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ကူညီေပးခဲပ့ါေသာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး မိခင် ှင်က့ေလးေစာင်ေ့ရှာကမ်ကီးကပ်ေရးအဖွဲ ဥကဌ
ေဒ ေအးေအးြမင့် ှင့် အဖဲွ၀ငမ်ျားအား ေကျးဇူးတငရ်ှိပါေကာင်း ေလးစားစွာ တင်ပြ လုိပါသည်။

 စာတမ်းြဖစေ်မြ ာက်ေရးအတွက်ပ့ံပိးုကူညီေပးခဲပ့ါေသာ ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး မိခင် ှင့်ကေလး
ေစာင်ေ့ရှာကမ်ကီးကပ်ေရးအဖွဲအတွင်းေရးမှ းေဒ ေရလီ၊ သုေတသနစစ်တမ်း ေကာက်ယူရာတွင်
အဆင်ေပြ ေချာေမွစွာ ေဆာင်ရွက် ိငုေ်စေရးအတွက် ကူညီေပးခ့ဲ ပါေသာ ရန်ကုန်အေရှပိငု်းခရုိင်
အပု်ချ ပ်ေရးမှ း၊ ခရိုင်မိခင် ှင်က့ေလး ေစာင်ေ့ရှာက် မ  ကီးကပ်ေရးအဖွဲဥကဌ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိ နယ်
 မိ နယ်အုပ်ချ ပ်ေရးမှ း၊  မိ နယ်မိခင် ှင့် ကေလးေစာင်ေ့ရာှက်ေရးအသငး်ဥကဌ ှင်အ့သင်း၀ငမ်ျား၊ မိ နယ်အုပ်ချ ပ်ေရးမှ း၊  မိ နယ်မိခင် ှင့် ကေလးေစာင်ေ့ရာှက်ေရးအသငး်ဥကဌ ှင်အ့သင်း၀ငမ်ျား၊
 မိ နယ်ပြ ည်သူ ကျန်းမာေရး ဦးစးီဌာနမှ း ေဒါက်တာေအးမူယာေကျာ် ှင့်  မိ နယ်ကျန်းမာေရး
၀န်ထမ်းများအားလည်း ေကျးဇူးအထူးတငရ်ှိပါသည်။

 စာတမ်းအချိနမီ်ပီးေမြ ာက်ေရးအတွက် အားတက်သေရာ ပံပိ့းုေပးခဲ့ပါေသာ ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး
 ပြ ည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ း ေဒါက်တာ၀ငး်လွင် ှင့် ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး  ပြ ည်သူ ကျန်းမာေရး
ဦးစးီဌာနမှ သုေတသန စစတ်မ်းေကာက်ယူေရးအဖဲွ၀ငမ်ျားအားလည်း လိက်လှစွဲာ ေကျးဇူးတငရိှ်
ပါသည်။ သုေတသန၏ မရိှမဖြ စ်အခန်းက တွင် ပါ၀ငခဲ့်ကသည့်ေမးခွနး်လာများကုိ စိတ်ရှည်စွာ
အချိနေ်ပးေဖြ ဆုိေပးခ့ဲကပါေသာ (၂) ှစ်ေအာက်ကေလးမိခငမ်ျား၊ ဝိငု်းဝန်းကူညီေပးကပါေသာ
ေစတနာ့၀န်ထမ်းမိခင် ှင့် ကေလးအသင်း၀ငမ်ျား ှင့် ကျန်းမာေရး၀န်ထမ်းများအားလံုးကို ရန်ကုနတ်ိုင်း
ေဒသကီးမိခင် ှင့် ကေလးေစာင်ေ့ရှာက်မ  ကီးကပ်ေရး အဖွဲမှ အထူးပငေ်ကျးဇးူတင်ရိှပါေကာင်း
မှတ်တမ်းတငအ်ပ်ပါသည်။
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၁၁။။ နိဒါန်းနိဒါန်း
 အနာဂတ်သားေကာင်းရတနာများဖြ စသ်ည့် ကေလးငယ်တုိငး် အာဟာရ

 ပြ ည် ၀့ေစေရးအတွက် အေခြ ခံအုတ်မြ စ်သည် ပထမရက်တစ်ေထာင်
အာဟာရ ဖွံဖိ းခြ င်းပင် ြဖစ်သည်။

 ပထမရက်ေပါငး် (၁၀၀၀) အာဟာရဖွံ ဖိ းမဆိုသည်မာှ သေ သားဘ၀မှ
အသက် (၂) စှအ်တငွး် ဘ၀အစ၏ ပထမရက်ေပါငး် (၁၀၀၀) ကာလ
တငွ် အာဟာရဆိုင်ရာပံ့ပိးုြဖည်ဆ့ည်းမကိုဆိုလိသုည်။တငွ် အာဟာရဆိုင်ရာပံ့ပိးုြဖည်ဆ့ည်းမကိုဆိုလိသုည်။

 ကျန်းမာေရး ှင့် အားကစား၀န်ကီးဌာနမှ ေဆာငရ်ွက်လျကရ်ှိေသာ
"ဘ၀ေရှေဆာင်ရက်တစ်ေထာင် အာဟာရ ဖွံဖိ းေရးစီမံချက်" လပု်ငန်းစဥ်
များတငွ် ရန်ကနု်တိငုး်ေဒသကီး မခိင် ှင်က့ေလးေစာင် ေ့ရာှက်မ
 ကီးကပ်ေရးအဖွဲမှ တတပ်တအား ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည။်

BreastfeedingPregnancy Weaning Toddler



၂၂။။  ပြ ဿ ပြ ဿနာကုိနာကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြ်ြခင်းခင်း

 အာဟာရပြ ည့်၀ေသာ အစားအစာကို လုံေလာကစ်ာွ မစားသုးံတတ်သဖြ င့်
 က ေံတွရသည့် အာဟာရချိ တဲ့မ အမျိ းမျိ းသည် ကေလးသူငယ်များ၊
ကိုယ်၀န်ေဆာင် ငှ့် ို တိုက်မိခင်များအား လတ်တေလာအာဟာရ
ချိ တ့ဲခြ င်း (ပိန်လီှခြ င်း) ငှ့် နာတာရှည်အာဟာရချိ တ့ဲခြ င်း
(ပုညက်ခြ င်း)တို အပြ င် အာဟာရလွန်ကဲမ ှင့် ဆးီချိ ၊ ေသးွချိ ၊(ပုညက်ခြ င်း)တို အပြ င် အာဟာရလွန်ကဲမ ှင့် ဆးီချိ ၊ ေသးွချိ ၊

လှုံးေရာဂါစသည့် ေရာဂါအမျိ းမျိ း ခစံားရေစ ိုင် ုံသာမက
အသကဆ်ုံး းံသည်အထိ အ ရာယေ်ပး ိုင်ပါသည်။

 ပထမရက်(၁၀၀၀) အာဟာရဖွံ ဖိ းေစခြ င်းသည် ကေလးငယ်တိုင်း
အာဟာရပ ြ ည့်၀ေစေရးသည် မဖြ စ်မေနေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတစ်ခု
 ဖ ြ စ်လာပါသည်။



၃၃။။ အအဓဓိကအေကာင်းရင်း ငှိကအေကာင်းရင်း င့့််ှထငထင်ရှားေစေသာအချက်မ်ရှားေစေသာအချက်များျား

  မြ န်မာ ိုင်င၏ံလက်ရှိအေနအထား (Myanmar Demographic and 
Health Survey 2015-2016)အရ(၅) ှစ်ေအာက်ကေလး(၂၉.၂%)သည်
နာတာရှည်အာဟာရချိ တ့ဲ၍ပုညကေ်နပ ီး (၇%)သည် လတ်တေလာ
အာဟာရချိ တ့ဲ၍ ပနိ်လှီေနပါသည်။

 (၅) စှေ်အာက်ကေလးများ၏ (၅၇.၄%) ငှ့် အမျိ းသမီးများ(၁၅-၄၉) စှ်
အုပ်စ၏ု (၄၆.၆%)သည် ေသးွအားနညး်ေနကသည်။အုပ်စ၏ု (၄၆.၆%)သည် ေသးွအားနညး်ေနကသည်။

 အသက်(၆)လအထိမိခင် ို တစ်မျိ းတညး်တိုက်ေကး န်းမာှ (၅၁.၂%) 
ရှိပီး အသက်(၆)လမှ (၈)လအတွင်း ြဖည့်စွက်စာစတင်ေကး န်းမာှ
(၇၂%) သာရှိေကာင်း ေတွရပါသည။်

 ရန်ကနု်တိငုး်ေဒသကီးီတငွ်လည်း (၅) စှ်ေအာက်ကေလး(၂၀.၃%)သည်
နာတာရှည်အာဟာရချိ တ့ဲ၍ပညုက်ေနပီး (၁၂.၆%)သည် လတ်တေလာ
အာဟာရချိ တ့ဲ၍ ပနိ်လှီေနပါသည်။



အအဓဓိကအေကာင်းရင်း ှငိကအေကာင်းရင်း ှင့့််ထငထင်ရှားေစေသာအချက်မရှ်ားေစေသာအချက်များျား
 (၂၀၁၅)ခု ှစ် လထူု ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရာှက်မ လုပ်ငန်းဆန်းစစ်

ေဆးွေ းွပွဲ အစရီင်ခံစာ ရလဒ်များအရ ရန်ကနု်တိငုး်ေဒသကီးီတငွ်
အာဟာရချိ တ့ဲမ န်း(၁.၆%) ငှ့် ဒဂုဆံိပက်မး်မိ နယ်တငွ် အာဟာရ
ချိ တဲ့မ န်းမာှ (၁.၄၇%)  ဖ ြ စ်ပါသည်။

 ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒကီးတွင် (၅) စှ်ေအာက်ကေလး ေသဆုးံမ န်းသည်
အရှင်ေမးွကေလး(၁၀၀၀)ေယာကတ်ွင် (၁၅)ဦး ရှိ၍ ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းအရှင်ေမးွကေလး(၁၀၀၀)ေယာကတ်ွင် (၁၅)ဦး ရှိ၍ ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း
 မ ိ နယ်တွင်အရှင်ေမးွကေလး(၁၀၀၀)ေယာကတ်ွင်(၃၅)ဦး ဖြ စ်ကာ
ရန်ကနု်တိငု်းေဒသက ီးရှိ  မိ နယ်များတငွ်အများဆုံးဖြ စ်ပါသည။်

 ဒဂုဆံိပ်ကမး်  မိ နယ်အတွင်းရှိ ‘ဘဝအစ၏ ပထမရက်ေပါင်း(၁၀၀၀) 
ကာလ’အတွင်း ကိုယ်ဝန်ေဆာင် မခိင်၊ ို တိုက်မခိင် ှင့် အသက်(၂) စှ်
ေအာက်ကေလးများအတွက် အာဟာရပြ ည့်ဝမတသည့် အစားအစာများ
ေရးွချယ်၊  ပြ င်ဆင်၊ ချက်ပြ တ်၊ ေကးေမးွ၊ စားသုးံခြ ငး်ဆိုငရ်ာဗဟုသုတ၊
အေလအ့ထများကို ေလလ့ာဆန်းစစ် ိုင်ရန် ဤစာတမ်းကို  ပြ စုပါသည်။



၄၄။။ ရညရည်မှန်းချက်မ်မှန်းချက်များျား

ေယဘူယျရည်မှန်းချက်များ (General Objectives)

• ကေလးငယမ်ျား၏ဘဝအစပထမရက်တစ်ေထာင်ကာလသည်
ကေလးငယ၏်ေရရှည်ကျန်းမာမ ှင့်ဖွံ ဖိ းမအေပ အေရးပါပုံကို
မိခင်များပိုမိုဗဟုသုတရရှိလာေစရန်မိခင်များပိုမိုဗဟုသုတရရှိလာေစရန်



ရညရည်မှန်းချက်မ်မှန်းချက်များျား
ဝိေသသရည်မှန်းချက်များ (Specific Objectives)

(၁) အသက် ှစ် စှေ်အာက်အရွယက်ေလးရှေိသာ မိခငမ်ျား၏ လူမစီးပွားဆုိင်ရာ 
အေခြ ခံအချက်အလက်များကုိေလလ့ာဆန်းစစရ်န်

(၂) အသက် ှစ် စှေ်အာက်အရွယက်ေလးရှေိသာမခိင်များတွင် ဘဝအစပထမ
ရက်တစ်ေထာငက်ာလသည် ကေလးငယ၏်ေရရှည်ကျန်းမာေရး ှင်ဖ့ွံ ဖိ းမ
အေပ သက်ေရာက်မအား ဗဟုသုတမည်မရှေိကာင်းကိေုလ့လာေဖာ်ထုတ်ရန်အေပ သက်ေရာက်မအား ဗဟုသုတမည်မရှေိကာင်းကိေုလ့လာေဖာ်ထုတ်ရန်

