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ကုိးရီးယားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာေဆးပညာ 

အထူးက်န္းမာေရး စာေမးပြ ဲျပန္လည္တည္းျဖတ္ျပီး စာေစာင္ 

 
ကုမၸဏီ: 
အမည္:  
 
 

※ေရာဂါရာဇဝင္ဆုိငရ္ာ ေမးခြန္းမ်ား ( လူနာ ရာဇ၀င္၊ မိသားစု ရာဇ၀င္)  
※ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကိ ုဖတ္ျပီး လက္ရွအိေျခအေနကုိ [O] ျဖင္ ့ေဖာ္ျပပါ။  
 
၁။ သင္သည္ ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားအနကမ္ွ တစ္ခုခုခံစားေနရေၾကာင္း စစ္ေဆးခံဖူးျခင္း သို႔မဟုတ ္အဆိုပါ 
ေရာဂါမ်ားအတြက ္လက္ရွိတြင ္ေဆးကုသမွဳခံယူေနရျခင္း ရိွပါသလား? 

ေရာဂါ 

 

 

ေလျဖတ္  

ႏွလုံးရာဂါ 

(ႏွလုံးေဖာက္ျခင္း/ 

ရင္ဘတ္ေအာင့့္ျခင္း)  

ေသြးတိုး  ဆီးခ်ိဳ 
ေသြးထဲတြင္ 

အဆီမ်ားျခင္း  
တီဘီ 

အျခား 

(ကင္ဆာအပါအ၀င္) 

ေဆးစစ္ခ်က္        

ေဆးကုသခ်က္         

 
၂။ သင့္မိဘမ်ား၊ ညီအစက္ိုမ်ားသို႔မဟုတ ္အစမ္/ညီမမ်ားအနက္မ ွေအာက္ပါေရာဂါတစ္ခုခုျဖင္ ့ဆံုးပါးဖူးသ ူ
တစ္ဦးဦး ရိွပါသလား?  

ေရာဂါ 

 
ေလျဖတ္ 

ႏွလုံးေရာဂါ 

(ႏွလုံးေဖာက္ျခင္း/ 

ရင္ဘတ္ေအာင့့္ျခင္း)  

ေသြးတိုး ဆီးခ်ိဳ အျခား (ကင္ဆာအပါအ၀င္) 

ဟုတ္ကဲ့      

 
၃။ သင့္မွာ အသေဲရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးရွိလား? ① ရွိသည္ ② မရွ ိ ③ မသိပါ 
 

※ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း  
၄။ ေအာက္ပါတို႔ကိ ုဖတ္ျပီး သင့္လက္ရွိအေျခအေနကိ ုေဖာ္ျပပါ။ 
 
၄-၁။ သင္ဘ့ဝတေလွ်ာက္လံုး စီးကရက ္၅ဘူး (၁၀၀လိပ)္ ထက ္ပိုေသာက္ဖူးပါသလား?  
① မေသာကဖ္ူးပါ။  (☞ေမးခြန္း ၅သို႔ သြားပါ)  
② ေသာကဖ္ူးပါသည္။ သို႔ေသာ ္ယခု ျဖတ္လိုက္ျပ။ီ (☞ေမးခြန္း ၄-၂ သို႔ သြားပါ) 
③ ေသာကဖ္ူးပါသည္။ ဆက္ေသာက္ေနဆလဲည္း ျဖစ္သည္။ (☞ ေမးခြန္း ၄-၃ သို႔ သြားပါ) 

 
 



 

(Page 2) 

၄-၂။ သင ္အတိတ္ကာလတြင ္ေဆးလိပ္ေသာကခ္ဲျ့ပးီ ထို႔ေနာက ္ေဆးလိပ္ျဖတခ္ဲ့လွ်င္:  

ေဆးလိပ္မျဖတ္ခင ္ဘယ္ႏွစ္ႏွစ ္သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့လ?ဲ စုစုေပါင္း   ႏွစ္မ်ား 

ေဆးလိပ္မျဖတ္ခင ္တစ္ရက္ကိုစီးကရက ္ဘယ္ႏွစ္လိပ္ေသာက္ခဲ့လ?ဲ   စီးကရက ္

 
၄-၃။ သင္ေဆးလိပ ္ေသာက္ေနဆျဲဖစ္လွ်င ္

ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ရိွျပီနည္း? စုစုေပါင္း   ႏွစ္မ်ား 

