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ການເບິງ່ ແຍງເດັກ

ອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບຖ
 ້ວນ, ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ສະພາບສຸກຂະອະນາໄມ ແລະ ຢາວັກຊີ
ນປ້ອງກັນບັນດາພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍໃຫ້ແກ່ເດັກນັ້ນປຽບເໝືອນສິ່ງ ທີ່ປ້ອງກັນເດັກຈາກພະຍາດຕິດເ
ຊື້ອຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບດີ.

ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍແ
່ ມ່ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບໂພສະນາການໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ ວກັບອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມຢູ່ໃນບົດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ສຸກຂ
 ະນາໄມ: ປັດໄ
 ຈສ�ຳຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ
ການສັກຢາວັກຊີນ (ກ�ຳລັງ ຂຽນຂຶ້ນຢູ່) ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈັບເປັນໃນເດັກນ້ອຍ.

ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍແລ້ວ, ການປ້ອງກັນເຂົາເຈົາ້ ຈາກພະຍາດແມ່ນມ
 ຄ
ີ ນ
ຸ ຄ
 າ່ 
ຫຼາຍກວ່າການປິນ
່ ປົວພະຍາດ.

ອາຫານທີ່ມສ
ີ ານອາຫານຄົບຖ້ວນ
ການໃຫ້ສານອາຫານທີ່ພຽງພໍເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ ທີເ່ ຮັດໃຫ້ເດັກເຕີບໂຕຢ່າງເ
ໝາະສົມພ້ອມທັງມີສຸຂະພາບທີ່ດ.ີ ອາຫານເພື່ອສ
 ຸຂະພາບນັ້ນເປັນສິ່ງ ທີ່ທ່ານ
ແລະ ລູກຂອງທ່ານນັ້ນສາມາດກິນໄດ້ ເຖິງວ່າທ່ານຈະມີເງິນພ
 ຽງເລັກ
ໜ້ອຍກໍຕາມ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບົດທີ່ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວເດັກ ແລະ
ຜູໃ້ ຫຍ່ທີ່ຂາດສານອາຫານ. ທ່ານສາມາດໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ດີຕໍ່ລູ
ກຂອງທ່ານໂດຍການອ່ານບົດແນະນ�ຳດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ.້

ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍຫຼັງເກີດ 6 ເດືອນທ�ຳອິດ
ນໍ້ານົມແມ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງ ທີເ່ ດັກຕ້ອງການທີ່ສຸດເພາະນ�ຳ້ນົມແມ່ນັ້ນມີສານອາຫານທີ່ຄົບຖ
 ້ວນ.
ທ່ານຄວນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບນົມແມ່ທຸກໆ 3 ຫາ 4 ຊົວ
່ ໂມງໃນມື້ໜຶ່ງ, ອາດໃຫ້ໜ້ອຍເທື່ອໃນຕອນກາງຄືນ.
ຫ້າມໃຫ້ນໍ້າ, ນໍ້າໝາກໄມ້ ຫຼືອາຫານແຫຼວຈົນກວ່າແຂ້ວເຫຼັ້ມທ�ຳອິດຂອງເດັກຈະປົ່ງ ເຊິ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າ 6
ເດືອນທ�ຳອິດນັ້ນເອງ. ເພາະການໃຫ້ອາຫານເດັກໃນໄວອາຍຸນີ້ຈະເປັນສ
 າເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກຖອກທ້ອງໄດ້.
ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 18 ຫາ 23 ໃນບົດເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ການລຽ້ ງລູກດ
 ້ວຍນົມແ
 ມ່ ແມ່ນຈ
 ະຊວ
່ ຍໃຫ້ສາ
ມາດຮູ້ໄດ້ວິທີການໃຫ້ນົມລູກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ບສ
ໍ່ ະບາຍ
ການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍແມ່ນຄືກັນກັບຜູໃ້ ຫ່ຍ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກເດັກເພື່ອຈະເບິ່
ງແຍງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິພາບ ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ, ອົດທົນ, ສຸພາບ ແລະ ໃຈດີ. ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າວ
 ່າ
ການສັກຢາແມ່ນຈະບໍ່ເຈັບ, ຫຼືເວົ້າວ
 ່າຢ
 າທີ່ຂົມແ
 ມ່ນມ
 ີລົດຊ
 າດດ.ີ ຖ້າຫາກວ່າເດັກເຊື່ອໃຈທ່ານ, ເດັກເອງ
ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທີ່ດໃີ ນການກວດກາຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຢາກຕອບໃນສິ່ງ ທີ່ທ່ານຖາມ ແລະ
ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການປິ່ນປົວ.
ວິທີການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກວ່າປອດໄພ:

··ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຈັບຕ້ອງຕົວຂອງເດັກນ້ອຍ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເວລາສົນທະນາລຶ້ງເຄີຍກັນກັບເດັກ

ເສຍກ່ອນ, ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ຮຽນຮູ້ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງເດັກ, ເດັກເບິ່ງຄືມີສຸຂະພາບແຂງແຮງບໍ່?
ຫາຍໃຈປົກກະຕິບໍ? ຜິວໜັງເດັກມີຜື່ນຫຍັງບໍ?

··ຖ້າທ່ານກຳລັງຈະກວດເດັກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຫູຟັງ ຫຼືອັນແທກອຸນຫະພູມເດັກ, ທ່ານກໍຄວນເຮັດໃຫ້ເດັກເບິ່ງ
ກ່ອນວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ກັບເຂົາເຈົ້ານັ້ນເຮັດຈັ່ງໃດ.

··ສົ່ງເ ສີມໃຫ້ແມ່, ແມ່ເຖົ້າ ຫຼືຜູ້ປົກຄອງເດັກໃຫ້ຈັບເດັກຊ່ວຍ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຢ້ານ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ

ແມ່ນໃຫ້ບອກວິທີເບິ່ງແຍງເດັກໃຫ້ເອື້ອຍລ້ຽງ ຫຼືຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮູ້ວິທີການປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນຖານ
ນຳ.

··ຫາກວ່າເດັກມີອາການເຈັບປວດ, ເອົາຢາແກ້ປວດ

paracetamol (acetaminophen) ໃຫ້ເດັກ. ຢານີ້ບໍ່ແມ່ນຢາ
ທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເຈັບ. ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້
ວເດັກຈະສາມາດກິນດື່ມໄດ້ ແລະ ຈະຫາຍຈາກການເຈັບເ
ປັນເມື່ອທ່ານຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 39 ກ່ຽວກັບປະລິມານຢາທີ່ໃຊ້.

ຄວາມຮັກແມ່ນຢ
 າ
ທີ່ດີທີ່ສຸດສ�ຳລັບ
ເດັກນ
 ້ອຍ.

··ການປິ່ນປົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີອາການເຈັບ (ສັກຢາ

ຫຼືຫັດຖະການທາງການແພດອື່ນໆ) ຫຼືຢາທີ່ເດັກກິນຢາກຄວນໃ
ຫ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຄົນເຈັບ.

ສ�ຳລັບເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 12 ເດືອນ (1 ປີ)
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເດັກໃນໄວອາຍຸນີ້ຈະເລີມ
່ ມີພາວະຂາດສານອາຫານໄດ້ງ່າຍ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບດີ,
ຄວນສືບຕໍ່ລຽ້ ງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ເລີມ
່ ໃຫ້ອາຫານເດັກຫຼາຍໆຄັ້ງໃນມື້ໜຶ່ງ. ເລີມ
່ ໃຫ້ອາຫານເດັກໜຶ່ງ
ຫຼືສອງເຍື່ອງເຊັ່ນ: ພວກຕົ້ມເ ຂົາ
້ ປ
 ຽກ ຫຼືອາຫານທີ່ເປັນອ
 າຫານຫຼັກທ່ານກິນໃນທຸກວັນທີ່ມສ
ີ ່ວນປະສົມຂອງ
ນໍ້າມັນເລັກໜ້ອຍ ຫຼໄື ຂມັນ.
ອາຫານທີ່ຄົບໝ
 ວດໝູ່ປະກອບມີດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ:້

··ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໂປຼຕີນໜຶ່ງເທື່ອຕໍ່ມື້ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຊັ່ນ:
ຜະລິດຕະພັນຂອງຖົ່ວ (ເຕົ້າຮູ້ກ້ອນ ຫຼືນໍ້າເປັນຕົ້ນ), ໄຂ່,
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບນົມ, ຊີ້ນປາທີ່ສຸກແລ້ວເປັນຕົ້ນ.

 າກນໍ້າເຕົ້າຕ
 ່າງໆ, ພວກຜັກສີຂຽວ, ແຄຣ໊ອດ,
··ຜັກ: ຕົ້ມໝາກອື ຫຼຕື ະກູນໝ

ໝາກເລັ່ນ ຫຼືໝາກກ້ຽງ, ພືດຈຳພວກສີສົ້ມ ຫຼືສີຂຽວທີ່ທ່ານສາມາດຫາໄດ້ໃນ
ບ້ານຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນ.

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

ຫຼັງຈາກອາຍຸ 1 ປີ  
ຄວນສືບຕໍ່ລຽ້ ງເດັກດ້ວຍນົມແມ່ຈົນກວ່າເດັກໄດ້ 2 ປ
 ີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ໃຫ້ສານອາຫານໃຫ້ພຽງພໍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄົບຫມວດໝູ່ຄືກັນກັບຜູໃ້ ຫ
ຍ່ເຊັ່ນວ່າ: ອາຫານທີ່ມີທາດແປ້ງ, ໂປຼຕີນ ແລະ ພວກຜັກ -ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ.
ເດັກຄວນໄດ້ຮັບອາຫານ 4 ຄາບຕໍ່ມື້ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໍໄດ້. ເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບອາຫານຫຼາ
ຍຂື້ນຖ້າຫາກວ່າເດັກໄດ້ເຊົານົມແມ່ແລ້ວ.
ເດັກ ຜູ້ຍິງ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານເທົ່າກັນກັບເດັກ ຜູ້ຊາຍ. ບໍວ
່ ່າເດັກ ຜູ້ຍິງ ຫຼືຜູ້ຊາ
ຍຫາກໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງພໍເດັກກໍຈະແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ. ນອກນີ້ອາຫານຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີພັ
ດທະນາການຂອງສະໝອງທີ່ດີອີກດ້ວຍ, ດັ່ງນັ້ນ ເດັກຈະສາມາດນຶກຄິດ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ຫຼີ້ນນ�ຳໝູ່ຄໄູ່ ດ້ດ.ີ

ເດັກນ້ອຍຄວນຄ້າຍຄືກັນກັບໄກ່: ມັກກິນຕະຫຼອດເວລາ

ຂວດນົມ
ຂວດນົມ ຫຼືກະຈຸກນົມທີເ່ ປັນຢາງໃຫ້ເດັກດູດນັ້ນແມ່ນບໍ່ປອດໄພສ�ຳລັບເດັກຍ້ອນວ່າ
ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທ�ຳຄວາມສະອາດຍາກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພາຫະຂອງເຊື້ອທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດການຖອກທ້ອງ. ຫາກທ່
ານຕ້ອງການປ້ອນນົມເດັກນ້ອຍໃນຂະນະທີແ
່ ມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າອອກໄປວຽກນອກ, ໃຫ້ເອົານໍ້ານົມແມ່ທໄີ່ ດ້ກຽ
ມໄວ້ນັ້ນປ້ອນດ້ວຍບ່ວງ ຫຼືຈອກທີ່ສະອາດ. ເດັກທີໃ່ ຫຍ່ແດ່ແລ້ວບໍ່ຄວນໃຊ້ຂວດນົມ. ການເອົານໍ້າຫມາກໄມ້,
ອາຫານແຫຼວ, ຫຼືນົມໃສ່ໃນຂວດໃຫ້ເດັກທີເ່ ລີມ
່ ມີແຂ້ວແລ້ວນັ້ນ, ນໍ້າຕານທີ່ຖືກສະສົມໄວ້ໃນນັ້ນເປັນສາເຫດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດແຂ້ວແມງໃນເດັກໄດ້. ເດັກສາມາດຮຽນຮູ້ການດື່ມນໍ້າດ້ວຍຈອກໄດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍ.

ອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດ
ເຂົ້າໜົມເຄັກ, ເຂົ້າໜົມອົມ, ມັນແຜ່ນທອດ ແລະ
ອາຫານອື່ນໆທີເ່ ປັນອາຫານແຊ່ແຂງ ຫຼເື ຮັດສ�ຳເລັດຮູບ
ສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ ຮົາເອີ້ນວ່າ “ອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດ”. ອາຫານຈ�ຳພວກນີ້ມສ
ີ ່
ວນປະກອບຂອງນໍ້າຕານ, ເກືອ, ໄຂມັນ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆເຊິ່ງ ບໍ່ຖື
ກຕາມຫຼັກໂພສະນາການ. ການບໍລໂິ ພກອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກີ
ດແຂ້ວຜຸພັງ ແລະ ຍັງ ກໍໃ່ ຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເບົາຫວານ ແລະ
ຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບກໍຈະຕາມມາອີກດ້ວຍ.
ຫາກວ່າອາຫານຈ�ຳພວກນີ້ມຂ
ີ າຍໂດຍທົ່ວໄປ ເດັກນ້ອຍເອງກໍຈະຖາມກິນຂອງເຫຼົ່ານີເ້ ພາະວ່າມັນມີລົດ
ຊາດດີ. ສ�ຳລັບພໍແ
່ ມ່ ແລະ ພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກແລ້ວ ມັນເປັນຫນ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານທີ່ຈະຊ່ວຍບໍໃ່ ຫ້
ເດັກລື້ງເຄີຍກັບການບໍລໂິ ພກອາຫານເຫຼົ່ານີ.້ ເມື່ອເດັກບອກວ່າເຂົາເຈົ້າຫິວ ເຮົາຄວນເອົາພວກໝາກໄມ້ສົດ,
ໝາກຖົ່ວ, ໂຢເກີດ, ອາຫານເຊົາ
້ ທີ່ເຮັດຈ
 າກເຂົາ
້ ໂ
 ອດໃສ່ນ�້ຳຫຼືນົມ ຫຼືອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າອື່ນໆໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍັ
ງດີກວ່າ ແລະ ບ
ມ
ໍ່ ີນ�້ຳຕານອີກດ
 ້ວຍ. ສອນໃຫ້ເດັກ ຮູຈ
້ ັກວ່າການກິນອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບໝວດໝູ່
ກໍມລ
ີ ົດຊາດທີ່ດີຄືກັນ. ການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຕີບໃຫຍ່ ແລະ
ມີພັດທະນາການທີ່ດ.ີ

ເດັກເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ກໍຕເໍ່ ມືອ
່ ເຂົາໄດ້ຮບ
ັ ສານອາຫານທີ່ດ,ີ ບໍແ
່ ມ່ນການກິນ
ອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ປ
ີ ະໂຫຍດ.

20 February 2018

3

4

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ຄວາມສະອາດ ແລະ ການມີສຂ
ຸ ະອະນາໄມ
ໃຫ້ເດັກລ້າງມືກ່ອນກິນເຂົາ
້ ທຸກໆຄັ້ງ ແລະ ຮູ້ການລ້າງມືເປັນປະຈ�ຳໃນແຕ່ລະມື.້
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ຫວັດທ�ຳມະດາ, ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ
ແລະ ການເຈັບເປັນອື່ນໆແມ່ນເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່
ຖືກນ�ຳສົ່ງຈາກມືຂອງເດັກເຂົາ
້ ຫາປາກ (ໂດຍສ່ວນຫຼາຍເດັກມັກອົມມື
ຫຼືດູດນິ້ວເປັນຕົ້ນ). ການລ້າງມືຈຶ່ງເປັນວິທີທີ່ສ່ວນປ້ອງກັບບ
 ໍ່ໃ
 ຫ້ເຊືອ
້ ພ
 ະຍາດທີ່
ສະສມ
ົ ຢ
 ູ່ມເື ຂົາ
້ ທາງປາກເຊິ່ງເ ປັນສ
 າເຫດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ .ການລ້າງມື
ເປັນປະຈ�ຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບດີ.
ອາບນໍ້າໃຫ້ເດັກເປັນປະຈ�ຳທຸກໆມື.້ ຕັດເລັບ
ມືເລັບຕີນໃຫ້ສນ
ັ້ ຢູສ
່ ະເໝີເພື່ອປ້ອງກັນເຊືອ
້ ພະຍ
າດຕ່າງໆທີໄ່ ປຢູ່ຕາມຊອກຂອງເລັບມືເລັບຕີນ.
ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງ ຫົ່ມ ແລະ ບ່ອນນອນຢູສ
່ ະເໝີ.
ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານ ແລະ ລູກຫຼານຂອງທ່ານ. ຄວນລ້າງທ�ຳຄວນສະອາດ ຫ້ອງນໍ້າ,
ຫ້ອງສ້ວມທຸກໆມື.້ ຖ້າຫາກບໍ່ອະນາໄມ, ອາຈົມ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດທີ່ພາໃຫ້ຖອກທ້ອງກໍຈະກະຈາຍໄປທົ່ວຕາ
ມບ່ອນຕ່າງໆ. ຄວນໃຫ້ມີການສ້າງຫ້ອງນໍ້າຂອງຄອບຄົວ, ຫຼເື ພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ ທ່ານກໍຈະສ
າມາດປ້ອງກັນການຖອກທ້ອງໄດ້.
ໃນບົດທ
 ີ່ເວົ້າກ
 ຽ່ ວກັບ ນໍາ
້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ : ປັດໄ
 ຈສ�ຳຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດແ
ີ ມ່ນ
ປະກອບມີລາຍລະອຽດຕ່າງໆທີ່ເວົ້າກ
 ຽ່ ວຄາໍ ແນະນໍາເພື່ອປັບປຸງເລື່ອງສຸຂະອະນາໄມຕ່າງໆ ແລະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນເດັກ.

ການໃຫ້ຢາປ້ອງກັນພະຍາດ (ວັກຊີນ) ແລະ ຢາ
ການໃຫ້ວັກຊີນໃນເດັກແມ່ນປ້ອງກັນການເກີດຫຼາຍພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງໃນເດັກໄດ້,
ເປັນຕົ້ນວ່າໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ, ບາດທະຍັກ, ໂປລິໂອ ແລະ ວັນນະໂລກ. ການໃຫ້ວັກຊີນຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່
ດີທີ່ສຸດ, ລາຄາບໍແ
່ ພງ ແລະໄດຜົນດີກວ່າທີ່ຈະພະຍາຍາມປີ່ນປົວເດັກເຈັບ ຫຼືກ�ຳລັງຈະຕາຍ. ການທີໃ່ ຫ້ວັກຊີນ
ແກ່ເດັກເປັນວິທີໜຶ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຊວ
່ ຍ ໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບດີສະເໝີ.
ເບິ່ງ ບົດວັກຊີນ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່) ສ�ຳລັບວັກຊີນທີແ
່ ນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາການໃຫ້ວັກຊີນທີເ່ 
ໝາະສົມ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈແລ້ວວ່າລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮບ
ັ ຢາວັກຊີນທີ່ ເຂົາເຈົາ້ ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ທ
 ັງໝ
 ົດ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ວິທີການຕ່າງໆທີ່ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງເດັກ

··ຮັກສາແຂ້ວເດັກໂດຍການຖູແຂ້ວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົ້າໜົມອົມ, ຂອງຫວານ,

ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຊາດຫວານແກ່ເດັກຫຼາຍເກີນໄປ. ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໃນບົດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັ
ບອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.

··ນົມແມ່. ເມື່ອທ່ານເອົາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ເດັກ. ໃຫ້ໃຊ້ບ່ວງ ຫຼືຖ້ວຍທີ່ສະອາດ, ບໍ່ຄວນເອົາຂວດນົມ
ແລະຫົວນົມປອມໃຫ້ເດັກເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ຍາກ.

··ບໍ່ຄວນໃຫ້ເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຫຼືມີບາດແຜ, ຕາອັກເສບຕິດເຊື້ອ, ເປັນພະຍາດຂີ້ຫິດ, ມີເຫົາ

ຫຼືເປັນພະຍາດຂີ້ກາກນອນໃກ້ ຫຼືໃຊ້ຕຽງນອນຮ່ວມກັບ ເດັກຄົນອື່ນໆ ຫຼືແມ້ແຕ່ການໃຊ້ເຄື່ອງ
ຫຼືຜ້າເຊັດໜ້າຮ່ວມກັນກໍບໍ່ໄດ້. ຄວນເອົາເດັກໄປປິ່ນປົວໃຫ້ໄວເພື່ອປ້ອງ
ກັນ ບໍ່ໃຫ້ໄປຕິດຕໍ່ພະຍາດໃສ່ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ.

··ຄວນໃຊ້ມຸ້ງນອນເພື່ອປ້ອງກັນຍຸງ. ຄວນກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງເ

ຊັ່ນ: ບ່ອນທີ່ມີນໍ້າຂັງ, ແອ່ງນໍ້າຕ່າງໆ. ປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມຄວນມີຕາໜ່າ
ງໄວ້ປ້ອງກັນຍຸງເຂົ້າໃນເຮືອນ.

··ການລ້ຽງໝູ, ໝາ, ໄກ່ ແລະ ສັດອື່ນໆຄວນລ້ຽງໃຫ້ໄກຈາກເຮືອນຊານບ່ອ

ນອາໃສ, ເພື່ອຫຼີກເ ວັ້ນເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ສາມາດຕິດມາໄດ້ນຳສັດເຂົ້າສູ່ເຮືອນທີ່ເຮົ
າອາໃສ.

··ຄວນໃຫ້ເດັກໃສ່ເກີບທຸກຄັ້ງທີ່ອອກຈາກເຮືອນ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົາຍ່າງຕີນເປົ່າເພາະ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ພ
 ະຍາດປາກຂຊ
ໍ ີເຂົ້າໄປໃນຕີນຂອງເຂົາໄດ້.

··ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແກ່ເດັກທີ່ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປ, ໃຫ້ອັລເບັນດາໂຊນ (albendazole)  ຫຼື ມີເບັນດາໂຊນ

(mebendazole) ທຸກໆ 3 ຫາ 6 ເດືອນ. ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ
 ້າ 50 ຫາ 52 ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ປ
 ະລມ
ິ ານ
ຂອງຢາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ
ບາງຄັ້ງເຖິງວ່າເຮົາຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃ
 ນການປ້ອງກັນເດັກຈາກການເຈັບເປັນ ແຕ່ເດັກກ
 ະຍັງ
ເຈັບເປັນ. ການເຈັບເປັນໃນເດັກກໍສາມາດກາຍຮຸນແຮງໄດ້ຢາ່ ງໄວວາ. ສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດຄືການສັງເກດອາການ
ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຈັບເປັນແລະ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການຮັກສາທັນທ
 ີທັນໃ
 ດ.
!

ອາການທີ່ອັນຕະລາຍ

ຫາກເດັກມີອາການໜຶ່ງໃນອາການຕໍໄ່ ປນີ້ແມ່ນຕ
 ້ອງການປິ່ນປົວທັນກ
 ານ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງຕໍເ່ ນື່ອງ.
ເດັກຄວນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງທີ່ດ.ີ ຖ້າຫາກວ່າເດັກມີອາການຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໃນອາການດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ້
ຫຼືມີອາການທີ່ຮຸນແຮງກວ່ານີ,້ ເດັກຈະຢູ່ໃນພາວະທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ:

··ອາການຂາດນໍ້າ. ຍ່ຽວໜ້ອຍ, ສົບແຫ້ງ, ຂະໝ່ອມລຸບ ອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອາການ ຂາດນໍ້າ -ເຊິ່ງສ າ
ມາດເປັນບ
 ັນຫ
 າເຖິງຂ
 ັ້ນເ ສຍຊວ
ີ ິດໄ
 ດ້. ສຳຫຼັບການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ອ່ານເພີ່ມດັ່ງລ
 ຸ່ມນ
 ີ້.

··ການຊັກ. ອາດເປັນໃນທັນທີທັນໃດ, ມີການໝົດສະຕິໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງສົມທົບການ
ຊັກກະຕຸກ,ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນໃນເວລາທີ່ມີໄຂ້ສູງ. ໃຫ້ເບິ່ງໃນໜ້າ 12.

··ບໍ່ກະຕືລືລົ້ນ ຫຼບື ມໍ່ ຊີ ວີ ິດຊ ວີ າ. ອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍເປັນລັກສະນະບໍ່ຄືປົກກະຕິຄືທີ່ຜ່ານມາ. ບໍ່ຢາກອາຫານ
ແລະ ມັກຫຼົງໜ້າຫຼົງຫຼັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄຕ່ຕອງ. ທຸກໆການເຈັບເປັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫ
າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

··ອາການຫາຍໃຈຍາກ ຫຼືຫາຍໃຈໄວກວ່າປົກກະຕິ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອາການຂອງພະຍາດປອດອັກເສ
ບທີ່ເປັນສາເຫດການຕາຍໃນເດັກນ້ອຍໄດ້. ເບິ່ງໃ ນໜ້າ 14.

ອາການຂາດນໍາ້
ອາການຂາດນໍ້າແມ່ນການມີນໍ້າບໍ່ພຽງພໍໃນຮ່າງກາຍ. ເດັກສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ເສຍຊີ
ວິດຈາກການຖອກທ້ອງແມ່ນເກີດຈາກການ ຂາດນໍ້າ. ການປິ່ນປົວກໍງ່າຍດາຍໂດຍການໃຫ້ດື່ມນໍ້າທົດແທນນໍ້
າທີ່ສນ
ູ ເສຍໄປ. ນີແ
້ ມ່ນການທົດແທນເກືອແຮ່ທີ່ສນ
ູ ເສຍໄປທີໄ່ ດຂຽນອະທິບາຍໄວ້ໃນໜ້າ 22 ຫາ 24 ໃນບົດທີ່
ເວົ້າກຽ່ ວກັບເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ້ອງ. ໃຫ້ອ່ານບົດເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອຮ
 ຽນຮູ້ວິທີປິ່ນປົວອາການຂາດນໍ້າຈ
າກຖອກທ້ອງ, ຮາກ, ຫຼືສນ
ູ ເສຍເຫື່ອຈາກການອອກແຮງງານໃນບ່ອນທີ່ອາກາດຮ້ອນ. ເພາະການຂາດນໍ້າຈາກ
ການຖອກທ້ອງແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສ�ຳລັບເດັກ, ໃຫ້ເບິ່ງອາການ ດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີເ້ ປັນຕົ້ນ:
ອາການ

··ອາການຖອກທ້ອງເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີອາການຂາດນໍ້າກໍຕາມ.
··ຫິວນໍ້າ (ແຕ່ເດັກມັກຈະບໍ່ບອກວ່າເຂົາຫິວນໍ້າກໍຕາມ).
··ສົບ ແລະ ລີ້ນແຫ້ງ (ເມື່ອທ່ານເອົາມືຈັບເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງປາກຂອງເດັກ, ມັນຈະຮູ້ສຶກວ່າແຫ້ງ).
··ຍ່ຽວໜ້ອຍລົງ ແລະ ຍ່ຽວມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນຄວນໃຫ້ການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ອາການຈະຮຸນແຮງໄປກວ່ານັ້ນ.
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ອາການທີ່ບົ່ງ ບອກວ່າການຂາດນໍາ
້ ກ�ຳລັງຈະຢູ່ໃນພາວະຮຸນແຮງ

··ຄວາມເຊື່ອງຊືມ: ອິດເມື່ອຍ, ບໍ່ມີແຮງ
··ຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ
··ຫາຍໃຈເລີກSunken, tearless eyes
··ຕາໂກນເຂົ້າ, ຕາແຫ້ງ ຫຼືໄຫ້ບໍ່ມີນໍ້າຕາ
 ັງມາຍຊ້າ ເມື່ອເຮົາຈັບຜິວເດັກດຶງຂຶ້ນ
··ເບິ່ງຜິວໜ
ໃຫ້ຈັບຜິວໜັງ ຢູ່ບໍລເິ ວນໜ້າທ້ອງຂຶ້ນ
ດັ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບ

ຖ້າຫາກຜິວໜັງ ຍັງ ບໍມ
່ າຍ
ໂຕເປັນດັ່ງ ປົກ ກະຕິ, ນັ້ນ
ໝາຍວ່າເດັກອາດມີອາການຂາດນໍ້າ.

ຫາກມີອາການຂາດນໍ້າທີ່ຮຸນແຮງແບບນີ,້ ເດັກຈະຢູ່ໃນພາວະທີ່ອັນຕະລາຍ. ຄວນໃຫ້ການປິ່ນປົວທັນທີເພື່
ອຮັກສາຊີວິດຂອງເດັກ.
ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ສ�ຳຫຼັບການປິ່ນປົວອາການຂາດນໍ້າແມ່ນບໍໄ່ ດ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ພຽງໃຫ້ນໍ້າດື່ມເກືອແຮ່ໃຫ້ເດັກດຶ່ມ.
ໃຫ້ອ່ານວິທີການປຸງແຕ່ງ ນໍາ
້ ເກືອແຮ່ຢູ່ໜ້າ 22 ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ ວກັບກ
 ານເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ແລະ
ແມ່ທ້ອງ. ຖ້າຫາກໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າແລ້ວ ແຕ່ອາການຍັງ ບໍ່ດີຂຶ້ນຢ
 າ່ ງໄວວາ, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝ.ໍ

ນົມແມ່
ຖ້າວ່າທ່ານຍັງໃ
 ຫ້ນົມລ
 ູກຂ
 ອງທ່ານທີ່ຍັງມີອາການຂາດນໍ້າ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ນົມລ
 ູກຂ
 ອງທ່ານ ແ
 ລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ
ໃຫ້ນໍ້າດື່ມເກືອແຮ່ໄປພ້ອມໆກັນ. ໃຫ້ເດັກດື່ມນົມແມ່ ເລື້ອຍໆຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 2 ຊົວ
່ ໂມງ. ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບນົມແ
ມ່ໄດ້ເທົ່າທີເ່ ຂົາຕ້ອງການ.

