ုိ ကုိ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ACM မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး
ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ

အနိမ့္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္

အေျခအေနတြင္မဆုိ

WB

အေနျဖင့္

ေငြေခ်းယူသူမ်ားႏွင့္ WB ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ ရယူသူ အျခားသံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအား တတ္ႏုိင္သေလာက္ အျခား
ပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ACM

မ်ားကုိ

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ျပန္လည္တည္ေဖာက္ျခင္း၊ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္

ထိခုိက္ပ်က္စီးေနေသာ အေျခခံအစိတ္အပုိင္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔တြင္ Asbestos ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ
ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္သင့္ၿပီး စြန႔္ပစ္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ကုသေရးဌာနမ်ား အပါအဝင္ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်
စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။

6

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$ FILE/Final++General+EHS+Guidelines.pdf (pp. 71, 91, 94).
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၂။ Asbestos ႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်မ်ား
၂.၁။

Asbestos ဆုိသည္မွာဘာလဲႏွင့္ ၎အား အသံုးခ်မႈအေပၚ အဘယ့္ေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေနရသလဲ။

Asbestos ဆုိသည္မွာ သဘာဝအတုိင္း ေပၚေပါက္လာေသာ အမွ်င္မ်ားသည့္ ဆီလီကာျဒပ္ေပါင္း သတၱဳဓာတ္
အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎မွာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူကာေပး ျခင္း၊ ဓာတုႏွင့္အပူ
တည္ျငိမ္မႈေပးျခင္းႏွင့္

ဆန႔္ထြက္ႏုိင္အား

ျမင့္မားျခင္းအပါအဝင္

အသံုးဝင္ေသာ

ဂုဏ္သတိၱမ်ားေၾကာင့္

တစ္ခ်ိန္က စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္း အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ အသံုးျပဳ
ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ Asbestos သည္ ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာအမ်ားအျပားကုိ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး ႐ွဴမိပါက က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယူဆထားသည္။7 ၿပီးခဲ့သည့္
ဆယ္စုႏွစ္အမ်ားအျပားအတြင္း ကမာၻတစ္ဝန္း ေသဆံုးမႈ ၁၀၀,၀၀၀ မွာ Asbestos ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း ILO ကခန႔္မွန္းထားကာ8လုပ္ငန္းခြင္တြင္း Asbestos ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း ႏွစ္စဥ္ လူ
၉၀,၀၀၀ ေသဆံုးေနေၾကာင္း WHO က ထုတ္ျပန္ထားသည္။9
ယေန႔ ထုတ္လုပ္ေနေသာ Asbestos အမွ်င္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္10မွာ Chrysotile ျဖစ္ၿပီး Asbestos - အဂၤေတ
(A-C) ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ A-C အျပားမ်ားႏွင့္ အေျမႇာင္းပံု ခ်ပ္ျပားမ်ား၊ A-C ပုိက္မ်ားႏွင့္ A-C
ေရေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။
အျခားဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘရိတ္ႏွင့္ ကလပ္ျပားမ်ား၊ အမုိးႏွင ့္
ယုိစိမ့္မႈမရွိရန္ ပိတ္စည္းေသာ ဂတ္စကတ္မ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ Asbestos ကုိ A-C
ထုတ္ကုန္မ်ားမွလ၍
ြဲ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈ မရွိ သေလာက္ ျဖစ္လာေသာ္လည္း
အေဆာက္အဦး
ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္

အေဟာင္းမ်ားရွိ

မ်က္ႏွာျပင္

ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ အပူစနစ္

အျခားအသံုးအေဆာင္မ်ားတြင္

ေတြ႔ႏုိင္သည္။

ၾကားခံအကာမ်ား၊ ၾကမ္းခင္း

ထုိပစၥည္းမ်ားအား

ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္

ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔တြင္ အထူးဂရုစုိက္ရန္ လုိအပ္သည္။
Asbestos ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ ယခုအခါ ပုိ၍က်ယ္ျပန႔္စြာ
လက္ခံလာၾကေသာေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သုေတသန ဌာနမ်ား
ႏွင့္ အခ်ဳိ႕အစုိးရမ်ားသည္ ယင္းအား စီးပြားျဖစ္သံုးစြျဲ ခင္းကုိ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကၿပီး (ဇယား ၁ ကုိ
ၾကည့္ပါ) လုပ္သားမ်ား၊ ၎တု႔၏
ိ
မိသားစုမ်ားႏွင့္ Asbestos ႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာ အသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ

7

http://www.who.int/occupational_health/publications/draft.WHO.policy.paper.on.asbestos.related.diseases.pdf.
See also Stayner L, et al., “Exposure-Response Analysis of Risk of Respiratory Disease Associated with Occupational
Exposure to Chrysotile Asbestos.” Occupational Environmental Medicine. 54: 646 -652 (1997).
8
http://www.ilo.org/wow/Articles/lang--en/WCMS_081341
9
http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf
10
Asbestos defined in Castleman, B. Asbestos: Medical and Legal Aspects 5th Ed. New York: Aspen, 2005, 894 pp.
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ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ခုမွ
တဆင္11
့ တုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

ဇယား ၁ - Asbestos ႏွင ့္ Asbestos ထုတ ္က ုန ္မ ်ား သံုး စြမ
ဲ ႈအ ေပၚ တားျမစ္ခ ်က္

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သစ္သားလုပ္သားမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (IFBWW)၊ ႏုိင္ငံတကာ သတၱဳလုပ္သားမ်ား အသင္း
ခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံတကာလုပ္သား သမဂၢအဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ ျပင္သစ္အစုိးရႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမား ေသာ သိပၸံအဖြဲ႔အစည္း
Collelgium Ramazzini တု႔က
ိ Asbestos စီးပြားျဖစ္သံုးစြမ
ဲ ႈကုိ ပိတ္ပင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။ ဥေရာပ
သမဂၢအဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏုိင္ငံအားလံုးႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွႏုိင္ငံ ၄၀ ေက်ာ္ တြင္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)
Chrysotile12 အပါအဝင္ Asbestos ပံုစံအားလံုးကုိ ပိတ္ပင္ ထားသည္။၂၀၀၆ ဇြန္လတြင္ ILO ၏ အေထြေထြ
ညီလာခံ၌

sbestos ႏွင့္ Asbestos ပါဝင္ ေသာ ပစၥည္းပံုစံအားလံုး တုိက္ဖ်က္ေရးအား ျမႇင့္တင္” ရန္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
• Landrigan PJ, Soffritti M.

sbestos အား ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပိတ္ပင္ရန္ Collegium Ramazzini က

ေတာင္းဆုိသည္” m. J. nd. Med. 47: 471-474 (2005).
•. ႏုိင္ငံတကာ Asbestos တားျမစ္ေရး အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔က
ဲ ႏုိင္ငံအလုိက္ Asbestos ပိတ္ပင္
တားျမစ္မႈမ်ားအား ေျခရာခံလ်က္ရွိသည္။ http:// ibassecretariat.org./ lka_alpha _asb_
ban_280704.php
• အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အဖြ႔အ
ဲ စည္း အေထြေထြညီလာခံ

sbestos ဆုိင္ရာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္”

ယာယီမွတ္တမ္း, အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လုပ္သားညီလာခံ, ကုိးဆယ့္ငါးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး, ဂ်နီဗာ,
၂၀၀၆, Item 299, pp. 20/47- 48.
• ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္း http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf

၂.၂။ Asbestos ပါဝင္ေ သာ ထုတ ္က ုန ္မ ်ားႏွင ့္ ဆက္စ ပ္ေ နေသာ က်န္း မာေရးအရ အႏၲရ ာယ္မ ်ား
Asbestos အမႈန္မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားတြင္ Asbestosis ေခၚ
အဆုတ္တြင္ အမာရြတ္ထင္က်န္ေစေသာ ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး (အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ အဆုတ္
အေျမးပါးနံရံ Pleura ႏွင့္ ဝမ္းေခါင္းနံရံ Peritoneum တု႔တ
ိ ြင္ျဖစ္ပြားေသာ Mesothelioma ကင္ဆာ အပါ
11

ILO Asbestos Convention No. 162, (see http:www.ilo.org/ilolex or
http://www.itcilo.it/actrav/osh_es/m%F3dulos/legis/c162.htm)
12
http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf. Directive 2003/18/EC of the
European Council and Parliament amending Council Directive 83/477/EEC, and Directive 99/77/EEC
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အဝင္) ပါဝင္သည္။13 ဤေရာဂါမ်ားမွာ Asbestos ႏွင့္ထိေတြ႔မႈ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္
ခ်ီၾကာၿပီးမွ ေပၚေပါက္လာေလ့ ရွိသည္။Asbestos ထိေတြ႔မိ ျခင္း၏ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ Mesothelioma
အက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဝတ္အစားမ်ားမွ အမႈန္မ်ားကုိ ႐ွဴမိေသာ မိသားစုဝင္မ်ား
အၾကားႏွင့္ Asbestos ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျမင့္မားဆံုးေပၚေပါက္ရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပြား
သည္။14တိရစၧာန္မ်ားအေပၚ

စမ္းသပ္

မႈမ်ားအရ

Asbestos မည္သည့္ပံုစံကုိမဆုိ ပမာဏအမ်ားအျပား

နာရီအနည္းငယ္ ႐ွဴ႐ႈိက္မိရံုျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။15စြမ္းအားျမင့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ A-C ထုတ္ကုန္
မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ရာ တြင္ႏွင့္ ဘရိတ္႐ွဴးျပားမ်ားကုိ ဖိႀကိတ္ရာတြင္ ပမာဏ အလြန္ျမင့္မားေသာ Asbestos
အမႈန္မ်ား ေလထုတြင္း ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေသာ အမ်ဳိးအစား
ျဖစ္သည့္ Chrysotile Asbestos တြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကင္ဆာေရာဂါ အႏၲရာယ္ မရွိႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆံုး
ထိေတြ႔မႈပမာဏ
အေရအတြက္

အမွတ္မ်ဥ္း
မ်ားျပားျခင္း၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္

မရွိေပ

(သုညမွတ္မရွ)ိ ။

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား

လုိအပ္လာမည့္

ေဆာက္လုပ္ေရး
ေဖာ္ေဆာင္ရန္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လုပ္သား

