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ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�လပုင်နး်အက ူလပုက်ိုငမ်ည့်သမူျားအတကွ ်
 
 

 
「လက်မတှမ်ရိှေပမဲ့ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုက်ို စတိဝ်ငစ်ားတယ်」ဆိုသမူျား၊ 
「ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ」အြဖစန်�ဲ အတတူအူလပုလ်ပု�်ကရေအာင။် 
ေဂဟာေပါ်မတူည၍်「ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ = Helper」မဟတုပ်၊ဲ 
「ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ = Assistant」�ငှ့်「ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ = Supporter」ဟလုညး်ေခါ်ဆို �ကပါသည။် အားလံုးက 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်(Caregiver) အား ကူညလီပုက်ိုငေ်ပးရေသာအလပုြ်ဖစ ်�ပးီ၊ အသက်အရွယ်အကန�်အသတမ်ရိှ၊ လက်မတှမ်လိုပ ဲ
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုက်ို လပုက်ိုင�်ိုငြ်ခငး်က ထးူြခားချက်ြဖစပ်ါသည။် 
ဤလမး်��နစ်ာအပုသ်ည ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုက်ို စတိဝ်ငစ်ားေပမဲ့၊ မမိရဲိ�ကိုယ်ခ��ာသနစ်မွး်မ�ကို စိုးရိမပ်ပူနြ်ခငး်၊ 
ေအာငလ်က်မတှယူ်ဖို�အတက်ွ ေလလ့ာရနလ်ိုအပေ်�ကာငး်စဉး်စား�ပးီ၊ ဝနေ်လးေနေသာသ ူများအတက်ွ「ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ」ဆိုတာကို 
နားလညသ်ေဘာေပါက်ေစ�ပးီ၊ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ အြဖစလ်ပုက်ိုင�်ိုငရ်နအ်တက်ွ ရညရွ်ယ်ထားပါသည။် 
 

1  ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အလပုဆ်ိုတာ 
ပထမဆံုး ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုက်ို လပုက်ိုငဖ်ို�အတက်ွ၊ ၎ငး်လပုင်နး်ကို သေဘာေပါကေ်စရန် ဝနေ်ဆာငမ်�အမျ�ိးအစားများ�ငှ့် 
ဆက်စပေ်သာေဂဟာ၊ အလပုအ်ကိုင�်ငှ့်ပတသ်က်၍ မတိဆ်က်ေပးပါမည။် 

  (1) ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�ဝနေ်ဆာငမ်�အမျ�ိးအစား    
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်�တငွ ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်(Caregiver) က ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်ခဘံိုး ဘာွးများ၏ေနအမိသ်ို�သာွးေရာက်၍ 
လပုေ်ဆာငရ်သည့်အမျ�ိးအစား�ငှ့် ဘိုးဘာွးများကိုယ်တိုင ်ေဂဟာသို� လာေရာက်၍ ဝနေ်ဆာငမ်�ကိုရယူြခငး်စသြဖင့် ပံုစအံမျ�ိးမျ�ိးရိှပါသည။် 
ေအာက်ပါဇယားတငွ ်ေတ�ွရများေသာြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်�အမျ�ိးအစားများ�ငှ့် အေ�ကာငး်အ ရာများကို မတိဆ်က်ေပးပါမည။် 

ဇယား - ေတ�ွရများေသာဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အမျ�ိးအစား ေဂဟာ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�အမည ် အေ�ကာငး်အရာများ 

ေဂဟာတငွ ်
ေနထိုငရ်ေသာ 
ဝနေ်ဆာငမ်� 

သက�်ကးီရယ်ွအိုကျန်းမာေရး  
ြပ�စုေစာင့်ေရာှကေ်ပးေသာေဂဟာ 
(Rooken) 

ဒဏရ်ာ၊ ေရာဂါတုိ�ေ�ကာင့်ေဆး�ံုတက�်ပးီ၊ ေဆးကသုမ�ခယံေူသာလူနာက 
ေဆး�ံုမဆှငး်�ပးီေနာက ်မမိေိနအိမတွ်ငြ်ပနလ်ညေ်နထုိင�်ိုငရ်န၊် ဆရာဝန ် 
၏��န�်ကားမ�ေအာကတွ်င ်ကိုယလ်ကလ်�ပရှ်ားေလ့ကျင့်ခနး် ြပ�လုပြ်ခငး်  
�ငှ့် ေဆးကသုမ�၊ ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်� မ ှအစားအေသာက၊် ေရချ�ိးြခငး်စ  
သည့်ေန�တဓဝူကစိ�ရပမ်ျားထိဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပေ်သာေဂဟာြဖစပ်ါသည ်

သက�်ကးီရယ်ွအို 
ြပ�စုေစာင့်ေရာှကေ်ပးေသာ 
လမူ�ဖူလံုေရးေဂယာ 

အိပယ်ာထဲလဲေနေသာလူနာ၊ အိမတွ်ငြ်ပ�စေုစာင့်ေရှာကရ်နခ်ကခ်�ဲပးီ၊  
၂၄နာရီပတ်လုံးြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�လုိအပေ်သာသမူျား ေနထုိငသ်ည့် ေဂဟာြဖစပ်ါသည။် 

သက�်ကးီရယ်ွအို 
ြပ�စုေစာင့်ေရာှကေ်ပးေသာ 
ေဆးကသုေရးေဂဟာ 

နာတာရှညေ်ရာဂါရိှသ၊ူ ကာလ�ကာရှညေ်ဆးကသုမ�ခယံရူနလုိ်အပေ်သာ သမူျားအတွက ်
စနစတ်ကျြပ�ေစာင့်ေရှာကမ်�ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာေဆးက ုသေရးေဂဟာြဖစပ်ါသည။် 

သက�်ကးီရယ်ွအို 
ြပ�စုေစာင့်ေရာှကေ်ပးေသာေဆး�ုံ 

ေဆးကသုမ�ခယံရူနလုိ်အပေ်သာလူနာများ၏ ကာလ�ကာရှညေ်ဆးကသု 
မ�၊ ေနထုိငမ်�ကိုြပ�လုပေ်ပးေသာ ေဆး�ံုအဖွဲ�အစညး်ြဖစပ်ါသည။် 

ေဂဟာသို� 
အသာွးအြပန်
လပုရ်ေသာ 
ဝနေ်ဆာငမ်� 

ေဂဟာသို� မနကသ်ာွးညြပန်၍  
ကိုယ်လကလ်�ပ်ရာှးေလက့ျင့်ခန်း 
လပ်ုရေသာ (Day Care) ဝန်ေဆာင်မ� 

Rooken ေဂဟာသို� သာွးေရာကအ်သံုးြပ�ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် �ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကထုံုးပညာရှင၊် 
လုပေ်ဆာငမ်�ပိုငး်ဆိုငရ်ာကထုံုးပညာရှင ် စသည့်အထူးက�ုငှ့်အတူ၊ ေန�စဉေ်နထုိငမ်�ဘဝတွင ်
ြပနလ်ညေ်နထုိငလ်ာ �ိုငရ်န ်အကအူညြီဖစေ်စမည့် ကိုယလ်ကလ်�ပရှ်ားေလ့ကျင့်ခနး်များကို  
လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ကာလတုိေဂဟာတွင်ေနထိုင်�ပီး၊ 
ေဆးကသုမ�ခံယူရေသာ  
(Short Stay) ဝန်ေဆာင်မ� 

ကာလတုိ Rooken ေဂဟာတွငေ်နထုိင�်ပးီ၊ �ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာလုပေ်ဆာငမ်� 
ေလ့ကျင့်ခနး်များြပ�လုပြ်ခငး်�ငှ့် ေန�စဉေ်နထုိငမ်�ဘဝအကအူညကီို ခယံ ူ
ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ေဂဟာသို� မနကသ်ာွးညြပန်၍ 
ြပ�စုေစာင့်ေရာှကမ်�ခံယူရေသာ 
 (Day Service) ဝန်ေဆာင်မ� 

ေန�ပိုငး်ေစာင့်ေရှာကမ်�ေပးေသာေဂဟာသို� သာွးေရာက�်ပးီ၊  
အစားအေသာက၊် ေရချ�ိးြခငး်စသည့် ေန�စဉေ်နထုိငမ်�ဘဝအေထာကအ်ပံ့ ကို ခယံြူခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

အိမတ်ိုင် 
ရာေရာက် 

ဝနေ်ဆာငမ်� 

အမ်ိတုိင်ရာေရာက ်ြပ�စုေစာင့် 
ေရာှကမ်�ေပးေသာဝန်ေဆာင်မ� 

Helper က ေနအိမသ်ို�သာွးေရာက�်ပးီ၊ ေန�စဉေ်နထုိငမ်�ဘဝအကအူညကီို ေပးပါသည။် 

အမ်ိတုိင်ရာေရာက ်သနူာြပ�မှ ြပ�စု 
ေစာင့်ေရာှကမ်�ေပးေသာဝန်ေဆာင်မ� 

ဆရာဝန�်�န�်ကားမ�အတုိငး် သနူာြပ�ဆရာမက ေနအိမသ်ို�သာွးေရာက�်ပးီ၊  
ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမ��ငှ့် ေဆးကသုမ�အေထာကအ်ပံ့ကိုေပးပါသည။် 

အမ်ိတုိင်ရာေရာက ်ကိုယ်လကလ်�ပ် 
ရာှးေလက့ျင့်ခန်းြပ�လပ်ုေပးေသာ 
ဝန်ေဆာင်မ� 

ဆရာဝန�်�န�်ကားမ�အတုိငး် �ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာေရာဂါကထုံုးပညာရှငတုိ်�က ေနအိမသ်ို�သာွးေရာက�်ပးီ၊ 
�ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာလုပေ်ဆာငမ်�ြပနလ်ညထူ်ေထာင ် �ိုငရ်န၊် ေန�စဉေ်နထုိငမ်�ဘဝမာှ 
ြပနလ်ညေ်နထုိငလ်ာ�ိုငရ်နအ်ကအူညြီဖစ ် ေစမည့် ကိုယလ်ကလ်�ပရှ်ားေလ့ကျင့်ခနး်များကို 
ြပ�လုပေ်ပးပါသည။် 



2  

သက်�ကးီရွယ်အိုကျနး်မာေရးြပ�စုေစာင့်ေရာှက်မ�ေဂဟာ(Rooken) 

သက်�ကးီရွယ်အိုလူမ�ဖူလံုေရးေဂဟာ (အထးူ သက်�ကးီရွယ်အိုြပ�စုေစာင့်ေရှာက်မ� ေဂဟာ) 

 
 
 
 

  (2) ေတွ�ရများေသာ ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်� ေဂဟာများ  

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်�တငွ ်ေဂဟာတငွေ်နထိုငေ်စ�ပးီ၊ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေပးေသာလပုင်နး်များလညး်ရိှ ပါသည။် 
ဒေီနရာမာှ လသူမိျားေသာေဂဟာအြဖစ် သက်�ကးီရွယ်အိုကျနး်မာေရးြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ� ေဂဟာ�ငှ့်  
သက်�ကးီရွယ်အိုြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လမူ�ဖလူံုေရးေဂဟာကို မတိဆ်က်သာွးပါမည။်   

