
တၢ်လၢမ ၢ်လၢ်က ၢ်စိဘ ၣ်အ ီၤ တခ  ျုးန  
တၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါ  

ဖ တၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိကတ ၢ်ခါဒ ျုးဖ တၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိ၀ံံၤီၤလ ၢ်ခံ 



တၢ်အိ ၣ်ယါဘ ါထ  ၣ်က ီၤန ၢ်ခိဖ တၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢ
ဖၢမ  ၣ်ညါ၀ံံၤီၤလ ၢ်ခံ 



ကဘ ၣ်အိ ၣ်ကတ  ၣ်ကတ ီၤသျုးလၢန တၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါအဂ ၢ်ဒၣ်လ  ၣ် 

တခ  ျုးယတၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါ 24 
န ၣ်ရံ ၣ်တ ၢ်ပ ီၤ ယကဘ ၣ်မီၤတၢ်မန ီၤလ  ၣ်ဲၣ်ႋ 

တၢ်လၢနဘ ၣ်ဟ စိ ၣ်ဃ  ၣ်ဒ ျုးနီၤ 

24 န ၣ်ရ  ၣ်တခ  ျုးနတၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါ 

တခ  ျုးအနံီၤ တခ  ျုးတၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါ 8 န ၣ်ရံ ၣ် 

အ သ ထ တၢ် 
ထံအ အဆ ံ 

ဘ ၣ်က သိျုးတၢ်မန ီၤဆ တၢ်ဆါဟံ ၣ်လ  ၣ် 

တၢ်ဟ တ ီၤဒ ျုးတၢ်အိ ၣ်ကတ  ၣ်ကတ ီၤသျုးဖ တၢ်အိ ၣ်ဖ   ၣ်
ဖိစ ထၢ ၣ် 

နခ  ျုးလၢနဖိဆံျုးဟ တ ီၤ 

တၢ်အိ ၣ်ကတ  ၣ်ကတ ီၤသျုးအကတၢၢ်တဘ   တခ  ျုးတၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါ 
2.5 န ၣ်ရံ ၣ် 

တခ  ျုးတၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢ
မ  ၣ်ညါ 2 န ၣ်ရံ ၣ် 

တခ  ျုးတၢ်က  ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဟၢဖၢမ  ၣ်ညါ 
2 န ၣ်ရံ ၣ် အ  ၣ်တၢ်အ တၢ် 
တသ န တမံီၤဘ ၣ် 



တၢ်လၢမ ၢ်လၢ်က ၢ်စိဘ ၣ်အ ီၤလၢတၢ်က ျုးက  ျုးသျုးအဒၢျုးပ ီၤ 
နပ ီၤဟ  ၣ်ကသံ ၣ်သျုးသပ ီၤက- ဖ တၢ်ဟ  ၣ်နီၤကသံ ၣ်သျုးသပ ီၤ၀ံံၤီၤ နပ ီၤက ျုးက  ျုးတၢ် 

အပ ီၤမီၤတၢ်ဖိက- 

ဖ နဖိဆံျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ထ  ၣ်၀ံံၤီၤတၢ်ကမီၤသျုးဒၣ်လ  ၣ် 

 

 

NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 

(NICU) (ကရၢလၢအအံျုးထ  က ၢ်ထ  ဖိသ ၣ် 
အိ ၣ်ဖ   ၣ်လ ီၤသ လ ီၤတ  ၣ်လ ီၤတ ီၤ) 



ဖ တၢ်ကိညၢ်ထ  ၣ်က ီၤအဒၢျုးပ ီၤ 

တၢ်ဘ ၣ်ဘ ျုးလိ ၣ်သျုးလၢဘ  ၣ်သကိျုးဘ  ၣ်အိ ၣ်ဒ ျုးတၢ်က ဘ  ျုးအါမျုး 

တၢ်ဒ ျုးအ  ၣ်ဒ ျုးအ  



ဖ  မိၢ်-ဖိဆံျုးအကရၢ (Mother-Baby Unit) ပ ီၤ 

ကိျုးတ ဘ ၣ်, တဘ ၣ်လ ီၤဃံီၤ 

မိၢ်ဒ ျုးဖိအိ ၣ်ဒၢျုးတဖ ၢ ၣ်ဃ သ  (ROOMING IN) 

နဖိဆံျုးမ ၢ်ဘ ၣ်အိ ၣ်ဝ ဖ  NICU အလ ၢ် 

ပ ီၤဟ အိ ၣ်သကိျုးတၢ်ဖိတဖ ၣ် 



ဖ နယက ျုးက  ျုးသျုးဝံီၤအလ ၢ်ခံမတီၤကက ၢ်ထ  ယီၤလ  ၣ်. 

