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ຍຸງເປັນພາຫະນຳເຊື້ອໂລກຮ້າຍຕ່າງໆມາສູ່ຄົນເຊັ່ນ: ໂລກມາເລເລຍ, ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ
ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ. ຊຶ່ງໂລກເຫຼົ່ານີ້ແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຍັງອີກຄົນໜຶ່ງ ໂດຍມີ
ຍຸງເປັນພາຫະ. ສ່ວນຫຼາຍຍຸງແຜ່ພັນໄດ້ໄວຢູ່ບ່ອນນໍ້າທີ່ບໍ່ໄຫຼ.
ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຈາກເຊື້ອພະຍາດຈາກຍຸງຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
● ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກຍຸງກັດ: ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມກັນຍຸງ, ຢາທາກັນຍຸງ,
ຢາອູດຍຸງ, ເຄື່ອງທີ່ສາມາດປົກປິດຮ່າງກາຍຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ແລະ ໃຊ້ມຸ້ງກັນຍຸງ.
● ການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກ ໂດຍການປິ່ນປົວຢ່າງທັນການ ແລະ
ມີປະສິດ ທິພາບນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
● ກໍາຈັດບ່ອນແຜ່ພັນຂອງຍຸງ. ຫາສິ່ງມາປິດຖັງນໍ້າ ແລະ ອ່າງນໍ້າຢູ່ໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ
ແລະ ຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າສໍາລັບກ໋ອກນໍ້າ, ນໍ້າສ້າງ, ທາງນໍ້າໄຫຼ.
● ປ້ອງກັນບໍໃ
່ ຫ້ມບ
ີ ອ
່ ນແຜ່ພນ
ັ ໃໝ່ຂອງຍຸງໂດຍການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຈັດການທີດ
່ ນ
ິ ແລະ
ນໍ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນການໃຊ້ທີ່ດີນເຊັ່ນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຈໍານວນ
ຫຼາຍເກີນໄປ, ສ້າງເຂື່ອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າຈະການປ່ຽນທິດທາງ ຫຼື ການຍ້າຍ
ບ່ອນໃນການປູກຝັງທີ່ກິນເນື້ອທີ່ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການແຜ່ພັນ
ຂອງຍຸງ.
ການລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກຍິ່ງຮຸນແຮງເມື່ອມີເຫດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມີສົງຄາມ, ການ
ຍົກຍ້າຍຂອງຄົນ, ໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ, ເມື່ອມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການປ້ອງ
ກັນເຊື້ອພະຍາດ.

172

ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມາຈາກຍຸງ

ໂລກມາເລເລຍທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອມີການສ້າງທາງຫຼວງຂ້າມປ່າອາມາຊອນ
ເປັນເວລາຕັ້ງຫຼາຍປີທີ່ລັດຖະບານບຼາຊິວໄດ້ຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກ
ສາໂລກມາເລເລັຍ. ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນການເຊັ່ນນັ້ນໂລກມາເລເລຍກໍໝົດໄປຈາກບຼາຊິວ. ແຕ່ເວ
ລາຜ່ານໄປໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງເກີດຂື້ນເຊັ່ນການໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ດູແລສຸຂະພາບ
ໃຫ້ດີ ສະນັ້ນໂລກມາເລເລຍຈິ່ງກັບຄືນມາ.
ໃນປີ 1970, ລັດຖະບານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທາງຫຼວງຂ້າມປ່າອາມາຊອນທີ່ລັດຖະບານຍັງ
ໄດ້ປຸກເຮືອນພັກ ແລະ ສວນຄົວຕ່າງໆຕາມທາງຫຼວງ ພ້ອມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບຄົນທີ່ທຸກຍາກ
ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນແອອັດໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງປະເທດບຼາຊິວ ເປັນການຕັດເສັ້ນທາງຫຼວງ
ໃໝ່ຜ່ານປ່າອາມາຊອນ ໄດ້ທໍາລາຍຕົ້ນໄມ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ບໍ່ມີ
ຕົ້ນໄມ້ປົກຄຸມ. ນໍ້າຝົນຄ້າງຢູ່ນໍາຮ່ອງນໍ້າ ແລະ ໜອງນໍ້າແມ່ນເປັນບ່ອນແຜ່ພັນທີ່ດີຂອງຍຸງ, ສັດ ແລະ
ນົກຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າອາມາຊອນທີ່ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ກິນຍຸງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼື ໜີໄປ
ອາໄສຢູ່ບ່ອນອື່ນ ເພາະວ່າມີການດໍາເນີນການສ້າງທາງເກີດຂື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນມັນຍັງມີບ່ອນກວດ
ພະຍາດພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງທີ່ຈະຮັກສາກໍາມະກອນສ້າງທາງສະເພາະ ແລະ ພວກເຂົາຈະຍັງຕ້ອງຍົກ
ຍ້າຍບ່ອນຢູ່ໄປຕາມການສ້າງທາງອີກດ້ວຍ.
ການສ້າງທາງໄປຮອດໃສໂລກມາເລເລຍກໍ່ໄປຮອດບ່ອນຫັ້ນ.
ກໍາມະກອນສ້າງທາງຈໍາ
ນວນຫຼາຍແມ່ນເຈັບປ່ອຍເປັນໂລກນີ້ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍ່ເສຍຊີວິດຈາກໂລກນີ້ເຊັ່ນກັນ ຊາວບ້ານທີ່
ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມທາງຫຼວງກໍ່ມີຊະຕາກໍາເຊັ່ນດຽວກັບກໍາມະກອນ. ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມທາງ
ຫຼວງໃໝ່ແມ່ນປະເຊີນກັບບັນຫາຮ້າຍແຮງ
ເພາະວ່າດິນທີ່ເຂົາຈະໃຊ້ເຮັດການປູກຝັງແມ່ນຖືກທໍາ
ລາຍ ແລະ ນໍ້າຝົນໄດ້ທໍາລາຍຖະໜົນຫົນທາງເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກໃນການໄປມາ. ຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ການທີ່ຜູ້ຄົນຢູ່ຫ່າງໄກແມ່ນເຮັດໃຫ້ບັນຫາສຸຂະພາບຍິ່ງຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ໂລກມາເລເລຍ
ກາຍເປັນຄາດຕະກອນອັນດັບໜຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.
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ສາເຫດທີ່ຍຸງເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ
ຍຸ ງ ເປັ ນ ພາຫະເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ການ
ເຈັບປ່ວຍຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໂລກ
ມາເລເລຍ, ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ
ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ. ໂລກແຕ່ລະຢ່າງ
ແມ່ນມີອາການ ແລະ ກໍ່ມີຍຸງ
ຫຼາຍຊະນິດ
ທີ່ມີການແຜ່ພັນ
ແຕກຕ່ າ ງກັ ນ ເປັ ນ ພາຫະຂອງ
ໂລກເຫຼົ່ານີ້. (ສໍາລັບໂລກມາເລ
ເລຍເບິ່ງໜ້າ 174, ໄຂ້ເລືອດອອກ
ໜ້າ 177 ແລະ ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງໜ້າ
178). ແຕ່ໂລກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັກ
ສາດ້ ວ ຍວິ ທີ ດ ຽວກັ ນ ເພາະວ່ າ ພາ
ຫະທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກລະບາດແມ່ນຍຸງ.

