
မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (Conjunctivitis) သည ္အထူးသျဖင္ ့အသက ္ငါးႏွစ္ေအာက ္ကေလးမ်ားတြင ္ျဖစ္ပြားသည္ ့အျဖစ္မ်ားေသာ 
မ်က္စိကူးစက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည ္မ်က္လံုး အျဖဴပိုင္းကိ ုဖံုးအုပ္ထားသည္ ့ၾကည္လင္ေနေသာမ်က္လႊာႏွင္ ့မ်က္ခြအံတြင္းပိုင္း မ်က္ႏွာျပင ္
ေရာင္ကိုင္းမႈ (ေရာင္ျခင္းႏွင္ ့နီရဲျခင္း) တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ကိ ု‘ပန္းေရာင ္မ်က္လံုး’ ဟုေခၚသည္၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္မ်က္လံုးမွာ ပန္းေရာင ္သို႔မဟုတ ္နီရဲေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကုသမႈမွာ သင့္ကေလး ရရွသိည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) အမ်ဳးိအစားအေပၚ မူတည္ပါသည္။ မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) သည ္
ကူးစက္ႏိုင္သည ္သို႔မဟုတ ္ဓါတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ ကူးစက္တတ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) သည ္အလြန ္ကူးစက္ပ် ံ႔ႏွ ံ႔ပါသည္။ 

မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ရွလိွ်င ္သူတို႔တြင ္ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည-္

• နီရဲေသာ မ်က္လံုး သို႔မဟုတ ္ပန္းေရာင ္မ်က္လံုး (သို႔မဟုတ ္မ်က္လံုးႏွစ္ခုလံုး)

• မ်က္ခြအံတြင္းပိုင္းအလႊာ နီရဲျခင္း

• မ်က္ခြမံ်ား ေရာင္ေနၿပီး ေဖာင္းၾကြေနပံုရသည္

• မ်က္ရည္မ်ား လြန္ကဲစြာထြက္ျခင္း

• ဝါ-စိမ္းေရာင ္မ်က္ေခ်းမ်ား မ်က္လံုးမွထြက္ၿပီး သင္ ့ကေလး အိပ္ေပ်ာ္စဥ ္ေျခာက္ေသြ႕သြားကာ မ်က္ခြမံ်ားတစ္ေလွ်ာက ္ခဲ၍မာၾကြပ္ေစသည္

• လင္းေတာက္သည္ ့အလင္းေရာင္မ်ားကိ ုမခံႏုငိ္ပါ (ဓါတ္ပံုရိုက္ခံရန္ေၾကာက္ရြ ံ႕)

• သဲတစ္ရွပ္ရွပ ္ခံစားခ်က ္(မ်က္လံုးထဲ သဲဝင္သကဲ့သို႔)

• မ်က္လံုးမ်ား ယားၿပီး မ်က္လံုးကိ ုပြတ္ျခင္း။

ကူးစက္ခံရၿပီး 24 နာရီမ ွ72 နာရီအတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သာမန္အားျဖင္ ့ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ရက္မ ွသံုးပတ္အထ ိၾကာရွည္ႏိုင္သည္။

မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ကိ ုမည္သည္က ျဖစ္ပြားေစသနည္း။
ကူးစက္တတ္ေသာ မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis)

မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (Conjunctivitis) ကိ ုအလြန ္ကူးစက္တတ္သည္ ့ကူးစက္မႈ (ဗိုင္းရတ္စ္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ ္ဗက္တီးရီးယားျဖစ္ေစ) ေၾကာင္ ့
ျဖစ္ပြားေစသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္ေအာက္ပါတို႔ႏွင္ ့အထိအေတြ႕ရွလိာသည့္အခါ ကူးစက္တတ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) 
ကူးစက္ခံရႏိုင္သည-္

• ထိေတြ႔ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏွာေခ်ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင္ ့ကူးစက္ခံရသူ၏ မ်က္လံုး၊ ႏွာေခါင္း သို႔မဟုတ ္လည္ေခ်ာင္းတို႔မွထြက္သည္ ့အရည္

• ကူးစက္ပိုးကပ္ေနသည္ ့လက္ေခ်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ ္အရာဝတၱဳမ်ား