ຖອກທ້ອງ
ອາຈົມແຫຼວ, ຖ່າຍເປັນນໍ້າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ ຮົາເອີ້ນວ່າຖອກທ້ອງ. ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຖອກທ້ອງໄ
ດ້, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເຊື້ອພະຍາດທີ່ມໂີ ດຍກະຈາຍຈາກການສຸຂະອະນາໄມທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ອາດເປັນຍ້ອນກາ
ນໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ. ການຖອກທ້ອງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຫາຍດີເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ອາໃສຢາ. ແຕ່ກໍມີການປິ່ນປົ
ວທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຄົນທີ່ຖອກທ້ອງ ແລະ ນັ້ນກໍຄືການໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມນໍ້າທົດແທນນໍ້າທີ່ສນ
ູ ເສຍໄປໃນຊ່ວງທີ່ຖອ
ກທ້ອງ. ຫາກບໍ່ດື່ມນໍ້າຫຍັງເລີຍເດັກທີ່ຖອກທ້ອງຈະຂາດນໍ້າ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ເພື່ອຮັກສາຊີວດ
ິ ເດັກ, ໃຫ້ເດັກດືມ
່ ນໍາ້ ເພື່ອທົດແທນນໍາ້ ທີເ່ ຂົາໄດ້ສນ
ູ ເສຍໄປ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ທ່ານມີຄວາມຄິດບໍວ
່ ່າຫາກໃຫ້ນໍ້າແກ່ເດັກທີ່ຖອກທ້ອງດື່ມແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຖອກທ້ອງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າບໍ?
ມັນກໍບແ
ໍ່ ປກທີ່ທ່ານຈະຄິດເຊັ່ນນັ້ນເພາະທ່ານເຫັນວ່າເດັກທີ່ຖອກທ້ອງຖ່າຍແຫຼວຄືກັນກັບນໍ້າ. ແຕ່ນໍ້າບໍແ
່ ມ່ນ
ສາເຫດໃຫ້ເກີດຖອກທ້ອງ.

ການບໍໃ່ ຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າບໍໄ່ ດ້
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາການຖອ
ກທ້ອງດີຂື້ນ. ແຕ່ເຮັດໃຫ້ເ
ດັກຕົກຢູ່ໃນພາວະທີ່ອັນຕ
ະລາຍ.

ການດື່ມນໍ້າເຮັດໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນເມື່ອມີອາການຖ
ອກທ້ອງ.

ຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຖອກທ້ອງສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ຢູ່ໜ້າ 25 ກ່ຽວກັບການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ
ແລະ ແມ່ທ້ອງ. ຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຕໍໄ່ ປນີ້ ແມ່ນເນັ້ນສະເພາະເດັກ.
ການປິ່ນປົວ
1.

 ຫ້ເຄື່ອງດື່ມທົດແທນເກືອແຮ່. ສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປີລົງມາ, ໃຫ້ນໍ້າ
ໃ
¼ ຈອກຫຼັງງຈາກ ເດັກຖ່າຍເປັນນໍ້າທຸກຄັ້ງ. ສ່ວນເດັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ
ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ນໍ້າ 1/2 ຫາ 1 ຈອກຫຼັງຈາກຖ່າຍເປັນນໍ້າທຸກຄັ້ງຄືກັນ. ເຄື່ອງ
ດື່ມເກືອແຮ່ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ນີ້ແມ່ນນໍ້າຕົ້ມສຸກດີປະສົມເກືອ ແລະ ນໍ້າຕານ ຫຼື ພວກອາຫ
ານພືດທັນຍາຫານທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສຸກແລ້ວ ເລັກນ້ອຍ. ບາງຄົນກໍຕື່ມນໍ້າໝາກນາວ
ໃສ່ເລັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ມີລົດຊາດ. ສຳລັບສ່ວນປະສົມແ
 ມ່ນໃຫ້ອ່ານເພີ່ມຢ
ໜ
ູ່ ້າ 22
ກ່ຽວ ກັບການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ
 ້ອງ.
2.

 ານໃຫ້ອາຫານ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເດັກບໍ່ຄ່ອຍຈະບອກວ່າເຂົາຫິວເຂົ້າ,
ກ
ແຕ່ຫາກເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານ, ເຂົາກໍຈະອິດເມື່ອຍ ແລະ ບໍ່ສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ. ໃຫ້
ມີຄວາມອົດທົນເມື່ອທ່ານຕ້ອງເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍ, ໃຫ້ປ້ອນເຂົ້າໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າຫຼາຍໆບ່ວງ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກຫາກເດັ
ກມີອາການດີຂຶ້ນ. ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າສານອາຫານສູງແກ່ເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນວ່າ
ພວກຖົ່ວດິນ, ໄຂ່, ປາແຫ້ງ, ນົມສົ້ມ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ຫຼືໝາກກ້ວຍເປັນຕົ້ນ. ຖ້
າໃນເວລານັ້ນທ່ານຫາກຫາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້, ກໍໃຫ້ຫານໍ້າມັນພືດ ປະສົມໃສ່ກັບເຂົ້າ
ຫຼືພືດທັນຍາຫານກໍໄດ້.

3.

 ຼີກເວັ້ນຢາແກ້ຖອກທ້ອງ. ມັນພຽງແຕ່ເປັນຢາລະຫງັບ
ຫ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ກໃ
ໍ່ ຫ້ເ ກີດການຮຸ່ມເຊື້ອໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຂອງ
ເດັກ. ຢາຕ້ານເຊື້ອເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ສຳລັບບາງກໍລະ
ນີທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາ ຫຼືຖ່າຍເປັນນໍ້າແກມເລືອດ.
ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າ 40.

4.

 ້ອງກັນການຖອກທ້ອງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນອີກ
ປ
ໄດ້ ໂດຍປັບປຸງເລື່ອງສຸຂະອະນະໄມ ແລະ
ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ເປັນກ
ານທົດແທນສານນໍ້າ ແລະ
ສານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໄ
ລຍະທີເ່ ດັກຖອກທ້ອງ.
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຖອກທ້ອງ
ເດັກທີໄ່ ດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍຈະມີອາການຖອກທ້ອງເປັນປະຈ�ຳ ແລະ ພວກເຂົາເອງກໍຈະດີຂື້ນຍາກໃນ
ແຕ່ລະຄັ້ງ ທີ່ບໍ່ສະບາຍ. ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າພະຍາດ 2 ຊະນິດນ
 ເີ້ ຮັດວ
 ຽກຮ່ວມກັນໃ
 ນມີວົງຈອນທີ່ອັນຕະລາຍ.

1. ໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ
(ຂາດສານອາຫານ) ເຮັດ ໃຫ້ເກີດ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາ່ ງກາຍລວມເຖິງ
ລະບົບລະລາຍອາຫານ.

2. ລະບົບລະລາຍອາຫານຖືກທ�ຳລາຍຍ້ອນການຂາ
ດສານອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ດູດຊຶມສານອາຫານບໍໄ່ ດ້.
ອາຫານທີ່ກິນເຂົາ
້ ໄປ
ຜ່ານໄປໂດຍບໍໄ່ ດ້ຖືກດູດຊຶມ,
ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ ຖອກທ້ອງ.

3. ອາຫານທີ່ກິນເຂົາ
້ ໄປກໍຈະຖື
ກຂັບຖ່າຍອອກມາແບບທັນ
ທີ. ໂພສະນາການທີ່ບໍ່ພຽງພໍເ
ຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານ.
ການຂາດສານອາຫານເປັນສາເຫດຂອງຖອກທ້ອງ, ຖອກທ້ອງເປັນສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ.

ການຢຸດວົງຈອນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕາຍຂອງເດັກທີເ່ ກີດຈາກຖອກທ້ອງ ແລະ
ການຂາດສານ ອາຫານ ຫຼືຈາກໜຶ່ງໃນພະຍາດຊຶມເຊືອ
້ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບເປັນໄດ້ທເີ່ ກີດຈາກຖອກທ້
ອງ ແລະ ອຶດຫິວ.
ຫາກທ່ານມີເງິນໜ
 ້ອຍ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນນັ້ນເພື່ອຊືອ
້ າຫານໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ. ອາຫານຈະເຮັດໃຫ້ເດັກແຂງແຮງ
ແລະ ຫາຍຈາກການເຈັບເປັນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍບໍໃ່ ຫ້ຖອກທ້ອງໄດ້ອີກ.
ເພື່ອປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານທີ່ຮຸນແຮງ ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໜ້າທີ 23 ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ ວກັບອາຫານເພື່ອສ
 ຸ
ຂະພາບ.

ທາດສັງກະສີຊວ
່ ຍຢຸດການຖອກທ້ອງ
ທາດສັງ ກະສີ (ທາດເກືອແຮ່, ອ່ານເພີ່ມໜ້າທີ 53) ຊ່ວຍລົດການຖອກທ້ອງໃນເດັກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນ
ເຫດຜົນທີເ່ ຮົາໃຫ້ເດັກກິນເວລາທີເ່ ຂົາເຈົ້າຖອກທ້ອງ.
ສ�ຳລັັບເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ທາດສັງ ກະສີ 10 ມກ ຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 10 ມື.້ ບົດຢາໃຫ້ມນ
ຸ່
ແລະ ປະສົມກັບກັບນົມແມ່ໃຫ້ເດັກດື່ມ.
ເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ທາດສັງ ກະສີ 20 ມກ ຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 10 ມື.້

20 February 2018

9

10

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ການຮາກ
ເດັກບາງຄົນກໍມັກມີອາການຮາກຫຼາຍ. ແຕ່ເມື່ອເດັກຮາກຫຼາຍ ຫຼືສະແດງອາການຂາດນໍ້າ,
ໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່ທົດແທນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 22 ໃນບົດເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະແມ່ທ້ອງ). ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,
ໃຫ້ນໍ້າໜຶ່ງ ບ່ວງແກງທຸກໆ 15 ນາທີ, ເຖິງວ່າເຂົາເອງຈະຍັງສືບຕໍ່ຮາກກໍຕາມ. ຖ້າຫາກວ່າເດັກເລີມ
່ ມີອາກ
ານດີຂຶ້ນ, ໃຫ້ໜຶ່ງ ບ່ວງແກງທຸກໆ 5 ນາທີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶງເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນ, ໂດຍໃຫ້ດື່ມນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ
ໃຫ້ອາຫານທັນທີທເີ່ ປັນໄປໄດ້, ດັ່ງນັ້ນທ່ານກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີອາການດີຂຶ້ນໄດ້.

ໄຂ້
ການໄຂ້ຂອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນການທີ່ຮາ່ ງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າກ�ຳລັງ ຕໍ່ຕ້ານກັບເຊື້ອພະຍາດໃດໜຶ່ງ
ຢູ່ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການໄຂ້ຮ້ອນສູງ. ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທຸເລົາລົງແມ່ນການໃຫ້ຢາປາຣາເຊຕາໂ
ມນ paracetamol (acetaminophen)) ຫຼືຢາຢາໄອບູໂພຣເຟັນ (ibuprofen). ເວລາເດັກໄຂ້ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຈຸບນໍ້
າເຢັນເຊັດໂຕກໍຈະຊ່ວຍທຸເລົາອາການໄຂ້ໄດ້. ໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດການຂາດນໍ້າ. ອາ
ການໄຂ້ຮ້ອນສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກໄດ້, ໃຫ້ເບິ່ງໜ
 ້າ 12. ແຕ່ອາການໄຂ້ -ໂດຍສະເພາະໄຂ້ຮ້ອນສູງ
-ເປັນອີກອາການໜຶ່ງ ທີ່ບົ່ງ ບອກວ່າມີການຕິດເຊືອ
້ ທີ່ຮຸນແຮງ. ສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນໃນການ ເບິ່ງແຍງເດັກທີເ່ ປັນໄຂ້ແມ່ນ
ຄົ້ນຫາ ແລະ ປິ່ນປົວສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.
ອາການທີ່ບົ່ງ ບອກວ່າອັນຕະລາຍ ແລະ ສາເຫດຂອງການໄຂ້
ບັນຫາທີ່ພົບຮ່ວມກັ ບໄຂ້ດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ້

ສາມາດເປັນ

ເບິ່ງຢ
 ູ່ໜ້າ

ຄໍແຂງ ຫຼື ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ

ເຍື່ອຫຸ້ມສະ
ໝອງອັກເສບ

13

ມີຜື່ນຂຶ້ນຕາມຕົນຕົວ

ໄຂ້ໝາກແດງ

22

ມີໄອແບບຊ�ຳເຮື້ອ

ວັນນະໂລກ

17

ເຈັບກະເພາະ ແລະ ຖອກທ້ອງ ຫຼືທ້ອງຜູກ ບາງຄັ້ງ ອາດພົບມີ
ຈຸດຈໍ້າສີບົວຢູ່ບໍລເິ ວນໜ້າທ້ອງ ຫຼືບ່ອນອື່ນໆ. (ໃນໄຂ້ທໍລະພິດ.
ອາການໄຂ້ສ່ວນໃຫຍ່ມັກ ກວມເປັນອາທິດ ຈາກນັ້ນກໍມີອາການເ
ຈັບກະເພາະຕາມມາ.)

ໄຂ້ທໍລະພິດ

ການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນ
ແຮງ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນ
ຂຶ້ນຢູ່)

ໜາວສັ່ນ ຫຼື ໄຂ້ ຖ້າຫາກວ່າອາໃສຢູເ່ ຂດຂອງໄຂ້ມາລາເລຍ

ໄຂ້ມາລາເລຍ

11

ອົງສາເຊ

ຕ�່ຳເກີນໄ
ປ

ອົງສາຟາເລັນໄ
ຮ

ມີໄຂ້

ມີໄຂ້ສູງ

ປົກກະຕິ
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ໄຂ້ມາລາເລຍ
ໄຂ້ມາລາເລຍໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດ ການເຈັບເປັນທີເ່ ກີດຈາກຍຸງ (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່). ມັນເປັນໜຶ່ງໃນສາເ
ຫດຂອງການເສຍຊີວິດໃນເດັກໃນບ່ອນທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດຊະນິດນີ.້
ອາການ

··ມີໄຂ້
··ໜາວສັ່ນ ຫຼືເຫື່ອອອກ
··ເຈັບຫົວ, ປວດກ້າມຊີ້ນ, ເຈັບທ້ອງ
··ຮາກ ຫຼືຖອກທ້ອງ
ການປິ່ນປົວ
ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ກວດກ່ອນທ່ານຈະໃຫ້ການປິ່ນປົວໄຂ້ມາລາເລຍ. ແຕ່ຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດກວດໄດ້
ແລະ ໄຂ້ມາລາເລຍກໍເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນບໍລເິ ວນທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ ແລະ ທ່ານເອງກໍບໍ່ສາມາດຫາສາເຫດທີເ່ ຮັດໃຫ້
ເກີດອາການໄຂ້ໄດ້ ຄວນເລີມ
່ ໃຫ້ຢາປົວມາລາເລຍເລີຍ.
ພາວະເລືອດຈາງແມ່ນມັກເກີດກັບເດັກທີເ່ ປັນໄຂ້ມາລາເລຍ, ດັ່ງນັ້ນຄວນໃຫ້ທາດເຫຼັກບ�ຳລຸງຮ່ວມນ�ຳ 
(ເບິ່ງ ໜ້າ 54).
ອາການອັນຕະລາຍ

··ຫາຍໃຈຍາກ
··ມີອາການຊັກ, ສັບສົນ, ໝົດສ ະຕິ ຫຼື ອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າມີການຕິດເຊື້ອໃນສະໝອງ (ອ່ານເພີ່ມ

ໃນບົດເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ໃນໜ້າ 13).
ອາການເຫຼົ່ານີເ້ ປັນອາການທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດທີເ່ ດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍດ່ວນ. ໃຫ້ຢາສັກ
ອາເທຊູເນັດ (artesunate) ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຫາກວ່າທ່ານບໍມ
່ ຢ
ີ າສັກ ອາເທຊູເນັດ, ໃຫ້ຊັກຄີນິນ (quinine). ໃຫ້
ອ່ານເພີ່ມບົດການເຈັບເປັນທີເ່ ກີດຈາກຍຸງ: ຢາຕ່າງໆ (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).
ການປ້ອງກັນ
ໃຫ້ອ່ານບົດການເຈັບເປັນທີເ່ ກີດຈາກຍຸງ (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່) ສ�ຳລັບວິທີທາງທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການເປັນໄຂ້ມາລາເ
ລຍສ�ຳລັບຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ປ້ອງກັນການເປັນໄຂ້ມາລາ
ເລຍດ້ວຍການນອນໃນມຸ້ງ
ແລະ ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມຕາໜ່າງ.
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ການຊັກ, ຊັກກະຕຸກ
ຊັກແມ່ນເກີດຂຶ້ນແບບກະທັນຫັນ ສ່ວນຫຼາຍເປັນແບບສັນ
້ ໆ,
ມີໄລຍະຂອງການບໍ່ຮູ້ສະຕິ ຫຼືມີການປ່ຽນແປງສະພາບຈິດໃ
 ຈ, ສວ່ນຫ
 ຼາຍແມ່ນ
ມີອາການຊັກກ
 ະຕຸກພ
 ້ອມ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມັກເກີດຂຶ້ນນ
 �ຳເດັກນ້ອຍ.
ເດັກນ້ອຍສາມາດເກີດມີອາການຊັກໄດ້ເນື່ອງຈາກໄຂ້ຮ້ອນສູງ, ຂາດນໍ້າ, ເກີດການບາດເຈັບ,
ໄຂ້ມາລາເລຍ, ຫຼືອາດຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆ. ການຊັກທີເ່ ປັນກັບຄືນອີກຄັ້ງເອີ້ນວ່າ ຊັກບ້າໝູ. ການຊັກທີເ່ ປັນກັບ
ຄືນອີງ ຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຖືກ ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດທີ່ເວົ້າກ
 ຽ່ ວກັບບັນຫ
 າກຽ່ ວກັບຫົວ ແລະ ສະໝອງ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).
ໃນຊ່ວງເວລາຊັກ ໃຫ້ເກັບເອົາເຄື່ອງຂອງຕ່າງທີ່ຢູ້ອ້ອມບໍລິເວນໂຕເດັກນ
 ັ້ນອອກເພື່ອບ
 ໍ່ໃ
 ຫ້ເດັກໄ
 ດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ. ຈັດທ
 ່າໃຫ້ເດັກໃ
 ນທ່ານ
 ອນແຄງເພາະວ່າຖ້າເດັກຮາກ, ມັນສ
 າມາດປ້ອງກັນບ
 ໍ່ໃຫ້ເຂົາສ
 ະໝັກ.
ບໍໃ່ ຫ້ຈັບຄົນເ ຈັບໄວ້ ຫຼືພະຍາຍາມເອົາຫຍັງມາງັ ດລີນ
້ ໄວ້.

··ສຳລັບຊັກທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໄຂ້ມາເລເລຍ, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃຫ້ຢາ  

diazepam (ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນໜ້າ 85), ໃຫ້ປົວດ້ວຍຢາມາເລເລຍ (ໃຫ້ເບິ່ງບົດການເຈັບເປັນທີ່ເກີດຈາກ
ຍຸງ -ກຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢູ່).

··ສຳລັບອາການຊັກທີ່ເກີດມາຈາກຂາດນ້ຳ, ໃຫ້ຂຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ າກແພດ. ຫຼັງຈາກທີ່ຊັກຢຸດແລ້ວ.  
ໃຫ້ທົດແທນນ້ຳ. ເບິ່ງໜ້າທີ 22, ບົດເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ້ອງ.

··ສຳລັບຊັກທີ່ເກີດມາຈາກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ (ເບິ່ງໜ້າ 13), ໃຫ້ຂຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ າກແພດ.

ຖ້າອາການອັນຕ
 ະລາຍຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ເປັນສ
 າເຫດຂອງການຊັກ, ການຊັກເກີດຂ
 ຶ້ນພ
 ຽງ
ແຕ່ຄັ້ງ ດຽວອາດຈະບໍເ່ ປັນບັນຫາ (ເຖິງແ
 ມ່ນວ
 ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຢາ້ ນໃນການສັງເກດເບິ່ງອ
 າການຊັກ, ແຕ່ກໍ່
ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕ
 າມເບິ່ງ). ຖ້າວ່າອ
 າການຊັກເ ກີດຂ
 ຶ້ນອ
 ີກ, ໃຫ້ໄປຫາແພດໝໍ.
ການຊັກກະຕຸກຈາກບາດທະຍັກກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາ
້ ໃຈຜິດວ່າເປັນການຊັກແບບທົ່ວໄປໄດ້.
ຄາງກະໄຕແຂງລັກສະນະຄືກັດປາກໄວ້ ແລະ ແອ່ນຕົວໄປທາງໜ້າເວລາຊັກ. ໃຫ້ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາກ
ານຂອງບາດທະຍັກ, ອ່ານເພີ່ມໄດ້ ທີ່ໜ້າ 20 ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.
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ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ
ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບແມ່ນພ
 ົບໜ້ອຍ ແຕ່ເປັນການຕິດເຊື້ອຂອງສະໝອງ ແລະ ແອ້ສນ
ັ ຫຼັງ ທີ່ຮຸນແຮງ.
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມັກເກີດໂດຍເລີມ
່ ມີສາເຫດທີ່ບໍ່ຊດ
ັ ເຈນ ແລະ ມີໄຂ້ມາກ່ອນເປັນອາການເລີມ
່ ຕົ້ນ.
ບາງເທື່ອກໍມັກມີອາການ ຮ່ວມຈາກການເປັນວັນນະໂລກ, ໄຂ້ໝາກແດງ ຫຼື ໄຂ້ໝາກເບີດເປັນຕົ້ນ.
ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບສາເຫດຈາກເຊືອ
້ ວັນນະໂລກອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດກ່ອນທີ່ຈະສະແດງອາ
ການ.
ອາການ

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

··ຍ້ານແສງ
··ແອ່ວ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ໂສກເສົ້າ
ື ົດສະຕິ
··ອິດເມື່ອຍ: ອ່ອນແຮງ, ງ່ວງນອນຕະຫຼອດ, ຫຼໝ
ອາການທີ່ພົບໃນເດັກແດງ
ຂະໝ່ອມໜ້າຈະສວດຂຶ້ນ. ເດັກອາດຈະມີຮາກ ຫຼືຖອກທ້ອງເປັນຕົ້ນ. ບາງເທື່ອອາດມີໄຂ້ ຫຼື
ອາດຕົວເຢັນກວ່າປົກກະຕິ.
ໃນເດັກ ປົກ ກະຕິທ່ານສາມາດ
ທົບຄໍເດັກໃຫ້ຄາງມາຈຸໃສ່ໜ້າເ
ອິກຂອງເຂົາໄດ້.

ສ່ວນຄໍຂອງເດັກ ທີເ່ ປັນເຍື່ອຫຸ້ມສະ
ໝອງອັກເສບຈະແຂງເມື່ອທ່ານທົບຄໍ
ຂອງເດັກ, ຫຼັງຂອງເດັກ ກໍງໍ ຕາມ.

ການປິ່ນປົວ
ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝໍທັນທ
 ເີ ດັກຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ສະເພາະ. ໃຫ້ອ່ານໜ້າ  44
ແລະ 45.
ຖ້າເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບເປັນຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ, ໃຫ້ປິ່ນປົວວັນນະໂລກເຊັນດຽວກັນ.
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ປອດອັກເສບ
ໄອ, ໄຂ້ຫວັດ ແລະ ມີບັນຫ
 າໃນການຫາຍໃຈເລັກໜ
 ້ອຍບໍ່ຫຼືຮຸນແຮງ. ບັນຫ
 າທີ່ຮຸນແ
 ຮງທີ່ສຸດຂ
 ອງປອດອັກເສບ
ແມ່ນປອດຕິດເ ຊື້ອ. ລາຍລະອຽດຂອງປອດອັກເສບໄດ້ ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ ແລະ ໄອ
(ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່). ມັນແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆທີເ່ ຮັດໃຫ້ເດັກເສຍຊີວິດ
ອາການ

··ການຫັນໃຈໄວແມ່ນອາການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປອດອັກເສບ. ການຫາຍໃຈໄວໝາຍເຖິງ:
ໃນເດັກເກີດໃໝ່ຫາອາຍຸ 2 ເດືອນ: ມີອັດຕາການຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ 60
ເທື່ອຕໍ່ນາທີຂຶ້ນໄປ.

ເດັກອາຍຸ 2 ເດືອນຫາ 12 ເດືອນ: ອັດຕາການຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ 50 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ.
ຈາກອາຍຸ 12 ເດືອນຫາ 5 ປີ: ອັດຕາການຫາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ 40 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ.
ເດັກທຸກຄົນຈະຫາຍໃຈໄວເມື່ອພ
 ວກເຂົາກ
 ໍາລັງຮ
 ້ອງໄຫ້, ພະຍາຍາມໃຫ້ເດັກເຊົາໄຫ້,
ເມື່ອເດັກເຊົາໄຫ້ແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາມືວາງໃສ່ໜ້າທ້ອງຂອງເດັກເ ພື່ອທ່ານນັບການຫາຍໃຈ,
ໃຫ້ສັງເກດ ແລະ ນັບຈ�ຳນວນຄັ້ງຂອງການຫາຍໃຈຕໍ່ນາທີ.

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

ການປິ່ນປົວ
ຫາກທ່ານຄິດວ່າເດັກອາດເປັນປອດອັກເສບ, ໃຫ້ປວ
ົ ເດັກດ້ວຍ ອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ິ (ໜ້າ 43) ທັນທ
 ີທັນໃ
 ດ.
ໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າ ແລະ ກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ.
ເດັກຄວນຈະເລີມ
່ ມີອາການດີຂຶ້ນພາຍໃນ 2 ມື້ພາຍຫຼັງ ການໃຫ້ຢາ. ແຕ່ຫາກວ່າ ບໍ່ດີຂຶ້ນ,
ນັ້ນອາດເກີດຈາກສາເຫດອື່ນເຊັ່ນວ່າ ວັນນະໂລກ, ຫອບຫືດ, ຫຼືການຕິດເຊືອ
້ ຈາກແມ່ກາຝາກຊະນິດໃ
 ດ
ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດແຜ່ລາມໄປຫາປອດ. ຫາກເດັກມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ມີບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ, ໝົດສະຕິ,
ຫຼືຊັກ, ຄວນໃຫ້ແພດຊ່ວຍ. ເດັກຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອ ອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ ແນວສັກ ແລະ ເຊັຟໄ
 ທຣອາໂຊນ
(ຫຼື ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ ແລະ ເຈັນທາໄມຊີນຫາກເດັກ ຕໍ່າກວ່າ 1 ເດືອນ). ເບິ່ງໜ
 ້າທ
 ີ່ 44 ຫາ 45.
ການປ້ອງກັນ
ທຸກໆສິ່ງ ທີເ່ ຮັດໃຫ້ປອດລະຄາຍເຄືອງສາມາດເຮັດໃຫ້ປອດຕິດເຊື້ອໄດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍ. ຢາສູບເຮັດ
ໃຫ້ປອດອ່ອນແອ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ເປັນປອດອັກເສບເລື້ອຍໆ. ແຕ່ຫາກມີຄົນໃນຄອບຄົວສູບຢາ
ເຂົາເຈົ້າຄວນສູບນອກບ້ານ ແລະໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກເດັກ.
ເຕົາເຜົາ ຫຼືການມີເຕົາຖ່ານໃນບ້ານກໍຄວນມີປ່ອງ ຫຼືອັນດູດອາກາດເພື່ອໃຫ້ຄວັນທີເ່ ກີດຈາກການແຕ່ງຢູ່ຄົວ
ກິນອອກໄປຈາກບ້ານ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເດັກ ແລະ ຄົນໃນບ້ານຫາຍໃຈເອົາຄວັນດັ່ງ ກ່າວ.

ປອດອັກເສບ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ
ເດັກທີ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກປອດອັກເສບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ. ການຂາດສານອາຫານເຮັດໃ
ຫ້ເດັກອ່ອນແຮງທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເ ຊື້ອຕ່າງໆ.

ເດັກຈະຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກກໍຕເໍ່ ມືອ
່ ເຂົາໄດ້ຮບ
ັ ສານອາຫານຄົບຖ້ວນໃນແຕ່ລະມື.້
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ໄອ
ສາເຫດຂອງການໄອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກການເປັນຫວັດທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາໃນການປິ່ນປົວ.
ບັນເ ທົາອາການຂອງເດັກດ
 ້ວຍການໃຫ້ເດັກດ
 ື່ມນ
 �້ຳອຸ່ນ, ຊາຫວານ, ຮົມດ
 ້ວຍອາຍນ�້ຳ, ຫຼືໂດຍ
ການກອດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເຂົາກໍໄດ້. ເດັກຈະຫາຍດີເອງພາຍໃນ 1 ອາທິດ.
ອາການຂອງການໄອທີ່ອັນຕະລາຍ
ອາການ

ສາມາດເປັນ…

ເບິ່ງໜ
 ້າ

ໄອເປັນເ ວລາ 2 ອາທິດ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ນໍ້າໜັກ ຫຼຸດ ແລະ 
ມີໄຂ້

ວັນນະໂລກ

ບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ ວ
ກັ ບບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ
ແລະ ມີໄອ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່)

ໄອພ້ອມກັ ບຫາຍໃຈໄວ

ປອດອັກເສບ

14

ຫອບຫືດ

ບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ ວ
ກັ ບບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ
ແລະ ມີໄອ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່)

ໄອແຫ້ງໃນຕອນກາງຄືນເຊິ່ງ ກ່ອນໜ້ານີ້ຄເື ດັກ ບໍໄ່ ດ້ເຈັບເປັນ
ຫຍັງມາກ່ອນ (ໂດຍສະເພາະເວລາເດັກ ຫາຍໃຈມີສຽງຫີວດ)

ຫຼອດສຽງອັກເສບ (ໄອຄືສຽງເຫົາ
່ )
ສຽງໄອທີ່ມລ
ີ ັກສະນະຄ້າຍຄືສຽງເຫົ່າ ຫຼໄື ອທີ່ມີສຽງແຫບອາດຈະແມ່ນຫ
 ຼອດສຽງອັກເສບ. ບາງຄັ້ງ ທ່ານອາດໄດ້
ຍິນສຽງຫີວດເວລາທີເ່ ດັກຫາຍໃຈເຂົາ
້ .
ຫຼອດສຽງອັກເສບເກີດຈາກການອັກເສບຂອງຫຼອດລົມບໍລເິ ວນຮູຄ.ໍ ຕາມປົກກ
 ະຕິແລ້ວຢາຕ້ານເຊື້ອບ
 ໍ່ຊວ
່ ຍ
ຫັຍງໄ
 ດ້. ດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ເດັກຮົມຢາເອົາອາຍນໍ້າ ຫຼເື ອົາເດັກໄປສູດເອົາອາກາດເຢັນຢູ່ນອກໃນຕອນກາງຄືນກໍສ
າມາດເຮັດໃຫ້ອາການທຸເລົາລົງໄດ້.
ບາງຄັ້ງ ທາງໃນຂອງຮູຄໍນັ້ນອາດຈະບວມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກມີບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ.
ໃຫ້ຟັງສຽງຫາຍໃຈຂອງເດັກ ແລະ ໃຫ້ພາເດັກໄປພົບແພດເມື່ອທ່ານເຫັນວ່າເດັກເລີມ
່ ມີອາການຫາຍໃຈບໍ່ສະດ
ວກ. ມີຢາຫຼາຍຊະນິດທີ່ຊວ
່ ຍລົດອາການບວມ.

