Pain relief for children – paracetamol and ibuprofen

ကေလးမ်ားအတြက္ နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး –
ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen)
Burmese

ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မ်ားစြာေသာ ဒဏ္ရာရရွမႈိ မ်ားႏွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ား၌ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ အျဖစ္မ်ားသည့္အျပင္ ခြစိဲ တ္ကုသမႈလုပ္ၿပီးသည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း နာက်င္မႈ အျဖစ္မ်ားပါသည္ (ခြစိဲ တ္ၿပီးေနာက္ နာက်င္မႈ)။ သင့္ကေလးသည္ နာက်င္မႈ သက္သာေစရန္ သို႔မဟုတ္ နာက်င္မႈကို
ထိန္းထားေစရန္ ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ကဲ့သို႔ေသာ (အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေစေသာ) နာက်င္အကိုက္အခဲ
ေပ်ာက္ေဆးကို လိုအပ္ႏုင
ိ ္သည္။
ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) သည္ သင့္ကေလး နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္
မဟုတ္ပါ၊ ေဆးႏွစ္မ်ဳးလံ
ိ ုးသည္ နာက်င္မႈခံစားေနရျခင္းကို သက္သာေစရံုသာ လုပ္ေပးသည္။
နာက်င္ကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆး၏ မွန္ကန္ေသာ ေဆးခြက္ခ်န္ိ ကို တိုက္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်န္ိ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေဆးပုလင္း
သို႔မဟုတ္ ေဆးဘူးပါ ေရးသားထားသည့္ ေဆးခြက္ခ်န္ိ ကို တိုက္ပါ။
ေနထိုင္မေကာင္းသည့္ သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္မွ ဆိုးရြားသည့္ နာက်င္မႈခံေနရေသာ ေမြးကင္းစကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးဦးကို
ျဖစ္ပြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား သိရရန္
ွ ိ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသင့္သည္။

သင့္ကေလး နာက်င္မႈခံစားေနရသည့္ သေကၤတမ်ား
ပိုႀကီးသည့္ကေလးမ်ားသည္ နာက်င္ေနေၾကာင္းကို သင့္အား မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျပာျပႏုင
ိ ္ေသာ္လည္း အခ်ဳ႕ကေလးမ်ားမွ
ိ
ာ
မည္သည့္ေနရာ၌နာေနေၾကာင္း အတိအက် သင့္အား မေျပာျပႏိုင္ပါ။ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားမွာ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နာက်င္ေနေၾကာင္း
သင့္အား ျပသႏိုင္သည္• ငိုယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဟစ္ျခင္း
• မ်က္ႏွာရႈ႕မဲ
ံ ့ျခင္း
• အိပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စားရန္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
• တိတ္ဆိတ္လာျခင္း ႏွင့္ ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္လုပ္ျခင္း
• ေရႊ႕လ်ားရန္ ျငင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ေသာင့္သက္သာ မေနႏိုင္ျခင္း

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလးအား ေခ်ာ့ေမာ့ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ကေလး၏ နာက်င္မႈကို
သက္သာေအာင္မလုပ္ႏုင
ိ ္လွ်င္ သူတို႔အား စိတ္အာရံုေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲအံုေပးျခင္း၊ နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးတိုက္ျခင္းတို႔သည္
အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။
• ပါရာစီတာေမာ (Paracetamol) ကို အသက္ တစ္လေက်ာ္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား၊ ႀကီးေသာကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအား
နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ နည္းနည္းမွအလယ္အလတ္အတြက္ တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) မ်ားမ်ားကို ကေလးအား
ၾကာၾကာတိုက္လွ်င္ ထိခိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
• အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (Ibuprofen) ကို အသက္ တစ္လေက်ာ္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား၊ ႀကီးေသာကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအား
နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ နည္းနည္းမွ အလယ္အလတ္ အတြက္ တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ၎ေဆးကို အသက္ သံုးလေအာက္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္
ေသြးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါရွေသာ
ိ
ကေလးမ်ားအား မတိုက္သင့္ပါ။
• ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားသည္ မဟုတ္လွ်င္ အသက္ 12 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအား မည္သည့္အခါမွ် အက္စ္ပရင္ (aspirin) ေဆးကို နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ
အတြက္ မတိုက္ပါႏွင့္။ ၎သည္ (Reyes Syndrome) ဟုေခၚေသာ ေရာဂါ ရွားပါးေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ နာမက်န္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ပါရာစီတေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) သည္ သင့္ကေလး၏ နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္ၿပီး ပိုမို၍ သက္ေသာင့္သက္သာ
ရွေစေသာ္
ိ
လည္း ၎ေဆးတစ္ခုမွ် နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းအား ေပ်ာက္ကင္းေစမည္ မဟုတ္ပါ။
ပါရာစီတာေမာ(paracetamol) ႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) သည္ သင့္ကေလးအား အကယ္၍ သူတို႔တြင္ နားကူးစက္မႈ၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အစာအိမ္နာ
သို႔မဟုတ္ အရိုးက်ဳးကဲ
ိ ့သို႔ေသာ နာက်င္မႈရလွ
ွ ိ ်င္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ အိပ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ ကေလး၏ နာက်င္မႈသည္ နာရီအနည္းငယ္ထက္ ပိုၾကာလွ်င္၊ နာက်င္မႈမွာ အလယ္အလတ္မွ ဆိုးရြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမွာ
သိသာစြာ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သိရရန္
ွ ိ ကေလးအား ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားပါ။

ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) တိုက္ျခင္း

အို္င္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) တိုက္ျခင္း

မည္မွ် တိုက္ရမည္ -

မည္မွ် တိုက္ရမည္ -

• ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သည္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား၊

• အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) သည္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား၊ ငယ္ရြယ္ေသာ

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပိုႀကီးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

ကေလးမ်ားႏွင့္ ပိုႀကီးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းေသာ
ိ

အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းေသာ
ိ
ေဆးအာနိသင္အတိုင္းအဆႏွင့္တကြ ရွၾကပါသည္
ိ
။

ေဆးအာနိသင္အတိုင္းအဆႏွင့္တကြ ရွၾကပါသည္
ိ
။ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္

ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ကို မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီ

(ibuprofen) ကို မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းကလည္
ိ
း

အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းကလည္
ိ
း ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကၿပီး အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းေသာ
ိ

ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကသည္၊ တံဆိပ္အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းတြ
ိ င္

တံဆိပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းေသာ
ိ
အမည္မ်ားရွၾကသည္
ိ
(ဥပမာ-

အမည္အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းရွ
ိ ၾကသည္
ိ
(ဥပမာ- Nurofen, Brufen, Advil,

Panadol, Panamax, Dymadon)။

Dimetapp)။

• သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်န္ိ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေဆးပုလင္း
သို႔မဟုတ္ ေဆးဘူးပါ ေရးသားထားသည့္ ေဆးခြက္ခ်န္ိ ကို တိုက္ပါ။
• အကယ္၍ သင့္ႏု႔စ
ိ ို႔ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးမွာ အျခား
ေဆးဝါးတစ္ခုခုကို ေသာက္ေနလွ်င္ ၎ေဆးတြင္လည္း
ပါရာစီတာေမာ မပါေၾကာင္း စစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ အျခားေဆးဝါး၌
ပါရာစီတာေမာအခ်ဳ႕ိ ပါဝင္ေနလွ်င္ သင့္ကေလးအား
မ်ားမ်ားမတုိက္ပါႏွင့္။
မည္မွ် မၾကာခဏ တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသလဲ။
• ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ကို ေလးနာရီမွ ေျခာက္နာရီတိုင္း
တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္ – 24 နာရီတြင္ ေလးႀကိမ္ထက္ မေက်ာ္ပါေစႏွင့္။
• အကယ္၍ သင့္ကေလးအား ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ကို
48 နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုက္ရန္လိုအပ္လွ်င္ သင္ ကေလးအား
ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားပါ။

• သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်န္ိ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေဆးပုလင္း
သို႔မဟုတ္ ေဆးဘူးပါ ေရးသားထားသည့္ ေဆးခြက္ခ်န္ိ ကို တိုက္ပါ။
မည္မွ် မၾကာခဏ တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသလဲ။
• ေျခာက္နာရီမွ ရွစ္နာတိုင္း တုိက္ႏုင
ိ ္ပါသည္ သို႔ေသာ္ တစ္ရက္လွ်င္
သံုးႀကိမ္ထက္ မေက်ာ္ပါေစႏွင့္။
• ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ားရွ
ိ
ပါသည္
ိ
၊ ၎မွာ အကယ္၍
ကေလးတစ္ဦးအား အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) အခ်န္ိ ၾကာျမင့္စြာ
တိုက္သည့္အခါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအား
အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ကို 48 နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
တိုက္ရန္လိုအပ္လွ်င္ သင့္ ကေလးအား ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားပါ။
သတိျပဳရန္- သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးခြက္ခ်န္ိ ျဖင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ကို
ေရတိုကာလ၌သံုးစြျခင္
ဲ းတြင္ ေရတစ္ခြက္ျဖင့္ အစာမစားဘဲ
ေသာက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အကယ္၍ အစာအိမ္ အဆင္မေျပမႈျဖစ္ေစလွ်င္
သင္သည္ သင့္ကေလးအား အစာအနည္းငယ္ေကြ်းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
ႏို႔ အနည္းငယ္ တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။

