


 

 

 

 

 

 ຂໍສອບຖາມຂອງພະແນກແມແລະເດັກ 

 ເວລາຕອງຕິດຕໍກັບໂຮງໝ 

 ການເກີດລກໃນປະເທດຍີ່ປນ

 ພາວະຄວາມດັນເລືອດສງຂະນະຖືພາ  

 ໂຣກເບົາຫວານຂະນະຖືພາ

 ການລລກຫຼືເກີດກອນການົດ  

 ເຊື້ອສະເຕັບໂຕຄອດຄັສກບບີ

 ຢາເລງັເກີດລກ 

 ແຜນການເກີດລກ

 ການດາລົງຊີວິດຫຼັງເກີດລກ 

 ການໃຫນົມລກ 

 ເດັກເກີດໃໝ 

 ລະບົບການຊວຍເຫຼືອທາງສັງຄມົ

 ການສັກວັກຊີນປອງກັນໂຣກ

 ຄາສັບທີໃຊຫາຼຍສາລບັການເກດີລກ 

ຂໍສະເໜີຈາກບັນດາແມໆຄົນຕາງປະເທດທີ່ເກີດລກໃນຍີ່ປນ

ສາລະບານ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປມຄມືເລມນີ້ ໄດຈັດຂື້ນມາ ສາລັບຄົນຕາງປະເທດທີ່ເກີດລກ 
ແລະ ລຽງລກໃນປະເທດຍີ່ປນ. ໂດຍເນື້ອໃນຫຼັກແມນກຽວກັບຂໍ
ມນທີ່ຈາເປນສາລັບການເກີດລກ ແລະ ລຽງລກໃນປະເທດ
ຍີ່ປນ. 
 
ການເກີດລກຖືວ າເປນເລື້ອງໜາຍີນດີ ແຕການລຽງລກ
ຕາງປະເທດ ຖືເປນພາລະອັນໜັກຫນວງທັງກາຍແລະໃຈ ແລະ 
ຍີ່ງໄປກວານັ້ນການຄົ້ນຄວາຫາຂໍມນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ
ພາສາຍີ່ປນນັ້ນຍີ່ງລາບາກຫຼາຍ.  
 

 
ເປນສີ່ງທີ່ໜາຍີນດີ ຖາຄມືເລມນີ້ຖືກຂຽນດວຍພາສາແມຂອງ
ປະເທດເຮົາ ເພື່ອຊວຍໃຫເຮົາລຽງລກ ແລະ ເບີ່ງແຍງລກດວຍໂຕ
ເອງໄດ. 
 
ເຮົາບໍໄດຢຢາງໂດດດຽວ ພວກເຮົາຈະຢເປນເພື່ອນຮວມທາງ
ໄປນາກັນໃນສັງຄົມຍີ່ປນ. 
 
ຂໍອວຍພອນໃຫບັນດາແມໆທກຄົນທີ່ເກີດລກ ແລະ ລຽງລກຂໍ
ໃຫໄດຮັບປະສົບການອັນພິເສດ ແລະ ລາຄາດວຍຄວາມໃຈຈີ່ງ. 

 

ອກິະລະຊ ິຢຄະຣ ິ(Igarashi Yukari) ຫວົໜາສນ RASC 

（ຄານາ ）



 
 

ຊື ່- ນາມສະກນ  

ວັນເດືອນປເກີດ  

ອາຍ  

ທ່ີຢ (ເລກໄປສະນ)ີ

 

ເບີໂທລະສັບ  

ສັນຊາດ  

ພາສາທີໃຊ  

ນາຍແປພາສາ ມ ີ

ການກຽວຂອງ:ຄົນໃນຄອບຄົວ/ເພື່ອນ/ນາຍແປ/

ອື່ນ  ໆ

ບໍມີ 

ລວງສງ 

ນາໝັກກອນຖືພາ 

ປະກັນສຂະພາບ ມີ (ກະລນາແນບມານາ) 

ບໍມີ 

ກຽວກບັລະດບັພາສາຍີປ່ນ            

ກະລນາໝາຍວງົມນົ  ໃສຂທໍີເ່ລອືກ 
ເວົາ້ ຟງ ຂຽນ ອານ 

1 ບໍໄດເລີຍ ບໍເຂົ້າໃຈເລີຍ ບໍໄດເລີຍ ບໍໄດ
ເລີຍ 

2 ເວ້ົາທັກທາຍ
ແນນາໂຕເອງໄດ 

ຟງທັກທາຍແນນາ
ໂຕເອງໄດ 

ຂຽນຮິລະງະນະ
ໄດນອຍນື່ງ 

ອານຮິ
ລະງະນະ

ໄດ
ນອຍນື່ງ 

3 ເວ້ົາພາສາງາຍໆ
ໄດ 

ຟງບົດສົນທະນາ
ງາຍໆໄດ 

ຂຽນຮິລະງະນະ
ໄດດີ 

ອານຮິ
ລະງະນະ
ໄດດີ 

4 ເວ້ົາພາສາຍີ່ປນ
ໃນຊີວິດປະຈາ

ວັນໄດ 

ຟງພາສາຍີ່ປນໃນ
ຊີວິດປະຈາວັນໄດ 

ຂຽນຄັນຈິໄດ ອານຄັນ
ຈິໄດ 

ຂໍສອບຖາມພະແນກເເມແລະເດກັ



 
 

☑

 

ກຽວກບັສະພາບຮາງກາຍ           
ມືນ້ີ້ອາການເປນແນວໃດ? ກະລນາໃສເຄືອ່ງໜາຍ ☑ ໃສຫອງທີ່
ເລອືກລມນີ.້ 

□ ປະຈາເດືອນບໍມາ 

□ ມີອາການປວດຮາກ 

□ ອາດຈະຖືພາ 

 ກວດສອບການຕັ້ງທອງດວຍໂຕເອງແລວ □ ມີ   □ ບໍມີ    

□ ປະຈາເດືອນມາບໍປກະຕິ 

□ ເຈບັທອງເວລາມີປະຈາເດືອນ 

□ ຄັນບໍລິເວນປາກມົດລກ 

□ ປວດທອງນອຍ 

□ ຢາກປກສາການມີລກຍາກ 

□ ອື່ນໆ (         ) 

 

ກຽວກບັການມປີະຈາເດອືນ         
ປະຈາເດືອນມາແຕອາຍເທົາໃດ 

 

ອາຍ               ປ    

           

ປະຈາເດືອນມາຄັ້ງສດທາຍ

ເມືອໃດ 

ວັນທີ (     ) ເດືອນ (      ) ປ(          ) 

ເປນເວລາຈັກມື ້ (            ) ມື້ 

ປະຈາເດືອນມາປກະຕິບໍ 

 

 ປກະຕິ  □  ບໍປກະຕິ 

ກຽວກັບຮອບເດືອນ ໄລຍະຫາງລະຫວາງຮອບເດືອນ(      ) ມື້ 

ຈານວນມື້ທ່ີປະຈາເດືອນມາ(        )ມື້ 

ປະລິມານປະຈາເດືອນ  ຫຼາຍ □ ປກະຕິ □ ນອຍ  

ປວດປະຈາເດືອນ  ມີ 

□ ລົບກວນຊີວິດປະຈາວັນ 

   □ ປວດແຮງຈົນທົນບໍໄດ 

   □ ປວດຫຼາຍນອຍນື່ງ 

□ ບໍມີ 

ການກີນຢາແກປວດ  ກີນປະຈາ     

 ບໍໄດກີນ 

 



 
 

☑

ກຽວກບັການເຈບັປວຍທີເ່ຄຍີເປນຈນົເຖງີປະຈບນັ              

ກະລນາໃສເຄືອ່ງໝາຍ ☑ ໃນຫອງທເີລອືກ 

 ໂຣກເນື້ອງອກໃນມົດລກ 

 ໂຣກຊີສຖົງນາຮັງໄຂ 

 ໂຣກກະເພາະລາໄສ（      ） 

 ໂຣກຕັບ（         ） 

 ໂຣກຫົວໃຈ（        ） 

 ໂຣກໝາກໄຂຫັຼງ（      ） 

 ໂຣກນຽງກີນເລືອດ （      ） 

 ໂຣກຄວາມດັນເລືອດສງ 

 ໂຣກເບົາຫວານ 

 ໂຣກຫອບຫືດ 

 

ເຄີຍເປນໂຣກຕິດຕໍ  ເຄີຍ  ບໍເຄີຍ 

 ໜອງໃນແທ    ໜອງໃນທຽມ   ຊີຟລິສ 

 ຮອນໄກ          ໂຮກຕມເຕັ້ນ   

 ແມທອງໃນມົດລກ  ໄວຣັດຕັບອັກເສບບີ  ໄວຣັດຕັບອັກເສບຊີ 

 ເອດສ       ວັນະໂຣກ         

 ອື່ນໆ（      ） 

 

ເຈົ້າເຄີຍຜາຕັດບໍ? □ ເຄີຍ □ ບເໍຄີຍ 

 ເຄີຍເມື່ອ (ປ. .............ເດືອນ...............) 

ບໍລິເວນຮາງກາຍທີ່ເຄີຍຜາຕັດ 

 

 

ເຈົ້າເຄີຍໃສເລືອດບໍ?   ເຄີຍ  ບໍເຄີຍ 

ເຄີຍໃສ  (ປ ................ເດືອນ...................)    

ເຫດຜົນ 



 
 

ກຽວກບັການຕັງ້ທອງ              

1.ກອນຕັງ້ທອງ 

ເຄີຍຕັ້ງທອງມາກອນ  ເຄີຍ   ບໍເຄີຍ 

ຕັ້ງທອງມາແລວ（  ）ຄັ້ງ, ເກີດລກມາແລວ （  ）ຄັ້ງ 

 

2. ການເກດີລກ 

ກະລນາຂຽນຂມໍນເທາົທີຮ່ລງົໃນຕາຕະລາງລມນີ ້
 ປ ເພດ ນາໜກັ ເກີດເອງ/

ຜາອອກ 
ລອດ/ຕາຍ 

1  □ຊາຍ 
□ ຍີງ 

g □ເກີດເອງ 
□ຜາອອກ 

□ລອດ 
□ຕາຍ 

2  □ ຊາຍ 
□ ຍີງ 

g □ເກີດເອງ 
□ຜາອອກ 

□ລອດ 
□ຕາຍ 

3  □ ຊາຍ 
□ຍີງ  

g □ເກີດເອງ 
□ຜາອອກ 

□ລອດ 
□ຕາຍ 

4  □ຊາຍ 
□ ຍີງ 

g □ເກີດເອງ 
□ຜາອອກ 

□ລອດ 
□ຕາຍ 

 

ກຽວກບັການຕັງ້ທອງຄັງ້ນີ ້
ຄວາມຕອງການຂອງເຈົາ້ແມນຫຍງັແດ 

ໃຊເຫ້ົຼາອັງໂກນທາຂາເຊື້ອ  ໄດ   ບໍໄດ 

ຮັບເລອືດໄດ    ໄດ  ບໍໄດ 

ຕອງການເລືອກເພດຂອງໝ   ເລືອກ ບໍເລືອກ  

ຂໍຊວງເວລາສວດມົນຂໍພອນ  ຂໍ   ບຂໍໍ  

ຂໍສະຖານທີສວດມົນຂໍພອນ   ຂໍ     ບຂໍໍ  

ອື່ນໆ ຖາມ ີ ມີ  ບໍມີ  

ເຈົ້າເຄີຍແພຢາຫືຼອາຫານບໍ 

 ເຄີຍ  ບໍເຄີຍ 

ຊືຢ່າ（         ） 

            ຊື່ອາຫານ（           ） 

              ອື່ນໆ （           ） 

ຕອງການເກີດລກໃນໂຮງໝແຫງນີ້ 

 ຕອງການ  ບໍຕອງການ 

 ຂໍສອບຖາມນີ້ ຈັດຂື້ນໂດຍອາງອີງມາຈາກ “ແບບສອບຖາມການຮັກສາ

ພະຍາບານປະເທດຕາງໆ (  )” ຈັດຂື້ນ

ໂດຍສະມາຄົມແລກປຽນວັດທະນາທາຄະນາກາວາ. 



 

 ເມອືເກດີອາການຕາງໆລມນີ ້
ຮສກືປວດທອງ ທອງເຄງັ 

ມເີລອືດອອກທາງມດົລກ
ຮສກືເດກັບໍດີນ້

ມນີາໄຫລອອກມາ (ນາຄາວປາແຕກ)
ຮສກຶເຈບັຫວົ

 

ເວລາເກດີລກ            
1.ປວດເຕອືນເກດີລກ 

ທອງແນນເຄັງໃນມື້ການົດເກີດ 

ທອງເຄງັຕືງຫຼາຍກວາ 6 ຄັ້ງຕໍ 1 ຊວົໂມງ 

2. ນາໄຫອຼອກມາ (ຖົງນາຄາວປາແຕກ)
ຈະມີນາໄຫຼອອກມາຄາຍກັບຍຽວ ແຕກັ້ນໄຫລບໍໄດ. 

