ເອກະສານປະກອບການສອນວິຊາ

ການຈັດການສຸຂະພາບສັດ 2
Animal Health Management 2
ສາລັບຫກ
ັ ສູດຊັນ
ັ້ ສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ
ຂຽນໂດຍ:

ອຈ. ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ
ອຈ. ສຸລິພົງ ຄຸນທະວົງ

ກວດແກ້ໂດຍ: ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫັກສູດ

ສິງຫາ 2016

i

ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
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ພາກທີ I
ການຢາທາງສັດຕະວະແພດ
ບົດທີ 1
ຄວາມຮູ້ພັ້ນຖານກ່ຽວກັບການຢາທາງສັດຕະວະແພດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ ແລະ ແຫື່ງທີື່ມາຂອງການຢາໄດ້
2. ບອກເສັັ້ນທາງການໃຫ້ຢາຕກ
ື່ ານລ້ຽງສັດໄດ້
3. ອະທິບາຍເຖິງການດູດຊມ ແລະ ການກະຈາຍຕົວຂອງຢາໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ນິຍາມ (Definition)

Pharmacology ໄດ້ມາຈາກພາສາເກັຣກ ຈາກຄາວ່າ: Pramacon ປະສົມກັບຄາວ່າ: logis
ເຊິື່ງມີຄວາມໝາຍ ເປັນພາສາລາວວ່າ: ການສກສາຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບຢາ ຫ ວິທະຍາສາດການຢາ ຫ ເອີັ້ນຢ່າງ
ໜື່ງວ່າ: ໂອສົດວິທະຍາ
ວິທະຍາສາດການຢາ ເປັນວິທະຍາສາດ ຂະແໜງໜື່ງ ທີື່ຄວບຄຸມເຖິງການສກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ກ່ຽວກັບຢາ ໃນນີັ້ປະກອບການຄົັ້ນຄ້ວາສກສາກົກເຄົັ້າຂອງສານທີື່ເປັນຢາ, ສ່ວນປະກອບ, ຄຸນສົມບັດທາງ
ວັດຖຸເຄມີ, ວິທີການປຸງແຕ່ງ, ກົນໄກການອອກລິດ ແລະ ການນາໃຊ້ຢາ ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ
ພະຍາດຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ

1.2

ປະຫວັດຂອງວິຊາການຢາທາງສັດຕະວະແພດ

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ວິຊາການຢາສັດຕະວະແພດ ແລະ ວິຊາການຢາກ່ຽວກັບມະນຸດ ແມ່ນມີ
ວິວັດທະນາການກ່ຽວພັນເຊິງື່ ກັນ ແລະ ກັນ, ເກອບຈະເວົັ້າໄດ້ວ່າ: ເກີດຂັ້ນມາພ້ອມໆກັນກື່ວ່າໄດ້. ການນາ
ໃຊ້ວັດຖຸເປັນຢາ ເລີມ
ື່ ຕົັ້ນມາແຕ່ປາງໃດຍັງບື່ທັນມີຂັ້ມູນຊັດເຈນ ເຊິື່ງຄາດວ່າ ເກີດຂັ້ນພ້ອມໆກັບໄລຍະຕົັ້ນໆ
ຂອງການເກີດມີສັງຄົມມະນຸດ
 Hippocrates (460 ເຖິງ 390 ປີ ກ່ອນ ຄສ.) ໄດ້ຊື່ວ່າ: ເປັນບິດາແຫ່ງວິຊາການແພດ
ລາວເປັນຜູ້ທາອິດ ທີື່ລິເລີື່ມໃຫ້ຂັ້ຄິດເຫັນຂັດແຍ່ງກັບການປິື່ນປົວພະຍາດ ດ້ວຍວິທີການວິັ້ງວອນສິື່ງສັກສິດ
ງົມງວາຍ
 ຕື່ມາ Galen (ຄສ. 161 ຫາ 231) ເປັນບຸກຄົນທາອິດ ທີື່ໄດ້ທົດລອງນາໃຊ້ຮາກໄມ້ໃບ
ຫຍ້າຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນການປິື່ນປົວພະຍາດ. ຈົນໄດ້ສັບທີື່ວ່າ: Galenical ກາຍເປັນຊື່ສະເພາະແທນໃຫ້ແກ່ຢາ
ໝັ້ ຫ ຢາພັ້ນເມອງ. ການປິື່ນປົວດ້ວຍຢາໝັ້ ຫ ຢາພັ້ນເມອງ ກື່ຍັງພົບເຫັນກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນສັງຄົມ
ບ້ານເຮົາ
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 ໃນປີ ຄສ. 1397 ປັ້ມຕາລາກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງຢາ ຫ ຕາລາ Phamacopeias ເຫັັ້ມ
ທາອິດ ໄດ້ຖກພິມຂັ້ນຢູ່ທີື່ເມອງ Florence ປະເທດອີຕາລີ. ຕື່ມາປີ ຄສ. 1546 ຈີື່ງໄດ້ມີການປັບປຸງຕື່ມ
ແລະ ໄດ້ມີການບັງຄັບ ຜູ້ປຸງແຕ່ງຢາທັງຫາຍປະຕິບັດ ຕາມວິທີການຂອງຕາລາຢ່າງເປັນເອກະພາບ
 ໃນລະຫວ່າງ ປີ ຄສ. 1630 ມະນຸດໄດ້ຄົັ້ນພົບ ແລະ ສາມາດນາໃຊ້ເປອກຕົັ້ນ Cinchona
ເຂົັ້າໃນການປິື່ນປົວພະຍາດມາເລເຣຍຄັັ້ງທາອິດ ໄດ້ເປັນຜົນສາເລັດ. ໃນປີ ຄສ. 1807 Sertumer ສາມາດ
ແຍກມຟິນອອກຈາກຕົັ້ນຝິື່ນໄດ້ສາເລັດ ແລະ ຍັງສາມາດສະແດງວ່າ ມັນໃຊ້ເປັນຢາລະງັບໄດ້, ແຍກກາເຟ
ອິນຈາກເມັດກາເຟ ແລະ ສາມາດແຍກ Atropine ຈາກຕົັ້ນ Belladonna ໄດ້ເປັນຜົນສາເລັດ
 ສາລັບຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກັບຢາ ໄດ້ຖກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນຄັັ້ງທາອິດ. ໃນປີ 1846 ຢູ່ທີື່ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ Dorpat ປະເທດ Estonia ໂດຍນັກຊີວະເຄມີ ຊື່ວ່າ: Bucheim
 ສາລັບປະຫວັດດ້ານການຢາສັດຕະວະແພດນັັ້ນ ໄດ້ມີການພິມປັ້ມ British Veterinary
Codex (B.Vet.C.) ຂັ້ນຄັັ້ງທາອິດ ໃນປີ 1953

1.3

ຄວາມໝາຍຄາວ່າຢາ ແລະ ແຫງື່ ທີມ
ື່ າຂອງຢາ

ຢາ (Drung) ແມ່ນສານປະກອບທາງເຄມີ ທີື່ມີປະຕິກິລິຍາຕື່ໂປຣໂຕພລາສ (Protoplasm)
ຂອງຈຸລັງທີື່ມີຊີວິດ ເພື່ອບາບັດບັນເທົາ ຫ ລະງັບອາການເຈັບປວດ, ກາຈັດພະຍາດໄພໄຂ້ເຈັບທີື່ເກີດກັບຄົນ
, ສັດ ຫ ພດໃຫ້ກັບຄນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ
ສານຢາທີື່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນນີັ້ ຈະແມ່ນຄົນ ຫ ຢາສັດນັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ 3 ແຫື່ງດ້ວຍກັນ ຄ:
 ຈາກສານອະນິນຊີ (Inorganic) ເຊິື່ງອາດສານ ທີື່ເປັນໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະ
 ຈາກສານອິນຊີ (Organic) ໂດຍອາດໄດ້ມາຈາກພດ ຫ ສັດ
 ຈາກການສັງເຄາະຂັ້ນ (Synthetic) ເຊິງື່ ໄດ້ມາຈາກການສັງເຄາະຂັ້ນໃນຫ້ອງທົດລອງ

1.4

ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຢາ

ເປັນການປຸງແຕ່ງຕາມຂະບວນການທາງວັດຖຸ ແລະ ເຄມີຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການເຮັດໃຫ້ລະເຫີຍ, ການ
ກັື່ນ, ການແຊ່ ຫ ການຫີື່, ການຕອງ, ການປັື່ນວ່ຽງ, ການຕັດ, ການບົດ, ການຕາ, ການຍ່ອຍສະລາຍ, ການ
ກັດ, ການດອງ, ການອົບ, ການເຜົາ, ການເຮັດເປັນເມັດ, ການຂ້າເຊັ້ອ, ການດູດແຫ້ງເຢັນ ນັບທັງການປະສົມ
ສີ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນຢາ ທີື່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບກົງກັບຈຸດປະສົງ
ໝາຍຄວາມວ່າ: ຢາທຸກຊະນິດທີື່ຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຄຸນນະພາບ, ການກວດກາ
ຄຸນນະພາບໃນປະຈຸບັນນີັ້ ແບ່ງອອກເປັນກວ້າງໆ ດັື່ງນີັ້:
 ກວດກາດ້ານເຄມີ
 ກວດກາດ້ານວັດຖຸ
 ກວດກາດ້ານຊີວະວິທະຍາ
1.4.1 ຢາທີື່ເປັນນາັ້
ປະກອບດ້ວຍ: ຢານັ້າສາລັບກິນ, ຢານັ້າສາລັບສັກ, ຢານັ້າເຊັ້ອມ, ຢານັ້າປະສົມນັ້າມັນ,
ຢານັ້າທີື່ເປັນສານແຂວນລອຍ, Elixir, ຢາ Tincture ເປັນຕົັ້ນ
1.4.2 ຢາເປັນຂອງແຂງ
ປະກອບດ້ວຍ: ຢາຜົງ (Powder), ຢາເມັດແບນ (Tablet), ຢາເມັດກົມ (Pill), ຢາ
ສະເກັດ (Pellet) ເປັນຕົັ້ນ
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1.4.3

ຢາເຄິງື່ ແຂງ
ໄດ້ແກ່: Liniment ຄຢາທີື່ມີຕົວຢາທີມ
ື່ ີຕົວລະລາຍ ຫ ສານແຂວນລອຍຢູ່ໃນນັ້າເຫົັ້າ
ທີື່ເຈອຈາງ ຫ ໃນນັ້າ Lotion ຄນັ້າຢາທີື່ມີລິດອ່ອນໆ ສາລັບທາຜິວໜັງ, Ointment, ຢາຂີັ້ເຜີັ້ງ,
Suppository ແມ່ນຢາທີື່ເປັນຮູບເຄິື່ງແຂງ ໂດຍກຽມຂັ້ນເພື່ອໃຊ້ຍັດກົັ້ນ ຫ ອະໄວຍະວະເພດ ຫ ທື່ນັ້າ
ຍ່ຽວເປັນຕົັ້ນ, Poultice ຄຢາແຫວຄ້າຍແປ້ງປຽກ ເຊິື່ງໃຊ້ທາ ຫ ຟອກຮ່າງກາຍ

1.5

ການໃຫ້ຢາເຂົາັ້ ສູຮ
່ າ່ ງກາຍ

ການໃຫ້ຢາເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແມ່ນກິດຈະກາທາອິດທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສານຢາ ເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ປິື່ນປົວພະຍາດດ້ວຍຢາ
ສັດລ້ຽງຕ່າງໆທີື່ມີໂຄງສ້າງດ້ານກາຍະວິພາກ, ສາລິລະພ້ອມທັງອຸປະນິໄສທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ເຮົາບື່ສາມາດບັງຄັບໄດ້ຕາມໃຈຄກັບຄົນ ການໃຫ້ຢາຈື່ງຂ້ອນຂ້າງຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຫາຍວິທີ
ໂດຍຄານງເຖິງຊະນິດ, ອຸປະນິໄສຂອງສັດ, ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ, ຄວາມເຂົັ້າກັນໄດ້ຂອງທາງ
ທີື່ໃຫ້ຢາ, ທາງທີື່ໃຫ້ຢາກັບພະຍາດທີື່ຈະປິື່ນປົວ, ຄວາມສະດວກຂອງສັດຕະວະແພດ ແລະ ຖະນະເສດຖະ
ກິດ ຂອງເຈົັ້າຂອງສັດເປັນຫັກ
ຫັກການທົື່ວໄປລວມມີ: ການໃຫ້ຢາທາງປາກ, ການໃຫ້ຢາໂດຍການສັກ, ການໃຫ້ຢາໂດຍການ
ສູດດົມ ແລະ ການໃຫ້ຢາສະເພາະແຫ່ງຕາມຕົນໂຕຂອງສັດ ເປັນຕົັ້ນ
1.5.1 ການໃຫ້ຢາທາງປາກ Oral route
ການໃຫ້ຢາໂດຍທາງນີັ້ ຈະພົບກັບສະພາບຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ບັນຫາລະດັບ pH ຕື່າ ເນື່ອງ
ຈາກນັ້າຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານ, ກະທົບຕື່ເຊັ້ອປະຈາຖິື່ນທີື່ຜິດປົກກະຕິໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອາດຈະພົບກັບ
ບັນຫາ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ: Firstpass effect ກ່ອນທີື່ຢາຈະຖກສົື່ງໄປເຖິງຈຸດເປົັ້າໝາຍ
ຂັ້ດີຂອງການໃຫ້ຢາທາງປາກຄ: ສະດວກ, ປອດໄພ, ບື່ຮຽກຮ້ອງເຖິງຄວາມສະອາດ
ສູງ, ມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍ
ຂັ້ເສຍໄດ້ແກ່: ອອກລິດຊ້າ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຍາກ, ການດູດຊມບື່ຕື່ເນື່ອງ, ການອອກ
ລິດດົນ, ຕ້ອງໃຊ້ປະລິມານຫາຍ, ຖ້າເຮັດຜິດພາດບາງເທື່ອ ເປັນບັນຫາຕື່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ
ບາງເທື່ອອາດໝົດປະສິດທິພາບ ຍ້ອນລະບົບລະລາຍອາຫານ
ການໃຫ້ ຢາທາງປາກ (Oral route)
 ການໃຫ້ຢາເມັດລູກກອນ (Bollus)
 ການໃຫ້ຢາເມັດກົມ (Pill)
 ການໃຫ້ຢາປະເພດແຄບຊູນ (Capsules)
 ການໃຫ້ໂດຍການກອກເຂົັ້າປາກ
 ການໃຫ້ກິນຢາປະເພດຝຸ່ນ
 ການໃຫ້ຢາດ້ວຍວິທີທາ ຫ ປ້າຍໃສ່ລີັ້ນ ຫ ປາກ
1.5.2 ການນາໃຊ້ຢາເຂົາັ້ ສູ່ຮາ່ ງກາຍດ້ວຍການສັກ
ເປັນການນາສານທີື່ເປັນຂອງແຫວ ສັກເຂົັ້າໄປໃນຊັັ້ນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເກີນກວ່າ 1
ຊັັ້ນຂັ້ນໄປ ເຊິງື່ ມີຫາຍວິທີດ້ວຍກັນ ເຊັື່ນ:
1) ການສັກເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດດາ (Intraveous vein)
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 ສາລັບມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ, ຕາແໜ່ງທີື່ນິຍົມໃຊ້ສັກເຂົັ້າເສັັ້ນ ແມ່ນ: ເສັັ້ນເລອດ
ດາໃຫຍ່ຂອງບລິເວນຄ (Jugular vein)
 ສາລັບໝາ ແມ່ນເສັັ້ນເລອດດາເທິງຂັ້ຕີນ (Saphenous vein)
 ສາລັບໝູ ແມ່ນເສັັ້ນເລອດດາຖານຂອງໃບຫູ (Basal ear vein)
ຂັ້ດີ:
 ສາລະຄາຍເຄອງກື່ສາມາດໃຊ້ໄດ້
 ສາມາດໃຫ້ຢາບລິເວນຫາຍໆໄດ້
 ຢາຖກດູດຊມ ແລະ ອອກລິດໄດ້ໄວທັນໃຈ
ຂັ້ເສຍ:
 ຖ້າບື່ລະວັງ ອາກາດອາດເຂົັ້າໃນເສັັ້ນເລອດອາດເກີດ Air embolism ໄດ້
ອາດເກີດອາການຊັອກໄດ້ງ່າຍ
 ຖ້າສັດດີັ້ນຮົນຫາຍ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນເລອດຈີກຂາດ ອາດນາໄປ
ສູ່ເກີດອາການອັບເສບໄດ້
 ບ່ອນສັກ ຫ ບລິເວນໃກ້ຄຽງອາດເກີດຝີໜອງໄດ້ ໃນກລະນີທີື່ສານຢາທີື່ມີ
ລິດລະຄາຍເຄອງສູງ ຫາກຮົື່ວໄຫອອກຈາກເສັັ້ນເລອດ
 ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະສານທີື່ບື່ເປັນປະຕິກິລິຍາ ຕື່ໂປຣຕີນໃນເລອດເທົື່ານັັ້ນ
2) ການສັກເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນ (Intramuscular injentions)
ຕາແໜ່ງທີື່ສັກຂອງສັດເກອບທຸກຊະນ່ິດ ແມ່ນກ້າມຊີັ້ນບລິເວນກະໂພກ
ຂັ້ດີ:
 ດູດຊມໄວ
 ສານລະຄາຍເຄອງກື່ພໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ບື່ແນະນາໃຫ້ໃຊ້
 ສານປະເພດແຂວນລອຍກື່ໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ບື່ແນະນາ ຍົກເວັັ້ນການສັກວັກຊິນ
ຂັ້ເສຍ:
 ບື່ເໝາະສາລັບການໃຊ້ຢາໃນບລິມາດຫາຍໆ
 ສານລະຄາຍເຄອງ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນປະສາດ ຫ ຈຸລັງກ້າມຊີັ້ນຕາຍໄດ້
3) ການສັກເຂົັ້າຫບໜັງ (Subcutaneous injections)
ຕ າແໜ່ງສັກ ສ າລັບສັດໃຫຍ່ ແມ່ນຫ ບໜັງຄ , ສ າລັບໝາແມ່ນຫ ບໜັງຂອງຂາ
ເບັ້ອງໃນ
ຂັ້ດີ:
 ສະດວກ
 ບື່ສ່ຽງຕື່ເກີດອາການຊັອກ
ຂັ້ເສຍ:
 ບື່ສາມາດໃຊ້ຢາໃນປະລິມານຫາຍໆໄດ້
 ສານຢາທີື່ມີລິດລະຄາຍເຄອງໃຊ້ບື່ໄດ້
4) ການສັກເຂົັ້າຫອດລົມ (Intra tracheal injections)
ຂັ້ດີ:
 ດູດຊມໄວ
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ຂັ້ເສຍ:
 ສ່ຽງຕື່ການເປັນຫອດລົມອັກເສບ
5) ການສັກເຂົັ້າຊ່ອງທ້ອງ (Intra peritoneal injections)
ຂັ້ດີ:
 ດູດຊມໄດ້ດີ
 ສາມາດໃຫ້ຢາ ໃນປະລິມານທີື່ຫາຍໆໄດ້
ຂັ້ເສຍ:
 ສ່ຽງຕື່ການແທງເອົາລາໃສ້ ຫ ອາດສັກເອົາລູກອ່ອນ ໃນກລະນີທີື່ສັດຖພາ
6) ການສັກເຂົັ້າຊ່ວງເອິກ (Intra pleural)
ມັກນິຍົມສັກໝາ, ແມວ, ສັດໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍໂດຍບື່ທລະມານ ໃນ
ກລະນີທີື່ໝົດຫວັງໃນການປິື່ນປົວແລ້ວ
7) ການສັກເຂົັ້າເສັັ້ນປະສາດໄຂສັນຫັງ (Intra spinal injections)
ສ່ວນໃຫຍ່ ເພິື່ນມັກໃຊ້ໃນການສັກຢາມນ ໃນກລະນີທີື່ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ໝົດ
ຄວາມຮູ້ສກເປັນພາກສ່ວນ (Regional anesthesia) ຫ ເພື່ອການລະງັບການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ
ເປັນຕົັ້ນ. ນອກຈາກນີັ້ ເພິື່ນຍັງນິຍົມສັກຢາມນ ເພື່ອປິດກັັ້ນປະສາດ Lumbar ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງພັ້ນທ້ອງບື່ມີ
ຄວາມຮູ້ສກ ໃນກລະນີຜ່າຕັດເອົາລູກສັດອອກເປັນຕົັ້ນ
1.5.3 ການໃຫ້ຢາໂດຍການສູບດົມ
 ວິທີຢອດດັງ ເປັນວິທີທີື່ງ່າຍດາຍ ສາລັບຢອດວັກຊິນ ຫ ແອນຕີແຊບຕິກ ທີື່ບື່ມີ
ລິດລະຄາຍເຄອງ
 ການສູດດົມ ແລະ ການຮົມອາຍ
1.5.4 ການໃຫ້ຢາສະເພາະແຫ່ງຕາມຮ່າງກາຍສັດ
 ການຟອກດ້ວຍສານໜຽວເຄິື່ງແຂງ
 ການພັນແບບ
 ການອາບ
 ການຈຸ່ມ
 ການທາ
 ການໃຫ້ຢາຜ່ານເຫຍື່ອເມອກທວານໜັກ
 ການໃຫ້ຢາຜ່ານອະໄວຍະວະສບພັນ
 ການສິດຢາເຂົັ້າເຕົັ້ານົມ
 ການໃຫ້ຢາຜ່ານທາງທື່ນັ້າຍ່ຽວ

1.6

ການດູດຊມ, ການກະຈາຍ ແລະ ການຂັບຖ່າຍຢາອອກນອກຮ່າງກາຍ

ຢາຈະອອກລິດສະເພາະແຫ່ງໂດຍທັນທີ ຫ ອອກລິດຕາມລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍຖກດູດຜ່ານທາງ
ເສັັ້ນເລອດ ແລ້ວຈິງື່ ກະຈາຍໄປທົື່ວຮ່າງກາຍ ຢາສ່ວນໃຫຍ່ກື່ບື່ສາມາດອອກລິດໄດ້ ຕາມຄຸນສົມບັດຂອງມັນ
ໄດ້ໝົດ
- ເນັ້ອເຫຍື່ອຕາມອະໄວຍະເພດຕ່າງໆຈະດູດຊມເອົາຢາ ຈົນມີປະລິມານພຽງພທີື່ຈະສາມາດ
ເກີດຜົນໃນທາງປີື່ນປົວພະຍາດໄດ້ ເຊິື່ງໄລຍະການລາລຽງນີັ້ ຢ່າງຊ້າສຸດບື່ເກີນ 10 ນາທີ ຍົກເວັັ້ນອະໄວຍະທີື່
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ມີເລອດໄປຫື່ລ້ຽງໜ້ອຍ. ຢາທີື່ນາເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍແລ້ວນັັ້ນ ອາດຈະຖກເກັບສະສົມໄວ້ ຫ ປ່ຽນແປງໄປ ຫ ກື່
ບື່ຖກທາລາຍຖ່າຍເທອອກນອກຮ່າງກາຍ. ຢາທີື່ລະລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ເມື່ອຖກສັກເຂົັ້າຫບໜັງ ຫ ກ້າມຊີັ້ນກື່ຈະ
ຖກເກັບໄວ້ບ່ອນນັັ້ນ ເພາະບື່ສາມາດກະຈ່າຍຕື່ໄປໄດ້. ຢາກິນທີື່ລະລາຍໜ້ອຍ ກື່ຈະໄປຕົກຕະກອນຢູ່ລາໄສ້.
ຢາບາງຊະນິດເມື່ອເຂົາັ້ ສູ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ
ຈະໄປໂຮມໂຕກັບໂປຣຕິນຂອງເລອດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
Albumin ຫ Plasma Protein. ຢາບາງຈາພວກທີື່ມີໂຕລະລາຍ ສາມາດລະລາຍ Lipid ໄດ້ ກື່ມັກຈະ
ຖກສະສົມໄວ້ໃນໄຂມັນຂອງຮ່າງກາຍເປັນຕົັ້ນ
- ຢາທີື່ຖກດູດຊມ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກປ່ຽນແປງລິດ ຂອງມັນດ້ວຍອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັື່ນ:
ຕັບ, ໄຂ່ຫັງ, ມ້າມ ແລະ ສະໝອງ, ນອກຈາກນັັ້ນ ກື່ມີເອັນຊຸມຕ່າງໆ ທີື່ທາການປ່ຽນແປງລິດຂອງຢາໄດ້
ເຊັື່ນ: ການຍ່ອຍສະລາຍ, ການແຕກສະລາຍ, ຂະບວນຫຼຸດລິດຢາລົງ, ການລວມຕົວກັນ
ຕາແໜ່ງ ທີື່ຢາດູດຊມ ແລະ ຂັບຢາອອກນອກຮ່າງກາຍ ໄດ້ແກ່: ຜີວໜັງ, ເນັ້ອເຫຍື່ອເລອດ,
ເຫຍື່ອເມອກຕ່າງໆ, ຕັບ, ທາງເດີນປັດສະວະ ຫ ໄຂ່ຫັງ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈ

1.7

ການອອກລິດຂອງຢາ

ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາ ສ່ວນຫາຍນັັ້ນເຊື່ອວ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ລະຫວ່າງ
ຢາ ແລະ ສ່ວນສາຄັນຂອງເນັ້ອເຫຍື່ອທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ໂຕຮັບ ທີື່ມີໃນຮ່າງກາຍທີື່ມີຊີວິດ, ໂຕຮັບນີັ້
ກື່ຄໂຄງສ້າງຂອງເນັ້ອເຫຍື່ອ ທີື່ຕົວຢາໄປມີປະຕິກິລິຍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນການປ່ຽນແປງທາງຊີວະວິທະຍາຂັ້ນ
ສາລັບຄວາມໝາຍທີື່ແທ້ຈິງຂອງຄາວ່າ: ການອອກລິດຂອງຢາ ນັັ້ນກື່ຄລາດັບຂັັ້ນຕອນການເຂົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມ
ປະຕິກິລິຍາຕື່ກັນ ແລະ ກັນ ທີື່ເລີມ
ື່ ຕົັ້ນລະຫວ່າງຢາ ແລະ ຕົວຮັບນັັ້ນເອງ. ສ່ວນເຫດການທີື່ເກີດຂັ້ນຕາມ
ພາຍຫັງນັັ້ນ ກື່ຄຜົນຂອງຢາ ເຊິື່ງຜົນດັື່ງກ່າວ ກື່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນທາງຄຸນນະພາບເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່
ບື່ສາມາດປ່ຽນແປງໃນທາງປະລິມານໄດ້
ຜົນທາງການຢາວິທະຍານັັ້ນ ຈະເກີດຈາກລາດັບຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການເຂົັ້າຈັບກັນ ຂອງສານຢາ
ແລະ ໂດຍຈະເກີດເປັນ Drung-Receptor Complex ແລ້ວຈິງື່ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຜົນທາງການຢາວິທະຍາ
ຂັ້ນ
ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາທີື່ໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວ ນັັ້ນຍັງມີກົນໄກອື່ນ ອີກຫາຍຢ່າງ ເຊັື່ນ:
 ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາທາງເຄມີ
 ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາທາງວັດຖຸ
 ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາແບບສະເພາະເຈາະຈົງ
 ກົນໄກການອອກລິດສະເພາະແຫ່ງທີື່ Plasma mambrane
 ການອອກລິດຂອງຢາ ທີື່ຢູ່ໃນເອັນໄຊຂອງຈຸລັງ
Primary action: ສານຢາຫັງຈາກນາເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ຈະບື່ໄດ້ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທາງເຄ
ມີເລີຍ, ຕົວຢ່າງເຊັື່ນ: ການອອກລິດຂອງຢາ Zinc Sulphate ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຮາກ ເປັນຕົັ້ນ
Secondaryaction: ເປັນກົນໄກທີື່ເກີດຂັ້ນ ຫັງຈາກສານຢາເຂົັ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍ ແລ້ວມີການ
ຍ່ອຍສະລາຍຕື່ ໂດຍມີການດູດຊມແລ້ວຈິງື່ ອອກລິດ ຫ ຈະລວມຕົວເປັນສານປະກອບຂັ້ນຢູ່ພາຍໃນຮ່າງ
ກາຍ ແລ້ວຈິງື່ ເກີດອາການອອກລິດ
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ບົດທີ 2
ການນາໃຊ້ຢາທີອ
ື່ ອກລິດຕລ
ື່ ະບົບປະສາດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຢາທີື່ອອກລິດຕື່ລະບົບປະສາດໄດ້
2. ອະທິບາຍຢາກະຕຸ້ນຕື່ລະບົບປະສາດ, ຢາລະງັບ ແລະ ຢາສະຫົບໄດ້
3. ການນາໃຊ້ຢາກະຕຸ້ນ, ຢາລະງົບ, ຢາສະຫົບໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຢາກະຕຸນ
້ ຕລ
ື່ ະບົບປະສາດ
ຄກັນກັບໝວດກົດໜ່ວງປະສາດ ຢາກະຕູ້ນປະສາດກື່ມີຫາຍຊະນິດ, ແຕ່ກື່ພແບ່ງອອກເປັນ 2

ກຸ່ມຄ:
1) ຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສູນກາງ
2) ຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສາຂາ
2.1.1 ຢາກະຕຸນ
້ ລະບົບປະສາດສູນກາງ
1) ກາເຟອິນ
ແມ່ນອານຄາລອຍເຊິື່ງໄດ້ຈາກໃບຊາ, ແກ່ນກາເຟ ແລະ ໄດ້ມາຈາກການສັງເຄາະ
ເປັນຝຸ່ນສີຂາວເຫັ້ອມລະລາຍໃນນັ້າໜ້ອຍ (1:60) ຕົວຢາທີື່ໃຊ້ກັນ ໄດ້ແກ່:Caffeine Sodium
Benzoate ເຊິື່ງມີ Caffeine ບັນຈຸຢູ່ 43.7 ເຊິື່ງປະກອບເປັນຝຸ່ນສີຂາວ, ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້ງ່າຍ (1:2)
ກາເຟອິນ ເປັນຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສູນກາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປອກສະໝອງ ແລະ ຫົວອອກແອກ
ສັນຫັງ, ເປັນຢາກະຕຸ້ນລະບົບຈລະຈອນຂອງເລອດ ແລະ ຂັບຖ່າຍນັ້າປັດສະວະ ກາເຟອິນຍັງກະຕຸ້ນສູນກາງ
ບັນຊາການຫາຍໃຈ
2) ຢາ Amphetamine
ເປັນຢາມີລັກສະນະຝົງສີຂາວ, ມີຫຼຸດຂົມ, ລະລາຍໃນນັ້າ, ບື່ມີກິື່ນ ຢານີັ້ອອກລິດ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຂອງເລອດສູງ ແລະ ກະຕຸ້ນອະໄວຍະວະທັງໝົດທີື່ມີເສັັ້ນປະສາດ ເຊິື່ງຈັດວ່າ ເປັນຢາກະ
ຕຸ້ນລະບົບປະສາດຢ່າງແຮງ, ກະຕຸ້ນການຫາຍໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈດີຂັ້ນ ເພິນ
ື່ ໃຊ້ຢານີັ້ເປັນການແກ້
ການຊັອກຍ້ອນລະບົບຫົວໃຈ, ລະບົບຫາຍໃຈຢຸດທາງານ, ນອກນີັ້ ຍັງໃຊ້ເຮັດໃຫ້ຟັ້ນຈາກລິດຢາສະຫົບ ຖ້າ
ກິນຢານີັ້ຂະໜາດໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາອ່ອນເພຍ ຢານີັ້ຈະກະຕຸ້ນ ແລະ
ບື່ມີຜົນຕື່ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຫອດເລອດ
ຂັ້ຫ້າມ: ຫ້າມໃຊ້ຢານີັ້ກັບສັດທີື່ເປັນພະຍາດລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ຈລະຈອນຂອງ
ເລອດ ໂດຍສະເພາະໃນກລະນີທີື່ມີຄວາມດັນຂອງເລອດສູງ
ຂະໜາດຂອງຢາ:
 ມ້າ ງົວ ຕາແໜ່ງສັກ ແມ່ນສັກກ້ອງໜັງ 100-300mg/Kg, ຕາແໜ່ງການ
ສັກກ້າມຊີັ້ນ 0.2-0.7 mg/Kg
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ໝາ ແມວ 1.1-4.8 mg/Kg ໂດຍສັກທາງໃດກ ື່ໄດ້ ຫ ຖ້າໃຫ້ກິ ນແມ່ນ

1-2 mg/Kg
2.1.2

ຢາກະຕຸນ
້ ຕລ
ື່ ະບົບປະສາດສາຂາ
ຢາ Carbacholine (Carbachol) ເປັນຝຸ່ນສີຂາວເຫັ້ອມ, ລະລາຍໃນນັ້າງ່າຍ 1:1
ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຢາກະຕຸ້ນລະບົບລະລາຍອາຫານ, ຕ່ອມລະລາຍອາຫານ, ກ້າມຊີນ
ັ້ ກ້ຽງ, ກະເພາະ
ອາຫານລາໄສ້, ຕ່ອມນັ້າເຫື່ອ, ລະບົບສບພັນ ຂະໜາດຢາສາລັບສັກຫບໜັງ
 ມ້າ 2-4 mg
 ງົວ 2-3 mg
 ແກະແບ້ ແລະ ໝູ 0.2-0.4 mg
 ໝາ 0.1-0.2 mg ດີ ທີື່ສຸດຄວນແບ່ງສັກ ເທ ື່ອ ລະໜ້ ອຍ ບ ື່ຄວນສັກ ເຕັມ ຂະ
ໜາດເທື່ອດຽວ
ໝາຍເຫດ: ຕື່ນັ້າໜັກສັດ 1 Kg

