Gastroenteritis (gastro)

အူေရာင္ရမ္းနာ (Gastroenteritis
(gastro))
Burmese

အူေရာင္ရမ္းနာ (Gastroenteritis (gastro)) သည္ အူလမ္းေၾကာင္းပိုးကူးစက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဝမ္းေလွ်ာျခင္း (diarrhoea) (အရည္ပါသည့္ခ်ီး) ျဖစ္ေစၿပီး
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေအာ့အန္ျခင္း (အန္ျခင္း) ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ အန္ျခင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ သက္သာသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ဝမ္းေလွ်ာျခင္း (diarrhoea) မွာ 10
ရက္အထိ ၾကာႏိုင္ပါသည္။
ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို မ်ားစြာေသာ ပိုးမ်ားက ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း အျဖစ္အမ်ားဆံုးပိုးမွာ ဗိုင္းရတ္စ္ပိုးကူးစက္မႈျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုေသာ ကေလးမ်ားမွာ
ဝမ္းေလွ်ာျခင္းအတြက္ ေဆးဝါးတစ္ခုခုေသာက္ရန္ မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း ေရဓါတ္မခ်ဳ႕တဲ
ိ ့လာေစရန္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ဝမ္းေလွ်ာျခင္းသည္ လြယ္ကူစြာ ကူးစက္ပ်႔ႏံ ႔ၿွ ပီံ း ပိုမို အျဖစ္မ်ားကာ ႏို႔စို႔ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ပါသည္။ အသက္
ေျခာက္လ ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အလြန္ လြယ္ကူစြာ ေရဓါတ္ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့လာႏိုင္ၿပီး ကေလးအား ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါ
သည္။

ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၏ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အကယ္၍ သင့္ကေလး ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ ကေလးသည္ • ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ႏုင
ိ ္ၿပီး မစားခ်င္ သို႔မဟုတ္ မေသာက္ခ်င္ပါ
• ပထမ 24 နာရီမွ 48 နာရီအတြင္း (သာမန္အားျဖင့္ ဝမ္းမေလွ်ာမီ) အန္ႏုင
ိ ္သည္
• ဝမ္းေလွ်ာမည္၊ 10 ရက္အထိ ၾကာႏိုင္သည္။
• ဗိုက္နာႏုင
ိ ္သည္။
• အဖ်ားတက္ႏုင
ိ ္သည္။

