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 “လူတိင်း သက်ရှည် ကျန်းမာဖိ ့သ တသနြဖင့် အကျိုးြပုစိ ့” 

ြမန်မာနိင်ငတွင် ဇီဝ ဆးသိပ္ပဆိင်ရာကျင့်ဝတ်များ တိးတက်ြမင့်တင်ြခင်းအလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ ကျင်းပြခင်း 
 

၂၀၁၂ ခနှစ် စက်တင်ဘာ လ ၁၇ ရက် န ့နနက ်၉နာရီတွင် ရန်ကန် မို ၊့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) 
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရး 
အဖဲွတိ့ ့ ပူး ပါင်းကျင်းပ သာ “ြမန်မာနိင်ငတွင် ဇီဝ ဆးသိပ္ပဆိင်ရာကျင့်ဝတ်များ တိးတက်ြမင့်တင်ြခင်း” အလပ်ရ 
ဆွး နွးပွဲ (Workshop on Promotion of Bioethics in Myanmar) ကိ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာ ဖသက်ခင ်တက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ 

          

    

အတဲွ ၂၊  အမှတ် ၂           လတန် ဆာင်စာ စာင်            အာက်တိဘာလ ၂၀၁၂ 
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အဆိပါ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲတွင် ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်အဖွဲ ၊့  ဆးတက္ကသိလ်များနှင့် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်)မ ှပညာရှင်များ၊ အ မရိကန်နိင်င University of Maryland နှင့် Johns Hopkin University 
တိမ့ှ ပညာရှင်သးဦးတိက့ ဦး ဆာင် ဆွး နွးကပီး ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှ ိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ သင်တနး် 
သား (၆၀)ဦးနှင့် အစိးရမဟတ် သာ လူမ ရးအသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ လ့လာသူ(၁၃)ဦး တက် ရာက်ကပါသည်။ အလပ်ရ 
ဆွး နွးပွဲကိ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် နအ့ထ ိ(၃) ရက်တိင်တိင်ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  

 

(၄၁) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာနိင်င ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခ ဦးစီး ကာ်မတီ 
(ပထမအကိမ်)  အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း 

ရန်ကန် မို ၊့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ (၄၁) ကိမ် ြမာက ် ြမန်မာနိင်င 
ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ သ တသနညီလာခဦးစီး ကာ်မတီ၏ ပထမအကိမ် အစည်းအ ဝးကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် စက်တင်ဘာ လ    
၂ ရက် န ့တွင် ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာြမတ်ြမတ်အန်းခင်၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန 
အာက်ရှ ိ ဦးစီးဌာနများ၊ ဆးတက္ကသိလ်များနှင့် ဆးရကီးများမှ ဖိတ်ကားထား သာ ကာ်မတီဝင်များ တက် ရာက် 
ကသည်။ 

    

အစည်းအ ဝးတွင် ဒတိယဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား ပီး ညီလာခကျင်းပ ရးဦးစီး ကာ်မတီ အတွင်း ရးမှူ း 
ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ ညလီာခကျင်းပ ရး လပ်ငန်းအ ြခအ နများကိ ရှင်းလင်းတင်ြပရာ အစည်းအ ဝးတက် ရာက် 
လာသူများက ညီလာခနှင့်ပတ်သက် သာ ကိစ္စအရပ်ရပ်ကိ ဝိင်းဝန်းညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ က ပီး ဒတိယဝန်ကီးက လိအပ် 
သည်များကိ မှာကားလမ်းညန်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ဒတိယဝန်ကီးနှင့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်လာသူများက 
အမှတ်တရစ ပါင်း ဓါတ်ပ ရိက်ကူး၍ အစည်းအ ဝးကိ ၉: ၁၅နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။  

 

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဒတိယဝန် ကီး ဒါက်တာဝင်းြမင့်နှင့် တွဆ့ပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပြခင်း 

ရန်ကန် မို  ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာနဒတိယဝန် ကီး 
ဒါက်တာဝင်းြမင့်နှင့် ဆးသ တသနပညာရှင်များ တွဆ့ပွဲအခမ်းအနားကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် အာက်တိဘာ လ ၁၈ ရက ် 
နနက ်၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာဝင်းြမင့် တက် ရာက်၍ နတ်ခွန်းဆက် 
အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ အဆိပါ အခမ်းအနားသိ ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်မ ှ ခတ္တ  
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
ဌာနခွဲမှူများ၊ သ တသနယူနစ် ခါင်း ဆာင်များ တက် ရာက်ကပါသည်။ 
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အခမ်းအနားတွင် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မှ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနသမိင်း ကာင်းနှင့်ဖွဲ စ့ည်းပကိ 
လည်း ကာင်း၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိန်း(၂၀၁၁-၁၆)ကျန်းမာ ရး 
သ တသနစီမချက်များကိလည်း ကာင်း၊ ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာစန်း ရမှလူမ ဆးသ တသနလပ်ငန်း 
များကိလည်း ကာင်း၊ ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာခင် စာ အးမှ လက် တွ ့ ဆးသ တသနလပ်ငန်းနှင့် သွး 
သ သတနလပ်ငန်းများကိလည်း ကာင်း၊ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာဝင်း အာင်မှကာကွယ် ဆးသ တသန 

       

လပ်ငန်းများနှင့် ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှထတ် ဝသည့်ဂျာနယ်၊ စာ စာင်နှင့်သတင်းလာများ အ ကာင်းကိ 
လည်း ကာင်း၊ ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာလင်ြမတ်သူမှ ဇီဝ ဆးပညာသ တသနလပ်ငန်းများ၊ 
ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာြမတ်ဘန်း ကျာ်မှ အဆိပ်သ တသနလပ်ငန်းနှင့် ငှက်ဖျား ရာဂါသ တသန 
လပ်ငန်းများအ ကာင်း ကိလည်း ကာင်း၊ ညန်ကား ရးမှူး(စီမ) ဒါက်တာရဲတင့်လွင်မှ စီမခန်ခ့ွဲ ရး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူ ရး 
နှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ၊ ဝန်ထမ်းသက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ထားမများကိ အသီးသီးရှင်းလင်း 
တင်ြပကပါသည်။ ထိ ့ နာက် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်မှ ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းစဉ်များကိတင်ြပရာ 
ဒတိယဝန်ကီးမှ လိအပ်သည်များကိ လမ်းညန်မှာကား၍ အခမ်းအနားကိ ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ အခမ်းအနားအပီးတွင် 
ဒတိယဝန်ကီး နှင့်အဖွဲသ့ည် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၏ နှစ် ၅၀အတွင်း သ တသနြပုလပ် တွရ့ှိချက်များြပခန်းကိ 
ကည့်ရ ပီး သိလိ သည်များကိ မးြမန်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 

