
သားအမိအတူေနျခင္း

ကေလးေမ ြးျ ပီးျ ပီးခ ်င္း သင့္ကေလးကုိသင္နဲ 
့အတူ ၂၄ နာရီလုံးအတူထားဖုိ 

့အၾ ကံျ ပဳပါတယ္။ ဒါကုိ သားအမိအတူေနျ ခင္း လို 
့ေခၚပါတယ္။ သားအမိအတူေနျ ခင္းဟာ ကေလးရာ မိခင္၏ 
က်န္းမာေရးအတ ြက္ ပိုၿ ပီးေဘးကင္းေစပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို 

American Academy of Pediatrics က ေထာက္ခံထားပါတယ္။

h e a l t h . m o . g o v/ l i v i n g / f a m i l i e s / w i c

သားအမအိတေူနျ ခငး္အတ ြက ္
 ေအာင ျ္ မငမ္ ွဳမ ်ား
l	ညဖကတ္ ြင ္ သင ္က့ ိကုေလးကစိ ၥမ ်ားက ညူေီပးမည ္ ့
လတူေယာကရ္ ွေိနဖ ိ႕ု အေရးႀ ကးီသည။္ 
ဗ ိကုခ္ ြေဲမ ြးမယဆ္ ုရိငေ္တာ ့ ဒအီခ်ကက္ သင ္က့ ို တကယ ္က့ ို 
အက ညူ ျီ ဖစေ္စမာွပါ။
l	သင္ႏိုးလာတာနဲ ့တျ ပိဳင္နက္ 
ကေလးကိုအိပ္ယာေပၚမ ွ လည္းေကာင္း၊ 
ခံုေပၚမလွည္းေကာင္း ခ ်ပီိုးႏိုင္မာွျ ဖစ္ပါတယ္။
l	သင့္ကေလးကုိ ရင္ခ ြင္ထဲထည့္ထားပီး 
အသားခ်င္းထိေတ ြ႕ျ ခင္းျ ဖင့္ 
ေဆးရံုတ ြင္ေနခ်နိ္အတ ြင္း ႏိ႕ုတိုက္ဖိ႕ုလ ြယ္ကူေစမာွျ
ဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးကို ေႏ ြးေထ ြးၿ ပီးလုံျ ခဳမံ ႈရ ွသိ
ည္ဟုလည္း ခံစားရမာွျ ဖစ္ပါတယ္။
l	ဂရုျ ပဳရမာွက သင့္ကေလးက ပထမ ၂၄ နာရီမာွေတာ့ 
အရမ္းအိပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကလဲ သင့္ကေလးကို 
ထိေတ ြ ့မ ႈအတ ြက္ အခ်နိ္ေကာင္းတခုျ ဖစ္ပါတယ္
l	ကေလး ႏု ိ့ဆာတဲ ့သေက ၤတေတ ြျ ဖစ္တဲ ့ 
လက္စုပ္ျ ခင္း၊ မ ်က္စိကစားျ ခင္း၊ ငိုျ ခင္းစတဲ ့အ
ရာေတ ြမာွႏ ႈတ္ခမ္းစုပ္ျ ခင္းေတ ြကို ျ ပဳလုပ္ပါက 
ႏိ႕ုတုိက္ေကၽ ြးပါ။ 
l	သင့္ကေလးက ႏုို ့ဆာတဲ ့သေက ၤတကို ၃-၄ 
နာရီၾ ကာတဲ ့အထိ မျ ပဘူးဆိုရင္ေတာ့ ရင္ခ ြင္ထဲ 
ထည့္ထားပါ။ ႏိ႕ုဆာသည့္ အရိပ္အေယာင္ျ ပပါက 
ႏိ႕ုအနည္းငယ္ တိုက္ေကၽ ြးျ ခင္းျ ပဳပါ။
l	 ဧည့္သည္ေတ ြ ့ဆုံျ ခင္းကို အတတ္ႏုငိဆ္ုံးေလ်ာ့ခ ်ျ ပီး 
အနားယူပါ။
l	  သင္အိပ္ေနတုန္းမာွ ကေလးကို သင့္ေဘးမာွ 
ကေလးအိပ္ရာျ ဖင့္ သီးသန႕္ထားပါ။ 
သင္အိပ္ေနခ်နိ္မာွ ကေလးအနားတ ြင္ အျ ခား 
အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ားကို ထားေပးပါ။

သားအမိအတူေနျ ခင္းအက် ိဳးေက်းဇူးမ ်ား
l	မခိင္အေနနဲ ့ကေလးငယ္ကုိ ခ ်ပီိုးျ ခင္း၊ 
ေခ်ာ့ျ မ ွဴ ျ ခင္းမ ်ားျ ဖင့္ ကေလးအထာကုိ သိရ ွႏုိငိပ္ါတယ္။

l သင့္ကေလးငယ္ကလဲ တျ ခား မခိင္ႏငွ္အ့တူမရ ွေိသာ 
ကေလးမ်ားထက္ငိေုကၽ ြးျ ခင္းမ ွ 
ေလ ွ်ာ့ပါးလာမာွျ ဖစ္ပါတယ္။

l မခိင္ႏို ့တုိက္ေကၽ ြးျ ခင္းအတ ြက္ လ ြယ္ကူမာွျ ဖစ္ျ ပီး 
ကေလးငယ္ အတ ြက္ ခႏ ၶာကုိယ္အလ ွ်င္အျ မန္ဖ ြ ံျ ဖိဳးလာ
မာွျ ဖစ္ပါတယ္။

l ညဖက္တ ြင္ မခိင္ႏငွ့္အတူအိပ္ရေသာ ကေလးမ်ားသည္ 
ပို၍ ႏစွ္ၿ ခိဳက္စ ြာအိပ္ေပ်ာသ္ည္။
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