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ບົດທີ16
ຍ້ອນສາເຫດໃດທີ່ພາໃຫ້ເດັກສູນເສຍແສງຕາ

ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດແນວໃດເພື່ອການປ້ອງກັນ

ເມື່ອຄົນເຮົາ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ພິການທາງດ້ານ
ສາຍຕາພວກເຮົາມັກຊອກຫາໃຫ້ເຫັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນສະເໝີ
ແລະບັນດາສາເຫດເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະທ່ານກໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບບັນດາສາເຫດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ໃນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມການປ້ອງການ
ພະຍາດພິການທາງສາຍຕາໃນຊຸມຊົນນັ້ນ,ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງສາເຫດທາງສັງຄົມທີ່
ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດພິການທາງສາຍຕາຄວບຄູ່ກນັໄປດັງ່ຄຳຖາມທີ່ວາ່:ຍອ້ນຫຍັງເດກັທີ່ທກຸ
ຈົນມັກມີບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາແລະຕາບອດຫຼາຍກວ່າເດັກທົ່ວໄປ.

ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບນາງເພັນດາແລະເຄັດຊີ.
ນາງເພນັດາດຳລົງຊີວິດຢູ່ບາ້ນນອ້ຍແຫງ່ໜຶງ່ຢູ່ອາຟຣກິາ,ເມືອ່5-6ປີກ່ອນຜົວຂອງນາງ

ເພັນດາໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດເມພິກຂວ້ຳແລະໄດ້ເສຍຊິວິດພ້ອມທັງປະລູກ3ຄົນໃຫ້ນາງ
ເພັນດາຕ້ອງດູແລ.2-3ເດືອນຕໍ່ຈາກນັ້ນນາງເພັນດາກໍໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກສາວອີກຄົນໜຶ່ງຊື່
ວ່ານາງເຄັດຊີ.ເພື່ອລ້ຽງດູລູກເຖິງ4ຄົນ,ນາງເພັນດາຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນສະນັ້ນນາງຈຳ
ເປັນຕ້ອງຢຸດໃຫ້ລູກກິນນົມໄວກວ່າກຳນົດ.

ເມື່ອນາງເຄັດຊີອາຍຸໄດ້1ປີຕາເບື້ອງຊ້າຍຂອງນາງກໍເກີດອາການບວມ,ນາງເພັນດາກໍ
ໄດ້ປິນ່ປວົຕາລກູສາວຂອງລາວດວ້ຍການຮົມ່ຢາສະໝຸນໄພແຕ່ຕາຂອງເຄັດຊີກໍບ່ໍດີຂ້ຶນ.2-3ວນັ
ຕໍ່ມາກໍ່ມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກມາຈາກຕາເຄັດຊີ.ນາງເພັນດາອຸກໃຈຫຼາຍໃນຂະນະນັ້ນເພາະວ່າ
ນາງບໍ່ມີເງນິພຽງພສໍຳລບັຄາ່ປິນ່ປວົຢູ່ໂຮງໝໍສະນ້ັນເພ່ືອນຂອງນາງເພນັດາກ່ໍໄດ້ພານາງເຄດັຊີ 
ພ້ອມດ້ວຍນາງເພັນດາໄປພົບແພດປະຈຳສຸກສາລາບ້ານໃກ້ຄຽງ.

ແພດໄດ້ກ່າວຕໍ່ນາງເພັນດາວ່າລູກສາວຂອງລາວຂາດທາດອາຫານດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້
ຕາຂອງນາງເຄດັຊີສນູເສຍແສງຕາໄປແພດໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳອີກວາ່ຢາກໃຫ້ສາຍຕາແຂງແຮງ
ເດັກຕ້ອງກິນອາຫານປະເພດຜັກໃບສີຂຽວ,ຜັກແລະໝາກໄມ້ທ່ີເປັນສີເຫຼືອງເຊິ່ງບັນຈຸວິຕາມິນ
A.ແພດກໍໄດ້ຮກັສາຕາຂອງເຄັດຊີດ້ວຍການໃຫ້ຢາເສີມວິຕາມນິAແຕ່ມນັກ່ໍສວາຍເກີນໄປແລ້ວ
ທີຈ່ະປິນ່ປົວຕາເບ້ືອງຊ້າຍຂອງເຄດັຊີ.ແຕກໍ່ຍງັດທ່ີີຍງັສາມາດຮກັສາຕາເບືອ້ງຂວາຂອງລາວໄວ້
ໄດ້.

ນາງ ເພັນດາ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດຮັກສາຕາສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງລູກຕົນເອງໄວ້ໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ ນາງຈ່ິງຢາກບອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ວິຕາມິນAມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ
ດວງຕາຂອງລູກ.ນາງ ເພັນດາພ້ອມດ້ວຍແພດປະຈຳສຸກສາລາໄດ້ວາງແຜນເຕ້ົາໂຮມບັນດາ
ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະແມ່ຍິງທີ່ມີລູກອ່ອນ. ເພັນດາຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ໃນບ້ານຂອງລາວ
ສາມາດຈັດຊື້ອາຫານທີ່ລາຄາຖືກແລະມີທາດບຳລຸງທີ່ຄົບຖ້ວນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນ
ແລະລູກພວກເຂົາ.
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ຍ້ອນສາເຫດໃດນາງເຄັດຊີຈຶ່ງສູນເສຍສາຍຕາຂອງນາງໄປ.

ນາງເຄັດຊີສູນເສຍ
ສາຍຕາໄປເນື່ອງຈາກ

ຫລາຍສາ

ເຫດຄື:
ພໍ່ເສຍຊິວິດເຮັດ
ໃຫ້ຄອບຄົວ
ທຸກຈົນ

ຢຸດໃຫ້ກິນນົມ
ແມ່ໄວກ່ອນ
ກຳນົດ

ບໍ່ມີເງິນພຽງ
ພໍໃນການ
ຊື້ອາຫານທີ່
ມີຄຸນຄ່າ

ບໍ່ຮູ້ວ່າອາຫານ
ປະເພດໃດມີ
ວິຕາມິນA

ບໍ່ມີເງ
ິນພຽງ

ພໍ

ສຳລັບ
ຄ່າປິ່ນ

ປົວລ
ູກໃຫ້

ທ່ານໝ
ໍ

ຕາ
ຂອ
ງ

ເຄ
ັດຊ
ີ

ບວ
ມ
ແລ
ະ

ນໍ້າ
ໜ
ອງ

ໄຫ
ຼອອ
ກມ
າ

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ໃນພາກນີ້ ຍັງສາມາດຊ່ວຍ 
ໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ເກີດຈາກການ
ປິ່ນປ່ົວ ແລະ ການຮັກສາ ບັນຫາທາງສາຍຕາ.
ແຕ່ການປ້ອງກັນຄວາມພິການທາງສາຍຕາ ຊຸມ 
ຊົນຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສາເຫດທາງສັງຄົມທີ່ວິທີ
ການປິ່ນປົ່ວບໍ່ເໝາະສົມ.

ບັນດາສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຕາບອດ ແລະ ມີບັນຫາທາງ
ດ້ານສາຍຕາ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກທີ່ຕາບອດທີ່ເກີດມາຈາກການຂາດສານ 
ອາຫານ ຫຼື ຕິດເຊື້ອ. ເດັກສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກາຍເປັນຄົນພິການ
ຍ້ອນວ່າ:

ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານທີ່ພຽງພໍຫຼືອາຫານຂອງພວກເຂົາແມ່ນ•	
ບໍ່ມີສານອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອບຳ
ລຸງລ້ຽງດວງຕາ.
ດຳລົງຊິວິດໃນສະພາບທີ່ແອອັດ ເຊິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພະຍາດ•	
ແລະການຕິດເຊື້ອຕິດແປດຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້
ງ່າຍ.
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນມີການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນ•	
ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຄົນມີລັກສະນະເປີດ.
ການປ່ິນປົ່ວແບບພື້ນບ້ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການ•	
ຕິດເຊື້ອນັ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ(ເບິ່ງໜ້າທີ165).

ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ພຽງບຸກຄົນຜູ້ດຽວແຕ່ 
ຄົນທັງໝົດໃນຊຸມຊົນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມເຊັ່ນ: ຮ່ວມກັນສ້າງຫ້ອງນ້ຳ 
ທີ່ມີລັກສະນະປິດ, ກຳຈັດຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະຊອກຫາວິທີທາງປູກພືດ 
ອາຫານທີມ່ຜີນົປະໂຫຍດຕໍຮ່າ່ງກາຍ(ຂໍມ້ນູເພີມ່ເຕມີເບິງ່ໜາ້ທີ168)
ຖ້າຫາກຊຸມຊົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລ້ວພະຍາດຕາບອດທີ່ຈະເກີດ 
ຂຶ້ນກັບເດັກນັ້ນກໍຈະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ກິນອາຫານ
ທີ່ມີວິຕາມິນ A ທີ່ພຽງພໍໄດ້ແນວໃດ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ ມີເງິນທີ່ຈະຊື້ . 
ບາງຊຸມຊົນ ກໍ່ເຮັດສວນຄົວ ເພື່ອສະ 
ໜອງອາຫານທ່ີມີວິຕາມິນ A ແລະ
ພວກເຂົາກໍສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດ
ຕາບອດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ.

ນາງເຄັດຊີສູນເສຍສາຍຕາເບື້ອງຊ້າຍໄປ.
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1.  ທຳອິດ ເດັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເບ່ິງເຫນັໃນຄວາມມດືຫຼືມີອາການ
ບໍ່ຢາກຫຼີ້ນຢູ່ນອກບ້ານຫຼັງຈາກຟ້າມືດ
ແລ້ວ.

2. ຕໍ່ຈາກນັ້ນດວງຕາຂອງເດັກກ່ໍ 
ເລີ່ມເບິງ່ຄາ້ຍຄືວາ່:ພາກສວ່ນຂອງ
ເປືອກຕາແຫ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ຂອງຕາຂາວກໍ່ຄ່ອຍໆກາຍເປັນສີ
ໝົນ່ແລະມີຮອຍຫຍ້ໍຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ
ມີຈຸດມົນນ້ອຍໆຄືກັບຟອງສະບູ.

3.  ຕ່ໍມາ,ພາກສ່ວນໜວ່ຍຕາດຳ
ກໍຈ່ະແຫງ້ແລະເກດີອາການ
ມົວຕາພ້ອມທັງມີລັກສະນະ
ເປັນຂຸມນ້ອຍໆເກີດຕາມ
ໜ່ວຍຕາດຳນັ້ນ.

4.    ຜົນສຸດທາ້ຍ,ພາກສວ່ນ 
ຂອງໜ່ວຍຕາດຳກໍ່ຈະ
ອ່ອນຕົວລົງ, ເກີດມີ
ອາການບວມຫຼື ເປັນ
ຕຸ່ມດູນອອກມາຈາກ
ໜ່ວຍຕາດຳ.

ພະຍາດຕາບອດແສງ,ພະຍາດຕາແຫ້ງແລະພະຍາດຂາດທາດວິຕາມິນA

ເພື່ອຮັກສາຕາໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຄົນເຮົາຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນA ເຊິ່ງພົບ
ໃນໝາກໄມ,້ຜັກແລະຊີນ້ຈຳນວນໜຶງ່.ເມືອ່ເດກັກນິອາຫານທີມີ່ວຕິາມນິAພຽງພໍເຊິງ່ຈະ
ເຮດັໃຫພ້ືນ້ຜວິຂອງໜວ່ຍຕາຈະບ່ໍແຫງ້ແລະມສຸີຂະພາບດ.ີເດກັທ່ີທກຸຈນົຈຳນວນຫາຼຍແມນ່
ກນິອາຫານທີບ່ໍມ່ວີຕິາມນິAພຽງພໍດັງ່ນັນ້ຈິງ່ເຮດັໃຫໜ້ວ່ຍຕາຂອງພວກເຂາົແຫງ້ເຊິງ່ເອີນ້
ວ່າ:ພະຍາດຕາແຫ້ງ.

ຜັກສີຂຽວແລະສີເຫລືອງເຂັ້ມ,ໝາກໄມ້ແລະຜັກ
ທີ່ເປັນສີສົ້ມຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ
ວິຕາມິນAເຊັ່ນ:ປາ,ນົມ,ໄຂ່ແລະຕັບ.

ການໄດ້ຮັບວິຕາມິນAບໍ່ພຽງພໍແມ່ນເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ກໍ່ໃຫ້ພິການຕາໃນກຸ່ມຂອງເດັກ. 
ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດ ອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີໃຕ້. ມັນມັກເກີດຂ້ຶນກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ
ລະຫວ່າງ6ເດືອນຫາ6ປີ,ສຳລັບເດັກທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ6ເດືອນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບວິຕາມິນ
Aພຽງພໍແລ້ວຈາກນ້ຳນົມແມ່.

ອາການສະແດງອອກ:
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ການຮັກສາ:
•ໃຫ້ຢາວິຕາມິນAຈຳນວນ3ຄັ້ງ,ການໃຫ້ຢາຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຈະໃຫ້ນັບຕັ້ງແຕ່ພົບວ່າ
ມີອາການຕາບອດແສງ ຫືຼອາການຕາແຫ້ງ,ຈະໃຫ້ຢາຄ້ັງທີສອງໃນມ້ືຕ່ໍມາ ແລະ ຄ້ັງທີສາມ
ແມ່ນຫັຼງຈາກ14ວັນຕ່ໍມາ.

     ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 1 ແມັດ ບັນຈຸວິຕາມິນ A ຈຳນວນ 
50,000IU(ຫົວໜ່ວຍສາກົນ).

ອາຍ ຸ ຈຳນວນແມດັທ່ີໃຫ້ຢາແຕ່ລະຄ ັງ້

ອາຍຸຕຳ່ກວາ່6ເດອືນ............................................1ແມດັ.
ອາຍຸ6ເດອືນຫາ1ປີ.........................................2ແມດັ.
ອາຍຸ1ປີຂຶນ້ໄປ..................................................4ແມດັ.

ໝາຍເຫດ:ກໍລະນີທ່ີເດກັໄດ້ສນູເສຍແສງຕາໄປສວ່ນໃດສວ່ນໜຶງ່ແລວ້,ການຮກັສາດັງ່ກາ່ວ
ຂ້າງເທງິນີ້ຈະບໍ່ສາມາດເຮດັໃຫ້ພາກສວ່ນທ່ີເສຍໄປນັນ້ກັບຄນືມາໄດ,້ແຕ່ມນັເປນັການປອ້ງ
ກັນບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍແສງຕາໄປຕື່ມອີກ.

ການປ້ອງກັນ:
ຕ້ອງໃຫ້ເດັກກິນນົມແມ່ດົນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ1ປີ.ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້•	
ອາດຈະດົນກວ່ານີ້ອີກ.
ຕ້ອງໃສ່ໃຈສະເໝີວ່າເດັກຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນAໃນທຸກໆມື້.•	

ຖ້າຫາກເດັກເປັນພະຍາດໝາກແດງ ກໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ອາຫານພິເສດທີ່ມີວິຕາ •	
ມິນA.

