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ວິທີການນຳໃຊ້ໜ້າຂຽວ
ຂໍ້ມູນໃນພາກນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນດາຢາຊະນິດຕ່າງໆໃນປື້ມຫົວນີ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຢາ ແລະ ວິທີການ
ນຳໃຊ້ຢາຕ້ອງອ່ານໃນພາກທີ່ເອີ້ນວ່າ: “ການນຳໃຊ້ຢາໃນແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ” ຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ໜ້າທີ 
468. ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຢາແຕ່ລະຊະນິດ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຢູ່ໃນພາກໜ້າຂຽວ. ບັນດາລາຍຊື່ຢາ
ແມ່ນລຽງຕາມຊື່ທາງເຄມີ (ວິທະຍາສາດ), ທີ່ຂຽນໃນແຕ່ລະພາກ. ບັນດາຢາທັງໝົດຖືກຈັດ
ລຽງຕາມຕົວອັກສອນດັ່ງນີ້:
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ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຢາກຊອກຫາຢາຮີດຼົກຊີຊີນ (hydroxyzine). ມັນຈະຢູ່ຫັຼງຈາກຢາ ດົກຊີຊີກລິນ
(doxycycline) ແຕ່ກ່ອນໜ້າຢາເມໂທຼນີດາໂຊນ(methronidazole).
ທ່ານສາມາດຊອກຫາຢາຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ໃນໜ້າຂຽວໂດຍອີງຕາມ:

•	 ດັດສະນີຊື່ພະຍາດໃນໜ້າທີ 486. ໃນປື້ມຫົວນີ້ມີດັດສະນີລາຍຊື່ຂອງບັນດາພະຍາດ ແລະ 
ຢາສຳລັບປິ່ນປົວແຕ່ລະພະຍາດ. ດັດສະນີໄດ້ນຳສະເໜີເລກທີໜ້າທີ່ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບບັນດາພະຍາດຕ່າງໆ. ທ່ານຄວນອ່ານເບິ່ງລະອຽດກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆກ່ອນທີ່ຈະ ໃຫ້ຢາ
ປິ່ນປົວ. ຂໍ້ຄວນຈຳ: ການມີສຸຂະພາບດີບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຢາເທົ່ານັ້ນ! “ຢາ”ທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ສຸຂະພາບດີແມ່ນ
ການມີ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ.

•	 ດັດສະນີຊື່ຢາໃນໜ້າທີ 487. ດັດສະນີຊື່ຢານີ້ແມ່ນລຽງຕາມຊື່ທາງເຄມີ ແລະ ບາງຊື່ການຄ້າ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຢາຊະນິດໃດນຶ່ງ, ທ່ານສາມາດຊອກເບິ່ງຢູ່ໃນດັດສະນີຊື່ຢາແລ້ວເບິ່ງເ
ລກ ທີໜ້າຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງຢານັ້ນ. ທັງດັດສະນີຊື່ພະຍາດ ແລະ ດັດສະນີ 
ຊື່ຢາຖືກຈັດລຽງຕາມຕົວອັກສອນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາແຕ່ລະຊະນິດຈະປະກົດຢູ່ໃນກອບດັ່ງນີ້:

ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
ຂອງຕາຕະລາງ

ນີ້ແມ່ນໄດ້ສະເໜີ
ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ
ເພື່ອນຳໃຊ້ຢາ
ຢ່າງປອດໄພ

ຂໍ້ມູນລວມ
ກ່ຽວກັບຢາ

ຢູ່ບ່ອນນີ້

ຊື່ເຄມີຂອງຢາຈະຂຽນເປັນ
ຕົວເຂັ້ມ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າ

{

ທັງດັດສະນີຊື່ຂອງພະຍາດ ຫຼື ອາການເຈັບເປັນ ແລະ ດັດສະນີຢາແມ່ນອີງໃສ່ລຳດັບຕົວອັກສອນສາກົນ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາແຕລະຊະນິດຈະປະກົດູ່ໃນຂອງດັ່ງນີ້:

ບາງຊື່ການຄ້າຂອງຢາ

ຮູບນ້ອຍໆນີ້ຈະມີຢູ່ຂ້າງຄຳວ່າ “ລະວັງ” ແມ່ນເຕືອນ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນກລະນີແມ່ຍິງກຳລັງຖືພາແລະລ້ຽງລູກດ້ວຍ

ນົມແມ່ຄວນລະວັງ. ຖ້າວ່າຢາບໍ່ຄວນໃຊ້ນຳພວກເຂົາ
ເຈົ້າຈະມີຮູບໄຂ່ວຕີນກາ (X) ທັບຢູ່ຮູບນັ້ນ
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ໂປໂດຟີລີນ (ຄອນດີລ໋ອກສ, ໂປໂດຄອນ-25, ໂປໂດຟີລອມ ຣີຊີນ)
podophyllin (Condylox, Podocon-25, podophylom resin)

ຢາໂປໂດຟີລີນແມ່ນຢານ້ຳຊະນິດນຶ່ງ ໃຊ້ສຳລັບທາໃສ່ພະຍາດຫອນໄກ່ເພື່ອໃຫ້ມັນຫົດເຂົ້າ ແລະ ຫ່ຽວລົງ

ຊະນິດນ້ຳ: 
ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃສ່ບ່ອນທີຫອນໄກ່ມີ

ເລືອດອອກ, ບ່ອນເກີດ, ຈອມ, ຫຼື
ບ່ອນທີ່ມີຂົນ, ຫຼື ຢູ່ປາກ.
ຖ້າມີອາການລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ
ຮຸນແຮງໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢານີ້

ຄຳເຕືອນ

ຜົນຂ້າງຄຽງ      ຢາໂປໂດຟີລີນເຮັດໃຫ້
ຜິວໜັງລະຄາຍເຄືອງ ປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບທ້ອງ

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າກຳນົດ  ນ້ອຍ, 
ຖອກທ້ອງ. ຫຼາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້
ຜິວໜັງບາງ, ແຕກ ແລະ ມີເລືອດອອກ

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
 ກວ່າກຳນົດ
ຈະມີອາການ    

ປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບທ້ອງ
ນ້ອຍ, ຖອກທ້ອງ. ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບາງ, 
ແຕກ ແລະ ມີເລືອດອອກ

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ
ຄວນຮູ້   

ຢາໂປໂດຟີລີນເຮັດໃຫ້ມີການ
ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວໜັງບ່ອນທີ່ບໍ່
ເປັນພະຍາດ. ແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ໃຊ້
ໜ້ອຍດຽວ(0.5 ມລ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ)
ເພາະສະນັ້ນ, ໃຫ້ທາເຈລປີໂຕຼລຽມ
ອ້ອມບໍລິເວນທີ່ເປັນພະຍາດກ່ອນທີ່ຈະ
ທາຢາໂປໂດຟີລີນ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
     

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື
ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ     
ທີ່ຄວນໃຊ້         ເອົາສຳລີທີ່ມີກ້ານ ຫຼື ສຳລີ 

ເປັນກ້ອນຈຸ່ມນ້ຳຢາ ແລ້ວທາ 
ໃສ່ບ່ອນເປັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 4
ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳ
ແລະ ສະບູ. ໃຊ້ 1ເທື່ອ/ອາທິດ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             HLI S
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ດັດຊະນີຊື່ພະຍາດ
ດັດສະນີນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ພະຍາດທີ່ສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍຢາທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້. ຊື່ພະຍາດໄດ້ຖືກ 

ຈັດລຽງຕາມຕົວອັກສອນຢູ່ແຖວຂ້າງຊ້າຍ. ສ່ວນແຖວກາງແມ່ນເລກທີໜ້າຊຶ່ງທ່ານສາມາດອ່ານແຕ່ລະ 
ພະຍາດກ່ອນການນຳໃຊ້ຢາ. ສ່ວນແຖວຂວາແມ່ນຊື່ຢາທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຢູ່ ຂ້າງຊ້າຍ. ລາ
ຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຢາໃຫ້ທ່ານອ່ານຂໍ້ແນະນຳການໃຊ້ຢາແຕ່ລະຊະນິດຊຶ່ງເລີ້ມ ແຕ່ໜ້າ 490.

ປະດົງຂໍ່, ຂໍ່ອັກເສບ ��������������������� 133 ����������������������� ອັດສະປີຣິນ, ອີບູໂປຣແໄນ aspirin, ibuprofen
ການຕົກເລືອດທາງຊ່ອງຄອດ

ຫຼັງຈາກຫຼຸລູກ/ ເອົາລູກອອກ ������� 251–253 ��������������� ແອກໂກເມຕຣິນ  ergometrine, 
misoprostol

ຫຼັງຈາກເກີດລູກ ���������������������� 92–93 ������������������� ergometrine, misoprostol, oxytocin
ໃນໄລຍະໝົດປະຈຳເດືອນ �������� 129 ����������������������� medroxyprogesterone

ແຜຮີມອ່ອນ ������������������������������� 271 ����������������������� azithromycin, ceftriaxone, ciprofloxacin, 
erythromycin

ຊຶມເຊື້ອດ້ວຍເຊື້ອກລາມີເດຍ ��������� 265-268 ��������������� amoxicillin, azithromycin, doxycycline, 
erythromycin, tetracycline

ໄອ 303 ���������������������������������� codeine
ຖອກທ້ອງ (ທ່າຍເປັນນ້ຳ) ������������� 296–299 ��������������� cotrimoxazole, metronidazole, norfloxacin
eclampsia/seizures  ��������������� 87 ������������������������� diazepam, magnesium sulfate
emergency family planning ���� 226, 245, 522–523 low-dose birth control pills, emergency pills
ໄຂ້  ���������������������������������������� 297 ����������������������� aspirin, paracetamol, ibuprofen

ຫຼັງຈາກຫຼຸລູກ/ເອົາລູກອອກ �������� 255–257 ��������������� ampicillin, ceftriaxone, ciprofloxacin, clindamycin, 
doxycycline, gentamicin, metronidazole

ຫຼັງຈາກເກີດລູກ ���������������������� 97 ������������������������� ampicillin, cefixime, clindamycin, doxycycline, 
gentamycin, metronidazole

ໃນໄລຍະເກີດລູກ �������������������� 86 ������������������������� ampicillin, procaine penicillin
fungal infection

esophageal thrush �������������� 305 ����������������������� fluconozole
mouth (thrush) �������������������� 117, 305 ��������������� Gentian Violet, ketoconazole, nystatin
skin ������������������������������������� 300 ����������������������� Gentian Violet, ketoconazole, nystatin
vagina ��������������������������������� 264–266, 277 ������� Gentian Violet, clotrimazole, ketoconazole, 

miconazole, nystatin, vinegar
gonorrhea ������������������������������ 264–268, 277 ������� cefixime, ceftriaxone, doxycycline, spectinomycin
herpes sores �������������������������� 272–273, 301 ������� acyclovir, Gentian Violet
infection (prevention)

for abortion ������������������������� 249 ����������������������� doxycycline, erythromycin
in deinfibulation������������������� 465 ����������������������� doxycycline, erythromycin
for people with HIV ������������� 296 ����������������������� cotrimoxazole

infection (treatment)
after abortion ���������������������� 255–257 ��������������� ampicillin, cefixime, ceftriaxone, clindamycin, 

doxycycline, gentamicin, metronidazole, tetanus 
vaccine

bladder ������������������������������� 368 ����������������������� cotrimoxazole, nitrofurantoin
breast infection ������������������� 116–117 ��������������� dicloxacillin, erythromycin
after childbirth ��������������������� 97, 465 ����������������� amoxicillin, ampicillin, cefixime, clindamycin, 

doxycycline, erythromycin, gentamicin, 
metronidazole

after genital cutting ������������� 461–462 ��������������� cephalexin, dicloxacillin, erythromycin,  tetanus 
vaccine

kidney ��������������������������������� 368 ����������������������� cefixime, ceftriaxone, ciprofloxacin, cotrimoxazole, 
gentamicin

ອ່ນເພີ່ມໜ້າ ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາ ຊື່ຢາເປັນພາສາສາກົນ

Green Pages problem index

ລາຍຊື່ຂອງພະຍາດ 
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487List of medicines in the Green Pages

AzoGantanol cotrimoxazole ....497
AZT Zidovudine ..................519–520

B
Bactiderm gentamicin ..................502
Bactrim cotrimoxazole ...............497
Bectivo diphenhydramine ..........499
Benadryl diphenhydramine ......499
Benemid probenecid ...................512
benzathine penicillin ....................493
benzylpenicillin ................................493
Benzylpenicillin Procaine        

procaine penicillin ....................513
Betapen VK penicillin ....................511
bichloroacetic acid, see 

trichloroacetic acid..................516
Bicillin L-A                    

benzathine penicillin ...............493
Bicillin C-R procaine penicillin .513

3TC  lamivudine ..................519–520

A
acetaminophen,                      

see paracetamol   ....................511
acetylsalicylic acid,  

see aspirin .....................................492
Achromycin tetracycline ..............516
Actiprofen ibuprofen .....................504
Activated Carbon                 

activated charcoal ....................495
activated charcoal .........................495
acyclovir ..............................................490
adrenaline, see epinephrine ....500
Adrenalin epinephrine .................500
Advil ibuprofen ................................504
Alesse birth control pill ..............524
Amcil ampicillin ...............................491
Amen medroxyprogesterone .506

amoxicillin ..........................................490
amoxicillin with clavulanate  

potassium .....................................491
Amoxifar amoxicillin .....................490
Amoxil amoxicillin ..........................490
ampicillin ............................................491
Ampicin ampicillin ..........................491
Anurhage ergometrine        

maleate ..........................................500
Anxionil diazepam ..........................498
APAP paracetamol ........................511
ASA aspirin ........................................492
aspirin ..................................................492
Atarax hydroxyzine ......................504
Augmentin amoxicillin with 

clavulanate potassium  ..........491
Azidothymidine 

Zidovudine .......................519–520
azithromycin .....................................492

List of Medicines
This list of medicines has two different kinds of names—brand (commercial) names and generic 

(scientific)	names.		You	can	look	up	the	the	name	of	a	medicine	you	want	to	use	here	to	find	the	page	
number in the Green Pages where you can learn more about it.  Brand names are shown in slanted letters 
like this. Brand names have the generic name of the medicine next to it. 

skin ������������������������������������� 306-307, 539 ������� ampicillin, dicloxicillin, erythromycin, penicillin
itching

of the genitals ��������������������� (see vaginal discharge)
of the skin ��������������������������� 301 ����������������������� diphenhydramine, hydrocortisone, 

hydroxyzine
nausea ����������������������������������� 302 ����������������������� promethazine
newborn eye care ������������������ 83 ������������������������� erythromycin eye ointment, tetracycline eye 

ointment, chloramphenicol eye ointment
pain

mild to moderate  ....................................482 ........................................... aspirin, paracetamol, ibuprofen
severe ...............................................................482 ........................................... codeine

pelvic	inflammatory	disease	(PID) ........274–275 ............................... amoxicillin,	azithromycin,	cefixime,	ceftriaxone,	
doxycycline, erythromycin, metronidazole, 
spectinomycin, tetracycline

pneumonia	for	people	with	AIDS .........304 ........................................... cotrimoxazole
seizures	(“fits”)	during	pregnancy .........87 ............................................. diazepam, magnesium sulfate
sores, infected ...................................................306–307 ............................... dicloxacillin, erythromycin, gentian violet, penicillin, 

potassium permanganate
on the genitals .............................................270–273 ............................... azithromycin, benzathine penicillin, ceftriaxone, 

ciprofloxacin,	doxycycline,	erythromycin,	tetracycline
syphilis ...................................................................270–271 ............................... benzathine penicillin, doxycycline, erythromycin, 

tetracycline
tetanus in newborn  ......................................95, 507 ................................... benzylpenicillin, metronidazole 
trichomonas .......................................................267–268 ...............................metronidazole, tinidazole
vaginal discharge ..............................................(see Chapter 16)
at	risk	for	STI ...............................................264–268 ............................... amoxicillin,	azithromycin,	cefixime,	ceftriaxone,	

clindamycin, doxycycline, erythromycin, metronidazole, 
spectinomycin, tetracycline, tinidazole

not	at	risk	for	STI ......................................265–266 ............................... clindamycin, clotrimazole, Gentian Violet, metronidazole, 
miconazole, nystatin

warts on the genitals ....................................269 ........................................... podophyllin, trichloroacetic acid

272-273, 277
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Biocolyn doxycycline ....................499
birth control pills ................522–524
Bisonid isoniazid ..............................505
Brevicon 1 + 35                   

birth control pill  ......................522

C
Calmpose diazepam .......................498
cefixime ..............................................493
ceftriaxone  ......................................494
Celinex benzylpenicillin ...............493
cephalexin .........................................494
Ceporex cephalexin ......................495
charcoal, see                  

activated charcoal ....................495
chloramphenicol  ..........................495
Chloromycetin       

chloramphenicol  .....................495
Ciloxan	ciprofloxacin ...................496
Cipro ciprofloxacin ........................496
Ciprobay ciprofloxacin ................496
ciprofloxacin ....................................496
Cleocin clindamycin .......................496
clindamycin .......................................496
codeine ...............................................497
Condylox podophyllin ..................512
Coptin cotrimoxazole ..................497
cortisol, see hydrocortisone ...503
cotrimoxazole .................................497
Crystal Violet Gentian Violet .....503
Crysticillin procaine penicillin ...513
Curretab     

medroxyprogesterone ..........506
Cycrin medroxyprogesterone .506
Cytotec misoprostol .....................508

D
D4T stavudine ......................518–519 
Daktarin miconazole....................507
Dalasin clindamycin ......................496
Decadron dexamethasone .......498
Decilone  dexamethasone ........498
Denoval birth control pill ..........523
Depo-Provera   

medroxyprogesterone ..........506
Dermodex nystatin ........................510
dexamethasone .............................498
diazepam ............................................498
dicloxacillin ........................................498
Diflucan	fluconazole ....................502
diphenhydramine ..........................499
Doryx doxycycline ........................499
doxycycline .......................................499
Duracillin AS procaine penicillin 513

E
Eczacort hydrocortisone ...........503

E.E.S. erythromycin .......................501
efavirenz .............................................519
EFV efavirenz ...................................519
EFZ efavirenz ...................................519
E-Mycin erythromycin ................501
Engerix-B hepatitis B vaccine ..503
epinephrine ......................................500
Epivir lamivudine .................519–520
ergometrine maleate ..................500
Ergonovine                     

ergometrine maleate .............500
Ergotrate ergometrine maleate 500
Ery-max erythromycin ...............501
erythromycin ...................................501
estrogen .............................................501
ethambutol .......................................501
ethinyl estradiol,  

see estrogen................................501
Ethril erythromycin.......................501
Eugynon  birth control pill ........523

F
Fasigyn tinidazole ...........................516 
Femenal  birth control pill ........523
Femulen  birth control pill ........523
Flagyl metronidazole....................507
fluconazole .......................................502
Fungtopic miconazole ..................507
Furadantin nitrofurantoin ..........509

G
Gantanol cotrimoxazole ............497
Garamycin gentamicin .................502
Genpril ibuprofen ...........................504
gentamicin .........................................502
Gentian Violet .................................503

H
hepatitis B vaccine ........................503
Hi-Do-Pen benzylpenicillin ........493
Himox amoxicillin ..........................490
Hycotil hydrocortisone ...............503
hydrocortisone ...............................503
hydroxyzine ......................................504

I
ibuprofen ...........................................504
Ilosone erythromycin ...................501
Ilotycin erythromycin ...................501
INH isoniazid ...................................505
Inflam dexamethasone ..............498
Interbutol ethambutol ..................501
Isoniazdum isoniazid .....................505
isoniazid ..............................................505
isonicotinic acid hydrazide     

isoniazid .........................................505
Isopas pyrazinamide .....................514

Iterax hydroxyzine ........................504

K
Keflex cephalexin ..........................495
Keftab cephalexin ..........................495
Kemicetine chloramphenicol ..495
ketaconazole ....................................505 

L
lamivudine ..............................519–520
Lessina birth control pill  ..........524
Lexinor	norfloxacin .......................509
Liquid Antidote                     

activated charcoal ....................493
Lo-Femenal  

birth control pill ............. 522, 524
Lo-Ovral birth control pill 522, 524
Logynon  birth control pill ........522
Lutera birth control pill ..............524

M
Macrobid nitrofurantoin .............509
Macrodantin nitrofurantoin ......509
magnesium sulfate ........................506
Marax hydroxyzine ......................504
Maxidex dexamethasone .........498
medroxyprogesterone acetate 506
Megamox amoxicillin ...................490
Megestron    

medroxyprogesterone ..........506
Mepergan promethazine ...........513
mestranol, see estrogen ............501
Methergine                   

ergometrine maleate .............500
methylrosanilinium chloride    

Gentian Violet ................................503
Methoprotostat metronidazole 507
methylergonovine see   

 ergometrine maleate ...........500
Metro metronidazole ..................507
Metroxyn metronidazole ...........507
metronidazole .................................507
Micatin miconazole ......................507
miconazole........................................507
Microgynon 30                      

birth control pill ............. 522, 524
Microlut birth control pill ..........523
Micronor  birth control pill .......523
Micronovum birth control pill .523
Microval birth control pill 523–524        
Microvlar  birth control pill ......522
mifepristone .....................................508
misoprostol ......................................508
Monistat miconazole ...................507
Monodox doxycycline .................499
Motrin ibuprofen ............................504
Myambutol ethambutol ..............501
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Mychel chloramphenicol  ..........495
Mycostatin nystatin .......................510
Mycrol ethambutol ........................501
My-Pam hydroxyzine ...................504

N
narcotics, see codeine .................497
Neocon birth control pill ...........522
Neogest birth control pill . 523–524
Neogynon birth control pill ......523
nevirapine ...............................519–520
Nilstat nystatin ................................510
Nitrocephin ceftriaxone ..............494
nitrofurantoin ..................................509
Nizoral ketaconazole ...................505
Nor-Q D birth control pill .........523
Nordette birth control 

pill ............................................522, 524
Nordiol birth control pill ............523
norfloxacin ........................................509
Norgeston birth control pill .....524
Noriday 1 + 50 

birth control pill ........................522
Norimin birth control pill ..........522
Norinyl 1 + 35, 1 + 50            

birth control pill ........................522
Noroxin norfloxacin ......................509
Nuprin ibuprofen ...........................504
NVP nevirapine ....................519–520
Nystat nystatin ................................510
nystatin ................................................510

O
Odetol ethambutol........................501
Odinah isoniazid .............................505
Ogestrel birth control pill ..........524
Omnipen ampicillin .......................491
Ortho-Novum 1/35, 1/50         

birth control pill ........................522
Ovral birth control pill .....523–524
Ovrette birth control pill 523–524
Ovysmen 1/35                     

birth control pill ........................522
Oxtimon oxytocin ..........................510
oxytocin ..............................................510

P
Panadol paracetamol ...................511
paracetamol .....................................511
Penadur procaine penicillin ......513
Penadur L-A                      

benzathine penicillin ...............493
Penbritin ampicillin .........................491
penicillin ..............................................511
Penicillin G potassium or sodium 

benzylpenicillin ...........................493
PenVee K penicillin ........................511

Perle birth control pill .................522
Permapen benzathine penicillin 493
Pfizepen AS                         

procaine penicillin ....................513
Pharex chloramphenicol ............495
Phenergan promethazine ..........513
phenoxymethyl penicillin        

penicillin .........................................511
Pill 72 emergency pill ..................524
Pitocin oxytocin ..............................510
Plan B emergency pill .................524
Podocon-25 podophyllin ............512
podophyllin .......................................512
Pologrim cotrimoxazole..............497
Polycillin ampicillin ..........................491
Post-Day emergency pill ............524
Postinor emergency birth 

control pill ....................................524
Primovlar birth control pill ........523
Probalan probenecid ...................512
probenecid .......................................512
procaine penicillin .........................513
progesterone ...................................513
progestin, see progesterone ...513
promethazine ..................................513
Provera medroxyprogesterone 506
pyrazinamide ...................................514
Pyzamed pyrazinamide ...............514
PZA pyrazinamide .........................514

R
Recombivax HB               

hepatitis B vaccine ...................503
Resimin rifampicin .........................514
Retrovir Zidovudine ...........519–521
rifampicin, rifampin .......................514
Rifastat rifampicin ..........................514
Rocephin ceftriaxone ...................494
RU486 mifepristone ....................508
Rufen ibuprofen ..............................504

S
Satric metronidazole ....................507
SCM spectinomycin ......................514
Septra cotrimoxazole ..................497
Servigenta gentamicin ..................502
Simplotan tinidazole .....................516
Solu-cortef hydrocortisone .......503
spectinomycin .................................514
Stanilo spectinomycin ..................514
stavudine .................................518–519
streptomycin ....................................514
sulfamethoxazole, see  

cotrimoxazole ............................497
Sulfatrim cotrimoxazole .............497
Suprax	cefixime ..............................494
Sumoxil amoxicillin ........................490

Sumycin tetracycline .....................516
Sustive efavirenz .............................519
Synophase birth control pill .....522
Syntocinon oxytocin ......................510

T
Tempra paracetamol ....................511
Terramycin tetracycline ...............516
tetanus toxoid vaccine ...............515
Tetavax tetanus toxoid vaccine 515
tetracycline .......................................516
Tetragynon emergency birth 

control pill ....................................524
Thaprozine promethazine .........513
Theracine tetracycline ..................516
Tindamax tinidazole .....................516
tinidazole ............................................516
TMP/SMX cotrimoxazole .........497
Togamycin spectinomycin ..........514
Triambutol ethambutol ...............501
trichloroacetic acid .......................516
Tricyclen birth control pill..........522
trimethoprim, see      

cotrimoxazole ............................497
Trimpex cotrimoxazole ..............497
Trinordiol  birth control pill .......522
Trinovum  birth control pill .......522
Triphasil  birth control pill ........522
Triquilar  birth control pill .........522
Trobicin spectinomycin ................514
Tylenol paracetamol ......................511

U
Unimycin tetracycline ..................516
Uritracin	norfloxacin.....................509
Uteracon oxytocin .........................510

V
Valium diazepam ............................498
Vibra-Tabs doxycycline ................499
Vibramycin doxycycline ...............499
Viramune nevirapine ..........519–520
Vistaril hydroxyzine .......................504

W
Wycillin procaine penicillin .......513

Z
ZDV zidovudine ...................519–520
Zerit stavudine .....................518–519
Zidovudine ............................519–520
Zidrid isoniazid ................................505
Zinamide pyrazinamide ..............514
Zinastat pyrazinamide ................514
Zithromax azithromycin .............492
Zovirax acyclovir ............................490
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ອາເຊຕາມີໂນເຟນ ຫຼື ປາຣາເຊຕາໂມນ (ເອພີເອພີ, ພານາໂດນ, ຕຳພຣາ, ທີລີໂນນ, ອື່ນໆ)
acetaminophen or paracetamol (APAP, Panadol, Tempra, Tylenol, others)
ຢາອາເຊຕາມີໂນເຟນ ແລະ ຢາປາຣາເຊຕາໂມນ ແມ່ນຢາຊະນິດດຽວກັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ແລະ ອາການໄຂ້ທໍາ
ມະດາ. ເປັນຢາແກ້ປວດທີ່ປອດໄພຊະນິດນຶ່ງ. ມັນບໍ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ແທນຢາແອັດສະປີຣີນ
ໄດ້ໃນກໍລະນີຄົນເຈັບມີບາດແຜກະເພາະອາຫານ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາ. ເບິ່ງຢາປາຣາເຊຕາໂມນຕື່ມ, ໜ້າທີ 511

ຢາອາຊີໂກຼເວັຍແມ່ນຢາສຳລັບຂ້າເຊື້ອໄວລັດສ ແລະ ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຕຸ່ມເປື່ອຍທ່ີມີອາການເຈັບ ຊຶ່ງເປັນ 
ຢູ່ຕາມອະໄວຍະວະເພດ, ຮູທະວານ ແລະ ໃນຜົ້ງປາກ ຊຶ່ງມັກພົບໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກເອດສ (HIV). ຢາອາຊີໂກຼເວັ
ຍນີ້ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້, ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບ ແລະ ການແຜ່ລາມ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ
ຄວນຮູ້

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກ່ວາ
ກຳນົດຈະມີອາການ

ປະລິມານ ແລະ 
ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້

ສຳລັບແຜຮີມອ່ອນ:
ໃຫ້ກິນ 200 ມລກ 5 ເທື່ອ/ມື້ເປັນເວລາ 7 ມື້ 
ສຳລັບພະຍາດຕຸ່ມເປື່ອຍຢູ່ຮີມສົບ 
(ສົບຫີໄກ່): 
ໃຊ້ຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງທາໃສ່ 
ບ່ອນເປັນ 6 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້. 
ໃຫ້ລ້າງມືພາຍຫຼັງໃຊ້ຢາ.

