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ວັກແຊ້ງປອ
້ ງກັນພະຍາດ
ຕ່າງໆ

ວັກແ
 ຊ້ງຍັງຖ
 ືກເ ອີ້ນວ
 ່າກ
 ານເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາມ
 ີພູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນໂ
 ລກ, ເຊິ່ງມ
ນ
ັ ສ
 າມາດປ້ອງກັນຫ
 ຼາຍ
ໂລກທີ່ອາດຈະເຮັດໃ
 ຫ້ຄົນເ ຮົາເ ຈັບເ ປັນ ຫຼືເປັນສ
 າເຫດຂອງການເສຍຊີວິດໄ
 ດ້. ວ
 ັກແ
 ຊ້ງເຮັດໜ
 ້າທ
 ີ່ເຮັດໃຫ້ລະ
ບົບພູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນຮ
 າ່ ງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາແ
 ຂງແຮງຂຶ້ນ, ແຕ່ລະພາກສວ່ນຂ
 ອງຮາ່ ງກາຍສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບກ
 ານຕິດເ ຊື້ອ
ແລະພະຍາດສະນັ້ນຮ
 າ່ ງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາສ
 າມາດກັບມ
 າມີສຸກຂ
 ະພາບດີຄືນໄ
 ດ້. ຖ້າວ
 ່າລ
 ະບົບພ
 ູມຄ
ມ
ຸ້ ໄດ້ກຽມ
ພ້ອມ
 ແລະແຂງແຮງດີ, ມັນສ
 າມາດຮູ້ເລີຍຢ
 າ່ ງໄວວ່າແມ່ນອ
 ັນຕ
 ະລາຍອັນໃ
 ດແກ່ສຸຂະພາບ ແລະມນ
ັ ຈ
 ະຮູ້ວ່າ
ຈະສາມາດຮັບມ
 ືກັບພ
 ະຍາດເຫຼົ່ານ
 ັ້ນໄ
 ດ້ແນວໃດ. ວ
 ັກແ
 ຊ້ງບ
 ໍ່ໄດ້ເຮັດໃ
 ຫ້ເກີດພ
 ະຍາດ.  
ວັກແຊ້ງເຮັດໜ້າທີ່ແນວໃດ? ວ
 ັກແ
 ຊ້ງແ
 ມ່ນເ ຮັດມ
 າຈາກເຊື້ອພ
 ະຍາດອ່ອນໆ ແລະມນ
ັ ເ ຮັດໜ
 ້າທີ່ເພື່ອຢ
 ຸດຢ
 ັ້ງ
ເຊື້ອພ
 ະຍາດຊະນິດດ
 ຽວກັນໃ
 ນອານາຄົດທ
 ີ່ພ
 ະຍາດຕ່າງໆຈະເຮັດໃ
 ຫ້ຄົນເ ຈັບປ
ວ
່ ຍ. ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາສາ້ ງ
ເກາະປ້ອງກັນຕ
 ົວໂດຍການສາ້ ງ “ພູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນ” ສະເພາະແຕ່ລະພະຍາດ ເພື່ອຕ
 ໍ່ສູ້ກັບພ
 ະຍາດຕ່າງໆໃຫ້ສ�ຳເລັດ
ຜົນ. ພູມຄມ
ຸ້ ກ
 ັນເ ຫຼົ່ານ
 ັ້ນສ
 າມາດປົກປ
 ້ອງຮາ່ ງກາຍຂອງເຈົ້າເ ອງ ແ
 ລະຄົນອ
 ຶ່ນໆທີ່ຢູ່ນ�ຳກັນເ ພື່ອສ
 ູ້ກັບເ ຊື້ອພ
 ະ
ຍາດທີ່ເປັນສ
 າເຫດການເຈັບເ ປັນ.
ເດັກນ້ອຍເກີດມ
 າດ້ວຍພູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນບາງຢາ່ ງທີ່ຮາ່ ງກາຍຂອງພວກເຂົາຕ
 ້ອງການ, ເຊິ່ງພ
 ູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນເ ຫຼົ່ານ
 ັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຜູ້ເປັນແ
 ມ່ຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອໃ
 ດທີ່ຜູ້ເປັນແ
 ມ່ລຽ້ ງດູລູກດ
 ້ວຍນົມແ
 ມ່ ມັນສ
 າມາດເຮັດໃ
 ຫ້ລະ
ບົບພູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນຂ
 ອງເດັກແ
 ຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ວ
 ັກແ
 ຊ້ງສ
າ
້ ງລະບົບພ
 ູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນຂ
 ອງເດັກເ ມື່ອເ ຂົາເຕີບໃ
 ຫ່ຍຂ
 ຶ້ນ. 
ວັກແ
 ຊ້ງຊວ
່ ຍເສີມສ
າ
້ ງລະບົບພ
 ູມຄ
ມ
ຸ້ ກ
 ັນຂ
 ອງຮາ່ ງກາຍ, ໂພສະນາການທີ່ດີຊວ
່ ຍການຈະເລີນເ ຕີບໂ
 ຕຂອງເດັກ
ເຊັ່ນກ
 ັນ
ການປະຕິບັດງ ານຂອງວັກແ
 ຊ້ງຊ
 ະນິດຕ
 ່າງໆ. ພະຍາດບາງຢາ່ ງທີ່ເຮັດໃ
 ຫ້ຜູ້ຄົນເ ສຍຊີວິດ ຫຼືເຮັດຫ
 ຼາຍຄົນພິ
ການໃນອາດີດ ເຊັ່ນວ
 ່າ: ໂລກໄຂ້ທໍລະພິດ, ທີ່ປະຈບ
ຸ ັນນ
 ີ້ແມ່ນໝ
 ົດໄ
 ປແລ້ວ ແລະເຮົາບໍ່ຕ້ອງການວັກແ
 ຊ້ງສ
 �ຳລັບ
ໂລກນີ້ອີກຕ
 ໍ່ໄປ.
ຂະ
ພາບດີ = ສຸກ
ເດັກມີສຸກຂະ
ສຸກ
ບຄົວມີຄວາມ
ພາບແລະຄອ

ຮັ ບ
ບ່ ອ ນຕ້ ອ ນ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

ພະຍາດອຶ່ນໆທີ່ມີວັກແ
 ຊ້ງ
ເພື່ອປ້ອງກັນແ
 ມ່ນບ
 ໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນຫ
 ຼາຍແລ້ວ. ການໃຫ້ວັກແ
 ຊ້ງ
ແກ່ແອນ້ອຍ ແລະເດັກນ
 ້ອຍໝົດ
ທຸກຄົນ ແລະທັງຜ
 ູ້ໃຫ່ຍນ
 �ຳແມ່ນ
ຈ�ຳເປັນເ ພາະມນ
ັ ຈະສາມາດປ້ອງ
ກັນພ
 ະຍາດບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມ ຫຼືກັບ
ຄືນມາອີກ.
 ັກແ
ວ
 ຊ້ງສາມາດປ້ອງກັນຜ
 ູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບມນ
ັ ແລະພວກມນ
ັ ສ
 າ
ມາດປ້ອງກັນຜ
 ູ້ອຶ່ນໆໄດ້ອີກເຊັ່ນ
ກັນເມື່ອຜ
 ູ້ຄົນເ ຫຼົ່ານ
 ັ້ນໄ
 ດ້ຮັບວ
 ັກ
ແຊ້ງຖ້ວນໜ້າ. ຖ້າວ
 ່າພ
 ະຍາດ
ຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຫາຜູ້ຄົນທ
 ີ່ບໍ່ໄດ້
ຮັບວັກແ
 ຊ້ງໄ
 ດ້, ມັນກ
 ໍ່ບໍ່ສ
 າມາດ
ແຜ່ລາມໄດ້. ເມື່ອເ ວລາຜ່ານໄປ,
ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງມ
ນ
ັ 
ຈະມີກໍລະນີເຈັບປ
ວ
່ ຍຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.


ຕັ ບອັກເ ສບ B
(HepB)
ຕັ ບອັ ກເສບ B

ໝາ ກແດ ງໃ

ວັນນ ະໂລກ
BCG

ຫ່ ຍ

 ະມັນ
ໂລກຫັ ດເ ຍຍລ
ໄອໄກ່
MMR (ໝາກແດງໃຫ່
ຍ, ໝາກເ ບີດ ແລະ ໄຂ້
ໝາກແດງນ້ ອ ຍ)

ໄອໄກ່
ຄໍ ຕີ ບ
ບາ ດທ ະຍັກ
D PT
ຕີ ບ ໄອໄກ່
,
ບາ ດ
ທ ະຍ ຄໍ
ັກ

ມີຕົວເລກຂອງຄົນທ
 ີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ! ເມື່ອຄ
 ົນສ
 ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງ
ແມ່ນຈ
 ະເຮັດໃ
 ຫ້ຮາ່ ງກາຍຂອງພວກເຂົາສາມາດຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ (ເດັກອ
 າຍຸຍັງໜ
 ້ອຍຫຼາຍ) ຫຼືຄົນທ
 ີ່ເຈັບເ ປັນຫ
 ຼາຍທີ່
ຈະໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງ. ນີ້ມນ
ັ ເ ອີ້ນວ
 ່າ ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບພ
 ູມຄ
 ຸ້ມກ
 ັນ.

ການຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບວັກແຊ້ງ ແລະເຫດຜົນວາ່ ຍ້ອນຫັຍງພວກຕ້ອງການ
ວັກແຊ້ງ
 ັກແ
ວ
 ຊ້ງປົກປ
 ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກພະຍາດອັນຕ
 ະລາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງລ
 ວມມີພະຍາດໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ພະຍາດ
ປວດບວມ, ໝາກແດງໃຫຍ, ໂລກຕັບອ
 ັກເ ສບ B, ວັນນ
 ະໂລກ, ຖອກທ້ອງເຊິ່ງມ
 ີສາເຫດມາຈາກການຕິດເ ຊື້ອ
ໂລຕາໄວຣດ
ັ ສ
 ໌ Rotavirus. ວັກແຊ້ງທ
 ີ່ປ້ອງກັນໂລກເຫດສພ
 ີວີ HPV (ຊະນິດໄ
 ວຣດ
ັ ສ
 )໌ . ສາມາດປ້ອງກັນມ
 ະ
ເຮັງບ
 າງຊະນິດ. ຖ
 ້າວ
 ່າບ
 ັນດ
 າລູກໆຂອງທ່ານໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງ, ພວກເຂົາຈະຖື ກປົກປ
 ້ອ
 ງຈາກເຊືອ
້ ພ
 ະຍາດທີ່
ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນກ
 ັນ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວວັກແ
 ຊ້ງສ
 �ຳລັບແອນ້ອຍ
ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄ
 ດ້ຍິນວ
າ
່ ມ
 ີເດັກເ ປັນ
ແລະເດັກນ
 ້ອຍແມ່ນບ
 ໍ່ໄດ້ເສຍຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍຫັ ຍງ
ເປ້ຍລ
 ່ອຍ(ໂປລີໂອ)ໃນເຂດນ.ີ້
ແລະທຸກໆປະເທດແມ່ນມ
 ີຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກ
ແຊ້ງຂອງເຂົາເ ຈົ້າເ ອງ. ພະນັກງ ານສາທາລະນະ
ສຸກກໍ່ມີຕາຕະລາງໄປຢຽ້ ມຢຽມເດັກນ
 ້ອຍເພື່ອ
່ແນ່ໃຈວ່າພ
 ວກເຂົາເ ຕີບໃ
 ຫ່ຍຂ
 ຶ້ນດີແລະເພື່ອເ ປັນ
ການໃຫ້ວັກແ
 ຊ້ງ ນີ້ກໍ່ເພື່ອຊ
ວ
່ ຍໃຫ້ເຂົາມ
 ີສຸຂະພາບ
ດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອຂ
 ້ອຍຍັງເ ປັນເ ດັກນ
 ້ອຍ
ພະຍາດນີ້ແມ່ນເ ປັນພະຍາດ
ທີ່ຮຸນແຮງ. ດຽວນີ້ບໍ່ມີພະຍາ
ດເປ້ຍລ່ອຍເພາະວາ
່ ທຸກຄ
ນ
ົ 
ໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ ແ
 ລະວັກແ
 ຊງ
ເຫຼົ່ານ
 ີ້ສາມາດປ້ອງກັນພ
 ະ
ຍາດເຫຼົ່ານ
 .ີ້

 ັກແ
ວ
 ຊ້ງຫຼາຍຊະນິດຖ
 ືກໃ
 ຫ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄ
 ັ້ງ
ເພື່ອຊວ
່ ຍໃຫ້ຮາ່ ງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາແຂງແຮງເຊິ່ງ
ຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພ
 ະຍາດໄດ້. ຫຼັງຈ
 າກຄົນເ ຮົາ
ໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງເ ປັນຊ
ດ
ຸ ຄ
 ົບຖ
 ້ວນແລ້ວ ຕົວຢາ່ ງ
ເຊັ່ນ ຮັບວັກແ
 ຊ້ງ 3 ເຂັມໃ
 ນໄລຍະ 6 ເດືອນ, ພວກເຂົາຍ
 ັງຕ
 ້ອງການສັກວັກແ
 ຊ້ງຕ
 ື່ມເ ພື່ອກ
 ະຕຸ້ນໃຫ້ການຮາ່ ງ
ກາຍຂອງຄົນເ ຮົາສ
 າມາດຕໍ່ສູ້ກັບເຊືອ
້ ພ
 ະຍາດຕ່າງໆໄດ້.
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ຈະເຮັດແ
 ນວໃດເມື່ອເ ດັກ
ເຈັບປວ
່ ຍເມື່ອເ ວລາພວກ
ເຂົາຮອດຍາມຮັບວັກແ
 ຊ້ງ?