ခက္ခဲျခင္းႏွင့္

တစ္ခ်ိန္တြင္

Asbestos

ပစၥည္းမ်ား၏

တပ္ဆင္ၿပီးသား

အဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားမွာ အထူး စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိေနသည္။16AC ပစၥည္းမ်ားရွိေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း တုိ႔မွာ အေဆာက္အဦးတြင္း
ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေစႏုိင္သည္။ စီးပြားျဖစ္ Asbestos ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေသာ
ျပႆနာမ်ားအျပင္ Asbstos မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာက္သား မ်ား၊ သံရုိင္းတံုးမ်ားႏွင့္ အျခားသတၱဳမ်ားတြင္
ညစ္ညမ္းပစၥည္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ရာေဒသမ်ားရွိ လုပ္သားမ်ား၊
မိသားစုမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ထုိ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္၊
သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစလ်က္ရွိသည္။ Asbestos သည္ ႐ွဴမိလွ်င္
ကင္ဆာျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားေသာ္လည္း ေရမွတဆင့္ ေသာက္သံုးမိလွ်င္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိထားျခင္း မရွိေသးေပ17သု႔ရ
ိ ာတြင္ ေရပုိက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္မူ A-C ပုိက္မ်ားအား ကယ္ဆီရမ္
ပါဝင္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားကုိ

ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္

ggressive”

အဆင့္

ေရမ်ားသယ္ေဆာင္သည္ဟု

18

သတ္မွတ္ထားသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္း သန႔္ရွင္းေရးအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ Asbestos သည္ တူးေဖာ္လုိက္သည့္ အခ်ိန္ မွစ၍
အမႈိက္က်င္းမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္စြန႔္ပစ္ခံရခ်ိန္အထိ ထိေတြ႔မႈ
ျဖစ္စဥ္ကြင္းဆက္ႀကီး

ေပၚေပါက္ေစသည္။

ကြင္းဆက္အတြင္းရွိ

မည္သည့္

အစိတ္အပုိင္း

တြင္မဆုိ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္းႏွင့္ အသုိက္အဝန္းတြင္း ထိေတြ႔မႈမ်ား တြလ
ဲ ်က္ တည္ရွိေနသည္။သတၱဳမုိင္း လုပ္သားမ်ားမွာ
13

http://www.euro.who.int/document/aiq/6_2_asbestos.pdf
“Asbestos.” World Health Organization IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans/
Overall Evaluations of Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs 1 to 42, Suppl. 7. Lyon: International
Agency for Research on Cancer, 1987, pp. 106-116.
15
Wagner JC, Berry G, Skidmore JW, Timbrell V. “The Effects of the Inhalation of Asbestos in Rats.” Br. J. Cancer 29:
252-269 (1974).
16
International Program on Chemical Safety, “Conclusions and Recommendations for Protection of Human Health,”
Chrysotile Asbestos, Environmental Health Criteria 203. Geneva: World Health Organization, 1998, p. 144.
17
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/a68673_guidelines_3.pdf
18
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/a68673_tech_aspects_4.pdf
14
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ယင္းသတၱဳကုိ

တူးေဖာ္ခ်ိန္တြင္

ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားႏွင့္

ထိေတြ႔မႈရွိကာ

၎တုိ႔၏

မိသားစုမ်ားမွာ

လုပ္ငန္းခြင္အဝတ္အစားတြင္ ကပ္ပါလာေသာ ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားကုိ ႐ွဴသြင္းမိၾက သည္။ စက္ရံုလုပ္သားမ်ားမွာ
ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားကုိ ျပဳျပင္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၾကရာ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားမွာလည္း တဆင့္ခံ
ထိေတြ႔မႈရွိေနသည္။

မုိင္းတြင္းမ်ားႏွင့္

စက္ရံုမ်ား

အနီးတဝုိက္ရွိ

အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္

စြန႔္ပစ္

ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈရွိေနသည္။ ကေလးမ်ားသည္ စြန႔္ပစ္ ေက်ာက္ပံုမ်ားေပၚႏွင့္ ညစ္ညမ္းေနေသာ
ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္းတြင္ ကစားၾကမည္။ ဖုိင္ဘာအမွ်င္ မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းက
လမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္း ေၾကာင္းမ်ားကုိ ညစ္ညမ္းေစသည္။19ACM မ်ားတပ္ဆင္၊ ျပဳျပင္၊
ဖယ္ရွားသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထိေတြ႔မႈရွိေနၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မရွိလွ်င္ အနီးအနား
သူမ်ားမွာလည္း ထိေတြ႔ခံရမည္။ ဤကြင္းဆက္၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ Asbestos အမႈိက္မ်ားကုိ
စြန႔္ပစ္ရာတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေသာ လုပ္သားကုိ ထိေတြ႔မႈရွိေစရံုသာမက လံုေလာက္ေသာ ဖံုးလႊမ္းမႈႏွင့္
တုိက္စားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားမရွိလွ်င္ ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ား ေလထုတြင္းေရာက္ရွိ၍ ေဒသခံမ်ားကုိ ထိခုိက္
ေစမည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ACM ကုိ အမႈိက္လမ္းေၾကာင္းထဲမွ ဖယ္ထုတ္၍ သင့္ေလ်ာ္စြာ

စြန႔္ပစ္

ရွင္းလင္းျခင္း မရွိလွ်င္ ယင္းစြန႔္ပစ္ပစၥည္းကုိ ျပန္လည္ေကာက္ယူ၍ သံုးစြသ
ဲ ည့္အခါ ဤစက္ဝုိင္းမွာ တစ္ပတ္
ျပန္လည္မည္ျဖစ္သည္။20
၂.၃။

Asbestos ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ား တုိးျမႇင့္သံုးစြလ
ဲ ာျခင္း

၁၉၉၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားတြင္ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ား သံုးစြမ
ဲ ႈ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌
သံုးစြမ
ဲ ႈ

ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း

အေထာက္အထားမ်ားရွိေနသည္။မၾကာေသး

မီက ျပဳလုပ္ေသာ

21

ေလ့လာမႈတစ္ခု အရ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၄ အၾကား ႏုိင္ငံ ၁၂ ႏုိင္ငံ၌ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္
သံုးစြလ
ဲ ာေၾကာင္း သိရသည္။
၃။ Asbestos အား ကုိင္တြယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
၃.၁။ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္
ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္း (ILO) သည္

လုပ္သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း

Asbestos ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေသာ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ကုိ တားဆီး၊ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး”22
19

Jones, Robert “Living in the Shadow of the Asbestos Hills (The Need for Risk Based Cleanup Strategies for
Environmental Asbestos Contamination in South Africa).” Environmental Exposure, Crisis Preparedness and Risk
Communication, Global Asbestos Congress, Tokyo, Japan, November 19 - 21, 2004.
http://park3.wakwak.com/~gac2004/en/index_abstract_e.html. See also Oberta, AF “Case Study: An Asbestos
Cement Plant in Israel -- Contamination, Clean-up and Dismantling.” Hellenic Asbestos Conference, Athens, Greece,
October 29 - 31, 2002. http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_hellen_asb_conf_rep.htm
20
Boer, A.M., L.A. Daal, J.L.A. de Groot, J.G. Cuperus “The Combination of the Mechanical Separator and the
Extraction Cleaner Can Process the Complete Asbestos -containing Waste-stream and Make it Suitable for Reuse.”
European Conference on Asbestos Risks and Management, Rome, Italy, December 4 -6, 2006.
http://venus.unive.it/fall/menu/Boer.pdf
21
R. Virta, US Geological Survey, 2007.
22
www.ilo.org/ilolex
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အတြက္ ႏုိင္ငံအလုိက္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ Asbestos သေဘာတူညီခ်က္
(C

၁၆၂)

ကုိ

အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

အေကာင္းဆံုး

အေလ့အက်င့္ဆုိင္ရာ

လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ယင္းတု႔မ
ိ ွာ အတုိင္းအတာႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံ ၃၁ ႏုိင္ငံက သေဘာ
တူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိး အတည္ ျပဳခဲ့ကာ23ထုိထဲမွ ၁၇ ႏုိင္ငံတင
ြ ္ Asbestos ကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
ILO Asbestos သေဘာတူညီခ်က္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ • လုပ္ငန္းခြင္ ဝတ္စံုမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
• အမႈန္အမႊားမ်ား အျပင္အဝတ္အစားမ်ားမွတဆင့္ အိမ္သုိ႔ပါမသြားေစရန္ ႏွစ္ထပ္ အဝတ္လဲခန္းမ်ားႏွင့္
သန႔္စင္ေဆးေၾကာေရး ဌာနမ်ားထားရွိရန္
•

လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအေပၚ

က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း

၎တု႔အ
ိ ား ေလ့က်င့္ပညာေပးရန္
• လုပ္သားမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးရန္
• လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလထုအေျခအေန စစ္ေဆး၍ မွတ္တမ္း မ်ားကုိ ႏွစ္ ၃၀
ၾကာထိန္းသိမ္းထားရန္
• အေဆာက္အဦး ၿဖိဳခ်ျခင္းလုပ္ငန္း မတုိင္မီ လုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္း မ်ားကုိ
သင့္ေလ်ာ္စြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ေရးဆြေ
ဲ ဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္
• က်န္းမာေရးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္ဟု က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ယူဆျခင္းေၾကာင့္
အလုပ္မဆင္းေသာ လုပ္သားမ်ားအေပၚ

တံ႔ျု ပန္ကုိင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူျခင္း” တု႔မ
ိ ွ

အကာအကြယ္ေပးရန္။
ACM

မ်ားကုိ

ကုိယ္တြယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္

စဥ္းစားမႈမ်ားကုိ

စီမံကိန္းအမ်ားအျပားတြင္

ထုတ္ယူျခင္းတု႔ဆ
ိ ုိင္ရာ
က်င့္သံုးသည္။

စံသတ္မွတ္ထားေသာ

ေနာက္ဆက္တြဲ

၅

တြင္

ထည့္သြင္း
အေျခခံ

အခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕အေပၚ အၾကမ္းဖ်င္း တင္ျပထားပါသည္။
၃.၂။ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအလုိက္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ACM ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အစုိးရ မဟုတ္ ေသာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

အစုိးရဌာနမ်ားက

ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ

၃

တြင္

ႏုိင္ငံ တကာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (ဥပမာ WHO၊ ISO၊ ASTM) ႏွင့္ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား (ဥပမာ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊
ကေနဒါ၊

ေတာင္အာဖရိက)