ພະຍາດໝາກແດງ.
ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສ ເປັນພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງ.
ຖ້າຫາກຮ່າງກາຍຂອງເດັກອ່ອນເພຍທີ່ເກີດຈາກການທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດພຽງ 
ພໍຫຼືມີອາການຖອກທ້ອງ,ເປັນໄຂ້ເນື່ອງຈາກພະຍາດໝາກແດງສາມາດເປັນສາເຫດເຮັດ
ໃຫ້ແສງຕາຂອງເດັກສູນເສຍໄປສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຫຼືທັງໝົດໄດ້.
ອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດໝາກແດງ:

ມີອາການໄຂ້ໜາວ,ເປັນຫວັດແລະໄອ.•	
ຕາແດງ.•	
ມີຕຸ່ມແດງນ້ອຍແລະຕຸ່ມຄັນເກີດຂຶ້ນທົ່ວຮ່າງການ.•	

ການຮັກສາ:
•	ໃຫ້ເດັກພັກຜ່ອນ,ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍແລະກິນອາຫານທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ.ຖ້າ
ຫາກເດັກບ່ໍສາມາດດູດນົມແມ່ໄດ້ກ່ໍຕ້ອງປ້ອນນົມແມ່ນ້ັນດ້ວຍຈອກຫືຼອຸປະກອນອ່ືນ.
•	 ໃຫ້ຢາວິຕາມິນ A (ເບິ່ງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້) ໄວເທ່ົາທີ່ພົບວ່າ ເດັກເປັນ
ພະຍາດໝາກແດງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດດວງຕາແຫ້ງ.
ໃຫ້ນ້ຳເກືອແກ່ເດັກເພື່ອປ້ອງການພະຍາດຖອກທ້ອງ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າຖັດໄປ) ວິທີດັ່ງກ່າວ•	
ນີ້ ຈະຊ່ວຍທົດແທນທາດແຫຼວ ແລະສານອາຫານທີ່ສູນເສຍໄປ ເມື່ອເດັກມີອາການ
ຖອກທ້ອງ.
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ນ້ຳສະອາດ
1ລິດ

ນ້ຳສະອາດ
1ລິດ

ໃສ່ເກືອເຄິ່ງ
ບ່ວງກາເຟ

ຕົ້ມ ນ້ ຳ ັດັ່ ງກ່ າວປະ 
ມານ5-7ນາທີແລ້ວ 
ມັນຈະກາຍເປັນນ້ຳ 
ຂຸນ້ຄືເຂ້ົາປຽກ.ຕໍ່ຈາກ
ນັ້ນ ຈະປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳ 
ເຢັນ ແລ້ວກໍ່ສາມາດ
ເອົາໄປໃຫ້ເດັກກິນ. 

1.ປະສມົນຳ້ຕານແລະເກອືໃສ່ນຳ້(ເຊິງ່ອາດຈະໃຊ້
ນ້ຳຕານດິບຫຼືນ້ຳອ້ອຍແທນນ້ຳຕານກໍ່ໄດ້ຕາມ
ອັດຕາສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

2.ປະສມົນ້ຳກບັແປ້ງສາລີຫຼືແປງ້ເຂົາ້ກັບເກອື(ຖາ້ເປນັ 
ແປ້ງເຂົ້າຈະດີທີ່ສຸດ.ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກໍ່ສາມາດໃຊ້
ສາລີບົດ,ແປ້ງສາລີ,ຫຼືໝາກເຫຼັ່ນບົດ)

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນທີ່ຈະຕື່ມນ້ຳຕານ ໃຫ້ຊີມນຳ້ທີ່
ປະສົມເກອືແລວ້ນັນ້ສາກ່ອນໂດຍທ່ີໃຫ້ນ້ຳດັງ່ກາ່ວ
ນັ້ນຈາງກວ່ານຳ້ຕາ.

ໝາຍເຫດ:ຕ້ອງຊີມກວດເບິ່ງທຸກຄັ້ງວ່ານໍ້າທີ່ປະສົມແລ້ວ
ນັນ້ບ່ໍໄດ້ບດູເພາະວາ່ເຄືອ່ງດ່ືມທ່ີເຮດັດວ້ຍແປງ້ອາດຈະບດູ
ໄດ້ພາຍໃນ2-3ຊົ່ວໂມງ,ຖ້າອາກາດຮ້ອນ.

ໃສ່ນ້ຳຕານ8
ບ່ວງກາເຟ

ແລະແປ້ງເຂົ້າ8
ບ່ວງກາເຟ

ໃສ່ເກືອເຄິ່ງ
ບ່ວງກາເຟ

ວິທີໃນການສ້າງນ້ຳເກືອທົດແທນທີ່ງ່າຍດາຍປະກອບມີ2ວິທີຄື:
ຖາ້ເປນັໄປໄດ້ອາດຈະດືມ່ນ້ຳໝາກໄມ,້ນຳ້ໝາກພາ້ວຫຼືນຳ້ໝາກກວ້ຍສກຸທີ່ບດົແລວ້ຢາ່ງໃດຢາ່ງໜຶ່ງຈຳນວນ
1ຈອກເຊິ່ງນ້ຳໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບັນຈຸທາດໂປຕັດຊຽມແລະນ້ຳແຮ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກກິນອາຫານ
ແລະເຄື່ອງດື່ມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປ້ອງກັນ:
ໃຫ້ເດັກສັກຢາຕ້ານພະຍາດໝາກແດງ ເຊິ່ງເດັກສາມາດສັກຢາປ້ອງການພະຍາດ•	
ໝາກແດງໄດ້ ເລ່ີມແຕ່ອາຍຸ 6-9 ເດືອນ ແລະທ່ານອາດຈະໄປພົບທ່ານໝໍຫຼື ພະ
ນັກງານແພດໝໍປະຈຳສູນອະນາໄມຖ້າຫາກວັກຊີນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ບໍ່ໃຫ້ເດັກຢູ່ໃກ້ກັບເດັກທີ່ເປັນພະຍາດໝາກແດງ.•	
ຖາ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່ຫາກເປນັພະຍາດໝາກແດງຕອ້ງມີການທຳຄວາມສະອາດບອ່ນນອນ,•	
ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ແຍກອຸປະກອນໃນການກິນອາຫານອອກຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ,ພະຍາດໝາກແດງບໍ່ແມ່ນພະຍາດທ່ີຮ້າຍແຮງແຕ່
ສິ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ເດັກອ່ອນເພຍ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານພຽງພໍ
ຫຼືວ່າ ເນື່ອງການດື່ມນຳ້ທ່ີບໍ່ສະອາດ, ການເຈັບປ່ວຍເປັນພະຍາດໝາກ
ແດງກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ຍ້ອນມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກ
ຕາບອດໄດ້.
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ດວງຕາຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມເດັກເກີດໃໝ່:

ເດກັເກດີໃໝ່ທກຸຄນົຄວນໄດ້ຮບັການປ້ອງກນັຈາກການຕດິເຊືອ້ໃນດວງຕາໂດຍການຮບັຢາ
1%ຂອງຢາຢອດຕາເທດັຕາຊລິິນ(Tretacycline),ເອນັຣີໂທຣມີຊນິ(Erythromycin),
ຫຼືຢາໂຄລຣຳເພນັນິໂກນ(Chloramphenicol)ຫຼງັຈາກການເກດີ.ຖ້າຫາກຢາດ່ັງກາ່ວນ້ີບໍ່
ມີ,ອາດຈະໃຊ້ຢາໂຟວີດອນ-ໄອໂອດີນໃນປະລິມານ2,5%ໃສ່ໃຫ້ກັບເດັກ.

ທຳຄວາມສະອາດຕາຂອງເດກັດວ້ຍຜາ້ຈຸມ່ນຳ້ເຢນັ
ຫຼືນຳ້ອຸນ່ທີ່ສະອາດແລະດງືຮມີຕາເບືອ້ງລຸ່ມແຕ່ລະ
ເບື້ອງລົງແລະກໍ່ບີບຢາໃສ່ເບື້ອງໃນຂອບຕາເບື້ອງ
ລຸ່ມ.ການທີ່ທາຢາໃສ່ເບື້ອງນອກຂອງຕາແມ່ນຈະ
ບໍ່ເປັນຜົນດີເລີຍ.

