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အစရီငခ်ံစာ အကျဉ်းချုပ် 
 

ေနာကခံ်အေ�ကာငး်အရာ  

၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင ်TBC �ငှ့ ်CCSDPT ကျနး်မာေရးဌာနများမှ 

�စ်ှ�စ်ှ-တစ်�ကိမ် ေဆာငရွ်က်သည့် အာဟာရ ရ�ှိမ�ဆိုငရ်ာ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�ကို အသက ်၆-၅၉ လ�ှိ ကေလး 

များကို ထိုငး်�ိငုင်�ံှ ိြမနမ်ာဒကု�သည်စခနး် ၉ ခုလံုးတွင ်

ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ 

 

နည်းနာများ  

ကျပနး် နမူနာထတု်ယူြခငး်နည်းကို ေဆာငရွ်က်၍ အသက် 

၆-၅၉ လအတွငး် ကေလးများ�ှိေနသည့် အိမ်ေထာငစု်များ 

(HH)ကို စခနး် ၉-ခုလံုးတွင ်တီဘစီီ၏ စုစုေပါငး်လူဦးေရ 

ေဒတာေဘစ့် (TPD)ကို အေြခခံေရွးချယ်ပါသည်။ 

တီဘစီီမှ ကျနး်မာေရးဌာန ဝနထ်မ်းများကို 

စစ်တမ်းေကာက်ယူ�ိငုရ်န ် စခနး် ၉-ခုလံုးတွင် 

ေလက့ျင့ေ်ပး�ပီး၊ စစ်တမ်းေကာက ် ယူမ� 

အားလံုး�ပီးစီးမ�ကို �ကပ်မတ်ပါသည်။ ေဒတာများကိ ုSPSS 

ေဆာဖ့်ဝဲယား (version 19) သံုး၍ သံုးသပ်ပါသည်။ 

ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ�ချုပ် WHO ၏ ကေလးဖွံ� �ဖိုးမ� 

စံ��နး် များကို သံုး၍ အဓိကကျသည့် 

ခ��ာကိုယ်ဖွံ� �ဖိုးမ�ရလဒမ်ျား ကို အစီရငခ်ံတငြ်ပပါသည်။  

 

ရလဒမ်ျား 

စုစုေပါငး် ကေလး၃,၇၈၀ ဦးကို စခနး် ၉-ခုတွင ် စစ်တမ်း 

ေကာက်ယူ�ိငုခ်ဲ့ပါသည်။  

 

အာဟာရချို �တဲမ့�ရာခုိင�်�န်းများ  

စစ်တမ်းေကာကယ်ူသည့် ကေလးများ၏ ပျမ်းမ� ၂.၂% 

သည် ြပငး်ထန်သည့် ကမ�ာ့အာဟာရချို �တဲမ့� (ပိန်လှြီခငး်) 

�ိှသည်ကိ ု နယစ်ပ်တေလ�ာက်လံးုတငွ ် ေတွ� �ိှရသည်။ 

အသက ် ၅-�စှ်ေအာက ် ကေလးများ၏ ပိန်လှမီ���န်းသည် 

တည်�ငမ်ိမ��ိှေနသည်ကိ ုေတွ�ရသည်။ ‘အလွန်နိမ့်’ဟူသည့် 

ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ�ချုပ် WHO ၏ ၂၀၁၈ သတမှ်တမ်� 

စံအတငွး် ဝငသ်ည်။ (ဂရပ် 1.5) စခနး်များအတွငး် ပိနလ်ှီမ� 

သည် ထိငုး်�ိငုင်၊ံ သိုမ့ဟုတ် ြမနမ်ာ�ိငုင်ထံက်စာလ�င ်

နမ့်ိေနဆြဲဖစ်သည်။  

 

အသက်အုပ်စုအရဆိုလ�င၊် ပိနလ်ှီမ���နး် အြမင့မ်ားဆံုးကို 

အသက ် ၆-၂၃ လအတွငး် ကေလးများတွင ်

စခနး်အားလံုး၌ အများဆံုးေတွ�ရသည်။ (ဇယား 1.2) 

သိုေ့သာ် ဤသည်မှာ ကေလးအေရအတွက် 

အနည်းငယ်သာ ြဖစ်သည်။ (n=37).  

 

သသိာသည့ ်တိုးတက်မ�မှာ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ ခု�စ်ှများအတွငး် 

အရပ်ပုည�က်မ� ၆.၀% ေလ�ာ့ကျသွားသည် (၂၀၁၃-၂၀၁၉ 

ခု�စ်ှများတွင ် ၁၅.၀ရာခိုင�်�နး် ေလ�ာက့ျသွားသည်)။ 

စစ်တမ်းေကာက ် ယူသည့်ကေလးများ၏ ပျမ်းမ� ၂၅.၈% 

(နယစ်ပ်တခုလံးု တငွ ် ပျမ်းမ� ၁၃.၆%-၃၆.၆% �ိှသည်) 

သည် ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ ြပငး်ထန်သည့် ေရ�ှည် 

(အရပ်ပုည�ကမ်�) အာဟာရချို �တဲမ့� ကိ ုေတွ� �ိှရသည်။   

 