2.2

ຢາລະງັບປະສາດ

ຢາລະງັບປະສາດ ແມ່ນມີຫາຍຢ່າງ ເຊິື່ງມັນສາມາດລະງັບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ລະງັບປະສາດ
ສາຂາໄດ້ໃນຫາຍໆລະດັບ ໂດຍອີງຕາມຄຸນສົມບັດຂອງການລະງັບປະສາດ ໄດ້ໃນຫາຍໆລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ດັື່ງນັັ້ນ ເພິື່ນຈິື່ງໄດ້ແບ່ງຢາລະງັບປະສາດອອກເປັນ 5 ໝວດຄ:
2.2.1 ໝວດທີ 1
1) Sedative ໝາຍເຖິງຢາທີື່ເຮັດໃຫ້ສະຫງົບ ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ທີື່ Cerebrum
ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຕິກິລຍ
ິ າໂຕ້ຕອບຂອງສະໜອງມີໜ້ອຍລົງ ແຕ່ວ່າຄົນ ຫ ສັດນັັ້ນ ຍັງສາມາດມີຊີວິດ
ປົກກະຕິ ຕອບສະໜອງຕື່ສງິື່ ແວດລ້ອມໄດ້ ຢູ່ໃນທາງສັດຕະວະແພດ ເພິື່ນໃຊ້ຢາພວກນີັ້ເພື່ອບື່ໃຫ້ສັດ
ຕນ
ື່ ເຕັັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເວລາກວດກາສັດຖພາມານ ຫ ປະສົມພັນທຽມ ໂດຍການຈົກເຂົັ້າທາງຮູທວານ ຫ
ການກວດອະໄວຍະວະສບພັນ ເປັນຕົັ້ນ
ຕົວຢ່າງຂອງຢາພວກນີັ້ ໄດ້ແກ່: Alcohol Potassium Bromid, Sodium
Bromid, Ammonium Bromide ແລະ ຢາໃໝ່ໆທີື່ເພິື່ນຕັັ້ງຊື່ລວມວ່າ: Tranguillizer ຫ ຢາ
Ataraxic ເຊິື່ງໃຊ້ເປັນເຄມີສາລັບຄວບຄຸມສັດ ເປັນຕົັ້ນ. ສ່ວນ Hypnotic ຫ Sporific ໝາຍເຖິງ
ຢາລະງັບປະສາດສ່ວນກາງລະດັບປານກາງ ເຮັດໃຫ້ສັດສະໜອງສ່ວນກະຕຸ້ນໜ້ອຍລົງ. ເຊິື່ງສິງື່ ກະຕຸ້ນເຫົື່ານີັ້
ໄດ້ແກ່: ການຄັນ, ຄວາມເຈັບປວດ, ການຫາຍໃຈຝດ ເປັນຕົັ້ນ ຫ ເວົັ້າອີກແນວໜື່ງ ຢາພວກນີັ້ແມ່ນເທົື່າກັບ
ການນອນຫັບ ຫ ໃຫ້ຢາໃນປະລິມານໜ້ອຍກື່ຈະເປັນ Sedative ແລະ Hypnotic ໃນທາງສັດຕະວະ
ແພດ ມີດັື່ງຕື່ໄປນີັ້: ນິຍົມໃຊ້ສັກ 5 ຂອງ Thiopentone Sodium ໃນປະລິມານ 2 CC ໃຫ້ແກ່ໝູ,
ສາລັບສັດໃຫຍ່ ເພິນ
ື່ ມັກໃຊ້ Pentobarbitone
2) ຢາ Bromide ຢາພວກນີັ້ໄດ້ແກ່: Potassium Bromid, Sodium
Bromid, Ammonium Bromide ເຊິື່ງເປັນ Sedative ດີທີື່ສຸດສາລັບໝາ ແລະ ສາມາດໃຊ້ກັບໝູໄດ້
ລິດຂອງຢາ: Bromid ອອກລິດເປັນທັງ Sedative ແລະ Anticonvulsant
ທີື່ສະໝອງ, Bromidlon ຈະກົດລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ Depress ທັງ Motor
nerve ແລະ Sensory nerve ແຕ່ມັກຈະມີອາການຂ້າງຄຽງ ກ່ຽວກັບອາການຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບສູບ
ສີດຂອງເລອດ
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ການນາໃຊ້: ເພິນ
ື່ ມັກນາໃຊ້ Bromid ກັບໝາກ່ອນອອກເດີນທາງ ຫ ເວລາໝາ
ຖເຊີງ ຫ ປ້ອງກັນສັດຕື່ນສຽງດັງອື່ນໆ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕົກໃຈ
ອາການເປັນພິດ: ສ່ວນໃຫຍ່ບື່ຄ່ອຍເປັນບັນຫາ ຖ້າກິນຢາເມັດ ບາງເທື່ອເຮັດໃຫ້
ເກີດລະຄາຍເຄອງໃນກະເພາະໄດ້
ຂະໜາດຢາ: ສາລັບໝາຂະໜາດທົື່ວໄປແມ່ນ 0.3-1 g, ຢາຜົງ Sodium
Bromid ສາລັບກິນ: ມ້າ 25 - 50 g, ໝູ 5 - 10 g ແລະ ແມວ 0.06 – 0.3 g
3) ຢາ Chlorbutol: ມີລັກສະນະເປັນພກສີຂາວ ມີກິື່ນສະເພາະ ລະລາຍໃນ
Solvent ໄດ້ດີກວ່ານັ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນນັ້າເຫົັ້າອອກລິດໃນສະໝອງ ແລະ ເປັນທັງ Sedative ແລະ
Anticonvulsant
ການນາໃຊ້: ຢານີັ້ມີສັບພະຄຸນຄ້າຍຄ: Chloral hydrate ແຕ່ມັນຈະລະຄາຍ
ເຄອງຕື່ເນັ້ອເຫຍື່ອໜ້ອຍກວ່າ ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາທາພາຍນອກ ເພື່ອເປັນຢາມນ ແລະ ຢາຂ້າເຊັ້ອ ຖ້າໃຊ້ພາຍ
ໃນຈະອອກລິດຕື່ Ceredral ແລະ Medulla ຄ: ຢາຈະໄປລະງັບສູນກາງປວດຮາກ ແລະ ສູນກາງຂອງ
ລະບົບຫາຍໃຈ
ການໃຊ້ທາພາຍນອກ: ໃຊ້ເປັນຢາຜົງ 1-2% ໂຮຍປາກບາດຊ່ວຍໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອໄດ້ ແລະ ຍັງໃຊ້ຢານີັ້ 0.5 ໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາ (Preservative)
ຂອງຢາສັກບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: Adrenaline ແລະ Chlorbutol ເຊິື່ງຈະເປັນທັງ Antioxidant ແລະ
Bactericide ນາດ້ວຍ
ການໃຊ້ພາຍໃນ: ໃຊ້ເປັນຢາລະງັບອາການຮາກ ແລະ ເປັນຢາແກ້ປວດສະເພາະ
ແຫ່ງ ເພີື່ນຈີື່ງມັກໃຊ້ເພີື່ນມັກໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຖ່າຍພະຍາດ. ນອກຈາກນີັ້ຍັງໃຊ້ກັບໝາ ເພື່ອປ້ອງກັນອາການ
ຮາກ ໃນເວລາເດີນທາງໄກ, ໂດຍໃຊ້ຂະໜາດ 0.2 g ຖ້າເປັນໝາໃຫຍ່ກື່ໃຊ້ຫາຍຂັ້ນ ແຕ່ບື່ຄວນເກີນ 0.6
g ໂດຍໃຫ້ກິນກ່ອນອອກເດີນທາງ 10-14 ນາທີ
4) ຢາແກ້ຊກ
ັ (Anticonvulsant): ຢານີັ້ ແມ່ນຢາຊະນິດໜື່ງ ທີື່ຈັດຢູ່ກຸ່ມຍ່ອຍ
ຂອງ Sedative ທາງປະສາດ ເຊິື່ງອອກລິດກັບລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ມີຜົນທາງ Hypnotic ພຽງ
ເລັກນ້ອຍ ປະຈຸບັນຢາແກ້ອາການຊັກທີື່ອອກລິດໄດ້ທັງເປັນ Sedative ມີຄ: Phenytoin Sodium
(Epanutin ຫ Dilantin) ຢານີັ້ມີລິດເປັນ Hypnotic ໜ້ອຍ ມີແຕ່ motor effect ຫາຍກວ່າ
Barbiturate ຢານີັ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດ່ຽວໆ ຫ ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Phenobarbitone ກື່ໄດ້
ຂະໜາດໃຊ້: ໝາໃຫ້ກິນ 0.1-0.3 g, ວັນລະ 3-4 ຄັັ້ງ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫຼຸດຂະ
ໜາດລົງ ເມື່ອອາການຊັກຫາຍໄປ
Troxidone (Trimethadione)
ຂະໜາດໃຊ້: ໝາໃຫ້ກິນ 0.3-1 g. ວັນລະ 3 ຄັງັ້ ຫ ໃຫ້ເພີື່ມຂະໜາດຂັ້ນ ຈົນ
ກວ່າອາການຊັກຫາຍໄປ ເມື່ອອາການຢຸດເຊົາ ແລ້ວຈິື່ງຫຼຸດຂະໜາດຢາລົງ
ອາການຂ້າງຄຽງ: ຖ້າເກີດ Troxidone ເປັນພິດ ສັດຈະມີອາການຢ້ານແສງ
(Photo Phobia) ເຊິື່ງອາການນີັ້ເປັນອາການຂອງພະຍາດ Distemper
ຢາ Primidone (mylesin, mysoline): ເປັນຢາດີທີື່ສຸດສາລັບແກ້ອາການ
ຊັກ ທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ
ຂະໜາດໃຊ້: ສາລັບໝາແມ່ນ 24-100 g/ນັ້າໜັກໂຕ 1 Kg/ວັນ ໂດຍແບ່ງ
ອອກເປັນຫາຍໆຄັັ້ງ ຢານີັ້ມີພິດໜ້ອຍ ຈິງື່ ນິຍົມໃຊ້ກັນແຜ່ຫາຍ
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5) Tranquillzer: ເປັນຢາທີື່ອອກລິດກັບລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລ້ວປ່ຽນແປງ
ຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບ ຫ ເຮັດໃຫ້ອາການຕອບສະໜອງຕື່ການກະຕຸ້ນພາຍນອກໜ້ອຍລົງ ຫ ບາງຄົນເອີັ້ນວ່າ:
Ataraxic druge ຢາພວກນີັ້ມີມາກມາຍຫາຍຊະນິດ ເຊິື່ງເປັນທັງ Antihistamine, Selective
depressant, ຢາກະຕຸ້ນປະສາດ ແລະ ອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງຂອງຢາທີື່ໃຊ້ເປັນ Tranquillzer ໃນທາງ
ສັດຕະວະແພດທີື່ສາຄັນຄ:
- ຢາ Meprobamate: ເປັນຢາທີື່ອອກລິດຕື່ High Center ຂອງ CNS
ເພິນ
ື່ ໃຊ້ຢານີັ້ລະງັບອາການເຫົື່າຫອນຂອງໝາ ໃນເວລາທີື່ຂັງໄວ້ໃນກົງ ຫ ໃຊ້ແກ້ການເມົາຫຼຸດເມົາເຮອ ຫ
ສຽງອກກະທກ ຕະຫອດຮອດໃຊ້ຢາພວກນີັ້ ໃນເວລາຫຍິບບາດແຜ ຫ ໃຊ້ຜ້າພັນບາດແຜເປັນຕົັ້ນ.
ຂະໜາດທີື່ໃ ຊ້: ສ າລັບໝາໃຫ້ກິນວັນລະ 2-4 ຄັັ້ງ, ດ້ວຍຂະໜາດ 100400 mg
- ຢາ Chlorpromazine hydrochloride: ເປັນຢາສັງເຄາະຂັ້ນມາ ໂດຍ
ມີຊື່ທາງການຄ້າວ່າ: Thorazine ມີລັກສະນະເປັນພກສີຂາວ ຫ ສີຄຣີມ, ຫຼຸດຂົມຈັດ ລິດຂອງຢາຍັງບື່ທັນ
ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ເຊື່ອກັນວ່າ ຢາມີລິດລະງັບ Brain Stem ແລະ ອອກລິດສ່ວນໜ້ອຍກັບ Cerebral
Cortex ແລະ Spinal cord ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ຢາ Chlorpromazine ມີ 4 ຢ່າງຄ:
1. ໃຊ້ຢານີັ້ປະກອບສ່ວນວາງສະຫົບ
 ຢານີັ້ໃຊ້ເປັນ Tranquillzer ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຄວາມເຈັບປວດ
ແລະ ຄວາມລະຄາຍເຄອງ ຕະຫອດຈົນຫຼຸດຈານວນຢາສະຫົບ ແລະ ຢາ Analgesic ລົງໄດ້ເຖິງ 50
ແລະ ປ້ອງກັນເຫດການຮ້າຍແຮງໃນລະຫວ່າງເລີື່ມສະຫົບ ຫ ໄລຍະການຟັ້ນຈາກການສະຫົບ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ານການໃຊ້ Barbiturate ເປັນຢາສະຫົບ
 ເມື່ອໃຊ້ຢາສະຫົບເລັກນ້ອຍ ພິດເກີດຈາກຢາສະຫົບ ກື່ຫຼຸດລົງ
ດ້ວຍ, ອັນນີັ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫາຍ ສາລັບການຜ່າຕັດສັດທີື່ອ່ອນແອ
 ເມື່ອໃຊ້ຢານີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີນັ້າມູກ, ນັ້າລາຍໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ສັດບື່
ສາລັກ ແລະ ປ້ອງກັນການຕາຍໄດ້
 ຢານີັ້ສາມາດປ້ອງກັນການຊ໋ອກ ເນື່ອງຈາກການຜ່າຕັດໄດ້ ຢານີັ້
ສາມາດຫ້າມຮາກໄດ້
 ຢານີັ້ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນຜ່ອນຄາຍ
ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການຜ່າຕັດຊ່ວງ
ທ້ອງ ຫ ການດງກະດູກໃຫ້ເຂົັ້າໂບກໄດ້ງ່າຍຂັ້ນ. ນອກນີັ້ ຍັງມີຂັ້ດຫ
ີ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ມີພິດໜ້ອຍກວ່າການໃຊ້
Morphine ແລະ ບື່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈາເຊື່ອມ
2. ໃຊ້ເປັນຢາຊ່ວຍຄວບຄຸມສັດ
ເຮັດໃຫ້ສັດພະຍົດ ແລະ ສັດທີື່ແຫ ກາຍເປັນສັດທີື່ຄຸ້ນ ເໝາະສາລັບ
ໃຊ້ກັບສັດນ້ອຍ ໃນເວລາຂູດແຂ້ວ, ຂູດບາດແຜ, ການກວດດ້ວຍການຄາທ້ອງ, ການຖ່າຍ X-ray, ຜ່າຕັດ
ຝີ ແລະ ອື່ນໆ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີປະໂຫຍດຫາຍສາລັບສັດປ່າໃນສວນສັດ ເຊັື່ນ: ໃຊ້ຄວບຄຸມເສອດ້ວຍຂະ
ໜາດ 4 mg/ນັ້າໜັກ 1 Kg, ໝີ 2.5 mg/ນັ້າໜັກໂຕ 1 Kg, ຄວາຍ 2.5 mg/ນັ້າໜັກໂຕ 1 Kg
3. ໃຊ້ເປັນຢາປິື່ນປົວພະຍາດ
ໃນສັດບື່ຄ່ອຍໃຊ້ກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ໃນຄົນ ແຕ່ກື່ມີໃຊ້ກັນໃນເວລາ
ຈະຈູງສັດ ໂດຍໃຫ້ຢາວັນລະ 30 mg ແລ້ວຕື່ມາຫຼຸດລົງ 10 mg/ວັນ ປະມານ 3 ອາທິດ ຫ ບາງເທື່ອກື່ໃຊ້
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ກັບແມ່ມ້າທີື່ບື່ຍອມໃຫ້ລູກກິນນົມ ໂດຍໃຫ້ຂະໜາດ 1 mg/ນັ້າໜັກໂຕ 1 Kg ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໃຊ້ກັນການ
ເຫົື່າຫອນຂອງໝາໄດ້ອີກດ້ວຍ
4. ໃຊ້ປິື່ນປົວສະເພາະພະຍາດບາງຢ່າງ
ເຊັື່ນພະຍາດຜິວໜັງທີື່ມີຜື່ນຄັນ ໂດຍໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາອື່ນ ແລ້ວໃຊ້
ປິື່ນປົວພະຍາດອື່ນໆໄດ້ ເຊັື່ນ:
 ພະຍາດບາດທະຍັກ ໃນສັດໃຫຍ່ ດ້ວ ຍຂະໜາດ ວັນ ລະ 1-2
mg/ນັ້າໜັກ 1 Kg, ຫ ຈະໃຫ້ 250 mg, ມັ້ລະ 2 ຄັັ້ງ
 ໃຊ້ປິື່ນປົວພະຍາດ SpasmodiCColic ໃນມ້າ ດ້ວຍຂະໜາດ
1.5 mg/ນັ້າໜັກໂຕ 1 Kg ໂດຍສັກເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນ ອາການຈະດີຂັ້ນພາຍໃນ 20 ນາທີ
 ໃຊ້ແກ້ອາການຊັ ອກ (Shock) ທີື່ເກີດຈາກອາຫານຕິດຄ ຂອງ
ງົວ ໂດຍສັກຢານີັ້ເຂົັ້າກ້າ ມຊີັ້ນດ້ວຍຂະໜາດ 250-500 mg ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງສັດ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງ
ເພາະຢານີັ້ມີພິດຕື່ຕັບ
 ໃຊ້ເປັນຢາຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີັ້ນ ສາລັບງົວທີື່ເກີດກະດູກໄຫື່ເຄັ້ອນ
ດ້ວຍຂະໜາດ 1 g/ນັ້າໜັກໂຕ 1,000 Kg, ສາລັບຂະໜາດຢາທົື່ວໄປ:
ສາລັບສັດນ້ອຍໃຫ້ກິນ: 4-5 mg/Kg/ມັ້ ຫ ສັກ 2.5 mg/Kg
/ມັ້, ສາລັບໃຫ້ກິນເປັນ Sedation
ສາລັບໃຊ້ເປັນ: Premedicatio ໃນສັດນ້ອຍ ໃຊ້ສັກ 2 mg/
Kg ຈະໃຊ້ສັກກ້າມຊີັ້ນ ຫ ເສັັ້ນກື່ໄດ້
ສາລັບສັດໃຫຍ່ ໃຊ້ເພື່ອເປັນ Sedation ຫ Premedication
ໃຊ້ສັກ 1 mg/Kg
ສາລັບໝູໃຊ້ເປັນ Sedation ຫ Premedication ດ້ວຍຂະ
ໜາດ 2 mg/Kg ສ່ວນຄວາມເຂັັ້ມຂອງນັ້າຢາ ສາລັບສັດໃຫຍ່ແມ່ນ 5 Solution ສາລັບສັດນ້ອຍແມ່ນ
2.5 ສາລັບສັກກ້າມຊີັ້ນ, ຖ້າສັກເຂົັ້າເສັັ້ນແມ່ນ 0.5 ກ່ອນຈະເຮັດການໃດໆ ຄວນລຖ້າໃຫ້ສັດສະ
ຫົງບເສຍກ່ອນ ຄ: 10 ນາທີ ຫັງຈາກສັກເຂົັ້າເສັັ້ນ ຫ 30 ນາທີ ຫັງຈາກສັກກ້າມຊີັ້ນ ຖ້າໃຫ້ກິນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ
ເຖິງ 3 ຊົື່ວໂມງ
ນອກຈາກຢາ Chlorpromazine ທີື່ກ່າວມານີັ້ ກື່ຍັງມີຕົວຢາ
ອື່ນທີື່ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງດຽວກັນ ເຊັື່ນ: ຢາ Promazine, Mepazine, Rauwolfia ເປັນຕົັ້ນ
2.2.2 ໝວດທີ 2
Narcotic: ໝາຍເຖິງຢາທີື່ໄປລະງັບ ຫ ສະຫງົບປະສາດສ່ວນກາງ ເຮັດໃຫ້ສັດນອນ
ຫັບສະໜິດ ແລະ ປຸກໃຫ້ຕື່ນຍາກ ເມື່ອໝົດລິດຢາແລ້ວ ຈິງື່ ກັບຄນສູ່ສະພາບເດີມ, ຖ້າໃຫ້ຢາບື່ເຖິງຂະໜາດ
ຫ ເປັນ Narcotic ຢ່າງອ່ອນ ຖ້າເຮັດໃຫ້ມີສຽງດັງ ຫ ອກກະທກ ຈະເຮັດໃຫ້ຕື່ນຕົກໃຈຢ່າງແຮງ ແລະ
ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້, ຢາທີື່ໃຊ້ເປັນ Narcotic ທີື່ຄຸ້ນເຄີຍໄດ້ແກ່:
 ກັນຊາ: (Cannabis indica ຫ indian hemp): ເຊິື່ງໄດ້ມາຈາກດອກ
ກາງຂອງ Cannabis sativa ໃນອັງກິດເພິນ
ື່ ໃຊ້ Solid extract ຂອງກັນຊາໃສ່ໃນ Capsule ຈານວນ
8 - 15 g ໃຫ້ມ້າກິນ, ໃຊ້ເປັນ Hypnotic. ໃນອາເມລິກາໃຊ້ Fluid extract ແລ້ວສັກເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດ
ເພື່ອເປັນຢາສະຫົບ ແຕ່ປະຈຸບັນນີັ້ບື່ມັກໃຊ້ກັນແລ້ວ ເພາະມີຢາໂຕອື່ນທີື່ດີກວ່າ
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 ຝີນ
ື່ (Opium): ຝີື່ນດີບເປັນຢາທີື່ມີມາແຕ່ບູຮານຄ: ຮູ້ຈັກໃຊ້ເປັນຢາແກ້ອາການ
ເຈັບປວດມາຕັັ້ງແຕ່ 857 ປີກ່ອນ ພສ ເຊິື່ງໄດ້ມາຈາກເປອກດອກຝີື່ນທີື່ບື່ທັນແກ່, ຝີື່ນມີ Morphine ຢູ່ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 9.5 ຫ ປະມານ 10 ແລະ Alkaloid ໂຕອື່ນອີກຫາຍຢ່າງ ລິດຂອງຝີື່ນເປັນທັງ Sedative ກັບ
ລາໄສ້ ມີສອງຢ່າງຄ: ຝີື່ນຝົງ ແລະ ນັ້າທິງເຈີ
ຂະໜາດຢານັ້າ Tincture of Opium ທີື່ມີ Morphine 1 ແມ່ນ:
ມ້າ
30 - 80 CC
ງົວ
60 - 120 CC
ແກະແບ້
6 - 20 CC
ໝາ
0.3 - 2 CC
ຂະໜາດຂອງຢາຝີື່ນ ຝີື່ນຜົງທີື່ມີ MorPhine 10 ຄ:
ມ້າ
3-8g
ງົວ
6-12g
ແກະແບ້ 0.5-2g
ໝູ
0.3-1g
ໝາ
0.3-1g
 Morphine ເປັນຢາທີື່ອັນຕະລາຍ, ອອກລິດບື່ແນ່ນອນ ທາອິດຈະອອກລິດກະ
ຕຸ້ນ ຕື່ມາຈິື່ງເປັນຢາລະງັບ ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບໝາ, ບື່ເໝາະກັບແມວ ເພາະຈະອອກລິດກະຕຸ້ນຫາຍກວ່າ
ລະງັບ ໃນໝານັັ້ນ ຈະອອກລິດໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເກີດການກະຕຸ້ນຂນ
ັ້ ກ່ອນ ຫັງ
ຈາກນັນ
ັ້ ຈິື່ງເກີດການລະງັບ ເພິື່ນນິຍົມໃຊ້ Morphine ຢູ່ໃນ 3 ຈຸດປະສົງ ຄ:
1) ໃຊ້ເປັນ Premedication ໃນໝາ ເພາະມີຜົນເປັນ Anagsic ທີື່ດີ ແລະ
ຍັງມີລິດເປັນ Narcotic ຈິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການສະຫົບຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆໄປ ບື່ວ່າຈະເປັນການວາງ
ສະຫົບ, ພວກຢາດົມ ຫ ບື່ກື່ຕາມ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການຕື່ນເຕັັ້ນທີື່ເກີດຈາກການພັ້ນການ
ສະຫົບໄດ້ ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ Morphine ກື່ຈະບື່ເປັນ Narcotic ທີື່ດີເລີດ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ອາການຮາກ, ນັ້າລາຍໄຫ, ທ້ອງຜູກເປັນຕົັ້ນ
ຂະໜາດຂອງຢາທີື່ແນະນາໃຫ້ໃຊ້ ຄ: ສັກເຂົັ້າກ້ອງໜັງ 0.66 mg/Kg ຈະ
ສະຫົບພາຍໃນ 30-45 ນາທີ
2) ໃຊ້ເປັນ Sedation ລາໄສ້ຄ: ໃຊ້ Morphine ປະສົມກັບຢາແກ້ອາການ
ຖອກທ້ອງໃນສັດ ເຊັື່ນ: Chlorodyne ເຊິື່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງ Chlorform ແລະ Morphine ໂດຍມີ
Morphine hydrochloride ຢູ່ 0.229, ເພິນ
ື່ ມັກໃຊ້ຢານີັ້ປະສົມກັບ Kaolin, ສີສຽດ ຫ ຂີງສາລັບ
ແກ້ຖອກທ້ອງໃນງົວ, ມ້າ ແລະ ໝາ ເປັນຕົັ້ນ, ໂດຍໃນ ງົວ, ມ້າ ໃຊ້ 30-60 CC, ລູກມ້າ ແລະ ລູກງົວ
15-30 CC ແລະ ໝາ 0.3-15 CC
3) ໃຊ້ເປັນຢາລະງັບການໄອ (Cough Sedation) ໃນກລະນີທີື່ເປັນພະ
ຍາດ Bronchopneumonia
ຂະໜາດຢາ: ສາລັບໝາໃຊ້ເກອ Morphine ສັກເຂົັ້າກ້ອງໜັງ 5-10 mg
ເພື່ອເປັນ Narcosis ແລະ ໃຊ້ຂະໜາດ 0.14-0.6 g ເພື່ອເປັນ Sedation ໃນມ້າ ແລະ ງົວ. ສ່ວນແກະ
ແບ້ ແລະ ໝູ ແມ່ນ 30-60 mg
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ສາລັບຢາ Morphine hydrochloride ທີື່ເປັນນັ້າ ເຊິື່ງມີ Morphine ຢູ່
ໃນ 1 ໃຊ້ໃຫ້ກິນແກ້ອາການຖອກທ້ອງ ດ້ວຍຂະໜາດ: ມ້າ ແລະ ງົວ 15-60 CC, ແກະແບ້ 2-8 CC,
ໝູ 0.3-1.3 CC ຈາໄວ້ວ່າ ຢາທີື່ດີກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້ ຫ້າມໃຊ້ກັບແມວເປັນເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້
ແມວເກີດອາການຊັກ ແລະ ຕາຍໄດ້
ສາລັບອາການຂ້າງຄຽງ ຫ ອາການເປັນພິດ ທີື່ເກີດຈາກຝີື່ນບື່ຄ່ອຍມີ ຖ້າເກີດ
ມັກຈະເກີດກັບສັດໄຂ່ຫັງພິການ ຫ ສັດທີື່ເປັນ Toxemia ວິທີແກ້ພິດຂອງ Morphine ຄ ໃຫ້ກິນກົດ
ແທນນິກ ຫ ດ່າງທັບທິມ 2 ຫ ສີດ Nalorphine hydrobromide ດ້ວຍຂະໜາດ 10-40 mg
2.2.3 ໝວດທີ 3
Analgesic: ໝາຍເຖິງຢາລະງັບຄວາມເຈັບປວດ (Pain Killer) ຢານີັ້ຈະອອກລິດ
ຕື່ປະສາດສ່ວນກາງ ຫ ຕາມລະບົບຕ່າງໆ ມັນສາມາດບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດທີື່ຮຸນແຮງ ຢາໃນໜວດນີັ້ມີຢູ່
ຫາຍໝູ່ ຄ:
- ໝູ່ຝີື່ນ ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນ ເຊັື່ນ: Codeine Phosphate. Hydromor
phone Hydrochloride, Oxymorphone hydrochloride ແລະ Etorphine hydrochloride
- ໝູ່ຢາສັງເຄາະຂັ້ນແທນຝີື່ນ ເຊັື່ນ: Pethidine hydrochloride
- ໝູ່ກ໊າສທີື່ໃຊ້ເປັນຢາສະຫົບ ເຊັື່ນ: Nitrous oxide ແລະ Trichlorethylene
- ໝູ່ຢາ Salycylic Acid ແລະ Para-amino phenol ອະນຸພັນຂອງມັນ
ເຊັື່ນ: Acetaminophen, Aminopyrine, Phenacetin ແລະ Phenylbutazone ຢ່າງໃດກື່ຕາມ
ຢາທີື່ໃຊ້ໃນທາງສັຕະວະແພດ ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ແກ່:
1. ຢາ Pethidine hydrochloride
ຢາພວກນີັ້ມີລັກສະນະເປັນຝົງສີຂາວ ໂດຍໄດ້ມາຈາກການສັງເຄາະ ມີກິື່ນເລັກ
ນ້ອຍ, ມີຫຼຸດຂົມ ແລະ ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້ດີ ບື່ຄ່ອຍລະລາຍໃນ Solvent ລິດຂອງຢາ Pethidine ນີັ້ເປັນ
ຢາຄ້າຍກ້າມຊີັ້ນລຽບ (Smoth muscle relaxant) ທາອິດຢາຈະອອກລິກເປັນ Antispasmodic ຫ
Spasmolytic ຕື່ມາຈິື່ງເປັນ Analgesic ສາລັບການອອກລິດແບ່ງອອກໄດ້ 3 ລັກສະນະ ເຊັື່ນ:
 ອອກລິດເປັນ Analgesic ຄ ໃຫ້ໝາກິນຢານີັ້ ຈະອອກລິດຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມເຈັບປວດໄດ້ດີພາຍໃນ 45 ນາທີ ແລະ ຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 4-6 ຊົື່ວໂມງ ຖ້າສັກເຂົັ້າກ້ອງໜັງຈະອອກລິດ
ພາຍໃນ 20 ນາທີ ແລະ ຢູ່ໄດ້ນານ 3-4 ຊົື່ວໂມງ ຖ້າສັກເຂົັ້າແມວຈະອອກລິດໄດ້ພາຍໃນ 30-60 ນາທີ
 ອອກລິດເປັນ Antispasmodic ຫ Spasmolytic ປະກົດວ່າ ລິດຂອງ
ຢານີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນລຽບເຊັື່ນ: ກ້າມຊີັ້ນມົດລູກ, ລາໄສ້ອ່ອນ, ລາໄສ້ໃຫຍ່, ພົກຍ່ຽວ, ຫອດລົມ ຢ່ອນ
ຕົວ
 ອອກລິດເປັນ Sedation ຢ່າງອ່ອນ ຖ້າຈະທຽບກັບລິດຂອງ Morphine
ຖ້າໃຫ້ປະລິມານຫາຍ ຈະເກີດ hypnosis
ການໃຊ້: ຂັ້ດີຂອງຢານີັ້ດີກວ່າ Morphine ຄ: ຢານີັ້ໃຊ້ເປັນ Analgesic ໃນ
ແມວໄດ້ ແລະ ບື່ເຮັດໃຫ້ຮາກລິດຢູ່ໄດ້ດົນ, ຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ໄວກວ່າ ຈິງື່ ເຮັດໃຫ້ສັດເກີດ
ອາການທອ້ງຜູກ ນອກນີັ້ຢາຍັງເປັນໄດ້ທັງ Sedation ແລະ Antispasmotic ເພິື່ນມັກໃຊ້ກ່ອນການ
ວາງຢາສະຫົບໃນໝາ ແລະ ແມວ ໄດ້ຜົນດີ ແລະ ຍັງມີຜູ້ຄົັ້ນພົບວ່າ ເພິນ
ື່ ໃຊ້ຢານີັ້ຮ່ວມກັບ Pento
barbitone Sodium ໃນໝານັັ້ນ ປອດໄພດີກວ່າການໃຊ້ Ether ເພື່ອຫຼຸດຈານວນຢາສະຫົບ ແລະ ປ້ອງ
ກັນການຕື່ນຕົກໃຈຫັງການຟັ້ນສະຫົບ

14

ຂະໜາດຂອງຢາ:
 ມ້າ ແລະ ງົວ ໃຊ້ 200 mg/100 Kg ໂດຍສັກເຂົັ້າໃຕ້ຜີວໜັງ ຫ ສັກເຂົັ້າ
ກ້າມຊີັ້ນ




ໝູໃຊ້ 3-5 mg/Kg ໂດຍສັກເຂົັ້າໃຕ້ຜີວໜັງ ຫ ສັກເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນ
ສາລັບໝາ ໃຊ້ 10 mg/Kg ໂດຍໃຫ້ກິນ ຫ ສັກເຂົັ້າກ້ອງໜັງ
ສ່ວນແມວ ແມ່ນໃຫ້ກິນ 25 mg/Kg ຫ ສັກເຂົັ້າກ້ອງໜັງດ້ວຍຂະໜາດ

