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ມະເຮັງ
ມະເຮັງແມ່ນຫຍັງ?
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ມຊ
ີ ວ
ີ ິດຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ຖືກ
ສ້າງມາຈາກຈຸລັງ. ຈຸລັງແມ່ນຫົວໜ່ວຍໜ້ອຍໆເຊິ່ງມີຫຼາຍຊ
ະນິດແຕກຕ່າງກັນທີເ່ ຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດຢູໄ
່
ດ້. ທຸກໆຈຸລັງ ກໍມຊ
ີ ວ
ີ ິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ມັນແບ່ງ ຕົວອອກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈຸລັງໃໝ່
ແລ້ວໃນທີ່ສຸດແຕ່ລະຈຸລັງ ກໍຕາຍໄປ.
ບາງຄັ້ງຈຸລັງ ໜື່ງ ກໍມີການສ້າງໃໝ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ
ກໍບເໍ່ ປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນກໍບເໍ່ ປັນຜົນຮ້າຍ
ຈຸລັງແມ່ນນ້ອຍຫຼາຍ ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັ
ໃຫ້ຮາ່ ງກາຍທັງ ໝົດ ເພາະມັນເປັນພຽງຈຸລັງນ້ອຍໆຈຸລັງ ດຽວຂອງຈ
ນພວກມັນໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງກ້ອງຈຸລະທັດ
ຳນວນຫຼາຍລ້ານຈຸລັງ ແລະ ມັນກໍຕາຍໄປຢ່າງໄວ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຈຸລັງ
ທີເ່ ປັນຜົນຮ້າຍນັ້ນກໍແບ່ງ ຕົວ ແລະ ສ້າງຈຸລັງ ທີ່ຄາ້ ຍຄືກັນຫຼາຍຂື້ນ.
ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີການສ້າງໃໝ່ ແລະ ເປັນຮູບແບບເປັນກ້ອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼືມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຮ່າງກາ
ຍທີເ່ ອີ້ນວ່າກ້ອນເບົາ້ .
ກ້ອນເບົາ້ ສາມາດເປັນແບບບໍ່ຮາ້ ຍແຮງ ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍມ
່ ີການແຜ່ລາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍ.
ຫຼືມນ
ັ ສາມາດເປັນແບບຮ້າຍແຮງ ໝາຍຄວາມວ່າມັນຂະຫຍາຍຕົວເລື່ອຍໆ ແລະ ຮຸກຮານພາກສ່ວ
ນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍອັນນີແ
້ ມ່ນມະເຮັງ. ຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຈຸລັງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມນ
ັ ຂະຫຍາຍຕົວ
ມະເຮັງສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໆ ແລະ ບໍເ່ ປັນອັນຕະລາຍ ຫຼືສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບເປັນທີ່ຮຸນແຮງ
ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
ມະເຮັງ ບໍແ
່ ມ່ນພະຍາດໃດໜື່ງ, ທຸກຊະນິດຂອງມະເຮັງແມ່ນມີຄວ
າມແຕກຕ່າງກັນ. ມະເຮັງ ບາງຊະນິດແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ
ບາງຊະນິດກໍປິ່ນປົວໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ສ່ວນຊະ
ນິດອື່ນໆອີກແມ່ນເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ມັນສາມາດເປັນມະເຮັງ ຫຼື ມັ
ນສາມາດເປັນການຕິດເຊື້ອ
ທ�ຳມະດາໄດ້.

ຖ້າທ່ານກັງວົນວ່າທ່ານອາດຈະເປັນມະເຮັງ
ການທີ່ທ່ານມີຄວາມຄິດວ່າທ່ານອາດຈະເປັນມະເຮັງສາມາດເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍ. ຢ່າຊ້າທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອທ່ານມີ
ອາການສະແດງທີ່ສາມາດເປັນມະເຮັງໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ໃຈເຢັນໆ ແລະ ໃຫ້ຈື່
ໄວ້ວ່າອາການສະແດງຂອງມະເຮັງ ກໍແມ່ນອາການດຽວກັນກັບອາກາ
ນຂອງພະຍາດອື່ນໆທີ່ບເໍ່ ປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ສ�ຳລັບມະເຮັງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ວິທີທີ່ຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທ່ານເປັນມະເຮັງແມ່ນການຜ່າຕັດເພື່ອການກວດຊອ
ກຫາມັນທີເ່ ອີ້ນວ່າ: ການເອົາຊິ້ນສ່ວນໄປວິໃຈທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນບາງສະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ
ແລະ ໂຮງໝໍຕ່າງໆ. ໃນການເອົາຊິ້ນສ່ວນໄປວິໃຈນີ້ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເອົາຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຮ່າງ
ກາຍທີ່ສົງໃສວ່າເປັນມະເຮັງ ແລ້ວເອົາໄປກວດໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເພື່ອຊອກຫາຈຸລັງ ທີ່ຜິດປົກະຕິ.
ຖ້າຫາກວ່າກ້ອນທີ່ຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງ ຫຼືບ່ອນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍກ�ຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໃຫ່ຍຂື້ນ ຫຼືມີອາການ
ເຈັບມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການກວດກາ. ການກວດນີ້ມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນກ້ອນທີແ
່ ຂງ
ແລະ ມັນກໍບເໍ່ ຄື່ອນເໜັງ. ກ້ອນນັ້ນສາມາດເກີດຈາກການຕິດເຊືອ
້ ຫຼືການກະທົບທີ່ບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍ ແລະ
ມັນກໍຈະຫາຍດີເອງ ແຕ່ມນ
ັ ກໍສາມາດເປັນອາການສະແດງທີ່ສາມາດພົບໃນໄລຍະເລີມ
່ ຕົ້ນຂອງມະເຮັງໄດ້
ແລະ ກໍໃຫ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ໃຫ້ຖາມຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບກ່ຽວກັບກ້ອນເມື່ອ:

··ຂະໜາດມັນໃຫ່ຍຂື້ນ
··ເກີດຂື້ນໃໝ່ ແລະ ບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນ 2-3 ອາທິດ
··ມີອາການເຈັບ
··ກ້ອນແຂງ

ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອຜ່ານທາງລະບົບນ�ຳ້ຢາງເຫຼືອງ ແຕ່ຕ່ອ
ມນ�ຳ້ເຫຼືອງກໍສາມາດເປັນບ່ອນທີ່ມະເຮັງເກີດຂື້ນໄດ້. ໃຫ້ໄປພົບຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້າ
ນສຸຂະພາບກ່ຽວກັບການໃຄ່ບວມ ຫຼືກ້ອນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຫາຍດີໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

··ກ້ອນຢູ່ຫຼັງຫູ
··ກ້ອນຢູ່ກ້ານຄໍ ຫຼື ກ້ອງຄາງກະໄຕ
··ກ້ອນຢູ່ຂີ້ແຮ້ ແລະ ແອບແອ້ຂາ
ຖ້າຫາກວ່າມີກ້ອນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ແລະ ມັນກໍບຂ
ໍ່ ະຫຍາຍຕົວ
ຫຼືມີການປ່ຽນແປງ ມັນອາດຈະບໍແ
່ ມ່ນມະເຮັງ.
ມີຫຼາຍອາການສະແດງທີ່ພົບເລື້ອຍຂອງມະເຮັງ ຫຼາຍໆຊະນິດແຕ່ບແ
ໍ່ ມ່ນທຸກ
ຊະນິດທີ່ມີອາການສະແດງເຫຼົ່ານີ.້ ພ້ອມກັນນັ້ນອາການສະແດງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາ
ດເປັນອາການສະແດງຂອງບັນຫາເຈັບເປັນຊ�ຳເຮື້ອອື່ນໆທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນມະເຮັງ. ໃນບົ
ດນີແ
້ ມ່ນໃຫ້ອ່ານກ່ຽວກັບອາການສະແດງທີ່ສະເພາະຂອງມະເຮັງແຕ່ລະຊະນິດ.
ອາການສະແດງທີ່ພົບເລື້ອຍໃນມະເຮັງ ຫຼາຍໆຊະນິດ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວອາການເຫຼົ່ານີ້ສະແດງອອກເມື່ອມະເຮັງເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງແມ່ນອາການ
ສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ພົບແລ້ວຈະບອກວ່າເປັນມະເຮັງໄລຍະເລີມ
່ ຕົ້ນ.

