
ບນັຫາຂອງຕາແລະການເບິງ່
ເຫນັ
ການດແູລຕາຂັນ້ພື້ນຖານ
ການຮັກສາໃບໜ້າແລະຜິວພັນບໍລິເວນອ້ອມຮອບດວງຕາໃຫ້ສະອາດແລະປ້ອງກັນໃບໜ້າແລະດວງຕາບໍ່ໃຫ້
ເກີດບາດເຈັບ,ຖືກແດດແລະລມົຫຼາຍເກີນໄປຈະຊວ່ຍປ້ອງກັນດວງຕາຈາກບັນຫາທົ່ວໄປຕ່າງໆຫຼາຍຢາ່ງ
ທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາຫຼືເຮັດໃຫ້ຕາເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ,ແດງຫຼືເຈັບປວດ.ການກິນອາຫານທີ່
ມີຄຸນຄາ່ທາງໂພສະນາການ(ອາຫານມີທາດບາໍລຸງທີ່ມີໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ງກາຍ)ກໍ່ຍັງສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ຈະເກີດກັບຕາໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ອາການບາດເຈັບຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕານັ້ນສາມາດບັ່ນທອນການເບິ່ງເຫັນຫຼືພາໃຫ້ຕາບອດໄດ.້ສະນັ້ນ,
ເມື່ອຕາມີອາການບາດເຈັບເກີດຂຶ້ນແມນ່ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປປິ່ນປວົໂດຍໄວ:ສາໍລັບກໍລະນີເກີດອາການບາດເຈັບ
ຕາຮາ້ຍແຮງຫຼືມີອາການສະແດງອອກທີ່ຊີ້ບອກເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດກັບຕານັ້ນແມນ່ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍຫຼືຄຼີນິກ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.(ເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໜ້າ8).ພວກເຂາົເຈົ້າສາມາດຊວ່ຍຫາທ່ານໝໍຊ່ຽວຊານຕາໃຫເ້ຈົ້າໄດ້ຖ້າຈໍາ
ເປັນ.

ເມື່ອການເບິ່ງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ໆຫຼືວັດຖຸຢູໄ່ກໆນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນແຈ້ງດີ,ການໃຊ້ແວ່ນຕາທີ່ເໝາະສມົກັບຕານັ້ນ
ກໍ່ຊວ່ຍໃຫ້ຄົນເຈັບເຫັນໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ.ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍຕານັ້ນມີການປຽ່ນແປງໄປຕາມເວລາ,ເຈົ້າອາດຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແວ່ນສາຍຕາໃໝ່ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງ.

ສຳ�ລ ັບຜູ ້ໃຫຍ,່ ສຳາເຫດທ ີ່ມ ັກພາໃຫສ້ຳາຍຕາເສ ື່ອມໂຊມ ເພາະເປັນຕາຕ ໍ້ກະຈ ົກ (ໜາ້ 19) ແລະຕາຕ ໍ້ຫີນ 
(ໜາ້ 19) ເຊ ິ່ງສຳາມາດພາໃຫຕ້າບອດໄດ.້ ການປ ິ່ນປ ົວຮ ັກສຳາມາດຊວ່ຍໃຫຄ້ ົນເຈັບກ ັບມາເບ ິ່ງເຫັນໄດດ້ີ ຫຼືຊ ່
ວຍຢຸດບ ໍ່ໃຫມ້ ັນມີອາການຮາ້ຍແຮງຕ ໍ່ໄປອີກ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, ການຮູເ້ລ ື່ອງກຽ່ວກ ັບຕາ ແລະພາກສຳວ່ນຕາ່ງໆຂອງມ ັ
ນຈະຊວ່ຍເຈ ົ້າຮ ັກສຳາຕາໃຫມ້ີສຳຂຸະພາບແຂງແຮງດີ ແລະຊວ່ຍໃນການຈດັການຮ ັບມືກ ັບບ ັນຫາຕາ່ງໆທ ີ່ເກີດ
ຂ ຶ້ນກ ັບຕາໄດ.້

ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕາ
ຕ່ອມນ�້າຕາ-ເປັນບ່ອນຜະລິດນໍ້າຕາ.
ຂົນຕາ
ຮູຕາດ�າ-ສ່ວນທີ່ເປັນວົງສີດໍາ
ມາ່ນຕາ-ສ່ວນທີເ່ປັນສີຂອງຕາ(ຕາສີຟາ້,ສີນໍ້າຕານ)
ໜັງຕາ
ທ�່ນ�້າຕາ-ທໍ່ລະບາຍນໍ້າຕາລົງມາດັງ
ແກ້ວຕາ(cornea)ແມນ່ສ່ວນ(ທີໃ່ສ)ຢູ່ດ້ານນອກສຸດຂອງຕາເຊິ່ງມນັເປັນ
ສ່ວນທີ່ປົກຫຸ້ມມາ່ນຕາແລະຮູຕາດໍາໄວ.້
ເຍື້ອຫຸ້ມຕາ(conjunctiva)ແມນ່ຊັ້ນເນື້ອເຍື້ອບາງທີ່ປົກຫຸ້ມຕາຂາວໄວ.້
ເລນຕາ(lens)ເປັນສ່ວນທີ່ມີຮູບຮາ່ງມນົໃສຢູ່ທາງດ້ານໃນຕາແລະເປັນສ່ວນ
ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໂຟກັດສ໌(focus)ແສງເພື່ອການເບິ່ງເຫັນ.
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ເວລາດວງຕາມີສຸຂະພາບດີ:

· ໜັງຕາມືນຂຶ້ນແລະຫຼັບລົງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,ແລະພ້ອມນີ້ຂົນຕາກໍ່ກົ່ງ
ໂຄ້ງອອກນອກ,ບໍ່ແມ່ນຊີ້ເຂົ້າຕາ.
· ຕາຂາວແມ່ນມີສີຂາວທັງໝົດ,ກ້ຽງມື່ນແລະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
· ແກ້ວຕາ(cornea),ແມ່ນສ່ວນໃສທີ່ປົກຫຸ້ມມ່ານຕາແລະຮູຕາດໍາໄວ້.
ມັນເຫຼື້ອມເປັນປະກາຍ,ກ້ຽງແລະໂປ່ງໃສ.
· ຮູມ່ານຕາ(pupil)ແມ່ນຮູມົນສີດໍາຢູ່ກາງຕາ.ຮູຕາດໍານີ້ແມ່ນມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ແສງທີ່ເຂົ້າມາກະທົບໃສ່ມັນຫຼາຍ
ຫຼືໜ້ອຍໂດຍການປິດນ້ອຍລົງຫຼືເປີດກວ້າງອອກ.

ການຮັກສາດູແລຕາໃຫ້ສະອາດ
ເພື່ອຊວ່ຍປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດກັບດວງຕາ,ໃຫ້ລາ້ງໜ້າຂອງເຈົ້າ
ເລ້ືອຍໆ.ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ຊວ່ຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເປື້ອນເປິແລະເຊືອ້ພະ
ຍາດເຂົາ້ຕາເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດບັນຫາຂຶ້ນກັບຕາຂອງເຈົ້າໄດ.້

ເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອມາລາ້ງໜ້າຂອງເຈົ້າ.
ເຈົ້າສາມາດເຮັດກ໋ອກນໍ້າທິບປີ-ແທັບ(Tippy-Tap)ໂດຍໃຊ້ກະຕຸກຫຼືພາຊະ
ນະບັນຈຸຢາງສະອາດກໍ່ໄດ້(ເບິ່ງໃນບົດນໍ້າແລະສຸຂະນາໄມ:ປັດໄຈຫຼັກຊວ່ຍໃຫ້
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ໜ້າ4).

ເມື່ອຕາເກີດມີອາການຕິດເຊື້ອ,ໃຫໃ້ຊແ້ພ
ແລະນໍ້າສະອາດອະນາໄມຕາເລ້ືອຍ.ໃຊແ້ພສະອາດເຊດັຄ່ອຍໆຈາກແຈຕ
າເບື້ອງດັງອອກໄປຫາແຈຕາເບື້ອງຫ.ູໃນການອະນາໄມຕາແຕ່ລະເບື້ອງແ
ມນ່ໃຫໃ້ຊແ້ພຄົນລະສ່ວນ,ຫຼັງຈາກອະນາໄມຕາແລວ້ກໍໃ່ຫ້ຊັກແພນັ້ນໃຫ້ສະ
ອາດແລະຕາກໃຫແ້ຫ້ງດີກ່ອນຈະໃຊອ້ີກໃນຄັ້ງຕໍໄ່ປ.

ໃຫ້ລາ້ງມໃືຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູກ່ອນແລະ
ຫຼັງການອະນາໄມຕາທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອ
ງເຊື້ອໂລກ.

ສະ
ບູ
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ວິທີການອະນາໄມເອົາສິ່ງເປືອ້ນເປິຫຼືຂນົຕາອອກຈາກຕາ
ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼັບຕາແລະເລື່ອນດວງຕາໄປມາຈາກຂາ້ງຊາ້
ຍຫາຂວາແລະຈາກຂວາຫາຊ້າຍ,ແລະຈາກເທິງລົງລຸມ່ແລະ
ລຸມ່ຂຶ້ນເທິງ.ຈາກນັ້ນ,ໃນຂະນະທີເ່ຈົ້າຈັບໜັງຕາລາວເປີດຂຶ້ນນ້ັນ
ກໍ່ບອກໃຫ້ລາວເລື່ອນຕາເບິ່ງຂຶ້ນເທິງແລະເບິ່ງລົງລຸມ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕາອອກມາລາ້ງສິ່ງເປື້ອນເປິອອກຈ
າກຕາ.ອີກວິທີເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຕາອອກແມນ່ໃຫ້ສີຕາເບື້້ອງທີ່ດີຢູ່ນັ້ນຄ່
ອຍໆ(ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ສີຕາເບື້ອງທີເ່ຈັບ).ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມນີໍ້າຕາອອກ
ມາຈາກຕາທັງສອງຂາ້ງ.

ຫຼືເຈົ້າເອງກໍ່ສາມາດພະຍາຍາມເອົາຂີເ້ຫຍື້ອ
ຫຼືຂົນຕາທີເ່ຂົາ້ຕານັ້ນອອກໄດ້ໂດຍໃຊແ້ຕ່ນໍ້າສະອາດເທົ່ານັ້ນ,ບໍ່ໃຫ້
ໃຊ້ຂອງແຫຼວຊະນິດອື່ນ.ໃນຂະນະທີ່ລາ້ງຕາໂດຍການໃຊ້ຈອກຕັກນໍ້າມາລາ້ງ(ຫຼືໃຊ້ສະແລັງບັນຈຸນໍ້າສີດ
ລາ້ງຄ່ອຍໆ)ແມນ່ໃຫ້ມນືຕາຄາ້ງໄວ.້ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າລາ້ງຕາແມນ່ໃຫ້ຄົນເຈັບນອນຫງາຍຫຼືແຫງນໜ້າ
ໄປດ້ານຫຼັງເພື່ອໃຫ້ນໍ້າທີ່ລາ້ງນັ້ນສາມາດໄຫຼຈາກແຈຕາດ້ານໃນ(ແຈຕາດ້ານທີ່ໃກ້ກັບດັງ)ອອກມາແຈ
ຕາດ້ານນອກ(ແຈຕາດ້ານທີ່ໃກ້ກັບຫ)ູ.

ຖ້າເຈົ້າເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືສິ່ງທີ່ເຂົາ້ຕານັ້ນ,ກໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ສົນ້ຜ້າຊຸ່ມສະອາດ,ເຈັ້ຍທິດຊຸຫຼືສາໍ
ລີສະອາດຊັບອອກຄ່ອຍໆ.

ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືສ່ິງເປື້ອນເປິເຂົາ້ໄປຄາ້ງຢູ່ກ້ອງໜັງຕາເບື້ອງເທິງ,ເຈົ້າຈະເຫັນມນັໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຈົ້າໃຊ້ມືສະ
ອາດຈັບໜັງຕາເປີດປີ້ນຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ກ້ານສາໍລີຮອງດັນດ້ານຫຼັງໜັງຕາເບື້ອງເທິງນັ້ນໄວ້.ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າປີ້ນໜັງ
ຕາຄົນເຈັບຂຶ້ນເພື່ອເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກຕານັ້ນແມນ່ໃຫ້ຄົນເຈັບເຫຼືອດຕາເບິ່ງລົງລຸມ່.

ໃຊສ້ົ້ນແພສະອາດ,ເຈັ້ຍທິດຊຸຫຼືສໍາລເີຊດັເອົາຂົນຕາຫຼືຂີເ້ຫຍື້ອອອກຈາກຕາ.
ໃຫ້ເອົາຂີເ້ຫຍື້ອຫືຼສິ່ງທີເ່ຂົ້າຕານັ້ນອອກ.

ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາຂີເ້ຫຍື້ອຫຼືສິ່ງທີເ່ຂົາ້ຕານັ້ນອອກໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍ,ກໍໃ່ຫເ້ອົາຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດ
ອອຍເມັນ້(ointment)ທາຕາໃນບ່ອນທີ່ຮູ້ສຶກລະຄາຍເຄືອງນັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ,ປົກປ້ອງຕາເບື້ອງດັ່ງກ່າວໄວໃ້ຫ້ດີ
(ເບ່ິງໜ້າ12),ແລວ້ຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາສົ່ງຄົນເຈັບໄປຫາໝເໍພື່ອປິ່ນປວົອາການຕໍໄ່ປ.

ບາງສິ່ງທີເ່ຂົ້າໄປຄ້າງຢູ່ກ້ອງໜັງ
ຕານັ້ນສາມາດຂດູຂດີດວງຕາຂ
ອງເຈົ້າໄດ້,ສະນັ້ນຈິ່ງບໍໃ່ຫ້ສີຕາ.

ນໍ້າຕາສາມາດຊ່ວຍລ້າງມນັອອກມາໄດ.້
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3ການດູແລຕາຂັ້ນພື້ນຖານ



ສິ່ງອນັຕະລາຍໃນບ່ອນເຮດັວຽກ,ມນົລະພິດແລະແສງຕາເວນັ
ເປນັອນັຕະລາຍຕ�່ດວງຕາ
ສານເຄມ,ີມນົລະພິດໃນອາກາດແລະນໍ້າ,ແສງແດດກ້າ(ລາໍແສງອຸນຕຣາ້ໄວໂອເລັດ(ultraviolet)
ຫຼືເອີ້ນສັນ້ໆວ່າແສງຢວູີ(UV))ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາເກີດມີອາການລະຄາຍເຄືອງແລະມີບັນຫາໄດ.້
ບໍວ່່າຈະຢູເ່ຮືອນຫຼືຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ,ດວງຕາກໍ່ສາມາດເກີດການບາດເຈັບໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ,ຫຼື
ຖືກເຄມລີວກຫຼໄືໝ້ກໍໄ່ດ.້

· ການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ:ຄວັນໄຟຈາກການດັງໄຟແລະເຕົາທີ່ໃຊ້ແຕ່ງກິນນັ້ນເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຕາ
ແລະເຮັດໃຫ້ຕາແຫ້ງ.ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວັນໄຟຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.
· ມົນລະພິດທາງອາກາດ:ຝຸ່ນແລະສານເຄມີທີ່ປົນເປື້ອນໃນອາກາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຂອງທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກ
ຫຼືຫຼິ້ນຢູ່ກາງແຈ້ງ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
· ມົນລະພິດທາງນ�້າ:ສານເຄມີຈາກໂຮງງານຫຼືບໍ່ແຮ່,ຢາຂ້າສັດຕູພືດ,ແລະນໍ້າເປື້ອນທີ່ປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຫຼື
ໜອງບຶງຕ່າງໆພາໃຫ້ຕາແລະຜິວໜັງຂອງຜູ້ຄົນທີ່ລົງອາບນໍ້າຫຼືຊັກລ້າງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືຕາມແຫຼ່ງນໍ້າດັ່ງກ່າ
ວເກີດມີອາການລະຄາຍເຄືອງຂຶ້ນ.
· ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ(ກະສິກ�າ):ເຄື່ອງມື,ຂີ້ດິນ,ກ້ອນຫີນ,ກິ່ງໄມ້,ພືດມີພິດ,ປູຍເຄມີຕ່າງໆແມ່ນສາມາດເຮັ
ດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບຕາໄດ້.
· ການຢູ່ກາງແຈ້ງ:ແສງແດດ,ຝຸ່ນ,ແລະລົມກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ຕາເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງໄດ້.
· ການຂັບຂີ່ລົດຈັກ:ການຂັບຂີ່ລົດຈັກໂດຍປາສະຈາກການປ້ອງກັນດວງຕາກໍ່ສາມາດພາໃຫ້
ຕາເກີດການບາດເຈັບໄດ້.
· ສານເຄມີ:ກໍາມະກອນໂຮງງານ,ຊາວນາຊາວສວນ,ກໍາມະກອນບໍ່ແຮ່,ຄົນເຝົ້າດູແລຕຶກອາຄານ,
ກໍາມະກອນອອກແຮງງານທົ່ວໄປແລະຜູ້ເຮັດວຽກໃນສາຂາອາຊີບອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ.
ຖ້າສານເຄມີຖືກຕາມັນກໍ່ສາມາດລວກຕາໄດ້ຢ່າງໄວວາ(ເບິ່ງໜ້າທີ11).
· ເຄື່ອງຈັກກົນຫຼືເຄື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ:ຊິ້ນສ່ວນເສດໂລຫະຫຼືໄມ້ຈາກເຄື່ອງຈັກຫຼືອຸປະກອນຮັບ
ໃຊ້ຕ່າງໆສາມາດແຕກຫັກແລະພົ້ງກະເດັນອອກໄປຖືກຕາແລະພາໃຫ້ຕາບາດເຈັບໄດ້;ຄວາມຮ້ອນສູງ;
ສະເກັດໄຟຫຼືແປວໄຟກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ຕາບາດເຈັບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
· ກ�າມະກອນໂຮງງານແລະພະນັກງານຫ້ອງການ:ໃຊ້ສາຍຕາຈ້ອງສຸມໃສ່ໜ້າວຽກດຽວທີ່ເຮັດເປັນເວລາ
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາລະຄາຍເຄືອງແລະເຈັບໄດ້.

ແວນ່ຕາປ ອ້ງກ ັນ ປ ົກປ ອ້ງດວງຕາຈາກການໄດຮ້ ັບບາດເຈັບ
ແວ່ນຕາປ້ອງກັນທຸກຊະນິດຊວ່ຍປ້ອງກັນດວງຕາ.
ໃນເວລານໍາໃຊເ້ຄື່ອງຈັກກົນຫຼືເຄື່ອງມືຕ່າງໆ,ຂັບຂີລ່ົດຈັກ,ຫຼື
ຖ້າເຈົ້າໃຊຢ້າຂາ້ສັດຕູພືດຫຼືສານເຄມີອື່ນໆແມນ່ໃຫໃ້ສແ່ວ່ນຕາ
ຫຼືໜ້າກາກປ້ອງກັນດວງຕາສະເໝ.ີ

 

ສໍາລັບຂໍ້ມນູເພີ່ມເຕີມໃນການປ້ອງກັນດວງຕາໃນບ່ອນເຮັດ
ວຽກ,ແມນ່ເບິ່ງໃນເວັບໄຊຂ້ອງມນູນິທິHesperianໃນບົດ

Workers’ Guide to Health and Safety (ຄູມ່ືຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ: 
ຄວາມປອດໄພ ແລະສຂຸະພາບ)
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4 ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ



ໝວກແລະແວນ່ຕາກັນແດດປົກປອ້ງດວງຕາຈາກແສງຕາເວນັ
ບັນດາພໍແ່ມ່ປະຊາຊົນທີເ່ຮັດວຽກຫຼືກິດຈະກໍາອື່ນໆກາງແຈ້ງທ່າມກ
າງແສງແດດກ້າກໍ່ສາມາດປົກປ້ອງດວງຕາຂອງຕົນເອງໄດ້
ດ້ວຍການໃສ່ໝວກແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍໃ່ສແ່ວ່ນຕາດໍາກັ
ນແດດ.ແວ່ນຕາທີເ່ຮັດມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດກັນແສງUV
ໄດ້ນ້ັນແມນ່ດີທີ່ສຸດ.ການປົກປ້ອງດວງຕາຈາກແສງຕາເວັນອາດ
ຢຸດຢັ້ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກບາງຊະນິດໄດ້
(ເບ່ິງໜ້າ19).ເຖິງແມນ່ວ່າຫຼັງຈາກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມແີ
ສງແດດກ້າຜ່ານມາຫຼາຍປ,ີການໃສ່ໝວກແລະແວ່ນຕາກັນແດດອ
າດຊວ່ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ບັນຫາຕາທີເ່ປັນຢູ່ນັ້ນມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ຫຼີກລຽ້ງການບັງຄັບສາຍຕາ(ໃຊສ້າຍຕາຫາຼຍເກີນໄປ)
ການເຮັດວຽກໃນຫ້ອງຫຼືບ່ອນທີ່ມແີສງສະຫວ່າງບໍ່ພຽງພ,ໍ
ການເບິ່ງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ້ຫຼືໜ້າຈໂໍທລະສັບມຖືືຕະຫຼອດ
ເວລາ,ຫຼືການຈ້ອງເບິ່ງບາງສິ່ງບາງຢາ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆເປັນເວລ
າຫຼາຍຊົວ່ໂມງນັ້ນເປັນການບີບບັງຄັບສາຍຕາຫຼາຍເກີນ
ໄປ.ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລາ້ຫຼືເຈັບປວດຕາແມນ່
ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການປັບປຸງໃຫ້ມແີສງສະຫວ່າງພຽງ
ພໍແລະຫຽຼວໄປເບິ່ງສິ່ງອື່ນທີ່ຢູ່ອີກພາກຂອງຫ້ອງເລື້ອຍໆ.
ກໍາມະກອນທີ່ອາຍຸສູງອາດຕ້ອງໄດໃ້ຊ້ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສືເພື່ອກ
ານເບິ່ງເຫັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນການເຮັດວຽກກັບວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະໃກ້
(ເບ່ິງໜ້າ29).

ທໍາອິດໃຫ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ເຈົ້ານັ້ນກ່ອນ. ຈາກນັ້ນກໍ່ເບິ່ງສິ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ
3ຫາ4ແມັດເປັນເວລາ20ວິນາທີ

ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້ສອງສາມຄັ້ງໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ.ການເຄື່ອນໄຫວດວງຕາອ້ອມໄປມາກໍ່ຊ່ວຍໄດເ້ຊັ່ນກັນ:
ຮັກສາຫົວໃຫ້ຢູ່ຊື່ໆແລະຈາກນັ້ນກໍ່ຫຽຼວຕາເບິ່ງຂຶ້ນໄປຕາມຝາຂ້າງໜຶ່ງຮອດເຟດານ,ຫຽຼວຕາເບິ່ງອ້ອມໆເຟດານ,ແລະເ

ລື່ອນສາຍຕາລົງໄປຕາມຝາອີກດ້ານໜຶ່ງ.