ပ်မ္းမွ် တစ္ရကလ္ွ်င ္စီးကရက ္ဘယ္ႏွစ္လိပ္ေသာက္လ?ဲ  စီးကရက ္

 

※ အရက္ 
၅။ ေအာက္ပါတို႔ကိုဖတ္ျပီး သင့္လက္ရွိအေျခအေနကိ ုေဖာ္ျပပါ။  
 
၅-၁။ တစ္ပတ္ကိ ုဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေသာက္လ?ဲ  

□၀   □ ၁   □၂   □၃  □၄  □၅   □၆   □၇ 
 
၅-၂။ ေသာကသ္ံုးသည့္အခါတြင ္တစ္ရက္လွ်င ္မည္မွ် ေသာကပ္ါသလ?ဲ (※အရက္အမ်ိဳးအစားကိ ု
မထည့္စဥ္းစားပါႏွင္)့  (    ႏွစ္ခြက)္ 
 

※ ကုိယလ္က္ လွဳပ္ရွားမူ (ေလ့က်င့္ခန္း)  
၆။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားဖတ္ျပီးေနာက ္လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူပ္ရွားမူမ်ားကိ ု  ‘√' 
အမွတ္အသားျဖင္ ့ေဖာ္ျပပါ။ 
 
၆-၁။ လြန္ခဲ့သည့္အပတက္ သင့္ကိ ုမိနစ၂္၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ပံုမွန္ထက္ပို၍ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴရေစသည့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ကိုယလ္ကလ္ူပ္ရွားမူမ်ားကိ ုသင္ဘယ္ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့လ ဲ(ဥပမာ: 
အေျပး၊ေအရိုးဘစ္၊စက္ဘီးအျမန္စီး၊ ေတာင္တက ္စသည္ျဖင္)့? 

□၀   □ ၁   □၂   □၃  □၄  □၅   □၆   □၇ 
 
၆-၂။ လြနခ္ဲသ့ည့္အပတ္က သင့္ကိ ုမိနစ၃္၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ပံုမွန္ထက္ပို၍ အသက္အနည္းငယ ္
ျပင္းျပင္းရွဴရသည့္ အလယ္အလတ-္အဆင့္ရွ ိကိုယလ္က ္လူပ္ရွားမူမ်ားကိ ုသင္ဘယ္ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့လ ဲ
(ဥပမာ: လမ္းျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ျခင္း၊စက္ဘီးပံုမွန္စီးျခင္း၊ၾကမ္းျပင္တိုက္ျခင္း)? 
※အေျဖ ၆-၁ ႏွင့္သက္ဆိငု္ေသာ ကိုယလ္က ္လူပ္ရွားမ ူမပါပါ။ 

□၀   □ ၁   □၂   □၃  □၄  □၅   □၆   □၇ 
 
၆-၃။ တခါေလွ်ာက္လွ်င ္၁၀မိနစ ္အနည္းဆံုးႏွင္ ့လြနခ္ဲသ့ည့္အပတ္က မိနစ၃္၀ ထက္ပိုျပီး ရက္ေပါင္းမည္မွ် 
လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ပါသနည္း။ (ဥပမာ: ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေလ့က်င့္ခန္း၊ အလပုသ္ို႔ အသြားအျပန ္
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအပါအ၀င ္သို႔မဟုတ ္အားလပ္ခ်ိန္အတြက)္? 
※အေျဖ ၆-၁၊ ၆-၂ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူပ္ရွားမ ူမပါပါ။ 

□၀   □ ၁   □၂   □၃  □၄  □၅   □၆   □၇ 
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※ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားဆုိင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား 
၇။ လြန္ခဲ့ေသာ၆လအတြင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ခံစားရလ်င ္အေျဖေပးပါ။  

ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္
အပိုင္း 

လကၡဏာ  
ျပင္းထန္မ ူ

အျမင္ ့ အလယ ္ မရွ ိ

အေထြေထြ 

ခံတြင္းပ်က္ျခင္းႏွင္ ့အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း    

မၾကာခဏ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မ ူခံစားရျခင္း    

ကိုယ္ခႏၶာတြငး္ အက်ိတ္အခမဲ်ားစမ္းမိျခင္း     

အေရျပား 

ယားယံျခင္းႏွင္ ့ေရာင္ယမ္းျခင္း     

အေရျပားတြင ္အငျ္ပင္ထျခင္း     

ဆံပင္၊လက္သည္း သို႔မဟုတ ္ေျခသည္းမ်ား တြင ္
အေျပာင္းအလျဲဖစ္ျခင္း 

   