၂၀၁၈ ခု�စှ်တငွ၊် WHO အဖဲွ�က လဦူးေရအဆင့ ် အမျိုး 

အစားအတကွ ် စံ��န်းများကိ ု ထပ်မံမွမ်းမံခ့ဲသည်။ ယခင ်

စံ��န်းများအရ အရပ်ပုည�ကမ်�ကိ ု ‘အလယ်အလတအ်ဆင့’် 

(၂၀- <၃၀%) ဟ ု ေဖာ်ြပသည်။ သိုေ့သာ်လည်းြပန်လည် 

မွမ်းမံထားသည့် စံ��န်းအရ ယခုအခါ ၂၅.၈% သည် 

‘ြမင့မ်ား’အဆင့ ်(၂၀ - <၃၀%) တငွ ်�ိှေနသည်။ ဘန ့်မ့ဲနန်း 

ဆယွ ် (BMN) �ငှ့ ် အန်ုးဖျံ (UM) စခနး် ၂-ခုကို ‘အလယ် 

အလတ်’အဆင့ဟ် ုသတ်မှတ်သည်။ စခနး်အတွငး် အရပ်ပု 

ည�က်မ�သည် ထိုငး်�ိငုင်ထံက ် ြမင့မ်ားေသာ်လည်း၊ ြမနမ်ာ 

�ိငုင်ထံက ် နမ့်ိကျသည်။ ဂရပ် 1.6 တွင ် ေဖာ်ြပထားချက် 

အရ ယခငစ်စ်တမ်းေကာက်ယူမ�မရ အရပ်ပုည�က်မ��ှိ 

ေ�ကာငး် အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။ ဆက်လက်၍ တိုး 

တက်မ� �ှိေနေ�ကာငး် အထငအ်�ှား မှတ်ချက်ြပု�ိငုသ်ည်။ 

၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင ်စခန်းတိငုး်တငွ ်အရပ်ပုည�က်မ� ေလျာ့ကျ 

သာွးသည်။  
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ေက�းေမွးမ� အေလ့အထများ 

မိခင ်အာဟာရရ�ှိမ�  

မိခငအ်များစုက မီးမဖွားမီ ေဆးခန်း (ANC) သို ့ သတူို ့ 

ကိယုဝ်န် �ိှေနသည်ကိ ုသသိခိျငး် ြပ�ကသည်။  (၉၄.၂%) 

မီးမဖွားမီ ပထမအ�ကမ်ိေဆးခန်းြပသရာတငွ ် ၇၆.၈% 

သည် ကိယုဝ်န်�ိှ�ပီး တစ်လမှ သံးုလအတငွး် 

ြပသ�ကသည်။ ယခငက်၃၁.၆% က ကိယုဝ်န်�ိှ�ပီး 

ေလးလ၊ ထိထုက်ေကျာ် သည့်တိငု ်ြပသ�ကြခငး် မ�ိှေချ။ 

ယခုအခါ စစ်တမ်း၏ ၂၁.၃% တိငု ် တိးုတကလ်ာသည်။ 

(ဇယား 1.7၊ စခန်း အလိကု)်  

 

မိခငမ်ျား အာဟာရ ပညာေပးမ��ငှ့ပ်တသ်က်၍ ကိယုဝ်န် 

ေဆာငစ်ဉ်ကာလအတငွး် မိခငမ်ျား ကိယုအ်ေလးချိန်တိးု 

လာမ�၏ အကျိုးကိ ု မိခင၏်ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်မည်သိုဆ့က် 

စပ်�ိငုမ်ည်ကိ ု ေကာငး်စွာ နားမလည်�ိငုေ်သးပါ။ 

(ယခငစ်စ် တမ်းတငွလ်ည်း အလားတပူငြ်ဖစ်သည်။) 

သိုေ့သာ ် ကိယု ် ဝန်ေဆာငစ်ဉ်ကာလတငွ ်

ကိယုအ်ေလးချိန်တိးုလာြခငး်မှာ 

ကေလး၏ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည် (ကေလး၏ ဖံွ� 

�ဖိုး�ကးီထာွးမ� ြဖစ်ေစသည်) ကိ ုေကာငး်စွာနားလည်က 

သည်။ (၂၀၁၇ ခု�စှ်က ၄၀.၇% �ငှ့စ်ာလ�င ် ၆၆.၂% သို ့ 

တိးုတကလ်ာခ့ဲသည်။)   

 

၂၀၁၇ ခု�စှ ် စာတမ်းတငွ ် အလားတ ူ ထငဟ်ပ်ေနသည့် 

အချကမှ်ာ ကိယုဝ်န်ေဆာငစ်ဉ်ကာလအတငွး်�ငှ့ ် �ိုတ့ိကု ်

စဉ်ကာလတငွ ်အစားစား ေသာကမ်�တငွ ်သဓံာတရ်�ိှမ��ငှ့ ်

ပတသ်က၍် ေကာငး်စွာ ကျင့သ်ံးုမ��ိှေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထား 

သည်။ အစားအစာတငွ ်သဓံာတပ်ါဝငမ်��ငှ့ ်သကဆ်ိုငြ်ခငး် 

ြဖစ်သည်။ (ဂရပ်များ 1.9-2.2).  