ໄລຍະ3ຫາ4ແມັດ
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5ການດູແລຕາຂັ້ນພື້ນຖານ



ດແູລຮັກສາດວງຕາດວ້ຍອາຫານທີມ່ີປະໂຫຍດ
ອາຫານຫຼາຍຊະນິດຊວ່ຍໃຫ້ຮາ່ງກາຍຄົນເຮາົແຂງແ
ຮງພ້ອມນີ້ພວກມນັກໍ່ຍັງຊວ່ຍໃຫ້ສາຍຕາດີນໍາອີກ.
ອາຫານມີປະໂຫຍດສາໍລັບບາໍລຸງສາຍຕາໂດຍສະເພາະ
ເຊິ່ງລວມມ:ີ

· ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ:ຜັກໃບຂຽວ,ໝາກເຜັດໃຫຍ່,
ໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ(peas),ໝາກຖົ່ວ,ມັນດ້າງ,
ຫົວກາລົດ,ແລະໝາກອຶ
· ໝາກໄມ້:ໝາກມ່ວງ,ໝາກຮຸ່ງ,ໝາກກ້ຽງ,
ແລະໝາກອາໂວຄາໂດ
· ປາ,ໝາກຖົ່ວປະເພດເປືອກແຂງຕ່າງໆ(ເຊັ່ນ:
ໝາກກໍ່,ໝາກຖົ່ວດິນແລະອື່ນໆ),ແລະໂຮນເກຣນ
((wholegrains)ຫຼືເມັດທັນຍາພືດທີ່ບໍ່ຜ່ານການຂັດ
ສີໃຫ້ຂາວ)
ການກິນອາຫານທີ່ມສີານບາໍລຸງຮາ່ງກາຍໃນໄລຍະ

ຖືພາຊວ່ຍບາໍລຸງດວງຕາຂອງເດັກໃນທ້ອງໃຫ້ມີພັດທະ
ນາການທີ່ດ.ີການລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແລະໃຫເ້ດັກໄດ້ກິນໝາກໄມ້ແລະພືດຜັກສີຂຽວແລະສນີໍ້າໝາກກຽ້ງ
(ສີສົມ້)ສາມາດປ້ອງກັນການຂາດວິຕາມນິເອ(A)ໃນເດັກໄດ້(ເບິ່ງໜ້າ23).

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດແລະສຂຸະພາບດວງຕາຂອງຄນົ
ໃນຊມຸຊນົ
ການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສນີກຽ່ວກັບຕານັ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສາໍລັບບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ
ແລະພະນັກງານສົ່ງເສມີສຸຂະພາບ,ແຕ່ວ່າບັນຫາຕາແລະບັນຫາສາຍຕານັ້ນກໍ່ອາດບໍເ່ກີດມມີາທຸກມື.້
ຫາກບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຮູ້ລະບຸອາການບັນຫາຕາໄດແ້ຕ່ຫົວທ,ີພວກເຂາົກໍ່ຈະສາມາດຊວ່ຍບັນດາ
ຜູ້ຄົນໃຫ້ມສີາຍຕາທີ່ດີແລະສາມາດປ້ອງກັນພວກເຂາົເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ສູນເສຍສາຍຕາຫຼືການເບິ່ງເຫັນໄດ.້

· ເມື່ອເຫັນຄົນເຈັບກໍ່ຮູ້ກວດສັງເກດຫາອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຕາເຊັ່ນ:ຕາແດງ,ຕາໃຄ່ບວມ,ຄັນ,ຫຼືມີຈຸດ
ສີຂີ້ເຖົ່າໃນດວງຕາທັງສອງຂ້າງ-ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ຮູ້ວ່າອາການທີ່ສະແດງອອກແຕ່ລະອັນນັ້ນໝາຍເຖິງຫຍັງ
ແລະຮູ້ວິທີໃນການປິ່ນປົວມັນ.
· ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງການກວດຕາແລະການຮັກສາຕາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.ຍ້ອນໜ້າວຽກ
ແລະພາລະໜ້າທີ່ບົດບາດໃນຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາຕາ
ຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ.
· ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການປິ່ນປົວແບບພື້ນເມືອງແລະຜະລິດຕະພັນເພື່ອການຄ້າອັນໃດ
ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາແລະບໍ່ໃຫ້ສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄປກັບການປິ່ນປົວຮັກສາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
· ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການກວດສາຍຕາປະຈໍາປີໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆແລະຝຶກອົບຮົມວິທີການສັງເກດຫາບັ
ນຫາຕາໂດຍສັງເກດເບິ່ງອາການຜິດປົກກະຕິທີ່ສະແດງອອກ,ໂດຍສະເພາະບັນຫາການເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີ.
· ໃຫ້ສະເໜີນໍາສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ມີອາຍຸສູງໄປປິ່ນປົວຕໍ່ຖ້າເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຕາຕໍ້ກະຈົກ.
· ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າ40ປີຂຶ້ນໄປໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສື(ແວ່ນຕາສໍາລັບເບິ່ງ
ໄລຍະໃກ້)ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການໃຊ້.
· ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານເປັນສະຖານທີ່ໆປອດໄພສໍາລັບຄົນຕາບອດ(ເບິ່ງໜ້າ30).

ປະຫຍັດເງິນຂອງເຈົ້າໄວ້ຊື້ອາຫານດີມີປະໂຫຍດ
ແລະໃຫ້ຫຼີກລຽ້ງອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມເີກືອແລະ

ນໍ້າຕານຫຼາຍ.ໃນບົດອາຫານດີມີປະໂຫຍດພາໃຫ້ສຸຂະພ
າບແຂງແຮງມີຄໍາແນະນໍາວິທີການກິນອາຫານມີປະໂຫຍ

ດເຖິງແມນ່ວ່າເຈົ້າຈະມເີງິນໜ້ອຍກ່ໍຕາມ.

ເຄັມ

ຫວ
ານ

ນໍ້າໂຄລາ້
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່:ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
6 ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ



ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດກໍ່ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມນູກຽ່ວກັບໂຄງການແລະໂຮງໝໍຕາທີ່ຈັດໃຫ້
ມີການບໍລິການປິ່ນປວົບັນຫາຕາແລະອາການສຸກເສນີຕາຕ່າງໆໃນລາຄາຖືກຫຼືບໍໄ່ດເ້ສຍຄາ່.
ຊວ່ຍສະມາຊິກໃນຊຸມຊົມໃຫໄ້ດ້ຮັບການກວດສາຍຕາ,ຕັດແວ່ນຕາ,ແລະຜ່າຕັດຕາຕໍ້ກະຈົກ
ໃນເວລາທີ່ທາງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດແລະອົງການເພື່ອການກຸສນົຕ່າງໆໄດ້ລົງມາຈັດໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼືອ
(ເບ່ິງໜ້າ20).

ບນັຫາຕາທົ່ວໄປໃນແຕ່ລະຊວ່ງອາຍ:ຸ
ບັນຫາຕາຕິດເຊື້ອຕ່າງໆໃນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່(ເດັກແດງ)ແມນ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົ.
ເຊິ່ງບັນຫາບາງຢ່າງໃນບັນດາບັນຫາການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວແມນ່ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການອານາໄມຕາໃຫເ້ດັກ
ແລະນໍາໃຊ້ຢາທາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້(ointment))ສາໍລັບເດັກເກີດໃໝ່(ເບິ່ງໜ້າ33).

ບັນຫາການເບິ່ງເຫັນ(ຫຼືບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາ)ໃນເດັກອາຍຸ6ເດືອນຂຶ້ນໄປນັ້ນ
ອາດຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຍາກ.ເລີມ່ຈາກອາຍຸ6ເດືອນ,ໃຫ້ຕິດຕາມສັງເກດເບິ່ງວ່າຕາເດັກນ້ອຍນັ້ນມີປະ
ຕິກິລິຍາຕໍແ່ສງຫືຼເຄື່ອງຫຼິ້ນທີເ່ຈົ້າເອົາມາໃຫເ້ດັກເບິ່ງບ.ໍການສັງເກດແມນ່ໂດຍການເຄື່ອນຍາ້ຍແສງຫຼື
ເຄ່ືອງຫຼິ້ນນັ້ນໄປມາແລະຕິດຕາມເບິ່ງດວງຕາເດັກນ້ອຍນັ້ນວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມນໍາແສງຫຼືເຄື່ອງ
ຫຼິ້ນທີເ່ຈົ້າເອົາມາສະແດງໃຫເ້ດັກເບິ່ງນັ້ນບ.ໍສາໍລັບເດັກທີ່ເປັນຕາເລວ່(wanderingeyeຫຼືcrossedeye)
ບັນຫານີແ້ມນ່ສາມາດແກໄ້ຂໄດ້(ເບິ່ງໜ້າ24),ແລະການໃຊ້ແວ່ນສາຍຕາກໍ່ອາດສາມາດຊວ່ຍໃຫເ້ບິ່ງເຫັນໄ
ດ້ດີຂຶ້ນສາໍລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາສາຍຕາເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນດີປານໃດ.ສາໍລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາຕາເບິ່ງເຫັ
ນໜ້ອຍໜຶ່ງຫຼືເບິ່ງບໍເ່ຫັນເລີຍນັ້ນໃນປຶມ້ຄູມ່ືການຊວ່ຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຕາບອດ(Helping Children Who 
Are Blind)ຂອງທາງອົງການHesperianກໍ່ມີຄາໍແນະນໍາວິທີການຫຼາຍຢາ່ງເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຕາບ
ອດໃຫ້ສາມາດພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆຂອງລາວ.

ເດັກນ້ອຍອາຍໄຸວເຂົາ້ໂຮງຮຽນ
ຜູ້ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນແຈ້ງດີນັ້ນ
ບໍ່ສາມາດບອກເຈົ້າໄດ້ວ່າພ
ວກເຂາົເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້
ແວ່ນຕາຫຼືບໍ່ເພາະວ່າພວກເ
ຂາົເຈົ້າບໍ່ຮູຈ້ັກຊໍ້າວ່າການເບິ່ງ
ເຫັນທີແ່ຈ້ງດີນັ້ນເປັນແນວໃດ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາການເຈັບຫົວ,
ມັກເຮັດຕານ້ອຍ(ຫິບ)
ລົງໃນເວລາເບິ່ງເພື່ອໃຫເ້ບິ່ງເຫັນດີ
ຫຼືມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລາໍບາກໃນການຮຽນ
ຫຼືຫຼິ້ນເກມຫຼິ້ນຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນພວກເຂາົເຈົ້າອາດຈະມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ
ແລະຕ້ອງໄດໃ້ຊແ້ວ່ນສາຍຕາ.ມນັກໍເ່ປັນຄວາມຄິດທີ່ດໃີນການຮຽນຮູ້ວິທີການໃນການຄຸມ້ຄອງເບື້ອງຕົ້ນ
ຖ້າຫາກມີກໍລະນີບາດເຈັບຕາເກີດຂຶ້ນຈາກການຫຼິ້ນກິລາຫຼືການຕີກັນໃນໂຮງຮຽນ.

ເດັກນ້ອຍທຸກເພດໄວການບາດເຈັບຕາແມນ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ;້ສະນັ້ນ,
ໃຫ້ຈັດເກັບຮັກສາທາດເຄມີແລະຂອງມີຄມົແລະວັດຖຸປາຍແຫຼມຕ່າງໄວໃ້ນບ່ອນທີ່ມີກອນຫຼືກະແຈອັດໄວ້
ໃຫ້ປອດໄພແລະຫ່າງໄກຈາກມເືດັກ.

ຜູໃ້ຫຍ່ສາຍຕາອາດມີການປຽ່ນແປງໄດ້ໃນທຸກຊວ່ງອາຍຸແລະບາງເທື່ອການໃຊແ້ວ່ນຕາກໍ່ສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ກ
ານເບິ່ງເຫັນດີຂຶ້ນໄດ.້ຖ້າຄົນເຈັບເປັນໂລກເບາົຫວານຫຼືໂລກຄວາມດັນສູງ,ການຄຸມ້ຄອງປິ່ນປວົໂລກດັ່ງກ່
າວນັ້ນຈະຊວ່ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ຫເ້ກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບດວງຕາຄົນເຈັບຕໍໄ່ປອີກ.ໃນໜ້າວຽກທີແ່ຕກຕ່າງກັນ
ກໍ່ມີຄວາມສຽ່ງທ່ີຈະພາໃຫ້ມີອາການບາດເຈັບທາງຕາຫຼເືຮັດໃຫເ້ກີດໂລກທາງຕາໄດ້(ເບິ່ງໜ້າ4).

ຜູໃ້ຫຍ່ອາຍຸສູງແມນ່ມແີນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກ(ເບິ່ງໜ້າ19)ແລະ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດໃ້ຊແ້ວ່ນຕາອ່ານໜັງສືຫຼືແວ່ນສາຍຕາຍາວ(ເບິ່ງໜ້າ29).

ຕັ້ງແຕ່ລາວຍາ້ຍມານັ່ງທ
າງດາ້ນໜ້າໃກ້ກະດານ ນີ້
ທ້າວເຈິນແມນ່ຮຽນນ�າໝູ່
ໄດ້ຕາມປົກກະຕິດແີລວ້. 
ທາງພວກເຮາົກ�່ ບ�່ຮູ້ວາ່ບັນຫ
າທີ່ທ້າວເຈິນປະສົບຢູ່ນັ້ນແມ່
ນຍ້ອນສາຍຕາບ�່ຄ່ອຍດແີລ
ະລາວຈ�າເປັນຕ້ອງໃຊແ້ວ່ນສ
າຍຕາ. ອາທິດໜ້າ ລາວກ�່ຈ
ະໄດແ້ວ່ນສາຍຕາໃໝ່ອັນທ�າ
ອິດແລວ້.
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ອາການສຸກເສນີແລະບາດເຈັບຕາ
ບັນຫາກຽ່ວກັບຕາບາງຢາ່ງເປັນຕົ້ນວ່າການບາດເຈັບຕາກໍ່ຈະແຈ້ງແລວ້ວ່າແມນ່ອາການສຸກເສນີ.
ສ່ວນບັນຫາຕາອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ຕາມີອາການຕິດເຊືອ້ຫຼືຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ,ກໍ່ອາດຖືວ່າເປັນບັນຫາສຸກເສນີທີ່
ຮອງລົງມາ,ແຕ່ຖ້າພວກມນັມີອາການອັນຕະລາຍສະແດງອອກມາ,ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ຕາບ
ອດໄດ້ຢາ່ງໄວວາ.

ການປົກປ້ອງດວງຕາ(ເບິ່ງໜ້າ12)ແລະນາໍສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຕາທີ່ອັນຕະລາຍໄປປິ່ນປວົສຸກເສນີ:

ອາການສະແດງອອກເຖິງອັນຕະລາຍ

· ການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນແບບກະທັນຫັນໃນຕາຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງຫຼືທັງສອງຂ້າງ
· ອາການບາດເຈັບທີ່ບາດເຂົ້າໄປໃນແກ່ນຕາ(ເບິ່ງໜ້າ9)ຫຼືບາດໜັງຕາ
· ອາການບາດເຈັບທີ່ມີເລືອດຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ເປັນສີຂອງຕາຫຼືມ່ານຕາ(ເບິ່ງໜ້າ10)
· ຕາມີອາການເຈັບປວດແຮງແລະມີຈຸດສີເທົາຢູ່ໃນແກ້ວຕາ.ໃນຂະນະສົ່ງຄົນເຈັບໄປປິ່ນປົວແມ່ນໃຫ້ໃຊ້
ຢາຕ້ານເຊື້ອອອຍເມັ້ນທາຕາ(ເບິ່ງໜ້າ32-33)ໄປນໍາ.ອາການດັ່ງກ່າວນີ້ອາດແມ່ນບາດແຜໃນແກ້ວຕາ
(ເບິ່ງໜ້າ16).
· ເຈັບປວດພາຍໃນຕາຢ່າງຮຸນແຮງ.ນີ້ອາດແມ່ນອາການມ່ານຕາອັກເສບ(ເບິ່ງໜ້າ17)ຫຼືຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫັນ
(ເບິ່ງໜ້າ20)
· ມີນໍ້າໜອງໃນມ່ານຕາ(ເບິ່ງໜ້າ10)
· ໃນເດັກເກີດໃໝ່(ເດັກອ່ອນ)ຫຼືເດັກນອ້ຍ,ຮູຕາດໍາມີສີຂຸ້ນມົວຫຼືຂາວ..
· ການເຫັນຈຸດນອ້ຍໆເລື່ອນລອຍໄປມາໃນຕາ(ໂຟລດເຕີ້(floaters),ເບິ່ງໜ້າ23)ຖືວ່າບໍ່ເປັນເລື່ອງສຸກເສີນ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກມັນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງໄວວາພ້ອມມີແສງສະຫວ່າງແຈ້ງວາບໃນຕາ.ອາການດັ່ງກ່າວນີ້
ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຈໍປະສາດຕາເຊິ່ງເປັນເນື້ອເຍື່ອບາງໆພາຍໃນດວງຕາລອກ.ຄົນເຈັບຕອ້ງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ
ໂດຍດ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ.
· ການເຫັນພາບຊ້ອນທັນທີທັນໃດ,ໂດຍສະເພາະຕາທັງສອງຂ້າງເຫັນມັນພ້ອມໆ ກັນ,ອາການດັ່ງກ່າວນີ້
ອາດແມ່ນອາການສະແດງອອກຂອງບັນຫາຕາຫຼາຍຢ່າງ.

ໃຫ້ຖເືປັນກໍລະນີປິ່ນປວົສຸກເສນີຖ້າອາການຕິດເຊືອ້ຫຼືອັກເສບຕາບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງປິ່ນປວົໂດຍການຢອດ
ຢາຕາຫຼືທາຢາຕ້ານເຊືອ້ຊະນິດອອຍເມັນ້ມາເປັນເວລາ4ວັນແລວ້.

ການເຫັນພາບຊ້ອນແມນ່ການເຫັນທຸກສິ່ງຄືກັບວ່າມີສອງອັນ.ການ
ເກີດເຫັນພາບຊ້ອນໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນອາດຊີ້ບອກວ່າຕາກໍາລັງ
ມີບັນຫາຮາ້ຍແຮງ.ໃຫ້ໄປພົບແພດໝໍເພື່ອປິ່ນປວົໃຫ້ທັນການ.
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ການບາດເຈັບຕາ
ວັດຖແຸຫຼມຄມົຫຼືວັດຖຸໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດຂດີບາດຕາເຊັ່ນ:ໜາມ,ກິ່ງໄມ້ຫຼືເສດເຫຼັກຈາກໂຮງງານຫຼື
ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກອື່ນໆແມນ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາບາດເຈັບຮາ້ຍແຮງໄດ.້ການໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົຈາກບຸກ
ຄະລາກອນທາງການແພດຜູ້ທີ່ມີປະສົບການແມນ່ສາໍຄັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ການບາດເຈັບນັ້ນພາໃຫ້ຄົນ
ເຈັບຕາບອດໄດ້.ແມນ່ແຕ່ບາດແຜຫຼືການຂດູຂດີເລັກໆນອ້ຍໆກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ດວງຕາອັກເສບແລະ
ກະທົບຕ່ໍການເບິ່ງເຫັນໄດ້ຖ້າບໍໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົຢາ່ງຖືກຕ້ອງ.ບາດແຜຢູ່ໃນໜ່ວຍຕາແມນ່ອັນຕະລາຍທີ່
ສຸດ.

ຖ້າຕາຖືກກໍາປັ້ນຕີຫຼືຖືກກ້ອນຫີນຫຼືວັດຖຸແຂງກະທົບຢາ່ງຮຸນແຮງ,ດວງຕາທີ່ຖືກກະທົບນັ້ນ
ແມນ່ຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍ.ຖ້າເກີດມີອາການເຈັບປວດຕາແຮງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງ1ຫຼື2ວັນ
ຫຼັງຈາກຖືກກະທົບ,ກໍລະນີ້ອາດເປັນຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫັນ(ເບິ່ງໜ້າ20).

ອາການສະແດງອອກເຖິງອັນຕະລາຍ

· ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການບາດເຈັບຕາແມ່ນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
· ມີໜາມ,ສະເກັດວັດຖຸຫຼືວັດຖຸອື່ນໆຄາຢູ່ໃນຕາ.
· ຕາມີບາດແຜເລິກ.
· ມີເລືອດຫຼືນໍ້າໜອງຢູ່ໃນມ່ານຕາ(ສ່ວນເປັນສີຂອງຕາ).
· ຮູຕາດໍາບໍ່ນ້ອຍລົງເວລາຖືກແສງຈ້າ.

ການປິ່ນປວົ

ຖ້າມຢີາຢອດຕາສາໍລັບຢອດຕ້ານເຊື້ອແມນ່ໃຫ້ຢອດຕາແລະໃຊ້ຈອກເຈ້ຍກວບ
ປິດຕາເບື້ອງທີ່ເຈັບນັ້ນໄວ້ແລວ້ຕິດດ້ວຍເທັບກາວຄ່ອຍໆອ້ອມຈອກເຈ້ຍນັ້ນ
ໄວ,້ຫຼືໃຊ້ຈວຍທີເ່ຮັດຈາກເຈ້ຍແຂງເພື່ອຕິດປິດດວງຕາເບື້ອງທີ່ເຈັບນັ້ນໄວ້ກໍ່ໄດ້
(ເບ່ິງໜ້າ12).ແລວ້ໃຫ້ພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດ.

ຖ້າວ່າຄົນເຈັບບໍມ່ີອາການສະແດງອອກເຖິງອັນຕະລາຍຕາມທີ່
ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນັ້ນແລະຕາທີ່ບາດເຈັບຍັງສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ
ແມນ່ໃຫ້ປິ່ນປວົໂດຍການໃສ່ຢາຕ້ານເຊື້ອສາໍລັບຕາ,(ເບິ່ງໜ້າ31-33)
ໃຊແ້ຜ່ນປິດຕາທີ່ສະອາດປິດຕາຂາ້ງທີ່ບາດເຈັບໄວ້ປະມານ1ຫຼື2ມື.້
ແຕ່ຖ້າຕາຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ,ແມນ່ໃຫໄ້ປພົບແພດເພື່ອປິ່ນປວົ.

