
ႏွင္းခူနာ (Eczema) သည ္အျဖစ္မ်ားသည္ ့အေရျပားယားနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သာမန္အားျဖင္ ့သင့္ကေလး အသက ္တစ္ႏွစ္မျပည့္မ ီျဖစ္ပြားပါသည္။ 
ျဖစ္သည့္အေရျပားေနရာ၌ ေျခာက္ေသြ႕ နီရဲၿပီး ယားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဤအေရျပားေနရာ၌ အက္ကြ ဲ၊ စိုထိုင္းကာ ေပြးကြက္ျဖစ္လ်က္ရွသိည္။

ႏွင္းခူနာ (Eczema) မွာ ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟူ၍ မရွပိါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွင္းခူနာ (Eczema) ကိ ုထိန္းထားႏုငိ္သည္ ့နည္းလမ္း မ်ားစြာရွ ိၿပီး 
သင့္ကေလးအား ပိုမိုသက္သာေအာင ္ထိန္းထားႏုငိ္ပါသည္။ ႏွင္းခူနာ (Eczema) သည ္မကူးစက္တတ္ပါ။  

ႏွင္းခူနာ (Eczema) ၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
• ႏွင္းခူနာ (eczema) ရွသိည့္ကေလးငယ္မ်ားတြင ္သာမန္အားျဖင္ ့မ်က္ႏွာေပၚ၌ နီ၍ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဖုရွပိါသည္။ အဖုသည ္သူတို႔၏ ေခါင္းဦးေရ၊ 

ကိုယ္ခႏၶာ၊ လက္ႏွင့္ေျခေထာက ္သို႔မဟုတ ္နားေနာက္တို႔တြင ္ရွႏိိုင္ပါသည္။ အဖုမွာ အလြန္ယားၿပီး သူတို႔အား ညမအိပ္ႏိုင္ေအာင ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

• လမ္းေလွ်ာက္ခါစအရြယ္ကေလးမ်ားႏွင္ ့ပိုႀကီးေသာ ကေလးမ်ား၌ ႏွင္းခူနာ (eczema) အဖုမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ဒူး၊ လက္ေကာက္ဝတ္၊ 
တံေတာင္ဆစ္ႏွင္ ့ေျခခ်င္းဝတ္တို႔၏ တြန္႔ေနသည္ ့အေရျပားေပၚ၌ ရွ ိၾကပါသည္။

• အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားတြင ္အဖုမွာ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ရွႏုိငိ္သည္။

ႏွင္းခူနာ (eczema) ျပင္းထန္မႈ ေျပာင္းလဲသည္မွာ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ၌ သင့္ကေလး၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) မွာ အေပ်ာ့စား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
အျခားအခ်နိ္၌ ပိုဆိုးလာသည္ကိ ုသင ္သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိ ုထိေရာက္စြာ စီမံရန္ႏွင္ ့ျပန္႔ၾကြလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္အျမန္ဆံုး 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္အေရးႀကီးပါသည္။

ဆင့္ပြားလာသည္ ့ဗက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ ္ဗိုင္းရတ္စ ္အေရျပား ကူးစက္မႈမ်ားသည္လည္း ႏွင္းခူနာ (eczema) ရွသိည့္ကေလးမ်ား၌ အျဖစ္မ်ားၾကၿပီး 
အထူးသျဖင္ ့ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိ ုေကာင္းမြန္စြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အခါ ျဖစ္ပါသည္။ ပါးစပ္၌ျဖစ္ေသာအနာ (cold sore) ရွသိ ူမည္သူ႔ကိုမွ် 
သင့္ကေလးအား မနမ္းေစပါႏွင့္၊ ႏွင္းခူနာ (eczema) သည ္ပါးစပ္အနာဗိုင္းရတ္စ္ပိုးျဖင္ ့ပိုးကူးစက္မႈ ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ ဆင့္ပြားလာသည္ ့ကူးစက္မႈ၏ 
သေကၤတမ်ားမွာ ႏွင္းခူနာ (eczema ) ျဖစ္သည့္ေနရာ၌ စိုထိုင္း ေဖာင္းၾကြေပြးကြက္တက္ၿပီး ကြအဲက္ေနသည္။