4-10 mg/Kg
2. ຢາ Methadone hydrochloride (Amidonedolophine)
ຢານີັ້ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ປວດໄດ້ດີ ມີລິດແຮງກວ່າ Morphine 3 ເທົື່າ ແລະ ແຮງ
ກວ່າ Pethidine ຫາຍເທົື່າ
ການໃຊ້: ໃນທາງສັດຕະວະແພດໃຊ້ Methadone ເປັນ Premedecation
ກ່ອນວາງຢາສະຫ ົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ Barbiturate ເປັນຢາສະຫ ົບ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ການຜ່າ ຕັດ
ດາເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ຫຼຸດປະລິມານການໃຊ້ຢາສະຫົບລົງເຄີື່ງໜື່ງ
ຢານີັ້ສ າລັບໝາ ແມ່ນໃຫ້ກ ິນ 68 mg/Kg ຫ ສັກ ເຂົັ້າກ້ອງໜັງ 46 mg/Kg
ແລະ ສັກເສັັ້ນ 24 mg/Kg
3. Etorphine hydrochloride (M-99, Oripavine)
ມີລິດແຮງກວ່າ Morphine 10,000 ເທົື່າ, ເພິື່ນຈິື່ງແນະນາໃຊ້ກັບສັດປ່າກັນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະລິດແຮງຫາຍ, ການຈັບແຮດທີື່ມີນັ້າໜັກ 2,000 Kg, ຈະໃຊ້ນັ້າຢາພຽງ 1 mg ແລະ
ຊ້າງທີື່ມີນັ້າໜັກ 5,000 Kg, ກື່ຈະໃຊ້ພຽງ 4 mg ເທົື່ານັັ້ນຢານີັ້ຈະ Antagonise ໄດ້ດ້ວຍ Nalorphine
ແລະ Diprenorphine
2.2.4 ໝວດທີ 4
Muscle relaxant: ເປັນຢາທີື່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນຜ່ອນຄາຍ ຫ ຢ່ອນ ການທີື່ເຮັັດໃຫ້
ກ້າມຊີັ້ນຢ່ອນນີັ້ ມີປະໂຫຍດຫາຍໃນການຜ່າຕັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜ່າຕັດໜ້າທ້ອງ ແລະ ກະດູກ ທີື່
ຈິງແລ້ວ ຢາໃນໜວດນີໃັ້ ຊ້ກນ
ັ ຂ້ອນຂ້າງຫາຍໃນການຜ່າຕັດຄົນ ສາລັບໃນທາງສັດຕະວະແພດມີໃຊ້ກັນສະ
ເພາະສັດນ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ເພື່ອການປັ້າມ້າ ໂດຍບຕ
ື່ ້ອງໃຊ້ຢາສະຫົບ, ຢາຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີັ້ນມີຢູ່ 3 ໝູ່ ຄ:
1) ໜູ່ທີ 1: ຢາ Competetion blocking abent ເຊິື່ງເປັນຢາທີື່ເຂົັ້າໄປເຂົັ້າແຍ້ງ
ຊີງບ່ອນຈັບຂອງ Acetyl choline ເຊິື່ງເປັນສານເຄມີທີື່ມີຄວາມສາຄັນສາລັບການນາກະແສປະສາດຂອງ
ກ້າມຊີັ້ນ ຢາພວກນີັ້ທີື່ສາຄັນໄດ້ແກ່: Tubocurarine, Gallamine ແລະ Pancuronium ຕົວຢ່າງທີື່
ມັກໃຊ້ໄດ້ແກ່:
1. Tubocurarine hydrochloride (ຢາໜ້ອງທີື່ໃຊ້ທາລູກສອນ) ຈະ
ອອກລິດຕື່ສ່ວນເຊື່ອມຂອງເສັັ້ນປະສາດກ້າມຊີັ້ນລາຍ ເຮັດໃຫ້ Tone ຂອງກ້າມຊີັ້ນຫຼຸດລົງ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ
ກື່ຈະເປັນອາມະພາດ, ໂດຍເລີື່ມຈາກຕາກ່ອນ, ຕື່ມາແມ່ນກ້າມຊີັ້ນໜ້າ, ຄ, ຂາ, ທ້ອງ, ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ
ກະບັັ້ງລົມຕາມລາດັບ
ການອອກລິດໄວຫາຍຄ ພາຍຫັງສັກຢາເຂົັ້າໄປພຽງ 1 ນາທີ ແລະ ຢູ່ໄດ້
ປະມານ 45 ນາທີ ອາການຂ້າງຂອງຢາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ Histamine ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນ
ເລອດຕື່າ, ມີຂີັ້ມູກ, ນັ້າລາຍ ແລະ ການຈັງຂອງຫອດລົມ, ສາລັບວິທີການປິື່ນປົວແມ່ນໃຊ້ Antihistamin
ຫ ໃສ່ທື່ຢາງແຍ່ຫອດລົມ, ຖ້າໃຊ້ເກີນຂະໜາດສັດຈະຕາຍ
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ການໃຊ້: ມັກໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາສະຫົບສະເໝີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜ່າຕັດ
ຊ່ອງທ້ອງ, ປິື່ນປົວກະດູກຫັກ, ການຜ່າຕັດທີື່ທວານ ຫ ການປິື່ນປົວບາດທະຍັກໃນໝາ ແລະ ມ້າອີກດ້ວຍ.
ການໃຊ້ສ່ວນຫາຍແມ່ນໃຊ້ໃນຮູບນັ້າມັນ 3 ໂດຍສັກເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນ ຈະມີລິດຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 24 ຊົື່ວໂມງ,
ໂດຍລິດໄລ່ຂະໜາດຢາບື່ເກີນ 12.5 mg/500 Kg, ລູກງົວ, ລູກແກະ ແລະ ໝູ 0.075 mg/Kg, ໝາ
ແລະ ແມວໃຊ້ຢາ 0.1-0.2 mg/Kg. ໝາຍເຫດ: ຖ້າໃຊ້ຮ່ວມກັບ Ether ຕ້ອງຫຼຸດຂະໜາດລົງ 1/3
2. Dimethyl
Tubocurarine
lodide ຢານີັ້ອອກລິດຄກັບ
Tubocurarine hydrochloride ແຕ່ມີລິດແຮງກວ່າ 6 ເທົື່າ ຖ້າໃຊ້ຢານີັ້ກັບກະຕ່າຍ ແລະ ແມວ, ແຕ່
ຖ້າໃຊ້ໃນຄົນຈະແຮງກວ່າ 3 ເທົື່າ, ຂະໜາດທີື່ໃຊ້ໃຫ້ກິນ ແມ່ນ 1/6 ຂອງ Tubocurarine chloride
2) ໝູ່ທີ 2: ຢາ Depolarising agent: ເປັນສານທີື່ມີຄວາມສາມາດ
Depolazie ຢູ່ Neuromuscular Junction ໄດ້ສານເຫົື່ານີັ້ ກື່ຈະໄປກະຕຸ້ນຂັ້ນກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ແຮງກະ
ຕຸ້ນທີື່ຈະເກີດຂັ້ນຕື່ໄປຖກປິດກັັ້ນ. ຢາພວກນີັ້ໄດ້ແກ່: Decamethonium, Suxamethonium. ສາລັບ
ຢາໝູ່ທີ 1 ແລະ 2 ຈະອອກລິດຂັດແຍ່ງກັນ ແລະ ບື່ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັນ
ຕົວຢ່າງ ຢາທີື່ໃຊ້ໄດ້ແກ່: Suxamethonium Chloride (SuCCinyl
Choline Chloride)
ການໃຊ້
 ໃຊ້ກັບສັດນ້ອຍເພື່ອເປັນບ່ອນຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີັ້ນ ໃນການຜ່າຕັດທຸກຊະ
ນິດ ເຊັື່ນ: ການກວດ X-ray ຫ Endotracheal Intubation ຫ ການຜ່າຕັດນ້ອຍ ຕະຫອດຮອດການ
ຄາທ້ອງ ແລະ ການຜ່າຕັດກະດູກ, ຊ່ວງເອິກ
 ສາລັບສັດໃຫຍ່ ເພິນ
ື່ ມັກໃຊ້ລົັ້ມສັດ (Casting) ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດ
Sedation ກ່ອນ
 ນາໃຊ້ຈັບສັດປ່າ ໂດຍບັນຈຸໃສ່ໃນລູກປນ
ຂະໜາດ ແລະ ການໃຫ້ຢາ: ຢາທີື່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນຢ່ອນໂຕ ສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະ
ສັກເຂົັ້າເສັັ້ນ ຫ ກ້າມຊີັ້ນ ໂດຍໃຊ້ຂະໜາດດັື່ງນີັ້:
 ມ້າ
6.5 – 8.5 mg/Kg
 ງົວ
0.8 -1.06 mg/50 Kg
 ໝູ
1 mg/18 Kg ໃຫ້ຊັ້າໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
 ໝາ 0.06 - 0.15 mg/50 Kg
 ແມວ
1 mg/100 Kg ໃຫ້ຊັ້າໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
3) ໝູ່ທີ 3: ຢາ Spinal cord depressant ເປັນຢາກົດ lower motor
neurone ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ນາກະແສະປະສາດໄປຫາກ້າມຊີັ້ນ ເຊິື່ງ Neurone ພວກນີັ້ຢູ່ທີື່ Anterior horn
ຂອງ Spinal cord. ຢາພວກນີັ້ໄດ້ແກ່: Mephenesin.
 Mephenesin ເປັນຢາ Depressant ໄຂສັນຫັງ ແລະ Muscle
Relaxant ໂດຍມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ Spinal reflex ຫ ການກະຈາຍຂອງ Impulse ທີື່ Spinal cord
ຫຼຸດລົງ. ຖ້າສັກເຂົັ້າເສັັ້ນຈະອອກລິດໄວ ແລະ ຢູ່ໄດ້ດົນປະມານ 30 ນາທີ ຖ້າໃຫ້ກິນຈະຢູ່ໄດ້ 2 ຊົື່ວໂມງ.
ການໃຊ້: ໃຊ້ເປັນຢາ Muscle Relaxant ໃນໝາ, ແມວ ແລະ ມ້າ
ລະຫວ່າງການວາງຢາສະຫົບ ເຊິື່ງມັນສາມາດຫຼຸດປະລິມານຂອງຢາສະຫົບທີື່ໃຊ້ນັັ້ນລົງໄດ້ 1/3-1/2 ເທົື່າ
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ຂະໜາດຢາ: ໝາ, ແມວ 22 mg/Kg ໂດຍສັກເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດ ຫ ໃຫ້ກິນ
0.5-1g/ມັ້ໆລະ 3 ເທື່ອກື່ໄດ້
ອາການຂ້າງຄຽງ: ປວດຮາກ ຖ້ານັ້າຢາແຮງກວ່າ 5 ສັກເຂົັ້າເສັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດ Intravascularhaemolysis ຫ ເກີດ haemoglobinuria ຫ ເກີດ Venous thrombosis.
ຖ້າໃຫ້ກິນເກີນຂະໜາດ ລະບົບຫາຍໃຈຈະບື່ເຮັດວຽກ, ຫົວໃຈອັດຕັນ ແລະ ຄວາມດັນເລອດຕື່າ. ການແກ້
ອາການຂ້າງຄຽງແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ການຊ່ວຍຫັນໃຈທຽມ ແລະ ສັກ Methyl amphetamine ປະມານ 15
mg ເຂົັ້າເສັນເລອດ
2.2.5 ໝວດທີ 5
Anaesthetic: ຄຢາທີື່ໝົດຄວາມຮູ້ສກ ຖ້າເປັນສະເພາະແຫ່ງເອີັ້ນວ່າ: ມນ ຖ້າເປັນ
ຊະນິດທົື່ວຮ່າງກາຍ ເອີັ້ນວ່າ: ຢາສະຫົບ, ຢາສະຫົບທີື່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນນີັ້ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ:
1) ກຸ່ມທີ 1:
ຢາ Chloral hydrate
ລັກສະນະຂອງຢາ ເປັນພກສີຂາວ, ມີກິື່ນຂີວໝາກແຕງ ແລະ ລະລາຍໃນນັ້າເຫົັ້າ
ແລະ Solvent ອື່ນໄດ້ດີ
ລິດຂອງຢາ
 ລິດທົື່ວໄປ: ອອກລິດກົດໜ່ວງປະສາດສ່ວນກາງໃຫ້ສະຫົບ ນອກນີັ້ກື່ຍັງ
ກົດໜ່ວງສູນກາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຫອດເລອດ ຈິື່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັັ້ນຊ້າ, ຄວາມດັນຂອງເລອດ
ຕື່າ ຖ້າຢາບເື່ ຖິງຂັັ້ນສະຫົບຈະມີລິດເປັນຢາຫຼຸດຄວາມເຈັບປວດໄດ້
 ລິດສະເພາະແຫ່ງ: ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄອງ ບື່ວ່າຈະໃຫ້ກິນ ຫ ທາພາຍນອກ
ຫ ຢາຮົື່ວອອກໃນຂະນະທີື່ສັກເສັັ້ນເລອດ
ການນາໃຊ້
 ໃຊ້ເປັນ Sedative ທີື່ສະໝອງອ່ອນ ກລະລະນີປິື່ນປົວ Colic ໃນມ້າ
 ເຮັດໃຫ້ເກີດ Basal narcotic ກ່ອນວາງສະຫົບດ້ວຍຢາສະຫົບຊະນິດ
Volatile ຫ ຢາມນ
 ໃຊ້ໃນການສະຫົບ ໂດຍການສັກເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດແຕ່ຢ່າງດຽວ ຫ ໃຊ້ປະສົມ
ກັບ MgSO4 ແລະ Barbitone Sodium ຢານີັ້ບື່ຄວນໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດເອົາລູກອອກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້
ລູກອ່ອນຕາຍໄດ້ ສາລັບໃຊ້ຢາເພື່ອໃຫ້ເປັນ Sedative ນັັ້ນ ເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຫ້ສັດກິນເປັນກ້ອນ ຫ ໃສ່
ໃນນັ້າດື່ມ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ສັດອົດອາຫານ 12-48 ຊົື່ວໂມງ ຫ ໃຫ້ຜ່ານທາງທື່ຢາງກື່ໄດ້ ນອກຈາກນີັ້ຍັງມີ
ປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ເປັນທັງ Central ແລະ Local Sedative ໃຊ້ກັບມ້າທີື່ດຸຮ້າຍ ເຊິື່ງບື່ຍອມໃຫ້ຈັບ
ໃຫ້ຈູງ ແລະ ຍັງໃຊ້ເປັນ Antizymotic ໄດ້ອີກດ້ວຍ
ຂະໜາດຢາໃຊ້ໃຫ້ກິນໃຊ້ເປັນ Sedative
 ມ້າ, ງົວ 15-45 g/50 Kg
 ແກະ ແລະ ໝູ 2-4 g/30 Kg
 ໝາ 0.3-1 g/10 Kg
 ແມວ 0.12-0.6 g/5 Kg
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ຢາ Pentobarbitone (Pentobarbital)
ຈັດເປັນກຸ່ມຢາທີື່ອອກລິດປານກາງ ມີລັກສະນະເປັນພກສີຂາວ, ລະລາຍໃນນັ້າ,
ມີລດ
ົ ຂົມ, ດູດຊມໄດ້ໄວ ໃນທາງສັດຕະວະແພດໃຊ້ຢານີັ້ເປັນຢາສະຫົບ ແລະ ຢາແກ້ພິດ ແລະ ຍັງທາລາຍ
ສັດ ເຊັື່ນ: ໝາ ແລະ ແມວ ໂດຍການສັກເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດ ແລະ ຊ່ອງທ້ອງດ້ວຍນັ້າຢາ ເຊິື່ງນັ້າຢາ 195
mg/CC ໃຊ້ຢານີັ້ 2 CC/3 Kg
ການໃຊ້ ແລະ ຂະໜາດ
 ໃຊ້ເປັນ Hypnotic ໂດຍໃຊ້ໃຫ້ກິນສາລັບໝາແມ່ນ 100-200 mg
 ໃຊ້ເປັນຢາສະຫົບທົື່ວໄປ ໂດຍການສັກເຂົັ້າເສັັ້ນຊ່ອງທ້ອງ ຫ ໃຫ້ກິນດ້ວຍ
ຂະໜາດໝາ 25 mg/Kg ໂດຍຊັື່ງນາັ້ ໜັກຕົວຈິງ ຫ້າມກະຕວງ
Thiotone Sodium
ຄຸນລັກສະນະເປັນເກອສີເຫອງອ່ອນ, ມີລົດຂົມ ສ່ວນຫາຍແມ່ນມີອັດຂາຍໃສ່
ແກ້ວ ເຮັດໃຫ້ເປັນສູນຍາກາດດ້ວຍ Nitrogen ເມື່ອປະສົມກັບນັ້າກັື່ນແລ້ວ ຄວນໃຊ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2-3
ຊົື່ວໂມງ ຢານີັ້ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມຢາ Barbiturate ທີື່ອອກລິດສັັ້ນ ເຊິື່ງໄດ້ມາຈາກການສັງເຄາະຂັ້ນ
ການໃຊ້ ແລະ ຂະໜາດ
ໃຊ້ເປັນຢາສະຫົບແບບທົື່ວໄປ ໂດຍການສັກເຂົັ້າເສັັ້ນ ຂະໜາດທີໃື່ ຊ້ມີດັື່ງນີັ້:
 ມ້າໃຫຍ່ແຂງແຮງ
13 mg/Kg
 ງົວໃຫຍ່
11-15.4 mg/Kg
 ແກະ
11-15.4 mg/Kg
 ໝູ
5-25 mg/Kg
 ໝາ ແລະ ແມວ
8-12 mg/Kg
2) ກຸ່ມທີ 2:
Volatile anesthetic ຢາສະຫົບກຸ່ມນີັ້ເອີັ້ນອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ: ຢາສະຫົບຊະນິດ
ດົມ, ຢາພວກນີັ້ເປັນຂອງແຫວທີື່ມີຈຸດຟົດເດອດຕື່າ ແລະ ລະເຫີຍໃນອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນປົກກະຕິ
ອາຍແກ໊ສທີື່ເກີດຂັ້ນ ຈະມີລິດເປັນຢາສະຫົບເມື່ອຫາຍໃຈເຂົັ້າໄປ ຢາພວກນີັ້ໄດ້ແກ່: Chloroform, Vinyl
ether ຫ ເອີັ້ນວ່າ: Fluorethane ຫ Halothane ເປັນຕົັ້ນ
Chloroform ຢານີັ້ມີລັກສະນະເປັນນັ້າ ແລະ ເຫີຍໄດ້ງ່າຍ, ມີກິື່ນຂີວ, ບື່ໄໝ້ໄຟ
ແຕ່ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຖກອາກາດ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອ໊ອກຊີເດຊັນ ຈະກື່ໃຫ້ເກີດອາຍພິດໄດ້
Chloroform ອອກລິດຢູ່ 3 ແບບຄ:
1. ພາຍນອກ: ລ້າງລະລາຍໄຂມັນຕາມຜິວໜັງໄດ້ ຈິງື່ ໃຊ້ເປັນຢາລ້າງຜິວໜັງ
ໃຫ້ສະອາດ, ເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງເຢັນ ແລະ ມນໄດ້ດ້ວຍ ແຕ່ເພິື່ນບື່ນິຍົມໃຊ້ ເພາະມັນຈະອອກລິດລະຄາຍເຄອງ
ປວດແສບຮ້ອນຕຜ
ື່ ິວໜັງໄດ້
2. ພາຍໃນ: ມີລິດຂັບນັ້າລາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນອາການທ້ອງປັັ້ນ Bacteriostati
ແລະ ອອກລິດກົດໜ່ວງສູນກາງປະສາດ ເຮັດໃຫ້ສະຫົບໄດ້
3. ອອກລິດແບບອື່ນໆໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ:
 ລິດລະຄາຍເຄອງເຮັດໃຫ້ນັ້າມູກນັ້າລາຍໄຫ
 ອອກລິດຕື່ລະບົບວົງຈລະຈອນຂອງເລອດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນ
ຂອງເລອດຕື່າ, ເປັນພິດຕື່ກ້າມຊີັ້ນຫົວໃຈ ເປັນຕົັ້ນ
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 ອອກລິດຕື່ລະບົບຫາຍໃຈ: Chloroform ສ່ວນໃຫຍ່ຈະອອກລິດ
ກົດໜ່ວງຕື່ລະບົບນີຫ
ັ້ າຍທີື່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະເລີື່ມສະຫົບ ແລະ ໄລຍະພັ້ນຈາກການສະຫົບ ຖ້າ
ຫາກໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດ ສັດມັກຈະຕາຍ ເນື່ອງຈາກລະບົບຫາຍໃຈຢຸດເຊົາທາງານ
 ອອກລິດຕື່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ: Chloroform ບື່ມັກຈະມີຜົນ
ກະທົບຕື່ລະບົບນີັ້ພເທົື່າໃດແຕ່ມີບາງຄັັ້ງ ອາດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວລາໄສ້ຊ້າລົງ ແລະ ບາງທີກື່ຢຸດເຮັດໃຫ້
ສັດຮາກໄດ້ ເຊັື່ນ: ໝາ ແລະ ແມວ ເປັນຕົັ້ນ ນອກຈາກນີັ້ Chloroform ຍັງເປັນພິດຕື່ຕັບ ແລະ ໄຂ່ຫັງໄດ້
ອີກດ້ວຍ
ການໃຊ້ ແລະ ຂະໜາດຂອງຢາ: ເພິນ
ື່ ໃຊ້ Chloroform ໃນການປິື່ນປົວຫາຍ
ຢ່າງ, ໃຊ້ທາຜື່ນຄັນຕາມຜິວໜັງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດສະເພາະແຫ່ງ
 ໃຊ້ເປັນຢາກັນບູດ, ຮັກສານັ້າຢາ ແລະ ຂອງຫວານຕ່າງໆ
 ໃຊ້ຫ້າມຮາກ ໂດຍໃຊ້ Chloroform 1-2 ຢອດ ປະສົມໃນນັ້າໃຫ້ມ້າກິນ
 ແກ້ຈຸກສຽບ
 ແກ້ຖອກທ້ອງ
 ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງປາກຂໃນໝາ ຮ່ວມກັບຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕອື່ນ
 ແກ້ອາການຈັງທີື່ເກີດຈາກພິດຂອງເຊັ້ອພະຍາດບາດທະຍັກ
 ໃຊ້ເປັນຢາສະຫົບ
ຂະໜາດຢາ
 ໃຫ້ກິນເປັນຢາສະຫົບ ມ້າ 4-8 CC/10 Kg
 ງົວ
8-15 CC/10 Kg
 ແກະແບ້
1-2.5 CC/10 Kg
 ໝາ
0.3-0.6 CC/10 Kg
ໃຊ້ສູບດົມເປັນຢາສະຫົບ
 ມ້າ 30-60 CC ກ່ອນ, ຕາມດ້ວຍ 15-30 CC ແລະ ຕື່ໄປໃຊ້ 4-8 CC
 ງົວ 30 CC, ຕື່ມາ 15 CC ໂດຍຮ່ວມກັບ Local ຫ Regional
anesthetic
 ໝູ 8-15 CC ຕາມດ້ວຍຂະໜາດດຽວກັນດ້ວຍຈາເປັນ
 ໝາ 1-4 CC ໃຫ້ຊັ້າໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
3) ກຸ່ມທີ 3:
ສານທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການມນສະເພາະແຫ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວັດຖຸເຄມີທີື່ໃຊ້ຕື່
ຈຸດປະສົງຢ່າງອື່ນ ແຕ່ມີພິດຕື່ຈຸລັງ ຈະເຮັດໃຫ້ບລິເວນນັັ້ນເກີດອາການມນ ຕົວຢ່າງເຊັື່ນ: Phenol, Lead
Salt, Belladonna, MgSO4 ເປັນຕົັ້ນD ຢ່າງໃດກື່ຕາມຈັດວ່າຢາມນໃນກຸ່ມທີ 2 ຄຢາທີື່ເຮັດໃຫ້ມນ
ໂດຍປະຕິກິລິຍາເຄມີ ເປັນກຸ່ມທີື່ສາຄັນ ແລະ ນາໃຊ້ກັນຫາຍທີື່ສຸດ ແລະ ໃນກຸ່ມນີັ້ ກື່ມີຢາມນມາກມາຍ
ຫາຍຊະນິດ ສະນັັ້ນ ໃນເອກະສານນີັ້ ຂຍົກເອົາແຕ່ໂຕຢາບາງໂຕ ທີື່ນິຍົມກັນຫາຍທີື່ສຸດສະເພາະເຊັື່ນ:
Benzocaine (Anesthesin ຫ Ethyl Aminobenzoate)
ເປັນຜົງຂາວ, ບື່ມີກິື່ນ, ມີລົດຂົມເລັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າການລະລາຍນັ້າໄດ້
ໜ້ອຍຈິງື່ ບື່ໃຊ້ສັກ ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ເປັນຢາທາພາຍນອກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດໃນເວລາຫົວນົມເປັນ
ບາດແຜ, ຜິວໜັງແຕກ, ການອັກເສບທີື່ມີອາການຄັນ, ການໃຊ້ທາພາຍນອກ ສ່ວນຫາຍແມ່ນການນາໃຊ້ໃນ
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ຮູບຂອງ Ointment 5-20 ບາງຄັັ້ງຄາວກື່ຍັງໃຊ້ໃຫ້ກິນໃນເວລາທື່ອາຫານ ແລະ ກະເພາະອາຫານ ຫ ລາ
ໄສ້ປັັ້ນ ເປັນຕົນ
ັ້
ຢາ Procaine hydro Chloride (Novocaine)
ຢານີັ້ເປັນຢາມນ ທີື່ໄດ້ຈາກການສັງເຄາະຊະນິດທາອິດທີື່ດີທີື່ສຸດ ສາລັບໃຊ້ທາງ
ສັດຕະວະແພດ ກ່ອນທີື່ຈະມີການຜະລິດ Lignocaine ທີື່ດີກວ່ານັັ້ນຂັ້ນມາໃຊ້ ແຕ່ມາດຽວນີັ້ກື່ຍັງມີມາໃຊ້
ກັນຢ່າງຫວງຫາຍ ໂດຍສະເພະແມ່ນຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ. Novocaine ມີລັກສະນະເປັນເມັດມະນີບື່ມີສີ,
ບື່ມີກິື່ນ, ລະລາຍນັ້າໄດ້ງ່າຍ ແລະ ທົນຕອ
ື່ ຸນຫະພູມສູງ 100oC
ການນາໃຊ້
ໃຊ້ເປັນຢາມນທີື່ໄດ້ຜົນດີ ຈະອອກລິດພາຍໃນ 5-10 ນາທີ ຖ້າໃຊ້ເປັນນັ້າຢາ
2 ທີື່ມີ Adrenaline ປະສົມຢູ່ນາ 1:100,000 ຈະມີລິດຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 1.5 ຊົື່ວໂມງ, ຖ້າໃຊ້ນັ້າຢາ 2
ສັກເຂົັ້າໄປໃນງົວ ຈະເຮັດໃຫ້ໝົດຄວາມຮູ້ສກ 2 ຊົື່ວໂມງ. ຖ້າໃຊ້ທາພາຍນອກ ຢານີັ້ຈະມີລິດອ່ອນກວ່າ
Cocaine ປະມານ 16 ເທື່ອ ສະນັັ້ນຈິື່ງບື່ເໝາະໃນການທາ, ຢານີັ້ເກອບບື່ລະຄາຍເຄອງເລີຍ ຈິງື່ ສາມາດໃຊ້
ເປັນຢານັ້າ 2-5 ເພື່ອຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ມນ
ສາລັບງົວທີື່ມີນັ້າໜັກ 600 Kg ຖ້າໃຊ້ນັ້າຢາ 1 12-18 CC ຈະເກີດການມນ
ນານເຖິງ 12 ຊົື່ວໂມງ ໂດຍບື່ຕ້ອງການລົັ້ມສັດ ຖ້າເພີື່ມ Adrenalin 1: 50,000 ຫ 1: 100,000 ຈະ
ແກ່ຍາວເຖິງ 24 ຊົື່ວໂມງ

2.3

ໝວດຢາສະຫບ
ົ

Anaesthetic: ຄຢາທີື່ເຮັດໃຫ້ໝົດຄວາມຮູ້ສກ ຖ້າເປັນສະເພາະແຫ່ງເອີັ້ນວ່າ: ມນ ຖ້າເປັນ
ຊະນິດທົື່ວຮ່າງກາຍເອີັ້ນວ່າ: ຢາສະຫົບ ຢານີັ້ໃຊ້ໄດ້ເປັນທັງ Sedative ແລະ Hypnotic ຢາໜວດນີແ
ັ້ ບ່ງ
ອອກເປັນສອງໜູ່ຄ:
- ຢາສະຫົບ General anesthetic
- ຢາມນ Local anesthetic
ຢາສະຫົບຄຢາທີື່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໝົດຄວາມຮູ້ສ ກທັ ງລະບົບ ສາລັບການກວດກາການສະຫົບ
ຂອງສັດຫັງການໃຫ້ຢານັັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການສັງເກດເບິື່ ງທຸກໆພາກສ່ວນ ຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ
ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອສັດນັັ້ນຫາກສະຫົບແລ້ວ ຈະບື່ມີການຕອບສະໜອງ ຫ ໝົດ
ຄວາມຮູ້ສກນັັ້ນເອງ ໂດຍຈະເລີື່ມຈາກຂັ້ 1 ຫາຂັ້ 8 ຕາມລະດັບ ດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
1. ຫູ ຕື່ມາແມ່ນຄາງກະໄຕ ແລະ ລີັ້ນ
2. ຂາໜ້າ
3. ລາໂຕ
4. ຂາຫັງ
5. ຫາງຢ່ອນ
6. ໜັງຕາ
7. ເຫຍື່ອບຸຕາ
8. ຊ່ອງຕາດາ
ສາລັບຂັ້ 1, 6 ແລະ 7 ກວດໂດຍການສາພັດ, ພາກສ່ວນຂັ້ 1 ກວດໂດຍການອ້າປາກ
ແລ້ວດງລີັ້ນ, 8 ກວດໂດຍການໃຊ້ແສງສະຫວ່າງສ່ວນ 2, 3, 4 ກວດເບິງື່ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ສັດເຈັບ ເຊັື່ນ:
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ບີບຫ ຢິກ ທັງໝົດນີັ້ ແມ່ນກວດເບິື່ງຈຸລັງຂອງເຫຍື່ອບຸບຕາ ແລະ ຊ່ອງຕາມຕາດາ ຈະເປັນສິື່ງສາຄັນທີື່ສຸດ
ເພາະວ່າ ຈະເປັນການເຕື່ອນວ່າ ການໃຫ້ຢາສະຫົບນັັ້ນເກີນຂະໜາດ ຫ ບື່ ຖ້າຜິດປົກກະຕິທັງເຫຍື່ອບຸຕາ
ແລະ ຊ່ອງຕາດາຈະເປີດກວ້າງອອກ ນອກຈາກນີັ້ໃນການເຮັດໃຫ້ສະຫົບ ຈະຕ້ອງສັງເກດຈາກການຄວບຄຸມ
ການໃຊ້ອ໊ອກຊີເຈນຂອງຮ່າງກາຍສັດຕື່ມອີກ ເຊັື່ນ: ຖ້າຫາກອ໊ອກຊີເຈນກະຈາຍດີ ເຫຍື່ອເມອກປາກ, ຕາ,
ຊີບພະຈອນ ແລະ ການຫາຍໃຈຈະປົກກະຕິ, ເຫຍື່ອເມອກຈະມີສີຊົມພູ ຖ້າເປັນສີແດງເຂັັ້ມ ຫ ສີກື່າ ຈະບົື່ງ
ບອກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂັ້ນ ອາດຈະມີການອັດຕັນທາງເດີນຫາຍໃຈ ດັື່ງນັັ້ນ ໃນປະຈຸບັນນີັ້ການ
ຜ່າຕັດ ເພິື່ນຈິງື່ ມັກໃຊ້ທື່ຫາຍໃຈແຫຍ່ໃສ່ຫອດລົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມນ
ີ ັ້າມູກ, ນັ້າລາຍໜ້ອຍ ຈິງື່ ຈະບື່ໃຫ້ເກີດ
ອັນຕະລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່ານັ້າໄຫເຂົັ້າປອດ
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ບົດທີ 3
ຢາຂ້າເຊັ້ອ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຊຂ
ື່ ອງຢາຂ້າເຊັ້ອຊະນິດເປັນກົດ, ເປັນດ່າງໄດ້
2. ອະທິຍາຍວິທີການນາໃຊ້ຢາຂ້າເຊັ້ອໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ຄວາມໝາຍຂອງຢາຂ້າເຊອ
ັ້