ຊະນິດເມັດ:
200,400 ຫືຼ 800ມລກ
ຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ 5%

ເຈັບຫົວ, ຄວາມຈຳເຊື່ອມ, 
ປວດຮາກ, ຍ່ຽວບໍ່ອອກ

ອາຊີໂກຼເວັຍ (ໂຊວີຣາກສ)  acyclovir (Zovirax)                                  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ອາມົກຊີຊີລີນ ( ອາມົກຊີຟາ, ອາມົກຊີນ, ໄຮມົກ, ເມກາມົກ, ຊູໂມຊີນ)
amoxicillin (Amoxfar, Amoxil, Himox, Megamox, Sumoxil)

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ ຫຼື ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ:      
ໃຊ້ຢາເຊຟີຊີມ, ເຊັຟເຕຼຍໂຊນ, ຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນ, 
ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ຊັງຕາມີຊີນ, ນີໂຕຼຟູຣານໂຕອີນ.
ສໍາລັບຕິດເຊື້ອເຕົ້ານົມ: ເຊປາລີຊີນ, ດີໂຄຼຊາຊີລິນ, 
ອີລີໂທຼໄມຊິນ.
ເພື່ອປ້ອງກັນຫຼັງຈາກທໍາແທ້ງ ຫຼື 
ການຕັດເອົາມົດລູກອອກ: ໂດຊີຊີລິນ

ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງຜື່ນແດງ,ປວດຮາກ
ຫຼື ຮາກອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນ
ເຊື້ອເຫັດໃນແມ່ຍິງ  ຫຼື ຜື່ນແດງໃນເດັກນ້ອຍ
ທີ່ໃຊ້ຜ້າອ້ອມ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ
ຄວນຮູ້

ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວອາການບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍ
ໃນ 3 ວັນ, ໃຫ້ປຶກສາແພດ,ທ່ານອາດ
ຈະຕ້ອງໃຊ້ຢາອື່ນແທນ. ໃຫ້ກິນຢານີ້ພ້ອມ
ອາຫານ

ສຳລັບເຊື້ອຄລາມີເດັຍ:
ທີ່ຄວນໃຊ້ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 
3 ເທື່ອ/ມື້ເປັນເວລາ 7 ມື້
(ສຳລັບຢາທີ່ໃຊ້ຮ່ວມໃນ
ການປິ່ນປົວພະຍາດລົງ
ຂາວ, ເບິ່ງໜ້າທີ 268)             

ສຳລັບອັກເສບພະຍາດຍິງ:
ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 3 ເທື່ອ/ມື້ເປັນ
ເວລາ 14 ມື້
(ສຳລັບຢາທີ່ໃຊ້ຮ່ວມໃນ
ການປິ່ນປົວ ພີໄອດີ,ເບິ່ງໜ້າທີ 275)
ສຳລັບການປ້ອງກັນການ
ຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງຕັດອະໄວ
ຍະວະເພດ:ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ
3 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 5 ມື້

ຜົນຂ້າງຄຽງ

ອາເດຼນາລີນ ຫຼື ເອປີເນຟຼີນ (ອາເດຼນາລີນ)
adrenaline or epinephrine (Adrenalin)

acetaminophen, acyclovir, adrenaline, amoxicillin

ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ

ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ,
ວິນ, ປວດຮາກ, ຮາກ

ຊະນິດ ແລະ 
ຮູບແບບຂອງຢາ   

ຜົນຂ້າງຄຽງ

ຢາຊະນິດເມັດຈະມີປະສິດ          
ທິຜົນດີກວ່າຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ  
ແລະ ມີລາຄາຖືກກ່ອນ. 

ຊະນິດ ແລະ 
ຮູບແບບ  
ຂອງຢາ?

ຢາອາມົກຊີຊີລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເປນີຊີລີນ, ຖືກນຳໃຊ້ປິ່ນປົວໃນບາງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, 
ອັກເສບປອດ, ແລະ ການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ. ຍ້ອນມີການດື້ຢາດັ່ງກ່າວຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໜ້ອຍລົງກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

ຊະນິດເມັດ:
ຂອງຢາ 250 ແລະ 500 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ:
125 ຫຼື 250 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ມີອາການ 
ແພ້ຢາໝວດເປນີຊີລີນ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ    

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ

ສຳລັບພະຍາດງູສະວັດ: ໃຫ້ກິນ 600 ຫາ 800 ມລກ 5 
ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື້

ຢາອາເດຼນາລີນ ແລະ ຢາເອປີເນຟຼີນແມ່ນຢາຊະນິດດຽວກັນ. ຢານີ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີມີອາການແພ້ແບບຮຸນແຮງ ຫຼື ຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້, 
ຕົວຢ່າງ: ການແພ້ຢາເປນີຊີລີນ. ນອກຈາກນີ້ຢາດັ່ງກ່າວຍັງຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດຫືດແບບຮ້າຍແຮງ. ເບິ່ງຢາເອປີເນຟຼີນຕື່ມ. 
ໜ້າທີ 500.
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ອາມົກຊີຊີລີນ ທີ່ມີ ກລາວູຍລາເນດ ໂປຕາຊຽມ (ອົກມັງຕິນ)
amoxicillin with clavulanate potassium (Augmentin)

amoxicillin with clavulanate potassium, ampicillin

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດ
ຂອງຢາ           

ອຳປີຊີລີນ (ອຳຊີນ, ອຳປີຊີນ,ໂອມນີເພນ, ເພນບຼີຕີນ, ໂປລີຊີລີນ)
ampicillin (Amcil, Ampicin, Omnipen, Penbritin, Polycillin)

ຢາອຳປີຊີລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເປນີຊີລີນ, ຖືກນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອ. ຍ້ອນມີການດື້ຢາ 
ຊະນິດນີ້ຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການນຳໃຊ້ຈຶ່ງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຄືແຕ່ກ່ອນ.

ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ສາມາດ     
ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້?      

ຜົນຂ້າງຄຽງ        

ຫ້າມໃຊ້ຢາອຳປີຊີລີນໃນຜູ້ທີ່ມີ
ອາການ ແພ້ຢາໝວດ 
ເປນີຊີລີນ

ສຳລັບອາການໄຂ້ໃນເວລາຖືພາ: ໃຫ້ກິນຢານີ້ 500 
ມລກ 4 ເທື່ອ/ມື້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃຈໃສ່
ຈາກແພດ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ທີ່ຄວນໃຊ້            

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດໃຊ້  
ແທນ      

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຫຼັງຈາກການທໍາແທ້ງ: 
ເບິ່ງຢາປະສົມ ໜ້າທີ 256 ແລະ 257

ສຳລັບອາການໄຂ້ໃນເວລາຖືພາ:
ເບິ່ງຢາປະສົມໜ້າທີ 97

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້  ໃຫ້ກິນຢານີ້ກ່ອນ
ກິນອາຫານ

ຄຳເຕືອນ         

ພາຍຫຼັງໃຊ້ຢານີ້ 3 ມື້ແລ້ວ
ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ,ໃຫ້ປຶກສາແພດ 
ເພາະທ່ານອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ 
ຢາອື່ນແທນ

ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ເຈັບກະເພາະ
ແລະ ຖອກທ້ອງ. ບາງຄັ້ງ
ເຮັດໃຫ້ມີຜື່ນແດງ.

ຊະນິດເມັດ ແລະ ແຄບຊູນ:
250 ຫຼື 500 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ: 125 ຫຼື 250 ມລກ 
ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ
ສຳລັບຊະນິດແປ້ງຝຸ່ນປະສົມ
500 ມລກ ປະສົມນ້ຳກັ່ນ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ    
ສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ:
ທີ່ຄວນໃຊ້             

ໃຫ້ກິນ ອາມົກຊີຊີລີນທີ່ມີ 
ກລາວູຍລາເນດ ໂປຕາຊຽມ 
(ອົກມັງແຕງ) 3 ກຣາມຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້  
ໂປຼບີນີຊີດ 1 ກຣາມ, ເທື່ອດຽວ                    

ສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ: 
ເບິ່ງຢາປະສົມ, ໜ້າທີ 268 

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ   
ໃຊ້ແທນ     

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດ  
ຂອງຢາ        

ຊະນິດເມັດ: 125,200, ຂອງຢາ        
250, 500  ແລະ 875 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ: 125,200,
250 ແລະ 400 ມລກ ຕໍ່
ນ້ຳຢາ 5 ມລ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
  

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ມີອາການ 
ແພ້ຢາໝວດເປນີຊີລີນ

ຢາອາມົກຊີຊີລີນທີ່ມີກລາວູຍລາເນດ ໂປຕາຊຽມ (ອົກມັງຕິນ)ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດເປນີຊີລີນ, 
ຢານີ້ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໜອງໃນ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ. ຢູ່ໃນບາງບ່ອນພະຍາດໜອງໃນມີການລຶ້ງ
ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດນີ້. ການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດນີ້ໂຕດຽວມີປະສິດທິຜົນດີໃນບາງພະຍາດຊຶມ
ເຊື້ອແຕ່ກໍ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ຫາຍາກ. ໜ້າເສັຍດາຍທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກ ກລາວູຍລາເນດໄດ້ຕ້ອງໄດ້ປະສົມກັບ 
ອາມົກຊີຊີລີນ.

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອ
ຫຼັງຈາກການທໍາແທ້ງ (ຊະນິດສັກ) 
ຫຼື ອັກເສບມົດລູກ:
ສັກ 2 ກຣາມ ເຂົ້າກ້າມຊີ້ນ
ຫຼື ເສັ້ນເລືອດ, ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນຫຼຸດປະລິມານລົງ 1
ກຼາມ,  4 ເທື່ອ/ມື້ (ເບິ່ງ
ໜ້າທີ 257 ສຳລັບຢາ
ປະສົມເພື່ອປິ່ນປົວການຊຶມ
ເຊື້ອຫຼັງຈາກການທໍາແທ້ງ  
ແລະ ໜ້າທີ 97 ສຳລັບ
ອັກເສບມົດລູກ.
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ແອັດສປີຣີນ (ອາເຊຕີນຊາລີຊີລິກ ອາຊີດ, ເອເອສເອ, ອື່ນໆ)
aspirin (acetylsalicylic acid, ASA, others)

ຢາແອດສປີຣີນແມ່ນຢາແກ້ເຈັບປວດ, ໄຄ່ບວມ ແລະ ໄຂ້:

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດ
ຂອງຢາ           

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ໃຄ່ທີ່ຄວນໃຊ້            ບວມ ຫຼື ໄຂ້:

ໃຫ້ກິນ 300 ຫາ 600 ມລກ
ບໍ່ໃຫ້ກິນຫຼາຍກວ່າ 6 ເທື່ອ/ມື້

ສຳລັບອາການເຈັບ ຫຼື ໄຂ້:
ຢາປາຣາເຊຕາໂມນສຳລັບອາການເຈັບ, 
ໄຂ້ ຫຼື ໄຄ່ບວມ: ຢາອີບູຍໂປຼເຟນ
ສຳລັບອາການເຈັບຮຸນແຮງ: ຢາໂກເດອີນ

ຊະນິດເມັດ:
300, 500 ມລກ ແລະ
ຂະໜາດອື່ນໆ.

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກ່ວາ
ກຳນົດຈະມີອາການ     ມີສຽງກ້ອງໃນຫູ, ເຈັບຫົວ,       

ວິນຫົວ, ກະວົນກະວາຍ, 
ຫາຍໃຈໄວ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ      
ຄວນຮູ້         

ຢາອາສປີຣີນໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວບາງ ພະຍາດ
ເຊັ່ນ: ອັກເສບຂໍ່ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ, 
ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ສຳລັບຫຼຸດຜ່ອນອາການ
ເຈັບ ແລະ ໄຂ້. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຊອກຫາ
ສາເຫດຂອງອາການເຈັບ ແລະ ໄຂ້ ແລະ 
ປິ່ນປົວສາເຫດ. ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວອາ
ການເຈັບບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນ 10 ມື້ ຫຼື 
ອາການໄຂ້ບໍ່ເຊົາພາຍໃນ 3 ມື້, ໃຫ້ປຶກສາແພດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ     ອາດເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງ 
ກະເພາະ, ເຈັບກະເພາະ, ຫຼື ມີ
ເລືອດໄຫຼ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
 

aspirin, azithromycin

ຫ້າມໃຊ້ຢາອາສປີຣີນໃນ:                 
- ແມ່ຍິງຖືພາໄກ້ຈະເກີດລູກອີກ 
3 ເດືອນ.                                      
- ຜູ້ທີ່ເປັນບາດແຜກະເພາະ ຫຼື 
ມີບັນຫາເລືອດໄຫຼ.
- ກ່ອນການຜ່າຕັດ
-ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແມ່ໃນອາທິດທຳອິດຫຼັງ
ເກີດລູກ.
-ຫ້າມໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດ
ຂອງຢາ         

ອາຊີໂທຼມີຊີນ (ຊີໂທຼມາກສ) azithromycin (Zithromax)

ຢາໂທຼມີຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດມາໂກຼລີດ (macrolide) ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (ພຕພ).
 ມັນອາດຈະມີລາຄາແພງ ແລະ ຫາຍາກ, ແຕ່ມີປະສິດທິຜົນດີຕໍ່ ພຕພ ທີ່ມີສາເຫດຈາກລົງຂາວ ຫຼື ບາດແຜອະໄວຍະວະເພດ 
ທີ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
  

ຜົນຂ້າງຄຽງ    ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ຮາກ,
ເຈັບທ້ອງ.

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດໃຊ້ແທນ          

ຊະນິດແຄບຊູນ 250 ມລກ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ທີ່ຄວນໃຊ້           

ສຳລັບເຊື້ອ ຄຼາມີເດັຍ ແລະ 
ບາດແຜອະໄວຍະວະເພດ:
ໃຫ້ກິນ 1 ກຼາມ (1000 ມລກ) 
ຄັ້ງດຽວ (ສາມາດໃຊ້ຢາອື່ນເບິ່ງ 
ໜ້າທີ 268 ແລະ 271)

ນຳຄົນທີ່ແພ້ຢາເອຣີໂທຼມີຊີນ 
ແລະ ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດ
ອື່ນໃນໝວດມາໂກຼລີດ

ສຳລັບເຊື້ອຄຼາມີເດັຍ:
ເບິ່ງຢາປະສົມໜ້າທີ 268 ສຳລັບບາດ
ແຜຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ:
ເບິ່ງຢາປະສົມໜ້າທີ 271
ສຳລັບພະຍາດທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ:
ເບິ່ງຢາປະສົມໜ້າທີ 275         

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ      
ຄວນຮູ້        ຖ້າໃຊ້ປະລິມານ 1 ເທື່ອ/ອາທິດ

ໃຫ້ກິນພ້ອມກັບກິນເຂົ້າ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ສຳລັບພະຍາດທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ(PID) ໃຫ້ກິນ 1 ກຣາມ 
(1000ມລກ) ຄັ້ງດຽວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ອາທິດ ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ
ຄືເກົ່າອີກ (ສາມາດໃຊ້ຢາອື່ນເບິ່ງ ໜ້າທ ີ275).
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ຢາເບນຊີນເປນີຊີລີນ ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດເປນີຊີລີນສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງ.

ເບນຊາຕີນ ເປນີຊີລີນ (ບີຊີລີນ ແອລ-ເອ, ເພນນາດຽກ ແອລ-ເອ, ເພີມາເພນ)
benzathine penicillin (Bicillin L-A Penadur L-A, Permapen)

ເບນຊີນເປນີຊີລີນ (ເຊລີເນັກສ, ໄຮ-ໂດ-ເປນ, ເປນີຊີລີນ ຈີ ໂປຕາຊຽມ ຫຼື ໂຊດຽມ
benzylpenicillin (Celinex, Hi-Do-Pen, penicillin G potassium or sodium)

ຢາເບນຊາຕີນ ເປນີຊີລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີປະສິດທິຜົນຍາວໃນຢາໝວດເປນີຊີລີນ, ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວ ພະຍາດຊີຟີລີສ, 
ບາດແຜອະໄວຍະວະເພດ, ແລະ ການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆຮວມທັງການຊຶມເຊື້ອໃນຮູຄໍ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ສັກເຂົ້າກ້າມຊີ້ນ.

ນຳຄົນທີ່ແພ້ຢາໃນໝວດ
ເປນີຊີລີນ.

ເວລາທີ່ທ່ານຈະສັກຢາເປນີຊີລີນຕ້ອງມີຢາ
ເອປີເນຟຼີນໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນເວລາມີການແພ້
ຢາ ແລະ  ຊ໋ອກຍ້ອນແພ້ຢາຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນ
ພາຍໃນ 30 ນາທີຫັຼງຈາກສັກຢາເປນີຊີລີນ.

ຊະນິດແປ້ງຝຸ່ນສຳລັບສັກ:
1 ຫຼື 5 ລ້ານຫົວໜ່ວຍນໍ້າກັ່ນ: 

100 ມກ/ 5 ມລ

ນຳຄົນທີ່ແພ້ຢາໃນໝວດ
ເປນີຊີລີນ

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການ
ທໍາແທ້ງ:ຢາອຳປີຊີລີນ, ເຊຟາເລັກສຊີນ,  
ຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນ, ນໍຟຼົກຊາຊີນ
(ສຳລັບຢາປະສົມໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 256 
ແລະ 257).

ຕິດຕາມເບິ່ງອາການແພ້ຢາ ແລະ               
ອາການຊ໋ອກ ພາຍຫຼັງສັກຢາ

ສໍາລັບກັນບາດພະຍັກໃນ 
ເດັກຫາກໍ່ເກີດ: ສັກ 100,000 
ໜ່ວຍ/ກລ ໃຊ້ກ້າມ  4 
ຄັ້ງຕໍ່ມື້ເປັນເວລາ 10 ມື້.

ຢາເຊຟີຊີມ ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດເຊຟາໂລສະໂປຣີນທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອຮວມທັງພະຍາດໜອງໃນ,  
ອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ, ອັກເສບມົດລູກພາຍຫຼັງເກີດລູກ, ການຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ, ແລະ ອື່ນໆ

ເຊຟີຊີມ (ຊູປຼາກສ) cefixime (Suprax)

ຊະນິດເມັດ: 200 ຫຼື 400 
ມລກຊະນິດນ້ຳ: 100 ມລກ 
ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ          

ບາດແຜອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ການຊຶມ
ເຊື້ອຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ: 
ໃຫ້ກິນ 400 ມລກ ຄັ້ງດຽວ 
(ສຳລັບຢາປະສົມໃຫ້ເບິ່ງ
ໜ້າທີ 256-257 ແລະ 275)
ສຳລັບອັກເສບມົດລູກຫຼັງເກີດລູກ:  
ໃຫ້ກິນ 400ມລກ 2ເທື່ອ/ມື້
ຈົນກ່ວາຈະເຊົາໄຂ້ເປັນເວລາ2 ມື້ສຳລັບ
ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ:ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ, 
2 ເທື່ອ/ມື້ເປັນເວລາ 10 ມື້

ຄົນທີ່ແພ້ຢາໃນໝວດ
ເຊຟາໂລສະໂປຣີນຫ້າມໃຊ້

ປວດຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ເຈັບຫົວ

ໃນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຕັບໃຫ້ຕິດຕາມ 
ອາການແພ້ຢາຢ່າງໃກ້ຊິດ ພາຍຫຼັງ 
ທີ່ໃຊ້ຢາເຊຟີຊີມ

benzathine penicillin, benzylpenicillin, cefixime

ຊະນິດແປ້ງຝຸ່ນສຳລັບສັກ:
1.2 ຫຼື 2.4 ລ້ານຫົວໜ່ວຍ
ໃນຫຼອດ 5 ມລ.

ສຳລັບພະຍາດຊີຟີລີສ: 
ຖ້າມີບາດແຜໃຫ້ສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນເທື່ອ
ດຽວ ໃນປະລິມານ2.4 ລ້ານຫົວໜ່ວຍ.
ຖ້າກວດເລືອດບໍ່ພົບເຊື້ອ ຫຼື ບາດ
ແຜເຊົາແລ້ວກໍ່ຕາມໃຫ້ສັກອາທິດ
ລະເທື່ອເປັນເວລາ 3 ອາທິດ.

ສຳລັບພະຍາດຊີຟີລີສ: ຢາດົກຊີຊີກລີນ, 
ເຕຕຼາຊີກລີນ,ເອຣີໂທຼມີຊີນສຳລັບປິ່ນປົວ
ບາດແຜອະໄວຍະວະເພດເບິ່ງໜ້າທີ 271.

ຂໍຄວນລະວັງ

ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, ດົກຊີຊີກລີນ,ສະເປັກຕີໂນມີຊີນ
ສຳລັບບາດແຜອະໄວຍະວະເພດ: ອາຊີໂທຼມີຊີນ, 
ເຊັຟຕຼີອາກໂຊນ, ດົກຊີຊີກລີນ, ເອຣີໂທຼມີຊີນ,
ເມໂທຼນີດາໂຊນ, ສະເປັກຕີໂນມີຊີນເຕຕຼາຊີກລີນ
ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຫຼັງຈາກການທໍາແທ້ງ: ອຳປີຊີລີນ, 
ເຊັຟຕຼີອາກໂຊນ, ກລີນດາມີຊີນ, ດົກຊີຊີກລີນ, 
ຊັງຕາມີຊີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນສຳລັບອັກເສບມົດລູກ: 
ອຳປີຊີລີນ, ດົກຊີຊີກລີນ, ຊັງຕາມີຊີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ
ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ເຊັຟຕຼີອາກໂຊນ, ຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນ, 
ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ຊັງຕາມີຊີນ

ຄຳເຕືອນ       

ຄຳເຕືອນ       

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜົນຂ້າງຄຽງ     

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດໃຊ້ແທນ            
     

ຢາຊະນິດອື່ນໆທີ່ສາມາດໃຊແ້ທນ: 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ທີ່ຄວນໃຊ້           

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ທີ່ຄວນໃຊ້           

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ທີ່ຄວນໃຊ້           

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຄຳເຕືອນ       

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດໃຊ້ແທນ           
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494 ceftriaxone, cephalexin

ຢາເຊຟຕຼີອາກໂຊນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດແຮງໃນໝວດເຊຟາໂລສະໂປລີນ ທີ່ໃຊ້ສັກເຂົ້າກ້າມຊີ້ນ ຫຼື 
ທາງເສັ້ນເລືອດນີ້ງ. ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍພະຍາດຊຶມເຊື້ອຮວມທັງພະຍາດໜອງໃນ, ພະຍາດອັກເສບທ້ອງນ້ອນ (PID), 
ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ,ເກີດລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ.

ເຊັຟຕຼີອາກໂຊນ (ນີໂຕຼເຊຟີນ, ໂຣເຊຟີນ) ceftriaxone (Nitrocephin, Rocephin)

ຊີຟາລີຊີນ (ຊີໂປເຣັກສ, ເກເຟລກສ, ເກຟແທບ) cephalexin (Ceporex, Keflex, Keftab)

ຢາຊີຟາລີຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດຊີຟາໂລສະໂປລີນ, ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບເຕົ້ານົມ, ອັກເສບຫຼອດລົມ ແລະ 
ອັກເສບຜິວໜັງບາງຢ່າງ.

ຊະນິດເມັດ:
250 ຫຼື 500 ມລກຊະນິດນ້ຳ:
125 ຫຼື 250 ມລກ ຕໍ່  
ນ້ຳຢາ 5 ມລ.

ໃຫ້ຕິດຕາມອາການແພ້ຢາ

ສຳລັບພະຍາດອັກເສບເຕົ້ານົມ  
ຫຼື ອັກເສບຜິວໜັງ:  
ດີກລົກຊາຊີລີນ, ເອຣີໂທຼມີຊີນ,
ເປນີຊີລີນ.

ຖ້າທ່ານມີອາການຖອກທ້ອງປົນ
ເລືອດ ແລະ ມີໄຂ້ ໃຫ້ຢຸດຢາ
ຊີຟາລີຊີນ ແລ້ວໃຫ້ຢາເມໂທຼນີດາໂຊນ
ແທນ (ເບິ່ງໜ້າທີ 507).

ປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ 
ຖອກທ້ອງ. ກໍລະນີທີ່ມີ
ຖອກທ້ອງປົນເລືອດແມ່ນບໍ່ສູ້ພົບ.

ຜູ້ທີ່ແພ້ຢາໃນໝວດ
ເຊຟາໂລສະໂປຣີນຫ້າມໃຊ້, 
ຢາຊີຟາລີຊີນ.

ສຳລັບອັກເສບເຕົ້ານົມ 
ອັກເສບຜິວໜັງ: 
ໃຫ້ກິນ 250 ມລກ 4 ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 7 ມື້.

ໃຫ້ຕິດຕາມອາການແພ້ຢາ.
ໃຫ້ກຽມການປິ່ນປົວການແພ້ຢາ ແລະ 
ອາການຊ໋ອກທຸກຄັ້ງພາຍຫຼັງ 
ທີ່ສັກຢາຕ້ານເຊື້ອ.

ຜູ້ທີ່ແພ້ຢາໃນໝວດ
ເຊຟາໂລສະໂປຣີນຫ້າມໃຊ້, 
ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຄີຍແພ້ຢາເປນີຊີລີນ.

ຊະນິດເປັນຫຼອດແກ້ວສຳລັບສັກ:
250, 500 ມລກ, 1 ກຣາມ,  
2 ກຣາມ ແລະ 10 ກຣາມ          

ສຳລັບການຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກທຳແທ້ງ: ໃຫ້ສັກ 250 ມລກ 
ໃສ່ກ້າມຊີ້ນຄັ້ງດຽວ (ສຳລັບຢາປະສົມເພື່ອປິ່ນປົວການ
ຊຶມເຊື້ອຫຼັງຈາກຫຼັງຈາກທຳແທ້ງເບິ່ງໜ້າທີ 257)
ສຳລັບພະຍາດອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ: ໃຫ້ສົກ 250 ມລກ 
ໃສ່ກ້າມຊີ້ນຄັ້ງດຽວ(ສຳລັບຢາປະສົມເພື່ອປິ່ນປົວພະ 
ຍາດອັກເສບທ້ອງນ້ອຍໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 275)
ສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ: ໃຫ້ສັກ 125 ມລກ ໃສ່ກ້າມຊີ້ນ 
ຄັ້ງດຽວ (ສຳລັບຢາປະສົມເພື່ອ ປິ່ນປົວພະຍາດ ພຕພ 
ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 275) ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ໃຫ້ສັກ 1 ກຼາມ 
ເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດນີ້ງຄັ້ງດຽວຕໍ່ມື້.

ສຳລັບພະຍາດອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ ຫຼື 
ຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ:  ອຳປີຊີລີນ, ອາຊີໂທຼມີຊີນ, 
ເຊຟີຊີມ, ກລີນດາມີຊີນ, ດົກຊີຊີກລີນ, ເອຣີໂຕຼມີຊີນ, 
ຊັງຕາມີຊີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ, ສະເປັກຕີໂນມີຊີນ, 
ເຕຕຼາຊີກລີນ,  (ເບິ່ງໜ້າທີ 256,257 ແລະ 275).
ສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ: ເຊຟີຊີມ, ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ,  
ດົກຊີຊີກລີນ, ສະເປັກຕີໂນມີຊີນ, ເຕຕຼາຊີກລີນ 
ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ເຊຟີຊີມ, ຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນ, 
ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ຊັງຕາມີຊີນ.

ຄຳເຕືອນ      

ຄຳເຕືອນ       

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ສາມາດ     
ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້?      