ນາຄາວປາຈະມີປະລິມານໄຫຼອອກຫຼາຍ ຫືຼ ບາງຄັ້ງກໍຈະໄຫຼອອກນອຍ 

ແລະຖົງນາຄາວປາອາດຈະແຕກກອນ ຈື່ງເກີດອາການເຈັບທອງເກດີ 

ຄວນໃສຜາອານາໄມທີສະອາດແລວຟາວຕິດຕໍໂຮງໝໂດຍດວນ. 
 

 

ເວລາຕອງຕິດຕກໍັບໂຮງໝ

ບວໍາເຈົາ້ຈະເກີດອາການແບບໃດກຕໍາມຫາກຮສກືກງັວົນໃຈ 
ກະລນາຕິດຕໂໍຮງໝ ເບີໂທຕິດຕໂໍຮງໝ 

   



 

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ສີງ່ຈາເປນເມອືເຂົາ້ນອນໂຮງໝ          

ເມືອຕອງໄປນອນໂຮງໝກະລນາກວດເບີ່ງກັບທາງໂຮງໝ ແລະ ກະກຽມສີ່ງ

ທ່ີຈາເປນຕາງໆດງັລມນີ.້ 

ຕົວຢາງເຊັນ: 

 

☐ ປມຕິດຕາມແມແລະເດັກ

☐ ບັດປະກັນສຂະພາບ

☐ ບັດນັດກວດສຂະພາບ

☐ ຊຸດນອນ

☐ ຜາເຊັດໂຕຜືນໃຫຍ

☐ ຊຸດຊັ້ນໃນ

☐ ຜາອານາໄມ

☐ ເກີບສບຫຼືເກີບໃສໃນເຮືອນ

☐ ຂອງໃຊສວນໂຕເພື່ອລາງໜາ 

☐ ອປະກອນໃຊດື່ມນາຕາງໆເຊັນ: ນາໝາກໄມ

☐   ສີ່ງຈາເປນເພື່ອການຜອນຄາຍສວນຕົວ

ນອກຈາກນີ້ ຖາມີສີ່ງຂອງຈາເປນອື່ນໆ ກະລນາຂຽນໃສພອມ 

☐

☐

☐



 

ລະຫວາງຖືພາ           
ການກວດສຂະພາບຂອງແມຕາມທີ່ໂຮງໝການົດໄວ ( ) 

ຈະປະມານ 14ຄັ້ງ ການການົດການກວດສຂະພາບຂອງປະເທດຍີ່ປນຕັ້ງແຕ

ເລີ່ມຕັ້ງທອງຈົນເຖີງຕັ້ງທອງໄດ 23ອາທິດ ຈະມີການນັດກວດທກໆ 4ອາທິດ 

ແລະ ເມືອຖືພາຮອດ 35ອາທິດ ຈະນັດກວດທກໆ 2ອາທິດ ແລວຫັຼງຈາກນັ້ນ

ຈົນເຖີງມື້ຄົບການົດເກີດຈະຕອງນັດທກໆອາທດິ. 

ເລ່ີມຖືພາຈົນເຖີງຖືພາໄດ 23 ອາທິດ ທກໆ 4 ອາທິດ 1 ຄັ້ງ 

ຖືພາ 24 ອາທິດຈົນເຖີງ 35 ອາທິດ ທກໆ 2 ອາທິດ 1 ຄັ້ງ 

ຖືພາ 36 ອາທິດຈົນເຖີງມື້ເກີດລກ ທກໆ 1 ອາທິດ 1 ຄັ້ງ 

ການກວດສຂະພາບແມມານ ແລະ ການເກີດລກ ບໍສາມາດເບີກປະກັນ

ສຂະພາບໄດ. ດັງນັ້ນ ເວລາໄປຮັບການກວດສຂະພາບຢໂຮງໝ ອາດຈະມີຄາ

ໃຊຈາຍສງ. 

ປ ມຕິດຕາມແມແລະເດັກ ( ) ສາມາດຂໍຮ ັບໄດຈາກ

ຫອງການປກຄອງເມືອງ ຫືຼ ຫອງການລັດ ເພາະວາຈະມີບັດຊວຍເຫຼືອຄາໃຊ

ຈາຍໃນການກວດແມຖືພາ ( ) ເຖີງ 14ຄັ ້ງ ເຊີ ່ງບັດສວນລດ

ດັງກາວ ບາງຄັ້ງຜຖືພາອາດຈະບໍໄດເສຍຄາໃຊຈາຍໃດໆ ຫືຼ ໄດຮັບຜິດຊອບ

ຈາຍເອງແຕບາງສວນກໍມີ ສວນກໍລະນີໄປກວດສຂະພາບກາຍກວາ 14ຄັ້ງ ຜ

ຖືພາຈະຕອງຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍທັງໝົດເອງ. 

 

ຄາໃຊຈາຍໃນການເກີດລກໃນໂຮງໝຈະແຕກຕາງກັນເຊນັ: ໂຮງໝຂອງມະຫາ

ໄລ ໂຮງໝທົວໄປ ໂຮງໝເອກະຊົນ ໂຮງໝປະດງຄັນ ເປນຕົ້ນ. 

ສາລັບຜທີເຮັດປະກັນສຂະພາບຂອງຍີ ່ປນໄວແລວ ສາມາດເບິກຮັບເງີນ

ຊວຍເຫືຼອການເກີດລກໄດບາງສວນ (ປະມານ 420,000 ເຍນ ໃນປ 2019) 

ການເກີດລກໃນປະເທດຍີ່ປນ



 

 
けいちつぶんべん

し ぜ ん ぶんべん

しょち そくしんざい つか ぶんべん

きゅういんぶんべん かんし ぶんべん

むつう ぶんべん

 

 

 
ていおうせっかい しゅじゅつ しゅっさん

 
よ て い ていおうせっかい

きんきゅうていおうせっかい

 

ກຽວກບັການກາເນດີລກ 
ການເກີດລກຈະແບງອອກເປນ: ການເກີດປກະຕິທາງທາມະຊາດ (ເກີດອອກ

ຜານທາງປາກມົດລກ) ກບັ ການເກີດແບບຜາທອງ (ຜາເກີດ) 

 ການເກີດແບບປກະຕິທາງທາມະຊາດ (ເກີດອອກຜານປາກມົດລກ)  
ເກີດເອງແບບທາມະຊາດ

ມລີະບົບການຊວຍ ເຊັນ: ເກີດໂດຍໃຊຢາກະຕນ  

                   ເກີດໂດຍການດດອອກ, ເກີດໂດຍການຄີບເດັກອອກ 

  ເກີດແບບບໍເຈັບປວດ 

ເກີດໂດຍການດດອອກ      ເກີດໂດຍການຄີບເດັກອອກ 

 

ເກີດແບບບໍເຈບັປວດ 

 ການເກີດແບບຜາທອງ (ຜາເກີດ) 

ຜາເກີດແບບການົດໄດ

ຜາເກີດແບບສກເສນີ 

ການຕັດສີນໃຈເລືອກວິທີເກີດລກ ຄວນປກສາແພດ ແລະ ຄວນມີຄວາມ

ເຂົ້າໃຈກຽວກັບສະຖານະການຕາງໆຂອງເດັກນອຍ ແລະ ແມຫຼັງຈາກເລ່ີມ

ເຈບັທອງເກດີ. 

ການເກີດແບບຜາທອງ ມັກໃຊໃນກໍລະນີໄດລກແຝດ ຫຼື ເດັກນອຍບໍກັບຫົວ

ລົງ ໂດຍສາມາດການົດມື້ຜາເກີດໄດ. ສວນການຜາເກີດແບບສກເສີນ ຄື ການ

ຜາເອົາເດັກອອກມາແບບຮີບດວນ. ໃນກໍລະນີທີກວດພົບຄວາມຜິດປກະຕິ

ເກີດຂື້ນໃນລະຫວາງລໍຖາເກີດລກນັ້ນເອງ. 

ເຖີງວາ ແມໄດວາງແຜນຈະເກີດລກເອງ  ແຕອາດຈະປຽນເປນຜາຕັດເກີດກອນ

ການົດໄດ ຂື້ນຢກັບສະຖານະການປະຈບັນຕາງໆ ເພາະສະນັ້ນໃຫຟງຄາແນນາ

ຈາກແພດເທາົນັ້ນ. 

ໃນປະເທດຍີ່ປນ ສາລັບແມທີ່ບໍຢາກເກີດແບບທາມະຊາດ ຕອງການຜາຕັດ

ເກີດອອກນັ້ນ ຈະບໍສາມາດເລືອກໄດ. ເມື ່ອເຖີງເວລາເບັງເກີດ ຄຄອງ ຫຼື 

ຄອບຄົວຍາກເຂົ້າໄປໃນຫອງເກີດນາ ໄດຫຼືບໍນັ້ນ ຂື້ນຢກັບການຕັດສີນຂອງ

ໂຮງໝ. 



 

 

 

 

 

 
けつあつ ひと にんしんこうけつあつ

しょうこうぐん にんしん まえ

こうけつあつ ひと にんしんこうけつあつしょうこうぐん しんだん

からだ なに

しょうじょう

 

にんしんこうけつあつしょうこうぐん かんぞう

けつえき なが わる わる えいきょう

のこ かのうせい たいじ えいよう さんそ おく

たいばん けっかん わる

たいじ おお げんき

たいじ な さいあく

けっか

 
 

 

こうけつあつ

 
ぜんしん けっかん けつえき

けっかん けつあつ たか ぶっしつ

たか たいばん けっかん

たいじ せいちょう わる えいきょう

のう けっかん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການວິໄຈໂຣກຄວາມດັນເລືອດສງຂະນະຖືພາ ເບີ ່ງໄດຈາກຄາວັດແທກ

ຄວາມດັນເລອືດຈະສງກວາຫືຼເທົາກັບ 140/90 ມິລິເມັດບາລອດ. ເຊີງອາດຈະ

ກວດພົບຄວາມດັນເລືອດສງກອນຖືພາ ຫຼ ືກວດພົບຂະນະຖືພາກໍເປນໄດ. 

 

 ເກດີຜນົກະທບົແນວໃດຕລໍະບບົໃນຮາງກາຍ?                   

 ເວລາຜັງມົດລກຖືກກໍຕົວເປນເດັກນອຍ ຮາງກາຍຈະຫຼັງສານກະຕນເຮັດ

ໃຫຫຼອດເລືອດເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນ

ບໍລິເວນຕາງໆຖືກທາລາຍໄປພອມ. 

 ເປນຫຍງັອາການຂອງໂຣກຈືງ່ອນັຕະລາຍ?

 ພາວະຄວາມດັນເລືອດສງຂະນະຖືພາເກີດຂື້ນລຽນຕິດ ຈະສົງຜົນກະທົບບໍ

ດີຢາງຕໍເນື່ອງກັບລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດໄປສຕັບ ໄຕ ເປນຕົ້ນ. ອາດຈະສົງຜົນ

ກະທົບບໍດີຕໍແມໄປນາ ແລະ ເຮັດໃຫເສັ້ນເລືອດຈານວນຫຼວງຫຼາຍແຖວ

ບໍລິເວນຣົກເດັກນອຍທີ່ເຮັດໜາທີສົງສານອາຫານ ແລະ ອົກຊີທີ ່ໄປລຽງ

ເດັກນອຍ ເຮັດວຽກບໍໄດ, ເຮັດໃຫເດັກໃນມົດລກຮາງກາຍນອຍ ແລະ 

ສຂະພາບບໍແຂງແຮງ ເຖິງຂັ້ນເກີດເຫດຮາຍແຮງຕາມມາຄື: ເດັກອາດເສຍຊີວິດ

ໃນມົດລກໄດ. 

 ຍອນຫຍງັຈືງ່ມອີາການແນວນີ?້                     

 ສາເຫດຂອງຄວາມດັນເລືອດສງ
ເມືອເສັ້ນເລືອດທົວຮາງກາຍເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເລືອດຈະໄຫຼວຽນຍາກຂື້ນ 

ແລະ ປອຍສານກະຕນທ່ີເຮັດໃຫເກີດຄວາມດັນເລືອດສງຂື້ນ.  

ເມືອເສັ້ນເລືອດບໍລິເວນຣົກເດັກນອຍໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈະສົງຜົນກະທົບ

ບໍດີຕກໍານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດກັນອຍ ແລະ ເມືອເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຂອງ

ແມຖືກທາລາຍຢາງຕເໍນື່ອງເລື້ອຍໆ ອາດຈະເກີດການຊັກຫຼືຊັກະຕກໄດ. 