ပါဝင္ေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားအခ်ဳိ႕ကုိ

စာရင္းျပဳစု

တင္ျပ

ထားသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွေန၍ တစ္ခုခ်င္းသီးသန႔္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ၿပီး
လုပ္ငန္းခြင္လမ္းၫႊန္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လႊမ္းျခံဳထားကာ စစ္တမ္းမ်ား၊ ခြျဲ ခား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္၊ စစ္ေဆးျခင္း၊
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ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအနက္မွ အဓိကေဆြးေႏြးထား ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္� လုပ ္င န္း ခြင ္တ ြင ္း အႏၲရ ာယ္ အတုိင ္း အတာ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မွာ ACM ၏ ဂုဏ္သတိၱမ်ားထဲမွ
တစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းပံုစံႏွင့္ သံုးစြေ
ဲ သာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိလည္း ထင္ဟပ္
ေနသည္။ A-C ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္ မီးကာကြယ္ရန္ အသံုးျပဳျခင္းထက္ ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္ေခ်
နည္းပါးသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ေလထု စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေျခာက္ေသြ႔ ေသာ A-C အျပားမ်ားကုိ
လွ်ပ္စစ္လႊျဖင့္

ျဖတ္လွ်င္

စုိစြတ္၍

ျပည့္ဝေနေသာ မီးဒဏ္ခံႏုိင္ေရး အလႊာကုိ

ျခစ္ထုတ္ယူျခင္းထက္

ေလထုထဲသ႔ုိ အမွ်င္မ်ား အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ A-C ထုတ္ကုန္မ်ား၏ သဘာဝ၊
ေဆာင္ရြက္ေသာ

လုပ္ငန္းႏွင့္

ဖုိင္ဘာအမွ်င္ႏွင့္

အပုိင္းအစမ်ား

ထြက္ရွိမႈအား

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

နည္းလမ္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ အေရးႀကီး သည္ (ASTM E2394 ႏွင့္ HSG189/21924 တု႔တ
ိ ြင္
ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း)။
� ေလထုတြင္းရွိ ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈအား ထိန ္း ခ်ဳပ္ျ ခင္း Asbestos အမွ်င္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္
႐ွဴသြင္းလွ်င္

အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္

လုပ္သားမ်ားႏွင့္

အျခားသူမ်ား

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

႐ွဴသြင္းေသာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏

ေလထုထဲတြင္

Asbestos

အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
အမွ်င္

သိပ္သည္းဆကုိ

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ Concentration limits have been set by regulations in numerous countries for
workers

whose

လုပ္သားမ်ားအတြက္

duties

involve

contact

ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း

with

ACM;

သိပ္သည္း

ယင္းကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားမွာ

ဆ

Asbestos

ACM

ႏွင့္

ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ရေသာ

ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား
ေရာဂါမ်ား

စည္းမ်ဥ္းျဖင့္

ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကုိ

လံုးဝ

ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ေလ်ာ့က်ရန္သာ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အေဆာက္အဦး၊ ဌာန သုိ႔မဟုတ္
အသုိက္အဝန္းတြင္း

ေနထုိင္သူမ်ား

အပါအဝင္

အလုပ္သမား

မဟုတ္သူမ်ားအတြက္

ထိေတြ႔မႈကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ကုိယ္လက္မသန္စြမ္းသူမ်ားအား
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ ပုိ၍ နည္းသည္။
� ေလထုတြင္းရွိ အမွ် င္မ ်ားႏွင ့္ ထိေ တြ႔မ ႈ တုိင ္း တာျခင္း အလုပ ္သ မားမ်ား၏ အသက္႐ ွဴ ဇုန ္ သုိ႔မ ဟုတ ္
သက္ဆုိင္သူမ်ား ရွိေနသည့္ ေနရာတြင္ ေလထုနမူနာကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ရွင္းျပထားသည့္ အတုိင္း အျမင္
သု႔မ
ိ ဟုတ္ အီလက္ထရြန္ အဏုၾကည့္ စစ္ေ ဆးျခင္း ျဖင့္ ထိေ တြ႔မ ႈ ကန႔္သ တ္ခ ်က္ မ်ားႏွင ့္ ကုိက ္ည ီမ ႈ ရွိမ ရွိ
ျပသႏုိင္သည္။ ေလ်ာ့က်ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အေဆာက္ အဦးတစ္ခုတြင္ Asbestos ပမာဏ
ေလ်ာ့က်လာၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ဆံုး ျဖတ္သည္။
� သင့္ေ လ်ာ္ေ သာ စြန ႔္ပ စ္မ ႈ ACM အားသင့္ေလ်ာ္စြာ စြန႔္ပစ္ရန္မွာ အသုိက္အဝန္းကုိ ကာကြယ္ရန္
အတြက္သာမက စြန႔္ပစ္ပစၥည္းကုိ ျပန္လည္ေကာက္ယူ သံုးစြျဲ ခင္းမွ တားဆီးရန္ အတြက္လည္း အေရးပါသည္။
ACM မ်ားကုိ ယုိစိမ့္မႈမရွိေသာ ကုန္ေသတၱာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ အျပင္ခံြမ်ား က်ဳိးပဲ့ေပါက္ၿပဲမႈေၾကာင့္
24
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ေပၚေပါက္ေသာ ေလထုႏွင့္ ေရထု
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္

အမႈိက္က်င္းကုိ

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ

စက္ရံုမ်ားအား

ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ

ဟန႔္တားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ

ပုိ႔ေဆာင္ရမည္။

မုိင္းတြင္းမ်ား

ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်

အဆင့္ျမႇင့္

ႏွင့္

Asbestos

အမွ်င္မ်ား

တင္ရာ၌လည္း

အလားတူ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သံုးစြရ
ဲ မည္။ (See EPA NESHAP regulations, ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ရွိ EPA NESHAP
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။)
�စြန ႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ အမႈိက္ေရႊ႕ေျပာင္း စြန႔္ပစ္ျခင္း
ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေဘဆယ္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ Asbestos စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား (အမႈန္ႏွင့္ အမွ်င္မ်ား) ကုိ
အႏၲရာယ္ရွိ

စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္

ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ဆုိပါက

သတ္မွတ္ထားသည္။

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္

ထုိပစၥည္း

ရယူျခင္း

မ်ား

ႏုိင္ငံတကာနယ္စပ္မ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ က်င့္သံုးရန္

ေဘဆယ္

သေဘာတူညီခ်က္က ျပဌာန္းထားသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သယ္ယူမႈမွာ တရားမဝင္ေပ။ သက္ဆုိင္ရာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန႔္ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္

စြန႔္ပစ္ရန္

ဂရုစုိက္ရမည္

ျဖစ္သည္။

(ESM.

ထုတ္လုပ္ခ်ိန္မွစ၍

သုိေလွာင္ခ်ိန္၊

သယ္ယူပ႔ေ
ုိ ဆာင္ခ်ိန္၊ သန႔္စင္ခ်ိန္၊ ျပန္လည္ အသံုးျပဳခ်ိန္ႏွင့္ အၿပီးသတ္ စြန႔္ပစ္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ တင္းက်ပ္ေသာ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား က်င့္သံုးရမည္)25
� Asbestos ထုတ္ကုန္မ်ားအား ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း A-C ထုတ ္က ုန ္မ ်ားတြင ္ ေခါင္မ ုိး ၊ ေရေလွာ င္က န္ ႏွင ့္
ဖိအ ား၊ ေရႏွင့္ ေရဆုိးပုိက္မ်ားအတြက္ သံုးေသာအျပားမ်ားႏွင့္ ေျမာင္းေဖာ္ထားေသာ အခ်ပ္မ ်ား ပါဝင္သ ည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ

တုိင္းျပည္မ်ားတြင္

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး

Asbestos

အဝတ္အစားမ်ား၊

ကုိနံရံဘုတ္ျပားမ်ား၊

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး

အပူဒဏ္ခံ

ဘရိတ္ႏွင့္

လက္အိတ္

ကလပ္အစိတ္

မ်ားႏွင့္

အပုိင္းမ်ားႏွင့္

26

ဂတ္စကတ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳလွ်က္ပင္ရွိေသးသည္။ Asbestos ပါဝင္ ေသာ အပူဒဏ္ခံစနစ္ႏွင့္
အပူဒဏ္ခံရန္အတြက္ Asbestos ျဖန္းထားျခင္းႏွင့္ ဆူညံသံေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မ်ားကုိ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက္
က်ယ္ျပန႔္စြာသံုးစြခ
ဲ ဲ့ၾကၿပီး ဘြိဳင္လာအုိးႏွင့္ အပူဒဏ္ခံပုိက္မ်ား ပါဝင္ေသာ မည္သည့္စနစ္တြင္မဆုိ Asbestos
ကုိ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ၁၉၈၀ မတုိင္မီက ထုတ္လုပ္ ထားေသာ အပူကာစနစ္မ်ားတြင္ Asbestos မပါဝင္ေၾကာင္း
စစ္ေဆး အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိလွ်င္ ပါရွိသည္ဟုပင္ မွတ္ယူရမည္။ Asbestos ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိ အဏုစိတ္
စစ္ေဆးျခင္း

နည္းစနစ္မ်ားကုိ

စက္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္

က်ယ္ျပန႔္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဖံြ႔ၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ထုိမွ်က်ယ္ျပန႔္စြာ သံုးစြႏ
ဲ ုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္
နမူနာမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ ပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရၿပီး အျခားနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္ ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးမႈမ်ား ရယူေကာင္းရယူႏုိင္သည္။
� ေလ့က ်င့္ေ ပးျခင္း ACM ကုိ ကုိင္တြယ္လုပ္ကုိင္ရေသာ အေျခအေနတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊
ဖယ္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္ စစ္ေဆးျခင္း စသျဖင့္ မည္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးပင္ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ
25
26

See Basel Convention Secretariat http://www.basel.int/
ရုရွား၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ကဇက္စတန္၊ ထုိင္း ႏွင့္ ယူကရိန္း တုိ ႔ စုစုေပါင္း သည္ ကမၻာ့ Asbestos သံုး စြမ
ဲ ႈ၏ ေလးပံု သံုး ပံု

သံုး စြခ
ဲ ဲ့ၾကသည္။ အျခား အဓိကသံုး စြသ
ဲ ူမ်ားမွာ အီရန္၊ ဘရာဇီး ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အင္ ဒုိနီး ရွား တုိ႔ျဖစ္သည္။
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မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း
အေၾကာင္းအရာတု႔မ
ိ ွာ
အရည္အေသြး

အထူးေျပာရန္

လုိမည္မဟုတ္ေပ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္

ေဆာင္ရြက္မည့္

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္

ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းမ်ား

ေလ့က်င့္

သင္ယူမႈၾကာခ်ိန္ႏွင့္ပါဝင္ေသာ

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေပၚ

အတြက္

ကြၽမ္းက်င္မႈ

မူတည္ေနသည္။

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

တစ္ဦးခ်င္း

ဆန္းစစ္မႈမွာလည္း အေရးပါသည္။
၄။ Asbestos ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အစားထုိး အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၄.၁။ ႀကီးထြားလာေသာ ေစ်းကြက္
အမ်ဳိးစံုေသာ

