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ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ອາຫານຊ່ວຍບ�ຳລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ.
ພ້ອມເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາມີຄວາມຜູກ ພັນກັນ.
ອາຫານເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ໝູເ່ ພື່ອນໄດ້ຢູ່ນ�ຳກັນ
ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີໄວ້

ການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຄົບໝວດໝູແ
່ ມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບທີ່ດ.ີ ອາຫານ
ແມ່ນໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮາ່ ງກາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ ແລະ ຄົ້ນຄິດໄດ້ດີອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ,້ ອາຫານຍັງ
ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຮົາຈາກການຕິດເຊືອ
້ ພະຍາດ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆອີກ; ພ້ອມນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃນການເຮັດ
ວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນເປັນປົກກະຕິດ.ີ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ ຜິວໜັງ, ຜົມ ແລະ
ແຂ້ວຂອງພວກເຮົາເງົາງາມ ແລະ ແຂງແຮງອີກດວ້ຍ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນກໍ່ບໄໍ່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ອາຫານທັງ ໝົດທີເ່ ຮົາກິນເຂົາ
້ ໄປນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາມ
 ສ
ີ ຸຂະພາບດີໄດ້. ອາຫານສໍາເລັດຮູບທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ ທີ່ພວກເຮົາກິນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້ ແມ່ນ ມີສ່ວນປະສົມຂອງເກືອ, ໄຂມັນ ແລະ ນ�ຳ
້ ຕານຫຼາຍເກີນໄປ. ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກໍໃ່ ຫ້ເກີດ
ບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ ແລະ ເບົາຫວານ.

ການທີຈ
່ ະມີສຂ
ຸ ະພາບດີຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະອາຫານທີ່ດີ ແ
 ລະຄົບໝວດໝູ.່
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ
ທຸກຄົນຕ້ອງການອາຫານໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອເສີມສ້າງ ພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຮາ່ ງກາຍ ພ້ອມທັງ
ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງໃນແຕ່ລະມື.້
ການຂາດອາຫານຫຼາຍອາທິດ ຫຼືຫຼາຍເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ຈະກໍໃ່ ຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮາ້ ຍແຮງ
ແລະກາຍເປັນຊໍາເຮື້ອໃນທີ່ສຸດ. ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍ, ຜູ້ທີ່ມເີ ຊືອ
້ ເອັດໄອວີ (HIV) ແລະແມ່ຍິງ
ຖືພາຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດອາຫານຫຼາຍກວ່າ (ແລະໄວກວ່າ) ໝູ.່ ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ແລ
ະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີອາຫານທີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້.

ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍຕ້ອງການອາຫານໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ
ເມື່ອທຽບກັບຄົນໄວອື່ນໆ ໃນແຕ່ລະວັນເດັກນ້ອຍມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ. ການຂ
າດອາຫານໃນໄວເດັກຈະມີຜົນກະທົບໄລຍະຍາວເຮັດໃຫ້ເດັກຂະຫຍາຍ (ເຕີບໂຕ) ຕົວຊ້າ, ບໍແ
່ ຂງແຮງ
ແລະຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຕໍ່າ.
ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ພຽງພໍ:
• ຕ
 ັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍເກີດຈົນຮອດອາຍຸ 6 ເດືອນ (ຫຼື ຈົນແຂ້ວເຫຼັ້ມທໍາອິດປົ່ງ) ຄວນໃຫ້ກິນແຕ່ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າ
ງດຽວ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ກິນອາຫານ ຫຼື ດື່ມນໍ້າ.
• ເ ຖິງວ່າຈະເລີມ
່ ປ້ອນອາຫານໃຫ້ເດັກ ເມື່ອຕອນເດັກໄດ້ອາຍຸ 6 ເດືອນ ແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເດັກຍັງ ຕ້ອງໄດ້ສື
ບຕໍ່ກິນນົມແມ່. ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນົມແມ່ຈົນຮອດອາຍຸ 2 ປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຍິ່ງ ດີ. ການໃຫ້ນົມລູກ
ແລະປ້ອນອາຫານແມ່ນ ເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ເດັກຈະໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່
ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງສມ
ົ ບ
 ູນ.
• ເ ມື່ອເລີມ
່ ປ້ອນອາຫານໃຫ້ເດັກ ຄວນປ້ອນເທື່ອລະນ້ອຍ ແຕ່ໃຫ້ປ້ອນສອງ-ສາມເທື່ອໃນມື້ໜຶ່ງໆນັ້ນ.
ແລ້ວຈາກນັ້ນຈ
 ິ່ງເພີ່ມປະລິມານອາຫານຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆ. ເ ມຶ່ອເດັກອາຍຸ 2 ປີ ຄວນກິນອາຫານຢ່າງໜ້ອຍ 4
ຄັ້ງ ຕໍ່ມ.ື້ ເດັກທີ່ຢຸດກິນນົມແມ່ແລ້ວຍິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຍັງ ກິນນົມແມ່ຢ.ູ່
• ໃ
 ຫ້ເດັກກິນອາຫານໃສ່ຖ້ວຍຂອງຕົນເ ອງ ແລະໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າເ ດັກແ
 ຕ່ລະຄົນກິນອາຫານຂອງຕົນເ ອງໝົດ
ບໍ.
• ໃ
 ຫ້ອາຫານເດັກຍິງ ແລະເດັກຊາຍໃນປະລິມານທີເ່ ທົ່າກັນ ເພາະທັງສອງຕ້ອງການອາຫານໃນປະລິມານທີ່
ເທົ່າກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢາ່ ງແຂງແຮງ.
• ປ
 ິ່ນປົວພະຍາດຖອກທ້ອງທັນທ
 ີ ດ້ວຍການໃຫ້ດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່ແລະຂອງແຫຼວປະເພດອື່ນໆ
(ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ເບິ່ງ ໜ້າ 22 ໃນບົດ ການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ້ອງ).
• ເ ມື່ອເດັກມີພະຍາດແມ່ກາຝາກ (ແມ່ທ້ອງ) ແມ່ນປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ ໂດຍການໃຫ້ກິນຢາເມເບນດາໂຊນ
(mebendazole). ຖ້າຫາກວ່າໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານຫາກມີເດັກຫຼາຍຄົນເ ປັນພ
 ະຍາດແມ່ກາຝາກ (ແມ່ທ້ອງ)
ແມ່ນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນກິນຢາເມເບນນາໂຊນ ໃນທຸກໆ 6 ເດືອນເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ (ເບິ່ງ ໜ້າ 34).
ເດັກທີ່ຢູ່ໃນໄວທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ ຍ່ອມມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ.
ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢູ່ໜ້າທີ 1 ຫາ 3 ຂອງບົດ ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບການປ້ອນອາ
ຫານເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
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ການກິນອາຫານຫຼາຍປະເພດໃຫ້ຄົບໝວດໝູ່

ການກິນອາຫານຫຼາຍປະເພດໃຫ້ຄົບໝວດໝູ່
 ນເກືອບທົ່ວໂລກ ຄົນສ່ວນຫຼາຍກິນອາຫານຫຼັກປະເພດດຽວທີ່ມລ
ໃ
ີ າຄາຖືກເກືອບທຸກຄາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ການກິນອາຫານແບບນີ້ ຈະໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮາ່ ງກາຍກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການກິນອາຫານພຽງແຕ່ປະເພດດຽວ
ແມ່ນຍັງ ບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ ມີສຸຂະພາບດີໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີພະລັງງານ ແລະພູມຄຸມ
້ ກັນຕໍ່ກັບພະຍາດ ຄົນເຮົາຕ້ອງກິນອາຫານປະເພດອື່ນໆຕື່ມ
ອີກ.

ກິນແຕ່ເຂົ້າຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່
ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີໄດ້

ຕ້ອງກິນໝາກຖົ່ວ, ຊີ້ນ, ນົມ, ໄຂ່, ຜັກ ຫຼື
ໝາກໄມ້ ຕື່ມອີກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ.

ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດ,ີ ເຮົາຕ້ອງກິນ:

ແປ້ງ

ນ�ຳ້ນົມ

ເຂົ້າ

ເຂ

ົ້າຟ

າງ

ອາຫານທີໃ່ ຫ້ ທາດແປ້ງ, ຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້
ເພື່ອໃຫ້ ພະລັງ ງານແກ່ຮາ່ ງກາຍ

ນົມສົ້ມ

ອາຫານທາດໂປຣຕິນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍ
ແຂງແຮງ ເຊັ່ນ: ໝາກຖົ່ວ, ໄຂ່, ປາ ຫຼື ຊີ້ນ

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີທາດ
ວິຕະມິນຫຼາຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮາ່ ງ
ກາຍ

ການກິນອາຫານຫຼາຍປະເພດທີເ່ ປັນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະວັນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາສຸຂະພາບ
ທີ່ຮາ້ ຍແຮງໄດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ອາຫານປະເພດແປ້ງ ທີໃ່ ຫ້ພະລັງງານ
ອາຫານປະເພດທາດແປ້ງທ
 ີ່ພວກເຮົາກິນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ພະລັງງາ
ນຫຼາຍແກ່ຮາ່ ງກາຍຂອງຄົນເຮົາໃນການໃຊ້ຊວ
ີ ິດປະຈໍາວັນ, ການເຮັດວຽກ,
ເບິ່ງແຍງດູແລຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ອາຫານທີເ່ ຮົາກິນໃນແຕ່ລະວັນ ແມ່ນຂຶ້
ນກັບວ່າບ່ອນເຮົາດໍາລົງຊີວິດ ເຊິ່ງມັນອາດຈະມີ:
• ເຂົ້າ

• ມ ັນຝະ
ລ່ງັ

• ສາລີ

• ເຜືອກ

• ເຂົ້າເບຼ

• ເຂົ້າຟ່າງ

• ມ ັນຕນ
ົ້

• ຫ
 ຼື ແກນ
່ ທັນຍາພືດອື່ ນໆ, ຫົວຜ ັກ
ຫຼື ໝາກໄມທີ່້ ໃຫທ
້ າດແປງ
້

• ໝາກສາ
ເກ

ແປ້ງ

ເຂ

ເຂົ້າ

ົ້າ ຟ

າງ

• ໝາກກວຍ
້
ອາຫານປະເພດທາດແປ້ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປຸງແຕ່ງໃຫ້
ເປັນເຂົາ
້ ປຽກ, ອົບໃຫ້ເປັນແ
 ຜ່ນແ
 ປ້ງ ແລະ ເຂົາ
້ ຈີ,່ ຕໍາ ຫຼື
ບົດໃຫ້ລະອຽດ ຫຼື ປຸງແຕ່ງ ທັງ ໝົດເລີຍ.

ເລືອກໃຊ້ເມັດພືດທັນຍາຫານທີ່ມໃີ ນທ້ອງຖິ່ນ
ຖ້າເຈົ້າມີທາງເລືອກໄດ້ວ່າຈະກິນອາຫານທາດແປ້ງ ປະເພດໃດ, 
ພືດທັນຍ
 າຫານໃນທ້ອງຖິ່ນກ
 ໍ່ເປັນທ
 າງເລືອກທີ່ດີ ເພາະພວກ
ມັນສາມາດປູກໄດ້ງ່າຍ ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນເຄມີລາຄາແພງໃນການບົ
ວລະບັດ ແລະ ຍັງເປັນອາຫານ ທີ່ມໂີ ພສະນາການສູງ ອີກດວ້ຍ. ສາລີ,
ເຂົ້າເບຼ ແລະ ເຂົາ
້ ກໍ່ເປັນພືດທັນຍ
 າຫານທີ່ດ,ີ ແຕ່ວ່າສ
 ິ່ງ ທີ່ມໃີ ນທ້ອງ
ຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ເຂົາ
້ ຟ່າງ ແລະໂຊບະ (ຫຼືບັກຫ
 ວີດ (buckwheat))
ແມ່ນດີກວ່າ ເພາະວ່າພ
 ວກມນ
ັ ມີທາດໂປຣຕິນ, ວິຕະມິນ ແລະ
ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ.

ເຂົາ້ ແລະ ເຂົາ້ ເບຼ
ຖ້າກິນເຂົາ
້ ຫຼື ເຂົ້າເບຼເປັນສ
 ່ວນໃຫຍ່, ກ
 ານປຸງແຕ່ງ ພວກມນ
ັ ໂ
 ດຍທີ່ຍັງມ
 ີຮ�ຳ ແລະຫົວຈ
 າວເຂົາ
້ ຕ
 ິດ
ກັບເ ມັດເຂົາ
້ ນັ້ນແ
 ມ່ນດ
 ີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ. ເຂົາ
້ ເບຼ ແລະເຂົາ
້ ກ້ອງແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານ
ແຕ່ຖ້າບົດໃຫ້ເປັນແປ້ງ ແລະ ສີໃຫ້ຂາວ ເຂົາ
້ ນ
 ັ້ນກ
 ໍ່ ຈະໃຫ້ໄດ້ແຕ່ພະລັງງານພຽງຢ່າງດຽວ.

ມັນຕົນ
້
ຫົວມັນຕົ້ນແມ່ນອາຫານຫຼັກທ
 ົ່ວໄປທີໃ່ ຫ້ພະລັງງານຫຼວງຫຼາຍແກ່ຮາ່ ງ
ກາຍແຕ່ມສ
ີ ານອາຫານໜ້ອຍ. ແຕ່ຖ້າເ ຈົ້າກິນມ
ນ
ັ ຕົ້ນເປັນຫຼັກ ມັນຈ�ຳເປັນໆ
 ພິ
ເສດທີ່ຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານປະເພດອື່ນຕື່ມນໍາ ເຊັ່ນ: ປາແຫ້ງ, ຜັກ ຫຼືໝາກຖົ່ວ.
ໃບມັນຕົ້ນແມ່ນອຸດົມໄ
 ປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ແຕ່ຕ້ອງປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກກ່ອ
ນຈຶ່ງ ກິນ. ມັນຕ
 ົ້ນບາງຊະນິດແມ່ນ ມີລົດຊ
 າດຂົມຫຼາຍກວ່າເ ພາະວ່າ ພວກມັນມີສານໄຊຍະໄນ (cyanide)
ໃນລະດັບສູງ (ສານພິດຊ
 ະນິດໜ
 ຶ່ງ). ປະຊາຊົນເ ຮົາສາມາດກິນມັນດ້າງປະເພດນີໄ້ ດ້ໂດຍເອົາມ
ນ
ັ ມ
 າ
ຜ່ານຂະບວນການປຸງແ
 ຕ່ງເ ສຍກ່ອນ ເຊັ່ນ: ການຕ�ຳ, ບົດ, ແຊ່ນໍ້າ ຫຼື ດອງ ເຊິ່ງເປັນ “ການທ�ຳຄວາມສະ
ອາດເອົາສານພິດອອກ”.
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ການກິນອາຫານຫຼາຍປະເພດໃຫ້ຄົບໝວດໝູ່

ສາລີ
ຖ້າວ່າທ່ານກິນສາລີເປັນອາຫານທາດແປ້ງ ຫຼັກ ໃຫ້ນ�ຳເອົາສ
 າລນ
ີ ັ້ນມ
 າແຊ່ໃນນ�້ຳປູນຂາວໄວ້ເສຍກ່ອນເພື່ອ
ໃຫ້ວິຕາມິນທີ່ມີໃນສາລນ
ີ ັ້ນອອກມາ ແລະຮ່າງກາຍສາມາດລະລາຍມນ
ັ ໄດ້ງ່າຍ.
ສາລີແມ່ນມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກທະວີບອາເມລິກາ ເຊິ່ງເ ຄີຍເປັນອາຫານຫຼັກໃນຂົງ
ເຂດນີ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ. ຕ
 າມທີ່ໄດ້ຖື ປະຕິບັດກ
 ັນມ
 າແຕ່ອະດີດ ກ່ອນທີ່ຈະເອົາ
ສາລີມາປຸງແ
 ຕ່ງເ ປັນອ
 າຫານນັ້ນ ເ ພິ່ນເ ອົາມ
ນ
ັ ແຊ່ໄວ້ໃນນ�້ຳປູນຂາວກ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມນ
ັ ມີ
ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ເມື່ອສາລີໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ ວິທີການ
ປຸງແ
 ຕ່ງສ
 າລີແບບດັ່ງເ ດີມໂ
 ດຍການແຊ່ສາລີໃນນໍ້າປູນຂາວກໍ່ຖືກຫຼົງລືມໄປ.
ການກິນສາລີທີ່ບໄໍ່ ດ້ຜ່ານການແຊ່ໃນນ�້ຳປູນຂ
 າວ ກໍ່ບໍ່ເປັນຫ
 ຍັງຖ
 ້າເຈົ້າກ
 ິນອ
 າຫານ
ອື່ນໆທີ່ອຸດົມດ
 ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະວິຕາມນ
ິ ເພີ່ມເ ຕີມນ
 �ຳ. ແຕ່ສາລີແມ່ນໄ
 ດ້ກາຍເປັນອາຫານຫຼັກຂອງ
ປະຊາຊົນໃນຫຼາຍພື້ນທ
 ີ່ຂອງໂລກ - ແລະບາງເທື່ອມ
ນ
ັ ກ
 ໍ່ເປັນອາຫານພຽງຢ່າງດຽວທີ່ສາມາດຫາໄດ້
. ການກິນສາລີເປັນອ
 າຫານພຽງຢາ່ ງດຽວ ໂດຍທີ່ບໄໍ່ ດ້ຜ່ານການແຊ່ໃນນ�້ຳປູນຂາວຄືໃນອະດີດນັ້ນ
ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍ ບໍໄ່ ດ້ຮັບທ
 າດວິຕາມນ
ິ ທີ່ສາໍ ຄັນ ທີ່ເອີ້ນວ
 ່າ “ນີອະຊິນ” (niacin) ແລະຂາດທາດໂປຣຕິນ,
ທາດເຫຼັກ, ແຄລຊຽມ ແລະ ສານອາຫານອື່ນໆ ທີໄ່ ດ້ຈາກການແຊ່ສາລີໃນນ�້ຳປູນຂາວ. ການປຸງແຕ່ງສາລີ
ຕາມແບບສະໄໝກ່ອນ ແມ່ນປະຕິບັດຄືດັ່ງລຸມ
່ ນີ:້
• ເອົ າປູນຂາວ 2 ບວ
ລຊ
 ຽມ ໄຮດຣ ົກໄຊ (calcium hydrox່ ງ (ແຄ
ide) ຫຼື ແຄລຊຽມ ຄາ
ໂບເນທ (calcium carbonate)) ຖອກລ ົງ
ໃສໃ່ ນນາຕ
ໍ້ ມທີ່
ົ້ ກາລ
ໍ ັງຟົດຢູ.່
• ເອົ າສາລີແຫງ້ ½ ກິໂລໃສລ
ນຳ
�້ ຕມນ
ົ້ ນ.
ັ້
່ ົງໄປໃນ
• ຫ
 ຼ ັງຈາກຕມສາລີ
ໃນ
ນຳປູ
ປ
ົ້
�້ ນຂາວນນໄດ
ັ້
້ ະມານ
2-3 ນາທີແລວ
້ ປງົ ໝໍ້ລ ົງ ແລະ ປະໄວໃ້ ຫ້
ມ ັນເຢັນປະມານ 2-3 ຊ່ວົ ໂມງ. ຫຼ ັງຈາກນນັ ້
ເອົ າສາ
ລີຕມ
າ້ ງນາໃຫ
ົ້ ນນໄປລ
ັ້
ໍ້ ສ
້ ະອາດ,
ແກະກາບອອກຖາ້ ຕອ
ມາດ
ຈະນ �ຳເອົ າ
້ ງການ. ເຈົາ້ ສາ
ເມັດສາ
ລີທ່ ີຕມ
ປງຸ ແ
 ຕງ່ ເປັນອາ
ຫານໄດ້
ົ້ ແລວ
ັ ້ ໄປ
້ ນນ
ເລີຍຫຼືຈະບ ົດເປັນແປ້ງເພື່ ອປຸງແ
 ຕງ່ ເປັນອາ
ຫານ
ຕາມ
ຕອ
ການ
ກ່ ໄໍ ດ.້
້ ງ

ເຂົາ້ ຈີ່ ແລະ ເສັນ
້ ໝີ່ຈາກໂຮງງານແມ່ນບໍມ
່ ສ
ີ ານອາ
ຫານຫຼາຍເທົາ
່ ກ
 ັບອາຫານແຕ່ງກິນເ ອງ
ເຂົ້າຈີ,່ ເຂົາ
້ ໜົມ ແລະ ເ ສັນ
້ ໝີ່ທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ
ແມ່ນບໍມ
່ ສ
ີ ານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄືກັນກັບອາຫານຫຼັກທີ່ພວກ
ເຮົາປຸງແຕ່ງ ກິນເອງໃນຄົວເຮືອນ (ເຂົາ
້ ປຽກ ແລະ ເມັດທ
 ັນ
ຍາພືດອື່ນໆ); ແລະ ອາຫານໂຮງງານນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີໄຂມັນ, ເກືອ
ແລະ ນໍ້າຕານຫຼາຍໂພດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ນໍາ້ ຕານ ແລະ ນໍາ້ ມັນ
ນໍ້າຕານ ແລະ ນໍ້າມັນ ແມ່ນອາຫານທີໃ່ ຫ້ພະລັງງານ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາຕ
 ້ອງການ
ພວກມນ
ັ ໃນປະລິມານໜ້ອຍດຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃ
 ນອາຫານຂອງເດັກ
ນ້ອຍໃນແຕ່ລະຄາບຄວນໃຫ້ມມ
ີ ນ
ັ ນ້ອຍໜຶ່ງ - ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາກິນພ
 ຽງອາຫານທີໃ່ ຫ້ທາດແປ້ງ
ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະອາຫານອື່ນໜ
 ້ອຍ. ໂ
 ດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ
ນ�ຳ້ມນ
ັ ພືດ
ແມ່ນ ມີທາດນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນຫຼາຍ ເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຄົນເ ຮົາ. ບັນ
ນ�ຳ້ມນ
ັ ໝູ
ດາຜູ້ຄົນທີ່ກິນແ
 ຕ່ອາຫານຈາກໂຮງງານເປັນຫຼັກນ
 ັ້ນຈະບໍລິໂພກນ�້ຳຕານ ແລະໄຂ
ນ�ຳ
້ ຕາ
ນ
ເນີ ຍ
ມັນເ ຂົາ
້ ໄ
 ປຫຼາຍເກີນໄ
 ປ ເຊິ່ງຈ
 ະພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍໆຢ່າງຕາມມາ,
ເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃນໜ້າ 14.

ອາຫານທີ່ອຸດມ
ົ ໄປດວ້ຍໂປຣຕິນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສຸຂະພາບແຂງແຮງ
ຄົນເ ຮົາທຸກຄົນແມ່ນຕ້ອງການທາດໂປຣຕິນເພື່ອໃຫ້ຮາ່ ງກາຍແຂງແຮງ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ
ຟື້ນຄືນຈາກການເຈັບເປັນ ແລະການບາດເຈັບ. ອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕິນ ແມ່ນມີ:
່ ົ ເລນ
່ ົ , ຖວ
່ ົ ຝ ັກຍາວ, ຫຼື ໝາກຖວ
່ ົ ປະເພດອື່ ນໆ.
• ແກນ
ຕລ
ິ (lentils), ຖວ
່ ໝາກຖວ
່ ົ ດິນ, ໝາກກໍ ແລະ ແກນ
່ ົ ອ່ ນໆ.
• ໝາກຖວ
ຸ ຖ
ວ
ື
່ ໝາກໄມຕະ
້ ກນ
• ໄຂຊ
ນດ
ິ ຕາ່ ງໆ.
່ ະ
້ ສ ັດຂະ
• ຊ
ນ
ບອ
ທ່ ີເຈົາ້ ອາ
ໃສ
ຢ:ູ່ ຊີນ
ໜາດໃຫຍ ່ ຫຼື ນອ
ນ
ີ້ ປະເພດຕາ່ ງໆທີ່ ຫາໄດງ້ າຍໃນ
ີ້ ສ ັດປີກ,
່
່ ນ
້ ຍ, ຊ
ປູປາກຸງ້ ຫອຍ ຫຼື ແມງໄມຕ
້ າ່ ງໆ.
• ນ ົມ, ເນີຍແຂງ, ແລະ ນ ົມສມ.
ົ້
ເມັດເຂົ້າທີ່ຍັງມີກາກຮ�ຳເຂົາ
້ ຕິດຢູເ່ ຊັ່ນ: ເຂົາ
້ ກ້ອງ ແລະ ເຂົາ
້ ໂຮລວີດ (whole wheat)
ແມ່ນມີທາດໂປຣຕິນຢູ.່ ແລະເຫັດຊະນິດຕ
 ່າງໆທີ່ສາມາດກິນເ ປັນອ
 າຫານໄດ້ກໍ່ມີທາດໂປຣຕິນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເຮົາສາມາດມີສຸຂະພາບດີໄດ້ໂດຍການກິນໝາກຖົ່ວ, ໜາກຖົ່ວດິນ ແລະ ພືດອື່ນໆທີໃ່ ຫ້ທາດໂປຣຕິນ
ເຊິ່ງມັນກໍ່ໄດ້ທາດໂປຣຕິນເທົ່າໆກັບທ
 ີ່ໄດ້ຈາກການກິນຊ
 ີ້ນ. ເມື່ອສົມທຽບກັນແລ້ວພືດທີໃ່ ຫ້ທາດໂປຣຕິນແມ່ນ
ມີລາຄາຖືກກວ່າ ບໍວ
່ ່າຈະປູກ ຫຼື ຊືເ້ ອົາ.
ພວກເຮົາຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕິນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດັກນອ້ຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ປວ
່ ຍທີ່ຫາກໍ່ພື້ນຈາກການບາດ
ເຈັບ ຫຼເື ຈັບເປັນ ແມ່ນຕ້ອງການອາຫານທີໃ່ ຫ້ທາດໂປຣຕິນທ
 ຸກມື.້ ດັ່ງນັ້ນ,
ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄ
 ດ້ໃຫ້ອາຫານທີ່ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງເຫຼົ່ານີ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາ
ມຕ້ອງການມັນທີ່ສຸດ.
ບາງຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍນົມໄດ້ດີ ເມື່ອດື່ມ
ມັນລົງໄປແລ້ວ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກເ ຈັບປັັ້ນທ້ອງ
ເກີດຂ
 ຶ້ນເ ມື່ອກ
 ິນອ
 າຫານທີ່ເຮັດມ
 າຈາກນົມງ ົວ
ລົງໄ
 ປ ເຈົ້າອາດມີອາການແພ້ນໍ້ານົມ, ແລະ
ຄວນກິນອາຫານໂປຣຕິນປະເພດອື່ນແທນ.
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ການກິນອາຫານຫຼາຍປະເພດໃຫ້ຄົບໝວດໝູ່

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຊວ
່ ຍປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ
ພະຍາຍາມກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກໆມື້ ເພາະວ່າພວກມັນມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ
ຕ່າງໆທີ່ສາ
ໍ ຄັນຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ໂດຍຊວ
່ ຍໃນການ:
• ປົກປອ
ຮ ັກສາອະໄວຍະວະພາຍໃນຕາ່ ງໆຂອງ
ພວກ
ເຮົາ.
້ ງ
• ບ �ຳລຸງຮ
 ັກສາໃຫສ
ຸ ະພາບດີ.
້ າຍຕາ, ຜິວໜັງ, ແຂວ
້ ແລະ ຜ ົມມີສຂ
• ເຮັດໃຫກ
້ ານຍອ
່ ຍອາຫານໄດດ
້ ີ ແລະ ການຂ ັບຖາ່ ຍເປັນປົກກະຕິ.
• ສາ້ ງພູມຄຸມ
້ ກ ັນພະຍາດຕາ່ ງໆ.

ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ ທີ່ປູກເອງຕາມສວນຄົວ ຫຼື ໃນບ່ອນທີ່ເຈົາ້ ອາໃສ ແມ່ນດີຕສ
ໍ່ ຂ
ຸ ະພາບຄືກັບກັບຜັກ
ແລະ ໝາກໄມ້ທນ
ີ່ າໍ ເຂົາ້ ຈາກຕາ່ ງປະເທດ. ແລະພວກມນ
ັ ກ
ແ
ໍ່ ມ່ນມີລາຄາຖືກກວ່າ ຫຼື ບ
 ຕ
ໍ່ ້ອງໄດ້ຊຫ
ື້ າ
(ແບ່ງໃຫ້ກັນລ
 າ້ ໆ).
ໃຫ້ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ. ຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ຊະນິດໃ
 ດໆ
ກໍ່ລວ
້ ນແຕ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເຊັ່ນ:
• ໝາກອຶ.
• ໝາກແຕງ.
• ພິກໄທ ແລະ ໝາກເຜັ ດ.
່ ົ ຂຽວ ແລະ ຖວ
່ ົ ຝ ັກຍາວ.
• ໝາກຖວ
• ໝາກເບີຣ,ີ ລວມເຖິງໝາກເບີຣປ
ີ າ
່ ທີ່ ສາມາດກິນໄດ.້
• ໝາກມວງ,
ໝາກຮຸງ່ , ໝາກສີດາ, ໝາກກຽ້ ງ ແລະ ອື່ ນໆ.
່
• ໝາກໄມຈາກ
ຕນ
 າກຢືນຕນ
ນດ
 າ່ ງໆ.
ົ້ ໄມກ
ິ ໝ
ົ້ ຊະ
ິ ຕ
້
້ ນ
• ຜ
 ັກໃບຂຽວ - ຜ ັກທີ່ປູກຕາມສວນຄ ົວ ຫຼື ຜ ັກທີ່ເກີດຕາມທ ໍາມະຊາດທີ່ສາມາດກິນໄດກ
ໍ ປ
ີ ະໂຫຍດຕໍ່ ສຸຂະພ
້ ່ມ
າບ ເຊິ່ ງລວມເຖິງໃບຜ ັກທີ່ເຮົາປູກເພື່ ອກິນຫົວ ເຊັ່ ນ: ໃບມ ັນດາ້ ງ, ໃບມ ັນແກວ ແລະ ເຜືອກ.
ການກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມສ
ີ ີສນ
ັ ແຕກຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍເຮົາໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະ
ແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດ.