ຖ້າຫາກຕາຂອງເດັກຕິດເຊື້ອພາຍຫຼັງການເກີດເຂົາອາດຈະຕາບອດໄດ້,ຕາທີ່ຕິດເຊື້ອ 
ນັ້ນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການທີ່ພະຍາດຊະນິດໃດໜຶ່ງເຂ້ົາໄປໃນຕາຂອງເດັກ ໃນລະ
ຫວາ່ງການເກີດຖ້າຫາກຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ຕິດເຊືອ້ພະຍາດໃດໜຶງ່ແລວ້ເຊືອ້ພະຍາດດັງ່ກາ່ວນັນ້ 
ອາດຈະແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ(ກາມມະໂລກ,ໜອງໃນ,ເອດສ໌)ເຊິ່ງເຊື້ອພະ 
ຍາດັງ່ກາ່ວນ້ັນສາມາດຕິດຕ່ໍຈາກຄົນໜ່ຶງຫາອກີຄົນໜຶງ່ໄດ້ໃນລະຫວາ່ງການມີເພດສຳພນັ.
ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງອາການ
ເຈັບປ່ວຍອອກມາ.ແຕ່ບາງກໍລະນີຖ້າຫາກເພດຍິງຕິດເຊື້ອພະຍາດເພດສຳພັນມັນກໍ່ເປັນ 
ການຍາກທີ່ຈະບອກໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້.ດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເດັກທຸກໆຄົນເກີດມາ
ຕ້ອງໃຫ້ຢາປ້ອງກັນພາຍໃນ2-3ຊົ່ວໂມງພາຍຫຼັງການເກີດ(ເບິ່ງຕາມຂອບຂ້າງເທິງນີ້).

ຖ້າຫາກເດັກເກີດໃໝ່2-3ມື້ຫາກມີອາການຕາແດງ,ບວມຫຼືມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກມາ
ຈາກຕາ.ຕາຂອງເດັກຄົນນັ້ນອາດຈະຕິດເຊື້ອ ແລະຕ້ອງການຮັກສາດ່ວນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ເດກັຈະໄດ້ຮບັຢາປອ້ງກນັການຕິດເຊືອ້ຕາຫຼງັຈາກການເກດີກໍຕ່າມ.ຜູ້ເປນັພໍ່ແມ່ກໍຄ່ວນໄດ້
ຮັບການຮັກສາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ອາການຕິດເຊື້ອໃນເດັກ:
ຕາແດງຫຼືບວມ.•	

ມີນ້ຳໜອງໃນໝ່ວຍຕາ.•	

ຮີມຕາຕິດກັນ ແລະມີ•	

ຂີ້ຕາເປັນກ້ອນໂດຍສະ
ເພາະກໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຫາ
ກໍ່ຕື່ນນອນ.

ອາການຂອງພະຍາດຕດິຕໍ່ທາງເພດສຳພນັໃນ
ເພດຍິງ:
ມີນຳ້ໜອງເປນັສີເຫຼອືງຫຼືສຂີຽວໄຫຼອອກມາອະ•	
ໄວຍະເພດຫຼືຮູທະວານ.
ຮູ້ສຶກເຈັບ ຫຼື ແສບ ເມື່ອເວລາຂັບຖ່າຍປັດ•	
ສະວະ.
ເປັນໄຂ້ໜາວ.•	
ເຈັບປວດທ້ອງນ້ອຍ.•	

ເຈັບຫຼືມີເລືອດອອກໃນເວລາທີ່ມີເພດສຳພັນ.•	

ບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ.•	

ຖ້າຫາກຜູ້ເປນັແມ່ຫາກບໍມ່ີອາການຂອງການຕດິເຊືອ້ແຕ່ລກູທີ່ເກດີມາຜດັມີອາການຕດິ
ເຊື້ອດັ່ງນັ້ນເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນຳ.
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ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍຢາ2ປະເພດຄື:

ຕ້ອງກິນຢາເອີຣີໂທຼມີຊີນ (Erythromy
cin)ໃນປະລິມານ500mgຈຳນວນ4
ຄັ້ງຕໍ່ວັນເປັນເວລາ7ວັນ.

ຍັງຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຊີຟິກຊີມ(Cefixime)
ໃນປະລິມານ400mgອີກ1ຄັ້ງ.

ສກັຢາຊີເຕຼຍຊອນ(Ceftriaxone)ປະມານ 
250mgເຂ້ົາໄປໃນກ້າມຊ້ີນພຽງແຕ່1ຄ້ັງ.

ຕ້ອງກິນຢາອາໂມຊີຊີວລິນ (Amoxi
cillin)ໃນປະລິມານ500mgຈຳນວນ
3ຄັ້ງຕໍ່ວັນເປັນເວລາ10ວັນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ:

ຫຼື

ຕອນເຊົ້າ ສວຍ ຕອນແລງ ຕອນກາງຄືນ

ເດັກທີ່ເກີດໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາ2ປະເພດຄື:

ບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ
ການສັກຢາເຂົ້າກ້າມ
ຊີນ້ຂອງເດກັເກດີໃໝ່ກໍ່
ຄືກ້າມຊີ້ນກົກຂາ.

ການຮັກສາເດັກທີ່ເກີດໃໝ່:
ຄວນທຳຄວາມສະອາດໜອງທີ່ອອກຈາກຂອງເດັກໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍຜ້າແລະ
ນ້ຳສະອາດ.

ໃຫ້ຢາເອຣີີໂທມຼີຊນິ(Erythromycin)
ໂດຍການຢອດເຂົ້າໄປທາງປາກ ເຊິ່ງ
ຈະໃຫ້ຢາດ່ັງກາ່ວໃນປະລມິານ40mg
ຈຳນວນ4ຄັ້ງຕໍ່ມື້ຈົນຄົບ14ວັນ.

ນອກຈາກນີ້:

ຍັງຕ້ອງໄດ້ສັກຢາຊີເຕຼຍຊອນ
(Ceftriaxone)125mgເຂົ້າ
ໃນກ້າມຊີ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

 ຖາ້ຫາກເດກັອ່ອນມີອາການຕາແດງ,ຕາບວມຫຼືມີນຳ້ໜອງໃນໜວ່ຍຕາເກນີ2ອາທດິ
ຫຼືວ່າອາການທີ່ກ່າວມານັ້ນເກີດຂຶ້ນແລະຫາຍໄປບໍ່ເກີນກວ່າ2ອາທິດເດັກອາດຈະຕ້ອງ
ການຢາເພີ່ມຫຼືຢາຊະນິດອື່ນ,ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໄປພົບພະນັກງານແພດໝໍດ່ວນ.
 ຂໍ້ຄວນເອາົໃຈໃສ:່ຖາ້ເດກັໄດ້ສນູເສຍແສງຕາສວ່ນໃດໜຶງ່ໄປແລວ້ການຮກັສາດວ້ຍ
ຢານ້ີຈະບໍ່ໄດ້ຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ແສງຕາຂອງເດັກກັບຄນືມາໄດ.້ແຕ່ການຮັກສາດວ້ຍຢາດັງ່ກ່າວ
ນັ້ນກໍ່ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກສູນເສຍແສງຕາໄປຫຼາຍຕື່ມອີກ.

ການຮັກສາພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ຕິດເຊື້ອ:

ຢາສອງຊະນິດນີ້ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ່ກໍຕາມ.