■ အကျဉး်ချ�ပ ်

ေဆး�ံုတငွေ်ဆးကုသမ�ခယူံ၍ ေဆး�ံုမဆှငး်လာ�ပးီေနာက်၊ မမိေိနအမိတ်ငွြ်ပနလ်ညေ်နထိုင�်ိုငရ်နအ်တက်ွ၊ ြပ�စု ေစာင့်ေရှာက်မ��ငှ့် 
ေဆးကုသမ�ခယူံရနလ်ိုအပေ်သာသက်�ကးီရွယ်အိုများအတက်ွ၊ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်ြခငး်၊ ကိုယ်လက် လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး်လပုြ်ခငး်၊ 
အစားအစာေက�းေမးွြခငး်၊ ေရချ�ိးြခင်းစသည့် ေန�စဉ်ကစိ�ရပမ်ျားကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး ေသာေဂဟာြဖစပ်ါသည။် 

■ ေဂဟာတွငက်သုမ�ခယံ�ူိုငသ် ူ

ေဆး�ံုတက်၍ေဆးကုသမ�ခယူံရနမ်လိုအပေ်သာလ်ညး်၊ ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး်ြပ�လပုြ်ခငး်�ငှ့် သနူာြပ�၏�ကးီ�ကပ၊် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�တို� လိုအပေ်သာပဂု�ိ�လမ်ျားအတက်ွြဖစပ်ါသည။်  
(အဆင့် ၁ �ငှ့်အထက် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လိုအပသ်ညဟ် ုသတမ်တှခ်ရံေသာပဂု�ိ�လမ်ျား) 

■ ဝနေ်ဆာငမ်�အေ�ကာငး်အရာ 

・�ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင၊် လပုေ်ဆာငမ်�ပိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှငတ်ို��ငှ့် ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး်လပုြ်ခငး်။ 
・ေဆးကုသမ�၊ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�များ 

(ကျနး်မာေရးအေြခအေန�ကည့်��ြခငး်၊ ေဆးေပးြခငး်၊ ေဆးစစြ်ခငး်စသြဖင့်) 
・ေန�စဉေ်နထိုငမ်�အေပါ် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ� 

(အစားအစာေက�းေမးွြခငး်၊ ေရချ�ိးြခငး်၊ အညစအ်ေ�ကးစနွ�်ြခငး်စသြဖင့်) 
・အြခား(တိုငပ်ငေ်ဆးွေ�းွကူညြီခငး်၊ စတိအ်ပနး်ေြဖြခငး်စသြဖင့်) 

 
 

■ အကျဉး်ချ�ပ ်

အစဉအ်�မြဲပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လိုအပေ်န�ပးီ၊ ေနအမိတ်ငွေ်နထိုငရ်နအ်ခက်အခရိှဲေသာ သက်�ကးီရွယ်အိုများကို ေနထိုငစ်ားေသာက်မ�အလံုးစံု 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေပးေသာ ေဂဟာြဖစပ်ါသည။် 

■ ေဂဟာတွငက်သုမ�ခယံ�ူိုငသ် ူ
အစဉအ်�မြဲပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လိုအပေ်န�ပးီ၊ ေနအိမတ်ငွေ်နထိုငရ်နအ်ခက်အခရိှဲ ေသာပဂု�ိ�လမ်ျားအတက်ွြဖစပ်ါ သည။်  
(အဆင့် ၃ �ငှ့်အထက် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လိုအပသ်ညဟ် ုသတမ်တှခ်ရံေသာပဂု�ိ�လမ်ျား) 
(အဆင့် ၁ �ငှ့် ၂ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လိုအပသ်ည့်ပဂု�ိ�လမ်ျားလညး် မလ�ဲမေရှာင�်ိုငေ်သာအေြခအေနများေ�ကာင့်၊ 
ေနအိမတ်ငွေ်နထိုငရ်နအ်ခက်အခရိှဲသညဟ် ုအသအိမတှြ်ပ�ခရံပါက ရပရွ်ာအပုခ်ျ�ပေ်ရး�ံုးများ၏စစေ်ဆးကူညမီ� ြဖင့်၊ 
ေဂဟာတငွေ်နထိုငက်သုမ�ခယူံ�ိုငပ်ါသည။်) 

■ ဝနေ်ဆာငမ်�အေ�ကာငး်အရာ 

・ေန�စဉေ်နထိုငမ်�အေပါ် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�  
(အစားအစာေက�းေမးွြခငး်၊ ေရချ�ိးြခငး်၊ အညစအ်ေ�ကးစနွ�်ြခငး်စသြဖင့်) 

・ကျနး်မာသနစ်မွး်လာေအာငေ်လကျင့်ြခငး် (ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး်များစသြဖင့်) 
・ေန�စဉက်ျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မ� (ကိုယ်အပခူျနိတ်ိုငး်ြခငး်�ငှ့်ေသးွေပါငခ်ျနိြ်ခငး်စသြဖင့်) 
・အြခား (ေနထိုငမ်�ကိုတိုငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး် ၊ စတိအ်ပနး်ေြဖြခငး်စသြဖင့်) 
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ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�အလပုဆ်ိုတာ 

 

  (3) ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်� ေဂဟာတွင ်လပုက်ိုင�်ကေသာအလပုအ်ကိုငမ်ျား    
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ� ေဂဟာအမျ�ိးမျ�ိးရိှသက့ဲသို�၊  
ေဂဟာတငွ ်အလပုလ်ပုက်ိုင�်ကေသာသတူို�၏ အလပုအ်ကိုငလ်ညး် အမျ�ိးအစားများစာွရိှပါသည။် 
ပထမဦးစာွ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုအ်ေ�ကာငး်န�ဲပတသ်က်�ပးီ ရှငး်ြပပါမည။် 

 
 

■ အကျဉး်ချ�ပ ်

ဘိုးဘာွးများ�ငှ့် နးီနးီကပက်ပေ်နထိုငရ်ငး် ၊ ေန�စဉေ်နထိုငမ်�တငွ ်လိုအပေ်သာဝနေ်ဆာငမ်�များကို ေပးအပရ်ေသာပညာရှငအ်လပုြ်ဖစပ်ါသည။်  

 

■ ဘယလ်ိုအလပုမ်ျ�ိးလ ဲ

ဘိုးဘာွးများ၏ေန�စဉေ်နထိုငမ်�ကို ကူညေီဖးမေပးရေသာ အလပုြ်ဖစပ်ါသည။် 
အစားအစာေက�းေမးွြခငး်၊ ေရချ�ိးြခငး်၊ အညစအ်ေ�ကးစနွ�်ြခငး်တို�ကို ကူညေီဆာငရွ်က်ေပးရာတငွ၊်  ဗဟသုတု�ငှ့် က�မး်ကျငမ်�ရိှ�ံုသာမက၊ 
အလပု�်ငှ့်ပတသ်က်၍ တထီငွ�်ိုငစ်မွး်၊  လ�ူစမွး်အားလညး် လိုအပ ်ပါသည။် 

 

■ ဘယလ်ိုအလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစားေတွရှလိ ဲ

လသူမိျားေသာအလပုအ်ကိုငမ်ျားမာှေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစသ်ည။် 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

ြပ�စေုစာင့်ေရာှ
ကမ်�အက ူ

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး် 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုငရ်ာလမူ�
ဖလူံုေရးဝနထ်မး် 

ဆရာဝန် 
သနူာြပ� 

တွဲဖက်သနူာြပ� 
သာွးကျနး်မာေရးပညာရှင ်

ေဆးစပဆ်ရာ 

အာဟာရေဗဒပညာရှင ်

ထမငး်-ဟငး်ချက်ဝနထ်မး် 

�ံုးဝနထ်မး် 

သနူာြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ပါရဂ ူ

တိုငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�ဆိုငရ်ာဝနထ်မး် 

လမူ�ဖလူံုေရးဝနထ်မး် 
(Social Worker) 

စကားေြပာကုထံုးပညာရှင ်

�ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင 

လပုေ်ဆာငမ်�ပိုငး်ဆိုငရ်ာကု
ထံုးပညာရှင ်

ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�ေဂဟာ 
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ဇယား：ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေဂဟာတငွ ်အလပုလ်ပု်ကုိင�်ကသည့် အလပုအ်ကုိင်အမျ�ိးအစားများ 

အလပုအ်ကိုင ် အလပု(်တာဝန)်အေ�ကာငး်အရာ 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုငရ်ာလမူ�ဖလူံုေရးဝနထ်မး် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး် 

ဘိုးဘာွးများအား ကူညေီဖးမြခငး်၊ ေဝယျာဝစ�များလပုက်ိုငေ်ပးြခငး်။ 
ဘိုးဘာွးများ ေန�စဉဘ်ဝတငွ ်စတိသ်က်ေတာင့်သက်သာြဖင့်ေနထိုင ်
�ိုငေ်အာင ်ဝိုငး်ဝနး်ကူညပီံ့ပိုးေပးသည။် 

ဆရာဝန် 
ဆရာဝနသ်ာ လပု�်ိုငေ်သာကျနး်မာေရးစစေ်ဆးြခငး်၊ ေဆးကုသြခငး်။ 
ဘိုးဘာွးများ၏ကျနး်မာေရးအေြခအေနကိုသရိှိထား�ပးီ၊ သနူာြပ��ငှ့် 
ကာယေလက့ျင့်ေရးဝနထ်မး်များအား ��န�်ကားေပးသည။် 

သနူာြပ�၊ တွဲဖက်သနူာြပ� 
ဆရာဝန�်ငှ့်ပးူေပါငး်၍ ဘိုးဘာွးများ၏ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာစမီခံန�်ခွဲမ� 
များြပ�လပုြ်ခငး်�ငှ့်အတ ူေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအသပိညာကို အသံုးချ�ပးီ၊  
သငေ်လျာေ်သာြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�များြပ�လပုေ်ပးသည။် 

�ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင ်(PT) 
Physio Therapist 

ဘိုးဘာွးများကို�ကည့်��စစေ်ဆးြခငး်�ငှ့် သင့်ေတာသ်ည့်ကာယေလ ့
ကျင့်ေရးအစအီစဉမ်ျားေရးဆွဲြခငး်၊ စနစတ်ကျကာယေလက့ျင့်ခနး် 
များြပ�လပုေ်ပးသည။် �ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင ်PT က အဓကိ 
ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားမ�အတက်ွ၊ လပုေ်ဆာငမ်�ပိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင ်
OT က အဓကိလပုေ်ဆာငမ်�စမွး်ရည၊် လမူ�ဘဝအလိုက်သင့်ေနထိုင�်ိုင ်
ရနအ်တက်ွ၊ စကားေြပာကုထံုးပညာရှင ်ST က အဓကိအသထံက်ွြခငး် 
လညေ်ချာငး်အတငွး်�ကက်ွသားများ၏လ�ပရှ်ား�ိုငမ်�ကိုေကာငး်မနွလ်ာ 
ေအာငေ်လက့ျင့်ေပးြခငး်များြပ�လပုေ်ပးသည။် 

လပုေ်ဆာငမ်�ပိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင ်(OT) 
Occupational Therapist 

