
ການເບິງ່ແຍງເດັກ

ອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ,ມີຄວາມສະອາດແລະສະພາບສຸກຂະອະນາໄມແລະຢາວັກຊີ
ນປ້ອງກັນບັນດາພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍໃຫແ້ກ່ເດັກນັ້ນປຽບເໝືອນສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນເດັກຈາກພະຍາດຕິດເ

ຊື້ອຕ່າງໆແລະເຮັດໃຫເ້ດັກມີສຸຂະພາບດ.ີ

ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະແມ່ນພ່ໍແມ່ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມ
ກຽ່ວກັບໂພສະນາການໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ,ການຮັກສາຄວາມສະອາດແລະ
ສຸຂະອະນາໄມຢູ່ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບນໍ້າແລະສຸກຂະນາໄມ:ປັດໄຈສາໍຄັນຂອງການມສີຸຂະພາບທີ່ດີແລະ
ການສັກຢາວັກຊີນ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈັບເປັນໃນເດັກນ້ອຍ.

ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍແລວ້, ການປ້ອງກັນເຂາົເຈົາ້ ຈາກພະຍາດ ແມນ່ ມ ີຄນຸ ຄາ່ 
ຫາຼຍກວາ່ການປິນ່ປວົພະຍາດ.

ອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ
ການໃຫ້ສານອາຫານທີ່ພຽງພເໍປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີເ່ຮັດໃຫເ້ດັກເຕີບໂຕຢາ່ງເ
ໝາະສມົພ້ອມທັງມສີຸຂະພາບທີ່ດ.ີອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານ
ແລະລູກຂອງທ່ານນັ້ນສາມາດກິນໄດ້ເຖິງວ່າທ່ານຈະມີເງິນພຽງເລັກ
ໜ້ອຍກໍຕາມ.ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບົດທີ່ອະທິບາຍກຽ່ວກັບການປິ່ນປວົເດັກແລະ
ຜູໃ້ຫຍ່ທີ່ຂາດສານອາຫານ.ທ່ານສາມາດໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດແລະດີຕໍ່ລູ
ກຂອງທ່ານໂດຍການອ່ານບົດແນະນໍາດັ່ງຕໍໄ່ປນີ.້

ສ�າລັບເດັກນ້ອຍຫຼັງເກີດ6ເດືອນທ�າອິດ
ນໍ້ານົມແມຖ່ືວ່າເປັນສິ່ງທີເ່ດັກຕ້ອງການທີ່ສຸດເພາະນໍາ້ນົມແມນ່ັ້ນມສີານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ.
ທ່ານຄວນໃຫເ້ດັກໄດ້ຮັບນົມແມ່ທຸກໆ3ຫາ4ຊົວ່ໂມງໃນມື້ໜຶ່ງ,ອາດໃຫ້ໜ້ອຍເທື່ອໃນຕອນກາງຄືນ.
ຫ້າມໃຫ້ນໍ້າ,ນໍ້າໝາກໄມ້ຫຼືອາຫານແຫຼວຈົນກວ່າແຂວ້ເຫຼັ້ມທໍາອິດຂອງເດັກຈະປົ່ງເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ6
ເດືອນທໍາອິດນັ້ນເອງ.ເພາະການໃຫ້ອາຫານເດັກໃນໄວອາຍຸນີ້ຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫເ້ດັກຖອກທ້ອງໄດ.້

ອ່ານເພີ່ມໜ້າ18ຫາ23ໃນບົດເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ແລະການລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແມນ່ຈະຊວ່ຍໃຫ້ສາ
ມາດຮູ້ໄດ້ວິທີການໃຫ້ນົມລູກທີ່ຖືກຕ້ອງ.

20 February 2018

1



ສ�າລັບເດັກອາຍຸ6ຫາ12ເດືອນ(1ປີ)
ສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ເດັກໃນໄວອາຍຸນ້ີຈະເລີມ່ມີພາວະຂາດສານອາຫານໄດ້ງ່າຍ.ເພື່ອເຮັດໃຫເ້ດັກມສີຸຂະພາບດ,ີ
ຄວນສືບຕໍ່ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແລະເລີມ່ໃຫ້ອາຫານເດັກຫຼາຍໆຄັ້ງໃນມື້ໜຶ່ງ.ເລີມ່ໃຫ້ອາຫານເດັກໜຶ່ງ
ຫຼືສອງເຍື່ອງເຊັ່ນ:ພວກຕົ້ມເຂົາ້ປຽກຫຼືອາຫານທີ່ເປັນອາຫານຫຼັກທ່ານກິນໃນທຸກວັນທີ່ມສີ່ວນປະສມົຂອງ
ນໍ້າມນັເລັກໜ້ອຍຫຼໄືຂມນັ.

ອາຫານທີ່ຄົບໝວດໝູ່ປະກອບມີດັ່ງຕໍໄ່ປນີ:້

·· ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໂປຼຕີນໜຶ່ງເທື່ອຕໍ່ມື້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຊັ່ນ:
ຜະລິດຕະພັນຂອງຖົ່ວ(ເຕົ້າຮູ້ກ້ອນຫຼືນໍ້າເປັນຕົ້ນ),ໄຂ່,
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບນົມ,ຊີ້ນປາທີ່ສຸກແລ້ວເປັນຕົ້ນ.

·· ຜັກ:ຕົ້ມໝາກອືຫຼືຕະກູນໝາກນໍ້າເຕົ້າຕ່າງໆ,ພວກຜັກສີຂຽວ,ແຄຣ໊ອດ,
ໝາກເລັ່ນຫຼືໝາກກ້ຽງ,ພືດຈຳພວກສີສົ້ມຫຼືສີຂຽວທີ່ທ່ານສາມາດຫາໄດ້ໃນ
ບ້ານຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນ.

·· ໝາກໄມ້:ໝາກມ່ວງ,ໝາກຮຸ່ງ,ໝາກເບລີ,ຫຼືໝາກກ້ວຍເປັນຕົ້ນ.

ການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ບ�ສ່ະບາຍ
ການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍແມນ່ຄືກັນກັບຜູໃ້ຫ່ຍ,ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມຈືາກເດັກເພື່ອຈະເບິ່
ງແຍງເຂາົເຈົ້າໄດ້ຢາ່ງມີປະສິດທິພາບທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ,ອົດທົນ,ສຸພາບແລະໃຈດ.ີບໍ່ໃຫ້ເວົ້າວ່າ
ການສັກຢາແມນ່ຈະບໍ່ເຈັບ,ຫຼືເວົ້າວ່າຢາທີ່ຂົມແມນ່ມີລົດຊາດດ.ີຖ້າຫາກວ່າເດັກເຊື່ອໃຈທ່ານ,ເດັກເອງ
ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທີ່ດໃີນການກວດກາຮາ່ງກາຍຂອງເຂາົເຈົ້າ,ຢາກຕອບໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຖາມແລະ
ໃຫ້ການຮ່ວມມໃືນການປິ່ນປວົ.

ວິທີການຊວ່ຍເຮັດໃຫເ້ດັກຮູ້ສຶກວ່າປອດໄພ:

·· ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຈັບຕ້ອງຕົວຂອງເດັກນ້ອຍ,ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເວລາສົນທະນາລຶ້ງເຄີຍກັນກັບເດັກ
ເສຍກ່ອນ,ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ຮຽນຮູ້ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງເດັກ,ເດັກເບິ່ງຄືມີສຸຂະພາບແຂງແຮງບໍ່?
ຫາຍໃຈປົກກະຕິບໍ?ຜິວໜັງເດັກມີຜື່ນຫຍັງບໍ?

·· ຖ້າທ່ານກຳລັງຈະກວດເດັກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຫູຟັງຫຼືອັນແທກອຸນຫະພູມເດັກ,ທ່ານກໍຄວນເຮັດໃຫ້ເດັກເບິ່ງ
ກ່ອນວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ກັບເຂົາເຈົ້ານັ້ນເຮັດຈັ່ງໃດ.

·· ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່,ແມ່ເຖົ້າຫຼືຜູ້ປົກຄອງເດັກໃຫ້ຈັບເດັກຊ່ວຍແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຢ້ານ.ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ
ແມ່ນໃຫ້ບອກວິທີເບິ່ງແຍງເດັກໃຫ້ເອື້ອຍລ້ຽງຫຼືຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວິທີການປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນຖານ
ນຳ.

·· ຫາກວ່າເດັກມີອາການເຈັບປວດ,ເອົາຢາແກ້ປວດ
paracetamol(acetaminophen)ໃຫ້ເດັກ.ຢານີ້ບໍ່ແມ່ນຢາ
ທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເຈັບ.ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້
ວເດັກຈະສາມາດກິນດື່ມໄດ້ແລະຈະຫາຍຈາກການເຈັບເ
ປັນເມື່ອທ່ານຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າ39ກ່ຽວກັບປະລິມານຢາທີ່ໃຊ້.

·· ການປິ່ນປົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີອາການເຈັບ(ສັກຢາ
ຫຼືຫັດຖະການທາງການແພດອື່ນໆ)ຫຼືຢາທີ່ເດັກກິນຢາກຄວນໃ
ຫ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຄົນເຈັບ.

ຄວາມຮັກແມນ່ຢາ
ທີ່ດີທ່ີສຸດສໍາລັບ
ເດັກນ້ອຍ.
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ຫຼັງຈາກອາຍຸ1ປີ
ຄວນສືບຕໍ່ລຽ້ງເດັກດ້ວຍນົມແມຈ່ົນກວ່າເດັກໄດ້2ປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ໃຫ້ສານອາຫານໃຫ້ພຽງພໍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄົບຫມວດໝູ່ຄືກັນກັບຜູໃ້ຫ
ຍເ່ຊັ່ນວ່າ:ອາຫານທີ່ມີທາດແປ້ງ,ໂປຼຕີນແລະພວກຜັກ-ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ.
ເດັກຄວນໄດ້ຮັບອາຫານ4ຄາບຕໍ່ມື້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໄໍດ.້ເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບອາຫານຫຼາ
ຍຂື້ນຖ້າຫາກວ່າເດັກໄດເ້ຊົານົມແມແ່ລວ້.

ເດັກຜູ້ຍິງກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານເທົ່າກັນກັບເດັກຜູ້ຊາຍ.ບໍວ່່າເດັກຜູ້ຍິງຫຼືຜູ້ຊາ
ຍຫາກໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງພເໍດັກກໍຈະແຂງແຮງແລະມສີຸຂະພາບດ.ີນອກນີ້ອາຫານຍັງຊວ່ຍໃຫເ້ດັກມີພັ
ດທະນາການຂອງສະໝອງທີ່ດີອີກດ້ວຍ,ດັ່ງນັ້ນເດັກຈະສາມາດນຶກຄິດ,ຮຽນຮູ້ແລະຫຼີ້ນນໍາໝູ່ຄູໄ່ດ້ດ.ີ

ເດັກນ້ອຍຄວນຄາ້ຍຄືກັນກັບໄກ:່ ມກັກິນຕະຫຼອດເວລາ

ຂວດນມົ
ຂວດນົມຫຼືກະຈຸກນົມທີເ່ປັນຢາງໃຫເ້ດັກດູດນັ້ນແມນ່ບໍ່ປອດໄພສາໍລັບເດັກຍ້ອນວ່າ
ສິ່ງເຫຼົ່ານ້ັນທໍາຄວາມສະອາດຍາກ.ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພາຫະຂອງເຊື້ອທີເ່ຮັດໃຫເ້ກີດການຖອກທ້ອງ.ຫາກທ່
ານຕ້ອງການປ້ອນນົມເດັກນ້ອຍໃນຂະນະທີແ່ມຂ່ອງເຂາົເຈົ້າອອກໄປວຽກນອກ,ໃຫເ້ອົານໍ້ານົມແມ່ທີໄ່ດ້ກຽ
ມໄວ້ນັ້ນປ້ອນດ້ວຍບວ່ງຫຼືຈອກທີ່ສະອາດ.ເດັກທີໃ່ຫຍແ່ດແ່ລວ້ບໍ່ຄວນໃຊຂ້ວດນົມ.ການເອົານໍ້າຫມາກໄມ,້
ອາຫານແຫຼວ,ຫືຼນົມໃສໃ່ນຂວດໃຫເ້ດັກທີເ່ລີມ່ມແີຂວ້ແລວ້ນັ້ນ,ນໍ້າຕານທີ່ຖືກສະສມົໄວໃ້ນນັ້ນເປັນສາເຫດເຮັດ
ໃຫເ້ກີດແຂວ້ແມງໃນເດັກໄດ.້ເດັກສາມາດຮຽນຮູ້ການດື່ມນໍ້າດ້ວຍຈອກໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍ.

ອາຫານທີ່ບ�ມ່ີປະໂຫຍດ
ເຂ້ົາໜົມເຄັກ,ເຂົ້າໜົມອົມ,ມນັແຜ່ນທອດແລະ
ອາຫານອື່ນໆທີເ່ປັນອາຫານແຊແ່ຂງຫຼເືຮັດສາໍເລັດຮູບ
ສິ່ງເຫຼົ່ານ້ີເຮາົເອີ້ນວ່າ“ອາຫານທີ່ບໍມ່ີປະໂຫຍດ”.ອາຫານຈໍາພວກນີ້ມສີ່
ວນປະກອບຂອງນໍ້າຕານ,ເກືອ,ໄຂມນັແລະສານເຄມີຕ່າງໆເຊິ່ງບໍ່ຖື
ກຕາມຫຼັກໂພສະນາການ.ການບໍລໂິພກອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍເຮັດໃຫເ້ກີ
ດແຂວ້ຜຸພັງແລະຍັງກໍໃ່ຫເ້ກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ,ເບາົຫວານແລະ
ຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບກໍຈະຕາມມາອີກດ້ວຍ.

ຫາກວ່າອາຫານຈໍາພວກນີ້ມຂີາຍໂດຍທົ່ວໄປເດັກນ້ອຍເອງກໍຈະຖາມກິນຂອງເຫຼົ່ານີເ້ພາະວ່າມນັມລີົດ
ຊາດດ.ີສາໍລັບພໍແ່ມ່ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແລວ້ມນັເປັນຫນ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານທີ່ຈະຊວ່ຍບໍໃ່ຫ້
ເດັກລື້ງເຄີຍກັບການບໍລໂິພກອາຫານເຫຼົ່ານີ.້ເມື່ອເດັກບອກວ່າເຂາົເຈົ້າຫິວເຮາົຄວນເອົາພວກໝາກໄມສ້ົດ,
ໝາກຖົ່ວ,ໂຢເກີດ,ອາຫານເຊົາ້ທີ່ເຮັດຈາກເຂົາ້ໂອດໃສ່ນໍ້າຫຼືນົມຫຼືອາຫານທີ່ມີຄຸນຄາ່ອື່ນໆໃຫເ້ຂາົເຈົ້າຍັ
ງດີກວ່າແລະບໍມ່ີນໍ້າຕານອີກດ້ວຍ.ສອນໃຫເ້ດັກຮູຈ້ັກວ່າການກິນອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບໝວດໝູ່
ກໍມລີົດຊາດທີ່ດີຄືກັນ.ການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ງກາຍຈະຊວ່ຍໃຫເ້ດັກເຕີບໃຫຍ່ແລະ
ມີພັດທະນາການທີ່ດ.ີ

ເດັກເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ກໍຕໍເ່ມືອ່ເຂາົໄດຮ້ບັສານອາຫານທີ່ດ,ີ ບໍແ່ມນ່ການກິນ
ອາຫານທີ່ບໍມ່ປີະໂຫຍດ.
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ຄວາມສະອາດແລະການມສີຂຸະອະນາໄມ
ໃຫເ້ດັກລ້າງມືກ່ອນກິນເຂົາ້ທຸກໆຄັ້ງແລະຮູ້ການລາ້ງມເືປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະມື.້
ສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ພະຍາດຖອກທ້ອງ,ໄຂ້ຫວັດທໍາມະດາ,ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ
ແລະການເຈັບເປັນອື່ນໆແມນ່ເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່
ຖືກນໍາສົ່ງຈາກມຂືອງເດັກເຂົາ້ຫາປາກ(ໂດຍສ່ວນຫຼາຍເດັກມັກອົມມື
ຫຼືດູດນິ້ວເປັນຕົ້ນ).ການລາ້ງມຈືຶ່ງເປັນວິທີທີ່ສ່ວນປ້ອງກັບບໍ່ໃຫ້ເຊືອ້ພະຍາດທີ່
ສະສມົຢູ່ມເືຂົາ້ທາງປາກເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ.ການລາ້ງມື
ເປັນປະຈໍາຈະຊວ່ຍໃຫເ້ດັກມສີຸຂະພາບດ.ີ

ອາບນໍ້າໃຫເ້ດັກເປັນປະຈໍາທຸກໆມື.້ຕັດເລັບ
ມເືລັບຕີນໃຫ້ສັນ້ຢູສ່ະເໝເີພື່ອປ້ອງກັນເຊືອ້ພະຍ
າດຕ່າງໆທີໄ່ປຢູ່ຕາມຊອກຂອງເລັບມເືລັບຕີນ.
ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະບ່ອນນອນຢູສ່ະເໝ.ີ

ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານແລະລູກຫຼານຂອງທ່ານ.ຄວນລາ້ງທໍາຄວນສະອາດຫ້ອງນໍ້າ,
ຫ້ອງສ້ວມທຸກໆມື.້ຖ້າຫາກບໍ່ອະນາໄມ,ອາຈມົແລະເຊື້ອພະຍາດທີ່ພາໃຫ້ຖອກທ້ອງກໍຈະກະຈາຍໄປທົ່ວຕາ
ມບ່ອນຕ່າງໆ.ຄວນໃຫ້ມີການສ້າງຫ້ອງນໍ້າຂອງຄອບຄົວ,ຫຼເືພື່ອນບາ້ນໃກ້ຄຽງແລະຂອງຊຸມຊົນທ່ານກໍຈະສ
າມາດປ້ອງກັນການຖອກທ້ອງໄດ.້

ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບນໍາ້ແລະສຸຂະອະນາໄມ:ປັດໄຈສາໍຄັນຂອງການມສີຸຂະພາບທີ່ດແີມນ່
ປະກອບມີລາຍລະອຽດຕ່າງໆທີ່ເວົ້າກຽ່ວຄາໍແນະນໍາເພື່ອປັບປຸງເລື່ອງສຸຂະອະນາໄມຕ່າງໆແລະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນເດັກ.

ການໃຫ້ຢາປອ້ງກັນພະຍາດ(ວັກຊນີ)ແລະຢາ
ການໃຫ້ວັກຊີນໃນເດັກແມນ່ປ້ອງກັນການເກີດຫຼາຍພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງໃນເດັກໄດ,້
ເປັນຕົ້ນວ່າໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ,ບາດທະຍັກ,ໂປລໂິອແລະວັນນະໂລກ.ການໃຫ້ວັກຊີນຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່
ດີທີ່ສຸດ,ລາຄາບໍແ່ພງແລະໄດຜົນດີກວ່າທີ່ຈະພະຍາຍາມປີ່ນປວົເດັກເຈັບຫຼືກໍາລັງຈະຕາຍ.ການທີໃ່ຫ້ວັກຊີນ
ແກ່ເດັກເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ສາໍຄັນທີ່ສຸດທີ່ຊວ່ຍໃຫເ້ດັກມສີຸຂະພາບດີສະເໝ.ີ

ເບິ່ງບົດວັກຊີນ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)ສາໍລັບວັກຊີນທີແ່ນະນໍາໃຫໃ້ຊ້ແລະຕາຕະລາງເວລາການໃຫ້ວັກຊີນທີເ່
ໝາະສົມ.

ໃຫແ້ນໃ່ຈແລວ້ວາ່ລກູຂອງທາ່ນໄດຮ້ບັຢາວັກຊນີທີ່ ເຂາົເຈົາ້ຄວນໄດຮ້ບັ ທັງ ໝົດ.
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ວິທີການຕາ່ງໆທີ່ປົກປອ້ງສຂຸະພາບຂອງເດັກ

·· ຮັກສາແຂ້ວເດັກໂດຍການຖູແຂ້ວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ,ບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົ້າໜົມອົມ,ຂອງຫວານ,
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຊາດຫວານແກ່ເດັກຫຼາຍເກີນໄປ.ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໃນບົດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັ
ບອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.

·· ນົມແມ່.ເມື່ອທ່ານເອົາອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ເດັກ.ໃຫ້ໃຊ້ບ່ວງຫຼືຖ້ວຍທີ່ສະອາດ,ບໍ່ຄວນເອົາຂວດນົມ
ແລະຫົວນົມປອມໃຫ້ເດັກເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ຍາກ.

·· ບໍ່ຄວນໃຫ້ເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍຫຼືມີບາດແຜ,ຕາອັກເສບຕິດເຊື້ອ,ເປັນພະຍາດຂີ້ຫິດ,ມີເຫົາ
ຫຼືເປັນພະຍາດຂີ້ກາກນອນໃກ້ຫຼືໃຊ້ຕຽງນອນຮ່ວມກັບເດັກຄົນອື່ນໆຫຼືແມ້ແຕ່ການໃຊ້ເຄື່ອງ
ຫຼືຜ້າເຊັດໜ້າຮ່ວມກັນກໍບໍ່ໄດ້.ຄວນເອົາເດັກໄປປິ່ນປົວໃຫ້ໄວເພື່ອປ້ອງ
ກັນບໍ່ໃຫ້ໄປຕິດຕໍ່ພະຍາດໃສ່ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ.

·· ຄວນໃຊ້ມຸ້ງນອນເພື່ອປ້ອງກັນຍຸງ.ຄວນກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງເ
ຊັ່ນ:ບ່ອນທີ່ມີນໍ້າຂັງ,ແອ່ງນໍ້າຕ່າງໆ.ປະຕູແລະປ່ອງຢ້ຽມຄວນມີຕາໜ່າ
ງໄວ້ປ້ອງກັນຍຸງເຂົ້າໃນເຮືອນ.

·· ການລ້ຽງໝູ,ໝາ,ໄກ່ແລະສັດອື່ນໆຄວນລ້ຽງໃຫ້ໄກຈາກເຮືອນຊານບ່ອ
ນອາໃສ,ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນເຊື້ອພະຍາດທີ່ສາມາດຕິດມາໄດ້ນຳສັດເຂົ້າສູ່ເຮືອນທີ່ເຮົ
າອາໃສ.

·· ຄວນໃຫ້ເດັກໃສ່ເກີບທຸກຄັ້ງທີ່ອອກຈາກເຮືອນ,ບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົາຍ່າງຕີນເປົ່າເພາະ
ອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ພະຍາດປາກຂໍຊີເຂົ້າໄປໃນຕີນຂອງເຂົາໄດ້.

·· ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແກ່ເດັກທີ່ອາຍຸ1ປີຂຶ້ນໄປ,ໃຫ້ອັລເບັນດາໂຊນ(albendazole)ຫຼືມີເບັນດາໂຊນ
(mebendazole)ທຸກໆ3ຫາ6ເດືອນ.ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ້າ50ຫາ52ໃນການນຳໃຊ້ແລະປະລິມານ
ຂອງຢາ.

ແມ່ນ
ບໍ່ແມນ່
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ບນັຫາສຂຸະພາບຂອງເດັກ
ບາງຄັ້ງເຖິງວ່າເຮາົຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນເດັກຈາກການເຈັບເປັນແຕ່ເດັກກະຍັງ
ເຈັບເປັນ.ການເຈັບເປັນໃນເດັກກໍສາມາດກາຍຮຸນແຮງໄດ້ຢາ່ງໄວວາ.ສິ່ງທີ່ສາໍຄັນທີ່ສຸດຄືການສັງເກດອາການ
ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຈັບເປັນແລະໃຫເ້ຂາົໄດ້ຮັບການຮັກສາທັນທີທັນໃດ.

ອາການຂາດນ�າ້
ອາການຂາດນໍ້າແມນ່ການມນີໍ້າບ່ໍພຽງພໃໍນຮາ່ງກາຍ.ເດັກສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ເສຍຊີ
ວິດຈາກການຖອກທ້ອງແມນ່ເກີດຈາກການຂາດນໍ້າ.ການປິ່ນປົວກໍງ່າຍດາຍໂດຍການໃຫ້ດື່ມນໍ້າທົດແທນນໍ້
າທີ່ສູນເສຍໄປ.ນີແ້ມນ່ການທົດແທນເກືອແຮ່ທີ່ສນູເສຍໄປທີໄ່ດຂຽນອະທິບາຍໄວໃ້ນໜ້າ22ຫາ24ໃນບົດທີ່
ເວົ້າກຽ່ວກັບເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງແລະແມ່ທ້ອງ.ໃຫ້ອ່ານບົດເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີປິ່ນປວົອາການຂາດນໍ້າຈ
າກຖອກທ້ອງ,ຮາກ,ຫຼືສນູເສຍເຫື່ອຈາກການອອກແຮງງານໃນບ່ອນທີ່ອາກາດຮ້ອນ.ເພາະການຂາດນໍ້າຈາກ
ການຖອກທ້ອງແມນ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສາໍລັບເດັກ,ໃຫເ້ບິ່ງອາການດັ່ງຕໍໄ່ປນີເ້ປັນຕົ້ນ:

ອາການ

·· ອາການຖອກທ້ອງເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີອາການຂາດນໍ້າກໍຕາມ.
·· ຫິວນໍ້າ(ແຕ່ເດັກມັກຈະບໍ່ບອກວ່າເຂົາຫິວນໍ້າກໍຕາມ).
·· ສົບແລະລີ້ນແຫ້ງ(ເມື່ອທ່ານເອົາມືຈັບເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງປາກຂອງເດັກ,ມັນຈະຮູ້ສຶກວ່າແຫ້ງ).
·· ຍ່ຽວໜ້ອຍລົງແລະຍ່ຽວມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນຄວນໃຫ້ການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ອາການຈະຮຸນແຮງໄປກວ່ານັ້ນ.

ອາການທີ່ອັນຕະລາຍ

ຫາກເດັກມີອາການໜຶ່ງໃນອາການຕໍໄ່ປນີ້ແມນ່ຕ້ອງການປິ່ນປວົທັນການແລະຕິດຕາມຢາ່ງຕໍເ່ນື່ອງ.
ເດັກຄວນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງທ່ີດ.ີຖ້າຫາກວ່າເດັກມີອາການຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໃນອາການດັ່ງຕໍໄ່ປນີ້
ຫຼືມີອາການທີ່ຮຸນແຮງກວ່ານີ,້ເດັກຈະຢູ່ໃນພາວະທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ:

·· ອາການຂາດນໍ້າ.ຍ່ຽວໜ້ອຍ,ສົບແຫ້ງ,ຂະໝ່ອມລຸບອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອາການຂາດນໍ້າ-ເຊິ່ງສາ
ມາດເປັນບັນຫາເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.ສຳຫຼັບການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ອ່ານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້.

·· ການຊັກ.ອາດເປັນໃນທັນທີທັນໃດ,ມີການໝົດສະຕິໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງສົມທົບການ
ຊັກກະຕຸກ,ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນໃນເວລາທີ່ມີໄຂ້ສູງ.ໃຫ້ເບິ່ງໃນໜ້າ12.

·· ບໍ່ກະຕືລືລົ້ນຫຼືບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ.ອ່ອນເພຍ,ເມື່ອຍເປັນລັກສະນະບ່ໍຄືປົກກະຕິຄືທີ່ຜ່ານມາ.ບໍ່ຢາກອາຫານ
ແລະມັກຫຼົງໜ້າຫຼົງຫຼັງໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄຕ່ຕອງ.ທຸກໆການເຈັບເປັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫ
າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

·· ອາການຫາຍໃຈຍາກຫຼືຫາຍໃຈໄວກວ່າປົກກະຕິ.ອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອາການຂອງພະຍາດປອດອັກເສ
ບທີ່ເປັນສາເຫດການຕາຍໃນເດັກນ້ອຍໄດ້.ເບິ່ງໃນໜ້າ14.

!
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ອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າການຂາດນ�າ້ກ�າລັງຈະຢູ່ໃນພາວະຮນຸແຮງ

·· ຄວາມເຊື່ອງຊືມ:ອິດເມື່ອຍ,ບໍ່ມີແຮງ
·· ຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ
·· ຫາຍໃຈເລີກSunken,tearlesseyes
·· ຕາໂກນເຂົ້າ,ຕາແຫ້ງຫຼືໄຫ້ບໍ່ມີນໍ້າຕາ
·· ເບິ່ງຜິວໜັງມາຍຊ້າເມື່ອເຮົາຈັບຜິວເດັກດຶງຂຶ້ນ

ຫາກມີອາການຂາດນໍ້າທີ່ຮຸນແຮງແບບນີ,້ເດັກຈະຢູ່ໃນພາວະທີ່ອັນຕະລາຍ.ຄວນໃຫ້ການປິ່ນປວົທັນທເີພື່
ອຮັກສາຊວີິດຂອງເດັກ.