ພາວະຄວາມດນັເລອືດສງຂະນະຖືພາ



 

で りゆう

 
じんぞう けつえき

けつえきちゅう にょう

じんぞう

 

 

 ສາເຫດຂອງທາດໂປຣຕນີຮວົໃນນາຍຽວ
ເສັ້ນເລືອດ ຫຼື ຫຼອດເລືອດໃນໝາກໄຂຫຼັງ (ບໍລະເວນທີ່ຜະລິດນາຍຽວຈາກ

ເລືອດ) ຖືກທາລາຍ. ໂປຣຕີນຊື່ງປກະຕິຈະຢພາຍໃນເສັ້ນເລືອດເທົານັ້ນ ເກີດ

ການຮົວອອກມາຢໃນນາຍຽວ ແລະ ຍັງເປນສັນຍານເຕື່ອນວາ ໝາກໄຂຫັຼງກາ

ລັງຖືກທາລາຍນັ້ນເອງ. 

 ຂຄໍວນລະວງັເພືອ່ສຂະພາບທີດ່ຂີອງເດັກນອຍ 

1.ນາໜກັໂຕເດກັນອຍ
ເພື່ອສຂະພາບຂອງເດັກໃນທອງ ຄວນກີນອາຫານໃຫເໝາະສົມແລະຄົບສານ

ໃຫພຽງພ ໍບໍຄວນກີນຂອງຫວານ ຫຼ ືເຂົ້າໜົມມະຍິກມະຍອຍແທນເຂົ້າ. 

ນາໜັກຂອງແມ ລະຫວາງຖືພາຄວນເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຫຼາຍກວານາໜັກກອນ

ຖືພາປະມານ 8 -10ກິໂລ. 

2. ປະລມິານເກອືໂຊດຽມ
ເພື່ອປອງກັນພາວະຄວາມດັນເລືອດສງຂະນະຖືພາ ຄວນລດປະລິມານເກືອໃນ

ອາຫານລົງ ຕົວຢາງ ຄວນກີນອາຫານຈືດລົງຫຼາຍກວາກອນຖືພາ ລອງໃຊພວກ

ລົດສົມ້ເຊັນ: ໝາກນາວຫືຼນາສົ້ມແທນເກືອ ເມືອປວຍເປນຄວາມດັນເລືອດສງ

ຂະນະຖືພາ ຄວນໃຊປະລິມານເກືອແຕ 7-8ກຼາມ ຕໍມື້ໂດຍຕາຕະລາງຕໍໄປນີ້

ສະແດງເກນການວັດປະລິມານເກືອໃນອາຫານ ຊື່ງສາມາດໃຊເປນແຫຼງອາງອີງ

ໄດ. 

 

ປະເພດອາຫານ ເກນການວດັ ປະລມິານເກອື 

ເຂົ້າຈີ່ 1 ໃນ 6 ສວນຂອງແຜນ 0,8 ກາຼມ 

ເສັ້ນອດົ້ງສົດ ປະມານ 1 ຄົນກີນ 1,8 ກຼາມ 

ເສັ້ນໂຊບະ ປະມານ 1 ຄົນກີນ 3,0 ກາຼມ 

ເສັ້ນໝີ່ສົດ ປະມານ 1 ຄົນກີນ 0,3 ກຼາມ 

ໂຊຢ 5 ຊີຊີ (1 ບວງນອຍ) 1 ກຼາມ 

ຊອສ 10 ຊີຊ ີ(2 ບວງນອຍ) 1 ກຼາມ 

ມາຢອງເນດ 40 ກັມ (2 ບວງກີນເຂົ້າ) 1 ກຼາມ 

ອາງອງີໂດຍ: ຕາຕະລາງສະແດງສວນເກອືໃນອາຫານ 



 

 
からだ やすめる

にんしん つか じゅうぶん すいみん

じかん にんしんこうけつあつ

しょうこうぐん しょうじょう けつえき なが

たいせつ にんしんちゅう てきど

うんどう にんしんこうけつあつ

しょうこうぐん しょうじょう からだ やす ほう たいせつ

にゅういん からだ やす

じょうたい わる

たいじ じゅうぶん えいよう さんそ おく

3. ການຜກັຜອນ
ເມືອຖືພາຈະເມື ່ອຍງາຍ ຕອງນອນຫຼັບພັກຜອນໃຫພຽງພໍ ແລະຫາເວລາ

ຜອນຄາຍໃຫສະບາຍ ຖາປວຍເປນໂຣກຄວາມດັນນີ້ແລວ ການພັກຜອນເປນ

ສີ່ງຈາເປນ ເພາະຈະເຮັດໃຫເລືອດໄຫຼວຽນດີຂື້ນ ແລະໃນລະຫວາງຖືພາ ຄວນ

ອອກກາລັງກາຍໃຫເໝາະສົມ ແລະ ການພັກຜອນຮາງກາຍຈະສາຄັນຫຼາຍທ່ີ

ສດ ບາງຄົນຈະເຂົ້າໄປນອນຢໂຮງໝເພື່ອພັກຜອນຮາງກາຍ. ການພັກຜອນຈະ

ຊວຍປອງກັນພາວະຮາຍແຮງຈາກໂຣກນີ ້ແລະ ຊວຍໃຫສານອາຫານກັບອົກຊີ

ສງົຜານໄປລຽງແອນອຍໃນມົດລກຢາງພຽງພໍນາອີກ. 



 
 

 

 

 

 

 

からだ あか とう おく けっとう

たか じょうたい にんしんちゅう

けっとう あか おお

あか う けっとう ひく

ほ っ さ

 
とうにょうびょう ひと にんしん けっとう ち

き じ ゅ ん ち ば あ い にんしん しゅう

け ん さ い じ ょ う ち け ん さ

け っ と う ち き じ ゅ ん ち ば あ い しんだん

ほうほう あさ びょういん

とう け ん さ まえ

じ か ん ご じ か ん ご かいさいけつ

 

からだ なか なに

けっとう あか けっとう

わる えいきょう で

 
えいきょう にんしんこうけつあつしょうこうぐん ようすい

せっぱくそうざん さんご とうにょうびょう

 
あか えいきょう りゅうざん せんてんきけい きょだいじ しんぞう

あくえいきょう う ていけっとう おうだん しぼう

 

ちりょう

しょくじ かい

けっとう ば あ い ちゅうしゃ

し よ う にんしんこうはん き たいじゅう しゅうかん

いじょう おお ばあい

しゅっさん けっとう せいじょう

しょうらいてき とうにょうびょう

とうにょうびょう

ແມຍີງທີພ່ວມຖືພາຈະມີນາຕານໃນເລືອດສງຂື້ນງາຍ ແລະ ມີອາການຕາງໆ

ຄາຍກັບໂຣກເບົາຫວານ ສະນັ ້ນເມືອນ າຕານໃນເລືອດສງຂື ້ນຈະຖືກ

ບົງມະຕິວາເປນໂຣກເບົາຫວານຂະນະຖືພາ (GMD) ຖາຮາງກາຍແມມີນາ

ຕານສງຂື້ນ ເດັກໃນທອງກໍຈະໄດຮັບນາຕານສງຂື້ນໄປນາ ຖາຄວບຄມນາ

ໜັກເວລາຖືພາບໍໄດ ຈະສົງຜົນເຮັດໃຫເດັກນອຍໂຕໃຫຍເກີນໄປ ເມືອ

ເດັກນອຍເກີດອອກມາຈະເກີດພາວະນາຕານໃນເລືອດຕາກະທັນຫັນ ແລະ

ອາດຊອກໄດນາອີກ.  

ກໍລະນີຜທ່ີບເໍຄີຍເປນເປນໂຣກເບົາຫວານມາກອນ ເມືອຖືພາແລວນາຕານ

ໃນເລືອດພັດສງຂື້ນ ກາຍເກນລະດັບປກະຕິ ເວລາຖືພາໄດ 24ອາທິດ ຈະ

ໄດກວດຊອກຫາຄວາມຜິດປກະຕິ ໂດຍໃຊການທົດລອງຄວາມທົນຕໍກລ

ໂຄສ 75ກຼາມ ( ) ຖາພົບວາຄານາຕານໃນເລືອດສງກາຍກວາ

ເກນປກະຕິ ຈະຖືກບົງມະຕິວາປວຍເປນໂຣກເບົາຫວານຂະນະຖືພາ 

(GMD) ວິທີການທົດລອງຄວາມທົນຕໍກລໂຄສ 75ກຼາມ ( ) ຈະ

ຕອງອົດອາຫານໄປໂຮງໝແຕເຊົ້າ ເພື່ອດື່ມນາກລໂຄສ ແລະ ເຈາະເລືອດ

ໄປກວດ 3ຄັ້ງຄື: ກອນດື່ມ ຫຼ ັງດື ່ມໄດ 1ຊົວໂມງ ແລະ ຫຼ ັງດື ່ມໄດ 2

ຊວົໂມງ.  

ຈະເກີດຜນົແນວໃດຕໍຮາງກາຍ? 
ໂຣກເບົາຫວານຂະນະຖືພາ ຜປວຍອາດຈະບໍຄອຍຮສືກຫຍັງກັບອາການ

ປວຍຂອງຕົນເອງ ແຕຖາລະດັບນາຕານຂອງແມສງຂື້ນ ລະດັບນາຕານຂອງ

ລກນອຍໃນທອງກຈໍະສງຂື້ນໄປນາ ເຊີ່ງຈະສົງຜນົກະທົບຕເໍດກັໃນທອງໄດ. 

● ຜົນກະທົບຕແໍມ: ເປນໂຣກຄວາມດັນເລືອດສງຂະນະຖືພາ (HDP) ນາຄາວ

ປາຈະເພີ່ມສງຂື້ນ ເຮັດໃຫເກີດກອນການົດ ຫຼື ປວຍເປນໂຣກເບົາຫວານຫັຼງ

ເກີດລກແລວ.  

● ຜົນກະທົບຕລໍກໃນທອງ: ເກີດພາວະລລກ ເດກັຜິດປກະຕິ ຕົວໃຫຍກວາ 

ປກະຕິ ເກີດຜົນເສຍຕໍຫົວໃຈ ຫຼັງເກີດແລວນາຕານໃນເລືອດຕາ ຕົວເຫຼືອງ 

ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ.  

ຕອງຮັກສາແນວໃດ? 
 ການຄວບຄມນາຕານບໍໃຫສງຂື້ນໃນຂະນະຖືພາເຊັນ: ແບງມື້ອາຫານເປນ

ມື້ລະ 4-6ຄັ້ງ ຖາລະດັບນາຕານໃນເລືອດຍັງສງຫຼາຍ ຕອງໄດສັກອີນຊູລີນ. 

ໂດຍສະເພາະຊວງຖືພາໃກໆຈະເກີດຄວນໃຫນາໜັກໂຕຂອງແມເພີ່ມຂື້ນພຽງ

ແຕ 300 ກຼາມໃນແຕລະອາທິດ. ສວນໃຫຍຫຼັງເກີດລະດັບນາຕານຂອງແມຈະ

ກັບເຂົ້າສເກນປກະຕິ ແຕແມອາດຈະປວຍເປນໂຣກເບົາຫວານໄດງາຍໃນ

ອະນາຄົດ ຫືຼ ປວຍເປນໂຮກເບົາຫວານຕໍເນື່ອງ. 

ໂຣກເບາົຫວານຂະນະຖືພາ  



 
 

 

 

 

 

 

せっぱくりゅうざん

 

りゅうざん りゅうざん

じょうたい にんしん しゅうみ ま ん しゅっけつ

なか いた しょうじょう

にんしん けいぞく はんだん じょうたい

 

せっぱくりゅうざん

にんしん しゅう りゅうざん ゆうこう くすり

ちりょう あんせい げんそく

せっぱくそうざん

 

そうざん そうざん じょうたい

にんしん しゅうい こ う なか な ん ど

なか いた ちつ しゅっけつ

しょうじょう じょうたい

しょうじょう しきゅう で ぐ ち ひら けいかんちょう

しきゅう で ぐ ち なが み じ か せっぱくそうざん しんだん

ば あ い は す い そうざん

あか う

はや じき う じょうたい

 

せっぱくそうざん

ちりょう あんせいにゅういん げんそく なか と

くすり てんてき がいらい し よ う

ちつ かんせん げんいん はんだん

こうきんやく し よ う なか

しきゅう で ぐ ち ひら ば あ い しゅじゅつ

しきゅう で ぐ ち

ການລລກ                                  

ການລລກອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ ແລະ ເປນສະຖານະການທີຫີຼກລຽງບໍໄດ ມັກຈະ

ເກີດຂື້ນກັບແມທີ່ຫາກໍຖືພາໄດບໍດົນ ຖືພາໄດນອຍກວາ 22ອາທິດ ມີເລືອດ

ອອກ ແລະ ມີອາການເຈັບທອງນອຍເປນຕົ້ນ. ແຕອາດຈະສາມາດຕັ້ງທອງຕໍໄປ

ໄດ ຂື້ນກັບການກວດບົງມະຕຕິາງໆ ຈາກແພດໝນາອີກ. 