မည္သည္က ႏွင္းခူနာ (eczema ) ကိ ုျဖစ္ပြားေစသနည္း။
ႏွင္းခူနာ (eczema) ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိ ုမသိရပါ။ အကယ္၍ သင္ ့မိသားစုတြင ္ႏွင္းခူနာ (eczema)၊ ပန္းနာေရာဂါ (asthma)၊ 
ပန္းဝတ္မႈန္ေၾကာင္ ့ႏွာေစးႏွာေခ် (hay fever) ျဖစ္လွ်င ္သင့္ကေလးတြင ္ႏွင္းခူနာ (eczema) ျဖစ္လာရန ္ပိုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ႏွင္းခူနာ (eczema) ရွိသည္ ့
အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားတြင္လည္း ပန္းနာေရာဂါ (asthma) သို႔မဟုတ ္ပန္းဝတ္မႈန္ေၾကာင္ ့ႏွာေစးႏွာေခ် (hay fever) ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ႏွင္းခူနာ (Eczema) ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္ ့အရာမ်ားမွာ-

• အဝတ္အစား၊ ေစာင္၊ အပူေပးစက္တို႔ေၾကာင္ ့အလြန္ပူလာျခင္း

• အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း

• ဆပ္ျပာ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔၊ အဝတ္အထည္သား သို႔မဟုတ ္အျခား ဓါတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ့အေရျပားက်နိ္းစပ္ျခင္း

• အစားအစာ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား သို႔မဟုတ ္အစားအစာကိုခံႏုငိ္ရည္မရွမိႈမ်ား

• ပတ္ဝန္းက်င္ရွ ိ ဓါတ္မတည့္ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ - ကမ်ဥ္းေကာင္၊ ပန္းဝတ္မႈန ္သို႔မဟုတ ္တိရစာၦန ္အေမြးတို႔ႏွင္ ့ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား

• ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးႏွင္ ့အျခား ျဖစ္ေနက် ကူးစက္မႈမ်ား။ 

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ႏွင္းခူနာ (Eczema) ကိ ုျဖစ္ေစတတ္သည့္အရာမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ေရွာင္ရွားျခင္းအားျဖင္ ့အိမ္၌ ကေလးအမ်ားစုအား 
ေကာင္းစြာထိန္းေပးထားႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိ ုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင္ ့သင့္ကေလးအား 
ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာရွေိစရန ္အေထာက္အက ူေပးႏိုင္ပါသည္။

အေရးျပားအား က်နိ္းစပ္ေစမည္ ့အရာမ်ားကိ ုေရွာင္ရွားပါ

ကေလးတစ္ဦးစီသည ္အရာအမ်ဳးိမ်ဳးိအေပၚ တုံ႔ျပန္ႏုငိ္ၿပီး သင့္ကေလး၏ အေရျပားအား က်နိ္းစပ္ေစသည့္အရာကိ ုသိရွရိန ္အခ်နိ္ယူရႏိုင္သည္။ 
အေရျပားအား က်နိ္းစပ္ေစႏိုင္သည္ ့ျဖစ္ေနက် အခ်ဳ႕ိအရာမ်ားမွာ-
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• ခ်ဳလိိမ္၊ သြားရည္က်ျခင္း သို႔မဟုတ ္ပါးစပ္တြင ္အစာကပ္ေနျခင္း– ပါးစပ္တြင ္အေရျပားစိုသည့္လိမ္းေဆးပ်စ ္လိမ္းေပးပါ၊ စားေသာက္ၿပီးေနာက ္
အေရျပားကိ ုေပ်ာ့ၿပီးစြပ္စိုသည္ ့ပဝါျဖင္ ့သုတ္ေပးၿပီး အေရျပားစိုသည့္လိမ္းေဆးကိ ုထပ္လိမ္းေပးပါ

• သိုးေမြးထည ္သို႔မဟုတ ္ဓါတုခ်ည္မွ်င ္အဝတ္အစား၊ ေမြ႕ရာအိပ္ရာခင္းႏွင္ ့ကားခံုအဖံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရြစိရြစိအထည္မ်ား

• ဆပ္ျပာမုန္႔၊ ဆပ္ျပာ၊ ေရခ်ဳးိဇလားဆပ္ျပာပူေပါင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးပါဆပ္ျပာရည္