        

        
      

       Myanmar Health Sciences Research Journal အယ်ဒီတာအဖဲွ  ့အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် မ ှ ထတ် ဝလျက်ရှိ သာ Myanmar Health Sciences Research 
Journal ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ  ့အစည်းအ ဝးကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် သဂတ် လ ၁၆ ရက ် မွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီတွင် ဇီဝ ဆးပညာ 
သ တသန အစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် (Editor-in- 
Chief) ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် (Editor) ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ဖိတ်ကားထား သာ ကျန်းမာ ရး 
ဝန်ကီးဌာန အာက်ရှ ိ ပါ မာက္ခချုပ်များ၊ ပါ မာက္ခများ၊ ညန်ကား ရးမှူးများနှင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ ဝ့င်များ တက် ရာက ်
ကပါသည်။ 
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အဆိပါ အစည်းအ ဝးတွင် သ တသနမှူး (Associate Editor) ဒါက်တာနီသက်ဦးမှ အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိ 
ဖတ်ကား ပီး ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် (Editor-in-Chief) ဒါက်တာမျိုးခင်မ ှအဖွင့်အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ 
ထိ ့ နာက် ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) (Editorial Manager) ဒါက်တာဝင်း အာင် မ ှ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနှစ်အတွင်း 
MHSR Journal များ ထတ် ဝနိင်ခဲ့မ၊ စာမူလက်ခရရှိမ နှင့် Reviewer များထ ပးပိမ့အ ြခအ နတိက့ိ ရှင်းလင်း 
တင်ြပပါသည်။ ထိ ့ နာက် အငိမ်းစားယူသွားသည့် အဖွဲ ဝ့င်များ နရာတွင် အသစ်ြဖည့်ဆည်းမည့်ပညာရှင်များ အမည ်
စာရင်းကိ တင်ြပ ပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အယ်ဒီတာအဖွဲ  ့မှ အတည်ြပုကပါသည်။  

ဆက်လက်၍ MHSR Journal Vol. 24, No.2 မ ှ စတင်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန် လျာထား သာ Aims နှင့် Editorial 
(Draft) များကိ အယ်ဒီတာအဖွဲ ဝ့င်များမှ ဆွး နွးအတည်ြပု ပီး ဂျာနယ်အတွက် ဝိင်းဝန်း ဆွး နွး အကြပုကပါသည်။ 
ထိ ့ နာက် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်မ ှ နိဂးချုပ်စကား ြပာကား ပီး အခမ်းအနားကိ မွန်းလွဲ ၂:၁၅နာရီတွင် ရပ်သိမ်း 
လိက်ပါသည်။ 
 

                  ဓာတ်ခဲွခန်းသးပစ္စည်းများ လဲ ြပာင်းလက်ခပဲွ အခမ်းအနားကျင်းပြခင်း 

၂၀၁၂ ခနှစ် အာက်တိဘာ လ ၃ ရက ်မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) ၌ JICA 
Follow-up Cooperation အ ထာက်အပ့ြဖင့် ရရှိ သာဓာတ်ခွဲခန်းသးပစ္စည်းများ လဲ ြပာင်းလက်ခပွဲအခမ်းအနားကိ 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်) ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မ ှကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနကိယ်စားြပု တက် ရာက် 
ခဲ့ပါသည်။ 

အဆိပါအခမ်းအနားတွင်JICA ဌာ နကိယ်စားလှယ် Mr. Masahiko Tanaka မှလှူဒါန်းရြခင်း အ ကာင်းကိ ရှင်းလငး် 
ြပာကား၍ လှူဒါန်း သာ အ မရိကန် ဒ လာတစ်သိန်းခန်တ့န် အဆင့်ြမင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသး ကိရိယာပစ္စည်း (၃) မျို းနှင့် 
သက်ဆိင် သာ အချက်အလက ် စာရွက်စာတမ်းများကိ ပးအပ်ခဲ့ရာ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာမျို းခင်က 
လက်ခရယူ ပီး ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန ကိယ်စားြပု၍ ကျးဇူး တင်စကား ြပာကားပါသည်။ 

ထိ ့ နာက်  ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မ ှJICA  ဌာ နကိယ်စားလှယ် Mr. Masahiko Tanaka အား 
ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းလာကိ   ပးအပ် ပီး    ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်   ညန်ကား ရးမှူးအဖွဲ ဝ့င်များ၊ 
သ တသီများ၊ JICA မ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့်  စ ပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပရိက်ကူး၍ အခမ်းအနားကိ မွန်းလွဲ ၂:၃၀နာရ ီ
တွင် အာင်ြမင်စွာရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ 
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HIV ကာကွယ်ြခင်းဆိင်ရာ မို န့ယ်အဆင့် လူထအ ြခြပု ဆာင်ရွက်ချက်များကိ  
လ့လာြခင်း သ တသန တွရိှ့ချက်များ တင်ြပ ဆွး နွးပဲွကျင်းပြခင်း 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် နှင့် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသား ခခကျ/ ကာလသား ရာဂါ 
တိက်ဖျက် ရးစီမချက်တိပ့ူး ပါင်း၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ၏့ ထာက်ပ့ကူညီမြဖင့် ြမန်မာနိင်ငရှိ အစိးရမဟတ် သာ 
မိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများ၏ HIV ကာကွယ်ြခင်းဆိင်ရာ မို န့ယ်အဆင့် လူထအ ြခြပု ဆာင်ရွက်ချက်များ လ့လာြခင်း 
သ တသန တွရ့ှိချက်များတင်ြပ ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနားကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် စက်တင်ဘာ လ ၃ ရက ်မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် လူမ ဆးပညာသ တသနခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

     

