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ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິງ່ 
ເຫັນ
ການດູແລຕາຂັນ
້ ພື້ນຖານ
ການຮັກສາໃບໜ້າ ແລະຜິວພັນບ
 ໍລິເວນອ້ອມຮອບດວງຕາໃຫ້ສະອາດ ແລະປ້ອງກັນໃບໜ້າແລະດວງຕາບໍ່ໃຫ້
ເກີດບາດເຈັບ, ຖືກແ
 ດດ ແລະ ລົມຫຼາຍເກີນໄ
 ປ ຈະຊວ
່ ຍປ້ອງກັນດ
 ວງຕາຈາກບັນຫ
 າທົ່ວໄປຕ່າງໆຫຼາຍຢາ່ ງ
ທີ່ຈະເປັນອ
 ັນຕ
 ະລາຍຕໍ່ຕາ ຫຼື ເຮັດໃ
 ຫ້ຕາເກີດອ
 າການລະຄາຍເຄືອງ, ແດງ ຫຼື ເຈັບປ
 ວດ. ການກິນອ
 າຫານທີ່
ມີຄຸນຄາ່ ທ
 າງໂພສະນາການ (ອາຫານມີທາດບ�ຳລຸງທ
 ີ່ມ
 ີໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ) ກໍ່ຍັງສ
 າມາດປ້ອງກັນບ
 ັນຫ
 າຕ່າງໆ
ທີ່ຈະເກີດກ
 ັບຕ
 າໄດ້ເຊັ່ນກ
 ັນ.
ອາການບາດເຈັບຕ່າງໆທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນກ
 ັບຕ
 ານັ້ນສ
 າມາດບັ່ນທ
 ອນການເບິ່ງເ ຫັນ ຫຼື ພາໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ສະນັ້ນ,
ເມື່ອຕ
 າມີອາການບາດເຈັບເ ກີດຂ
 ຶ້ນແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ຮີບຮ
 ້ອນໄປປິ່ນປ
ວ
ົ ໂດຍໄວ: ສ�ຳລັບກ
 ໍລະນີເກີດອາການບາດເຈັບ
ຕາຮາ້ ຍແຮງ ຫຼື ມີອາການສະແດງອອກທີ່ຊີ້ບອກເຖິງອ
 ັນຕ
 ະລາຍທີ່ເກີດກ
 ັບຕ
 ານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ຄຼີນ
 ິກ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. (ເບິ່ງລ
 າຍລະອຽດຢູ່ໜ້າ 8). ພວກເຂົາເ ຈົ້າສາມາດຊວ
່ ຍຫາທ່ານໝໍຊ່ ຽວຊານຕາໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ ຖ້າຈ�ຳ
ເປັນ.
ເມື່ອກ
 ານເບິ່ງວັດຖ
 ຸ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ຫຼື ວ
 ັດຖ
 ຸຢໄ
ູ່ ກໆນັ້ນບ
 ໍ່ຄ່ອຍເຫັນແ
 ຈ້ງດ
 ,ີ ການໃຊ້ແວ່ນຕ
 າທີ່ເໝາະສມ
ົ ກ
 ັບຕ
 ານັ້ນ
ກໍ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ຄົນເ ຈັບເ ຫັນໄ
 ດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ສາຍຕານັ້ນມ
 ີກ
 ານປຽ່ ນແປງໄປຕາມເວລາ, ເຈົ້າອາດຈ�ຳ
ເປັນຕ
 ້ອງໄດ້ປ່ຽນແວ່ນສ
 າຍຕາໃໝ່ເມື່ອເ ວລານັ້ນມ
 າເຖິງ.
ສຳ�ລັບຜູ ້ໃຫຍ່, ສາເຫດທ ມ
ີ່ ັກພາໃຫ ້ສາຍຕາເສ ອ
ື່ ມໂຊມ ເພາະເປັນຕາຕ ກ
ໍ້ ະຈ ົ ກ (ໜ ້າ 19) ແລະຕາຕ ຫ
ໍ້ ີນ
(ໜ ້າ 19) ເຊ ງິ່ ສາມາດພາໃຫ ້ຕາບອດໄດ.້ ການປ ນ
ິ່ ປ ົ ວຮ ັກສາມາດຊ່ວຍໃຫ ້ຄ ົ ນເຈັບກ ັບມາເບ ງິ່ ເຫັນໄດ ້ດີ ຫຼືຊ ່
ວຍຢຸດບ ໃໍ່ ຫ ້ມ ັນມີອາການຮ ້າຍແຮງຕ ໄໍ່ ປອີກ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, ການຮູ ້ເລ ອ
ື່ ງກ່ຽວກ ັບຕາ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງມ ັ
ນຈະຊ່ວຍເຈ າົ້ ຮ ັກສາຕາໃຫ ້ມີສຂ
ຸ ະພາບແຂງແຮງດີ ແລະຊ່ວຍໃນການຈ ດ
ັ ການຮ ັບມືກ ັບບ ັນຫາຕ່າງໆທ ເີ່ ກີດ
ຂນ
ຶ້ ກ ັບຕາໄດ.້
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕາ
ຕ່ອມນ�້ຳຕ
 າ - ເປັນບ
 ່ອນ
ຜ
 ະລິດນ
 �້ຳຕ
 າ.
ຂົນຕາ
ຮູຕາດ�ຳ - ສ່ວນທີ່ເປັນວ
 ົງສ
 ີດ�ຳ 
ມ່ານຕາ - ສ່ວນທເີ່ ປັນສ
 ີຂອງຕາ (ຕາສີຟາ
້ , ສີນ�້ຳຕ
 ານ)
ໜັງ ຕາ
ທໍ່ນ�້ຳຕາ - ທໍ່ລະບາຍນ�້ຳຕ
 າລົງມາດັງ
ແກ້ວຕາ (cornea) ແມ່ນສ
 ່ວນ (ທໃີ່ ສ) ຢ
 ູ່ດ້ານນອກສຸດຂ
 ອງຕາ ເຊິ່ງ ມນ
ັ ເປັນ
ສ່ວນທີ່ປົກຫ
 ຸ້ມມ່ານຕາແລະຮູຕາດ�ຳໄວ້.
ເຍື້ອຫຸ້ມຕາ (conjunctiva) ແມ່ນຊ
 ັ້ນເ ນື້ອເ ຍື້ອບ
 າງ ທີ່ປົກຫ
 ຸ້ມຕ
 າຂາວໄວ້.
ເລນຕາ (lens) ເປັນສ
 ່ວນທີ່ມີຮູບຮາ່ ງມນ
ົ ໃ
 ສ ຢູ່ທາງດ້ານໃນຕາ ແລະເປັນສ
 ່ວນ
ທີ່ເຮັດໜ
 ້າທ
 ີ່ໂຟກັດສ
 ໌ (focus) ແ
 ສງເພື່ອກ
 ານເບິ່ງເ ຫັນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ເວລາດວງຕາມີສຸຂະພາບດີ:
··ໜັງຕ
 າມືນຂຶ້ນ ແ
 ລະຫຼັບລ
 ົງໄ
 ດ້ຢ
 ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະພ້ອມນີ້ ຂົນຕ
 າກໍກ
່ ົ່ງ
ໂຄ້ງອ
 ອກນອກ, ບໍແ
່ ມ່ນຊ
 ເີ້ ຂົ້າຕາ.
··ຕາຂາວແມ່ນມ
 ສ
ີ ຂ
ີ າວທັງໝ
 ົດ, ກ້ຽງມື່ນ ແ
 ລະມຄ
ີ ວາມຊຸ່ມຊ
 ື່ນ.
··ແກ້ວຕ
 າ (cornea), ແມ່ນສ
 ່ວນໃສທປ
ີ່ ົກຫ
 ຸ້ມມ່ານຕາ ແ
 ລະຮູຕາດ�ຳໄວ້.
ມັນເ ຫຼື້ອມເປັນປ
 ະກາຍ, ກ້ຽງ ແລະໂປ່ງໃ
 ສ.
··ຮູມ່ານຕາ (pupil) ແມ່ນຮ
 ູມົນສ
ດ
ີ �ຳຢູກ
່ າງຕາ. ຮູຕ
 າດ�ຳນີແ
້ ມ່ນມ
 ປ
ີ ະຕກ
ິ ລ
ິ ຍ
ິ າຕແ
ໍ່ ສງທີເ່ ຂົ້າມ
 າກະທົບໃ
 ສ່ມ
 ັນຫຼາຍ
ຫຼື ໜ້ອຍໂດຍການປິດນ
 ້ອຍລົງ ຫຼື ເປີດກວ້າງອອກ.

ການຮັກສາດູແລຕາໃຫ້ສະອາດ
ເພື່ອຊວ
່ ຍປ້ອງກັນບ
 ັນຫ
 າຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດກ
 ັບດ
 ວງຕາ, ໃຫ້ລາ້ ງໜ້າຂ
 ອງເຈົ້າ
ເລື້ອຍໆ. ການປະຕິບັດເ ຊັ່ນນ
 ີ້ຊ
ວ
່ ຍປ້ອງກັນບ
 ໍ່ໃຫ້ສິ່ງເ ປື້ອນເປິ ແລະເຊືອ
້ ພ
 ະ
ຍາດເຂົາ
້ ຕາເຊິ່ງຈ
 ະພາໃຫ້ເກີດບ
 ັນຫ
 າຂຶ້ນກັບຕ
 າຂອງເຈົ້າໄ
 ດ້.

ສະ

ບູ

ເຈົ້າບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ
 ້ອງໃຊ້ນ�້ຳເ ປັນຈ
 �ຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອມ
 າລາ້ ງໜ້າຂອງເຈົ້າ.
ເຈົ້າສາມາດເຮັດກ
 ໋ອກນ�້ຳທິບປ
 ີ -ແທັບ (Tippy-Tap) ໂດຍໃຊ້ກະຕຸກ ຫຼື ພາຊະ
ນະບັນຈ
 ຢ
ຸ າງສະອາດກໍ່ໄດ້ (ເບິ່ງໃນບົດນ
 �້ຳແລະສຸຂະນາໄມ: ປັດໄຈຫຼັກຊ
ວ
່ ຍໃຫ້
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໜ້າ 4).

ເມື່ອຕາເກີດມີອາການຕິດເຊື້ອ, ໃຫ້ໃຊ້ແພ
ແລະນ�້ຳສະອາດອະນາໄມຕາເລື້ອຍ. ໃຊ້ແພສະອາດເຊັດຄ່ອຍໆ ຈາກແຈຕ
າເບື້ອງດັງອອກໄປຫາແຈຕາເບື້ອງຫູ. ໃນການອະນາໄມຕາແຕ່ລະເບື້ອງແ
ມ່ນໃຫ້ໃຊ້ແພຄົນລ
 ະສ່ວນ, ຫຼັງຈາກອະນາໄມຕາແລ້ວກໍໃ່ ຫ້ຊັກແພນັ້ນໃຫ້ສະ
ອາດ ແລະຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ດີກ່ອນຈະໃຊ້ອີກໃນຄັ້ງ ຕໍໄ່ ປ.
ໃຫ້ລາ້ ງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູກ່ອນ ແລະ
ຫຼັງ ການອະນາໄມຕາທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອ
ງເຊື້ອໂລກ.
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ການດູແລຕາຂັ້ນພື້ນຖານ

ວິທີການອະນາໄມເອົາສິ່ງເປືອ
້ ນເປິ ຫຼື ຂົນຕາອອກຈາກຕາ
ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼັບຕາ ແລະເລື່ອນດວງຕາໄປມາຈາກຂ້າງຊ້າ
ຍຫາຂວາ ແລະຈາກຂວາຫາຊ້າຍ, ແລະຈາກເທິງລົງລຸມ
່ ແລະ
ລຸມ
່ ຂຶ້ນເທິງ. ຈາກນັ້ນ, ໃນຂະນະທີເ່ ຈົ້າຈັບໜັງ ຕາລາວເປີດຂຶ້ນນັ້ນ
ກໍ່ບອກໃຫ້ລາວເລື່ອນຕາ ເບິ່ງຂຶ້ນເທິງ ແລະເບິ່ງລົງລຸມ
່ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ນ�້ຳຕາອອກມາລ້າງສິ່ງເປື້ອນເປິອອກຈ
າກຕາ. ອີກວິທີ ເພື່ອໃຫ້ນ�້ຳຕາອອກແມ່ນໃຫ້ສີຕາເບື້ອງທີ່ດີຢູ່ນັ້ນຄ່
ອຍໆ (ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ສີຕາເບື້ອງທີເ່ ຈັບ). ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມນ
ີ �້ຳຕາອອກ
ມາຈາກຕາທັງສອງຂ້າງ.

ບາງສິ່ງ ທີເ່ ຂົ້າໄປຄ້າງຢູ່ກ້ອງໜັງ
ຕານັ້ນສາມາດຂູດຂີດດວງຕາຂ
ອງເຈົ້າໄດ້, ສະນັ້ນ ຈິ່ງ ບໍໃ່ ຫ້ສີຕາ.
ນ�້ຳຕາສາມາດຊ່ວຍລ້າງມັນອອກມາໄດ້.

ຫຼື ເຈົ້າເອງກໍ່ສາມາດພະຍາຍາມເອົາຂີເ້ ຫຍື້ອ
ຫຼືຂົນຕາທີເ່ ຂົາ
້ ຕານັ້ນອອກໄດ້ ໂດຍໃຊ້ແຕ່ນ�້ຳສ
 ະອາດເທົ່ານ
 ັ້ນ, ບໍ່ໃຫ້
ໃຊ້ຂອງແຫຼວຊະນິດອ
 ື່ນ.ໃນຂະນະທີ່ລາ້ ງຕາໂດຍການໃຊ້ຈອກຕັກນ
 �້ຳມ
 າລາ້ ງ (ຫຼື ໃຊ້ສະແລັງບ
 ັນຈ
 ນ
ຸ �້ຳສ
 ີດ
ລ້າງຄ່ອຍໆ) ແມ່ນໃ
 ຫ້ມນ
ື ຕ
 າຄາ້ ງໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າລ
 າ້ ງຕາ ແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ຄົນເ ຈັບນ
 ອນຫງາຍ ຫຼືແຫງນໜ້າ
ໄປດ້ານຫຼັງ ເພື່ອໃ
 ຫ້ນ�້ຳທ
 ີ່ລາ້ ງນັ້ນສ
 າມາດໄຫຼຈາກແຈຕາດ້ານໃນ(ແຈຕາດ້ານທີ່ໃກ້ກັບດ
 ັງ) ອອກມາແຈ
ຕາດ້ານນອກ(ແຈຕາດ້ານທີ່ໃກ້ກັບຫ
 )ູ .

ຖ້າເຈົ້າເ ຫັນຂ
 ີ້ເຫຍື້ອ ຫຼືສິ່ງທ
 ີ່ເຂົາ
້ ຕານັ້ນ, ກໍ່ສາມາດເອົາອ
 ອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ສນ
ົ້ ຜ້າຊ
 ຸ່ມສະອາດ, ເຈັ້ຍທ
 ິດຊ
 ຸ ຫຼື ສ�ຳ
ລີສະອາດ ຊັບອ
 ອກຄ່ອຍໆ.
ເມື່ອຂ
 ີ້ເຫຍື້ອ ຫຼືສິ່ງເ ປື້ອນເປິເຂົາ
້ ໄປຄາ້ ງຢ
 ູ່ກ້ອງໜັງຕ
 າເບື້ອງເທິງ, ເຈົ້າຈະເຫັນມ
ນ
ັ ໄ
 ດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເ ຈົ້າໃຊ້ມືສະ
ອາດຈັບໜັງຕ
 າເປີດປີ້ນຂຶ້ນໂ
 ດຍໃຊ້ກ້ານສ�ຳລີຮອງດັນດ້ານຫຼັງໜ
 ັງຕ
 າເບື້ອງເທິງນັ້ນໄ
 ວ້. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າປ
 ີ້ນໜ
 ັງ
ຕາຄົນເຈັບຂຶ້ນເ ພື່ອເ ອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກຕານັ້ນ ແມ່ນໃ
 ຫ້ຄົນເ ຈັບເ ຫຼືອດຕາເບິ່ງລ
 ົງລ
ມ
ຸ່ .

ໃຊ້ສົ້ນແພສະອາດ, ເຈັ້ຍທິດຊຸ ຫຼື ສ�ຳລີເຊັດເອົາຂົນຕາ ຫຼື ຂີເ້ ຫຍື້ອອອກຈາກຕາ. 
ໃຫ້ເອົາຂີເ້ ຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງ ທີເ່ ຂົ້າຕານັ້ນອອກ.

ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາຂີເ້ ຫຍື້ອ ຫຼືສິ່ງ ທີເ່ ຂົາ
້ ຕານັ້ນອອກໄດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍ, ກໍໃ່ ຫ້ເອົາຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດ
ອອຍເມັນ
້ (ointment) ທາຕາໃນບ່ອນທີ່ຮູ້ສຶກລະຄາຍເຄືອງນັ້ນໜ
 ້ອຍໜຶ່ງ, ປົກປ້ອງຕາເບື້ອງດັ່ງ ກ່າວໄວ້ໃຫ້ດີ
(ເບິ່ງ ໜ້າ 12), ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ່ນ�ຳສົ່ງ ຄົນເຈັບໄປຫາໝໍເພື່ອປິ່ນປົວອາການຕໍໄ່ ປ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ສິ່ງອັນຕະລາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ມົນລະພິດ ແລະ ແສງຕາເວັນ
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາ
ສານເຄມີ, ມົນລະພິດໃນອາກາດ ແລະນ�້ຳ, ແສງແດດກ້າ (ລ�ຳແສງອຸນຕຣ້າໄວໂອເລັດ (ultraviolet)
ຫຼື ເອີ້ນສັນ
້ ໆວ່າ ແສງຢູວີ (UV)) ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາເກີດມີອາການລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ມີບັນຫາໄດ້.
ບໍວ
່ ່າຈະຢູເ່ ຮືອນ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ດວງຕາກໍ່ສາມາດເກີດການບາດເຈັບໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ, ຫຼື
ຖືກເຄມີລວກ ຫຼໄື ໝ້ກໄໍ່ ດ້.
··ການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ: ຄວັນໄຟຈາກການດັງໄຟ ແລະເຕົາທີ່ໃຊ້ແຕ່ງກິນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຕາ
ແລະເຮັດໃຫ້ຕາແຫ້ງ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວັນໄຟຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.
··ມົນລະພິດທາງອາກາດ: ຝຸ່ນ ແລະສານເຄມີທີ່ປົນເປື້ອນໃນອາກາດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຂອງທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກ
ຫຼື ຫຼິ້ນຢູ່ກາງແຈ້ງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
··ມົນລະພິດທາງນ�້ຳ: ສານເຄມີຈາກໂຮງງານ ຫຼື ບໍ່ແຮ່, ຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ແລະນ�້ຳເປື້ອນທີ່ປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນ�້ຳ ຫຼື
ໜອງບຶງຕ່າງໆ ພາໃຫ້ຕາ ແລະຜິວໜັງຂອງຜູ້ຄົນທີ່ລົງອາບນ�້ຳ ຫຼື ຊັກລ້າງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື ຕາມແຫຼ່ງນ�້ຳດັ່ງກ່າ
ວເກີດມີອາການລະຄາຍເຄືອງຂຶ້ນ.
··ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ (ກະສິກ�ຳ): ເຄື່ອງມື, ຂີ້ດິນ, ກ້ອນຫີນ, ກິ່ງໄມ້, ພືດມີພິດ, ປູຍເຄມີຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດເຮັ
ດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບຕາໄດ້.
··ການຢູ່ກາງແຈ້ງ: ແສງແດດ, ຝຸ່ນ, ແລະ ລົມ ກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ຕາເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງໄດ້.
··ການຂັບຂີ່ລົດຈັກ: ການຂັບຂີ່ລົດຈັກໂດຍປາສະຈາກການປ້ອງກັນດວງຕາກໍ່ສາມາດພາໃຫ້
ຕາເກີດການບາດເຈັບໄດ້.
··ສານເຄມີ: ກ�ຳມະກອນໂຮງງານ, ຊາວນາ ຊາວສວນ, ກ�ຳມະກອນບໍ່ແຮ່, ຄົນເຝົ້າດູແລຕຶກອາຄານ,
ກ�ຳມະກອນອອກແຮງງານທົ່ວໄປ ແລະຜູເ້ ຮັດວຽກໃນສາຂາອາຊີບອື່ນໆ ທີ່ນ�ຳໃຊ້ສານເຄມີ.
ຖ້າສານເຄມີຖືກຕາ ມັນກໍ່ສາມາດລວກຕາໄດ້ຢ່າງໄວວາ (ເບິ່ງໜ້າ ທີ 11).
··ເຄື່ອງຈັກກົນ ຫຼື ເຄື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ: ຊິ້ນສ່ວນເສດໂລຫະ ຫຼື ໄມ້ຈາກເຄື່ອງຈັກ ຫຼືອຸປະກອນຮັບ
ໃຊ້ຕ່າງໆສາມາດແຕກຫັກ ແລະພົ້ງກະເດັນອອກໄປຖືກຕາແລະພາໃຫ້ຕາບາດເຈັບໄດ້; ຄວາມຮ້ອນສູງ;
ສະເກັດໄຟ ຫຼື ແປວໄຟ ກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ຕາບາດເຈັບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
··ກ�ຳມະກອນໂຮງງານ ແລະພະນັກງານຫ້ອງການ: ໃຊ້ສາຍຕາຈ້ອງສຸມໃສ່ໜ້າວຽກດຽວທີ່ເຮັດເປັນເວລາ
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາລະຄາຍເຄືອງ ແລະເຈັບໄ
 ດ້.

ແວ່ນຕາປ ້ອງກ ັ ນ ປ ົ ກປ ້ອງດວງຕາຈາກການໄດ ້ຮ ັ ບບາດເຈັບ
ແວ່ນຕາປ້ອງກັນທຸກຊະນິດຊ່ວຍປ້ອງກັນດວງຕາ.
ໃນເວລານ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກກົນ ຫຼື ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ, ຂັບຂີລ
່ ົດຈັກ, ຫຼື
ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ແວ່ນຕາ
ຫຼືໜ້າກາກປ້ອງກັນດວງຕາສະເໝີ.

ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມໃນການປ້ອງກັນດວງຕາໃນບ່ອນເຮັດ
ວຽກ, ແມ່ນເບິ່ງໃນເວັບໄຊ້ຂອງມູນນິທິ Hesperian ໃນບົດ
Workers’ Guide to Health and Safety (ຄູມ
່ ືຜໃູ້ ຊ້ແຮງງານ:
ຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບ)
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ການດູແລຕາຂັ້ນພື້ນຖານ

ໝວກ ແລະແວ່ນຕາກັນແດດປົກປ້ອງດວງຕາຈາກແສງຕາເວັນ
ບັນດາພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນທີເ່ ຮັດວຽກ ຫຼືກິດຈະກ�ຳອື່ນໆກາງແຈ້ງ ທ່າມກ
າງແສງແດດກ້າ ກໍ່ສາມາດປົກປ້ອງດວງຕາຂອງຕົນ ເອງໄດ້
ດ້ວຍການໃສ່ໝວກ ແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໃໍ່ ສ່ແວ່ນຕາດ�ຳກັ
ນແດດ. ແວ່ນຕາທີເ່ ຮັດມາເພື່ອໃຫ້ ສາມາດ ກັນແສງ UV
ໄດ້ນັ້ນແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ການປົກປ້ອງດວງຕາຈາກແສງຕາເວັນອາດ
ຢຸດຢັ້ງ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກ ບາງຊະນິດໄດ້
(ເບິ່ງ ໜ້າ 19). ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼັງຈາກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມແ
ີ
ສງແດດກ້າ ຜ່ານມາຫຼາຍປີ, ການໃສ່ໝວກ ແລະແວ່ນຕາກັນແດດອ
າດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ບັນຫາຕາທີເ່ ປັນຢ
 ູ່ນັ້ນມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ຫຼີກລ້ຽງການບັງຄັບສາຍຕາ (ໃຊ້ສາຍຕາຫຼາຍເກີນໄປ)
ການເຮັດວຽກໃນຫ້ອງ ຫຼືບ່ອນທີ່ມແ
ີ ສງສະຫວ່າງບໍ່ພຽງພໍ,
ການເບິ່ງ ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ້ ຫຼື ໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖືຕະຫຼອດ
ເວລາ, ຫຼືການຈ້ອງເບິ່ງ ບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆເປັນເວລ
າຫຼາຍຊົວ
່ ໂມງ ນັ້ນເປັນການບີບບັງ ຄັບສາຍຕາຫຼາຍເກີນ
ໄປ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າ ຫຼື ເຈັບປວດຕາ ແມ່ນ
ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການປັບປຸງໃຫ້ມແ
ີ ສງສະຫວ່າງພຽງ
ພໍ ແລະ ຫຼຽວໄປເບິ່ງສິ່ງອື່ນທີ່ຢູ່ອີກພາກຂອງຫ້ອງເລື້ອຍໆ.
ກ�ຳມະກອນທີ່ອາຍຸສູງອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສື ເພື່ອກ
ານເບິ່ງເຫັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນການເຮັດວຽກກັບວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະໃກ້
(ເບິ່ງ ໜ້າ 29).
ໄລຍະ
3

ທ�ຳອິດໃຫ້ເບິ່ງສິ່ງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຈົ້ານັ້ນກ່ອນ.

