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ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအကဲျဖတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ 
(အဓိကအေျဖေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား)

အကဲျဖတ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား (Cross-border Populations – 
နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား)

 •  သေႏၶတားျခင္းျဖင့္သားသမီးအေရအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း(သားဆက္ျခားျခင္း); နယ္စပ္ေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအတြင္း သားဆက္ျခားေဆြးေႏြးလမ္းညြန္မွႈ႕နွင့္ အေထာက္အပံ့နည္းလမ္းမ်ား အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။
မ်ိဳးဆက္ျခားပညာေပးျပဳလုပ္ရန္အဓိကအတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားတြင္သားဆက္ျခား နည္းနွင့္ပတ္သက္၍မွားယြင္းေ
သာသိရွိနားလည္ျခင္းမ်ား၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာက်န္းမာေရးဝန္းထမ္းမ်ားနွင့္ ၿပည့္စံုေသာသားဆက္ျခားအေ
ထာက္အပံ့မ်ားနည္းပါးျခင္း၊အသက္အရြယ္ႏွင့္လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမွႈ႕ နည္းပါးျခင္း 
ႏွင့္ လုံျခံဳေရးစသည္တုိ႕ ပါဝင္ေနပါသည္။

 •  အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးမ်ား(ECPs); နယ္စပ္ေဒသရွိ အဖြဲအစည္းမ်ားနွင့္ ေနထုိင္သူမ်ား အတြင္းအသိပညာနွင့္အ
သုံးျပဳျခင္းနည္းပါးျခင္း။

 •  မ်ဳိးဆက္ျခားျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား; နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြင္း မ်ိဳးဆက္ျခားျခင္းဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ား ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္း။

 •  ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကေလးေမြးဖြားသူမ်ားရရွိရန္အခြင့္အလမ္းနွင့္ မိခင္ေသဆံုးမွဳ႕; နယ္စပ္ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ

These are the key findings of Hobstetter M, Walsh M, Leigh J, Lee C, Sietstra C, Foster A. Separated by borders, united in need: An 
assessment of reproductive health on the Thailand-Burma border. Cambridge, MA: Ibis Reproductive Health, 2012. An electronic 
version of the full report (in English only) is available at: http://ibisreproductivehealth.org/work/other/thaiburmaborder.cfm
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်ားအတြင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းနွင့္ကေလးေမြးျပီးေနာက္ေသြးသြန္ ျခင္းႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သည့္ကေ
လးေမြးဖြားသူမ်ားရရွိရန္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း မိသားစုု စီမံကိန္းအတြက္ အခြင့္အေရး ရရွိျခင္းမ်ား နိမ့္ပါးၿခင္း၊  
ပို႕ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရး အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆးပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္း မ်ား အေရြ႕အေျပာင္းနွင့္ အစားထုိးမွႈ႕မ်ား၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ျပည့္စံုေသာအေထာက္အပံ့မ်ားနည္းပါး ျခင္းတုိ႕သည္ 
နယ္စပ္ေဒသတြင္ေနထုိင္သူအတြင္းရွိ မိခင္ေသဆံုးမွႈ႕ ေလ်ာ့ခ်ရန္ အခက္အခဲ မ်ားတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။

 •  အႏၱာရယ္ရွိေသာ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း; ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွႈ႕အေရအတြက္ မ်ားျပားေနျခင္း၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရးနည္းပါးျခင္းတိုု႔အၿပင္ ေလ့က်င့္သင့္ၾကားထားျခင္းမရွိေသာ 
လက္သည္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

အကဲျဖတ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား (Migrants ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား)  