အဆိပါအခမ်းအနားတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်မှ ညန်ကား ရးမှူး (ငိမ်း) ဒါက်တာ စန်း ရ 
နှင့် အမျိုးသား ခခကျ/ ကာလသား ရာဂါတိက်ဖျက် ရး စီမချက်မန် နဂျာ ဒါက်တာခင်ဥမ္မာစတိက့ သဘာပတိ အြဖစ ်
ဆာင်ရွက် ပီး အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားပါသည်။  

ထိ ့ နာက် အမျိုးသား ခခကျ/ ကာလသား ရာဂါ တိက်ဖျက် ရးစီမချက်မှအထူးကဆရာဝန်ကီး (ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး) 
ဒါက်တာမျိုးသန်က့ သ တသန၏နိဒါန်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကိလည်း ကာင်း၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 

( အာက်ြမန်မာြပည်)မ ှ သ တသနမှူ း ဒါက်တာ စာ စာမှ သ တသနလပ် ဆာင်ပနည်းစနစ်၊ သ တသန တွရ့ှိ 
ချက်များ၊ ကျန်းမာ ရးအသိပညာ ပးြခင်း သ တသန၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်နှင့် အကြပုချက်များ၊ သ တသန 
တွရ့ှိချက်အ ပ  အ ြခခသည့် သးသပ်တင်ြပချက်များကိလည်း ကာင်း၊  ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာ လဲ့လဲ့ဝင်း 
က HIV/AIDS လူနာများ၏ ဆးကသမခယူသည့် ပစကိလည်း ကာင်း၊ ဒါက်တာမျို းမျို းမွန်က မိမိဆန္ဒ အ လျာက ်
နှစ်သိမ့် ဆွး နွးမခယူြခင်း၊ လ ို ဝ့ှက်စွာ သွးစစ် ဆးြခင်းနှင့် ART စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်းတိက့ိ အသီးသီး တင်ြပခဲ့ 
ကရာ တက် ရာက်လာသူများမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာြဖင့် မးြမန်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ ထိ ့ နာက် ဒါက်တာစန်း ရမှ 
နိဂးချုပ်စကား ြပာကား ပီး အခမ်းအနားကိ ည န၃:၀၀နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ 

 ဓာတ်ခဲွခန်းဆိင်ရာ အဆင့်ြမင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းပိခ့ျြခင်း 
 

၂၀၁၂ ခနှစ် စက်တင်ဘာ လ ၃ ရက ်နနက ်၉:၄၅ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် Auditorium 
ခန်းမ၌ ဓာတ်ခွဲခန်းဆိင်ရာ အဆင့်ြမင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းပိခ့ျြခင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ 
ကျင်းပရာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ် တက် ရာက်၍ အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ အဆိပါ  အခမ်း 
အနားသိ ့ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနခွဲမှူ းများ၊ သ တသီပညာရှင်များနှင့် သင်တန်းသား 
(၄၂) ဦးတိတ့က် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ 
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အထက်ပါ ဓာတ်ခွဲခနး်ဆိင်ရာအဆင့်ြမင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းပိခ့ျြခင်းကိ ၃-၉-၂၀၁၂ မ ှ
၇-၉-၂၀၁၂ထိ (၅) ရက်တိင်တိင် စာ တွ၊့လက် တွ  ့ သင်ကားပိခ့ျခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲတွင် ဒတိယညန်ကား 
ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ အမှာစကား ြပာကား ပီး သက်ဆိင်ရာညန်ကား ရးမှူးများက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် 
များကိ  ချီးြမင့်ခဲ့ပါသည်။ 

 ကျန်းမာ ရးသ တသနနည်းပညာသင်တန်း (၂၀၁၂) ဖွင့်လှစ်ြခင်း 
 

နှစ်စဉ်ကျင်းပ မဲြဖစ် သာ  ကျန်းမာ ရးသ တသနနည်းပညာသင်တန်း(၂၀၁၂) (Research Methodology and Bio-
ethics 2012) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် အာက်တိဘာလ ၂ ရက ် တနလာ န ့ နနက ် ၈:၃၀နာရီတွင် 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာကည့်တိက ် Auditorium ခန်းမတွင် ကျင်းပရာ 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဆးတက္ကသိလ်(၁) 
ပါ မာက္ခချုပ ် ဒါက်တာသန်းချို ၊ ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးတက္က သိလ် ပါ မာက္ခချုပ ် ဒါက်တာ နစိး မာင်၊ ဆးဝါး 
တက္ကသလ်ိ ပါ မာက္ခချုပ ် ဒါက်တာမာလာြမင့် နှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှိ 
ဦးစီးဌာနများ၊ ဆးတက္ကသိလ်များမှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၄၉)ဦးတိ ့ တက် ရာက်ကပါသည်။ အဆိပါ အခမ်း 
အနားတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား ပီး နနက ်
၈း၄၀ နာရီတွင် အခမ်းအနားကိ ရပ်သိမ်းပါသည်။ သင်တန်း ကာလမှာ အာက်တိဘာလ ၂ ရက ် (အဂါ န)့ မ ှ 
၄ ရက ်(ကာသပ တး န)့ထ ိြဖစ်ပါသည်။ 

ထိ ့ နာက် ပထမ နသ့င်တန်း စတင်ပိခ့ျရာ ညန်ကား ရးမှူး(ငိမ်း) ဒါက်တာစန်း ရမှ What is Research? ၊ 
ဒါက်တာ စာ စာမှ Problem Identification, Analysis & Statement၊ ဒါက်တာဥမ္မာ မ ှLiterature Search နှင့် 

Demonstration of Electronic Search၊ ဒါက်တာယဉ်သက်နဦးမှ Bioethics in Medical Research တိက့ိ 
အသီးသီး ဟာ ြပာပိခ့ျကပါသည်။ ထိ ့ နာက် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများအား အပ်စ၄စခွဲ၍ အပ်စလိက် ဆွး နွး 
စပါသည်။  

         
ပထမ န၏့ နလ့ည်ပိင်းသင်တန်းတွင် ဒါက်တာ သာင်းလှမှ Formulation of Objectives and Hypothesis၊ 
ဒါက်တာဥမ္မာမ ှVariables တိက့ိ ဆက်လက်သင်ကားပိခ့ျ ပီး သင်တန်းသားများမှ အပ်စအလိက ်Group work များ 
ဆာင်ရွက်ပါသည်။  