 

ການຮກັສາການລລກ
ໂດຍທົວໄປແລວເລີ່ມຕັ້ງທອງຮອດ 12ອາທິດ ມີຄວາມສຽງຕກໍານລລກຫຼາຍ

ການຮັກສາບໍໃຫເກີດການລລກນັ້ນ ວິທີດຽວທີເປນຫັຼກຄື: ແມມານຕອງພັກ 

ຜອນຫຼາຍໆ ບໍຄວນເຮັດຫຍັງເລີຍໃນຊວງນີ້ແຮງດ.ີ 

ການເກດີກອນການດົ                                

ການເກີດກອນການົດ ຈະເກີດຂື້ນໄດ ແລະ ເປນສະຖານະການທ່ີຫີຼກລຽງບໍໄດ

ເຊັນກັນ. ຫຼັງຕັ້ງທອງໄດ 12ອາທິດຂື້ນໄປຖາມີອາການຕືງທອງ ເຄັງທອງຂື້ນ

ເລ້ືອຍໆ ເຈັບທອງ ແນນທອງ ແລະມີເລືອດອອກທາງປາກມົດລກເປນຕົ້ນ. 

ນອກຈາກນີ້ປາກມົດລກຍັງເປດອອກຫຼາຍຂື້ນ ຄວາມຍາວຂອງປາກມົດລກຈະ

ສັ້ນລົງ ຫາກມີອາການດັງກາວ ໝຈະບົງມະຕິວາ ມີເປເຊັນສງທ່ີຈະເກີດລກ

ກອນການົດ. ຍີ່ງໄປກວານັ້ນ ຖາຖົງນາຄາວປາແຕກຈະເຮັດໃຫແມເກີດລກ

ອອກມາກອນການົດແນນອນ ຫຼື ເອີນວາ: “ສະຖານະການທີ່ເດັກເກີດອອກມາ

ໄວກວາປກະຕ”ິ ກເໍປນໄດ 

ການຮກັສາການເກດີກອນການດົ           

ໂດຍຫຼັກການທົວໄປ ຈະໃຫຢາທາງນາສະໂລມເພື່ອຢດອາການທອງເຄັງຕືງ ຫືຼ 
ໃຫຢາກີນ ແລະ ຖາພົບສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອທາງປາກມົດລກກໍຄວນກີນ
ຢາຂາເຊື້ອພອມນາ. ກໍລະນີບໍມີອາການເຄັງທອງແຕມົດລກຍັງເປດອອກ ຈະ
ໄດໃຊວິທີຜາຕັດຫຍີບປາກມົດລກ  

ການລລກຫຼືເກດີກອນການົດ



 
 

なか と くすり しよう どうき からだ

あつ て ふくさよう で

おお しょうじょう

にんしん しゅうみまん ばあい あか う

じ ぶ ん じゅうぶん こきゅう にゅういん

なか と くすり てんてき はや う

ちい あか にゅういん し せ つ し ん せ い じしゅうちゅう

ちりょうしつ

びょういん

ຜົນກະທົບຈາກການໃຊຢາແກທອງເຄັງທ່ີພົບຫຼາຍ ແລະ ອາດເກີດຂື້ນໄດເຊັນ: 
ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຮາງກາຍມີໄຂສງ ມືສັນ ເປນຕົ້ນ. 
 
ກໍລະນີເດັກເກີດອອກມາໃນຊວງອາຍຖືພານອຍກວາ 34ອາທິດ ເດັກຈະບໍ
ສາມາດຫາຍໃຈດວຍໂຕເອງໄດ ແມຕອງໄດເຂົ້ານອນໂຮງໝເພື່ອໃຫຢາແກ
ອາການທອງເຄັງທາງນາສະໂລມ. ສວນເດັກການຂະຫຍາຍໂຕຍັງບໍສົມບນ
ເດກັນອຍທີ່ເກີດກອນການົດນັ້ນ ຕອງໄດນອນຮັກສາຢຫອງ  
“ຫອງຜປວຍວິກິດເກີດໃໝ(   

 )” ທີ່ຢໃນໂຮງໝເທົາ
ນັ້ນ. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

け ん さ

ちつ さいきん けんさ じき にんしん

しゅう しゅっさん ちか じき

ちりょう

ようせい しゅっさん せつめい

ちりょう じんつう はすい

にゅういん けい こうせいぶっしつ てんてき

す う じ か ん

あか かんせん

あかちゃん はいえん ずいまくえん じゅうしょう じょうたい

な う あか

こうせいぶっしつ てんてき ちりょう ほうほう

しゅっさん こうせいぶっしつ てんてき

こ う か て き

ເຊື້ອສະເຕບໂຕຄອດຄັສກບບີ(GBS)ຄື: ແມນເຊື້ອແບັດທີເລຍຊະນິດນື່ງ 

ທີ່ອາໃສຢປກະຕິໃນມົດລກ (ແບັດທີເລຍປະຈາຖິ່ນ) ກໍລະນີຍັງບໍທັນໄດ

ຖືພາ ຈະບໍເກີດໂທດໃດໆທັງນັ້ນ ແຕເມືອແມຢໃນລະຫວາງຖືພາຈະເຮັດ

ໃຫເກີດຜົນເສຍຂື້ນມາທັນທີ. ສະນັ້ນ ຈື່ງຈາເປນຕອງຮີບຮັກສາ ເພາະວາ

ເດັກທ່ີເກີດຜານທາງປາກມົດລກ ຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອແບັດທີເລຍGBS

ໄດ ເຊີງເປນເຊື້ອພະຍາດທີເກີດຜົນຮາຍແຮງຕເໍດັກນອຍເກີດໃໝ. 

 

ສວນເດັກທີ່ບໍໄດຕິດເຊື້ອແບັດທີເລຍ GBS ຕັ້ງແຕຢໃນທອງ ເມືອແມມີ

ອາການເຈັບທອງເກີດ ຫືຼ ຖົງນາຄາວປາແຕກ ກໍຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອຫຼັງ

ເກີດໄດ ຫືຼ ຂະນະກາລັງເກີດໄດເຊັນດຽວກັນ ເພື່ອປອງກັນເດັກເກີດໃໝບໍ

ໃຫມີການຕິດເຊື້ອໂຣກນີ້ ແມຄວນໄດຮັບຢາຂາເຊື້ອແບັດທີເລຍນີ້ທາງນາ

ສະໂລມພອມ. 

 

 ກວດພບົໄດແນວໃດ?

 ສາມາດກວດພົບເຊື້ອແບັດທີເລຍໃນມົດລກນີ້ໄດ ໂດຍຈະພົບໃນຊວງອາຍ

ຖືພາຕັ້ງແຕ 33 - 37ອາທິດ ຫຼື ຊວງໃກໄລຍະຈະເກີດ.

ຮກັສາໂຣກໄດແນວໃດ?

 ເຊື້ອແບັດທີເລຍ GBS ເປນເຊື້ອສວຍໂອກາດ ເວລາເຈບັທອງໃກຈະເກີດ 

ຫືຼ ຖົງນາຄາວປາແຕກ. 

ການຮັກສາແມນຕອງໄປນອນໂຮງໝເພື່ອຮັບຢາຂາເຊື້ອ (penicillin) ໂດຍ

ການໃຫນາສະໂລມເປນເວລາຫຼາຍຊວົໂມງ . 

ຖາເດກັເກີດໃໝຕດິເຊືອ້ຕອງງເຮັດແນວໃດ?

 ສວນໃຫຍເດກັຈະມີອາການປວຍເປນໂຣກປອດອັກເສບ ເຍ້ືອຫມສະ 

ໝອງອັກເສບ ແລະ ສດທາຍອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ. ເດັກແລກເກີດເມື່ອເກີດ

ອອກມາແລວ ຄວນໄດຮັບການຮັກສາດວຍຢາຂາເຊື້ອຜານທາງນາສະໂລມ 

ແລະ ໃນຊວງເວລາເກີດລກຄວນໃຫຢາຂາເຊື້ອທາງນາສະໂລມໃຫແມພອມ

ເຊັນດຽວກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫມີປະສິດຕິພາບໃນການຮັກສາໂຣກນີ້ຍີ່ງຂື້ນ.  

ເຊືອ້ສະເຕບໂຕຄອດຄັສກບບ ີ( )



 

 

 

 

 

くすり

てんてき くすり

くすり しきゅう で ぐ ち

つよ じんつう ぜんそく ひと つか

 

てんてき しきゅう で ぐ ち

よわ じんつう

じょうたい くすり つか つか かた

くすり すこ つか

ເມືອເຖີງເວລາເກີດລກ ໂດຍທາມະຊາດຮາງກາຍຈະລັງຮອກໂມນພອສຕາ

ແກລນດິນ (Prostaglandin) ແລ ະອອກຊີໂທຊີນ (Oxytocin) ເພື ່ອກະ

ຕນໃຫເກີດການເຈັບທອງເກດີ (ມົດລກຈະບີບຮັດຫຼາຍຂື້ນ).  

ແຕໃນກໍລະນີແມບໍຮສືກເຈັບທອງເກີດເລີຍ ພຽງແຕເຈັບທອງນອຍດຽວ ຫືຼ

ຕອງການໃຫແມ ຫຼ ືລກເກີດອອກມາໄວຂື້ນເປນຕົ້ນ ຢາເລັງເກີດຈະຖືກນາມາ

ໃຊໃນກໍລະນເີຫົຼານີ.້ 

ພອສຕາແກລນດີນ (Prostaglandin) ກັບ ອອກຊີໂທຊີນ (Oxytocin ) 

ແມນສານສັງເຄາະ ສາງຂື້ນມາຮຽນແບບ ໂດຍໃຫແມທາງນາສະໂລມ ເພື່ອຕນ

ໃຫຮສືກເລີ່ມເຈັບທອງເກດີ ແລະ ປວດແຮງຂື້ນກວາເກາົ.  

 ຮບແບບຢາເປນແນວໃດ?
 ພອສຕາແກລນດີນ  

ມີທັງຮບແບບປະສົມນາສະໂລມ ແລະຢາກີນ ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງຢາ ຈະ

ເຮັດໃຫປາກມົດລກຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກະຕນໃຫເຈັບທອງເກີດລກແຮງຂື້ນ

ເລ້ືອຍໆ ແຕຫາມໃຊຢານີ້ກັບຜປວຍທີເປນໂຣກຫອບຫືດ. 

ອອກຊີໂທຊີນ ( )  

ໃຫຢາທາງນາສະໂລມ ບໍໄດອອກລິດຊວຍໃຫມົດລກຂະຫຍາຍໂຕແຕຈະກະ

ຕນໃຫມີການເຈັບທອງເກີດ ແຕບໍຮນແຮງຫຼາຍ. 

 

ການໃຊຢາເລັງເກີດ ບໍວາຈະເປນຢາໂຕໃດ ຄວນເລືອກໃຊໃຫເໝາະສົມກັບ

ສະຖານະການ ແລະ ວິທີການໃຊຢາຄວນໃຊເທ່ືອລະນອຍໆຂື້ນໄປ.  

ຢາເລງັເກີດລກ
 



 

じんつうそくしんざい

あか じょうたい わる しゅっさん

ひつよう ちりょう はや しゅっさん

じんつうそくしんざい つか

じんつう は す い かんせん

あか じょうたい わる

にんしんこうけつあつしょうこうぐん

にんしんとうにょうびょう しんだん

あか わる えいきょう で よ て い び

しゅっさん

あか えいよう たいばん わる

あか じょうたい わる あか おお

じんつう よわ つよ しゅっさん

じ か ん あか じょうたい わる

つか

じんつうそくしんざい ふ く さ よ う

こ う か ひと ちが

てんてき こ う か

じんつうそくしんざい じんつう つよ

しきゅう は れ つ か の う せ い

じんつうそくしんざい つか かなら

そ つか

ເປນຫຍງັຕອງໃຊຢາເລັງເກີດ?
 ໃນກໍລະນີສະພາບຂອງເດັກນອຍທ່ີກາລັງໜາເປນຫວງນັ້ນ ຈາເປນຕອງ

ໃຊຢາເລັງເກີດຊວຍເພື່ອແກໄຂສະຖານະການດັງກາວ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫແມ

ເກີດລກໄດໄວຂື້ນ. 

ຍົກຕົວຢາງເຊັນ: ກໍລະນີຖົງນາຄາວປາແຕກກອນຈະເຈັບເກີດ ເດັກອາດມີ

ໂອກາດຕິດເຊື້ອໄດ ຫືຼ ຕົກຢໃນສະພາບທີເປນອັນຕະລາຍ ກລໍະນີນີ້ຖາແມຖືກ

ບົງມະຕິວາປວຍເປນໂຣກຄວາມດັນເລືອດສງ (HDP) ຫຼືເບົາຫວານໃນຂະນະ

ຖືພາ (GDM) ແມແລະເດັກອາດຈະໄດຮັບອັນຕະລາຍຖາເກີດເອງຕາມປກະຕິ.  