Disinfectants ແມ່ນສານເຄມີ ທີື່ໃຊ້ຂ້າເຊັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ຂ້າເຊັ້ອຢູ່
ຕາມຄອກສັດ, ອຸປະກອນໃນການລ້ຽງສັດ, ພະຫະນະຂົນສົື່ງສັດ, ໂຮງຂ້າສັດ, ຕະຫອດຮອດສະຖານທີື່
ຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງສັດ. Disinfectants ສ່ວນຫາຍແມ່ນສານເຄມີທາລາຍ Protoplasm
ຂອງແບັກທີເຣຍ ແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ຈຸລັງໄດ້
Antiseptics ແມ່ນສານເຄມີທີື່ຢັບຢັງັ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊັ້ອຈຸລິນຊີ ສ່ວນຫາຍແມ່ນໃຊ້
ກັບເຫຍື່ອເມອກຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ຫ ໃຊ້ທາບາດແຜ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊັ້ອ

3.2

ການຈັດແບ່ງໝວດຂອງຢາຂ້າເຊອ
ັ້
ຢາຂ້າເຊັ້ອທີື່ມັກໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແບ່ງອອກເປັນຫາຍໆໝວດ ເຊິື່ງຈະໄດ້ກ່າວດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
1. ໝວດ Phenol
2. ໝວດ Formaldehyde
3. ໝວດ Chlorine
4. ໝວດ ເຫົັ້າ (Alcohol)
5. ໝວດ Oxidizing agent
6. ໝວດ Iodine
7. ໝວດເປັນກົດ
8. ໝວດເປັນດ່າງ

3.3
ໜາຂັ້ນ
ແລະ ຕາຍ

ລິດຂອງຢາຂ້າເຊອ
ັ້
ໃນການຂ້າເຊັ້ອຂອງສານສີ ສ່ວນໃຫຍ່ສີຈະຖກດູດຕາມພະນັງຈຸລັງຂອງເຊັ້ອ ເຮັດໃຫ້ພະນັງຈຸລັງ
ແລ້ວຈະຖກກີດກັັ້ນການສ້າງອາຫານຂອງມັນ ໃນທີື່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອບສ
ື່ າມາດຂະຫຍາຍຕົວ
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3.4

ຄຸນສົມບັດຂອງຢາຂ້າເຊອ
ັ້
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາຂ້າເຊັ້ອທີື່ດີ ມີຄ:
1. ມີລິດຂ້າເຊັ້ອໄດ້ດີ
2. ບເື່ ຮັດໃຫ້ເກີດລະຄາຍເຄອງ, ປວດແສບ, ປວດຮ້ອນ
3. ມີພິດໜ້ອຍ
4. ດູດຊມໄດ້ດີ
5. ໃຊ້ກັບແຜທີື່ມີໜອງ ຫ ເນັ້ອເຫຍື່ອຕາຍ ກື່ສາມາດອອກລິດໄດ້
6. ບື່ລົບກວນການຫາຍດີຂອງບາດແຜ
7. ບື່ໄປລົບກວນຈຸລັງປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ
8. ລາຄາບື່ແພງ ແລະ ຫາໄດ້ງ່າຍ
9. ບື່ກັດເຄື່ອງມ ຫ ໂລຫະ
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ບົດທີ 4
ຢາຕ້ານເຊັ້ອ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຫັກການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອໄດ້
2. ບອກຊື່ຢາຕ້ານເຊັ້ອໄດ້
3. ອະທິບາຍວິທີການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອເຂົັ້າໃນການປິື່ນປົວສັດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຫກ
ັ ການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊອ
ັ້

ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ຄກຸ່ມສານທີື່ສັບສົນພວກໜື່ງ ເຊິື່ງຖກຜະລິດຂັ້ນມາຈາກເຊັ້ອຈຸລິນຊີ ທີື່ກາລັງຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ເຊິື່ງສານຈະເປັນອັນຕະລາຍ (ທາລາຍ ຫ ຢັບຢັັ້ງ) ຕື່ຈຸລິນຊີຊະນິດຕ່າງໆ
ການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ມີປະໂຫຍດມາກມາຍ ແຕ່ສັງລວມໄດ້ມີຢູ່ 4 ຢ່າງ ຄ:
1. ໃຊ້ໃນການປິື່ນປົວ
2. ໃຊ້ເປັນ Additive (ຂັດຂວາງ ຫ ປະຕິເສດ)
3. ໃຊ້ໃນການຖະໜອມ
4. ໃຊ້ຢາກັບຕົັ້ນພດ
4.1.1 ໃຊ້ໃນການປິນ
ື່ ປົວ
ນັບວ່າຢາຕ້ານເຊັ້ອ ເປັນທາງເລອກໃນການປິື່ນປົວພະຍາດຕິດເຊັ້ອຕ່າງໆ ຢ່າງໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ ຢ່າງໃດກື່ຕາມ ກ່ອນໃຊ້ຄວນຕອບຄາຖາມຕື່ໄປນີັ້ເສຍກ່ອນ ຄ:
 ຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ຫ ບ,ື່ ມີຢາອື່ນ ຫ ວິທີອື່ນ ຫ ບື່ ທີື່ຈະຫາຍດີຊ້າກວ່າ
ແຕ່ບື່ລົບກວນເຊັ້ອທີື່ມີໃນຮ່າງກາຍປົກກະຕິ
 ຖ້າຈາເປັນໃຊ້ຕ້ອງໃຊ້ ຄວນເລອກໃຊ້ຢາທີື່ອອກລິດໃນວົງແຄບກ່ອນ
 ຖ້າຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ ຄວນຄາວ່າ ຄວນໃຊ້ຂະໜາດເທົື່າໃດ ປິື່ນປົວດົນປານໃດ
ເພາະຖ້າໃຊ້ຢາບເື່ ຖິງຂະໜາດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອດຢ
ັ້ າ ແລະ ການປິື່ນປົວບື່ໄດ້ຮັບຜົນ
 ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ປອດໄພ ແລະ ປະຢັດ
4.1.2 ຂຄ
ັ້ ວນຈາໃນການເລອກໃຊ້ຢາຕ້ານເຊອ
ັ້
 ເລອກໃຊ້ຢາໃຫ້ຖກກັບເຊັ້ອທີື່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດ
 ເລອກໃຊ້ຢາທີື່ມີພິດຕື່ຮ່າງກາຍສັດໜ້ອຍທີື່ສຸດ
 ເລອກໃຊ້ຢາໃນປະລິມານທີື່ຖກກັບຊະນິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງສັດຫາຍທີື່ສຸດ
 ເລອກໃຊ້ຢາທີື່ມີລາຄາຖກ ແລະ ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ
4.1.3 ການປີນ
ື່ ປົວ
ຖ້າປີື່ນປົວທັນເວລາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີ ການປິື່ນປົວແມ່ນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອຊະນິດຕ່າງໆ
ຄ:
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 Penicilin ໃນປະລິມານ 10,000 – 40,000 IU/Kg ນັ້າໜັກສັດ, ສັກ
ກ້າມຊີັ້ນ ພາຍໃນ 3 - 4 ວັນລຽນຕິດ ດີທີື່ສຸດແມ່ນສັກ Penicilin ປະສົມກັບ Streptomycin ໃນ
ປະລິມານ 10 mg/Kg ນັ້າໜັກສັດ
 ເຕຕຣາຊິກກະລິນ ໃນປະລິມານ 10 mg/Kg ນັ້າໜັກສັດ
 ຄລແຣມເຟນີໂກນ ໃນປະລິມານ 10 mg/Kg ນັ້າໜັກສັດ ນອກນີັ້ກື່ຍັງໃຊ້
ເຊຣອມຕ້ານພະຍາດ (ຖ້າມີ), ສັກໃສ່ຫບໜັງ ຫ ເສັັ້ນເລອດ ຕາມປະລິມານຂອງ ງົວ - ຄວາຍ 100 – 200
CC/ໂຕ, ແກະ ແບ້ 50 – 100 CC/ໂຕ
 ອົກຊີເຕຕຣາຊີກລິນ 5,000 – 7,000 IU/Kg, ມັ້ລະ 10 – 40 mg/Kg

4.2

ຊະນິດຂອງຢາຕ້ານເຊອ
ັ້
4.2.1

ຈັດແບ່ງຕາມໂຄງສ້າງທາງເຄມີ
ເພິື່ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ພວກ ຄ:
1) ພວກທີື່ໄດ້ມາຈາກ Amino acid ຫ Polypeptide ຕົວຢ່າງ: Peniciline
ແລະ ຢາກຸ່ມ Peni ໄດ້ແກ່: Chloramphenicol, Polymyxin
2) ພວກຢາຕ້ານເຊັ້ອ ໄດ້ຈາກ Acetate ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫ ບາງສ່ວນ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່:
Tetracycline, Nystatin
3) ໄດ້ມາຈາກນັ້າຕານ Amino glycoside ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: Streptomycine,
Neomycin ແລະ ຢາໃນກຸ່ມ Aminio glycoside
4) ຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ໄດ້ຈາກເຄມີປະສົມຫາຍຢ່າງ ໄດ້ແກ່: Novobiocin ເປັນຕົັ້ນ
4.2.2 ແບ່ງຕາມຂອງເຂດການອອກລິດ
ອີງຕາມຂອບເຂດການອອກລິດ ເພິື່ນແບ່ງຢາຕ້ານເຊັ້ອອອກເປັນ 2 ພວກ ຄ:
1) ພວກທີື່ອອກລິດໃນວົງແຄບ (Narrow Spectrum) ແມ່ນຈາພວກຢາທີອ
ື່ ອກ
ລິດ ໃນໄລຍະປານກາງ ແລະ ວົງແຄບ ເຊິື່ງສາມາດຢັບຢັັ້ງ ຫ ທາລາຍເຊັ້ອແບັກທີເຣຍກຣາມບວກ ຫ ກຣາມ
ລົບເທົື່ານັັ້ນ ຢາໃນກຸ່ມນີັ້ ໄດ້ແກ່: Penicilin, Streptomycin, Bacitracin
2) ພວກທີື່ອອກລິດໃນວົງກວ້າງ (Broad Stectrum) ຄຈາພວກຢາທີື່ອອກ
ລິດຢັບຢັັ້ງ ຫ ທາລາຍໄດ້ທັງເຊັ້ອແບັກທີເຣຍກຣາມບວກ ແລະ ກຣາມລົບ ຢາພວກນີັ້ ໄດ້ແກ່:
Tetracycline, Oxytetracycline, Chloramphenicol
4.2.3 ການຈັດແບ່ງຢາຕ້ານເຊອ
ັ້ ຕາມກົນໄກການອອກລິດ ຕເື່ ຊອ
ັ້ ແບັກທີເຣຍ
ໂດຍທົື່ວໄປ ຢາຕ້ານຈະມີກົນໄກການອອກລິດ 2 ແບບ ຄ: Bacteriostatic ແມ່ນ
ພວກຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ມີກົນໄກການອອກລິດແບບຢັບຢັັ້ງຂະບວນການຕ່າງໆຂອງເຊັ້ອ ແລະ Bactericid
ແມ່ນພວກຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ມີກົນໄກການອອກລິດແບບຂ້າເຊັ້ອໃຫ້ຕາຍ
ອີງຕາມກົນໄກການອອກລິດ ຂອງຢາຕ້ານເຊັ້ອຊະນິດຕ່າງໆ ເພິື່ນແບ່ງຢາຕ້ານເຊັ້ອ
ອອກເປັນ 4 ພວກ ຄ:
1) ຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ອອກລິດ ຂັດຂວາງຂະບວນການສ້າງພະນັງຈຸລັງຂອງເຊັ້ອ ໄດ້ແກ່:
Penicilin, Methicillin, Ampicillin
2) ຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ອອກລິດ ຂັດຂວາງການຊມຜ່ານພະນັງຈຸລັງ ໄດ້ແກ່: Nystatin,
Polymyxin B, Kanamycin
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3) ຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ອອກລິດຂັດຂວາງຂະບວນການສັງເຄາະໂປຣຕິນ
 ກຸ່ມອອກລິດຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງ Ribosome ມີຫາຍຕົວຢາ ແຕ່
ທີື່ຮູ້ກັນດີຄ: ກຸ່ມຢາ Tetracycline, ກຸ່ມຢາ Aminoglycoside ໄດ້ແກ່: Streptomycin,
Kanamycin, ກຸ່ມຢາພວກ Macrolide ໄດ້ແກ່: Cabomycin, Clindamycin ແລະ ຢາອື່ນໆ ເຊັື່ນ:
Chloramphenicol
 ກຸ່ມຢາທີື່ອອກລິດຂັດຂວາງຂະບວນການສັງເຄາະ Nucleic acid ມີຫາຍ
ຕົວຢາ ເຊັື່ນ: Chromomycin
4) ຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ອອກລິດເປັນ Antimetabotite ທີື່ຈາເປັນຂອງເຊັ້ອແບັກທີເຣຍ
ໄດ້ແກ່: ຢາຊັນຟາ, ຢາຊູໂປນ

4.3

ຫກ
ັ ການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊອ
ັ້ ຮ່ວມກັນ

ການປິື່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊັ້ອຫາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ ມັກນາໃຊ້ກັນຕາມສອງເຫດຜົນ ຄ: ຂັ້ນກັບ
ພະຍາດທີື່ເກີດກັບໂຕສັດ ເຊິື່ງອາດເປັນແບບແຊກຊ້ອນມີຫາຍສາເຫດ ແລະ ຂັ້ນກັບຂັ້ຈາກັດດ້ານຄຸນສົມບັດ
ຂອງຢາ ເຊັື່ນ: ໃນກລະນີທີື່ໃຊ້ຢາຊະນິດດຽວ ທີື່ຕ້ອງໃຊ້ໃນຂະໜາດຫາຍໆຈິື່ງຈະອອກລິດໄດ້, ແຕ່ຢາ
ດັື່ງກ່າວ ເມື່ອໃຫ້ໃນປະລິມານສູງຈະເກີດເປັນພິດຕື່ສັດ. ສະນັັ້ນ ຕ້ອງເອົາຢາອື່ນມາທົດແທນຊ່ວຍ ເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນການເປັນພິດນັັ້ນລົງ ການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອຮ່ວມກັນ ບາງຄັັ້ງນອກຈາກປິື່ນປົວບື່ໄດ້ຮັບຜົນແລ້ວ ຍັງ
ເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອດັ້ຢາອີກ ດັື່ງນັັ້ນ ຄວນສກສາຄຸນສົມບັດ ແລະ ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາແຕ່ລະຊະນິດ ທີື່ຈະ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນໃຫ້ລະອຽດ

ຮູບທີ 1 ສະແດງສົມຜົນຂອງການນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊອ
ັ້ 2 ຊະນິດຮ່ວມກັນ
ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ ມີຫັກການການນາໃຊ້ຢາຫາຍຢ່າງພ້ອມກັນ ເຊິື່ງຄວນພິຈາລະນາດັື່ງນີັ້:
 ໃນກລະນີທີື່ເປັນ Mixed infection ຢາທີື່ໃຊ້ຄວນເປັນຢາທີື່ມີການອອກລິດເປັນ
Selective action ຕເື່ ຊັ້ອແຕ່ລະຊະນິດໂດຍສະເພາະ ຈິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັດທີື່ເປັນພະຍາດນັັ້ນຫາຍດີໄວຂັ້ນ
 ໃນກລະນີທີື່ເກີດພະຍາດຫຍັງກື່ຕາມ ເຊິື່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ຢາໃນປະລິມານຫາຍ ແຕ່ອາດກາຍ
ເປັນພິດໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ ຈິື່ງຄວນໃຊ້ຢາອື່ນປະສົມນາ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດພິດນັັ້ນລົງ ຕົວຢ່າງ: ຢາ
Streptomycin ແລະ Dihydrostreptomycin
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 ຢາທີື່ອອກລິດໃນວົງກວ້າງ ອາດບສ
ື່ າມາດມີຄວາມໄວສະເພາະ ຕື່ເຊັ້ອບາງສາຍພັນ ຫ ເຊັ້ອທີື່
ເກີດການດັ້ຢາ ຈິງື່ ຕ້ອງໃຊ້ຢາໂຕອື່ນເສີມ ເພື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງຢາໂຕທາອິດ ຫ ອອກລິດຕື່ເຊັ້ອທີື່ທົນ
ທານນັັ້ນໂດຍກົງ
ການໃຊ້ຢາປະສົມກັນຕ້ອງເລອກໃຫ້ດີ, ມີຫາຍຢາບາງຊະນິດ ເມື່ອປະສົມກັນແລ້ວ ໃຫ້ຜົນຫຼຸດ
ລົງກວ່າການໃຊ້ແຕ່ຢ່າງດຽວ, Jawetz ແລະ ຄະນະ ແນະນາວ່າ ການປະສົມຢາ ຕາມຄວາມກວ້າງໃນການ
ອອກລິດຂອງຢານັັ້ນ ເພິື່ນແບ່ງເປັນ 2 ພວກຄ:
ພວກທີ 1: ການປະສົມຢາທີື່ອອກລິດປານກາງ+ແຄບ ເຊັັ້ື່ນ: Penicillin, Streptomycin,
Bacitracin ແລະ Neomycin
ພວກທີ 2: ພວກທີື່ອອກລິດໃນວົງກວ້າງ ໄດ້ແກ່: Chlortetracycline, Chloram
phenicol, Oxytetracycline
ຖ້າປະສົມຢາທີື່ກ່າວມານີັ້ເຂົັ້າກັນ ມັກຈະໄດ້ລິດ ດັື່ງຕື່ໄປນີ:ັ້
 ຖ້າເອົາຢາພວກທາອິດປະສົມກັນ ການອອກລິກມັກຈະເປັນແບບ Synergism (ອອກລິດ
ແບບເສີມກັນ) ຄຢາຈະອອກລິດດີຂັ້ນ ຫ ຢ່າງໜ້ອຍຈະເປັນແບບ Additive action ຄການອອກລິດແບບ
ສົື່ງເສີມກັນ
ຕົວຢ່າງ: ການປະສົມ Penicillin ກັບ Streptomycin, Neomycin+ Bacitracin.
Penicillin + Bacitracin
 ສາລັບການປະສົມຢາໃນພວກທີ 2 ນາກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນພຽງສົື່ງເສີມກັນເທົື່ານັັ້ນ
ແລະ ບື່ເຖິງຂັັ້ນເປັນ Symergism ຫ ອາດອອກລິດເປັນ Antagonism (ອອກລິດຕ້ານກັນ) ບື່ໄດ້ຜົນ
ໃນການປິື່ນປົວ
 ເມື່ອນາເອົາຢາພວກທີ 1 ມາປະສົມກັບພວກທີ 2 ແລ້ວນາໄປໃຊ້ກັບເຊັ້ອທີື່ມີຄວາມໄວຕື່ຢາ
(Sensitive) ຕື່ຢາພວກທີ 1, ຢາພວກທີ 1 ຈະຖກຢັບຢັັ້ງການອອກລິດຈາກຢາພວກທີ 2 ເລັກນ້ອຍ. ແຕ່
ບເື່ ຖິງກັບທາລາຍລິດຂອງຢາພວກທີ 1 ໝົດເລີຍ
ຕົວຢ່າງ: ການປະສົມ Streptomycin; Penicillin ກັບ Chloramphenicol ຫ ໃຊ້
ກັບ Penicillin ຮ່ວມກັບ Chlotetracyline
 ລິດຂອງຢາພວກທີ 2 ຈະບື່ຖກຂັດຂວາງ ຖ້າເຕີມ ຢາພວກທີ 1 ຈານວນເລັກນ້ອຍ ບາງຄັັ້ງ
ອາດອອດລິດກາຍເປັນ Symergism
ໝາຍເຫດ: ການໃຊ້ຢາປະສົມກັນ ບື່ຄວນປະສົມຢາກ່ອນແລ້ວຈື່ງສັກ ຄວນແຍກກັນສັກ ເພາະ
ສ່ວນໃຫຍ່ຖ້າປະສົມກັນລິດຈະຫຼຸດລົງ

4.4

ປັດໃຈທີມ
ື່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ື່ ານນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊອ
ັ້

ການທີື່ຈະນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຕ້ອງໄດ້ທົດສອບຄວາມໄວຂອງຢາ (Sensitivity
test) ເສຍກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຊັ້ອສາເຫດນັັ້ນ ໄວຕື່ຢາຊະນິດໃດ ນອກຈາກນັັ້ນ ກື່ຄວນຄານງເຖິງປັດໃຈ
ຕ່າງໆ ດັື່ງຕື່ໄປນີ:ັ້
1. ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອຮ່ວມກັບຢາຕ້ານເຊັ້ອ ຫ ໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຕົວອື່ນ
2. ປະຕິກິລິຍາຂອງຢາຕ້ານເຊັ້ອ ທີື່ມີຕື່ກັນກັບເລອດ ແລະ ນັ້າຫື່ລ້ຽງເນັ້ອເຫຍື່ອຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ:
ຢາ Penicillin ກັບເລອດ ຫ ນັ້າໜອງ ຈະບື່ເຊື່ອມລິດ ແຕ່ Streptomycin ເມື່ອຖກກັບຂອງແຫວເທົື່າ
ນັັ້ນ ຈະເຊື່ອມລິດ
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3. Physiolocal barrier ເຊັື່ນ:
 Blood Brainbarrier ເປັນການກັັ້ນແບ່ງລະຫວ່າງເລອດ ກັບ Cerebro spinal
fluid ຕົວຢ່າງ: ຢາ Streptomycin ແລະ Penicillin ບື່ສາມາດຜ່ານໄດ້ ແຕ່ຢາ Chloramphenicol
ສາມາດຜ່ານໄດ້
 Placental barrier ຕາມປົກກະຕິບື່ຄ່ອຍຂັດຂວາງທາງຊມຜ່ານຂອງຢາຕ້ານເຊັ້ອ
 Intestinal barrier ຕົວຢ່າງ: Streptomycin ແລະ Neomycin ຈະຊມຜ່ານລາ
ໄສ້ ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າໃຊ້ປິື່ນປົວພະຍາດແບບ Systemic ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການສັກເທົື່ານັັ້ນ
 Sero membrane ຕົວຢ່າງ: Penicillin ຈະຜ່ານ Pleural menbrane ຫ
Pevitoneal menbrane ແຕ່ Chlortetracicline hydrochloride ຈະຊມຜ່ານໄດ້
 ນັ້ານົມ: ຢາຕ້ານເຊັ້ອສ່ວນໃຫຍ່ຈະຊມຜ່ານເຂົັ້າໄປໃນນັ້ານົມໄດ້ເລັກນ້ອຍ