ຫາ 4 ແ

ມັດ

ຈາກນັ້ນກໍ່ເບິ່ງສິ່ງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 
3 ຫາ 4 ແມັດ ເປັນເວລາ 20 ວິນາທີ

ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້ສອງສາມຄັ້ງໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ. ການເຄື່ອນໄຫວດວງຕາອ້ອມໄປມາກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ:
ຮັກສາຫົວໃຫ້ຢູ່ຊື່ໆ ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ ຫຽຼ ວຕາເບິ່ງຂຶ້ນໄປຕາມຝາຂ້າງໜຶ່ງຮອດເຟດານ, ຫຼຽວຕາເບິ່ງ ອ້ອມໆເຟດານ, ແລະເ
ລື່ອນສາຍຕາລົງໄປຕາມຝາອີກດ້ານໜຶ່ງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ດູແລຮັກສາດວງຕາດ້ວຍອາຫານທີມ
່ ີປະໂຫຍດ
ອາຫານຫຼາຍຊະນິດຊ່ວຍໃຫ້ຮາ່ ງກາຍຄົນເຮົາແຂງແ
ຮງ ພ້ອມນີ້ພວກມັນກໍ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາຍຕາດີນ�ຳອີກ.
ອາຫານມີ ປະໂຫຍດສ�ຳລັບບ�ຳລຸງສາຍຕາໂດຍສະເພາະ
ເຊິ່ງລວມມີ:

ເຄັມ

ນ

ລາ້

ວາ

··ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ: ຜັກໃບຂຽວ, ໝາກເຜັດໃຫຍ່,
ໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ (peas), ໝາກຖົ່ວ, ມັນດ້າງ,
ຫົວກາລົດ, ແລະ ໝາກອຶ

ນ�້ຳໂຄ

ຫ
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··ໝາກໄມ້: ໝາກມ່ວງ, ໝາກຮຸ່ງ, ໝາກກ້ຽງ,
ແລະໝາກອາໂວຄາໂດ
··ປາ, ໝາກຖົ່ວປະເພດເປືອກແຂງຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ:
ປະຫຍັດເງິນຂອງເຈົ້າໄວ້ຊື້ອາຫານດີມີປະໂຫຍດ
ແລະໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມເີ ກືອ ແລະ
ໝາກກໍ່, ໝາກຖົ່ວດິນ ແລະອື່ນໆ), ແລະ ໂຮນເກຣນ
((whole grains) ຫຼື ເມັດທັນຍາພືດທີ່ບໍ່ຜ່ານການຂັດ ນ�້ຳຕານຫຼາຍ. ໃນບົດ ອາຫານດີມີປະໂຫຍດພາໃຫ້ສຸຂະພ
າບແຂງແຮງ ມີຄ�ຳແນະນ�ຳວິທີການກິນອາຫານ ມີປະໂຫຍ
ສີໃຫ້ຂາວ)
ດເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຈະມີເງິນໜ້ອຍກໍ່ຕາມ.
ການກິນອາຫານທີ່ມສ
ີ ານບ�ຳລຸງຮ່າງກາຍໃນໄລຍະ
ຖືພາຊ່ວຍບ�ຳລຸງ ດວງຕາຂອງເດັກໃນທ້ອງໃຫ້ມີພັດທະ
ນາການທີ່ດ.ີ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນໝາກໄມ້ ແລະພືດຜັກສີຂຽວ ແລະສີນ�້ຳໝາກກ້ຽງ
(ສີສມ
ົ້ ) ສາມາດປ້ອງກັນການຂາດວິຕາມິນ ເອ (A) ໃນເດັກໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 23).

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ສຸຂະພາບດວງຕາຂອງຄົນ
ໃນຊຸມຊົນ
ການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນກ່ຽວກັບຕານັ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສ�ຳລັບບຸກຄ
 ະລາກອນທາງການແພດ
ແລະພະນັກງານ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ແຕ່ວ່າບັນຫາຕາ ແລະ ບັນຫາສາຍຕານັ້ນກໍ່ອາດບໍເ່ ກີດມີມາທຸກມື.້
ຫາກບຸກຄະລາກອນທາງ ການແພດຮູ້ລະບຸອາການບັນຫາຕາໄດ້ແຕ່ຫົວທີ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍບັນດາ
ຜູ້ຄົນໃຫ້ມສ
ີ າຍຕາທີ່ດີ ແລະສາມາດປ້ອງກັນພວກເຂົາເຈົ້າບໍໃ່ ຫ້ສນ
ູ ເສຍສາຍຕາ ຫຼື ກ
 ານເບິ່ງເ ຫັນໄດ້.
·· ເມື່ອເຫັນຄົນເຈັບກໍ່ຮູ້ກວດສັງເກດຫາອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຕາ ເຊັ່ນ: ຕາແດງ, ຕາໃຄ່ບວມ, ຄັນ, ຫຼື ມີຈຸດ
ສີຂີ້ເຖົ່າໃນດວງຕາທັງສອງຂ້າງ - ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ຮູ້ວ່າ ອາການທີ່ສະແດງອອກ ແຕ່ລະອັນນັ້ນໝາຍ ເຖິງຫຍັງ
ແລະຮູ້ວິທີໃນການປິ່ນປົວມັນ.
··ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງການກວດຕາ ແລະການຮັກສາຕາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຍ້ອນໜ້າວຽກ
ແລະພາລະໜ້າທີ່ບົດບາດໃນຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີຈ
່ ະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກບັນຫາຕາ
ຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ.
·· ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການປິ່ນປົວແ
 ບບພື້ນເມືອງ ແລະຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອການຄ້າອັນໃດ
ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາ ແລະບໍ່ໃຫ້ສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄປກັບການປິ່ນປົວຮັກສາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
··ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການກວດສາຍຕາປະຈ�ຳປີໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແລະຝຶກອົບຮົມວິທີການສັງເກດ ຫາບັ
ນຫາຕາໂດຍສັງເກດເບິ່ງອາການຜິດປົກກະຕິທີ່ສະແດງອອກ, ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາການເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີ.
··ໃຫ້ສະເໜີນ�ຳສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ມີອາຍຸສູງໄປປິ່ນປົວຕໍ່ ຖ້າເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຕາຕໍ້ກະຈົກ.
··ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າ 40 ປີຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສື (ແວ່ນຕາສ�ຳລັບເບິ່ງ
ໄລຍະໃກ້) ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການໃຊ້.
··ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານເປັນສະຖານທີ່ໆປອດໄພສ�ຳລັບຄົນຕາບອດ (ເບິ່ງໜ້າ 30).
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ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດກໍ່ສາມາດແບ່ງ ປັນຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ໂຮງໝໍຕາທີ່ຈັດໃຫ້
ມີການບໍລິການປິ່ນປົວ ບັນຫາຕາ ແລະອາການສຸກເສີນຕາຕ່າງໆ ໃນລາຄາຖືກ ຫຼື ບໍໄ່ ດ້ເສຍຄ່າ.
ຊ່ວຍສະມາຊິກໃນຊຸມຊົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການກວດ ສາຍຕາ, ຕັດແວ່ນຕາ, ແລະ ຜ່າຕັດຕາຕໍ້ກະຈົກ
ໃນເວລາທີ່ທາງອົງ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະອົງ ການເພື່ອການກຸສນ
ົ ຕ່າງໆໄດ້ລົງມາຈັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
(ເບິ່ງ ໜ້າ 20).

ບັນຫາຕາທົ່ວໄປໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸ:
ບັນຫາຕາຕິດເຊື້ອຕ່າງໆໃນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ (ເດັກແດງ) ແມ່ນຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
ເຊິ່ງ ບັນຫາບາງຢ່າງ ໃນບັນດາບັນຫາການຕິດເຊື້ອດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການອານາໄມຕາໃຫ້ເດັກ
ແລະນ�ຳໃຊ້ ຢາທາຕາ ຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ (ointment)) ສ�ຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ (ເບິ່ງ ໜ້າ 33).
ບັນຫາການເບິ່ງເຫັນ (ຫຼື ບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາ) ໃນເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປນັ້ນ
ອາດຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຍາກ. ເລີມ
່ ຈາກອາຍຸ 6 ເດືອນ, ໃຫ້ຕິດຕາມສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຕາເດັກນ້ອຍນັ້ນມີປະ
ຕິກິລິຍາຕໍແ
່ ສງ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີເ່ ຈົ້າ ເອົາມາໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ບໍ. ການສັງເກດແມ່ນໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍແສງ ຫຼື
ເຄື່ອງຫຼິ້ນນັ້ນໄປມາ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງ ດວງຕາ ເດັກນ້ອຍນັ້ນວ
 ່າ ມີການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມນ�ຳແສງ ຫຼື ເຄື່ອງ
ຫຼິ້ນທີເ່ ຈົ້າເອົາມາສະແດງໃຫ້ເດັກເບິ່ງນັ້ນບໍ. ສ�ຳລັບເດັກທີ່ເປັນ ຕາເລ່ວ (wandering eye ຫຼື crossed eye)
ບັນຫານີແ
້ ມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 24), ແລະການໃຊ້ ແວ່ນສາຍຕາກໍ່ອາດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງເຫັນໄ
ດ້ດີຂຶ້ນ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາສາຍຕາເບິ່ງ ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນດີປານໃດ. ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາຕາເບິ່ງເຫັ
ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນເລີຍນັ້ນ ໃນປຶມ
້ ຄູມ
່ ືການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຕາບອດ (Helping Children Who
Are Blind) ຂອງທາງອົງ ການ Hesperian ກໍ່ມີຄ�ຳແນະນ�ຳວິທີການຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອເດັກນ້ອຍຕາບ
ອດໃຫ້ສາມາດພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆຂອງລາວ.

ຕັ້ງແຕ່ລາວຍ້າຍມານັ່ງ ທ

ເດັກນ້ອຍອາຍຸໄວເຂົາ
້ ໂຮງຮຽນ
າງດ້ານໜ້າໃກ້ກະດານ ນີ້
ທ້າວເຈິນແມ່ນຮຽນນ�ຳໝູ່
ຜູ້ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນແຈ້ງ ດີນັ້ນ
ໄດ້ຕາມປົກກະຕິດແ
ີ ລ້ວ.
ບໍ່ສາມາດບອກເຈົ້າໄດ້ວ່າພ
ທາງພວກເຮົາກໍ່ ບໍ່ຮູ້ວາ
່ ບັນຫ
ວກເຂົາເຈົ້າຈ�ຳເປັນ ຕ້ອງໃຊ້
າທີ່ທ້າວເຈິນປະສົບຢູ່ນັ້ນແມ່
ແວ່ນຕາຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າພວກເ
ນຍ້ອນສາຍຕາບໍ່ຄ່ອຍດີແລ
ຂົາເຈົ້າບໍ່ຮຈ
ູ້ ັກຊ�້ຳວ່າການເບິ່ງ
ະລາວຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແວ່ນສ
ເຫັນທີແ
່ ຈ້ງ ດີນັ້ນເປັນແນວໃດ.
າຍຕາ. ອາທິດໜ້າ ລາວກໍ່ຈ
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີ ອາການ ເຈັບຫົວ,
ະໄດ້ແວ່ນສາຍຕາໃໝ່ອັນທ�ຳ
ມັກເຮັດຕານ້ອຍ (ຫິບ)
ອິດແລ້ວ.
ລົງໃນເວລາເບິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເຫັນດີ
ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລ�ຳບາກໃນການຮຽນ
ຫຼື ຫຼິ້ນເກມຫຼິ້ນຕ່າງໆ ໃນໂຮງຮຽນ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ
ແລະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແວ່ນສາຍຕາ. ມັນກໍເ່ ປັນຄວາມຄິດທີ່ດໃີ ນການຮຽນຮູ້ວິທີການໃນການຄຸມ
້ ຄອງເບື້ອງຕົ້ນ
ຖ້າຫາກມີກໍລະນີບາດເຈັບຕາເກີດຂຶ້ນ ຈາກການຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ການຕີກັນໃນໂຮງຮຽນ.
ເດັກນ້ອຍທຸກເພດໄວການບາດເຈັບຕາແມ່ນສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້; ສະນັ້ນ,
ໃຫ້ຈັດເກັບຮັກສາ ທາດເຄມີ ແລະຂອງມີຄມ
ົ ແລະວັດຖຸປາຍແຫຼມຕ່າງ ໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີກອນ ຫຼືກະແຈອັດໄ
 ວ້
ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.
ຜູໃ້ ຫຍ່ ສາຍຕາອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໃນທຸກຊ່ວງອາຍຸ ແລະບາງເທື່ອການໃຊ້ແວ່ນຕາກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກ
ານເບິ່ງເ ຫັນດີຂຶ້ນໄດ້. ຖ້າຄົນເຈັບເປັນໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ໂລກຄວາມດັນສູງ, ການຄຸມ
້ ຄອງປິ່ນປົວໂລກດັ່ງ ກ່
າວນັ້ນ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບດ
 ວງຕາຄົນເຈັບຕໍໄ່ ປອີກ. ໃນໜ້າວຽກທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ
ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີອາການບາດເຈັບທາງຕາ ຫຼເື ຮັດໃຫ້ເກີດໂລກທາງຕາໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 4).
ຜູໃ້ ຫຍ່ອາຍຸສູງແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກ (ເບິ່ງ ໜ້າ 19) ແລະ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສື ຫຼື ແວ່ນສາຍຕາຍາວ (ເບິ່ງ ໜ້າ 29).
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ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ອາການສຸກເສີນ ແລະ ບາດເຈັບຕາ
ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາບາງຢ່າງ ເປັນຕົ້ນວ່າ ການບາດເຈັບຕາ ກໍ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າແມ່ນອາການສຸກເສີນ.
ສ່ວນບັນຫາຕາ ອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ: ຕາມີອາການຕິດເຊືອ
້ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ, ກໍ່ອາດຖືວ່າເປັນບັນຫາສຸກເສີນທີ່
ຮອງລົງມ
 າ, ແຕ່ຖ້າ ພວກມັນມີອາການອັນຕະລາຍສະແດງອອກມາ, ບັນຫາດັ່ງ ກ່າວນັ້ນກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ຕາບ
ອດໄດ້ຢາ່ ງໄວວາ.  
ການປົກປ້ອງດວງຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ 12) ແລະ ນ�ຳສົ່ງ ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຕາທີ່ອັນຕະລາຍໄປປິ່ນປົວສຸກເສີນ:
ອາການສະແດງອອກເຖິງອັນຕະລາຍ
··ການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນແບບກະທັນຫັນໃ ນຕາຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສ
 ອງຂ້າງ
··ອາການບາດເຈັບທີບ
່ າດເຂົາ
້ ໄ
 ປໃນແກ່ນຕ
 າ (ເບິ່ງໜ້າ 9) ຫຼື ບາດໜັງຕາ
··ອາການບາດເຈັບທີ່ມີເລືອດຢູ່ໃນສ່ວນທເີ່ ປັນສ
ຂ
ີ ອງຕາ ຫຼມ
ື ່ານຕາ (ເບິ່ງໜ້າ 10)
··ຕາມີອາການເຈັບປວດແຮງ ແລະ ມີຈຸດສີເທົາຢູ່ໃນແກ້ວຕາ. ໃນຂະນະສົ່ງຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ປປິ່ນປ
 ົວ ແມ່ນໃ
 ຫ້ໃຊ້
ຢາຕ້ານເຊື້ອອອຍເມັ້ນທາຕາ (ເບິ່ງໜ້າ 32-33) ໄປນໍາ.ອາການດັ່ງກ່າວນີ້ອາດແມ່ນບາດແຜໃນແກ້ວຕາ
(ເບິ່ງໜ້າ 16).
··ເຈັບປ
 ວດພາຍໃນຕາຢ່າງຮຸນແຮງ. ນີ້ອາດແມ່ນອາການມ່ານຕາອັກເສບ (ເບິ່ງໜ້າ 17) ຫຼື ຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫ
 ັນ
(ເບິ່ງໜ້າ 20)
··ມີນໍ້າໜອງໃນມ່ານຕາ (ເບິ່ງໜ້າ 10)
··ໃນເດັກເກີດໃໝ່ (ເດັກອ່ອນ) ຫຼື ເດັກນອ້ຍ, ຮູຕ
 າດ�ຳມສ
ີ ຂ
ີ ຸ້ນມ
 ົວ ຫຼື ຂາວ. .
··ການເຫັນຈຸດນອ້ຍໆເລື່ອນລອຍໄປມາໃນຕາ (ໂຟລດເຕີ້ (floaters) , ເບິ່ງໜ້າ 23) ຖືວ່າບໍ່ເປັນເລື່ອງສຸກເສີນ
ເວັ້ນເ ສຍແຕ່ວ
 ່າ ພວກມັນເ ລີ່ມຕ
 ົ້ນຂ
 ຶ້ນຢ
 ່າງໄວວາ ພ້ອມມແ
ີ ສງສະຫວ່າງແຈ້ງວາບໃນຕາ. ອາການດັ່ງກ່າວນີ້
ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຈ
 ໍປະສາດຕາ ເຊິ່ງເ ປັນເ ນື້ອເຍື່ອບ
 າງໆພາຍໃນດວງຕາລອກ. ຄົນເຈັບຕອ້ງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ
ໂດຍດ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ.  
··ການເຫັນພາບຊ້ອນທັນທ
 ທ
ີ ັນໃ
 ດ, ໂດຍສະເພາະຕາທັງສ
 ອງຂ້າງເຫັນມ
 ັນພ້ອມໆກ
 ັນ, ອ
 າການດັ່ງກ
 ່າວນີ້
ອາດແມ່ນອາການສະແດງອອກຂອງບັນຫ
 າຕາຫຼາຍຢ່າງ.
ໃຫ້ຖເື ປັນກໍລະນີປິ່ນປ
ວ
ົ ສຸກເສີນ ຖ້າອາການຕິດເຊືອ
້ ຫຼືອັກເສບຕາ ບໍ່ດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ ໂດຍການຢອດ
ຢາຕາ ຫຼືທາຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຊ
 ະນິດອອຍເມັນ
້ ມາເປັນເ ວລາ 4 ວັນ ແລ້ວ.  

ການເຫັນພາບຊ້ອນແມ່ນກ
 ານເຫັນທຸກສິ່ງ ຄືກັ ບວ່າມີສອງອັນ. ການ
ເກີດເຫັນພາບຊ້ອນໃນທັນທີທັນໃ
 ດນັ້ນອາດຊີ້ບອກວ່າຕາກ�ຳລັງ
ມີບັນຫາຮ້າຍແຮງ. ໃ
 ຫ້ໄປພົບແ
 ພດໝໍເພື່ອປິ່ນປ
ວ
ົ ໃຫ້ທັນກ
 ານ.
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ການບາດເຈັບຕາ
ວັດຖແ
ຸ ຫຼມຄ
ມ
ົ ຫຼື ວັດຖ
 ຸ ໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດຂດ
ີ ບາດຕາ ເຊັ່ນ: ໜາມ, ກິ່ງໄມ້ ຫຼື ເສດເຫຼັກຈາກໂຮງງານ ຫຼື 
ຈາກບ່ອນເຮັດວ
 ຽກອື່ນໆ ແມ່ນສາມາດ ເຮັດໃຫ້ຕາບາດເຈັບຮ້າຍແຮງໄດ້. ການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກບຸກ
ຄະລາກອນທາງການແພດ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບກ
 ານແມ່ນສໍາຄັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ການບາດເຈັບນັ້ນພາໃຫ້ຄົນ
ເຈັບຕາບອດໄດ້.ແມ່ນແຕ່ບາດແຜ ຫຼື ການຂູດຂີດເລັກໆນອ້ຍໆ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ດວງຕາອັກເສບ ແລະ
ກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນໄດ້ ຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບາດແຜຢູ່ໃນໜ່ວຍຕາແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່
ສຸດ.
ຖ້າຕາຖືກກ�ຳປັ້ນຕີຫຼື ຖ
 ືກກ້ອນຫີນ ຫຼືວັດຖ
 ຸ ແຂງກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ, ດວງຕາທີ່ຖືກກ
 ະທົບນ
 ັ້ນ
ແມ່ນຢູ່ໃນພາວະອັນຕະ ລາຍ. ຖ້າ ເກີດມ
 ີອາການເຈັບປ
 ວດຕາແຮງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງ 1 ຫຼື 2 ວັນ
ຫຼັງຈາກຖືກກະທົບ, ກ
 ໍລະນີ້ອາດເປັນຕາຕໍ້ຫີນກ
 ະທັນຫ
 ັນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 20).
ອາການສະແດງອອກເຖິງອັນຕະລາຍ
··ຄົນເ ຈັບທ
 ມ
ີ່ ອ
ີ າການບາດເຈັບຕາແມ່ນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
··ມີໜາມ, ສະເກັດວັດຖຸ ຫຼື ວັດຖ
 ຸອື່ນໆຄາຢູ່ໃນຕາ.
··ຕາມີບາດແຜເລິກ.
··ມີເລືອດ ຫຼື ນໍ້າໜອງຢູ່ໃນມ່ານຕາ (ສ່ວນເປັນສ
ຂ
ີ ອງຕາ).
··ຮູຕາດໍາບໍ່ນ້ອຍລົງເ ວລາຖືກແສງຈ້າ.
ການປິ່ນປົວ
ຖ້າມີຢາຢອດຕາສ�ຳລັບຢ
 ອດຕ້ານເຊື້ອແມ່ນໃຫ້ຢອດຕາ ແລະ ໃຊ້ຈອກເຈ້ຍກວບ
ປິດຕ
 າເບື້ອງທີ່ເຈັບນ
 ັ້ນໄ
 ວ້ ແລ້ວຕິດດ
 ້ວຍເທັບກ
 າວຄ່ອຍໆອ້ອມຈອກເຈ້ຍນັ້ນ
ໄວ້, ຫຼື ໃຊ້ຈວຍທີເ່ ຮັດຈາກເຈ້ຍແຂງ ເພື່ອຕ
 ິດປິດດ
 ວງຕາເບື້ອງທີ່ເຈັບນ
 ັ້ນໄ
 ວ້ກໍ່ໄດ້
(ເບິ່ງ ໜ້າ 12). ແລ້ວໃຫ້ພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດ.
ຖ້າວ່າຄົນເ ຈັບບໍມ
່ ີອາການສະແດງອອກເຖິງອັນຕະລາຍຕາມທີ່
ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະຕາທີ່ບາດເຈັບຍັງສາມາດ ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ
ແມ່ນໃຫ້ປິ່ນປ
ວ
ົ ໂດຍການໃສ່ຢາຕ້ານເຊື້ອສ
 �ຳລັບຕາ, (ເບິ່ງ ໜ້າ 31-33)
ໃຊ້ແຜ່ນປິດຕາທີ່ສະອາດປິດຕາ ຂ້າງທີ່ບາດເຈັບໄວ້ປະມານ 1 ຫຼື 2 ມື.້
ແຕ່ຖ້າຕາຍັງ ບໍ່ດີຂຶ້ນ, ແມ່ນໃ
 ຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ .

ຖ້າເຈົ້າຊວ່ຍຜູ້ທີ່ຖືກຕີ,
ພະຍາຍາມຊອກຮູ້ວ່າລາວຕົກ
ເປັນເຫຍື່ອຂ
 ອງຄວາມຮຸນແ
 ຮງ
ຫຼືຍັງຕ
 ົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢູ່ບ.ໍ
ໃຫ້ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ທໄີ່ ດ້ຮັບຜ
 ົນກ
 ະ
ທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕາມ
ບ້ານເຮືອນ ຫຼືສະຖານທີ່ເຮັດ
ວຽກ. ເບິ່ງ ບົດທີ 18 ໃນປືມ
້
ຜູ້ຍິງ ຢູໄ
່ ກແພດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ເລືອດອອກໃນຊ່ອງດາ້ ນຫຼັງແກ້ວຕາ (hyphaema)

ມີເລືອດອອກມາຖ້ວມຢູ່ໃນຊ່ອງ
ດ້ານຫຼັງແກ້ວຕາແມ່ນອ
 າ
ການອັນຕະລາຍ.