ເບ້ຍຜັກ ແລະ ຖົ່ວງອກ
ເບ້ຍຜັກ ແລະ ຖົ່ວງອກ ແມ່ນ ໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ສາໍ ຄັນຫຼາຍຊະນິດຕໍ່ຮາ່ ງກ
າຍ. ເອົາແກ່ນໝາກຖົ່ວ, ແກ່ນຜັກ ຫຼື ແ
 ກ່ນທ
 ັນຍ
 ະພືດຊະນິດອື່ນໆໜຶ່ງກ
 �ຳມແ
ື ຊ່ນໍ້າໃນ
ໂຖ ຫຼືຂວດ ປະໄວ້ຄືນໜຶ່ງ. ມື້ຕໍ່ມາໃຫ້ເອົາແ
 ກ່ນຖົ່ວທີ່ແຊ່ໄວ້ນັ້ນມ
 າລາ້ ງ
ໃຊ້ແນວຕອງ ຫຼື ແພສະອາດຕອງ ແລະລິນນໍ້າເ ກົ່າອອກໃຫ້ໝົດ. ໃຫ້ເອົານ
 �້ຳ
ຖອກໃສ່ ແລະລນ
ິ ອ
 ອກມື້ລະໜຶ່ງ ຫຼືສອງຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ເມັດຖ
 ົ່ວຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີ.
ແລະໃນບໍ່ຊ້າ, ກໍ່ຈະເຫັນໜໍ່ຂາວໆແຕກອອກມາຈາກແກ່ນ. ໃນອີກສ
 ອງ
ສາມມື້ຕໍ່ມາ ເມື່ອປະກົດເ ຫັນວ່າງ ອກນັ້ນມີໃບຂຽວນ້ອຍໆແລ້ວ,ຖົ່ວງອກ
ຫຼເື ບ້ຍເຫຼົ່ານັ້ນກ
 ໍ່ສາມາດນ�ຳມາກິນໄດ້. ສາມາດກິນດ
 ິບກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະເອົາໄປ
ລວກໃຫ້ສຸກໜ
 ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວຈິ່ງ ກິນກໍ່ໄດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ບັນຫາສຸຂະພາບທີເ່ ກີດຈາກການກິນອາຫານບໍ່ຄົບໝູ່
ເມື່ອພວກເຮົາກິນອາຫານບໍ່ຄົບໝູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍໄ່ ດ້ຮັບທາດວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ທີ່ສາໍ ຄັນທີ່ຮາ່ ງກາຍຕ້ອ
ງການໄດ້ຢາ່ ງພຽງພໍ ເຊິ່ງສຸດທ້າຍເຮົາກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດກ
 ານເຈັບເ ປັນໄດ້.

ພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ທາດເຫຼັກ
ອາການເມື່ອຍ, ອອ່ນເພຍ ແລະ ຫາຍໃຈຫອບແມ່ນເປັນອາການຂອງພະຍາດເລືອດຈາງ - ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈ
າກການຂາດທາດເຫຼັກໃນເລືອດ. ປົກກະຕິແລ້ວ ພະຍາດເລືອດຈາງມັກຈະເກີດກັບແມ່ຍິງ ເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ຍິ
ງສູນເສຍທາດເຫຼັກຫຼາຍໃນໄລຍະລົງເລືອດປະຈໍາເດືອນ. ພະຍເດເລືອດຈາງຍັງສ
 າມາດເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດໃໝ່ມີ
ນ�້ຳໜັກນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ເປັນແມ່ມເີ ລືອດອອກຫຼາຍ ໃນເວລາເກີດລູກເຊິ່ງຖືເປັນອັນຕະລາຍ
ຫຼາຍສໍາລັບແມ່ຍິງ.
ກວດເລືອດຈະຮູ້ເຖິງລະດັບຂ
 ອງເຮໂມໂກຼບິນ (hemoglobin) ແລະກວດຫາປະລິມານ
ຂອງທາດເຫຼັກໃນເລືອດ.
ອາການຂອງພະຍາດເລືອດຈາງ
• ໜັງຕາຊນໃນ
ແລະ ເຫງືອກຈືດ
ັ້
• ຮູສ
ຶ ອອນ
້ ກ
່ ເພຍ
• ຮູສ
ຶ ອິດເມື່ ອຍ
້ ກ
• ມີອາການວິນຫົວ
• ຫາຍໃຈບໍ່ ສະດວກ
ການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ
ກິນອາຫານທີໃ່ ຫ້ທາດເຫຼັກຫຼາຍ ເຊັ່ນ:

ນ�ຳ້ຕານຕົມ
້

ຕັ ບ

່ ົ ຝ ັກຍາວ, ຖວ
່ ົ , ແລະ ໝາກຖວ
່ ົ ເລນ
• ຖວ
ຕລ
ິ (lentils)
• ຜ ັກໃບຂຽວ ແລະ ສາຫຼ າ່ ຍທະເລ
• ແກນ
ໄມເ້ ປື ອກ
ແຂງ
ຕາ່ ງໆ)
ັ ສ (nuts) - ແກນ
່ ພືດ ແລະ ແກນ
່ ນທ
່ ໝາກ
້ ປະເພດຕາ່ ງໆ
້ ສ ັດປີ ກ, ປາ, ປ
້ ສ ັດນອ
• ຊີນ
ເຊັ່ ນ: ຊີນ
 ,ູ ກຸງ້ , ຫອຍ ຫຼື ຊີນ
້ ຍອື່ ນໆ.
ເຄື່ອງໃນສັດ ເຊັ່ນ: ຕັບ, ຫົວໃຈ ແລະ ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງ ປະສົມກັບເລືອດ ແມ່ນ
ອຸດົມໄປດວ້ຍທາດເຫຼັກຫຼາຍເປັນພ
 ິເສດ ແລະ ລາຄາກໍ່ບແ
ໍ່ ພງອີກດວ້ຍ.
ບາງຄົນທີ່ຜິວໜັງຈືດ ຫຼື ຊີດເຫຼືອງ, ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ຫຼື ອອ່ນເພຍ
ຫຼື ຜູ້ທີ່ມເີ ລືອດອອກຫຼາຍ ອາດມີພາວະເລືອດຈາງຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ກິນຢາບໍາລຸງ ທາດເຫຼັກ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຢ
 ູ່ໜ້າທີ 39).
ອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດວ້ຍວິຕະມິນຊີ ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍເຮົາຮັບເອົ
າທາດເຫຼັກຈ
 າກອາຫານຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາກິນລ
 ົງໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ,
ໃນເວລາກິນອາຫານ ໃຫ້ກິນອາຫານທີໃ່ ຫ້ວິຕະມິນຊີ ແລະ ອາຫານທີໃ່ ຫ້ທາດເຫຼັກ
ໄປພ້ອມໆກັນ.

ແຕ່ງ ອາຫານໃສ່ໝເໍ້ ຫຼັກ,
ສາມາດຕື່ມທາດເຫຼັກເຂົ້າ
ໄປໃນອາຫານໄດ້.

ວິຕະມິນຊີ ຈະມີຢູ່ໃນຜັກສີຂຽວ ແລະ ໝາກໄມ້ສ່ວນຫຼາຍ
ລວມທັງ ໝາກເລັນ
່ , ໝາກກຽ້ງ, ໝາກຮຸງ່ , ໝາກມ່ວງ,
ໝາກແຕງ ແລະ ໝາກເບິຣ.ີ
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ການກິນອາຫານຫຼາຍປະເພດໃຫ້ຄົບໝວດໝູ່

ຕາບອດກາງຄນ
ື ແລະ ວິຕະມິນເອ
ການຂາດວິຕະມິນ ເອ ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນໃນສະຖານທີ່ໆບໍມ
່ ແ
ີ ສງສະຫວ່າງພຽ
ງພໍ (ຕາບອດກາງຄືນ) ແລະ ໃ
 ນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕາບອດສະນິດເບິ່ງ ບໍ່ເຫັນຫ
 ຍັງເ ລີຍ. ນອກຈາກວິຕະມິນເອ
ຈະມີປະໂຫຍດກັບສາຍຕາແລ້ວ ມັນຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜິວໜັງ ແລະກະດູກເ ພຶ່ອຕ້ານການຕິດເ ້ອຕ່າງໆ.
ກຸ່ມຄົນທີ່ມັກຂາດທາດວິຕາມິນເອ ສວ່ນຫຼາຍແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ເມື່ອເ ຈົ້າກິນອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ວ
ີ ິຕາມິນເອຢາ່ ງພຽງພໍ ຈະມີອາການດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ:້

ທ�ຳອິດແ
 ມ່ນຈະມີຄວາມລ�ຳບາກໃນການເບິ່ງເຫັນໃນບ່ອນທີ່ມແ
ີ ສງໜ້ອຍ ຫຼືບ່ອນທີ່ແສງໄຟບໍ່
ແຈ້ງດ
 .ີ
ຕໍ່ມາ ເຍື່ອເມືອກຕາຂາວທັງສ
 ອງຂ້າງກໍ່ແຫ້ງ. ຕາຂາວຈະເລີ່ມເສົ້າມົວ ແລະ ຫ່ຽວ
ເຂົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ ອາດຈະມີຈຸດສີຂາວເທົາ (ຈຸດບ
 ີທອດ (Bitot’s spots))
ເກີດຂຶ້ນໃນບໍລເິ ວນຕາຂາວ.
ເມື່ອພະຍາດດັ່ງກ
 ່າວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ແກ້ວຕາກໍ່ ອາດຈະມົວ ແລະ ເປັນຮູຫຼຸບລ
 ົງ .

ຫຼັງຈາກນັ້ນແກ້ວຕາກໍ່ຈະອ່ອນໃຄ່ບວມຂຶ້ນ, ຫຼືແຕກອອກ. ເຊິ່ງຕ
 າມປົກ ກະຕິແລ້ວ
ແມ່ນຈະບໍມ
່ ີອາການເຈັບປ
 ວດ ແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້.

ປ້ອງກັນຜົນຮ
 າ້ ຍທີ່ຈະເກີດກ
 ັບຕ
 າອັນເ ນື່ອງຈາກຂາດວິຕາມນ
ິ ເ ອ ໂ
 ດຍການກິນອາຫານທີ່ອຸດົມໄ
 ປ
ດ້ວຍວິຕາມິນເອ ທີ່ມີຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນທ
 ີ່ຢູ່ອາໃສຂອງເຈົ້າ ເຊັ່ນ:
• ໝ
 າກໄມ ້ ແລະ ຜ ັກຕາ່ ງໆທີ່ ມສ
ກຽ້ ງ
ສວ
ີ ນ
ີ ຳ
�້ ໝາກ
່ ນຫຼ າຍ ເຊັ່ ນ:
ໝາກອຶ, ຫ ົວກາລ ົດ, ໝ
 າກພິກໄທ, ໝາກ
ແຕງ, ໝາກ
ກຽ້ ງ,
ໝາກຮຸງ່ ສຸກ, ໝາກມວງສຸ
ກ, ຫຼື ຫ ົວມ ັນດາ້ ງທີ່ ມສ
ກກຽ້ ງ.
ີ ນ
ີ ຳ
�້ ໝາ
່
່ ົ ຂຽວ ແລະ ໃບຜັກ
• ຜ
 ັກສີຂຽວ
ສວ
່ ນຫຼວງຫຼ າຍ ເຊັ່ ນ: ຜ ັກໃບຂຽວ, ຖວ
ທີ່ ເກີດຕາມທ ໍາມະຊາດທີ່ສາມາດກິນໄດ.້
• ຕ ັບ
• ໄຂ ່
ຖ້າຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິເກີດຂ
 ຶ້ນກ
 ັບຕາອັນເ ນື່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມິນຊະນິດນີ,້
ຄວນໃຫ້ວິຕາມິນເອເສີມ (ປົກກ
 ະຕິແມ່ນໃ
 ຫ້ໂດຍການຢອດ). ການໃຫ້ວິຕາມິນເອເສີມນັ້ນ ແມ່ນສ
 າມາດໃຫ້ໄດ້
ໃນຊວ
່ ງທໃີ່ ຫ້ວັກຊີນແ
 ກ່ເດັກນ
 ້ອຍກໍ່ໄດ້ ຫຼື ເພື່ອປ້ອງກັນ ຕາບອດໃນເດັກນ້ອຍ ໃນຊວ
່ ງທີ່ມີການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສກໍໄ່ ດ້ (ເບິ່ງລ
 າຍລະອຽດ ຢູ່ໜ້າ 37).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ພະຍາດຄໍໜຽງ ແລະ ທາດໄອໂອດີນ
ພະຍາດຄໍໜຽງແມ່ນພາວະທີ່ຕ່ອມໄທຣອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າປ
 ົກກ
 ະຕິ ເຊິ່ງ
ເກີດຈາກການຂາດທາດໄອໂອດີນໃນອາຫານ. ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຂາດທາດໄອໂອດີນ ຈະສາມາດພາໃຫ້ລູກນ້ອຍ
ເກີດມ
 າຫູໜວກ ແລະ ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃ
 ຈອື່ນໆ. ເຖິງແ
 ມ່ນວ
 ່າຜ
 ູ້ເປັນແ
 ມ່ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນ
ພະຍາດຄໍໜຽງກໍ່ຕາມ ຄວາມ

ຜິດປ
 ົກກ
 ະຕິດັ່ງກ
 ່າວນັ້ນ ກໍ່ສາມາດເກີດກ
 ັບລ
 ູກນ
 ້ອຍທີ່ເກີດມ
 າໄດ້.
ວິທີປ້ອງກັນພ
 ະຍາດຄໍໜຽງ ແລະ ການຂາດທາດໄອໂອ

ດີນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຄໃື ຊ້ເກືອໄອໂອດີນ (ເກື
ອທີ່ປະສົມສານໄອໂອດີນໃນເວລາຜະລິດ) ໃນເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ. ວິທີນີ້ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນ
ປົວພະຍາດຄໍໜຽງໃຫ້ຫາຍດີໄດ້. (ຄໍໜຽງທີ່ເປັນມ
 າເປັນເ ວລາດົນແລະແຂງ ສາມາດປິ່ນປ
ວ
ົ ໄດ້ດ້ວຍ
ການຜ່າຕັດເອົາອອກເຊິ່ງປ
 ັນວ
 ິທີດຽວໃນການປິ່ນປົວ, ແຕ່ມນ
ັ ກ
 ໍ່ ບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ
 ້ອງໄດ້ປິ່ນປ
ວ
ົ ດ້ວຍວິທີນີ້ສະ
ເໝີດອກ). ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທາດໄອໂອດີນ ເຈົ້າສາມາດກິນອາຫານທີ່ມີທາດໄອໂອດີນ ເຊັ່ນ: ປາ, ປູ, ກຸ້ງ,
ສາຫຼ່າຍ ແລະ ອາຫານທະເລອື່ນໆ. ແຕ່ໃນພື້ນທ
 ີ່ເຂດພູດອຍ ເຊິ່ງໃສຢູ່ຫ່າງໄກ ແລະມນ
ັ ກ
 ໍ່ເປັນກ
 ານຍາກ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບທາດໄອໂອດີນໄດ້ຢາ່ ງພຽງພໍຈາກອາຫານທີ່ກິນໃນແຕ່ລະມ.ື້

ເກືອໄອໂອດີນແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າເກືອທໍາມະດາພຽງເລັກນ
 ້ອຍ ແລະມນ
ັ ກໍ່ມີຜົນປ
 ະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ
ເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເ ກືອທ
 �ຳມະດາ.

ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫາເກືອໄອໂອດີນມາບໍລິໂພກໄດ້, ເ ຈົ້າອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄອໂອດີນເ ສີມ
(ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ ໃນໜ້າ 38).

ວິຕະມິນແລະ ແຮ່ທາດສໍາຄັນອືນ
່ ໆ
ການທີ່ຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ ພວກເຮົາຍັງ ຕ້ອງການວິຕະມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ສາ
ໍ ຄັນອ
 ື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ,
ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຮັບວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຈາກ ການກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນແຕ່
ລະມ.ື້ ການທີໄ່ ດ້ຮັບວິຕະມິນເປັນປົກກະຕິຈາກການກິນອາຫານ (ບໍແ
່ ມ່ນຈາກການກິນຢາວິຕາມິນ
ຫຼືຢາບໍາລຸງອື່ນໆ) ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຮາ່ ງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະໃຊ້ວິຕະມິນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ໃນຕາຕະລາງຕໍ່
ໄປນີແ
້ ມ່ນບັນດາວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ສາ
ໍ ຄັນທ
 ີ່ສຸດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.
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ຕ້ອງການສໍາລັບ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ,
ພະລັງ ງານ, ພ
 ູມຄຸ້ມກັນຮ
 າ່ ງກາຍ, ແລະ ບ
 ັນດ
 າໜ້າທີ່
ຕ່າງໆຂອງຮາ່ ງກາຍ.

ຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍພວກເຮົາ

ມັກເ ກີດມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ເດັກມ
 ັກເ ກີດເ ປັນພ
 ະ
ຍາດຖອກທ້ອງແຮງ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າປົກກ
 ະຕິ
ໃນການປິ່ນປ
ວ
ົ ໃຫ້ຫາຍດີ.

ບັນຫາສຸຂະພາບເມື່ອຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນ ຫຼື
ແຮ່ທາດດັ່ງກ່າວ

ອາຫານທີໃ່ ຫ້ທາດວິຕາມນ
ິ ຫຼື ແຮ່ທາດ

ສັງ ກະສີ

ຊີ້ນ, ກຸ້ງ ປ,ູ ໝາກຖົ່ວ, ຜະລິດຕ
 ະ
ພັນອາຫານຈາກນົມ, ເມັດພືດທັນຍ
 າຫານ (ເຂົ້າ
ຟ່າງ, ເຂົ້າກ
 ້ອງ, ຫຼື ເຂົ້າຫວີດ)

ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ ຕ່າງໆ, ເສັ້ນປະສາດ,
ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຂອງຮ່າງກາຍ.

ຊື່ວິຕາມິນ ຫຼື
ແຮ່ທາດ

ວິຕະມິນ

ຊີ້ນ, ປາ, ຕັບ, ໄຂ່, ເມັດທັນຍ
 າພືດ, ຜັກ,
ອາຫານປະເພດດອງ ແລະໝັກ
(ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຈີ)່ .

ອາຊິດ ໂ
 ຟລິກ

ຜັກໃບຂຽວ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກຖົ່ວຂຽວ,
ໝາກໄມ້, ໝາກອາໂວກາໂດ,
ເຫັດ, ຕັບ.

ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວແຂງແຮງ. ຊ່ວຍບ�ຳລຸງ
ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເສັ້ນປະສາດ.

ເປັນສ
 ິ່ງທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງການສໍາລັບແມ່ຍິງ ກ່ອນ ແລະ
ໃນຊ່ວງຖືພາ ເພາະມັນ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໃນທ້ອງ ເຕີບໃ
 ຫຍ່
ຕາມປົກກ
 ະຕ.ິ

ກະດູກອ່ອນແອຜ່ອຍແຕກຫັກງ່າຍ

ເດັກ ທີເ່ ກີດຈາກແມ່ທີ່ຂາດທາດອາຊິດຟໍລິກ ສ່ວນຫຼາຍ
ມັກເກີດອ
 ອກມາຕົນໂຕນ້ອຍ ຫຼື ເກີດອ
 ອກມາຮ່າງ
ກາຍບໍ່ສົມບ
 ູນ.

ເມື່ອຜູ້ຄົນມີອາຫານພຽງຢ່າງດຽວກິນໃນເວລາ
ທີ່ເກີດໄ
 ພອຶດຫ
 ິວຮຸນແ
 ຮງ, ສິ່ງນີ້ຈະ
ພາໃຫ້ຂາດທາດວິຕະມິນຢ່າງຮຸນແ
 ຮງ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: 
ເພລາກຣາ (pellagra) - ຜິວໜັງລອກ, ຖອກທ້ອງ,
ແລະພາວະຈິດສ
 ັບສ
 ົນ.

ທາດແຄລຊຽມ

ຜະລິດຕ
 ະພັນອາຫານຈາກນົມ, ສາຫຼ່າຍທະເລ,
ຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມ, ແກ່ນນ
 ັທ (nuts) ແລະ
ແກ່ນໝາກໄມ້ອື່ນໆທີ່ກິນໄ
 ດ້. ປານ້ອຍ
ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ທັງ ກະດູກ ນັ້ນເ ປັນແ
 ຫຼ່ງ
ທາດແຄລຊ ຽມທີ່ດີ ເພາະວ່າກະດູກ ປາແມ່ນ
ມີທາດແຄລຊຽມບໍລິສຸດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເປືອກໄຂ່ບົດ
ລະອຽດກໍ່ ແມ່ນແ
 ຫຼ່ງແ
 ຄລຊ
 ຽມອີກອ
 ັນໜ
 ຶ່ງເຊັ່ນກັນ.

ເສັ້ນໄຍ

ເສັ້ນໄຍອາຫານນັ້ນ ບໍແ
່ ມ່ນ ທາດວິຕາມິນ ຫຼື
ແຮ່ທາດ, ແຕ່ມນ
ັ ຊ່ວຍໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ
ການຂັບຖ່າຍເປັນປົກ ກະຕິດ.ີ

ເກີດມ
 ີອາການທ້ອງຜູກ ແລະ ເຈັບກ
 ະເພາະ. 
ການຂາດເສັ້ນໄຍອາຫານເປັນເ ວລາຫຼາຍປີສາມາດພາ
ໃຫ້ເປັນມ
 ະເຮັງລ�ຳໄສ້ ແລະພະຍາດລ�ຳໄສ້ອື່ນໆຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.
ໝາກຖົ່ວ, ເມັດທັນຍະພືດ,
ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້,
ແກ່ນນ
 ັທ (nuts) ແລະ
ແກ່ນໝາກໄມ້ອື່ນໆທີ່ກິນໄ
 ດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ຢາວິຕະມິນຊະນິດເມັດແລະສັກ
ບາງຄົນຄິດວ່າ ບາງຄົນຄ
 ິດວ
 ່າວິຕະມິນ ບໍວ
່ ່າຈະເປັນຊະນິດເມັດ, ຊະນິດນໍ້າເຊືອ
້ ມ ຫຼື ຊະນິດ
ສັກຈະຊ່ວຍປົວໄດ້ທຸກຢ່າງນັບແ
 ຕ່ອາການອິດເ ມື່ອຍໄປຮອດບັນຫາກຽ່ ວກັບຄ
 ວາມສາມາດທາງເພດເປັນ
ຕົ້ນ. ເມື່ອທັງທ
 ່ານໝໍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃ
 ບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບທ
 າງການແພດ ແລະ ໝ
 ໍທີ່ເອີ້ນກ
 ັນວ
 ່າ “ໝໍສັກ
ຢາ” ໄດ້ພາກັນສົ່ງເ ສີມໃ
 ຫ້ໃຊ້ ຢາວິຕະມິນ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ
 ່າ ຢາວິຕະມິນສາມາດປິ່ນປ
ວ
ົ ໄດ້ທຸກບັນຫາ ເຊິ່ງ
ສິ່ງ ດັ່ງກ
 ່າວນີ້ບໍ່ພຽງເຮັດໃ
 ຫ້ບັນຫ
 າສຸຂະພາບທີ່ເປັນນ
 ັ້ນເ ປັນໜັກກ
 ວ່າເກົ່າ ແຕ່ຍັງເ ຮັດໃຫ້ສິນ
້ ເ ປືອງເງິນຄ�ຳໄປ
ລ້າໆໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ຜູ້ທີ່ກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຄົບໝ
 ວດໝ,ູ່ ເຊິ່ງລວມມີທັງ ຜັກ ແລະໝາກໄມ້, ແມ່ນ
ຈະໄດ້ຮັບທາດວິຕະມິນທັງໝ
 ົດຢ
 າ່ ງພຽງພໍຕາມທີ່ຮາ່ ງກາຍຕ້ອງການ. ສ
 ະນັ້ນ, ໃຫ້ປະ
ຢັດເງິນຂອງເຈົ້າໄວ້ຊື້ອາຫານສົດທີ່ມີປະໂຫຍດ - ດີກວ່າຈະໄປຊືວ
້ ິຕະມິນເສີມລາຄາແພງຕ່າງໆນັ້ນມາກິນ.
ວິຕະມິນເສີມມັນກໍເ່ ປັນຢາຊະນິດໜຶ່ງ, ເຊິ
 ່ງກ
 ານນ�ຳໃຊ້ກໍ່ຄືກັນກ
 ັບຢ
 າອື່ນໆ ເ ຊິ່ງ ພວກເຮົາຈະໃຊ້ມນ
ັ ໃນເວລ
າທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ຢາວິຕະມິນຈະຖືກນ�ຳໃຊ້ໃນກໍລະນີຂາດສານອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຫຼື ໃ
 ນຊວ
່ ງ
ເວລາຖື ພາ ເຊິ່ງເ ປັນເ ວລາທີ່ຮາ່ ງກາຍຂອງຜູ້ເປັນແ
 ມ່ ມີຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານ ແ
 ລະທາດບ�ຳລຸງລຽ້ ງ
ຕ່າງໆເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກກໍ ລະນີດັ່ງກ
 ່າວນັ້ນແລ້ວ, ກໍ່ບຈ
ໍ່ �ຳເປັນຕ
 ້ອງໃຊ້ຢາວິຕະມິນເສີມ
ເພາະພວກມນ
ັ ບໍ່ໄດ້ຊວ
່ ຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ຫຼື ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຕີບໂ
 ຕ.
້ ່ ີ ຄ ົນ
ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການສັກຢາວິຕະມິນ. ການສ ັກຢາວິຕະມິນ ແມນ
ລະນີທ
ເຈັບຂາດ
່ ໃຊໃນກໍ
້
້ ການໃຊເ້ ຂັມສ ັກຢາຮວ
ທາດວິຕະມິນຢາ່ ງຮາ້ ຍແຮງເທົ່ ານນ.
ັ ້ ຫຼີ ກເວັນ
່ ມກ ັບຄ ົນອື່ນ ເຊິ່ ງມ ັນ
້ ພະຍາດ ແລະ
ຈະສຽ່ ງຕໍ່ ການ
ແຜເ່ ຊືອ
ສາມາດ
ພາ
ໃຫເ້ ກີດຝ
 ີ (ອ ັບແຊ), ພະຍາດຕ ັບອ ັກເສບ
້ ເອັ ສໄອວີ (HIV).
ແລະ ເຊືອ
ບໍ່!