ຍ້ອນຫຍັງຍຸງຈິ່ງເປັນພາຫະໃນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກ
ຍຸງກັດຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກມະເລເລຍ,
ໄຂ້ເລືອດອອກ ຫຼື ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ.

ຍຸງໂຕເກົ່າບິນໄປກັດ
ຄົນແຂງແຮງ.

ຄົນແຂງແຮງກາຍ
ເປັນຄົນເຈັບ

ຍຸງໄປກັດຄົນເຈັບ

ວິທີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ
ໂລກທີ່ ເ ກີ ດ ຈາກຍຸ ງ ແມ່ ນ ສາມາດປິ່ ນ ປົ ວ ໄດ້ ໂ ດຍ
ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະ
ບາດຕົວຂອງຍຸງໃຫ້ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາໃນໜ້າທີ 180.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈາກການຖືກຍຸງກັດຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:

ຍຸງໄປກັດຄົນອື່ນໆເຮັດ
ໃຫ້ໂລກນີ້ມີແຜ່ລະ
ບາດຕົວ

ນຸ່ງເສື້ອຜ້າທີ່ສາມາດປົກປິດແຂນ, ຂາ, ຫົວ,
ແລະ ຄໍ, ເຮົາສາມາດໃສ່ເສື້ອທີ່ມີແຂນຍາວ ແລະ ໃສ່
ໂສ້ງຂາຍາວ ຫຼື ກະໂປງ.
●

ໃຊ້ຢາອູດຍຸງເຊັ່ນ ສີໄຄຫອມ, ຢາພື້ນເມືອງ,
ແລະ ໃບອີ່ຕູ່. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາອູດຍຸງທີ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນຊຶ່ງສາມາດປ້ອງກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ຖືກຍຸງກັດ.
●

●

ໃຊ້ຕາໜ່າງກັນຍຸງໃສ່ປ່ອງຍຽ້ມ ແລະ ປະຕູ.

ໃຊ້ມຸ້ງກັນຍຸງທີ່ຍ້ອມດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ໃນຂະນະທີ່ລູກໆກໍາລັງນອນຢູ່. ພັບຕີນມຸ້ງ
ສອດໃສ່ກ້ອງເສື່ອເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງເຂົ້າໄດ້. ຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນ, ໂຄງການດູແລແມ່ມານແມ່ນສາ
ມາດຊື້ມຸ້ງໃນລາຄາຖືກ ຫຼື ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນເລີຍ. ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເຮົາຕ້ອງກວດເບິ່ງມຸ້ງທຸກໆ 6 ເດືອນ ຫຼື 12 ເດືອນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄວນຈະ
ໃຊ້ມຸ້ງເມື່ອນອນຢູ່ນອກເຮືອນອີກດ້ວຍ.
●

ໝາຍເຫດ: ມຸງ້ ແມ່ນວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນໂລກມາເລເລຍທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ທີສ
່ ດ
ຸ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນນ້ອຍສໍາລັບໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ. ເບິ່ງໜ້າທີ 176.
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ໂລກມາເລເລຍ
ໂລກມາເລເລຍສາມາດຕິດຕໍ່ທາງເລືອດ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີອາການໄຂ້
ສູງ ແລະ ໜາວສັ່ນ. ເຊິ່ງມັນມີສາເຫດມາຈາກກາຝາກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດມາເລເລຍທີມີຊື່ວ່າ ປຼາດໂມດຽນ ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງ
ໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງໂດຍຍຸງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ກັດໃນຕອນກາງຄືນ. ທຸກໆປີມີຄົນ
ຕັ້ງເປັນລ້ານໆຄົນຕ້ອງເສຍຊີວິດຈາກໂລກນີ້ ແລະ ມີອີກຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຍັງທົນທຸກຈາກ
ໂລກນີ້.
ໂລກມາເລເລຍແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າ
ກວ່າ 5 ປີ, ແມ່ມານ ແລະ ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ. ການຕັ້ງທ້ອງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາ
ມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ. ຖ້າແມ່ມານເກີດຕິດເຊື້ອ
ມາເລເລຍອາດຈະເປັ ນ ສາເຫດເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ໂລກເລື ອ ດຈາງທີ່ ມີ ອັ ດ ຕາຄວາມສ່ ຽ ງຈະ
ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ.ໂລກມາເລເລັຍຍັງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້
ເກີດລູກກ່ອນກໍານົດ ຫຼື ເດັກເສຍຊີວິດໃນທ້ອງ.
ມັນມີມາເລເລຍຫຼາຍປະເພດ, ຄົນເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ເປັນຫຼາຍໆປີ ກັບມະ
ເລເລຍ ບາງປະເພດ ແລະ ໂລກມາເລເລຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້. ໂລກມາ
ເລເລຍທີມີຊື່ວ່າ ເສເລເບັນ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້ພາຍໃນ 1 ຫຼື 2 ມື້ເທົ່ານັ້ນ
ຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອ. ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສ່ຽງທີ່ເຄີຍມີຄົນເປັນໂລກນີ້, ຖ້າພວກເຈົ້າສົງໄສວ່າຕົນເອງຕິດ
ເຊື້ອມາເລເລຍ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດແມ່ນຫາທາງປິ່ນປົວໃຫ້ທັນການ.
ຕາມທໍາມະດາແລ້ວຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກນີ້ແມ່ນຈະມີໄຂ້ທຸກໆ 2 ຫຼື 3 ມື້, ແຕ່ເບື້ອງ
ຕົ້ນແມ່ນຈະມີອາການໄຂ້ທຸກໆມື້. ຜູ້ໃດທີ່ພົບອາການເປັນໄຂ້ແບບບໍ່ມີສາເຫດຄືແນວນີ້ໃຫ້
ໄປກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາວ່າເປັນໂລກມາເລເລຍ ຫຼືບໍ່. ສິ່ງນີ້ສ່ວນຫຼາຍສາມາດເຮັດໄດ້
ຢູ່ສຸກສາລາ. ຖ້າວ່າຜົນຂອງການກວດເລືອດອອກມາວ່າມີໂລກມາເລເລຍ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາ
ທັນທີ.