(၃) မိခငမ်ျား၏ကိုယဝ်န်ေဆာင်စဥ၊် မီးဖာွးစဥ် ှင်မ့းီဖွားပီးကာလအတွင်း  ပြ မူ 
ေဆာင်ရွက်မများကုိေလလ့ာဆနး်စစရ်န်

(၄)ကေလးသူငယ်အစာေကးပြ စုခြ င်းဆုိငရ်ာ အေလ့အထများကို ေလ့လာ
ဆန်းစစ်ရန်

(၅) အသက် ှစ် စှေ်အာက်အရွယက်ေလးငယ်များတွင် အာဟာရချိ တ့ဲမ 
မညမ်ရှိေနေ ကာင်းကို ေလ့လာေဖာ်ထုတ်ရန်



၅၅။။ သုေတသနေကာက်ယူမနည်းစနစသုေတသနေကာက်ယူမနည်းစနစ််

ေလ့လာမပံုစံ (Study Design)

အေ ကာင်းစုံကိုေလ့လာတင်ပြ ရန် (Cross-sectional 
Descriptive Method)

ေလ့လာမပြ သည့်ေနရာ(Study Area)

ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံဆပိက်မး်မိ နယ်

ေလ့လာသည့်ကာလ (Study Period)

(၂၀၁၆)ခု ှစ် ဒဇီငဘ်ာလမှ(၂၀၁၇)ခု ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း



သုေတသနေကာက်ယူမနည်းစနစသုေတသနေကာက်ယူမနည်းစနစ််

ေလ့လာသည့်အုပ်စု (Study Population)

ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံဆပိက်မး်မိ နယအ်တငွး်ရှိ အသက်
ှစ် စှ်ေအာက်ကေလးရှေိသာ ို တိုက်မိခင်များ

ေလ့လာမပြ လုပ်ရာတွင်မေရွးချယ်ရသည့်စံသတ်မှတ်ချက်ေလ့လာမပြ လုပ်ရာတွင်မေရွးချယ်ရသည့်စံသတ်မှတ်ချက်

(Exclusion Criteria)

သုေတသနတွင်မပါဝငလ်ိုေသာမခိင်များ ငှ့် ဒဂုဆံပိ်ကမ်း
 မ ိ နယ်တငွ်ေနထိုင်မ (၂) ှစမ်ပြ ည့်ေသးေသာမခိင်များ



သုေတသနေကာက်ယူမနည်းစနစသုေတသနေကာက်ယူမနည်းစနစ််
ေလ့လာမပြ ေသာအုပ်စုပမာဏ (Sample size calculation) 

n=z²pq/d²
n= estimated sample size

Z= standard normal deviation with 95% confidence interval

P= prevalence of underweighted <5 children (19%)=0.19

(Myanmar Demographic and Health Survey 2015-2016)(Myanmar Demographic and Health Survey 2015-2016)

q=1-p=1-0.19= 0.81

d= degree of precision

n=1.96*1.96*0.19*0.81/0.05*0.05 = 236

သုေတသနတွင်မပါဝငရ်န် တနု် ပြ န် ိုင်ေခြ ကို စစုုေပါင်းဦးေရ၏(၁၀%) 
(၂၄)ဦး ထည့်သွင်းစဥ်းစားထားေသာေကာင် ့ေလ့လာမပြ လုပ်မည့်ဦးေရ
စုစုေပါင်းပမာဏမာှ (၂၃၆+၂၄)= ၂၆၀ဦး  ဖ ြ စ်ပါသည။်



နမူနာေကာက်ယူခ့ဲသည့်နည်းလမ်းနမူနာေကာက်ယူခ့ဲသည့်နည်းလမ်း (Sampling Procedure)(Sampling Procedure)

ရန်ကနုတ်ိငု်းေဒသကီး ဒဂုံဆိပက်မ်းမိ နယ်
ရပက်ွက် (၁၆)ခု
ေကျးရာွ (၅)ရာွ

Simple Simple 

Random Random 

SamplingSampling

Purposive

sampling

ဒဂုံဆိပက်မ်းမိ နယ်ဒဂုံဆိပက်မ်းမိ နယ်
ရပက်ွက် (၉)ခု
ေကျးရာွ (၁)ရာွ

SystematicSystematic

SamplingSampling

(၂၆)ဦး/ရပက်ွက်
(၂၆)ဦး/ေကျးရာွ

စုစေုပါင်း(၂၆၀)ဦး



စာရင်းေကာက်ယူရာတွင်အသံုးပြ ေသာပံုစံ ှင့်နည်းလမ်းများစာရင်းေကာက်ယူရာတွင်အသံုးပြ ေသာပံုစံ ှင့်နည်းလမ်းများ
(Data Collection Method and Tools)(Data Collection Method and Tools)

  မြ န်မာစာဖြ င့်ပြ စုထားေသာဆန်းစစ်ေမးခွနး်လာ (Structured 
Questionnaires) ပုံစံတငွ် လမူစးီပာွးဆိုင်ရာအေခြ ခံ အချက်အလက်
များ၊ အသက် ှစ် စှ်ေအာကအ်ရွယ် ကေလးရှိေသာ မိခင်များ၏ 
ဘဝအစပထမရက်တစ်ေထာငအ်ာဟာရ ဗဟုသတုများ အေပ တွင် 
ဆန်းစစ်ေသာအချက်အလကမ်ျား ငှ့် ဘဝအစပထမ ရကတ်စေ်ထာင် 
အာဟာရ အပြ အမူဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ေသာအချက်အလကမ်ျား၊ ကိုယ်ဝန်
ေဆာငစ်ဥ၊် မးီဖာွးစဥ် ှင့် မးီဖွားပီးေနာက်ပိငုး် ပြ မူေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ 
အချက်အလကမ်ျား ငှ့် ကေလး သူငယ်အစာေကးပြ စုခြ ငး်ဆိုင်ရာ 
အေခြ ခအံချက်အလကမ်ျား ပါဝင်ပါသည်။



စာရင်းေကာက်ယူရာတွင်အသံုးပြ ေသာပံုစံ ှင့်နည်းလမ်းများစာရင်းေကာက်ယူရာတွင်အသံုးပြ ေသာပံုစံ ှင့်နည်းလမ်းများ
(Data Collection Method and Tools)(Data Collection Method and Tools)

 ေမးခနွ်း ေမးမြ န်းရာတငွ် မနှ်ကန်ေချာေမွမရှိေစရန် စာရငး်မေကာက်ယူမီ 
 ကိ တငစ်မး်သပ် ေမးမြ န်း ခြ ငး်ကို ေတာငဥ်က လာပ မိ နယ်တွင် 
မခိင်(၂၆)ဦးကို ေမးမြ န်းေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။်

 အသက် ှစ် ှစ်ေအာကက်ေလးငယမ်ျား၏ကိယု်အေလးချိနခ်ျိန်ခြ ငး်၊အရပ် အသက် ှစ် ှစ်ေအာကက်ေလးငယမ်ျား၏ကိယု်အေလးချိနခ်ျိန်ခြ ငး်၊အရပ်
တိုင်းခြ ငး်တို ကို Salter Scale ငှ့် Length Board တို ကို အသုံးပ ြ
ေဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါသည။် 

 ေလ့လာဆန်းစစရ်ာတွင် (Anthro Software Version 3.2.2) ငှ့် (SPSS 
Software Version 16) တို ကိုအသုံးပြ ခဲ့ပါသည။်



ေကာက်ယူသည့်စာရင်ေကာက်ယူသည့်စာရင်းးဇယားများကုိပြ ပြ င်စီရင်ခြ င်း င့်ှခဲွခဇယားများကုိပြ ပြ င်စီရင်ခြ င်း င့်ှခဲွခ ြ ား ြ ား
စစိစစိစစ်််ေလ့လာခြ င်ေလ့လာခြ င်း်း((Data Management and Analysis)Data Management and Analysis)

 ေကာက်ယူခဲ့သည့် ဆန်းစစ်လာများကိ ုစာရငး်ဖြ ည့်သငွး်မ မှနမ်မနှ်ဦးစွာ 
စစ်ေဆး ခဲ့ပီး Data Entry ငှ့် Data Analysisကို (SPSS version 16) 
 ဖြ င့် ေဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါသည။် 

 လူမစးီပာွးဆိုင်ရာအေခြ ခံအချက်အလက်များကို Analysisလပု်ခဲ့ပီး 
အေရအတကွ် (Frequency) ှင့် ရာခိုင် န်း (Percentage) တို ကို
တကွ်ချက်ခဲ့ပါသည်။

 ဗဟုသတု ဆိုငရ်ာရမှတမ်ျားကို စုစညး်ပီး Data Analysis မရှေသာ
Mean Score ှင့် အထက်ရရှိေသာ ရမှတမ်ျားကို ဗဟုသတုများေသာ
အုပ်စု (High Knowledge) ငှ့် Mean Score ေအာကန်ိမ်ေ့သာ
ရမှတမ်ျားကို ဗဟုသတုနည်းေသာအုပ်စု (Low Knowledge) ဟု
သတ်မတှ်ခဲ့ပါသည်။



ေကာက်ယူသည့်စာရင်ေကာက်ယူသည့်စာရင်းးဇယားများကုိပြ ပြ င်စီရင်ခြ င်း င့်ှခဲွခဇယားများကုိပြ ပြ င်စီရင်ခြ င်း င့်ှခဲွခ ြ ား ြ ား
စစိစစိစစ်််ေလ့လာခြ င်ေလ့လာခြ င်း်း((Data Management and Analysis)Data Management and Analysis)
• ေလ့လာဆန်းစစေ်သာအုပ်စုရှိ ကေလးငယ်များ၏အာဟာရအေ ခြ အေန

ကို အသက်အလိကု်ရှိသင့်ေသာကိုယအ်ေလးချိန် (Weight for Age)၊
အရပ် အလိုကရ်ှိသင်ေ့သာ ကိုယ်အေလးချိန် (Weight for Height) 

ငှ့်အသက် အလိုက်ရှသိင့်ေသာအရပ်(Height for Age)တို ကိုသုံး၍
ေလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည။်ေလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည။်

• ေဖြ ဆိုသမူျား၏ လမူေရးဆိုင်ရာအေကာငး်ြခငး်ရာများ၊ ပထမရက်
တစ်ေထာင် အာဟာရဆိုင်ရာဗဟသုုတ ငှ့် အာဟာရချိ တဲ့မတို ဧ။်
ဆက်စပ်မကို (Chi-squared Test )ကိုအသုံးပြ ၍ ေလ့လာခဲပ့ါသည်။

• ေလ့လာဆန်းစစေ်သာအုပ်စုရှကိေလးငယ်များ၏ အာဟာရအေခြ အေန
ကို သရိှိရန်လညး်(Anthro Software Version 3.2.2)ကိုသုံး၍ စစိစ်
ေလ့လာခဲ့ပါသည်။



၆၆။။ သသုေတသနေတွရိှချက်များုေတသနေတွရိှချက်များ ((Findings)Findings) ှငှင့့််
ေဆွးေ ွးတင်ပြ ချက်များေဆွးေ ွးတင်ပြ ချက်များ ((DisscussionDisscussion))ေဆွးေ ွးတင်ပြ ချက်များေဆွးေ ွးတင်ပြ ချက်များ ((DisscussionDisscussion))



 ေ ေြဖဆုိသူများြဖဆုိသူများ၏အသက၏အသက်အုပ်စ်အုပ်စု၊လူမျိ း ှငု၊လူမျိ း ှင့့််ကုိးကွယ်သညကုိးကွယ်သည့့််ဘာသာဘာသာ
တုိ ကတုိ ကုိေလ့လာြခင်းိုေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

၂၈.၈%

၅၀.၈%

၁၈.၁%
၂.၃%

၁၅-၂၄ ှစ်

၂၅-၃၄ ှစ်

၃၅-၄၄ ှစ်

၄၅-၄၉ ှစ်

၉၇.၇%

၁.၉% ၀.၄%

ဗမာ

ရခုိင်

ကရင်

၀

၁၀၀

၂၀၀

၃၀၀

ဗုဒဘာသာ ခရစ်ယာန် ဟိ အစလာမ်

၉၈.၅%

၀.၈% ၀.၄% ၀.၄%



 ေ ေြဖဆုိသြဖဆုိသူ ှငူ ှင့့််ခင်ပွန်းသည်တုိခင်ပွန်းသည်တုိ ၏၏ပညပညာအရည်အချငာအရည်အချင်းတုိ ကုိေ်းတုိ ကုိေလ့လာြခငလ့လာြခင်း်း
((n=n=260260))

၀
၁၀၀
၂၀၀

၈.၅% ၉.၂%
၄၂.၇%

၂၉.၆%
၆.၉% ၃.၁%

 ေြဖဆုိသူ၏ပညာအရည်အချင်း ေြဖဆုိသူ၏ပညာအရည်အချင်း

၀
၅၀

၁၀၀
၂.၇% ၁၁.၅%

၃၁.၉% ၃၇.၃%

၁၃.၁%
၃.၅%

 ခင်ပွန်းသည်၏ပညာအရည်အချင်း



 ေ ေြဖဆုိသူ ှငြဖဆုိသူ ှင့့််ခင်ပွန်းသည်တုိခင်ပွန်းသည်တုိ ၏၏အလုပ်အကုိင်ကုိေလ့လာြခင်းအလုပ်အကုိင်ကုိေလ့လာြခင်း(n=(n=260260))

၀
၂၀၀
၄၀၀ ၇၇.၇%

၁၂.၇% ၆.၅% ၁.၅% ၁.၂% ၀.၄%

 ေြဖဆုိသူ၏အလုပ်အကုိင်

၀
၁၀၀
၂၀၀

၆၉.၄%

၁၄.၇% ၁၂.၄%
၃.၁% ၀.၄%

 ခင်ပွန်းသည်၏အလုပ်အကုိင်



 ေ ေြဖဆုိသူများြဖဆုိသူများ၏လက၏လက်ရိှအိမ်ေထာင်ေရးအ်ရိှအိမ်ေထာင်ေရးအ ေ ေြခအေြခအေန ှငန ှင့့််
မိသားစုလစဥ်မိသားစုလစဥ်၀၀င်ေငွင်ေငွ တုိ ကတုိ ကုိေလ့လာြခင်းိုေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

၀.
၅၀.