 

သဓံာတ၊် ဗီတာမင ်A၊ ေဖာ်လစ်အကဆ်စ် ြဖည့်စွကစ်ာတို ့ 

�ငှ့ ် ပတသ်က၍် ကိယုဝ်န်ေဆာငစ်ဉ်�ငှ့ ် �ိုတ့ိကုေ်က�းစဉ် 

တငွ ်၈၈.၀% ၌ ေကာငး်စွာ လိကုန်ာမ��ိှသည်။ (ဇယား 1.8 

အရ ၈၈.၀% �ငှ့ ် ၉၈.၀% အ�ကား�ိှသည်ကိ ု ေဖာ်ြပထား 

သည်)။ ၂၀၁၇ �ငှ့ ် အလားတပူငြ်ဖစ်သည်။ (၉၂.၀% �ငှ့ ်

၉၈.၀% အ�ကား)  

 

မိခင�်ိုတုိ့ကေ်က�းမ�  

အများစ ု (၈၅.၉%) က မိခင�်ိုတ့ိကုေ်က�း အစြပုမ� 

အ�ကြံပု ထားသည့် အေလ့အကျင့က်ိ ု လိကုန်ာ�ကသည်။ 

(ေမွးကငး် စ ကေလးငယက်ိ ု ေမွးေမွးချငး်၊ သိုမ့ဟုတ ်

ေမွးဖွား�ပီး ၁ နာရီအ�ကာတငွ ်�ိုက့ိစုိုေ့စသည်)။ (၈၁.၀% ၊ 

၂၀၁၇)  

 

ေမွး�ပီး အသက ်၂၄ လတိငု ်�ိုတ့ိကုေ်က�းရန် အ�ကြံပုထား 

သည်။ နယစ်ပ်တေလ�ာက ် ပျမ်းမ��ိုတ့ိကုေ်က�းေသာ 

ကာလမှာ ၂၀၁၇ ခု�စှ်တငွ ် ၁၃.၀ လမှ ၂၀.၉ လ (ဇယား 

1.9) �ိှလာေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ မိခင�်ိုတ့စ်မျိုးတည်း 

တိကုေ်က�းြခငး် (EBF) (မိခင�်ိုတ့စ်မျိုးတည်း ၊ မည်သည့် 

ေရအပါအဝင ်အရည် သိုမ့ဟုတ ်အစာမပါဘ ဲေက�းေမွးမ�) 

ကာလမှာ ၄.၇ လ �ိှသည်။ (၆-လအထ ိ မိခင�်ို ့ 

တစ်မျိုးတည်း တိကုရ်န် အ�ကြံပုထားသည်)။ 

မဲရမတေ်လာင ် MRML မှလွ၍ဲ ကျန်စခန်းအားလံးုသည် 

၂၀၁၇ ခု�စှ်မှ စတင၍် တိးုတက်လာသည်။ (ဇယား 2.0).  

 

ြဖည့်စွကစ်ာ ေက�းေမွးမ�  

ြဖည့်စွကစ်ာ ေက�းေမွးမ�ကိ ု ကေလး၏ အသက ် ၆ လမှ 

စတင၍် အ�ကြံပုထား�ပီး၊ ၂၀၁၇ 

စစ်တမ်းေကာကယ်ခူျိန်မှ စတင၍် တိးုတကလ်ာသည်။ ၆-

လ မတိငုမီ် အစာေက�းေမွး မ�သည် ၂၀.၀% မှ၁၃.၀% သို ့ 

တိငုေ်အာင ် ေလ�ာ့ကျခ့ဲသည်။  စခန်းအားလံးု 

တိးုတကလ်ာသည်။ ၂၀၁၅ ခု�စှ ် စစ်တမ်းမှ စတင၍် 

တိးုတကလ်ာခဲ့ြခငး် ြဖစ်သည်။ ယငး်ကာလတငွ ်

‘ကျန်းမာေသာ ကေလးငယမ်ျား၊ ေတာကပ်ေသာ အနာ 

ဂတမ်ျား’ IYCF အစီအစဉ်ကိ ု

စတငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခ့ဲ သည်။ (ဂရပ် 2.4) 

 

သကေ်စာင့ဓ်ာတခ်ျို �တဲ့မ� – �ုိငဗုိ်ဖေလဗင ်Riboflavin 

(ဗီတာမင ်B2) 
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စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့် ကေလးများ၏ ၀.၉% (n=34) 

သည် ကျီးကန်းပါးစပ်ေရာဂါ angular stomatitis (AS) 

�ှိေ�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ ariboflavinosis (ဗီတာမင ် B2 