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜົນຂ້າງຄຽງ    

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ:          

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:

ປະລິມານ ແລະ ເວລາທີ່ຄວນໃຊ້           

ປະລິມານ ແລະ 
ເວລາ 
ທີ່ຄວນໃຊ້       
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495activated charcoal, chloramphenicol

ຢາແອກຕີເວຕິດ ຊາກໂກນ ແມ່ນເອົາຖ່ານໄປຜ່ານກຳມະວິທີພິເສດ, ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວອາການພິດເບື່ອຈາກຢາ 
ເຊັ່ນ: ຢາອາສປີຣີນ, ຢາອາເຊຕາມີໂນເຟນ, ຢາເຟໂນບາກບີໂຕນ, ຢາອື່ນໆ ຫຼື ທາດເຄມີ, ຫຼື ພິດເບື່ອ ຈາກເຫັດ. 
ພາຍຫຼັງໃຫ້ຢາແອກຕີເວຕິດ ຊາກໂກນ ແລ້ວຮີບພາໄປພົບແພດດ່ວນ.

ແອກຕີເວດຕິດ ຊາກໂກນ (ອາກຕີເວຕິດ ກາກບອນ, ລີກີດ ແອນຕີດົດ)
activated charcoal (Activated Carbon, Liquid Antidote) 

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດ       
ຂອງຢາ           

ຊະນິດນ້ຳ: 25 ກຣາມ 
ຕໍ່ 120 ມລ ຊະນິດແປ້ງ
ຝຸ່ນ: 15 ກຣາມ

ກຼໍຣາມເຟນີໂກນ (ກຼໍໂຣມີເຊຕິນ, ເກມີເຊຕີນ, ມີເຊລ ຟາເຣັກສ)
chloramphenicol (Chloromycetin, Kemicetine, Mycel, Pharex)

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ 
ທີ່ຄວນໃຊ້          

ຢາກຼໍຣາມເຟນີໂກນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດແຮງ, ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງພາຍຫຼັງເກີດລູກ. ຫຼຸລູກ, ຫຼື ທໍາແທ້ງ. ຢານີ້ຖືກ
ນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຢາບໍ່ແຮງຊະນິດອື່ນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ພະຍາດ ຫຼື ຢາອື່ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີ
ບໍ່ມີຢາເຕຕຼາຊີກລີນ ຫຼື ເອຣີໂທຼມີຊີນຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ,  ຢາ ກຼໍຣາມເຟນີໂກນຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ແທນສຳລັບໃສ່ຕາເດັກນ້ອຍ.

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຄຳເຕືອນ      

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ
ຊະນິດອື່ນ. ຢານີ້ມີຄວາມສ່ຽງ 
ອັນຕະລາຍໃນເລືອດ ແລະ   
ອາດເຮັດໃຫ້ເສັຍຊີວິດ.

ສຳລັບດູແລຕາເດັກເກີດໃໝ່:
ໃສ່ຕາເບື້ອງລະໜ້ອຍນຶ່ງ
ພາຍຫັຼງເກີດ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ກືນນ້ຳມັນ
ໃສ່ກັບໄຟ, ນ້ຳມັນກາດ ຫຼື
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

ປະລິມານ ແລະ 
ເວລາ 
ທີ່ຄວນໃຊ້       

ໃຫ້ກິນ 30 ຫາ 100 
ກຣາມ ຄັ້ງດຽວ 
ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້

ຜົນຂ້າງຄຽງ          

ຖ່າຍເປັນສີດຳ, 
ຮາກ, ຖອກທ້ອງ

ໃນກໍລະນີກິນຢາເກີນຂະໜາດ
ເຮັດໃຫ້ມີອາການໜັກຈົ່ງ 
ຮີບພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດດ່ວນ
ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍກ່ວາ
ການໃຫ້ຢາແອກຕີເວຕິດ  
ຊາກໂກນ. ຄຳເຕືອນ:        

ຜົນຂ້າງຄຽງ:         ເຈັບກະເພາະ, ມີບັນຫາ
ກ່ຽວກັບສາຍຕາ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ຫຼື ໃຫ້ນົມລູກ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງ
ຄວນໃຫ້ຢາກຼໍຣາມເຟນໂກນ
ຮ່ວມກັບຢາເບນຊີນ ເປນີຊີລີນ
ໃນປະລິມານ 10 ລ້ານຫົວໜ່ວຍ.

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກ່ວາ     
ກຳນົດຈະມີອາການ     

ມີເລືອດໄຫຼ ຫຼື ຟົກຊ້ໍ ້າງ່າຍ  
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາ.

ສຳລັບດູແລຕາເດັກເກີດໃໝ່: 
ເຕຕຼາຊີກລີນ ຫຼື ອີຣີໂທຼມີຊີນ
ຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງໄດ້ຜົນດີກ່ວາ.

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ  
ໃຊ້ແທນ:     

ຊະນິດແຄບຊູນ: 250 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ: 125 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ  5 ມລ 
ຊະນິດແປ້ງຝຸ່ນສຳລັບປະສົມນ້ຳກັ່ນ: 1 
ກຼາມຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ: 1%
ຊະນິດນ້ຳຢອດຕາ: 0,5%
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ຢາຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດແຮງໝວດກີໂນໂລນ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບຜິວໜັງ,ອັກເສບ 
ໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ບາງພະຍາດ ພຕພ ເຊັ່ນ: ແຜຮີມອ່ອນ

ຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນ (ຊີໂລຊານ, ຊີໂປຼ, ຊີໂປຼເບ)
ciprofloxacin (Ciloxan, Cipro, Ciprobay)

ຢານີ້ມີປະຕິກິລິຍາຮ່ວມກັບກາເຟອີນ  
(ໃນກາເຟ, ຊ໋ອກໂກແລັດ,ເຄື່ອງດື່ມໂຄລາ, 
ອື່ນໆ). ສະນັ້ນຫ້າມກິນປົນກັບຜະລິດ 
ຕະພັນຈາກນົມ.

ປວດຮາກ, ຖອກທ້ອງ,
ຮາກ, ເຈັບຫົວ

ciprofloxacin, clindamycin

ຊະນິດເມັດ: 250,  
500, ຫຼື 750 ມກ

ກລິນດາມີຊີນ (ກລີໂອຊີນ, ດາລາຊີນ clindamycin (Cleocin, Dalasin)

ຢາກລິນດາມີຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດລິນໂກຊາມີດ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບຊ່ອງຄອດ, ທ້ອງນ້ອຍ, ຜົ້ງທ້ອງ, 
ຜິວໜັງ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈ.

ຊະນິດແຄບຊູນ:  25, 75, 150, 
300 ມລກ 
ຊະນິດນ້ຳສຳລັບສັກ:
150 ມລກ/ມລ ຊະນິດຄຼີມ: 2%

ສຳລັບເຊື້ອແບັກທີເລັຍໃນຊ່ອງ
ຄອດ: ເມໂທຼນີດາໂຊນ  
ສຳລັບອັກເສບມົດລູກ ຫຼື ອັກເສບ 
ພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ: ອຳປີຊີລີນ,
ເຊຟີຊີມ, ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, ດົກຊີ

ຄອດຍ້ອນແບັກທີເລຍ:
ຊະນິດເມັດ: ໃຫ້ກິນ 300 ມລກ. 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ 
ຊະນິດຄຼີມ: 5 ມລກ ຍັດໃສ່ຊ່ອງຄອດກ່ອນນອນທຸກມື້ ເປັນ
ເວລາ 7 ມື້ສຳລັບອັກເສບມົດລູກ ຫຼື ອັກເສບ 
ພາຍຫຼັງທຳແທ້ງ: ສັກ 900 ມລກ ເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດນີ້ງ 3 
ເທື່ອ/ມື້  (ສຳລັບຢາປະສົມເພື່ອປິ່ນປົວອັກເສບມົດລູກ ແລະ 
ອັກເສບພາຍຫຼັງທຳແທ້ງ, ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 97 ແລະ 257).

ສຳລັບແຜຮີມອ່ອນ: ອາຊີໂທຼມີ
ຊີນ, ເອຣີໂທຼມີຊີນ, ເຊຟຕຼີ
ອາກໂຊນສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: 
ເຊຟີຊີມ,ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, 
ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ຊັງຕາມີຊີນ.

ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆ. ທ່ານສາມາດ
ກິນຢາຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນພ້ອມກັບ
ກິນອາຫານແຕ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ
ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ.

ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ,
ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່, ຫຼື ອາຍຸຫຼຸດ 16 ປີ

ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ. 2 ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 3 ມື້ (ຢາປະສົມສຳລັບປິ່ນປົວ genital sore ໃຫ້
ເບິ່ງໜ້າທີ 271) ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ໃຫ້ກິນ 500ມລກ 2 
ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື້

ຖ້າທ່ານກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ
ແມ່ ແລະ ໃຊ້ຢານີ້ຖ້າເດັກຖອກ
ທ້ອງແມ່ນຢຸດໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວ.

ປວດຮາກ, ຮາກ, ແລະ
ຖອກທ້ອງ ຊຶ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນພາຍ
ໃນ 2-3 ອາທິດພາຍຫຼັງໃຊ້
ຢານີ້. ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວມີຜື່ນແດງ
ໃຫ້ຢຸດຢາ ແລະ ໄປພົບແພດ.

ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ມື້ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ມີການຊຶມເຊື້ອດ້ວຍ
ເຊື້ອເຫັດ, ແລະ ມີຄວາມອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຕັບ. ຢາຊະນິດຄຼີມ
ທີ່ຍັດໃສ່ຊ່ອງຄອດແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້
ຖົງຢາງອານາໄມເຊື່ອມສະພາບ (ມັນອາດ
ຈະຈີກຂາດ ເພາະມີນໍ້າຢາກັດ) ຫຼັງຈາກ
ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ເປັນເວລາ 3 ມື້.

ໃຊ້ຢານີ້ຮ່ວມກັບ ຢາ ອີຣີໂທຼມີຊີນ
ຫຼື ຢາ ກຼໍຣາມເຟນີໂກນ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ. ຖ້າ
ທ່ານມີປະຈຳເດືອນໃນເວລາ
ໃຊ້ຢາຍັດຊ່ອງຄອດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າອະ
ນາໄມເພາະມັນຈະຊຶມຊັບເອົາ
ຢາໝົດ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
    

ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ສາມາດ    
ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້?     

ຄຳເຕືອນ      

ຄຳເຕືອນ      

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ          

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ            

ຜົນຂ້າງຄຽງ         

ຜົນຂ້າງຄຽງ         

HLI S
eattl

e 

Health
 Leaders

hip
 In

te
rn

atio
nal 

Field
 D

ra
ft 

Copy



497

cotrimoxazole =  trimethoprim  +  sulfamethoxazole
(AzoGantanol, Bactrim, Coptin, Gantanol, Pologrim, Septra, Sulfatrim, TMP/SMX, Trimpex, others) 

ຂໍ້ຄວນລະວັງ 

ໂກເດອີນ (codeine)

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກ່ວາກຳນົດຈະມີອາການ   

ສັກ ນາລົກໂຊນ (ນາກການ) ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້
ຢາໂກເດອີນຫຼາຍກ່ວາກຳ
ນົດ. ແລ້ວພາໄປພົບແພດ 

ງ້ວງນອນ, ມຶນງົງ, ໂກມາ  

ຢາໂກເດອີນເປັນຢາທີ່ສາມາດ
ຕິດໄດ້(ເສບຕິດ) ຖ້າທ່ານໃຊ້ 
ຕ້ອງ ການປະລິມານເພີ່ມອີກ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ.

ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຜູກ (ຖ່າຍຍາກ), 
ຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກ, ປວດຮາກ, ຮາກ, 
ຄັນ, ເຈັບຫົວ

codeine, cotrimoxazole

ສຳລັບອາການໄອ: 7 ຫາ 15 ມລກ 4ເທື່ອ/
ມື້ຂຶ້ນກັບຕ້ອງການ ສຳລັບອາການເຈັບ
ປວດແບບຮຸນແຮງ: 30 ຫາ 60 ມລກ
 4 ຫາ 6ເທື່ອ/ມື້ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ

ຢາໂກເດອີນແມ່ນຢາແກ້ປວດໝວດທີ່ມີຢາຝິ່ນສາມາດລະງັບອາການໄອ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ນອນຫຼັບ. ຄວນ
ໃຊ້ສະເພາະລະງັບອາການໄອພາຍຫຼັງທີ່ປິ່ນປົວສາເຫດອາການໄອ. ໃຊ້ສຳລັບແກ້ອາການປວດທີ່ຢາອື່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ.

ຊະນິດນ້ຳ: 15ມລ ຕໍ່ ມິນລີລິດ 
ຊະນິດເມັດ: 15, 30 ຫຼື 60 ມລກ             
ຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມ: ຄວາມແຮງແຕກຕ່າງກັນ

ສຳລັບອາການເຈັບປວດ: ອາເຊຕາມີໂນເຟນ, ອາສ
ປີຣີນ, ອີບູຍໂປຼເຟນສຳລັບອາການເຈັບປວດຮຸນແຮງ: 
ມ໋ອກຟີນສຳລັບອາການໄອ: ໃຫ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ,ໃຫ້ກິນ
ຢາດີໄອຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມທີ່ເຮັດເອງຢູ່ບ້ານ (ເບິ່ງໜ້າທີ 
303).

ຖ້າມີອາການແພ້ຢານີ້ຊຶ່ງມີ 
ອາການຄັນ, ຫຼື ຜື່ນແດງຕາມ 
ຜິວໜັງ, ຫຼື ປວດຮາກ, ຮາກ 
ໃຫ້ຢຸດກິນຢານີ້

ເວລາກິນຢານີ້ໃຫ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ

ປວດຮາກ, ຮາກ. ຖອກທ້ອງ,     
ກະວົນກະວາຍ, ເຫື່ອອອກ

ຢາໂກຕຼີໂມຊາໂຊນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອ 2 ຊະນິດປະສົມກັນ ( ຊະນິດນຶ່ງມາຈາກໝວດຊູນຟາ), ຢານີ້ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບພົກຍ່ຽວ 
ແລະ ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢານີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ຖອກທ້ອງ, ອັກເສບປອດ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອອື່ນ ໃນຄົນເຈັບໂລກເອດສ.

ແມ່ຍິງຖືພາຫຼຸດ 3 ເດືອນ
ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢານີ້. 
ຖ້າທ່ານແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ
ໝວດຊຸນຟາຫ້າມກິນຢານີ້.

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ ແລະອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ເຊຟີຊີມ, 
ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, ຊີໂປຼຟຼົກຊາຊີນ, ຊັງຕາມີຊີນ, 
ນີໂຕຼຟູຣາງໂຕອີນສຳລັບຖອກທ້ອງໃນຄົນເປັນເອດສ: 
ນໍຟຼົກຊາຊີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ: ທີ່ຄວນໃຊ້ໃຫ້ກິນ 2 ເມັດ ແຮງ
480 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 3 ມື.້
ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ:ໃຫ້ກິນ 2 ເມັດ ແຮງ 480 2 ເທື່ອ/ມື້ 
ເປັນເວລາ 10 ມື້
ສຳລັບປ້ອງກັນອັກເສບປອດ ແລະ ຖອກທ້ອງໃນຄົນ 
ມີເຊື້ອເຊື້ອໂລກເອດສ: ກິນ 2 ເມັດ ແຮງ 480 ທຸກໆມື້.
ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດຖອກທ້ອງປົນເລືອດໃນຄົນມີເຊື້ອ 
ເຊື້ອໂລກເອດສ: ກິນ 2ເມັດ ແຮງ 480, ກິນ 2 ເທື່ອ/ມື້ 
ເປັນເວລາ10 ມ້ື. 
ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດອັກເສບປອດໃນຄົນມີເຊື້ອໂລກເອ
ດສ: ກິນ 4 ເມັດ ແຮງ 480, ກິນ 3 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 21 
ມື້ສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ແມ່ມີເຊື້ອໂລກເອດສ: ສຳລັບເດັກ 
ອາຍຸຫຼຸດ 6 ເດືອນ,ໃຫ້ກິນ 120 ມລກ (ປະສົມນ້ຳ 2.5 
ມລ) ທຸກໆມື້; ສຳລັບເດັກເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນຫາ 6 
ປີໃຫ້ກິນ 240ມລກ (ປະສົມນ້ຳ 5 ມລ) ທຸກໆມື້.          

120 ມລກ(20ມລກ ຕຼີເມໂທປຼີມ +
100ມລກ ຊູນຟາເມໂທຊາໂຊນ),
480 ມລກ (80ມລກ ຕຼີເມໂທປຼີມ +
400ມລກ ຊູນຟາເມໂທຊາໂຊນ ເອີ້ນ ວ່າ “ແຮງດຽວ”), 
ແລະ 960 ມລກ (160ມລກ ຕຼີເມໂທປຼີມ + 800ມລກ 
ຊູນຟາເມໂທຊາໂຊນ ເອີ້ນ ວ່າ “ແຮງ ສອງເທົ່າ”)
ຊະນິດປະສົມນ້ຳກິນ: 240 ມລກ (40ມລກ ຕຼີເມໂທປຼີມ + 
200ມລກ ຊູນຟາເມໂທຊາໂຊນ), ຕໍ່ ນ້ຳຢາ 5 ມລ                  

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ 
ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ສາມາດ    
ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້?     

ຄຳເຕືອນ:       

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ                    

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ             

ຜົນຂ້າງຄຽງ         

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຜົນຂ້າງຄຽງ:         

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດຂອງຢາ   
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ສຳລັບຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້:
ໃຫ້ຢາຮີໂດຼກ່ອກຕີໂຊນ

dexamethasone, diazepam, dicloxacillin

ເດັກຊາເມຕາໂຊນ (ດີກາໂດຼນ, ດີຊີໂລນ, ອິນຟລາມ, ມາກຊີເດັກສ) 
dexamethasone (Decadron, Decilone, Inflam, Maxidex)
ຢາເດັກຊາເມຕາໂຊນແມ່ນຢາຊະນິດສະເຕລອຍໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້ (ເບິ່ງໜ້າທີ 545).

ສຳລັບຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້: ສັກ 20 ມລກ ໃສ່ກ້າມຊີ້ນ. 
ຖ້າອາການດັ່ງກ່າວເປັນຄືນອີກ, ໃຫ້ກິນ 20 ມລກ ແລະ 
ສາມາດໃຫ້ຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງຖ້າຕ້ອງການ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ        

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດ     
ໃຊ້ແທນ:        

ດີອາເຊປາມ (ແອນຊີໂອນີນ, ກາມໂປສ, ວາລີອອມ)
Diazepam (Anxionil, Calmpose, Valium)

ຢາດີອາເຊປາມແມ່ນຢາລະງັບໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນອາການຊັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢານີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ

ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ກຳລັງລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນົມແມ່ ຄວນໃຊ້ຢາດີອາ
ເຊປາມແຕ່ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ຊະນິດເມັດ: 5 ຫຼື 10 ມລກ ຊະນິດ
ສັກ: 5 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 1 ມລ ຫຼື
10 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ

ສຳລັບອາການຊັກ:
ສີດ 20 ມລກ ເຂົ້າທາງຮູທະວານໂດຍໃຊ້ສະແລ້ງທີ່ບໍ່ມີເຂັມ  
(ເບິ່ງໜ້າທີ 87). ຖ້າຊັກອີກສາມາດໃຫ້ຕື່ມ 10 ມລກ, 
ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ໃຫ້ຢາຄວນມີໄລຍະຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 20 
ນາທີ. ຖ້າບໍ່ມີຢາດີອາເຊປາມຊະນິດສັກ, ໃຫ້ບົດຢາຊະ 
ນິດເມັດແລ້ວປະສົມກັບນ້ຳແທນ. ສຳລັບກະວົນກະວາຍ
ຫຼື ສັ່ນໃນໄລຍະຢຸດກິນເຫົ້ ຼາ (ເຊົາກິນເຫຼົ ້າ): ໃຫ້ກິນ 10 
ຫາ 20 ມລກ, ສາມາດໃຫ້ອີກພາຍຫຼັງ 1 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າ 
ຍັງມີອາການດັ່ງກ່າວອີກໃຫ້ ທຸກໆ 4-5 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວ 
ໄປພົບແພດ. ສຳລັບຜ່ອນຄາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບ: ໃຫ້ກິນ 
2,5 ຫາ 5 ມລກ.

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   ຜົນຂ້າງຄຽງ ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ເລື້ອຍ ຫຼື ປະລິມານ

ສູງ ໃນເວລາຖືພາ ອາດເຮັດໃຫ້
ເດັກເກີດມາພິການໄດ້.

ຢາດີອາເຊປາມບໍ່ແມ່ນຢາແກ້
ປວດ. ຢານີ້ເຮັດໃຫ້ຕິດໄດ້ 
(ຢາເສບຕິດ)

ສຳລັບອາການຊັກ: ມາເຍຊຽມ 
ຊຸນເຟດສຳລັບນອນຫຼັບ: ດີເຟນ
ຮີດຼາມີນສຳລັບຜ່ອນຄາຍ: ຮີໂດຼຊີຊີນ

ຢາດີກລົກຊາຊີລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເປນີຊີລີນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບເຕົ້ານົມ ແລະ ອັກເສບຜິວໜັງ

ຄຳເຕືອນ:         

ປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບຫົວ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ຖ້າທ່ານມີອາການ
ແພ້ຢາເປນີຊີລີນ

ສຳລັບອັກເສບເຕົ້ານົມ ແລະ ອັກ 
ເສບຜິວໜັງ: ເຊຟາເລັກສຊີນ,
ເອຣີໂທຼມີຊີນ, ເປນີຊີລີນ

ຕິດຕາມອາການແພ້ຢາ 
ແລະ ອາການຊ໋ອກ

ຜົນຂ້າງຄຽງ:        

ສຳລັບອັກເສບເຕົ້ານົມ ຫຼື
ອັກເສບຜິວໜັງ: ໃຫ້ກິນ
 500 ມລກ 4 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນ
 ເວລາ 7 ມື້.

ດີກລົກຊາຊີລີນ dicloxacillin

ເຫງົານອນ, ເສຍຄວາມ   
ຊົງຕົວ(ບໍ່ທ່ຽງ), ກະວົນກະວາຍ

ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນເບົາຫວານອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມພາຍ 
ໃນ 2-3 ຊົ່ວໂມງ. ນອກນັ້ນຢານີ້
ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດ 
ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ

ຊະນິດແຄບຊຸນ:125,250 ຫຼື 
500ມລກ ຊະນິດນ້ຳ: 62.5 
ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ. 

ຊະນິດເມັດ: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 
1.5, 2, 4 ຫຼື 6 ມລກ 
ຊະນິດນ້ຳ: 0.5 ມລກ 
ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ ຫຼື 1 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 1 ມລ 
ສຳລັບສັກ: 4, 8, 10, 16 ຫຼື 20 ມລກຕໍ່ນ້ຳຢາ 1 ມລ

   ຢາດີອາເຊປາມແມ່ນຢາທີ່ເຮັດໃຫ້
                 ຕິດ (ເສບຕິດ). ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນກິນຢາ
                 ນີ້ຮ່ວມກັບຢາອື່ນເພາະຈະເຮັດໃຫ້
                 ງ້ວງນອນ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫຼົ ້າ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
 

ຄຳເຕືອນ:       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:            

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 
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ດີເຟນຮີດຼາມີນ ໄຮໂດຼກລໍໄຣ (ເບັກຕີໂວ, ບີນາດຼິນ)
diphenhydramine hydrochloride (Bectivo, Benadryl)
ຢາດີເຟນຮີດຼາມີນແມ່ນຢາແອນຕີຮີສຕາມີນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍື່ອເມືອກດັງແຫ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫງົານອນ. ຢານີ້ມີປະສິດທິຜົນ 
ໃນການປິ່ນປົວອາການຄັນ ແລະ ບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດປິ່ນປົວອາການແພ້ ຫຼື ຊ໋ອກ

ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ກຳລັງລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນົມແມ່ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້ໄລ
ຍະຍາວເພື່ອປິ່ນປົວອາການແພ້.
ຜູ້ທີ່ເປັນຫືດຫ້າມໃຊ້ຢານີ້

ເຫງົານອນ, ປາກແຫ້ງ. ບາງຄັ້ງ
ເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ ແລະ ຮາກ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ ຢານີ້ເຮັດ 
ໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼື ກະວົນກະວາຍ.

ດົກຊີຊີກລີນ ( ໄບໂອໂກລີນ, ໂດຣິກສ, ໂມໂນດົກສ, ໄວບຼາມີຊີນ, ໄວບຼາ-ແທບສ)
doxycycline (Biocolyn, Doryx, Monodox, Vibramycin, Vibra-Tabs)

ຊະນິດເມັດ: 50 ຫຼື 
100 ມລກ

    ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ກຳລັງລ້ຽງລູກ      
                 ດ້ວຍນົມແມ່ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້.
                 ຫ້າມໃຊ້ຢາດົກຊີຊີກລີນເມື່ອໝົດ 
                 ອາຍຸແລ້ວ.
                 ຫ້າມກິນຢານີ້ນຳຜະລິດຕະພັນນົມ
                 ຫຼື ຢາ ແອນຕາຊີດ.

ສຳລັບພະຍາດຊີຟີລີສ: ເບນຊາທີນ,ເອຣີໂທຼມີຊີນ, 
ເປນີຊີລີນ, ເຕຕຼາຊີກລີນສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ: 
ເຊຟີຊີມ, ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, ສະເປັກຕີໂນມີຊີນ.
ສຳລັບເຊື້ອງຄຼາມີເດັຍ: ອາມົກຊີຊີລີນ, ອາຊີໂທຼມີຊີນ, 
ເອຣີໂທຼມີຊີນ, ເຕຕຼາຊີກລີນສຳລັບປ້ອງກັນຊຶມເຊື້ອ
ຫຼັງທໍາແທ້ງ: ເອຣີໂທຼມີຊີນສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຫຼັງ
ທໍາແທ້ງ: ເບິ່ງໜ້າທີ 256, 257ສຳລັບການຊຶມ
ເຊື້ອຫຼັງຕັດອະໄວຍະວະເພດ: ອີຣີໂທຼມີຊີນ.

ຢາດົກຊີຊີກລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອເຕຕຼາຊີກລີນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອຫລາຍຊະນິດຮວມທັງ ພຕພ, 
ອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ, ຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ, ແລະ ອື່ນໆ. ຢານີ້ຖືກນຳໃຊ້ແທນຢາເຕຕຼາຊີກລີນ.

ສຳລັບລົງຂາວຍ້ອນ ພຕພ:
ໃຫ້ກິນ 100 ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ (ຫຼືໃຊ້ຢາອື່ນ
ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 268). ສຳລັບພະຍາດຊີຟີລີສໄລຍະ
ເລີ່ມຕົ້ນ: 100 ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ເປັນເວລາ 14 ມື້.
ສຳລັບອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ: ກິນ 100ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ 
ເປັນເວລາ 14 ມື້ (ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ປິ່ນປົວອັກເສບ 
ທ້ອງນ້ອຍ, ເບິ່ງໜ້າທີ 275). ສຳລັບປ້ອງກັນການຊຶມເຊື້ອ 
ຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ ຫຼື ຕັດອະ ໄວຍະວະເພດຍິງ: ກິນ 
100ມລກ 2ເທື່ອ/ມື້ ມື້ດຽວສຳລັບຊຶມເຊື້ອຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ 
(ຊະນິດເມັດ): ໃຫ້ກິນ 100 ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 14 
ມື້(ຢາຊະນິດອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 256). ສຳລັບຊຶມເຊື້ອ 
ຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ (ຊະນິດສັກ): ສັກ 100 ມລກ ເຂົ້າກ້າມຊີ້ນ 
ຫຼື ທາງເສັ້ນເລືອດນີ້ງ 2 ເທື່ອ/ມື້ (ຢາຊະນິດອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 
257). ສຳລັບຊຶມເຊື້ອຫຼັງຄອດ (ເກີດລູກ): ໃຫ້ກິນ 100 
ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ຫຼື ຈົນກວ່າອາການໄຂ້ຈະ 
ຫາຍໄປ(ຢາຊະນິດອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 97).

ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ກຳລັງລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນົມແມ່, ແລະ ເດັກອາຍຸ 
ຫຼຸດ 8 ປີ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້.   
ຢາດົກຊີຊີກລີນອາດຈະທຳລາຍ
ແຂ້ວ ແລະ ກະດູກເດັກນ້ອຍ.