··ນຳ້ໜັກຫຼຸດ
··ຮູ້ສືກເມື່ອຍຕະຫຼອດ
··ມີອາການເຈັບແຮງທີ່ບໍ່ດີຂື້ນ
ຖ້າທ່ານເປັນມະເຮັງ ໃຫ້ໄປພົບຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົາ
້ ໃຈວ່າມີທາງເລືອກ
ໃດແດ່ຂອງການປິ່ນປົວ ແລະ ຈະໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃສ. ເມື່ອທ່ານນັດພົບແພດແມ່ນໃຫ້ພາຄົນໄປນ�ຳເພື່ອຊ່
ວຍຖາມຄ�ຳຖາມ ແລະ ຈື່ຈ�ຳຂໍ້ມນ
ູ ຕ່າງໆ.
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ມະເຮັງແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການການກວດຊອກຫາມະເຮັງ
ມະເຮັງ ບາງຊະນິດສາມາດພົບໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນທີ່ມັ
ນຈະສະແດງອາການໂດຍຜ່ານໂຄງການການກວດຊອ
ກຫາມະເຮັງໃນຄົນທີ່ມີປັດໃຈສ່ຽງສະເພາະຕໍ່ຊະນິດຕ່າ
ງໆຂອງມະເຮັງ. ສ່ວນໃຫ່ຍໂຄງການການກວດຊອກຫ
າມະເຮັງແມ່ນໃຊ້ກວດຫາມະເຮັງ ປາກມົດລູກ (ໜ້າ 12)
ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ (ໜ້າ 16) ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມ
າດພົບມະເຮັງເຫຼົ່ານີໄ້ ດ້ກ່ອນທີ່ມນ
ັ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕ
ະລາຍ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍມະເຮັງເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງສາມາດປິ່ນປົ
ວໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ພົບໃນໄລຍະທ�ຳອິດ.

ກວດຊອກ ຫາ
ມະເຮັງເຕົ້ານົ
ມທຸ ກ ໆຕອນ
ບ່າຍ

ຮັບຕ້ອນ

ການກວດຊອກຫາມະເຮັງຊ່ວຍຊີ
ວິດຄົນໄດ້. ທຸກ ຄົນຄວນໄດ້ຮັບກ
ານກວດຊອກຫາມະເຮັງ.

ມະເຮັງທີ່ພົບໃນໄລຍະເລີມ
່ ຕົນ
້ ມີໂອກາດທີຈ
່ ະປິນ
່ ປົວໄດ້ສງູ .

ໃຜເປັນມະເຮັງ?
ພວກເຮົາຮູຈ
້ ັກຫຼາຍສິ່ງ ຫຼາຍຢ່າງທີເ່ ປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງ ແຕ່ກໍບໍ່ສະເໝີໄປວ່າເປັນຫຍັງ ບາງຄົນຈຶ່ງເປັນມະ
ເຮັງ ແລະ ບາງຄົນຈຶ່ງ ບໍເ່ ປັນ. ທຸກຄົນສາມາດເປັນມະເຮັງ ແລະ ມີໂອກາດຈະເປັນຫຼາຍຂື້ນເມື່ອອາຍຸເພີ່ມຂື້ນ.
ສ�ຳລັບມະເຮັງ ບາງຊະນິດ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະເຮັງເຕົ້ານົມ) ເມື່ອມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ອື່ນທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນມີໂອກາດເປັນ. ແຕ່ມະເຮັງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນບໍ່ສົ່ງ ຜ່ານທາງຄອບຄົວ.
ພວກເຮົາຮູແ
້ ລ້ວວ່າ:

··ເວດມັນ, ຄຳສາບແຊ່ງ ຫຼືສາຍຕາຜີສາດບໍ່ແມ່ນສາເຫດຂອງມະເຮັງ.
··ວິທີການຄຸມກຳເນີດ (ເບິ່ງບົດ ການວາງແຜນຄອບຄົວ) ບໍ່ແມ່ນສາເຫດຂອງມະເຮັງ.
··ມະເຮັງບໍ່ແມ່ນການລົງໂທດທີ່ເກີດຈາກການເຮັດຫຍັງຜິດມາກ່ອນ.
··ມະເຮັງບໍ່ຕິດຕໍ່ຈາກຄົນຫາຄົນ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕິດມະເຮັງເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັນ, ຢູ່ນຳກັນ
ຫຼືເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງ.

ບາງກິດຈະກ�ຳເຊັ່ນ: ການສູບຢາເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ. ສານເຄມີບາງຢ່າງທີເ່ ຂົາ
້ ໄປໃນຮ່າງກາຍເຮົາຈາກສະ
ຖານທີເ່ ຮັດວຽກ ຫຼືຈາກອາຫານ, ສີນຄ້າທີເ່ ຮົາໃຊ້ ແລະ ຈາກອາກາດ ຫຼືມນ
ົ ລະພິດທາງນ�ຳ້ລວ
້ ນແຕ່ເປັນສາເຫ
ດຂອງມະເຮັງ. ເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນວິທີ່ປ້ອງກັນມະເຮັງ (ເບິ່ງ ໜ້າ 23-25) ແຕ່ມີຫຼາຍຢ່າງທີເ່ ປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງ ທີ່
ຜູ້ຄົນຄອບຄຸມໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ. ແມ້ກະທັ້ງວ່າຄົນສອງຄົນຈະໄດ້ຮັບສິ່ງ ທີເ່ ປັນອັນຕະລາຍຄືກັນ ກໍບໄໍ່ ດ້ໝາຍຄ
ວາມວ່າພວກເຂົາທັງສອງຈະເປັນມະເຮັງ.
ເພາະວ່າມະເຮັງ ແລະ ສາເຫດຂອງມັນສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ຫາຄ�ຳຕອບໄດ້ຍາກ ຄົນທີເ່ ປັນ
ມະເຮັງ ບາງຄັ້ງ ກໍຖືກຄົນອື່ນລັງ ກຽດ ຫຼືປະຕິບັດບໍ່ດີນ�ຳ. ສິ່ງນີເ້ ຮັດໃຫ້ອາການເຈັບເປັນໜັກຂື້ນ.
ຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງ ຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະ ກ�ຳລັງໃຈຈາກພວກເຮົາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ການປິນ
່ ປົວມະເຮັງ
ການປິ່ນປົວມະເຮັງແມ່ນໃຊ້ທັງວິທີ່ປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດ ແລະ ກໍຍັງ ປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງມີຊວ
ີ ິດຢືນຍາວ
ພ້ອມທັງມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ.
ຊະນິດຂອງການປິ່ນປົວມະເຮັງແມ່ນຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮັງເຊັ່ນວ່າມັນເປັນຢູຈ
່ ຸດໃດຈຸດໜື່ງ
ຫຼແ
ື ຜ່ລາມໄປຫາພາກສ່ວນອື່ນໆ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເປັນແບບໃດ. ວິທີການປິ່ນປົວອາດໃຊ້ວິທໃີ ດໜື່ງ
ຫຼໃື ຊ້ຫຼາຍວິທີຮ່ວມກັນ ຫຼືວິທີການອື່ນອີກແມ່ນອາດຈະໃຊ້ຖ້າຫາກວ່າວິທີການທ�ຳອິດບໍໄ່ ດ້ຜົນດີພ.ໍ
ການປິ່ນປົວມະເຮັງແມ່ນມີ 4 ຊະນິດຫຼັກ.
1.

ຜ່າຕັດ - ຜ່າຕັດເອົາຈຸລັງມະເຮັງອອກ

2.

ປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ - ໃຊ້ຢາເຄມີເພື່ອຂ້າຈຸລັງມະເຮັງ

3.

ປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍແສງ - ໃຊ້ແສງລັງສີທີ່ມີພະລັງງານສູງຂ້າຈຸລັງມະເຮັງ

4.

ປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ - ໃຊ້ຢາເພື່ອຢັບຢັ້ງຮໍໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ມະເຮັງຮ້າຍແຮງຂື້ນ

ໃນຂະນະທີ່ຮັບການປິ່ນປົວອາດມີກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງ ແຕ່ມນ
ັ ກໍເປັນວິທີໜຶ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການທ�ຳລາຍຈຸລັ
ງມະເຮັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີອາການດີຂື້ນ.
ບາງວິທີການປິ່ນປົວກໍມລ
ີ າຄາແພງ ແລະ ບາງວິທີການປິ່ນປົວກໍບມ
ໍ່ ີທົ່ວໄປຢູ່ທຸກບ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ
ຖ້າໂຊກບໍ່ດແ
ີ ລ້ວ ຄວາມບໍເ່ ທົ່າທຽມກັນຍັງເປັນຕົວກ�ຳນົດການປິ່ນປົວອີກ.
ພຽງແຕ່ມະເຮັງ ກໍສົ່ງ ຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນແລ້ວ ການປິ່ນປົວກໍຍັງສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນທີເ່ ປັນມ
ະເຮັງເຊັ່ນກັນ. ຕົວຢ່າງ: ບາງຄົນກໍມີອາການຂ້າງຄຽງຫຼາຍຈາກການປິ່ນປົວ ແຕ່ບາງຄົນກໍບມ
ໍ່ .ີ ຫຼືການປິ່ນປົວຄື
ກັນອາດຈະໄດ້ຜົນດີໃນຄົນຜູ້ໜື່ງ ແຕ່ກໍອາດຈະບໍໄ່ ດ້ຜົນດີໃນຄົນອື່ນ. ການປິ່ນປົວມີຜົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສຸຂ
ະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການຫາຍຂາດ
ເມື່ອການປິ່ນປົວມະເຮັງໄດ້ຜົນສ�ຳເລັດແລ້ວ ມະເຮັງຈະບໍມ
່ ຢ
ີ ູ່ໃນຮ່າງກາຍອີກ. ຄ�ຳສັບທີໃ່ ຊ້ວ່າປົວໃຫ້ຫາຍຂາດ
ແມ່ນໃຊ້ແທນຄ�ຳວ່າປິ່ນປົວໄດ້ ເພາະວ່າມັນຍັງມີໂອກາດທີ່ມະເຮັງອາດຈະກັບຄືນມາພາຍຫຼັງ. ຄົນທີເ່ ປັນມະເ
ຮັງສາມາດປົວໃຫ້ຫາຍຂາດສ່ວນໃດໜື່ງເມື່ອການປິ່ນປົວໄດ້ຈົບເພື່ອບໍໃ່ ຫ້ມະເຮັງຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ກ້ອນເບົາ້ ນັ້
ນຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ.
ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດຄືນເປັນປະຈ�ຳຫຼັງຈາກທີໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວ. ຈະຕິດຕາມກວດຄືນເລື້
ອຍປານໃດນັ້ນແມ່ນຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮັງ.