ချို�တဲမ့� လက�ဏာြဖစ်သည်။ ၁.၉% သိုမ့ဟုတ် 

အေရအတွက် n=74 ၂၀၁၇ ခု�စ်ှ) မှေန၍ ေလ�ာန့ည်းလာ 

သည်။ ြပည်သူက့ျနး်မာေရး ြပဿနာတခုအြဖစ် ေဖာ်ြပရန ်

စဖီးယားစံ��နး်များ (Sphere criterion) များ မ�ှိေသးပါ။ 

၂၀၁၃ ခု�စှ်မှစတင၍် ကျီးကန်းပါးစပ်ေရာဂါ ဆက်၍ ကျ 

ဆငး်လာသည်။ ယငး်�စှ်တငွ ် စစ်တမ်းအားလံးု၏ အြမင့ ်

မားဆံးု ၃.၈% �ိှသည်။ (ဂရပ် 2.6)    

 

ြဖည့်စွကစ်ာ /ကသုမ�ဆိငုရ်ာ ေက�းေမွးမ� အစီအစဉ်များ 

(SFP/TFP) တငွ ်ပါဝငမ်� 

အလယအ်လတမှ် ြပငး်ထန် ပိန်လှသီည့်ကေလးများ 

အာဟာရ ြဖည့်စွကေ်က�းေမွးမ� အစီအစဉ်တငွ ်

ပါဝငမ်�သည် ၂၆.၇% �ငှ့ ် ၂၈.၆% အသးီသးီ �ှိသည်။ 

အာဟာရချို�တဲသ့ည့် ကေလးများအားလံုး 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်�ိငုြ်ခငး် မ�ှိေသး ေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပေနသည်။  

 

ဗီတာမင ်A/ သခံျြခငး် 

၂၀၀၇ ခု�စ်ှမှ စတင၍် ဗီတာမင-်ေအ အပုိြဖည့်ဆည်းရ�ှိမ� 

တိုးတက်လာသည်။ ထိအုချိနက် ၂၅.၁% သာ �ှိသည်။ သို ့ 

ေသာ် ၂၀၁၇ ခု�စ်ှတွင ် ၇၂.၈% �ငှ့ ် ��ငိး်ယှဉ်လ�င၊် ၂၀၁၉ 

ခု�စ်ှတွင ် ရ�ှိမ���နး်သည် ၅၉.၇% ြဖစ်သည်။ (Sphere 

စံ��နး်သည် အသက ်၅ �စ်ှေအာက်ငယ်ေသာ ကေလးများ 

အတွက် ၆-လ�ကာ ကာကွယ်တိုက်ေက�းမ� >၉၅% 

�ှိရမည်။ (ဂရပ် 2.7)  

 

သခံျေပး�ိငုမ်� ၆၄.၁% �ှိရာ ယခငစ်စ်တမ်း ၂-ခုထက် နည်း 

ေနသည်။ (၂၀၁၇ �ငှ့ ် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှများတွင ် ယခင ် ၆-လ 

အတွငး် သခံျေဆးရ�ှိမ� ၈၃.၅% �ငှ့ ် ၈၆.၆% အသးီသးီ 

�ှိသည်)။   

 

မှတ်စုများအရ ကေလး ၁,၇၀၀ ခန ့၏် မှတ်တမ်းများတွင ်

ဗီတာမင-်ေအ �ငှ့ ်သခံျေဆး ရ�ှိမ� စုေပါငး်မှတ်တမ်းများ 

ေပျာက်ေနသည်။  

 

အမ်ိေထာငစ်ုအလိုက ်ဆာေလာငမ်� အတိငုး်အဆ (HHS) 

အမ်ိေထာငစု်အလိုက် ဆာေလာငမ်� အတိုငး်အဆ (HHS) 

တွင ်၂၀၁၃ ခု�စ်ှမှစတင၍် စမျဉ်း��နး်ကိနး်များ ပါဝင�်ပီး၊ 

စခနး်များအတွငး် ငတ်မွတ်မ�ကို ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာ 

သည်။ စခနး်များအားလံုးအတွင ်အမ်ိေထာငစု် အဆင့တ်ွင ်

HHS ရမှတ်သည် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှမှစတင၍် အမျိုးအစား 

အားလံုးအတွက် ဆက်လက်၍ တိုးတက်ေနသည်။ 

စစ်တမ်း ေကာက်ယူသည့် အိမ်ေထာငစု်၂,၉၃၇ အနက်၊ 

အများစု (၉၆.၁%) က အနည်းငယသ်ာ သိုမ့ဟုတ ်

လံးုဝဆာေလာင ် မ� မ�ိှေ�ကာငး် ေဖာ်ြပသည်။ (၂၀၁၇ 

ခု�စှ်တငွ ်၉၇.၇% �ငှ့ ်၂၀၁၅ ခု�စှ်တငွ ်၇၇.၀% �ိှသည်)။ 

၃.၅% သာ (၁၀၃ အမ်ိေထာငစ်ု) အသင့တ်င့ ်

ဆာေလာငမ်��ိှေ�ကာငး် ေဖာ်ြပ သည်။ (၂၀၁၇ ခု�စှ်တငွ ်

၂.၂% �ငှ့ ် ၂၀၁၅ ခု�စှ်တငွ ် ၂၁.၃% �ိှသည်)။ ၀.၃% 

(အမ်ိေထာငစ်ု ၁၀ စု) သည် အလန်ွအမငး် 

ဆာေလာငမ်��ိှေ�ကာငး် ေဖာ်ြပသည်။ (၂၀၁၇ ခု�စှ်တငွ ်

၀.၁% �ငှ့ ်၂၀၁၅ ခု�စှ်တငွ ်၁.၇%) (ဂရပ် 2.8).  