စကားေြပာကုထံုးပညာရှင ်(ST) 
Speech Therapist 

အာဟာရ�ကးီ�ကပေ်ရးပညာရှင၊် 
အာဟာရေဗဒပညာရှင ်

ဘိုးဘာွးများအား အာဟာရြဖစေ်စရနအ်တကွ ်ကျနး်မာေရးအေြခအေန  
�ငှ့်ကိုက်ညေီသာအစားအစာများကို စမီခံန�်ခွဲေပးသည။် 

ေဆးစပဆ်ရာ ေဆးစပြ်ခငး်�ငှ့် ေဆးေသာက်ရမည့်နညး်လမး်ကို ��န�်ကားေပးသည။် 

သာွးကျနး်မာေရးပညာရှင ်
ခတံငွး်ေစာင့်ေရှာက်ြခငး်။ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်ကို ခတံငွး်ေစာင့် 
ေရှာက်မ���န�်ကားေပးသည။် 

သနူာြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ပါရဂ ူ
(Care Manager) 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�၊ကူညပီံ့ပိုးမ� လိုအပေ်သာဘိုးဘာွးများ၊ မသိားစဝုင ်
များ �ငှ့်တိုငပ်ငေ်ဆးွေ�းွကာ၊ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လိုအပေ်သာဘိုးဘာွး 
များ ကျနး်မာေရးအေြခအေန�ငှ့်ကိုက်ညမီည့်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ� 
ဝနေ်ဆာငမ်�ကို ရယူ�ိုငေ်အာငကူ်ညပီံ့ပိုးေပးသည။် 

ကူညီပံ့ပိုးမ�ဆိုငရ်ာေဆးွေ�းွအတိုငပ်ငခ်ပံဂု�ိ�လ ်
(သက်�ကးီရွယ်အိုကျနး်မာေရးြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�

ေဂဟာ) 
ေနထိုငမ်�ဘဝဆိုငရ်ာေဆးွေ�းွအတိုငပ်ငခ်ပံဂု�ိ�လ ်

(သက်�ကးီရွယ်အိုလမူ�ဖလူံုေရးေဂဟာ) 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အစအီစဉေ်ရးဆွဲြခငး်။ ေဂဟာဝနထ်မး်များ၊ 
ဆရာဝန၊် �ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကုထံုးပညာရှင၊် နယ်ေြမအပုခ်ျ�ပသ်မူျား�ငှ့် 
ဆက်သယ်ွ၊ ည�ိ��ိငး်ြခငး်လညး် တာဝနယူ်ေဆာငရွ်က်ေပးသည။် 

အြခား လမူ�ဖလူံုေရးဝနထ်မး်၊ �ံုးဝနထ်မး်၊ ထမငး်-ဟငး်ချက်ဝနထ်မး်စသြဖင့် 

 

 
ဤဇယားတငွ ်ေဖာြ်ပထားေသာအလပုအ်ကိုငအ်မျ�ိးအစား�ငှ့်ဝနထ်မး်များသည် ဥပမာတစခ်ြုဖစပ်ါသည။် 
ေဂဟာတငွ ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများ အဆငေ်ြပစာွေနထိုင�်ိုငရ်နအ်တက်ွ သက်ဆိုငရ်ာက�မး်ကျငပ်ညာရှင ်များက အဖွဲ�(Team)ြဖင့် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေပးလျက်ရိှပါသည။် 
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「 ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အက」ူ

ဆိုတာ ဘယလ်ိုအလုပမ်ျ�ိးကို 
လုပရ်တာလဲ？ 

2  ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အက ူအလပု�ှ်င့်ပတသ်က၍် 
 

  ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အက ူအကျဉး်ချ�ပ ်  

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�လပုင်နး်ခငွတ်ငွ「် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ」သည် ဘယ်လိုတာဝနေ်တကွို ထမး်ေဆာငရ်�ပးီ ၊ ဘယ်လိုအကျ�ိးေကျးဇူး�ငှ့် 
ထးူြခားချက်ေတရိှွပါသလ？ဲ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အာမခေံဂဟာ�ငှ့် 
�ံုးခနး်စသည့်ေနရာများတငွ ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်များကုိ 
ကူညေီပးရေသာအလပုြ်ဖစပ်ါသည။် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုသ်ည ်
အစားအစာစားရာတငွအ်ကူအညေီပးြခငး်၊ 
ကုိယ့်ကုိယ်ကုိအားကုိးလာ �ိုငရ်န် 
ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးအကူအညေီပးြခငး် 
စသြဖင့်အမျ�ိးမျ�ိးရိှပါသည။် ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများ အား
「အညစ်အေ�ကးစနွ�်ရာတငွ်အကူအညေီပးြခငး်」�ငှ့်
「ေရချ�ိးရာတငွအ်ကူအညေီပးြခငး်」က့ဲသို�ေသာ 
တိုက်�ိုက်ထေိတွ�ြပ�စရုေသာကိစ�များကုိ ေဆာငရွ်က်ရနမ်လိုပဲ၊ 
အြခားေဝယျာဝစ�များကုိ အဓိကေဆာငရွ်က် ရမညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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�ိုငင်ြံခားသားအလုပသ်မားများက 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အကအူေနန�ဲ 
လုပက်ိုငြ်ခငး်အကျ�ိးေကျးဇးူဆိုတာ 
ဘာလဲ？ 

 

 

  
 

 
 

 

 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်သမူျား(Caregivers)တိုးပာွးလာြခငး်�ငှ့် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပု်ကုိ အသက်ေမးွ 
ဝမး်ေကျာငး်ပညာရပ်အလပု်အြဖစ် လပုကုိ်င�်ိုငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

ြပ�စုေစာင့်ေရှာက်မ�အကူ
ြဖစ်လာလျင်  
ဘယ်လိုကိစ�များမာှ 
အကျ�ိးြပ��ိုင်မလဲ？ 

 

 
အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ေပမဲ့ ၊  
အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းမ ရိှေသာသူများအတွက် 
အလုပ်လုပ်ရန်  ေနရာတစ်ခု ြဖစ်လာပါမည်။  
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3 လပုင်နး်အကျဉး်ချ�ပ�ှ်င့်ပတသ်က၍် 
 

  ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�ဝနထ်မး်၏အလပု�်ငှ့် ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အက၏ူအလပု ်ကာွြခားချကမ်ျား  
 

�ပးီခဲ့တဲ့အေ�ကာငး်အရာအထ၊ိ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပု�်ငှ့် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူအလပု�်ငှ့်ပတ ်သက်၍ 
လယ်ွလယ်ွကူကူရှငး်ြပခဲ့တာြဖစပ်ါတယ်။ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်�ငှ့် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ ရဲ�ကာွြခားချက်ဆိုတာ ဘာြဖစမ်လ？ဲ 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်�ငှ့် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူရဲ� အဓကိကာွြခားချက်က တိုက်�ိုက်ထေိတ�ွ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေပးရြခငး်၊ မေပးရြခငး် 
ဆိုတဲ့အချက်ပြဲဖစပ်ါတယ်။ 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပု ်(ခ��ာကိုယ်ကိုကိုငတ်ယ်ွ၍ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေပးရြခငး်)သည် ြပ�စေုစာင့် ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်များ၏အလပုြ်ဖစ�်ပးီ၊ 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူကေတာ ့ခ��ာကိုယ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ��ငှ့် ဆက်စပသ်ည့်အလပု�်ငှ့် ေဝယျာဝစ�အလပုမ်ျားကိုလပုက်ိုငရ်ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူသည ်
「ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်ကို ကူညေီပးရသည့်」အလပုဟ် ုမတှသ်ား�ိုငပ်ါသည။် 
ဥပမာအေနန�ဲ အစားအစာေက�းေမွးစဉ် လပုေ်ဆာငရ်ေသာကိစ�များကို ေဖာြ်ပသာွးပါမည။် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်က အစားအစာကို�မ�ိချရနအ်ခက်အခရိှဲေသာဘိုးဘာွးကို ဇွနး်ြဖင့်ခွံ�ေက�းရ သည့်ပံုရိပက်ို စတိကူ်းပံုေဖာ�်ကည့်ပါ။ 
ဤက့ဲသို� ဘိုးဘာွးတစဦ်းကို ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်တစဦ်းက ြပ�စေုနရသည့်အေနအထားမျ�ိးတငွ် အြခားဘိုးဘာွးများ၏အေြခအေနကို 
မ�ကည့်���ိုငပ်ါ။  
၎ငး်အေနအထားမျ�ိးတငွ် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူက အြခားဘိုးဘာွးများ၏အေြခအေနကို �ကည့်��ေပး ြခငး်၊ ေရေ�းွ�ကမး်များလိုက်ချေပးြခငး် 
စသည့်အေသးအဖွဲကစိ�များကိုေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့်၊ ြပ�စေုစာင့် ေရှာက်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ကိုအြပည့်အဝေပး�ိုငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 
 

ဇယား：ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝန်ထမး်�ငှ့် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူ၏အလပုကွ်ာြခားပံု 
(အစားအစာေက�းေမွးသည့်ပံုရိပ် ဥပမာတစရ်ပ)် 

【ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�ဝနထ်မး်】 
(တိုက�်ိုကထ်ေိတွ�ြပ�စေုစာင့်ေရှာကြ်ခငး်) 

【ြပစေုစာင့်ေရှာကမ်�အက】ူ 
(ေဝယျာဝစ�အလပုမ်ျား) 

အစားအစာစားရာတငွအ်ကူအညေီပးရြခင် 

စားေသာက်ေနစဉ�်ကည့်��ေစာင့်ေရှာက်ေပးရြခငး် 

စားေသာက်သည့်ပမာဏစစေ်ဆးေပးရြခငး် 

ေဆးတိုက်ေက�းရြခငး် 

ထမငး်ပွဲသမိး်ဆညး်ရြခငး် 

ဘိုးဘာွးများအားလမး်��နေ်ခါ်ေဆာငရ်ြခငး် 

ခတံငွး်သန�်ရှငး်ေပးရြခငး် 

ေအပရွန�်ငှ့် လက်သတုပ်ဝုါများေပးေဝြခငး် 

ေရေ�းွ�ကမး်ထည့်၍ ေပးေဝြခငး် 

ထမငး်ပွဲြပငေ်ပးြခငး် 

အေထာက်ကူြပ�သည့်ပစ�ညး်များေပးေဝြခငး် 

စားေသာက်ေနစဉ�်ကည့်��ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

ထမငး်စားခနး်သန�်ရှငး်ြခငး် 

ဓာတေ်လခှါးသို�သာွးရနေ်ခါ်ေဆာငရ်ြခငး် 
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အထက်ပါအလပုမ်ျားကုိ 
အကုန်လံုးလပု်ရမာှမဟုတပ်ါဘးူ။ 

ကုိယလ်ပု�်ိုငမ်ဲ့အလပု်ကုိ 
ရှာ�ကည့်ပါ။ 

 

 
အစားအစာေက�းေမးွြခငး်အြပင၊် ေဂဟာတငွး်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ��ငှ့်ဆက်စပသ်ည့်အလပု၊် ေဝယျာဝစ� အလပုမ်ျား အမျ�ိးမျ�ိးရိှပါသည။် 
အထးူသြဖင့်၊ ေအာက်ပါအလပုအ်ကိုငမ်ျားြဖစပ်ါသည။် 