ຖອກທ້ອງ ຫຼື ເຈັບກະເພາະ.
ບາງຄົນມີຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ
ຖ້າຖືກແສງແດດຫຼາຍ

ຊະນິດແຄບຊຸນ: 25 ຫຼື 50 ມລກ        
ຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມ: 12.5 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 
5 ມລຊະນິດຫຼອດສຳລັບສັກ: 10 , 30 ຫຼື 
50 ມລກ ໃນ 1 ມລ

diphenhydramine hydrochloride, doxycycline

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

   ເພື່ອປ້ອງກັນການລະຄາຍເຄືອງ
                 ຜິວໜັງ ແລະ ຕຸ່ມໂພງຍ້ອນຢານີ້, 
                 ບໍ່ໃຫ້ກິນຢານີ້ກ່ອນນອນ, ໃຫ້ນັ່ງ 
                 ຫຼື ຢືນ ແລະ ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ

ຫ້າມໃຊ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢູ່ໃນ
ສະພາບລະມັດລະວັງ, ຢານີ້ເຮັດໃຫ້ຢາ 
ລະງັບ ແລະ ອັນຕະລາຍຂອງເຫຼົ ້າ
ເພີ້ມຂຶ້ນ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຄຳເຕືອນ       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ        
ຄວນຮູ້           

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ:             

ໃຫ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີມີອາການ
ແພ້ຮຸນແຮງ
ແລະ ຊ໋ອກເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຊ້. 

ສຳລັບອາການແພ້: ໄຮດຼົກຊີນ,
ໂປຼເມຕາຊີນສຳລັບນອນຫຼັບ: 
ດີອາເຊປາມ

ຜົນຂ້າງຄຽງ       

ຜົນຂ້າງຄຽງ       

ຄຳເຕືອນ:       

ຄຳເຕືອນ       

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ສຳລັບອັກເສບເຕົ້ານົມ ຫຼື
ອັກເສບຜິວໜັງ: ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 4 
ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວ ລາ 7 ມື້

Where Women Have No Doctor 2010

HLI S
eattl

e 

Health
 Leaders

hip
 In

te
rn

atio
nal 

Field
 D

ra
ft 

Copy



500

ຢາເອປີເນຟຼີນ ແລະ ຢາອາເດຼນາລີນແມ່ນຢາຊະນິດດຽວກັນແຕ່ມີ 2 ຊື່. ຢານີ້ໃຊ້ສຳລັບແກ້ອາການແພ້ ຫຼື ຊ໋ອກຍ້ອນ
ແພ້, ຕົວຢ່າງ: ຊ໋ອກຍ້ອນແພ້ຢາເປນີຊີລີນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຫືດຮຸນແຮງ. 

ເອປີເນຟຼີນ ຫຼື ອາເດຼນາລີນ (ອາເດຼນາລີນ)
Epinephrine or adrenaline (Adrenalin)

ຊະນິດຫຼອດສຳລັບສັກ:
1 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 1 ມລ

ຢາເອີໂກເມຕຼີນແມ່ນຢາເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຕີບເຂົ້າ. ຢານີ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມເລືອດໄຫຼຫຼັງຄອດ 
ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ. ຢາເອີໂກເມຕຼີນ ແລະ ຢາເມຕີນເອີໂກໂນວີນແມ່ນຢາຊະນິດດຽວ. ພາຍຫຼັງໃຫ້ຢານີ້ແລ້ວໃຫ້ໄປ 
ພົບແພດ.

ergometrine maleate,  methylergonovine maleate
(Anurhage, Ergonovine, Ergotrate, Methergine)

ສຳລັບເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງ
ຫຼັງຄອດ: ຫຼັງຈາກແຫ່ໂຄະອອກ: 
ໃຫ້ສັກ 0.02 ມລກ ເຂົ້າກ້າມຊີ້ນ, ຫຼື ກິນ 1 ເມັດ(0.2 
ມລກ) 4ເທື່ອ/ມື້. 
ສຳລັບອາການສົນເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ແທ້ງ
ລູກ:ໃຫ້ສັກ 0.2 ມລກ ເຂົ້າກ້າມຊີ້ນ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກິນ 0.2 
ມລກ ຫຼື ສັກ ທຸກໆ 6 ຊົ່ວໂມງ/ມື້.

ປວດຮາກ, ຮາກ, ວິນວຽນ,
ເຫື່ອອອກ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກ
                   
ເພາະຢານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບ
ເສັຍຊີວິດກ່ອນໄດ້.(ສຳລັບການ
ແທ້ງລູກ, ເບິ່ງພາກທີ 15)

    ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນໄລຍະເລີ່ມທ້ອງປັ້ນ
                 ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທ້ອງປັ້ນຖີ່ຂຶ້ນ ແລະ 
                 ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ກ່ອນເດັກ ແລະ 
                 ແຫ່ອອກ.

ມີອາການຢ້ານ, ກະວົນກະວາຍ,
ປະສາດອ່ອນ, ເຈັບຫົວ, ວິນວຽນ
ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ

ຄວາມດັນເລືອດຂຶ້ນສູງ   
ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ເສັ້ນເລືອດ
ສະໝອງອຸດຕັນ

ສຳລັບພະຍາດຫືດ, ອາການແພ້ຂັ້ນປານກາງ ຫຼື ຊ໋ອກ       
ຍ້ອນການແພ້: ໃຫ້ສັກ ½ມລກ (1/2 ມລ) 
ສັກໃສ່ກ້ອງໜັງ (ບໍ່ແມ່ນສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນ) ຢູ່ກົກແຂນ. 
ຖ້າຕ້ອງການສັກຕື່ມເປັນຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນໃຫ້ສັກຫຼັງຈາກ 
ຄັ້ງທຳອິດ 20-30 ນາທີ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການສັກຄັ້ງທີ 
3 ອີກກໍ່ໃຫ້ສັກຫຼັງຈາກຄັ້ງທີ 2 20-30 ນາທີ 
(ສາມາດໃຫ້ຢາຊະນິດອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 545)

ກ່ອນຈະສັກຢານີ້ໃຫ້ຈັບເບິ່ງຊີບ
ພະຈອນກ່ອນ. ຫ້າມສັກເກີນ 3 ຄັ້ງ.
ຖ້າກຳມະຈອນເຕັ້ນໄວຫຼາຍຫວ່າ 
30 ເທື່ອ/ນາທີ ຫຼັງຈາກສັກຄັ້ງທຳ
ອິດ, ຫ້າມສັກຄັ້ງຕໍ່ໄປອີກ.

ຫ້າມໃຊ້ເກີນປະລິມານທີ່ກຳນົດໄວ້,
ຫ້າມສັກໃສ່ກະໂພກ, ໃຫ້ສັກໃສ່
ກົກແຂນ.

epinephrine, ergometrine maleate

ຊະນິດເມັດ: 0.2 ມລກ
ຊະນິດສັກ: 0.2, 0.25, ແລະ 
0.5 ມລກ ໃນຫຼອດ 1 ມລ

ຢາອົກຊີຕົກຊີນ, ມີໂຊໂປຼສໂຕນ
ແທນໄດ້

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຄຳເຕືອນ      

ຄຳເຕືອນ      

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:            

ຜົນຂ້າງຄຽງ       

ຜົນຂ້າງຄຽງ       
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ຢາອີຣີໂທຼມີຊີນມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດມາໂກຼລີດໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອ, ຮວມທັງບາງພະຍາດ ພຕພ, 
ອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈ, ແລະ ອັກເສບຜິວໜັງ. ແມ່ຍິງຖືພາສາມາດໃຊ້ຢານີ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຢານີ້ຫາໄດ້ທົ່ວໄປ.

ອີຣີໂທຼມີຊີນ (ອີ ອີ ເອສ, ອີ-ມີຊີນ, ອີຣີ-ແມກສ, ອີທຼີນ, ອີໂລຊອນ, ອີໂລຕີຊີນ)
erythromycin (E.E.S., E-Mycin, Ery-max, Ethril, Ilisone, Ilotycin)

ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 
ເປັນເວລາ 7 ມື້ (ເບິ່ງໜ້າທີ
268, ຢາປະສົມສຳລັບປິ່ນ
ປົວລົງຂາວ ຈາກ ພຕພ)

ສຳລັບອັກເສບເຕົ້ານົມ: 
ອາມົກຊີຊີລີນ, ເຊຟາລີຊີນ,ເອຣີໂທຼມີຊີນ

 ຊະນິດເມັດ ຫຼື ແຄບຊູນ:
              200,250, ຫຼື 500 ມລກ
               ຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ: 1% 
               ຊະນິດແປ້ງຝຸ່ນປະສົມນ້ຳ:
               125 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ

ສຳລັບອັກເສບເຕົ້ານົມ ຫຼື ອັກເສບພາຍຫຼັງຕັດອະໄວ 
ຍະວະເພດຍິງ: ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 4 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວ
ລາ 7 ມື້. ສຳລັບແຜຮີມອ່ອນ ຫຼື ອັກເສບຜິວໜັງ: ໃຫ້
ກິນ 500ມລກ 4 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ (ສາມາດໃຊ້ 
ຢາຊະນິດອື່ນແທນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 271).
ສຳລັບພະຍາດຊີຟີລີສ: ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 4ເທື່ອ/
ມື້ ເປັນເວລາ 15 ມື້. ສຳລັບຕາເດັກເກີດໃໝ່: 
ໃສ່ຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ 1% ຄັ້ງດຽວ. ສຳລັບອັກເສບຜິວໜັງ: 
ໃຫ້ກິນ 250 ມລກ, 4 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື້.

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ
ໝວດມາໂກຼລີດ

ຊະນິດເມັດ: 100, ຫຼື 400 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມ: 25 ມລກ/ມລ

ທາດເຄມີຂອງເອສໂຕຼເຢນຖືກເຮັດເປັນຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ແລະ ຢາສັກຄຸມກຳເນີດ. ພວກມັນຄ້າຍຄືກັນກັບຮອກໂມນ
ເອສໂຕຼເຢນທີ່ຜະລິດຈາກຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງ. ເອສໂຕຼເຢນສາມາດໃຊ້ປິ່ນປົວເລືອດໄຫຼຜິດປົກກະຕິ.ແຕ່ຫ້າມໃຊ້ໄລຍະຍາວ
ໃນຜູ້ຍິງທີ່ໝົດປະຈຳເດືອນ (ເບິ່ງພາກທີ 8). ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ເບິ່ງພາກຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ, ຢາສັກຄຸມ ກຳເນີດ, 
ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ (ເບິ່ງພາກທີ 13 ແລະ ໜ້າທີ 522-524).

ເອສໂຕຼເຢນ (ເອຕີນີນ ເອສຕຼາດີໂອນ, ເມສຕຼາໂນນ)

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້     ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງກິນຢາໃຫ້ຄົບ
ຕາມລະບົບຂອງການປິ່ນປົວພະຍາດ
ວັນນະໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ເວລາ
ດົນເກືອບປີກໍ່ຕາມ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານ
ອາດຈະແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໄປຫາຜູ້ອື່ນ 
ຫຼື ເປັນພະຍາດກັບຄືນອີກຍ້ອນວັນນະໂລກ
ເປັນພະຍາດທີ່ປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ຍາກ.

ຢາເອຕາມບູຍໂຕນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ. ໂດຍສະເພາະທີ່ຢາອື່ນມີປະສິດທິຜົນບໍ່ພຽງພໍ. ຢານີ້ຖືກໃຊ້ 
ຮ່ວມກັບຢາຊະນິດອື່ນ. ເບິ່ງໜ້າທີ 25

ເອຕາມບູຍໂຕນ (ອິນເຕີບູຍໂຕນ, ມີອາມບູຍໂຕນ, ມີໂກຼນ, ໂອດີໂຕນ, ຕຼີອາມບູຍໂຕນ)
ethambutol (Interbutol, Myambutol, Mycrol, Odetol, Triambutol)

ຜົນຂ້າງຄຽງ     ຢາເອຕາມບູຍໂຕນມັກເຮັດໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງການເບິ່ງເຫັນ 1 ຫຼື
ທັງ 2 ຂ້າງ. ບາງເທື່ອອາດຈະເຫັນ
ເປັນຈຸດດຳໆ ຫຼື ເປັນ “ຮູ”. 
ອາການດັ່ງກ່າວຈະຫາຍໄປຖ້າຢຸດ
ໃຊ້ຢານີ້.

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງຕັດອະໄວຍະວະເພດ: ເຊຟາລີຊີນ,
ດົກຊີຊີກລີນ.
ສຳລັບ ພຕພ: ສຳລັບຢາປະສົມເບິ່ງໜ້າທີ 268 ແລະ 271
ສຳລັບຕາເດັກເກີດໃໝ່: ຢາເຕຕຼາຊີກລີນຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ,
ຢາກລໍຣາມເຟນີໂກນຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ
ສຳລັບອັກເສບຜີວໜັງ: ດີກລົກຊາຊີລີນ

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີມີບັນຫາທາງສາຍ
ຕາ, ຮວມທັງເປັນພະຍາດແກ່ນ
ຕາຂຸ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ທີ່ມີບັນ
ຫາກັບໄຂ່ຫຼັງກໍ່ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ຄືກັນ.

ຢາເອຣີໂທຼມີຊີນມີປະສິດທິພາບດີ
ຖ້າກິນກ່ອນຄາບເຂົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ
ຫຼື ຫຼັງຄາບເຂົ້າ 2 ຊົ່ວໂມງ.
ຖ້າເຈັບກະເພາະແຮງໃຫ້ກິນຢານີ້
ພ້ອມອາຫານ.ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທຸບຢາ. 
ເພາະຢານີ້ຖືກໂອບໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍ
ກະເພາະອາຫານລະລາຍໄວກ່ອນທີ່
ຢາຈະເລີ່ມອອກລິດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້  

ອາດເຮັດໃຫ້ເຈັບກະເພາະ ຫຼື 
ປວດຮາກ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ       

ວັນນະໂລກແມ່ນຕ່າງກັນແຕ່ 
ລະເຂດ. ໄປພົບພະນັກງານ
ແພດ (ກິນຢາເອຕາມບູຍໂຕນ
ຮ່ວມກັບຢາອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ
398).

erythromycin, estrogen, ethambutol

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
    

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             
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ຢາຟລູຍໂກໂຊນແມ່ນຢາຕ້ານການຊຶມເຊື້ອດ້ວຍເຊື້ອເຫັດ (ເຊື້ອລາ)ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວເປັນຝ້າຂາວຢູ່ຜົ້ງປາກ(ເປັນກາງ), ແລະ 
ການຊຶມດ້ວຍເຊື້ອເຫັດອື່ນໆ. ຢານີ້ໃຊ້ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີເຊື້ອເອດສ (HIV) ແລະ ສຳລັບແທນຢາອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ.

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອເຫັດໃນຜົ້ງປາກ
(ເປັນກາງ): ໃຫ້ກິນ 400ມລກເທື່ອດຽວຕໍ່ມື້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ກິນ 200 ມລກ 1 ເທື່ອ/ມື້ເປັນເວລາ 14 ມື້. ຖ້າອາການ
ບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນ 3-5ມື້, ໃຫ້ເພີ້ມປະລິມານຂຶ້ນເປັນ 400
ມລກ ຕໍ່ມື້.

ຟລູຍໂກນາໂຊນ (ດີຟລູການ) fluconazole (Diflucan)

ຊະນິດແຄບຊູນ: 50 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ: 50 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5ມລ
ຊະນິດສັກໃສ່ເສັ້ນເລືອດນີ້ງ:
2 ມລກ ໃນຫຼອດ 5 ມລ

ເກໂຕໂກນາໂຊນ, ນີສຕາຕີນ

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ຍິງຖືພາ ຫຼື ລ້ຽງ
ລູກດ້ວຍນົມແມ່. ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອອັກ
ເສບຕັບ, ພະຍາດຕັບ, ຫຼື ມີບັນ
ຫາໄຂ່ຫຼັງຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ຄືກັນ.

ອາດເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ຮາກ

fluconazole, gentamicin

ຢາຊັງຕາມີຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດແຮງໝວດອາມີໂນກລີໂກຊີດ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດໜອງໃນ, ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງຮຸນແຮງ ຫຼື 
ອັກເສບຮຸນແຮງອື່ນໆ. ສຳລັບອັກເສບທ້ອງນ້ອຍການປິ່ນປົວແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາອື່ນ. ຢານີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຜູຍິງມີອາການຮາກ, 
ຢາອື່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບປ່ວຍທຸເລົາລົງ ຫຼື ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດ ອື່ນຫາຍາກ.

ຊັງຕາມີຊີນ (ແບັກຕີເດີມ, ກາລາມີຊີນ, ເຊີວີເຢນຕາ)
gentamycin (Bactiderm, Garamycin, Servigenta)

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ   
      

ຊະນິດຫຼອດແກ້ວສຳລັບສັກ:
10 ຫຼື 40 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 1 ມລ

ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວມີບັນຫາຂອງ
ຫູ ຫຼື ມີສຽງດັງກ້ອງຢູ່ຫູໃຫ້ຢຸດ
ຢາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຊ້ຢາອື່ນແທນ
ເວລາໃຊ້ຢານີ້ໃຫ້ໃສ່ນ້ຳທະເລຫຼາຍໆ.

ຍ້ອນວ່າຢານີ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຼາຍ
ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄິດໄລ່
ປະລິມານນຳໃຊ້, ສະນັ້ນຢານີ້
ຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ແຕ່ຍາມທີ່ຢາຕ້ານ
ເຊື້ອທີ່ປອດໄພຊະນິດອື່ນບໍ່ມີ.

ສຳລັບອັກເສບມົດລູກ: ອຳປີຊີລີນ
ເຊຟີຊີມ, ດົກຊີຊີກລີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ
ສຳລັບອັກເສບຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ:ອຳປີຊີລີນ, 
ເຊຟີຊີມ, ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, ກລີນດາມີຊີນ, 
ດົກຊີຊີກລີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ
ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ເຊຟີຊີມ, ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, 
ຊີໂປຼຟລົກຊາຊີນ, ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ຊັງຕາມີຊີນ

ໃນຜູ້ຍິງຖືພາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາ
ກັບໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ໃຊ້ຢານີ້ຢ່າງລະມັດ
ລະວັງ. ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນຜູ້ທີ່ມີອາ
ການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດອາມີ
ໂນກລີໂກຊີດ.

ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ອັກ
ເສບມົດລູກ ຫຼື ຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ: ໃຫ້ຢານີ້
ຕາມນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ: ໃຫ້ສັກ 1.5 ມລກ/ກິໂລ, ທຸກໆ 8 
ຊົ່ວໂມງ, ເປັນເວລາ 5 ຫາ10 ມື້; ຫຼື ໃຫ້ໃນ
ປະລິມານສະເລັ່ຍ 80 ຫາ 100 ມລກສັກໃສ່ກ້າມ
ຊີ້ນຄັ້ງທຳອິດ, ຕໍ່ໄປໃຫ້ 60 ມລກ, ທຸກໆ 8 ຊົ່ວໂມງ 
ເປັນເວລາ 5 ຫາ 10 ມື້ (ໃຊ້ຢາຊະນິດອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 97 
ແລະ 257).

ຢານີ້ສາມາດທຳລາຍໄຂ່ຫຼັງ
ຫຼື ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຫູໜວກ.

ມີສຽງກ້ອງໃນຫູ ຫືຼ ຫູໜວກ, 
ມີບັນຫາຕໍ່ໄຂ່ຫຼັງ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
 

ຄຳເຕືອນ       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຜົນຂ້າງຄຽງ      

ຜົນຂ້າງຄຽງ     

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   
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ວັກຊີນ ອັກເສບຕັບ ບີ (ເອນເຈີຣິກສ- ບີ, ຣີຄອມບີແວກສ ເຮສເບ)
hepatitis B vaccine (Engerix-B, Recombivax HB)
ວັກຊີນນີ້ແມ່ນສຳລັບສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຍາວຕໍ່ອັກເສບຕັບ ບີ. ສັກ 3 ເທື່ອ : ສັກຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນພາຍຫຼັງສັກຄັ້ງທຳອິດ 1-2 
ເດືອນ; ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນພາຍຫຼັງສັກຄັ້ງທີສອງ 4-12 ເດືອນ. ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃນອຸນນະພູມ 2-3 ອົງສາເຊ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ມັນຈະຫຼຸດປະສິດທິພາບລົງ. ປະລິມານຂອງວັກຊີນ 2 ຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ: ເອນເຈີຣິກສ- ບີ: 
ເດັກອາຍຸ 0 ຫາ 11 ປີ: 10 ຢູຊີກຣາມ, ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 19 ປີ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່: 20 ຢູຊີກຣາມ ຣີຄອມບີແວກສ ເຮສເບ:
ເດັກອາຍຸ 0 ຫາ 11 ປີ: 2.5 ຢູຊີກຣາມ, ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 19 ປີ: 5 ຢູຊີກຣາມ, ຜູ້ໃຫຍ່: 10 ຢູຊີກຣາມ

Gentian Violet, hepatitis B vaccine, hydrocortisone

ຖ້າໃຊ້ຢາຊະນິດຄຼີມຫຼາຍກ່ວາ 10 ມື້ 
ອາດເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບາງ ແລະ ເປັນແປ້ວ.

ສຳລັບຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້:
ເດັກຊາເມຕາໂຊນ, ດີເຟນຮີດຼາມີນ
ສຳລັບອາການແພ້ ຫຼື ຄັນ:
ດີເຟນຮີດຼາມີນ

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກ່ວາ     
ກຳນົດຈະມີອາການ   ຄວາມດັນເລືອດຂຶ້ນສູງ,

ຖ່າຍເບົາຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕ.ິ

ສຳລັບຜື່ນແດງ, ຄັນ ຫຼື ລິດສະດວງທະວານ: 
ທາຊະນິດຄຼີມໂດຍກົງໃສ່ຜິວໜັງບ່ອນ
ເປັນ 3 ຫຼື 4 ເທື່ອ/ມື້.ສຳລັບຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້: 
ສັກຢາ 500 ມລກ ໃສ່ກ້າມຊີ້ນ, ຖ້າຈຳເປັນສັກອີກແມ່ນ
ພາຍຫຼັງ 4 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກສັກເຂັມທຳອິດ, (ສາມາດໃຊ້ຢາອື່ນ, 
ເບິ່ງໜ້າທີ 545). ຖ້າອາການເຫຼົ ່ານັ້ນເປັນກັບຄືນອີກ, ໃຫ້ກິນ 
500 ຫາ 1000 ມລກ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ກິນຕື່ມອີກ.

ຫ້າມໃຊ້ຜ້າພັນບາດປົກບ່ອນທາ
ຢາຊະນິດຄຼີມ.
ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ກຳລັງລ້ຽງ
ລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃຊ້ຢາຊະນິດ
ເມັດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ໃຊ້ຊະ
ນິດຄຼີມຈະມີຄວາມປອດໄພກ່ວາຄຳເຕືອນ         

ຊະນິດຄຼີມ ຫຼື ຂີ້ເຜີ້ງ: ມີຄວາມແຮງ
ຕ່າງກັນ, ສ່ວນຫຼາຍ 1% 
ຊະນິດເມັດ: 5,10, ແລະ 20 ມລກ
ຊະນິດສັກເປັນນ້ຳ ແລະ ແປ້ງຝຸ່ນສຳລັບ
ປົນນ້ຳກັ່ນສັກ: ມີຄວາມແຮງຕ່າງກັນ.

ຢາຮີໂດຼກ໋ອກຕີໂຊນແມ່ນຢາຕ້ານອາການບວມ ແລະ ລະງັບອາການຄັນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວຕຸ່ມຜື່ນແດງ. ຢານີ້ຍັງໃຊ້ 
ປິ່ນປົວລິດສະດວງທະວານໄດ້ຜົນດີ. ຢານີ້ມີຮູບແບບສັກ ແລະ ເມັດ ເປັນຢາສຳຄັນທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຊ໋ອກ.

ຮີໂດຼກ໋ອກຕີໂຊນ ຫຼື ກ໋ອກຕີໂຊນ ( ເອັກຊາຄອດ, ຮີໂກຕີນ, ໂຊລູ-ກ໋ອກເຕັຟ, ອື່ນໆ)
hydrocortisone or cortisone (Eczacort, Hycotil, Solu-Cortef, others)

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ເຈນຕຽນ ໄວໂອເລດ ແມ່ນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ໃຊ້ໃນຜິວໜັງ, ຜົ້ງປາກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ.

ເຈນຕຽນ ໄວໂອເລດ (ຄຼິສຕັນ ໄວໂອເລດ, ເມທີນໂຣຊານີລີນຽມ ຄລໍຣາຍ
gentian violet (Crystal Violet, methylrosalinium chloride)

ຊະນິດນ້ຳ: 0.5%, 1%,2%
ຊະນິດທາ: 0.5% ຄຼິສຕັນ: 1 
ບ່ວງຊາ ປະສົມນ້ຳ ½
ລິດຈະໄດ້ 2%

ສຳລັບອັກເສບຜິວໜັງ:
ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດຂີ້ເຜີ້ງ, ໄອໂອດີນ
ສຳລັບເປັນກາງຢູ່ປາກ:ໝາກນາວ 
(ຫ້າມໃສ່ໃນເດັກນ້ອຍ) ນີສຕາຕີນສຳລັບ
ຊຶມເຊື້ອຊ່ອງຄອດຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ: 
ນີສຕາຕີນ, ໄມໂກໂນໂຊນ, ໂກລຕຼີມາໂຊນ

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອຊ່ອງຄອດຍ້ອນ
ເຊື້ອເຫັດ: ໃຊ້ສຳລີທີ່ສະອາດ
ຈຸ່ມນ້ຳຢາຊະນິດ 1% ຍັດໄວ້ໃນ
ຊ່ອງຄອດເວລາກາງຄືນເປັນເວລາ 3 ມື້. 
ແຕ່ລະມື້ຕອນເຊົ້າໃຫ້ເອົາ ສຳລີອອກສຳລັບຊຶມ
ເຊື້ອເຫັດຢູ່ປາກ (ເປັນກາງ): ໃຫ້ອົມນ້ຳຢາຊະນິດ 
1% ເປັນເວລາ 1 ນາທີ 2 ເທື່ອ/ມື້ແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກືນ.
ສຳລັບອັກເສບຜິວໜັງ: ທຳອິດໃຫ້ລ້າງໃສ່ສະບູບ່ອນທີ່ 
ເປັນແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທາຢາໃສ່ຜິວໜັງ, 
ປາກ ຫຼື ຮີມຊ່ອງຄອດ 3 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 5 ມື້ສຳລັບ 
ອັກເສບຜິວໜັງໃນຄົນເປັນເອດສ: ທຳອິດໃຫ້ລ້າງໃສ່
ສະບູບ່ອນທີ່ເປັນແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທາຢາໃສ່
ຜິວໜັງ, ປາກ ຫຼື ຮີມຊ່ອງຄອດ 2 ເທື່ອ/ມື້ ຈົນກ່ວາຕຸ່ມ
ຈະດີ.

ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ດົນຈະເຮັດໃຫ້
ລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ. 