ຖ້າເຈົ້າຊວ່ຍຜູ້ທີ່ຖືກຕ,ີ
ພະຍາຍາມຊອກຮູ້ວ່າລາວຕົກ
ເປັນເຫຍື່ອຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ຫຼືຍັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢູ່ບ.ໍ
ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕາມ
ບ້ານເຮືອນຫຼືສະຖານທີ່ເຮັດ
ວຽກ.ເບິ່ງບົດທີ18ໃນປືມ້

ຜູ້ຍິງຢູໄ່ກແພດ.
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ເລອືດອອກໃນຊອ່ງດາ້ນຫຼັງແກ້ວຕາ(hyphaema)
ມເີລືອດໃນສ່ວນທີເ່ປັນສີຂອງຕາ(ມາ່ນຕາ)ແມນ່ອາການ
ທີ່ອັນຕະລາຍ.ເລືອດທີ່ຄາ້ງຢູ່ຊ່ອງຫຼັງແກ້ວຕາແລະອາດຈະຖ້ວມ
ປິດມາ່ນຕາ.ຖ້າເປັນແນວນີ,້ຄົນເຈັບຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີແລະ
ຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດຕາ.ປົກກະຕແິລວ້ສາເຫດທີ່ມເີລືອດອອກແບບ
ນີແ້ມນ່ຍ້ອນມຂີອງແຂງກະທົບດວງຕາຢາ່ງຮຸນແຮງເຊັ່ນ:ກໍາປັ້ນ
ຫຼືກ້ອນຫີນ.ໃຫ້ພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດຊ່ຽວຊານຕາທັນທ.ີໃນລະ
ຫວ່າງການຂົນສ່ົງຄົນເຈັບໄປຫາໝໍນັ້ນແມນ່ໃຫ້ຄົນເຈັບນັ່ງຫຼັງຊື່
ເພື່ອບໍໃ່ຫເ້ລືອດທີ່ອອກໃນຕານັ້ນມາປິດບັງການເບິ່ງເຫັນຂອງລາວ.

ຖ້າມເີລືອດຢູ່ໃນຕາຂາວ,ປົກກະຕແິລວ້ແມນ່ບໍ່ອັນຕະລາຍແລະຈະເຊົາໄປເອງພາຍໃນ2-3ອາທິດ(ເບິ່ງ
ໃນຫົວຂ້ໍເລືອດອອກໃນຕາຂາວ,ໜ້າທີ21).

ມນີ�າ້ໜອງຢູ່ໃນຊອ່ງຫຼັງແກ້ວຕາ(hypopyon)
ນໍ້າໜອງຄາ້ງຢູ່ລະຫວ່າງແກ້ວຕາແລະມາ່ນຕາແມນ່ເປັນສນັຍານ
ບົ່ງຊີວ້່າຕາຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍ.ນໍ້າໜອງທີ່ຄາ້ງ
ຢູ່ໃນຕານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຕານ້ັນມີອາການອັກເສບຮາ້ຍແຮງ.ອາ
ການແບບນີ້ແມນ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນບາດແຜຢູແ່ກ້ວຕາຫືຼ
ພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດຕາ.ໃຫ້ເອົາຢາທາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອອຍເມັນ້ທາຕາ
(ເບ່ິງໜ້າ31-33)ແລະພາຄົນເຈັບໄປປິ່ນປວົທາງການແພດທັນທ.ີ

ມເີລືອດອອກມາຖ້ວມຢູ່ໃນຊ່ອງ
ດ້ານຫຼັງແກ້ວຕາແມນ່ອາ

ການອັນຕະລາຍ.

19 March 2019

 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່:ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
10 ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ



ຕາບາດເຈັບຈາກສານເຄມີ
ເມື່ອນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດຕາມບາ້ນເຮືອນ,ຢາຂາ້ແມງໄມ,້ນ້ໍາມນັແອັດຊັງຫຼືນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊະນິດອື່ນໆ,
ນໍ້າກົດໝໍ້ໄຟລົດ,ພິດງູ,ຜົງຫີນປູນ(ຜົງປູນຂາວ)ຫຼືສານເຄມີອື່ນໆເຂົາ້ຕາ,ມນັຈະເຮັດໃຫ້ຕາເກີດມີອາ
ການບາດເຈັບທັນທ,ີດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ສາໍຄັນກໍ່ຄືໃຫ້ຮີບຮ້ອນປິ່ນປວົອາການບາດເຈັບດັ່ງກ່າວນັ້ນໂດຍໄວ.

1. ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າສະອາດເປັນຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອ
ມາລ້າງຕາໃຫ້ຄົນເຈັບ.

2. ໃຫ້ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ຖືກສານເຄມີເຂົ້າຕານອນຢຽດລົງ.
3. ສານເຄມີອາດເຂົ້າໄປຄ້າງຢູ່ກ້ອງໜັງຕາ.ຈັບຕີ່ຕາຂ້າງ

ໃດຂ້າງໜຶ່ງຫຼືທັງສອງຂ້າງທີ່ຖືກສານເຄມີໃຫ້ກວ້າງ
ອອກ(ຄົນເຈັບເອງຫຼືຜູ້ອື່ນກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບເປີດຕາ
ໄດ້)ແລະເຈົ້າກໍ່ຄ່ອຍໆລິນນໍ້າລ້າງສານເຄມີໃນຕາຄົນ
ເຈັບນັ້ນອອກ.

4. ໃນຂະນະທີ່ລ້າງສານເຄມີອອກຈາກຕານັ້ນ,
ລະວັງບໍ່ໃຫ້ນໍ້າລ້າງນັ້ນໄຫຼໄປເຂົ້າຕາຂ້າງທີ່ບໍ່ຖືກສານເຄມີ.ຖ້າສານເຄມີເຂົ້າຕາເບື້ອງດຽວ,
ໃຫ້ນອນງ່ຽງຫົວໄປທາງຂ້າງ(ຕາເບື້ອງທີ່ຖືກສານເຄມີຢູ່ດ້ານລຸ່ມ)ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າທີ່ລ້າງຕານັ້ນໄຫຼລົງ
ໄປທາງຂ້າງຫົວເລີຍໂດຍບໍ່ຖືກຕາອີກຂ້າງໜຶ່ງ.ຖ້າສານເຄມີເຂົ້າຕາທັງສອງຂ້າງ,ໃຫ້ນອນແຫງນ
ໜ້າເຮັດຫົວເນີ້ງໄປທາງດ້ານຫຼັງແລະຖອກນໍ້າລົງຕາມສັນດັງເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໄຫຼໄປລ້າງຕາທັງສອງ
ຂ້າງໃນເວລາດຽວກັນ.

5. ຖອກລິນນໍ້າໃສ່ຕາທີ່ຖືກສານເຄມີຄອ່ຍໆເປັນເວລາຕິດຕໍ່ກັນປະມານ15-30ນາທີ.ເຖິງເບິ່ງຄືວ່າຈະລ້າງ
ສານເຄມີອອກຈາກຕາໝົດແລ້ວກໍ່ຕາມ,ແຕ່ສານເຄມີທີ່ເຂົ້າຕານັ້ນອາດຈະຍັງເຮັດໃຫ້ດວງຕາເກີດຄວາມ
ເສຍຫາຍຫຼືເຈັບປວດໄດ້ຢູ່.

6. ຫຼັງຈາກລ້າງຕາແລ້ວ,ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອອຍເມັ້ນທາຕາທີ່ຖືກສານເຄມີນັ້ນແລະພາຄົນເຈັບໄປ
ພົບແພດເພື່ອປິ່ນປົວຕໍ່ໄປ.

ເມື່ອຕໍາຫຼວດໃຊສ້ານເຄມີຕ່າງໆເຊັ່ນ:ສະເປຣພິກໄທ
ແລະແກັດນໍ້າຕາເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕາລະຄາຍເຄືອງຫຼື

ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ດວງຕາ,ການປະຖົມພະຍາບານຂັນ້ຕົ້ນ 
ແມນ່ລວມມີທັງການອອກຈາກສະຖານທີເ່ກີດເຫດໂດຍໄວເທົ່າທີເ່ປັນ
ໄປໄດ້ແລະຈາກນ້ັນກໍໃ່ຫໃ້ຊ້ນໍ້າສະອາດລນິລ້າງຕາເພື່ອລ້າງເອົາສານ
ເຄມີອອກຈາກຕາ.ເບິ່ງຫົວຂໍ້ອາວຸດຕໍາຫຼວດໃນບົດການປະຖົມພະຍ

າບານຊັ້ນຕົ້ນ.
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ການປົກປອ້ງດວງຕາໃນເວລາຕາບາດເຈັບຫຼເືວລາປິນ່ປວົຕາ
ຫຼັງຈາກຕາໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,ຈອກເຈ້ຍຫຼືຈວຍເຈ້ຍທີເ່ຮັດເພື່ອປິດຕາສາມາດຊວ່ຍ
ປົກປອ້ງຕາໄດໃ້ນເວລາເດີນທາງໄປພົບແພດ.ຈວຍເຈ້ຍປິດຕານ້ັນຈະເປັນສິ່ງຊວ່ຍເຕືອນຄົນເຈັບບໍໃ່ຫ້ຫຼົງເອົາ
ມໄືປຖູຕາຕົນເອງແລະຍັງສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ອາການບາດເຈັບຕາທີ່ເປັນນັ້ນຮາ້ຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ວິທເີຮດັຈວຍເຈ້ຍປິດຕາ

1. ຕັດເຈ້ຍແຂງຫຼືເຈ້ຍແກັດບາງໃຫ້ເປັນແຜ່ນມົນສະອາດ.

2. ຕັດຜ່າຊື່ເຂົ້າໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງແຜ່ນເຈ້ຍມົນນັ້ນແລະເຈາະຮູ
ໄວ້ຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງມັນ.

3. ພັບໂກບເຈ້ຍເຂົ້າຫາກັນໃຫ້ເປັນຮູບຈວຍ.

4. ໃຊ້ສະກອ໋ດເທັບຕິດສົ້ນຕໍ່ຂອງແຜ່ນເຈ້ຍເຮັດຈວຍນັ້ນ
ທັງດ້ານນອກແລະດ້ານໃນ.

5. ໃຊ້ຈວຍເຈ້ຍນັ້ນອັດຕາຂ້າງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະຫຼັບໄວ້ນັ້ນ
ແລ້ວໃຊ້ສະກອ໋ດເທັບຕິດຈວຍນັ້ນໃຫ້ຕິດກັບຜິວໜັງອ້ອມຕາ
ຂ້າງທີ່ເຈັບນັ້ນໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຈວຍປິດຕາຕົກອອກ.

ຖ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຈວຍເຈ້ຍໄດ້ຫຼືອາການບາດເຈັບຕາບໍ່ຮຸນແຮງ,ກໍ່ສາມາດໃຊແ້ຜ່ນຜ້າປິດຕາໄດເ້ຊັ່ນກັນ.
ຖ້າຄົນເຈັບໄດ້ຜ່າຕັດຕາມາ,ແມນ່ໃຫ້ຊວ່ຍຄົນເຈັບປຽ່ນແຜ່ນຜ້າປິດຕານັ້ນເລື້ອຍໆ.ຖ້າຕາມີອາການຊຶມເຊືອ້
ເຊັ່ນ:ຕາແດງແລະມີຂີຕ້າ,ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົຮັກສາຕາຢາ່ງຮີບດ່ວນ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ,້ການປິດຕາໄວ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອາການບາດເຈັບທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກ.

ການເຮດັແຜ່ນຜ້າປິດຕາ

1. ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນໍ້າແລະສະບູ.
2. ລະວັງບໍ່ໃຫ້ເອົາມືໄປຈັບຫຼືສໍາຜັດຕາທີ່ບາດເຈັບນັ້ນ.
3. ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼັບຕາໝົດທັງສອງຂ້າງໃນເວລາທີ່ເຈົ້າກໍາລັງປິດຕາ

ຂ້າງທີ່ບາດເຈັບນັ້ນ.
4. ໃຫ້ປິດຕາເບື້ອງທີ່ບາດເຈັບນັ້ນໄວ້ໂດຍໃຊ້ໃຊ້ຜ້າແສ(gauze)ອະເຊື້ອຫຼື

ຜ້າແພທີ່ສະອາດຕັດເປັນຮູບຈະຕຸລັດ(ລວງຍາວຂ້າງລະ6ຊັງຕີແມັດ).
5. ໃຊ້ຜ້າແພທີ່ຕັດເປັນຮູບຈະຕຸລັດວາງປິດຕາເບື້ອງທີ່ບາດເຈັບນັ້ນໄວ້ໂດຍວາງຊ້ອນທັບກັນ1ຫຼື2ຊັ້ນ

ແລະໃຊ້ສະກອ໋ດເທັບຕິດຍຶດແຜ່ນຜ້າປິດຕານັ້ນໄວ້ກັບຜິວໜັງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຫຼຸດອອກ.
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ຕາແດງແລະເຈັບປວດຕາ
ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ພາໃຫເ້ກີດອາການເຈັບຕາແລະຕາແດງ.ເມື່ອພະຍາຍາມລະບຸບັນຫາທີເ່ກີດກັບຕາແລະ
ວິທີການປິ່ນປວົມນັນັ້ນ,ແມນ່ໃຫ້ສອບຖາມຄົນເຈັບນັ້ນເລີຍວ່າຕາຂອງລາວມີອາການບາດເຈັບຫຍັງບໍ
ຫຼືວ່າມີຫຍັງເຂົາ້ຕາບ.ໍ

ປະເພດຂອງຕາແດງແລະການເຈັບປວດຕາ ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້

ປົກກະຕິອາການເຈັບຕາມັກຈະເຈັບຕາທັງສອງຂ້າງ
ແຕ່ຈະເລ່ີມຈາກຕາຂ້າງໜຶ່ງກອ່ນ.
ເຈັບຮ້ອນຄ່ອຍໆ
ປົກກະຕິຕາຈະແດງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ຂອບຕາດ້ານນອກ

ຖ້າມຂີີ້ຕາສີຂາວຫຼືສເີຫຼືອງ,ຕາອາດມີອາການ
ຕິດເຊື້ອແບັກທເີຣຍທີເ່ອີ້ນວ່າພະຍາດຕາແດງ(ເບິ່ງໜ້າ
14).
ເປັນລິດສີດວງຕາ(ເບິ່ງໜ້າ17)
ພະຍາດໝາກສຸກ(ເບິ່ງບົດ“ການປິ່ນປົວດູແລເດັກນ້ອຍ”,
ໜ້າ22)

ເຈັບຕາຂ້າງດຽວຫຼືທັງສອງຂ້າງ
ຕາອາດຈະເປັນສແີດງແລະເຈັບແຮງ

ອາການບາດເຈັບຕາອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຂອງແຫຼມຄົມຫຼື
ຈາກການຖືກຕີຫຼືຖືກກະທົບ(ເບິ່ງໜ້າ9)
ຕາຖືກສານເຄມີລວກຫຼືທາດແຫຼວອັນຕະລາຍເຂົ້າຕາ
(ເບິ່ງໜ້າ11)

ປົກກະຕເິຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ເລືອດອອກໃນຕາ,ເຊິ່ງກະທົບຕໍ່ມາ້ນຕາ(ສ່ວນທີເ່ປັນສ)ີ

ມເີລືອກອອກຢູ່ສ່ວນທີ່ເປັນສີຂອງຕາຫຼືມາ້ນຕາ(ເບິ່ງໜ້າ
10),ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນຍອ້ນການບາດເຈັບ.ນີແ້ມ່ນກໍລະ
ນີສຸກເສີນ.

ປົກກະຕເິຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ຕາແດງແລະເຈັບປວດ-ເບື້ອງຕົ້ນອາການແມ່ນບໍ່ແຮງ,
ແຕ່ສາມາດເປັນແຮງຂຶ້ນໄດ້

ຂີ້ຝຸ່ນຫຼືຂີ້ດິນເຂົ້າຕາ(ເບິ່ງໜ້າ3)
ພື້ນຜິວດວງຕາຖືກຂີດຫຼືບາດ(ເບິ່ງໜ້າ16)

ປົກກະຕເິຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ອາການເຈັບແມ່ນມັກເຈັບຮຸນແຮງ
ສ່ວນທີແ່ດງແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນບໍລິເວນໃກ້ກັບມາ້ນຕາ

ມີບາດແຜຢູແ່ກ້ວຕາ(ເບິ່ງໜ້າ16)
ມາ້ນຕາອັກເສບ(ເບິ່ງໜ້າ17)
ໂລກຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫັນ(ເບິ່ງໜ້າ20)
ທັງໝົດນີແ້ມ່ນເປັນກໍລະນີສຸກເສີນ

ປົກກະຕເິຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ຕາແດງພ້ອມທັງມີຕຸ່ມໃຄ່ຫຼືບວມຢູ່ໃຕ້ໜັງຕາ
(ເຊິ່ງອາດຈະມີຫຼືບໍມ່ີອາການເຈັບປວດ)

ມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ບໍລເິວນຂົນຕາຫຼືໃຕ້ໜັງຕາ(ເບິ່ງໜ້າ22).

ປົກກະຕເິຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ມີຈຸດສີແດງສົດຢູ່ພາກສ່ວນຂອງຕາຂາວ

ບາງທີອາດຈະເປັນຍ້ອນເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກ,ນີ້ບໍເ່ປັນອາ
ການສຸກເສີນຫຼືອັນຕະລາຍ(ເບິ່ງໜ້າ21).

ປົກກະຕແິມ່ນເຈັບຕາທັງສອງຂ້າງ
ຮູ້ສຶກຂັດຫຼືລະຄາຍເຄືອງຕາ,ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ
ຕາແດງແລະຄັນ,ນໍ້າຕາໄຫຼ(ຕາປຽກ)ແລະຈາມ,ເຊິ່ງຈະເ
ປັນແຮງສະເພາະໃນບາງລະດູການຂອງປີ

ໄຂ້ລະອອງເຟືອງ(hayfever)ຫຼືແພ້ລະອອງເກ
ສອນດອກໄມ້ຫຼືພືດຕ່າງໆໃນອາກາດ,ເຊິ່ງມັກເອີ້ນວ່າ
ພະຍາດຕາແດງຈາກພູມແພ້(ເບິ່ງໜ້າ16)

ປົກກະຕແິມ່ນເຈັບຕາທັງສອງຂ້າງ
ຕາແດງແຕ່ບໍມ່ຂີີ້ຕາແລະບໍ່ມີອາການເຈັບປວດ
ອອກຕຸ່ມຫຼືເປັນໄຂ້

ພະຍາດຕາແດງມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັດຊະນິດໃດໜຶ່ງ
ຖ້າວ່າບ່ອນທີເ່ຈົ້າຢູ່ມີການລະບາດຂອງໄວຣັດສ໌ຊິກາ
(Zika),ຕາແດງອາດແມ່ນອາການໜຶ່ງໃນບັນດາອາການສະ
ແດງອອກຂອງມັນ.
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ຖ້າຕາເປັນສແີດງ,ໃຫ້ກວດສັງເກດເບິ່ງວ່າມນີໍ້າຕາຫຼືມຂີີຕ້າບໍ(ນໍ້າໜອງຫຼືຂອງແຫຼວອື່ນໆ)

· ຖ້າມີຂີ້ຕາອອກຫຼາຍ,ນັ້ນອາດເປັນພະຍາດຕາແດງ(‘ຕາສີບົວ’ຫຼື‘ຕາແດງ’),ເນື່ອງຈາກຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ
ໂດຍສະເພາະຖ້າຕາຫາກແດງຫຼາຍ.
· ຕາປຽກຫຼືຕາມີນໍ້າຕາໄຫຼອອກມາຫຼາຍ,ຕາມີສີອອກແດງໆ ໜ້ອຍໜຶ່ງແລະມັນຍັງມີອາການຄັນ
ຢູ່ບໍລິເວນຂອບແຈຕາເບື້ອງທີ່ໃກ້ດັງເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວອາການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນອາການຂອງໂລກພູມແພ້.
· ພາຍຫຼັງເປັນຫວັດຫຼືເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່,ຕາຂອງຄົນເຈັບປຽກຫຼືຕາມີນໍ້າຕາໄຫຼອອກມາຫຼາຍ,ຕາມີສີ
ອອກແດງໆ ໜ້ອຍໜຶ່ງ,ອາການດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດສ໌.ສໍາລັບອາການນີ້ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວຫຍັງເປັນພິເສດແລະຢາປິ່ນປົວພະຍາດກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້.
· ຕາຂອງຄົນເຈັບປຽກຫຼືຕາມີນໍ້າຕາໄຫຼອອກມາຫຼາຍ,ຕາແດງແລະມີໄຂ້,ໄອແລະນໍ້າມູກໄຫຼ,ສິ່ງ
ເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດໝາກສຸກ,ພວກມັນສະແດງອາການອອກມາ
ກ່ອນຕຸ່ມຜື່ນແດງຈະປະກົດໃຫ້ເຫັນ.

ພະຍາດຕາແດງ(‘ຕາສີບວົ’,‘ຕາແດງ’)
ພະຍາດຕາແດງສາມາດເປັນໄດ້ກັບຄົນທຸກໄວ,ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ແມນ່ເດັກນ້ອຍເປັນຫຼາຍກວ່າໝູ.່

ອາການສະແດງອອກ

· ຕາເປັນສີບົວຫຼືສີແດງ
· ອາດຮູ້ສຶກຄັນຕາຫຼືອອກຮ້ອນຕາ
· ເລີ່ມເປັນໃນຕາຂ້າງໜຶ່ງກ່ອນແລະອາດລາມໄປເປັນຢູ່ຕາຂ້າງທີ່ເຫຼືອອີກ
· ຂີ້ຕາໜຽວອອກມາຫຼາຍໃນເວລາກາງຄືນເຊິ່ງອາດພາໃຫ້ໜັງຕາຕິດກັນ.

ການປິ່ນປວົ

ພະຍາດຕາແດງສ່ວນຫຼາຍແມນ່ມສີາເຫດມາຈາກເຊື້ອໄວຣດັສ໌ເຊິ່ງອາ
ການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ຈະເຊົາໄປເອງພາຍໃນເວລາ2-3ວັນໂດຍບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງມີການປິ່ນປວົພິເສດໃດໆກໍ່ໄດ.້

ຖ້າຂີຕ້າສເີຫຼືອງຫຼືຂາວທີ່ອອກມານັ້ນຫາກໜຽວ,ຕົ້ນເຫດຂອງມນັອາດເປັນຍ້ອນເຊືອ້ແບັກທີເຣຍ
ເຊິ່ງອາການດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດປິ່ນປວົໄດ້ດ້ວຍການໃຊຢ້າຕ້ານເຊື້ອອອຍເມັນ້ຫຼືຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດຢອດກໍໄ່ດ້
(ເບິ່ງຂໍ:້ການປິ່ນປວົຕາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ,ເບິ່ງໜ້າ32ຫາ33).ເຖິງແມນ່ວ່າອາການຕາເບິ່ງຄືວ່າດີຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ,ແຕໃ່ຫ້ສືບຕ່ໍທາຫຼືຢອດຢາຕ້ານເຊືອ້ໄປຕື່ມໃຫ້ຄົບ7ມືເ້ພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອໄວຣດັສ໌ບໍ່ກັບຄືນມາ
ເປັນອີກ.

