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SWYC ကေလးငယ္မ်ား ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ းမုုွဆုိင္ရာမွတ္တုိင္မ်ား အတြက္ ရမွတ္တြက္ရန္ 
လမ္းညႊန္ (Milestones Scoring Guide) 1     
                            

ကေလးငယ္မ်ားၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တုိင္္္မ်ား ဆုိသည္မွှာ ဖြ႔ံျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာ အစဦး စစ္ေဆးမုွသုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလအေလွ်ာက္ 
ကေလး၏ဖြံ႔ျဖိ ုးမုွကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔မုွအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည္႔အေထာက္အထားမ်ားကုိအေျခခံထားသည္႔ ေမးခြန္းမ်ားကုိဆုိလုိသည္။ ၉၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၃၀၊ ၃၆ ႏွင္႔ 
၄၈ လအတြက္ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိ ုးမုွမွတ္ေက်ာက္္တုိင္မ်ားအေၾကာင္းကုိျမန္မာဘာသာႏွင္႔ရရိွႏုိင္သည္။ကေလးငယ္မ်ားၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာမွတ္ေက်ာက္တုိင္္္ 
မ်ား၏ပုံစံကုိေရြးခ်ယ္ရန္ေအာက္ပါဇယားကုိအသုံးျပ ုပါ။အကယ္၍ကေလးသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ၃၇ပတ္ထက္ေစာ၍ေမြးခဲ႔လွ်င္ လမေစ႔ဟုျပင္ေပးပါ။ 
SWYC ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ းမုွဆုိင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တုိင္္္မ်ား အတြက္ ရမွတ္တြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
၁။ ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တုိင္္္မ်ား ပုံစံအတြက္ စုစုေပါင္းရမွတ္ကုိေပါင္းေပးပါ။ ေမးခြန္းတစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ မလုပ္ႏုိင္ေသးပါက ၀ မွတ္၊ 
တခါတေလလုပ္ႏုိင္ပါက ၁၊ ခဏခဏလုပ္ႏုိင္ပါက၂မွတ္။ 
၂။ ဇယားထဲတြင္ကေလး၏ယခုလက္ရိွအသက္ကုိညႊန္ျပေနေသာအတန္းသုိ႔သြားပါ။မိမိကေလးရရိွေသာအမွတ္ႏွင္႔ ဇယားထဲမွ အနိမ္႔ဆုံးရမွတ္တုိ႔ကုိ 
ႏုိွင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါ။ 
၃။ ကေလး၏စုစုေပါင္းရမွတ္သည္ ဇယားထဲမွ အနိမ္႔ဆုံးရမွတ္ထက္နဲျခင္းသုိ႔မဟုတ္တူညီေနျခင္း မ်ား(≤)ရိွပါက ကေလးငယ္မ်ားဖြံ႔ျဖိ ုးတုိးတက္ေရးဆုိင္ 
ရာ အထူးကု၊အျခားေသာကုသမုွမ်ားသုိ႔မဟုတ္ပညာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မုွမ်ားကုိညႊန္းေပးျခင္းကဲ႔သုိ႔ေသာထပ္ဆင္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ရန္လုိသည္။  

မွတ္ေက်ာက္
တိုင္္္မ်ား ပံုစံ 

ကေလး၏အသက္*  
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* ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ 
၃၇ပတ္ထက္ေစာ၍   
ေမြးခဲ႔လွ်င္ လမေစ႔ ဟု 
ျပင္ေပးပါ။ 
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နျဲခင္းသို႔မဟုတ္တူညီ 
ေနျခင္း ≤ ရွိပါက 
စစ္ေဆးမုွမေအာင္ျမင္ပါ။ 
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ျပင္ေပးပါ။ 
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နျဲခင္းသို႔မဟုတ္တူညီ 
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1 အင္းဂလိပ္လိုအမွတ္ေရတြက္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ဗားရွင္း ၂။ 10/7/2013. 3/2014 တြင္ SWYC မွတ္ေက်ာက္တုိင္မ်ားကုိဘာသာျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း နီေပါ 
လူမ်ိဳးမိသားစုမ်ားအတြက္ေတာ႔မျပီးေသးပါ။ 
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မိဘမ်ားမွလူမုွဆက္ဆံေရးပုိင္းဆိုင္ရာတြင္ သတိျပ ုေလ႔လာမိမုွမ်ားအတြက္ရမွတ္တြက္ရန္လမ္းညႊန္ 
(Parent’s Observations of Social Interactions) (POSI) Scoring Guide2 