 ັກແ
ວ
 ຊ້ງສາມາດໃຫ້ກັບຜ
 ູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທ
 ີ່ເປັນໄ
 ຂ້ຫັວດ ຫຼືເຈັບເ ປັນ
ເລັກໜ
 ້ອຍ. ຖ້າວ
 ່າເ ດັກມ
 ີບັນຫ
 າສຸຂະພາບຮາ້ ຍແຮງ. ພະນັກ
ງານສາທະລະນະສຸກຈ
 ະບອກຄອບຄົວຂອງເດັກໃ
 ຫ້ເລື່ອນ
ການຮັບວັກແ
 ຊ້ງ. ເມື່ອສ
 ະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະຄົນໃ
 ນຊຸ່ມ
ຊົນໄ
 ດ້ຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງ. ມັນຈ
 ະສາມາດຊວ
່ ຍປ້ອງກັນກ
 ານເຈັບເ ປັນ
ໃຫ້ກັບຜ
 ູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງ.

ວັກແ
 ຊ້ງມນ
ັ ປ
 ອດໄພບ?
ໍ

 ັກແ
ວ
 ຊ້ງແມ່ນປອດໄພ. ພວກມນ
ັ ບ
 ໍ່ໄດ້ເຮັດໃ
 ຫ້ເຈັບປ
ວ
່ ຍ. ວ
 ັກ
ແຊ້ງບາງປະເພດອາດຈະເຮັດໃ
 ຫ້ມີອາການເຈັບ ຫຼືເປັນໄ
 ຂ້
ເລັກໜ
 ້ອຍ, ແຕ່ມນ
ັ ຈ
 ະເຊົາໄ
 ປເອງ. ຖ້າວ່າເ ຈົ້າໄ
 ດ້ຍິນຂ
າ
່ ວລືວ່າ
ການຮັບວັກແ
 ຊ້ງແມ່ນບ
 ໍ່ປ
 ອດໄພ, ແມ່ນໃ
 ຫ້ປຶກສ
 າກັບພ
 ະນັກ
ງານສາທາລະນະສຸກຜ
 ູ້ທີ່ເຊື່ອຖ
 ືໄ
 ດ້ເພື່ອຈ
 ະໄດ້ຂໍ້ມ
ນ
ູ ທ
 ີ່ເຊື່ອຖ
 ືກ
ໄດ້ເຊັ່ນກ
 ັນ.

ວັກແ
 ຊ້ງພຽງແຕ່ສ�ຳລັບເ ດັກ
ບໍ?

ເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນຕ
 ້ອງການໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງ ແຕ່ການຄວາມ
ຕ້ອງການວັກແ
 ຊ້ງແ
 ມ່ນບ
 ໍ່ໄດ້ສນ
ີ້ ສ
 ຸດລ
 ົງຫ
 ຼັງຈ
 າກໄວເດັກແ
 ຕ່ຢາ່ ງ
ໃດ. ສ�ຳລັບພ
 ະຍາດບາງຊະນິດ ເດັກນ
 ້ອຍທີ່ໃຫ່ຍແ
 ດ່ແມ່ນຕ
 ້ອງ
ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງເ ພີ່ມເ ຕີມ, ເຊິ່ງເ ຂົາເ ອີ້ນ ວ່າ “ກະຕຸ້ນ” ເພື່ອ
ໃຫ້ວັກແ
 ຊ້ງ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນພ
 ະຍາດຕ່າງໆໄດ້. ເພາະວ່າ
ເມື່ອເ ວລາຜ່ານໄປລິດຂ
 ອງວັກແ
 ຊ້ງຈ
 ະໝົດໄ
 ປ. ແມ່ຍິງຖ
 ື ພາຍັງ
ໄດ້ຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງເ ພື່ອປ
 ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະເດັກໃ
 ນ
ທ້ອງອີກ. ຜ
 ູ້ເຖົ້າຜ
 ູ້ແກ່ ຫຼືຄົນເ ຈັບທ
 ີ່ເປັນພ
 ະຍາດຮາ້ ຍແຮງອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດຈາກການສັກວ
 ັກແ
 ຊ້ງເ ຊັ່ນກ
 ັນເ ພາະວ່າ
ວັກແ
 ຊ້ງຈະສາມາດປ້ອງກັນກ
 ານເຈັບປ
ວ
 ່ຍເ ຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້
ຫວັດໃຫ່ຍ ເຊິ່ງຮ
 າ່ ງກາຍຂອງ ຄົນເ ຮົາບ
 ໍ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານໄດ້ດ.ີ

ຕົວເລກ ແລະຊະນິດ
ຂອງວັກແຊ້ງມ
 ີການປຽ່ ນ
ແປງສມ
ົ ທຽບໃສ່ຕອນຂອ
້ ຍ
ຍັງນ
 ້ອຍ. ຍ້ອນເຫດຜົນ
ໃດ?

ສ�ຳລັບພ
 ະຍາດບາງຢາ່ ງ ທີ່ມີບໍລິສ
 ັດຜ
 ະລິດຢ
 າຫຼາຍຊະນິດເ ຮັດ
ວັກແ
 ຊ້ງຂຶ້ນມ
 າແມ່ນປ
 ອດໄພ ແລະເຮັດໜ
 ້າທ
 ີ່ໄ
 ດ້ດ.ີ ມ
ນ
ັ ກ
 ໍ່ຍັງມ
 ີ
ກ�ຳນົດກ
 ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນຖ
 ້າວ່າສ
 ອງປະເທດໃຊ້ຢາ
ວັກແ
 ຊ້ງທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຈ
 ະມີຕາຕະລາງການໃຫ້ວັກ
ແຊ້ງທີ່ຕ່າງກັນເ ຊັ່ນກ
 ັນ, ເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າແຕ່ລະປະເທດແມ່ນມ
 ີ
ການປຽ່ ນແປງ. ການປຽ່ ນແປງຈະເກີດຂ
 ຶ້ນອ
 ີກເ ມື່ອມ
 ີການຜະ
ລິດຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງຊ
 ະນິດໃ
 ໝ່ເກີດຂ
 ຶ້ນ ເພາະເຮົາບ
 ໍ່ໄ
 ດ້ໃ
 ຊ້ຢາຊະ
ນິດເກົ່າແ
 ລ້ວ.
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ແມ່ນໃຜຕ້ອງການຮັບວັກແຊ້ງ ແລະເມືອ
່ ໃດ?
ແຕ່ລະຂົງເ ຂດ, ປະເທດ, ແລະບາງເມືອງໃນປະເທດໃດໜຶ່ງແ
 ມ່ນມີລາຍການຄວາມຕ້ອງການວັກແ
 ຊ້ງທ
 ີແຕກ
ຕ່າງກັນ:
··ເກືອບໝົດທ
 ຸກຄ
 ົນແ
 ມ່ນໄ
 ດ້ຮ
 ັບວັກແ
 ຊ້ງບ
 າງຊະນິດ - ແ
 ອນ້ອຍ, ເດັກນ
 ້ອຍ, ແລະຜໃ
ູ້ ຫ່ຍ
 . ເດັກໃ
 ຫ່ຍ
ແ
 ດ່ ຫຼຜ
ື ໃ
ູ້ ຫ່
ຍຜທ
ູ້ ບ
ີ່ ໍ່ໄດ້ຮ
 ັບວັກແ
 ຊ້ງແ
 ຕ່ຕ
 ອນຍັງເ ດັກອ
 າດຈະໄດ້ຮ
 ັບພາຍຫຼັງ.
··ວັກແ
 ຊ້ງບ
 າງຊະນິດມ
 ຜ
ີ ົນປ
 ະໂຫຍດພຽງແຕ່ຄ
 ົງເ ຂດໃດໜຶ່ງເ ທົ່ານ
 ັ້ນ ແລະມັນຈ
 ະຖືກໃ
 ຫ້ກ
 ັບຜ
ຄ
ູ້ ົນທ
 ອ
ີ່ າໃສ ຫຼມ
ື າ
ຢ້ຽມຢາມບ່ອນນັ້ນເ ທົ່ານ
 ັ້ນ.
··ວັກແ
 ຊ້ງບ
 າງຊະນິດບໍໄ
່ ດ້ຈ
 ຳເປັນສ
 ຳລັບໝ
 ົດທ
 ຸກຄ
 ົນ ແຕ່ວ
 ່າມັນຖ
 ືກແ
 ນະນຳໃຫ້ກຸ່ມຄ
 ົນໃ
 ດໜຶ່ງໃ
 ຊ້ ເຊັ່ນ ແມ່ຍ
 ິງຖ
 ື
ພາ, ພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກ ຫຼຜ
ື ເູ້ ຖົ້າ.
··ຕາມປົກກ
 ະຕແ
ິ ລ້ວທ
 ຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮ
 ັບວັກແ
 ຊ້ງເ ມື່ອມ
 ພ
ີ ະຍາດໃໝ່ໆເ ກີດຂ
 ຶ້ນຄ
 ົງເ ຂດໃດໜຶ່ງ.
ຕາມປະເພນີຂອງຂ້ອຍແລ້ວ ທຸກໆໃນຄອບຄົວໄດ້
ຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງໂ
 ດຍສະເພາະແມ່ນເ ດັກນ
 ້ອຍ, ພວກ
ເຮົາຕ
 ້ອງການປົກປ
 ້ອງໝົດທ
 ຸກຄ
ນ
ົ ແລະຍັງເ ປັນ
ການຊວ
່ ຍເຫຼືອຄ
ນ
ົ ລ
ນ
ົ້ ໃ
 ໝ່ເຊັນ
່ ກ
 ັນ.

ສັກຢາວັກເເຊ້ງເປັນປົກກະຕິປອ
້ ງກັນແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ກວດເບິ່ງເດັກນ້ອຍ ຫຼາຍໆຄັ້ງໃນຊ່ວງປີທໍາອິດຂອງເດັກນີ້ກໍ່ໄລຍະທ�ຳອິດຂ
 ອງ
ການໃຫ້ ຢາວັກແ
 ຊ້ງ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຢາຊະນິດໃ
 ດແດ່ ແລະໃນເວລາທີແ
່ ຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄໍາແນະນໍາດ້າ
ນສຸຂະພາບໃນປະ ເທດຂອງທ່ານ.
ເພື່ອໃຫ້ແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີສຸຂະພາບດີ, ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ
ແຕ່ວ່າສະພາບການ ດໍາລົງຊີວິດແມ່ນສ
 າມາດປ້ອງກັນພະຍາດເຊັ່ນກ
 ັນ. ນ້ໍາດື່ມທີ່ປອດໄພ, ສຸຂາພິບານ,
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແ
 ມ່ຢາ່ ງໝ້ອຍ 6 ເດືອນທໍາອິດ, ແລະໂພຊະນາການດີຈະປ້ອງກັນພະຍາດຫຼາຍຢ່າງ.
(ເບິ່ງ ບົດ ນ້ໍາ ແລະ ສຸຂາພິບານ: ຫຼັກການທີ່ຢູ່ອາໃສດີ ແລະ ອາຫານດີເຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບດີ. Water and
Sanitation: Keys to staying Healthy and Good Food Makes Good Healths.)
ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ ແລະ ຢາວັກແ
 ຊ້ງຊໍາ
້ ຄືນເພື່ອກ
 ະຕຸ້ນ ແມ່ນສ
 ັກໃ
 ຫ້ກັບຜູໃ້ ຫຍ່ໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສັກຢາ
ວັກແ
 ຊ້ງອີກເທື່ອ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ຮັບແ
 ລ້ວໃນໄວເດັກເພື່ອເ ຮັດໃ
 ຫ້ປ້ອງກັນຢ
 ູ່ດົນໆ ຫຼື ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍໄ່ ດ້
ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ຄົບທຸກຊະນິດໃນຕອນຍັງພ
 ວກເຂົາຍ
 ັງນ
 ້ອຍ.
ເດັກນ້ອຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີຫຼາຍ.
ມືນ
້ ີ້ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການສັກຢາວັກ
ແຊ້ງໃ
 ຫ້ລາວຕໍໄ່ ປ
ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລາວ.
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ແມ່ນໃຜຕ້ອງການຮັບວັກແຊ້ງ ແລະເມື່ອໃດ?