တၢ်မီၤကိညၢ်တၢ်ဆါဖ က ျုးက  ျုးသျုးဝံီၤအလ ၢ်ခံ 

တၢ်ဟ ျုးတၢ်ဂ ီၤတဖ ၣ်လၢတၢ်မီၤဒိ ၣ်ထ  ၣ်အါထ  ၣ်နတၢ်
ကိညၢ်ထ  ၣ်က ီၤအဂ ၢ်- တၢ်အိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဖ နံီၤကတ ၢ် 

တၢ်ဟ ျုးတၢ်ဂ ီၤတဖ ၣ်လၢတၢ်မီၤဒိ ၣ်ထ  ၣ်အါထ  ၣ်န
တၢ်ကိညၢ်ထ  ၣ်က ီၤအဂ ၢ်- 1-3 သ တသ  

ဟံ ၣ်ဖိဃ ဖိဒ ျုးဖိသ ၣ်အိ ၣ်ဖ   ၣ်သ အတၢ်ရ  လိ ၣ်မ  ၣ်လိ ၣ်
ဒ ျုးတၢ်အံျုးထ  က ၢ်ထ   

တၢ်မီၤဒိ ၣ်ထ  ၣ်အါထ  ၣ်တၢ်ကိညၢ်ထ  ၣ်က ီၤတၢ်တိ ၣ်က  ီၤလၢ
ဆ ညါစ ီၤကိ ၣ်သ အဂ ၢ် 

တ သကိျုးဒ ျုးတၢ်က ၢ်ထ  
ဆ  ၣ်ခ  ကရ ၢ် 
လၢတၢ်မီၤစၢီၤနီၤလၢနတၢ်ကိညၢ်ထ  ၣ်က ီၤအဂ ၢ်, 
ဒ ျုးသ  ၣ်ညါပ ီၤဖ လၢနမ ၢ်- 



က ီၤဆ ဟံ ၣ် 

နက ီၤဆ ဟံ ၣ်သ အတၢ်ပန  ၣ်တဖ ၣ်- 

တခ  ျုးဒံျုးဖ နက ီၤဆ ဟံ ၣ်အခါ- 

တၢ်ဂ ၢ်ဂံၢ်ထံျုးတဖ ၣ် 

https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.infantrisk.com


တခ  ျုးဒံျုးဖ တၢ်က ျုးက  ျုးအခါ တၢ်ဒ ျုးလ  ၣ်ထံ 
တၢ်န  ၣ်က  တဖ ၣ် 

တၢ်န  ၣ်က  တဖ ၣ်လၢတၢ်စ ျုးကါဝ လၢ 

တၢ်သမံသမိျုးအါထ  ၣ်တၢ်ကိညၢ်
ထ  ၣ်က ီၤအစရ ဖ တၢ်က ျုးက  ျုး 
ဒ ျုးအိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဝံီၤအလ ၢ်ခံ 
ပတၢ်ပညိ ၣ်မ ၢ်ဝ တၢ်မီၤဂ ီၤထ  ၣ်တၢ်အစၢတဖ ၣ်လၢမိၢ်, ဖိဆံျုးဒ ျုး 
ဟံ ၣ်ဖိဃ ဖိအတၢ်ကရၢကရိအဂ ၢ်န  ၣ်လ ီၤ. တၢ်အပတ ၢ်တဖ ၣ် 
လၢတၢ်ပ ၣ်ဖ ါထ  ၣ်ဝ ဖ အံီၤမီၤဂ ီၤထ  ၣ်စၢီၤတၢ်ကိညၢ်ထ  ၣ်က ီၤလၢ
တၢ်ဆါ, တၢ်အိ ၣ်ဆ  ၣ်အိ ၣ်ခ  ဒ ျုးတၢ်မီၤည ထ  ၣ်တၢ်ရ  လိ ၣ်မ  ၣ် 
လိ ၣ်လၢ မိၢ်ပၢ်-ဖိဆံျုးအဘၢ ၣ်စၢီၤန  ၣ်လ ီၤ. အဝ သ  ၣ်သ ျုးက  ီၤတၢ် 
လၢတၢ်စံ ၣ်လ ီၤဘ ၣ် ဖ တၢ်ဆါဟံ ၣ်ည ဒိ ၣ်ထ  ၣ်န  ၣ်လ ီၤ. 

ဝံသျုးစ ီၤစ ျုးကါတၢ်သမံသမိျုးတၢ်အမံီၤစရ အံီၤလၢတၢ်လ ီၤထ  စၢီၤန
တၢ်လ ီၤထ  ၣ်လ ီၤထ အဂ ၢ်ဒ ျုးတၢ်ဒ ျုးန  ၣ်ဖ ါထ  ၣ်တၢ်က ထ  ၣ်လိ ၣ်ထ  ၣ်
အတၢ်အ  ၣ်သျုးတခ  ျုးဖ နစံ ၣ်လ ီၤတၢ်ဆါဟံ ၣ်အခါတက ၢ်. 

