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ຊ່ວຍເຫຼືອ	ເດັກ	ຂອງ	ສະຫະ	ປະຊາ	ຊາດ	(UNICEF),	ແລະ		ຄູ່	ຮ່ວມ	ອື່ນໆ.	ໃນ	ຂະນະ	
ດຽວ	ກັນ,	ແຜນ	ປະຕິບັດ	ງານ	ສຳລັບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ໃນ	ເຂດ	ພາກ	ພື້ນ	ປາ	ຊີ	ຟິກ	ຕາເວັນຕົກ	
(2014-2020)	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ພັດທະນາ	ຂຶ້ນ	ໂດຍ	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ເຂດ	ພາກ	ພື້ນ	
ປາ	ຊີ	ຟິກ	ຕາເວັນຕົກ		ແລະ	UNICEF	ເຂດ	ພາກ	ພື້ນ	ອາຊີ	ປາ	ຊີ	ຟິກ.	ທັງ	ສອງ	ແຜນ	ງານ	
ໄດ້	ເນັ້ນ	ໜັກ	ບັນດາ	ການ	ປະຕິບັດ	ທີ່	ສຳຄັນ	ທີ່	ບັນດາ	ລັດ	ທີ່	ເປັນ	ສະມາຊິກ		ແລະ		ຄູ່	ຮ່ວມ	
ພັດທະນາ	ສາມາດ	ມີ	ສ່ວນ	ຮ່ວມ	ໃນ	ການ	ເພີ້ມ	ອັດຕາ	ການ	ລອດ	ຊີວິດ	ຂອງ	ເດັກ	ເກີດ	
ໃໝ່,	ໂດຍ	ສະເພາະ	ແມ່ນ	ການ	ຍົກ	ລະດັບ	ຄຸນ	ນະ	ພາບ	ຂອງ	ການ	ບໍລິການ.	
ການ	ສະໜັບສະໜຸນ	ບັນດາ	ລັດ	ທີ່	ເປັນ	ສະມາຊິກ	ເພື່ອ	ປັບປຸງ	ຫຼັກການ	ປະຕິບັດ	ດ້ານ	ກລີ	
ນິກ,	ປັດຈຸ	ບັນ	ສຳນັກງານ	ເຂດ	ພາກ	ພື້ນ	ໄດ້	ພັດທະນາ	ການ	ເບິ່ງແຍງ	ທີ່	ຈຳເປັນ	ສຳລັບ	

ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່:	ປຶ້ມ	ຄູ່	ມື	ສຳລັບ	ການ	ປະຕິບັດ	ດ້ານ	ກລີ	ນິກ	ສະບັບ	ກະ	ເປົ໋າ.	ປຶ້ມ	ຄູ່	ມື	ເຫຼັ້ມ	
ນີ້	ໄດ້	ສະໜອງ	ຂໍ້	ແນະນຳ	ຂອງ	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ໃນ	ແຕ່	ລະ	ຂັ້ນ	ໃຫ້	ແກ່	ບັນດາ	ຜູ້	
ໃຫ້	ບໍລິການ	ສຸຂະພາບ	ໃນ	ການ	ເບິ່ງແຍງ	ແມ່	ໃນ	ລະຫວ່າງ	ການ	ເຈັບທ້ອງ	ເກີດ	ລູກ		ແລະ		
ໄລຍະ	ເກີດ	ລູກ		ແລະ		ການ	ເບິ່ງແຍງ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ໃນ	ໄລຍະ	ຫຼັງ	ເກີດ.	ໂດຍ	ເນື້ອ	ຫາ	ເຫຼົ່າ	
ນີ້,	ພະນັກງານ	ແພດ	ຈະ	ໄດ້	ຮັບ	ຂໍ້	ແນະນຳ	ທີ່	ໄດ້ຜົນ		ແລະ		ມີ	ລາຄາ	ຖືກ	ທີ່	ສາມາດ	ຈັດ	ຕັ້ງ	
ປະຕິບັດ	ໄດ້	ຢ່າງ	ງ່າຍດາຍ	ແມ້	ແຕ່	ໃນ	ຂັ້ນ	ຊຸມ	ຊົນ.	ຕົວຢ່າງ,	“ອ້ອມ	ກອດ	ທຳ	ອິດ”	ແມ່ນ	
ຂັ້ນ	ຕອນ	ທີ	ງ່າຍດາຍ	ແຕ່	ສຳຄັນ	ຫຼາຍ	ໃນ	ການ	ເບິ່ງແຍງ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ໃນ	ທັນທີ	ທັນໃດ	
--	ເນັ້ນ	ໜັກ	ໃສ່	ການ	ເພີ້ມ	ທະວີ	ການ	ສຳຜັດ	ລະຫວ່າງ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ກັບ	ແມ່-ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	
ການ	ພິສູດ	ແລ້ວ	ວ່າ	ມີ	ຜົນ	ໄດ້	ຮັບ	ທີ່	ດີ	ຂຶ້ນ	ຢ່າງ	ໄວວາ		ແລະ		ຊັດ	ເຈນ.	ພ້ອມ	ນັ້ນ	ຍັງ	ມີ	ການ	
ເອົາໃຈໃສ່	ຢ່າງ	ເປັນ	ພິເສດ	ຕໍ່	ການ	ປະຕິບັດ	ຕ່າງໆ	ຕາມ	ປົກກະຕິ	ທີ່	ເປັນ	ອັນຕະລາຍ		ແລະ		
ຕ້ອງ	ໄດ້	ຖືກ	ຂັດຂວາງ.	ດ້ວຍ	ຄວາມ	ຕັ້ງໃຈ	ຮ່ວມ	ກັນ	ແລະ		ຄວາມ	ພະຍາຍາມ	ຢ່າງ	ບໍ່	
ຢຸດ	ຢັ້ງ	ຂອງ	ພວກ	ເຮົາ	-	ຄຽງ	ຄູ່	ກັບ	ຄຳ	ແນະນຳ	ທາງ	ພາກ	ປະຕິບັດ--	ພວກ	ເຮົາ	ສາມາດ	
ປັບປຸງ	ລ້ານໆ	ຊີວິດ	ໃຫ້	ດີ	ຂຶ້ນ....	ແລະ		ຊ່ວຍ	ຊີວິດ	ເດັກນ້ອຍ	50,	000	ຄົນ	ໃນ	ທຸກໆ	ປີ.	

ທ່ານ	ຊິນ	ຢອງ	ຊູ	(Shin	Young-soo,	MD,	Ph.D.)
ເອກ	ອະທິບໍດີ,	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ເຂດ	ພາກ	ພື້ນ	ປາ	ຊີ	ຟິກ	ຕາເວັນຕົກ
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ຄຳ	ຂອບໃຈ
ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ຂໍ	ສະແດງ	ຄວາມ	ຮູ້	ບຸນຄຸນ	ມາ	ຍັງ	ບັນດາ	ຜູ້	ຊ່ຽວຊານ	ດັ່ງ	ຕໍ່	ໄປ	ນີ້,	
ຜູ້	ທີ່	ມີ	ສ່ວນ	ຮ່ວມ	ໃນ	ການ	ທົບ	ທວນຄືນ	ດ້ານ	ວິຊາ	ການ,	ສຳລັບ	ຄຳ	ຄິດ	ຄຳ	ເຫັນ		ແລະ		ຂໍ້	
ແນະນຳ	ຂອງ	ເຂົາເຈົ້າ	ເພື່ອ	ການ	ປັບປຸງ	ໃໝ່	ໃນ	ການ	ເບິ່ງແຍງ	ທີ່	ຈຳເປັນ	ສຳລັບ	ເດັກ	ເກີດ	
ໃໝ່:	ປຶ້ມ	ຄູ່	ມື	ສຳລັບ	ການ	ປະຕິບັດ	ດ້ານ	ກລີ	ນິກ	ສະບັບ	ກະ	ເປົ໋າ:	ທ່ານ	ສາດສະດາຈານ	
ເທຣ	ເວີ	ດຸກ	(Prof.	Trevor	Duke),	ອຳນວຍ	ການ/ຫົວໜ້າ,	ສູນ	ສຸຂະພາບ	ເດັກ	
ສາກົນ,	ສູນ	ຄວາມ	ຮ່ວມ	ມື	ເພື່ອ	ການ	ຄົ້ນ	ຄ້ວ	າ		ແລະ		ອົບຮົມ	ກ່ຽວ	ກັບ	ສຸຂະພາບ	ເດັກ	
ເກີດ	ໃໝ່		ແລະ		ເດັກນ້ອຍ	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ,	ເມວ	ເບິນ,	ອ໋ອດ	ສະ	ເຕຣ	ເລຍ;	ດຣ.	
ອູ	ວີ	ເອີ	ວານ	(Dr.	Uwe	Ewald),	ສາດສະດາຈານ/ຫົວໜ້າ	ກົມ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ວິທະຍາ,	
ກົມ	ສຸຂະພາບ	ແມ່		ແລະ		ເດັກ.	ໂຮງໝໍ	ມະຫາວິທະຍາໄລ	ອັບ	ສາລາ,	ອັບ	ສາລາ,	
ສະ	ວີ	ເດັນ;	ດຣ.	ເຟັງ	ກີ	(Dr.	Feng	Qi),	ຫົວໜ້າ,	ພະ	ແນກ	ມໍ	ລະ	ສຸມ,	ພະ	ແນກ	
ເດັກ,	Peking	University	First	Hopsital,	ປັກ	ກິ່ງ,	ສາທາລະນະ	ລັດ	ປະຊາຊົນ	
ຈີນ;	ດຣ.	ໂຈນ	ສະ	ກິນ	ເນີ	(Dr.	Joan	Skinner),	ອາຈານ	ສອນ	ອາວຸໂສ,	ໂຮງຮຽນ	

ພະຍາບານ	ປະລິນຍາ	ຕີ,	ຜະດຸງຄັນ		ແລະ		ສາທາລະນະ	ສຸກ,	Victoria	University	
of	Wellington,	ເວວ	ລິງ	ຕັນ,	ນິວ	ຊີ	ແລນ;	ດຣ.	ຈອນ	ເມີ	ເຣ	(Dr.	John	Murrey),	
ທີ່	ປຶກສາ	ສຸຂະພາບ	ສາກົນ,	ສະຫະລັດ	ອາເມລິກາ		ແລະ		ດຣ.	ນາ	ບີ	ລາຊາ	ກາ	(Dr.	
Nabila	Zaka),	ຊ່ຽວຊານ	ສຸຂະພາບ	ແມ່		ແລະ	ເດັກ,	ພະແນກການ	ລອດ	ຊີວິດ	ຂອງ	
ເດັກນ້ອຍ		ແລະ		ການ	ພັດທະນາ,	UNICEF	ເຂດ	ພາກ	ພື້ນ	ອາຊີ	ປາ	ຊີ	ຟິກ,	ບາງກອກ,	
ໄທ	ແລນ.	
ຂໍ	ສະແດງ	ຄວາມ	ຮູ້	ບຸນຄຸນ	ເປັນ	ພິເສດ	ມາ	ຍັງ	Kalusugan	ng	Mag-Ina	(KMI,	ຟີ	
ລິບ	ປິນ)	ແລະ		ປະທານ,	ດຣ.	ມາ	ເຣຍ	(Dr.	Maria	Asuncion	Silvestre)	ຜູ້	ທີ່	ຮວບ	
ຮວມ	ການ	ປ່ຽນແປງ		ແລະ		ກະກຽມ	ສະບັບ	ຮ່າງ	ທຳ	ອິດ	ຂອງ	ປຶ້ມ	ຄູ່	ມື	ສຳລັບ	ການ	ປະຕິບັດ	
ດ້ານ	ກລີ	ນິກ	ສະບັບ	ກະ	ເປົ໋າ.	
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ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກອງ	ປະຊຸມ	ໃຫ່	ຍ	ຄັ້ງ	ທີ	IX	ຂອງ	ພັກ	ໄດ້	ວາງ	ຄາດໝາຍ	ແມ່ນ	ປະຕິບັດ	ທິດ	ນຳ	ເອົາ	
ການ	ກັນ	ພະຍາດ	ແລະ	ສົ່ງເສີມ	ສຸຂະພາບ	ເປັນຕົ້ນ	ຕໍ	ໄປ	ພ້ອມ	ກັບ	ການ	ຖື	ເອົາ	ການ	
ປິ່ນປົວ	ທີ່	ມີ	ຄຸນ	ນະ	ພາບ	ແລະ	ສະໜອງ	ການ	ບໍລິການ	ດ້ານ	ສາທາລະນະ	ສຸກ	ຢ່າງ	
ທົ່ວ	ເຖີງ	ເປັນ	ສຳຄັນ,	ເຮັດ	ໃຫ້	ພົນລະເມືອງ	ລາວ	ມີ	ສຸຂະພາບ	ດີ,	ບັນລຸ	ເປົ້າ	ໝາຍ	
ສະຫັດ	ສະ	ວັດ	ດ້ານ	ການ	ພັດທະນາ.ທີ່	ກ່ຽວຂ້ອງ	ກັບ	ຂົງເຂດ	ສາທາລະນະ	ສຸກ	
ແມ່ນ	ດ້ານ	ການ	ພັດທະນາ	ທີ	4	ແລະ	5	ຄື	ຫຼຸດຜ່ອນ	ອັດຕາ	ການ	ເສຍ	ຊີວິດ	ຂອງ	ເດັກ	
ແລະ	ປັບປຸງ	ສຸຂະພາບ	ຂອງ	ແມ່.	

ຂົງເຂດ	ສາທາລະນະ	ສຸກ	ໄດ້	ມີ	ຄວາມ	ຕັ້ງໜ້າ	ເພື່ອ	ປະກອບສ່ວນ	ເຮັດ	ໃຫ້	ເປົ້າ	ໝາຍ	
ສະຫັດ	ສະ	ວັດ	ດ້ານ	ການ	ພັດທະນາ	(MDG)	ທີ	1,	6	ນີ້	ສຳເລັດ	ຜົນ	ໃນ	ນັ້ນ	ໄດ້	
ປັບປຸງ	ແລະ	ຂະຫຍາຍ	ຕາ	ໜ່າງ	ການ	ບໍລິການ	ສຸຂະພາບ	ໃຫ້	ທົ່ວ	ເຖີງ	ສູ່	ປະຊາຊົນ	
ບັນດາເຜົ່າ	ແລະ	ໃຫ້	ມີ	ຄຸນ	ນະ	ພາບ	ເທື່ອ	ລະ	ກ້າວ	ໂດຍ	ເນັ້ນ	ໃສ່	ວຽກ	ງານ	ບໍລິການ	
ປິ່ນປົວ	ຢູ່	ແຕ່	ລະ	ຂັ້ນ.

38%	ຂອງ	ການ	ເສຍ	ຊີວິດ	ໃນ	ເດັກ	ລຸ່ມ	5	ປີ	ຢູ່	ສປ	ປລາວ	ແມ່ນ	ການ	ເສຍ	ຊີວິດ	ໃນ	
ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ເຊີ່ງ	ສ່ວນ	ໃຫຍ່	ແມ່ນ	ປະກົດ	ຂຶ້ນ	ໃນ	ໄລຍະ	3	ມື້	ທຳ	ອິດ	(ຂໍ້	ມູນ	ຈາກ	
IGME	1990-2012;	LRHS2000,	2005;	LSIS2011/2012)

ຈຸດປະສົງ	ຂອງ	ການ	ສ້າງ	ຄູ່	ມື	ສະບັບ	ນີ້	ແມ່ນ	ໃຫ້	ພະນັກງານ	ແພດ	ຜູ້	ຊຳນານ	ການ	
ຊ່ວຍ	ເກີດ,	ລວມ	ເຖິງ	ນາງ	ຜະດຸງຄັນ,	ພະຍາບານ,	ທ່ານໝໍ	ແລະ	ຜູ່	ອຶ່ນໆທີ່	ມີ	ສ່ວນ	
ຮ່ວມ	ໃນ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ໄດ້	ທັງ	ເປັນ	ບ່ອນ	ອີງ	ໃນ	ການຈັດຕັ້ງ	ປະຕິບັດ	ໃຫ້	
ເປັນ	ເອກະ	ພາບ	ກັນ	ໃນ	ສະຖານທີ່	ບໍລິການ	ທຸກໆ	ລະດັບ	ແລະ		ຫຼຸດຜ່ອນ	ອັດຕາ	
ການ	ເສຍ	ຊີວິດ	ຂອງ	ເດັກ.

ໃນ	ນາມ	ຂອງ	ການ	ນຳ	ກະຊວງ	ສາທາລະນະ	ສຸກ	ຂໍ	ຂອບໃຈ	ນຳ	ພະນັກງານ	ທຸກ	ທ່ານ	
ຂອງ	ກົມ	ປີ່ນ	ປົວ,	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ພ້ອມ	ດ້ວຍ	ພາກສ່ວນ	ທີ່	ກ່ຽວຂ້ອງ	ເຊັ່ນ	ສູນ	
ພັດທະນາ	ສຸຂະພາບ	ສຳ	ຫຼັບ	ເດັກ,	ການ	ແພດ	ບໍ່	ມີ	ພົມ	ແດນ	ແລະ	ອົງການ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	
ເດັກ	ທີ່	ໄດ້	ປະກອບສ່ວນ	ຢ່າງ	ຫ້າວຫັນ	ໃຫ້ການ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	ດ້ານ	ວິຊາ	ການ	ຢ່າງ	
ເຂັ້ມແຂງ	ໃນ	ການ	ປັບປຸງ	ຄູ່	ມື	ເຫຼັ້ມ	ນີ້	ຈົນ	ສຳເລັດ	ແລະ	ຂໍ	ສະແດງ	ຄວາມ	ຂອບໃຈ	ຕໍ່	
ອົງການ	KOICA	ປະຈຳ	ສປປ	ລາວ	ທີ່	ຊ່ວຍເຫຼືອ	ງົບປະມານ	ໃນ	ການ	ຈັດ	ພິມ.

ນະຄອນຫຼວງ	ວຽງ	ຈັນ,	ວັນ	ທີ	
ລັດຖະມົນຕີ	ວ່າການ	ກະຊວງ	ສາທາລະນະ	ສຸກ
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ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ
ເພື່ອ	ບັນລຸ	ເປົ້າ	ໝາຍ	ສະຫະ	ສະ	ຫັວດ	ທີ	4,	5	ຈະ	ເຮັດ	ແນວໃດ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ຫຼຸດຜ່ອນ	ອັດຕາ	
ການ	ເສຍ	ຊີວິດ	ຂອງ	ເດັກ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ການ	ໃຫ້ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່,	ຫຼັງ	ເກີດ	ໂດຍ	
ແນໃສ່	ຊົ່ວໂມງ	ທຳ	ອິດ	ແລະ	ມື້	ທຳ	ອິດ	ຂອງ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຈື່ງ	ມີ	ຄວາມ	ຈຳເປັນ	ທີ່	ຈະ	ຕ້ອງ	
ໄດ້	ປະຕິບັດ	ໃຫ້	ເອກະ	ພາບ	ໃນ	ໂຮງໝໍ	ໃນ	ທຸກໆ	ຂັ້ນ.	
ປະຈຸ	ບັນ	ຢູ່	ໃນ		ສປ	ປລາວ	ອັດຕາ	ການ	ຕາຍ	ໃນ	ເດັກ	ເຫັນ	ວ່າ	ຍັງ	ສູງ	ຊື່ງ	ໃນ	ຈຳນວນ	
ເດັກນ້ອຍ	ທີ່	ເກີດ	ມີ	ຊີວິດ	100	ຄົນ	ໃດ	ຈະ	ມີ	3-4	ຄົນ	ຕາຍ	ແຕ່	ອາຍຸ	ບໍ່	ທັນ	ເຖີງ	1	ເດືອນ,	
8	ຄົນ	ເສຍ	ຊີວິດ	ກ່ອນ	ອາຍຸ	ໄດ້	1ປີ	ແລະ	11	ຄົນ	ເສຍ	ຊີວິດ	ກ່ອນ	ອາຍຸ	ໄດ້	5	ປີ
ການ	ບົວລະບັດ	ຮັກສາ	ເດັກ	ໃນ	ໄລຍະ	ເກີດ	ໄຫ່	ມ	ທີ່	ຖືກຕ້ອງ	ແມ່ນ	ມີ	ຄວາມ	ສຳຄັນ	ຫຼາຍ	ໃນ	
ການ	ຊ່ວຍ	ໃຫ້	ເດັກ	ມີ	ຊີວິດ	ລອດ		ແລະ	ຊ່ວຍ	ປ້ອງ	ກັນ	ເດັກ	ຕໍ	ການ	ເກີດ	ເປັນ	ພະຍາດ	ຊື່ງ	
ຈະ	ເຮັດ	ໃຫ້	ອັດຕາ	ການ	ຕາຍ	ໃນ	ເດັກ	ເກີດ	ໄຫ່	ມ	ກໍ່	ຄື	ອັດ	ຕາ	ການ	ຕາຍ	ໃນ	ເດັກ	ອາຍຸ	ຫຼຸດ	
1	ປີ		ໃຫ້	ຫຼຸດ	ນ້ອຍ	ຖອຍ	ລົງ	ເປັນ	ລຳດັບ.
ເປົ້າ	ໝາຍ	ຜູ້	ຊົມໃຊ້	ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ການ	ປະຕິບັດ	ຕົວ	ຈິງ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ນີ້	ແມ່ນ	
ພະນັກງານ	ແພດ	ເປັນ	ຜູ້	ຊ່ວຍ	ເກີດ	ເຊັ່ນ:	ນາງ	ຜະດຸງຄັນ,	ພະຍາບານ,	ທ່ານໝໍ	ແລະ	
ຜູ່	ອຶ່ນໆ	ທີ່	ມີ	ສ່ວນ	ຮ່ວມ	ໃນ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່.	ມັນ	ຈະ	ຊ່ວຍ	ພະນັກງານ	ແພດ	
ໃຫ້	ດຳເນີນ	ຕາມ	ຂັ້ນ	ຕອນ	ຂອງ	ການ	ກະກຽມ	ສະຖານທີ່,	ມາດຕະຖານ	ທີ່	ຄວນ	ລະວັງ	
ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ປະຕິບັດ	ໃນ	ໄລຍະ	ການ	ເກີດ	ໄຫ່	ມ	ແລະ	ໄລຍະ	ຫລັງ	ເກີດ	ໂດຍ	ແນໃສ່	
ຊົ່ວໂມງ	ທຳ	ອິດ	ແລະ	ມື້	ທຳ	ອິດ	ຂອງ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່.	ດ້ວຍ	ວິທີ	ການ	ທີ່	ງ່າຍ,	ປະຕິບັດ	
ຖືກຕ້ອງ	ແລະ	ມີ	ຫລັກ	ຖານ	ເປັນ	ທີ່	ຍອມຮັບ	ຢ່າງ	ກວ້າງຂວາງ	ໃນ	ທົ່ວ	ໂລກ.
ຂ້າພະເຈົ້າ	ຫັວງ	ຢ່າງ	ຍິ່ງ	ວ່າ	ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ເຫຼັ້ມ	ນີ້	ຄົງ	ຈະ	ເປັນ	ປະໂຫຍດ	ຫຼາຍ	ແກ່	ແພດ	ໝໍ	
ລາວ	ທີ່	ມີໜ້າ	ທີ່	ປິ່ນປົວ	ບົວລະບັດ	ຮັກສາ	ເດັກ	ເກີດ	ໄຫ່	ມ	ຢູ່	ຕາມ	ສະຖານທີ່	ບໍລິການ	
ສາທາລະນະ	ສຸກ	ຕ່າງໆ	ແຕ່	ຂັ້ນ	ສູນ	ກາງ	ຈົນ	ເຖີງ	ຂັ້ນ	ຮາກ	ຖານ	ເພາະ	ເນື້ອ	ໃນ	ເປັນ	ພາສາ	
ລາວ		ແລະ	ໃນ	ການ	ປະຕິບັດ	ບໍ່	ໄດ້	ມີ	ການ	ຮຽກຮ້ອງ	ໃຫ້	ມີ	ອຸປະກອນ	ເຄື່ອງມື	ທີ່	ທັນ	

ສະໄໝ	ຫັຍ	ງ	ຫຼາຍ.
ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ນີ້	ສາມາດ	ພົກ	ພາ	ໄປ	ມາ	ໄດ້	ສະດວກ,	ໄດ້	ຊີ້	ແຈງ	ຂັ້ນ	ຕອນ	ປະຕິບັດ	ຕ່າງໆ	ເພື່ອ	
ນຳ	ໃຊ້	ໃນ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຊຶ່ງ	ສາມາດ	ປະຕິບັດ	ໄດ້	ໃນ	ສະຖານທີ່	ທີ່	ໃຫ້ການ	
ບໍລິການ	ທຸກໆ	ລະດັບ.
ເນື້ອ	ຄວາມ	ທີ່	ບັນຈຸ	ຢູ່	ໃນ	ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ຫົວ	ນີ້	ໄດ້	ອິງ	ໃສ່	ຄູ່	ມື	ການ	ດູ	ແລ	ແມ່ຍິງ	ຖືພາ,	ການ	ເກີດ	
ລູກ,	ການ	ດູ	ແລ	ແມ່	ຫລັງ	ເກີດ	ແລະ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	(PCPNC)	ປີ	2006.	ເນື້ອ	ຄວາມ	
ແລະ	ຂັ້ນ	ຕອນ	ປະຕິບັດ	ຕ່າງໆ	ດ້ານ	ກລີ	ນິກ	ໄດ້	ຖືກ	ກວດກາ	ປັບປຸງ	ໂດຍ	ຜ່ານ	ການ	
ປັບປຸງ	ຄູ່	ມື	ຂອງ	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ເຊັ່ນ	ການ	ອົບຮົມ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຂັ້ນ	
ພື້ນຖານ	2010,	ຄູ່	ມື	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ໃຫ້	ອາຫານ	ທີ່	ດີ	ແກ່	ເດັກ	ທີ່	ມີ	ນ້ຳໜັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ຕອນ	
ເກີດ	2011,	ຄູ່	ມື	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແລະ	ການ	ດູ	ແລ	ຫລັງ	ເກີດ	2012,	ປື້ມ	ຄູ່	
ມື	ຫລັກການ	ພື້ນຖານ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແລະ		ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ໃນ	ໂຮງໝໍ.	
ຄູ່	ມື	ການ	ຄຸ້ມ	ຄອງ	ພະຍາດ	ທີ່	ພົບ	ເລື້ອຍ	ໃນ	ເງື່ອນໄຂ	ທີ່	ຈຳກັດ	ປັບປຸງ	ຄັ້ງ	ທີ	2	ປີ	2013.
ໃນ	ນາມ	ກົມ	ປິ່ນປົວ	ທີ່	ມີໜ້າ	ທີ່	ຊີ້	ນຳ	ວຽກ	ງານ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຂ້າພະເຈົ້າ	ຂໍ	
ຂອບໃຈ	ຕໍ່	ການ	ນຳ	ກະຊວງ	ສາທາລະນະ	ສຸກ	ທີ່	ໄດ້	ໃຫ້	ທິດ	ຊີ້	ນຳ,	ຂອບໃຈ	ວິຊາ	ການ	
ຂອງ	ກົມ	ປີ່ນ	ປົວ	ທຸກ	ທ່ານ,	ອົງການ	WHO,	ອົງການ	KOICA	ປະຈຳ	ສປປ	ລາວ	
ພ້ອມ	ດ້ວຍ	ພາກສ່ວນ	ທີ່	ກ່ຽວຂ້ອງ	ທີ່	ໄດ້	ໃຫ້ການ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	ທາງ	ດ້ານ	ວິຊາ	ການ	ແລະ	
ງົບປະມານ	ໃນ	ການ	ສ້າງ	ຄູ່	ມື	ເຫຼັ້ມ	ນີ້	ຈົນ	ສຳເລັດ.	

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ວັນທີ
ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ
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ອັກສອນ	ຫຍໍ້	
ART	 anti-retroviral	therapy
BCG	 bacille	Calmette-Gu-rin	(vaccine)	
BP	 blood	pressure
HIV	 human	immunodeficiency	virus
HLD	 high-level	disinfection
HR	 heart	rate
IM	 intramuscular
IU	 International	Unit
IV	 intravenous
KMC	 kangaroo	mother	care
LBW	 low	birth	weight
PR	 pulse	rate
PRROM	 preterm	prelabour	rupture	of	membranes	
RPR	 Rapid	Plasma	Reagin
RR	 respiratory	rate
VLBW	 very	low	birth	weight
UNICEF	 United	Nations	Children’s	Fund
VDRL	 Venereal	Disease	Research	Laboratory
WHO	 World	Health	Organization

(ວັກ	ຊີນ)	ກັນ	ພະຍາດ	ວັນນະໂລກ
ຄວາມດັນເລືອດ
ເຊື້ອ	ໄວ	ຣັສ	ທີ່	ເຮັດ	ໃຫ້	ພູມ	ຄຸ້ມ	ກັນ	ບົກພ່ອງ
ການ	ອະ	ເຊື້ອ	ລະດັບ	ສູງ
ຈັງຫວະ	ການ	ເຕັ້ນ	ຂອງ	ຫົວໃຈ
ໃນ	ກ້າມຊີ້ນ
ພະ	ແນກ	ສາກົນ
ໃນ	ເສັ້ນເລືອດ	ດຳ
ການ	ເບິ່ງແຍງ	ຈາກ	ແມ່	ແບບ	ກັງ	ກາ	ຣູ
ນ້ຳໜັກ	ເກີດ	ຕ່ຳ
ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຊີບພະຈອນ
ຖົງນ້ຳຄາວປາແຕກກ່ອນກຳນົດ

ຈັງຫວະ	ການ	ຫາຍໃຈ
ນ້ຳໜັກ	ເກີດ	ຕ່ຳ	ຫຼາຍ
ອົງການ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	ເດັກ	ຂອງ	ສະຫະ	ປະຊາ	ຊາດ

ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ
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ໃນ	ທຸກໆ	ສອງ	ນາທີ	ໃດ,	ຢູ່	ໃນ	ພາກ	ພື້ນ	ປາ	ຊີ	ຟິກ	ຕາເວັນຕົກ	ຈະ	ມີ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ເສ	ັຽ	ຊີວິດ	
ໜຶ່ງ	ຄົນ.	ການ	ເສ	ັຽ	ຊີວິດ	ສ່ວນ	ໃຫຍ່	ເກີດ	ຂື້ນ	ພາຍຫລັງ	ເກີດ	ມາ	ໃໝ່ໆ,	ສາຍເຫດ	ສ່ວນ	
ໃຫຍ່	ສາມາດ	ປ້ອງ	ກັນ	ໄດ້.	ອັດຕາ	ການ	ເສ	ັຽ	ຊີວິດ	ແລະ	ເຈັບເປັນ	ທີ່	ສູງ	ນີ້	ມີ	ສ່ວນ	ພົວພັນ	
ກັບ	ການ	ປະຕິບັດ	ທີ່	ບໍ່	ເໝາະ	ສົມ	ຂອງ	ໂຮງໝໍ	ແລະ		ຊຸມ	ຊົນ	ທີ່	ມີ	ຢູ່	ທົ່ວ	ໄປ	ໃນ	ພາກ	ພື້ນ.	
ນອກຈາກ	ນີ້	ການ	ບົວລະບັດ	ຕໍ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ບໍ່	ມີ	ຄວາມ	ສົມ	ດຸນ	ກັບ	ການ	ດູ	ແລ	ແມ່		ແລະ		
ເດັກ	ທົ່ວ	ໄປ.

ມີ	ຄວາມ	ມຸ້ງ	ໝາຍ	ເພື່ອ	ສະໜອງ	ແກ່	ພະນັກງານ	ແພດ	ບັນດາ	ວິທີ	ການ	ທີ່	ງ່າຍໆ,	ຖືກ	
ຈຸດ,	ຜູ້	ໃຊ້	ພໍໃຈ,	ມີ	ຫລັກ	ຖານ	ວ່າ	ເປັນ	ທີ່	ຍອມຮັບ	ຢ່າງ	ກວ້າງຂວາງ	ໃນ	ທົ່ວ	ໂລກ	
ຫລັກການ	ປະຕິບັດ	ຕໍ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ໂດຍ	ໄດ້	ແນໃສ່	ບັນດາ	ຊົ່ວໂມງ	ທຳ	ອິດ	ແລະ	ມື້	ທຳ	
ອິດ	ຫລັງ	ເກີດ	ໂດຍ	ສາມາດ	ພົກ	ພາ	ໄປ	ມາ	ໄດ້	ສະດວກ.

ເຫດຜົນ	ຈຸດປະສົງ		ແລະ		ເປົ້າ	ໝາຍຜູ້	ຊົມໃຊ້
ຜູ້	ຊຳນານ	ການ	ຊ່ວຍ	ເກີດ,	ລວມ	ເຖິງ	ນາງ	ຜະດຸງຄັນ,	ພະຍາບານ,	ທ່ານໝໍ	ແລະ	ຜູ້	
ອື່ນໆ	ທີ່	ມີ	ສ່ວນ	ຮ່ວມ	ໃນ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແມ່ນ	ເປົ້າ	ໝາຍ	ຂອງ	ຜູ້	ທີ່	ຈະ	ນຳ	ໃຊ້.	
ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ຫົວ	ນີ້	ຈະ	ໄດ້	ຊີ້	ແຈງ	ຂັ້ນ	ຕອນ	ປະຕິບັດ	ຕ່າງໆ	ເພື່ອ	ນຳ	ໃຊ້	ໃນ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	
ໃໝ່	ຊຶ່ງ	ສາມາດ	ປະຕິບັດ	ໄດ້	ໃນ	ສະຖານທີ່	ທີ່	ໃຫ້ການ	ບໍລິການ	ທຸກໆ	ລະດັບ.
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ກຸ່ມ	ຜູ້	ປະຕິບັດ	ງານ	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ໄດ້	ທົບ	ທວນ	ບັນດາ	ອຸປະກອນ	ທີ່	
ມີ		ແລະ		ສາມາດ	ສະໜອງ	ໃຫ້	ໄດ້	ໃນ	6	ປະເທດ	ຂອງ	ພາກ	ພື້ນ	ປາ	ຊີ	ຟິກ	ຕາເວັນຕົກ	
(ກຳ	ປູ	ເຈ	ັຽ,	ສປ.ຈີນ,	ສປປ	ລາວ,	ຟິ	ລິບ	ປິນສ໌,		ຫວຽດນາມ	ແລະ	ປາປົວນິວກີເນຍ).	
ເນື້ອ	ຄວາມ	ທີ່	ບັນຈຸ	ຢູ່	ໃນ	ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ຫົວ	ນີ້	ໄດ້	ອີງໃສ່	ຄູ່	ມື	ການ	ດູ	ແລ	ແມ່ຍິງ	ຖືພາ,	ການ	ເກີດ	
ລູກ,	ການ	ດູ	ແລ	ແມ່	ຫລັງ	ເກີດ	ແລະ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	(PCPNC)	ປີ	2006.	ເນື້ອ	
ຄວາມ	ແລະ		ຂັ້ນ	ຕອນ	ປະຕິບັດ	ຕ່າງໆ	ດ້ານ	ກລີ	ນິກ	ໄດ້	ຖືກ	ກວດກາ	ປັບປຸງ	ໂດຍ	ຜ່ານ	
ການ	ປັບປຸງ	ຄູ່	ມື	ຂອງ	ອົງການ	ອະນາໄມ	ໂລກ	ເຊັ່ນ	ການ	ອົບຮົມ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	
ໃໝ່	ຂັ້ນ	ພື້ນຖານ	2010,	ຄູ່	ມື	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ໃຫ້	ອາຫານ	ທີ່	ດີ	ແກ່	ເດັກ	ທີ່	ມີ	ນ້ຳໜັກ	ຕົວ	
ນ້ອຍ	ຕອນ	ເກີດ	2011,	ຄູ່	ມື	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແລະ		ການ	ດູ	ແລ	ຫລັງ	ເກີດ	
2012,	ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ຫລັກການ	ພື້ນຖານ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແລະ		ປື້ມ	ຄູ່	ມື	ການ	ດູ	ແລ	
ເດັກ	ໃນ	ໂຮງໝໍ.	ຄູ່	ມື	ການ	ຄຸ້ມ	ຄອງ	ພະຍາດ	ທີ່	ພົບ	ເລື້ອຍ	ໃນ	ເງື່ອນໄຂ	ທີ່	ຈຳກັດ	ປັບປຸງ	
ຄັ້ງ	ທີ	2	ປີ	2013.