ການປິ່ນປວົແລະການປ້ອງກັນ

ສາໍຫຼັບການປິ່ນປົວອາການຂາດນໍ້າແມນ່ບໍໄ່ດ້ຫຍຸ້ງຍາກ,ພຽງໃຫ້ນໍ້າດື່ມເກືອແຮໃ່ຫເ້ດັກດຶ່ມ.
ໃຫ້ອ່ານວິທີການປຸງແຕ່ງນໍາ້ເກືອແຮ່ຢູ່ໜ້າ22ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບການເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງ,ແລະ
ແມ່ທ້ອງ.ຖ້າຫາກໃຫເ້ດັກດື່ມນໍ້າແລວ້ແຕ່ອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນຢາ່ງໄວວາ,ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດໝ.ໍ

ນມົແມ່
ຖ້າວ່າທ່ານຍັງໃຫ້ນົມລູກຂອງທ່ານທີ່ຍັງມີອາການຂາດນໍ້າ,ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ນົມລູກຂອງທ່ານແລະພ້ອມກັນນັ້ນກໍ
ໃຫ້ນ້ໍາດື່ມເກືອແຮໄ່ປພ້ອມໆກັນ.ໃຫເ້ດັກດື່ມນົມແມ່ເລື້ອຍໆຢາ່ງໜ້ອຍທຸກໆ2ຊົວ່ໂມງ.ໃຫເ້ດັກໄດ້ຮັບນົມແ
ມໄ່ດເ້ທົ່າທີເ່ຂາົຕ້ອງການ.

ຖອກທ້ອງ
ອາຈມົແຫຼວ,ຖ່າຍເປັນນໍ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ຮາົເອີ້ນວ່າຖອກທ້ອງ.ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫເ້ດັກຖອກທ້ອງໄ
ດ,້ສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ແມນ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ມໂີດຍກະຈາຍຈາກການສຸຂະອະນາໄມທີ່ບໍ່ດີແລະອາດເປັນຍ້ອນກາ
ນໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພ.ໍການຖອກທ້ອງສ່ວນໃຫຍຈ່ະຫາຍດເີອງໄດໂ້ດຍບໍ່ອາໃສຢາ.ແຕ່ກໍມີການປິ່ນປົ
ວທີ່ສາໍຄັນສາໍລັບຄົນທີ່ຖອກທ້ອງແລະນັ້ນກໍຄືການໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມນໍ້າທົດແທນນໍ້າທີ່ສນູເສຍໄປໃນຊວ່ງທີ່ຖອ
ກທ້ອງ.ຫາກບໍ່ດື່ມນໍ້າຫຍັງເລີຍເດັກທີ່ຖອກທ້ອງຈະຂາດນໍ້າແລະອາດເສຍຊວີິດໄດ.້

ເພື່ອຮັກສາຊວີດິເດັກ, ໃຫເ້ດັກດືມ່ນໍາ້ເພື່ອທົດແທນນໍາ້ທີເ່ຂາົໄດສ້ນູເສຍໄປ.

ໃຫ້ຈັບຜິວໜັງຢູ່ບໍລເິວນໜ້າທ້ອງຂຶ້ນ
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຮູບ

ຖ້າຫາກຜິວໜັງຍັງບໍມ່າຍ
ໂຕເປັນດັ່ງປົກກະຕ,ິນັ້ນ

ໝາຍວ່າເດັກອາດມີອາການຂາດນໍ້າ.

20 February 2018
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ທ່ານມີຄວາມຄິດບໍວ່່າຫາກໃຫ້ນ້ໍາແກເ່ດັກທີ່ຖອກທ້ອງດື່ມແລວ້ຈະເຮັດໃຫເ້ຂາົຖອກທ້ອງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າບ?ໍ
ມນັກໍບໍແ່ປກທີ່ທ່ານຈະຄິດເຊັ່ນນ້ັນເພາະທ່ານເຫັນວ່າເດັກທີ່ຖອກທ້ອງຖ່າຍແຫຼວຄືກັນກັບນໍ້າ.ແຕ່ນໍ້າບໍແ່ມນ່
ສາເຫດໃຫເ້ກີດຖອກທ້ອງ.

ຂໍ້ມນູເພີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບການຖອກທ້ອງສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ຢູ່ໜ້າ25ກຽ່ວກັບການເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງ
ແລະແມ່ທ້ອງ.ຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບການປິ່ນປວົຕໍໄ່ປນີ້ແມນ່ເນັ້ນສະເພາະເດັກ.

ການປິ່ນປວົ

1. ໃຫ້ເຄື່ອງດື່ມທົດແທນເກືອແຮ່.ສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ2ປີລົງມາ,ໃຫ້ນໍ້າ
¼ຈອກຫຼັງງຈາກເດັກຖ່າຍເປັນນໍ້າທຸກຄັ້ງ.ສ່ວນເດັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ2ປີຂຶ້ນໄປ
ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ,ໃຫ້ນໍ້າ1/2ຫາ1ຈອກຫຼັງຈາກຖ່າຍເປັນນໍ້າທຸກຄັ້ງຄືກັນ.ເຄື່ອງ
ດື່ມເກືອແຮ່ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ນີ້ແມ່ນນໍ້າຕົ້ມສຸກດີປະສົມເກືອແລະນໍ້າຕານຫຼືພວກອາຫ
ານພືດທັນຍາຫານທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສຸກແລ້ວເລັກນ້ອຍ.ບາງຄົນກໍຕື່ມນໍ້າໝາກນາວ
ໃສ່ເລັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ມີລົດຊາດ.ສຳລັບສ່ວນປະສົມແມ່ນໃຫ້ອ່ານເພີ່ມຢູ່ໜ້າ22
ກ່ຽວກັບການເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງແລະແມ່ທ້ອງ.

2. ການໃຫ້ອາຫານ.ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເດັກບໍ່ຄ່ອຍຈະບອກວ່າເຂົາຫິວເຂົ້າ,
ແຕ່ຫາກເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານ,ເຂົາກໍຈະອິດເມື່ອຍແລະບໍ່ສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ.ໃຫ້
ມີຄວາມອົດທົນເມື່ອທ່ານຕ້ອງເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍ,ໃຫ້ປ້ອນເຂົ້າໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າຫຼາຍໆບ່ວງຢ່າງໜ້ອຍ6ຄັ້ງຕໍ່ມື້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກຫາກເດັ
ກມີອາການດີຂຶ້ນ.ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າສານອາຫານສູງແກ່ເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນວ່າ
ພວກຖົ່ວດິນ,ໄຂ່,ປາແຫ້ງ,ນົມສົ້ມ,ໝາກອາໂວກາໂດ,ຫຼືໝາກກ້ວຍເປັນຕົ້ນ.ຖ້
າໃນເວລານັ້ນທ່ານຫາກຫາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້,ກໍໃຫ້ຫານໍ້າມັນພືດປະສົມໃສ່ກັບເຂົ້າ
ຫຼືພືດທັນຍາຫານກໍໄດ້.

3. ຫຼີກເວັ້ນຢາແກ້ຖອກທ້ອງ.ມັນພຽງແຕ່ເປັນຢາລະຫງັບ
ແລະເຮັດໃຫ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຮຸ່ມເຊື້ອໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຂອງ
ເດັກ.ຢາຕ້ານເຊື້ອເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ສຳລັບບາງກໍລະ
ນີທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາຫຼືຖ່າຍເປັນນໍ້າແກມເລືອດ.
ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າ40.

4. ປ້ອງກັນການຖອກທ້ອງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນອີກ
ໄດ້ໂດຍປັບປຸງເລື່ອງສຸຂະອະນະໄມແລະ
ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມເ່ປັນກ
ານທົດແທນສານນໍ້າແລະ
ສານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໄ
ລຍະທີເ່ດັກຖອກທ້ອງ.

ການບໍໃ່ຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າບໍໄ່ດ້
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາການຖອ
ກທ້ອງດີຂື້ນ.ແຕເ່ຮັດໃຫເ້
ດັກຕົກຢູ່ໃນພາວະທີ່ອັນຕ

ະລາຍ.

ການດື່ມນໍ້າເຮັດໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນເມື່ອມີອາການຖ

ອກທ້ອງ.

20 February 2018
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ການຂາດສານອາຫານແລະຖອກທ້ອງ
ເດັກທີໄ່ດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍຈະມີອາການຖອກທ້ອງເປັນປະຈໍາແລະພວກເຂາົເອງກໍຈະດີຂື້ນຍາກໃນ
ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ບໍ່ສະບາຍ.ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າພະຍາດ2ຊະນິດນີເ້ຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນມວີົງຈອນທີ່ອັນຕະລາຍ.

ການຢຸດວົງຈອນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຊວ່ຍປ້ອງກັນການຕາຍຂອງເດັກທີເ່ກີດຈາກຖອກທ້ອງແລະ
ການຂາດສານອາຫານຫຼືຈາກໜຶ່ງໃນພະຍາດຊຶມເຊືອ້ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫເ້ດັກເຈັບເປັນໄດ້ທີເ່ກີດຈາກຖອກທ້
ອງແລະອຶດຫິວ.

ຫາກທ່ານມເີງິນໜ້ອຍໃຫໃ້ຊເ້ງິນນັ້ນເພື່ອຊືອ້າຫານໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ.ອາຫານຈະເຮັດໃຫເ້ດັກແຂງແຮງ
ແລະຫາຍຈາກການເຈັບເປັນໄດໄ້ວຂຶ້ນແລະຊວ່ຍບໍໃ່ຫ້ຖອກທ້ອງໄດ້ອີກ.

ເພື່ອປິ່ນປວົການຂາດສານອາຫານທີ່ຮຸນແຮງໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າທີ23ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບອາຫານເພື່ອສຸ
ຂະພາບ.

ການຂາດສານອາຫານເປັນສາເຫດຂອງຖອກທ້ອງ,ຖອກທ້ອງເປັນສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ.

1.ໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ
(ຂາດສານອາຫານ)ເຮັດໃຫເ້ກີດ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາ່ງກາຍລວມເຖິງ
ລະບົບລະລາຍອາຫານ.

2.ລະບົບລະລາຍອາຫານຖືກທໍາລາຍຍ້ອນການຂາ
ດສານອາຫານ,ເຮັດໃຫ້ດູດຊຶມສານອາຫານບໍໄ່ດ.້
ອາຫານທີ່ກິນເຂົາ້ໄປ
ຜ່ານໄປໂດຍບໍໄ່ດ້ຖືກດູດຊຶມ,
ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫເ້ກີດຖອກທ້ອງ.

3.ອາຫານທີ່ກິນເຂົາ້ໄປກໍຈະຖື
ກຂັບຖ່າຍອອກມາແບບທັນ
ທ.ີໂພສະນາການທີ່ບໍ່ພຽງພເໍ
ຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານ.

ທາດສັງກະສີຊວ່ຍຢຸດການຖອກທ້ອງ
ທາດສັງກະສີ(ທາດເກືອແຮ,່ອ່ານເພີ່ມໜ້າທີ53)ຊວ່ຍລົດການຖອກທ້ອງໃນເດັກໄດ.້ດັ່ງນັ້ນມນັຈຶ່ງເປັນ
ເຫດຜົນທີເ່ຮາົໃຫເ້ດັກກິນເວລາທີເ່ຂາົເຈົ້າຖອກທ້ອງ.

ສ�າລັັບເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫ້ທາດສັງກະສີ10ມກຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ10ມື.້ບົດຢາໃຫ້ມຸນ່
ແລະປະສມົກັບກັບນົມແມໃ່ຫເ້ດັກດື່ມ.

ເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫ້ທາດສັງກະສີ20ມກຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ10ມື.້
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ການຮາກ
ເດັກບາງຄົນກໍມັກມີອາການຮາກຫຼາຍ.ແຕເ່ມື່ອເດັກຮາກຫຼາຍຫຼືສະແດງອາການຂາດນໍ້າ,
ໃຫເ້ດັກດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່ທົດແທນ(ເບິ່ງໜ້າ22ໃນບົດເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງແລະແມ່ທ້ອງ).ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,
ໃຫ້ນ້ໍາໜຶ່ງບວ່ງແກງທຸກໆ15ນາທ,ີເຖິງວ່າເຂາົເອງຈະຍັງສືບຕໍ່ຮາກກໍຕາມ.ຖ້າຫາກວ່າເດັກເລີມ່ມີອາກ
ານດີຂຶ້ນ,ໃຫ້ໜຶ່ງບວ່ງແກງທຸກໆ5ນາທ.ີຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶງເພີ່ມປະລມິານຂຶ້ນ,ໂດຍໃຫ້ດື່ມນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນແລະ
ໃຫ້ອາຫານທັນທີທີເ່ປັນໄປໄດ,້ດັ່ງນັ້ນທ່ານກໍສາມາດຊວ່ຍໃຫເ້ດັກມີອາການດີຂຶ້ນໄດ.້

ໄຂ້
ການໄຂຂ້ອງເດັກສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ແມນ່ການທີ່ຮາ່ງກາຍຂອງເຂາົເຈົ້າກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານກັບເຊື້ອພະຍາດໃດໜຶ່ງ
ຢູ່ແລະຈະເຮັດໃຫເ້ກີດມີອາການໄຂຮ້້ອນສູງ.ວິທີທີ່ຈະຊວ່ຍໃຫເ້ດັກທເຸລາົລົງແມນ່ການໃຫ້ຢາປາຣາເຊຕາໂ
ມນparacetamol(acetaminophen))ຫຼືຢາຢາໄອບໂູພຣເຟັນ(ibuprofen).ເວລາເດັກໄຂໃ້ຫໃ້ຊ້ຜ້າຈຸບນໍ້
າເຢັນເຊດັໂຕກໍຈະຊວ່ຍທເຸລາົອາການໄຂໄ້ດ.້ໃຫເ້ດັກດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດການຂາດນໍ້າ.ອາ
ການໄຂຮ້້ອນສູງສາມາດເຮັດໃຫເ້ດັກນ້ອຍຊັກໄດ,້ໃຫເ້ບິ່ງໜ້າ12.ແຕ່ອາການໄຂ້-ໂດຍສະເພາະໄຂຮ້້ອນສູງ
-ເປັນອີກອາການໜຶ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າມີການຕິດເຊືອ້ທີ່ຮຸນແຮງ.ສິ່ງທີ່ສາໍຄັນໃນການເບິ່ງແຍງເດັກທີເ່ປັນໄຂແ້ມນ່
ຄົ້ນຫາແລະປິ່ນປວົສາເຫດຂອງອາການໄຂ.້

ອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າອັນຕະລາຍແລະສາເຫດຂອງການໄຂ້

ບັນຫາທ່ີພົບຮ່ວມກັບໄຂດ້ັ່ງຕໍໄ່ປນີ້ ສາມາດເປັນ ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ

ຄແໍຂງຫືຼເຈັບຫົວຢາ່ງຮຸນແຮງ ເຍື່ອຫຸ້ມສະ
ໝອງອັກເສບ 13

ມີຜື່ນຂຶ້ນຕາມຕົນຕົວ ໄຂ້ໝາກແດງ 22

ມໄີອແບບຊໍາເຮື້ອ ວັນນະໂລກ 17

ເຈັບກະເພາະແລະຖອກທ້ອງຫຼືທ້ອງຜູກບາງຄັ້ງອາດພົບມີ
ຈຸດຈໍ້າສີບົວຢູ່ບໍລເິວນໜ້າທ້ອງຫຼືບ່ອນອື່ນໆ.(ໃນໄຂ້ທໍລະພິດ.
ອາການໄຂສ້່ວນໃຫຍມ່ັກກວມເປັນອາທິດຈາກນັ້ນກໍມີອາການເ

ຈັບກະເພາະຕາມມາ.)

ໄຂ້ທໍລະພິດ
ການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນ
ແຮງ(ກໍາລັງຂຽນ

ຂຶ້ນຢູ່)

ໜາວສັ່ນຫຼືໄຂ້ຖ້າຫາກວ່າອາໃສຢູ່ເຂດຂອງໄຂ້ມາລາເລຍ ໄຂ້ມາລາເລຍ 11

ມີໄຂ້ ມີໄຂ້ສູງຕໍ່າເກີນໄປ

ອົງສາເຊ

ອົງສາຟາເລນັໄຮ
ປົກກະຕິ
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ໄຂມ້າລາເລຍ
ໄຂ້ມາລາເລຍໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວໃ້ນບົດການເຈັບເປັນທີເ່ກີດຈາກຍຸງ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).ມນັເປັນໜຶ່ງໃນສາເ
ຫດຂອງການເສຍຊວີິດໃນເດັກໃນບ່ອນທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດຊະນິດນີ.້

ອາການ

·· ມີໄຂ້
·· ໜາວສັ່ນຫຼືເຫື່ອອອກ
·· ເຈັບຫົວ,ປວດກ້າມຊີ້ນ,ເຈັບທ້ອງ
·· ຮາກຫຼືຖອກທ້ອງ
ການປິ່ນປວົ

ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດໃ້ຫ້ກວດກ່ອນທ່ານຈະໃຫ້ການປິ່ນປວົໄຂ້ມາລາເລຍ.ແຕ່ຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດກວດໄດ້
ແລະໄຂ້ມາລາເລຍກເໍກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນບໍລເິວນທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ແລະທ່ານເອງກໍບໍ່ສາມາດຫາສາເຫດທີເ່ຮັດໃຫ້
ເກີດອາການໄຂໄ້ດ້ຄວນເລີມ່ໃຫ້ຢາປວົມາລາເລຍເລີຍ.

ພາວະເລືອດຈາງແມນ່ມັກເກີດກັບເດັກທີເ່ປັນໄຂ້ມາລາເລຍ,ດັ່ງນັ້ນຄວນໃຫ້ທາດເຫຼັກບາໍລຸງຮ່ວມນໍາ
(ເບ່ິງໜ້າ54).

ອາການອັນຕະລາຍ

·· ຫາຍໃຈຍາກ
·· ມີອາການຊັກ,ສັບສົນ,ໝົດສະຕິຫຼືອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າມີການຕິດເຊື້ອໃນສະໝອງ(ອ່ານເພີ່ມ
ໃນບົດເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ,ໃນໜ້າ13).
ອາການເຫຼົ່ານີເ້ປັນອາການທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊວີິດທີເ່ດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົໂດຍດ່ວນ.ໃຫ້ຢາສັກ

ອາເທຊເູນັດ(artesunate)ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.ຫາກວ່າທ່ານບໍມ່ຢີາສັກອາເທຊເູນັດ,ໃຫ້ຊັກຄີນິນ(quinine).ໃຫ້
ອ່ານເພີ່ມບົດການເຈັບເປັນທີເ່ກີດຈາກຍຸງ:ຢາຕ່າງໆ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ການປ້ອງກັນ

ໃຫ້ອ່ານບົດການເຈັບເປັນທີເ່ກີດຈາກຍຸງ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)ສາໍລັບວິທີທາງທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການເປັນໄຂ້ມາລາເ
ລຍສໍາລັບຄົນໃນຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ປ້ອງກັນການເປັນໄຂ້ມາລາ
ເລຍດ້ວຍການນອນໃນມຸ້ງ
ແລະປະຕູປ່ອງຢຽ້ມຕາໜ່າງ.
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ການຊັກ,ຊັກກະຕຸກ
ຊັກແມນ່ເກີດຂຶ້ນແບບກະທັນຫັນສ່ວນຫຼາຍເປັນແບບສັນ້ໆ,
ມໄີລຍະຂອງການບໍ່ຮູ້ສະຕິຫຼືມີການປຽ່ນແປງສະພາບຈິດໃຈ,ສວ່ນຫຼາຍແມນ່
ມີອາການຊັກກະຕຸກພ້ອມ.ສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ແມນ່ມັກເກີດຂຶ້ນນໍາເດັກນ້ອຍ.

ເດັກນ້ອຍສາມາດເກີດມີອາການຊັກໄດເ້ນື່ອງຈາກໄຂຮ້້ອນສູງ,ຂາດນໍ້າ,ເກີດການບາດເຈັບ,
ໄຂ້ມາລາເລຍ,ຫຼືອາດຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆ.ການຊັກທີເ່ປັນກັບຄືນອີກຄັ້ງເອີ້ນວ່າຊັກບາ້ໝ.ູການຊັກທີ່ເ່ປັນກັບ
ຄືນອີງຄັ້ງແມນ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວໃ້ນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວແລະສະໝອງ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ໃນຊວ່ງເວລາຊັກໃຫເ້ກັບເອົາເຄື່ອງຂອງຕ່າງທີ່ຢູ້ອ້ອມບໍລິເວນໂຕເດັກນັ້ນອອກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ.ຈັດທ່າໃຫ້ເດັກໃນທ່ານອນແຄງເພາະວ່າຖ້າເດັກຮາກ,ມນັສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂາົສະໝັກ.
ບໍໃ່ຫ້ຈັບຄົນເຈັບໄວ້ຫຼືພະຍາຍາມເອົາຫຍັງມາງັດລີນ້ໄວ້.

·· ສຳລັບຊັກທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໄຂ້ມາເລເລຍ,ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃຫ້ຢາ
diazepam(ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນໜ້າ85),ໃຫ້ປົວດ້ວຍຢາມາເລເລຍ(ໃຫ້ເບິ່ງບົດການເຈັບເປັນທີ່ເກີດຈາກ
ຍຸງ-ກຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

·· ສຳລັບອາການຊັກທີ່ເກີດມາຈາກຂາດນ້ຳ,ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.ຫຼັງຈາກທີ່ຊັກຢຸດແລ້ວ.
ໃຫ້ທົດແທນນ້ຳ.ເບິ່ງໜ້າທີ22,ບົດເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງແລະແມ່ທ້ອງ.

·· ສຳລັບຊັກທີ່ເກີດມາຈາກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ(ເບິ່ງໜ້າ13),ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.
ຖ້າອາການອັນຕະລາຍຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດຂອງການຊັກ,ການຊັກເກີດຂຶ້ນພຽງ

ແຕ່ຄັ້ງດຽວອາດຈະບໍເ່ປັນບັນຫາ(ເຖິງແມນ່ວ່າມນັສາມາດເຮັດໃຫ້ຢາ້ນໃນການສັງເກດເບິ່ງອາການຊັກ,ແຕ່ກໍ່
ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງ).ຖ້າວ່າອາການຊັກເກີດຂຶ້ນອີກ,ໃຫໄ້ປຫາແພດໝ.ໍ

ການຊັກກະຕຸກຈາກບາດທະຍັກກໍສາມາດເຮັດໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຜິດວ່າເປັນການຊັກແບບທົ່ວໄປໄດ.້
ຄາງກະໄຕແຂງລັກສະນະຄືກັດປາກໄວ້ແລະແອ່ນຕົວໄປທາງໜ້າເວລາຊັກ.ໃຫ້ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບອາກ
ານຂອງບາດທະຍັກ,ອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ໜ້າ20ໃນການຊວ່ຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.
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ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ
ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບແມນ່ພົບໜ້ອຍແຕເ່ປັນການຕິດເຊື້ອຂອງສະໝອງແລະແອ້ສນັຫຼັງທີ່ຮຸນແຮງ.
ສ່ວນໃຫຍແ່ມນ່ມັກເກີດໂດຍເລີມ່ມສີາເຫດທີ່ບໍ່ຊດັເຈນແລະມໄີຂ້ມາກ່ອນເປັນອາການເລີມ່ຕົ້ນ.
ບາງເທື່ອກໍມັກມີອາການຮ່ວມຈາກການເປັນວັນນະໂລກ,ໄຂ້ໝາກແດງຫຼືໄຂ້ໝາກເບີດເປັນຕົ້ນ.

ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບສາເຫດຈາກເຊືອ້ວັນນະໂລກອາດຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍອາທິດກ່ອນທີ່ຈະສະແດງອາ
ການ.

ອາການ

·· ໄຂ້
·· ເຈັບຫົວຮຸນແຮງ
·· ຮາກ
·· ຊັກ
·· ຄໍແຂງ-ເວລາເຮົາພັບຕົວເດັກແຕ່ຫົວຫາຫົວເຂົ່າແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
·· ຄົນເຈັບບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ແຕະຕ້ອງຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ-ຫາກພະຍາຍາມຈະຈັບເດັກກໍຈະເຮັດໃຫ້ເດັກໄຫ້ເປັນ
ຕົ້ນ.

·· ຍ້ານແສງ
·· ແອ່ວ,ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືແລະໂສກເສົ້າ
·· ອິດເມື່ອຍ:ອ່ອນແຮງ,ງ່ວງນອນຕະຫຼອດ,ຫຼືໝົດສະຕິ
ອາການທີ່ພົບໃນເດັກແດງ

ຂະໝ່ອມໜ້າຈະສວດຂຶ້ນ.ເດັກອາດຈະມຮີາກຫຼືຖອກທ້ອງເປັນຕົ້ນ.ບາງເທື່ອອາດມໄີຂ້ຫຼື
ອາດຕົວເຢັນກວ່າປົກກະຕ.ິ

ການປິ່ນປວົ

ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍທັນທເີດັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດໃ້ຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ສະເພາະ.ໃຫ້ອ່ານໜ້າ44
ແລະ45.

ຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບເປັນຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ,ໃຫ້ປິ່ນປວົວັນນະໂລກເຊັນດຽວກັນ.

ໃນເດັກປົກກະຕິທ່ານສາມາດ
ທົບຄໍເດັກໃຫ້ຄາງມາຈໃຸສ່ໜ້າເ

ອິກຂອງເຂົາໄດ.້
ສ່ວນຄໍຂອງເດັກທີເ່ປັນເຍື່ອຫຸ້ມສະ
ໝອງອັກເສບຈະແຂງເມື່ອທ່ານທົບຄໍ
ຂອງເດັກ,ຫຼັງຂອງເດັກກໍງໍຕາມ.
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ປອດອັກເສບ
ໄອ,ໄຂ້ຫວັດແລະມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈເລັກໜ້ອຍບໍ່ຫຼືຮຸນແຮງ.ບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດຂອງປອດອັກເສບ
ແມນ່ປອດຕິດເຊື້ອ.ລາຍລະອຽດຂອງປອດອັກເສບໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວໃ້ນບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈແລະໄອ
(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).ມນັແມນ່ໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆທີເ່ຮັດໃຫເ້ດັກເສຍຊວີິດ

ອາການ

·· ການຫັນໃຈໄວແມ່ນອາການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປອດອັກເສບ.ການຫາຍໃຈໄວໝາຍເຖິງ:
ໃນເດັກເກີດໃໝ່ຫາອາຍຸ2ເດືອນ:ມອີັດຕາການຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ60
ເທື່ອຕໍ່ນາທີຂຶ້ນໄປ.

ເດັກອາຍຸ2ເດືອນຫາ12ເດືອນ:ອັດຕາການຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ50ເທື່ອຕໍ່ນາທ.ີ

ຈາກອາຍຸ12ເດືອນຫາ5ປ:ີອັດຕາການຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ40ເທື່ອຕໍ່ນາທ.ີ

ເດັກທຸກຄົນຈະຫາຍໃຈໄວເມື່ອພວກເຂາົກໍາລັງຮ້ອງໄຫ,້ພະຍາຍາມໃຫເ້ດັກເຊົາໄຫ,້
ເມື່ອເດັກເຊົາໄຫແ້ລວ້,ໃຫເ້ອົາມວືາງໃສ່ໜ້າທ້ອງຂອງເດັກເພື່ອທ່ານນັບການຫາຍໃຈ,
ໃຫ້ສັງເກດແລະນັບຈໍານວນຄັ້ງຂອງການຫາຍໃຈຕໍ່ນາທ.ີ

·· ໄຂ້
·· ໄອ
·· ມີການຈ່ອງດຶງຂອງໜ້າເອິກເວລາຫາຍໃຈແຕ່ລະຄັ້ງ
·· ກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍ(ເດັກບໍ່ຢາກກິນອາຫານ)
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ການປິ່ນປວົ

ຫາກທ່ານຄິດວ່າເດັກອາດເປັນປອດອັກເສບ,ໃຫ້ປວົເດັກດ້ວຍອາມ໊ອກຊຊີລີນິ(ໜ້າ43)ທັນທີທັນໃດ.

ໃຫເ້ດັກດື່ມນໍ້າແລະກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພ.ໍ

ເດັກຄວນຈະເລີມ່ມີອາການດີຂຶ້ນພາຍໃນ2ມື້ພາຍຫຼັງການໃຫ້ຢາ.ແຕ່ຫາກວ່າບໍ່ດີຂຶ້ນ,
ນັ້ນອາດເກີດຈາກສາເຫດອື່ນເຊັ່ນວ່າວັນນະໂລກ,ຫອບຫືດ,ຫຼືການຕິດເຊືອ້ຈາກແມ່ກາຝາກຊະນິດໃດ
ໜຶ່ງທີ່ສາມາດແຜ່ລາມໄປຫາປອດ.ຫາກເດັກມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ,ມີບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ,ໝົດສະຕ,ິ
ຫຼືຊັກ,ຄວນໃຫແ້ພດຊວ່ຍ.ເດັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອອັມປີຊລີນິແນວສັກແລະເຊຟັໄທຣອາໂຊນ
(ຫຼືຢາອັມປີຊລີນິແລະເຈັນທາໄມຊີນຫາກເດັກຕໍ່າກວ່າ1ເດືອນ).ເບິ່ງໜ້າທີ່44ຫາ45.

ການປ້ອງກັນ

ທຸກໆສິ່ງທີເ່ຮັດໃຫ້ປອດລະຄາຍເຄືອງສາມາດເຮັດໃຫ້ປອດຕິດເຊື້ອໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍ.ຢາສູບເຮັດ
ໃຫ້ປອດອ່ອນແອແລະກເໍຮັດໃຫເ້ປັນປອດອັກເສບເລື້ອຍໆ.ແຕ່ຫາກມີຄົນໃນຄອບຄົວສູບຢາ
ເຂົາເຈົ້າຄວນສູບນອກບາ້ນແລະໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກເດັກ.

ເຕົາເຜົາຫຼືການມເີຕົາຖ່ານໃນບາ້ນກໍຄວນມີປ່ອງຫຼືອັນດູດອາກາດເພື່ອໃຫ້ຄວັນທີເ່ກີດຈາກການແຕ່ງຢູ່ຄົວ
ກິນອອກໄປຈາກບາ້ນ,ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫເ້ດັກແລະຄົນໃນບາ້ນຫາຍໃຈເອົາຄວັນດັ່ງກ່າວ.