၁၀၀.
၁၅၀.
၂၀၀.
၂၅၀.
၃၀၀.

၉၇.၇%

၁.၅% ၀.၈%

၁၄.၂%

၇၉.၂%

၅.၄% ၁.၂% ၁၀၀,၀၀၀ 
ကျပ် ှင့်ေအာက်

၁၀၀,၀၀၁-၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်

၃၀၀,၀၀၁-၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်

၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထက်



 ေဖြ ဆုိသူများ၏ကုိယ် ေဖြ ဆုိသူများ၏ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်ဖူးသည့်န်ေဆာင်ဖူးသည့်အကိမ်အေရအတွက် ှငအကိမ်အေရအတွက် ှင့့််
ငါး ှစ်ေအာက်ကေလးအေရအတွက်တုိ ကုိေလ့လာြခင်းငါး ှစ်ေအာက်ကေလးအေရအတွက်တုိ ကုိေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

၀
၅၀

၁၀၀
၁၅၀ ၄၆.၂%

၂၇.၇%
၁၅.၈%

၄.၆% ၅.၈%

၀
၅၀

၁၀၀
၁၅၀
၂၀၀
၂၅၀

(၁)ေယာက် (၂)ေယာက် (၃)ေယာက်

၈၁.၂%

၁၇.၃%
၁.၅%



 ေဖြ ဆုိသူမိခင်များ၏ေမွးဖွားမရာဇ ေဖြ ဆုိသူမိခင်များ၏ေမွးဖွားမရာဇ၀၀င်ကုိေလ့လာခြ င်းင်ကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် ေမွးဖွားမရာဇ၀င်် အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ အေသေမးွဖာွးသူ ှင့်

ကိယု်ဝန်ပျက်ဖးူသူ

၁၂ ၄.၆

၂။ ေပါင်မပြ ည့်လမေစက့ေလး ၂ ၀.၈၂။ ေပါင်မပြ ည့်လမေစက့ေလး

ေမးွဖာွးဖးူသူ

၂ ၀.၈

၃။ ချိ ယငွး်ချက်ရှိေသာကေလး

ေမးွဖာွးဖးူသူ

၀ ၀

၄။ အာဟာရချိ တဲ့ကေလးရှိဖူးသူ ၉ ၃.၅



ပထမရက်ေပါင်းပထမရက်ေပါင်း((၁၀၀၀၁၀၀၀))အာဟာရအာဟာရ
ဗဟုသုတဆုိင်ရာေမးြမန်းြခင်းဗဟုသုတဆုိင်ရာေမးြမန်းြခင်း

(Knowledge on (Knowledge on 1000 1000 days nutrition)days nutrition)(Knowledge on (Knowledge on 1000 1000 days nutrition)days nutrition)



ပထမရက်ေပါင်းပထမရက်ေပါင်း((၁၀၀၀၁၀၀၀))ကာလ၏အကာလ၏အဓဓိပာယ်ကုိသိရိှခြ င်းကုိိပာယ်ကုိသိရိှခြ င်းကုိ
ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260) ) 

စဥ် ပထမရက်ေပါင်း(၁၀၀၀)ကာလ၏

အဓိပာယ်

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

အဓိပာယ်

၁။ အဓိပာယ်သိသူ ၄၄ ၁၆.၉

၂။ အဓိပာယ်မသိသူ ၂၁၆ ၈၃.၁



ပထမရက်ေပါင်းပထမရက်ေပါင်း((၁၀၀၀၁၀၀၀))အာဟာရဖံွဖိ းမအာဟာရဖံွဖိ းမ၏၏
အကျိ းေကျးဇူးများကုိသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းအကျိ းေကျးဇူးများကုိသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း(n=(n=260260))

စဥ် ပထမရက်ေပါင်း(၁၀၀၀)
အာဟာရဖံွဖိ းမ၏အကျိ းေကျးဇူးများ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ငါး ှစ်ေအာက်ကေလးေသဆုံးမကို
ေလျာက့ျ ိုင်သည်

၂ ၀.၈

၂။ မကးူစက်တတ်ေသာနာတာရှညေ်ရာဂါများ ၇ ၂.၇၂။ မကးူစက်တတ်ေသာနာတာရှညေ်ရာဂါများ
ြဖစ်ပွားမကိေုလျာက့ျ ိုင်သည်

၇ ၂.၇

၃။ ကေလးကျန်းမာြပးီ ေရာဂါြဖစ်ပွားမကို
ကာကွယသ်ည်

၁၁၄ ၄၃.၈

၄။ ပညုကြ်ခငး်ကို ကာကွယ် ိုင်သည် ၄၃ ၁၆.၅
၅။ ဥာဏ်ရည်ဖွံဖိ းမကို အားေပး သည် ၉၉ ၃၈.၁
၆။ အကျိ းေကျးဇူးများကိုလုံး၀မသိပါ ၉၅ ၃၆.၅



အစာအုပ်စုအေရအတွက် ှငအစာအုပ်စုအေရအတွက် ှင့့််အမည်များအမည်များ သိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း
(n=(n=260260))

၃၅.၄%
၆၄.၆% အုပ်စု(၃)စုရှိသည်ဟုမှန်ကန်စွာ 

ေြဖဆုိ ိုငသူ်
အုပ်စု(၃)စုရှိသည်ဟုမှန်ကန်စွာ
မ ေြဖ ိငု်သူ

စဥ် အစာအုပစ်ုအမည်များသိရိှခြ င်း အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်

၁။ သေ သားကိယ်ုကီးထွားေစေသာအစာအုပစ်ုသိသူ ၅၈ ၂၂.၃

၂။ အငအ်ားြဖစေ်စေသာအစာအုပစ်ုသသူိ ၄၈ ၁၈.၅

၃။ ေရာဂါကာကွယေ်စေသာအစာအုပစ်ုသိသူ ၄၃ ၁၆.၅



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စန်ေဆာင်စဥဥ််အစာစားသံုးမအေလ့အကျငအစာစားသံုးမအေလ့အကျင့့််ကုိေလ့လာခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း(n=(n=260260))

၀
၅၀

၁၀၀
၁၅၀
၂၀၀

၃၃.၁%

၆၃.၅%

၃.၁% ၀.၄%

၀
၂၀
၄၀
၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀

၃၂.၃%
၄၂.၇%

၁၆.၉%
၈.၁%



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စန်ေဆာင်စဥဥ်် ြြဖညဖည့့််စွက်ေသာက်သငစွက်ေသာက်သင့့််ေသာေဆးများကုိေသာေဆးများကုိ
သိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀
၁၄၀
၁၆၀
၁၈၀
၂၀၀

၆၇.၃%

၁၁.၂%

၇၆.၉%

၀
၂၀
၄၀
၆၀
၈၀ ၁၁.၂%

၄.၂% ၅%



သံသံဓဓာတ်ကာတ်က ယ် ယ်၀၀ေသာအစားအစာများကုိသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းေသာအစားအစာများကုိသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း
(n=(n=260260))

၄၀
၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀

၃၉.၆%

၁၄.၂%

၄၅.၄%

၀
၂၀
၄၀ ၀.၈%



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင််န်ေဆာင််မိခင်တွင်သံမိခင်တွင်သံဓဓာတ်ချိ တ့ဲပါကာတ်ချိ တ့ဲပါက ကေလးတွငကေလးတွင််
 ဖြ စ်ပွား ိုင်သည ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့့််  ပြ ဿ ပြ ဿနာများသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းနာများသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း(n=(n=260260))

စဥ် သံဓာတ်ချိ တ့ဲလင်ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့်ပြ ဿနာ အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ေသးွအားနညး်ေရာဂါ ၃၉ ၁၅

၂။ လမေစ့ကေလးေမးွခြ ငး် ၂၆ ၁၀

၃။ ေပါင်မပြ ည့်ကေလးေမးွခြ ငး် ၄၆ ၁၇.၇

၄။ မခိင် ှင့်ကေလးအသက်အ ရာယရ်ှိခြ ငး် ၁၈ ၆.၉

၅။ လုံး၀မသိပါ ၁၂၂ ၄၆.၉



ဗီတာမင်ဘီဗီတာမင်ဘီ၀၀မ်းကယ်မ်းကယ်၀၀ေသာအစားအစာများကုိသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းေသာအစားအစာများကုိသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း
(n=(n=260260))

၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀
၁၄၀
၁၆၀
၁၈၀

၂၄.၂%

၆.၅%

၆၇.၇%

၀
၂၀
၄၀
၆၀ ၆.၅%

၁.၂%



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင် ှင့်န်ေဆာင် ှင့် ို တုိက်မိခင်တွငို တုိက်မိခင်တွင်် ဗီတာမင်ဘီဗီတာမင်ဘီ၀၀မ်းမ်း ချိ တ့ဲပါကချိ တ့ဲပါက
ကေလးတွငကေလးတွင််  ဖြ စ်ပွား ိုင်သည ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့်ပြ ဿ့်ပြ ဿနာများနာများ သိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း

(n=(n=260260))

စဥ် ဗီတာမင်ဘီ၀မ်းချိ တ့ဲလင်ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့်

 ပြ ဿနာ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

 ပြ ဿနာ

၁။ သငူယန်ာဘယရ်ီဘယ်ရီေရာဂါ ၂၁ ၈.၁

၂။ လုံး၀မသိပါ ၂၀၉ ၈၀.၄



ဗီတာမင်ေအကဗီတာမင်ေအက ယ် ယ်၀၀ေသာအစားအစာများကုိသိရိှခြ င်းကုိေသာအစားအစာများကုိသိရိှခြ င်းကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း
(n=(n=260260))

၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀
၁၄၀
၁၆၀
၁၈၀

၃၁.၅%

၅.၈%

၆၂.၃%

၀
၂၀
၄၀
၆၀ ၅.၈%

၀.၄%



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်န်ေဆာင် ှငှင့့်် ို တုိက်မိခင်တွင်ဗီတာမင်ေအချိ တ့ဲပါကို တုိက်မိခင်တွင်ဗီတာမင်ေအချိ တ့ဲပါက
ကေလးတွငကေလးတွင််  ဖြ စ်ပွား ိုင်သည ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့်ပြ ဿ့်ပြ ဿနာများသိရိှခြ င်းကုိနာများသိရိှခြ င်းကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း

(n=(n=260260))

စဥ် ဗီတာမင်ေအချိ တ့ဲလင်ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့်
 ပြ ဿနာ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ဗတီာမငေ်အချိ တဲ့မျကစ်ိေရာဂါ ၂၀ ၇.၇

၂။ လုံး၀မသိပါ ၂၀၆ ၇၉.၂



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင် ှင့်န်ေဆာင် ှင့် ို တုိက်မိခင်တွငို တုိက်မိခင်တွင်် အုိင်အုိဒင်းချိ တ့ဲပါကအုိင်အုိဒင်းချိ တ့ဲပါက
ကေလးတွငကေလးတွင််  ဖြ စ်ပွား ိုင်သည ဖြ စ်ပွား ိုင်သည့်ပြ ဿ့်ပြ ဿနာများကုိနာများကုိ ေလ့လာြခင်းေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

စဥ် အုိင်အိုဒင်းချိ တ့ဲလင်ဖြ စ်ပာွး ိုင်သည့်ပြ ဿနာ အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်