ການ	ພັດທະນາ	ຄູ່	ມື	ໃນ	ການ	ປະຕິບັດ	ການ	ໃຫ້ການ	ດູ	ແລ	ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່		
ໃນ	ພາກ	ພື້ນ	ປາ	ຊີ	ຟິກ	ຕາເວັນຕົກ
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1.	ການກະກຽມການເກີດລູກ
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ການ	ກະກຽມ		
ການ	ເກີດ	ລູກ

ແຜນວາດ	1:	ການກະກຽມການເກີດລູກ

�� ສະເໜີ	ໃຫ້	ຜູ້	ຕິດຕາມ	ມາ	ຢູ່	ຮ່ວມ	ໃນ	ເວລາ	ເກີດ	ລູກ	
�� ຊຸກຍູ້	ໃຫ້	ແມ່ຍິງ	ຜູ້	ຖືພາ:
�- ຍ່າງ,	ເຄື່ອນ	ໄຫວ	ໄປ	ມາ,	ໃຫ້	ຢູ່	ໃນ	ທ່າ	ທີ່	ສະບາຍ
�- ກິນ	ອາຫານ	ເບົາ	ແລະ		ດຶ່ມ	ນ້ຳ	ຕາມ	ພໍ	ຄວນ	
�- ຖ່າຍເບົາ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ພົກຍ່ຽວ	ວ່າງ	

�� ຕິດຕາມ	ການ	ເຕັ້ນ	ຫົວໃຈ	ແມ່	ທຸກໆ	30	ນາທີ,	
ຕິດຕາມ	ການ	ປັ້ນ	ທ້ອງ	ແລະ		ການ	ເຕັ້ນ	ຫົວໃຈ	
�� ທຸກໆ	2	ຊົ່ວໂມງ,	ຕິດຕາມ	ອຸນຫະພູມ
�� ທຸກໆ	4	ຊົ່ວໂມງ,	ຕິດຕາມ	ຄວາມດັນເລືອດ	ແລະ	
ການເປີດຂອງປາກມົດລູກ

�� ແນະນຳ	ຕົນ	ເອງ	ແກ່	ແມ່ຍິງ	ຖືພາ
�� ສອບ	ຖາມ	ປະຫວັດ	ແລະ	ແຜນການ	ເກີດ
�� ກວດເບິ່ງ	ຜົນ	ການ	ວິເຄາະ	ຕ່າງໆ	ລວມ	ທັງ	ຊິ	
ຟີ	ລິ	ສ	ແລະ	/ຫຼື	HIV
�� ເລືອກ	ຜູ້	ຈະ	ຢູ່	ຊ່ວຍ
�� ລ້າງ	ມື	ໃຫ້	ສະອາດ
�� ທຳ	ການ	ກວດກາ	ແລະ		ວັດແທກ	ຄວາມດັນ	
,	ການ	ເຕັ້ນ	ຫົວໃຈ	,	ຈັງຫວະ	ການ	ຫາຍໃຈ	
ແລະ	ອຸນຫະພູມ.
�� ປະ	ເມີນ	ຈັງຫວະ	ຫົວໃຈ	ເດັກ	ເຕັ້ນ
�� ປະ	ເມີນ	ທ່າ	ຂອງ	ເດັກ	ແລະ	ຂັ້ນ	ການ	ເກີດ	
ລູກ	
�� ໝາຍ	ປາກ	ໂຕກ	ຣາບ	ຖ້າ	ປາກ	ມົດ	ລູກ	ເປີດ	
≥	4	cm

ຄວາມດັນເລືອດເບື້ອງເທິງ	≥110	
mg	Hg
	ແລະ	ໃນນໍ້າຍ່ຽວມີໂປຣຕິນ+3
ຫຼື	ຄວາມດັນເລືອດເບື້ອງລຸ່ມ	
≥90	mmHg	ແລະ	
ໃນນໍ້າຍ່ຽວມີໂປຣຕິນ	+2	ແລະ	
ມີໜຶ່ງໃນບັນດາອາການເລົ່ານີ້:
�- ເຈັບຫົວແຮງ	
�- ມົວຕາ	
�- ຈັບເຂດກະເພາະ

ຄວາມດັນເລືອດ	ເບື້ອງ	ລຸ່ມ	≥90	 
mmHg	(ແທກ	2	ຄັ້ງ)	
	ແລະ	ຜົນ	ກວດ	ນ້ຳ	ຍ່ຽວ	ມີ	ໂປຣ	ຕິນ	2+? ເຮັດໃຫ້ຄົງທີ່

ຕໍ່ໄປ

ບໍ່

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່ ຕໍ່ໄປ

ບໍ່

ໃຫ້ຢາ	magnesium	
sulfate
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�� ການ	ກະກຽມ	ກ່ອນ	ເດັກ	ຈະ	ເກີດ
�� ອຸນຫະພູມ	ຢູ່	ຫ້ອງ	ອອກລູກ	ໃຫ້	ຢູ່	ລະຫວ່າງ	 
25-28	ໍC
�� ຮັບປະກັນ	ວ່າ	ຢູ່	ຫ້ອງ	ນັ້ນ	ບໍ່	ມີ	ກະແສ	ລົມ
�� ຮັບປະກັນ	ຄວາມ	ເປັນ	ສ່ວນ	ຕົວ	ຂອງ	ແມ່ຍິງ	ນັ້ນ	
�� ແນະນຳ	ຕົນ	ເອງ	ໃຫ້	ແມ່ຍິງ		ແລະ		ຜູ້	ຕິດຕາມ	ຮູ້
�� ຮັບປະກັນ	ຄວາມ	ເປັນ	ສ່ວນ	ຕົວ	ຂອງ	ແມ່ຍິງ	ນັ້ນ,	
ບອກ	ວ່າ	ຈະ	ດູ	ແລ	ແມ່		ແລະ		ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແນວໃດ
�� ລ້າງ	ມື	ໃຫ້	ສະອາດ	ດີ
�� ກະກຽມ	ອຸປະກອນ	ເຄື່ອງໃຊ້	ຕ່າງໆ	ທີ່	ຕ້ອງ	ໃຊ້	ແລະ	
ນ້ຳ	ຢາ	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ກລໍ	ຣິນ	0.5%	ໃສ່	ຊາມ	ໝາກຖົ່ວ	
ສຳລັບ	ໄວ້	ຂ້າ	ເຊື້ອ
�� ວາງ	ຜ້າ	ແຫ້ງ	ໄວ້	ເທິງ	ໜ້າ	ທ້ອງ	ແມ່	ຫຼື	ບ່ອນ	ທີ່	ຢື້	ເອົາ	
ໄດ້	ງ່າຍ
�� ກະກຽມ	ສະຖານທີ່	ແລະ	ອຸປະກອນ	ສຳລັບ	ຊ່ວຍ	
ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່

�� ເມື່ອ	ຮີມ	ຊ່ອງ	ຄອດ	ດູນ	ຂື້ນ	ກ່ອນ	ເດັກ	ຈະ	ອອກ
�� ລ້າງ	ມື	ໃຫ້	ສະອາດ	ດີ
�� ໃສ່	ຖົງມື	ສະອາດ	ສອງ	ຊັ້ນ	ຖ້າ	ມີ	ທ່ານ	ຜູ້	ດຽວ	ທີ່	ຊ່ວຍ	ເກີດ
�� ຊ່ວຍ	ແມ່	ໃນ	ການ	ເບັ່ງ	ເມື່ອ	ລາວ	ປວດ	ເບັ່ງ	ຕາມ	ຮູດ	
ການ	ປັ້ນ	ຂອງ	ມົດ	ລູກ
�� ຢ່າ	ຕັດ	ພື້ນ	ຊາມ	ເປັນ	ກິດ	ຈະ	ວັດ

ເບິ່ງແຜນວາດ	“ການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ຈຳເປັນ
ສຳລັບເດັກເກີດໄໝ່”

ແມ່ຖືພາ	<	36	ອາທິດ?

ມີ	ອາການ	ອັນ	ໃດ	ອັນ	ໜຶ່ງ	ດັ່ງ	ລຸ່ມ	ນີ້?	
�- ແມ່	ມີ	ໄຂ້	>	38	ໍໍC
�- ນ້ຳ	ຄາວ	ປາ	ມີ	ກິ່ນ	ເໝັນ	
�- ພົກ	ນ້ຳ	ຄາວ	ປາ	ແຕກ	>	18	ຊົ່ວໂມງ
�- ຊີ	ຟິ	ລິ	ສ	ແລະ	/ຫຼື	HIV	+

�ໃຫ້	ຢາ	steroids	ແລະ		ຢາ	ຫ້າມ	ປັ້ນ	ຖ້າ	ບໍ່	
ມີ	ຂໍ້	ຫ້າມ
�ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	ພົກ	ນ້ຳ	ແຕກ	ກ່ອນ	ກຳນົດ	 
(pPROM	*)
�ຮ້ອງຫາ	ຂໍ	ການ	ຊ່ວຍເຫລືອ	
�ກະກຽມ	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ແລະ	ໃຫ້ການ	ດູ	ແລ	
ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ

�ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	ທາງ	IM	ຫຼື	IV
�ຖ້າ	ແມ່ນ	ການ	ເກີດ	ລູກໃນ	ໄລຍະ	ສຸດ	ທ້າຍ,	
ຊ່ວຍ	ເກີດ	ແລ້ວ	ນຳ	ສົ່ງ	
�ວາງ	ແຜນ	ໃຫ້ການ	ປິ່ນປົວ	ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	
ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ໄວ	ຣັສ	ຖ້າ	ແມ່	HIV+
�ໃຫ້	ຢາ	penicillin	ຖ້າ	ແມ່	syphilis	+	

� ເຮັດໃຫ້ອາການຄົງທີ່
�ຜ່າຕັດເອົາລູກອອກ

� ເຮັດໃຫ້ອາການຄົງທີ່
�ຊ່ວຍເກີດດ້ວຍການດູດ	ຫຼື	ຄີບອອກ,	ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ

�- ເດັກ	ຢູ່	ໃນ	ທ່າ	ຂວາງ	ບໍ່?
�- ມີ	ເລືອດ	ໄຫລ	ອອກ	ຈາກ	ຊ່ອງ	ຄອດ	ບໍ່?
�- 	(ຖ້າ	ມີ	ບໍ່	ໃຫ້	ກວດ	ທາງ	ຊ່ອງ	ຄອດ	)
�- ມີ	ອາການ		ເລົ່າ		ນີ້	ບໍ່:
�- ທ້ອງ	ປັ້ນ	ຕໍ່	ເນື່ອງ?
�- ເຈັບທອ້ງ	ຕະຫອຼດ	ລະຫວ່າງ	ການ	ປັນ້	ທອ້ງ?
�- ເຈັບທ້ອງ	ແຮງ	ທັນທີ	ທັນໃດ?
�- ມົດ	ລູກ	ປັ້ນ	ເປັນ	ເສັ້ນທາງ	ຂວາງ	ຢູ່	
ທ້ອງນ້ອຍ?

�- ການ	ເຈັບທ້ອງ	ເກີດ	ລູກ	ດົນ	ກວ່າ	24	
ຊົ່ວໂມງ?
�- ການ	ໝາຍ	ການ	ເປີດ	ຂອງ	ປາກ	ມົດ	ລູກ	
ຢູ່	ປາກ	ໂຕກ	ຣາ	ຟ	ເຖິງ	ເສັ້ນ	ຕັດສິນ?	

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່

ບໍ່

ບໍ່

ບໍ່

ຕໍ່ໄປ

ຕໍ່ໄປ

ຕໍ່ໄປ

ຕໍ່ໄປ

	 ການເບິ່ງແຍງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເດັກທຸກຄົນ

	 ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນ

	 ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງຢ່າງຮີບດ່ວນ

ແມ່ນ ບໍ່ ຕໍ່ໄປ

+	 ການໃຫ້ຢາ	Steroids	ກ່ອນເກີດແມ່ນຍັງເປັນການທົບທວນຄືນ.	ຂໍ້ມູນທີ່ປັບປຸງໄໝ່ຈະໄດ້ມີ	
ການເຜີຍແຜ່ເມື່ອການທົບທວນສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

++	 pPROM:	ຖົງນ້ຳຄາວປາແຕກກ່ອນກຳນົດ



4 1.	ການກະກຽມ	ກ່ອນເກີດ
ການປະຕິບັດ ການດໍາເນີນງານ
ເວລາ:	ໃນເວລາແມ່ຍິງຖືພາມາຮອດສະຖານທີ່ບໍລິການ

� ແນະນໍາຕົນເອງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ,	
� ຊັກປະຫວັດກຽ່ວກັບການຖືພາ,	ວາງແຜນການເກີດລູກ,	
� ເລືອກເອົາຜູ້ມາຢູ່ນໍາຕາມໃຈມັກ,	
� ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ	(ເບິ່ງໜ້າທີ	75-77)
� ກວດແມ່ຍິງຖືພາ,	ຊອກເບີ່ງອາການຈືດມ້ານ	ແລະ	ກວດ
�» ແທກຄວາມດັນເລືອດ
�» ນັບຈັງຫວະຫົວໃຈ
�» ຈັງຫວະການຫາຍໃຈ	
�» ແທກອຸນນະພູມ.
� ປະເມີນການຕີຂອງຫົວໃຈເດັກໃນທ້ອງ
� ປະເມີນການປັ້ນທ້ອງ	ແລະ	ໄລຍະຂອງການເກີດ

(Fold here / do not print - ພັບທີ່ນີ້ / ຫ້າມ້ພິມ)
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�» ສຽງຫົວໃຈເດັກໃນທ້ອງ
�» ການລະບາຍນໍ້າຍຽ່ວ
�» ອຸນຫະພູມ
�» ກໍາມະຈອນ
�» ຄວາມດັນເລືອດ
�» ການເປີດຂອງປາກມົດລູກ
�» ບັນຫາອື່ນໆ

�ຖ້າວ່າຄວາມດັນເລືອດເບື້ອງລຸ່ມ	(DBP)	≥	90	mmHg,	ຢັ້ງຢືນດ້ວຍການແທກ	2	ຄັ້ງ	ແລະ	
ກວດນໍ້າຍຽ່ວຊອກຫາທາດໄຂ່ຂາວ

�ຖ້າ	(DBP)	≥	90mmHg	ແລະ	ທາດໄຂ່ຂາວໃນຍຽ່ວ	2++	ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາສະຫງົບ

ເວລາ:	ມີການຢັ້ງຢືນວ່າການເຈັບທອ້ງເກີດລູກໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນແລ້ວ
� ກວດເບີ່ງຜົນກວດວິເຄາະຕ່າງໆລວມເຖິງ	Hb,	Syphilis,	RPR	ຫຼື	VDRL	ແລະ	HIV.

ໝາຍໃສ່	Partograph	ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ:
�» ເວລາເລີ້ມຕົ້ນເຈັບທ້ອງ
�» ເວລາຖົງນໍ້່າແຕກ	(ຖ້າວ່າ	>	18	ຊົວໂມງ,	ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ)
�» ປະເມີນແບບໃວໆ
�» ເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດ
�» ລັກສະນະນໍ້າຄາວປາ
�» ການປັ້ນຂອງມົດລູກ

(cut out - ຕັດອອກ)
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�ຖ້າວ່າ	ຄວາມດັນເບື້ອງລຸ່ມ	(DBP)	≥	110	mmHg	ແລະ	ທາດໄຂ່ຂາວໃນຍຽ່ວ	3+++	ຫຼື	DBP	≥	90mmHg	ແລະ	
ທາດໄຂ່ຂາວໃນຍຽ່ວ	2++	ແລະ	ມີອາການໃດໜື່ງ	ດັ່ງລຸ່ມນີ້
�» ເຈັບຫົວແຮງ
�» ລາຍຕາ
�» ເຈັບບໍລິເວນເຂດກະເພາະ
ເລີ່ມໃຫ້ຢາ	ມາເຢຊຽມຊັນເຟັດ	(MgSO4	)

�ຖ້າອາຍຸຖືພາ	<	36	ອາທິດ	
ເລີ່ມໃຫ້ຢາ	Steroids	
Bethamethasone12mg	(IM)	ທຸກໆ	24h,	2	ຄັ້ງ	ຫລື	
Dexamethasone	6mg	(IM)	ທຸກໆ	12h	ໃຫ້	4	ຄັ້ງ
ເລີ່ມໃຫ້ຢາຫ້າມປັ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບທ້ອງ,	ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມໃຊ້
ເລີ່ມໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອກໍ່ລະນີຖົງນໍ້າແຕກກ່ອນ	(PPROM)
ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ກະກຽມເຄື່ອງເພື່ອເຊີດຊູເດັກ	ແລະ	ການຈັດການຕໍ່ເດັກບໍ່ຖ້ວນເດືອນ

�ຖ້າ	ມີ	ອາການ	ໃດ	ໜື່ງ	ດັ່ງ	ຕໍ່	ລົງ	ໄປ	ນີ້:
�» ອຸນຫະພູມ	ແມ່	≥	38	ໍC	
�» ມີ	ນ້ຳ	ອອກ	ຊ່ອງ	ຄອດ	ມີ	ກີ່ນ	ເໝັນ
�» ນ້ຳ	ຄາວ	ປາ	ແຕກ	>	18	ຊົ່ວໂມງ
ເລີ່ມ	ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	ທາງ	IM	ຫຼື	IVຖ້າວ່າ	ໃກ້	ຈະ	ເກີດ	ແລ້ວ,	ໃຫ້	ທຳ	ການ	ຄອດ	ເລີຍ	ແລ້ວ	ຈີ່ງ	ສົ່ງຕໍ່	ເລີ່ມ	ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	
ເພື່ອ	ປ້ອງ	ກັນ	ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

ເວລາ:	ມີການຢັ້ງຢືນວ່າການເຈັບທອ້ງເກີດລູກໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນແລ້ວ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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�ຜົນຂອງການກວດ	RPR	ຫຼື	VDRL	+
�» ເລີ່ມ	ໃຫ້	ຢາ	ເປ	ນີ	ຊີ	ລີນ	ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ທີ່	ສຽ່ງ	ຕໍ່	ພະຍາດ	Syphilis	

�ຜົນ	ຂອງ	ການ	ກວດ	HIV	(+)	ເລີ່ມ	ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ຈຸ	ລະ	ໂຣກ	ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ທີ່	ສຽ່ງ	ຕໍ່	HIV

�ຖ້າ	ແມ່ນ	ໄລຍະ	ທ້າຍ	ຂອງ	ການ	ເຈັບທ້ອງ	ເກີດ	ລູກ:	
ທຳ	ການ	ຊ່ວຍ	ເກີດ	ລູກ		ແລະ		ນຳ	ສົ່ງ
ເລີ້ມ	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ດັ່ງ	ລຸ່ມ	ນີ້	ກ່ອນ	ການ	ນຳ	ສົ່ງ
�» ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນ
�» ຖ້າ	ເດັກ	ເກີດ	ຈາກ	ແມ່	ມີ	ເຊື້ອ	HIV	ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ໄວ	ຣັສ
�» ໃຫ້	Peniciline	ຖ້າ	ເດັກ	ເກີດ	ຈາກ	ແມ່	ທີ່	ມີ	ເຊື້ອ	Syphilis

�ຖ້າວ່າມີອາການໃດໜື່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້
�» ເດັກຢູ່ໃນທ່າຂວາງ
�» ເລືອດອອກຊ່ອງຄອດ	(ຖ້າແມ່ນບໍ່ຄວນກວດກາພາຍໃນ)
�» ທ້ອງປັ້ນລຽນຕິດ
�» ມີການເຈັບທອ້ງຕະຫຼອດລະຫວ່າງການປັ້ນ
�» ມີການເຈັບທ້ອງແຮງ	ແລະ	ເຈັບກະທັນຫັນ	ຫຼື
�» ມີເສັ້ນຂວາງກິ່ວຜ່ານຢູ່ທ້ອງນ້ອຍ	(ແມ່ນອາການມົດລູກກຽມແຕກ)	ເຮັດໃຫ້ແມ່ສະຫງົບ	ແລະ	
ທຳການຜ່າຕັດເອົາເດັກອອກ.

(cut out - ຕັດອອກ)
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�ກໍລະນີ	ການ	ເຈັບທ້ອງ	ແກ່ຍາວ	ເກີນ	24h	ຫຼື	ຖ້າ	ການ	ເປີດ	ຂອງ	ປາກ	ມົດ	ລູກ	ຕົກ	ຢູ່	ໃນ	ເສັ້ນ	ປະຕິບັດ	ການ	(Action	line)	
ຂອງ	ປາກ	ໂຕກ	ຣາ	ຟ:	
ເຮັດ	ໃຫ້	ແມ່	ສະຫງົບ	ແລະ	ປະຕິບັດ	ການ	ໃດ	ໜຶ່ງ	(ຜ່າຕັດ,	ດູດ	ອອກ,	ໃຊ້	ຄີມ	ຄີບ	ອອກ).	ຖ້າ	ບໍ່	ມີ	ເງື່ອນໄຂ	ແມ່ນ	ໃຫ້	ນຳ	ສົ່ງ

ໝາຍເຫດ
ຫ້າມ	ໃຫ້	ຢາ	ຫ້າມ	ປັ້ນ	ເພື່ອ	ຢຸດ	ການ	ເຈັບທ້ອງ	ເກີດ	ລູກ	ຖ້າວ່າ:
*	 ອາຍຸການຖືພາຫຼາຍກວ່າ	36	ອາທິດ
*	 ນໍ້າຄາວປາຊຶມເຊື້ອ,	ກຽມຊັກກະຕຸກ,	ຫຼືມີເລືອດອອກຫຼາຍ
*	 ແມ່ມີພະຍາດຫົວໃຈ
*	 ບໍ່	ໄດ້	ຍິນ	ຈັງຫວະ	ການ	ເຕັ້ນ	ຂອງ	ຫົວໃຈ	ເດັກ,	ຫຼື		ສາມາດ	ຮູ້	ໄດ້	ວ່າ	ເດັກ	ອາດ	ມີ	ຄວາມ	ພິການ	ຮ້າຍ	ແຮງ	ມາ	ແຕ່	ກຳເນີດ	ຕົວຢ່າງ	
ເດັກ	ບໍ່	ມີ	ກະໂຫຼກຫົວ

ເວລາ:	ໄລຍະເຈັບທ້ອງເກີດລູກ

� ຊູກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຢູ່ນໍາມີໜ້າໃນໄລຍະເຈັບທ້ອງ,	
� ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ
�» ຍ່າງໄປມາ	ແລະ	ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນທ່າທີ່ສະບາຍ
�» ກິນອາຫານເບົາ	ແລະ	ອາຫານແຫຼວ
�» ເຮັດໃຫ້ພົກຢຽ່ວເປົ່າຫວ່າງ	(ຖ່າຍເບົາ)
� ຕິດຕາມ	ແລະ	ບັນທຶກ:
�» ອັດຕາ	ການ	ເຕັ້ນ	ຂອງ	ຫົວໃຈ	ແມ່,	ການ	ປັ້ນ	ຂອງ	ມົດ	ລູກ,	ອັດຕາ	ການ	ເຕັ້ນ	ຂອງ	ຫົວໃຈ	ເດັກ	ທຸກໆ	30	ນາທີ
�» ຕິດຕາມ	ອຸນຫະພູມ	ທຸກໆ	2	ຊົ່ວໂມງ	
�» ທຸກໆ	4	ຊົ່ວໂມງ	ຕິດຕາມ	ຄວາມດັນເລືອດ	ແລະ	ການ	ເປີດ	ຂອງ	ປາກ	ມົດ	ລູກ	ແລະ	ບັນທຶກ	ໃສ່	ປາກ	ໂຕກ	ຣາ	ຟ	ຕາມ	
ຫຼັກການ

ເວລາ:	ມີການຢັ້ງຢືນວ່າການເຈັບທອ້ງເກີດລູກໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນແລ້ວ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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ເວລາ:	ກະກຽມເພື່ອການເກີດລູກ
� ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
� ຮັບປະກັນຫ້ອງເກີດລູກໃຫ້ອຸ່ນ,	ປິດພັດລົມ,	ເຄື່ອງປັບອາກາດ.	ອຸນຫະພູມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ	25-28	ໍC	
ແທກດ້ວຍບາຫຼອດຢູ່ໃນຫ້ອງ
� ທົດສອບອາກາດໃນຫ້ອງເກີດລູກວ່າມີລົມພັດບໍ່ດ້ວຍການ:	ຈັບເຈ້ຍຫ້ອຍລົງ
� ກໍລະນີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຍັງເປີດຢູ່ແມ່ນໃຫ້ປິດ,	ຕົວຢ່າງ:	ປິດພັດລົມ,	ແອ	
� ແນະນໍາຕົນເອງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ	ແລະ	ຜູ້ຕິດຕາມ
� ທົບ	ທວນຄືນ	ວ່າ	ລາວ	ເອງ	ແລະ	ລູກນ້ອຍ	ຈະ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ປະຕິບັດ	ຄື	ຢ່າງໃດ	ທັນທີ	ໃນ	ໄລຍະ	ຫຼັງ	ເກີດ
� ລ້າງ	ມື	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ສະອາດ	ແລະ	ສະບູ	(ເບີ່ງ	ໜ້າ	66-69)
� ວາງ	ຜ້າ	ແຫ້ງ	ໄວ້	ເທິງ	ໜ້າ	ທ້ອງ	ແມ່	ຫຼື	ບ່ອນ	ທີ່	ສາມາດ	ຈັບ	ເອົາ	ໄດ້	ງ່າຍ
� ກຽມ	ເຄື່ອງໃຊ້	ຕ່າງໆ	ວາງ	ໄວ້	ໃຫ້	ເປັນ	ລະບຽບ:
�» ຜ້າອ້ອມສະອາດ	ຫຼື	ຜ້າເຊັດຕົວ
�» ໝວກເດັກ
�» ເຊີແລ້ງ
�» ຢາ	Oxytocin	10	IU1	ຫຼອດ

�» ເຄື່ອງໜີບ	ຫຼື	ເຊືອກມັດສາຍແຮ່ທີ່ອະເຊື້ອ
�» ເຄື່ອງມືສະອາດສໍາລັບໜີບ
�» ມີດຕັດອະເຊື້ອ
�» ຊາມໝາກຖົ່ວພ້ອມກັບນໍ້າຢາກລໍຣິນ	0,	5%	
ເພື່ອການອະເຊື້ອ	(ເບິ່ງໜ້າທີ	70)

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ກຽມເຄື່ອງສໍາລັບເຊີດຊູເດັກເກີດໃໝ່
�» ກຽມບ່ອນຮັບເດັກ,	ໜ້າພຽງແຂງແກ່ນ
�» ກວດເບິ່ງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ	ສຳລັບເຊີດຊູເດັກລວມທັງຖົງບີບ	ແລະ	ໜ້າກາກ	ແລະ	ເຄື່ອງດູດ	(ໃຊ້ເທື່ອດຽວ),	
ໃຫ້ເອົາໄດ້ງ່າຍ,	ສະອາດ	ແລະ	ແລ່ນໄດ້ດີ

ເວລາ:	ພ້ອມທີ່ຈະເກີດລູກຮີມພື້ນຊາມນູນຂື້ນເຫັນຫົວເດັກດູນອອກ	(ໄລຍະ	2	ຂອງການເຈັບທ້ອງເກີດລູກໄລຍະຂອງພື້ນຊາມ)

ການກະກຽມໃນຂະນະເກີດ

ໝາຍເຫດ:	ຖ້າມີຜູ້ຊ່ວຍເກີດຜູ້ດຽວ,	
ໃຫ້ໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອ	2	ຄູ່,	ຖ້າວ່າມີຜູ້
ຊ່ວຍເກີດຫຼາຍຄົນແພດຜູ້ທີ່ຈະໜີບ	
ແລະ	ຕັດສາຍແຮ່ຕ້ອງໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອ

� ດຳເນີນການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ	(ເບີ່ງໜ້າ	75-77)
� ໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອ	2	ຄູ່
� ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ເບັ່ງເວລາມີຮູດຊວນເບັ່ງພ້ອມກັນມົດລູກປັ້ນ.
� ບໍ່ຄວນຕັດພື້ນຊາມທຸກຄັ້ງ
� ການຕັດພື້ນຊາມຄວນເຮັດໃນກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
�» ເກິດລູກຍາກ	(ທ່າກົ້ນ,	ທ່າບ່າ,	ດູດ	ຫຼື	ໃຊ້ເຄື່ອງຄີບອອກ)
�» ມີຮອຍແປ້ວພື້ນຊາມ	ຫຼື	ມີການຈີກຂາດຂັ້ນ	3	ຫຼື	ຂັ້ນ	4	ມາກ່ອນ,	ບາດຕິດບໍ່ດີ
�» ເດັກບັດ
� ຮັກສາພື້ນຊາມໃຫ້ດີດ້ວຍການຄວບຄຸມການລອດອອກຂອງຫົວເດັກ.

ເວລາ:	ກະກຽມເພື່ອການເກີດລູກ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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ຈາກ	0-90	ນາທີ
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2.	ການດູແລທັນທີຫຼັງເກີດ:	90	ນາທີທຳອິດ
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ການດູແລທັນທີຫຼັງເກີດ:	
90	ນາທີທຳອິດ

ແຜນວາດ	2:	ການດູແລເດັກເກີດໄໝ່

ເດັກເກີດ

30	ວິນາທີ

1	ນາທີ

�� ຮ້ອງ	ບອກ	ເວລາ	ທີ່	ເດັກ	ເກີດ	ແລະ	ເພດ	ຂອງ	ເດັກ	
�� ປົງ	ເດັກ	ໃສ່	ເທິງ	ຜ້າ	ແຫ້ງ	ທີ່	ປູ	ໄວ້	ເທິງ	ໜ້າ	ທ້ອງ	ຂອງ	ແມ່	ຫຼື	ໃສ່	ອ້ອມ	ກອດ	ຂອງ	ແມ່
�� ເລີ້ມ	ເຊັດ	ຕົວ	ເດັກ	ພາຍ	ໃນ	5	ວິນາທີ	ຫຼັງ	ເກີດ:
�- ເຊັດ	ຕາ,	ໜ້າ,	ຫົວ,	ຕົນ	ຕົວ,	ຫຼັງ,	ແຂນ	ແລະ	ຂາ	ຢ່າງ	ທົ່ວ	ເຖິງ
�- ເຊັກ	ການ	ຫາຍໃຈ	ໃນ	ຂະນະ	ທີ່	ເຊັດ	ເດັກ

�� ເອົາ	ຜ້າ	ປຽກ	ອອກ	ເພື່ອ	ເລີ້ມ	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ
�� ຕູ້ມ	ເດັກ	ດ້ວຍ	ຜ້າ	ແຫ້ງ	ແລະ		ໃສ່	ໝວກ	ໃຫ້	ເດັກ	
�� ຢ່າ	ທຳ	ການ	ດູດ	ເປັນ	ກິດ	ຈະ	ວັດ

ທໍາການຊ່ວຍຊີບເດັກ:
�- ໜີບ	ແລະ	ຕັດສາຍແຮ່
�- ເລີ້ມການຊ່ວຍຫາຍໃຈ

ເບິ່ງແຜນວາດຕໍ່ໄປ	
“ການຊ່ວຍຊີບເດັກເກີດໄໝ່”

�� ສືບຕໍ່	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ເທິງ	ໜ້າ	ທ້ອງ		ຫລື	ໜ້າ	ເອິກ	ແມ່	
�� ສັກ	ຢາ	oxytocin	10	IU	IM	ຫຼັງ	ກວດ	ວ່າ	ບໍ່	ມີ	ເດັກ	ຜູ້	ທີ	ສອງ	(ແຝດ)	ແລ້ວ	ລຸ	ລ່ວງ	ແມ່	ຫຼັງ	ຈາກ	
ນັ້ນ	ປົດ	ຖົງມື	ຄູ່	ທີ	ໜຶ່ງ	ງ	ອອກ,	ຖ້າ	ມີ	ທ່ານ	ຜູ້	ດຽວ	ເປັນ	ຜູ້	ຊ່ວຍ	ເກີດ	
�� ໜີບ/ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່	ເມື່ອ	ຈອນ	ສາຍ	ແຮ່	ຢຸດ	ເຕັ້ນ,	ບໍ່	ຕັດ	ໄວ	ກ່ອນ	1	ນາທີ
�� ຢ່າ	ແຍກ	ເດັກ		ແລະ		ແມ່	ຈາກ	ກັນ	ສຳລັບ	ຢ່າງ	ໜ້ອຍ	60	ນາທີ	ນອກຈາກ	ກໍລະນີ	ເດັກ	ບໍ່	ຫາຍໃຈ	
ຫລື	ແມ່	ມີ	ບັນຫາ	ທີ່	ຕ້ອງ	ແກ້	ໄຂ	ດ່ວນ
�� ຊ່ວຍ	ໃຫ້	ເດັກ	ໄດ້	ດູດ	ນົມ	ແມ່	ເມື່ອ	ເດັກ	ສະແດງ	ສັນຍານ	ຢາກ	ດູດ
�� ໃສ່	ຢາ	ຕາ	(ພາຍ	ໃນ	1	ຊົ່ວໂມງ)	
�� ຕິດຕາມ	ເດັກ	ທຸກໆ	15	ນາທີ	
�� ເຍື້ອນ	ການ	ອາບນ້ຳ	ໃຫ້	ເດັກ,	ຈົນ	ກວ່າ	ຈະ	ກາຍ	24	ຊົ່ວໂມງ	

ແມ່ນ

ບໍ່
ຕໍ່ໄປ

ເດັກຫາຍໃຈປາ	ຫຼື	ບໍ່ຫາຍໃຈ?