ເພງກ່ຽວກັບມາເລເລຍ (ຈາກ ໂມຊຳບິກ)
ຖ້າວ່າລູກຂອງທ່ານເປັນໄຂ້ ແລະ ບໍ່ຖອກທ້ອງ, ແລະ ບໍ່ມີອາ
ການໄອ, ມັນແມ່ນໂລກມາເລເລຍ ໃຫ້ພາລູກໄປໂຮງໝໍ ໃຫ້
ໄດ້ມີການປິ່ນປົວຕັ້ງແຕ່ມື້ທໍາອິດ ແລະ ສືບຕໍ່ປົວໃນອີກ 2 ມື້.
ເມື່ອລູກຂອງທ່ານມີອາການດີຂື້ນ ໃຫ້ປ້ອນອາຫານ 3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.
ເຮັດແນວນີ້ເປັນເວລາ 2 ອາທິດຕໍ່ກັນ ເຂົາກໍ່ຈະສາມາດມີຊີວິດ
ຢູ່ໄດ້ອີກເປັນຫຼາຍໆປີ.
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ອາການ
ໂລກມາເລຍມີ 3 ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1. ອາການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນໜາວສັ່ນ ແລະ ມີອາການເຈັບຫົວຢູ່ເລື້ອຍໆ. ມີ
ການສັ່ນປະມານ 15 ນາທີເຖິງ 1 ຊົ່ວໂມງ.
2. ອາການສັ່ນໜາວຈະຕາມມາດ້ວຍອາການມີໄຂ້ສູງ. ຄົນເຈັບມີອາການອ່ອນແອ
ແລະ ອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ແລະ ອາການໄຂ້ອາດຈະກິນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເປັນມື້.
3. ສຸດທ້າຍຄົນເຈັບມີເຫື່ອອອກ ແລະ ອາການໄຂ້ກໍ່ຫຼຸດລົງ. ເມື່ອອາການໄຂ້ຫຼຸດລົງ
ຄົນເຈັບຍິ່ງມີອາການອ່ອນເພຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ການປິ່ວປົວ
ກ່ອນອື່ນແມ່ນກວດເລືອດ, ຫຼັງຈາກຮູ້ຜົນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ປິ່ນປົວທັນທີ. ໂລກມາເລເລຍສາ
ມາດຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງຫາອີກຄົນໜຶ່ງໂດຍຍຸງ, ການປີ່ນປົວຄົນຕິດເຊື້ອແມ່ນວິທີທາງໜຶ່ງ
ທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນອື່ນໆຈາກໂລກນີ້ເຊັ່ນກັນ. ເພາະວ່າຫຼັງຈາກຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນ
ປົວ, ຍຸງຍິ່ງບໍ່ສາມາດເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອໂລກສູ່ຄົນອື່ນໄດ້.
ຊອກຮູ້ຢາທີ່ທາງອໍານາດການປົກຄອງສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວໂລກ
ມາເລເລຍ. ຢູ່ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໂລກມາເລເລຍແມ່ດື້ຢາ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ຢາທີ່ເຄີຍ
ໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນການປ້ອງກັນ ຫຼື ປິ່ນປົວບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜົນອີກຕໍ່ໄປ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຢາທີ່
ໃຊ້ໄດ້ຜົນຈາກທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕ່າງກັນ.
ດຽວນີ້ໄດ້ມີຢາຊະນິດໃໝ່ ຫຼື ຢາຫຼາຍຊະນິດປະສົມກັນທີ່ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວໂລກມາ
ເລເລຍ ຢູ່ຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຢາອາເທມີຊີນິນ (ໃຊ້ຢູ່ປະເທດຈີນມາຕັ້ງ
ຫຼາຍປີແລ້ວ) ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຕ້ານໂລກມາເລເລຍ ຫຼື ຢາຕ້ານເຊື້ອ. ບາງພື້ນທີ່ ໂກໂລກິນ
(ຢາຊະນິດນີ້ແມ່ນ ຢາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ) ຍັງໃຊ້ໄດ້ຜົນ. ວິທິທາງດຽວທີ່
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວນັ້ນໄດ້ຜົນ ຫຼື ບໍ່ໂດຍການກວດສອບກັບອໍາ
ນາດການປົກຄອງສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ.
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ: ໃຫ້ກິນຢາໃຫ້ຈົນໝົດຕາມກໍານົດທີ່ທ່ານໝໍແນະນໍາ
ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນເຈັບຈະຮູ້ສຶກດີຂື້ນກໍ່ຕາມ. ຖ້າຄົນເຈັບເຊົາກິນ
ຍາກ່ອນກໍານົດແມ່ນໂລກມາເລເລຍຈະກັບຄືນມາ ແລະ ຖ້າກິນ
ຢາອີກ ແມ່ນມັນຈະບໍ່ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ການປິ່ນປົວໂລກນີ້.
ແມ່ ຍິ ງ ຄົ ນ ໜຶ່ ງ ລາວກິ ນ
ຢາໃຫ້ ຈົ ນ ໝົ ດ ຕາມກໍ າ
ນົດແມ່ນມີອາການດີຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ.

ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງລາວບໍ່ກິນຢາໃຫ້ຈົນໝົດຕາມກໍານົດແມ່ນບໍ່ມີອາການດີຂຶ້ນເລີຍ.
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ການປ້ອງກັນ
ສ່ວນຫຼາຍໂລກມາເລເລຍມັກປາກົດຢູ່ບ່ອນທີ່ຮ້ອນ,ໃນລະດູຝົນ ເພາະວ່າຍຸງສາມາດແຜ່
ພັນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາການທີ່ອົມອຸ່ນ, ໃນນໍ້າທີ່ບໍ່ໄຫຼ. ແຕ່ເຮົາຍັງສາມາດພົບໂລກມາເລເລຍຢູ່
ບາງພາກຂອງໂລກນີ້ໃນລະດູແລ້ງ ເມື່ອຍຸງມີການແຜ່ພັນຢູ່ຕາມໜອງນ້ອຍທີ່ນໍ້າບໍ່ໄຫຼ. ວິ
ທີ ທີ່ ດີ ຂ ອງການປ້ ອ ງກັ ນ ໂລມາເລເລຍແມ່ ນ ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ບ ການປ້ ອ ງກັ ນ ໄຂ້ ເ ລື ອ ດອອກ
ແລະ ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ ໂດຍການຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ (ເບິ່ງໜ້າ 173) ແລະ ໃຊ້ການຄວບ
ຄຸມຍຸງໃນຊຸມຊົນ (ເບິ່ງໜ້າ 180 ຫາ 184).
ການນອນໃນມຸ້ງກັນຍຸງແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມໂລກ
ມະເລເລຍ. ສໍາລັບມຸ້ງແມ່ນຕ້ອງຍ້ອມຍາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ປີລິທຼິນ” ໃສ່, ມັນເປັນຢາທີ່ບໍ່
ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະສົມທຽບໃສ່ໂລກມະເລເລຍ. ຢາຊະນິດນີ້ມັນຈະເປັນອັນຕະ
ລາຍກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມັນຖືກຜິວໜັງ, ເມື່ອເດັກນ້ອຍກືນກິນ ແລະ ນໍາເອົາໄປຊັກລ້າງ ເພາະວ່າຢາ
ຂ້າແມງໄມ້ ແມ່ນເປັນພິດແກ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປາ, ແມງໄມ້, ສັດ ແລະ
ຄົນທີ່ໃຊ້ນໍ້າໄຫຼລົງໄປ.
ມຸ້ງກັນຍຸງສາມາດປົກປ້ອງເຮົາໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການບູລະນະບໍ່ໃຫ້ມີຮູຂາດເທົ່ານັ້ນ.
ເພາະວ່າ ຢາທີ່ຍ້ອມໃສ່ມຸ້ງຈະໝົດລິດປະມານ 6 ເດືອນຫາ 12 ເດືອນ ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ ຖ້ານໍາ
ໄປຊັກເລື້ອຍໆ. ບາງບ່ອນທ່ານສາມາດຫາມຸ້ງທີ່ກັນຍຸງກຸ້ມໄດ້ດົນເປັນປີ ຖ້າມັນຍັງຢູ່ໃນ
ສະພາບດີ ຄືມັນບໍ່ຂາດ ບໍ່ເປັນຮູ. ທ່ານສາມາດຍ້ອມຄືນອີກ. ຖ້າມັນ
ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ດີປານໃດເຊັ່ນມັນຂາດ ແລະ ມີ
ຮູຫຼາຍບ່ ອນເກີນໄປແມ່ ນຄວນຈະປ່ຽ ນອັນ
ໃໝ່ ແລ້ວຈິ່ງຍ້ອມຢາໃສ່ໃໝ່. ໃນການຍ້ອມ
ຢາຄວນຈະໃສ່ ຖົ ງ ມື ເ ພື່ ອ ບໍ່ ໃ ຫ້ ມື ສໍ າ ຜັ ດ
ໂດຍກົງກັບຢາຂ້າແມງໄມ້.
ຍຸງທີ່ເປັນພາຫະຂອງໂລກມາເລເລຍ
ແມ່ນກັດຕອນແລງ. ເພື່ອເປັນການ
ປ້ ອ ງກັ ນ ແມ່ ນ ຄວນນອນໃນມຸ້ ງ ທີ່
ຍ້ອມດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້.