ກໍລະນີດັງກາວເຖີງມື້ຄົບກາເນີດແລວ ເດັກຍັງບໍເກີດ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກ

ສາຍຣົກເດັກນອຍໃນທອງສົງອາຫານໄປຫຼໍລຽງບໍຄອຍດີ ສຂະພາບເດັກໃນ

ທອງບໍຄອຍສົມບນ ເດັກມຕີົນໂຕໃຫຍເກີນໄປ ເປນຕົ້ນ. 

 ນອກນັ້ນ ການເຈັບທອງເກີດກໍບໍຮນແຮງ ຫຼື ເຈັບພຽງເລັກນອຍ ເຮັດໃຫໃຊ

ເວລາເກີດລກຫຼາຍຂື້ນ ອາດຈະສົງຜົນບໍດີຕໍລກໃນທອງ ແລະສຂະພາບຂອງ

ແມ ແລະເຮັດໃຫແມເມື່ອຍຫຼາຍຂື້ນອີກ. 

 

ຜົນຂາງຄຽງຈາກການໃຊຢາເລງັເກດີມີຫຼບື?ໍ 

ຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາຈະແຕກຕາງກັນ ຂື້ນຢກັບແຕລະບກຄົນ ການໃຊຢາ

ຜານທາງສະໂລມນີ້ຈະເຮັດໃຫເກີດຜົນຂາງຄຽງນອຍຫຼາຍ ສະນັ້ນ ຈື່ງສາມາດ

ໃຊຢາເລັງເກີດ ເພື່ອກະຕນການເຈັບທອງເກີດໄດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫມົດ

ລກເປດອອກ ແຕເຖີງຢາງໃດກໍຄວນໃຊຢານີ້ໃຫກົງກັນຕາມຂໍບົງໃຊຢາງເຄັງ

ຂັດ.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ເເມນການບອກເຖີງສີ່ງທີ່ຈະຕອງເຮັດຂະນະເກີດລກ ຫຼື ຫຼັງເກີດລກແລວ ຫືຼ

ການປກສາຫາລືກັບພະນັກງານເເພດໝ (ເຊັນ: ຜຊວຍທານໝ, ພະຍາບານ 

ເປນຕົ້ນ) ເຮົາຄວນກຽມພອມເພື່ອປກສານາພະຍາບານຕັ້ງແຕຊວງເວລາຖືພາ 

ກຽວກັບສີ່ງຕາງໆ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ ຫືຼ ເຮັດບໍໄດໃນໂຮງໝໂດຍສືກສາຈາກ

ຕົວຢາງດງັລມນີ:້ 

ເວລາເກດີລກ                     

ວິທີການເກີດລກ (ເຊັນ: ເກີດແບບທາມະຊາດ ເກີດແບບບໍເຈບັປວດ) ເຊີ່ງພໍ

ເດກັແລະຄອບຄົວ ຫຼື ໝເພື່ອນສາມາດເຂົ້າໄປຫອງເກດີນາໄດ. ທາເກີດ (ຢາກ

ລອງໃຊທາແບບໃດກໍໄດ) ແລະ ສາມາດແຈງຄວາມຕອງການອື່ນໆເພີ່ມເຕີມໄດ. 

ຕົວຢາງເຊັນ: 

ຢາກເກີດແບບບໍເຈບັປວດ  

ຢາກເກີດແບບນອນຕະແຄງ  

ຢາກໃຫພໍເດກັແລະເພື່ອນຢນາ  

ຢາກຟງເພງທີມັກ 

ຢາກໃຊນາມັນຫອມລະເຫີຍ ຫືຼ ກີ່ນຫອມຮວມນາ  

ຢາກຖາຍວິດີໂອ ເວລາລກເກີດອອກມາ. 

ຫຼັງເກດີລກ                  

ຄວນບອກກຽວກັບສາສະໜາ ຫຼ ືປະເພນີຂອງປະເທດໂຕເອງ (ເຊັນ: ອາຫານ ຫືຼ 

ຮບແບບການໃຊຊີວິດ)  

ຕົວຢາງເຊັນ: 

ບໍກີນຊີ້ນໝ 

ຍາກກີນແກງທ່ີຄອບຄົວເຮັດມາໃຫ 

ບໍອາບນາ  

ຍາກອະທິຖານຂໍພອນ  

ກຽວກບັເດັກແລກເກດີ                                

ຄວນບອກສີ່ງທ່ີຍາກເຮັດ ຫືຼ ບໍຢາກໃຫເຮັດກັບເດັກທ່ີເກີດອອກມາໃໝ.  

ຕົວຢາງເຊັນ: ບໍຍາກໃຫເດັກດື່ມນົມຊົງ ຫຼື ນົມສາເລັດຮບ ເປນຕົ້ນ.  

ແຜນການເກດີລກ
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ກໍລະນີມີສີ່ງທີ່ຕອງການຍາກເຮັດ ໃຫໝາຍເຄື່ອງໝາຍ ☑ ລົງໃນຫົວຂໍນັ້ນ 

ຫືຼຂຽນຄວາມຕອງການເພີ່ມເຕີມລົງໃນບອກອື່ນໆ. 

ເວລາເກດີລກ                              

 ຍາກເກີດລກແບບບໍເຈບັ  

 ຍາກໃຫພໍເດັກເຂົ້າຫອງເກີດນາ 

 ຍາກອະທິຖານຂໍພອນ  

 ຍາກໃຊນາມັນຫອມລະເຫີຍເພື່ອຜອນຄາຍ  

 ຍາກຖາຍວິດີໂອ ເວລາລກເກີດອອກມາ 

ຄວາມຕອງການອື່ນໆ  

 

 
 

ຫຼັງເກດີ                              

 ບໍກີນຊີ້ນໝ 

 ຍາກກີນແກງທ່ີຄອບຄົວເຮັດມາໃຫ  

 ບໍອາບນາ  

 ຢາກອະທິຖານຂໍພອນ  

ຄວາມຕອງການອື່ນໆ 

 

ກຽວກບັເດກັເກີດໃໝ                           

 ບໍໃຫດື່ມນົມຊົງ ຫືຼ ນົມສາເລັດຮບ 

 ຍາກໃຫດື່ມນົມສາເລັດຮບທ່ີນາມາເອງ 

 ຍາກອມເດັກເກີດໃໝທັນທີ 

ຄວາມຕອງການອື່ນໆ  

 

 

ແຜນການເກດີລກ
ຊື ່- ນາມສະກນ :                                        

ເລກບດັປະຈາຕວົ :                                        

ວນັຄບົການດົເກດີ :                    



 

 

 

 

 

 

ຫັຼງຈາກເກີດລກແລວ ແມຈະຫຍງຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອຍງາຍທກໆມື້. 

ເພາະວາສະພາບຮາງກາຍຫຼັງເກີດລກຈະອອນເພີຍຫຼາຍ ແລະ ຕອງພົບກັບ

ເດັກນອຍຮອງໄຫຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ຮອງຫາແມເພື ່ອໃຫຮັບຮສີ່ງຕາງໆ 

ຕົວຢາງເຊັນ: ເວລາຜາອອມປຽກ ຫີວນົມ ຫຼ ືຍາກຮອງກຮໍອງທັນທີໂລດ. 

 

ແມຈະໃຊເວລາສວນໃຫຍໄປກັບການປຽນຜາອອມເດັກ ແລວໃຫນົມລກ

ແລວກໍປຽນຜາອອມອີກ ແລະ ເອົາລກເຂົ້ານອນ ຫືຼກໍອາດຈະຕອງໃຫນົມອີກ

ຄັ້ງ ຈົນຮສືກເວລາໃນນື່ງມື້ຈະຜານຢາງວອງໄວ. 

 

ໃນຊວງເວລາຮີບດວນແມຈະຮສືກເມື່ອຍເພຍສະສົມ ອາລົມບໍດີ ງຸດງ ິດງາຍ 

ອາດເຖິງຂັ້ນຮອງໄຫອອກມາໄດ. 

 

ແຕແມມືໃໝທກຄົນມີປະສົບການເຊັນດຽວກັນໝົດ ບໍແມນເລື້ອງແປກທີ່ເຮົາ

ຈະດແລລກບໍຄອຍເກັງ ແມກັບລກຫາໄດພົບກັນຄັ້ງແລກ ຕອງໃຊເວລາປບ

ຄວາມຮສືກເຂົ້າຫາກັນ ເມືອລກຮອງໄຫຢາຟາວຮີບຮອນອມ ຄວນຫາວິທີ

ກອມເດັກໃນແບບທີຕົນເອງຍາກເຮັດໃຫໄດ ແລະແມກໍບໍໄດພະຍາຍາມເຮັດ

ພຽງແຕຄົນດຽວ ແຕພວກເຮົາຄອຍຊວຍເຫືຼອຢຄຽງຂາງແມໆທກຄົນສະເໝີ. 

 

ສະພາບຮາງກາຍແມຫຼັງເກດີລກ         

ພາຍຫຼັງເກີດລກແລວ ການກັບມາຢສະພາບເດີມຂອງມົດລກເປນເລື້ອງໃຫຍ

ຫຼັງເກີດທັນທີ ອາດຈະຍັງມີເມັດເລືອດແດງ ແລະ ກອນເລືອດໄຫຼອອກມາ ຫຼື 

ມີອາການປວດທອງ ເມືອເວລາຜານໄປປະມານ 1-2ອາທິດ ປະລິມານເລືອດຈະ

ລດລົງ ປຽນສີເປນສີເຫຼືອງ ຫືຼ ສີຂາວ ຫັຼງຈາກກັບບານໄປແລວຖາຍັງມີເລືອດ

ສີແດງສົດໄຫຼອອກມາໃຫຮີບໄປພົບໝໂດຍດວນ.  

ປາກມົດຈະເປດກວາງໃຫເດກັເກີດອອກມາໄດ ແລະ ຈະໃຊເວລາປະມານ 4 - 6 

ອາທິດມົດລກຈື່ງຈະເຂົ້າອ ເວລາເຂົ້າອາງອາບນາ ຫຼື ລົງອາບໃນສະລອຍນາໃຫ

ລະມັດລະວັງກັບເຊື້ອພະຍາດທ່ີຈະເຂົ້າທາງປາກມົດລກ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ

ເປນໄຂໄດ ຫັຼງຈາກໄດຮັບການກວດຮາງກາຍແລວວາ  “ບໍເປນຫຍັງ” ປະມານ 

1ເດືອນຜານໄປ ຈື່ງສາມາດໄປລົງອາງອາບນາ ຫືຼ ລອຍສະລອຍນາໄດ.  

ການດາລົງຊີວິດຫຼງັເກີດລກ



 

ການວາງແຜນຄອບຄົວ                   

ໂດຍປກະຕິ ການມີເພດສາພັນກອນປະຈາເດືອນມາຄັ້ງແລກ ຫັຼງເກີດລກ ອາດ

ຈະມີໂອກາດຕັ້ງທອງໄດ ແລະ ເຮົາອາດຈະເຄີຍໄດຍີນວາລະຫວາງໃຫລກກີນ

ນົມແມ ຈະມີໂອກາດຕັ້ງທອງໄດຍາກ ເຊີ່ງບໍແມນຄວາມຈີ່ງ ມີໂອກາດຕັ້ງທອງ

ໄດເຊັນກັນ. ຄວນຖາໃຫສະພາບຮາງກາຍຂອງແມ ແລະ ການລຽງລກພອມ

ສາກອນ ຈື່ງຄອຍປກສາກັບຄຄອງເລື້ອງການປອງກັນ ຫືຼ ວາງແຜນການມີລກ

ຄົນຕໍໄປ ໂດຍໄລຍະປະມານ 1ປ ຄືເວລາທີ່ເໝາະສົມສາລັບການຕັ້ງທອງຄັ້ງຕໍ

ໄປ. 

ວິທກີານຄມກາເນດີ               

ໃນປະເທດຍີ່ປນຜຊາຍນິຍົມໃຊຖົງຢາງອະນາໄມເປນສວນໃຫຍ ສວນວິທີການ 

ອື່ນໆເຊັນ: ການໃຊຢາເມັດຄມກາເນີດ ຫືຼ ໃຊຮວງຄມກາເນີດ(IUD) ຈື່ງຈາ

ເປນຕອງປກສາແພດສາກອນ ແລະ ຫັຼງເກີດລກຄວນໄດຮັບການຢນຢນການ

ໃຊ (ໃຊຮວງຫືຼຢາຄມກາເນີດ) ຈາກແພດ ຫືຼ ພະຍາບານພະດງຄັນສາກອນ. 