ມີເລືອດໃນສ່ວນທີເ່ ປັນສ
 ີຂອງຕາ (ມ່ານຕາ) ແມ່ນອາການ
ທີ່ອັນຕະລາຍ. ເລືອດທີ່ຄາ້ ງຢູ່ຊ່ອງຫຼັງແກ້ວຕາ ແລະ ອາດຈະຖ້ວມ
ປິດມ
 າ່ ນຕາ. ຖ້າເປັນແນວນີ,້ ຄົນເ ຈັບຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ ແລະ
ຈະຮູ້ສຶກເຈັບປ
 ວດຕາ. ປົກກະຕິແລ້ວ ສາເຫດທີ່ມເີ ລືອດອອກແບບ
ນີແ
້ ມ່ນຍ້ອນມີຂອງແຂງກະທົບດວງຕາຢາ່ ງຮຸນແ
 ຮງ ເຊັ່ນ: ກ�ຳປັ້ນ
ຫຼື ກ້ອນຫີນ. ໃຫ້ພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດຊ່ ຽວຊານຕາທັນທີ. ໃນລະ
ຫວ່າງການຂົນສ
 ົ່ງຄ
 ົນເ ຈັບໄ
 ປຫາໝໍນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຄົນເຈັບນັ່ງ ຫຼັງຊື່
ເພື່ອບໍໃ່ ຫ້ເລືອດທີ່ອອກໃນຕານັ້ນມາປິດບ
 ັງ ການເບິ່ງເຫັນຂອງລາວ.

ຖ້າມີເລືອດຢູ່ໃນຕາຂາວ, ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບໍ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ຈະເຊົາໄປເອງພາຍໃນ 2-3 ອາທິດ (ເບິ່ງ
ໃນຫົວຂໍ້ ເລືອດອອກໃນຕາຂາວ, ໜ້າທ
 ີ 21).  

ມີນາໍ້ ໜອງຢູ່ໃນຊ່ອງຫຼັງແກ້ວຕາ (hypopyon)
ນໍ້າໜອງຄ້າງຢູ່ລະຫວ່າງແກ້ວຕາ ແລະ ມ່ານຕາແມ່ນເປັນສັນຍານ
ບົ່ງຊ
ວ
ີ້ ່າຕາຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍ. ນໍ້າໜ
 ອງທີ່ຄາ້ ງ
ຢູ່ໃນຕານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຕານັ້ນມ
 ີອາການອັກເສບຮ້າຍແຮງ. ອາ
ການແບບນີ້ແມ່ນສາມາດເກີດຂ
 ຶ້ນໄ
 ດ້ຍ້ອນບາດແຜ ຢູແ
່ ກ້ວຕາ ຫຼື 
ພາຍຫຼັງ ການຜ່າຕັດຕ
 າ. ໃຫ້ເອົາຢາທາຕ້ານເຊື້ອຊ
 ະນິດອ
 ອຍເມັນ
້ ທາຕາ
(ເບິ່ງ ໜ້າ 31 - 33) ແລະ ພາຄົນເຈັບໄປປິ່ນປ
ວ
ົ ທາງການແພດທັນທີ.
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ອາການສຸກເສີນ ແລະ ບາດເຈັບຕາ

ຕາບາດເຈັບຈາກສານເຄມີ
ເມື່ອນໍ້າຢາທ�ຳຄວາມສະອາດຕາມບາ້ ນເຮືອນ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ຫຼື ນ�ຳ
້ ມ
ນ
ັ ເ ຊືອ
້ ໄ
 ຟຊະນິດອ
 ື່ນໆ,
ນໍ້າກົດໝໍ້ໄຟລົດ, ພິດງູ, ຜົງ ຫີນປູນ (ຜົງ ປູນຂ
 າວ) ຫຼື ສານເຄມີອື່ນໆ ເຂົາ
້ ຕາ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕາເກີດມ
 ີອາ
ການບາດເຈັບທັນທີ, ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນກ
 ໍ່ຄືໃຫ້ ຮີບຮ້ອນປິ່ນປົວອາການບາດເຈັບດ
 ັ່ງກ
 ່າວນັ້ນໂ
 ດຍໄວ.
1.

ເ ຈົ້າຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າສະອາດເປັນຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອ
ມາລ້າງຕາໃຫ້ຄ
 ົນເ ຈັບ.

2.

ໃຫ້ຄົນເ ຈັບຜູ້ທີ່ຖືກສານເຄມີເຂົ້າຕານອນຢຽດລົງ.

3.

 ານເຄມີອາດເຂົ້າໄປຄ້າງຢູກ
ສ
່ ້ອງໜັງຕາ. ຈ
 ັບຕີ່ຕາຂ້າງ
ໃດຂ້າງໜຶ່ງຫຼື ທ
 ັງສ
 ອງຂ້າງທີຖ
່ ືກສ
 ານເຄມີ ໃ
 ຫ້ກວ້າງ
ອອກ (ຄົນເຈັບເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນກໍສ
່ າມາດຊ່ວຍຈັບເ ປີດຕ
 າ
ໄດ້) ແລະ ເ ຈົ້າກຄ
ໍ່ ່ອຍໆລິນນ
 �້ຳລ
 ້າງສານເຄມີໃນຕາຄົນ
ເຈັບນັ້ນອອກ.

4.

 ນຂະນະທີ່ລ້າງສານເຄມີອອກຈາກຕານັ້ນ,
ໃ
ລະວັງບໍ່ໃຫ້ນໍ້າລ້າງນັ້ນໄຫຼໄ
 ປເຂົ້າຕາຂ້າງທີ່ບໍ່ຖືກສານເຄມີ. ຖ້າສານເຄມີເຂົ້າຕາເບື້ອງດຽວ,
ໃຫ້ນອນງ່ຽງຫົວໄ
 ປທາງຂ້າງ(ຕາເບື້ອງທຖ
ີ່ ືກສ
 ານເຄມຢ
ີ ດ
ູ່ ້ານລຸ່ມ) ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າ ທີ່ລ້າງຕານັ້ນໄຫຼລົງ
ໄປທາງຂ້າງຫົວເ ລີຍ ໂດຍບໍຖ
່ ືກຕ
 າອີກຂ
 ້າງໜຶ່ງ. ຖ້າສານເຄມີເຂົ້າຕາທັງສອງຂ້າງ, ໃຫ້ນອ
 ນແຫງນ
ໜ້າເຮັດຫົວເນີ້ງໄປທາງດ້ານຫຼັງ ແລະ ຖອກນໍ້າລົງຕາມສັນດັງ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໄຫຼໄປລ້າງຕາທັງສອງ
ຂ້າງໃນເວລາດຽວກັນ.  

5.

 ອກລິນນໍ້າໃສ່ຕາທີ່ຖືກສານເຄມີຄອ່ຍໆເປັນເ ວລາຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 15-30 ນາທີ. ເຖິງເບິ່ງຄ
ຖ
 ືວ່າຈະລ້າງ
ສານເຄມີອອກຈາກຕາໝົດແລ້ວກ
ຕ
ໍ່ າມ, ແຕ່ສານເຄມີທີ່ເຂົ້າຕ
 ານັ້ນອາດຈະຍັງເ ຮັດໃຫ້ດວງຕາເກີດຄ
 ວາມ
ເສຍຫາຍ ຫຼເື ຈັບປ
 ວດໄດ້ຢ
 ູ່.

6.

 ຼັງຈາກລ້າງຕາແລ້ວ, ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊ
ຫ
 ະນິດອ
 ອຍເມັ້ນທາຕາທີ່ຖືກສານເຄມີນ
 ັ້ນ ແລະ ພາຄົນເຈັບໄປ
ພົບແພດເພື່ອປ
 ິ່ນປ
 ົວຕ
ໄ
ໍ່ ປ.

ເມື່ອຕໍາຫຼວດໃຊ້ສານເຄມີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະເປຣພິກໄທ
ແລະ ແກັດນໍ້າຕາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕາລະຄາຍເຄືອງ ຫຼື
ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ດວງຕາ, ການປະຖົມພະຍາບານຂັນ
້ ຕົ້ນ
ແມ່ນລວມມີທັງ ການອອກຈາກສະຖານທີເ່ ກີດເຫດໂດຍໄວເທົ່າທີເ່ ປັນ
ໄປໄດ້ ແລະຈາກນັ້ນກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ນໍ້າສະອາດລິນລ້າງຕາເພື່ອລ້າງເອົາສານ
ເຄມີອອກຈາກຕາ. ເບິ່ງ ຫົວຂໍ້ ອາວຸດ ຕໍາຫຼວດໃນບົດການປະຖົມພະຍ
າບານຊັ້ນຕົ້ນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ການປົກປອ
້ ງດວງຕາໃນເວລາຕາບາດເຈັບ ຫຼເື ວລາປນ
ິ່ ປວ
ົ ຕາ
ຫຼັງຈາກຕາໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຈອກເຈ້ຍ ຫຼື ຈວຍເຈ້ຍທີເ່ ຮັດເພື່ອປິດຕາສາມາດຊ່ວຍ
ປົກປອ້ງ ຕາໄດ້ໃນເວລາເດີນທາງ ໄປພົບແພດ. ຈວຍເຈ້ຍປິດຕານັ້ນຈະເປັນສ
 ິ່ງຊ
ວ
່ ຍເຕືອນຄົນເ ຈັບບໍໃ່ ຫ້ຫຼົງເອົາ
ມືໄປຖູຕາຕົນເອງ ແລະ ຍັງສ
 າມາດຊວ
່ ຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ອາການບາດເຈັບຕາທີ່ເປັນນັ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ວິທເີ ຮັດຈວຍເຈ້ຍປິດຕາ
1.

ຕັດເຈ້ຍແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍແກັດບາງໃຫ້ເປັນແຜ່ນມົນສະອາດ. 

2.

 ັດຜ່າຊ
ຕ
 ື່ເຂົ້າໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງແຜ່ນເຈ້ຍມ
 ົນນ
 ັ້ນ ແລະ ເຈາະຮູ
ໄວ້ຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງມັນ.

3.

ພັບໂ
 ກບເຈ້ຍເຂົ້າຫາກັນໃຫ້ເປັນຮູບຈວຍ.

4.

 ຊ້ສະກອ໋ດເທັບຕິດສ
ໃ
 ົ້ນຕ
ຂ
ໍ່ ອງແຜ່ນເ ຈ້ຍເຮັດຈວຍນັ້ນ 
ທັງດ້ານນອກ ແລະດ້ານໃນ. 

5.

 ຊ້ຈວຍເຈ້ຍນັ້ນອັດຕາຂ້າງທີ່ໄດ້ຮ
ໃ
 ັບບາດເຈັບ ແລະຫຼັບໄ
 ວ້ນັ້ນ
ແລ້ວໃຊ້ສະກອ໋ດເທັບຕິດຈ
 ວຍນັ້ນໃ
 ຫ້ຕ
 ິດກັບຜິວ ໜັງອ
 ້ອມຕາ
ຂ້າງທເີ່ ຈັບນ
 ັ້ນໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຈວຍ ປິດຕາຕົກອອກ. 

ຖ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຈວຍເຈ້ຍໄດ້ ຫຼື ອາການບາດເຈັບຕາບໍ່ຮຸນແຮງ, ກໍ່ສາມາດໃຊ້ແຜ່ນຜ້າປິດຕ
 າໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ຖ້າຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ຜ່າຕັດຕາມາ, ແມ່ນໃ
 ຫ້ຊວ
່ ຍຄົນເ ຈັບປ່ຽນແຜ່ນຜ້າປິດຕານັ້ນເລື້ອຍໆ. ຖ້າຕາມີອາການຊຶມເຊືອ
້
ເຊັ່ນ: ຕາແດງ ແລະ ມີຂຕ
ີ້ າ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຄົນເ ຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປົວຮັກສາຕາຢ່າງຮີບດ
 ່ວນ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງ ກ່າວນີ,້ ການປິດຕາໄວ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອາການບາດເຈັບທີ່ເປັນຢ
 ູ່ນັ້ນໜ
 ັກຂ
 ຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກ.

ການເຮັດແຜ່ນຜ້າປິດຕາ
1.

ລ້າງມືໃ
 ຫ້ສ
 ະອາດ ດ້ວຍນ�້ຳແ
 ລະສະບູ.

2.

ລະວັງບໍ່ໃຫ້ເອົາມ
 ືໄປຈັບ ຫຼືສໍາຜັດຕາທີ່ບາດເຈັບນັ້ນ.

3.

 ອກໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼັບຕາໝົດທັງສ
ບ
 ອງຂ້າງ ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າກໍາລັງປິດຕາ
ຂ້າງທີ່ບາດເຈັບນັ້ນ.

4.

 ຫ້ປິດຕາເບື້ອງທີ່ບາດເຈັບນ
ໃ
 ັ້ນໄ
 ວ້ ໂດຍໃຊ້ໃຊ້ຜ້າແສ (gauze) ອະເຊື້ອ ຫຼື
ຜ້າແພທີ່ສະອາດຕັດເປັນຮູບຈ
 ະຕລ
ຸ ັດ (ລວງຍາວ ຂ້າງລະ 6 ຊັງຕີແມັດ).

5.

 ຊ້ຜ້າແພທີ່ຕັດເປັນຮູບຈະຕລ
ໃ
ຸ ັດວ
 າງປິດຕ
 າເບື້ອງທບ
ີ່ າດເຈັບນ
 ັ້ນໄ
 ວ້ ໂດຍວາງຊ້ອນທັບກ
 ັນ 1 ຫຼື 2 ຊັ້ນ
ແລະ ໃຊ້ສະກອ໋ດ ເທັບຕ
 ິດຍ
 ຶດແ
 ຜ່ນຜ
 ້າປ
 ິດຕ
 ານັ້ນໄ
 ວ້ກັບຜ
 ິວໜ
 ັງ ເພື່ອປ
 ້ອງກັນບ
ໃ
ໍ່ ຫ້ມ
 ັນຫຼຸດອ
 ອກ.  
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ຕາແດງ ແລະ ເຈັບປວດຕາ

ຕາແດງ ແລະ ເຈັບປວດຕາ
ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຕາ ແລະຕາແດງ. ເມື່ອພະຍາຍາມລະບຸ ບັນຫາທີເ່ ກີດ ກັບຕາ ແລະ
ວິທີການປິ່ນປົວມັນນັ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ສອບຖາມຄົນເຈັບນັ້ນເລີຍວ່າ ຕາຂອງລາວມີ ອາການບາດເຈັບຫຍັງ ບໍ
ຫຼືວ່າມີຫຍັງເຂົາ
້ ຕາບໍ.  
ປະເພດຂອງຕາແດງ ແລະ ການເຈັບປວດຕາ

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້

ປົກ ກະຕິອາການເຈັບຕາມັກຈະເຈັບຕ
 າທັງສອງຂ້າງ
ແຕ່ຈະເລີ່ມຈາກຕາຂ້າງໜຶ່ງ ກອ່ນ. 
ເຈັບຮ້ອນຄ່ອຍໆ
ປົກ ກະຕິຕາຈະແດງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ຂອບຕາດ້ານນອກ

ຖ້າມີຂີ້ຕາສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ, ຕາອາດມີອາການ
ຕິດເຊື້ອແບັກ ທີເຣຍ ທີເ່ ອີ້ນວ່າ ພະຍາດຕາແດງ (ເບິ່ງ ໜ້າ
14).
ເປັນລິດສີດວງຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ 17)
ພະຍາດໝາກສຸກ (ເບິ່ງບ
 ົດ “ການປິ່ນປົວດູແລເດັກນ
 ້ອຍ”,
ໜ້າ 22)

ເຈັບຕາຂ້າງດຽວ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງ
ຕາອາດຈະເປັນສີແດງ ແລະ ເຈັບແຮງ

 າການບາດເຈັບຕາອາດເກີດຂ
ອ
 ຶ້ນໄ
 ດ້ຈາກຂອງແຫຼມຄ
 ົມ ຫຼື
ຈາກການຖືກຕ
 ີຫຼື ຖືກກ
 ະທົບ (ເບິ່ງ ໜ້າ 9)
ຕາຖືກສານເຄມີລວກ ຫຼື ທາດແຫຼວອັນຕະລາຍເຂົ້າຕາ
(ເບິ່ງ ໜ້າ 11)

ປົກ ກະຕິເຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ເລືອດອອກໃນຕາ, ເຊິ່ງ ກະທົບຕໍ່ມາ້ ນຕາ (ສ່ວນທີເ່ ປັນສີ)

ມີເລືອກອອກຢູ່ສ່ວນທີ່ ເ ປັນສີຂອງຕາ ຫຼື ມ້ານຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ
10), ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເ ປັນຍອ້ນການ ບາດເຈັບ. ນີແ
້ ມ່ນກໍ ລະ
ນີສຸກເ ສີນ.

ປົກ ກະຕິເຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ຕາແດງແລະເຈັບປ
 ວດ - ເບື້ອງຕົ້ນອາການແມ່ນບໍ່ແຮງ,
ແຕ່ສາມາດເປັນແຮງຂຶ້ນໄດ້

ຂີ້ ຝຸ່ນ ຫຼື ຂີ້ ດິນເຂົ້າຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ 3)
ພື້ນຜ
 ິວດວງຕາຖືກຂີດ ຫຼື ບາດ (ເບິ່ງ ໜ້າ 16)

ປົກ ກະຕິເຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ອາການເຈັບແ
 ມ່ນມ
 ັກເຈັບຮ
 ຸນແຮງ
ສ່ວນທີແ
່ ດງແຮງຫຼາຍທີ່ ສຸດແມ່ນບ
 ໍລິເວນໃກ້ ກັ ບມ້ານຕາ

 ີບາດແຜຢູແ
ມ
່ ກ້ວຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ 16)
ມ້ານຕາອັກເສບ (ເບິ່ງ ໜ້າ 17)
ໂລກຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫ
 ັນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 20)
ທັງ ໝົດນີແ
້ ມ່ນເປັນກໍ ລະນີສຸກເ ສີນ

ປົກ ກະຕິເຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ຕາແດງພ້ອມທັງມີຕຸ່ມໃ
 ຄ່ ຫຼື ບວມຢູ່ ໃຕ້ໜັງ ຕາ
(ເຊິ່ງ ອາດຈະມີ ຫຼື ບໍມ
່ ີອາການເຈັບປ
 ວດ)

ມີການຕິດເ ຊື້ອຢ
 ູ່ບໍລເິ ວນຂົນຕາ ຫຼື ໃຕ້ໜັງ ຕາ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 22).

ປົກ ກະຕິເຈັບຕາຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ມີຈຸດສ
 ີແດງສົດຢູ່ພາກສ່ວນຂອງຕາຂາວ

ບາງທີອາດຈະເປັນຍ້ອນເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກ, ນ
 ີ້ບເໍ່ ປັນອາ
ການສຸກເ ສີນ ຫຼື ອັນຕະລາຍ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 21).

ປົກ ກະຕິແມ່ນເ ຈັບຕາທັງສອງຂ້າງ
ຮູ້ສຶກຂັດ ຫຼື ລະຄາຍເຄືອງຕາ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ
ຕາແດງ ແລະ ຄັນ, ນໍ້າຕາໄຫຼ (ຕາປຽກ) ແລະ ຈາມ,ເຊິ່ງຈະເ
ປັນແຮງສະເພາະໃນບາງລະດູການຂອງປີ

ໄຂ້ລະອອງເຟືອງ (hay fever) ຫຼື ແພ້ລະອອງເກ
ສອນດອກໄມ້ ຫຼື ພືດຕ
 ່າງໆໃນອາກາດ, ເຊິ່ງມັກເອີ້ນວ່າ
ພະຍາດຕາແດງຈາກພູມແພ້ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 16)

ປົກ ກະຕິແມ່ນເຈັບຕາທັງສອງຂ້າງ
ຕາແດງ ແຕ່ບມ
ໍ່ ຂ
ີ ີ້ຕາ ແລະ ບໍ່ມີອາການເຈັບປວດ
ອອກຕຸ່ມ ຫຼື ເປັນໄ
 ຂ້

ພະຍາດຕາແດງມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ຊະນິດໃດໜຶ່ງ
ຖ້າວ່າບ່ອນທີເ່ ຈົ້າຢູ່ມີການລະບາດຂອງໄວຣັດສ
 ໌ຊິກາ
(Zika), ຕາແດງອາດແມ່ນອ
 າການໜຶ່ງໃນບັນດ
 າອາການສະ
ແດງອອກຂອງມັນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ຖ້າຕາເປັນສີແດງ, ໃ
 ຫ້ກວດສັງເກດເບິ່ງວ່າມີນໍ້າຕາ ຫຼື ມີຂຕ
ີ້ າບໍ (ນໍ້າໜອງ ຫຼື ຂອງແ
 ຫຼວອື່ນໆ)
··ຖ້າມີຂີ້ຕາອອກຫຼາຍ, ນັ້ນອ
 າດເປັນພະຍາດຕາແດງ (‘ຕາສບ
ີ ົວ’ ຫຼື ‘ຕາແດງ’), ເ ນື່ອງຈາກຕິດເຊື້ອແ
 ບັກທ
 ີເຣຍ
ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຕາຫາກແດງຫຼາຍ.
··ຕາປຽກ ຫຼຕ
ື າມີນໍ້າຕາໄຫຼອ
 ອກມາຫຼາຍ, ຕ
 າມີສ
ອ
ີ ອກແດງໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ມ
 ັນຍ
 ັງມ
 ອ
ີ າການຄັນ
ຢູ່ບໍລິເວນຂອບແຈຕາເບື້ອງທີ່ໃກ້ດັງ ເ ຊິ່ງຕ
 າມປົກກ
 ະຕແ
ິ ລ້ວອາການດັ່ງກ
 ່າວນີ້ ແມ່ນອ
 າການຂອງໂລກພູມແພ້.
··ພາຍຫຼັງເ ປັນຫ
 ວັດ ຫຼື ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຕາຂອງຄົນເ ຈັບປຽກ ຫຼຕ
ື າມີນໍ້າຕາໄຫຼອ
 ອກມາຫຼາຍ, ຕາມີສ
 ີ
ອອກແດງໆໜ້ອຍໜຶ່ງ, ອາການດັ່ງກ
 ່າວນີອ
້ າດຈະເປັນຍ
 ້ອນເຊືອ
້ ໄ
 ວຣັດສ
 ໌. ສ�ຳລັບອ
 າການນີແ
້ ມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວຫ
 ຍັງເ ປັນພ
 ເິ ສດ ແລະຢາປິ່ນປ
 ົວພ
 ະຍາດກໍຈ
່ ະຊ່ວຍຫຍັງບ
ໄ
ໍ່ ດ້.
··ຕາຂອງຄົນເ ຈັບປຽກ ຫຼຕ
ື າມີນໍ້າຕາໄຫຼອ
 ອກມາຫຼາຍ, ຕາແດງ ແລະ ມີໄຂ້, ໄອ ແລະ ນໍ້າມູກໄຫຼ, ສ
 ິ່ງ
ເຫຼົ່ານ
ອ
ີ້ າດເປັນອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດໝາກສຸກ, ພວກມັນສ
 ະແດງອາການອອກມາ
ກ່ອນຕຸ່ມຜື່ນແດງຈະປະກົດໃ
 ຫ້ເ ຫັນ.