ການປິ່ນປົວສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ

ໂລກມາເລເລຍແມ່ນຕາມທໍາມະດາແລ້ວມັກເກີດກັບຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຕົວເລກຂອງຜູ້ ເສຍ
ຊິວດ
ິ ແມ່ນເພີມ
່ ຂືນ
້ ເລືອ
້ ຍໆໃນແຕ່ລະປີ. ເມືອ
່ ພວກເຂົາບໍມ
່ ເີ ງິນສຳລັບທີຈ
່ ະກວດເລືອດ ແລະ
ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖານີອະນາໄມ, ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງທົນຢູ່
ແລະ ເສຍຊິວິດຍ້ອນໂລກນີ້. ເພາະວ່າ ເມື່ອມີຜູ້ ໜຶ່ງຕິດ ໂລກມາເລເລຍ, ເຊື້ອພະຍາດນີ້ສາ
ມາດແຜ່ລາມໄປສູ່ຄົນອື່ນເຊັ່ນກັນ.
ໂລກມາເລເລຍແມ່ນປາກົດຂຶ້ນຢູ່ນໍາຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງທົນທຸກກັບຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາຢູ່ໃນສັງຄົມ. ສໍາລັບການລົນນະລົງເພື່ອປ້ອງກັນໂລກມາ
ເລເລຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດແມ່ນພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງກ່າວເຖິງຕົ້ນປາຍສາເຫດຂອງບັນຫາ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາຢູ່ໃນສັງຄົມເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທີ່ທຸກຄົນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງການຮັກສາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
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ໄຂ້ເລືອດອອກ
ໄຂ້ເລືອດອອກແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຈາກຍຸງລາຍ. ໂຕຂອງຍຸງລາຍ
ແມ່ນມີສີກ່ານຂາວ ແລະ ດໍາ ແລະ ຂາຂອງມັນແມ່ນເປັນລາຍກ່ານເຊັ່ນກັນ. ຍຸງຊະນິດ
ນີ້ ບາງເທື່ອຍັງເອີ້ນວ່າ “ຍຸງໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ” ເພາະວ່າມັນຍັງເປັນພາຫະນໍາໂລກໄຂ້ໝາກ
ເຫຼືອງເຊັ່ນກັນ (ເບິ່ງໜ້າ ທີ 178). ໄຂ້ເລືອດອອກມັກປະກົດຢູ່ເຂດຮ້ອນ, ໃນລະດູຝົນ. ຕາມ
ທໍາມະດາແລ້ວ ແມ່ນເກີດຢູ່ໃນຕົວເມືອງບ່ອນທີ່ມີບ່ອນເກັບນໍ້າ ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າທີ່
ບໍ່ດີປານໃດ.
ສ່ວນຫຼາຍຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຄັ້ງທໍາອິດສາມາດເຊົາເຈັບໄດ້ໂດຍການ
ພັກຜ່ອນ ແລະ ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ. ແຕ່ເມື່ອເປັນຄັ້ງທີສອງ ຫຼືຄັ້ງຕໍ່ມາມັນອາດ
ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າຄັ້ງທີໜຶ່ງ ແລະ ອາດຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້
ເສຍຊິວິດໄດ້.

ອາການ
ເມື່ອເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຈະມີອາການ ເຊັ່ນ: ມີອາການໄຂ້ກະທັນຫັນ ແລະ ຈະມີອາການ
ໜາວສັນ
່ , ອາການເຈັບຕົນຕົວຢ່າງແຮງ (ໂລກໄຂ້ເລືອດອອກຍັງເອີນ
້ ອີກຢ່າງໜຶງ່ ວ່າ “ໄຂ້ຫກ
ັ
ກະດູກ”), ເຈັບຫົວ ແລະ ເຈັບຄໍ. ຄົນເຈັບຈະມີອາການເຈັບປ່ວຍແຮງ ແລະ ອ່ອນເພຍ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກ 2 ຫາ 3 ມື້ ພວກເຂົາກໍ່ຈະມີອາການດີຂື້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຈົນຮອດ 2 ມື້. ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນຈະເຈັບຄືນປະມານ 1 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 2 ມື້ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວໄລຍະນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມ
ມີຜື່ນຂື້ນຈາກຕາມມື ແລະ ຕີນ. ແລ້ວກໍ່ລາມໄປຫາແຂນ, ຂາ ແລະ ທົ່ວຕົນຕົວ (ແຕ່ຕາມ
ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ຂື້ນຕາມໜ້າ).
ແອນ້ອຍ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນຊະລາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າເຊັ່ນ: ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກ
ທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າເຊັ່ນ: ໂລກເອດ ເອດ ແມ່ນມີອັດຕາສ່ຽງໃນການເສຍເລືອດຫຼາຍ. ຖ້າ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງທັນທີ, ໄຂ້ເລືອດອອກຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີເລືອດອອກຕາມ
ຜິວໜັງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊິວິດໄດ້.