 

ວິທີຄມກາເນີດ ຕັ້ງແຕຍາມໃດ 

ຜຊາຍ 

ຖົງຢາງອະນາໄມ ຂະນະມີເພດສາພັນ 

ເຮັດໝັນ ເມືອໃດກໄໍດ 

ຜຍີງ 

ຫັຼງເກີດແຕ 2 ເດືອນຂື້ນໄປ 

ຢນຢນແລວວາບໍຍາກມີລກ 

ຢາເມັດຄມກາເນີດ ຖາເປນໄປໄດຫັຼງເກີດລກໄດ 

6 ເດືອນຂື້ນໄປ ກໍລະນີບໍ

ສາມາດໃຊວິທີການຄມ 

ກາເນີດແບບອື່ນໄດໃນຊວງ 

6ອາທິດ ເຖີງ 6ເດືອນຫຼັງເກີດ 

ວິທີຄມກາເນີດ ຕັ້ງແຕເວລາໃດ? 

ຜຍີງ ຮວງປະຄອງມົດລກ ຫັຼງເກີດ 2 ເດືອນຂື້ນໄປ 

ທາໝັນ ຍີງຕັ້ງທອງທີເກີດເອງ 

ຫັຼງເກີດ 2-3 ມື້ 

ຍີງຕັ້ງທອງໂດຍຜາເກີດ 

ເຮັດໝັນພອມຕອນຜາເກີດ



 
 

 

 

 

 

 

ສວນໃຫຍໂຮງໝໃນປະເທດຍີ່ປນ ແມນຈະແນນາໃຫລກກີນນົມດວຍນົມ

ແມ ແລະຄວນມາພົບປະໂອລົມກັບພະຍາບານປະດງຄັນລວງໜາ ຊວງໄລຍະ

ເວລາຕອນຖືພາ ແລະ ບອກເຖີງຄວາມຕອງການວາຍາກລຽງລກດວຍນົມແມ 

ຫືຼ ນົມສາເລັດຮບ. 

ພາຍຫຼັງເກີດລກແລວ ຊວງໄລຍະນອນໃນໂຮງໝ (ປະມານ 1 ອາທິດ) ຈະໄດ

ຮັບການຝກສອນວິທີໃຫນົມລກ ຈົນເຖີງອອກຈາກໂຮງໝ. ໂຮງໝຈະມີທັງ

ແບບໃຫແມກັບລກຢຫອງດຽວກັນ ແລະ  ແບບທີ່ແແຍກລກໄປລຽງຢຫອງ

ເດກັນອຍເກີດໃໝ ເຊີ່ງເວລາແລະຈານວນຄັ້ງຈະແຕກຕາງກນັ. 

ນານມົແມ                                   

ນານົມແມຫັຼງເກີດລກຈະບມໍາທັນທີ ແຕຕອງໃຫລກດດແລວນານົມຈື່ງຈະມາ

ໃນວັນທີ 3 ຫຼັງເກີດ. ບໍຟາວຮີບຮອນ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫລກດດເປນເວລາ

ຕິດຕໍກັນດົນ. ນານົມແມທີ່ອອກມາຄັ້ງແລກເອີ້ນວາ: “ນານົມເຫຼືອງ (

)” ຈະມີສີເຫຼືອງຂນໆ ມີຄນປະໂຫຍດສງຊວຍເຮັດໃຫເດກັນອຍມີພມ

ຕານທານສງຕໍກັບພະຍາດຕາງໆ ເຖີງຈະໄຫຼອອກມາມີປະລິມານນອຍ ແຕຄວນ

ໃຫລກດື່ມເພາະມຄີນຄາສງ. 

ໂດຍທົວໄປແລວ ເດັກເກີດໃໝຊວງ 2-3 ມື້ທາອິດ ຈະຍັງມີພະລັງງານສະສົມ

ທີ່ຕິດມາຈາກທອງແມ ພອມກັບດື່ມນານົມເຫຼືອງພຽງຢາງດຽວກໍພຽງພໍແລວ 

ແລະ ຫັຼງຈາກເດກັໄດດື່ມນົມທາອິດຂອງແມ ລກຈະຍາກກີນນົມແມອີກທັນທີ 

ຫືຼ ອາດຈະນອນເຖີງ 3 ຊົວໂມງຕິດຕໍກັນ ແລະ ສະລັບກັນໄປແບບບໍແນນອນ. 

ການໃຫນົມລກຄວນເໝາະສົມກັບກົນໄກຂອງເດັກເກີດໃໝ. ໃນ 1ມື້ ຈະໃຫ

ນົມລກປະມານ 10ຄັ້ງ (8 - 10ຄັ້ງ).  

ຫັຼງໃຫນົມລກໄດ 3 - 4ມື້ ແມຈະຮສືກເຕົ້ານົມຮອນ ແລະ ແຂງເປນສັນຊາດ 

ຕະຍານວາມີນານົມຫຼາຍຂື້ນ ສີຂອງນານົມກໍຈະປຽນໄປ.  

ຫັຼງຈາກ 3 - 4 ມື້ ລກຈະເລີ່ມຄນເຄີຍກັບການດື່ມນົມແມ ແລະ ນາໜັກໂຕກໍ

ຈະຄອຍໆເພີ່ມຂື້ນ ກໍລະນີທີ່ບໍສາມາດໃຫນົມລກດວຍນານົມແມໂດຍກົງ 

ເນື່ອງຈາກສຂະພາບຂອງແມ ແລະ ລກບໍພອມ ຄວນປກສາພະຍາບານປະດງ

ຄັນກຽວກັບວິທີຮີດນານົມດວຍມື ສວນແມທ່ີລຽງລກດວຍນົມຝງ ລະຫວາງ

ນອນໃນໂຮງໝຈະມີການສອນວິທີການຊົງນົມໃຫພອມອີກ. 

ການໃຫນມົລກ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວິທກີານໃຫນມົລກ              

ວາງດານລມຂອງຫົວນົມເທີງຮີບປາກດານລມຂອງລກໃຫຄົງທີ ແລວໃຫປາກ

ຂອງລກອົມບໍລິເວນຫົວນົມທັງໝົດ (ບໍລິເວນມສີີຜີວຂອງຫົວນົມ) ແລວດດ

ນົມໄດ ປາກຂອງລກຄວນເປດກວາງອອກ ແລະ ດູນົມຢາງເປນຈັງຫວະສະໝາ

ສະເໝ.ີ 

ກໍລະນໃີດແດ ທີ່ຄວນໂທລະສັບມາຂຄໍາປກສາ                     

 ເຕົ້ານົມຄັດ ເຈັບ ແລະ ມີກອນແຂງ 

 ມີໄຂໜາວສນັ ແລະ ໄຂຂື້ນສງ 40 ອົງສາ  

 ເຈບັຫົວນົມ 

 ມີເລອືດອອກບໍລິເວນຫົວນົມ 

 ລກຖາຍ ຫືຼ ຍຽວຫຼາຍຄັ້ງ ແຕມີປະລິມານນອຍລົງ ຮອງໄຫທັນທີເວລາ

ດື່ມນົມ 

 ອື່ນໆ ກໍລະນີເກີດຄວາມສົງໃສລັງເລ 

ເດັກນອຍຈະບໍຮອງໄຫສະເພາະຫີວນົມພຽງຢາງດຽວ ແຕມີຫຼາກຫຼາຍສາເຫດ 

ເຊັນ: ເຫງ ົານອນ ຮອນ ຍາກຫ້ີຼນນາເປນຕົ້ນ.  

ການເຝາເບີ່ງເດັກນອຍເລື້ອຍໆ ຈື່ງເປນສີ່ງສາຄັນ ຖາເກີດບັນຫາການໃຫນົມ

ລກ ສວນໃຫຍຄວນມາກວດສຂະພາບຢໂຮງໝບອນທີ່ເກີດໃຫ ພາຍໃນ 1 

ເດືອນ ແລະ ສາມາດໄປຂໍຮັບບໍລິການຈາກໂຮງໝ  ຫືຼ ສະຖານທີພະຍາບານປະ

ດງຄັນອື່ນໆໄດ (ມີພະຍາບານປະດງຄັນຖາຊວຍໃຫບໍລິການ) ກຽວກັບການ

ໃຫນົມແມ ຄວນກຽມຫາສະຖານພະຍາບານປະດງຄັນທີ່ຢໃກບານທານ  ຫຼື 

ບານເກດີທານໄວລວງໜາ.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ນາໜກັເດກັເກີດໃໝລດລົງບເໍປນຫຍງັບ?ໍ 

 ຫຼັງຈາກເດັກນອຍເກີດມາໄດ 3-4ມື້ ນາໜັກຈະລດລົງເນື ່ອງຈາກ

ປະລິມານນານອຍກວາປະລິມານຍຽວ ແລະ ອາຈົມທີ່ອອກມາ ແຕຖານາໜັກ

ລດລົງບໍກາຍ 10% ຂອງນາໜັກແລກເກີດກໍບໍມີບັນຫາແຕຢາງໃດ ຫຼັງຈາກ 

1ອາທິດ ຫືຼ 10ມື້ ນາໜັກຈະຄອຍໆເພີ່ມຂື້ນເທ່ືອລະນອຍ. 

 

ເດກັເກີດໃໝຕວົເຫຼືອງບເໍປນຫຍງັບ?ໍ  

 ພາວະຕົວເຫຼືອງ (ຜີວໜັງມີສເີຫືຼອງ) ເປນພາວະທີ່ພົບໄດງາຍໃນເດັກເກີດ 

ໃໝ ໂດຍເກີດຂື້ນຫຼັງເກີດໄດ 3 - 4ມື້ ໜາແລະຕາຂາວຈະມີສີເຫຼືອງ ແລະຈະ

ຫາຍໄປພາຍໃນ 1ອາທິ ຫືຼ 10ມື.້  

ສາເຫດທ່ີເຮ ັດໃຫເດ ັກນ ອຍຕົວເຫ ຼ ືອງ ເກ ີດມາຈາກສານບີລ ິຣ ບີນ  

( ) ຫຼືສານທ່ີເຮັດໃຫເກີດເປນສີເຫຼືອງ ແລະ ສານເຮໂມໂກລບິນ 

( ) ຢເທີງເມັດເລອືດແດງພາຍໃນຮາງກາຍຂອງເດັກເກີດ 

ໃໝຈະມີການປຽນແປງ ໄລຍະເລີ່ມເປນເດັກໃນທອງ (Fetus) ຈົນເຖີງເປນຜ

ໃຫຍ (Adult) ແລະເມັດເລືອດແດງຈານວນຫຼາຍຈະເກີດການແຕກສະລາຍຫັຼງ

ເກີດ ການແຕກສະລາຍຂອງເມັດເລືອດແດງຈະເຮັດໃຫເກີດມີສານສີເຫຼືອງບິ

ລີຣບິນຈານວນຫຼາຍຂື້ນສະນັ ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫຜີວໜັງເປນສີເຫຼືອງເອີ້ນວາ:   

“ພາວະຕົວເຫຼືອງ”.  

ໂດຍທວົໄປ ສານບິລິຣບີນຈະອອກນອກຮາງກາຍທາງຖາຍໜັກ  ແຕຮາງກາຍ

ເດັກເກີດໃໝຍັງເຮັດວຽກບໍສົມບນຄືຜໃຫຍ ເຮັດໃຫການກາຈັດສານບິລິຣ

ບີນອອກນອກທາງຖາຍໜັກຈື່ງນອຍຫຼາຍ ເລີຍເຮັດໃຫເກີດອາການປວຍ

ດງັກາວ ຊື່ງເຮົາສາມາດວັດແທກຄາຂອງບິລິຣບີນໄດຈາກການກວດເລືອດ ແຕ

ຖາເດັກແຂງແຮງຮອງໄຫໄດ ດື່ມນົມໄດກບໍໍຈາເປນຕອງກວດ.  

ຖາມີອາການຮນແຮງຫຼາຍຂື້ນ ຈະມີວິທີຮັກສາ ເຊີ່ງເອີ້ນວາ “ການສອງສາຍ

ແສງໄຟ (Phototherapy)” ແລະເດັກນອຍເກີດໃໝທີ່ກີນນົມແມຈະມີ

ອາການຕົວເຫຼືອງດົນ ແຕຖາແຂງແຮງແລະກີນນົມໄດຫຼາຍກໍບໍຕອງເປນຫວງ. 

 

 

 

 

 

(ເດັກເກີດໃໝ)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປນຫຍງັຕອງດືມ່ນາເຊືອ່ມວຕິາມນີ ເຄສອງ (K 2)? 