         
ဒတိယ နသ့င်တန်းတွင် ဒါက်တာကိကိ ဇာ်မှ Study Design၊ ဒါက်တာခင်သက် ဝမှ Reliability and Validity၊ 
ဒါက်တာမျိုးမျိုးမွန်မှ Data Collection Method၊ ဒါက်တာခင်ချစ်မ ှ Writing informed consent form၊ 
ဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်းမှ Sampling and Sample Size၊ ဒါက်တာ ကျာ်ဦးမ ှ Data Management & Plan for 

Analysis၊  ဒါက်တာတင်ဦးမ ှData Presentation တိကိ့  သင်ကားပိခ့ျကပီး သင်တန်းသားများမှ Group work များ  
ဆာင်ရွက်ကပါသည်။ 
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သင်တန်း နာက်ဆး နတွ့င်   ဒါက်တာ ကျာ်ဦးမ ှ Statistical Methods၊   ဒါက်တာ သိဂသွင်မှ Preparation of 
Protocol ၊ ဒါက်တာဝါဝါ အာင်မှ Preparation of Thesis တိက့ိ သင်ကားပိခ့ျ ပီး မွန်းလွဲပိင်း Plenary Session တွင် 
သက်ဆိင်ရာအပ်စလိက် ရးသားြပုစထားသည့်    သ တသနအဆိြပုလာများကိ   သင်တန်းသားကိယ်စားလှယ်များမှ 
တင်ြပ ပီး ဝိင်းဝန်း ဆွး နွးအကြပုကပါသည်။  

         
                           

         
ထိ ့ နာက် သင်တန်းဆင်းပွဲကိ ည န ၃:၃၀နာရီတွင်ကျင်းပရာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ 
အမှာစကား ြပာကား ပီး အခမ်းအနားကိ ည န၄:၀၀နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ 

နိင်ငတကာမှ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် တွဆ့ြခင်း 
 

 “KOICA မှစီမကိန်း ကီးကပ်မကမ်းကျင်ပညာရှင်အဖဲွနှ့င့် တွဆ့ြခင်း” 

၂၀၁၂ ခနှစ် ဇူလိင်လ ၃၀ရက်မွန်လွဲ ၂:၀၀နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက်ရှိအစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်သည ် KOICAမှ စီမကိန်း 
ကီးကပ်မကမ်းကျင်ပညာရှင ်Dr. Sun Dae Song ဦး ဆာင် သာအဖွဲအ့ားလက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ 

    

တွဆ့ပွဲတွင်   ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ ရဲထွဋ်၊ သက်ဆိင်ရာညန်ကား ရးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက်က၍ စီမကိန်းဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 
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“Gynuity Health Project, USA မှ ပညာရှင်များနှင့် တွဆ့ြခင်း” 

၂၀၁၂ခနှစ် ဇူလိင်လ ၃၀ရက ်တွင် အ မရိကန်နိင်င နယူး ယာက် မို အ့ ြခစိက် Gynuity Health Project မှ  Director 
Ms. Jennifer Blum နှင့် Program Research Coordinator Ms. Laura Frye တိသ့ည် ြမန်မာနိင်င မွးဖွားမိခင်       
သဆးမ လျာ့ချ ရးကိုးပမ်းမ၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အြဖစ် မီးတွင်း သွးသွန်ြခင်းြဖစ်ပွားမနန်း (Post-partum 

haemorrhage)    လျာ့နည်းပ ပျာက် စ ရးအတွက ်   Misoprostol အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ နည်းပညာနှင့်   သ တသန  

      

လပ်ငန်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဦးတည်ချက်ြဖင့်  ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား 
ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်၊ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန မိခင်က လးဌာနစိတ်မှတာဝန်ရိှပဂ္ုိဂ လ်များ၊ ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာန 
သားဖွားမီးယပ် ရာဂါအထူးကဆရာဝန်ကီးများနှင့် ပါ မာက္ခများနှင့်သ တသီများ တွဆ့၍ ပူး ပါင်း ဆာက်ရွက် ရး 
ရှ လ့ပ်ငန်းစဉ်များကိ ဆွး နွးညိနင်းခဲ့ကပါသည်။ 

“ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖဲွမှ့ပညာရှင်များနှင့် တွဆ့ ဆွး နွးြခင်း” 

၂၀၁၂ ခနှစ် ဇူလိင် လ ၃၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ မ့ှ Dr Kamini Mendis  ဦး ဆာင် သာ ြမန်မာနိင်င ငှက်ဖျား 
ရာဂါနှိမ်နင်း ရးစီမချက် လ့လာသးသပ် ရးအဖွဲ သ့ည် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား 
ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်၊ ညန်ကား ရးမှူးများနှင့်  ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်   ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ စာကည့်တိက်အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ လာ ရာက် တွဆ့ကပါသည်။ 

           

ထိ ့ နာက်ဧည့်သည်အဖွဲ အ့ားလူမ ဆးပညာ သ တသနအစည်အ ဝးခန်းမ၌ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်၊  
ညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာြမတ်ဘန်း ကျာ် နှင့် သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ငှက်ဖျား ရာဂါနှိမ်နင်း ရး၏ လပ် ဆာင် 
ချက်များကိလည်း ကာင်း၊   Health facility များ၊ House- hold survey များမှ တွရ့ှိမအကျဉ်းချုပ်ကိ လည်း ကာင်း 
ရှင်းလင်းတင်ြပကပါသည်။ 

 “ဂျပန်နိင်င ကက် ြခနီအသင်းမှ အမ ဆာင်အရာရိှနှင့်အဖဲွအ့ား တွဆ့ြခင်း” 

၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ ၇ရက ် နလ့ည်၁၂:၄၅နာရီတွင် ဂျပန်နိင်င တိကျို မို ရ့ှိ ဂျပန်ကက် ြခနီအသင်းမှအမ ဆာင်               
အရာရှိ Prof. Kazuo Kawahara နှင့်အဖွဲသ့ည် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)   ညန်ကား ရးမှူးချုပ ်
ရးခန်း၌ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်အား လာ ရာက် တွဆ့ခဲ့ပါသည်။   
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ထိသိ ့ တွ.ဆရာတွင်  ဆးသ တသနဦးစီးဌာန   ( အာက်ြမန်မာြပည)် မ ှ   သက်ဆိင်ရာ ညန်ကား ရးမှူးများလည်း 
တက် ရာက်၍ ြမန်မာနိင်ငရှိ သွးလှူ ဘဏ်အ ကာင်းနှင့် သွးသွင်းမခယူထား သာလူနာများ စိတ်ချလြခု သာ 
သွးရရှိမအ ြခအ န၊   သွးများသိ လှာင်ထားရှိမနှင့် သွးသ တသနများအ ကာင်းကိ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

“ဂျပန်နိင်င မီယာဇာကီတက္က သိလ်မှ ဒတိယဥက္က ဌ နှင့် အဖဲွအ့ား လက်ခ တွဆ့ြခင်း” 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်မှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် သက်ဆိင်ရာညန်ကား 
ရးမှူးများ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးများသည် ၂၀၁၂ ခနှစ် သဂတ်လ ၈ရက် နလ့ည ် ၁:၃၀ နာရီတွင် ဂျပန်နိင်င 
မီယာဇာက ီတက္ကသလ်ိမှ ဒတိယဥက္က ဌ Dr. Masugi Maruyama ခါင်း ဆာင် သာ အဖွဲအ့ား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ 

                   
ထိသိ ့ တွဆ့ရာတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်)၏ သ တသနဌာနခွဲများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့် 
သ တသနလပ်ငန်းများအတွက် လိအပ် သာအ ထာက်အပ့အကူအညီများ ပးအပ်ရန် ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 

“OLIPRO, Malaysia မှ ကမ်းကျင်ပညာရှင်အဖဲွအ့ား တွဆ့ြခင်း” 

၂၀၁၂ ခနှစ် ဩဂတ် လ ၃၀ ရက ်နနက ်၉:၃၀ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) အစည်းအ ဝး 
ခန်းမ၌ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်သည် မ လးရှားနိင်င အာ်လီပရိဘိင်အိတက်ကမ္ပဏီမှ Mr. Nelson 
ဦး ဆာင် သာကမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ အ့ား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ 

           

ထိသိ ့ တွ.ဆရာတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)မ ှညန်ကား ရးမှူးများ၊ သက်ဆိင်ရာ သ တသီများ 
တက် ရာက်က၍ ရာဂါရှာ ဖွစမ်းသပ်မနည်းပညာဖွ ဖိုးတိးတက် ရးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

“ဂျပန်နိင်င နာဂါစကီ တက္က သိလ်မှ သ တသနပညာရှင်များနှင့် တွဆ့ ဆွး နွးြခင်း” 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်သည ် ၂၀၁၂ ခနှစ် 
စက်တင်ဘာ လ ၂၅ ရက် န ့နနက ်၈:၃၀နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက်ရှိအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ဂျပန်နိင်င နာဂါစကီတက္က သိလ်မှ Dr. Masahiro Hashizume ဦး ဆာင် 
သာအဖွဲအ့ား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ 
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ထိ ့ နာက် ဧည့်သည်အဖွဲ သ့ည် ဇီဝ ဆးပညာသ တသန အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက ်
ြမန်မာြပည်) ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာခင် မဦး၊ သက်ဆိင်ရာသ တသီပညာရှင်များနှင့် တွဆ့၍ 
သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ပဏာမ ဆွး နွးညိနင်းခဲ့ ကပါသည်။ 

“ထိင်းနိင်င Mahidol တက္က သိလ်မှ ဧည့်သည်အဖဲွနှ့င့် တွဆ့ ဆွး နွးြခင်း” 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်သည ် ၂၀၁၂ ခနှစ်   
စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက် န ့နနက ်၉:၃၀ နာရီတွင်    ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက်ဧည့်ခန်းမ၌ ထိင်းနိင်င Mahidol တက္ကသလ်ိမှ Prof. Arunee Sabchareon ဦး ဆာင် သာ 
ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့အား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ ထိသ့ိ ့ တွဆ့ရာတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် မှ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများလည်းတက် ရာက်ကပါသည်။ 

    

        

ထိ ့ နာက် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် မ ှ Scientific Group များနှင့်လည်း တွဆ့၍ Future 
Collaboration Study အတွက် ၂ရက်တိင်တိင် ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ က ပီး ဆွး နွးမအစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းကိ 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်၊ ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးတက္က သိလ် နှင် Mahidol တက္ကသလ်ိတိ ့သ ဘာတ ူ
လက်မှတ် ရးထိးကပါသည်။ 

သ တသနဆိင်ရာ ဟာ ြပာပဲွများကျင်းပြခင်း 
        

“"Functional Identification and Development of Vivax Malaria Vaccine Antigens" 

၂၀၁၂ ခနှစ် ဇူလိင် လ ၉ ရက ်မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီ၀ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Professor Eun-Taek Han, Department of Medical Environmental 
Biology   and    Tropical      Medicine,   School   of     Medicine,    Kangwon  National   University                   

                    

Republic of Korea သည ် "Functional Identification and Development of Vivax Malaria Vaccine 
Antigens" ခါင်းစဉ်ြဖင့် သ တသန ဟာ ြပာပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဟာ ြပာပွဲတွင် ညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာ 
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ြမတ်ဘန်း ကျာ ်မ ှသဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်၍ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရး 
မှူးချုပ ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ တပ်မ တာ် ဆးရကီးမှ ဆရာဝန်ကီးများ၊ စိတ်ပါ၀င်စားသူသ တသီ 
ပညာရှင်များ တက် ရာက်က၍ သိလိသည်များကိ မးြမန်း ဆွး နွးကပါသည်။ 

"Updates on Use of Misoprostol in Management of Postpartum Haemorrhage" 

၂၀၁၂ ခနှစ် ဇူလိင် လ ၃၁ ရက ်မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် Auditorium တွင် 
အ မရိကန်ြပည် ထာင်စမ ှ Ms. Jennifer Blum, MPH, Director, Gynuity Health Project, New York သည ်
"Updates on Use of Misoprostol in Management of Postpartum Haemorrhage" ခါင်းစဉ်ြဖင့် သ တသန 
ဟာ ြပာပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