၁။ သားပျက်သားေလျာခြ င်း ၈ ၃.၁

၂။ ကေလးအေသေမွးခြ င်း ၂ ၀.၈၂။ ကေလးအေသေမွးခြ င်း ၂ ၀.၈

၃။ ေပါငမ်ပြ ည်လ့မေစသ့ည့် ကေလးေမးွခြ င်း ၂၃ ၈.၈

၄။ ဥာဏရ်ညန်မိ်ေ့သာကေလး၊ ဆွံအ နားမကားေသာကေလး၊

ခ ာကုိယ် မသနစ်ွမး်ေသာကေလးေမးွခြ င်း

၉၈ ၃၇.၇

၅။ လုးံ၀မသိပါ ၁၁၃ ၄၃.၅



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စန်ေဆာင်စဥဥ်် ှငှင့့််ေမွးဖွားပီးေနာကေမွးဖွားပီးေနာက်် အစားေရှာင်သငအစားေရှာင်သင့့်် ခြ င်း ခြ င်း/ / 
မေရှာင်သငမေရှာင်သင့့်် ခြ င်း ှင ခြ င်း ှင့့််ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ေလ့လာြခင်းေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

၁၃.၁%

၈၆.၉%

အစာေရှာင်သင့်သည်

အစာမေရှာင်သင့်ပါ

၂၃.၈%

၇၆.၂%

အစာေရှာင်သင့်
သည်

အစာမေရှာင်သင့်
ပါ

ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စန်ေဆာင်စဥဥ််ေရှာင်သငေရှာင်သင့့််//မသငမသင့့််

ေမွးဖွား ပီီးေနာက်ေရှာင်သငေမွးဖွား ပီီးေနာက်ေရှာင်သင့့််//မသငမသင့့််



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်ေစာင့်န်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မ ှငေရှာက်မ ှင့့််ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ေလ့လာြခင်းေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

စဥ် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရာှက်မ
စတင်ခံယူသင့်သည့်အချိန်

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ကိုယ်ဝန်စရှမိှနး်သိသိချငး် ၇၅ ၂၈.၈
၂။ ကိုယ်၀န်ပထမ (၃)လအတွင်း ၇၅ ၂၈.၈
၃။ ကိုယ်ဝန(်၃)လမှ(၆)လအတငွး် ၈၃ ၃၁.၉
၄။ ကိုယ်ဝန(်၆)လမှ(၉)လအတငွး် ၂၇ ၁၀.၄၄။ ကိုယ်ဝန(်၆)လမှ(၉)လအတငွး် ၂၇ ၁၀.၄

စဥ် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရာှက်မအကိမ် အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ အနည်းဆုံး(၄) ကိမ်ခံယူရမညဟ် ုေြဖဆိုသူ ၅၅ ၂၁.၂%

၂။ အခြ ား ေြဖဆိုသူ ၂၀၅ ၇၈.၈



ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေဆာင်ေစာင့်န်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မ ှငေရှာက်မ ှင့့််ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ေလ့လာြခင်းေလ့လာြခင်း(n=(n=260260))

စဥ် ကုိယ်၀နေ်ဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူသင့်သည့်
ပုဂိ လ်

အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်

၁။ သားဖွားမးီယပဆ်ရာ၀နထ်ံမှခယံူသင့်သည် ၆၇ ၂၅.၈

၂။ အေထွေထွဆရာဝနထ်ံမှခယံူသင့်သည် ၅၀ ၁၉.၂
၃။ အမျိ းသမးီကျန်းမာေရးဆရာမထံမှ ခံယူသင်သ့ည် ၇ ၂.၇

၄။ သားဖွားဆရာမထံမှ ခံယသူင်သ့ည် ၁၃၂ ၅၀.၈
၅။ မသိပါ ၄ ၁.၅၅။ မသိပါ ၄ ၁.၅

စဥ် အ ရာယ်ကင်း ေစရနေ်မွးဖွားသင့်သည့်ေနရာ အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်

၁။ ေဆး ုံ/ေဆးခနး်တွင် ေမးွဖာွးသင့်သည် ၂၅၂ ၉၆.၉

၂။ သားဖွားခန်းတွင် ေမးွဖာွးသင်သ့ည် ၂ ၀.၈

၃။ အိမတ်ွငေ်မွးဖာွးသင့်သည် ၃ ၁.၂

၄။ မသိပါ ၃ ၁.၂



မိခင် ို တုိက်ေမိခင် ို တုိက်ေကကးခြ င်း ှငးခြ င်း ှင့့််ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ေလ့လာြခင်းေလ့လာြခင်း (n=(n=260260))

စဥ် ေမွးဖွားပီးေနာက်မိခင် ို စတုိက်သင့်သည့်
အချိန်သိရိှမ

အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်

၁။ ေမးွဖာွးပီးပီးချင်းမိခင် ို တိကု်သင့်သည် ၂၁၇ ၈၃.၅

၂။ ေမးွပီးတစ်နာရီအတွငး်တိုကသ်င်သ့ည် ၂၆ ၁၀

၃။ အခြ ား ၁၀ ၃.၈

၄။ မသိပါ ၇ ၂.၇၄။ မသိပါ ၇ ၂.၇

စဥ် မိခင် ို တုိက်ေကးခြ င်း၏ အကျိ းေကျးဇးူများ ဦးေရ ရာခိင်ု နး်

၁။ အကျိ းေကျးဇးူသိရိှသူမခိင်ေပါင်း ၁၇၅ ၆၇.၃

၂။ အကျိ းေကျးဇးူမသိရိှသူမခိင်ေပါင်း ၈၅ ၃၂.၇



မိခင် ို တုိက်ေမိခင် ို တုိက်ေကကးခြ င်း၏အကျိ းေကျးဇူးများသိမကုိေလ့လာြခင်းးခြ င်း၏အကျိ းေကျးဇူးများသိမကုိေလ့လာြခင်း(n=(n=175175))

စဥ် အကျိ းေကျးဇူးသိရိှမ ဦးေရ ရာခိင်ု နး်
၁။ ကေလးကျနး်မာေရးပိုမိုေကာင်းမွနေ်စသည် ၉၄ ၅၃.၇
၂။ အာဟာရစံ နး်ြပည်၀့ ပီး ကိယ်ုခ ာကျန်းမာ

သနစ်ွမး်ေစသည်
၈၂ ၄၆.၉

၃။ ကေလးငယ်အားေရာဂါဖြ စ်ပာွးခြ င်းမှ
ကာကွယေ်ပး သည်

၈၁ ၄၆.၃
ကာကွယေ်ပး သည်

၄။ ကေလးဥာဏရ်ည်ဖွံ ဖိ းေစသည် ၇၂ ၄၁.၁
၅။ မိခင၏်ကျနး်မာေရးကိုပိုမိုေကာင်းမွန်ေစသည် ၇ ၄
၆။ မိခင် ှင့်ကေလးနီးကပ်၍ေမတာပိမုိေုစသည် ၆ ၃.၄
၇။ မိခင် ို တိုကေ်ကးခြ င်းဖြ င့် ရာသီထိန်ေစပီး

သားဆက်ခြ ားေစသည်
၂ ၁.၁

၈။ ကုန်ကျစရိတသ်က်သာသည် ၂ ၁.၁
၉။ ေမးွပီးေသးွသနွ်ခြ င်းအား ကာကွယေ်ပးသည် ၁ ၀.၆

၁၀။ သားအိမဝ်ပ်ေစသည် ၁ ၀.၆



ေမွးဖွားပီးေနာကေမွးဖွားပီးေနာက်် မိခင်မမိခင်မှြှြဖညဖည့့််စွက်ေသာက်သငစွက်ေသာက်သင့့််ေသာေဆးများကုိေသာေဆးများကုိ
သိရိှခြ င်းကုိသိရိှခြ င်းကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် ေမွးဖွားပီးေနာက် ြဖည့်စက်ွေသာက်သင့်ေသာ

ေဆးများကုိသိရိှခြ င်း

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ သဓံာတ်အားေဆး ၈၁ ၃၁.၂၁။ သဓံာတ်အားေဆး ၈၁ ၃၁.၂

၂။ ဗတီာမငဘ်ီ၀မး် ၂၇ ၁၀.၄

၃။ ဗတီာမငေ်အ ၅ ၁.၉

၄။ ကိုယ်၀န်ေဆာငအ်ားေဆး ၁၁၁ ၄၂.၇



မိခင် ို တုိက်ေမိခင် ို တုိက်ေကကးြခင်းဆုိင်ရာဗဟုသုတကုိေလ့လာခြ င်းးြခင်းဆုိင်ရာဗဟုသုတကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် မိခင် ို တုိက်ေကးခြ င်းဆုိင်ရာဗဟုသုတ အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ မခိင် ို တစ်မျိ းတညး်ကို ကေလးအသက်

(၆)လအထိ တိုက်သင့်သည်

၂၁၄ ၈၂.၃

၂။ အသက်(၆)လေအာက်ကေလးအား ၁၇၃ ၆၆.၅၂။ အသက်(၆)လေအာက်ကေလးအား

မခိင် ို အပြ င်ေရမတိုက်သင်ပ့ါ

၁၇၃ ၆၆.၅

၃။ အသက်(၂) စှအ်ရွယ်အထိတိုက်သင့်
သည်

၁၂၆ ၄၈.၅

၄။ ကေလးအသက်(၆)လတငွ်ြဖည့်စွက်စာ
စတင်ေကးသင်သ့ည့်

၂၁၄ ၈၂.၃



ြြဖညဖည့့််စွက်စာအကိမ်အေရအတွက်သိရိှမကုိေလ့လာခြ င်းစွက်စာအကိမ်အေရအတွက်သိရိှမကုိေလ့လာခြ င်း(n=(n=260260))

စဥ် ြဖည့်စက်ွစာအက ိမ်အေရအတွက် အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ အသက်(၆)လမှ(၁၂)လထိကေလးများကို
တစ်ေန လင်(၂) ကိမ်(သို )(၃) ကိမ်

၂၃၁ ၈၈.၈
တစ်ေန လင်(၂) ကိမ်(သို )(၃) ကိမ်
ေကးသင့်သည်

၂။ အသက်(၁) စှမ်ှ(၂) စှ်အရွယက်ေလးများကို

တစ်ေန လင်(၃) ကိမ် ေကးသင့်သည်

၁၆၇ ၆၄.၂



အသကအသက််((၆၆))လမလမှှ((၁၂၁၂))လကေလးများအတွကလကေလးများအတွက်ြ်ြဖညဖည့့််စွက်စာကုိစွက်စာကုိ
သိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ်  ဖြ ည့်စွက်စာ အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်
၁။ထမငး် ငှ်အ့ေမ ို ေရာေကးသည် ၂၇ ၁၀.၄
၂။ထမငး်ေပျာ့ေပျာ့ ှင်ဆ့အီနည်းငယ်ေရာေကးသည် ၁၇ ၆.၅
၃။ထမငး်ကိုဇကာ ှင့်တိုက်ပီး ေကးသင်သ့ည် ၂၈ ၁၀.၈
၄။ထမငး်ကိုဝါးပီးေကးသင့်သည် ၁၆ ၆.၂၄။ထမငး်ကိုဝါးပီးေကးသင့်သည် ၁၆ ၆.၂
၅။ထမငး်ေပျာ့ေပျာ့၊ ဆအီနည်းငယ်၊ အသား၊ ပ၊ဲ

 ကက်ဥ၊ အသီးအ ှမံျားကို ေချ၍ ူးညံ့
ေပျာေ့ပျာင်းေအာင် ချက်ပီးေကးသင်သ့ည်

၁၂၁ ၄၆.၅

၆။ထမငး်တစမ်ျိ းတည်းေကးသင်သ့ည် ၆ ၂.၃
၇။ ထမငး်၊ပဲ ှင့် ို မန် ေရာ၍ ေကးသင်သ့ည် ၁ ၀.၄
၈။ ထမငး် ငှ့် ို မန် ေရာ၍ ေကးသင်သ့ည် ၂ ၀.၈
၉။ အာဟာရမန် ှင့် ို မန် ေရာ၍ ေကးသင့်သည် ၁ ၀.၄



အသကအသက််((၆၆))လမလမှှ ((၁၂၁၂))လကေလးများအတွကလကေလးများအတွက်ြ်ြဖညဖည့့််စွက်စာကုိစွက်စာကုိ
သိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ်  ဖြ ည့်စွက်စာ အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်
၁၀။ ထမငး်၊ ပဲ ငှ့် မုန်လာဥနီ ေရာ၍ ေကးသင့်သည် ၁ ၀.၄
၁၁။ထမငး်၊ ပဲ ငှ့် အသား ေရာ၍ေကးသင်သ့ည် ၂ ၀.၈
၁၂။အာဟာရမန် ေကးသင့်သည် ၂၁ ၈.၁
၁၃။ေကကွာအုပက်ျိ ေကးသင်သ့ည် ၂ ၀.၈
၁၄။ဆန် ငှ်ပ့ဲကို ကျိ ေကးသင်သ့ည် ၅ ၁.၉၁၄။ဆန် ငှ်ပ့ဲကို ကျိ ေကးသင်သ့ည် ၅ ၁.၉
၁၅။ထမငး် ငှ့် အသီးအရွကေ်ရာ၍ေကးသင့်သည် ၁ ၀.၄
၁၆။ထမငး်၊ ငါး ငှ့် အသီးအရွက်ေရာ၍ေကးသင့်သည် ၁ ၀.၄
၁၇။ထမငး်၊ အသား ငှ့် ေဘဘဗီိက်ုတာအားေဆးေရာ