အေရျပားၾကမ္းလာျပီး အကက္ြဲျခငး္     

မ်က္လံုး 

မ်က္လံုးမ်ား ယားယံျပီး မ်ကရ္ည္ မၾကာခဏက်ျခင္း     

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းလာျခင္း    

မ်က္လံုးမ်ားနီျခင္း သို႔မဟုတ ္နာလာျခင္း     

နား 
ေကာင္းေကာင္းမၾကားရျခင္း     

နားထတဲြင ္အသံျမည္ျခင္း     

ႏွာေခါင္း 

မၾကာခဏ ႏွာေခါင္း ေသြးယိုျခင္း    

ႏွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏွာပိတ္ျခင္း     

အန႔ံခံခက္ချဲခင္း    

ပါးစပ ္  
ေသြးယိုျခင္းႏွင့္သြားဖံုးေရာင္ျခင္း    

အရသာခံရခက္ချဲခင္း    

အစာေျခစနစ ္  

အစာအိမ္ထိုးေအာင့္မွဳခံစားရျခင္း     

ပါးစပ္ထတဲြင ္ဖန္ကပ္ကပအ္ရသာခံစားရျခင္း     

၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း     

ႏွလံုးေသြးေၾကာ/
အသက္ရွဴလမ္း 

ေၾကာင္း  

လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ ္ရင္ထတဲလွပ္လွပ္ျဖစ္ျခင္း     

အလုပ္လုပ္စဥ္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင္ ့အသက္ရွဴမဝျခင္း     

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း     

အိပ္ရာႏိုးခိ်န္တြင ္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသို႔မဟုတ ္ခၽြဲထျခင္း     

အားလပ္ရက္ျပီးေနာကလ္ုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ 
ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း  

   

ေက်ာရိုး/ေျခလက္
မ်ား  

လက္ေမာင္း၊ ေျခေထာက္မ်ား ႏွင္ ့ပခံုးမ်ား ကိုက္ျခင္း     

ေျခႏွင့္လက္မ်ားတုန္ခါျခင္းသို႔မဟုတ ္အားနည္းျခင္း     

လက္ႏွင့္ေျခမ်ား ထံုက်င္ျခင္း     

ေအးခ်ိန္တြင ္လက္ေခ်ာင္းမ်ား ျဖဴေဖ်ာ့လာျခင္း     

ေက်ာနာျခင္း     
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ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္
အပိုင္း 

လကၡဏာ  
ျပင္းထန္မ ူ

အျမင္ ့ အလယ ္ မရွ ိ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/ 
အာရုံေၾကာစနစ ္  

ေခါင္းကိုက္ျခင္း     

မူးေဝျခင္း     

မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္းလာျခင္းႏွင္ ့ေမ့တတ္ျခင္း     

ပူပန္ေသာကမ်ားျခင္းႏွင္ ့အနားမရျခင္း     

ဦးေခါင္းထံုက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ ္အရက္မူးသကဲ့သို႔ 
ခံစားရျခင္း  

   

အာရုံစိုက္ရန ္ခကခ္ျဲခင္း    

ဆီးသြားျခင္း/ 
မ်ိဳးပြားအဂၤါ 

ဆီးသြားရန ္ခကခ္ျဲခင္း     

ကိုယ္ခႏၶာ ေရာင္ရမ္းျခင္း     

ရာသီေသြးမမွန္ျခင္း     

ကိုယ၀္န္ပ်က္က်ဖူးျခင္း    

 

အျခားလကၡဏာတစ္ခုခ ုခံစားရဖူးျခင္းရွိလွ်င္လည္း ေအာက္ပါကြက္လပ္တြင ္ေက်းဇူးျပဳ၍ ၄င္းတို႔ကိုေဖာ္ျပပါ။  

 
 
 
 
 
 
 

 
* အလုပ္ခ်ိန္တြင္း က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား(ကိုယလ္ကပ္ိုင္းဆိုင္ရာ 
ျပသာနာမ်ား) ၾကံဳေတြ႔ဖူးပါသလား? 

□ဟုတ္ကဲ ့ □မဟုတ္ပါ    

*အလုပ္တြင ္သငထ္ိေတြ႔ကိုယ္တြယ္ရေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ့သင့္တြင ္
က်န္းမာေရးျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟ ုသင္ထင္ျမင္ပါသလား? 

□ ဟုတ္ကဲ ့ □ မဟုတ္ပါ 

 

ဆရာ၀န္၏ 
မွတ္ခ်က္မ်ား 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