ປອດອັກເສບແລະການຂາດສານອາຫານ
ເດັກທີ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກປອດອັກເສບສ່ວນໃຫຍແ່ມນ່ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ.ການຂາດສານອາຫານເຮັດໃ
ຫເ້ດັກອ່ອນແຮງທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ.

ເດັກຈະຫາຍໃຈໄດສ້ະດວກກໍຕໍເ່ມືອ່ເຂາົໄດຮ້ບັສານອາຫານຄົບຖ້ວນໃນແຕ່ລະມື.້
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ໄອ
ສາເຫດຂອງການໄອສ່ວນໃຫຍແ່ມນ່ຈາກການເປັນຫວັດທົ່ວໄປແລະບໍ່ຄວນໃຊຢ້າໃນການປິ່ນປວົ.
ບັນເທົາອາການຂອງເດັກດ້ວຍການໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າອຸ່ນ,ຊາຫວານ,ຮົມດ້ວຍອາຍນໍ້າ,ຫຼືໂດຍ
ການກອດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເຂາົກໄໍດ.້ເດັກຈະຫາຍດເີອງພາຍໃນ1ອາທິດ.

ອາການຂອງການໄອທີ່ອັນຕະລາຍ

ຫຼອດສຽງອັກເສບ(ໄອຄສືຽງເຫົາ່)
ສຽງໄອທີ່ມລີັກສະນະຄາ້ຍຄືສຽງເຫົ່າຫຼໄືອທີ່ມີສຽງແຫບອາດຈະແມນ່ຫຼອດສຽງອັກເສບ.ບາງຄັ້ງທ່ານອາດໄດ້
ຍິນສຽງຫີວດເວລາທີເ່ດັກຫາຍໃຈເຂົາ້.

ຫຼອດສຽງອັກເສບເກີດຈາກການອັກເສບຂອງຫຼອດລມົບໍລເິວນຮູຄ.ໍຕາມປົກກະຕິແລວ້ຢາຕ້ານເຊື້ອບໍ່ຊວ່ຍ
ຫັຍງໄດ.້ດັ່ງນັ້ນການໃຫເ້ດັກຮົມຢາເອົາອາຍນໍ້າຫຼເືອົາເດັກໄປສູດເອົາອາກາດເຢັນຢູ່ນອກໃນຕອນກາງຄືນກໍສ
າມາດເຮັດໃຫ້ອາການທເຸລາົລົງໄດ.້

ບາງຄັ້ງທາງໃນຂອງຮູຄໍນັ້ນອາດຈະບວມແລະເຮັດໃຫເ້ດັກມີບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ.
ໃຫ້ຟັງສຽງຫາຍໃຈຂອງເດັກແລະໃຫ້ພາເດັກໄປພົບແພດເມື່ອທ່ານເຫັນວ່າເດັກເລີມ່ມີອາການຫາຍໃຈບໍ່ສະດ
ວກ.ມຢີາຫຼາຍຊະນິດທີ່ຊວ່ຍລົດອາການບວມ.

ໄອສຽງໂຫ່(ໄອໄກ)່
ໄອໄກເ່ລີມ່ຈາກການເປັນໄຂ້ຫວັດທົ່ວໄປ-ມໄີຂ,້ນໍ້າມູກຍ້ອຍ,ແລະໄອ.ໜຶ່ງງອາທິດ
ຫຼື2ອາທິດຫຼັງຈາກນັ້ນ,ອາການໄອຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.ມນັເກີດຂື້ນແບບທີ່ບໍ່
ສາມາດບັງຄັບໄດ້ເພາະມນັມາພ້ອມໆການໄອທີ່ເກີດຂຶ້ນລຽນກັນເລີຍ.ການໄອຮຸນ
ແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບຮາກໄດ.້

ຫຼັງຈາກທີໄ່ອຢາ່ງຮຸນແຮງ,ເດັກຈະມີອາການຫາຍໃຈແບບຕິດຂດັຕ້ອງການອາກາດ.ເມື່ອເດັກຫາຍໃຈເຂົາ້,
ເຮາົອາດຈະໄດ້ຍິນສຽງໄອ“ໂຫ່”,ການໄອແບບນີ້ສາມາດເປັນມີອາການເປັນຫຼາຍເດືອນ.

ອາການ ສາມາດເປັນ… ເບິ່ງໜ້າ

ໄອເປັນເວລາ2ອາທິດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ,ນໍ້າໜັກຫຼຸດແລະ
ມໄີຂ້ ວັນນະໂລກ

ບົດທ່ີເວົ້າກຽ່ວ
ກັບບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ
ແລະມໄີອ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)

ໄອພ້ອມກັບຫາຍໃຈໄວ ປອດອັກເສບ 14

ໄອແຫ້ງໃນຕອນກາງຄືນເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ຄເືດັກບໍໄ່ດເ້ຈັບເປັນ
ຫຍັງມາກ່ອນ(ໂດຍສະເພາະເວລາເດັກຫາຍໃຈມີສຽງຫີວດ) ຫອບຫືດ

ບົດທ່ີເວົ້າກຽ່ວ
ກັບບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ
ແລະມໄີອ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)
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ໄອໄກ່ນີ້ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປແຕ່ມນັຍິ່ງມີຄວາມລາໍບາກເປັນຫຼາຍເທົ່າຕົວຖ້າຫາກເກີດ
ກັບເດັກ.ເດັກທ່ີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ1ປີອາດຕາຍໄດ້ຈາກການໄອແບບນີ.້ບໍແ່ມນ່ເດັກທຸກຄົນທີ່ຈະມສີຽງໄອທີ່
ເປັນເອກະລັກທີເ່ຮາົສາມາດຈໍາແນກໄດ້ແລະມນັກເໍປັນການຍາກທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າເດັກຕິດເຊື້ອຊະນິດນີ.້

ການປິ່ນປວົ

·· ໃຫ້ພັກຜ່ອນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການໄອ.
·· ໃຫ້ສືບຕໍ່ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນົມແມ່ເຊັ່ນເດີມ,ຫຼືອາດໃຫ້ນໍ້າແລະອາຫານເພີ່ມ.
·· ຫາກວ່າເດັກມີນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຫຼືເບິ່ງຄືວ່າຈະມີບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ,ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍ.
ວິທີທ່ີດີທີ່ສຸດທີຊວ່ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ຫເ້ດັກເປັນໄອໄກແ່ມນ່ໃຫເ້ດັກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄອໄກ່(DPT).

ໃຫ້ອ່ານບົດກຽ່ວກັບວັກຊີນ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ວນັນະໂລກ
ເດັກມີຄວາມສຽ່ງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກໄດໄ້ວກວ່າຜູໃ້ຫຍ.່ສາໍລັບເດັກທີມີອາການໄອຫຼາຍກວ່າ
3ອາທິດຂຶ້ນໄປ,ໂດຍສະເພາະຫາກວ່າມໄີຂ້ຫຼືມີຄົນທີເ່ປັນວັນນະໂລກອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນດຽວກັນ
ເດັກຜູ້ນ້ັນອາດເປັນວັນນະໂລກໄດ.້ໃຫ້ອ່ານບົດບັນຫາຂອງລະບົບຫາຍໃຈແລະໄອ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ຫາຍໃຈມີສຽງຫີວດ
ສຽງຫວີດແມນ່ສຽງທີ່ສູງເຮາົຈະໄດ້ຍິນສຽງຫວີດເມື່ອເວລາຫາຍໃຈ.ເຊິ່ງເກີດຈາກການອຸດຕັນພາຍໃນປອດ
ຫຼືບໍລເິວນຮູຄໍແລະສາມາດມາກັບອາການເປັນຫວັດຫຼືການເຈັບເປັນທີ່ຮຸນແຮງກວ່ານີໄ້ດ.້ຖ້າມີ
ອາການຫາຍໃຈສຽງຫວີດເປັນຄືນກັບມາອີກຫຼາຍຄັ້ງນັ້ນອາດແມນ່ພະຍາດຫອບຫືດກເໍປັນໄດ.້
ບາງຄັ້ງອາດແມນ່ອາການຂອງວັນນະໂລກ,ໂດຍສະເພາະຫາກທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຫວີດທີ່ປອດເບື້ອງດຽວ.
ໃຫ້ອ່ານບົດກຽ່ວກັບບັນຫາຂອງລະບົບຫາຍໃຈແລະໄອ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ຫວັດ
ນໍ້າມູກໄຫ,ຼເຈັບຄໍ,ຫຼໄືອໃນເດັກຈະຄ່ອຍເຊົາໄປເອງໂດຍການໄດ້ພັກຜ່ອນ,
ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆແລະກິນອາຫານໃຫ້ພງພ.ໍເດັກຈະມີອາການດີຂຶ້ນໂດຍບໍຈ່ໍາ
ເປັນຕ້ອງໃຊຢ້າ.ການໃຊຢ້າຕ້ານເຊື້ອແມນ່ບໍໄ່ດ້ຊວ່ຍຫຍັງເລີຍສາໍລັບການ
ເປັນຫວັດ.ບາງຄັ້ງຫວັດອາດພາໃຫເ້ກີດການຕິດເຊືອ້ຢູ່ຫູ(ເບິ່ງໜ້າ18)ຫຼື
ຕິດເຊືອ້ຢູ່ຮູຄໍ(ໜ້າ20).
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ຕິດເຊືອ້ຢູ່ຫູ
ຫາກສັງເກດເຫັນເດັກມັກຖູບໍລິເວນຫູແລະໄຫ,້ຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູອາດເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດຂອງການເຈັບນີ້ກເໍປັນ
ໄດ.້ຕິດເຊືອ້ຢູ່ຫູມັກເກີດຂຶ້ນໃນເດັກໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກເດັກເປັນໄຂ້ຫວັດຫຼືນໍ້າມູກໄຫ.ຼພາກສ່ວນຂອງຜົ້
ງດັງມີບ່ອນທີເ່ຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນຂອງຫູແລະເຊື້ອພະຍາດກໍສາມາດຜ່ານເຂົາ້ໄປຫາກັນໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍ
ລະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນນີ.້

ອາການ

·· ສຳລັບເດັກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວເຂົາສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າມີອາການເຈັບຫູ.
·· ເດັກໄຫ້ຫຼືຖູບໍລິເວນຫູຫຼືບໍລິເວນຫົວເບື້ອງໃດໜຶ່ງ.
·· ເດັກອາດມີອາການໄຂ້,ກິນດື່ມໜ້ອຍລົງ,ນອນຍາກຫຼືໄຫ້ແອ່ວ.
ການປິ່ນປວົ

ຕິດເຊືອ້ຢູ່ຫູອາດມີອາການເຈັບປວດແຮງແລະເຮັດໃຫເ້ດັກໄຫ້ຫຼາຍ.ແຕ່ຫາກວ່າເດັກທີ່
ຂອ້ນຂາ້ງມສີຸຂະພາບດີແລະໄດ້ຮັບສານອາຫານດ,ີອາການດັ່ງກ່າວຈະຫາຍດເີອງ.ການໃຫ້ຢາແກ້ປວດ
ປາຣາເຊຕາໂມນ(ອາເຊຕາມໂີນເຟັນ)ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດໄດ.້

ທ່ານສາມາດທົດລອງໃຊ້ນໍ້າມນັຜັກທຽມ,ການແກໄ້ຂຂັ້ນຕົ້ນອາດຊວ່ຍໄດ.້ແຊ່ຜັກ
ທຽມໄວໃ້ນນໍ້າມນັພືດໜຶ່ງຄືນ.ຈາກນັ້ນຢອດນໍ້າມນັໃສໃ່ນຫເູລັກນ້ອຍໃຫເ້ຮັດແບບນີ້
ປະມານ2ຫາ3ຄັ້ງຕໍ່ມື.້

ເມື່ອໃດທີເ່ຮາົຄວນໃຫ້ຢາຕ້ານເຊືອ້

ການປິ່ນປວົດ້ວຍຢາອາມ໊ອກຊຊີລີນິ(amoxicillin)ຫຼືໂຄທີຣມ໊ອກຊາໂຊນ(cotrimoxazole)ອາດເປັນທາງ
ເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງໃຫເ້ດັກທີ່ມສີຸຂະພາບບໍແ່ຂງແຮງມາກ່ອນ.ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຮາ່ງກາຍຂອງເຂາົເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັ
ບເຊື້ອພະຍາດໄດ,້ດັ່ງນັ້ນການຕິດເຊືອ້ຢູ່ຫູມແີນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນແບບຊາໍເຮື້ອ,ການຕິດເຊື້ອແບບຊໍາເຮື້ອຫຼືກ
ານຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູນີ້ສາມາດພາໃຫເ້ກີດຫູໜວກໄດ.້ຄວນໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເມື່ອ:

·· ສັງເກດເຫັນວ່າມີນໍ້າໜອງຫຼືເລືອດໄຫຼອອກມາຈາກຮູຫູ.
·· ການອັກເສບຫູຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເປັນມາ2-3ມື້ແລ້ວ.
·· ເດັກທີ່ມີອາຍຸ6ເດືອນຫຼືນ້ອຍກວ່ານັ້ນທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູ.
ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໃນໜ້າ43ແລະ47ສາໍລັບປະລິ

ມານຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຄວນໃຫ.້

ດູດນໍາ້ໜອງອອກໂດຍໃຊເ້ຈັຍອ່ອນໆ
ຫຼືຜ້າໝູນບິດເຂົ້າກັນເປັນກຽວ
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ອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍ

ຕ້ອງໄດ້ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍຫາກເດັກມີອາການດັ່ງຕ່ໍໄປນີ:້

·· ເຈັບກະດູກຫົວບໍລິເວນຫຼັງກັບຫູ.
·· ເຈັບຫົວ,ວິນຫົວຫຼືຊັກ.
·· ອິດເມື່ອຍ(ອິດເມື່ອຍຫຼາຍຫຼືອ່ອນເພຍ)
·· ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ,ຫູໜວກ.

ການປ້ອງກັນ

ບາງຄັ້ງເດັກອາດມສີິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເຂົາ້ໄປອຸດຕັນຮູຫູຂອງເດັກ.ພະຍາຍາມລອງເອົາສະແຣງທີເ່ອົາເຂັມອອກ
ແລະປະສມົນໍ້າສະອາດເຄິ່ງໜຶ່ງກັບນໍ້າຢາລາ້ງຫູຢອດໃສ່ຫເູພື່ອລ້າງທໍາຄວາມສະອາດ.ຫຼືຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຍ
າກເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານ້ັນຢອດໃສ່ຫເູດັກໃຫ້ລອງເອົາແໜບຄ່ອຍໆຄີບເອົາສິ່ງແປກປອມນັ້ນອອກ.ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,
ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການເອົາສິ່ງແປກປອມເຂົາ້ໄປໃນຮູຫ,ູເພາະມນັສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດຫູອັກເສບໄດ້ເນື່ອງຈາກອາດ
ມເີຊື້ອພະຍາດເຂົາ້ໄປໃນຫູຫຼືອາດໄປເຮັດໃຫເ້ຈ້ຍຫູຊອດໄດ.້ພຽງແຕ່ການເອົາຫຍັງເຂົາ້ໄປເລັກນ້ອຍກໍສາມາ
ດເຮັດໃຫ້ມນັຕິດເຊືອ້ໄດ.້

ການລຽ້ງເດັກດວ້ຍນມົແມຊ່ວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຕິດເຊືອ້ຢູ່ຫໄູດ.້

ມີອາການເຈັບເວລາລູບຄໍາ
ແລະບວມບໍລເິວນຫຼັງຫເູ
ຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຽ່
ງເຮັດໃຫເ້ກີດການຕິດເຊື້ອ
ຂອງບໍລເິວນຫຼັງຫເູອີ້ນວ່າ
ກະດູກຫຼັງຫູອັກເສບ.
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ເຈັບຄ�
ສ່ວນໃຫຍ່ການເຈັບຄມໍັກເກີດຈາກການເປັນຫວັດ.ອາດສັງເກດເຫັນວ່າຮູຄແໍດງ
ແລະເຈັບເມື່ອເດັກກືນອາຫານ.ຕ່ອມທອນຊິນ(ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງ2ທ່ອນທີ່ສາມາ
ດເຫັນໄດ້ທາງໃນຜົ້ງປາກທັງສອງຂາ້ງ)ອາດມລີັກສະນະໃຫຍຂ່ຶ້ນແລະ
ເຈັບປວດຫຼືມນີໍ້າໜອງໄຫຼອອກມາ.

ການປິ່ນປວົ

·· ໃຫ້ດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້,ຊາຫຼືນໍ້າອຸ່ນກໍໄດ້.
·· ສອນໃຫ້ເດັກຮູ້ວິທີບ້ວນປາກໃສ່ນໍ້າເກືອອຸ່ນ(ເກືອເຄິ່ງບ່ວງກາເຟໃນນໍ້າ
ໜຶ່ງຈອກ).

·· ໃຫ້ຢາແກ້ປວດປາຣາເຊຕາໂມນ(ອາເຊຕາມີໂນເຟັນ-ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ້າ39ສຳລັບປະລິມານຢາທີ່ຄວນໃຫ້.
ສາໍລັບການເຈັບຄໍສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້,ການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊືອ້ບໍໄ່ດ້ຊວ່ຍຫຍັງແລະບໍ່ຄວນໃຊ.້

ແຕ່ມີການເຈັບຄໍຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມັກເກີດໃນເດັກ-ເຮາົເອີ້ນວ່າຄໍອັກເສບຍ້ອນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ-
ມນັເປັນການອັກເສບທີ່ອັນຕະລາຍແລະຄວນປິ່ນປວົດ້ວຍຢາເປນີຊລີນິ(penicillin).

ອາການຂອງການອັກເສບຄ�ອັກເສບຍ້ອນເຊືອ້ແບັກທີເຣັຍ

·· ມີອາການບວມແລະເປັນໜອງ(ເຫັນເປັນແຜ່ນສີຂາວ)ບໍລິເວນຮູຄໍ.
·· ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງບໍລິເວນຄໍໃຫຍ່ບວມແລະເຈັບ,ສາມາດລູບຄຳໄດ້ບໍລິເວນຫຼັງຫູ.
·· ມີໄຂ້.
·· ບໍ່ໄອຫຼືນໍ້າມູກຍ້ອຍ.
ຫາກວ່າເດັກມີອາການ3ຫຼື4ອາການໃນອາການເຫຼົ່ານັ້ນ,ການຕິດເຊືອ້ນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າແມນ່ຄໍ

ອັກເສບຍ້ອນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະຄວນປິ່ນປວົໄດ້(ດ້ວຍຢາເປນີຊລີນິ(penicillin)ຫຼືອາມ໊ອກຊຊີລີນິ
(amoxicillin)ໂດຍໃຫ້ກິນລຽນຕິດກັນ10ມື,້ຫຼືໃຫ້ຢາເພນີຊລີນິ(penicillin)ແບບຊັກກໄໍດ,້
ສາໍລັບລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານໜ້າ46).ການຕ້ວຍເອົາຄໄໍປປູກເຊື້ອເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະບົ່ງມະຕໄິດແ້ນ່ນອນວ່າເດັ
ກເປັນຄໍອັກເສບຍ້ອນເຊືອ້ແບັກທີເຣຍແລະຄວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດໃນບ່ອນທີ່ມເີງື່ອນໄຂ.

ການປະປ່ອຍບໍໃ່ຫ້ການປິ່ນປວົ,ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍອັກເສບມີອາການເຈັບແລະ
ອັນຕະລາຍເຮາົເອີ້ນວ່າພະຍາດໄຂ້ແລະມີຂໍອ່ັກເສບ.
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ພະຍາດໄຂ້ແລະມຂີ�ອ່ັກເສບ
ພະຍາດໄຂ້ແລະມຂີໍອ່ັກເສບມັກເກີດຫຼັງຈາກການອັກເສບຄໍຍ້ອນເຊື້ອແບັກທີເຮັຍແລະ
ມັກເກີດກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ5ຫາ15ປ.ີຫາກເດັກມີອາການເຫຼົ່ານີ້2ຫາ4ອາທິດຫຼັງຈາກເຈັບຄ,ໍ
ເດັກອາດເປັນພະຍາດພະຍາດໄຂ້ແລະມຂີໍອ່ັກເສບກເໍປັນໄປໄດ້:

·· ເຈັບຕາມຂໍ່ກະດູກ,ໂດຍສະເພາະຂໍ່ມືແລະຂໍ່ຕີນ
·· Fever

·· ມີໄຂ້
·· ອາດສັງເກດເຫັນວ່າມີຜື່ນຂຶ້ນເປັນວົງຢູ່ລຸ່ມຜິວໜັງບໍລິເວນຕົນຕົວ,ແຂນ,ຫຼືຂາ,ແຕ່ຈະບໍ່ເກີດຢູ່ໜ້າ
·· ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ບໍລິເວນໃບໜ້າ,ຕີນຫຼືມື(ເຮົາເອີ້ນອາການນີ້ວ່າການກະຕຸກທີ່ຄວບ
ຄຸມບໍ່ໄດ້)

·· ອິດເມື່ອຍອ່ອນແຮງ,ຫາຍໃຈຫອບ,ເຈັບໜ້າເອິກ.

ຫາກວ່າທ່ານຄິດວ່າເດັກໜ້າຈະເປັນພະຍາດໄຂ້ແລະມຂີໍອ່ັກເສບ,ໃຫ້ຢາເປນີຊລີນິ(ເບິ່ງໜ້າ45)
ສາໍລັບການປິ່ນປວົພະຍາດດັ່ງກ່າວ.ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍເພື່ອການປິ່ນປວົ.ພະຍາດໄຂ້ແລະ
ມຂ່ໍີອັກເສບສາມາດເຮັດໃຫແ້ຕະຕ້ອງລະບົບຫົວໃຈໄດ.້ເຮາົເອີ້ນວ່າພະຍາດຫົວໃຈຍ້ອນຂໍອ່ັກເສບແລະ
ສາມາດເຮັດໃຫເ້ດັກພິການຫຼືເສຍຊີວິດແຕ່ຍັງນ້ອຍໄດ.້

ພະຍາດຄ�ຕີບ
ພະຍາດຄໍຕີບເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍເຊິ່ງມນັເລີມ່ຈາກກາ
ນເຈັບຄໍແລະມີໄຂເ້ລັກໜ້ອຍ.ຫຼັງຈາກນັ້ນສອງສາມມື້ຕໍ່ມາ,
ອາດສັງເກດເຫັນວ່າມີຝ້າສີຂາວຫຼືມົນ່ປົກຢູ່ທາງຫຼັງຂອງຮູຄ.ໍ
ສ່ວນໃຫຍ່ສຽງຂອງເດັກຈະແຫບ,ຄໍບວມໃຫຍ່ແລະ
ລມົຫາຍໃຈມີກິ່ນເໝັນ.ຝ້າສີຂາວຫຼືມົນ່ທີ່ປົກຢູ່ຫຼັງຮູຄໍແລະ
ການບວມນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີການຫາຍໃຈຍາກຫຼືຫາຍໃຈບໍໄ່ດ.້

ການປິ່ນປວົ

·· ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍເພື່ອການປິ່ນປົວ.ອາດຈະມີຢາທີ່ຊ່ວຍຕ້ານພິດຂອງເຊື້ອ.
·· ໃຫ້ຢາອີຣີໂທຣໄມຊິນ(erythromycin)(ອ່ານໜ້າ47)ຫຼືເປນີຊີລິນແບບສັກ(penicillin)(ອ່ານໜ້າ46).
·· ບ້ວນປາກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນປະສົມເກືອເລັກໜ້ອຍ.
·· ໃຫ້ຫາຍໃຈເອົາອາຍນໍ້າຈະຊ່ວຍຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ຫາກວ່າຝ້າທີ່ປົກໃນຮູຄໍໜາຂຶ້ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫເ້ດັກມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ,ໃຫເ້ຊດັບໍລເິວນນັ້ນດ້ວຍຜ້າ

ທີ່ສະອາດ.

ພະຍາດຄໍຕີບສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍດ້ວຍການສັກວັກຊີນDPT.ໃຫແ້ນໃ່ຈວ່າວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ມໃີນ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານແລະຄວນເອົາລູກຂອງທ່ານໄປສັກເພື່ອປ້ອງກັນໄວ.້
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ໄຂໝ້າກແດງນ້ອຍ
ອາການເລີມ່ຕົ້ນຂອງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍແມນ່ໄຂ,້ນໍ້າມູກຍ້ອຍ,ເຈັບຕາແລະ
ຕາແດງ,ມໄີອຮ່ວມນໍາ.ອາການເຫຼົ່ານີເ້ລີມ່ເປັນໄດ້10ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ສາໍຜັດກັບຄົ
ນທີເ່ປັນໝາກແດງ.ຈາກນັ້ນກໍຈະມີອາການເຈັບປາກແລະຖອກທ້ອງກໍຕາມມາ.
ສຸດທ້າຍຜື່ນກໍຈະປາກົດອອກມາທາງດ້ານຫຼັງໃບຫູແລະຄ,ໍລາມໄປຫາໃບໜ້າ
ແລະຕົນໂຕ,ແລະຕາມແຂນແລະຂາ.

ການປິ່ນປວົ

ເດັກທີເ່ປັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍສາມາດຫາຍດໄີດ້ພາຍໃນ5ຫາ10ມື້ຖ້າຫາກທ່ານຊວ່ຍໃຫເ້ຂາົກິນດື່ມອາຫາ
ນໄດ້ແລະພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພ:ໍ

·· ໃຫ້ເຂົາດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ.ຫາກເດັກຖອກທ້ອງຫຼືມີອາການຂາດນໍ້າ,ໃຫ້ດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່ເລື້ອຍໆ.
·· ສືບຕໍ່ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນົມແມ່ຫາກເດັກຍັງກິນນົມແມ່ຢູ່.ໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າເລື້ອຍໆເທົ່າທີ່ເຂົາຕ້ອງການ
ຫຼືສາມາດຮັບໄດ້.ຫາກວ່າເດັກມີບັນຫາໃນການດູດນົມແມ່,ໃຫ້ປ້ອນເດັກດ້ວຍບ່ວງກໍໄດ້.

·· ໃຫ້ເດັກກິນອາຫານຫຼາຍໆຄັ້ງໃນໜຶ່ງມື້.ຫາກວ່າເດັກບໍ່ສາມາດກືນໄດ້ຫຼືກືນລໍາບາກ,ໃຫ້ເດັກຊົດນໍ້າແກງ,
ເຂົ້າຕົ້ມແລະນໍ້າໝາກໄມ້ເອົາກໍໄດ້.

·· ໃຫ້ຢາແກ້ໄຂ້ປາຣາເຊຕາໂມນ(ອາເຊຕາມີໂນເຟັນຫຼືແກ້ປວດໄອບູໂພຣເຟັນເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບ
ແລະໄຂ້.ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ39.

·· ໃຫ້ວິຕາມິນເອ.
ອາການທີ່ອັນຕະລາຍຂອງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍແມນ່ມນັສາມາດພາໃຫເ້ກີດເປັນພະຍາດອື່ນທີ່ຮຸນແ

ຮງໄດ.້ນ້ີເປັນສິ່ງທີ່ສາໍຄັນທີ່ມັກເກີດໃນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານຫຼືຕິດເຊືອ້ເອັສໄອວີຫຼືພະຍາດອື່ນໆ.
ໃຫເ້ບິ່ງບັນຫາດັ່ງຕໍໄ່ປນີ້ແລະການປິ່ນປວົໂດຍດ່ວນ:

·· ຖອກທ້ອງ:ໃຫ້ປົວດ້ວຍການໃຫ້ດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່.ໃຫ້ພາເດັກໄປພົບແພດຫາກອາການບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນ1ຫາ
2ມື້.

·· ຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູ:ເກີດຈາກເຊື້ອໝາກແດງນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຫູຫນວກໄດ້.ໃຫ້ການປິ່ນປົວອາການເຈັບ
ຫູທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍຢາອາມ໊ອກຊີຊີລິນ(amoxicillin)(ອ່ານໜ້າ42ຫາ43)ຫຼືຢາໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ
(cotrimoxazole)(ອ່ານໜ້າ47).

·· ບັນຫາຂອງສາຍຕາ:ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍສາມາດພາໃຫ້ຕາບອດໄດ້.ປ້ອງກັນບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໃຫ້ຢາວິຕາ
ມິນເອໃນເດັກທຸກຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ(ເບິ່ງໜ້າ53).

·· ປອດອັກເສບ:ຫາກເດັກທີ່ເປັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍມີອາການຫາຍໃຈໄວກວ່າປົກກະຕິ,ຫຼືຫາຍໃຈຍາກຂຶ້ນ,
ໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບປອດອັກເສບ.ອ່ານເບິ່ງໜ້າ14.