ေကးသင်သ့ည်
၁ ၀.၄

၁၈။ထမငး်၊ အသား၊ ဆီ ှင့် ဆားေရာေကးသင့်သည် ၁ ၀.၄
၁၉။ထမငး် ငှ့် အသားငါး ေရာေကးသင်သ့ည် ၂ ၀.၈
၂၀။မသိပါ ၄ ၁.၅



အသကအသက််((၆၆))လမလမှှ((၁၂၁၂))လကေလးများကုိထမင်းတစ်မျိ းတည်းေလကေလးများကုိထမင်းတစ်မျိ းတည်းေကကးပါကးပါက
လံုေလာက်ခြ င်းရိှလံုေလာက်ခြ င်းရိှ//မရိှ ှငမရိှ ှင့့်် ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် အသက်(၆)လမှ (၁၂)လကေလးများကုိ

ထမင်းတစ်မျိ းတည်းေကးပါက

လံုေလာက်ခြ င်း ရှိ/မရိှ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

လံုေလာက်ခြ င်း ရှိ/မရိှ

၁။ မလုံေလာကပ်ါ ၂၁၈ ၈၃.၈

၂။ လုံေလာက်ပါသည် ၃၅ ၁၃.၅

၃။ မသိပါ ၇ ၂.၇



အသကအသက်် ((၂၂)) ှစှစ် ် ေအာက်ကေလးများအတွက်တုိက်သငေအာက်ကေလးများအတွက်တုိက်သင့့််သညသည့့််
ြြဖညဖည့့််စွက်ေဆးသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်းစွက်ေဆးသိရိှခြ င်းကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် အသက်(၂) ှစ် ေအာက်ကေလးများအတွက်
တုိက်သင့်သည့် ြဖည့်စွက်ေဆး

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ဗတီာမငေ်အ ၃၉ ၁၅

၂။ သန်ချေဆး ၉ ၃.၅၂။ သန်ချေဆး ၉ ၃.၅

၃။ အားေဆး ၁၂၆ ၄၈.၅

၄။ အခြ ား ၇ ၂.၇

၅။ မည်သည်ေ့ဆးမမှတိုက်သင့်ပါ ၁၄ ၅.၄

၆။ မသိပါ ၇၆ ၂၉.၂



ကုိယ်အေလးချိန်ချိနကုိယ်အေလးချိန်ချိန်ြ်ြခင်းသိရိှမကုိေလ့လာခြ င်းခင်းသိရိှမကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် ကုိယ်အေလးချိန်ခြ င်း အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ အသက်(၁) စှေ်အာကက်ေလးကို
တစ်လလင်(၁) ကိမ် ချိနသ်င့်သည်

၁၆၇ ၆၄.၂
တစ်လလင်(၁) ကိမ် ချိနသ်င့်သည်

၂။ အသက်(၁-၂) စှ် ကေလးကို
(၃)လလင် (၁) ကိမ် ချိနသ်င့်သည်

၅၀ ၁၉.၂



((၅၅)) ှစှစ် ် ေအာက်ကေလးများတွင်အဖြ စ်များေသာေရာဂါများေအာက်ကေလးများတွင်အဖြ စ်များေသာေရာဂါများ
သိရိှမကုိေလ့လာခြ င်းသိရိှမကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် (၅) ှစ် ေအာက်ကေလးများတွင်
အဖြ စ်များေသာေရာဂါများ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ အာဟာရချိ တဲ့ခြ ငး် ၁၇ ၆.၅

၂။ ၀မး်ပျက်၀မး်ေလျာေရာဂါ ၁၃၇ ၅၂.၇

၃။ နမိးုနးီယားအဆတုေ်ရာင်ေရာဂါ ၆၃ ၂၄.၂

၄။ ၀က်သကေ်ရာဂါ ၃၆ ၁၃.၈

၅။ ေသးွလွနတ်ုပ်ေကွးေရာဂါ ၁၁၃ ၄၃.၅

၆။ ရာသီဖျား (တပုေ်ကးွ) ၅၃ ၂၀.၄



((၁၁)) ှစှစ် ် ေအာက်ကေလးများတွငေအာက်ကေလးများတွင်် ကာကွယ်ေဆးထုိးရနကာကွယ်ေဆးထုိးရန်် လုိလုိ//မလုိ ှငမလုိ ှင့့််
ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် (၁) ှစ် ေအာက်ကေလးများတွင်

ကာကွယ်ေဆးထုိးရန် လုိ/မလုိ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

ကာကွယ်ေဆးထုိးရန် လုိ/မလုိ

၁။ ကာကွယ်ေဆးထိးုရန် လိုအပ်ပါသည် ၂၅၇ ၉၈.၈

၂။ ကာကွယ်ေဆးထိးုရန် မလိုအပပ်ါ ၂ ၀.၈

၃။ မသိပါ ၁ ၀.၄



((၁၁)) ှစှစ် ် ေအာက်ကေလးများတွင်ထုိးေသာကာကွယ်ေဆးများကုိေအာက်ကေလးများတွင်ထုိးေသာကာကွယ်ေဆးများကုိ
သိရိှခြ င်းကုိသိရိှခြ င်းကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် (၁) ှစ် ေအာက်ကေလးများတွင်
ထုိးေသာကာကွယ်ေဆးများ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ဘစီီဂျီ ၉၀ ၃၄.၆

၂။ ပိုလီယိုအစက်ချေဆး ၁၄၃ ၅၅၂။ ပိုလီယိုအစက်ချေဆး ၁၄၃ ၅၅

၃။ ပိုလီယိုထိုးေဆး ၇၇ ၂၉.၆

၄။ ငါးမျိ းစပ်ကာကွယ်ေဆး ၈၉ ၃၄.၂
၅။ ြပငး်ထန်အဆတုေ်ရာင်ေရာဂါ

ကာကွယေ်ဆး
၂၈ ၁၀.၈

၆။ ၀က်သက၊်ဂျိ က်သိးုကာကွယ်ေဆး ၁၄၂ ၅၄.၆



အာဟာရေစာငအာဟာရေစာင့့််ေရှာက်မ ှငေရှာက်မ ှင့့််ပတ်သက်ေသာပတ်သက်ေသာ ဗဟုသုတကုိဗဟုသုတကုိ
ရရိှသညရရိှသည့့််ေနရာေနရာ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် အာဟာရေစာင်ေ့ရှာက်မ ှင့်ပတ်သက်ေသာ

ဗဟုသုတကုိ ရရိှသည့်ေနရာ

အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ ကျန်းမာေရးဌာနမှ ပညာေပးေဟာ ေြပာမ ၁၈၂ ၇၀၁။ ကျန်းမာေရးဌာနမှ ပညာေပးေဟာ ေြပာမ ၁၈၂ ၇၀

၂။ မဒီီယာများ (တဗီွီ၊ေရဒီယိ၊ုလက်ကမး်စာေစာင်၊

သတင်းစာ၊နံရံကပ်ပိုစတာ၊ေကာ်ငြ ာဆိငုး်ဘုတ်)

၆၃ ၂၄.၂

၃။ မဘိေဆမွျိ း၊ လူကီးသမူများမှ ေပြ ာြပခြ ငး် ၆၃ ၂၄.၂

၄။ လမူအဖွဲအစညး်များမ ှေြပာြပခြ ငး် ၃၂ ၁၂.၃



ပထမရကပထမရက််((၁၀၀၀၁၀၀၀))အာဟာရဗဟုသုတအာဟာရဗဟုသုတ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၅၃.၁%၄၆.၉% ဗဟုသုတနည်းသည်

စစုေုပါငး်ရရှိရမည်အ့မှတ်မှာ (၇၅)မတှ်
ြဖစ်ပီး ပျမ်းမအမတ်ှ (Mean Score)မာှ
(၂၇.၈၈)မတ်ှ ြဖစ်ပါသည်။ Mean
Standard Deviation မာှ ၂၇.၈၈ 
၈.၈၀၃ မတ်ှ ြဖစ်ပါသည်။
အနမ်ိဆ့ုံးရမတ်ှမှာ (၈)မတှ် ငှ့်၅၃.၁%၄၆.၉% ဗဟုသုတနည်းသည်

ဗဟုသုတများသည်

အနမ်ိဆ့ုံးရမတ်ှမှာ (၈)မတှ် ငှ့်
အမြ င်ဆ့ုံးရမတ်ှမှာ (၅၅) ရှပိါသည်။
ပျမ်းမရမတှ် (၂၇.၈၈)မတ်ှ ှင့် အထက်
ရရိှသူများကို "ဗဟသုုတ များသည"်ဟု
သတ်မှတ်ပီး ပျမ်းမ ရမှတ်
(၂၇.၈၈)မတ်ှေအာက်် ရရိှသူ များကို
"ဗဟသုုတနညး်သည"်ဟု
သတ်မှတ်ပါသည်။



ပထမရက်ေပါင်းပထမရက်ေပါင်း((၁၀၀၀၁၀၀၀) ) အာဟာရ အာဟာရ 
အ ေလ့အကျင့်ဆုိင်ရာေမးြမန်းြခင်း အ ေလ့အကျင့်ဆုိင်ရာေမးြမန်းြခင်း 
(Practice on (Practice on 1000 1000 days nutrition)days nutrition)(Practice on (Practice on 1000 1000 days nutrition)days nutrition)



အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စဥ်ကုိယ်န်ေဆာင်စဥ်ကုိယ်၀၀န်ေစာင့်န်ေစာင့်ေရှာက်မေရှာက်မ
ခံယူခ့ဲခြ င်း ှငခံယူခ့ဲခြ င်း ှင့့််ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၀

၂၀၀

၄၀၀

မခံယူခ့ဲပါ

ခံယူခ့ဲသည်

၂.၇%
၉၇.၃%

ခံယူခ့ဲသည်

၀
၁
၂
၃
၄

၁၄.၃%

၅၇.၁%
၄၂.၆%

၁၄.၃%

မခံယူခ့ဲရသညမခံယူခ့ဲရသည့့်် အေကာင်းရင်းအေကာင်းရင်း (n=(n=77))



အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စဥ်ကုိယ်န်ေဆာင်စဥ်ကုိယ်၀၀န်ေစာင့်န်ေစာင့်ေရှာက်မေရှာက်မ
ခံယူခ့ဲသညခံယူခ့ဲသည့့််ေနရာကုိေနရာကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=253253))

၀

၅၀

၁၀၀

၁၅၀

၁၁.၅%
၁.၆%

၅၂.၆%

၂၀.၉%

၄.၇%
၀.၄% ၇.၉%၀.၄% ၇.၉%

၀.၄%



အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စဥ်န်ေဆာင်စဥ်
ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေစာင့်န်ေစာင့်ေရှာက်မေပးသူကုိေလ့လာခြ င်းေရှာက်မေပးသူကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=253253))

၀
၂၀
၄၀
၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀
၁၄၀

၂၉.၂%

၁၃.၄%

၁.၂%

၅၃%

၂.၈% ၀.၄%၀ ၀.၄%



အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စဥ်ကုိယ်န်ေဆာင်စဥ်ကုိယ်၀၀န်ေစာင့်န်ေစာင့်ေရှာက်မေရှာက်မ
ခံယူခ့ဲခြ င်း ှငခံယူခ့ဲခြ င်း ှင့့််ပတ်သကပတ်သက်၍်၍ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=253253))

၁၇%

၈၃%

(၄) ကိမ်ေအာက်

(၄) ကိမ် ှင့်အထက်

ကုိယ်ကုိယ်၀၀န်ေစာင့်န်ေစာင့်ေရှာက်မခံယူခ့ဲသညေရှာက်မခံယူခ့ဲသည့့််အကိမ်အေရအတွကအကိမ်အေရအတွက််

၀ ၂၀ ၄၀ ၆၀ ၈၀ ၁၀၀၁၂၀

ကုိယ်ဝနစ်ရိှမနှး်သိသိချင်း

ကုိယ်ဝနပ်ထမ(၃)လအတွင်း

ကုိယ်ဝန(်၃)လမှ(၆)လအတွင်း

ကုိယ်ဝန(်၆)လမှ(၉)လအတွင်း

၁၈.၂%

၂၇.၃%

၄၂.၃%

၁၂.၂%

စတင်ခံယူခ့ဲသည်အချိနစတင်ခံယူခ့ဲသည်အချိန််



အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စဥ်အစာစားသံုးမန်ေဆာင်စဥ်အစာစားသံုးမ
အေလ့အကျငအေလ့အကျင့့််ကုိကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၁၀၀
၁၂၀
၁၄၀

