ဗဟိုအဆင့် ကမာ့ကျန်းမာေရးေန� အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား
(၂၀၁၉) ခုှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ေဒါက်တာြမင့်ေထွး ေြပာကားခဲ့သည့်မိန်�ခွန်းေကာက်ုတ်ချက်
ုံးအမှတ်(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်
•

ကန်ေတာ်တို

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၇)ရက်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနနဲ�

ပီးခဲ့တဲ့

(၃)ှစ်တာကာလမှာ

အေတာ်အသင့်ေအာင်ြမင်မေတွ ရရှခ
ိ ဲ့ပီးပါပီ။ ဒါဟာ ကန်ေတာ်တိုချည်းလုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ
ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတိုက အဓိကလုပ်ေပးလိုပါ၊ မိနယ်ဆရာဝန်ေတွ၊ တိုက်နယ်ဆရာ
ဝန်ေတွ သူတိုက အဓိကပါ၊ ကန်ေတာ်တိုက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုက ဘယ်ေလာက်
ပဲလုပ်လုပ၊် ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးေတွကအစ TMO ေတွ၊ SMO ေတွ၊
အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းပညာရှင်ေတွ၊ သူတိုရဲလုပ်ေဆာင်မေကာင့်သာ Universal Health
Coverage (UHC) ကို အေတာ်အသင့်၊ အထိုက်အသင့်၊ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်လက်ခံိုင်တဲ့
အေြခအေနမျးရရှ
ိ ိတယ်ဆိုတာ ပထမဆုံးေြပာလိုပါတယ်။
•

ဆရာတိုရဲအခန်းကဟာ အဓိကကျပါတယ်၊ ဆက်လက်ပီး ေအာင်ြမင်ဖိုဆိုတာကလည်း
ဆရာတိုအေပ အများကီးမူတည်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုက နည်းနည်းေလးလမ်းြပမယ်၊ ဒါေလး
လုပ် ဒါေလးလုပ်ပဲေြပာမယ် ဆရာတိုကေတာ့ အဓိကြဖစ်ပီး ဆရာတိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း
ကန်ေတာ်တို

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊

မိနယ်မှာဆိုရင်

ဒါေလးကေတာ့

ဒီလိုလုပ်ရင်

ေကာင်းမယ်၊ ဒါေတွကိုဆရာတိုေြပာဖိုလိုပါတယ်။ ကန်ေတာ်တုိေြပာတာကိုပဲ ဆရာတိုတစ်ချန်ိ လုံး
မလုပ်ေစချင်ပါဘူး၊ ဆရာတိုအေနနဲ�စဉ်းစားတာ အများကီးေကာင်းပါတယ်။
•

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ ဆရာတိုဟာ လက်ေတွေြမြပင်အေြခအေနကိုကည့်ပီး စဉ်းစားရတာ
ြဖစ်ပါတယ်၊ ကန်ေတာ်ကေတာ့ one-way မြဖစ်ေစချင်ပါဘူး။ Two-way approach နဲ�
ဆရာတိုဘက်ကလည်း ေြပာသင့်တာေြပာ၊ လုပ်သင့်တာလုပ်၊ အြပန်အလှန်သေဘာမျးိ လုပ်ေစ
ချင်ပါတယ်၊ ဒါအဓိက ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုေတာ့ တစ်ြပည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ� ဝန်ထမ်းေတွ
အားလုံးကိုလည်း အသိေပးလိုပါတယ်။

•

ဒီေန�ဟာဆရာတိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီး ေမွးဖွားလာတဲ့ ၁၉၄၈ ခုှစ်၊
ဧပီလ (၇)ရက်ေန�ကို ဂုဏ်ြပတဲ့အေနနဲ� ှစ်စဉ် ဧပီလ (၇)ရက်ေန�တိုင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးေန�

အခမ်းအနားကျင်းပေနတာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့အဖွဲကီးအေကာင်းကို ကန်ေတာ် နည်းနည်း
ေြပာချင်ပါတယ်။ ကုလသမဂအဖွဲကီးထဲမှာ agency ေတွ အများကီးရှိတဲ့အထဲမှ specialized
agency ၊ ကျန်းမာေရးကိုအထူးဦးစားေပးပီးလုပ်ေနတဲ့ နံပါတ် (၁)အဖွဲစည်းလို ေြပာလိုရပါ
တယ်။ သူရဲအဓိကတာဝန်က directing and coordinating ြဖစ်ပီး ဘာလုပ်သင့်တယ်၊
ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကမာတစ်ဝှမ်းကိုေြပာတဲ့ အဖွဲကီးြဖစ်ပါတယ်။ ကမာ့ကျန်းမာေရး
အဖွဲဟာ ကုလသမဂအဖွဲကီးရဲ ိုင်ငံတကာကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များအတွက် သီးသန�်
အထူးြပပီး နိယာမအေြခခံမူ (principle) (၉)ချက်ှင့် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (function) (၂၂)ရပ်
ချမှတ်ေဆာင်ရ�က်ေနတဲ့ အဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။
•