• သြားတိုက္ေဆး – ပါဝင္ပစၥည္း SLS မပါသည့္သြားတိုက္ေဆးကိ ုသံုးပါ

• တိရစာၦန္အေမြး၊ ပန္းဝတ္မႈန္ႏွင္ ့အိမ္ကမ်ဥ္းေကာင ္ကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င ္ဓါတ္မတည့္ပစၥည္းမ်ား – သင့္ကေလးသည ္
ဤဓါတ္မတည့္ပစၥည္းမ်ားအနက ္တစ္ခုခုႏွင့္ဓါတ္မတည့္မႈျဖစ္ႏုငိ္ေၾကာင္း သင ္ထင္ျမင္လွ်င ္ကေလးအား ဓါတ္မတည္ ့အတတ္ပညာရွင ္
(ဓါတ္မတည့္မႈကိ ုေဖာ္ထုတ္ေပးသည္ ့အထူးကုဆရာဝန္) ဆီေခၚသြားပါ။

အေရးျပားအား စိုေစသည့္လိမ္းေဆးျဖင္ ့စိုေနေအာင္လုပ္ထားပါ

အေမႊးနံ႔မပါသည္ ့ပ်စ္ၿပီးရိုးရိုး အေရျပားစိုလိမ္းေဆးကိ ုလိုသလိ ုမၾကာခဏ သင့္ကေလးအား လိမ္းေပးပါ၊ အေရျပားမွာ ႏွင္းခူနာ (eczema) 
ရွင္းေနသည့္တိုင ္လိမ္းေပးပါ။ အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားသည ္အေရျပာစိုလိမ္းေဆးကိ ုတစ္ရက္လွ်င ္တစ္ႀကိမ ္သို႔မဟုတ ္ႏွစ္ႀကိမ ္လိုအပ္ေသာ္လည္း 
အျခားကေလးမ်ားမွာ မၾကာခဏ ပိုလိုအပ္သည္။ ပ်စ္ေသာလိမ္းေဆးမ်ားသည ္ရိုးရိုးအရည္လိမ္းေဆးထက ္ပိုမိုထိေရာက္မႈရွသိည္။ 

အေမႊးနံ႔ကင္း အေရျပားစိုလိမ္းေဆး၊ ေရဇလားတြင္း ေရခ်ဳးိဆ ီသို႔မဟုတ ္ဆပ္ျပာကင္းေရခ်ဳးိဆပ္ျပာရည ္စသည္တို႔ကိ ုေရဇလားတြင္းေရခ်ဳးိရာ၌ ႏွင္ ့
ေရပန္းျဖင့္ေရခ်ဳးိရာ၌ သံုးသင့္သည္။

သင့္ကေလးအား ေအးေနေအာင္ထားပါ

အပူဓါတ္သည ္ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိ ုအျဖစ္အမ်ားဆံုး ထၾကြေစသည္။ သင္သည ္သင့္ကေလးအား ေအာက္ပါတို႔အားျဖင္ ့ေအးေအာင္လုပ္ႏိုင္သည-္

• သင့္ကေလးအား ခ်ည္ထည္အဝတ္အစား ပါးပါးအလႊာ တစ္လႊာ သို႔မဟုတ ္ႏွစ္လႊာျဖင္ ့ဝတ္ဆင္ေစျခင္း

• သင့္ကေလး၏ အိပ္ရာမ ွေလအိတ္မ်ားပါအိပ္ရာဖံုးႏွင္ ့သိုးေမြးေစာင္တို႔ကိုဖယ္ရွားေပးျခင္းႏွင္ ့ခ်ည္ထည္ေစာင္ႏွင့္အိပ္ရာခင္းကိ ုအသံုးျပဳျခင္း

• ေန႔အခါ၌ သင့္အိမ္အား အပူဒီဂရ ီ20°C ေအာက ္ထားေပးျခင္း

• သင့္ကေလး၏ အခန္းကိ ုညအခါ အပူခ်နိ ္ဒီဂရ ီ15°C သို႔မဟုတ ္ေအာက္တြင ္ထားေပးပါ

• သင့္ကေလးအား မည္ကဲ့သို႔ သင့္ေတာ္စြာ ဝတ္ဆင္ေစရန ္ကေလးထိန္းဌာန၊ သူငယ္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းရွ ိ ဆရာဆရာမတို႔အား 
ေျပာထားျခင္း

