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Best piercing and
Sensitive jewelry for

EVERYONE,EVERY DAY.

เมื่อเจ้าตัวเล็กอยากเจาะหู
การเจาะหูดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เมื่อเจ้าตัวน้อยของคุณพ่อคุณแม่
เอ่ยปากอยากเจาะหูเมื่อไหร่ ก็ดูจะกลายเรื่องใหญ่ขึ้นมาเสียอย่างนั้น
จะต้องเตรียมตัวอย่างไร สถานที่เจาะและกระบวนการเจาะควรเป็นแบบ
ไหน ต่างหูที่ใช้มีคุณภาพหรือเปล่า รวมไปถึงเรื่องการดูแลหลังการเจาะ
อีกล่ะ รายละเอียดที่ต้องใส่ใจดูจะมีไม่น้อยเลย แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป
นูยูมีเคล็ดไม่ลับสำ�หรับคุณพ่อคุณแม่มาฝากกันค่ะ
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เจาะหูเมื่อไหร่จึงเหมาะสม
คำ�ถามนี้ไม่มีคำ�ตอบที่ตายตัวนัก บางวัฒนธรรมอาจเจาะหู
ให้เด็กตั้งแต่ยังแบเบาะ ในขณะที่บางครอบครัวเลือกที่จะรอให้เด็กโตขึ้น
มาสักหน่อย แต่ไม่ว่าจะเจาะในช่วงอายุใด การดูแลแผลหลังการเจาะ
ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญอันดับแรกๆ ที่เราไม่ควรละเลย หากเด็ก
โตจนรู้ความแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจสอนวิธีการดูแลหลังการเจาะแบบ
ง่ายๆ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดูแลแผลไปพร้อมกัน
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Everything You Need to Know about Your
Child’s First Ear Piercing.
Ear piercing is nothing new for us, but why is it not the
same when we hear that our kids want their ears pierced?
Lots of concerns may surface, such as selecting the proper
place and process, as well as making sure the correct
preparation and materials were used for the piercing in
addition to providing proper aftercare instructions.
Although it may seem like a lot of steps, there is no need
to worry; we have some helpful tips to share.
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Some cultures may pierce the ears as soon as the
baby is born while some prefer to wait until the child is
slightly older. Regardless of what the age may be, the most
important thing is properly caring for the piercing. If your
children are old enough, parents may allow them to
participate by instructing them the basics of proper aftercare procedures.

กว่าแผลจะหาย ต้องใช้เวลา
แม้หลังเจาะราว 6 สัปดาห์จะสามารถเปลี่ยนต่างหูเป็นคู่ใหม่ได้
แต่กว่าแผลจะหายสนิทดีจะใช้เวลานานกว่านั้น ความอดทนจึงเป็นสิ่ง
สำ�คัญสำ�หรับการทำ�อะไรสักอย่างเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง คุณพ่อ
คุณแม่อาจตั้งกติกาที่เด็กสามารถทำ�ได้เองโดยไม่ลำ�บากขึ้นมาสักข้อ
เช่น จะพาไปเจาะหูเมื่อลูกสามารถดูแลห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยเป็น
เวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการพิสูจน์ความตั้งใจระยะยาวได้อย่างง่ายๆ
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เลือกร้านเจาะหูที่ไว้ใจได้
ร้านสะอาด น่าเชื่อถือ มีกระบวนการเจาะที่ปลอดภัยและอ่อน
โยนต่อผิวบอบบางของเด็กคือสิ่งที่ควรพิจารณา ต่างหูที่แนะนำ�ให้ใช้
ควรทำ�มาจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว คือเป็น Nickel
free หรือ Nickel safe ซึ่งมีค่าของนิเกิลเจือปนอยู่ในมาตรฐานตามที่
US FDA กำ�หนด อาทิ ไทเทเนียม หรือสแตนเลสเกรดเครื่องมือแพทย์
สำ�หรับเด็กเล็ก ขณะทำ�การเจาะอาจปล่อยให้นั่งบนตักคุณพ่อ
หรือคุณแม่เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าปลอดภัย และคอยระวังไม่ให้เด็กเคลื่อนไหว
ไปมา ซึ่งจะทำ�ให้การเจาะแม่นยำ� และใช้เวลารวดเร็วยิ่งขึ้น
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ดูแลแผลตามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด
หลังการเจาะสามารถอาบน้ำ�สระผมได้ตามปกติ แต่ควรล้าง
คราบสบู่แชมพูออกให้สะอาดและซับแผลให้แห้งอยู่เสมอ แป้นด้านหลัง
ควรอยู่ในตำ�แหน่งของร่องล็อคแป้นตรงปลายก้านต่างหูพอดี ไม่ดันเข้า
มาจนแน่นชิดติดหลังใบหู เพื่อให้แผลยังมีพื้นที่ให้อากาศได้ถ่ายเทเพื่อ
ลดความอับชื้น งดการสัมผัสแผลบ่อยๆ ระหว่างวัน และไม่แนะนำ�ให้ใช้