ကန်ေတာ်အပါအဝင် ဝန်ထမ်းေတွသိရမှာက (၂၂)ရပ်ေသာ function လုပ်ငန်းေတွ လုပ်မယ်
ဆိုရင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကို ဘတ်ဂျက်ေတာင်းလိုရသလို အကူညီေတာင်းလိုရပါတယ်။
ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ function (၂၂)ခုမှာ function နံပါတ် (၇)ကို လုပ်ချင်တယ်၊ ကန်ေတာ်
တိုကိုအကူညီေပးပါဆိုရင် ေပးကိုေပးရမယ်၊ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲနဲ�လုပ်တဲ့အခါမှာ ေတာင်းတတ်
ရတယ်၊ ေြပာတတ်ရတယ်၊ မေတာင်းဘဲေနရင် မရပါဘူး။

•

ကန်ေတာ်ဘာလိုသိလဲဆိုရင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှာ (၁၆)ှစ်လုပ်ခဲ့တာေကာင့် ဒီမှာထိုင်ေန
တဲ့ဆရာတိုအားလုံး ဒုတိယဝန်ကီး၊ န်ကားေရးမှးချပ်ကအစ စီမံချက်မန်ေနဂျာအထိ ဘာေတွ
ေတာင်းသင့်လဲဆိုတာ အ�ကံာဏ်ေပးရင် ကန်ေတာ်တိုဒီမှာ (ြပည်တွင်းြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့်
သတင်းြပန်ကားေရး) က ေတာင်းေပးမယ်၊ ေတာင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ
ဌာနခွဲ ေဒသဆိုင်ရာုံးကအဖွဲမှာ ေတာင်းလိုရသလို တစ်ချကိ
ိ စေတွမှာ သိပ်အေရးကီးရင်
ဌာနချပ်မှာေတာင်းလိုရပါတယ်။

•

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ အဓိကမူကေတာ့ ိုင်ငံေတွကို reliable information စစ်မှန်တဲ့
information သတင်းအေကာင်းအရာ အချက်အလက်ေတွေပးရတယ်၊ အဓိက advice အ�ကံာဏ်
ေတွေပးတယ်၊ WHO ရဲ ေကာင်းတဲ့လကဏာကဘာလဲဆိုေတာ့ ိုင်ငံေတွကို ခိုင်းလိုမရဘူး၊
သူက ဘာလုပ်ရမလဲဆိုေတာ့ advice ေပးရပါမယ်။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ န်ကားေရးမှး
ချပ် Dr. Magaret Chan က World Health Assembly မှာေြပာတယ်၊ WHO staff are the
servants to the country အဲ့ေလာက်ထိကို ခဏခဏ ေြပာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ေလကျရင်
ဒီအဖွဲေတွကလာပီး မင်းဒါလုပ်လိုေြပာလို မရပါဘူး၊ ဒါအားလုံးကို ကန်ေတာ်သိေအာင်ေြပာ
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တာပါ၊ အ�ကံာဏ်ေပးမယ်၊ ေဆွးေွးမယ်၊ ဒါေလးေတွေပါင်းလုပ်မယ် အဲဒီသေဘာပါ၊ အဲ့ဒါကို
ကန်ေတာ်တိုသိဖို ေြပာြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
•

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရှိြခင်းဟာ ဘာေကာင့်ရှိလဲဆိုေတာ့ ကမာမှာရှိတဲ့ ြပည်သူ၊ ြပည်သားများ
ဟာ the attainment of highest possible level of health အြမင့်ဆုံး ကျန်းမာေရး
အေြခအေနေရာက်ေအာင်လုပ်ေနတဲ့ အဖွဲကီးတစ်ဖွဲ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုရဲရည်မှန်းချက်ကေတာ့
ဒါပါပဲ၊ အဲဒါကိုသိဖိုလိုပါတယ်။