 

POSI ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၆ လမွ ၃၆လ အရြယ္ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္သည္ ပံုမွန္အတိုင္းဖြံ႔ျဖိ ုးမုွမရိွဘ ဲအျခား 
ေသာပုံမွန္ ကေလးငယ္မ်ားကဲ႔သို႔ျပ ုမူေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း ရိွ၊မရိွ ကေလးမ်ားအတြက္ အစဦးစစ္ေဆးမွုပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံတြင္ ျပ ုလုပ္ခ႔ဲေသာ SWYC ေလ႔လာမုွမ်ားအရ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိ ုးမွုျပႆနာရွိသည္႔ကေလး ၈၃ ရာခုိင္ႏုွန္းကို POSI ေၾကာင္႔ 
ရွာေတြ႔ခဲ႔ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ၂၆ ရာခုိင္ႏုွန္းေသာကေလးငယ္ မ်ားသည္လည္းဦးေနွာက္ဖြံ႔ျဖိ ုးမွုျပႆနာမရွိေသာ္လည္း 
POSI ရမွတ္မ်ားမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ၾကပါ။ထိုကေလးမ်ားထဲမွ ၄၉ရာခိုင္ႏွုန္း(n=၂၈)သည္ ဖြံ႔ျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ ေနွးေကြးမွုမ်ားရွိေနၾကပါ 
သည္။ 
 

POSI  အတြက္ရမွတ္တြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  
၁။ ေနာက္ဆုံးေကာ္လံ ၃ ခုထတဲြင္ အနည္းဆံုးအေျဖတစ္ခုရိွသည္႔ေမးခြန္းမ်ားအေရအတြကက္ိုေပါင္းေပးပါ။ အခ်ိဳ ႔ 
ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အေျဖတစ္ခုမကရိွႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးေကာ္လံ ၃ ခုထတဲြင္ေမးခြန္းတစ္ခုအတြက္အေျဖတစ္ခုမက 
ရိွေနပါက အမွတ္ကုိေရတြက္ရာတြင္ထိုေမးခြန္းအတြက္ တစ္ၾကိမ္တည္းသာထည္႔တြက္ရမည္။  
၂။ ေနာက္ဆုံးေကာ္လံ ၃ခု ထတဲြင္ ၃ခု သုိ႔မဟုတ္ ပုိမ်ားသည္႔ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေျဖမ်ား 
ရိွေနပါက ထိုကေလးသည္ POSI ကိ ုက်ရုံွးပါသည္။ 
၃။ ထိုကဲ႔သို႔က်ရုံွးမုွသည္ ထိုကေလးငယ္တြင္ ဦးေႏွာက္ပုိင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိ ုးမုွျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ဖြံ႔ျဖိ ုးမုွေနွးေကြးေနမုွ 
ရိွေနျခင္းႏွင္႔ အျခားေသာသုံးသပ္စရာ၊အကခဲတ္ရန္မ်ားလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကိုေထာက္ျပပါသည္။ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
2  အင္းဂလိပ္လိုအမွတ္ေရတြက္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ဗားရွင္း ၁။ 9/5/13. 3/2014 တြင္ POSI ကုိဘာသာျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း နီေပါလူမ်ိဳးမိသားစုမ်ားအတြက္ 
ေတာ႔ မျပီးေသးပါ။  
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ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ အတြက္ရမွတ္တြက္ရန္ 
လမ္းညႊန္ (Baby Pediatric Symptom Checklist) (BPSC) Scoring Guide3 

 

 

BPSC သည္ အသက္ ၁၈လ ေအာက ္ကေလးမ်ား၏ျပ ုမူပုံ သံုးမ်ိဳးအတြက္ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါသည္။ အခန္း 
၁ တြင္ ကေလးငယ္၏ စိတ္ဆုိးဂ်ီက်လြယ္မုွ၊ အခန္း ၂ တြင္ ေနရာေဒသ၊အျခားေသာသူတို႔ႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
မေနႏုိင္မုွ၊ အခန္း ၃တြင္  လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ားျပ ုလုပ္ရန္ခက္ခဲမုွ။ ထိုေမးခြန္းမ်ားက မိဘမ်ားႏွင္႔ဆရာဝန္မ်ားအား 
လူမုွေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျပ ုအမူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ျပႆနာ ရိွ၊မရိွ သိႏုိင္ေအာင္ကူညီေပးႏုိင္ 
ပါသည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပ ုလုပ္ခဲ႔သည္႔ SWYC ေလ႔လာမုွမ်ားအရ အသက္အရြယ္ႏွင္႔အဆင္႔အလိုက္ 
လူမုွေရး/စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာအရ(Ages & Stages Questionnaire-Social/Emotional) (ASQ-SE) BPSC 
တြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာရမွတ္မ်ားကိုရရိွခဲ႔သည္႔ ကေလး၇၉ ရခုိင္ႏုွန္းရိွခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၆ ရာခုိင္ႏုွန္း ေသာ 
ASQ-SE ပုံမွန္ရမွတ္ရိွေသာကေလးမ်ားတြင္လည္း  BPSC တြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာရမွတ္မ်ားကိုရရိွခဲ႔သည္။ ထိုကဲ႔သို႔ 
ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ BPSC ရမွတ္မ်ားကို သတိထားျပီးအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရန္လိုပါသည္။ 
 