Asbestos

ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္

ပုိ၍

စိတ္ခ်ရေသာ

အစားထုိးပစၥည္းမ်ားမွာ

ပုိ၍

မ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ေဒသထြက္ အသီးအရြက္
အမွ်င္မ်ားႏွင့္

လူလုပ္အမွ်င္မ်ားကုိ

အျခားအလားတူအသံုးခ်ႏုိင္ေသာ

ေပါင္းစပ္သံုးစြထ
ဲ ားသည့္

ပစၥည္းမ်ား
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ပါဝင္သည္။ အျခား

ဖုိင္ဘာအမွ်င္-အဂၤေတမ်ားနည္းတူ
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား

WHO

က

28

အင္တုိက္အားတုိက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိသည္။
၄.၂. ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အရည္အေသြး ကိစၥရပ္မ်ား

Ployvinyl alcohol (PVA) သု႔မ
ိ ဟုတ္ Ploypropylene ႏွင့္ အပင္ထြက္ cellulose ကုိပူးတြဖ
ဲ န္တီး ထားေသာ
ဖုိင္ဘာ-အဂၤေတ အမုိးျပားမ်ားမွာ A-C ျပားမ်ားထက္ ထုတ္လုပ္စရိတ္ ၁၀-၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိကုန္က်သည္။
ထုတ္ကုနအ
္ သစ္ျဖစ္ေသာ Polypropylene-cellulose - အဂၤေတ အမုိးသည္ A-C အမုိးထက္ ထုတ္လုပ္စရိတ္
၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမ်ားၿပီး ထိခုိက္မႈ ခံႏုိင္ရည္ ပုိမုိျမင့္မားသည္။ Asbestos မပါဝင္ေသာ ဖုိင္ဘာ-အဂၤေတ
အျပားမ်ားမွာ

A-C

ထက္ေပါ႔ပါး၍

ယင္းထုတ္ကုန္မ်ား၏
အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔တြင္

ႂကြပ္ဆတ္မႈ

ထုတ္လုပ္စရိတ္
အထူးသန႔္စင္ေရး

နည္းပါးကာ

သံရုိက္ရန္

ပုိမုိကုန္က်ျခင္းမွာလည္း
နည္းလမ္းမ်ား

ပုိ၍

သင့္ေလ်ာ္သည္။

တပ္ဆင္ျခင္း/ထိန္းသိမ္းျခင္း/

မလုိေတာ့ျခင္း၊

ေဆာက္လုပ္ေရး

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ အႏၲရာယ္ရွိေနမႈ ကင္း ေဝးျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္စရိတ္
သက္သာျခင္းတု႔ေ
ိ ၾကာင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပန္လည္ကာမိပါသည္။ မုိက္ခရုိ ကြန္ကရစ္ ျပားမ်ားမွာ AC ထုတ္လုပ္စရိတ္ ခ်ဳိသာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိက္အနီးတြင္ ေဒသခံ အေသးစား ကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္
ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ အေျခခံ အလုပ္ရံုတြင္ပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပ႔ေ
ုိ ဆာင္ခကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
A-C ပုိက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သံပုိက္မ်ားကုိ သယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းမွာ ပုိ၍ လြယ္ကူၿပီး က်ဳိးေပါက္ႏုိင္ေခ်
နည္းပါးကာ ဖိအားပုိ၍ ခံႏုိင္ၿပီး ၾကာရွည္ ခံသည္။
27

7.ၿဗိတိန္ က်န္း မာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ Asbestos အတြက္အဓိက အစားထုိး အမွ်င္ ပစၥည္း မ်ား

ျဖစ္ေသာ ဖုိင္ဘာ-အဂၤေတ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဘရိတ္မ်ားမွာ chrysotile asbestos ထက္အႏၲရာယ္နည္း ပါး ေၾကာင္း
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တင္ျပခဲ့သည္။ See Harrison PTC, et al. “Comparative Hazards of Chrysotile Asbestos and Its
Substitutes: A European Perspective.” Envir.Health Persp. 107: 607-611 (1999).
http://www.ehponline.org/members/1999/107p607-611harrison/harrison-full.html
28
http://www.who.int/ipcs/assessment/asbestos/en/
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၅။ Asbestos က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္အေပၚ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ခ်ဥ္းကပ္ကုိင္တြယ္မႈ
WBG EHS လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ ေကာင္းမြန္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္ (GIIP)29 မွ
အေထြေထြႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအလုိက္ ဥပမာမ်ားပါဝင္ေသာ နည္းပညာ ကုိးကားခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ WBG အဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးႏွင့္ အထက္ ပါဝင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း EHS လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသံုးခ် သည္။
WBG’s EHS Guidelines 30 တြင္ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ကုန္ၾကမ္းသစ္အျဖစ္

သံုးစြျဲ ခင္းတုိ႔၌

ACM

ကုိေရွာင္ၾကဥ္သင့္

ေၾကာင္း

သတ္မတ
ွ ္ထားသည္။ ACM မ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ ရွိႏွင့္ၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ Asbestos စီမံခန႔္ခြမ
ဲ ႈ
အစီအစဥ္မ်ားကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ထားသင့္ၿပီး ယင္းတြင္ ACM

မ်ားတည္ရွိရာေနရာ၊ အေျခအေန (ဥပမာ

ေၾကမြႏုိင္ေသာ ပံုစံ သုိ႔မဟုတ္ အမွ်င္မ်ား ထြက္ေစႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ)၊ ၎၏ အေျခ အေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ACM မ်ားရွိရာသုိ႔ ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစဘဲ ေရာက္ရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထုိပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔လာရႏုိင္ေသာ ဝန္ထမ္းအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းရန္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ကာကြယ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ The plan should be made available to all persons involved in
operations

and maintenance activities.

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါဝင္သူအားလံုး ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ရယူသိရွိ ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီး ACM
မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊

ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္

တုိင္းျပည္၏

သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း

အထူးေလ့က်င့္ထားသူမ်ား31ကသာ

စြန႔္ပစ္ျခင္းမ်ားကုိ
မ်ားႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး

သက္ဆုိင္ရာ

ယင္းတုိင္းျပည္တြင္
32

ကုိယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိပါက ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
လုပ္ငန္းဌာနမ်ား

ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းမွာ

အထူးေလ့က်င့္ထားသူမ်ားျဖင့္
29

လည္း

Asbestos

Asbestos

ႏွင့္

ထိေတြ႔ႏုိင္ေခ်

အပူကာစနစ္မ်ားႏွင့္

အႏၲရာယ္ရွိသည့္အတြက္

အေဆာက္အဦး

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ

ကမာၻတစ္ဝန္း တူညီေသာ သုိ႔မဟုတ္ နီး စပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆင္တူေသာ လုပ္ငန္း မ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ကြၽမ္း က်င္၍ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ပညာရွင္မ်ား ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ကြၽမ္း က်င္မႈ၊ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခ်င့္ခ်ိန္မႈႏွင့္
အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ တုိ႔ကုိ က်င့္သံုး ျခင္း ဟု ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ဟီမံကိန္း တစ္ခုရွိ ညစ္ညမ္း မႈ တားဆီး ေရးႏွင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္ေရး
နည္း စနစ္အမ်ားအျပားကုိ
ထိခုိက္မႈႏွင့္

ကြၽမ္း က်င္၊

သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္

၏

အေတြ႔အၾကံဳရွိ

ပညာရွင္မ်ားက

ျပန္လည္သန႔္စင္ႏုိင္မႈ

အကဲျဖတ္ရာတြင္

စြမ္း ေဆာင္မႈနည္း တူ

သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္

ေငြေၾကးႏွင့္

နည္း ပညာအရ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေခ် အဆင့္ဆင့္စသည့္ အေျခ အေနမ်ားကုိေတြ ႕ရွိၾကသည္။
30
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Final++General+EHS+Guidelines.pdf (pp. 71, 91, 94)
31
ကြၽမ္း က်င္သူမ်ား ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ႏွင့္ က်င့္သံုး ေသာ ထိန္း သိမ္း ျခင္း ႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း နည္း လမ္း မ်ားသည္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတြင္ က်င့္သံုး ေသာ စည္း မ်ဥ္း မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ႏွင့္ အညီျဖစ္သင့္သည္။ (examples of
North American training standards are available a t: http://www.osha.gov/SLTC/asbestos/training.html)
32
ဥပမာမ်ားထဲတြင္ ASTM International E1368 – Asbestos ေလွ်ာ့ခ်ေရး စိမံကိန္း အား အျမင္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း
ဆုိင္ရာစံ အေလ့အက်င့္၊ E2356 –ျပည့္စံုေသာ Asbestos စစ္တမ္း မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ စံအေလ့အက်င့္ႏွင့္
E2394 - တပ္ဆင္ထားေသာ Asbestos အဂၤေတ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ထိန္း သိမ္း ၊ ျပင္ဆင္၊ျပဳျပင္ျခင္း ဆုိင္ရာ
စံအေလ့အက်င့္မ်ား
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ေသခ်ာဂရုစုိက္၍

ခြျဲ ခားေဖာ္

ထုတ္၊

ဖယ္ရွားၿပီးမွသာ

ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

ၿဖိဳခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ

33

ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - Asbestos သံုးစြမ
ဲ ႈကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာ တုိင္းျပည္မ်ား
၁. အာဂ်င္တီးနား
၂. ၾသစေၾတးလ်
၃. ၾသစႀတီးယား
၄. ဘယ္ဂ်ီယမ္
၅. ဘူေဂးရီးယား
၆. ခ်ီလီ
၇. ဆုိက္ပရက္စ္
၈. ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ
၉. ဒိန္းမတ္
၁၀. အီဂ်စ္
၁၁. အက္စ္တုိးနီးရား
၁၂. ဖင္လန္
၁၃. ျပင္သစ္
၁၄. ေဂဘြန္
၁၅. ဂ်ာမနီ
၁၆. ဂရိ
၁၇. ဟြန္ဒူးရပ္စ္
၁၈. ဟန္ေဂရီ
၁၉. အုိက္စ္လန္
၂၀. အုိင္ယာလန္
၂၁. အီတလီ
၂၂. ဂ်ပန္
၂၃. ေဂ်ာ္ဒန္
၂၄. ကူဝိတ္
၂၅. လက္ဗီးယား
၂၆. လစ္သူေရးနီးယား
၂၇. လူဇင္ဘတ္
၂၈. ေမာ္ဒုိက္
၂၉. နယ္သာလန္
33