•

WHO ဟာ ကျန်တဲ့အဖွဲေတွနဲ�မတူတာကေတာ့ လုပ်ငန်းအားလုံးကို ေပါင်းစပ်ပီးလုပ်တယ်၊
WHO ရဲ program မှာလုပ်တဲ့ဟာေတွကိုလည်း ေပါင်းစပ်ညိင်းပီးေတာ့ဆွဲတယ်၊ WHO ရဲ
(၂)ှစ်တစ်ခါလုပ်တဲ့ budget မှာလည်းပါိုင်သမ ကန်ေတာ်တိုဆွဲတယ်၊ စီမံချက်ေတွကိုလည်း
ဆွဲတယ်၊ အြခားအဖွဲအစည်းေတွဆိုရင် ဒါပဲေပးမယ်၊ ဒါပဲလုပ်၊ ကျန်တာ ကန်ေတာ်တိုမလုပ်ဘူး၊
အဲဒီလိုရှိပါတယ်။

•

WHO က အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဘတ်ဂျက်ဘယ်ေလာက်ရှိတယ်၊ regular budget ဘယ်ေလာက်
ရှိတယ်၊ access fund ဘယ်ေလာက်ရှိတယ် ခင်ဗျားတို ဘာလုပ်မလဲ၊ ဒါကိုလုပ်တဲ့အခါ
စီမံချက်မန်ေနဂျာက လုပ်တယ်၊ WHO က ကန်ေတာ်တိုကိုအလွန်ကူညီေပးပီး လိုက်ေလျာ
ညီေထွရှိတဲ့ မိသားစုအဖွဲဝင် တစ်ဖွဲြဖစ်ပါတယ်။

•

ကမာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ိုင်ငံများအားလုံးက WHO ကို နံပါတ် (၁) ထားပီး ေလးစားသလို
ကန်ေတာ်တိုလည်း WHO ကို ေလးစားပါတယ်။ ဝန်ထမ်းေတွကအစ တကယ့်ကိုေတာ်တဲ့
လူေတွပဲ ခန်�ထားပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက WHO က ဘာအေရးကီးလဲဆိုေတာ့ အေရးေပ
အေြခအေန၊ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားတဲ့အချန်ိ အီဘိုလာ (outbreak) ကအစ အကုန်လုံး၊ ကန်ေတာ်တို
ဆီမှာ H1N1 influenza ြဖစ်သွားတယ် ချက်ချင်းအ�ကံာဏ်ေပးတယ်၊ ဒါဒါေတွလုပ်ရင်ေတာ့
ေကာင်းတယ်၊ ဒီိုင်ငံကေတာ့ ဒီလိုလုပ်ထားတယ် ဆရာတိုကည့်ပီးေတာ့လုပ်ဆိုပီး အ�ကံ
ာဏ်ေပးပါတယ်။

•

WHO ဟာ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကို အလွန်ပံ့ပိုးေနတဲ့အဖွဲ (၁)ဖွဲ ြဖစ်တယ်ဆို
တာ အားလုံးသိဖိုလိုပါတယ်။ WHO နဲ�လုပ်တဲ့အခါမှာ ကန်ေတာ်တိုတတ်ိုင်သမ အဆင်ေြပ
ေအာင် ကန်ေတာ်တိုလုပ်ပါမယ်၊ ညီအစ်ကို ေမာင်ှမလိုသေဘာထား ပီးလုပ်မယ်။ WHO
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ကလည်း ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံဝန်ထမ်းေတွကို ညီအကို ေမာင်ှမလို သေဘာထားတာ ကန်ေတာ်
လုပ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်ေလာက်မှာေတွခဲ့ပါတယ်။
•

UHC ကို ရရှိေအာင်လုပ်ဖိုက ကမာ့ကျန်းမာေရး အဖွဲရဲ ေလာေလာဆယ် နံပါတ် (၁) ရည်ရ�ယ်
ချက်ြဖစ်ပါတယ်။ လုပ်လို (100%) ရချင်မှလည်း ရမယ်၊ ိုင်ငံတိုင်းိုင်ငံတိုင်း UHC ကို ၂၀၃၀
ခုှစ်မှာ ရေအာင်လုပ်ေနကပါတယ်။ တစ်ခုအေရးကီးတာက လုပ်လိုတဲ့ကိစေတွကိုေတာ့ WHO
ကိုေြပာြပရမယ်၊ သူတိုမှာစည်းကမ်းေတွ၊ ေဘာင်ေတွရှိတယ်၊ ကန်ေတာ်တိုဒီှစ်မှာေတာ့ ဒါေတွ
ဒါေတွ ဦးစားေပးချင်တယ်။