ໄອສຽງໂຫ່ (ໄອໄກ່)
ໄອໄກ່ເລີມ
່ ຈາກການເປັນໄຂ້ຫວັດທົ່ວໄປ - ມີໄຂ້, ນໍ້າມູກຍ້ອຍ, ແລະໄອ. ໜ
 ຶ່ງງອາທິດ
ຫຼື 2 ອາທິດຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອາການໄອຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ມ
ນ
ັ ເ ກີດຂ
 ື້ນແ
 ບບທີ່ບໍ່
ສາມາດບັງຄ
 ັບໄ
 ດ້ ເພາະມນ
ັ ມ
 າພ້ອມໆການໄອທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນລ
 ຽນກັນເ ລີຍ. ການໄອຮຸນ
ແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເ ຈັບຮ
 າກໄດ້.
ຫຼັງຈາກທີໄ່ ອຢ່າງຮຸນແຮງ, ເດັກຈະມີອາການຫາຍໃຈແບບຕິດຂັດຕ້ອງການອາກາດ. ເມື່ອເດັກຫາຍໃຈເຂົາ
້ ,
ເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນສຽງໄອ “ໂຫ່”, ການໄອແບບນີ້ສາມາດເປັນມີອາການເປັນຫຼາຍເດືອນ.
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ໄອໄກ່ນີ້ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກສ�ຳລັບຄົນທົ່ວໄປ ແຕ່ມນ
ັ ຍິ່ງມີຄວາມລ�ຳບາກເປັນຫຼາຍເທົ່າຕ
 ົວຖ້າຫາກເກີດ
ກັບເດັກ. ເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີອາດຕາຍໄດ້ຈາກການໄອແບບນີ.້ ບໍແ
່ ມ່ນເດັກທຸກຄົນທີ່ຈະມີສຽງໄອທີ່
ເປັນເອກະລັກທີເ່ ຮົາສາມາດຈ�ຳແນກໄດ້ ແລະມັນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າເດັກຕິດເຊື້ອຊະນິດນີ.້
ການປິ່ນປົວ

··ໃຫ້ພັກຜ່ອນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການໄອ.
··ໃຫ້ສືບຕໍ່ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນົມແມ່ເຊັ່ນເດີມ, ຫຼືອາດໃຫ້ນໍ້າ ແລະ ອາຫານເພີ່ມ.
··ຫາກວ່າເດັກມີນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ ຫຼືເບິ່ງຄືວ່າຈະມີບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ, ໃຫ້ຂ ຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ າກແພດໝໍ.
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີຊວ
່ ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເດັກເປັນໄອໄກ່ແມ່ນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໄອໄກ່ (DPT).
ໃຫ້ອ່ານບົດກ່ຽວກັບວັກຊີນ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

ວັນນະໂລກ
ເດັກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກໄດ້ໄວກວ່າຜູໃ້ ຫຍ່. ສ�ຳລັບເດັກທີມີອາການໄອຫຼາຍກວ່າ
3 ອາທິດ ຂຶ້ນໄປ, ໂດຍສະເພາະຫາກວ່າມີໄຂ້ ຫຼືມີຄົນທີເ່ ປັນວັນນະໂລກອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນດຽວກັນ
ເດັກ ຜູ້ນັ້ນອາດເປັນວັນນະໂລກໄດ້.  ໃຫ້ອ່ານບົດບັນຫາຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ໄອ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

ຫາຍໃຈມສ
ີ ຽງຫີວດ
ສຽງຫວີດແມ່ນສຽງທີ່ສູງເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງຫວີດເມື່ອເວລາຫາຍໃຈ. ເຊິ່ງເກີດຈາກການອຸດຕັນພາຍໃນປອດ
ຫຼືບໍລເິ ວນຮູຄໍ ແລະ ສາມາດມາກັບອາການເປັນຫວັດ ຫຼືການເຈັບເປັນທີ່ຮຸນແຮງກວ່ານີໄ້ ດ້. ຖ້າມີ
ອາການຫາຍໃຈສຽງຫວີດເປັນຄືນກັບມາອີກຫຼາຍຄັ້ງ ນັ້ນອາດແມ່ນພະຍາດຫອບຫືດກໍເປັນໄດ້.  
ບາງຄັ້ງອາດແມ່ນອາການຂອງວັນນະໂລກ, ໂດຍສະເພາະຫາກທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຫວີດທີ່ປອດເບື້ອງດຽວ.
ໃຫ້ອ່ານບົດກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ໄອ (ກ�ຳລັງຂຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

ຫວັດ
ນໍ້າມູກໄຫຼ, ເຈັບຄໍ, ຫຼໄື ອໃນເດັກຈະຄ່ອຍເຊົາໄ
 ປເອງໂດຍການໄດ້ພັກ ຜ່ອນ,
ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ແລະ ກິນອາຫານໃຫ້ພງພໍ. ເດັກຈະມີອາການດີຂຶ້ນໂດຍບໍຈ
່ �ຳ
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາ. ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອແມ່ນ ບໍໄ່ ດ້ຊວ
່ ຍຫຍັງເລີຍສ�ຳລັບການ
ເປັນຫວັດ. ບາງຄັ້ງ ຫວັດອາດພາໃຫ້ເກີດການຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຫູ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 18) ຫຼື
ຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຮູຄໍ (ໜ້າ 20).
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ຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຫູ
ຫາກສັງເກດເຫັນເດັກມັກຖູ ບໍລ
 ິເວນຫູ ແລະ ໄຫ້, ຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູອາດເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດຂອງການເຈັບນີ້ກເໍ ປັນ
ໄດ້.  ຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຫູມັກເກີດຂຶ້ນໃນເດັກໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກເດັກເປັນໄຂ້ຫວັດ ຫຼືນໍ້າມູກໄຫຼ. ພາກສ່ວນຂອງຜົ້
ງດັງມີບ່ອນທີເ່ ຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນຂອງຫູ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດກໍສາມາດຜ່ານເຂົາ
້ ໄປຫາກັນໄດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍ
ລະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນນີ.້
ອາການ

··ສຳລັບເດັກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວເຂົາສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າມີອາການເຈັບຫູ.
··ເດັກໄຫ້ ຫຼືຖູບໍລິເວນຫູ ຫຼືບໍລິເວນຫົວເ ບື້ອງໃດໜຶ່ງ.
 ້ອຍລົງ, ນອນຍາກ ຫຼືໄຫ້ແອ່ວ.
··ເດັກອາດມີອາການໄຂ້, ກິນດື່ມໜ
ການປິ່ນປົວ
ຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຫູອາດມີອາການເຈັບປວດແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກໄຫ້ຫຼາຍ. ແຕ່ຫາກວ່າເດັກທີ່
ຂ້ອນຂ້າງມີສຸຂະພາບດີ ແລະໄດ້ຮັບສານອາຫານດີ, ອາການດັ່ງ ກ່າວຈະຫາຍດີເອງ. ການໃຫ້ຢາແກ້ປວດ
ປາຣາເຊຕາໂມນ (ອາເຊຕາມີໂນເຟັນ) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດໄດ້.
ທ່ານສາມາດທົດລອງໃຊ້ນໍ້າມັນຜັກທຽມ, ການແກ້ໄຂຂັ້ນຕົ້ນອາດຊ່ວຍໄດ້. ແຊ່ຜັກ
ທຽມໄວ້ໃນນໍ້າມັນພືດໜຶ່ງ ຄືນ. ຈາກນັ້ນຢອດນໍ້າມັນໃສ່ໃນຫູເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້
ປະມານ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງຕ
 ໍ່ມ.ື້
ເມື່ອໃດທີເ່ ຮົາຄວນໃຫ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້
ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ິ (amoxicillin) ຫຼື ໂຄທີຣມ໊ອກຊາໂຊນ (cotrimoxazole) ອາດເປັນທາງ
ເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງໃຫ້ເດັກທີ່ມສ
ີ ຸຂະພາບບໍແ
່ ຂງແຮງມາກ່ອນ. ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຮາ່ ງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັ
ບເຊື້ອພະຍາດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ການຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຫູມແ
ີ ນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນແບບຊ�ຳເຮື້ອ, ການຕິດເຊື້ອແບບຊ�ຳເຮື້ອ ຫຼືກ
ານຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູນີ້ສາມາດພາໃຫ້ເກີດຫູ   ໜວກໄດ້. ຄວນໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເມື່ອ:
 ອງ ຫຼື ເລືອດໄຫຼອອກມາຈາກຮູຫູ.
··ສັງເກດເຫັນວ່າມີນໍ້າໜ
··ການອັກເສບຫູຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເປັນມາ 2-3 ມື້ແລ້ວ.
··ເດັກທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫຼືນ້ອຍກວ່ານັ້ນທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູ.
ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໃ
 ນໜ້າ 43 ແລະ 47 ສ�ຳລັບປະລິ
ມານຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຄວນໃຫ້.

ດູດນ�ຳ້ໜອງອອກໂດຍໃຊ້ເຈັຍອ່ອນໆ
ຫຼື ຜ້າໝູນບິດເຂົ້າກັນເປັນກຽວ
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍ
ຕ້ອງໄດ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝໍຫາກເດັກມີອາການດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ:້

··ເຈັບກະດູກຫ ົວບໍລິເວນຫຼັງກັບຫູ.
··ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ ຫຼື ຊັກ.
··ອິດເມື່ອຍ (ອິດເມື່ອຍຫຼາຍ ຫຼື ອ່ອນເພຍ)
 ວກ.
··ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ, ຫູໜ

ມີອາການເຈັບເວລາລູບຄ�ຳ 
ແລະ ບວມບໍລເິ ວນຫຼັງ ຫູເ
ຊິ່ງ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽ
ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອ
ຂອງບໍລເິ ວນຫຼັງ ຫູເອີ້ນວ່າ
ກະດູກ ຫຼັງ ຫູອັກເສບ.

ການປ້ອງກັນ
ບາງຄັ້ງເດັກອາດມີສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງເຂົາ
້ ໄປອຸດຕັນຮູຫູຂອງເດັກ. ພະຍາຍາມລອງເອົາສ
 ະແຣງທີເ່ ອົາເຂັມອອກ
ແລະ ປະສົມນໍ້າສະອາດເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ກັບນໍ້າຢາລ້າງຫູຢອດໃສ່ຫເູ ພື່ອລ້າງທ�ຳຄວາມສະອາດ. ຫຼືຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຍ
າກເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຢອດໃສ່ຫເູ ດັກໃຫ້ລອງເອົາແໜບຄ່ອຍໆຄີບເອົາສິ່ງແປກປອມນັ້ນອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການເອົາສິ່ງແປກປອມເຂົາ
້ ໄປໃນຮູຫ,ູ ເພາະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຫູອັກເສບໄດ້ ເນື່ອງຈາກອາດ
ມີເຊື້ອພະຍາດເຂົາ
້ ໄປໃນຫູ ຫຼື ອາດໄປເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍຫູຊອດໄດ້. ພຽງແຕ່ການເອົາຫຍັງເຂົາ
້ ໄປເລັກນ້ອຍກໍສາມາ
ດເຮັດໃຫ້ມນ
ັ ຕິດເຊືອ
້ ໄດ້.

ການລ້ຽງເດັກດ້ວຍນົມແມ່ຊວ
່ ຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຫໄູ ດ້.
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ເຈັບຄໍ
ສ່ວນໃຫຍ່ການເຈັບຄໍມັກເກີດຈາກການເປັນຫວັດ. ອາດສັງເກດເຫັນວ່າຮູຄແ
ໍ ດງ
ແລະ ເຈັບເມື່ອເດັກກືນອາຫານ. ຕ່ອມທອນຊິນ (ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງ 2 ທ່ອນທີ່ສາມາ
ດເຫັນໄດ້ທາງໃນຜົ້ງ ປາກທັງສອງຂ້າງ) ອາດມີລັກສະນະໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ 
ເຈັບປວດ ຫຼືມນ
ີ ໍ້າໜອງໄຫຼອອກມາ.
ການປິ່ນປົວ

··ໃຫ້ດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້, ຊາ ຫຼືນໍ້າອຸ່ນກໍໄດ້.
··ສອນໃຫ້ເດັກຮູ້ວິທີບ້ວນປາກໃສ່ນໍ້າເກືອອຸ່ນ (ເກືອເຄິ່ງບ່ວງກາເຟໃນນໍ້າ
ໜຶ່ງຈອກ).

··ໃຫ້ຢາແກ້ປວດ ປາຣາເຊຕາໂມນ (ອາເຊຕາມີໂນເຟັນ - ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ້າ 39 ສຳລັບປະລິມານຢາທີ່ຄວນໃຫ້.
ສ�ຳລັບການເຈັບຄໍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ບໍໄ່ ດ້ຊວ
່ ຍຫຍັງ ແລ ະບໍ່ຄວນໃຊ້.
ແຕ່ມີການເຈັບຄໍຊະນິດໜ
 ຶ່ງ ທີ່ມັກເກີດໃນເດັກ - ເຮົາເອີ້ນວ່າຄໍອັກເ ສບຍ້ອນເຊື້ອແບັກທ
 ີເຣັຍ ມັນເປັນການອັກເສບທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວນປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເປນີຊລ
ີ ນ
ິ (penicillin).
ອາການຂອງການອັກເສບຄໍອັກເສບຍ້ອນເຊືອ
້ ແບັກທີເຣັຍ
 ອງ (ເຫັນເປັນແຜ່ນສີຂາວ) ບໍລິເວນຮູຄໍ.
··ມີອາການບວມ ແລະ ເປັນໜ
··ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງບໍລິເວນຄໍໃຫຍ່ບວມ ແລະ ເຈັບ, ສາມາດລູບຄຳໄດ້ບໍລິເວນຫຼັງຫູ.
··ມີໄຂ້.
··ບໍ່ໄອ ຫຼື ນໍ້າມູກຍ້ອຍ.
ຫາກວ່າເດັກມີອາການ 3 ຫຼື 4 ອາການໃນອາການເຫຼົ່ານັ້ນ, ການຕິດເ ຊືອ
້ ນ
 ີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າແມ່ນຄໍ
ອັກເສບຍ້ອນເຊື້ອແບັກທ
 ີເຣັຍ ແລະ ຄວນປິ່ນປົວໄດ້ (ດ້ວຍຢາເປນີຊລ
ີ ນ
ິ (penicillin) ຫຼື ອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ິ
(amoxicillin) ໂດຍໃຫ້ກິນລຽນຕິດກັນ 10 ມື,້ ຫຼື ໃຫ້ຢາເພນີຊລ
ີ ນ
ິ (penicillin) ແບບຊັກກໍໄດ້,
ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດ ໃຫ້ອ່ານໜ້າ 46). ການຕ້ວຍເອົາຄໍໄປປູກເຊື້ອເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະບົ່ງມະຕິໄດ້ແນ່ນອນວ່າເດັ
ກເປັນຄໍອັກເ ສບຍ້ອນເຊືອ
້ ແບັກທ
 ີເຣຍ ແລະ ຄວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດໃນບ່ອນທີ່ມເີ ງື່ອນໄຂ.
ການປະປ່ອຍບໍໃ່ ຫ້ການປິ່ນປົວ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍອັກເ ສບມີອາການເຈັບ ແລະ
ອັນຕະລາຍເຮົາເອີ້ນວ່າພະຍາດໄຂ້ ແລະ ມີຂອ
ໍ່ ັກເສບ.

20 February 2018

ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ພະຍາດໄຂ້ ແລະ ມີຂອ
ໍ່ ັກເສບ
ພະຍາດໄຂ້ ແລະ ມີຂອ
ໍ່ ັກເສບມັກເກີດຫຼັງຈາກການອັກເສບຄໍຍ້ອນເຊື້ອແບັກທ
 ີເຮັຍ ແລະ
ມັກເກີດກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 5 ຫາ 15 ປີ. ຫາກເດັກມີອາການເຫຼົ່ານີ້ 2 ຫາ 4 ອາທິດຫຼັງຈາກເຈັບຄໍ,
ເດັກອາດເປັນພະຍາດພະຍາດໄຂ້ ແລະ ມີຂອ
ໍ່ ັກເສບກໍເປັນໄປໄດ້:

··ເຈັບຕາມຂໍ່ກະດູກ, ໂດຍສະເພາະຂໍ່ມື ແລະ ຂໍຕ່ ີນ
··Fever
··ມີໄຂ້
 ັງບ
ລ
ໍ ເິ ວນຕົນຕົວ, ແຂນ, ຫຼື ຂາ, ແຕ່ຈະບໍ່ເກີດຢູໜ
່ ້າ
··ອາດສັງເກດເຫັນວ່າມີຜື່ນຂຶ້ນເປັນວົງຢູ່ລຸ່ມຜິວໜ
··ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ບໍລິເວນໃບໜ້າ, ຕີນ ຫຼືມື (ເຮົາເອີ້ນອາການນີ້ວ່າການກະຕຸກທີ່ຄວບ
ຄຸມບໍ່ໄດ້)

 ້າເອິກ.
··ອິດເມື່ອຍອ່ອນແຮງ, ຫາຍໃຈຫອບ, ເຈັບໜ

ຫາກວ່າທ່ານຄິດວ່າເດັກໜ້າຈະເປັນພະຍາດໄຂ້ ແລະ ມີຂອ
ໍ່ ັກເສບ, ໃຫ້ຢາເປນີຊລ
ີ ນ
ິ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 45)
ສໍາລັບການ ປິ່ນປົວພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ.ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝໍເພື່ອກ
 ານປິ່ນປ
ວ
ົ . ພະຍາດໄຂ້ ແລະ
ມີຂໍ່ອັກເສບສາມາດເຮັດໃຫ້ແຕະຕ້ອງລະບົບຫົວໃຈໄດ້. ເຮົາເອີ້ນວ່າພະຍາດຫົວໃຈຍ້ອນຂໍອ
່ ັກເສບ ແລະ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກພິການ ຫຼືເສຍຊີວິດແ
 ຕ່ຍັງນ
 ້ອຍໄດ້.

ພະຍາດຄໍຕີບ
ພະຍາດຄໍຕີບເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍເຊິ່ງມັນເລີມ
່ ຈາກກາ
ນເຈັບຄໍ ແລະ ມີໄຂ້ເລັກໜ
 ້ອຍ. ຫ
 ຼັງຈາກນັ້ນ ສ
 ອງສາມມື້ຕໍ່ມາ,
ອາດສັງເກດເຫັນວ່າມີຝ້າສີຂາວ ຫຼືມນ
ົ່ ປົກຢູ່ທາງຫຼັງຂອງຮູຄ.ໍ
ສ່ວນໃຫຍ່ສຽງຂອງເດັກຈະແຫບ, ຄໍບວມໃຫຍ່ ແລະ
ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນເໝັນ. ຝ້າສີຂາວ ຫຼືມນ
ົ່ ທີ່ປົກຢູ່ຫຼັງຮູຄໍ ແລະ
ການບວມນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີການຫາຍໃຈຍາກ ຫຼືຫາຍໃຈບໄໍ່ ດ້.
ການປິ່ນປົວ

··ໃຫ້ຂ ຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ າກແພດໝເໍ ພື່ອກ ານປິ່ນປ ົວ. ອ າດຈະມຢີ າທີ່ຊ່ວຍຕ້ານພິດຂອງເຊື້ອ.
··ໃຫ້ຢາອີຣີໂທຣໄມຊິນ (erythromycin) (ອ່ານໜ້າ 47) ຫຼື ເປນີຊີລິນແບບສັກ (penicillin) (ອ່ານໜ້າ 46).
··ບ້ວນປາກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນປະສົມເກືອເລັກໜ້ອຍ.
··ໃຫ້ຫາຍໃຈເອົາອາຍນໍ້າຈະຊ່ວຍຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ຫາກວ່າຝ້າທີ່ປົກໃນຮູຄໍໜາຂຶ້ນ ນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເດັກມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ, ໃຫ້ເຊັດບໍລເິ ວນນັ້ນດ້ວຍຜ້າ
ທີ່ສະອາດ.
ພະຍາດຄໍຕີບສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍດ້ວຍການສັກວັກຊີນ DPT. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ມໃີ ນ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະ ຄວນເອົາລູກຂອງທ່ານໄປສັກເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ
ອາການເລີມ
່ ຕົ້ນຂອງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍແມ່ນ ໄຂ້, ນໍ້າມູກຍ້ອຍ, ເຈັບຕາ ແລະ
ຕາແດງ, ມີໄອ ຮ່ວມນ�ຳ. ອາການເຫຼົ່ານີເ້ ລີມ
່ ເປັນໄດ້ 10 ມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ສາ
ໍ ຜັດກັບຄົ
ນທີເ່ ປັນໝາກແດງ. ຈາກນັ້ນກໍຈະມີອາການເຈັບປາກ ແລະ ຖອກທ້ອງກໍຕາມມາ.
ສຸດທ້າຍຜື່ນກໍຈະປາກົດອອກມາທາງດ້ານຫຼັງໃບຫູ ແລະຄໍ, ລາມໄປຫາໃບໜ້າ
ແລະຕົນໂຕ, ແລະຕາມແຂນ ແລະຂາ.
ການປິ່ນປົວ
ເດັກທີເ່ ປັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍສາມາດຫາຍດີໄດ້ພາຍໃນ 5 ຫາ 10 ມື້ ຖ້າຫາກທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາກິນດື່ມອາຫາ
ນໄດ້ ແລະພັກ ຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ:

··ໃຫ້ເຂົາດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ. ຫາກເດັກຖອກທ້ອງ ຫຼືມີອາການຂາດນໍ້າ, ໃຫ້ດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່ເລື້ອຍໆ.
··ສືບຕໍ່ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນົມແມ່ຫາກເດັກຍັງກິນນົມແມ່ຢູ່. ໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າເລື້ອຍໆເທົ່າທີ່ເຂົາຕ້ອງການ
ຫຼືສາມາດຮັບໄດ້. ຫາກວ່າເດັກມີບັນຫາໃນການດູດນົມແມ່, ໃຫ້ປ້ອນເດັກດ້ວຍບ່ວງກໍໄດ້.

··ໃຫ້ເດັກກິນອາຫານຫຼາຍໆຄັ້ງໃນໜຶ່ງມື້. ຫາກວ່າເດັກບໍ່ສາມາດກືນໄດ້ ຫຼືກືນລໍາບາກ, ໃຫ້ເດັກຊົດນໍ້າແກງ,
ເຂົ້າຕົ້ມ ແລະ ນໍ້າໝ
 າກໄມ້ເອົາກໍໄດ້.

··ໃຫ້ຢາແກ້ໄຂ້ ປາຣາເຊຕາໂມນ (ອາເຊຕາມີໂນເຟັນ ຫຼືແກ້ປວດ ໄອບູໂພຣເຟັນເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບ
ແລະ ໄຂ້. ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 39.

··ໃຫ້ວິຕາມິນ ເອ.

ອາການທີ່ອັນຕະລາຍຂອງໄຂ້ໝ
 າກແດງນ້ອຍແມ່ນມັນສາມາດພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດອື່ນທີ່ຮຸນແ
ຮງໄດ້. ນີເ້ ປັນສິ່ງ ທີ່ສາໍ ຄັນທີ່ມັກເກີດໃນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຫຼືຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ  ຫຼື ພະຍາດອື່ນໆ.
ໃຫ້ເບິ່ງ ບັນຫາດັ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ້ ແລະ ການປິ່ນປົວໂດຍດ່ວນ:

··ຖອກທ້ອງ: ໃຫ້ປົວດ້ວຍການໃຫ້ດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່. ໃຫ້ພາເດັກໄປພົບແພດຫາກອາການບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນ 1 ຫາ
2 ມື້.

··ຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູ: ເກີດຈາກເຊື້ອໝາກແດງນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຫູຫນວກໄດ້. ໃຫ້ການປິ່ນປົວອາການເຈັບ
ຫູທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍຢາອາມ໊ອກຊີຊີລິນ (amoxicillin) (ອ່ານໜ້າ 42 ຫາ 43) ຫຼື ຢາໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ
(cotrimoxazole) (ອ່ານໜ້າ 47).

 າກແດງນ້ອຍສາມາດພາໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ປ້ອງກັນບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໃຫ້ຢາວິຕາ
··ບັນຫາຂອງສາຍຕາ: ໄຂ້ໝ
ມິນ ເອໃນເດັກທຸກຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 53).

··ປອດອັກເສບ: ຫາກເດັກທີ່ເປັນໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍມີອາການຫາຍໃຈໄວກວ່າປົກກະຕິ, ຫຼືຫາຍໃຈຍາກຂຶ້ນ,
ໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບປອດອັກເສບ. ອ່ານເບິ່ງໜ
 ້າ 14.

··ຍື່ອຫຸ້ມສະຫມອງອັກເສບ: ໃຫ້ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຫາກສັງເກດວ່າເດັກມີລັກສະນະສັບສົນ, ເຈັບຫົວແຮງ,
ມີຊັກ, ຫຼືໝົດສະຕິ. ອ່ານເບິ່ງໜ
 ້າ 13.
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ

ການປ້ອງກັນ
ເດັກທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານໄຂ້ໝາກແດງ (ເບິ່ງ ບົດກ
 ຽ່ ວກັບວັກຊີນ -ກ�ຳລັງ
ຂຽນຂຶ້ນຢູ່). ຫາກເດັກຄົນໃດໜຶ່ງ ຕິດເຊືອ
້ ໝ
 າກແດງ, ທ່ານກໍສາມາດປົກປ້ອງເດັກຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນ
ຄອບຄົວ ຫຼໂື ຮງຮຽນດ້ວຍ ການໃຫ້ຢາວັກຊີນໂດຍດ່ວນ. ໃຫ້ເດັກທີ່ຕິດເຊືອ
້ ພັກ ຜ່ອນຢູເ່ ຮືອນ ແລະ
ຫາກເປັນໄປໄດ້ຄວນແຍກເຂົາອອກຈາກ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ເຈັບເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພີ່ນ້
ອງກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍມ
່ ີອາການຂອງໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍກໍຕາມ. ດັ່ງນັ້ນທາງທີ່ດີກໍຄວນໃ
ຫ້ເຂົາເຈົ້າພັກຢູ່ບາ້ ນຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າແຂງແຮງດີແທ້. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ມີການແຜ່ລາມຂອງພະຍ
າດໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນ. ທ່ານຈະຕິດເຊືອ
້ ໝ
 າກແດງນ້ອຍພຽງແຕ່ຄັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນກ
 ໍ່
ມີພູມຄຸມ
້ ກັນປ້ອງກັນພະຍາດນໄີ້ ດ້.

ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່
ອາການ

··ໄຂ້ຕໍ່າ, ຕໍ່າກວ່າ 38.3 ອົງຊາເຊ (100 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ)
··ຜື່ນເລັກໜ້ອຍເລີ່ມຈາກໜ້າ ແລະ ລາມໄປຫາຕົນໂຕ.
··ຄຳພົບຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງບວມຫຼັງຫູ, ດ້ານຫຼັງກ້ານຄໍ ແລະ ຫົວ.
ໃນເດັກ ແລະ ຄົນໜຸ່ມ, ໝ
 າກແດງໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ຮຸນແຮງຫາກທຽບໃສ່ໝາກແດງນ້ອຍ.
ມັນສາມາດຫາຍດີເອງໄດ້ພາຍໃນ 3 ຫາ 4 ມື.້
ໃນຜູ້ຍິງ, ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບຂໍ່ຫົວເຂົາ
່ , ມື ແລະ ນິ້ວໄດ້.

ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ. ແມ່ຍິງ
ທີ່ຖືພາຄວນຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ ທີເ່ ປັນໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່.