ການກິນອາຫານທີ່ມປ
ີ ະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ ໃນເວລາ
ທີເ່ ຈົ້າບໍມ
່ ີຫາຼ ຍ
ກຸ່ມຄ
 ົນບາງຈ�ຳນວນທີ່ມເີ ນື້ອທີ່ິດິນ, ເງິນຄ�ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແ
 ລະບາງຈ�ຳນວນກໍ
“ບໍມ
່ ີຫຍັງເລີຍພວກເຂົາ ກ
 ໍ່ ຈະອຶດຫິວເກີດຂ
 ຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ຊ
ວ
່ ງເວລາຂອງການຂາດແຄນອາຫານກໍ່
ຈະສືບຕ
 ໍ່ໄປເມຶ່ອຍ
 ັງມ
 ີສົງ ຄາມຢູ,່ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ມີມນ
ົ ລ
 ະພິດຫຼາຍເກີນໄປ, ຂາດການດູ
ແລເນື້ອທີ່ດິນປູກ ຝັງ, ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີເ່ ຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄົນຕ້ອງໄດ້ໂຍກຍ້າຍອອກຈາກບ່
ອນທີເ່ ຄີຍຢູ່ອາໃສ. ຕ
 ົ້ນເ ຫດຂອງຄວາມອຶດຫ
 ິວທີ່ເປັນຈ
 ິງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບກ
 ານແກ້ໄຂ ເພື່ອເ ປັນກ
 ານຮັບປ
 ະ
ກັນໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ມີຢູ່ມີກິນຢ່າງພຽງພ.ໍ
ແຕ່ຕາມປົກກ
 ະຕິແລ້ວ ຄອບຄົວໜຶ່ງໆ ຫຼື ຊຸມຊົນໜຶ່ງໆກໍ່ ສາມາດກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້
ເຖິງຖານະຄອບຄົວ ຫຼື ຊຸມຊ
 ົນບ
 ໍ່ມີກໍ່ຕາມ. ແລະບາງທີການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນ, ພວກ
ເຂົາກ
 ໍ່ ມີຄວາມແຂງແຮງສາມາດຢືນຢ
 ັດເ ພື່ອຄ
 ວາມເປັນທ
 �ຳໃນສັງ ຄົມໄດ້.
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ວິທເີ ພື່ອໃ
 ຫ້ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມປ
ີ ະໂຫຍດຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບຫຼາຍຂນ
ຶ້
້ງ
ແປ

ເຂົ້າ

່ ົ ແລະ ເມັດພືດທັນຍາ
• ຊ
ອ
ດາ
ສາ
ມ ັນທີ່ລາຄາບໍ່ ແພງ ເຊັ່ ນ: ໝາກຖວ
ື້ າຫານທ �ຳມະ
ຫານຊະນິດຕາ່ ງໆ. ພວກ
ມ ັນເປັນອ
 າ
ຫານ
ທ່ ີມສ
ີ ານອາຫານຫຼ າຍ ແລະ ລາຄາກໍ່ ຖກ
ື
ກວາ່ ອາຫານສ ໍາເລັ ດຮູບທີ່ ຜະລິດຈາກໂຮງງານເຊັ່ ນ: ເຂົ້າຈີ່ ຂາວ, ເຂົ້າໜົມປັງ, ນຳ
�້
ຊຸບກະປອງ ຫຼື ອາຫານຫວາ່ ງຕາ່ ງໆ.
• ຖ
 າ້ ເຈົາ້ ດ ໍາລ ົງຊີວດ
ມາກນ
ິ ຢູໃ່ ນເຂດຊ ົນນະບ ົດ, ກໍ່ ໃຫເ້ ຈົາ້ ຫາອາຫານພື້ນບາ້ ນ
ິ ເຊັ່ ນ:
ຫາເກັບເຫັ ດທ່ ີກນ
ທ �ຳມະ
ຊາດ ແລະ ໝາກເບີລີ, ຫຼືສ ັດນອ
ິ ໄດ,້ ຜ ັກຂຽວຕາມ
້ ຍ,
້ ມນມີ
ຈ ັບແມງໄມຊະນິ
ດຕາ່ ງໆ ທີ່ ສາມາດຫາໄດມ
 າ
ຫານ. ອາຫານເຫຼ່ ົ ານີແ
່
້
້ າເປັນອ
້
ສານອາຫານຫຼ າຍ ແລະກໍ່ ບ່ ໍຕອ
ງ
ໄ
ດ
ເສຍ

ເ
ງິ
ນ
ຊື
.
້
້
້ ມາ
• ລ
 ຽ້ ງໄກໄ່ ວເ້ ພື່ ອເອົ າໄຂ ່ ແລະ ຊີນ
ເປັນອ
 າ
ຫານ.
ບາງຄ ົນເຮັດໜອງລຽ້ ງປາເພື່ ອ
ນ �ຳມາເປັນອາຫານ
.
• ປູກພືດຜ ັກຕາ່ ງໆໃສກ
່ ະຖ ັງ ຫຼື ເຮັດສວນຄ ົວ.
• ຊ
ອ
ຈານວນຫຼ
າຍ. ການ
ຊໃື້ ນ
ປະ
ລິມານ
ໜອ
ື້ າຫານ
ໍ
້ ຍເປັນຫໍ່ ຫຼື
້ າຫານ
ກອ
ໃນ
ປະ
ລິມານຫຼ າຍທີ່ ເຈົາ້ ສາມາດໃຊ້
່ ງແມນມີ
່ ລາຄາແພງກວາ່ ການຊືອ
້ າຫານເປັນຈານວນຫຼ
ກິນໄດເ້ ປັນເວລາດ ົນກວາ່ . ຖາ້ ເຈົາ້ ຄ ົນດຽວບໍ່ສາມາດຊືອ
າຍ
ໍ
້ ວ
ໄດ,້ ບາງ
ທີເຈົາ້ ອາດຈະຊືຮ
່ ມກ ັນກ ັບເພື່ອນບາ້ ນ ຫຼື
ສະມາຊິກໃນຄອບຄ ົວ ແລະ ແບງ່ ກ
 ັນອອກຄາ່ ໃຊຈ
້ າ່ ຍ
ນນ.
ັ້

• ເດັກນອ
�້ ົມແມ ່ - ບໍ່ ແມນ
້ ຍເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນອ
້ ຍຕອ
້ ງການນຳນ
່ ນ ົມງ ົວ ຫຼື ນ ົມ
ຜ ົງ. ນ ົມແມແມ
ຫານ
ທ່ ີດີທ່ ີສຸດສ ໍາລ ັບເດັກແລະ ມ ັນກ່ ບ
ໍ ່ ໍຕອ
ື້ າ.
່ ນອາ
່
້ ງໄດຊ
້ ຫ
້ ອາຫານ
• ຫ
 ຼີກເວັນ
ຊີຣຽວ (cereals) ແລະ ນ ົມປຸງແ
 ຕງ່ ຈາກໂຮງງານ
້ 
ນການສິນ
ທີ່ ຂາຍສ ໍາລ ັບເດັກອອ
ີ້ ມນເປັ
່
່ ນ ແລະ ເດັກນອ
້ ຍທົ່ ວໄປ. ສິ່ ງເຫຼ່ ົ ານແ
ເປື ອງເງິນຄ �ຳ. ສ ໍາລ ັບເດັກນອ
ດາ, ຫຼື ອາຫານທີ່ ປຸງແຕງ່ 
ໍ້ ົມສ ົດທ �ຳມະ
້ ຍແລວ
້ ນານ
ໃຫສ
ຸ ດ
 ີ ແລະບ ົດໃຫລ
ອຽດ
ນນແມ
ນປະຢັ
ດກວາ່ ແລະ ມີສານອາຫານຫຼ າຍກວາ່ “ອາຫານສ ໍາລ ັບເດັກ” ຫຼື
ັ້
້ ກ
້ ະ
່
“ນານ
ຸ ອ
ຈາກ
ໂຮງງານ.
ໍ້ ົມສ ໍາລ ັບເດັກ” ທີ່ ບ ັນຈກ
່ ງ
້ ນາຕ
່ ົ , ນຳຕ
້ ຫຼື ຜ ັກຕາ່ ງໆ. ເພາະວາ່ ນາຕ
້ ມນອຸ
• ຢ
 າ່ ຖີມ
ວ
ໍ້ ມໝາກຖ
ົ້
�້ ມຊີ
ົ້ ນ
ໍ້ ມ
ົ້ (ນາ
ໍ້ ແກງ) ນີແ
່ 
່ັ 
ດ ົມໄປດວ
ຕາ່ ງໆ ແລະ ສາ
ມາດຊວ
ພາວະເລືອດຈາງໄດ.້ ໃຫກ
ິ ຫຼື ນ ໍານຳ
�້ ຕມ
ົ້ ດງ
້ ຍສານອາຫານ
່ ຍປ້ອງກ ັນ
້ ນ
ກາ່ ວມາຕມ
ຫານ ແ
 ລະ ປຸງແຕງ່ ກ ັບອາຫານປະເພດອື່ນໆ, ຫຼື ນ �ຳ
ົ້ ກ ັບເມັດພືດທັນຍາ
ມາຕມ
ໜອ
ໜ່ ຶງ ແລະ
ໃຊຝ
ໝໍ້ປິດ - ເພື່ ອຮ ັກສາສານອາຫານທີ່
ົ້ ປນ
ົ ກ ັບນຳສະອາດ
�້
້ ຍ
້ າ
.້
ມີປະ
ໂຫຍດເຫຼ່ ົ ານນໄວ
ັ້
ສິ້ນເ ປືອ ງ %100!

• ມີວິ ຕາມິນ ແລະແຮ່ ທາດ
ໜ້ ອ ຍກວ່າ ອາຫານແຕ່ ງ
ກິ ນເອງ!
• ມີນ�້ຳຕານ
ແລະໄຂ
ມັນ ຫຼາ ຍກວ່າ !


 າ າ່ !
ຄ
ລາ ກ
ວ
ຍ
າ

ດ
ແພ ຽວນ
ງຫ ້ ີ
ຼ

້ າຫານທີ່ ມປ
• ໃ
ຊເ້ ງິນທີ່ ເຈົາ້ ມນ
ໂຫຍດມາກິນ. ເຫຼົ້ າເບຍ, ຢາສູບ ແລະ
ີ ນຊື
ັ້ ອ
ີ ະ
ເຄື່ ອງດື່ ມພວກນາຫວານ
ກະ
ປອ
ນກ
 ານ
ສນ
ເງິນຄ �ຳຫຼ າຍ
ໍ້
ິ້ ເປື ອງ
໋ ງ ຫຼືແກວ
້ ແມນເປັ
່
ແລະ
ພວກ
ມ ັນກ່ ບ
ອາ
ຫານຫຍ ັງທ່ ີມປ
ໍ ່ ໍມີສານ
ີ ະໂຫຍດແກຮ
່ າ່ ງກາຍ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ອາຫານແນວໃໝ່ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບໃໝ່
ໃນປະຈຸບັນນ
 ີ້ ອາຫານຈາກໂຮງງານ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ອາຫານກິນຫຼິ້ນ, ນໍ້າອັດລົມ, ຂອງຫວານອື່ນໆ, ແລະ
ເຄື່ອງດື່ມບັນຈຸຂວດແກ້ວ ແມ່ນມີຂາຍຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ. ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມ
 ີຈ�ຳໜ່າຍທົ່ວໄ
 ປຢູ່ຕາມເມືອງຕ່າງໆ,
ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຕາມຊົນນ
 ະບົດກໍ່ສາມາດຫາຊື້ມາກິນໄດ້ບາງປະເພດ. ແ
 ລະຜູ້ຄົນສ
 ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ ເລີ່ມຫັນມ
 າ
ມັກ ກິນລົດຊາດຫວານ ຫຼື ເຄັມເຫຼົ່ານີ.້ ຍ້ອນມັກອ
 າຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ ພວກເຮົາຈິ່ງ ກິນ ຫຼື ດື່ມພວກມນ
ັ ທຸກມື,້ ແລະ ຍັງເອົາ
ໃຫ້ລູກ ຫຼານຂອງພວກເຮົາກິນແທນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງເອງ.
ເຂົ້າ ໜົ ມອົມ

ນ�ຳ້ ອັ ດ ລົມ
ມັນ ຟຣັ່ງ ທອດ

ເຂົ້າໜົມອົມ, ນໍ້າອັດລົມ ແລະ ຂອງກິນຫຼິ້ນບ
 ັນຈ
 ກ
ຸ ່ອງອື່ນໆ ແມ່ນມີເກືອ, ນໍ້າຕານ
ແລະ ໄຂມັນ ຫຼາຍໂພດ. ພວກມນ
ັ ຍ
 ັງ ໃສ່ສານກັນບູດ ແລະ ສີ. ສ່ວນປະສມ
ົ ອາຫານ
ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີເ້ ປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດບ
 ັນຫ
 າສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ
ເຊັ່ນ: ແຂ້ວແມງ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ມ
 ະເຮັງ ບາງຊະນິດ.
ອາຫານເຫຼົ່ານ
 ີ້ຍັງຂ
 າດທາດວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ, ເສັນ
້ ໄຍອາຫານ ແລະ ທ
 າດໂປຣຕິນ
ທີ່ຮາ່ ງກາຍຕ້ອງການ ເຊິ່ງມ
ນ
ັ ບ
 ໍ່ຄືກັບອາຫານທີເ່ ຮົາປຸງແຕ່ງ ກິນເອງຕາມຄົວເຮືອນ.
ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈິ່ງເອີ້ນອ
 າຫານເຫຼົ່ານີ້ວ່າ: “ອາຫານບໍມ
່ ີປະໂຫຍດ”.

ເຂົ້າຈີ່ຂາວຈາກໂຮງງານ, ອາຫານກະປ໋ອງ, ເຂົາ
້ ໜົມຫວານ, ແລະ
ເຂົ້າໜົມອົບແຫ້ງ ຫຼື ເສັນ
້ ໝີ່ສ�ຳເລັດຮ
 ູບ ອາດເບິ່ງ ຄືວ່າມີປະໂຫຍດ
ນ�ຳ້ແກງ
ຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຄືກັບທີ່ປຸງແຕ່ງເອງໃນຄົວເຮືອນ. ພວກເຮົາເຂົາ
້ ໃຈເຊັ່ນນີ້
ເສັ້ນ ໝີ່
ກໍເ່ ພາະໂຄສະນາບອກກັບພ
 ວກເຮົາວ່າພ
 ວກມນ
ັ ມ
 ີປະໂຫຍດ. ແຕ່ໃ
ນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວອາຫານເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນມັກມີນໍ້າຕານ, ເກືອ ແລະ
ສານເຄມີອື່ນໆຫຼາຍ ທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ; ແລະພວກມນ
ັ ກ
 ໍ່ບໄໍ່ ດ້
ໃຫ້ສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄືກັນກັບອາຫານທີເ່ ຮົາປຸງແຕ່ງ ກິນເອງໃນຄົວເຮືອນ. ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ກແ
ໍ່ ມ່ນອາ
ຫານບໍມ
່ ີປະໂຫຍດ ຄືກັນກ
 ັບເຂົາ
້ ໜົມອົມ ແລະ ອາຫານກິນຫຼິ້ນບ
 ັນຈ
 ກ
ຸ ່ອງອື່ນໆ.
ອາຫານກະປ໋ອ ງ

ອາຫານກະປ໋ອ ງ

ອາຫານກະປ໋ອ ງ

ອາຫານກະປ໋ອ ງ

ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ນໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດ, ບໍແ
່ ມ່ນມາຈາກໂຮງງານ.
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ອາຫານແນວໃໝ່ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບໃໝ່

ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພ
 ະຍາດຫົວໃຈ: ພ
 ະຍາດຂອງລະ
ບົບອາຫານແບບໃໝ່
ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພ
 ະຍາດຫົວໃຈ ເປັນບັນຫາສຸຂະພາບທີເ່ ກີດມາຈາ
ກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການກິນອາຫານ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຄົນເຮົາ.
ພະຍາດເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນພົບເຫັນໜ້ອຍໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຍັງຫ
 າອາຫານ
ສົດ, ປູກຝ
 ັງພ
 ືດຜ
 ັກເ ປັນອ
 າຫານ ແລະນ�ຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານກິນເອງ,
ແລະ ເຮັດວຽກເປັນຊາວກະສິກອນ ຫຼື ເປັນຊ່າງສິລະປະກ�ຳ. ແຕ່
ເມື່ອຜ
 ູ້ຄົນຄວບຄມ
ຸ ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີ
ການອອກກໍາລັງ ກາຍໜ້ອຍລົງ (ຕົວຢາ່ ງ: ກໍາມະກອນທີເ່ ຮັດວຽກໃນໂຮງງານ
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຄອມພີວເຕີ ເປັນຕ
 ົ້ນ) ແລະ ພ
 ວກເຂົາເ ຈົ້າກ
 ໍ່ເພິ່ງພ
 າ
ອາໃສອາຫານສໍາເລັດຮູບຈາກໂຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະພະຍາດເບົາຫວານ
ແລະ ພ
 ະຍາດຫົວໃຈກໍ່ເລີມ
່ ເປັນກ
 ັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ
 ະຍາດເຫຼົ່າ
ນີແ
້ ມ່ນບໍໄ່ ດ້ເກີດຈາກເຊືອ
້ ພະຍາດ ແລະຕິດຕໍ່ກັນໄ
 ດ້. ພວກມັນເກີດຈາກການຂາດການອອກກໍາລັງ ກາຍ,
ກິນແຕ່ອາຫານບໍມ
່ ີປະໂຫຍດເປັນສ
 ່ວນໃຫຍ່, ມີຄວາມກົດດ
 ັນ ຫຼື ເຄັ່ງ ຄຽດຈາກການເຮັດວຽກຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ແລະ ຄວາມບໍ່ສມ
ົ ດ
 ຸນກ
 ັນໃນການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກໍ
ຈະເຮັດວຽກບໍໄ່ ດ້ດໃີ ນສະພາບເຫຼົ່ານ.ີ້
ເຖິງແມ່ນວ່າພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຫົວໃຈ ເປັນພະຍາດຄົນລ
 ະຊະນິດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ແຕ່ພວກມັ
ນເກີດມາຈາກຫຼາຍສາຍເຫດທີ່ຄືກັນ. ແ
 ຕ່ລະຢາ່ ງໃນສອງອັນນ
 ີ້ ແມ່ນສາມາດເປັນສ
 າເຫດຂອງກັນແລະກັນ
ພ້ອມທັງວິທີການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນຂ
 ອງໂລກແຕ່ລະຢາ່ ງກໍ່ຍັງ ຄືກັນ.

ພະຍາດເບົາຫວານ
ພະຍາດເບົາຫວານ ແມ່ນເປັນບັນຫ
 າຄວາມຜິດປ
 ົກກ
 ະຕິຂອງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສາ
ມາດນ�ຳ ທາດນໍ້າຕານໃນອາຫານໄປໃຊ້ໄດ້ຢາ່ ງເໝາະສມ
ົ ແລະເຮັດໃຫ້ມີນ�້ຳຕານ
ຄ້າງໃນເລືອດຫຼາຍເກີນໄ
 ປ. ເ ບົາຫ
 ວານສາມາດພາໃຫ້ມີບັນຫ
 າໃນການເບິ່ງເຫັນ
(ຕາບອດ), ສູນເ ສຍແຂນ ຫຼືຂາ, ເກີດອາການເສຍສະຕິ, ຫຼື ເສຍຊີວິດໄ
 ດ້. ຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມ
ເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການປີ່ນປົວ, ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ
“ພະຍາດຊໍາເຮື້ອຕ່າງໆ” (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່). ພະຍາດເບົາຫວານພົບຫຼາຍໃນບັນດາປະ
ເທດທີ່ຮງັ່ ມີ ເຊັ່ນ: ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແລະ ປັດຈຸບັນນີແ
້ ມ່ນກໍາລັງເປັນຢ່າ
ງແຜ່ຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ. ສ
 າເຫດຂອງມນ
ັ ທ
 ີ່ກຽ່ ວຂອ
້ ງກັບພຶດຕິກໍາການກິນອາຫານຂອງຄົ
ນເຮົາແມ່ນລວມມີເຖິງ ການກິນອາຫານຫຼາຍໂພດ, ກິນອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ
ພາບ, ແລະ ຂ
 າດການອອກກໍາລັງ ກາຍ. ຢູ່ນະແຫ່ງຫ
 ົນໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ຜູ້ຄົນພ
 າກັນກ
 ິນອ
 າ
ຫານຈາກໂຮງງານ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນຈ
 າກແປ້ງຂ
 າວ ແລະ ມີນ�້ຳຕານເປັນສ
 ່ວນປະສມ
ົ ໃ
 ນປະລິ
ມານຫຼາຍ, ພະຍາດເບົາຫ
 ວານກໍ່ເກີດຈະຕາມມາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫົວໃຈວາຍ
• ພະຍາດຄວາມດ ັນເລືອດສູງ
• ພະຍາດຫົວໃຈ
• ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ
ສິ່ງເຫຼົ່ານເີ້ ປັນສິ່ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂ
 ອງບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ເປັນອັນດ
 ຽວກັນັ້ນກ
 ໍຄ:ື ພະຍາດຫົວໃຈ.
ການກິນອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດ ແລະ ຂາດການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ (ບວກໃສ່ກັບຄວາມຕຶງ ຄຽດ/
ກົດດ
 ັນ ແລະ ສູບຢາ) ພາໃຫ້ເກີດມີໄຂມັນສ
 ະສມ
ົ ຂຶ້ນໃນຫຼອດເລືອດຕ່າງໆ. ເພາະເຫດນີ,້
ຫົວໃຈຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຂ
 ຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອສູບສີດເລືອດໃຫ້ສາມາດໄຫຼ ຜ່ານຫຼອດເລືອດທີ່ຕີບໜ
 າເຫຼົ່ານ
 ີ້ ເຊິ່ງ
ເປັນຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ. ໃນສະພາບການເຮັດວຽກໜັກແບບນີ້ ຫົວໃຈກໍ່ຈະອິດເມື່ອຍ ແລະອ່ອນ
ແອລົງໄປເລື້ອຍໆ. ເລືອດທີ່ບໍ່ສາມາດໄຫຼໄດ້ສະດວກກໍ່ຈະຈັບຕົວກັນເປັນກ
 ້ອນ, ແລະ ຫົວໃຈທີ່ອ່ອນເພຍຢູ່
ແລ້ວ ແລະເມື່ອບໍມ
່ ເີ ລືອດໄຫຼເຂົາ
້ ມາລຽ້ ງຫົວໃຈ, ກໍ່ຈະຢຸດເຮັດວຽກ ພາໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍ.
(ພະຍາດຫົວໃຈຣູມາຕິກ (rheumatic heart disease) ກໍເ່ ປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາຫົວໃຈ. 
ພະຍາດຫົວໃ
 ຈຣູມາຕິກນີ້ເກີດຈາກໄຂ້ຣູມາຕິກ (ໄຂ້ພ້ອມມີອາການຂໍ່ກະດູກອ
 ັກເ ສບ) ທ
 ເີ່ ຄີຍໄ
 ດ້ເປັນເ ມື່ອຕ
 ອນ
ຍັງ ເປັນເ ດັກນ້ອຍ. ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນ ໜ້າທີ 21 ໃນບົດ “ການດູແລເດັກນ້ອຍ”.)
ການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ
ມີຫຼາຍສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະປະຕິບັດ
ຮ່ວມກັນເ ປັນຄ
 ອບຄົວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ
ພະຍາດຫົວໃຈ. ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ
ເຫຼົ່ານີ້ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ລະດັບຊາດກໍ່ຈ�ຳເປັນເ ຊັ່ນກ
 ັນ.
ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ: ການຍ່າງໄວ, ເຕັ້ນລ
 �ຳ, ຫຼິ້ນກິລາຕ່າງໆ ຫຼື
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍແບບໃດກໍໄ່ ດ້ ທີເ່ ຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ
ເຕັ້ນໄວຂຶ້ນ ໃນມື້ໜຶ່ງ ໃຊ້ເວລາ30 ນາທີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເພື່ອໃ
 ຫ້
ທຸກລະບົບໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດ.ີ ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍເຮັດໃຫ້ກະ
ດູກແຂງແຮງ, ຮູ້ສຶກມ
 ີເຫື່ອມ
 ີແຮງ, ເຮັດໃ
 ຫ້ອາລມ
ົ ດີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸ
ຢືນ. ມັນເປັນວິທີທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວທັງ ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ
ພະຍາດຫົວໃຈ.
ອາຫານ: ການຄວບຄມ
ຸ ເລື່ອງອາຫານການກິນ ໂດຍກິນຜ
 ັກສົດ, ເມັດພືດທັນຍ
 າຫານ (grains) ຕ່າງໆ
ແລະ ໝາກຖົ່ວຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍ ແມ່ນເປັນສິ່ງ ທີ່ດີທີ່ສຸດສ�ຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ທັງ ພະຍາດຫົວໃຈ
ແລະ ພະຍາດເບົາຫວານ.
• ຊນ
ລິດຕະ
ພນ
 າ
ຫານ
ຈາກນ ົມ, ແລະ ໄຂ ່ ແມນອາຫານເພື່
ອສຸຂະພາບ, ແຕຖ
ີ້ ແດງ, ຜະ
ັ ອ
່
່ າ້ ກິນທຸກຄາບ
່ ັ ນນັ ້ ຈິ່ ງໃຫກ
ຫຼື ກິນທຸກມື້ ພວກມ ັນອາດຈະເຮັດໃຫເ້ ກີດເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ.້ ດງ
ິ ອາຫານເຫຼ່ ົ ານີ້ 2-3
້ ນ
ຄງຕໍ່
ຄງ
ັ ້ ອາທິດ ຫຼື ກິນໜອ
ັ ້ ກວາ່ ນນ.
ັ້
້ ຍ
• ອ
 າຫານຫວານ ແລະ
ອາ
ຫານ
ເຮັດຈາກແປງ
້ ສີຂາວ ແມນບໍ່
່ ມີຄວາມຈ �ຳເປັນ, ແລະ
້ ກ
ຸ ມື້ ສາ
ມາດ
ພາໃຫເ້ ປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ.້
ການກິນອາຫານເຫຼ່ ົ ານີທ
• ໄ
ຂມ ັນໃນປະລິມານໜອ
ນ
ປະ
ລິມານຫຼ າຍ ມ ັນກ່ ຈ
ິ ໃນ
ໍ ະພາ
້ ຍແມນຈ
່ �ຳເປັນຕໍ່ ຮາ່ ງກາຍ ແຕຖ
່ າ້ ກ
້ ແດງ, ນຳມ
ໃຫເ້ ປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດເບົາຫວານ. ຊີນ
�້ ັນປາມ, ອາຫານຈືນ, ແລະ
່ ັ ກາ່ ວມານີໃ້ ຫ້
ອາຫານໂຮງງານແມນເປັ
ນແຫຼ ງ່ ໄ
ຂມ ັນຫຼ ກ
ັ ທີ່ ບໍ່ ດີຕ່ ໍສຸຂະພາບ. ພະຍາຍາມກິນອາຫານດງ
່
ໜອ
ນແຫຼ ງ່ ໄຂມ ັນທີ່ດຕ
ີ ່ ໍສຸຂະພາບ ແລະ
້ ຍລ ົງ. ແກນ
່ ນດັ ທ (nuts), ໝາກອາໂວກາໂດ, ແລະ ປາ ແມນເປັ
່
່ ັ ນນັ ້ ພວກມ ັນຈ່ ງິ ເປັນທາງເລືອກທີ່ ດີກວາ່ .
ໃຫສ
ອ່ ນໆເຊັ່
ນກ ັນ, ດງ
ື
້ ານອາຫານ
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ອາຫານແນວໃໝ່ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບໃໝ່

້ ຖາ້ ກິນໃນປະລິມານຫຼ າຍ. ຖາ້ ເຈົາ້ ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ
• ເກືອຍ ັງເຮັດໃຫພ
້ ະຍາດຫົວໃຈເປັນແຮງຂຶນ
້ ອາຫານ
ຫຼື ພະຍາດຄວາມດ ັນເລືອດສູງ, ໃຫຫ
ສ �ຳເລັ ດຮູບບ
 ັນ
ຈຫ
ຸ ່ ໍ ທ່ ີມລ
ີ ົດຊາດເຄັມ.
້ ຼີກເວັນ
ອາຫານກະປ໋ອງສວ
ປະ
ລິມານຫຼ າຍເກີນໄປ. ເມື່ ອປຸງລ
 ົດອາຫານ,
່ ນໃຫຍ ່ ແມນມີ
່ ເກືອປົນຢໃູ່ ນ
ໃຫໃ້ ຊເ້ ກືອໜອ
້ ຍໜຶ່ ງ, ຫຼື ໃຊສ
້ ະໝູນໄພ ຫຼື ເຄື່ ອງເທດແທນກໍ່ ໄດ.້
ເຄື່ອງດື່ມໂຄກ ແລະ ນ�ຳ
້ ຫວານແກ້ວ ແລະ ນ�ຳ
້ ຫວານກະປ໋ອງ ແມ່ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາ
ບ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກມນ
ັ ປະກອບດ້ວຍນ�້ຳ ແລະ ນ�ຳ
້ ຕານເທົ່ານັ້ນ, ເ ຊິ່ງໃສ່ສານເຄມີຕື່ມເ ຂົາ
້ 
ໄປເພື່ອໃຫ້ມີສີສນ
ັ ໜ
 ້າສ
ນ
ົ ໃ
 ຈ ແລະ ລົດຊາດດີ. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ທຸກໆມືສ
້ າມາດເປັນສາເຫ
ດເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼືພາໃຫ້ພະຍາດເບົາຫ
 ວານເປັນແຮງຂຶ້ນ, ເປັນແຂ້ວແມງ, ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍສະສມ
ົ ສ
 ິ່ງທ
 ີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດໄວ້.
ຖ້າເຈົ້າຕຸ້ຍ: ການລົດນ�້ຳໜັກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຈົ້າຈາກພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈໄດ້. ການລົ
ດນ�້ຳໜັກເທື່ອລະໜ້ອຍແມ່ນປອດໄພກວ່າການລົດນ�້ຳໜັກຫຼາຍບາດດຽວພາຍໃນເວລາອັນສັນ
້ .ວ
 ິທີການລົດ
ນ�້ຳໜັກທ
 ີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ ແລະໄດ້ຜົນຍາວນານທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍເລື້ອຍໆ (ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ
5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ແລະ ກິນອາຫານໃນແຕ່ລະຄາບໃຫ້ພໍປະມານ. ໃຫ້ພະຍາຍາມຫຼີກເ ວັ້ນ ການ
ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຕາມລາຍການທີ່ກ່າວໃນຂ້າງເທິງນ
 ັ້ນ.
ການເຊົາສູບຢາກໍເ່ ປັນອີກວິທີໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດທີ່ຍືນຍາວ ແລະ ດີຂຶ້ນກວ່າເ ກົ່າ. ການເຊົາສູບຢາຈະ
ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຈົ້າຈາກພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດມະເຮັງ ນ�ຳອີກ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມຕື່
ມກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການຢາສູບ, ເບິ່ງໃ
 ນບົດ “ຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ” (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

ສຸຂະພາບເປັນບັນຫາຂອງຊຸມຊົນ
ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນ ແລະ ວິຖີ ການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນຜົນສ່ວນໜຶ່ງຈ
 າກທາງ
ເລືອກຂອງພວກເຮົາເອງ, ແຕ່ອີກສ
 ່ວນໜຶ່ງ ກໍ່ແມ່ນຈາກອາຫານ, ອາຊີບ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໃສທີ່ມີ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຊື້ຫາໄດ້. ພວກເຮົາຍັງສາມາດພັດທ
 ະນານິດໄສການກິນອ
 າຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ນິດໄສໃນການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ແຕ່ວ່າທາງເລືອກຂອງພວກເຮົາກໍ່ມັກມີຂອບເຂດທີ່ຈ�ຳກັດ. ຕົວຢ່າງ:
ສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການກິນ ແລະ ຖ້າວ່າພວກເຮົາມີເວລາໃນການແຕ່ງອາຫານດີໆກ
 ິນ ແມ່ນຂຶ້ນຢ
 ູ່
ກັບຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິ່ງມ
ນ
ັ ເ ປັນກ
 ານຍາກສ�ຳລັບຄົນບ
 ຸກຄ
 ົນໜ
 ຶ່ງໆຈະຄວບຄຸມມັນໄ
 ດ້ ເຊັ່ນ: ການໂຄສະນາ,
ວິທເີ ຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ກ
 ານເຂົາ
້ ເ ຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ມີເຮືອນຄົວທີ່ສະອາດດີສ�ຳລັບພ
 ວກເຮົາບໍ.
ຄົນສ
 ່ວນຫຼວງຫຼາຍຮູ້ແລະພາກັນປະຕິບັດຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສິ່ງເ ຫຼົ່ານ
 ີ້ສາມາດປ່ຽນແປງ
ໄດ້ດ້ວຍການລົງມືປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ຫຼື ຜ່ານທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.
ການປະຕິບັດຕ່າງໆເພື່ອປ່ຽນແປງ ສາມາດມີຈຸດສຸມທີ່ສະເພາະ ເຊັ່ນ: ການຫ້າມຈ�ຳໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມໂຄກ
ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆທີ່ມນ
ີ �້ຳຕານຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ, ຫຼື ຈັດໃຫ້ມີອາຫານທ່ຽງເພື່ອສຸຂະພາບໃຫ້ກັບນັກຮ
ຽນທຸກໆຄົນ. ກິດຈະກ�ຳເພື່ອສ
 ຸຂະພາບຕ່າງໆສາມາດຈັດຕ
 ັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ທົ່ວຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ: ໂ
 ຄງການພາອອກກ�ຳລັງ ກາຍ
 ້ອງໄຮ່
ປົກປ
ລາຍວັນໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ ຈັດໂ
 ດຍ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ,
 ວນ

