
သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(Croup) သည ္ဗိုင္းရတ္စ္ကူးစက္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးသည ္အသံအိုး 
(larynx) ႏွင္ ့ေလျပြန ္(trachea) ကိုေရာင္ေစသည္။ ဤေရာင္ကိုင္းမႈေၾကာင္ ့ေလျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အသက္ရွဴရခက္ခဲေစသည္။ သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္
(croup) ျဖစ္သည့္ကေလးမ်ားမွာ စူးရွအသံေအာ၍ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး အသက္ရွဴသြင္းသည့္အခါ ဆူညံကာ စူးရွေသာအသ ံထြက္ႏုငိ္သည္။

သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္အသက ္ေျခာက္လ ႏွင္ ့ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအား အမ်ားစုအားျဖင္ ့ျဖစ္ပြားေစေသာ္လည္း 
ပိုမိုႀကီးေသာကေလးမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားႏုငိ္ပါသည္။ အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားသည ္သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ၾကသည္။

သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္လ်င္ျမန္စြာျဖင္ ့ဆိုးရြားလာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္အသက္ရွဴရန ္အခက္အခဲရွလိွ်င ္အေရးေပၚ 
ေဆးကုပါ။

သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
• သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္သာမန္အားျဖင္ ့အေအးမိႏွာေစးသကဲ့သုိ႔ စတင္ျဖစ္ပါသည္၊ ဥပမာ- အဖ်ားတက္၊ ႏွာရည္ယိုၿပီး 

ေခ်ာင္းဆိုးသည္။

• သင့္ကေလး၏ ေခ်ာင္းဆိုးသံသည ္စူးရွၿပီး အသံေအာလာကာ ဖ်ေံအာ္သံကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

• သင့္ကေလး၏ အသံသည ္အသံအက္ၿပီး အသံဝင္ႏုငိ္သည္။

• သင့္ကေလး အသက္ရွဴသြင္းသည့္အခါ တကြ်ကိြ ိ်ျမည္၍ စူးရွဆူညံႏိုင္ၿပီး ၎အား စထရိုင္တာ (stridor) ဟုေခၚသည္။

• ဆိုးရြားသည္ ့သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္လွ်င ္ကေလး၏ နံရိုးမ်ားအၾကားရွ ိ အေရျပား သို႔မဟုတ ္လည္ပင္းေအာက္အေရျပားမွာ 
အသက္ရွဴသည့္အခါ ရွဳကိ္ဝင္ႏုငိ္ၿပီး အသက္ရွဴရန ္ခက္ခဲႏိုင္သည္။

သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(Croup) သည ္ညသန္းေခါင္၌ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ရုတ္တရက္ျဖစ္လာသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့
ညအခါ ဆိုးရြားလာၿပီး ဒုတိယ သို႔မဟုတ ္တတိယ ညတြင ္အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ၾကသည္။ သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ သံုးရက္မ ွေလးရက္ထ ိၾကာရွည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးသည္မွာ သံုးပတ္အထ ိၾကာေနႏုငိ္သည္။ စထရိုင္တာ (stridor) မွာ 
ၾကာရွည္မေနသင့္ပါ။

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) အေပ်ာ့စားမွာ သင့္ကေလးတြင ္စူးရွၿပီးအသံေအာသည္ ့ေခ်ာင္းဆိုးေသာ္လည္း ကေလးမွာ စိတ္ၿငိမ္ၿပီးတည္ၿငိမ ္
ေနသည့္အခါ စထရိုက္တာ (stridor) မျဖစ္ပါ၊ အသက္ရွဴရန ္မခက္ခဲပါ။ သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) အေပ်ာ့စားအတြက ္သို႔မဟုတ ္
၎ကိုျဖစ္ပြားေစသည္ ့ဗိုင္းရတ္စ္အတြက ္မည္သည့္ေဆးကုသမႈမွ် မလိုအပ္ပါ။ သင္သည ္သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) အေပ်ာ့စားကိ ုအိမ္၌ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင္ ့သာမန္အားျဖင္ ့စီမံႏိုင္ပါသည-္

