
ပန္းနာေရာဂါသည ္အဆုတ္မ်ားအတြင္းရွ ိ ေလျပြန္ငယ္မ်ား က်ဥ္းေျမာင္း၍ ျဖစ္ပြားေသာျဖစ္ေနက် ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေလျပြန္မ်ား ဖူးေရာင္ၿပီး 
ေရာင္ကိုင္းလာသည့္အခါ က်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီး အရည္အခြ်မဲ်ား ပိုမို၍ ထြက္လာသည္။ ၎အျပင ္ေလျပြန္မ်ားအနီးအနားရွ ိ ၾကြက္သားမ်ားမွာ 
ေတာင့္တင္းလာသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာလွ်င ္အဆုတ္တြင ္ေလဝင္ေလထြက ္ခက္ခဲလာကာ ခြ်ပဲိတ္သံထြက္၊ ေခ်ာင္းဆိုးကာ အသက္ရွဴက်ပ္လာေစသည္။

ခြ်ပဲိတ္သံထြက္ျခင္းသည ္ႏို႔စို႔ကေလးငယ္မ်ားႏွင္ ့လမ္းေလွ်ာက္ခါစကေလးငယ္မ်ား၌ အလြန ္အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း ခြ်ပဲိတ္သံထြက္သည္ ့
ကေလးအားလံုးေတာ ့ပန္းနာေရာဂါ ျဖစ္မလာၾကပါ။ ကေလး ေလးေယာက္လွ်င ္တစ္ေယာက္မွာ ကေလးဘဝအရြယ္တစ္ခ်နိ္ခ်နိ္၌ ပန္းနာေရာဂါျဖင္ ့
ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ခံရလိမ့္မည္။ 

ပန္းနာေရာဂါရွသိည္ ့ကေလးအားလံုးနီးပါးသည ္မွန္ကန္ေသာ ကုသမႈျဖင္ ့အားကစားလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနႏုငိ္ပါမည္။ 
ပန္းနာေရာဂါရွသိည္ ့ကေလးမ်ားတြင ္ပန္းနာေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ ္တစ္ခုရွသိင့္သည္၊ ၎တြင ္ပန္းနာထသည္ ့အခ်နိ ္(တစ္ခါတစ္ရ ံ
ရင္က်ပ္ပန္းနာထသည ္ဟုေခၚသည္) ကိ ုမည္သို႔တားဆီးရန္ႏွင္ ့ပန္းနာထသည္ ့အခါ မည္ကဲ့သို႔စီမံမည္တို႔ကိ ုေဖာ္ျပထားပါမည္။

ပန္းနာေရာဂါကိ ုခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ဘဲ၊ ကေလး တစ္ဦးစီအေပၚ မတူကြ ဲျပားစြာျဖင္ ့သက္ေရာက္မႈရွသိည္။ ကေလးအမ်ားအျပားသည ္ပန္းနာေရာဂါမ ွ
ကင္းေဝးၿပီး ႀကီးျပင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ပန္းနာေရာဂါ၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
သင္ ့ကေလး ပန္းနာထေနေၾကာင္း ျပသေနသည္ ့ျဖစ္ေနက် သေကၤတမ်ားမွာ-

• အသက္ရွဴရ ခက္ခဲျခင္းမ်ား – သင့္ကေလးသည ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွားမရွသိည့္တိုင ္အသက္ရွဴက်ပ္ႏုငိ္သည္၊ ရင္ဘတ္တြင္း၌ တင္းက်ပ္ေနႏုငိ္သည္၊ 
ႀကိဳးစား၍အသက္ရွဴရသည ္သို႔မဟုတ ္အသက္ရွဴက်ပ ္ေနေသာေၾကာင္ ့စကားကိုဆံုးေအာင ္မေျပာႏုငိ ္ျဖစ္ေနမည္။ သူတို႔ 
အင္အားခ်ည့္နဲ႕ေနပံုရသည္။