ຮ
ນາ ົ້ວສ
ປະເທດໄທ, ຫຼື ເລື່ອງ “ຊີໂຄຼເວຍ” (Ciclovía) ຫຼືຄວາມ
ຂອງພວກເ ຮົາ!
ໝາຍໃນພາສາລາວວ່າ “ທາງລົດຖີບ” ຢູ່ໜ້າຕໍໄ່ ປ. ແ
 ທນ
ບໍ່ເອົາ
ອາ າ
ທີ່ຈະເພື່ອຜ
 ົນກ
 �ຳໄລຂອງບັນດ
 າບໍລິສັດກ
 ະສິກ�ຳຂະໜາດ
ນນ
ເຂາົ້ ລ ຫ
າຄາແ �ຳ
ໃຫຍ່ທັງ ຫຼາຍ, ນະໂຍບາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ພງ !
ໃນລະດັບປ
 ະເທດ ກໍ່ສາມາດວາງອອກມາເພື່ອຜົນປ
 ະໂຫຍດ
ຂອງຊາວກະສິກ�ຳລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຕະຫຼາດໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້. ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ
ພະຍາດຫົວໃຈໃຫ້ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດໄດ້, ແມ່ນຕ
 ້ອງໄດ້ມີ
ການປ່ຽນແປງໃນທຸກລະດັບຂັ້ນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ທາງລົດຖີບ “ຊີໂຄຼເວຍ” (Ciclovía)
ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງໂບໂກຕ້າ (Bogota), ປະເທດໂຄໂລມເບຍ (ເຊິ່ງເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ແຫ່ງ
ໜຶ່ງໃນອາເມລິກາໃຕ້) ຮູ້ສຶກເບື່ອກັບອັນຕະລາຍຈາກຖະໜົນທ
ແ
ີ່ ອອັດ ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ໂດຍການນ�ຳພາຂອງຄະນະນ�ຳນະຄອນໂບໂກຕ້າທີ່ມແ
ີ ນວຄິດກວ້າງໄກເພື່ອອ
 ະນາຄົດ,
ພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດບາງຢ່າງກັບບັນຫາທີ່ປະເຊີນຢ
 :ູ່ ພວກເຂົາເ ຈົ້າໄດ້ເອົາພ
 ື້ນທ
 ີ່ຖະໜົນບ
 າງສ່ວນ
ຂອງຕົວເມືອງກັບຄືນມາຈາກການໃຊ້ລົດໃ
 ຫ່ຍ ແລະລົດບ
 ັນທ
 ຸກ, ແລ້ວເ ຮັດໃ
 ຫ້ເປັນຕົວເມືອງທີ່ໜ້າຢູຂ
່ ຶ້ນສ�ຳ
ລັບຊ
 າວເມືອງ. ພ
 ວກເຂົາເ ຈົ້າຈ
 ັດສ
ນ
ັ ພ
 ື້ນທ
 ີ່ໃນຕົວເມືອງຄືນໃໝ່ໂດຍການຍົກເ ລີກບ
 ໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນຈອດລົດ
ໃຫ່ຍຫຼາຍຮ້ອຍບ່ອນ, ສ້າງເສັນ
້ ທ
 າງສ�ຳລັບລົດຖີບທີ່ມີລະຍະທາງຍາວຫຼາຍກ່ວາ 300 ກິໂລແມັດ, ແລະ
ຈ�ຳກັດຈ�ຳນວນລົດໃຫຍ່ທໃີ່ ຫ້ແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນເມືອງໃນເວລາທີ່ລົດຕ
 ິດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
ແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ (ໃນປະຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກໄ
ດ້ເຮັດຕາມແນວຄິດນີແ
້ ລ້ວ) ແມ່ນ “ຊີໂຄຼເວຍ” (Ciclovía) ຫຼື “ທາງລົດຖີບ”: ທຸກໆວັນອາທິດ, ຖະໜົນຫຼັກຫຼ
າຍເສັນ
້ ໄດ້ຖືກປິດບໍໃ່ ຫ້ລົດໃຫຍ່ສນ
ັ ຈອນ. ເປີດໃ
 ຫ້ສະເພາະ ຄົນຂີລ
່ ົດຖີບ, ນັກຫຼິ້ນສະເກັດ, ຄົນນັ່ງລົດເຂັນ
ແລະ ຄົນຍ່າງເຂົາ
້ ມາໃຊ້ແທນ. ໃນສວນສາທາລະນະ, ແມ່ນໄດ້ຈັດໃ
 ຫ້ມຊ
ີ ວ
ົ່ ໂມງສອນນ�ຳພາເຕັ້ນ
-ອອກກໍາລັງ ກາຍໃຫ້ປະຊົນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ແລະກໍ່ມລ
ີ ົດຖີບໄ
 ວ້ໃຫ້ຢມ
ື ຂີໂ່ ດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເ ຊົ່າເ ຊັ່ນກ
 ັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມ
ນ
ັ ເ ປັນການຈັດຕັ້ງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່ຂອງຕົວເມືອງ, ແຕ່ “ຊີໂຄຼເວຍ” (Ciclovía)
ກໍເ່ ປັນອ
 ັນມ່ວນຊື່ນ. ເຊິ່ງມ
ນ
ັ ຄ
 າ້ ຍໆກັບວ
 ່າເ ປັນງ ານປາຕີ້ປະຈ�ຳອາທິດທ
 ີ່ທຸກໆຄົນໃນເມືອງຖືກເຊີນມາ
ຮ່ວມ. ເດັກນ້ອຍ ແລະ ພໍ່ຕແ
ູ້ ມ່ຕູ້ມາເຕັ້ນ -ອອກກ�ຳລັງກາຍ ຮ່ວມກັນຕາມສວນສາທາລະນະ ແລະ 
ຜູ້ຄົນທຸກເພດທຸກໄວມາຂີລ
່ ົດຖີບຫຼິ້ນອອກກ�ຳລັງກາຍ, ຫຼິ້ນສະເກັດ ແລະ ແລ່ນອ
 ອກກ�ຳລັງກາຍໄປມາຕາມ
ທ້ອງຖະໜົນ ທ
 ີ່ຕາມວັນເ ວລາປົກກະຕິແມ່ນແ
 ອອັດໄ
 ປດ້ວຍຍານພາຫະນະໃຫຍ່ນ້ອຍຕ່າງໆ. ມັນເປັນວິທີ
ການທີ່ມວ
່ ນຊື່ນໃນການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ໄດ້ພົບປະກັບເພື່ອນບ້ານ, ເພື່ອນຮ່ວມວຽກ, ແລະ ສ້າງໝູໃ່ ໝ່.
ມັນເປັນວິທີການດ�ຳລົງຊີວິດໃ
 ນຕົວເມືອງທແ
ີ່ ຕກຕ່າງ ແລະ ດີຂື້ນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກໍ່ມີຫົວໜ
 ່ວຍທຸລະກິດຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍເ່ ຫັນດີນ�ຳຄວາມຄິດດັ່ງ ກ່າວ
ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນການສ້າງໃຫ້ ການສັນຈອນຕິດຂ
ດ
ັ ແລະ ລົບກວນການຊືຂ
້ າຍ.
ແຕ່ວ່າ “ຊີໂຄຼເວຍ” (Ciclovía) ນີໄ້ ດ້ຮັບຄວາມນິຍມ
ົ ຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃ
 ຫ້ພວກເຂົາຫ
 ັນມ
 າເຫັນດີນ�ຳແນວຄິດ “ຊີ
ໂຄຼເວຍ” (Ciclovía) ນີ.້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງໂບໂກຕ້າກ�ຳລັງຊອກຫາວິທີທາງເພີ່ມຕື່
ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າປອດໄພຂືນ, ມສ
ີ ະພາບແວດລ້ອມເພື່ອສຸຂະພາບດີຂຶ້ນແລະ
ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໃຫ້ໄດ້ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ.
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ການກິນອາຫານເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ

ການກິນອາຫານເມືອ
່ ເຈົ້າບ
 ສ
ໍ່ ະບາຍ
ການປິ່ນປົວຮັກສາໃຫ້ຫາຍເຊົາຈາກການເຈັບປ
ວ
່ ຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍໄ່ ດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອາຫານສະເພາະພິ
ເສດ. ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ນດີຄືກັນບໍ່ວ່າຈ
 ະໃນຍາມຮາ່ ງກາຍແຂງແຮງ ຫຼື ເຈັບເປັນ.
ບຸກຄົນທີ່ກິນອ
 າຫານບ�ຳລຸງຮ່າງ
ກາຍດີແມ່ນມີຮາ່ ງກາຍແຂງແຮງສາມາດ
ຕໍ່ສູ້ກັ ບເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ດ.ີ

ບຸກຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານ
ອາດຈະບໍ່ສະບາຍຢູເ່ ລື້ອຍໆ.

ເມືອ
່ ເຈົາ້ ບ
 ສ
ໍ່ ະບາຍ, ແມ່ນໃ
 ຫ້ກິນອາຫານປົກະຕິ. ອາຫານຈະຊ່ວຍເຮັດໃ
 ຫ້ດຂ
ີ ນ
ື້ .

ເຊືອ
້ ເອັດຈ໌ໄອວີ (HIV)
ຄົນທີ່ຕິດເຊືອ
້ ເອັດຈ໌ໄອວີຈ�ຳເປັນຕ້ອງກິນອາຫານຫຼາຍກວ່າກ່ອນທີ່ຈະບໍ່ສະບາຍ
ເພື່ອວ່າຈະມີພະລັງງານຢ່າງພຽງພໍ ໃນການຕ້ານກັບການຕິດເຊື້ອ. ຕາມປົກກ
 ະຕິແລ້ວ
ການກິນອາຫານໃຫ້ເລື້ອຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມືແ
້ ມ່ນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອໃ
 ຫ້ໄດ້ພະລັງງານ
ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າອາຫານທີ່ກິນເຂົາ
້ ໄປນັ້ນຕ້ອງມີທາດໂປຼຕິນ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະອາຫານ
ທີ່ມນ
ັ , ທັງ ໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຈ�ຳເປັນໃນການເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບເຊືອ
້ ພະຍາດໄດ້.
ຄືກັນກັບຄົນອື່ນທຸກໆຄົນ, ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດຈ໌ໄອວີ ແມ່ນຍັງຈ
 �ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ. ແມ່ນແ
 ຕ່
ການຍ່າງໃນແຕ່ລະມື້ ກໍ່ຊວ
່ ຍເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ດ.ີ
ເມື່ອເຈົ້າບ
 ໍ່ສະບາຍດ້ວຍການຕິດເ ຊື້ອເອັດຈ໌ໄອວີ, ປາກເປັນບ
 າດແຜ, ປາກແຫ້ງ, ເຈັບຄໍ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ
ຫຼື ບໍ່ຢາກອາຫານ ແມ່ນຈ
 ະເຮັດໃຫ້ເກີດມ
 ີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກກິນອາຫານ. ສ�ຳລັບລ
 າຍລະອຽດເພີ່ມຕ
 ື່ມກ່ຽວ
ກັບບັນດ
 າວິທີການເພື່ອໃ
 ຫ້ໄດ້ກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ໃນເວລາທີເ່ ຈົ້າເຈັບເ ປັນ ຫຼືຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ
“ການດູແລຄົນເຈັບ” (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).
ແຕ່ກໍ່ໜ້າເ ສຍດາຍ, ທີ່ບໍ່ມີອາຫານພິເສດເພື່ອບ
 �ຳລຸງ ປິ່ນປົວຄົນເ ຈັບຕ
 ິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ; ກໍ່ມີພຽງແຕ່ຢາເ
ທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຄວບຄຸມເຊື້ອໄວຣັດນີ້ໄດ້ (ສ�ຳລັບລ
 າຍລະອຽດເພີ່ມເ ຕີມ ເບິ່ງໃ
 ນບົດ “ເຊື້ອເອັສໄອວີ ແລະ
ພະຍາເອດສ໌” - ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

ໜີ້ວຖົງບີ (gallstones) ແລະ ພະຍາດກຽ່ ວກັບຖົງບີ
(gallbladder disease)
ອາຫານປະເພດຈືນ ແລະ ອາຫານມີໄຂມັນພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຖົງນ
 �້ຳບີຮຸນແ
 ຮງຂຶ້ນທ
 ັນທ
 .ີ ໃຫ້ກິນອ
 າຫານ
ປະເພດຕົ້ມ, ໜຶ້ງ ຫຼື ອົບ ແທນອາຫານເຫຼົ່ານ
 .ີ້ ແລະກໃໍ່ ຫ້ກິນຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຕື່ມອ
 ີກ (ລາຍລະ
ອຽດເພີ່ມເ ຕີມກ
 ຽ່ ວກັບ“ການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ້ອງ” ໃຫ້ເບິ່ງ ໜ້າ 14 ຂອງບົດ)
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ພະຍາດຖອກທ້ອງ
ເມື່ອເຈົ້າມ
 ີອາການຖອກທ້ອງແມ່ນໃ
 ຫ້ກິນອາຫານປົກະຕິ,
ການບໍ່ກິນອາຫານບໍໄ່ ດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຖອກທ້ອງດີຂື້ນໄດ້; ມັນຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງ
ກາຍຂາດສານອາຫານ ແລະ ຂາດນ�້ຳຕື່ມອ
 ີກ (ສິ່ງເ ຫຼົ່ານ
 ີ້ແມ່ນອັນຕະລາຍ
ທີແ
່ ທ້ຈິງສ�ຳລັບພະຍາດຖອກທ້ອງ). ລາຍລະອຽດເພີ່ມເ ຕີມເບິ່ງ ໜ້າ 25 ຂອງບົດ
“ການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ້ອງ”.

ຮັກສາອາຫານຂອງເຈົ້າໃຫ້ບມ
ໍ່ ເີ ຊືອ
້ ພະຍາດ
ການຮັກສາອາຫານໃຫ້ສະອາດປອດໄພແມ່ນສ
 າມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການລ້າງມື ແລະອາຫານຂອງເຈົ້າ ທ
 ີ່ຈະ
ກິນ ຫຼືເອົາມ
 າປຸງແຕ່ງເ ປັນອ
 າຫານໃຫ້ສະອາດ, ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ແມງວັນແ
 ມງມີ່ມາຕ່ອມ ແລະ ເກັບຮັກສ
 າອາຫ
ານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພສາມາດຈະປ້ອງກັນເຈົ້າຈາກການເຈັບທ້ອງ ແລະ ພະຍາດຖອກທ້ອງໄດ້ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
ເພີ່ມເ ຕີມ ໄດ້ໃນບົດ “ນໍ້າ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ: ປັດໄ
 ຈສ�ຳຄັນຂ
 ອງການມສ
ີ ຸຂະພາບທີ່ດ,ີ ໜ້າ 6-3).

ອາການປຸນ
້ ທ້ອງປວດຮາກ ຫຼື ເຈັບປາກ
 ຫ້ດແ
ໃ
ູ ລຄົນເຈັບ (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່) ວິທີການເພື່ອໃ
 ຫ້ໄດ້ຮັບສ
 ານອາຫານບ�ຳລຸງຮາ່ ງກາຍພຽງພໍ ເມື່ອເ ຂົາເຈົ້າບໍ່
ສະບາຍຫຼາຍຈົນບໍ່ຢາກກິນອາຫານ.

ການຂາດສານອາຫານ
ອາການ
• ຮາ່ ງກາຍຈະເລີນເຕີບໃຫຍຊ
 າ່ ງນອ
່ າ້ ແລະ ຮູບຮ
້ ຍ

ໃນບ່ອນທີເ່ ດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຂາດສ
ານອາຫານ, ເຈົ້າອາດຄິດວ່າເດັກນ້ອຍ
ທີ່ຂາດສານອາຫານເບິ່ງຄ
 ືປົກ ກະຕິ
ດີ. ແຕ່ວ່າເ ດັກນ
 ້ອຍທີ່ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍ,
ອ່ອນເພຍ, ອາລົມຊຶມເສົ້າ ແລະ
ມັກເ ຈັບເປັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລານັ້ນ
ບໍໄ່ ດ້ມີສຸຂະພາບດີ ຫຼື ປົກ ກະຕິດັ່ງທ
 ີ່ຄິດ.

• ຮາ່ ງກາຍຈອ
່ ຍຜອມ
້ ໜອ
້ ເຍືອ
້ ຈາກກາ້ ມຊີນ
້ ໄປປ່ຽນເປັນພະລ ັງງານ
• ກ
 າ້ ມຊີນ
ໃຫຮ
້ ຍ: ຮາ່ ງກາຍຈະນ �ຳເອົ າເນືອ
້ າ່ ງ
ກາຍ
• ສະ
 ໝອງຄິດຊາ້ ແລະ ອອ
ເພຍ ເພາະວາ່ ສະໝອງບໍ່ ໄດຮ
ການ
ພຽງ
ພໍຕາມ
ຄວາມ
່ ນ
້ ັບພະລ ັງງານທີ່ຕອ
້ ງ
ຕອ
້ ງການ.
້ ພະຍາດຫຼ າຍຢາ່ ງ
• ເປັນພະຍາດ ແລະ ຕ
ດ
ິ ເຊືອ
• ມ
ອ
ທ່ ີຂາດ
ສານ
ອາ
ຫານ
ຢແ
ສານ
ອາ
ຫານ
ໜກ
ີ າການຖອກທອ
ັ ຂນ
ຶ້ 
້ ງເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫຮ
້ າ່ ງກາຍ
ູ່ ລວ
້ ຂາດ
ຕື່ ມອີກ
າ ຫາ

ນພາໃຫ້ເປັນພ

ະຍ

າດ

້ອງ
ກທ

ຂາ

ດ

ສ

ອ
ານ

ຖອ

ພະຍາດຖອກທ້ອງ

ຍາ

ຫາ

ພະ

ນ

ການຂາດສານອາຫານ

ດ

ຖ ອ

ກທ

ອາ

ການຂາດສານອາຫານແມ່ນພົບ
ຫຼາຍ ແລະ ເ ປັນຊ�ຳເຮື້ອ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຈິງ ບໍ່ສູງໃຫຍ່ເທົ່າທ
 ີ່ຄວນ. ພວກເຂົາເ ຈົ້າມ
 ັກ
ເຈັບເ ປັນເລື້ອຍໆຫຼາຍກວ່າຄ
 ົນປົກກ
 ະຕ,ິ ແລະ
ພວກເຂົາເຈົ້າມັກເປັນຖອກທ້ອງ, ພະຍາດເລືອດ
ຈາງ, ແລະ ມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນເລື້ອຍໆ.

ການ
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້ອງ ພາ ເ ດໃຫ້ ຂາດ
ຮັ

ສາ

ນ
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ການກິນອາຫານເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ

ການປິ່ນປົວ
ເຈົ້າສາມາດປິ່ນປົວພາວະຂາດສານອາຫານຊ�ຳເຮື້ອໄ
 ດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍມ
່ ີອາຫານຫຼາຍກໍ່ຕາມ,
ໂດຍການໃຫ້ຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ດີກວ່າໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສ�ຳລັບເດັກຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ: ແມ່ນໃຫ້ກິນນົມແມ່ໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະບໍ່ໃຫ້ເອົາອ
 າຫານອື່ນໃຫ້ເດັກ
ກິນເ ທື່ອໃນຊວ
່ ງເວລານ.ີ້ ອາຫານອື່ນໆ ນອກຈາກນົມແມ່ ແມ່ນມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂາດສານອາຫານໃນ
ເດັກນ
 ັ້ນໜ
 ັກຂ
 ຶ້ນ. ເມື່ອເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ກາຍຊວ
່ ງອາຍຸດັ່ງກ
 ່າວນັ້ນກໍ່ຍັງໃຫ້ເດັກສືບຕ
 ໍ່ກິນນົມແມ່ຕໍ່ໄປ ແລະ
ໃຫ້ເພີ່ມອາຫານອື່ນໆໃຫ້ເດັກກ
 ິນຕ
 ື່ມນ�ຳເຊັ່ນກ
 ັນ.
ສ�ຳລັບທຸກຄົນທີ່ພົບວ
 ່າມ
 ີອາການຂອງພາວະຂາດສານອາຫານ: ແມ່ນໃຫ້ກິນເຂົາ
້ ປຽກເຂົາ
້ ທີໃ່ ຫ້ພະລັງງານ
ສູງ. ໃຫ້ເລີມ
່ ດ້ວຍ ການຕົ້ມເຂົາ
້ ປຽກຈາກທັນຍ
 າພືດທ
 ີ່ເປັນອ
 າຫານທາດແປ້ງ ຫຼັກຂອງເຈົ້າທ
 ີ່ມີ ແລ້ວຈ
 າກນັ້ນກ
 ໍ່
ຕື່ມສ
 ່ວນປະກອບຕໍ່ໄປນີ້ລົງໃສ່ໃນໝໍ້ຕົ້ມເຂົາ
້ ປ
 ຽກນັ້ນອ
 ີກ:
່ ົ ດິນ, ເນີຍຖວ
່ ົ ດິນ ຫຼື ແປງ
1. ອາຫານໃຫ້ທາດໂປຣຕິນ: ແປງ້ ຖວ
້ ເຮັດ

່ ົ ຫຼືແປງ
່ົ ປ
ຈາກ
ແກນ
ຖວ
 ຽກ. ຫຼື
່ ນດັ ທ (nuts) ຊະນິດອື່ ນໆ, ແປງ
້ ໝາກ
້ ຖວ
່ ົ ຕມ,
ໝາກຖວ
ົ້ ໄຂ ່ ຫຼື ປາ. ຫຼື ນ ົມ, ນ ົມສມ,
ົ້ ຫຼື ເນີຍແຂງ. ເລືອກໃຊອ
້ າ
ຫານ
ໃຫທ
້ າດໂປຣຕິນທີ່ ເຈົາ້ ມີ ຫຼື ສາມາດຫາຊືໄ້ ດ.້

2. ອາຫານໃຫ້ພະລັງງານ: ຕື່ ມນາມ
ໍ້ ັນໜຶ່ງບວ
�້
່ ງ, ແລະ ຕື່ ມນຳຕານ,

ນຳເຜິ
ໃສອ
�້ ້ງ ຫຼື ເຄື່ ອງຫວານອື່ ນໆ
ີ ໜຶ່ ງບວ
່ ກ
່ ງ, ຫຼື ເອົ າໝາກໄມໃສ
້ .່

3. ອາຫານໃຫ້ວິຕະມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ: ເຊິ່ ງໄດຈ້ າກຜ ັກ ຫຼື ໝາກໄມ.້

ນ�ຳ້ມັນ
ນ�ຳ້ເຜິ້ ງ

ອາດຈະມີຫຼາຍຄັ້ງ ທ
 ີ່ບມ
ໍ່ ເີ ຂົາ
້ ປາອາຫານພຽງພໍ
ທີ່ຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ກິນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ມີປະກອບດ້ວຍທາດໂປຣຕິນ ແລະ ຜັກທຸກໆມື.້ ແຕ່
ເຖິງແ
 ນວນັ້ນກ
 ໍ່ຕາມ, ໃ
 ຫ້ພະຍາຍາມຫຼີກເ ວັ້ນການໃຫ້ເດັກກ
 ິນແຕ່ອາຫານທາດແປ້ງ ພຽງຢ່າງດຽວໂດຍ
ບໍ່ປະສົມກັບສານອາຫານອື່ນ. ກ
 ານກິນອາຫານທີ່ມແ
ີ ຕ່ທາດແປ້ງຢ່າງດຽວ, ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຮູ້ສຶກອີ່ມຢູ່
ແຕ່ຮາ່ ງກາຍກໍ່ຈະອ່ອນແອ ແລະ ເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍ. ໃຫ້ຕື່ມນ�ຳ
້ ມັນໜຶ່ງ ບ່ວງໃສ່ໃນໝໍ້ຕົ້ມເ ຂົາ
້ ປ
 ຽກນັ້ນ.
ນ�້ຳມັນໜຶ່ງ ບ່ວງບໍໄ່ ດ້ທົດແ
 ທນໃຫ້ກັບທາດໂປຣຕິນ ແລະ ຜັກ ທີ່ຂາດໄປນັ້ນ. ແຕ່ມນ
ັ ສ
 າມາດໃຫ້ພະລັງງານແກ່
ເດັກໄ
 ດ້ໃນເວລາອັນສັນ
້ ທີ່ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດໄດ້ຈາກອາຫານທາດແປ້ງ ພຽງຢ່າງດຽວ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງ ງານພຽງພໍກັ ບຄວາມຕ້ອງການຂ
ອງຮ່າງກາຍ, ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງກິນເຂົ້າຕົ້ມໃຫ້ຫຼາຍຂະ
ໜາດນີ.້

ແຕ່ເມື່ອປະສົມນ
 �້ຳມັນໃສ່ກັ ບເຂົ້າ, ເຂົ້າທເີ່ ດັກຕ້ອງກິນກໍ່ ມີ
ປະລິມານຫຼາຍພຽງເທົ່ານ
 .ີ້
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

0 cm

ແທກຈາກຈຸດນີ້

ໃຫ້ກວດຫາພາວະຂາດສານອາຫານໃນເດັກນ
 ້ອຍທຸກຄ
ນ
ົ
ພາວະຂາດສານອາຫານຊ�ຳເຮື້ອໃນເດັກນ້ອຍແມ່ນມ
 ັກເປັນໄປໂດຍສັງເກດບໍ່ອອກ. ເພື່ອກ
 ວດເບິ່ງ
ວ່າເ ດັກຂ
 າດສານອາຫານຫຼືບໍນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຊັ່ງເບິ່ງນ�້ຳໜັກຂອງເດັກນ້ອຍເປັນປ
 ະຈ�ຳ ແລະໃຫ້
ໝາຍບັນທຶກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກລ
 ົງໃສ່ໄວ້ໃນແຜ່ນສະແດງເປັນຕ
 ົ້ນເ ຊັ່ນ “ແຜ່ນວ
 າດເສັນ
້ ທ
 າງສູ່
ສຸຂະພາບດີ (ບັດກວດສຸຂະພາບເດັກ)” (ເບິ່ງໃນໜ້າທີ 32 ໃນບົດ “ການດູແລເດັກນ້ອຍ”). ຖ້າເຈົ້າບໍມ
່ ຊ
ີ ິງ
ຊັ່ງ, ວ
 ິທີທາງອື່ນເພື່ອກວດຫາພາວະຂາດສານອາຫານໃນເດັກໄ
 ດ້ກໍ່ຄືການວັດແທກຮອບກົກແຂນຂອງເດັກ.
ຕາມປົກກ
 ະຕິເພິ່ນມ
 ັກຈັດໃ
 ຫ້ມໂີ ຄງການ ຫຼື ຄຼີນິກ ສ�ຳລັບວັດແທກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກນ້ອຍ. ບັນ
ດາໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ເປັນວິທີທາງທີ່ດີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ອຶດຫ
 ິວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ຫົວທີ,
ກ່ອນທີ່ພາວະຂາດສານອາຫານຈະເປັນເ ຖິງຂ
 ັ້ນອັນຕະລາຍສ�ຳລັບເ ຂົາເ ຈົ້າ.