(cut out - ຕັດອອກ)
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24	ຊົ່ວໂມງ

90	ນາທີ

ກວດກາ	ເດັກ	ແລະ	ແກ້	ໄຂ	
ບັນຫາ	ຮີບ	ດ່ວນ	ຕ່າງໆ

ແກ້	ໄຂ	ບັນຫາ	ຮີບ	ດ່ວນ	ຕ່າງໆ

ແກ້ໄຂບັນຫາຮີບດ່ວນຕ່າງໆ

ຫຼັງຈາກເດັກເຊົາດູດນົມ:
-ທຳການກວດກາເດັກ	 	 	 	 -ຊັ່ງນໍ້າໜັກ	ແລ້ວບັນທຶກ

ສັກຢາປ້ອງກັນ-ສັກຢາ	ວິຕາມິນ	ກາ,	ຢາວັກແຊັງກັນຕັບອັກເສບ	B	ແລະ	ວັນນະໂລກ	TB

ໃຫ້ການດູແລເດັກຫຼັງເກີດຕາມປົກກະຕິ-ກວດກາເດັກກ່ອນໃຫ້ກັບບ້ານ

ໃຫ້ຄຳແນະນໍາ	ແລະ	ໃຫ້ກັບບ້ານ-ບໍ່ໃຫ້ກັບບ້ານກ່ອນ	24	ຊົ່ວໂມງຫຼັງເກີດ.

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່

ບໍ່

ບໍ່

ບໍ່

ຕໍ່ໄປ

ເດັກ	ສະແດງ	ອາການ
ເຈັບເປັນ	ບໍ່?	ຫຼື	ບໍ່	ມີ	ອາການ	ຢາກ	ດູດ	ນົມ	ພາຍ	ໃນ	90	ນາທີ?

ເດັກມີບັນຫາອຶ່ນໆບໍ່ ແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆ

ເດັກເກີດໃໝ່	:	-	ນໍ້າໜັກ	<	1500	ກຣາມ?
	 -	ມີອາການອັນຕະລາຍ?
	 -	ດູດນົມບໍ່ດີ?

ເດັກເກີດໃໝ່ມີ:	-ອາການອັນຕະລາຍ?
	 -ອາການເຫຼືອງ?

	 ການເບິ່ງແຍງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເດັກທຸກຄົນ

	 ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນ

	 ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງຢ່າງຮີບດ່ວນ

ແມ່ນ ບໍ່ ຕໍ່ໄປ

(Fold here / do not print - ພັບທີ່ນີ້ / ຫ້າມ້ພິມ)
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ການປະຕິບັດ ການດໍາເນີນງານ
ເວລາ:	ພາຍໃນ	30	ວິນາທີທຳອິດ

ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ	ແລະ	ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ � ເວົ້າໃຫ້ດັງເວລາທີ່ເດັກເກີດອອກມົ້ມ
� ເຊັດຕົວເດັກໃຫ້ແຫ້ງພາຍໃນ	5	ວນທຫລັງເກີດ.
�» ໃຊ້ຜ້າສະອາດ,	ແຫ້ງ	ເພື່ອເຊັດຕົວເດັກໃຫ້ແຫ້ງໝົດຮ່າງກາຍ.	
�» ເຊັດບໍລິເວນຕາ,	ໜ້າ,	ຫົວ,	ໜ້າເອິກ-ທ້ອງ,	ແຜ່ນຫລັງ,	ແຂນ	ແລະ	ຂາ.
�» ກວດເຊັກການຫາຍໃຈຂອງເດັກໃນຂະນະທີ່ເຊັດຕົວເດັກ.	(ເບິ່ງໜ້າ	12)
� ເອົາຜ້າທີ່ປຽກອອກຈາກເດັກ	ແລ້ວປົງເດັກໃສ່ເອິກແມ່ເພື່ອໃຫ້ໜັງສຳຜັດໜັງ
� ຕຸ້ມໃຫ້ເດັກ	ແລະ	ແມ່ດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ	ແລະ	ອຸ່ນ
� ໃສ່ໝວກໃຫ້ເດັກ

ໝາຍເຫດ:	ບໍ່ໃຫ້ດູດຂີ້ສະເຫຼດເດັກທຸກໆກໍລະນີ	(ເປັນປະຈຳ)	ພາຍໃນ	30	ວນທທຳອິດ:
�- ບໍ່ໃຫ້ດູດປາກ/ດັງຖ້າມັນບໍ່ມີສິ່ງອັດຕັນ
�- ບໍ່ໃຫ້ດູດນ້ຳຄາວປາຖ້າເດັກ	ໄຫ້/ແຂງແຮງ.
�- ຖ້ານ້ຳຄາວປາມີຂີ້ເທົາ	ແລະ	ເດັກບໍ່ໄຫ້/ແຂງແຮງ,	ໃຫ້ຕັດສາຍແຮ່	ແລະ	ນຳເດັກໄປທີ່ໂຕະສຳລັບເຊີດຊູເດັກ.

2.	ການດູແລທັນທີຫຼັງເກີດ:	90	ນາທີທຳອິດ

(Fold here / do not print - ພັບທີ່ນີ້ / ຫ້າມ້ພິມ)
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ເວລາ:	ຈາກ	30	ວິນາທີຫາ	3	ນາທີ

�ຫລັງຈາກ	30	ວິນາທີທີ່ເຊັດຕົວເດັກໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວ,	ເດັກຫາຍໃຈຍາກ	ຫລື	ບໍ່ຫາຍໃຈ
ເລີ້ມຊ່ວຍຫາຍໃຈ	(ຊະນິດແຮງດັນບວກ) � ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ

� ໜີບ	ແລະ	ຕັດສາຍແຮ່
� ນຳເດັກໄປໂຕະຊ່ວຍຊີບທີ່ອຸ່ນ
� ແຈ້ງໃຫ້ແມ່ຂອງເດັກຊາບດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ນຸ້ມນວນ	ວ່າລູກຂອງລາວມີບັນຫາດ້ານການຫາຍໃຈ	ແລະ	
ແພດໝໍກຳລັງຊ່ວຍລາວໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້
� ເລີ້ມທຳການຊ່ວຍຊີບ	(ເບິ່ງໜ້າທີ	53)

�ຖ້າ	ເດັກ	ຫາຍໃຈ	ຫລື	ໄຫ້
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ	ໜັງສຳຜັດໜັງ

� ຖ້າ	ເດັກ	ຫາຍໃຈ	ປົກກະຕິ	ຫລື	ໄຫ້,	ຫລີກເວັ້ນ	ມາດ	ຕະການ	ຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ	ການ	ດູດ	ສະເຫລດ	ຊຶ່ງ	ອາດ	ພາໃຫ້	ເກີດ	ມີ	ການ	
ກະທົບ	ຫລື	ພາໃຫ້	ຕິດເຊື້ອ	ພະຍາດ	ໄດ້.	ໂຈະ	ການ	ກະທຳ	ຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:	ການ	ຊັ່ງ	ນ້ຳໜັກ	ຫລື	ການ	ວັດແທກ	ຕ່າງໆ.
� ສືບຕໍ່	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ປົງ	ເດັກ	ໄວ້	ເທິງ	ທ້ອງ	ແມ່.	ໃຫ້	ເດັກ	ນອນ	ຂວ້າມ	ເທິງ	ໜ້າ	ທ້ອງ	ຫລື	ໜ້າ	ເອິກ	ຂອງ	ແມ່.	ຫົວ	
ງ່ຽງ	ໄປ	ຂ້າງ	ໃດ	ຂ້າງ	ໜຶ່ງ.
� ຕຸ້ມ	ຜ້າ	ແລະ	ໃສ່	ໝວກ	ຫລື	ງ່ອມ	ໃຫ້	ເດັກ.
� ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ແມ່	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ສຽງ	ທີ່	ອ່ອນໂຍນ	ເຫດຜົນ	ທີ່	ໃຫ້	ລູກ	ຢູ່	ກັບ	ແມ່	ຫລື	ການ	ບໍ່	ແຍກ	ລູກ	ແລະ	ແມ່.

(cut out - ຕັດອອກ)
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ເວລາ:	ຈາກ	30	ວິນາທີຫາ	3	ນາທີ	(ຕໍ່)

ໝາຍເຫດ:
*	 ບໍ່	ໃຫ້	ແຍກ	ລູກ	ອອກ	ຈາກ	ແມ່	ຕາບໃດ	ທີ່	ເດັກ	ຍັງ	ແຂງແຮງ	ດີ	-	ບໍ່	ມີ	ອາການ	ໜ້າ	ເອິກ	ຈ່ອງ	ດຶງ	ຮຸນ	ແຮງ,	ຄາງ	ຫລື	ຢຸດ	
ຫາຍໃຈ	ຫລື	ມີ	ຄວາມ	ພິການ	ມາ	ແຕ່	ກຳເນີດ	ທີ່	ຮ້າຍ	ແຮງ	ແລະ	ແມ່	ບໍ່	ຕ້ອງການ	ເຊີດ	ຊູ	ຫລື	ການຜ່າຕັດ	ຍົກ	ມົດ	ລູກ	ຢ່າງ	
ຮີບ	ດ່ວນ.

*	 ບໍ່	ໃຫ້	ເຊັດ	ໄຂ	ອອກ	ຖ້າວ່າ	ມີ.
*	 ບໍ່	ອາບນ້ຳ	ໃຫ້	ເດັກ	ກ່ອນ	ອາຍຸ	ຈະ	ເຖິງ	24	ຊົ່ວໂມງ
*	 ຖ້າ	ຢູ່	ສະຖານທີ່	ບໍລິການ	ຫາກ	ມີ	ລະບົບ	ການ	ໃສ່	ປ້າຍ	ໃຫ້	ເດັກ,	ໃຫ້	ໃສ່	ຂໍ້	ຂາ
*	 ຖ້າ	ຫາ	ກວ່າ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຕ້ອງ	ໄດ້	ແຍກ	ຈາກ	ແມ່,	ໃຫ້	ໜີບ	ແລະ	ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່	ແລ້ວ	ເອົາ	ເດັກ	ໄປ	ໄວ້	ບ່ອນ	ທີ່	ອຸ່ນ	ແລະ	ໄກ້ໆ	ກັບ	ແມ່	
ຂອງ	ລາວ.

ສັກ	ຢາ	oxytocin	ໃຫ້	ແມ່ � ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ຜູ້	ເປັນ	ແມ່	ວ່າ	ເຈົ້າ	ຈະ	ສັກ	ຢາ	oxytocin	ໃຫ້	ລາວ	ເພື່ອ	ເຮັດ	ໃຫ້	ມົດ	ລູກ	ຂອງ	ລາວ	ປັ້ນ	ດີ	ແລະ	ເພື່ອ	ປ້ອງ	ກັນ	
ອາການ	ເລືອດ	ໄຫລ	ຫລາຍ.	
� ຫລັງ	ຈາກ	ເອົາ	ເດັກ	ຜູ້	ທີ	ສອງ	ອອກ	ແລ້ວ	ໃຫ້	ສັກ	ຢາ	oxytocin	10	IU	IM.	ຖ້າ	ມີ	ພະນັກງານ	ແພດ	ຜູ້	ອຶ່ນ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ການ	
ອົບຮົມ	ນັ້ນ	ແມ່ນ	ໃຫ້	ລາວ	ເປັນ	ຜູ້	ສັກ	ຢາ.
� ເອົາ	ອຸປະກອນ	ທີ່	ເປື້ອນ	ລົງ	ແຊ່	ໃນ	ນ້ຳ	ຢາ	ຂ້າ	ເຊື້ອ.

ການ	ຊ່ວຍເຫລືອ	ເມື່ອ	ມີ	ເດັກ	ຫລາຍ	ຄົນ � ຖ້າວ່າ	ມີ	ເດັກ	ຜູ້	ອຶ່ນ	ອີກ,	ໃຫ້	ຮ້ອງ	ຂໍ	ຄວາມ	ຊ່ວຍເຫລືອ.	ຊ່ວຍ	ເກີດ	ເດັກ	ຜູ້	ຕໍ່	ໄປ.	ດຳເນີນ	ການ	ເໝືອນ	ກັບ	ກໍລະນີ	ຖືພາ	
ແຝດ.

(cut out - ຕັດອອກ)
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ການ	ໜີບ	ສາຍ	ແຮ່	ໃນ	ເວລາ	ທີ່	ເໝາະ	ສົມ � ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອກ່ອນຈະໜີບ	ແລະ	ຕັດສາຍແຮ່
�» ຖ້າຜູ້ຊ່ວຍເກີດຜູ້ດຽວທີ່ໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອ	2	ຄູ່ໃຫ້ຖອດຖົງມືຄູ່ທີ່ເປື້ອນອອກກ່ອນທີ່ຈະໜີບ	ແລະ	ຕັດສາຍແຮ່
�» ຖ້າວ່າມີແພດຄົນອື່ນຊ່ວຍໃນການໜີບ	ແລະ	ຕັດສາຍແຮ່:	ໃຫ້ລ້າງມື	ແລະ	ໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອກ່ອນ,	
ລ້າງມືແລ້ວໃສ່ຖົງມືອະເຊື້ອ
�» ຖອດ	ຖົງມື	ຄູ່	ທຳ	ອິດ	ອອກ	ທັນທີ	ກ່ອນ	ຈະ	ຈັບ	ຫຼື	ຈັດການ	ກັບ	ສາຍ	ແຮ່	(ກໍລະນີ	ຜູ້	ຊ່ວຍ	ເກີດ	ຜູ້	ດຽວ).
� ໜີບ	ແລະ	ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່	ຫລັງ	ຈາກ	ຈອນ	ຂອງ	ແຮ່	ຢຸດ	ແລ້ວ,	ລະຫວ່າງ	1-3	ນາທີ
�» ໜີບ	ສາຍ	ແຮ່	ດ້ວຍ	ຂອງ	ໜີບ	ປລາ	ສ	ຕິກ	ທີ່	ສະອາດ	ຫລື	ມັດ
�» ສາຍ	ແຮ່	ຫ່າງ	ຈາກ	ຂ້ວນ	ສາຍ	ແຮ່	2	ຊັງ	ຕີ	ແມດ.
�» ໄລ່	ເລືອດ	ອອກ	ຈາກ	ສາຍ	ແຮ່	ນັບ	ແຕ່	ບ່ອນ	ທີ່	ຮັດ	ທຳ	ອິດ	ໄປ	ທິດ	ກົງກັນຂ້າມ	ກັບ	ເດັກ.
�» ໜີບ	ຫລື	ມັດ	ຄັ້ງ	ທີ	ສອງ	ຫ່າງ	ຈາກ	ຂ້ວນ	ສາຍ	ແຮ່	5	ຊັງ	ຕີ	ແມດ	(ຫ່າງ	ຈາກ	ຈຸດ	ທີ	ນຶ່ງ	3	ຊັງ	ຕີ	ແມດ)
�» ໃຊ້	ມິດ	ຕັດ	ທີ່	ສະອາດ	ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່	ໄກ້	ກັບ	ຈຸດ	ຮັດ	ທຳ	ອິດ
�» ຖ້າ	ຍັງ	ມີ	ເລືອດ	ຊືມ	ອອກ	ໃຫ້	ໜີບ	ຫລື	ຮັດ	ຄັ້ງ	ທີ	ສອງ
� ເອົາ	ອຸປະກອນ	ທີ່	ເປື້ອນ	ລົງ	ແຊ່	ໃນ	ນ້ຳ	ຢາ	ຂ້າ	ເຊື້ອ.

ເວລາ:	ພາຍ	ໃນ	90	ນາທີ

� ປະ	ເດັກ	ເທິງ	ໜ້າ	ເອິກ	ແມ່	ເພື່ອ	ໃຫ້	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ,	ຫົວ	ເດັກ	ງ່ຽງ	ໄປ	ຂ້າງ	ໃດ	ຂ້າງ	ນຶ່ງ,	ແມ່	ຢູ່	ໃນ	ທ່າ	ເທິ້ງ	(ເຄິ່ງ	ນັ່ງ-ເຄິ່ງ	
ນອນ).
� ສັງເກດ	ເບິ່ງ	ເດັກ.	ຖ້າ	ສັງເກດ	ເຫັນ	ວ່າ	ເດັກ	ສະແດງ	ອາການ	ຢາກ	(ເຊັ່ນ	ອ້າ	ປາກ,	ແລບ	ລີ້ນ,	ເລ	ັຽ,	ຊອກ	ຫາ)ແນະນຳ	
ແມ່	ເພື່ອ	ເອົາ	ນົມ	ໄປ	ແຍ່-ກະ	ຕຸ້ນ	ເດັກ.

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ໃຫ້	ຄຳ	ແນະນຳ	ກ່ຽວ	ກັບ	ທ່າ	ແລະ	ວິທີ	ເອົາ	ລູກ	ດູດ	ນົມ	ແກ່	ແມ່:
�» ຄໍ	ເດັກ	ບໍ່	ໃຫ້	ພັບ	ຫລື	ບິດ
�» ເດັກ	ປິ່ນ	ໜ້າ	ເຂົ້າ	ຫາ	ນົມ	ແມ່	ໂດຍ	ໃຫ້	ດັງ	ຢູ່	ເຊິ່ງ	ກັບ	ຫົວນົມ	ແລະ	ຄາງ	ຕິດ	ກັບ	ນົມ
�» ອຸ້ມ	ເດັກ	ແນບ	ຮ່າງກາຍ	ແມ່
�» ຊ້ວນ	ເອົາ	ໝົດ	ຕົວ	ເດັກ	ບໍ່	ແມ່ນ	ພຽງ	ແຕ່	ຄໍ	ແລະ	ບ່າ	ເທົ່າ	ນັ້ນ.
�» ລໍຖ້າ	ເດັກ	ອ້າ	ປາກ	ກວ້າງ
�» ຫຍັບ	ເດັກ	ເຂົ້າ	ຫາ	ນົມ,	ໃຫ້	ຮີມ	ສົບ	ເບື້ອງ	ລຸ່ມ	ຢູ່	ກ້ອງ	ຫົວນົມ.

� ສັງເກດ	ເບິ່ງ	ທ່າ	ອຸ້ມ	ແລະ	ການ	ດູດ	ທີ່	ຖືກຕ້ອງ:
�» ເດັກ	ອ້າ	ປາກ	ກວ້າງ
�» ຮິມ	ສົບ	ເບື້ອງ	ລຸ່ມ	ແບນ	ອອກ	ນອກ
�» ຄາງ	ເດັກ	ແນບ	ເຕົ້ານົມ
�» ການ	ດູດ	ຊ້າ-ເລິກ	ແລະ		ມີ	ຈັງຫວະ	ຢຸດ	ພັກ

ໝາຍເຫດ:	ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ທັງແມ່	ແລະ	ເດັກ.	ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມ 
ພະຍາຍາມຫຼາຍໆ	ຄັ້ງໃນການກິນນົມແມ່ກ່ອນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.	ພະນັກງານຄວນຫຼີກລ້ຽງການລົບກວນຂະບວນ 
ການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວ	(ຕົວຢ່າງ:	ການຄວບຄຸມຈັດທ່າຫົວ	ແລະ	ລຳຕົວຂອງເດັກ)

ເວລາ:	ພາຍ	ໃນ	90	ນາທີ	(ຕໍ່)
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ຮູບການດູດນົມທີ່ຖືກ	ແລະ	ບໍ່ຖືກວິທີ ຖືກວິທີ

ບໍ່ຖືກວິທີ

© WHO
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�ຖ້າ	ການ	ອຸ້ມ	ແລະ	ການ	ດູດ	ບໍ່	ຖືກຕ້ອງ,	ໃຫ້	ເຮັດ	ຄືນໃໝ່	ແລະ	ປະ	ເມີນ	ຄືນໃໝ່	
� 	ຢ່າ	ປະ	ໃຫ້	ແມ່	ແລະ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຢູ່	ຕາມ	ລຳພັງ.	ຄວນ	ຕິດຕາມ	ແມ່	ແລະ	ເດັກ	ທຸກໆ	15	ນາທີ	ພາຍ	ໃນ	ຊົ່ວໂມງ	ທຳ	ອິດ	
ແລະ	ທຸກໆ	30	ນາທີ	ໃນ	ຊົ່ວໂມງ	ທີ	ສອງ	ຖັດ	ໄປ.

�ຖ້າ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ມີ	ອາການ	ບໍ່	ສະບາຍ	ຫລື	ບໍ່	ສະແດງ	ຄວາມ	ພ້ອມ	ທີ່	ຈະ	ດູດ	ນົມ	ເຊັ່ນ	ອາການ	ຢາກ	ດູດ	ພາຍ	ໃນ	90	ນາທີ,	
ທຳ	ການ	ກວດ	ເດັກ	ແລະ	ປິ່ນປົວ	ຢ່າງ	ຮີບ	ດ່ວນ.

�ຖ້າ	ເຕົ້ານົມ	ຄັດ	ເບັງ,	ໃຫ້	ບີບ	ນ້ຳ	ນົມ	ອອກ	ກ່ອນ	ໜ້ອຍ	ໜຶ່ງ	ກ່ອນ	ເລີ້ມ	ໃຫ້	ເດັກ	ດູດ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ບໍລິເວນ	ຫົວນົມ	ອ່ອນ		ແລະ	ເພື່ອ	
ໃຫ້	ເດັກ	ຄາບ	ນົມ	ໄດ້	ສະດວກ

ໝາຍເຫດ:
*	 ບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດເດັກ	ຍົກເວັ້ນກໍລະນີມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ດ້ານການປິ່ນປົວ.
*	 ບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕານ,	ນົມຝຸ່ນ	ຫລື	ອາຫານອື່ນໆແກ່ເດັກ.
*	 ບໍ່ໃຫ້ຂວດນົມ	ຫລື	ແວ້	ເພື່ອໃຫ້ເດັກສະຫງົບ
*	 ບໍ່ໃຫ້ຖອກຫົວນ້ຳນົມຖີ້ມ.
*	 ຖ້າແມ່ມີເຊື້ອ	HIV(+),	ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການສົ່ງເຊື້ອຈາກແມ່ສູ່ລູກ	(PMTCT),	ໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ	ແລະ	
ທົດສອບ.

ການບົວລະບັດຕາ � ອະທິບາຍ	ແກ່	ແມ່	ວ່າ	ເຈົ້າ	ຈະ	ທຳ	ການ	ປ້າຍ	ຫລື	ຢອດ	ຢາ	ຕາ	ແກ່	ເດັກ	ເພື່ອ	ປ້ອງ	ກັນ	ການ	ຊືມ	ເຊື້ອ.	ບອກ	ລາວ	ວ່າ	ນັ້ນ	
ແມ່ນ	ການ	ປະຕິບັດ	ແບບ	ປົກກະຕິ.
� ໃຊ້	erythromycin	ຫລື	tetracycline	ointment	ຫລື	povidone	iodine	2.5%	ຢອດ	ຕາ	ທັງ	ສອງ	ເບື້ອງ	ຫລັງ	ຈາກ	
ເດັກ	ດູດ	ນົມ	ແລ້ວ.	ໃສ່	ແຕ່	ດ້ານ	ໃນ	ອອກ	ມາ	ດ້ານ	ນອກ.
� ບໍ່	ໃຫ້	ລ້າງ	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	ອອກ	ຈາກ	ຕາ.

ເວລາ:	ພາຍ	ໃນ	90	ນາທີ	(ຕໍ່)
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ໃຫ້ການດູແລພິເສດແກ່ເດັກທີ່ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍ	
(ຫລື	ເດັກແຝດ)

� ສຳລັບ	ເດັກ	ທີ່	ແນມ	ເບິ່ງ	ແລ້ວ	ນ້ອຍ	ຫລື	ເດັກ	ທີ່	ເກີດ	ກ່ອນ	ກຳນົດ	>	1	ເດືອນ:
�» ຊຸກຍູ້	ໃຫ້	ແມ່	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ຕໍ່	ເດັກ	ເລົ່າ	ນັ້ນ	ເທົ່າ	ທີ່	ຈະ	ທຳ	ໄດ້.
�» ໃຊ້	ຜ້າຫົ່ມ	ໜາ	ກວ່າ	ເກົ່າ	ຕຸ້ມ	ເພື່ອ	ເຮັດ	ໃຫ້	ເດັກ	ອຸ່ນ
�» ບໍ່	ອາບນ້ຳ	ໃຫ້	ເດັກ
�» ບໍ່	ຟ້າວ	ອາບນ້ຳ	ໃຫ້	ເດັກ	ທີ່	ຕົວ	ນ້ອຍ.ອານາ	ໄມ	ເດັກ	ດ້ວຍ	ການ	ເອົາ	ຜ້າ	ປຽກ	ອຸ່ນ	ແຕ່	ພາຍຫລັງ	24	ຊົ່ວໂມງ.

�ຖ້າວ່າ	ແມ່	ບໍ່	ສາມາດ	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ໄດ້	ຍ້ອນ	ສາຍເຫດ	ຕ່າງໆ,	
�» ໃຫ້	ຕຸ້ມ	ເດັກ	ດ້ວຍ	ຜ້າ	ສະອາດ,	ແຫ້ງ,	ອຸ່ນ		ແລະ	
�» ປົງໄວ້ຕຽງສຳລັບເດັກ.	
�» ຕຸ້ມຜ້າໃຫ້ເດັກ.	
�» ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອື່ນໃນຄອບຄົວເຮັດການປະຕິບັດໜັງສຳພັດໜັງຫຼືໃຊ້ໂຕະອຸ່ນຖ້າອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງຕໍ່າກ
ວ່າ	28	ອົງສາ

� ກະກຽມ	ການ	ນຳ	ສົ່ງ	ເດັກ	ທີ່	ນ້ຳໜັກ	<	1.5	kg	ຫຼື	ເກີດ	ກ່ອນ	ກຳນົດ	>	2	ເດືອນ.	ໃນ	ໄລຍະ	ລໍຖ້າ	ການ	ນຳ	ສົ່ງ	ໃຫ້	ຮັກສາ	
ຄວາມ	ອຸ່ນ	ແກ່	ເດັກ	ດ້ວຍ	ການ	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ		ຫລື	ຮັກສາ	ໃນ	ຕູ້	ອົບ	ເດັກ.	(ເບິ່ງການດູແລພິເສດສຳລັບເດັກຕົວ
ນ້ອຍ,	ໜ້າທີ	54)

ໝາຍເຫດ:ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ທີ່	ມີ	ນ້ຳໜັກ	ຕ່ຳ	(LBW)	ນ້ຳໜັກ	>1200	g	ທີ່	ບໍ່	ມີ	ອາການ	ສົນ	ຄວນ	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ທັນທີ	
ຫລັງ	ເກີດກັບແມ່	ຫຼື	ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວ	ແລະ	ເຊັດ	ໃຫ້	ຮ່າງກາຍ	ແຫ້ງ	ແລ້ວ	ເພື່ອ	ປ້ອງ	ກັນ	ບໍ່	ໃຫ້	ຄີງ	ເຢັນ.

(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	
ຈາກ	0-90	ນາທີ
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(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	ຈາກ	
ນາທີ	ທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ (cut out - ຕັດອອກ)
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3.	ການດູແລເດັກເກີດໄໝ່	(ຈາກນາທີທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ)



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	ຈາກ	
ນາທີ	ທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ
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ການປະຕິບັດ ການດໍາເນີນງານ

ເວລາ:	ຈາກ	90	ນາທີຫາ	6	ຊົ່ວໂມງ
ກວດເດັກ � ຫລັງ	ຈາກ	ເດັກ	ເຊົາ	ດູດ	ນົມ	ແມ່	ແລ້ວ:

�» ລ້າງ	ມື.
�» 	ກວດ	ເດັກ	ແຕ່	ຫົວ	ຮອດ	ຕີນ.
�» 	ມັດ	ປ້າຍ	ບອກ	ຊື່	ໃສ່	ຄໍ່	ຕີນ.
�» 	ຊັ່ງ	ນ້ຳໜັກ	ແລະ	ບັນທຶກ.
� ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ແມ່	ວ່າ	ທ່ານ	ຈະ	ທຳ	ການ	ກວດກາ	ເດັກ,	ຊອກ	ຫາ	ບາດແຜ	ຫລື	ສິ່ງ	ພິການ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ມີ	ມາ	ແຕ່	ກຳເນີດ	ໂດຍ	
ສະເພາະ	ແມ່ນ	ສິ່ງ	ທີ່	ຈະ	ຕ້ອງ	ໄດ້	ທຳ	ການ	ປິ່ນປົວ	ຫລື	ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ຫາ	ບ່ອນ	ທີ່	ເໝາະ	ສົມ	ໃຫ້	ທັນ	ເວລາ.
� ກວດກາ	ເບິ່ງ	ການ	ຫາຍໃຈ
�» ກວດ	ຫາ	ວ່າ	ເດັກ	ຄາງ	ບໍ່
�» ກວດ	ຊອກ	ຫາ	ອາການ	ຈ່ອງ	ດຶງ
�» ເດັກຫາຍໃຈໄວ	ຫຼື	ຊ້າ

ໝາຍເຫດ:	ຈັງຫວະ	ຫາຍໃຈ	ປົກກະຕິ	ແມ່ນ	30-60	ຄັ້ງ/ນາທີ

3.	 ການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ນັບ	(ຈາກນາທີທີ	90	ຫາ	6	ຊົ່ວໂມງ)

(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	ຈາກ	
ນາທີ	ທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ (cut out - ຕັດອອກ)
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� ກວດ	ເດັກ
�» 	ກວດ	ເຊັກ	ອຸນຫະພູມ	ເດັກ	-ອຸນຫະພູມ	ປົກກະຕິ	ແທກ	ທາງ	ຂີ້ແຮ້	36.5	-	37.5oC
�» 	ກວດເບິ່ງ	ຕາ	ເດັກ,	ແດງ	ບໍ່?	ບວມ	ບໍ່?	ມີ	ນ້ຳ	ໜອງ	ໄຫລ	ອອກ	ມາ	ບໍ່?
�» 	ກວດເບິ່ງ	ສາຍ	ບື	ເດັກ,	ມີ	ເລືອດ	ຊືມ	ບໍ່?	
� ກວດ	ທ້ອງ	ເບັງ	ບໍ່
� ກວດ	ຫົວ,	ເລົາ	ຄິງ		ແລະ		ແຂນ-ຂາ.ຊອກ	ຫາ	ບາດແຜ	ຈາກ	ການ	ເກີດ:
�» 	ກວດ-ເນ້ນ	ທັງ	ສອງ	ດ້ານ	ຂອງ	ຫົວ	ເດັກ
�» ກວດ	ຫາ	ຮອບ	ຊ້ຳ,	ບວມ	ຂອງ	ກົ້ນ
�» ລັກ	ສະ	ນະ/ທ່າ	ຂອງ	ຂາ	(ພາຍຫລັງ	ເກີດ	ທ່າ	ກົ້ນ)	ຫລື	ການ	ເໜັງ	ຕີງ	ຂອງ	ແຂນ	ທັງ	ສອງ	ເບື້ອງ	ສະເໝີ	ກັນ		ຫລື	ບໍ່	ມີ	ການ	
ເໜັງ	ຕິງ	ເລີຍ.

�ຖ້າ	ພົບ:
�» ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ຜູ້	ປົກຄອງ	ວ່າ	ນີ້	ບໍ່	ເປັນ	ໄພ	ຮ້າຍ	ແຮງ,	ມັນ	ອາດ	ຈະ	ເຊົາ	ເອງ	ພາຍ	ໃນ	1-2	ອາທິດ	ແລະ	ກໍ	ບໍ່	ຕ້ອງການ	
ການ	ປິ່ນປົວ	ພິເສດ.
�» 	ແຂນ	ຫລື	ຂາ	ທີ່	ບໍ່	ມີ	ການ	ເໜັງ	ຕິງ	ໃຫ້	ຈັບ	ດ້ວຍ	ຄວາມ	ນິ້ມ	ນວນ.
�» ຢ່າ	ໃຊ້	ແຮງ	ບັງຄັບ	ຂາ	ໃຫ້	ໄປ	ຢູ່	ໃນ	ທ່າ	ອຶ່ນ.



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	ຈາກ	
ນາທີ	ທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ
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� ຊອກ	ຫາ	ອາການ	ກະດູກ	ຫັກ:
�» ອາການໄຄ່-ບວມ,	ເດັກ	ໄຫ້	ເວລາ	ເຮົາ	ສຳຜັດ	ຫລື	ກວດກາ

�ຖ້າ	ສົງ	ໃສ	ວ່າ	ແມ່ນ	ກະດູກ	ຫັກ,	ໃຫ້	ນຳ	ສົ່ງ	
� ຊອກ	ຫາ	ອະ	ໄວ	ຍະ	ວະ	ພິການ:
�» ຕີນ	ບິດ/Club	foot	(talipes)
�» 	ຮູບ	ຮ່າງ	ແປກ	ປະຫລາດ,	ບໍ່	ປົກກະຕິ
�» ອະ	ໄວ	ຍະ	ວະ	ເປີດ	ຢູ່	ຫົວ,	ໜ້າ	ທ້ອງ,	ແຜ່ນ	ຫລັງ
�» ບໍ່	ມີ	ຮູ	ທະວານ
�» ສິ່ງ	ຜິດ	ປົກກະຕິ	ອຶ່ນໆ

�ຖ້າ	ພົບ:	ແມ່ນໃຫ້ນຳສົ່ງ
�» 	ປົກ	ອະ	ໄວ	ຍະ	ວະ	ເປີດ	ດ້ວຍ	ຜ້າ	ປົກບາດທີ່	ອະ	ເຊື້ອ	ກ່ອນ	ນຳ	ສົ່ງ		ແລະ	ຮັກສາ	ເດັກ	ໃຫ້	ອຸ່ນ
�» 	ຖ້າ	ໜ້າ	ທ້ອງ	ຜິດປົກກະຕິ	ຫລື	ບໍ່	ມີ	ຮູ	ທະວານ	ໃຫ້	ແຍ່	ທໍ່	ກະເພາະ	ກ່ອນ	ນຳ	ສົ່ງ,	ໃນຂະນະນຳສົ່ງໃຫ້ເປີດທໍ່ກະ	ເພາະປະ
ໄວເພື່ອຫຼຸກຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການມີທ້ອງເບັງ

� ກວດເບິ່ງ	ຜິວໜັງ	ເດັກ:
�- ບາດແຜ	ຫລື	ຮອຍ	ເຫຼີ້ນ
� ກວດ	ໃນ	ຜົ້ງ	ປາກ	ເດັກ:
�- ຊອກ	ຫາ	ອາການ	ສົບ	ແວ່ງ-ເພດານ	ໂວ່
� ແຈ້ງ	ໃຫ້	ຜູ້	ປົກຄອງ	ຊາບ	ເຖິງ	ຜົນ	ການ	ກວດກາ.	ຊ່ວຍ	ໃຫ້	ແມ່	ມີ	ຄວາມ	ສະບາຍ	ໃຈ	ຕາມ	ຄວາມ	ຈຳເປັນ.