၄၆.၉%
၅၂.၃%

၀
၂၀
၄၀
၆၀
၈၀

၁၀၀

ပံုမနှအ်တုိင်း 
စားခ့ဲသည်

ပုိ၍ စားခ့ဲသည် ေလျာ့စားခဲသ့ည်

၀.၈%



အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်အငယ်ဆံုးကေလးကုိယ်၀၀န်ေဆာင်စဥ်န်ေဆာင်စဥ် ေသာက်ခ့ဲသညေသာက်ခ့ဲသည့့််
 ဖြ ည ဖြ ည့့််စွက်ေဆးများကုိစွက်ေဆးများကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

စဥ် ေသာက်ခ့ဲသည့်  ဖြ ည့်စွက်ေဆးများ အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ သဓံာတ်အားေဆး ၁၈၂ ၇၀

၂။ ဗတီာမငဘ်ီ၀မး် ၃၆ ၁၃.၈၂။ ဗတီာမငဘ်ီ၀မး် ၃၆ ၁၃.၈

၃။ သန်ချေဆး ၁၅ ၅.၈

၄။ ကိုယ်၀န်ေဆာငအ်ားေဆး ၁၂၇ ၄၈.၈

၅။ ေသာက်ရမည်ကိုမသိပါ ၁၀ ၃.၈

၆။ မေသာက်ခဲပ့ါ ၉ ၃.၅



ေမွးဖွားပီးေနာကေမွးဖွားပီးေနာက်် မိခင် ို စတင်တုိက်ခ့ဲသည်အချိန်ကုိေလ့လာခြ င်းမိခင် ို စတင်တုိက်ခ့ဲသည်အချိန်ကုိေလ့လာခြ င်း
(n=(n=260260))

၁၀၀

၁၅၀

၂၀၀

၂၅၀ ၈၂.၃%

၀

၅၀

၁၀၀

၁၀%
၂.၇% ၀.၄% ၁.၂% ၁.၅% ၁.၅% ၀.၄%



အငယ်ဆံုးကေလးေမွးဖွားပီးေနာက်ေသာက်ခ့ဲသညအငယ်ဆံုးကေလးေမွးဖွားပီးေနာက်ေသာက်ခ့ဲသည့့််
 ဖြ ည ဖြ ည့့််စွက်ေဆးများကုိစွက်ေဆးများကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၃၀
၄၀
၅၀
၆၀
၇၀
၈၀
၉၀

၁၀၀
၃၆.၂%

၁၀.၄%

၃၇.၃%

၁၀.၄%

၂၅%

၀
၁၀
၂၀
၃၀
၄၀

၂.၇%



ကေလးေနမေကာင်းချိန်တွင်အစာေကေလးေနမေကာင်းချိန်တွင်အစာေကကးပံုကုိေလ့လာခြ င်းးပံုကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၆၀

၈၀

၁၀၀

၁၂၀
၂၈.၅% ၂၅.၈%

၄၀.၈%

၀

၂၀

၄၀ ၂.၃% ၂.၇%



အစားအစာများမချက်ပြ တ်မီလက်ေဆးသညအစားအစာများမချက်ပြ တ်မီလက်ေဆးသည့့််အေလ့အကျငအေလ့အကျင့့််ရိှရိှ//မရိှမရိှ
ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း(n=(n=260260))

၁.၅%

၉၈.၅% လက်ေဆးေလ့ရိှပါသည်

 လက်ေဆးေလ့မရိှပါ



သံုးစဲွသညသံုးစဲွသည့့််ဆားအမျိ းအစားကုိေလ့လာခြ င်းဆားအမျိ းအစားကုိေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၁၀၀

၁၅၀

၂၀၀

၂၅၀

၉၅%

၀
၅၀

၁၀၀

အုိင်အုိဒင်းဆား
ရုိးရိုးဆား

မသိပါ

၂.၇%
၂.၃%



အသကအသက််((၆၆))လေအာက်အရွယ်တွငလေအာက်အရွယ်တွင်် မိခင် ို အပြ ငမိခင် ို အပြ င်် ေရတုိက်ခ့ဲခြ င်းေရတုိက်ခ့ဲခြ င်း
ရိှရိှ//မရိှကုိမရိှကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=260260))

၃၉.၆%
၆၀.၄%၆၀.၄%  ေရတုိက်ခဲပ့ါသည်

 ေရမတုိက်ခဲပ့ါ



ြြဖညဖည့့််စွက်စာစတင်ေစွက်စာစတင်ေကကးခ့ဲသညးခ့ဲသည့့်် ကေလးအသက်အရွယ်ကုိကေလးအသက်အရွယ်ကုိ
ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=186186))

၆၀
၈၀

၁၀၀
၁၂၀
၁၄၀

၇၄.၇% 

၀
၂၀
၄၀
၆၀

အသက်(၆)လ
အသက်(၆)လေအာက်

အသက်(၆)လအထက်

၁၈.၃% 
၇% 



အသကအသက််((၆၆))လမလမှှ((၁၂၁၂))လအရွယ်တွငလအရွယ်တွင်် ေကေကးေသာြဖညးေသာြဖည့့််စွက်စာစွက်စာ
အကိမ်အေရအတွကအကိမ်အေရအတွက်် ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=186186))

၃၃.၉%

၅၄.၃%

၈၀

၁၀၀

၁၂၀

၇%
၂.၇%

၃၃.၉%

၂.၁%
၀

၂၀

၄၀

၆၀

မေကျွးေသးပါ တေန (၁) ကိမ် တေန (၂) ကိမ် တေန (၃) ကိမ် တေန (၄) ကိမ်



အသကအသက််((၆၆))လမလမှှ ((၁၂၁၂))လအရွယ်ကေလးအားေလအရွယ်ကေလးအားေကကးသညးသည့့််
ြြဖညဖည့့််စွက်စာကုိစွက်စာကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=186186))

စဥ် ေကးသည့် ဖြ ည့်စွက်စာ အေရအတွက် ရာခိင်ု နး်

၁။ ထမငး်ကိုဇကာ ှင့်တိုက်ပီး ေကးသည် ၃၅ ၁၈.၈
၂။ ထမငး်ကိုဝါးပီး ေကးသည် ၂၅ ၁၃.၄
၃။ ထမငး်ေပျာ့ေပျာ၊့ ဆအီနည်းငယ်၊ အသား၊ ပဲ၊  ကက်ဥ၊

အသီးအ ှံများကုိ ေချ၍ ူးည့ံေပျာ့ေပျာင်းေအာင် ချက်ပီး
၉၈ ၅၂.၇

အသီးအ ှံများကုိ ေချ၍ ူးည့ံေပျာ့ေပျာင်းေအာင် ချက်ပီး
ေကးသည်

၄။ အာဟာရမန် ေကးသည် ၆ ၃.၂
၅။ ထမငး် ငှ့် ို မန် ေရာ၍ ေကးသည် ၃ ၁.၆
၆။ ထမငး်၊ ဆီ ှင့် ဆား ေရာေကးသည် ၂ ၁.၁

၇။ အာဟာရမန် ှင့် ို မန် ေရာ၍ ေကးသည် ၂ ၁.၁
၈။ ထမငး်၊ အာဟာရမန် ငှ့် ို ေရာ၍ ေကးသည် ၂ ၁.၁
၉။ မေကးေသးပါ ၁၃ ၇



အသကအသက််((၁၁--၂၂)) ှစ်အရွယ်တွငှစ်အရွယ်တွင်် ေကေကးေသာြဖညးေသာြဖည့့််စွက်စာစွက်စာ
အကိမ်အေရအတွကအကိမ်အေရအတွက်် ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း (n=(n=111111))

၄၀
၅၀
၆၀
၇၀
၈၀

၇၀.၃%

၀
၁၀
၂၀
၃၀
၄၀

၂.၇%

၁၉.၈%

၄.၅% ၂.၇%



ကုိယ်အေလးချိနကုိယ်အေလးချိန်် ချိန်ခြ င်းကုိချိန်ခြ င်းကုိ ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း

စဥ် ကုိယ်အေလးချိန်ခြ င်း အေရအတွက် ရာခုိင် န်း

၁။ အသက်(၁) ှစ်ေအာက်ကေလးအား

တစ်လလင်(၁) ကိမ် ချိနခ်ဲ့သည်

၁၅၀

(n=260)

၅၇.၇

၂။ အသက်(၁-၂) ှစ်အရွယ်

ကေလးအား (၃)လလင် (၁) ကိမ်

ချိနခ်ဲ့သည်

၁၂

(n=111)

၁၀.၈



ကေလးကုိယ်အေလးချိန် ှငကေလးကုိယ်အေလးချိန် ှင့့်် အရပ်တုိင်းတာခြ င်းအရပ်တုိင်းတာခြ င်း
(Height  and  weight  measurements)(Height  and  weight  measurements)(Height  and  weight  measurements)(Height  and  weight  measurements)



ကေလးအရပ် ှငကေလးအရပ် ှင့့််ကုိယ်အေလးချိန်တုိင်းတာခြ င်းကုိယ်အေလးချိန်တုိင်းတာခြ င်း (n=(n=260260))

 ကေလးများ၏အရပတ်ိုငး်တာရာတငွ် အနိမ်ဆ့ုံး (၄၀) စင်တမီီတာမှ
အမြ င်ဆ့ုံး (၉၃) စငတ်ီမတီာအထိရှိသည်ကို ေတွရပါသည်။ Mean 
Height Standard Deviation မာှ ၇၂.၀၂၄၂  ၈.၃၉၂၉၂
စင်တမီီတာ ြဖစပ်ါသည်။

 ကေလးများ၏ကိယု်အေလးချိနတ်ိုင်းတာရာတငွ် အနိမ့်ဆုံး (၃.၈) 
ကလီိုဂရမ် မှ အမြ င်ဆ့ုံး (၁၃.၅) ကီလိဂုရမ်အထိရှိသည်ကို
ေတွရပါသည်။ Mean weight Standard Deviation မာှ ၈.၂၁၁၅ ၁.၈၀၁၉၁ ကလီိုဂရမ် ြဖစပ်ါသည်။



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်းေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်း
(Weight for Age)(Underweight) (n=(Weight for Age)(Underweight) (n=260260) ) 

အသက်အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)

(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)
(<-3SD)(%) (%)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၂၆၀ ၁.၉ ၁၀.၄ - ၀.၆၆ ၁.၁၇

၀-၅ ၇၄ ၀ ၄.၁ - ၀.၀၃ ၁.၀၈
၆-၁၁ ၇၅ ၂.၇ ၁၄.၇ - ၀.၉၁ ၁.၁၂

၁၂-၂၃ ၁၁၁ ၂.၇ ၁၁.၇ - ၀.၉၂ ၁.၁၁



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်းေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်း
(Weight for Age) (n=(Weight for Age) (n=260260) ) 

၁၅၀

၂၀၀

၂၅၀

၃၀၀

၀

၅၀

၁၀၀ ြပင်းထနအ်ာဟာရချိ တဲ့ကေလး

အာဟာရချိ တဲက့ေလး

ကျနး်မာေသာကေလး



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်းေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်း
((ကျားကျား) (Weight for Age for Boys) (n=) (Weight for Age for Boys) (n=139139) ) 

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)

(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%) (%)

(SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၁၃၉ ၁.၄ ၁၂.၉ -၀.၆၈ ၁.၁၇

၀-၅ ၃၇ ၀ ၅.၄ -၀.၁၄ ၁.၀၁
၆-၁၁ ၄၆ ၂.၂ ၁၇.၄ -၀.၉၇ ၁.၁

၁၂-၂၃ ၅၆ ၁.၈ ၁၄.၃ -၀.၇၈ ၁.၂၂



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်းေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိတုိင်းတာြခင်း
((မမ) (Weight for Age for Girls)(n=) (Weight for Age for Girls)(n=121121))

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)

(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%) (%)

(SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၁၂၁ ၂.၅ ၇.၄ -၀.၆၅ ၁.၁၈

၀-၅ ၃၇ ၀ ၂.၇ ၀.၀၉ ၁.၁၅
၆-၁၁ ၂၉ ၃.၄ ၁၀.၃ -၀.၈၁ ၁.၁၅

၁၂-၂၃ ၅၅ ၃.၆ ၉.၁ -၁.၀၆ ၀.၉၉



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာအရပ်ကုိေသာအရပ်ကုိ တုိင်းတာြခင်းတုိင်းတာြခင်း
(Height for Age) (Stunting)(n=(Height for Age) (Stunting)(n=260260))

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)

(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%) (%)

(SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၂၆၀ ၂.၇ ၉ - ၀.၂၉ ၁.၃၇

(၀-၅) ၇၄ ၀ ၁.၄ ၀.၂၄ ၁.၁၈
(၆-၁၁) ၇၅ ၄ ၉.၃ - ၀.၂ ၁.၄၉

(၁၂-၂၃) ၁၁၁ ၃.၇ ၁၃.၈ - ၀.၇ ၁.၂၉



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာအရပ်ကုိေသာအရပ်ကုိ တုိင်းတာြခင်းတုိင်းတာြခင်း
(Height for Age) (n=(Height for Age) (n=260260))