ແດງ (ຈ່ອຍໂພດ)

ເ ພື່ອຈະວັດແທກແຂນ, ໃຫ້ຕັດເ ຈ້ຍ, ຢາງ ຫຼື ຜ້າໃຫ້ເປັນແຖບແຜ່ນວ
 ັດແ
 ທກຍາວປະມານ 25 ຊັງ ຕີແມັດ
(ຊມ).
ໃຫ້ໝາຍໃສ່ແຜ່ນແ
 ຖບວັດແທກເພື່ອບ
 ົ່ງບ
 ອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບ່ອນໃດທີ່ສະແດງວ່າ ເດັກນ້ອຍຈ່ອຍຫຼາຍໂພດ,
ຫຼື ເ ດັກນ
 ້ອຍມີໄຂມນ
ັ ແລະ ກ້າມຊີ້ນສົມສ່ວນ. ຢູຈ
່ ຸດ 0 ຊມ ໃຫ້ຂຽນ“ແທກຈາກຈຸດນີ້”, ຢ
ຈ
ູ່ ຸດ 11.5 ຊມ
ໃຫ້ຂຽນ “ຈ່ອຍໂພດ” ແລະ ຢ
ຈ
ູ່ ຸດ 12.5 ຊມ ໃຫ້ຂຽນວ່າ “ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ”. ຫຼື ຈະໃຊ້ສີ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍອື່ນ
ທີເ່ ຈົ້າເຂົ້າໃຈດີກວ່າມ
 າໝາຍແທນກໍໄ່ ດ້. ແລ້ວກໍ່ໃຊ້ແຖບແຜ່ນວັດແທກນີເ້ ພື່ອວັດແ
 ທກອ້ອມກົກແຂນເດັກນ້ອຍ
ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 1 ຫາ 5 ປ
 ,ີ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກມ
 ີນ�້ຳໜັກເ ພີ່ມຕ
 າມປົກະຕິ.
(ການວັດແທກແຂນນີແ
້ ມ່ນບໍໄ່ ດ້ຜົນດີ ເມື່ອເດັກນ້ອຍມີອາການພາວະຂາດອາຫານເອີ້ນວ
 ່າ:
ຄາວໍສີອເໍ ກີ (kwashiorkor), ເຊິ່ງເ ປັນພ
 າວະຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງຊະນິດໜ
 ຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ແຂນ ແລະ
ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍໃຄ່ບວມ, ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 23.)
ເມື່ອວັດແທກແຂນເດັກນ້ອຍໄດ້ຜົນຕໍ່າກ່ວາ 11,5 ຊມ (ຕ�່ຳກວ່າເສັນ
້ “ຈ່ອຍໂພດ”), ຫຼື ຂ
 ໍ້ມນ
ູ ກ
 ານເຕີບໂ
 ຕ
ຂອງລາວທີ່ບັນທ
 ຶກໝາຍໄວ້ໃນແຜ່ນວ
 າດເສັນ
້ ທາງສູ່ສຸຂະພາບດີ ນັ້ນຢ
 ູ່ຕາມຫຼັງເກນມາດຕະຖານທີ່ກ�ຳນົດ,
ຫຼື ມ
 ີອາການບົ່ງບ
 ອກວ່າ ລາວຂາດສານອາຫານກະທັນຫ
 ັນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າຕໍໄ່ ປ, ລາວແມ່ນຂາດສານອາ
ຫານຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃ
 ຫ້ລາວບໍ່ສະບາຍ. ລາວຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ເຈົ້າສາມາດຊ່ວ
ຍເຫຼືອຊີວິດເດັກນ້ອຍຄົນນີໄ້ ດ້ ໂດຍການໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີພະລັງງານສູງ (ເບິ່ງໃນ ໜ້າ 25).
12.5 cm 11.5 cm

ໝາຍເຫດ: ຮູບພາບທີ່ເຫັນນີ້ອາດພິມໃນຫຼາຍຂະໜາດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ບັນທັດແທກ ເພື່ອ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ແຜ່ນແຖບວັດແທກ ຂອງເຈົ້າມີມາດຕາວັດທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂຽວ (ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ)

ແຖບສີເຫຼືອງ (ຂັນ
້ ອັນຕະລາຍ)

ຖ້າຄ່າວັດແທກແຂນຂອງເດັກນ້ອ
ຍຕົກຢູເ່ ຂດສີເຫຼືອງນີ້ໝາຍວ່າລາ
ວມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຂາດສານອາ
ຫານ. ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມພິເສດແກ່ລາວ,
ຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລາວ,
ແລະ ສັງເ ກດເບິ່ງລາວຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ເພື່ອວ່າລ
າວຈະບໍ່ຂາດສານອາຫານ.

ແທກຈາກກາງຂອງກົ ກແຂນເບື້ອງຊ້າຍ
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ການກິນອາຫານເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ

ການຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງກະທັນຫັນ
ການຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງກະທັນຫ
 ັນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາສົງ ຄາມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຫຼື ມີໄພທ�ຳມະຊາດ
ເມື່ອການສະໜອງອາຫານເກີດຕ
 ິດຂ
ດ
ັ . ຫຼື ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບບາງຄົນຜູ້ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຮັບສານອາຫານ
ຢ່າງພຽງພໍມາເປັນເວລາດົນນ
 ານ, ແຕ່ວ່າ ມີບາງສິ່ງ ປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ ປະລິມານອາຫານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ເຄີຍກິນຢູ່ນັ້ນຫຼຸດລົງ ຫຼື ພວກເຂົາເຈົ້າຈ
 �ຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ:
ເມື່ອເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບອຶດຫິວຢແ
ູ່ ລ້ວເລີມ
່ ມີ “ການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ” ແລະ ຮ
 າ່ ງ
ກາຍຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼື ເມື່ອຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຢູ່ນັ້ນເກີດຕິດເຊືອ
້ ເອດສ ໄ
 ອ ວີ
HIV, ເປັນໄ
 ຂ້ມາລາເລຍ, ລີດສ
 ມາເນຍສິດສ (leishmaniasis), ໝາກແດງ, ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ, ແລະ ຕ້
ອງການອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອມີພະລັງງານຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອນັ້ນ. ເມື່ອສະຖານະການປຽ່ ນໄປຢາ່ ງໄວວາ
ອາຫານໃນປະລິມານ “ພໍດີ” ທີ່ພວກເຂົາເ ຈົ້າມ
 ີຊີວິດຢ
 ູ່ລອດໄດ້ຄືທີ່ເຄີຍເ ປັນມ
 ານັ້ນ ກໍ່ບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍໄ່ ປ.
ຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບພ
 າວະຂາດສານອາຫານ ໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເດັກນ້ອຍເປັນຫຼັກ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍ
ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼາຍທີ່ສຸດຈ
 າກພາວະດັ່ງກ
 ່າວ. ພວກເຂົາເຈົ້ານ�້ຳໜັກຫຼຸດລ
 ົງໄວຫຼາຍ ແລະ
ຈາກນັ້ນກໍ່ບໍ່ຢາກອາຫານ, ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດລອດ
ໄດ້. ຖ້າປາດສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຂາດສານອາຫານ ສາມາດເປັນຜົນ
ຮ້າຍຕໍ່ພວກເຂົາໄປຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້. ຜູໃ້ ຫຍ່ກໍ່ຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫ
 ັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ,
ແລະການປິ່ນປົວສ�ຳລັບຜູໃ້ ຫຍ່ກແ
ໍ່ ມ່ນເຮັດຄືກັນກັບການປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍ.
ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຂາດສານອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງອາດເບິ່ງມ
 ລ
ີ ັກສະນະຄືແນວນີ:້

ຜົມລົນ
່ ງ່າຍ
ຜິວໜັງແ
 ຫ້ງ ບາງ - ຜິວໜັງ ອາດເບິ່ງ ຄືວ່າຍານໆ
]
ໂລກຂາດອາຫານປະເພດນີເ້ ອີ້ນວ່າ: ມາຣາມັດສ
(marasmus)

ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ, 
ພ້ອມທັງແຂນ ແລະ ຂາຈ່ອຍລີບ
ແລະນ້ອຍຫຼາຍ

ຫຼື ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຂາດສານອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງອາດເບິ່ງມ
 ລ
ີ ັກສະນະຄືແນວນີ:້

ຜົມແຫ້ງ ບາງ ສີຈືດຈາງແລະ
ກາຍເປັນສີແດງ, ເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ
ຜິວໜັງແ
 ຫ້ງແຕກ ແລະລອກອອກ
ທ້ອງປຸ້ງສວດອອກ
ມີແຜ ຫຼື ຮອຍດ�ຳຊໍ້າຕາມຜິວໜັງ

ໃຄ່ບວມຕາມບໍລິເວນຂອບຕາ, ຕີນ
ແລະ ຂໍ້ຕີນ
ນ�້ຳໜັກໂຕ
ຂອງເດັກອາດຈະເປັນປົກ ກະຕິ ລາວເບິ່ງ ບໍ່ຈ່ອຍ
ເມື່ອຍ ຫຼື ບໍ່ຢາກເຄື່ອນໄຫວໄປມາ

ພະຍາດຂາດສານອາຫານປະເພດນີເ້ ອີ້ນວ່າ ຄາວໍສີອເໍ ກີ (kwashiorkor)
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ຖ້າເຈົ້າບີບລົງບ
 ໍລິເວນຂໍ້ຕີນ,
ເມື່ອເອົາມືອອກແລ້ວຈະເຫັນ
ເປັນຮອຍມືຫຼຸບຢູ.່

ບາງຄັ້ງ ບັນດ
 າເດັກນ້ອຍກໍ່ສະແດງອາການຂອງພາວະຂາດສານອາຫານທັງສອງຊະນິດປົນກ
 ັນອອກມາໃຫ້
ເຫັນ.
ຜູ້ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດສ໌ໄອວີ (HIV), ວັນນ
 ະໂລກ, ມີພະຍາດແມ່ກາຝາກ, ຫຼືພະຍາດຊ�ຳເຮື້ອອ
 ື່ນໆ
ອາດຂາດສານອາຫານໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພ
 ວກເຂົາເຈົ້າຈະກິນອາຫານປົກກະຕິກໍ່ຕາມ. ຖ້າວ່າ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ຜູໃ້ ຫຍ່ກິນອາຫານຫຼາຍ ແຕ່ຍັງເ ຫັນວ
 ່າພ
 ວກເຂົາຍັງຂາດສານອາຫານຢູ,່ ນັ້ນອ
 າດໝາຍວ່າພວກເຂົາອາດມີ
ອາການເຈັບເປັນທີ່ຮາ້ ຍແຮງ. ສ່ວນສ�ຳຄັນທ
 ີ່ສຸດເ ພື່ອໃ
 ຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບດີ ໃນເວລາທີ່ເປັນພ
 ະຍາດຊ�ຳເຮື້ອໃ
 ດ
ໜຶ່ງ ກໍ່ຄືກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ແຕ່ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມຊອກຫາວ່າສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະ
ພາບທີ່ເປັນຢ
 ູ່ນັ້ນ.

ນາງນ້ອຍອະຊິກາແມ່ນ ຂາດສານ
ອາຫານຮຸນແ
 ຮງຕອນທີ່ລາວມາກວດ
ຢູ່ຄລີນິກນ
 ັ້ນ.

. ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນສອງສາມອາທິດຕໍ່ມາ,
ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ລາວໄດ້ກິນຊ
 ່ວຍ
ໃຫ້ອາການຂອງລາວຫາຍດ.ີ

ຮູບພາບສອງແຜ່ນນີ້ແມ່ນຮ
 ູບຂ
 ອງເດັກນ
 ້ອຍຍິງ ນາງ ອ
 າຊິກາ ອາຍຸ 2 ປີ. ນາງໄດ້ມາທີ່ສູນບ
 �ຳບັດດ້ານໂພ
ສະນາການ(Nutritional Rehabilitation Home (NRH)) ໃນນະຄອນຫຼວງກັດມັນດູ, ປະເທດເນປານ
ຍ້ອນເປັນພາວະຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງ. ຫຼັງຈາກປິ່ນປົວເປັນເວລາ 26 ມື້ ດ້ວຍສູດອາຫານເສີມນົມ ແ
 ລະ
ອາຫານທີ່ປຸງແ
 ຕ່ງຂ
 ຶ້ນຈ
 າກບັນດ
 າອາຫານທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ, ນາງກໍ່ມນ
ີ �້ຳໜັກຂື້ນຢູ່ໃນເກນຂອງການມີສຸຂະ
ພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງສ�ຳລັບໄວອາຍຸຂອງລາວ, ແລ້ວກັບບ້ານພ້ອມກັບແມ່ຂອງລາວ. ສູນບ
 �ຳບັດດ້ານໂພ
ສະນາການນີ້ບແ
ໍ່ ມ່ນໂຮງໝໍ, ມັນແມ່ນເ ຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ ມີຕຽງນອນສ�ຳລັບຄ
 ົນເ ຈັບຫຼາຍຕຽງ, ມີສວນຜັກ
ແລະ ພະນັກງານດູແລປະຈ�ຳ. ໃນແຕ່ລະເດືອນ ພວກເຂົາເ ຈົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ປະມານ 20
ຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງ ອັນເ ນື່ອງມາຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ການເຈັບເປັນອື່ນໆ ແລະ ການຂາດຄວາມ
ຮັບຮູ້ກຽ່ ວກັບເລື່ອງໂພສະນາການ, ຍ້ອນໄພສົງ ຄາມ ແລະ ໄພອຶດຫິວ. ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນຍັງໄດ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການປິ່ນປົວລູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບໂພສະນະການ ດັ່ງນ
 ັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້
າຈິ່ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆໄດ້ ເມື່ອເ ວລາທີ່ ພວກເຂົາກັບເມືອບ້ານຂອງພວກເຂົາເ ຈົ້າ. ສູນບ
 �ຳບັດດ້ານໂພ
ສະນາການແບບນີ້ ຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍໄດ້ເກືອບທັງໝ
 ົດທ
 ີ່ເຂົາ
້ ມ
 າປິ່ນປ
ວ
ົ .
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ການກິນອາຫານເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ

ການປິນ
່ ປົວພາວະຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດທັນທີ.
ຖ້າມີສນ
ູ ບ�ຳບັດດ້ານໂພສະນາການໃນເຂດບ້ານຂອງເຈົ້າ ແມ່ນໃຫ້ພາລູກຫຼານຂອງເຈົ້າໄ
 ປຫາສນ
ູ ນັ້ນ, ຫຼື
ເຈົ້າອາດຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການປິ່ນປ
ວ
ົ ອາການນີ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ໃຫ້ເດັກໄ
 ດ້ຮັບສ
 ິ່ງຕ
 ່າງໆຕໍ່ໄປນ:ີ້
• ອາຫານ
• ເຄື່ ອງດື່ ມ (ເຄື່ ອງ
ດ່ ມ
ນຳ�້ ແລະ
ເກຶອແຮ)່
ື ທດ
ົ ແທນ
• ຄວາມອ ົບອຸນ
່ , ໂດຍສະເພາະໃນຍາມກາງຄືນ
• ຢາ
ປວ
ຍາດ
ົ ພະ

ອາຫານ
ໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນພະລັງງານສູງ (concentrated food) ເພື່ອສະໜອງພະລັງງານ ແລະ
ສານອາຫານໃຫ້ແກ່ຮາ່ ງກາຍໄດ້ຢາ່ ງວ່ອງໄວ. ເຂົາ
້ ປຽກເຂົາ
້ ທີ່ມີທາດແປ້ງ ທ�ຳມະດາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ທ່ານສາມາດເຮັດອາຫານທີໃ່ ຫ້ພະລັງງານສູງ ທີເ່ ຮືອນດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງໄດ້.
ອາຫານໃຫ້ພະລັງງານສູງ ທີເ່ ຮັດເອງຕາມບ້ານເຮືອນນີ້ ແມ່ນດີເທົ່າກັນກັບ ອາຫານສະເພາະສ�ຳລັບ
“ປິ່ນປົວພະຍາດ” ເຊັ່ນ: ອາຫານເສີມຍີ່ຫໍ້ ພລມ
ັ ປີນັທ (Plumpy’ nut) ແລະ ບາງເທື່ອອາດຈະດີກວ່າອີກຊ
 �້ຳ
(ເບິ່ງ ໜ້າ 29). ມັນຍັງເປັນອາຫານທີ່ດີສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ ຫຼື ເດັກໃ
 ຫ່ຍ, ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍທຸກຄົນແມ່ນຕ້ອງກາ
ນພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານຫຼາຍ ເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ.
 �ຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານ4 ຢ່າງ ທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖິ່ນທ
ນ
 ີ່ເຈົ້າອ
 າໃສຢູ່ ມາປຸງແ
 ຕ່ງປ
 ົນກ
 ັນເປັນອ
 າ
ຫານ ເຊັ່ນ: ເຂົາ
້ ປຽກເຂົາ
້ , ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ ຫຼື ນ�ຳ
້ ມັນ ແລະ ຜັກ.
1. ເ ຮັດເຂົາ
້ ປຽກເຂົາ
້ ຖ້ວຍໜຶ່ງຈາກອາຫານທາດແປ້ງໃຫ້ພະລັງງານ.
ເລືອກເອົາສິ່ງ ໜຶ່ງຈາກຂ້າງລຸມ
່ ນ
 :ີ້
• ເຂົ້າມີເລັ ທ (millet)
• ສາລີ
• ເຂົ້າ
• ເຂົ້າຫວີດ (wheat)

ໃຊ້ອາຫານທີໃ່ ຫ້ ທາດແປ້ງ ທີ່ເຈົ້າແຕ່ງໃຫ້ ທຸກຄ
 ົນ
ໃນຄອບຄົວກິນຕ
 າມປົກ ກະຕິນັ້ນ, ຕ
 ົ້ມຂ
 ຽ້ ວເຂົ້າ
ຈົນມັນຂຸ້ນໜຽວ (ບໍ່ຄແ
ື ກງຈືດ)

• ມ ັນຕນ
ົ້
• ມ ັນດາ້ ງ ຫຼື ມ ັນຝະລ່ງັ
2. ຕ
 ື່ມອາຫານປະເພດມີໂປຣຕີນສູງໃສ່
ເລືອກເອົາສິ່ງ ໜຶ່ງຈາກຂາ
້ ງລມ
ຸ່ ນີ:້
• ນ ົມຜ ົງ 2 ບວ
່ ງແກງ
• ໄຂ ່ 1 ໜວ
່ ຍ
່ ົ ຂວົ້ ຕ �ຳ ຫຼື ບ ົດໃຫມ
• ແກນ
ຸ ່ ໃນ
ປະ
ລິມານ ½ ຖວ
່ ນ ັດທ (nuts) ຫຼື ໝາກຖວ
້ ນ,
້ ຍນອ
້ ຍ
່ ົ , ໝາກຖວ
່ ົ ເລັ ນທິລ (lentil) ຫຼື ໝາກຖວ
່ ົ ລ ັນເຕົ າ (pea) ຕມ
• ໝ
 າກຖວ
ຸ ່ ໃນ
ປະ
ລິມານ ½
ົ້ ບ ົດໃຫມ
້ ນ,
ຖວ
້ ຍນອ
້ ຍ
່ ົ ຕມ
່ ົ ລ ັນເຕົ າ (pea), ໃນປະ
• ໝາກຖວ
ລິມານ ½ ຖວ
ົ້ ຫຼື ແປ້ງໝາກຖວ
້ ຍນອ
້ ຍ
• ປາແຫງ້ ບ ົດ, ໃນ
ປະ
ລິມານ ½ ຖວ
້ ຍນອ
້ ຍ
້ ຫຼື ເຄື່ ອງໃນຕມສຸ
• ຊີນ
 ແ
ຸ່
ໃນ
ປະ
ລິມານ ¼ ຖວ
ົ້ ກດ
ີ ລວ
້ ຟັກໃຫມ
້ ນລະອຽດ,
້ ຍນອ
້ ຍ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

3. ຕ
 ື່ມໄຂມັນ ຫຼື ນ�ຳ
້ ມັນໃສ່ 2 ບ່ວງແກງ.
ເລືອກເອົາໜຶ່ງຢ
 າ່ ງໃນສິ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ:້
• ນ
 ຳມ
ຈາກ
ແກນ
�້ ັນພືດ ຫຼື ນຳມ
�້ ັນ
່ ນ ັດທ (nut), ເນີຍ,
ຫຼື ນຳມ
�້ ັນໝູ 1 ບວ
່ ງ
4. ຕ
 ື່ມ ຜັກສຸກເຄິ່ງ (½) ຖ້ວຍນ້ອຍ
ເລືອກເອົາໜຶ່ງຢ່າງໃນນີ:້
• ໝາກເລັ່ ນ
• ຜ ັກໃບຂຽວ
• ໝາກນຳ�້
• ໝາກອຶ
່ ົ ຂຽວ
• ໝາກຖວ
່ ົ ລ ັນເຕົ າສ ົດ
• ໝາກຖວ
• ໝາກກະຈຽບຂຽວ
• ຜ ັກອື່ນໆ
ໃຫ້ກິນເຂົາ
້ ປຽກເຂົາ
້ ທີ່ມີພະລັງງານສູງນີ້ 4 ຫຼື 5 ຄັ້ງ ຕໍ່ມ.ື້
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານອາດຈະບໍ່ຢາກກິນອາຫານ ຫຼື ອາດຈະມີແຮງພໍກິນອາຫານໄດ້ຢາ່ ງຊ້າໆ
ເທົ່ານ
 ັ້ນ. ເ ອົາອ
 າຫານ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນເທື່ອລ
 ະໜ້ອຍໃນທຸກໆຊົວ
່ ໂມງ ຫຼື ສອງຊົວ
່ ໂມງ. ຈົ່ງອົດທົນ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ສະເໝີຕົ້ນສ
 ະເໝີປາຍ. ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີພະລັງງານສູງນີແ
້ ກ່ເດັກນ້ອຍຈົນກວ່າລາວເລີມ
່ ມີນ�້ຳໜັກໂຕຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ມີແຮງກາຍແຮງໃຈດີກັບມາ.
ໃຫ້ລາ້ ງມືຂອງເຈົ້າໃ
 ຫ້ສະອາດກ່ອນລົງມ
ແ
ື ຕ່ງອາຫານ ຫຼື ປ້ອນອາຫານໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ໃຊ້ຖ້ວຍສະອາດ,
ແລະ ໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງນັ້ນໃຫ້ໝົດພ
 າຍໃນໜຶ່ງ ຫຼືສອງມື.້ ເ ຊັ່ນດຽວກັບອາຫານອື່ນໆ, ອາຫານທີ່
ໃຫ້ພະລັງງານສູງນີ້ ເມື່ອເ ວລາຜ່ານໄປມນ
ັ ກ
 ໍ່ຈະບູດເ ນົ່າ, ແລະ ຈະບູດເນົ່າໄວຂຶ້ນຕື່ມອ
 ີກ ຖ້າບ່ອນທີ່ເຈົ້າອ
 າໃສ
ຢູ່ບ່ອນທີ່ອາກາດຮ້ອນອົບເ ອົ້າ.
ຖ້າເດັກນ້ອຍຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງກິນນົມແມ່ຢ,ູ່ ໃຫ້ເດັກກ
 ິນນົມແມ່ກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່
ເອົາອາຫານທໃີ່ ຫ້ພະລັງງານສູງນີໃ້ ຫ້ເດັກກ
 ິນ. ໃຫ້ເດັກກິນນົມແມ່ເລື້ອຍຂຶ້ນກວ່າປ
 ົກ
ກະຕິ - ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານອາດຈະອ່ອນເພຍຫຼາຍເກີນກວ່າຈ
 ະ
ກິນນ
 ົມແມ່ໄດ້ຢາ່ ງພຽງພໍໃນເວລາກິນນ
 ົມແຕ່ລະຄັ້ງ.
ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນ ກໍ່ຍັງຕ
 ້ອງໃຫ້ເດັກກິນອ
 າຫານປະເພດໝາກໄມ້
ນ�ຳໃນແຕ່ລະມື.້ ໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດຈະໃຫ້ທາດວິຕາມິນຕ່າງໆ.
ແຕ່ຖ້າເຮັດໄດ້, ໃນແຕ່ລະມືໃ້ ຫ້ປຽ່ ນຊະນິດໝາກໄມ້ໃຫ້ເດັກກ
 ິນ (ບໍ່ໃຫ້ກິນ
ຊະນິດດ
 ຽວທຸກມື)້ - ເພື່ອໃ
 ຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນຢ
 າ່ ງພຽງພ.ໍ
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ການກິນອາຫານເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ

ເຄື່ອງດືມ
່ (ເຄື່ອງດມ
ື່ ທົດແທນນຳ�້ ແລະເກຶອແຮ່)
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນສູນເສຍນ�້ຳຈາກອາການຖອກທ້ອງນ�ຳອີກ. ຖ້າເດັກຍ
 ັງກ
 ິນ
ນົມແ
 ມ່ຢ,ູ່ ແມ່ກໍ່ຄວນສືບຕໍໃ່ ຫ້ລູກກິນນົມໃ
 ຫ້ເລື້ອຍເທົ່າທີ່ຈະສາມາດກິນໄດ້.
ຄຽງຄູ່ໄປກັບການກິນນົມແມ່, ກໍໃ່ ຫ້ເດັກກ
 ິນເຄື່ອງດື່ມທ
 ົດແ
 ທນນ�້ຳແລະເກຶອແ
 ຮ່ນ�ຳ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານຮຸນແ
 ຮງ ແມ່ນຕ້ອງການເກືອໜ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງການນ�້ຳຕານ
ຫຼາຍກວ່າທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນສູດເ ຮັດເຄື່ອງດື່ມແກ້ອາການຂາດນ�້ຳນັ້ນ. ສະນັ້ນ:
• ນຳສະອາດ
1 ລິດ
�້
• ປະສ ົມ ເກືອ ¼ ບວ
ເຟ
່ ງກະ
ຊິມເບິ່ງນ�້ຳປະສົມເກືອນີ.້ ມັນຄວນຈະມີລົດເຄັມໜ້ອຍກວ່ານ�້ຳຕາ.
• ຈາກນນກໍ່
9 ບວ
ເຟ
ັ ້ ປະສ ົມນຳຕານ
�້
່ ງກະ
ເ ອົານ�້ຳດື່ມທ
 ີ່ປະສົມຂ
 ຶ້ນນີໃ້ ຫ້ເດັກກ
 ິນ ໂດຍໃຊ້ບວ
່ ງແກງຕັກເຕັມບ
ວ
່ ງປ້ອນ
ເດັກທຸກໆ 3-2 ນາທີ. ຄົນເ ຈັບທີ່ຂາດສານອາຫານອາດຈະອ່ອນແອເຖິງຂ
 ັ້ນດ
 ື່ມ
ຫຍັງບ
 ໍ່ໄດ້. ຊ່ວຍໂຊມຫົວລາວຂຶ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໃ່ ຊ້ບວ
່ ງຕັກເ ຄື່ອງດື່ມທ
 ີ່
ຫາກໍ່ປຸງມ
 ານັ້ນປ້ອນໃສ່ປາກລາວ.

ຄວາມອົບອຸ່ນ
ເ ມື່ອຂ
 າດສານອາຫານຮຸນແຮງ, ຄ
 ົນເ ຈັບຈະບໍມ
່ ີພະລັງງານທີ່ຈະມາໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮາ່ ງກາຍຕົວເອງ
ໄດ້ຢາ່ ງພຽງພໍ. ໃຫ້ກວດເບິ່ງອຸນະພູມຂອງຄົນເຈັບເປັນປະຈ�ຳ. ຮັກສ
 າໃຫ້ຮາ່ ງກາຍຂອງລາວອົບອຸ່ນຢູ່ສະ
ເໝີໂດຍໃຫ້ຫົ່ມຜ້າເ ປັນເວລາຫຼາຍມື,້ ຈົນກວ່າລາວຈະເລີມ
່ ຟື້ນຄືນມາມີສຸຂະພາບດ.ີ ຜູ້ຄົນຈະໜາວທີ່ສຸດ
ແມ່ນໃນຍາມກາງຄືນ, ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຫາຜ້າຫົ່ມມາຫົ່ມເ ພີ່ມພິເສດໃຫ້ແກ່ຄົນເ ຈັບເນື່ອງຈາກວ່າລ
 າວຈະ
ໜາວຫຼາຍກວ່າຄ
 ົນປ
 ົກກ
 ະຕ.ິ