ເວລາ:	ຈາກ	90	ນາທີຫາ	6	ຊົ່ວໂມງ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	ຈາກ	
ນາທີ	ທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ (cut out - ຕັດອອກ)
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�ຖ້າ	ເດັກ	ນ້ຳໜັກ	<	1500	g	ຫຼືເຫັນເດັກໂຕນ້ອຍຫຼາຍ	ແລະ	
�» ດູດ	ນົມ	ບໍ່	ດີ	ຫຼື
�» ມີ	ອາການ	ອັນຕະລາຍ	ໃດ	ໜຶ່ງ,	ປິ່ນປົວ	ຢ່າງ	ທັນ	ການ

ປະຄັບປະຄອງອາການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
�» ໃຫ້ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບໃນກໍລະນີຈຳເປັນ	(ເບິ່ງໜ້າທີ	50-51)
�» ເຮັດໃຫ້ເດັກອົບອຸ່ນຕະຫຼອດ
�» ໃຫ້ສັກຢາ	Ampicillin	ແລະ	gentamicin	IM.
�» ຫ້າມເລືອດ	ແລະ
�» ຖ້າມີອົກຊີແຊນແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃສ່
� ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ຫາ	ສູນ	ປິ່ນປົວ	ທີ່	ເໝາະ	ສົມ		ແລະ/	ຫລື	ປະ	ເມີນ	ຄືນ.
� ຊ່ວຍ	ແມ່	ເພື່ອ	ເອົາ	ລູກ	ດູດ	ນົມ.	ຖ້າ	ເຮັດ	ບໍ່	ໄດ້	ໃຫ້	ສອນ	ວິທີ	ປ້ອນ	ນົມ	ວິທີ	ອື່ນ.	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	65-69)

ການສັກວິຕາມິນ	K	ປ້ອງກັນເລືອດໄຫລ � ລ້າງມື.	(ເບິ່ງໜ້າ	75-77)

ການສັກວັກຊິນກັນອັກເສບຕັບ	B	ແລະ	BCG	
ຫລັງເກີດ

� ອະທິບາຍແກ່ແມ່ວ່າທ່ານຈະໄດ້ສັກຢາ
�» ວິຕາມິນ	K	ເພື່ອປ້ອງກັນເລືອດໄຫລ,	ວັກຊິນກັນຕັບອັກເສບເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ

 ຊຶ່ງພາຍລຸນອາດກາຍເປັນມະເຮັງຕັບ	ແລະ	ວັກຊິນກັນພະຍາດວັນນະໂຣກ	BCG.



ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່	ຈາກ	
ນາທີ	ທີ	90-6	ຊົ່ວໂມງ
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ເວລາ:	ຈາກ	90	ນາທີຫາ	6	ຊົ່ວໂມງ	(ຕໍ່)

� ບອກ	ແມ່	ວ່າ	ອາດ	ຈະ	ມີ	ການ	ເຈັບ	ປວດ	ບ່ອນ	ສັກ	ຫລື	ອາການ	ຂ້າງຄຽງ	ບາງ	ຢ່າງ	ທີ່	ບໍ່	ມັກ	ພົບ	ແຕ່	ຜົນ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ຈາກ	ການ	
ສັກ	ນີ້	ມີ	ຄວາມ	ສຳຄັນ	ເໜືອກ	ວ່າຄວາມ	ສ່ຽງ	ຕໍ່	ການ	ເປັນ	ພະຍາດ.
� ສັກ	ວິຕາມິນ	K	(phytomenadione)	1	mg	IM.
� ສັກ	ວັກ	ຊິນ	hepatitis	B	IM	ແລະ	BCG	ໄຕ້		ຫລືບ	ໜັງ	ຕາມ	ຄຳ	ແນະນຳ	ແຫ່ງ	ຊາດ.
� ໃຫ້	ກວດຄືນ	ວ່າ	ບໍ່	ມີ	ເລືອດ	ໄຫລ	ຫລັງ	ຈາກ	ສັກ	ຢາ	ກ່ອນ	ຈະ	ຈາກ	ແມ່		ແລະ		ເດັກ	ໄປ.
� ລ້າງ	ມື.
� ບັນທຶກ	ການ	ສັກ	ຢາ	ຂອງ	ທ່ານ.

�ຖ້າ	ເດັກ	ມີ	ບັນຫາ	ອຶ່ນໆ:ແກ້	ໄຂ	ບັນຫາ	ນັ້ນໆ	ຢ່າງ	ເໝາະ	ສົມ.
ໝາຍເຫດ:
ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ທີ່	ຕ້ອງ	ໄດ້	ທຳ	ການຜ່າຕັດ,	ຜູ້	ທີ່	ມີ	ການ	ກະທົບ,	ເດັກ	ເກີດ	ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ		ແລະ	ລູກ	ທີ່	ເກີດ	ຈາກ	ແມ່	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ຢາ	ທີ່	ມີ	
ຜົນ	ກະທົບ	ຕໍ່	ປະສິດທິພາບ	ຂອງ	ວິຕາມິນ	K	ມີ	ຄວາມ	ສ່ຽງ	ສູງ	ຕໍ່	ພາວະ	ເລືອດ	ໄຫຼ	ຈະ	ຕ້ອງ	ໄດ້	ສັກ	ວິຕາມິນ	K	1	mg	IM

ການດູແລສາຍບື � ລ້າງ	ມື.	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	75-77)
� ແນະນຳ	ແມ່	ເພື່ອ	ໃຫ້:
�» 	ຂອບ	ຜ້າອ້ອມ	ຢູ່	ລຸ່ມ	ດໍ	ສາຍ	ບື.	ໃຊ້	ຜ້າ	ສະອາດ	ປົກ/ຮັດ	ຕໍ	ສາຍ	ບື	ແບບ	ຫລົມໆ.
�» 	ບໍ່	ໃຫ້	ເອົາ	ຫຍັງ	ໃສ່	ຂ້ວນ	ສາຍ	ບື.
�» 	ຖ້າ	ຂ້ວນ	ສາຍ	ບື	ບໍ່	ສະອາດ,	ລ້າງ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ສະອາດ		ແລະ		ສະບູ.	ເຊັດ	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ດ້ວຍ	ຜ້າ	ສະອາດ.
�» 	ບອກ	ແມ່	ໃຫ້	ຕິດຕາມ	ເບິ່ງ	ສະພາບ	ສາຍ	ບື	ວ່າ	ເປັນ	ສີແດງ	ຫລື	ມີ	ໜອງ	ຍ້ອຍ	ບໍ່.	
�» 	ສອນ	ແມ່	ກ່ຽວ	ກັບ	ວິທີ	ໃສ່	ຢາ	ສາຍ	ບື	ທີ່	ຊືມ	ເຊື້ອ	3	ຄັ້ງ	ຕໍ່	ວັນ.
�» ລ້າງ	ມື	ດ້ວຍ	ສະບູ		ແລະ	ນ້ຳ	ທີ່	ສະອາດ.

(cut out - ຕັດອອກ)
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�» ລ້າງ	ນ້ຳ	ໜອງ	ອອກ	ຢ່າງ	ນີ້ມ	ນວນ		ແລະ	ລ້າງ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ຕົ້ມ	ທີ່	ປ່ອຍ	ໃຫ້	ເຢັນ		ແລະ	ສະບູ.
�» ເຊັດ	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ດ້ວຍ	ຜ້າ	ສະອາດ.
�» ລ້າງ	ມື.

ຖ້າ	ອາການ	ແດງ		ຫລື	ການ	ເປັນ	ໜອງ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ	ພາຍ	ໃນ	ສອງ	ວັນ,	ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ໂຮງໝໍ	ທັນທີ.	
ໝາຍເຫດ:	
*	 ບໍ່	ໃຫ້	ພັນ		ຫລື		ຮັດ	ສາຍ	ບື		ຫລື		ທ້ອງ.
*	 ບໍ່	ໃຫ້	ເອົາ	ຢາ		ຫລື		ເຄ	ມີ	ທຸກໆ	ຊະນິດ	ໃສ່	ສາຍ	ບື.
*	 ຫລີກເວັ້ນ	ການ	ສຳຜັດ	ສາຍ	ບື	ໂດຍ	ບໍ່	ຈຳເປັນ.	

ຖ້າ	ອາການ	ແດງ		ຫລື		ການ	ເປັນ	ໜອງ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ	ພາຍ	ໃນ	ສອງ	ວັນ,	ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ໂຮງໝໍ	ທັນທີ.	
ໝາຍເຫດ:	
*	 ບໍ່	ໃຫ້	ພັນ		ຫລື		ຮັດ	ສາຍ	ບື		ຫລື		ທ້ອງ.
*	 ບໍ່	ໃຫ້	ເອົາ	ຢາ		ຫລື		ເຄ	ມີ	ທຸກໆ	ຊະນິດ	ໃສ່	ສາຍ	ບື.
*	 ຫລີກເວັ້ນ	ການ	ສຳຜັດ	ສາຍ	ບື	ໂດຍ	ບໍ່	ຈຳເປັນ.

ໃຫ້ການດູແລພິເສດສຳລັບເດັກຕົວນ້ອຍ		
(ຫລື	ເດັກແຝດ.)

�ຖ້າ	ເດັກ	ຫາກ	ເກີດ	ກ່ອນ	ກຳນົດ:
� 	ຫລາຍ	ກວ່າ	2	ເດືອນ		ຫລື	ນ້ຳໜັກ<	1500	g,	ໃຫ້	ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ໂຮງໝໍ.
� ຖ້າ	ເດັກ	ຫາກ	ເກີດ	ກ່ອນ	ກຳນົດ	ລະຫວ່າງ	1-2	ເດືອນ		ຫລື	ນ້ຳໜັກ	1500-2000	g,	(ຫລື	ເບິ່ງວ່າຕົວນ້ອຍກໍລະນີບໍ່ມ ີ
ຊິງຊັ່ງ)	ເບິ່ງການດູແລພິເສດສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ຕົວນ້ອຍ	(ເບິ່ງໜ້າ	60)

ໝາຍເຫດ:	
*	 ຊຸກຍູ້ແມ່ໃຫ້ປະຕິບັດໜັງສຳຜັດໜັງກັບເດັກທີ່ຕົວນ້ອຍ.
*	 ຖ້າແມ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜັງສຳຜັດໜັງກັບເດັກທີ່ຕົວນ້ອຍໄດ້ຍ້ອນມີອາການສົນແມ່ນແນະນຳໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອື່ນໃນຄອ
ບຄົວເປັນຜູ້ເຮັດ	(ແມ່ເຖົ້າ	ຫຼື	ພໍ່)	ສອນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບວິທີເອົາໜັງສຳພັດໜັງ

*	 ບໍ່ຟ້າວອາບນ້ຳໃຫ້ເດັກທີ່ຕົວນ້ອຍ.	ອານາໄມເດັກດ້ວຍການເອົາຜ້າປຽກອຸ່ນ	ແຕ່ພາຍຫລັງ	24	ຊົ່ວໂມງ.
*	 ຕິດຕາມວັດແທກອຸນຫະພູມເດັກທຸກໆ	6	ຊົ່ວໂມງ.
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(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ໃຫ້ການ	ດູ	ແລ	ກ່ອນ	ໃຫ້	
ອອກ	ໂຮງໝໍ	ຫຼື	ກັບ	ບ້ານ

(cut out - ຕັດອອກ)

31

4.	ການໃຫ້ການດູແລກ່ອນໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ	ຫຼື	ກັບບ້ານ	(ຫຼັງຈາກ	90	ນາທີ)
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ການປະຕິບັດ ການດໍາເນີນງານ

ເວລາ:	ຫລັງຈາກ	90	ນາທີ	ຈົນເຖິງເວລາກ່ອນຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ

ແນະນຳໃຫ້ພັກຕິດຕາມຢູ່ໂຮງໝໍ � ໃຫ້ການ	ແນະນຳ	ແກ່	ແມ່	ວ່າ	ພາຍຫລັງ	ການ	ເກີດ	ລູກ	ແບບ	ປົກກະຕິ,	ລາວ		ແລະ		ລູກ	ຂອງ	ລາວ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ຕິດຕາມ	
ດູ	ແລ	ຢູ່	ໂຮງໝໍ	ຢ່າງ	ໜ້ອຍ	24	ຊົ່ວໂມງ.

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທຸກຢ່າງ,	
ໃຫ້ເດັກໄດ້ດື່ມນົມແມ່ທັງເວັນ	ແລະ	
ຄືນຕາມຄວາມຕ້ອງການ

� ຮັກສາ	ເດັກ	ໄວ້	ໃນ	ຫ້ອງ	ດຽວ	ກັບ	ແມ່	ຂອງ	ລາວ,	ອາດ	ຈະ	ຢູ່	ຕຽງ	ດຽວ	ກັນ	ຫລື		ຕຽງ	ຂ້າງ	ທີ່	ລາວ	ສາມາດ	ໄປ	ຫາ	ໄດ້	
ຕະຫລອດ	ເວລາ.	ບໍ່	ໃຫ້	ແຍກ	ແມ່		ແລະ		ລູກ	ຂອງ	ລາວ	(ຢູ່	ໃນ	ຫ້ອງ	ດຽວ	ກັນ	ແມ່ນ	ດີ	ທີ່	ສຸດ)
� ໃຫ້	ນົມ	ລູກ	ຢ່າງ	ດຽວ	ຕາມ	ທີ່	ເດັກ	ຕ້ອງການ	ທັງ	ເວັນ		ແລະ		ຄືນ.
� ປະ	ເມີນ	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ກັບ	ເດັກ	ທຸກໆ	ຄົນ	ກ່ອນ	ຈະ	ໃຫ້	ອອກ	ໂຮງໝໍ.	ແນະນຳ	ແມ່	ໃຫ້	ບອກ	ແພດ	ທັນທີ	ຖ້າ	ລາວ	ມີ	ບັນຫາ	
ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ລູກ.
� ຊົມເຊີຍ	ແມ່	ທຸກໆ	ຄົນ	ທີ່	ໃຫ້	ນົມ	ຕົນ	ເອງ	ແກ່	ລູກ	ແລະ	ຊຸກຍູ້	ລາວ	ໃຫ້	ສືບຕໍ່	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ.
� ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ລາວ	ຮູ້	ວ່າການ	ລ້ຽງ	ລູກ	ດ້ວຍ	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ	ແມ່ນ	ສາມາດ	ປົກ	ປ້ອງ	ລູກ	ຂອງ	ລາວ	ຈາກ	ພະຍາດ	ທີ່	
ຮ້າຍ	ແຮງ	ໄດ້.	ບອກ	ໃຫ້	ແຈ້ງວ່າ	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ	ໝາຍ	ຄວາມ	ວ່າ	ບໍ່	ມີ	ອາຫານ		ແລະ		ນ້ຳ	ທຸກ	ຢ່າງ	ນອກຈາກ	
ນົມ	ແມ່	ເທົ່າ	ນັ້ນ.

ໝາຍເຫດ:
*	 ບໍ່ໃຫ້ເອົາເດັກກັບບ້ານຖ້າເດັກດື່ມນົມບໍ່ດີ
*	 ບໍ່ເອົານ້ຳປະສົມນ້ຳຕານ,	ນົມຝຸ່ນ	ຫລື	ນ້ຳຕ່າງໆໃຫ້ເດັກດື່ມ
*	 ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຕົ້ານົມ	ຫລື	ໝາກແວ້

4.	ການໃຫ້ການດູແລກ່ອນໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ	ຫລື	ກັບບ້ານ	(ຫລັງຈາກ	90	ນາທີ)

(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ໃຫ້ການ	ດູ	ແລ	ກ່ອນ	ໃຫ້	
ອອກ	ໂຮງໝໍ	ຫຼື	ກັບ	ບ້ານ

(cut out - ຕັດອອກ)
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ຮັບປະກັນຄວາມອຸ່ນໃຫ້ເດັກ

ໝາຍເຫດ-ເບິ່ງໃນປຶ້ມຄູ່ມືປິ່ນປົວເດັກ
ໃນໂຮງໝໍ

� ອຸນຫະພູມ	ຫ້ອງ	ໃຫ້	ມີ	ຄວາມ	ອຸ່ນ	(25	oC	-	28	oC)	ບໍ່	ໃຫ້	ມີ	ລົມ	ພັດ.
� ອະທິບາຍ	ແກ່	ແມ່	ວ່າການ	ຮັກສາ	ເດັກ	ໃຫ້	ອຸ່ນ	ມີ	ຄວາມ	ສຳຄັນ	ຕໍ່	ເດັກ	ໃຫ້	ມີ	ສຸຂະພາບ	ດີ.	
� ໃຫ້	ແມ່	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ກັບ	ລູກ	ຫລາຍ	ເທົ່າ	ທີ່	ຈະ	ທຳ	ໄດ້.
� ໃຊ້	ຜ້າ	ທີ່	ນຸ້ມ,	ສະອາດ	ຕຸ້ມ	ໃຫ້	ເດັກ,	ໃສ່	ໝວກ	ໃຫ້	ເດັກ	ຕະຫລອດ	ໂດຍ	ສະເພາະ	ໃນ	ໄລຍະ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ແລະ		ກັບ	ເດັກ	
ທີ່	ນ້ຳໜັກ	ໜ້ອຍ.

�ຖ້າບໍ່ມີບາຫລອດສຳລັບວັດແທກອຸນຫະພູມ,	ໃຫ້ປະເມີນດ້ວຍການຄຳຕີນເດັກທຸກໆ	4	ຊົ່ວໂມງ;	ຖ້າຕີນເຢັນໃຫ້ປະຕິ	
ບັດໜັງສຳຜັດໜັງ,	ຕຸ້ມຜ້າໃຫ້ເດັກ	ແລ້ວປະເມີນຄືນ.

ການລ້າງ	ແລະ	ອາບນ້ຳ	(ການອະນາໄມ) � ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ.	(ເບິ່ງໜ້າ	75-77)
� ເຊັດໜ້າເດັກ,	ຄໍ	ແລະ	ກ້ອງຂີ້ແຮ້ດ້ວຍຜ້າອຸ້ນທຸກໆວັນ.
� ລ້າງກົ້ນໃຫ້ສະອາດ	ແລະ	ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ	ຖ້າມັນບໍ່ສະອາດ.
� ອາບນ້ຳໃຫ້ເດັກພາຍຫຼັງ	24	ຊົ່ວໂມງ	(ຫຼັງຈາກວັດແທກອຸນນະພູມໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ),	ຮັບປະກັນວ່າຫ້ອງນັ້ນອຸ່ນ	
ແລະ	ບໍ່ມີລົມພັດ,	ໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນອາບແລ້ວເຊັດຕົວເດັກໃຫ້ແຫ້ງ	ແລະ	ຕຸ້ມຜ້າໃຫ້ເດັກຫລັງອາບນ້ຳ.

�ຖ້າເດັກນ້ຳໜັກນ້ອຍ,	ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຫ້ອງນັ້ນຕ້ອງອຸ່ນເມື່ອອາບນ້ຳ,	ເຊັກໂຕ	ຫລື	ປ່ຽນເຄື່ອງໃຫ້ເດັກຫລັງອາບນ້ຳ.

ການນອນ � ໃຫ້ເດັກນອນຫງາຍ	ຫລື	ທາງແຄງ
� ໃຫ້ປາສະຈາກຈາກຄວັນໄຟ	ຫລື	ຄວັນຢາສູບ.
� ໃຫ້ແມ່	ແລະ	ເດັກໃດ້ນອນໃນມຸ້ງຍ້ອມຢາຖ້າວ່າເຂດນັ້ນເປັນເຂດທີ່ມີໄຂ້ຍຸງ.
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ການນອນ � ໃຫ້ເດັກນອນຫງາຍ	ຫລື	ທາງແຄງ
� ໃຫ້ປາສະຈາກຈາກຄວັນໄຟ	ຫລື	ຄວັນຢາສູບ.
� ໃຫ້ແມ່	ແລະ	ເດັກໃດ້ນອນໃນມຸ້ງຍ້ອມຢາຖ້າວ່າເຂດນັ້ນເປັນເຂດທີ່ມີໄຂ້ຍຸງ.

ຊອກຫາອາການອັນຕະລາຍ � ທຳການກວດກາເດັກກ່ອນໃຫ້ອອກຈາກໂຮງໝໍ
� ຊອກຫາອາການຕ່າງໆຂອງການເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ:
�» ບໍ່ສາມາດດື່ມນົມແມ່	ຫລື	ດື່ມນົມບໍ່ດີຄືແຕ່ກ່ອນ
�» ຊັກ
�» ການເໜັງຕິງບໍ່ດີ	ຫລື	ສະຕິບໍ່ດີ
�» ຫລັງຈາກກະຕຸ້ນຈຶ່ງມີການເໜັງຕິງ
�» ຫາຍໃຈໄວ	(>60	ຄັ້ງຕໍ່ນາທີ)
�» ຄາງ
�» ໜ້າເອິກມີອາການຈ່ອງດຶງຮ້າຍແຮງ
�» ຄີງຮ້ອນ	>	38.0	oC
�» ຄີງເຢັນ	<	35	oC	ຫລື	ຄີງຍັງເຢັນຫລັງຈາກອົບອຸ່ນ
�» ສີຜິວໜັງຄືນສີຊ້າ	>	3	ວນທ
�» ມີອາການກໍ່າຊໍ້າ
�» ແຂນ,	ຂາ	ແຂງ
�» ມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກຈາກສາຍບື
�» ຜິວໜັງເປັນຕຸ່ມໂພງຫລາຍກວ່າ	10	ຈຸດ	ຫລື	ບວມ	ຫລື	ແດງ	ຫລື	ແຂງ
�» ດໍສາຍບືມີເລືອດໄຫຼ
�» ຜິວໜັງຈືດມ້ານ

ເວລາ:	ຫລັງຈາກ	90	ນາທີ	ຈົນເຖິງເວລາກ່ອນຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ	(ຕໍ່)
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�ຖ້າ	ມີ	ບັນດາ	ອາການ	ຕ່າງໆ	ດັ່ງ	ຂ້າງ	ເທິງ	ນີ້,		ໃຫ້	ຄິດ	ເຖິງ	ການ	ເປັນ	ພະຍາດ	ທີ່	ຮ້າຍ	ແຮງ.
� 	ໃຫ້	ທຳ	ການ	ປິ່ນປົວ	ຢ່າງ	ຮີບ	ດ່ວນ.
�» ເລີ້ມ	ທຳ	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ,	ຖ້າ	ຈຳ	ເປັນ	(	ເບິ່ງ	ໜ້າ	52-57)
�» ເຮັດ	ໃຫ້	ເດັກ	ຄີງອຸ່ນ	ຫລື	ຮັກສາ	ເດັກ	ໃຫ້	ອຸ່ນ	ໃນ	ເວລາ	ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ປິ່ນປົວ	ບ່ອນ	ອື່ນ.
�» ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	ampicillin	ແລະ	gentamicin	IM	.
�» ທຳ	ການ	ຢຸດ	ເລືອດ
�» ໃຫ້	ອົກ	ຊີ	ແຊນ,	ຖ້າ	ມີ.

ຊອກຫາການເປັນເຫຼືອງ	ແລະ	
ການຊືມເຊື້ອກັບທີ່

� ສັງ	ເກດ	ເບິ່ງ	ຜິວໜັງ	ເປັນ	ສີ	ເຫຼືອງ	ບໍ່?
�» ການ	ສັງ	ເກດອາການ	ເຫຼືອງ	ໃຫ້	ໃຊ້	ແສງ	ທຳ	ມະ	ຊາດ.	ອາດ	ຈະ	ຕີ	ລາຄາ	ຜິດພາດ	ຖ້າ	ໃຊ້	ດອກ	ໄຟຟ້າ	ຫລື		ບ່ອນ	ທີ່	ແສງ	
ສະຫວ່າງ	ບໍ່	ພຽງພໍ.
�» ໃຫ້	ນຳ	ສົ່ງ	ທັນທີ,	ຖ້າ	ມີ	ອາການ	ເຫຼືອງ
�- ຢູ່	ໃບ	ໜ້າ	ເດັກ	ທີ່	ອາຍຸ	<24	ຊມ
�- ຝາ	ມື	ແລະ	ຝາ	ຕີນ	ຂອງ	ເດັກ	ອາຍຸ	

�» ຊຸກ	ຍູ້	ໃຫ້	ດື່ມ	ນົມ	ແມ່

�ຖ້າ	ມີບັນຫາໃນການລ້ຽງດູເດັກ,	ໃຫ້ບີບນ້ຳນົມແມ່ອອກໃສ່ຈອກແລ້ວປ້ອນເດັກດ້ວຍຈອກ
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ຊອກຫາອາການຕ່າງໆຂອງການຊຶມ
ເຊື້ອກັບທີ່:
-	ຕາ
-	ສາຍບື
-	ຜິວໜັງ
-	ຜົ້ງປາກເດັກ

ສັງເກດຕາເດັກ:
� ຕາບວມ	ຫລື	ມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກບໍ່?

�ຖ້າມີ,	ແມ່ນການຊືມເຊື້ອຕາຈາກເຊື້ອໂກໂນກົກ	(gonococcal)
�» ໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ.
�» ສອນແມ່ວິທີບົວລະບັດຕາ.
�» ກວດຄືນພາຍໃນ	2	ວັນ.	ຖ້າຍັງມີນ້ຳໜອງ	ຫລື	ຍັງໄຄ່ບວມຫລາຍ	ຫລື	ອາການບໍ່ດີຂື້ນໃຫ້ນຳສົ່ງດ່ວນ
�» ທຳ	ການ	ກວດກາ	ແລະ	ໃຫ້ການ	ປິ່ນປົວ	ແກ່	ແມ່	ແລະ	ຜົວ	ຂອງ	ລາວ	ສຳລັບ	ການ	ຊືມ	ເຊື້ອ	ຈາກ	ເຊື້ອ	ໂກ	ໂນ	ກົກ	
(gonorrhea.)

ສັງເກດສາຍບື:

ຈາກ:	WHO.	Pocket	Book.	2013
� ໄດ້ເອົາຫຍັງໃສ່ສາຍບືບໍ່?
�» ແນະນຳແມ່ການດູແລສາຍບືທີ່ຖືກວິທີ	(ເບິ່ງໜ້າ	28-29)

ເວລາ:	ຫລັງຈາກ	90	ນາທີ	ຈົນເຖິງເວລາກ່ອນຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ	(ຕໍ່)

© WHO

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ຖ້າ	ແດງ,	ມີ	ນ້ຳ	ໜອງ	ໄຫລ	ອອກ	ຫລື	ຜິວໜັງ	ອ້ອມ	ສາຍ	ບື	ແຂງ?

�ຄວາມ	ແດງ	ນັັ້ນ	ຂະຫຍາຍ	ກວ້າງ		<1	ຊັງ	ຕີ	ແມັດ		ຫລື		ມີ	ນ້ຳ	ໜອງ	ໄຫລ	ອອກ	ຫລື	ຜິວ	ແຂງ	ບໍ່?	ໃຫ້	ທຳ	ການ	ປິ່ນປົວ	ຄື	ກັບ	
ການ	ຊືມ	ເຊື້ອສາຍ	ບື	ຮ້າຍ	ແຮງ.	ໃຫ້	ຢາ	ຕ້ານ	ເຊື້ອ	ຄັ້ງ	ທຳ	ອິດ	ແລ້ວ	ສົ່ງຕໍ່	ດ່ວນ.

�ຄວາມ	ແດງ	ຂະຫຍາຍ	ວົງ	ກວ້າງ		>1	ຊັງ	ຕີ	ແມັດ?	ອ້ອມສາຍບື	ແລະ	ມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກ	ຫຼື	ແຂງເວລາບີບໃຫ້	ທຳ	ການ	
ປິ່ນປົວ	ການ	ຊືມ	ເຊື້ອ	ກັບ	ທີ່.	ໃຫ້	ຮູ້	ປິ່ນປົວ	ການ	ຊືມ	ເຊື້ອ	ສາຍບືຮ້າຍແຮງ,	ໃຫ້ສັກຢາ	ampicillin		ແລະ	gentamicin	
ເຂັມທຳອິດເຂົ້າທາງກ້າມ	ຊີ້ນແລ້ວນຳສົ່ງຢ່າງຮີບດ່ວນ.	ຖ້າ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ	ພາຍ	ໃນ	2	ວັນ	ຫລື		ມີ	ອາການ	ຮ້າຍ	ແຮງ	ໃຫ້	ນຳ	ສົ່ງ	
ດ່ວນ.

�ຖ້າ	ມີ	ນ້ຳ	ໜອງ	ໃຫລ	ອອກ	ຈາກ	ສາຍ	ບື,	ນັ້ນ	ແມ່ນ	ການ	ເຈັບປ່ວຍ	ຮ້າຍ	ແຮງໃຫ້ສັກຢາ	ampicillin		ແລະ	gentamicin.
ຄັ້ງທຳອິດແລ້ວນຳສົ່ງດ່ວນ

ສັງເກດ	ຜິວໜັງ,	ໂດຍ	ສະເພາະ	ອ້ອມ	ຄໍ,	ຂີ້ແຮ້,	ແອບ	ແອ້	ຂາ:
� ມີ	ຕຸ່ມ	ໂພງ	ບໍ່?

ຖ້າ	ມີ:

�ຫລາຍ	ກວ່າ	10	ຕຸ່ມ,	ແມ່ນ	ການ	ຊືມ	ເຊື້ອ	ຮ້າຍ	ແຮງ.	ນຳ	ສົ່ງ	ເພື່ອ	ປະ	ເມີນ.

�ໜ້ອຍ	ກວ່າ	10	ຕຸ່ມ,	ແມ່ນ	ການ	ຊືມ	ເຊື້ອ	ກັບ	ທີ່,	ສອນ	ແມ່	ວິທີ	ປິ່ນປົວ	ຜິວໜັງ	ອັກເສບ.
�» 	ກວດຄືນ	ພາຍ	ໃນ	2	ວັນ.	ຖ້າ	ບໍ່	ດີ	ຫລື		ຮຸນ	ແຮງ	ກວ່າ	ເກົ່າ,	ນຳ	ສົ່ງ	ດ່ວນ.
� ຖ້າ	ມີ	ອາການ	ບວມ	(fluctuant	swelling	)
�» 	ເປັນ	ອັບ	ແຊ	ຫລື	ຈຸ	ລັງ	ອັກເສບ,	ນຳ	ສົ່ງ	ເພື່ອ	ປະ	ເມີນ
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ຊອກຫາອາການຕ່າງໆຂອງການຊຶມ	
ເຊື້ອກັບທີ່	(ຕໍ່)

ສັງເກດ	ໃນ	ຜົ້ງ	ປາກ	ຂອງ	ເດັກ:
� ຖ້າ	ມີ	ບາດແຜ	ສີຂາວ:
�» ປາກ	ອັກເສບ	ຍ້ອນ	ເຊື້ອ	ເຫັດ.
�» ໃຫ້	ກວດກາ	ຫົວນົມ	ແມ່	ຊອກ	ຫາ	ການ	ອັກເສບ	ຍ້ອນ	ເຊື້ອ	ເຫັດ.
�» ທຳ	ການ	ປິ່ນປົວ,	ສອນ	ແມ່	ການ	ປິ່ນປົວ	ຢູ່	ບ້ານ

ຄຳ	ແນະນຳ	ເມື່ອ	ອອກ	ໂຮງໝໍ � ໃຫ້	ຄຳ	ແນະນຳ.
� ບໍ່	ໃຫ້	ກັບ	ບ້ານ	ກ່ອນ	24	ຊົ່ວໂມງ	ຫລັງ	ເກີດ.
� ແນະນຳ	ເຮັດ	ໃບ	ແຈ້ງ	ເກີດ		ແລະ		ການ	ສັກ	ຢາ	ກັນ	ພະຍາດ	ອີງ	ຕາມ	ຄູ່	ມື	ສັກ	ຢາ	ກັນ	ພະຍາດ	ແຫ່ງ	ຊາດ
� ແນະນຳ	ແມ່	ໃຫ້	ພາ	ລູກ	ກັບ	ມາ	ໂຮງໝໍ	ທັນທີ	ຖ້າ	ມີ	ນຶ່ງ	ໃນ	ອາການ	ດັ່ງ	ຕໍ່	ໄປ	ນີ້:
�» ເຫຼືອງພາຍໃນ	24	ຊົ່ວໂມງຫຼັງເກີດ,	ເຫຼືອງຢູ່ຝາມື,	ພື້ນຕີນ
�» ດື່ມນົມບໍ່ດີ	
�» ຊັກ	
�» ມີການກະຕຸ້ນຈຶ່ງເໜັງຕິງ	
�» ຫາຍໃຈຊ້າ	ຫລື	ໄວ	(ການຫາຍໃຈ	≥	60	ເທື່ອ/ນາທີ,	ໜ້າເອິກມີອາການຈ່ອງດຶງ)
�» ອຸນຫະພູມ	≥	38.0	oC	ຫລື	<	35.5	oC
�» ອຸນຫະພູມ	<	35.5	oC 

ເວລາ:	ຫລັງຈາກ	90	ນາທີ	ຈົນເຖິງເວລາກ່ອນຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ສະມາຊິກ	ໃນ	ຄອບຄົວ	ຈະ	ຕ້ອງ	ພາ	ມາ	ຮັບ	ການ	ປິ່ນປົວ	ຢ່າງ	ຮີບ	ດ່ວນ	ເພື່ອ	ຊອກ	ຫາ	ອາການ	ທີ່	ອາດ	ຈະ	ເປັນ	ອັນຕະລາຍ		
ຫຼື		ແຜນ	ຢ້ຽມຢາມ	ອຶ່ນໆອິງ	ຕາມ	ບັນຫາ	ຂອງ	ເດັກ
� ແນະນຳ	ໃຫ້	ກວດ	ກັ່ນ	ກອງ	ຕາມ	ນະໂຍບາຍ	ແຫ່ງ	ຊາດ.