·· ຍື່ອຫຸ້ມສະຫມອງອັກເສບ:ໃຫ້ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຫາກສັງເກດວ່າເດັກມີລັກສະນະສັບສົນ,ເຈັບຫົວແຮງ,
ມີຊັກ,ຫຼືໝົດສະຕິ.ອ່ານເບິ່ງໜ້າ13.
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ການປ້ອງກັນ

ເດັກທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານໄຂ້ໝາກແດງ(ເບິ່ງບົດກຽ່ວກັບວັກຊີນ-ກໍາລັງ
ຂຽນຂຶ້ນຢູ່).ຫາກເດັກຄົນໃດໜຶ່ງຕິດເຊືອ້ໝາກແດງ,ທ່ານກໍສາມາດປົກປ້ອງເດັກຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນ
ຄອບຄົວຫຼໂືຮງຮຽນດ້ວຍການໃຫ້ຢາວັກຊີນໂດຍດ່ວນ.ໃຫເ້ດັກທີ່ຕິດເຊືອ້ພັກຜ່ອນຢູເ່ຮືອນແລະ
ຫາກເປັນໄປໄດ້ຄວນແຍກເຂາົອອກຈາກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດເ້ຈັບເປັນ.ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,ພີ່ນ້
ອງກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດເ້ຖິງວ່າເຂາົເຈົ້າບໍມ່ີອາການຂອງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍກໍຕາມ.ດັ່ງນັ້ນທາງທີ່ດີກໍຄວນໃ
ຫເ້ຂົາເຈົ້າພັກຢູ່ບ້ານຈົນກວ່າເຂາົເຈົ້າແຂງແຮງດແີທ.້ສິ່ງນີ້ຈະຊວ່ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ມີການແຜ່ລາມຂອງພະຍ
າດໃຫ້ຄົນອື່ນແລະຄົນໃນຊຸມຊົນ.ທ່ານຈະຕິດເຊືອ້ໝາກແດງນ້ອຍພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ,ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່
ມີພູມຄຸມ້ກັນປ້ອງກັນພະຍາດນີໄ້ດ.້

ໄຂໝ້າກແດງໃຫຍ່
ອາການ

·· ໄຂ້ຕໍ່າ,ຕໍ່າກວ່າ38.3ອົງຊາເຊ(100ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ)
·· ຜື່ນເລັກໜ້ອຍເລີ່ມຈາກໜ້າແລະລາມໄປຫາຕົນໂຕ.
·· ຄຳພົບຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງບວມຫຼັງຫູ,ດ້ານຫຼັງກ້ານຄໍແລະຫົວ.
ໃນເດັກແລະຄົນໜຸ່ມ,ໝາກແດງໃຫຍແ່ມນ່ບໍ່ຮຸນແຮງຫາກທຽບໃສ່ໝາກແດງນ້ອຍ.

ມນັສາມາດຫາຍດເີອງໄດ້ພາຍໃນ3ຫາ4ມື.້

ໃນຜູ້ຍິງ,ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດການເຈັບຂໍ່ຫົວເຂົາ່,ມືແລະນິ້ວໄດ.້

ສິງ່ທີຈ່ະຊວ່ຍປ້ອງກັນແມຍ່ງິຖືພາຈາກໝາກແດງໃຫຍແ່ມນ່ການໃຫ້ຢາວັກຊນີໃນເດັກ
ທຸກຄນົໃນຊມຸຊນົຂອງທາ່ນ.

ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງໄດໃ້ນແມ່ຍິງຖືພາ.ແມ່ຍິງ
ທີ່ຖືພາຄວນຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກທີເ່ປັນໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ.່
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ໝາກສຸກໝາກໃສ
ໝາກສຸກໝາກໃສເຮັດໃຫເ້ກີດມໄີຂຕ້ໍ່າໆ,ມີຜື່ນແດງແລະຄັນ.ຜ່ືນມັກຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຕົນໂຕແລະ
ລາມໄປຫາໃບໜ້າ,ແຂນແລະຂາທັງສອງເບື້ອງ.ຈາກນັ້ນຕຸ່ມຈະກາຍເປັນລັກສະນະເປັນຕຸ່ມນໍ້າໂພງແລະ
ແຕກອອກເປັນສະເກັດແຜເປື່ອຍ.

ໝາກສຸກໝາກໃສມັກຈະຫາຍດເີອງພາຍໃນເວລາໜຶ່ງອາທິດ.ແຕເ່ມື່ອໃຊ້ມເີກົາຕຸ່ມຄັນສາມາດເຮັດໃຫເ້ຊື້
ອແຜ່ກະຈາຍແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເກີດມີການຕິດເຊື້ອໄດ.້

ຊວ່ຍເດັກບໍໃ່ຫເ້ຂາົເກົາຕຸ່ມຜື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.ຕັດເລັບຂອງເດັກໃຫ້ສັນ້ແລະມືຕ້ອງສະອາດຢູສ່ະເໝ.ີ
ຫຼືທ່ານອາດຈະໃສຖ່ົງມໃືຫເ້ດັກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເກົາ.ບັນເທົາອາການຄັນໃຫເ້ດັກໂດຍການສວມໃສເ່ສື້ອຜ້າ
ທີ່ສະບາຍແລະບໍ່ຮ້ອນ,ໃຫເ້ດັກກິນພືດທັນຍາຫານແລະອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດພ້ອມທັງດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພ.ໍ
ການໃຫ້ຢາລົດອາການຄັນເຊັ່ນຄລເໍຟນິຣາມນິກໍສາມາດຊວ່ຍບັນເທົາອາການຄັນໄດ້ຄືກັນ.ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ້າ
49.

ໝາກສຸກໝາກໃສກໍສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ(ເບິ່ງບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບວັກຊີນ-ກໍາ
ລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຫຼເືຄີຍເປັນໝາກສຸກໝາກໃສມາກ່ອນ,ນັ້ນແມນ່ທ່ານມີພູມຄຸມ້ກັ
ນຕໍ່ພະຍາດນີແ້ລ້ວ.

ຂີຫ້ິດ
ຂີ້ຫິດເຮັດໃຫເ້ກີດມີອາການຄັນໄປຕາມຕົນໂຕ,ມ,ືແຂນ,ຂາແລະບໍລເິວນອະໄວຍະວະເພດ.
ສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ມັກເກີດຂຶ້ນໃນເດັກ.ຂໍ້ມນູເພີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບພະຍາດຂີ້ຫິດແລະ
ບັນຫາພະຍາດຜິວໜັງອື່ນໆ,ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໃນບົດກຽ່ວກັບບັນຫາຂອງຜິວໜັງ,
ເລັບແລະຜົມ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ໝາກເບີດ
ໝາກເບີດເລີມ່ຈາກການມໄີຂ,້ອິດເມື່ອຍ,ເຈັບຫົວແລະກິນອາຫານໄດ້
ໜ້ອຍລົງ.ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເຈັບເວລາອ້າປາກເພື່ອຫຼືກິນອາຫານ.
ສອງມື້ຕໍ່ມາ,ອາການບວມເຈັບຈຶ່ງຄ່ອຍປາກົດໃຫເ້ຫັນບໍລເິວນຫຼັງຫູຫາລຸ່
ມກ້ອງຄາງກະໄຕ,ດັ່ງເຊັ່ນໃນຮູບນີ.້ມນັອາດເປັນເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງແລະ
ລາມໄປຫາອີກເບື້ອງໜຶ່ງໄດ.້

ໝາກເບີດຈະຫາຍດເີອງໄດ້ປະມານ10ມື.້ຫາກອາການບວມຍັງບໍ່ຫາຍໄປ,ມນັອາດເກີດຈາກບັນຫາອື່ນ.
ຂາດສານອາຫານ(ອ່ານໜ້າທີ20ໃນອາຫານທີ່ດເີຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ)ແລະຕິດເຊື້ອHIV
(ອ່ານການຕິດເຊື້ອເອັດໄອວີHIVແລະAIDSເອດສ-ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)ທັງສອງພະຍາດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫເ້
ກີດການບວມແບບຊໍາເຮື້ອແລະຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຢູ່ກ້ອງຫເູຊິ່ງອາດມລີັກສະນະຄາ້ຍກັບໝາກເບີດ.

ບໍ່ຄ່ອຍພົບການຕິດເຊື້ອໝາກເບີດທີ່ສາມາດລາມໄປຫາຫູຫຼືສະໝອງ.ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ
ຈາກແພດໝໍທັນທີທັນໃດຖ້າວ່າບາງຄົນມີອາການໃດໜຶ່ງຂອງເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ(ໜ້າ13)
ຫຼເືດັກມີບັນຫາຂອງການໄດ້ຍິນ.

ໝາກເບີດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໄດ້ຮັບວັກຊີນ(ເບິ່ງບົດກຽ່ວກັບວັກຊີນ-ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).
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ໂປລໂິອ
ໂປລໂິອຖືວ່າເປັນພະຍາດທີ່ຮາ້ຍແຮງ.ມັກເລີມ່ເກີດຈາກການເປັນໄຂ້ຫວັດ,ມໄີຂ,້
ຖອກທ້ອງ,ຮາກແລະເຈັບຕາມກ້າມຊີ້ນ.ເດັກໂດຍສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ຈະຫາຍດໄີດໄ້ວ.
ແຕ່ສາໍລັບເດັກຈໍານວນໜຶ່ງ,ໂປລໂິອແມນ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກ້າມຊີ້ນເດັກ.

ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຈະມີອາການອ່ອນແຮງ,ສ່ວນໃຫຍມ່ັກເກີດຢູຂ່າເບື້ອງໃ
ດໜຶ່ງ.ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ຂາເປ້ຍລ່ອຍໄດ.້ຫາກມີອາການເປ້ຍລ່ອຍ,
ມນັຈະເຮັດໃຫ້ຂາເດັກລີບເຂົາ້ແລະນ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ຂາອີກເບື້ອງໜຶ່ງຍັງເປັນປົກ
ກະຕ.ິຫາກທ່ານສັງເກດເຫັນເດັກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມລີັກສະນະເປ້ຍລ່ອຍເບື້ອງໃດ
ໜຶ່ງຫຼືທັງສອງເບ້ືອງ,ໃຫ້ພາໄປພົບແພດເພື່ອໃຫ້ການປິ່ນປວົທັນທີທັນໃດ.

ໂປລໂິອສາມາດເຮັດໃຫເ້ຈັບປວດໄດ.້ການໃຫ້ຢາແກ້ປວດ
ປາຣາເຊຕາໂມນ(ອາເຊຕາມໂີນເຟັນ)ຫຼືໄອບໂູຟຣເຟັນibuprofen
ກໍສາມາດຊວ່ຍບັນເທົາອາການເຈັບໄດ.້ໃຫເ້ອົາຂາເດັກແຊໃ່ນນໍ້າອຸ່ນ,ເຝິກແອບບໍລເິວນແຂນ-ຂາທີ່ຖືກ
ເເຕະຕ້ອງໃຫເ້ດັກແມນ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບໍໃ່ຫເ້ດັກພິການໄດ້.້ໃຫ້ອ່ານບົດທີ7ສາໍລັບເດັກ
ທີ່ພິການໃນໜູ່ບາ້ນ.

ການປ້ອງກັນ

ໃຫເ້ດັກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂປລໂິອ.ການໂຄສະນາວັກຊີນເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ໂປ
ລໂິອຫາຍໄປຈາກຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກນີ.້ຫາກເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ,ພະຍາດນີ້ກໍຈະຫາຍໄປ.

ການຕິດເຊືອ້ເອສັໄອວີHIVແລະAIDSເອດສ
ການຕິດເຊືອ້ເອັສໄອວີເຮັດໃຫ້ຮາ່ງກາຍອ່ອນເພຍ,ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸມ້ກັນຕໍ່າເຊິ່ງເຮັດໃຫເ້ປັນປອດອັກເສບ,
ວັນນະໂລກ,ຖອກທ້ອງແລະເປັນພະຍາດອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ.ມນັເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງບົ່ງມະຕໃິຫໄ້ວ
ຫາກເດັກມເີຊື້ອເອັສໄອວີ.

ຫາກທ່ານຕອບວ່າ“ແມນ່”ໃນຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ,້ກະລນຸາອ່ານບົດການຕິດເຊືອ້ເອັສໄອວີແລະເອດສ(ກໍາ
ລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

·· ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອເອັສໄອວີໃນບໍລິເວນທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ບໍ?
·· ເຈັ້າເປັນພໍ່ຫຼືແມ່ທີ່ໜ້າຈະມີເຊື້ອເອັສໄອວີຫຼືບໍ?
·· ທ່ານໄດ້ດູແລແມ່ຍິງທີ່ຖືພາທີ່ອາດຈະມີເຊື້ອເອັສໄອວີຫຼືບໍ?
·· ທ່ານໄດ້ດູແລເດັກທີ່ອາດຈະຕິດເຊື້ອເອັສໄອວີຫຼືບໍ?
·· ທ່ານໄດ້ດູແລເດັກທີ່ເຕີບໂຕຊ້າແລະເຈັບເປັນຫຼາຍກວ່າເດັກທົ່ວໄປຫຼືບໍ?

ຢາປິນ່ປວົ ເອສັໄອວີ ສາມາດຊວ່ຍໃຫເ້ດັກທີ່ຕິດເຊືອ້ ເອສັໄອວີ ໃຫເ້ຂາົມອີາ ຍ ຸຢນື, ສຂຸະພາບດໄີດ.້
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ບນັຫາທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ

ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ�າເນີດ(ເດັກກະຕຸກ)
ສະໝອງພິການມາແຕ່ກໍາເນີດແມນ່ອາການໜຶ່ງຂອງສະໝອງພິການເຊິ່ງເຮັດໃຫເ້ດັກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດ
ປົກະຕ.ິ

·· ໃນຕອນທີ່ເດັກເກີດ,ເດັກອາດມີຕົນໂຕອ່ອນແຫຼວ(ແຕ່ບາງຄັ້ງເດັກອາດເບິ່ງຄືປົກກະຕິໃນເບື້ອງຕົ້ນ).
·· ໃນເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ,ເດັກຈະມີພັດທະນາການທີ່ຊ້າຜິດປົກກະຕິກວ່າເດັກທົ່ວໆໄປ.ເດັກອາດຕັ້ງຄໍ,ນັ່ງ
ຫຼືຄານໄດ້ຊ້າກວ່າຄົນອື່ນ.

·· ເດັກມີບັນຫາໃນການລ້ຽງ,ເດັກອາດແອ່ວແລະໄຫ້ຕະຫຼອດຫຼືເດັກອາດງຽບຜິດປົກກະຕິ.
·· ເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ,ເດັກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະມີການຊັກກະຕຸກ
ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກທີ່ມສີະຫມອງພິການມາແຕ່ກໍາເນີດມີການຄິດແລະການຮຽນຮູ້ທີ່ຊາ້.ແຕ່ບໍ່

ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະເປັນແບບນີ້ໝົດທຸກຄົນ.ເດັກທີ່ສະໝອງພິການມາແຕ່ກໍາເນີດສາມາດຫຼິ້ນ,ຮຽນຮູ້ແລະ
ໄປໂຮງຮຽນກໍໄດ້.

ສະໝອງພິການມາແຕ່ກໍາເນີດບ່ໍສາມາດປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ.້ແຕ່ທ່ານສາມາດຊວ່ຍໃຫເ້ດັກທີ່ພິການນີ້
ມີການເຄ່ືອນໄຫວ,ການຊືສ່ານແລະດແູລຮັກສາຕົນເອງດ້ວຍຕົວຂອງເຂາົເອງ.ໃຫ້ສອບຖາມປຶກສາກັບສນູ
ຟື້ນຟູຄົນພິການຫຼືຄຼີນິກທີ່ຢູ່ໃກ້ບາ້ນທ່ານແລະໃຫ້ເບິ່ງໃນປືມ້ເດັກພິການໃນໝູ່ບາ້ນສາໍລັບຂໍ້ມນູເພີ່ມເຕີມກຽ່ວ
ກັບການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ມສີະໝອງພິການມາແຕ່ກໍາເນີດ.

ໃບໜ້າ,ຄໍຫຼືຕົນໂຕບິດບຽ້ວ
ແລະກະຕຸກ.ກ້າມຊີ້ນແລະ

ຂາບິດກຽ້ວເຂົ້າກັນຄືກັບມີດຕັດ.
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ສະດືສວດ(ສະດືລອດ)
ທ້ອງທີ່ສວດນູນອອກມາແບບໃນຮູບນີແ້ມນ່ເກີດມາຈາກການແຍກອອ
ກຈາກກັນຂອງກ້າມຊີ້ນໜ້າທ້ອງ.ສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ມນັຈະປິດເອງແລະ
ກໍບໍຈ່ໍາເປັນໃຊຢ້າປິ່ນປວົ.ການທີ່ໃຊ້ຜ້າມາພັນບໍລເິວນນັ້ນໄວ້ມນັບໍ່ຊວ່ຍຫັຍງ
(ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ສະດືຫຼຸບລົງໄປ,ເດັກຈະບໍເ່ຈັບອີກ).

ຫາກວ່າມໄີສ້ສວດໃຫຍ່ອອກມາແບບນີ້ມນັບໍໄ່ດເ້ປັນອັນຕະລາຍຫຍັງ
ແລະສ່ວນໃຫຍມ່ັກຈະຫາຍດເີອງໄດ.້ຖ້າຫາກຍັງເຫັນຢູຈ່ົນເດັກມີອາຍຸຮອດ5ປ,ີ
ຄວນໄປປຶກສາກັບແພດໝ.ໍບາງທີອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດ.

ອນັທະບວມ,ອັ່ງນ�າ້ແລະໄສເ້ລືອ່ນ
ຖົງທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມລູກອັນທະເອີ້ນວ່າຖົງອັນທະ,ມນີໍ້າຫຼືພາກສ່ວນຂອງໄສ້ທີ່ຍື່ນອອກມານີເ້ປັ
ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການບວມເບ້ືອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງຂອງອັນທະ.ທ່ານສາມາດຫາສາເຫດ
ຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດໂ້ດຍການໃຊໄ້ຟສາຍຊ່ອງຈາກທາງດ້ານຫຼັງຂອງຖົງອັນທະ.

·· ຖ້າວ່າມັນສາມາດຊ່ອງຜ່ານນັ້ນໝາຍວ່າຖົງອັນທະເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າ.
ເຮົາເອີ້ນອາການນີ້ວ່ານໍ້າອັ່ງທີ່ຖົງອັນທະແລະສາມາດຫາຍດີເອງໄດ້.ຖ້າຫາກວ່າ
ເປັນດົນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີຄວນໄປປຶກສາກັບແພດຫມໍ.

·· ຖ້າວ່າໄຟບໍ່ສາມາດຊ່ອງຜ່ານໄດ້ແລະຮູ້ສຶກວ່າຖົງອັນທະຈະມີລັກສະນະໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ເມື່ອເວລາເດັກໄອຫຼືໄຫ້,ນັ້ນໝາຍວ່າພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໄສ້ໄດ້ລອດລົງມາໃສ່ຖົງ.
ສິ່ງນີ້ເຮົາເອີ້ນວ່າໄສ້ເລື່ອນ(ໄສ້ລອດ).

ໄສ້ເລື່ອນສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດໄດ້ທັງເດັກຜູ້ຊາຍ
ຫຼເືດັກຜູ້ຍິງ.ຖ້າຫາກວ່າມນັບວມໃຫຍເ່ມື່ອເດັກໄຫ້ຫຼໄືອນັ້ນ
ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າແມນ່ໄສເ້ລື່ອນ.(ຫາກຂະໜາດມນັຍັງຄເືກົ່າ,
ມນັອາດແມນ່ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງ,ໃຫ້ອ່ານວິທີກວດຄົນເຈັບ-ກໍາລັງ
ຂຽນຂຶ້ນຢູ່).
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ໄສ້ເລື່ອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປວົດ້ວຍການຜ່າຕັດ.ທ່ານອາດສາມາດຍູມ້ນັເຂົາ້ໄປເອງກໄໍດໃ້ນເບື້ອງຕົ້ນ:

1. ຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້,ໃຫ້ຢານອນຫຼັບ(ໄດອາເຊປັມ)
ແກ່ເດັກກ່ອນ(ເບິ່ງໜ້າ48).

2. ໃຊ້ໝອນ,ຫຼືໃຊ້ໄມ້ຄໍ້າດັນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຕຽງຫຼືເສື່ອເພື່ອເຮັ
ດໃຫ້ສະໂພກຂອງເດັກຢູ່ສູງກວ່າຫົວຂອງເດັກ.

3. ໃຫ້ເດັກງໍຫົວເຂົ່າເຂົ້າແລະໃຫ້ເດັກຍະຂາໄປເບື້ອງທີ່ໄສເລື່ອນ-
ເຮັດຂາຄືກັບກົບ.

4. ໃຊ້ຜ້າເຢັນຫຼືແຜ່ນຜ້າເຢັນໃສ່ນໍ້າກ້ອນໃສ່ບ່ອນທີ່ໄສ້ເລື່ອນເພື່ອຫຼຸ
ດຜ່ອນອາການບວມ.ປະໄວ້10ນາທີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

5. ຫາກວິທີນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ,ພະຍາຍາມລອງເອົາມືດັນໄສ້ເລື່ອນຄ່ອຍ
ໆເພື່ອໃຫ້ມັນເຂົ້າທີ່.

ເຖິງຢາ່ງໃດກແໍລວ້ແຕ່ເດັກກໍຍັງຕ້ອງການການຜ່າຕັດຢູ່ດ,ີເຖິງວ່າທ່ານຈະດັນເອົາໄສເ້ຂົາ້ໄປແລວ້ກໍຕາມ.

ຖົງອັນທະທີເ່ຈັບແບບຮຸນແຮງ,ໂດຍສະເພາະຫາກເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ,ສ່ວນໃຫຍມ່ັກມີການບິ
ດຢູ່ທາງໃນຮາ່ງກາຍ.ເຮາົເອີ້ນອາການນີ້ວ່າອັນທະບິດແລະເດັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດທັນ
ທເີພື່ອຮັກສາແກ່ນອັນທະໄວ.້

ການບາດເຈັບແລະອຸບັດຕເິຫດ
ເດັກມັກຈະເກີດການບາດເຈັບແລະອຸບັດຕເິຫດຫຼາຍກວ່າຜູໃ້ຫຍ,່ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ການປິ່ນປວົສາໍລັບການ
ບາດຈາກອຸບັດຕເິຫດແລະການບາດເຈັບຕ່າງໆແມນ່ໃຊວ້ິທີການປິ່ນປວົແບບດຽວກັນກັບຜູໃ້ຫຍ.່ໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່
ຽວກັບການປິ່ນປົວການບາດເຈັບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນບົດທີເ່ວົ້າກຽ່ວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

ການບາດເຈັບສ່ວນໃຫຍໃ່ນເດັກສາມາດປ້ອງກັນໄດ.້

ການສະໝັກອາຫານ
ການສະໝັກເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຂອ້ນຂາ້ງຮາ້ຍແຮງໃນເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ2ປ.ີຫາກວ່າເດັກມໄີອຫຼືເວົ້າໄດ,້
ໃຫເ້ບິ່ງຈົນວ່າເດັກໄອເອົາສິ່ງທີ່ສະໝັກອອກມາໄດ.້ຫາກເດັກບໍ່ສາມາດໄອຫຼເືວົ້າໄດ,້ໃຫ້ຊວ່ຍເດັກດ້ວຍການ
ຍູຈ້າກດ້ານຫຼັງແລະດັນແຮງໃສ່ໜ້າເອິກຂອງເດັກ,ຫຼເືດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ປຂີຶ້ນໄປໃຫ້ດັນມໃືສ່ກ້ອງລີນ້ປີ່
ເພື່ອດັນເອົາສິ່ງທ່ີຄາຄເໍດັກອອກ.ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ້າ4ຫາ5ໃນບົດກຽ່ວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

ວັດຖຸທີມຮີູບຊົງເປັນວົງມນົ,ອາຫານທີເ່ປັນລັກສະນະເປັນວຸ້ນສ່ວນໃຫຍແ່ລວ້ເປັນສາເຫດໃຫເ້ກີດອ
າການສະໝັກໃນເດັກນ້ອຍ.ຫຼີກເວັ້ນການເອົາເຂົາ້ໜົມອົມ,ໝາກຖົ່ວດິນ,ລູກຊີ້ນກ້ອນ,ຊດີສກ້ອນຫຼື
ຜັກທີຕັດເປັນກ້ອນໃຫເ້ດັກກິນ.ອາຫານທີເ່ໝາະສມົສາໍລັບເດັກນ້ອຍຄວນເປັນອາຫານທີ່ອ່ອນແລະ
ຕັດໃຫ້ພໍດີຄາໍກືນໄດ້ງ່າຍ.

ເຄື່ອງຫຼິ້ນ,ໝາກບີ່,ຫຽຼນແລະ
ປມູເປົ້າແມນ່ສາເຫດຫຼັກໆທີເ່
ຮັດໃຫເ້ກີດການສະໝັກແລະ
ຄວນເກັບໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ.
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ສານພິດ
ສານພິດລວມມຢີາຂາ້ແມງໄມ້ແລະນໍາ້ຢາເຮັດຄວາມສະອາດຕ່າງໆຄວນເກັບໄວໃ້ນຕູ້ຫຼືຖ້ານທີ່ຢູສູ່ງ
ລ໋ອກໃສ່ກຸນແຈໄວ້ບໍໃ່ຫເ້ດັກສາມາດເອົາໄດ.້ສາໍລັບລາຍລະອຽດກຽ່ວກັບການແກ້ພິດເບື້ອງຕົ້ນແລະ
ການແຍກຊະນິດຂອງພິດ,ໃຫ້ອ່ານໜ້າທີ44ຫາ47ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

ການຈມົນ�າ້
ເດັກສາມາດທີ່ຈະຈມົນໍ້າໃນໜອງ,ຮ່ອງນໍ້າຫຼແືມແ້ຕ່ຄຸນໍ້າກເໍປັນໄປໄດ.້ເຮາົຕ້ອງໄ
ດເ້ບິ່ງແຍງເດັກຕະຫຼອດເວລາເມື່ອເຂາົຢູ່ໃກ້ບ່ອນທີ່ມນີໍ້າ.ເດັກທີໃ່ຫຍແ່ດແ່ລວ້,
ໂດຍສະເພາະເດັກຜູ້ຊາຍ,ມັກຈະຈມົນໍ້າຍ້ອນຂາດຄວາມລະວັງ
ເມື່ອເດັກລອຍນ້ໍາໃນບ່ອນທີເ່ລິກແລະນໍາ້ແຮງ.
ໃຫແ້ນໃ່ຈວ່າບ່ອນທີເ່ດັກໄປລອຍນໍ້າແລະຂວົມີຄວາມປອດໄພແລະການສອນໃ
ຫເ້ດັກລອຍນໍ້ານີເ້ປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານປອດໄພ.

ໄຟໄໝ້ຫຼືນ�າ້ຮ້ອນລວກ
ໄຟໄໝ້ຫືຼນໍາ້ຮ້ອນລວກສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໃຫເ້ດັກຢູ່ຫ່າງຈາກເຕົາໄຟ,ໝໍ້ແກງແລະກະທະທີ່ຮ້ອນ,
ໄຟແລະຫຼອດໄຟ.ແຕ່ຫາກມີການບາດເຈັບທີເ່ກີດຈາກຫຼືນໍາ້ຮ້ອນລວກແລວ້,ສິ່ງທີ່ສາໍຄັນທີ່ສຸດຄໃືຫ້ກ
ານປ່ິນປວົເຂາົໂດຍດ່ວນ,ເພື່ອລົດຜ່ອນອາການເຈັບແລະປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫເ້
ຈັບເປັນຢາ່ງຮຸນແຮງຫຼັງຈາກຖືກໄໝ້ຫຼືນໍາ້ຮ້ອນລວກ.ການຖືກໄຟໄຫມ້ຫຼືນໍາ້ຮ້ອນລວກຢາ່ງຮຸນແຮງໃນ
ບາງກໍໍລະນີອາດບໍເ່ຈັບຫຼາຍຍ້ອນວ່າເສັນ້ປະສາດສ່ວນນັ້ນໄດ້ຖືກທໍາລາຍໄປຈາກທາງໃນຂອງຜິວຫນັງ.
ເຖິງຈະບ່ໍມີອາການເຈັບກໍຕາມ,ເຂາົກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົ.ສ່ວນການປິ່ນປວົແບບໃດນັ້ນ,ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງ
ໜ້າ37ໃນບົດປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

ອຸບັດຕເິຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ
ໝວກກັນກະທົບແລະ
ສາຍເຂັມຂດັນີລະໄພສາມາດປ້ອງກັນ
ການບາດເຈັບແລະ
ການເສຍຊວີິດຈາກອຸບັດຕເິຫດຈາກການ
ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເຊັ່ນ:ລົດຈັກ,ລົດ
ຖີບ,ແລະລົດໃຫ່ຍ.ໂດຍການເຮັດໃຫ້
ຖະໜົນຫົນທາງປອດໄພສາລັບຄົນຍາ່ງ
ແລະຄົນຂີ່ລົດຖີບ,ການບາດເຈັບແລະ
ການເສຍຊວີິດຈາກອຸບັດຕເິຫດເຫຼົ່ານີ້ສາ
ມາດປ້ອງກັນໄດ.້

ການທາຮນຸນະກ�າ
ຄວາມຮຸນແຮງແລະການທາຮຸນນະກໍາເດັກແມນ່ບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງທີເ່ກີດປະຈໍາແລະ
ສາມາດສາ້ງຄວາມເຈັບປວດໃຫເ້ດັກໄດ້-ບໍ່ພຽງແຕ່ຮາ່ງກາຍ,ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຈິດໃຈຂອງເຂາົເຈົ້ານໍາ.ເບິ່ງແຍ
ງເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການທາຮຸນນະກໍາແມນ່ໜ້າທີ່ຂອງຜູໃ້ຫຍ່ທຸກຄົນ.ວິທີການສັງເກດວ່າເດັກຖືກກະທໍາຮຸ
ນແຮງແລະຂໍມ້ນູກຽ່ວກັບເລື່ອງນີ,້ໃຫ້ອ່ານບົດກຽ່ວກັບການທາຮຸນນະກໍາ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

ເດັກທີ່ອາຍຸປະມານ1ປີ
ສາມາດເຂົ້າໄປຄາໃນຄໄຸດ້
ແລະເຮັດໃຫເ້ຂົາຈມົນໍ້າໄດ.້

ປ້ອງກັນລູກຂອງທ່ານດ້
ວຍການໃສ່ໝວກກັນກ
ະທົບໃຫເ້ຂົາເຈົ້າແລະ
ທ່ານເອງກໍຄວນປ້ອງກັ
ນຕົວທ່ານເອງດ້ວຍກາ
ນໃສ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.
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ສ�າລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ຫາກທ່ານພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກ,ໃຫໄ້ປຕິດຕາມເບິ່ງເດັກເປັນປະຈໍາ.
ມນັຈະເປັນການງ່າຍຫາກທ່ານໄປເບິ່ງເດັກເພື່ອຈຸດປະສົງໃນ
ການຕິດຕາມສັກຢາວັກຊີນໃຫເ້ຂາົ(ໃຫ້ອ່ານບົດວັກຊີນ-
(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່)ຫຼືທ່ານອາດຈະໄປເບິ່ງເດັກທຸກໆ2
ເດືອນໃນປີທໍາອິດແລະປີລະເທື່ອໃນປີຕໍ່ໆມາ.