• ခြ်ပဲိတ္သံထြက္ျခင္း– သင္၏ ကေလး အသက္ရွဴသံသည ္ေလခြ်န္သံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အခါျဖစ္သည္။

• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း – ညအခါ သို႔မဟုတ ္နံနက္ပိုင္းအခ်နိ္မ်ားတြင ္ျဖစ္ေလ့ရွသိည-္ ရာသီဥတ ုေအးသည့္အခါႏွင္ ့ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း 
လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေလ့ရွသိည္။ ေခ်ာင္းဆိုးမႈ တစ္ခုတည္းေၾကာင္ ့ပန္းနာေရာဂါ ျဖစ္သည္ဟ ုမဆိုလိုပါ။

အနည္းအက်ဥ္း ပန္းနာထသည္ ့လကၡဏာမ်ားကိ ုအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ႏွစ္ရက္မ ွသံုးရက္အထ ိၾကာရွည္ႏုငိ္ၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရ ံပိုၾကာႏုငိ္သည္။ အမ်ားစုေသာ ပန္းနာထသည့္ကိစၥမ်ားမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ျပင္းထန္သည္ ့ပန္းနာထသည့္ကိစၥတြင-္

• သင့္ကေလးသည ္အသက္ရွဴရန ္ခက္ခဲႏုငိ္သည္၊ အလြန ္ေသာကေရာက္ၿပီး ေမာပန္းကာ သို႔မဟုတ ္ေခြယိုင္ပင ္ေခြယိုင္ႏိုင္သည္။

• သင့္အေနျဖင္ ့သူတို႔၏ လည္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ ္ရင္ဘတ္တြင ္အသက္လုရွဴသျဖင္ ့ရွ ိဳက္သြင္းေနသည္ကိ ုျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္သည္။

ျပင္းထန္သည္ ့ပန္းနာထသည့္ကိစၥ၌ ခ်က္ခ်င္း လူနာတင္ယာဥ္ကိ ုေခၚပါ။

မည္သည္က ပန္းနာေရာဂါကိ ုျဖစ္ပြားေစသနည္း။ 
ပန္းနာေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကိ ုမ်ားေသာအားျဖင္ ့မသိရပါ။ မိသားစုအတြင္း ရွႏုိငိ္ၿပီး အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ား၏ ပန္းနာေရာဂါသည ္ႏွင္းခူနာ၊ 
ပန္းဝတ္မႈန္ေၾကာင္ ့ႏွာယိုႏွာေစးျခင္းႏွင္ ့ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္လ်က္ရွသိည္။ 

ပန္းနာထေစႏိုင္သည္ ့အရာ အမ်ားအျပားရွသိည္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ ႏွာေစးအေအးမိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဗုိင္းရတ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့အသက္ရွဴ 
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးကူးစက္မႈျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ေနက် ပန္းနာထ ျဖစ္ပြားသည္ ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ-

• ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း

• ရာသီဥတ ုအေျပာင္းအလ ဲသို႔မဟုတ ္ေလထန္ေသာ အေျခအေနမ်ား

• အိမ္ရွ ိ ကမ်ဥ္းေကာင္မ်ား၊ ပန္းဝတ္မႈန္မ်ား သို႔မဟုတ ္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား။

စီးကရက္ေဆးလိပ္မီးခိုး၊ အဝတ ္သို႔မဟုတ ္အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေပၚရွ ိ ေဆးလိပ္မီးခိုးပင ္ပန္းနာထေစႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့သင့္အိမ ္သို႔မဟုတ ္
သင့္ကေလးအနီးအနား၌ မည္သူ႔ကိုမွ် ေဆးလိပ္ေသာက္ရန ္ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။

ပန္းနာေရာဂါ
Burmese

Asthma



မည္သည့္အခ်နိ္၌ ပန္းနာထမည္ကိ ုသိရန ္အၿမဲတမ္း မျဖစ္ႏိုင္သျဖင္ ့သင့္ကေလးအတြက ္ပန္းနာထႏုငိ္သည္ ့အရာကိ ုသင ္
သိလွ်င္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင္ ့သင ္ေရွာင္ရွားရန ္ႀကိဳးစားႏိုင္သည္။