ກວດກາເດັກໃນໄລຍະຫຼັງເກີດ:
�z ພາຍໃນ	24	ຊົ່ວໂມງ
�z 48-72	ຊົ່ວໂມງ
�z 7-14	ວັນ
�z 6	ອາທິດ

ໝາຍເຫດ-ນອກຈາກນັ້ນສຳລັບເດັກທີ່ເກີດຢ ູ
ບ້ານແນະນຳໃຫ້ມີການກວດໃນລະຫວ່າງ	 
24-48	ຊົ່ວໂມງຕື່ມອີກ

� ເດັກນ້ອຍ	ທຸກໆ	ຄົນ	ພາຍຫຼັງ	ເກີດ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ກວດ	ພາຍ	ໃນ	24	ຊົ່ວໂມງ,	ລະຫວ່າງ	48-72	ຊົ່ວໂມງ		ແລະ		ໃນ	
7-14	ວັນ.	ການ	ກວດ	ຫຼັງ	ເກີດ	ຄັ້ງ	ສຸດ	ທ້າຍ	ແມ່ນ	ໃນ	ອາທິດ	ທີ	6	(ເຊິ່ງ	ລວມ	ມີ	ການ	ສັກ	ຢາ	ກັນ	ພະຍາດ		ແລະ		ການ	ວາງ	
ແຜນ	ຄອບຄົວ	ສຳລັບ	ແມ່)	
� ກວດ	ກັ່ນ	ກອງ	ຕາມ	ນະໂຍບາຍ	ແຫ່ງ	ຊາດ
�» 	ພາຍຫຼັງ	2	ວັນ,	ຖ້າ	ເດັກ	ດື່ມ	ນົມ	ຍາກ,	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ພາຍ	ໃນ	1	ອາທິດ,	ສາຍ	ບື	ແດງ,	ຜິວໜັງ	ອັກເສບ,	ຕາ	
ອັກເສບ,	ປາກ	ອັກເສບ	ຫລື	ອຶ່ນໆ.
�» 	ຫລັງ	ຈາກ	7	ວັນ	-	ຖ້າ	ແມ່ນ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ທີ່	ອອກ	ໂຮງໝໍ	ຫລາຍ	ກວ່າ	1	ອາທິດ	ແລະ		ນ້ຳໜັກ	ຂື້ນ	ດີ.
� ສຳລັບ	ເດັກ	ທີ່	ເກີດ	ຢູ່	ເຂດ	ບ້ານ	ທີ່	ມີ	ອັດຕາ	ການ	ຕາຍ	ຂອງ	ແມ່	ສູງ	ແລະ		ມາ	ຫາ	ຈຸດ	ບໍລິການ	ຍາກ,	ໃຫ້	ວາງ	ແຜນ	ລົງ	ຢ້ຽມ	
2	ຄັ້ງ:
�» 	ຄັ້ງ	ທີ	1:	ພາຍ	ໃນ	24	ຊມ	ຫລັງ	ເກີດ	
�» 	ຄັ້ງ	ທີ	2:	ໃນ	ມື້	ທີ	3	(48-72	ຊມ)
�» 	ຄັ້ງ	ທີ	3:	ມື້ໃດກໍ່ໄດ້,	ລະຫວ່າງ	ຫລັງ	ເກີດ	7-14	ວັນ
�» 	ກວດ	ຄັ້ງ	ລ້າ	ສຸດ	ເມື່ອ	6	ອາທິດ
� ການ	ລົງ	ຢ້ຽມ	ບ້ານ	ນີ້	ສາມາດ	ແມ່ນ	ຜະດຸງຄັນ	ຫລື	ແພດ	ບ້ານ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ອົບຮົມ	ຢ່າງ	ດີ.
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5.	ການໃຫ້ການດູແລຫຼັງອອກໂຮງໝໍຈົນເຖິງ	6	ອາທິດ

(cut out - ຕັດອອກ)
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ການ	ປະຕິບັດ ການ	ດຳເນີນ	ງານ

ເວລາ:	ນັບ	ແຕ່	ມື້	ອອກ	ໂຮງໝໍ	ຈົນ	ຮອດ	6	ອາທິດ

ໃຫ້ການ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	ບໍ່	ຈຳກັດ,	ຕາມ	ຄວາມ	
ຕ້ອງການ,	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ,	ທັງ	
ເວັນ	ແລະ	ຄືນ

� ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ທຸກໆ	ຄົນ,	ຖ້ວນ	ເດືອນ	ຫລື	ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ	ນ້ຳໜັກ	ປົກກະຕິ		ຫລື		ນ້ອຍ,	ທີ່	ເກີດ	ຢູ່	ບ່ອນ	ທີ່	ມີ	ເງື່ອນໄຂ	ດີ	ຫລື		
ຈຳກັດ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ສົ່ງເສີມ	ໃຫ້	ດື່ມ	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ	ນັບ	ແຕ່	ມື້	ເກີດ	ເຖີງ	ອາຍຸ	6	ເດືອນ.

� ທຸກໆ	ຄັ້ງ	ທີ່	ພົບ	ແມ່	ຫລັງ	ເກີດ,	ແນະນຳ	ໃຫ້	ລ້ຽງ	ລູກ	ດ້ວຍ	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ.	ໃຫ້ການ	ສະໜັບສະໜູນ	ທຸກ	ວິທີ	ທາງ	ແກ່	
ແມ່	ທີ່	ຖືກ	ຜ່າຕັດ	ເອົາ	ລູກ	ອອກ	ຫລື	ລູກ	ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ	ແກ່	ລູກ.

� ຖາມ	ແມ່	ກ່ຽວ	ກັບ	ສິ່ງ	ທີ່	ເດັກ	ໄດ້	ກິນ	ໃນ	24	ຊມ		ຜ່ານ	ມາ.	ຖາມ	ເຖິງ	ນ້ຳ,	ວິຕາມິນ,	ອາຫານ	ຊະນິດ	ຕ່າງໆ,	ນົມ	ຝຸ່ນ	ແລະ	
ການ	ດູດ	ໝາກ	ແວ້.	ຖາມ	ເຖິງ	ການ	ຖ່າຍ,	ການ	ຍ່ຽວ.

� ຊົມເຊີຍ	ແມ່	ທີ່	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ລູກ	ແລະ	ແນະນຳ	ນຳ	ໃຫ້	ສືບຕໍ່.

� ອະທິບາຍ	ແລ້ວ	ອະທິບາຍ	ອີກ	ວ່າການ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ແມ່ນ	ອາຫານ	ຢ່າງ	ດຽວ	ເທົ່າ	ນັັ້ນ	ທີ່	ສາມາດ	ປົກ	ປ້ອງ	ລູກ	ຈາກ	ພະຍາດ	
ທີ່	ຮ້າຍ	ແຮງ	ໄດ້.	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ	ໝາຍ	ຄວາມ	ວ່າ	ບໍ່	ໃຫ້	ມີ	ອາຫານ	ຊະນິດ	ອຶ່ນໆລວມ	ທັງ	ນ້ຳ	ກໍ	ບໍ່	ໃຫ້.

� ປະ	ເມີນ	ວ່າ	ແມ່	ມີ	ນ້ຳ	ນົມ	ພຽງພໍ	ສຳລັບ	ຄວາມ	ຕ້ອງການ	ຂອງ	ລູກ	ລາວ.

5.	ການໃຫ້ການດູແລຫລັງອອກໂຮງໝໍ	ຈົນເຖິງ	6	ອາທິດ

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ແນະນຳ	ແມ່	ເພື່ອ:
�» 	ເອົາ	ລູກ	ໄວ້	ຫ້ອງ	ດຽວ	ກັບ	ລາວ,	ຫລື		ຢູ່	ຕຽງ	ດຽວ	ກັນ	ຫລື	ບ່ອນ	ທີ່	ລາວ	ໄປ	ຫາ	ໄດ້	ງ່າຍ.	
�» 	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ພຽງ	ຢ່າງ	ດຽວ	ຕາມ	ຄວາມ	ຕ້ອງການ,	ເວັນ	ແລະ	ຄືນ.	(>8	ຄັ້ງ	ໃນ	24	ຊມ	ຍົກເວັ້ນ	ໃນ	ມື້	ທຳ	ອິດ	ທີ່	ເດັກ	ຈະ	
ນອນ	ຫລາຍ).

� ສັງເກດ	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ລູກ,	ຖ້າ	ເປັນ	ໄປ	ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບທ່າໃນການກິນນົມ	
ແລະການຄາບນົມທີ່ຖືກຕ້ອງ

� ແນະນຳ	ແກ່	ແມ່	ໃຫ້	ລາວ	ບອກ	ເຮົາ	ໂລດ	ເມື່ອ	ລາວ	ມີ	ບັນຫາ	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ລູກ,	ເປັນໄຂ້		ຫລື		ເຈັບ	ຕ່າງໆ.

� ສັງເກດ,	ໃຫ້ການ	ປິ່ນປົວ	ແລະ	ແນະນຳ:
�» 	ຖ້າ	ມີອາການເຈັບຫົວນົມ	ຫຼື	ມີຮອຍແຕກ	ແລະ		ເດັກ	ຄາບ	ນົມ	ບໍ່	ດີ,	ສົມທົບ	ກັບ	ທີ່	ແນະນຳ	ຂ້າງ	ເທິງ	ນັ້ນ,	
�» 	ປະ	ເມີນ	ຄືນ	ໃນຫຼັງຈາກໃຫ້ນົມ	2	ຄັ້ງ	(ພາຍໃນມື້ດຽວກັນ)
�» 	ບອກ	ແມ່	ໃຫ້	ເອົາ	ນ້ຳ	ນົມ	ທາ	ຫົວນົມ	ທີ່ເຈັບ	ຫຼື	ມີຮອຍແຕກຫລັງ	ຈາກ	ລູກ	ເຊົາ	ດູດ,	
�» 	ກວດ	ຫາ	ເຊື້ອ	ເຫັດ	ໃນ	ຜົ້ງ	ປາກ	ເດັກເພື່ອຊອກຫາການຊຶມເຊື້ອໃນຜົ້ງປາກ,	ໃຫ້ການ	ປິ່ນປົວ	ທັງ	ແມ່	ແລະ	ເດັກ	ຖ້າ	ມີ.
�» 	ຖ້າ	ອາການ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ,	ສອນ	ແມ່	ວິທີ	ບີບ	ເອົາ	ນ້ຳ	ນົມ	ອອກ	ຈ້າງ	ເບື້ອງ	ທີ່	ອັກເສບແລ້ວ	ຕັກ	ປ້ອນ	ເດັກ	ຈົນ	ກວ່າ	ອາການ	ຈະ	ດີ	
ຂື້ນ.

�ຖ້າ	ມີ	ນົມ	ເບັງ	ແຕ່	ມີ	ນ້ຳ	ນົມ	ຍ້ອຍ
� 	ປະ	ເມີນ	ວ່າ	ນັ້ນ	ແມ່ນ	ເຕົ້ານົມ	ເບັງ	ປົກກະຕິ	ແລະ	ມັນ	ຈະ	ຄ່ອຍ	ເຊົາ	ໄປ	ພາຍ	ໃນ	36-72	ຊມ		ຖ້າ	ໃຫ້	ລູກ	ດູດ	ສະ	ໝ່ຳ	
ສະເໝີ.

� 	ຖ້າ	ເຕົ້ານົມ	ເບັງ,	ເຫລື້ອມ	ແລະ	ນ້ຳ	ນົມ	ບໍ່	ຍ້ອຍ,	ອຸນຫະພູມ	ແມ່	<38	oC	ແລະ	ເດັກ	ຄາບ	ນົມ	ບໍ່	ຖືກ	ວິທີ,	ໃຫ້ການ	
ປິ່ນປົວ	ແລະ	ແນະນຳ	ການ	ແກ້	ໄຂ	ເຕົ້ານົມ	ຄັດ	ເບັງ.

(cut out - ຕັດອອກ)
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�» ຕື່ມ	ໃສ່	ຂ້າງ	ເທິງ	ນັ້ນ,	
�- ໃຫ້	ລູກ	ດູດ	ຖີ່	ກວ່າ	ເກົ່າ
�- ປະ	ເມີນ	ຄືນ	ຫລັງ	ຈາກ	ເດັກ	ດູດ	2	ຄັ້ງ	(ພາຍ	ໃນ	ວັນ	ດຽວ).	
�- ຖ້າ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ	ສອນ	ແລະ	ຊ່ວຍ	ແມ່	ບີບ	ນ້ຳ	ນົມ	ອອກ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ລາວ	ສະບາຍ	ຂື້ນ.

� ຖ້າ	ນົມ	ຍັງ	ໄຄ່,	ເຈັບ	ປວດ,	ມີ	ອາການ	ແດງ	ບາງ	ບ່ອນ	ແລະ	ອຸນຫະພູມ	ແມ່>	38	oC,	ໃຫ້ການ	ປິ່ນປົວ	ແລະ	ແນະນຳ	
ສຳລັບ	ນົມ	ອັກເສບ	ຕື່ມ	ໃສ່	ຂ້າງ	ເທິງ	ນັ້ນ,	
�» 	ໃຫ້	ຢາ	Cloxacillin	500	mg	ທຸກໆ	6	ຊມ,	ເປັນ	ເວລາ	10	ວັນ.
�» 	ຖ້າ	ເຈັບ	ປວດ	ຫລາຍ	ໃຫ້	ຢາ	paracetamol
�» 	ປະ	ເມີນ	ຄືນ	ພາຍ	ໃນ	2	ວັນ.	ຖ້າ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ,	ນຳ	ສົ່ງ	ໄປ	ໂຮງໝໍ.

ໝາຍເຫດ:	
*	 ຢ່າ	ເອົາ	ນ້ຳ,	ນ້ຳ	ປົນ	ນ້ຳຕານ,	ນົມ	ຝຸ່ນ	ໃຫ້	ເດັກ.
*	 ຢ່າ	ໃຊ້	ແກ້ວ	ນົມ	ຫລື	ໝາກ	ແວ້.

ຮັບປະກັນ	ຕົວ	ເດັກ	ໃຫ້	ອຸ່ນ � ເລື່ອນ	ການ	ອາບນ້ຳ	ຈົນ	ກາຍ	24	ຊມ.	ຖ້າ	ເຮັດ	ບໍ່	ໄດ້	ຍ້ອນ	ເຫດຜົນ	ດ້ານ	ຄວາມ	ເຊື່ອ	ຖື,	ຫລື		ອື່ນໆ	ໃຫ້	ເຍື້ອນ	ໄປ	ຢ່າງ	
ໜ້ອຍ	6	ຊມ.

� ອະທິບາຍ	ແກ່	ແມ່	ວ່າ	ລູກ	ຂອງ	ລາວ	ຕ້ອງການ	ຄວາມ	ອຸ່ນ		ຫລື		ຜ້າ	ຕຸ້ມ	ຫລາຍ	ຊັ້ນ	ກວ່າ	ລູກ	ຜູ້	ໃຫຍ່	ຂອງ	ລາວ	ຫລື	ຜູ້	ໃຫຍ່	
ທົ່ວ	ໄປ	ສຳລັບ	ອາກາດ	ປົກກະຕິ.	ແນະນຳ	ໃຫ້	ໃສ່	ໝວກ	ແລະ	ຖົງຕີນ.

ເວລາ:	ນັບ	ແຕ່	ມື້	ອອກ	ໂຮງໝໍ	ຈົນ	ຮອດ	6	ອາທິດ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ເຮັດ	ໃຫ້	ຫ້ອງ	ຫລື	ບາງ	ສ່ວນ	ຂອງ	ຫ້ອງ	ອຸ່ນ,	ໂດຍ	ສະເພາະ	ໃນ	ຍາມໜາວ.

� ຢ່າ	ແຍກ	ແມ່		ແລະ		ລູກ	ອອກ	ຈາກ	ກັນ	ໃຫ້	ຢູ່	ຮ່ວມ	ຫ້ອງ	ດຽວ	ກັນ	ທັງ	ເວັນ	ແລະ	ຄືນ.
�» 	ໃນ	ຍາມ	ກາງເວັນ,	ຕຸ້ມ	ຜ້າ	ໃຫ້	ເດັກ.
�» 	ໃນ	ຍາມ	ກາງຄືນ,	ໃຫ້	ເດັກ	ນອນ	ກັບ	ແມ່	ຫລື		ໄກ້ໆ	ແມ່	ເພື່ອ	ງ່າຍ	ໃນ	ການ	ໃຫ້	ນົມ.

ໝາຍເຫດ:	
*	 ຢ່າ	ວາງ	ເດັກ	ໄວ້	ບ່ອນ	ທີ່	ເຢັນ.
*	 ຢ່າ	ພັນ/ຕຸ້ມ	ເດັກ	ໃຫ້	ແໜ້ນ	ໂພດ.
*	 ຢ່າ	ປະ	ເດັກ	ໄວ້	ບ່ອນ	ທີ່	ມີ	ແສງ	ແດດ.
*	 ໃຫ້	ຮັບປະກັນ	ຄວາມ	ອຸ່ນ	ແກ່	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	(ຫລື	ເດັກ	ແຝດ)

� ຊອກ	ຫາ	ອາການ	ອັນຕະລາຍ	ແລະ	ນຳ	ສົ່ງ	ເພື່ອ	ປະ	ເມີນ	ຕໍ່	ໄປ	ຖ້າ	ມີ	ອາການ	ໃດ	ນຶ່ງ	ດັ່ງ	ຕໍ່	ໄປ	ນີ້:	
�» 	ດຶ່ມ	ນົມ	ບໍ່	ດີ	ຄື	ແຕ່	ກ່ອນ
�» 	ມີ	ປະຫວັດ	ການ	ຊັກ
�» 	ຫາຍໃຈ	ໄວ	(≥	60	ຕໍ່	ນາທີ)
�» 	ໜ້າ	ເອິກ	ຈ່ອງ	ດຶງ	ຮ້າຍ	ແຮງ
�» 	ມີ	ການ	ເໜັງ	ຕິງ	ເມື່ອ	ກະ	ຕຸ້ນ	ເທົ່າ	ນັ້ນ
�» 	ອຸນຫະພູມ	≥	37.5	oC)	ຫລື	<	35.5	oC
�» 	ມີ	ອາການ	ຕົວ	ເຫລືອງ	ພາຍ	ໃນ	24	ຊມ,	ຫລື		ພື້ນ	ຕີນ	ຝາ	ມື	ເຫລືອງ

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ນຳສົ່ງເດັກໄປໂຮງໝໍດ່ວນ:
�» ຫລັງຈາກໃຫ້ການປິ່ນປົວດ່ວນເບື້ອງຕົ້ນ,	ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳສົ່ງຕໍ່ແມ່/ພໍ່.
�» ຈັດແຈງການນຳສົ່ງທີ່ປອດໄພ.
�» ໃຫ້ແມ່ໄປນຳລູກສະເໝີຖ້າເປັນໄປໄດ້.
�» ເຮັດໜັງສືນຳສົ່ງ.

� ປະເມີນແມ່ຫຼັງເກີດທຸກຄົນຕາມປົກກະຕິເພື່ອກວດເບິິ່ງ:	
�» ເລືອດໄຫລຊ່ອງຄອດ,	
�» ການປັ້ນຂອງມົດລູກ,	
�» ຄວາມສູງມົດລູກ,	
�» ຫາຍໃຈຍາກ

� ຖາມເຖິງສະພາບທົ່ວໄປ,	ອາການອຶ່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບອາການສົນຕ່າງໆທຸກໆຄັ້ງທີ່ລົງຢ້ຽມຫລັງເກີດລູກ.	 
ໃນແຕ່ລະຄັ້ງຂອງການກວດຫຼັງເກີດຖາມແມ່ກ່ຽວກັບອາການທົ່ວໄປ	ແລະ	ໝວດອາການ:
�» ເລືອດໄຫຼຫຼາຍ
�» ເຈັບຫົວ
�» ການຊັກຈັງ
�» ໄຂ້
�» ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍຫຼາຍ

�» ນ້ຳເມືອກທີ່ອອກມາທາງຊ່ອງຄອດມີກິ່ນ	ເໝັນຫຼາຍ
�» ເຈັບເວລາຍ່ຽວ	ແລະ
�» ເຈັບທ້ອງຮ້າຍແຮງ	ຫຼື	ເຈັບໜ້າທ້ອງ

�» ການມີເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພລວມທັງການນຳ 
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
�» ເລີ້ມຍ່າງ,	ຄ່ອຍອອກກຳລັງກາຍ	ແລະ	ພັກຜ່ອນ
�» ໃຫ້ທາດເຫລັກເສີມ

�» ແຈ້ງໃຫ້ໂຮງໝໍທີ່ຈະສົ່ງໄປນັ້ນຊາບກ່ອນ.
�» ອຸນຫະພູມ,	
�» ກຳມະຈອນ	ແລະ	ອາການເລືອດຈາງ	ກັບ 
ແມ່ຍິງທຸກໆຄົນຫລັງເກີດລູກ.

ເວລາ:	ນັບ	ແຕ່	ມື້	ອອກ	ໂຮງໝໍ	ຈົນ	ຮອດ	6	ອາທິດ	(ຕໍ່)
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�ຖ້າວ່າແມ່ຫາກມີອາການຕ່າງໆດັ່ງທີ່ກ່າວມາແນະນຳໃຫ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ
� ແນະນຳໃຫ້ແມ່ພັກຜ່ອນຫລັງຈາກເກີດລູກ	ແລະ	ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆດ້ານສຸຂະພາບ.

� ນົມ	ຍັງ	ໄຄ່,	ເຈັບ	ປວດ,	ມີ	ອາການ	ແດງ,	ໃຫ້	ຄຳ	ແນະນຳ	ກ່ຽວ	ກັບ	ບັນຫາ	ການ	ລ້ຽງ	ລູກ	ດ້ວຍ	ນົມ	ຖ້າ	ຍັງ	ບໍ່	 
ດີ	ຂຶ້ນ	ໃຫ້	ໄປ	ພົບ	ແພດ

� ການລົງຢ້ຽມຫລັງເກີດທຸກໆຄັ້ງ,	ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ:
�» ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
�» ການອະນາໄມ,	ໂດຍສະເພາະການລ້າງມື
�» ການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊື້ອສຳລັບການຈີກຂາດຂັ້ນ	3	ແລະ	4
�» ການມີລູກຫ່າງ	ແລະ	ການວາງແຜນຄອບຄົວ

(cut out - ຕັດອອກ)



ການ	ໃຫ້ການ	ດູ	ແລ	ຫຼັງ	ອອກ	
ໂຮງໝໍ	ຈົນ	ເຖິງ	6	ອາທິດ

48
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6.	ການດູແລອື່ນໆ

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)



ການດູແລອື່ນໆ

50

ເດັກເກີດ

30	ວິນາທີ

1	ນາທີ

ປະຕິບັດ	ທັນທີ	ຫຼັງ	ເກີດ
*	 ເຊັດ	ຕົວ	ເດັກ	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ພ້ອມໆ	ກັບ	ການ	ເຊັກ	ການ	ຫາຍໃຈ	ຂອງ	ເດັກ
*	 ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳ	ພັດ	ໜັງ,	ຕູ້ມ	ຜ້າ,	ໃສ່	ໝວກ	ໃຫ້	ເດັກ

ທຳ	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ
*	 ຮ້ອງ	ຂໍ	ການ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະ		ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ແມ່	ຟັງ	ຢ່າງ	ນິ້ມ	ນວນ
*	 ໜີບ/ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່
*	 ເອົາ	ເດັກ	ໄປ	ບ່ອນ	ຊ່ວຍ	ຊີບ
*	 ຈັດ	ທ່າ	ຫົວ/ຄໍ
*	 ໃຫ້	ດູດ	ເມື່ອ	ປາກ/ດັງ	ມີ	ສິ່ງ	ອຸດ	ຕັນ	ເຊັ່ນ:	ຂີ້	ເທົ	າ	ໜຽວ,	ກ່ອນ	ຈະ	ຊ່ວຍ	
ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍ	bag/mask

*	 ເລີ້ມ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍ	bag/mask	ກັບ	ອາກາດ	ທຳ	ມະ	ດາ++

ຖ້າ ເດັກ ຫາຍໃຈ ຫຼື ໄຫ້ ແລະ 
ບໍ່ ມີ ອາການ ຈ່ອງ ດຶງ ຮ້າຍ 
ແຮງ, ຢຸດ ຊ່ວຍ ຫາຍໃຈ ທັນທີ 
ແລະ  ຕິດຕາມ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ 
ວ່າ ເດັກ ສືບຕໍ່ ຫາຍໃຈ ດີ

ປະຕິບັດໜັງສຳພັດໜັງກັບແມ່
ຕິດຕາມເດັກເກີດໄໝ່	ແລະ	ແມ່

ເບິ່ງແຜນວາດທີ	2:	
ການດູແລເດັກເກີດໄໝ່

ເດັກ	ຫາຍໃຈ	ປາ		ຫຼື	ບໍ່ຫາຍໃຈ
ແມ່ນ

ບໍ່

ຕໍ່ໄປ

ແຜນວາດ	3:	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ

(cut out - ຕັດອອກ)
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*			ເຊັກ	ການ	ຫາຍ	ໃຈ	ແລະ	ຫົວ	ໃຈ	ເດັກ	ທຸກໆ	1-2	ນາທີ	ລະຫວ່າງ	ການ	
ຊ່ວຍ	ຫາຍ	ໃຈ	+++

ມີ	ອາການ	ເຫຼົ່າ	ນີ້	ບໍ່:
�- ຈັງຫວະ	ຫົວໃຈ	<	100
�- ຄາງ		ຫຼື		ບໍ່	ຫາຍໃຈ
�- ໜ້າ	ເອິກ	ຈ່ອງ	ດຶງ	ຮ້າຍ	ແຮງ

ຫົວໃຈ	ຕີ	<	60?

*	 ສືບຕໍ່	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ	
ແລະ	ສືບຕໍ່ເຮັດການຊ່ວຍຊີບ

*	 ວາງ	ມາ	ສ	ໃຫ້	ແຈບ	ແລະ		ໜ້າ	ເອິກ	ຊູ	ຂຶ້ນ	ຢ່າງ	ດີ	
ເພື່ອ	ປະສິດທິພາບ	ທີ່	ດີ	ຂອງ	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ

ພາຍຫຼັງ	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ທີ່	ດີ	ແລ້ວ,	ມີ	ອາການ	ເຫຼົ່າ	ນີ້	ບໍ່:
�- ຫົວໃຈ	ບໍ່	ຕີ	ຫຼັງ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	10	ນາທີ?
�- ບໍ່	ຫາຍໃຈ	ແລະ		ຫົວໃຈ	ຕີ	<	60	ຫຼັງ	ຈາກ	20	ນາທີ

�� ຢຸດຕິ	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ
�� ອະທິບາຍ	ຕໍ່	ແມ່	ດ້ວຍ	ຄວາມ	ນິ້ມ	ນວນ	
ວ່າ	ລູກ	ຂອງ	ລາວ	ເສຍ	ຊີວິດ	ແລ້ວ
�� ຖ້າ	ຫົວໃຈ	ຍັງ	ຕີ	ໃຫ້	ຄວາມ	ຊ່ວຍເຫຼືອ	
ຕາມ	ຄວາມ	ເໝາະ	ສົມ
�� ໃຫ້ການ	ອົບ	ອຸ່ນ	ດ້ານ	ຈິດໃຈ
�� ບັນທຶກ	ເຫດການ	ທັງ	ໝົດ

*	 ແກ້	ໄຂ	ບັນຫາ	ຕ່າງໆ	ທີ່	ພົບ	ແລະ		ສືບຕໍ່	
ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ຕາມ	ຂັ້ນ	ຕອນ

*	 ໃນບ່ອນມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ພິຈາລະນາ:
�- ໃຫ້	ອົກ	ຊີ	ແຊນເພີ້ມ
�- ນວດ	ໜ້າ	ເອິກ
�- ໃຫ້ການ	
ຊ່ວຍຫາຍໃຈແບບແຮງດັນບວກ
�- ໃຫ້	ຢາ/ນຳ	ສົ່ງ

ພາຍຫຼັງ	ຊ່ວຍ	ຊີບ
�� ຢຸດ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ
�� ເອົາ	ເດັກ	ໄປ	ປົງ	ໃສ່	ໜ້າ	ເອິກ	ແມ່
�� ປະຕິບັດ	ການ	ເບິ່ງແຍງເດັກຕາມປົກກະຕິ	
(ເບິ່ງ	“ການ	ດູ	ແລ	ທັນທີ	ສຳລັບ	ເດັກ	ເກີດ	
ໄໝ່’’)
�� ບັນທຶກ	ການ	ປະຕິບັດ	ທັງ	ໝົດ
�� ຕິດຕາມ	ການ	ຫາຍໃຈ	ຂອງ	ເດັກ,	ອາການ	
ຂາດ	ອາກາດ,	
�� ຕິດຕາມ	ອາການ	ເລືອດ	ໄຫຼ	ຂອງ	ແມ່,	ການ	
ຫາຍໃຈ,	ຄວາມດັນເລືອດ

Periodic	intervals

ແມ່ນ

ຕໍ່ໄປ

ຕໍ່ໄປ

ຕໍ່ໄປ

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ບໍ່

ບໍ່

ບໍ່

	 ການເບິ່ງແຍງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເດັກທຸກຄົນ

	 ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນ

	 ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງຢ່າງຮີບດ່ວນ

	 ຫານເຊີດຊູຂັ້ນສູງ

ແມ່ນ ບໍ່ ຕໍ່ໄປ

(Fold here / do not print - ພັບທີ່ນີ້ / ຫ້າມ້ພິມ)
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�ຖ້າ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	ຄາງ	ຫລື	ບໍ່	ຫາຍໃຈ	ຫລັງ	ຈາກ	30	ວນທ	ຫລື	ເຊັດ	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ຫລື	ຫລັງ	ຈາກ	ກະ	ຕຸ້ນ	ດ້ວຍ	ການ	ລູບ	ແຜ່ນ	ຫລັງ	2	ຄັ້ງ

� ໃຫ້	ຮ້ອງຫາ	ການ	ຊ່ວຍເຫລືອ	ແລະ	ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ແມ່	ຮູ້	ວ່າ	ລູກ	ລາວ	ຕ້ອງການ	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເພື່ອ	ເລີ້ມ	ຫາຍໃຈ.
� ໜີບ	ແລະ	ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່	ທັນທີ	ເພື່ອ	ໃຫ້ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ທີ່	ມີ	ປະສິດທິພາບ.
� ເອົາ	ເດັກ	ໄປ	ໂຕະ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ທີ່	ແຫ້ງ,	ສະອາດ	ແລະ	ອຸ່ນ.	ຕຸ້ມ	ເດັກ	ຫລື	ປົງ	ໄວ້	ບ່ອນ	ທີ່	ມີ	ແຫລ່ງ	ອຸ່ນ,	ຖ້າ	ມີ.
� ຖ້າ	ເປັນ	ໄປ	ໄດ້	ນຳ	ສົ່ງ	ເດັກ	ໄປ	ບ່ອນ	ທີ່	ມີ	ເງື່ອນໄຂ	ກວ່າ.

ການ	ເປີດ	ເສັ້ນທາງ	ຫາຍໃຈ

ໂລ່ງເສັ້ນທາງຫາຍໃຈ	ຖ້າມີສິ່ງອຸດຕັນເທົ່ານັ້ນ.

� ຈັດ	ທ່າ	ຫົວ	ເດັກ	ໃຫ້	ເງີຍ	ໜ້າ	ເລັກ	ນ້ອຍ.
� ຖ້າ	ມີ	ການ	ອຸດ	ຕັນ	ປາກ/ດັງ.	ນຳ	ໃຊ້	ເຄື່ອງ	ດູດ/ທໍ່ດູດ:
�» ທຳອິດ,	ແຍ່ເຂົ້າໃນປາກປະມານ	5ຊຕມຫ່າງຈາກສົບເດັກ	ທັງດູດ	ແລະ	ຄ່ອຍຖອຍອອກມາ
�» ຄັ້ງ	ທີ	2,	ແຍ່	ເຂົ້າ	3	ຊຕມ	ທາງ	ຮູດັງ	ທັງ	ດູດ	ແລະ	ຄ່ອຍ	ຖອຍ	ອອກ	ມາ
�» ເຮັດ	ຄືນ	ອີກ,	ຖ້າ	ຈຳເປັນ,	ແຕ່	ທັງ	ໝົດ	ນັ້ນ	ບໍ່	ໃຫ້	ເກີດ	20	ວນທ.
�» ຢູ່ບ່ອນທີ່ເຮັດໄດ້,	ດູດຫລອດລົມ.

ໝາຍເຫດ:	ບໍ່ໃຫ້ດູດປາກ	ແລະ	ດັງ	ເປັນປົກກະຕິກັບເດັກກໍລະນີ:
�- ນ້ຳຄາວປາໃສ,	ເດັກຫາຍໃຈເອງໄດ້
�- ນ້ຳຄາວປາໃສ,	ກ່ອນການຊ່ວຍຫາຍໃຈ	ຖ້າປາກ	ແລະ	ດັງບໍ່ມີສະເຫຼດ
�- ນ້ຳຄາວປາມີຂີ້ເທົາ	ແຕ່ຫາຍໃຈເອງໄດ້,	ໄຫ້ດັງ
�- ນ້ຳຄາວປາມີຂີ້ເທົາ	ກ່ອນທີ່ບ່າຈະອອກ

A:	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່

ການ	ປະຕິບັດ ການ	ດຳເນີນ	ງານ

(Fold here / do not print - ພັບທີ່ນີ້ / ຫ້າມ້ພິມ)
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ຊ່ວຍຫາຍໃຈ,	ຖ້າຍັງບໍ່ຫາຍໃຈ � ເລີ້ມ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍ	bag/mask	ໃຊ້	ອາກາດ	ຂອງ	ຫ້ອງ
�» 	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ແບບ	ແຮງ	ດັນ	ບວກ	ແລະ	ອາກາດ	ຂອງ	ຫ້ອງ	ຄວນ	ປະຕິບັດ	ກັບ	ເດັກ	ທີ່	ແມ່	ຖືພາ	ຫລາຍ	ກວ່າ	32	
ອາທິດ 
	ສຳລັບ	ເດັກ	ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ	ແມ່	ຖືພາ	ຕ່ຳ	ກວ່າ	ນັ້ນ,	ຄວນ	ເລີ້ມ	ຈາກ	ອົກ	ຊີ	ແຊນ	30%ຖ້າ	ມີ

� ວາງ	ໜ້າ	ກາກ	ໃຫ້	ກວມ	ຄາງ,	ປາກ	ແລະ	ດັງ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ແຈບ	ດີ.
ໝາຍເຫດ:	ບໍ່	ໃຫ້	ໜ້າ	ກາກ	ກວມ	ປົກ	ຕາ	ເດັກ
� ບີບ	bag	ດ້ວຍ	ນິ້ວ	ມື	ສອງ	ນີ້ວ	ຫລື		ເຕັມ	ມື	ອິງ	ຕາມ	ຂະໜາດ	ຂອງ	bag	,	ສອງ	ສາມ	ຄັ້ງ.

ສັງເກດ	ເບິ່ງ	ການ	ຕິງ	ຂື້ນ	ຂອງ	ໜ້າ	ເອິກ.

�ຖ້າ	ໜ້າ	ເອິກ	ບໍ່	ຕິງ:
�» 	ຈັດ	ທ່າ	ຫົວ	ເດັກ	ຄືນໃໝ່.

�ຖ້າ	ໜ້າ	ເອິກ	ເດັກ	ຍັງ	ບໍ່	ຕິງ,	
�» 	ກວດຄືນ	ວ່າ	ວາງ	mask	ແຈບ	ດີ	ບໍ່

�ຖ້າ	ໜ້າ	ເອິກ	ເດັກ	ຍັງ	ບໍ່	ຕິງ,	
�» 	ບີບ	bag	ແຮງ	ກວ່າ	ເກົ່າ

�ຖ້າ	ໜ້າ	ເອິກ	ຕິງ,	
�» 	ບີບ	40	ຄັ້ງ	ຕໍ່	ນາທີ	ຈົນ	ກວ່າ	ເດັກ	ຈະ	ໄຫ້	ຫລື	ຫາຍໃຈ.