• သင့္ကေလးအား စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ၊ ငိုယိုေနသည့္အခါ အသက္ရွဴရသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ပိုမိုခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည ္
– ကေလးမွာ ပို၍စိတ္ေသာကေရာက္ေလ ေရာဂါလကၡဏာမွာ ပို၍ဆိုးေလျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ရန္၊ စာအုပ္ဖတ္ရန ္သို႔မဟုတ ္
ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရန ္ႀကိဳးစားပါ။

• အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္အဖ်ားရွ ိၿပီး ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေနလွ်င ္သင့္အေနျဖင္ ့ကေလးအား ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ 
အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) တိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္စာရြက္ကိုၾကည့္ပါ- ကေလးမ်ားအတြက္ နာက်င္ေပ်ာက္ေဆး – 
paracetamol ႏွင္ ့ibuprofen (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Pain_relief_for_children)

• သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(Croup) သည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ညအခါ၌ ဆိုးရြားလာသည္။ ကေလးအမ်ားအျပားသည ္အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္က 
သူတို႔ႏွင့္အတူရွေိနလွ်င ္ပိုမို၍တည္ၿငိမ္ပါမည္။

အေငြ႔ႏွင့္စိုထိုင္းမႈထိန္းစက္ကိ ုကုသမႈအျဖစ္သံုးရန ္မတိုက္တြန္းေတာ့ပါ။ ၎စက္မ်ားမွာ အက်ဳးိျဖစ္ေစသည္ဟ ုသက္ေသအေထာက္အထားမရွပိါ။

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္လွ်င ္လူနာတင ္ယာဥ္ကိ ုခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ -

• သင့္ကေလးမွာ အသက္ရွဴရန ္ခက္ခဲေနလွ်င္

သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(Croup)
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• သင့္ကေလးမွာ အလြန္ေနမေကာင္းပံုရၿပီး အသားေရာင ္ေဖ်ာ့ကာ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေနလွ်င္

• သင့္ကေလး၏ ႏုတ္ခမ္းမ်ားမွာ ျပာႏွမ္းေနလွ်င ္

• သင့္ကေလးသည ္သြားရည္က်လာလွ်င ္သို႔မဟုတ ္မမ်ဳႏိိုင္လွ်င ္တို႔ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါကိစၥျဖစ္လွ်င ္သင္သည ္ဆရာဝန္ကိုေတြ႕သင့္သည-္

• သင့္ကေလးသည ္အသက ္ေျခာက္လေအာက္ျဖစ္ၿပီး ကေလး၌ သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပသေနလွ်င္

• သင့္ကေလး၏ ရင္ညႊန္႔ရိုး သို႔မဟုတ ္နံရိုးမ်ားအၾကားရွ ိ အေရျပားမ်ား အသက္ရွဴသြင္းသည့္အခါ ရွ ိဳက္ဝင္သြားလွ်င္

• သင့္ကေလး နားေနခ်နိ္၌ စထရိုက္တာ (stridor) ျဖစ္လွ်င္

• သင့္ကေလးသည ္အလြန ္စိတ္ေသာကေရာက္ေနလွ်င ္သို႔မဟုတ ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ပိုဆိုးရြားလာလွ်င္

• သင္သည ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင္ ့စိုးရိမ္ေနလွ်င္

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္ေလးရက ္ထက ္ေက်ာ္ေနသည္ ့သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္ေနလွ်င ္သို႔မဟုတ ္သင့္ကေလး ေကာင္းလာၿပီးမ ွ
စထရိုက္တာ (stridor) ျပန္ေပၚလာလွ်င ္ကေလးအား ဆရာဝန္ထ ံေခၚသြားပါ။