 
■  ေဂဟာသန်�ရငှး်ေရး�ှင့် ြပ�ြပငထ်နိး်သမိး်ြခငး် 

・အခနး်သန�်ရှငး်ေရး�ငှ့် အစားအစာများသမိး်ဆည်းြခငး် 
・အပိယ်ာခငး်ြခငး်၊ အပိယ်ာခငး်လလဲယ်ှြခငး် 
・ေလဝငေ်လထက်ွေကာငး်ေအာငလ်ပုေ်ဆာငြ်ခငး်၊ 

အခနး်တငွး်ေြခာက်ေသ�ွေနေအာငလ်ပုြ်ခငး် စသြဖင့် ပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိး်ြခငး်  
・ေဂဟာတငွထ်ားရိှထားေသာပစ�ညး်များြဖည့်တငး်ြခငး်�ငှ့် လလဲယ်ှြခငး် 

 
 

■ ြပငဆ်ငမ်�တစခ်စုကီို ကညူေီပးရြခငး် 

・ထမငး်ပွဲြပငဆ်ငေ်ပးြခငး် 
・အေထာက်ကူြပ�ပစ�ညး်များ၊ ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး်(Rehabilitation)  

သံုးကရိယာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့် သမိး်ဆညး်ြခငး် 
・ေရ�လျားသာွးလာစဉစ်ကားေြပာေပးြခငး် 

 
 

■ အြခား 

・�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ေပးြခငး် 
・စကားေြပာေပးရြခငး် 
・ေဂဟာ�ငှ့် ေနအမိအ်�ကား အ�က�ိအပို�လပုေ်ပးြခငး် 
・ပနး်ဥယျာဉစ်သည့် ဝါသနာပါရာလပုေ်ဆာငရ်ာတငွ ်ကူညေီပးြခငး် 
 
 

စသြဖင့်

အဓကိလပုေ်ဆာငရ်ေသာေဝယျာဝစ�အလပုမ်ျား�ှင့်ပတသ်က၍် 
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ြပ�စေုစာင့်ေရာှင့်မ�အကကူ လပုေ်ဆာငရ်မည့်ေဝယျာဝစ�အလပုရ်�ဲအဆင့်�ှင့်ပတသ်က၍် 

4 လကေ်တ�ွလပုင်နး် အေ�ကာငး်အရာ�ှင့်ပတသ်က၍် 
 

  (1) ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အက၏ူ လပုင်နး်အေသးစတိ ်    
 

ယခငစ်ာမျက်�ာှအထိ ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူမ ှလပုေ်ဆာငရ်မည့်အလပုမ်ျား(ေဝယျာဝစ�အလပုမ်ျား)  �ငှ့်ပတသ်က်၍ မတိဆ်က်ေပးခဲ့�ပးီပါ�ပ။ီ ယခမုစှ၍ 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူအေနြဖင့် ေဂဟာတငွအ်လပု ်လပုတ်ဲ့အခါမာှ၊「လက်ေတ�ွလပုေ်ဆာငရ်မည့် အလပုမ်ျား」ကို အေသးစတိ�်ကည့်�ကရေအာင။် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူအလပုက်ို ခက်ခတဲာ�ငှ့်လိုက်၍ အမျ�ိးအစားများခွဲြခားထား�ပးီ၊ ၄ငး်အခက်အခ ဲ အမျ�ိးအစားများကို ဤလမး်��နစ်ာအပုတ်ငွ်
「Class = အဆင့် 」ဟေုခါ်ပါမည။်「အဆင့်」များကို ြပ�စ ု ေစာင့်ေရှာက်မ��ငှ့်ပတသ်က်သည့် ဗဟသုတုမရိှေသာလ်ညး် လပုေ်ဆာင�်ိုငေ်သာအလပုမ် ှ
အတိုငး်အတာတစ် ခအုထကိ�မး်ကျငမ်�လိုအပေ်သာအလပုအ်ထကိို C ～ A  အဆင့်သံုးဆင့်ြဖင့်ခွဲြခားထားပါသည။်  

 

 

■ C အဆင့် 

(Manual) လက်စွဲစာအပု၊် (Pattern) ပံုစကံ လယ်ွကူ�ပးီ၊ က�မး်ကျငမ်�မရိှတဲ့သေူတေွတာငမ် ှလပုက်ိုင�်ိုင ်ေသာလပုင်နး်ြဖစ�်ပးီ၊ အထးူသြဖင့် 
သန�်ရှငး်ေရး၊ သမိး်ဆညး်ြခငး်၊ လိုအပသ်ည့်ပစ�ညး်ကရိယာများြပင ်ဆငြ်ခငး် စသညတ်ို�ြဖစပ်ါသည။် 
 

■ B အဆင့် 

ကာလတိုေလက့ျင့်ပါက၊ သငယူ်တတေ်ြမာက်�ိုငေ်သာ (Expertise) က�မး်ကျငမ်�လိုအပသ်ည့်လပုင်နး်    
ြဖစ�်ပးီ၊ အထးူသြဖင့် ေန�စဉေ်နထိုငလ်�ပရှ်ားမ�အရ အပိယ်ာခငး်ြခငး်၊ ဘိုးဘာွးများ၏ကျနး်မာေရးအေြခ   
အေနေပါ်မတူည�်ပးီ အစာစားချနိက်ိုဂ�စုိုက်ေပးြခငး်စသညတ်ို�ြဖစပ်ါသည။် 

 

■ A အဆင့် 

အတိုငး်အတာတစခ်အုထ ိက�မး်ကျငမ်��ငှ့် အေတ�ွအ�ကံ�လိုအပသ်ည့်အငမ်တနအ်ဆင့်ြမင့်ေသာလပုင်နး် ြဖစပ်ါသည။် 
 (ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများအား �ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး်၊ စကားေြပာေပးြခငး်၊ ဘိုးဘာွးများ၏ ဝါသနာပါရာလပုေ်ဆာငမ်�များကို 
ကူညီလပုက်ိုငေ်ပးြခငး်၊ စသြဖင့်) 

 
 

 
လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ၊ အဆင့်များ�ငှ့်ပတသ်က်၍၊ ဤလမး်��နစ်ာအပုတ်ငွ ်မတိဆ်က်ေပးထား  
ေသာအချက်အလက်�ငှ့် ေဂဟာတငွ ်တကယ်လက်ေတ�ွလပုေ်ဆာငရ်ေသာအခါတငွ ်ကွဲြပားမ�များရိှ�ိုင ်
ပါသည။် ေဝယျာဝစ�အလပုအ်ေ�ကာငး်အရာများသည် ေဂဟာ�ငှ့်လိုက်၍ ကွဲြပားသည့်အတက်ွြဖစပ်ါ 
သည။် ထို�အြပင၊် လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာတညူေီပမဲ့၊ ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွး�ငှ့်လိုက်၍၊ ြပ�စေုစာင့် 
ေရှာက်ပံုလညး်ကွဲြပား�ိုငသ်ည့်အတက်ွ၊ အဆင့်ခွဲထားေသာအေ�ကာငး်အရာများကို ကိုးကားချက်အြဖစ ်သာအသံုးြပ�ပါ။ 
လပုင်နး်အေသးစတိက်ို အလပုလ်ပုက်ိုငမ်ည့်ေဂဟာရဲ�တာဝနရိှ်သထူမံ ှလမး်��နမ်�၊ ေလက့ျင့်ေပးမ�  (Training) များမှ သရိှိနငိတ်ာမို�လို� 
အတညြ်ပ�စစေ်ဆးပါ။ 
ထို�ေနာက်၊ အဆင့်တစခ်စု၏ီလပုင်နး်ေဆာငတ်ာအေ�ကာငး်�ငှ့်ပတသ်က်၍ �ကည့်�ကပါစို�။ 
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■ C အဆင့် 

「C အဆင့်」သည ်(Manual) လက်စွဲစာအပု၊် (Pattern) ပံုစကံလယ်ွကူ�ပးီ၊ က�မး်ကျငမ်�မရိှတဲ့သေူတ ွေတာငမ် ှလပုက်ိုင�်ိုငေ်သာလပုင်နး်ြဖစပ်ါသည။် 
ပထမဆံုးအ�ကမိ ် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုက်ို လပုက်ိုင ်မည့်သမူျား�ငှ့် အရငဆ်ံုးေဂဟာရဲ�အေြခခအံလပုက်ို သ�ိပးီမစှတငလ်ိုသမူျား ဤအဆင့်မ ှ
စတငရ်ပါမည။် 

 
ဇယား：C အဆင့်၏လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ 

အမျ�ိးအစား 
(အဓကိအချက)် 

အမျ�ိးအစား 
（အလယအ်လတအ်ချက်） 

လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ 
(သာမနအ်ချက)် 

အပိယ်ာထ အပိယ်ာထရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 
လိုက်ကာဖငွ့်ြခငး်�ငှ့်�ကမး်ခငး်ေလဝငေ်လထက်ွေကာငး်ေအာ
င ်လပုြ်ခငး်စသည့် ပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိး်မ�များြပ�လပုြ်ခငး် 

အစားအစာ 
အစားအစာြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

သမိး်ဆညး်ြခငး် 

စားပွဲခံုများသန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး် 

ေအပရွန�်ငှ့်လက်သတုပ်ဝါများေပးေဝြခငး် 

အေထာက်အကူြပ�ပစ�ညမ်ျားေဆးေ�ကာြခငး်၊ 
ပနး်ကနမ်ျားေဆးေ�ကာြခငး် 

ထမငး်စားခနး်သန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး်(စားပွဲ၊ �ကမး်ြပင)် 

သန�်ရှငး်ေရး 
လေူနခနး်�ငှ့်ခနး်မများ 
သန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး် 

ေဂဟာတငွး်ေလဝငေ်လထက်ွေကာငး်ေအာင ်
တပဆ်ငထ်ားေသာကရိိယာ(Ventilator) �ငှ့် 
 စိုထိုငး်မ�ထနိး်စက်(Humidifier) များသန�်ရှငး်ြခငး် 

�ကမး်ြပငသ်န�်ရှငး်ြခငး်၊ လက်ကိုငတ်နး်များဖနုသ်တုြ်ခငး် 

အမိသ်ာသန�်ရှငး်ြခငး် 

အပိယ်ာခငး်လလဲယ်ှြခငး် 

အပိယ်ာခငး်ြခငး် 

အမ�ိက်စနွ�်ပစြ်ခငး် 

လိုအပသ်ည့်ပစ�ညး်များြဖည့်တငး်ြခငး် 

အဝတေ်လ�ာ ်
အဝတေ်လ�ာြ်ခငး်�ငှ့် 

ေလ�ာဖ်ပွထ်ားေသာအဝတမ်ျား 
သမိး်ဆညး်ြခငး် 

အဝတေ်လ�ာြ်ခငး် 

ေလ�ာဖ်ပွထ်ားေသာအဝတမ်ျားေခါက်ြခငး်၊ 
သက်ဆိုငရ်ာေနရာတငွြ်ပနထ်ားြခငး် 

လက်သတုပ်ဝါလတိြ်ခငး် 

ေရချ�ိး 
ေရချ�ိးရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့် 

သမိး်ဆညး်ြခငး် 

ေရေ�းွထည့်ြခငး် 

ေရချ�ိးဝတမ်ျားြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေရချ�ိးခနး်သန�်ရှငး်ြခငး် 