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະປະເທດແນະນໍາໃຫ້ກໍານົດເວລາສັກຢາປ້ອງກັນແອນ້ອຍ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສັກຢາປ້ອງກັນໃດໜຶ່ງແມ່ນ ໄດ້ຮັບພ້ອມກັນ ແລະ ຂຶ້ນກັບຊ່ວງອາຍຸໃດ.
ເມື່ອບໍ່ ສາມາດສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ ສອງຢ່າງພ້ອມກັນໄດ້, ເປັນຍ້ອນວ່າມັນບໍໄ່ ດ້ຮັບຜົນດີ ເມື່ອຢາຖືກນໍາໄປສັກໃສ່
ໃນຮ່າງກາຍໃນເວລາດຽວກັນ.

ເມື່ອໃດເດັກນ້ອຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການຢາວັກແຊ້ງ?
ເມື່ອຕອນເກີດ

BCG
Hep B

2 ເດືອນ

ເຂັມທີ່ 1
ແຕ່ລະອັນ:

4 ເດືອນ

ເຂັມທີ່ 2
ແຕ່ລະອັນ:

6 ເດືອນ

ເຂັມທີ່ 3
ແຕ່ລະອັນ:

9 ຫາ 12 ເດືອນ

}
}

ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ (polio)
ວັກແຊ້ງລວມທີ່
ປ້ອງກັນ 5 ພະຍາດສ�ຳຄັນ
(pentavalent)
ວັກແຊ້ງສ�ຳລັບໂລຕ້າໄວຣັດສ໌
(rotavirus)
ວັກແຊ້ງ ກ່ຽວກັ ບ Pneumococcal
ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ (polio)
ວັກແຊ້ງ ກ່ຽວກັບ Pneumococcal
ເຂັມທີ່ 1 MMR
ວັກແຊ້ງ ກ່ຽວກັບ Pneumococcal
ຊໍາ
້ ຄືນ

18 ເດືອນ

ເຂັມທີ່ 2 MMR
ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ (polio) ຊໍາ
້ ຄືນເພື່ອກະຕຸ້
ນການປ້ອງກັນພະຍາດ

4 ຫາ 6 ປີ

DPT
ເຂັມທີ່ 2 ໂລກເປ້ຍລ່ອຍ (polio) ຊໍ້າຄືນເ
ພື່ອກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນພະຍາດ

9 ຫາ 11 ປີ

ສັກຢາວັກແຊ້ງ ປ້ອງກັນບາດທະຍັກຊໍາ
້ ຄື
ນເພື່ອກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນພະຍາດ
ເຂັມທີ່ 2 ຂອງ HPV

ຕາຕະລາງການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງມັກຈະຄ້າຍຄືກັນກັບແບບນີ,້ ເຖິງແມ່ນວ່າກ
 ານ
ໃຫ້ຢາວັກແ
ຊ
 ້ງແ
 ມ່ນມ
 ີຕາມອາຍຸເຊິ່ງອ
 າດຈະແຕກຕ່າງກັນໄ
 ປແຕ່ລະປະເທດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນທ
 ຸກໆປະເທດທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ວັກແ
 ຊ້ງທ
 ີ່ມີສ່ວນປະສົມດຽວກັນ
ແລະບໍແ
່ ມ່ນວ
 ່າຢາວັກແຊ້ງ ທຸກໆຊະນິດເປັນທ
 ີ່ຕ້ອງການຢູ່ທຸກບ່ອນ. ຊອກຫາ
ຄ�ຳທີແ
່ ນະນໍາ ໃຫ້ບ່ອນທີ່ທ່ານທີ່ຢູ່ອາໃສ.
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5

6

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

ຢາວັກແຊ້ງ ແລະ HIV
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແອນ້ອຍ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ທີ່ມເີ ຊື້ອ HIV ຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນຄືກັນກັບຜູ້ອື່ນ. ເດັກ ຫຼື ຜູໃ້ ຫຍ່
ທີ່ມເີ ຊືອ
້ HIV ໃນບາງກໍລະນີອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາວັກແ
 ຊ້ງຂອງໝາກແດງໃຫ່ຍ
(measles).
ສໍາລັບຢາວັກແຊ້ງ ບາງຊະນິດ (BCG, MMR, OPV), ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສຸຂະພາບມີສະພາບຄົງ ທີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ HIV ກ່ອນການສັກຢາວັກແຊ້ງ. ການປິ່ນປົວ HIV ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸມ
້ ກ
 ັນ
ຂອງຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ການສັກຢາປ້ອງກັນນີເ້ ຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ສໍາລັບວັກແຊ້ງ BCG, ຖ້າວ່າແມ່ມເີ ຊື້ອ HIV ມັນຈະປອດໄພທີ່ສັກໃຫ້ເດັກຕອນເກີດເລີຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຖ້າເດັກໃຫຍ່ ແລະ ມີເຊື້ອ HIV, ໄດ້ປິ່ນປົວເຊື້ອ HIV ກ່ອນ.

ຢາວັກແຊ້ງ ແລະ ການຖືພາ
ຢາວັກແຊ້ງ ປ້ອງກັນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ການພັດທະນາການເດັກນໍາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ຍິງຖືພາສົ່ງ ຜ່ານສິ່ງ ທີເ່ ປັນສານຕ້ານເຊືອ
້ ໄວຣັດສ໌ໃຫ້
ລູກໃນທ້ອງຂອງລາວທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກຫຼັງຈາກເກີດ. ເດັກເກີດໃໝ່
ແມ່ນອາດນ້ອຍເກີນໄປສໍາລັບຢາວັກແຊ້ງ ບາງຊະນິດທີ່ຈະຊັກໃນອາທິດ
ຫຼເື ດືອນທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ.
ແບ່ງ ປັນຂໍ້ມນ
ູ ນີ້ກັບພໍແ
່ ມ່ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ກໍາລັງຖືພາ:
··ການສັກຢາວັກແຊ້ງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ເດັກຍິງ
ຫຼືຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະຖືພາ.

ການໄດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງ ຄົບຖ້ວນໃນຕອນ
ຍັງເ ປັນເດັກຍິງ ໝາຍວ່າການຖືພາ
··ຢາວັກແຊ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາຖືພາ.
ໃນພາຍຫຼັງແມ່ນມີ ຄວາມປອດໄພ.
··ເມື່ອເດັກຍິງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງຄົບຖ້ວນໃນຕອນເປັນເດັກ
ຖ້າທ່ານຈະກຽມເອົາລູກໃຫ້ປຶກສ
 າຫາ
ນ້ອຍ, ຄ
 ວາມຈຳເປັນຈ
 ະໃຫ້ຢາ ວັກແຊ້ງໜ້ອຍລົງໃນເວລາຖືພາ.
ລືກັ ບກັ ບພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າທຸກຢາວັກແຊ້ງແມ່
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ (German measles
 ັ ບສ
 ະພາບການ ແລະຖືກຍ
 ຸກສ
 ະ
-ຫັດເຍຍລະມັນ) ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງຢາວັກແຊ້ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ທັນກ
ໄໝ.  
ຫຼື ແມ່ຍິງໄວໝຸ່ມກ່ອນການ ຖືພາເພາະວ່າໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍໃນແມ່ມາ

ນເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບເດັກ.

··ທຸກໆຄົນຕ້ອງການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງປ
 ້ອງກັນບ
 າດທະຍັກຊໍ້າເມື່ອຫຼາຍປີຜ
 ່ານໄປ, ເຖິງວ່າຈະເປັນຢາສັກເທື່ອ
ດຽວ ຫຼືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາວັກແຊ້ງປະສົມ. ຖ້າວ່າແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນບາດທະຍັກຊ່ວງເວລາ
ມໍ່ໆນັ້ນ, ລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບຢານັ້ນໃນເວລາຖືພາ. ຢາວັກແຊ້ງປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອບາດທະຍັກທີ່ເປັນ ອັນຕະລາ
ຍໃນເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມກ
ີ ານອະເຊື້ອທີ່ໃຊ້ໃນເວລາເກີດລູກ.
··ໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງໃນເວລາຖືພາ, ເຊັ່ນວ່າ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດໄອໄກ່ ຫຼືໄຂ້ຫວັດ.
ວັກແຊ້ງບ
 າງຊະນິດແມ່ນຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ໃນເວລາຖືພາເຊັ່ນວັກແຊ້ງ BCG ຫຼື ໝາກແດງນ້ອຍ (German
measles -ຫັດເຍຍລະມັນ). ທ
 �ຳອິດຖາມແມ່ຍິງ ທຸກຄັ້ງ ກ່ອນຈະສັກຢາປ້ອງກັນຖ
 ້າວ
 ່າລາວອາດຈະຖືພາຢູ.່
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ວັກແຊ້ງທົ່ວໄປ

ບນ
ັ ທຶກການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ຖາມຫາ ແລະ ຂໍເອົາບັດ
ບັນທ
 ຶກກ
 ານສັກຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງ
ຫຼເື ອກະສານທີ່ສະແດງຊື່
ແລະວັນທີຂອງການສັກຢາວັກ
ແຊ້ງ. ເດັກນ້ອຍມັກຈະຕ້ອງການ
ບັນທຶກເຫຼົ່ານີເ້ ພື່ອລົງ ທະບຽນເຂົ້
າໂຮງຮຽນ ແລະຜູໃ້ ຫຍ່ຕ້ອງການ
ເພື່ອປະກອບເອກະ ສານໃນ
ການເຮັດວຽກ, ການເດີນທາງ
ແລະສະແດງພະນັກງານສາທາລະ
ນະສຸກຮ
 ູ້ວ່າມ
 ີວັກແ
 ຊ້ງຊ
 ະນິດໃ
 ດທີ່
ໄດ້ຮັບແ
 ລ້ວ ແລະວັກແ
 ຊ້ງຊ
 ະນິດ
ໃດທີ່ພວກເຂົາຍັງ ຕ້ອງການ. ຖ້າພ
ວກເຂົາບໍມ
່ ີບັດຢູ່ຄລີນິກຂອງທ່ານ,
ໃຫ້ທ່ານບັນທຶກດ
 ້ວຍຕົວທ່ານເອງ
ແລະໃຫ້ຄົນທີ່ຈະຖືກສັກຢາວັກ
ແຊ້ງ ປະກອບຂໍ້ມນ
ູ ແລະລົງລ
 າຍເຊັນ.