ກ່ອນທີ່ຈະປິ່ນປວົຕາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊືອ້,ໃຫ້ຄ່ອຍໆອະນາໄມຕາແຕ່ລະຂາ້ງໃຫ້ສະອາດໂດຍໃຊ້
ຜ້າປຽກສ່ວນໃຜສ່ວນມນັສາໍລັບອະນາໄມຕາແຕ່ລະຂາ້ງ.ໃຫ້ປຽ່ນໃຊ້ຜ້າແພໃໝ່ແລະລາ້ງມືໃຫ້ສະອາດ
ໃນເວລາອະນາໄມຕາແລະໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອປິ່ນປວົຕາແຕ່ລະຂາ້ງເພື່ອຫຼີກລຽ້ງການຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກຕາ
ຂາ້ງໜຶ່ງໄປຍັງອີກຂາ້ງໜຶ່ງ,ຫຼືຕິດຕໍ່ຫາຕົວເຈົ້າເອງຫຼືຜູ້ອື່ນໆອີກ.

ການປ້ອງກັນ

ພະຍາດຕາແດງສາມາດແຜ່ຕິດກັນໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍຫຼາຍ.ໃຫ້ລ້າງມໃືຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກ
ສາໍຜັດຕາຂອງຄົນອື່ນຫຼືຕາຕົນເອງ.ບໍ່ໃຫເ້ດັກນ້ອຍທີເ່ປັນຕາແດງໃຊ້ຜ້າແພເຊດັໂຕຫຼື
ໃຊຕ້ຽງນອນຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.ໃຫແ້ຍກເດັກນ້ອຍຜູ້ທີເ່ປັນຕາແດງອອກຈາກເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆຈົນກວ່າອາ
ການຕາແດງຂອງລາວຈະດີຂຶ້ນ.
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ພະຍາດຕາແດງໃນເດັກແດງ(ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ)່
ອາການຕິດເຊື້ອຕາແດງໃນເດັກແດງນັ້ນແມນ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົຢາ່ງຮີບດວ່ນ.

ອາການສະແດງອອກ

· ດວງຕາເປັນສີແດງ,ໃຄ່ບວມ
· ຕາມີນໍ້າໜອງ
· ໜັງຕາຕິດກັນ,ໂດຍສະເພາະເວລາຕື່ນນອນ

ເດັກແດງທີ່ມີອາການຕາແດງ,ໜັງຕາບວມແລະໜອງອາດ
ມີອາການຕິດເຊື້ອໂກນໍເຣັຍ((gonorrhea)ຫຼໂືລກໜອງໃນ)ຫຼືຕິດ
ເຊື້ອກຼາມມີເດັຍ((chlamydia)ຫຼືໂລກໜອງໃນທຽມ)ເຊິ່ງຕິດມາຈາກ
ຜູ້ເປັນແມ່ໃນເວລາເກີດອອກມາ.ຖ້າມີອາການຕາໃຄ່ບວມໃນເດັກແດງອາຍຸລະຫວ່າງ2ຫາ4ມື,້ແມນ່
ມີຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ສູງທີເ່ດັກຈະຕິດເຊື້ອໂລກໂກນໍເຣັຍ(gonorrhea).ໃຫ້ປິ່ນປວົອາການຕິດເຊືອ້ດັ່ງ
ກ່າວທັນທເີພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫເ້ປັນເກີດອັນຕະລາຍກັບດວງຕາຂອງເດັກ.ຖ້າມີອາການຕາໃຄ່ບວມໃນເດັກ
ແດງອາຍຸລະຫວ່າງ5ຫາ12ມື,້ແມນ່ມີຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ສູງທີເ່ດັກຈະຕິດເຊືອ້ໂລກກຼາມມີເດັຍ
(chlamydia).ເຊື້ອໂລກດັ່ງກ່າວນີ້ແມນ່ຕິດຕໍ່ກັນທາງເພດສາໍພັນ,ພວກມນັແມນ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອດັ່ງ
ກ່າວນີ້ທັງຍິງແລະຊາຍແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີອາການຂອງການເຈັບປວ່ຍຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກດັ່ງກ່າວສະແດງອອກ
ມາ.ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືກວດແລະປິ່ນປວົແມ່ຍິງຖືພາໝົດທຸກຄົນຖ້າພົບວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ,ເພື່ອປ້ອງ
ກັນບໍໃ່ຫ້ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຕິດເຊືອ້ໂລກດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນເວລາເກີດ.

ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນ(ຕາບອດ)ຖາວອນທີ່ຈະ
ເກີດກັບດວງຕາຂອງເດັກ,ໃຫໃ້ຊຢ້າຕ້ານເຊື້ອຕາຊະນິດອອຍເມັນ້ທາຕາໃຫເ້ດັກນ້ອຍ(ໜ້າທີ32ຫາ33).
ໃຫ້ກວດທັງແມ່ແລະເດັກເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂາົເຈົ້າຕິດເຊື້ອພະຍາດຊະນິດໃດແທ.້ແລວ້ຫຼັງຈາກນັ້
ນທັງແມ່ແລະເດັກແມນ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົດ້ວຍຢາຕ້ານເຊືອ້ຕື່ມອີກ,ບໍແ່ມນ່ໃຊແ້ຕ່ຢາອອຍ
ເມັນ້ທາຕາພຽງຢ່າງດຽວ.

ການດູແລຮັກສາດວງຕາຂອງເດັກແດງເພື່ອປອ້ງກັນບນັຫາຕາຕາ່ງໆ
ຫຼັງຈາກເກີດອອກມາ,ໃຫເ້ອົາສາໍລີທໍາຄວາມສະອາດບໍລເິວນຕາເດັກແດງທັນທ,ີແລະຈາກນັ້ນໃຫໃ້ຊຢ້າຕ້ານ
ເຊື້ອຊະນິດອອຍເມັນ້ທາຕາໃຫເ້ດັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ຕາຕິດເຊືອ້.ໃຊຢ້າເຕທຣາຊລິນິ(tetracycline)1%
ຫຼືຢາອີຣໂີທຣມຊິີນ(erythromycin)ຊະນິດອອຍເມັນ້0,5-1%ທາບາງໆຕາມດວງຕາທັງສອງຂາ້ງ.ການ
ທາຢາດັ່ງກ່າວນີແ້ມນ່ຕ້ອງໄດເ້ຮັດພາຍໃນ2ຊົວ່ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລວ້ແລະໃຫ້ທາຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.(
ເບິ່ງຂໍ:້ການປິ່ນປວົຕາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ,ເບິ່ງໜ້າ32ຫາ33).

ຖ້າເດັກມນີໍ້າຕາໄຫຕະຫຼອດເວລາ,ທັງໆທີເ່ດັກນ້ອຍບໍໄ່ດໄ້ຫ້ແຕ່ມນີໍ້າຕາອອກມາເຕັມເບົາ້ຕາແລະ
ໄຫຼອາບແກ້ມລົງມາ.ອາການດັ່ງກ່າວນີ້ອາດແມນ່ເປັນຍ້ອນທໍ່ນໍ້າຕາຕັນ.ບັນຫານີແ້ມນ່ຈະເຊາົໄປເອງ,
ແຕ່ວ່າບຸກຄະລາກອນທາງການແພດສາມາດແນະນໍາເຈົ້າກຽ່ວກັບວິທີການນວດເບາົໆຕາມບໍລເິວນຂາ້ງດັງ
ເດັກນ້ອຍ(ການນວດຖົງນໍ້າຕາ),ເພື່ອຊວ່ຍເປີດທໍ່ນໍ້າຕາ.
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ໄຂ້ເຟືອງ(ຕາແດງຍ້ອນພມູແພ)້ແລະອາການພມູແພ້ທີ່ກະທົບຕ�່ດວງຕາ
ຝຸ່ນ,ລະອອງເກສອນຫຼືອະນຸພາກອື່ນໆຢູ່ໃນອາກາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮາົ(ບາງຄົນ)ຈາມພ້ອມກັນນັ້ນ
ກໍເ່ປັນຕາແດງ,ມີອາການຄັນແລະນໍາ້ຕາໄຫ.ຼເມື່ອຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນດ້ວຍອາການເຊັ່ນເດີມທຸກຄັ້ງ,ນີເ້ອີ້ນວ່າເປັນພູມແພ.້ຖ້າອາການລັກສະນະນີເ້ກີດຂຶ້ນສະເພາະ
ໃນເວລາໃດໜຶ່ງຂອງປ,ີຄົນເຈັບຜູ້ນັ້ນອາດເປັນພູມແພ້ລະອອງເກສອນຈາກຕົ້ນໄມ້ແລະພືດໄມ້ຕ່າງໆ
(ເອີ້ນວ່າໄຂເ້ຟືອງ(hayfever)).ຖ້າມີອາການດັ່ງນີ້ຕະຫຼອດເວລາ,ສາເຫດແມນ່ຝຸ່ນ,ເຊື້ອລາ,ຜະລິດຕະ
ພັນຈາກເຄມີຫຼືສັດບາງຊະນິດທ່ີພາໃຫເ້ປັນພູມແພ.້ພູມແພ້ທຸກຊະນິດເຮັດໃຫ້ດວງຕາທັງສອງຂາ້ງມີອາ
ການລະຄາຍເຄືອງ.

ການປິ່ນປວົ

ຖ້າເຈົ້າຮູແ້ລວ້ວ່າແມນ່ຫຍັງທີເ່ປັນສາເຫດພາໃຫ້ຕາມີອາການແດງຄັນແລະນໍ້າຕາໄຫ,ຼການປິ່ນປວົທີ່
ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄໃືຫ້ຫຼີກລຽ້ງຫຼືແກ້ໄຂຕົ້ນເຫດນັ້ນໃຫ້ໝົດໄປ.ຕົວຢາ່ງ:

· ຮັກສາອະນາໄມບ່ອນນອນແລະເຄື່ອງນອນ(ຜ້າປູບ່ອນ,ຜ້າຫົ່ມໝອນແລະອື່ນໆ)ໃຫ້ສະອາດບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ.
ຖ້າສັດເປັນສາເຫດພາໃຫ້ມີອາການພູມແພ້,ແມ່ນໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງສັດດັ່ງກ່າວແລະບ່ອນນອນຂອງມັນນໍາ.
· ເວລາກາງຄືນໃຫ້ອັດຫຼືປົກປິດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ.
· ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າອັດປາກແລະດັງເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຫາຍໃຈເອົາລະອອງເກສອນແລະຝຸ່ນໃນເວລາເຮັດວຽກ
ຫຼືຍ່າງຢູ່ທາງນອກເຮືອນ.

ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ໃກ້ຕາຂອງເຈົ້າຫຼາຍ,ເປັນຕົ້ນວ່າເຄື່ອງສາໍອາງສາໍລັບແຕ່ງຕາ,ຫຼືບາງສິ່ງບາງຢາ່ງທີເ່ຈົ້າ
ສາມາດດົມກິ່ນໄດ້ເຊັ່ນ:ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ຊັກດ້ວຍສະບູ/ນໍ້າຢາຊັກຜ້າຫອມກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດອາການພູມແພ້
ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕາໄດ.້ຖ້າເຈົ້າຢຸດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີເ່ຮັດໃຫ້ຕາເຈົ້າລະຄາຍເຄືອງນັ້ນ,ອາການຂອງໂລກ
ພູມແພ້ທ່ີລົບກວນດວງຕາຂອງເຈົ້າກໍ່ຄວນຫຼຸດລົງ.

ບັນເທົາອາການຄັນຂອງດວງຕາໂດຍການເອົາຜ້າປຽກ(ຜ້າທີ່ຈຸມ່ນໍ້າແລະປັ້ນນໍ້າອອກ)ປົກຕາ(ຜ້າຈຸມ່ນໍ້າ
ເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີທີ່ສຸດ).ເວລາເປັນໄຂ້ເຟືອງ(hayfever)ແຮງຫຼາຍ,ຖ້າມຢີາຢອດຕາແອນທິຮິດສະຕາ
ມນິ(antihistamine)(ເບິ່ງໜ້າ32)ມນັອາດຈະສາມາດຊວ່ຍບັນເທົາເຮັດໃຫ້ຕາຮູ້ສຶກດຂຶ້ນ,ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງ.

ບາດແຜຢູແ່ກ້ວຕາ(ຜິວດວງຕາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ)
ອາການສະແດງອອກ

ເມື່ອພື້ນຜິວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງດວງຕາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕິດ
ເຊື້ອຫຼືຖືກຂດູຂີດ,ເຊິ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫແ້ກ້ວຕາເປັນບາດແຜທີ່ເຈັບປວດ
ໄດ.້ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ສີຫຼືຮຸກຖູຕາ,ເພາະມນັຈະເຮັດໃຫ້ອາການທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນຮາ້ຍ
ແຮງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນຂອງຄົນເຈັບມັກຈະຫຼຸດລົງແລະຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດຢາ່ງຮຸນແຮງ.
ບາງເທື່ອອາດມຂີອງແຫຼວຫຼືຂີຕ້າ(ແຫຼວໆ)ອອກມາ.

ຕາເປັນສແີດງແລະຖ້າສ່ອງເບິ່ງແກ້ວຕາໂດຍໃຊ້ດອກໄຟຫຼືໄຟສາຍທີ່ມີແສງສະຫວ່າງກ້າເຍືອງເບິ່ງ,
ເຈົ້າອາດຈະເຫັນຈຸດສີຂີ້ເຖົ່າຢູ່ໃນຕາ.ມນັອາດເບິ່ງແລວ້ບໍ່ໃສຄືກັນກັບພາກສ່ວນອື່ນຂອງດວງຕາ.

ການປິ່ນປວົ

ອັນນີ້ເປັນເລື່ອງສຸກເສນີ.ຖ້າບາດແຜໃນແກ້ວຕາບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົດູແລຢາ່ງດ,ີມນັກໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ.້ໃຫໄ້ປພົບແພດໝໍເພື່ອປິ່ນປວົ.ໃນເວລາເດີນທາງໄປພົບແພດແມນ່ໃຫໃ້ຊ້ຢາທາຕາຊະນິດ
ອອຍເມັນ້ຫຼືຢາຢອດຕາເບື້ອງທີ່ເປັນນັ້ນທຸກໆຊົວ່ໂມງຂອງການເດີນທາງໄປພົບທ່ານໝໍຊ່ຽວຊານຕາ.
(ເບິ່ງຂໍ:້ຢາຕ້ານເຊື້ອຕາຊະນິດຢອດຫຼືຊະນິດອອຍເມັນ້,ເບິ່ງໜ້າ32ຫາ33).
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ມາ່ນຕາອັກເສບ
 ຕາປົກກະຕິ ຕາທີ່ມີອາການມາ່ນຕາອັກເສບ

ຮູຕາດໍານອ້ຍ,ຜິດປົກກະຕິ
ຕາແດງອ້ອມຮອບມ່ານຕາ
ເຈັບປວດ



ການທີ່ມາ່ນຕາມີອາການອັກເສບນີ້ແມນ່ເອີ້ນວ່າມາ່ນຕາອັກເສບ.ສາເຫດຂອງການອັກເສບດັ່ງກ່າວນີ້ຕາມ
ປົກກະຕິແລວ້ແມນ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ.

ອາການສະແດງອອກ

· ປົກກະຕິຈະເປັນຢູ່ຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
· ມີອາການປວດເລິກເຂົ້າໄປໃນຕາ
· ຮູຕາດໍາ(ຈຸດໃຈກາງສີດໍາຂອງດວງຕາ)ອາດຈະມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິແທນທີ່ຈະເປັນຮູບຊົງກົມ
· ຕາຂາວສ່ວນໃກ້ໆກັບມ່ານຕາເກີດມີສີແດງ
· ຕາຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດແຮງຂຶ້ນເມື່ອຖືກແສງຈ້າ
· ການເບິ່ງເຫັນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນແຈ້ງດີປານໃດ

ການປິ່ນປວົ

ມາ່ນຕາອັກເສບເປັນບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍແລະເຈັບປວດ.ໃຫໄ້ປພົບແພດໝໍພາຍໃນ1-2ວັນ.

ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ້ກໍ່ຊວ່ຍຫຍັງບໍໄ່ດ້ຫຼາຍ.

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຜູ້ທີ່ມີປະສົບການອາດຈະໃຊຢ້າຢອດຕາເພື່ອຂະຫຍາຍຂະໜາດ
ຂອງຮູຕາດໍາໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ,ແລະໃຊຢ້າຢອດຕາຊະນິດອື່ນອີກເພື່ອຊວ່ຍບັນເທົາອາການອັກເສບມາ່ນຕາ.

ລິດສີດວງຕາ-ຕາແດງຊ�າເຮື້ອ
ໂລກລິດສີດວງຕາ(trachoma)ແມນ່ອາການຕາຕິດເຊື້ອທີແ່ຜ່ລະບາດຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງຜ່ານ
ທາງມ,ືແມງວັນແລະເສື້ອຜ້າຂອງຜູ້ທີເ່ປັນໂລກນີ.້ໂລກນີ້ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍແລະ
ແມຂ່ອງເດັກ.ຖ້າຄົນເຈັບຫາກຕິດເຊື້ອນີ້ຫຼາຍຄັ້ງ,ຫຼັງຈາກເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີມນັກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂົນຕາກົ່ງ
ຊີເ້ຂົາ້ໄປໃນຕາແລະຂດູບໍລເິວນພື້ນຜິວດວງຕາ,ເຊິ່ງມນັຈະພາໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບປວດແລະ
ສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນ.ຍ້ອນວ່າມນັຮູ້ສຶກມີອາການຂດັໆຕາ,ບາງຄັ້ງເພິ່ນກໍ່ເອີ້ນອາການນີ້ວ່າ“ຂົນເຂົາ້ຕາ”.

ໂລກລິດສີດວງຕາແມນ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນປານໃດໃນທົ່ວໂລກ,ແຕ່ວ່າມນັຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່
ໃນບາງປະເທດ,ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດໃນທະວິບອາຟຣິກາ(Africa)ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕອນລຸມ່
ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາ.ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ໂລກນີ້ແມນ່ເກີດກັບປະຊາຊົນຜູ້ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກ,
ໃນສະພາບທີ່ມີຜູ້ຄົນຢູ່ແອອັດທີ່ມີແມງວັນຫຼາຍແລະຂາດແຄນນໍ້າກິນນໍ້າໃຊ.້ສິ່ງສາໍຄັນໃນການປ້ອງກັນໂລກ
ລິດສີດວງຕາກໍ່ຄືການປັບປຸງໃຫ້ມນີໍ້າສະອາດໃຊ້ແລະສຂຸະອະນາໄມທີ່ດ.ີ
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ອາການສະແດງອອກ

· ໂລກລິດສີດວງຕາແມ່ນມັກເລີ່ມເກີດກັບເດັກນ້ອຍດ້ວຍອາການຄ້າຍຄືກັບ
ເປັນເຍື່ອຫຸ້ມຕາອັກເສບ(ດາແດງ)ແບບບໍ່ຮຸນແຮງເຊິ່ງສັງເກດເຫັນອາການໄດ້
ບໍ່ຫຼາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
· ການຕິດເຊື້ອໂລກລິດສີດວງຕາເລື້ອຍໆໃນເດັກນ້ອຍນັ້ນພາໃຫ້ເກີດຕຸ່ມໃຄ່ບວມ
ຂະໜາດນ້ອຍສີຂາວສີຂີ້ເຖົ່າຢູ່ກ້ອງໜັງຕາເທິງ.ເພື່ອກວດເບິ່ງຕຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້,ໃຫ້
ປີ້ນໜັງຕາຂຶ້ນ(ເບິ່ງໜ້າ3).
· ຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວນັ້ນຊໍ້າອີກເລື້ອຍໆເປັນເວລາຫຼາຍປີ,ຕຸ່ມໃຄ່ບວມ
ນັ້ນກໍ່ກາຍເປັນແປ້ວສີຂາວຢູ່ໃຕ້ໜັງຕາ.ແປ້ວນີ້ຈະດຶງຂົນຕາໃຫ້ປິ່ນເຂົ້າ
ຫາດວງຕາແລະຂູດຂີດແກ້ວຕາ,ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີອາການເຈັບປວດຕາແລະ
ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນ.

ການປີ່ນປວົ

ການປິ່ນປວົທີ່ດີທ່ີສຸດສາໍລັບໂລກລິດສີດວງຕາແມນ່ໃຫ້ກິນຢາອາຊໂິທຣມຊິິນ(azithromycin)ພຽງຄັ້ງດຽວ
(ເບ່ິງໜ້າ34).ຖ້າບໍມ່ຢີາazithromycin,ສາມາດໃຊ້ຢາເຕຕຣາຊລີນິ(tetracycline)1%ທາໃນຕາເບື້ອງທີ່
ເປັນໂລກນັ້ນມືລ້ະ2ຄັ້ງເປັນເວລາ6ອາທິດກໍ່ສາມາດປວົໂລກນີໄ້ດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສາໍລັບຜູ້ທີເ່ປັນລິດສີດວງຕາຂັ້ນຮາ້ຍແຮງ,ການຜ່າຕັດທໍາມະດາກໍ່ສາມາດຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ຂົນຕາທີ່
ປິ່ນເຂົາ້ໄປໃນຕານັ້ນປິ່ນກັບອອກມາທາງນອກຕາໄດ.້ຖ້າບໍ່ສາມາດຜ່າຕັດໄດ,້ບຸກຄະລາກອນການແພດສະ
ເພາະປິ່ນປວົຕາອາດສາມາດຊວ່ຍເອົາຂົນຕາທີ່ລະຄາຍດວງຕາອອກໃຫໄ້ດ.້

ການປ້ອງກັນ

ການປິ່ນປວົໂລກລິດສີດວງຕາແຕ່ຕົ້ນແລະປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດເປັນການປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ມນັແຜໄ່ປຕິດ
ຜູ້ອື່ນ.ລ້າງໜ້າໃຫເ້ດັກນ້ອຍທຸກໆມື້ແລະລາ້ງມືຂອງເຈົ້າທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກຈັບ/ສາໍຜັດຕາຂອງຄົນອື່ນ.
ຊັກລ້າງຜ້າເຊດັໜ້າ,ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະເຄື່ອງບ່ອນສະເໝີແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນທັງສອງບໍໃ່ຊ້ໝອນຫຼື
ໃຊ້ຜ້າເຊດັໜ້າຮ່ວມກັນ.