ေအးေသာေရဇလားအတြင္း သင့္ကေလးအား အနည္းဆံုး တစ္ရက ္တစ္ခါ ေရခ်ဳးိေပးျခင္း။ ေရဇလားေရသည ္အပူခ်နိ ္30°C ထက္မပူသင့္ဘဲ 
အေမႊးနံ႔ကင္းသည္ ့ေရခ် ိဳးဆီကိ ုပုလင္းဖံုးအျပည္ ့တစ္ခ ုသို႔မဟုတ ္ႏွစ္ခ ုေရထဲထည့္ေပးပါ။ 

သင့္ကေလး ယားေနျခင္းကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ပါ 

ကုတ္ျခစ္ျခင္းသည ္ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိ ုပိုဆိုးေစၿပီး ပိုးကူးစက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကုတ္ျခစ္ျခင္းကိ ုရပ္တန္႔ရန ္ဤအႀကံဥာဏ္မ်ားကိ ုစမ္းလုပ္ၾကည့္ပါ-

• ခ်က္ခ်င္းသက္သာေစရန္အတြက ္ယားသည့္ေနရာတြင ္ေပ်ာ့၊ေအးၿပီး စိုစြပ္သည့္ပဝါကိ ုဖံုးေပးၿပီး 5-10 မိနစ ္ထားေပးပါ။ ပဝါကိုဖယ္ရွားၿပီး 
အေရျပားစိုလိမ္းေဆး ထူထူလိမ္းေပးပါ။ 

• အကယ္၍ (ေဆးညႊန္းေပးထားပါက -ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ေကာ္တီဇုန္း (cortisone) ကုသမႈျဖင္ ့ႏွင္းခူနာ (eczema) မွာ 24–48 နာရ ီအတြင္း 
မသက္သာပါက ညအိပ္ခ်နိ္၌ စိုေနေသာပတ္တီးစမ်ားျဖင္ ့ဖံုးအပ္ေပးပါ။ စိုေသာပတ္တီးစမ်ားကိ ုႏွင္းခူနာ (eczema) ရွင္းလာသည့္အခါ 
ရပ္လိုက္သင့္ၿပီး ျပန္ၾကြလာသည့္အခါ ထပ္သံုးပါ။ စိုေသာပတ္တီးစမ်ားသည ္အလြန ္ထိေရာက္ၿပီး သာမန္အားျဖင္ ့သံုးညမ ွငါးညအထိသာ 
လိုအပ္ပါသည္။ စိုေသာပတ္တီးစအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/derm/Wet_dressings_eczema.pdf) 
ကိုၾကည့္ပါ။

• စိုေသာ တီရွပ္အကၤ် ီသို႔မဟုတ ္စြပ္က်ယ္ကိ ုအက်ၤပီါးပါး ေအာက္၌ဝတ္ဆင္ထားျခင္းသည ္ယားျခင္းႏွင္ ့သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ခႏၶေပၚရွ ိ နီရဲမႈကိ ု
ေလွ်ာ့က်ေစရန ္ေကာင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္သည ္ဤကဲ့သို႔ ေန႔ႏွင့္ည တစ္ေလွ်ာက္လံုး အယားသက္သာသည္အထိႏွင္ ့နီရဲမႈ 
သက္သာသည္အထ ိဆက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

• ဓါတ္ဆားျဖန္းပက္ေဆး (ေဆးဆိုင္၌ရႏိုင္သည္) ကိ ုခ်က္ခ်င္းအယားသက္သာေစရန ္သံုးပါ။

• သင့္ကေလးအား ကုတ္ျခစ္ေနသည့္အခါ အာရံုေျပာင္းေပးပါ။

• သင့္ကေလး၏ လက္သည္းခြမံ်ားအား တိုတိုႏွင့္သန္႔ရွင္းေနေအာင ္ထားပါ။

ႏွင္းခူနာ (Eczema) ႏွင္ ့စားေသာက္ပံု

ႏွင္းခူနာ (eczema) ရွသိည့္ကေလးအမ်ားစုမွာ အစားအစာႏွင့္ဓါတ္မတည့္မႈ မရွ ိၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားတြင ္
အစားအစာႏွင့္ဓါတ္မတည့္မႈသည ္ႏွင္းခူနာကိ ုထၾကြေစသည္။ 