ບັນທຶກການສັກຢາວັກແຊ້ງ

ຊ:ື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ

ສະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼືການແພ້:

ຊື່ຂອງວັກແຊ້ງ 

ວັນ ເດືອນ ປີ ໃຫ້

ແລະຊະນິດ

ວັກແຊ້ງ

BCG

ໃຫ້ວັກແຊ້ງໂດຍ

ໃຫ້ວັກແຊ້ງ ຄັ້ງ
ຕໍ່ໄປ

10 ກຸ ມພາ 19

ສູນເກີດລູກ

BOPV polio

10 ກຸ ມພາ 19

ສູນເກີດລູກ

30 ມີນາ 19

Hep B

10 ກຸ ມພາ 19

ສູນເກີດລູກ

30 ມີນາ 19

PTP-Hib-

30 ມີນາ 19

ສູນເກີດລູກ

30 ເມສາ 19

OPV polio

30 ມີນາ 19

ສູນເກີດລູກ

30 ເມສາ 19

Rotavirus

30 ມີນາ 19

ສູນເກີດລູກ

30 ເມສາ 19

HepB

ວັກແຊ້ງທົ່ວໄປ
ໃນຫຼາຍປະເທດສ່ວນຫຼາຍຈະມີຢາວັກແຊ້ງ ດັ່ງນີ:້

ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນມີຢາວັກແຊ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ:

ວັນນະໂລກ (TB)

ອະຫິວາ

ບາດທະຍັກ

ການຕິດເຊືອ
້ Meningococcal

ຄໍຕີບ 

ໄຂ້ເຫຼືອງ

ພະຍາດໄອໄກ່ (pertussis)

ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ JE

ຕັບອັກເສບ B

ໄຂ້ເຫັບ/ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບຍ້ອນເຫັບ

ໄຂ້ຫວັດສັດປີກຊະນິດ B,
ເຊິ່ງ ກໍໃ່ ຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ

ຕັບອັກເສບ A

ໂປລີໂອ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (flu)

ໂລຕາໄວລັດສ
 ໌ (Rotavirus), ເປັນສາເຫດຂອງພະ
ຍາດຖອກທ້ອງໃນແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ນິວໂມໂຄຄັດສ
 ໌ (Pneumococcus),
ທີເ່ ຮັດໃຫ້ປອດອັກເສບ ແລະການຕິດເຊືອ
້ ອື່ນໆ

ອີສຸກອີໃສ (varicella)
ໄຂ້ທໍລະພິດ
ພະຍາດວໍ້

ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່
ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ (ຫັດເຍຍລະມັນ)
ໂລກ Human papillomavirus (HPV),
ທີເ່ ປັນສາເຫດມະເຮັງ ປາກມົດລູກ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ
ວັກແຊ້ງ BCG ປ້ອງກັນພະຍາດວັນນະໂລກ (TB)
ຢາ BCG ແມ່ນພຽງແຕ່ຊັກຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງ. ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່
ຈະໄວໄດ້ຫຼັງເກີດທັນທີ.
··ຖ້າມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ TB, ແລະ
ເດັກບໍ່ເຄີຍສັກຢາ BCG ເລີຍ, ໃຫ້ສັກຢາ ປ້ອງກັນນີ້ໃຫ້ລາວໄວເ
ທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
··ຢ່າສັກຢາວັກແຊ້ງ BCG ໃຫ້ແມ່ຍິ່ງຖືພາ.
··ເດັກທີ່ເກີດນໍາແມ່ທີ່ມີເຊື້ອ HIV ສາມາດ ໃຫ້ສັກ BCG
ຕອນເກີດໄດ້. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ ຖືກຢືນຢັນວ
 ່າທີ່ມີເຊື້ອ HIV,
ເລີ່ມຕົ້ນການ ປິ່ນປົວເຊື້ອ HIV ໂດຍໃຊ້ຢາ antiretroviral
ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ BCG.

ພະຍາດວັນນະໂລກ (TB) ເປັນການ
ຕິດເຊື້ອທີ່ອັນຕະລາຍ, ປົກກະຕິ ແລ້ວ
ເກີດຢູ່ໃນປອດ, ເ ປັນພ
 ະຍາດທີ່ສາມາດ
ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ແລະປິ່ນປົວໃ ຫ້ຫາຍຂາດ
ໄດ້. ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວ, ວັນນະໂລກ
TB ຈະຄ່ອຍ ທໍາລາຍປອດ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຢຸດການຫາຍໃຈໄດ້. ຢາວັກແຊ້ງ
BCG ຊ່ວຍປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ປອດ
ໄດ້ຫຼາຍສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ານ
ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.

ວັກແ
 ຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງກັນ 5 ພະຍາດສ�ຳຄນ
ັ (pentavalent) ຖືກສ້າງຂືນ
້ ດັ່ງນັ້ນມີການສັກຢາ
ນ້ອຍລົງ. ວັກແ
 ຊ້ງລ
 ວມທີ່ປ້ອງກັນພຽງແຕ່ 5 ພະຍາດສ�ຳຄນ
ັ (pentavalent):
ຄໍຕີບ, ໄອໄກ່, ບ
 າດທະຍັກ, ຕັບອັກເສບ B, ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ Hib. ວັກ
ແຊ້ງ hexavalent ຖືກນໍາໃຊ້ໃນບາງປະເທດເພື່ອປົກປ້ອງ 6 ພະຍາດ: ຄືກັນກັ ບວັກແ
 ຊ້ງລວມທີ່
ປ້ອງກັນພຽງແຕ່ 5 ພະຍາດສ�ຳຄນ
ັ (pentavalent) ບວກກັ ບພະຍາດເປ້ຍລ
 ່ອຍ (ໂປລີໂອ).

DPT (DTaP, Tdap) ປ້ອງກັນ ຄໍຕີບ, ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ
ຢາວັກແຊ້ງ DPT ປ້ອງກັນ 3 ພະຍາດ. ຢາວັກແຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງ
ກັນ 5 ພະຍາດສ�ຳຄັນ (pentavalent) ແລະ ວັກແ
 ຊ້ງລວມທີ່ປ້ອງ
ກັນ 6 ພະຍາດສ�ຳຄັນ (hexavalent) ລວມໃນ DPT. ຮອດອາຍຸ
6 ເດືອນ, ແອນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາສັກ 3 ຊຸດ.
··ເດັກໃຫຍ່ແດ່ມັກຈະໃຫ້ສັກ DTP ຊໍ້າຄືນ 3 ຄັ້ງ ຫຼື
ປະສົມກັບຢາປ້ອງກັນຄໍຕີບ ແລະ ໄອໄກ່ (Td, Dt).
··ໃຫ້ວັກແຊ້ງ DPT ໃນແມ່ຍິງຖືກ ພາຊ່ວຍປ້ອງກັນເດັກໄດ້.
··ການໄດ້ຮັບຄົບທັງໝ
 ົດ 6 ຄັ້ງຂອງ DPT (ຊຸດ  3 ຄັ້ງ ແລະ 3
ຄັ້ງຊໍ້າຄືນ) ໃຫ້ການ ປ້ອງກັນ ບາດທະຍັກໄດ້ເປັນທົດສະວັດ.
ສັກຢ
 າບາດທະຍະຊໍ້າຄືນ (TT) ແມ່ນ ຈໍາເປັນຖ້າຫາກ ຕອນຍັງ
ເປັນເດັກ ນ້ອຍສັກບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ເລີກ
ຫຼື ເປື້ອນ.

ພະຍາດຄໍຕີບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມີຜົນກະທົບ
ຕໍເ່ ດັກນ້ອຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຄໄໍ ຄ່ບວມ ເຊິ່ງ ຫຼາຍຄົນ
ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້.
ພະຍາດໄອໄກ່ (pertussis) ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້
ມີອາການໄອທີ່ຮາ້ ຍແຮງທີເ່ ອີ້ນວ່າ ໄອໄກ່,
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມນ
ັ ຫາຍໃຈຍາກ. ນີແ
້ ມ່ນອັນຕະລາຍ
ທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ.
ບາດທະຍັກສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍ
ຊີວິດໄດ້ຢາ
່ ງໄວວາ. ບຸກຄົນໃດ
ໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບມັນຈາກຖືກບ
 າດ ຫຼືບາດແຜ.
ເດັກເກີດໃໝ່ ສາມາດເປັນບາດທະຍັກ
ຖ້າແມ່ບໄໍ່ ດ້ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ.

ຕັບອັກເສບ B (ຫຼືວ່າ HBV) ປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B
ເມື່ອເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາສັກ 3 ຫຼື 4 ຊຸດ.
··ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນ ໃຫ້ຕອນເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ
ຊຸດວັກແ
 ຊ້ງທຍ
ີ່ ັງເ ຫຼືອແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ສ
 ັກຈົນຮ
 ອດອາຍຸ 6 ເດືອນ, ໃຊ້
ຮ່ວມກັບ DPT ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັກແຊ້ງລວມທີປ
່ ້ອງກັນ 5
ພະຍາດສຳຄັນ  (pentavalent) ແລະຢາ hexavalent ຖືກນ
 ຳ
ໃຊ້ເ ພື່ອປ້ອງກັນ 6 ໂລກ.

ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນເປັນສ
 າເຫດຂອງ
ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕັບຮ້າຍແຮງ ແລະ ບາງຄັ້ງ
ກໍ່ເປັນມະເຮັງ ຕັບ. ມັນສາມາດຜ່ານຈາກ ແມ່
ສູເ່ ດັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການເກີດລູກ, ຫຼື
ລະຫວ່າງ 2 ຄົນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມເພດ ຫຼື
ເຂັມສັກຢາບໍ່ສະອາດ.

··ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງຕອນເປັນ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ສັກຢາ
ວັກແ
 ຊ້ງນີ້ ໃນເວລາດຽວ ກັບການສັກຢາ HepB ເ ປັນໄລຍະ 3
ຄັ້ງໃນເດັກໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.
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ວັກແຊ້ງທົ່ວໄປ
ວັກແຊ້ງ Hib ປ້ອງກັນ haemophilus influenza ຊະນິດ b
ເມື່ອເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກແຊ້ງ 3 ຊຸດ, ໃຊ້ຮ່ວມ
ກັ ບ DPT ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັກ ແຊ້ງລວມ ທີ່ປ້ອງກັນ 5 ພະຍາດສ�ຳຄັນ  
(pentavalent) ແລະຢາ hexavalent ຖືກນ
 �ຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ 6 ພະຍາດ.
··ມັນອາດຈະຕ້ອງສັກຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງຊໍ້າຄືນເພື່ອກ
 ະຕຸ້ນກ
 ານປົກປ
 ້ອງອີກຕອນ 12 ຫາ
15 ເດືອນ.
··ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ມັກຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອ
ງມີຢາວັກແຊ້ງ Hib, ຍ
 ົກເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາມີພະຍາດເລືອດຈາງ ຫຼື
ມີບັນຫາກັບລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ.

Haemophilus influenza ຊະນິດ b
ແມ່ນບໍ່ຄື ກັ ບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທົ່ວໄປທີເ່ ອີ້ນວ່າ
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ມັນເປັນເຊື້ອທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດ
ການອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມ ສະໝອງອັກເສບ,
ປອດອັກເສບ, ອັກເສບຜິວໜັງ ແລະກະດູກ
ແລະພະຍາດຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.

ວັກແຊ້ງ ໂປລີໂອ (OPV, IPV) ປ້ອງກັນພະຍາດໂປລີໂອ (polio)
ໂປລີໂອແມ່ນເຊື້ອໄວຣັດສ໌ທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່
ການເປັນເປ້ຍລ່ອຍ, ມີບັນຫາການຫາຍໃຈ,
··ກ
 ານສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນ ໃຫ້ຕອນເດັກເກີດໃໝ່ ແລະຊຸດວັກແ
 ຊ້ງທຍ
ີ່ ັງ
ແລະ ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້.
ເຫຼືອແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ສ
 ັກຈົນຮ
 ອດອາຍຸ 6 ເດືອນ, ໃຊ້ຮ
 ່ວມກັບ DPT
ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນ ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນ
··ຢາ OPV (Oral Polio Vaccine) ແມ່ນເ ປັນຢ
 າຢອດໃສ່ປາກ ແລະ IPV
ໄດ້ຮັບຢາວັກແ
 ຊ້ງເ ພື່ອຕ
 ້ານເຊື້ອເປ້ຍລ
 ່ອຍ,
(Inactivated Polio Vaccine) ແມ່ນ ເປັນຢ
 າສັກ. ຂ
 ຶ້ນກ
 ັບແ
 ຕ່ລ
 ະປະເທດ,
ໂລກນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຫາຍໄປເກືອບໝົດ.
ຢາປ້ອງກັນເ ປ້ບລ
 ່ອຍປົກກະຕິແລ້ວ ປະກອບມີທັງ OPV ແລະ IPV.

ເມື່ອເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ, ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ 3 ຊຸດຫຼື 4 ຊຸດ.

ຢາວັກແຊ້ງໂຣຕາໄວຣັດສ໌ rotavirus (RV) ປ້ອງກັນໂຣຕາໄວຣັດສ໌ (rotavirus)
ເມື່ອເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ, ພ
 ວກເຂົຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ 2 ຊຸດຫຼື 3 ຊຸດ.
ຂຶ້ນກັ ບຜູ້ ຜະລິດວັກແຊ້ງ. ມັນແມ່ນແບບ ຢອດໃສ່ປາກ.