ໃຫໄ້ປເບິ່ງເດັກປະຈໍາຫາກເດັກສະແດງອາການທີ່
ມີບັນຫາ,ເບິ່ງຄມືີພັດທະນາການຊ້າຫຼໃືຫຍ່ບໍ່ສມົໄວ.
ທ່ານຄວນກັບໄປຕິດຕາມ(ຫຼືອາດຖາມແມເ່ດັກໃຫ້ພາ
ເດັກໄປຫາທ່ານປະຈໍາ)ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໃຫ້ການປິ່ນປົ
ວເຂົາແລ້ວເຂາົມີອາການດີຂຶ້ນຫຼືຍັງຕ້ອງການການປິ່
ນປວົເພີ່ມອີກ.

ໃນຂະນະດຽວກັນມນັອາດຈະງ່າຍຫາກທ່ານບອກແມເ່ດັກໃຫ້ພາເດັກມາພົບທ່ານຢູໂ່ຮງໝໍຫຼືສຸກສາລາບ່
ອນທ່ີທ່ານເຮັດວຽກເພື່ອຕິດຕາມອາການຂອງເດັກ.ມນັຈະເປັນການດີກວ່າສາໍລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸ
ກທີໄ່ປຕິດຕາມເດັກທີເ່ຮືອນຂອງເຂາົເຈົ້າ.ມນັຈະເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ບໍໃ່ຫເ້ດັກໄປຫາທ່ານທີໂ່ຮງໝເໍຊິ່ງເດັກອາ
ດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍທີ່ນອນຢູໂ່ຮງໝໍກເໍປັນໄດ.້ເຊັ່ນດຽວກັນ,ບາງທແີມເ່ດັກເອງກໍບໍ່ສາ
ມາດພາລູກໄປຫາທ່ານໄດເ້ພາະເຂາົບໍ່ສາມາດປະວຽກງານຫຼືລູກອີກຄົນໃຫ້ຢູ່ບາ້ນຄົນດຽວໃນຂະນະທີ່ພາອີກ
ຄົນໄປໂຮງໝ.ໍໂດຍສະເພາະແລວ້ແມຍ່ິງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໄປ
ເບິ່ງຊວ່ຍຕິດຕາມອາການລູກນ້ອຍຂອງເຂາົເຈົ້າ.

ເດັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມເອາົໃຈໃສສ່ວ່ນໃຫຍແ່ລວ້ແມນ່ເດັກທ່ີບໍເ່ຄຍີເຂົາ້ມາພົບທາ່ນ.

ສາໍລັບເດັກທີໃ່ຫຍແ່ດແ່ລວ້,ໃຫ້ກວດເດັກເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມໃນຊວ່ງທີ່ທ່ານລົງຢຽ້ມຢາມ:

·· ໃຫ້ຖາມການເປັນຢູ່ທົ່ວໄປຂອງເດັກ-ເຊັ່ນເດັກມີພາວະປົກະຕິແຂງແຮງດີແລະຈະເລີນເຕີບໂຕສົມໄວ.
·· ໃຫ້ກວດເບິ່ງເດັກຕັ້ງແຕ່ຫົວສຸດຕີນ.ເດັກທີມີສຸຂະພາບດີມັກຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແລະກະຕືລືລົ້ນ.
ຜິວເດັກກ້ຽງງາມດີແລະຮ່າງກາຍເດັກຈະເຕີບໃຫຍ່ສົມສ່ວນແລະແຂງແຮງ.

·· ໃຫ້ຖາມເດັກວ່າຕາມປົກະຕິເຂົາກິນຫຍັງ.ສຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແລະ
ໃຫ້ສານອາຫານແກ່ເຂົາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

·· ຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງເດັກ.ຫຼືຫາກແມ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມພັດທະນາການການເຕີບໂຕຂອງເດັ
ກກໍເປັນການດີ,ໃຫ້ອ່ານວິທີການບັນທຶກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ(ໃນແຜນຕາຕະລາງສຸຂະພາບ
ຫຼືການຈົດບັນທຶກນໍ້າໜັກຂອງເດັກ).

·· ໃຫ້ເບິ່ງວ່າເດັກນຸ່ງຖືສະອາດແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານອາໄສມີສຸຂະອານະໄມບໍ.ໃນຊ່ວງ
ທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມນີ້ທ່ານເອງກໍສາມາດຫາເວລາເພື່ອສອນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເດັກໃຫ້ຢູ່ກິນປອດໄພແລະ
ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດ,ຫຼືໃຫ້ຊອກຫາວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດບ້ານໃຫ້ສະອາດປອດໄພແລະ
ເດັກມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ.

·· ໃຫ້ແນ່ໃຈທີ່ຈະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກແມ່ເດັກແລະຄົນໃນຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກແມນ່ວິທີທາງຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມວາງໃຈແລະເຄາົລົບຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນ.ເມື່ອພໍແ່ມຂ່ອງເດັກເຫັນທ່ານເບິ່ງແຍງລູກຂອງເຂົ
າເຈົ້າ,ເຂາົເອງກໍຈະຮູ້ສຶກດີແລະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທີ່ຈະຖາມບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເຂາົເອງກັບທ່ານເຊັ່ນກັນ.
ການລົງໄປຢຽ້ມຢາມເດັກເປັນປະຈໍາເພື່ອຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງເດັກແມນ່ວິທີທີ່ດີ
ທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະສາມາດຮູ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເດັກນໍາ,ເຊິ່ງທ່ານເອງກໍຈະໄດ້ຊວ່ຍເຫຼື
ອເຂາົເຈົ້າອີກດ້ວຍໃນກໍລະນີທີເ່ຂາົຕ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດ.

ໃຊໂ້ອກາດນີໃ້ຫເ້ປັນປະໂຫຍດໂດຍການສອນເດັກກຽ່ວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບໄປນໍາ.ເດັກມັກຈະເວົ້າທຸກໆຢາ່
ງໃນສິ່ງທ່ີເຂາົໄດ້ຮຽນຮູຈ້າກຄົນໃນຄອບຄົວແລະເດັກຄົນອື່ນໆ.ເດັກເອງກໍສາມາດຊວ່ຍສາ້ງພື້ນຖານທີ່ດີຂອ
ງສຸຂະພາບທີ່ດໃີນຊຸມຊົນໄດເ້ຊັ່ນດຽວກັນ.

ເດັກທີເ່ຕີບໂຕສມົໄວແມນ່ເດັກທີມ່ສີຂຸະພາບດ.ີ
ໃຫ້ບັນທຶກຂໍ້ມນູການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງເດັກໃນຕາຕະລາງ,ດັ່ງເຊັ່ນໃນຕາຕະລາງທີ່ມໃີນໜ້າຕໍໄ່ປນີ.້ແມ່ຫຼືຄົ
ນທີເ່ບິ່ງແຍງເດັກຄວນເປັນຄົນທີເ່ກັບຕາຕະລາງນີໄ້ວ.້ໃຫ້ອະທິບາຍໃຫເ້ຂາົຮູ້ວິທີໝາຍ,ເມື່ອເຂາົຮູເ້ຂົາ້ໃຈເຂາົ
ກໍຈະຕິດຕາມການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງລູກເຂາົເອງໄດ.້
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ວິທີການນ�າໃຊບ້ັດກວດສຂຸະພາບ

ຂັ້ນທີ່3
ແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ຊັ່ງນໍ້າ
ໜັກລູກຂອງທ່ານເປັນ
ກິໂລກຼາມ.

ຈໍ້າເມັດໄວ້ບ່ອນທີ່ນໍ້າໜັກຕັດກັບເດືອນ
ປະຈຸບັນທີ່ກວດ.

ຂັ້ນທີ່2
ຂຽນແຕ່ລະເດືອນຕໍໄ່ປ,ເພື່ອ,
ຕິດຕາມເດືອນທີ່ຄົບຮອບເດືອນເກີດ

ຂັ້ນທີ່1
ຂຽນເດືອນເກີດຂອງລູກໃສ,່
ບ່ອນນີ:້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າເດັກເກີດເດືອນ
ເມສາ.
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ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າເດັກບໍມ່ີການຈະເລນີເຕີບໂຕ,ໃຫໄ້ປກວດເລື້ອຍໆ.ສັງເກດເບິ່ງວ່າເຈົ້າສາມາດຊວ່ຍ
ໃນການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຂອງເດັກໄດ້ໂດຍການໃຫ້ອາຫານເພີ່ມ.ເບິ່ງການເຈັບປວ່ຍທີ່ອາດມີຜົນໃຫ້ມີ
ການຈະເລນີເຕີບໂຕຊ້າ.

ຂັ້ນທີ່4
ນໍ້າໜັກແຕ່ລະເດືອນຂອງເດັກ
ແລະຕື່ມຈໍ້າອື່ນໆໃສ່ບັດ.
ຂຽນເສັ້ນແຕ່ລະຈໍ້າຫາກັນ.
ຖ້າວ່າເດັກສຸຂະພາບດ,ີໃນແ
ຕ່ລະເດືອນຈະມຈີໍ້າເມັດໃໝ່ທີ່
ສູງຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າໃນບັດ.

ໃນເດັກປົກກະຕ,ິ
ມີສຸຂະພາບດ,ີ
ເສັ້ນຂອງຈໍ້າເມັດຈ
ະຢູ່ໃນລະຫວ່າງການ
2ເສັ້ນນີ.້

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມນ່ມນັຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍທີ່ເສັ້ນນີ້ສູງຂື້ນ.

ເສັ້ນນີແ້ມນ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກບໍມ່ເີຕີບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວ.

ຫຼືວ່າຕໍ່າລົງແບບນີ.້
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ພັດທະນາການ
ພັດທະນາການໝາຍວ່າຄວາມສາມາດໃນການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກ.ວິທີທີເ່ດັກໃຊເ້ຄື່ອນໄຫວຂອ
ງຮາ່ງກາຍແລະວິທີທີເ່ດັກໃຊສ້ື່ສານແລະຮຽນຮູໃ້ນການແກໄ້ຂບັນຫາຈະເປັນສິ່ງທີບົ່ງບອກໃນເດັກຄົນນັ້ນ.
ແຕເ່ດັກກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ.ຫາກວ່າເດັກມີພັດທະນາການທີ່ຊາ້,ເດັກອາດຕ້ອງການກາ
ນເອົາໃຈໃສເ່ພີ່ມຕື່ມອີກ.

ເປັນຫຍັງເດັກບາງຄົນຈຶ່ງມີພັດທະນາການທີ່ຊາ້ກວ່າເດັກຄົນອື່ນ?ບາງເທື່ອກໍບໍມ່ເີຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງ-
ແຕກຕ່າງຈາກຄົນປົກກະຕໂິດຍທົ່ວໄປ.ແຕເ່ດັກທີເ່ຈັບເປັນແລະເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານມັກຈະມີພາວະທີ່ມີ
ພັດທະນາການຊ້າກວ່າເດັກປົກກະຕ.ິການຂາດຄວາມສາມາດດ້ານໃດໜຶ່ງກໍສາມາດເຮັດໃຫແ້ຕະຕ້ອງຕໍ່ລະບົ
ບພັດທະນາການເຊັ່ນດຽວກັນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ທັນທີທັນໃດວ່າຖ້າວ່າລູກຂອງທ່ານຫູໜວກ.
ແຕໃ່ນຂະນະດຽວກັນ,ທ່ານອາດສັງເກດໄດ້ວ່າເດັກບໍ່ສາມາດຮຽນເວົ້າໄດ້ຄືກັນກັບເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຂາົ.
ໃຫ້ຕິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກເພາະວ່າພັດທະນາການທີ່ຊ້າອາດຈະມາຈາກເດັກມີບັນຫາສຸຂະພາບຫຼື
ຂາດຄວາມສາມາດນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ.

ເດັກ3ເດືອນສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸມ່ນີ:້

·· ຍີ້ມໄດ້
·· ຕອບສະໜອງເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວ

·· ຕອບສະໜອງເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍແລະ
ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ

·· ມັກຫຼິ້ນມືຕົນເອງ
·· ຮ້ອງໄຫ້ເມື່ອຫິວຫຼືຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ
·· ດູດນົມແມ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ
·· ຍົກຫົວຂຶ້ນຫາກເຮົາຄວໍ່າເດັກຫຼືຄວໍ່າຕົວເອງໄດ້

ເດັກ6ເດືອນສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸມ່ນີ:້

·· ຫງວກທັນທີເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ
·· ກິ້ງຕົວໄປມາໄດ້

·· ຈຳແນກຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້
·· ຈັບສິ່ງຂອງຂຶ້ນລົງແລະເອົາເຂົ້າປາກຕົວເອງໄດ້
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ເດັກ1ປສີາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸມ່ນີ:້

·· ເຂົ້າໃຈແລະຮຽນສຽງຫຼືຄໍາເວົ້າທີ່ງ່າຍໄດ້
·· ຢອກຫຼິ້ນນຳໄດ້ເຊັ່ນການເຮັດມືປິດໜ້າຈິ່ງຈະ
·· ພະຍາຍາມເອົາສິ່ງຂອງໃສ່ໄວ້ໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງ

·· ນັ່ງຕັ້ງໄຂ່ແລະຄານເອງໄດ້
·· ຊ່ວຍຕົວເອງລຸກຍືນໄດ້

ເດັກ3ປສີາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸມ່ນີ:້

·· ເຂົ້າໃຈແລະ
ເວົ້າເປັນປະໂຫຍກງ່າຍໆໄດ້

·· ເຮັດວຽກເລັກໆນ້ອຍໆໄດ້
ເຊັ່ນປັດກວດເຮືອນ

·· ສັງເກດສີໜ້າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນໄດ້

·· ຈັດແບ່ງສິ່ງຂອງໄດ້
·· ແລ່ນ,ໂດດແລະປີນປ່າຍໄດ



້

ຫາກວ່າເດັກມີພັດທະນາການທີ່ຊ້າ,ທ່ານສາມາດເຮັດ2ອັນນີເ້ພື່ອຊວ່ຍເຂາົ:

1. ໃຫ້ປຶກສາກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເພື່ອຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີພັດທະນາການຊ້າ.
2. ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ແບບພິເສດສຳລັບເດັກທີມີພັດທະນາການທີ່ຊ້າເຫຼົ່ານີ້.

ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຕາມຄວນທີ່ຈະເປັນໄປຖ້າວ່າ
ເດັກມີການພັດທະນາຊ້າ.
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ໃຫ້ອ່ານບົດຄວາມຊ້ອນທ້າຍA(ໜ້າທີ56)ສາໍລັບຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.ຕາຕະລາງເຫຼົ່າ
ນີແ້ມນ່ເຄື່ອງມືທີ່ສາໍຄັນສາໍລັບພໍແ່ມ່ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທໃີຊຕ້ິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກ
ແລະໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼືອໃນຕໍ່ໜ້າ.

ການຊວ່ຍເຫຼືອການຮຽນຮູຂ້ອງເດັກ
ເມື່ອເດັກມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວລາວສາມາດຮຽນຮູຈ້າກສິ່ງທີເ່ຂາົໄດ້ຖືກສອນມາ.ຄວາມຮັບຮູູ້
ແລະທັກສະທີ່ລາວໄດ້ຮຽນມາຈາກໂຮງຮຽນສາມາດຊວ່ຍລາວໃຫເ້ຂົາ້ໃຈແລະປະຕິບັດຕາມໃນພາຍຫຼັງ.
ໂຮງຮຽນຈຶ່ງແມນ່ບ່ອນທີ່ສາໍຄັນສາໍລັບເດັກ.

ແຕເ່ດັກກໄໍດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຢາ່ງຈາກບາ້ນ,ເຂດທີ່ອາໃສຫຼືຕາມຖະໜົນຫົນທາງ.
ເດັກຮຽນຈາກການໄດເ້ຫັນ,ໄດ້ຍິນແລະລອງເຮັດດ້ວຍຕົວເອງໃນສິ່ງທີ່ຕົນໄດເ້ຫັນຄົນອື່ນເຮັດ.ເດັກສາ
ມາດຮຽນຮູ້ບໍໄ່ດ້ຫຼາຍຈາກສິ່ງທີ່ຄົນເວົ້າໃຫ້ຟັງ,ນອກເສຍຈາກເຫັນຄົນໆນັ້ນກະທໍາໃຫເ້ບິ່ງນໍາ.ສິ່ງທີ່
ສາໍຄັນທ່ີສຸດທີເ່ຮັດໃຫເ້ດັກສາມາດຮຽນຮູໄ້ດ້-ເຊັ່ນວ່າຄວາມເມດຕາປານ,ີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະ
ການແບ່ງປັນ-ສ່ິງນີ້ສາມາດສອນໃຫເ້ດັກໄດໂ້ດຍການເປັນຕົວຢາ່ງທີ່ດໃີຫເ້ຂາົເຫັນ.

ເດັກຮຽນຮູຈ້າກການພະຈົນໄພ.ເດັກຕ້ອງການຮຽນຮູຈ້ະເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ,ແມແ້ຕເ່ດັກເຮັດຜິດພາດກໍ່
ຕາມ.ເມື່ອຕອນທີເ່ດັກຍັງນ້ອຍ,ປົກປ້ອງເຂາົເຈົ້າຈາກອັນຕະລາຍ.ແຕເ່ມື່ອເດັກໃຫຍຂ່ຶ້ນມາ,ຊວ່ຍສອນໃ
ຫເ້ດັກໄດ້ຮູ້ວິທີດແູລຕົວເອງ.ໃຫເ້ດັກຮູຈ້ັກການຮັບຜິດຊອບ.ເຄາົລົບການຕັດສນິໃຈຂອງເດັກ,ເຖິງວ່າຈະ
ແຕກຕ່າງຈາກສ່ິງທີ່ທ່ານຄິດໄວ້ກໍຕາມ.

ຫາກເດັກຍັງນ້ອຍ,ເດັກອາດຈະຄິດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ເດັກຈະຄ້ົນພົບວ່າການຊວ່ຍເຫຼືອແລະເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທເີຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.ໃຫ້ຍິນດີແລະ
ຍ້ອງເດັກເພື່ອໃຫເ້ຂາົຮູ້ວ່າສິ່ງທີເ່ຂາົເຮັດນັ້ນມີຄວາມສາໍຄັນສໍາ່ໃດ.

ເດັກບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະຖາມຄາໍຖາມຫຼາຍໆຢາ່ງ.ຫາກພໍແ່ມ,່ຄູແລະຄົນອື່ນໆຫາກຊວ່ຍຕອບຄາໍຖາມເຫຼົ່າ
ນັັ້ນແກເ່ດັກໃຫ້ຊດັແຈ້ງແລະດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ-ແລະບອກເຂາົວ່າບໍ່ຮູໃ້ນສິ່ງທີເ່ຂາົບໍ່ຄວນຮູ້-ເດັກກໍຈະ
ມີຄວາມກ້າທີ່ຈະຖາມຄາໍຖາມອື່ນໆຕໍໄ່ປແລະເມື່ອເດັກໃຫຍຂ່ຶ້ນເຂາົອາດເປັນອານະຄົດທີ່ດີຫຼືສາ້ງຊຸມຊົ
ນຂອງເຂົາໃຫເ້ປັນບ່ອນທີ່ໜ້າຢູຂ່ຶ້ນ.
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ການເບິງ່ແຍງເດັກ:ຢາ
ຢາສ�າລັບຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດແລະໄຂ້
ຢາສາໍລັບປິ່ນປວົອາການເຈັບເລັກໜ້ອຍແລະລົດໄຂ້ປະກອບດ້ວຍຢາປາຣາເຊຕາໂມນ(paracetamol)
(ຢາຊະນິດນີ້ແມນ່ປອດໄພທີ່ສຸດແລະດີທີ່ສຸດສາໍລັບເດັກນ້ອຍ),ແອັສໄພຣິນ(aspirin)ແລະໄອບໂູພຣເຟັນ
(ibuprofen).ຢາAspirinແລະibuprofenແມນ່ສາມາດຫຼຸດການອັກເສບໄດ້(ອາການບວມມເີລືອດ).
ດັ່ງນ້ັນ,ຕົວຢາ່ງ:ຖ້າວ່າຄົນເຈັບຂໍ່ພິກ,ຈະບໍໃ່ຫແ້ຕ່ຢາແກເ້ຈັບ,ແຕ່ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການໄຄ່ບວມພ້ອມ.
ແບບນີ້ຈະໃຫ້ຫາຍດໄີວຂຶ້ນ.ແຕ່ສາໍລັບຄົນທີ່ມໄີຂ້ຫຼືຕິດເຊື້ອໄວລສັຄວນຫຼີກເວັ້ນຢາaspirin.

ຫ້າມໃຫ້ຢາເກີນຂະໜາດຫຼາຍກວ່າຂະໜາດທີແ່ນະນໍາໄວ.້ຢາທັງສາມຊະນິດນີ້ສາມາດເກີດຜົນຂ້
າງຄຽງທ່ີບໍ່ດີຕາມມາຖ້າວ່າກິນຫຼາຍໂພດ.ຕົວຢາ່ງເຊັ່ນ:ກິນaspirinແລະibuprofenເກີນຂະໜາ
ດສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດບາດແຜກະເພາະອາຫານ.ກິນparacetamolເກີນຂະໜາດເຮັດໃຫເ້ບື່ອໄດ.້
ສາໍລັບໄຂຮຸ້ນແຮງຫຼືເຈັບ,ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາຊະນິດໃດໜຶ່ງເກີນຂະໜາດໂດຍການໃຊ້ຢາ
ຫຼາຍໂດຍການໃຊຢ້າໂຕໃດໂຕໜື່ງແທນໄດ້ເຊັ່ນ:ທ່ານສາມາດໃຊ້ຢາparacetamolຫຼືຢາibuprofen.

ຢາParacetamol,acetaminophen
ຢາປາຣາເຊຕາໂມນ(ອາເຊາຕາມໂິນເຟັນ)ແມນ່ຢາທີ່ດ,ີສາມາດຫາຊືໄ້ດ້ສາໍລັບລົດໄຂ້ແລະ
ແກ້ເຈັບໃນລະດັບເບາົບາງ.

ຂ�ຄ້ວນລະວັງ !  

ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ກິນເກີນປະລິມານທີແ່ນະນໍາໄວ.້ຖ້າເກີນຂະໜາດແມນ່ເຮັດໃຫເ້ບື່ຶອຕໍ່ຕັບແລະ
ສາມາດເສຍຊວິິດໄດ.້ເກັບຮັກສາຢານີໄ້ວ້ຫ່າງຈາກມເືດັກ,ໂດຍສະເພາະແມນ່ຊະນິດທີເ່ປັນນໍ້າເຊື່ອມ.

ຢາທີເ່ກັບໄວໃ້ນຄວາມເຢັນສ່ວນຫຼາຍແມນ່ມສີ່ວນປະສມົຂອງຢາປາຣາເຊຕາໂມນ,ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ຢາປາ
ຣາເຊຕາໂມນອີກຖ້າວ່າຈະໃຫ້ອີກອາດຈະເຮັດໃຫເ້ກີນຂະໜາດ.

ວິທີການໃຊ ້

� �ໃຫ້ຢາປະລມິານ15-10ມກຕໍ່ກໂິລ,ໃຫ້ທຸກໆ6-4ຊົວ່ໂມງ.ຫ້າມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ5ເທື່ອພາຍໃນ24
ຊົວ່ໂມງ.ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍໃ່ຫໃ້ຊໃ້ນປະລມິານຕາມອາຍຂຸອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ຢາປະລມິານ62ມກ(8/1ຂອງເມັດ500ມກ),ທຸກໆ6-4ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ1ຫາ2ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ125ມກ(ໃຫ້¼ຂອງເມັດ500ມກ),ທຸກໆ6-4ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ3ຫາ7ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ມກ(ໃຫ້½ຂອງເມັດ500ມກ),ທຸກໆ6-4ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ8ຫາ12ປີ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ375ມກ(ໃຫ້¾ຂອງເມັດ500ມກ),ທຸກໆ6-4ຊົວ່ໂມງ.
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ຢາໄອບໂູພຣເຟນັIbuprofen
Ibupofenແມນ່ຢາແກເ້ຈັບກ້າມຊີ້ນ,ເຈັບຂໍ່ກະດູກແລະເຈັບຫົວແລະໄຂຕ້ໍ່າໆ.

ຜົນຂາ້ງຄຽງ

ເຮັດໃຫເ້ຈັບກະເພາະ,ແຕ່ວ່າຖ້າກິນພ້ອມກັບນົມຫຼືອາຫານເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາໜ້ອຍລົງ.

ຂ�ຄ້ວນລະວັງ !

ຫ້າມກິນຢາຊະນິດນີ້ຖ້າວ່າທ່ານແພ້ຢາaspirin.ຄົນເຈັບບາງຄົນຖ້າແພ້ຢາຊະນິດໃດໜື່ງກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້
ແພ້ຢາໂຕອື່ນນໍາ.ບໍໃ່ຫໃ້ຊຢ້ານີໃ້ນຄົນທີເ່ຈັບກະເພາະຫຼືອືດແໜ້ນທ້ອງ.ຢານີ້ມີຄວາມເປັນກົດແລະອາດເຮັ
ດໃຫ້ບັນຫາກະເພາະທີ່ມນີັ້ນຮຸນແຮງຂື້ນ.ດັ່ງເຫດຜົນເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ,ຄົນທີເ່ປັນບາດແຜກະເພາະແມນ່ຫ້າ
ມໃຊຢ້ານີ.້ຫ້າມໃຫ້ຢານີແ້ກເ່ດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ6ເດືອນແລະກໍຫ້າມໃຫ້ຢານີ້ກັບແມຍ່ິງຖືພາໃນໄລຍະ3
ເດືອນສຸດທ້າຍ(ໄຕມາດທີ3).

ວິທີການໃຊ ້

� �ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ10-5ມກຕໍ່ກໂິລ.ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍໃ່ຫໃ້ຊໃ້ນປະລມິານຕາມ
ອາຍຂຸອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸ6ເດືອນຫາ1ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ50ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ2-1ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ75ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ3-2ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ100ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ5-4ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ150ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ8-6ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ200ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ10-9ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ250ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸ11ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ300ມກ,ທຸກໆ8-6ຊົວ່ໂມງ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ12ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ400-200ມກ,ທຸກໆ6-4ຊົວ່ໂມງ.

ຫ້າມໃຫ້ຢາເກີນ40ມກຕໍ່ກໂິລຕໍ່ມື,້ຫ້າມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ4ຄັ້ງວັນແລະຫ້າມໃຫເ້ກີນ10ຕິດຕໍ່ກັນ.

ຢາຕາ້ນເຊືອ້ແມນ່ຕ�່ສູ້ກັບການຕິດເຊືອ້
ຢາຕ້ານເຊືອ້ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປວົການຕິດເຊືອ້ແບັກທີເຣັຍ.ແຕ່ພວກມນັບໍ່ສາມາດຊວ່ຍໃນການ
ປິ່ນປວົອາການຕິດເຊື້ອຈາກໄວຣສັເຊັ່ນ:ໝາກສຸກໝາກໄສ,ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ,່ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ,່ຫຼືໄຂ້ຫວັດ
ທໍາມະດາ.ຢາຕ້ານເຊືອ້ທຸກຊະນິດຈະປິ່ນປວົອາການຕິດເຊື້ອທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທເີຣັຍໄດ.້
ຢາຕ້ານເຊືອ້ທີ່ມີສ່ວນປະກອບທາງເຄມີດຽວກັນນັ້ນແມນ່ຖືວ່າເປັນຢາໃນໝວດດຽວກັນ.ພວກເຮາົຈໍາເປັນຕ້ອງ
ຮູ້ກຽ່ວກັບໝວດຂອງຢາຕ້ານເຊືອ້ຍ້ອນເຫດຜົນຫຼັກ2ຢາ່ງຄ:ື

1. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດດຽວກັນແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດດຽວກັນ.ນີ້
ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຢູ່ໃນໝວດຢາດຽວກັນນັ້ນແທນກັນໄດ້.

2. ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າມີອາການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດໃດໜຶ່ງຂອງໝວດຢາໃດໝວດ,ເຈົ້າກໍ່ຈະເກີດການແພ້ຢາ
ຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນໝວດຢາດຽວກັນນັ້ນ.ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຢູ່
ໃນໝວດຢາອື່ນແທນ.