ການຜ່າຕັດ
ເມື່ອພົບວ່າມະເຮັງມີຢູ່ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໃດໜື່ງຂອງຮ່າງກາຍ ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທເີ່
ອົາມັນອອກໃຫ້ສ�ຳເລັດໂດຍການຜ່າຕັດ. ບາງຄັ້ງມະເຮັງນ້ອຍໆອາດສາມາດເອົາອອ
ກໄດ້ຢູ່ທີ່ສະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ. ມະເຮັງອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດ
ຢູໂ
່ ຮງໝໍ ແລະ ກໍໃຊ້ເວລາໄລຍະໃດໜື່ງເພື່ອຈະກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິ.
ບາງຄັ້ງ ການຜ່າຕັດແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັບການໃຊ້ເຄມີບ�ຳບັດ ຫຼືສາຍແສງເພື່ອຂ້າມະເ
ຮັງ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູຈ
່ າກການຜ່າຕັດ.
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ການປິ່ນປົວມະເຮັງ

ເຄມີບຳ� ບັດ (ການປິນ
່ ປົວດ້ວຍຢາເຄມີ)
ມະເຮັງ ບາງຊະນິດສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ. ນີເ້ ອີ້ນວ່າເຄມີບ�ຳບັດ. ສ່ວນໃຫ່ຍການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບ�ຳບັດ
ແມ່ນມີລາຄາແພງ ເຖິ່ງແມ້ວ່າໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ ເຄມີບ�ຳບັດຫຼາຍຢ່າງແມ່ນສາມາດຕອ
ບສະໜອງໄດ້. ໂຄງການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຄວນເຮັດໃຫ້ມຢ
ີ າເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າເປັນແບບນີໄ້ ດ້
ຫຼາຍຄົນກໍສາມາດຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ມີຊວ
ີ ິດລອດຈາກມະເຮັງໄດ້.
ເຄມີບ�ຳບັດສາມາດໃຊ້ເພື່ອ:

··ຢຸດມະເຮັງບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໄປຫາພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ.
··ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມະເຮັງຊ້າລົງ ຫຼື ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ.
··ຂ້າມະເຮັງ.
ບາງຄັ້ງເຄມີບ�ຳບັດກໍເປັນວິທີການປິ່ນປົວພຽງຊະນິດດຽວທີ່
ຕ້ອງການ ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັບການປິ່ນປົວວິທີອື່ນ.
ຕົວຢ່າງ: ເຄມີບ�ຳບັດອາດເຮັດໃຫ້ກ້ອນເບົາ້ ນ້ອຍລົງເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຜ່າຕັດໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. ຫຼືມນ
ັ ອາດຈະໃຊ້ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ ຫຼືສາຍ
ແສງເພື່ອຂ້າມະເຮັງ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ.່
ຢາເຄມີບ�ຳບັດມີຫຼາຍຮູບແບບ. ອາດມີຊະນິດກິນເປັນເມັດ
ຫຼເື ປັນນ�ຳ້. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະເປັນຊະນິດສັກເຂົາ
້ ເສັນ
້ ເລືອດດ�ຳ
ແລະ ມັນກໍຈະໃຊ້ຫຼາຍຕົວຢາເປັນຫຼັກ.
ເຄມີບ�ຳບັດນັ້ນຈະຕ້ອງໃຊ້ເລື້ອຍປານໃດ ແລະ ໃຊ້ດົນປານໃດແມ່ນຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮັງ ແລະ
ຊະນິດຂອງຢາເຄມີບ�ຳບັດ. ນອກນັ້ນມັນກໍຍັງຂື້ນກັບວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນມີການຕອບສະໜອງແບບໃດເຊິ່ງຈ
ະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄົນ. ເຄມີບ�ຳບັດສາມາດໃຊ້ທຸກໆມື,້ ທຸກໆອາທິດ ຫຼືທຸກໆເດືອນ ແຕ່ຕາມປົກກະຕິແລ້
ວກໍຈະແບ່ງໃຊ້ເປັນຮອບເພື່ອໃຫ້ຮາ່ ງກາຍທ່ານໄດ້ພັກ ຜ່ອນ ແລະ ຟື້ນກັບຄືນ.
ເຄມີບ�ຳບັດແມ່ນຂ້າຈຸລັງມະເຮັງໄດ້ດີ ແຕ່ມນ
ັ ກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງ ປົກກະຕິເຊັ່ນກັນ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈຸ
ລັງ ປົກກະຕິສາມາດຟື້ນຄືນໄດ້ ແຕ່ເຄມີບ�ຳບັດສາມາດມີຜົນຮຸນແຮງຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຄມີບ�ຳບັດເຮັ
ດໃຫ້ເກີດກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງທີ່ບໍ່ດ:ີ

··ປວດຮາກ (ເບິ່ງບົດການຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຮາກ ໜ້າ 8).
··ລະຄາຍເຄືອງທາງໃນດັງ ແລະ ປາກ. ມັນອາດແດງ, ເຈັບ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍແສບອອກຮ້ອນທາງໃນປາກ ແລະ

ຮູຄໍ. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລົດຊາດອາດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ກິນອາຫານອາດມີລົດຊາດຄືມີເຫຼັກ ຫຼືຂົມຫຼາຍ
ຫຼືຫວານ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປາກແມ່ນໃຫ້ລ້າງປາກຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ມື້ໂດຍໃຊ້ນຳ້ສະອາດ ຫຼືນຳ້ຕົ້ມທີ່ປ່ອ
ຍໃຫ້ອຸ່ນໜຶ່ງຈອກປະສົມກັບ ໂຊດາຜົງ ¼ ບ່ວງກະເຟ ແລະ ເກືອ 1/8 ບ່ວງກະເຟ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍລ້າງດ້ວຍນ
ຳ້ສະອາດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

··ອິດເມື່ອຍ. ເມື່ອມີອາການເມື່ອຍກໍພັກຜ່ອນ. ຍ່າງ 15 ນາທີຕໍ່ມື້ໃຫ້ພະລັງງານທ່ານເພີ່ມຂື້ນ. ດື່ມນຳ້ລ້າຫຼາຍໆ
ແລະ ນຳ້ອື່ນໆກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

··ຜົມລົ່ນ. ເຄມີບຳບັດຂ້າມະເຮັງ ແລະ ຈຸລັງທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໄວລວມທັງຈຸລັງຂອງຜົມ. ຜົມຈະປົ່ງກັບຄືນ
ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຈົບ.

ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງອາດໜັກຂື້ນຫຼັງຈາກ 2-3 ມືຂ
້ ອງການປິ່ນປົວ ແຕ່ມນ
ັ ກໍຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອຈະດີຂື້ນ.
ເບິ່ງແຍງຕົວຂອງທ່ານໃນໄລຍະການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບ�ຳບັດ:

··ພັກຜ່ອນ. ເມື່ອມີອາການເມື່ອຍກໍພັກຜ່ອນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ (ເບິ່ງບົດ
ອາຫານທີ່ດີເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ).

··ຫຼີກລ້ຽງເຫຼົ້າເຊິ່ງມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ຢາເຄມີບຳບັດ ແລະ ຕັບຂອງທ່ານ.
ການສາຍແສງ (ລັງສີປນ
ິ່ ປົວ)
ຄືກັນກັບເຄມີບ�ຳບັດ ການສາຍແສງແມ່ນຂ້າຈຸງລັງມະເຮັງ ແລະ ຈຸລັງ ທີກ�ຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໄວ.
ກາຍສາຍແສງອາດໃຊ້ເພື່ອກ�ຳຈັດມະເຮັງ ຫຼເື ຮັດໃຫ້ຈຸລັງມະເຮັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ.
ການສາຍແສງອາດໃຊ້ພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼໃື ຊ້ຮ່ວມກັບການຜ່າຕັດ ຫຼເື ຄມີບ�ຳບັດ.
ເຄື່ງຈັກສາຍແສງສົ່ງແສງທີ່ມີພະລັງງານສູງໄປຂ້າຈຸລັງມະເຮັງ. ການສາຍແສງອາດຈະເປັນການປິ່ນປົ
ວທີໄ່ ດ້ຜົນດີສ�ຳລັບມະເຮັງໃນໄລຍະເລີມ
່ ຕົ້ນກ່ອນທີ່ມນ
ັ ຈະແຜ່ລາມໄປຫາອະໄວຍະວະອື່ນໃນຮ່າງກາຍ. ສິ່ງນີ້ກໍ
ຍ້ອນວ່າການສາຍແສງແມ່ນສາຍສະເພາະໃສ່ຈຸດໃດໜື່ງ ແລະ ກໍບໍ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ທັງ ໝົດຂອງຮ່າງກາຍຄືກັບເ
ຄມີບ�ຳບັດ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍແສງອາດຈະກ�ຳຈັດມະເຮັງແບບຊົວ
່ ຄາວ ຫຼືຖາວອນ.

ການປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍແສງບໍເ່ ຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບ. ທ່ານຈະຢູເ່ ທິ່ງໂຕະກ້ອງເຄື່ອງຈັກສາຍແສງ
ປະມານ 15-30 ນາທີ. ຈ�ຳນວນຄັ້ງ ແລະ ຄວາມຖີໃ່ ນການປິ່ນປົວແມ່ນຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮັງ ແລະ
ຂະໜາດຂອງກ້ອນເບົາ້ .
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ການປິ່ນປົວມະເຮັງ

ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງຈາກການສາຍແສງທີ່ພົບເລື້ອຍ:

··ອິດເມື່ອຍ. ເມື່ອມີອາການເມື່ອຍກໍພັກຜ່ອນ. ຍ່າງ 15 ນາທີຕໍ່ມື້ໃຫ້ພະລັງງານທ່ານເພີ່ມຂື້ນ. ດື່ມນຳ້ລ້າຫຼາຍໆ
ແລະ ນຳ້ອື່ນໆກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

··ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ. ອາດຈະກິນອາຫານເທື່ອລະໜ້ອຍຫຼາຍໆຄັ້ງດີກວ່າທີ່ຈະກິນຫຼາຍບາດດຽວໃນແຕ່ລະຄາ
ບເຂົ້າ. ຖ້າກິນແລ້ວມີອາການເຈັບແມ່ນໃຫ້ລອງກິນນຳ້ແກງ ຫຼື ອາຫານອ່ອນທີ່ກິນໄດ້ງ່າຍ.

··ຜິວໜັງປ່ຽນແປງ. ຜິວໜັງບໍລິເວນທີ່ຖືກສາຍແສງຈະກາຍເປັນສີບົວ ຫຼືດຳຂື້ນ.

ມັນອາດຈະເລີ່ມມີອາການເຈັບ, ແສບອອກຮ້ອນ, ແຫ້ງ ຫຼືຄັນ, ໃຄ່ບວມເລັກໜ້ອຍ ຫຼືກາຍເປັນຜື່ນ
ຫຼືຕຸ່ມນຳ້ໃສ.

··ປວດຮາກ (ເບິ່ງບົດການຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຮາກໜ້າ 8).
ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງຈະດີຂື້ນແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ.
ໃຫ້ເບິ່ງແຍງຕົວທ່ານໃນໄລຍະເວລາທີ່ສາຍແສງ

··ເມື່ອມີອາການເມື່ອຍກໍພັກຜ່ອນ.
··ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ຜັກ, ອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ
ພືດທັນຍາຫານ (ເບິ່ງບົດ ອາຫານທີ່ດີເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ).

··ໃຫ້ເບິ່ງແຍ່ງຜິວໜັງບໍລິເວນທີ່ຖືກສາຍແສງ. ທຳຄວາມສະອາດຜິວໜັງເບົາໆທຸກມື້. ຫຼີກລ້ຽງສີິ່ງທີເຮັດໃຫ້ຜິວ
ໜັງລະຄາຍເຄືອງເຊັ່ນ: ນຸ່ງເຄື່ອງຄັບແໜ້ນ, ໃສ່ແປ້ງ ຫຼືໃສ່ນຳ້ຫອມ.

··ປ້ອງກັນຜິວໜັງບໍ່ໃຫ້ຖືກແດດໂດຍການໃສ່ໝວກ ໃສ່ເຄື່ງຫຼົມໆໃຫ້ປົກຄຸມທັງໝົດຂອງຮ່າງກາຍ.
ການປິນ
່ ປົວດ້ວຍຮໍໂມນ
ຢາທີ່ມີຜົນກະທົບໃສ່ຮໂໍ ມນຂອງຮ່າງກາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ກ້ອນເບົາ້ ນ້ອຍລົງ ຫຼເື ຮັດໃຫ້ມະເຮັງຂະ
ຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ. ນີເ້ ອີ້ນວ່າການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ. ຢາເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວມີຊະນິດເປັນເມັດ
ແຕ່ບາງຊະນິດກໍເປັນຊະນິດສັກ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບວິທໃີ ດວິທີໜື່ງ ຫຼືຮ່ວມກັບຫຼາຍວິ
ທີໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງ ທີ່ມັກໃຊ້ເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດ, ເຄມີບ�ຳບັດ ຫຼືການສາຍແສງ.
ອາການຂ້າງຄຽງທີເ່ ປັນໄປໄດ້ທເີ່ ກີດຈາກການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ:

··ອິດເມື່ອຍ
··ນຳ້ໜັກເພີ່ມ
··ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຈື່ຈຳ
··ອາລົມປ່ຽນແປງ ຫຼືຊຶມເສົ້າ
··ມີຄວາມຮູ້ສຶກຮ້ອນຫຼາຍທັນທີທັນໃດ ຫຼືເຫື່ອອອກ
··ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ການຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຮາກ
ຄວາມຮຸ້ສຶກປວດຮາກສາມາດເປັນກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງຂອງການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບ�ຳບັດ ຫຼືການສາຍແສງ. ນອ
ກຈາກອາການປວດຮາກທີເ່ ຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ດແ
ີ ລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ ແລ້ວທ່ານກໍຈະບໍໄ່ ດ້ຮັບສ
ານອາຫານໄດ້ພຽງພໍ. ສະຖານທີໃ່ ຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຂອງທ່ານອາດມີຢາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຮາກ.
ບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ລອງໃຊ້ຢາຫຼາຍຢາກ່ອນທີ່ຈະຮູໄ້ ດ້ວ່າຢາໃດໄດ້ຜົນດີສ�ຳລັບພວກເຂົາ. ນອກນັ້ນກໍຍັງລອງວິທີກ
ານປິ່ນປົວເຫຼົ່ານີເ້ ພີ່ມເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຮາກ ແລະ ກໍບມ
ໍ່ ີອາການດີຂື້ນເປັນເລວາຫຼາຍມື້ ຫຼືອາທິດ.

··ກິນເຂົ້າໜົມປັງກອບ, ເຂົ້າຈີ່ແຫ້ງ, ອາຫານແຫ້ງຊະນິດໜື່ງຂອງແມັກຊິໂກ dry tortillas

ອາຫານອິນເດຍແຫ້ງຊະນິດໜື່ງ dry chapatis ຫຼືເມັດພືດອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານຮູ້ສຶກດີ. ໃຫ້ຫຼີກລ້
ຽງອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນ: ອາຫານຈຳພວກທອດ, ຂົ້ວ ແລະ ເຜັດ.

··ກິນອາຫານເທື່ອລະໜ້ອຍຫຼາຍເທື່ອແທນທີ່ຈະກິນຫຼາຍໆໃນ 2 ຫຼື 3 ຄາບເຂົ້າ ແລະ
ກິນນຳ້ເລື້ອຍໆເທື່ອລະໜ້ອຍ.

··ແທນທີ່ຈະນອນຫຼັງຈາກກິນອາຫານແມ່ນໃຫ້ນັ່ງກ່ອນ.
··ໃຊ້ມືກົດຈຸດກະຕຸ້ນບ່ອນໃດໜື່ງເພື່ອໃຫ້ອາການປວດຮາກດີຂື້ນ.

ກົດບໍລິເວນຮ່າງຈາກຂໍ້ມື 3 ນິ້ວຢູ່ລະວ່າງເສັ້ນເອັນຂອງແຂນແລ້ວໝູນມືໃຫ້ເປັນ
ວົງນ້ອຍໆ. ກົດລົງແຮງແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມີອາການເຈັບ. ຖ້າເຮັດແບບນີ້ແລ້ວມັນຊ່ວຍໄດ້
ມັນກໍຈະມີອາການດີຂື້ນພາຍໃນ 2-3 ນາທີ.

··ດື່ມນຳ້ຊາໃບມິນ ຫຼືຊາຂີງ. ວິທີເຮັດນຳ້ຊາໃບມິນແມ່ນໃຫ້ເອົາໃບມິນ 1

ບ່ວງຊາໃສ່ກັບນຳ້ຕົ້ມ 1 ຈອກ. ປ່ອຍໃຫ້ມັນເຢັນ 2-3 ນາທີກ່ອນດື່ມ.
ວິທີເຮັດນຳ້ຊາຂີງແມ່ນຊອຍ ຫຼືຕຳຮາກຂີງແລ້ວຕົ້ມຢ່າງຕໍ່າ 15 ນາທີ.
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຊາຖືກກົດໝາຍ ບາງຄົນກໍໃຊ້ຊາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາຫານປວດຮາກ
ຫຼືເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຢາກກິນອາຫານ.

ໃນມື້ທີ່ຮັບການປິ່ນປົວ ບາງຄົນກໍກິນອາຫານວ່າງເລັກໜ້ອຍກ່ອນຮັບການປິ່ນປົວ.
ບາງຄົນກໍຫຼີກລ້ຽງການກິນ ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອພວກເຂົາກິນ ຫຼືດື່ມທັນທີກ່ອນ ຫຼືຫຼັງຮັບການປິ່ນປົວແມ່ນເຮັດໃ
ຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ໃນຊ່ວງທີ່ຮັບການປິ່ນປົວຖ້າຫາກວ່າເລີມ
່ ມີອາການປວດຮາກແມ່ນໃຫ້ລອງຫຍ�ຳ້
ຂີງສົດຕ່ອນນ້ອຍໆ. ຫຼັງຈາກຮັບການປິ່ນປົວແມ່ນໃຫ້ລຖ
ໍ ້າຢ່າງນ້ອຍ 1 ຊົວ
່ ໂມງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກິນ ຫຼືດື່ມ.

ການປິນ
່ ປົວມະເຮັງດ້ວຍວິທີອນ
ື່ ໆ
ມີຫຼາຍວິທີການປິ່ນປົວມະເຮັງ ທີ່ຄົນພະຍາຍາມປິ່ນປົວມັນ ຫຼເື ພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອາການຂອງມະເຮັງ ດີຂື້ນ. ວິທີກ
ານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີການປິ່ນປົວດ້ານສາສະໜາ, ການສະກົດຈິດ, ການນັ່ງສະມາທິ, ຢາສະໝູນໄພພື້ນບ້ານ,
ອາຫານພິເສດ, ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ການປັກເຂັມ ແລະ ການນວດ. ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວວິທີການເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນຊ່ວ
ຍຄົນທີໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບ�ຳບັດ ຫຼືສາຍແສງຮ່ວມນ�ຳ ເພາະວິທີການເຫຼົ່ານີ້ມນ
ັ ຊ່ວຍໃຫ້ຮາ່ ງກາຍຟື້ນ
ຄືນໄວ ແລະ ຫຼຸດອາການຂອງມະເຮັງ ພ້ອມທັງ ຫຼຸດກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງທີເ່ ກີດຈາກການປິ່ນປົວ. ໃຫ້ລມ
ົ ກັບຜູໃ້ ຫ້
ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບວ່າວິທີການໃດທີເ່ ຮັດນ�ຳກັນໄດ້ດ.ີ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຍັງອາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະກັງວົນ
ແລະ ຊຶມເສົາ
້ ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂື້ນຫຼາຍ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍໄ່ ດ້ຮັບເຄມີ
ບ�ຳບັດ ຫຼືສາຍແສງແລ້ວ ຫຼືວ່າກ�ຳລັງຈະເສຍຊີວິດຈາກມະເຮັງ ມັນກໍຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ
ຫຼາຍຂື້ນ. ຍັງ ບໍມ
່ ວ
ີ ິທໃີ ດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງໄດ້ ໃນເມື່ອໃຊ້ແຕ່ວິທີນ.ີ້

13 March 2018

ມະເຮັງ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ

ຢ່າງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍດາຍ ບັນດາຜູ້ຄົນຕ່າງໆລວມທັງ ທ່ານໝໍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງ ຫຼືຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງ ທີ່
ມີຄວາມຊີ້ນຫວັງ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປິ່ນປົວມະເຮັງ ພິເສດ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົາ
້ ເພາະວ່າການໃ
ຫ້ຄ�ຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຜິດ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄົນຊີ້ນເປືອງເງິນ ຫຼໄື ດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊ້າທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຂົາຕື່ມ.

ມະເຮັງ ແລະ ຄວາມບໍເ່ ທົາ່ ທຽມກັນ
ມະເຮັງແມ່ນບັນຫາໜື່ງ ທີ່ຍາກຫຼາຍສ�ຳລັບທຸກຄົນ ແຕ່ມນ
ັ ຍິ່ງຍາກໄປກວ່ານັ້ນໃນຄົນທຸກຈົນ. ຄົນທີ່ທຸກຈົນ
ຫຼືບມ
ໍ່ ຖ
ີ ານະດີມໂີ ອກາດທີ່ຈະສ�ຳພັດກັບສິ່ງ ທີເ່ ປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງຍ້ອນວ່າພວກເຂົາອາໃສຢູສ
່ ະຖານທີ່
ທີ່ມມ
ີ ນ
ົ ລະພິດທີ່ບໍ່ດ.ີ ພວກເຂົາເຮັດວຽກທີ່ອັນຕະລາຍກວ່າ ແລະ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຕຶງ ຄຽດຫຼາຍກວ່າ.
ການກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດ (ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສົດ, ທາດໂປຣຕີນ ແລະ ພືດທັນຍາຫານ)
ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ ແຕ່ບາງຄົນກໍບໍ່ສາມາດຫາອາຫານດີໆກິນໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນຄົນທຸກຈົນສ່ວນໃຫ່
ຍບໍ່ສາມາດຈ່າຍ ຫຼເື ຂົາ
້ ເຖິງ ການກວດຊອກຫາມະເຮັງ, ຢາປິ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ
ທີ່ຈະສາມາດກວດຫາ ແລະ ປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງພວກເຂົາໄດ້.
ເຫດຜົນທັງ ໝົດເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາເວົ້າວ່າຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມບໍເ່ ທົ່າທຽມກັນກໍເປັນສາເຫດຂອງມະເ
ຮັງ.
ບໍລສ
ິ ັດຢາທີ່ພັດທະນາຢາປິ່ນປົວມະເຮັງສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວບໍ່ສນ
ົ ໃຈນ�ຳສຸຂະພາບຂອງຄົນ
ແຕ່ກໍຂາຍຢາເພື່ອໄດ້ເງີນ. ໃນປີ 2004 ບໍລສ
ິ ັດການຢາ ເບເຢີ Bayer ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຢາປິ່ນປົວມະເຮັງ ທີ່ມລ
ີ
າຄາແພງຫຼາຍນັ້ນບໍໄ່ ດ້ເຮັດສ�ຳລັບຄົນອິນເດຍ ແຕ່ເຮັດສ�ຳລັບຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ສາມາດຊືໄ້ ດ້ຢູ່ປະເທດຕາເວັນ
ຕົກ.

ຢາປິ່ນປົວມະເຮັງ ຄວ
ນມີໄວ້ສຳ� ລັບທຸກຄົນ

ຜົນກ�ຳໄລ

ບໍແ
່ ມ່ນມີເພື່ອຫວັງ ຜົນກ�ຳໄລ

ມະເຮັງ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ມະເຮັງທີ່ພົບເລືອ
້ ຍ
ມະເຮັງແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ມີສາຫດແຕກຕ່າງກັນ, ອາການສະແດງແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທາງເລື
ອກໃນການປິ່ນປົວກໍແຕກຕ່າງກັນ. ມະເຮັງ ບາງຊະນິດການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວແມ່ນງ່າຍ ແລະ ມະເຮັງ
ບາງຊະນິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້. ເຖິ່ງແມ້ວ່າໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ມະເຮັງ ຫຼາຍຊະນິດແມ່ນສ
າມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ກໍຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ມະເຮັງປອດ
ອາການສະແດງ

··ໄອ
··ໄອອອກເລືອດ
··ເຈັບໜ້າເອີກ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເຈັບເບື້ອງດຽວ
··ຫາຍໃຈຍາກ
ເມື່ອຄົນທີ່ມີອາການເຫຼົ່ານີແ
້ ລ້ວ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເປັນມະເຮັງ ປອດຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ມະເຮັງ ປອດແມ່ນມະເຮັງ ທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍ ແລະ ມັນກໍຍັງເປັນມະເຮັ
ງຊະນິດໜື່ງ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ສ່ວນໃຫ່ຍສາເຫດແມ່ນການສູບຢາ,
ເຖິງ ທ່ານຈະສູບຢາມາດົນປານໃດກໍຕາມ ເມື່ອທ່ານເຊົາສູບຢາ ໂອກາດທີ່ທ່
ານຈະເປັນມະເຮັງ ປອດກໍຫຼຸດລົງ. ການສູບຢາຍັງເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງຊ
ະນິດອື່ນໆອີກ. ຄົນທີ່ອາໃສຢູ່ກັບຄົນສູບຢາ ຫຼເື ຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ສູບຢາກໍຈະມີຜົນຮ້າຍເຊັ່ນກັນ
ເຖິງວ່າລາວຈະບໍ່ສູບຢາກໍຕາມ.
ການສູບດົມເອົາຄວັນຊະນິດອື່ນໆກໍເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ປອດໄ
ດ້ເຊັ່ນກັນ. ຕົວຢ່າງ: ຄວັນລົດບັນທຸກ, ຄວັນຈາກໂຮງງານ ແລະ
ຄວັນຈາກການຈູດໄຟປຸງແຕ່ງອາຫານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສູບຢາ ແລະ
ທ່ານກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼເື ຮືອນຊານ ໂອກາດ
ທີ່ທ່ານຈະເປັນມະເຮັງ ປອດກໍຫຼາຍຂື້ນ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມະເຮັງ ປອດແມ່ນເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ
ໄດ້. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນມະເຮັງ ປອດໄດ້ແມ່ນເຊົາ
ສູບຢາ. ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ເບິ່ງ ບົດ ຢາເສບຕິດ,
ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ (ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່).
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ມະເຮັງທີ່ພົບເລື້ອຍ

ມະເຮັງລ�ຳໄສ້ໃຫ່ຍ ແລະ ລ�ຳໄສ້ສຸດ
ເປັນມະເຮັງ 2 ຊະນິດຂອງລະບົບລະລາຍພາກສ່ວນລຸມ
່ . ທ່ານມີໂອກາ
ນເປັນມະເຮັງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຂື້ນຖ້າຫາກວ່າຄົນໃນຄອບຄົວທ່ານເປັນ. ມະ
ເຮັງເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງ ພົບເລື້ອຍໃນຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດຂອງລ�ຳໃສ້ຢແ
ູ່ ລ້ວເຊັ່ນ:
ພະຍາດບາດແຜໃນລ�ຳໄສ້ໃຫ່ຍ (ulcerative colitis) ບາງສະຖານທີໃ່ ຫ້ບໍ
ລິການສຸຂະພາບກວດຊອກຫາມະເຮັງຊະນິດນີໂ້ ດຍເອົາອາຈົມມາກວດເບິ່
ງເລືອດ.