လိုအပသ်ည့်ပစ�ညမ်ျားြဖည့်တငး်ြခငး်၊ 

ြပ�ြပငထ်နိး်သမိး် ေဂဟာမပျက်စးီေအာင ်ထနိး်သမိး်ြခငး် 

ကားေရေဆးြခငး် 

သစပ်င၊် ပနး်ပငမ်ျားေရေလာငး်ြခငး် 

ထားရိှထားေသာပစ�ညး်များစစေ်ဆးြခငး်၊ 
ြဖည့်တငး်ြခငး်၊ လလဲယ်ှြခငး် 

(Rehabilitation) 
ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ား ေလက့ျင့်ခနး် 

(Rehabilitation) 
ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး်လပုြ်ခငး် 

အသံုးြပ�ထားေသာပစ�ညး်များသမိး်ဆညး်ြခငး် 

(Recreation) 
စတိအ်ပနး်ေြဖ 

စတိအ်ပနး်ေြဖရနအ်တက်ွ 
ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ သမိး်ဆညး်ြခငး် 

ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊အစအီစဉမ်ျားေရးဆွဲ ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ကရိိယာ၊ အသံုးအေဆာငမ်ျားသမိး်ဆညး်ြခငး် 

အပိယ်ာဝင ် အပိယ်ာဝငရ်နြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် ေနာက်ေန�ဝတရ်မည့်အဝတမ်ျားြပငဆ်ငြ်ခငး် 

အဆင့်အလိုက ်ေဝယျာဝစ�အလပုမ်ျား�ှင့်ပတသ်က၍် 
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■ B အဆင့် 

「B အဆင့်」သည ်ကာလတိုေလက့ျင့်ပါက သငယူ်တတေ်ြမာက်�ိုငေ်သာက�မး်ကျငမ်�များလိုအပသ်ည့် လပုင်နး်ြဖစပ်ါသည။် C 
အဆင့်ရဲ�လပုင်နး်မ ှအေတ�ွအ�ကံ�များရယူ�ပီး၊ မမွး်မသံငတ်နး်တက်�ပးီသည့်ေနာက် တွင ်တက်လမှး်�ိုငပ်ါသည။် ထို�အြပင၊် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�၊ 
ေဆးကုသမ��ငှ့်ပတသ်က်၍ အေတ�ွအ�ကံ�  (လပုသ်က်�ငှ့် ေအာငလ်က်မတှရိှ်ြခငး်စသြဖင့်) ရိှသသူည ်C အဆင့်လပုင်နး်�ငှ့် တ�ပ�ိငန်က် B အဆင့်  
လပုင်နး်ကို  လပုက်ိုင�်ိုငပ်ါသည။် 

 

ဇယား：B အဆင့်၏လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ 

အမျ�ိးအစား 
(အဓကိအချက)် 

အမျ�ိးအစား 
（အလယအ်လတအ်ချက်） 

လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ 
(သာမနအ်ချက)် 

အပိယ်ာထ အပိယ်ာထရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် ေရတိုက်ရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

အစားအစာ 
အစားအစာြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

သမိး်ဆညး်ြခငး် 

အေထာက်အကူြပ�ပစ�ညမ်ျားေပးေဝြခငး် 

ထမငး်ပွဲြပင၊် ေရေ�းွ�ကမး်ချေပးြခငး် 

ထမငး်ပွဲသမိး်ဆညး်ြခငး် 

သန�်ရှငး်ေရး 
လေူနခနး်�ငှ့်ခနး်မများ 
သန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး် 

အပိယ်ာခငး်ြခငး် 

ေရချ�ိး ေရချ�ိးရာတငွကူ်ညေီဖးမြခငး် ေရတိုက်ရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

(Recreation) 
စတိအ်ပနး်ေြဖ 

စတိအ်ပနး်ေြဖရနအ်တက်ွ 
ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

ဦးေဆာငဦ်းရွက်ြပ�ြခငး် 

အစအီစဉ်ေရးဆွဲြခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ဦးေဆာငဦ်းရွက်ြပ�ြခငး် 
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■ A အဆင့် 

「A အဆင့်」သည ်အတိုငး်အတာတစခ်အုထ ိက�မး်ကျငမ်��ငှ့်အေတ�ွ�ကံ�လိုအပသ်ည့် အငမ်တနအ်ဆင့်ြမင့် ေသာလပုင်နး်ြဖစပ်ါသည။် B 
အဆင့်ရဲ�လပုင်နး်မ ှအေတ�ွအ�ကံ�များရယူ�ပီး၊ မမွး်မသံငတ်နး်တက်�ပးီသည့် ေနာက်တွငတ်က်လမှး်�ိုငပ်ါသည။် 

 

ဇယား：A အဆင့်၏လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ 

အမျ�ိးအစား 
(အဓကိအချက်) 

အမျ�ိးအစား 
（အလယ်အလတအ်ချက်） 

လုပ်ငန်းအေ�ကာင်းအရာများ 
(သာမန်အချက)် 

အစားအစာ 
အစားအစာြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

ကူညေီဖးမြခငး် 

ပျစ်ခ�ခဲ�အဲရညထ်ည့်ေပးြခငး် 

ထမငး်စားခနး်သာွးရနေ်ခါ်ေဆာငြ်ခငး် 

�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

အမိသ်ာ အမိသ်ာတက်စဉကူ်ညေီဖးမြခငး် 
အိမ်သာသွားရန်ေခါ်ေဆာင်ြခင်း 
(အဝတ်ေဘာင်းဘီဝတ်ထားသူများကုိ အသံြပ�ြခင်း) 

ေရချ�ိး ေရချ�ိးစဉကူ်ညေီဖးမြခငး် 

ေရချ�ိးခနး်သာွးရနေ်ခါ်ေဆာငြ်ခငး် 

�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

ဆပံငအ်ေြခာက်ခေံပးြခငး် 

(Rehabilitation) 
ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ား 

ေလက့ျင့်ခနး် 

ကိုယ်လက်လ�ပရှ်ားေလက့ျင့်ခနး် 
လပုရ်ာတငွကူ်ညေီဖးမြခငး် 

�ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာေရာဂါကုထံုးြပ�လပုစ်ဉ ်
(ေရေ�းွအတိစ်သြဖင့်) ကူညေီဖးမြခငး် 

ကိုယ်တိုငက်ိုယ်ကျေလက့ျင့်ြခငး်ကို 
�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

(Recreation) 
စတိအ်ပနး်ေြဖ 

စတိအ်ပနး်ေြဖရန ်
အစအီစဉေ်ရးဆွဲြခငး်၊ 

ဦးေဆာငဦ်းရွက်ြပ�ြခငး်၊ 
လပုင်နး်စဉက်ို ကူညေီဖးမြခငး် 

ဝါသနာပါရာလပုေ်ဆာငြ်ခငး်ကိုကူညလီပုက်ိုငေ်ပးြခငး် 

အစအီစဉေ်ရးဆွဲြခငး် 

ေရွ�လျားသာွးလာစဉစ်ကားေြပာေပးြခငး် 

ဦးေဆာငဦ်းရွက်ြပ�ြခငး်၊ ကူညေီဖးမြခငး် 

အြခား 

ေရွ�လျားသာွးလာြခငး် 

ဘးီတပကု်လားထိုငြ်ဖင့်ေရွ�သာွးစဉ ်
စကားေြပာေပးြခငး်၊ �ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

လမး်ေလ�ာက်စဉစ်ကားေြပာေပးြခငး်၊ �ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

အြခား 

ေဂဟာတငွး်�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးြခငး် 

(Communication) ဆက်ဆေံြပာဆိုြခငး် 

ကားြဖင့်�က�ိပို�လပုေ်ပးြခငး် 
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  (2) ြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�အက၏ူ တစေ်န�တာလပုင်နး်စဉ ်ဥပမာ     
 

ယခငစ်ာမျက်တငွ ်ေဖာြ်ပခဲ့ေသာ C ～ A အဆင့်အလိုက် ေဝယျာဝစ�အလပုက်ို တစေ်န�တာလပုင်နး်စဉ ်အသငွြ်ဖင့် �ကည့်�ကရေအာင။် 
ဥပမာ C အဆင့်တာဝနက်ျသသူည「် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူအလပု(်အဆင့်အလိုက်) 」၏C အတနး် ရိှ「လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာ(သာမနအ်ချက်)」 
အေ�ကာငး်အရာကိုတာဝနယူ်လပုေ်ဆာငရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

ဇယား：တစေ်န�တာလပုင်နး်စဉ် (ဥပမာ) 

အချနိအ်ပို
ငး်အြခား 

အမျ�ိးအစား 
(အဓကိအချက်) 

အမျ�ိးအစား 
(အလယ်အလတ်

အချက်) 

လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာ 
(သာမနအ်ချက်) 

ြပ�စေုစာင့် 
ေရှာက်မ� 

ဝနထ်မး်၏အလပု် 

ြပ�စုေစာင့်ေရှာက်မ�
အကူ၏အလုပ် 
(အဆင့်အလုိက်) 

မနက်အ 
ေစာပိုငး် 

အပိယ်ာထ 

အပိယ်ာထရန် 
ြပငဆ်င ်

လိုက်ကာဖငွ့်ြခငး်  Ｃ 
ေရတိုက်ရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်  Ｂ 

အမိသ်ာ 
အမိသ်ာသာွးရနေ်ခါ်ေဆာငြ်ခငး်  Ａ 
အမိသ်ာတက်စဉကူ်ညြီခငး် ●  

အဝတလ် ဲ
အဝတလ်၊ဲဖးီလမိး်ြပငဆ်င၊်သာွးတတု
ပဆ်ငြ်ခငး် ●  

အစားအစာ မနက်စာ 

စားပွဲခံုသန�်ရှငး်ေရး  Ｃ 
ေအပရွန�်ငှ့်လက်သတုပ်ဝါေပးေဝြခငး်  Ｃ 

ထမငး်စားခန်းသာွးရနေ်ခါ်ေဆာငြ်ခငး်  Ａ 

ထမငး်ပွဲြပင၊် ေရေ�းွ�ကမး်ချေပးြခငး်  Ｂ 
အစားအစာစားစဉကူ်ညေီပးြခငး်၊ 
အစားအစာပမာဏစစေ်ဆးြခငး် ●  

�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး်  Ａ 
ထမငး်ပွဲသမိး်ဆညး်ြခငး်  Ｂ 
ပနး်ကနမ်ျားေဆးေ�ကာြခငး်�ငှ့် 
ထမငး်စားခနး်သန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး် 

 Ｃ 

ခတံငွး်သန�်ရှငး်ေရးလပုေ်ပးြခငး် ●  

မနက်ပိုငး် 

သန�်ရှငး်ေရး 

လေူနခနး်�ငှ့် 
ခနး်မများ 

သန�်ရှငး်ေရး 

ေလဝငေ်လထက်ွေကာငး်ေအာင ်
လပုြ်ခငး်�ငှ့် သန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး် 