 

အစားအစာ စားသံးုမ� ရမှတ–် အာဟာရ 

အရည်အေသးွဆိငု ်ရာ သံးုသပ်ချက ်(FCS-N) 

အာဟာရ အရည်အေသွးဆိုင ် ရာ သံုးသပ်ချက် (FCS-N) 

ကို ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာ အစီအစဉ် WFP က ေရးဆွ�ဲပီး၊ 

အသား ဓာတ၊် ဗီတာမင-်ေအ �ငှ့ ် အသား�ငှ့ ် ငါးတိုတ့ငွ ်

ေတွ�ရ ေသာ ေဟမီသဓံာတ ်heme iron လံုေလာကစ်ွာ ရ-

မရကိ ု အကြဲဖတရ်န် ြဖစ်သည်။ ဤသိုအ့ာဟာရ 

�ကယဝ်သည့် အစာကို အမ်ိေထာငစ်ုက 

ရ�ိှသည့်�ကမ်ိေရကိ ု အေြခြပု သည်။ အသားဓာတ ်

ပ�ုိတငး်�ငှ့ ် သက်ေစာင့ဓ်ာတ ် micronutrient 

ချို �တဲမ့�များ (ဥပမာအားြဖင့ ်-ဗီတာမင ်ေအ �ငှ့ ်သဓံာတ)် 

ေ�ကာင့ ် အရပ်ပုည�ကြ်ခငး်�ငှ့ ် ပိန်လှြီခငး် ြဖစ ် ေစသည်။ 

ဗီတာမင-်ေအ�ငှ့ ် သဓံာတက်ဲသ့ိုေ့သာ သက ် ေစာင့ဓ်ာတ ်
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ကာလ�ကာ�ှည် ချို �တဲမ့�ေ�ကာင့ ်ေရ�ှည် အာဟာရချို �တဲ့မ� 

ြဖစ်ေစသည်။ FCS-N ေဒတာများကိ ု အသံးုြပု၍ 

အာဟာရအစီအစဉ် လ�ပ်�ှားမ�များတငွ ် ဦးစားေပးများ 

ချမှတ�်ိငုသ်ည်။ ရိက�ာေထာက်ပ့ံေပးမ�၏ 

သကေ်ရာက်မ�များကိ ု ေကာငး်စွာသ�ိှိ သေဘာေပါက်ေစ 

သည်။ သိုမ့ဟတု ် စားနပ်ရိက�ာအေြခြပု �ကားဝင ်

ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ် ြဖစ်လာမည့် လမ်းေ�ကာငး်ကို 

ေဖာ်ထတုသ်တမှ်တ�်ိငုသ်ည်။  

 

FCS-N ေလလ့ာမ�ကို အာဟာရရ�ှိမ� စစ်တမ်းေကာက်ယူမ� 

၂၀၁၇ ခု�စ်ှတွင ် ထည့သ်ွငး်ေကာက်ယူခဲ့သည်။ 

ရလဒမ်ျားအရ စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ေသာ 

အမ်ိေထာငစု်များသည် ‘လက်ခံ �ိငုဖ်ွယ်�ှိေသာ အစာ’ ကို 

စားသံုး�ကသည်။ (၉၈.၅%၊ ဂရပ် 2.9-3.0)။ 

မျိုးစုံေထြွပားေသာ အစာများကို လံုေလာက်စွာ 

စား�ိငုေ်�ကာငး် ေဖာ်ြပသည်။ သိုေ့သာ် အမ်ိေထာငစု် ၃ စု 

တွင ်တစ်စုကသာ ေဟမီ သဓံာတ် �ကယ်ဝ ေသာအစာကို 

ေနစ့ဉ် စားသံုး�ိငု�်ကသည်။ (၃၅.၂%) ��ငိး်ယှဉ်�ကည့်လ�င ်

အသားဓာတ ် ရ�ှိမ� (၈၈.၆%)�ငှ့ ် ဗီတာမင-်ေအ 

�ကယ်ဝေသာအစာ (၈၉.၆%) စား�ိငု�်ကသည်။ (ဂရပ် 3.2) 

ေနစ့ဉ်ဗီတာမင-်ေအ �ငှ့ ်

ပ�ိုတငး်အသားဓာတ်စား�ိငုသ်ည့ ် ရာခိုင�်�နး် 

ြမင့မ်ားသည်။ ဓာတ်တခုချငး်စီအတွက် ၉၀% 

နးီပါး�ှိသည်။  

 

အ�ကြံပုချကမ်ျား  

အရပ်ပုည�ကြ်ခငး်  

1. ရပ်ရွာအေြခြပု IYCF လ�ပ်�ှားမ�ကို 

အမူအကျင့ေ်ြပာငး် လဲေစရန ်ဆက်သွယ်ေရးကိစ�များ 

(BCC) �ငှ့အ်တ ူ ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ေစရမည်။ 

စခနး်များအားလံုး တွင ် �ကီးထာွးမ� 

ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာြခငး် �ငှ့ ် ြမ�င့တ်င ် ေပးြခငး် 