BPSC အတြက္ရမွတ္တြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  
၁။ အခန္းတိုင္းအတြက္ရမွတ္မ်ားကိုေပါင္းေပးပါ။ ေမးခြန္းတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္  လံုးဝမဟုတ္ ဆိုပါက = ၀မွတ္၊ 
အနည္းငယ္ = ၁မွတ္ ႏွင္႔ အမ်ားၾကီး = ၂ မွတ္။4 
၂။ မည္သည္႔အခန္းအတြက္မဆို ≥ ၃ ၊ ျဖစ္ေနပါက ကေလးငယ္သည္ အျခားကေလးမ်ားထက္ ပုိ၍ လူမုွေရး/စိတ္ပုိင္း 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားပုိရိွႏုိင္ေၾကာင္း ယူဆႏုိင္ပါသည္။ 

 

  

                                            
3 အင္းဂလိပ္လိုအမွတ္ေရတြက္ေရးကုိ ရယူေသာေန႔ရက္ 11/25/13ှ https://sites.google.com/site/swycscreen/ 3/2014 တြင္ BPSC 
ကုိဘာသာျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း နီေပါလူမ်ိဳးမိသားစုမ်ားအတြက္ ေတာ႔ မျပီးေသးပါ။အကယ္၍ မိဘတစ္ဦးမွ မည္သည္႔ေမးခြန္းအတြက္မဆုိအေျဖ 
တစ္ခုထက္ပုိ၍ ေရြးခ႔ဲပါက စုိးရိမ္စရာအေကာင္းဆုံးေသာတုံ႔ျပန္မုွဟု မွတ္ယူပါ။(ဂဏန္းတန္ဖုိးပုိမ်ားေသာအရာအတြက္)4 

 

https://sites.google.com/site/swycscreen/
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မူလတန္းၾကိ ုအရြယ္ကေလးမ်ား က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ အတြက္ရမွတ္ 
တြက္ရန္ လမ္းညႊန္ (Preschool Pediatric Symptom Checklist) (PPSC) Scoring Guide5 

 

 

PPSC က ၁၈လ- ၆၀လ အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ကေလးမ်ား၏အျပ ုအမူမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားက မိဘမ်ားႏွင္႔ဆရာဝန္မ်ားအား ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏အျပ ုအမူမ်ားတြင္ ျပႆနာ 
ရိွ၊မရိွ သိႏုိင္ေအာင္ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ျပ ုလုပ္ခဲ႔သည္႔ SWYC ေလ႔လာမုွမ်ားအရ ၈၅ရာခုိင္ႏုွန္း 
ေသာကေလးငယ္မ်ားသည္ PPSC တြင္ပုံမွန္မဟုတ္ ေသာရမွတ္မ်ားရရိွခဲ႔ျပီး သူတုိ႔၏အျပ ုအမူမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား 
ရိွၾကပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ၁၈ ရာခုိင္ႏုွန္းေသာ ကေလး မ်ားသည္ PPSC တြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာရမွတ္မ်ားကိုရရိွခဲ႔ 
ေသာ္လည္း သူတုိ႔တြင္အျပ ုအမူပုိင္းဆိုင္ရာ၌ ျပႆနာမ်ား မရိွၾကေပ။ 
 

PPSC အတြက္ရမွတ္တြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
၁။ PPSC အတြက္ စုစုေပါင္းရမွတ္ကုိ ေပါင္းေပးပါ။ လံုးဝမဟုတ္ ဆိုပါက = ၀မွတ္၊ အနည္းငယ္ = ၁မွတ္ ႏွင္႔ 
အမ်ားၾကီး = ၂ မွတ္။6 

