
အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (Bronchiolitis) သည ္ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင ္အဆုတ္မ်ား၌ ဗိုင္းရတ္စ္ကူးစက္မႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ပြားသည္ ့
အျဖစ္မ်ားေသာ ရင္ဘတ္ကူးစက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကူးစက္မႈသည ္ေလျပြန္မ်ားတြင ္ေရာင္ကိုင္းမႈႏွင့္အခြ်မဲ်ားျဖစ္ေစ၍ အသက္ရွဴရ ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။   

အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (Bronchiolitis) မွာ အသက ္ေျခာက္လေအာက ္ကေလးငယ္မ်ားတြင ္အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ၌ 
အသက ္12 လ အထ ိကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားပါသည္။  

ေဆးဝါးမ်ားသည ္သာမန္အားျဖင္ ့အဆုတ ္ေလျပြန္မႊာ ေရာင္နာ (bronchiolitis) ကိ ုေကာင္းေအာင ္မကုႏိုင္ပါ။ ကေလးငယ္မ်ားအား အနားေပးရန္ႏွင္ ့
ပိုမို၍မၾကာခဏ ႏို႔နည္းနည္းစ ီတိုက္ေပးရန္လိုအပ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင္ ့သူတို႔သည ္အစာစားခ်နိ္၌ အလြန ္ပင္ပန္းမေနေတာ့ဘဲ ေရဓါတ္မကုန္ခန္းေတာ့ပါ။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ရွလိွ်င ္အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ကိုျဖစ္ပြားေစေသာ 
ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးမွာ ကူးစက္တတ္သျဖင္ ့သင္သည ္ပထမ ရက္အနည္းငယ္၌ အျခားလူမ်ားႏွင့္အထိအေတြ႕ကိ ုေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 

အဆုပ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
နာမက်န္းမႈမွာ အေအးမိသကဲ့သို႔ စတင္ျဖစ္လာၿပီး သင့္ကေလးငယ္တြင ္ရွႏိိုင္သည္ ့ပထမဦးဆံုး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ျငင္သာေသာ ေခ်ာင္းဆိုးမႈႏွင္ ့
ႏွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏွာပိတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ရက ္သို႔မဟုတ ္ႏွစ္ရက္ၾကာၿပီးေနာက ္သင့္ကေလးငယ္၏ ေခ်ာင္းဆိုးမႈသည ္ပိုဆိုးလာႏိုင္ၿပီး 
အသက္ရွဴရ ျပႆနာအခ်ဳ႕ိ စတင္ရွလိာမည္။ သူတို႔၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ-

• အသက္ရွဴျမန္ျခင္း

• ခြ်ပဲိတ္သံေပါက္ေနသည္ ့ဆူညံေသာ အသက္ရွဴျခင္း 

• ခက္ခဲေသာ အသက္ရွဴျခင္း – သူတို႔ အသက္ရွဴသည့္အခါ နံရိုး သို႔မဟုတ ္လည္ပင္းေအာက္အေရျပားမွာ ရွဳကိ္ဝင္ေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္
ႏွာေခါင္းေပါက္မ်ားမွာ စြင့္ကားထြက္လာေၾကာင္း သင ္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည-္ ပိုမိုငယ္ရြယ္သည္ ့ကေလးငယ္မ်ားမွာ အသက္ရွဴသည့္အခါ 
ေခါင္းေမာ့တက္လာသည္။

• ကသိကေအာက္ျဖစ္ျခင္းႏွင္ ့အဖ်ားတက္ျခင္း

• စားရန ္သို႔မဟုတ ္ေသာက္ရန ္အခက္အခဲမ်ားတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ဒုတိယ သို႔မဟုတ ္တတိယေန႔တြင ္သာမန္အားျဖင္ ့ပိုဆိုးလာၿပီး သင့္ကေလးငယ္သည ္ခုႏွစ္ရက္မ ွ10 ရက္အထ ိ
ဖ်ားေနႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ ေခ်ာင္းဆိုးမႈသည ္ႏွစ္ပတ္မ ွေလးပတ္အထ ိဆက္လက္ေခ်ာင္းဆိုးေနႏိုင္သည္။

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
သင့္ကေလးငယ္တြင ္အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ရွသိည္ဟ ုသင ္ထင္ျမင္လွ်င ္သင ္ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕သင့္သည္။ အမ်ားစုအားျဖင္ ့
ရင္ဘတ္ဓါတ္မွန္၊ ႏွာေခါင္းတြင္းရွ ိ အရည္စစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ ္ေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ အဆုတ္ေလျပြန္မႊာ ေရာင္နာ (bronchiolitis) ေရာဂါကိ ု
ေဖာ္ထုတ္ရန ္မလိုအပ္ပါ။