ໂຣຕາໄວຣັດສ
 ໌ rotavirus ແມ່ນ ພະ
ຍາດທົ່ວໄປເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພະ
ຍາດຖອກທ້ອຮຸນແຮງ, ໄຂ້ ແລະ
··ໃຫ້ພ້ອມດຽວກັບຊຸດ DPT ຫຼືວັກແຊ້ງລວມ ທີປ
່ ້ອງກັນ 5 ພະຍາດສຳຄັນ
ປວດຮາກ. ມັນມີການລະບາດງ່າຍ
(pentavalent).
ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍແ
່ ອນ້ອຍ ແລະ
ສໍາລັບ 2 ອາທິດຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ ຂອງເດັກ, ໃຫ້ເບິ່ງແຍງຮັກດ
 ູແລຮັກ
ເດັກນ້ອຍ.
ສາມືຂອງທ່ານໃຫ້ ສະອາດເມື່ອເ ວລາປ່ຽນຜ້າອ້ອມ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ການເຈັບປ່ວຍ
ແບບເລັກໜ
 ້ອຍ.
ວັກແຊ້ງ Pneumococcal (conjugate) ປ້ອງກັນອັກເສບປອດອັກເສບ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ
ແອນ້ອຍຮັບຢາສັກ 3 ຊຸດ.
··ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງຕ
 າມປົກກ
 ະຕແ
ິ ລ້ວມັກຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາດຽວກັນກັບ
DPT ຫຼື ວັກແຊ້ງລວມ ທີປ
່ ້ອງກັນ 5 ພະຍາດສຳຄັນ  (pentavalent)
ແຕ່ບາງປະເທດໃຫ້ການສັກຢາ 2 ຄັ້ງທໍາອິດຕອນອາຍຸ 6 ເດືອນ ແລະ
ການສັກຢາຄັ້ງທີ 3 ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ.

ວັກແຊັງນີ້ປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບ
ປອດ, ສະໝອງ ແລະ ກ
 ານຕິດເ ຊື້ອ
ໃນເລືອດຮຸນແ
 ຮງ ເ ຊິ່ງສ
 າເຫດເກີດຈາກ
ເຊື້ອພະຍາດປອດອັກເສບ.
ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງໃ
 ຫ້
ແກ່ເດັກນ້ອຍທັງ ໝົດແມ່ນ
ເປັນສິ່ງ ບູລິມະສິດ,
ແຕ່ມນ
ັ ຍັງຊ່ວຍປົກ ປ້ອງຜູໃ້ ຫຍ່
ຕໍ່ກັ ບປອດອັກເສບນໍາ.

ວັກແຊ້ງ Measles, MR, MMR ປ້ອງກັນໝາກແດງໃຫຍ່
ອາການໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ແຜ່ລະ
ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງແມ່ນມັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຢາວັກແຊ້ງລວມ, ອາດຈະ
ບາດຢ່າງງ່າຍດາຍໃນເດັກນ້ອຍ
ແມ່ນ MR (ໝາກແດງໃຫ່ຍ-Measles ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ-Rubella) ຫຼື
MMR (ໝາກແດງໃຫ່ຍ-Measles, ໝາກເບີດ-Mumps ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ). ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜື່ນ, ໄຂ້ ແລະ ໄອ.
ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
··ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບວັກແ
 ຊ້ງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທື່ອ.
ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ຕາຫຼືຫູຕິດເຊື້ອ,
ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງໝາກແດງໃຫຍ່, ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 6
ຕາບອດ, ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

ເດືອນສາມາດໄດ້ຮັບ ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ປົກກະຕິ 2
ຄັ້ງຫຼັງຈາກນັ້ນ.

··ເດັກທີ່ມີເຊື້ອ HIV ກໍ່ຕ້ອງການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ 2 ຫຼືບາງຄັ້ງ 3,
ແຕ່ເດັກນ້ອຍທີ່ເຈັບ ປ່ວຍຮຸນແ
 ຮງຈາກ HIV, ຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບການ ປິ່ນປົວ
HIV ແລະ ຈ
 ົນກ
 ວ່າເ ດັກຈ
 ະມີສະພາບສຸຂະພາບທີ່ຄົງທີ່ກ່ອນການ
ສັກຢາ.

3 June 2019

9

10

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ
ໝາກແດງນ້ອຍ (Rubella), MR, MMR ວັກແຊັງ ປ້ອງກັນໝາກແດງນ້ອຍ (German measles)
ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການສັກຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ.
ໃຫ້ ພ້ອມກັ ບວັກແຊ້ງ ໝາກແດງໃຫຍ່ຄ
 ັ້ງ ທໍາອິດ.
··ເດັກຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ 2 ຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ຢາວັກແຊ້ງ
ໝາກແດງນ້ອຍ (Rubella) ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາ ວັກແຊ້ງລວ
ມ 2 ຊະນດ: MR (ໝາກແດງໃຫ່ຍ
 - Measles ແລະ ໝາກແດງ
ນ້ອຍ-Rubella) ຫຼື MMR (ໝາກແດງໃຫ່ຍ
 - Measles, ໝາກ
ເບີດ- Mumps ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ) ເຊິ່ງໃຫ້ວ
 ັກແ
 ຊ້ງ 2 ຄັ້ງ.
··ໃນບ່ອນທີຄ
 ົນສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສັກຢາວັກ
ແຊ້ງໃນແຕ່ຕອນເດັກນ້ອຍ, ການສົ່ງເສີມການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງນີ້
ອາດເນັ້ນໜັກໃສ່ເດັກຍິງທີໃ່ ຫ່ຍ
ແ
 ດ່.

ໝາກແດງນ້ອຍ (Rubella) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຜື່ນຄັນ ແລະໄຂ້ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຫາຍໄປ.
ແຕ່ຖ້າ ແມ່ຍິງຖືພາ ໄດ້ຮັບເຊື້ອໝາກແດງນ້ອຍ
(Rubella), ມັນຈະເປັນ ອັນຕະລາຍຕໍເ່ ດັກ ທີ່ກໍາ
ລັງ ພັດທະນາ.
ການສັກຢາປ້ອງກັນເດັກ ທຸກຄົນເຮັດໃຫ້
ໝາກແດງນ້ອຍ (Rubella)ຫາຍໄປ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ໄດ້ຕິດເ ຊື້ອພ
 ະຍາດນ.ີ້
ນອກຈາກນັ້ນ, ເດັກຍິງ ທີໄ່ ດ້ຮັບການ ສັກຢາວັກ
ແຊງຈະບໍໄ່ ດ້ຮັບເຊື້ອໝາກແດງນ້ອຍ (Rubella)
ຖ້າພວກເຂົາຈະຖືພາຕອນເຂົາໃ
 ຫ່ຍແ
 ລ້ວ.

ວັກແຊ້ງ HPV ປ້ອງກັນ human papillomavirus
ເດັກຍິງ ຕ້ອງສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງ,
ຂຶ້ນກັ ບອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ.
··ການສັກຢາຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນໄດ້ຮັບໃນລະ ຫວ່າງ 9 ຫາ 10
ປີ, ແລະ 6 ເດືອນ ຕໍ່ມາ. ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີ ຫຼື

ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ: ໃຫ້ການສັກຢາຄັ້ງ ທໍາອິດ, ລໍຖ້າອີກ 4 ອາທິດຈ
 ິ່ງ
ສັກຢ
 າສໍາລັບຄັ້ງທີສອງ ແລະ ລໍຖ້າອີກ 12 ອາທິດແ
 ລ້ວຈ
 ິ່ງສ
 ັກຢ
 າ
ຄັ້ງທ
 ີ່ສາມ.

ຢາວັກແຊງປ້ອງກັນມະເຮັງ ປາກມົດລູກ
ໃນແມ່ຍິງ ແລະ ບາງມະເຮັງໃນຜູ້ຊາຍ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບ
ເດັກຍິງ, ແຕ່ຖ້າງົ ບປະມານ ແລະ ຈັດ
ຫາວັກແ
 ຊ້ງຕ
 ່າງໆ ໄດ້ອະນຸມັດ,
ບາງປະເທດຊ່ວຍເດັກຊາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ສັກຢາ
ວັກແ
 ຊ້ງຊ
 ະນິດນີເ້ ຊັ່ນກ
 ັນ.

ຢາວັກແຊ້ງ ທີໃ່ ຊ້ໃນບາງພື້ນທີ່ ແລະ ວັກແຊ້ງອືນ
່ ໆທີໃ່ ຫ້ພຽງແຕ່ຄນ
ົ ຈໍາເປັ
ນເທົາ່ ນັ້ນ
ອະຫິວາ
ອະຫິວາ ແມ່ນ ພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ສາມາດ
ເອົາຊີວິດຄົນໄດ້ຍ້ອນການຂາດນໍ້າ,
ໂດຍສະເພາະແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
(ເບິ່ງ ບົດ ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ແລະ
ແມ່ກາຝາກ, ໜ້າທີ 28 ຫາ 29).

ປ້ອ ງກັ ນ
ອະຫິ ວາ

ຢາວັກແຊ້ງ ປ້ອງກັນອະຫິວາແມ່ນກິນເ
ອົາ ແລະ ໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີການເລີມ
່ ຕົ້ນລະບາດ
ຫຼື ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍສະ
ເພາະຢູ່ໃນທີ່ພັກຊົວ
່ ຄາວ
ຫຼືບ່ອນພັກຂອງຊາວອົບພະຍົບ ຫຼື
ຄົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍອາໃສຢູ.່ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຢາ 2 ຫຼື 3 ຄັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ. ຖ້າພະຍາດອະ
ຫິວາຈະກັບມາລະບາດອີກໃນບ່ອນນັ້ນໆ, ຜູ້ຄົນອາດຈະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາວັກແຊ້ງເຕັມຊຸດອີກຄັ້ງ ຫຼື ພຽງຢາວັກ
ແຊ້ງຊໍາ
້ ເພື່ອກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນພຽງແຕ່ 1 ຄັ້ງ.
ແມ່ຍິງ ກໍາລັງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ມເີ ຊື້ອ HIV
ຄວນຈະຖືກໃຫ້ເຂົາ
້ ໃນການລົນນະລົງ ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ ປ້ອງກັນອະຫິວາ.
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ວັກແຊ້ງທົ່ວໄປ

ການຕິດເຊືອ
້ Meningococcal
ວັກແ
 ຊ້ງ ປ້ອງກັນການຕິດເຊືອ
້ ໂລກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບທີ່ມ
 ັກຈ
 ະມີຢູ່ຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດໃນພາກເໜືອ
ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດອາຟຣິກກາ. ວັກແຊ້ງແມ່ນສໍາລັບທັງເດັກ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່. ພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກແ
 ຊ້ງຊ
 ະນິດນ
 ີ້ເ ຊັ່ນກ
 ັນເ ມື່ອມີການລະບາດຂອງໂລກນ.ີ້ ມັນປອດໄພສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາ.
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງ 1 ຫຼື 2 ຄັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ. ພື້ນທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໃຊ້ວັກແ
 ຊ້ງຊະນິດ ນີແ
້
ມ່ນເໝາະກັນກັບເຊື້ອໂລກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບທີ່ມຢ
ີ ູ່ບ່ອນຫັ້ນ.

ໄຂ້ເຫຼືອງ
ໄຂ້ເຫຼືອງແມ່ນໄວຣັດສ໌ທີ່ມາກັບຍຸງ. ເມື່ອໄຂ້ເຫຼືອງມາຮອດຍຸກໃ
 ໝ່, ມັນຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄວ ແລະ
ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
ບ່ອນທີ່ມັກມ
 ໄີ ຂ້ເຫຼືອງ, ໃຫ້ວັກແຊ້ງແກ່ເດັກ 1 ຄັ້ງໃນເວລາດຽວທີໃ່ ຫ້ວັກແຊ້
ງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ, ຕອນ 9 ຫາ 12 ເດືອນ. ຖ້າໄຂ້ເຫຼືອງລະບາດໃນພື້ນທີໃ່ ໝ່
ໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງແກ່ທຸກຄົນ ລວມທັງແອນ້ອຍອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ.

ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ Japanese encephalitis
ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ JE  ແມ່ນ ໄວຣັດສ
 ໌ທີ່ມາກັບ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍໂດຍຍຸງໃນພາກພື້ນອາຊີ.
ແຜນການລນ
ົ ນ
 ະລົງສ
 ັກຢາກັນວັກແ
 ຊ້ງປ
 ້ອງກັນພະຍາດຄັ້ງ ທໍາອິດແມ່ນ ອາດມີເປົາ້ 
ໝາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຽງແອນ້ອຍເກີດໃໝ່ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ.
ເດັກຕ້ອງການສັກຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງ 1 ຫຼື 2 ຄ
 ັ້ງ, ອີງ ຕາມຜູ້ຜະລິດຢາວັກແຊ້ງ.