4.5

ຜົນການທົດສອບຢາຕ້ານເຊອ
ັ້

ເນື່ອງຈາກການຜະລິດຢາຕ້ານເຊັ້ອນັັ້ນ
ໃຊ້ວິທີທາງຊີວະວິທະຍາ
ຈິື່ງຕ້ອງເຮັດເປັມາດຖານ
(Standardization) ສ່ວນຢາ Chloramphenicol ນັັ້ນ ທົດສອບຕາມມາດຕະຖານດ້ວຍວິທີ Lights
asorption. ການທົດສອບມາດຕະຖານ ຫ ການກວດກາຄຸນນະພາບ ຢາຕ້ານເຊັ້ອນັັ້ນ ສ່ວນຫວງຫາຍໃຊ້
ວິທີດັື່ງຕື່ໄປນີັ້
 ວັດແທກຄວາມຊູ່ມຂອງຢາ
 ຊອກຫາຊະນິດຂອງຢາ pH
 ສາລັບວິທີທາງເຄມີແມ່ນໃຊ້ Enzyme ໄປຍ່ອຍແລ້ວເບີື່ງສີ
ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ຈະມີຄວາມທົນທານຫາຍໜ້ອຍປານໃດ ແມ່ນຂັ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆ ດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
ຄວາມຊຸ່ມ, pH, ອຸນຫະພູມ, Enzyme ຕ່າງໆ
4.5.1 ຄວາມຊຸມ
່
ປັດໃຈຄວາມຊຸ່ມທີື່ມີຜົນຕື່ຢາຕ້ານເຊັ້ອແຕ່ລະຊະນິດ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຢາຕ້ານເຊັ້ອ
ສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະມີຄວາມຄົງທົນສູງໃນສະພາບແຫ້ງຫາຍກວ່າ ດີແທ້ແມ່ນຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນອຸນຫະພູມເຢັນ
ເຊັນ
ື່ : ໃນອຸນຫະພູມທາມະດາ ຢາ Penicilin ຈະຢູ່ໄດ້ພຽງ 2-3 ຊົື່ວໂມງ, ສ່ວນຢາ Oxytetracycline
ຈະຢູ່ໄດ້ 4 ວັນ, ຢາ Penicilin ສະພາບແຫ້ງ ທີື່ບັນຈຸຢູ່ໃນກວດອັດແຈບ ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນຫາຍປີ
4.5.2 PH
ເປັນປັດໃຈໜື່ງທີື່ສາຄັນ ຢາແຕ່ລະຊະນິດຄົງທົນຢູ່ໃນສະພາບຄວາມເປັນກົດ ເປັນດ່າງ
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕ້ອງມີລະດັບ pH ທີື່ແນ່ນອນໃນຢາແຕ່ລະຊະນິດ. ດັື່ງນັັ້ນ ເພິື່ນຈິງື່ ໃຊ້ສານບັບເຟີ
(Buffer) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ pH ຕາມຕ້ອງການ ສ່ວນໃຫຍ່ຄວາມເປັນດ່າງຢ່າງແຮງ ມັກຈະທາລາຍ Potency
ຂອງຢາຕ້ານເຊັ້ອ
4.5.3 ອຸນຫະພູມ
ອຸນຫະພູມກື່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຢາຕ້ານເຊັ້ອແຕ່ລະຊະນິດ ກື່ມີຄວາມທົນທານຕື່
ອຸນຫະພູມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍສະເພາະຢາທີື່ລະລາຍເປັນນັ້າແລ້ວ ຍັງມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້
ໃນອຸນຫະພູມທີື່ແນ່ນອນ, ຢາ Oxytetracycline ໃນນັ້າ 1 ທີື່ pH 2.5 ໃນອຸນຫະພູມ 25oC ຈະເກັບ
ໄວ້ໄດ້ 30 ວັນ
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4.5.4

Enzyme
ຢາຕ້ານເຊັ້ອບາງຊະນິດ ທາລາຍໄດ້ດ້ວຍ Enzyme ເຊັື່ນ: Penicilliase ສາມາດ
ທາລາຍຢາ Penicillin ໄດ້
4.5.5 ສານອນ
ື່
ໄດ້ແກ່: ພວກໂລຫະ, ແສງສະຫວ່າງ, Cysteine ແລະ ເຫາົັ້ ກື່ລ້ວນແຕ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້
ຢາຕ້ານເຊັ້ອເຊື່ອມລິດໄດ້ເຊັື່ນກັນ
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ບົດທີ 5
ຢາວິຕາມິນ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງວິຕາມິນໄດ້
2. ອະທິບາຍວິທີການນາໃຊ້ຢາວິຕາມິນໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຄວາມໝາຍຂອງຢາວິຕາມິນ

ຢາວິຕາມິນ ແມ່ນທາດອົງຄະທາດຊະນິດໜື່ງ ທີື່ບື່ໃຫ້ພະລັງານ, ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຈານວນໜ້ອຍ
ແຕ່ຈາເປັນຕື່ຮ່າງກາຍຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ເຊິື່ງມັນມີຄວາມສາຄັນຕື່ກັບບັນດາລະບົບຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ
ການນາໃຊ້ວິຕາມິນໃນຮູບແບບຂອງຢາ ເພື່ອປິື່ນປົວ ຫ ກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຊີວິດແບບປົກກະຕິ ຖ້າມີ
ວິຕາມິນຫາຍ ຫ ຂາດ ຮ່າງກາຍກື່ຈະປ່ວຍໂຊ
ໃນລະບົບການລ້ຽງສັດແບບອຸດສາຫະກາ ເພິື່ນໃຊ້ວິດຕາມິນເພື່ອໃຫ້ສັດແຂງແຮງ ແລະ ເພີື່ມຜົນ
ຜະລິດ ອີງຕາມການລະລາຍຂອງວິຕາມິນ ເພິື່ນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ໝວດຄ: ໝວດວິຕາມິນທີື່ລະລາຍ
ໃນນັ້າ ແລະ ໝວດທີື່ລະລາຍໃນນັ້າມັນ

5.2

ວິຕາມິນ A

Retinolum, Axerophtholum, Vitaminum A ເປັນເມັດມະນີສີເຫອງ, ບື່ລະລາຍໃນນັ້າ
ແຕ່ລະລາຍໃນນັ້າມັນ ຖ້າຖກອາກາດ ຫ ແສງສະຫວ່າງ ໂຄງສ້າງຂອງຢາຈະຖກທາລາຍ. ການນາໃຊ້ ວິຕາ
ມິນ A ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມມາດຖານຫົວໜ່ວຍສາກົນ (International Unit, IU) 1 g vitemin A=3,330
IU
ສາມາດດູດຊມຕາມທື່ອາຫານ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງໜັງທົື່ວຮ່າງກາຍ, ກະຕຸ້ນລະບົບຕ່າງ, ເພີື່ມຄວາມ
ທົນທານຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມທື່ອາຫານ, ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຫຸ້ມຫື່ປັດສະວະ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊັ້ອ.
ໃນເມື່ອຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງແຫ້ງ, ເກີດມີອາການອັກເສບ, ເປັນຕຸ່ມໂພງ, ອັກເສບ
ເຈ້ຍຫຸ້ມຕາ, ເຊື່ອມສະມັດຖະພາບຂອງຕາ ຖ້າຮ່າງກາຍມີວິຕາມິນຊະນິດນີັ້ພຽງພ ກື່ຈະມີການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕເປັນປົກກະຕິ
ການນາໃຊ້: ຂະໜາດການນາໃຊ້ ສາລັບກິນ 300-500-1000UI/Kg, ຂະໜາດການນາໃຊ້ ສາ
ລັບສັກຫບໜັງ ຫ ກ້າມຊີັ້ນ ສັດໃຫຍ່ 5 CC, ໝູ 3 CC, ສັດນ້ອຍ 2 CC, ໝູເກີດໃໝ່ 1 CC

5.3

ວິຕາມິນ B
5.3.1

ວິຕາມິນ B1
Thiamin, Bromidum, Vitamin B1 ເປັນຝຸ່ນສີຂາວ ຫ ອອກເຫອງໜ້ອຍໜື່ງ
ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້ງ່າຍ. ຢານີັ້ດູດຊມທາງລະບົບລະລາຍອາຫານໄດ້ດີ ມັນແມ່ນສ່ວນປະກອບອັນສາຄັນ ໃນ
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ຂະບວນການເລັື່ງກະທົບຂອງຮ່າງກາຍ (ອົງປະກອບຂອງທາດເລັື່ງກະທົບ) ມີບົດບາດໃນການແລກປ່ຽນ
ທາດ CO2 ໃນຫວ່າງຂອງຈຸລັງທີື່ມີຊີວິດ, ການກະທົບກັບອາຊີດ, ຊ່ວຍການສັງເຄາະທາດນັ້າຕານ ຈາກອາ
ຊິດນັ້ານົມ, ບາລຸງປະສາດ, ລະບົບລະລາຍອາຫານ, ລະບົບຫົວໃຈ, ເພີມ
ື່ ພູມຕ້ານທານ, ຕື່ຕ້ານການຕິດເຊັ້ອ
ໃຊ້ໃນກລະນີຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນ B1 ໃນກລະນີບື່ມີນັ້າຍ່ອຍອາຫານ (ບື່ຢາກກິນອາຫານ) ອາການລ່ອຍ,
ມນຈັງ ຫ ຜິດປົກກະຕິທາງລະບົບປະສາດ, ໃຊ້ປິື່ນປົວຮ່ວມກັບຢາຕ້ານເຊັ້ອ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາກິນ)
5.3.2 ວິຕາມິນ B 2
Riboflavin, Vitaminum B2 ເປັນຝຸ່ນສີເຫອງອອກຂຽວ, ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້
ໜ້ອຍ, ຫັງຈາກດູດຊມວິຕາມິນ B2 ແລ້ວ ຮ່າງກາຍຈະສັງເຄາະອາຊິດຟົສະຟ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງ
ທາດອິນຊີ ແລະ ທາດເລັື່ງກະທົບ, ເປັນໂຕເລັື່ງກະທົບອົກຊີໃນຮ່າງກາຍ, ເປັນໂຕທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸລັງຫາຍໃຈ
ໃນຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດນັ້າຕານ, ທາດຊີັ້ນ ແລະ ທາດນັ້າມັນ, ບາລຸງປະສາດ, ເພີມ
ື່ ລະບົບປ້ອງກັນ
ຂອງຕັບ, ຜິວໜັງ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມ, ກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ການນາໃຊ້ ໃນເມື່ອຮ່າງກາຍຂາດ ວິຕາມິນ B2 ໃນກລະນີມີອາການເຈັບຂອງເຈ້ຍ
ຫຸມ
້ ຕາ, ເຈັບລາໄສ້, ຖອກທ້ອງ, ຈ່ອຍ ແລະ ອາການແພ້ຕ່າງໆ
5.3.3 ວິຕາມິນ B 6
Pyridoxin hydrochloridum, Vitaminum 6 ເປັນຜົງມະນີຂາວ ລະລາຍໃນນັ້າ
ງ່າຍ ເມື່ອເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ຈະກາຍເປັນ Phosphopiridoxal, ປະກອບເຂົັ້າໃນທາດເລັງື່ ກະທົບ
ໃນຂະບວນການສັງເຄາະທາດຊີັ້ນ, ທາດນັ້າມັນ, ບາລຸງລະບົບປະສາດ ແລະ ລະບົບຂອງຕັບ
ການນາໃຊ້ ໃນກລະນີຂາດວິຕາມິນ B6, ເຈັບຕັບ, ເປັນບວມ, ອັກເສບຜິວໜັງ ໃນ
ກລະນີການນາໃຊ້ ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ຫ Sulfamide
5.3.4 ວິຕາມິນ B7 (Biotin)
ໄບໂອຕິນ ຫ ວິຕາມິນ H ເປັນວິຕາມິນ ທີື່ລະລາຍໃນນັ້າ ແລະ ຈັດເຂົັ້າໃນໝວດ
ວິຕາມິນ B, ມີສູດໂຄງສ້າງ C10H16O3N2S, ເປັນມະນີກ້ອນຂຽວຍາວ ໃນທາມະຊາດຈະຢູ່ຮ່ວມອາມີໂນ
ອາຊີດ Lysine, ໄບໂອຕິນ ເປັນທາດທີື່ຈາເປັນໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຢີນ ແລະ ຈຸລິນຊີຫາຍຊະນິດ
ແບັກທີເຣຍທີື່ຢູ່ໃນລາໄສ້ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ: Normal flora ເຊິື່ງເປັນ Probiotic ສາມາດ
ສ້າງວິຕາມິນໄບໂອຕິກ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕື່ຮ່າງກາຍໄດ້ ລວມທັງອາຫານທີື່ດິນລົງໄປມີວິຕາມິນໄບໂອຕິນ
ພຽງພ ຈິື່ງບື່ມີບັນຫາໃນການຂາດວິຕາມິນນີັ້ນາຄົນ, ແຕ່ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກຸ່ມຄົນທີື່ກິນຢາຕ້ານ
ເຊັ້ອປະຈາ ເຊິື່ງເປັນເຫດໃຫ້ເຊັ້ອແບັກທີເຣຍ ທີື່ອາໄສໃນລາໄສ້ໃຫຍ່ຕາຍ ແລະ ກື່ໃຫ້ເກີດການຂາດວິຕາມິນ
ຊະນິດນີັ້
ນອກຈາກນັັ້ນຍັງພົບວ່າ ຜູ້ທີື່ມັກກິນໄຂ່ດິບ ເຊິື່ງໃນໄຂ່ດິບນັັ້ນ ຈະມີທາດຊີັ້ນຊະນິດໜື່ງ
ຊື່ວ່າ: Avidin ສາມາດຈັບກັບໄບໂອຕິນໃນອາຫານ ຫ ໃນລາໄສ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນມາດທີື່ບື່ສາມາດລະລາຍ
ນັ້າໄດ້ ແລະ ເປັນສາເຫດລາໄສ້ບື່ສາມາດດູດຊມອາຫານເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດ
ທາດດັື່ງກ່າວ, ອາການຂອງຜູ້ທີື່ຂາດທາດໄບໂອຕິນ ມີດັື່ງນີັ້:
1. ບື່ມີແຮງ (Fatigue) ແລະ ມີອາການເຈັບຕາມກ້າມຊີັ້ນ (Muscle Pain)
2. ມີອາການປຸ້ນທ້ອງ (Nausea) ຫ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບທາງເດີນ
ອາຫານ ເຊັື່ນ: ເບື່ອອາຫານ (Loss of Appetite)
3. ມີອາການທາງລະບົບປະສາດ ເຊັື່ນ: ອາການນອນບື່ຫັບ (Insomnia), ສະພາບ
ເຫົງາ (Depression), ປະສາດຫອນ (Hallucination)
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4. ເກີດການຜິດປົກກະຕິຕື່ລະບົບຜິວພັນ ເຊັື່ນ: ມີອາການໜັງແຫ້ງ (Dry Skin),
ເປັນຝື່ນຄັນ ໂດຍສະເພາະບລິເວນຂອບຕາ, ດັງ, ປາກ ແລະ ບລິເວນອະໄວຍະວະເພດ, ຜິວໜັງຊັ້າເປັນຈັ້າ,
ການຮັບສາພັດທາງຜິວໜັງຜິດປົກກະຕິ (Sensitivity to touch)
5. ອາການຜົມຫົື່ນ (Hair Loss)
6. ລະບົບການເຜົາຜານໄຂມັນເກີດການຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ໄຂມັນ Choleste
rol ໃນເລອດສູງ (Increase in cholesterol) ແລະ ການເຜົາຜ່ານໄຂມັນໜ້ອຍລົງ, ລະບົບການເຮັດ
ວຽກຂອງວິຕາມິນໄບໂອຕິນໃນຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ
ໜ້າທີື່ຕົັ້ນຕຂອງໄບໂອຕິນໃນຮ່າງກາຍ: ມີໜ້າທີື່ເປັນທາດເລັື່ງກະທົບທາງເຄມີ ຫ ທີື່
ຮ້ອງກັນວ່າ: Co-enzyme ໃນການປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່:
1. ເປັນ Co-enzyme ໃນຂະບວນການເຜົາຜານໄຂມັນ (Fat Metabolism)
ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດນາໃຊ້ໄຂມັນ ມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດີຂັ້ນ ແລະ ນາເອົາໄຂມັນມາສ້າງເປັນກົດໄຂມັນ
(Fatty Acid) ທີື່ເປັນທາດຕັັ້ງຕົັ້ນອື່ນໆສາຄັນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂັ້ນ
2. ເປັນ Co-enzyme ໃນຂະບວນການສ້າງປີຣິມີດິນ (Pyrimidine) ເຊິື່ງເປັນ
ທາດຕັັ້ງຕົັ້ນທີື່ຮ່າງກາຍນາໄປສ້າງອາຊິດນິວຄລີອິກ (Nucleic Acid) ຫ DNA ແລະ RNA ເຊິື່ງເປັນທາດ
ກາມະພັນຕື່ໄປ
3. ຈາກລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໄບໂອຕິນ ພົບວ່າ ໃນຂະບວນການແບ່ງຈຸລັງ ຫ
ເພີື່ມຈຸລັງ ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຈຸລັງຈະຕ້ອງມີທາດກາມະພັນ DNA ແລະ RNA ເພີມ
ື່ ເປັນສອງເທົື່າ, ຈາເປັນ
ທີື່ຈະຕ້ອງໃຊ້ວິຕາມິນໄບໂອຕິນ ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າຂາດວິຕາມິນຊະນິດນີັ້ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕື່ຂະບວນການສ້າງຈຸ
ລັງໃໝ່ ເຊັື່ນ: ຜິວພັນ, ເສັັ້ນຜົມ ແລະ ເລັບ, ສະແດງປະກົດການຜິດປົກກະຕິໄວ ແລະ ຊັດເຈນ ເຊັື່ນ: ອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຫົື່ນ (Hair loss), ສະພາບຜິວໜັງອັກເສບ (Dermatitis). ນອກຈາກນີັ້ ໃນຜູ້ຍິງຖພາ
ເຊິື່ງຈຸລັງໜື່ລູກມີການແບ່ງຕົວຢ່າງໄວວາ ຍິື່ງມີຄວາມຕ້ອງການວິຕາມິນໄບໂອຕິນຫາຍຂັ້ນ ສາລັບການສ້າງ
ທາດກາມະພັນ
Biotin
ພົບໃນອາຫານຫາຍປະເພດ ແຕ່ຈະພົບໃນປະລິມານໜ້ອຍກວ່າວິຕາມິນທີື່
ລະລາຍໃນນັ້າຊະນິດອື່ນໆ ອາຫານທີື່ມີໄບໂອຕິນຫາຍທີື່ສຸດ ໄດ້ແກ່: ຕັບ, ໄຂ່, ນົມ, ໄຂ່ແດງ ນອກຈາກນັັ້ນ
ຍັງພົບໃນຜັກ, ໝາກໄມ້ສົດຫາຍຊະນິດ ອາຫານທີື່ມີໄບໂອຕິນໜ້ອຍທີື່ສຸດຄ: ຊີັ້ນສັດ, ເມັດພດ, ຜະລິດຕະ
ພັນຈາກເຂົັ້າ ແລະ ແປ້ງ
ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງຈານວນ Biotin ໃນອາຫານ 100 g
ຊະນິດອາຫານ

ປະລິມານ Biotin, g

ຊະນິດອາຫານ

ປະລິມານ Biotin, g

ຕັບງົວ

100

ຊີັ້ນກະໂພກໝູ

7

ຖົື່ວດິນ

39

ສາລີ

6

ໄຂ່ໄກ່

25

ປາໄຊມອນ/ນົມ

5

ກະລື່າດອກ

17

ຊີັ້ນໝູ

ໄກ່
ຫອຍກາບກີັ້

5-10
9

2-5

ຊີັ້ນງົວ/ກ້ວຍ

4

ກາຫຼຸດ/ເນີຍແຂງ/ໝາກເລັື່ນ

2
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ຮູບທີ 2 ຈາພວກອາຫານທີມ
ື່ ວ
ີ ຕ
ິ າມິນ B7
5.3.5

ວິຕາມິນ B12
Cyanocobalamin, Vitaminum B12 ເປັນເມັດມະນີສີແດງຊັ້າ, ເປັນຝຸ່ນ
ເມັດນ້ອຍໆ, ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້ງ່າຍ ໃນປະຈຸບັນນີັ້ຖວ່າ ເປັນວິຕາມີນທີື່ສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນໃນຮ່າງກາຍ,
ເປັນອາຊິດຢູ່ລະຫວ່າງກາງຈຸລັງ (ຢູ່ນອກຈຸລັງ) ມັນເປັນໂຕປະກອບໃນຂະບວນການສັງເຄາະຕ່າງພາຍໃນ
ຮ່າງກາຍ, ຂະບວນການສັງເຄາະທາດເຄມີຊີວະ (Choline), Methionine, homocisteine, ເຊິື່ງມັນ
ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຊີດທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸລັງ, ກະຕຸ້ນການແບ່ງຈຸລັງ ແລະ ບາລຸງເສັັ້ນຊີັ້ນຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້
ສັດໃຫຍ່ໄວ ການສັງເຄາະ Cholamethionin ເຊິື່ງມັນແມ່ນການປິື່ນປົວຕັບທີື່ຕັບຕາຍເປັນຈຸດ. ມັນແມ່ນ
ວິຕາມິນທີື່ກະຕຸ້ນລະບົບເລອດຈລະຈອນທີື່ດີທີື່ສຸດ, ບາລຸງລະບົບປະສາດ ແລະ ເພີື່ມນັ້າຍ່ອຍອາຫານ
ວິທີໃຊ້ ກລະນີເລອດຈາງ, ລ່ອຍ, ຈັງ, ເຈັບຕັບ, ກະຕຸ້ນສັດໃຫ້ໃຫຍ່ໄວ ໂດຍສະເພາະ
ໝູທີື່ຕອນໃໝ່ໆ
ຂະໜາດນາໃຊ້: ຕ້ານເລອດຈາງ 1.5-3 µg/Kg, ຕ້ານການອັກເສບ ສັດໃຫຍ່
0.004-0.02, ມ້າ 0.014-0.03, ສັດຂະໜາດກາງ 500 µg -0.001 ໝູ 200-500µg-0.001
5.3.6 ວິຕາມິນ B15
B15 Acidum Panganicum ເປັນຝຸ່ນມະນີສີຂາວ, ລະລາຍໃນນັ້າ, ວິຕາມິນ
B15 ຊ່ວຍບາລຸງຮ່າງກາຍ, ລະບົບສັງເຄາະ Choline, Mothiomin, Cretin ມັນຊ່ວຍເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໃນ
ການແລກປ່ຽນທາດ, ດງດູດອົກຊີເຈນອອກຈາກແພຈຸລັງ, ເພີມ
ື່ ການບັນຈຸ Glycogen ໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນ.
ວິທີນາໃຊ້: ໃຊ້ເວລາສັດມີອາການໃຄ່ບວມ, ໃຊ້ເວລາຫັງຈາກການປິື່ນປົວດ້ວຍຢາ
Sulfamide, ຂະໜາດໃຊ້ ງົວ 0.15-0.2 ໝູ 0,025