•

UHC ကိုလုပ်ဖိုဆိုရင် direction ေရးဆွဲတဲ့အခါမှာ အေရးအကီးဆုံးကေတာ့ ဒုတိယန်ကား
ေရးမှးချပ်ြဖစ်ပီး သူတိုဟာ technical area ကိုဦးေဆာင်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုဦးေဆာင်
ပီးေတာ့ န်ကားေရးမှးများ၊ စီမံချက်မန်ေနဂျာများေရးထားတဲ့ plan ေတွရှိပါတယ်။ မိမိတို
စီမံချက်မှာ လုပ်လိုတဲ့ကိစရပ်များဟာ UHC ရဲေဘာင်တွင်းမှာ ဝင်သလား၊ မဝင်ဘူးလား
ေသချာကည်ေ
့ စချင်ပါတယ်။

•

မိမိတိုအေနနဲ� ဒီအဖွဲအစည်းရဲ ကျန်းမာေရးကမှာအေရးပါမကို ဒါေတွအားလုံးနားလည်ဖို
အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ Everyone, everywhere သူ�ေနာက်ကွယ်မှာ အများကီးရှိပါတယ်။
ကန်ေတာ်တိုဗဟိုမှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ မေလး၊ မုံရ�ာ၊ ြမစ်ကီးနားြဖစ်ြဖစ် မိုးပျ ံေအာင်လုပ်ေနေန UHC
ကမရိုငဘ
် ူး။ Everywhere ခက်ခေ
ဲ ဝးလံတဲ့ေဒသေတွ ရှိပါတယ်။

•

စီမံချက်ေတွလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီခက်ခဲေဝးလံတဲ့ေဒသေတွမှာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဒီေနရာမှာ
လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းလုပ်လိုမရဘူး၊ ဘယ်သူေတွပါသလဲ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲအစည်းေတွ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကီးေတွ၊ CBO ေတွ၊ EHO ေတွ၊ တိုင်းရင်းသား
ကျန်းမာေရးအဖွဲေတွပါရပါမယ်။ သူတိုနဲ�ေပါင်းပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို စီမံချက် (က)ပဲထားပါ
ေတာ့ ဒီစီမံချက်(က)ဟာ မေလး၊ မုံရ�ာ၊ ရန်ကုန်မှာလုပ်တာေတာ့ ပျ ံေနေအာင်ေကာင်းတယ်၊
ေဝးလံတဲ့ေနရာေတွမှာ ေကာင်းလား/မေကာင်းလား အဲဒါကို ဦးစားေပးလုပ်ေစချင်ပါတယ်။

•

စီမံချက်မန်ေနဂျာ (၄၀)ေကျာ်ေလာက်ရှိပါတယ်။ စီမံချက်မန်ေနဂျာများကလည်း ြပန်လည်
စဉ်းစားသုံးသပ်ပီး ကိုယ်လုပ်တဲ့စီမံချက်ေတွဟာ UHC ကိုတကယ်ပဲ achieve လုပ်ိုင်မလား/
မလုပ်ိုင်ဘူးလား၊ မလုပ်ိုင်ဘူးဆိုရင် လုပ်ိုင်ေအာင်လုပ်ေပးရမယ်၊ ခုန ကန်ေတာ်ေြပာတဲ့
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အဖွဲအစည်းများနဲ�ေပါင်းစပ်ပီး လုပ်ေစချင်ပါတယ်၊ ဒါသိပ်အခက်အခဲကီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေတွ
ကို ဂုစိုက်ပီးလုပ်ေစချင်ပါတယ်။
•

အဓိကအေရးကီးဆုံးက ြပည်သူေတွရဲအသံြဖစ်တဲ့အတွက် ြပည်သူ�အသံကို နားေထာင်ပီးေတာ့
ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားဖိုလိုပါတယ်။ ြပည်သူ�အသံနဲ�ပတ်သက်ပီးေတာ့ ၂၀၁၆ ခုှစ်မှာ
စပီးေတာ့ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေတွကို memo ထုတ်ပါတယ်၊ ြပည်သူ�အသံရဖိုကို people
health assembly လုပ်ကဖို၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွကို တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီး
ဌာနမှးများနဲ� သက်ဆိုင်ရာစီမံချက်မန်ေနဂျာေတွက ြပန်လည်သုံးသပ်ေစလိုပါတယ်။