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)



A:	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	(ຕໍ່)

ການດູແລອື່ນໆ
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ຖືກຕ້ອງວິທີການໃສ່	

ຫນ້າກາກທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຖົງລົມເຊີດຊູຊະນິດຕຶງເອງພ້ອມໜ້າກາກ

ໜ້າ	ກາກ	ຂະໜາດ	ພໍດີ	
ແລະ	ວາງ	ຖືກຕ້ອງ	

ວາງໜ້າກາກຕ່ຳໂພດ	 ໜ້າ	ກາກ	ຂະໜາດ	
ນ້ອຍ	ເກີ	ນໄປ	

ໜ້າ	ກາກ	ໄຫຍ່	ເກີນ	ໄປ

ຜິດ ຜິດ ຜິດ

(cut out - ຕັດອອກ)
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ການຊ່ວຍຊີບ	
ເດັກດ້ວຍຖົງລົມ	
ແລະ	ໜ້າກາກ

ວາງໜ້າກາກບໍ່ແຈບ

ງັດ	ຄາງກະໄຕ	ຂຶ້ນ	ດ້ວຍ	ນິ້ວ	ກາງ	ເພື່ອ	ຄຶງ	ໜ້າ	
ກາກ	ບໍ່	ໃຫ້	ເຄື່ອນ	ບໍ່	ໃຫ້	ແງ້ນ	ຄໍ	ຈົນ	ເກີນ	ໄປ

ຖ້າ	ໄດ້	ຍິນ	ສຽງ	ລົມ	ຜິ່ວ	ອອກ	ຈາກ	ໜ້າ	ກາກ	ໃຫ້	
ແປງ	ໜ້າ	ກາກ	ຄືນ	ໃຫ້	ແຈບ.	ສ່ວນ	ຫຼາຍ	ແມ່ນ	
ມັກ	ຜິ່ວ	ລະຫວ່າງ	ດັງ	ແລະ	ແກ້ມ

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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� ປະ	ເມີນ	ການ	ຫາຍໃຈ	ແລະ	ກວດເບິ່ງ	ອັດຕາ	ການ	ເຕ	ົ້ນ	ຂອງ	ຫົວໃຈ	ໃນ	ທຸກ	1-2	ນາທີ	ໃນ	ລະຫວ່າງ	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	
ເດັກ
�» ປະ	ເມີນ	ການ	ຕິງ	ຂອງ	ໜ້າ	ເອິກ
�» ປະ	ເມີນ	ຈັງຫວະ	ຫົວໃຈ	(HR)
�- ຖ້າ	HR	<	100/ນາທີ,	ຊ່ວຍຫາຍໃຈຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ	(ຢູ່ລຸ່ມ)
�- ຖ້າ	HR	<	60/ນາທີໃນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ,	ໃຫ້ອົກຊີແຊນ,	ນວດ	ໜ້າ	ເອິກ	ຫຼື	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍວິທີອື່ນໆ	
ແລະ		ໃຫ້	ຢາ

�ຖ້າ	ອາການ	ບໍ່	ດີ	ຂື້ນ,	ກວດ	ເຊັກ	ດັ່ງນີ້:

�� ຂັ້ນ	ຕອນ	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ຖືກຕ້ອງ	(Ventilation	corrective	steps)	
�- ວາງ	ໜ້າ	ກາກ	ແຈບ	ດີ	ບໍ່?
�- ເສັ້ນທາງ	ຫາຍໃຈ	ໂລ່ງ	ດີ	ບໍ່?
�- ທ່າ	ຫົວ	ຖືກຕ້ອງ	ບໍ່?
�- ເຄື່ອງ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ທຳ	ງານ	ໄດ້	ດີ	ບໍ່?
�- ໄດ້	ໃຊ້	ຄວາມດັນ	ພໍດີ	ບໍ່?
�- ລົມ	ເຂົ້າ	ກະເພາະ?
�- Pneumothorax?

� ເວລາ	ໃດ	ກໍ	ຕາມ,	ຖ້າ	ເດັກ	ເລີ້ມ	ຫາຍໃຈ,	ບໍ່	ມີ	ອາການ	ຈ່ອງ	ດຶງ	ຂອງ	ໜ້າ	ເອິກ,	ໃຫ້	ຢຸດ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ທັນທີ.	ສັງເກດ	ຕໍ່	ວ່າ	
ເດັກ	ຈະ	ສືບຕໍ່	ຫາຍໃຈ	ໄດ້	ດີ.
�» ປົງເດັກໃສ່ໜ້າເອິກແມ່ໃຫ້ໜັງສຳຜັດໜັງ	
�» ແຍກເດັກຜູ້ທີ	2	ອອກໄປ,	(ໃຫ້ຢາ	Oxytoxin	ຖ້າຫາກວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້)
�» ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ລ້າງມືແລ້ວໃສ່ຖົງມືໄໝ່ອີກຄັ້ງເພື່ອຕັດສາຍແຮ່

A:	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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�ຖ້າ	ເດັກ	ຍັງ	ຄາງ	ຫລື	ບໍ່	ຫາຍໃຈ	ຫລື	ມີ	ອາການ	ຈ່ອງ	ດຶງ	ຮ້າຍ	ແຮງ:
�» ສືບຕໍ່	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍbag/mask
�» ສືບຕໍ່	ປະ	ເມີນ	ເປັນ	ໄລຍະ	ໃນ	ຂະນະ	ນຳ	ສົ່ງ	ຫລື	
�» ໃຫ້	ອົກ	ຊີ	ແຊນ,	ຖ້າ	ມີ	ເງື່ອນໄຂ,	ນວດ	ໜ້າ	ເອິກ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ,	ໃຫ້	ຢາ

�ຫລັງຈາກຊ່ວຍຫາຍໃຈໄດ້	10	ນາທີ	ແຕ່	ຫົວໃຈຍັງບໍ່ຕີ	
�» ຢຸດການຊ່ວຍຫາຍໃຈດ້ວຍ	bag/mask
�» ອະທິບາຍໃຫ້ແມ່ຂອງເດັກຟັງດ້ວຍສຽງທີ່ນີິ້ມນວນວ່າລູກຂອງລາວເສຍຊີວິດແລ້ວ
�» ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອອື່ນໆ	ແລະ	
�» ບັນທຶກສະພາບໃຫ້ລະອຽດ

�ຫລັງ	ຈາກ	20	ນາທີ	ຂອງ	ການ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ,	ເດັກ	ກໍ	ຍັງ	ບໍ່	ຫາຍໃຈ	ຫລື	ບໍ່	ມີ	ອາການ	ຫາຍໃຈ	ປາ		ແລະ	ຫົວໃຈ	ເຕັ້ນ	<60/
ນາທີ,	ຢຸດ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ
�» ຢຸດ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍ	bag/mask
�» ອະທິບາຍ	ຕໍ່	ແມ່	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ສຽງ	ທີ່	ນີ້ມ	ນວນ	ວ່າ	ເຮົາ	ໄດ້	ພະຍາຍາມ	ຊ່ວຍ	ຊີວິດ	ຂອງ	ລູກ	ລາວ	ຢ່າງ	ສຸດ	ຄວາມ	ສາມາດ	
ແລ້ວ
�» ໃຫ້ການ	ຊ່ວຍເຫລືອ	ອຶ່ນໆ	ແລະ	
�» ບັນທຶກສະພາບໃຫ້ລະອຽດ.

ໝາຍເຫດ:	
*	 ໃນ	ຂະນະ	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ,	ການ	ນຳ	ສົ່ງ	ອະທິບາຍ	ໃຫ້	ແມ່	ຮັບ	ຊາບ	ວ່າ	ສະພາບ	ເປັນ	ແນວ	ໃດ		ເຈົ້າ	ກຳລັງ	ເຮັດ	ຫຍັງ	ແລະ	ເປັນ	
ຫຍັງ.

*	 ໃນ	ເວລາ	ນຳ	ສົ່ງ,	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ຖ້າ	ຈຳເປັນ.
*	 ບັນທຶກ	ການ	ເກີດ	ລູກ	ສະພາບ	ຕ່າງໆ	ໃສ່	ໃບ	ນຳ	ສົ່ງ.

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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ເດັກ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ເຮັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ຫຼັງ	ເກີດ,	ຕຸ້ມ	ຜ້າ	ແລະ		ໃສ່	ໝວກ.	

ນ້ຳໜັກ	ເດັກ	<1500	ກຣາມ?	

*	 ເລີ້ມ	ການລ້ຽງດູຜ່ານທໍ່ໂດຍໃຫ້ຫົວນ້ຳນົມ	10ml/kg/ມື້	ສົມທົບກັບໃຫ້ທາດແຫຼວ 
ທາງເສັ້ນເລືອດເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການປະຈຳວັນຂອງເດັກ.

*	 ສີດນົມເຂົ້າໂດຍກົງທາງ	ປາກ	ຫຼື			ຮູດັງ;	ແລ້ວ	ໃຊ້	ຈອກ		ຫຼື		ບ່ວງ	ຕັກ	ປ້ອນ
*	 ເພີ້ມ	ປະລິມານ	ໃຫ້	ໄດ້	30	ມລ/ກລ	ຕໍ່	ວັນ	ດ້ວຍ	ການ	ຕິດຕາມ	ວ່າ	ເດັກ	ຮັບ	ນົມ	ໄດ້	ບໍ່
*	 ພິຈາລະນາໃຫ້ການກູແລແບບກັງກາຣູເມື່ອບໍ່ມີສັນຍານອັນຕະລາຍໃນແມ່	ແລະ	
ເດັກ

*	 ຊັ່ງ	ນ້ຳໜັກ	ແຕ່	ລະ	ວັນ.
*	 ຖ້າວ່າເດັກມີຄວາມສາມາດຮັບນົມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້	ວິຕາມິນ	D,	ການ	ຊອມ,	ໂຟ	ສ	
ຟໍ	ເພີ້ມ	ຕື່ມ.

*	 ເດັກ	ອາຍຸ	ໄດ້	2	ອາທິດ	ແນະນຳ	ໃຫ້	ທາດ	ເຫຼັກ	ເສີມ

�� ສືບຕໍ່	ປະຕິບັດ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ
�� ຊອກ	ເບິ່ງ	ອາການ	ຢາກ	ດູດ	ນົມ	ຂອງ	ເດັກ	ແລະ		ບອກ	ແມ່	ພະຍາຍາມ	ກະ	ຕຸ້ນ.
�� ແນະນຳ	ແມ່	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ລູກ	ທຸກໆ	2-3	ຊົ່ວໂມງ.
�� ປະ	ເມີນ	ການ	ກິນ	ນົມ	ທຸກໆ	ວັນ:	ທ່າ,	ການ	ອຸ້ມ,	ການ	ດູດ,	ໄລຍະ	ແລະ	
ຄວາມ	ຖີ່	ຂອງ	ການ	ກິນ	ນົມ	ແລະ	ຄວາມ	ພໍໃຈ	ຂອງ	ເດັກ	ໃນ	ການ	ດູດ	ນົມ.
�� ເດັກ	ອາຍຸ	ໄດ້	6-8	ອາທິດ	ແນະນຳ	ໃຫ້	ທາດ	ເຫຼັກ	ເສີມ

ບໍ່ ແມ່ນ

ແຜນວາດ	4:	ການໃຫ້ນົມແກ່ເດັກເກີດໃໝ່	ນ້ຳໜັກ	<	2500	ກຣາມທີ່ມີອາການຄົງທີ່*

(cut out - ຕັດອອກ)
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ແມ່ມີບັນຫາກັບການໃຫ້ນົມລູກບໍ່?

ນ້ຳໜັກເດັກບໍ່ຂື້ນ	

ນຳສົ່ງ++

�� ໃຫ້ນົມຂອງຜູ້ບໍລິຈາກ
�� ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ,	
�� ໃຫ້ການດູແລກັງກາຣູ

*	 ສືບຕໍ່ໃຫ້ນົມແມ່ຢ່າງດຽວ

ບໍ່
ບໍ່

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ໝາຍເຫດ:	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ຜົງ	ປຸງ	ແຕ່ງ	ຕ່າງໆ	ເພື່ອ	ທົດ	ແທນ	ນົມ	ແມ່	ໃຫ້	ປະຕິບັດ	ເມື່ອ	ໄດ້	ເຮັດ	ທຸກ	ຄວາມ	
ພະຍາຍາມ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ໄດ້	ນົມ	ແມ່	ຜູ້	ໃຫ້	ກຳເນີດ	ຫຼື	ນົມ	ຈາກ	ຜູ້	ບໍລິຈາກ	ເສ	ັຽ	ກ່ອນ.	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ຝຸ່ນ	ແມ່ນ	
ເພີ້ມ	ຄວາມ	ສ່ຽງ	ຂອງ	ລຳ	ໃສ້	ອັກເສບ,	ປອດ	ອັກເສບ,	ຖອກທ້ອງ,	ເຍື່ອ	ຫຸ້ມ	ສະໝອງ	ອັກເສບ	ແລະ	 
ເສ	ັຽ	ຊີວິດ.

	 ການເບິ່ງແຍງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເດັກທຸກຄົນ

	 ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນ

	 ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງຢ່າງຮີບດ່ວນ

ແມ່ນ ບໍ່ ຕໍ່ໄປ

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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�ຖ້າ	ເດັກ	ເກີດ	ກ່ອນ	ກຳນົດ,	1-2	ເດືອນ	ທຳ	ອິດ	ຫຼື	ນ້ຳໜັກ	1500	-2500	g	(ຫຼື	ເດັກ	ຫົວ	ນ້ອຍ	ຢ່າງ	ຊັດ	ເຈນໂດຍ	ບໍ່	ມີ	ເຄື່ອງ	ສັ່ງ)	

ຄວາມ	ອຸ່ນ � ຮັບປະກັນ	ຄວາມ	ອຸ່ນ	ສຳລັບ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ.
�» 	ຮັບປະກັນ	ວ່າ	ຫ້ອງ	ຕ້ອງ	ອຸ່ນ,	ບໍ່	ມີ	ລົມ	ພັດ	ແລະ		ອຸນຫະພູມ	ຂອງ	ຫ້ອງ	ຢູ່	ລະຫວ່າງ	 
25	oC	-28	oC.
�» 	ສອນ	ແມ່	ວິທີ	ຮັກສາ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ໃຫ້	ອຸ່ນ	ດ້ວຍ	ວິທີ	ໜັງ	ສຳຜັດ	ໜັງ	ແບບ	ໜູ	ຖົງ	ກັງ	ກາ	ຣູ	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	62-64).
�» ໃຫ້	ຜ້າຫົ່ມ	ຕື່ມ	ສຳລັບ	ແມ່		ແລະ		ເດັກ	ແລະ	ໝວກ,	ຖົງມື,	ຖົງຕີນ	ສຳລັບ	ເດັກ.

ໝາຍເຫດ:
ບໍ່	ດ່ວນ	ອາບນ້ຳ	ໃຫ້	ເດັກ	ທີ່	ຕົວ	ນ້ອຍ.	ເຮັດ	ຄວາມ	ສະອາດ	ໃຫ້	ເດັກ	ດ້ວຍ	ການ	ໃຊ້	ຜ້າ	ໜື້ງ	ທີ່	ອຸ່ນ	ແຕ່	ຕ້ອງ	ຫລັງ	ຈາກ	24ຊມ	ເທົ່າ	
ນັ້ນ.

ການ	ໃຫ້	ອາຫານ
ໝາຍເຫດ:	ເບິ່ງ	ຄູ່	ມື	ການ	ໃຫ້	ອາຫານ	ທີ່	ດີ	ແກ່	
ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ,	2011.
See	WHO.	Pocket	Book.	2013.

� ເດັກ	LBW,	ລວມ	ທັງ	ບັນດາ	VLBW,	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ແຕ່	ນ້ຳ	ນົມ	ແມ່	ເທົ່າ	ນັ້ນ.
� ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່	VLBW	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ນ້ຳ	ນົມ	ແມ່	ຈາກ	ການບີບ	ອອກ10	ml/kg	ຕໍ່	ວັນ	ທາງ	ປາກ	(ອາດ	ໃຊ້	ຈອກ	ຫລື	ປ້ອນ	
ດ້ວຍ	ບ່ວງ)	ຫລື	ຜ່ານ	ທໍ່	ກະເພາະ,	ເລີ້ມ	ແຕ່	ມື້	ທຳ	ອິດ	ເລີຍ,	ສ່ວນ	ປະລິມານ	ທີ່	ບໍ່	ພໍ	ຈາກ	ການ	ຄິດໄລ່	ນັ້ນ	ແມ່ນ	ໃຫ້	ທົດ	ແທນ	
ດ້ວຍ	ການ	ສົ່ງ	ນ້ຳ	ທາງ	ເສັ້ນເລືອດ.
�» 	ເພີ່ມ	ບໍ	ລິ	ມາດ	ເຖິງ	30	ml/kg	ຕໍ່	ວັນ	ດ້ວຍ	ການ	ຕິດຕາມ	ຢ່າງ	ດີ	ວ່າ	ເດັກ	ຮັບ	ໄດ້	ບໍ່.
�» 	ຖ້າ	ນ້ຳ	ນົມ	ແມ່	ຍັງ	ມາ	ບໍ່	ພຽງພໍ	ຕາມ	ການ	ຄິດໄລ່	ຂ້າງ	ເທິງ	ນັ້ນ,	ສາມາດ	ໃຫ້	ນົມ	ແມ່	ຜູ້	ອື່ນ	ໄດ້	ແລະ	ໃຫ້ການ	ຊ່ວຍເຫລືອ	
ແກ່	ແມ່	ເພື່ອ	ໃຫ້	ມີ	ນ້ຳ	ນົມ	ພຽງພໍ.

B:	ການ	ດູ	ແລ	ພິເສດ	ສຳລັບ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ຫຼື		(ຝາແຝດ)

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ເດັກ	VLBW	ທີ່	ຖືກ	ລ້ຽງ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ນົມ	ແມ່	ນັ້ນ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ສິ່ງ	ອື່ນ	ອີກ	ດັ່ງນີ້:
�» ວິ	ຕາ	ມິນ	D	400	i.u.	ຫາ	1000	i.u.ຕໍ່	ວັນ	ຈົນ	ອາຍຸ	ໄດ້	6	ເດືອນ.
�» calcium	(120	mg/kg-140	mg/kg	ຕໍ່	ວັນ)	ແລະ	phosphorus	(60	mg/kg-90	mg/kg	ຕໍ່	ວັນ)	ພາຍ	ໃນ	 
1	ເດືອນ
�» Iron	2	mg/kg-4	mg/kg	ຕໍ່	ວັນ	ເລີ້ມ	ຈາກ	ອາທິດ	ທີ	2	ຈົນ	ອາຍຸ	ໄດ້	6	ເດືອນ

ສິ່ງ	ຕໍ່	ໄປ	ນີ້	ບໍ່	ແນະນຳ	ໃນ	ສະພາວະ	ປັດຈຸບັນ:
�- ບໍ່	ໃຫ້	ນ້ຳ	ນົມ	ເເມ່	ທີ່	ເສີມ	ພະລັງງານ	ດ້ວຍ	ນົມງົວ	ພິເສດ.	ເດັກVLBW	ທີ່	ນ້ຳໜັກ	ບໍ່	ເພີ້ມ	ໂດຍ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ນົມ	ແມ່	ຢ່າງ	
ພຽງພໍ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ນ້ຳ	ນົມ	ເເມ່	ທີ່	ເສີມ	ພະລັງງານ	ດ້ວຍ	ນົມງົວ	ພິເສດ,	ດີ	ແທ້	ແມ່ນ	ໃຫ້	ນົມ	ເເມ່.
�- ວິຕາມິນ	A	ເສີມ	ປະຈຳ	ວັນ	ສຳລັບ	LBW	ລ້ຽງ	ດ້ວຍ	ນົມ	ແມ່	ຕົນ	ເອງ	ຫລື	ນົມ	ບໍລິຈາກ	ບໍ່	ຖືກ	ແນະນຳ	ໃນ	ສະພາວະ	
ປັດຈຸບັນ.
�- ການ	ໃຫ້	ທາດ	zinc	ເສີມ	ສຳລັບ	ເດັກ	LBW	ທີ່	ລ້ຽງ	ດ້ວຍ	ນົມ	ແມ່	ຫລື	ນົມ	ຜູ້	ບໍລິຈາກ	ບໍ່	ຖືກ	ແນະນຳ.

� ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອພິເສດສຳລັບການໃຫ້ນົມລູກ:
�» ຊຸກຍູ້	ແມ່	ເພື່ອ	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ລູກ	ທຸກໆ	2-3	ຊມ.
�» ປະ	ເມີນ	ທຸກໆ	ວັນ	:	ທ່າ	ໃຫ້	ນົມ,	ການ	ຄາບ	ນົມ,	ການ	ດູດ,	ໄລຍະ		ແລະ		ຄວາມ	ຖີ່	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແລະ	ຄວາມ	ພໍໃຈ	ຂອງ	
ເດັກ.

� ຊັ່ງນ້ຳໜັກເດັກທຸກໆວັນ	ແລະ	ທຳການບັນທຶກ.
� ເມື່ອ	ແມ່	ແລະ	ເດັກ	ຕ້ອງ	ແຍກ	ຈາກ	ກັນ	ຫລື	ເດັກ	ດູດ	ນົມ	ບໍ່	ດີ	ໃຊ້	ວິທີ	ອື່ນ	ເຊັ່ນ	ປ້ອນ	ດ້ວຍ	ຈອກ	ຫລື	ບ່ວງ.ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ເດັກ	
LBW	ເມື່ອ	ເດັກ	ມີ	ສັນຍານ	ວ່າ	ຫິວ,	ແຕ່	ບໍ່	ໃຫ້	ດົນ	ກວ່າ	3	ຊມ
ເບິ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການໃຫ້ນົມ	(ເບິ່ງໜ້າ	59-62)

ໝາຍເຫດ:	ສີງຕາມປຶ້ມຄູ່ມືການໃຫ້	*
ອາການທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່
LBW	ຍູ່ໃນບັນດາປະເທດ	ທີ່	ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ	
ຫຼື	ປານກາງ

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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ໃຫ້ການດູແລແບບຜິວໜັງ	ສຳຜັດ	ຜິວໜັງ
(ການ	ດູ	ແລ	ແບບ	ກັງ	ກາ	ຣູ	KMC)

� ເລີ້ມໃຫ້ການດູແລແບບໜູຖົງກັງກາຣູ	(KMC)	ເມື່ອ:
�» ເດັກ	ຫາຍໃຈ	ປົກກະຕິ	(ບໍ່	ຢຸດ	ຫາຍໃຈ	ບາງ	ຄັ້ງ).
�» ບໍ່	ມີ	ອາການ	ທີ່	ຄຸກ	ຄາມ	ຕໍ່	ຊີວິດ.	

� ການໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຈາກການເຮັດໜັງສຳພັດໜັງແມ່ນຖືເປັນບູລິມະສິດກ່ອນການເຮັດ	KMC,	ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ
ການເຮັດໜັງສຳພັດໜັງແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ	KMC	ຈົນກວ່າຈະສາມາດເຮັດ	KMC	ໄດ້.

ໝາຍເຫດ:
*	 ຄວາມສາມາດໃນການປະສານການດູດ	ແລະ	ການກືນບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນສຳລັບ	KMC.	ການໃຫ້ອາຫານວິທີອື່ນ	
ເຊັ່ນ	ການແຍ່ທໍ່ກະເພາະ	ຫລື	ພາຍລຸນມາດ້ວຍຈອກສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈົນກວ່າເດັກຈະດູດເອງໄດ້.

*	 KMC	ສາມາດເລີ້ມທັນທີຫລັງເກີດ,	ຫລັງຈາກການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ	ຫລື	ຫລັງຈາກການຊ່ວຍຊີບ	ເມື່ອສະພາບຂອງແມ່	
ແລະ	ເດັກເປັນປົກກະຕິ.

*	 ເດັກຕົວນ້ອຍ	(LBW)	ນ້ຳໜັກ	<	2000	g	ທີ່ມີອາການປົກກະຕິຄວນຖືກປະຕິບັດ	KMC	
ແຕ່ຫົວທີໃນອາທິດທຳອິດຫລັງເກີດ.ປະສົບການຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກທີ່ມີນ້ຳໜັກ	1800	g	
ຂື້ນໄປສາມາດເລີ້ມ	KMC	ທັນທີຫລັງເກີດ.

�ກໍລະນີ	KMC	ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້,	ຕຸ້ມເດັກດ້ວຍຜ້າສະອາດ,	ແຫ້ງ,	ອຸ່ນແລ້ວປະໄວ້ໃນຕຽງ,	ຕຸ້ມດ້ວຍຜ້າຫົ່ມ.	
ໃຊ້ຕູ້ອຸ່ນຖ້າຫ້ອງບໍ່ອຸ່ນ	ຫລື	ເດັກຕົວນ້ອຍ.
� ອະທິບາຍ	KMC	ແກ່ແມ່:
�» ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດໜັງສຳຜັດໜັງ
�» ຈັດທ່າເດັກ
�» ອຸ້ມລູກໃຫ້ຖືກວິທີເພື່ອດູດນົມງ່າຍ
�» ບີບນ້ຳນົມອອກ

�» ໃຫ້ການດູແລເດັກ
�» ສືບຕໍ່ກິດຈະກຳປະຈຳວັນ
�» ”ກຽມຜ້າເຈ່ຍສະເພາະ”

B:	ການ	ດູ	ແລ	ພິເສດ	ສຳລັບ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ຫຼື		(ຝາແຝດ)	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ທ່າ	ຂອງ	ເດັກ	ສຳລັບ	KMC:
�» ເດັກ	ຢູ່	ລະຫວ່າງ	ນົມ	ສອງ	ຂ້າງ	ຂອງ	ແມ່,	ປິ່ນ	ໜ້າ	ເຂົ້າ	ຫາ	ກັນ
�» ຂາ	ແຂນ	ຂອງ	ເດັກ	ພັບ	ຄ້າຍຄື	ກົບ
�» ທ້ອງ	ຂອງ	ເດັກ	ໃຫ້	ຢູ່	ປະມານ	ເຄິ່ງ	ກະເພາະ	ຂອງ	ແມ່,	ແຕ່	ບໍ່	ຕ້ອງ	ເຮັດ	ແໜ້ນ	ຫຼາຍ.	ການ	ຫາຍໃຈ	ຂອງ	ແມ່	ຊ່ວຍ	ກະ	ຕຸ້ນ	
ໃຫ້	ເດັກ	ຫາຍໃຈ.
�» ໃຊ້	ຜ້າ	ຕຸ້ມ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ເດັກ	ຢູ່	ໃນ	ທ່າ	ນີ້
�» ປິ່ນ	ໜ້າ	ເດັກ	ໄປ	ຂ້າງ	ໃດ	ນຶ່ງ,	ຄໍ	ແຫງນໜ້ອຍ	ໜຶ່ງ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ຫາຍໃຈ	ໂລ່ງ	ແລະ	ສົບ	ຕາ	ກັບ	ແມ່	ໄດ້.
�» ຮັດ	ຜ້າ	ໃຫ້	ແໜ້ນ	ພໍດີ,	ຂອບ	ດ້ານ	ເທິງ	ໃຫ້	ຢູ່	ລະດັບ	ກ້ອງ	ໃບ	ຫູ	ຂອງ	ເດັກ.

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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ໝາຍເຫດ:
*	 KMC	ຄວນ	ປະຕິບັດ	ໃຫ້	ດົນ	ເທົ່າ	ທີ່	ຈະ	ດົນ	ໄດ້	ໃນ	ແຕ່	ລະ	ວັນ.ຖ້າວ່າ	ແມ່	ຕ້ອງການ	ຢຸດ	ພັກ	KMCຊົ່ວຄາວ,	ພໍ່	ຫຼື	ຍາດ	
ພີ່ນ້ອງ	ຄົນ	ອື່ນໆ	ໃນ	ຄອບຄົວ	ຄວນ	ປະຕິບັດ	ຕໍ່.

*	 ເມື່ອ	ເດັກ	ຢູ່	ໃນ	ທ່າ	ທີ່	ຖືກຕ້ອງ,	ຕະຫລອດ	ວັນ,	ແມ່	ສາມາດ	ປະຕິບັດ	ກິດ	ຈະ	ວັດ	ປົກກະຕິ	ຂອງ	ລາວ	ໄດ້.	ລາວ	ຄວນ	ລ້າງ	ມື	
ໃຫ້	ສະອາດ	ສະເໝີ,	ໃຫ້	ນົມ	ລູກ	ປົກກະຕິ	(ທຸກໆ2-3	ຊມ)	ທັງ	ເວັນ	ແລະ	ຄືນ.	ຫລີກ	ລ້ຽງ	ສຽງ	ດັງ	ລົບ	ກວນ	ແລະ	ບັນດາ	
ຄວັນ	ຢາສູບ.

*	 ເມື່ອ	ແມ່	ຕ້ອງການ	ພັກຜ່ອນ,	ນອນ,	ລາວ	ສາມາດ	ນອນ	ເທີ້ງ	ກໍ	ໄດ້.
*	 ຖ້າ	ອຸນຫະພູມ	ຫ້ອງ	ຢູ່	ລະຫວ່າງ	22	oC-24	oC,	ເດັກ	ເປືອຍ	ຄີງ	ຢູ່	ໃນ	ເອິກ	ແມ່	ໄດ້	ນອກຈາກ	ຜ້າອ້ອມ,	ໝວກ	ແລະ	
ຖົງຕີນ.

*	 ຖ້າ	ອຸນຫະພູມ	ຕ່ຳ	ກວ່າ	ນີ້,	ນອກຈາກ	ປະຕິບັດ	ດັ່ງ	ຂ້າງ	ເທິງ	ນັ້ນ,	ໃຫ້	ເດັກ	ໃສ່	ເສື້ອ	ບໍ່	ມີ	ແຂນ.	ດ້ານ	ໜ້າ	ເປີດ	ເພື່ອ	ໃຫ້	ໜັງ	
ສຳຜັດ	ໜັງ	ແມ່.	ໃຫ້	ແມ່	ນຸ່ງ	ເຄື່ອງ	ຕາມ	ປົກກະຕິ	ທີ່	ລາວ	ໃສ່.	

*	 KMC	ສາມາດ	ປະຕິບັດ	ໄດ້	ຈົນ	ເດັກ	ຈະ	ມີ	ນ້ຳໜັກ	ເຖິງ	2.5	kg	ຫລື	40	ອາທິດ	(ຕາມ	ອາຍຸ	ການ	ຖືພາ)	ໝາຍເຖິງຈົນຮອ
ດກຳນົດທີ່ຄາດວ່າເດັກຄວນຈະເກີດ	ຫຼື	ຈົນເຖິງຄວາມພໍໃຈຂອງແມ່.

ການ	ວາງ	ແຜນ	ເພື່ອ	ອອກ	ໂຮງໝໍ � ວາງ	ແຜນ	ໃຫ້	ອອກ	ໂຮງໝໍ	ເມື່ອ:
�» 	ຮັບ	ນົມ	ໄດ້	ດີ	ແລະ	ນ້ຳໜັກ	ຂື້ນ	ຢ່າງໜ້ອຍ	15g/ມື້ຕໍ່ນ້ຳໜັກໃນແຕ່ລະມື້.
�» 	ອຸນຫະພູມ	ຢູ່	ລະຫວ່າງ	36.5	oC	-	37.5	oC	ຕິດຕໍ່	ກັນ3ວັນ
�» 	ແມ່	ມີ	ຄວາມ	ໝັ້ນ	ໃຈ	ໃນ	ການ	ດູ	ແລ	ລູກ	ຂອງ	ລາວ.