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အဓိက ကုသမႈမွာ သင့္ကေလးအား မၾကာခဏ အရည္တိုက္ေပးပါ။ အန္ျခင္းႏွင့္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ အရည္ကို
အစားထိုးျပန္ျဖည့္ေပးရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ဂက္စ္ထရိုလိုက္ (Gastrolyte)၊ ဟုိင္ဒရာလိုက္ (HYDRAlyte)၊ ပက္ဒရာလုိက္ (Pedialyte) ႏွင့္ ရီပလိုက္ (Repalyte) တို႔မွာ ပါးစပ္ျဖင့္ေသာက္ရေသာ
ေရဓါတ္ျပန္ျဖည့္ေပးသည့္ ဓါတ္ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေရဓါတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ဆားဓါတ္ကို ျပန္ျဖည့္ရန္ သံုးႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ အကယ္၍
သင့္ကေလးသည္ ေရဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနလွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို ေရခဲေခ်ာင္းအျဖစ္ႏွင့္လည္း ရရွိႏိုင္ၿပီး ကေလးမ်ား စားရန္
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေရ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္ဆားရည္ကို ေသာက္ရန္ျငင္းဆိုလွ်င္ ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ကို ေရေရာ၍တိုက္ၾကည့္ပါ။ သင္သည္
သင့္ကေလးအား ပံုမွန္ႏု႔က
ိ ိုလည္း တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္- သို႔ေသာ္ အခ်ဳ႕ကေလးမ်ားမွ
ိ
ာ ဝမ္းေလွ်ာေနလွ်င္ ႏို႔မေသာက္ခ်င္ပါ။
• အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလးအား မိခင္ႏု႔တ
ိ ိုက္လွ်င္ ဆက္၍တိုက္ပါ၊ ပိုမို၍ မၾကာခဏ တိုက္ပါ။ ဓါတ္ဆားရည္ကိုလည္း တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင့္ကေလးအား အန္တိုင္း ေသာက္စရာတစ္ခုကို တိုက္ပါ။
• အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလးအား ႏို႔ဗူးတိုက္လွ်င္ ႏို႔အစား ဓါတ္ဆားရည္ သို႔မဟုတ္ အရည္ၾကည္ကို ပထမ 12 နာရီတြင္ တိုက္ပါ၊ ယင္းေနာက္
ပံုမွန္ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ကို နည္းနည္းစီ မၾကာခဏ တိုက္ေပးပါ။ သင့္ကေလးအား အန္တိုင္း ေသာက္စရာတစ္ခုကို တိုက္ပါ။
• ကေလးအားလံုးအတြက္ အရည္နည္းနည္းစီ မၾကာခဏ တိုက္ပါ – ဝမ္းေလွ်ာ သို႔မဟုတ္ အန္သည့္ ကေလးအားလံုးကို 15 မိနစ္တုိင္း တစ္ငံုစာ
အႀကိမ္အနည္းငယ္တိုက္ပါ။ ၎မွာ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ မ်ားမ်ားအန္ထားလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။
• သင့္ကေလးသည္ ဝမ္းေလွ်ာခါစတြင္ အစာစားရန္ ျငင္းဆိုႏုင
ိ ္သည္။ ၎မွာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အရည္ကိုေသာက္ေနသမွ် ျပႆနာတစ္ခု
မဟုတ္ပါ။
အန္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို ေလွ်ာ့ေပးမည့္ ေဆးညႊန္းစာ မပါဘဲဝယ္ႏုင
ိ ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို သင့္ကေလးအား မတိုက္ပါႏွင့္၊ ဤေဆးမ်ားသည္
သင့္ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဝမ္းေလွ်ာေနသည့္ကေလးသည္ ကူးစက္တတ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးအား ကိုင္တြယ္ၿပီးေနာက္ လက္ကို အေသအခ်ာေဆးေၾကာပါ၊
အထူးသျဖင့္ အစာမေကြ်းမီႏွင့္ ေသးခံလဲေပးၿပီးသည့္အခါ ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးကို အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ တတ္ႏုင
ိ ္သမွ် ဝမ္းေလွ်ာ ရပ္သြားသည္အထိ
ေဝးေဝးထားပါ။

ဆရာဝန္ကို မည္သည့္အခ်န္ိ ၌ ေတြ႕ရန္
အသက္ ေျခာက္လေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို အကယ္၍ ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးခိုင္းပါ၊ ေရဓါတ္ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ႏုင
ိ ္မည့္အႏၱရာယ္
ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဝမ္းေလွ်ာသည့္ မည္သည့္ကေလးကိုမဆို ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕သင့္သည္• အန္ေနၿပီး ဝမ္းေလွ်ာေနကာ အရည္မေသာက္လွ်င္
• ဝမ္းမ်ားမ်ားေလွ်ာလွ်င္ (ခ်းအရည္
ီ
တစ္ေန႔ ရွစ္ခါမွ 10 ခါ သို႔မဟုတ္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ခါမွ သံုးခါ ခ်းမ်ားမ်ား)
ီ
သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ ဝမ္းေလွ်ာသည္မွာ 10
ရက္ ၾကာၿပီးေနာက္ မသက္သာလွ်င္
• မၾကာခဏ အန္ေနၿပီး အရည္ကို မေသာက္ႏုင
ိ ္ပံုရလွ်င္
• ေရဓါတ္ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့သည့္ သေကၤတမ်ား ျပသေနလွ်င္ ဥပမာ- ေသးခံအနည္းငယ္သာ သို႔မဟုတ္ အိမ္သာသို႔ မ်ားမ်ား မသြားလွ်င္၊ ေသးမွာ အဝါ သို႔မဟုတ္
အညိဳ၊ ေခါင္းရီတီတီ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းမူး၊ ႏုတ္ခမ္းႏွင့္ပါးစပ္ ေျခာက္လွ်င္
• ဆိုးရြားစြာ ဝမ္းဗိုက္နာလွ်င္
• ခ်းတြ
ီ င္ ေသြးပါလွ်င္
• အစိမ္းေရာင္ အန္လွ်င္
• အျခား အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္အား စိုးရိမ္ေစလွ်င္
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အလြန္ ေရဓါတ္ခ်ဳ႕႔ိတဲ့ေနၿပီး အရည္မေသာက္ႏုင
ိ ္လွ်င္ ကေလးအား ေဆးရံုတင္၍ အရည္ကို ျပြန္ျဖင့္ႏွာေခါင္းမွတစ္ဆင့္
(ႏွာေခါင္းပိုက္) အစာအိမ္အတြင္းသို႔ သြင္းရန္လိုသည္ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ျဖင့္ ေသြးေၾကာမွတစ္ဆင့္ (အေၾကာေဆးသြင္းပိုက္ သို႔မဟုတ္
အေၾကာေဆးကုထံုး) တိုက္ရိုက္သြင္းရန္လိုသည္။