ພະຍາດຕາແດງ (‘ຕາສີບວ
ົ ’, ‘ຕາແດງ’)
ພະຍາດຕາແດງສາມາດເປັນໄດ້ກັບຄົນທຸກໄວ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນເ ດັກນ້ອຍເປັນຫ
 ຼາຍກວ່າໝູ.່
ອາການສະແດງອອກ
··ຕາເປັນສີບົວ ຫຼື ສີແດງ
··ອາດຮູ້ສຶກຄັນຕາ ຫຼື ອອກຮ້ອນຕາ
··ເລີ່ມເ ປັນໃ
 ນຕາຂ້າງໜຶ່ງກ່ອນ ແລະ ອ
 າດລາມໄປເປັນຢ
ຕ
ູ່ າຂ້າງທເີ່ ຫຼືອອ
 ີກ
··ຂີ້ຕາໜຽວອອກມາຫຼາຍໃນເວລາກາງຄືນເຊິ່ງອາດພາໃຫ້ໜັງຕາຕິດກັນ.
ການປິ່ນປົວ
ພະຍາດຕາແດງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັດສ
 ໌ ເຊິ່ງອາ
ການດັ່ງກ
 ່າວນີ້ກໍ່ຈະເຊົາໄປເອງ ພາຍໃນເວລາ 2-3 ວັນ ໂດຍບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ
 ້ອງມີການປິ່ນປ
ວ
ົ ພິເສດໃດໆກໍ່ໄ
 ດ້.  
ຖ້າຂີຕ
້ າສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວທີ່ອອກມານັ້ນຫ
 າກໜຽວ, ຕົ້ນເ ຫດຂອງມນ
ັ ອ
 າດເປັນຍ
 ້ອນເຊືອ
້ ແ
 ບັກທ
 ີເຣຍ
ເຊິ່ງອາການດັ່ງ ກ່າວນີ້ສາມາດປິ່ນປ
ວ
ົ ໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອອ
 ອຍເມັນ
້ ຫຼື ຢາຕ້ານເຊື້ອຊ
 ະນິດຢອດ ກໍໄ່ ດ້
(ເບິ່ງຂ
 :ໍ້ ການປິ່ນປ
ວ
ົ ຕາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເບິ່ງໜ
 ້າ 32 ຫາ 33). ເຖິງແມ່ນວ່າ ອາການຕາເບິ່ງຄ
 ືວ່າດີຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ, ແຕ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ທາ ຫຼື ຢອດຢາຕ້ານເຊືອ
້ ໄປຕື່ມໃຫ້ຄົບ7 ມືເ້ ພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດສ
 ໌ບໍ່ກັບຄ
 ືນມ
 າ
ເປັນອ
 ີກ.
ກ່ອນທີ່ຈະປິ່ນປ
ວ
ົ ຕາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊືອ
້ , ໃຫ້ຄ່ອຍໆອະນາໄມຕາແຕ່ລະຂາ
້ ງໃຫ້ສະອາດໂດຍໃຊ້
ຜ້າປຽກສ່ວນໃຜສ່ວນມນ
ັ ສ
 �ຳລັບອະນາໄມຕາແຕ່ລະຂ້າງ. ໃຫ້ປຽ່ ນໃຊ້ຜ້າແພໃໝ່ ແລະ ລ້າງມື ໃຫ້ສະອາດ
ໃນເວລາອະນາໄມຕາ ແລະ ໃ
 ຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ ຕາແຕ່ລະຂ້າງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕິດເ ຊື້ອພ
 ະຍາດຈາກຕາ
ຂ້າງໜຶ່ງໄປຍັງອີກຂ້າງໜຶ່ງ, ຫຼື ຕິດຕ
 ໍ່ຫາຕົວເຈົ້າເ ອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນໆອີກ.
ການປ້ອງກັນ
ພະຍາດຕາແດງສາມາດແຜ່ຕິດກ
 ັນໄ
 ດ້ຢາ່ ງງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ໃຫ້ລາ້ ງມືໃຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກ
ສໍາຜັດຕາຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ຕ
 າຕົນເອງ. ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີເ່ ປັນຕາແດງໃຊ້ຜ້າແພເຊັດໂ
 ຕ ຫຼື 
ໃຊ້ຕຽງນອນຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ. ໃ
 ຫ້ແຍກເດັກນ້ອຍຜູ້ທເີ່ ປັນຕາແດງອອກຈາກເດັກນ
 ້ອຍຄົນອື່ນໆຈົນກ
 ວ່າອາ
ການຕາແດງຂອງລາວຈະດີຂຶ້ນ.
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ຕາແດງ ແລະ ເຈັບປວດຕາ

ພະຍາດຕາແດງໃນເດັກແດງ (ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່)
ອາການຕິດເ ຊື້ອຕ
 າແດງໃນເດັກແ
 ດງນັ້ນແ
 ມ່ນຈ
 �ຳເປັນຕ
 ້ອງໄດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປ
ວ
ົ ຢ່າງຮີບດວ່ນ.
ອາການສະແດງອອກ
··ດວງຕາເປັນສີແດງ, ໃ ຄ່ບວມ
··ຕາມນ
ີ �້ຳໜອງ
··ໜັງຕາຕິດກັນ, ໂດຍສະເພາະເວລາຕື່ນນອນ
ເດັກແດງທີ່ມີອາການຕາແດງ, ໜັງ ຕາບວມ ແລະ ໜອງ ອາດ
ມີອາການຕິດເຊື້ອໂກນໍເຣັຍ ((gonorrhea) ຫຼໂື ລກໜອງໃນ) ຫຼື ຕິດ
ເຊື້ອກຼາມມີເ ດັຍ ((chlamydia) ຫຼື ໂລກໜອງໃນທຽມ) ເຊິ່ງ ຕິດມາຈາກ
ຜູ້ເປັນແມ່ໃນເວລາເກີດອ
 ອກມາ. ຖ້າມີອ
 າການຕາໃຄ່ບວມໃນເດັກແ
 ດງ ອາຍຸລະ
ຫ
 ວ່າງ 2 ຫ
 າ 4 ມື,້ ແມ່ນ
ມີຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີເ່ ດັກຈະຕິດເຊື້ອໂລກໂກນໍເຣັຍ (gonorrhea). ໃຫ້ປິ່ນປົວອາການຕິດເ ຊືອ
້ ດ
 ັ່ງ
ກ່າວທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເປັນເ ກີດອັນຕະລາຍກັບດວງຕາຂອງເດັກ. ຖ້າມ
 ີອາການຕາໃຄ່ບວມໃນເດັກ
ແດງອາຍຸລະ
ຫ
 ວ່າງ 5 ຫ
 າ 12 ມື,້ ແມ່ນມີ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີເ່ ດັກຈະຕິດເຊືອ
້ ໂລກກຼາມມີເດັຍ 
(chlamydia). ເຊື້ອໂລກດັ່ງກ
 ່າວນີ້ແມ່ນຕິດຕ
 ໍ່ກັນທ
 າງເພດສ�ຳພັນ, ພ
 ວກມນ
ັ ແ
 ມ່ນມີຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ຜູ້ທີ່ຕິດເ ຊື້ອດ
 ັ່ງ
ກ່າວນີ້ ທັງຍ
 ິງແ
 ລະຊາຍ ແຕ່ບໍ່ຄ
 ່ອຍມີອາການຂອງການເຈັບປ່ວຍຈາກການຕິດເ ຊື້ອໂ
 ລກດັ່ງກ
 ່າວສະແດງອອກ
ມາ. ທາງທີ່ດີ ທີ່ສຸດຄືກວດ ແລະປິ່ນປ
ວ
ົ ແມ່ຍິງຖ
 ື ພາໝົດທ
 ຸກຄ
 ົນຖ້າພົບວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ
 ່າວ, ເພື່ອປ
 ້ອງ
ກັນບໍໃ່ ຫ້ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຕິດເຊືອ
້ ໂລກດັ່ງ ກ່າວນັ້ນໃນເວລາເກີດ.  
ເພື່ອປ້ອງກັນຄ
 ວາມເສຍຫາຍແລະການສນ
ູ ເ ສຍການເບິ່ງເ ຫັນ (ຕາບອດ) ຖ
 າວອນທີ່ຈະ
ເກີດກັບດວງຕາຂອງເດັກ, ໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຕ
 າຊະນິດອ
 ອຍເມັນ
້ ທາຕາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ(ໜ້າທ
 ີ 32 ຫາ 33).
ໃຫ້ກວດທັງແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າພ
 ວກເຂົາເ ຈົ້າຕິດເຊື້ອພ
 ະຍາດຊະນິດໃດແທ້. ແລ້ວຫຼັງຈ
 າກນັ້
ນທັງແ
 ມ່ແລະເດັກ ແ
 ມ່ນຈ
 ະຕ້ອງໄດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປ
ວ
ົ ດ້ວຍຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຕ
 ື່ມອ
 ີກ, ບໍແ
່ ມ່ນໃ
 ຊ້ແຕ່ຢາອອຍ
ເມັນ
້ ທາຕາພຽງຢ່າງດຽວ.  

ການດູແລຮັກສາດວງຕາຂອງເດັກແດງເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຕາຕ່າງໆ
ຫຼັງຈາກເກີດອອກມາ, ໃຫ້ເອົາສໍາລີທໍາຄວາມສະອາດບໍລເິ ວນຕາເດັກແດງທັນທີ, ແລະຈາກນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານ
ເຊື້ອຊ
 ະນິດອ
 ອຍເມັນ
້ ທາຕາໃຫ້ເດັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຕາຕິດເຊືອ
້ . ໃຊ້ຢາ ເຕທຣາຊິລນ
ິ (tetracycline) 1%
ຫຼື ຢາອີຣໂີ ທຣມິຊີນ (erythromycin) ຊະນິດອ
 ອຍເມັນ
້ 0,5 -1% ທາບາງໆຕາມດວງຕາທັງສອງຂ້າງ. ການ
ທາຢາດັ່ງກ
 ່າວນີແ
້ ມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດພາຍໃນ 2 ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ທາຄັ້ງ ດຽວເທົ່ານັ້ນ. (
ເບິ່ງຂ
 :ໍ້ ການປິ່ນປ
ວ
ົ ຕາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເບິ່ງໜ
 ້າ 32 ຫາ 33).
ຖ້າເດັກມີນໍ້າຕາໄຫຕະຫຼອດເວລາ, ທັງໆທີເ່ ດັກນ້ອຍບໍໄ່ ດ້ໄຫ້ ແຕ່ມນ
ີ ໍ້າຕາອອກມາເຕັມເບົາ້ ຕາ ແລະ
ໄຫຼອາບແກ້ມລົງມາ. ອາການດັ່ງ ກ່າວນີ້ອາດແມ່ນເປັນຍ
 ້ອນທໍ່ນໍ້າຕາຕັນ. ບັນຫານີແ
້ ມ່ນ ຈະເຊົາ ໄປເອງ,
ແຕ່ວ່າບຸກຄ
 ະລາກອນທາງການແພດສາມາດແນະນໍາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບວິທີການນວດເບົາໆຕາມບໍລເິ ວນຂ້າງດັງ
ເດັກນ້ອຍ (ການນວດຖົງນໍ້າຕາ), ເພື່ອຊ່ວຍເປີດທໍ່ນໍ້າຕາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ໄຂ້ເຟືອງ (ຕາແດງຍ້ອນພູມແພ້) ແລະ ອາການພູມແພ້ທີ່ກະທົບຕໍ່ດວງຕາ
ຝຸ່ນ, ລະອອງເກສອນ ຫຼື ອະນຸພາກອື່ນໆຢູ່ໃນອາກາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ (ບາງຄົນ) ຈາມ ພ້ອມກັນນັ້ນ
ກໍເ່ ປັນຕາແດງ, ມີອາການຄັນ ແລະ ນໍາ
້ ຕາໄຫຼ. ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີປະຕິກິລ
 ິຍາຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ
ດັ່ງກ
 ່າວນັ້ນດ
 ້ວຍອາການເຊັ່ນເ ດີມທຸກຄ
 ັ້ງ, ນີເ້ ອີ້ນວ່າ ເປັນພູມແພ້. ຖ້າອາການ ລັກສະນະນີເ້ ກີດຂຶ້ນສະເພາະ
ໃນເວລາໃດໜຶ່ງຂອງປີ, ຄ
 ົນເ ຈັບຜ
 ູ້ນັ້ນອາດເປັນ ພູມແພ້ລະອອງ ເກສອນຈາກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດໄມ້ຕ່າງໆ
(ເອີ້ນວ່າ ໄຂ້ເຟືອງ (hay fever)). ຖ້າມີອາການ ດັ່ງນີ້ ຕະຫຼອດເວລາ, ສາເຫດແມ່ນຝຸ່ນ, ເຊື້ອລາ, ຜະລິດຕ
 ະ
ພັນຈ
 າກເຄມີ ຫຼື ສັດບາງຊະນິດທີ່ພາໃຫ້ເປັນພູມແພ້. ພູມແພ້ທຸກຊະນິດເຮັດໃຫ້ດວງຕາທັງສ
 ອງຂາ
້ ງມີອາ
ການລະຄາຍເຄືອງ.  
ການປິ່ນປົວ
ຖ້າເຈົ້າຮູແ
້ ລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງ ທີເ່ ປັນສ
 າເຫດພາໃຫ້ຕາມີອາການແດງຄັນ ແລະນ�້ຳຕ
 າໄຫຼ, ການປິ່ນປ
ວ
ົ ທີ່
ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄໃື ຫ້ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼືແກ້ໄຂຕົ້ນເ ຫດນັ້ນໃ
 ຫ້ໝົດໄ
 ປ. ຕົວຢ່າງ:
··ຮັກສາອະນາໄມບ່ອນນອນ ແລະເຄື່ອງນອນ (ຜ້າປ
 ູບ່ອນ, ຜ້າຫ
 ົ່ມ ໝອນ ແລະອື່ນໆ) ໃຫ້ສະອາດບໍມ
່ ຂ
ີ ີ້ຝຸ່ນ.
ຖ້າສັດເປັນສາເຫດພາໃຫ້ມ
 ອ
ີ າການພູມແພ້, ແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ຫຼີກລ
 ້ຽງສັດດ
 ັ່ງກ
 ່າວ ແລະບ່ອນນອນຂອງມັນນ
 �ຳ.
··ເວລາກາງຄືນໃຫ້ອ
 ັດ ຫຼປ
ື ົກປິດປ
 ະຕູປ່ອງຢ້ຽມ.
··ໃຫ
 ໃ
້ ຊ້ຜ້າອັດປາກ ແລະ ດັງເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຫ
 າຍໃຈເອົາລະອອງເກສອນ ແລະ ຝຸ່ນໃນເວລາເຮັດວຽກ
ຫຼື ຍ
 ່າງຢູ່ທາງນອກເຮືອນ.
ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ໃກ້ຕາຂອງເຈົ້າຫຼາຍ, ເປັນຕ
 ົ້ນວ
 ່າ ເຄື່ອງສໍາອາງສ�ຳລັບແ
 ຕ່ງຕ
 າ, ຫຼື ບາງສິ່ງບ
 າງຢ່າງທີເ່ ຈົ້າ
ສາມາດດົມກິ່ນໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງຫ
 ົ່ມທີ່ຊັກດ້ວຍສະບູ/ນ�້ຳຢາຊັກຜ
 ້າຫອມ ກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດອ
 າການພູມແ
 ພ້
ທີ່ເປັນຜ
 ົນກະທົບຕໍ່ຕາໄດ້. ຖ້າເຈົ້າຢຸດໃຊ້ ຜະລິດຕ
 ະພັນທີເ່ ຮັດໃຫ້ຕາເຈົ້າລະຄາຍເຄືອງນັ້ນ, ອາການຂອງໂລກ
ພູມແພ້ທີ່ລົບກ
 ວນດວງຕາຂອງເຈົ້າກໍ່ຄວນຫຼຸດລົງ.  
ບັນເທົາອາການຄັນຂອງດວງຕາໂດຍການເອົາຜ້າປຽກ (ຜ້າທີ່ຈມ
ຸ່ ນໍ້າ ແລະ ປັ້ນນໍ້າອອກ) ປົກຕາ (ຜ້າຈຸມ
່ ນ
 �້ຳ
ເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີທີ່ສຸດ). ເວລາເປັນໄຂ້ເ ຟືອ
 ງ (hay fever) ແຮງຫຼາຍ, ຖ້າມຢ
ີ າຢອດຕາ ແອນທິຮິດສ
 ະຕາ
ມິນ (antihistamine) (ເບິ່ງໜ
 ້າ 32) ມັນອ
 າດຈະສາມາດຊວ
່ ຍບັນເທົາເຮັດໃຫ້ຕາຮູ້ສຶກດຂຶ້ນ, ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງ.

ບາດແຜຢູແ
່ ກ້ວຕາ (ຜິວດວງຕາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ)
ອາການສະແດງອອກ
ເມື່ອພື້ນຜ
 ິວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງດວງຕາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕິດ
ເຊື້ອ ຫຼືຖືກຂ
ດ
ູ ຂ
ດ
ີ , ເຊິ່ງຈ
 ະສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ້ວຕາເປັນບາດແຜທີ່ເຈັບປ
 ວດ
ໄດ້. ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ສີ ຫຼືຮຸກຖ
 ູ ຕາ, ເພາະມນ
ັ ຈ
 ະເຮັດໃ
 ຫ້ອາການທີ່ເປັນຢ
 ູ່ນັ້ນຮາ້ ຍ
ແຮງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນຂອງຄົນເ ຈັບມ
 ັກຈ
 ະຫຼຸດລົງ ແລະ ຈ
 ະຮູ້ສຶກເຈັບປ
 ວດຢາ່ ງຮຸນແຮງ.
ບາງເທື່ອອາດມີຂອງແຫຼວ ຫຼື ຂີຕ
້ າ (ແຫຼວໆ) ອອກມາ.
ຕາເປັນສີແດງ ແລະ ຖ້າສ່ອງເບິ່ງແກ້ວຕາໂດຍໃຊ້ດອກໄຟ ຫຼືໄຟສາຍທີ່ມີແສງສະຫວ່າງກ້າເ ຍືອງເບິ່ງ ,
ເຈົ້າອາດຈະເຫັນຈຸດສີຂີ້ເຖົ່າຢູ່ໃນຕາ. ມັນອ
 າດເບິ່ງແ
 ລ້ວບໍ່ໃສຄືກັນກ
 ັບພາກສ່ວນອື່ນ ຂອງດວງຕາ.
ການປິ່ນປົວ
ອັນນີ້ເປັນເ ລື່ອງສຸກເ ສີນ. ຖ້າບ
 າດແຜໃນແກ້ວຕາບໍ່ໄດ້ຮັບກ
 ານປິ່ນປ
ວ
ົ ດູແລຢາ່ ງດ,ີ ມັນກໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ໃຫ້ໄປພົບແພດໝໍເພື່ອປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ .ໃ
 ນເວລາເດີນທາງໄປພົບແພດ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ ຢາທາຕາຊະນິດ
ອອຍເມັນ
້ ຫຼື ຢ
 າຢອດຕາ ເບື້ອງທີ່ເປັນນ
 ັ້ນທຸກໆຊົວ
່ ໂມງຂອງການເດີນທ
 າງໄປພົບທ
 ່ານໝໍຊ່ ຽວຊານຕາ. 
(ເບິ່ງຂ
 :ໍ້ ຢາຕ້ານເຊື້ອຕາຊະນິດຢອດ ຫຼື ຊະນິດອ
 ອຍເມັນ
້ , ເບິ່ງໜ
 ້າ 32 ຫາ 33).
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ຕາແດງ ແລະ ເຈັບປວດຕາ

ມ່ານຕາອັກເສບ
ຕາປົກກະຕິ 	

ຕາທີ່ມີອາການມາ່ ນຕາອັກເສບ
ຮູຕາດໍານອ້ຍ, ຜິດປົກ ກະຕິ
ຕາແດງອ້ອມຮອບມ່ານຕາ
ເຈັບປ
 ວດ


ການທີ່ມາ່ ນຕາມີອ
 າການອັກເສບນີ້ ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ມ່ານຕາອັກເສບ. ສາເຫດຂອງການອັກເ ສບດັ່ງກ
 ່າວນີ້ຕາມ
ປົກກ
 ະຕິແລ້ວແມ່ນບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເ ປັນຍ
 ້ອນຫຍັງ.
ອາການສະແດງອອກ
··ປົກກະຕິຈະເປັນຢູຕ
່ າຂ້າງດຽວເທົ່ານ
 ັ້ນ
··ມີອ
 າການປວດເລິກເຂົ້າໄປໃນຕາ
··ຮູຕາດໍາ (ຈຸດໃຈກາງສີດໍາຂອງດວງຕາ) ອາດຈະມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ ແທນທີ່ຈະເປັນຮູບຊົງກົມ
··ຕາຂາວສ່ວນໃກ້ໆກ
 ັບມ
 ່ານຕາເກີດມ
 ີສີແດງ
··ຕາຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດແຮງຂຶ້ນເມື່ອຖືກແສງຈ້າ
··ການເບິ່ງເ ຫັນແ
 ມ່ນບ
ຄ
ໍ່ ່ອຍເຫັນແຈ້ງດ
ປ
ີ ານໃດ
ການປິ່ນປົວ
ມ່ານຕາອັກເສບເປັນບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເຈັບປວດ. ໃຫ້ໄປພົບແພດໝໍພາຍໃນ 1-2 ວັນ.
ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ກໍ່ຊວ
່ ຍຫຍັງ ບໍໄ່ ດ້ຫຼາຍ.
ບຸກຄ
 ະລາກອນທາງການແພດຜູ້ທີ່ມີປະສົບການອາດຈະໃຊ້ຢາຢອດຕາເພື່ອຂະຫຍາຍຂະໜາດ
ຂອງຮູຕາດໍາໃ
 ຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແລະ ໃ
 ຊ້ຢາຢອດຕາຊະນິດອື່ນອ
 ີກເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາການ ອັກເສບມ່ານຕາ.

