
အဖ်ားတက္ျခင္း (အဖ်ားႀကီးျခင္း) သည ္ကေလးမ်ား၌ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ အဖ်ားတက္ျခင္းသည ္မ်ားစြာေသာ နာမက်န္းမႈမ်ားကိ ု
ပံုမွန္တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္၊ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း၌ ကူးစက္မႈ တစ္ခုေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္။ အဖ်ားတက္ျခင္း တစ္ခုတည္းမွာ သာမန္အားျဖင္ ့
မထိခိုက္ပါ – အမွန္စင္စစ ္၎သည ္ကိုယ္တြင္းခုခံစြမ္းအားက ကူးစက္မႈကိ ုတိုက္ထုတ္ရန ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

အဖ်ားတက္ျခင္းမွာ မိဘမ်ားအတြက ္စိုးရိမ္ရႏိုင္ေသာ္လည္း ဆရာဝန္မ်ားမွာ သာမန္အားျဖင္ ့အဖ်ားတက္ျခင္းကိ ုမည္သည့္အရာက ျဖစ္ေစသည္ကိ ု
ပိုမို၍ စိုးရိမ္ၿပီး ကေလး၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္ကိ ုမစိုးရိမ္ပါ။ အဖ်ားတက္ျခင္းတစ္ခုတည္းကိ ုေစာင့္ၾကည့္မည့္အစား ငုတ္ကြယ္၍ျဖစ္ပြားေနသည့္နာမက်န္းမႈ၏ 
ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုခုကိ ုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန ္သင့္အတြက ္ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ 

အဖ်ားတက္ျခင္း၏ သေကၤတမ်ားႏွင္ ့ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ျပဒါးတိုင ္အဖ်ားတိုင္းကိရိယာတြင ္အပူခ်နိ ္38°C ေက်ာ္ရွသိည့္အခါ သင့္ကေလးတြင ္အဖ်ားတက္ပါသည္။

သင့္ကေလးသည ္ေအာက္ပါတို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည-္ 

• ေနထိုင္မေကာင္းၿပီး ထိေတြ႕လွ်င ္ပူေနမည္

• ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနမည ္သို႔မဟုတ ္ငိုယိုေနမည္

• သာမန္ထက္ပို၍ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေနမည္

• ေအာ့အန္ေနမည ္သို႔မဟုတ ္ႏို႔ေသာက္ရန ္ျငင္းဆိုေနမည္

• တုန္တုန္ယယင္ယင ္ျဖစ္ေနမည္

• နာက်င္ေနမည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္အသက ္သံုးလ ေအာက ္ျဖစ္ၿပီးအဖ်ား 38°C အထက္ရွလိွ်င ္ကေလးတြင ္အျခားေရာဂါလကၡဏာ မျပသည့္တိုင ္သင္သည ္
ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕သင့္သည္။

သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္ကိ ုတိုင္းျခင္း
သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္ကိ ုတိုင္းႏုငိ္သည့္နည္း အမ်ားအျပားရွပိါသည္။ နည္းတစ္ခုစီသည ္သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္ကိ ုအမ် ုဳးိမ်ဳးိတိုင္းတာၿပီး 
အေျဖမ်ားမွာ သင ္အသံုးျပဳသည္ ့အဖ်ားတိုင္းကိရိယာ အမ်ဳးိအစားေပၚ မူတည္၍ အမ်ဳးိမ်ဳးိျဖစ္ႏိုင္သည္။ နည္းအမ်ဳးိမ်ဳးိမွာ-

• အနီေရာင္ျခည္သံုး နဖူးတြင္တိုင္းသည္ ့အဖ်ားတိုင္းကိရိယာ

• ခ်ဳငိ္းေအာက ္သို႔မဟုတ ္လွ်ာေအာက ္တိုင္းရသည္ ့နံပါတ္၊ ျပဒါး သုိ႔မဟုတ ္အရက္ပ် ံပါရွသိည္ ့အဖ်ားတိုင္း ကိရိယာ

• နား (tympanic) တြင္တိုင္းရသည္ ့အဖ်ားတိုင္းကိရိယာ

• နဖူးေပၚတိုင္းရသည္ ့ပလတ္စတစ ္တိတ ္အဖ်ားတိုင္း ကိရိယာမ်ား (၎တို႔မွာ စိတ္မခ်ရသျဖင္ ့မတိုက္တြန္းပါ)။

အခ်ဳ႕ိအဖ်ားတိုင္းကိရိယာမ်ားမွာ သီးျခား အသက္အရြယ ္အုပ္စုအတြက ္ပိုမိုသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင္ ့တိက်ေသာ အေျဖကိုရရန ္ထုတ္လုပ္သူ၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုသင ္အၿမဲတမ္း ဖတ္ရႈၿပီး လိုက္နာရလိမ့္မည္။ သင့္အေနျဖင္ ့အဖ်ားတိုင္းကိရိယာကိ ုမည္ကဲ့သို႔ သံုးရမည္ကိ ုျပသေပးရန ္
သင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္ေဆးဝါးေဗဒ အတတ္ပညာရွင္တို႔ကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ၎ကိ ုမသံုးမ ီသိေအာင္သင္ထားပါ။

အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ျခင္း
အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားတြင ္ဖ်ားသည့္အခါ (တုန္ခါျခင္း သို႔မဟုတ ္ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း) တက္တတ္ပါသည္။ ၎ကိ ုအဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ျခင္း 
(အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ျခင္း) ဟ ုေခၚပါသည္။ သင့္ကေလးတြင ္အကယ္၍ ကိုယ္အပူခ်နိ ္ရုတ္တရက ္ျမင့္တက္သြားလွ်င ္ဖ်ားၿပီးတက္ျခင္း 
ရွေိကာင္းရွႏိိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ကေလးတြင ္အဖ်ားရွသိည္ကိ ုမိဘက အမွန္တကယ ္မသိသည့္အခါ တက္တတ္ပါသည္။ ဖ်ားၿပီးတက္ျခင္းမွာ 
အျဖစ္မမ်ားပါ၊ ေရရွည ္က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခုခ ုသာမန္အားျဖင့္ မျဖစ္ေစပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္စာရြက္ကိ ုၾကည့္ရန ္
အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Febrile_Convulsions)

ကေလးမ်ား၌ အဖ်ားတက္ျခင္း
Burmese

Fever in children

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


အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အဖ်ားတက္ေစသည္ ့ကူးစက္မႈကိ ုမ်ားေသာအားျဖင္ ့ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ခါတစ္ရ ံဗက္တီးရီးယားပိုးတို႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 
ဗက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ့ကူးစက္မႈကိ ုဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင္ ့ကုသေပးရသည္။ ဗိုင္းရတ္စ္ကူးစက္မႈမ်ားမွာ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားၿပီး 
ဗက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆး မလိုပါ၊ ဗက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည ္ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးမ်ားကိ ုမေပ်ာက္ကင္းးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလး၏ အဖ်ားကိ ုက်ေအာင္လုပ္ျခင္းသည ္ငုတ္ကြယ္၍ျဖစ္ေနသည့္နာမက်န္းမႈကိ ုပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ကုသေပးရာ၌ အေထာက္အကူမျပဳပါ။ 
အဖ်ားက်ေအာင္လုပ္ျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ အားသာခ်က္မွာ သင့္ကေလးအတြက ္သက္ေသာင့္သက္သာရွရိန ္လုပ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ ေနေကာင္းပံုရၿပီးေပ်ာ္ေနလွ်င ္အဖ်ားကိ ုကုသေပးရန ္မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေနလွ်င ္ပိုမိ ု
အဆင္ေျပေစရန ္သင ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္ ့အရာမ်ားရွပိါသည-္

• သင့္ကေလးအား မၾကာခဏ ေသာက္စရာမ်ား နည္းနည္းစ ီတိုက္ပါ။ ကေလး အေျမာက္အျမားသည ္အဖ်ားတက္ေနစဥ ္စားရန ္ျငင္းဆိုၾကပါသည္။ 
၎မွာ သူတို႔ ေရဓါတ္ေကာင္းေနသမွ် ျပႆနာတစ္ခ ုမဟုတ္ပါ။

• အသက ္ေျခာက္လ ေအာက ္ကေလးငယ္မ်ားအား မိခင္ႏို႔၊ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ဖူး သို႔မဟုတ ္ႀကိဳခ်က္ၿပီး အေအးခံထားသည့္ေရ မ်ားမ်ားတိုက္ပါ။

• အကယ္၍ အဖ်ားေၾကာင္ ့ကေလးမွာ ေနထိုင္မေကာင္း ကသိကေအာင့္ျဖစ္လွ်င ္သို႔မဟုတ ္ကေလးတြင ္လည္ေခ်ာင္းနာကဲ့သို႔ အျခား 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွလိွ်င ္သင့္ကေလးအား ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ႏွင္/့သို႔မဟုတ ္အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင ္(ibuprofen) တိုက္ပါ။ ေဆးအထုပ္ရွ ိ 
ေဆးခြက္ခ်နိ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုအေသအခ်ာ လိုက္နာပါ။ အသက ္သံုးလေအာက ္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ ္ေရဓါတ္ခ်ဳ႕ိတဲ့ေနသည့္ 
ကေလးတစ္ဦးဦးအား အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင ္(ibuprofen) ကိ ုမတိုက္ပါႏွင့္။ ကေလးမ်ားအား မည္သည့္အခါမွ် အက္စ္ပရင ္(aspirin) မတုိက္ပါႏွင့္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက ္စာရြက္ကိုၾကည့္ရန ္ကေလးမ်ားအတြက္ နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Pain_
relief_for_children) 

• သင့္ကေလးအား ေအးသြားေစရန ္ေရခပ္ေႏြးေႏြးထဲ စိမ္ထားသည္ ့ေရျမွဳပ ္သို႔မဟုတ ္မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါျဖင္ ့နဖူးတြင ္သုတ္ေပးပါ။ သင ္ဤသို႔လုပ္စဥ ္
ကေလးမွာ အလြန္ေအးမသြားေစရန ္သို႔မဟုတ ္အလြန ္အဆင္မေျပ ျဖစ္မသြားေစရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ ေရေအးခ်ဳးိေပးျခင္း သို႔မဟုတ ္
ေရေအးေရပန္းျဖင္ ့ခ်ဳးိေပးျခင္းတို႔ကိ ုမတိုက္တြန္းပါ။