သတိရရန္ အဓိက အခ်က္မ်ား
• အသက္ ေျခာက္လ ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အလြန္ လြယ္ကူစြာ ေရဓါတ္ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့လာႏိုင္ၿပီး ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ ကေလးအား ဆရာဝန္ႏွင့္
ျပသစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါသည္။
• သင့္ကေလးအား အန္တိုင္း ေသာက္စရာတစ္ခုကို တိုက္ပါ။ မိခင္ႏု႔ရ
ိ ည္ကို ဆက္တိုက္ပါ။ အကယ္၍ ႏို႔ဗူးတိုက္လွ်င္ ဓါတ္ဆားရည္ကို ပထမ 12
နာရီတြင္ တိုက္ေကၽြးပါ။
• ကေလးမ်ားအား အရည္နည္းနည္းစီကို မၾကာခဏ တိုက္ပါ။
• သင့္ ကေလးငယ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးမွာ ကူးစက္တတ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္လက္မ်ားကို ပံုမွန္ အေသအခ်ာ ေဆးေၾကာပါ၊ အထူးသျဖင့္
အစာမေကြ်းမီႏွင့္ ေသးခံလဲေပးၿပီးေနာက္ ေဆးေၾကာပါ။
• အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေရဓါတ္ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့လာလွ်င္၊ ဆိုးရြားစြာ ဝမ္းဗိုက္နာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္ စိုးရိမ္ေနလွ်င္ ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားပါ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• Better Health Channel- အူေရာင္ရမ္းနာ Gastroenteritis (betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/gastroenteritis)
• Raising Children Network: အူေရာင္ရမ္းနာ Gastroenteritis (raisingchildren.net.au/articles/gastroenteritis.html)
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ေရဓါတ္ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Dehydration)

Royal Children’s Hospital မွ Victorian State Government rch.org.au/kidsinfo ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္
ထုတ္လုပ္သည္။
ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 2018
Kids Health Info ကို The Royal Children’s Hospital Foundation မွ အေထာက္အကူျပဳထားသည္။
အလွဴေငြထည့္ရန္ rchfoundation.org.au တြင္ၾကည့္ပါါ

တာဝန္မယူျငင္းဆိုခ်က္
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအား အစားမထိုးသင့္ပါ။ RCH သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဝခ်န္ိ ၌
အတိအက်ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းိ အားထုတ္၍ လုပ္ထားသည္။ RCH သည္ မွားယြင္းမႈ တစ္ခုခု၊ နားလည္မႈလြမွဲ ားမႈတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ပါ ကုသမႈတစ္ခုခု၏
ေအာင္ျမင္မႈ တို႔အတြက္ တာဝန္မယူပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္ ျပင္ဆင္ေရးသား ထားသည္။ သင့္တြင္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝခ်က္ရေၾကာင္
ွိ
း အၿမဲတမ္း စိစစ္ၿပီး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