ການປິ່ນປົວ
ມັນບໍ່ມີຢາທີ່ຈະປິ່ນປົວ ແລະ ຍາວັກແຊງເພື່ອປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກ. ການຮັກສາສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ແລະ ໃຫ້ກິນຍາອີບູໂປຼຟັນ ຫຼື ປາລາເຊຕາໂມນ
ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ແລະ ໄຂ້, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນຢາແອດສປີລິນເດັດຂາດ.
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ: ໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍເລືອດຫຼາຍແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ໂດຍການ
ທົດແທນນໍ້າ ແລະ ເລືອດໃສ່ໃນຮ່າງກາຍ. ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍທັນທີເມື່ອຄົນເຈັບມີເລືອດອອກ
ຕາມຜີວໜັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດກິນເຂົ້າ ແລະ ດື່ມນໍ້າໄດ້, ມີອາການສັບສົນ (ເພາະລິດໄຂ້,
ອ່ອນເພຍ ແລະ ນອນບໍ່ຢາກຕື່ນ). ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຖ້າເກີດກັບແອນ້ອຍ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຄົນຊະລາ, ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂລກເບົາຫວານ, ໂລກຫົວໃຈ, ຫຼື ໂລກເອດ
ສແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ.
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ການປ້ອງກັນ:

ຍຸງສາມາດແຜ່ພັນຢູ່ບ່ອນທີ່ນໍ້າຂັງສະອາດ. ຍຸງລາຍແມ່ນຈະກັດໃນຕອນກາງເວັນບໍ່ຄືກັນ
ກັບຍຸງທີ່ເປັນພາຫະໂລກມາເລເລຍແມ່ນຈະກັດໃນຕອນກາງຄືນ. ເພາະສະນັ້ນການໃຊ້ມຸ້ງ
ເພື່ອປ້ອງກັນຍຸງແມ່ນມີປະສິດທິຜົນພຽງແຕ່ເລັກໜ້ອຍເທົ່ານ້ນ, ແຕ່ສໍາລັບແອນ້ອຍ ແລະ
ຄົນຊະລາ ທີ່ມັກນອນໃນຕອນກາງເວັນແມ່ນການໃຊ້ມຸ້ງແມ່ນມີປະສິດທິຜົນພໍສົມຄວນ. ຍຸງ
ລາຍສ່ວນຫຼາຍມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມເງົາ, ບ່ອນທີ່ມືດ ເຊັ່ນ: ຢູ່ກ້ອງໂຕະ
ຫຼື ຕຽງ ຫຼື ແຈທີ່ມືດ.
ເພືອ
່ ປ້ອງກັນໄຂ້ຍງຸ ແມ່ນຕ້ອງຫຼກ
ີ ເວັນ
້ ບໍໃ່ ຫ້ຍງຸ ກັດ (ເບິງ່ ໜ້າທີ 173)
ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຄວມຄຸມໂລກໄຂ້ມາເລເລຍຂອງຊຸມຊົນ (ເບິ່ງໜ້າ
ທີ 180 ຫາໜ້າທີ 184).

ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ
ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງແມ່ນຍຸງເປັນພາຫະໃຫ້ເກີດໂລກໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ, ມັນມັກເກີດຢູ່ອາຟລິກກາ
ແລະ ບາງພາກຂອງອາເມລິກາໃຕ້. ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງແມ່ນມີ 2 ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງປ່າ
ແລະ ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງບ້ານ.
ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງປ່າ: ແມ່ນສາມາດຕິດເຊື້ອຈາກຍຸງສູ່ລີງ ແລະ ຈາກລີງສູ່ຍຸງ
ເຊັ່ນກັນ. ຄົນສາມາດຕິດໂລກນີ້ໄດ້ເມື່ອຖືກຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ໝາກ
ເຫຼືອງກັດ. ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກີດກັບຜູ້
ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ.
ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງບ້ານ: ແມ່ນເປັນໂລກທີ່ແຜ່ລະບາດຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບໄຂ້ມາເລເລຍ ແລະ
ໄຂ້ເລືອດອອກ. ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງ ເມື່ຶອຍຸງກັດຄົນທີ່
ຕິດເຊື້ອພະຍາດແລ້ວໄປກັດຜູ້ອື່ນຕື່ມອີກ.
ໄຂ້ໜາກເຫຼືອງບ້ານແມ່ນສາມາດແຜ່ລາມໄດ້ດ້ວຍຍຸງລາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໄຂ້
ເລືອດອອກ. ເພາະວ່າຍຸງຊະນິດນີ້ແມ່ນອາໄສ ແລະ ມີຊີວີດຢູ່ໃນນໍ້າທີ່ບໍ່ໄຫຼຢູ່ໃນຕົວເມືອງ
ໃຫຍ່ ແລະ ຕາມບ້ານຕ່າງໆ.

ອາການ
ໄຂ້ໜາກເຫຼືອງສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຂ້, ໜາວສັ່ນ ແລະ ເຈັບປວດຕາມກ້າມເນື້ອ (ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນເຈັບຫຼັງ), ເຈັບຫົວ, ບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າ, ວິນຫົວ ແລະ ຮາກ, ມີໄຂ້ສູງ,
ມີຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ. ສໍາລັບຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາການເຈັບປ່ວຍຈະເຊົາ
ພາຍໃນ 3 ຫາ 4 ມື້.
ແຕ່ສໍາລັບບາງຄົນ, ພາຍໃນ 7 ມື້ຈະມີອາການໄຂ້ 1 ມື້, ອາການໄຂ້ ຈະ
ກັບຄືນມາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກມີອາການຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ໂລກ
ບີສ່ານ, ມີອາການເຈັບປວດແບບບໍ່ທໍາມະດາ, ການຮາກອາດຈະຕາມມາດ້ວຍ
ຈະມີເລືອດອອກທາງປາກ, ດັງ, ຕາ ແລະ ກະເພາະ. ອາດຈະເສຍຊິວິດ
ພາຍໃນ 10 ຫາ 14 ມື້, ແຕ່ວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກນີ້ເປັນຮອບທີ 2 ສາມ
າດລອດຊີວິດຈາກໂລກນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ.
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ການປິ່ວປົວ

ວິທີທີ່ດີທີ່ການປິ່ນປົວໂລກນີ້ແມ່ນການພັກຜ່ອນ ແລະ ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ

ສາມາດຫາຍຈາກໂລກຊະນິດນີ້ເມື່ອຜ່ານໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ກໍ່ສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມ
ກັນຕໍ່ໂລກນີ້ໄດ້.

ມີພຽງແຕ່ຄົນເຈັບຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່

ສາມາດເປັນໂລກນີ້ອີກຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະຫາຍຂາດຈາກການ
ເຈັ ບ ປ່ ວ ຍຈາກໂລກນີ້ ໃ ນເທື່ ອ ທໍ າ ອິ ດ .ແຕ່ ພ ວກເຂົ າ ກໍ່ ສ າ
ມາດຫາຍຂາດຈາກໂລກນີ້ໃນທີ່ສຸດ.