ໃນການປິ່ນປວົອາການຕິດເຊືອ້ນັ້ນເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ“ຄົບຕາມກໍານົດເວລາ».ການຢຸດ
ຢາກ່ອນເວລາທີ່ກໍານົດສາໍລັບການປິ່ນປວົເຖິງແມນ່ວ່າເຈົ້າຈະດີຂຶ້ນແລວ້ກໍ່ຕາມ,ມນັສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການ
ຕິດເຊືອ້ຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າໄດ.້
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ໝວດຢາເປນີຊີລນິPenicillins
ຢາທີ່ຢູ່ໃນໝວດຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)ແມນ່ຢາຈໍາພວກໜຶ່ງທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼາຍ.ໝວດຢາເປນີຊີລນິ
(penicillins)ໃຊໄ້ດ້ຜົນໃນການຕິດເຊືອ້ຫຼາຍໆຊະນິດ,ໂດຍສະເພາະປະເພດເຊືອ້ທີ່ຜະລິດໜອງ.

ຢາເປນີຊີລນິpenicillinແມນ່ຄິດໄລເ່ປັນມລິີກຼາມ(ມກ)ຫຼືຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນິດ(U).ສາໍລັບຢາເປນີຊີ
ລນິpenicillinsG250ມກ=400.000U.

ສາໍລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍຢາເປນີຊີລິນ(penicillin)ແມນ່ຢາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປອດໄພ.ການໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າຄາໍ
ແນະນໍາຂອງແພດໝໍແມນ່ຈະເປືອງເງິນຊື່ໆແຕ່ມນັກໍ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍສາໍລັບຄົນເຈັບ.

ການດື້ຕ�່ຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)
ການຕິດເຊືອ້ສ່ວນຫຼາຍມໂີອກາດດື້ຕໍ່ຢາເປນີຊີລນິ(penicillin),ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໃນແຕ່ກ່ອນຢານີ້ສາມາດ
ປິ່ນປວົຄົນເຈັບທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໄດ,້ແຕ່ສາໍລັບປະຈຸບັນໃຊ້ບໍໄ່ດ້ຜົນແລວ້.ຖ້າການຕິດເຊື້ອບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຢ
າດັ່ງກ່າວ,ໃຫ້ພະຍາຍາມປຽ່ນໄປເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດອື່ນເລີຍ.ຍົກຕົວຢາ່ງ:ອັກເສບປອດບາງຄັ້ງກໍດື້ຕໍ່ຢາ
ເປນີຊີລນິ(penicillin).ໃຫໃ້ຊ້ອາມ໊ອກຊຊີລີນິamoxicillinແທນ(ອ່ານໜ້າ43-42).

ຂ�້ຄວນລະວັງ ! 
ສ�າລັບທຸກໆຊະນິດຂອງໝວດຢາເປນີຊີລນິpenicillin(ປະກອບດ້ວຍampicillinແລະ
amoxicillin)
ຄົນເຈັບບາງຄົນແພ້ຢາເປນີຊີລນິ(penicillin),ເມື່ອມີອາການແພ້ບໍ່ຫຼາຍແມນ່ຈະມີຜື່ນ.
ສ່ວນຫຼາຍເກີດຫຼັງຈາກຫຼາຍຊົວ່ໂມງຫຼືເປັນມື້ຫຼັງຈາກກິນຢາໄປ.ໃຫ້ຢຸດຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)ທັນທ.ີ
ຢາແກແ້ພ້ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນ(ເບິ່ງໜ້າ49).ອາການເຈັບກະເພາະແລະອາການຖອກທ້ອງບໍແ່
ມນ່ອາການຂອງການແພ້ຢາຊະນິດນີ,້ລວມເຖິງການຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍແ່ມນ່ເຫດຜົນທີ່ຈະຢຸດຢາ.

ສ່ວນໜ້ອຍຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)ເປັນສາເຫດທີເ່ຮັດມີການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງເອີ້ນວ່າແພແ້ລວ້ຊອ໋ກ.
ມນັຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ2ຫາ3ນາທີຫຼືຊົວ່ໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາ,ຄົນເຈັບເລີມ່ມີອາການໜ້າແດງ,
ຮີມສົບແລະຄໍບວມ,ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາທາງລະບົບຫາຍໃຈ,ຮູ້ສຶກເປັນລມົແລະກ້າວໄປເຖິງພາວະຊ໋ອກ,
ແບບນີ້ອັນຕະລາຍຫຼາຍ.ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາEpinephrin(adrenalin)ໃຫ.້ທຸກຄັ້ງທີ່ສັກຢາເປນີຊີລນິ
(penicillin)ທ່ານຕ້ອງມີepinephrineກຽມພ້ອມໄວ້ທຸຸກຄັ້ງສະເໝ.ີ

ສາໍລັບບາງຄົນທ່ີມີປະຫວັດການແພ້ຕໍ່ຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)1ຄັ້ງແມນ່ຫ້າມໃຫ້ຢາອຶ່ນທີ່ຢູ່ໃນໝວດ
ຢາດຽວກັນກັບຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)ອີກເຊັ່ນ:ampicillin,amoxicillinຫຼືຢາໂຕອື່ນໆ,
ບໍວ່່າຈະເປັນການກິນຫຼືການສັກກໍຕາມ.ເພາະວ່າການຕອບສະໜອງຕໍແ່ພ້ຄັ້ງຕໍໄ່ປຈະຮາ້ຍແຮງຂຶ້ນແລະ
ສາມາດເສຍຊວິິດໄດ.້ສາໍລັບຄົນທີແ່ພ້ຢາໝວດນີ້ສາມາດໃຊ້erythromycinຫຼືຢາຕ້ານເຊື້ອກຸ່ມອື່ນໄດ.້

ການສັກຢາ
ຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຫ້ກິນເອົາ.ໃນຮູບແບບການສັກສາມາດເຮັດໃຫ້ອັນຕະລາຍໄ
ດ.້ມີໂອກາດທີເ່ປັນສາເຫດໃຫເ້ກີດການແພ້ຮຸນແຮງແລະບັນຫາອຶ່ນໆ,ແລະຕ້ອງໃຊຢ້າ່ງລະມັດລະວັງ.
ການນໍາໃຊໃ້ນຮູບແບບສັກ,ໃຊສ້ະເພາະການຕິດເຊື້ອທີ່ຮູນແຮງແລະອັນຕະລາຍເທົ່ານັ້ນ.
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ຢາອມັປຊີລີນີ(ampicillin)ແລະຢາອາມອ໊ກຊີຊລີນີ(amoxicillin)
ຢາອັມປີຊລີນີ(ampicillin)ແລະຢາອາມ໊ອກຊີຊລີນີ(amoxicillin)ເປັນຢາໃນກຸ່ມຢາເປນີຊີລນີທີ່ອອກ
ລິດກວ້າງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກມນັສາມາດຂາ້ເຊືອ້ແບັກທີເຣັຍໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ.ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້
ແມນ່ຈະສາມາດໃຊ້ປຽ່ນແທນກັນໄດ.້ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າເຫັນໃບສັ່ງຢາໃນປຶມ້ຫົວນີ້ທີໃ່ຫ້ໃຊ້ຢາອັມປີຊີລນີ,ເຈົ້າ
ກໍ່ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຢາອາມ໊ອກຊີຊລີນີແທນກໍ່ໄດ,້ໂດຍໃຊ້ໃນປະລມິານທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຢາອັມປີຊລີນີ(ampicillin)ແລະຢາມ໊ອກຊີຊລີນີ(amoxicillin)ແມນ່ມີຄວາມປອດໄພແລະມີປະໂຫຍ
ດຫຼາຍໂດຍສະເພາະສາໍລັບແອນ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍ.ຢາທັງສອງຢາ່ງນີໃ້ຊໄ້ວ້ປິ່ນປວົຫູຕິດເຊືອ້.ຢາອັມປີຊລີນີ
(ampicillin)ແມນ່ໃຊເ້ພື່ອປິ່ນປົວເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບແລະການຕິດເຊື້ອອື່ນໆໃນເດັກເກີດໃຫມ່ແລະ
ຢາອາມ໊ອກຊີຊລີນີ(amoxicillin)ແມນ່ໃຊເ້ພື່ອປວົປອດອັກເສບ.

ຜົນຂາ້ງຄຽງ
ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ໂດຍສະເພາະຢາອັມປີຊລີນີ(ampicillin)ແມນ່ມັກມີແນວ
ໂນ້ມທີ່ຈະພາໃຫເ້ກີດອາການປວດຮາກແລະອາການຖອກທ້ອງ.ຖ້າເຈົ້າສາມາດໃຫ້ຢາຕ້ານເຊືອ້ຊະ
ນິດອ່ືນແທນໄດ,້ກໍ່ຈົ່ງໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ແກ່ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງຢູ່ແລວ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆຈາກຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ທີ່ມັກພົບເຫັນທົ່ວໄປແມນ່ມີຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ.ຜິວໜັງເກີດ
ເປັນຕຸ່ມຜື່ນແດງຄັນທີເ່ປັນແລະເຊົາໄປໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົວ່ໂມງນັ້ນອາດຈະເປັນອາການຂອງການແພ້ຢາໃນ
ໝວດຢາເປນີຊີລນີ(penicillin).ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ທັນທີແລະບໍ່ໃຫ້ຢາໃນກຸ່ມຢາເປນີຊີລນິກັບຄົນເຈັບ
ຜູ້ດັ່ງກ່າວອີກຕໍ່ໄປ.ເພາະວ່າອາການແພ້ຢາໃນເທື່ອຕໍ່ໄປນັ້ນອາດຈະຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າຫຼາຍແລະອາດເຖິງຂັ້ນ
ເສຍຊວີິດໄດ.້ສໍາລັບປິ່ນປວົບັນຫາບາງຢາ່ງກໍ່ສາມາດໃຊ້ຢາອີຣໂີຕຣໄມຊີນ(erythromycin)ແທນຢາໃນ
ກຸ່ມນີ້ກໍ່ໄດ,້ສາໍລັບລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ໜ້າ47.ຜື່ນແດງທີ່ເບິ່ງຄືກັບໝາກແດງ,ເຊິ່ງປົກກະຕິແລວ້ແມນ່ເລີ່
ມເປັນຫຼັງການໃຊ້ຢາໄປໄດ້ໜຶ່ງອາທິດແລວ້ແລະມນັໃຊເ້ວລາຫຼາຍມືຈ້ຶ່ງເຊາົ,ສິ່ງນີ້ອາດຈະບໍ່ແມນ່ອາການ
ຂອງການແພ້ຢາກໍ່ໄດ.້ແຕ່ວ່າມນັເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູໄ້ດ້ຢາ່ງແນ່ນອນວ່າຜື່ນແດງນັ້ນແມນ່ມາຈາກອາການແ
ພ້ຢາຫຼືບ່ໍ,ສະນ້ັນທາງທີ່ດີກໍ່ຄືໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢານັ້ນຈະດີກວ່າ.

ຂ�້ຄວນລະວັງ! !

ການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຢາອັມປີຊລີນີ(ampicillin)ແລະຢາອາມ໊ອກຊີຊລີນີ(amoxicillin)ນີ້ແມນ່ມີໃຫ້
ເຫັນທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນ.ມນັກໍ່ຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຈົ້າຢູ,່ຢາຕ້ານເຊືອ້ດັ່ງກ່າວອາດຈະໃຊ້ບໍໄ່ດ້ຜົນອີກຕໍ່ໄປແລວ້ກັບ
ເຊື້ອສະຕັບຟີໂລໂຄຄັດສ(staphylococcus),ເຊືອ້ຊເິກລາ(shigella),ຫຼືການຊຶມເຊືອ້ອື່ນໆ.

ວິທີການໃຊ ້  

ຢາອັມປີຊລີນີ(ampicillin)ແລະຢາອາມ໊ອກຊີຊລີນີ(amoxicillin)ໃຊໄ້ດ້ຜົນດໂີດຍການກິນເອົາ
.ຢາອັມປີຊລີນີ(ampicillin)ຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍການສັກສາໍລັບການເຈັບປວ່ຍທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ:
ເຍື່ອຫຸ້ມສະໜອງອັກເສບຫຼືເມື່ອເດັກຮາກຫຼືບໍສາມາດກິນຢາໄດ.້

ຄືກັບຢາຕ້ານເຊືອ້ຊະນິດອື່ນ,ຕາມປົກກະຕິແລວ້ການໃຫ້ຢາຊະນິດນີ້ແມນ່ໃຫ້ໃນໄລຍະສັນ້ດັ່ງທີ່ກ່າວ
ໃນປ້ຶມຫົວນີ.້ຖ້າຄົນເຈັບຍັງມີອາການຂອງການຕິດເຊືອ້ຢູ,່ໃຫ້ສືບຕໍ່ການໃຫ້ຢາໃນປະລມິານເທົ່າເດີມທຸກ
ໆມືຈ້ົນກວ່າອາການຂອງການຕິດເຊື້ອຫາຍໄປຢາ່ງໜ້ອຍ24ຊົວ່ໂມງ.ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໃຫ້ຢາໄປຮອດຫຼາຍ
ມື້ແລວ້ແລວ້ຄົນເຈັບຍັງອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ,ໃຫ້ຢຸດຢາຕ້ານເຊືອ້ແລະໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດ
ໝ.ໍສາໍລັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອເອັສໄອວແີມນ່ໃຫ້ຢາຈົນຮອດຈໍານວນມືເ້ທົ່າທີ່ກໍານົດໄວ.້

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ປະລມິານຂອງຢາຕ້ານເຊືອ້ທີ່ຈະໃຫແ້ມນ່ຂຶ້ນກັບອາຍຸຫຼືນໍາ້ໜັກຂອງຄົນເຈັບແລະ
ຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງພະຍາດ.ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້,ແມນ່ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດຕ່ໍາສາໍລັບຄົນເຈັບທີ່ຈ່ອຍ(ນໍ້າໜັກ
ໜ້ອຍ)ຫືຼສາໍລັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໜ້ອຍ,ແລະໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດທີ່ສູງຂຶ້ນສາໍລັບຄົນເຈັບທີ່
ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍ(ຕຸ້ຍ)ຫຼືສາໍລັບການຊຶມເຊື້ອທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າ.
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ຢາອາມກົຊີຊີລນິAMOXICILLIN(ຢາກິນ)
ສ�າລັບການຕິດເຊືອ້ສ່ວນໃຫ່ຍໃນເດັກນ້ອຍ

� ��ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ45ຫາ50ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ໂດຍແບ່ງໃຫ້ກິນ2ຄັ້ງຕໍ່ມື້.ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກ
ຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ3ເດືອນ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ125ມກ,ແບ່ງກິນ2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
ອາຍຸ3ເດືອນຫາ3ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ມກ,ແບ່ງກິນ2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
ອາຍຸ4ປີຫາ7ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ375ມກ,ແບ່ງກິນ2ຄ້ັງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
ອາຍຸ8ປີຫາ12ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ500ມກ,ແບ່ງກິນ2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
ອາຍຸ12ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ500ຫາ875ມກ,ແບ່ງກິນ2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້

ສ�າລັບປອດອັກເສບ

� ��ໃຫໃ້ນປະລິມານ80ມລິິກຼາມຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກໂິລແຕ່ລະມື,້ແບ່ງໃຫ້2ເທື່ອຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ3ມື.້
ຫາກຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕິດເຊືອ້ເອັສໄອວີຫຼາຍ,ໃຫ້ອາມ໊ອກຊີຊລີນີ(amoxicillin)ເປັນເວລາ5ມື.້
ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ເດັກອາຍຸ2ຫາ12ເດືອນ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ມກ,2ເທື່ອຕໍ່ມື້ພາຍໃນ3ຫາ5ມື.້
ເດັກອາຍຸ12ເດືອນຫາ3ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ500ມກ,2ເທື່ອຕໍ່ມື້ພາຍໃນ3ຫາ5ມື.້
ເດັກອາຍຸ3ຫາ5ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ750ມກ,2ເທື່ອຕໍ່ມື້ພາຍໃນ3ຫາ5ມື.້

ຢາອັມປີຊີລນິ(ຢາກິນ)
� ��ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ50ຫາ100ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ໂດຍແບ່ງໃຫ້ກິນ4ຄັ້ງຕໍ່ມື້.ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າ
ໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ100ມກ,ແບ່ງກິນ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ1ຫາ3ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ125ມກ,ແບ່ງກິນ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ4ຫາ7ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ມກ,ແບ່ງກິນ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ8ຫາ12ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ375ມກ,ແບ່ງກິນ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ12ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ500ມກ,ແບ່ງກິນ4ຄ້ັງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້

ຢາອມັປີຊີລນິampicillin(ຢາສັກ)
ຢາອັມປີຊີລນີໃຊສ້ັກໃຫ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຮາ້ຍແຮງ,ຫຼເືມື່ອຄົນເຈັບມີອາການຮາກຫຼືບໍ່ສາມາດກິນອາ
ຫານໄດ.້

� ��ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລີນີໃນປະລິມານ100ຫາ200ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ໂດຍແບ່ງສັກ4ຄັ້ງ/ມື.້ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ100ມກ,ແບ່ງສັກ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ1ຫາ5ປ:ີໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ300ມກ,ແບ່ງສັກ4ຄ້ັງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ6ຫາ12ປ:ີໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ625ມກ,ແບ່ງສັກ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້
ອາຍຸ12ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ875ມກ,ແບ່ງສັກ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ມື.້

ສ�າລັບການປິ່ນປວົເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບໃນຂະນະທີເ່ດັກນອນໂຮງໝ�ການໃຫ້ຢາສັກຮ່ວມກັບຢາຕໍໄ່
ປນີ້ທາງກ້າມຊີ້ນຫຼເືສັນ້ເລືອດ.ໃຫ້ສັກເຂົາ້ທາງເສັນ້ເລືອດພຽງທາງດຽວຫາກທ່ານໄດ້ຖືກເຝິກມາຢາ່ງດ.ີ
ແຕ່ຫາກບໍເ່ຄີຍ,ໃຫ້ສັກເຂົາ້ກ້າມຊີ້ນເອົາ.
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ອມັປີຊລີນິ(ampicillin)ແລະຢາເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)
ປະສມົຫຼອດຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)ທີເ່ປັນຜົງແປ້ງແນວສັກກັບນໍ້າກັ່ນ2.1ມລ.ດັ່ງນັ້ນເຮາົກໍຈະ
ໄດ້ຢາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ500ມກໃນນໍ້າກັ່ນ2.5ມລ.

ປະສມົຫຼອດຢາເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)ທີເ່ປັນຜົງແປ້ງແນວສັກກັບນໍ້າກັ່ນ3.5ມລ.ດັ່ງນັ້ນເຮາົກໍຈະ
ໄດ້ຢາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ1ກຼາມໃນນໍ້າກັ່ນ4ມລ.

ຂ�້ຄວນລະວັງ !  

ຫ້າມໃຫ້ຢາເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)ແກເ່ດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ1ເດືອນ.

� ��ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)50ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກຕົວ1ກລ,ແບ່ງໃຫ້4ຄັ້ງ/ມື້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື,້
ແລະ
ຢາເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)100ມກຕໍ່ນໍ້າໜ້າຕົວ1ກລ,ໃຫ້1ຄັ້ງ/ມື້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື,້

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້

ອາຍຸ1ຫາ12ເດືອນ:ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)2ມກ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ຢາເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)2ມກ1ຄັ້ງ/ມື,້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້
ອາຍຸ1ຫາ3ປີ:ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)3ມລ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)4ມກ1ຄັ້ງ/ມື,້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້
ອາຍຸ4ຫາ5ປ:ີສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)5ມລ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ເຊັຟໄຕຣອາໂຊນ(ceftriaxone)6ມກ1ຄັ້ງ/ມື,້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ຫຼື

ອມັປີຊລີນິ(ampicillin)ແລະຢາເຈັນທາໄມຊນີ(gentamicin)
ປະສມົອັມປີຊລີນິ(ampicillin)ແນວສັກ500ມກໃສນ່ໍ້າກັ່ນ2.1ມລ.ເຮາົກໍຈະໄດ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ500ມລຕໍ່
2.5ມລ.

ໃຊຢ້າເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)ຂອດແກ້ວ2ມລທີ່ບໍໄ່ດ້ປະສມົຫັຍງເທື່ອ40ມກຕໍ່1ມລ.

ຂ�້ຄວນລະວັງ!
ຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)ແມນ່ຢາຕ້ານເຊືອ້ຊະນິດແຮງແມນ່ໃນຢູ່ກຸ່ມຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອ
aminoglycoside.ມນັສາມາດໃຊ້ໂດຍການສັກທາງກ້າມຊີ້ນຫືຼທາງເສັນ້ເລືອດເທົ່ານັ້ນ.ຢາຊະນິດນີ້ມນັສາ
ມາດທໍາລາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງແລະການໄດ້ຍີນ,ສະນັ້ນຄວນຈະຖືກໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີສຸກເສນີໃນຂະນະນໍາສົ່ງ
ຄົນເຈັບໄປໂຮງໝ.ໍຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)ຕ້ອງໃຫໃ້ນປະລມິາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຫາກວ່າເດັກມີອາການຂາດນໍ້າ(ສົບແຫ້ງຫຼາຍແລະບໍ່ຍຽ່ວ)ໃຫເ້ດັກດື່ມນໍ້າທົດແທນສານເກືອແຮຈ່ົນກວ່າ
ອາການຂາດນໍ້າຈະຫາຍໄປກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin).ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ22ໃນບົດທີ່
ເວົ້າກຽ່ວກັບການເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງແລະແມ່ທ້ອງສາໍລັບການປຸງແຕ່ງນໍ້າທົດແທນສານເກືອແຮ.່

ສ�າລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ1ອາທິດ.
� �ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)50ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກລ,2ຄັ້ງ/ມືຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື,້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)5ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກລ,1ຄັ້ງ/ມື,້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ຫ້າມໃຫເ້ກີນກວ່າ10ມື.້

ສ�າລັບເດັກອາຍຸ1ອາທິດຫາ1ເດືອນ

� �ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)50ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກລ,3ຄັ້ງ/ມືຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື,້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)7.5ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກລ,1ຄັ້ງ/ມື,້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ຫ້າມໃຫເ້ກີນກວ່າ10ມື.້
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ສ�າລັບເດັກໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ເດືອນ

� �ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)50ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກລ,4ຄັ້ງ/ມືຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)7.5ມກຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ1ກລ,1ຄັ້ງ/ມື,້ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ຫ້າມໃຫເ້ກີນກວ່າ10ມື.້

ມນັຈະປອດໄພກວ່າຫາກວ່າເຮາົໃຫ້ຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)ໃນປະລມິານຢາທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງຕາມ
ນໍ້າໜັກຂອງເດັກ,ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງ
ລຸມ່ນີ:້

ອາຍຸ1ຫາ4ເດືອນ:ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)1.5ມລ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)1ມລ1ຄັ້ງ/ມື,້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ອາຍຸ4ຫາ12ເດືອນ:ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)2ມລ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)1.5ມລ1ຄັ້ງ/ມື,້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ອາຍຸ1ຫາ3ປ:ີໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)3ມລ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)2ມລ1ຄັ້ງ/ມື,້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ອາຍຸ4ຫາ5ປ:ີໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລີນິ(ampicillin)5ມລ4ຄັ້ງ/ມື,້ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ(gentamicin)3ມລ1ຄັ້ງ/ມື,້ຢາ່ງໜ້ອຍ5ມື.້

ຢາເປນີຊລີນິຊະນິດກິນ,penicillinV,penicillinVK
ຢາເປນີຊີລນິpenicillinຊະນິດກິນເອົາແມນ່ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຢາສັກ,ເພາະມນັສາມາດໃຊໄ້ດໃ້ນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້
ອຂັ້ນເລັກໜ້ອຍແລະຮຸນແຮງລະດັບປານກາງໄດ.້

·· ເຈັບຄໍແບບກະທັນຫັນ,ໄຂ້ສູງ(ຮູຄໍຕິດເຊື້ອ)
·· ຫູຕິດເຊື້ອ
·· ອັກເສບຜົ້ງໄຊນັສ
·· ໄຂ້ແລະມີອັກເສບຂໍ່
·· ປອດອັກເສບ
ເຖິງວ່າທ່ານເລີມ່ການປິ່ນປວົດ້ວຍຢາເປນີຊີລນິ(penicillin)ແນວສັກສາໍລັບການຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ,

ທ່ານສາມາດປຽ່ນມາເປັນແນວກິນໄດເ້ມື່ອຄົນເຈັບມີອາການດີຂຶ້ນ.ແຕ່ຖ້າວ່າບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນ2ຫາ3
ວັນໃຫ້ປຽ່ນໃຊຢ້າຕ້ານເຊື້ອໝວດອື່ນເລີຍຫຼືໄປຂໍຄາໍແນະນໍາຈາກທ່ານໝໍໃນການປິ່ນປວົ.

ວິທີການໃຊ ້

ພື່ອໃຫ້ຮາ່ງກາຍດູດຊຶມຢາໄດ້ດີຂຶ້ນ,ແມນ່ໃຫ້ກິນຢາຕອນທ້ອງວ່າງ,ຢາ່ງໜ້ອຍ1ກ່ອນຫຼື2
ຊົວ່ໂມງຫັຼງກິນອາຫານ.

� �ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ25ຫາ50ມກຕໍ່ກໂິລຕໍ່ມື,້ແບ່ງກິນ4ຄັ້ງເປັນເວລາ10ມື.້ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າ
ໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ62ມກ,4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ມື.້
ອາຍຸ1ຫາ5ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ125ມກ,4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ມື.້
ອາຍຸ6ຫາ12ປີ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ125ຫາ250ມກ,4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ມື.້
ອາຍເຸກີນ12ປ:ີໃຫໃ້ຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ຫາ500ມກ,4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ມື.້

ສາໍລັບການຕິດເຊື້ອຂັ້ນຮຸນແຮງ,ໃຫເ້ພີ່ມປະລມິານຢາເປັນສອງເທົ່າ.
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ສ�າລັບໄຂອ້ັກເສບຂ�່

� �ເດັກ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ມກ,2ຄັ້ງ/ມືເ້ປັນເວລາ10ມື.້
ຜູໃ້ຫຍ:່ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ500ມກ,2ຄັ້ງ/ມືເ້ປັນເວລາ10ມື.້

ຢາເປນີຊີລນີຊະນິດສັກpenicillin,penicillinG
ຢາເປນີຊີລນີpenicillinປະເພດສັກແມນ່ຄວນຖືກໃຊສ້າໍລັບການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງ,ເຊິ່ງລວມມ:ີ

·· ພະຍາດບາດທະຍັກ.
·· ປອດອັກເສບຮຸນແຮງ
·· ແຜທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງ
·· ເມື່ອກະດູກຊອດແທງອອກມາຖືກຜິວໜັງ
·· ຊີຟີລິສ
ຢາເປນີຊີລນີpenicillinປະເພດສັກມີຫຼາຍຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ.ສິ່ງແຕກຕ່າງທີ່ຕົ້ນຕໍກໍຄື
ລິດຂອງຢາທີ່ອອກລິດໃນຮາ່ງກາຍ:ອອກລິດສັນ້,ອອກລິດປານກາງຫຼືອອກລິດຍາວ.

ວິທີການໃຊ ້

PROCAINEPENICILLIN,PROCAINEBENZYLPENICILLINອອກລິດປານກາງ
ສັກສະເພາະກ້າມຊີ້ນ(IM),ຫ້າມສັກໃສເ່ສນັເລືອດນິ້ງ(IV).

� �ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ50.000-25.000ຢູນິດຕໍ່ກໂິລຕໍ່ມື.້ຫ້າມໃຫເ້ກີນ4.800.000ຢູ່ນິດ.ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸ່ມນີ:້
ອາຍຸ2ເດືອນຫາ3ປ:ີສັກຢາໃນປະລິມານ150.000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ຫາ15ມື.້
ອາຍຸ4ຫາ7ປ:ີສັກຢາໃນປະລິມານ300.000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ຫາ15ມື.້
ອາຍຸ8ຫາ12ປ:ີສັກຢາໃນປະລິມານ600.000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ຫາ15ມື.້
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ12ປີ:ສັກຢາໃນປະລມິານ4.800.000-600.000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ຫາ
15ມ້ື.

ຫ້າມສັກຢາຊະນິດນີໃ້ຫໃ້ນເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍາ່ກວ່າ2ເດືອນ,ຍົກເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ມີຢາpenicillinໂຕອື່ນຫຼື
ampicillin.ຖ້າໃນກໍລະນີມີພຽງທາງເລືອກດຽວ,ສັກໃນປະລິມານ50.000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ/ມື,້ເປັນເວລາ10ຫາ
15ມ້ື.

ສາໍລັບການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍໃນທຸກກຸ່ມອາຍ,ຸໃຫເ້ພີ່ມປະລິມານຢາເປັນສອງເທົ່າຂອງປະລມິານຢາທີ່ຢູ່
ຂາ້ງເທິງ.ຫ້າມໃຫ້ຢາເກີນປະລມິານ4.800.000ຢູນິດ/ມື.້

BENZATHINEBENZYLPENICILLIN,BENZATHINEPENICILLIN(ອອກ
ລິດຍາວ)
ໃຫ້ສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນເທົ່ານັ້ນ(IM),ຫ້າມໃຫ້ທາງເສັນ້ເລືອດ(IV).

� �ເດັກທີ່ມນີ�າ້ໜັກຕ�່າກວ່າ30ກລ,ຫຼືອາຍຸ1ຫາ7ປ:ີໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ300,000ຢູນິດຫາ
600,000ຢູນິດ,1ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ.ສາໍລັບການຕິດເຊື້ອທີເ່ລັກໜ້ອຍ,ອາດຈະສັກ1ຄັ້ງກໍພຽງພ.ໍ
ຜູໃ້ຫຍ່ແລະເດັກທີ່ມນີ�າ້ໜັກຫຼາຍກວ່າ30ກລ,ຫຼືອາຍຸຫຼາຍກວ່າ8ປ:ີໃຫ້ສັກ1,200,000ຢູນິດ.
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ສາໍລັບຄໍອັກເສບ,ໃຫ້ສັກ1ຄັ້ງຕາມປະລິມານຢາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ສາໍລັບຄົນທີ່ມໄີຂ້ແລະມອີັກເສບຂໍ,່ຕາມປະລິມານຢາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນັ້ນ1ຄັ້ງທຸກໆ4ອາທິດ.
ສືບຕ່ໍໃຫ້ການປິ່ນປວົເປັນເວລາ5ຫາ10ປເີພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ອັກເສບຂໍ່ລົງຫົວໃຈໄດ.້

ສາໍລັບຊຟີີລສິໃນເດັກເກີດໃໝ,່ສັກຢາໃນປະລິມານ50,000ຢູນິດ/1ກລ,ໃຫ້1ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ.