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္အသက္ရွဴရန ္အခက္အခဲရွလိွ်င ္သို႔မဟုတ ္သင့္ကေလးအား ႏို႔တိုက္ရန ္အခက္အခဲရွလိွ်င ္ေဆးရံုတင္ကုသရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ ေဆးရံုတြင ္ေဆးရံုဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ေအာက္ပါတို႔ကိ ုလုပ္ရန္လုိအပ္ႏိုင္သည-္

• သင့္ကေလးငယ္အား စူးစမ္းေစာင့္ၾကည့္ရန္

• ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ ္ပိုမိုေပးရန္

• ပိုက ္(ႏွာေခါင္းတြင္းထိုးပိုက္) ျဖင္ ့ႏွာေခါင္းမ ွအစာအိမ္ထဲသို႔ အရည္ပိုမိုေပးရန ္သို႔မဟုတ ္ေသြးေၾကာထဲတိုက္ရိုက ္အေၾကာေဆးသြင္းရန ္
(အေၾကာေဆး သို႔မဟုတ ္အေၾကာေဆးသြင္း ကုထံုး)။

ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆး (Antibiotics) ကိုမေပးပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) သည ္
ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆး (Antibiotics) သည ္ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးမ်ား (viruses) ကိ ုမေပ်ာက္ကင္းေစပါ။ စတီးရိႈဳက္၊ 
အဒရင္နလင္ႏွင္ ့ပန္းနာေဆးဝါးကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္လည္း အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ကိ ုမကုသေပးႏိုင္ပါ။ 

အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ရွသိည္ ့အခ်ဳ႕ိကေလးငယ္မ်ားတြင ္လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ပိုမိုဆိုးဝါး လာေစရန္အတြက္ ပိုမို၍ 
အႏၱရာယ္အလားအလာရွသိည္။ အကယ္၍ သူတို႔တြင ္အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚလာၿပီး 
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ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္သင္ ့ကေလးငယ္အား အနီးဆံုး ေဆးရံ ုအေရးေပၚလူနာဌာနသို႔ ေခၚသြားပါ- 

• ရက္မေစ့ဘဲ ေမြးဖြားခဲ့လွ်င္

• အသက ္10 ပတ္ထက္ငယ္လွ်င္

• နာတာရွည ္အဆုတ္ေရာဂါ၊ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ၊ နာတာရွည ္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားရွလိွ်င ္သို႔မဟုတ ္သူတို႔တြင ္ကိုယ္ခံစြမ္းအားခ်ဳ႕ိတဲ့မႈ 
(ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ ္အားနည္းမႈ) ရွလိွ်င္

• အဘိုရင္းဂ်င္း သို႔မဟုတ ္ေတာရက္စ္ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားျဖစ္လွ်င္

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) ရွေိသာ ကေလးငယ ္အမ်ားစုကိ ုအိမ္၌ ဆရာဝန္အား ေတြ႕ျခင္းအားျဖင္ ့ကုသေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္သည ္
သင္ ့ကေလးငယ္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည-္

• သင့္ကေလးငယ္အား မ်ားမ်ားအနားေပးျခင္း။

• သူတို႔အား ပိုမို၍ မၾကာခဏ မိခင္ႏို႔ရည ္တိုက္ေကြ်း ေပးျခင္း သို႔မဟုတ ္ေဖၚျမဴလာႏို႔မုန္႔ ပိုမို၍ မၾကာခဏ နည္းနည္းစ ီတိုက္ေပးျခင္း၊ ၎သည ္
သူတို႔အား ႏို႔တိုက္စဥ ္အလြန္အမင္းပင္ပန္းေစမည ္မဟုတ္ပဲ၊ ေရဓါတ္ကုန္ခန္းမႈ မျဖစ္ေစရန ္ေသခ်ာေစမည ္ျဖစ္သည္။

• ႏွာေခါင္းထဲထည့္သည့္ေဆးရည္စက ္သို႔မဟုတ ္ႏွာေခါင္းတြင္း ျဖန္းေပးရသည့္ေဆးရည္သည ္ႏွာေခါင္းျပြန္မ်ားရွ ိ အခြ်မဲ်ားကိ ုရွင္းလင္းေပးႏိုင္သည္၊ 
ကေလးငယ္အား ႏို႔တိုက္ရန ္ပိုမိုအဆင္ေျပေစပါသည္။

• အိမ္၌ သို႔မဟုတ ္သင့ ္ကေလးငယ္အနီးအနား၌ မည္သူ႔ကိုမွ် ေဆးလိပ္ေသာက္ရန ္ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ ၎သည ္အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
နာမက်န္းမႈ တစ္ခုခုရွသိည္ ့ကေလးငယ္မ်ား အနီးအနားတြင ္အထူးသျဖင္ ့အေရးႀကီးပါသည္။