ລິດສີດວງຕາ - ຕາແດງຊໍາເຮື້ອ
ໂລກລິດສີດວງຕາ (trachoma) ແມ່ນອາການຕາຕິດເ ຊື້ອທີແ
່ ຜ່ລະບາດຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນ ໜຶ່ງ ຜ່ານ
ທາງມື, ແມງວັນ ແລະ ເສື້ອຜ້າຂອງຜູ້ທເີ່ ປັນໂລກນີ.້ ໂລກນີ້ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບ ເດັກນ
 ້ອຍ ແລະ
ແມ່ຂອງເດັກ. ຖ້າຄ
 ົນເ ຈັບຫ
 າກຕິດເ ຊື້ອນີ້ຫຼາຍຄັ້ງ, ຫຼັງຈາກເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີ ມັນກ
 ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂົນຕາກົ່ງ
ຊີເ້ ຂົາ
້ ໄປໃນຕາ ແລະ ຂູດບໍລເິ ວນພື້ນຜ
 ິວດວງຕາ, ເຊິ່ງມັນຈ
 ະພາໃຫ້ຮູ້ສຶກ ເຈັບປ
 ວດ ແລະ
ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ. ຍ
 ້ອນວ່າມັນຮູ້ສຶກມີອາການຂັດໆຕາ, ບາງຄັ້ງເ ພິ່ນກໍ່ເ ອີ້ນອາການນີ້ວ່າ “ຂົນເຂົາ
້ ຕາ”.
ໂລກລິດສີດວງຕາແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍພົບເ ຫັນປ
 ານໃດໃນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ວ່າມັນຍ
 ັງເ ປັນບັນຫາໃຫຍ່
ໃນບາງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະບັນດ
 າປະເທດໃນທະວິບອ
 າຟຣ
 ິກາ (Africa) ທີ່ຕັ້ງຢ
 ູ່ຕອນລມ
ຸ່ 
ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາ.ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວໂລກນີ້ແມ່ນເ ກີດກ
 ັບປ
 ະຊາຊົນຜ
 ູ້ດ�ຳລົງຊ
 ີວິດດ
 ້ວຍຄວາມທຸກຍ
 າກ,
ໃນສະພາບທີ່ມີຜູ້ຄົນຢ
 ູ່ແອອັດ ທີ່ມີແມງວັນຫຼາຍ ແລະຂາດແຄນນ�້ຳກ
 ິນນ
 �້ຳໃ
 ຊ້. ສິ່ງສ
 �ຳຄັນໃ
 ນການປ້ອງກັນໂ
 ລກ
ລິດສ
 ີດວງຕາກໍ່ຄືການປັບປຸງໃ
 ຫ້ມ
ນ
ີ ໍ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດ.ີ   
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ອາການສະແດງອອກ
··ໂລກລິດສ
 ີດວງຕາແມ່ນມັກເ ລີ່ມເກີດກັບເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍອາການຄ້າຍຄືກັບ
ເປັນເຍື່ອຫຸ້ມ ຕາອັກເສບ (ດາແດງ) ແບບບໍຮ
່ ຸນແຮງ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນອາການໄດ້
ບໍ່ຫຼາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
··ການຕິດເຊື້ອໂລກລິດສ
 ີດວງຕາເລື້ອຍໆ ໃນເດັກນ
 ້ອຍນັ້ນ ພ
 າໃຫ້ເກີດຕຸ່ມໃ
 ຄ່ບ
 ວມ
ຂະໜາດນ້ອຍສີຂາວສຂ
ີ ເີ້ ຖົ່າ ຢ
ກ
ູ່ ້ອງໜັງຕາເທິງ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ
 ຸ່ມດ
 ັ່ງກ
 ່າວນີ້, ໃຫ້
ປີ້ນໜ
 ັງຕ
 າຂຶ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 3).
··ຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວນັ້ນຊ
 �້ຳອ
 ີກເ ລື້ອຍໆເປັນເວລາ ຫຼາຍປີ, ຕຸ່ມໃ ຄ່ບ
 ວມ
ນັ້ນກໍ່ກາຍເປັນ ແປ້ວສີຂາວຢູ່ໃຕ້ໜັງຕາ. ແປ້ວນີ້ຈະ ດຶງຂົນຕາໃຫ້ປ
 ິ່ນເຂົ້າ
ຫາດວງຕາ ແລະ ຂູດຂ
 ີດແ
 ກ້ວຕາ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ມ
 ອ
ີ າການເຈັບປວດຕາ ແລະ
ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນ.
ການປີ່ນປົວ
ການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບໂລກລິດສີດວງຕາແມ່ນໃຫ້ກິນຢາອາຊິໂທຣມິຊິນ (azithromycin) ພຽງຄັ້ງ ດຽວ
(ເບິ່ງໜ້າ 34). ຖ້າບໍມ
່ ຢ
ີ າazithromycin, ສາມາດໃຊ້ ຢາເຕຕຣາຊີລນ
ິ (tetracycline) 1% ທາໃນຕາເບື້ອງທີ່
ເປັນໂ
 ລກນັ້ນ ມືລ
້ ະ 2 ຄັ້ງ ເປັນເ ວລາ 6 ອາທິດ ກໍ່ສາມາດປວ
ົ ໂລກນີໄ້ ດ້ ເຊັ່ນກັນ.
ສໍາລັບຜູ້ທເີ່ ປັນລິດສີດວງຕາຂັ້ນຮ້າຍແຮງ, ການຜ່າຕັດທ�ຳມະດາກໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂົນຕາທີ່
ປິ່ນເຂົາ
້ ໄປໃນຕານັ້ນປິ່ນກ
 ັບອອກມາທາງນອກຕາໄດ້. ຖ້າບໍ່ສາມາດຜ່າຕັດໄດ້, ບຸກຄ
 ະລາກອນການແພດສະ
ເພາະປິ່ນປວ
ົ ຕາ ອາດສາມາດຊ່ວຍເອົາຂົນຕາທີ່ ລະຄາຍດວງຕາອອກໃຫ້ໄດ້.
ການປ້ອງກັນ
ການປິ່ນປົວໂລກລິດສີດວງຕາແຕ່ຕົ້ນ ແລະປິ່ນປ
ວ
ົ ໃຫ້ຫາຍຂາດເປັນການປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ມນ
ັ ແ
 ຜ່ໄປຕິດ
ຜູ້ອື່ນ. ລ້າງໜ້າໃຫ້ເດັກນ
 ້ອຍທຸກໆມື້ ແລະ ລ້າງມືຂອງເຈົ້າທຸກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກຈັບ/ສໍາຜັດຕາ ຂອງຄົນອື່ນ.
ຊັກລ້າງຜ້າເຊັດໜ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫ
 ົ່ມ ແລະ ເຄື່ອງບ່ອນສະເໝີ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄົນທ
 ັງສ
 ອງບໍໃ່ ຊ້ໝອນ ຫຼື
ໃຊ້ຜ້າເຊັດໜ້າຮ່ວມກັນ.
ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ແມງວັນມາຕອມ ຫຼື ຈັບອາຫານໂດຍໃຊ້ແນວກວບປົກອາຫານໄວ້, ປິດຝາວິດຖ່າຍ ແລະ
ຄວນເຮັດວ
 ິດຖ່າຍໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກເຮືອນຢູ.່ ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ໃນບົດ ນໍາ
້ ສ
 ະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ: ປ
 ັດ
ໄຈສໍາຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບດີ.
ຖ້າໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າມີຫຼາຍຄົນ ເປັນໂລກລິດສີດວງຕາ, ທາງພະແນກສາທາລະນະສຸກອາດ
ຈະປີ່ນປົວຄົນເ ຈັບທຸກຄ
 ົນໂດຍໃຫ້ກິນອາຊິໂທຣມິຊິນ (azithromycin) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການ
ແຜ່ລະບາດຂອງໂລກດັ່ງ ກ່າວນີ.້   

ໂລກລິດສ
ດ
ີ ວງຕາແຜ່ລະບາດໄດ້ໂດຍແມງວັນ, ການຈັບບ
 າຍຕາ, ແລະ ກ
 ານໃຊ້ແພຮວ
່ ມກັນ.
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ບັນຫາຕາທີມ
່ ກ
ັ ພົບເລືອ
້ ຍໆ
ຕາຕໍ້ກະຈົກ
ເລນຕາແມ່ນສ່ວນທີ່ໃສໃນດວງຕາທີເ່ ຮັດໜ
 ້າທ
 ີ່ໂຟກັດສ
 ໌ (focus) ແສງ (ຫຼື ລວມແສງ) ຈາກທາງນອກ ເ ພື່ອໃ
 ຫ້
ດວງຕາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ເມື່ອອາຍຸເລີມ
່ ສູງຂຶ້ນ, ເລນຕາກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຂຸ້ນມົວ ຕັນແສງບໍ່ໃຫ້ສາມາດຜ່ານ
ໄດ້, ແລະມນ
ັ ກ
 ໍ່ຈະພາໃຫ້ສນ
ູ ເ ສຍການເບິ່ງເຫັນໄປເທື່ອລ
 ະໜ້ອຍ ແລະ ຕາກໍ່ຈ
 ະບອດໃນທີ່ສຸດ. ເລນຕາຂຸ້ນມົວ
ນີ້ ບາງຄັ້ງຈະກໍ່ຈະເຫັນ ເປັນຈຸດສີຂເີ້ ຖົ່າໃນດວງຕາ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຕາຕໍ້ກະຈົກ. ໂ
 ລກຕາຕໍ້ກະຈົກ
ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບຜູ້ສູງອາຍຸ, ແຕ່ ເດັກແ
 ດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍກໍ່ອາດຈະເປັນໄດ້.
ເພື່ອຢັບຢັ້ງ ພ
 ັດທ
 ະນາການຂອງໂລກຕາຕໍ້ກະຈົກໃຫ້ຊາ
້ ລົງ:
··ບໍ່ສູບຢາ
··ໃສ່ໝວກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດວງຕາຖືກແສງແດດກ້າ.
ພວກເຮົາເວົາ
້ ວ່າ: “ຖ້າຜົມຫງອກ, ໃຫ້ກວ
ບຸກຄ
 ະລາກອນທາງການແພດສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າ
ດເບິ່ງວ່າຕາມີຈຸດສີຂເີ້ ຖົ່າບໍ.” ພວກເຮົາຂໍ
ຄົນເຈັບຜູ້ໃດເປັນຕາຕໍ້ກະຈົກ ແລະສາມາດແນະນໍາໃຫ້
ປຸກລ
 ະດົມຊຸກຍ
 ູ້ບັນດ
 າທ່ານຜູ້ສູງອາຍຸ
ຄົນເຈັບຮູ້ກຽ່ ວກັບໂຄງການ ແລະ ໂຮງໝໍທໃີ່ ຫ້ການບໍລິ
ທີເ່ ປັນຕາຕໍ້ກະຈົກໃຫ້ໄປຮັບການຜ່າຕັດ
ການຜ່າຕັດຕາເພື່ອໃ
 ຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ
ຕາເພື່ອໃຫ້ ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ.
. ຜູ້ສູງອາຍເຸ ພດຍິງຈະມີແນວໂນ້ມໜ
 ້ອຍກວ່າເ ພດຊາຍ
ໃນການເຂົ້າມ
 າຮັບການປິ່ນປົວຕາຕໍ້ກະຈົກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນ
ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດ
 າແມ່ຍິງສ
 ູງອ
 າຍຸເຫຼົ່ານ
 ັ້ນຕາມບາ້ ນເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບສ
 ຸຂະພາບຕາ
(ການເບິ່ງເຫັນ) ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ກ
 ານກວດຕາຂອງຜູ້
ສູງອາຍຸນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວກ່ອນທີ່ຕາຕໍ້ກະຈົກຈະບົດບ
 ັງກ
 ານເບິ່ງເຫັນຂ
 ອງພວກ
ເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າເກືອບຈະເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນແລ້ວກໍ່ຕາມ, ມັນກ
 ໍ່ຍັງ ບໍ່ຊ້າເກີນ ໄປທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອພ
 ວກເຂົາເຈົ້
າໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ການປິ່ນປົວ
ການປິ່ນປົວດ້ວຍ ຢາແມ່ນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຕາຕໍ້ກະຈົກຫາຍຂາດໄດ້. ມີແຕ່ການຜ່າຕັດປ
 ຽ່ ນເອົາເລນຕາທີ່
ຂຸ້ນມ
ວ
ົ ນັ້ນອ
 ອກ ແລະ ເອົາເລນຕາໃໝ່ທີ່ໃສດໃີ ສ່ແທນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເ ຈັບສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກ.
ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ, ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ຢາຢອດຕາເພື່ອປ້ອງກັນຕາອັກເສບ
ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາ ຕາໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຕ
 າມປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ອາທິດ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຕາທີໄ່ ດ້ຜ່າຕັດມາໃໝ່ໆຈະຮູ້ສຶກຂັດເ ຄືອງ ແລະ ຈະເຫັນເປັນມົວໆ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື.້ ຖ້າເກີດມີອາການເຈັບປ
 ວດດວງຕາໃນໄລຍະ 2 ອາທິດທໍາອິດ, ນີ້ຖືວ່າເປັນອ
 າ
ການອັນຕະລາຍ. ໃຫ້ຮີບຮ
 ້ອນໄປພົບແພດໝໍຕາເພື່ອປ
 ິ່ນປ
ວ
ົ ພາຍໃນ 24 ຊົວ
່ ໂມງ. ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດແລ້ວຄົນ
ເຈັບອາດຈ�ຳເປັນຕ
 ້ອງໄດ້ໃສ່ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສ
 ື ຫຼືແວ່ນສ
 �ຳລັບເ ບິ່ງ ໃກ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນ
ໃນໄລຍະໃກ້ໄດ້.
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ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ເມືອ
່ ໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຕາມາຊ່ວຍຊຸມຊົນ
ບັນດ
 າທ່ານໝໍພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ແພດໝໍຈາກຕ່າງປະເທດອາດຈະພາກັນຈ
 ັດຕ
 ັ້ງໂ
 ຄງການລົງມ
 າປິ່ນປົວ
ພະຍາດກຽ່ ວກັບຕາຕ່າງໆ ລວມທັງ ການຜ່າຕັດເພື່ອຮັກສາຕາຕໍ້ກະຈົກ. ຜູ້ນ
 �ຳຊຸມຊ
 ົນ ຫຼື ນາຍບ້ານ ຫຼື
ຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານກໍ່ສາມາດເຮັດວ
 ຽກຮ່ວມກັບທ
 ີມແ
 ພດໝໍທີ່ມາຊວ
່ ຍນັ້ນ ເພື່ອຊວ
່ ຍສະມາຊິກພ
 າຍໃນຊຸມ
ຊົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເພື່ອໃ
 ຫ້ເຂົາ
້ ເຖິງ ຜົນປ
 ະໂຫຍດຈາກການຊວ
່ ຍເຫຼືອດ
 ັ່ງກ
 ່າວນ.ີ້ ກຸ່ມ ແພດໝໍ
ທີ່ມາຊວ
່ ຍເຫຼືອ ຄວນໃຫ້ສິ່ງຕ
 ່າງໆດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນ:ີ້   
··ການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບບ
 ຸກຄ
 ະລາກອນທາງການແພດໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວິ
ທີການເບິ່ງດ
ແ
ູ ລຮັກສາດວງຕາ ຄົນເຈັບຫຼັງຈາກຜ່າຕັດແລ້ວ.
··ຢາຢອດຕາທີຄ
່ ົນເ ຈັບຈ
 ຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເ ພື່ອປ
 ິ່ນປ
 ົວຕ
 າໃຫ້ຫ
 າຍດີ.
··ພາຍຫຼັງທ
 ຕ
ີ່ າຄົນເ ຈັບໄ
 ດ້ຮ
 ັບການປິ່ນປ
 ົວຫ
 າຍດແ
ີ ລ້ວ, ແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ
 ່ອນທຄ
ີ່ ົນເ ຈັບຈະ ສາມາດ
ໄປຫາແວ່ນຕາມາໃຊ້ໄດ້, ຖ້າຄົນເ ຈັບຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້.
··ບຸກຄ
 ົນໃ
 ຫ້ຕ
 ິດຕ
 ໍ່ພົວພັນຫ
 າ ຖ້າວ່າຕາຫາກເກີດມີບັນຫາພາຍຫຼັງຜ່າຕັດແລ້ວ, ເຊິ່ງລວມມີທັງບ
 ຸກຄ
 ົນຜູທ
້ ີ່
ຮັບຜິດຊ
 ອບໃນຂັ້ນອົງການ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນນ
 ຳ.

ໂລກຕາຕໍ້ຫີນ
ບາງຄັ້ງ ຄວາມດັນພາຍໃນດວງຕາເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະພາໃຫ້ເສັນ
້ ປະສາດພາຍໃນຕາເສຍຫາຍ,
ເຊິ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕາຮາ້ ຍແຮງຊະນິດໜ
 ຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຕາຕໍ້ຫີນ (glaucoma). ຄົນທີເ່ ປັນໂລກຕາຕໍ້ຫີນຈະສູນເສຍ ການເບິ່ງເຫັນດ້ານຂ້າງກ່ອນ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆສນ
ູ ເ ສຍ
ການເບິ່ງເ ຫັນໄ
 ປເລື້ອຍໆຈົນຕາບອດໃນທີ່ສຸດ. ຄ
 ົນເ ຈັບອາດຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດດວງຕາ ແລະ 
ໜ່ວຍຕາຈະເປັນແຂງໆຄ້າຍຄືໝາກບ.ີ່ ສາເຫດຂອງການເປັນຕາຕໍ້ຫີນອາດຈະແມ່ນຍ້ອນດວງຕາໄດ້ຮັບບາດເ
ຈັບ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວມັກຈະບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນຍ
 ້ອນຫຍັງ.
ຄົນທີເ່ ປັນຕາຕໍ້ຫີນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເພື່ອຫຼຸດຄວາມດັນໃນດວງຕາ. ອາດຈະໄດ້ຢອດຢາຕາ
ທຸກມືໄ້ ປ ຕະຫຼອດຊີວິດ, ຫຼື ບາງຄັ້ງກ
 ໍ່ອາດຈະປິ່ນປົວດ້ວຍແສງເລເຊີ ຫຼື ດ້ວຍການຜ່າ
ຕັດເພື່ອຫຼຸດຄວາມດັນໃນດວງຕາລົງ.
ໂລກຕາຕໍ້ຫີນມັກຈະເກີດກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ ກວ່າ 40 ປີ ຂຶ້ນໄປ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມຍ
ີ າດພີ່ນອ້ງ ຫຼື
ຄົນໃນຄອບຄົວ ເຄີຍເປັນໂລກນີ້ມາກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃ
 ຫ້ຊວ
່ ຍແນະນໍາ ໃຫ້ຜູ້ຄົນອ
 າຍຸ40 ປີ ຂຶ້ນໄ
 ປໆກວດຫາ
ໂລກຕໍ້ຫີນ ໃນທຸກໆ 2-3 ປີ.
ຕາຕໍ້ຫີນແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ. ຊະນິດທີ່ພົບເລື້ອຍໆແມ່ນຕາຕໍ້ຫີນກ
 ະທັນຫ
 ັນ (acute glaucoma) ແລະ
ຕາຕໍ້ຫີນຊໍາເຮື້ອ (chronic glaucoma).

ຕາຕໍ້ຫີນກະທັນຫັນ
ໂລກຕາຕໍ້ຊະນິດນີ້ມັກຈະມີອາການໜັກຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ມັນພ
 າໃຫ້ຕາແດງ, ເຈັບປວດດວງຕາແຮງຫຼາຍ
ແລະ ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ. ຄົນເຈັບໂລກນີ້ອາດຈະຮູ້ສຶກປຸ້ນທ
 ້ອງປວດຮາກ, ເຈັບຫົວ ແລະ ເ ຈັບ
ປວດຕາແຮງຂຶ້ນເວລາຖືກແສງສະຫວ່າງຈ້າ.ດວງຕາອາດຈະຮູ້ສຶກເປັນກ້ອນແຂງໆເມື່ອທຽບກັບຕາ
ທີ່ປົກກະຕິດ.ີ ຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບ ການປິ່ນປົວ, ໂລກຕາຕໍ້ຫີນກ
 ະທັນຫ
 ັນນ
 ີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້ພາຍ 2-3
ວັນ. ໃຫ້ສົ່ງຄ
 ົນເ ຈັບທີ່ເປັນໂ
 ລກດັ່ງກ
 ່າວນີໄ້ ປປິ່ນປ
ວ
ົ ທາງການແພດທັນທີ. ທ�ຳອິດຄ
 ົນເ ຈັບຈ
 ະໄດ້ຢອດຢາ
ຕາເພື່ອເພື່ອລົດຄວາມດັນພາຍໃນຕາລົງ, ແລະ ຈາກນັ້ນຈິ່ງຈະມີການປິ່ນປົວດ້ວຍແສງເລເຊີ ຫຼື ດ້ວຍ
ການຜ່າຕັດ.
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ບັນຫາຕາທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ

ໂລກຕາຕໍ້ຫີນຊໍາເຮື້ອ
ໃນຄົນເ ຈັບທ
 ເີ່ ປັນໂລກຕາຕໍ້ຫີນຊໍາເຮື້ອ, ຄວາມດັນພາຍໃນດວງຕາຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນຢ
 າ່ ງ
ຊ້າໆເຊິ່ງອາດຈະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະ ຫຼາຍປີ. ມ
ນ
ັ ບ
 ໍ່ມີບມ
ໍ່ ີອາການເຈັບປວດຫຍັງເລີຍ. ຄົນ
ເຈັບຈະສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນດ້ານຂ້າງກ່ອນໝູ່ໝົດ. ເມື່ອອ
 າການຂອງໂລກເປັນແຮງຂຶ້ນ, ກ
 ານເບິ່ງເຫັນກໍ່ຈະຄ້
າຍກັບການເບິ່ງ ຜ່ານອຸໂມງ. ຄົນເ ຈັບມັກຈະບໍ່ຮູ້ສຶກ ວ່າຕົນເອງເປັນໂລກນີ້ ຈົນກວ່າການສູນເ ສຍການເບິ່ງເ ຫັນ
ນັ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນຮ
 າ້ ຍແຮງແລ້ວ. ທ່ານໝໍປວ
ົ ຕາສາມາດກວດລະດັບຄວາມສາມາດຂອງການເບິ່ງເຫັນທ
 າງດ້ານຂ້າງ
ແລະ ກ
 ວດເບິ່ງເຂົາ
້ ໄປໃນດວງຕາ ເພື່ອກວດຫາຕາຕໍ້ຫີນ ຊະນິດນີ.້ ສໍາລັບຕາຕໍ້ກະຈົກຊໍາເຮື້ອນີ,້ ຍິ່ງໄດ້ຮັບກ
ານປິ່ນປົວໄວເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງເ ປັນຜ
 ົນດເີ ທົ່ານັ້ນ. ການປິ່ນປ
ວ
ົ ດ້ວຍການຢອດຢາຕາ, ກ
 ານໃຊ້ເລເຊີ ຫຼື ກ
 ານຜ່າຕັດ 
ແມ່ນສາມາດຊວ
່ ຍຢຸດບ
 ໍ່ໃຫ້ສນ
ູ ເສຍການເບິ່ງເຫັນຕໍ່ໄປອີກ.    

ໂລກຕາຕໍ້ຊນ
ີ້ (ຊີນ
້ ຕາປົ່ງອອກມາປົກຕາ (pterygium))
ຊີ້ນປ
 ົ່ງ ທີ່ເລີມ
່ ປົ່ງອອກມາຈາກແຈຕາເບື້ອງທີ່ຢູ່ຕິດກ
 ັບດ
 ັງ ຄ່ອຍໆໜາຂຶ້ນ
ແລະຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມພື້ນຜິວດວງຕາໄປຫາກາງຕານັ້ນ ເອີ້ນວ
 ່າ ຕາຕໍ້
ຊີ້ນ(ຊີ້ນຕາປົ່ງອອກມາປົກຕ
 າ (pterygium)).ໂລກຕາຕໍ້ຊີ້ນ ຫຼື ຊ
 ີ້ນຕາປົ່ງນີ້
ແມ່ນມັກພົບ ເຫັນເລື້ອຍ, ແ
 ລະຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນກ
 ໍ່ບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍ. 
ຜູ້ຄົນທ
 ເີ່ ຮັດວຽກກາງແຈ້ງທ
 ່າມກາງແສງແດດກ້າ ຫຼື ເຮັດວ
 ຽກໃນບ່ອນທີ່ມີລມ
ົ ພ
 ັດ
ຫຼື ມ
ຂ
ີ ີ້ຝຸ່ນ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແມ່ນມ
 ີແນວໂນ້ມໃ
 ນການເປັນໂ
 ລກຕາຕໍ້ຊີ້ນນ
 ີ້ຫຼາຍກວ່າ.  
ການໃສ່ແວ່ນຕ
 າດ�ຳ ແລະໝວກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນດ
 ວງຕາຈາກແສງແດດ, ລົມ ແລະຝຸ່ນໄ
 ດ້; ເຊິ່ງກ
 ານປ້ອງກັນ
ດັງກ
 ່າວນີ້ຊວ
່ ຍປ້ອງກັນໂ
 ລກຕາຕໍ້ຊີ້ນ ຫຼືຊວ
່ ຍຢັບຢ
 ັ້ງກ
 ານເຕີບໂ
 ຕຂອງຊີ້ນປ
 ົ່ງໃ
 ຫ້ຊ້າລ
 ົງໄ
 ດ້. 
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມຊ
ີ ີ້ນຕາປົ່ງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວ. ຖ້າມັນປົ່ງເຂົາ
້ ໄປໃກ້ສ່ວນມາ່ ນຕາ
ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີອາການຂດ
ັ ເ ຄືອງຕາ, ຊີ້ນທີ່ປົ່ງອອກມານັ້ນກໍ່ສາມາດໃຫ້ໝໍຜ່າຕ
 ັດຕ
 າຜ່າຕ
 ັດເອົາມນ
ັ ອອກໃຫ້ກ່ອນ
ທີ່ມນ
ັ ຈ
 ະເລີມ
່ ລົບກວນການເບິ່ງເຫັນຂອງຄົນເ ຈັບນ
 ັ້ນ.  

