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ເຈ້ັຍຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕ່ໍ 

ໂຣກໂຣຕາໄວຣັສ 

ຢູ່ໃນທ່ົວໂລກ, ເຊ້ືອໂຣຕາໄວຣັສແມ່ນ 
ສາເຫດໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນກະເພາະ 
ແລະລຳໃສ້ອັກເສບຢ່າງຮຸນແຮງໃນ ພວກ 
ເດັກອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸ 
ຕຳ່ກວ່າ ຫ້າປີເກືອບທຸກໆຄົນໄດ້ເຄີຍ 
ເປັນໂຣກນ້ີ. ໃນປັດຈຸບັນ ມີຢາວັກຊີນ 
ປ້ອງກັນໂຣກນ້ີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍແລ້ວ.  

  

ສະບັບປັບປຸງແກ້ໄຂ: 15 ມະກະຣາ 2008  

 

ໂຣກໂຣຕາໄວຣັສແມ່ນຫຍັງ?  

ຢູ່ທົ່ວໄປໃນໂລກ, ໂຣຕາໄວຣັສແມ່ນສາເຫດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໂຣກກະເພາະ ແລະລາໍໃສ້ 
ອັກເສບຮຸນແຮງໃນພວກເດັກທ່ີອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍເກືອບໝົດທຸກຄົນໄດ້ເຄີຍເປັນໂຣກນີ້ ກ່ອນທ່ີ ຈະ 
ຮອດອາຍຸຫ້າປີ. ຢູ່ໃນປະເທດທ່ີກຳລັງພັທນາ ເຊື້ອໂຣຕາໄວຣັສເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍ ປະມານ 
ເຄ່ິງລ້ານຄົນຕ່ໍປີ. ໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັທນາແລ້ວ ເຊ່ັນປະເທດອອສເຕຣເລັຍ, ການເສັຍຊີວິດຈາກເຊ້ືອໂຣກ 
ໂຣຕາໄວຣັສເກືອບວ່າບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໂຮງໝໍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນ ກໍຣະນີ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕຳ່ກວ່າສອງປີ.  

ໂຣກນ້ີມີອາການຫຍັງແດ່? 

ອາການຕ່າງໆຮວມມີ: 
• ຖ່າຍເປັນນ້ຳ  
• ຮາກ 

• ເປັນໄຂ້  
 

ໃນບາງກໍຣະນີ ກໍອາດເກີດອາການຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ແລະ (ນ້ອຍທ່ີສຸດ) ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້. ເດັກນ້ອຍບາງຄົນ 
(ໂດຍສະເພາະ ເດັກອາຍຸຕຳ່ກວ່າ 3 ເດືອນ) ຊຶ່ງຕິດໂຣກໂຣຕາໄວຣັສ ອາດບ່ໍສໍ່ສະແດງອາການຫຍັງເລີຍ. 
ອາການຕ່າງໆ ໂດຍທົ່ວໆໄປ ຈະປາກົດຂ້ຶນລະຫວ່າງ 1 ຫາ 3 ມື້ (ຕາມປົກກະຕິແມ່ນ 2 ມື້) ຫຼັງຈາກ 
ໄດ້ຮັບເຊ້ືອໄວຣັສ.  
 

ໃນກໍຣະນີອື່ນໆ ເຊ່ັນພວກທີ່ມີສຸຂພາບເຂ້ັມແຂງດີ ເມ່ືອຕິດເຊ້ືອໂຣກ ໂຣຕາໄວຣັສ, ກໍຈະເຈັບຢູ່ປະມານ 4 
ຫາ 6 ມື້ ກໍຈະເຊົາຢ່າງຫາຍຂາດ. ການຕິດເຊ້ືອໂຣຕາໄວຣັສມັກເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງຣະດູໜາວ.  
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ໂຣກນ້ີແຜ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ໂຣກໂຣຕາໄວຣັສນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ແຜ່ຜາຍເຊື້ອຈາກ ຮາກແລະອາຈົມ ຂອງຄົນ 
ທີ່ເປັນ ໂຣກນີ້ ໂດຍຜ່ານ:  

• ການຕິດຕໍ່ ຈາກຄົນຕໍ່ຄົນ, ຕົວຢ່າງ ການຕ້ອງຊູນໃຜຜູ້ນຶ່ງທ່ີເຈັບປ່ວຍຍ້ອນໂຣກນີ້ ແລະມີເຊື້ອໂຣກ 
ຕິດຢູ່ມືຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

• ວັດຖຸທີ່ມີເຊື້ອໂຣກຕິດຢູ່  
• ອາຫານຫຼືເຄື່ອງດ່ືມທີ່ມີເຊື້ອໂຣກ  

 

ເຊື້ອໄວຣັສອາດແຜ່ຜາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນໂດຍການໄອແລະຈາມ.  