ລ�ຳໃສ້
ລ�ຳໄສ້ສຸດ
ທະວານ

ມະເຮັງເຫຼົ່ານີ້ພົບໜ້ອຍໃນຜູ້ຊາຍ ຫຼືຜູ້ຍິງ ທີ່ກິນຜັກ,ໝາກໄມ້ສົດ,
ພືດທີເ່ ປັນເມັດ ແລະ ອາຫານທີ່ມເີ ສັນ
້ ໃຍທຸກວັນ. (ເບິ່ງ ບົດ
ອາຫານທີ່ດເີ ຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບດີ ໜ້າ 11 ເວົ້າກ່ຽວກັບເສັນ
້ ໃຍຕື່ມ).
ການດື່ມເຫຼົ້າໜ້ອຍລົງ ແລະ ບໍ່ສູບຢາກໍປ້ອງກັນມະເຮັງເຫຼົ່ານີໄ້ ດ້ເຊັ່ນກັນ.
ອາການສະແດງ

··ຖ່າຍໜັກເປັນສີດຳ ຫຼືເປັນເລືອດ
··ເຈັບທ້ອງ
··ການຖ່າຍໜັກມີການປ່ຽນແປງຈາກປົກກະຕິ: ຖ່າຍຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືຖ່າຍໜ້ອຍຄັ້ງ ຫຼືຖ້ອງທ້ອງ ຫຼື ທ້ອງຜູກ
ພາວະເລືອດຈາງສາມາດແມ່ນອາການສະແດງໜື່ງ (ເບິ່ງ ບົດ ອາຫານທີ່ດເີ ຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບດີ ໜ້າ 8).
ຮູ້ສືກອ່ອນເພຍ ແລະ ນ�ຳ້ໜັກຫຼຸດແມ່ນອາການຂອງມະເຮັງຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ.
ການປິ່ນປົວ
ຖ້າຫາກວ່າພົບມະເຮັງ ພວກນີແ
້ ຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ມັນກໍສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍການໃຊ້ເຄມີບ�ຳບັດ ຫຼືຜ່າຕັດອອກ. ມັນ
ຂື້ນຢູ່ທີ່ວ່າມະເຮັງເປັນຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ໄດ້ຜ່າຕັດລ�ຳໄສ້ອອກຫຼາຍປານໃດ ການຜ່າຕັດນັ້ນອາດມີການເຮັດທະ
ວານທຽມແບບຊົວ
່ ຄາວ ຫຼືຖາວອນ. ໃນການເຮັດທະວານທຽມນັ້ນ ທ່ານໝໍຜ່າຕັດຈະເປີດລ�ຳໃສ້ພາກສ່ວນທີ່ປົກ
ກະຕິອອກທາງໜ້າທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ ອາຈົມກໍຈະຜ່ານອອກມາບ່ອນທີ່ຜ່າຕັດນັ້ນ ແລ້ວກໍອອກມາໃສ່ຖົງເກັບອາຈົມ
ທາງນອກເລີຍ. ດັ່ງ ທີ່ວິທີການປິ່ນປົວ ແລະ ການຜ່າຕັດສ�ຳລັບມະເຮັງລ�ຳໄສ້ ແລະ ລ�ຳໃສ້ສຸດມີການປັບປຸງ ກາ
ນຜ່າຕັດໃຊ້ທະວານທຽມກໍໜ້ອຍລົງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ມະເຮັງປາກມົດລູກ
ເມື່ອມະເຮັງເປັນຢູ່ພວກສ່ວນຫຼັກຂອງມົດລູກເອີ້ນວ່າ: ມະເຮັງມົດລູກ. ເມື່ອມະເຮັງເປັນຢູ່ທາງເຂົາ
້ ຂອງມົດລູກ
ເອີ້ນວ່າ: ມະເຮັງ ປາກມົດລູກ. ມະເຮັງ ປາກມົດລູກແມ່ນມະເຮັງຊະນິດໜື່ງ ທີ່ພົບເລື້ອຍ, ເປັນມະເຮັງ ທີ່ມີການຂ
ະຫຍາຍຕົວຊ້າທີ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຖ້າຫາກວ່າພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ພ້ອມກັນກັບແຜນການການເບິ່ງແຍງສຸ
ຂະພາບທີ່ດີ ມັນກໍສາມາດປ້ອງກັນມັນໄດ້.
ເຊື້ອ ເອັສ -ພີ -ວີ HPV ເປັນເຊືອ
້ ໄວຣັສ ທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ (ເບິ່ງ ບົດ
ບັນຫາຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນ ແລະ ການຕິດເຊືອ
້ - ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່) ແມ່ນສາເຫດຫຼັກຂອງມະເຮັງ ປາກມົດ
ລູກ. ເຊື້ອ ເອັສ -ພີ -ວີ HPV ເປັນເຊືອ
້ ທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ຕິດເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ມີພຽງແຕ່ບາງຊະນິດຂອງເຊື້ອ
ເອັສ -ພີ -ວີ HPV ທີເ່ ຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ.

ປາກມົດລູກ

ຢາວັກຊິນຕ້ານເຊື້ອ ເອັສ -ພີ -ວີ HPV ປ້ອງກັນເຊືອ
້ ສ່
ວນໃຫ່ຍທີເ່ ປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງ (ເຊື້ອນີ້ມີຫຼາຍຊະນິດ).
ໂຄງການການສັກວັນຊີນໃຫ້ແກ່ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ ທຸ
ກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈ�ຳນວນຜູ້ຍິ
ງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງ ປາກມົດລູກລົງໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ມນ
ັ ກໍຈະບໍ່
ສາມາດກ�ຳຈັດມະເຮັງຊະນິດນີໄ້ ດ້ໝົດ. ການກວດຊອກຫ
າມະເຮັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່
ນມີຄວາມສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ. ທັງ ການກວດຊອກຫາ ແລະ ກາ
ນປິ່ນປົວມະເຮັງ ປາກມົດລູກແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ
ໄດ້ຮັບຜົນສ�ຳເລັດສູງ.

ມະເຮັງ ປາກມົດລູກແມ່ນພົບເລື້ອຍໃນຄົນທີ່ຕິດເຊືອ
້ ເອັສ -ພີ -ວີ HPV ເນື່ອງຈາກວ່າພູມຕ້ານທານຮ່າງກາ
ຍຂອງພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອໄດ້ດ.ີ ມັນເປັນສິ່ງ ທີ່ສ�ຳຄັນຫຼາຍສ�ຳລັບຄົນທີ່ຕິດເຊືອ
້ ເອັສ -ພີ -ວີ
HPV ໃຫ້ກວດຊອກຫາມະເຮັງ ປາກມົດລູກເປັນປະຈ�ຳ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ກວດປີລະຄັ້ງ.
ອາການສະແດງ
ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ມະເຮັງ ປາກມົດລູກແມ່ນບໍມ
່ ີອາການສະແດງຫຍັງໃຫ້ ຜິດສັງເກດ. ຕໍ່ມາມັນສາມາດມີເລືອ
ດອອກຈາກຊ່ອງຄອດໃນເວລາມີເພດສ�ຳພັນ ຫຼືອອກເມື່ອໃດກໍໄດ້ທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນຮອບປະຈ�ຳເດືອນ. ຖ້າມະເຮັງນັ້ນບໍ່
ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ມັນກໍຈະມີອາການເຈັບ, ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຈັບຫຼັງ ຫຼືທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ຕໍ່ມາກໍເຈັບທາງລຸມ
່ ຂອ
ງຂາດ້ານຫຼັງ.
ການກວດຊອກຫາມະເຮັງ
ມະເຮັງ ປາກມົດລູກສ່ວນໃຫ່ຍບໍເ່ ຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດເມື່ອພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ໂຄງການການກວດຊອກຫາມະ
ເຮັງສ�ຳລັບແມ່ຍິງ ທຸກຄົນແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດ ເຖິງຈະເປັນສະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາ
ບທີ່ນ້ອຍກໍສາມາດເຮັດໄດ້. ທຸກໆການກວດໃນການກວດ 3 ຢ່າງເພື່ອຊອກຫາມະເຮັງ ປາກມົດລູກແມ່ນມີຜົນ
ປະໂຫຍດໝົດ.