၁၀၀
၁၅၀
၂၀၀

၂၅၀
၃၀၀

ြပင်းထနအ်ာဟာရချိ တ့ဲေသာကေလး

၀

၅၀
၁၀၀ ြပင်းထနအ်ာဟာရချိ တ့ဲေသာကေလး

အာဟာရချိ တ့ဲေသာကေလး

ကျန်းမာေသာကေလး



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာအရပ်ကုိတုိင်းတာြခင်းေသာအရပ်ကုိတုိင်းတာြခင်း ((ကျားကျား) ) 
(Height for Age for Boys)(n=(Height for Age for Boys)(n=139139) ) 

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွ
က်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)

(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%) (%)

(SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၁၃၉ ၂.၉ ၁၁.၇ -၀.၂၄ ၁.၄၆

(၀-၅) ၃၇ ၀ ၂.၈ ၀.၁၁ ၁.၁၇
(၆-၁၁) ၄၆ ၄.၃ ၁၀.၉ -၀.၁၁ ၁.၅၉

(၁၂-၂၃) ၅၆ ၃.၆ ၁၈.၂ -၀.၅၉ ၁.၄၇



အသက်အလုိက်ရိှသငအသက်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာအရပ်ကုိတုိင်းတာြခင်းေသာအရပ်ကုိတုိင်းတာြခင်း ((မမ) ) 
(Height for Age for Girls)(n=(Height for Age for Girls)(n=121121) ) 

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)

(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%) (%)

(SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၁၂၁ ၂.၅ ၅.၉ -၀.၃၄ ၁.၂၇

(၀-၅) ၃၇ ၀ ၀ ၀.၃၆ ၁.၂
(၆-၁၁) ၂၉ ၃.၄ ၆.၉ -၀.၃၄ ၁.၃၂

(၁၂-၂၃) ၅၅ ၃.၇ ၉.၃ -၀.၈၂ ၁.၀၈



အရပ်အလုိက်ရိှသငအရပ်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိ တုိင်းတာခြ င်းတုိင်းတာခြ င်း
(Weight for Height) (Wasting)(n=(Weight for Height) (Wasting)(n=260260) ) 

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%)

(<-2SD)(%) (SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၂၆၀ ၂.၃ ၁၀.၈ - ၀.၆၆ ၁.၂၆

(၀-၅) ၇၄ ၀ ၆.၈ - ၀.၂၅ ၁.၃၁
(၆-၁၁) ၇၅ ၆.၇ ၁၈.၇ - ၁.၀၁ ၁.၂၆

(၁၂-၂၃) ၁၁၁ ၀.၉ ၈.၁ - ၀.၆၉ ၁.၁၅



အရပ်အလုိက်ရိှသငအရပ်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိ တုိင်းတာခြ င်းတုိင်းတာခြ င်း
(Weight for Height)(n=(Weight for Height)(n=260260) ) 

၁၅၀
၂၀၀
၂၅၀
၃၀၀

၀
၅၀

၁၀၀  ပြ င်းထနအ်ာဟာရချိ တဲေ့သာကေလး

အာဟာရချိ တဲေ့သာကေလး

ကျနး်မာေသာကေလး



အရပ်အလုိက်ရိှသငအရပ်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိ တုိင်းတာခြ င်းတုိင်းတာခြ င်း
((ကျားကျား) (Weight for Height for Boys)(n=) (Weight for Height for Boys)(n=139139) ) 

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)
(<-3SD)(%)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၁၃၉ ၄.၃ ၁၃ -၀.၇ ၁.၃၆

(၀-၅) ၃၇ ၀ ၂.၈ -၀.၂၇ ၁.၂
(၆-၁၁) ၄၆ ၁၀.၉ ၂၃.၉ -၁.၁၆ ၁.၃၉

(၁၂-၂၃) ၅၆ ၁.၈ ၁၀.၇ -၀.၆ ၁.၃၄



အရပ်အလုိက်ရိှသငအရပ်အလုိက်ရိှသင့့််ေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိေသာကုိယ်အေလးချိန်ကုိ တုိင်းတာခြ င်းတုိင်းတာခြ င်း
((မမ) (Weight for Height for Girls)(n=) (Weight for Height for Girls)(n=121121) ) 

အသက်
အုပ်စု
(လ)

အေရအတွက်

 ပြ င်းထန်စွာ
အာဟာရ

ချိ တ့ဲမ န်း
(<-3SD)(%)

အာဟာရ
ချိ တ့ဲမ န်း
(<-2SD)(%)

Mean
Standard 
Deviation

(SD)(လ)
(<-3SD)(%)

(<-2SD)(%) (SD)

စစုုေပါင်း
(၀-၂၃)

၁၂၁ ၀ ၈.၃ -၀.၆၂ ၁.၁၄

(၀-၅) ၃၇ ၀ ၁၀.၈ -၀.၂၄ ၁.၄၃
(၆-၁၁) ၂၉ ၀ ၁၀.၃ -၀.၇၇ ၁

(၁၂-၂၃) ၅၅ ၀ ၅.၅ -၀.၇၉ ၀.၉၂



ေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများ၊၊ အာဟာရဆုိင်ရာအာဟာရဆုိင်ရာ
ဗဟုသုတ ငှဗဟုသုတ င့့််ှ အာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိအာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိ ဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်းဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်း

လူမေရးဆုိင်ရာ
အေကာင်းြခင်းရာများ

အာဟာရချိ တ့ဲမ (Underweight)
P value

ရှိ (%) မရှိ (%)
အသက်အုပစ်ု (၁၅-၃၄) ှစ် ၁၉ (၉.၂%) ၁၈၈(၉၀.၈%) ၀.၂၀၈

(၃၅-၄၉) ှစ် ၈(၁၅.၁%) ၄၅(၈၄.၉%)
အိမေ်ထာင်ေရး
အ ေြခအေန

ခင်ပနွး် ငှ့်
အတူေနရသည်

၂၆(၁၀.၂%) ၂၂၈(၈၉.၈%) ၀.၄၈၆*
အ ေြခအေန အတူေနရသည်

ခင်ပနွး် ငှ်က့ွကဲွာ/
ကွာရငှ်း/ကွယလ်ွန်

၁(၁၆.၇%) ၅(၈၃.၃%)

ပညာ
အရည်အချင်း

အထက်တန်း
ေအာင်ေအာက်

၂၄(၁၀.၃%) ၂၁၀(၈၉.၇%) ၀.၇၄၀*

အထက်တန်း
ေအာင် ငှ်အ့ထက်

၃(၁၁.၅%) ၂၃(၈၈.၅%)

* Fisher's Exact Test



ေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများ၊၊ အာဟာရဆုိင်ရာအာဟာရဆုိင်ရာ
ဗဟုသုတ ငှဗဟုသုတ င့့််ှ အာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိအာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိ ဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်းဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်း

လူမေရးဆုိင်ရာ
အေကာင်းြခင်းရာများ

အာဟာရချိ တ့ဲမ (Underweight)
P value

ရှိ (%) မရှိ (%)
လစဥ်
မိသားစ၀ုင်ေငွ

၃၀၀,၀၀၀
ကျပ် ငှ်ေ့အာက်

၂၅(၁၀.၃%) ၂၁၈(၈၉.၇%) ၀.၆၉၂*

၃၀၀,၀၀၀
ကျပ်အထက်

၂(၁၁.၈%) ၁၅(၈၈.၂%)
ကျပ်အထက်

ကုိယ်၀နေ်ဆာင်
သည့်အကိမ်
အေရအတွက်

(၅) ကိမေ်အာက် ၂၆(၁၀.၆%) ၂၁၉(၈၉.၄%) ၁.၀၀၀*
(၅) ကိမ် ှင့်အထက် ၁(၆.၇%) ၁၄(၉၃.၃%)

ကေလးအေသ
ေမွးဖူးခြ င်း/
ကေလးပျက်ကျ
ဖူးြခင်း ရှိ/မရှိ

မဖြ စ်ဖးူပါ ၂၇(၁၀.၉%) ၂၂၁(၈၉.၁%) ၀.၆၂၀*
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၀(၀%) ၁၂(၁၀၀%)

* Fisher's Exact Test



ေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများ၊၊ အာဟာရဆုိင်ရာအာဟာရဆုိင်ရာ
ဗဟုသုတ ငှဗဟုသုတ င့့််ှ အာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိအာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိ ဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်းဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်း

လူမေရးဆုိင်ရာ
အေကာင်းြခင်းရာများ

အာဟာရချိ တ့ဲမ (Underweight)
P value

ရှိ (%) မရှိ (%)
ေပါင်မပြ ည့်
လမေစ့ကေလး
ေမွးဖူးခြ င်း ရှိ/မရှိ

မဖြ စ်ဖးူပါ ၂၆(၁၀.၁%) ၂၃၂(၈၉.၉%) ၀.၁၉၇*
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၁(၅၀%) ၁(၅၀%)

ေမွးဖူးခြ င်း ရှိ/မရှိ
ယခင်ကေလးများ
တွင် အာဟာရချိ တ့ဲ
ဖူး  ခြ င်း ရှိ/မရှိ

မဖြ စ်ဖးူပါ ၂၄(၉.၆%) ၂၂၇(၉၀.၄%) ၀.၀၅၅*
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၃(၃၃.၃%) ၆(၆၆.၇%)

မိခင်၏ ပထမ
ရက်(၁၀၀၀) 
အာဟာရ ဗဟုသုတ

ဗဟုသုတနည်း ၁၇(၁၂.၃%) ၁၂၁၈၇.၇%) ၀.၂၇၇*
ဗဟုသုတများ ၁၀(၈.၂%) ၁၁၂(၉၁.၈%)

* Fisher's Exact Test



ေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများ၊၊ အာဟာရဆုိင်ရာအာဟာရဆုိင်ရာ
ဗဟုသုတ ငှဗဟုသုတ င့့််ှ အာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိအာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိ ဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်းဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်း

လူမေရးဆုိင်ရာ
အေကာင်းြခင်းရာများ

ပထမရက်(၁၀၀၀)အာဟာရ
ဗဟုသုတ P value

နည်း (%) များ (%)
အသက်အုပစ်ု (၁၅-၃၄) ှစ် ၁၀၇(၅၁.၇%) ၁၀၀(၄၈.၃%) ၀.၃၇၆

(၃၅-၄၉) ှစ် ၃၁(၅၈.၅%) ၂၂(၄၁.၅%)
အိမေ်ထာင်ေရး
အ ေြခအေန

ခင်ပနွး် ငှ့်
အတူေနရသည်

၁၃၅(၅၃.၁%) ၁၁၉(၄၆.၉%) ၁.၀၀၀*

ခင်ပနွး် ငှ်က့ွကဲွာ/
ကွာရငှ်း/ကွယလ်ွန်

၃(၅၀%) ၃(၅၀%)

ပညာ
အရည်အချင်း

အထက်တန်း
ေအာင်ေအာက်

၁၃၂(၅၆.၄%) ၁၀၂(၄၃.၆%) ၀.၀၀၁

အထက်တန်း
ေအာင် ငှ်အ့ထက်

၆(၂၃.၁%) ၂၀(၇၆.၉%)

* Fisher's Exact Test



ေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများ၊၊ အာဟာရဆုိင်ရာအာဟာရဆုိင်ရာ
ဗဟုသုတ ငှဗဟုသုတ င့့််ှ အာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိအာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိ ဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်းဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်း

လူမေရးဆုိင်ရာ
အေကာင်းြခင်းရာများ

ပထမရက်(၁၀၀၀)အာဟာရ
ဗဟုသုတ P value

နည်း (%) များ (%)
လစဥ်
မိသားစ၀ုင်ငွ

၃၀၀,၀၀၀ကျပ် ငှ်ေ့အာက် ၁၂၉(၅၃.၁%) ၁၁၄(၄၆.၉%) ၀.၉၉၁

၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထက် ၉(၅၂.၉%) ၈(၄၇.၁%)၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထက် ၉(၅၂.၉%) ၈(၄၇.၁%)
ကုိယ်၀နေ်ဆာင်
သည့်အကိမ်
အေရအတွက်

(၅) ကိမေ်အာက် ၁၃၀(၅၃.၁%) ၁၁၅(၄၆.၉%) ၀.၉၈၄

(၅) ကိမ် ှင့်အထက် ၈(၅၃.၃%) ၇(၄၆.၇%)
ကေလးအေသ
ေမွးဖူးခြ င်း/ 
ကေလးပျက်ကျ
ဖူးြခင်း ရှိ/မရှိ

မဖြ စ်ဖးူပါ ၁၃၄(၅၄%) ၁၁၄(၄၆) ၀.၂၃၆*
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၄(၃၃.၃%) ၈(၆၆.၇%)