ຫຼື

ເມື່ອເພດຍິງບໍ່ສາມາດທ່ີຈະບອກໃຫ້ຄູ່ນອນຂອງເຂົາໃຊ້ຖົງ
ຢາງອະນາໄມ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
ໄດ້. ພວກເຂົາກໍ່ສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ.
ຖາ້ຫາກເພດຍງິສາມາດປອ້ງກັນຕນົເອງໄດ້ຈາກເຊືອ້ພະຍາດ
ດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ຕາບອດຫລຸດໜ້ອຍລົງ.
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ວິທີການຮັກສາ:

ໃຊ້ຢາ1%ຂອງຢອດຕາເທດັທຣາຊິລນິ 
(Tetracycline) ຫຼື  ເອີຣີ ໂທຼມີຊິນ 
(Erythromycin)ຢອດເບື້ອງໃນຕາທັງ
ສອງຂ້າງຂອງເດັກຈຳນວນ3ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.

ໃຊ້3%ຂອງຢາຢອດຕາເທັດທຣາຊີ
ລິນ(Tetracycline)ຫຼືຢາເອີຣີໂທຼມີ
ຊິນ(Erythromycin)ຈຳນວນ1ຄັ້ງ
ໃນແຕ່ລະວັນ.

ຫຼື

ວິທີການວາງຢາເພື່ອຮັກສາດວງຕານັ້ນຈົ່ງເບິ່ງໜ້າທີ160.

ພະຍາດແທຼັກໂຊມາ(Trachoma):
ພະຍາດຊະນດິນີ້ເປນັພະຍາດຊະນິດໜຶງ່ທີ່ແຜ່ລະບາດດວ້ຍແມງວນັ,ຄນົທີ່ຕດິເຊືອ້ພະຍາດ
ດັງ່ກ່າວນ້ີມນັກໍຈ່ະຄອ່ຍທະວີຄວາມຮນຸແຮງຂຶນ້ຢາ່ງຊາ້ໆໂດຍປກົກະຕິແລວ້ມນັຈະແກຍ່າວ
ໄປຫຼາຍໆປີຈົນກວ່າມັນຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.ພະຍາດແທຼັກໂຊມາ(Trachoma)ມັກ
ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນທີ່ທຸກຈົນ,ແອອັດແລະເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດໄດ້ໜ້ອຍ.

ອາການສະແດງອອກ:
ອາການຂອງພະຍາດແທຼັກໂຊມາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍມີອາການຕາແດງ,ມີນ້ຳຕາໄຫຼອອກ1.
ມາແລະເຈັບຕາ.ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີອາການຫຍັງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ຫຼັງຈາກ1ເດືອນຈະມີອາການ:2.
ເກີດຕຸ່ມທ່ີມີລັກສະນະສີເຫືຼອງຂາວ ຫືຼ ສີບົວໝ່ົນ ຂ້ຶນຢູ່ທາງໃນຮີມຕາເບ້ືອງ•	
ເທິງຂອງຕາ.
ຂອບໜ່ວຍຕາດຳເບື້ອງເທິງສຸດອາດເບິ່ງມີລັກສະນະຂຸ່ນມົວ.•	
ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໝ່ວຍຕາຂາວຈະມີລັກສະນະເປັນສີແດງໜ້ອຍໜຶ່ງ.•	

ຫຼາຍປີຕໍ່ມາຕຸ່ມທີ່ເຄີຍເກີດຢູ່ເບື້ອງໃນຂອງຮີມຕາກໍ່ຈະເລີ່ມຫາຍໄປແລະເປັນແປ້ວ3.
ສຂີາວປະໄວ້.ແປ້ວເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະດຶງເອາົຂນົຕາລງົມາສູ່ໜວ່ຍຕາເຊິງ່ສາມາດເປນັສາ
ເຫດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້.

ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນເວລາ30ວັນ,ພ້ອມທັງເອົາຢາດ່ັງກ່າວນ້ີ
ໃສ່ໃຫ້ກັບເດັກຄົນອື່ນໆພາຍໃນເຮືອນ.

ສຳລບັກລໍະນີທີ່ຮ້າຍແຮງເມືອ່ການຕດິເຊືອ້ໄດ້ແຜ່ລາມກວມເອາົເຄິ່ງໜຶ່ງຫຼືຈຳນວນ
ຫຼາຍທາງເບື້ອງໃນຂອງຮີມຕາພ້ອມທັງໃຫ້ກິນຢາເອີຣີໂທຼມີຊິນ(Erythromycin) ເປັນ
ເວລາ14ວັນຕາມອັດຕາສ່ວນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ອາຍຸ ອັດຕາການໃຫ້ຢາເອີຣີໂທຼມີຊິນ(Erythromycin)

ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ3ປີ……….....75ຫາ150mgຈຳນວນ4ຄັ້ງຕໍ່ວັນພ້ອມກັບອາຫານ.
ອາຍຸ3ຫາ7ປີ………….....150mgຈຳນວນ4ຄັ້ງຕໍ່ວັນພ້ອມດ້ວຍອາຫານ.

ວິທີການການປ້ອງກັນ:
ຕ້ອງຮັກສາຫ້ອງນ້ຳຫືຼບ່ອນເກັບສ່ິງເສດເຫືຼອຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ດີແລະມີຝາປິດ,ພ້ອມກັນນ້ັນຕ້ອງ
ຝຶກສອນໃຫ້ເດັກລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳສະອາດຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳແລ້ວ.
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ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ແມງວັນເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດ
ຕ່າງໆ,ພວກມັນອາໄສຢູ່ວິດຖ່າຍ ແລະກອງຂີ້ເຫຍື້ອ
ຂອງພວກເຮົາ.ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຝາປິດວິດຖ່າຍແລະ
ໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖິ້ມຢູ່ນອກບ້ານ.

ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາ
ກໍ່ສາມາດສອນໃຫ້
ພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາມື
ສີຕາຂອງພວກເຂົາ.

ຂ້ອຍຄືຊິທົນບໍ່ໄດ້ແລ້ວ,
ທ່ີຈະລຖໍາ້ໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍ
ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖິ້ມ.

ຂ້ອຍບອກໃຫ້ລູກຂອງຂ້ອຍ
ລ້າງມືທຸກໆຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ພວກ
ເຮາົຈະກິນເຂົາ້ຮວ່ມກນັແລະ
ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ຫ້ອງ
ນ້ຳແລ້ວ.

ພະຍາດຕາຕໍ້
ເມື່ອເດັກເປັນພະຍາດຕາຕໍ້ເລນຂອງສາຍຕາ(ແກ່ນຕາດຳ)ກໍ່ຈະກາຍເປັນສີຂາວຫຼື

ສີນ້ຳນົມ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກມີບັນຫາທາງດ້ານສາຕາ ຄ້າຍຄືວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍໝອກຄວັນ.ພະຍາດຕາຕໍ້ ອາດຈະເປັນສະເພາະຕາເບື້ອງດຽວຫຼື ທັງ
ສອງເບື້ອງ.

ພະຍາດຕາຕໍ້ສວ່ນໃຫຍ່ມກັຈະເກີດກບັຜູ້ເຖ້ົາແຕ່ເດັກທີ່ເກດີໃໝ່ແລະເດກັຈຳນວນໜຶງ່
ກໍ່ເປັນພະຍາດຕາຕໍ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຊື້ອພະຍາດດ່ັງກ່າວນີ້ ອາດຈະເກີດມາຈາກການຖ່າຍ
ທອດຈາກຄອບຄວົຫຼືເກດີມາຈາກການທີ່ຕາໄດ້ຮບັບາດເຈບັໃດໜຶງ່ແລະສາເຫດທີ່ແນ່ນອນ
ຂອງພະຍາດຕາຕ້ໍແມນ່ຍງັບໍ່ທນັຮູ້ໄດ້ເທືອ່.ບາງກໍລະນີພະຍາດຕາຕ້ໍກ່ໍເກີດມາຈາກການຕິດ
ເຊື້ອພະຍາດໝາກແດງໃນຊ່ວງໄລຍະ3ເດືອນທຳອິດຂອງການຖືພາ.ພະຍາດໝາກແດງ
ສາມາດເຮດັໃຫ້ເດກັກາຍເປນັຄົນຫໜູວກແລະພະຍາດຕາຕໍ້ໄດ.້ສະນັນ້ເດັກທີ່ເປນັພະຍາດ
ຕາຕ້ໍຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາລະບບົການຟງັຂອງເດກັພ້ອມ.ພະຍາດຕາຕ້ໍນີ້ມີຄວາມເຈັບ
ປວດໜ້ອຍ.

ອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດຕາຕໍ້:
ສາຍຕາມົວແລະມີອາການມືດມົວຕາໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.•	
ພະຍາດຕາຕໍ້ອາດສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກພາຍນອກ,•	

ຈຸດໃຈກາງຂອງໜ່ວຍຕາຈະເປັນສີຂີ້ເຖົ່າແລະຕໍ່ມາມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນສີຂາວ.

ວິທີການຮັກສາພະຍາດຕາຕໍ້:
ພະຍາດຕາຕໍ້ບໍ່ສາມາດຮກັສາໃຫຫ້າຍຂາດໄດ້ດວ້ຍການໃຊ້ຢາ,ມີພຽງແຕ່ການຜາ່ຕດັເອາົ
ຕາຕ້ໍອອກເທ່ົານັນ້ຫຼງັຈາກທ່ີຜ່າຕັດແລວ້ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ແວນ່ຕາເພືອ່ປອ້ງກນັແສງບໍ່ໃຫ້ກະທບົ
ໃສ່ແສງຕາຫຼາຍເກີນໄປ.

ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດຕາຕໍ້:
ແມ່ຍງິທ່ີຖພືາຕອ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຄນົທີ່ເປນັພະຍາດໝາກແດງຫຼືຄນົທ່ີເປນັໄຂ້ໜາວແລະ•	
ມີຕຸ່ມຄັນເກີດຂຶ້ນຕາມຕົນໂຕ.
ຊອກໃຫ້ເຫັນອາການພະຍາດຕາຕໍ້ຂອງເດັກແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຈະໄດ້ປິ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ•	
ໂລດ.
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ແມງວັນດຳຫຼື ຮີ້ນ ຄວາຍ
ມີລັກສະນະຫຼັງຂອງມັນກົ່ງ
ຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າມັນນ້ອຍຫຼາຍຄື
ແນວນີ້ລະ!

ພະຍາດຕາບອດນ້ຳ(Onchocerciasis)
ພະຍາດຕາບອດນ້ຳ ເປັນພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດ
ຈາກເຊື້ອພະຍາດຂະໜາດນ້ອຍຊະນິດໜຶ່ງທ່ີແຜ່
ລະບາດດ້ວຍແມ່ງວນັດຳຫຼືຮີນ້ຄວາຍເປັນພາຫະນະ
ແຜ່ເຊື້ອ ເມ່ືອຮີ້ນຄວາຍຫຼື ແມງວັນດຳກັດຄົນເຮົາ
ເຊື້ອພະຍາດຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່
ຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາຖ້າເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ຫາກ
ເຂ້ົາໄປໃນດວງຕາຂອງຄົນເຮົາ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຕາບອດໄດ້.

ອາການຂອງພະຍາດຕາບອດນ້ຳ:
ຜິວໜັງຈະຄ່ອຍໆໂພງຂຶ້ນກວ້າງຂະໝາດ2-6ຊັງຕີແມັດ•	

(ປະມານ1-2,5ນິ້ວ).

ມີອາການຄັນຖ້າຫາກເຊື້ອພະຍາດມີການຂະຫຍາຍພັນ.•	

ປວດໃນບໍລິເວນຫຼັງເຊັ່ນ:ບ່າໄຫຼ່,ກະໂພກຫຼືປວດຕາມຕົນໂຕ.•	

ມີການປ່ຽນແປງຂອງໜັງ ເຊັ່ນວ່າ:ໜັງໃນບໍລິເວນຫຼັງຫຼືໜ້າທ້ອງອາດຈະຍານຄືກັນ•	

ກັບໜັງຂອງຜູ້ເຖົ້າ.

ມີບັນຫາທາງດາ້ນສາຍຕາ:ທຳອິດຕາຈະແດງແລະມີນຳ້ຕາໄຫຼອອກມາ,ຕໍ່ຈາກນັນ້ກໍ່•	

ຈະເຈັບແລະຄັນ,ຖັດຈາກນັ້ນແກ່ນຕາດຳກໍ່ຈະມົວແລະເກີດເປັນຂຸ່ມນ້ອຍຄືກັນກັບ
ການເປັນພະຍາດຕາແຫ້ງ(ເບິ່ງໃນໜ້າທີ157).ຜົນສຸດທ້າຍຕາກໍຈະບອດ.

ວິທີການຮັກສາພະຍາດຕາບອດນ້ຳ:
ຢາບາງປະເພດທີ່ໃຊ້ຮັກສາພະຍາດຕາບອດນ້ຳ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍເດັກ ດັ່ງນັ້ນ
ຄວນຈະໃຫ້ແພດໝໍເປັນຜູ້ຮັກສາໃຫ້.ໃຫ້ນຳເອົາເດັກໄປພົບແພດໝໍທັນທີຖ້າຫາກພົບເຫັນ
ອາການຂອງພະຍາດຕາບອດນ້ຳ,ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການຮັກສາແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະສາມາດ
ປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດນ້ຳ:
•	 ແມງວັນດຳຫຼື ຮີ້ນຄວາຍມັກອອກໄຂ່ຢູ່ໃກ້ກັບກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງດັ່ງນັ້ນການທຳ
ຄວາມສະອາດດວ້ຍການຕດັພຸມ້ໄມ້ໃນບລິໍເວນແຄມແມ່ນ້ຳທີ່ມີກະແສນຳ້ໄຫຼແຮງອາດ
ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂອງແມ່ງວັນດຳຫຼືຮີ້ນຄວາຍລົງໄດ້.
ຫຼກີລ່ຽງຈາກການຢູ່ກາງແຈງ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ໄລຍະເວລາຕອນທຽ່ງ,ໂດຍປກົກະຕິ•	
ແລ້ວແມງວັນດຳຫຼືຮີ້ນຄວາຍຈະອອກຫາກິນ.ມຸ້ງກໍ່ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກ
ມັນກັດໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານອນຫລັບ.
ປະສານສົມທົບກັບໂຄງການຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມແມງວັນດຳຫຼືຮີ້ນຄວາຍ.•	
ຕິດຕາມອາການຕາບອດນ້ຳຢູ່ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ເພື່ອທີ່ຈະນຳພວກເຂົາຮັບການປິ່ນ•	
ປົວຢ່າງທັນການ.
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ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຂອງຕາ.
ທາດເຄມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານເຮືອນ ເຊັ່ນ: ນ້ຳກດົ, ນ້ຳກັ່ນ
ແລະນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆກໍ່ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້
ເກີດຕາຂອງເດກັມີບັນຫາ.ຖ້າຫາກທາດເຄມີຊະນດິໃດໜຶງ່ດັງ່ທີ່ກ່າວ
ມານັ້ນເຂົ້າຕາເດັກຕ້ອງຮີບຟ້າວລ້າງຕາຂອງເດັກດ້ວຍນ້ຳເຢັນທີ່
ສະອາດປະມານ15-20ນາທີແລະກໍ່ຕ້ອງຮີບຟ້າວໄປພົບ
ແພດໝໍໂດຍທັນທີ.

ຈົ່ງລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ນ້ຳທີ່ລ້າງນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຕາທີ່ບໍ່
ຖກືສານເຄມີເຂົາ້,ຈົງ່ຫງຽ່ງຫວົຂອງເດກັໄປທາງຂາ້ງ
ພ້ອມທັງຫງ່ຽງຕາເບື້ອງທີ່ລ້າງນັ້ນລົງລຸ່ມ.