แอลกอฮอล์เช็ดแผลโดยตรง
การเจาะหูในเด็กไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งก่อนและหลังการเจาะ หน้าที่หลัก
คงต้องเป็นของคุณพ่อคุณแม่ในการสังเกตความพร้อม และคอยดูแลแผล
ให้ลูกน้อยหลังการเจาะอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการอักเสบ
และแผลเจาะก็จะได้หายดีได้โดยไวอีกด้วย

พบกับสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับการเจาะหู จมูก และสะดือได้ท่ี
More articles about piercing at
nooyoonews.blogspot.com

The Proper time to get your ears pierced.

Ear piercing will take some time to heal.
Avoid touching the piercing as much as possible and
change the piercing stud to a regular hypoallergenic earring
after 6 weeks from the date of piercing. In order for the
wound to heal properly, we must follow proper aftercare
instructions. Parents may set an easy goal for their children
to achieve and prove that they are capable of doing a task
continuously for a long period. Such as keeping their own
bedroom nice and tidy for at least 2 months and in return
they will be rewarded with their first pair of earrings.
Go to a piercing shop you can trust.
Clean and reliable piercing shops with safe hygiene
and gentle piercing process for your child’s sensitive skin
would be a great option. Piercing studs should be pre-sterilized, nickel safe or nickel free under the US FDA’s recommendation. Some options are medical grade stainless steel
or titanium.
To achieve the best results and faster piercing
process, allowing the child to sit on the parent’s lap to make
him/her feel safe and comfortable would be a great option
if the child is frightened or nervous.
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Aftercare is important.
As mentioned above, proper aftercare is important,
meaning, keeping shampoo, soap and residues of other
chemical products away from the ear piercings. After
shampooing, the ear should be rinsed with water. After
sport activities, the newly pierced ear should be treated
with NooYoo ear care products and otherwise kept dry.
Clasps must always be positioned in the notch of the
earring post. Therefore make sure to check it after every
aftercare procedure to allow adequate air circulation, thus
accelerating the healing process. Please remember
improper aftercare can lead to infection, so if you notice
any severe pain, redness or swelling, remove earrings
immediately and see your physician at once.

เมื่อเจ้าตัวเล็ก
อยากเจาะหู
first earrings for your child

Kwang Mii –
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เป็นคนแผลหายช้ามากค่ะ มาเจาะสะดือที่นูยูประทับใจมาก เจ็บหน่อยเพราะเจาะ
ตรงรอยแผลเป็นเก่า ไม่แพ้จิวเลยค่ะ รักเลย

Nung Ning –

Contact Us
info@nooyoo.com
www.nooyoo.com

Find us on social media
NooYooThailand
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ไปเจาะหูตรงกระดูกอ่อนช่วงบนใบหูมา ตอนแรกกลัวว่าจะเจ็บมาก พอถึงเวลา
เจาะขอบอกว่าเจ็บนิดเดียวเอง ไม่มีเลือดออกเลย คือชอบมาก ใครที่คิดจะเจาะหู
แนะนำ�เลยจ้า