5.4

ວິຕາມິນ D

Ergoscalciferolum, Calciferolum, Vitaminum D ເປັນເມັດບື່ມີສີ, ບື່ລະລາຍໃນນັ້າ
ແຕ່ລະລາຍໃນນັ້າມັນທີື່ໜຽວແມ່ນວິຕາມິນ ທີື່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເພື່ອຮັກສາອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ທາດການຊີ
ແລະ ທາດຟົດສະຟ ໃນຮ່າງກາຍ ພ້ອມທັງ ທາດການຊີ ໃນເລອດ ແລະ ໃນກະດູກ. ເມື່ອຜິວໜັງຖກແສງ
ແດດ ຮ່າງກາຍກື່ສາມາດສ້າງວິຕາມິນ ເດ ໄດ້ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບື່ມີຮ່າງກາຍໃດ ຈະພຽງພ ວິຕາມິນ
ເດ.ວິຕາມິນເດ ສະສົມໃນຮ່າງການແມ່ນ ຢູ່ ຕັບ ຜິວໜັງ ສະໜອງ ມ້າມ ກະດູກ ລາໃສ້. ວິຕາມິນເດ ເສື່ອມ
ສະຫາຍ ໃນເມື່ອຖກກະທົບກັບຂະບວນການທາງເຄມີ Oxidation ລະລາຍໃນຕົວ ແລະ ທາລາຍໄຂມັນ.
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ຮູບທີ 3 ແຫງື່ ຂອງອາຫານທີໃື່ ຫ້ວຕ
ິ າມິນ D
ວິຕາມິນ D ຊ່ວຍດູດຊີມ ທາດອາມີໂນໃນໝາກໄຂ້ຫັງກັບຄນສູ່ຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍຜະລິດນາັ້ ຍ່ອຍ
ຂອງລາໄສ້, ຊ່ວຍສັງເຄາະ Mucopolysacharide ເຊິື່ງເປັນທາດສາຄັນໃນການສ້າງ Cholagen
ກ່ຽວຂ້ອງການປະລິມານການໃຊ້ເກອ Citrare ໃນຮ່າງກາຍ, ເປັນການກະຕຸ້ນການທາງານຂອງລະບົບປະ
ສາດ, ການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການກ້າມຂອງເລອດ
- Ergoscalciferol/calciferol/Vitamin D2 ທາດເລີື່ມຕົັ້ນຄ Ergosterol ພົບ
ໃນຢີນຂອງເຫັດ ແລະ ພດ ເມື່ອຖກແສງສີອິດຂອງຕາເວັນ ໃນຊ່ວງຄວາມຖີື່ 230 nm ຈະສາມາດປ່ຽນ
ເປັນວິຕາມິນ D2 ໄດ້
- Cholecalciferol/Activated 7-dehydrocholestrol/Vitamin D3 ຈະພົບໃນຈຸ
ລັງຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ໃນຊັັ້ນໜັງທີື່ມີ 7-dehydrocholesterol ເມື່ອຖກແສງສີອິດຈາກດວງຕາເວັນ ຫ
ຈາກອຸປະກອນທີື່ຜະລິດແສງສີອິດ ໃນຊ່ວງຄວາມຖີື່ຂອງແສງ 275-300 nm ມັນສາມາດປ່ຽນເປັນ
Cholecalciferol ການປ່ຽນແປງນີັ້ເກີດຂັ້ນໃນຊັັ້ນໜັງ Granulasum
ການວັດແທກການນາໃຊ້ ເປັນຫົວໜ່ວຍສາກັນ (IU) ມີປະລິມານ ດັື່ງນີັ້: 0.001 (1 mg) =
40,000 IU, ວິຕາມິນ D ໄດ້ຈາກສັດ ມີຊື່ວ່າ: Cholecalferolum, Vitaminum D3 ດູດຊມຈາກ
ລະບົບລະລາຍອາຫານຊ້າ ແລະ ປະສົມຢູ່ຕັບ. ມັນເປັນແຮ່ທາດທີື່ສາມາດເພີື່ມພະລັງງານ ໃນການແລກປ່ຽນ
ທາດ, ຮ່າງກາຍສາມາດດູດຊມທາດປະສົມທີື່ມີແຄລຊ່ຽມ ແລະ ຟົດສະຟຣັສ ຈາກທື່ອາຫານໃນປະລິມານທີື່
ຕ້ອງການ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນມັນເຮັດໃຫ້ແພຈຸລັງຫາຍໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແພຈຸລັງຂອງກະດູກ, ສ້ອມ
ແຊມ ແລະ ສ້າງກະດູກໃໝ່ຂັ້ນ, ຕ້ານການຫຼຸດອອກຂອງທາດຟົດສະຟຣັສຈາກແຂ້ວ. ຈາກໜ້າທີື່ ແລະ
ບົດບາດຂອງວິຕາມິນ D ແມ່ນຕ້ານພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ, ມັນຊ່ວຍບາລຸງລະບົບລະລາຍອາຫານ ແລະ ຕັບ,
ເພີື່ມພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍການຫາຍໃຈຂອງຈຸລັງ. ວິຕາມິນ D ທີື່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການທີື່ສຸດ
ມີ 2 ຊະນິດຄ D2 ແລະ D3 ແຕ່ D3 ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າ 30 ເທື່ອ.
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ຖ້າຂາດວິຕາມິນ D ຈະເກີດພະຍາດກະດູກອອ່ນສາລັບເດັກນ້ອຍ, ສາລັບຜູ້ໃຫຍ່ຈະເປັນພະຍາດ
ກະດູກຜ່ອຍ Osteomalacia. ພະຍາດທັງສອງນີັ້ ຮ່າງກາຍມີບັນຫາໃນການດູມທາດແຄລຊ່ຽມ
ປະໂຫຍດຂອງ ວິຕາມິນ ເດ ມີຕື່ຮ່າງກາຍ
1. ຊ່ວຍດູດຊມທາດແຄລຊ່ຽມ ແລະ ຟົສະຟຣັສ ມີຄວາມສາຄັນໃນການສ້າງກະດູກ ແລະ
ແຂ້ວ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂະຫຍາຍຕົວເປັນປົກກະຕິ ໂຄງກະດູກຂອງຮ່າງກາຍສົມດູນກັບທຸກພາກສ່ວນ
2. ສາມາດຊ່ວຍໝາກໄຂ່ຫັງ ດຸດຊມກົດອາມີໂນ ອອກຈາກຍ່ຽວກັບຄນສູ່ຮ່າງກາຍ
3. ຊ່ວຍສັງເຄາະນັ້າຍ່ອຍ
Mucous membrane ເຊິື່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ
Active transport ຂອງທາດແຄລຊ່ຽມໃຫ້ຜ່ານຈຸລັງໄປໄດ້ງ່າຍ
4. ຄວບຄຸມປະລິມານ ທາດແຄລຊ່ຽມ ແລະ ທາດຟົສະຟຣັສ ບື່ໃຫ້ຫຼຸດລົງຕື່າຈົນເກີດ
ອັນຕະລາຍ ເຊັື່ນ: ທາດແຄລຊ່ຽມຈະຢູ່ໃນເລອດໃນປະລິມານ 7 mg/dl

5.5

ວິຕາມິນ K

Vitamin K ນາໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດແມ່ແປ້ງ ເພື່ອຢຸດການໄຫອອກຂອງເລອດ ໃນ
ກລະນີມີບາດແຜ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອູນຫະພູມສູງຂັ້ນ ບາງຄົນຍັງເວົັ້າວ່າ ເປັນຢາທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມ
ຂອງຮ່າງກາຍເພີື່ມຂັ້ນ, ວິຕາມິນ K ມີແຫື່ງກາເນີດ 3 ແຫ່ງ ຄ:
1. ໄດ້ມາຈາກພດ
2. ໄດ້ມາຈາກຈຸລັງສັດ
3. ໄດ້ມາຈາກການສັງເຄາະທາງເຄມີ
ສັດທີື່ຕ້ອງການວິຕາມິນ K ຫາຍທີື່ສຸດ ແມ່ນສັດປີກ
ຂະໜາດການນາໃຊ້ ສັກກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ໃຫ້ກິນ ສາລັບສັດໃຫຍ່ 0.1-0.25, ມ້າ 0.1-0.2, ສັດ
ຄ້ຽວເອັ້ອງນ້ອຍ 0.05-0.07, ໝູ 0.02-0.05, ໝາ 0.01-0.025, ສາລັບໄກ່ 0.005-0.01
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ບົດທີ 6
ຢາວັກຊິນ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1 ບອກຄວາມໝາຍຂອງວັກຊິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານໄດ້
2 ຈາແນກຊະນິດຂອງວັກຊິນທີື່ຜະລິດຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້
3 ນາໃຊ້ຢາວັກຊິນເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ຄວາມໝາຍຂອງຢາວັກຊິນ

ຢາວັກຊິນແມ່ນສິື່ງແປກປອມອັນໜື່ງ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ຢາປ້ອງກັນ ເຊິງື່ ຜະລິດມາຈາກເຊັ້ອພະຍາດ
ແຕ່ເຊັ້ອດັື່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີື່ເຮັດໃຫ້ຕາຍ ຫ ອ່ອນເພຍແລ້ວ ຈົນບສ
ື່ າມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະ
ຍາດໃນໂຕສັດໄດ້ ແຕ່ມັນສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສັດສ້າງພູມຕ້ານທານອອກມາ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ
ຮ້າຍແຮງຕາມທາມະຊາດທີື່ກົງກັບເຊັ້ອວັກຊິນຊະນິດນັັ້ນໄດ້
ວັກຊິນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ:
- ວັກຊິນເຊັ້ອເປັນ Attenuated or Live Vaccine
- ວັກຊິນເຊັ້ອຕາຍ Killed or Inactivated Vaccine
ຕາຕະລາງທີ 2 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັກຊິນເຊັ້ອເປັນ ແລະ ວັກຊິນເຊອ
ັ້ ຕາຍ
Inactivated Vaccine

Live Vaccine

ປອດໄພສູງ

ອາດຟັ້ນກັບເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ອີກ

ຄວາມຄຸ້ມກັນຕພ
ື່ ະຍາດຕື່າ

ມີຄວາມຄຸ້ມກັນສູງ

ມັກເກີດອາການແພ້ໃນການສັກຢາຄັັ້ງທີ 2

ເກີດການແພ້ຢາໜ້ອຍ

ເກັບຮັກສາງ່າຍ

ເກັບຮັກສາຍາກ, ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນຊ່ອງແຊ່
ແຂງ

ໄລຍະຄຸ້ມກັນພະຍາດສັັ້ນ

ມີໄລຍະຄຸ້ມກັນຕື່ພະຍາດຍາວກວ່າ

6.2

ວັກຊິນທີຜ
ື່ ະລິດຢູ່ ສປປ ລາວ

ປະຈຸບັນສູນຄົັ້ນຄວ້າຜະລິດຢາວັກຊິນ ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ສາມາດຜະລິດຢາວັກຊິນສາລັບສັດໄດ້
ທັງໝົດ 8 ຊະນິດ ໃນນັັ້ນ ປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ ຈານວນ 6 ຊະນິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊັ້ອແບັກ
ທີເຣຍ ຈານວນ 2 ຊະນິດ
ຢາວັກຊີນທີື່ຜະລິດມາຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ ເຊິື່ງເປັນວັກຊີນເຊັ້ອເປັນທັງໝົດ ມີດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
- ວັກຊິນນິວຄາເຊິນອາຍຸອ່ອນ Newcastle F Vaccine
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- ວັກຊິນນິວຄາເຊິນອາຍຸແກ່ Newcastle M Vaccine
- ວັກຊິນອະຫິວາເປັດ Duck Plague Vaccine
- ວັກຊິນອະຫິວາໝູ Swine Fever Vaccine
- ວັກຊິນຫອດລົມອັກເສບ Infectious Bronchitis Vaccine
- ວັກຊິນໝາກສຸກສັດປີກ Fowl Pox Vaccine
ວັກຊິນທີື່ຜະລິດມາຈາກເຊັ້ອແບັກທີເຣຍ ເຊິື່ງເປັນວັກຊີນເຊັ້ອຕາຍ 2 ຊະນິດ ມີດັື່ງຕື່ໄປນີ:ັ້
- ວັກຊິນເຕົັ້າໂຮມເລອດງົວ, ຄວາຍ Haemorrhagic Septicaemia Vaccine
- ວັກຊິນອະຫິວາສັດປີກ Fowl Cholera Vaccine

6.3

ຫກ
ັ ການນາໃຊ້ຢາວັກຊິນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊິນໄດ້ຮັບຜົນດີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັກການດັື່ງນີັ້:
 ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ 2-8oC
 ຫ້າມເກັບວັກຊິນຊະນິດເປັນນັ້າໄວ້ໃນຖ້ານນັ້າກ້ອນຕູ້ເຢັນ
 ຫ້າມບື່ໃຫ້ວັກຊິນຖກແສງແດດເດັດຂາດ
 ເວລາຂົນສົື່ງ ຕ້ອງໃຊ້ກະຕິກນັ້າກ້ອນ ແລະ ມີນັ້າກ້ອນຕະຫອດ ແລະ ຮັບປະກັນບື່ໃຫ້
ກະຕິກຢາ ຕາກແດດເປັນເດັດຂາດ
 ລະມັດລະວັງການນາໃຊ້ກັບສັດຖພາ
 ສັກວັກຊິນແຕ່ລະຊະນິດໃນສັດໂຕດຽວ ຕ້ອງຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ
 ຫັງຈາກເປີດແກ້ວຢາແລ້ວ ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2 h ສາລັບວັກຊິນເຊັ້ອເປັນ ແລະ 4 h
ສາລັບວັກຊິນເຊັ້ອຕາຍ ຖ້າໃຊ້ບື່ໝົດໃຫ້ທາລາຍຖິັ້ມ ຫ້າມເກັບຮັກສາໄວ້ແລ້ວນາມາໃຊ້ອີກ
 ໃຊ້ກັບສັດທີື່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເທົື່ານັັ້ນ, ຖ້າສັດຈ່ອຍ ຫ ມີພະຍາດກາຝາກ ໃຫ້ຖ່າຍກາ
ຝາກ ແລະ ສັກຢາວິຕາມິນສາກ່ອນ, ພາຍຫັງໃຫ້ຢາຖ່າຍກາຝາກ ຫ ສັກວິຕາມິນໄດ້ໜື່ງອາທິດ ຈື່ງສາມາດ
ສັກວັກຊິນໄດ້
 ສັກໃຫ້ສັດທີື່ມີອາຍຸຄົບຕາມຂັ້ບົື່ງໃຊ້ຂອງວັກຊິນ
 ໃຊ້ໃຫ້ຖກຕາແໜ່ງ ແລະ ປະລິມານຢາທີື່ການົດໄວ້ຢ່າງເຄັື່ງຄັດ
 ນາໃຊ້ວັກຊິນທີື່ເກັບຮັກສາໃນສະພາບດີ ແລະ ບື່ໝົດການົດເທົື່ານັັ້ນ
 ວັກຊິນທີື່ບື່ມີສະຫາກຕິດ ຫ ສະຫາກຫຼຸດອອກ ຫ້າມໃຊ້ເດັດຂາດ
 ພາຍຫັງທີື່ສັກວັກຊິນໄປແລ້ວ 14 ມັ້ ຈື່ງສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້
 ການສັກວັກຊິນຕ້ອງໄດ້ສັກເປັນປະຈາ ແລະ ຕື່ເນື່ອງຕາມໄລຍະຄຸ້ມກັນຂອງຢາ ວັກຊິນແຕ່
ລະຊະນິດ

6.4

ສາເຫດທີເື່ ຮັດໃຫ້ການນາໃຊ້ວກ
ັ ຊິນທີບ
ື່ ໄື່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ມີຫາຍສາເຫດທີື່ ອາດເຮັດໃຫ້ການນາໃຊ້ວັກຊິນບໄື່ ດ້ຮັບຜົນ ເຊັື່ນ:
 ສັດບື່ມີ Genetic response ຕື່ Antigen ນັັ້ນ
 ເຊັ້ອໃນວັກຊີນ ເຊັ້ອເປັນ ອາດຈະຕາຍສາກ່ອນ ຍ້ອນການເກັບຮັກສາບື່ດີ
 ສັດທີື່ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊັ້ອໃໝ່ໆ ອາດຈະຕ້ານກັບເຊັ້ອວັກຊິນໄດ້
 ວັກຊິນເຊັ້ອຕາຍ ອາດແຕກສະລາຍ ຍ້ອນການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ອງແຊ່ແຂງ
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 ອາດເປັນຍ້ອນການໃຊ້ວັກຊີນ
ິ ຫາຍກວ່າ 1 ຊະນິດພ້ອມກັນ ໃນສັດໂຕດຽວກັນ
 ອາດເປັນຍ້ອນໃຫ້ວັກຊິນໃນລູກສັດທີື່ມີອາຍຸຍັງນ້ອຍໂພດ
 ພະຍາດບາງຊະນິດໃຊ້ວັກຊິນບໄື່ ດ້ຮັບຜົນ ເນື່ອງຈາກເຊັ້ອປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ Antigen ຢູ່
ເລອ
ັ້ ຍໆ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສັບສົນໃນການສ້າງ A
ັ ntibody ຕື່ຕ້ານ ຕົວຢ່າງເຊັື່ນ: ເຊັ້ອ Trypanosomiasis
ຈະປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ Antigen 2-3 ວັນຕຄ
ື່ ງັັ້

6.5

ອັນຕະລາຍຈາກການນາໃຊ້ວກ
ັ ຊິນ

 ການສັກວັກຊິນຊັ້າກັນຫາຍໆຄັັ້ງ ໃນປະລິມານທີຫ
ື່ າຍໆ
 ສັດອາດເກີດອາການແພ້ຢາ ຈົນເຖິງອາການຊັອກຕາຍໄດ້
 ວັກຊິນບແ
ື່ ມ່ນຢາປິື່ນປົວ ແລະ ວັກຊິນກແ
ື່ ມ່ນສານແປກປອມ ຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການ
ນາໃຊ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັກຊິນເຊັ້ອເປັນ

6.6

ຜົນທີເື່ ກີດຂນ
ັ້ ຈາກການໃຊ້ວກ
ັ ຊິນຫາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ
ພູມຄຸ້ມກັນຈະບສ
ື່ ົມບູນ ເຊິື່ງອາດເກີດຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງ Antigen
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວບຄ
ື່ ວນສັກວັກຊິນຫາຍກວ່າ 1 ຊະນິດໃນເວລາດຽວກັນ
 ການໃຫ້ວັກຊິນ 2 ຊະນິດພ້ອມກັນ ກບ
ື່ ື່ໃຫ້ຜົນດີ
 ແຕ່ກມີ Mixed Vaccine ຫາຍຊະນິດທີື່ໄດ້ຜົນດີ ເມື່ອສັກເຂົັ້າພ້ອມກັນ
 ບື່ມີກົດເກນທີື່ແນ່ນອນ ທີື່ຫ້າມບໃື່ ຫ້ໃຊ້ວັກຊິນຮ່ວມກັນ
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ພາກທີ II
ຜ່າຕັດ ແລະ ຜະດຸງຄັນ
ບົດທີ 7
ການເກີດລູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ລູກ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ຄາດຄະເນເວລາໃນການເກີດລູກຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດ
2. ກະກຽມອຸປະກອນມາຮັບໃຊ້ໃນການເກີດລູກສັດໃຫ້ພຽງພ
3. ແຍກສັດໄປຄອກເກີດໄດ້ຕາມໄລຍະເວລາ ແລະ ກະກຽມສະຖານທີື່ເກີດໃຫ້ແກ່ສັດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ການກະກຽມກ່ອນສັດເກີດລູກ

 ຫັງຈາກເຮົາເອົາສັດປະສົມພັນແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມເບິື່ງວ່າ ປະສົມພັນຕິດ ຫ ບື່ ຖ້າຮູ້ວ່າ
ປະສົມພັນຕິດແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງຄາດຄະເນວັນເກີດຂອງສັດ ເພື່ອກະກຽມຊ່ວຍສັດເກີດລູກ
 ເຮົາຕ້ອງແຍກສັດທີື່ຖພາອອກຈາກຝູງກ່ອນເກີດ 8 – 15 ວັນ
 ຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ອາຫານຈາພວກທາດແປ້ງແກ່ແມ່ສັດກ່ອນເກີດ 1 ອາທິດ
 ບົວລະບັດຮັກສາອະນາໄມສັດ ເຊັື່ນ: ອາບນັ້າ, ຮຸກຖູ ແລະ ບີບຄັັ້ນ ຕາມບລິເວນພວງນົມ
ດ້ວຍນັ້າອຸ່ນເລັ້ອຍໆ ພ້ອມນັັ້ນຕ້ອງຂ້າແມ່ກາຝາກຕ່າງໆໃຫ້ແມ່ສັດກ່ອນເກີດລູກ
 ອະນາໄມຂ້າເຊັ້ອຕາມຄອກສັດດ້ວຍ Gresyl ຫ ປູນຂາວ
 ຕັດເຟອງເປັນທ່ອນໆຍາວປະມານ 10 – 20 Cm ປູພັ້ນຄອກໃຫ້ໜາ 5 – 10 Cm
 ກະກຽມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ຄົບ ເຄື່ອງມສັດຕະວະແພດ ແລະ ຢາຕ່າງໆທີື່ຈາເປັນ
 ໃນເວລາສັດໃກ້ຈະເກີດລູກ ບື່ຄວນບົນແຊວ ເພາະມັນຈະເປັນຜົນສະທອ້ນເຖິງການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງສັດ Hormone relaxine ມີໜ້າທີື່ໃນການກະຕຸນ
້ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຜົັ້ງອ່າງຂະຫຍາຍຕົວອອກ

7.2

ການເກີດລູກ

ການເກີດລູກແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານສາລິລະສາດສັດ ເຊິື່ງສົື່ງລູກທີື່ມີຊີວິດ ພ້ອມທັງຖົງຫຸ້ມ
ລູກ ແລະ ນັ້າແຮ່ອອກຈາກແມ່, ການເກີດລູກມີຂັ້ນເນື່ອງຈາກການຫົດຕົວຂອງກ້ານຊີັ້ນມົດລູກ ແລະ
ຄວາມດັນຂອງທ້ອງແມ່
ອີງຕາມທິດສະດີຂອງປະຫວັດສາດ ແລະ ການຂັບລັື່ງຂອງ Hormone, ການເກີດລູກແມ່ນຜົນ
ການກະທາອັນຫາຍປັດໃຈ
ຕື່ອະໄວຍະວະໃນຕອນທ້າຍຂອງການຖພາ, ລູກສັດຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ໃຫຍ່ Hormone Progesterol ແລະ Prolam ທີື່ມີໜ້າທີຫ
ື່ ້າມການຫົດຕົວຂອງມົດລູກສັດຖພາ ຫຼຸດ
ໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຈານວນ Hormone Oxytoxin, Adrenaline ພັດເພີື່ມຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວຂອງ
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ມົດລູກແຮງຂັ້ນ ແລ້ວສັດມີອາການເບັື່ງ ເຊິື່ງສ້າງເງອ
ື່ ນໄຂໃຫ້ສັດມີການເກີດລູກ, ນອກຈາກ Hormone
ແລ້ວ ລະບົບປະສາດກື່ມີບົດບາດໃນການບັນຊາການເກີດລູກ, ດັື່ງນັັ້ນ ການເກີດລູກ ຈື່ງແມ່ນຜົນກະທົບອັນ
ໃດອັນໜງື່
ມັນແມ່ນຂະບວນການທີື່ສັບສົນ, ມີຫາຍໆສາເຫດເຂົັ້າຮ່ວມພາຍໃຕ້ການບັນຊາຂອງລະບົບ
ປະສາດ
7.2.1 ປະກົດການກ່ອນສັດເກີດລູກ
 ກ່ອນເກີດລູກ 2 ອາທິດ ບ່ອນຕື່ ຫ ເອັນເນັື່ງກະດູກຜົັ້ງອ່າງຂອງສັດແມ່ ຈະອອ່ນ
ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວອອກ (ບ່ອນຕື່ຂອງກະດູກກົກຫາງກັບກະດູກຜົັ້ງອ່າງສ່ວນເທິງຂະຫຍາຍຕົວອອກ)
 ອະໄວຍະວະເພດພາຍນອກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂັ້ນ ແລະ ບວມ
 ກ່ອນເກີດ 2 – 3 ວັນ ມີນັ້ານົມໄຫອອກມາ ຫ ບາງເທື່ອລູກອອກກ່ອນບື່ພ
ເທົື່າໃດຊົື່ວໂມງ; ສາລັບງົວຄວາຍ ກ່ອນເກີດລູກປະມານ 10 – 15 ວັນ ຈະເຫັນເສັັ້ນເລອດຢູ່ຜົັ້ງນົມຟູຂັ້ນ
ຢ່າງຈະຈ້າງ
 ອຸນຫະພູມຂອງແມ່ຫດ
ຼຸ ລົງຈາກເດີມ 0.4 – 1.2oC ກ່ອນການເກີດລູກ 12 –
15 ຊົວໂມງ
 ຄມົດລູກສັັ້ນເຂົັ້າ (ກວດຜ່ານຮູທະວານ) ໜາຍຄວາມວ່າຄມົດລູກເລີື່ມເປີດ
 ສາລັບໜູມີຈຸດພິເສດຕາມທາມະຊາດ ກ່ອນການເກີດລູກມັນຈະຫາບ່ອນເກີດ
ເອງ ຫ ດຸດຄຸ້ຍຄາມຄອກ
7.2.2 ຂະບວນການເກີດ
ທາອິດມົດລູກຈະຫົດຢດໃນໄລຍະເວລາຫ່າງກັນ 10 – 20 ນາທີ/ເທື່ອ, ແຕ່ຕື່ມາ
ການບີບຮັດຂອງມົດລູກ 2 – 5 ນາທີ/ເທື່ອ ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນໃກ້ຈະເກີດ ການຫົດຕົວຂອງມົດລູກຍິື່ງໄວຂັ້ນ
ຈື່ງສາມາດສົື່ງລູກອອກມາ ພ້ອມກັບການເບັື່ງຂອງແມ່
ໄລຍະລູກອອກ: ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງການຖພາ ລູກໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍມາຮອດລາມົດລູກ
ພົັ້ນອອກຈາກປາກມົດລູກ ຈະເຫັນບັນດາຖົງຫື່ຫຸ້ມພົັ້ນອອກມາຕາມຮູອະໄວຍະວະເພດ ແຕ່ຈາພວກສັດ
ຄ້ຽວເອັ້ອງຖົງນັ້າຄາວປາ ແລະ ຖົງນັ້າປະສະວະຈະແຕກຕ່າງ ກ່ອນການເຮັດໃຫ້ມີນັ້າໜຽວສີເຫອງໄຫອອກ
ມາກ່ອນ ເຊິງື່ ນັ້າດັື່ງກ່າວມີໜ້າທີື່ຊວ່ຍແປງທາງອອກ ແລະ ປ້ອງກັນລູກສັດບື່ໃຫ້ກະທົບກະເທອນຫາຍໃນ
ເວລາເກີດລູກ
- ສາລັບມ້າ:
ຖົງນັ້າຄາວປາ ແລະ ຖົງນັ້າປະສະວະຈະແຕກໃນເວລາໄລເລ່ຍກັນ ບາງເທື່ອກຈະ
ບື່ແຕກ, ບັນດາຈັງຫວະແຮງຍູ້ຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ລູກພົັ້ນອອກມາຈາກອະໄວຍະວະເພດ ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້
ຕີນໜ້າ ຫ ຂາຫັງທີື່ພົັ້ນອອກມາ ເມື່ອລູກສັດອອກຫວິດອະໄວຍະວະເພດໄດ້ 3/4, ສາຍບຂອງສັດນ້ອຍຈະ
ຂາດ
- ສາລັບງົວ-ຄວາຍ:
ມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັບມ້າ ແຕ່ຫັງຈາກລູກອອກຈາກອະໄວຍະວະເພດແລ້ວ ມັນ
ຈະເລຍເພື່ອໃຫ້ລູກແຫ້ງ ແລະ ລູກສັດກື່ຢນຍ່າງອ້ອມແມ່ ເພື່ອຊອກຫານົມ ໃນກລະນີພິເສດ ສັດນ້ອຍອອກ
ມາຈາກອະໄວຍະວະເພດແມ່ແລ້ວແຕ່ບື່ຟັ້ນ (ບື່ຫາຍໃຈ), ບື່ເໜັງຕີງ ຕ້ອງຈັບຂາຫັງທັງສອງຍົກຂັ້ນ ແລ້ວເອົາ
ມຕົບຫັງສັດນ້ອຍ ເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ສັດຫາຍໃຈໄດ້ ແລະ ສິື່ງສາຄັນທີື່ສຸດ ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈົກນັ້າເມອກອອກ
ຈາກປາກ, ດັງ ແລະ ລາຄຂອງສັດນ້ອຍໃຫ້ໄວທີື່ສຸດ ເພື່ອຫີກເວັັ້ນການສະຫົບ ຫ ຕາຍ
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ໄລຍະແຫ່ອອກ: ຫັງຈາກລູກອອກໜົດແລ້ວ ແຮງເບັື່ງເກີດລູກ ແລະ ຈັື່ງຫວະການບີບ
ຮັດຂອງມົດລູກຈະຊ້າລົງ ເວົັ້າລວມແລ້ວ ຖ້າສັດເກີດລູກໄດ້ 1-2 ຊົື່ວໂມງ ແຮ່ກຈະອອກ ຖ້າເກີນໄປກວ່າ
ນັັ້ນ ແຫ່ຈະຕິດ ໂດຍປົກຕິແລ້ວໄລຍະເວລາແຫ່ອອກຂອງສັດຈະແຕກຕ່າງກັນ
 ມ້າໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ຫັງຈາກເກີດລູກ
 ງົວ - ຄວາຍປະມານ 2 – 3 ຊົື່ວໂມງຫັງຈາກເກີດລູກ
 ໝູໃຊ້ເວລາ 10 – 20 ນາທີ ຫັງການເກີດລູກ