     ພາຍຫຼັງທີ່ທາຢານີ້ໃສ່ປາກເດັກ
                  ນ້ອຍແລ້ວ,ໃຫ້ເດັກກົ້ມຫົວລົງເພື່ອ
                  ບໍ່ໃຫ້ກືນນ້ຳຢາຫຼາຍ. 
                  ຢາເຈນຕຽນ ໄວໂອເລດຈະເຮັດ
                  ໃຫ້ຜິວໜັງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງເປັນສີມ້ວງ
 

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຄູ່ນອນຂອງທ່ານຕິດເຊື້ອ
ພະຍາດນຳ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮ່ວມເພດໃນໄລຍະ
ໃຊ້ຢາເຈນຕຽນ ໄວໂອເລດ.ຖ້າມີການລະຄາຍ
ເຄືອງໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢານີ້. ລະວັງຢາໃຫ້ ຖືກຕາ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຄຳເຕືອນ       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             
          

ຜົນຂ້າງຄຽງ      

ຜົນຂ້າງຄຽງ      
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ຢາຮີດຼົກຊີຊີນແມ່ນຢາແອນຕີຮີສຕາມີນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອາການແພ້, ຄວບຄຸມອາການຄັນ, ແລະ ບາງຄັ້ງໃຊ້ປິ່ນປົວ 
ອາການປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ ກະວົນກະວາຍ

ຊະນິດເມັດ: 25, 50 ຫຼື 100ມລກ
ຊະນິດສັກ: 25 ຫຼື 50ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5 ມລ
ຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມ: 10 ຫຼື 25ມລກ ຕໍ່
ນ້ຳຢາ 5 ມລ

ຮີດຼົກຊີຊີນ (ອາຕາຣັກ, ອີເຕຣັກ, ມາຣາກສ, ມາຍ-ປາມ,ວິສຕາຣີນ)
hydroxyzine (Atarax, Iterax, Marax, My-Pam, Vistaril)

ອີບູຍໂປຼເຟນ (ແອກຕີໂປຼເຟນ, ແອດວິລ, ເຢນປຼິລ, ໂມຕຼິນ, ນູປຼີນ, ຣູເຟນ, ອື່ນໆ)
ibuprofen (Actiprofen, Advil, Genpril, Motrin, Nuprin, Rufen, others)
ຢາອີບູຍໂປຼເຟນແມ່ານຢາແກ້ປວດ, ແກ້ໃຄ່ແດງ ແລະ ໄຂ້. ມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນດີການຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບທ້ອງເວລາ
ເປັນ ປະຈຳເດືອນ, ເຈັບຂໍ່ ແລະ ເອດສ

ຊະນິດເມັດ: 200 ມລກ ຫຼື 
ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ
ຊະນິດນ້ຳ: 100 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 
5ມລ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             
       

ສຳລັບອາການຄັນ, ອາການແພ້, 
ຊ໋ອກຍ້ອນອາການແພ້:
ດີເຟນຮີດຼາມີນ, ໂປຼເມຕາຊີນ,
ສຳລັບກະວົນກະວາຍ: ດີອາເຊປາມ

ເຫງົານອນ

ຜົນຂ້າງຄຽງ       ປາກແຫ້ງ, ເຫງົານອນ, ແລະ
                  ອາດຈະກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ

ໃນຜູ້ຍິງຖືພາຫຼຸດ 3 ເດືອນຕົ້ນ  
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກສາມາດ
ໃຫ້ຢານີ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາໃນໄລຍະ
ອື່ນ ແລະ ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່. ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ ຖ້າທ່ານຢູ່
ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ

ສຳລັບອາການຄັນ:
ໃຫ້ກິນ 25 ຫາ 50ມລກ3 ຫາ 4 ເທື່ອ/ມື້
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກະວົນກະວາຍ: ໃຫ້ກິນ 25 ຫາ 50ມລກ
4 ເທື່ອ/ມື້

ອາດເຮັດໃຫ້ເຈັບກະເພາະ.
                   ໃຫ້ກິນຢານີ້ພ້ອມອາຫານ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ   
ໃຊ້ແທນ        

ສຳລັບແກ້ປວດ, 
ໄຄ່ແດງ   ແລະ ໄຂ້: ອາສປີຣີນ
ສຳລັບແກ້ປວດ ແລະ ໄຂ້:ອາເຊຕາມີໂນເຟນ
ສຳລັບອາການເຈັບປວດຮຸນແຮງ: ໂກເດອີນ, 
ມ໋ອກຟີນ

ຜູ້ທີ່ມີບາດແຜກະເພາະ, ແມ່ຍິງ 
ຖືພາໄລຍະ 3 ເດືອນສຸດທ້າຍ

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້  ຢານີ້ມີປະສິດທິພາບດີຖ້າກິນ
ກັບອາຫານ, ໂດຍສະເພາະຜະລິດ
ຕະພັນຈາກນົມ, ໃນເວລາອາຫານ

ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢານີ້ພາຍໃນ
ອາທິດທີ່ຜ່າຕັດ.

ໃຫ້ກິນ 200 ຫາ 400 ມລກ
4 ຫາ 6 ເທື່ອ/ມື້
ໃນມື້ໜຶ່ງຫ້າມກິນຫຼາຍກວ່າ 
2400 ມລກ

hydroxyzine, ibuprofen

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
  

ຄຳເຕືອນ       

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຜົນຂ້າງຄຽງ        
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ອີໂຊນີອາຊີດ (ໄບໂຊນີດ, ໄອເອນເຮສ, ອີໂຊນີອາຊດູມ, ອີໂຊນີໂກຕີນິກ ອາຊີດ ໄຮດຼາຊີດ, ໂອດີນາ. ຊີດຼິດ)
isoniazid (Bisonid, INH, Isoniazdum, isonicotinic acid hydrazide, Odinah, Zidrid)

ຢາອີໂຊນີອາຊີດໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກຮວ່ມກັບຢາອື່ນ. ເບິ່ງພາກທີ 25. ຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂລກເອດສ (HIV) ສາມາດໃຊ້ຢານີ້ເພື່ອ
ປ້ອງກັນພະຍາດວັນນະໂລກແອບແຝງ (ບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ) ກາຍເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

ຊະນິດເມັດ 100 ຫຼື 300 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມ: 50ມລກ 
ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5ມລ

.

ຜົນຂ້າງຄຽງ  ອາດເຮັດໃຫ້ເຈັບ ຫຼື ມຶນຕາມແຂນ 
ແລະ ຂາ. ບາງຄັ້ງຢານີ້ອາດເປັນສາເຫດ
ຂອງອັກເສບຕັບຮຸນແຮງທີ່ມີອາການເຊັ່ນ:
ອິດເມື່ອຍ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ປວດຮາກ,
ຮາກ, ຍ່ຽວສີເຂັ້ມ, ຫຼື ຕາເຫຼືອງ. ຖ້າມີ
ອາການເຫຼົ ່ານີ້ໃຫ້ຢຸດຢານີ້ທັນທີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້  ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນຢານີ້ຫຼາຍກວ່າ
300 ມລກ/ມື້. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ທ່ານຈະ
ຕ້ອງກິນຢາໃຫ້ຄົບຕາມລະບົບຂອງ
ການປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ.           
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະແຜ່  
ເຊື້ອພະຍາດໄປຫາຜູ້ອື່ນ ຫຼື 
ເປັນພະຍາດກັບຄືນອີກຍ້ອນ.

ປວດຮາກ, ຮາກ, ວິນວຽນ,
ປາກບໍ່ຂອດ, ຕາມົວ,. ຖ້າຫາກ
ທ່ານກິນຢາອີໂຊນີອາຊີດຫຼາຍ        
ໃຫ້ກິນຢາປີຣີດົກຊີນ 1 ກຼາມ 
ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ(ໄວຕາມີນບີ 6).

ປະລິມານການໃຊ້ຢາສຳລັບ 
ພະຍາດວັນນະໂລກຕ່າງກັນ
ແຕ່ລະຂົງເຂດ. ໃຫ້ປຶກສາ 
ນຳແພດ (ກິນຢາອີໂຊນີອາຊີດ 
ຮ່ວມກັບຢາຊະນິດອື່ນ,  
ເບິ່ງໜ້າທີ 389).                  

ຜູ້ທີ່ເປັນອັກເສບຕັບ, ພະຍາດ     
ຕັບ, ຫຼື ເຄີຍກິນຢາອີໂຊນີອາ
ຊີດແລ້ວມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ
ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້ອີກ.

isoniazid, ketoconazole

ເກໂຕໂກນາໂຊນ (ໄນໂຊຣາລ) ketoconazole (Nizoral)

ຢາເກໂຕໂກນາໂຊນແມ່ນຢາຕ້ານການຊຶມເຊື້ອດ້ວຍເຊື້ອເຫັດ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວເປັນຝ້າຂາວຢູ່ຜົ້ງປກ (ເປັນກາງ) 

     ຢານີ້ມີປະສິດທິພາບດີຖ້າກິນ
                   ນ້ຳໝາກກ້ຽງໃສ່ນຳ ຫຼື ນ້ຳ
                   ໝາກນາວ.

ອາດເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ຮາກ

 ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ກຳລັງ
               ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. ຫ້າມເອົາຢາຊະ
               ນິດຄຼີມ ຫຼື ນ້ຳຢາສະຜົມໃສ່ຊ່ອງຄອດ
               ເວລາກິນຢານີ້ໃຫ້ກິນພ້ອມກັບອາຫານ 
               ຖ້າທ່ານດື່ມເຫຼົ ້ານຳອາດຈະເຮັດໃຫ້
               ອອກຮ້ອນ.

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອດ້ວຍເຊື້ອເຫັດທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
 ພຕພ: ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, 
ຟລູຍໂກນາໂຊນ, ເຈນຕຽນ ໄວໂອເລດ, 
ມີໂກນາໂຊນ, ນີສຕາຕີນ          

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອເຫັດຢູ່
ຜິວໜັງ: ໃຫ້ກິນ 200ມລກ 1 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື້
ສຳລັບເຊື້ອເຫັດຊະນິດຢູ່ໃນຜົ້ງປາກ (ເປັນກາງ): 
ໃຫ້ກິນ 200ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 14 ມື້

ຊະນິດເມັດ: 200 ມລກ
ຊະນິດຄຼີມສຳລັບທາຜິວໜັງ: 2%
ຊະນິດນ້ຳຢາສະຜົມ: 1%

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ຄຳເຕືອນ       

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
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ຜູ້ຍິງທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ 
ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້.

ມາເຍຊຽມ ຊູນເຟດ magnesium sulfate

ຢາມາເຍຊຽມ ຊູນເຟດ ແມ່ນຢາທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບປ້ອງກັນອາການຊັກໃນເວລາຖືພາ

ຊະນິດສັກ: 
10%,12.5%,25% 
ຫຼື 50%.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້    
ຖ້າສັກໃນປະລິມານຫຼາຍໃຫ້ໃຊ້
ເຂັມໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຢູ່ຍາກ.
ທ່ານສາມາດແບ່ງຢາເປັນ 2 
ສ່ວນແລ້ວສັກໃສ່ກະໂພກແຕ່ລະ
ເບື້ອງ.

ໃຊ້ຢານີ້ໃນຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດ
ສູງກວ່າ 160/110. ຫັຼງຈາກສັກຢານີ້
ແລ້ວ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຄວາມດັນເລືອດ. 
ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຫາຍ
ໃຈຊ້າລົງ ຫຼື ຢຸດຫາຍໃຈ.

ສຳລັບອາການຊັກ:
ດີອາເຊປາມ

ເຫື່ອອອກ, ຄວາມດັນເລືອດ
ຫຼຸດລົງ, ອິດເມື່ອຍ, ມີບັນຫາ
ການຫາຍໃຈ.

ສຳລັບອາການຊັກ: 
ໃຫ້ສັກ 10 ກຣາມເຂົ້າ
ກ້າມຊີ້ນ.

ສຳລັບເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງ: 
ໃຫ້ກິນ 10 ມລກ 1 ເທື່ອ/ມື້ 
ເປັນເວລາ 10 ມື້. ຖ້າເລືອດ
ຍັງໄຫຼຕໍ່ອີກໃຫ້ຕື່ມ 10 ມື້

ຢາເມດົຼກຊີໂປຼແຊດສເຕໂຣນ ອາຊີເຕດ ແມ່ນທາດເຄມີຮູບແບບນຶ່ງຂອງຮໍໂມນໂປຼແຊດສເຕໂຣນ, ຊຶ່ງແມ່ນຮໍໂມນ ທີ່ຜະລິດຈາກຮ່າງກາຍແມ່ຍິງ. 
ຢານີ້ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວປະຈຳເດືອນທີ່ຜິດປົກກະຕິເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງຮໍໂມນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະໝົດປະຈຳເດືອນ. 
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ, ເບິ່ງພາກທີ 8 “ຜູຍິງຊະລາ” ສຳລັບການ ວາງແຜນຄອບຄົວ, ເບິ່ງພາກທີ 13

ເມດຼົກຊີໂປຼແຊດສເຕໂຣນ ອາຊີເຕດ (ອາເມນ, ຄຽວຣີແທັບ, ຊີກຣີນ, ດີໂປ-ໂປຼວີຣາ, ເມແຊດສຕຼອນ, ໂປຼວີຣາ)
medroxyprogesterone acetate (Amen, Curretab, Cycrin, Depo-Provera, Megestron, Provera)

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຊະນິດເມັດ: 2.5, 5 ຫຼື 10 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳສຳລັບສັກ: 
150 ຫຼື 400 ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 1ມລ

ຄຳເຕືອນ           

ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບຕັບ,
ຫຼື ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ຫຼື ມະເຮັງ
ປາກມົດລູກ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້

ຖ້າອາການເລືອດໄຫຼຍັງສືບຕໍ່
ພາຍຫຼັງກິນຢາ 20 ມື້ແລ້ວໃຫ້
ໄປພົບແພດ ເພາະອາດຈະມີບັນ
ຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ

magnesium sulfate, medroxyprogesterone acetate, methyl ergonovine

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຢາເມຕີນ ເອີໂກໂນວີນເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຕີບເຂົ້າ. ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມອາການເລືອດໄຫຼ ຮຸນແຮງພາຍຫຼັງຄອດ 
(ເກີດລູກ). ຢາເອີໂກເມຕຼີນ ແລະ ຢາເອີໂກໂນວີນ ແມ່ນຢາຊະນິດດຽວກັນ. ເບິ່ງຢາ ເອີໂກເມຕຼີນ, ໜ້າທີ 500.

ເມຕີນ ເອີໂກໂນວີນ (ເມເທີຢີນ) methyl ergonovine (Methergine)

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຄຳເຕືອນ       

HLI S
eattl

e 

Health
 Leaders

hip
 In

te
rn

atio
nal 

Field
 D

ra
ft 

Copy



507

ມີໂກນາໂຊນ (ດາກຕາຣີນ, ຟັງໂຕປິກ, ໄມກາຕີນ, ໂມນີສຕາ)
Miconazole (Daktarin, Fungtopic, Micatin, Monistat)

ຢາມີໂກນາໂຊນແມ່ນຢາຕ້ານການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອຢູ່ຊ່ອງຄອດຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ 
ແລະ ອື່ນໆ.

ຊະນິດຄຼີມ: 2%,4%
ຊະນິດຍັດ: 100ມລກ, 
200ມລກ ແລະ1200 ມລກ

ແມ່ຍິງຖືພາໃນໄລຍະ 
3 ເດືອນຕົ້ນ.

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ:
ນີສຕາຕີນ, ໂກຼຕຼີມາໂຊນ,
ຟລູຍໂກນາໂຊນ, ເຈນຕຽນ
ໄວໂອເລດ ຫຼື ເກໂຕໂກນາໂຊນ           

ເມໂທຼນີດາໂຊນ (ຟລາຊີນ, ເມໂທໂປຼໂຕສຕາ, ເມໂທຼ, ເມໂທຼຊີນ, ຊາຕຼິກ)
metronidazole (Flagyl, Methoprotostat, Metro, Metroxyn, Satric)

ຢາເມໂທຼນີດາໂຊນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອຊ່ອງຄອດຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ ແລະ ເຊື້ອໂຕວ່າວ (ຕູໂກໂມນາສ). 
ຢານີ້ຍັງປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນແບກທີເລັຍ ແລະ ອາມີບຂອງລຳໄສ້ (ເບິ່ງປື້ມຢູ່ໄກແພດ)

     ມີລົດຊາດຂອງໂລຫະຢູ່ປາກ,
                   ຍ່ຽວເຂັ້ມ, ປັ່ນປ່ວນກະເພາະ, 
                   ຫຼື ປວດຮາກ, ເຈັບຫົວ

ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນພະຍາດຕັບ, ເຊັ່ນ:
ເຫຼືອງ (ຕາເຫຼືອງ)

ສຳລັບອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ: 
ໃຫ້ກິນ 400 ຫາ 500ມລກ
3 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 14ມື້
(ໃຊ້ປະສົມກັບຢາອື່ນ, ເບິ່ງ
ໜ້າທີ 275)

ຊະນິດເມັດ: 200, 250, 400 ຫຼື 
500ມລກ ຊະນິດຍັດ: 375, 500ມລກ 
ຊະນິດສັກເຂົ້າເສັ້ນເລື້ອດນີ້ງ: 500ມລກ 
ໃນນ້ຳຢາ 100ມລ

 ຖ້າຮູ້ສຶກມຶນໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢານີ້. ຄວນຫຼີກ
              ເວັ້ນການໃຊ້ຢານີ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ 3
              ເດືອນຕົ້ນ. ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ 
              ຢານີ້ກໍ່ຕ້ອງຫລຸດປະລິມານຂອງຢາລົງ
              ແຕ່ຢານີ້ມີຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້
              ກັບຜູ້ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. 

ຄູ່ນອນຂອງທ່ານກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປິ່ນປົວຄືກັນ. ຫ້າມດື່ມເຫຼົ ້າ ຫຼື  
ເບຍໃນໄລຍະທີ່ໃຊ້ຢາເມໂທຼນີດາໂຊນ
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປວດຮາກຫຼາຍກ່ວາ
ເກົ່າ.

ຖ້າມີການລະຄາຍເຄືອງພາຍຫຼັງ
ໃຊ້ຢາມີໂກນາໂຊນ, ໃຫ້ຢຸດໃຊ້.
ຫຼີກເວັ້ນການຮ່ວມເພດໃນໄລຍະ
3-4 ມື້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄູ່ນອນຂອງທ່ານ.

ລະຄາຍເຄືອງ

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ: 
ໃຫ້ທາຢາຊະນິດຄຼີມ 5 ມລກ
ໃສ່ຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນ ເປັນ
ເວລາ 7 ມື້.ໃຫ້ຍັດຢາ 100
ມລກ ໃສ່ຊ່ອງຄອດ ທຸກໆຄືນ ເປັນ
ເວລາ7 ມື້ ຫຼື ຍັດ 200ມລກ ທຸກໆ
ມື້ ເປັນເວລາ 3 ມື້.

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຊ່ອງຄອດຍ້ອນ
ແບັກທີເລັຍ ແລະ ເຊື້ອຕຼີໂກໂມນາສ
ຕີນີດາໂຊນສຳລັບຖອກທ້ອງໃນຄົນ
ເປັນເອດສ:ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ນໍຟລົກ
ຊາຊີນ

metronidazole, miconazole

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ສາມາດ    
ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້?     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຄຳເຕືອນ       

ຄຳເຕືອນ:       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຫຼັງຄອດ(ເກີດລູກ): ໃຫ້ກິນ 400 ຫາ
500ມລກ 3 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 10ມື້ 
(ໃຊ້ປະສົມກັບ ຢາອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 97)
ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຊ່ອງຄອດແບບເບົາບາງ: ໃຊ້ຊະນິດ
ຍັດໃສ່ຊ່ອງຄອດ 500ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 5 ມື້
ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນແບັກທີເລັຍ ຫຼື ຕຼີໂກໂມນາສ:
ໃຫ້ກິນ 2 ກຣາມ ຄັ້ງດຽວ. ຖ້າວ່າຖືພາໃຫ້ກິນ 400 ຫາ
500ມລກ 2 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ (ເພື່ອປິ່ນປົວລົງ
ຂາວທີ່ແມ່ນ ພຕພ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ ພຕພ, ໃຫ້ເບິ່ງຢາປະສົມ ໜ້າທີ 
266 ແລະ 268)
ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ ຫຼື ເກີດລູກ:
ໃຫ້ກິນ 500ມລກ 3 ເທື່ອ/ມື້ ຫຼື ສັກເຂົ້າເສັ້ນເລືອດນີ້ງ 400 
ຫາ 500ມລກ 3 ເທື່ອ/ມື້ (ເບິ່ງການແນະນຳວິທີ ການປິ່ນປົວ
ດ້ວຍຢາປະສົມໜ້າທີ 256 ແລະ 257 ສຳລັບເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ 
ແລະ ໜ້າທີ 97 ສຳລັບຫຼັງຄອດ.ສຳລັບຖອກທ້ອງມີເລືອດ
ອອກມີ ຫຼື ບໍ່ມີໄຂ້: 500ມລກ 3 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ 
ສຳລັບພະຍາດບາດທະຍັກ: 7.5ມລກ/ກິໂລ 4 ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 10 ມື້

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

Where Women Have No Doctor 2010
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  ມີເຟປຼີສໂຕນ (ມີເຟຢີນ, ມີເຟເປຼັກສ) ແລະ ມີໂຊໂປຼສໂຕນ (ຊີໂຕເຕັກ)
mifepristone (Mifegyne, Mifeprex) and misoprostol (Cytotex)

ສຳລັບເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກທາງການແພດ:
ໃຫ້ອົມຢາຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນໄວ້ກ້
ອງລີ້ນ ຫຼື ຜົ້ງແກ້ມ 4 ເມັດ (800 
ມີໂຄຼກຣາມ) ປ່ອຍໃຫ້ຢາລະລາຍ 
(ເປື່ອຍ) ເປັນເວລາ 20 ຫາ 30 ນາທີ, 
ກືນພາກສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ.3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມ
າໃຫ້ອົມຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນໃນ
ວິທີດຽວກັນ ຕື່ມອີກ 4 ເມັດ (800 
ມີໂຄຼກຣາມ). ຖ້າເລືອດຍັງບໍ່ອອກ
ພາຍຫຼັງ 3 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກິນຕື່ມອີກ 4 
ເມັດ (800 ມີໂຄຼກຣາມ) ທັງໝົດ 12 
ເມັດ (2400 ມີໂຄຼກຣາມ)
ສຳລັບເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງຫຼັງຄອດ ຫຼື 
ເຮັດການຫຼຸລູກ ບໍ່ສຳເລັດ: ໃຫ້ກືນ 
600 ມີໂຄຼກຣາມ

ວິທີກິນຢາມີ
ເຟປຼິສໂຕນ ກັບ 
ຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນ:                  

ສຳລັບເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກທາງການແພດ
ໃນໄລຍະ 9 ອາທິດ (63 ມື້):
ໃຫ້ກືນຢາມີເຟປຼິສໂຕນ 1  ເມັດ 
(200ມລກ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1-2 ມື້ 
(24 ຫາ 48ຊົ່ວໂມງ) ໃຫ້ອົມຢາຢາ
ມີໂຊ ໂປຼສໂຕນໄວ້ກ້ອງລີ້ນ ຫຼື ຜົ້ງ
ແກ້ມ ແຮງ 200 ມີໂຄຼກຣາມ 4 ເມັດ 
(ທັງໝົດ 800 ມີໂກກຣາມ. ປ່ອຍ
ໃຫ້ຢາລະລາຍ (ເປື່ອຍ) ເປັນເວລາ 
20 ຫາ 30 ນາທີ, ກືນພາກສ່ວນທີ່
ຍັງເຫຼືອ.

ກິນຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນມີ ຫຼື ບໍ່ມີ
ຢາມີເຟປຼິສໂຕນກໍ່ມີປະສິດທິພາບ 
ຕໍ່ການຖືພາໄລຍະຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກ
9 ອາທິດ ປະສິດທິພາບຈະຫຼຸດ
ລົງ ແລະ ຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຼາຍ                    
ໂດຍສະເພາະເລືອດໄຫຼທາງຊ່ອງ
ຄອດຮຸນແຮງ

ຢາມີເຟປຼີສໂຕນ: ຊະນິດເມັດ 200ມລກ
ຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນ: ຊະນິດເມັດ 100 ຫຼື
200ມີໂຄຼກຣາມ

ຢາມີເຟປຼີສໂຕນໃຊ້ສຳລັບເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ. ຢານີ້ໄປສະກັດກ້ັນຮໍໂມນທີ່ບຳລຸງຮັກສາການຖືພາ. ໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາ
ມີໂຊໂປຼສໂຕນ ກ່ອນຖືພາ 9 ອາທິດ, ຢາມີເຟປຼີສໂຕນມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ. ຢາມີໂຊໂປຼໂຕນເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກໄດ້.

ກິນແຕ່ຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນກໍ່ຍັງມີປະສິດທິພາບສູງ ແຕ່ເມື່ອກິນຢາ 2 ຊະນິດພ້ອມກັນແລ້ວຍິ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ 
ຂຶ້ນຕື່ມ. ຢາມີໂຊໂປ໌ສໂຕນຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫ້າມເລືອດໄຫຼຫຼັງຄອດ (ເກີດລູກ) ແລະ ຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກບໍ່ໝົດຄັກ
ນອກຈາກນັ້ນຢານີ້ຍັງຖືກໃຊ້ປິ່ນປົວບາດແຜກະເພາະ.

ກ່ອນກິນຢາທັງ 2 ຢ່າງນີ້, ໃຫ້ອ່ານໃນພາກ “ ການເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ ແລະ ອາການສົນພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ” ໂດຍສະ ເພາະໃນໜ້າທີ 251.

mifepristone, misoprostol

ປົກກະຕິຫຼັງຈາກກິນຢາມີໂຊໂປຼສໂຕນ
3-6 ຊົ່ວໂມງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການປັ້ນ 
ແລະ ມີເລືອດອອກແຮງເປັນຕ່ອນ.
ບາງເທື່ອອາດຈະປວດຮາກ, ຮາກ, ຖອກ
ທ້ອງ, ເຈັບຫົວ, ແລະ ມີການແຕະຕ້ອງ
ຕັບເລັກນ້ອຍໃນ 2-3ຊົ່ວໂມງທຳອິດ. 
ອາການເຫຼົ ່ານີ້ຈະຫາຍໄປເອງ. ເລືອດ
ຈະອອກ 2 ຫາ 4 ອາທິດ ແຕ່ຈະອອກ
ເລັກນ້ອຍຫຼັງຈາກ 1-2 ອາທິດ           

ຫ້າມກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ຖ້າທ່ານ
ບໍ່ສາມາດໄປຈາກຄຼີນິກ ຫຼື 
ໂຮງໝໍທີ່ບໍ່ສາມາດໄປພາຍໃນ 1 
ຊົ່ວໂມງ.ໂດຍສະເພາະຖ້າຖື
ພາອາຍຸກາຍ 9 ອາທິດ ຫຼື ທ່ານຄິດ
ວ່າຖືພາຢູ່ນອກມົດລູກ (ຢູ່ປີກມົດລູກ) 
(ເບິ່ງໜ້າທີ 73)
ຖ້າທ່ານມີອາການເລືອດໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງ 
(ປ່ຽນຜ້າອະນາໄມ 2 
ອັນພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ) 
ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີອາການວິນວຽນ 
ຫຼື ໜ້າມືດ, ໃຫ້ໄປ ພົບແພດດ່ວນ, 
ເພາະການເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກອາດຈະບໍ່ສ
ຳເລັດ (ແຮ່ຄ້າງ) (ເບິ່ງໜ້າທີ 251) 
ແລະ ຕ້ອງການ MVA ຫຼື D ແລະ  C 

ວິທີກິນຢາມີ
ໂຊໂປຼສໂຕນ
ຢ່າງດຽວ:

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຄຳເຕືອນ       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           
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ກນີໂຕຼຟູຣາງໂຕອີນ (ຟູຣາດັງຕີນ, ມາໂກຼບີດ, ມາໂກຼດາຕີນ)   
nitrofurantoin (Furadantin, Macrobid, Macrodantin)

ຢານີໂຕຼຟູຣາງຕີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ອັກເສບພົກຍ່ຽວ

ນໍຟລົກຊາຊີນ (ລີຊີນໍ, ນໍໂຣຊີນ, ຢູຣີຕຼາຊີນ)
norfloxacin ( Lexinor, Neroxin, Uritracin)
ຢານໍຟລົກຊາຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດກີໂນໂລນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບພົກຍ່ຽວ ແລະ ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ແລະ 
ຖອກທ້ອງຮຸນແຮງຍ້ອນການຊຶມເຊື້ອ

ອາດເຮັດໃຫ້ວິນວຽນ, ເຮັດໃຫ້ປະ
ຕິກິລິຍາກາເຟອີນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເຫຼົ ່ານີ້, ໃຫ້ກິນຢານີ້
ກ່ອນກິນເຂົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼັງ
ຈາກກິນເຂົ້າ 2 ຊົ່ວໂມງ.

ຊະນິດເມັດ: 400 
ມລກ

ຄຳເຕືອນ          

ເວລາກິນຢານີ້ໃຫ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ,
ຫ້າມກິນຢານີ້ໃນໄລຍະໃຊ້ຢາລົດ
ກົດ ຫຼື ຢາວິຕາມີນທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍທາດເຫຼັກ ຫຼື ທາດສັງກະສີ
ຖ້າຢານໍຟລົກຊາຊີນເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ມີອາການແພ້, ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ເລີຍ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ        

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ ແລະ ໄຂ່ຫຼັງ:
ເຊຟີຊີມ, ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, ຊີໂປຼຟລົກ
ຊາຊີນ, ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ, ຊັງຕາມີຊີນ
ສຳລັບຖອກທ້ອງໃນຄົນເຈັບເປັນເອດສ:
ເມໂທຼນີດາໂຊນ, ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:

ຜູ້ທີ່ໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກບໍ່ດີກ່
ອນໜ້າຈະມີການອັກເສບ. 
ຜູ້ຍິງຖືພາໄລຍະສຸດທ້າຍ

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ: ເຊຟີຊີມ,
ເຊຟາລີຊີນ, ໂກຕຼີໂມຊາໂຊນ.