၂။ စုစုေပါင္း အမွတ္ ≥9 ဆိုပါက ကေလးသည္ ပုံမွန္ကေလးမ်ားႏွင္႔ႏုိွင္းယွဥ္ပါက အျပ ုအမူပုိင္းဆိုင္ရာတြင္ ပုိ၍ 
ျပႆနာမ်ားရိွျပီး အျခားေသာသုံးသပ္စရာ၊အကဲခတ္ရန္မ်ားလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကိုေထာက္ျပပါသည္။ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                            
5 အင္းဂလိပ္လိုအမွတ္ေရတြက္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ဗားရွင္း ၁။  9/5/13. 3/2014 တြင္ PPSC ကုိဘာသာျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း နီေပါလူမ်ိဳးမိသားစုမ်ား 
အတြက္ ေတာ႔ မျပီးေသးပါ။6အကယ္၍ မိဘတစ္ဦးမွ မည္သည္႔ေမးခြန္းအတြက္မဆုိအေျဖ တစ္ခုထက္ပို၍ ေရြးခ႔ဲပါက 
စုိးရိမ္စရာအေကာင္းဆုံးေသာတုံ႔ျပန္မုွဟု မွတ္ယူပါ။(ဂဏန္းတန္ဖုိးပိုမ်ားေသာအရာအတြက္) 



 

Burmese 

Rev. 3/30/2014 5 copyright ©   www.theswyc.org   2013  

အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ား ႏွင္႔ မိဘ၏စုိးထိတ္ပူပန္မုွမ်ား အတြက္ရမွတ္ေရတြက္ရန္လမ္းညႊန္ 
Family Questions and Parent’s Concerns Scoring Guide6 

 

အိမ္ေထာင္စုဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဟိုယခင္က ဆန္းစစ္ျပီးသားေမးခြန္းလႊာမ်ားထဲမွ ေရြးထားျခင္း 
ျဖစ္ျပီး ထုိေမးခြန္းမ်ားမွာေယဘူယ်အားျဖင္႔ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမုွ၊ အရက္ႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အလြသဲံုးစြမဲွု၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မုွနွင္႔ 
မိဘမ်ားႏွင္႔ကေလးတုိ႔၏ ဘဝေကာင္းစားေရးကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုရိွႏိုင္သည္႔ အခ်က္မ်ားကုိ တိုင္းထြာရန္အသုံးျပ ုပါသည္။ထုိေမးခြန္း 
မ်ား၏အေျဖမ်ားအား ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးေရး၏ အခြင္႔အလမ္းအျဖစ္အသုံးခ်ပါ။ 

ေဆးရြက္ၾကီးသုံးစြမဲွု (Q1) 
ေမးခြန္း ၁ မွာ မိဘမ်ားက ေဆးရြက္ၾကီးသုံးစြေဲနမုွကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
အျခားအလြဲသုံးစြမုွဲ (Q2-4) 

ေမးခြန္း ၂-၃ မွာ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစည္းစစ္ေဆးမုွ(Two-item Conjoint Screener -TICS) ထဲမွျဖစ္ၾကကာ အျခားအလြဲ သုံးစြမဲွုျပႆနာ 
မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္စြမ္းႏွင္႔ သီးျခား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ၈၀ ရာခုိင္ႏွုန္း နီးပါးျဖင္႔ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

အမွတ္ေရတြက္ျခင္း။ ။ မည္သည္႔ေမးခြန္းကိုမဆုိ “ဟုတ္မွန္သည္” ေျဖၾကားထားလွ်င္  ထိုမိဘထံတြင္အလြဲ သုံးစြမဲွုျပႆနာ 
ရွိေနျခင္း ကုိ ေထာက္ျပသည္။ 
ေမးခြန္း ၄ မွာ အျခားေသာမိသားစုဝင္မ်ား၏ အျခားအလြသုံဲးစြမဲွုမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မုွကို ရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ 

အစာအဟာရမလုံေလာက္မွု (Q5) 

ေမးခြန္း ၅ မွာ ကေလးငယ္မ်ားအစာအဟာရလုံေလာက္စြာရရွိျခင္း စစ္ေဆးမုွ (Children’s Sentinel Nutrition Assessment) (C-
SNAP)မွ ျဖစ္သည္။ အစားအစာလုံေလာက္မွုမရိွျခင္းကုိ သိရွိႏိုင္စြမ္း ၉၉ ရခုိင္ႏွုန္းႏွင္႔ သီးျခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း ၈၂.၅ ရာခိုင္ႏုွန္း 
ျဖင္႔ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