··ວິທີກວດໂດຍການສັງເກດເບິ່ງ ຫຼືການໃຊ້ນຳ້ສົ້ມສາຍຊູ (ສັ່ງເກດເບິ່ງປາກມົດລູກຫຼັງຈາກເອົານຳ້ສົ້ມສາຍຊູ ຫຼື
Lugol’s Iodine ໃສ່). ວິທີນີ້ແມ່ນລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ກໍບໍ່ຕ້ອງການຫ້ອງວິເຄາະ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຮຽນຮູ້ວິທີປ
ະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ. ບາງຄັ້ງການກວດວິທີການອື່ນໆກໍຈະໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນກວດນີ້. ເພື່ອເບິ່ງວິທີການສັງເກດ ໃຫ້
ເບິ່ງປື້ມກ່ຽວກັບຜະດຸງຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນ ເຮັສເພີຣຽນ Hesperian.
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ມະເຮັງທີ່ພົບເລື້ອຍ

··ວິທີ Papanicolaou ຫຼື

ການໃຊ້ອຸປະກອນຕ້ວຍປາກຊ່ອງຄອດ pap
smear ການໃຊ້ອຸປະກອນຕ້ວຍປາກຊ່ອງຄອ
ດກວດແມ່ນສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ມັນອາ
ດຈະບໍ່ສາມາດບົ່ງມະຕິໄດ້ທຸກກໍລະນີ. ດັ່ງນັ້ນ
ມັນກໍຄວນຈະໄດ້ເຮັດຊຳ້ຄືນທຸກໆ 3 ປີ ຫຼື
ກວດເປັນປະຈຳ.

··ການກວດຊອກຫາເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ

ວິທີນີ້ແມ່ນກວດຊອກຫາເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ
ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກ.
ມັນສາມາດກວດຫາແຕ່ເຊື້ອນີ້ຢ່າງດຽວ ຫຼືກວ
ດຮ່ວມກັບການໃຊ້ອຸປະກອນຕ້ວຍປາກຊ່ອງຄ
ອດ ຫຼືການໃຊ້ອຸປະກອນຕ້ວຍປາກຊ່ອງຄອດ
ບອກວ່າສາມາດເປັນມະເຮັງໄດ້.

ວິທີການກວດຊອກຫາມະເຮັງ ປາກມົດລູກອາດຈະມີຄວາ
ມຮູ້ສຶກ ບໍ່ສະດວກເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມນ
ັ ບໍເ່ ຮັດໃຫ້ເຈັບ.

ການປິ່ນປົວ
ມະເຮັງ ປາກມົດລູກທີ່ພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ການປິ່ນປົວບາງວິທີສາມາດເຮັດໄດ້
ງ່າຍ ແລະ ລາຄາບໍແ
່ ພງ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີຢສ
ູ່ ະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບໂດຍຜູໃ້
ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາຫຼັງຈາກທີ່ກວດພົບວ່າເປັນມະເຮັງແລ້ວ.

··ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມເຢັນເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກແຂງຕົວ ໂດຍໃຊ້ ຄາບອນ ໄດອ໋ອກໄຊ ຫຼື

ລົມນິເທຣີສອ໋ອກໄຊ ການເຮັດໃຫ້ແຂງນັ້ນທຳລາຍຈຸລັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນພັດທ
ະນາໄປເປັນມະເຮັງ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມເຢັນແມ່ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບ ພ້ອມທັງມີຄວາມປອດໄພ.
ການປິ່ນປົວນີ້ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບກໍເຮັດໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມກັນນັ້ນແພດຜະດຸງຄັນກໍ
ຍັງຮຽນຮູ້ວິທີປະຕິບັດໄດ້. ໃຫ້ເບິ່ງປື້ມກ່ຽວກັບຜະດຸງຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນ ເຮັສເພີຣຽນ Hesperian.

··ວິທີ Loop eclectrosurgical excision procedure (LEEP) ແມ່ນໃຊ້ເຫຼັກທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນບ້ວງທີ່ສົ່ງກະ

ແສໄຟຟ້າຜ່ານ ຕັດບໍລິເວນປາກມົດລູກທີ່ມີຈຸລັງຜິດປົກກະຕິ. ວິທີນີ້ແມ່ນຕ້ອງການໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີຈຸລັງຜິດ
ປົກກະຕິກວ້າງ ຫຼືວ່າມັນກວ້າງລາມເຂົ້າທາງໃນຂອງປາກມົດລູກ.

··ວິທີ Cold knife conization ແມ່ນໃຊ້ມີດຜ່າຕັດຕັດເອົາບໍລິເວນປາກມົດລູກທີ່ໃຫ່ຍອອກ ຖ້າຫາກວ່າບໍລິເວ
ນກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນມະເຮັງນັ້ນໃຫ່ຍ. ວິທີນີ້ເຮັດໄດ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ. ວິທີການນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ
ມີໂອກາດທີ່ຈະລຸລູກ ຫຼືອາການສົນອື່ນໆເມື່ອເຂົາຖືພາໃນອະນາຄົດ.

ຖ້າມະເຮັງເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ ມັນອາດມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງຜ່າຕັດເອົາມົດລູກອອກ. ວິທີນແ
ີ້ ມ່ນເຮັດໃ
ຫ້ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ ແຕ່ມນ
ັ ກໍມໂີ ອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດລອດຈາກມະເຮັງໄດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ມະເຮັງ ພົກຍ່ຽວ
ມີ 3 ສາເຫດຫຼັກທີເ່ ຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ພົກຍ່ຽວ

··ສູບຢາ
··ສຳພັດກັບສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມາຈາກອຸດສາຫະກຳ (ບັນດາໂຮງງານ ແລະ ເໝືອງຕ່າງໆ).
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນມະເຮັງພົກຍ່ຽວແມ່ນພົບເລື້ອຍໃນກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົນຈັກ ຫຼືເຮັດກັບຫຼັກ,
ສີ, ຢາງ, ໜັງ, ຜ້າ, ພົມ, ສີເມັນ ແລະ ຢາງພຣາດຕິກ. ມັນຍັງພົບເລື້ອຍກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເໝືອງ,
ກຳມະກອນທີ່ເຮັດດວຽກກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ, ຄົນທີ່ເຣັດວຽກກັບສານເຄມີ ແລະ ຄວັນ.

··ພະຍາດແມ່ນກາຝາກ Schistosomiasis ເບິ່ງບົດການເຈັບເປັນອື່ນໆທີ່ຮຸນແຮງ, ກຳລັງຂຽນຢູ່).
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ພະຍາດນີ້ມີຫຼາຍ ມັນກໍເປັນສາເຫດໜື່ງທີ່ພົບເລື້ອຍ.

ອາການສະແດງ

··ຍ່ຽວເປັນເລືອດ
··ຍ່ຽວຢ໋ອດ (ຍ່ຽວເຮ່ຍ) ຫຼືຍ່ຽວຫຼາຍຄັ້ງ
··ເຈັບດ້ານລຸ່ມຂອງແອວເບື້ອງໃດໜື່ງ ຢູ່ເທິງຂອງດ້ານກາງກະດູກອ່າງຊາມ ຫຼືບໍລິເວນລະຫວ່າງຮູທະວານຫາແ
ກ່ນອັນທະ ຫຼື ຊ່ອງຄອດ

··ອາດຍ່ຽວຍາກ ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງຜົກຍ່ຽວສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວບໍ່ມີອາການເຈັບເວລາຍ່ຽວ.
ອາການເຫຼົ່ານນີແ
້ ມ່ນອາການທີ່ພົບເລື້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫາອື່ນໆຂອງພົກຍ່ຽວ. ເບິ່ງ ບົດຍ່ຽວຍາກ
(ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່).
ການປິ່ນປົວ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມະເຮັງ ພົກຍ່ຽວແມ່ນປິ່ນປົວດ້ວຍການຜ່າຕັດເພື່ອເອົາກ້ອນເບົາ້ ນັ້ນອອກ ຫຼເື ອົາບໍລເິ ວນຂ
ອງພົກຍ່ຽວທີເ່ ປັນມະເຮັງອອກ. ເຄມີບ�ຳບັດອາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກ້ອນເບົາ້ ນັ້ນນ້ອຍລົງ ກ່ອນທີ່ຈະຜ່າຕັດ ຫຼືປ້ອງກັ
ນບໍໃ່ ຫ້ມະເຮັງນັ້ນກັບຄືນມາຫຼັງຈາກຜ່າຕັດ. ຖ້າຫາກວ່າກ້ອນເບົາ້ ນັ້ນໃຫ່ຍຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດເອົາພົ
ກຍ່ຽວອອກໝົດ.
ມະເຮັງ ພົກຍ່ຽວສາມາດເປັນກັບຄືນໄດ້. ການກວດຕິດຕາມເປັນປະຈ�ຳແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນຫຼັງຈາກການປິ່
ນປົວເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າມະເຮັງນັ້ນບໍ່ກັບຄືນມາ.
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ມະເຮັງທີ່ພົບເລື້ອຍ