ການປ້ອງກັນ

ການປ້ອງກັນແມ່ນເຮັດຄືກັນກັບໂລກມາເລເລຍ ແລະ ໄຂ້
ເພືອ
່ ປ້ອງກັນໄຂ້ໝາກເຫຼອ
ື ງ ແມ່ນ
ຕ້ ອ ງຢູ່ ຮ່ າ ງໄກຈາກບ່ ອ ນທີ່ ມີ ຍຸ ງ
ແຜ່ພນ
ັ ຢູ່ ແລະ ຕ້ອງປິດພາສະນະ
ທີ່ມີນໍ້າດ້ວຍຝາປິດໃຫ້ແຈບ ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ຍຸງເຂົ້າ.

ເລືອດອອກໂດຍການຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ (ເບິ່ງໜ້າ 173)

ແລະ ຄອບຄຸມການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຍຸງ (ເບິ່ງຕໍ່ໃນໜ້າ

180 ຫາ 184). ການສັກຢາປ້ອງກັນແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນ
ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ມີ
ຫຼື ວ່າມັນຈະມີລາຄາແພງ.

ການກຳຈັດຍຸງໂດຍຊຸມຊົນ
ຍຸງມັກໄຂ່ໃສ່ນໍ້າຂັງ. ມັນໃຊ້ເວລາຟັກໃຫ້ເປັນຕົວປະມານ 7 ມື້. ຕ້ອງມີການກໍາຈັດແຫ່ງນໍ້າ
ທີ່ເປັນບ່ອນແຜ່ພັນຂອງຍຸງທຸກອາທິດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ນໍ້າມີການເໜັງຕິງ, ເມື່ອນໍ້າທີ່ຍຸງ
ໃຊ້ແຜ່ພັນຖືກລົບກວນມັນກໍ່ຈະຕາຍໄປ. ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດມີດັ່ງນີ້:
●

ກໍາຈັດບ່ອນທີ່ມີນໍ້າຂັງເຊັ່ນ: ຢາງລົດເກົ່າ, ຖັງດອກໄມ້, ຖັງນໍ້າມັນ, ຮ່ອງນໍ້າ ແລະ

ພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເກັບນໍ້າທີ່ບໍ່ມີຝາປິດ ແລະ ໝໍ້ຢູ່ໃນບ່ອນຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ.
●

ຈັດການໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຖືກລັກສະນະເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າສາມາດຊືມລົງດິນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້

ມີບ່ອນທີ່ຈະເກີດມີນໍ້າຂັງໄດ້.

● ປ້ອງກັນແຫຼ່ງນໍ້າເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໄຫຼສະເໝີ

(ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕື່ມໃນພາກທີ 9).
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ກໍາຈັດບ່ອນແຜ່ພນ
ັ ຂອງຍຸງຢູໃ່ ກ້ໆເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ:
ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າທີ່

ສາມາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼຜ່ານ.

ໃຊ້ຕາໜ່າງກັນຍຸງ.

ປິດບ່ອນເກັບນໍ້າດ້ວຍຝາໃຫ້ແຈບ.

ເຮັດລະບົບລະບາຍນໍ້າອ້ອມໆນໍ້າສ້າງ
ແລະ ກ໋ອກນໍ້າ.

ກໍາຈັດກະປອງເກົ່າ, ຢາງລົດເກົ່າ,

ໃຊ້ຢາຂ້າຍຸງເຊັ່ນຍາ BTi, ເຮົາສາມາດໃຊ້ໃນບາງບ່ອນເພື່ອຂ້າຍຸງອ່ອນ

ເກັບນໍ້າ.

ກັບ BTi, ເບິ່ງບົດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ).

ຫຼື ໝໍ້ໄຫເກົ່າ, ທີ່ໃຊ້ເປັນພາ ຊະນະ

ບາງຊະນິດນີ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ວມ (ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວ

ວິທີການອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງການຄວບຄຸມຈໍານວນຍຸງໃນຊຸມຊົນປະກອບມີດັ່ງນີ້:
●

ລ້ຽງປາກິນຍຸງເຊັ່ນປາ ປາກິນຍຸງຂອງອາເມລິກາກາງ, ປາກິນຍຸງຂອງອາເມລິກາ

ໃຕ້ ທີ່ເປັນໂຕນ້ອຍໆທີ່ຄົນມັກລ້ຽງໃສ່ຕູ້ປາ, ປາກິນຍຸງອາຟລິກກາ, ປານິນ ແລະ ປາກິນຍຸງ
ຊະນິດອື່ນໆທີ່ເອີ້ນຊື່ແຕກຕ່າງກັນ.
● ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼ

ແລະ ເຮັດລະບົບລະບາຍນໍ້າໃນທົ່ງນາ ໂດຍການສ້ອມແປງທາງນໍ້າ

ຕາມທໍາມະຊາດ, ເຮັດລະບົບລະບາຍນໍ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເປັນປົກກະຕິ, ສ້ອມແປງລະບົບ

ຊົນລະປະທານ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ. ລະບາຍນໍ້າອອກຈາກທົ່ງນາຄັ້ງໜຶ່ງຕໍ່ອາທິດປະ
ມານ 2 ຫຼື 3 ມື້ເພື່ອເປັນການຂ້າໂຕຍຸງອ່ອນໂດຍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົ້ນເຂົ້າ.
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●

ປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອສ້າງບ້ານໃຫ້ກັບນົກ, ເຈຍ, ສັດ

ຊະນິດອື່ນໆໃນທໍາມະຊາດເພື່ອຄວບຄຸມຈໍານວນ
ຍຸງ. ຕົ້ນນີມຈາກອາຟລິກກາ ແລະ ອິນເດຍ ສາ

ມາດຄັບໄລ່ຍຸງໄດ້ ແລະ ໃບຂອງມັນສາມາດໃຊ້
ເປັນຢາໄດ້.

ການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້
ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ເພື່ອກໍາຈັດຍຸງໃນ
ເວລາທີມັນແຜ່ພັນ. ໃນອະດີດແມ່ນໃຊ້ຢາຂ້າແມງ
ໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດທີ່ຊື່ວ່າ DDT, ຢາຊະນິດນີ້ແມ່ນ
ໃຊ້ຢ່າງກ້ວງຂວາງເພື່ອຂ້າຍຸງທີ່ເປັນພາຫະໂລກມາເລເລຍ
ແລະ
ພວກເຮົາໃຊ້ສີດບ່ອນທີ່ມີການແຜ່ພັນຂອງຍຸງ. ແຕ່ວ່າຢາ DDT ແມ່ນເປັນພິດ ແລະ ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ, ມີ
ຄວາມບົກຜ່ອງໃນເວລາເກີດ (ເບິ່ງບົດຮຽນ
ທີ 16). ຢາ DDT ສາມາດປີວໄປນໍາອາ
ກາດ ແລະ ໄປນໍານໍ້າ ແລະ ມັນຈະຢູ່ໄດ້
ເປັນຫຼາຍປີ ແລະ ມັນຈະເພີ່ມທະວີຄວາມ
ອັນຕະລາຍເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ຍ້ອນ ແນວ
ນີ້ຈຶ່ງມີໂຄງການໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆເພື່ອປ້ອງ
ກັນ. ຢາຊະນິດນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແນະ
ນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍປະເທດ.
ຢາຂ້າພະຍາດຊະນິດມີຊື່ວ່າ ປີລີ
ຕີນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍກັບຄົນ, ສັດ ແລະ
ດິນ ໃນໄລຍະຍາວນານໜ້ອຍກວ່າຢາຊະ
ນິດອື່ນໆ. ຢາປີລີຕີນດີກ່ວາຢາ DDTແມ່ນ
ມັນຕ້ອງການຈະສິດໃນຈໍານວນຫຼາຍເທົ່າ
ກັບຢາ DDT.
ຢາປີ ລີ ຕີ ນ ແມ່ ນ ບໍ່ ໄ ດ້ ເ ຫຼື ອ ຢູ່ ໃ ນ
ຢາຂ້າແມງໄມ້ແມ່ນວິທີຄອບຄຸມປະລິມານ
ສະພາບແວດລ້ອມ. ແຕ່ຢາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນ
ຍຸງໃນໄລຍະສັ້ນ.
ຖ້າວ່າທ່ານຈໍາຕ້ອງໃຊ້
ມີ ສ ານພິ ດ ສະນັ້ ນ ເຮົ າ ຄວນຈະໃຊ້ ຢ່ າ ງ
ພວກມັນໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພ.
ລະມັດລະວັງ. ຢາປີລຕ
ີ ນ
ີ ເຮັດ ໃຫ້ມອ
ີ າການ
ຄາຍຕາ, ມີຜື່ນຂື້ນ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ. ຫຼີກລ້ຽງການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບຢາຂ້າແມງໄມ້, ໂດຍ
ສະເພາະເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຜູູ້ທີ່ຖືພາ ຫຼືໃຫ້ນົມລູກ. ຢາປີລີຕີນແມ່ນມີພິດຫຼາຍ ຖ້າພວກ
ມັນລົງໄປໃນແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ.
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ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາປີລີຕີນໃກ້ກັບທາງນໍ້າ ຫຼື ໜອງນໍ້າຕ່າງໆ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຢາ DDT ໄດ້ນໍາກັບມາໃຊ້ໃນຫຼາຍທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າເມື່ອ
ກ່ອນນີ້. ປະຈຸບັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ໃນຈໍານວນຈໍາກັດໃນຄົວເຮືອນທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ການ
ສີດພົ່ນຢູ່ພາຍໃນ (IRS). ເຮົາພຽງແຕ່ສີດຢາ DDT ໃສ່ຝາເຮືອນ ເພາະວ່າ ເມື່ອເວລາຍຸງ
ຈັບຝາແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມັນຕາຍເພາະຖືກຢາທີ່ສີດພົ່ນໄວ້ນັ້ນ. ວິທີນີ້ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ
ໃນບໍລິເວນຈໍາກັດ ເພາະມັນສາມາດສະກັດກັ້ນຢາລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ ແລະ ກໍ່ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້
ຍຸງມີໂອກາດມີອາການດື້ຢາ.

ຢາຂ້າແມງໄມ້ທຸກຊະນິດແມ່ນເປັນພິດ
ເມື່ອເຮົາໃຊ້ຢາ DDT, ຢາປີລີຕີນ ແລະ ຢາຊະນິດອື່ນໆເຮົາຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
● ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາເນາະນໍາ

ແລະ ສີດພົ່ນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
● ຄວນຈະສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນການສີດພົ່ນທຸກໆຄັ້ງ (ເບິ່ງບັນທຶກຕໍ່ທ້າຍ ກ).
● ໃຊ້ສານເຄມີໜ້ອຍເທົ່າທີ່ຈະໜ້ອຍໄດ້. ສີດພົ່ນໃສ່ບ່ອນທີ່ຍຸງມັກເຂົ້າເຮືອນ, ບ່ອນ
ທີ່ມັນອາໄສຢູ່.
● ບໍ່ໃຫ້ສີດພົ່ນໃສ່ບ່ອນທີ່ມີເດັກນ້ອຍ ຫຼື ແມ່ຍິງຜູູ້ທີ່ຖືພາ ຫຼື ໃຫ້ນົມລູກ.
● ບໍ່ໃຫ້ເດັກດູດ ຫຼື ຫຍໍ້າມຸ້ງກັນຍຸງທີ່ຍ້ອມຢາຂ້າແມງໄມ້ໃສ່ ແລະ ໃຫ້ສໍາຜັດມຸ້ງໜ້ອຍ
ເທົ່າທີ່ຈະໜ້ອຍໄດ້.
● ເມື່ອຕ້ອງຊັກມຸ້ງກັນຍຸງທີ່ສີດຢາຂ້າແມງໄມ້ ຄວນຈະຊັກໃສ່ອ່າງ ແລ້ວເທນໍ້າຖີ້ມໃຫ້
ຫ່າງຈາກທາງນໍ້າ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າກິນຕ່າງໆ.
ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນອາດຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຍຸງດື້ຢາ ແລະ ຢາ

ຂ້າແມງໄມ້ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ຍຸງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. (ຮຽນຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງຢາ
ຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ການໃຊ້ຢາຢ່າງປອດໄພ ໃຫ້ໄປເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ພາກທີ 14).

ການສີດຢາຂ້າແມງໄມ້ແມ່ນວິທີການເລັ່ງດ່ວນສໍາລັບການຄວບຄຸມຈໍານວນຍຸງ

ໃຫ້ທັນການ. ແຕ່ວ່າຢາຂ້າແມງໄມ້ພຽງແຕ່ຫລຸດຜ່ອນໂລກທີ່ກ່ຽວກັບຍຸງ ຖ້າວ່າພວກເຂົາ

ສາມາດໃຊ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮັກສາທຸກໆຄົນ, ໃນຊຸມຊົນວົງກວ້າງເພື່ອຄວບຄຸມ
ການແຜ່ພັນຂອງຍຸງ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມໃນຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.

ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມາຈາກຍຸງ

ການຢຸດຢັງ້ ໄຂ້ເລືອດອອກໂດຍການກໍາຈັດຍຸງ
ເມືອ
່ 25 ປີຜາ່ ນມາແລ້ວ, ຜູຄ
້ ນ
ົ ທີອ
່ າໄສຢູມ
່ ານາກວາ ໃນປະເທດນິກກາລາກວາ ແມ່ນໄດ້
ມີຈໍານວນຄົນເຈັບຈາກໄຂ້ເລືອດອອກເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ຍຸງທີ່ເປັນພາຫະນໍາໄຂ້ເລືອດອອກລາມແຜ່ພັນ
ຍ້ອນວ່າຍຸງອາໃສຢູ່ໃນນໍ້າທີ່ຢ່ໃູ ນ ແລະ ຢູ່ອ້ອມໆເຮືອນ, ໄຂ້ເລືອດອອກສາມາດແຜ່ພັນຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ເມື່ອເວລາຜູ້ຄົນອົບພະຍົບມາຢູ່ຕົວເມືອງໃນເຂດຮ້ອນໂດຍປາສະຈາກວິທີການເກັບກັກນໍ້າ
ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍາ້ ແບບປອດໄພ.
ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ມານາກວາໄດ້ຮ່ວມມືກັບນັກວິທະຍາສາດ, ອົງການສາກົນທີ່ບ່ຂ
ໍ ້ນ
ື ກັບລັດ
ຖະບານ (NGO), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອດໍາເນີນການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດ
ອອກໃນ 10 ໝູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງກັນ.
ທໍາອິດແມ່ນການເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ ເພືອ
່
ຫາຫຼກ
ັ ຖານຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍ
ຂອງໂລກໄຂ້ເລືອດອອກ. ໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍເປັນຜູໄ
້ ປເກັບຕົວຢ່າງນໍາ້ ທີຍ
່ ງຸ
ສາມາດເຕີບໃຫ່ຍ ແຕ່ລະໄລຍະນັກ
ວິທະຍາສາດຈະເປັນຜູກ
້ ວດສອບ.
ນອກຈາກນັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດຍັງ
ມີໜາ້ ທີກ
່ ວດນໍາ້ ລາຍຂອງເດັກ
ເພືອ
່ ກວດເບິງ່ ວ່າມີເດັກນ້ອຍມີ
ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ
ອີກທາງໜຶ່ງ ແມ່ນສະມາຊິກຊຸມຊົນ
ມີໜາ້ ທີໄ
່ ປຢຽ້ມຢາມປະຊາຊົນ
ຮອດເຮືອນຊານ

ແລະ

ຖາມຄໍາ

ຖາມ ຊາວບ້ານກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້
ແລະ

ເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວ

ກັບໄຂ້ເລືອດອອກ.

ພວກເຂົາໃຊ້

ການປະຊຸມຂອງບ້ານໃກ້ຄຽງ,
ໃຊ້ສະແດງຜ່ານປ້າຍໂຄສະນາ,
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ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມາຈາກຍຸງ

ການສະແດງລະຄອນເວທີກ່ຽວກັບສັງຄົມ, ການເຮັດກິດຈະກໍາເຫຼ່າົ ນີ້ກ່ເໍ ພື່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ແລະ ຮຽນຮູກ
້ ຽ່ ວກັບໄຂ້ເລືອດອອກ. ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼນ
້ີ ເກມຕີຫນ
ຸ່ ຍຸງ ເພາະມີເຂົາ້ ໝົມອົມເຊືອ
່ ງໄວ້ໃນ
ຫຸ່ນ, ຖ້າເມື່ອໄດ້ເດັກນ້ອຍສາມາດຕີຫ່ນ
ຸ ໃຫ້ແຕກ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະສາມາດກິນເຂົ້າໜົມນັ້ນໄດ້. ຄົນ
ໜຸມ
່ ເຊິງ່ ລວມທັງສະມາຊິກໃນກຸມ
່ ຕ່າງໆ ໄດ້ຖກ
ື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ງເພງ ແລະຮ້ອງເພງຮູບແບບຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄຂ້ຍງຸ .
ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ມກ
ີ ານພັດທະນາໂຄງການ
ຄວບຄຸມຍຸງ,

ເພາະວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າຍຸງມີການແຜ່ພັນ

ຢູ່ໃນຢາງທີ່ຖ້ມ
ີ ແລ້ວ. ສະນັ້ນມີກ່ມ
ຸ ໜຶ່ງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ
ເກັບຢາງເກົາ
່ ເຫຼາ
່ົ ນັນ
້ ເພືອ
່ ໄປເຮັດເປັນຂັນ
້ ໄດທາງຂືນ
້
ທາງທີສ
່ ງູ ໂດຍການເອົາດິນຮ່າຍໃສ່ໃຫ້ເຕັມ ແລ້ວເອົາ
ໄປວາງໃສ່ຕາມຫົນທາງນັ້ນ.

ສິ່ງເຫຼ່າົ ນັ້ນແມ່ນເປັນ

ການກໍາຈັດບ່ອນແຜ່ພັນຂອງຍຸງ ແລະ ຍັງສ້າງຄວາມ
ສະດວກຕໍກ
່ ານຂືນ
້ ລົງທາງທີຊ
່ ນ
ັ ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັນ
້
ຍາງທີເ່ ຫຼອ
ື ແມ່ນໃຊ້ເປັນກະຖັງປູກຕົນ
້ ໄມ້.
ກຸ່ມຂອງຊາວບ້ານອື່ນແມ່ນເຮັດ ແລະ ຂາຍຝາປິດພາສະນະ
ໃສ່ນາ້ໍ . ສິງ່ ນີແ
້ ມ່ນສາມາດກໍາຈັດບ່ອນແຜ່ພນ
ັ ຂອງຍຸງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເ່ ປັນການຫາລາຍໄດ້
ໃຫ້ກາໍ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ.
ໂຄງການປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກຂອງຊຸມຊົນແມ່ນສືບຕໍ່ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ໂຄງການເຫຼ່າົ ນີ້
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລຸດຈໍານວນຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອກອອກ ແລະ ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ
ດັງ່ ນີ:້
● ຄົນໜຸ່ມ ຊຶ່ງລວມທັງສະມາຊິກໃນກຸ່ມຕ່າງໆ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່ຽນແປງໃນບ້ານຂອງ

ເຂົາ ແລະ ຍັງເພີມ
່ ທະວີການຮ່ວມມືກບ
ັ ຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.
● ນັກດົນຕີມກ
ີ ານຂຽນເພງເພືອ
່ ເປັນການສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ເຮັດ

ໃຫ້ກດ
ິ ຈະກໍາການປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກເປັນກິດຈະກໍາທີມ
່ ວ
່ ນຊືນ
່ ຂືນ
້ .
● ກິດຈະກໍາຂອງສາທາລະນະສຸຂອງທ້ອງຖິນ
່ ແມ່ນດໍາເນີນການຕາມການຄວບຄຸມດູແລຈາກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ປະຈຸບັນນີ້ຊາວບ້ານຈາກ 10 ບ້ານໄກ້ຄຽງ ແມ່ນມີການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນອື່ນໆ ເພື່ອຈັດ
ການກໍາຈັດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູພ
່ າຍໃນຊຸມຊົນ.