(GM&P) ကို ကေလးအသက် ၆-၂၄ လ�ှိ 

မိသားစုအားလံုးသို ့ ပစ်မှတ်ထား၍ 

ေဆာငရွ်က်ရမည်။ ယငး်လ�ပ်�ှားမ�၏ 

အစိတ်အပုိငး်အေနြဖင့ ် မိခငမ်ျား၏ 

ကျနး်မာေရးအဆင့အ်တနး်ကိုပါ ြမ�င့တ်ငေ်ပးရမည်။  

 

2. IYCF လ�ပ်�ှားမ�များသည် မိခငမ်ျား�ငှ့သ်ာ သက်ဆိုင ်

ေစ�ံုမ�မက၊ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ် ဩဇာ�ှိ�က 

သည့ ် မိသားစုဝငမ်ျားကိုပါ ပါဝငေ်စရမည်။ (ဥပမာ- 

အဖွားများ၊ အေဖများ�ငှ့ ်လူငယ်များ)  

 

3. ေဖ့ဘုတ် (facebook)၊ ယူကျု (Youtube)စသည့် 

လူမ�မီဒယီာ ပလက်ေဖာငး်များကိ ု အသံုးြပု၍ 

စခနး်များတွင ် သင့ေ်လျာ်သည့ ် အတိုငး် 

အဓိကကျသည့် အာဟာရဆိုငရ်ာ 

သတငး်အချက်အလက် များကို ေပးပုိ ့ြဖန ့ေ်ဝရမည်။  

 

4. အထးူသြဖင့ ် စခနး်အေြခစုိက် ဝနထ်မ်းများ 

မ�ကာခဏ ဆိုသလို အလုပ်ထကွ်ေန�ကစဉ်၊ 

ကျနး်မာေရးလုပ်သား များ�ငှ့ ် ရပ်ရွာလ�ံ�ေဆာ် 

စည်း�ံုးသူများကို ဆက်လက် ၍ 

ေလက့ျင့ေ်ပးေနရမည်။ သိုမှ့သာ စခနး်များအားလံုး 

တွင ် တေြပးညီ၊ အထးူအားစုိက်ေဆာငရွ်က်သည့် 

IYCF လ�ပ်�ှားမ�များကို စံ��နး်ကျ TOT ဆရာြဖစ်သင ်

သင�်ိုး ��နး်တမ်းများြဖင့ ်

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည် ြဖစ် သည်။ 

စားနပ်ရိက�ာဖူလံုမ��ငှ့ ် အာဟာရ(FSN) 

စခနး်အေြခစုိက် ဝနထ်မ်းများ၏ ဆံုချက် 

ဝနထ်မ်းသည် ဤလ�ပ်�ှားမ�များကို ေသချာဦးေဆာင ်

�ိငုသ်ည့် အရည်အချငး် ြပည့်ဝေစရမည်။ 

 

IYCF ကျင့သ်ံးုမ�များ  

မိခင ်အာဟာရ ရ�ှိမ� 

1. မိခငမ်ျား အာဟာရဆိငုရ်ာ ပညာေပးသငတ်န်းများ 

သည် ကိယုဝ်န်�ိှေ�ကာငး် သ�ိှိသည်�ငှ့တ်�ပိုငန်က် 

ကိယုဝ်န်ကိ ု ေဆးခန်းြပသရန် (ANC) အေရး�ကးီ 

ေ�ကာငး် အသေိပးြမ�င့တ်င�်ိငုမ်ည့် အခွင့အ်လမ်း 

လည်း ြဖစ်သည်။ IYCF �ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့် လ�ပ်�ှား 
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မ�များအားလံးုတငွ ်ဤသတငး်စကားကိ ုေဖာ်ြပေစ 

သင့သ်ည်။  

 

2. ကိယုဝ်န်ေဆာငစ်ဉ် မိခငက်ိယု်အေလးချိန်တိးုလာ 

ြခငး်၏ ကျန်းမာေရးအကျို းေကျးဇူး 

သ�ိှိနားလည်မ� တိးုတက်ေစရန် 

အေလးေပးသင့သ်ည်။ အမူအကျင့ ်ေြပာငး်လမဲ�ကို 

အားေပးပ့ံပုိး၍၊ ေရ�ှည်ြဖစ်ေစရန် 

ထန်ိးသမ်ိးသင့သ်ည်။  

 

3. ကိယုဝ်န်ေဆာငစ်ဉ်�ငှ့ ် �ိုတ့ိကု်ေက�းစဉ် အသား 

ဓာတစ်ားသံးုမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ြပာဆိရုန် လိအုပ်သည်။ 