• သင့္ကေလးအား လံုေလာက္ေသာ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ေပးပါ သို႔မွသာ ကေလးသည ္အလြန္ပ ူသို႔မဟုတ ္အလြန္ေအးမည ္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ 
သင့္ကေလးသည ္တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖစ္ေနလွ်င ္အတုန္ရပ္သြားေစရန ္အဝတ္ေနာက္တစ္ထပ ္ဝတ္ေပးပါ သို႔မဟုတ ္ေစာင္ျခံဳေပးပါ။

သင့္ကေလးအား နာမက်န္းမႈ ပိုဆိုးလာမည္ ့သေကၤတမ်ားကိ ုေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္သည ္အသက ္သံုးလေအာက ္ျဖစ္ၿပီး အဖ်ား 38°C အထက္ရွလိွ်င ္သို႔မဟုတ ္သင့္ကေလးတြင ္ေရာဂါတစ္ခုေၾကာင္ ့
သို႔မဟုတ ္ေဆးကုသမႈေၾကာင္ ့ကိုုယ္ခံစြမ္းအား နိမ့္က်ေနၿပီး အဖ်ား 38°C အထက္ရွလိွ်င ္ကေလး၌ အျခား မည္သည့္ေရာဂါ လကၡဏာမွ် မရွသိည့္တုိင ္
သင ္ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႔သင့္သည္။

အျခား ကေလးအားလံုးအတြက ္သူတို႔၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္မွာ 38°C အထက္ရွ ိၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုခုရွလိွ်င ္ဆရာဝန္ဆ ီေခၚသြားပါ-

• လည္ပင္း ေတာင့္တင္းမႈ သို႔မဟုတ ္အလင္းေရာင္မွာ သူတို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားကိ ုနာက်င္ေစလွ်င္

• ေအာ့အန္ေနလွ်င ္သို႔မဟုတ ္ႏို႔ေသာက္ရန ္ျငင္းဆိုေနလွ်င္

• အဖုေပါက္လွ်င ္

• သာမန္ထက္ပို၍ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေနလွ်င္

• အသက္ရွဴရန ္အခက္အခဲျဖစ္ေနလွ်င္

• နာက်င္မႈမွာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးႏွင္ ့မသက္သာလွ်င္

သင့္ကေလးအား အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င္လည္း ဆရာဝန္ဆ ီေခၚသြားပါ-

• 40°C အထက ္အဖ်ားတက္ေနလွ်င္

• ႏွစ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အဖ်ားတက္ေနလွ်င္

• ပိုမို၍ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ေနပံုေပါက္ေနလွ်င္

• အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ေနလွ်င ္(febrile convulsion)။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား
• အဖ်ားတက္ျခင္းသည ္ကေလးမ်ား၌ အျဖစ္မ်ားပါသည္။

• ကေလးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္သည ္38°C အထက္ျဖစ္သည့္အခါ အဖ်ားတက္ပါသည္။

• အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ ေနေကာင္းပံုရၿပီး ေပ်ာ္ေနလွ်င ္အဖ်ားကိ ုကုသေပးရန ္မလိုအပ္ပါ။

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Pain_relief_for_children_-_Paracetamol_and_Ibuprofen/


• အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အသက္ သံုးလ ေအာက္ ျဖစ္ၿပီးအဖ်ား 38°C အထက္ရွလိွ်င္ ကေလးတြင္ အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ား မျပသည့္တိုင္ 
ကေလးအား ဆရာဝန္ထံ ေခၚသြားပါ။

• သင့္ကေလးအား အကယ္၍ ပိုမိုဆိုးရြားလာပံုရလွ်င ္သို႔မဟုတ ္ကိုယ္အပူခ်နိ္မွာ 40°C အထက္ျဖစ္လွ်င ္ဆရာဝန္ဆ ီေခၚသြားပါ။ 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ဖ်ားၿပီးတက္ျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Febrile_Convulsions)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးမ်ားအတြက္ နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး – paracetamol ႏွင့္ ibuprofen (rch.org.au/
kidsinfo/fact_sheets/Pain_relief_for_children)

• ကေလးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရကြန္ျခာကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း- သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အပူခ်နိ္ကို တိုင္းျခင္း (raisingchildren.net.au/articles/taking_
your_childs_temperature.html)

• သင္ ့ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳႏွင္ ့ေတြ႔ပါ။

Royal Children’s Hospital မ ွVictorian State Government rch.org.au/kidsinfo ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင္ ့
ထုတ္လုပ္သည္။
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Kids Health Info ကိ ုThe Royal Children’s Hospital Foundation မ ွအေထာက္အကူျပဳထားသည္။ 
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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။

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Febrile_Convulsions/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Pain_relief_for_children_-_Paracetamol_and_Ibuprofen/
http://raisingchildren.net.au/articles/taking_your_childs_temperature.html