• ႏွင္းခူနာ (eczema) ကုသမႈျဖင္ ့မသက္သာသည္ ့ႏွင္းခူနာ အလြန္ျပန္႔ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက ္အစားအစာႏွင့္ဓါတ္မတည့္မႈကိ ုထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။

• တစ္ခါတစ္ရ ံပိုႀကီးေသာ ကေလးမ်ားတြင ္အခ်ဥ္ဓါတ္ပါသည့္အစားအစာမ်ားႏွင္ ့စီမံထားသည့္အစားအစာမ်ားကိ ုခံႏုငိ္ရည္မရွဘိဲ ပါးစပ္၌ ႏွင္းခူနာ 
(eczema) ျဖစ္လာေစသည္။ ၎သည ္ဓါတ္မတည့္မႈ တစ္ခ ုမဟုတ္ပါ။

https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/derm/Wet_dressings_eczema.pdf


• ဆရာဝန္၊ ဓါတ္မတည့္မႈ အတတ္ပညာရွင ္သို႔မဟုတ ္အစားအစာေဗဒအတတ္ပညာရွင္တို႔က ညႊန္ၾကားသည္မဟုတ္လွ်င ္သင့္ကေလး၏ 
စားေသာက္ပံုကိ ုမကန္႔သတ္ထားရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ ဓါတ္မတည့္မႈ အတတ္ပညာရွင္သည ္သင့္ကေလးအေနျဖင္ ့အစားအစာတစ္ခုခုအေပၚ 
ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား ရွမိရွ ိ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
သင့္ကေလးအား အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္ဆရာဝန္ထ ံေခၚသြားပါ-

• ပံုမွန္ကုသမႈ ႏွစ္ရက္လုပ္ၿပီးေနာက ္သင့္ကေလး၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) သည ္ပိုေကာင္းမလာလွ်င္

• သင့္ကေလးသည ္ကူးစက္မႈ၏ သေကၤတမ်ားကိ ုျပသေနလွ်င ္- ႏွင္းခူနာ ျဖစ္သည့္ေနရာ၌ စိုထိုင္း အဝါေရာင ္ေပြးကြက္ၾကြေနၿပီး အက္ကြေဲနလွ်င ္

• သင္သည ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင္ ့သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ ္အေရျပားကိ ုစိုးရိမ္ပူပန္ေနလွ်င္

အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) သည ္ဗက္တီးရီးယားပိုးကူးစက္မႈျဖစ္လာလွ်င ္ဗက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆး လိုအပ္ႏုငိ္သည္။ အကယ္၍ 
သင့္ကေလးတြင ္ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲသည္ ့အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အဖုမ်ားျဖစ္ပြားလွ်င ္ကေလးကိ ုေဆးရံုတင္ကုသရန ္လိုအပ္သည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) မွာ ေနာက္ဆက္တြ ဲျပႆနာျဖစ္ေနလွ်င ္သို႔မဟုတ ္ကုသရခက္ခဲေနလွ်င ္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္
အေရျပားဆိုင္ရာ သူနာျပဳသည ္သင့္ကေလးအတြက ္ႏွင္းခူနာ (eczema) ကုသမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကိ ုစီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။

အေရာင္ခြ်တ္ေဆးသံုး၍ ေရဇလားျဖင့္ေရခ်ဳးိျခင္း (Bleach baths)

အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) မွာ ကူးစက္မႈ ကူးစက္ခံရၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္ခက္ခဲေနလွ်င ္အေရာင္ခြ်တ္ေဆးသံုး၍ ေရဇလားျဖင့္ေရခ်ဳးိျခင္း 
(Bleach baths) ေရခ်ဳးိရန ္အႀကံျပဳႏိုင္သည္။ အေရာင္ခြ်တ္ေဆးသံုး၍ ေရဇလားျဖင့္ေရခ်ဳးိျခင္း (Bleach baths) ကိုျပင္ဆင္သည့္အခါ ေရဇလားရွေိရမွာ 
အပူခ်နိ ္30°C ထက ္မပူသင့္ပါ။ ေရပံုးျဖင္ ့ေရ 10-လီတာ ထည့္၍ ေရဇလားကိ ုေရျဖည့္ပါ။ ေရခ်ဳးိတိုင္း ေအာက္ပါတို႔ကိ ုထည့္ပါ-