အစီရငခံ်စာများအရ ကိုယဝ်န်မေဆာငသ်ည့် 

ကာလ �ငှ့ ် �ိုတ့ိကုသ်ည့်ကာလ 

မဟတုသ်ည်�ငှ့ယ်ဉှ်လ�င ်

အသားဓာတ�်ကယဝ်သည့် အစာစားသည့် �ကမ်ိေရ 

နည်းသည်ကိ ု ေတွ�ရသည်။ ချကြ်ပုတမ်� သ�ုပ်ြပ 

သငတ်န်းများတငွလ်ည်း ဤအေ�ကာငး်အရာကိ ု

ေဆးွေ�းွေပးသင့သ်ည်။ သိုမှ့သာ ကိယုဝ်န်ေဆာင ်

စဉ်�ငှ့ ် �ိုတ့ိကု်ေက�းစဉ် အသားဓာတစ်ားသံးုမ� 

အတကွ ်အဟန ့်အတားကိ ုေဖာ်ထတုသ်�ိှိ�ိငုမ်ည်။  

 

မိခင�်ိုတုိ့ကေ်က�းမ�  

မိခင�်ိုတ့စ်မျိုးတည်း တိကု်ေက�းမ� EBF ကာလ 

တိးုတကလ်ာသည်�ငှ့အ်မ� အ�ကြံပုထားသည့်အတိငုး် 

မိခင�်ိုတ့စ်မျိုးတည်း တိကု်ေက�းမ�ကိ ု ၆လအထ ိ

ြဖစ်ေအာင ် ဆကလ်ကအ်ေလးေပး ေဆာငရွ်ကရ်န် 

လိအုပ်သည်။ အုပ်စုငယ်များြဖင့ ် ေဆွးေ�းွပဲွများ 

ကျငး်ပ�ပီး၊ အားေပးပ့ံပုိးေသာ ဝန်းကျငြ်ဖစ်ေပါ်ေစရန် 

ဆကလ်က ်တိကုတ်န်ွး ြမ�င့တ်ငေ်ပးရမည်။  

 

ြဖည့်စွကစ်ာ ေက�းေမွးမ�  

IYCF �ငှ့ ် သကဆ်ိငုသ်ည့် ေဆးွေ�းွပဲွများတငွ ်

ဆကလ်က်၍  

ြဖည့်စွကစ်ာ ေက�းေမွးမ� စတငခ်ျိန်တငွ ်

အမူအကျင့ေ်ြပာငး် လမဲ�ကိ ု ေရ�ှည်ထန်ိးသမ်ိးရန် 

သတငး်စကားပါဝငေ်စရန် ေပးရမည်။  

 

သကေ်စာင့ဓ်ာတ ်ချို �တဲ့မ� – �ုိငဘ်ိဖုေလဗင ်

Riboflavin (ဗီတာမင ်B2) 

1. အာဟာရချို�တဲမ့� မြဖစ်ေစရန ် အာဟာရ စားသံုးမ� 

တွင ် မျိုးစုံေထြွပားေသာ အစာများ 

ပါဝငသ်င့ေ်�ကာငး် သတငး်စကားကို 

အေလးေပးရမည်။ အစာအုပ်စု-၃ ခုတွင ် အဓိက 

ကျေသာ အာဟာရများ ပါဝငပုံ်ကို အေလးေပး 

ေြပာဆိရုမည်။  

2. စားနပ်ရိက�ာကဒ ်FCS ြဖင့ဝ်ယ်ရေသာ ေဈးဆိုငမ်ျား 

ကို အသံုးြပု၍ ေဈးေရာငး်သည့်ေနရာများတွင ်

အမျိုးအစားစုံလငသ်ည့ ်အစာများကို စားသံုးေစရန ်

ြမ�င့တ်ငရ်မည့ ်အခွင့အ်လမ်းြဖစ်သည်။ အစာအုပ်စု 

၃-ခု ပညာေပးမ��ငှ့ ် ဆိုငး်ပုတ်များကိ ု ေဈးဆိုင�်ှင ်

များသို ့ ေပးထားရမည်။ 

 

SFP/TFP ပါဝငမ်�  

1. ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�နည်းသည့် အေ�ကာငး်တခုမှာ 

အသင့အ်တင့�်ငှ့ ်ြပငး်ထန ်အာဟာရချို�တဲသ့ည့ ်

ကေလးများ ‘အလွနန်ည်း’ ေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ 

(၁.၉% �ငှ့ ်၀.၂% အသးီသးီ�ှိသည်)။ ြပ��နး်ကိနး် 

အလွနန်ည်းေသာေ�ကာင့ ်အာဟာရချို�တဲသ့ည့ ်

ကေလးများသည်ပင ်ပါဝငေ်ဆာငမ်���နး်နည်းေန 

သည်ကို မသတ်မှတ်မေဖာ်ြပ�ိငုြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်ြဖစ် 

သည်။ ��ငိး်ယှဉ်ချက်အရဆိုလ�င ်�စ်ှစဉ် HIS အစီ 

ရငခ်ံစာ ၂၀၁၉ အရ ပါဝငမ်�သည် ကေလးများ၏ 

၅၇% သာ �ှိသည်။  

2. ပါဝငမ်���နး် နည်းသည့်အေြခအေနတွင ် ရပ်ရွာ 

အတွငး် ပိနလ်ှီသည့်ကေလးများကို GM&P လာ 

ေရာက်မ�များကိုသာ အားကို၍ ေဖာ်ထတု်ြခငး် 

မဟုတ်ဘ ဲ နည်းလမ်းသစ်များြဖင့ ် ေဖာ်ထတု်သတ် 

မှတ်ရန ်လိုအပ်သည်။  
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ဗီတာမင ်A/ သခံျြခငး် 

1. ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ TBC SFP လမ်း��နခ်ျက်များအတိုငး် 

ကေလးများအတွက်၊ ကိုယ်ဝနေ်ဆာငမိ်ခငမ်ျား၊ �ို ့ 

တိုက်မိခငမ်ျားအတွက် ဗီတာမင-်ေအလမ်း��နက်ို 

လိုက်နာ၍ စံ��နး်ကျ ကျနး်မာေရးကဒတ်ွင ်

မှတ်တမ်း တငထ်ားရမည်။  

2. အသက ် ၁-၁၂ �စ်ှ ကေလးများအတွက် ၆-

လတ�ကိမ် သခံျေဆးေက�းြခငး်ကို 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ရ မည်။ စံ��နး်ကျ 

ကျနး်မာေရးကဒတ်ွင ်မှတ်တမ်း တငထ်ားရမည်။  

3. ဗီတာမင-်ေအ ြဖည့်စွက်ေက�းြခငး် �ငှ့ ်

သခံျေပးြခငး် ၏ အေရးပါမ�ကို 

ကျနး်မာေရးဌာနများက ေကာငး်စွာ သ�ိှိနားလည်၍ 

စံ��နး်ကျ ကျနး်မာေရးကဒတ်ွင ် မှတ် တမ်း 

တငထ်ားရမည်ေ့နရာကိ ုသ�ိှိထားရမည်။ 

 

HHS 

FCS PDM စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�၏ အစိတ်အပုိငး်အြဖစ် 

ဆက်လက် ထည့်သွငး်ထားရမည်။ ၃-လတစ်�ကိမ် ေဆာင ်

ရွက်သည်။  

 

FCS-N 

1. သဓံာတ�်ကယဝ်သည့် အသား�ငှ့ ် ငါးတို ့ 

စားသံးုရန် အေရးပါပုံကိ ု အမ်ိေထာငစ်ုများက 

သ�ိှိေသာ်လည်း ကန်ုကျစရိတေ်�ကာင့ ်

အမ်ိေထာငစ်ု အများက မစားသံးု�ိငုြ်ခငး် 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ အစားအစာ ေထြွပားမျိုးစံု 

စားသံးုမ��ငှ့ ် ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ိှေသာ အဟန ့်အတား 

များကိ ု ဆက၍်ေဆာငရွ်ကေ်နသည့် အာဟာရ 

ရ�ိှေရး လ�ပ်�ှားမ�များတငွ ် ထည့်သငွး်ရမည်။ 

အထးူသြဖင့ ် ကိယုဝ်န်မေဆာငမီ် ငယရွ်ယေ်သာ 

မိန်းမပျိုများ�ငှ့ ် ကိယုဝ်န်ေဆာင ် အမျိုးသမီး 

များကိ ုအေလးေပးရမည်။  

2. ဆက်လက်၍ ေအး�ှားရီမစ် AsiaREMix (အား 

ြဖည့်ဂျံုမ�န ့စ်ားသံုးမ�) ကို 

လ�မ်းြခံု၍လည်းေကာငး်၊ ပစ်မှတ်ထားသည့ ်SFP 

အစီအစဉ် ပါဝငသ်ူများ အတွက်လည်းေကာငး် 

တိုက်တွနး်အားေပးရ မည်။ လ�ပ်�ှားမ� 

အစီအစဉ်များတွင ် သဓံာတ် 

�ကယ်ဝသည့်အစားများ စားသံုးရန ် ပညာေပးမ� 

�ငှ့ ် အဟန ့အ်တားများ သ�ိှိေအာင ် ေသချာ 

ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

3. အစားအစာ စုံလငက်ွဲြပား ရ�ှိမ� အလားအလာကို 

စစ်ေဆးရန ် လိုအပ်သည်။ ထိုအ့ြပင ် TBC ၏ 

FCS PDM စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�များတွင ်

သက်ေစာင့ ် ဓာတ်များ ရ�ှိမ�ကို ေလလ့ာရန ်

အေရး�ကီးသည်။ အေ�ကာငး်မှာ ယငး်တိုက့ို 

�စ်ှ�စ်ှ-တစ်�ကိမ် 

စစ်တမ်းေကာက်ယူမ�ထက်စာလ�င ် ပုိ၍မ 

�ကာခဏ ေလလ့ာ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

4. လက်�ှိ အေထာက်အထား ေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ်

အေကာငး်ဆံုး ကျင့သ်ံုးပုံများကိ ု ေဆာငရွ်က်ဆဲ 

�ငှ့ ် အနာဂတ်အစီအစဉ်  ေရးဆွမဲ��ငှ့ ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်မ�များတွင ် လိုက်ေလျာညီေထွစွာ 

ထည့်သွငး်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 