ຢາປົວພະຍາດ
ພາວະຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງ ແມ່ນການເຈັບເປັນຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ ກໍ່ຕ້ອງການຢາເພື່ອປິ່ນປົວ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງແມ່ນມ
 ັກຈ
 ະເກີດມ
 ີການຕິດເຊືອ
້ . ແຕ່ຮາ່ ງກາຍຂອງລາວແມ່ນອ່ອນເພຍ
ຫຼາຍ, ມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດສະແດງອາການທີ່ມັກເປັນສ
ນ
ັ ຍ
 ານບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮ
 ູ້ເມື່ອເຂົາເ ຈົ້າບ
 ໍ່ສະບາຍ ຫຼື
ມີຄວາມຜິດປ
 ົກກ
 ະຕິໃນຮາ່ ງກາຍ. ເ ພາະສະນັ້ນ, ແ
 ມ່ນໃຫ້ຢາຕ້ານການຕິດເຊືອ
້ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາວຈະບໍມ
່ ໄີ ຂ້
ຫຼື ບໍມ
່ ີອາການຕິດເຊືອ
້ ທີ່ຈະແຈ້ງ ກໍ່ຕາມ.
ໃຫ້ຢາຂ້າງລຸມ
່ ນີແ
້ ກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງກະທັນຫ
 ັນ:
້ ຊະ
• ຢາອາມອກຊີ
ລິນ (Amoxilline) ຫຼື ຢາຕາ້ ນເຊືອ
ນດ
ິ ອ່ ນ,
ື 3 ຄງ/ມື
ັ ້ ້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ (ເບິ່ ງໜາ້ 41).
໊
້ ເສຍ
• ຢ
 າວ ັກຊີນປອ
ແຕ ່ ເຈົາ້ ແນໃ່ ຈວາ່ ເດັກນອ
ຄ ົບ
້ ງກ ັນໝາກແດງ (ເວັນ
້ ຍໄດຮ
້ ັບວ ັກຊີນປອ
້ ງກ ັນໝາກແດງ
້ ຢ
ຖວ
ລະ
ອຽດ
ເພີ່ ມເຕີມໃ
ນບ ົດ “ຢາວ ັກຊີນ” (ກ �ຳລ ັງຂຽນຂຶນ
 )ູ່ .
້ ນແລວ
້ ), ເບິ່ ງລາຍ
• ວິຕາມິນເອ, ເບິ່ ງໃນໜາ້ 37.
• ອາ
ຫານ
ເສີມແ
 ຮທ
່ າດສ ັງກະສີ, ເບິ່ ງໃນໜາ້ 40.
້ ພະ
• ຢ
 າເມ
ເບນ
ດາ
ໂຊນ (mebendazole) (ຖາ້ ມຜ
ຍາດແມກາ
ໃສຢູ່
ີ ຄ
ິ ເຊືອ
ູ້ ົນຕດ
່ ຝາກຫຼ າຍ ໃນພື້ນທ່ ີໆເຈົາ້ ອາ
ນນ)
ັ ້ ເບິ່ ງໃນໜາ້ 34.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ເຝົ້າຕິດຕາມເບິ່ງອ
 າການເດັກນ້ອຍຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານສາມາດມີອາການໜັກຂຶ້ນໄດ້ຢາ່ ງໄວວາ, ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕ
 າມດູແລຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ .
ເມື່ອເຈົ້າເ ລີມ
່ ໃຫ້ນ�້ຳ ແລະ ອາຫານແກ່ເດັກນ້ອຍ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງອັດຕາການ
ເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະອັດຕ
 າການຫາຍໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນ
ບົດ “ການກວດຄົນເຈັບ” - ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່). ຖ້າວ່າອັດຕ
 າການເຕັ້ນຫ
 ົວໃຈ ແລະ
ອັດຕ
 າການຫາຍໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໃ
 ຫ້ເຄື່ອງດື່ມທ
 ົດແ
 ທນນ�້ຳແລະເກຶອ
ແຮ່ນັ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ຢຸດໃ
 ຫ້ສານນ�້ຳນັ້ນ ແລະ ພາໄປຫາໝໍເພື່ອຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
ຫົວໃຈຂອງລາວອາດຈະມີບັນຫາໃນການປັບຕົວເຂົາ
້ ກັບສານນ�້ຳທີ່ໄດ້ຮັບເ ຂົາ
້ 
ໄປນັ້ນ.
ເດັກນ້ອຍນັ້ນມ
 ີອາການດີຂຶ້ນບໍ? ຖ້າວ່າລາວບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງ 3-2 ມື້ ທີ່ໄດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປ
ວ
ົ ,
ລາວອາດຈະມີການຕິດເຊືອ
້ ຫຼື ການເຈັບເ ປັນທ
 ີ່ພາໃຫ້ເກີດມີບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢາ່ ງແກ່ລາວ. ເ ຈົ້າອາດຈ�ຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ພາລາວໄປໂຮງໝໍ. ໃ
 ຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອນ
 �ຳແພດໝໍ ຫຼືຖ້າເວລາໃດທີເ່ ດັກໝົດສະຕິ, ມີອາການ
ຊັກ, ຫຼື ເປັນໄຂ້, ມີອຸນຫ
 ະພູມຮ່າງກາຍ 38 ºC (100.4 ºF) ຫຼື ສູງ ກວ່າ.
ຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ດແ
ູ ລຫຼັກຂ
 ອງເດັກເຂົາ
້ ໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນສິ່ງຈ�ຳເປັນທີເ່ ດັກນ້ອຍຄົນນີ້ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ລອດ
ຊີວິດ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ. ອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄື່ອງດື່ມທ
 ົດແ
 ທນນ�້ຳ ແ
 ລະເກຶອແ
 ຮ່, ອາຫານ
ແລະ ຢາປົວພ
 ະຍາດທີ່ຈ�ຳເປັນອື່ນໆ ລວມໄປເຖິງ ວິທີທາງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກກິນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ
ອະນາຄົດ. ເຕືອນຜູ້ດແ
ູ ລເດັກໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ປະຕິບັດໃ
 ຫ້ສະເໝີຕົ້ນສ
 ະເໝີປາຍ ໃນການປ້ອນອາ
ຫານເດັກ. ຖ້າບໍເ່ ອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງອາຫານ ແລະ ການດູແລເດັກ, ເດັກກໍ່ສາມາດທີ່ຈະກັບມາຂາດສານອາ
ຫານໄດ້ຢາ່ ງໄວວາອີກ. ບອກໃຫ້ ຜູ້ດແ
ູ ລເດັກ ອະທິບາຍ, ແນະນ�ຳໃນກາ
ນດູແລເດັກນັ້ນຄືນໃຫ້ທ່ານຟັງເບິ່ງ, ເພື່ອໃ
 ຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາເຂົາ
້ ໃຈ.
ແລະໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງ ທີເ່ ຈົ້າສາມາດເຮັດໄ
 ດ້ເພື່ອໃ
 ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກ
ເຂົາເ ຈົ້າ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການດູແລເດັກທີ່ຂາດສານ
ອາຫານ ແມ່ນເ ປັນພ
 າລະຂອງຜເູ້ ປັນແມ່ ທີ່ມວ
ີ ຽກລົນ
້ 
ມືໃນການດູແລລູກຄົນອື່ນໆ ແລະ ທັງເຮັດວຽກເຮືອນນ�ຳ, ແລະ
ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ. ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ກເໍ່ ທົ່າກັບຊ່ວຍ
ຜູ້ເປັນລ
 ູກນ້ອຍນ�ຳ.
ເຖິງວ່າເດັກນ້ອຍຈະຟື້ນຄືນມ
 າເປັນປ
 ົກກ
 ະຕໄິ ດ້ດແ
ີ ລ້ວ,
ເດັກ ຜູ້ທເີ່ ຄີຍຂາດສານອາຫານຮຸນແ
 ຮງນັ້ນ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບກາ
ນກວດຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ
ຈິດໃຈຂອງລາວຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແຂງແຮງດີ.
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ການກິນອາຫານເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ

ອາຫານພ້ອມໃຊ້ເພື່ອການປິນ
່ ປົວ (ພາວະຂາດສານອາຫານ)
ເມື່ອຜູ້ຄົນເກີດຄວາມອຶດຫີວ, ເຈົ້າອາດສາມາດຫາ “ອາຫານພ້ອມໃຊ້ເພື່ອການປິ່ນປົວ” (RUTF) ທີ່ເປັນ
ຫໍ່ສ�ຳເລັດຮູບມາກິນໄ
 ດ້. ອາຫານທໃີ່ ຫ້ພະລັງງານສູງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດໄດ້ ເມື່ອເຈົ້າບໍມ
່ ແ
ີ ນວອື່ນໃຫ້
ກິນເ ປັນອ
 າຫານ; ຕົວຢ່າງຄືຢູ່ໃນຄ້າຍອົບພະຍົບ. ແຕ່ວ່າ ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນກ
 ໍ່ມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ຈ�ຳກັດຂ
 ອງພວກ
ມັນ. ຄືດັ່ງ ດຣ. ມາສິໂມ ເຊີເວັນຕີ (Dr. Massimo Serventi) ແພດຊ່ ຽວຊານເດັກ ໃນປະເທດທານສະເນຍ
(Tanzania) ໄດ້ຂຽນມາຫາພວກເຮົາ ສະແດງຄວາມເປັນຫ
 ່ວງໄຍກ່ຽວກັບ ອາຫານພ້ອມໃຊ້ສ�ຳລັບກ
 ານປິ່ນປ
ວ
ົ
(RUTF) ຍີ່ຫໍ້ ພລ�ຳປີນັດທ
 (Plumpy nut) ທີ່ເປັນທ
 ີ່ຮູ້ຈັກກ
 ັນດ
 ;ີ ໃນຈົດໝ
 າຍລາວຂຽນວ່າ:

ບັນດ
 າສະຖາບັນໃຫຍ່ຕາ່ ງໆ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສົງ່ ເ ສີມການນ�ຳໃຊ້
‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’ ເພາະພວກເຂົາເ ຈົາ
້ ມີເປົາ້ ໝາຍແນ່ໃສ່ຊ່
ວຍຮັກສາຊີວິດເດັກນ້ອຍ. ຖ
 ືກຕ
 ້ອງແລ້ວ, ສ�ຳລັບມືນ
້ ,ີ້ ແຕ່ວາ່ ໃນອະນາຄົດ
ຄືມອ
ື້ ນ
ື່ ແລະ ມືຕ
້ ໆ
ໍ່ ໄປເດ?
ຖ້າວ່າ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’ ນັນ
້ ໄດ້ຜົນດ
 ,ີ ເປັນຫຍັງຈ
 ິ່ງຜ
 ະລິດ
ຢູແ
່ ຕ່ໃນປະເທດຝະລັງ່ , ຄືບຜ
ໍ່ ະລດ
ິ ຢ
 ບ
ູ່ ່ອນອນ
ື່ ແ
 ດ່ ເຊັນ
່ ວ່າ: ຜະລດ
ິ ຢ
 ູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ
(Nairobi)? ຫຼື ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາຣາເຣ (Harare)? ຫຼື ໃນເມືອງ ມູມໄບ (Mumbai)?
ແປ້ງທີມ
່ ສ
ີ ານອາຫານທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍຖົ່ວບົດ ແມ່ນໄດ້ມຂ
ີ າຍຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າໃນອາຟຣິກກາມາເປັນ
ເວລາຫຼາຍຟາ້ ຫຼາຍປີແລ້ວ. ເປັນຫຍັງຄືບຊ
ໍ່ ຸກຍູສ
້ ງົ່ ເ ສີມຜະລິດຕະພັນອ
ນ
ັ ດ
 ີຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນນີ້
ແທນການນ�ຳເຂົາ້ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’?
ເດັກນ້ອຍທັງ ຫຼາຍມັກໃນຄວາມຫວານຂອງ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’ ຫຼາຍຈົນພ
 າກັນປະຕິເສດທີ່
ຈະຍອມຮັບອ
 າຫານທ�ຳມະດາທົ່ວໄປ.
ໃນເຂດທີເ່ ກີດມ
 ຄ
ີ ວາມຂດ
ັ ແຍ່ງ ຫຼື ເຂດວິກິດການ (ຄືຢູ່ທີ່ນ)ີ້ ເຈົາ
້ ສາມາດຫາຊື້ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’
nut)’ ໄດ້ຕາມຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ບວ
ໍ່ າ່ ຈ
 ະເປັນ ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ນັກໂພສະນາການ
ຕ່າງກໍ່ສະບາຍໃຈໃນການໃຫ້ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’ ກັບຄ
ນ
ົ ເ ຈັບຂ
 ອງພວກຕນ
ົ .
ບັນດ
 າຜູ້ເປັນແມ່ທັງ ຫຼາຍ ຄິດແນວໃດກັບ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’? ຂ້ອຍສົງໄສວ່າ
ພວກເຂົາເຈົາ
້ ກ
 ໍ່ຄງົ ຮັບຮ
 ູ້ມນ
ັ ເປັນດັ່ງ ຢາຊະນິດໜ
 ຶ່ງ, ຫຼືຮາ້ ຍຍງິ່ ໄປກວ່ານັນ
້ ຄືກັບ “ວາຊັນກູູ ຊາກູລາ
(wazungu chakula)” (ອາຫານຄົນຂາວ) ເຊິ່ງເປັນອາຫານທີ່ດີກ
ວ່າອາຫານຂອງພວກເຂົາເຈົາ
້ .ມ
ນ
ັ ເ ປັນສງິ່ ທ
 ີ່ໜາ້ ເສົາ້ ໃຈ. ໃນປະເທດຊດ
ູ ານ
(Sudan) ຜູ້ຄນ
ົ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍໃຊ້ແປ້ງໜ
 ຽວຈາກໝາກຖົ່ວດິນບົດ
(dakua) ທີ່ອຸດມ
ົ ດ
ວ
້ ຍສານອາຫານ, ແຕ່ວາ່ ພວກເຂົາເຈົາ
້ ບໍໄ່ ດ້ເອົາ
ມັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນ. ດາກົວ (Dakua) ສາມາດທີ່ຈະຊວ
່ ຍຊີວິດເດັກ
ນ້ອຍທີ່ອຶດຫິວນັນ
້ ໄ
 ດ້, ແຕ່ ພວກເຂົາເຈົາ
້ ພັດເອົາ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’
nut)’ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫຼາົ່ ນນ
ັ້ ແທນ!

(ພາຍຫຼັງ ການອອກມາຮຽກຮ້ອງໂດຍອົງ ການແພດໄຮ້ພົມແ
 ດນ (Medecins Sans Frontieres),
ບໍລສ
ິ ັດຜູ້ຜະລິດ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’ ກໍ່ໄດ້ຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລສ
ິ ັດໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆສາມາດທ�ຳ
ການຜະລິດອ
 າຫານໂດຍໃຊ້ສູດ ‘ພລ�ຳປີນັດ (Plumpy’ nut)’ ໄດ້.)
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ການປ້ອງກັນຄວາມອຶດຫິວ
ພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າເອງ, ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍກະກຽມອາຫານໄວ້ເພື່ອຍ
 າມຕ້ອງການສຸກເສີນ ໂດຍການປູກ
ພືດເປັນອາຫານ, ຈັດເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີໆ, ແລະແບ່ງປ
 ັນກ
 ັບເພື່ອນບ້ານ.

ການປູກພືດເປັນອາຫານ
ບໍວ
່ ່າເຈົ້າຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດປູກພືດເປັນອາຫານໄດ້. ການປູກພືດເປັນອາຫານດ້ວຍຕົວເອງ
ເປັນອີກວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດອີກຢ
 າ່ ງໜຶ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ກິນອາຫານທີ່ດີມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະ ເ ຈົ້າກໍ່ຈະມີ
ອາຫານກິນ ໃນຕອນທີ່ບມ
ໍ່ ເີ ງິນຊື້ອາຫານ.
 ົນໃ
ຄ
 ນເມືອງກໍ່ປູກພືດເປັນອາຫານຢູ່ຕາມດາດຟ້າຕຶກອາຄານ, ພື້ນ
ທີ່ວ່າງ, ປູກໃ
 ສ່ໂຖ ຫຼື ຖົງ ບັນຈດ
ຸ ິນວ
 າງໄວ້ຕາມຂອບປ່ອງຢ້ຽມ. ພືດຜັກ
ສອງສາມຢາ່ ງທີ່ປູກໄ
 ວ້ໃນໂຖນັ້ນ ອາດຈະໃຫ້ອາຫານແກ່ເຈົ້າໄດ້ບໍ່ຫຼາຍ
ແຕ່ມນ
ັ ເປັນອີກທາງໜຶ່ງ ຂອງການເລີມ
່ ຕົ້ນ. ບັນດ
 າເດັກນ້ອຍມັກ
ຊ່ວຍໃນການປູກພືດຕ່າງໆ ແລະ ດູແລພືດທີ່ປູກນັ້ນ ເຊິ່ງມ
ນ
ັ ເ ປັນທັກສະທີ່ມີ
ຄຸນຄ
 າ່ ທີ່ຈະສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ. ໄ
 ປຮ່ວມເຮັດສວນກັບເພື່ອນບ້ານໃສ່ໃນດິ
ນເປົາ່ ຫວ່າງ ແລະ ເຈົ້າກ
 ໍ່ສາມາດຈະປູກພືດຜັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕ
 ື່ມ.
ຖ້າເຈົ້າເ ຮັດສ
 ວນຢແ
ູ່ ລ້ວ, ແຕ່ວ່າໃນສວນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເຊັ່ນ: ຝ້າຍ, ກາເຟ, ເຂົາ
້ ຫຼື
ປູກຕົ້ນໂຄກາ (coca), ທ່ານຍັງ ປູກ ຜັກຈ�ຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເ ປັນອ
 າຫານສ�ຳລັບຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ຄົນໃ
 ນໝູ່ບາ້ ນ.
ຫຼື ຂຸດໜອງປາ ຂະໜາດນ້ອຍໄວ້ລຽ້ ງປາ. ຖ້າຫາກວ່າ ພືດທ
 ີ່ປູກເ ປັນສິນຄ້າຂອງເຈົ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບໝາກຜົນ ຫຼື
ລາຄາຕົກຕໍ່າ, ເຈົ້າກໍ່ຍັງມີແນວໄວ້ກິນເ ປັນອ
 າຫານຢ.ູ່
ສ�ຳລັບແນວຄວາມຄິດເພີ່ມຕື່ມກ
 ຽ່ ວກັບ ວິທີປູກພືດເປັນອາຫານດ້ວຍຕົວເອງ, ເບິ່ງໃນປມ
ຶ້ ຂ
 ອງອົງກ
 ານເຮັດ
ສະເປຣຽນ (Hesperian): ຄູ່ມືຊຸມຊ
 ົນເ ພື່ອສ
 ຸຂະພາບສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ, ບົດທີ 12 ຫາ 15.

ປັບປຸງເພີມ
່ ຜົນຜະລິດຂອງເຈົ້າ
• ປັບປຸງດິນປູກຝ
 ັງດ້ວຍຝຸ່ນສັດ ແລະ ຝຸ່ນບົ່ມ. ປຍ
ຸ ເຄມີ ຫຼື ປຍ
ຸ ທ
່ ີຂາຍ
ຕາມ
ທອ
ຕະຫຼ າດ ເພີ່ ມຜ ົນຜະລິດໃຫ້
້ ງ
ສູງຂ
ນ
 ັງກ່ ເໍ ຊື່ ອມໂຊມ
ຶ້ ໄດໃ້ ນໄລຍະເວລາສອງສາມປີ , ແຕຫ
ັ ້ ດນ
ິ ປູກຝ
່ ຼ ັງຈາກນນ
ແລະ ແຫຼ ງ່ ນຳກໍ່
�້ ເປັນພິດ. ປຸຍທ �ຳມະຊາດຕາ່ ງໆ ເຊັ່ ນ: ຝຸນ
ົ
່ ສ ັດ ຫຼື ຝຸນ
່ ບ່ມ
ຊວ
ປບ
ນ
ຸ ນະພາບຂອງດິນໃຫສ
ມາດ
ປກ
ູ ຝ
 ັງໄປ
ໄດໃ້ ນ
ໄລ
ຍະ
ຍາວ.
ັ ປງຸ ຄ
່ ຍ
້ າ
ສ �ຳລ ັບສວນຄ ົວຂະໜາດນອ
ເຈົາ້ ໃສໄ່ ວໃ້ ນກະຖ ັງ
້ ຍ, ໃຫເ້ ກັບເສດອາຫານຂອງ
ປະ
ໃຫມ
ເປັນຝນ
ເພື່ ອເຮັດໃຫດ
ູ 
ັ ້ ນ �ຳເອົ າຝຸນ
ົ ນີໄ້ ປໃສສ
ິ ປກ
້ ັນເນົ່າເປື່ ອຍກາຍ
ຸ່ , ແລະ ຈາກນນກໍ່
່ ບ່ມ
່ ວນ
້ ນ
້ .
ຝ ັງອຸດ ົມສ ົມບູນຂຶນ
• ນ
 �ຳໃຊ້ນ�້ຳຂອງທ່ານຢ່າງປະຢັດ. ໃຫພ
�້ ົນ
້ ະຍາຍາມເກັບກ ັກນຳຝ
ໄວໃ້ ຊ.້ ຖາ້ ເຈົາ້ ມີທ່ ໍ ຫຼື ທໍ່ ຢາງ
ໂຕໂຢຍາວຈ ັກເສັ ້ນໜຶ່ ງ, ກໍ່ 
ໃຫເ້ ຈາະຮນ
ູ ອ
ອ
ື ັບພືດແຕລ
ົ້
້ ຍໆເປັນແຖວໃຫຊ
້ ່ ກ
່ ະຕນເພື່
ໃຫນ
ັ ້ າ່ ງຊາ້ ໆເຊິ່ ງເປັນ
�້ ໄຫຼ ລ ົງຫົດພືດເຫຼ່ ົ ານນຢ
້ ຳ
ການ
ປະຢັດນຳ�້ ແທນທີ່ ຈະປອ
ໍ້ ໄຫຼ ເສຍ
່ ຍໃຫນ
້ າ
ໄປໃນຮອ
່ ງຊ ົນລະປະທານໃຫຍໆ
່ .

ໂດຍຜ່ານບັນ
ດາຮູນ້ອຍໆຕາມທໍ່
ຫຼື ທໍ່ສາຍຢາງນັ້ນ,
ນ�້ຳກໍ່ ຈະໄຫຼລົງ
ສູ່ດິນຢ່າງຊ້າໆ.
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ການປ້ອງກັນຄວາມອຶດຫິວ
• ປກ
ູ ພືດໝູນວຽນ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນພະຍາດ ແລະ

ເຮັດໃຫດ
ິ ດີຂນ
ຶ້ .
້ ນ

່ ົ ລ ັນເຕົ າ ຫຼື ໝາກຖວ
່ ົ ອື່ ນໆ.
• ປ
ກ
ູ ໝາກຖວ
ພວກມ ັນເປັນອາຫານ
ທ່ ີມສ
ອາ
ຫານ
ທ່ ີມປ
ີ ານ
ີ ະ
ໂຫຍດຫຼ າຍ ແລະ ຊວ
 ງຸ ດິນໃຫດ
ເວ
ລາ
ີ ນ
ຶ້ ໃນ
່ ຍປັບປ
້ ຂ
ທີ່ ພວກ
ມ ັນຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ປີນີ້ປູກສາລີ.

ປີໜ້າປູກ ໝາກຖົ່ວ.

• ຫ
 ຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ຢາຂາ້ ສ ັດຕູພືດຕາ່ ງໆແມນເປັ
ນພິດ.
່
ມ ັນຂາ້ ສ ັດຕູພືດ ແລະ ຊວ
ຝ ັງ
່ ຍປົກປ້ອງເຄື່ ອງປູກຂອງ
ໄດໃ້ ນໄລຍະສນ,
ລາຍຕໍ່ ຄ ົນຜູທ
ັ ້ ແຕວ
່ າ່ ພວກມ ັນຍ ັງເປັນອ ັນຕະ
້ ່ ີ
ນ �ຳໃຊພ
ເຈັບ
ັ ້ ອາດຈະ
້ ວກມ ັນ. ນ ົກ ແລະ ສ ັດນອ
້ ຍທີ່ ກິນແມງໄມນ
້ ນກໍ່
້
ເປັນໄດ.້ ຫາກ
ບ່ ໍສ ັດກິນແມງໄມພວກນີ
,້ ສ ັດຕູພືດກໍ່ ເພີ່ ມຈ �ຳນວນຂຶນ
້
ມາສາ້ ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ
ນ
 າ
ຫານ
ຕາ່ ງໆ. ເມື່ ອເວລາ
ຜາ່ ນໄປ,
ັ ທ
ັ ຍ
້ ກພ
່ ືດພນ
ແມງໄມສ
ູ ືດກໍ່ ຈະແຂງ
ແຮງ ແລະທົນທານ
ແມນ
ຂາ້ ສ ັດ
ຕພ
ູ ືດຊະ
້ ັດຕພ
່ ແຕຢ
່ າ
ຖ້າເຈົ້າມີເຄື່ອງສີດຢາ,
້ ມນເປັ
ນອ ັນຕະລາຍ
ນິດແຮງກໍ່ ຂາ້ ມ ັນບ່ ໍໄດ.້ ສານເຄມີທ່ ີມີລາຄາແພງເຫຼ່ ົ ານີແ
ລ້າງມັນໃຫ້ສະອາດ,
່
ຈາກນັ
້ນກໍ່ເອົານ�້ຳມັນພືດ ແລະ
້ ເມື່ ອເປັນໄປໄດ.້
ແລະ ຄວນຫຼີກເວັນ
ການສີດນ�້ຳສະບູອ່ອນໆໃສ່ພືດຜ
 ັກສ
 າມາດຄວບຄຸມສັດຕູພືດໄດ້
ໂດຍປາດສະຈາກການໃຊ້ສານພິດທີ່ຮຸນແຮງ ແ
 ລະ ນ�ຳ
້ ມັນພືດ
ກໍ່ຍັງຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ.

ນ�້ຳໃສ່ໃນນັ້ນ. ສັ່ນໃ
 ຫ້ພວກ
ມັນປະສົມເ ຂົ້າກັນດ
 ີກ່ອນ
ຈິ່ງສີດເພື່ອຂ້າເພ້ຍ ແລະ
ແມງໄມ້ອື່ນໆ.

ເກັບຮັກສາອາຫານຈາກພືດທີ່ທາ
່ ນປູກໄວ້
ການປູກພືດເປັນອາຫານແມ່ນຈະບໍໄ່ ດ້ຮັບຜ
 ົນດີ ຖ້າວ່າພືດທີ່ປູກນັ້ນຈ
 ະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ດີ ຫຼື ຖືກສັດຕູພືດກິນ.
ການຕາກແຫ້ງ, ການດອງ, ການເອືອບເກືອ ແລະ ການໝັກແມ່ນວິທີພື້ນເມືອງເພື່ອຮັກສາອາຫານໃຫ້ປອດໄພ
ໄວ້ກິນຍ
 າວນານພາຍຫຼັງສິນ
້ ສ
 ຸດລະດູປູກຝ
 ັງແລ້ວ.

ສ�ຳລັບເມັດພືດທັນຍ
 າຫານ ແລະ ໝາກຖົ່ວ
• ຕ
 າກແຫງ້ ແລະ ເກັບເມັດພືດທັນຍາ
ຫານໄວໃ້ ຫໄ້ ວ ພາຍຫຼ ັງເກັບກຽ່ ວແລວ
ເມັດພືດທັນຍາ
້ . (ການປະ
ຫານໄວຕ
ໃຫສ
ູ ເສຍ
ເມັດພ
 ືດທີ່ ເປັນຜ ົນຜະ
ລິດເປັນຈ
 �ຳນວນຫຼ ວງຫຼ າຍ.)
້ າມໄຮ,່ ນາ ຫຼື ໃນສວນ ພາ
້ ນ
• ເກັບເມັດພືດທັນຍາ
ຫານ
ທ່ ີເກັບກຽ່ ວ
ມານນໄວ
ໃ້ ນບອ
ໃ້ ນ
ເລົ້ າ
ັ້
່ ນທີ່ ແຫງ້ , ສູງຈາກໜາ້ ດິນ, ແລະ ເກັບມຽນໄວ
້
ຫຼືບອ
ເກັບມຽນ
ມາດອ ັດແຈບດີ. ສ �ຳລ ັບຜ ົນຜະລິດທີ່ ມີຫຼາຍ ເຈົາ້ ສາມາດເຮັດເລົ້ າຄືໃນຮູບພາບນີ.້ ສ �ຳ
່ ນ
້ ທີ່ ສາ
ລ ັບ ຜ ົນຜະລິດຈ �ຳນວນໜອ
ມາດເກັບໄວໃ້ ນຖ ັງ ຫຼື ພາສະນະອື່ ນໆທີ່ ມຝ
ໄດ.້
ີ າອ ັດແຈບ
້ ຍ ແມນສາ
່
ເສຍຫຍ້າ ແລະ ເອົາສິ່ງ ທີ່ປົກຄຸມນັ້ນອອກຈາກ ບໍລເິ ວນທີ່ຈະເຮັດເ ລົ້າ ຫຼືບ່ອນ
ເກັ ບມ້ຽນຜົນລ
 ະປູກ. ສັດຈ�ຳພວກໜູມັກມ
 າກິນອາຫານທີ່ຕົກເ ຮັ່ຍ, ແລະມັກເ ຮັດ
ຮັງລ
 ີ້ຊ້ອນຢູ່ໃນບໍລເິ ວນທີ່ມືດ. ສະນັ້ນ, ເຮັດຄ
 ວາມສະອາດເອົາສິ່ງ ທີ່ຮົກເ ຮື້ອປ
 ົກ
ຄຸມນັ້ນອອກຈາກບໍລເິ ວນນັ້ນ.
 ິດປາກປະຕູເລົ້າ ຫຼື ບ່ອນເກັ ບມ້ຽນອາຫານໃຫ້ແໜ້ນແ
ປ
 ຈບດີ ແລະ ສ້ອມແປງ
ອັດຮູຕ່າງໆໃຫ້ດ;ີ ເພາະວ່າສັດຈ�ຳພວກໜູສາມາດໝົ້ນເ ຂົ້າຕາມຮູນ້ອຍໆໄດ້.
ປອກເສົາ

ເຮັດເລົ້າ ຫຼືບ່ອນເກັ ບມ້ຽນເມັດພືດທັນຍາຫານໄວ້ໃຫ້ຢູ່ສູງຈ
 າກໜ້າດິນ.
ສັດພວກໜູສາມາດປີນໄຕ່ໄດ້. ໃຫ້ ຕັດງ ່າໄມ້ ຫຼື ເອົາທຸກຢ່າງທີ່ເກາະກ່າຍຕາມເລົ້າ
ເຂົ້າອອກໃຫ້ໝົດ ແລະໃສ່ປອກກັນການປີນໄຕ່ຂອງພວກໜໃູ ສ່ແຕ່ລະເສົາເ ລົ້າ.
ລ້ຽງໝາ ຫຼື ແມວໄວ້ເພື່ອໄລ່ໜໃູ ຫ້ ໜໄີ ປ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

• ຢູໃ່ ນຫຼ າຍ
ເຂດ
ໃນ
ປະ
ເທດ
ອນ
ກະ
ເສດ
ທງັ ຫຼາຍ
ໄດນ
ຂ ົມກະ
ເດົາໃ
ສໃ່ ນ
ການ
ເກັບ
ິ ເດຍ, ຊາວ
້ �ຳເອົ າໃບ
ເມັດພືດທັນຍາ
ຫານ ເພາະ
ວາ່ ໃບ
ຂ ົມກະ
ເດົາແມນ
ຊາດ
ທ່ ີສາ
ມາດ
ເປັນຢ
 າ
ປ້ອງ
ກ ັນສ ັດຕພ
ູ ືດ ແລະ
່ ພຶດທ �ຳມະ
ແມງ
ໄມບ
ປະ
ເທດຄາ
ມາລນ
ູ (Cameroon), ຊາວກະ
ເສດ
ໄດເ້ ກັບຮ ັກສາ
ພືດຈ �ຳພວກ
້ ່ ໍໃຫມ
້ າທ �ຳລາຍ. ຢູໃ່ ນ
່ ົ ແຫງ້ ຢາ່ ງດໂ
່ ົ ແລະ
ໝາກ
ຖວ
ການ
ນ �ຳໝາກ
ຖວ
ຂເີ້ ທ
 ່ າົ ໄປ
ໃສໃ່ ນ
ໄຫດນ
ໄວຢ
ີ ດຍ
ີ ແລວ
້ ອ ັດ
້ າ່ ງແໜນ
້ ໜາ. ເພາະ
່ ົ ໂດຍ
ວາ່ ຂເີ້ ທົ າສ
 າ
ມາດ
ຮ ັກສາ
ບ່ ໍໃຫມ
ເຈາະ. ໃນ
ພື້ນທ
່ ີອ່ ນໆ
ເຂົາເກັບຮ ັກສາ
ໝາກ
ຖວ
ການ
ໃຊນ
ີ ອດ
ື ແມນ
�້
້ ມ
່ ພວກ
້ ຳ
່ ົ ຕາ່ ງໆ
 ທ
ມາດ
ຊວ
 ັກ
ສາ
ທນ
 າ
ທືນ ແລະ
ຖວ
ໄວໃ້ ຊ້
ມ ັນ. ວິທີການ
ເຫຼ່ ົ ານແ
ີ້ ມນ
ິ ີທ່ ີດເີ ລີດທ່ ີສາ
ັ ຍ
່ ເປັນວ
່ ຍເຈົາ້ ເກັບຮ
ໃນ
ຕ່ ໍໜາ້ .
້ ລາ ຫຼືຕ ົກໂໝກ
້ ລາປະກອບມີສານພິດ.
• ພືດທັນຍາ
ຫານທີ່ ເປັນເຊືອ
ຄວນ
ຈະຖືກທ ໍາລາຍ. ເພາະ
ວາ່ ເຊືອ

ການຕາກແຫ້ງ
ປາ, ໝາກໄມ້, ຊີ້ນ ແລະ ຜັກແຫ້ງ ສາມາດໃຫ້ວິຕາມິນຕ່າງໆ, ເກືອແຮ່ ແລະ ໂປຣຕິນ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປູກ ຫຼື ຜະລິດອາຫານໄດ້. ເຮົາສ
 າມາດຖະໜອມອາຫານໂດການຕາກໃຫ້ແຫ້ງ
ດີ ແລະຮັກສ
 າບໍ່ໃຫ້ຖືກຝ
 ຸ່ນໂ
 ດຍໃຫ້ເອົາໄ
 ວ້ສູງຈ
 າກພື້ນດ
 ິນ. ເຊິ່ງສ
 າມາດໃຊ້ກະຕ່າກົ້ນໂ
 ລ່ງ ທີ່ກົ້ນເ ປັນຕ
 າຫ່າງ,
ເປັນຕ
 າໜ່າງເພື່ອໃ
 ຫ້ມີລມ
ົ ລວ
 ່ງໄດ້, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານແຫ້ງໄ
 ວຂື້ນ. ເຮົາສ
 າມາດເອົາຜ
 ້າບາງໆປົກເ ພື່ອ
ປ້ອງກັນອ
 າຫານທີ່ແຫ້ງຈ
 າກສັດ ແລະ ສິ່ງເ ປີເປື້ອນ.
ຜັກຊະນິດຕ
 ່າງໆຕາມປົກກະຕິຄວນລວກກ່ອນຈະນ�ຳເອົາໄປຕາກແຫ້ງ. ຕາກຜັກ ແລະ
ໝາກໄມ້ຈົນກວ່າມັນເກືອບແຫ້ງ, ແຕ່ວ່າໃຫ້ມນ
ັ ຍັງ ຄົງ ຄວາມຊຸ່ມໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມລ
ີ ົດຊາດດີ.
ຊີ້ນ ແລະ ປາສາມາດຢ້າງໄຟໄດ້.
ເກັບຮັກສາອາຫານໄວ້ບ່ອນທີ່ມີຄວາມມືດ ແລະ ເຢັນ, ໃນຖົງ ຫຼື
ພາສະນະທີ່ປິດແຈບດີ.