 Ｃ 

အမိသ်ာသန�်ရှငး်ေရးလပုြ်ခငး်  Ｃ 

အမ�ိက်ပစြ်ခငး်�ငှ့် 
လိုအပသ်ည့်ပစ�ညး်များြဖည့်တငး်ြခငး် 

 Ｃ 

လေူနခနး် 
သန�်ရှငး်ေရး 

အပိယ်ာခငး်လြဲခငး်  Ｃ 

အပိယ်ာခငး်ြခငး်  Ｂ /Ｃ  

အဝတေ်လ�ာ ် အဝတေ်လ�ာြ်ခငး်  Ｃ 

Rehabilitation 
ကိုယ်လက် 

လ�ပရှ်ား 
ေလက့ျင့်ခနး် 

Rehabilitation 
ကိုယ်လက် 

လ�ပရှ်ား 
ေလက့ျင့်ခနး် 

ေလက့ျင့်ခနး်လပုြ်ခငး် ●  

�ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာေရာဂါကုထံုးကိုကူညီ
ေဖးမြခငး် 

 Ａ 

ကိုယ်တိုငက်ိုယ်ကျေလက့ျင့်ြခငး်ကို 
�ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး် 

 Ａ 

အသံုးြပ�ထားေသာပစ�ညမ်ျားသမိး်ဆ
ညး်ြခငး် 

 Ｃ 



 

 

 
 
 
 
 

★ ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�အက၏ူသတြိပ�ရနအ်ချက ်: (လပုတ်တတ်ဲ့အလပု)်ကစ�ပးီ လပု�်ကည့်�ကရေအာင!် 

 
လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာများ၊ အဆင့်များ�ငှ့်ပတသ်က်၍၊ ဤလမး်��နစ်ာအပုတ်ငွ ်မတိဆ်က်ေပးထား ေသာအချက်အလက်�ငှ့် 

ေဂဟာတငွ ်တကယ်လက်ေတ�ွလပုေ်ဆာငရ်ေသာအခါတငွ ်ကွဲြပားမ�များရိှ�ိုငပ်ါ သည။် ေဝယျာဝစ�အလပုအ်ေ�ကာငး်အရာများသည ်

ေဂဟာ�ငှ့်လိုက်၍ ကွဲြပားသည့်အတက်ွြဖစပ်ါသည။် ထို�အြပင၊် လပုင်နး်အေ�ကာငး်အရာတညူီေပမဲ့၊ ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွး�ငှ့်လိုက်၍၊ 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်ပံုကွဲ ြပား�ိုငသ်ည့် အတက်ွ၊ အဆင့်ခွဲြခားထားေသာအေ�ကာငး်အရာများကို ကိုးကားချက်အြဖစသ်ာအသံုးြပ�ပါ။ 

သတြိပ�ရနအ်ချကအ်ေနန�ဲ「A အဆင့်」ြဖစေ်သာလ်ညး်၊ ဘးီတပကု်လားထိုငမ်ထှစဉ ်ေဖးမကူညေီပး ရေသာတိုက်�ိုက်ြပ�စြုခငး်သည ်

မလ�ဲသာမေရှာငသ်ာေသာအေြခအေန�ငှ့် အေရးေပါ်အေြခအေန၊ ေဂဟာက ခငွ့်ြပ�ထားေသာအေြခအေနတငွသ်ာလပုေ်ဆာငရ်နြ်ဖစ�်ပးီ၊ 

အေြခခအံားြဖင့် စကားေြပာေပးြခငး်�ငှ့် �ကည့်�� ေစာင့်ေရှာက်ြခငး်ကိုသာ လပုေ်ဆာငရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

သို�ေပမယ့် လိုအပတ်ာထက်ပို၍ တနွ�်ဆတုေ်နရနမ်လိုပါ။ 

ဘယ်အတိုငး်အတာအထလိပုေ်ဆာငရ်မညက်ို မသကဲွဲပါက ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်ကိုေမးြမနး်၍ ��န�်ကားမ�ကိုလိုက်နာပါ။ 

ထို�အြပင၊် ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်များကလညး် အကူလပုသ်ားများ၏ကူညေီပးမ�၊ အသေိပးြခငး် တို�လိုအပပ်ါသည။် 

ဥပမာအားြဖင့် �ကည့်���ေစာင့်ေရှာက်ြခငး်အေနန�ဲ ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများအား ဂ�စုိုက်�ကည့်���ေပး တဲ့သတူိုးလာြခငး်ပငလ်�င ်

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်များအတက်ွ အလနွအ်ေထာက်အကူြဖစေ်စပါသည။် အြခား အလပုက်စိ�များလပု�်ိုငလ်ာ�ပးီ၊ 

သက်ေတာင့်သက်သာလညး် ြဖစေ်စပါသည။် 

ဒါအ့ြပင၊် စတိ်အပနး်ေြဖြခငး်အစအီစဉ�်ငှ့် ဝါသနာေထာက်ပံ့မ�တို�တငွ၊်  အကူလပုသ်ားတို၏က�မး်ကျငမ်�များ�ငှ့် ဝါသနာများကို 

ေြပာြပထားပါက ေဂဟာတငွး် တက်�ကေွပျာရ်�ငစ်ာွလပုင်နး်များလပု် ေဆာင�်ိုငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူအလပုြ်ဖင့် မမိေိနထိုငသ်ည့်ပတဝ်နး်ကျငန်�ဲ ကူးလးူဆက်ဆြံခငး်ကို ပိုမိုနက်န ဲေအာငဖ်နတ်းီ�ကပါစို�။ 

14 
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သတြိပ�ရနအ်ချက①်：မလပုရ်။ 

သတြိပ�ရနအ်ချက②်：ကိုယေ်ရးကိုယတ်ာအေ�ကာငး်များ(Privacy)ကို မေပါက�်ကားပါေစနဲ� ။ 

 

★ ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�အကလူပုသ်ားများ လိုကန်ာရမည့်စညး်မျဉး်များ：ဥပေဒစညး်မျဉး်များ 
(ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�ဝနထ်မး်များ ေစာင့်ထနိး်သင့်သည့် လ��ိ�ဝှကခ်ျက�ှ်င့်စပလ်ျဉး်ေသာဥပေဒ) 

【ကိုးကား】 သက�်ကးီရွယအ်ိုကျနး်မာေရးြပ�စေုစာင့်ေရှာကမ်�ေဂဟာဝနထ်မး်၊ ေဂဟာ�ှင် ့ပစ�ညး်ကရိယိာ၊ 
စမီခံန်�ခွမဲ��ှင့်စပလ်ျဉး်သည်စ့ ံ(ကျနး်မာေရး၊ အလုပသ်မား�ှင့် လမူ�ဖလူံုေရးဝန�်ကးီဌာန ဥပေဒ အခနး် ၄၀) 

(ကိုယေ်ရးကိုယတ်ာအချကအ်လကထိ်နး်သမိး်ြခင်းစသည့်) 

၁။ ပဒုမ် (၃၂) အရ သက်�ကးီရွယ်အိုကျနး်မာေရးြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေဂဟာဝနထ်မး်များသည ်သင့်တင့် 
ေလျာက်ပတေ်သာအေ�ကာငး်ြပချက်မရိှပ၊ဲ ၎ငး်လပုင်နး်တငွသ်ကိ�မး်သည့် ေဂဟာတငွေ်နထိုငသ် ူဒါမမှဟတု ်
၄ငး်တို�၏မသိားစမုျားရဲ�လ��ိ�ဝက်ှချက်ကို မေပါက်�ကားေစရ။ 

၂။ သက်�ကးီရွယ်အိုကျနး်မာေရးြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေဂဟာသည ်ဝနထ်မး်များက သင့်တင့်ေလျာက်ပတ ်ေသာအေ�ကာငး်ြပချက်မရိှပ၊ဲ 
၎ငး်လပုင်နး်တငွသ်ကိ�မး်သည့် ေဂဟာတငွေ်နထိုငသ် ူဒါမမှဟတု ်၄ငး်တို�၏ မသိားစမုျားရဲ�လ��ိ�ဝက်ှချက်ကို မေပါက်�ကားေအာင၊် 
လိုအပေ်သာအစအီမမံျားြပ�လပုထ်ားရမည။် 

၃။  သက်�ကးီရွယ်အိုကျနး်မာေရးြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ေဂဟာသည ်ေနအမိတ်ငွြ်ပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အေထာက် အပံ့ေပးေသာကုမ�ဏမီျားအား 
ေဂဟာတငွေ်နထိုငသ်မူျား�ငှ့်ပတသ်က်သည့် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ေပးအပရ်ာတငွ ်�က�ိတင၍် 
ကာယကံရှငထ်မံသှေဘာတခူငွ့်ြပ�ချက်စာကို ရယူထားရမည။် 

ြပ�စေုစာင့်ေရာှကမ်�အကလူပုသ်ားများအား ရငှး်လငး်ေြပာြပမည့်အချကအ်လက ်

လပု်ငနး်လပုက်ိုငသ်ည့်အခါ၊ သတြိပ�ရမည့်အချကမ်ျား�ငှ့်ပတသ်က၍် 
 

ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုက်ိုလပုက်ိုငရ်ာတငွ၊်  ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများ၏ဆ��အတိုငး် အေထာက် အပံ့ေပးဖို�အတက်ွ 
သတြိပ�ရမည့်အချက်များရိှပါသည။် ဒေီနရာမာှ သတြိပ�ရမည့်အချက်များ�ငှ့်ပတသ်က်၍ ရှငး်ြပေပးသာွးပါမည။် 
 

 

အစားအစာစားေနစဉ�်ငှ့် အမိသ်ာသို�သာွးေသာအခါများတငွ ်ေဘးမစှကားေြပာေပးြခငး်ကိုသာ လပုေ်ဆာငရ်န။် 
ဥပမာ၊ အစားအစာစားေနချနိတ်ငွ ်တာဝနက်ျြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်က မအားလပသ်ည့်အခါမျ�ိး တငွေ်တာငမ်၊ှ 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူကကိုယ်တိုင ်အစားအစာခွံ�ေက�းြခငး်ကို မြပ�လပုရ်ပါ။ အစားအစာ �ငှ့်အရညမ်ျား နငြ်ခငး်၊ 
လည�်မ�ိတငွတ်စဆ်ို�ေနြခငး်များြဖစတ်တသ်ည့်အတက်ွ ကိုယ်တိုငအ်စားအေသာက် ေက�းြခငး်သည ်အေတ�ွအ�ကံ��ငှ့်သက်ဆိုငေ်သာေ�ကာင့် 
သတြိပ�ရနလ်ိုအပပ်ါသည။် အစားအစာေက�းြခငး် အြပင ်အမိသ်ာ�ငှ့် ေရချ�ိးခနး်များကိုသာွးစဉ ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်သည့်အခါတငွလ်ညး် 
အတတူပူငြ်ဖစသ်ည။် 
တဖန၊် ကူးဆက်ေရာဂါများမကှာကယ်ွရန ်လက်ေဆးြခငး်၊ အာလပုက်ျငး်ြခငး်၊ �ာှေချေချာငး်ဆိုးလ�င ်ဖနုး်အပုြ်ခငး်များ ြပ�လပုပ်ါ။ 