ຕາຖືກບາດເຈັບຫຼືຕາຖືກຂູດສາມາດກໍ່ໃຫ້ພິການຕາໄດ້ຫຼືມີບັນຫາ
ໃນການເບິ່ງເຫັນ.ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງຮັກສາບັນດາວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄົມລວມທັງ
ທາດເຄມີທກຸປະເພດບໍ່ໃຫ້ເດກັເຂົາ້ເຖງິໄດ,້ຈດັແຈງບອ່ນຫຼິນ້ຂອງເດກັດວ້ຍ
ການຍາ້ຍວດັຖຸທີ່ຈະເປນັອນັຕະລາຍຕໍ່ເດກັ.ເຕອືນເດກັໃຫ້ຮບັຮູ້ເຖງິຄວາມ
ອັນຕະລາຍໃນການຖິ້ມວັດຖຸສິ່ງຂອງໃສ່ຄົນອື່ນຫຼືຖິ້ມກະຕຸກ,ກະປ໋ອງທີ່ມີ
ຝາປິດຫຼືລູກປືນເຂົາ້ໄປໃນກອງໄຟ.ພອ້ມກນັນັນ້ຕອ້ງເຕອືນໃຫ້ເດກັຮູ້ເຖງິ
ພືດໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືຢາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມເຊື່ອແບບບູຮານແລະການຮັກສາຕາ
ຄນົເຮາົໄດ້ມີຄວາມເຊືອ່ຫຼາຍຢ່າງກຽ່ວກບັສາເຫດທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມພກິານທາງສາຍຕາ.

ຄົນຈຳນວນໜ່ຶງເຊ່ືອວ່າເດັກຕາບອດກໍຍ່ອ້ນວາ່ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂາົໄດ້ສາ້ງບາບກຳເອາົໄວ.້
ບາງຄນົຜດັເຊືອ່ວາ່:ຍອ້ນແມງເມົາ່ແມມ່ດົດຳບນິຕຳ່ໃສ່ໜາ້ຂອງເດັກຈິງ່ເຮດັໃຫ້ເດກັຕາບອດ
ແລະບາງຄນົຜດັເຊືອ່ວາ່:ເດກັເກດີມາພອ້ມທງັຕາບອດນັນ້ຍອ້ນວາ່ມີຄນົອ່ືນເຮດັພທິີໄສຍະ
ສາດທີ່ບ່ໍດີໃຫ້ກບັແມ່ຂອງເດກັ,ລກູທີ່ເກດີມາຈິງ່ພກິານຕາ.ແຕ່ຄວາມເປນັຈງິແລວ້ສ່ິງທີ່ໄດ້
ກ່າວມານັ້ນບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້.

ມີວິທີການຮັກສາພື້ນເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດຮັກສາບັນຫາທາງສາຍຕາໄດ້; ແຕ່
ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ການຮັກສາແບບພື້ນເມືອງຫຼືແບບໃໝ່ຕ້ອງຄຳນຶງສະເໝີວ່າ:ການຮັກສາ
ດ້ວຍວິທີການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນໃນທາງອື່ນ. ຕ່ໍໄປນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳ
ສະເໜີຄຳແນະນຳຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຄວນຈົດຈຳກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາແບບພື້ນເມືອງ ກ່ຽວ
ກັບບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບເຊັ່ນ:

ການປິ່ນປົວພະຍາດຊະນິດດຽວກັນດ້ວຍຢາຫຼາຍຊະນິດນັ້ນມັນຍາກທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ•	
ມີຢາພຽງຊະນິດດຽວໃນຈຳນວນນັ້ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຜົນ.
ການຮັກສາດ້ວຍວິທີທ່ີເປັນຕາລັງກຽດຫືຼເປັນຕາໜ້າຢ້ານນ້ັນກ່ໍຍາກທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນ.•	
ການຮກັສາແບບພືນ້ເມອືງບໍ່ຄວນໃຊ້ມນູຄົນຫຼືສດັ,ເພາະວາ່ມນັອາດຈະເຮດັໃຫ້ຄນົ•	
ເຈັບນັ້ນຕິດເຊື້ອພະຍາດຕື່ມອີກ.
ການປິນ່ປວົແບບວທິີດ້ັງເດມີເບິງ່ຄືວາ່ບໍ່ໄດ້ມີຜນົຫຍັງຕໍ່ອາການເຈບັປວ່ຍນ້ັນແຕ່ຜນົ•	
ຂອງມັນໄດ້ມາຈາກພະລັງຂອງຄວາມເຊື່ອກຳລັງໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີອາການດີຂຶ້ນ.

ຕາຂອງຄົນເຮົາເປັນພາກສ່ວນທ່ີບອບບາງ ແລະອ່ອນແອ ເຊິ່ງມັນສາມາດເປັນອັນ
ຕະລາຍໄດ້ ເມື່ອເອົາຢາສະໝຸນໄພຫຼື ວັດຖຸອື່ນເຂົ້າໄປໃນຕາ, ເນ່ືອງຈາກວ່າສິ່ງຂອງເຫຼົ່າ
ນັ້ນສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໃນດວງຕາໄດ້.

ການເຮັດ
ສະອາດ
ກັບສິ່ງ
ເປິເປື້ອນ
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ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເປັນ
ພິເສດພວກເຂົາຕ້ອງມີອາຫານກິນທີ່ພຽງພໍ,
ພະນັກງານແພດໝໍສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ
ທີ່ຖືພາໃຫ້ຮຽນຮູ້:

ການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ.•	

ການປ້ອງກັນພະຍາດພິການທາງສາຍ•	

ຕາ ທ່ີຈະເກີດກບັລູກຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ
ການແນະນຳທີ່ໃຫ້ຢູ່ຫາ່ງຈາກບກຸຄນົທີ່ເປນັ
ພະຍາດໝາກແດງ.

ຫຼີກລ່ຽງນຳໃຊ້ຢາບາງປະເພດ.•	

ພະນັກງານແພດໝໍຍັງສາມາດທີ່ຈະໃຫ້
ຢາວັກແຊງ(Vaccine)ເພືອ່ຕາ້ນພະຍາດ
ທີ່ຕິດເຊືອ້ໄດ້ງາ່ຍເຊັນ່:ພະຍາດໝາກສກຸ
ໝາກໃສແລະພະຍາດໝາກແດງ.

ທຳຄວາມສະອາດດວງຕາດ້ວຍການເຊັດ
ຮີມຕາເບື້ອງທີ່ ຕິດກັບດັງ ໄປຫາຮີມ
ຕາເບ້ືອງທີ່ ຕິດກັບຫູ. (ເບ້ືອງໃນຫາ
ເບ້ືອງນອກ) ໃນການເຊັດແຕ່ລະຄ້ັງບ່ໍ
ຄວນໃຊ້ແຜ່ນແພອັນເກົ່າຫຼືຈຸດເກົ່າ.

ພະນກັງານແພດໝໍຄວນມີການສົງ່ເສມີໃຫ້ລກູກນິນມົ
ແມ່ເພາະວາ່ແມ່ສາມາດທ່ີສົງ່ສານອາຫານແລະພມູ
ຕ້ານທານໃຫ້ກັບລູກໄດ້ດ້ວຍການໃຫ້ກິນນົມແມ່.

ວິທີການຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນຄວາມພິການທາງສາຍຕາ.

ຕອ້ງພະຍາຍາມເຮດັໃຫ້ດວງຕາເດກັສະອາດຢູ່
ສະເໝ,ີຖາ້ຕາຂອງພວກເຂາົມີອາການຕດິເຊືອ້ຫຼືມີ
ນຳ້ໜອງຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດຢູ່ເລ້ືອຍໆດວ້ຍຜາ້
ທີ່ຈຸ່ມນ້ຳສະອາດ.ຖ້າມີອາການຕິດເຊື້ອທ່ີຮຸນແຮງ
ຄວນພາໄປພົບແພດໝໍທັນທີ.