ຢາຕາ້ນເຊືອ້ຕົວອືນ່ໆ

Erythromycinຢາອີຣີໂຕຣໄມຊນີ(erythromycin)
ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ(erythromycin)ປິ່ນປວົພະຍາດຊຶມເຊືອ້ຈາກເຊືອ້ແບັກທີເຣັຍໄດ້ຫຼາຍຊະນິດຄື
ກັນກັບຢາເປນີຊີລນີ(penicillin),ແລະມນັຍັງສາມາດໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແພ້ຢາເປນີຊີລນີ
(penicillin)ໄດ.້ສາໍລັບການຕິດເຊື້ອອື່ນໆມນັສາມາດໃຊ້ເຕຕຣາໄຊຄລນີtetracyclineແທນກໄໍດ.້
ນອກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ປວົພະຍາດຄໍຕີບແລະໄອໄກໄ່ດ.້

ສາໍລັບຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແພ້ຢາເປນີຊີລນີ(penicillin),ມນັດີທີ່ຈະໃຊຢ້າອີຣີໂຕຣໄມຊີນ
(erythromycin)ແທນສາໍລັບການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ,ມນັຍັງສາມາດໃຊ້ແທນtetracyclineແທນກໄໍດ.້

ຜົນຂາ້ງຄຽງ 
ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ(erythromycin)ມັກພາໃຫ້ເກີດອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກແລະຖອກທ້ອງ,ໂດຍສະ
ເພາະກັບເດັກນ້ອຍ.ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເກີນກວ່າ2ອາທິດເພາະມນັອາດຈະພາໃຫເ້ກີດມີອາການຕາເຫຼືອງໂຕ
ເຫຼືອງໄດ.້

ວິທີການໃຊ ້

� �ໃຫ້ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ(erythromycin)ໃນປະລິມານ30ຫາ50ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ໂດຍແບ່ງກິນ2ຫາ
4ຄັ້ງ/ມື.້ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍໃ່ຫ້ສັກຢາໃນປະລມິານຕາມອາຍຂຸອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ເດັກເກີດໃໝ່ຈົນເຖິງ1ເດືອນ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ62ມກ,ໃຫ້3ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
ອາຍຸ1ເດືອນຫາ2ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ125ມກ,ໃຫ້3ຫາ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
2ຫາ8ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ມກ,ໃຫ້3ຫາ4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້
ຫຼາຍກວ່າ8ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ250ຫາ500ມກ,4ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ7ຫາ10ມື.້

ສາໍລັບການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງ,ໃຫເ້ພີ່ມເປັນ2ເທົ່າຂອງປະລິມານຢາທີໄ່ດ້ກ່າວໄວ້ຂາ້ງເທິງນັ້ນ.

ໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ
ຊລັຟາເມໂທຊາໂຊນກັບທຣເີມໂທພຣມີsulfamethoxazolewith
trimethoprim,TMP-SMX
ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ້2ຊະນິດຮ່ວມກັນແມນ່ມລີາຄາບໍ່ແພງແລະສາມາດປິ່ນປວົການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຊະ
ນິດ.ມນັເປັນຢາທີ່ສາໍຄັນສາໍລັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດສໄອວີHIVແລະສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊືອ້ໄດ້ຫຼາຍຊະ
ນິດທີ່ມັກເກີດໃນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອັສໄອວ.ີໃຫ້ອ່ານບົດເຊື້ອເອັສໄອວີແລະເອດສ(ກໍາລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).
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ຂ�້ຄວນລະວັງ !

ຫຼີກເວັ້ນການໃຫໂ້ຄທຣໂີມຊາໂຊນ(cotrimoxazole)ໃນເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ6ອາທິດແລະ
ແມຍ່ິງທີ່ຖືພາຕໍ່າກວ່າ3ເດືອນ.ອາການແພ້ຢາຊະນິດນີແ້ມນ່ມີຫຼາຍ.ປະຕິກິລິຍາຂອງການແພແ້ມນ່ມໄີຂ,້
ຫາຍໃຈຍາກ,ຫືຼມີຜື່ນ.ຢຸດໃຫໂ້ຄທຣໂີມຊາໂຊນ(cotrimoxazole)ຫາກເດັກເລີມ່ມີຜື່ນຂຶ້ນຫຼື
ທ່ານຄິດວ່າເຂາົເຈົ້າອາດຈະມີອາການແພ.້

ວິທີການໃຊ ້

ໂຄທຣໂີມຊາໂຊນ(Cotrimoxazole)ແມນ່ມີລິດແຕກຕ່າງກັນແລະມີສວ່ນປະສມົຂອງຢາສອງຊະນິດໃນ
ປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ດັ່ງນັ້ນອາດສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າໃນຢາ40/200(ມີsulfamethoxazole200
ມກແລະtrimethoprim40ມກ)ຫຼື80/400ຫຼື160/800.ບາງຄັ້ງປະລມິານຢາທີໄ່ດ້ຖືກຂຽນໄວ້ກໍອາດ
ແມນ່ປະລມິານຢາຂອງtrimethoprim(ຕົວເລກທີ2).

ສ�າລັບການຕິດເຊືອ້ສ່ວນຫຼາຍ

� �ອາຍຸ6ອາທິດຫາ5ເດືອນ:ໃຫ້ຢາsulfamethoxazole100ມກ+trimethoprim20ມກ,2ຄັ້ງ/ມື້
ເປັນເວລາ5ມື.້
ອາຍຸ6ເດືອນຫາ5ປ:ີໃຫ້ຢາsulfamethoxazole200ມກ+trimethoprim40ມກ,2ຄັ້ງ/ມື້
ເປັນເວລາ5ມື.້
ອາຍຸ6ຫາ12ປີ:ໃຫ້sulfamethoxazole400ມກ+trimethoprim80ມກ,2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ5
ມື.້
ຫຼາຍກວ່າ12ປີ:ໃຫ້ຢາsulfamethoxazole800ມກ+trimethoprim160ມກ,2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ
5ມື.້

ຢາສ�າລັບອາການຊັກ

ຢາໄດອາເຊປມັ(diazepam)
ຢາໄດອາເຊແປມ(diazepam)ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອແລະໃຊ້ລົດອາການເຈັບໄດ.້ມນັ
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຢຸດອາການຊັກທ່ີເປັນພຽງຄັ້ງດຽວ.ສາໍລັບຄົນມີອາການຊັກເປັນປະຈໍາເຊັ່ນຜູ້ທີ່ເປັນ
ພະຍາດເອປເີລັບຊີ(ຊັກບາ້ໝ)ູແມນ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ທຸກໆມື້ໄດ.້

ຜົນຂາ້ງຄຽງ 
ງ້ວງນອນ

!ຂ�ຄ້ວນລະວັງ !

··  ຢາໄດອາເຊປັມ(diazepam)ຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈຊ້າລົງຫຼືຢຸດຫາຍໃຈ.ບໍ່ໃຫ້ໃຫ້ຢາ
ໃນປະລິມານຫຼາຍກວ່າຄຳແນະນຳຂອງໝໍແລະບໍ່ໃຫ້ຢາຫຼາຍກວ່າ2ຄັ້ງ.

·· ເມື່ອໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ແມ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຕິດໄດ້.ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢານີ້ເປັນເວລາດົນຫຼືໃຊ້ເລື້ອຍໆ.
·· ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໃນໄລຍະຖືພາຫຼືລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ເວັ້ນເສຍແຕ່ແມ່ຍິງຜູ້ນັ້ນມີອາການຊັກ(ຕົວຢ່າງເນື່ອງຈາກຄັນ
ເປັນພິດ).

·· ບໍ່ໃຫ້ສັກຢາຢາໄດອາເຊປັມ(diazepam)ໃຫ້ຄົນເຈັບເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຈົ້າມີປະສົບການຫຼືໄດ້ຮັບການເຝິກ
ຝົນໃນການສັກຢາຊະນິດນີ້.ຖ້າວ່າມັນຍາກທີ່ຈະສັກຢ່າງປອດໄພແມ່ນເຈົ້າສາມາດເອົາຍັດໃສ່ທາງຮູທະວານ
ໃນຂະນະທີ່ມີອາການຊັກ.
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ວິທີການໃຊ້  

ເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນແລະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບສະຫງົບລົງ

ໃຫ້ກິນຢາໄດອາເຊປມັ(diazepam)ແນວເມັດ45ນາທີກ່ອນທີ່ຈະເຂົາ້ສູ່ຂັ້ນຕອນທີເ່ຮັດໃຫເ້ຈັບປວດເຊັ່ນ:
ການຍັດໄສ້ລົງຫໍາຫຼືແປງກະດູກ.

� �ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ0.3-0.2ມກຕໍ່ກໂິລ.ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບໄດ້ກໍໃ່ຫໃ້ຊໃ້ນປະລມິານຕາ
ມອາຍຂຸອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸມ່ນີ:້
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ5ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ1ມກ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ5ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ2ມກ.

ສ�າລັບອາການຊັກ:

ໃຊຢ້າຊະນິດທີ່ສັກເອົາຫຼືຊະນິດກ້ອນໂດຍການບົດໃຫ້ມຸນ່ແລະປົນໃສ່ນໍ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ.ໃຫ້ເອົາເຂັມອອກຈາກ
ສະແລງແລວ້ເອົາໄປດູດຢາທີ່ປົນໄວ້ນັ້ນ.ຫຼືໃຊ້ຢາໄດອາເຊປມັ(diazepam)ຊະນິດເຈວທີ່ໃຊ້ສາໍລັບຮູທະ
ວານ.ໃຫ້ຄົນເຈັບນອນແຄງແລະໃຊ້ສະແລງທີ່ບໍ່ມີເຂັມທີ່ດູດຢາໄວ້ແລວ້ຊດີໃສ່ໃນຮູທະວານຂອງລາວ.ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນໃຫ້ຈັບກົ້ນຂອງຄົນເຈັບຍຸມ້ໄວ້ປະມານ10ນາທເີພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຢາໄຫຼອອກມາຈາກຮູທະວານ.

� �ອາຍຸຕ�່າກວ່າ7ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ0.2ມກຕໍ່ກໂິລ,1ຄັ້ງ.
ອາຍຸ7ຫາ12ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ3ຫາ5ມກ,1ຄັ້ງ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ12ປີ:ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ5ຫາ10ມກ,1ຄັ້ງ.

ຖ້າວ່າອາການຊັກຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄມຸໄດ້15ນາທີຫຼັງຈາກໃຫ້ຢາ,ໃຫ້ຢາອີກຄືນໃໝ່ໂດຍໃຫ້ປະລິມານເທົ່າ
ເດີມ.ບໍໃ່ຫ້ກັບມາໃສ່ຢາຄືນເກີນ1ຄັ້ງ.

ຢາສ�າລັບອາການແພ້ຫຼືແກ້ຄນັ:ຢາແກແ້ພ້
ອາການຄັນ,ນໍ້າມູກໄຫຼແລະຜື່ນຂຶ້ນເປັນສາເຫດມາຈາກການແພ,້ສາມາດປິ່ນປວົດ້ວຍຢາແກແ້ພໄ້ດ.້
ທຸກຢາແກແ້ພ້ອອກລິດໄດ້ດີຄືກັນໝົດ.ດັ່ງນັ້ນຖ້າວ່າທ່ານບໍມ່ີchlorpheniramine(ອະທິບາຍ
ໃນຂ້າງລຸ່ມນີ)້ຫຼືdiphenhydramine,ສາມາດນໍາໃຊຢ້າແກແ້ພໂ້ຕອື່ນໃນປະລມິານທີ່ຖືກຕ້ອງ
(ມນັຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະໂຕຢາ).ທຸກຢາແກແ້ພ້ທຸກຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບງ້ວງໄດ,້ແຕ່ຢາບາງ
ຊະນິດແມນ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ງ້ວງກວ່າບາງຊະນິດ.

ຢາຈໍາພວກນີ້ບໍມ່ີປະໂຫຍດໃນຄົນເຈັບທີເ່ປັນໄຂ້ຫວັດ.

ສາໍລັບການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີອາການຫາຍໃຈຝືດ,ການໃຊ້epinephrine(adrenaline)
ແມນ່ມີຄວາມຈໍາເປັນກວ່າantihistamines.ເບິ່ງໜ້າທີ77ຂອງບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບການປະຖົມພະຍາບານ
ເບື້ອງຕົ້ນ:ຢາປິ່ນປວົ.

ຢາຄລ�ເຟນິຣາມນິChlorpheniramine,chlorphenamine
Chlorpheniramineແມນ່ຢາແກແ້ພ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນ,ນໍາ້ມູກໄຫ,ຼຜື່ນແລະ
ບັນຫາອ່ືນໆທີເ່ກີດຈາກການແພ.້ຢາຊະນິດນີ້ມນັສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັງຈາກຖືກແມງໄມ້ຕອດ,ແພເ້ລັກ
ໜ້ອຍທ່ີເກີດຈາກການແພ້ອາຫານຫຼືຢາ,ຫຼືສາໍລັບບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການລະລາຍເຄືອງ“hayfever”
(ນໍ້າມູກໄຫຼແລະຄັນຕາຈາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນອາກາດ).
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ຜົນຂາ້ງຄຽງ 
ມີອາການງ້ວງນອນ(ແຕ່ມີຜົນໜ້ອຍກວ່າຢາແກແ້ພໂ້ຕອື່ນ).

ວິທີການໃຊ 

� �ອາຍແຸຕ່1ຫາ2ປ:ີໃຫ້ຢາໃນປະລມິານ1ມກ,ແບ່ງ2ຄັ້ງ/ມື້ຈົນກວ່າເດັກນ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.
ອາຍແຸຕ່3ຫາ5ປ:ີໃຫ້ຢາປະລມິານ1ມກ,ແບ່ງ4ຫາ6ຄັ້ງ/ມື້ຈົນກວ່າເດັກນ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.
ອາຍແຸຕ່6ຫາ12ປ:ີໃຫ້ຢາປະລມິານ2ມກ,ແບ່ງ4ຫາ6ຄັ້ງ/ມື້ຈົນກວ່າເດັກນ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ12ປ:ີໃຫ້ຢາປະລມິານ4ມກ,ແບ່ງ4ຫາ6ຄັ້ງ/ມື້ຈົນກວ່າເດັກນ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.

ສ�າລັບອາການແພ້ທີ່ຮນຸແຮງ,ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ສັກຢາepinephrine(ເບິ່ງໜ້າທີ77ຂອງບົດທີ່ເວົ້າ
ກຽ່ວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ:ຢາປິ່ນປວົ).ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສັກຢາchlorpheniramine
ໃນປະລມິານທີ່ຢູຂ່າ້ງເທິງເພື່ອປ້ອງກັນອາການແພ້ກັບມາອີກຄັ້ງເມື່ອepinephrineໝົດລິດ.(ຫາກທ່ານບໍມ່ີ
chlorpheniramineແນວສັກ,ໃຫ້ກິນກໄໍດໂ້ດຍໃຫ້ຕາມໃນປະລິມານທີໄ່ດ້ກວ່າໄວ້ທາງຂາ້ງເທິງນັ້ນ).

� �ອາຍຸ1ຫາ5ປ:ີສັກຢາໃນປະລິມານ2.5ຫາ5ມກ,ໃຫ້ທຸກໆ4ຫາ6
ຊົວ່ໂມງຈົນກວ່າອາການແພ້ຈະຫາຍໄປ.
ອາຍຸ6ຫາ12ປ:ີສັກຢາໃນປະລິມານ5ຫາ10ມກ,ໃຫ້ທຸກໆ4ຫາ6
ຊົວ່ໂມງຈົນກວ່າອາການແພ້ຈະຫາຍໄປ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ12ປ:ີສັກຢາໃນປະລິມານ10ຫາ20ມກ(ຫ້າມໃຫເ້ກີນ40ມກພາຍໃນ24ຊົວ່ໂມງ),
ໃຫ້ທຸກໆ4ຫາ6ຊົວ່ໂມງຈົນກວ່າອາການແພ້ຈະຫາຍໄປ.

ຢາຂາ້ແມ່ທ້ອງ
ການໃຊຢ້າຂາ້ແມ່ທ້ອງພຽງຢາ່ງດຽວນັ້ນແມນ່ບໍ່ພຽງພໃໍນການກໍາຈັດການຕິດແມ່ທ້ອງຫຼືພະຍາດແມ່ກາຝາກໃນ
ໄລຍະຍາວໄດ.້ການຮັກສາຄວາມສະອາດທັງສ່ວນບຸກຄົນແລະສາທາລະນະແມນ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ.ການຕິ
ດເຊື້ອແມ່ທ້ອງສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍໃນບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ,ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ສະມາ
ຊິກຜູ້ໃດຫນຶ່ງຂອງຄອບຄົວມແີມ່ທ້ອງແລວ້ກໍ່ຄວນທີ່ຈະຮັກສາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໝົດທຸກຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຢາມີເບນດາໂຊລ(mebendazole)
ຢາມເີບນດາໂຊລ(mebendazole)ແມນ່ໃຊ້ໃນການຂາ້ແມ່ພະຍາດປາກຂ,ໍພະຍາດແສ້ມາ້,ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ,
ແລະແມ່ທ້ອງເຂັມມຸດ.ນອກນັ້ນມນັຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການຂາ້ແມ່ທ້ອງຊະນິດອື່ນໆໄດ້ນໍາອີກ.ມນັ
ອາດຈະສາມາດຂາ້ແມ່ທ້ອງກົມຈີດໄດ,້ແຕ່ວ່າມນັກໍ່ບໍແ່ມນ່ຢາທີ່ດີທີ່ສຸດສາໍລັບຂາ້ແມ່ພະຍາດຊະນິດນີ.້
ເຖິງແມນ່ວ່າຈະບໍ່ຄ່ອຍພົບວ່າມີຜົນຂາ້ງຄຽງຈາກຢານີ້ປານໃດ,ແຕ່ມນັກໍ່ອາດຈະມີອາການເຈັບທ້ອງຫຼື
ອາການຖອກທ້ອງຖ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບມແີມ່ທ້ອງຫຼາຍ.

ຂ�ຄ້ວນລະວັງ !

ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊຢ້າມເີບນດາໂຊລ(mebendazole)ໃນຊວ່ງ3ເດືອນທໍາອິດຂອງການຖືພາເພາະມນັສາ
ມາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງໄດ.້ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢານີ້ກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍາ່ກວ່າ1ປ.ີ

ວິທີການໃຊ້
ສ�າລັບຂາ້ແມ່ທ້ອງເຂມັມຸດ

� �ເດັກນ້ອຍອາຍຸ1ປີຂຶ້ນໄປແລະຜູ້ໃຫຍ:່ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ100ມກ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວ.ຖ້າຈໍາເປັນກໍ່ໃຫ້
ກິນຊໍາ້ອີກໃນສອງອາທິດຕໍ່ມາ.
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ສ�າລັບຂາ້ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ,ແມ່ທ້ອງແສ້ມາ,ແລະແມ່ທ້ອງປາກຂ�

� �ເດັກນ້ອຍອາຍຸ1ປີຂຶ້ນໄປແລະຜູ້ໃຫຍ:່ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ100ມກ,2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ3ມື້(ທັງໝົດ
6ເມັດ).ຫຼືໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ500ມກ,ກິນຄັ້ງດຽວ.

ສ�າລັບປ້ອງກັນແມ່ທ້ອງກົມໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນມັກເປັນພະຍາດນີ້ຫຼາຍ.

� �ເດັກນ້ອຍອາຍຸ1ປີຂຶ້ນໄປແລະຜູ້ໃຫຍ:່ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ500ມກ,ທຸກໆ3ຫາ6ເດືອນ.

ສ�າລັບຂາ້ແມ່ທ້ອງກົມຈີດ(trichinosis)

� �ເດັກນ້ອຍອາຍຸ1ປີຂຶ້ນໄປແລະຜູ້ໃຫຍ:່ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ200ຫາ400ມກ,ກິນ3ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ
3ມື.້ແລະຈາກນ້ັນແມນ່ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ400ຫາ500ມກ,ກິນ3ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ10ມື.້ຖ້າຫາກ
ມີອາການປວດຫຼືມີບັນຫາກຽ່ວກັບສາຍຕາ,ກໍ່ໃຫ້ກິນຢາພວກຮໍໂມນສະເຕີຣອຍ(steroid),ຕົວຢາ່ງເຊັ່ນ:
ຢາເປຣດນີໂຊໂລນ(prednisolone),ໃນປະລິມານ40ຫາ60ມກ,ມື້ລະຄັ້ງເປັນເວລາ10ຫາ15ມື.້

ຢາອັລເບນດາໂຊລ(Albendazole)
ຢາອັລເບນດາໂຊລ(Albendazole)ແມນ່ມີຊັບພະຄຸນຄາ້ຍຄືກັນກັບຢາມເີບນດາໂຊລ(mebendazole)ແຕ່
ມນັມີລາຄາທີ່ແພງກວ່າ.ແມນ່ມີຊັບພະຄຸນໃນການຂາ້ແມ່ພະຍາດປາກຂ,ໍພະຍາດແສ້ມາ້,ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ,
ພະຍາດເຂັມມຸດແລະແມ່ທ້ອງກົມຈີດ.ຜົນຂາ້ງຄຽງຈາກຢານີ້ແມນ່ບໍ່ຄ່ອຍມີປານໃດ.

ຂ�ຄ້ວນລະວັງ !

ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊຢ້າອັລເບນດາໂຊລ(Albendazole)ໃນຊວ່ງ3ເດືອນທໍາອິດຂອງການຖືພາເພາະມນັສາ
ມາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງໄດ.້ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢານີ້ກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍາ່ກວ່າ1ປ.ີ

ວິທີການໃຊ ້

ສ�າລັບຂາ້ແມ່ພະຍາດເຂມັມຸດ,ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ,ແມ່ທ້ອງແສ້ມາ,ແລະແມ່ທ້ອງປາກຂ�

� �ເດັກນ້ອຍອາຍຸ1ຫາ2ຂວບ:ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ200ມກ,ກິນຄັ້ງດຽວ.
ເດັກນ້ອຍອາຍຸ2ປຂີຶ້ນໄປ:ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ400ມກ,ກິນຄັ້ງດຽວ.ໃຫ້ກິນຊໍ້າອີກໃນ2ອາທິດຖ້າ
ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.

ສ�າລັບຂາ້ແມ່ທ້ອງກົມຈີດ

� �ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ400ມກ,ກິນ2ຄັ້ງ/ມື້ເປັນເວລາ8ຫາ14ມື.້ຖ້າຫາກມີອາການປວດຫຼືມີບັນ
ຫາກຽ່ວກັບສາຍຕາ,ກໍ່ໃຫ້ກິນຢາພວກຮໍໂມນສະເຕີຣອຍ(steroid),ຕົວຢາ່ງເຊັ່ນ:ຢາເປຣດນີໂຊໂລນ
(prednisolone),ໃນປະລິມານ40ຫາ60ມກ,ມື້ລະຄັ້ງເປັນເວລາ10ຫາ15ມື.້

ຢາໄພຣນັເທລພາໂມເອທ(Pyrantelpamoate),ຢາໄພຣນັເທລເອມ
ໂບເນທ(pyrantelembonate)
ຢາໄພຣັນເທລແມນ່ສາໍລັບຂາ້ແມ່ຢາໄພຣັນເທລພາໂມເອທໃຊຂ້າ້ແມ່ທ້ອງເຂັມມຸດ,ແມ່ທ້ອງປາກຂ,ໍແລະ
ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ,ແຕ່ມນັອາດມີລາຄາແພງ.ບາງຄັ້ງຄາວມນັກໍ່ພາໃຫ້ມີອາການຮາກ,ວິນຫົວ,ຫຼືເຈັບ
ຫົວ.ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢານີ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ກໍາລັງໃຊ້ຢາປີເປີຣາຊີນ(piperazine-ຢາຂາ້ແມ່ທ້ອງອີກຊະນິດໜຶ່ງ).

ວິທີການໃຊ້ 
ສ�າລັບແມ່ທ້ອງປາກຂ�ແລະແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ:ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ສ�າລັບຖ່າຍພະຍາດເຂມັມຸດ:ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວ,ຫຼັງຈາກນັ້ນຖ້າໄປອີກ2ອາທິດຈຶ່ງໃຫ້ກິນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
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� �ໃຫ້ກິນໃນຂະໜາດ10ມກ/ກກ.ຖ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງເບິ່ງນ້ໍາໜັກຂອງຄົນເຈັບໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງລາວ:
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ2ປ:ີໃຫ້ກິນໃນຂະໜາດ62ມກ(ຫຼື4/1ຂອງເມັດຢາຂະໜາດ250ມກ).
ອາຍຸ2ຫາ5ປ:ີໃຫ້ກິນໃນຂະໜາດ125ມກ(ຫຼື2/1ຂອງເມັດຢາຂະໜາດ250ມກ).
ອາຍຸ6ຫາ9ປ:ີໃຫ້ກິນໃນຂະໜາດ250ມກ(ຫຼືຢາຂະໜາດ250ມກໜຶ່ງເມັດ).
ອາຍຸ10ຫາ14ປີ:ໃຫ້ກິນໃນຂະໜາດ500ມກ(ຫຼືຢາຂະໜາດ250ມກສອງເມັດ).
ອາຍຸ14ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ກິນໃນຂະໜາດ750ມກ(ຫຼືຢາຂະໜາດ250ມກສາມເມັດ).

ສ�າລັບຂາ້ແມ່ທ້ອງແປ
ແມ່ທ້ອງແປແມນ່ມີຫຼາຍຊະນິດ.ທັງຢາປຣາຊຄີວັນເທລ(praziquantel)ຫຼືຢານີໂຄຼຊາໄມດ(niclosamide)
ແມນ່ສາມາດຂາ້ແມ່ທ້ອງແປໄດ້ທຸກຊະນິດ.ຖ້າຫາກເກີດການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງແປໃນສະໝອງ
ຫຼືມນັເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດມີອາການຊັກ,ຄົນເຈັບຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາອັລເບນດາໂຊນ(albendazole)
ແລະຢາປວົອາການຊັກແທນຢາປຣາຊຄີວັນເທລ(praziquantel)ຫຼືຢານີໂຄຼຊາໄມດ(niclosamide)ແລະ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຊວ່ຍເຫຼືອຈາກແພດໝ.ໍ

ຢາປຣາຊຄີວນັເທລ(praziquantel)

ຜົນຂາ້ງຄຽງ 
ຢາປຣາຊຄີວັນເທລ(praziquantel)ອາດພາໃຫເ້ກີດອາການອ່ອນເພຍ,ວິນຫົວ,ເຈັບຫົວ,ບໍ່ຢາກອາຫານ,
ແລະມອີາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ,ແຕ່ຜົນຂາ້ງຄຽງດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີແ້ມນ່ບໍ່ຄ່ອຍມເີມື່ອໃຊ້ຢານີໃ້ນປະລມິານຕ່ໍາ.

ວິທີການໃຊ ້

ສ�າລັບຖ່າຍແມ່ທ້ອງແປເກືອບທຸກຊະນິດລວມທັງແມ່ທ້ອງແປງົວແລະແມ່ທ້ອງແປໝ.ູ

� � ໃຊ້ໂດຢາໃນຂະໜາດ5ຫາ10ມກ/ກກ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.ຫຼືໃຫ້ໂດຢາຕາມອາຍຸກໍ່ໄດ.້
ອາຍຸ4ຫາ7ປ:ີໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ150ມກ(4/1ເມັດ),ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ8ຫາ12ປີ:ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ300ມກ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ12ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ600ມກ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ສ�າລັບຖ່າຍແມ່ທ້ອງແປແຄະ(h.nana)

� � ໃຊ້ໂດຢາໃນຂະໜາດ25ມກ/ກກ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວ.ຫຼັງຈາກນ້ັນ10ມື້ໃຫ້ກິນຊໍ້າອີກ.ຫຼືໃຫ້ໂດຢາຕາມອາ
ຍຸກໍ່ໄດ.້
ອາຍຸ4ຫາ7ປ:ີໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ300ຫາ600ມກ(ເຄິ່ງ(2/1)ເມັດຫາ1ເມັດ)ຕໍ່ໂດ.
ອາຍຸ8ຫາ12ປີ:ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ600ຫາ1200ມກຕໍ່ໂດ.
ອາຍຸ12ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ1500ມກຕໍ່ໂດ.