ໄຂ້ເຫັບ/ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບຍ້ອນເຫັບ
ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບນີແ
້ ມ່ນມາກັບເຫັບໝັດ, ແມງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ກັດ ແລ້ວມຸດເຂົາ
້ ໄປໃນຜິວໜັງ
ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຫັນ.
ເດັກນ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກແຊ້ງ 3 ຄັ້ງ, ເຊິ່ງ ຄັ້ງ ທໍາອິດແຕ່ 1 ຫຼື 3 ປີ, ຄັ້ງ ທີ່ 2 ແມ່ນ 1 ຫາ 7
ເດືອນຕໍ່ມາ, ແລະ ຄັ້ງ ທີ່ 3 ແມ່ນ 9 ຫາ 12 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ສອງ, ຂຶ້ນກັບຊະນິດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ.
ບ່ອນທີເ່ ຫັບເປັນຫຼາຍ, ຕ້ອງມີການສັກຊໍາ
້ ທຸກ 3 ຫາ 5 ປີ.  ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຈັບ ນີແ
້ ມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ
ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ສູງອາຍຸ, ການໂຄສະນາອາດຈະສຸມໃສ່ການສັກຢາວັກແຊ້ງໃຫຜູໃ້ ຫຍ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 50
ປີ.

ຕັບອັກເສບ A
ຕັບອັກເສບ A ແມ່ນລະບາດໂດຍອາຫານ ຫຼືນ�້ຳທີ່ປົນເປື້ອນ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕັບ.
ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ເມື່ອຍຫຼາຍ, ບາງຄັ້ງເປັນຫຼາຍເດືອນ. ມັນຈະຫາຍໄປດ້ວຍຕົນເອງ ແລະຈະບໍ່ກັບມາ.
ບ່ອນທີ່ ຕັບອັກເສບ A ເປັນຫຼາຍ, ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງມີການສັກຢາປ້ອງກັນແຕ່ບ່ອນທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບເໍ່ ຄີຍມີພະຍ
າດ, ຢາວັກແຊ້ງຈະປ້ອງ ກັນຄວາມເຈັບປ່ວຍໄດ້.
ການສັກຢາວັກແຊ້ງຈະແມ່ນ 1 ຫຼື 2 ຄັ້ງແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດຢ
 າວ່າຈ
 ະໃຫ້ໃນປະລິມານເທົ່າໃ
 ດ ແລະຈັກ
ຄັ້ງ. ເມື່ອເດັກນ
 ້ອຍໄດ້ຮັບຢ
 າຢາ່ ງເປັນປົກກະຕິ, ການສັກຢາຄັ້ງ ທໍາອິດແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນອາຍຸປະມານ 12 ເດືອນ,
ແລະຄັ້ງ ທີສອງ 6 ຫາ 18 ເດືອນຕໍ່ມາ.

ອີສຸກອີໃສ (varicella)
ວັກແຊ້ງ ປ້ອງກັນອີສຸກສີໃສນີ,້ ຈະເຮັດໃຫ້ມໄີ ຂ້, ພື່ນ, ຄັນ ແລະ ເມື່ອຍເປັນເວລາ 1 ຫຼື 2 ອາທິດ. ກ
 ານສັກ
ຢາວັກແ
 ຊ້ງແ
 ມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດວ
 ່າຈະສັກຈ
 ັກຄ
 ັ້ງ, ການສັກຢາ 1 ຫຼື 2 ຄັ້ງແມ່ນໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກໆຄົນ, ແລະ
ບາງຄັ້ງເດັກໃຫຍ່ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່/ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ (flu)
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (flu) ແມ່ນຊືສ
່ າໍ ລັບກຸ່ມໄວຣັດ
 ສ໌ທແ
ີ່ ຜ່ລາມໃນສອງສາມເດືອນທຸກໆປ,ີ ເຊິ່ງເ ປັນສ
 າເຫດ
ກໍໃ່ ຫ້ມໄີ ຂ້, ໜ
 າວສນ
ັ່ ແລະອາການອື່ນໆທີ່ຄາ້ ຍຄືກັບອາການເປັນໄຂ້ຫັວດທົ່ວໄປແຕ່ຮາ້ ຍແຮງກວ່າ.
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຟື້ນ ຕົວຈາກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ແຕ່ມນ
ັ ອາດຈະຮ້າຍແຮງສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຜູເ້ ຖົ້າແກ່,
ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ. ຢາວັກ ແຊ້ງໃໝ່ແມ່ນຖືກເຮັດຂ
 ື້ນໃນແຕ່ລະປີເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງໄ
ວຣັດສ໌ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ. ການສັກຢາສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືພາມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າພວກເຂົາຈ
ະຖ່າຍທອດການປ້ອງກັນໃຫ້ເດັກທີ່ກໍາລັງ ພັດທະນາ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງປ
 ້ອງ
ກັນໄຂ້ຫວັດສັດປີກຈົນກ່ວາຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການສັກຢາແມ່ນ ໄດ້ຮັບ 1 ຄັ້ງໃນແຕ່ລະປີ. ເດັກນ້ອຍ 6 ເດືອນ ຫາ 5
ປີຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາ 2 ຄັ້ງ, ຫ່າງກັນ 4 ອາທິດຈາກການສັກຢາຄັ້ງ ທໍາອິດ.

ໄຂ້ທໍລະພິດ
ໄຂ້ທໍລະພິດແມ່ນ ການຕິດເຊື້ອທີ່ພາເຮັດໃຫ້ເປັນໄຂ້, ຮາກ ແລະ ອາການອື່ນໆ.  
ມັນສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍການໃຫ້ ຢາຕ້ານເຊື້ອ. ໄ
 ຂ້ທໍລະພິດແຜ່ເຊືອ
້ ຈາກຄົນໜຶ່ງສູ່ຄົນອື່ນຜ່ານທາງອາ
ຫານ ຫຼື ນໍ້າ. ການລ້າງ ມື ແລະ ການເຂົາ
້ ເຖິງສຸຂາພິບານ ແລະ ນໍາ
້ ສະອາດປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ແຜ່ເຊືອ
້ ໄດ້.
ຢາວັກແຊ້ງ ປ້ອງກັນພະຍາດທໍລະພິດມີ 2 ຮູບແບບ: ແບບຢາສັກ ແລະ ຢາເມັດ. ຢາວັກແຊ້ງມັນໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນຊ່
ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດທໍລະພິດ ແລະ ໃຊ້ກັບບຸກຄົນທີ່ຈະເດີນທາງໄປໃນພື້ນທີ່ມີການລະບາດນັ້ນ.

ພະຍາດວໍ້
ເຊື້ອວໍ້ ເປັນເຊື້ອໄວຣັດສ
 ໌ທີ່ຕິດມາຈາກສັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໝາ ຫຼື ເ ຈຍ. ພະຍາດວໍເ້ ປັນພະຍາດບໍ່ມັກເ ກີດມ
 ໃີ ນບາງປະເທດ
ແລະອາດມີຫຼາຍໃນບາງປະເທດ. ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງໃຫ້ໝາທຸກໂຕແມ່ນສ
 າ
ມາດຫຼຸດ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄົນເ ຮົາ. ຖ້າສັດທີ່ມເີ ຊືອ
້ ວໍ້ກັດຜູໃ້ ດ, ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງການສັກຊຸດ
ຢາປ້ອງກັນວໍເ້ ລີມ
່ ຕົ້ນທັນທີ ແລະ ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນພະ
ຍາດ rabies immunoglobulin (ເບິ່ງ ບົດ ການປະຖົມພ
 ະຍາບາດເບື້ອງຕົ້ນ, ໜ້າ
75). ລ້າງບ່ອນຖືກກັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດດ້ວຍສະບູ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນແ
 ມ່ນລາ້ ງນ້ໍາຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີ.
ການນໍາໃຊ້ຢາວັກແຊ້ງພ
 ະຍາດວໍ້ຫຼັງຈາກສັດກັດ: ເມື່ອຄົນເຈັບຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ
immunoglobulin ແລະ ພະຍາດວ,ໍ້ ໃຫ້ໃຊ້ immunoglobulin ກ່ອນແລ້ວໃຊ້ເຂັມສັກຢາສະອາດທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ.  ສັກຢາວັກແຊ້ງ ຄົບໃ
 ນປະລິມານ (0.5 ມລ ຫຼື 1 ມລ ຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດວັກແຊ້ງ) ເຂົາ
້ ໄປໃນ
ກ້າມແຂນເບື້ອງເທິງໃນມື້ທີ່ຖືກກັດ, ແລະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນມື້ທີ 3 ແລະມື້ 7ຕໍ່ມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການສັກຢາ
ທີສແ
ີ່ ມ່ນໃນລະຫວ່າງມື້ທີ່ 14 (2 ອາທິດ) ແລະ ມື້ 28 (4 ອາທິດ) ຫຼັງຈາກຖືກກັດ. ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ 2 ປີ
ຫຼືນ້ອຍກວ່າ, ການສັກຢາແມ່ນໃຫ້ຢູ່ກົກຂາຂ້າງເທິງ. ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ສັກຢາວັກແຊ້ງປ
 ້ອງກັນພ
 ະຍາດວໍໃ້ ສ່ກະໂພກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍມ
່ ວ
ີ ັກແ
 ຊ້ງ ປ້ອງກັນພະຍາດວໍ,້ ການລ້າງຜິວໃຫ້ສະອາດດີທັນທ
 ີທັນໃ
ດ
ແລະການສັກຢາວັກແຊງວໍ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດວໍ.້   
ການສັກຢາວັກແຊ້ງວໍແ
້ ມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດວໍ້ກ່ອນທີ່ຄົນ ຈະຖືກກັດແ
 ມ່ນເ ປັນສ
 ິ່ງທ
 ີ່ຈ�ຳເປັນ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຜ
 ູ້ທເີ່ ຮັດວຽກໂດຍກົງ ກັບສັດຕ
 ່າງໆ ເຊິ່ງສ
 ັດເ ຫຼົ່ານ
 ັ້ນອາດຈະເປັນພະຍາດວໍໄ້ ດ້.
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ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ: ກຸນແຈສໍາຄັນ
ຂອງການ ສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແ
 ມ່ນເ ປັນສ
 ່ວນປະກອບທີ່ສາ
ໍ ຄັນຫຼາຍສຸດໃນການລນ
ົ ນ
 ະ
ລົງເພື່ອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ໄດ້ຮັບຢາວັກແຊ້ງ ທີເ່ ຂົາຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບແຂງເເ
ຮງ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍແ
່ ມ່ນພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກທ
 ໃີ່ ຫ້ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ, ພ
 ວກເຂົາແມ່ນ
ຟັງ ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ. ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ ຂອງຊຸມຊົນ, ປະຊາຊົນໄວ້ວາງໃຈທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົ
າອາດຈະບໍໄ່ ວ້ວາງໃຈບຸກຄ
 ົນພ
 າຍນອກຈາກໂຄງການ ສັກຢາວັກແຊ້ງຂ
 ອງລັດຖະບານ.

ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນສຸກສາລາ ຫຼື ຄລີນິກ:
··ເປັນຄວາມເປັນກ
 ັນເ ອງ ແລະ ຕ້ອນຮັບຜູເ້ ປັນພໍ່ແມ່ຂ
 ອງເດັກແ
 ຕ່ລ
 ະຄົນ. ເ ຮັດໃຫ້ຜ
 ູ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ວ່າຖ້າພ
 ວກເຂົາມ
 ີ
ຄຳຖາມແມ່ນໃ
 ຫ້ຖ
 າມໂລດໃຫ້ຄ
 ິດວ
 ່າການມຄ
ີ ຳຖາມແມ່ນສ
 ິ່ງທ
 ດ
ີ່ ີ ແລະບໃ
ໍ່ ຫ້ພ
 ວກເຂົາຮ
 ູ້ສຶກບ
ດ
ໍ່ ທ
ີ ຈ
ີ່ ະຖາມຄຳ
ຖາມ.
··ເພາະວ່າການສັກຢ
 າອາດຈະເຈັບ ເຮັດ
ແນວໃດກະຢ່າທ
 ຈ
ີ່ ະເຮັດໃຫ້ເ ດັກໄ
 ດ້ປ
 ະ
ສົບກ
 ານທດ
ີ່ ີກວ່າ. ທ່ານສາມາດລພ
ໍ້ ວກ
ເຂົາບ
ໃ
ໍ່ ຫ້ສ
 ົນໃ
 ຈນຳການສັກຢ
 າໂດຍການ
ເອົາຜ
 ້າສ
ແ
ີ ຈ້ງໆມາບໍ້ ຫຼເື ຮັດສຽງອັນໃ
 ດ
ໜຶ່ງທ
 ເີ່ ດັກສ
 ົນໃ
 ຈ.

ຂ້ອຍຈະສັກວັກແຊ້ງ ຢ່າງໄວໆ
ເພື່ອໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເຈັບໜ້ອຍລົງ.
ທ່ານສາມາດ
ກອດລາວໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກປອດໄພ?