 

 

ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများသည ် အကျင့်ဗဇီမတညူ�ီကေသာလသူားများသာြဖစသ်ညက်ို နားလည�်ပးီ၊ ေ�းွေထးွပျ�ငါှစာွဆက်ဆေံပးရပါမည။် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အလပုသ်ည ် တစဦ်းချငး်စ၏ီကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကစိ�ရပမ်ျားကို နက်နက်နနဲထဲေိတ�ွရသည့်အေရးပါေသာအလပုြ်ဖစေ်သာေ�ကာင့် 
ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများ များ၏ဂဏုသ်ကိ�ာကို ေလးစားမ��ငှ့်အတ ူကိုယ်ေရးကိုယ်တာအေ�ကာငး်များကို ထိနး်သမိး်ေပးရပါမည။် 
ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများ�ငှ့် တိုက်�ိုက်ထေိတ�ွဆက်ဆရံြခငး်သည ် သတူို�၏ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကစိ� ရပမ်ျားကို ထေိတ�ွရြခငး်�ငှ့်အတတူပူငြ်ဖစသ်ည။် 
ထိုအတက်ွ သရိှိထားေသာအေ�ကာငး်အရာကစိ�ရပမ်ျား အား အြပငက်လမူျားကို ဘယ်ေတာမ့မှေြပာမပိါေစန�ဲ။ 
ယ ခု ေခ တ် မာှ  S N S  �ှ င့်  ဗီ ဒီ ယုိ များ  ပို� စ် တ င် �ိုင် ေသာ ဝ က် ဆို ဒ် များ က  လွ ယ် ကူစာွ အ သံုး ြပ� �ို င် လာ သ ည် ။  ဒါေပ မဲ့ ၊  
၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်အဆငေ်ြပမ�များရိှသလို၊ တစ�်ကမိပ်ို�စတ်ငလ်ိုက်ေသာအချက်အလက် များသည ်အချနိတ်ိုအတငွး်မာှ လျငြ်မနစ်ာွပျ�ံ�ှံ�သာွး�ပးီ၊ 
ြပနဖ်ျက်ရနအ်လနွခ်က်ခပဲါသည။် လပုင်နး်ခငွတ်ငွ် အသံုးြပ�ြခငး်ကို ေရှာင�်ကရေအာင။် 
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ေနာက်ထပ ်သတြိပ�ရမည့်အချက်အေနြဖင့်၊ အထတိတ်လန�်ကစိ�(Hiyarihatto) ဥပမာများကို မတိဆ်က် ေပးသာွးပါမည။် 
အထတိတ်လန�်ကစိ�ဆိုသညမ်ာှ ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများအား ထခိိုက်မ�မြဖစေ်သာလ်ညး်၊ ေန�စဉဝ်န ်ေဆာငမ်�၌ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ(ူဝနထ်မး်)က 
(ဟာ) ကန ဲ(ဟင)် ကန ဲလပုသ်ည့် ြဖစရ်ပက်ိုဆိုလိုြခငး်ြဖစပ်ါ သည။် 

 

အထတိတ်လန်�ကစိ� ဥပမာ(၁)။  ။ ပစ�ညး်ကရိယိာများ သမိး်ဆညး်ရနေ်မေ့လျာြ့ခငး်ေ�ကာင့်၊ 
ြဖစပ်ာွးေသာ မေတာတ်ဆ။ 

【အြဖစအ်ပျက်】   လသူာွးစ�ကင်္ံတငွ ်ထားထားလျက်ရိှ ေသာသန�်ရှငး်ေရးသံုးပစ�ညး်ကရိိယာများန�ဲ ေစာင့် ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများက 
တိုက်မမိလိုြဖစသ်ာွးြခငး်။   

【အေ�ကာငး်ရငး်】ပစ�ညး်ကရိိယာများကို စနစတ်ကျမသမိး်ဆညး်ြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစပ်ါသည။် ထို�အြပင၊် ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးများ 
သာွးလာလ�ပရှ်ားေသာေလ�ာက်လမး်တငွ ်အ��ရာယ်ြဖစ�်ိုငေ်သာပစ�ညး်အချ�ိ� ရိှ/မရိှ ေသေသချာချာ 
မစစေ်ဆးြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစပ်ါသည။် 

 
အထတိတ်လန်�ကစိ� ဥပမာ(၂)။   ။ စတိအ်ပနး်ေြဖစဉအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးေသာမေတာတ်ဆ။ 

【အြဖစအ်ပျက်】  ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးတစဦ်းက Karaoke ဆိုေနချနိတ်ငွ၊် အြခားတစဦ်းက မိုက်�က�ိးန�ဲ ေြခေထာက်ည�ိပီး 
ခလတုတ်ိုက်မမိလိုြဖစသ်ာွးြခငး်။ 

【အေ�ကာငး်ရငး်】မိုက်၊ စက်ပစ�ညး်များထားရိှရနေ်နရာ�ငှ့် ေကဘယ်လ�်က�ိးများထားရိှပံုကို ေသချာဂ�မု စိုက်ြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစပ်ါသည။် 
ထို�အြပင၊် ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘွားများ၏လ�ပရှ်ားမ�ကို ေသေသချာချာေစာင့်မ �ကည့်ထားြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစပ်ါသည။် 

 

အထတိတ်လန်�ကစိ� ဥပမာ(၃)။   ။ အစားအစာစားေနစဉ ်အစာလမး်ေ�ကာငး်မာှးသာွးြခငး်။ 

【အြဖစအ်ပျက်】  ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်က မျက်�ာှလ�ဲချနိတ်ငွ ်ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးက လေိမ�ာသ်းီ ကိုအလံုးလိုက်�မ�ိချြခငး်။ 
【အေ�ကာငး်ရငး်】ေစာင့်ေရှာက်ခဘံိုးဘာွးရဲ� အစာစားသည့်အကျင့်ကို သလိျက်န�ဲ သတမိထားလိုက်မြိခငး်၊ ဘိုးဘာွးများကို 

အာ�ံုစးူစိုက်မ�မရိှြခငး်�ငှ့် �ကည့်��မ�မလံုေလာက်ြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစပ်ါသည။် 

 
အထတိတ်လန်�ကစိ� ဥပမာ(၄)။   ။သတငး်ပို�ြခငး်�ှင့် တိုငပ်ငေ်ဆးွေ�ွးြခငး် မြပည့်စံုြခငး်။ 

【အြဖစအ်ပျက်】  ကျနး်မာေရးမေကာငး်တာကိုဂ�မုြပ�ပ၊ဲ အလပုဆ်ငး်တယ်။ တကယ်ေတာ ့တတုေ်ကးွ မေိနြခငး်။ 
【အေ�ကာငး်ရငး်】ဝနထ်မး်အငအ်ားမလံုေလာက်မ�ေ�ကာင့် အလပုခ်ျနိေ်ြပာငး်ဖို�မြဖစ�်ိုငသ်ည့်အတက်ွ၊ အ ြခားသမူျားကို 

အေ�ာှက်အယှက်မေပးလိုဟေုတးွေတာ�ပီး၊ အြဖစမ်နှက်ိုမေြပာထက်ွြခငး်ေ�ကာင့်ြဖစပ်ါသည။် 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်ကို သတငး်ပို�မ�၊ ေဆးွေ�းွတိုငပ်ငမ်� မလပုြ်ခငး်ေ�ကာင့်ြဖစသ်ည။် 

 
 

 
ေန�စဉလ်ပုင်နး်ေဆာငတ်ာထတဲငွ ်အထတိတ်လန�်ြဖစေ်စေသာကစိ�များကို သတမိြပ�မြိခငး်၊ သတြိပ�မ ိေသာလ်ညး် ၎ငး်အချက်အလက်များကို 
မေဝမ��ိုငြ်ခငး်ေ�ကာင့် ြပဿနာြဖစလ်ာသည့်ကစိ�များအေတာမ်ျား များရိှပါသည။် �ကးီမားေသာေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကယ်ွ�ိုငေ်အာင၊် 
သတြိပ�မတိဲ့ကစိ�ရပ ်စတိထ်တဲငွ ်ထင့်ေနေသာကစိ�ရပမ်ျားရိှပါက ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�ဝနထ်မး်ကို သတငး်ပို�ြခငး်�ငှ့် ဆက်သယ်ွအေ�ကာငး် 
�ကားြခငး် ြပ�လပုရ်ပါမည။် 
 
အထက်ပါအေ�ကာငး်အရာများသည ်ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူကို လပုက်ိုငမ်ည့်သမူျားအားသရိှိနားလည ်ထားေစချငတ်ဲ့အချက်ေတြွဖစပ်ါသည။် 
သတြိပ�ရမည့်အချက်များကို အာ�ံုစိုက်ရငး်၊ အရငဆ်ံုး「မမိကိိုယ်တိုငလ်ပု�်ိုငမ်ည့် အလပု」်ကေနစ�ပးီ လပုက်ိုင�်ကည့်ပါ။ 
ြပ�စေုစာင့်ေရှာက်မ�အကူအြဖစလ်ပုက်ိုင�်ပးီ၊ ေဂဟာဝနထ်မး်များ�ငှ့်အတ ူအလပုလ်ပုြ်ခငး် ြဖင့် ေအာငြ်မငမ်�ကိုရယူကာ၊ 
အလပုလ်ပုရ်ြခငး်အကျ�ိးကိုရှာေဖ�ွိုငပ်ါလမိ့်မည။် 

သတြိပ�ရနအ်ချက③်：အထတိတ်လန�် (Hiyarihatto) မြဖစေ်စရန ်ေရှာငရ်ာှးြခငး်။ 
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(ြဖည့်စကွခ်ျက)် လပုင်နး်ေဆာငတ်ာများကိုးကားရနအ်ချကအ်လက ်

＜တစေ်န�တာလပုင်နး်စဉ ်ဥပမာ＞ 
 

ဒစီာမျက်�ာှမာှ အဆင့်အလိုက် တစေ်န�တာလပုင်နး်ေဆာငတ်ာများရဲ�လပုင်နး်စဉက်ို ဥပမာအေနန�ဲမတိဆ်က် 
ေပးသာွးပါမည။် ေဂဟာေပါ်မတူည၍် လပုင်နး်ေဆာငတ်ာများရဲ�လပုင်နး်စဉက် ေြပာငး်လ�ဲိုငသ်ည့်အတက်ွ ကိုးကားချက်အေနန�ဲသာ အသံုးြပ�ပါ။ 
 

 
အချနိ ်

အပိုငး်အြခား 
အမျ�ိးအစား 

(အဓိကအချက်) 

အမျ�ိးအစား 
(အလယအ်လတအ်

ချက်) 

အဓကိအလုပ ် 
(ြပ�စုေစာင့်ေရာှက် မ�ဝန်ထမ်း) 

အထူးဂ�စုိုက ်
ရမည့်အလုပ ်

(A အဆင့်) 

ဂ�စုိုက ်ရမည့်အလုပ ် 
(B အဆင့်) 

�ိုးရှငး်ေသာ အလုပ ်
(C အဆင့်) 