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ: 
ກິນ 100ມລກ 4 ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 5 ມື້

ຮາກ, ເຈັບໜ້າເອິກ,
ຍ່ຽວອາດຈະສີເຫຼືອງເຂັ້ມ
ຫຼື ສີນ້ຳຕານ.

ປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບຫົວ, ຕົດ
ຫຼີກເວັ້ນອາການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກິນຢາ
ກັບນົມ ຫຼື ອາຫານ.

ຊະນິດເມັດ: 25, 50, ຫຼື 100ມລກ
ຊະນິດປົນນ້ຳ: 25ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5ມລ

ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງ
ລູກດ້ວຍນົມແມ່, ຫຼື ຜູ້ທີ່ອາຍຸ
ຫຼຸດ 16 ປີບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານໍຟລົກ 
ຊາຊີນ. ຜູ້ທີ່ອາການແພ້ຢາ
ໝວດກີໂນໂລນຫ້າມໃຊ້ຢານີ້.

ສຳລັບອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ: ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດ 2 ເທື່ອ/ມື້. 1ເມັດ 
ກ່ອນກິນເຂົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເມັດ ພາຍຫຼັງກິນເຂົ້າ
2 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 10 ມື້.
ສຳລັບຖອກທ້ອງໃນຄົນເຈັບເປັນເອດສ: ໃຫ້ກິນ 400 ມລກ 
ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ

ສຳລັບອັກເສບພົກຍ່ຽວ: 
ໃຫ້ກິນ 1 ເມັດ 2 ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 3 ມື້

nitrofurantoin, norfloxacin

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຖ້າອາການບໍ່ດີຂຶ້ນໃນ 2 ມື້  (48
ຊົ່ວໂມງ), ອາດຈະມີການດື້ຢາຢູ່
ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ. ຖ້າເປັນໄປ
ໄດ້ໃຫ້ປຶກສານຳ ອສບ ຫືຼ ແພດ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດໃຊ້ແທນ:             
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ນີສຕາຕີນ (ແດັກໂມເດັກສ, ມີໂກສຕາຕີນ, ນີລສຕາ, ນີສຕາ)
nystatin (Dermodex, Mycostatin, Nilstat, Nystat)
ຢານີສຕາຕີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອເຫັດ, ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອດ້ວຍເຊື້ອເຫັດຢູ່ຜົ້ງປາກ (ເປັນກາງ), ຢູ່ຊ່ອງຄອດ, ຫຼື 
ຢູ່ຜິວໜັງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້   

ຄຳເຕືອນ      

ຖ້າຢານີສຕາຕີນເຮັດໃຫ້ທ່ານລະຄາຍ
ເຄືອງ, ໃຫ້ຢຸດໃຊ້. ຫຼີກເວັ້ນການຮ່ວມ
ເພດ 2-3 ມື້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດໃສ່ຄູ່ນອນຂອງທ່ານ.

ທີ່ຄວນໃຊ້ ແລະ ຢູ່ຄໍ: 
ໃຫ້ອົມນ້ຳຢາ 1ມລ
ແລ້ວບ້ວນໄປມາຢູ່ໃນຜົ້ງປາກ  
ປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວກືນ ເຮັດ
ແນວນີ້ປະມານ 3 ຫາ 4ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 5 ມື້.

ຊະນິດຍັດ: 100.000 ຫົວໜ່ວຍ
ຊະນິດອົມ: 200.000 ຫົວໜ່ວຍ
ຊະນິດຄຼີມ: 100.000 ຫົວໜ່ວຍ/
ກຣາມຊະນິດນ້ຳ: 100.000 
ຫົວໜ່ວຍ/ມລ

ຢານີສຕາຕີນມີປະສິດທິພາບຕ້ານ
ການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນເຊື້ອເຫັດກັງດີດາ
ເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຢາມີໂກນາ
ໂຊນມີປະສິດທິພາບດີນຳເຊື້ອເຫັດ
ຊະນິດອື່ນ. ຢາໂກຼຕີມາໂຊນມີລາຄາ
ຖືກ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍກວ່າ.

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:

ສຳລັບການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນເຊື້ອເຫັດ:
ມີໂກນາໂຊນ, ເກໂຕໂກນາໂຊນ,  
ໂກຼຕີມາໂຊນ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ ຫຼື
ເຈນຕຽນ ໄວໂອເລດ

ອົກຊີໂຕຊີນ (ອົກສຕີມົງ, ປີໂຕຊີນ, ຊີນໂຕຊີນົງ, ຢູເຕຣາກອນ)
oxitocin (Oxtimon, Pitocin, Syntocinon, Uteracon)

ຢາອົກຊີໂຕຊີນແມ່ນຢາເຮັດໃຫ້ມົດລູກປັ້ນ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຕີບເຂົ້າ ໃຊ້ສຳລັບຄວບຄຸມອາການເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງຫຼັງ

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່
ສາມາດໃຊ້ແທນ:  
ສຳລັບເລືອດໄຫຼຮຸນແຮງ ຫຼັງຄອດ: ເອີໂກຕາມີນ, 

ມີໂຊໂປຼສໂຕນ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ, ເພາະຢານີ້
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເສັຍຊີວິດກ່ອນຫຼຸລູກໄດ້ 
(ເບິ່ງພາກທີ 15 “ການເຮັດຫຼຸລູກ”)
ການນຳໃຊ້ຢາອົກຊີໂຕຊີນເພື່ອເລັ່ງ

ການຄອດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊວນເບັ່ງສາມາດ
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ. 
ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ກ່ອນເດັກອອກມາ.

ຄຳເຕືອນ

ຜົນຂ້າງຄຽງ         ຢາອົກຊີໂຕຊີນສາມາດເຮັດໃຫ້
ມົດລູກປັ້ນແຮງ ແລະ ບໍ່ຍານ
ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ຢານີ້ ແລະ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ມົດລູກຈີກໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນຢານີ້ຍັງເຮັດໃຫ້
ຄວາມດັນເລືອດສູງອີກ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນ 10 ຫົວໜ່ວຍ
ໃຫ້ແມ່ພາຍຫຼັງທີ່ເດັກອອກ
ແລ້ວ. ຖ້າຈຳເປັນສັກຕື່ມອີກ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ 10 ນາທີ. 

ຊະນິດສຳລັບສັກ: 
10 ຫົວໜ່ວຍ 
ໃນນ້ຳຢາ 1 ມລ.

nystatin, oxytocin

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອດຢູ່ຜິວໜັງ: ທຳຄວນສະອາດ ແລະ 
ປ່ອຍ ໃຫ້ ແຫ້ງບໍລິເວນທີ່ເປັນ. ທາຄຼີມ 3 ເທື່ອ/ມື້ 
ຈົນກວ່າຜື່ນຈະຫາຍໄປ.ສຳລັບຊຶມເຊື້ອຢູ່
ຊ່ອງຄອດ: ໃຊ້ຢາຊະນິດຄຼີມທາໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດ 2 
ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 10 ຫາ 14 ມື້ ຫຼືໃຊ້ຢາ
ຊະນິດຍັດ 100.000 ຫົວໜ່ວຍ ໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດ
ກ່ອນນອນ ເປັນເວລາ 14 ມື້.ສຳລັບລົງຂາວທີ່ບໍ່ມີ
ສາເຫດຈາກ ພຕພ: ໃຊ້ຊະນິດຍັດ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   
ທີ່ຄວນໃຊ້ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ   
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ປາຣາເຊຕາໂມນ, ອາເຊຕາມີໂນເຟນ (ເອພີເອພີ, ພານາດອນ, ຕຳປຼາ, ທີລີນອນ, ອື່ນໆ)
paracetamol, acetaminophen (APAP, Panadol, Tempra, Tylenol, others)

ສຳລັບແກ້ປວດ,ໄຂ້ ຫຼື ໄຄ່ແດງ:
ອາສປີຣີນ, ອີບູໂປຼເຟນ (ຫ້າມໃຊ້
ຢາດັ່ງກ່າວໃນຜູ້ຍິງຖືພາ)
ສຳລັບການເຈັບຮຸນແຮງ: ໂກເດອີນ

ເປນີຊີລີນ (ບີຕາເປນ ວີເຄ, ເພນວີ ເຄ, ເຟໂນຊີເມຕີນ ເປນີຊີລີນ)
penicillin ( Betapen VK, PenVee K, phenoxymethyl penicillin)

ຢາເປນີຊີລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວການຊຶມເຊື້ອຢູ່ປາກ, ແຂ້ວ, ຜິວໜັງ, ມົດລູກ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ໜ້າ 
ເສຍດາຍທີ່ການດື້ຢາເປນີຊີລີນຂະຫຍາຍຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງກ່ອນເກົ່າ.

ເປັນຜື່ນແດງ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ຖ້າທ່ານແພ້ຢາທຸກ
ຊະນິດໃນໝວດເປນີຊີລີນ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
   

ໃຫ້ກິນ 250ມລກ (ເທົ່າກັບ
400,000 ຫົວໜ່ວຍ) 4ເທື່ອ/ມື້
ເປັນເວລາ 7 ມື້ (ໃຊ້ຢາອື່ນ
ສຳລັບອັກເສບມົດລູກ, ເບິ່ງ
ໜ້າທີ 97)

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ  
ສຳລັບອັກເສບມົດລູກຫຼັງ
ຄອດທີ່ຄວນໃຊ້         

ຊະນິດເມັດ: 250, 500 
ມລກຊະນິດນ້ຳ: 125 ຫຼື 
250 ຕໍ່ ນ້ຳຢາ

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ:

ສຳລັບອັກເສບຜິວໜັງ:
ດີກລົກຊາຊີລີນ, ເອຣີໂທຼມີຊີນ

ສຳລັບຊຶມເຊື້ອຫຼັງຄອດ:
ອຳປີຊີລີນ, ກລີນດາມີຊີນ
ຊັງຕາມີຊີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:

ຄຳເຕືອນ       

ຕິດຕາມອາການແພ້ ແລະ 
ຊ໋ອກຍ້ອນແພ້ (ເບິ່ງໜ້າທີ 
545).

ສຳລັບອັກເສບ ຫຼື ບາດແຜຜິວໜັງ: ໃຫ້ກິນ 250ມລກ
4 ເທື່ອ/ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື້

ຄຳເຕືອນ    

ຖ້າອາການເຈັບປວດ ຫຼື ໄຂ້ ຍັງສືບຕໍ່
ຫຼາຍກວ່າ 3 ມື້, ໃຫ້ປຶກສາແພດ
ຢາອາເຊຕາມີໂນເຟນສາມາດທຳລາຍຕັບ
ໄດ້ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍ ຫຼື ກິນປົນກັບເຫຼົ ້າ. 
ຖ້າໃຊ້ປະລິມານຫຼາຍກ່ອນກຳນົດຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ.

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
ກວ່າກຳນົດ 
ຈະມີອາການ

ປວດຮາກ, ຮາກ
ເຈັບກະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ

ຢານີ້     ຫ້າມໃຊ້ຢາອາເຊຕາມີໂນເຟນ
ຖ້າທ່ານມີບັນຫາຕັບ ຫຼື 
ໄຂ່ຫຼັງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້   ຢາປາຣາເຊຕາໂມນບໍ່ແມ່ນຢາທີ່
ປິ່ນປົວພະຍາດ, ມັນແມ່ນຢາສຳ
ລັບຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດ
ແລະ ອາການໄຂ້. ສິ່ງສຳຄັນ
ຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດຂອງອາ
ການເຈັບ ຫຼື ອາການໄຂ້ແລ້ວ
ປິ່ນປົວມັນ.ປະລິມານ ແລະ ເວລາ   

ທີ່ຄວນໃຊ້ 
ໃຫ້ກິນ 500 ຫາ 1000ມລກ
4 ຫາ 6 ເທື່ອ/ມື້ 

ຊະນິດເມັດ: 100, 325, ແລະ 
500ມລກຊະນິດນ້ຳ: 120 ຫຼື 
160ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ5 ມລ
ຊະນິດຍັດ: 80, 120, 300, 325, 
ຫຼື 650ມລກຊະນິດຢອດ 80ມລກ 
ຕໍ່ 0.8ມລ

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ

ຢາປາຣາເຊຕາໂມນ ແລະ ຢາອາເຊຕາມີໂນເຟນແມ່ນຢາຊະນິດດຽວກັນ ໃຊ້ສຳລັບແກ້ເຈັບປວດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາ
ການໄຂ້. ແມ່ນຢາແກ້ປວດທີ່ມີຄວາມປອດໄພຊະນິດໜຶ່ງ. ຢານີ້ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງກະເພາະອາການ ແລະສາມາດ 
ໃຊ້ແທນຢາ ອາສປີຣີນ ຫຼື ອີບູໂປຼເຟນໃນຄົນທີ່ເປັນບາດແຜກະເພາະອາຫານ. ແມ່ຍິງຖືພາກໍ່ໃຊ້ໄດ້ 
ແລະ ຖ້າໃຊ້ປະລິມານຕ່ຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມປອດໄພຄືກັນ. 

paracetamol, penicillin

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:            

Where Women Have No Doctor 2010
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ໂປໂດຟີລີນ (ຄອນດີລ໋ອກສ, ໂປໂດຄອນ-25, ໂປໂດຟີລອມ ຣີຊີນ)
podophyllin (Condylox, Podocon-25, podophylom resin)

ຢາໂປໂດຟີລີນແມ່ນຢານ້ຳຊະນິດນຶ່ງ ໃຊ້ສຳລັບທາໃສ່ພະຍາດຫອນໄກ່ເພື່ອໃຫ້ມັນຫົດເຂົ້າ ແລະ ຫ່ຽວລົງ

ຊະນິດນ້ຳ: 
10% ຫາ 25%

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃສ່ບ່ອນທີຫອນໄກ່ມີ
ເລືອດອອກ, ບ່ອນເກີດ, ຈອມ, ຫຼື
ບ່ອນທີ່ມີຂົນ, ຫຼື ຢູ່ປາກ.
ຖ້າມີອາການລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ
ຮຸນແຮງໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຢານີ້ຄຳເຕືອນ

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ  ັ

ໂປຼເບເນຊີດ (ເບເນມີດ, ໂປຼບາລານ) 
probenecid (Benemid, Probalan)

ຢາໂປຼເບເນຊີດແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເປນີຊີລີນ, ຢານີ້ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຢາເປນີຊີລີນຢູ່ໃນເລືອດເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ປະຕິກິລິຍາດົນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວດີຂຶ້ນ.

ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ,
ຫຼື ຮາກ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
      

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນເດັກອາຍຸ
ຕໍ່ກວ່າ 2 ປີ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ      
     ທີ່ຄວນໃຊ້           

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າກຳນົດ
   ຈະມີອາການ             

ຮາກ

ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ໃຊ້ຢາຕ້ານ
ເຊື້ອໝວດ ເປນີຊີລີນ 
ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ ຫາ
1 ກຣາມ

ຊະນິດເມັດ: 
500ມລກ

ຄຳເຕືອນ     

ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງນຳ
ຜູ້ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງກຳລັງລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນ້ຳນົມ ແລະ ບາດແຜກະເພາະ

ຜົນຂ້າງຄຽງ      ຢາໂປໂດຟີລີນເຮັດໃຫ້
ຜິວໜັງລະຄາຍເຄືອງ ປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບທ້ອງ

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າກຳນົດ  ນ້ອຍ, 
ຖອກທ້ອງ. ຫຼາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້
ຜິວໜັງບາງ, ແຕກ ແລະ ມີເລືອດອອກ

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍ
 ກວ່າກຳນົດ
ຈະມີອາການ    

ປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບທ້ອງ
ນ້ອຍ, ຖອກທ້ອງ. ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບາງ, 
ແຕກ ແລະ ມີເລືອດອອກ

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ
ຄວນຮູ້   

ຢາໂປໂດຟີລີນເຮັດໃຫ້ມີການ
ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວໜັງບ່ອນທີ່ບໍ່
ເປັນພະຍາດ. ແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ໃຊ້
ໜ້ອຍດຽວ(0.5 ມລ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ)
ເພາະສະນັ້ນ, ໃຫ້ທາເຈລປີໂຕຼລຽມ
ອ້ອມບໍລິເວນທີ່ເປັນພະຍາດກ່ອນທີ່ຈະ
ທາຢາໂປໂດຟີລີນ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
     

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື
ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ     
ທີ່ຄວນໃຊ້         ເອົາສຳລີທີ່ມີກ້ານ ຫຼື ສຳລີ 

ເປັນກ້ອນຈຸ່ມນ້ຳຢາ ແລ້ວທາ 
ໃສ່ບ່ອນເປັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 4
ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳ
ແລະ ສະບູ. ໃຊ້ 1ເທື່ອ/ອາທິດ
ເປັນເວລາ 4 ອາທິດ

podophyllin, probenecid

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຜົນຂ້າງຄຽງ 

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             
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ຊະນິດຫຼອດສຳລັບສັກ: 300.000,
400.000 ຫຼື 600.000 ຫົວໜ່ວຍ
ຊະນິດແປ້ງຝຸ່ນປົນນ້ຳກັ່ນສຳລັບສັກ:
1 ກຼາມ = 1 ລ້ານຫົວໜ່ວຍ

ໂປຼກາອີນ ເປນີຊີລີນ (ເບນຊິນເປນີຊີລີນ ໂປຼກາອີນ, ບີຊີລີນ ຊີ-ອາຣ, ຄຼິດສຕີຊີລີນ, ດູຣາຊີລີນ ເອເອສ, ເພນນາດຽກ, ຟີຊີເປນ ເອເອສ, 
ວີຊີລີນ)  procaine penicillin (Benzylpenicillin Procaine, Bicillin C-R, Crysticillin, Duracillin AS, Penadur, Pfizepen 
AS, Wycillin)

ຢາໂປຼກາອີນ ເປນີຊີລີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອັກເສບມົດລູກ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ.

ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງນຳ
ຜູ້ທີ່ເປັນຫືດ. ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ກັບຢາເຕຕຼາ 
ຊີກຼີນ. ຫ້າມສັກຢານີ້ເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດ
ເດັດຂາດ.

ເວລາໃຊ້ຢານີ້ກັບຢາໂປຼເບເນຊີດ
ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຢາເປນີຊີລີນ
ຢູ່ໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ປະຕິກິລິຍາດົນກວ່າເກົ່າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວດີຂຶ້ນ.

ໂປຼແຊສເຕໂຣນ ແມ່ນທາດເຄມີທີ່ພົບໃນຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ແລະ ຢາສັກຄຸມກຳເນີດ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮອກໂມນ 
ໂປຼແຊສເຕໂຣນທີ່ຜະລິດຈາກຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງ. ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ປິ່ນປົວປະຈຳເດືອນຜິດປົກກະຕິ ທີ່ມີສາເຫດຈາກການປ່ຽນ
ແປງຮໍໂມນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ, ໃຫ້ເບິ່ງພາກຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ, ຢາສັກຄຸມກຳເນີດ, ແລະ ຢາຄຸມກຳເນີດ
ສຸກເສີນ (ເບິ່ງພາກທີ 13 ແລະ ໜ້າທີ 522-524).

ໂປຼແຊສເຕໂຣນ, ໂປຼແຊສຕີນ progesterone, progestin

ຊະນິດເມັດ: 10, 12.5, 25 ຫືຼ 50ມລກ
ຊະນິດນ້ຳເຊື່ອມ: 5ມລກ ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5ມລ
ຊະນິດສັກ: ເປັນຫຼອດ 25 ຫືຼ 50ມລກ
ໃນນ້ຳຢາ 1 ມລ

ໂປຼເມຕາຊີນ (ເມແປກກັງ, ເຟເນກັງ, ທາໂປຼຊີນ)
promethazine (Mepergan, Phenergan, Thaprozine)

ຢາໂປຼເມຕາຊີນແມ່ນຢາອັງຕີຮີສຕາມີນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍື່ອເມືອກແຫ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ງ້ວງຊຶມ. 

ຢານີ້ມັກເຮັດໃຫ້ປາກແຫ້ງ ແລະ ຕາມົວ. 
ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ມີການກະຕຸກ
ຮ່າງກາຍ, ໃບໜ້າ ໂດຍສະເພາະ
ຕາ ແລະ ຄໍ.

ບໍ່ໄດ້ສະຕິ, ຊັກ

ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງກຳລັງລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນົມແມ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ. ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ຫ້າມຂັບລົດ 
ຫຼື ເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກໜັກ.

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ປະຈຳໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື 
ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່. ຫ້າມ
ໃຊ້ຢານີ້ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕ້ອງ
ລະມັດລະວັງ.

ສຳລັບອາການແພ້ແບບປານກາງ:
ໃຫ້ກິນ 25ມລກ ຫຼື ສັກເຂົ້າກ້າມ
ຊີ້ນ. ສາມາດໃຫ້ຕື່ມອີກໃນໄລຍະ
8 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ.

ສຳລັບອາການແພ້: ດີເຟນຮີດຼາມີນ, 
ຮີດຼົກຊີຊີນ.

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ຖ້າທ່ານມີອາການ
ແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເປນີຊີລີນ

ສຳລັບອາການໄຂ້ໃນໄລຍະຖືພາ: 
ອຳປີຊີລີນ

procaine penicillin, progesterone, promethazine

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ສຳລັບໄຂ້ໃນໄລຍະຖືພາ:
ສັກ 1.2 ລ້ານຫົວໜ່ວຍ ໃສ່
ກ້າມຊີ້ນທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ
ແລ້ວພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບບ່ອນສັກ
ຢາ, ບໍ່ໃຫ້ສັກບ່ອນເກົ່າຊ້ຳອີກ.       

ສຳລັບອາການຊ໋ອກຍ້ອນແພ້: ສັກ 50 ມລກ ໃສ່ກ້າມຊີ້ນ
ສາມາດໃຫ້ຕື່ມອີກໃນໄລຍະ 8 ຊົ່ວໂມງ  ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ.
(ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບປິ່ນປົວອາການແພ້ ແລະ ອາການ 
ຊ໋ອກ,ເບິ່ງໜ້າທີ 541)
ສຳລັບອາການຮາກ: ສັກ 25 ຫາ 50 ມລກ ທຸກໆ 6 
ຊົ່ວໂມງຕາມຕ້ອງການ.

ຄຳເຕືອນ       

ຄຳເຕືອນ       

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ  

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ      
     ທີ່ຄວນໃຊ້           

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ      
     ທີ່ຄວນໃຊ້           

ຖ້າໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າກຳນົດ
   ຈະມີອາການ             

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຢາອື່ນທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນໄດ້:             

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
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ປີຣາຊີນາມີດ (ໄອໂຊພາກ, ປີຊາເມດ, ພີເອສເອ, ຊີນາມີດ, ຊີນາສຕາ)
pyrazinamide (Isopas, Pyzamed, PZA, Zinamide, Zinastat)
ຢາປີຣາຊີນາມີດໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ (TB) (ເບິ່ງພາກທີ 15)

ຊະນິດເມັດ: 400 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ: 30 ມລກ/ມລ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ນຳຜູ້ທີ່ຕັບມີບັນຫາ
ຫຼື ອັກເສບຕັບ

ຜິວໜັງເຫຼືອງ ຫຼື ຕາເຫຼືອງ, ໄຂ້,
ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ອິດເມື່ອຍ, ຕັບອ່ອນ
ເພັຽ, ເຈັບປວດຕາມຂໍ່. ຖ້າທ່ານມີອາ
ການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ໄປພົບແພດ.

              ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່    
              ຄວນຫີຼກເວັ້ນການໃຊ້ຢານີ້ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນ
              ກະທົບຂອງຢານີ້ຕໍ່ເດັກຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ 
              ທ່ານຈະຕ້ອງກິນຢາໃຫ້ຄົບຕາມກຳນົດຂອງການປິ່ນປົວ
              ພະຍາດວັນນະໂລກ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະແຜ່ 
             ເຊື້ອພະຍາດໄປຫາຜູ້ອື່ນ ຫືຼ ເປັນພະຍາດ
              ກັບຄືນອີກຍ້ອນວັນນະໂລກເປັນພະຍາດທີ່ປົວໃຫ້ຫາຍ
             ຂາດໄດ້ຍາກ.

ຣີຟາມປີຊີນ (ເຣຊີມີນ, ຣີຟາມປີຊີນ, ຣີຟາສຕາ)                            
rifampicin (Resimin, rifamoun, Rifastat)

ຢາຣີຟາມປີຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ (TB) (ເບິ່ງພາກທີ 25) ແລະ 

•	 ປວດຮາກ, ຮາກ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ,
   ຖອກທ້ອງ, ປັ້ນ
•	 ອອກຮ້ອນໜ້າ, ຄັນ, ເປັນຜື່ນແດງ
•	 ເຈັບຫົວ, ໄຂ້, ສັ່ນ, ເຈັບຕາມຂໍ່
•	  ຜິວໜັງເຫືຼອງ ຫືຼ ຕາເຫືຼອງ

ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ນຳຜູ້ທີ່ຕັບມີບັນຫາ
ຫຼື ພະຍາດຕັບ.

ຊະນິດເມັດ: 150 
ຫຼື 300 ມລກ
ຊະນິດນ້ຳ: 20 ມລກ/ມລ ແລະ 50 ມລກ 
ຕໍ່ນ້ຳຢາ 5ມລ
ຊະນິດເປັນຫຼອດສຳລັບສັກ: 600 ມລກ

ປະລິມານຢາສຳລັບປິ່ນປົວ  
ພະຍາດວັນນະໂລກແມ່ນແຕກ
ຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ. ໄປ
ພົບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ 
(ໃຊ້ຢາຣີຟາມປີຊີນຮ່ວມກັບຢາອື່ນ, 
ເບິ່ງໜ້າທີ 389).

ຢານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວ, ອາຈົມ, ນ້ຳຕາ, ເຫື່ອ 
ຫືຼ ນ້ຳລາຍ ເປັນສີແດງ-ນ້ຳໝາກກ້ຽງ. ສິ່ງທີ່
ສຳຄັນທ່ານຈະຕ້ອງກິນຢາໃຫ້ຄົບຕາມກຳນົດ  
ຂອງການປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນທ່ານອາດຈະແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໄປຫາຜູ້ອື່ນ 
ຫືຼ ເປັນພະຍາດກັບຄືນອີກຍ້ອນວັນນະໂລກເປັນ
ພະຍາດທີ່ປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ຍາກ.

ປະລິມານຢາສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດ
ວັນນະໂລກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່
ລະຂົງເຂດ. ໄປພົບພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ (ໃຊ້ຢາປີຣາຊີນາມີດ
ຮ່ວມກັບຢາອື່ນ, ເບິ່ງໜ້າທີ 389).

pyrazinamide, rifampicin, spectinomycin

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ສະເປັກຕີໂນມີຊີນ (ເອສຊີເອັມ, ສຕານີໂລ, ໂຕກາມີຊີນ, ໂຕຼບີຊີນ)
spectinomycin (SCM, Stanilo, Togamycin, Trobicin)

ຢາສະເປັກຕີໂນມີຊີນແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອາມີໂນຊີກລີໂຕນ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດໜອງໃນທຸກຊະນິດ 
ແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບນຳພະຍາດໜອງໃນຢູ່ຮູຄໍ. ຢານີ້ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີນຳຜູ້ທີ່ແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເປນີຊີລີນ ແລະ 
ເຊຟາໂລສະໂປຣີນ. 

ມີອາການສັ່ນ, ມີອາການ
ເຈັບ ແລະ ແດງບໍລິເວນສັກຢາ, 
ວິນວຽນ, ປວດຮາກ.

ສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ ຫຼື  
ທີ່ຄວນໃຊ້ອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ: ໃຫ້ສັກ 2 
ກຣາມ (2000ມລກ) ໃສ່
ກ້າມຊີ້ນຄັ້ງດຽວ. (ສຳລັບຢາ
ປະສົມສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດ
ເຫຼົ ່ານີ້, ເບິ່ງໜ້າ 268, 275).