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
အကယ္၍ သင့္ကေလး၌ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲရွ ိျခင္း၊ ခြ်ပဲိတ္သံထြက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ရွပိါက ပန္းနာေရာဂါ ျဖစ္ႏုငိ-္မျဖစ္ႏုငိ ္ေဆြးေႏြးရန္အတြက ္
သူတို႔အား ဆရာဝန္ဆီသို႔ ေခၚသြားရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္ပန္းနာေရာဂါရွလိွ်င ္ပန္းနာ ေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ္ကိ ု
ေရးဆြေဲပးရန ္သင္ ့ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။ အစီအစဥ္တြင ္ပန္းနာထမည့္ကိစၥကိ ုမည္ကဲ့သို႔ တားဆီးရန္ႏွင္ ့ပန္းနာထသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ စီမံရန ္
ေရးသားထားပါမည္။

ကုသမႈ – ပန္းနာေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ္မ်ား
သင့္ကေလး၏ ပန္းနာေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ္ကိ ုသင ္အလြယ္တက ူရွာႏုငိ္မည့္ေနရာ၌ သိမ္းဆည္းထားသင့္သည္။ သင္ ့ကေလးတြင ္
ပန္းနာေရာဂါရွေိၾကာင္းႏွင္ ့ပန္းနာထခ်နိ္၌ ဘာလုပ္ရမည္ကိ ုနားလည္ေၾကာင္း သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရွာက္မည္ ့မည္သူ႔ကိုမဆိ ုအသိေပးထားပါ။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားျခင္းသည ္ကုသမႈ၏ အေရးႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပန္းနာထေစႏိုင္မည္ ့အရာမ်ားကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး 
ပန္းဝတ္မႈန္ေၾကာင္ ့ႏွာေစးႏွာယိုျခင္းႏွင္ ့ႏွင္းခူနာ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေရာဂါမ်ားကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ။ 

ပန္းနာေရာဂါရွသိည့္ကေလးမ်ား အမ်ားအားျဖင္ ့အသံုးစြဆဲံုး ေဆးဝါးအမ် ိဳးအစား ႏွစ္မ်ဳးိမွာ သက္သာေဆး (သက္သာေဆး (Relievers)) ႏွင္ ့
ကာကြယ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆး (Preventers)) ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျပင္းထန္သည္ ့အခ်ဳ႕ိကိစၥမ်ား၌ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး (ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး (Controllers)) 
လိုအပ္ႏုငိ္သည္။

သက္သာေဆး (Relievers)

သက္သာေဆး (သက္သာေဆး (Relievers)) သည ္အသက္ရွဴလြယ္ကူေစရန ္ေလျပြန္မ်ားကိ ုဖြင့္ေပးသည္။ အသက္ရွဴျပြန္မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းမႈကိ ု
ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး ေလဝင္ရန္လြယ္ကူေစကာ ပန္းနာ လကၡဏာမ်ားကိ ုေျဖေပ်ာက္ေပးသည္။ ၎ေဆးသည ္အလြန ္ျမန္ျမန္သက္သာေစသည ္– 
သာမန္အားျဖင္ ့မိနစ္ပိုင္းအတြင္းျဖစ္သည္။ အသံုးအမ်ားဆံုး သက္သာေဆး (Reliever) မွာ salbutamol ျဖစ္သည္၊ Ventolin ဟ ုအသိမ်ားသည္။

ပန္းနာထခ်နိ္အေတာအတြင္း သင့္ကေလးသည ္ႏွစ္နာရီမ ွေလးနာရီအထ ိသက္သာေဆး (Reliever) လိုအပ္လိမ္ ့မည္။ ကနဦး ပန္းနာထကိစၥ 
သက္သာသည္ႏွင္ ့တစ္ၿပိဳင္နက ္သင့္ကေလးသည ္သက္သာေဆး (Reliever) ကိ ုတစ္ေန႔လွ်င ္သံုးႀကိမ္မ ွေလးႀကိမ္အထ ိေခ်ာင္းဆိုးႏွင္ ့ခြ်ပဲိတ္သ ံ
ေပ်ာက္သြားသည္အထ ိဆက္လက္သံုးရန ္လိုအပ္မည္။