ສິງ່ ທີຈ
່ ະຊ່ວຍປ້ອງກັນແມ່ຍງິ ຖືພາຈາກໝາກແດງໃຫຍ່ແມ່ນການໃຫ້ຢາວັກຊີນໃນເດັກ
ທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ໝາກສຸກໝາກໃສ
ໝາກສຸກໝາກໃສເຮັດໃຫ້ເກີດມີໄຂ້ຕໍ່າໆ, ມີຜື່ນແດງ ແລະ ຄັນ. ຜື່ນມັກຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຕົນໂຕ ແລະ
ລາມໄປຫາໃບໜ້າ, ແຂນ ແລະ ຂາທັງສອງເບື້ອງ. ຈາກນັ້ນຕຸ່ມຈະກາຍເປັນລັກສະນະເປັນຕຸ່ມນໍ້າໂພງ ແລະ
ແຕກອອກເປັນສະເກັດແຜເປື່ອຍ.
ໝາກສຸກໝາກໃສມັກຈະຫາຍດີເອງພາຍໃນເວລາໜຶ່ງອາທິດ. ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ມເີ ກົາຕຸ່ມຄັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຊື້
ອແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຜິວໜັງເກີດມີການຕິດເຊື້ອໄດ້.
ຊ່ວຍເດັກບໍໃ່ ຫ້ເຂົາເກົາຕຸ່ມຜື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ. ຕັດເລັບຂອງເດັກໃຫ້ສນ
ັ້ ແລະ ມືຕ້ອງສະອາດຢູສ
່ ະເໝີ.
ຫຼືທ່ານອາດຈະໃສ່ຖົງມືໃຫ້ເດັກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເກົາ. ບັນເທົາອາການຄັນໃຫ້ເດັກໂດຍການສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າ
ທີ່ສະບາຍ ແລະ ບໍ່ຮ້ອນ, ໃຫ້ເດັກກິນພືດທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດພ້ອມທັງ ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ.
ການໃຫ້ຢາ ລົດອາການຄັນເຊັ່ນ ຄລໍເຟນິຣາມິນກໍສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການຄັນໄດ້ຄືກັນ. ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜ
 ້າ
49.
ໝາກສຸກໝາກໃສກໍສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ (ເບິ່ງບ
 ົດທີ່ເວົ້າກ
 ຽ່ ວກັບວັກຊີນ -ກ�ຳ
ລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່). ຖ້າວ
 ່າທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ຫຼເື ຄີຍເປັນໝາກສຸກໝາກໃສມາກ່ອນ, ນັ້ນແມ່ນທ່ານມີພູມຄຸມ
້ ກັ
ນຕໍ່ພະຍາດນີແ
້ ລ້ວ.

ຂີຫ
້ ິດ
ຂີ້ຫິດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການຄັນໄປຕາມຕົນໂຕ, ມື, ແຂນ, ຂາ ແລະ ບໍລເິ ວນອະໄວຍະວະເພດ.
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກເກີດຂຶ້ນໃນເດັກ. ຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດຂີ້ຫິດ ແລະ
ບັນຫາພະຍາດຜິວໜັງອື່ນໆ, ໃຫ້ອ່ານເພີ່ມໃນບົດກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຜິວໜັງ,
ເລັບ ແລະ ຜົມ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

ໝາກເບີດ
ໝາກເບີດເລີມ
່ ຈາກການມີໄຂ້, ອິດເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ ແລະ ກິນອາຫານໄດ້
ໜ້ອຍລົງ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເຈັບເວລາອ້າປາກເພື່ອ ຫຼືກິນອາຫານ.
ສອງມື້ຕໍ່ມາ, ອາການບວມເຈັບຈຶ່ງ ຄ່ອຍປາກົດໃຫ້ເຫັນບໍລເິ ວນຫຼັງ ຫູຫາລຸ່
ມກ້ອງຄາງກະໄຕ, ດັ່ງເຊັ່ນໃນຮູບນີ.້ ມັນອາດເປັນເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງ ແລະ
ລາມໄປຫາອີກເບື້ອງໜຶ່ງໄດ້.
ໝາກເບີດຈະຫາຍດີເອງໄດ້ປະມານ 10 ມື.້ ຫາກອາການບວມຍັງ ບໍ່ຫາຍໄປ, ມັນອາດເກີດຈາກບັນຫາອື່ນ.
ຂາດສານອາຫານ (ອ່ານໜ້າທີ 20 ໃນອາຫານທີ່ດເີ ຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ) ແລະ ຕິດເຊື້ອ HIV
(ອ່ານການຕິດເຊື້ອເ ອັດໄ
 ອວີ HIV ແລະ AIDS ເອດສ- ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່) ທັງສອງພະຍາດນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເ
ກີດການບວມແບບຊໍາເຮື້ອ ແລະ ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຢູ່ກ້ອງຫູເຊິ່ງອາດມີລັກສະນະຄ້າຍກັບໝາກເບີດ.
ບໍ່ຄ່ອຍພົບກ
 ານຕິດເ ຊື້ອໝາກເບີດທ
 ີ່ສາມາດລາມໄປຫາຫູ ຫຼືສະໝອງ. ໃຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອ
ຈາກແພດໝໍທັນທີທັນໃ
 ດຖ້າວ
 ່າບ
 າງຄົນມ
 ີອາການໃດໜຶ່ງຂ
 ອງເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ (ໜ້າ13)
ຫຼເື ດັກມີບັນຫາຂອງການໄດ້ຍິນ.
ໝາກເບີດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໄດ້ຮັບວັກຊີນ (ເບິ່ງ ບົດກ່ຽວກັບວັກຊີນ -ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).
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ໂປລິໂອ
ໂປລິໂອຖືວ່າເປັນພະຍາດທີ່ຮາ້ ຍແຮງ. ມັກເລີມ
່ ເກີດຈາກການເປັນໄຂ້ຫວັດ, ມີໄຂ້,
ຖອກທ້ອງ, ຮາກ ແລະ ເຈັບຕາມກ້າມຊີ້ນ. ເດັກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະຫາຍດີໄດ້ໄວ.
ແຕ່ສ�ຳລັບເດັກຈ�ຳນວນໜຶ່ງ, ໂປລິໂອແມ່ນເ ປັນອ
 ັນຕ
 ະລາຍຕໍ່ກ້າມຊີ້ນເ ດັກ.
ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຈະມີອາການອ່ອນແຮງ, ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດຢູຂ
່ າເບື້ອງໃ
ດໜຶ່ງ. ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ຂາເປ້ຍລ່ອຍໄດ້. ຫາກມີອາການເປ້ຍລ່ອຍ,
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຂາເດັກລີບເຂົາ
້ ແລະ ນ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ຂາອີກເບື້ອງໜຶ່ງຍັງເປັນປົກ
ກະຕິ. ຫາກທ່ານສັງເກດເຫັນເດັກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມລ
ີ ັກສະນະເປ້ຍລ່ອຍເບື້ອງໃດ
ໜຶ່ງ ຫຼືທັງສອງເບື້ອງ, ໃຫ້ພາໄປພົບແພດເພື່ອໃຫ້ການປິ່ນປົວທັນທ
 ີທັນໃ
 ດ.
ໂປລິໂອສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດໄດ້. ການໃຫ້ຢາແກ້ປວດ
ປາຣາເຊຕາໂມນ (ອາເຊຕາມີໂນເຟັນ) ຫຼື ໄອບູໂຟຣເຟັນ ibuprofen
ກໍສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບໄດ້. ໃຫ້ເອົາຂາເດັກແຊ່ໃນນໍ້າອຸ່ນ, ເຝິກແອບບໍລເິ ວນແຂນ-ຂາທີ່ຖືກ
ເເຕະຕ້ອງໃຫ້ເດັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບໍໃ່ ຫ້ເດັກພິການໄດ້.້ ໃຫ້ອ່ານບົດທີ 7 ສ�ຳລັບເດັກ
ທີ່ພິການໃນໜູ່ບາ້ ນ.
ການປ້ອງກັນ
ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂປລິໂອ. ການໂຄສະນາວັກຊີນເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຊວ
່ ຍເຮັດໃຫ້ ໂປ
ລິໂອຫາຍໄປຈາກຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກນີ.້ ຫາກເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ, ພະຍາດນີ້ກໍຈະຫາຍໄປ.

ການຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ HIV ແລະ AIDS ເອດສ
ການຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍອ່ອນເພຍ, ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸມ
້ ກັນຕໍ່າເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນປອດອັກເສບ,
ວັນນະໂລກ, ຖອກທ້ອງ ແລະເປັນພະຍາດອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ. ມັນເປັນສິ່ງ ທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງບົ່ງມະຕິໃຫ້ໄວ
ຫາກເດັກມີເຊື້ອ ເອັສໄອວີ .
ຫາກທ່ານຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ໃນຄ�ຳຖາມເຫຼົ່ານີ,້ ກະລຸນາອ່ານບົດ ການຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ  ແລະ ເອດສ (ກ�ຳ
ລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).

··ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອ ເອັສໄອວີ ໃນບໍລິເວນທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ບໍ?
··ເຈັ້າເປັນພໍ່ ຫຼື ແມ່ທີ່ໜ້າຈະມີເຊື້ອ ເອັສໄອວີ  ຫຼືບໍ?
··ທ່ານໄດ້ດູແລແມ່ຍິງທີ່ຖືພາທີ່ອາດຈະມີເຊື້ອ ເອັສໄອວີ ຫຼື ບໍ?
··ທ່ານໄດ້ດູແລເດັກທີ່ອາດຈະຕິດເຊື້ອ ເອັສໄອວີ ຫຼື ບໍ?
··ທ່ານໄດ້ດູແລເດັກທີ່ເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ເຈັບເປັນຫຼາຍກວ່າເດັກທົ່ວໄປ ຫຼື ບໍ?
ຢາປິນ
່ ປົວ ເອັສໄອວີ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີ່ຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີ ໃຫ້ເຂົາມີອາຍຢ
ຸ ນ
ື , ສຸຂະພາບດີໄດ້.
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ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ�ຳເນີດ (ເດັກກະຕຸກ)
ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ�ຳເນີດແມ່ນອາການໜຶ່ງຂອງສະໝອງພິການເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດ
ປົກະຕິ.

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

··ເດັກມີບັນຫາໃນການລ້ຽງ, ເດັກອາດແອ່ວ ແລະ ໄຫ້ຕະຫຼອດ ຫຼືເດັກອາດງຽບຜິດປົກກະຕິ.
··ເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເດັກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມ ກີ ານຊັກກ ະຕຸກ
ປະມານເຄິ່ງ ໜຶ່ງຂອງເດັກທີ່ມສ
ີ ະຫມອງພິການມາແຕ່ກ�ຳເນີດມີການຄິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຊາ
້ . ແຕ່ບໍ່
ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະເປັນແບບນີ້ໝົດທຸກຄົນ. ເດັກທີ່ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ�ຳເນີດສາມາດຫຼິ້ນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ
ໄປໂຮງຮຽນກໍໄດ້.

ໃບໜ້າ, ຄໍ ຫຼື ຕົນໂຕບິດບ້ຽວ
ແລະ ກະຕຸກ. ກ້າມຊີ້ນ ແລະ
ຂາບິດກ້ຽວເຂົ້າກັນຄືກັ ບມີດຕັດ.

ສະໝອງພິການມາແຕ່ກ�ຳເນີດບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ແຕ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີ່ພິການນີ້
ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ການຊືສ
່ ານ ແລະ ດູແລຮັກສາຕົນເອງດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ. ໃຫ້ສອບຖາມປຶກສາກັບສູນ
ຟື້ນຟູຄົນພິການ ຫຼືຄຼີນິກທີ່ຢູ່ໃກ້ບາ້ ນທ່ານ ແລະໃຫ້ເບິ່ງໃ
 ນປມ
ື້ ເ ດັກພ
 ິກ
 ານໃນໝູ່ບາ້ ນສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ
ກັບການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ມສ
ີ ະໝອງພິການມາແຕ່ກ�ຳເນີດ.
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ສະດືສວດ (ສະດືລອດ)
ທ້ອງທີ່ສວດນູນອອກມາແບບໃນຮູບນີແ
້ ມ່ນເກີດມາຈາກການແຍກອອ
ກຈາກກັນຂອງກ້າມຊີ້ນໜ້າທ້ອງ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັນ ຈະປິດເອງ ແລະ
ກໍບຈ
ໍ່ ໍາເປັນໃຊ້ຢາປິ່ນປົວ. ການທີ່ໃຊ້ຜ້າມາພັນບໍລເິ ວນນັ້ນໄວ້ມນ
ັ ບ
 ໍ່ຊວ
່ ຍຫັຍງ
(ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ສະດືຫຼຸບລົງໄປ, ເດັກຈະບໍເ່ ຈັບອີກ).
ຫາກວ່າມີໄສ້ສວດໃຫຍ່ອອກມາແບບນີ້ ມັນບໍໄ່ ດ້ເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງ
ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຫາຍດີເອງໄດ້. ຖ້າຫາກຍັງເຫັນຢູຈ
່ ົນເດັກມີອາຍຸຮອດ 5 ປີ,
ຄວນໄປປຶກສາກັບແພດໝໍ. ບາງທີອາດຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດ.

ອັນທະບວມ, ອັ່ງນໍາ້ ແລະ ໄສ້ເລືອ
່ ນ
ຖົງ ທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມລູກອັນທະເອີ້ນວ່າຖົງອັນທະ, ມີນໍ້າ ຫຼືພາກສ່ວນຂອງໄສ້ທີ່ຍື່ນອອກມານີເ້ ປັ
ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການບວມເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງຂອງອັນທະ. ທ່ານສາມາດຫາສາເຫດ
ຂອງບັນຫາດັ່ງ ກ່າວໄດ້ໂດຍການໃຊ້ໄຟສາຍຊ່ອງຈາກທາງດ້ານຫຼັງຂອງຖົງອັນທະ.
 າຍວ່າຖົງອັນທະເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າ.
··ຖ້າວ ່າມັນສາມາດຊ່ອງຜ່ານນັ້ນໝ

ເຮົາເອີ້ນອາການນີ້ວ່າ ນໍ້າອັ່ງທ
 ີ່ຖົງອັນທະ ແລະ ສາມາດຫາຍດີເອງໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າ
ເປັນດ
 ົນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີຄວນໄປປຶກສາກັບແພດຫມໍ.

··ຖ້າວ ່າໄຟບໍ່ສາມາດຊ່ອງຜ່ານໄດ້ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຖົງອັນທະຈະມີລັກສະນະໃຫຍ່ຂຶ້ນ

ເມື່ອເວລາເດັກໄອ ຫຼືໄຫ້, ນັ້ນໝາຍວ່າພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໄສ້ໄດ້ລອດລົງມາໃສ່ຖົງ.
ສິ່ງນີ້ເຮົາເອີ້ນວ່າໄສ້ເລື່ອນ (ໄສ້ລອດ).

ໄສ້ເລື່ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄດ້ທັງເດັກ ຜູ້ຊາຍ
ຫຼເື ດັກ ຜູ້ຍິງ. ຖ້າຫາກວ່າມັນບວມໃຫຍ່ເມື່ອເດັກໄຫ້ ຫຼໄື ອ ນັ້ນ
ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າແມ່ນໄສ້ເລື່ອນ. (ຫາກຂະໜາດມັນຍັງ ຄືເກົ່າ,
ມັນອາດແມ່ນຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງ, ໃຫ້ອ່ານວິທີກວດຄົນເຈັບ - ກ
 �ຳລັງ
ຂຽນຂຶ້ນຢູ່).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ໄສ້ເລື່ອນຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວດ້ວຍການຜ່າຕັດ. ທ່ານອາດສາມາດຍູມ
້ ນ
ັ ເຂົາ
້ ໄປເອງກໍໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ:
1.

 າກວ່າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຢານອນຫຼັບ (ໄດອາເຊປັມ)
ຫ
ແກ່ເດັກກ່ອນ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 48).

2.

 ຊ້ໝ
ໃ
 ອນ, ຫຼື ໃຊ້ໄມ້ຄໍ້າດັນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຕຽງ ຫຼືເສື່ອເພື່ອເຮັ
ດໃຫ້ສະໂພກຂອງເດັກຢູ່ສູງກວ່າຫົວຂອງເດັກ.

3.

 ຫ້ເດັກງໍຫົວເຂົ່າເຂົ້າ ແລະ ໃຫ້ເດັກຍະຂາໄປເບື້ອງທີ່ໄສເລື່ອນ ໃ
ເຮັດຂາຄືກັບກົບ.

4.

 ຊ້ຜ້າເຢັນ ຫຼືແຜ່ນຜ້າເຢັນໃສ່ນໍ້າກ້ອນໃສ່ບ່ອນທີ່ໄສ້ເລື່ອນເພື່ອຫຼຸ
ໃ
ດຜ່ອນອາການບວມ. ປະໄວ້ 10 ນາທີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

5.

 າກວິທີນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ, ພະຍາຍາມລອງເອົາມືດັນໄສ້ເລື່ອນຄ່ອຍ
ຫ
ໆເພື່ອໃຫ້ມັນເຂົ້າທີ່.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່ ເດັກກໍຍັງ ຕ້ອງການການຜ່າຕັດຢູ່ດ,ີ ເຖິງວ່າທ່ານຈະດັນເອົາໄສ້ເຂົາ
້ ໄປແລ້ວກໍຕາມ.

ຖົງອັນທະທີເ່ ຈັບແບບຮຸນແຮງ, ໂດຍສະເພາະຫາກເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ມັກມີການບິ
ດຢູ່ທາງໃນຮ່າງກາຍ. ເຮົາເອີ້ນອາການນີ້ວ່າ ອັນທະບິດ ແລະ ເດັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດທັນ
ທີເພື່ອຮັກສາແກ່ນອັນທະໄວ້.

ການບາດເຈັບ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດ
ເດັກມັກຈະເກີດການບາດເຈັບ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກວ່າຜູໃ້ ຫຍ່, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວການປິ່ນປົວສ�ຳລັບການ
ບາດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການບາດເຈັບຕ່າງໆແມ່ນໃຊ້ວິທີການປິ່ນປົວແບບດຽວກັນກັບຜູໃ້ ຫຍ່. ໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່
ຽວກັບການປິ່ນປົວການບາດເຈັບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນບົດທີເ່ ວົ້າກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.
ການບາດເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ໃນເດັກສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ການສະໝັກອາຫານ
ການສະໝັກເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຂອ
້ ນຂ້າງຮ້າຍແຮງໃນເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ. ຫາກວ່າເດັກມີໄອ ຫຼື ເວົ້າໄດ້,
ໃຫ້ເບິ່ງຈົນວ່າເດັກໄອເອົາສິ່ງ ທີ່ສະໝັກອອກມາໄດ້. ຫາກເດັກບໍ່ສາມາດໄອ ຫຼເື ວົ້າໄດ້, ໃຫ້ຊວ
່ ຍເດັກດ້ວຍການ
ຍູຈ
້ າກດ້ານຫຼັງ ແລະ ດັນແຮງໃສ່ໜ້າເອິກຂອງເດັກ, ຫຼເື ດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ດັນມືໃສ່ກ້ອງລີນ
້ ປີ່
ເພື່ອດັນເອົາສິ່ງ ທີ່ຄາຄໍເດັກອອກ. ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງ ໜ້າ 4 ຫາ 5 ໃນບົດກ່ຽວກັບກ
 ານປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.
ວັດຖຸທີມຮ
ີ ູບຊົງເປັນວົງມົນ, ອາຫານທີເ່ ປັນລັກສະນະເປັນວຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດອ
າການສະໝັກໃນເດັກນ້ອຍ. ຫຼີກເວັ້ນການເອົາເຂົາ
້ ໜົມອົມ, ໝ
 າກຖົ່ວດິນ, ລູກຊີ້ນກ້ອນ, ຊີດສກ້ອນ ຫຼື
ຜັກທີຕັດເປັນກ້ອນໃຫ້ເດັກກິນ. ອາຫານທີເ່ ໝາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍຄວນເປັນອາຫານທີ່ອ່ອນ ແລະ
ຕັດໃຫ້ພໍດີຄ�ຳ ກືນໄດ້ງ່າຍ.
ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ໝາກບີ່ , ຫຼຽນ ແລະ
ປູມເປົ້າແມ່ນສາເຫດຫຼັກໆທີເ່
ຮັດໃຫ້ເກີດການສະໝັກ ແລະ
ຄວນເກັ ບໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ.
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ການບາດເຈັບ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດ

ສານພິດ
ສານພິດລວມມີຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ນໍາ
້ ຢາເຮັດຄວາມສະອາດຕ່າງໆຄວນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ ຫຼື ຖ້ານທີ່ຢສ
ູ່ ູງ
ລ໋ອກໃສ່ກຸນແຈໄວ້ບໃໍ່ ຫ້ເດັກສາມາດເອົາໄດ້. ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການແກ້ພິດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ
ການແຍກຊະນິດຂອງພິດ, ໃຫ້ອ່ານໜ້າທີ 44 ຫາ 47 ໃນບົດທີ່ເວົ້າກຽ່ ວກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

ການຈົມນໍາ້
ເດັກສາມາດທີ່ຈະຈົມນໍ້າໃນໜອງ, ຮ່ອງນໍ້າ ຫຼແ
ື ມ້ແຕ່ຄຸນໍ້າກໍເປັນໄປໄດ້. ເຮົາຕ້ອງໄ
ດ້ເບິ່ງແຍງເດັກຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອເຂົາຢູ່ໃກ້ບ່ອນທີ່ມນ
ີ ໍ້າ. ເດັກທີໃ່ ຫຍ່ແດ່ແລ້ວ,
ໂດຍສະເພາະເດັກ ຜູ້ຊາຍ, ມັກຈະຈົມນໍ້າຍ້ອນຂາດຄວາມລະວັງ
ເມື່ອເດັກລອຍນໍ້າໃນບ່ອນທີເ່ ລິກ ແລະ ນໍາ
້ ແຮງ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບ່ອນທີເ່ ດັກໄປລອຍນໍ້າ ແລະ ຂົວມີຄວາມປອດໄພ ແລະການສອນໃ
ຫ້ເດັກລອຍນໍ້ານີເ້ ປັນສິ່ງ ທີ່ຈ�ຳເປັນທີ່ສຸດໃ
 ນການເຮັດໃ
 ຫ້ຊຸມຊ
 ົນຂ
 ອງທ່ານປອດໄພ.

ໄຟໄໝ້ ຫຼື ນ�ຳ້ຮ້ອນລວກ

ເດັກ ທີ່ອາຍຸປະມານ 1 ປີ
ສາມາດເຂົ້າໄປຄາໃນຄຸໄດ້
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຈົມນໍ້າໄດ້.

ໄຟໄໝ້ ຫຼືນ�ຳ້ຮ້ອນລວກສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໃຫ້ເດັກຢູ່ຫ່າງຈາກເຕົາໄຟ, ໝ
 ໍ້ແກງ ແລະ ກະທະທີ່ຮ້ອນ,
ໄຟ ແລະ ຫຼອດໄຟ. ແຕ່ຫາກມີການບາດເຈັບທີເ່ ກີດຈາກຫຼືນ�ຳ້ຮ້ອນລວກແລ້ວ, ສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດຄືໃຫ້ກ
ານປິ່ນປົວເຂົາໂດຍດ່ວນ, ເພື່ອລົດຜ່ອນອາການເຈັບ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເ
ຈັບເປັນຢ່າງຮຸນແຮງຫຼັງຈາກຖືກໄໝ້ ຫຼືນ�ຳ້ຮ້ອນລວກ. ການຖືກໄຟໄຫມ້ ຫຼືນ�ຳ້ຮ້ອນລວກຢ່າງຮຸນແຮງໃນ
ບາງກໍໍລະນີອາດບໍເ່ ຈັບຫຼາຍຍ້ອນວ່າເສັນ
້ ປະສາດສ່ວນນັ້ນໄດ້ຖືກທ�ຳລາຍໄປຈາກທາງໃນຂອງຜິວຫນັງ.
ເຖິງຈະບໍມ
່ ີອາການເຈັບກໍຕາມ, ເຂົາກໍຍັງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ສ່ວນການປິ່ນປົວແບບໃດນັ້ນ, ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງ
ໜ້າ 37 ໃນບົດປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ
 ວກກັນກະທົບ ແລະ
ໝ
ສາຍເຂັມຂັດນີລະໄພສາມາດປ້ອງກັນ
ການບາດເຈັບ ແລະ
ການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຈາກການ
ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເຊັ່ນ: ລົດຈ
 ັກ, ລົດ
ຖີບ, ແລະ ລ
 ົດໃ
 ຫ່ຍ. ໂດຍການເຮັດໃ
 ຫ້
ຖະໜົນຫ
 ົນທ
 າງປອດໄພສາລັບຄ
 ົນຍ
 າ່ ງ
ແລະ ຄ
 ົນຂີ່ລ
 ົດຖ
 ີບ, ການບາດເຈັບ ແລະ
ການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດເຫຼົ່ານີ້ສາ
ມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ປ້ອງກັນລູກຂອງທ່ານດ້
ວຍການໃສ່ໝວກກັນກ
ະທົບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ທ່ານເອງກໍຄວນປ້ອງກັ
ນຕົວທ່ານເອງດ້ວຍກາ
ນໃສ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການທາຮຸນນະກ�ຳ
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການທາຮຸນນະກ�ຳເດັກແມ່ນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງທີເ່ ກີດປະຈ�ຳ ແລະ
ສາມາດສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ເດັກໄດ້ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຮາ່ ງກາຍ, ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້ານ�ຳ. ເບິ່ງແຍ
ງເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການທາຮຸນນະກ�ຳແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຜູໃ້ ຫຍ່ທຸກຄົນ. ວິທີການສັງເກດວ່າເດັກຖືກກະທ�ຳຮຸ
ນແຮງ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ,້ ໃຫ້ອ່ານບົດກ່ຽວກັບການທາຮຸນນະກ�ຳ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ສ�ຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ຫາກທ່ານພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກ, ໃຫ້ໄປຕິດຕາມເບິ່ງເດັກເປັນປະຈ�ຳ.
ມັນຈະເປັນການງ່າຍຫາກທ່ານໄປເບິ່ງ ເດັກເພື່ອຈຸດປະສົງໃນ
ການຕິດຕາມສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເຂົາ (ໃຫ້ອ່ານບົດ ວັກຊີນ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່) ຫຼືທ່ານອາດຈະໄປເບິ່ງເດັກທຸກໆ 2
ເດືອນໃນປີທ�ຳອິດ ແລະ ປີລະເທື່ອໃນປີຕໍ່ໆມາ.
ໃຫ້ໄປເບິ່ງເດັກປະຈ�ຳຫາກເດັກສະແດງອາການທີ່
ມີບັນຫາ, ເບິ່ງ ຄືມີພັດທະນາການຊ້າ ຫຼໃື ຫຍ່ບໍ່ສມ
ົ ໄວ.
ທ່ານຄວນກັບໄປຕິດຕາມ (ຫຼືອາດຖາມແມ່ເດັກໃຫ້ພາ
ເດັກໄປຫາທ່ານປະຈ�ຳ) ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໃຫ້ການປິ່ນປົ
ວເຂົາແລ້ວເຂົາມີອາການດີຂຶ້ນ ຫຼືຍັງ ຕ້ອງການການປິ່
ນປົວເພີ່ມອີກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ມັນອາດຈະງ່າຍຫາກທ່ານບອກແມ່ເດັກໃຫ້ພາເດັກມາພົບທ່ານຢູໂ
່ ຮງໝໍ ຫຼືສຸກສາລາບ່
ອນທີ່ທ່ານເຮັດວຽກເພື່ອຕິດຕາມອາການຂອງເດັກ. ມັນຈະເປັນການດີກວ່າສ�ຳລັບພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸ
ກທີໄ່ ປຕິດຕາມເດັກທີເ່ ຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ບໃໍ່ ຫ້ເດັກໄປຫາທ່ານທີໂ່ ຮງໝໍເຊິ່ງເດັກອາ
ດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍທີ່ນອນຢູໂ
່ ຮງໝໍກເໍ ປັນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບາງທີແມ່ເດັກເອງກໍບໍ່ສາ
ມາດພາລູກໄປຫາທ່ານໄດ້ເພາະເຂົາບໍ່ສາມາດປະວຽກງານ ຫຼືລູກອີກຄົນໃຫ້ຢູ່ບາ້ ນຄົນດຽວໃນຂະນະທີ່ພາອີກ
ຄົນໄປໂຮງໝໍ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກໄປ
ເບິ່ງຊ່ວຍຕິດຕາມອາການລູກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເດັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສວ
່ ນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເດັກທີ່ບເໍ່ ຄີຍເຂົາ້ ມາພົບທ່ານ.
ສ�ຳລັບເດັກທີໃ່ ຫຍ່ແດ່ແລ້ວ, ໃຫ້ກວດເດັກເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານລົງຢ້ຽມຢາມ:

··ໃຫ້ຖາມການເປັນຢູ່ທົ່ວໄປຂອງເດັກ - ເຊັ່ນເດັກມີພາວະປົກະຕິແຂງແຮງດີ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕສົມໄວ.
··ໃຫ້ກວດເບິ່ງເດັກຕັ້ງແຕ່ຫົວສຸດຕີນ. ເດັກທີມີສຸຂະພາບດີມັກຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນ.
ຜິວເດັກກ້ຽງງາມດີ ແລະ ຮ່າງກາຍເດັກຈະເຕີບໃຫຍ່ສົມສ່ວນ ແລະ ແຂງແຮງ.

··ໃຫ້ຖາມເດັກວ່າຕາມປົກະຕິເຂົາກິນຫຍັງ. ສຸກຍ ູ້ໃຫ້ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ
ໃຫ້ສານອາຫານແກ່ເຂົາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

··ຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງເດັກ. ຫຼືຫາກແມ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມພັດທະນາການການເຕີບໂຕຂອງເດັ

ກກໍເປັນການດີ, ໃຫ້ອ່ານວິທີການບັນທຶກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ (ໃນແຜນຕາຕະລາງສຸຂະພາບ
ຫຼືການຈົດບັນທຶກນໍ້າໜ
 ັກຂອງເດັກ).

··ໃຫ້ເບິ່ງວ່າເດັກນຸ່ງຖືສະອາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານອາໄສມີສຸຂະອານະໄມບໍ. ໃນຊ່ວງ

ທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມນີ້ທ່ານເອງກໍສາມາດຫາເວລາເພື່ອສອນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເດັກໃຫ້ຢູ່ກິນປອດໄພ ແລະ
ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດ, ຫຼືໃຫ້ຊອກຫາວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດບ້ານໃຫ້ສະອາດປອດໄພ ແລະ
ເດັກມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ.