သင့္ကေလးအား ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) ႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ႏွစ္မ်ဳးလံ
ိ ုး တိုက္ျခင္း
သင့္ကေလး၏ နာက်င္မႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုင
ိ ္ေသာေၾကာင့္ ပါရာစီတာေမာႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ကို တစ္လွည့္စီတိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္
တစ္ခ်န္ိ တည္းတြင္ ႏွစ္မ်းလံ
ု ိ ုးပင္ တိုက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ဤသို႔တိုက္လွ်င္ ေဆးတစ္မ်ဳးမ်ဳ
ိ းကိ
ိ ု မေတာ္တဆ မ်ားမ်ားႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ
တုိက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သြားႏုင
ိ ္သည္။ ပါရာစီတာေမာႏွင့္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ကို တစ္ခုစီတိုက္သည့္အခါ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း လုပ္ထားပါ၊ သို႔မွသာ
သင့္ကေလးအား ေဆးတစ္မ်ဳးမ်ဳ
ိ းကိ
ိ ု မ်ားမ်ားတိုက္မိမည္ မဟုတ္ပါ။

နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ေဆးခ်န္ိ လြန္ျခင္း
• ပါရာစီတာေမာ (Paracetamol) သည္ ကေလးမ်ား၌ မေတာ္တဆ ေဆးခ်န္ိ လြန္မႈ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေဆးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပါရာစီတာေမာ အရည္ သို႔မဟုတ္ ေဆးျပား အလြန္မ်ားမ်ား ေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ကေလး၏ အသည္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာက္ကပ္မ်ားကို
ထိခိုက္ႏုင
ိ ္သည္။
• အကယ္၍ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) အလြန္အကြ် ံေသာက္မိလွ်င္ ၎သည္ အစာအိမ္ကို အဆင္မေျပျဖစ္ေစႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံ
အသက္ရွဴျခင္းကို ထိခိုက္ႏုင
ိ ္ၿပီး အလြန္ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေစသည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ကို အလြန္အကြ်ေသာက္
ံ
မိလွ်င္
အဆိပ္အေတာက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဌာန (Poisons Information Centre) ကို ဖုန္း (13 11 26 ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္း) ျဖင့္ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
အနီးဆံုး ေဆးရံု အေရးေပၚလူနာဌာနသို႔ ေခၚသြားပါ။
သင့္ကေလးအား ေဆးမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ယူေသာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ • ေဆးမ်ားကို အၿမဲတမ္း ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမွေသာ
ီ
ေနရာ၌ ထားပါ။ ၎တို႔ကို ေသာ့ခတ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ကေလးဖြင့္မရသည့္
ဗီရိုတြင္းထားရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
• ေဆးတိုက္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္မခ်င္း ေဆးမ်ားကို ပတ္ထားေသာေၾကးစကၠဴမွ မထုတ္လိုက္ပါႏွင့္။ ပတ္ထားသည့္ေၾကးစကၠဴကို
ကေလးမ်ား ဖြင့္မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆးျပားမ်ားကို ပတ္ထားသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကေလးအေနျဖင့္ ေဆးကိုရွာေတြ႔လွ်င္
မေသာက္ႏုင
ိ ္ေအာင္လုပ္ထားပါသည္။
• ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အုိင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ေဆးရည္မ်ားကို အၿမဲတမ္း ကေလးဖြင့္မရေသာ ပုလင္းဖံုးျဖင့္ပိတ္ထားပါ။

သတိရရန္ အဓိက အခ်က္မ်ား
• သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်န္ိ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေဆးပုလင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးဘူးပါ ေရးသားထားသည့္ ေဆးခြက္ခ်န္ိ ကို တိုက္ပါ။
• နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ နာက်င္မႈကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို မေပ်ာက္ကင္းေစပါ။
• ေနထိုင္မေကာင္းသည့္ သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္မွ ဆိုးရြားသည့္ နာက်င္မႈခံစားေနရေသာ ေမြးကင္းစကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးဦးကို
နာက်င္မႈ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား သိရရန္
ွ ိ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသင့္သည္။
• ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ကို သင့္ကေလးအား ဆရာဝန္ႏွင့္မျပသဘဲ 48 နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍
မတိုက္ပါႏွင့္။
• အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ပါရာစီတာေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖင္ (ibuprofen) ကို အလြန္အကြ်ေသာက္
ံ
မိလွ်င္
အဆိပ္အေတာက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဌာန (Poisons Information Centre) ကို ဖုန္း (13 11 26 ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္း) ျဖင့္ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
အနီးဆံုး ေဆးရံု အေရးေပၚလူနာဌာနသို႔ ေခၚသြားပါ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးမ်ား၌ အဖ်ားတက္ျခင္း (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Fever_in_children)
• The Royal Children’s Hospital: ကေလးမ်ားအား သက္သာေအာင္လုပ္ျခင္း (rch.org.au/comfortkids/for_parents)
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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။