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Fin

al+-+General+EHS +Guidelines.pdf (pp. 71, 91, 94)
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၃၀. ေနာ္ေဝ
၃၁. ပုိလန္
၃၂. ေပၚတူဂီ
၃၃. ကုိရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ
၃၄. ရုိေမးနီးယား
၃၅. ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား
၃၆.စီခ်က္လီးစ္
၃၇. ဆလုိေဗးကီးယား
၃၈. ဆလုိေဗးနီးယား
၃၉. ေတာင္အာဖရိက
၄၀. စပိန္
၄၁. ဆြီဒင္
၄၂. ဆြစ္ဇာလန္
၄၃. ၿဗိတိန္
၄၄. ဥရုေဂြး
ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု၏ Asbestos ကုိးကား

References ကုိးကား

အၫႊန္းမူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သု႔မ
ိ ဟုတ္ အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္ ကုန္ၾကမ္းအသစ္ အျဖင့္

လမ္းၫႊန္ခ်က္: အေထြေထြ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳ ေရး

ACM အားမသံုးစြသ
ဲ င့္ပါ။

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ၂၀၀၇ ဧၿပီ၊ စာမ်က္ႏွာ

• အေဆာက္အဦးမ်ား- ACM ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ

၃၄ ႏွင့္ ၇၁

အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ျပန္လည္ပံုစံထုတ္ျခင္း

အစီအစဥ္ လုိအပ္သည္
• CM အားစြန႔္ပစ္ျခင္းကုိ အထူး ေလ့က်င့္ထားသူမ်ားက
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္
ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါက ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
စီမံကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ ဥပမာအခ်ဳိ႕• ျပႆနာ အတုိင္းအတာကုိ သိႏုိင္ရန္ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ် ဆန္းစစ္မႈ၊

• ယူကရိန္း - အရည္အေသြးျမင့္

Asbestos ထိေတြ႔မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စစ္တမ္းမ်ား၊ စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈ

ပညာေရးအား သာတူညီမွ် လက္လွမ္း

အစီအစဥ္၊ ေလ့က်င့္ထားသူက ဖယ္ရွားျခင္း၊ ACM အားပိတ္ပင္မႈ၊

မွီေရး (စီမံကိန္း အမွတ္ P၀၇၇၇၃၈)

Asbestos ကုိ ကုိယ္တြယ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွား ျခင္း သယ္ယူျခင္းႏွင့္

• KH- က်န္းမာေရး က႑ ပံ့ပုိးမႈ

စြန႔္ပစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား။

(စီမံကိန္း အမွတ္ P၀၇၀၅၄၂)
•

-က်န္းမာေရးလုပ္သားအင္အားႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (စီမံကိန္း အမွတ္
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P၀၇၃၇၇၂)
• ခ်န္ခြၽန္၊ တရုတ္ - TKB Shili ေမာ္
ေတာက္ကား အစိတ္အပုိင္း ကုမၸဏီ
(IFC၊ ၂၀၀၅)