•

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မှာလုပ်တဲ့ဟာကေတာ့ (၃)ှစ်စာေလာက် လုပ်ခဲ့တာေတွကို ြပန်လုပ်
တဲ့အခါမှာ အကီးကီး မလုပ်ခိုင်းပါဘူး။ People health assembly လို အကီးကီးမဟုတ်ဘဲ
အေသးေလးေတွ မိနယ်ဆရာဝန်၊ တိုက်နယ်ဆရာဝန်က ြပည်သူ (၁၅)ေယာက် (၂၀)ေယာက်နဲ�
ကျန်းမာေရးစကားဝိုင်းလုပ်မယ်၊ ကျန်းမာေရးမှးက (၁၀) ေယာက်ေလာက်ေခမယ်၊ သားဖွား
ဆရာမက ြပည်သူ(၄)(၅)ေယာက်ေလာက်နဲ� ကျန်းမာေရးစကားဝိုင်းလုပ်မယ်၊ ဒီလိုလုပ်ပါမယ်၊
အဲဒါကိုလုပ်ဖိုအတွက်လည်း tablet ေပးထားပါတယ်။

•

သားဖွားဆရာမတစ်ေယာက်အေနနဲ� ဘယ်လိုြပန်ရှင်းြပရမလဲ၊ အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက် ရတဲ့အေြဖ
ေတွကို ကန်ေတာ်တိုကို ြပန်ပိုရမယ်၊ ပိုတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပိုရမလဲဆိုေတာ့ မကာခင်က memo
ထုတ်ထားပါတယ်၊

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှးများအားလုံးကို

holistic

review

လုပ်ေပးဖိုေြပာထားပါတယ်။ Holistic review ရမှသာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မှာ ဘာေတွလို
လဲ၊ လူ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ်မှာ ဘာေတွလိုလဲ၊ budget ဘာလိုလဲ၊ ရှိလား/မရှိလားအကုန်လုံး
အေြခအေနအကုန်လုံးကို ေဖာ်ြပပါတယ်။
•

Holistic review ကို လုပ်တဲ့အခါမှာ format ပုံစံမေပးဘူး၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးဌာန
မှးများရဲ technical, quality အရည်အေသွးသိေအာင် လုပ်တာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီရတာေတွ
ကိုမှ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးေတွနဲ� ြပန်ပီးလုပ်မှသာ ကန်ေတာ်တိုက အနာနဲ�ေဆးနဲ�
တစ်ခါတည်းထိမယ်၊ မဟုတ်လိုရှိရင် ကန်ေတာ်က အေပက ေြပာချင်တာေြပာရင် အနာနဲ�ေဆး
က တစ်လွဲြဖစ်သွားိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ holistic review ကိုေတာ့ မိမိတိုသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ
ကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှး ေသေသချာချာေလး အေလးထားပီးလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။
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•

အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းပညာရှင်များက UHC မှာ အဓိကြဖစ်လို ကျန်းမာေရးမှး၊ အမျးိ
သမီးကျန်းမာေရးဆရာမ၊ ြပည်သူ�ကျန်းမာေရးကီးကပ် (၁)(၂)၊ သားဖွားဆရာမများက အဓိက
ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုမပါလိုရှိရင် UHC မေအာင်ြမင်ိုင်သလို ကုသေရးအပိုင်းမှာဆိုရင် SMO, TMO
မပါလို လုံးဝမရပါဘူး။ SMO, TMO, ှီးွယ်ဝန်ထမ်းေတွအားလုံးက အေရးကီးပါတယ်။ ဆိုလို
တာ specialist တစ်ေယာက်ဟာ ဗဟိုေဆးုံကီးမှာဘဲ ထိုင်ေနလိုမရဘဲ သူဟာကွင်းဆင်း
ရမယ်၊ သူ�အဖွဲေတွ နယ်ဆင်းရမယ်၊ ဒါမျးေတွ
ိ
လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။

•

ဒါမှသာ ြပည်သူများဟာ specialist ေတွရဲ အေထာက်အကူကိုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ UHC ရဲ
အှစ်သာရက ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဟာ လူတစ်ေယာက်အတွက်
ဆင်းရဲသွားေလာက်ေအာင်မြဖစ်ေစဖို၊ အဓိကအေရးကီးတာက SMO, TMO, ှီးွယ်ဝန်ထမ်း
ေတွ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ အေရးကီးပါတယ်။ Specialist ေတွကလည်း အချန်ိ အခါေပးရင်
ေပးသလို နယ်လှည့်ေဆးကုသတဲ့ အဖွဲေတွလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။

•

UHC ကို ရရှိေအာင်ြမင်ဖိုက ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနတစ်ခုတည်းနဲ� မရတဲ့
အတွက် ှီးွယ်ဝန်ကီးဌာနေတွကလည်း ပူးေပါင်းလုပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကုန်ပစည်းေတွ
သွင်းတယ် အခွန်အခေတွကို ေလာ့ေပးတာမျး၊ိ ေလာ့ေပးရမယ်၊ ကုန်ပစည်းေတွ အလွယ်တကူ
ေရာက်လာဖိုအတွက် အြခားှီးွယ်ဝန်ကီးဌာနမှာရှိတဲ့ အခွန်အခေကာက်တဲ့ဌာနေတွ၊ custom
ေတွ အကုန်လုံးနဲ�ဆိုင်ပါတယ်။