 ເດັກເກີດໃໝຈະມີປະລິມານວິຕາມີນ 2 ບໍພຽງພໍ ຖາຂາດວິຕາມີນ 2 

ຈະເຮັດໃຫເລືອດແຂງໂຕຊາ ແລະ ເຮັດໃຫເລືອດອອກງາຍຕາມບໍລິເວນສະ 

ໝອງຫຼືທາງລະບົບອາຫານ ເພື່ອປອງກັນອາການດັງກາວ ເດັກນອຍເກີດໃໝ

ຄວນໄດດື່ມນາເຊ່ືອມວິຕາມີນ 2 ໃນຊວງໄລຍະນອນຢໃນໂຮງໝ 

(ຕັ້ງແຕເກີດຈນົເຖີງມື້ອອກໂຮງໝ) ແລະ ກີນຕໍເນື່ອງປະມານ 1ເດືອນ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ເປນຫຍງັຕອງເຈາະເລອືດຈາກສົນ້ຕນີເດັກນອຍ 
 ເພື່ອເອົາເລືອດໄປກວດຊອກຫາຄວາມຜິດປກະຕິຂອງໂຣກກາມະພັນມາ

ແຕເກີດ (Inborn error of metabolism) ຈະດາເນີນການກວດເລືອດກັບ

ເດັກນອຍທກຄົນ ໃນວັນທີ4ຫຼ ັງເກີດ ໂດຍຕອງເຈາະເລືອດຈາກສົ ້ນຕີນ

ເດກັນອຍ ຫຼັງຈາກກວດເລືອດແລວຈະແຈງຜົນກວດໃຫຮທາງໄປສະນ.ີ 

ການນັດກວດສຂະພາບເດກັເກດີໃໝ ໄດເມືອໃດແດ?
 ຜານໄປປະມານ 1ເດືອນ ທີ່ໄດອອກຈາກໂຮງໝທີເກີດລກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ

ຈະມີການກວດເຊັກຄວາມຜິດປກະຕິ ຫືຼ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກນອຍ

ເກີດໃໝ ຫຼັງເກີດໄດໃນຊວງເດືອນທີ່3 ເດືອນທີ່6 ເດືອນທີ່9 ແລະຊວງອາຍ

ຄົບ 1ປ ເຮົາສາມາດພາເດັກນອຍເກີດໃໝໄປກວດໄດຕາມສນອະນາໄມປະຈາ

ເມືອງ ຫືຼ ແຂວງ (ສວນໃຫຍຈະບໍເສຍຄາໃຊຈາຍ) ຫືຼ ຕາມໂຮງໝ ຫລັງຈາກ

ໄປແຈງເກີດແລວ ທາງຫອງການປກຄອງເມືອງຈະສົງໃບນັດກວດມາໃຫທາງ

ໄປສະນ.ີ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ໃບແຈງເກດີສງົໄດຢໃສ? 

 ໃບແຈງເກີດ ( ) ຈະຢ (ເບື ້ອງຂວາມື) ຂອງ

ໃບຢງຢນການເກີດ ( ) ຊື່ງຈະໄດຮັບຈາກເຈົ້າ 

ໜາທີຂອງໂຮງໝເວລາອອກໂຮງໝ ແລະ ຕອງໄດໄປຢນໃບແຈງເກີດພາຍໃນ 

14ມື້ ຫຼັງເກີດລກແລວ ຕອງໄດໄປແຈງຢຫອງວາການປກຄອງເມືອງທີ່ທານ

ອາໃສຢ ພອມແຈງຊື່ ແລະ ນາມສະກນຂອງເດັກນອຍພອມ. 

 ໃຫນາປມຕິດຕາມແມແລະເດັກ (Boshi-techou) ກັບກາຈາອີນກັງໄປ

ພອມ ສວນເງີນຊວຍເຫຼ ືອຄາເກີດລກບາງສວນ ສາລັບຜເຮັດບັດປະກັນ

ສຂະພາບ ຈະໄດຮັບຫຼັງຈາກຢນທະບຽນຮອງຂໍແລວ. 

 

 ເງນີຊວຍເຫຼອືຄາເກດີລກບາງສວນ ແມນຫຍງັ? 

 ເງ ີນຊວຍເຫຼ ືອຄາເກີດລກບາງສວນ ( ) 

ເປນຄວາມຊວຍເຫຼືອທີ່ສາມາດຂໍຮັບໄດ ສາລັບຜທີເຮັດປະກັນສຂະພາບໄວ

ສາມາດຍືນຂໍຮັບໄດຫັຼງຈາກຖືພາໄດ 4ເດືອນ (85 ມື້) ຂື້ນໄປຈົນເຖີງຫັຼງເກີດ

ລກ ແລະ ຈະໄດຮັບເງີນຊວຍເຫຼືອປະມານ 420,000 ເຍນ ຕໍເດັກ 1ຄົນ (ຂໍ

ມນລາສດ ປ 2019 ເດອືນ ພະຈກິ). 

 ລະບຽບ ຫຼື ໃບສະໝັກຂໍໄດຈາກພະແນກປະກັນສຂະພາບທີ່ເຈົ້າກາລັງເຮັດຢ 

ຫືຼ ຕິດຕໍກັບໝວຍງານປະກັນສຂະພາບ ຫືຼ ຫົວໜາບໍລິສັດ ເມື່ອມີການປຽນ

ປະກັນສຂະພາບລະຫວາງຖືພາພອມ. 

ລະບົບການຊວຍເຫຼືອທາງສງັຄົມ



 

   

 ການຍຽມຍາມເດກັເກດີໃໝເປນຄແືນວໃດ?       

 ພາຍຫຼັງເກີດລກໄດພາຍໃນ 28ມື້ ກະລນາສົງໄປສະນີ (ບັດເຊີນຍຽມເດັກ

ເກີດໃໝ - ) ທີແນບຢໃນປມຄມືແມ ແລະ 

ເດັກເພື່ອຂໍໃຫເຈົ້າໜາທີອະນາໄມ ຫືຼ ພະຍາບານປະດງຄັນມາຍຽມຢເຮືອນ 

ແລະ ກວດເຊັກສຂະພາບຮາງກາຍແມແລະລກນອຍ. 

 

 ມີສະຖານທີພາເດັກນອຍໄປໃສໄດແດ? 

 ເປນສະຖານທີສາລບັໃຫແມ ແລະ ລກນອຍຫຼີ້ນນາກັນ ຫຼ ືປກສາຫາລືກັບ

ເຈົ້າໜາທີຜຊຽວຊານຕາງໆໄດຈະມີທັງໝົດ 3ປະເພດ ຄື: “ລານສາທາລະນະ 

( )”, “ສນ ( )”, “ອາຄານເດັກນອຍ ( )” ແລະ 

ລອງໄປຕິດຕໍສອບຖາມຕາມສະຖານທີລັດໃກບານທານເພື່ອຂໍລາຍລະອຽດ

ເພີ່ມເຕີມໄດ. 

ລານສາທາລະນະ ( ) 
ເປນສະຖານທີຮັບຄາປກສາກຽວກັບສີ່ງທີ່ກັງວົນໃຈ ຫຼື ການດແລເດັກນອຍ

ໂດຍຈະມີເຈົ້າໜາທີເບີ່ງແຍງເດັກນອຍປະຈາຢທີ່ນັ້ນ ສວນໃຫຍໃນ 1ອາທິດ

ຈະເປດບໍລິການຫຼາຍກວາ 3ມື້ ເຈົ ້າຈະໄດພົບປະໂອລົມກັບບັນດາແມໆ

ຄົນອື່ນໆ ແລະ ກາຍເປນເພື່ອນຫ້ີຼນນາກັນເລຍີ.  

 

ສນ ( ) 
ເປນສະຖານທີຮັບປກສາກຽວກັບສີ່ງກັງວົນໃຈ ຫຼື ການດແລເດັກນອຍຮວມ

ກັບລານສາທາລະນະ ຢນີ້ຈະມີຜຊຽວຊານເຊັນ: ເອື້ອຍລຽງເດັກນອຍ ຫືຼ 

ພະຍາບານ ສະນັ້ນ ຈື່ງສາມາດສອບຖາມສີ່ງທີ່ຍາກຮໄດຕະຫລອດ ຈະເປດ

ບໍລິການ 5ມື້ຂື້ນໄປຕໍອາທິດ. 

ອາຄານເດກັ ( )
ເປນສະຖານທຈີັດໂປແກມການຫ້ີຼນສາລັບເດັກເກີດໃໝ ເຮັດໃຫສາມາດຫ້ີຼນ

ກັບເດກັຄົນອື່ນໆໄດ ບໍມີແຕເດກັເກີດໃໝເທົານັ້ນ ແຕຍັງມີນັກຮຽນຊັ້ນປະ 

ຖົມ ມັດຖະຍົມຕົ້ນ ມັດຖະຍົມປາຍ ເຂົ້າມາຫຼີ້ນນາຢນີ້ໄດຢາງອິດສະຫຼະ ແລະ 

ມີເຈົ້າໜາທີລຽງເດັກເກີດໃໝພອມ ເປດບໍລິການ 3ມື້ຂື້ນໄປຕໍອາທິດ. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ການສັກວັກຊີນປອງກັນໂຣກຂອງປະເທດຍີ່ປນ ຈະມີວັກຊີນພື້ນຖານ ຫຼື ວັກ

ຊີນບັງຄັບ ແລະ ວັກຊີນແບບບໍບັງຄັບ. 

ສວນໃຫຍຈະສັກໃຫເດັກນອຍກອນເຂົ້າຮຽນປະຖົມ ເຮົາຄວນວາງແຜນການ

ສັກໃຫເໝາະສົມກັບສະພາບຮາງກາຍຂອງເດັກນອຍ.  

ວກັຊີນພືນ້ຖານ              

ວັກຊີນປອງກັນໂຣກພື້ນຖານ ( ) ພາຍໃຕກົດ 

ໝາຍຂອງປະເທດຍີ່ປນ ຈະບັງຄັບໃຫສັກວັກຊີນເມືອມີອາຍຄົບຕາມເກນທ່ີ

ການົດ. ຖາມາສັກວັກຊີນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ການົດໄວ ບໍຕອງໄດເສຍຄາ

ໃຊຈາຍໃດໆ. 

ວກັຊີນບບໍັງຄັບ                       

ວັກຊີນບໍບັງຄັບ (  ) ສາລບັຜຕອງການສັກເທາົນັ້ນ ຈະເສຍ

ຄາໃຊຈາຍດວຍໂຕເອງ. 

 ບາງບອນຈະຊວຍຮັບຜິດຊອບເສຍຄາໃຊຈາຍໃຫ ກະລນາໄປກວດສອບ

ກັບໜວຍງານລັດທ່ີກຽວຂອງ. 

 ວັກຊີນປອງກັນໄວຣັດໂຮຕາ ໂຣກຄາງໝ (ໂຣກຕິດເຊື້ອຕອມນາລາຍ

ໃຕກົກຫອັກເສບ) ວັກຊີນປອງກັນໄຂຫວັດໃຫຍ ເປນຕົ້ນ. 

 

ຕາຕະລາງສັກວກັຊີນປອງກນັໂຣກ          

ຕາຕະລາງສັກວັກຊີນປອງກັນໂພະຍາດ ເບີ່ງໄດຢເວັບໄຊລມນີ ້ ຫຼື ກວດເບີ່ງ

ຈາກແຫຼງອາງອີງຕາງໆໄດ ຫຼື ກະລນາປກສາແພດປະຈາບານກຽວກັບວິທີການ

ສັກວັກຊີນຂອງແຕລະທອງຖີ່ນ. 

 

ຕາຕະລາງສັກວັກຊີນປອງກັນໂຣກຜານການສະນັບສະໜນ ໂດຍສະມາຄົມ

ເດ ັກນ ອຍຂອງປະເທດຍ ີ ່ປ ນ(ອ ັບເດດ ປ  2019 ເດ ືອນ ພະຈ ິກ)

ແຫຼງອາງອີງ: ສະມາຄົມເດກັນອຍຂອງຍີ່ປນ 

ການສັກວກັຊນີປອງກັນໂຣກ



 
 

ຕາຕະລາງສັກວັກຊີນປອງກັນໂຣກ (ອັບເດດ ປ 2019 ເດືອນ ພະຈິກ) 

ແຫຼງອາງອີງ: ອົງກອນບໍຫວັງຜົນກາໄລ ( ) ຮຈັກວັກຊີນປອງກັນໂຣກ 

( ) ໂຮວຈິນ ໂອະ ຊິດເຕະ) ສະມາຄົມປກປອງເດັກ 

( )

ຕາຕະລາງປອງກັນໂຣກຫຼາກຫຼາຍພາສາ (ອັບເດດ ປ 2019 ເດອືນ ເມສາ) 

 

ປະເພດຂອງພາສາມີ: ອັງກິດ ຈີນ ອີນໂດເນເຊຍ ສະເປນ ຟລິປນ  ຶເນປານ 

ຫວຽດນາມ ບັງກາລາເທດ ປອກຕຍການ ພະມາ. 

ແຫຼງອາງອີງ: ອົງກອນບໍຫວັງຜົນກາໄລ ( ) ຮຈັກວັກຊີນປອງກັນໂຣກ 

( ) ສະມາຄົມປກຄອງເດັກ 

( )

ຂໍມນກຽວກບັວກັຊີນປອງກນັໂຣກ        

ຂໍມນໂດຍລະອຽດກຽວກັບວັກຊີນປອງກັນໂຣກເດັກເກີດໃໝ ສາມາດເບີ່ງໄດ

ເວບໄຊລມນີ:້ 

 

ວັກຊີນປອງກັນໂຣກກັບສຂະພາບ  

ປະເພດພາສາມີ: ອັງກິດ ຈີນ ເກົາຫຼີໃຕ ຫວຽດນາມ ສະເປນ ປອກຕຍການ ໄທ

ອີນໂດເນເຊຍ ຟລິປນ ເນປານ  ເປນຕົ້ນ. 