7.3

ບັນຫາແຫ່ຕດ
ິ ຫ ແຫ່ຄາ້ ງ
ແຫ່ຕິດ ຫ ແຫ່ຄ້າງໝາຍເຖິງການທີແ
ື່ ຫ່ອອກຊ້າກວ່າການົດ, ແຫ່ຕິດຄ້າງມີ 2 ກລະນີ ຄ:
1) ແຫ່ຕິດຄ້າງທັງໝົດ ໝາຍຄວາຍວ່າແຫ່ບື່ອອກເລີຍ
2) ແຫ່ຕິດຄ້າງສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງ ຫ ແຫ່ອອກມາບື່ຄົບຖ້ວນ (ສ່ວນຫາຍເຫັນໃນງົວ ແລະ

ຄວາຍ)
ສາເຫດຂອງແຫ່ຕິດ
 ເວລາເກີດລູກ ແຮງເບັື່ງບື່ພຽງພ, ການບີບຄັັ້ນຂອງມົດລູກບື່ແຮງ ຍ້ອນ Hormone
Oxytocin ແລະ Adrenaline ຖກລັື່ງອອກມາໜ້ອຍ
 ແມ່ສັດອ່ອນເພຍ ເນື່ອງຈາກສັດເບັື່ງເວລາເກີດລູກຫາຍໂພດ ຫ ເກີດລູກໃຊ້ເວລາດົນໂພດ
 ເກີດຈາກພະຍາດແທ້ງລູກຕິດຕື່ (Brucellosis)
ວິທແ
ີ ກ້ໄຂ
 ນວດມົດລູກໂດຍຜ່ານຮູທະວານ
 ໃຊ້ນັ້າເກອອຸ່ນ 5 – 10, ໃນປະລິມານ 3 – 5 ml ສີດເຂົັ້າມົດລູກ
 ໃຊ້ຢາ Oxytoxin ສັກກ້າມຊີັ້ນໃຫ້ສັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກສັດບີບຕົວ
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ບົດທີ 8
ການຊ່ວຍສັດເກີດລູກ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ລູກທີື່ກາລັງຈະເກີດ ຫ ເກີດໃໝ່ໆໃຫ້ມີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງສົມບູນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
8.1

ຫກ
ັ ການຊ່ວຍເຫອສັດເວລາເກີດລູກ

ນັກສັດຕະວະແພດພວກເຮົາ ຄວນຍດຖຫັກການຊ່ວຍເຫອໃນເວລາສັດເກີດລູກ ດັື່ງນີັ້:
 ຕ້ອງອະນາໄມຂ້າເຊັ້ອຕາມພັ້ນຄອກ ແລະ ສະຖານທີື່ເກີດຢ່າງລະອຽດ
 ຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນ ໃນການຊ່ວຍສັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 ຕ້ອງຕັດເລັບມ, ນຸ່ງເສັ້ອຄຸມຂາວ, ລ້າງມດ້ວຍສະບູ່, ນັ້າສະອາດດີ, ດີແທ້ຄວນອະນາໄມອະ
ໄວຍະວະເພດຂອງແມ່ສັດ ດ້ວຍນັ້າສະອາດ, ສະບູ່ ຫ ຢາຂ້າເຊັ້ອ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
8.1.1 ການຈັດການກັບສັດເກີດລູກ
ຖ້າສັດເກີດໃນກລະນີທາມະດາ ກື່ບຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງຊ່ວຍສັດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຊ່ວຍ
ອະນາໄມອະໄວຍະວະ, ສັງເກດເບິງື່ ຖົງຫຸ້ມລູກທີື່ບື່ທັນຂາດຕ້ອງຊ່ວຍຈີກ, ຖ້າສັດແມ່ອິດເມື່ອຍ ບື່ສາມາດ
ເບັື່ງລູກອອກໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍດງອອກ ແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງທີື່ສຸດ ໃນເວລາຊ່ວຍດງລູກສັດນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ດງຕາມຈັງຫວະການເບັື່ງຂອງແມ່ ເມື່ອຫົວພົັ້ນອອກຈາກອະໄວຍະວະເພດແມ່ແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງ
ໂຈມຄອ່ຍໆ ຮັກສາບື່ໃຫ້ສາຍບກະທົບກະເທອນແຮງ ເມື່ອລູກອອກມາແລ້ວ ຕ້ອງອະນາໄມດັງ ແລະ ປາກ
ຂອງລູກສັດ, ຈົກເອົານັ້າເມອກອອກຈາກດັງ ແລະ ປາກໃຫ້ໝົດ, ຕັດສາຍບ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອດ້ວຍເຫົັ້າ 90° ຫ
Petadine ກ່ອນການຕັດສາຍບ ຕ້ອງໃຊ້ດ້າຍໄໝຫຍິບມັດ ໃຫ້ຫ່າງຈາກໂຕສັດຍາວປະມານ 2 – 3 Cm
ສາລັບແມ່ສັດຫັງເກີດລູກແລ້ວ ຕ້ອງອະນາໄມອະໄວຍະວະເພດດ້ວຍ Permanganate Kali (PK) 2g
+ ນັ້າ 1 L, ແລ້ວໃຫ້ສັດດື່ມນັ້າເກອ 35 – 40 g + ນັ້າ 3 - 4 L
8.1.2 ທີື່ຕັັ້ງ ແລະ ທ່າ ເກີດລູກສັດ
1) ທ່າເກີດປົກກະຕິ
ແມ່ນທ່າທີື່ກະດູກສັນຫັງຂອງລູກ ສັດ ຂະໜານກັບກະດູກສັນຫັງຂອງແມ່ ເຊິື່ງ
ແມ່ນທ່າທີສ
ື່ ັດຢູ່ໃນທ່າລວງລ້ອງ ທ່ານີັ້ມີດ້ວຍກັນ 2 ທ່າ ຄ:
 ທ່າລວງລອງເອົາຫົວອອກມາກ່ອນ: ເປັນທ່າເຊິື່ງລູກສັດປີື່ນເອົາຫົວອອກມາ
ໂດຍຂາໜ້າທັງສອງພົັ້ນອອກມາກ່ອນ ແລະ ສະເໝີກັນ
 ທ່າລວງລອງເອົາກົນ
ັ້ ອອກມາກ່ອນ: ເປັນທ່າທີເື່ ວລາລູກສັດເກີດ ມັນເອົາຕີນ
ຫັງຊີັ້ອອກມາກ່ອນ ແລະ ສະເໜີກັນ ໃນ 2 ທ່ານີັ້ຖວ່າເປັນທ່າເກີດທີື່ປົກກະຕິ
2) ທ່າເກີດຜິດປົກກະຕິ
ເວລາທີື່ເຮົາຄາເບິື່ງກະດູກສັນຫັງຂອງແມ່ໃນທ່າຜິດປົກກະຕິ ປະກອບມີຫາຍທ່າ
ຄ:
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 ທ່າລວງຂວາງເອົາຫົວຕັັ້ງສາກ: ກະດູກສັນຫັງຂອງແມ່ ແລະ ລູກຕັດກັນ
ເຊິງື່ ເອົາຫົວເປັນຈຸດຕັັ້ງສາກ
 ທ່າລວງຂວາງເອົາກົັ້ນຕັັ້ງສາກ: ລູກສັດເອົາກົັ້ນຕັັ້ງສາກ, ກະດູກສັນຫັງຕັດ
ກັບກະດູກສັນຫັງຂອງແມ່ ສະນັັ້ນ ໃນເວລາລູກສັດເກີດ ມັນຈະເອົາກົັ້ນອອກມາກ່ອນ
 ລວງຂວາງເອົາແອວຕັັ້ງສາກ: ເມື່ອລູກສັດເກີດໃນກລະນີນີັ້ ມັນກື່ເອົາແອວ
ອອກມາກ່ອນ
 ລວງຂວາງເອົາທ້ອງຕັັ້ງສາກ: ໃນກລະນີນີັ້ ມັນຈະເອົາທ້ອງອອກມາກ່ອນ,
ໃນແຕ່ລະກລະນີທີື່ເວົັ້າມາຂ້າງເທິງນັັ້ ນແມ່ນທ່າທີື່ຜິດປົກກະຕິທັງໝົດ

8.2

ວິທຊ
ີ ວ
່ ຍເຫອສັດເວລາເກີດລູກ

- ໃຫ້ສັດຢູ່ໃນທ່າຢນ ຫ ທ່ານອນ ແຕ່ສ່ວນຫາຍແມ່ນທ່ານອນທາງຂ້າງ ສະດວກໃນການ
ປະຕິບັດງານ
- ຂາສັດທີື່ພົັ້ນອອກມາ ຕ້ອງເອົາເຊອກມັດແລ້ວຍູ້ເຂົັ້າໄປ ແລະ ຊອກຫາຂາອີກຂ້າງໜື່ງໃຫ້ພົບ
- ການແປງຂາ ແລະ ຫົວທີື່ບື່ຖກທ່າທິດລວງຕ້ອງແປງຢູ່ໃນຖົງມົດລູກ
- ການດງຕ້ອງດງຕາມຈັງຫວະການເບັື່ງຂອງແມ່
- ຖ້າເຫັນວ່າສັດອອ່ນເພຍ ຄວນໃຊ້ຢາເຊີດຊູໃຫ້ແກ່ສັດ
- ຖ້າວ່າສັດເມື່ອຍຫາຍອາດບື່ລອດ
ບື່ຄວນໃຊ້ຢາທີື່ມີກິື່ນແຮງ
ເຊັື່ນ:
Camphor,
Creoline ແລະ ຢາປະເພດອື່ນໆ

8.3

ວິທຊ
ີ ວ
່ ຍເຫອງົວ-ຄວາຍເກີດລູກ

1. ກລະນີຫົວບິດໄປທງຂ້າງ
ໃນກລະນີນີັ້ ເຮົາຈະເຫັນແຕ່ຂາລູກສັດພົນ
ັ້ ອອກມາ, ຂາທັງສອງເບັ້ອງບື່ພຽງກັນ ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ຖ້າຫົວຂອງລູກສັດບິດໄປເບັ້ອງໃດ ຂາເບັ້ອງນັັ້ນກື່ສັັ້ນກວ່າ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເວລາເຮົາຈົກເບິື່ງ
ວິທີຊວ່ຍ:
- ເຮົາວາງຢາມນ Novocain 2 ຈານວນ 10 ml, ນວດຕາມບລິ ເວນກົກຫາງຈາກ
ນັັ້ນ ໃຊ້ນັ້າສະບູສ
່ ີດເຂົັ້າມົດລູກ
- ມັດຂາຂອງລູກສັດທີື່ພົັ້ນອອກມາ
- ຖ້າ ຫົວບິດ ບ ື່ຫ າຍ ໃຫ້ເອົາ ມ ຈົກ ຮ່ ອງຂາທັງສອງເບ ັ້ອງ, ຄ່ອຍໆປິື່ນ ໃຫ້ໄ ດ້ທິດທາງ
ແລ້ວດງອອກມາ
- ຖ້າຫົວບິດຫາຍ ໃຫ້ໃຊ້ເຊອກມັດຄາງກະໄຕເບັ້ອງລຸ່ມ ແລ້ວແປງໃຫ້ຖກລວງ ຈາກນັັ້ນ
ດງອອກມາ, ການດງຕ້ອງດງຕາມຈັງຫວະການເບັື່ງຂອງແມ່ສັດ, ຖ້າຫາກດງບື່ອອກ ຕ້ອງໃຊ້ວີທີຜ່າຕັດອອກ
ໂດຍເອົາແຕ່ລະສິັ້ນສ່ວນອອກມາ (ໃນກລະນີຊ່ວຍສຸດວິໄສ)
2. ໃນກລະນີຫົວຕິດແທດກັບເອິກ
ລູກສັດໃນທ່ານີັ້ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຂາໜ້າທັງສອງພົັ້ນອອກມາ ແລະ ຂາຫັງທັງສອງພຽງກັນ
ວິທີຊ່ວຍ: ແມ່ນໃຊ້ເຊອກມັດຂາທັງສອງທີື່ພົັ້ນອອກມາ ແລ້ວຍູ້ເຂົັ້າຄນຮອດຜົັ້ງມົດລູກ
ຈາກນັັ້ນແປງຫົວໃຫ້ຖກຕ້ອງແລ້ວດງອອກຕາມຈັງຫວະແຮງເບັື່ງຂອງແມ່
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ບົດທີ 9
ການຜ່າຕັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ວາງຢາໃສ່ສັດກ່ອນທາການຜ່າຕັດ
2. ທາການຜ່າຕັດສັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຖກຕາມເຕັກນິກ
3. ຟນ
ັ້ ຟູສັດເຈັບໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
9.1

ຫກ
ັ ການຂອງການຜ່າຕັດສັດ

ການຜ່າຕັດແມ່ນວຽກງານໜື່ງທີື່ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ສາຄັນໃນການລ້ຽງສັດ ນີັ້ກື່ເພື່ອເພື່ອຫີກ
ລຽງການຕິດເຊັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ຜູ້ທີື່ຈະທາການຜ່າຕັດ ແມ່ນຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະດັື່ງນີັ້:
1. ຕ້ອງຜ່ານການອົບຮົມ, ຮຽນຮູ້ສາລິລະສາດສັດ
2. ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິຊາຜ່າຕັດໂດຍລະອຽດ
3. ຕ້ອງມີຄວາມຊານິຊານານໃນການຜ່າຕັດ
4. ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິຊາການປາດ, ວິທີການນາໃຊ້ຢາ, ປະລິມານການໃຊ້ຢາເຂົັ້າໃນການຜ່າຕັດ
5. ຕ້ອງຮູ້ບົື່ງມະຕິພະຍາດຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ອນຈະທາການຜ່າຕັດທຸກໆຄັັ້ງ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວການຜ່າຕັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນໃຫ່ຍ ຄ:
9.1.1 ການຜ່າຕັດສະເພາະ
ແມ່ນວິທະຍາສາດທີື່ຄົັ້ນຄວ້າ ເຖິງການປະກອບສ້າງຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນ,
ຄົັ້ນຄວ້າເຖິງຫັກການ ແລະ ວິທີການນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປິື່ນປົວສັດ, ການຟັ້ນຟູສັດເຈັບ, ການການປ່ຽນແປງ
ສະພາບຂອງສັດໃນເວລາຜ່າຕັດ
9.1.2 ການຜ່າຕັດທົວ
ື່ ໄປ
ແມ່ນການຊອກຫາພະຍາດ ມາຄົັ້ນຄວ້າເຖິງສາເຫດ ແລະ ຂະບວນການວິວັດຂອງ
ພະຍາດ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ
9.1.3 ການຜ່າຕັດແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ແມ່ນວິທະຍາສາດທີື່ຄົັ້ນຄວ້າ ຊອກຫາພາຍໃນພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນໜື່ງໃນຮ່າງກາຍ
ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິນ
ື່ ປົວ

9.2

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານຜ່າຕັດຂະໜາດນ້ອຍ
9.2.1

ອຸປະກອນການຜ່າຕັດ
- ເຄື່ອງຜ່າຕັດຄົບຊຸດ, ເຂັມ, ໄໝຫຍິບ (ນອກ ແລະ ໃນ)
- ເຊອກ໌, ຄອກແຄບ
- ຢາຂ້າເຊັ້ອ, ຢາສະຫົບ ຫ ຢາມນ
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- ຢາຕ້ານເຊັ້ອ
- ສາລີ, ຜ້າບັງື່
- ຊີແລ່ງ, ເຂັມສັກຢາ
9.2.2 ຫັກການພິຈາລະນາ
- ການຈົດປະຫວັດ: ຕ້ອງຖາມປະຫວັດຢ່າງລະອຽດ ຈາກນັັ້ນ ເຮົາກວດກາວ່າສັດ
ເປັນຫຍັງແທ້, ເມື່ອພົບເຫັນສິື່ງທີື່ເກີດຂັ້ນກັບສັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ແນາະນາໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ
ເຖິງການເຈັບເປັນຂອງສັດ ເພື່ອຫາວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປົວຕື່ໄປ
- ການສ່ຽງໄພ: ອັນຕະລາຍອາດເກີດຂັ້ນໂດຍບື່ຄາດຄິດ ຈາກສັດທີື່ເຮົາຈະທາ
ການຜ່າຕັດ, ການສັກຢາ ແລະ ອື່ນໆ ສະນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຈົັ້າຂອງສັດຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍທີື່ຈະ
ຕາມມາໃນເວລາປະຕິບັດ
- ໃນສ່ວນເຈົາັ້ ຂອງສັດ: ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ ເຈົັ້າຂອງສັດຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນເລື່ອງການເຈັບເປັນ ຫ ສັດຕາຍ, ສັດຕະວະແພດບື່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງທັງໝົດ ຖ້າຜ່າຕັດແລ້ວສັດຍັງເຈັບຢູ່
ເຈົັ້າຂອງສັດຕ້ອງໄດ້ເບິື່ງແຍງຕິດຕາມ ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາ
- ໃນສ່ວນສັດຕະວະແພດ
1. ກຽມຈິດໃຈ (ບື່ຮ້າຍ, ບື່ໃຈເຢັນເກີນໄປ) ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້
ເກີດການບັນລຸຜົນຕາມເປົັ້າໝາຍ
2. ໂຄສະນາໃຫ້ເຈົັ້າຂອງສັດເຊື່ອເໜົັັ້ນ
3. ຕ້ອງມີຜູ້ຊວ່ຍຕາມສະພາບຕົວຈິງ
4. ອຸປະກອນຕ້ອງກຽມພ້ອມຄົບຊຸດ
5. ສະພາບແວລ້ອມ, ພັ້ນທີື່, ອາກາດປອດໂປ່ງ
- ໃນສ່ວນໂຕສັດ
ກ່ອນການປະຕິບັດງານຕ້ອງກັກຂັງສັດ, ມັດ, ອົດອາຫານ, ກວດກາກ່ອນການ
ຜ່າຕັດ 24 ຊົື່ວໂມງ, ອົດນັ້າ 12 ຊົື່ວໂມງ
9.2.3 ການນາໃຊ້ ຢາສະຫົບໃນການຜ່າຕັດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັດຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບປວດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ເພື່ອສະດວກ
ໃນການຜ່າຕັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຕ້ອງໃຫ້ຢາສະຫົບແກ່ສັດ ເຊິື່ງເຮົາໃຫ້ສັດໄດ້ດົມ, ກິນ ຫ ສັກ ພາຍ
ຫງັ ທີື່ຈັບມັດສັດໄດ້ປະມານ 10 ນາທີ, ທາການສັກຢາ Atropine 1 ໃນປະລິມານ 10 ml ໃສ່ຫບໜັງ
ແລ້ວສັກ Aminazine 0.5 g/Kg ສັກຫບໜັງ ແລ້ວສັກ Tryopental Na 5mg/Kg, IV
- ການນາໃຊ້ຢາສະຫົບໃນໝູ
ກ່ອນຈະໃຊ້ຢາສະຫົບປະມານ 10 ນາທີ ໃຫ້ສັກ Aminazine 0.5 mg/Kg
ສັກກ້າມຊີັ້ນ, ສັກ Chloral hydrate 20 ສັກເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດດາທີື່ໃບຫູ 0.1 ml/Kg
- ວິທີແກ້ການສະຫົບທີື່ດົນກວ່າປົກກະຕິ
1. ສັກ Glucose ເຂົັ້າເສັັ້ນເລອດ, ສັກຢາເຊີດຊູ, ສັກ Atropine
2. ໃຊ້ນັ້າສົັ້ມ, ໃຊ້ໝາກໂຕ່ນ, ບີບຄັັ້ນຕາມແຄ່ງຂາຂອງສັດ
9.2.4 ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ
- ຕ້ອງມັດ ຫ ຈັບບັງຄັບສັດໃຫ້ດີ
- ວາງຢາສະຫົບ ຫ ຢາມນ
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- ຜູ້ທີື່ຈະທາການຜ່າຕັດ ຕ້ອງມີວິທະຍາສາດ, ມີສິລະປະໃນຕົວ, ມີຄວາມສາມາດ,
ມີຄວາມສາຫາດ, ມີປະສົບການ, ມີຄວາມສົນໃຈ, ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແຕ່ແນ່ນອນໃນການປະຕິບັດງານ
- ຕ້ອງຕັດເລັບມໃຫ້ສັັ້ນ, ອະນາໄມມໃຫ້ສະອາດດີ ອາດລ້າງດ້ວຍສະບູ່ ຫ ຢາຂ້າ
ເຊັ້ອ, ໃສ່ຖົງມ
- ໃສ່ຊຸດກັນເປັ້ອນ
9.2.5 ການບັນທກ
ຊເື່ ຈົັ້າຂອງສັດ ----------------------------------------------------------------- ໜ່ວຍ ------------------------------------------ຄຸ້ມ ------------------------------------------------------------------ ບ້ານ ---------------------------------------------------------ເມອງ -------------------------------------------------------------- ແຂວງ --------------------------------------------------------ຊະນິດ ------------------------------------------------------------------------------------- ເພດ ----------------------------------ພັນ -------------------------------------------------- ຕານິ ----------------------------------- ອາຍຸ ------------------------------ນັ້າໜັກ -----------------------------------------ປະຫວັດສັດເຈັບ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ວັນ ເດອນ ປີ ປິື່ນປົວ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ການວາງຢາແຕ່ລະໄລຍະ, ຢາຫຍັງ ? ---------------------------------------------------------------------------------------ປະລິມານໃຊ້ຢາແຕ່ລະຄັັ້ງ------------------------------------------------------------------------------------------------------ບັນທກອາການຂອງສັດແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ລະໄລຍະ