··ໃຫ້ແນ່ໃຈທີ່ຈະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກແມ່ເດັກ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກແມ່ນວິທີທາງຂອງພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກທີ່ຈະເຮັດໃ
 ຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມວາງໃຈ ແລະ ເຄົາລົບຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນ. ເມື່ອພໍແ
່ ມ່ຂອງເດັກເຫັນທ່ານເບິ່ງແຍງລູກຂອງເຂົ
າເຈົ້າ, ເຂົາເອງກໍຈະຮູ້ສຶກດີ ແລະຮູ້ສຶກສ
 ະບາຍໃຈທີ່ຈະຖາມບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເຂົາເອງກັບທ່ານເຊັ່ນກ
 ັນ.
ການລົງໄປຢ້ຽມຢາມເດັກເປັນປະຈ�ຳເພື່ອຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກແມ່ນວິທີທີ່ດີ
ທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະສາມາດຮູ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເດັກນ�ຳ, ເຊິ່ງ ທ່ານເອງກໍຈະໄດ້ຊວ
່ ຍເຫຼື
ອເຂົາເຈົ້າອີກດ້ວຍໃນກໍລະນີທເີ່ ຂົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.
ໃຊ້ໂອກາດນີໃ້ ຫ້ເປັນປະໂຫຍດໂດຍການສອນເດັກກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບໄປນ�ຳ. ເດັກມັກຈະເວົ້າທຸກໆຢ່າ
ງໃນສິ່ງ ທີເ່ ຂົາໄດ້ຮຽນຮູຈ
້ າກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເດັກຄົນອື່ນໆ. ເດັກເອງກໍສາມາດຊ່ວຍສ້າງພື້ນຖານທີ່ດີຂອ
ງສຸຂະພາບທີ່ດໃີ ນຊຸມຊົນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເດັກທີເ່ ຕີບໂຕສົມໄວແມ່ນເດັກທີມ
່ ສ
ີ ຂ
ຸ ະພາບດີ.
ໃຫ້ບັນທຶກຂໍ້ມນ
ູ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກໃນຕາຕະລາງ, ດັ່ງເຊັ່ນໃນຕາຕະລາງທີ່ມໃີ ນໜ້າຕໍໄ່ ປນີ.້ ແມ່ ຫຼືຄົ
ນທີເ່ ບິ່ງແຍງເດັກຄວນເປັນຄົນທີເ່ ກັບຕາຕະລາງນີໄ້ ວ້. ໃຫ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວິທີໝາຍ, ເມື່ອເຂົາຮູເ້ ຂົາ
້ ໃຈເຂົາ
ກໍຈະຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກເຂົາເອງໄດ້.
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ວິທີການນ�ຳໃຊ້ບັດກວດສຸຂະພາບ

ຂັ້ນທີ່ 1
ຂຽນເດືອນເກີດຂອງລູກໃສ່,
ບ່ອນນີ:້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກເກີດເດືອນ
ເມສາ.

ຂັ້ນທີ່ 3
ແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ຊັ່ງນ
 �້ຳ
ໜັກລ
 ູກຂ
 ອງທ່ານເປັນ
ກິ ໂລກຼາມ.

ຂັ້ນທີ່ 2
ຂຽນແຕ່ລະເດືອນຕໍໄ່ ປ, ເພື່ອ,
ຕິດຕາມເດືອນທີ່ຄົບຮອບເດືອນເກີດ

ຈໍ້າເມັດໄວ້ບ່ອນທີ່ນໍ້າໜັກຕັດກັ ບເດືອນ
ປະຈຸບັນທີ່ກວດ.
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ໃນເດັກ ປົກ ກະຕິ,
ມີສຸຂະພາບດີ,
ເສັ້ນຂອງຈໍ້າເມັດຈ
ະຢູ່ໃນລະຫວ່າງການ
2 ເສັ້ນນີ.້
ຂັ້ນທີ່ 4
ນໍ້າໜັກແຕ່ລະເດືອນຂອງເດັກ
ແລະ ຕື່ມຈໍ້າອື່ນໆໃສ່ບັດ.
ຂຽນເສັ້ນແຕ່ລະຈໍ້າຫາກັນ.
ຖ້າວ່າເດັກສຸຂະພາບດີ, ໃນແ
ຕ່ລະເດືອນຈະມີຈໍ້າເມັດໃໝ່ທີ່
ສູງຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າໃນບັດ.

ສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນມັນຈະຕ້ອງສືບຕ
 ໍ່ເຕີບໃ
 ຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວເຊິ່ງສ
 ະແດງອອກໂດຍທີ່ເ ສັ້ນນ
 ີ້ສ
 ູງຂ
 ື້ນ.

ເສັ້ນນີແ
້ ມ່ນສ
 ະແດງໃຫ້ເຫັນວ
 ່າເ ດັກ ບໍມ
່ ເີ ຕີບໃ
 ຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວ.

ຫຼືວ່າຕໍ່າລົງແບບນີ.້

ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າເດັກບໍມ
່ ີການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ໃຫ້ໄປກວດເລື້ອຍໆ. ສັງເກດເບິ່ງວ່າເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍ
ໃນການເຕີບໃ
 ຫ່ຍຂ
 ະຫຍາຍຂອງເດັກໄ
 ດ້ໂດຍການໃຫ້ອາຫານເພີ່ມ. ເບິ່ງ ການເຈັບປ່ວຍທີ່ອາດມີຜົນໃຫ້ມີ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ.
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ພັດທະນາການ
ພັດທະນາການໝາຍວ່າຄວາມສາມາດໃນການເຕີບໃ
 ຫ່ຍຂ
 ະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກ. ວິທີທເີ່ ດັກໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວຂອ
ງຮ່າງກາຍ ແລະ ວິທີທເີ່ ດັກໃຊ້ສື່ສານ ແລະ ຮຽນຮູໃ້ ນການແກ້ໄຂບັນຫາຈະເປັນສິ່ງ ທີບົ່ງ ບອກໃນເດັກຄົນນັ້ນ.
ແຕ່ເດັກກໍຍັງ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ. ຫາກວ່າເດັກມີພັດທະນາການທີ່ຊາ
້ , ເດັກອາດຕ້ອງການກາ
ນເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຕື່ມອີກ.
ເປັນຫຍັງເດັກບາງຄົນຈຶ່ງມີພັດທະນາການທີ່ຊາ
້ ກວ່າເດັກຄົນອື່ນ? ບາງເທື່ອກໍບມ
ໍ່ ເີ ຫດຜົນວ່າຍ້ອນຫຍັງ ແຕກຕ່າງຈາກຄົນປົກກະຕິໂດຍທົ່ວໄປ. ແຕ່ເດັກທີເ່ ຈັບເປັນ ແລະ ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານມັກຈະມີພາວະທີ່ມີ
ພັດທະນາການຊ້າກວ່າເດັກປົກກະຕິ. ການຂາດຄວາມສາມາດດ້ານໃດໜຶ່ງ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ແຕະຕ້ອງຕໍ່ລະບົ
ບພັດທະນາການເຊັ່ນດຽວກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະຍັງ ບໍ່ຮູ້ທັນທ
 ີທັນໃ
 ດວ່າຖ
 ້າວ
 ່າລູກຂອງທ່ານຫູໜ
 ວກ.
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານອາດສັງເກດໄດ້ວ່າເດັກບໍ່ສາມາດຮຽນເວົ້າໄດ້ຄືກັນກັບເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຂົາ.
ໃຫ້ຕິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກເພາະວ່າພັດທະນາການທີ່ຊ້າອາດຈະມາຈາກເດັກມີບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼື
ຂາດຄວາມສາມາດນັ້ນເປັນສິ່ງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ.
ເດັກ 3 ເດືອນສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລມ
ຸ່ ນ:ີ້

··ຍີ້ມໄດ້
··ຕອບສະໜອງເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວ

··ຕອບສະໜອງເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ
ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ

··ມັກຫຼິ້ນມືຕົນເອງ
··ຮ້ອງໄຫ້ເມື່ອຫິວ ຫຼືຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ
··ດູດນົມແມ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ
··ຍົກຫົວຂຶ້ນຫາກເຮົາຄວໍ່າເດັກ ຫຼື ຄວໍ່າຕົວເອງໄດ້

ເດັກ 6 ເດືອນສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລມ
ຸ່ ນ:ີ້

··ຫງວກທັນທີເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ
··ກິ້ງຕົວໄປມາໄດ້

··ຈຳແນກຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້
··ຈັບສິ່ງຂອງຂຶ້ນລົງ ແລະ ເອົາເຂົ້າປາກຕົວເອງໄດ້
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ເດັກ 1 ປີສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລມ
ຸ່ ນ:ີ້

··ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນສຽງ ຫຼືຄໍາເວົ້າທີ່ງ່າຍໄດ້
··ຢອກຫຼິ້ນນຳໄດ້ເຊັ່ນການເຮັດມືປິດໜ້າຈິ່ງຈະ
··ພະຍາຍາມເອົາສິ່ງຂອງໃສ່ໄວ້ໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງ

··ນັ່ງຕັ້ງໄຂ່ ແລະ ຄານເອງໄດ້
··ຊ່ວຍຕົວເອງລຸກຍືນໄດ້

ເດັກ 3 ປີສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລມ
ຸ່ ນ:ີ້

··ເຂົ້າໃຈ ແລະ

ເວົ້າເປັນປະໂຫຍກງ່າຍໆໄດ້

··ຈັດແບ່ງສິ່ງຂອງໄດ້
··ແລ່ນ, ໂດດ ແລະ ປີນປ່າຍໄດ

··ເຮັດວຽກເລັກໆນ້ອຍໆໄດ້
ເຊັ່ນປັດກວດເຮືອນ





··ສັງເກດສີໜ້າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນໄດ້
້

ຫາກວ່າເດັກມີພັດທະນາການທີ່ຊ້າ, ທ່ານສາມາດເຮັດ 2 ອັນນີເ້ ພື່ອຊ່ວຍເຂົາ:
1.

ໃຫ້ປຶກສາກັບພະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກເພື່ອຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີພັດທະນາການຊ້າ.

2.

ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ແບບພິເສດສຳລັບເດັກທີມີພັດທະນາການທີ່ຊ້າເຫຼົ່ານີ້.

ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມ
 ີການເຕີບໃ
 ຫ່ຍຂ
 ະຫຍາຍຕົວຕາມຄວນທີ່ຈະເປັນໄ
 ປຖ້າວ
 ່າ
ເດັກມ
 ີການພັດທ
 ະນາຊ້າ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ໃຫ້ອ່ານບົດຄວາມຊ້ອນທ້າຍ A (ໜ້າທີ 56) ສໍາລັບຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ. ຕາຕະລາງເຫຼົ່າ
ນີແ
້ ມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສາໍ ຄັນສ�ຳລັບພໍແ
່ ມ່ ແລະ ພ
 ະນັກງ ານສາທາລະນະສຸກທີໃຊ້ຕິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກ
ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕໍ່ໜ້າ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອການຮຽນຮູຂ
້ ອງເດັກ
ເມື່ອເ ດັກມ
 ີກ
 ານເຕີບໃ
 ຫ່ຍຂ
 ະຫຍາຍຕົວ ລາວສາມາດຮຽນຮູຈ
້ າກສິ່ງ ທີເ່ ຂົາໄດ້ຖືກສອນມາ. ຄວາມຮັບຮູູ້
ແລະ ທັກສະທີ່ລາວໄດ້ຮຽນມາຈາກໂຮງຮຽນສາມາດຊ່ວຍລາວໃຫ້ເຂົາ
້ ໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໃນພາຍຫຼັງ.
ໂຮງຮຽນຈຶ່ງແມ່ນບ່ອນທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບເດັກ.
ແຕ່ເດັກກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຢ່າງຈາກບ້ານ, ເຂດທີ່ອາໃສ ຫຼືຕາມຖະໜົນຫົນທາງ.
ເດັກຮຽນຈາກການໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ ແລະ ລອງເຮັດດ້ວຍຕົວເອງໃນສິ່ງ ທີ່ຕົນໄດ້ເຫັນຄົນອື່ນເຮັດ. ເດັກສາ
ມາດຮຽນຮູ້ບໄໍ່ ດ້ຫຼາຍຈາກສິ່ງ ທີ່ຄົນເວົ້າໃຫ້ຟັງ, ນອກເສຍຈາກເຫັນຄົນໆນັ້ນກະທ�ຳໃຫ້ເບິ່ງນ�ຳ. ສິ່ງ ທີ່
ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເດັກສາມາດຮຽນຮູໄ້ ດ້ - ເຊັ່ນວ່າ ຄວາມເມດຕາປານ,ີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ການແບ່ງ ປັນ - ສິ່ງນີ້ສາມາດສອນໃຫ້ເດັກໄດ້ໂດຍການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດໃີ ຫ້ເຂົາເຫັນ.
ເດັກຮຽນຮູຈ
້ າກການພະຈົນໄພ. ເດັກຕ້ອງການຮຽນຮູຈ
້ ະເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ, ແມ້ແຕ່ເດັກເຮັດຜິດພ
 າດກໍ່
ຕາມ. ເມື່ອຕອນທີເ່ ດັກຍັງນ້ອຍ, ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈ
 າກອັນຕະລາຍ. ແຕ່ເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນມ
 າ, ຊ່ວຍສອນໃ
ຫ້ເດັກໄດ້ຮູ້ວິທີດແ
ູ ລຕົວເອງ. ໃຫ້ເດັກຮູຈ
້ ັກການຮັບຜິດຊອບ. ເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງເດັກ, ເຖິງວ່າຈະ
ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງ ທີ່ທ່ານຄິດໄວ້ກໍຕາມ.
ຫາກເດັກຍັງນ້ອຍ, ເດັກອາດຈະຄິດໃນສິ່ງ ທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ເດັກຈະຄົ້ນພົບວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນເປັນສິ່ງ ທີເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ໃຫ້ຍິນດີ ແລະ
ຍ້ອງເດັກເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າສິ່ງ ທີເ່ ຂົາເຮັດນັ້ນມີຄວາມສ�ຳຄັນສໍາ່ ໃດ.
ເດັກບໍ່ຢາ້ ນທີ່ຈະຖາມຄ�ຳຖາມຫຼາຍໆຢ່າງ. ຫາກພໍແ
່ ມ່, ຄູ ແລະ ຄົນອື່ນໆຫາກຊ່ວຍຕອບ ຄ�ຳຖາມເຫຼົ່າ
ນັັ້ນແກ່ເດັກໃຫ້ຊດ
ັ ແຈ້ງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ - ແລະ ບອກເຂົາວ່າບໍ່ຮໃູ້ ນສິ່ງ ທີເ່ ຂົາບໍ່ຄວນຮູ້ - ເດັກກໍຈະ
ມີຄວາມກ້າທີ່ຈະຖາມຄ�ຳຖາມອື່ນໆຕໍໄ່ ປ ແລະ ເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນເຂົາອາດເປັນອານະຄົດທີ່ດີ ຫຼືສາ້ ງຊຸມຊົ
ນຂອງເຂົາໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າຢູຂ
່ ຶ້ນ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ການເບິງ່ ແຍງເດັກ: ຢາ
ຢາສ�ຳລັບຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດ ແລະ ໄຂ້
ຢາສ�ຳລັບປ
 ິ່ນປົວອາການເຈັບເລັກໜ
 ້ອຍ ແລະ ລົດໄຂ້ ປະກອບດ້ວຍຢາ ປາຣາເຊຕາໂມນ (paracetamol)
(ຢາຊະນິດນ
 ີ້ແມ່ນປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ), ແອັສໄພຣິນ (aspirin) ແລະ ໄອບູໂພຣເຟັນ
(ibuprofen).  ຢາ Aspirin ແລະ ibuprofen ແມ່ນສາມາດຫຼຸດການອັກເສບໄດ້ (ອາການບວມມີເລືອດ).
ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າຄົນເຈັບຂໍ່ພິກ, ຈະບໍໃ່ ຫ້ແຕ່ຢາແກ້ເຈັບ, ແຕ່ຈະສ
 າມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການໄຄ່ບວມພ້ອມ.
ແບບນີ້ຈະໃຫ້ຫາຍດີໄວຂຶ້ນ. ແຕ່ສ�ຳລັບຄົນທີ່ມໄີ ຂ້ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໄວລັສ ຄວນຫຼີກເ ວັ້ນຢາ aspirin.
ຫ້າມໃຫ້ຢາເກີນຂະໜາດຫຼາຍກວ່າຂະໜາດທີແ
່ ນະນ�ຳໄວ້. ຢາທັງສ
 າມຊະນິດນ
 ີ້ສາມາດເກີດຜົນຂ້
າງຄຽງທີ່ບໍ່ດີຕາມມາຖ້າວ່າກິນຫຼາຍໂພດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກິນ aspirin ແລະ ibuprofen ເກີນຂະໜາ
ດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜກະເພາະອາຫານ. ກິນ paracetamol ເກີນຂະໜາດເຮັດໃຫ້ເບື່ອໄດ້.
ສ�ຳລັບໄຂ້ຮຸນແຮງ ຫຼື ເຈັບ, ທ່ານສາມາດຫຼີກເ ວັ້ນການໃຊ້ຢາຊະນິດໃ
 ດໜຶ່ງເ ກີນຂ
 ະໜາດໂດຍການໃຊ້ຢາ
ຫຼາຍໂດຍການໃຊ້ຢາໂຕໃດໂຕໜື່ງແທນໄດ້ເຊັ່ນ: ທ່ານສາມາດໃຊ້ຢາparacetamol ຫຼື ຢາ ibuprofen.

ຢາ Paracetamol, acetaminophen
ຢາປາຣາເຊຕາໂມນ (ອາເຊາຕາມິໂນເຟັນ) ແມ່ນຢາທີ່ດ,ີ ສາມາດຫາຊືໄ້ ດ້ສ�ຳລັບລົດໄຂ້ ແລະ
ແກ້ເຈັບໃນລະດັບເບົາບາງ.

ຂຄ
ໍ້ ວນລະວັງ

!

ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນປະລິມານທແ
ີ່ ນະນ�ຳໄວ້. ຖ້າເກີນຂະໜາດແມ່ນເຮັດໃຫ້ເບື່ຶອຕໍ່ຕັບ ແລະ
ສາມາດເສຍຊິວິດໄດ້. ເກັບຮັກສາຢານີໄ້ ວ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊະນິດທີເ່ ປັນນ�້ຳເຊື່ອມ.
ຢາທີເ່ ກັບໄວ້ໃນຄວາມເຢັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີສ່ວນປະສົມຂອງຢາປາຣາເຊຕາໂມນ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ຢາປາ
ຣາເຊຕາໂມນອີກ ຖ້າວ່າຈະໃຫ້ອີກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີນຂະໜາດ.

ວິທີການໃຊ້
 ໃ
 ຫ້ຢາປະລິມານ

15-10 ມກ ຕໍ່ ກິໂລ, ໃຫ້ທຸກໆ 6-4 ຊົວ
່ ໂມງ. ຫ້າມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ເທື່ອ ພາຍໃນ 24
ຊົວ
່ ໂມງ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນ�້ຳໜັກຄົນເຈັບໄດ້ ກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບ ດັ່ງລຸມ
່ ນີ:້ 
ອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ຢາປະລິມານ 62 ມກ (8/1 ຂອງເມັດ500 ມກ), ທຸກໆ 6-4 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 1 ຫາ 2 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 125 ມກ (ໃຫ້ ¼ ຂອງເມັດ 500 ມກ), ທຸກໆ 6-4 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 3 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ (ໃຫ້ ½ ຂອງເມັດ 500 ມກ), ທຸກໆ 6-4 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 375 ມກ (ໃຫ້ ¾ ຂອງເມັດ 500 ມກ), ທຸກໆ 6-4 ຊົວ
່ ໂມງ.

20 February 2018

39

40

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ຢາໄອບູໂພຣເຟັນ Ibuprofen
Ibupofen ແມ່ນຢາແກ້ເຈັບກ້າມຊີ້ນ, ເຈັບຂໍ່ກະດູກ ແລະ ເຈັບຫົວ ແລະ ໄຂ້ຕ�່ຳໆ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ເຮັດໃຫ້ເຈັບກະເພາະ, ແຕ່ວ່າຖ້າກິນພ້ອມກັບນົມ ຫຼື ອາຫານເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໜ້ອຍລົງ.

ຂຄ
ໍ້ ວນລະວັງ

!

ຫ້າມກິນຢາຊະນິດນີ້ ຖ້າວ່າທ່ານແພ້ຢາ aspirin. ຄົນເຈັບບາງຄົນຖ້າແພ້ຢາຊະນິດໃດໜື່ງ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້
ແພ້ຢາໂຕອື່ນນ�ຳ. ບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢານີໃ້ ນຄົນທີເ່ ຈັບກະເພາະ ຫຼືອືດແໜ້ນທ້ອງ. ຢານີ້ມີຄວາມເປັນກົດ ແລະ ອາດເຮັ
ດໃຫ້ບັນຫາກະເພາະທີ່ມນ
ີ ັ້ນຮຸນແຮງຂື້ນ. ດັ່ງເຫດຜົນເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ, ຄົນທີເ່ ປັນບາດແຜກະເພາະແມ່ນຫ້າ
ມໃຊ້ຢານີ.້ ຫ້າມໃຫ້ຢານີແ
້ ກ່ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 6 ເດືອນ ແລະ ກໍຫ້າມໃຫ້ຢານີ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາໃນໄລຍະ 3
ເດືອນສຸດທ້າຍ (ໄຕມາດທີ 3).

ວິທີການໃຊ້
 ໃ
 ຫ້ຢາໃນປະລິມານ

10-5 ມກ ຕໍ່ ກິໂລ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນ�້ຳໜັກຄົນເຈັບໄດ້ ກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ໃນປະລິມານຕາມ
ອາຍຸຂອງຄົນເຈັບ ດັ່ງລຸມ
່ ນີ:້ 
ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 50 ມກ, ທຸກໆ 8-6 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 2-1 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 75 ມກ, ທຸກໆ 8-6 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 3-2 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 100 ມກ, ທຸກໆ 8-6 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 5-4 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 150 ມກ, ທຸກໆ 8-6ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 8-6 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 200 ມກ, ທຸກໆ 8-6ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 10-9 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, ທຸກໆ 8-6 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸ 11 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 300 ມກ, ທຸກໆ 8-6 ຊົວ
່ ໂມງ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 400-200 ມກ, ທຸກໆ 6-4 ຊົວ
່ ໂມງ.

ຫ້າມໃຫ້ຢາເກີນ 40 ມກ ຕໍ່ ກິໂລ ຕໍ່ ມື,້ ຫ້າມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 4 ຄັ້ງວັນ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ເກີນ 10 ຕິດຕໍ່ກັນ.

ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ແມ່ນຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊືອ
້
ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ເ ປັນຢ
 າທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປ
ວ
ົ ການຕິດເ ຊືອ
້ ແ
 ບັກທ
 ີເຣັຍ. ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການ
ປິ່ນປ
ວ
ົ ອາການຕິດເຊື້ອຈາກໄວຣສ
ັ ເຊັ່ນ: ໝາກສຸກໝ
 າກໄສ, ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຫຼື ໄຂ້ຫວັດ
ທ�ຳມະດາ. ຢ
 າຕ້ານເຊືອ
້ ທ
 ຸກຊ
 ະນິດຈະປິ່ນປ
ວ
ົ ອາການຕິດເຊື້ອທັງ ໝົດທ
 ີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄ
 ດ້.
ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ທ
 ີ່ມີສ່ວນປະກອບທາງເຄມີດຽວກັນນັ້ນແ
 ມ່ນຖ
 ືວ
 ່າເ ປັນຢ
 າໃນໝວດດຽວກັນ. ພ
 ວກເຮົາຈ�ຳເປັນຕ
 ້ອງ
ຮູ້ກຽ່ ວກັບໝວດຂອງຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຼັກ 2 ຢ່າງຄື:  
1.

 າມປົກກະຕິແລ້ວ ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນໝວດດຽວກັນ ແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດດຽວກັນ. ນີ້
ຕ
ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທ
 ຢ
ີ່ ໃ
ູ່ ນໝວດຢາດຽວກັນນ
 ັ້ນແ
 ທນກັນໄ
 ດ້.  

2.

 ້າຫາກວ່າເຈົ້າມີອາການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊ
ຖ
 ະນິດໃ
 ດໜຶ່ງຂ
 ອງໝວດຢາໃດໝວດ, ເຈົ້າກໍ່ຈະເກີດການແພ້ຢາ
ຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນໆທຢ
ີ່ ໃ
ູ່ ນໝວດຢາດຽວກັນນ
 ັ້ນ. ນີໝ
້ າຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ໃ ຊ້ຢ
 າຕ້ານເຊື້ອທ
 ຢ
ີ່ ູ່
ໃນໝວດຢາອື່ນແທນ.

ໃນການປິ່ນປ
ວ
ົ ອາການຕິດເ ຊືອ
້ ນັ້ນ ເຈົ້າຕ
 ້ອງໄດ້ກິນຢ
 າຕ້ານເຊື້ອ“ຄົບຕ
 າມກ�ຳນົດເ ວລາ». ການຢຸດ
ຢາກ່ອນເວລາທີ່ກ�ຳນົດສ
 �ຳລັບການປິ່ນປົວເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຈ
 ະດີຂຶ້ນແ
 ລ້ວກໍ່ຕາມ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການ
ຕິດເຊືອ
້ ຮຸນແຮງກວ່າເ ກົ່າໄດ້.

20 February 2018

ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ໝວດຢາເປນີຊີລນ
ິ Penicillins
ຢາທີ່ຢູ່ໃນໝວດຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ແມ່ນຢາຈ�ຳພວກໜຶ່ງ ທີ່ນ�ຳໃຊ້ຫຼາຍ. ໝ
 ວດຢາເປນີຊີລນ
ິ
(penicillins) ໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນການຕິດເຊືອ
້ ຫຼາຍໆຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະປະເພດເຊືອ
້ ທີ່ຜະລິດໜອງ.
 າເປນີຊ
ຢ
 ີລນ
ິ penicillin ແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນ ມິລີກຼາມ (ມກ) ຫຼື ຫົວໜ່ວຍເປັນ ຢູນິດ (U). ສ�ຳລັບ ຢາເປນີຊີ
ລິນ penicillins G 250 ມກ = 400.000 U.
ສ�ຳລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ແມ່ນ ຢາຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າຄ�ຳ
ແນະນ�ຳຂອງແພດໝໍແມ່ນຈ
 ະເປືອງເງິນຊ
 ື່ໆແ
 ຕ່ມນ
ັ ກ
 ໍ່ບໍ່ເ ປັນອ
 ັນຕ
 ະລາຍຫຼາຍສ�ຳລັບຄົນເຈັບ.

ການດື້ຕໍ່ຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin)
ການຕິດເຊືອ
້ ສ່ວນຫຼາຍມີໂອກາດດື້ຕໍ່ຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin), ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນແຕ່ກ່ອນຢານີ້ ສາມາດ
ປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໄດ້, ແຕ່ສ�ຳລັບປະຈຸບັນໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ຜົນແລ້ວ. ຖ້າການຕິດເຊື້ອບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຢ
າດັ່ງ ກ່າວ, ໃຫ້ພະຍາຍາມປ່ຽນໄປເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດອື່ນເລີຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ອັກເສບປອດ ບາງຄັ້ງ ກໍດື້ຕໍ່ຢາ
ເປນີຊີລນ
ິ (penicillin). ໃຫ້ໃຊ້ອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ິ amoxicillin ແທນ (ອ່ານໜ້າ 43 -42).

ຂໍ້ຄວນລະວັງ ! 
ສ�ຳລັບທຸກໆຊະນິດຂອງໝວດຢາເປນີຊີລນ
ິ penicillin (ປະກອບດ້ວຍ ampicillin ແລະ
amoxicillin)
ຄົນເຈັບບາງຄົນແພ້ຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin), ເ ມື່ອມ
 ີອາການແພ້ບໍ່ຫຼາຍແມ່ນຈ
 ະມີຜື່ນ.
ສ່ວນຫຼາຍເກີດຫຼັງຈາກຫຼາຍຊົວ
່ ໂມງ ຫຼື ເປັນມື້ຫຼັງຈາກກິນຢາໄປ. ໃຫ້ຢຸດຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ທັນທີ.
ຢາແກ້ແພ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 49). ອາການເຈັບກະເພາະ ແລະ ອາການຖອກທ້ອງບໍແ
່
ມ່ນອາການຂອງການແພ້ຢາຊະນິດນີ,້ ລວມເຖິງ ການຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍສິ່ງເ ຫຼົ່ານ
 ີ້ບແ
ໍ່ ມ່ນເຫດຜົນທີ່ຈະຢຸດຢາ.
ສ່ວນໜ້ອຍຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ເປັນສາເຫດທີເ່ ຮັດມີການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງເອີ້ນວ່າ ແພ້ແລ້ວຊ໋ອກ.
ມັນຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 2 ຫາ 3 ນາທີ ຫຼື ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາ, ຄົນເຈັບເລີມ
່ ມີອາການໜ້າແດງ,
ຮີມສົບ ແລະ ຄໍບວມ, ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ຮູ້ສຶກເປັນລົມ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງ ພາວະຊ໋ອກ,
ແບບນີ້ອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາ Epinephrin (adrenalin) ໃຫ້. ທຸກຄັ້ງ ທີ່ສັກຢາ ເປນີຊີລນ
ິ
(penicillin) ທ່ານຕ້ອງມີ epinephrine ກຽມພ້ອມໄວ້ທຸກຄັ້ງສະເໝີ.
ສ�ຳລັບບາງຄົນທີ່ມີປະຫວັດການແພ້ຕໍ່ຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) 1 ຄັ້ງ ແມ່ນຫ້າມໃຫ້ຢາອຶ່ນທີ່ຢູ່ໃນໝວດ
ຢາດຽວ ກັນກັບຢ
 າເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ອີກເຊັ່ນ: ampicillin, amoxicillin ຫຼື ຢາໂຕອື່ນໆ,
ບໍວ
່ ່າຈະເປັນການກິນ ຫຼື ການສັກກໍຕາມ. ເພາະວ່າການຕອບສະໜອງຕໍແ
່ ພ້ຄັ້ງ ຕໍໄ່ ປຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະ
ສາມາດເສຍຊິວິດໄດ້. ສ�ຳລັບຄົນທີແ
່ ພ້ຢາໝວດນີ້ສາມາດໃຊ້ erythromycin ຫຼື ຢາຕ້ານເຊື້ອກຸ່ມອື່ນໄດ້.