        

အဆိပါ ဟာ ြပာပွဲတွင် သဘာပတိအြဖစ် ဒါက်တာကက်သရင်းဘသိက ် (Area Manager for Asia and Pacific 
(Retired), Department of Reproductive Health and Research, WHO) က ဆာင်ရွက် ပီး ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာမျိုးခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ 
ရဲထွဋ်၊ ညန်ကား ရးမှူးများ၊   ဆရာ၀န်ကီးများနှင့်   စိတ်ပါ၀င်စားသူသ တသီပညာရှင်များ   တက် ရာက်က၍ 
သိလိသည်များကိ ဝိင်းဝန်း မးြမန်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

"Hepatitis B Virus Expression Dependent on Metabolic Environment in Liver" 

၂၀၁၂ခနှစ် သဂတ်လ ၁ ရက ် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီ၀ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက် အစည်းအ ဝးခန်းမတွင်  ကိရီးယားသမ္မတနိင်ငမှ   Prof. Jae  Hun Cheong,  Department of 
Molecular Biology Pusan National University သည ် "Hepatitis B Virus Expression Dependent on 
Metabolic Environment in Liver" ခါင်းစဉ်ြဖင့် သ တသန ဟာ ြပာပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

     

အဆိပါ ဟာ ြပာပွဲတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ညန်ကား ရးမှူ း (သ တသန) ဒါက်တာ 
ခင် မဦးမှ သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်၍ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
KOICA မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ စိတ်ပါ၀င်စားသူ သ တသီပညာရှင်များ တက် ရာက်ခဲ့ က ပီး သိလိသည်များကိ မးြမန်း 
ဆွး နွးကပါသည်။ 
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"Detection and Susceptibility Testing of M. tuberculosis in Resource-Limited Settings" 

၂၀၁၂ ခနှစ် သဂတ်လ ၃ ရက ်မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီ၀ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက်ရှိ Auditorium ခန်းမတွင် Prof. Chulhun Chang, Department of Laboratory Medicine and 
Molecular Genetics, Pusan National University, Yangsan Hospital, Republic of Korea သည ်"Detection 
and Susceptibility Testing of M. tuberculosis in Resource-Limited Settings:" ခါင်းစဉ်ြဖင့် 
သ တသန ဟာ ြပာပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  

          

အဆိပါ ဟာ ြပာပွဲတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ညန်ကား ရးမှူ း (သ တသန) ဒါက်တာ 
လင်ြမတ်သူမှ သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်၍ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
စိတ်ပါ၀င်စားသူ သ တသီပညာရှင်များ၊ KOICA မ ှ တာ၀န်ရှိသူများ တက် ရာက်ကပီး သိလိသည်များကိ မးြမန်း 
ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

“Invasive Prompt Streptococcus Infections Induced by Superinfection with 
Influenzer A Virus in Mice” နှင့် “Molecular Epidemiology of Cholera” 

၂၀၁၂ ခနှစ်   စက်တင်ဘာ လ ၁၂ရက ်  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်    ဆးသ တသနဦးစီးဌာန   ( အာက်ြမန်မာြပည)်  ဗဟိဇ၀ီ 
ဆးပညာ စာကည့်တိက်ရှိ     Auditorium ခန်းမတွင်  ဂျပန်နိင်င Osaka    University, Research   Institute  for 

Microbial   Diseases မ ှ   Professor, Dr. Shigeyuki Hamada သည ်   “Invasive    Prompt  Streptococcus 
Infections    Induced   by   Superinfection    with   Influenzer A  Virus in Mice” ခါင်းစဉြ်ဖင့် 
လည်း ကာင်း၊ Assistant   Professor,   Dr. Kazuhisa Okada  သည ်  “Molecular  epidemiology  of  
Cholera” ခါင်းစဉ်ြဖင့် လည်း ကာင်း  သ တသန ဟာ ြပာပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  

          

အဆိပါ ဟာ ြပာပွဲတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ညန်ကား ရးမှူ း (သ တသန) ဒါက်တာ 
လင်ြမတ်သူမှ သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်၍ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
စိတ်ပါ၀င်စားသူ သ တသီပညာရှင်များ၊ KOICA မ ှ တာ၀န်ရှိသူများ တက် ရာက်ကပီး သိလိသည်များကိ မးြမန်း 
ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 
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၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် ဝန်ထမ်း သား/သမီးများအား ပညာသင် ထာက်ပ့ ငွနှင့် 
                                        စာ ရးကိရိယာများ ပးအပ်ပဲွ ကျင်းပြခင်း  

၂၀၁၂ခနှစ် ဇူလိင်လ၂၆ရက ် မွန်းလွဲ ၂:၃၀နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် လူမ ဆးပညာ 
သ တသန အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဝန်ထမ်းသား/သမီးများအား ပညာသင် ထာက်ပ့ 
င ွ နှင့် စာ ရးကိရိယာများ ပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ကျင်းပရာ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်) 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
ဝန်ထမ်း များနှင့် သား/သမီးများ တက် ရာက်ကပါသည်။ 

     

အခမ်းအနားတွင် လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဦး အး ကျာ်မှ အခမ်းအနားမှူးအြဖစ် ဆာင်ရွက်၍ 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မ ှ အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား ပီး ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာ 
မိမ့ိထ့ွန်းမှ အလှူ ငွ ကာက်ခရရှိမနှင့် ငွစာရင်းရှင်းတမ်းကိ ရှင်းလင်းဖတ်ကားပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများက ဝန်ထမ်းသားသမီး ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူ       
၉၂ ယာက်တိအ့ား ပညာသင် ထာက်ပ့ ငွနှင့် စာ ရးကိရိယာများ ပးအပ်ချီးြမင့်ခဲ့ပါသည်။  

 

 နှစ်(၅၀)ြပည့် ရရတသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ ရး အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း 
၂၀၁၂ခနှ 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၏နှစ်(၅၀)ြပည့် ရရတသဘင်အခမ်းအနားကျင်းပ ရးအတွက်၂၀၁၂ခနှစ် 
သဂတ်လ ၁၄ရက ်မွန်းလွဲ ၂:၀၀နာရီတွင် ဇီဝ ဆးပညာသ တသန အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ အကိုညိနင်းအစည်း အ ဝးကိ 
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသိ ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်) ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ 
မျိုးခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနခွဲမှူးများနှင့် ဖိတ်ကား ထား သာ 
၀န်ထမ်း ဟာင်းများတက် ရာက်ကပါသည်။  