 •  ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူ လူထုုအတြင္းရွိသားဆက္ျခားျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သားဆက္ျခား 
ေဆြးေႏြးလမ္းညြန္မွႈ႕နွင့္ အေထာက္အပံ့ နည္းလမ္းမ်ား မ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၿခင္း၊  လုံျခံဳေရး၊ 
အသက္အရြယ္၊လိင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ထ္ုိင္းက်န္းမာေရးွဌာနမ်ားအား ယံုုၾကည္မွဳမရွိၿခင္း စသည္တုုိ႔သည္ 
မ်ိဳးဆက္ၿဖားေရးဆုုိင္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုုိ ပိတ္ဆုုိ႔ေနေသာ အဓိက အခ်က္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 •  အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးမ်ား ECPs; Migrant community ႏွင့္ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့သူ မ်ားအတြင္း ECPS 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ အေရးပၚသေႏၶတားျခင္းအတြက္ အဓိက အခက္ခဲမ်ားတြင္ 
အသိပညာနည္းပါးျခင္း သည္ အဓိကအက်ဆုုံး ျဖစ္ပါသည္။ 

 •  ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကေလးေမြးဖြားသူမ်ားရရွိရန္အခြင့္အလမ္းနွင့္ မိခင္ေသဆံုးမွဳ႕; ေသြးသြန္ေသဆုံးမွဳ ႏွဳန္းျမင့္မားျခင္း၊
ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွဳမ်ား။ေနထုိင္မွဳ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါခံစားရ ျခင္း။

 •  အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္;  ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ကုိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွဳ မ်ား  ေတြ႔ရွိရပါသည္။ု အႏၱရာယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္သည္မ်ားက 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

အကဲျဖတ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား  (Refugees)  

 •  သားဆက္ျခားျခင္း; စခန္းအတြင္းရွိ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ သားဆက္ျခားဝန္ေဆာင္မွႈ႕ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္. 
သုိ႕ေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္း အသက္အရြယ္ႏွင့္ မိသားစုုစီမံကိန္း ႏွင့္ပက္သက္၍မမွန္ကန္ုေသာအယူ 
အဆမ်ားေၾကာင့္အခြင့္အေရးရရွိမွဳ နည္းပါသည္။

 •  အေရးေပၚ သေႏၶတားေဆးမ်ား (ECPs);  စခန္းမ်ားအတြင္း  ၄င္းေဆးမ်ားကုိ အသိပညာေပးျခင္းနွင့္ သိပၺံနည္းက် 
နည္းလမး္မ်ားၿဖင္႔ ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္းမ်ား နည္းပါးပါသည္။

 •  မိခင္ေသဆုံးမွု႕; စခန္းအတြင္းရွိေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ကေလးေမြးဖြားသူမ်ား ရိွပါသည္ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိ
စခန္းမ်ားအတြင္းမိခင္ေသဆံုးမွဳ သည္ ထုိင္းနိုင္ငံတစ္ခုလုံးအတြင္း မိခင္ေသဆံုးမွဳထက္ပို၍ မ်ားျပားပါသည္။
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 •  ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း; ထုုိင္းက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသုုိ႔ လြွဲေၿ႔ပာင္းပိုု႔ေဆာင္ေပးမွဳ ရွားပါးၿပီး အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
ကိုုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မွဳမ်ား ရွိေနၿခင္း္။

အကဲျဖတ္ေလ့လာ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား   
သားဆက္ျခားဆုိင္ရာ အသိပညာေပးခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးလမ္းညြန္မွႈ႕နွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
လူထုု သုုံးမ်ိဳးစလုုံးမွမ်ိဳးဆက္ပြားမ်ိဳးဆက္ျခားက်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္၍အသိပညာနည္းပါးမွဳ႕ကုိအဓိကမ်ိဳးဆက္ပြားက်
န္း မာေရးျပႆနာ တစ္ခုအျဖစ္တင္ျပထားပါသည္။အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္းျပည္႕ဝေသာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (အထူးအားၿဖင္႔ ကြ်မ္းက်င္သူလူငယ္မ်ား) နွစ္စဥ္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း အပါအဝင္၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား 
ေရရွည္ရရွိ႕ ေရးတိုု႔သည္ အဓိကက်ေသာ ဘ႑ာေရး မ႑ိဳင္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။