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - Abestos စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း အရင္းအျမစ္မ်ား စာရင္း
မွတ္ခ်က္- ဤစာရင္းတြင္ အားလံုးပါဝင္သည္ဟု မဆုိလုိပါ၊ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္ နမူနာသာ ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင ္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
WHO မူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (www.who.org)
� www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_and_Documents_prevention_guidelines.pdf(p. 70)
� www.searo.who.int/en/Section23/Section1108/Section1835/Section1864_8658.htm
ႏုိင ္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (ISO) (www.iso.org)
� ISO 10312 (1995): ေလထုပတ္ဝန္းက်င္ -- Asbestos အမွ်င္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း -- အီလက္ထရြန္
တုိက္ရုိက္ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ အႏုစိတ္ စစ္ေဆးနည္းလမ္း [ASTM D6281 ႏွင့္ ဆင္တူ ေသာ နည္းလမ္း]
� ISO 13794 (1999): ေလထုပတ္ဝန္းက်င္ – Asbestos အမွ်င္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း – Indirect-transfer
transmission electron microscopy method အီလက္ထရြန္ သြယ္ဝုိက္လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔ အႏုစိတ္
စစ္ေဆးနည္းလမ္း။
� ISO/FDIS 16000-7: အခန္းတြင္းေလထု – အပုိင္း ၇: ေလထုတြင္းရွိ Asbestos အမွ်င္သိပ္သည္းဆ
နမူနာယူ စစ္ေဆးျခင္း နည္းဗ်ဴဟာ
� ISO 8672: ေလထုအရည္အေသြး -- phase contrast optical microscopy နည္းလမ္းျဖင့္
ေလထုအတြင္းရွိ အဇီဝအမွ်င္မ်ား သိပ္သည္းဆ အေရအတြကက
္ ုိ စစ္ေဆးျခင္း -- အလႊာျဖင့္ စစ္ခ်ျခင္း
နည္းလမ္း (1993) [AIA RTM1 ႏွင့္ ဆင္တူေသာ နည္းလမ္း]
အႏၲရာယ္ရွိေသာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ
ေဘဆယ္သေဘာတူညီခ်က္
� ေဘဆယ္သေဘာတူညီခ်က္ အတြင္းေရးမႉးဌာန(www.basel.int)
ႏုိင ္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြ႕ဲ အစည္း (www.ilo.org)
� ဓာတု လံုျခံဳေရး ကတ္ျပား, ICSC 0014: www.ilo.org/public/english/protection/safework/
cis/products/icsc/dtasht/_icsc00/icsc0014.htm
ဥေရာပသမဂၢ
(europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32
003L0018&model=guichett)
� လုပ္ငန္းခြင္တြင္ Asbestos ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားမွ လုပ္သားမ်ားအား
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ကာကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ေကာင္စီၫႊန္ၾကားခ်က္ 83/477/EEC ကုိ ျပင္ဆင္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 2003/18/EC
(၂၀၀၃ မတ္လ)။ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ - လုပ္သား
ကာကြယ္ေရး၊ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ Asbestos ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
စစ္ေဆးျခင္း၊Asbestos ဆက္စပ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း အသိေပးျခင္း၊ ေလထုနမူနာ စစ္ေဆးျခင္း၊ Phase
Contrast Microscopy ႏွင့္ တုိင္းတာထားေသာ ထိေတြ႔မႈ ကန႔္သတ္ခ်က္ တစ္ကုဗ စင္တီ မီတာ လွ်င္ ၀.၁
ဖုိင္ဘာ (8နာရီ TWA)
အမ်ဳိးသား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ASTM International (www.astm.org)
� Asbestos ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလမ္းၫႊန္ - စစ္ေဆးျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း
(၂၀၀၅ မတ္လ)၊ ေရးသားသူ - Andrw F. Oberta၊ MPH၊ CIH။ E2356၊ E2394 ႏွင့္ E1368 မ်ားကုိ Asbestos
စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္တြင္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ မည္သုိ႔ အသံုးခ်သည္ကုိ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည္။
� ျပည့္စံုေသာ Asbestos စစ္တမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ E2356 စံအေလ့အက်င့္၊ ၂၀၀၄၊ ဇူလုိင္။
ACM အားစီမံခန႔္ချြဲ ခင္းအတြက္ အေျခခံစစ္တမ္းမ်ား၊ ဖယ္ရွားျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား
ႏႈိင္းယွဥ္ ဦးစားေပးခ်မွတ္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ASTM E2356 သည္
အေျခခံစစ္တမ္းတြင္ ACM အား ေရရွည္စီမံခန႔္ခရ
ြဲ န္ႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းထားသည္။သံသယ ရွိေသာ ACM ၏ျမင္ေနက်
ပံုစံမ်ားအား နမူနာ အေျမာက္အမ်ားယူရန္ လုိအပ္ေသာ အေသးစိတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ား
(အမ်ားအားျဖင့္ ပံုမွန္ စက္ကိရိယာမ်ား) ကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ပစၥည္းမ်ားတြင္ Asbestos ပါဝင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မည္သည္ကုိ ဆက္ထားႏုိင္ေသးသည္ ကုိ ဆန္းစစ္သည္။ ေၾကမြႏုိင္ေသာႏွင့္
မေၾကမြႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္ေခ်အလားအလာကုိ
အရည္အေသြး အေျချပဳ ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖယ္ရွားရမည့္ ဦးစားေပးမ်ားကုိ ဇယားဆြ၍
ဲ ပံုမ်ားျဖင့္
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပႏုိင္သည္။အေရ အတြက္ အေျချပဳ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
ဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ခန႔္မွန္းေခ် မ်ား တြက္ခ်က္ႏုိင္သည္။
� တပ္ဆင္ၿပီးသား Asbestos အဂၤေတ ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း ဆုိင္ရာ
E2394 စံအေလ့အက်င့္မ်ား (၂၀၀၄၊ ေအာက္တုိဘာလ)။ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
လုိအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တပ
ြဲ ါ
အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Asbestos-အဂၤေတပစၥည္းမ်ား ကုိ အသစ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္
အသစ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ သံုးစြျဲ ခင္းအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။
� ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားအား အျမင္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ E1368 စံအေလ့အက်င့္ (၂၀၀၅၊ ေမလ)။
အၿပီးသတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ ကင္းစင္ေၾကာင္း ေလထု နမူနာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ အလားအလာ
ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ဖယ္ရွားေရး စီမံကိန္းအား စီမံခန႔္ချြဲ ခင္း ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား သည္။ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စံေပတံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
� အေဆာက္အဦးမ်ားရွိ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ Asbestos မ်က္ႏွာျပင္မ်ားဆုိင္ရာ E2308 စံလမ္း ၫႊန္ခ်က္
(၂၀၀၅)။ အိမ္ျခံေျမ အလႊဲအေျပာင္းကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုိအပ္ေသာ အနိမ့္ဆံုး
အခ်က္အလက္ပမာဏကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
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� Transmission Electron Microscopy Direct Transfer (TEM) စနစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
အိမ္တြင္းေလထုမ်ားရွိ Asbestos သိပ္သည္းတုိင္းတာမႈ စံနည္းလမ္း D6281 Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ားကုိ
Asbestos မဟုတ္ေသာ ဖုိင္ဘာမ်ားႏွင့္ ေလထုနမူနာ စစ္ထုတ္ ခြျဲ ခားျခင္း ႏွင့္ Phase Contrast Microscopy
နည္းထက္ပုိ၍ ေသးငယ္ေသာ ဖုိင္ဘာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ အရည္ အတြက္ ခြျဲ ခားႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း။
� D7201- လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေလထုထဲမွ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ားအပါအဝင္ ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားအား Phase
Contrast Microscopy နည္းလမ္းျဖင့္ နမူနာယူ ေရတြက္ျခင္း အေလ့အက်င့္ (Transmission Electron
Microscopy နည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ထား၍)
� NIOSH 7400 ႏွင့္ 7402 နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းသည္။
ၾသစေၾတးလ်
(www.ascc.gov.au/ascc/AboutUs/Publications/NationalStandards/ListofNationalCodesofPractice.ht
m)
• sbestos အား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ဖယ္ရွားျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝမႈ [NOHSC: 2002 (2005)]
• အလုပခ
္ ြင္တြင္ Asbestos ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခေ
ြဲ ရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ စည္းမ်ဥ္း [NOHSC: 2018
(2005)]
ၿဗိတိန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (http://www.hse.gov.uk/asbestos/index.htm)
� Asbestos စည္းမ်ဥ္းမ်ား (http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20062739.htm)
� Asbestos ပဓာနအခ်က္မ်ား (http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm). စီမံခန႔္ခြျဲ ခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာဆုိင္ရာ က႑မ်ားပါဝင္သည္။ ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိမႈ မ်ားတြင္
ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္� အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ Asbestos ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း INDG289 08/01 C600။ Asbestos
ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ (၁၆ မ်က္ႏွာ)
� MDHS100 Asbestos ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ နမူနာစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္
ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း (၂၀၀၁)။ Asbestos ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ နမူနာရယူျခင္းႏွင့္
ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း နည္းစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဥပမာမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ MDHS100 သည္ နမူနာ
အမ်ားအျပားရယူျခင္း နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာ၊ ကုန္ပစၥည္းအလုိက္ ကိန္းဂဏန္း တြက္ခ်က္ နည္းစနစ္ကုိ
အသံုးခ်ၿပီး ACM အေပၚ စစ္တမ္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထိခုိက္မႈ ပမာဏ၊ မ်က္ႏွာျပင္
သန႔္စင္ျခင္းႏွင့္ Asbestos ဖုိင္ဘာအမ်ဳိးအစားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားရာ ျပည့္စံုမႈတြင္ ASTM
ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည္။ ၎ထဲတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား၌ ေတြ႔ႏုိင္ေသာ ACM မ်ား၏ ဓာတ္ပံုအ မ်ားအျပားလည္း
ပါဝင္သည္။
� HSG189/2. Asbestos အဂၤေတႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း (၁၉၉၉)။ Asbestos အဂၤေတ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပထား၍ ယင္းတုိ႔အား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဖုိင္ဘာ သိပ္သည္းဆမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
� လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ Asbestos အားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (၂၀၀၂)။ Asbestos ႏွင့္ထိေတြ႔ေနသူ မ်ားအတြက္
အကာအကြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး လူမေနထုိင္ေသာ ပရဝုဏ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း ရန္ ႏွင့္/သု႔ိ
ျပဳျပင္ရန္တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္လည္းပါဝင္ကာ ၎တု႔၏
ိ ပရဝုဏ္ အတြင္းရွိ Asbestos ေၾကာင့္
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ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ စီမံခန႔္ခရ
ြဲ န္ျဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး သိပၸံဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားဌာန (http://www.nibs.org/pubsasb.html)
� လမ္းၫႊန္ခ်က္ စာေစာင္ - Asbestos O & M လုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ထုတ္ ေဝမႈ
(၁၉၉၆)။ Asbestos အဂၤေတ ထုတ္ကုန္မ်ားအပါအဝင္ ေၾကမြႏုိင္ေသာႏွင့္ မေၾကမြႏုိင္ေသာ ACM ဆုိင္ရာ
အေသးစားလုပ္ငန္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။
� အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ Abestos ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခေ
ြဲ ရး- ပံုစံလမ္းၫႊန္ အေသးစိတ္အခ်က္ မ်ား။
တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း (၁၉၉၆)။ စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းတူ သက္ ဆုိင္ရာ
အေမရိကန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဖယ္ရွားျခင္း ကန္ထရုိက္တာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
အေသးစိတ္ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ၾသစႀတီးယား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ဌာန(http://www.on-norm.at/index_e.html)
ONORM M 9406, Asbestos မ်ားေလ်ာ့ရဲစြာ ကပ္တြယ္ေနေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ျခင္း, ၂၀၀၁ ၀၈
၀၁. ေၾကမြႏုိင္ေသာ ACM မ်ားမွ ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ား ထြက္ရွိလာႏုိ္င္ေခ်ႏွင့္ အေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈစနစ္တုိ႔ ပါဝင္သည္။
ႏုိင ္ငံတကာ Chrysotile အဖြ႔အ
ဲ စည္း (www.chrysotile.com). [ဤအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွာ Abestos ထုတ္ လုပ္သူႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ကုိ သတိျပဳပါ]
� အၾကံျပဳထားေသာ နည္းပညာ နည္းလမ္းအမွတ္ ၁ (RTM1)၊ light microscopy (အလႊာတြင္ စစ္ေသာ
နည္းလမ္း) ျဖင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေလထုရွိ Asbestos ဖုိင္ဘာ သိပ္သည္းဆကုိ စစ္ေဆးရန္ အတြက္ ကုိးကားရန္
နည္းလမ္း။ Asbestos ကုိ အျခား ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားႏွင့္ ခြျဲ ခားျခင္းမရွိေသာ ေလ နမူနာ ဇကာစစ္တြင္
ဖုိင္ဘာမ်ားကုိ ေရတြက္ရန္ Phasse Contrast Microscopy အားသံုးစြေ
ဲ သာ နည္းလမ္း။
� အၾကံျပဳထားေသာ နည္းပညာ နည္းလမ္းအမွတ၂
္ (RTM2) Scanning Electron Microscopy
ျဖင့္ေလထုတြင္းရွိ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ားႏွင့္ အျခား အာဇီဝ ဖုိင္ဘာမ်ားကုိ ခြျဲ ခားစစ္ေဆးရန္ နည္း လမ္း။ Phase
Contrast Microscopy ထက္ပုိ၍ ေသးငယ္ေသာ ဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီး Asbestos
ဖုိင္ဘာအမ်ဳိးအစားမ်ား ခြျဲ ခားႏုိင္သည္။
အေမရိကန္ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔အစည္း
(www.cdc.gov/niosh/topics/asbestos)
� Asbestos ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (www.cdc.gov/
niosh/pdfs/0041.pdf)
� လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ထိေတြ႔မႈကုိ တားဆီးရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (www.cdc.gov/niosh/topics/
asbestos/#prevention)
� နည္းလမ္း 7400, PCM ျဖင့္ Asbestos ႏွင့္ အျခား ဖုိင္ဘာမ်ား ခြျဲ ခားျခင္း (၁၉၉၄)။ ၅μm အရွည္ ႏွင့္ ပုိႀကီး၍
၃:၁ အခ်ဳိးရွိေသာ ဖုိင္ဘာမ်ားအားလံုးအား ေရတြက္ေနသာ AIA RTM1 ႏွင့္ ဆင္တူ သည့္ Phase Contrast
Microscopy နည္းလမ္း
� နည္းလမ္း 7402 TEM ျဖင့္ Asbestos အား စစ္ေဆးျခင္း (၁၉၉၄). ၅ μm အရွည္ႏွင့္ အခ်င္း ၀ ဒသမ ၂၅
μm ထက္ႀကီးကာ ၃:၁ အခ်ဳိးရွိေသာ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ားအားလံုးကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရတြက္ ေသာ
Transmission Electron Microscopy ကုိသံုးစြသ
ဲ ည့္ နည္းလမ္း။
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အေမရိကန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ(www.epa.gov/asbestos)
� အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းတုိ႔ရွိ ACM မ်ားကို
စီမံခန႔္ချြဲ ခင္း ပါဝင္သည္။ စစ္ေဆးျခင္း၊ နမူနာအမ်ားအျပား ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ေၾကမြႏုိင္ေသာ ACBM
ကုိဆန္းစစ္ျခင္း၊ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ဖယ္ရွားျခင္း၊ ပိတ္ပစ္ျခင္း)၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေလ နမူနာရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါဝင္သည္။
� အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ထုတ္လုပ္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား- အပုိင္းခြဲ M Asbestos. 40 CFR Part 61. (၁၉၉၀)။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေၾကမြႏုိင္ေသာႏွင့္ မေၾကမြႏုိင္ေသာ ACM
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ ACM ရွိေနေသာ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဌာနမ်ားကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသိေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား; သိသာေသာ ထုတ္ လႊတ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္ လုပ္ငန္း
အေလ့အက်င့္မ်ား; disposal of ACM and waste material in approved landfills ACMႏွင့္
စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားေသာ အမႈိက္က်င္းမ်ားတြင္ စြန႔္ပစ္ျခင္း ႏွင့္ အမႈိက္က်င္းမ်ား လည္ပတ္ပံုႏွင့္
ပိတ္သိမ္းပံုတ႔ုိ ပါဝင္သည္။
� 20T-2003 Asbestos မ်ားကုိ ေနရာတက် စီမံခန႔္ချြဲ ခင္း - Asbestos ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အိမ္ပုိင္ရွင္ လက္စလ
ြဲ မ္းၫႊန္ အစိမ္းေရာင္ စာအုပ္”
(၁၉၉၀)
� Guidance document လမ္းၫႊန္ စာရြက္စာတမ္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈကုိ တည္ေထာင္ျခင္း
(O&M) အစီအစဥ္ႏွင့္ ယင္းတြင္ပါဝင္ေသာ O&M လုပ္သားမ်ား ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ O&M အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိသိရွိ
သေဘာေပါက္ျခင္း၊ O&M အတြက္ လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳ တင္ ကာကြယ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔
ပါဝင္သည္။
� EPA-600/R-93/116 ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းအမ်ားအျပားတြင္ Asbestos အား ခြျဲ ခမ္းစစ္
ေဆးျခင္းနည္းလမ္း(၁၉၉၃) ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းအမ်ားအျပားတြင္ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ား အား ခြျဲ ခား၊
ေရတြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ Polarized Light Microscopy၊ Gravimetry၊ X-ray diffraction ႏွင့္
Transmission Electron Microscopy။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားတြင္ Asbestos ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုိ
နမူနာအမ်ားအျပားအား ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ Polarized Light Microscopy
ကုိအသံုးျပဳသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာ သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္
ကိရိယာမ်ားမွာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ ဘူမိေဗဒ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္မ်ားႏွင့္
ဆင္တူေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းအမ်ား အျပားတြင္ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ားကုိချြဲ ခား၊
ေရတြက္ႏုိင္ရန္ အထူးျပဳေလ့က်င့္ထားျခင္းနည္းတူ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားလည္း လုိအပ္ပါသည္။
� ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းအမ်ားအျပားတြင္ Asbestos ဖုိင္ဘာမ်ားအား ခြျဲ ခား၊ ေရတြက္ေသာ Polarized
Light Microscopy၊ Gravimetry၊ X-ray diffraction ႏွင့္ Transmission Electron Microscopy နည္းလမ္းမ်ား။
အေမရိကန္ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန)
(www.osha.gov/SLTC/asbestos) / (www.osha.gov/SLTC/asbestos/standards.html)
� လုပ္ငန္းခြင္တြင္း Asbestos ႏွင့္ထိေတြ႕မႈ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္) 29CFR1926.1101.
(1994). Regulations for: ခြင့္ျပဳေသာ ထိေတြ႔မႈ ကန႔္သတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ဆုိင္းတစ္ဆုိင္းအျပည့္ (၈
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နာရီအခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈ ပ်မ္းမွ်) တေလွ်ာက္ ၀ ဒသမ ၁ f/cc ႏွင့္ ေရတုိ ထိေတြ႔မႈ ကန႔္သတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မိႏွစ္
၃၀ ၾကာ ၁ ဒသမ ၀ f/ml၊လုပ္သားေတြ႔မႈမွာ PEL မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ work practices for
friable and non-friable ACM ေၾကမြႏုိင္ေသာႏွင့္ မေၾကမြႏုိင္ေသာ ACM ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား၊
အသက္႐ႈလမ္း ေၾကာင္း ကာကြယ္ျခင္း၊လုပ္သားညစ္ညမ္းမႈ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ သန႔္ရွင္းေရး စနစ္မ်ား၊လုပ္သားမ်ား
ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ အျခားအလုပ္ရွင္မ်ားအား အသိေပးျခင္း၊က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊မွတ္တမ္းတင္ ျခင္း ႏွင့္
ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
� OSHA နည္းလမ္း အမွတ္ 160 ေလထုတြင္းရွိ Asbestos (၁၉၉၄). NIOSH 7400 ႏွင့္ဆင္တူေသာ Phase
Contrast Microscopy နည္းလမ္း
Ontario Ministry of Labour အြန္တာရီရုိ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန (ကေနဒါ)
(www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Source/Regs/English/2005/R05278_e.htm)
� အြန္တာရီရုိစည္းမ်ဥ္း 278/05 သတ္မွတ္အရာဝတၳဳ — ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားရွိ Asbestos (၂၀၀၅). စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္- respiratory
protection and work procedures အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
Abestos အား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ ေၾကမြႏုိင္ေသာႏွင့္ မေၾကမြႏုိင္ေသာ Abestos အား စီမံခန႔္ချြဲ ခင္း၊
ႀကိဳတင္ေရးသားအသိေပးခ်က္၊ Asbestos အမ်ားအျပား နမူနာယူျခင္းႏွင့္ ခြျဲ ခမ္း
စိတ္ျဖာျခင္း၊လက္အိတ္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလထုေလွာင္ပိတ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေလထု
စိတ္ခ်ရမႈ စစ္ေဆးျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား(Phase Contrast Microscopy ျဖင့္ ၀ ဒသမ ၀၁ f/cc) စသည္တ႔က
ုိ ုိ
လႊမ္းျခံဳထားသည္။
WorkSafe British Columbia (ကေနဒါ)
(www2.worksafebc.com/publications/OHSRegulation/Part6.asp)
� အပုိင္း ၆ အရာဝတၳဳ သီးျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား- Asbestos။စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ -ACM မ်ားကုိ
ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ Asbestos မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျခင္း၊ လုပ္သား ေလ့က်င့္သင္
တန္းေပးျခင္း၊ထိေတြ႔မႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္၊
လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈဖယ္ရွားျခင္း၊အသက္႐ွဴ မ်က္ႏွာဖံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အကာ အကြယ္
အဝတ္အစားမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ လႊမ္းျခံဳထားသည္။
ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၊ လုပ္သားဦးစီးဌာန (www.acts.co.za/ohs/index.htm - type ‘asbestos’ in
search box)
� ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အက္ဥပေဒ၊ Asbestos ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား, ၂၀၀၁။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ -အသိေပးျခင္း၊ ထိေတြ႕မႈ ဆန္းစစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ Phase Contrast Microscopy
ျဖင့္တုိင္းတာထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ထိေတြ႕မႈ ပမာဏျဖစ္သည့္ ၄နာရီ TWA တြင္ ၀ ဒသမ ၂ f/cc၊
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ၊ ေလထု ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊အလုပ္ သမား မဟုတ္သူမ်ား
ထိေတြ႔မႈ၊ အသက္႐ႈမ်က္ႏွာဖံုး ကိရိယာမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာႏွင့္ စနစ္မ်ား၊ Asbestos
အဂၤေတအျပားမ်ားအပါအဝင္ Asbestso ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊
စြန႔္ပစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လႊမ္းျခံဳထားသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - Asbestos ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအစားထုိး အျခားေရြးခ်ယ္စရာအခ်ဳိ႕