ເລືອດຄ້າງໃນຕາຂາວ
ການມເີ ລືອດໃນຕາຂາວບາງຄັ້ງເກີດຈາກການທີ່ຄົນເຮົາຍົກສິ່ງຂອງໜັກ, ໄອແຮງ
ຫຼື ວ່າດວງຕາໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເລັກໆນອ້ຍໆ. ເລືອດທີເ່ ຫັນນັ້ນເປັນຜົນມາຈາກ
ເສັນ
້ ເລືອດຝອຍແຕກ, ແຕ່ບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍ, ຄ້າຍໆກັບອ
 າການຟົກຊ
ຳ
�້ , ແລະ
ຕາມປົກ ກະຕິແລ້ວການ
ມັນກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຈາງຫາຍໄປເອງພາຍໃນ 2 ອາທິດ. ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນ
ມີເລືອດ ຢູ່ໃນຕາຂາວນັ້ນແມ່
ປົວຮັກສາໃດໆ.
ນບໍເ່ ປັນອັນຕະລາຍ.
ແຕ່ຖ້າວ່າ, ມີເລືອດຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ເປັນສ
 ີຕາ (ມ່ານຕາ), ອາການນີ້
ແມ່ນອັນຕະລາຍ. ເບິ່ງໜ
 ້າ 10.  
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ຕາແຫ້ງ ແລະ ໜັງຕາແຫ້ງເປັນເກັດ
ຕາແຫ້ງມີສາເຫດມາຈາກສະພາບອາກາດທີແ
່ ຫ້ງແລ້ງ, ອາຍຸສູງ, ຄວັນໃນອາກາດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດບາງ
ຊະນິດ.
ໜັງ ຕາແຫ້ງເ ປັນເ ກັດສ
 າມາດເກີດຂ
 ຶ້ນໄ
 ດ້ ເມື່ອມີຝຸ່ນ ຫຼື ຂີ້ຕາອອກມາອຸດຕ
 ັນຄວາມຊຸ່ມຊ
 ື່ນ ແລະ 
ນໍ້າຕາໄວ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຕາແຫ້ງ ແລະ ຮູ້ສຶກຄັນ. ໜ
 ັງຕ
 າຂອງຄົນເ ຈັບທ
 ີ່ມີອາການດັ່ງກ
 ່າວກໍ່ອາດຈະ
ມີອາການຕິດເ ຊື້ອ (ເບິ່ງ ທາງລາຍລະອຽດຂາ
້ ງລຸມ
່ ນີ)້ ຫຼື ວ່າມີລັງແຄຕາມໜັງ ຕາ. ເມື່ອໜັງ ຕາ ແລະ
ໃບໜ້າບໍລເິ ວນຕາມີຄວາມສະອາດ, ນໍ້າຕາ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທໍາມະຊາດຂອງດວງຕາຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາມີ
ສຸຂະພາບດີ.
ການປິ່ນປົວ
ສໍາລັບຕາແຫ້ງ, ພັກສາຍຕາດວ້ຍການຫຼັບຕາ, ມືນ ແລະ ຫຼັບຕິດຕໍ່ກັນ. ຖ້າຕາຂອງເຈົ້າຍັງແຫ້ງຢູ,່
ສາມາດເອົາຜາຈຸມ
່ ນໍາ
້ ອຸ່ນມາປົກຕາຄ້າງໄວ້ປະມານ 5-10 ນາທີ, 1-2 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມທໍາ
ມະຊາດໃຫ້ກັບດວງຕາ. ໃຊ້ຢາຢອດຕາກໍ່ຊວ
່ ຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດວງຕາໄດ້ເຊັ່ນກັນ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 32).
ຮັກສາໜັງ ຕາລອກ, ໃຊ້ຜ້າຈຸມ
່ ນໍ້າອຸ່ນປົກຕາຄ້າງໄວ້, ເຮັດແບບນີ້ 2-4 ຄັ້ງ ຕໍ່ມ,ື້ ຫຼັງຈາກນັ້ນລ
 າ້ ງໜັງ ຕາເບົາໆ.
ຖ້າວ່າຍັງ ບໍ່ດີຂື້ນ, ອາດເປັນອາການໜັງ ຕາຕິດເ ຊືອ
້ ຈາກເຊືອ
້ ແບກທິເຣຍ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ອ
 ີຣິໂທ
ຣໄມຊິນທາຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ )ທາມືລ
້ ະ 2 ຄັ້ງ ຕິດຕໍ່ກັນ 7 ວັນ. (ເບິ່ງຂ
 :ໍ້ ການປິ່ນປ
ວ
ົ ຕາດ້ວຍຢາ
ຕ້ານເຊື້ອ, ເບິ່ງໜ
 ້າ 32 ຫາ 33).

ໜັງຕາເປັນຕມ
ຸ່ ແລະໄຄ່ບວມ
ມີຕຸ່ມໂພງແດງຢູ່ໜັງ ຕາປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ:
··ຕາຕໍ້ ມີຄ
 ວາມເຈັບປ
 ອດບລ
ໍ ເິ ວນຕຸ່ມເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກຕິດເ ຊື້ອຢູ່ບໍລິເວນຂົນຕາ, ຫ
 ຼື
··ຕຸ່ມສີວອຸດຕ
 ັນ, ເປັນຕຸ່ມນອ້ຍໆທີ່ບໍ່ເຈັບ, ເຊິ່ງເກີດຈາກການອຸດຕັ້ນຂອງໄຂມັນຢູ່ໜັງຕາ.
ບາງຄັ້ງ ການຕິດເຊື້ອຈະເລີມ
່ ຈາກບໍລເິ ວນຂົນຕາ ແລະ ລາມເຂົາ
້ ໄປໃນໜັງ ຕາ.
ຕຸ່ມສອງຊະນິດນີ້ສາມາດຮັກສາໄດ້ໂດຍການເອົາຜ້າຈຸມ
່ ນໍ້າອຸ່ນມາປົກຕາຄ້າງໄວ້ 15-20 ນາທີ/ຄັ້ງ,
ເຮັດແບບນີ້ມລ
ື້ ະ 4 ຄັ້ງ. ໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນກໍພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ຜ້າອຸ່ນຕະຫຼອດເວລາແຕ່ກໍບໃໍ່ ຫ້ຮອ້ນຈົນເກີນ
ໄປ. ຫ້າມບີບ ຫຼແ
ື ກະຕຸ່ມດັ່ງ ກ່າວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ່ມມີອາການຮ້າຍແຮງຂື້ນອີກ.
ຖ້າອາການໄຄ່ໂພງຍັງ ບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນ 2-3 ວັນ, ຄວນໄປພົບແພດ.

ຕາຕແ
ໍ້ ມ່ນການຕິດເຊື້ອບໍລເິ ວນຂົນຕາ ແລະ
ຈະມີອາການເຈັບ.

ເປັນຕຸ່ມຢູ່ໃຕ້ໜັງ ຕາທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບເຊິ່ງ ອາດຈະແມ່ນຕຸ່ມ
ສີວອຸດຕັນ.
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ບັນຫາຕາທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ

ໂຟລດເຕີ້ສ໌ ((floaters) ການເບິ່ງເຫັນຈຸດນອ້ຍໆລອຍໄປມາໃນຕາ)
ໂຟລດເຕີ້ສ໌ ຫຼື ຈຸດນ້ອຍໆໃນດວງຕາເຫັນບ
 າງຄັ້ງຄ
 າວເມື່ອເບິ່ງເຂົາ
້ ໄປບ່ອນແຈ້ງຈະເຫັນ (ຄືກັບຝາຜະໜັງ
ຫຼື ທອ້ງຟ້າ). ຈຸດດັ່ງ ກ່າວນັ້ນຈະເຄື່ອນໄປມາເວລາທີເ່ ຮົາແນມໄປມາທີເ່ ຮັດດວງຕາເຄື່ອນເໜັງ
ເບິ່ງ ຄ້າຍກັບແມງມີ່ບິນໄປມາ. ສວ່ນຫຼາຍແລ້ວຈຸດເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນບໍເ່ ປັນອັນຕະລາຍ.
ຖ້າຈຸດນ້ອຍໆເຫຼົ່າມີຈໍານວນເພີ່ນຂື້ນກັນທັນຫັນ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນຂອງດວງຕາຂ້າງໃດໜຶ່ງມີບັນຫາ ຫຼື
ຈະເລີມ
່ ເຫັນແສງຍິບຍັບໃນຕາ, ອາການດັ່ງ ກ່າວນີແ
້ ມ່ນອາການຂັ້ນຕົ້ນຂອງຈໍປະສາດຕາອຽງ. ຜູ້ທີ່ມີອາການເ
ຊັ່ນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ເພື່ອປ່ຽນຈໍປະສາດຕາ.

ການຂາດວິຕາມິນເອ A (ຕາບອດກາງຄືນ, ພາວະເຍື່ອຕາຂາວ ແລະ
ກະຈົກຕາແຫ້ງ ແລະໜາຂນ
ຶ້ ຜິດປົກກະຕິດເນື່ອງຈາກຂາດວນ
ິ ຕາມນ
ິ ຫຼື
ເປັນພະຍາດ)
ການຂາດວິຕາມິນເອ A ເປັນໜຶ່ງໃນການຂາດສານອາຫານທີ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍຕາຂອງເດັກ,
ທັງເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ນີ້ແມ່ນສ
 າມາດປ້ອງກັນໄ
 ດ້.
ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຈະເກີດກັບຕາຂອງເດັກອອ່ນ ຄວ
ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກິນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດວ້ຍທາດວິຕາມິນເອ
A , ລວມທັງອາຫານທີ່ມສ
ີ ີສມ
ົ້ ເຊັ່ນ: ຫົວກະລົດ, ໝາກມວ່ງ,
ໝາກຮຸງ່ , ພຶດຜັກໃບຂຽວ, ປາ ແລະ ໄຂ່. ໃຫ້ເດັກກິນນົມແມ່
ກໍ່ສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນບັນຫາຕາທີ່ມັກເກີດກັບເດັກ
ທີ່ມສ
ີ າເຫດມາຈາກການຂາດວິຕາມິນເອ A, ນອກຈາກນີ້ນົມແມ່ ກໍໃ່ ຫ້
ສານອາຫານອື່ນໆທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກຕື່ມອີກ.
ຖ້າບອ່ນໃດທີ່ມເີ ດັກນອ້ຍທີ່ຂາດວິຕາມິນເອ A, ອາດຈະໃຫ້ເດັກກິນວິຕາມີນເອ A ໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ (ໜ້າ
34).
ອາການສະແດງອອກ
ກອ່ນອື່ນຕາຈະແຫ້ງ ແລະ ສາມາດຜະລິດນໍ້າຕາໜອ້ຍ. ຈາກນັ້ນກໍຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດໃີ ນເວລາກ
າງຄືນ ຫຼື ບ່ອນທີມແ
ີ ສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ. ຕາຂາວຈະສູນເສຍຄວາມແວວວາວໃນຕາ ແລະ ເລີມ
່ ຫ່ຽວແຫ້ງ.
ສຸດທ້າຍຈະເຮັດ ໃຫ້ຕາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນອ້ຍຕາບອດໄດ້.
ການປິ່ນປົວ
ຖ້າເດັກນອ້ຍບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນໃນເວລາກາງຄືນ ຫຼື ບ່ອນທີມແ
ີ ສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ ຫຼື ເດັກນອ້ຍ
ເປັນພ
 ະຍາດໝາກແດງ, ແມ່ນໃຫ້ກິນວິຕາມີນ ເອ A (ໜ້າ 34).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ຕາເຫຼ່
ຖ້າຕາຂອງເດັກຂ້າງໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງບໍ່ຢູ່ໃນລັກສະນະຊືຕ
່ ົງ, ລັກສະນະແບບນີ້ຈະເຮັດສູນເສຍການເ
ບິ່ງເຫັນເ ພາະແມ່ນຕ
 າເຫຼ.່ ຄວນພາເດັກໄປພົບແພດຜູ້ຊ່ ຽວຊານຕາ. ມັນອາດຈະບໍແ
່ ມ່ນເລື່ອງຮີບດວ່ນ,
ແຕ່ການເບິ່ງເຫັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫຼື ຮັກສາແຕ່ຕອນຍັງນອ້ຍ.
ການປິ່ນປົວ
ແພດອາດຈະປິດຕາຂ້າງທີ່ປົກກະຕິໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕາຂ້າງທີເ່ ຫຼ່ນັ້ນສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂື້ນ
ຫຼື ອາດຈະໃຫ້ໃສ່ແວ່ນຕາທີເ່ ຮັດມາສະເພາະເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ຕາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢາ່ ງປົກກະຕິ. ການຜ່າຕັດ
ສາມາດັດໃຫ້ຕາທີເ່ ຫຼ່ນັ້ນໃຫ້ມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິໄິ ດ້, ແຕ່ກະບໍຈ
່ ໍາເປັນປ
 ານໃດ.

ບາງຄັ້ງ ການປິດຕາຂ້າງທີ່ປົກ ກະຕິຈະຊວ່ຍໃຫ້ຕາຂ້າງທີເ່ ຫຼ່ນັ້ນກັ ບມາຢູ່ໃນສະພາບປົກ ກະຕິ ແລະ
ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂື້ນ. ເດັກນ້ອຍບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ປິດປະມານ 3-2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ
ບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ປິດຕະຫຼອດມື.້

ການຖືພາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ
ການປ່ຽນແປງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍເວລາແມ່ຍິງຖືພາສາມາດເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນມີການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ຫຼັງຈາກ
ເກີດລູກແລ້ວການເບິ່ງເຫັນກໍ່ຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິຄເື ກົ່າ.
ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ມີອາການຕາມົວ ຫຼື ເຫັນເປັນລາງໆບໍ່ຊດ
ັ ເຈນ, ຕາລາຍ, ຕາຂ້າງໃດໜຶ່ງເສຍການເບິ່ງເຫັນ ຫຼື
ຈະເຫັນພາບຊ້ອນ ແບບກະທັນຫັນແມ່ນເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍທີເ່ ອີ້ນວ່າ ອາການຊັກ ຫຼືໂຄມາເນື່ອງຈາກມີ
ຄວາມດັນສ
 ູງຕ
 ອນທີ່ຖື ພາ ນອກຈາກນີ,້ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ (140/90 ຫຼື ສູງ ກວ່ານີ)້ .
ຄວນປຶກສາແພດທັນທີ.
ຄວນໃຫ້ແມ່ຍິ່ງຖືພາກວດສຸຂະພາບວ່າເປັນໂລກໜອງໃນ ແລະ ໜອງໃນທຽມ ຫຼືບໍ່
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຖ້າວ່າເປັນໂລກນີ.້ ແ
 ມ່ຍິງສາມາດເປັນໂລກນີໄ້ ດ້ເຊິ່ງ ຕິດຕໍ່ຈາກການມີເພດສໍາ
ພັນ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງເປັນ ຫຼືບ.ໍ່ ຖ້າເຊືອ
້ ໂລກນີ້ຕິດຕໍໄ່ ປສູ່ຕາຂອງລູກໃນທ້ອງ, ເວລາເກີດ
ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກສູນເສຍ ການເບິ່ງເຫັນໄດ້.
ປ້ອງກັນແມ່ຍິງຖືພາຈາກພະຍາດໄຂ້ອອກຕຸ່ມ ແລະ ຊິກາ, ເຊິ່ງເປັນພະຍາດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ຮຸນແຮງ ກັບດວງຕາຂອງເດັກນອ້ຍ. ໄຂ້ອອກຕຸ່ມເຢຍລະມັນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດວ້ຍການສັກວັກຊິນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄຂ້ຊິກາ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ, ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ ການເຈັບປ່ວຍຈາກຍຸງ ກັດ
(ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຮຽບຮຽງ)
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ການເຈັບປ່ວຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາ

ການເຈັບປ່ວຍທີ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາ
ການຕິດເຊືອ
້ ຫຼື ກ
 ານເຈັບປ
ວ
່ ຍຂອງພາກສວ່ນທ
 ັງໜ
 ົດຂ
 ອງຮາ່ ງກາຍແມ່ນສາມາດສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາຂອງເຮົາໄດ້. ເມື່ອມີບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາ, ມ
ນ
ັ ເ ປັນກ
 ານດີທ
 ີ່ຈະຄ�ຳນຶງເ ຖິງວ່າມນ
ັ ອ
 າດ
ຈະຍ້ອນການເຈັບປ
ວ
່ ຍແນວອຶ່ນ.
ວັນນະໂລກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາອັກເສບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕາແດງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນ.
ສວ່ນຫຼາຍແລ້ວ ອາການຂອງວັນນະໂລກຈະສະແດງອອກທີ່ປອດກອ່ນ ຫຼື ສວ່ນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ.
ເຊືອ
້ ເຮັດຊ໌ໄອວີ (HIV) ແລະ ໂລກເອດສ໌: ບັນຫາດວງຕາ ແລະ ການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນຂອງຄົນທີ່ມີ
ເຊື້ອເຮັດຊ໌ໄອວີ (HIV) ແມ່ນສາມາດປອ້ງ ກັນໄດ້ໂດຍກິນຍາຮ່ວມກັບຢາປົວເຮັດຊ໌ໄອວີ (HIV) ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ
ເອອາທີ (ART). ຄວນໄປກວດສາຍຕາເບິ່ງ ກ່ອນ, ຖ້າພົບວ່າຕາມີບັນຫາເຈົ້າສາມາດເລີມ
່ ປິ່ນປົວໄດ້ເລີຍຖ້າຕ
ອ້ງ ການ.  
ໂລກຜິວໜັງອັກເສບ (ຕຸ່ມເປຶ່ອຍ) ເຊິ່ງ ບາງຄັ້ງ ກໍລາມເຖິງ ຕາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜຢູແ
່ ກ້ວຕາທີ່ມີອາກ
ານເຈັບ, ຕາຟາງ ແລະ ມີນ�້ຳຕາ. ກິນຢາຕ້ານເຊືອ
້ ແລ້ວຈະຊວ່ຍໄດ້. ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢາຢອດຕາທີ່ມີສານສະເຕີ
ລອຍ - ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດອາການຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.  
ບັນຫາທີ່ກຽ່ ວກັບຕັບ: ໂລກຂີ້ໝ
 າກເຫຼືອງ (ເຮັດໃ
 ຫ້ໜັງ ແລະຕາເຫຼືອງ), ເມື່ອຕາຂາວກາຍເປັນສີເຫຼືອງ (ຫຼື
ຜີວໜັງຂອງຄົນຜິວຂາວຈະມີລັກສະນະອອກສີເຫຼືອງ), ລັກສະນະນີແ
້ ມ່ນອາການຂອງຕັບອັກເສບ (ໃຫ້ເບິ່ງ
ບົດທ
 ີ່ທີ່ເວົ້າກ
 ຽ່ ວກັບເ ຈັບທ
 ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ແລະແມ່ພະຍາດ, ໜ້າ 7)

ໂລກເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ
ຄົນທີເ່ ປັນໂລກເບົາຫວານອາດຈະມີບັນຫາດ້ານສາຍຕານໍາ. ເມື່ອເປັນແຮງຂື້ນ, ໂ
 ລກເບົາຫວານສາມາດສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ດວງຕາໄດ້ (ກໍລະນີທີ່ຮາ້ ຍແຮງເອີ້ນວ່າ ໂ
 ລກເບົາຫວານຂື້ນຕາ). ຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, 
ໂລກເບົາຫວານສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ຕາມົວແມ່ນສ
 າມາດອາດຈະແມ່ນອາການຂັ້ນເລີມ
່ ຕົ້ນຂອງການ
ມີປະລິມານນໍ້າຕານສູງໃນເລືອດ ແລະ ຄົນທີ່ມີອາການລັກສະນີ້ອາດເປັນໂ
 ລກເບົາຫວານກໍໄດ້.
ຖ້າມີອາການຕາມົວ, ຫິວນໍ້າ ແລະ ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນໂ
 ລກເບົາຫວານ.
ຖ້າມີອາການເຫຼົ່ານີ,້ ການກວດ ສຸຂະພາບທໍາມະດາກໍ່ສາມາດຢັ້ງຢຶນໄດ້ແລ້ວ.   
ຊວ່ຍຄົນທີເ່ ປັນໂ
 ລກເບົາຫວານໂດຍຫຼຸດປະລິມານນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປພົບແພດ
ເພື່ອປິ່ນປົວຕາ ປີລະຄັ້ງເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າດວງຕາຖືກທໍາລາຍຈາກໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ບໍ.່
ພະຍາດກ່ຽວກັບຕາທີເ່ ກີດຈາກ ໂລກເບົາຫວານສາມາດຮັກສາໄດ້ຖ້າຮູໄ້ ວ.
ຄວາມດັນເລືອດສູງສາມາສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນໂດຍ
ການທໍາລາຍຫຼອດເລືອດໃນດວງຕາ. ຢາກຈະຮູ້ວ່າຄວາມດັນເລຶອດສູງ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ,
ວິທີ່ດີທີ່ສຸດຄືໄປກວດສຸຂະພາບ. ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວຄວາມດັນຈະຊວ່ຍປອ້ງ ກັ
ນດວງຕາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ໂລກຕາບອດ (River blindness ມີເຊືອ
້ ພະຍາດ onchocerciasis)
ແມງວັນດໍາຈະມີລັກສະ
ພະຍາດຕາ ແລະ ພະຍາດຜີວໜັງຊະນິດນີແ
້ ມ່ນພົບໜ
ນະຫຼັງ ກົ່ງ ດັ່ງໃນຮູບ,
ອ້ຍຫຼາຍ, ແຕ່ກໍຍັງສາມາດພົບໄດ້ຢເູ່ ຂດຕ່າງໆຂອງທະ
ວີບ ອັບຟຣິກາ, ປະເທດເຢເມັນ ແລະ ບາງຊຸມຊົນໃນເຂດ
ອາເມຊອນຂອງ ອາເມລິກາໃຕ້. ພະຍາດຕາບອດເກີດຈາກເຊື້ອ
ພະຍາດແມງວັນດໍາເປັນພາຫະນະນໍາເຊືອ
້ . ເຊືອ
້ ພ
 ະຍາ
ດດັ່ງ ກ່າວນີ້ຈະເຂົ້າສູ່ຮາ່ ງກາຍຂອງຄົນກໍຕເໍ່ ມື່ອຖືກແມງ
ວັນດໍາທີ່ຖເື ຊື້ອກັດ.

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມງວັນ
ມີຂະໜາດໜ້ອຍກວ່າຮູບ
ທ�ຳອິດຫ
 ຼາຍ, ມັນອ
 າດຈະ
ເທົ່າກັ ບຮ
 ູບນ
 .ີ້

ອາການທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດນີ້
··ຄັນຕາມຜີວໜັງ ແລະ ເປັນຜື່ນແດງ
··ສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າມີຕຸ່ມ ຫຼື ກອ້ນເນື້ອຍາວ 2-3 ຊັງຕີແມັດຢູ່ໃຕ້ຜີວໜັງ
ຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ຜີວໜັງຂອງເຮົາກໍຈະຄອ່ຍໆຫຽ່ວແຫ້ງ ແລະ ແຕກ. ຈະມີຕຸ່ມຂາວໆ ແລະ
ແຕກເປັນເກັດຢູ່ບໍລເິ ວນໜ້າແຂ່ງ.
ການເຈັບປວ່ຍຈາກພະຍາດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບດວງຕາ ແລະ
ບາງເທື່ອອາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ຈະເປັນຕາແດງ ແລະ ມີນ�້ຳຕາໄຫຼອອກ, ແລະ
ຈະຕາມດວ້ຍອາການຂອງມ້ານຕາອັກເສບ (ໜ້າ 17).
ການປິ່ນປົວ
ໃຊ້ຢາ ອີເວີເມັກຕິນ (ivermectin) ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຕາບອດ. ການໃຫ້ກີນຢາ ອີເວີເມັກຕິນ
ໃນທຸກໆຫົກເດືອນ ຫຼື ໜຶ່ງ ປີ ເປັນສວ່ນໜຶ່ງຂອງການລະດົມໃຫ້ຊຸມຊົນປ້ອງກັນການພະຍາດດັ່ງ ກ່າວນີ,້
ມີພຽງຄົນຈໍານວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ ເປັນພະຍາດນີ້ ແລະ ມັນອາດຈະໝົດໄປຈາກເຂດທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນປັດຈຸບັນກໍໄ່ ດ້.
ການປ້ອງກັນ
··ແມງວັນດໍາມັກຈະໄຂ່ໃສ່ບ່ອນທີ່ມີນ�້ຳໄຫຼ. ຄວນຖາງ ຫຼື ອະນາໄມພຸ່ມໄມ້ບໍລິເວນຕົ້ນຫວ້ຍ ແລະ ຕາມແຄມ
ແມ່ນໍ້າຈະຊວ່ຍຫຼຸດຈໍານວນຂອງແມງວັນຊະນິດນີ້ໄດ້.
··ຫຼີກລຽ້ງການນອນໃນສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກາງເວັນເພາະ ເປັນເວລາທີ່ແມງວັນດໍາ
ມັກກັດຫຼາຍທີ່ສຸດ.  
··ຮວ່ມມືກັບກັບໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຫ
 ຼຸດຈໍານວນແມງວັນດໍາ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃ
 ນການໃຫ້
ຢາ ອີເວີເມັກຕິນແກ່ປະຊາຊົນໃ
 ນຊຸມຊ
 ົນ ເພື່ອປ້ອງກັນກ
ລ
ໍ ະນໃ
ີ ໝ່ໆ
ຂ
 ອງພະຍາດຊະນິດນ
 ີ້ທຈ
ີ່ ະເກີດຂ
ນ
ຶ້ .
ຮີບຮ້ອນປິ່ນປົວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຕາບອດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.
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ການເບິ່ງເຫັນບໍ່ເຫັນດີປານໃດ ແລະ ແວ່ນຕາ

ການເບິ່ງເຫັນບໍເ່ ຫັນດີປານໃດ ແລະ ແວ່ນຕາ
ເດັກນອ້ຍ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ຫຼາຍຄົນມັກຈະເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນດີ.
ອາດຈະເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນຄົນອື່ນ ຫຼື ອ່ານຂໍຄ
້ ວາມໃນປ້າຍຕ່າງ ທີ່ຢໄ
ູ່ ກໆ
ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ອຽງຕາເບິ່ງໃກ້ໆ. ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກເຈັບຫົວ ຫຼື ມົວຕາ
ຫຼັງຈາກທີ່ຈ້ອງຕາອ່ານປ້າຍນັ້ນແລ້ວ.
ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ໃສ່ແວ່ນຕາ.
ເມື່ອໃສ່ແວ່ນຕາທີເ່ ໝາະສົມກັບສາຍຕາແ
ລ້ວ, ເຈົ້າຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ຊັດເຈນຂື້ນ.
ຊອກເບິ່ງວ່າໃນບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູມ
່ ໂີ
ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທີໃ່ ຫ້ບໍລິການແທກສາຍຕາ
ແລະ ມີແວ່ນຕາບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ຫຼື ແວ່ນຕ
 າທີ່
ມີລາຄາຖືກບ
 .ໍ

ແຕ່ກອ່ນຂອ້ຍບໍ່ຢາກໃຫ້
ສາລິຕາ ໃສ່ແວ່ນຕາເລື້ອຍເກີນ
ໄປເພາະຢ້ານລາວຈະເຮັດແຕກ,
ແຕ່ວາ
່ ຕອນນີ້ ຂອ້ຍຮູແ
້ ລ້ວາ
່ ລາວຕອ້ງໃສ່
ມັນຕະຫຼອດເວລາເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຈະສາ
ມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢາ່ ງຊັດເຈນ.

ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ສາຍຕາຂອງເ
ຮົາຈະມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ.
ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ ປ່ຽນແວ່ນຕາໃນທຸກໆ 2 ຫຼື
3 ປີ.  

ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ
ກວດສາຍຕາກັບແຜນວາດວັດແທກອັກສອນ “ອີ” (“E” Chart)
(ສາມາດພີມແຜນວາດອັກສອນ “ອີ” ໄດ້ໂດຍການ ກົດລິງນີ້ ‘E’ chart ). ກວ
ດສາຍຕາເທື່ອລະຂ້າງແຍກກັນໂດຍໃຊ້ມື ຫຼື ເຈ້ຍປິດຕາອີກຂ້າງໜຶ່ງໄວ້.
ແນມເບິ່ງແຕ່ລະ ແຖວຂອງແຜນວາດອັກສອນ
“ອີ” ຫຼື ໃຊ້ມືອີກຂ້າງໜຶ່ງເພື່ອກວດ ແລະ
ສັງເກດເບິ່ງວ່າສັນຂອງໂຕອັກສອນ “ອີ” ນັ້ນປີ່ນຂື້ນ, ປິ່ນລົງ ຫຼື
ປີ້ນໄປອີກຂ້າງໜຶ່ງ. ແຖວທີ່ມີຕົວອັກສອນຂະໜາດນ້ອຍສຸດ
ແມ່ນວັດໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ ຂອງສາຍຕາ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ
ເຮົາສາມາດອ່ານຕົວອັກສອນໃນແຖວທີມຂ
ີ ະໜາດ 6/12
ໄດ້ເກືອບທັງ ໝົດ, ແຕ່ວ່າອ່ານ ໄດ້ໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ງຂອງຈໍານວນ
ຕົວອັກສອນທີ່ມຂ
ີ ະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເຮົາມີລ
ະດັບການເບິ່ງເຫັນຢູ່ທີ່ 6/12.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ໃຊ້ມືຊໄີ້ ປຕາມທິດຂອງແກນອັກສອນ “ອີ” (‘E’)

ສໍາລັບຜູໃ້ ຫຍ່, ຖ້າໄລຍະການເບິ່ງເຫັນບົກ ຜ່ອງ (ໝາຍເຖິງ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດອ່ານຕົວອັກສອນໄດ້ໃ
ນລະດັບ 6/18 ຫຼື ຂະໜາດນອ້ຍກວ່າ), ຄວນພາໄປພົບແພດເພື່ອປ
 ິ່ນປົວຕາ. ສໍາລັບເດັກນອ້ຍນັກຮຽນ,
ກວດເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດ ອ່ານຕົວອັກສອນທີ່ຢູ່ໃນແຖວ 6/12 ໄດ້ບ.ໍ ບາງຄັ້ງນັກຮຽນຮຽນບໍໄ່ ດ້ແມ່ນຍອ້ນບໍ່
ສາມາດ ເບິ່ງເຫັນໄດຊັດເຈນ ເວລາທີ່ນັ່ງຢູໄ
່ ກຈາກກະດານ. ໃຫ້ລາວໃສ່ແວ່ນຕາເພື່ອຈະຊວ່ຍໃຫ້ລາວສາມາດ
ຮຽນໄດ້ດີຂື້ນ.
ແຜ່ນວາດອັກສອນ “ອີ” (‘E’) ແມ່ນມີຫຼາຍຂະໜາດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໃ
ຫ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອ ວັດແທກສາຍຕາໃນໄລຍະ 6 ແມັດ, 3 ແມັດ ຫຼື ອື່ນໆ. ນອນ
ຈາກນີ້ກໍຍັງມີໂປຣແກມສໍາລັບໂທລະສັບມືຖື ທີ່ສາມາດສ້າງອັກສອນ “ອີ”
(‘E’) ໄດ້ໃນຫຼາຍຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນເພື່ອໃຊ້ວັດແທກສາຍຕາໂດຍບໍຈ
່ ໍາ
ເປັນຕອ້ງໃຊ້ແຜນວາດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜົນການວັດແທກຖືກຕອ້ງຊັດເຈນ,
ຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການໃຊ້ແຜ່ນວາດອັກສອນ “ອີ” (‘E’) ຫຼື
ໂປແກຣມໃນໂທລະສັບຢ່າງລະອຽດ. ແທກໄລຍະຫ່າງການຢຶນຂອງຜູ້ທີ່ຈະ
ວັດແທກສາຍຕາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເວລາ ແທກສາຍຕາ.
ພີມແຜ່ນວາດອັກສອນ “ອີ” (‘E’)
ອອກມາໃຊ້ວັດແທກສາຍຕາ ໂດຍໃຫ້ ຜູ້ທີ່
ຈະແທກຢືນຫ່າງຈາກແຜນວາດ 3 ແມັດ.

ມີ 2 ວິທໃີ ນການລາຍງານວ່າຜູ້ທແ
ີ່ ທກສາຍຕານັ້ນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີສາໍ ໃດໂດຍອິງ ຕາມກາ
ນວັດແທກຈາກ ການໃຊ້ແຜ່ນວາດວັດແທກສາຍຕາ. ຖ້າໃຊ້ຫົວໜວ່ຍວັດແທກເປັນຟຸດ (foot)
ກຸ່ມຕົວເລກທີ່ຊໃີ້ ຫ້ເຫັນມີ 20/200, 20/20 ແລະ ອື່ນໆ ເລິມ
່ ຕົ້ນຈາກເລກ 20 ເພາະວ່າໄລຍະ 20
ຟຸດ (6 ແມັດ) ແມ່ນໄລຍະສໍາລັບເຄື່ອງວັດແທກຂະໜາດ ໃຫຍ່. ຖ້າໃຊ້ຫົວໜວ່ຍວັດແທກທີເ່ ປັນແມັດ,
ຕົວເລກຈະເລີມ
່ ທີ່ 6/60, 6/6 ແລະ ອື່ນໆ ເພາະວ່າ 6 ແມັດເທົ່າກັບ ປະມານ 20 ຟຸດ. ແຜ່ນວາດ ຫຼື ລະ
ບົບການວັດແທກໃດກໍຕາມທີເ່ ຈົ້າໃຊ້ໃນການວັດແ
 ທກໄລຍະ ການເບິ່ງເຫັນແມ່ນ ຈະມີໜຶ່ງໃນສອງລະບົບ
ຕົວເລກນີ້ທີ່ຊີ້ບອກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນເຖິງແມ່ນວ່າແຜ່ນວາດທີໃ່ ຊ້ຄິດໄລ່ໄລຍະທາງ
ນອກຈາກ 20 ຟຸດ ຫຼື 6 ແມັດ ນີ.້ ຍິ່ງເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດເີ ທົ່າໃດ, ຕົວເລກໃນການວັດກໍຈະນອ້ຍລົງ
ເທົ່ານັ້ນ.
6/18 = 20/60: ຜູໃ້ ຫຍ່ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີພໍສາໍ ລັບການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ
6/12 = 20/40: ເດັກນອ້ຍທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີທີ່ຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນ.
6/6 = 20/20: ຄົນທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຫຼາຍ
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ການເບິ່ງເຫັນບໍ່ເຫັນດີປານໃດ ແລະ ແວ່ນຕາ

ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສື
ຄົນເຮົາເມື່ອມ
 ີອາຍຸ 40 ປີ ຂື້ນໄປອາດຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງສ
 ິ່ງ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆໄດ້ດີປານໃດເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ
ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສາຍຕາເບິ່ງໃ
 ກ້ໆເຊັ່ນ: ອ່ານໜັງສື,
ໄຈ້ແກ່ນພືດ, ຫຼື ວ່າແ
 ຍ່ຮເູ ຂັມ. ໃສ່ແວ່ນຕາສ�ຳລັບສ
 າຍຕາຍາວແມ່ນ
ຈະເຮັດໃ
 ຫ້ເຫັນສ
 ິ່ງຕ
 ່າງໆຢູ່ໃກ້ແຈ້ງຂ
 ຶ້ນ ແລະຈະຊວ່ຍຂະຫຍາຍ
ວັດຖຸທເີ່ ຮົາເບິ່ງໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ ແລະ ສາມາດ ເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນ. ແວ່ນ
ຕາດັ່ງ ກ່າວນີແ
້ ມ່ນມີຂະໜາດການຂະຫຍາຍທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ.
ແວ່ນຕາຂະໜາດ +1 ຊວ່ຍ ຂະຫຍາຍຂະໜາດວັດຖຸໃຫຍ່ຂື້ນໃນລະດັບ
ໃດໜຶ່ງ, +2 ແມ່ນຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໃນລະດັບກາງ, ແລະ +3 ແມ່ນສາມາດ
ຂະຫຍາຍໄດ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຈະຮູ້ວ່າແວ່ນຕາຂະໜາດໃດຈຶ່ງເໝາະສົມກັບສາ
ຍຕາຂອງເຮົາ ແມ່ນໃຫ້ລອງໃສ່ແວ່ນ ນັ້ນອ່ານໜັງສື ຫຼື ແ
 ຍ່ຮເູ ຂັມໃນໄລຍະທີເ່ ໝາະສົມ.
ຖ້າວ່າຜ
 ູ້ໃດມີບັນຫາການເບິ່ງເຫັນທ
 ັງໃນໄລຍະໃກ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະໄກ, ແວ່ນຕ
 າອ່ານ
ໜັງສ
 ືແມ່ນບ
 ໍ່ສາມາດຊວ
່ ຍຫັຍງ ໄ
 ດ້. ຄວນໄປພົບຄຼີນິກຕາເພື່ອກວດວ່າມີຫຍັງ ບໍ່ທີ່ກໍາລັງສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່
ງເຫັນຂອງພວກເຂົາ.

ຄອນແທັກເລນ ແລະ ການຜ່າຕັດເພື່ອແກ້ໄຂການເບິ່ງເຫັນ
ຄອນແທັກເລນເປັນແຜ່ນຢາງບາງໆທີໃ່ ສ່ຕິດກັບຕາເພື່ອແກ້ໄຂການເບິ່ງເຫັນ ຫຼື ວ່າເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນດີຂື້ນ
ເຊິ່ງ ຄ້າຍຄືກັບການໃສ່ແວ່ນຕາ. ຫຼັງຈາກກວດສາຍຕາແລ້ວ, ແພດຊ່ ຽວຊານຕາສາມາດຊວ່ຍເຈົ້າ
ໄດ້ໃນການເລືອກ ຄອນແທັກເລນທີເ່ ໝາະສົມກັບຕາຂອງເຈົ້າ. ຫ້າມໃຊ້ຄອນແທັກເລນຂອງຄົນອື່ນ.
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ໃສ່ຄອນແທັກເລນ ເວລານອນຖ້າວ່າຄອນແທັກເລນນັ້ນບໍແ
່ ມ່ນແບບທີໃ່ ສ່ຂາ
້ ມຄືນ. ຄອນແ
ທັກເລນມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດ ກໍມນ
ີ ໍ້າຢາຂ້າເຊືອ
້ ສະເພາະ, ມີວີທເີ ກັບຮັກສາ ແລະ
ລ້າງສະເພາະແຕ່ລະປະເພດ. ຫ້າມໃຊ້ນໍ້າຢາ ຂ້າເຊືອ
້ ທີ່ເຮັດຂ
 ຶ້ນມ
 າເອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການໃສ່ຄອນແທັກເລນຈະມີຄວາມສະດວກ, ແຕ່ມນ
ັ ກໍ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ລ
ະວັງ ແລະ ໃຊ້ຢາ່ ງຖືກວິທ.ີ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຕິດເຊື້ອ, ຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງ ກ່ອນສໍາພັດຄອນແ
ທັກເລນ. ຖ້າຮູ້ສຶກຂັດຕາ ຫຼື ລະຄາຍເຄືອງໃນຕາຂອງເຈົ້າ ຫຼື ວ່າຕາເກີດຕິດເ ຊື້ອ, ໃ
 ຫ້ຢຸດໃສ່ຄອນແທັກເລນ
ຈົນກວ່າ ຕາຂອງທ່ານຈະດີຂື້ນ. ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຄອນແທັກເລນກອ່ນທີ່ຈະໃສ່ມນ
ັ ກັບເຂົາ
້ ໄ
ປອີກ. ຖ້າຄອນແທັກເລນມີການສິກຂາດ ບໍລເິ ວນຂອບແມ່ນບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້. ຖ້າຮູ້ສຶກເຈັບ, ອອກຮອ້ນ, ນໍ້າຕາໄຫຼ,
ຕາແດງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ວ່າມວ
ົ ຕາ, ນີ້ອາດເປັນ ສັນຍານອັນຕະລາຍທີເ່ ກີດຈາກບາດແຜ່ທແ
ີ່ ກ້ວຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ
16) ຫຼື ອາດຈະເປັນຍອ້ນ ບັນຫາອື່ນທີ່ຮາ້ ຍແຮງ. ຄວນປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ ຽວຊານຕາ.
ສໍາລັບບາງຄົນເບິ່ງບ
 ໍ່ຄ່ອຍເຫັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຜ່າຕັດດວ້ຍແສງເລເຊີ (laser)
(ການຜ່າຕັດທີໃ່ ຊ້ແສງ ທີ່ມລ
ີ ັງສີສູງແທນການໃຊ້ເຄື່ອງມີຜ່າຕັດອື່ນໆ). ການຜ່າຕັດແບບນີແ
້ ມ່ນຕ່າງຈາກການ
ຜ່າຕັດ ເພື່ອປິ່ນປົວຕາຕໍ້ກະຈົກ ແລະ ອາດຕ້ອງມີຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຜ່າຕັດ, ມັນເ ປັນກ
 ານທີ່
ຈະຂໍຄ�ຳປຶກສາ ກັບຜູ້ທເີ່ ຄີຍໄ
 ດ້ຮັບກ
 ານຜ່າຕັດຊ
 ະນິດນ
 ີ້ມາກອ່ນກັບແພດຄົນດຽວກັນທີ່ມີຜົນຂ
 ອງການຜ່າຕ
 ັດ
ອອກມາດີ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ຄົນທີ່ຕາບອດ ຫຼື ເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນທີ່ບສ
ໍ່ າມາດແກ້ໄຂໄດ້
ບາງຄັ້ງເດັກນອ້ຍທີ່ຕາບອດມາແຕ່ກໍາເນີດ ຫຼື ຄົນທີເ່ ບິ່ງ ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນບໍ່ສາມາດປິ່ນປ
ວ
ົ ຫຼື
ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການໃສ່ແວ່ນຕາ, ຜ່າຕັດ ຫຼື ໃຫ້ຢາຊະນິດຕ
 ່າງໆ.
ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ການດໍາລົງຊີວິດກັບຄ
 ວາມຕາບອດ ແລະ ການເບິ່ງບ
 ໍ່ຄ່ອຍເຫັນ. ດວ້ຍການ
ສະໜັບສ
 ະໜຸນຊວ່ຍເຫຼືອຈາກທັງທ
 າງຄອບຄົວ ແລະ ສັງ ຄົມ, ຄົນຕາບອດກໍ່ສາມາດເຂົາ
້ ໂຮງຮຽນ, ຫາລ້ຽງຊີບ
ແລະ ມີຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດງ່າຍຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບຜູ້ທີ່ເບິ່ງບ
 ໍ່ຄ
 ່ອຍເຫັນ ຫຼື ຕ
 າບອດ:
··ເວລາເວົ້າກັບຄົນຕາບອດ ຫຼຄ
ື ົນທີເ່ ບິ່ງບ
ຄ
ໍ່ ່ອຍເຫັນເພື່ອແນະນໍາຕົນເອງໃຫ້ລາວຮູວ
້ ່າເຈົ້າແມ່ນໃ
 ຜ, ເວົ້າກັບລ
 າວ
ເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ບອກໃຫ້ລ
 າວຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະຢ່າງໄປບ່ອນອື່ນແ
 ລ້ວ.  
··ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈັບແຂນສອກເຈົ້າເວລາ
ຢ່າງໄປນໍາກັນ. ເຈົ້າສາມາດເຕືອນ
ແລະເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າເວລາ ທີມີອັນຕະລາຍ.
ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການໃຫ້ກຽ
ດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຈູງແຂນ ຫຼື ຈັບໂຕເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ຢ່າງໄປນໍາກັນ.
··ສ້າງຮາວຈັບ ຫຼື
ສາຍເຊືອກທີ່ບອກທາງໄປຫອ້ງນໍ້າ ຫຼືສະຖານ
ທີ່ອື່ນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປໃນແຕ່ລະວັນ.
··ບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງໃຊ້ ຫຼືອຸປະກອນໄປໄ
ວ້ໃນທີ່ຕ່າງໆພາຍໃນເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື
ບ່ອນເຮັດວຽກ. ແຈ້ງໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຊາບຖ້າເຈົ້າຍ້າຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.
··ຂັບຂີ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນເຂດທີ່ມີຄົນຕາບອດ
ອາໃສຢູ່. ແຂວນກະດິງໃສ່ງົວ ຫຼື ສັດລ້ຽງອື່ນໆ
ເພື່ອເປັນການ ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເບີິ່ງເຫັ
ນຮັບຮູ້.

ລະວັງມເີ ດັກ

ນ້ອຍຕາບອດ

ເດັກນອ້ຍພິການ, ລວມເຖິງເດັກຕາບອດ,
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະຖືກລວງລະເບີດ
ຕ່າງໆ ລວມທັງ ການລະເມີດ ທາງເພດຫາຍກ
ວ່າເດັກນອ້ຍຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ປົກກະຕິ.
ພວກເຂົາຕ
 ້ອງການການປົກປ້ອງຈາກຄອບຄົວ
ແລະ ສັງ ຄົມເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປອດໄພ,
ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ຍັງນອ້ຍ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມຈາກ Helping Children Who Are Blind (ປືມ
້ ການຊວ່ຍເຫຼືອເດັກຕາບອດ)
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍຂື້ນວ່າ ເດັກທີເ່ ບິ່ງ ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ມີການຮຽນຮູ້ ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຕົນເອງ, ໄປໂຮງຮຽນ ແລະ
ດໍາລົງຊີວິດທີ່ດໄີ ດ້ແນວໃດ. ຊວ່ຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ໄປມາໃນບ່ອນຕ່າງໆ, ເຂົາ
້ ໃຈສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ຢູ່ອອ້ມຂ້າງ ແລະຮຽນຮູ້ທັກສະ ທີເ່ ຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຮູແ
້ ມ່ນເປັນສິ່ງ ທີ່ສາໍ ຄັນຫຼາຍ. ສຶກສາເພີ່ມຈາກ
A Health Handbook for Women with Disabilities (ປືມ
້ ຄູມ
່ ສ
ື ຂ
ຸ ະພາບສໍາລັບຜູ້ຍງິ ພິການ) ເພື່ອໃ
ຫ້ຮເູ້ ຖິງວ່າພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງ ຄົມສາມາດຊວ່ຍຄົນພິການໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດ ແລະ
ສຸຂະພາບທີ່ດໄີ ດ້ແນວໃດ.  
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ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ: ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ

ບັນຫາກຽ່ ວກັບຕາ ແລະ
ການເບິງ່ ເຫັນ: 
ຢາປນ
ິ່ ປົວພະຍາດ

ວິທໃີ ຊ້ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ ) ຫຼືຢາຢອດຕາ
ລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ກ່ອນ ແລະຫຼັງ ການຢອດ ຫຼື ໃສ່ຢາຕາຊະນິດຂ
 ີ້ເຜີ້ງເພາະການຕິດ
ເຊື້ອຕາສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ ໂດຍການ ສໍາຜັດໜ້າຂອງຄົນຈັບຕ
 າ ແລະແລ້ວເອົາມ
 ື
ມາສໍາພັດຕາຂອງຕົນເອງ. ແກ້ວຢາຢອດຕາມາພ້ອມກັບຝາປິດ. ຊວ່ຍໄຂຝາ ແລະ ສະແດງວິທີການນໍາໃຊ້ໃຫ້
ຄົນເຈັບເບິ່ງເຖິງ ການຢອດຕາ 1 ຢອດ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ, ຢາຢອດ ແລະ ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ ) ຕ້ອງໃສ່ໃຫ້ເຂົາ
້ ໄປໃນດວງຕາ ບໍແ
່ ມ່ນໃສ່ຢູ່ນອກ - ໜັງ ຕາ. ໃສ່ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ ) ຈະຢູໄ
່ ດ້ດົນກ
 ັບຕ
 າ ແລະໄດ້ຜົນດີເມື່ອ
ໃຊ້ເວລາກາງຄືນ, ແຕ່ວ່າມັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມວ
ົ ຕາຊົວ
່ ຄາວ, ສວ່ນຢາຢອດແມ່ນຈະສະດວກໃນເວລາກາງເວັນ.

ເີ້ ຜິ້ ງ
ນິ ດຂ )
ັ້ນ
າ ຊະ
ຢາ ຕ ຼື ອ ອຍເ ມ
(ຫ

ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍໃ່ ຫ້ແບັກ ທິເລຍກະຈາຍ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼອດ ຫຼື ກອ່ງ ຢາຢອດສໍາພັດກັ ບໜວ່ຍຕາ.

ການໃຊ້ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ )ແມ່ນໃຫ້, ຄອ່ຍໆເອົາຫຼອດເຂົາ
້ ໄປໄກ້ເປືອກຕາເບື້ອງລຸມ
່ ແລະ
ປີບຢາທາເຂົາ
້ ໄປຕາມລວງຍາວຂອງຕາ, ເລີມ
່ ຈາກມຸມແຈເບື້ອງໃນຕາອອກມາຫາຂອບຕາ.
ການໃຊ້ຢາຢອດຕາ, ແ
 ມ່ນໃ
 ຫ້ດຶງໜ
 ັງຕ
 າດ້ານລມ
ຸ່ ອ
 ອກມາໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ສາມາດເກັບນ�້ຳໄວ້ໄດ້ເມື່ອ
ເຮົາຢອດຢາໃສ່ໄດ້. ແລະ ບີບຢາອອກຈາກກ໋ອງປະມານ 1-2 ຢອດ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຈອ້ງເບິ່ງ ກອ່ງຢານັ້ນ.
ຄອ່ຍໆຫຼັບຕາ, ແຕ່ບໃໍ່ ຫ້ສີ ຫຼື ສໍາຜັດຕາ. ຢາທີ່ຢອດເຂົາ
້ ໄປນັ້ນສວ່ນຫຼາຍຈະກະຈາຍໄປທົ່ວດວງຕາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ປະເພດຂອງຢາຢອດຕາທີ່ນິຍມ
ົ ໃຊ້
ຢາຢອດຕາທີ່ມຢ
ີ າຕ້ານເຊືອ
້ ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວຕາຕິດເຊືອ
້ ທີເ່ ກີດຈາກການມີແບກທິເລຍເຂົາ
້ ໄປໃນດວງຕາ.
ຢາປະເພດນີ້ກໍຍັງມີໃນຮູບແບບຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ ). ຢາຢອດ ຫຼື ຢາທາຕາທີເ່ ປັນຢາຕ້ານເຊື້ອຈະບໍ່ສາ
ມາດ ປິ່ນປົວອາການຂັດ (ລະຄາຍເຄືອງໃນຕາ) ຫຼື ຕາແດງທີເ່ ກີດຈາກເຊືອ
້ ພະຍາດອື່ນ.
ຢາຢອດຕາທີ່ປະສົມຢາແອນຕີຮິດຕາມິນ (antihistamines) ເ ພື່ອໃຊ້ແກ້ອາການທີ່ມນ
ີ ໍ້າຕາໄຫຼຕະຫຼອດ,
ຕາແດງ ແລະ ຄັນຕາເຊິ່ງເກີດຈາກການແພ້ (ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ກິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ). ໃຊ້ຜ້າແພຈຸມ
່ ນໍາເຢັນປົກດວງຕ
າຊວ່ຍຫຼຸດຜອ່ນ ອາການຄັນຫຼຸດລົງ ແລະ ບໍມ
່ ີຜົນກະທົບຫຍັງ.
ຢາຢອດຕາສໍາລັບເຮັດໃຫ້ຕາຊຸມ
່ ຊື່ນ, ເອີ້ນວ່ານໍາຕາປອມ ຫຼື ນໍາ
້ ຕາທໍາມະຊາດ, ໃຊ້ເວລາທີ່ດວງຕາແຫ້ງ.
ຢາປະເພດນີ້ສາມາດໃສ່ຢາໄດ້ເຖິງ 4 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ ແລະ ໃສ່ເວລາກາງຄືນກອ່ນນອນອີກ. ຫຼັບຕາໂດຍໃຊ້ແຂນ
ກ່າຍປົກຕາປະມານ 5-10 ນາທີ ແລະ ເຮັດແບບນີ້ 1-2 ຄັັ້ງ ຕໍ່ມຈ
ີື້ ະຊວ່ຍໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າສ້າງ ຄວາມຊຸ່ມຊືນ
ພາຍໃນມັນເອງ.
ຢາຢອດຕາທີ່ມສ
ີ ວ່ນປະກອບຂອງນາທາໄມຊີນ (natamycin) ເຊິ່ງ ບາງເທື່ອແພດ ຫຼື
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ກໍໃຊ້ຢານີເ້ ພື່ອປ້ອງກັນຕາຕິດເ ຊື້ອຍ
 ້ອນເຊື້ອລ
 າເວລາມີບາດແຜບໍລເິ ວນແກ້ວຕາ.
ຢາຢອດຕາທີ່ມສ
ີ ວ່ນປະກອບຂອງ ເຕຕຣາຮິໂຣໂຊລິນ (tetrahydrozoline) ຫຼື ນາໂຊລິນ (naphzoline) ເຊິ່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືຶອດແດງຫົດຕົວລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕາບໍເ່ ປັນສີແດງ. ຢານີ້ບໄໍ່ ດ້ປິ່ນປົວສາເຫດທີເ່ ຮັດໃຫ້ຕາແ
ດງ, ດັ່ງນັ້ນ ບໍຈ
່ ໍາເປັນທີ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊືຢ
້ ານີ້ມາໃຊ້.