ငယ္ရြယ္သူမ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ 
မ်ိဳးဆက္ပြားဆုုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
ကဏၰကိုု အထူးမၿပဳေသာ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ လူငယ္လူလြတ္မ်ား 
အတြက္ သားဆက္ၿခားေရး ၀န္ေဆာင္မွဳ၊ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညြန္မွဳ မ်ားသည္ 
ပံုုေသမရွိပါ။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ မ်ိဳးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးကုိေထာက္ပံံ့ေပးေသာ 
အဖြဲအစည္းမ်ားအားလုံးအတြင္း၌ 
သီးသန္႕အေနျဖင့္ဆယ္ ေက်ာ္သက္မ်ိဳး
ဆက္ပြားက်န္းမာေရးအတြက္ အိမ္တုိင္
ရာေရာက္ဝန္ေဆာင္မွႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွ
င့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
ကြန္ယက္မ်ားက အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးမ်ား
၄င္းေဒသသုံးခုအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားအၾကား ECP ေဆးမ်ား သံုးစြဲမွႈ႕ နည္းပါးပါသည္။ ဒုကၡသည္ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ECP ေ
ဆးမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာမူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္ညြန္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲဝင္မ်ား သည္ အေျခခံေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္မွႈ႕မ်ားနွင့္ အညီ ECP ေဆးမ်ားကို ေပးေဝရယူရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ 
အသိပညာ နည္းပါးေနပါသည္။ ေယဘုုယ်အားၿဖင္႔ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားနွင့္ လူထု နွစ္ဘက္စလုံး၌ 
အတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ အသိပညာမ်ားု လုိအပ္ေနပါသည္။

မိခင္ေသဆုံးျခင္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ သားဖြားသူမ်ားရွိေရး
နယ္စပ္အဖြဲအစည္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ  ေထာက္ထားၿခင္းအားၿဖင္႔   မိခင္ေသဆုံးမွႈ႕ကုိ 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အဖြဲအစည္းက နစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ထားနိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးသည္ အေရးၾကီးပါသည္။
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အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
မိခင္ေသဆုံးျခင္းကဲ့သုိ႕ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွ  ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိးက်ိဳးမ်ားေဒသအနွံ႕အျပားတြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသ
ည္။ အထူးသျဖင့္ လူမွဳ႕အဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ အစီအစဥ္ ညြန္ၾကားသူမ်ားအၾကား  Migrants ႏွင့္ Cross-border 
ဧရိယာအတြင္းရွိအႏၱရာယ္ရွိေသာကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွဳ႕နွင့္ပတ္သက္၍ျပည့္စံုေသာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွႈ႕တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္ေနပါသည္။ ထုုိ႔အၿပင္ တရားဝင္ ကုိယ္ဝင္ဖ်က္ခ်နိုင္မွဳ႕ အခြင့္အေရးနည္းပါးျခင္းသည္   အႏၱရာယ္ရွိေသာကုိယ္ဝန္ဖ်က္
ခ်ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ လူထုအားလုံးအတြက္(IDPs,Migrants & Refugee)  အၾကီးမားဆုံးေသာအခက္အခဲအတားအဆီးပ
င္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ကိုယ္ဝင္ဖ်က္ခ်ခြင့္နွင့္ကာကြာရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိမတုိးျမင့္ပါကေဒသတြင္း၌လက္ရွိအေနအထားအတုိ
င္းအႏၱရာယ္ရွိေသာကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွဳ႕မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားအတြင္း၌ ညွိႏွိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ ပူးတြဲစီမံကိန္းမ်ားေအာင္ျမင္မွႈ႕အတြက္ အေရးပါေသာ အ
ရာတစ္ခုုၿဖစ္ပါသည္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ဦးစားေပးေနရာမ်ားတြင္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျ
ခင္းနွင့္ ေပးေဝျခင္းတုိ႕ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ညွိနွိဳင္းေဆာင္ရြက္မွႈ႕အတြက္ 
အလွႈ႕ရွင္ ေထာက္ပံ့မွႈ  ထပ္မံလုိအပ္ေနပါသည္။ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ ညိွႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားစုုေ
ဆာင္းေ၀မွ်ၿခင္း သည္ အဓိကက်ၿပီး  က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေစာင္ေရွာက္မွဳႏွင္႔ သိပံၺနည္းက် စမ္းသပ္ေအာင္ၿမင္ထားေသာ 
လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစႏုုိင္ပါသည္။ 