* Fisher's Exact Test



ေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများေဖြ ဆုိသူများ၏လူမေရးဆုိင်ရာအေကာင်းြခင်းရာများ၊၊ အာဟာရဆုိင်ရာအာဟာရဆုိင်ရာ
ဗဟုသုတ ငှဗဟုသုတ င့့််ှ အာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိအာဟာရချိ တ့ဲမတုိ ကုိ ဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်းဆက်စပ်ေလ့လာခြ င်း

လူမေရးဆုိင်ရာ
အေကာင်းြခင်းရာများ

ပထမရက်(၁၀၀၀)အာဟာရ
ဗဟုသုတ P value

နည်း (%) များ (%)
ေပါင်မပြ ည့်လမေစ့
ကေလးေမွးဖူးခြ င်း

မဖြ စ်ဖးူပါ ၁၃၆(၅၂.၇%) ၁၂၂(၄၇.၃%) ၀.၅*
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၂(၁၀၀%) ၀(၀%)ကေလးေမွးဖူးခြ င်း

ရှိ/မရှိ
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၂(၁၀၀%) ၀(၀%)

ယခင်ကေလးများတွင်
အာဟာရချိ တ့ဲဖူးခြ င်း
ရှိ/မရှိ

မဖြ စ်ဖးူပါ ၁၃၂(၅၂.၆%) ၁၁၉(၄၇.၄%) ၀.၅၀၈*
 ဖြ စ်ဖးူသည် ၆(၆၆.၇%) ၃(၃၃.၃%)

* Fisher's Exact Test



၇၇။။ အကံပြ ချက်များအကံပြ ချက်များ (Recommendations)(Recommendations)
၁။ ဒဂုံမိ သစဆ်ိပက်မး်မိ နယ်ရှိ ကျန်းမာေရးပညာေပးလုပ်ငန်းများကို

ဆယ်ေကျာ်သကအ်ရွယ်အမျိ းသမီးငယမ်ျားအား ဦးတည်အုပ်စုထားပီး
ေဆာငရ်ွက်ရန်လိအုပေ်ကာငး် အကံပြ ပါသည်။ ဆယ်ေကျာ်သက်
ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရာှက်မလုပ်ငန်းများအား ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်း
ဧ။် အစိတအ်ပိုငး်တစ်ရပအ်ေနဖြ င်အ့ားဖြ ည့် ေဆာငရ်ွက်သာွးရန် လိုအပ်
ပါသည်။ပါသည်။

၂။ ယငး်မိ နယ်ရှိကေလးမိခင်များဧ။် ပညာေရးအဆင့်အတန်း မာှ  မြ င့်မားခြ ငး်
မရှိေသာေကာင့် ကျန်းမာေရးပညာေပးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူပီး
နားလည် ိုင်ေသာနည်းလမ်းများ ဖြ င်ေ့ဆာင်ရွက်ရန် အကံပြ ပါသည်။

၃။ အာဟာရဆိုင်ရာပညာေပးခြ ငး်လုပ်ငန်းကို ကျန်းမာေရး ဝန်ထမး်များ ငှ့်
အတူ မခိငက်ေလးေစာင်ေ့ရှာကေ်ရးအသငး်ဝင်များက ပါဝင်လက်တဲွ ပီး
 ကိ းစားအားထုတ်ေဆာင်ရွကရ်န် လိုအပ်ေကာင်း အကံပြ ပါသည်။



အကံပြ ချက်များအကံပြ ချက်များ (Recommendations)(Recommendations)
၄။ ယငး်မိ နယ်ရှိကေလးမိခင်များသည် ဝငေ်ငွနညး်ပါးခြ ငး်ေကာင့် အာဟာရ

ပညာေပးခြ ငး်ေဆာငရ်ွက်ရာတငွ် မိသားစုဝင်ေငွ ှင့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်
ေသာ အာဟာရပြ ည့်ဝသည့် အစားအစာများကိုသ ုပ်ပြ ပီး  ပြ ငဆ်င်
ချက်ပြ တ်စားေသာက်တတ် ေစရန် ပညာေပးခြ ငး်ကို အိမ်ရှင်မအများစု
အချိန်ေပး ိငု်မည့်အချိန်ကို ေရးွချယ်ပီး ေဆာငရ်ွက်ရ်န်လိုအပပ်ါသည်။

၅။ ကိုယ်ဝန(်၅) ကိမ် ငှ့်အထကက်ိုယ်ဝန်ေဆာငသ်မူျား ရှိေနေသးခြ ငး်ေ ကာင့်၅။ ကိုယ်ဝန(်၅) ကိမ် ငှ့်အထကက်ိုယ်ဝန်ေဆာငသ်မူျား ရှိေနေသးခြ ငး်ေ ကာင့်
မခိင်ကျန်းမာေရး ငှ့်သားဆက်ခြ ားလုပ်ငန်းများကို မခိင်များ ပိုမိုလကလ်ှမ်းမီ
လာေစရန် တစဦ်းချင်း/အုပ်စအုလိုက်ေဆးွေ းွခြ ငး် ငှ့်  ပြ ဿနာရာှေဖွ၍
ေဖြ ရငှး် ိုင်မည်န့ည်းလမး်များအား အသိေပးေဆးွေ းွရန် လိုအပပ်ါသည်။

၆။ ပထမရက်ေပါငး်(၁၀၀၀)အာဟာရပြ ည့်ဝခြ ငး်ဧ။် အကျိ းေကျးဇးူများကို
အမျိ းသမီးများ အားလံုးကုိ အသိပညာေပးေဆးွေ းွသင့်ေကာင်း အကံပြ
လိုပါသည်။



အကံပြ ချက်များအကံပြ ချက်များ (Recommendations)(Recommendations)
၇။ အာဟာရကျန်းမာေရး ငှ့်ပတသ်ကေ်သာ သတင်းအချက်အလကမ်ျားကို

 ပြ ည်သူလထူုအတွင်းပိမုိုရရှိ ိုင်ေစရန် မီဒီယာများ ှင့် အင်တာနက်
စာမျက် ှာများမတှဆင့် ပညာေပးရန် လိုအပပ်ါသည်။ မခိင် ှင့်ကေလး
ေစာင့်ေရာှက်ေရးအသငး်ဝငမ်ျားမတှဆင့် ပညာေပး ိုငရ်န်လည်း
သင်တန်းများေပးခြ ငး်၊ စတိ်ပါဝင်စားပီး အချိန်ေပးလပု်ေဆာင် ိငု်ေသာ
အသင်းဝင်သစ်များေမွးထုတ်ခြ င်းများ ေဆာငရ်ွက်သင့်ပါသည်။အသင်းဝင်သစ်များေမွးထုတ်ခြ င်းများ ေဆာငရ်ွက်သင့်ပါသည်။

၈။  မိ နယ်ပြ ည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစးီဌာနမှ အေခြ ခကံျန်းမာေရးဝန်ထမး်များ
ေဆာင် ရကွ်လျက်ရှိေသာ (၅) စှေ်အာက်ကေလးများ  ကီးထွားဖံွဖိ းမ
ေစာင့် ကပ်ကည့် ခြ ငး်လုပ်ငန်းများတွင် မိခင် ငှ့်ကေလးေစာင့်ေရာှက်ေရး
အသငး်ဝငမ်ျားမှ တတပ်တအား ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သွားရန် အကံပြ လို
ပါသည်။



၈၈။။ နိဂံုးနိဂံုး(Conclusion)(Conclusion)

 ယခုသ ုေတသနစာတမး်သည် ဒဂုံမိ သစ်ဆပိက်မး်မိ နယ်၏ အာဟာရ
ကျန်းမာေရးအဆင်အ့တနး်မြ င်မ့ားတိုးတက်လာေစရန် အတကွ်  ပြ ည်သူ
လူထုတစ်ရပ်လံုးကပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ေကာင်း
မးီေမာင်းထိးုပြ ခဲ့ပါသည်။မးီေမာင်းထိးုပြ ခဲ့ပါသည်။

 ရန်ကနု်တိငုး်ေဒသကီးအတွငး် မခိင် ှင့်ကေလးေစာင်ေ့ရှာကမ်ကီးကပ်
ေရး အဖွဲအေနဖြ င့် ဒဂုံမိ သစ်ဆိပ်ကမး်မိ နယ်အတွင်းရှိ ရပက်ွက်အသငး်
ခွဲများမှ ကျန်းမာေရးပညာေပး လပု်ငန်းများကို တက်က စွာ ပါဝင်
ေဆာငရ်ွက်ေနသည့် မိခင် ငှ့်ကေလး ေစာင့်ေရာှက်ေရးအသငး်ဝင်များ
အားလုံးကိုလုိအပ်ေသာပ့ံပိုးမများ ပြ လုပ်ေပး ိုင်မညဟ်ုယုံကည်မိပါသည။်



နိဂံုးနိဂံုး(Conclusion)(Conclusion)

  ပြ ည်သူလထူုအတွင်းဘဝအစ၏ပထမရကတ်စေ်ထာင်ကာလသည်
ကေလးငယ်၏  ကီးထွားဖံွဖိ းမ၊ ဉာဏရ်ည်ဖွံဖိ းမ ှင့် ေရရညှ်ကျန်းမာေရး
အတွက် အကျိိ းသကေ်ရာက် မ ှင်ပ့တ်သက်၍ ဗဟုသုတမည်မ
ရှိေကာင်း ငှ့် အာဟာရပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွကရ်န်
အထိေရာက်ဆံုးနည်းလမ်းများကုိရာှေဖွေဖာ်ထုတ် ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။အထိေရာက်ဆံုးနည်းလမ်းများကုိရာှေဖွေဖာ်ထုတ် ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

 ယငး်ပညာေပးနည်းဗျ ဟာများကိုနမနူာယူ၍ ရန်ကနု်တိငုး်ေဒသကီး
အတွင်းရှိ အခြ ားေသာမိ နယ်များတွင် ေဆာင်ရွက်သွား ိုင်ပါက
 ပြ ည်သူလထူုအတွင်းအာဟာရကျန်းမာေရး ငှ့် ပတ်သက်ေသာဗဟုသုတ
တိုးတက်လာကာ ငါး စှေ်အာက်ကေလးေသဆုးံမ န်းကို
ေလာ့ချ ေပး ိုငမ်ည်  ဖြ စေ်ကာင်းတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 



၉၉။။ ေကာက် တ်ချကေကာက် တ်ချက်် (Abstract)(Abstract)

 ေဖြ ဆိုသမူိခငမ်ျား၏ (၄၆.၉%) သည်သာ ရက်(၁၀၀၀)အာဟာရဗဟုသုတမြ င် မ့ားသူ
များြဖစ်ပါသည်။

 ေဖြ ဆိုသမူိခငမ်ျား၏ အငယ်ဆုးံကေလးများသည် အသက်အလုိက်ရိှသင်ေ့သာ
ကိယ်ုအေလးချိန်ထက်ေလျာန့ညး်သူရာခိုင် နး်(၁၀.၄%)၊ နာတာရှည်အာဟာရ
ချိ တဲ့သရူာခိငု် နး် (၉%) ှင့် လတ်တေလာအာဟာရချိ တဲ့သရူာခိငု် နး် (၁၀.၈%)
ရှိပါသည်။

 အာဟာရအေခြ အေနကို တိငု်းတာေသာ အညနး်ကိန်းများတွင် ေယာကျ်ားေလးများ အာဟာရအေခြ အေနကို တိငု်းတာေသာ အညနး်ကိန်းများတွင် ေယာကျ်ားေလးများ
သည် မိန်းကေလးများထက် အာဟာရချိ တဲ့မပိမုျားေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။

 စာရင်းအင်းပညာရပ်ဆိငု်ရာဖြ င် ့ ေလလ့ာဆနး်စစ်ခဲရ့ာ ေဖြ ဆိုသမူိခငမ်ျား၏ ပညာ
အရည်အချင်း ှင့် ပထမရက်(၁၀၀၀) အာဟာရဆုိင်ရာဗဟုသုတတုိ သည် ဆက်စပမ်
ရှိေကာငး်ေတွရှိရပါသည်။

 အာဟာရကျနး်မာေရးပညာေပးလုပင်နး်များကို ရင်ှးလင်းလွယ်ကူပီး နားလည်ရလွယ်
ေသာ နည်းလမ်းများ ဖြ င် ့ ေဆာငရ်ွက်ရန် ှင့် ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပင်န်း၏ အစိတ်
အပိင်ုးတစ်ရပ်အေနဖြ င် ့ အားဖြ ည့်ေဆာငရ်ကွ်သာွးသင်ေ့ကာငး် အကံပြ လိုပါသည်။



မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများမှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ



ေကျးဇူးတင်ပါသညေကျးဇူးတင်ပါသည်။်။

ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီးမိခင် ငှရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီးမိခင် င့့််ှကေလးေစာငကေလးေစာင့့််ေရှာက်မကီးကပ်ေရးအဖဲွေရှာက်မကီးကပ်ေရးအဖဲွ