•

ကန်ေတာ်တိုဝန်ထမ်းေတွက ေနရာတိုင်းမှာမရှိပါဘူး။ ဒါ့ေကာင့် UHC ကိုရဖိုဆိုရင် INGO ေတွ၊
NGO ေတွ၊ ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံအမျးသမီ
ိ
းေရးရာ
အဖွဲချပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းကအစ အားလုံးပါရမှာြဖစ်ပီး ကန်ေတာ်တိုဝန်ကီး
ဌာနတစ်ခုတည်းနဲ� လုံးဝ (လုံးဝ) လုပ်လိုမရပါဘူး။

•

ြမန်မ ာိ ု င် ငံ မိခ င်ှ င့ ်ကေလးေစာင့ ်ေရှ ာက်ေ ရးအသင်း က

အများကီး အေရးကီး ပါတယ်။

သက်ဆိုင်ရာှီးွယ်အဖွဲေတွနဲ�ေသချာစဉ်းစားပါ၊ MMCWA လုပ်ေနတာဟာ ကန်ေတာ်တိုနဲ�
ဘယ်လိုသဟဇာတြဖစ်သလဲ၊
အေရးကီးပါတယ်။

ဘယ်လိုေပါင်းစပ်ေနလဲဆိုတာ

ကန်ေတာ်တိုကိုအားမနာပါနဲ�

ေခပါ၊

စဉ်းစားပီးလုပ်ေစချင်ပါတယ်၊
ဖိတ်ပါ၊

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီ

အသင်းကလည်း အေရးကီးပါတယ်၊ အေရးေပကိစရပ်ေတွမှာ လိုအပ်ရင် ေခပါ၊ ေဆွးေွးပါ၊
ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကေစလိုပါတယ်။
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•

ြပည်သူ�ကျန်းမာေရးမှာ plan လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ အဲဒီ plan ေတွဟာ တစ်သမတ်တည်း
မဟုတ်ပါဘူး၊

လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို

မွမ်းမံြပင်ဆင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဘာလိုလဲဆိုေတာ့

changing epidemiology က ေြပာင်းေနတယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တို plan ပါ လိုက်ပီးေြပာင်း
ေပးဖိုလိုပါတယ်။ ဒီ plan မှာ (က) activity က လုပ်စရာမလိုေတာ့ဘဲ အေြခအေနအရေြပာင်း
သွားရင် (က) မလုပ်နဲ� (က)မှာလုပ်ရမှာကို (ခ) မှာပိုထည့်ပီးေတာ့လုပ်ပါ။
•

ကန်ေတာ်တို အမျးသားကျန်
ိ
းမာေရးစီမံကိန်း National Health Plan (2017-2021) ဆွဲထား
ပါတယ်။ ဒါကီးကအခုေြပာင်းလိုလည်း ရပါတယ်၊ ဆွဲတုန်းက ၂၀၁၆ ခုှစ် မတိုင်ခင်ကအေြခအေန
ကို ကည့်ပီးဆွဲရတဲ့ NHP ြဖစ်တဲ့အတွက် ၂၀၁၉ ခုှစ်မှာ ဒီ plan ကိုြပန်ပီး review လုပ်ဖို
လိုတယ်။ ဒီ ၂၀၁၆ ခုှစ်တုန်းကဆွဲတဲ့ NHP က အလွန်ေကာင်းတယ်၊ ဒါေပမယ့်လည်း ဆွဲထား
တာ

(၄)ှစစ
် ာဆွဲထားတာပါ၊ အခုအေြခအေနအချန်ိ အခါနဲ� ဒီ plan ကီးက ကိုက်ညီချင်မှ

ကိုက်ညီပါမယ်၊ ကိုက်ညီရင်လည်း ကိုက်ညီမယ်၊ ေြပာင်းသင့်ရင် ေြပာင်းိုင်ပါတယ်။
•

Emphasize လုပ်ချင်တာကေတာ့ ြပည်သူေတွရဲအသံကို လုံးဝနားေထာင်ပီးလုပ်ေစချင်ပါတယ်။
အထူးသြဖင့် လတ်ေတာ်ကိုယ် စားလှယ်ကီးေတွကို ေကျးဇူးတင်တယ်ဆိုတာ သူတိုေမးခွန်း
ေတွေမးတာက ကန်ေတာ်တိုအတွက် အ�ကံာဏ်ေတွအများကီး ထွက်ပါတယ်။ ေတာ်ေတာ်
ေကာင်းတဲ့ေမးခွန်းေတွေမးတဲ့အခါ