ປ້ອງກັນບໍໃ່ຫແ້ມງວັນມາຕອມຫຼືຈັບອາຫານໂດຍໃຊແ້ນວກວບປົກອາຫານໄວ,້ປິດຝາວິດຖ່າຍແລະ
ຄວນເຮັດວິດຖ່າຍໄວໃ້ຫ້ຫ່າງຈາກເຮືອນຢູ.່ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ໃນບົດນໍາ້ສະອາດແລະສຂຸະອະນາໄມ:ປັດ
ໄຈສາໍຄັນຂອງການມສີຸຂະພາບດ.ີ

ຖ້າໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າມີຫຼາຍຄົນເປັນໂລກລິດສີດວງຕາ,ທາງພະແນກສາທາລະນະສຸກອາດ
ຈະປີ່ນປວົຄົນເຈັບທຸກຄົນໂດຍໃຫ້ກິນອາຊໂິທຣມຊິິນ(azithromycin)ເພື່ອສະກັດກັ້ນການ
ແຜ່ລະບາດຂອງໂລກດັ່ງກ່າວນີ.້

ໂລກລດິ ສດີວງຕາແຜ່ລະບາດ ໄດໂ້ດຍແມງວນັ, ການ ຈັບ ບາຍ ຕາ, ແລະ  ການໃຊແ້ພ ຮວ່ມ ກັນ. 
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ບນັຫາຕາທີມ່ກັພົບເລືອ້ຍໆ

ຕາຕ�້ກະຈົກ
ເລນຕາແມນ່ສ່ວນທີ່ໃສໃນດວງຕາທີເ່ຮັດໜ້າທີ່ໂຟກັດສ໌(focus)ແສງ(ຫຼືລວມແສງ)ຈາກທາງນອກເພື່ອໃຫ້
ດວງຕາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ.້ເມື່ອອາຍເຸລີມ່ສູງຂຶ້ນ,ເລນຕາກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຂຸ້ນມວົຕັນແສງບໍ່ໃຫ້ສາມາດຜ່ານ
ໄດ,້ແລະມນັກໍ່ຈະພາໃຫ້ສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນໄປເທື່ອລະໜ້ອຍແລະຕາກໍ່ຈະບອດໃນທີ່ສຸດ.ເລນຕາຂຸ້ນມວົ
ນີ້ບາງຄັ້ງຈະກໍ່ຈະເຫັນເປັນຈຸດສີຂີເ້ຖົ່າໃນດວງຕາ,ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຕາຕໍ້ກະຈົກ.ໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກ
ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບຜູ້ສູງອາຍຸ,ແຕ່ເດັກແດງແລະເດັກນ້ອຍກໍ່ອາດຈະເປັນໄດ.້

ເພື່ອຢັບຢັ້ງພັດທະນາການຂອງໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກໃຫ້ຊາ້ລົງ:

· ບໍ່ສູບຢາ
· ໃສ່ໝວກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດວງຕາຖືກແສງແດດກ້າ.

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດສາມາດລະບໄຸດ້ວ່າ
ຄົນເຈັບຜູ້ໃດເປັນຕາຕໍ້ກະຈົກແລະສາມາດແນະນໍາໃຫ້
ຄົນເຈັບຮູ້ກຽ່ວກັບໂຄງການແລະໂຮງໝໍທີໃ່ຫ້ການບໍລິ
ການຜ່າຕັດຕາເພື່ອໃຫເ້ຂາົເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ
.ຜູ້ສູງອາຍເຸພດຍິງຈະມີແນວໂນ້ມໜ້ອຍກວ່າເພດຊາຍ
ໃນການເຂົ້າມາຮັບການປິ່ນປວົຕາຕໍ້ກະຈົກ.ດັ່ງນັ້ນ,ຄວນ
ໄປຢຽ້ມຢາມບັນດາແມ່ຍິງສູງອາຍຸເຫຼົ່ານັ້ນຕາມບາ້ນເຮືອນ
ຂອງພວກເຂາົເຈົ້າເພື່ອສອບຖາມກຽ່ວກັບສຸຂະພາບຕາ
(ການເບິ່ງເຫັນ)ຂອງພວກເຂາົເຈົ້າ.ການກວດຕາຂອງຜູ້
ສູງອາຍຸນ້ີຈະສາມາດຊວ່ຍໃຫເ້ຂາົເຈົ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົກ່ອນທີ່ຕາຕໍ້ກະຈົກຈະບົດບັງການເບິ່ງເຫັນຂອງພວກ
ເຂົາ.ເຖິງແມນ່ວ່າເຂາົເຈົ້າເກືອບຈະເບິ່ງບໍເ່ຫັນແລວ້ກໍ່ຕາມ,ມນັກໍ່ຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຊວ່ຍເຫຼືອພວກເຂາົເຈົ້
າໃຫໄ້ດ້ຮັບການປິ່ນປວົ.

ການປິ່ນປວົ

ການປິ່ນປວົດ້ວຍຢາແມນ່ບໍ່ສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ຕາຕໍ້ກະຈົກຫາຍຂາດໄດ.້ມແີຕ່ການຜ່າຕັດປຽ່ນເອົາເລນຕາທີ່
ຂຸ້ນມວົນ້ັນອອກແລະເອົາເລນຕາໃໝ່ທີ່ໃສດໃີສ່ແທນເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ.

ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ,ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອແລະຢາຢອດຕາເພື່ອປ້ອງກັນຕາອັກເສບ
ແລະຊວ່ຍຮັກສາຕາໃຫ້ດີຂຶ້ນ,ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແລວ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ4ອາທິດ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,ຕາທີໄ່ດ້ຜ່າຕັດມາໃໝ່ໆຈະຮູ້ສຶກຂດັເຄືອງແລະຈະເຫັນເປັນມວົໆ,ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື.້ຖ້າເກີດມີອາການເຈັບປວດດວງຕາໃນໄລຍະ2ອາທິດທໍາອິດ,ນີ້ຖືວ່າເປັນອາ
ການອັນຕະລາຍ.ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດໝໍຕາເພື່ອປິ່ນປວົພາຍໃນ24ຊົວ່ໂມງ.ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດແລວ້ຄົນ
ເຈັບອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດໃ້ສແ່ວ່ນຕາອ່ານໜັງສືຫຼືແວ່ນສາໍລັບເບິ່ງໃກ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນ
ໃນໄລຍະໃກໄ້ດ້.

ພວກເຮາົເວົາ້ວາ່: “ຖ້າຜົມຫງອກ, ໃຫ້ກວ
ດເບິ່ງວາ່ຕາມຈີຸດສີຂີເ້ຖົ່າບ�.” ພວກເຮາົຂ� 
ປຸກ ລະ ດົມຊຸກ ຍູ້ບັນ ດາ ທ່ານຜູ້ສູງອາຍຸ 
ທີເ່ປັນຕາຕ�້ກະຈົກໃຫ້ ໄປຮັບການຜ່າຕັດ 
ຕາເພື່ອໃຫ້ ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ. 
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ໂລກຕາຕ�້ຫີນ
ບາງຄັ້ງຄວາມດັນພາຍໃນດວງຕາເພີ່ມຂຶ້ນແລະພາໃຫເ້ສັນ້ປະສາດພາຍໃນຕາເສຍຫາຍ,
ເຊິ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕາຮາ້ຍແຮງຊະນິດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າຕາຕໍ້ຫີນ(glauco-
ma).ຄົນທີເ່ປັນໂລກຕາຕໍ້ຫີນຈະສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນດ້ານຂາ້ງກ່ອນແລະຈະຄ່ອຍໆສນູເສຍ
ການເບິ່ງເຫັນໄປເລື້ອຍໆຈົນຕາບອດໃນທີ່ສຸດ.ຄົນເຈັບອາດຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດດວງຕາແລະ
ໜ່ວຍຕາຈະເປັນແຂງໆຄາ້ຍຄືໝາກບີ.່ສາເຫດຂອງການເປັນຕາຕໍ້ຫີນອາດຈະແມນ່ຍ້ອນດວງຕາໄດ້ຮັບບາດເ
ຈັບ,ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ມັກຈະບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ.

ຄົນທີເ່ປັນຕາຕໍ້ຫີນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົເພື່ອຫຼຸດຄວາມດັນໃນດວງຕາ.ອາດຈະໄດ້ຢອດຢາຕາ
ທຸກມືໄ້ປຕະຫຼອດຊວີິດ,ຫຼືບາງຄັ້ງກໍ່ອາດຈະປິ່ນປວົດ້ວຍແສງເລເຊີຫຼືດ້ວຍການຜ່າ
ຕັດເພື່ອຫຼຸດຄວາມດັນໃນດວງຕາລົງ.

ໂລກຕາຕໍ້ຫີນມັກຈະເກີດກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ40ປີຂຶ້ນໄປ,ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມຍີາດພີ່ນອ້ງຫຼື
ຄົນໃນຄອບຄົວເຄີຍເປັນໂລກນີ້ມາກ່ອນ.ດັ່ງນັ້ນ,ໃຫ້ຊວ່ຍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຄົນອາຍຸ40ປີຂຶ້ນໄປໆກວດຫາ
ໂລກຕໍ້ຫີນໃນທຸກໆ2-3ປ.ີ

ຕາຕໍ້ຫີນແມນ່ມີຫຼາຍຊະນິດ.ຊະນິດທີ່ພົບເລື້ອຍໆແມນ່ຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫັນ(acuteglaucoma)ແລະ
ຕາຕໍ້ຫີນຊໍາເຮື້ອ(chronicglaucoma).

ຕາຕ�້ຫີນກະທັນຫັນ
ໂລກຕາຕໍ້ຊະນິດນີ້ມັກຈະມີອາການໜັກຂຶ້ນຢາ່ງໄວວາ.ມນັພາໃຫ້ຕາແດງ,ເຈັບປວດດວງຕາແຮງຫຼາຍ
ແລະສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນ.ຄົນເຈັບໂລກນີ້ອາດຈະຮູ້ສຶກປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ,ເຈັບຫົວແລະເຈັບ
ປວດຕາແຮງຂຶ້ນເວລາຖືກແສງສະຫວ່າງຈ້າ.ດວງຕາອາດຈະຮູ້ສຶກເປັນກ້ອນແຂງໆເມື່ອທຽບກັບຕາ
ທີ່ປົກກະຕິດ.ີຖ້າບໍໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົ,ໂລກຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫັນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້ພາຍ2-3
ວັນ.ໃຫ້ສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກດ່ັງກ່າວນີໄ້ປປິ່ນປວົທາງການແພດທັນທ.ີທໍາອິດຄົນເຈັບຈະໄດ້ຢອດຢາ
ຕາເພື່ອເພື່ອລົດຄວາມດັນພາຍໃນຕາລົງ,ແລະຈາກນັ້ນຈິ່ງຈະມີການປິ່ນປວົດ້ວຍແສງເລເຊີຫຼືດ້ວຍ
ການຜ່າຕັດ.

ເມືອ່ໂຄງການສົ່ງເສມີສຂຸະພາບຕາມາຊວ່ຍຊມຸຊນົ
ບັນດາທ່ານໝໍພາຍໃນປະເທດຫຼືແພດໝໍຈາກຕ່າງປະເທດອາດຈະພາກັນຈັດຕັ້ງໂຄງການລົງມາປິ່ນປວົ
ພະຍາດກຽ່ວກັບຕາຕ່າງໆລວມທັງການຜ່າຕັດເພື່ອຮັກສາຕາຕໍ້ກະຈົກ.ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຫຼືນາຍບາ້ນຫຼື
ຫົວໜ້າກຸ່ມບາ້ນກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມແພດໝໍທີ່ມາຊວ່ຍນັ້ນເພື່ອຊວ່ຍສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມ
ຊົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊວ່ຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ.້ກຸ່ມແພດໝໍ
ທີ່ມາຊວ່ຍເຫຼືອຄວນໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້

· ການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວິ
ທີການເບິ່ງດູແລຮັກສາດວງຕາຄົນເຈັບຫຼັງຈາກຜ່າຕັດແລ້ວ.
· ຢາຢອດຕາທີ່ຄົນເຈັບຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວຕາໃຫ້ຫາຍດີ.
· ພາຍຫຼັງທີ່ຕາຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ,ແມ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຄົນເຈັບຈະສາມາດ
ໄປຫາແວ່ນຕາມາໃຊ້ໄດ້,ຖ້າຄົນເຈັບຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້.
· ບຸກຄົນໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາຖ້າວ່າຕາຫາກເກີດມີບັນຫາພາຍຫຼັງຜ່າຕັດແລ້ວ,ເຊິ່ງລວມມີທັງບຸກຄົນຜູ້ທີ່
ຮັບຜິດຊອບໃນຂັ້ນອົງການແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນນຳ.
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ໂລກຕາຕ�້ຫີນຊ�າເຮື້ອ
ໃນຄົນເຈັບທີເ່ປັນໂລກຕາຕໍ້ຫີນຊາໍເຮື້ອ,ຄວາມດັນພາຍໃນດວງຕາຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນຢາ່ງ
ຊ້າໆເຊິ່ງອາດຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍເດືອນແລະຫຼາຍປ.ີມນັບໍ່ມີບໍມ່ີອາການເຈັບປວດຫຍັງເລີຍ.ຄົນ
ເຈັບຈະສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນດ້ານຂາ້ງກ່ອນໝູ່ໝົດ.ເມື່ອອາການຂອງໂລກເປັນແຮງຂຶ້ນ,ການເບິ່ງເຫັນກໍ່ຈະຄ້
າຍກັບການເບິ່ງຜ່ານອໂຸມງ.ຄົນເຈັບມັກຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນໂລກນີ້ຈົນກວ່າການສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນ
ນັ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນຮາ້ຍແຮງແລວ້.ທ່ານໝໍປວົຕາສາມາດກວດລະດັບຄວາມສາມາດຂອງການເບິ່ງເຫັນທາງດ້ານຂາ້ງ
ແລະກວດເບິ່ງເຂົາ້ໄປໃນດວງຕາເພື່ອກວດຫາຕາຕໍ້ຫີນຊະນິດນີ.້ສາໍລັບຕາຕໍ້ກະຈົກຊາໍເຮື້ອນີ,້ຍິ່ງໄດ້ຮັບກ
ານປ່ິນປວົໄວເທ່ົາໃດກໍ່ຍິ່ງເປັນຜົນດເີທົ່ານັ້ນ.ການປິ່ນປວົດ້ວຍການຢອດຢາຕາ,ການໃຊເ້ລເຊີຫຼືການຜ່າຕັດ
ແມນ່ສາມາດຊວ່ຍຢຸດບໍ່ໃຫ້ສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນຕໍ່ໄປອີກ.

ໂລກຕາຕ�້ຊີນ້(ຊີນ້ຕາປົ່ງອອກມາປົກຕາ(pterygium))
ຊີ້ນປ່ົງທີ່ເລີມ່ປົ່ງອອກມາຈາກແຈຕາເບື້ອງທີ່ຢູ່ຕິດກັບດັງຄ່ອຍໆໜາຂຶ້ນ
ແລະຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມພື້ນຜິວດວງຕາໄປຫາກາງຕານັ້ນເອ້ີນວ່າຕາຕໍ້
ຊີ້ນ(ຊີ້ນຕາປົ່ງອອກມາປົກຕາ(pterygium)).ໂລກຕາຕໍ້ຊີ້ນຫຼືຊີ້ນຕາປົ່ງນີ້
ແມນ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍ,ແລະຕາມປົກກະຕແິລວ້ມນັກໍ່ບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ.
ຜູ້ຄົນທີເ່ຮັດວຽກກາງແຈ້ງທ່າມກາງແສງແດດກ້າຫຼືເຮັດວຽກໃນບ່ອນທີ່ມີລມົພັດ
ຫຼືມຂີີ້ຝຸ່ນເປັນເວລາຫຼາຍປີແມນ່ມີແນວໂນ້ມໃນການເປັນໂລກຕາຕໍ້ຊີ້ນນີ້ຫຼາຍກວ່າ.

ການໃສ່ແວ່ນຕາດໍາແລະໝວກຊວ່ຍປ້ອງກັນດວງຕາຈາກແສງແດດ,ລມົແລະຝຸ່ນໄດ;້ເຊິ່ງການປ້ອງກັນ
ດັງກ່າວນີ້ຊວ່ຍປ້ອງກັນໂລກຕາຕ້ໍຊີ້ນຫຼືຊວ່ຍຢັບຢັ້ງການເຕີບໂຕຂອງຊີ້ນປົ່ງໃຫ້ຊ້າລົງໄດ.້

ສາໍລັບຜູ້ທີ່ມຊີີ້ນຕາປົ່ງ,ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ແມນ່ບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປວົ.ຖ້າມນັປົ່ງເຂົາ້ໄປໃກ້ສ່ວນມາ່ນຕາ
ຫຼືເຮັດໃຫ້ມີອາການຂດັເຄືອງຕາ,ຊີ້ນທີ່ປົ່ງອອກມານັ້ນກໍ່ສາມາດໃຫ້ໝໍຜ່າຕັດຕາຜ່າຕັດເອົາມນັອອກໃຫ້ກ່ອນ
ທີ່ມນັຈະເລີມ່ລົບກວນການເບິ່ງເຫັນຂອງຄົນເຈັບນັ້ນ.

ເລອືດຄາ້ງໃນຕາຂາວ
ການມເີລືອດໃນຕາຂາວບາງຄັ້ງເກີດຈາກການທີ່ຄົນເຮາົຍົກສິ່ງຂອງໜັກ,ໄອແຮງ
ຫຼືວ່າດວງຕາໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກໆນອ້ຍໆ.ເລືອດທີເ່ຫັນນັ້ນເປັນຜົນມາຈາກ
ເສັນ້ເລືອດຝອຍແຕກ,ແຕ່ບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ,ຄາ້ຍໆກັບອາການຟົກຊໍາ້,ແລະ
ມນັກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຈາງຫາຍໄປເອງພາຍໃນ2ອາທິດ.ບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນ
ປວົຮັກສາໃດໆ.

ແຕ່ຖ້າວ່າ,ມເີລືອດຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ເປັນສີຕາ(ມາ່ນຕາ),ອາການນີ້
ແມນ່ອັນຕະລາຍ.ເບິ່ງໜ້າ10.

ຕາມປົກກະຕແິລ້ວການ
ມເີລືອດຢູ່ໃນຕາຂາວນັ້ນແມ່

ນບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ.
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ຕາແຫ້ງແລະໜັງຕາແຫ້ງເປນັເກັດ
ຕາແຫ້ງມສີາເຫດມາຈາກສະພາບອາກາດທີແ່ຫ້ງແລ້ງ,ອາຍຸສູງ,ຄວັນໃນອາກາດແລະຢາປວົພະຍາດບາງ
ຊະນິດ.

ໜັງຕາແຫ້ງເປັນເກັດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອມີຝຸ່ນຫຼືຂີ້ຕາອອກມາອຸດຕັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະ
ນໍ້າຕາໄວ,້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕາແຫ້ງແລະຮູ້ສຶກຄັນ.ໜັງຕາຂອງຄົນເຈັບທີ່ມີອາການດັ່ງກ່າວກໍ່ອາດຈະ
ມີອາການຕິດເຊື້ອ(ເບິ່ງທາງລາຍລະອຽດຂາ້ງລຸມ່ນີ)້ຫຼືວ່າມລີັງແຄຕາມໜັງຕາ.ເມື່ອໜັງຕາແລະ
ໃບໜ້າບໍລເິວນຕາມີຄວາມສະອາດ,ນໍ້າຕາແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທໍາມະຊາດຂອງດວງຕາຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາມີ
ສຸຂະພາບດ.ີ

ການປິ່ນປວົ

ສ�າລັບຕາແຫ້ງ,ພັກສາຍຕາດວ້ຍການຫຼັບຕາ,ມືນແລະຫຼັບຕິດຕໍ່ກັນ.ຖ້າຕາຂອງເຈົ້າຍັງແຫ້ງຢູ,່
ສາມາດເອົາຜາຈຸມ່ນໍາ້ອຸ່ນມາປົກຕາຄາ້ງໄວ້ປະມານ5-10ນາທ,ີ1-2ຄັ້ງຕໍ່ມື້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມທໍາ
ມະຊາດໃຫ້ກັບດວງຕາ.ໃຊຢ້າຢອດຕາກໍ່ຊວ່ຍເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດວງຕາໄດເ້ຊັ່ນກັນ(ເບິ່ງໜ້າ32).

ຮັກສາໜັງຕາລອກ,ໃຊ້ຜ້າຈຸມ່ນໍ້າອຸ່ນປົກຕາຄາ້ງໄວ,້ເຮັດແບບນ້ີ2-4ຄັ້ງຕໍ່ມື,້ຫຼັງຈາກນັ້ນລາ້ງໜັງຕາເບາົໆ.
ຖ້າວ່າຍັງບໍ່ດີຂື້ນ,ອາດເປັນອາການໜັງຕາຕິດເຊືອ້ຈາກເຊືອ້ແບກທເິຣຍເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊຢ້າຕ້ານເຊືອ້ອີຣິໂທ
ຣໄມຊິນທາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ທາມືລ້ະ2ຄັ້ງຕິດຕ່ໍກັນ7ວັນ.(ເບິ່ງຂໍ:້ການປິ່ນປວົຕາດ້ວຍຢາ
ຕ້ານເຊື້ອ,ເບິ່ງໜ້າ32ຫາ33).

ໜັງຕາເປນັຕຸມ່ແລະໄຄ່ບວມ
ມີຕຸ່ມໂພງແດງຢູ່ໜັງຕາປົກກະຕແິລວ້ແມນ່:

· ຕາຕໍ້ມີຄວາມເຈັບປອດບໍລິເວນຕຸ່ມເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກຕິດເຊື້ອຢູ່ບໍລິເວນຂົນຕາ,ຫຼື
· ຕຸ່ມສີວອຸດຕັນ,ເປັນຕຸ່ມນອ້ຍໆທີ່ບໍ່ເຈັບ,ເຊິ່ງເກີດຈາກການອຸດຕັ້ນຂອງໄຂມັນຢູ່ໜັງຕາ.

ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອຈະເລີມ່ຈາກບໍລເິວນຂົນຕາແລະລາມເຂົາ້ໄປໃນໜັງຕາ.