ຖ້າຫາກທ່ານຫຼື ເດັກມີບາດແຜບ່ອນໃດໜຶ່ງ
ກໍ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ຖືກກັບຕາຢ່າງເດັດຂາດເນື່ອງຈາກວ່າ
ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນບາດແຜນ້ັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ຕາບອດໄດ້ຖ້າຫາກມັນເຂົ້າໄປໃນດວງຕາ.
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ຄົນເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດ ໄດ້ແນວ
ໃດ?

ຖ້າຫວນໄປເບິ່ງຄືນເລື່ອງລາວຂອງນາງ ເພັນດາ ທ່ີໄດ້ກ່າວໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຮຽນ
ນີ້ ແລະເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ຂອງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລູກສາວຂອງນາງສູນເສຍຕາເບື້ອງໜຶ່ງໄປ. ແຕ່
ສຸດທ້າຍ ເລື່ອງລາວຂອງນາງ ເພັນດາ ກ່ໍຈົບລົງຢ່າງມີຄວາມສຸກໄດ້ແນວໃດ? ຢູ່ພາຍໃນ
ຊຸມຊົນມີການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຄືແນວໃດ? ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ພິການນັ້ນໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງ.

ຖ້ານາງໄປພົບແພດໂດຍ
ທັນທີ, ນາງ ແຄັດຊີ ລູກ
ສາວຂອງລາວອາດຈະບໍ່ 
ຕາບອດ.

ແມ່ນແລ້ວ! ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກມີ
ແພດໝໍລົງມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນ
ບ້ານ ແລະສອນໃຫ້ທຸກຄົນຮັບ
ຮູ້ບັນດາສາເຫດຂອງພະຍາດ
ຕາບອດ. ພວກເຂົາອາດຮູ້ວ່າ
ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ນາງເພັນດາແລະລູກສາວ
ຂອງນາງຕ້ອງກິນອາຫານທ່ີ
ມີສານອາຫານທີ່ດີຕື່ມອີກ.
ແລ້ວ ນາງ ຈະໄດ້ຜັກທີ່ມີ
ສານອາຫານທ່ີຄົບຖ້ວນຄື
ແນວໃດ?

ບາງທີຢູ່ໃນຊຸມຊົນສາມາດ
ທີ່ ຈະປູກຜັກຮ່ວມກັນໄດ້
ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ
ແລະ ເດັກໄດ້ກິນອາຫານທີ່
ມີທາດບຳລຸງພຽງພໍ

ມັນຄ້າຍຄືວ່າ: ຊິວິດ
ແມ່ໝ້າຍເປັນຊິວິດທີ່
ທກຸຍາກລຳບາກທີ່ສດຸ.
ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈິ່ງ
ບໍ່ສາມາດຫາເງິນດ້ວຍ
ຕົວເຂົາເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່
ຕອ້ງອາໄສຜູ້ຊາຍຫາຼຍ
ເກີນໄປ?

ບາງທີ ກຸ່ມຂອງແມ່ຍິງກໍ
ສາມາດຕຳຫ່ກູທໍໄໝເພືອ່
ນຳໄປຂາຍໄດ້, ແລ້ວກໍ
ແບ່ງປັນກຳໄລນຳກັນ.
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ການເຮັດສວນຜັກເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດ.
 ຢູ່ປະເທດບັງກາລາເດດັໃນແຕ່ລະປີເດກັຫາຼຍພນັຄນົຕອ້ງກາຍເປນັຄນົຕາບອດເພາະວາ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນAທີ່ພຽງພໍ.ທ່ານນາງດິວາຣາຮາດຊິນນາດຳລົງຊິວິດຢູ່ບ້ານແຫ່ງ
ໜຶ່ງໃນປະເທດບັງກາລາເດັດພ້ອມດ້ວຍສາມີແລະລູກອີກ3ຄົນ.ທ່ານນາງດິວາລາຮາດຊິນນາ
ບໍ່ໄດ້ມີລກູທີ່ພກິານຕາໃນຄອບຄົວຂອງລາວແຕ່ນາງພອ້ມດວ້ຍປະຊາຊນົພາຍໃນບາ້ນຊວ່ຍກນັປອ້ງ
ກັນພະຍາດຕາບອດເຊິ່ງນາງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບອົງການBanchteShekhaເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ແມ່ຍິງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນເຂດຊົນນະບົດ.
 ຢູ່ທີ່ອົງການBanchteShekhaນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງດິວາຣາຮາດຊິນນາຮຽນຮູ້ວ່າໝາກ
ໄມ້ ແລະຜັກປະເພດໃດ?ທີ່ປະກອບມີວິຕາມິນAທີ່ພຽງພໍໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດ.ນາງ
ຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິທີການປູກຜັກຈາກພະນັກງານຂອງອົງການBanchteShekhaເຊິ່ງໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາຈາກອົງການHellenKellerInternationalເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ
ກບັການປອ້ງກນັພະຍາດຕາບອດໃນທົວ່ໂລກ.ໃນປະຈຸບນັນາງດວິາຣາຮາດຊິນນາກ່ໍໄດ້ປກູຜກັໃສ່
ດິນຕອນໜຶ່ງໃນເນື້ອທີ່30ແມັດກາເລທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນຂອງນາງແລະລາວກໍ່ຍັງໄດ້ປູກໃສ່ສວນທີ່ມີ
ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດຽວກັນຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນພໍ່ແມ່ຂອງລາວ.
 ນາງດິວາຣາຮາດຊິນນາກ່າວວ່າ:ໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນພວກເຮົາເຮັດສວນໄປຕາມລະດູຂອງ
ມັນແລະພວກເຮົາກໍ່ປູກພືດໄດ້ພຽງ2-3ຊະນິດເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ:ໝາກບວບແລະໝາກຖົ່ວ.ແຕ່ມາ
ເຖິງປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາສາມາດປູກຜັກ,ຜັກຫອມແລະໝາກໄມ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ10ຊະນິດ;ພ້ອມ
ທັງສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

ນາງດິວາຣາຮາດຊິນນາ ໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດຂອງລາວຕາມທ້ອງຕະຫຼາດພາຍໃນບ້ານ,ລາວ
ກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນສ່ວນດັ່ງກ່າວນັ້ນຊື້ອາຫານອື່ນເພີ່ມເຕີມ ແລະອຸປະກອນການສຶກສາຂອງລູກລາວ.
ລາວໄດ້ເວົາ້ວາ່:“ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ມາເຖິງແມ່ນວ່າມນັໜອ້ຍ,ແຕ່ມນັກໍຊ່ວ່ຍໃຫ້ລກູຂອງຂອ້ຍໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ”.

ສວນຂອງ ນາງ ດິວາຣາ ຮາດຊິນນາ ເປັນໜຶ່ງໃນສວນຄົວ ຈຳນວນ 600 000 ແຫ່ງ ໃນ 
ປະເທດບັງກາລາເດັດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການສວນຄົວສາກົນ (ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ກ່ຽວກັບການປະສານງານກັບອົງການHellenKellerInternationalແລະເລີ່ມເຮັດສວນພາຍໃນ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຈົ່ງເບິ່ງໃນໜ້າທີ188.

ພວກເຮາົບໍ່ມີອາຫານ
ທີ່ ພຽງພໍ  ໃນການ
ລ້ຽງດູລູກຂອງພວກ
ເຮົາ, ເພາະວ່າລາຄາ
ອາຫານນັ້ນ ແພງ
ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກ
ເຮົາຄວນເຮັດແນວ
ໃດ?

ຂອ້ຍຄດິວາ່ພວກເຮາົ
ຄວນ ຈະອອກເງິນ
ຮ່ວມກັນຊື້ອາຫານ
ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
ເທື່ອດຽວ ເຊິ່ ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ
ອາຫານຖືກລົງ.

Chapter 16.indd   168 30/6/2554   15:25:00