• ေရခ်ဳးိဆ ီပုလင္းဖံုးျဖင္ ့1-2 ဖံုး

• ေရ 10 လီတာလွ်င ္ဆား 100 ဂရမ ္(1/3 ခြက္)

• ေရ 10 လီတာလွ်င ္White King အေရာင္ခြ်တ္ေဆး (4%) 12 မီလီလီတာ

သင့္ကေလးအား ေရခ်ဳးိၿပီးလွ်င ္ခႏၶကိုယ္ကိ ုေရျဖင့္ေဆးမပစ္ပါႏွင့္။ 

သင့္ကေလးသည ္bleach bath ကိ ုေန႔တိုင္း တစ္လ ခ်ဳးိသင့္သည္။ တစ္လေက်ာ္သည့္အခါ သင့္ကေလးအား bleach bath တစ္ပတ ္သံုးႀကိမ ္
တစ္လခ်ဳးိရန ္ယင္းေနာက ္တစ္ပတ ္တစ္ႀကိမ ္တစ္လခ်ဳးိရန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) သည ္ထပ္မ ံၾကြလာလွ်င ္အေရာင္ခြ်တ္ေဆးသံုး၍ 
ေရဇလားျဖင့္ေရခ်ဳးိျခင္း (Bleach baths) အႀကိမ္ေရကိ ုတိုး၍ခ်ဳးိပါ၊ ယင္းေနာက ္ရပ္ဆိုင္းပါ။ 

ေကာ္တီဇုန္း ကုသမႈ (Cortisone treatment)

သင့္ဆရာဝန္သည ္ေကာ္တီဇုန္းေဆး-ပါသည္ ့လိမ္းေဆး သို႔မဟုတ ္လိမ္းဆီကိ ုေဆးညႊန္းႏိုင္သည္။ ေကာ္တီဇုန္း (Cortisone) သည ္
ခႏၶာကိုယ္မွထုတ္ေပးသည္ ့သဘာဝ ေဟာ္မုန္းဓါတ္တစ္မ်ဳးိျဖစ္သည္။ ေကာ္တီဇုန္း (Cortisone) မ်ားသည ္ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ အလြန ္
ထိေရာက္ၿပီး ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းသံုးလွ်င ္ေဘးကင္းပါသည္။

ေပ်ာ့ေသာ ေကာ္တီဇုန္းကိ ုသင့္ကေလး၏ မ်က္ႏွာ၌သံုးရန္ႏွင္ ့ျပင္းသည့္ေကာ္တီဇုန္းကိ ုကိုယ္ခႏၶာေပၚ၌သံုးရန ္ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ ေကာ္တီဇုန္းကိ ု
ႏွင္းခူနာ (eczema) ေနရာ အားလံုး၌ အေရျပားမွာ ေပါက္ၿပဲေနသည့္တိုင ္လိမ္းရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ မည္သည္ ့ေဆးဝါးမ်ား၊ လိမ္းေဆးမ်ားႏွင္ ့
လိမ္းဆီမ်ားကိုမဆိ ုဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သံုးသင့္ပါသည္။

ေပ်ာ့ေသာ ေကာ္တီဇုန္းကိ ုေဆးစာမပါဘဲ ေဆးဆိုင္၌ အလြတ္ဝယ္ယူႏုငိ္သည့္တိုင ္သင့္ကေလးအတြက ္သင့္ေတာ္သည္ ့လိမ္းေဆးပ်စ ္သို႔မဟုတ ္
လိမ္းေဆးရည ္ရရွရိန္ႏွင္ ့မည္ကဲ့သို႔ မွန္မွန္ကန္ကန ္လိမ္းေပးရေၾကာင္း သင ္သိရွရိန ္အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ကေလးအား ေကာ္တီဇုန္း ကုသမႈ မေပးမ ီ
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ကိ ုရယူပါ။