B:	ການ	ດູ	ແລ	ພິເສດ	ສຳລັບ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ຫຼື		(ຝາແຝດ)	(ຕໍ່)
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� ເມື່ອແມ່	ແລະ	ລູກຖືກແຍກຈາກກັນ,	ຫລື	ເດັກດູດນົມບໍ່ດີ,	ໃຫ້ໃຊ້ວິທີໃຫ້ນົມແບບອື່ນແທນ.
� ສອນແມ່ວິທີບີບເອົານ້ຳນົມ.
� ຢ່າເຮັດແທນລາວ.	ແນະນຳໃຫ້ລາວເຮັດເອງ
�» ສອນວິທີລ້າງມືທີ່ຖືກຕ້ອງ
�» ນັ່ງ	ຫລື	ຢືນຕາມອັດທະຍາໃສ	ແລະ	ຖືຈອກສະອາດໃຫ້ຢູ່ກ້ອງນົມ
�» ໃຊ້ມືບີບນົມຄ່ອຍໆເນັ້ນລົງໄປຫາຫົວນົມ
�» ບີບຂ້າງໜຶ່ງກ່ອນຈົນກວ່າມີນ້ຳນົມອອກໜ້ອຍແລ້ວຈຶ່ງບີບອີກຂ້າງນຶ່ງ
�» ບີບສະຫລັບໄປມາທັງສອງຂ້າງ	ໃຫ້ໄດ້ປະມານ	20	ຫາ	30	ນາທີ

�ຖ້ານ້ຳນົມອອກບໍ່ດີ:
�» ໃຊ້ຜ້າອຸ່ນປະຄົບນົມ
�» ນວດຫລັງ	ແລະ	ກ້ານຄໍໃຫ້ແມ່ກ່ອນບີບນົມ

1.	ຢອດນົມໃສ່ປາກຂອງເດັກໂດຍກົງ ປ້ອນນົມໃຫ້ເດັກດ້ວຍນົມແມ່ຖ້າເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍ	3	ວິທີ	ການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
�» ປະຕິບັດໜັງສຳຜັດໜັງ,	ໃຫ້ປາກຢູ່ແປະຫົວນົມ
�» ບີບເອົານ້ຳນົມຈົນກວ່ານ້ຳນົມບໍ່ມີໄຫລ
�» ລໍຖ້າຈົນກວ່າເດັກຈະຕື່ນ	ແລະ	ມືນຕາ,	ອ້າປາກ,	ຫລື	ກະຕຸ້ນເດັກຄ່ອຍໆໃຫ້ເດັກ	ຕື່ນ

C:	ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູ
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�» ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິ່ນ	ແລະ	ສຳຜັດຫົວນົມ
�» ຢອດນ້ຳນົມໃສ່ປາກເດັກຈັກຢອດ
�» ລໍ	ຈົນ	ກວ່າ	ເດັກ	ຈະ	ກືນ	ກ່ອນ	ຈະ	ບີບ	ໃສ່	ປາກ	ເດັກ	ອີກ
�» 	ເມື່ອ	ເດັກ	ອິ່ມ	ພໍແລ້ວ	ເຂົາ	ຈະ	ບໍ່	ອ້າ	ປາກ	ອີກ		ແລະ		ບໍ່	ຮັບ	ນົມ	ອີກ
�» 	ເຮັດ	ແບບ	ນີ້	ທຸກໆ	1-2	ຊມ	ຖ້າ	ເດັກ	ຕົວ	ນ້ອຍ	ຫລາຍ	ຫລື		ທຸກໆ	2-3	ຊມ	ຖ້າ	ເດັກ	ໃຫຍ່	ກວ່າ
�» ບໍ່	ຄວນ	ຕາຍ	ຕົວ	ກັບ	ການ	ປະຕິບັດ	ແຕ່	ລະ	ຄັ້ງ	ທາງ	ດ້ານ	ປະລິມານ,	ແຕ່	ໃຫ້	ມີ	ຄວາມ	ໝັ້ນ	ໃຈ	ວ່າ	ເດັກ	ໄດ້	ຮັບ	ນົມ	ໃນ	
ປະລິມານ	ທີ່	ພຽງພໍ	ດ້ວຍ	ການ	ຊັ່ງ	ນ້ຳໜັກ	ໃນ	ແຕ່	ລະ	ວັນ

2.	ການບີບນ້ຳນົມອອກດ້ວຍມື

�» ໃຊ້	ນິ້ວ	ໂປ້	ແລະ	ນິ້ວ	ມື	ອຶ່ນ	ຢູ່	ຄົນ	
ລະ	ເບື້ອງ	ຂອງ	ຫົວນົມ,	ແລ້ວ	ບີບ	
ເນັ້ນ	ໄປ	ຂ້າງ	ໜ້າ

�» ບີບ	ຢູ່	ຫລັງ	ຫົວນົມ	ໂດຍ	
ໃຊ້	ນິ້ວ	ໂປ້	ແລະ		ນິ້ວ	ມື

C:	ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູ	(ຕໍ່)
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3.	ປ້ອນດ້ວຍຈອກ,	ຖ້າມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້: �» ຢ່າ	ເຮັດ	ແທນ	ແມ່.	ສອນ	ແມ່	ວິທີ	ປ້ອນ	ນົມ	ດ້ວຍ	ຈອກ.
�» ເບິ່ງ	ປະລິມານ	ນ້ຳ	ນົມ	ໃນ	ຈອກ.
�» ເດັກ	ໃນ	ທ່າ	ເທິ້ງ	ເທິງ	ຕັກ	ແມ່
�» ເອົາ	ຈອກ	ນົມ	ຈຸ	ໃສ່	ສົບ	ເດັກ
�» ເອົາ	ຈອກ	ແປະ	ໃສ່	ຮີມ	ສົມ	ເດັກ
�» ໃຫ້	ຂອບ	ຈອກ	ຈຸ	ສົບ	ດ້ານ	ເທິງ
�» ຄ່ອຍ	ງ່ຽງ	ຈອກ	ໃຫ້	ນ້ຳ	ນົມ	ຖືກ	ສົບ	ເດັກ
�» ຢ່າ	ເທ	ນົມ	ເຂົ້າ	ປາກ	ເດັກ.
�» ເດັກ	ຈະ	ຕື່ນ,	ອ້າ	ປາກ	ມືນ	ຕາແລ້ວ	ເລີ້ມ	ກິນ	ນົມ
�» ເດັກ	ຈະ	ດູດ	ນົມ,	ອາດ	ຈະ	ເຮ	ັ່ຽ	ສົບ	ແດ່.
�» ເດັກ	ທີ່	ຕົວ	ນ້ອຍ	ອາດ	ຈະ	ໃຊ້	ລີ້ນ	ເລ	ັຽ	ເອົາ	ນົມ.
�» ເດັກ	ກືນ	ນ້ຳ	ນົມ.
�» ເມື່ອ	ພໍແລ້ວ	ເຂົາ	ຈະ	ບໍ່	ອ້າ	ປາກ	ຫລື		ບໍ່	ສົນໃຈ	ດື່ມ	ຕໍ່.
�» ຖ້າ	ເດັກ	ບໍ່	ຮັບ	ນົມ	ຕາມ	ປະລິມານ	ທີ່	ຄິດໄລ່:
�- ໃຫ້ນົມດົນ	ຫລື	ປ້ອນເລື້ອຍກວ່າ
�- ສອນແມ່ໃຫ້ຮູ້ວັດປະລິມານນົມທີ່ເດັກຮັບຕໍ່ວັນ,	ບໍ່ແມ່ນແຕ່ລະຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

�» ເດັກດື່ມນົມດ້ວຍຈອກໄດ້ດີຖ້າຮັບໄດ້ຕາມປະລິມານຄິດໄລ່,	ອາດຈະມີເຮັ່ຽແດ່,	ນ້ຳໜັກເພີ້ມຕາມປົກກະຕິ.
�» ແມ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງໃນການດູແລລູກຂອງລາວ.

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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�ຖ້າ	ແມ່	ບໍ່	ສາມາດ	ບີບ	ນ້ຳ	ນົມ	ອອກ	ໄດ້	ພຽງພໍ	ໃນ	ໄລຍະ	ທຳ	ອິດ	ຫລື		ແມ່	ບໍ່	ສາມາດ	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ລູກ	ໄດ້	ເລີຍ,	ໃຫ້	ໃຊ້	ບາງ	ວິທີ	
ດັ່ງ	ຕໍ່	ໄປ	ນີ້:
�» 	ນ້ຳ	ນົມ	ຄົນ	ທົ່ວ	ໄປ,	ທີ່	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ດ້ວຍ	ຄວາມ	ຮ້ອນ
�» 	ນົມ	ສົດ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ບໍລິຈາກ
�» 	ນົມ	ຝຸ່ນ	(ເປັນ	ຕົວ	ເລືອກ	ສຸດ	ທ້າຍ)

� ເດັກ	LBW	ລວມ	ທັງ	VLBW	ທີ່	ບໍ່	ສາມາດ	ດື່ມ	ນົມ	ແມ່	ລາວ	ເອງ	ໄດ້	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ:
�» 	ນົມ	ບໍລິຈາກ	(ທີ່	ປອດ	ໄພ,	ຈາກ	ທະນາຄານ	ນົມ)

� ໃຊ້	ນົມ	ຝຸ່ນ	ເມື່ອ	ໄດ້	ພະຍາຍາມ	ທຸກໆ	ວິທີ	ແລ້ວ	ທັງ	ນົມ	ແມ່	ແລະ		ນົມ	ບໍລິຈາກ.	ການ	ໃຊ້	ນົມ	ຝຸ່ນ	ເປັນ	ການ
�» ເພີ້ມ	ຄວາມ	ສ່ຽງ	ການ	ເປັນ	ລຳ	ໃສ້	ອັກເສບ,	ປອດ	ອັກເສບ,	ຖອກທ້ອງ,	ສະໝອງ	ອັກເສບ	ແລະ	ຕາຍ.	
(necrotizing	enterocolitis,	pneumonia,	diarrhea,	meningitis)

� ເດັກ	LBW	ລວມ	ທັງ	VLBW	ທີ່	ບໍ່	ສາມາດ	ໄດ້	ຮັບ	ນົມ	ແມ່	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ນົມ	ຝຸ່ນ.	ຖ້າ	ເດັກ	VLBW	ທີ່	ລ້ຽງ	ດ້ວຍ	ນົມ	ຝຸ່ນ	
ນ້ຳໜັກ	ບໍ່	ຂື້ນ	ທັງໆ	ທີ່	ໄດ້	ຮັບ	ປະລິມານ	ທີ່	ພຽງພໍ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ນົມ	ສູດ	ສຳລັບ	ເດັກ	ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ.

C:	ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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� ຖ້າ	ຕ້ອງ	ໃຊ້	ວິທີ	ນີ້,	
�» 	ໃຫ້	ຄິດໄລ່	ປະລິມານ	ຕ້ອງການ	ປະຈຳ	ວັນ	ອິງ	ຕາມ	ອາຍຸ.
�» 	ປະ	ເມີນ	ປະລິມານ	ນົມ	ປະຈຳ	ວັນ.	
�» 	ໃຫ້	ມີ	ແຜນ	ຮັກສາ	ເດັກ	ຢູ່	ໂຮງໝໍ	ດົນ	ກ່ອນ	ຈະ	ໃຫ້	ກັບ	ບ້ານ.

� ໃຫ້	ມາ	ຮັບ	ການ	ປຶກສາ	ການ	ໃຫ້	ນົມ		ແລະ		ການ	ກວດ	ອື່ນໆ,	ກໍລະນີ:
�» 	ຖ້າ	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ມີ	ບັນຫາ	ເຖິງ	3	ວັນ,	
�» 	ນ້ຳໜັກ	ຫລຸດ	>10%	ຂອງ	ນ້ຳໜັກ	ຕອນ	ເກີດ	ໃໝ່	ແລະ		ບໍ່	ມີ	ບັນຫາ	ອຶ່ນ,	ສົ່ງ	ໄປ	ຮັບ	ຄຳ	ແນະນຳ	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ໃຫ້	ນົມ	ລູກ	
ແລະ	ການ	ແກ້	ໄຂ	ຕໍ່	ໄປ.

� ປະ	ເມີນ	ແມ່		ແລະ		ລູກ	ແລະ		ວາງ	ແຜນ	ໃຫ້	ກັບ	ບ້ານ	ເມື່ອ:
�» 	ເດັກ	ຮັບ	ນົມ	ໄດ້	ດີ,	ນ້ຳໜັກ	ຂື້ນ	ດີ	3	ວັນ	ຕິດຕໍ່	ກັນ.
�» 	ອຸນຫະພູມ	ຢູ່	ລະຫວ່າງ	36.5	oC-37.5	oC	3	ວັນ	ຕິດຕໍ່	ກັນ.
�» 	ແມ່	ມີ	ຄວາມ	ໝັ້ນ	ໃຈ	ໃນ	ການ	ເບິ່ງແຍງ	ລູກ	ຂອງ	ລາວ

ການດູແລອື່ນໆ (cut out - ຕັດອອກ)
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(cut out - ຕັດອອກ)



7.	ການ	ສ້າງ	ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ເພື່ອ	ການ	ເບິ່ງແຍງ	ທີ່	ດີ	ສຳລັບ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່
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ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

(cut out - ຕັດອອກ)



ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
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ເຮັດ	ໃຫ້	ຫ້ອງ	ເກີດ	ລູກ	ກັບ	ສູ່	ສະພາບ	ເດີມ � ກຽມ	ອຸປະກອນ	ການ	ເກີດ	ລູກ	ໃຫ້	ມີ	ຄືເກົ່າ	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	(86)
� ເອົາ	ຜ້າ	ເຊັດ	ໃໝ່	ມາ	ທົດ	ແທນ.
� ບັນທຶກ	ລ່າ	ສຸດ:

�- ບັນທຶກການປະຕິບັດລ່າສຸດ
�- ຊອກເອກກະສານຕ່າງໆ,	ການປິ່ນປົວ,	ການນຳສົ່ງ,	ການຕິດຕາມ...

ກະກຽມ	ສະຖານທີ່	ເກີດ	ລູກ � ທີມ	ທີ່	ຈະ	ອອກ	ຍາມ	ແລະ	ເຂົ້າ	ຍາມ	ໃໝ່	ກຽມ	ຮ່ວມ	ກັນ	ດັ່ງນີ້:
�» ກວດກາ	ອຸປະກອນ	ແລະ		ເຄື່ອງມື	ຕ່າງໆ	ຕາມ	ມາດຕະຖານ	ເພື່ອ	ຮັບປະກັນ	ວ່າ	ອຸປະກອນ	ທຸກໆ	ຢ່າງ	ຖືກ	ອະ	ເຊື້ອ,	ໃຊ້	
ງານ	ໄດ້	ປົກກະຕິ	ລວມ	ທັງ	ຢາ	ທີ່	ມີ	ຈຳນວນ	ພຽງພໍ.	(ເບິ່ງ	ລາຍການ	ຢູ່	ໜ້າ	84-88)
�» ສ້າງ	ຕາຕະລາງ	ລາຍການ		ແລະ		ຜູ້	ຮັບຜິດຊອບ
�» ໃຫ້	ມີ	ເອກະສານ	ສຳລັບ	ການ	ບັນທຶກ	ຕ່າງໆ	ຢ່າງ	ຄົບ	ຖ້ວນ,	ໃບ	ພະຍາບານ,	ໃບຢັ້ງຢືນ,	ໃບ	ນຳ	ສົ່ງ.
�» ໃຫ້	ຮັບປະກັນ	ບໍ່	ມີ	ການ	ຝ່າຝືນ	ລະບຽບ	ການ	ສາກົນ	ກ່ຽວ	ກັບ	ການ	ຕະຫລາດ	ການ	ໂຄສະນາ	ນົມ	ຝຸ່ນ	ແລະ		ລະບຽບ	ການ	
ຕ່າງໆ	ສຳລັບ	ການ	ລ້ຽງ	ເດັກ

7.	ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອການເບິ່ງແຍງທີ່ດີສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່

A.	ການ	ກະກຽມ	ສຳລັບ	ການ	ຍາມ	ປະຈຳການ

B.	ຫລັງ	ຈາກ	ທຸກໆ	ການ	ເກີດ	ລູກ

ການ	ປະຕິບັດ ການ	ດຳເນີນ	ງານ

(cut out - ຕັດອອກ)
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ມາດຕະຖານ	ການ	ປ້ອງ	ກັນ	ແລະ	ການ	
ອະນາໄມ

� ໃຫ້	ເຂົ້າໃຈ	ວ່າ	ທຸກໆ	ຄົນ	ມີ	ຄວາມ	ສ່ຽງ	ຖືກ	ຊືມ	ເຊື້ອ	(ລວມ	ທັງ	ເດັກ		ແລະ		ພະນັກງານ	ແພດ).	ປະຕິບັດ	ຕາມ	ທຸກ	ຂັ້ນ	
ຕອນ	ມາດຕະຖານ	ເພື່ອ	ປົກ	ປ້ອງ	ທັງ	ແພດ		ແລະ	ຄົນ	ເຈັບ	ຈາກ	ການ	ສຳຜັດ	ກັບ	ອຸປະກອນ	ຕິດເຊື້ອ.
�» ລ້າງ	ມື	ກ່່ອນ	ປະຕິບັດ	ຕໍ່	ແມ່		ແລະ		ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່		ຫລື		ກ່ອນ	ການ	ປະຕິບັດ	ຫັດຖະການ	ຕ່າງໆ	ລວມ	ທັງ	ການ	ຕັດ	
ສາຍ	ແຮ່	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	75-77)	ແລະ		ຫລັງ	ຈາກ	ສຳຜັດ	ກັບ	ອຸປະກອນ	ຕິດເຊື້ອ
�» ໃສ່	ຖົງມື	ອະ	ເຊື້ອ	ເມື່ອ	ຊ່ວຍ	ເກີດ	ລູກ,	ຕັດ	ສາຍ	ແຮ່	ຫລື		ດູດ	ເລືອດ.
�» ໃສ່ຖົງມືບໍ່ອະເຊື້ອເວລາທີ່ສຳພັດກັບເລືອດ	ຫຼື	ຜະລິດຕະພັນເລືອດຕ່າງໆ
�» ໃສ່	ຖົງມື	ເມື່ອ	ຈັບ		ແລະ		ອະນາໄມ	ອຸປະກອນ	ຕິດເຊື້ອ,	ການ	ລ້າງ	ເລືອດ		ຫລື		ນ້ຳ	ເມືອກ	ຕ່າງໆ	ຈາກ	ຮ່າງກາຍ.
�» ເວລາ	ຊ່ວຍ	ເກີດ	ລູກ:	ໃສ່	ຖົງມື,	ປົກ	ປິດ	ຜິວໜັງ	ທີ່	ເຫຼີ້ນ		ຫລື		ມີ	ບາດແຜ	ທຸກໆ	ບ່ອນ	ໃຫ້	ດີ,	ໃສ່	ຖົງ	ແຂນ	ຍາວ,	ໃສ່	
ແວ່ນຕາ,	ເກີບ	ກັນ	ນ້ຳ	ເລືອດ	ຟົ້ງ	ໃສ່
�» ຖົງມືບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນແພດຈາກການຖືກເຂັມປັກແທງ,	ເຂັມຂອງມີຄົມຕ່າງໆຄວນມີ	
ຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

C.ມາດ	ຕະການ	ປ້ອງ	ກັນ	ລ່ວງ	ໜ້າ

ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

(cut out - ຕັດອອກ)



ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່
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� ເມື່ອປະຕິບັດການສັກຢາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຖົງມື
�- ການສັກເຂົ້າຫຼືບໜັງ,	ກ້ອງໜັງ	ຫຼື	ກ້່າມຊີ້ນ
�- ຜິວໜັງຂອງແພດບໍ່ມີບາດແຜ
�- ຜິວໜັງຂອງຄົນເຈັບບໍ່ມີບາດແຜ

�» ຖົງມືບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນແພດຈາກການຖືກເຂັມປັກແທງ
�» ມີ	ກ່ອງ	ໃສ່	ອຸປະກອນ	ແຫຼມ	ຄົມ	ໃກ້ໆ	ຕຽງ
�» ບໍ່	ໃຫ້	ໃຊ້	ຄືນ,	ປິດ	ຝາ	ເຂັມ	ຫລັງ	ຈາກ	ໃຊ້	ແລ້ວ.
�» ຖີ້ມ	ອຸປະກອນ	ທີ່	ເປື້ອນ	ເລືອດ		ຫລື		ສິ່ງ	ຫຸ້ມ	ຫໍ່	ຈີກ	ຂາດ
�» ຖອກ	ນ້ຳ	ລ້າງ	ລົງ	ທໍ່	ລະບາຍ	ສະເພາະ		ຫລື		ວິດ
�» ແຍກ,	ທ້ອນ	ເສື້ອ	ຜ້າ	ທີ່	ເປື້ອນ	ເລືອດ	ຈາກ	ສິ່ງ	ອື່ນ
�» ອຸປະກອນ	ທຸກ	ຢ່າງ	ທີ່	ໃຊ້	ເຈາະ,	ແທງ	ເຂົ້າ	ຮ່າງກາຍ	ຖືກ	ອະ	ເຊື້ອ	ຢ່າງ	ດີ	ແລະ	ເປັນ	ເຄື່ອງ	ທີ່	ໃຊ້	ເທື່ອ	ດຽວ
�» ອະນາໄມ	ອຸປະກອນ	ທຸກ	ຢ່າງ	ທີ່	ຈະ	ສຳຜັດ	ຜິວໜັງ	ໃຫ້	ສະອາດ	ດີ
�» ໃຊ້	ແປງ	ຜັດ	ຖູ	ເພື່ອ	ອະນາໄມ	ຖ້ວຍ,	ອ່າງ,	ຄຸ	ທີ່	ຖືກ	ເລືອດ		ຫລື		ນ້ຳ	ເມືອກ.

C.ມາດ	ຕະການ	ປ້ອງ	ກັນ	ລ່ວງ	ໜ້າ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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ການ	ອະນາໄມ	ມື

ໝາຍເຫດ:	ໂທລະສັບມືຖື	ມີເຊື້ອພະຍາດຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍທີ່ກໍ່ໃຫ້	ເກີດພະຍາດຕ່າງໆ	ແລະ	ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ໃນເວ
ລາເບີ່ງແຍງຄົນເຈັບ

� ການ	ລ້າງ	ມື
�» ປົດ	ໂມງ,	ເຄື່ອງ	ເອ້	ທຸກ	ຊະນິດ.
�» ເຮັດ	ໃຫ້	ມື	ປຽກ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ກ໋ອກ.	ຖ້າ	ບໍ່	ມີ:
�- ໃຊ້	ອ່າງ	ນ້ຳ	ແຕ່	ໃຫ້	ອີກ	ຜູ້	ນຶ່ງ	ເທ	ໃສ່	ມື	ໃຫ້		ຫລື	
�- ເຫຼົ້າ/ນ້ຳ	ຢາ	ລ້າງ	ມື

�» ຖູ	ສະບູ	ໃສ່	ມື,	ຮຸກ	ຖູ	ໃຫ້	ທົ່ວ	ມື	ຕາມ	ຂັ້ນ	ຕອນ	ດັ່ງນີ້:
�- ຝາ	ມື	ື	ຂວາ	ຖູ	ຝາ	ມື	ຊ້າຍ
�- ຝາ	ມື	ຂວາ	ແປະ	ຫລັງ	ມື	ຊ້າຍ,	ສອດ	ນິ້ວ	ມື	ຂວາ	ເຂົ້າ	ວ່າງ	ນິ້ວ	ມື	ຊ້າຍ	ແລ້ວ	ຖູ	ໄປ	ມາ		ແລະ	ສະຫລັບ	ກັນ
�- ຝາ	ມື	ຂວາ	ແປະ	ຝາ	ມື	ຊ້າຍ,	ສອດ	ນິ້ວ	ມື	ເຂົ້າກັນ	ແລ້ວ	ຖູ	ໄປ	ມາ
�- ກຳມື	ຂວາ,	ຖູ	ດ້ານ	ຫລັງ	ນິ້ວ	ມື	ໃສ່	ຝາ	ມື	ຊ້າຍ	ແລະ	ສະຫລັບ	ກັນ
�- ມື	ຂວາ	ກຳ	ນີ້ວໂປ້	ຊ້າຍ	ແລ້ວ	ໝູນ	ແລະ	ມື	ຊ້າຍ	ກຳ	ນິ້ວ	ໂປ້	ຂວາ	ແລ້ວ	ໝູນ
�- ຈຸ້ມ	ນິ້ວ	ມື	ຂວາ	ຖູ	ໃສ່	ຝາ	ມື	ຊ້າຍ,	ຈຸ້ມ	ນິ້ວ	ມື	ຊ້າຍ	ຖູ	ໃສ່	ຝາ	ມື	ຂວາ

�ລ້າງ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ	ໄຫລ	ຫລື		ຖອກ	ລ້າງ.
�» ເຊັດ	ມື	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ດ້ວຍ	ຜ້າ	ຜືນ	ດຽວ.
�» ປິດກ໋ອກນ້ຳ,	ໃຊ້ຜ້າເຊັດ
�» ຂັ້ນ	ຕອນ	ທັງ	ໝົດ	ໃຊ້	ເວລາ	ປະມານ	40-60	ວນທ	(20-30	ນາທີ	ຖ້າວ່າ	ລ້າງ	ດ້ວຍ	ເຫຼົ້າ	ຫຼື	ເຈວ	ສຳລັບ	ລ້າງ	ມື)

ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

(cut out - ຕັດອອກ)



ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່
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ວິທີການອະນາໄມມືດ້ວຍສະບູ
ໄລຍະເວລາທັງໝົດແມ່ນ	40-60	ວິນາທີ

ເຮັດ	ມື	ໃຫ້	ປຽກ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ

ຝ່າມື	ຖື	ຫຼັງ	ມື		ແລະ		ງ່າມ	ນິ້ວ	ມື

ຖູຝ່າມືກັບຝ່າມື

ຫຼັງ	ນິ້ວ	ມື	ຖູ	ຝ່າມື

ທາ	ສະບູ	ໃນ	ປະລິມານ	ທີ່	ພໍດີ	ໃສ່	ທັງ	ສອງ	ມື

ຝ່າມື	ຖູ	ຝ່າມື		ແລະ		ງ່າມ	ນິ້ວ	ມື

(cut out - ຕັດອອກ)
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ຖູ	ຫົວ	ໂປ້	ມື

ເຊັດ	ມື	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ດີ	ໂດຍ	ຜ້າ	ທີ່	ໃຊ້	ເທື່ອ	ດຽວ

ລ້າງ	ມື	ດ້ວຍ	ນ້ຳ

ດຽວນີ້	ມື	ຂອງ	ທ່ານ	ປອດ	ໄພ

ປາຍ	ນິ້ວ	ມື	ຖູ	ຝ່າມື

ໃຊ້	ຜ້າ	ໃນ	ການ	ປິດ	ກ໋ອກ	ນ້ຳ

ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

(cut out - ຕັດອອກ)



ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່
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ການ	ຈັດ	ແຈງ	ອຸປະກອນ		ແລະ		ເຄື່ອງ	ຕ່າງໆ ຂັ້ນ	ທີ	1:	ການ	ກຳຈັດ	ເຊື້ອ
�» ເອົາ	ອຸປະກອນ	ຕ່າງໆ	ລົງ	ໃສ່	ຖັງ	ປລາ	ສ	ຕິກ	ທີ່	ບັນຈຸ	ກລໍ	ຣິນ	0.5%	ຫລັງ	ໃຊ້	ທັນທີ.
�» ໃຫ້	ນ້ຳ	ຖ້ວມ	ອຸປະກອນ	ເລົ່າ	ນັ້ນ		ແລະ		ປະ	ໄວ້	10	ນາທີ.
�» ເອົາ	ອຸປະກອນ	ເລົ່າ	ນັ້ນ	ຂື້ນ	ຈາກ	ການ	ແຊ່	ນ້ຳ	ກລໍ	ຣິນ	(ໃສ່	ຖົງມື).
�» ລ້າງ	ເຄື່ອງ	ເລົ່າ	ນັ້ນ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ,	ປະໄວ້ຈົນກວ່າພ້ອມທີ່ຈະເອົາໄປເຮັດຄວາມສະອາດຂັ້ນຕອນທີ	2
�» ປ່ຽນ	ນ້ຳ	ກລໍ	ຣິນ	
�- ທຸກໆ	ວັນ,	ຫລື	
�- ເມື່ອ	ເຫັນ	ວ່າ	ມັນ	ເປື້ອນ		ຫລື		ຂຸ່ນ.

ໃຊ້	ນ້ຳ	ຢາ	ເຮັດ	ໃຫ້	ຜ້າ	ຂາວ	ທີ່	ໃຊ້	ໃນ	ຄົວ	ເຮືອນ
ທ່ານ	ສາມາດ	ໃຊ້	ນ້ຳ	ຢາ	ຊັກ	ຜ້າ	ຂາວ	ເພື່ອ	ເຮັດ	ນ້ຳ	ກລໍ	ຣິນ	0.5%	ໂດຍ	ໃຊ້	ສູດ	ດັ່ງນີ້:
[ເອົາ	%	ຂອງ	ກລໍ	ຣິນ	ໃນ	ຢາ	ຊັກ	ຜ້າ	ຂາວ	ມາ	ຫານ	ໃຫ້	0.5%]	ລົບ	ໃຫ້	1	=	ສັດສ່ວນ	ຂອງ	ນ້ຳ	ທີ່	ຈະ	ມາ	ປະສົມ

� ຕົວຢ່າງ:	ເພື່ອ	ເຮັດ	ນ້ຳ	ກລໍ	ຣິນ	0.5%	ຈາກ	ນ້ຳ	ກລໍ	ຣິນ	ທີ່	ມີ	ຄວາມ	ເຂັ້ມ	ຂຸ້ນ	5%	,	ຄິດໄລ່	ດັ່ງນີ້:	[5%	ຫານ	ໃຫ້	0.5%]	ລົບ	
1	=	[10]	-	1	=	9

ປະສົມ	ນ້ຳ	ຢາ	5%	1ສ່ວນ	ແລະ		ນ້ຳ	ລ້າ	9	ສ່ວນ	ຈະ	ໄດ້	ນ້ຳ	ກລໍ	ຣິນ	0.5%	.

C.ມາດ	ຕະການ	ປ້ອງ	ກັນ	ລ່ວງ	ໜ້າ	(ຕໍ່)

(cut out - ຕັດອອກ)
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ການ	ຈັດ	ແຈງ	ອຸປະກອນ		ແລະ		ເຄື່ອງ	ຕ່າງໆ	(ຕໍ່) ຂັ້ນ	ທີ	2:	ການ	ທຳ	ຄວາມ	ສະອາດ
�» ໃສ່	ຖົງມື,	ໃສ່	ໜ້າ	ກາກ,	ໃສ່	ແວ່ນຕາ	ກັນ	ຟົ້ງ	ເມື່ອ	ທຳ	ຄວາມ	ສະອາດ.
�» ໃຊ້	ແປງ	ອ່ອນ		ຫລື	ແປງ	ຖູແຂ້ວ	ເກົ່າ	,	ສະບູ		ແລະ		ນ້ຳ	ເພື່ອ	ຜັດ	ຖູ	ອຸປະກອນ.	
�» ລ້າງ	ສະບູ	ອອກ	ດ້ວຍ	ນ້ຳ.

ໝາຍເຫດ:	ໃຊ້	ສະບູທຳຄວາມສະອາດໃນຄົວເຮືອນ	(ເປັນກ້ອນ	ຫຼື	ແຫຼວ),	ດີກວ່າໃຊ້ສະບູອາບນ້ຳ,	ຖ້າວ່າໃຊ້ສະບູຊະນິດເ
ປັນກ້ອນຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຖາດຮອງທີ່ມີຮູລະບາຍ

ຂັ້ນ	ທີ	3:	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ດ້ວຍ	ການ	ຕົ້ມ	(HLD)
ເອົາ	ເຄື່ອງມື	ທັງ	ໝົດ	ລົງ	ໃສ່	ໝໍ້,	ມີດຕັດ		ແລະ		ເຄື່ອງ	ໜີບ	ຕ່າງໆ	ໃຫ້	ງະ	ໄວ້.	

�» ໃສ່	ນ້ຳ	ໃຫ້	ຖ້ວມ,	ຕົ້ມ	ໃຫ້	ຟົດ	20ນາທີ.	
�» ເອົາ	ເຄື່ອງ	ອອກ	ຈາກ	ໝໍ້.	
�» ອົບ	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ກ່ອນ	ໃຊ້		ຫລື		ເກັບ	ມ້ຽນ.	ຢ່າ	ແຊ່	ເຄື່ອງ	ໄວ້	ໃນ	ນ້ຳ	ທີ່	ບໍ່	ຟົດ	ແລ້ວ.	

ໝາຍເຫດ:	HLD	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ໄດ້	ເກືອບ	ໝົດ	ຍົກເວັ້ນ	(ເຊື້ອ	ຈຸ	ລິນ	ຊີ	ບາງ	ຊະນິດ	ເຊັ່ນ	ເຊື້ອ	ເຕ	ຕານ	ົສ).ຖ້າ	ບໍ່	ສາມາດ	ເຮັດ	ການ	ຂ້າ	
ເຊື້ອ	ໄດ້	HLD	(ດ້ວຍ	ການ	ຕົ້ມ		ຫລື		ໜຶ້ງ)	ແມ່ນ	ວິທີ	ດຽວ	ທີ່	ຮັບ	ໄດ້.	

ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

(cut out - ຕັດອອກ)



ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່
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C.ມາດ	ຕະການ	ປ້ອງ	ກັນ	ລ່ວງ	ໜ້າ	(ຕໍ່)

ການ	ຈັດ	ແຈງ	ອຸປະກອນ		ແລະ		ເຄື່ອງ	ຕ່າງໆ	(ຕໍ່) ຂັ້ນ	ທີ	4:	HLD	ດ້ວຍ	ການ	ໜຶ້ງ
�» ຖອກ	ນ້ຳ	ໃສ່	ກົ້ນ	ໝໍ້ໜຶ້ງ.
�» ເອົາ	ເຄື່ອງ	ໃສ່	ຖ້ານ	ໜຶ້ງ.	ມີດຕັດ,	ຄີມ	ໃຫ້	ງ້າງ	ໄວ້.	
�» ເອົາ	ໄປ	ໃສ່	ໄຟ,	ເມື່ອ	ນ້ຳ	ຟົດ	ແລ້ວ	ອັດ	ຝາ	ໝໍ້	ປະ	ໄວ້	20	ນາທີ.	
�» ເອົາ	ເຄື່ອງ	ອອກ	ຈາກ	ໝໍ້	ດ້ວຍ	ຄີມHLD	ແລ້ວ	ໃສ່	ໃນ	ກັບ	HLD	ສະເພາະ
�» ປະ	ໃຫ້	ແຫ້ງ	ກ່ອນ	ນຳ	ໃຊ້		ຫລື	ເກັບ	ຮັກສາ	ແບບ	ມີ	ສິ່ງ	ປົກ	ປິດ	ແລ້ວ	ເອົາ	ໄວ້	ໃນ	ກັບ	HLD	ສະເພາະ.

ໝາຍເຫດ:	ການ	ໜຶ້ງ	ເຮັດ	ໃຫ້	ຖົງມື	ເສ	ັຽ	ຫາຍ	ໜ້ອຍ	ກວ່າ	ປລາ	ສ	ຕິກ	ຫລື	ຢາງ	ຊະນິດ	ອື່ນ,	ໃຊ້	ນ້ຳ	ແລະ	ນ້ຳມັນ	ໜ້ອຍ	ແລະ	ບໍ່	ມີ	
ຄາບ	ຕິດ	ອຸປະກອນ	ທີ່	ເປັນ	ໂລຫະ.

ຂັ້ນ	ທີ	5:	ອະ	ເຊື້ອ	ດ້ວຍ	ການ	ໜຶ້ງ	(Autoclave)
�» ເຊັດ	ເຄື່ອງ	ທີ່	ຈະ	ອົບ	ໃຫ້	ແຫ້ງ,	ງ້າງ	ມີດຕັດ,	ຄີມ...ເພື່ອ	ໃຫ້	ອາຍ	ເຂົ້າ	ເຖິງ	ທຸກ	ເນື້ອທີ່.
�» ຖ້າ	ຈະ	ຫໍ່	ເຄື່ອງ	ເພື່ອ	ອົບ,	ໃຊ້	ເຈັ້ຍ	ທີ່	ມີ	ສອງ	ຊັ້ນ	ເຈັ້ຍ	ໜັງສືພິມ	ຫລື		ຜ້າ	ຝ້າຍ.	

(cut out - ຕັດອອກ)
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�» ຢາຍ	ອຸປະກອນ	ໃຫ້	ຫ່າງ	ບໍ່	ໃຫ້	ຕິດ	ກັນ	ເພື່ອ	ອາຍ	ຈະ	ເຂົ້າ	ໄດ້	ທົ່ວ	ເຖິງ.	ປະຕິບັດ	ຕາມ	ຄຳ	ແນະນຳ	ໃຊ້	ຂອງ	ໂຮງງານ	
ຜະຫລິດ.	ໂດຍ	ທົ່ວ	ໄປ	ໃຊ້	ອຸນຫະພູມ	121	oC	(250	oF)	ແລະ		ຄວາມດັນ	106	kPa	(15	lb/in2)	.	ຢ່າ	ນັບ	ເວລາ	
ຈົນ	ກວ່າ	ເຕົາ	autoclave	ຈະ	ຮ້ອນ	ເຖິງ	ອຸນຫະພູມ		ແລະ		ຄວາມດັນ	ທີ່	ຕ້ອງການ:	ຫໍ່	ເຄື່ອງໃຊ້	ເວລາ30	ນາທີ;	ເບີຍ	
ເຄື່ອງໃຊ້	ເວລາ	20	ນາທີ.
�» ຕອນ	ສຸດ	ທ້າຍ:	ຖ້າ	autoclave	ເປັນ	ແບບ	ອັດຕະໂນມັດ,	ຄວາມ	ຮ້ອນ	ຈະ	ຖືກ	ຕັດ	ແລະ	ຄວາມດັນ	ຈະ	ຄ່ອຍ	ຫລຸດ	
ລົງ.	ຖ້າ	autoclave	ບໍ່	ແມ່ນ	ແບບ	ອັດຕະໂນມັດ,	ໃຫ້	ມອດ	ຄວາມ	ຮ້ອນ		ແລະ		ເອົາautoclaveອອກ	ຈາກ	ເຕົາ	ອົບ.
�» ຖ້າ	ໃຫ້	ເຂັມ	ຄວາມດັນ	ລົງ	ຮອດ“ສູນ.”	ເປີດ	ປະຕູautoclave,	ໃຫ້	ອາຍ	ອອກ.
�» ປະ	ອຸປະກອນ	ໄວ້	ໃນ	autoclave	ຈົນ	ກວ່າ	ມັນ	ຈະ	ແຫ້ງ	ດີ.	ອາຍ	ທີ່	ອອກ	ຈາກ	ເຄື່ອງ	ສາມາດ	ມີ	ເຊື້ອ	ໄດ້	ໃຫ້	ລະວັງ.
�» ເອົາ	ເຄື່ອງ	ອອກ	ຈາກ	autoclave	ເມື່ອ	ມັນ	ແຫ້ງ.
�» ນຳ	ໃຊ້		ຫລື		ເກັບ	ຮັກສາ	ເຄື່ອງ	ນັ້ນ	ທັນທີ.