တၢ်အိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိဝံီၤအလ ၢ်ခံအခ  ၣ်ထံျုး 
24 န ၣ်ရံ ၣ်- 

 စးထီ ီၣ်ဖိးဟုနဖိဆ းဒီးက  းစ းဒုးအီအီီၤနုုၢ်
ထ ဖ နအိ ီၣ်ဖ   ီၣ်ထီ ီၣ်အီီၤဝ ီၤအလီုၢ်ခ  1-2 
န ီၣ်ရ  ီၣ်အတီုၢ်ပ ီၤ 

 ဖ နအိ ီၣ်ဖ   ီၣ်ဖိဝ ီၤအလီုၢ်ခ အီ ီၣ်အီတုၢ်ဒီၣ်အ
ညီနုုၢ်အသိးဖ  2-4 န ီၣ်ရ  ီၣ်အတီုၢ်ပ ီၤ 

 ဆ  ီၣ်နီီၤလီီၤ, အစ ီၤကတ ုၢ် 45 
ဒ ုၢ်ကရ  ီၣ်, ဖ နအိ ီၣ်ဖ   ီၣ်ဖိဝ ီၤအလီုၢ်ခ  1-
2 န ီၣ်ရ  ီၣ်အတီုၢ်ပ ီၤ 

 ဖ နအိ ီၣ်ဖ   ီၣ်ဖိဝ ီၤအလီုၢ်ခ ဆ  ီၣ်နီီၤလီီၤဖ န
လီုၢ်မ ခိ ီၣ်အသရ  ီၤထ းဒီးဟးဒီးခီ ီၣ် 6-8 
န ီၣ်ရ  ီၣ်အတီုၢ်ပ ီၤ 

 ဖ နအိ ီၣ်ဖ   ီၣ်ဖိဝ ီၤအလီုၢ်ခ ထုးထီ ီၣ်က   ီၣ်
တုၢ်သ ီဆ  ီၣ်က ိီၤအပ  ီၤဖ  6-12 
န ီၣ်ရ  ီၣ်အတီုၢ်ပ ီၤဒီးက  းစ းဆ  ီၣ်ဆါလ န
နီုၢ်ကစုၢ် 2-3 န ီၣ်ရ  ီၣ်တဘ ီကိးဘ ီဒ း 

 ဖ ီ ီၣ်ဃ ီၣ် တုၢ်ပးခီ ီၣ် (compression 
sleeves) ဖ နခီ ီၣ်ဒု ီၣ်သ ီၣ်အလိီၤ 
လ အကဒီသဒ စ ီၤနသ   ီၣ်က ကိ ီၣ်
လိ ီၣ်သးအဂီုၢ်တုီၤလီီၤလ နလ ီၤထီ ီၣ်
တုၢ်ဟးလီုၢ်န ုၢ်ဒီးဟးလ နခီ ီၣ်န ုၢ်ခ 
အ ီၤခ အ ီၤတစု 

 ဟးဖ ဘ ီ ီၣ်ပ ီၤအစ ီၤကတ ုၢ်တန ီၤ 
3 ဘ ီ 

 မီၤဘ ီၣ်ဂီုၢ်နတုၢ်ဟးထီ ီၣ်ဖ နလီုၢ်မ 
ခိ ီၣ်န ုၢ်ဝ လ တန ီၤဘ ီၣ်တန ီၤအဂီုၢ်
ဒီးဟ းန ုၢ်တုၢ်ဆ ကတီုၢ်လ တုၢ်
အိ ီၣ်ဘ  းအဂီုၢ် 

 သ က ုၢ်နကသ  ီၣ်သရ ီၣ်မု ီၣ်တုၢ်သ 
က ုၢ်တဖ ီၣ်လ အဘ ီၣ်ဃးဒီး 
တုၢ်ဒုးအီ ီၣ်ဒုးအီဖိဆ းတုၢ် 
အီ ီၣ်တုၢ်အီအဂ ုၢ် 

 

 ဒုးသ  ီၣ်ညါကသ  ီၣ်သရ ီၣ်မု ီၣ်လ အမီၤ
နီ ီၣ်မီၤဃါတုၢ်ဖ လ နမ ုၢ်အိ ီၣ်ဒီးတုၢ်
သးကလ ီၤ မ တမ ုၢ် ဘ ိး, တုၢ်သးဂ  ီၣ် 
သးက  ဒိ ီၣ်ဒိ ီၣ်မုုၢ်မုုၢ်, တုၢ်ပ ဆ  လီီၤ 
တုၢ်အဆါတဖ ီၣ်တန ုၢ်လ လ ပ  ီၤပ  ီၤ, 
ခိ ီၣ်ဆါ, ကိ ီၣ်ဘိဆါ, ဟ ဖ က  ီၤ 
မ တမ ုၢ် အိ ီၣ်ဒီးတုၢ်ကီတုၢ်ခ  လ  
ဆ  ီၣ်တထီ ီၣ် 