ສຳລັບພະຍາດໜອງໃນ: ເຊຟີຊີມ, ເຊຟ
ຕຼີອາກໂຊນ,ສຳລັບອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ: 
ອາຊີໂທຼມີຊີນ, ເຊຟີຊີມ, ເຊຟຕຼີອາກໂຊນ, 
ດົກຊີຊີກລີນ, ເມໂທຼນີດາໂຊນ, 
ເຕຕຼາຊີກລີນ.

ຊະນິດສັກເປັນຫຼອດ: 
2 ກຼາມ.

      ຄຳເຕືອນ

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ       
ຄວນຮູ້           

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຜົນຂ້າງຄຽງ  

ຜົນຂ້າງຄຽງ 

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ .

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ  

ຮູບແບບ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ      
     ທີ່ຄວນໃຊ້           

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ      
     ທີ່ຄວນໃຊ້           

ຢາຊະນິດອື່ນ
ທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ແທນ:             

ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຜິວໜັງເຫືຼອງ ຫືຼ ຕາເຫືຼອງ, ອາການຂ້າງຄຽງນີ້ປົກ
ກະຕິມັກເກີດຂຶ້ນພາຍຫັຼງກິນຢານີ້ 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ, ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນ
ອາການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກິນຢານີ້ພ້ອມກັບອາຫານ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາ      
     ທີ່ຄວນໃຊ້           

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນ
ຢານີ້     
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ຢາກັນພະຍາດບາດທະຍັກ (ເຕຕານົດ ຕົກໂຊອິດ, ເຕຕາວັກ) Tetanus toxoid (Tetavax)

ຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຢາ

ຊະນິດນ້ຳສຳລັບສັກ: 4,5 ຫຼື 10 ໜ່ວຍໃນນ້ຳຢາ 0,5 ມລ

ຢາກັນພະຍາດບາດທະຍັກ ແມ່ນຢາສັກສຳລັບປ້ອງກັນພະຍາດບາດທະຍັກ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນເວລາຖືພາ. ຫຼັງຈາກຖືພາ 
 ຫຼື ເວລາທໍາແທ້ງ . ຖ້າວ່າຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນຊະນິດນີ້ 2 ເຂັມ (ຫຼື ຖ້າໃຫ້ດີແທ້ແມ່ນໃຫ້ສັກ 3 ເຂັມ) ໃນໄລຍະ
ທີ່ລາວຖືພາ. ເດັກທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງກໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກພະຍາດຮ້າຍແຮງນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ 
ເຈັບ, ໄຄ່ ແດງເລັກນ້ອຍ, ຮ້ອນ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາຂອງການໃຊ້ຢາ
ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດນີ້ໄດ້
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສັກຢາກັນ 
5 ເຂັມ ແລະ ສັກເພີ່ມຕື່ມອີກ 1 ເຂັມທຸກໆ 10 
ປີ. ສຳລັບສັກຢາກັນແຕ່ລະຄັ້ງ: ສັກຢາ 0,5 ມລ 
ເຂົ້າໃນກ້າມຊີ້ນກົກແຂນ.

ຄັ້ງທຳອິດ..............ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້
ຄັ້ງທີສອງ..............4 ອາທິດຫຼັງຈາກຄັ້ງທີ 1
ຄັ້ງທີສາມ..............6 ເດືອນຫຼັງຈາກຄັ້ງທີ 2
ຄັ້ງທີສີ່.................1 ປີຫຼັງຈາກຄັ້ງທີ 3
ຄັ້ງທີຫ້າ...............1 ປີ ຫຼັງຈາກຄັ້ງທີ 4
ສັກເພີ່ມກັນໄວ້..............ທຸກໆ 10 ປີ 

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ຢາກັນພະຍາດບາດທະຍັກຄວນຈະສັກ
ໃຫ້ໝົດທຸກໆຄົນ ແລະ ສັກໃຫ້ແຕ່ອາຍຸຍັງ
ນ້ອຍ. ຢາກັນບາດທະຍັກມັກຈະສັກໃສ່ພ້ອມກັບຢາ
ກັນຊະນິດອື່ນໃຫ້ແກ່ເດັກເຊັ່ນ: ຢ່າກັນພະຍາດຄໍຕີບ, 
ໄອໄກ່ ແລະ ພະຍາດບາດທະຍັກ ເອີ້ນວ່າ ດີປີຕີ (DPT). 
ການໃຫ້ຢາກັນ ດີປີຕີ 3 ຄັ້ງເທົ່າກັບຢາກັນ
ບາດທະຍັກ 2ເຂັມ. ໄວລຸ້ນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະສັກ
ຮ່ວມກັບຢາຕ້ານເຊຶ້ອ (Td) ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ
ສຳລັບໄລຍະຫ່າງຂອງການສັກຢາແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່

streptomycin, tetanus toxoid

ສະເຕັບໂຕມີຊິນ (streptomycin)                                      

ຢາສະເຕັບໂຕມີຊິນ ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດອາມີໂນຄະລິກໂກຊິດ ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ. ເພີ່ນນຳ
ໃຊ້ຢານີ້ມີແຕ່ການສັກເຂົ້າກ້າມເທົ່ານັ້ນ. ມັນໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວວັນນະໂລກຮ່ວມກັບຢາຊະນິດອື່ນ.ເບິ່ງພາກທີ່ 25

ຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຢາ 
ເປັນນ້ຳສຳລັບສັກ: 500 ມລກ ໃນນ້ຳຢາ 1 ມລ

ອາການຂ້າງຄຽງ 
ອາດຈະທຳລາຍຄວາມສາມາດໃນການຟັງ ຫຼື 
ການຊົງຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຜື່ນຄັນ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກິນຢານີ້
ແມ່ມານບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້ເພາະວ່າມັນ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກຢູ່ໃນທ້ອງຫູໜວກໄດ້.
ຜູ້ທີ່ມີອາການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດ 
ອາມີໂນຄະລິກໂກຊິດ ເຊັ່ນ: ຢາແຊນຕາມີຊິນກໍ່ບໍ່ຄວນ
ໃຊ້ເໝືອນກັນ. ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ
ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ 
ໃຫ້ໃສ່ສົບມືໃນເວລາ
ທີ່ທ່ານຈັບບາຍຢານີ້ 
ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຕຸ່ມຜື່ນຄັນຢ່າງຮຸນ
ແຮງໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນທ່ານຄວນຈະສັກຢາໃຫ້
ຄົບຊຸດເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານອາດຈະນຳເອົາພະຍາດໄປຕິດໃສ່ຜູ້ອື່ນ ຫຼື ອາດຈະ
ເປັນພະຍາດນີ້ໃນຮູບແບບທີ່ປົວຍາກ.

ປະລິມານ ແລະ ເວລາຂອງການໃຊ້ຢາ
ປະລິມານການນຳໃຊ້ຢາສຳລັບປິ່ນປົວ
ພະຍາດວັນນະໂລກ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ໄປໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃຫ້ປຶກສາແພດໝໍ. (ສັກຢາສະເຕັບ
ໂຕມີຊິນຮ່ວມກັບຢາຊະນິດອື່ນນຳ, ເບິ່ງໜ້າ 389).
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ເຕຕຣາຊີກລີນ(ອາກະໂລມີຊິນ, ຊູມີຊິນ, ແຕຣາມີຊິນ, ເຕຣາຊິນ, ອຸຍນີມີຊິນ
Tetracycline (Achromycin, Sumycin, terramycin, Theracine, Unimycin)

ເຕຕຣາຊີກລີນ ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີຊື່ດຽວກັບໝວດຂອງມັນ, ສໍາລັບໃຊ້ປິ່ນປົວການຊືມເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຊືມເຊື້ອດ້ວຍ
ກະລາມີເດັຍ, ຊີຟີລິດ, ອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ, ອັກເສບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ພົກຍ່ຽວ, ອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຊືມເຊື້ອ
ອື່ນໆ. ຢາດົກຊີຊີຄລີນໃຊ້ໄດ້ຜົນເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດດຽວກັນ, ທັງມີລາຄາຖືກ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍກວ່າ (ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 499).

ຄຳເຕືອນ
ຢ່າກິນຢານີ້ພາຍໃນ 1ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກກິນຢາລົດ
ທາດກົດ ຫຼື ກິນຜະລິດຕະພັນນົມ. ຖ້າຢາມັນກາຍກຳ
ນົດໃຊ້, ໃຫ້ເອົາຖີ້ມເລີຍ, ຢ່າໃຊ້ມັນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້(ຮູບ) ຢາເຕຕຣາຊີກລີນບໍ່
ໄດ້ຮັບຜົນດີຖ້າໃຊ້ປິ່ນປົວອາການເປັນຫວັດ, 
ຫຼື ປ້ອງກັນ ພຕພ.
ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຖ້າວ່າທ່ານຕາກແດດຫຼາຍໃນໄລຍະໃຊ້ຢາ, ມັນ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຜື່ນຄັນ. ບາງຄ້ັງມັນອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ ຫຼື ວຸ້ນວາຍກະເພາະອາຫານ

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ: ສຳລັບຊືມເຊື້ອກະລາມີເດັຍ:
 ອາມົກຊີຊີ ລີນ, ເອຣີດໂຕຣມີຊິນ.
ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ (PID): ຢາ ສີຟິຊິມ, 
ເຊບເຕຍໂຊນ, ດົກຊີຊິຄລີນ, ເມໂຕຣນິເດໂຊນ, 
ສະເປກຕິໂນມິຊິນ.ສຳລັບຢອດຕາເດັກເກີດໃໝ່: ຢາ
ຢອດຕາເອຣິດໂຕຣມີຊິນ.

ຕຮິກລໍໂລອາເຊຕິກ ອາຊິດ, ບີກລໍໂຣອາເຊຕິກ ອາຊິດ
Trichloroacetic acid, bichloroacetic acid

ທັງ ຕຣິກລໍໂຣເຊຕິກ ອາຊິດ ແລະ ບິກລໍໂຣອາເຊຕິກ ອາຊິດ ສາມາດປິ່ນປົວໂລກຫອນໄກ່ໄດ້.

ຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຢາ 
ຊະນິດນໍ້າທີ່ມີຄວມເຂັ້ມລະຫວ່າງ 10% ຫາ 35%

ປະລິມານ ແລະ ເວລາຂອງການນຳໃຊ້ຢາ 
ໃຊ້ທາບ່ອນທີ່ເປັນຫອນໄກ່ອາທິດລະຄັ້ງ. 
ໃນໄລຍະ 1-3 ອາທິດ ອີງຕາມຕ້ອງການ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
 ຢາຕຣິກລໍໂຣອາເຊຕິກ ອາຊິດຈະທຳລາຍຜິວ
ໜັງທີ່ບໍ່ເປັນພະຍາດ ຖ້າຫາກວ່າມັນຍ້ອຍໃສ່.

ຄຳເຕືອນ ໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເພາະວ່າມັນອາດຈະ
ໄໝ້ຜິວໜັງທີ່ບໍ່ເປັນພະຍາດໄດ້ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີຮອຍແປ້ວ.

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ
 ສໍາລັບປິ່ນປົວຫອນໄກ່: ຢາ ໂປໂດຟິນລິນ

ຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຢາ
ຊະນິດແຄບຊູນ: 100, 250 ຫຼື 500 ມລກ
ຊະນິດຂີ້ເຜິ້ງ: 1%

ປະລິມານ ແລະ ເວລາຂອງການໃຊ້ຢາ
ສຳລັບການປິ່ນປົວຊືມເຊື້ອດ້ວຍກະລາມີ
ເດັຍ: ກິນ 500 ມລກ ມື້ໜຶ່ງ 4 ເທື່ອ, ໃນໄລຍະ
7 ມື້ (ໃຊ້ຢາຊະນິດອື່ນຮ່ວມນຳອີກ, ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 
268). ສຳລັບປົວຊີຟີລິດ: ກິນເທື່ອລະ 500 ມລກ ມື້ໜຶ່ງ 
4 ເທື່ອ ໃນໄລຍະ 14 ມື້. ສຳລັບປິ່ນປົວ ພະຍາດອັກເສບ
ທ້ອງນ້ອຍ (PID) ແມ່ນໃຫ້ກິນ 4 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ໃນໄລຍະ 14 
ມື້ (ໃຊ້ຢາຊະນິດອື່ນຮ່ວມນຳອີກໄດ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 275). 

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້(ຮູບ) ຖ້າທ່ານຖືພາ ຫຼື 
ຍັງເອົານົມໃຫ້ລູກກິນຢູ່ ຢ່າໃຊ້ຢາ
ເຕຕຣາຊີກລີນ. 
ນອກຈາກຍອດຕາໃຫ້ເດັກເກີດໃໝ່ແລ້ວ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາ
ນີ້ກັບເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 9 ປີແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບຄົນທີ່
ມີອາການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດເຕຕຣາຊີກຣີນ.

tetracycline, tinidazole, trichloroacetic acid

ຕິນິເດໂຊນ(ຟາສິຈິນ,ສິມໂປລຕັນ, ຕິນດາແມັກ)
(tinidazole (Fasigyn, Simplotan,Tindamax)

ຢາຕິນິເດໂຊນແມ່ນຖືກໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອທາງສ່ອງຄອດອັນເນື່ອງມາຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກໄຕຣໂກໂມນັດມັນກໍ່ຍັງມີຜົນ
ຕ້ານກັບເຊື້ອໂລກ ອາມີບາ, ພະຍາດກາຝາກ, ແລະ ໂລກພະຍາດ ກີອາເດັຍ. ມັນເປັນຄືກັບຢາ  ເມໂຕຣນິເດໂຊນ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກິນ
ມັນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ.

ຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຢາ 
ປະເພດຢາເປັນເມັດ: 250 ມລກ, 500 ມລກ

ປະລິມານ ແລະ ເວລາຂອງການໃຊ້ຢາ
ສຳລັບ ໂລກພະຍາດ ໄຕຣກີໂນມາດ: 
ກິນ 2 ກຼາມ ພຽງ 1 ຄັ້ງແຕ່ຖ້າຖືພາແມ່ນ
ໃຫ້ກິນ 500 ມລກ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ໃນໄລຍະ 5 ມື້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
 ລົດຊາດມັນຈະຄືກັບໂລຫະ, ມີອາການກັງວົນ, 
ເຈັບທ້ອງ ຫຼື ປວດຮາກ, ເຈັບຫົວ.

ຄຳເຕືອນ ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງທ່ານກໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ
ການຮັກສາຄືກັນ. ບໍ່ໃຫ້ດື່ມຂອງມືນເມົາ, ແມ້ກະທັງເບຍຈອກໜຶ່ງ
ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ດື່ມໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ມື້ ພາຍຫັຼງກິນຢານີ້. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ປວດຮາກຫຼາຍ. ຫີຼກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ກິນຢານີ້ສຳລັບຄົນທີ່ຖືພາຕ່ຳກວ່າ 3 ເດືອນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
ດື່ມນໍ້າ 1 ຈອກທຸກຄັ້ງພາຍຫຼັງກິນຢານີ້.

ຢາຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນ 
ສໍາລັບໂລກພະຍາດໄຕຣກີໂນມາດ: ຢາ ເມໂຕຣນິເດໂຊນ 

CAUTION

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
 ກ່ອນຈະທາຢາໃຫ້ເອົານ້ຳມັນຂີ້ເຜິ້ງ ເປໂຕຣເລອອມ ທາຜິວໜັງບ່ອນ
ທີ່ບໍ່ເປັນພະຍາດກ່ອນ. ຫັຼງຈາກນັ້ນຈິ່ງທາຢາຕຣິກລໍໂຣອາເຊຕິກ. 
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບແສບປະມານ 15 ຫາ 30 ນາທີ. ຖ້າມັນຍ້ອຍໃສ່ຜິວ
ໜັງບ່ອນທີ່ບໍ່ເປັນພະຍາດ ໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳ. 
ທ່ານອາດຈະເອົາແປງເດັກ ຫືຼ ເບັກຄິງໂສດາໃສ່ບ່ອນທີ່ນ້ຳຢາຖືກກໍ່ໄດ້.
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ຢາສຳລັບໂລກເອດສ-ຢາຕ້ານໂລກເອດສ 
(ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 291 ແລະ 292)
ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າຢາສາມາດຊ່ວຍປິ່ນປົວຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດສໃຫ້ມີຊີວິດຍືນຍາວຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ 
ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງໄດ້. ພຽງແຕ່ກິນຢາເປັນຊຸດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຊະນິດ, ນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າຢ່າຕ້ານໂລກເອດສ.

ການດູແລໂລກເອດສ ແລະ ໂຄງການຢາຕ້ານໂລກເອດສ
ໂລກເອດສແມ່ນພະຍາດແຊກຊ້ອນຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ທັນທີທີ່ທ່າ
ນກວດພົບເຊື້ອໂລກເອດສຕ້ອງພະຍາຍາມຊອກຫາໂຄງການດູແລເຊື້ອໂລກເອດສທີ່ສາມາດໃຫ້ຢາຕ້ານ ແລະ 
ປິ່ນປົວອາການຂອງໂລກເອດສໄດ້, ໂດຍທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ໃນການປິ່ນປົວຕ່າງໆໄດ້. ພວກເຂົາ 
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເພື່ອເລີ່ມເຂົ້າສູ່ການກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ ແລະ ຈັດການກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. 
ການຮັບຢາຈາກໂຄງການຕ້ານໂລກເອດສແມ່ນເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກໍ່ບໍ່ແພງຄືກັບເຮົາໄປຊື້ກັບພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນ.

ເມື່ອໃດຢາຕ້ານໂລກເອດສຈຳເປັນທີ່ສຸດ?
ເມື່ອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອໂລກເອດສ ແລະ ຜົນການກວດສະແດງເຄື່ອງໝາຍລະບົບພູມຕ້ານທານກຳລັງ    
ອ່ອນເພຍແມ່ນຕ້ອງການຢາຕ້ານໂລກເອດສ. ການກວດເລືອດແມ່ນຮ້ອງເປັນຊື່ສາກົນວ່າ CD4 ການນັບຈຸລັງ     
ສາມາດວັດເບິ່ງພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍວ່າກຳລັງເຮັດວຽກດີສຳໃດ. ຖ້າວ່າການກວດ CD4 ນັບຄ່າຕ່ຳກວ່າ 350,  
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະແຂງແຮງດີກໍ່ຕາມທ່ານຄວນປຶກສາກັບແພດໝໍກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນການກິນຢາຕ້ານໂລກ 
ເອດສ.
ກ່ອນເລີ່ມກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ, ມັນແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະລົມກັນກັບແພດໝໍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆດັ່ງ ລຸ່ມນີ້:
•	 ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວກັບໂຄງການຕ້ານໂລກເອດສມາກ່ອນບໍ່? ຊຶ່ງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບກັບ 

ການກິນຢາຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນນີ້.
•	 ທ່ານເປັນປອດບວມ ຫຼື ຕິດເຊື້ອທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບປອດບໍ່? ຖ້າເປັນແມ່ນຕ້ອງປົວໃຫ້ດີກ່ອນ.
•	 ທ່ານຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສບໍ່?  

ທ່ານຕ້ອງພະຍາຍາມສອບຖາມກັບຄົນທີ່ເຄີຍກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ ຫຼື ທ່ານຄວນສອບຖາມແພດ ອສບ.
•	 ທ່ານສາມາດກິນຢາໄດ້ທຸກໆມື້ ແລະ ຖືກເວລາໄດ້ບໍ່? ນີ້ມັນແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກ 

ຂອງໂຄງການກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ.
•	 ການສະໜອງຢາທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນມີພຽງພໍແລ້ວບໍ່?
•	 ທ່ານໄດ້ບອກໃຜແດ່ບໍ່ວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອໂລກເອດສ? ເຂົາຄົນນັ້ນອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນການ 

ກິນຢາຂອງທ່ານ.
•	 ມີກຸ່ມທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບໂລກເອດສທີ່ທ່ານຫັນໜ້າເຂົ້າຫາເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອແດ່ບໍ່?

ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສດ້ວຍຕົນເອງ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນຢາຜິດຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ 
ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງ ຫຼື ເປັນສາຍເຫດນຳໄປສູ່ການດື້ຢາໄດ້.

ຢ່າໃຊ້ຢາຮ່ວມກັນກັບຄົນອື່ນ, ຢາຈະບໍ່ມີຜົນຖ້າທ່ານກິນໃນປະລິມານຕ່ຳກວ່າທີ່ກຳນົດ.
ຢ່າຊື້ຢາກັບບຸກຄຸນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂຄງການຕ້ານໂລກເອດສຫຼື ໂຄງການດູແລໂລກເອດສ
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ: ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຕົ້ນກິນຢາຕ້ານໂລກເອດ, ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ກິນຢາໃນສ່ວນທີ່ ເຫຼືອຕະຫຼອດຊີວິດ, 
ຫຼື ວ່າເຊື້ອໄວລັດຈະເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ ແລະ ທ່ານກໍ່ຈະເຈັບເປັນຄືນອີກ, ຖ້າທ່ານບໍ່
ເຮັດຕາມໂຄງການການຕ້ານໂລກເອດສກຳນົດໃຫ້ທຸກໆມື້ ແລະ ກິນຢາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ, ການດື້ຢາຂອງເຊື້ອ 
ໂລກກໍ່ຈະສາມາດພັດທະນາ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຢາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
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ວິທີກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ ຢາຕ້ານໂລກເອດສແມ່ນມີຜົນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອກິນປະສົມກັນ (ຕາມກຳນົດ)
ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍປະກອບດ້ວຍ 3 ຊະນິດ, ຢາບາງຊະນິດແມ່ນປະສົມກັນເປັນ 1 ເມັດ ຫຼື 2 ເມັດ ຫຼື ແຄບຊູນ 
ສະນັ້ນຢາທີ່ຈະຕ້ອງກິນ ແມ່ນໜ້ອຍລົງຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ການກິນຢາໃນແຕ່ລະມື້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຂໍ້ກຳນົດ 4        
ຢ່າງແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນໜ້າຕໍ່ໄປໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຜົນຂ້າງຄຽງກໍ່ມີໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພກໍ່ສູງຂຶ້ນຖ້າກິນ 
ຢ່າງຖືກວິທີ. ໂດຍອາໃສຄວາມພຽບພ້ອມນີ້ຢາປະສົມອື່ນໆອາດຈະຖືກໃຊ້ຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານ.

•	 ແນວໃດກໍ່ຕາມຢາປະສົມທີ່ທ່ານໃຊ້, ທ່ານຕ້ອງກິນທຸກໆມື້ ແລະ ກິນໃຫ້ຖືກກັບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

•	 ຄວນຈະກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ໃນທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານກິນຢາຄັ້ງທີ 1 ເວລາ 6  
ໂມງເຊົ້າໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງກິນຢາຄັ້ງທີ 2 ເວລາ  6 ໂມງແລງ. ຢາບາງຊະນິດແມ່ນກິນພຽງແຕ່ເທື່ອ 
ດຽວຕໍ່ມື້ (ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 476).

ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຕ້ານໂລກເອດສ ຢາຕ້ານໂລກເອດສສາມາດມີຜົນຂ້າງຄຽງໄດ້, ຜົນຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງອາດ
ຈະລຸດໜ້ອຍລົງ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍໃນໄລຍະຍາວ. ມີຜົນຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງຈະເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ກິນຢາຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ
ດົນ. ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆແມ່ນມີອາການເບື່ອໜ່າຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ ແລະ 
ເຈັບທ້ອງ. ໃຫ້ປຶກສາແພດ ອສບ   ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ແຕ່ວ່າຕ້ອງສຶບຕໍ່ກິນຢາທັງໝົດຕໍ່ຈົນ 
ກວ່າແພດ ອສບ ຈະບອກໃຫ້ປ່ຽນຢາ ຫຼື ເຊົາກິນຢາ.

ຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆທີ່ອາດສາມາດມີຜົນເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນ: ບັນຫາໂລກຕັບຮ້າຍແຮງ, 
ເມື່ອຍຫຼາຍເນື່ອງຈາກຫັນໃຈສັ້ນ, ເປັນຕຸ່ມຜື່ນຕາມຜິວໜັງ, ມຶນຊາ ຫຼື ຜິວໜັງໄໝ້ຕາມມື ແລະ ຕີນ ແລະ 
ເປັນໂລກເລືອດຈາງ.  ຖ້າທ່ານມີອາການຂ້າງຄຽງຢ່າງຮຸນແຮງໃຫ້ໄປພົບແພດ ອສບ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ການດື້ຢາ - ຊ່ວງທີໜຶ່ງ ແລະ ຊ່ວງທີສອງຂອງການກຳນົດການກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສສຢາຕ້ານ ໂລກເອດ      
ສທີ່ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນກິນເອີ້ນວ່າຊ່ວງທີໜຶ່ງຂອງການກຳນົດການກິນຢາ ຕ້ານ ໂລກເອດສ. ເມື່ອກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ໌ 
ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຊື້ອໂລກເອດສ໌ສາມາດຕ້ານທານກັບຢາໄດ້ (ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 481). ຫຼາຍໆຄົນອາດຈຳເປັນຕ້ອງ 
ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າສູ່ການກິນຢາ ຕ້ານໂລກເອດສໃນໄລຍະທີ 2 . ຊຶ່ງວ່າຢາຕ້ານໂລກເອດສ໌ໃນໄລຍະທີ່ສອງນີ້ ແມ່ນ 
ລາຄາແພງ ແລະ ຫາຍາກ ແຕ່ວ່າຢາເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ອາດຈະຈຳເປັນສຳລັບບາງຄົນທີ່ຕິດໂລກເອດສເພື່ອໃຫ້ມີຊິວິ
ດຢູ່ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ໂຄງການຕ້ານໂລກເອດສ໌ທີ່ທ່ານໄປເອົາຢານຳຈະຮູ້ຂໍ້ມູນວ່າຢາໃດມີຜົນຕໍ່ 
ອາການຂອງທ່ານ ເພື່ອວ່າທ່ານາຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຢາ.

ຂໍ້ແນະນຳໃໝ່ ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຢາຕ້ານໂລກເອດສເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນຖານໄດ້ມາຈາກຂໍ້ມູນໃໝ່ໆທີ່ພວກເຮົາຕີພີມ 
ລົງໃນປື້ມຫົວນີ້ ແລະ ໄດ້ພີມແລ້ວ ໃນປີ 2010.

ການປ່ຽນແປງຢາ. ຫຼາຍໆຄົນທີກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສແມ່ນກິນຢາ ສະຕາວູດິນ (d4T) ແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື 
ປະສົມເຂົ້າກັນເປັນ 1 ເມັດຮ້ອງວ່າຕຣີໂອມູນ. ຢາສະຕາວູດິນ (d4T) ອາດສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງ     
ຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼັງຈາກກິນໄປເປັນເວລາດົນ. ໂຄງການຕ້ານໂລກເອດສແມ່ນຫຼີກເວັ້ນຈາກຢາສະຕາວູດິນ (d4T)
ເພື່ອ ໄປໃຊ້ຢາອື່ນທີ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່າ ເຊັ່ນຢາຊີໂດວູດິນ ແລະ ຢາເຕໂນໂຟເວີ. ໃນເວລາດຽວກັນຜູ້ໃຫຍ່ທຸ
ກຄົນທີ່ກິນຢາສະຕາວູດິນຄວນ ຈະກິນ 30 ມລກ. ບໍ່ມີໃຜກິນຮອດ 40 ມລກ ບໍ່ວ່ານ້ຳໜັກຂອງພວກເຂົາຈະຫຼາຍສຳ 
ໃດ.

ການປ່ຽນເວລາການເລີ່ມຕົ້ນກິນຢາ: ຄົນທີ່ເປັນໂລກເອດສຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສແຕ່ຫົວທີໃນ 
ຄະນະທີ່ພວກເຂົາຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຢູ່ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຈັບເປັນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄົນທີ່ເປັນເອດສ໌ແລ້ວຄວນຈະ 
ເລີ່ມຕົ້ນບຳບັດເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງກວດ CD4 ກໍ່ຕາມ. ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ຫົວທີ, ເພື່ອພວກເຂົາຕ້ອງການກວດ 
ດ້ວຍເຄື່ອງ CD4 ເພື່ອເບິ່ງຄ່າວ່າຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ 350.