သင့္ကေလး၏ ေပြးကြက္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားျခင္း

အကယ္၍ ႏွင္းခူနာ (eczema) ေၾကာင္ ့ေပြးကြက္မ်ားျဖစ္လာလွ်င ္ေပြးကြက္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ ႏွင္းခူနာ (eczema) ကုသမႈသည ္
အကယ္၍ ေပြးကြက္မ်ားရွေိနလွ်င ္အေရးျပားထ ဲေရာက္မည ္မဟုတ္ပါ။ ေပြးကြက္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားရန ္သင့္ကေလးအား ေပြးကြက္မ်ားေပ်ာ့လာရန္အတြက ္
မိနစ ္30 ခန္႔ ေအးေသာေရခ်ဳးိေပးပါ။ ေရဇလားမ ွမထြက္ခြာမ ီပြလာသည့္ေပြးကြက္အဖတ္မ်ားကိ ုစိုေသာကိုယ္သုတ္ပဝါျဖင္ ့သုတ္၍ဖယ္ရွားပါ။ 
ေပြးကြက္အဖတ္မ်ား ဖယ္ရွားၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္ေပါက္ၿပဲေနသည္ ့အေရျပားေပၚ လိမ္းေဆးပ်စ ္လိမ္းေပးသည္ ့သင့္ကေလး၏ ႏွင္းခူနာ (eczema) 
ကုသမႈ အစီအစဥ္ကိ ုထပ္မံ၍ လိုက္လုပ္သင့္သည္။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား 
• ႏွင္းခူနာ (eczema) သည ္မေပ်ာက္ကင္းေသာ္လည္း ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္သည္။

• ႏွင္းခူနာ (eczema) ျပင္းထန္မႈ ေျပာင္းလဲသည္မွာ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္ၿပီး ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိ ုျပန္႔ၾကြလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္အျမန္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္
အေရးႀကီးပါသည္။ 

• ႏွင္းခူနာ (eczema) ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန ္သင့္ကေလးအား ေအးေအာင္ထားပါ၊ မၾကာခဏ အေရျပားစိ ုလိမ္းေဆးလိမ္းေပးပါ၊ အေရျပားကိ ု



က်နိ္းစပ္ေစသည္ ့အရာမ်ားမ ွေဝးေဝးထားပါ။ 

• ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္ခက္ခဲသည္ ့ႏွင္းခူနာ (eczema) အတြက ္သင့္ဆရာဝန္အား ႏွင္းခူနာ (eczema) ကုသမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိ ုေရးဆြေဲပးရန ္ေျပာပါ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• The Royal Children’s Hospital Dermatology Department: Eczema ႏွင္းခူနာ အေထာက္ကူျပဳအရင္းအျမစ္မ်ား (rch.org.au/derm/eczema/

Knowing_your_child_s_eczema)

• The Royal Children’s Hospital အေရျပားေရာဂါေဗဒ ဌာန စိုေသာပတ္တီးစအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (rch.org.au/uploadedFiles/Main/
Content/derm/Wet_dressings_eczema.pdf)

• The Royal Children’s Hospital အေရျပားေရာဂါေဗဒ ဌာန - eczema ေရခ်ဳးိရန္အတြက ္လုပ္နည္း (rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/
derm/eczema-bath-information.pdf)

• The Royal Children’s Hospital: ႏွင္းခူနာ (eczema) ပညာေပးေဟာ္ေျပာပြမဲ်ားကိ ုအေရျပားေရာဂါဆိုင္ရာ သူနာျပဳက ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးသည္။ 
ဤသံုးနာရီစာ ေဟာေျပာပြတဲြင ္သင့္ကေလးသည ္စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးမႈ၊ ပညာေပးမႈႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြေဲရး အစီအစဥ္မ်ားကို ရရွပိါလိမ့္မည္။ 
ဤေဟာေျပာပြကဲိ ုတက္ေရာက္ရန ္သင့္ဆရာဝန္သည ္လႊစဲာတစ္ေစာင္ကိ ု(rch.org.au/derm/contact_us) သို႔ ပို႔ေပးရန ္လိုအပ္သည္။

• Eczema Association of Australasia Inc (eczema.org.au)

• ASCIA (allergy.org.au/patients/skin-allergy/eczema)

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.rch.org.au/derm/eczema/Knowing_your_child_s_eczema/
https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/derm/Wet_dressings_eczema.pdf
https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/derm/eczema-bath-information.pdf
https://www.rch.org.au/derm/contact_us/
https://www.eczema.org.au/
https://www.allergy.org.au/patients/skin-allergy/eczema