မိဘ၏စိတ္ဓါတ္က်မုွ (Q6-7) 

ေမးခြန္း ၆-၇ မွာမိဘ၏ က်န္းမာေရးေမးခြန္းလႊာ ၂ ျဖစ္ျပီး (Parent Health Questionnaire-2) (PHQ-2)စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမုွကုိသိရိွ 
ႏိုင္ရန္ အသုံးျပ ုသည္။  

အမွတ္ေရတြက္ျခင္း။ ။ စုစုေပါင္းရမွတ္ကိုေပါင္းထည္႔ပါ။ ေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ လုံးဝမရိွပါ = ၀မွတ္၊ ေန႔ရက္ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ား= ၁မွတ္၊ ေန႔ရက္မ်ား၏တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ = ၂မွတ္၊ ေန႔တုိင္းနီးပါး = ၃မွတ္။ စုစုေပါင္း အမွတ္≥3 မွှာ PHQ-9 

ဗားရွင္းအျပည္႔ကိုသုံးျပီး စိတ္ခ်ရသည္႔ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမုွကို စစ္ေဆးေရးအျခားေမးခြန္းလႊာကို သံုးျပီး ေရွ႔ဆက္ အကဲခတ္ 
စစ္ေဆးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရွ ႔ဆက္ အကဲခတ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ညႊန္းေပးရန္ကိုဆုိလိုသည္။ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မုွ (Q8-9) 

ေမးခြန္း၈-၉ မွာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္အလြသုံဲးစားမုွကုိ စစ္ေဆးေရးအေထာက္အကူထဲမွျဖစ္သည္။(Woman Abuse 

Screening Tool - WAST-Short)ဤေမးခြန္းမ်ားကုိ မိဘတစ္ဦး(မိခင္)ကုိ သီးျခားေမးပါ။ 
အမွတ္ေရတြက္ျခင္း။ ။ မည္သည္႔ေမးခြန္းကိုမဆုိ တင္းမာမုွမ်ားလြန္းသည္/အခက္အခဲအမ်ားၾကီးရိွသည္ဟုေျဖၾကားပါက အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မွုရွိႏုိင္သည္႔အႏၱရာယ္ကိုျပသေနကာေရွ ႔ဆက္ ေဆြးေႏြးရန္လိုပါသည္။ 
မိဘ၏စုိးထိတ္ပူပန္မွုမ်ား 
မိဘ၏စုိးထိတ္ပူပန္မုုွမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္႔မွန္ၾကကာ ေရွ ႔ဆက္ စစ္ေဆးအကဲခတ္ရန္လိုအပ္ျပီး ကေလးတုိ႔၏ စိတ္လုွပ္ရွားမွု၊ 
ျပ ုမူေနထုိင္မွု သုိ႔မဟုတ္ ဖြံ႔ျဖိ ုးမွုဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားရိွေနျခင္းကုိျပသသည္႔လကၡဏာျဖစ္ႏိုင္သည္။ထုိေမးခြန္း မ်ား၏အေျဖမ်ားအား 
ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးေရး၏ အခြင္႔အလမ္းအျဖစ္အသုံးခ်ပါ။ 

                                            
6 အင္းဂလိပ္လိုအမွတ္ေရတြက္ေရးကုိ ရယူေသာေန႔ရက္ 11/25/13, https://sites.google.com/site/swycscreen/ 3/2014 တြင္ 
အိမ္ေထာင္စု ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ား ႏွင္႔ မိဘ၏စုိးထိတ္ပူပန္မုွမ်ား ကုိဘာသာျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း နီေပါလူမ်ိဳးမိသားစုမ်ား အတြက္ေတာ႔ 
မျပီးေသးပါ။ 

https://sites.google.com/site/swycscreen/
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လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ပုံမွန္ဖြံ႔ျဖိ ုးမုွမရိွျခင္းႏွင္႔ ပုံမွန္ကေလးမ်ားကဲ႔သုိ႔ျပ ုမူေနထုိင္ႏုိင္စြမ္း 
မရိွေသာကေလးမ်ားကုိ စစ္ေဆးေရးမြမ္းမံစာရင္း ရမွတ္တြက္ရန္္လမ္းညႊန္ (M-CHAT)7 