သင့္ဆရာဝန္သည ္prednisolone (စတီးရိြဳက္ေဆးတစ္မ်ဳးိ) ကိုလည္း ေသာက္ခိုင္းေကာင္း ေသာက္ခိုင္းမည္။ ၎ေဆးသည ္အသက္ရွဴျပြန္မ်ားအား 
Ventolin ေဆးကိ ုအသံုးတည့္ေအာင္လုပ္ေပးသည္။ ေလျပြန္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္အား ေရာင္ကိုင္းမႈ သို႔မဟုတ ္တင္းက်ပ္မႈျဖစ္ျခင္းမွလည္း 
တားဆီးေပးသည္။  

ကာကြယ္ေဆး (Preventers)

ကာကြယ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆး (Preventers)) သည ္ပန္းနာထျခင္းကိ ုတားဆီးေပးပါသည္။ Flixotide သို႔မဟုတ ္Pulmicort သည ္ကာကြယ္ေဆး 
(ကာကြယ္ေဆး (Preventers)) မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိ ုရွဴသြင္းရသည္ျဖစ္ၿပီး Singulair မွာ ေဆးျပားပံုစံျဖင္ ့ကာကြယ္ေဆး (preventer) ျဖစ္ပါသည္။ 
ကာကြယ္ေဆး (preventer) ကိ ုေန႔စဥ ္သံုးစြရဲပါသည္။ 

ကေလးမ်ား အားလံုးေတာ ့ကာကြယ္ေဆး (preventer) ေဆးဝါးကိ ုမလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္တစ္ပတ္လွ်င ္တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ 
ပန္းနာ လကၡဏာမ်ားကိ ုျပသေနလွ်င ္သင္ ့ဆရာဝန္သည ္ကာကြယ္ေဆး (preventer) ကိ ုသံုးစြခဲိုင္းႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆး 
(Preventers)) ကိ ုသံုးစြေဲနသည္ ့ကေလးမ်ားသည ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာ အာနိသင္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္ဆရာဝန္ကိ ုပံုမွန္ေတြ႔ရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာဝန္သည ္ေဆးဝါးကိ ုလိုသလိ ုေဆးခြက္ခ်နိ ္အတိုးအေလွ်ာ့လုပ္ေပးပါမည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး (Controllers)

ပန္းနာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆး (Preventers)) တစ္မ်ဳးိတည္းျဖင္ ့မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အခါ Serevent 
ႏွင္ ့Formoterol ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးအုပ္စုဟ ုေခၚေသာ ေရာဂါလကၡဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးမ်ား (symptom ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး (Controllers)) 
ကိုလည္း သံုးစြႏုဲငိ္ပါသည္။ ၎ေဆးမ်ား သည ္Ventolin ႏွင္ ့Bricanyl ကဲ့သို႔ အလားတ ူသက္သာေစေသာ္လည္း ၎ေဆးမ်ားမွာ 
အာနိသင္ၾကာရွည္ခံပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးမ်ား (Symptom ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး (Controllers)) ကိ ုကာကြယ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆး 
(Preventers)) မ်ားအား ထပ္ေဆာင္း၍ အၿမဲတမ္း သံုးစြရဲၿပီး မ်ားေသာအားျဖင္ ့ရွဴသြင္းေဆးဘူး တစ္ခုတည္းတြင ္ေပါင္းထားတတ္ပါသည္။

ပန္းနာေရာဂါ ေဆးဝါးကိ ုေပးျခင္း

ပန္းနာ ေဆးဝါး အမ်ားစုကိ ုသံုးစြရဲန္မွာ ရွဴသြင္းရျခင္းသည ္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ နျဗဴလိုင္ဇာ (Nebulisers) မ်ားသည ္