ໝາຍເຫດ:	ການ	ອະ	ເຊື້ອ	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ພະຍາດ,	ລວມ	ທັງ	ສະ	ປໍ.	ອຸປະກອນ	ໃດ	ກໍ	ຕາມ	ທີ່	ຈະ	ສຳຜັດ	ກະແສ	ເລືອດ		ຫລື		ຈີ	ວະ	ໄຕ້	
ຜິວໜັງ	ຄວນ	ໄດ້	ຮັບ	ການ	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ແບບ	ໃຊ້	ອາຍ	ນ້ຳ	(autoclaving)	ຫລື		ຄວາມ	ຮ້ອນ	ແຫ້ງ.	ການ	ອະ	ເຊື້ອ	ດ້ວຍ	ອາຍ	ນ້ຳ	
ໃຊ້	ຄວາມ	ຮ້ອນ	ຊຸ່ມ	ພາຍ	ໄຕ້	ຄວາມດັນ	ຈຶ່ງ	ຕ້ອງການ	ນ້ຳ	ແລະ	ຄວາມດັນ.	ຈັກ	autoclave	machine	ຕ້ອງ	ມີ	ເຄື່ອງ	ວັດ	
ຄວາມດັນ.

ຂັ້ນ	ທີ	6:	ການ	ຮັກສາ	ແລະ	ການ	ນຳ	ໃຊ້
ພາຍຫລັງ	ຂະ	ບວນ	ການ	ຕ່າງໆ,	HLD	ຫລື		ເຄື່ອງ	ທີ່	ຂ້າ	ເຊື້ອ	ແລ້ວ	ຕ້ອງ	ໄດ້	ນຳ	ໃຊ້	ທັນທີ	ຫລື		ເກັບ	ຮັກສາ	ຢ່າງ	ຖືກ	ວິທີ	ເພື່ອ	ປ້ອງ	
ກັນ	ການ	ຕິດແປດ	ເຊື້ອ	ຄືນ.	ວິທີ	ຮັກສາ	ທີ່	ຖືກຕ້ອງ	ເປັນ	ສິ່ງ	ສຳຄັນ	ເທົ່າ	ກັບ	ການ	ຂ້າ	ເຊື້ອ,	ການ	ທຳ	ຄວາມ	ສະອາດ	ຫລື	HLD.

ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່

(cut out - ຕັດອອກ)



ສະພາບ	ແວດ	ລ້ອມ	ການ	ດູ	
ແລ	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່
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(cut out - ຕັດອອກ)



8.	ລາຍການອຸປະກອນ	ແລະ	ກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
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ລາຍການ	ກວດ	ສອບ	ການ	
ບຳລຸງ	ຮັກສາ	ອຸປະກອນ



ລາຍການ	ກວດ	ສອບ	ການ	
ບຳລຸງ	ຮັກສາ	ອຸປະກອນ
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ຫ້ອງທີ່ອົບອຸ່ນ	ແລະ	ສະອາດ � ແຫຼ່ງ	ແສງ	ສະຫວ່າງ
� ແຫຼ່ງ	ຄວາມ	ຮ້ອນ
� ມີ	ເຄື່ອງ	ແທກ	ອຸນນະພູມ	ຂອງ	ຫ້ອງ
� ຜ້າ	ປູ	ທີ່	ສະອາດ
� ຜ້າກັ້ງ	ຖ້າ	ມີ	ຕຽງ	ຫຼາຍ	ກວ່າ	ໝື່ງ	ໜ່ວຍ	ຫລື		ມຸ້ງ	ຍ້ອມ	ຢາ	ໃນ	ພື້ນ	ທີ່,	ທີ່	ມີ	ໄຂ້ຍຸງ
� ໂຕະ	ສຳລັບ	ຊ່ວຍ	ຊີບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່		ແລະ		ຕ້ອງ	ຢູ່	ໄກ້	ກັບ	ບ່ອນ	ເຮັດ	ວຽກ
� ພື້ນ	ທີ່	ສະອາດ(ສຳລັບ	ການ	ເກີດ	ລູກ	ບາງ	ວິທີ	ທີ່	ເລືອກ)
� ນ້ຳ	ຢາ	ອະນາໄມ	ສຳລັບ	ການ	ອະນາໄມ	ຝາ,	ປ່ອງຢ້ຽມ,	ພື້ນ	(ຖ້າ	ບໍ່	ມີ	ນ້ຳ	ເມືອກ	ອອກ	ຈາກ	ຮ່າງກາຍ)

ການ	ລ້າງ	ມື � ນ້ຳ	ສະອາດ
� ກັບ	ໃສ່	ສະບູ	ສຳລັບ	ໃຊ້	ສະບູ	ກ້ອນ	ນ້ອຍ
� ແປງ	ຖູ	ເລັບ
� ຜ້າ	ສະອາດ
� ເຫຼົ້າ	ລ້າງ	ມື

8.	ລາຍການອຸປະກອນ	ແລະ	ກວດສອບການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
ການ	ປະຕິບັດ ການ	ດຳເນີນ	ງານ
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ຂີ້	ເຫຍື້ອ � ຖັງ	ບັນຈຸ	ຂອງ	ແຫຼມ	ຄົມ
� ກະໂຫຼ່ງ	ສຳລັບ	ໃສ່	ຜ້າ	ເປື້ອນ
� ຖັງ	ສຳລັບ	ຜ້າ	ເສດ	ເປື້ອນ
� ຊາມ	ຫຼື	ຖົງ	ຢາງ	ສຳລັບ	ໃຊ້	ແຮ່

ການ	ຂ້າ	ເຊື້ອ � ອຸປະກອນ	ສຳລັບ	ອະ	ເຊື້ອ
� ກະບອກ	ສຳລັບ	ໄວ້	ຄີມ	ໜີບ

ອຸປະກອນ	ອຶ່ນໆ � ຖົງມື
�» 	ແບບ	ທຳ	ມະ	ດາ		ຫລື		ປົກ	ປ້ອງ	ຊັ້ນ	ດີ
�» 	ຖົງມື	ອະ	ເຊ	ື້ຶອ	ຍາວ	ສຳລັບ	ເອົາ	ແຮ່	ອອກ
�» 	ຖົງມື	ໃຊ້	ຄັ້ງ	ດຽວ	ສຳລັບ	ການ	ກວດ.
�» 	ຖົງມື	ສຳລັບ	ການຜ່າຕັດ,	ສຳລັບ	ຫັດຖະການ	ຕ່າງໆ

� ແຜ່ນ	ປລາ	ສ	ຕິກ	ຍາວ	ກັນ	ເປື້ອນ
� ສາຍ	ແຍ່	ຍ່ຽວ
� ເຊ	ແຣງ	ສັກ	ຢາ	ພ້ອມ	ເຂັມ
� ຊຸດ	ສາຍ	ສົ່ງ	ເຊ	ຣອມ
� ຊຸບ	ຫຍິບ	ຮີມ	ຊ່ອງ	ຄອດ
� ນ້ຳ	ຢາ	ຂ້າ	ເຊື້ອ	(Iodiphores	ຫຼື	chlorhexidine	)	
� ເຫຼົ້າ	70%.

ລາຍການ	ກວດ	ສອບ	ການ	
ບຳລຸງ	ຮັກສາ	ອຸປະກອນ



ລາຍການ	ກວດ	ສອບ	ການ	
ບຳລຸງ	ຮັກສາ	ອຸປະກອນ
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ອຸປະກອນ	ສຳລັບ	ແມ່ � ຕຽງ	ເກີດ	ລູກ	ທີ່	ແມ່ຍິງ	ສາມາດ	ນອນ	ເທິ້ງ		ຫລື		ນອນ	ແຄງ	ໄດ້		ພ້ອມ	ບ່ອນ	ພັກ	ຂາ	(ກໍລະນີ	ຫຍິບ	ສ້ອມ	ຮິມ)
� ກ້ອງ	ຟັງ
� ເຄື່ອງ	ແທກ	ຄວາມດັນ
� ບາຫຼອດ

ຊຸດ	ເກີດ	ລູກ
� ມີດຕັດ
� ຄິມ	ຈັບ	ເຂັມ	ຫິຍ	ບ
� ແປງ	ໝີບ	ເສັ້ນເລືອດ
� ຄີມ	ຍະ
� ຄີມ	ໜີບ	ທີ່	ນຸ້ມ
� ສົບ	ເປັດ
� ແຜ່ນ	ຢາງ	ສະອາດ	ຮອງ	ກົ້ນ	ແມ່
� ຜ້າອານາໄມ

ອຸປະກອນ	ອຶ່ນໆ	(ຕໍ່) � ສຳລີ
� ນ້ຳ	ຢາ	ຊັກ	ຜ້າ	ຂາວ	(ທີ່	ມີ	ສ່ວນ	ປະກອບ	ຂອງ	ກລໍ	ຣິນ)

ສິ່ງ	ອຶ່ນໆ � ອົກ	ຊີ	ແຊນ
� ໂມງແຂວນ	ຝາ
� ໄຟ	ສຸກ	ເສີນ
� ປື້ມ	ບັນທຶກ
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ຢາ:
� Oxytocin
� Methylergonovinemaleate
� Magnesium	Sulfate
� Calcium	gluconate
� Dexamethasone	ຫຼື	Betamethasone
� Diazepam
� Hydralazine
� Ampicilin
� Gentamycin
� Metronilazole
� Benzathine	penicillin
� Lignocaine
� Epinephrine
� Ringer’s	lactate
� Dextro	10%
� Normalsaline
� ນ້ຳ	ກັນ	ສຳລັບ	ສັກ	ຢາ

� Isoniazid
� ຊຸດ	ກວດ	RPR
� ຊຸດ	ກວດ	HIV
� ຊຸດ	ກວດ	Hemoglobin
� Contraceptives
� Nevirapine	(ສຳລັບ	ຜູ້	ໃຫ່	ຍ,	ດັກ).
� Zidovudine	(AZT)	(ສຳລັບ	ຜູ້	ໃຫ່	ຍ,	ເດັກ).
� Lamivudine	(3TC)

ໃບ	ບັນທຶກ		ແລະ		ແບບ	ຟອມ	ຕ່າງໆ
� ໃບຢັ້ງຢືນ	ການ	ເກີດ
� ໃບຢັ້ງຢືນ	ປະກັນ	ສຸຂະພາບ
� ໃບຢັ້ງຢືນ	ການ	ເສ	ັຽ	ຊີວິດ
� ໃບ	ນຳ	ສົ່ງ.

ສຳລັບ	CEmONC	ລາຍການ	ຂ້າງ	ເທິງ	ແລະ	
� ຊຸດ	ຜ່າຕັດ	ເອົາ	ລູກ	ອອກ
� ເລືອດ		ແລະ		ຊຸດ	ສົ່ງ	ເລືອດ.

ລາຍການ	ກວດ	ສອບ	ການ	
ບຳລຸງ	ຮັກສາ	ອຸປະກອນ



ລາຍການ	ກວດ	ສອບ	ການ	
ບຳລຸງ	ຮັກສາ	ອຸປະກອນ
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ອຸປະກອນ	ອຶ່ນໆ
� ສະ	ແລ່ງ	ສັກ	ຢາ	1	ເຊ	ເຊ
� ສະ	ແລ່ງ	ສັກ	ຢາ	3	ເຊ	ເຊ.
� ບາຫຼອດ	ດິ	ຈິ	ຕອນ
� ຊີງ	ຊັ່ງ	ເດັກ
� ຈອກ	ປ້ອນ	ນົມ
� ເສື້ອ	ສຳລັບ	ເຮັດ	ກັງ	ກູ	ຣູ
� ແຜ່	(ຕາມ	ນະໂຍບາຍ	ແຫ່ງ	ຊາດ)
� ເຂັມ	ແທງ
� ໃບ	ບັນທຶກ	ແລະ	ຟອມ	ຕ່າງໆ
� ໃບຢັ້ງຢືນ	ການ	ເກີດ
� ໃບຢັ້ງຢືນ	ປະກັນ	ສຸຂະພາບ
� ໃບຢັ້ງຢືນ	ການ	ເສ	ັຽ	ຊີວິດ

� ໃບ	ນຳ	ສົ່ງ
� ສຳລັບ	CEmONC	ລາຍການ 
	ຂ້າງ	ເທິງ	ແລະ	
� ເຄື່ອງ	ຊ່ອງ	ຄໍ	Laryngoscope	 
ແລະ		ກ້ານ	ງັດ	ເບີ	0	ແລະ		ເບີ	1
� Epinephrine	1	:10	000
� Dopamine
� ອົກ	ຊີ	ແຊນ
� ຈັກ	ດູດ	ສະ	ເຫຼັດ		ຫຼື		ເຄື່ອງ	ດູດ	 
ສະ	ເຫຼັດ	ຕິດ	ຝາ
� ໂຕະ	ທີ່	ມີ	ເຄື່ອງ	ໃຫ້	ຄວາມ	ອຸ່ນ
� ເຄື່ອງສາຍ	ແສງ

ອຸປະກອນ	ສຳລັບ	ເດັກ	ເກີດ	ໃໝ່ � ເຄື່ອງ	ຟັງ	ຫົວໃຈ	ເດັກ
� ຜ້າ	ເຊັດ	ທີ່	ສະອາດ	ເພື່ອ	ເຊັດ		ແລະ		ຕຸ້ມ	ເດັກ
� ຊຸດ	ຊວ່ຍ	ຊີບBag	ແລະ	Mask	(ສຳລັບ	ເດັກ	ຖ້ວນ	ເດືອນ		
ແລະ		ບໍ່	ຖ້ວນ	ເດືອນ)

� ດູດ	ສະ	ເຫຼັດ
� ທໍ່	ກະເພາະ	(ນ້ຳເບີ5	ແລະ		ນ້ຳເບີ	8	)
� ສາຍ	ມັດ		ຫລື		ເຄື່ອງ	ໜີບ	ສາຍ	ບື
� ຜ້າອ້ອມ
� ໝວກ,	ຖົງມື,	ຖົງຕີນ

ຢາ		ແລະ		ຢາ	ກັນ	ພະຍາດ:
� ຢາ	ປ້າຍ	ຕາ	(2.5%	povidone-iodine	 
ຫລື	erythromycin	ointment	ຫລື	 
silver	nitrate)
� Vitamine	K	1
� ວັກ	ຊິນ	BCG
� ວັກ	ຊິນ	ກັນ	Hep.B
� Ampiciline
� Gentamycine
� Penicilin	G
� Ringer’s	lactate	ຫຼື	ເຊ	ຣອມ	ເຄັມ
� Dextrose	10%
� ນ້ຳ	ກັນ	ສຳລັບ	ໃຊ້	ສັກ	ຢາ
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9.	Index	ດັດຊະນີ
Airway	ເສັ້ນທາງ	ຫາຍໃຈ			52
Algorithms	ແຜນ	ວາດ	
1.	 Preparing	for	birth	ການກະກຽມການເກີດລູກ			

2
2.	Essential	newborn	care	ການ	ດູ	ແລ	ເດັກ	
ເກີດ	ໄໝ່				12

3.	Resuscitation	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ			52
4.	Optimal	feeding	of	clinically	stable	baby	
ການ	ໃຫ້	ນົມ	ແກ່	ເດັກ	ເກີດ	ໄໝ່			58

Antibiotics	ຢາຕ້ານເຊື້ອ			27,	38,	44
Use	in	preterm	labour	ໃຊ້	ໃນ	ການ	ເກີດ	ລູກ	
ກ່ອນ	ກຳນົດ			6

Amniotic	fluid	ນ້ຳ	ຄາວ	ປາ			5,	46,	52
Ampicillin	ຢາ	ອຳ	ປີ	ຊີ	ລິນ			27,	35,	37
Antiretroviral	therapy	(ART)	ຢາ	ຕ້ານ	ຈຸ	ລະ	ໂຣກ		7

See	also	HIV	test	ເບິ່ງຜົນກວດຈຸລະໂຣກນໍາ
Autoclave	ອະເຊື້ອດ້ວຍການໜຶ້ງ			80

See	also	processing	instrument	ສາມາດ	ເບິ່	
ໄດ້	ໃນ	ຂັ້ນ	ຕອນ	ຂອງ	ອຸປະກອນ

Bag/mask	ventilation	ຊ່ວຍ	ຫາຍໃຈ	ດ້ວຍ	Bag/
mask			50,	53,	54
Indication	to	stop	ຂໍ້	ບົ່ງ	ຊີ້	ໃຫ້	ຢຸດ			57

Procedures	ວິທີ	ການ			53-55
See	also	resuscitation	ເບິ່ງ	ການ	ຊ່ວຍ	ຊີບ

Bathing	ການອາບນໍ້າ			29,	33,	38,	44
BCG	vaccination	ວັກ	ແຊັງ	ກັນ	ວັນນະໂລກ			27-28
Betamethasone			87
Birth	ເດັກ	ເກີດ			12

defects	ຜົນຂ້າງຄຽງ			26
injuries	ບາດເຈັບ			24-25
preparations	ການ	ກະກຽມ			4

Bleeding	ເລືອດໄຫຼ			46
See	also	complications	ເບິ່ງອາການສົນນຳ

Blood	pressure	ຄວາມດັນເລືອດ			4-6
Breast		ນົມ

engorgedການເສຍເລືອດ			20,	43
Breastfeed	ການ	ດູດ	ນົມ			27,	38-39
Breastfeeding	ການ	ລ້ຽງ	ລູກ	ດ້ວຍ	ນົມ	ແມ່		18-19,	

32,	35,	39,	42-47,	61-62,	64,	69
Alternative	methods	ທາງເລືອກ			65-69
Attachment	ຄວາມ	ຜູກ	ພັນ			18,	19,	43
Colostrum	ຫົວນ້ຳ	ນົມ			20
Feeding	cues	ສັນຍານ	ເດັກ 
ຢາກ	ກິນ	ນົມ			17,	20
HIV-positive	mother	ແມ່	ມີ	ເຊື້ອ	HIV+		7,	20
On	demand	ຄວາມ	ຕ້ອງການ			32,	43-44

Positioning	ທ່າ			18-19
Breastfeeding	exclusive	ກິນນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ	

32,	42-44
Breastfeeding	problems	ບັນຫາ	ຂອງ	ການ	ລຽ້ງ	ລູກ	

ດ້ວຍ	ນົມ			43-44,	47
Engorgementເຈັບ			43
fever	or	pain	ໄຂ້	ຫຼື	ເຈັບ		43
mastitisອັກເສບ			44
sored	or	fissured	nipples	ເຈັບຫົວນົມ	ຫຼື	
ມີຮອຍແຕກ			43
swollen	nipplesຫົວນົມໄຄ່ບວມ			47

Breastfeeding	supportໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລູກໄ
ດ້ກິນນົມແມ່			18

	 infants	mouth	ປາກຂອງເດັກ			19
	 sucking	ການດູດ			20
Breast	milk	collectionການເກັນຮັກສານໍ້ານົມ	ແມ່			

66
Breathing	ຫາຍໃຈ			52,	57
	 Chest	in-drawing	ການຈ່ອງດຶງຂອງຜົ້ງເອິກ	

16,	24,	34,	38,	45,	56-57
	 normal	rateອັດຕາການເຕັ້ນປົກກະຕິ	24
Breechທ່າກົ້ນ	10,	25

Caesarean	section	ການເກີດລູກດ້ວຍການຜ່າຕັດ	
7,	42
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Care	ການດູແລ
	 additional	ອຶ່ນໆ	21,	29,	60
	 cord	ສາຍບື	28-29
	 Essential	newborn	(Algorithm)

ການດູແລເດັກເກີດໄໝ່	12
	 eye	ຕາ	20
	 kangaroo	mother	ແມ່ເຮັດກັງກາຣູ	62-64
	 skin	to	skin	ຜິວໜັງສໍາພັດຜິວໜັງ	62
	 See	also	Cord	care	ເບິ່ງການຮັກສາສາຍບື
	 See	also	Neonatal	care	

ເບິ່ງການດູແລເດັກແດງ
	 See	also	Perineal	care	ການຮັກສາຊ່ອງຄອດ
Cervical	dilatation	ການເປີດຂອງປາກມົດລູກ	5,	8
Cleft	palate	ສົບແວ່ງ-ເພດານໂວ່	26
	 See	also	Malformation	ເບິ່ງການຜິດປົກກະຕິ
Cloxacilin		44
Club	foot	ຕີນບິດ	26
Colostrum	ຫົວນໍ້ານົມເຫຼືອງ	46
	 See	Breastfeeding	ເບິ່ງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
Companion	of	choice	ເລືອກຜູ້ຢູ່ຕາມໃຈມັກ	4,	

8-9
Complications	ອາການສົນ	46
Contractions	ການປັ້ນ	7
	 constant	pain	ເຈັບຕະຫຼອດ	7
continuous	ຕໍ່ເນື່ອງ	7

Convulsion	ຊັກ
	 See	danger	signs	ເບິ່ງອາການອັນຕະລາຍ
Cord	ສາຍບື
	 clamping	and	cutting	ໜີບ	ແລະ	ຕັດ	17
Cord	care	ການຮັກສາສາຍບື	28-29
	 contra	indicationsຂໍ້ຫ້າມ	28-29
Cup	feeding	ປ້ອນດ້ວຍຈອກ	67
	 See	also	feeding	and	

Breastfeedingເບິ່ງການລ້ຽງດູ	ແລະ	
ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

Danger	signs	ອາການອັນຕະລາຍ	34,	45
	 after	discharge	ຫຼັງຈາກອອກໂຮງໝໍ	34
	 convulsionsການຊັກ	34
	 fast	breathing	ຫາຍໃຈໄວ	34
	 fever/high	body	temperature	ໄຂ້/

ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍສູງ	34
	 low	body	temperature	ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍຕໍ່າ	

34
	 no	spontaneous	movement	ບໍ່ມີການເໜັງຕີງ	

34
	 severe	chest	in	drawing		

ການຈ່ອງດຶງຜົ້ງເອິກຮ້າຍແຮງ	34
	 stopped	feeding	well	ດື່ມນົມບໍ່ດີ	34,	38,	45
Decontamination	ການກຳຈັດເຊື້ອ	16,	78,	81

See	also	delivery	area	ເບິ່ງສະຖານທີ່ເກີດລູກ
Delivery	area	7	ບ່ອນເກີດລູກ		9
Draft	free	ບໍ່ມີລົມພັດ		9

preparationການກະກຽມ		9-10,	72
	 room	temperature	ອຸນນະພູມຫ້ອງ		9

Delivery	instrument	ອຸປະກອນເກີດລູກ		86
Delivery	kit	ຊຸດເກີດລູກ		9
Discharge	ອອກໂຮງໝໍ		32-38,	64

counselingການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ	32,	42
planningວາງແຜນ	62
re-examine	the	baby	ກວດເດັກຄືນ	34-36
roomຫ້ອງ	32-33
timeເວລາ	32-33

Disposal	of	sharps	ການຖິ້ມຂອງແຫຼມຄົມ	74
Drugs	ຢາ	87
Dystociaທ່າບ່າ	10

Engorgement	ການໃຄ່ເບັງ
See	breast	feeding	problem	ເບິ່ງບັນຫາ	
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

Epinephrine	87
Episiotomy	ການຕັດພື້ນຊາມ	10
	 Contra	indications	ຂໍ້ຫ້າມ	10
Equipment	and	supplies	checklist	

ລາຍການອຸປະກອນ	ແລະ	
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ກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ	84-88
Eye	ຕາ	36
Eye	care	ການຮັກສາຕາ	20
Expressing	milk	by	hand	ການບີບນໍ້ານົມອອກ	

ດ້ວຍມື
	 See	breast	milk	collection	

ເບິ່ງການເກັບຮັກສານົມ

Family	planning	ການວາງແຜນຄອບຄົວ	39
Feeding	ການລ້ຽງດູ	17,	58,	61
	 Licking	ເລຍ	17
	 opening	of	the	mouth	ອ້າປາກ	17
	 rooting	ດູດມື	17
	 tonguing	ແລບລີ້ນ	17
Feeding	problems	ບັນຫາການລ້ຽງດູ	65-69
Fetal	heart	rate	(FHR)	

ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈເດັກ	4
Forms	and	records	ແບບຟອມ	ແລະ	ການບັນທຶກ	

87
Forceps	8,	79,	80,	85-86	
	 See	also	Equipment	and	supplies	

ເບິ່ງລາຍການກວດສອບອຸປະກອນ
Fracture	ຫັກ	26
	 See	also	birth	injuries	ເບິ່ງບາດແຜຕອນເກີດ

	Gasping	ສຽງຄາງ	52,	57
	 See	also	Breathingເບິ່ງການຫາຍໃຈ
Gentamicin	27,	35,	37
Gestational	age	ອາຍຸການຖືພາ	6
Gloves	ຖົງມື
	 Use	10,	12,	15,	73,	78
	 Sterile	ອະເຊື້ອ	17
Gonococcal	eye	infection	

ການຊຶມເຊຶື້ອຕາຈາກເຊື້ອໂກໂນກົກ	36

Handwashing	ການລ້າງມື	75-77
Hepatitis	B	vaccination	ວັກແຊັງກັນຕັບອັກເສບ	

27
	 at	birthຕອນເກີດ	28
	 see	also	vaccines	ເບິ່ງການສັກຢາກັນພະຍາດ
HIV-	positive	mother	ແມ່ທີ່ມີເຊື້ອ	HIV	7,	20
HIV	test	ກວດຫາເຊື້ອ	HIV	5
	 See	also	Antiretroviral	therapy	(ART)	

ເບິ່ງຢາຕ້ານຈຸລະໂຣກ
Hygiene	ການອະນາໄມ	21,	33,	47
	 handsມື	75-77
	 See	also	bathing	ເບິ່ງການອາບນໍ້າ

Identification	bands	ປ້າຍໝາຍຊື່ເດັກ	16-24
Infection	ການຕິດເຊື້ອ	36-39,	79

	 eye	ຕາ	20,	36
	 skin	ຜິວໜັງ	36-37

umbilical	ສາຍແຮ່	29,	37
yeast	ເຊື້ອເຫັດ	38

Intrapartum	period	ຂະນະເກີດ	2-6

Jaundice	ເຫຼືອງ	35,	45

Kangaroo	mother	care	(KMC)
ການດູແລແບບກັງກາຣູ	62-64

	 proper	position	of	the	
babyທ່າທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບເດັກ	63

Labourເກີດ	5-8
	 Assessmentການຕິດຕາມ	6
	 Guidelinesປຶ້ມຄູ່ມື	5
	 late	ຊັກຊ້າ	7
	 preparationການກະກຽມ	5-8
	 preterm,	prelabour	rupture	of	membranes	

ເກີດກ່ອນກຳນົດ,	ຖົງນໍ້າຄາວປາແຕກກ່ອນ 
ກຳນົດ	6

Laboratory	tests	ຜົນກວດທາງຫ້ອງວິເຄາະ
	 HIV	ເຊື້ອຈຸລະໂຣກ		7
	 Syphilis	ເຊື້ອຊີຟິລິສ		7
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Magnesium	sulfate		5
Malaria
	 impregnated	bed	nets	ມຸ້ງຍ້ອມຢາ		34,	84
Malformation	ຜິດປົກກະຕິດ້ານຮູບຮ່າງ		26
	 See	also	birth	defects	

ເບິ່ງຄວາມບົກຜ່ອງຂອງການເກີດ
Mastitis	ອັກເສບຕ່ອມກ້ອງຫູ		44
	 See	also	breastfeeding	problems	

ເບິ່ງບັນຫາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
Maternal	temperature	

ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍຂອງແມ່
	 See	labour	ເບິ່ງການເກີດ
Meconium	ນໍ້າຄາວປາ		14,	50,	52
Multiple	births	ເກີດລູກຫຼາຍຄົນ	16
Mouth	ປາກ	19,	38

Neonatal	care	ການເບິ່ງແຍງສຳລັບເດັກເກີດໄໝ່	
72-74

	 setting	environment	ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ	
72

	 standard	precaution	
ມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ	73-74

	 restock	delivery	area	ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງເກີດລູກກັບ
ສູ່ສະພາບເດີມ		72

	 workplace	precaution	ມາດຕະການປ້ອງກັນສ

ຳລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ		72
Non-separation	of	baby	and	motherບໍ່ແຍກແມ່	

ແລະ	ເດັກອອກຈາກກັນ		16

Oxytocin		9,	16
chlorine	solution		16
decontamination	ການກຳຈັດເຊື້ອ		16
seealso	Delivery	area	ເບິ່ງສະຖານທີ່ເກີດລູກ

Paracetamolຢາລົດໄຂ້		44
Partograph		5

See	also	WHO	partograph
Penicillin	ຢາເປນິຊີລິນ		7
Perineal	care	ການຮັກສາຊ່ອງຄອດ		10
Postnatal	visits	ການຢ້ຽມຢາມຫຼັງຄອດ		47

counselling	ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ		47
suggestivesymtoms	of	complication 
ໝວດອາການສົນທີ່ອາດເປັນໄດ້		47

Postpartum	mothers	ແມ່ຫຼັງຄອດ		46
	 Assessment	ການຕິດຕາມ
Preterm	labour	ເກີດກ່ອນກໍານົດ

See	labour	ເບິ່ງການເກີດ
Privacy	ສ່ວນຕົວ		9
Processing	instruments	ການຈັດແຈງອຸປະກອນ	

ແລະ	ເຄື່ອງຕ່າງໆ		78-80

	 autoclave	ອະເຊື້ອດ້ວຍການໜຶ້ງ		80	
cleaning	procedures	
ວິທີການທຳຄວາມສະອາດ		79
decontamination	procedure	
ວິທີການກຳຈັດເຊື້ອ		78
high	level	disinfection	by	boiling	
ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍການຕົ້ມ	(HLD)		79
high	level	disinfection	by	steaming	
ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍການໜຶ້ງ		80
store	or	use	ການເກັບຮັກສາ	ຫຼື	ນຳໃຊ້		80

Proteinuria	ທາດໂປຼເຕອິນໃນນໍ້າຍ່ຽວ		5
Pus	ໜອງ		28-29,	36-37

See	also	Cord	care	ເບິ່ງການຮັກສາສາຍບື

Rapid	plasma	regain	(RPR)		5
Referral	ການນໍາສົ່ງ		27,	29,	46
Respiratory	rate	ອັດຕາການຫາຍໃຈ		4
Resuscitation	ການເຊີດຊ		10,	12,	15,	27,	50,	

52
Algorithm	ແຜນວາດ		50
Area	ຂອບເຂດ		10
chest	rise	ຜົ້ງເອິກຕີງ		56
bag	mask	ສົງສູບຫາຍໃຈ	ແລະ	ໜ້າກາກ		54
equipment	ອຸປະກອນ		10
procedures	ຂັ້ນຕອນ		55-56
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skin	ຜິວໜັງ	33
skin-to-skin	contact	ຜິວໜັງສຳພັດຜິວໜັງ		15,	

17,	29,	58
See	also	Kangaroo	mother	care	(KMC)	
ການດູແລເດັກກັງກູລູ

Sleeping	ນອນ		34
Small	baby	and	preterm	ເດັກໂຕນ້ອຍ	ແລະ	

ເກີດກ່ອນກຳນົດ		60-61
additional	care	ການດູແລອື່ນໆ		21,	29
discharge	planning	ວາງແຜນອອກໂຮງໝໍ		64

Sleeping	ນອນ		34
Smoking	ສູບຢາ		34
Spoon	feeding	ປ້ອນດ້ວຍບ່ວງ

See	Cup	feeding	ເບິ່ງການປ້ອນດ້ວຍຈອກ
Sterilization	ການປອດເຊື້ອ

See	Processing	instrumentsສາມາດເບິ່ງໄດ້	
ໃນຂັ້ນຕອນຂອງອຸປະກອນ

Suctioning	routine	ເຮັດການດູດເປັນກິດຈະວັດ	
14,	52

Supplies	ການສະໜອງ
checklist	ລາຍການກວດເຊັກ		84-88

syphilis	testກວດເຊື້ອຊີຟິລິສ		7
See	also	laboratory	tests	
ເບິ່ງການກວດວິເຄາະ

Temperature	ອຸນນະພູມ		5
maternal	temperature	
ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍຂອງແມ່		6
room	temperature	ອຸນນະພູມຫ້ອງ		64

Time	of	birth	ເວລາເກີດ		14
Tocolytics		8

Contra	indicationsຂໍ້ຫ້າມໃຊ້		8
Umbilical	cord	ສາຍບື
See	Cord	care	ເບິ່ງການຮັກສາສາຍບື

Umbilical	stampsດໍສາຍບື		25
Umbilicusສາຍບື		36-37

Vaccines	ວັກແຊັງ		27,	28
Vacuum	extraction	ເຄື່ອງດູດ

See	forceps
Vaginal	bleeding	ເລືອດໄຫຼທາງຊ່ອງຄອດ		7,	46
Vaginal	discharge	ຊ່ອງຄອດຈີກຂາດ		6
Venereal	Disease	Research	Laboratory	

(VDRL)		5
Vernix	ໄຂ		16
Ventilation	ຊ່ວຍຫາຍໃຈ		53,	56,	57

Correction	stepsຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ		56
Indication	to	stop	bag	and	mask	

ຂໍ້ບົ່ງຊີ້ຢຸດສູບຫາຍໃຈ		57
Visits	ຢ້ຽມຢາມ

postnatal	visits	ການຢ້ຽມຢາມຫຼັງຄອດ		39
Vitamin	A	ວິຕາມິນ	A		59,	61
Vitamin	D	ວິຕາມິນ	D		59
Vitamin	K	ວິຕາມິນ	K		27-28

Warmth	ຄວາມອົບອຸ່ນ		14,	33,	44-46,	60
Washingລ້າງ	33,	44

See	bathing	ເບິ່ງການອາບນໍ້າ
WHO	Partograph		5
Yeast	infectionການຕິດເຊື້ອເຫັດ		38
Yellow	eyes,	face,	palms,	skin,	soles	

ເຫຼືອງທີ່ຕາ,	ໜ້າ,	ຝາມື,	ຜິວໜັງ,	ຝາຕີນ		35,	45
	 See	also	jaundice		ເບິ່ງການເຫຼືອງ	
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