သူတိုနဲ�သွားေဆွးေွးရင်

သူတိုနယ်မှာေနေတွေနရတဲ့

အေြခအေနေတွကို အကုန်သိတဲ့အတွက် interaction ေဆွးေွးရတာဟာ အလွန်ေကာင်းတဲ့
ကိစေတွြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူ�လတ်ေတာ် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ
ကလည်း ဆရာတိုအေနနဲ� အများကီးပံ့ပိုးေပးပီး အ�ကံာဏ်ေပးေစလိုပါတယ်။
•

Project manager များအေနနဲ� အားလုံးဆုံးြဖတ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်ဟာကိုဂုစိုက်ရမလဲဆိုေတာ့
ကန်ေတာ်တိုမှာ Health Partners Profile စာအုပ် ထုတ်ထားပါတယ်။ ြမန်မာြပည်မှာလုပ်တဲ့
INGO တစ်ခုချင်းရဲ vision statement, mission statement, geographical area coverage
စတာေတွကို မိမိတိုသက်ဆိုင်ရာ project manager နဲ� ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်တိုဦးစီးပီး
ေတာ့

သက်ဆိုင်သူေတွကိုေခပီး

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကအလိုက်

ေတွပီးေဆွးေွးပါ၊

ဥပမာ- အဖွဲ (၇)ဖွဲ ဆိုရင်ေခလိုက် ခင်ဗျားတိုအဖွဲက ဘာေတွလုပ်ေနလဲ၊ ဘယ်ေနရာမှာလုပ်
ေနလဲ၊ ဘာေတွအခက်အခဲရှိပီး ဘယ်လိုစာရင်းဇယားေတွရတယ်ဆိုတာ ကန်ေတာ်တိုေဆွးေွး
မယ်၊ အဲဒါကိုအြမန်ဆုံးလုပ်ေစချင်ပါတယ်။
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•

INGO ေတွလုပ်ေနတာရှိတယ်၊ ကန်ေတာ်တိုလုပ်ေနတာေတွရှိတယ်၊ ဒီှစ်ခုကို ေပါင်းစပ်မယ်။
မိမိတိုသက်ဆိုင်ရာှီးွယ် INGO ေတွေခပီးေတာ့ ဧပီလေနာက်ပိုင်း (သိုမဟုတ်) ေမလ
ေလာက် ထားပီးေတာ့ေခပါ၊ အဲဒါဆိုရင်ကန်ေတာ်တိုက ကေလးကျန်းမာေရးနဲ� မိခင်ကျန်းမာ
ေရးလုပ်တဲ့အခါမျးမှ
ိ ာ မူေဘာင်ထဲကိုထည့်လိုက်ရင် ပီးသွားပီ၊ လာမယ့် (၂)ှစ်အတွင်းမှာ
ဒါေတွလုပ်လိုက်ရင်

ေအးေအးေဆးေဆးပဲ၊

အသစ်ထပ်ပီးေတာ့

လုပ်စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

လုပ်ပီးသားေတွအကုန်လုံးကို ေနရာတကျြဖစ်ေအာင် ေနရာေလးေရ�ပီးေတာ့ ထပ်လုပ်မယ်
ဆိုရင် လုံးဝေအာင်ြမင်မယ်ဆိုတာ ဒီေနရာကေနေြပာချင်ပါတယ်။
•

ဒီမှာ project manager (၄၀) ေလာက်ရှိပါတယ်။ Project manager (၄၀)ေလာက်မှာ (၃)ဦး
ေလာက်က မလုပ်ိုင်ဘူးဆိုရင် လူ�ခာကိုယ်မှာလိုပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကျန်းမာဖိုဆိုရင် ရှိသမ
အစိတ်အပိုင်းအကုန်က ကျန်းမာေနရမယ်၊ liver မှာြဖစ်ြဖစ်၊ kidney မှာြဖစ်ြဖစ်၊ အိုးမှာြဖစ်ြဖစ်
တစ်ခုခုအနာတရြဖစ်လင် လူတစ်ေယာက်ဟာ တအားခံစားရပီး ကျန်းမာေရးေကာင့် အလုပက
် ို
ေကာင်းေကာင်း မလုပ်ိုင်ေတာ့ပါဘူး။ UHC ြဖစ်ဖို ကျန်းမာေရးကလုပ်ငန်းေတွေအာင်ြမင်ဖို
project manager အားလုံးရဲ role က အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ Project manager များဟာ
ကန်ေတာ်တိုရဲ တကယ့်လက်ုံး၊ သူတိုလုပ်မှသာ UHC ကို ကန်ေတာ်တိုရိုင်မယ်၊ project
manager ေတွ မလုပ်ရင်မရပါဘူး။