ແມ່ນໃຜແດ່ທ່ີສ່ຽງຕ່ໍການເປັນໂຣກນ້ີ? 

• ເດັກອາຍຸນ້ອຍທີ່ຍັງບ່ໍທັນມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ໂຣກໂຣຕາໄວຣັສ (ໂດຍການທີ່ເຄີຍເປັນໂຣກນີ້ມາກ່ອນ ຫຼື 
ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ) ແມ່ນພວກທີ່ສ່ຽງຕ່ໍການຕິດພະຍາດນີ້ ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງຜູ້ໃຫຍ່ 
ກໍຕິດໂຣກນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.  

• ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍຈະສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ເຊື້ອໂຣຕາໄວຣັສໄດ້ເມື່ອອາຍຸໄດ້ສາມປີ  
• ການສ້າງພູມຕ້ານທານເຊື້ອ ໂຣຕາໄວຣັສ ຈະປ້ອງກັນໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ. ເມື່ອເປັນພະຍາດນີ້ອີກ 

ໃນຄັ້ງຕ່ໍໆມາ ອາການກໍຈະເບົາບາງລົງກວ່າຄັ້ງທຳອີດ. 
• ຈະມີຄົນເປັນໂຣກໂຣຕາໄວຣັສຫຼາຍ ໃນບາງເຂດຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.  

ຈະປ້ອງກັນໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຂໍແນະນຳໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກນີ້ ແລະ ການສັກຢາແມ່ນຟຣີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕຳ່ກວ່າຫົກເດືອນ. 
ຢູ່ໃນຣັດ ນຊວ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາເປັນສອງຊຸດ, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ສອງເດືອນແລະສີ່ເດືອນ, ໂດຍສັກ 
ໃຫ້ ຄົບຊຸດກ່ອນເດັກນ້ອຍອາຍຸຮອດ 24 ອາທິດ.  
 

ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໂຣກໂຣຕາໄວຣັສໄດ້ໂດຍການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີເປັນເວລາ 10 ວິນາທີ 
ດ້ວຍສະບູແລະ ນ້ຳ ແລະເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍຜ້າສະອາດ:  

–  ຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ  
–  ກ່ອນປຸງແຕ່ງຫືຼຈັບບາຍອາຫານ  
–  ກ່ອນກິນອາຫານ  
–  ຫຼັງຈາກດູແລຄົນທີ່ເປັນໂຣກໂຣຕາໄວຣັສ (ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກປ່ຽນຜ້າອ້ອມຫຼື 

ຜ້າປູຜ່ອນທີ່ເປື້ອນ)  
  

• ຢ່າປ່ຽນຜ້າອ້ອມຢູ່ໜ້າໂຕະທ່ີຈະແຕ່ງອາຫານກິນ ເດັດຂາດ  
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• ໜ້າໂຕະ, ວັດຖຸ (ຮວມທັງຂອງຫ້ິຼນ) ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ ທ່ີເປື້ອນຮາກຫຼືອາຈົມ ຕ້ອງໄດ້ນຳມາຊັກລ້າງໃຫ້ 
ສະອາດດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນແລະສະບູຂ້າເຊື້ອ. ໃຫ້ເອົາວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນໄປຕາກຈົນແຫ້ງຫັຼງຈາກຊັກລ້າງແລ້ວ.  

• ເດັກນ້ອຍທີ່ຖອກທ້ອງບ່ໍຄວນກັບໄປສູນດູແລເດັກຈົນກ່ວາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກອາການຕ່າງໆຫາຍໄປ.  
• ຄົນໃດທີ່ຖອກທ້ອງບ່ໍຄວນໄປລອຍ, ຍ່າງຫ້ີຼນ ຫຼື ລຸຍນ້ຳ ຢູ່ໃນສະອາບນ້ຳເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 2 

ອາທິດຫຼັງຈາກອາການເຊົາດີແລ້ວ. 

ຈະກວດຫາໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ການກວດຫາໂຣກນີ້ຕາມປົກກະຕິຈະອີງຈາກການສົງສັຍຂອງອາການ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ໂດຍ ການ 
ເອົາອາຈົມຂອງເດັກໄປກວດເບິ່ງທ່ີຫ້ອງທົດລອງ.  

ຈະຮັກສາໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ການປິ່ນປົວກໍມີ ການປິ່ນປົວທາງປາກຂອງອາການຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ (ເຊັ່ນ ດື່ມນ້ຳໃສຫຼາຍໆ) ເພື່ອປ້ອງກັນ 
ບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ. ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການດື່ມນ້ຳໝາກໄມ້ຫຼືນ້ຳອັດລົມທີ່ບໍ່ໄດ້ປົນ ເພາະວ່າມັນອາດ ຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຂຶ້ນຕື່ມແລະເຮັດໃຫ້ຖ່າຍທ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ນ້ຳແຮ່ຊຶ່ງສາມາດທົດແທນນ້ຳທີ່ຮ່າງກາຍ 
ສູນເສັຍໄປນັ້ນ ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໆໄປ.  
 

ບໍ່ຄວນເອົາຢາກັນຮາກຫຼືກັນຖ່າຍທ້ອງໃຫ້ກິນ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍຣະນີຂອງເດັກນ້ອຍ, ນອກຈາກວ່າ ທ່ານໝໍສັ່ງ.  
 

ເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ເປັນໂຣກນີ້ອາດຕ້ອງນອນໂຮງໝໍເພື່ອໃສ່ນ້ຳທະເລ.  

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີຢ່າງໃດຕ່ໍໂຣກນ້ີ?  

ການລະບາດຂອງໂຣກກະເພາະອາຫານແລະລຳໃສ້ອັກເສບຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສ ເປັນກັນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ 
ໃນຊ່ວງຣະດູໜາວແລະມັກເປັນຢູ່ຕາມສູນດູແລເດັກ. ທ່ານໝໍແລະທາງໂຮງໝໍຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ 
ຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖ່ິນຊາບ ຖ້າຫາກວ່າມີຢ່າງນ້ອຍ ສອງກໍຣະນີຂອງໂຣກຖອກທ້ອງຊນິດນີ້ 
ທີ່ເປັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ. 
 

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກສາມາດກະທຳດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນີ້:  
• ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງການລະບາດ  
• ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າຈະຄວບຄຸມການລະບາດນີ້ ໄດ້ຢ່າງໃດ  
• ຕິດຕາມເບິ່ງການລະບາດທົ່ວໆໄປເພື່ອໃຫ້ຮູ້ແຫ່ຼງທ່ີມາແລະຮູບແບບຂອງການແຜ່ຜາຍ  
• ແນະນຳເຣື່ອງການແຍກຄົນທີ່ພວມຕິດເຊື້ອຢູ່ ໃຫ້ຫ່າງຈາກສູນດູແລເດັກ  
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ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

• ຄວບຄຸມການລະບາດ (Controlling Outbreaks) 

http://www.health.nsw.gov.au/infect/diseases.html  

• ເຈ້ັຍຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຣກກະເພາະແລະລຳໃສ້ອັກເສບໃນພວກເດັກນ້ອຍ - ໂຮງພຍາບານເດັກ 
ເຂດແວສມີດ  
(Gastroenteritis in Children Factsheet - Children's Hospital Westmead) 

http://www.chw.edu.au/  

• ເຈ້ັຍຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຣກກະເພາະແລະລຳໃສ້ອັກເສບໃນພວກເດັກນ້ອຍ - ໂຮງພຍາບານເດັກ 
ເຂດຊິດນີຍ໌  
(Gastroenteritis in Children Factsheet - Sydney Children's Hospital) 

http://www.sch.edu.au/  

• ນະໂຍບາຍຄວບຄຸມການຕິດເຊ້ືອໂຣກຂອງກະຊວງສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຮັດ ນຊວ 
PD2007_036 (NSW Health's Infection Control Policy PD2007_036) 

http://www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2007/pdf/PD2007_036.pdf 
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