ຕຸ່ມສອງຊະນິດນີ້ສາມາດຮັກສາໄດໂ້ດຍການເອົາຜ້າຈຸມ່ນໍ້າອຸ່ນມາປົກຕາຄາ້ງໄວ້15-20ນາທີ/ຄັ້ງ,
ເຮັດແບບນີ້ມືລ້ະ4ຄັ້ງ.ໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນກໍພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຜ້າອຸ່ນຕະຫຼອດເວລາແຕ່ກໍບໍໃ່ຫ້ຮອ້ນຈົນເກີນ
ໄປ.ຫ້າມບີບຫຼແືກະຕຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ່ມມີອາການຮາ້ຍແຮງຂື້ນອີກ.

ຖ້າອາການໄຄ່ໂພງຍັງບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນ2-3ວັນ,ຄວນໄປພົບແພດ.

ຕາຕໍແ້ມນ່ການຕິດເຊື້ອບໍລເິວນຂົນຕາແລະ
ຈະມີອາການເຈັບ.

ເປັນຕຸ່ມຢູ່ໃຕ້ໜັງຕາທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບເຊິ່ງອາດຈະແມນ່ຕຸ່ມ
ສີວອຸດຕັນ.
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ໂຟລດເຕີ້ສ໌((floaters)ການເບິ່ງເຫັນຈດຸນອ້ຍໆລອຍໄປມາໃນຕາ)
ໂຟລດເຕີ້ສ໌ຫຼືຈຸດນ້ອຍໆໃນດວງຕາເຫັນບາງຄັ້ງຄາວເມື່ອເບິ່ງເຂົາ້ໄປບ່ອນແຈ້ງຈະເຫັນ(ຄືກັບຝາຜະໜັງ
ຫຼືທອ້ງຟາ້).ຈຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະເຄື່ອນໄປມາເວລາທີເ່ຮາົແນມໄປມາທີເ່ຮັດດວງຕາເຄື່ອນເໜັງ
ເບິ່ງຄາ້ຍກັບແມງມີ່ບິນໄປມາ.ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ຈຸດເຫຼົ່ານີແ້ມນ່ບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ.

ຖ້າຈຸດນ້ອຍໆເຫ່ົຼາມຈີໍານວນເພີ່ນຂື້ນກັນທັນຫັນແລະການເບິ່ງເຫັນຂອງດວງຕາຂາ້ງໃດໜຶ່ງມີບັນຫາຫຼື
ຈະເລີມ່ເຫັນແສງຍິບຍັບໃນຕາ,ອາການດັ່ງກ່າວນີແ້ມນ່ອາການຂ້ັນຕົ້ນຂອງຈໍປະສາດຕາອຽງ.ຜູ້ທີ່ມີອາການເ
ຊັ່ນນ້ີຄວນໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດເ້ພື່ອປຽ່ນຈໍປະສາດຕາ.

ການຂາດວິຕາມນິເອA(ຕາບອດກາງຄນື,ພາວະເຍື່ອຕາຂາວແລະ
ກະຈົກຕາແຫ້ງແລະໜາຂຶນ້ຜິດປົກກະຕິດເນື່ອງຈາກຂາດວນິຕາມນິຫຼື
ເປນັພະຍາດ)
ການຂາດວິຕາມນິເອAເປັນໜຶ່ງໃນການຂາດສານອາຫານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍຕາຂອງເດັກ,
ທັງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ.້ນີ້ແມນ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ.້

ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຈະເກີດກັບຕາຂອງເດັກອອ່ນຄວ
ນໃຫ້ເຂາົເຈົ້າໄດ້ກິນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດວ້ຍທາດວິຕາມນິເອ
A,ລວມທັງອາຫານທີ່ມສີີສົມ້ເຊັ່ນ:ຫົວກະລົດ,ໝາກມວ່ງ,
ໝາກຮຸງ່,ພຶດຜັກໃບຂຽວ,ປາແລະໄຂ.່ໃຫເ້ດັກກິນນົມແມ່
ກໍ່ສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນບັນຫາຕາທີ່ມັກເກີດກັບເດັກ
ທີ່ມສີາເຫດມາຈາກການຂາດວິຕາມນິເອA,ນອກຈາກນີ້ນົມແມ່ກໍໃ່ຫ້
ສານອາຫານອື່ນໆທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກຕື່ມອີກ.

ຖ້າບອ່ນໃດທີ່ມເີດັກນອ້ຍທີ່ຂາດວິຕາມນິເອA,ອາດຈະໃຫເ້ດັກກິນວິຕາມນີເອAໃນທຸກໆ6ເດືອນ(ໜ້າ
34).

ອາການສະແດງອອກ

ກອ່ນອື່ນຕາຈະແຫ້ງແລະສາມາດຜະລິດນໍ້າຕາໜອ້ຍ.ຈາກນັ້ນກໍຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດໃີນເວລາກ
າງຄືນຫຼືບ່ອນທີມແີສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ.ຕາຂາວຈະສນູເສຍຄວາມແວວວາວໃນຕາແລະເລີມ່ຫຽ່ວແຫ້ງ.
ສຸດທ້າຍຈະເຮັດໃຫ້ຕາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂື້ນແລະອາດຈະເຮັດໃຫເ້ດັກນອ້ຍຕາບອດໄດ.້

ການປິ່ນປວົ

ຖ້າເດັກນອ້ຍບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດັເຈນໃນເວລາກາງຄືນຫຼືບ່ອນທີມແີສງສະຫວ່າງໜ້ອຍຫຼືເດັກນອ້ຍ
ເປັນພະຍາດໝາກແດງ,ແມນ່ໃຫ້ກິນວິຕາມນີເອA(ໜ້າ34).
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ຕາເຫຼ່
ຖ້າຕາຂອງເດັກຂ້າງໃດໜຶ່ງຫຼືທັງສອງບໍ່ຢູ່ໃນລັກສະນະຊືຕ່ົງ,ລັກສະນະແບບນີ້ຈະເຮັດສນູເສຍການເ
ບິ່ງເຫັນເພາະແມນ່ຕາເຫຼ.່ຄວນພາເດັກໄປພົບແພດຜູ້ຊ່ ຽວຊານຕາ.ມນັອາດຈະບໍແ່ມນ່ເລື່ອງຮີບດວ່ນ,
ແຕ່ການເບິ່ງເຫັນຂອງເຂາົເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂຫຼືຮັກສາແຕ່ຕອນຍັງນອ້ຍ.

ການປິ່ນປວົ

ແພດອາດຈະປິດຕາຂາ້ງທີ່ປົກກະຕໄິວເ້ພື່ອຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ຕາຂາ້ງທີເ່ຫຼ່ນັ້ນສາມາດເຮັດວຽກຫຼືເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂື້ນ
ຫຼືອາດຈະໃຫໃ້ສແ່ວ່ນຕາທີເ່ຮັດມາສະເພາະເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ຕາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢາ່ງປົກກະຕ.ິການຜ່າຕັດ
ສາມາດັດໃຫ້ຕາທີເ່ຫຼ່ນັ້ນໃຫ້ມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິໄິດ,້ແຕ່ກະບໍຈ່ໍາເປັນປານໃດ.

ບາງຄັ້ງການປິດຕາຂ້າງທີ່ປົກກະຕິຈະຊວ່ຍໃຫ້ຕາຂ້າງທີເ່ຫຼ່ນັ້ນກັບມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິແລະ
ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂື້ນ.ເດັກນ້ອຍບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ປິດປະມານ3-2ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ແລະ

ບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ປິດຕະຫຼອດມື.້

ການຖືພາແລະການເບິ່ງເຫັນ
ການປຽ່ນແປງຮໂໍມນໃນຮາ່ງກາຍເວລາແມຍ່ິງຖືພາສາມາດເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນມີການປຽ່ນແປງ,ແຕ່ຫຼັງຈາກ
ເກີດລູກແລວ້ການເບິ່ງເຫັນກໍ່ຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິຄເືກົ່າ.

ແມຍ່ິງຖືພາທີ່ມີອາການຕາມວົຫຼືເຫັນເປັນລາງໆບໍ່ຊດັເຈນ,ຕາລາຍ,ຕາຂາ້ງໃດໜຶ່ງເສຍການເບິ່ງເຫັນຫຼື
ຈະເຫັນພາບຊ້ອນແບບກະທັນຫັນແມນ່ເປັນສນັຍານອັນຕະລາຍທີເ່ອີ້ນວ່າອາການຊັກຫຼືໂຄມາເນື່ອງຈາກມີ
ຄວາມດັນສູງຕອນທີ່ຖືພານອກຈາກນີ,້ຍັງເຮັດໃຫເ້ຈັບຫົວແລະຄວາມດັນເລືອດສູງ(140/90ຫຼືສູງກວ່ານີ)້.
ຄວນປຶກສາແພດທັນທ.ີ

ຄວນໃຫ້ແມຍ່ິ່ງຖືພາກວດສຸຂະພາບວ່າເປັນໂລກໜອງໃນແລະໜອງໃນທຽມຫຼືບໍ່
ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບການປິ່ນປວົຖ້າວ່າເປັນໂລກນີ.້ແມຍ່ິງສາມາດເປັນໂລກນີໄ້ດເ້ຊິ່ງຕິດຕໍ່ຈາກການມເີພດສາໍ
ພັນເຊິ່ງເຂາົເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຫຼືບໍ.່ຖ້າເຊືອ້ໂລກນີ້ຕິດຕໍໄ່ປສູ່ຕາຂອງລູກໃນທ້ອງ,ເວລາເກີດ
ກໍ່ຈະເຮັດໃຫເ້ດັກສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນໄດ.້

ປ້ອງກັນແມຍ່ິງຖືພາຈາກພະຍາດໄຂອ້ອກຕຸ່ມແລະຊິກາ,ເຊິ່ງເປັນພະຍາດທີເ່ຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາ
ຮຸນແຮງກັບດວງຕາຂອງເດັກນອ້ຍ.ໄຂອ້ອກຕຸ່ມເຢຍລະມນັສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດວ້ຍການສັກວັກຊິນ.
ສາໍລັບຂໍ້ມນູເພີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບໄຂຊ້ິກາແລະວິທີການປ້ອງກັນ,ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ການເຈັບປວ່ຍຈາກຍຸງກັດ
(ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຮຽບຮຽງ)
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່:ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
24 ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ



ການເຈັບປວ່ຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ດວງຕາ
ການຕິດເຊືອ້ຫຼືການເຈັບປວ່ຍຂອງພາກສວ່ນທັງໜົດຂອງຮາ່ງກາຍແມນ່ສາມາດສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາຂອງເຮາົໄດ.້ເມື່ອມີບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາ,ມນັເປັນການດີທີ່ຈະຄາໍນຶງເຖິງວ່າມນັອາດ
ຈະຍ້ອນການເຈັບປວ່ຍແນວອຶ່ນ.

ວັນນະໂລກສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາອັກເສບແລະເຮັດໃຫ້ຕາແດງໄດ້ຫຼືບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດັເຈນ.
ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ອາການຂອງວັນນະໂລກຈະສະແດງອອກທີ່ປອດກອ່ນຫຼືສວ່ນອື່ນໆຂອງຮາ່ງກາຍ.

ເຊືອ້ເຮັດຊໄ໌ອວີ(HIV)ແລະໂລກເອດສ:໌ບັນຫາດວງຕາແລະການສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນຂອງຄົນທີ່ມີ
ເຊື້ອເຮັດຊໄ໌ອວີ(HIV)ແມນ່ສາມາດປອ້ງກັນໄດໂ້ດຍກິນຍາຮ່ວມກັບຢາປວົເຮັດຊໄ໌ອວີ(HIV)ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ
ເອອາທີ(ART).ຄວນໄປກວດສາຍຕາເບິ່ງກ່ອນ,ຖ້າພົບວ່າຕາມີບັນຫາເຈົ້າສາມາດເລີມ່ປິ່ນປວົໄດເ້ລີຍຖ້າຕ
ອ້ງການ.

ໂລກຜິວໜັງອັກເສບ(ຕຸ່ມເປຶ່ອຍ)ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍລາມເຖິງຕາ,ເຊິ່ງເຮັດໃຫເ້ກີດບາດແຜຢູແ່ກ້ວຕາທີ່ມີອາກ
ານເຈັບ,ຕາຟາງແລະມນີໍ້າຕາ.ກິນຢາຕ້ານເຊືອ້ແລວ້ຈະຊວ່ຍໄດ.້ຫ້າມບໍໃ່ຫໃ້ຊຢ້າຢອດຕາທີ່ມີສານສະເຕີ
ລອຍ-ເຊິ່ງມນັຈະເຮັດອາການຮາ້ຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

ບັນຫາທີ່ກຽ່ວກັບຕັບ:ໂລກຂີ້ໝາກເຫຼືອງ(ເຮັດໃຫ້ໜັງແລະຕາເຫຼືອງ),ເມື່ອຕາຂາວກາຍເປັນສເີຫຼືອງ(ຫຼື
ຜີວໜັງຂອງຄົນຜິວຂາວຈະມລີັກສະນະອອກສເີຫຼືອງ),ລັກສະນະນີແ້ມນ່ອາການຂອງຕັບອັກເສບ(ໃຫ້ເບິ່ງ
ບົດທີ່ທີ່ເວົ້າກຽ່ວກັບເຈັບທ້ອງ,ຖອກທ້ອງ,ແລະແມ່ພະຍາດ,ໜ້າ7)

ໂລກເບາົຫວານແລະຄວາມດນັເລອືດສູງ
ຄົນທີເ່ປັນໂລກເບາົຫວານອາດຈະມີບັນຫາດ້ານສາຍຕານ�າ.ເມື່ອເປັນແຮງຂື້ນ,ໂລກເບາົຫວານສາມາດສາ້ງ
ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ດວງຕາໄດ້(ກໍລະນີທີ່ຮາ້ຍແຮງເອີ້ນວ່າໂລກເບາົຫວານຂື້ນຕາ).ຖ້າບໍໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົ,
ໂລກເບາົຫວານສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ.້ຕາມວົແມນ່ສາມາດອາດຈະແມນ່ອາການຂັ້ນເລີມ່ຕົ້ນຂອງການ
ມີປະລມິານນໍ້າຕານສູງໃນເລືອດແລະຄົນທີ່ມີອາການລັກສະນີ້ອາດເປັນໂລກເບາົຫວານກໄໍດ.້
ຖ້າມີອາການຕາມວົ,ຫິວນໍ້າແລະຖ່າຍເບາົຕະຫຼອດແມນ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນໂລກເບາົຫວານ.
ຖ້າມີອາການເຫຼົ່ານີ,້ການກວດສຂຸະພາບທໍາມະດາກໍ່ສາມາດຢັ້ງຢຶນໄດແ້ລວ້.

ຊວ່ຍຄົນທີເ່ປັນໂລກເບາົຫວານໂດຍຫຼຸດປະລມິານນໍ້າຕານໃນເລືອດແລະແນະນໍາໃຫເ້ຂາົເຈົ້າໄປພົບແພດ
ເພື່ອປິ່ນປວົຕາປີລະຄັ້ງເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າດວງຕາຖືກທໍາລາຍຈາກໂລກເບາົຫວານຫຼືບໍ.່
ພະຍາດກຽ່ວກັບຕາທີເ່ກີດຈາກໂລກເບາົຫວານສາມາດຮັກສາໄດ້ຖ້າຮູໄ້ວ.

ຄວາມດັນເລືອດສູງສາມາສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ດວງຕາແລະການເບ່ິງເຫັນໂດຍ
ການທໍາລາຍຫຼອດເລືອດໃນດວງຕາ.ຢາກຈະຮູ້ວ່າຄວາມດັນເລຶອດສູງຫຼືບໍ່ນັ້ນ,
ວິທີ່ດີທີ່ສຸດຄໄືປກວດສຸຂະພາບ.ການປ້ອງກັນແລະປິ່ນປວົຄວາມດັນຈະຊວ່ຍປອ້ງກັ
ນດວງຕາ.

19 March 2019

25ການເຈັບປ່ວຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາ



ໂລກຕາບອດ(Riverblindnessມີເຊືອ້ພະຍາດonchocerciasis)
ພະຍາດຕາແລະພະຍາດຜີວໜັງຊະນິດນີແ້ມນ່ພົບໜ
ອ້ຍຫຼາຍ,ແຕ່ກໍຍັງສາມາດພົບໄດ້ຢູເ່ຂດຕ່າງໆຂອງທະ
ວີບອັບຟຣິກາ,ປະເທດເຢເມນັແລະບາງຊຸມຊົນໃນເຂດ
ອາເມຊອນຂອງອາເມລິກາໃຕ.້ພະຍາດຕາບອດເກີດຈາກເຊື້ອ
ພະຍາດແມງວັນດໍາເປັນພາຫະນະນໍາເຊືອ້.ເຊືອ້ພະຍາ
ດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຂ້ົາສູ່ຮາ່ງກາຍຂອງຄົນກໍຕໍເ່ມື່ອຖືກແມງ
ວັນດໍາທີ່ຖເືຊື້ອກັດ.

ອາການທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດນີ້

· ຄັນຕາມຜີວໜັງແລະເປັນຜື່ນແດງ
· ສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າມີຕຸ່ມຫຼືກອ້ນເນື້ອຍາວ2-3ຊັງຕີແມັດຢູ່ໃຕ້ຜີວໜັງ

ຖ້າບໍໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົ,ຜີວໜັງຂອງເຮາົກໍຈະຄອ່ຍໆຫຽວ່ແຫ້ງແລະແຕກ.ຈະມີຕຸ່ມຂາວໆແລະ
ແຕກເປັນເກັດຢູ່ບໍລເິວນໜ້າແຂ່ງ.

ການເຈັບປວ່ຍຈາກພະຍາດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາກັບດວງຕາແລະ
ບາງເທື່ອອາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້.ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ຈະເປັນຕາແດງແລະມນີໍ້າຕາໄຫຼອອກ,ແລະ
ຈະຕາມດວ້ຍອາການຂອງມາ້ນຕາອັກເສບ(ໜ້າ17).

ການປິ່ນປວົ

ໃຊຢ້າອເີວເີມັກຕິນ(ivermectin)ເພື່ອປິ່ນປວົພະຍາດຕາບອດ.ການໃຫ້ກີນຢາອເີວເີມັກຕິນ
ໃນທຸກໆຫົກເດືອນຫຼືໜຶ່ງປີເປັນສວ່ນໜຶ່ງຂອງການລະດົມໃຫ້ຊຸມຊົນປ້ອງກັນການພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ,້
ມີພຽງຄົນຈໍານວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ແລະມນັອາດຈະໝົດໄປຈາກເຂດທີ່ມຢີູ່ໃນປັດຈຸບັນກໍໄ່ດ.້

ການປ້ອງກັນ

· ແມງວັນດໍາມັກຈະໄຂ່ໃສ່ບ່ອນທີ່ມີນໍ້າໄຫຼ.ຄວນຖາງຫຼືອະນາໄມພຸ່ມໄມ້ບໍລິເວນຕົ້ນຫວ້ຍແລະຕາມແຄມ
ແມ່ນໍ້າຈະຊວ່ຍຫຼຸດຈໍານວນຂອງແມງວັນຊະນິດນີ້ໄດ້.
· ຫຼີກລຽ້ງການນອນໃນສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງ,ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກາງເວັນເພາະເປັນເວລາທີ່ແມງວັນດໍາ
ມັກກັດຫຼາຍທີ່ສຸດ.
· ຮວ່ມມືກັບກັບໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນແມງວັນດໍາແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນການໃຫ້
ຢາອີເວີເມັກຕິນແກ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນເພື່ອປ້ອງກັນກໍລະນີໃໝ່ໆ ຂອງພະຍາດຊະນິດນີ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຮີບຮ້ອນປິ່ນປວົເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ຕາບອດແລະຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມງວັນ
ມີຂະໜາດໜ້ອຍກວ່າຮູບ
ທໍາອິດຫຼາຍ,ມນັອາດຈະ

ເທົ່າກັບຮູບນີ.້

ແມງວັນດໍາຈະມີລັກສະ
ນະຫຼັງກົ່ງດັ່ງໃນຮູບ,
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ການເບິ່ງເຫັນບ�່ເຫັນດີປານໃດແລະແວນ່ຕາ
ເດັກນອ້ຍແລະຜູໃ້ຫຍ່ຫຼາຍຄົນມັກຈະເບິ່ງບໍເ່ຫັນດ.ີ
ອາດຈະເບິ່ງບໍເ່ຫັນຄົນອື່ນຫຼືອ່ານຂໍຄ້ວາມໃນປາ້ຍຕ່າງທີ່ຢູໄ່ກໆ
ຫຼືຕ້ອງໄດ້ອຽງຕາເບິ່ງໃກ້ໆ.ເຂາົເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກເຈັບຫົວຫຼືມວົຕາ
ຫຼັງຈາກທີ່ຈ້ອງຕາອ່ານປາ້ຍນັ້ນແລວ້.
ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ວ່າຕົນເອງຕ້ອງໄດໃ້ສແ່ວ່ນຕາ.
ເມື່ອໃສແ່ວ່ນຕາທີເ່ໝາະສມົກັບສາຍຕາແ
ລວ້,ເຈົ້າຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດັເຈນຂື້ນ.
ຊອກເບິ່ງວ່າໃນບ້ານຫຼືຊມຸຊົນທ່ີອາໃສຢູມ່ໂີ
ຄງການຊວ່ຍເຫຼືອທີໃ່ຫ້ບໍລິການແທກສາຍຕາ
ແລະມີແວ່ນຕາບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນຫືຼແວ່ນຕາທີ່
ມລີາຄາຖືກບ.ໍ

ມນັເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ສາຍຕາຂອງເ
ຮາົຈະມີການປຽ່ນແປງໄປຕາມການເວລາ.
ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປຽ່ນແວ່ນຕາໃນທຸກໆ2ຫຼື
3ປ.ີ

ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ
ກວດສາຍຕາກັບແຜນວາດວັດແທກອັກສອນ“ອີ”(“E”Chart)

(ສາມາດພີມແຜນວາດອັກສອນ“ອີ”ໄດໂ້ດຍການກົດລິງນີ້‘E’chart).ກວ
ດສາຍຕາເທື່ອລະຂາ້ງແຍກກັນໂດຍໃຊ້ມືຫຼືເຈ້ຍປິດຕາອີກຂາ້ງໜຶ່ງໄວ.້

ແນມເບິ່ງແຕ່ລະແຖວຂອງແຜນວາດອັກສອນ
“ອີ”ຫຼືໃຊ້ມືອີກຂາ້ງໜຶ່ງເພື່ອກວດແລະ
ສັງເກດເບິ່ງວ່າສັນຂອງໂຕອັກສອນ“ອີ”ນັ້ນປີ່ນຂື້ນ,ປິ່ນລົງຫຼື
ປີ້ນໄປອີກຂາ້ງໜຶ່ງ.ແຖວທີ່ມີຕົວອັກສອນຂະໜາດນ້ອຍສຸດ
ແມນ່ວັດໄລຍະການເບິ່ງເຫັນຂອງສາຍຕາ.ຕົວຢາ່ງ,ຖ້າ
ເຮາົສາມາດອ່ານຕົວອັກສອນໃນແຖວທີມຂີະໜາດ6/12
ໄດເ້ກືອບທັງໝົດ,ແຕ່ວ່າອ່ານໄດ້ໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ງຂອງຈໍານວນ
ຕົວອັກສອນທີ່ມຂີະໜາດນ້ອຍກວ່າ,ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເຮາົມລີ
ະດັບການເບິ່ງເຫັນຢູ່ທີ່6/12.