အကယ္၍ သင္ ့ကေလးငယ္တြင ္အဆုတ္ေလျပြန္မႊာ ေရာင္နာ (bronchiolitis) ရွ ိၿပီး ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္သင့္ဆရာဝန္အား သင ္
ျပန္ေတြ႕သင့္ပါသည-္

• ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္ ့ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

• ႏို႔တိုက္သည္မွာ ပံုမွန္ထက ္ထက္ဝက္က်ဆင္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏို႔ေသာက္ရန ္ျငင္းဆိုျခင္း

• အလြန ္ပင္ပန္းေနပံုရျခင္း သို႔မဟုတ ္ပံုမွန္ထက ္ပိုမိ ုအိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ျခင္း

• သင္သည ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင္ ့စိုးရိမ္ေနျခင္း။

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္အနီးဆံုး ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္ေဆးရံ ုအေရးေပၚလူနာဌာနသို႔ သြားပါ-

• အသက္ရွဴရန ္အခက္အခဲ၊ နားနားေနခ်နိ္၌ မူမမွန္သည္ ့အသက္ရွဴပံုမ်ား သို႔မဟုတ ္အသက္ရွဴျမန္ျခင္းရွလိွ်င္

• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ ္ခြ်သဲံထြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ပံုမွန ္ႏို႔မတိုက္ႏိုင္လွ်င္

• ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ မ်က္ႏွာ၌ အေရာင္ေျပာင္းလွ်င္

• ေဖ်ာ့ေတာ့ၿပီး ေခြ်းျပန္ေနသည္ ့အေရျပားျဖစ္လွ်င္

အကယ္၍ သင္ ့ကေလးငယ္သည ္အသက္ရွဴက်ပ္ေနလွ်င ္သို႔မဟုတ ္သူတို႔၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွာ ျပာႏွမ္းလာလွ်င ္လူနာတင္ယာဥ္ကိ ုခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား 
• အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (Bronchiolitis) သည ္ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျဖစ္မ်ားသည္ ့ရင္ဘတ္ကူးစက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသက ္12 

လအထ ိအရြယ္ရွ ိ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္ပြားပါသည္။

• ကေလးငယ္မ်ားသည ္သာမန္အားျဖင္ ့ခုႏွစ္ရက္မ ွ10 ရက္အထ ိဖ်ားၾကပါသည္။ သူတို႔သည ္နာမက်န္းမႈ ပထမ ရက္အနည္းငယ္၌ 
ကူးစက္တတ္ပါသည္။

• အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္တြင ္အသက္ရွဴခက္ခဲ ေနလွ်င္၊ ႏို႔တိုက္ရ သို႔မဟုတ ္ႏို႔ေသာက္ရ ခက္ခဲေနလွ်င ္ဆရာဝန္ႏွင့္ျပပါ။

• ေဆးဝါးကိ ုအဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ (bronchiolitis) အား ကုသရန ္သာမန္အားျဖင္ ့မသံုးပါ။ ကေလး ငယ္မ်ားသည ္အနားယူရန္ႏွင္ ့
အရည္အနည္းငယ္ကိ ုပိုမို၍ မၾကာခဏ ေသာက္ရန ္လိုအပ္သည္။

• သင့္ကေလးငယ္အား ေဆးလိပ္အခိုးအေငြ႕ ကင္းရွင္းသည့္ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွေိနေစရန ္ေသခ်ာေစပါ။ 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးငယ္မ်ား၌ အဖ်ားရွ ိျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Fever_in_children)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အကိုက္အခေဲပ်ာက္ေဆး (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Pain_relief_for_
children)

• Dr Margie: ကေလးငယ္မ်ား၌ ျဖစ္သည့္ေခ်ာင္းဆိုးပံု အမ်ဳးိအစား အမ်ဳးိမ်ဳးိကို မည္သို႔သိရွရိန ္(rch.org.au/drmargie/2015/06/16/how-to-
recognise-the-different-types-of-cough-in-children)

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Fever_in_children/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Pain_relief_for_children_-_Paracetamol_and_Ibuprofen/
https://blogs.rch.org.au/drmargie/2015/06/16/how-to-recognise-the-different-types-of-cough-in-children/


• Better Health Channel အဆုတ္ေလျပြန္မႊာေရာင္နာ Bronchiolitis (betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/
bronchiolitis)

• သင္ ့ဆရာဝန္ႏွင္ ့ေတြ႕ပါ

Royal Children’s Hospital မ ွVictorian State Government rch.org.au/kidsinfo ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင္ ့
ထုတ္လုပ္သည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 2018

Kids Health Info ကိ ုThe Royal Children’s Hospital Foundation မ ွအေထာက္အကူျပဳထားသည္။ 
အလွဴေငြထည့္ရန ္rchfoundation.org.au တြင္ၾကည့္ပါ

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။

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bronchiolitis