ການປ່ຽນແປງວ່າຈະປິ່ນປົວໃຜ: ແມ່ມານທຸກຄົນທີ່ມີອາການລິເລີ່ມຂອງໂລກເອດສຊຶ່ງວັດຄ່າ
ຈາກເຄື່ອງ CD4 ໄດ້ 350 ຫຼື ຕ່ຳກວ່ານັ້ນຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນບຳບັດໄດ້ແລ້ວ. ການກິນຢາຕ້ານໂລກ 
ເອດສຄວນຈະເລີ່ມຕົນດ້ວຍຄົນທີ່ ຕິດເຊື້ອເອດສ ແລະ ວັນນະໂລກ ຫຼື ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວລັດຕັບ B, ບໍ່ວ່າເຄື່ອງກວດ 
CD4 ຈະນັບຄ່າຕ່ຳກວ່າຈຸດທີ່ກຳນົດ ຫຼື ວ່າ ພວກເຂົາມີເຊື້ອໂລກເອດສ໌ຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ.
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ຂໍ້ກຳນົດການກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຄົນໜຸ່ມສາວ (ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ)

ຂໍ້ກຳນົດ 1

ຂໍ້ກຳນົດ 2

ຂໍ້ກຳນົດ 3

ຂໍ້ກຳນົດ 4

• ຢາເຕໂນໂຟເວີ(TDF)            

• ຢາ ລາມີວູດິນ(3TC)     
 
• ຢາເນວີລາປິນ(NVP)      

300 ມລກ ກິນ1 ຄັ້ງຕໍ່ ມື້                            

150 ມລກ  ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້       
ຫຼື 300 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້    
200 ມລກ ກິນ 1 
ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ື ້ເປັນເວລາ 14 ມ
ຈາກນັ້ນໃຫ້ກິນ 200 ມລກ 
ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້              ື ້            

300 ມລກ                     
ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ ມື້                 

150 ມລກ ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້        
 ຫຼື 300 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້     
 
• 600 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ື້                   

• ໃຊ້ກັນແຜ່ຫຼາຍ ແລະ 
   ມີຢ່າງພຽງພໍ
•	 ປອດໄພສຳລັບ                           

ແມ່ມານ

ເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດີກວ່າ
ຖ້າຢູ່ໃນຊ່ວງໃຊ້ຢາຕ້ານ
ວັນນະໂລກ.

ຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່າ

ບາງເທື່ອກິນ 1 ເມັດ, 
ກິນ 1 ເທື່ອໃນແຕ່ລະມື້

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ: ຫຼາຍໆຄົນທີ່ຍັງກິນຢາສະຕາວູດິນແທນຢາຊີໂດວູດິນ ໃນຂໍ້ກຳນົດທີ 1 ແລະ 2. ຖ້າວ່າທ່ານໃຊ້ຢາ 
ສະຕາວູດິນ, ແມ່ນໃຫ້ກິນໃນປະລິມານໜ້ອຍກວ່າ 30 ມລກ ກິນ 2 ຄັ້ງໃນແຕ່ລະມື້ (ອ່ານເພີ່ມທີ່ຂໍ້ “ການປ່ຽນຢາ”, 
ໜ້າ 518).

ອາດເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ
ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປຈຶ່ງກິນຢານີ້ໄດ້

 
ເປັນຕຸ່ມຜື່ນຕາມຜິວໜັງ
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ 

ອາດເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ
ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປຈິ່ງກິນຢານີ້ໄດ້

 
      ຜູ້ຍິງຖືພາຕໍ່າກວ່າ 
      3 ເດືອນບໍ່ຄວນກິນ,                  
      ຖືພາກາຍ 3 ເດືອນກິນຈະດີ         

• ຢາຊີໂດວູດິນ (AZT)
 
• ຢາ ລາມີວູດິນ  (3TC)
 
• ອີຟາວິເຣັນສ໌  (EFV)

250 - 300 ມລກ        
ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ ມື້                         

150 ມລກ ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້        
ຫຼື 300 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້     

600 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ື ້                  

ໂລກເລືອດຈາງ
ເມັດເລືອດຂາວລຸດ

ຜູ້ຍິງຖືພາຕໍ່າກວ່າ 3      

ເດືອນບໍ່ຄວນກິນ.                  
ຖືພາກາຍ 3 

• ຢາເຕໂນໂຟເວີ (TDF)        

• ຢາ ລາມີວູດິນ (3TC)       
 

• ອີຟາວິເຣັນສ໌ (EFV)       

• ຢາຊີໂດວູດິນ  (AZT)
 
• ຢາ ລາມີວູດິນ   (3TC)
 
• ຢາເນວີລາປິນ (NVP)   

250 - 300 ມລກ        
ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ ມື້                         

150 ມລກ ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້  ຫຼື 
300 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້     

200 ມລກ ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ື ້ 
ເປັນເວລາ 14 ມື້ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກິນ 
ຂະໜາດ 200 ມລກ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້                                           

ໂລກເລືອດຈາງ
ເມັດເລືອດຂາວລຸດ

ຜິວໜັງເປັນຕຸ່ມຜື່ນ  ແລະ                  
ປັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ                                 
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ຢາຕ້ານໂລກເອດສສຳລັບແມ່ມານ
ແມ່ມານທີ່ເຄື່ອງວັດ CD4 ນັບຄ່າເທົ່າກັບ 350 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ, ຫຼື ແມ່ມານຜູ້ທີ່ເປັນເອດສຢູ່ແລ້ວຄວນຈະ
ກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ຢາຕ້ານໂລກເອດສຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງການຖ່າຍ
ທອດໂລກເອດສຈາກແມ່ສູ່ລູກ. ແມ່ມານແມ່ນສາມາດກິນຢາຄືກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຢູ່ໜ້າ 519, 
ຍົກເວັ້ນພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກິນຢາ ອີຟາວີເຣັນສ໌ໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາຖືພາບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ. ເມື່ອແມ່ມານເລີ່ມກິນຢາ 
ຕ້ານໂລກເອດສ, ແມ່ນລາວຄວນສືບຕໍ່ກິນຢາໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ແມ່ມານຜູ້ທີ່ໄດ້ກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສຢູ່ແລ້ວຄວນ
ຈະສືບຕໍ່ກິນຢາຕໍ່ຕະຫຼອດຮອດເກີດລູກ, ເອົານົມໃຫ້ລູກກິນ ແລະ ກິນຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆ.

ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເອດສຈາກແມ່ສູ່ລູກ ຫຼື ຢາຕ້ານໂລກເອດສ
PMTCT (ARV prophylaxis)
ຜູ້ຍິງທີ່ມີເຊື້ອໂລກເອດສທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຄື່ອງວັດ CD4 ວັດຄ່າສູງກວ່າ 350, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາຕ້ານ 
ໂລກເອດສກໍ່ໄດ້, ແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ໂລກເອດສຈາກແມ່ສູ່ລູກ, ແມ່ມານທີ່ເປັນເອດສຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ 
ຕ້ານໂລກເອດສໃນລະຫວ່າງຖືພາ, ເກີດລູກ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກກິນ. ເດັກກໍ່ຍັງຕ້ອງການຢາຕ້ານໂລກເອດສຄືກັນ.    
ນີ້ກໍ່ຮຽກວ່າການປ້ອງກັນໂລກເອດສARV prophylaxis. ການໃຫ້ຢາແມ່ນມີກຳນົດ, ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. 
ຢາແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປ້ອງກັນການຕິດໂລກເອດສຈາກແມ່ສູ່ລູກເທົ່ານັ້ນ. 
ອອກລູກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປ້ອນລູກຢ່າງລະມັດລະວັງກໍ່ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືກັນ (ອ່ານເພີ່ມ ໜ້າ 293).

Medicines for AIDS

ຢາຕ້ານໂລກເອດສເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດໂລກເອດສຈາກແມ່ສູ່ລູກ
ຖ້າແມ່ກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສຢູ່ແລ້ວ, 
ລາວຄວນຈະດຳເນີນກິນຢາຕໍ່ ແລະ ຍັງຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນຢາຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ຕື່ມ:
ຖ້າແມ່ບໍ່ໄດ້ກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສ, ລາວ ແລະ ລູກຂອງລາວຄວນກິນຢາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສຳລັບແມ:່
ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຖືພາ, ຖ້າລາວຖືພາໄດ້ 14 ອາທິດໃຫ້ລາວກິນຢາດັ່ງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

• ລາວຄວນກິນ ຢາ ຊີໂດວູດິນ, 300 ມລກ, ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້
ຢູ່ໃນລະຫວ່າງເກີດລູກ:  ລາວຄວນກິນຢາຊີໂດວູດິນ, 600 ມລກ, ກິນຄັ້ງດຽວ ເມື່ອເລີ່ມອອກລູກ ຖ້າລາວບໍ່ໄດ້ກິນ
ຢາ ຊີໂດວູດິນໃນເວລາອອກລູກຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ກຳນົດ ຫຼື ກິນໜ້ອຍກວ່າ 4 ອາທິດລາວຄວນກິນຢາ:

• ຢາເນີວີຣາດິນ, 200 ມລກ, ກິນຄັ້ງດຽວ ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນອອກລູກ ແລະ
•  ຢາ ລາມີວູດິນ, 150 ມລກ  ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນອອກລູກ ແລະ ກິນທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ
     ຈົນກວ່າເດັກນ້ອຍເກີດ.

   
ຖ້າລາວລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: ລາວຄວນຈະດຳເນີນການກິນຢາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຢາຊີໂດວູດິນ, 300 ມລກ, ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້ ແລະ 
• ຢາ ລາມີວູດິນ, 150 ມລກ , ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້.

ສຳລັບເດັກ:
 ຫຼັງຈາກເກີດ, ເດັກຄວນກິນຢາດັ່ງລຸ່ມນີ້ໂດຍໄວ:

• ຢາເນີວີຣາພິນ, 2 ມລກ/ກກ ຢານ້ຳເຊື້ອມ(ຫຼື 6 ມລກ)ກິນຄັ້ງດຽວ.

ຖ້າເດັກບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ:່
ເດັກຄວນກິນຢາຕື່ມອີກເຊັ່ນ: 

• ຢາ ຊີໂດວູດິນ, ຢານ້ຳເຊື້ອມ, 4 ມລກ/ກກ , ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 6 ອາທິດ.ຫຼື
• ຢາເນີວີຣາພິນ, ຢານ້ຳເຊື້ອມ, 2 ມລກ/ກກ, ກິນ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ເປັນເວລາ 6 ອາທິດ.

ຖ້າເດັກໄດ້ກິນນົມແມ:່ ເດັກຄວນກິນຢາດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕື່ມ:
• ຢາເນີວີຣາພິນ, ຢານ້ຳເຊື້ອມ, 2 ມລກ/ກກ, ກິນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຈົນເຖິງ 1 ອາທິດຈົນກ່າວໄປສູ່ລູກເຊົາ
   ກິນນົມໃນທີ່ສຸດ, ຖ້າແມ່ບໍ່ກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສເພື່ອສຸຸຂະພາບຂອງລາວເອງ.
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521Medicines for AIDS

ການປ້ອງກັນໂລກເອດສ ຈາກການຮັບເອົາເຊື້ອໂລກເອດສໂດຍບັງເອີນ ຫຼື 
ຈາກການຂົ່ມຂືນ
ຢາຕ້ານໂລກເອດສສາມາດມີຜົນໄດ ້28 ມື້ ທີ່ຈະປົກປ້ອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກເອດສຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແ
ພດ ອສບ ຫຼື ຜູ້ອື່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາເຊື້ອໂລກເອດສໂດຍບັງເອີນ ການແຜ່ເຊື້ອໂລກເອດສ ໂດຍຜ່ານທາງເລືອດ ຫຼື 
ທາດແຫຼວຕ່າງໆ ຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນ ແລະ ອາດແຜ່ລະບາດເປັນໂລກເອດສໄດ້.
ປະຕີບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງການກິນຢາຕ້ານໂລກເອດສຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງໃນຕາຕະລາງ ໜ້າ 519 ພາຍໃນ 1-3 
ມື້ຂອງການແຜ່ລະບາດ, ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີແມ່ນດີກວ່າ. ຢາອື່ນໆອາດມີຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຖືກແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນອາການ
ໂລກເອດຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ທ່ານປະຕິບັດຢູ່, ຢາຕ້ອງໄດ້ກິນໃນໄລຍະ 28 ມື້.
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ໝວດທີ 3: ຢາເມັດໃນປະລິມານຕໍ່າ
ຢາເມັດໃນໝວດນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍປະລິມານຂອງໂປຣແຊດສະຕິນສູງ ແລະ ເອິດສະໂຕຣແຊນໃນ
ປະລິມານຕ່ຳ (30 ຫຼື 35 ມິໂກຣກຣາມຂອງເອິດສະໂຕຣແຊນ “ເອຕີນິນ ເອິດສະຕຣາດີໂອນ”
ຊື່ທາງການຄ້າ: ໂລ-ໂອວະຣາມ (Lo-Ovral)     ມິໂກຼວະລາ (Microvlar)  ໂລ-ເຟເມນານ (Lo-Femenal)    
            ມິໂກຣຊິນອນ 30 (Microgynon 30)                       ນອກແດ໊ດ (Nordette)

ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ
ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍຮໍໂມນ 2 ຊະນິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮໍໂມນທີ່ຮ່າງກາຍເພດຍິງຜະລິດເອງ. 
ຮໍໂມນເຫຼົ່ານີ້ມີຊື່ວ່າ: ເອັດສະໂຕຼແຊ(ETHINYL ESTRADIOL) ແລະ ໂປຼແຊດສະຕິນ (LEVONORGESTREL). 
ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດແມ່ນມີຊື່ທາງການຄ້າຫຼາຍຊະນິດ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການປະສົມລະຫວ່າງຮໍໂມນ 2 
ຊະນິດກໍ່ຕ່າງກັນ. ຢູ່ລາຍການແຕ່ລະໝວດຢາຢູ່ລຸ່ມນີ້ໄດ້ສະເໜີບາງຊື່ທາງການຄ້າຂອງຢາ.
ໂດຍທົ່ວໄປຜະລິດຕະພັນທາງການຄ້າຂອງຢາຄຸ່ມກຳເນີດທີ່ມີປະລິມານຮໍໂມນໜ້ອຍຈະແມ່ນຢາທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ 
ໃຊ້ໄດ້ຜົນນຳແມ່ຍິງສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ. ຢາທີ່ມີ ”ປະລິມານໜ້ອຍ” ນີ້ຢູ່ໃນ ຢາໝວດທີ 1, ໝວດທີ 2 ແລະ ໝວດທີ 3 ລຸ່ມນີ້:

ໝວດທີ 1. ຢາເມັດ 3 ໄລຍະ (Triphasic pill)
ຢາໝວດນີ້ປະກອບດ້ວຍປະລິມານຕ່ຳຂອງທັງສອງຮໍໂມນ (ເອັດສະໂຕຣແຊນ ແລະ ໂປຣແຊດສະຕີນ), 
ຊຶ່ງປະສົມໃສ່ກັນ ແລະ ປ່ຽນໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງເດືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າປະລິມານຂອງຢາບໍ່ຄືກັນ, 
ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຄວນກິນຢາໄປຕາມລຳດັບຂອງມັນ.
ຊື່ທາງການຄ້າ:  
 ໂລຊີນອນ (Logynon)      ຕຣີຊິກະແລນ (Tricyclen)       ຕຣີກີລາ (Triquilar)
               ຊີນົບຟາ (Synophase)      ຕຣີນອກດີໂອນ (Trinordiol)     ຕຣີຟາຊິນ (Triphasil)
              ຕຣີໂນວອມ (Trinovum)
ໝວດທີ 2: ຢາເມັດໃນປະລິມານຕໍ່າ
   ຢາໜວດນີ້ປະກອບດ້ວຍປະລິມານຕ່ຳຂອງຮໍໂມນ ເອິດສະໂຕຣແຊນ (35 ມິໂກຣກຣາມ ຂອງ
ເອິດສະໂຕຣແຊນ “ເອຕິນິນ ເອິດສະຕຣາດີໂອນ” ຫຼື  50 ມິໂກຣກຣາມຂອງເອິດສະໂຕຣແຊນ “ແມດສະຕຣາ
ໂນນ”) ປະສົມໃສ່ກັບໂປຣແຊດສະຕິນ ໃນປະລິມານດຽວກັນໝົດທຸກໆໄລຍະຂອງເດືອນ. ຊື່ທາງການຄ້າ: 
ເບຣວິກອນ 1+35 (Brevicon 1+35)    ນໍຣິເດ 1+50 (Noriday 1+50)  
ນໍຣິນິນ1+35, 1+50 (Norinyl1+35, 1+50)
 ໂອວິດສະແມນ 1/35 (Ovysmen 1/35)      ເນໂອຄອນ (Neocon)      ນໍຣິມິນ (Norimin)
 ອັອກໂຕ ໂນໂວມ 1/35, 1/50 (Ontho-Novum1/35, 1/50)             ແປກເລິ (Perle)

ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາເລືອດອອກແບບຢຸດໆອອກໆຫຼຸດລົງ (ເລືອດອອກເລັກນ້ອຍ 
ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນປະຈຳເດືອນ)ໃຫ້ທ່ານກິນຢາຄຸມກຳເນີດໃນເວລາດຽວກັນໃນທຸກໆມື້ໂດຍສະເພາະຢາຄຸມກຳ
ເນີດທີ່ມີປະລິມານຮໍໂມນຕ່ຳ. ຖ້າວ່າເລືອດອອກແບບຢຸດໆອອກໆ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຢູ່ໃນໄລຍະກິນຢາແລ້ວ 3 ຫຼື 4 ເດື
ອນໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ຢາຊະນິດໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນໝວດທີ 3. ຖ້າວ່າຍັງສືບຕໍ່ເປັນຢູ່ຫຼັງຈາກກິນມາໄດ້ 3 ເດືອນໃຫ້ທົດລອງ
ໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດໃນໝວດທີ 4 (ທີ່ສະເໜີໃນໜ້າຕໍ່ໄປ).
ຕາມຫຼັກການແລ້ວ, ແມ່ຍິງທີ່ກິນຢາຄຸມກຳເນີດຈະເປັນປະຈຳເດືອນຄ່ອຍ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີສຳລັບແມ່
ຍິງທີ່ຂາດເລືອດ. ແຕ່ຖ້າວ່າປະຈຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງບໍ່ມາເປັນໄລຍະ 2-3 ເດືອນ ຫຼື ແມ່ຍິງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈກັບ 
ການເປັນປະຈຳເດືອນໜ້ອຍ, ໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ຢາໝວດທີ 4 ທີ່ມີຮໍໂມນເອິດສະໂຕຼແຊນຫຼາຍ.
ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນແຮງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາການເຈັບນົມກ່ອນເປັນປະຈຳເດືອນອາດຈະໃຊ້ຢາໃນໝວດທີ 
3 ທີ່ມີປະລິມານເອິດສະໂຕຼແຊນຕ່ຳ ແລະ ປະລິມານໂປຣແຊດສະຕິນສູງ. 
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ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ມີເລືອດອອກແບບຢຸດໆອອກໆ ຫຼື ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາໃນໄລຍະທີ່ໃຊ້ຢາຢູ່ໃນໝວດທີ 3, ຫຼື 
ຖືພາກອນ, ໃນໄລຍະການນຳໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດອື່ນ, ອາດຈະປ່ຽນມາໃຊ້ຢາທີ່ມີເອິດສະໂຕຼແຊນ 
ສູງກ່ວາໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຢາທີ່ມີ “ປະລິມານສູງ” ນີ້ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນໝວດທີ 4.

ໝວດທີ 4: ຢາຄຸມທີມີປະລິມານຮໍໂມນສູງ
ຢາຄຸມກຳເນີດໃນໝວດນີ້ມີປະລິມານຮໍໂມນເອິດສະໂຕຼແຊນສູງ (50 ມິໂກຼກຼາມ ຂອງເອິດສະໂຕຼແຊນ 
“ເອຕິນິນ ເອິດສະໂຕຼດີໂອນ” ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປປະລິມານຂອງໂປຼແຊດສະຕິນກໍ່ຫຼາຍຄືກັນ.
ຊື່ທາງການຄ້າ:
ດີໂນວານ (Denoval)   ເຟເມນານ (Femenal)   ນອກດີໂອນ (Nordiol)  ປຼີໂມວະລາ (Primovlar)
ເອີຊີນອນ (Euynon)    ເນໂອຊິນອນ (Neogynon)   ໂອວະຣານ(Oval)  

ຮໍໂມນ ໂປຣແຊດສະຕິນ-ເປັນຢາຄຸມກຳເນີດທີ່ຄວນຈະກິນໃນເວລາດຽວກັນທຸກໆ
ມື້, ເຖິງແມ່ນມື້ທີ່ມີປະຈຳເດືອນກໍ່ຕາມ. ການເປັນປະຈຳເດືອນມັກຈະບໍ່ເປັນປົກກະຕິ. 
ພຽງແຕ່ລືມກິນເມັດດຽວ, ໂອກາດທີ່ຈະຖືພານັ້ນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການວາງແຜນການຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີນ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດແບບປົກກະຕິ ຫຼື ແບບສຸກເສີນເພື່ອປ້ອງກັນການຖືພາ
ພາຍໃນ 5 ມື້ພາຍຫຼັງການຮ່ວມເພດແບບບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ. ປະລິມານເມັດຢາທີ່ຈະກິນແມ່ນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຂອງຮໍໂມນ ເອິດສະໂຕຣແຊນ ຫຼື ຮໍໂມນໂປຣແຊດສະຕິນທີ່ມີໃນເມັດຢາ. 
ມີຢາທີມີຊື້ທາງການຄ້າຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຊື່ຢາທາງການຄ້າແມ່ນຖືກໃຊ້ເກີນກ່ວາຢາໜຶ່ງ
ຊະນິດ.
ຕາຕະລາງທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມແມ່ນສະເໜີພຽງແຕ່ຢາທີ່ມີຊື່ທາງການຄ້າໂດຍທົ່ວໄປໃນແຕ່
ລະຊະນິດຂອງຢາ. ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຮູ້ດີກ່ຽວກັບປະລິມານຂອງຮໍໂມນໃນເມັດຢາກ່ອນ
ທີ່ທ່ານໃຊ້ມັນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ໝວດທີ 5: ຢາຄຸມກຳເນີດທີ່ມີແຕ່ຮໍໂມນໂປຣແຊດສະຕິນ
ຢາເຫຼົ່ານີ້ມີຊື່ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ “ຢາ Mini” ທີ່ປະກອບແຕ່ພຽງຮໍໂມນໂປຣແຊດສະຕິນຢ່າງດຽວ.

ຊື່ທາງການຄ້າ: 
ເຟມຸຍແລນ (Femulen)                                                                                          
ກຳເນີດແບບສຸກເສີນ 
ມິໂກຼນໍ (Micronor)
ມິໂກຼໂນວອມ (Micronovum)
ນໍ-ກິວດີ (Nor-QD)

ມິໂກຼວານ (Microval)
ເນໂອແຊດ (Neogest)
ເນໂອແຊດສະຕົງ (Neogeston)
ໂອວະແຣດ (Ovrette)

ຢາຈຳພວກນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນ
ຢາຄຸມ ກຳເນີດແບບສຸກເສີນ 
(ເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ)

ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາເມັດໄດ້ປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກເຈັບຫົວ ຫຼື ຄວາມດັນເລືອດສູງເລັກໜ້ອຍ, ລາວອາດຕ້ອງການ
ໃຊ້ພຽງແຕ່ຢາທີ່ມີຮໍໂມນໂປຼແຊດສະຕິນ, ຢາທີ່ມີໂປຼແຊດສະຕິນ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພສຳລັບແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນ້ຳນົມ, ລວມທັງແມ່ທີ່ນ້ຳນົມບໍ່ທັນມີເປັນປົກກະຕິດີ. ຢາຢູ່ໃນໝວດທີ 5 ແມ່ນເອີ້ນວ່າ “ຢາ mini”.
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ວິທີການວາງແຜນ
ຄອບຄົວແບບສຸກເສີນ.
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ຢາຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີນ ປະລິມານກິນຄັ້ງທີ 1 ປະລິມານກິນຄັ້ງທີ 2  

(12 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກກິນຄັ້ງທີ 1)

ຢາທີ່ມີປະລິມານຮໍໂມນສູງປະກອບມີ 50 ມກກ (mcg)
ຂອງຮໍໂມນເອຕິນິນ ເອິດສະໂຕຣດີໂອນ (Ovral, Ogestrel)

ກິນ 2 ເມັດ ກິນ  2 ເມັດ

ຢາທີ່ມີປະລິມານຮໍໂມນຕ່ຳປະກອບມີ 30 ຫຼື 35 ມກກ 
(mcg) ຂອງ ຮໍໂມນເອຕິນິນ ເອິດສະໂຕຼດີໂອນ  
(Lo-Femenal, Lo/Ovral, Microgynon, 
Nordette)

ກິນ 4 ເມັດ ກິນ 4 ເມັດ

ຢາທີ່ມີປະລິມານຮໍໂມນຕ່ຳ ປະກອບມີ 20 ມກກ (mcg)
ຂອງຮໍໂມນເອຕິນິນ ເອິດສະໂຕຼດີໂອນ (Alesse, 
Lessina)

ກິນ 5 ເມັດ ກິນ  5 ເມັດ

ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດແບບພິເສດ ປະກອບມີຮໍໂມນ                

ເອຕິນິນ ເອິດສະໂຕຼດີໂອນ ແລະ ເລໂວນໍແກດສະໂທຼ 
(Tetragynon)

ກິນ 2 ເມັດ ກິນ 2 ເມັດ

ຢາຄຸມກຳເນີດໂປຼແຊດສະຕິນ-ແມ່ນເປັນເມັດຢາ
(ເມັດຢາ mini) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 75 ມກກ (mcg)ຂອງ
ຮໍໂມນເລໂວນໍແກດສະໂທຼ (Ovrette, Neogest)                

ກິນ 40 ເມັດ, ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫຼື ກິນ 20 ເມັດ
ກ່ອນຄັ້ງທີ 1 ແລະ 12 

ຢາຄຸມກຳເນີດໂປຼແກດສະຕິນ-ແມ່ນເປັນເມັດຢາ
(ເມັດຢາ mini) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 30 ມກກ(mcg)ຂອງ
ຮໍໂມນເລໂວນໍແກດສະໂທຼ (Microval, Norgeston)                

ກິນ 50 ເມັດ, ກິນຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫຼື ກິນ 25 ເມັດ
ກ່ອນຄັ້ງທີ 1 ແລະ 12 

ຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນແບບພິເສດແມ່ນເປັນ
ເມັດຢາທີ່ປະກອບດ້ວຍ 1500 ມກກ (mcg)
ຂອງຮໍໂມນເລໂວນໍແກດສະໂທຼ (Postinor 1)                

ກິນ 1 ເມັດ, ກິນພຽງ 1 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ

ຢາຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນແບບພິເສດແມ່ນເປັນ
ເມັດຢາທີ່ປະກອບດ້ວຍ 750 ມກກ (mcg) 
ຂອງຮໍໂມນເລໂວນໍແກດສະໂທຼ(Postinor , 
Postinor 2, Plan B, Pill 72, Post-Day)                

ກິນ 2 ເມັດ, ກິນພຽງ 1 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ

Emergency family planning (emergency pills)

ສຳລັບຢາແຜງ 28 ເມັດ, ແມ່ນໃຊ້ 21 ເມັດ ສຳລັບການຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີນ ແລະ ອີກ 7 ເມັດທີ່ເຫຼືອແມ່ນບໍ່ໃຫ້
ກິນເພາະວ່າທັງ 7 ເມັດນັ້ນບໍ່ມີຮໍໂມນໃດເລີຍ. 
ມີພຽງແຕ່ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ໂປຼແກດສະຕິນ ແລະ ຢາຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີນແມ່ນມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍ (ເຈັບຫົວ 
ແລະ ປວດຮາກ) ກ່ວາເມັດຢາປະສົມທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຄຸມກຳເນີດແບບສຸກເສີນ.

ວິທີກິນຢາສຳລັບການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສຸກເສີນ
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