မနက ်
အေစာပုိင်း 

အပ်ိယာထ 

အပ်ိယာထရန် 
ြပင်ဆင် 

  
ေရေသာက်ရန် 

ြပင်ဆင်ေပးြခင်း 
လိုက်ကာ ဖွင့်ြခင်း 

အမ်ိသာ ဒုိက်ဘာ (ေသးခံ) လဲေပးြခင်း 
အမ်ိသာသာွးရန် 
ေခါ်ေဆာင်ြခင်း   

အဝတလဲ် အဝတလဲ်၊ ဖီးလမ်ိးေပးြခင်း  

အစားအစာ မနကစ်ာ 

အပ်ိယာမှထ၊ ေရ�ွလျားသာွးလာရန် 
ကူညီေပးြခင်း 

ပျစ်ခ�ဲခ�ဲအရည်ထည့်
ေပးြခင်း 

အေထာက်အကူြပ�ပစ�ည်းများ
ေပးေဝြခင်း 

စားပဲွခုံ သန်�ရင်ှးြခင်း 

 
ထမင်းစားခန်းသာွး 
ရန်ေခါ်ေဆာင်ြခင်း 

 
ေအပရန်ွ�ှင့် လက်သတုပ်ဝါ 

ေပးေဝြခင်း 

စားေသာက်စဉ် ကူညီေပးြခင်း 
�ကည့်���ေစာင့် 

ေရာှက်ေပးြခင်း 
ထမင်းပဲွြပင်၊ ေရေ�ွး�ကမ်း 

ချေပးြခင်း  

ေဆးများေပးေဝြခင်း 

 

 

အစားအစာပမာဏ�ှင့်တိုက်မည့်
ေဆးများ စစ်ေဆးေပးြခင်း 

ထမင်းပဲွ သိမ်းဆည်း 
ေပးြခင်း 

ပန်းကန်ေဆး ေ�ကာြခင်း 

ခံတင်ွး သန်�ရင်ှးေပးြခင်း  
ထမင်းစားခန်းသန်�ရင်ှးေရး 

(စားပဲွခုံ�ှင့်�ကမ်းြပင်) 

မနကပုိ်င်း 

သန်�ရင်ှးေရး 

လူေနခန်း 
သန်�ရင်ှးေရး 

  

 

ေလဝင်ေလ ထွက်ေကာင်း 
ေအာင်လုပ်ြခင်း၊ �ကမ်းြပင် 

သန်�ရင်ှးြခင်း 

အမ်ိသာ သန်�ရင်ှးြခင်း 

အပ်ိယာခင်းလဲြခင်း 

အပ်ိယာခင်းြခင်း 

 

အမိ�က်ပစ်ြခင်း 

လိုအပ်သည့်ပစ�ည်း 
များြဖည့်တင်းြခင်း 

အဝတေ်လ�ာ် အဝတေ်လ�ာ်ြခင်း 

ခန်းမ 
သန်�ရင်ှးေရး 

ေလဝင်ေလ ထွက်ေကာင်း 
ေအာင်လုပ်ြခင်း၊ �ကမ်းြပင် 

သန်�ရင်ှးြခင်း 

အမ်ိသာ သန်�ရင်ှးြခင်း 

လက်ကုိင်တန်း 
များဖုန်သတုြ်ခင်း 

အမိ�က်ပစ်ြခင်း 

လိုအပ်သည့်ပစ�ည်း 
များြဖည့်တင်းြခင်း 

အြခား 

Rehabilitation 
ကိုယလ်က ်

လ�ပ်ရာှး 
ေလ့ကျင့်ခန်း 

Rehabilitation 
ကုိယလ်က် 

လ�ပ်ရာှး ေလ့ကျင့်ခန်း 
လုပ်ေဆာင်ေစြခင်း 

�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာေရာဂါ
ကုထုံးကူလုပ်ေပးြခင်း 

 ကုိယတ်ိုင်ကုိယ်ကျ 
ေလ့ကျင့်ြခင်းကုိ�ကည့်

���ေစာင့်ေရာှက်ြခင်း 

 ပစ�ည်းများ သမ်ိးဆည်းြခင်း 
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အချနိ ်
အပိုငး်အြခား 

အမျ�ိးအစား 
(အဓိကအချက်) 

အမျ�ိးအစား 
(အလယအ်လတအ်ချက်) 

အဓကိအလုပ ် 
(ြပ�စုေစာင့်ေရာှက် မ�ဝန်ထမ်း) 

အထူးဂ�စုိုက ်ရမည့်အလုပ ်
(A အဆင့်) 

ဂ�စုိုက ်ရမည့်အလုပ ် 
(B အဆင့်) 

�ိုးရှငး်ေသာ အလုပ ်
(C အဆင့်) 

ေန�လယပုိ်င်း 

အစားအစာ ေန�လယစ်ာ 

အပ်ိယာမှထ၊ ေရ�ွလျားသာွးလာရန် 
ကူညီေပးြခင်း 

ပျစ်ခ�ဲခ�ဲအရည်ထည့်ေပးြခ
င်း 

အေထာက်အ ကူြပ�ပစ�ည်း 
များေဝေပးြခင်း 

စားပဲွခုံ သန်�ရင်ှးြခင်း 

 
ထမင်းစားခန်းသာွးရန်

ေခါ်ေဆာင်ြခင်း 
 

ေအပရန်ွ�ှင့် လက်သတုပ်ဝါ 
ေပးေဝြခင်း 

စားေသာက်စဉ် ကူညီေပးြခင်း �ကည့်���ေစာင့် ေရာှက်ေပးြခင်း ထမငး်ပွဲြပင်၊ ေရေ�းွ�ကမး် ချေပးြခငး် 
 

ေဆးများေပးေဝြခင်း 

 

 

အစားအစာပမာဏ�ှင့်တိုက်မည့်
ေဆးများ စစ်ေဆးေပးြခင်း 

ထမင်းပဲွ သိမ်းဆည်း 
ေပးြခင်း 

ပန်းကန်ေဆး ေ�ကာြခင်း 

ခံတင်ွး သန်�ရင်ှးေပးြခင်း 

 

ထမင်းစားခန်း သန်�ရှင်းေရး 
(စားပဲွခုံ�ှင့် �ကမ်းြပင်) 

ေရချ�ိး 

ေရချ�ိးရန် 
ြပင်ဆင် 

ေရ�ွလျားသာွးလာရန် 
ကူညီေပးြခင်း 

ေရချ�ိးခန်းသာွးရန် 
ေခါ်ေဆာင်ြခင်း 

ေရပူြဖည့်ြခင်း 

 
 

ေရချ�ိးဝတ ်ြပင်ဆင်ြခင်း 

ေရချ�ိး 

အကျင်္ီခ�တေ်ပးြခင်း 
 

ေရချ�ိးစဉ် ကူညီေပးြခင်း 
�ကည့်���ေစာင့် 

ေရာှက်ေပးြခင်း 

အကျင်္ီဝတေ်ပးြခင်း ဆံပင်အေြခာက် ခံေပးြခင်း ေရေသာက်ရန် ြပင်ဆင်ေပးြခင်း ေရချ�ိးခန်း သန်�ရင်ှးေရး 

   

လိုအပ်သည့်ပစ�ည်း 
များြဖည့်တင်းြခင်း 

အဝတေ်လ�ာ် အဝတေ်လ�ာ် 

ေလ�ာ်ဖွပ်ထား ေသာအဝတ် 
များေခါက်ြခင်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာေနရာတင်ွြပန်
ထားြခင်း 

လက်သတု်ပဝါ လတိ်ြခင်း 

ြပ�ြပင် 
ထိန်းသမ်ိး 

ြပ�ြပင် 
ထိန်းသမ်ိး 

ကားသန်�ရှင်းေရး 

သစ်ပင်၊ ပန်းပင် 
များေရေလာင်းြခင်း 

ထားရှိထားေသာ ပစ�ည်းများ 
စစ်ေဆးြခင်း၊ ြဖည့်တင်းြခင်း 

Recreation 
စတိအ်ပန်းေြဖ 

Recreation 
စတိအ်ပန်းေြဖ 

Direct Support 
တိုက်�ုိက်ထေိတွ� ကူညီေပးြခင်း 

ဝါသနာပါရာ လုပ်ေဆာင်ြခင်းကုိ 
ကူညီေဖးမြခင်း 

 
 

အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခင်း 

 �ကိ�တင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

ဦးေဆာင်ဦးရက်ွြပ�ြခင်း  

ကူညီေပးြခင်း  သမ်ိးဆည်းြခင်း 

ညေနပုိင်း 
�ှင့် ညပုိင်း 

အြခား အြခား 

Communication 
ဆက်ဆံေြပာဆုိြခင်း 

Communication 
ဆက်ဆံေြပာဆုိြခင်း 

  ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ြဖင့် 
ေရ�ွသာွးစဉ်၊လမ်းေလ�ာက်သွားစဉ် 

ကူညီေပးြခင်း 

ဘီးတပ်ကုလားထိုင် 
ြဖင့်ေရ�ွသာွး၊လမ်း 
ေလ�ာက်သာွးစဉ် 

�ကည့်���ေစာင့်ေရာှက်ေပးြခင်း 

အစားအစာ ညစာ 

အပ်ိယာမှထ၊ ေရ�ွလျားသာွးလာရန် 
ကူညီေပးြခင်း 

ပျစ်ခ�ဲခ�ဲအရည်ထည့်ေပးြခ
င်း 

အေထာက်အ ကူြပ�ပစ�ည်း 
များေဝေပးြခင်း စားပဲွခုံ သန်�ရင်ှးြခင်း 

 

 
ထမင်းစားခန်းသာွးရန်

ေခါ်ေဆာင်ြခင်း 
 

ေအပရန်ွ�ှင့် လက်သတုပ်ဝါ 
ေပးေဝြခင်း 

စားေသာက်စဉ် ကူညီေပးြခင်း 
�ကည့်���ေစာင့် 

ေရာှက်ေပးြခင်း 
ထမင်းပဲွြပင်၊ ေရေ�ွး�ကမ်း 

ချေပးြခင်း  

ေဆးများေပးေဝြခင်း 

 

 

အစားအစာပမာဏ�ှင့်တိုက်မည့်
ေဆးများ စစ်ေဆးေပးြခင်း 

ထမင်းပဲွ သိမ်းဆည်းြခင်း ပန်းကန် ေဆးေ�ကာြခင်း 

ခံတင်ွး သန်�ရင်ှးေပးြခင်း  
ထမင်းစားခန်း သန်�ရှင်းေရး 

(စားပဲွခုံ�ှင့် �ကမ်းြပင်) 

အပ်ိယာဝင် 

အမ်ိသာ 
အမ်ိသာသာွးစဉ်ကူညီေပး 
အမ်ိသာ၊ဒုိက်ဘာ(ေသးခံ) 

အမ်ိသာသာွးရန် 
ေခါ်ေဆာင်ြခင်း 

 

 

အပ်ိယာဝင် အဝတလဲ်ေပးြခင်း 
 

ေနာက်ေန�ဝတ်ရ  မည့်အဝတ်များ 
ြပင်ဆင်ြခင်း 

 အပ်ိယာဝင်မ� စစ်ေဆးြခင်း  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ダウンロードはこちらから 
 
 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 

contents/care-supporter.html 
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