စက္ကိရိယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎သည ္အရည္ေဆးဝါးကိ ုအေငြ႕အျဖစ ္ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ၿပီး ရွဴသြင္းမ်က္ႏွာစြပ ္သို႔မဟုတ ္ပါးစပ္ျဖင့္ရွဴသြင္းကိရိယာမွ
တစ္ဆင့ ္ရွဴသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ကေလးအမ်ားစုသည ္ရွဴေဆးဘူး (puffers) မ်ားကိ ုဖန္ျပြန္ကိရိယာမ်ား (spacer devices) ႏွင့္အတ ူသံုးပါလိမ့္မည္၊ 
၎သည ္နျဗဴလိုင္ဇာမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဖန္ျပြန္ကိရိယာမ်ား (Spacer devices) မွာ ေစ်းေပါ၊ ျမန္ဆန္ၿပီး ေဆးရံုမ်ားႏွင္ ့လူနာတင္ယာဥ္မ်ားတြင ္
သာမန္အားျဖင္ ့အသံုးျပဳေလ့ရွသိည္ ့နျဗဴလိုင္ဇာမ်ားထက ္ပိုမို၍ အလြယ္တက ူသယ္ေဆာင္ႏုငိ္သည္။

သင့္ကေလးသည ္ပန္းနာ ေဆးဝါးမ်ားကိ ုမည္ကဲ့သို႔ သံုးရန္သိရွိေၾကာင္းႏွင္ ့သူတို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ကူညီရမည္ကိ ုသင ္နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက ္စာရြက ္ပန္းနာ – ဖန္ျပြန္ကို အသံုးခ်ပံ ု(rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Asthma_use_of_spacers) ကိုၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလးသည ္ပန္းနာ ေဆးဝါးကိ ုအခ်နိ္တိုင္း ယူေဆာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

ပန္းနာထခ်နိ္အေတာအတြင္း မည္သည္ကိ ုလုပ္ရမည ္
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္ပန္းနာထေနလွ်င ္သင့္ကေလး၏ ပန္းနာ ေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ္ပါ အႀကံေပးခ်က္ကိ ုလုိက္နာပါ သို႔မဟုတ ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 4x4x4 ပန္းနာ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း အဆင့္မ်ားကိ ုလိုက္နာပါ - 

1. အဆင္ ့1- သင့္ကေလးအား အလုိက္သင္ ့မတ္မတ္ထိုင္ေစၿပီး စိတ္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ။

2. အဆင္ ့2- အျပာေရာင ္သက္သာေဆး ရွဴေဆးဘူး (reliever puffer) ကိ ုလႈပ္ခါၿပီး အကယ္၍ ရႏိုင္လွ်င ္ဖန္ျပြန ္(spacer) မွတစ္ဆင္ ့ေလး ရွဴစာ 
သီးျခားစီကိ ုရွဴခိုင္းပါ။ တစ ္ရွဴစာစီကိုေပးၿပီးေနာက ္သင့္ကေလးအား ဖန္ျပြန ္(spacer) မ ွေလးခါ ရွဴခုိင္းပါ။

3. အဆင္ ့3- ေလးမိနစ ္ေစာင့္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ပန္းနာ မသက္သာလွ်င ္အဆင္ ့2 ကိ ုထပ္မံလုပ္ပါ။

4. အဆင္ ့4- အကယ္၍ မသက္သာေသးလွ်င ္လူနာတင္ယာဥ္ကိ ုခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ။ သင့္ကေလး ပန္းနာ အေရးအေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္ေနသည္ဟ ု
ေျပာပါ။ လူနာတင္ယာဥ္ကိ ုေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ ္အဆင္ ့2 ႏွင္ ့3 ကိ ုဆက္လက္၍ လုပ္ပါ။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား
• ပန္းနာ ေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ္ကိ ုသင္ ့ဆရာဝန္ထံမ ွေတာင္းပါ။ 