         

အခမ်းအနားတွင်  ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်မှ ၂၀၁၃ ခနှစ် ဇွန် လ (၁၀) ရက် နတ့ွင် ကျ ရာက်မည် ့
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ၏ နှစ်(၅၀)ြပည့် ရရတအခမ်းအနားကိ အနှစ်သာရရှိရှိြဖင့် စည်ကား 
သိက် မိုက်စွာြဖင့် ကျင်းပနိင်ရန် အစည်းအ ဝးကိ ခ ယူြခင်းြဖစ် ကာင်း အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ အခမ်းအနား 
သိ ့ တက် ရာက်လာကသူများမ ှ အခမ်းအနားအစီအစဉ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းနှင့် ပျာ်ပွဲရင်ပွဲ တိက့ိ ညို နင်း 
ဆွး နွး ဆးြဖတ်က ပီး မဂ္ဂဇင်း ကာ်မတီ၊ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများြပုလပ် ရး ကာ်မတီ၊ အထိမ်းအမှတ်ကိစ္စအဝဝ 
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ြပုလပ် ရး ကာ်မတီ၊ သမိင်းမှတ်တိင်စာအပ်ြဖစ် ြမာက် ရး ကာ်မတီ၊ ရန်ပ ငွရှာ ဖွြခင်း၊ ဘ ာ ငွထိန်းသိမ်းြခင်း 
ကာ်မတီတိက့ိ ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) ၏ ဆဌမအကိမ် ြမာက် ဝါဆိသကန်း 
ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပဲွ  အခမ်းအနား ကျင်းပြခင်း 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ ဆဌမအကိမ် ြမာက ်ဝါဆိသကန်း ဆက်ကပ်လှူ ဒါန်းပွဲကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် 
သဂတ် လ ၂၁ ရက ်(၁၃၇၄ ခနှစ် ဝါ ခါင်လဆန်း ၄ ရက် န)့တွင် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာကည့်တိက်အစည်း ဝးခန်းမတွင် 
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိပါလှူ ဒါန်းပွဲအခမ်းအနားသိ ့ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ဗဟန်း မို န့ယ် မဟာဝိသဒ္ဓါရပါဠိ တက္ကသလ်ိ 
ပဓာနနာယကဆရာ တာ် တိပိဋကဓရ၊ ဓမ္မဘ ာဂါရိက အဂ္ဂမဟာပ ိတ ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝသ ( ယာဆရာ တာ)် 
အမှူးြပု သာ ပင့်သဃာ တာ်(၁၀)ပါးတိ ့ က ရာက် တာ်မူကပီး ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊  
အငိမ်းစားညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ညန်ကား ရးမှူးများ၊ အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်)၏ အရာထမ်း၊ အမထမ်းဝန်ထမ်းများ တက် ရာက်ကည်ညိုကပါသည်။ 

     

ရှးဦးစွာ ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များနှင့် ဧည့်ပရိသတ်များက အခမ်းအနားကိ “န မာတဿ” သးကိမ်ရွတ်ဆိ ဘရား 
ကန် တာ့၍ ဖွင့်လှစ်ကပါသည်။   ထိ ့ နာက်   ယာဆရာ တာ်ထမှ ငါးပါးသီလခယူကပီး၊ ဆရာ တာ်အရှင်သူြမတ် 
တိက့ ပရိတ်တရား တာ်များကိ ရွတ်ပွားသရာဇ္ဇျာယ် တာ်မူကပါသည်။ ယင်း နာက ် တိပိဋက ယာဆရာ တာ်က 
“ြမန်မာစိတ်ထား ြမတ်တရား” ဟူ သာ တရား တာ်ြမတ်ကိ ချီးြမင့် ဟာကား တာ်မူပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များထ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်နှင့် ဧည့်ပရိသတ် 
များက ဝါဆိသကန်း(၃၆)စနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကိ ကိယ်တိင်ကိယ်ကျဆက်ကပ်လှူဒါန်းကပါသည်။ထိ ့ နာက် နဝကမ္မ 
အလှူ တာ် ငွ သးသိန်းရှစ် သာင်း ြခာက် ထာင် လးရာ့ငါးဆယ်ကျပ်၊ ဓမ္မစာ ပြပန်ပ့ွား ရး အလှူ တာ် ငွ နှစ်သိနး် 
တစ် သာင်း သး ထာင့် ြခာက်ရာ့ငါးဆယ်ကျပ်တိက့ိ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မ ှ ပးအပ်လှူဒါန်းရာ 
ညန်ကား ရးမှူး(စီမ) ဒါက်တာရဲတင့်လွင်မှ လက်ခရယူပါသည်။ 

ယင်း နာက ် ဆရာ တာ်ထမှ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမိသားစ ဧည့်ပရိသတ်များက အန မာဒနာတရား နာယူက ပီး   
လှူဒါန်းမအစစတိအ့တွက ် ရစက်သွန်းချ အမ ပး ဝကပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ အခမ်းအနား 
အာင်ြမင်ြခင်း အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ရမိး ငွမိးကဲပက်ြဖန်း၍ ဧည့်ပရိသတ်များက “ဗဒ္ဓသာသန၊ စိရတိဌတ” သးကိမ် 
ရတ်ွဆိ ဆ တာင်းကကာ အခမ်းအနားကိ ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ 
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(၄၁) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခ အတွက်                       
သ တသနစာတမ်းတင်သွင်းမများ၊ ဆးနှင့် ဆးကရိယာြပခန်းများ၊ ပိစတာြပခန်းများနှင့် 

ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပဲွများတွင် ပါဝင်ဆင်နဲနိင်ပါရန် ဖိတ် ခ ြခင်း 

 

(၄၁) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာနိင်င ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ သ တသန ညီလာခ 

 
(၇-၁-၂၀၁၃) ရက်မှ (၁၁-၁-၂၀၁၃) ရက်အထ ိ
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် 

 ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာနမှ ကီးမှူးကျင်းပသည့် (၄၁)ကိမ် ြမာက ် ြမန်မာနိင်င ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသန 
ညီလာခကိ (၇-၁-၂၀၁၃) ရက ် တနလာ နမ့ ှ (၁၁-၁-၂၀၁၃) ရက ် သာကာ နအ့ထိ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်)တွင် ကျင်းပရန ်စီစဉ်ထားပါသည်။ 

 ညီလာခတွင် ကျန်းမာ ရးသ တသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ကျန်းမာ ရးသ တသနပိစတာြပပွဲနှင့် ကျန်းမာ ရး 
ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲများ ပါဝင်မည်ြဖစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ ြပည်တွင်း ြပည်ပမ ှပညာရှင်များအား ဖိတ် ခ အပ် 
ပါသည်။  သ တသနစာတမ်း တင်သွင်းရန်အတွက် စာတမ်းအကျဉ်းကိ (၂၆-၁၀-၂၀၁၂) ရက ် နာက်ဆးထား၍ 
လည်း ကာင်း၊ စာတမ်းအြပည့်အစကိ (၃၀-၁၁.၂၀၁၂) ရက် နာက်ဆးထား၍ လည်း ကာင်း ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်) သိ ့ ပးပိန့ိင်ပါသည်။ 

 ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ NGO အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဆးဝါးကမ္ပဏီများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း ကရိယာ၊ ဓာတပစ္စည်း 
တင်သွင်းသည့်ကမ္ပဏီများနှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပပဂ္ဂလိက ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆးရများ၊ ဆးခန်းများအားလည်း 
ဆးပစ္စည်းကရိယာြပခန်းများ၊ ပိစတာြပခန်းများနှင့် ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲများတွင် ပါဝင်ဆင်နဲနိင်ပါရန် 
ဖိတ် ခ အပ်ပါသည်။ 
 

(၄၁) ကိမ် ြမာက်ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခကျင်းပ ရး လပ်ငန်း ကာ်မတီ 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် 

အမှတ်(၅)၊ ဇီဝကလမ်း၊ ဒဂမို န့ယ်၊ ၁၁၁၉၁၊ ရန်ကန် မို ။ 
 

 
စာတမ်းတင်သွင်းမများနှင့် ဆးပစ္စည်းကရိယာြပခန်းများ၊ ပိစတာြပခန်းများအတွက ် အ သးစိတ်သိလိပါက 
အာက် ဖာ်ြပပါ E-mail သိ ့ဆက်သွယ်စစမ်းနိင်ပါသည်။  

E-mail: publicationdmr@gmail.com 
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ဝမ်းနည်း ကာင်းမှတ်တမ်းတင်ြခင်း  

 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်) တွင်၁၉၆၆ မှ ၂၀၀၁ခနှစ်အထိတာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ သာ 

 ဦး အာင်ြမင် ့ဌာနခွဲမှူ း(အငိမ်းစား)    စာ စာင်ထတ်ြပန် ရးဌာနခွဲ  (ရဟန်းဥူး  ဥက္က ဌ)    အသက(်၇၄)နှစ်သည်    
၂၀-၉-၂၀၁၂ ရက(် ကာသပ တး န)့ ည ၉:၃၅ နာရ ီ တွင်သာ ကတမို န့ယ် နအိမ်တွင် ပျလွန် တာ်မူ ကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစနှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ကာင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ 
                                                                    
 

 
 
 
 
 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) အီလက်ထ ရာနစ်သတင်းလာ အယ်ဒီတာအဖဲွမှ့  
၂၀၁၁ ခနှစ် ဇွန် လမှ စတင်၍ ၄ လလင် တစ်ကိမ် စီစဉ်ြဖန်ေ့ပါသည်။                                            

 
   ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)၏ နှစ် (၅၀) ြမာက် ( ရရတ) အထိမ်းအမှတ် 

မဂ္ဂဇင်းစာအပ်အတွက် စာမူများ တာင်းခြခင်း 
 

            ၂၀၁၃ ခနှစ်   ဇွန် လ  (၁၀) ရက်တွင်   ကျ ရာက်မည် ့   ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) ၏  
နှစ်(၅၀) ြမာက ် ( ရရတ) အထိမ်းအမှတ် မဂ္ဂဇင်းစာအပ်ကိ ရိက်နှိပ်ထတ် ဝမည်ြဖစ်ပါ၍ ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၏အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများအ နြဖင့် မိမိတိ၏့ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ လပ်ငန်းအ တွ  ့
အကုများနှင် ့ ဗဟသတများကိ ဓါတ်ပ၊ ကဗျာ၊ ဝတ္ထ ု၊ ဆာင်းပါး၊ စာညွန်၊့ ကာတွန်းများအြဖစ် ဖန်တီး၍ 
စာ စာင်ထတ်ြပန် ရးဌာနခွဲသိ ့ ပးပိ ့ကပါရန် မတ္တ ာရပ်ခအပ်ပါသည်။ 

        မှတ်ချက-် ပးပိရ့ာတွင် ဝန်ထမ်းအ နြဖင့် မိမိကိယ်တိင် ရိက်ကူး၊ ရးသား၊ စပ်ဆိ၊ ရးဆွဲ ဖနတီ်း 
ထားပါ ကာင်း၊ မည်သည့်စာနယ်ဇင်းသိမ့  ပးပိထ့ားြခင်းမရှိပါ ကာင်းနှင့် ဤဖန်တီးမအတွက် မိမိမှ တာဝန်ယူ 
ပါ ကာင်း ရးသား ဖ ြပလက်မှတ် ရးထိးကာ ကွန်ပျူတာြဖင် ့ စာစီလျက ် စီဒီနှင့်အတူစာရွက်တွင် ပနှိပ်၍ ပးပိ ့
ကပါရန် မတ္တ ာရပ်ခအပ်ပါသည်။ (ရှားပါး) ဓါတ်ပများကိလည်း Scannerြဖင် ့ ကူးယူး ပီးပါက မူလပိင်ရှင်ထ 
ြပန်လည် ပးအပ်ပါမည်။ 

           ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) 
          (၅၀) နှစ် ြမာက် နှစ်ပတ်လည် နအ့ထိမ်းအမှတ် 
           အခမ်းအနားကျင်းပ ရး ကာ်မတီ 