ສິ່ງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

!

ຢາຢອດຕາທີ່ມສ
ີ ານສະເຕີລອຍ (ເຊັ່ນ: ເປັຣດນີໂສໂລນ (prednisolone) ຫຼື ເດຊາເມັດທາໂຊນ
(dexamethasone)) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບຕາຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ ຫຼື ວ່າມີພະຍາດຕາອື່ນໆ.
ຖ້ານໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກວິທ,ີ ສານດັ່ງ ກ່າວ ນີ້ກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາ ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາອື່ນໆກັບດວ
ງຕາ ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ປິ່ນປົວດວ້ຍວິທີການອື່ນ.

ການປິນ
່ ປົວພະຍາດຕາດວ້ຍການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້
ການປິ່ນປົວຕາທີ່ນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ເຊິ່ງຈະມີຄາໍ ວ່າ “ຕາ” ຫຼື “ກ່ຽວກັບຕ
 າ ຫຼືພະຍາດຕາ”
ທີ່ຂຽນຕິດຢູ່ຕາມຫຼອດ ຫຼື ຂ
າ
້ ງກ່ອງຢາ ແມ່ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະໃຊ້ກັບຕາ. ຫ້າມໃຊ້ຢາທີໃຊ້
ກັບຜີວໜັງມ
 າໃຊ້ກັບຕາ.
ຢາຕ້ານຕາເຊື້ອຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ )ແລະ ຢ
 າຢອດຕານັ້ນຊວ່ຍປິ່ນປົວການຕິດເ ຊືອ
້ ໃ
 ນຕາທີ່
ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອແບັກທິເຣຍ ແລະ ປ
 ິ່ນປົວແກ້ວຕາເປັນບ
 າດ. ຄ
ມ
ີ ອີລໂີ ທໄມຊີນ (erythromycin) ຫຼື ເຕທຣາຊິລນ
ິ (tetracycline) ແມ່ນໃຊ້ກັບເດັກນອ້ຍເກີດໃໝ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຕາເດັກຕ
 ິດ
ເຊື້ອເຊິ່ງອາດຈະເກີດໃ
 ນເວລາເກີດອອກມາ.
ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ທີ່ມັກໃຊ້ໃນຢາປິ່ນປົວຕາປະກອບມີ:
··1% ຄີມເຕທຣາຊິລິນ (tetracycline) .
··0.5% ຫຼື 1% ຄີມອີລີໂທໄມຊີນ (erythromycin).
··0.3% ຢາຢອດຕາຊິໂປຣໂຟຊາຊີນ ຫຼື ຢາຕາຊະນິດຂີ້ເຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັ້ນ)
··0.3% ຢາຢອດຕາໂອໂຟຊາຊິນ (ofloxacin) ປະກອບໃນຢາຢອດຕາ
··10% ຢາຢອດຕາຊັນເຟດຕາມິດ (sulfacetamide)
··0.5% ຢາຢອດຕາໂຊຣາເຟນິໂຄ (chloramphenicol)
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ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ: ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ

ວິທີການນໍາໃຊ້  
ເພື່ອຢາກໃຫ້ຢາທັງສ
 ອງຊະນິດລ
 ວມມີຢາຢອດ ແລະ ຢາຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ )ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜ
 ົນ, ມ
ນ
ັ ໄ
 ດ້
ຜົນ ຫຼື ຄຼມ
ີ , ຕ້ອງໃສ່ໄປໃນໜັງ ຕາ, ບໍແ
່ ມ່ນໃຊ້ພາຍນອກ. ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ (ເບິ່ງໜ
 ້າ 31)
ສໍາລັບຄົນທີເ່ ປັນຕາແດງທີເ່ ກີດຈາກເຊືອ
້ ແບກທິເຣຍ.
ໃຊ້ຢາປິ່ນປົວຕາບໍວ
່ ່າຈະເປັນຢ
 າຕາຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ )ຫຼື ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຢອດໃສ່ຕາທັງ 2 ຂ້າງ
4 ຄັ້ງ ຕໍ່ມືຕະຫຼອດ 7 ມື.້ ເຖິງແມ່ນວ່າການເປັນຕາແດງມີອາການດີຂື້ນ, ຄວນຈະສືບຕໍໃ່ ສ່ຢາໃນຕະຫຼອດ
7 ວັນ ເພື່ອຈະເຮັດດວງຕາ ບໍ່ຕິດເ ຊື້ອອີກ. ໃນການປິ່ນປົວຮັກສາຕາແດງນີ,້ ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາ 2
ມືເ້ ພື່ອຢາຈະອອກລິດ.  
ການປິ່ນປົວຮັກສາບາດແຜໃນແກ້ວຕາ
ຢອດຢາຕ້ານເຊື້ອຕາທຸກໆຊົວ
່ ໂມງ ແລະ ສົ່ງໄປປິ່ນປົວຢູໂ
່ ຮງໝໍ ຫຼື ຄຼິນິກ. ຢອດຢາທຸກໆ 1 ຊົວ
່ ໂມງຕະຫຼອດ
24 ຊົວ
່ ໂມງ ແລະ ຖ້າວ່າອາການດີຂື້ນ ກໍປຽ່ ນມາຢອດ 4 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ພາຍໃນ 7 ວັນ. ຖ້າວ່າຢອດແລ້ວ
ອາການບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນ 2 ວັນ ຄວນປຶກສາແພດ ຫຼື ຜູ້ຊ່ ຽວຊານ. ສໍາລັບບາດແຜໃນແກ້ວຕານີ,້
ຫ້າມເດັດຂາດບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢາຢອດ ຫຼື ຢາທາທີ່ສວ່ນປະກອບຂອງສານລະລາຍນໍ້າ.
ລິດສີດວງຕາ (ການອັກເສບ ແລະ ມີບາດແຜທີເ່ ຍື້ອຫຸ້ມຕາ)
ຖ້າບໍມ
່ ຢ
ີ າ ອາຊິໂທຣໄມຊິນ (azithromycin) ກໍສາມາດໃຊ້ຢາເຕທຣາຊິລນ
ິ (tetracycline)
ທີເ່ ປັນຊະນິດຂີເ້ ຜິ້ງ (ຫຼື ອອຍເມັນ
້ )ໄດ້. ໃຊ້ ເຕທຣາຊິລນ
ິ (tetracycline) 1 ເປີເຊັນ
ທາໃສ່ໜັງ ຕາທັງສອງຂ້າງ, ທາ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ວັນຕະ ຫຼອດໄລຍະ 6 ອາທິດ.  
ການປ້ອງກັນບັນຫາກ່ຽວກັບຕາສໍາລັບເດັກນອ້ຍເກີດໃໝ່
ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ສາມາດໃຊ້ປ້ອງກັນຕາຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໄດ້ເຊິ່ງອາດຈະຕິດມາຈາກແມ່ໃນເວລາເກີດ.
ຫຼັງຈາກໃຊ້ຜ້າແພເຊັດ ຫຼື ນໍາ
້ ລ້າງໜັງ ຕາຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທັນທີທັນໃດແລ້ວ, ໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ຊະນິດຂີ້ຜິ້ງ(
ຫຼື ອອຍເມັນ
້ ) ໃຫ້ເດັກເກີດໃໝ່ ທຸກຄົນພາຍໃນ 2 ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລ້ວ.
ໃຊ້ຢາເຕທຣາຊິລນ
ິ (tetracycline) 1 % ຫຼື ຢາອີລໂີ ທໄມຊີນ (erythromycin) 0,5 -1 % ທາດວງຕາທັງສອງ
ຂ້າງຂອງເດັກນອ້ຍເກີດໃໝ່ພາຍໃນ 2 ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາແລ້ວ, ເຊິ່ງໃຊ້ຢາຄັ້ງ ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ຄ
 ່ອຍໆດຶງໃຫ້ ໜັງ ຕາເບື້ອງລຸມ
່ ກວ້າງອອກ

ແລະ ປີບຄີມໃສ່ໃນໜັງ ຕານັ້ນໃຫ້ເປັນແຖວຍາວແຕ່ໃນອອກນອກ
(ເບິ່ງໜ້າ 31). ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ຫຼອດຢາສໍາພັດກັບຕາເດັກນ
 ້ອຍ ແລະ ບໍໃ່ ຫ້ເຊັດຢາທີ່ຢອດໄປນັ້ນອອກ ຫຼື
ທາໄປທົ່ວດວງຕາ.

ຖ້າບໍມ
່ ຢ
ີ າຕາຊະນິດຂ
 ີ້ເຜີ້ງ, ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້:
2.5 % ຂອງນໍາ
້ ເກືອໂພວິໂດນ (povidone-iodine).  
ຢ
 ອດໃສ່ຕາ

1 ຢອດ ແຕ່ລະຂ້າງ, ຢອດພາຍໃນ 2 ຊົວ
່ ໂມງຫຼັງຈາກເກີດອອກມາ ແລະ ຢອດຄັ້ງ ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ຄ່ອຍໆດຶງໃຫ້ໜັງ ຕາລຸມ
່ ເບື້ອງລຸມ
່ ກວ້າງອອກ ແລະ ຢອດຢາໃສ່ 1 ຢອດ ເຂົາ
້ ໃນໜັງ ຕາ (ເບິ່ງ ໜ້າ 31).
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ຫຼອດ ຢາສໍາພັດກັບຕາເດັກນ້ອຍ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ບັນຫາຂອງຕາແລະການເບິ່ງເຫັນ

ຢາອາຊິໂທຣໄມຊິນ
ອາຊິໂທຣໄມຊິນ (azithromycin) ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ສາມາດປິ່ນປົວການຕິດເ ຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງລວມທັງ
ໂລກລິດສິດວງຕາ, ໂດຍກິນພຽງ 1 ເມັດເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າພະນັກງານສາທາລະນະສຸກມາເຮັດວຽກໃນບ້ານ ຫຼື ຊຸມ
ຊົນຂອງເຈົ້າເພື່ອປອ້ງ ກັນໂລກລິດສິດວງຕາ, ເຂົາຈະເອົາອາຊິໂທຣໄມຊິນ (azithromycin) ໃຫ້ຊາວບ້ານກິນ
ເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກລິດສິດວງຕາ.  

ວິທີການນໍາໃຊ ້
ລິດສີດວງຕາ (ການອັກເສບ ແລະ ມີບາດແຜທີເ່ ຍື້ອຫຸ້ມຕາ)
ສ
 າ
ໍ ລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່

6 ເດືອນ ແລະອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ, ເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກເຖິງ 40 ກິໂລ. ກາ
ນໃຫ້ຢາແມ່ນຄິດໄລໂດຍອີງ ຕາມນໍ້າໜັກ: ໃຫ້ຢອດຢາເຂົາ
້ ປາກ 20 ມິນລິກາມ ຕໍ່ ນ�ຳ
້ ໜັກເດັກນ້ອຍ 1
ກິໂລ. ແຕ່ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ປະລິມານກາຍ 1000 ມິນລິກຣາມ (1 ກຣາມ). ສໍາລັບເດັກອອ່ນ, ປົນອາຊິໂທຣໄມຊິນ
(azithromycin) ກັບນໍ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 200 ມິນລິກຣາມ/5 ມິນລິລິດ. ຕົວຢ່າງ,
ເດັກນ້ອຍທີ່ມນ
ີ ໍ້າໜັກ 10 ກິໂລ ຈະໃຫ້ຢາ ທີເ່ ປັນນໍ້າ 5 ມິນລິລິດ (200 ມິນລິກຣາມ). ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີໃ່ ຫຍ່ແ
ດ່ແມ່ນໃຫ້ກິນຢາເມັດເອົາ. ສໍາລັບຢາເມັດ ປົກກະຕິຈະມີປະລິມານ 250 ກຣາມ. ມັນປອດໄພທີ່ຈະໃຫ້ເກີນຂະ
ໜາດນີແ
້ ທນທີ່ຈະໃຫ້ ເທື່ອລະເຄິ່ງ ເມັດ. ຕົວຢ່າງ, ໃຫ້ຢາ 500 ກຣາມ ສໍາລັບເດັກນອ້ຍທີ່ມນ
ີ ໍ້າໜັກລະຫວ່າງ
20 ແລະ 30 ກິໂລກຣາມ. ໃຫ້ 750 ກຣາມ ສໍາລັບເດັກນອ້ຍ ທີ່ມນ
ີ ໍ້າໜັກລະຫວ່າງ 30 ແລະ 40 ກິໂລກຣາມ.  
ໂຄງການທີໃ່ ຫ້ຢາອາຊິໂທຣໄມຊິນ (azithromycin) ສວ່ນຫຼາຍຈະໃຫ້ຢາໃນປະລິມານແມ່ນອ
 ິງ
ໃສ່ລວງສູງຂອງເດັກ.

ສ
 າ
ໍ ລັບໄວລຸນ
້ ທີ່ມນ
ີ າ
ໍ້ ໜັກ

40 ກິໂລຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ (ລວມທັງແມ່ຍິງຖືພາ): ແມ່ນໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ 1000
ມິນລິກຣາມ (1 ກຣາມ), ຈະເທົ່າກັບກິນ 4 ເມັດເຊິ່ງແຕ່ລະເມັດຈະມີປະລິມານເທົ່າກັບ 250 ມິນລິກຣາມ
ເທົ່າກັບ 1 ກຣາມ.

ເວລາເອົາຢາອາຊິໂທຣມຊິນ (azithromycin)ໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອພ້ອງກັນໂລກລິດສິດວງຕາ,
ແມ່ນຈະໃຫ້ໃນທຸກໆ 3 ປີ.
ຖ້າບໍມ
່ ຢ
ີ າກິນອາຊິໂທຣໄມຊິນ (azithromycin), ໂລກລິດສີດວງຕາສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຢາທາຕາ
ແທນ. ໃຊ້ຢາເຕທຣາຊິລນ
ິ (tetracycline) 1 % ທາຕາທັງສອງຂ້າງ, 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ ທາທຸກໆມື້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ
6 ອາທິດ.

ວິຕາມິນເອ,
ວິຕາມິນເອ ຊວ່ຍປ້ອງກັນຕາບອດກາງຄືນ ແລະ ເຊໂຣບທາເມຍ (xerophthalmia).
ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບວິຕາມິນເອໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ, ເຮົາຕອ້ງ ກິນໝາກໄມ້ທີ່ມສ
ີ ເີ ຫຼືອງ ແລະ
ຜັກປະເພດຕ່າງໆ, ພຶດຜັກໃບຂຽວ, ແລະ ອາຫານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄຂ່, ປາ ແລະ ຕັບ. ໃນທອ້ງຖີ່ນທີ່ມັກເກີດພະຍາ
ດຕາບອດກາງຄືນ ແລະ ເຊໂຣບທາເມຍ (xerophthalmia) ນີ,້ ການກິນອາຫານທີ່ກ່າວມານີໃ້ ຫ້ພຽງພໍແມ່ນບ
 ໍ່
ຄ່ອຍມັກເປັນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຫ້ວິຕາມິນເອ ທຸກໆ 6 ເດືອນ.

ສິ່ງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

!

ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ໆວິຕາມິນເອຫຼາຍເກີນກວ່າປະລິມານທີໄ່ ດ້ກໍານົດໄວ້. ວິຕາມິນເອແບບແບບແຄບຊູນ, ແບບ
ເມັດ ຫຼື ແບບນ�້ຳມ
ນ
ັ ຫຼາຍເກີນໄ
 ປແມ່ນສ
 າມາດເປັນອ
 ັນຕ
 ະລາຍໄດ້. ຫ
 ້າມບໍ່ໃຫ້ວິຕາມນ
ິ ເ ອໃນປະລິ
ມານຕາມປົກກ
 ະຕິທີ່ໃຫ້ກັບຜ
 ູ້ໃຫ່ຍຄ
 ື 200,000 U ກັບເດັກຍິງ ຫຼື ແມ່ຍິງ ທີ່ຈະຖືພາ ຫຼື ຖືພາໄດ້ 3
ເດືອນແລ້ວເພາະວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ການ ຂະຫຍາຍໂຕຂອງເດັກໃນທອ້ງ. ສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາຈະໄດ້ຮັບວິ
ຕາມິນເອເປັນປົກກະຕິເທື່ອລະໜອ້ຍແທນທີ່ຈະໃຫ້ ໃນປະລິມານຫຼາຍບາດດຽວ.
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ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ: ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ

ການນໍາໃຊ້
ໃຫ້ກິນເປັນເມັດ ຫຼື ເປັນແຄັບຊູນ. ແຕ່ສາໍ ລັບເດັກນອ້ຍແມ່ນໃຫ້ບົດໃ
 ຫ້ມນ
ຸ່ ແ
 ລ້ວປົນກ
 ັບກັບນໍ້ານົມແມ່ ຫຼື
ອາດຈະຕັດແຄັບຊູນ ແລະ ບີບນໍ້າຢາໃສ່ປາກເດັກນ້ອຍແທນ.
ປ້ອງກັນເດັກນອ້ຍບໍໃ່ ຫ້ຂາດວິຕາມິນ
ເປັນສວ່ນໜຶ່ງຂອງໂຄງການປອ້ງ ກັນສຸຂະພາບ:


ເດັກນອ້ຍທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ: ຄວນໃຫ້ກິນວິຕາມິນ 100,000 ຢູ່ 1 ຄັ້ງ. 

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ຂື້ນໄປ: ໃຫ້ກິນວິຕາມິນ 200,000 U 1 ຄັ້ງ ໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ.
ການປິ່ນປົວຮັກສາຄົນຕາບອດກາງຄືນ
ຖ້າຮູ້ວ່າຄົນເ ຈັບ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນ ຫຼື ມີອາການສະແດງອອກຂອງຕາບອດກາງຄືນ,
ຄວນຈັດວິຕາມິນ 3 ໂດ (dose) ໃຫ້ກິນ. ເຊິ່ງວ່າ ໂດ (dose) ທ�ຳອິດແ
 ມ່ນ ໃຫ້ກິນທັນທີເລີຍ, ໂດ (dose)
ທີສອງຈະໃຫ້ກິນໃນມື້ຕໍ່ມາ ແລະ ໂດ (dose)ທີສາມຈະໃຫ້ອີກ 2 ອາທິດຕໍ່ມາ.
ປ
 ະລິມານ

(ຫຼື ໂດ (dose))ວິຕາມິນເ ອທີໃ່ ຫ້ແຕ່ເທື່ອໃນຈໍານວນ 3 ເທື່ອ: 
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ເດັກກ
 ິນຢ
 າ 50, 000 U. 
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນ - 1 ປີ: ໃຫ້ເດັກກ
 ິນຢ
 າປະລິມານ 100, 000 U ແຕ່ລະເທື່ອ. 
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີຂື້ນໄປ: ໃຫ້ເດັກກ
 ິນຢ
 າໃນປະລິມານ 200, 000 U ແຕ່ລະເທື່ອ.

ສ
 າ
ໍ ລັບແມ່ມານ:

ໃຫ້ກິນປະລິມານ 25,000 U ອາທິດລະຄັ້ງ ເປັນເ ວລາ 12 ອາທິດຂອງໄລຍະການຖືພາ.
ຖ້າວ່າຄົນເ ຈັບຍ
 ັງສ
 ືບຕ
 ໍ່ມ
 ີອາການຕາບອດກາງຄືນ ຫຼື ມີບັນຫາຕາທີ່ຮາ້ ຍແຮງອື່ນອ
 ີກສ
 ືບ
ເນື່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມິນເອ, ບຸກຄ
 ະລາກອນການແພດຜູ້ມີປະສົບກ
 ານຫຼາຍກໍ່ອາດຈະ ໃຫ້ແມ່ຍິງຖ
 ື
ພາດັ່ງກ
 ່າວກິນວິຕາມິນເອ ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ສໍາລັບເດັກນອ້ຍທີເ່ ປັນໝາກແດງ
ວິຕາມິນເອ ສາມາດຊວ
່ ຍປ້ອງກັນປອດອັກເສບ (ຫຼື ປອດບວມ) ແລະ ຕາບອດໄດ້ - ເຊິ່ງເປັນອາການສົນສ
 ອງ
ຢ່າງທີ່ມັກເກີດກ
 ັບຄ
 ົນເ ຈັບເ ປັນພ
 ະຍາດໝາກແດງ.
 ເ
 ດັກນ້ອຍອາຍຸ

ຕ�່ຳກວ່າ 6 ເດືອນ: ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ 50,000 U, ມືລ
້ ະ 1 ຄັ້ງ, ກິນຕິດຕໍ່ກັນ 2 ມື.້ 
ເດັກນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 100,000 U, ມືລ
້ ະ 1 ຄັ້ງ, ກິນຕິດຕໍ່ກັນ 2 ມື.້ 
ເດັກອາຍຸແຕ່ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ໃຫ້ກິນໃ
 ນປະລິມານ 200,000 U, ມືລ
້ ະ 1 ຄັ້ງ, ກິນຕິດຕໍ່ກັນ 2 ມື.້

ຖ້າວ່າເດັກໄດ້ຮັບວິຕາມິນເອ ຕາມໂດ (dose) ໃ
 ດໜຶ່ງໃ
 ນຂາ
້ ງເທິງນີແ
້ ລ້ວ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ,
ແມ່ນໃຫ້ເດັກກ
 ິນຢາວິຕາມນ
ິ ເ ອຕາມໂດຫຼືປະລິມານທີ່ເຄີຍໄ
 ດ້ຮັບມ
 ານັ້ນອີກ ແຕ່ເທື່ອນີ້ແມ່ນໃ
 ຫ້ກິນພຽງແຕ່ມື້
ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຖ
 ້າຄົນເຈັບເປັນໝ
 າກແດງ ມີສະພາ
ວ
 ະຂາດສານອາຫານຮຸນແ
 ຮງ ຫຼເື ລີມ
່ ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນໄ
ປແລ້ວ, ແມ່ນໃ
 ຫ້ຄົນເ ຈັບກ
 ິນວ
 ິຕາມິນເອ ໂດທີ 3 ອີກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ອາທິດ.
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ເມື່ອທ່ານພິມໜ້ານີ້

ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມນ້ອຍນີ້ຄວນມີຂະໜາດ 2cm x 2cm

ປັບປຸງມາຈາກ Matthew Smith, 2009
ໂດຍ Hesperian Health Guides

ແຜ່ນວາດອັກສອນ ìອີî (ëEí) ທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອ ວັດແທກສາຍຕາໃນໄລຍະ 3 ແມັດ