ແບ່ງປັນອາຫານກັບເ ພື່ອນບາ້ ນຂອງເຈົ້າ
ບາງຊຸມຊົນແມ່ນມີປະເພນີໃນການແບ່ງ ປັນອາຫານການ
ກິນກ
 ັບເ ພື່ອນບາ້ ນຜູ້ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງການມນ
ັ . ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອມ
 ີຫຼາຍຄອບຄົວໄປຮ່ວມງານທາງສາດສະໜາ
ຕ່າງໆ, ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເ ອັາເ ມັດພືດທັນຍ
 າຫານ ມາໜຶ່ງ
ກໍາມືເພື່ອມາແບ່ງ ປັນໃ
 ຫ້ກັບຄ
 ົນ. ເພາະວ່າຈ
 ໍານວນພຽງ
ເລັກນ
 ້ອຍຈາກຫຼາຍຄອບຄົວໂຮມເຂົາ
້ ກ
 ັນເ ຮັດໃຫ້ສາ
ມາດເປັນຈ�ຳນວນຫຼາຍໄດ້ໂດຍທີ່ສາມາດເກັບຮ
 ັກສ
 າໄວ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນຖ້າວ່າມີ ຄອບຄົວໃດໜຶ່ງມີຜົນລະປູກບໍໄ່ ດ້ຮັບຜົນດີ, 
ເມັດພືດທັນຍ
 າຫານ ທີເ່ ກັບໄວ້ນັ້ນຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຄອບຄົວທ
 ີ່
ປະເສີນກ
 ັບບ
 ັນຫ
 າເຫຼົ່ານັ້ນໄ
 ດ້. ບາງກຸ່ມກໍ່ດ�ຳເນີນກ
 ານກໍ່ຕັ້ງ
“ທະນາຄານເຂົາ
້ ” ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆຄອບຄົວເອົາເຂົາ
້ ມາຝາກ
ໄວ້ໃນຍາມເກັບກ່ຽວແລ້ວ ເຂົາ
້ ເ ຫຼົ່ານ
 ີ້ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຂາດເຂີນກູ້ຢມ
ື ໃນເວລາ
ທີ່ມີຄວາມຈ�ຳເປັນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ.
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ການປ້ອງກັນຄວາມອຶດຫິວ

ການແກ້ຂບນ
ັ ຫ
 າການອຶດຫ
 ິວແ
 ມ່ນເ ລີມ
່ ຈາກພື້ນຖານໃນວົງແ
 ຄບສູ່ວົງ
ກວ້າງກໍຄືຊມ
ົ ຊນ
ົ
 ນຕົວເມືອງ ເບໂລ ໂຮຣີຊອນ (Belo Horizonte) ໃນປະເທດບຣາຊິວ ແມ່ນກ
ໃ
 �ຳລັງດ�ຳເນີນກ
 ານໃນການຢຸດ
ຢັ້ງຄ
 ວາມອຶດຫ
 ິວ ແລະຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງໃນເມືອງນີ້ ແລະກໍ່ຍັງເ ຮັດເພື່ອຊາວກະເສດທີ່
ອາໃສຢູ່ໃນເມືອງໃກ້ຄຽງເຊັ່ນກ
 ັນ. ໃນຊຸມປີ 1990, ລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກາດວ່າບັນຫ
 າເລື່ອງອາ
ຫານແມ່ນບ
 ັນຫ
 າເລື່ອງສິດທ
 ິມະນຸດ, ແລະ ພວກເຂົາໄ
 ດ້ລິເລີມ
່ ໂ
 ຄງການເພື່ອສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບສິດທິນ.ີ້
ຕົວຢ່າງດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນ:ີ້
• ເດັກນອ
ຮ
ຫານ
ຄ ົບ
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ສຂ
ຸ ະ
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ທ່ ີດ.ີ
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່
້ ັບອາ
• ຄ
 ົນທຸກຍາກຈະໄດຮ
ການ
ທ່ ີປະ
ກອບ
ມອ
ຫານ
ການ
ກນ
 ື້ນຖ
 ານ ແລະ ຄ ົບໜອ
ທິດລະ
ໜ່ ຶງ
ີ າ
ິ ທີ່ ເປັນພ
້ ັບຖ ົງອາ
ູ່ າ
ຄງ.
ັ້
• ມ
ຮ
ແຖບ
ໃກຄ
ອາ
ຫານ
ທ່ ີທ �ຳ
ມະ
ດາ, ເປັນອ
 າ
ຫານ
ທ່ ີຄ ົບ
ີ າ້ ນອາຫານໃຫຍ
່ ໃນ
້ ຽງ 3 ແຫງ່ ທີ່ ຂາຍ
ໜູໃ່ ນລາຄາຖືກ. ເຊິ່ ງລູກຄາ້ ຂາປະຈ �ຳສາມາດແນະນ �ຳໃນການປັບປຸງຮາ້ ນອາຫານເຫຼ່ ົ ານີໄ້ ດ.້
• ເມື
 ອງ
ນໄີ້ ດຊ
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ໃກກ
 ອກ
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ມກ
ສາ້ ງ
ຕະ
ຫຼາດ
ເພື່ ອ
ັ ້ ຍ ັງ
ີ ານ
້ ັບຕ ົວເມືອງ. ນ
ຊາວກະ
ເສດ
ບອ
ທ່ ີພວກ
ເຂົາສາ
ມາດ
ຂາຍ
ຜ ົນ
ຜະ
ລິດໃນ
ລາ
່ ນ
ຄາ
ທ່ ີຍດ
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ມາດ
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້ ຍເອົ າໄວຢ
້ ໃູ່ ນທອ
້ ງຖິ່ ນຂອງຕ ົນເອງ
ໂດຍທີ່ ພວກເຂົາບໍ່ ຈ �ຳຕອ
 ອກ
ຈາ
້ ງຍາ້ ຍເຂົ້າໃນເມືອງ. ນ
ນນມ
ັ ້ ັນຍ ັງເປັນການຮ ັບປະກ ັນການສະໜອງຜັກ ແລະ ໝາ
ກໄມສ
ອກ
ີ ດວ
້ ົດທີ່ພຽງພໍ ສ �ຳລ ັບຄ ົນທີ່ຢູໃ່ ນຕ ົວເມືອງ
້ ຍ.
• ໄດ
 ມ
ຕດ
ລາຄາຂອງ
ສນ
ຫານ
ການ
ກນ
 າ່ ງໆໃນ
ທອ
ຕະ
ຫຼາຍ
ແຫງ່ . ຈາກນນກໍ່
ີ ານ
ິ ຕາມ
ິ ຄາ້ ເຊັ່ ນອາ
ິ ຕ
ັ ້ ມກ
ີ ານ
້ ກ
້ ງ
້ າມສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ, ອ
ຊາ
ຊ ົນຮ ັບຮູໂ້ ດຍ
ຜາ່ ນ
ທາງການ
ຕດ
 ປຼດສະ
ເຕີຕ
 ອກ
ແຈງ
ຄາ
ເຫຼ່ ົ າໃຫປ
ິ ໂ
້ ະ
້ ລາ
່ ັ ນນຜູ
ຂາ່ ວທາງໂທລະພາບ, ແລະ ວິທະຍຸ ດງ
ເຂົາຈ
 ະສາ
ມາດ
ຊຫ
ໄດ້
ັ້ ຄ
ື້ າ
້ ົນຈຶ່ງຮູໄ້ ດວ
້ າ່ ບອ
່ ນໃດທີ່ ພວກ
ໃນລາຄາດີທ່ ີສຸດ ແລະ ຕະຫຼ າດເອກະຊ ົນຕາ່ ງໆ
ກ່ ຕ
ໍ ອ
້ ງຂາຍເຄື່ ອງໃນລາຄາຍຸດຕິທ �ຳ.
ໂຄງການເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນສ
 າມາດຊວ
່ ຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງເບໂລ ໂຮຣິຊອນ (Belo
Horizonte) ຢ່າງໄວວາ ແລະ ດີທີສຸດ. ຈ�ຳນວນຂອງເດັກເສຍຊີວິດແມ່ນຫຼຸດລົງ ທົບເຄິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ເລີມ
່ ໂຄງກາ
ນນີ້ມາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ:
ຢາປນ
ິ່ ປວ
ົ
ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ
ການໃຊ້ຢາຂ້າແ
 ມ່ທ້ອງພຽງຢາ
່ ງດຽວນັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ໃນການກໍາຈັດການຕິດ ແມ່ທ້ອງ ຫຼືພະຍາດແມ່ກາຝາກໃນໄລ
ຍະຍາວໄດ້. ການຮັກສ
 າຄວາມສະອາດທັງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະສາທາລະນະແມ່ນເປັນສິ່ງທ
 ີ່ຈໍາເປັນ. ການຕິດແມ່ທ້ອງສ
າມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢາ
່ ງງ່າຍດາຍໃນບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ, ສະນັ້ນ ໃນເວລາທີ່ສະມາຊິກຜ
 ູ້ໃດຫນຶ່ງຂອງຄອບ
ຄົວມີແມ່ທ້ອງແລ້ວ ກໍ່ຄວນທີ່ຈະຮັກສາສະມາຊິກໃ
 ນຄອບຄົວໝົດທຸກຄ
 ົນເ ຊັ່ນດຽວກັນ.

ຢາມີເບນດາໂຊນ (mebendazole)
ຢາມີຢາມເີ ບນດາໂຊລ (mebendazole) ແມ່ນສາມາດຂ້າແມ່ພະຍາດປາກຂໍ, ພະຍາດແສ້ມາ້ ແລະແມ່ທ້ອງເຂັມມຸດ.
ນອກນັ້ນ ມັນຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການຂ້າແມ່ທ້ອງຊະນິດອ
 ື່ນໆໄດ້ນ�ຳອີກ. ມັນອ
 າດຈະສາມາດຂ້າແ
 ມ່ທ້ອງໂຕຈີດ
(trichinosis) ໄດ້, ແຕ່ວ່າ ມັນກ
 ໍ່ ບແ
ໍ່ ມ່ນ ຢາ ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດສໍາລັບຂ້າແມ່ພະຍາດຊະນິດນີ.້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ຄ່ອຍພົບ
ວ່າມີຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢານີ້ປານໃດ, ແຕ່ມນ
ັ ກໍ່ ອາດຈະມີອາການເຈັບທ້ອງ ຫຼື ອາການຖອກທ້ອງ ຖ້າຫາກວ່າ ຄົນເ ຈັບ
ມີແມ່ທ້ອງຫຼາຍ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ໃຫ້ຫຼີກເ ວັ້ນກ
 ານໃຊ້ຢາມີເບນດາໂຊລ (mebendazole) ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນທ�ຳອິດຂ
 ອງການຖື ພາ ເພາະມນ
ັ ສາມາດມີຜົນ
ສະທ້ອນຕໍ່ກັ ບພ
 ັດທະນາການຂອງເດັກໃ
 ນທ້ອງໄດ້. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢານີ້ກັ ບເ ດັກນ
 ້ອຍອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 1 ປີ.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງເຂັມໝຸດ
 ເດັກ ອາຍຸ 1 ປີຫາຜູໃ
້ ຫ່ຍ: ໃຫ້ກິນ 100 ມກ ຄັ້ງ ດຽວ. ຖ້າຫາກວ່າຈ�ຳເປັນແມ່ນ ໃຫ້ກິນອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກສອງອາທິດ
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ (ascaris), ພະຍາດແສ້ມາ (trichuris), ແລະ ແມ່ພະຍາດປາກຂໍ
 ເດັກນ
 ້ອຍ ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 100 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 3 ມື້ (ທັງໝ
 ົດ 6 ເມັດ). 
ຫຼື ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ 500 ມກ, ກິນຄ
 ັ້ງດຽວ.
ສ�ຳລັບປ້ອງກັນແ
 ມ່ທ້ອງກົມ ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນມ
 ັກເ ປັນພ
 ະຍາດນີ້ຫຼາຍ.
 ເດັກນ
 ້ອຍ ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ ກິນໃ
 ນປະລິມານ 500 ມກ, ທຸກໆ 3 ຫາ 6 ເດືອນ. 
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕຈີດ (trichinosis)
 ເດັກນ
 ້ອຍ ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 200 ຫາ 400 ມກ, ກ
 ິນ 3 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 3 ມື.້ 
ແລະຈາກນັ້ນແ
 ມ່ນໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 400 ຫາ 500 ມກ, ກິນ 3 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື.້ ຖ້າຫາກມີອາ
 ການ
ປວດ ຫຼື ມ
 ີບັນຫ
 າກຽ່ ວກັ ບສາຍຕາ, ກ
 ໍ່ ໃຫ້ກິນຢາພວກສະເຕຣອຍ (steroid) ນໍາ, ຕົວຢາ
່ ງເຊັ່ນ: ຢາເພຣດນີໂຊໂລນ
(prednisolone), ໃນປະລິມານ 40 ຫາ 60 ມກ, ມື້ລະຄັ້ງ ເປັນເວລາ 10 ຫາ 15 ມື.້
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ຢາອັລເບນດາໂຊນລ (Albendazole)
ຢາອັລເບນດາໂຊລ (Albendazole) ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກ
 ັ ບຢາ ມີເບນດາໂຊລ (mebendazole) ແ
 ຕ່ມນ
ັ ມີລາຄາທີ່
ແພງກວ່າ. ມັນສ
 າມາດຂ້າແມ່ພະຍາດປາກຂໍ, ພະຍາດແສ້ມາ້ , ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ພະຍາດເຂັມມຸດ ແລະແມ່ທ້ອງໂຕຈີດ
(trichinosis) ແ
 ລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢານີ້ກໍ ບໍ່ຄ່ອຍມີປານໃດ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາອັລເບນດາໂຊລ (Albendazole) ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນທ�ຳອິດຂອງການຖືພາ
ເພາະມັນສາມາດມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ກັ ບພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງໄດ້. ບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢານີ້ກັ ບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 1
ປີ.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ພະຍາດເຂັມມຸດ, ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ (ascaris), ພະຍາດແສ້ມາ (trichuris), ແລະ ແມ່ພະຍາດປາກ
ຂໍ
 ເ
 ດັກນ
 ້ອຍ ອາຍຸ 1 ຫາ 2 ີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 200 ມກ, ກິນຄ
 ັ້ງດຽວ.
ເດັກນ
 ້ອຍ ອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 400 ມກ, ກິນຄ
 ັ້ງດຽວ. ໃຫ້ກິນຊ�້ຳອີກໃ
 ນ 2 ອາທິດ ຖ້າເ ຫັນວ
 ່າຈ�ຳ
ເປັນ.
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງກົມໂຕຈີດ (trichinosis)

 ໃ
 ຫ້ ກິນໃ
 ນປະລິມານ

400 ມກ, ກ
 ິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 8 ຫາ 14 ມື.້ ຖ້າຫາກມີອາ
 ການປວດ ຫຼື ມ
 ີບັນຫ
 າກຽ່ ວ
ກັ ບສາຍຕາ, ກ
 ໍ່ ໃຫ້ກິນຢາພວກສະເຕີຣອຍ (steroid) ນໍາ, ຕົວຢາ
່ ງເຊັ່ນ: ຢາເພຣດນີໂຊໂລນ (prednisolone), ໃນ
ປະລິມານ 40 ຫາ 60 ມກ, ມື້ລະຄັ້ງ ເປັນເ ວລາ 10 ຫາ 15 ມື.້

ຢາໄພຣນ
ັ ເ ທລ ພາໂມເອດທ (Pyrantel pamoate), ຢາໄພຣນ
ັ ເ ທລ 
ເອມໂບເນດທ (pyrantel embonate)
 າໄພຣັນເທລແມ່ນສ�ຳລັບຂ
ຢ
 ້າແ
 ມ່ພະຍາດເຂັມມ
 ຸດ, ແມ່ພະຍາດປາກຂ,ໍ ແລະ ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ, ແຕ່ມນ
ັ ອາດມີລາ
ຄາແພງ. ບາງຄັ້ງ ມັນກ
 ໍ່ ພາໃຫ້ມີອາການຮາກ, ວິນຫ
 ົວ, ຫຼື ເຈັບຫ
 ົວ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢານີ້ກັ ບຄ
 ົນເ ຈັບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ຢາປີເປີຣາຊີນ
(piperazine - ຢາຂ້າແ
 ມ່ທ້ອງອີກຊ
 ະນິດໜ
 ຶ່ງ).

ວິທີການໃຊ້ ￼
ສ�ຳລັບຂ້າພະຍາດປາກຂໍ ແລະ ແມ່ທ້ອງກົມ: ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ສ�ຳລັບຂ້າພະຍາດເຂັມມຸດ: ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວ, ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນຖ
 ້າໄ
 ປອີກ 2 ອາທິດ ຈ
 ຶ່ງໃຫ້ກິນອ
 ີກຄ
 ັ້ງໜຶ່ງ.
 ໃຫ້ ກິນໃນຂະໜາດ

10 ມກ/ກກ. ຖ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງເ ບິ່ງນ�້ຳໜັກຂ
 ອງຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງລາວ:
ອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 2 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 62 ມກ (ຫຼື 4/1 ຂອງເມັດຢ
 າຂ
 ະໜາດ 250 ມກ).
ອາຍຸ2 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 125 ມກ (ຫຼື 2/1 ຂອງເມັດຢ
 າຂ
 ະໜາດ 250 ມກ).
ອາຍຸ6 ຫາ 9 ປີ: ໃຫ້ ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 250 ມກ (ຫຼື ຢ
 າຂະໜາດ 250 ມກ ໜຶ່ງເ ມັດ).
ອາຍຸ 10 ຫາ 14 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 500 ມກ (ຫຼື ຢ
 າຂະໜາດ 250 ມກ ສອງເມັດ).
ອາຍຸ14 ປີຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 750 ມກ (ຫຼື ຢ
 າຂະໜາດ 250 ມກ ສາມເມັດ).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງແປ
ແມ່ທ້ອງແປແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ. ທັງ ຢາ ປຣາຊີຄວັນເ ທລ (praziquantel) ຫຼື ຢານິໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) ແມ່ນສ
 າ
ມາດຂ້າແ
 ມ່ທ້ອງແປໄດ້ທຸກຊະນິດ. ຖ້າຫາກເກີດແມ່ທ້ອງແປໃນສະໝອງ ຫຼືມນ
ັ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດມ
 ີ ອາການຊັກ,
ຄົນເຈັບຈ
 �ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢ
 າ ອັລເບນດາໂຊລ (albendazole) ແລະ ຢາປວ
ົ ອາການຊັກ ແທນຢາ ປຣາຊີກວັນເ ທລ
(praziquantel) ຫຼື ຢານີໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide), ແລະຄວນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝ.ໍ

ຢາ ປຣາຊຄ
ີ ວັນເ ທລ (praziquantel)
ຜົນຂາ້ ງຄຽງ
ຢາ ປຣາຊີຄວັນເ ທລ (praziquantel) ອາດພາໃຫ້ເກີດອາການອິດເ ມື່ອຍ, ວິນຫົວ, ເຈັບຫົວ, ບໍ່ຢາກອາຫານ, ແລະ
ມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ແຕ່ ຜົນຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານແ
ີ້ ມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີ ເມື່ອໃ
 ຊ້ຢານີໃ້ ນປະລິມານຕ່ໍາເພື່ອຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕແປ.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງແປເກືອບທຸກຊະນິດ ລວມທັງແ
 ມ່ທ້ອງແປງົວ ແລະ ແມ່ທ້ອງແປໝ.ູ
 ໃ
 ຊ້ ໂດຢາໃນຂະໜາດ 5 ຫາ 10 ມກ/ກກ, ໃຫ້ ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຫຼືໃຫ້ໂດຢາຕາມອາຍຸກໍ່ ໄດ້.
ອາຍຸ 4 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 150 ມກ (4/1 ເມັດ), ໃຫ້ ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ 8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 300 ມກ, ໃຫ້ ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄ
 ປ: ໃຫ້ ຢາໃນຂະໜາດ 600 ມກ, ໃຫ້ ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງແປແຄະ (h. nana)


ໃຊ້ໂດຢາໃນຂະໜາດ 25 ມກ/ກກ, ໃຫ້ ກິນຄ
 ັ້ງດຽວ. ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນ 10 ມື້ ໃຫ້ ກິນຊ
 �້ຳອີກ. ຫຼື ໃຫ້ໂດຢາຕາມອາຍຸກໍ່ ໄດ້.
ອາຍຸ 4 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 300 ຫາ 600 ມກ (ເຄິ່ງ (2/1) ເມັດ ຫາ 1 ເມັດ) ຕໍ່ໂດ.
ອາຍຸ 8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 600 ຫາ 1200 ມກ ຕໍ່ໂດ.
ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄ
 ປ: ໃຫ້ ຢາໃນຂະໜາດ 1500 ມກ ຕໍ່ໂດ.

ຢານິໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide)
ຢານິໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) ໃຊ້ຂ້າແມ່ທ້ອງແປທີ່ຢູ່ໃນລ�ຳໄສ້, ແຕ່ບໍ່ມີຜົນກ
 ັ ບແມ່ພະຍາດຕົວອ່ອນໃນຖົງຊິດສ
 ທ
(cysts) ທີ່ຢູ່ນອກລ�ຳໄສ້.

ວິທີການໃຊ້
ໃຫ້ກິນຢ
 າ ນິໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) ຫຼັງຈາກກິນອາຫານເຊົ້າແລ້ວເລັກນ້ອຍ. ໃຫ້ຫຍ�ຳ
້ ຢາເມັດໃ
 ຫ້ມຸນ
່ ດີແລ້ວ
ຈິ່ງ ກືນກິນ. ປ
 ະລິມານຢາທີ່ກິນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄ
 ປ ຂຶ້ນກັ ບແຕ່ລະຊະນິດຂອງແມ່ທ້ອງແປ, ສະນັ້ນ ແພດໝໍໃນໂຮງ
ໝໍ ຫຼືສຸກສ
 າລາໃກ້ ບ້ານເຈົ້າ ອາດຈະມີຄໍາແນະນໍາທີ່ດໃີ ນເລື່ອງນີໃ້ ຫ້ ກັ ບເ ຈົ້າ.ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມ,ີ ກໍ່ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາຕາມຂະ
ໜາດຂ້າງລຸ່ມນີ.້
ການກິນຢ
 ານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຫຍ�ຳ
້ ໃຫ້ມນ
ຸ່ ດີແລ້ວຈິ່ງ ກືນລ
 ົງໄ
 ປ. ຖ້າເປັນເ ດັກນ້ອຍທີ່ຍັງ ບໍ່ສາມາດຫຍ�ຳ
້ ໄດ້ເທື່ອ ກໍ່ ໃຫ້ບົດຢານັ້ນ
ໃຫ້ມນ
ຸ່ ດີ ແລະປະສົມກັ ບນ້ໍານົມແ
 ມ່ເລັກນ້ອຍ ຫຼືປະສົມກ
 ັ ບອ
 າຫານອາຫານໃຫ້ ເດັກກ
 ິນກໍ່ ໄດ້.


 ຍຸຕ�່ຳກວ່າ 2 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 500 ມກ, ໃຫ້ ກິນຄ
ອາ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ2 ຫາ 6 ປີ: ໃຫ້ ຢາໃນຂະໜາດ 1 ກຼາມ (1000 ມກ), ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ6 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ ຢາໃນຂະໜາດ 2 ກຼາມ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
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ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ: ຢາປິ່ນປົວ

ວິຕະມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ
ວິຕະມິນລວມ
ອາຫານທີ່ມີສານອາຫານອຸດົມສ
 ົມບ
 ູນນັ້ນເ ປັນແ
 ຫຼ່ງນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ ເມື່ອບໍ່ມີອາຫານພຽງພ,ໍ ຫຼື ໃນຊ່ວງເວລາຂອງ
ການຖື ພາ ເຊິ່ງເ ປັນຊ
 ່ວງເວລາທີ່ຜູ້ເປັນແ
 ມ່ຕ້ອງການສານອາຫານຫຼາຍກວ່າປົກກ
 ະຕ,ິ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ຈິ່ງຄ
 ວນໃຊ້ອາ
ຫານເສີມປ
 ະເພດວິຕະມິນລວມ.
ອາຫານເສີມພ
 ວກວິຕະມິນ ແລະແຮ່ທາດ ແມ່ນມ
 ີຫຼາຍຮູບແ
 ບບ/ຊະນິດ, ແຕ່ຊະນິດເ ມັດແ
 ມ່ນມ
 ີລາຄາຖືກ ກວ່າໝ
 ູ່ໝົດ.
ການສັກຢ
 າວິຕະມິນລວມນັ້ນເ ປັນສ
 ິ່ງທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ, ນອກນີ້ຍັງເປັນກ
 ານສິ້ນເ ປືອງເງິນຄ
 �ຳ, ແລະພາໃຫ້ເຈັບຕ
 ົວ ແລະເກີດ
ການຕິດເ ຊື້ອໂ
 ດຍບໍ່ຈ�ຳເປັນ. ຢາຊູກ�ຳລັງ ແລະຢາອາຍຸວັດທ
 ະນະ ປົກກ
 ະຕິແລ້ວກໍ່ ບໍ່ມີວິຕະມິນທີ່ມີປະໂຫຍດຈ�ຳເປັນທ
 ີ່
ສຸດສ�ຳລັບຮ
 າ່ ງກາຍ; ແລະມີລາຄາແພງ ທຽບກັ ບສ
 ັບພ
 ະຄຸນພ
 ຽງເລັກນ
 ້ອຍຂອງພວກມນ
ັ ຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຄົນເ ຮົາ.

ວິທີການໃຊ້
ວິຕາມນ
ິ ລ
 ວມຊະນິດເ ມັດຫຼາຍຊະນິດ ແມ່ນກ
 ິນມື້ລະເມັດ, ແຕ່ໃຫ້ອ່ານສະຫຼາກ/ເຈັ້ຍຄ�ຳສັ່ງແນະນ�ຳກຽ່ ວກັ ບການໃຊ້ຢາ
ໃຫ້ເຂົ້າໃ
 ຈດ.ີ

ວິຕະມິນເອ, ເຣຕິໂນລ (retinol)
ເພື່ອປ້ອງກັນອາການເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນຕອນກາງຄືນ ແລະ ພະຍາດຕາຂຸ່ນ.
ໃນພື້ນທ
 ີ່ການເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນຕອນກາງຄືນ ແລະພາວະຕາແຫ້ງເປັນບັນຫາທີ່ມັກ ພົບ, ຄົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກິ
ນອາຫານຈ�ຳພວກຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ມີສເີ ຫຼືອງ ແລະຈ�ຳພວກຜັກສີຂຽວເຂັ້ມ, ອາຫານທີໄ່ ດ້ມາຈາກສັດເຊັ່ນ: ໄຂ່ ແລະຕັບ.
ຖ້າວ່າບາງເທື່ອມ
 ນ
ັ ຈະເປັນໄ
 ປບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ກວ່າມານັ້ນ, ເຮົາສ
 າມາດແກ້ ໄຂບັນຫ
 ານີ້ຢາ
່ ງໜ້ອຍໃນໄລະຍະສັ້ນໆໂດຍກາຍ
ໃຫ້ຢາວິຕາມິນເອໃຫ້ແກ້ເດັກ ແລະ ແມ່ໄໝ່ ທຸກໆ 6 ເດືອນ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

!

ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ວິຕະມິນຫຼາຍຈາກອາຫານທີ່ກິນໄປ. ແຕ່ການໄດ້ຮັບໃນຮູບແບບທີເ່ ປັນແຄັບ ຊູນ, ເມັດ ຫຼແ
ື ບບນໍ້າມັນໃ
ນປະລິມານທີ່ສູງເກີນໄປແມ່ນອັນຕະລາຍ. ຫ້າມໃຫ້ເກີນໜາດທີໄ່ ດ້ກ�ຳນົດໄວ້.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ, ທ່ານຄວນບົດເມັດໃຫ້ມນ
ຸ່ ກ່ອນ ແລະປະສົມໃສ່ກັ ບນົມແມ່ໃຫ້ເດັກ ກິນ. ຫຼື ຕັດຢາທີ່ເປັນ ແຄັບຊູນ
ແລະບີບໃສ່ປາກຂອງເດັກ.
ເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼື ປິ່ນປົວການຂາດວິຕາມິນເອ
ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນວ
 ິຕະມິນເອໃນປະລິມານ 100,000 ຢູ່ນິດ (ui) 1 ຄັ້ງ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນວ
 ິຕະມິນເອໃນປະລິມານ 200,000 ຢູ່ນິດ (ui) 1 ຄັ້ງ. ໃຫ້ອີກຄັ້ງ ທຸກໆ 6 ເດືອນ.
ສ�ຳລັບແມ່: ໃຫ້ກິນວ
 ິຕະມິນເອໃນປະລິມານ 200,000 ຢູ່ນິດ (ui) ໃນຊ່ວງ 6 ອາທິດຫຼັງເກີດ. ວິຕະມິນເອຊ່ວຍປ້ອງກັັ
ນການຂາດວິຕະມິນເອໃນແມ່ ແລະຍັງຊ່ວຍສົ່ງ ຕໍ່ວິຕະມິນເອໃຫ້ລູກ ຜ່ານການໃຫ້ນົມລູກ.



ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີພະຍາດໝາກແດງ
ວິຕາມິນເ ອ ປ້ອງກັນປອດອັກເສບ ແລະຕາບອດ, ສອງພະຍາດນີ້ແມ່ນພະຍາດແຊກຊ້ອນເມື່ອເ ປັນພະຍາດໝາກແດງ.
 ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ: ໃຫ້ ກິນວິຕ ະມິນເອໃນປະລິມານ 100,000 ຢູ່ນິດ (ui), 1 ຄັ້ງ ເປັນເວລາ 2 ມື.້
ເດັກອາຍຸ 1 ປີຂື້ນໄປ: ໃຫ້ກິນ 200,000 ຢູ່ນິດ, 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ເປັນເວລາ 2 ມື້
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນເ ອໃນປະລິມານ 200,000 ຢູ່ນິດ (ui), 1 ຄ
 ັງເປັນເວລາ 2 ມື.້ (ຖ້າຫາກວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບແ
ລ້ວປະລິມານຂອງວິຕາມິນ ເ ອ ໃນໄລະຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ແ
 ມ່ໃຫ້ຢາພຽງແຕ່ມື້ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.)
ຖ້າວ່າເດັກຂາດສານອາຫານຮຸນແ
 ຮງ ຫຼແ
ື ລ້ວເລີ່ມມີບັນຫາກຽ່ ວກັ ບການເບິ່ງເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຫ້ ເລີ່ມໃ
 ຫ້ວິຕະມິນເອ
ຄືນໃ
 ນປະລິມານທີ່ກວ່າມານັ້ນ ຫຼັງຈາກ 2 ອາທິດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ວິຕະມິນ B6, ຢາໄພຣີດົກຊ
ນ
ີ (pyridoxine)
ບາງຄັ້ງ ຄົນເ ຈັບວັນນ
 ະໂລກ ທ
 ີ່ກ�ຳລັງປ
 ິ່ນປວ
ົ ດ້ວຍຢາໄອໂຊໄນອະຊດ
ິ (isoniazid (INH)) ກໍ່ ເກີດມ
 ີອາການຂາດ 
ວິຕະມິນB6. ອາການທີ່ບົ່ງບອກເຖິງກ
 ານຂາດວິຕາມນ
ິ ບີ 6 ມີຄ:ື ມີອາການເຈັບປ
 ວດ ຫຼື ມືນຊ
 າຕາມຕີນ ຫຼື ມື, ກ້າມຊີ້ນ
ກະຕຸກ, ມີອາການທາງປະສາດ ແລະນອນບໍ່ຫຼັບ.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ທ
 ີ່ກ�ຳລັງປ
 ິ່ນປວ
ົ ດ້ວຍຢາໄອໂຊໄນອະຊດ
ິ (isoniazid) ແມ່ນໃ
 ຫ້ກິນຢ
 າວິຕະມິນ B6 ທຸກມື.້
ເພື່ອປ
 ້ອງກັນອ
 າການຂາດວິຕາມນ
ິ B6
ແລະເດັກນ
 ້ອຍ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 10 ມກ/ມື.້
ເດັກໃ
 ຫຍ່ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 25 ມກ/ມື.້

 ແ
 ອນ້ອຍ

ເພື່ອປ
 ິ່ນປ
 ົວອາການຂາດວິຕາມນ
ິ B6
 ແ
 ອນ້ອຍເກີ ດໃ
 ໝ່

ຫາອາຍຸ 2 ເດືອນ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 10 ມກ/ມື,້ ກ
 ິນໄ
 ປຈົນກວ່າຈ
 ະບໍ່ມີອາການຂາດວິຕາມນ
ິ ບີ
6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ.
ເດັກນ
 ້ອຍອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 2 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ ກິນໃ
 ນປະລິມານ 10 ຫາ 20 ມກ, ກິນ 3 ຄັ້ງ /ມື,້ ກິນໄປຈົນກວ່າຈ
 ະບໍ່ມີ
ອາການຂາດວິຕາມນ
ິ ບີ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ.
ຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 50 ມກ, ກິນ 3 ຄັ້ງ /ມື,້ ກິນໄປຈົນກວ່າຈ
 ະບໍ່ມີອາການຂາດວິຕະມິນບີ 6 ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ.

ສານໄອໂອດນ
ິ

ການໃຫ້
ກິນ ເກືອໄ
 ອໂອດິນ ແລະອາຫານທະເລ ເປັນວ
 ິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃ
 ຫ້ຮາ່ ງກາຍໄດ້ຮັບສ
 ານໄອໂອດິນຢ
າ
່ ງພຽງພ.ໍ
ສ�ຳລັບສ
 ະຖານທີ່ໆ ບໍ່ມີທັງເ ກືອໄ
 ອໂອດິນ ແລະອາຫານທະເລ, ແລະໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນເ ປັນພ
 ະຍາດຄໍໜຽງ ຫຼື ຂາດຮໍໂມນ
ໄທຣອຍ (hypothyroidism) (ໂລກເຄຣທິນິຊຶມ (cretinism)), ເຈົ້າສາມາດໃຫ້ສານໄອໂອດິນເ ສີມແ
 ກ່ ຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້.

ວິທີການໃຊ້
ຊະນິດເ ມັດແ
 ຄັບຊ
 ູນ:
 ແ
 ອນ້ອຍເ ກີ ດໃໝ່ ຫາອາຍຸ 1 ປີ: ໃຫ້ ກິນໃ
 ນປະລິມານ 100 ມກ, ປີລະຄັ້ງ.|ຖ້າເ ຈົ້າມີຢາເມັດໄ
 ອໂອດິນ ຂະໜາດ 200
ມກ ເມັດໜ
 ຶ່ງ, ໃຫ້ຕັດເ ປີດເ ມັດຢ
 າໄອໂອດິນອອກ ແລະບີບຢ
 າລົງໃ
 ສ່ໃນຈອກ, ແລະປ້ອນຢາໄອໂອດິນນ
 ັ້ນ ໃຫ້ແອ
ນ້ອຍກິນໃ
 ນປະລິມານເຄິ່ງໜ
 ຶ່ງ (2/1) ຂ
 ອງເມັດຢານັ້ນ. ປ
 ະລິມານຢາໄອໂອດິນທ
 ີ່ແບ່ງປ
 ້ອນໃຫ້ແອນ້ອຍນັ້ນ ບໍ່ຈ�ຳເປັນ
ຕ້ອງໃຫ້ເຄິ່ງແ
 ທ້ໆກ
 ໍ່ ໄດ້, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປ້ອນຢາແອນ້ອຍຈົນໝົດເ ມັດ.
ອາຍຸ 1 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 2
 00 ມກ, ປີລະຄັ້ງ.
ອາຍຸ 6 ປີຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ ກິນໃ
 ນປະລິມານ 4
 00 ມກ, ປີລະຄັ້ງ.
ສ�ຳລັບແມ່ຍິງຖື ພາ, ເພື່ອປ
 ້ອງກັນຜ
 ູ້ເປັນແ
 ມ່ຈາກພະຍາດຄໍໜຽງ ແລະ ປ້ອງກັນລ
 ູກໃ
 ນທ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີດມ
 າພິການ: ໃຫ້
ກິນໃ
 ນປະລິມານ 400 ມກ ກິນຄ
 ັ້ງດຽວ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຖື ພາ. ໃຫ້ກິນໃ
 ນຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງການຖື ພາໄດ້ຍິ່ງເ ປັນກ
 ານດ,ີ
ແຕ່ຖ້າບ
 ໍ່ໄດ້ກິນໃ
 ນຊ່ວງຕົ້ນ ກໍ່ ໃຫ້ກິນຊ
 ່ວງໃດກໍ່ ໄດ້ໃນໄລຍະຖື ພານັ້ນ.
ໄອໂອດີນຊ
 ະນິດສ
 ັກ
 ອ
 າຍຸ 1 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ ສັກ ຢາໃນປະລິມານ 0.5 ມລ (240 ມກ), ປີລະຄັ້ງ.
ອາຍຸ 6 ປີຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ ສັກຢາໃນປະລິມານ 0.5 ຫາ 1 ມລ (480 ມກ), ປີລະຄັ້ງ.
ສ�ຳລັບແມ່ຍິງຖື ພາ: ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ 1 ມລ (480 ມກ)ຄັ້ງດ
 ຽວ ຖ້າເປັນໄ
 ປໄດ້ ໃຫ້ສັກໃນຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງ
ການຖື ພາໄດ້ຍິ່ງເ ປັນກ
 ານດ.ີ ໃຫ້ ສັກອ
 ີກຄ
 ັ້ງໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງເ ກີດລ
 ູກໄ
 ດ້ປີໜຶ່ງແ
 ລ້ວ.
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ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ: ຢາປິ່ນປົວ

ທາດເຫຼັກ, ເ ຟີຣສ
ັ ຊັລເຟດ ferrous sulfate, ເຟີຣສ
ັ ກລູໂກເນດ
ferrous gluconate
ທາດເຫຼັກແມ່ນຖືກນ�ຳໃຊ້ຫຼາຍເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະປ້ອງກັນການເກີດພາວະເລືອດຈາງ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍທາດເຫຼັກແມ່ນໃຫ້
ແນວກິນເປັນຈົນຮອດໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ.
ກິນທາດເຫຼັກຈ
 ະໄດ້ຮັບຜ
 ົນດ
 ໃີ ນເວລາທີກິນຮ
 ່ວມກັ ບວິຕະມິນຊີ C (ບໍ່ວ່າຈະໂດຍການກິນໝາກໄມ້ ແລະຜັກ ຫຼື
ກິນວິຕະມິນຊີ ຊະນິດເ ມັດ).

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ກິນທາດເຫຼັກ ບາງຄັ້ງເຮັດໃ
 ຫ້ຮູ້ສຶກບ
 ໍ່ສະບາຍກະເພາະ ແລະສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃ
 ຫ້ກິນພ້ອມແຕ່ລະຄາບເຂົ້າ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ ທ້ອງຜູກໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ໃຫ່ຍ ແລະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຈົມ (ຂີ)້ ເປັນສີດໍາ.
ເບິ່ງ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບທ້ອງຜູກໃນໜ້າ 37 ຂອງການເຈັບປວດທ້ອງ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ແລະພະຍາດແມ່ກາຝາກ
(ແມ່ທ້ອງ).
ກິນທາດເຫຼັກຊ
 ະນິດນ
 �້ຳແມ່ນຈ
 ະເຮັດໃ
 ຫ້ແຂວດ�ຳສະນັ້ນຄ
 ວນຈະໃຊ້ທໍ່ດູດເ ອົາ ຫຼື ຖູ ແຂ້ວທ
 ຸກໆຄັ້ງ ຫຼັກຈ
 າກກິນ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

 ຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະລິມານທີ່ໃຫ້ນັ້ນຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າຖ້າປ
ໃ
 ະລິມານ sulfate ferrous ຫຼາຍເກີນໄປມັນກ
 ໍ່ເປັນພິດ. ບໍໃ່ ຫ້ ທາດ
ເຫຼັກແກ່ ບຸກຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຂັ້ນຮ
 ຸນແ
 ຮງໃຫ້ລໍຖ້າຈົນກ່ວາພວກເຂົາເຈົ້າມີອາການດີຂື້ນເ ສຍກ່ອນ.

ວິທີການໃຊ້
ຢາເສີມທາດເຫຼັກມີຫຼາຍຮູບແບບທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ ແ
 ລະປະກອບໄປດ້ວຍຈ�ຳນວນຂອງທາດເຫຼັກ ທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ.
ຕົວຢ່າງວ່າ ເຟີຣັສ ຊັລເຟດ 300 ມກ 1 ເ ມັດປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ 60 ມກ. ແຕ່ 325 ມກ ຂອງ ເຟີຣັສ ກລູໂຄເນດ
ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ 36 ມກ. ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ອ່ານໃບສະຫຼາກຢາທຸກຄັ້ງ ທີ່ຈະໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດນໍ້າ, ຫຼື
ສານອາຫານເສີມທາດເຫຼັກຕ່າງໆ.
ເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດເລືອດໃນແມ່ຍິງຖື ພາ ແລະແມ່ທີ່ກ�ຳລັງໃຫ້ນົມລູກ
 ໃ
 ຫ້ ຢາ ເຟີຣັສ ຊັລເຟັດ (ferrous sulfate) ໃນປະລິມານ 300 ມກ (ມີທາດເຫຼັ ກ 60 ມກ) ຕໍ່ມ.ື້ ນອກນັ້ນກໍ ຄວນໃຫ້ແ
ມ່ຍິງ ທີ່ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະມີລູກກ
 ິນແ
 ຕ່ລະມື້ເຊັ່ນກ
 ັນ. ການໃຫ້ ທາດເຫຼັກຮ່ວມກັ ບທາດ ໂຟລິກ ອາຊິດໄປນໍາຮ່ວມກັ
ນແມ່ນດີກວ່າເພາະວ່າທາດໂຟລິກ ອາຊິດກໍຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງເດັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ການປິ່ນປົວພາວະເລືອດຈາງໃນເດັກ
 ໃ
 ຫ້ ຢາ ເຟີຣັສ ຊັລເຟັດ (ferrous sulfate) 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມ,ື້ ຫຼແ
ື ບ່ງໃຫ້ 2 ຄັ້ງ ຫາກວ່າເດັກມີອາການເຈັບກະເພາະ.
ປະລິມານທາດເຫຼັກສ�ຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ
ກຸ່ມອາຍ

ປະລິມານຫຼາຍປານໃດ

ຢາຈັກກ
 ້ອນສ�ຳລັບຢ
 າ 300 ມກ

ລວມແລ້ວມີທາດເຫຼັກ
ຫຼາຍປານໃດ

ຕ�່ຳກວ່າ 2 ປີ

ທາດເຫຼັກ ເຟີຣັສ ຊັລ
ເຟດ 1
 25 ມີລີກຼາມ

ໃຫ້ທາດເຫຼັກ ຊະນິດນໍ້າ, ຫຼືບົດຢ
 າ
ທາດເຫຼັກ ເຟີຣັສ ຊັລເຟດ ຊະນິດ
ເມັດປະລິມານ 300 ມິລີກຼາມປົນ
ໃສ່ກັ ບນ
 ົມແ
 ມ່ໃຫ້ເດັກກ
 ິນ

ໃຫ້ມນ
ັ ພ
 ຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງ ທາດເຫຼັກໄ
 ດ້ 25
ມິລີກຼາມ

2 ປີ ຫາ 12 ປີ

ເຟີຣັສ ຊັລເ ຟດ 300 ມີ
ລີກຼາມ

ໃຫ້ຢາທາດເຫຼັກ ເຟີຣັສ ຊັລເຟດ
300 ມີລີກຼາມ 1 ເມັດ

ໃຫ້ມນ
ັ ພ
 ຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງ ທາດເຫຼັກໄ
 ດ້ 60
ມິລີກຼາມ

ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ

ເຟີຣັສ ຊັລເ ຟດ 600 ມີ
ລີກຼາມ

ໃຫ້ຢາ ເຟີຣັສ ຊັລເ ຟດ 300 ມີ
ລີກຼາມ 2 ເມັດ

ໃຫ້ມນ
ັ ພ
 ຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງ ທາດເຫຼັກໄ
 ດ້ 125
ມິລີກຼາມ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

ທາດສັງກະສີ
ທາດສັງ ກະສີຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ ທີ່ຖອກທ້ອງມີອາການດີຂຶ້ນໄ
 ວ. ມັນຄ
 ວນຈະຖືກໃຫ້ຮ່ວມກັ ບເຮົາຕ້ອງ
ນໍ້າເກືອແຮ່ໄປພ້ອມໆກັນ. (ເບິ່ງໜ
 ້າ 27).

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ, ແນວເມັດສາມາດບົດ ແລະປະສົມໃສ່ກັ ບນົມແມ່ ຫຼືນໍ້າດື່ມເລັກ ໜ້ອຍກໍໄດ້. ທ່ານສາມາດໃຫ້ຢາແນວເ
ມັດໃສ່ໃນນໍ້າເຊິ່ງລະລາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະໄວ.
 |ເດັກເກີ ດໃຫມ່

ຫາ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ໃນປະລິມານ 10 ມກ, 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເ ວລາ 10 ຫາ 14ມື.້
ເດັກ ຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ໃນປະລິມານ 20 ມກ, 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເ ວລາ 10 ຫາ 14ມື.້

ຢາຕ້ານເຊືອ
້
ໂຄທຣີມອ
໊ ກຊາໂຊນ Cotrimoxazole
ແມ່ນຢ
 າປະສົມ ຊູນຟາເມໂທຊາໂຊລ ກັບ ທຣີເມໂທພຣີມ
sulfamethoxazole with trimethoprim, TMP-SMX
ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ 2 ຊະນິດຮ
 ່ວມກັນແມ່ນມີລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ.
ມັນເປັນຢາທີ່ດີລັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດໄ
 ອວີ HIV ແລະສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຊະນິດທີ່ມັກເກີດໃນຄົນທີ່ຕິດ
ເຊື້ອເອັດໄ
 ອວີ HIV. ໃຫ້ອ່ານບົດ ເຊື້ອເອັດໄ
 ອວີ HIV ແລະ ພະຍາດເອດສ AIDS.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

!

ຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ໂຄທຣີມ້ອກຊາໂຊລ (cotrimoxazole) ໃນເດັກ ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ອາທິດ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືພາ
ໄຕມາດທີ 3. ອາການແພ້ຢາຊະນິດນີແ
້ ມ່ນມີຫຼາຍ. ປະຕິກິລິຍາຂອງການແພ້ແມ່ນມີໄຂ້, ຫາຍໃຈຍາກ, ຫຼືມີຜື່ນ.
ຢຸດໃຫ້ໂຄທຣີມ໊ອກຊາໂຊລ (cotrimoxazole) ຫາກເດັກເລີ່ມມີຜື່ນຂຶ້ນ ຫຼື ທ່ານຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີອາການແພ້.

ວິທີການໃຊ້
ໂຄທຣີມ໊ອກຊາໂຊລ (Cotrimoxazole) ແມ່ນຢ
 າປະສົມ 2 ຕົວທີ່ມີລິດແຕກຕ່າງກັນ ແລະປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ອາດສາມາດເວົ້າ ໄດ້ວ່າໃນຢາ 40/200 (ມີ sulfamethoxazole 200 ມກ ແລະ trimethoprim 40
ມກ) ຫຼື 80/400 ຫຼື 160/800. ບາງຄັ້ງ ປະລິມານຢາທີໄ່ ດ້ຖືກຂຽນໄວ້ກໍອາດ ແມ່ນປະລິມານຢາຂອງ trimethoprim
(ຕົວເລກທີ 2).
ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອໂດຍສ່ວນໃຫຍ່
 ອ
 າຍຸ 6 ອາທິ ດ ຫາ 5 ເດືອນ: ໃຫ້ ຢາ sulfamethoxazole 100 ມກ + trimethoprim 20 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ
5 ມື.້
ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ຢາ sulfamethoxazole 200 ມກ + trimethoprim 40 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 5 ມື.້
ອາຍຸ 6 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ sulfamethoxazole 400 ມກ + trimethoprim 80 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 5 ມື.້
ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາ sulfamethoxazole 800 ມກ + trimethoprim 160 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 5 ມື.້
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ຢາອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (ຢາກິນ)
ຢາອາມ໊ອກຊີຊີລນ
ີ (amoxicillin) ເປັນຢ
 າໃນກຸ່ມຢາເປນີຊີລນ
ີ ທ
 ີ່ອອກລິດກວ້າງ ນັ້ນໝ
 າຍຄວາມວ່າພວກມນ
ັ ສາມາດຂ້າ
ເຊື້ອຈຸລ
 ີນຊີ(ແບັກທ
 ີເຣັຍ) ໄ
 ດ້ຫຼາຍຊະນິດ. ມັນມັກຈະໃຊ້ປຽ່ ນແທນກັນໄດ້ກັ ບ ຢາອັມປີຊີລນ
ີ (ampicillin). ໃນເວລາທີ່
ເຈົ້າເຫັນໃບສັ່ງຢາໃນປມ
ຶ້ ຫົວນີ້ ທີໃ່ ຫ້ໃຊ້ ຢາອາມ໊ອກຊີລນ
ີ , ເຈົ້າກໍ່ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຢາ ອັມປ
 ີຊີລນ
ີ ແທນກໍ່ ໄດ້, ໂດຍໃຊ້
ໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢາທັງສ
 ອງຊະນິດນີ້ແມ່ນມ
 ີຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມ
 ີປະໂຫຍດສ�ຳ
ລັບແ
 ອນ້ອຍ ແລະເດັກນ
 ້ອຍ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຢາ ອາມ໊ອກຊີຊີລນ
ີ (amoxicillin) ແມ່ນມັກຈະພາໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ ແລະອາການຖອກທ້ອງ (ແຕ່ກໍ່ ບໍ່ຫຼາຍ
ຄືກັ ບ ຢາອັມປີຊີລນ
ີ (ampicillin)), ຖ້າເຈົ້າສາມາດໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນແທນໄດ້, ກໍ່ຈົ່ງໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ຢານີ້
ແກ່ຄົນເຈັບ ຜູ້ທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງຢູແ
່ ລ້ວ.
ຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆ ທີ່ມັກ ພົບເຫັນທົ່ວໄປ ຈາກຢາຊະນິດນີ້ ແມ່ນມີຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ.
ແຕ່ ຜິວໜັງເກີດເປັນຕຸ່ມຜື່ນແດງຄັນ ທີເ່ ປັນ ແລະເຊົາໄປໃນບໍເ່ ທົ່າໃດຊົ່ວໂມງນັ້ນ ອາດຈະເປັນອາການຂອງການແພ້ຢາ
ໃນໝວດຢາເປນີຊີລນ
ີ (penicillin). ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢາຊະນິດ ນີ້ທັນທີ ແລະບໍໃ່ ຫ້ຢາໃນກຸ່ມຢາເປນີຊີລນ
ິ ກັ ບຄົນເຈັບຜູ້ດັ່ງ ກ່
າວອີກຕໍໄ່ ປ. ເພາະວ່າອາການແພ້ຢາໃນເທື່ອຕໍໄ່ ປນັ້ນອາດຈະຮຸນແຮງ ກວ່າເກົ່າຫຼາຍ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.
ສໍາລັບປິ່ນປົວບັນຫາສຸຂະພາບບາງຢ່າງ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ ຢາເອຣີໂທຣໄມຊີນ (erythromycin) ແທນຢາໃນກຸ່ມນີ້ກໄໍ່ ດ້,
ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດເບິ່ງ ຢູ່ໜ້າ 45. ຜື່ນແດງທີເ່ ບິ່ງ ຄືກັ ບພະຍາດມາກແດງ, ເຊິ່ງ ປົກ ກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເລີ່ມເປັນຫຼັງ ການ
ໃຊ້ຢາໄປໄດ້ໜຶ່ງ ອາທິດແລ້ວ ແລະ ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍມືຈ
້ ຶ່ງເຊົາ, ສິ່ງນີ້ອາດຈະບໍແ
່ ມ່ນອາການຂອງການ ແພ້ຢາກໍໄ່ ດ້.
ແຕ່ວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູໄ້ ດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ຜື່ນແດງນັ້ນແມ່ນມາຈາກອາການແພ້ຢາຫຼືບ,ໍ່ ສະນັ້ນທາງທີ່ດີ
ກໍ່ຄໃື ຫ້ຢຸດໃຊ້ຢານັ້ນຈະດີກວ່າ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ
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ການດື້ຕໍ່ຢາອາມ໊ອກຊີຊີລນ
ີ (amoxicillin) ນີແ
້ ມ່ນມີໃຫ້ເຫັນທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນກໍ່ຂຶ້ນກັ ບທ້ອງຖິ່ນທີເ່ ຈົ້າຢູ່ວ່າຢູ່ໃສ,
ຢາຕ້ານເຊື້ອ ດັ່ງ ກ່າວອາດຈະໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ຜົນອີກຕໍໄ່ ປແລ້ວ ກັ ບເຊື້ອສະຕັບຟີໂລໂຄຄັດສ (staphylococcus), ເຊື້ອຊິເກລາ
(shigella), ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ.

ວິທີການໃຊ້
ຢາອາມ໊ອກຊີຊີລນ
ີ (amoxicillin) ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີໂດຍການກິນເ ອົາ. ເມື່ອຈ
 ະໃຫ້ຢາທີ່ເປັນແ
 ບບເມັດ ຫຼື ເປັນແ
 ບບແຄບຊູນ
ແກ່ ເດັກ ແມ່ນສ
 �ຳລັບຊ
 ະນິດເ ມັດແ
 ມ່ນຕ
 ້ອງບົດໃ
 ຫ້ມນ
ຸ່ , ສວ່ນຊ
 ະນິດແ
 ຄບຊູນແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ເອົາເປືອບທາງນອກອອກ ແລ້ວ
ແບ່ງເອົາຝຸ່ນຢ
 າໃນປະລິມານທີ່ຕ້ອງການ. ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນໃ
 ຫ້ປົນກັ ບນ
 �້ຳແມ່ ແລ້ວເອົາໃຫ້ເດັກກ
 ິນດ
 ້ວຍຈອກ ຫຼືບ່ວງ.
ຄືກັ ບຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນ, ຕາມປົກກ
 ະຕິແລ້ວການໃຫ້ຢາຊະນິດນ
 ີ້ແມ່ນໃ
 ຫ້ໃນໄລຍະສັ້ນດ
 ັ່ງທ
 ີ່ກ່າວໃນປຶມ
້ ຫົວນີ.້ ຖ້
າຄົນເຈັບຍັງມີອາການຂອງການຕິດເຊື້ອຢູ,່ ໃຫ້ສືບຕໍ່ການໃຫ້ຢາໃນປະລິມານເທົ່າເດີມ ທຸກໆມືຈ
້ ົນກວ່າອາການຂອງ
ການຕິດເຊື້ອຫາຍໄປຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໃຫ້ຢາໄປຫຼາຍມື້ແລ້ວ ແລ້ວຄົນເຈັບຍັງ ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ,
ໃຫ້ຢຸດຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ໃ
 ຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝ.ໍ ສ�ຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດສໄວວີ HIV ແມ່ນ
ໃຫ້ຢາຈົນຮອດຈ�ຳນວນມື້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານ
 ັ້ນ, ປະລິມານຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຈະໃຫ້ແມ່ນຂຶ້ນກັ ບ ອາຍຸ ຫຼື ນ�້ຳໜັກຂອງຄົນເຈັບ ແລະ
ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ນໃຫ້ ຢາໃນຂະໜາດຕ່ໍາສໍາລັບຄ
 ົນເ ຈັບທ
 ີ່ຈ່ອຍ(ນ�້ຳໜັກໜ
 ້ອຍ) ຫຼື
ສ�ຳລັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອທ
 ີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໜ້ອຍ, ແລະໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບຄົນເ ຈັບທ
 ີ່ມີນ�້ຳໜັກ ຫຼາຍ (ຕຸ້ຍ)
ຫຼື ສ�ຳລັບການຊຶມເຊື້ອທ
 ີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າ.
 
ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ

45 ຫາ 50 ມກ/ກິ ໂລກຼາມ/ມື,້ ໂດຍແບ່ງໃ
 ຫ້ກິນ 2 ຄັ້ງຕ
 ໍ່ມື້. ຖ້າເ ຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນ
 �້ຳໜັກຄ
 ົນເ ຈັບ
ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລຸ່ມນີ:້
ອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 3 ເດືອນ: ໃຫ້ ຢາໃນປະລິມານ 125 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້
ອາຍຸ3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້
ອາຍຸ4 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 375 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້
ອາຍຸ8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້
ອາຍຸ12 ປີ ຂຶ້ນໄ
 ປ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ຫາ 875 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້
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