ແຕ່ກອ່ນຂອ້ຍບ�່ຢາກໃຫ້ 
ສາລິຕາ ໃສແ່ວ່ນຕາເລື້ອຍ ເກີນ 
ໄປເພາະຢາ້ນລາວຈະເຮັດແຕກ, 
ແຕ່ວາ່ຕອນນີ້ ຂອ້ຍຮູແ້ລວ້າ່ ລາວຕອ້ງໃສ່
ມນັຕະຫຼອດເວລາເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຈະສາ
ມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢາ່ງຊດັເຈນ. 
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ໃຊ້ມືຊີໄ້ປຕາມທິດຂອງແກນອັກສອນ“ອີ”(‘E’)

ສາໍລັບຜູໃ້ຫຍ,່ຖ້າໄລຍະການເບ່ິງເຫັນບົກຜ່ອງ(ໝາຍເຖິງພວກເຂາົບໍ່ສາມາດອ່ານຕົວອັກສອນໄດໃ້
ນລະດັບ6/18ຫຼືຂະໜາດນອ້ຍກວ່າ),ຄວນພາໄປພົບແພດເພື່ອປິ່ນປວົຕາ.ສາໍລັບເດັກນອ້ຍນັກຮຽນ,
ກວດເບິ່ງວ່າເຂາົເຈົ້າສາມາດອ່ານຕົວອັກສອນທີ່ຢູ່ໃນແຖວ6/12ໄດ້ບ.ໍບາງຄັ້ງນັກຮຽນຮຽນບໍໄ່ດແ້ມນ່ຍອ້ນບໍ່
ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດຊດັເຈນເວລາທີ່ນັ່ງຢູໄ່ກຈາກກະດານ.ໃຫ້ລາວໃສແ່ວ່ນຕາເພື່ອຈະຊວ່ຍໃຫ້ລາວສາມາດ
ຮຽນໄດ້ດີຂື້ນ.

ແຜ່ນວາດອັກສອນ“ອີ”(‘E’)ແມນ່ມີຫຼາຍຂະໜາດທີແ່ຕກຕ່າງກັນໃ
ຫ້ນໍາໃຊເ້ພື່ອວັດແທກສາຍຕາໃນໄລຍະ6ແມັດ,3ແມັດຫຼືອື່ນໆ.ນອນ
ຈາກນີ້ກໍຍັງມໂີປຣແກມສາໍລັບໂທລະສັບມຖືືທີ່ສາມາດສາ້ງອັກສອນ“ອີ”
(‘E’)ໄດໃ້ນຫຼາຍຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນເພື່ອໃຊວ້ັດແທກສາຍຕາໂດຍບໍຈ່ໍາ
ເປັນຕອ້ງໃຊແ້ຜນວາດ.ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການວັດແທກຖືກຕອ້ງຊດັເຈນ,
ຄວນປະຕິບັດຕາມຄາໍແນະນໍາການໃຊແ້ຜ່ນວາດອັກສອນ“ອີ”(‘E’)ຫຼື
ໂປແກຣມໃນໂທລະສັບຢາ່ງລະອຽດ.ແທກໄລຍະຫ່າງການຢຶນຂອງຜູ້ທີ່ຈະ
ວັດແທກສາຍຕາໃຫ້ຖືກຕ້ອງເວລາແທກສາຍຕາ.

ພີມແຜ່ນວາດອັກສອນ“ອີ”(‘E’)
ອອກມາໃຊ້ວັດແທກສາຍຕາໂດຍໃຫ້ຜູ້ທີ່
ຈະແທກຢືນຫ່າງຈາກແຜນວາດ3ແມັດ.

ມີ2ວິທໃີນການລາຍງານວ່າຜູ້ທີແ່ທກສາຍຕານັ້ນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີສາໍໃດໂດຍອິງຕາມກາ
ນວັດແທກຈາກການໃຊແ້ຜ່ນວາດວັດແທກສາຍຕາ.ຖ້າໃຊ້ຫົວໜວ່ຍວັດແທກເປັນຟຸດ(foot)
ກຸ່ມຕົວເລກທີ່ຊີໃ້ຫເ້ຫັນມີ20/200,20/20ແລະອື່ນໆເລິມ່ຕົ້ນຈາກເລກ20ເພາະວ່າໄລຍະ20
ຟຸດ(6ແມັດ)ແມນ່ໄລຍະສາໍລັບເຄື່ອງວັດແທກຂະໜາດໃຫຍ.່ຖ້າໃຊ້ຫົວໜວ່ຍວັດແທກທີເ່ປັນແມັດ,
ຕົວເລກຈະເລີມ່ທ່ີ6/60,6/6ແລະອື່ນໆເພາະວ່າ6ແມັດເທົ່າກັບປະມານ20ຟຸດ.ແຜ່ນວາດຫຼືລະ
ບົບການວັດແທກໃດກໍຕາມທີເ່ຈົ້າໃຊໃ້ນການວັດແທກໄລຍະການເບິ່ງເຫັນແມນ່ຈະມີໜຶ່ງໃນສອງລະບົບ
ຕົວເລກນີ້ທີ່ຊີ້ບອກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນເຖິງແມນ່ວ່າແຜ່ນວາດທີໃ່ຊຄ້ິດໄລໄ່ລຍະທາງ
ນອກຈາກ20ຟຸດຫຼື6ແມັດນີ.້ຍິ່ງເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດເີທົ່າໃດ,ຕົວເລກໃນການວັດກໍຈະນອ້ຍລົງ
ເທົ່ານັ້ນ.

 6/18=20/60:ຜູໃ້ຫຍ່ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີພໍສາໍລັບການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ

 6/12=20/40:ເດັກນອ້ຍທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີທີ່ຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນ.

 6/6=20/20:ຄົນທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຫຼາຍ
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ແວນ່ຕາອ່ານໜັງສື
ຄົນເຮາົເມື່ອມີອາຍຸ40ປີຂື້ນໄປອາດຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງສິ່ງ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆໄດ້ດີປານໃດເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ
ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດໃ້ຊສ້າຍຕາເບິ່ງໃກ້ໆເຊັ່ນ:ອ່ານໜັງສ,ື
ໄຈແ້ກ່ນພືດ,ຫຼືວ່າແຍ່ຮເູຂັມ.ໃສ່ແວ່ນຕາສາໍລັບສາຍຕາຍາວແມ່ນ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ແຈ້ງຂຶ້ນແລະຈະຊວ່ຍຂະຫຍາຍ
ວັດຖຸທີເ່ຮາົເບິ່ງໃຫໃ້ຫຍຂ່ື້ນແລະສາມາດເຫັນໄດ້ຊດັເຈນ.ແວ່ນ
ຕາດັ່ງກ່າວນີແ້ມນ່ມຂີະໜາດການຂະຫຍາຍທີແ່ຕກຕ່າງກັນ.
ແວ່ນຕາຂະໜາດ+1ຊວ່ຍຂະຫຍາຍຂະໜາດວັດຖໃຸຫຍຂ່ື້ນໃນລະດັບ
ໃດໜຶ່ງ,+2ແມນ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໃນລະດັບກາງ,ແລະ+3ແມນ່ສາມາດ
ຂະຫຍາຍໄດໃ້ຫຍ່ທີ່ສຸດ.ຈະຮູ້ວ່າແວ່ນຕາຂະໜາດໃດຈຶ່ງເໝາະສມົກັບສາ
ຍຕາຂອງເຮາົແມນ່ໃຫ້ລອງໃສແ່ວ່ນນັ້ນອ່ານໜັງສືຫຼືແຍ່ຮເູຂັມໃນໄລຍະທີເ່ໝາະສມົ.

ຖ້າວ່າຜູ້ໃດມີບັນຫາການເບິ່ງເຫັນທັງໃນໄລຍະໃກ້ແລະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດໃ້ນໄລຍະໄກ,ແວ່ນຕາອ່ານ
ໜັງສືແມນ່ບໍ່ສາມາດຊວ່ຍຫັຍງໄດ.້ຄວນໄປພົບຄຼີນິກຕາເພື່ອກວດວ່າມີຫຍັງບໍ່ທີ່ກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່
ງເຫັນຂອງພວກເຂາົ.

ຄອນແທັກເລນແລະການຜ່າຕັດເພື່ອແກໄ້ຂການເບິ່ງເຫັນ
ຄອນແທັກເລນເປັນແຜ່ນຢາງບາງໆທີໃ່ສ່ຕິດກັບຕາເພື່ອແກໄ້ຂການເບິ່ງເຫັນຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນດີຂື້ນ
ເຊິ່ງຄາ້ຍຄືກັບການໃສແ່ວ່ນຕາ.ຫຼັງຈາກກວດສາຍຕາແລວ້,ແພດຊ່ຽວຊານຕາສາມາດຊວ່ຍເຈົ້າ
ໄດໃ້ນການເລືອກຄອນແທັກເລນທີເ່ໝາະສມົກັບຕາຂອງເຈົ້າ.ຫ້າມໃຊຄ້ອນແທັກເລນຂອງຄົນອື່ນ.
ຫ້າມບໍໃ່ຫໃ້ສ່ຄອນແທັກເລນເວລານອນຖ້າວ່າຄອນແທັກເລນນັ້ນບໍແ່ມນ່ແບບທີໃ່ສ່ຂາ້ມຄືນ.ຄອນແ
ທັກເລນມີຫຼາຍປະເພດແລະແຕ່ລະປະເພດກໍມນີໍ້າຢາຂາ້ເຊືອ້ສະເພາະ,ມວີີທເີກັບຮັກສາແລະ
ລາ້ງສະເພາະແຕ່ລະປະເພດ.ຫ້າມໃຊ້ນໍ້າຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງ.

ເຖິງແມນ່ວ່າການໃສ່ຄອນແທັກເລນຈະມີຄວາມສະດວກ,ແຕ່ມນັກໍ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ລ
ະວັງແລະໃຊຢ່້າງຖືກວິທ.ີເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ຕິດເຊື້ອ,ຕ້ອງລາ້ງມໃືຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງກ່ອນສາໍພັດຄອນແ
ທັກເລນ.ຖ້າຮູ້ສຶກຂດັຕາຫຼືລະຄາຍເຄືອງໃນຕາຂອງເຈົ້າຫຼືວ່າຕາເກີດຕິດເຊື້ອ,ໃຫ້ຢຸດໃສ່ຄອນແທັກເລນ
ຈົນກວ່າຕາຂອງທ່ານຈະດີຂື້ນ.ທໍາຄວາມສະອາດແລະຂາ້ເຊື້ອຄອນແທັກເລນກອ່ນທີ່ຈະໃສມ່ນັກັບເຂົາ້ໄ
ປອີກ.ຖ້າຄອນແທັກເລນມີການສິກຂາດບໍລເິວນຂອບແມນ່ບໍໃ່ຫໃ້ຊ.້ຖ້າຮູ້ສຶກເຈັບ,ອອກຮອ້ນ,ນໍ້າຕາໄຫ,ຼ
ຕາແດງຜິດປົກກະຕິຫຼືວ່າມວົຕາ,ນີ້ອາດເປັນສນັຍານອັນຕະລາຍທີເ່ກີດຈາກບາດແຜ່ທີແ່ກ້ວຕາ(ເບິ່ງໜ້າ
16)ຫຼືອາດຈະເປັນຍອ້ນບັນຫາອື່ນທີ່ຮາ້ຍແຮງ.ຄວນປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ ຽວຊານຕາ.

ສາໍລັບບາງຄົນເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນສາມາດແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍການຜ່າຕັດດວ້ຍແສງເລເຊີ(laser)
(ການຜ່າຕັດທີໃ່ຊແ້ສງທີ່ມລີັງສີສູງແທນການໃຊເ້ຄື່ອງມີຜ່າຕັດອ່ືນໆ).ການຜ່າຕັດແບບນີແ້ມນ່ຕ່າງຈາກການ
ຜ່າຕັດເພື່ອປິ່ນປວົຕາຕໍ້ກະຈົກແລະອາດຕ້ອງມີຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍສູງ.ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສນິໃຈຜ່າຕັດ,ມນັເປັນການທີ່
ຈະຂໍຄາໍປຶກສາກັບຜູ້ທີເ່ຄີຍໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຊະນິດນີ້ມາກອ່ນກັບແພດຄົນດຽວກັນທີ່ມີຜົນຂອງການຜ່າຕັດ
ອອກມາດ.ີ
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ຄນົທີ່ຕາບອດຫຼືເບິ່ງບ�່ຄ່ອຍເຫັນທີ່ບ�ສ່າມາດແກໄ້ຂໄດ້
ບາງຄັ້ງເດັກນອ້ຍທີ່ຕາບອດມາແຕ່ກໍາເນີດຫຼືຄົນທີເ່ບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນບໍ່ສາມາດປິ່ນປວົຫຼື
ແກ້ໄຂໄດໂ້ດຍການໃສແ່ວ່ນຕາ,ຜ່າຕັດຫຼືໃຫ້ຢາຊະນິດຕ່າງໆ.

ພວກເຂົາເຈົ້າແມນ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ການດໍາລົງຊວີິດກັບຄວາມຕາບອດແລະການເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ.ດວ້ຍການ
ສະໜັບສະໜຸນຊວ່ຍເຫຼືອຈາກທັງທາງຄອບຄົວແລະສັງຄມົ,ຄົນຕາບອດກໍ່ສາມາດເຂົາ້ໂຮງຮຽນ,ຫາລຽ້ງຊີບ
ແລະມີຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊວີິດງ່າຍຂື້ນແລະມີຄວາມປອດໄພສາໍລັບຜູ້ທີ່ເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຫຼືຕາບອດ:

· ເວລາເວົ້າກັບຄົນຕາບອດຫຼືຄົນທີ່ເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເພື່ອແນະນໍາຕົນເອງໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າເຈົ້າແມ່ນໃຜ,ເວົ້າກັບລາວ
ເຊິ່ງໜ້າແລະບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະຢ່າງໄປບ່ອນອື່ນແລ້ວ.
· ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈັບແຂນສອກເຈົ້າເວລາ
ຢ່າງໄປນໍາກັນ.ເຈົ້າສາມາດເຕືອນ
ແລະເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າເວລາທີມີອັນຕະລາຍ.
ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການໃຫ້ກຽ
ດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຈູງແຂນຫຼືຈັບໂຕເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ຢ່າງໄປນໍາກັນ.
· ສ້າງຮາວຈັບຫຼື
ສາຍເຊືອກທີ່ບອກທາງໄປຫອ້ງນໍ້າຫຼືສະຖານ
ທີ່ອື່ນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປໃນແຕ່ລະວັນ.
· ບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງໃຊ້ຫຼືອຸປະກອນໄປໄ
ວ້ໃນທີ່ຕ່າງໆພາຍໃນເຮືອນ,ໂຮງຮຽນຫຼື
ບ່ອນເຮັດວຽກ.ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊາບຖ້າເຈົ້າຍ້າຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.

· ຂັບຂີ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນເຂດທີ່ມີຄົນຕາບອດ
ອາໃສຢູ່.ແຂວນກະດິງໃສ່ງົວຫຼືສັດລ້ຽງອື່ນໆ
ເພື່ອເປັນການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເບີິ່ງເຫັ
ນຮັບຮູ້.

ເດັກນອ້ຍພິການ,ລວມເຖິງເດັກຕາບອດ,
ແມນ່ມີຄວາມສຽ່ງຫຼາຍທີ່ຈະຖືກລວງລະເບີດ
ຕ່າງໆລວມທັງການລະເມີດທາງເພດຫາຍກ
ວ່າເດັກນອ້ຍຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ປົກກະຕ.ິ
ພວກເຂົາຕ້ອງການການປົກປ້ອງຈາກຄອບຄົວ
ແລະສັງຄມົເພື່ອໃຫເ້ຂາົເຈົ້າມີຄວາມປອດໄພ,
ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ຍັງນອ້ຍ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມຈາກHelping Children Who Are Blind (ປືມ້ການຊວ່ຍເຫຼືອເດັກຕາບອດ)
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍຂ້ືນວ່າເດັກທີເ່ບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນມີການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຕົນເອງ,ໄປໂຮງຮຽນແລະ
ດໍາລົງຊວີິດທີ່ດໄີດແ້ນວໃດ.ຊວ່ຍໃຫເ້ດັກນ້ອຍໄດໄ້ປມາໃນບ່ອນຕ່າງໆ,ເຂົາ້ໃຈສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງແລະຮຽນຮູ້ທັກສະທີເ່ຂາົເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຮູແ້ມນ່ເປັນສິ່ງທີ່ສາໍຄັນຫຼາຍ.ສຶກສາເພີ່ມຈາກ
A Health Handbook for Women with Disabilities (ປືມ້ຄູ່ມສືຂຸະພາບສ�າລັບຜູ້ຍງິພິການ)ເພື່ອໃ
ຫ້ຮູເ້ຖິງວ່າພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ,ຄອບຄົວແລະສັງຄມົສາມາດຊວ່ຍຄົນພິການໃຫ້ມຊີວີິດແລະ
ສຸຂະພາບທີ່ດໄີດ້ແນວໃດ.

ລະວັງມເີດັກນ້ອຍຕາບອດ
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ບນັຫາກຽ່ວກັບຕາແລະ
ການເບິງ່ເຫນັ:
ຢາປິນ່ປວົພະຍາດ
ວິທໃີຊ້ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ຫຼືຢາຢອດຕາ
ລາ້ງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນແລະຫຼັງການຢອດຫຼືໃສ່ຢາຕາຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງເພາະການຕິດ
ເຊື້ອຕາສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍການສາໍຜັດໜ້າຂອງຄົນຈັບຕາແລະແລວ້ເອົາມື
ມາສໍາພັດຕາຂອງຕົນເອງ.ແກ້ວຢາຢອດຕາມາພ້ອມກັບຝາປິດ.ຊວ່ຍໄຂຝາແລະສະແດງວິທີການນໍາໃຊໃ້ຫ້
ຄົນເຈັບເບິ່ງເຖິງການຢອດຕາ1ຢອດ.

ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຜົົົນດ,ີຢາຢອດແລະຢາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ຕ້ອງໃສໃ່ຫເ້ຂົາ້ໄປໃນດວງຕາ-
ບໍ່ແ່ມນ່ໃສ່ຢູ່ນອກ-ໜັງຕາ.ໃສ່ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ຈະຢູໄ່ດ້ດົນກັບຕາແລະໄດ້ຜົນດເີມື່ອ
ໃຊເ້ວລາກາງຄືນ,ແຕ່ວ່າມນັຈະເຮັດໃຫ້ມວົຕາຊົວ່ຄາວ,ສວ່ນຢາຢອດແມນ່ຈະສະດວກໃນເວລາກາງເວັນ.

ເພື່ອຫຼີກລຽ້ງບໍໃ່ຫແ້ບັກທເິລຍກະຈາຍ,ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼອດຫຼືກອ່ງຢາຢອດສໍາພັດກັບໜວ່ຍຕາ.


ການໃຊ້ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ແມນ່ໃຫ້,ຄອ່ຍໆເອົາຫຼອດເຂົາ້ໄປໄກເ້ປືອກຕາເບື້ອງລຸມ່ແລະ
ປີບຢາທາເຂົາ້ໄປຕາມລວງຍາວຂອງຕາ,ເລີມ່ຈາກມມຸແຈເບື້ອງໃນຕາອອກມາຫາຂອບຕາ.

ການໃຊຢ້າຢອດຕາ,ແມນ່ໃຫ້ດຶງໜັງຕາດ້ານລຸມ່ອອກມາໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ສາມາດເກັບນໍ້າໄວ້ໄດ້ເມື່ອ
ເຮາົຢອດຢາໃສ່ໄດ.້ແລະບີບຢາອອກຈາກກ໋ອງປະມານ1-2ຢອດໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຈອ້ງເບິ່ງກອ່ງຢານັ້ນ.
ຄອ່ຍໆຫຼັບຕາ,ແຕ່ບໍໃ່ຫ້ສີຫຼືສາໍຜັດຕາ.ຢາທີ່ຢອດເຂົາ້ໄປນັ້ນສວ່ນຫຼາຍຈະກະຈາຍໄປທົ່ວດວງຕາ.

ຢາຕາ
ຊະນິດ

ຂີເ້ຜິ້ງ


(ຫຼືອອ
ຍເມັ້ນ

)
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ປະເພດຂອງຢາຢອດຕາທີ່ນິຍມົໃຊ້
ຢາຢອດຕາທີ່ມຢີາຕ້ານເຊືອ້ແມນ່ໃຊເ້ພື່ອປິ່ນປວົຕາຕິດເຊືອ້ທີເ່ກີດຈາກການມແີບກທເິລຍເຂົາ້ໄປໃນດວງຕາ.
ຢາປະເພດນີ້ກໍຍັງມໃີນຮູບແບບຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້).ຢາຢອດຫຼືຢາທາຕາທີເ່ປັນຢາຕ້ານເຊື້ອຈະບໍ່ສາ
ມາດປິ່ນປວົອາການຂດັ(ລະຄາຍເຄືອງໃນຕາ)ຫຼືຕາແດງທີເ່ກີດຈາກເຊືອ້ພະຍາດອື່ນ.

ຢາຢອດຕາທີ່ປະສມົຢາແອນຕີຮິດຕາມນິ(antihistamines)ເພື່ອໃຊແ້ກ້ອາການທີ່ມນີໍ້າຕາໄຫຼຕະຫຼອດ,
ຕາແດງແລະຄັນຕາເຊິ່ງເກີດຈາກການແພ້(ເຊັ່ນ:ອາຫານ,ກິ່ນແລະອື່ນໆ).ໃຊ້ຜ້າແພຈຸມ່ນໍາເຢັນປົກດວງຕ
າຊວ່ຍຫຼຸດຜອ່ນອາການຄັນຫຼຸດລົງແລະບໍມ່ີຜົນກະທົບຫຍັງ.