ການສັກຢາ
ຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຫ້ກິນເ ອົາ. ໃນຮູບແບບການສັກສາມາດເຮັດໃຫ້ອັນຕະລາຍໄ
ດ້. ມີໂອກາດທີເ່ ປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການແພ້ຮຸນແຮງ ແລະ ບັນຫາອຶ່ນໆ, ແລະຕ້ອງໃຊ້ຢາ່ ງລະມັດລະວັງ.
ການນ�ຳໃຊ້ໃນຮູບແບບສັກ, ໃຊ້ສະເພາະການຕິດເຊື້ອທີ່ຮູນແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍເທົ່ານັ້ນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ແລະ ຢາອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin)
ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ແລະ ຢາອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin) ເປັນຢ
 າໃນກຸ່ມຢ
 າເປນີຊີລນ
ີ ທ
 ີ່ອອກ
ລິດກວ້າງ ນັ້ນໝ
 າຍຄວາມວ່າພ
 ວກມນ
ັ ສ
 າມາດຂາ
້ ເ ຊືອ
້ ແ
 ບັກທ
 ີເຣັຍໄ
 ດ້ຫຼາຍຊະນິດ. ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້
ແມ່ນຈະສາມາດໃຊ້ປຽ່ ນແທນກັນໄ
 ດ້. ໃນເວລາທີ່ເ ຈົ້າເ ຫັນໃ
 ບສັ່ງຢາໃນປມ
ຶ້ ຫົວນີ້ ທີໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢາອັມປ
 ີຊີລນ
ີ , ເຈົ້າ
ກໍ່ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຢາອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ ແທນກໍ່ໄດ້, ໂດຍໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ແລະ ຢາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin) ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະໂຫຍ
ດຫຼາຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຢາທັງສອງຢ່າງນີໃ້ ຊ້ໄວ້ປິ່ນປົວຫູຕິດເຊືອ
້ . ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ
(ampicillin) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ແລະ ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆໃນເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ
ຢາອາມ໊ອກຊີຊ
ລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປົວປອດອັກເສບ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ໂດຍສະເພາະຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ແມ່ນມ
 ັກມ
 ີແນວ
ໂນ້ມທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ ແລະ ອາການຖອກທ້ອງ. ຖ້າເ ຈົ້າສາມາດໃຫ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຊ
 ະ
ນິດອື່ນແທນໄດ້, ກໍ່ຈົ່ງໃ
 ຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ຢາທັງສ
 ອງຊະນິດນີ້ແ
 ກ່ຄົນເ ຈັບຜູ້ທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງຢູ່ແລ້ວ.
ຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆຈາກຢາທັງສ
 ອງຊະນິດນີ້ ທີ່ມັກພ
 ົບເ ຫັນທົ່ວໄປແມ່ນມີຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ. ຜິວໜັງເ ກີດ
ເປັນຕ
 ຸ່ມຜື່ນແດງຄັນທີເ່ ປັນແລະ ເ ຊົາໄປໃນບໍ່ເທົ່າໃ
 ດຊົວ
່ ໂມງ ນັ້ນອາດຈະເປັນອາການຂອງການແພ້ຢາໃນ
ໝວດຢາເປນີຊີລນ
ີ (penicillin). ໃຫ້ຢຸດໃ
 ຊ້ຢາຊະນິດນ
 ີ້ທັນທີ ແ
 ລະ ບໍ່ໃ
 ຫ້ຢາໃນກຸ່ມຢ
 າເປນີຊີລນ
ິ ກ
 ັບຄ
 ົນເ ຈັບ
ຜູ້ດັ່ງກ່າວອີກຕ
 ໍ່ໄປ. ເ ພາະວ່າອາການແພ້ຢາໃນເທື່ອຕ
 ໍ່ໄປນັ້ນອ
 າດຈະຮຸນແ
 ຮງກວ່າເ ກົ່າຫຼາຍ ແ
 ລະ ອາດເຖິງຂັ້ນ
ເສຍຊວ
ີ ິດໄ
 ດ້. ສໍາລັບປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ ບັນຫາບາງຢາ່ ງກໍ່ສາມາດໃຊ້ ຢາອີຣໂີ ຕຣໄມຊີນ(erythromycin) ແທນຢາໃນ
ກຸ່ມນີ້ກໍ່ໄດ້, ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 47. ຜື່ນແດງທີ່ເບິ່ງຄ
 ືກັບໝ
 າກແດງ, ເຊິ່ງປ
 ົກກ
 ະຕິແລ້ວແມ່ນເລີ່
ມເປັນຫຼັງກ
 ານໃຊ້ຢາໄປໄດ້ໜຶ່ງອ
 າທິດແລ້ວ ແ
 ລະ ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍມືຈ
້ ຶ່ງເຊົາ, ສິ່ງນ
 ີ້ອາດຈະບໍ່ແ
 ມ່ນອາການ
ຂອງການແພ້ຢາກໍ່ໄດ້. ແຕ່ວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູໄ້ ດ້ຢາ່ ງແນ່ນອນວ່າຜື່ນແດງນັ້ນແມ່ນມາຈາກອາການແ
ພ້ຢາ ຫຼືບ,ໍ່ ສະນັ້ນ ທາງທີ່ດີກໍ່ຄືໃຫ້ຢຸດໃ
 ຊ້ຢານັ້ນຈະດີກວ່າ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ!

!

ການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ແລະ ຢາອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin) ນີ້ແມ່ນມ
 ີໃຫ້
ເຫັນທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນກ
 ໍ່ຂຶ້ນກ
 ັບທ
 ້ອງຖິ່ນທ
 ີ່ເຈົ້າຢ
 ,ູ່ ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ດັ່ງກ
 ່າວອາດຈະໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ຜົນອ
 ີກຕ
 ໍ່ໄປແລ້ວກັບ
ເຊື້ອສະຕັບຟ
 ີໂລໂຄຄັດສ (staphylococcus), ເ ຊືອ
້ ຊິເກລາ (shigella), ຫຼື ການຊຶມເ ຊືອ
້ ອ
 ື່ນໆ.

ວິທີການໃຊ້
ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ແລະ ຢາອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin) ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີໂດຍການກິນເ ອົາ
. ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ (ampicillin) ຍັງສ
 າມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍການສັກ ສ�ຳລັບການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ:
ເຍື່ອຫຸ້ມສະໜອງອັກເສບ ຫຼື ເມື່ອເດັກຮາກ ຫຼືບໍສາມາດກິນຢາໄດ້.
ຄືກັບຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຊະນິດອື່ນ, ຕາມປົກກ
 ະຕິແລ້ວການໃຫ້ຢາຊະນິດນ
 ີ້ແມ່ນໃ
 ຫ້ໃນໄລຍະສນ
ັ້ ດ
 ັ່ງທ
 ີ່ກ່າວ
ໃນປຶມ
້ ຫົວນີ.້ ຖ້າຄົນເຈັບຍັງມີອາການຂອງການຕິດເຊືອ
້ ຢູ,່ ໃຫ້ສືບຕໍ່ການໃຫ້ຢາໃນປະລິມານເທົ່າເດີມ ທຸກ
ໆມືຈ
້ ົນກວ່າອາການຂອງການຕິດເຊື້ອຫາຍໄປຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊົວ
່ ໂມງ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໃຫ້ຢາໄປຮອດຫຼາຍ
ມື້ແລ້ວ ແລ້ວຄົນເຈັບຍັງອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ, ໃຫ້ຢຸດຢາຕ້ານເຊືອ
້ ແລະ ໃ
 ຫ້ຂໍຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼືອຈ
 າກແພດ
ໝໍ.ສ�ຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອເອັສໄອວແ
ີ ມ່ນ ໃຫ້ຢາຈົນຮອດຈ�ຳນວນມືເ້ ທົ່າທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານ
 ັ້ນ, ປະລິມານຂອງຢາຕ້ານເຊືອ
້ ທີ່ຈະໃຫ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸ ຫຼື ນ�ຳ
້ ໜັກຂອງຄົນເຈັບ ແລະ
ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ນໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດຕ່ໍາສໍາລັບຄ
 ົນເ ຈັບທ
 ີ່ຈ
 ່ອຍ(ນ�້ຳໜ
 ັກ
ໜ້ອຍ) ຫຼື ສ�ຳລັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໜ້ອຍ, ແລະໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບຄົນເ ຈັບທ
 ີ່
ມີນ�້ຳໜ
 ັກຫຼາຍ (ຕຸ້ຍ) ຫຼື ສ�ຳລັບການຊຶມເຊື້ອທ
 ີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າ.

20 February 2018

ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ຢາອາມົກຊີຊີລນ
ິ AMOXICILLIN (ຢາກິນ)
ສ�ຳລັບການຕິດເຊືອ
້ ສ່ວນໃຫ່ຍໃນເດັກນ້ອຍ
 ໃ
 ຫ້ ຢາໃນຂະໜາດ

45 ຫາ 50 ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ ໂດຍແບ່ງໃ
 ຫ້ກິນ 2 ຄັ້ງຕ
 ໍ່ມື້. ຖ້າເຈົ້າບ
 ໍ່ສາມາດຊັ່ງນ
 �້ຳໜ
 ັກ
ຄົນເຈັບໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້ 
ອາຍຸຕ�່ຳກ
 ວ່າ 3 ເດືອນ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 125 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ4 ປີ ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 375 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ8 ປີ ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ12 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ຫາ 875 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້

ສ�ຳລັບປອດອັກເສບ
 ໃ
 ຫ້ໃນປະລິມານ

80 ມິລິກຼາມຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກິໂລແຕ່ລະມ,ື້ ແບ່ງໃຫ້ 2 ເທື່ອຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 3 ມື.້
ຫາກຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕິດເຊືອ
້ ເອັສໄອວີຫຼາຍ, ໃຫ້ອາມ໊ອກຊີຊລ
ີ ນ
ີ (amoxicillin) ເປັນເວລາ 5 ມື.້   
ຖ້າເຈົ້າບ
 ໍ່ສາມາດຊັ່ງນ
 �້ຳໜ
 ັກຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ດ້ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂ
 ອງຄົນເຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້ 
ເດັກອາຍຸ 2 ຫາ 12 ເດືອນ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ພາຍໃນ 3 ຫາ 5 ມື.້ 
ເດັກອາຍຸ 12 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ມກ, 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ພາຍໃນ 3 ຫາ 5 ມື.້ 
ເດັກອາຍຸ 3 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 750 ມກ, 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ພາຍໃນ 3 ຫາ 5 ມື.້

ຢາອັມປີຊີລນ
ິ (ຢາກິນ)
 ໃ
 ຫ້ ຢາໃນປະລິມານ

50 ຫາ 100 ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ ໂ
 ດຍແບ່ງໃ
 ຫ້ກິນ 4 ຄັ້ງຕ
 ໍ່ມື້. ຖ້າເຈົ້າບ
 ໍ່ສາມາດຊັ່ງນ
 �້ຳ
ໜັກຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້ 
ອາຍຸຕ�່ຳກ
 ວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 100 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ1 ຫາ 3 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 125 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ4 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 375 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ12 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ມກ, ແບ່ງ ກິນ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້

ຢາອັມປີຊີລນ
ິ ampicillin (ຢາສັກ)
ຢາອັມປ
 ີຊີລນ
ີ ໃຊ້ສັກໃ
 ຫ້ກັບຄ
 ົນເ ຈັບທ
 ີ່ມີພະຍາດຮາ້ ຍແຮງ, ຫຼເື ມື່ອຄົນເ ຈັບມີອາການຮາກ ຫຼືບໍ່ສາມາດກິນອ
 າ
ຫານໄດ້.
 ໃ
 ຫ້ ສັກ ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ີ ໃນປະລິມານ

100 ຫາ 200 ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ ໂດຍແບ່ງ ສັກ 4 ຄັ້ງ /ມື.້ ຖ້າເ ຈົ້າບ
 ໍ່ສາ
ມາດຊັ່ງນ�້ຳໜັກຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້ 
ອາຍຸຕ�່ຳກ
 ວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ 100 ມກ, ແບ່ງສັກ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ1 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ 300 ມກ, ແບ່ງສັກ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ6 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ 625 ມກ, ແບ່ງສັກ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້ 
ອາຍຸ12 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານ 875 ມກ, ແບ່ງສັກ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 7 ມື.້

ສ�ຳລັບການປິ່ນປົວເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບໃນຂະນະທີເ່ ດັກນອນໂຮງໝໍ ການໃຫ້ຢາສັກຮ່ວມກັບຢາຕໍໄ່
ປນີ້ທາງກ້າມຊີ້ນ ຫຼເື ສັນ
້ ເລືອດ. ໃຫ້ສັກເຂົາ
້ ທາງເສັນ
້ ເລືອດພຽງທາງດຽວຫາກທ່ານໄດ້ຖືກເ ຝິກມ
 າຢາ່ ງດ.ີ
ແຕ່ຫາກບໍເ່ ຄີຍ, ໃຫ້ສັກເຂົາ
້ ກ້າມຊີ້ນເ ອົາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) ແລະ ຢາເຊັຟໄຕຣອ
 າໂຊນ (ceftriaxone)
ປະສົມຫຼອດຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) ທີເ່ ປັນຜົງແປ້ງແນວສັກກັບນໍ້າກັ່ນ 2.1 ມລ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍຈະ
ໄດ້ຢາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 500 ມກ ໃນນໍ້າກັ່ນ 2.5 ມລ.
ປະສົມຫຼອດຢາເຊັຟໄ
 ຕຣອາໂຊນ (ceftriaxone) ທີເ່ ປັນຜົງແປ້ງແນວສັກກັບນໍ້າກັ່ນ 3.5 ມລ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍຈະ
ໄດ້ຢາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 1 ກຼາມໃນນໍ້າກັ່ນ 4 ມລ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

!

ຫ້າມໃຫ້ຢາເຊັຟໄ
 ຕຣອາໂຊນ (ceftriaxone) ແກ່ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ເດືອນ.
 ສ
 ັກ ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ

(ampicillin) 50 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກຕົວ 1 ກລ, ແບ່ງໃຫ້ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື,້ 

ແລະ
ຢາເຊັຟໄ
 ຕຣອາໂຊນ (ceftriaxone) 100 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜ້າຕົວ 1 ກລ, ໃຫ້ 1 ຄັ້ງ /ມື້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື,້

ຖ້າເຈົ້າບ
 ໍ່ສາມາດຊັ່ງນ
 �້ຳໜ
 ັກຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃ
 ຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້
ອາຍຸ 1 ຫາ 12 ເດືອນ: ສັກຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 2 ມກ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ
ຢາເຊັຟໄ
 ຕຣອາໂຊນ (ceftriaxone) 2 ມກ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື.້ 
ອາຍຸ 1 ຫາ 3 ປີ: ສັກຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 3 ມລ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ
ເຊັຟໄ
 ຕຣອາໂຊນ (ceftriaxone) 4 ມກ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື.້ 
ອາຍຸ 4 ຫາ 5 ປີ: ສັກຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 5 ມລ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ
ເຊັຟໄ
 ຕຣອາໂຊນ (ceftriaxone) 6 ມກ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື.້

ຫຼື
ອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) ແລະ ຢາເຈັນທາໄມຊນ
ີ (gentamicin)
ປະສົມອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) ແນວສັກ 500 ມກໃສ່ນໍ້າກັ່ນ 2.1 ມລ. ເຮົາກໍຈະໄດ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 500 ມລ ຕໍ່
2.5 ມລ.
ໃຊ້ຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) ຂອດແກ້ວ 2 ມລ ທີ່ບໄໍ່ ດ້ປະສົມຫັຍງ ເ ທື່ອ 40 ມກ ຕໍ່ 1 ມລ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ!
ຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) ແມ່ນຢ
 າຕ້ານເຊືອ
້ ຊ
 ະນິດແ
 ຮງແມ່ນໃ
 ນຢູ່ກຸ່ມຂ
 ອງຢາຕ້ານເຊື້ອ
aminoglycoside. ມັນສ
 າມາດໃຊ້ໂດຍການສັກທາງກ້າມຊີ້ນຫຼື ທາງເສັນ
້ ເ ລືອດເທົ່ານ
 ັ້ນ. ຢາຊະນິດນ
 ີ້ມ
ນ
ັ ສ
 າ
ມາດທ�ຳລາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ກ
 ານໄດ້ຍີນ, ສະນັ້ນຄ
 ວນຈະຖືກໃ
 ຊ້ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີສຸກເ ສີນໃນຂະນະນ�ຳສົ່ງ
ຄົນເຈັບໄປໂຮງໝ.ໍ ຢາເຈັນທາໄມຊີນ  (gentamicin) ຕ້ອງໃຫ້ໃນປະລິມາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຫາກວ່າເດັກມີອາການຂາດນໍ້າ (ສົບແຫ້ງ ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຍຽ່ ວ) ໃຫ້ເດັກດື່ມນໍ້າທົດແທນສານເກືອແຮ່ຈົນກວ່າ
ອາການຂາດນໍ້າຈະຫາຍໄປກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin). ໃຫ້ເບິ່ງໜ
 ້າ 22 ໃນບົດທ
 ີ່
ເວົ້າກ່ຽວກັບການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ທ້ອງ ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງນໍ້າທົດແທນສານເກືອແຮ່.
ສໍາລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ.
 ສ
 ັກ ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 50 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກລ, 2 ຄັ້ງ /ມື ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື,້ ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 5 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກລ, 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື.້
ຫ້າມໃຫ້ເກີນກວ່າ 10 ມື.້
ສ�ຳລັບເດັກອາຍຸ 1 ອາທິດ ຫາ 1 ເດືອນ
 ສ
 ັກ ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ

(ampicillin) 50 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກລ, 3 ຄັ້ງ /ມື ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື,້ ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 7.5 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກລ, 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື.້
ຫ້າມໃຫ້ເກີນກວ່າ 10 ມື.້
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ສໍາລັບເດັກໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ເດືອນ
 ສ
 ັກ ຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ

(ampicillin) 50 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກລ, 4 ຄັ້ງ /ມື ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື້ ແລະ
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 7.5 ມກ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ 1 ກລ, 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 5 ມື.້
ຫ້າມໃຫ້ເກີນກວ່າ 10 ມື.້

ມັນຈະປອດໄພກວ່າຫາກວ່າເຮົາໃຫ້ຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) ໃນປະລິມານຢາທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງ ຕາມ
ນໍ້າໜັກຂອງເດັກ, ຖ້າເຈົ້າບ
 ໍ່ສາມາດຊັ່ງນ
 �້ຳໜ
 ັກຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງ
ລຸມ
່ ນີ:້
 າຍຸ 1 ຫາ 4 ເດືອນ: ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊ
ອ
ລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 1.5 ມລ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ 
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 1 ມລ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື.້
ອາຍຸ 4 ຫາ 12 ເດືອນ: ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 2 ມລ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ 
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 1.5 ມລ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື.້
ອາຍຸ 1 ຫາ 3 ປີ: ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 3 ມລ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ 
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 2 ມລ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື.້
ອາຍຸ 4 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ສັກຢາອັມປີຊລ
ີ ນ
ິ (ampicillin) 5 ມລ 4 ຄັ້ງ /ມື,້ ແລະ 
ສັກຢາເຈັນທາໄມຊີນ (gentamicin) 3 ມລ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື.້

ຢາເປນີຊລ
ີ ນ
ິ ຊະນິດກິນ, penicillin V, penicillin VK
ຢາເປນີຊີລນ
ິ penicillin ຊະນິດກ
 ິນເ ອົາແ
 ມ່ນໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຢາສັກ, ເພາະມນ
ັ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້
ອຂັ້ນເລັກໜ
 ້ອຍ ແລະ ຮຸນແ
 ຮງລະດັບປານກາງໄດ້.

··ເຈັບຄໍແບບກະທັນຫັນ, ໄຂ້ສູງ (ຮູຄໍຕິດເຊື້ອ)
··ຫູຕິດເຊື້ອ
··ອັກເສບຜົ້ງໄຊນັສ
··ໄຂ້ ແລະ ມີອັກເສບຂໍ່
··ປອດອັກເສບ
ເຖິງວ່າທ່ານເລີມ
່ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເປນີຊີລນ
ິ (penicillin) ແນວສັກສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ,
ທ່ານສາມາດປ່ຽນມາເປັນແນວກິນໄດ້ເມື່ອຄົນເຈັບມີອາການດີຂຶ້ນ. ແຕ່ຖ້າວ່າບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນ 2 ຫາ 3
ວັນໃຫ້ປຽ່ ນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດອື່ນເລີຍ ຫຼື ໄປຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳຈາກທ່ານໝໍໃນການປິ່ນປ
ວ
ົ .

ວິທີການໃຊ້
ພື່ອໃຫ້ຮາ່ ງກາຍດູດຊຶມຢາໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ກິນຢາຕອນທ້ອງວ່າງ, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ກ່ອນ ຫຼື2
ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງ ກິນອາຫານ.
 ໃ
 ຫ້ຢາໃນປະລິມານ

25 ຫາ 50 ມກ ຕໍ່ກໂິ ລຕໍ່ມ,ື້ ແບ່ງ ກິນ 4 ຄັ້ງເປັນເວລາ 10 ມື.້ ຖ້າເຈົ້າບ
 ໍ່ສ
 າມາດຊັ່ງນ
 �້ຳ
ໜັກຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້ 
ອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 62 ມກ, 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ 1 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ຢ
 າໃນປະລິມານ 125 ມກ, 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ 6 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 125 ຫາ 250 ມກ, 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸເກີນ 12 ປີ: ໃຫ້ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ຫາ 500 ມກ, 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ມື.້

ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອຂັ້ນຮ
 ຸນແ
 ຮງ, ໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານຢາເປັນສອງເທົ່າ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ສໍາລັບໄຂ້ອັກເສບຂໍ່
 ເ
 ດັກ:

ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມືເ້ ປັນເວລາ 10 ມື.້ 
ຜູໃ້ ຫຍ່: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 500 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມືເ້ ປັນເວລາ 10 ມື.້

ຢາເປນີຊີລນ
ີ ຊະນິດສັກ penicillin, penicillin G
ຢາເປນີຊີລນ
ີ penicillin ປະເພດສັກ ແມ່ນຄວນຖືກໃຊ້ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງລວມມີ:

··ພະຍາດບາດທະຍັກ.
··ປອດອັກເສບຮຸນແຮງ
··ແຜທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງ
··ເມື່ອກະດູກຊອດແທງອອກມາຖືກຜິວໜັງ
··ຊີຟີລິສ
ຢາເປນີຊີລນ
ີ penicillin ປະເພດສັກ ມີຫຼາຍຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ. ສິ່ງແຕກຕ່າງທີ່ຕົ້ນຕໍກໍຄື
ລິດຂອງຢາທີ່ອອກລິດໃນຮ່າງກາຍ: ອອກລິດສັນ
້ , ອອກລິດປານກາງ ຫຼື ອອກລິດຍາວ.

ວິທີການໃຊ້
PROCAINE PENICILL IN, PROCAINE BENZYLPENICILLIN ອອກລິດປານກາງ
ສັກສະເພາະກ້າມຊີ້ນ (IM), ຫ້າມສັກໃສ່ເສັນເລືອດນິ້ງ (IV).
 ໃ
 ຫ້ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ

50.000-25.000 ຢູນິດ ຕໍ່ກໂິ ລຕໍ່ມ.ື້ ຫ້າມໃຫ້ເກີນ 4.800.000 ຢູ່ນິດ. ຖ້າເ ຈົ້າບ
 ໍ່ສາ
ມາດຊັ່ງນ�້ຳໜັກຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງຄົນເ ຈັບ ດັ່ງລ
ມ
ຸ່ ນີ:້ 
ອາຍຸ 2 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ: ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 150.000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ຫາ 15 ມື.້ 
ອາຍຸ 4 ຫາ 7 ປີ: ສັກຢ
 າໃນປະລິມ
 ານ 300.000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ຫາ 15 ມື.້ 
ອາຍຸ 8 ຫາ 12 ປີ: ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 600.000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ຫາ15 ມື.້ 
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ສັກຢາໃນປະລິມານ 4.800.000-600.000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 10 ຫາ
15 ມື.້

ຫ້າມສັກຢາຊະນິດນ
 ໃີ້ ຫ້ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕຳ
�່ ກວ່າ 2 ເດືອນ, ຍົກເ ວັ້ນເ ສຍແຕ່ບໍ່ມີຢາ penicillin ໂຕອື່ນ ຫຼື
ampicillin. ຖ້າໃນກໍລະນີມີພຽງທາງເລືອກດຽວ, ສັກໃນປະລິມານ 50.000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ເປັນເວລາ 10 ຫາ
15 ມື.້
ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍໃນທຸກກຸ່ມອາຍຸ, ໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານຢາເປັນສອງເທົ່າຂອງປະລິມານຢາທີ່ຢູ່
ຂ້າງເທິງ. ຫ້າມໃຫ້ຢາເກີນປະລິມານ 4.800.000 ຢູນິດ/ມື.້

BENZATHINE BENZYLPENICILLIN, BENZATHINE PENICILLIN (ອອກ
ລິດຍາວ)
ໃຫ້ສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນເທົ່ານັ້ນ (IM), ຫ້າມໃຫ້ທາງເສັນ
້ ເລືອດ(IV).
 ເ
 ດັກ ທີ່ມນ
ີ າ
ໍ້ ໜັກຕໍ່າກວ່າ

30 ກລ, ຫຼືອາຍຸ 1 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 300,000 ຢູນິດ ຫາ
600,000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ. ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອທີເ່ ລັກໜ
 ້ອຍ, ອາດຈະສັກ 1 ຄັ້ງ ກໍພຽງພໍ.
ຜູໃ້ ຫຍ່ ແລະ ເດັກທີ່ມນ
ີ າ
ໍ້ ໜັກຫຼາຍກວ່າ 30 ກລ, ຫຼືອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 8 ປີ: ໃຫ້ສັກ 1,200,000 ຢູນິດ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ສ�ຳລັບຄໍອັກເ ສບ, ໃຫ້ສັກ 1 ຄັ້ງ ຕາມປະລິມານຢາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.
ສໍາລັບຄົນທີ່ມໄີ ຂ້ ແລະ ມີອັກເສບຂໍ,່ ຕາມປະລິມານຢາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ 1 ຄັ້ງ ທຸກໆ 4 ອາທິດ.
ສືບຕໍໃ່ ຫ້ການປິ່ນປົວເປັນເວລາ 5 ຫາ 10 ປີເພື່ອປ້ອງກັນພ
 ະຍາດໄຂ້ອັກເ ສບຂໍ່ລົງ ຫົວໃຈໄດ້.
ສ�ຳລັບຊີຟີລສ
ິ ໃນເດັກເກີດໃໝ່, ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 50,000 ຢູນິດ/1 ກລ, ໃຫ້ 1ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ.

ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຕົວອືນ
່ ໆ
Erythromycin ຢາອີຣີໂຕຣໄ
 ມຊນ
ີ (erythromycin)
ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ (erythromycin) ປ
 ິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເ ຊືອ
້ ຈ
 າກເຊືອ
້ ແ
 ບັກທ
 ີເຣັຍໄ
 ດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຄື
ກັນກ
 ັບຢ
 າເປນີຊີລນ
ີ (penicillin), ແລະມນ
ັ ຍ
 ັງສ
 າມາດໃຊ້ກັບຄ
 ົນເຈັບທ
 ີ່ມີອາການແພ້ຢາເປນີຊີລນ
ີ 
(penicillin) ໄດ້. ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອອື່ນໆມັນສ
 າມາດໃຊ້ ເຕຕຣາໄຊຄລີນ tetracycline ແທນກໍໄດ້.
ນອກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ປວ
ົ ພະຍາດຄໍຕີບ ແລະ ໄອໄກ່ໄດ້.
 �ຳລັບຄົນເ ຈັບທ
ສ
 ີ່ມີອາການແພ້ຢາເປນີຊີລນ
ີ ( penicillin), ມັນດ
 ີທີ່ຈະໃຊ້ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ
(erythromycin) ແທນສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ, ມັນຍ
 ັງສ
 າມາດໃຊ້ແທນ tetracycline ແທນກໍໄດ້.

ຜົນຂາ້ ງຄຽງ
ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ (erythromycin) ມັກພ
 າໃຫ້ເກີດອ
 າການປຸ້ນທ
 ້ອງປວດຮາກ ແລະ ຖອກທ້ອງ, ໂດຍສະ
ເພາະກັບເ ດັກນ
 ້ອຍ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເກີນກວ່າ 2 ອາທິດ ເພາະມນ
ັ ອ
 າດຈະພາໃຫ້ເກີດມ
 ີອາການຕາເຫຼືອງໂຕ
ເຫຼືອງໄດ້.

ວິທີການໃຊ້
 ໃ
 ຫ້ ຢາອີຣີໂຕຣໄມຊີນ

(erythromycin) ໃນປະລິມານ 30 ຫາ 50 ມກ/ກິໂລກຼາມ/ມື,້ ໂດຍແບ່ງ ກິນ 2 ຫາ
4 ຄັ້ງ /ມື.້ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນ�້ຳໜັກຄົນເຈັບໄດ້ ກໍໃ່ ຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕາມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບ ດັ່ງລຸມ
່ ນີ:້ 
ເດັກເກີດໃໝ່ຈົນເຖິງ 1 ເດືອນ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມ
 ານ 62 ມກ, ໃຫ້ 3 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
ອາຍຸ 1 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 125 ມກ, ໃຫ້ 3 ຫາ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
2 ຫາ 8 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ມກ, ໃຫ້ 3 ຫາ 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້ 
ຫຼາຍກວ່າ 8 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 250 ຫາ 500 ມກ, 4 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື.້

ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງ, ໃຫ້ເພີ່ມເປັນ 2 ເທົ່າຂອງປະລິມານຢາທີໄ່ ດ້ກ່າວໄວ້ຂາ
້ ງເທິງນັ້ນ.

ໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ 
ຊັລຟາເມໂທຊາໂຊນ ກັບ ທຣີເມໂທພຣີມ sulfamethoxazole with
trimethoprim, TMP-SMX
ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້ 2 ຊະນິດຮ
 ່ວມກັນແມ່ນມີລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຊະ
ນິດ. ມັນເປັນຢາທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເ ອັດສໄອວີ HIV ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊືອ
້ ໄດ້ຫຼາຍຊະ
ນິດທີ່ມັກເກີດໃນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເ ອັສໄອວ.ີ ໃຫ້ອ່ານບົດ ເຊື້ອເ ອັສໄ
 ອວີ ແລະ ເອດສ (ກ�ຳລັງຂ
 ຽນຂຶ້ນຢ
 ູ່).
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ຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ (cotrimoxazole) ໃນເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ອາທິດ ແລະ
ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືພາຕໍ່າກວ່າ 3 ເດືອນ. ອາການແພ້ຢາຊະນິດນີແ
້ ມ່ນມີຫຼາຍ. ປະຕິກິລິຍາຂອງການແພ້ແມ່ນມີໄຂ້,
ຫາຍໃຈຍາກ, ຫຼືມີຜື່ນ. ຢຸດໃຫ້ໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ (cotrimoxazole)  ຫາກເດັກເລີມ
່ ມີຜື່ນຂຶ້ນ ຫຼື
ທ່ານຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີອາການແພ້.

ວິທີການໃຊ້
ໂຄທຣີໂມຊາໂຊນ (Cotrimoxazole) ແມ່ນມ
 ີລິດແ
 ຕກຕ່າງກັນ ແລະມີສວ່ນປ
 ະສມ
ົ ຂ
 ອງຢາສອງຊະນິດໃ
 ນ
ປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ອາດສາມາດເວົ້າ ໄດ້ວ່າໃນຢາ 40/200 (ມີ sulfamethoxazole 200
ມກ ແລະ trimethoprim 40 ມກ) ຫຼື 80/400 ຫຼື 160/800. ບາງຄັ້ງ ປະລິມານຢາທີໄ່ ດ້ຖືກຂຽນໄວ້ກໍອາດ
ແມ່ນປະລິມານຢາຂອງ trimethoprim (ຕົວເລກທີ 2).
ສ�ຳລັບການຕິດເຊືອ
້ ສ່ວນຫຼາຍ
 ອ
 າຍຸ

6 ອາທິດ ຫາ 5 ເດືອນ: ໃຫ້ຢາ sulfamethoxazole 100 ມກ + trimethoprim 20 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້
ເປັນເວລາ 5 ມື.້ 
ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ຢາ sulfamethoxazole 200 ມກ + trimethoprim 40 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້
ເປັນເວລາ 5 ມື.້ 
ອາຍຸ 6 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ sulfamethoxazole 400 ມກ + trimethoprim 80 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ 5
ມື.້ 
ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາ sulfamethoxazole 800 ມກ + trimethoprim 160 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເວລາ
5 ມື.້

ຢາສ�ຳລັບອາການຊັກ
ຢາ ໄດອາເຊປມ
ັ (diazepam)
ຢາໄດອາເຊແປມ (diazepam) ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຜ
 ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ ແລະ ໃຊ້ລົດອ
 າການເຈັບໄ
 ດ້. ມັນ
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຢຸດອ
 າການຊັກທ
 ເີ່ ປັນພຽງຄັ້ງດ
 ຽວ. ສ�ຳລັບຄ
 ົນມ
 ີອາການຊັກເ ປັນປ
 ະຈ�ຳເຊັ່ນ ຜ
 ູ້ທີ່ເປັນ
ພະຍາດເອປີເລັບຊີ (ຊັກບ
 າ້ ໝ
 )ູ ແມ່ນໃ
 ຫ້ໃຊ້ຢາຊະນິດອ
 ື່ນທ
 ີ່ສາມາດໃຊ້ທຸກໆມື້ໄດ້.

ຜົນຂາ້ ງຄຽງ
ງ້ວງນອນ

!ຂຄ
ໍ້ ວນລະວັງ

!

··ຢາໄດອາເຊປັມ (diazepam) ຫຼາຍເກີນໄ ປສາມາດເຮັດໃຫ້ກ ານຫາຍໃຈຊ້າລ ົງ ຫຼຢື ຸດຫ າຍໃຈ. ບໍໃ່ ຫ້ໃ ຫ້ຢ າ
ໃນປະລມ
ິ ານຫຼາຍກວ່າຄ
 ຳແນະນຳຂອງໝໍ ແລະ ບ
ໃ
ໍ່ ຫ້ຢ
 າຫຼາຍກວ່າ 2 ຄັ້ງ.

··ເມື່ອໃ ຊ້ຢ າຊະນິດນ ແີ້ ມ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຕິດໄ ດ້. ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢ ານີ້ເປັນເວລາດົນ ຫຼື ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.
··ບໃໍ່ ຫ້ໃ ຊ້ໃ ນໄລຍະຖພື າ ຫຼລື ້ຽງລູກດ ້ວຍນົມແ ມ່ເ ວັ້ນເສຍແຕ່ແ ມ່ຍ ິງຜ ນູ້ ັ້ນມ ອີ າການຊັກ (ຕົວຢ ່າງ ເນື່ອງຈາກຄັນ
ເປັນພ
 ິດ).

··ບໃໍ່ ຫ້ສ ັກຢ າ ຢາໄດອາເຊປັມ (diazepam) ໃຫ້ຄ ົນເ ຈັບເ ວັ້ນເສຍແຕ່ວ ່າເຈົ້າມປີ ະສົບກ ານຫຼໄື ດ້ຮ ັບການເຝິກ

ຝົນໃ
 ນການສັກຢ
 າຊະນິດນ
 ີ້. ຖ້າວ
 ່າມັນຍ
 າກທຈ
ີ່ ະສັກຢ
 ່າງປອດໄພແມ່ນເຈົ້າສ
 າມາດເອົາຍ
 ັດໃ
 ສ່ທ
 າງຮູທະວານ
ໃນຂະນະທມ
ີ່ ອ
ີ າການຊັກ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ວິທີກ
 ານໃຊ້
ເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບສະຫງົ ບລົງ
ໃຫ້ກິນຢາໄດອາເຊປມ
ັ (diazepam) ແນວເມັດ 45 ນາທີ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົາ
້ ສ
 ູ່ຂັ້ນຕ
 ອນທີເ່ ຮັດໃຫ້ເຈັບປວດເຊັ່ນ:
ການຍັດໄສ້ລົງ ຫ�ຳ ຫຼື ແປງກະດູກ.
 ໃ
 ຫ້ຢາໃນປະລິມານ

0.3-0.2 ມກ ຕໍ່ ກິໂລ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງນ�້ຳໜັກຄົນເຈັບໄດ້ ກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ໃນປະລິມານຕາ
ມອາຍຸຂອງຄົນເຈັບ ດັ່ງລຸມ
່ ນີ:້ 
ອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 5 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 1 ມກ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 2 ມກ.

ສ�ຳລັບອາການຊັກ: 
ໃຊ້ຢາຊະນິດທ
 ີ່ສັກເ ອົາ ຫຼືຊະນິດກ້ອນໂດຍການບົດໃຫ້ມນ
ຸ່ ແລະປົນໃ
 ສ່ນ�້ຳໜ
 ້ອຍໜຶ່ງ. ໃຫ້ເອົາເຂັມອ
 ອກຈາກ
ສະແລງ ແລ້ວເອົາໄ
 ປດູດຢ
 າທີ່ປົນໄວ້ນັ້ນ. ຫຼືໃຊ້ຢາໄດອາເຊປມ
ັ (diazepam) ຊະນິດເ ຈວທີ່ໃຊ້ສ�ຳລັບຮ
 ູທະ
ວານ. ໃຫ້ຄົນເຈັບນອນແຄງ ແລະ ໃຊ້ສະແລງທີ່ບໍ່ມ
 ີເຂັມທ
 ີ່ດູດຢ
 າໄວ້ແລ້ວຊດ
ີ ໃ
 ສ່ໃນຮູທະວານຂອງລາວ. ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນໃ
 ຫ້ຈັບກ
 ົ້ນຂ
 ອງຄົນເຈັບຍ
ມ
ຸ້ ໄ
 ວ້ປະມານ 10 ນາທີເພື່ອບ
 ໍ່ໃຫ້ນ�້ຳຢ
 າໄຫຼອອກມາຈາກຮູທະວານ.
 ອ
 າຍຸຕ�່ຳກວ່າ

7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 0.2 ມກ ຕໍ່ ກິໂລ, 1 ຄັ້ງ.
ອາຍຸ 7 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 3 ຫາ 5 ມກ, 1 ຄັ້ງ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 5 ຫາ 10 ມກ, 1 ຄັ້ງ.

ຖ້າວ່າອາການຊັກຍັງ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ 15 ນາທີຫຼັງຈາກໃຫ້ຢາ, ໃຫ້ຢາອີກຄືນໃໝ່ໂດຍໃຫ້ປະລິມານເທົ່າ
ເດີມ. ບໍໃ່ ຫ້ກັບມາໃສ່ຢາຄືນເກີນ 1 ຄັ້ງ.

ຢາສ�ຳລັບອາການແພ້ ຫຼື ແກ້ຄນ
ັ : ຢາແກ້ແພ້
ອາການຄັນ, ນ�້ຳມູກໄຫຼ ແລະ ຜື່ນຂຶ້ນເປັນສາເຫດມາຈາກການແພ້, ສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍຢາແກ້ແພ້ໄດ້.
ທຸກຢາແກ້ແພ້ອອກລິດໄດ້ດີຄືກັນໝົດ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າວ່າທ່ານບໍມ
່ ີ  chlorpheniramine (ອະທິບາຍ
ໃນຂ້າງລມ
ຸ່ ນ
 )ີ້   ຫຼື diphenhydramine, ສາມາດນ�ຳໃຊ້ຢາແກ້ແພ້ໂຕອື່ນໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ
(ມັນຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະໂຕຢາ). ທຸກຢາແກ້ແພ້ທຸກຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບງ້ວງໄດ້, ແຕ່ຢາບາງ
ຊະນິດແ
 ມ່ນອ
 າດຈະເຮັດໃ
 ຫ້ງ້ວງກວ່າບ
 າງຊະນິດ.
ຢາຈ�ຳພວກນີ້ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດໃນຄົນເຈັບທີເ່ ປັນໄຂ້ຫວັດ.
ສ�ຳລັບການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີອາການຫາຍໃຈຝືດ, ການໃຊ້ epinephrine (adrenaline)
ແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນກວ່າ antihistamines. ເບິ່ງ ໜ້າທີ 77 ຂອງບົດທ
 ີ່ເວົ້າກຽ່ ວກັບການປະຖົມພ
 ະຍາບານ
ເບື້ອງຕົ້ນ: ຢາປິ່ນປ
ວ
ົ .

ຢາຄລໍເຟນິຣາມິນ Chlorpheniramine, chlorphenamine
Chlorpheniramine ແມ່ນຢາແກ້ແພ້ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນ, ນ�ຳ
້ ມູກໄຫຼ, ຜື່ນ ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆທີເ່ ກີດຈາກການແພ້. ຢາຊະນິດນີ້ມນ
ັ ສາມາດນ�ຳໃຊ້ຫຼັງຈາກຖືກແມງໄມ້ຕອດ, ແພ້ເລັກ
ໜ້ອຍທີເ່ ກີດຈາກການແພ້ອາຫານ ຫຼື ຢາ, ຫ
 ຼືສ�ຳລັບ ບ
 ັນຫາທີ່ເກີດຈ
 າກການລະລາຍເຄືອງ “hay fever”
(ນ�້ຳມູກໄຫຼ ແລະ ຄັນຕາຈາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນອາກາດ).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ມີອາການງ້ວງນອນ (ແຕ່ມີຜົນໜ້ອຍກວ່າຢາແກ້ແພ້ໂຕອື່ນ).

ວິທີການໃຊ
 ອ
 າຍຸແຕ່

1 ຫາ 2 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານ 1 ມກ, ແບ່ງ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ຈົນກວ່າເດັກນ
 ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.
ອາຍຸແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ຢາປະລິມານ 1 ມກ, ແບ່ງ 4 ຫາ 6 ຄັ້ງ /ມື້ ຈົນກວ່າເດັກນ
 ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.
ອາຍຸແຕ່ 6 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາປະລິມານ 2 ມກ, ແບ່ງ 4 ຫາ 6 ຄັ້ງ /ມື້ ຈົນກວ່າເດັກນ
 ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາປະລິມານ 4 ມກ, ແບ່ງ 4 ຫາ 6 ຄັ້ງ /ມື້ ຈົນກວ່າເດັກນ
 ້ອຍມີອາການຈະດີຂຶ້ນ.

ສໍາລັບອາການແພ້ທີ່ຮນ
ຸ ແຮງ, ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ສັກຢາ epinephrine (ເບິ່ງ ໜ້າທີ 77 ຂອງບົດທ
 ີ່ເວົ້າ
ກ່ຽວກັບການປະຖົມພ
 ະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ: ຢາປິ່ນປ
ວ
ົ ). ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສັກຢ
 າ chlorpheniramine
ໃນປະລິມານທີ່ຢຂ
ູ່ າ
້ ງເທິງ ເພື່ອປ້ອງກັນອາການແພ້ກັບມາອີກຄັ້ງເມື່ອ epinephrine ໝົດລ
 ິດ. (ຫາກທ່ານບໍມ
່ ີ
chlorpheniramine ແນວສັກ, ໃຫ້ກິນກໍໄດ້ໂດຍໃຫ້ຕາມໃນປະລິມານທີໄ່ ດ້ກວ່າໄວ້ທາງຂ້າງເທິງນັ້ນ).
 ອາຍຸ

1 ຫາ 5 ປີ: ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 2.5 ຫາ 5 ມກ, ໃຫ້ທຸກໆ 4 ຫາ 6
ຊົວ
່ ໂມງຈົນກວ່າອາການແພ້ຈະຫາຍໄປ.
ອາຍຸ 6 ຫາ 12 ປີ: ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 5 ຫາ 10 ມກ, ໃຫ້ທຸກໆ 4 ຫາ 6
ຊົວ
່ ໂມງຈົນກວ່າອາການແພ້ຈະຫາຍໄປ.
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ: ສັກຢ
 າໃນປະລິມານ 10 ຫາ 20 ມກ (ຫ້າມໃຫ້ເກີນ 40 ມກພາຍໃນ 24 ຊົວ
່ ໂມງ),
ໃຫ້ທຸກໆ 4 ຫາ 6 ຊົວ
່ ໂມງຈົນກວ່າອາການແພ້ຈະຫາຍໄປ.

ຢາຂາ້ ແ
 ມ່ທ້ອງ
ການໃຊ້ຢາຂ້າແ
 ມ່ທ້ອງພຽງຢາ່ ງດຽວນັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການກໍາຈັດການຕິດແມ່ທ້ອງ ຫຼືພະຍາດແມ່ກາຝາກໃນ
ໄລຍະຍາວໄດ້. ການຮັກສ
 າຄວາມສະອາດທັງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສາທາລະນະແມ່ນເປັນສິ່ງທ
 ີ່ຈໍາເປັນ. ການຕິ
ດເຊື້ອແມ່ທ້ອງສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍໃນບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ, ສະນັ້ນ ໃນເວລາທີ່ສະມາ
ຊິກຜູ້ໃດຫນຶ່ງຂອງຄອບຄົວມີແມ່ທ້ອງແລ້ວກໍ່ຄວນທີ່ຈະຮັກສາສະມາຊິກໃ
 ນຄອບຄົວໝົດທຸກຄ
 ົນເ ຊັ່ນດຽວກັນ.

ຢາມເີ ບນດາໂຊລ (mebendazole)
ຢາມເີ ບນດາໂຊລ (mebendazole) ແມ່ນໃ
 ຊ້ໃນການຂ້າແມ່ພະຍາດປາກຂໍ, ພະຍາດແສ້ມາ້ , ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ,
ແລະ ແມ່ທ້ອງເຂັມມຸດ. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງມີປະສິດທ
 ິພາບໃນການຂາ
້ ແມ່ທ້ອງຊະນິດອ
 ື່ນໆໄດ້ນ�ຳອີກ. ມັນ
ອາດຈະສາມາດຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງກົມຈີດໄດ້, ແຕ່ວ່າ ມັນກ
 ໍ່ບແ
ໍ່ ມ່ນຢາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຂ້າແມ່ພະຍາດຊະນິດນີ.້
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຄ່ອຍພົບວ
 ່າມ
 ີຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢານີ້ປານໃດ, ແຕ່ມນ
ັ ກ
 ໍ່ອາດຈະມີອາການເຈັບທ້ອງ ຫຼື
ອາການຖອກທ້ອງ ຖ້າຫາກວ່າຄົນເ ຈັບມ
ແ
ີ ມ່ທ້ອງຫຼາຍ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ໃຫ້ຫຼີກເ ວັ້ນກ
 ານໃຊ້ຢາມີເບນດາໂຊລ (mebendazole) ໃນຊວ
່ ງ 3 ເດືອນທ�ຳອິດຂ
 ອງການຖື ພາ ເພາະມນ
ັ ສາ
ມາດມີຜົນສ
 ະທ້ອນຕໍ່ກັບພ
 ັດທ
 ະນາການຂອງເດັກໃ
 ນທ້ອງໄດ້. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢານີ້ກ
 ັບເ ດັກນ
 ້ອຍອາຍຸຕຳ
�່ ກ
 ວ່າ 1 ປີ.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງເຂັມມຸດ
 ເ
 ດັກນ້ອຍ

ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄ
 ປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 100 ມກ, ໃຫ້ກິນຄັ້ງດ
 ຽວ. ຖ
 ້າຈ
 �ຳເປັນກ
 ໍ່ໃຫ້
ກິນຊ�ຳ
້ ອ
 ີກໃ
 ນສອງອາທິດຕ
 ໍ່ມາ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ສ�ຳລັບຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ, ແມ່ທ້ອງແສ້ມາ, ແລະ ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ
 ເ
 ດັກນ
 ້ອຍ

ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄ
 ປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 100 ມກ, 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 3 ມື້ (ທັງໝ
 ົດ
6 ເມັດ). ຫ
 ຼື ໃ
 ຫ້ກິນໃນປະລິມານ 500 ມກ, ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວ.

ສ�ຳລັບປ້ອງກັນແມ່ທ້ອງກົມ ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນມັກເປັນພະຍາດນີ້ຫຼາຍ.
 ເ
 ດັກນ
 ້ອຍ

ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄ
 ປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 500 ມກ, ທຸກໆ 3 ຫາ 6 ເດືອນ. 

ສ�ຳລັບຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງກົມຈີດ (trichinosis)
 ເ
 ດັກນ
 ້ອຍ

ອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄ
 ປ ແລະຜູ້ໃຫຍ່: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 200 ຫາ 400 ມກ, ກ
 ິນ 3 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ
3 ມື.້ ແ
 ລະຈາກນັ້ນແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 400 ຫາ 500 ມກ, ກິນ 3 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 10 ມື.້ ຖ້າຫາກ
ມີອາການປວດ ຫຼື ມ
 ີບັນຫ
 າກຽ່ ວກັບສາຍຕາ, ກ
 ໍ່ໃຫ້ກິນຢາພວກຮໍໂມນສະເຕີຣອຍ (steroid), ຕົວຢາ່ ງເຊັ່ນ:
ຢາເປຣດນີໂຊໂລນ (prednisolone), ໃນປະລິມານ 40 ຫາ 60 ມກ, ມື້ລະຄັ້ງ ເປັນເ ວລາ 10 ຫາ 15 ມື.້

ຢາອັລເບນດາໂຊລ (Albendazole) 	
ຢາອັລເ ບນດາໂຊລ (Albendazole) ແມ່ນມ
 ີຊັບພ
 ະຄຸນຄ
 າ້ ຍຄືກັນກ
 ັບຢາມີເບນດາໂຊລ (mebendazole) ແ
 ຕ່
ມັນມີລາຄາທີ່ແພງກວ່າ. ແມ່ນມ
 ີຊັບພ
 ະຄຸນໃ
 ນການຂ້າແມ່ພະຍາດປາກຂໍ, ພະຍາດແສ້ມາ້ , ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ,
ພະຍາດເຂັມມຸດ ແລະ ແ
 ມ່ທ
 ້ອງກົມຈີດ. ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢານີ້ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີປານໃດ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ໃຫ້ຫຼີກເ ວັ້ນກ
 ານໃຊ້ຢາອັລເບນດາໂຊລ (Albendazole) ໃນຊວ
່ ງ 3 ເດືອນທ�ຳອິດຂ
 ອງການຖື ພາ ເພາະມນ
ັ ສາ
ມາດມີຜົນສ
 ະທ້ອນຕໍ່ກັບພ
 ັດທ
 ະນາການຂອງເດັກໃ
 ນທ້ອງໄດ້. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢານີ້ກ
 ັບເ ດັກນ
 ້ອຍອາຍຸຕຳ
�່ ກ
 ວ່າ 1 ປີ.

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບຂາ
້ ແ
 ມ່ພະຍາດເຂັມມຸດ, ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ, ແມ່ທ້ອງແສ້ມາ, ແລະ ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ
 ເ
 ດັກນ
 ້ອຍ

ອາຍຸ 1 ຫ
 າ 2 ຂວບ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 200 ມກ, ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວ.
ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄ
 ປ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 400 ມກ, ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວ. ໃຫ້ກິນຊ�້ຳອີກໃ
 ນ 2 ອາທິດ ຖ້າ
ເຫັນວ
 ່າຈ�ຳເປັນ.

ສ�ຳລັບຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງກົມຈີດ
 ໃ
 ຫ້ ກິນໃ
 ນປະລິມານ

400 ມກ, ກ
 ິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ເປັນເ ວລາ 8 ຫາ 14 ມື.້ ຖ້າຫາກມີອາ
 ການປວດ ຫຼື ມ
 ີບັນ
ຫາກຽ່ ວກັບສາຍຕາ, ກ
 ໍ່ໃຫ້ກິນຢາພວກຮໍໂ
 ມນສະເຕີຣອຍ (steroid), ຕົວຢາ່ ງເຊັ່ນ: ຢາເປຣດນີໂຊໂລນ
(prednisolone), ໃນປະລິມານ 40 ຫາ 60 ມກ, ມື້ລະຄັ້ງ ເປັນເ ວລາ 10 ຫາ 15 ມື.້

ຢາໄພຣນ
ັ ເທລ ພາໂມເອທ (Pyrantel pamoate), ຢາໄພຣນ
ັ ເທລ ເ ອມ
ໂບເນທ (pyrantel embonate)
ຢ
 າໄພຣັນເ ທລແ
 ມ່ນສ�ຳລັບຂ
າ
້ ແ
 ມ່ຢາໄພຣັນເ ທລ ພາໂມເອທ ໃຊ້ຂາ
້ ແມ່ທ້ອງເຂັມມ
 ຸດ, ແມ່ທ້ອງປາກຂ,ໍ ແລະ
ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ, ແຕ່ມນ
ັ ອາດມີລາຄາແພງ. ບາງຄັ້ງຄ
 າວມັນກ
 ໍ່ພາໃຫ້ມີອາການຮາກ, ວິນຫ
 ົວ, ຫຼື ເຈັບ
ຫົວ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢານີ້ກັບຄ
 ົນເ ຈັບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ຢາປີເປີຣາຊີນ (piperazine - ຢາຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງອີກຊ
 ະນິດໜ
 ຶ່ງ).

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ແລະ ແມ່ທ້ອງກົມຂີ້ກະເດືອນ: ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ.
ສ�ຳລັບຖ່າຍພະຍາດເຂັມມຸດ: ໃຫ້ກິນຄັ້ງດ
 ຽວ, ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນຖ
 ້າໄ
 ປອີກ 2 ອາທິດ ຈ
 ຶ່ງໃຫ້ກິນອ
 ີກຄ
 ັ້ງໜ
 ຶ່ງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ
 ໃ
 ຫ້ ກິນໃນຂະໜາດ

10 ມກ/ກກ. ຖ້າບໍ່ສາມາດຊັ່ງເ ບິ່ງນ
 �້ຳໜ
 ັກຂອງຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ ກໍ່ໃຫ້ຢາຕາມອາຍຸຂອງລາວ:
ອາຍຸຕ�່ຳກ
 ວ່າ 2 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 62 ມກ (ຫຼື 4/1 ຂ
 ອງເມັດຢ
າຂ
 ະໜາດ 250 ມກ).
ອາຍຸ2 ຫາ 5 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 125 ມກ (ຫຼື 2/1 ຂ
 ອງເມັດຢາ ຂ
 ະໜາດ 250 ມກ).
ອາຍຸ6 ຫາ 9 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 250 ມກ (ຫຼື ຢ
 າຂະໜາດ 250 ມກ ໜຶ່ງເ ມັດ).
ອາຍຸ 10 ຫາ 14 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 500 ມກ (ຫຼື ຢ
 າຂະໜາດ 250 ມກ ສອງເມັດ).
ອາຍຸ14 ປີຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນຂະໜາດ 750 ມກ (ຫຼື ຢ
 າຂະໜາດ 250 ມກ ສາມເມັດ).

ສ�ຳລັບຂ້າແມ່ທ້ອງແປ
ແມ່ທ້ອງແປແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ. ທັງຢາປຣາຊຄ
ີ ວັນເ ທລ (praziquantel) ຫຼື ຢານີໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide)
ແມ່ນສາມາດຂາ
້ ແມ່ທ້ອງແປໄດ້ທຸກຊະນິດ. ຖ້າຫາກເກີດການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງແປໃນສະໝອງ
ຫຼືມນ
ັ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດມ
 ີອາການຊັກ, ຄົນເຈັບຈ
 �ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢ
 າອັລເບນດາໂຊນ (albendazole)
ແລະ ຢາປວ
ົ ອາການຊັກແທນຢາປຣາຊຄ
ີ ວັນເ ທລ (praziquantel) ຫຼື ຢານີໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) ແລະ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກແພດໝ.ໍ

ຢາປຣາຊຄ
ີ ວັນເທລ (praziquantel)
ຜົນຂາ້ ງຄຽງ
ຢາປຣາຊຄ
ີ ວັນເ ທລ (praziquantel) ອາດພາໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍ, ວິນຫົວ, ເ ຈັບຫົວ, ບໍ່ຢາກອາຫານ,
ແລະມີອາການປຸ້ນທ
 ້ອງປວດຮາກ, ແຕ່ຜົນຂ້າງຄຽງດັ່ງ ກ່າວເຫຼົ່ານ
ແ
ີ້ ມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີເມື່ອໃ
 ຊ້ຢານີໃ້ ນປະລິມານຕ່ໍາ.

ວິທີກ
 ານໃຊ້
ສ�ຳລັບຖ່າຍແມ່ທ້ອງແປເກືອບທຸກຊະນິດ ລວມທັງແມ່ທ້ອງແປງົວ ແລະ ແມ່ທ້ອງແປໝ.ູ
 ຊ້ໂດຢາໃນຂະໜາດ 5 ຫາ 10 ມກ/ກກ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ. ຫຼືໃຫ້ໂດຢາຕາມອາຍຸກໍ່ໄດ້.
 ໃ
ອາຍຸ 4 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 150 ມກ (4/1 ເມັດ), ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ.
ອາຍຸ 8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 300 ມກ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ.
ອ
 າຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 600 ມກ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ.

ສ�ຳລັບຖ່າຍແມ່ທ້ອງແປແຄະ (h. nana)
 ໃ
 ຊ້ ໂດຢາໃນຂະໜາດ

25 ມກ/ກກ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 10 ມື້ ໃຫ້ກິນຊ
 �້ຳອ
 ີກ. ຫຼືໃຫ້ໂດຢາຕາມອາ

ຍຸກໍ່ໄດ້.
ອາຍຸ 4 ຫາ 7 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 300 ຫາ 600 ມກ (ເຄິ່ງ (2/1) ເມັດ ຫາ 1 ເມັດ) ຕໍ່ໂດ.
ອາຍຸ 8 ຫາ 12 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 600 ຫາ 1200 ມກ ຕໍ່ໂດ.
ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄ
 ປ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 1500 ມກ ຕໍ່ໂດ.

ຢານີໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) 	
ຢານີໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) ໃຊ້ຂາ
້ ແ
 ມ່ທ້ອງແປທີ່ຢູ່ໃນລ�ຳໄສ້, ແຕ່ບໍ່ມີຜົນກ
 ັບແມ່ພະຍາດຕົວອ່ອນໃນ
ຖົງຊິທ(cysts) ທີ່ຢູ່ນອກລ�ຳໄສ້.

ວິທີການໃຊ້
ໃຫ້ກິນຢ
 າ ນີໂຄຼຊາໄມດ (niclosamide) ຫຼັງຈາກກິນອາຫານເຊົ້າເ ລັກນ້ອຍ. ໃຫ້ຫຍ�ຳ້ ຢາເມັດໃ
 ຫ້ມນ
ຸ່ ດ
 ີແລ້ວ
ຈິ່ງ ກືນກິນ. ຂ
 ະໜາດຢາທີ່ກິນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄ
 ປຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຊະນິດຂອງແມ່ທ້ອງແປ, ສະນັ້ນ ແພດ
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ໝໍໃນໂຮງໝໍ ຫຼືສຸກສ
 າລາໃກ້ບາ້ ນເຈົ້າອາດຈະມີຄາໍ ແນະນໍາທີ່ດໃີ ນເລື່ອງນີໃ້ ຫ້ກັບເ ຈົ້າ.ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມ,ີ ກໍ່
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາຕາມຂະໜາດຂ້າງລຸມ
່ ນີ.້
ການກິນຢ
 ານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຫຍ�ຳ້ ໃ
 ຫ້ມນ
ຸ່ ດ
 ີແລ້ວຈິ່ງ ກືນລ
 ົງໄ
 ປ. ຖ້າເປັນເ ດັກນ້ອຍທີ່ຍັງ ບໍ່ສາມາດຫຍ�ຳ້ ໄ
 ດ້ເທື່ອກໍ່
ໃຫ້ບົດຢານັ້ນໃ
 ຫ້ມນ
ຸ່ ດີ ແລະ ປະສົມກັບນ້ໍານົມແ
 ມ່ເລັກນ້ອຍ ຫຼືປະສມ
ົ ກ
 ັບອ
 າຫານອາຫານໃຫ້ເດັກກ
 ິນກໍ່ໄດ້.
 ອ
 າຍຸຕ�່ຳກ
 ວ່າ

2 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 500 ມກ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອາຍຸ2 ຫາ 6 ປີ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ  1 ກຼາມ (1000 ມກ), ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ.
ອາຍຸ6 ປີຂຶ້ນໄ
 ປ: ໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດ 2 ກຼາມ, ໃຫ້ກິນຄ
 ັ້ງດ
 ຽວເທົ່ານັ້ນ.

ວິຕະມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ
ວິຕະມິນເອ, ເຣຕິໂນລ (retinol)
ວິຕະມິນ ເອ ປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດກາງຄືນ ແລະ ຕາແຫ້ງ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບວິຕະມິນ ເອ ພຽງພໍຄົນເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານຈໍາພວກຜັກ ແລະ
ໝາກໄມ້ທີ່ມສີເຫຼືອງ ແລະ ຈໍາພວກຜັກສີຂຽວເຂັ້ມໃຫ້ພຽງພໍພ້ອມກັບອາຫານທີໄ່ ດ້ມາຈາກສັດເຊັ່ນ: ໄຂ່ ແລະ
ຕັບ. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພະຍາດຕາບອດຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕາແຫ້ງ ຫຼາຍ ພ້ອມທັງ ການກິນອາຫານດເຫຼົ່ານີ້ບໄໍ່
ດ້ພຽງພໍແມ່ນໃຫ້ໃຫ້ວິຕະມິນ ເອ ທຸກທຸກ 6 ເດືອນ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

!

ຫ້າມໃຫເ້ ກີນຫນາດທີໄ່ ດ້ກໍານົດໄວ.້ ແຕ່ການໄດ້ຮັບໃນຮູບແບບທເ່ີ ປັນແຄັບຊູນ, ເມັດ ຫືແບບ ນ້າ
ໍ ມັນໃນປະລິ
ມານທ່ີສູງເກີນໄປແມນ່ອັນຕະລາຍ. ບໍໃ່ ຫ້ໃຫ້ປະລິມານຢາເທົ່າກັບຜູໃ້ ຫ່ຍ 200,000 ຢູ່ນິດແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ
ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ຫຼືຜູ້ຍິງ ທີ່ຖືພາໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທ�ຳອິດ ເພາະມັນສາມາດມີຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ການ
ພັດທະນາການຂອງເດັກ. ສ�ຳລັບແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນໃຫ້ໃນປະລິມານຕໍ່າເປັນຈະນວນຫຼາຍຄັ້ງ ດີກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ເປັ
ນປະລິມານສູງໃນຄັ້ງ ດຽວ.

ວິທີການໃຊ້
ສາໍລັບເດັກນ້ອຍ, ທ່ານຄວນບົດເມັດໃຫ້ມນຸ່ກ່ອນ ແລະ ປະສມົໃສ່ກັບນົມແມໃ່ຫເ້ດັກກິນ. ຫືຼ ຕັດແບບແຄັບຊູນ
ແລະ ບີບໃສ່ປາກເດັກ.
ເພ່ືອປ້ອງກັນ ຫືຼ ປ່ິນປວົ ການຂາດວິຕະມນິ ເອ ໃນເດັກ
ເຊິ່ງມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການການປ້ອງກັນ
 ອ າ ຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ໃຫ້ກິນວິຕະວິນ ເອ ໃນປະລິມານ 100,000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ 
ອາ ຍຸ ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນວິຕະມິນ ເອ ໃນປະລິມານ 200,000 ຢູນິດ, 1 ຄັ້ງ. ໃຫ້ຊ�ຳ້ຄືນທຸກໆ 6 ເດືອນ.
ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຕາບອດກາງຄືນ
ຖ້າມີຄົນທີ່ມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼືມີອາການສະແດງອື່ນໆຂອງພະຍາດຕາບອດກາ
ງຄືນແມ່ນໃຫ້ວິຕະມິນ ເອ 3 ຄັ້ງ. ຄັ້ງ ທ�ຳອິດແມ່ນໃຫ້ທັນທີເລີຍ, ຄັ້ງ ທີສອງແມ່ນໃຫ້ໃນມື້ຕໍ່ມາ ແລະ ຄັ້ງ ທີ 3
ແມ່ນໃຫ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 2 ອາທິດຕໍ່ມາ.
 ສ
 �ຳລັບປະລະມານຂອງຢາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ:

ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ກິນ 50,000 ຢູ່ນິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
ອາຍຸ 6 ເດືອນຫາ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນ 100,000 ຢູ່ນິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນ 200,000 ຢູ່ນິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ
ສ
 ຳ
� ລັບແມ່ຍິງຖືພາ:

ໃຫ້ກິນ 25,000 ຢູ່ນິດທຸກໆອາທິດເປັນເວລາ 12 ອາທິດ. ຖ້າຫາກວ່າລາວຍັງມີອາກາ
ນສະແດງຂອງພະຍາດຕາບອດກາງຄືນຢູ່ ຫຼືບັນຫາຂອງຕາທີ່ຮາ້ ຍແຮງອື່ນໆທີເ່ ກີດຈາກການຂາດວິຕະມິນ
ເອ ແມ່ນຜູ້ທໃີ່ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີປະສົບການອາດໃຫ້ລາວກິນໃນປະລິມານທີ່ສູງ.

ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີພະຍາດໝາກແດງ
ວິຕະມິນ ເອ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດປອດອັກເສບ ແລະ ຕາບອດ, ສອງພະຍາດນີແ
້ ມນ່ອາການສົນຂອງພະ
ຍາດໝາກແດງ.
ອ
 າຍຸຕໍ່າກວ່າ

6 ເດືອນ: ໃຫ້ກິນ 50,000 ຢູ່ນິດໃນ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 2 ມື້
ອາຍຸ 6 ເດືອນຫາ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນ 100,000 ຢູ່ນິດໃນ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 2 ມື້
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນ 200,000 ຢູ່ນິດໃນ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 2 ມື້

ຖ້າຫາກວ່າເດັກໄດ້ຮັບວິຕະມິນ ເອ ໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບນີ້ພຽງແ
ຕ່ມື້ດຽວ. ຖ້າຫາກວ່າບາງຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດໝາກແດງພ້ອມກັບຊາດສານອາຫານຂັ້ນຮຸນແຮງ
ຫຼເື ລີມ
່ ມີອາການເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ວິຕະມິນ ເອ ອີກເປັນຄັ້ງ ທີ 3 ຫຼັງຈາກຄັ້ງ ທີ 2 ສອງອາທິດ.

ທາດສັງກະສີ
ທາດສັງ ກະສີຊວ
່ ຍໃຫ້ເດັກທີ່ຖອກທ້ອງມີອາການດີຂຶ້ນ. ເຮົາຄວນຈະໃຫ້ຮ່ວມກັນກ
 ັບນໍ້າເກືອແຮ່ໄປພ້ອມໆກັນ.
(ເບິ່ງໜ້າ 8).

ວິທີການໃຊ້
ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ,  ແນວເມັດສາມາດບົດ ແລະ ປະສົມໃສ່ກັບນົມແມ່ ຫຼືນໍ້າດື່ມເລັກໜ້ອຍກໍໄດ້. ທ່ານສາມາດເ
ອົາຢາແນວເມັດໃສ່ໃນນໍ້າເຊິ່ງລະລາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ.
 ເ
 ດັກເກີ ດໃຫມ່

ຫາ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ໃນປະລິມານ 10 ມກ, 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເ ວລາ 10 ຫາ 14ມື.້ 
ເດັກຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ໃນປະລິມານ 20 ມກ, 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ປັນເວລາ 10 ຫາ 14ມື.້

ທາດເຫຼັກ, sulfate ferrous, gluconate ferrous
ທາດເຫຼັກແມ່ນຖືກນ�ຳໃຊ້ຫຼາຍເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພາວະເລືອດຈາງ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍທາດເຫຼັກແມ່ນໃ
ຫ້ແນວກິນເປັນປະຈ�ຳຈົນຮອດ 3 ເດືອນ.
ທາດເຫຼັກສ
 າມາດສາມາດໄດ້ຮັບຜ
 ົນດ
 ີກວ່າໃນເວລາທີໃຊ້ຮ່ວມກັບວິຕາມິນຊີ C
(ບໍວ
່ ່າຈະໂດຍການກິນອາຫານໝາກໄມ້ ແລະຜັກ ຫຼື ກິນວິຕາມິນຊີຊະນິດເ ມັດ).

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ທາດເຫຼັກບາງຄັ້ງເຮັດໃ
 ຫ້ບໍ່ສະບາຍກະເພາະ ແລະ ສິ່ງທ
 ີ່ດີທີ່ສຸດລ
 ະແມ່ນໃ
 ຫ້ກິນພ້ອມອາຫານ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ້ອງຜູກໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຈົມ (ຂີ)້ ເປັນສີດໍາ. ເບິ່ງ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບທ້ອງຜູກໃນໜ້າ 37 ຂອງການເຈັບປວດທ້ອງ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະພະຍາດແມ່ກາຝາກ
(ແມ່ທ້ອງ).
ດື່ມນ
 �້ຳທ
 ີ່ມີທາດເຫຼັກແ
 ມ່ນຈ
 ະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວດ�ຳສະນັ້ນຄ
 ວນຈະໃຊ້ທໍ່ດູດເ ອົາ ຫຼືຖູ ແຂ້ວທຸກໆຄັ້ງ ຫຼັກຈ
 າກດື່ມ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

 ຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະລິມານທີ່ຖືກຕ
ໃ
 ້ອງເພາະວ່າຖ
 ້າປ
 ະລິມ
 ານ sulfate ferrous ຫຼາຍເກີນໄປມັນກ
 ເໍ່ ປັນພິດ. ບໍໃ່ ຫ້ທ
າດເຫຼັກແກ່ບຸກຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຂັ້ນຮ
 ຸນແ
 ຮງໃຫ້ລຖ
ໍ ້າຈົນກ່ວາພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງເຂົາເ
ຈົ້າເສຍກ
 ່ອນ.
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ການເບິ່ງແຍງເດັກ: ຢາ

ວິທີການໃຊ້
ຮູບແບບທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນຂອງທາດເຫຼັກປະກອບໄປດ້ວຍທາດເກືອແຮ່ທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງວ່າຢາ Ferrous
sulfate 300 ມກ 1 ກ້ອນປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ 60 ມກ. ແຕ່ 325 ມກ ຂອງ Ferrous gluconate
ປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ 36 ມກ. ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ອ່ານໃບກ�ຳກັບ ຢາທຸກຄັ້ງ ທີ່ຈະໃຊ້ ບໍວ
່ ່າຈະເປັນແນວນໍ້າ, ຫຼື
ສານອາຫານເສີມທາດເຫຼັກຕ່າງໆ.
ເພື່ອປ້ອງກັນການພາວະລືອດຈາງໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ທີ່ກ�ຳລັງໃຫ້ນົມລູກ
 ໃ
 ຫ້

ferrous sulfate ໃນປະລິມານ 300 ມກ (ມີທາດເຫຼັກ 60 ມກ) ຕໍ່ມ.ື້ ນອກນັ້ນກໍຄວນໃຫ້ແມ່ຍິງ ທີ່ກໍາລັ
ງວາງແຜນທີ່ຈະມີລູກກ
 ິນແ
 ຕ່ລະມື້ເ ຊັ່ນກ
 ັນ. ການໃຫ້ທາດເຫຼັກຮ່ວມກັບທາດໂຟລິກອາຊິດຮ່ວມກັນແມ່ນດີກ
ວ່າເພາະວ່າທາດໂຟລິກອາຊິດກໍຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດປ
 ົກກະຕິຂອງເດັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ການປິ່ນປົວພາວະເລືອດຈາງໃນເດັກ
 ໃ
 ຫ້

ferrous sulfate 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມ,ື້ ຫຼແ
ື ບ່ງໃຫ້ 2 ຄັ້ງ ຫາກວ່າເດັກມີອາການເຈັບກະເພາະ.

ປະລິມານທາດເຫຼັກສ�ຳລ
 ັບແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ
ກຸ່ມອາຍຸ

ປະລິມານຫຼາຍປານໃດ

ຕ�່ຳກວ່າ 2 ປີ

125 mg ferrous
sulfate
ferrous sulfate 125
ມກ

2 ປີ ຫາ 12 ປີ

300 mg ferrous
sulfate
ferrous sulfate 300
ມກ

ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ

600 mg ferrous
sulfate
ferrous sulfate 600
ມກ

ຢາຈັກກ້ອນສ�ຳລ
 ັບຢາ
300 ມກ

ລວມແລ້ວມີທາດເຫຼັກ
ຫຼາຍປານໃດ

ໃຫ້ ທາດເຫຼັກຊະນິດນໍ້າ, ຫຼື
ບົດຢາferrous sulfate
ໃຫ້ ມນ
ັ ພ
 ຽງພໍທີ່ຈະສະ
ຊະນິດເ ມັດປະລິມານ
ໜອງ ທາດເຫຼັກໄ
 ດ້ 25 ມິ
300 ມ
 ິລີກຼາມປົນໃສ່ກັ ບ
ລີກຼາມ
ນົມແ
 ມ່ໃຫ້ເດັກກ
 ິນ
ໃຫ້ຢາ ferrous sulfate
300 ມີລີກຼາມ 1 ເມັດ

ໃຫ້ ມນ
ັ ພ
 ຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງ ທາດເຫຼັກໄ
 ດ້ 60 ມິ
ລີກຼາມ

ໃຫ້ຢາ ferrous sulfate
300 ມີລີກຼາມ 2 ເມັດ

ໃຫ້ ມນ
ັ ພ
 ຽງພໍທີ່ຈະສະ
ໜອງ ທາດເຫຼັກໄ
 ດ້ 125
ມິລີກຼາມ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A:
ຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.
ວິທີການນໍາໃຊ້ແຜນຜັງ ພັດທະນາການຂອງເດັກ
ພັດທະນາການຂອງເດັກແມ່ນວັດໄດ້ຈາກຫຼາຍໆດ້ານ: ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຄິດ, ການສື່ສານ (ທ່າທາງ
ແລະ ການເວົ້າ), ແລະ ສັງ ຄົມ (ຄວາມສ�ຳພັນກັບຄົນອື່ນໆ). ບາງທັກສະເດັກສາມາດຮຽນຮູໄ້ ດ້ຈາກດ້ານ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເດັກຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານອຸ້ມເຂົາເຈົ້າ, ເດັກຈະຕ້ອງໃຊ້:

··ທັກສະດ້ານຮ່າງກາຍ - ເດັກຈະຍົກເອົາແຂນຂຶ້ນ.
··ທັກສະດ້ານຄວາມຄິດ - ເດັກຈະເບິ່ງທ່ານເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜ.
··ທັກສະການສື່ສານ - ເດັກຈະບອກທ່ານວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.
··ທັກສະດ້ານສັງຄົມ - ເດັກຈະມີຄວາມສຸກເວລາທີ່ທ່ານອຸ້ມເຂົາເຈົ້າ.
ແຜນຜັງໃນໜ້າຕໍໄ່ ປຈະບອກທັກສະບາງອັນທີເ່ ດັກຮຽນຮູ້ ແລະ ເດັກສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ເອງ. ທ່ານສາມ
າດນໍາໃຊ້ແຜນຜັງເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂໍ້ມນ
ູ ໂດຍທົ່ວໄປກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່
າພັດທະນາການອັນໃດທີເ່ ດັກຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ.້

6

ເດ ອ
ື ນ

12

ເດືອນ

2

ປີ

ແຜນຜັງນີ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທັກສະຂອງເດັກ ປ່ຽນໄປ ເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທາ
່ ນຕັດສິນໃຈວ່າທັກສະໃດທີເ່ ດັກຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້
ໃຫ້ເລືອກແຜນຜັງສ�ຳລັບກຸ່ມອາຍຸທໃີ່ ກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງອາຍຸເດັກ. ໃນແຜນຜັງນັ້ນ,
ໃຫ້ໝາຍວົງມົນເອົາທັກສະທີເ່ ດັກມີ ຫຼເື ຮັດໄດ້. ທ່ານອາດເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານອາດບໍມ
່ ີທັກສະທີເ່ ດັກໃນໄວອ
າຍຸດຽວກັບເຂົາເຈົ້າມີ. ການຮູ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊວ
່ ຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າກິດຈະກໍາໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ພາເຂົາເຈົ້າເ
ຮັດ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.

ການສືສ
່ ານ

ຄວາມຄິດ

ຫຼິ້ນໝາກບານ
ພ ໍ່, ພ ໍ່

ຈອກ

ຮຽນແບບຄ�ຳເວົ້າ
ຫຼື ທ່າທາງ

ຈັບກຸ່ມສິ່ງຂອງທີ່ຄືກັນ
ປະຕິດປ
 ະຕໍ່ສິ່ງຕ
 ່າງໆ
ໃສ່ກັນໄ
 ດ້

ໃຊ້ 2 ຫາ 3
ປະໂຫຍກ

ໃຊ້ ຄ�ຳເວົ້າງ່າຍໆ

2

ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດກິດຈະ
ກ�ຳໃດໜຶ່ງເປັນເວລາດົນ

ປີ

ຫຼິ້ນນ�ຳເດັກຄົນອື່ນ

ຮຽນແບບການດູແລ

ກອງຂອງຫຼິ້ນໃຫຍ່ໆ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເວລາທີ່ຕ້ອງການ

ສັງຄົມ

ຍ່າງ

ນັ່ງ ຍ່ອງຍໍ້

ຮ່າງກາຍ

ໃນແຜນຜັງຂ້າງເທິງ, ໃຫ້ແມ່ຂດ
ີ ອ້ອມເອົາທັກສະຂອງລູກອາຍຸ 20 ເດືອນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເດັກຕ້ອງກາ
ນເຮັດກິດຈະກ�ຳຕ່າງເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ການສື່ສານຕ່າງໆ.
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58

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທ
 ະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະດ້ານ. ທັງຮູບພາບ
ແລະ ຄ�ຳສັບແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທັກສະທີເ່ ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂົາອາຍຸໄດ້ 3 ເດືອນ.

ຄວາມຄິດ

ການສືສ
່ ານ
ຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ
ຫຼື ໃບໜ້າທີ່ລຶ້ງເຄີຍ

ຮັບຮູເ້ ຖິງ ຄົນທີເ່ ບິ່ງແຍງເປັນຫ
 ຼັກ
ຕອບສະໜອງທັນທີຕໍ່ສຽງ
ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວ

3

ຖືກອອຍດ້ວຍສຽງ
ຫຼື ການສ�ຳພັດ

ໄຫ້ເວລາທີ່ຫິວ ຫຼື
ຮູ້ສຶກ ບໍ່ສະບາຍ

ເດືອນ

ຮູຈ
້ ັກມື (ໃຊ້ມ)ື
ຮູ້ດູດນົມແມ່

ສັງຄົມ

ຍິມ
້ ເວລາມີຄົນຫຼີ້ນນ�ຳ

ຍົກ ຫົວຂຶ້ນເວລານອນ
ຄວ�້ຳ

ຮ່າງກາຍ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ 2 ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນອາດຈະມີກິດຈະກ�ຳອື່ນທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ສາ
ມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ໃນວົງມົນທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການສື່ສານ: ບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງຮອດຫຼິ້ນຄຸ່ຍ! ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າເດັກຕອບສະ
ໜອງຕໍ່ສຽງທັນທີເ່ ລີຍບໍ.
ຈືໄ່ ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ຳຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊຳ
�່ ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.

20 February 2018

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທ
 ະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະດ້ານ. ທັງຮູບພາບ
ແລະ ຄ�ຳສັບແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທັກສະທີເ່ ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂົາອາຍຸໄດ້ 6 ເດືອນ.

ອາອາ

ການສືສ
່ ານ

ເຮັດສຽງ ຫຼື
ທ່າທາງງ່າຍໆ

ໂງ່ ຫົວໄປຕາມສຽງ ຫຼື
ການເຄື່ອນໄຫວ້
ສະແດງທ່າຢ້ານກັ ບຄົນແປກໜ້າ

ເຮັດທ່າທາງຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ

ຮັບຮູ້ວ່າມີຫຼາຍຄົນ

ສັງຄົມ

ຄວາມຄິດ

ຈັບເອົາສິ່ງຂອງ
ແລະ
ເອົາເຂົ້າປາກ

ຫຼິ້ນຂອງຫຼິ້ນຫຼາຍແບບ

ສົນໃຈຂອງຕ່າງໆ

6

ເດືອ

ປີ້ນໂຕ(ຄວ�້ຳ) ແຕ່ໜ້າໄປຫາຫຼັງ ແລະ
ປິ້ນກັ ບຈາກຫຼັງ ຫາໜ້າ

ນັ່ງໄດ້ໂດຍມີບ່ອນອີງ

ແກ່ວງ ແລະ ເຕະແຂນ
ແລະ ຂາ

ຮ່າງກາຍ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ 2 ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນອາດຈະມີກິດຈະກ�ຳອື່ນທີ່ຊວ
່ ຍ
ໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນວົງມົນທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການຮ່າງກາຍ: ເດັກບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງຮອດວ່າສັນ
່ ແກ່ວງແຮງໆ!
ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າເດັກແກ່ວງ ແລະ ເຕະໄດ້ກໍ່ພ.ໍ
ຈືໄ່ ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ຳຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊຳ
�່ ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທ
 ະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະດ້ານ. ທັງຮູບພາບ
ແລະ ຄ�ຳສັບແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທັກສະທີເ່ ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂົາອາຍຸໄດ້ 12 ເດືອນ.
ເອົາມັນມາໃຫ້ແດ່

ການສືສ
່ ານ

ຄວາມຄິດ

ວ໋າວ໋າ

ຮູຈ
້ ັກຊືສ
່ ິ່ງຂອງ

ເຂົ້າໃຈຄ�ຳເວົ້າ ຫຼື
ທ່າທາງສັນຍານທີ່ງ່າຍໆ

ຮຽນຮູ້ວ່າມີສິ່ງ
ຂອງຢູ່ບ່ອນໃດ
ໂດຍທີ່ບໄໍ່ ດ້ຍິນ
ສຽງມັນ

ບ໋າບ໋າ ກ໋າກ໋າ

ໃຊ້ສຽງລວມກັນ
ຮູໃ້ ຊ້ທ່າທາງ

ເລີ້ມຮັບຮູ້ວ່າມັນມີເຫດ
ແລະ ຜົນ

12
ເດືອນ

ເລີ້ມຮູ້ສຶກມ່ວນເວລາຫຼິ້ນຈະເອ໋
ຮ້ອງໄຫ້ເມື່ອ ຜູ້ດແ
ູ ລບໍ່ຢູ່ນ�ຳ

ສັງຄົມ

ເຮັດບາງຢ່າງເພື່ອແກ້ ບັນຫາງ່າຍໆ

ນັ່ງໄດ້ເອງ

ຄານ

ຈ່ອງເພື່ອຢືນຂຶ້ນ

ຮ່າງກາຍ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ 2 ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນ ອາດຈະມີກິດຈະກ�ຳອື່ນທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ໃນວົງມົນທີ່ພາກສ່ວນທັກສະການເຂົາ
້ ສັງ ຄົມ: ເດັກບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງຫຼິ້ນ ຈະເອ໋ ກັບທ່ານໄດ້! ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເ
ອງວ່າເດັກມີຄວາມສຸກໃນການຫຼິ້ນນ�ຳກັນບໍ.
ຈືໄ່ ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ຳຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊຳ
�່ ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທ
 ະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະດ້ານ. ທັງຮູບພາບ
ແລະ ຄ�ຳສັບແມ່ນເປັນຕົງຢ່າງທັກສະທີເ່ ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂົາອາຍຸໄດ້ 2 ປີ.
ຫຼິ້ນໝາກບານ

ການສືສ
່ ານ

ຄວາມຄິດ

ພໍ,່ ພໍ່

ຈັບກຸ່ມສິ່ງຂອງທີ່ຄືກັນ
ຮຽນແບບຄ�ຳເວົ້າ ຫຼື
ທ່າທາງ
ຈອກ

ປະຕິດປ
 ະຕໍ່ສິ່ງ
ຕ່າງໆໃສ່ກັນໄ
 ດ້

ໃຊ້ 2 ຫາ 3
ປະໂຫຍກ

ໃຊ້ ຄ�ຳເວົ້າງ່າຍໆ
ຮຽນແບບການດູແລ

ຫຼິ້ນນ�ຳເດັກຄົນອື່ນ

ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດກິ
ດຈະກ�ຳໃດໜຶ່ງເປັນເວ
ລາດົນ

2
ປີ

ກອງຕໍ່ ຂອງຫຼິ້ນໃຫຍ່ໆ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເວລາທີ່ຕ້ອງການ
ຍ່າງ

ສັງຄົມ

ນັ່ງ ຍ່ອງຍໍ້

ຮ່າງກາຍ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ 2 ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນ ອາດຈະມີກິດຈະກ�ຳອື່ນທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ໃນວົງມົນທີ່ພາກສ່ວນ ທັກສະການໃຊ້ຄວາມຄິດ: ເດັກບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງຮອດວ່າຕີກອງເປັນ! ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເ
ອງວ່າເດັກສາມາດໃຊ້ສິ່ງຂອງ 2 ຢ່າງນ�ຳກັນໄດ້ກໍ່ພ.ໍ
ຈືໄ່ ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ຳຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊຳ
�່ ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ການເບິ່ງແຍງເດັກ

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທ
 ະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະດ້ານ. ທັງຮູບພາບ
ແລະ ຄ�ຳສັບ ແມ່ນເປັນຕົງຢ່າງທັກສະທີເ່ ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂົາອາຍຸໄດ້ 3 ຂວບ.

ການສືສ
່ ານ

ຄວາມຄິດ

ປາກເຈົ້າຢູ່ໃສ?

ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ມີຮູບ
ຮ່າງພໍດໃີ ສ່ໃນຮູ ຫຼື
ຊ່ອງຫວ່າງ.

ເຂົ້າໃຈພາສາຄ�ຳເວົ້າທີ່ງ່າຍໆ
ຂ້ອຍຢາກໄປກັ ບພໍ.່

ແຍກປະເພດສິ່ງຂອງ
ສື່ສານໄດ້ຊດ
ັ ເຈນ

ເອົາສິ່ງຂອງອອກຈາກກັນ
ແລະ ເອົາມັນໃສ່ກັນຄືນ.

3

ມ່ວນໃນການຊ່ວຍວຽກເຮືອນ

ປີ

ມັກໃຫ້ຍ້ອງຫຼັງຈາກເຮັດສິ່ງ
ໃດໜຶ່ງສ�ຳເລັດ

ແລ່ນ,
ໂດດ,
ປີນ

ໃຊ້ມເື ຮັດໄດ້ຫຼາຍອັນຕື່ມ

ໂຍນໝາກບານ

ສັງຄົມ

ຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄົນອື່ນ

ຮ່າງກາຍ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ 2 ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນ ອາດຈະມີກິດຈະກ�ຳອື່ນທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ໃນວົງມົນທີ່ພາກສ່ວນ ທັກສະການເຂົາ
້ ສັງ ຄົມ: ເດັກບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງກວດພື້ນໄດ້! ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າເດັ
ກມີຄວາມສຸກໃນການໄດ້ຊວ
່ ຍວຽກນ�ຳຄອບຄົວໄດ້ກໍ່ພ.ໍ
ຈືໄ່ ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ຳຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊຳ
�່ ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ຕາຕະລາງພັດທະນາການຂອງເດັກ.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທ
 ະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະດ້ານ. ທັງຮູບພາບ
ແລະ ຄ�ຳສັບ ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທັກສະທີເ່ ດັກສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕອນເຂົາອາຍຸໄດ້ 5 ຂວບ.

ການສືສ
່ ານ

ຄວາມຄິດ

ຂ້ອຍຕົກນຳ�້

ເວົ້າ ຫຼື
ເຮັດທ່າທາງຕອນທີ່ລາວໄດ້
ເຮັດສິ່ງໃ
 ດໜຶ່ງ

ເຮັດຕາມຄ�ຳສັ່ງ ງ່າຍໆ

ແມ່ນໃຜຢູ່ຫັ້ນ?
ເຈົ້າກ�ຳ

ຕໍ່ຮູບພາບໄດ້

ລັງເຮັດຫຍັງ ຢູ?
່

ຖາມຄ�ຳຖາມຫຼາຍຄ�ຳຖາມ

5
ປີ

ເຂົ້າໃຈການນັບເລກ

ຮຽນແຕ້ມແບບຮູບງ່າຍໆ

ຫຼິ້ນກັ ບເດັກຄົນອື່ນ

ໂດດເຕັ້ນຂາດຽວ
ເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບຕ່າງ

ສະແດງອາລົມໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ

ສັງຄົມ

ຢ່າງຖອຍຫຼັງໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ

ຮ່າງກາຍ

ຖ້າເດັກບໍ່ສາມາດເຮັດ 2 ທັກສະທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງວົງມົນ ອາດຈະມີກິດຈະກ�ຳອື່ນທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ສ
າມາດພັດທະນາຕື່ມອີກ. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພຽງຕົວຢ່າງບາງທັກສະເທົ່ານັ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ໃນວົງມົນທີ່ພາກສ່ວນ ທັກສະການເຂົາ
້ ສັງ ຄົມ: ເດັກບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງສາມາດຟັງແຕ່ນາຍຄູ! ຕ້ອງຖາມຕົວທ່ານເ
ອງວ່າເດັກສາມາດເຂົາ
້ ໃຈກົດລະບຽບຄືກັບເດັກຄົນອື່ນໄດ້ກໍ່ພ.ໍ
ຈືໄ່ ວ້ວ່າເດັກຈະຮຽນຮູໄ້ ດ້ດີສຸດດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ຳຕາມເດັກທີ່ອາຍຸຊຳ
�່ ກັນເຮັດໃນທັກສະການສື່ສານ.
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