M-CHAT မွာ ၁၆-၃၀ လအထိကေလးမိခင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အေျခခံထားသည္႔ေမးခြန္းလႊာျဖစ္သည္။ထုိ ေမးခြန္းလႊာသည္ 
ဦးေနွာက္ပုံမွန္ဖြံ႔ျဖိ ုးမုွမရိွဘဲ အျခားေသာပုံမွန္ကေလးမ်ားကဲ႔သုိ႔ျပ ုမူေနထုိင္ႏုိင္စြမ္းမရိွေသာကေလးမ်ားအတြက္ အစဦး စစ္ေဆးမုွျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ M-CHAT တစ္ခုထဲ၏ ဟုတ္မွန္သည္႔ ခန္႔မွန္းမုွတန္ဖုိးမွာ ပုံမွန္ျပ ုမူေနထုိင္ႏုိင္စြမ္းမရိွေသာ ေအာ္တစ္စမ္ကေလးမ်ား 
အတြက္ ၀.၀၆ ႏွင္႔ အျခားေသာ ဖြံ႔ျဖိ ုးမုွဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအျပ ုအမူမ်ား စသည္႔ျပႆနာမ်ားအတြက္ ၀.၁၁ ျဖစ္သည္။ M-CHATေနာက္ 
ဆက္တြ ဲလူခ်င္းေတြ႔ေမးျမန္းမုွ (Follow Up Interview) (M-CHAT/F)ႏွင္႔အတူအသုံးျပ ုလွ်င္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းမုွတန္ဖုိးမွာ ပုံမွန္ျပ ုမူ ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္း 
မရိွေသာ ေအာ္တစ္္စမ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ၀.၅၄ ႏွင္႔ ေအာ္တစ္စမ္ကေလး အပါအဝင္အျခားေသာ ဖြံ႔ျဖိ ုးမုွ ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအျပ ုအမူ 
မ်ား စသည္႔ျပႆနာမ်ားအတြက္ ၀.၉၈ျဖစ္သည္။ http://www2.gsu.edu/~psydlr/DianaLRobins/Official_M-CHAT_Website.html 

ရမွတ္တြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
၁။ အကယ္၍ မည္သည္႔အရာ ၃ခု မဆုိ က်ရုံွးလွ်င္္ (ေအာက္ပါဇယားကုိၾကည္႔) M-CHAT ေနာက္ဆက္တြ ဲလူခ်င္းေတြ႔ ေမးျမန္းမုွ ျပီးဆုံးေအာင္ 
ျပ ုလုပ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ေရွ ႔ဆက္အကဲခတ္စစ္ေဆးရန္ ညႊန္းေပးပါ။ 
၂။ အကယ္၍ မည္သည္႔ အရာ ၇ခု မဆုိ က်ရုွှ ုံးလွ်င္ (ေအာက္ပါ ဇယားကုိ ၾကည္႔) ကေလးသည္ M-CHAT ကုိ က်ရုွှ ုံးျခင္း ျဖစ္ကာ ေရွွ ႔ဆက္ 
အကဲခတ္ စစ္ေဆးဖုိ ႔ ညႊန္းေပးရမည္။ 
ဇယား။ က်ရုွှ ုံးသည္႔ အေျဖမ်ား 
 

1. မၾကိ ုက္ပါ။ 

2. မရိွပါ။ 

3. မၾကိ ုက္ပါ။ 

4. မႏွစ္သက္ပါ။ 

5. မလုပ္တတ္ပါ။ 

6. မညႊန္ျပပါ။ 

7. မညႊန္ျပပါ။  

8. မကစားႏိုင္ပါ။ 

9. မျပဖူးပါ။ 

10. မၾကည္႔ဖူးပါ။ 

11. ျဖစ္သည္။ 

12. ျပန္မျပံ ုးျပပါ။ 

13. မလုပ္ပါ။ 

14. မတံု႔ျပန္ပါ။ 

15. မၾကည္႔ပါ။ 

16. မေလွ်ာက္ပါ။ 

17. မၾကည္႔ပါ။ 

18. လုပ္သည္။ 

19. မလုပ္ပါ။ 

20. စိုးရိမ္မိပါသည္။ 

21. နားမလည္ပါ။ 

22. လုပ္သည္။ 

23. မၾကည္႔ပါ။ 
 

                                            
7 အင္းဂလိပ္လိုအမွတ္ေရတြက္ေရးကုိ ရယူေသာေန႔ရက္ 11/25/13ှ http://www2.gsu.edu/~psydlr/DianaLRobins/Official_M-CHAT_Website. 
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