ຢາຢອດຕາສ�າລັບເຮັດໃຫ້ຕາຊຸມ່ຊື່ນ,ເອີ້ນວ່ານໍາຕາປອມຫຼືນໍາ້ຕາທໍາມະຊາດ,ໃຊເ້ວລາທີ່ດວງຕາແຫ້ງ.
ຢາປະເພດນີ້ສາມາດໃສ່ຢາໄດເ້ຖິງ4ຄັ້ງຕໍ່ມື້ແລະໃສເ່ວລາກາງຄືນກອ່ນນອນອີກ.ຫຼັບຕາໂດຍໃຊແ້ຂນ
ກ່າຍປົກຕາປະມານ5-10ນາທີແລະເຮັດແບບນີ້1-2ຄັັ້ງຕໍ່ມີືຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າສາ້ງຄວາມຊຸ່ມຊືນ
ພາຍໃນມັນເອງ.

ຢາຢອດຕາທີ່ມສີວ່ນປະກອບຂອງນາທາໄມຊີນ(natamycin)ເຊິ່ງບາງເທື່ອແພດຫຼື
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກກໃໍຊຢ້ານີເ້ພື່ອປ້ອງກັນຕາຕິດເຊື້ອຍ້ອນເຊື້ອລາເວລາມີບາດແຜບໍລເິວນແກ້ວຕາ.

ຢາຢອດຕາທີ່ມສີວ່ນປະກອບຂອງເຕຕຣາຮໂິຣໂຊລນິ(tetrahydrozoline)ຫຼືນາໂຊລນິ(naphzoline)ເຊິ່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືຶຶອດແດງຫົດຕົວລົງແລະເຮັດໃຫ້ຕາບໍເ່ປັນສແີດງ.ຢານີ້ບໍໄ່ດ້ປິ່ນປວົສາເຫດທີເ່ຮັດໃຫ້ຕາແ
ດງ,ດັ່ງນັ້ນບໍຈ່ໍາເປັນທີ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊືຢ້ານີ້ມາໃຊ.້

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ !  

ຢາຢອດຕາທີ່ມສີານສະເຕີລອຍ(ເຊັ່ນ:ເປັຣດນໂີສໂລນ(prednisolone)ຫຼືເດຊາເມັດທາໂຊນ
(dexamethasone))ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບຕາຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຫຼືວ່າມີພະຍາດຕາອື່ນໆ.
ຖ້ານໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກວິທ,ີສານດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາຫຼືອາດຈະເຮັດໃຫເ້ກີດບັນຫາອື່ນໆກັບດວ
ງຕາເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົດວ້ຍວິທີການອື່ນ.

ການປິນ່ປວົພະຍາດຕາດວ້ຍການໃຊຢ້າຕາ້ນເຊືອ້
ການປິ່ນປວົຕາທ່ີນໍາໃຊຢ້າຕ້ານເຊື້ອເຊິ່ງຈະມີຄາໍວ່າ“ຕາ”ຫຼື“ກຽ່ວກັບຕາຫຼືພະຍາດຕາ”
ທີ່ຂຽນຕິດຢູ່ຕາມຫຼອດຫຼືຂາ້ງກ່ອງຢາແມນ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະໃຊ້ກັບຕາ.ຫ້າມໃຊຢ້າທີໃຊ້
ກັບຜີວໜັງມາໃຊ້ກັບຕາ.

ຢາຕ້ານຕາເຊື້ອຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ແລະຢາຢອດຕານັ້ນຊວ່ຍປິ່ນປວົການຕິດເຊືອ້ໃນຕາທີ່
ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອແບັກທເິຣຍແລະປິ່ນປວົແກ້ວຕາເປັນບາດ.ຄມີອີລໂີທໄມຊີນ(erythromy-
cin)ຫຼືເຕທຣາຊລິນິ(tetracycline)ແມນ່ໃຊ້ກັບເດັກນອ້ຍເກີດໃໝເ່ພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ຕາເດັກຕິດ
ເຊື້ອເຊິ່ງອາດຈະເກີດໃນເວລາເກີດອອກມາ.

ຢາຕ້ານເຊືອ້ທີ່ມັກໃຊໃ້ນຢາປິ່ນປົວຕາປະກອບມ:ີ

· 1%ຄີມເຕທຣາຊິລິນ(tetracycline).
· 0.5%ຫຼື1%ຄີມອີລີໂທໄມຊີນ(erythromycin).
· 0.3%ຢາຢອດຕາຊິໂປຣໂຟຊາຊີນຫຼືຢາຕາຊະນິດຂີ້ເຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັ້ນ)
· 0.3%ຢາຢອດຕາໂອໂຟຊາຊິນ(ofloxacin)ປະກອບໃນຢາຢອດຕາ
· 10%ຢາຢອດຕາຊັນເຟດຕາມິດ(sulfacetamide)
· 0.5%ຢາຢອດຕາໂຊຣາເຟນິໂຄ(chloramphenicol)
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ວິທີການນ�າໃຊ້ 
ເພື່ອຢາກໃຫ້ຢາທັງສອງຊະນິດລວມມີຢາຢອດແລະຢາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ,ມນັໄດ້
ຜົນຫຼືຄຼມີ,ຕ້ອງໃສໄ່ປໃນໜັງຕາ,ບໍແ່ມນ່ໃຊ້ພາຍນອກ.ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້(ເບິ່ງໜ້າ31)

ສ�າລັບຄົນທີເ່ປັນຕາແດງທີເ່ກີດຈາກເຊືອ້ແບກທເິຣຍ.

ໃຊຢ້າປ່ິນປວົຕາບໍວ່່າຈະເປັນຢາຕາຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ຫຼືຢາຕ້ານເຊື້ອຢອດໃສ່ຕາທັງ2ຂາ້ງ
4ຄັ້ງຕໍ່ມືຕະຫຼອດ7ມື.້ເຖິງແມນ່ວ່າການເປັນຕາແດງມີອາການດີຂື້ນ,ຄວນຈະສືບຕໍໃ່ສ່ຢາໃນຕະຫຼອດ
7ວັນເພື່ອຈະເຮັດດວງຕາບໍ່ຕິດເຊື້ອອີກ.ໃນການປິ່ນປວົຮັກສາຕາແດງນີ,້ບາງຄັ້ງອາດໃຊເ້ວລາ2
ມືເ້ພື່ອຢາຈະອອກລິດ.

ການປິ່ນປວົຮັກສາບາດແຜໃນແກ້ວຕາ

ຢອດຢາຕ້ານເຊື້ອຕາທຸກໆຊົວ່ໂມງແລະສົ່ງໄປປິ່ນປວົຢູໂ່ຮງໝໍຫຼືຄຼິນິກ.ຢອດຢາທຸກໆ1ຊົວ່ໂມງຕະຫຼອດ
24ຊົວ່ໂມງແລະຖ້າວ່າອາການດີຂື້ນກໍປຽ່ນມາຢອດ4ຄັ້ງຕໍ່ມື້ພາຍໃນ7ວັນ.ຖ້າວ່າຢອດແລວ້
ອາການບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນ2ວັນຄວນປຶກສາແພດຫຼືຜູ້ຊ່ ຽວຊານ.ສາໍລັບບາດແຜໃນແກ້ວຕານີ,້
ຫ້າມເດັດຂາດບ່ໍໃຫໃ້ຊຢ້າຢອດຫືຼຢາທາທີ່ສວ່ນປະກອບຂອງສານລະລາຍນໍ້າ.

ລິດສີດວງຕາ(ການອັກເສບແລະມີບາດແຜທີເ່ຍື້ອຫຸ້ມຕາ)

ຖ້າບໍມ່ຢີາອາຊໂິທຣໄມຊິນ(azithromycin)ກໍສາມາດໃຊຢ້າເຕທຣາຊລິນິ(tetracycline)
ທີເ່ປັນຊະນິດຂີເ້ຜິ້ງ(ຫຼືອອຍເມັນ້)ໄດ.້ໃຊ້ເຕທຣາຊລິນິ(tetracycline)1ເປເີຊັນ
ທາໃສ່ໜັງຕາທັງສອງຂາ້ງ,ທາ2ຄັ້ງຕໍ່1ວັນຕະຫຼອດໄລຍະ6ອາທິດ.

ການປ້ອງກັນບັນຫາກຽ່ວກັບຕາສ�າລັບເດັກນອ້ຍເກີດໃໝ່

ຢາຕ້ານເຊືອ້ສາມາດໃຊ້ປ້ອງກັນຕາຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝໄ່ດເ້ຊິ່ງອາດຈະຕິດມາຈາກແມໃ່ນເວລາເກີດ.

ຫຼັງຈາກໃຊ້ຜ້າແພເຊດັຫຼືນໍາ້ລາ້ງໜັງຕາຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທັນທີທັນໃດແລວ້,ໃຫໃ້ຊຢ້າຕ້ານເຊືອ້ຊະນິດຂີ້ຜິ້ງ(
ຫຼືອອຍເມັນ້)ໃຫເ້ດັກເກີດໃໝ່ທຸກຄົນພາຍໃນ2ຊົວ່ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລວ້.

ໃຊຢ້າເຕທຣາຊລິນິ(tetracycline)1%ຫຼືຢາອີລໂີທໄມຊີນ(erythromycin)0,5-1%ທາດວງຕາທັງສອງ
ຂາ້ງຂອງເດັກນອ້ຍເກີດໃໝ່ພາຍໃນ2ຊົວ່ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລວ້,ເຊິ່ງໃຊ້ຢາຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

�  ຄ່ອຍໆດຶງໃຫ້ໜັງຕາເບື້ອງລຸມ່ກວ້າງອອກແລະປີບຄມີໃສໃ່ນໜັງຕານັ້ນໃຫເ້ປັນແຖວຍາວແຕໃ່ນອອກນອກ
(ເບ່ິງໜ້າ31).ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ຫຼອດຢາສາໍພັດກັບຕາເດັກນ້ອຍແລະບ່ໍໃຫເ້ຊດັຢາທີ່ຢອດໄປນັ້ນອອກຫຼື
ທາໄປທ່ົວດວງຕາ.

ຖ້າບໍມ່ຢີາຕາຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ,ແມນ່ໃຫໃ້ຊ:້

2.5%ຂອງນ�າ້ເກືອໂພວໂິດນ(povidone-iodine).

�  ຢອດໃສ່ຕາ1ຢອດແຕ່ລະຂາ້ງ,ຢອດພາຍໃນ2ຊົວ່ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລະຢອດຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ຄ່ອຍໆດຶງໃຫ້ໜັງຕາລຸມ່ເບື້ອງລຸມ່ກວ້າງອອກແລະຢອດຢາໃສ່1ຢອດເຂົາ້ໃນໜັງຕາ(ເບິ່ງໜ້າ31).
ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ຫຼອດຢາສາໍພັດກັບຕາເດັກນ້ອຍ.
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33ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ:
ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ



ຢາອາຊໂິທຣໄມຊນິ
ອາຊໂິທຣໄມຊິນ(azithromycin)ແມນ່ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ສາມາດປິ່ນປວົການຕິດເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດເຊິ່ງລວມທັງ
ໂລກລິດສິດວງຕາ,ໂດຍກິນພຽງ1ເມັດເທົ່ານັ້ນ.ຖ້າພະນັກງານສາທາລະນະສຸກມາເຮັດວຽກໃນບາ້ນຫຼືຊມຸ
ຊົນຂອງເຈົ້າເພື່ອປອ້ງກັນໂລກລິດສິດວງຕາ,ເຂາົຈະເອົາອາຊໂິທຣໄມຊິນ(azithromycin)ໃຫ້ຊາວບາ້ນກິນ
ເພື່ອປິ່ນປວົແລະປ້ອງກັນໂລກລິດສິດວງຕາ.

ວິທີການນໍາໃຊ ້

ລິດສີດວງຕາ(ການອັກເສບແລະມີບາດແຜທີເ່ຍື້ອຫຸ້ມຕາ)

�  ສ�າລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍແຸຕ່6ເດືອນແລະອາຍຸຫຼາຍກວ່າ6ເດືອນ,ເຊິ່ງມນີໍ້າໜັກເຖິງ40ກໂິລ.ກາ
ນໃຫ້ຢາແມນ່ຄິດໄລໂດຍອີງຕາມນໍ້າໜັກ:ໃຫ້ຢອດຢາເຂົາ້ປາກ20ມນິລິກາມຕໍ່ນໍາ້ໜັກເດັກນ້ອຍ1
ກໂິລ.ແຕ່ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ປະລມິານກາຍ1000ມນິລິກຣາມ(1ກຣາມ).ສາໍລັບເດັກອອ່ນ,ປົນອາຊໂິທຣໄມຊິນ
(azithromycin)ກັບນໍ້າເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ200ມນິລິກຣາມ/5ມນິລິລິດ.ຕົວຢາ່ງ,
ເດັກນ້ອຍທີ່ມນີໍ້າໜັກ10ກໂິລຈະໃຫ້ຢາທີເ່ປັນນໍ້າ5ມນິລິລິດ(200ມນິລິກຣາມ).ສາໍລັບເດັກນ້ອຍທີໃ່ຫຍແ່
ດແ່ມນ່ໃຫ້ກິນຢາເມັດເອົາ.ສາໍລັບຢາເມັດປົກກະຕິຈະມີປະລມິານ250ກຣາມ.ມນັປອດໄພທີ່ຈະໃຫເ້ກີນຂະ
ໜາດນີແ້ທນທີ່ຈະໃຫ້ເທື່ອລະເຄ່ິງເມັດ.ຕົວຢາ່ງ,ໃຫ້ຢາ500ກຣາມສາໍລັບເດັກນອ້ຍທີ່ມນີໍ້າໜັກລະຫວ່າງ
20ແລະ30ກໂິລກຣາມ.ໃຫ້750ກຣາມສາໍລັບເດັກນອ້ຍທີ່ມນີໍ້າໜັກລະຫວ່າງ30ແລະ40ກໂິລກຣາມ.
ໂຄງການທີໃ່ຫ້ຢາອາຊໂິທຣໄມຊິນ(azithromycin)ສວ່ນຫຼາຍຈະໃຫ້ຢາໃນປະລິມານແມນ່ອິງ

ໃສ່ລວງສູງຂອງເດັກ.

�  ສ�າລັບໄວລຸນ້ທີ່ມນີ�າ້ໜັກ40ກໂິລຂຶ້ນໄປແລະຜູໃ້ຫຍ່(ລວມທັງແມຍ່ິງຖືພາ):ແມນ່ໃຫ້ກິນໃນປະລມິານ1000
ມນິລິກຣາມ(1ກຣາມ),ຈະເທົ່າກັບກິນ4ເມັດເຊິ່ງແຕ່ລະເມັດຈະມີປະລມິານເທົ່າກັບ250ມນິລິກຣາມ
ເທົ່າກັບ1ກຣາມ.

ເວລາເອົາຢາອາຊໂິທຣມຊິນ(azithromycin)ໃຫ້ຊຸມຊົນເພື່ອພ້ອງກັນໂລກລິດສິດວງຕາ,
ແມນ່ຈະໃຫໃ້ນທຸກໆ3ປ.ີ

ຖ້າບໍມ່ຢີາກິນອາຊໂິທຣໄມຊິນ(azithromycin),ໂລກລິດສີດວງຕາສາມາດປິ່ນປວົໄດໂ້ດຍການໃຊຢ້າທາຕາ
ແທນ.ໃຊຢ້າເຕທຣາຊລິນິ(tetracycline)1%ທາຕາທັງສອງຂ້າງ,2ຄັ້ງຕໍ່ມື້ທາທຸກໆມື້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ
6ອາທິດ.

ວິຕາມນິເອ,
ວິຕາມນິເອຊວ່ຍປ້ອງກັນຕາບອດກາງຄືນແລະເຊໂຣບທາເມຍ(xerophthalmia).

ເພື່ອຈະໃຫໄ້ດ້ຮັບວິຕາມນິເອໃນປະລມິານທີ່ພຽງພ,ໍເຮາົຕອ້ງກິນໝາກໄມ້ທີ່ມສີເີຫຼືອງແລະ
ຜັກປະເພດຕ່າງໆ,ພຶດຜັກໃບຂຽວ,ແລະອາຫານຕ່າງໆເຊັ່ນ:ໄຂ,່ປາແລະຕັບ.ໃນທອ້ງຖີ່ນທີ່ມັກເກີດພະຍາ
ດຕາບອດກາງຄືນແລະເຊໂຣບທາເມຍ(xerophthalmia)ນີ,້ການກິນອາຫານທີ່ກ່າວມານີໃ້ຫ້ພຽງພແໍມນ່ບໍ່
ຄ່ອຍມັກເປັນ,ດັ່ງນັ້ນຄວນໃຫ້ວິຕາມນິເອທຸກໆ6ເດືອນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ !

ຫ້າມບໍໃ່ຫ້ໆວິຕາມນິເອຫຼາຍເກີນກວ່າປະລມິານທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ.້ວິຕາມນິເອແບບແບບແຄບຊູນ,ແບບ
ເມັດຫຼືແບບນໍ້າມນັຫຼາຍເກີນໄປແມນ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ.້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ວິຕາມນິເອໃນປະລິ
ມານຕາມປົກກະຕິທີ່ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ່ຍຄື200,000Uກັບເດັກຍິງຫຼືແມຍ່ິງທີ່ຈະຖືພາຫຼືຖືພາໄດ້3
ເດືອນແລວ້ເພາະວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເດັກໃນທອ້ງ.ສາໍລັບແມຍ່ິງຖືພາຈະໄດ້ຮັບວິ
ຕາມນິເອເປັນປົກກະຕເິທື່ອລະໜອ້ຍແທນທີ່ຈະໃຫ້ໃນປະລມິານຫຼາຍບາດດຽວ.
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ການນ�າໃຊ ້

ໃຫ້ກິນເປັນເມັດຫຼືເປັນແຄັບຊູນ.ແຕ່ສາໍລັບເດັກນອ້ຍແມນ່ໃຫ້ບົດໃຫ້ມຸນ່ແລວ້ປົນກັບກັບນໍ້ານົມແມ່ຫຼື
ອາດຈະຕັດແຄັບຊູນແລະບີບນໍ້າຢາໃສ່ປາກເດັກນ້ອຍແທນ.

ປ້ອງກັນເດັກນອ້ຍບ�ໃ່ຫ້ຂາດວິຕາມນິ

ເປັນສວ່ນໜຶ່ງຂອງໂຄງການປອ້ງກັນສຸຂະພາບ:

�  ເດັກນອ້ຍທີ່ມີອາຍຸ6ເດືອນຫາ1ປ:ີຄວນໃຫ້ກິນວິຕາມນິ100,000ຢູ່1ຄັ້ງ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ປີຂື້ນໄປ:ໃຫ້ກິນວິຕາມນິ200,000U1ຄັ້ງໃນທຸກໆ6ເດືອນ.

ການປິ່ນປວົຮັກສາຄົນຕາບອດກາງຄືນ

ຖ້າຮູ້ວ່າຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດັເຈນຫຼືມອີາການສະແດງອອກຂອງຕາບອດກາງຄືນ,
ຄວນຈັດວິຕາມນິ3ໂດ(dose)ໃຫ້ກິນ.ເຊິ່ງວ່າໂດ(dose)ທໍາອິດແມນ່ໃຫ້ກິນທັນທີເລີຍ,ໂດ(dose)
ທີສອງຈະໃຫ້ກິນໃນມື້ຕໍ່ມາແລະໂດ(dose)ທີສາມຈະໃຫ້ອີກ2ອາທິດຕໍ່ມາ.

�  ປະລມິານ(ຫຼືໂດ(dose))ວິຕາມນິເອທີໃ່ຫແ້ຕເ່ທື່ອໃນຈໍານວນ3ເທື່ອ:
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ�່າກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫເ້ດັກກິນຢາ50,000U.
ສ�າລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ6ເດືອນ-1ປ:ີໃຫ້ເດັກກິນຢາປະລມິານ100,000Uແຕ່ລະເທື່ອ.
ສ�າລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ1ປຂີື້ນໄປ:ໃຫເ້ດັກກິນຢາໃນປະລມິານ200,000Uແຕ່ລະເທື່ອ.

�  ສ�າລັບແມ່ມານ:ໃຫ້ກິນປະລມິານ25,000Uອາທິດລະຄັ້ງເປັນເວລາ12ອາທິດຂອງໄລຍະການຖືພາ.
ຖ້າວ່າຄົນເຈັບຍັງສືບຕໍ່ມີອາການຕາບອດກາງຄືນຫຼືມີບັນຫາຕາທີ່ຮາ້ຍແຮງອື່ນອີກສືບ
ເນື່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມນິເອ,ບຸກຄະລາກອນການແພດຜູ້ມີປະສົບການຫຼາຍກໍ່ອາດຈະໃຫແ້ມ່ຍິງຖື
ພາດັ່ງກ່າວກິນວິຕາມນິເອໃນປະລມິານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ສ�າລັບເດັກນອ້ຍທີເ່ປັນໝາກແດງ

ວິຕາມນິເອສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນປອດອັກເສບ(ຫຼືປອດບວມ)ແລະຕາບອດໄດ້-ເຊິ່ງເປັນອາການສນົສອງ
ຢາ່ງທີ່ມັກເກີດກັບຄົນເຈັບເປັນພະຍາດໝາກແດງ.

�  ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ�່າກວ່າ6ເດືອນ:ໃຫ້ກິນໃນປະລມິານ50,000U,ມືລ້ະ1ຄັ້ງ,ກິນຕິດຕໍ່ກັນ2ມື.້
ເດັກນ້ອຍອາຍແຸຕ່6ເດືອນຫາ1ປ:ີໃຫ້ກິນໃນປະລມິານ100,000U,ມືລ້ະ1ຄັ້ງ,ກິນຕິດຕໍ່ກັນ2ມື.້
ເດັກອາຍແຸຕ່1ປີຂຶ້ນໄປ:ໃຫ້ກິນໃນປະລມິານ200,000U,ມືລ້ະ1ຄັ້ງ,ກິນຕິດຕໍ່ກັນ2ມື.້

ຖ້າວ່າເດັກໄດ້ຮັບວິຕາມນິເອຕາມໂດ(dose)ໃດໜຶ່ງໃນຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ໃນໄລຍະ6ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ,
ແມນ່ໃຫ້ເດັກກິນຢາວິຕາມນິເອຕາມໂດຫຼືປະລິມານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບມານັ້ນອີກແຕເ່ທື່ອນີ້ແມນ່ໃຫ້ກິນພຽງແຕ່ມື້
ດຽວເທົ່ານັ້ນ.ຖ້າຄົນເຈັບເປັນໝາກແດງມສີະພາວະຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງຫຼເືລີມ່ສນູເສຍການເບິ່ງເຫັນໄ
ປແລວ້,ແມນ່ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນວິຕາມນິເອໂດທີ3ອີກຫຼັງຈາກນັ້ນ2ອາທິດ.

19 March 2019
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