Asbestos ထုတ္ကုန္

အစားထုိး ထုတ္ကုန္မ်ား

Asbestos အဂၤေတ

ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဖုိင္ဘာမ်ား (polyvinyl alcohol၊ polypropylene) ႏွင့္

အေျမႇာင္းပံုေဖာ္ထားေသာ

အပင္ထြက/္ cellulose ဖုိင္ဘာမ်ား (သစ္ေပ်ာ့သား ေပ်ာ့ဖတ္၊ ဝါး၊ နာနတ္ေလွ်ာ္၊

အမုိးျပား

အုန္းဆံမွ်င္၊ ႀကိမ္ေလွ်ာ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးပင္ရုိးတံမ်ား အစရွိသျဖင့္)ႏွင့္
အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဆီလီကာ အခုိး၊ စပါးခံြျပာစသည္တုိ႔ကုိ
အသံုးျပဳထားေသာ ဖုိင္ဘာ-အဂၤေတ အမုိး၊
မုိက္ခရုိ ကြန္ကရစ္ (Parry) အျပားမ်ား၊ သြပ္ရည္စိမ္ သတၱဳျပားမ်ား၊ ရႊံ႕ျပားမ်ား၊
ႏုိင္လြန္ကတၱရာတြင္ အပင္ ဖုိင္ဘာမ်ားထည့္သြင္းျခင္း၊ သင္ပုန္း အုတ္ႂကြပ္၊
အလႊာမံထားေသာ သတၱဳျပားမ်ား (Harveytile)၊ အလူမီနီယမ္ အမုိးျပားမ်ား
(Dekra ျပား)၊ ပံုသြန္းထားေသာ uPVC အမုိး ျပားမ်ား၊
ျပန္လည္သန႔္စင္သံုးစြေ
ဲ သာ polypropylene ႏွင့္ သိပ္သည္းဆ ျမင့္မားေသာ
polyethylene ႏွင့္ ခြေ
ဲ ျခထားေသာ ေက်ာက္စရစ္မ်ား (Worldroof)၊
ပလက္စတစ္အလႊာအုပ္ထားေသာ အလူမီနီယမ္၊ ပလတ္
စတစ္အလႊာအုပ္ထားေသာ သြပ္ရည္စိမ္ စတီး

Asbestos-အဂၤေတ

အပင္ထြက/္ cellulose (အေပၚတြင္ ၾကည့္ပါ)၊ စြန႔္ပစ္စကၠဴ၊ ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ေသာ

ျပင္ခ်ပ္အျပား (မ်က္ႏွာ

ထုတ္လုပ္သည့္ ဖုိင္ဘာမ်ားအသံုးျပဳထားသည့္ ဖုိင္ဘာ- အဂၤေတမ်ား၊

က်က္၊ နံရံမ်က္ႏွာျပင္၊

ေက်ာက္ပတ္တီးသံုး gypsum မ်က္ႏွာၾကက္ဘုတ္ျပားမ်ား (BHP Gypsum)၊

အခန္းကန႔္ နံရံမ်ား)

polystyrene မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊ နဖူးစည္းမ်ားႏွင့္ အခန္းကန႔္နံရံမ်ား၊(ပလာစတာ
မံထားေသာ) polystyrene နံရံမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ အလွကပ္ျခင္းမ်ား၊
အလူမီနီယမ္ အကာမ်ား (Alucabond)၊ အုတ္၊ သြပ္ရည္စိမ္ေဘာင္ႏွင့္
ပလာစတာဘုတ္ျပား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ကယ္ဆီယမ္ဆီလီကာ ဘုတ္မ်က္ႏွာျပင္၊
သစ္ေပ်ာ့သား ေဘာင္ႏွင့္ ပလာစတာဘုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ကယ္ဆီယမ္ဆီလီကာ
ဘုတ္မ်က္ႏွာျပင္

Asbestos-အဂၤေတ ပုိက္

ဖိအားျပင္း- ပံုသြန္း သံႏွင့္ ေကြးႏုိင္ေသာ သံပုိက္၊သိပ္သည္းဆျမင့္ေသာ
polyethylene ပုိက္၊plyvinyl chloride ပုိက္၊ စတီးအားျဖည့္ ကြန္ကရစ္ ပုိက္
(ဆုိက္အႀကီးမ်ား)၊ ဖန္အားျဖည့္ polyester ပုိက္

ဖိအားနည္း: cellulose-အဂၤေတ ပုိက္၊ cellulose/PVA ဖုိင္ဘာ-အဂၤေတ ပုိက္၊
ရႊံ႕ပုိက္၊ ဖန္အားျဖည့္ polyester ပုိက္၊ စတီးအားျဖည့္ ကြန္ကရစ္ ပုိက္
(အခ်င္းက်ယ္ေသာ ေရဆုိးထုတ္ေျမာင္း)
Asbestos-အဂၤေတ

Cellulose-အဂၤေတ၊ polyethylene၊ ဖုိင္ဘာဖန္၊ စတီး၊ သြပ္ရည္စိမ္သံ၊ PVA-

ေရေလွာင္ကန္မ်ား

cellulose ဖုိင္ဘာ-အဂၤေတ

Asbestos-အဂၤေတ

သြပ္ရည္စိမ္သံ၊ အလူမီနီယမ္၊လက္ျဖင့္ပံုသြင္းေသာ cellulose-အဂၤေတ၊ PVC
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ေရတံေလွ်ာက္မ်ား၊ အပြင့္
ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား
(သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္း)

ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ - တည္ဆဲ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ Asbestos ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္းအေပၚ စဥ္းစား
သံုး သပ္ခ်က္
က. အျခားေရြး ခ်ယ္စ ရာမ်ားကုိ အကဲျ ဖတ္ျ ခင္း
၁. စီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီး ျခင္းတုိ႔
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ပါ• အမုိး၊ နံရံ၊ ႁပြန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ နံရံဘုတ္ျပား
• ပုိက္မ်ား၊ ဘြိဳင္လာမ်ားႏွင့္ ႁပြန္မ်ားရွိ အပူကာ အလႊာမ်ား
• ပလာစတာ သုိ႔မဟုတ္ မီးကာအလႊာ
• ၾကံ့ခုိင္ေသာ ၾကမ္းခင္း အစိတ္အပုိင္းမ်ား
• အျခား Asbestos ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
၂.

အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ျပင္ ဆင္ျခင္းတြင္ Asbestos ပါဝင္ေသာ

ပစၥည္းမ်ား (ACM) မ်ားသံုးစြႏ
ဲ ုိင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းမိပါက Asbestos မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ရႏုိင္ပံု
အခ်က္အလက္မ်ား

ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။

အသစ္တည္ေဆာက္မႈအတြက္

အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသံုးစြျဲ ခင္းျဖင့္

စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္

လည္ပတ္ထိန္းသိမ္းမႈ

အလုပ္သမားခန႔္ထားျခင္း၊

စရိတ္မ်ား၊

ACM

ေမွ်ာ္မွန္းကြာျခားခ်က္
အရည္အေသြး၊

အစား
-ကနဦးႏွင့္

ေမွ်ာ္မွန္း

ေသာ

သံုးစြခ
ဲ ံသက္တမ္းႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ (ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္ပုိ႔ရန္လုိအပ္ခ်က္ကုိပါ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားပါ)
၃.

အေျခအေနအမ်ားအျပားတြင္

ACM

သည္ျပင္ဆင္ရမည့္

တည္ဆဲ

အေျခခံအေဆာက္အဦး၏

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အျဖစ္ယူဆႏုိင္သည္။ တည္ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ Asbestos ပါမပါ နမူနာမ်ား ကုိ
စစ္ေဆးရန္လုိအပ္လွ်င္ ဤအတြက္မည္သ႔ုိ စီစဥ္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပါ။
၄.

တည္ရွိေနသည့္

အေျခခံအေဆာက္အဦးတြင္

ACM

မ်ားပါဝင္ေနေၾကာင္း

ယူဆ

သုိ႔မဟုတ္

အတည္ျပဳႏုိင္ကာ ၎တု႔အ
ိ ား ထိခုိက္ျပင္ဆင္မႈကုိလည္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းအတြက္

တင္ဒါထဲတြင္

သက္ဆုိင္ရာ

ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါ။
67

ဥပေဒ၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

အညီ

. စည္းမ်ဥ္းအေျခခံမူေဘာင္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း
၁. သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္၏ ACM မ်ားတည္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္ႏွင့္
စြန႔္ပစ္ပစၥည္းဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔၌ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ Asbestos ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈကုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း၊

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

၀င္ေရာက္လက္မွတ္ထုိးထားႏုိင္ေသာ

ႏုိင္ငံတကာ

သေဘာတူညီခ်က္ ကတိကဝတ္္မ်ား (ဥပမာ - ILO ႏွင့္ ေဘဆယ္သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား) ကုိသံုးသပ္ပါ။ ACM
မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းဖယ္ရွားသည့္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ
မည္သ႔ုိ သတ္မွတ္၊ တုိင္းတာကာ ေဖာ္ေဆာင္ၾကပ္မတ္သည္ဆုိ သည္ကုိ ေလ့လာဆံုးျဖတ္ပါ။
၂. လုပ္ငန္းအတြက္ လုိင္စင္ရယူျခင္းႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုိမလုိ ေလ့လာ ဆံုးျဖတ္ပါ။
၃.

ဖယ္ရွားလုိက္ေသာ

ACM

မ်ားကုိ

ညစ္ညမ္းႏုိင္ေခ်၊

ျပန္လည္ေကာက္ယူ

သံုးစြခ
ဲ ံရႏုိင္ေခ်

အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ စြန႔္ပစ္သလဲဆုိသည္ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။
၄.

ACM

ဖယ္ရွားျခင္း၊

ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ျခင္းတုိ႔

ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္း တင္ဒါမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါ။
. ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
၁. ကန္ထ ရုိက ္တ ာ အရည္အ ခ်င္း သတ္မ ွတ ္ခ ်က္


ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကိရိယာႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားရွိျခင္း (သုိ႔မဟုတ္ ရယူႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားရွိျခင္း)
လုိက္နာရန္

အပါအဝင္

အေတြ႔အၾကံဳ

Asbestos

ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ

လုပ္ႏင
ုိ ္စြမ္းတုိ႔ရွိေၾကာင္း

ျပသရန္ႏွင့္

ၿပီးခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လုိက္နာခဲ့မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ေတာင္း ဆုိပါ။
၂. လုပ ္င န္း မ်ားအတြက ္ နည္း ပညာသတ္မ ွတ ္ခ ်က္ဆ ုိင ္ရ ာ လိုအ ပ္ခ ်က္မ ်ား


လုပ္သားႏွင့္ အသုိက္အဝန္းအား Asbestos ထိေတြ႔မႈ အနည္းဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ACM မ်ားကုိ ဖယ္ရွား၊
ျပဳျပင္၊

စြန႔္ပစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ

ေတာင္းဆုိရန္ႏွင့္

ေရးဆြျဲ ပင္ဆင္ၿပီး

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကန္ထရုိက္ တာအား

အင္ဂ်င္နီယာ၏

သေဘာ

တူညီခ်က္ရယူ

ၿပီးေနာက္

တင္ျပလာရန္ ေတာင္းဆုိပါ။


ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္

သက္ဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ တင္ျပပါ-
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စီမံကိန္းအတြက္

ေဆာင္ရြက္မည့္

- ဖယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ဖိအား ပိတ္ေလွာင္မႈ ေပၚေပါက္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း
ဧရိယာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
- နံရံမ်ား၊ ၾကမ္းျပင္မ်ားႏွင့္ အျခား ပလပ္စတစ္ ခ်ပ္ျပားမ်ားရွိေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊
-

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္

ညစ္ညမ္းမႈ

ေဆးေၾကာႏုိင္မည့္စနစ္၊

စခန္း

မ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း၊
- ACM မ်ားကုိစြတ္စုိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားကာ ခ်က္ခ်င္း ယုိစိမ့္မႈမရွိေသာ သုိေလွာင္စရာမ်ားထဲသုိ႔
ထည့္ျခင္း၊
- အထူးေလဟာနယ္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ သန႔္စင္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ ေဆးေၾကာေရး စနစ္၊
စခန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊
- ဖယ္ရွားလုိက္ေသာ ACM ႏွင့္ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားေသာ အမႈိက္က်င္းတြင္ စြန႔္ပစ္ျခင္း34
-

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ

ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ်

ACM

ဖယ္ရွားျခင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ကန္ထရုိက္တာႏွင့္

မသက္ဆုိင္ေသာ သီးျခားအဖြ႔တ
ဲ စ္ခုက စစ္ေဆးျခင္း၊ ေလထု ေစာင့္ၾကည့္ တုိင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္
ရွင္းလင္းေၾကာင္း ေလထုနမူနာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
•

CM အမ်ဳိးအစား၊ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္ႏွင့္ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း တြင္

သက္ေရာက္ေသာ

အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားအလုိက္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္

ထည့္သြင္းရမည္။

အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

သက္ဆုိင္ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္

အစီအစဥ္

အမ်ားသေဘာ

မ်ားႏွင့္
တူေသာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးသီးသန႔္ တစ္ခုခ်င္း ေဖာ္ျပထားရမည္။
၃. စာခ်ဳပ္ပါ စာပုိဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍3 5


ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသက္႐ွဴကိရိယာမ်ား ႏွင့္
စြန႔္ပစ္ႏုိင္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား အပါအဝင္ Asbestos အားကုိင္တြယ္ရန္ လံုေလာက္ ေသာ
အကာအကြယ္မ်ားေပးရန္ သတ္မွတ္ပါ။



ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ
ထားေသာ

ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

အသိေပးရန္ႏွင့္

ဖယ္ရွား၍

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

နည္းပညာဆုိင္ရာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္

ေဖာ္ျပ

စြန႔္ပစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ

အားလံုးတြင္

သက္ဆုိင္ရာ

ဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အျပည့္အဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ပါ။

34

Asbestos ကဲ့သ႔ုိ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အရာဝတၳဳ စြန႔္ပစ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အမႈိက္က်င္း မရွိလွ်င္ အျခားနည္း လမ္း

အတြက္

လမ္း ၫႊန္မႈမ်ားကုိအထက္တြင္

ရည္ၫႊန္း ထားေသာ

EHS

အေထြေထြ လမ္း ၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္း

စီမံခန႔္ခြျဲ ခင္း စနစ္၊ ဌာနမ်ားဆုိ္င္လမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရရွိ ႏုိင္သည္။
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_WasteManageme
nt/$FILE/Final+-+Waste+Management+Facilities.pdf
35

Asbestos လုပ္ငင္း အတြက္ စာခ်ဳပ္စာပုိဒ္ စံပံုစံမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဤမွတ္စုတုိအတြက္ ရွည္လ်ားလြန္း သည္။ ဥပမာ

တစ္ခုၾကည့္လုိလွ်င္

အေမရိကန္

ေဆာက္လုပ္ေရး

သိပၸံဆုိင္ရာ

အမ်ဳိး သားဌာန၏

sbestos

batement

and

Management in Buildings: Model Guide Specification” တြင္မူပုိင္ခြင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ အျပည့္အစံုရွိကာ
ယင္း တု႔က
ိ ုိသံုး စြရ
ဲ န္ ဥပေဒအပုိဒ္မ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ႏွစ္လက္မ ဖုိင္တအ
ြဲ ျပည့္ရွိသည္။

69

၄. ေလ့က ်င့္ေ ပးျခင္း ၊ အရည္အ ေသြး ျမႇင ့္တ င္ေ ပးျခင္း ႏွင ့္စ ပ္လ ်ဥ္း ၍


တည္ရွိေနေသာ

အေဆာက္အဦးမ်ားရွိ

ACM

မ်ားအား

ကုိင္တြယ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္

ျပည္တြင္း

ကန္ထရုိက္တာမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ သိရွိ
အသံုးခ်ႏုိင္ေစဖုိ႔ လုပင
္ န္းသန႔္စင္မႈဆုိင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ငွားရမ္းရန္ လုိမလုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။
ဖန္တီးသူ - ကမာၻ႔ဘဏ္၊ လုပ္ငန္း မူဝါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
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