ຢານີໂຄຼຊາໄມດ(niclosamide)
ຢານີໂຄຼຊາໄມດ(niclosamide)ໃຊ້ຂາ້ແມ່ທ້ອງແປທີ່ຢູ່ໃນລາໍໄສ,້ແຕ່ບໍ່ມີຜົນກັບແມ່ພະຍາດຕົວອ່ອນໃນ
ຖົງຊິທ(cysts)ທີ່ຢູ່ນອກລາໍໄສ.້

ວິ ທີ ການ ໃຊ້ 

ໃຫ້ກິນຢານີໂຄຼຊາໄມດ(niclosamide)ຫຼັງຈາກກິນອາຫານເຊົ້າເລັກນ້ອຍ.ໃຫ້ຫຍໍາ້ຢາເມັດໃຫ້ມຸນ່ດີແລວ້
ຈິ່ງກືນກິນ.ຂະໜາດຢາທີ່ກິນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຊະນິດຂອງແມ່ທ້ອງແປ,ສະນັ້ນແພດ
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ໝໍໃນໂຮງໝໍຫຼືສຸກສາລາໃກ້ບາ້ນເຈົ້າອາດຈະມີຄາໍແນະນໍາທີ່ດໃີນເລື່ອງນີໃ້ຫ້ກັບເຈົ້າ.ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມ,ີກໍ່
ໃຫ້ນໍາໃຊຢ້າຕາມຂະໜາດຂາ້ງລຸມ່ນີ.້

ການກິນຢານັ້ນແມນ່ໃຫ້ຫຍໍາ້ໃຫ້ມຸນ່ດີແລວ້ຈິ່ງກືນລົງໄປ.ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຫຍໍາ້ໄດ້ເທື່ອກໍ່
ໃຫ້ບົດຢານັ້ນໃຫ້ມຸນ່ດີແລະປະສມົກັບນ້ໍານົມແມເ່ລັກນ້ອຍຫຼືປະສມົກັບອາຫານອາຫານໃຫ້ເດັກກິນກໍ່ໄດ.້

� �ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ2ປ:ີໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ500ມກ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ2ຫາ6ປ:ີໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ1ກຼາມ(1000ມກ),ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ6ປຂີຶ້ນໄປ:ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ2ກຼາມ,ໃຫ້ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ວິຕະມນິແລະແຮ່ທາດ

ວິຕະມນິເອ,ເຣຕິໂນລ(retinol)
ວິຕະມນິເອປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດກາງຄືນແລະຕາແຫ້ງ

ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບວິຕະມນິເອພຽງພໍຄົນເຮາົຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານຈໍາພວກຜັກແລະ
ໝາກໄມ້ທີ່ມສເີຫຼືອງແລະຈໍາພວກຜັກສີຂຽວເຂັ້ມໃຫ້ພຽງພໍພ້ອມກັບອາຫານທີໄ່ດ້ມາຈາກສັດເຊັ່ນ:ໄຂ່ແລະ
ຕັບ.ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພະຍາດຕາບອດຕອນກາງຄືນແລະຕາແຫ້ງຫຼາຍພ້ອມທັງການກິນອາຫານດເຫຼົ່ານີ້ບໍໄ່
ດ້ພຽງພແໍມນ່ໃຫໃ້ຫ້ວິຕະມນິເອທຸກທຸກ6ເດືອນ.

ຂ�້ຄວນລະວັງ !

ຫ້າມໃຫເ້ກີນຫນາດທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ.້ແຕ່ການໄດ້ຮັບໃນຮູບແບບທເ່ີປັນແຄັບຊູນ,ເມັດຫແືບບນ້າໍມນັໃນປະລິ
ມານທ່ີສູງເກີນໄປແມນ່ອັນຕະລາຍ.ບໍໃ່ຫໃ້ຫ້ປະລມິານຢາເທົ່າກັບຜູໃ້ຫ່ຍ200,000ຢູ່ນິດແກເ່ດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ
ແລະແມຍ່ິງໄວຈະເລນີພັນຫຼືຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາໃນໄລຍະ3ເດືອນທໍາອິດເພາະມນັສາມາດມີຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ການ
ພັດທະນາການຂອງເດັກ.ສາໍລັບແມຍ່ິງຖືພາແມນ່ໃຫໃ້ນປະລມິານຕໍ່າເປັນຈະນວນຫຼາຍຄັ້ງດີກວ່າທີ່ຈະໃຫເ້ປັ
ນປະລມິານສູງໃນຄັ້ງດຽວ.

ວິທີການໃຊ ້

ສາໍລັບເດັກນ້ອຍ,ທ່ານຄວນບົດເມັດໃຫ້ມນຸ່ກ່ອນແລະປະສມໃົສ່ກັບນົມແມໃ່ຫເ້ດັກກິນ.ຫືຼຕັດແບບແຄັບຊູນ
ແລະບີບໃສ່ປາກເດັກ.

ເພ່ືອປ້ອງກັນຫືຼປ່ິນປວົການຂາດວິຕະມນິເອໃນເດັກ

ເຊິ່ງມນັເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການການປ້ອງກັນ

�ອາຍຸ6ເດືອນຫາ1ປີໃຫ້ກິນວິຕະວິນເອໃນປະລມິານ100,000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ກິນວິຕະມນິເອໃນປະລມິານ200,000ຢູນິດ,1ຄັ້ງ.ໃຫ້ຊໍາ້ຄືນທຸກໆ6ເດືອນ.

ເພື່ອປິ່ນປວົພະຍາດຕາບອດກາງຄືນ

ຖ້າມີຄົນທີ່ມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນຫຼືມີອາການສະແດງອື່ນໆຂອງພະຍາດຕາບອດກາ
ງຄືນແມນ່ໃຫ້ວິຕະມນິເອ3ຄັ້ງ.ຄັ້ງທໍາອິດແມນ່ໃຫ້ທັນທເີລີຍ,ຄ້ັງທີສອງແມນ່ໃຫໃ້ນມື້ຕໍ່ມາແລະຄັ້ງທີ3
ແມນ່ໃຫ້ຢາ່ງໜ້ອຍ2ອາທິດຕໍ່ມາ.

���ສາໍລັບປະລະມານຂອງຢາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ:
ອາຍຸຕ�່າກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫ້ກິນ50,000ຢູ່ນິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
ອາຍຸ6ເດືອນຫາ1ປ:ີໃຫ້ກິນ100,000ຢູ່ນິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ກິນ200,000ຢູ່ນິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
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���ສ�າລັບແມຍ່ິງຖືພາ:ໃຫ້ກິນ25,000ຢູ່ນິດທຸກໆອາທິດເປັນເວລາ12ອາທິດ.ຖ້າຫາກວ່າລາວຍັງມີອາກາ
ນສະແດງຂອງພະຍາດຕາບອດກາງຄືນຢູ່ຫຼືບັນຫາຂອງຕາທີ່ຮາ້ຍແຮງອື່ນໆທີເ່ກີດຈາກການຂາດວິຕະມນິ
ເອແມນ່ຜູ້ທີໃ່ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີປະສົບການອາດໃຫ້ລາວກິນໃນປະລມິານທີ່ສູງ.

ສ�າລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີພະຍາດໝາກແດງ

ວິຕະມນິເອສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດປອດອັກເສບແລະຕາບອດ,ສອງພະຍາດນີແ້ມນ່ອາການສນົຂອງພະ
ຍາດໝາກແດງ.

���ອາຍຸຕ�່າກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫ້ກິນ50,000ຢູ່ນິດໃນ1ຄັ້ງຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ2ມື້
ອາຍຸ6ເດືອນຫາ1ປ:ີໃຫ້ກິນ100,000ຢູ່ນິດໃນ1ຄັ້ງຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ2ມື້
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ປ:ີໃຫ້ກິນ200,000ຢູ່ນິດໃນ1ຄັ້ງຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ2ມື້

ຖ້າຫາກວ່າເດັກໄດ້ຮັບວິຕະມນິເອໃນຊວ່ງ6ເດືອນຜ່ານມາແມນ່ໃຫ້ການປິ່ນປວົແບບນີ້ພຽງແ
ຕ່ມື້ດຽວ.ຖ້າຫາກວ່າບາງຄົນທີເ່ປັນພະຍາດໝາກແດງພ້ອມກັບຊາດສານອາຫານຂັ້ນຮຸນແຮງ
ຫຼເືລີມ່ມີອາການເບິ່ງບໍເ່ຫັນແລວ້ແມນ່ໃຫ້ວິຕະມນິເອອີກເປັນຄັ້ງທີ3ຫຼັງຈາກຄັ້ງທີ2ສອງອາທິດ.

ທາດສັງກະສີ
ທາດສັງກະສີຊວ່ຍໃຫເ້ດັກທີ່ຖອກທ້ອງມີອາການດີຂຶ້ນ.ເຮາົຄວນຈະໃຫ້ຮ່ວມກັນກັບນໍ້າເກືອແຮໄ່ປພ້ອມໆກັນ.
(ເບ່ິງໜ້າ8).

ວິທີການໃຊ ້

ສາໍລັບເດັກນ້ອຍ,ແນວເມັດສາມາດບົດແລະປະສມົໃສ່ກັບນົມແມ່ຫຼືນໍ້າດື່ມເລັກໜ້ອຍກໄໍດ.້ທ່ານສາມາດເ
ອົາຢາແນວເມັດໃສໃ່ນນໍ້າເຊິ່ງລະລາຍໄດ້ງ່າຍແລະໄວ.

� �ເດັກເກີດໃຫມ່ຫາ6ເດືອນ:ໃຫໃ້ນປະລິມານ10ມກ,1ຄັ້ງຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ10ຫາ14ມື.້
ເດັກຫຼາຍກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫໃ້ນປະລິມານ20ມກ,1ຄັ້ງຕໍ່ມືເ້ປັນເວລາ10ຫາ14ມື.້

ທາດເຫຼັກ,sulfateferrous,gluconateferrous
ທາດເຫຼັກແມນ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍເພື່ອປິ່ນປວົແລະປ້ອງກັນພາວະເລືອດຈາງ.ການປິ່ນປວົດ້ວຍທາດເຫຼັກແມນ່ໃ
ຫແ້ນວກິນເປັນປະຈໍາຈົນຮອດ3ເດືອນ.

ທາດເຫຼັກສາມາດສາມາດໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າໃນເວລາທີໃຊ້ຮ່ວມກັບວິຕາມນິຊີC
(ບໍວ່່າຈະໂດຍການກິນອາຫານໝາກໄມ້ແລະຜັກຫຼືກິນວິຕາມນິຊຊີະນິດເມັດ).

ຜົນຂາ້ງຄຽງ 
ທາດເຫຼັກບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍກະເພາະແລະສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດລະແມນ່ໃຫ້ກິນພ້ອມອາຫານ.ນອກຈາກນັ້ນ,
ມນັສາມາດເຮັດໃຫ້ທ້ອງຜູກໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູ້ສູງອາຍຸແລະມນັອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຈມົ(ຂີ)້ເປັນສີດໍາ.ເບິ່ງ
ຄາໍແນະນໍາສາໍລັບທ້ອງຜູກໃນໜ້າ37ຂອງການເຈັບປວດທ້ອງ,ພະຍາດຖອກທ້ອງແລະພະຍາດແມ່ກາຝາກ
(ແມ່ທ້ອງ).

ດື່ມນໍ້າທ່ີມີທາດເຫຼັກແມນ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຂວ້ດໍາສະນັ້ນຄວນຈະໃຊ້ທໍ່ດູດເອົາຫຼືຖູແຂວ້ທຸກໆຄັ້ງຫຼັກຈາກດື່ມ.

ຂ�ຄ້ວນລະວັງ !

ໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າປະລມິານທີ່ຖືກຕ້ອງເພາະວ່າຖ້າປະລິມານsulfateferrousຫຼາຍເກີນໄປມນັກໍເ່ປັນພິດ.ບໍໃ່ຫ້ທ
າດເຫຼັກແກ່ບຸກຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຂັ້ນຮຸນແຮງໃຫ້ລຖໍ້າຈົນກ່ວາພວກເຂາົເຈົ້າໄດ້ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງເຂາົເ
ຈົ້າເສຍກ່ອນ.
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ວິທີການໃຊ້  
ຮູບແບບທີແ່ຕກຕ່າງກັນຂອງທາດເຫຼັກປະກອບໄປດ້ວຍທາດເກືອແຮ່ທີແ່ຕກຕ່າງກັນ.ຕົວຢາ່ງວ່າຢາFerrous
sulfate300ມກ1ກ້ອນປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ60ມກ.ແຕ່325ມກຂອງFerrousgluconate
ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ36ມກ.ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ອ່ານໃບກໍາກັບຢາທຸກຄັ້ງທີ່ຈະໃຊ້ບໍວ່່າຈະເປັນແນວນໍ້າ,ຫຼື
ສານອາຫານເສມີທາດເຫຼັກຕ່າງໆ.

ເພື່ອປ້ອງກັນການພາວະລືອດຈາງໃນແມຍ່ິງຖືພາແລະແມ່ທີ່ກ�າລັງໃຫ້ນົມລູກ

� �ໃຫ້ferroussulfateໃນປະລິມານ300ມກ(ມີທາດເຫຼັກ60ມກ)ຕໍ່ມື.້ນອກນັ້ນກໍຄວນໃຫແ້ມຍ່ິງທີ່ກໍາລັ
ງວາງແຜນທີ່ຈະມລີູກກິນແຕ່ລະມື້ເຊັ່ນກັນ.ການໃຫ້ທາດເຫຼັກຮ່ວມກັບທາດໂຟລິກອາຊດິຮ່ວມກັນແມນ່ດີກ
ວ່າເພາະວ່າທາດໂຟລິກອາຊດິກໍຍັງຊວ່ຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເດັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ການປິ່ນປວົພາວະເລືອດຈາງໃນເດັກ

� �ໃຫ້ferroussulfate1ຄັ້ງຕ່ໍມື,້ຫຼແືບ່ງໃຫ້2ຄັ້ງຫາກວ່າເດັກມີອາການເຈັບກະເພາະ.

ປະລມິານທາດເຫຼັກສ�າລັບແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ

ກຸ່ມອາຍຸ ປະລິມານຫຼາຍປານໃດ ຢາຈັກກ້ອນສ�າລັບຢາ
300ມກ

ລວມແລວ້ມີທາດເຫຼັກ
ຫຼາຍປານໃດ

ຕໍ່າກວ່າ2ປີ 125mgferrous
sulfate

ferroussulfate125
ມກ

ໃຫ້ທາດເຫຼັກຊະນິດນໍ້າ,ຫຼື
ບົດຢາferroussulfate
ຊະນິດເມັດປະລິມານ
300ມິລີກຼາມປົນໃສ່ກັບ
ນົມແມ່ໃຫ້ເດັກກິນ

ໃຫ້ມນັພຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງທາດເຫຼັກໄດ້25ມິ

ລີກຼາມ

2ປີຫາ12ປີ 300mgferrous
sulfate

ferroussulfate300
ມກ

ໃຫ້ຢາferroussulfate
300ມີລີກຼາມ1ເມັດ

ໃຫ້ມນັພຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງທາດເຫຼັກໄດ້60ມິ

ລີກຼາມ

ຫຼາຍກວ່າ12ປີ 600mgferrous
sulfate

ferroussulfate600
ມກ

ໃຫ້ຢາferroussulfate
300ມີລີກຼາມ2ເມັດ

ໃຫ້ມນັພຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງທາດເຫຼັກໄດ້125

ມິລີກຼາມ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍA:
ຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.

ວິທີການນ�າໃຊແ້ຜນຜັງພັດທະນາການຂອງເດັກ
ພັດທະນາການຂອງເດັກແມນ່ວັດໄດ້ຈາກຫຼາຍໆດ້ານ:ທາງດ້ານຮາ່ງກາຍ,ຄວາມຄິດ,ການສື່ສານ(ທ່າທາງ
ແລະການເວົ້າ),ແລະສັງຄມົ(ຄວາມສາໍພັນກັບຄົນອື່ນໆ).ບາງທັກສະເດັກສາມາດຮຽນຮູໄ້ດ້ຈາກດ້ານ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.ຕົວຢາ່ງ,ເມື່ອເດັກຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານອຸ້ມເຂາົເຈົ້າ,ເດັກຈະຕ້ອງໃຊ:້

·· ທັກສະດ້ານຮ່າງກາຍ-ເດັກຈະຍົກເອົາແຂນຂຶ້ນ.
·· ທັກສະດ້ານຄວາມຄິດ-ເດັກຈະເບິ່ງທ່ານເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜ.
·· ທັກສະການສື່ສານ-ເດັກຈະບອກທ່ານວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.
·· ທັກສະດ້ານສັງຄົມ-ເດັກຈະມີຄວາມສຸກເວລາທີ່ທ່ານອຸ້ມເຂົາເຈົ້າ.
ແຜນຜັງໃນໜ້າຕ່ໍໄປຈະບອກທັກສະບາງອັນທີເ່ດັກຮຽນຮູ້ແລະເດັກສ່ວນໃຫຍຈ່ະຮຽນຮູໄ້ດເ້ອງ.ທ່ານສາມ

າດນໍາໃຊແ້ຜນຜັງເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂໍ້ມນູໂດຍທົ່ວໄປກຽ່ວກັບພັດທະນາການຂອງເດັກແລະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່
າພັດທະນາການອັນໃດທີເ່ດັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ.້

ເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ທາ່ນຕັດສນິໃຈວາ່ທັກສະໃດທີເ່ດັກຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້
ໃຫເ້ລືອກແຜນຜັງສາໍລັບກຸ່ມອາຍຸທີໃ່ກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງອາຍເຸດັກ.ໃນແຜນຜັງນັ້ນ,
ໃຫ້ໝາຍວົງມນົເອົາທັກສະທີເ່ດັກມີຫຼເືຮັດໄດ.້ທ່ານອາດເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານອາດບໍມ່ີທັກສະທີເ່ດັກໃນໄວອ
າຍຸດຽວກັບເຂາົເຈົ້າມ.ີການຮູ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຕັດສນິໃຈໄດ້ວ່າກິດຈະກໍາໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ພາເຂາົເຈົ້າເ
ຮັດ.

ແຜນຜັງນ້ີສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າທັກສະຂອງເດັກປຽ່ນໄປເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

6 
ເດ ອືນ

12
ເດືອນ

2
ປີ
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ໃນແຜນຜັງຂາ້ງເທິງ,ໃຫແ້ມຂ່ດີອ້ອມເອົາທັກສະຂອງລູກອາຍຸ20ເດືອນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ.້ເດັກຕ້ອງກາ
ນເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງເພື່ອເສມີສາ້ງທັກສະທາງຮາ່ງກາຍແລະການສື່ສານຕ່າງໆ.

2
ປີ

ຍາ່ງ

ນັ່ງຍ່ອງຍໍ້

ກອງຂອງຫຼິ້ນໃຫຍ່ໆ

ຈັບກຸ່ມສິ່ງຂອງທີ່ຄືກັນ

ປະຕິດປະຕໍ່ສິ່ງຕ່າງໆ
ໃສ່ກັນໄດ້

ຫຼິ້ນນໍາເດັກຄົນອື່ນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເວລາທີ່ຕ້ອງການ

ມີຄວາມຕ້ັງໃຈເຮັດກິດຈະ
ກໍາໃດໜຶ່ງເປັນເວລາດົນ

ຮຽນແບບການດູແລ

ຮາ່ງກາຍ

ຄວາມຄິດ

ສັງຄມົ

ການສືສ່ານ

ໃຊ້ຄໍາເວົ້າງ່າຍໆ

ໃຊ້2ຫາ3
ປະໂຫຍກ

ຈອກ

ຫຼິ້ນໝາກບານ

ຮຽນແບບຄໍາເວົ້າ
ຫຼືທ່າທາງ

ພ ໍ ່ , ພ ໍ ່
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ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ.ທັງຮູບພາບ
ແລະຄາໍສັບແມນ່ເປັນຕົວຢາ່ງທັກສະທີເ່ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂາົອາຍໄຸດ້3ເດືອນ.

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ2ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົອາດຈະມີກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ສາ
ມາດພັດທະນາຕ່ືມອີກ.ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ປັນພຽງຕົວຢາ່ງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,
ໃນວົງມນົທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການສື່ສານ:ບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງຮອດຫ້ິຼນຄຸ່ຍ!ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າເດັກຕອບສະ
ໜອງຕໍ່ສຽງທັນທ່ີເລີຍບ.ໍ

ຈືໄ່ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊໍາ່ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

ການສືສ່ານ ຄວາມຄິດ

ຮາ່ງກາຍສັງຄມົ

3
ເດືອນ

ຮູ້ດູດນົມແມ່

ຮູຈ້ັກມື(ໃຊ້ມ)ື

ຍົກຫົວຂ້ຶນເວລານອນ
ຄວໍ້າ

ໄຫເ້ວລາທີ່ຫິວຫຼື
ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ

ຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ
ຫຼືໃບໜ້າທີ່ລຶ້ງເຄີຍ

ຮັບຮູເ້ຖິງຄົນທີເ່ບິ່ງແຍງເປັນຫຼັກ

ຖືກອອຍດ້ວຍສຽງ
ຫຼືການສໍາພັດ

ຍິມ້ເວລາມີຄົນຫຼີ້ນນໍາ

ຕອບສະໜອງທັນທີຕໍ່ສຽງ
ຫຼືການເຄື່ອນໄຫວ
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ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ.ທັງຮູບພາບ
ແລະຄາໍສັບແມນ່ເປັນຕົວຢາ່ງທັກສະທີເ່ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂາົອາຍໄຸດ້6ເດືອນ.

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ2ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົອາດຈະມີກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ຊວ່ຍ
ໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ.ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ປັນພຽງຕົວຢາ່ງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.
ຍົກຕົວຢາ່ງ,ໃນວົງມນົທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການຮາ່ງກາຍ:ເດັກບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງຮອດວ່າສັນ່ແກ່ວງແຮງໆ!
ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າເດັກແກ່ວງແລະເຕະໄດ້ກໍ່ພ.ໍ

ຈືໄ່ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊໍາ່ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

ສັງຄມົ ຮາ່ງກາຍ

ຄວາມຄິດການສືສ່ານ

6
ເດືອ

ແກ່ວງແລະເຕະແຂນ
ແລະຂາ

ນັ່ງໄດ້ໂດຍມີບ່ອນອີງ

ປີ້ນໂຕ(ຄວໍ້າ)ແຕ່ໜ້າໄປຫາຫຼັງແລະ
ປິ້ນກັບຈາກຫຼັງຫາໜ້າ

ຈັບເອົາສິ່ງຂອງ
ແລະ

ເອົາເຂົ້າປາກ

ຮັບຮູ້ວ່າມີຫຼາຍຄົນ

ຫຼິ້ນຂອງຫຼິ້ນຫຼາຍແບບ

ສົນໃຈຂອງຕ່າງໆ

ເຮັດສຽງຫຼື
ທ່າທາງງ່າຍໆ

ໂງ່ຫົວໄປຕາມສຽງຫຼື
ການເຄື່ອນໄຫວ້

ອາອາ

ເຮັດທ່າທາງຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ

ສະແດງທ່າຢາ້ນກັບຄົນແປກໜ້າ
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ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ.ທັງຮູບພາບ
ແລະຄາໍສັບແມນ່ເປັນຕົວຢາ່ງທັກສະທີເ່ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂາົອາຍໄຸດ້12ເດືອນ.

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ2ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົອາດຈະມີກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ.ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ປັນພຽງຕົວຢາ່ງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,
ໃນວົງມນົທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການເຂົາ້ສັງຄມົ:ເດັກບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງຫຼິ້ນຈະເອ໋ກັບທ່ານໄດ້!ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເ
ອງວ່າເດັກມີຄວາມສຸກໃນການຫຼິ້ນນໍາກັນບ.ໍ

ຈືໄ່ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊໍາ່ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

ສັງຄມົ ຮາ່ງກາຍ

ຄວາມຄິດການສືສ່ານ

ເຮັດບາງຢາ່ງເພື່ອແກ້ບັນຫາງ່າຍໆ

ເລ້ີມຮັບຮູ້ວ່າມນັມເີຫດ
ແລະຜົນ

ຮຽນຮູ້ວ່າມີສິ່ງ
ຂອງຢູ່ບ່ອນໃດ
ໂດຍທີ່ບໍໄ່ດ້ຍິນ

ສຽງມັນ

ຮູໃ້ຊ້ທ່າທາງ

ເລ້ີມຮູ້ສຶກມວ່ນເວລາຫຼິ້ນຈະເອ໋

ຮ້ອງໄຫເ້ມື່ອຜູ້ດແູລບໍ່ຢູ່ນໍາ

ໃຊ້ສຽງລວມກັນ

ເຂົ້າໃຈຄໍາເວົ້າຫຼື
ທ່າທາງສັນຍານທີ່ງ່າຍໆ

ເອົາມນັມາໃຫ້ແດ່

12
ເດືອນ

ບາ໋ບາ໋ ກ໋າກ໋າ

ນັ່ງໄດ້ເອງ ຄານ

ຈ່ອງເພື່ອຢືນຂຶ້ນ

ຮູຈ້ັກຊືສ່ິ່ງຂອງ

ວາ໋ວາ໋

20 February 2018
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ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ.ທັງຮູບພາບ
ແລະຄາໍສັບແມນ່ເປັນຕົງຢາ່ງທັກສະທີເ່ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂາົອາຍໄຸດ້2ປ.ີ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ2ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົອາດຈະມີກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ.ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ປັນພຽງຕົວຢາ່ງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,
ໃນວົງມນົທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການໃຊຄ້ວາມຄິດ:ເດັກບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງຮອດວ່າຕີກອງເປັນ!ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເ
ອງວ່າເດັກສາມາດໃຊສ້ິ່ງຂອງ2ຢາ່ງນໍາກັນໄດ້ກໍ່ພ.ໍ

ຈືໄ່ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊໍາ່ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

ສັງຄມົ ຮາ່ງກາຍ

ຄວາມຄິດການສືສ່ານ

2
ປີ

ຈັບກຸ່ມສິ່ງຂອງທີ່ຄືກັນ

ປະຕິດປະຕໍ່ສິ່ງ
ຕ່າງໆໃສ່ກັນໄດ້

ຫຼິ້ນນໍາເດັກຄົນອື່ນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເວລາທີ່ຕ້ອງການ

ໃຊ້ຄໍາເວົ້າງ່າຍໆ

ໃຊ້2ຫາ3
ປະໂຫຍກ

ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດກິ
ດຈະກໍາໃດໜຶ່ງເປັນເວ

ລາດົນ

ຮຽນແບບການດູແລ

ຫຼິ້ນໝາກບານ

ຍາ່ງ

ນັ່ງຍ່ອງຍໍ້

ກອງຕໍ່ຂອງຫຼິ້ນໃຫຍ່ໆ

ຈອກ

ພໍ,່ ພ່ໍ

ຮຽນແບບຄໍາເວົ້າຫຼື
ທ່າທາງ
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ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ.ທັງຮູບພາບ
ແລະຄາໍສັບແມນ່ເປັນຕົງຢາ່ງທັກສະທີເ່ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂາົອາຍໄຸດ້3ຂວບ.

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ2ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົອາດຈະມີກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ.ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ປັນພຽງຕົວຢາ່ງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,
ໃນວົງມນົທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການເຂົາ້ສັງຄມົ:ເດັກບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງກວດພື້ນໄດ້!ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າເດັ
ກມີຄວາມສຸກໃນການໄດ້ຊວ່ຍວຽກນໍາຄອບຄົວໄດ້ກໍ່ພ.ໍ

ຈືໄ່ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊໍາ່ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

ສັງຄມົ ຮາ່ງກາຍ

ຄວາມຄິດການສືສ່ານ

3
ປີ

ເອົາສິ່ງຂອງອອກຈາກກັນ
ແລະເອົາມນັໃສ່ກັນຄືນ.

ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ມີຮູບ
ຮາ່ງພໍດໃີສໃ່ນຮູຫຼື
ຊ່ອງຫວ່າງ.

ມວ່ນໃນການຊ່ວຍວຽກເຮືອນ

ມັກໃຫ້ຍ້ອງຫຼັງຈາກເຮັດສິ່ງ
ໃດໜຶ່ງສໍາເລັດ

ຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄົນອື່ນ

ສື່ສານໄດ້ຊດັເຈນ

ເຂົ້າໃຈພາສາຄໍາເວົ້າທີ່ງ່າຍໆ

ຂ້ອຍຢາກໄປກັບພໍ.່

ປາກເຈົ້າຢູ່ໃສ?

ແລ່ນ,
ໂດດ,
ປີນ

ໃຊ້ມເືຮັດໄດ້ຫຼາຍອັນຕື່ມ

ໂຍນໝາກບານ

ແຍກປະເພດສ່ິງຂອງ
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ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະດ້ານ.ທັງຮູບພາບ
ແລະຄາໍສັບແມນ່ເປັນຕົວຢາ່ງທັກສະທີເ່ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂາົອາຍໄຸດ້5ຂວບ.

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ2ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມນົອາດຈະມີກິດຈະກໍາອື່ນທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ.ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ປັນພຽງຕົວຢາ່ງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.ຍົກຕົວຢາ່ງ,
ໃນວົງມນົທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການເຂົາ້ສັງຄມົ:ເດັກບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງສາມາດຟັງແຕ່ນາຍຄູ!ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເ
ອງວ່າເດັກສາມາດເຂົາ້ໃຈກົດລະບຽບຄືກັບເດັກຄົນອື່ນໄດ້ກໍ່ພ.ໍ

ຈືໄ່ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊໍາ່ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

ສັງຄມົ ຮາ່ງກາຍ

ຄວາມຄິດການສືສ່ານ

5
ປີ

ຢາ່ງຖອຍຫຼັງໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ

ໂດດເຕັ້ນຂາດຽວ

ຮຽນແຕ້ມແບບຮູບງ່າຍໆ

ເຂົ້າໃຈການນັບເລກ

ຕໍ່ຮູບພາບໄດ້

ຫຼິ້ນກັບເດັກຄົນອື່ນ

ເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບຕ່າງ

ສະແດງອາລົມໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ

ເວົ້າຫຼື
ເຮັດທ່າທາງຕອນທີ່ລາວໄດ້

ເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ

ຖາມຄໍາຖາມຫຼາຍຄໍາຖາມ

ຂອ້ຍ ຕົກ ນໍາ້

ແມນ່ໃຜຢູ່ຫັ້ນ?
ເຈົ້າ ກໍາ 
ລັງເຮັດຫຍັງຢູ?່

ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງງ່າຍໆ

20 February 2018
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