•

Project Manager များဟာ UHC ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးများနဲ�
တွဲပီးေတာ့ အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများရဲအားကိုယူဖိုလိုပါတယ်။ အဲဒါမှ ကန်ေတာ်တို
UHC ကို ရမယ်၊ မဟုတ်ရင် မရပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာ UHC ရဖိုက ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား
ဝန်ကီးဌာနအေနနဲ�

ထိန်းချပ်လိုမရ၊

လုပ်လိုမရတဲ့အရာေတွ၊

အချက်ေတွအများကီးရှိပီး

ှီးွယ်ဝန်ကီးဌာနက လုပ်ေဆာင်ေပးမှ ရမှာေတွရှိပါတယ်၊ ဒါေတွကို ကန်ေတာ်တိုတာဝန်
ထားပါ။ ဒုတိယဝန်ကီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ န်ကားေရးမှးချပ်ေတွက သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကီးဌာန၊ ှီးွယ်ဌာနတိုနဲ�လုပ်ေပးပါမယ်။ ကန်ေတာ်တို control လုပ်လိုမရတာကို သူတို
ဘက်ကလုပ်ေပးဖိုေြပာရပါမယ်။
•

ကမာ့လူဦးေရရဲ တစ်ဝက်ေလာက်ဟာ မရှိမြဖစ်လိုအပ်တဲ့ basic health services ေတွကို
မရေသးပါဘူး။ ဒါ့အြပင် သန်း 800 ေသာ ကမာ့လူဦးေရရဲ ၁၂% ေသာလူများဟာ မိမိတိုဝင်ေငွရဲ
၁၀% ကို ကျန်းမာေရးကိစများမှာ သုံးေနရပါတယ်။ လူသန်း (၁၀၀) ေကျာ်ေလာက်ကလည်း
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ကျန်းမာေရးကုန်ကျစရိတ်နဲ�

အလွန်ဆင်းရဲသွားတာေတွရသလို

ြမန်မာြပည်မှာလည်းရှိတာ

ေတွရပါတယ်။ ကန်ေတာ်တတ်ိုင်သေလာက်ေတာ့ လုပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။
•

ထိုင်းိုင်ငံမှာ UHC ကိုစေနတာ ကာပီ၊ သူတိုမှာ ပိုက်ဆံလည်းရှိတဲ့အခါကျေတာ့ ေအာင်ြမင်
ပါတယ်။

ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံဟာ

သူတိုေလာက်မေအာင်ြမင်ဘဲ

သူတိုိုင်ငံမှာလုပ်ေနတာကို

သွားပီးအတုယူလိုမရပါဘူး။ သူတိုိုင်ငံက ပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါကေတာ့ မတူပါဘူး။၊ ကန်ေတာ်တို
ိုင်ငံဟာ ရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ� cost effective, cost efficient ြဖစ်ေအာင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ
စဉ်းစားေစချင်ပါတယ်။
•

ေနာက်ဆုံးအေနနဲ� အဓိကေြပာချင်တာကေတာ့ ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတွ၊ SMO ေတွ၊
TMO ေတွ၊ အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများရဲအင်အား၊ အထူးသြဖင့်ကေတာ့ ြပည်သူများကို
တိုက်ိုက်ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မေပးေနတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာလုပ်ေနတဲ့ အေြခခံကျန်းမာ
ေရးဝန်ထမ်းပညာရှင်များရဲ ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရ�က်မနဲ� ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံ ဒီ "Universal
Health Coverage Everyone, Everywhere" ကို ရိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်လိုေြပာကားရင်း နိဂုံးချပ်
အပ်ပါတယ်။
အခမ်းအနား တက်ေရာက်သူများစာရင်း - ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး
- ြပည်သူ�လတ်ေတာ်၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ ဥက
- ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊
ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ န်ကားေရးမှးများ
- ြမန်မာိုင်ငံအမျးသမီ
ိ
းေရးရာအဖွဲချပ်
- ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း
- ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းတိုမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ
(ဤမိန�်ခွန်းသည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏လက်ေရးမူမှ ြပန်လည်ိုက်ှိပ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။)
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