• သက္သာေဆး (Reliever) ကိ ုပန္းနာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာေစရန ္သံုးသင့္ပါသည္။

• ကာကြယ္ေဆး (Preventer) ကိ ုအကယ္၍ ဆရာဝန္က သံုးခိုင္းလွ်င ္ေန႔စဥ ္သံုးသင့္ပါသည္။

• သင့္ကေလးသည ္ပန္းနာ ေဆးဝါးမ်ားကိ ုမည္ကဲ့သို႔ သံုးရန္သိရွေိၾကာင္းႏွင္ ့သူတို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ကူညီရမည္ကိ ုသင ္နားလည္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစပါ။

• သင့္ကေလးသည ္ပန္းနာ ေဆးဝါးကိ ုအခ်နိ္တိုင္း ယူေဆာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

• အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္ပန္းနာထေနလွ်င ္သင့္ကေလး၏ ပန္းနာ ေရာဂါ လုပ္စရာ အစီအစဥ္ပါ အႀကံေပးခ်က္ကိ ုလုိက္နာပါ သို႔မဟုတ ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 4x4x4 ပန္းနာ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း အဆင့္မ်ားကိ ုလိုက္နာပါ-

• အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ေရာဂါလကၡဏာမွာ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ဆိုးဝါးလာလွ်င ္သို႔မဟုတ ္သူတို႔ အသက္ရွဴက်ပ္၊ စကားမေျပာႏုငိ ္သို႔မဟုတ ္
ႏႈတ္ခမ္းမ်ား ျပာႏွမ္းလာပါက လူနာတင္ယာဥ္ကိ ုေခၚပါ။ 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ပန္းနာ – ဖန္ျပြန္မ်ားကို အသံးုခ်ပံ ု(rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Asthma_use_of_spacers)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ပန္းနာ - ဗီဒီယိုမ်ား (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/asthma-videos)

• Better Health Channel ပန္းနာ အေရးေပၚ ေရွးဦးသူနာျပဳ (betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-
first-aid)

• ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပန္းနာ ေကာင္စီ ၾသစေၾတးလ် (National Asthma Council Australia) (nationalasthma.org.au)

• ပန္းနာ ၾသစေၾတးလ် (Asthma Australia) (asthmaaustralia.org.au/vic/home)

• ASCIA- Australia Society Clinical Immunology and Allergy inc. (allergy.org.au)

• ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းနယ္ေျမရွိ လူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္း ပန္းနာ အစီအစဥ ္(cohealth.org.au/health-services/child-and-family-
health/community-asthma-program-cap) သို႔မဟုတ ္ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယo္r Victoria’s ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ (dpvhealth.org.au/all-
services/community-asthma-program). 

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Asthma_use_of_spacers/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Asthma_Use_of_spacers/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/asthma-videos/
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.nationalasthma.org.au/
https://www.asthmaaustralia.org.au/vic/home
https://allergy.org.au/
https://www.cohealth.org.au/health-services/child-and-family-health/community-asthma-program-cap/
https://dpvhealth.org.au/all-services/community-asthma-program/
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တာဝန္မယူျငင္းဆိုခ်က ္

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတတ္ပညာရွင္ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအား အစားမထိုးသင့္ပါ။ RCH သည ္ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုထုတ္ေဝခ်နိ္၌ 
အတိအက်ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္အမ်ဳးိမ်ဳးိ အားထုတ္၍ လုပ္ထားသည္။ RCH သည ္မွားယြင္းမႈ တစ္ခုခု၊ နားလည္မႈလြမဲွားမႈတစ္ခုခ ုသို႔မဟုတ ္ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ပါ ကုသမႈတစ္ခုခု၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ တို႔အတြက ္တာဝန္မယူပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုပံုမွန ္ျပင္ဆင္ေရးသား ထားသည္။ သင့္တြင ္ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝခ်က္ရွေိၾကာင္း အၿမဲတမ္း စိစစ္ၿပီး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

http://www.rchfoundation.org.au/
http:// 
http://တြင္ၾကည့္ပါ