NooYoo

Online shopping
nooyoo.bentoweb.com

NooYoo
NooYoo

Visit us at
The Mall Bangkapi, 1st floor
Silom Complex, G floor
Megabangna, 2nd floor
Terminal21, 3rd floor
CentralPlaza Grand Rama9, B floor
CentralPlaza Lardprao, G floor
CentralPlaza WestGate, 1st floor
CentralPlaza Pinklao, 2nd floor
CentralFestival EastVille, 2nd floor
Fashion Island, 2nd floor
The Emporium, 1st floor
Bluport Huahin, B floor

Vasupon Suvarnabhanu –
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พนักงานเซ็นทรัลลาดพร้าว บริการและให้คำ�แนะนำ�ดีมากค่ะ เจาะหูครั้งแรกใน
ชีวิต ไม่น่ากลัวเลย

@NooYoo
Down Kanwillin –

5

พนักงานสาขาเซ็นทรัล อีสวิลล์บริการดีมาก ไปใช้บริการครั้งแรกประทับใจ
แนะนำ�ดีมาก มือเบา เราเลยกระเป๋าเบาไปตามๆ กัน

Gluay Itadakimasu –
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ไปเจาะหูที่สาขา Terminal21 พนักงานใจเย็นและใส่ใจมาก รู้สึกประทับใจ เจ็บ
แป๊บเดียวจริงๆ แม้ราคาจะสูงกว่าที่อื่นแต่คิดว่าคุ้มค่า สะอาดและปลอดภัยมากค่ะ

SiLin Lu –
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ไปเจาะมาที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า น้องพนักงานบริการดีมาก ใส่ใจตอบคำ�ถามต่างๆ
ที่สำ�คัญเจาะไม่เจ็บจริงๆ ไม่แพ้ ไม่คัน ประทับใจค่ะ โอกาสหน้าจะไปใช้บริการอีกค่ะ

Moii Chayanun –
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ชอบอ่ะ ของคุณภาพดี ไม่ต้องพูดเยอะ ไปเลือกที่ร้านเลยค่ะ สาขาใกล้บ้านท่าน
#เมกาบางนาน้องๆ บริการดี น่ารักค่ะ

Our customers are the real jewels!
Write us a review on our Facebook fanpage “NooYooThailand”.

เปิดบัตรสะสมแต้มนูยูบน
แอพลิเคชั่นวันนี้
รับส่วนลดถึง 50% เมื่อสะสมแสตมป์ครบตามเงื่อนไข!
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ดาวน์โหลด

ได้ฟรี!

Please hashtag #NooYoo all photos of you and your f avorite
NooYoo jewelry on Instagram.
You have a chance to get a 300 THB voucher from us if your
review or photo will be c hosen on the next issue of NOOZ.
(Do you see your image on this page? C
 ontact us via Facebook
fanpage and collect your reward !)

อัญมณีเม็ดงามที่สุดของเรา คือลูกค้าคนสำ�คัญเช่นคุณ
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สแกนโค้ดเพื่อเปิดบัตรสะสมแต้มนูยู
บน
พร้อมรับทันที
แต้มคูณสาม!

รีวิวสินค้าและบริการของเราผ่านทางหน้าแฟนเพจ “NooYooThailand”
หรือใส่แฮชแทก #NooYoo เมื่อโพสต์ภาพของคุณคู่กับจิวเวลรี่นูยูชิ้นโปรด
บนอินสตาแกรม เพียงเท่านี้ คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำ�นัลนูยูมูลค่า 300 บาท
หากรีวิวหรือภาพของคุณถูกคัดเลือกมาปรากฎอยู่บน NOOZ ฉบับถัดไป
(มีภาพของคุณอยู่ในหน้านี้ใช่ไหม? รีบติดต่อกลับมาหาเราทาง Facebook
fanpage เพื่อรับรางวัลของคุณได้เลย!)