• ေရကူးသည့္အခါ ကူးစက္ပိုးကပ္ေနသည္ ့ေရ သို႔မဟုတ ္ပိုးကပ္ေနသည္ ့ကိုယ္သုတ္ပဝါ

မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ရွသိူတစ္ဦးသည ္မ်က္လံုးမ ွမ်က္ေခ်းထြက္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ရွလိွ်င ္သူတို႔အား အျခားလူမ်ားႏွင္ ့အတူတကြ မ်က္စင္းခတ္ေဆး၊ 
စကၠဴပါးလက္သုတ္ပဝါ၊ အလွျပင္မိတ္ကပ္၊ ကိုယ္သုတ္ပဝါ သို႔မဟုတ ္ေခါင္းအံုးစြပ္တို႔ကိ ုမသံုးပါေစႏွင့္။ ကူးစက္တတ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ 
(conjunctivitis) ရွသိည္ ့ကေလးငယ္မ်ားသည ္မ်က္လံုးမ်ားမ ွမ်က္ေခ်း ကင္းစင္သြားသည့္တိုင္ေအာင ္ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ သူငယ္တန္းေက်ာင္း 
သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းသို႔မသြားဘ ဲအိမ္မွာေနသင့္သည္။ အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္မႈကိ ုဟန္႔တားရန ္လက္မ်ားကိ ုအေသအခ်ာ ပံုမွန ္ေဆးေၾကာေစရမည္။

ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis)

မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) သည ္ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ 
(conjunctivitis) သည ္မကူးစက္တတ္ပါ။ အျခားေသာ ဓါတ္မတည့္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းရွသိည္ ့ကေလးမ်ားတြင ္ပိုမို၍ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွသိည္။ အကယ္၍ 
သူတို႔၏ မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) မွာ ဓါတ္မတည့္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားလွ်င ္သင့္ကေလးတြင ္ပန္းဝတ္မႈန္ေၾကာင္ ့ႏွာယိုႏွာစီးျခင္း၏ 
အျခားေသာ သေကၤတမ်ား မၾကာခဏ ျပသပါမည္။ သေကၤတမ်ားတြင ္ယားျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏွာရည္ယိုျခင္း ႏွင္ ့ႏွာေခ်ျခင္းပါဝင္ၿပီး မ်က္လံုးမ်ားမွာ 
ယားၿပီးမ်က္ရည္လည္ေနပါသည္။ ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာ မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ရွသိည္ ့ကေလးမ်ားသည ္အၿမဲတမ္း လိုလိ ု
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သူတို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားကိ ုပြတ္သတ္ၾကပါသည္။

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အကယ္၍ လကၡဏာမ်ားမွာ အနည္းအက်ဥ္းျဖစ္လွ်င ္မ်က္လံုးမ်ားကိ ုေရေႏြးစြပ္ထားသည္ ့ဂြမ္းျဖင္ ့အသာအယာ သန္႔ရွင္းေပးျခင္းမွာ ကေလးအား ပိုမို၍ 
သက္သာေစႏုငိ္ပါသည္။ 

• မ်က္လံုးမ ွအျပင္ဘက ္(ႏွာေခါင္းဘက္) သို႔ တစ္ဖက္တည္းပြတ္၍သာ သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင္ ့မ်က္လံုးတစ္ဖက္တည္းသာ နာေနလွ်င ္
အျခားတစ္ဖက္အား ကူးစက္ျခင္းကိ ုကာကြယ္ေပးသည္။

• ကူးစက္ပိုးကပ္ေနျခင္းကိ ုကာကြယ္ရန ္ဂြမ္းကိ ုသံုးၿပီးတိုင္း စြန္႔ပစ္ပါ။ 

မ်က္ခြအံတြင္းပိုင္းကိ ုသန္႔ရွင္းမေပးပါႏွင့္၊ မ်က္ခြအံတြင္းပိုင္းအလႊာကိ ုပ်က္စီးေစႏုငိ္သည္။ မ်က္လံုးအား စြပ္စိုေစသည္ ့‘မ်က္ရည ္အတ’ု မ်က္စင္းရည္ကိ ု
သံုးျခင္းသည ္အနည္းငယ ္သက္သာႏုငိ္သည္။

ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာေၾကာင္ ့နာက်င္ၿပီး ေရာင္၍ ယားေသာ မ်က္လံုးမ်ားကိ ုယားယံေပ်ာက္ေဆး (antihistamines) 
မ်ားက ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္။ သင့္ကေလးအတြက ္ယားယံေပ်ာက္ေဆး (antihistamines) အသံုးျပဳရန္ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ သင္ ့ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္
ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ႏွင္ ့ေျပာဆိုပါ။

အကယ္၍ ကေလးငယ္၏ မ်က္လံုးထဲ မ်က္လံုး ခြ်ကဲ်ကိ် ိသို႔မဟုတ ္ေစးကပ္ကပ္ျဖစ္ေနလွ်င ္မိခင္ႏို႔ရည္ကိ ုထည့္ႏိုင္သည္ဟ ုသင ္ၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ 
မိခင္ႏို႔ရည္သည ္မ်က္ေျမွးေရာင္နာကိ ုေပ်ာက္ေအာင ္မကုေပးႏိုင္ပါ၊ သင့္ကေလးငယ ္မ်က္လံုးထဲ ထည့္ေပးျခင္းမွာ အက်ဳးိမရွေိသာ္လည္း 
အႏၱရာယ္ေတာ ့မျဖစ္ပါ။ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ကိ ုမည္သည့္အခါမွ် မ်က္လံုးထဲ မထည့္ပါႏွင့္။ 

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္၏ မ်က္ေျမွးေရာင္နာမွာ ႏွစ္ရက္ေက်ာ္ၿပီးေနာက ္မသက္သာလွ်င ္သို႔မဟုတ ္သင့္ကေလး၌ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္
ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕ပါ-

• ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈ

• သူတို႔၏ အျမင္အာရံ/ုမ်က္လံုးအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ျခင္း

• မ်က္ခြမံ်ားႏွင္ ့မ်က္လံုးအနီးအနား၌ ပိုဆိုးလာေသာ ေရာင္ကိုင္းမႈ၊ နီရဲမႈႏွင္ ့အထိမခံႏိုင္မႈ

• သာမန္အားျဖင္ ့ေနထိုင္မေကာင္းျခင္းႏွင္ ့အဖ်ားရွ ိျခင္း

• မ်က္ၾကည္လႊာ (မ်က္လံုးေရွ႕ရွ ိ ၾကည္လင္ေနေသာ အလႊာ) ၌ မေပ်ာက္ႏုငိ္ေသာ အျဖဴေရာင ္အစက္

ဆရာဝန္သည ္သင့္ကေလးတြင ္မည္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) အမ်ဳးိအစားျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ဗက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) အတြက ္ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ ္မ်က္စင္းခတ္ေဆးရည္ျဖင္ ့ကုသေပးႏိုင္သည္။ 
မ်က္စင္းခတ္ေဆးရည္ကိ ုမ်က္လံုးႏွစ္ဖက္လံုး တစ္ဖက္တည္းသာ နာေနသည့္တိုင ္ခတ္ေပးရလိမ့္မည္။ မ်က္ေခ်းမ်ား တိတ္သြားၿပီးေနာက ္ႏွစ္ရက ္
ဆက္လက္ထည့္ေပးပါ။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား
• မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) သည ္ကူးစက္ႏိုင္သည ္သို႔မဟုတ ္ဓါတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ ကူးစက္တတ္လွ်င ္၎သည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့

အလြန ္ကူးစက္ပါသည္။

• ကူးစက္တတ္ေသာ မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ရွေိသာကေလးတစ္ေယာက္သည ္မ်က္လံုးမ်ားတြင ္မ်က္ေခ်းမ်ား တိတ္သြားသည္အထိတိုင ္
အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ေစသည္။

• ကူးစက္တတ္သည္ ့မ်က္ေျမွးေရာင္နာ (conjunctivitis) ရွသိည့္ကေလးငယ္မ်ားသည ္ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ သူငယ္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ ္
ေက်ာင္းသို႔မသြားဘ ဲအိမ္တြင္ေနသင့္သည္။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• သင္ ့ဆရာဝန္၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳ သို႔မဟုတ ္ေဆးဝါးအတတ္ပညာရွင္ႏွင္ ့ေတြ႔ပါ။

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးမ်ား၌ အဖ်ား (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Fever_in_children)

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Fever_in_children/
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