သင့္ဆရာဝန္သည ္စတီးရြဳကိ္ေဆး (ဥပမာ- prednisolone သို႔မဟုတ ္dexamethasone) ကိ ုပါးစပ္ျဖင္ ့ေသာက္ခိုင္းႏိုင္သည္။ စတီးရြ ိဳက္ေဆးသည ္
ေလျပြန္ေရာင္မႈကိ ုသက္သာေစၿပီး အသက္ရွဴရ လြယ္ကူေစပါသည္။ ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးသည ္ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးအား မေပ်ာက္ကင္းေစဘဲ၊ 
သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္ေနသည္ ့ကေလးမ်ားအား ၎ေဆးကိ ုမတိုက္ရပါ။

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္ျပင္းထန္သည္ ့သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္ေနလွ်င ္ကေလးအား ေဆးရံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေဆးရံု၌ အနီးကပ ္ၾကည့္ရႈ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္မည္ကဲ့သို႔ ပ်႕ႏံွ ံ႕ပါသနည္း။
သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္ဗိုင္းရတ္စ္ကိ ုဓါတ္မတည့္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ဗိုင္းရတ္စ္ကိုယ္တုိင္ေၾကာင္ ့မဟုတ္ေသာေၾကာင္ ့ကေလးမ်ားသည ္
သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) မကူးႏုငိ္ပါ သို႔မဟုတ ္မပ်႕ႏံွ ံ႔ေစပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္ေစသည္ ့ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးသည ္
လူတစ္ဦးမ ွတစ္ဦးသို႔ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင္ ့ႏွာေခ်ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင္ ့လြယ္ကူစြာ ပ်႕ံႏွ ံ႕ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) 
ျဖစ္လွ်င ္သူတို႔ေနထိုင္မေကာင္းစဥ ္ေက်ာင္းႏွင္ ့ကေလးထိန္းေက်ာင္းသို႔ မသြားေစသင့္ပါ၊ သို႔မွသာ သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္ေစသည္ ့
ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးကိ ုမပ်႕ံႏွ ံ႕ေစပါ။ လက္ကိုအေသအခ်ာ ပံုမွန္ေဆးေၾကာျခင္းသည ္ဗိုင္းရတ္စ္ပိုး ပ်႕ံႏွ ံ႕ျခင္းကိ ုကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ 

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား
• သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) အေပ်ာ့စားအတြက ္သို႔မဟုတ ္၎ကိုျဖစ္ပြားေစသည္ ့ဗိုင္းရတ္စ္အတြက ္မည္သည့္ေဆးကုသမႈမွ် မလိုအပ္ပါ။

• သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္သာမန္အားျဖင္ ့သံုးရက္မ ွေလးရက္အတြင္း ေကာင္းမြန္လာပါသည္။

• သင့္ကေလးအား စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ၊ သင့္ကေလး ငိုယိုေနသည့္အခါ အသက္ရွဴရသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ပို၍ ခက္ပါသည္။

• သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) သည ္လ်င္ျမန္စြာျဖင္ ့ဆိုးရြားလာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္အသက္ရွဴရန ္အခက္အခဲရွလိွ်င ္အေရးေပၚ 
ေဆးကုပါ။

• ျပင္းထန္သည္ ့သူငယ္နာေခ်ာင္းနက ္(croup) ျဖစ္လွ်င ္သင့္ကေလးအား ေဆးရံု၌ အနီးကပ ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန ္လိုအပ္သည္။  

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးမ်ား၌ အဖ်ားတက္ျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Fever_in_children)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက-္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Cough)

• Dr Margie: ကေလးမ်ား၌ ေခ်ာင္းဆိုးပံု အမ်ဳးိအစား အမ်ဳးိမ်ဳးိကို မည္သို႔ သိရွႏိိုင္သည့္အေၾကာင္း (blogs.rch.org.au/drmargie/2015/06/16/
how-to-recognise-the-different-types-of-cough-in-children)

• သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕ပါ သို႔မဟုတ ္ေဒသခ ံေဆးရံ ုအေရးေပၚလူနာဌာနသို႔ သြားပါ

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

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


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။