ແຫຼງອາງອີງ: ສນວິໄຈວັກຊີນປອງກັນພະຍາດ 



 

 

 

 

 

 

ຂະນະຖພືາ (ຜປວຍນອກ)                            

ປມຕິດຕາມແມແລະເດັກ 

ການກວດສຂະພາບທອງ 

ຕຽງກວດພາຍໃນ 

ການກວດພາຍໃນ 

ແມນການກວດມົດລກຕອງຖອດສະລິບແລວຂື້ນໄປນອນເທີງ
ຕຽງກວດພາຍໃນ ຖາໃສໂສງຄວນແກໂສງອອກພອມ 

ການກວດຍຽວ 

(ຄາສັບທີໃ່ຊຫຼາຍສາລັບການເກດີລກ) 



 

ການວັດຄວາມດັນເລືອດ 

ການຊັງນາໜັກ 

ການກວດເລືອດ 

ການກວດພະຍາດຕິດຕໍ 

ການກວດອັດຕາຊາວ 

ຫຼືເອີ້ນວາ “ການກວດເອໂກ ( )” 
ກວດອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈ

ເດັກນອຍ 

ຫຼືເອີ້ນວາ “ກວດດອບເລ ີ( )” 
ການກວດເຊວປາກມົດລກ 

ຫຼືເອີ້ນວາ “ການກວດສະເມຍ” 
ການກວດຕົກຂາວ 

ຫຼືເອີ້ນວາ “ການກວດສານຄັດລງັ” 



 

 

ການກວດສຂະພາບຂອງລກໃນທອງ 
( )

ການກວດສະພາບຂອງເດັກກັບການເເນນຕືງໜາທອງ  
ໃຊເວລາກວດປະມານ 40-60 ນາທ ີ

ການົດມື້ເກີດ 

ການນັດມື້ສາລັບການເກີດລກ ຄວນປກສາກັບແພດ  
ເພາະສວນໃຫຍຈາເປນຕອງນັດລວງໜາ 
ແລະມີການເສຍຄາໃຊຈາຍນາ. 

ຂະນະເກດີລກ (ຊວງເວລາເກດີລກ)       

ຮສືກປວດຖາຍໜັກ 

ແຖຂົນທີອະໄວຍະວະເພດ 

ສວນທະວານ 

ໃຫນາສະໂລມ  



 

 

ສດລົມຫາຍໃຈເຂົາ້ເລິກໆ  

ຫາຍໃຈເຂົ້າ 

ຫາຍໃຈອອກ 

ຜອນຄາຍ 

ຂືງຄາງ 

ຢອນກົ້ນລົງຕຽງເກີດ 

ອອກແຮງເບັງ 

ຖາງຂາອອກ 

ມືນຕາ 

ແວກປາກມົດລກ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ສາຍບືເດັກ 

ເລືອດອອກ 

ປຽນເຄື່ອງນງ 

 

ນອນຫຼັບພັກຜອນ 

 

ກັບໄປຫອງ 

 

ຫຼັງເກດີ (ຫຼງັເກີດລກ) 

ກີນຢາ 

ເຊົ້າ 

 

ສວາຍ 

 

ຄາ 

 

ຫຼັງອາຫານ 

 



 

 

 

 

 

ຈານວນຄັ້ງທີໄປຍຽວ 

 
ຍຽວບໍອອກ 

ຈານວນຄັ້ງທີຖາຍໜັກ 

 

ຖາຍບໍອອກ 

ປະລິມານອາຫານໃນແຕລະມື ້

ທັງໝົດ 

ເຄິ່ງນື່ງ 
1 ໃນ 3  

ກີນບໍໄດເລີຍ 

ຂໍເບີ່ງຜາອະນາໄມ 

ປະລິມານເລືອດ 

ຫຼາຍ 
ນອຍ  

ເທົາເກາົ  



 

 

 

 

 

 

 

 

ຂໍເບີ່ງແຜທີປາກມົດລກ 

ຂໍເບີ່ງໜາທອງ 

ເຈັບ 

 

ຮນແຮງ  

ບໍຮນແຮງ ,ເລັກນອຍ  

ໝຂໍກວດ 

 
ຂໍເຈາະເລືອດ 

ເຈັບເຕົ້ານົມ 

 

ຄັດເຕົ້ານົມ 

 

ເຕົ້ານົມຮອນ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຈັບຫົວນົມ 

 
ໃຫນົມລກ 

 
ທາອມແບບງຽງ 

 

ທາອມແບບຕັ້ງແນບລາຕົວ 

 
ທາອມແບບນອນຂວາງເທີງຕັກ 

 
ທາອມລກໝາກບານ 

ທາແອນຫຼັງ 

 
ອາບນາໃຫລກ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແນນາການອາບນາໃຫລກ 

 

ແນນາການອອກໂຮງໝ 

 

ຊວງເວລາຍຽມ 

 
ຊວງເວລາອອກຈາກໂຮງໝ 

 
ອາບນາ 

 

ວີນຫົວ 

 

ເຈັບຫົວ 

 

ອາການປວດຮາກ 

 

ອອນເພຍເມື່ອຍ 

 



 

ການສະແດງອອກຂອງເດກັ                

ບໍກີນນົມແມ 

ບໍກີນນົມຊົງ 

ບໍເອືອມອອກມາ 

ຮອງໄຫງາຍແລະໄຫຕະຫຼອດ 

ໄຫບໍຢດ 

ອມກອດລກ 

ນົມຊົງ 

 

 



 

 

 

ຜາອອມເດັກ 

ປຽນເສື້ອຜາເດັກ 

ຕອງການຝາກລກນອຍນື່ງ 

 
ຕອງການຄວາມຊວຍເຫຼືອ 

ບໍເຂົ້າໃຈ 

 

ຫອງພັກເດັກນອຍເກີດໃໝ 

 

ຊັງນາໜັກ 

 

ກວດສຂະພາບເດັກ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ໄທ                               

ໂຮງໝຢປະເທດໄທຈະກຽມສີ່ງຂອງທ່ີຈາເປນສາລບັການນອນໂຮງໝ ຫືຼ ຂອງ

ໃຊສາລບັເດັກນອຍເກີດໃໝໃຫພອມ ດວຍເຫດນີ້ເຮົາຈື່ງສາມາດເຂົ້າໄປນອນ

ໃນໂຮງໝໄດເລີຍໂດຍບໍຕອງກຽມຫຍັງໄປກໄໍດ ແຕຢປະເທດຍີ່ປນຕອງກຽມ

ຂອງຕາງໆເຫົຼານີ້ດວຍຕົວເອງ. 

ອຕີາລ ີ                             

ໝໃຊເວລາກວດສັ້ນຫຼາຍ ຈື່ງຄວນກຽມຄາຖາມທີ່ຢາກປກສາເພື່ອຈະຖາມໝ

ໄວລວງໜາ ແລະໃນພາສາຍີ່ປນຄາສັບຄວາມໜາຍດຽວກັນ ແຕມີວິທີເວົ້າ

ຫຼາກຫຼາຍສານວນເຊັນ: ການໃຫນົມລກ ອາດໃຊຄາວາ “ໂອບໄປ”, “ໂບນີວ”, 

“ໂອຈິຈ”ິ ເປນຕົ້ນ ເຮັດໃຫຮສືກງ ົງ ຈົນກວາຈະຄນເຄີຍ. 

ລດັເຊຍ                           

ເຖີງແມນວາສາມ ີຫືຼ ຄົນໃນຄອບຄົວຈະເຂົ້າໃຈພາສາຍ່ີປນ ແຕສວນໃຫຍການ

ແປເນື້ອໃນຍັງບໍລະອຽດປານໃດ ເຖິງແມນວາຈະເຂົ້າໃຈຄາສັບທາງທລະກິດ

ຫຼາຍແຕຄາສັບທາງການແພດມີຫຼາຍໂພດເຮັດໃຫເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະ ບໍເຂົ້າໃຈ

ເລີຍ ກັບຄາອະທິບາຍຕາງໆຂອງແພດ ສະນັ້ນ ຄິດວາຄວນມີນາຍແປພາສານາ 

ກໍລະນີຕອງການອະທິບາຍເລື້ອງສາຄັນ. 

ຈນີ                                

ໂຮງໝໃນປະເທດຍີ່ປນ ເວລາກວດສຂະພາບເດັກໃນທອງສັ້ນຫຼາຍ ແລະ ຄາ

ອະທິບາຍກບໍໍລະອຽດ ຖາຟງແລວບໍເຂົ້າໃຈ ຄວນຮີບບອກໝໃຫຮຈະແຈງວາ: 

ບໍເຂົ້າໃຈ. 

ປາກດິສະຖານ                           

ດວຍຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ ແມຍີງຖືພາຕອງໄດຮັບການດແລຈາກໝ ຫືຼ 

ແພດປະດງຄັນທີເປນຜຍີງເທົານັ້ນ ແລະ ຂະນະຖືພາແມຕອງໄດອົດອາຫານ 

(ຈາກັດມື້ອາຫານ) ກະລນາປກສາຫາລືລວງໜາຈະດີກວາ. 

 

ຂໍສະເໜຈີາກບນັດາແມໆຄນົຕາງປະເທດໃນຍີປ່ນ

 



ຄມແືນນາສາລບັແມແລະເດກັເກດີໃໝ 

ຈັດທາໂດຍ 
ອົງກອນວິໄຈແລະສະໜັບສະໜນຊວຍເຫືຼອດານສຂະພາບນານາຊາດ 
(RASC) ຈັດພິມ ປ 2020 ເດືອນ ມີນາ 
ຫວົໜາກອງບນັນາທກິານ 
ອິກະລະຊິ ຢຄະຣ ິ
ກອງບນັນາທກິານ 
ຊິໂມະດະ ຄະນະ. ໂອຄະ ມິຢກິ. ອເອະຄ ຊະຈິໂຮ. ອິກະລະຊິ ໂທະຊິໂອະ 

ຜແປ 
ພາສາອນິໂດເນເຊຍ 

ລິຊກາ ອະມາເລຍ ຟເທຍນິສສາ ອາຣິຟ 
ພາສາປອກຕຍການ 

ທຶທິຢາ ເຄລລີ ່ຢມ ິ
ພາສາຫວຽດນາມ 

ນຽວເຍນ ເລ ທາວ ແວນ 
ພາສາຝລັງ 

ຟຈິຕະ ມະໂດະຄະ 
ພາສາຕາກາລອກ (ຟລປີນ) 

ທະເຄະຮະລະ ຣບີ ້
ພາສາເນປານ 

ມະຮາຈານ ຣາວ ິ
ພາສາເຍຍລະມນັ 

ໂທກະມິ ຢຄະຣ ິ
ພາສາລດັເຊຍ 

ມຊາຟາໂຣວາ ມາຣິຍາ 
ພາສາໄທ 

ປຍາວັນ ເປງທາ 
ພາສາຈນີ 

ອັນເຄໂຊ 
ພາສາເກາົຫຼ ີ

ຄິມຮີວກຽວ 
ພາສາອງັກດິ 

ທະນະກະ ນະມິຄ ິ
ພາສາລາວ 
              ອິນາງາກ ິສວັນເພັງ 
ພາບໂດຍ 

ອິຊິໂນະ ຟມິໂຄະ 



 
 ຕດິຕສໍອບຖາມ 

ອົງກອນວິໄຈແລະສະໜັບສະໜນຊວຍເຫຼືອດານສຂະພາບນານາຊາດ ( )

ຄມືເລມນີ້ເປນລິຂະສິດຂອງອົງກອນວິໄຈແລະສະໜັບສະໜນຊວຍເຫຼືອດານສຂະ 

ພາບນາໆຊາດ ( ). ຜອານສາມາດນາໄປໃຊໄດໂດຍບເໍສຍຄາໃຊຈາຍໃດ .ໆ ໂດຍ

ສາມາດດາວໂລດຄມືເລມນີ້ໄດຈາກເວບໄຊ .ກໍລະນີຕອງການສາເນາົ

ພິມຄມືເລມນີ້ກະລນາຕິດຕໍທາງກອງບັນນາທິການລວງໜາ

ຖາເກີດບັນຫາກຽວກັບການໃຊຄມືນີ້ ທາງທີມງານ  ຂໍອະນຍາດ ບໍສະແດງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆທັງສີ້ນ ແລະ ຂໍໃຫທກທານເຂົ້າໃຈຍອມຮັບເງື່ອນໄຂດັງກາວ

ກອນການໃຊປມຄມນືີ້. 
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