 ဆ းစ းကါကသ  ီၣ်မီၤကိညုၢ်လီီၤတုၢ်
ဆါလ တပ ီၣ်ဃု ီၣ်ဒီး opioid ဒီး 
မီၤအါထီ ီၣ်ကသ  ီၣ်မီၤကိညုၢ်လီီၤတုၢ်
ဆါအဘ ီဒီၣ်အလီုၢ်အိ ီၣ်အသိး 

 အ  ီၣ်အီ ီၣ် တုၢ်ပ  ီၣ်ဆ  (gum) အစ ီၤ 
ကတ ုၢ် 5 မ းန း, တန ီၤ 3 ဘ ီ, 
တုီၤလီီၤလ နသ ကီီၤတုၢ်အီ ီၣ်န ုၢ်ဒီၣ်အ
ညီနုုၢ်အသိးတစု 

 ရ  ီၣ်က  ီၤမီၤတုၢ်ဒီသဒ ဟုးဒီးန 
OB ကသ  ီၣ်သရ ီၣ် 

 တ  ီၣ်ပီ ီၣ်တ သကိးဒီးန OB 
ကသ  ီၣ်သရ ီၣ်လ အကရ  ီၣ်
က  ီၤလီီၤဝ ဒ ီၣ်တုၢ်သုးက  ီၤ 
တုၢ်ဆါဖ ဟ  ီၣ်, ဒီးန  ီၣ်လီီၤ 
ကသ  ီၣ်တုၢ်ဘ  ဒီၣ်အလီုၢ်အိ ီၣ်ဝ 
လ နဂီုၢ်အသိးဒီးတုၢ်လ ီၤ 
ထ  တုၢ်တိ ီၣ်က  ီၤအဂ ုၢ် 

 သမ ထ က ုၢ်ကဒါက ီၤတုၢ်က ုၢ်
ထ  လ ဟ  ီၣ်အတုၢ်န  ီၣ်က  တ
ဖ ီၣ်ဒီးနကသ  ီၣ်သရ ီၣ်မု ီၣ် 

နံီၤသ လၢအပိ ၣ်ထ  ထ  ၣ်တၢ်အိ ၣ်ဖ   ၣ်ဖိ- 

 တုၢ်တိ ီၣ်က  ီၤလ တုၢ်က းတရ းအ
ဂီုၢ်, ဖ တုၢ်မ ုၢ်လိ ီၣ်ဘ ီၣ်အခါ 

 ဒုးအိ ီၣ်ထီ ီၣ်တုၢ်တိ ီၣ်က  ီၤလ တုၢ်
လ ီၤထ  တုၢ်ဂ ုၢ်ဒီးနဖိဆ းအိ ီၣ်ဖ   ီၣ်
ထီ ီၣ်သီအကသ  ီၣ်သရ ီၣ်ဖ နက ီၤ
ဆ ဟ  ီၣ်ဝ ီၤအလီုၢ်ခ  

 တုၢ်မီၤဝ ီၤဝ ဒ ီၣ်တုၢ်က ုၢ်ထ  ဖိသ ီၣ်အိ ီၣ်
ဖ   ီၣ်သီမုုၢ်ဆ  ီၣ်မုုၢ်ဂီီၤတုၢ်ဖ းတုၢ်မီၤ- 
ကသ  ီၣ်ကသီဒီးကသ  ီၣ်ဆ းဒီသဒ တုၢ်
ဆါ, တုၢ်မီၤက ုၢ်အတုၢ်နုၢ်ဟ ဒီး 
တုၢ်မီၤက ုၢ်ဖိသ ီၣ်အိ ီၣ်ဖ   ီၣ်သီအဂ ုၢ် 

 တုၢ်မီၤဝ ီၤဝ ဒ ီၣ်အိ ီၣ်ဖ   ီၣ်လ  ီၣ်အု ီၣ်သး 

တၢ်ပညိ ၣ်လ ီၤလ ီၤဆ ဆ လၢဖိသ ၣ်အိ ၣ်ဖ   ၣ်သ အဂ ၢ်- 
 လ ီၤစိ ီၣ်ဃု ီၣ်ဖိသ ီၣ်ဆ းအလီုၢ်

ဆ  ီၣ်နီီၤဆ  Mother Baby 
Unit အလီုၢ်တခ  းဒ းဖ  
နစ  ီၣ်လီီၤတုၢ်ဆါဟ  ီၣ်အန ီၤ 

 



တၢ်မီၤန  ၣ် 