··ອະທບ
ິ າຍໃຫ້ຜ
ຄ
ູ້ ົນ ຫຼແ
ື ຕ່ລ
 ະຄອບຄົວຮ
 ູ້
ໄດ້ວ
 ່າດ້ວຍເຫດໃດຕ້ອງມກ
ີ ານຮັບວັກ
ແຊ້ງກ
 ່ອນທຈ
ີ່ ະມກ
ີ ານໃຫ້ວ
 ັກແ
 ຊ້ງ. ອະທບ
ິ າຍໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າມັນເ ປັນເ ລື່ອງທຳມະດາທເີ່ ປັນສ
 າເຫດຂອງອາການໄຂ້
ຫຼເື ຈັບນ
 ຳແຂນເຊິ່ງສະນັ້ນພ
 ແ
ໍ່ ມ່ບ
ຕ
ໍ່ ້ອງເປັນຫ
 ວ່ງ. ອະທບ
ິ າຍໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າພແ
ໍ່ ມ່ຈ
 ະເຮັດຄແ
ື ນວໃດຖ້າພ
 ແ
ໍ່ ມ່ສັງເ ກດ
ເຫັນອ
 າການອັນຕ
 ະລາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ ອາການແພ້.
··ຖ້າວ່າຄລີນິກຂາດວັກແຊ້ງ ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄລີນິກແຫ່ງອຶ່ນ ຫຼືວາງແຜນວ່າເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາຄວນ
ຈະກັບມາຮັບວັກແຊ້ງ. ທ່ານສາມາດຂຽນໄວ້ໃນບັດສະມາຊິກຂອງຄລີນິກ ຫຼືບົດບັນທຶກການໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງ.
··ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລະຄອບຄົວໃນການເກັບຮັກສາບັນທຶກການສັກວັກແຊ້ງໃສ່ປື້ມສຸຂະພາບເດັກ
ຫຼືວິທີການອຶ່ນໆ. ນີ້ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ຜູ້ຄົນໃຫ້ມີການວາງແຜນ ແລະຕັດສິນໃຈເພື່ອສຸຂະພາບຂອງລູກໆພາ
ກເຂົາ.
ມີຄລ
 ີນ
 ິກຫ
 ຼາຍແຫ່ງທ
 ີ່ຍັງບ
 ໍ່ມ
 ີຢາຄົບຕ
 າມທີ່
ຂ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍໆ
ຕ້ອງການ. ຖ້າວ
 ່າມ
ນ
ັ ເ ປັນສ
 າເຫດທີ່ເຮັດໃ
 ຫ້ຜູ້
ທີ່ລົດເ ມຂອງເຈົ້າມາ
ຄົນມ
 ີປະສົບກ
 ານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີໃນຄລ
 ີນິກ, ພວກ
ຮອດຊາ
້ . ພວກເຮົາສ
 າ
ເຂົາອາດຈະບໍ່ມາຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງຄ
 ືນອີກ. ເຖິງ
ມາດສັກວ
 ັກແ
 ຊ້ງໃ
 ນມື້
ແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກ
ນີ້ຖ້າວ
າ
່ ເ ຈົ້າສາມາດ
ບໍ່ຫຼາຍຄົນ ຫຼືບໍ່ມີຢາວັກແ
 ຊ້ງທ
 ີ່ພຽງພ,ໍ ໃຫ້ຫາ
ຖ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເ ພາະ
ວ່າເຈົ້າມ
 າແຕ່ໄກ!
ວິທີທາງເພື່ອປ
 ັບປຸງໃ
 ຫ້ຄົນມ
 ີປະສົບກ
 ານທີ່ດີ
ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກທ
 ີ່ດີໃ
 ນການມາຄລ
 ີ
ນິກ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

ໃນຊຸມຊົນ, ສົ່ງເສີມຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງ:
··ເຂົ້າເ ຖິງທ
 ັງແ
 ມ່ ແລະພໍ່. ເຖິງແ
 ມ່ນວ
 ່າມີພ
 ຽງແຕ່ແ
 ມ່ເ ປັນຜ
 ເູ້ ອົາລ
 ູກມ
 າຫາຄລ
ນ
ີ ິກ, ເມື່ອຜ
 ເູ້ ປັນພ
 ເໍ່ ຂົ້າໃ
 ຈຄວາມສຳ
ຄັນຂ
 ອງວັກແ
 ຊ້ງ, ເດັກນ
 ້ອຍເບິ່ງຄ
ວ
ື ່າຈະຕ້ອງຮັບວັກແ
 ຊ້ງ. ມັນອາດຈະເ ປັນກ
 ານຈະຊ່ວຍລົມກ
 ັບພ
 ຕ
ໍ່ ແ
ູ້ ມ່ຕ
 ູ້ ຫຼື
ສະມາຊິກໃ
 ນຄອບຄົວຄ
 ົນອ
 ື່ນໆ.
··ຖ້າວ່າມີຄອບຄົວທີ່ຫຼີກລ້ຽງການຮັບວັກແຊ້ງ, ໃຫ້ຊອກຫາເຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫັຍງ. ມັນອາດຈະຍ້ອນບັນຫາກ່ຽວ
ກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ເງິນ, ຫຼືບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃ
ນຄວາມປອດໄພ ແລະຄຸນຄ່າຂອງວັກແຊ້ງ.  
··ມກ
ີ ານເຝຶກຊ
 ້ອມ ແລະໃຫ້ຫ
 ຼາຍກຸ່ມຄ
 ົນເ ຊັ່ນແ
 ພດຜະດຸງຄ
 ັນ ຫຼຜ
ື ຄ
ູ້ ົນຊ
 ່ວຍແມ່ຍ
 ິງຖ
ພ
ື າ ແລະແມ່ລ
 ູກຫ
 ົວສ
 າວມີ
ສວ່ນຮ
 ່ວມສະນັ້ນພ
 ວກເຂົາສ
 າມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜ
ຄ
ູ້ ົນໄ
 ດ້ຮ
 ັບວັກແ
 ຊ້ງ.
··ໃຫ້ເ ດັກມ
 ີສວ່ນຮ
 ່ວມໃນການໂຄສະນາວັກແ
 ຊ້ງ. ຖ້າວ
 ່າເດັກນ
 ້ອຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງໃ
 ນໂຮງຮຽນແລ້ວ,
ພວກເຂົາສ
 າມາດລົມກ
 ັບຜ
 ເູ້ ປັນພ
 ແ
ໍ່ ມ່ຂ
 ອງພ
 ວກເຂົາກ
 ່ຽວກັບວັກແ
 ຊ້ງໃ
 ຫ້ກ
 ັບພ
 ນ
ີ່ ້ອງ, ສະມາຊິກໃ
 ນຄອບຄົວ
ແລະ ເພື່ອນ
 ບ້ານ.
··ເຮັດໃນສິ່ງທ
 ໄ
ີ່ ດ້ຜ
 ົນດ
ໃ
ີ ນຊຸມຊ
 ົນຂ
 ອງທ່ານ. ໂອ້ລ
 ົມກັບຜ
ຄ
ູ້ ົນຈ
 ົນຮ
 ອດເຮືອນຂອງພ
 ວກເຂົາອ
 າດຈະຊ່ວຍໄດ້. ຫຼື
ວ່າເຈົ້າອາດຈະຫາວ່າພແ
ໍ່ ມ່ຜ
ໃ
ູ້ ດມັກມ
 າໂຮງໝໍ. ປຶກສ
 າກັບຄ
 ູ ແລະຜນ
ູ້ ຳທາງສາດສະໜາ ຫຼືຜ
ນ
ູ້ ຳຊຸມຊ
 ົນທ
 ສ
ີ່ າ
ມາດຊຸກຍ
ໃ
ູ້ ຫ້ຫ
 ຼາຍຄົນໄ
 ປຮັບວັກແ
 ຊ້ງ.
ຍ້ອນຫັຍງເດັກ ບໍໄ່ ດ້ຮັບວັກແຊ້ງ?

ຜູ້ ເປັນພ
 ໍ່ ແລະແ
 ມ່ຮູ້ ສຶກ ວ່າຖ
 ື ກດ
 ູ ແລບໍ່ຄອ


່ຍດີ ໃນຄລ
 ີນິ ກ
ມີພ ະນັກງ ານສາທາລະນ ະສຸກ ບໍ່ພຽງພໍ

ພໍ່ ບາງຄົນບ
 ອກຜູ້ ເປັນແມ່ວ່າບ
 ໍ່ໃຫ້ ເສຍເ

ວລາໄປຄລ
 ີນິກ
ບໍ່ມີການດູ ແລປິ່ນປ
 ົວເດັກນ
 ້ອຍ

ຜູ້ ຄົນ ຢ້ານ (ພວກເ ຂົາໄ
 ດ້ ຍິນເ ລື່ອ ງລາວຕ່າ ງໆ)
ພວກເ ຂົາບ
 ໍ່ເຂົ້າໃ
 ຈວ່າວ
 ັກແ
 ຊ້ງມ
 ີຄວາມສ
 �ຳຄັນແ
 ນວໃດ

ທ່ານຮູ້ຈັກຊ
 ຸມຊ
 ົນຂອງທ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເມື່ອມີການຈັດຕ
 ັ້ງເ ພື່ອຈ
 ະເຮັດແ
 ນວໃດຈະມີໝັ້ນໃ
 ຈວ່າເດັກນ
 ້ອຍທຸກ
ຄົນຈະໄດ້ຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງ, ໃຫ້ເບິ່ງວ່າແມ່ນໃ
 ຜທີ່ທ່ານກ�ຳລັງ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົາ
້ ເ ຖິງ ແລະຈະເຮັດແ
 ນວໃດເພື່ອ
ຈູງໃ
 ຈພວກເຂົາໄ
 ດ້, ຮູ້ຈັກວ
 ່າພ
 ວກເຂົາມ
 ີຄວາມກັງວ
 ົນຫັຍງ , ແມ່ນໃຜເປັນຄ
 ົນຕ
 ັດສ
ນ
ິ ໃ
 ຈໃນຄອບຄົວ, ແລະຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນ�ຳຊຸມຊ
 ົນທີ່ເຄົາລ
 ົບນ
 ັບຖື ມີສ່ວນຮ່ວມຄືແນວໃດ. ພ້ອມນັ້ນຍ
 ັງຊ
 ອກຫາວິທີທາງຖ້າວ
 ່າມ
ນ
ັ ຍ
 າກສ�ຳລັບ
ຜູ້ຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານແນະນ�ຳທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການບໍລ
 ິການສຸຂະພາບ ແລະ ຈະເຮັດໃ
 ຫ້ມນ
ັ ງ ່າຍ
ແນວໃດ.
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ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ: ກຸນແຈສໍາຄັນຂອງການ ສັກຢາວັກແຊ້ງ

ວັກແຊ້ງ ມີໜ້າ ທີ່ ຄືແນວໃດ?

ໂຮງຮຽນສາມາດສອນຄົນໜ
 ຸ່ມນ
 ້ອຍກຽ່ ວກັ ບຄ
 ວາມສ�ຳຄັນຂ
 ອງວັກແ
 ຊ້ງ ແລະບອກເຖິງວ່າມນ
ັ ມ
 ີໜ້າທ
 ີ່ແນວໃດຕາມ
ຫຼັກວິທະຍາສາດ. ໂຄງການໃຫ້ຢາວັກແ
 ຊ້ງສ
 າມາດເຂົ້າເ ຖິງເ ດັກນ
 ້ອຍໄດ້ໂດຍການໃຫ້ວັກແ
 ຊ້ງຢ
 ູ່ໂຮງຮຽນ.

ປະກາດວິທະຍຸເປັນ
ທຸກໆພາສາແມ່ນໄ
 ດ້ຮັບ
ຜົນດ
 ີສ�ຳລັບພ
 ວກເຮົາ.

ຂ້ອຍແມ່ນຜ
 ູ້ຊະນະເລີດເ ຊິ່ງຂ
 ້ອຍ
ເປັນໜ
 ຶ່ງໃ
 ນຄະນະກ�ຳມະການກຽ່ ວ
ກັ ບກ
 ານສັກຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງໃ
 ນເມືອງ
ຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເຮັດໃ
 ຫ້ຜູ້ຄນ
ົ ຕ
 ື່ນ
ຕົວ ແລະເຂົາ
້ ຮ່ວມສັກຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງ .

ພໍ່ແມ່ມັກຂ
 ໍ້ຄວາມເຕືອນ

ຂ້ອຍຊວ
່ ຍໃຫ້ກຸ່ມຄ
ນ
ົ ທ
 ີ່ເຂົາ
້ 

ກ່ຽວກັບກ
 ານຮັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງ

ໂບດເຫັນໄ
 ດ້ຂໍ້ຄວາມກຽ່ ວ

ທີ່ຄລ
 ີນິກພວກເຮົາສ
 ົ່ງ

ກັບວ
 ັກແ
 ຊ້ງແ
 ມ່ນຂ
 ໍ້ຄວາມທີ່

ອອກໄປ.

ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະຊົນ: ການສັກຢາສໍາລັບຄວາມສະເໝີພາບ
ວັກແ
 ຊ້ງ ສາມາດກ�ຳຈັດ ຫຼືຫຼຸດຜ
 ່ອນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດຫຼາຍຊະນິດທ
 ີ່ເມື່ອກ
 ່ອນແມ່ນໄ
 ດ້ເປັນສ
 າເຫດ
ຂອງການເສຍຊີວິດ ຫຼືບ
 ັນຫ
 າສຸຂະພາບທີ່ຮຸນແ
 ຮງ. ແຕ່ວ່າມ
ນ
ັ ແ
 ມ່ນຄ
 ວາມຈິງທ
 ີ່ສຸດບ
 ່ອນທີ່ວ່າວ
 ັກແ
 ຊ້ງແ
 ມ່ນຟ
 ຼີຫຼື
ບໍ່ແພງ, ລະບົບສ
 ຸຂະພາບທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໃນການໃຫ້ວັກແ
 ຊ້ງສ
 າມາດເຮັດໜ
 ້າທ
 ີ່ໄດ້ດ.ີ ນີ້ມນ
ັ ແ
 ມ່ນເ ຫດຜົນທ
 ີ່
ສ�ຳຄັນຫ
 ຼາຍທີ່ຈະມອບໜ້າທີ່ນີ້ເປັນຂ
 ອງລັດຖ
 ະບານ ແລະບໍລິສັດຜະລິດຢ
 າ. ພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກ, ອາ
ຈານສອນ, ແລະຜູ້ນ�ຳຊຸມຊ
 ົນຕ
 ່າງໆ ຕ້ອງເວົ້າເ ພື່ອສ
 ະໜັບສ
 ະໜູນວ
 ່າກ
 ານສັກວ
 ັກແ
 ຊ້ງແ
 ມ່ນປ
 ອດໄພ, ບໍ່ໄດ້ເ ສຍ
ຄ່າຫຍັງ ແລະມີໃຫ້ສ�ຳລັບທ
 ຸກໆທີ່ຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈ
 ະເປັນຄ
 ົນໜ
 ຸ່ມ ຫຼືອາວຸໂສ. ປະຊາຊົນຕ
 ້ອງກົດດ
 ັນໃ
 ຫ້ລັດຖ
 ະ
ບານຂອງພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫ
 ານ�້ຳບ
 ໍ່ສະອາດ, ຂາດສຸຂະອານາໄມ, ຄວາມທຸກຍ
 າກ, ການແບ່ງຊ
 ັ້ນວ
 ັນນ
 ະ,
ແລະຂາດແຂນຢາວັກແ
 ຊ້ງ —ເຊິ່ງ ທັງໝ
 ົດແ
 ມ່ນສ
 າເຫດຂອງບັນຫ
 າສຸຂະພາບ.

3 June 2019

15

16

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ວັກແຊ້ງປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

ການຄຸມ
້ ຄອງການສັກຢາວັກແຊ້ງ
ຮັກສາວັກແຊ້ງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ (ການຮັກສາໃນລະບົບຄວາມເຢັນ)
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເກັບຮັກສາວັກແຊ້ງໃນອຸນ
ຫະພູມທີເ່ ໝາະສົມ. ຖ້າຢາບາງຊະນິດຢູ່ໃນອຸ
ນຫະພູມທີ່ອຸ່ນ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຄຸນ
ແລະ ໃ
 ຊ້ການບໍ່ໄດ້. ແລະ ຢາວັກ
ແຊ້ງ ບາງຊະນິດຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມເຢັນ ແຕ່ບໍ່
ສາມາດແຊ່ແຂງ ຫຼື ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້. ຢາວັກແຊ້ງ ຕ້ອ
ງໄດ້ເກັບຮັກສາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກບ່
ອນ ທີ່ພວກມັນຈະຖືກໃຊ້ໃນໃຫ້ຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ພະນັ
ກງານສຸຂະພາບຈະສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າຢູເ່ ມື່ອເວລາຜູ້ຜະລິດດ�ຳເນີນກ
 ານຂົນ
ສົ່ງໄປຫາການເກັບຮັກສາຢາວັກແຊ້ງແມ່ນຢູ່ໃນອຸນ
ຫະພູມອຸ່ນເກີນໄປ, ຫຼື ແຊ່ເຢັນເມື່ອມັນບໍ່ຄວນຈະ
ແຊ່, ມັນຈະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.

ໃຊ້ ໄວແຊ່ແຂງ ພຽ
ຢາວັກແຊ້ງ

ງ

ຄໍາເ

  ຢູ່າ ຕອນ:
ຖ
    ມ ອດປັກອ
ການ
ເກັບ ອກ
ຮັກສ
າ

ຢາ ວ

ັ ກແຊ

້ງ

ຢາວັກແຊ້ງ ທີ່ສາມາດແຊ່ແຂງໄດ້:
ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ
MR
MMR
BCG
OPV (oral poliovirus)
ໄຂ້ເຫຼືອງ
ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ (Japanese
encephalitis)
ຢາວັກແຊັງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມເຢັນແຕ່ບໍ່
ໃຫ້ແຊ່ແຂງ:
ອະຫິວາ
ວັກຊ
 ິນລ
 ວມທີ່ປ້ອງກັນ 5 ໂລກສ�ຳຄັນ
(pentavalent) 
ຕັບອັກເສບ B (Hep B)
Hib (ຊະນິດນໍ້າ)
HPV (human papillomavirus)
IPV (inactivated poliovirus)
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່/ສັດປີກ
ວັກແ
 ຊ້ງ ກ່ຽວກັບ Pneumococcal
ໂລຕາໄວຣດ
ັ ສ
 ໌ (Rotavirus) (ຊະນິດນໍ້າ
ແລະ ນໍ້າແຂງແຫ້ງ)
ບາດທະຍັກ (DT, Td)

ໜ່ວຍບໍລິການຕູເ້ ຢັນໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ ແລະເກັບ
ຮັກສາວັກແຊ້ງເຊັ່ນດຽວກັນກັບນໍ້າກັ່ນທີໃ່ ຊ້ເພື່ອເ
ຮັດໃຫ້ ພວກມັນເຈືອນຈາງລົງ. ຮຽນຮູ້ວ່າຢາວັກແ
ຊ້ງຊະນິດໃດຄວນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະ
ພູມເທົ່າໃດ ແລະ ຊັ້ນໃດຂອງຕູເ້ ຢັນ ຫຼືຊອ
່ ງໃດທີໃ່
ຊ້ສາໍ ລັບຢາວັກແຊ້ງແຕ່ລະອັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ,
ຢາວັກແຊ້ງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຢູ່ຕ�່ຳກວ່າ
8 °C ແລະ ເກີນຈຸດແຂງຕົວໜ້ອຍໜຶ່ງ
(2 °C). ເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ມລ
ີ າຍຊືຂ
່ ອງຢາວັກ
ແຊ້ງ ທີ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ຢູ່ອຸ່ນເກີນໄປ
ແລະຢາວັກແຊ້ງ ທີ່ຖືກແຊ່ແຂງ.
ຢາວັກແ
 ຊ້ງບ
 າງຢາ່ ງສາມາດເສຍຄຸນ ຫຼືໃຊ້ບໍ່
ໄດ້ຖ້າຖືກແສງສະຫວ່າງ, ລວມທັງ BCG ແລະ MMR.
ເພື່ອປ້ອງກັນຢ
 າຊະນິດຕ
 ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈາກແສງແດດ ແລະ
ແສງສະຫວ່າງໃນຮົ່ມທີ່ມແ
ີ ສງແຮງ, ໃຫ້ເກັບຢ
 າວັກແ
 ຊ້ງ
ໄວ້ໃນກ໋ອງ ແກ້ວສີດ�ຳ ແລະ ຫຸ້ມຫໍເ່ ປັນພິເສດ.
ເມື່ອວັກແຊ້ງໄດ້ຖືກກຽມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍ
ການປະສົມກັບສ
 ານລະລາຍຂອງມັນ, ມັນກໍ່ຕ້ອງໄດ້
ຖືກຮັກສາໄວ້ບ່ອນເຢັນ. ຄົນທີໄ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃ
ນການຈັດການສັກຢາວັກແຊ້ງຈະຮູ້ວ່າວ
 ັກແ
 ຊ້ງນ
 ີ້ຈະຍັງ
ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດົນປ
 ານໃດຫຼັງຈ
 າກປະສມ
ົ ແ
 ລ້ວ ແລະ 
ພວກມນ
ັ ຈະຖືກເ ອົາຖ
 ີ້ມໃ
 ນລະມ.ື້
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ການຄຸ້ມຄອງການສັກຢາວັກແຊ້ງ

ຮຽນວິທີການເກັບຮັກສາ, ກະກຽມ, ແລະ ວິທໃີ ຫ້ຢາວັກແຊ້ງ
ທຸກໆຄົນສາມາດສົ່ງເສີມການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງ ແລະ ພະນັ
ກງານສາທາລະນະສຸກຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີການໃຫ້
ຢາວັກແ
 ຊ້ງເ ຊັ່ນກ
 ັນ. ຖ້າທ່ານໃຫ້ຢາວັກແ
 ຊ້ງ ຫຼືຈັດຢາວັກແ
ຊ້ງ, ການຝຶກອົບຮົມຈະປະກອບມີ:
··ວິທີການກຽມວັກແຊ້ງ.
··ວິທີກໍານົດຢາທີ່ເໝ
 າະສົມສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
··ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາວັນທີໝົດອາຍຸ ແລະວິທີການທໍາລາຍ
ວັກແຊ້ງທີ່ໝົດອາຍຸ.
··ວິທີການເລືອກຂະໜາດເຂັມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມູມສັກຢາໃສ່, ແລະ
ສະຖານທີ່ສັກໃສ່ຮ່າງກາຍ ສໍາລັບແຕ່ລະຢາວັກແຊັງ.
ສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍ,
ໃຫ້ລາ້ ງມືຂອງທ່ານກ່ອນ ທີ່ຈະສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງໃ
 ຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ໃຊ້ເຂັມພ
 ຽງແຕ່
ໜຶ່ງ ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຖິ້ມມັນຢ່າງປອດໄພ.

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການໃຫ້ຢາວັກແຊ້ງ

ສິ່ງແຫຼມຄ
ມ
ົ
ເຂັມທີ່ ໃຊ້
ແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂະບວນລນ
ົ ນ
 ະລົງ ການສັກຢາວັກແ
 ຊ້ງແມ່ນມັກຈະລືມ: ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງເ
ໝາະ ສົມ. ອຸປະກອນທາງດ້ານຊີວະສາດທີ່ສາ້ ງບັນຫ
 າສຸຂະພາບສ�ຳລັບຄ
 ົນເ ຮົາ, ເຂັມສັກຢາ ແລະ
ວັດຖຸດິບທາງ ຊີວະພາບສ້າງບັນຫາສຸຂະພາບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງເ ສດ
ເຫຼືອຖ
 ືກເ ຜົາຖີ້ມ ຫຼື ຖືກ ຝັງຢ
 າ່ ງບໍ່ປອດໄພ, ຫຼື ປ
 ະໄວ້ບ່ອນທີເ່ ດັກນ້ອຍສາມາດເອົາມັນໄປຫຼິ້ນໄດ້. ໂຄງການສາ້ ງ
ພູມຄມ
ຸ້ ກ
 ັນພະຍາດສາມາດວາງແຜນທີ່ຈະກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງປອດໄພໂດຍ:
··ການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະດຽວກັນທີນ
່ ຳໃຊ້ສະໜອງອຸປ
ະກອນເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອສໍາລັບການປິ່ນປົວ ແລະ
ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງປອດໄພ.
··ການສ້າງຕັ້ງສູນບໍາບັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຂົງເຂດທີ່ມີຂຸມເຜົາ.
··ຊ່ວຍໃຫ້ຄລີນິກຊຸມຊົນສ້າງຕັ້ງລະບົບການກໍ
າຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອງ່າຍດາຍໃນການດູແລສຸຂະ
ພາບ, ລວມທັງການແບ່ງແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ
ບ່ອນຂຸມເຜົາທີ່ປອດໄພ. (ເບິ່ງ ຄູ່ມືຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບສິ່ງ
ແວດລ້ວມ, ບົດທີ 19 ຂີ້ເຫຍື້ອໂຮງໝໍ.)
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