မစ္ခ်ကန္
ီ
ကေလးနဲ႔အကၽြမ္းဝင္သည့္ ေဆး႐ုမ
ံ ်ား
၁

ဘဲလ္ေမာင့္ ေဆး႐ုံ ဂ႐ိုစီ ပြဳင္ိ ့တီ၊ ဂ႐ိုစီ ပြဳင္ိ ့တီ၊ အမ္အိုင္ (၀၃/၁၂)
ျပန္လည္ဒီဇိုင္းခ်ထားသည္ ၂၀၁၇-၂၀၂၂

၂

ကြန္ဗားနန္႕ ေဆးဝါး စင္တာ၊ ဆာဂင္ေနာ္၊ အမ္အိုင္ (၀၄/၁၅)

၃

ဟင္နရီ ဖို႔ဒ္ အက္လီးဂ်န္႕ က်န္းမာေရး၊ ဂ်က္ဆန္၊ အမ္အိုင္ (၀၇/၁၅)

၄

ဟင္နရီ ဖို႔ဒ္ ေဆး႐ု၊ံ ဒီထ႐ိုက္၊ အမ္အိုင္ (၀၃/၁၈)

၅

ဟင္နရီ ဖို႔ဒ္ အေနာက္ပိုင္း ဘလြန္းဖီး ေဆး႐ု၊ံ
အေနာက္ ဘလြန္းဖီး၊ အမ္အိုင္ (၁၂/၁၄)

၆

မာစီ က်န္းမာေရး စိန္႕ မယ္ရီ ေဆး႐ု၊ံ
ဂရန္း ရက္ပစ္၊ အမ္အိုင္ (၀၄/၁၈)

၇

ပ႐ိုဗီးဒန္႕စ္-ပ႐ိုဗီးဒန္႕စ္ ပန္းျခံ ေဆး႐ု၊ံ
နီဗီ ပရဝုဏ္၊ ႏိုဗီ၊ အမ္အိုင္ (၁၂/၁၅)

၈

ပ႐ိုဗီးဒန္႕စ္-ပ႐ိုဗီးဒန္႕စ္ ပန္းျခံ ေဆး႐ု၊ံ
ေဆာက္ဖီး ပရဝုဏ္၊ ေဆာက္ဖီး၊ အမ္အိုင္ (၁၂/၁၅)

၉

စပဲ႐ုးိ ေဆး႐ု၊ံ လန္စင္း၊ အမ္အိုင္ (၀၃/၁၅)

မီးဖြားခြင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

၁၄

၁၀

စပက္ထရန္ က်န္းမာေရး ဘက္တာေဝါ ့ ေဆး႐ု၊ံ
ဂရန္း ရက္ပစ္၊ အမ္အိုင္ (၁၀/၁၄)

၁၁

စပက္ထရန္ က်န္းမာေရး ယူႏုက
ိ ္တက္ ေဆး႐ု၊ံ
ဂရင္းဗီလီ၊ အမ္အိုင္ (၀၇/၁၄)

၁၂

စိန္႕ ဂၽြန္ ေဆး႐ုံ & ေဆးဝါး စင္တာ၊
ဒီထ႐ိုက္၊ အမ္အိုင္ (၀၇/၁၄)

ကေလးနဲ႔အကၽြမ္းဝင္သည့္

စိန္႕ ဂၽြန္ မာကြန္႕-အုတ္လန္း ေဆး႐ု၊ံ
ဝါရန္၊ အမ္အိုင္ (၀၅/၁၅)

မစ္ခ်ကန္
ီ မွ ေဆး႐ုမ
ံ ်ား

၁၃

၁၄

၂

၁၁
၁၀
၆

၉

စိန္႕ ဂ်ဳးဆက္
ိ
မာစီ အုတ္လန္း၊ ပြန္တစ္၊ အမ္အိုင္ (၀၃/၁၅)

၃
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၇

၁၄

၅

၈

၁၃
၁

၄ ၁၂

ကေလးႏွင့္ရင္းႏွးကၽြ
ီ မ္းဝင္သည့္
မစ္ခ်ကန္
ီ

၁

အခြင့္အေရးနည္းပါးတဲ့ အုပ္စုမွ

၃

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မစ္ခ်ကန္
ီ မွာ ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးငယ္

မိခင္ေတြအပါအဝင္ ကေလးနဲ႔အကၽြမ္းဝင္ေအာင္

၃၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ကေလးနဲ႔အကၽြမ္းဝင္ေအာင္

ဒီဇိုင္းခ်ထားသည့္ ေဆး႐ုမ
ံ ်ားမွာ

ဒီဇိုင္းခ်ထားသည့္ ေဆး႐ုမ
ံ ်ားမွာ ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါတယ္။၃

ကေလးေမြးဖြားၾကတဲ့ မိခင္မ်ားဟာ စတင္
ႏို႔တိုက္ေကြ်းျခင္းနဲ႔
သီးသန္႕လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္မႈႏႈန္းထားေတြ ျမင့္တက္လာ
ၾကပါတယ္။၁

၄

မစ္ခ်ကန္
ီ ရွ ကေလးေမြ
ိ
းဖြားေပးသည့္

ေဆး႐ုမ
ံ ်ား အားလံုးအတြက္ MIBFN ေရွ႕ေနမ်ားမွာ
ကေလးနဲ႔အကၽြမ္းဝင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းခ်ထားမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္သည့္
အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ အေျခခံတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို

၂

ကေလးနဲ႔အကၽြမ္းဝင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းခ်ထားသည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

ေဆး႐ုမ
ံ ်ားမွာ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားဟာ
တိုးတက္ဖြင့္ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၊ အစာေခ်ဖ်က္မႈဆိုင္ရာနဲ႔
ႏို႔ဦးရည္နဲ႔ မိခင္ႏု႔ ိ မွာ ေတြ႕ရတဲ့ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္တဲ့ အေကာင္းဆံုး

ပိုမိုေလ့လာပါ

www.mibreastfeeding.org

အဟာရ၊ တိုးတက္လာတဲ့ ကိုယ္ခံစြမ္းအားနဲ႔
ကေလးငယ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း စသည့္
အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမ်ား ရရွၾကပါတယ္
ိ
။၂
၁.

မန္၊ ေအ၊ အက္ အယ္၊ "အေစာပိုင္း ကေလးငယ္ က်န္းမာေရးနဲ႔ မိခင္ႏု႔တ
ိ ိုက္ေကၽြးျခင္း ရလဒ္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္ ျပဳေထာင္စု
BFHI အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈ" မိခင္ႏု႔တ
ိ ိုက္ေကၽြးျခင္း ေဆးဝါး ၁၁ ဂၽြန္ - (၂၀၁၆) - ၂၂၂-၂၃၀။

၂.

စကာရီတီ၊ ပီဒီ၊ အက္ အယ္၊ "အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးငယ္ ေရာဂါနဲ႔ မိခင္ႏု႔တ
ိ ိုက္ေကၽြးျခင္း အတိုင္းအတာမ်ားကို
ေဒါင္လိုက္ စစ္ေဆးမႈ" ကေလးလူနာမ်ား ၉၉ ဂၽြန္ (၁၉၉၇) - E5။

၃.

ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေရာဂါကာကြယ္ေရး စင္တာ (CDC)၊ မိခင္ႏု႔တ
ိ ိုက္ေကၽြးျခင္း ရီပို႔ကဒ္ ၂၀၁၈၊ ရႏိုင္သည့္ေနရာ https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/2018breastfeedingreportcard.pdf.
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