ມະເຮັງຕັບ
ມະເຮັງ ຕັບແມ່ນມະເຮັງ ທີ່ຮາ້ ຍແຮງ ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ຍາກ. ມະເຮັງຊະນິດນີ້ພົບຫຼາຍໃນຜູ້ຊາຍ.
ອາການສະແດງ
ຕາມປົກກະຕິມນ
ັ ບໍມ
່ ີອາການສະແດງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເກືອບທຸກຄົນທີເ່ ປັນ
ມະເຮັງ ຕັບແມ່ນມີພະຍາດອັກເສບຕັບ ຫຼືກະດັນຕັບ (ຕັບເປັນແຜເປັນຈາກເຫຼົ້າ
ຫຼືພະຍາດ) ມາກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງ ຕັບຈະມີອາການສະແດງຂອງພະຍ
າດຕັບ:

··ເຫຼືອງ (ຜິວ ຫຼືຕາເຫຼືອງ)
··ເຈັບທ້ອງບໍລິເວນສ້ວງເບື້ອງຂວາ
··ທ້ອງເບັງ
··ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຕະຫຼອດ

ຕັບ

ການປ້ອງກັນ
ມະເຮັງນີແ
້ ມ່ນປິ່ນປົວຍາກ ແຕ່ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບຈາກ ໄວຣັສ ບີ (hepatitis
B) ຊ່ວຍປ້ອງກັນໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດອັກເສບຕັບ ໃຫ້ເບິ່ງ ບົດເຈັບທ້ອງ,
ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ກາຝາກ ໜ້າທີ 17-19.
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພະຍາດກະດັນຕັບທີເ່ ກີດຈາກເຫຼົ້າແມ່ນໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງບໍໃ່ ຫ້ກິນເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຫຼື້ 2 ຈອກຕໍ່ມ.ື້
ຖ້າທ່ານມີພະຍາດຕັບຢູແ
່ ລ້ວເຊັ່ນ: ພະຍາດອັກເສບຕັບ ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດເປັນມະເຮັງ ຕັບໜ້
ອຍລົງໂດຍການບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ.
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ມະເຮັງເຕົາ້ ນົມ
ມະເຮັງເຕົ້ານົມເປັນມະເຮັງຊະນິດໜື່ງ ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນຜູ້ຍິງ ແຕ່ຜູ້ຊາຍກໍສາມາດເປັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຖ້າຫາກວ່າພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜົນດີ.
ການປິ່ນປົວແມ່ນລວມມີການຜ່າຕັດ, ການສາຍແສງ, ເຄມີບ�ຳບັດ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ ຫຼືການປິ່ນປົວປະ
ສົມປະສານກັນຂອງວິທເີ ຫຼົ່ານີ.້
ທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການກວດກາເຕົ້ານົມເພື່ອຊອກຫາກ້ອນ ຫຼືອາການສະແດງທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ຕາມປົກກະຕິກ້ອນທີເ່ ປັນມະເຮັງແມ່ນແຂງ, ບໍເ່ ຈັບ, ຮູບຮ່າງໜ້າພຽງບໍ່ລຽບ ແລະ ບໍເ່ ຄື່ອນເໜັງ.
ໃຫ້ກວດເຕົ້ານົມແຕ່ລະຂ້າງ. ການກວດເພີ່ມເຕີມດ້ວຍ ເອັສ -ເຣ (ເອີ້ນວ່າ: ມັມໂມກຣາຟີ Mammography ຫຼື
ອັລທຣາຊາວ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າກ້ອນນັ້ນໜ້າຈະເປັນມະເຮັງ ແຕ່ທ່ານອາດຕ້ອງການເອົາຊິ້ນສ່ວນໄປວິໃຈເພື່
ອຢັ້ງຢືນ.
ການກວດກາເຕົ້ານົມໃຫ້ລະອຽດແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍນາທີ.
ຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະກວດນວດເຕົ້ານົມແ
ຕ່ລະຂ້າງແຮງໆ ແລະ ລະອຽດແຕ່ລະຈຸດກ່ອນທີ່ຈະຢ້າຍໄປອີ
ກຈຸດ. ລູບຄ�ຳຫາສິ່ງ ທີ່ ຜິດປົກ ກະຕິເຊັ່ນ: ກ້ອນ, ຄວາມໜ້າ ຫຼື
ສີທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ປະຕິບັດແບບນີ້ທົ່ວເຕົ້ານົມ ແລະ ກ້ອງແຂນ.

ບໍມ
່ ີການປະຕິບັດຫຍັງ ຫຼາຍເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍ
ດຕໍ່ສຸຂະພາບ, ບໍ່ສູບຢາ, ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ອອກກ�ຳລັງ ກາຍຢ່າງສະໝ�ຳ່ສະເໝີກໍຊວ
່ ຍໄດ້. ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແມ່ກໍຍັງ ປ້ອງກັນໄດ້ບາງສ່ວນ.

ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ
ອາການສະແດງ

··ເຈັບທ້ອງ
··ນຳ້ໜັກຫຼຸດ
··ກືນຍາກ
··ຄຳພົບກ້ອນຢູ່ທ້ອງ
··ຖ່າຍໜັກມີອາຈົມເປັນສີດຳ (ສາມາດຄ້າຍຄືຢາງປູທາງ)
ສາເຫດຂອງມະເຮັງ ກະເພາະອາຫານທີ່ພົບເລື້ອຍແມ່ນການຕິເຊື້ອ ເອັສ.ພີໂລໄຣ H.pylori ເຊີ່ງມັນເປັນເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍ ສ່ວນໃຫ່ຍທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜກະເພາະ-ລ�ຳໄສ້ (ເບິ່ງ ບົດ ເຈັບທ້ອງ,
ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ກາຝາກ ໜ້າ 12). ເມື່ອເຊືອ
້ ເອັສ.ພີໂລໄຣ H.pylori ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດມະເຮັ
ງກະເພາະອາຫານຫຼາຍຂື້ນ ສິ່ງອື່ນໆກໍເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນ: ການສູບຢາ, ການກິນຊີ້ນທີ່
ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດຈາກໂຮງງານຫຼາຍ, ຊີ້ນທີເ່ ປັນສີແດງ, ອາຫານປະເພດທອດ ແລະ ອາຫານທີ່ໝັກ ຫຼື
ແຊ່ເກືອ.
ມະເຮັງ ກະເພາະອາຫານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍໄດ້. ການປ້ອງກັນມະເຮັງຊະນິດນີແ
້ ມ່ນເ
ປັນເລື່ອງທີ່ດີຫຼາຍ. ການກິນໝາກໄມ້, ຜັກດິບ ແລະ ອາຫານຈ�ຳພວກເມັດພືດທຸກວັນກໍປ້ອງກັນມະເຮັງ ກະເພ
າະອາຫາກໄດ້ບາງສ່ວນ.
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ມະເຮັງທີ່ພົບເລື້ອຍ

ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ
ຜູ້ຊາຍແມ່ນມີຕ່ອມລູກໝາກ ເຊິ່ງ ຕັ້ງຢູ່ທາງດ້ານລຸມ
່ ຂອງພົກຍ່ຽວ, ຕ່ອມນີ້ຈະໃຫ່ຍຂື້ນຕາມອາຍຸຂອງຄົນ.
ມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກຂະຫຼາຍຕົວຊ້າໆ ແລະ ມັນສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃຫ່ຍຂື້ນພຽງພໍທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕ່າງໆ. ຄືກັນກັບມະເຮັງອື່ນໆ ການປິ່ນປົວມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກແມ່ນໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດເມື່ອພົ
ບມະເຮັງໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ເຖິງວ່າມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ແຜ່ລາມແລ້ວກໍຍັງສາມາດປິ່ນປົວໄດ້. ມະເຮັງ ຕ່
ອມລູກໝາກແມ່ນພົບຫຼາຍໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ແລະ ຜູ້ຊາຍສູງອາຍຸທເີ່ ປັນມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກ
ມີຊວ
ີ ິດຢູໄ
່ ດ້ຈົນກະທັງ ພວກເຂົາເສຍຊີວິດ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດອື່ນ.
ອາການສະແດງ
ມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນມະເຮັງ ຕ່ອມ
ລູກໝາກຈົນກະທັ້ງ ກວດພົບໃນເວລາກວດສຸຂະພາບ.
ອາການສະແດງທີ່ພົບເລື້ອຍແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບການຍ່ຽວ ແຕ່ອາການນີ້ກໍສາມາດພົບເລື້ອຍໃນກໍລະນີທີ່ຕ່
ອມລູກໝາກໃຫ່ຍທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນມະເຮັງ ເຊິ່ງ ພົບເລື້ອຍໃນຜູ້ສູງອາຍຸ.
ເຫດຜົນທີໃ່ ຫ້ໄປພົບແພດ:

··ຍ່ຽວຍາກ ຫຼື ກັ້ນ/ອົດຍ່ຽວຍາກ
··ຍ່ຽວຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍາມກາງຄືນ
··ເຈັບ ຫຼືແສບອອກຮ້ອນເວລາຍ່ຽວ
··ມີເລືອດອອກທາງນຳ້ຍ່ຽວ ຫຼືເລືອດອອກນຳນຳ້ອະສຸຈິ
··ເຈັບທາງໃນແອວທາງລຸ່ມດ້ານໃນ, ທ້ອງ, ສະໂພກ ຫຼືທ້ອງນ້ອຍ ເລື້ອຍໆ
ການກວດເລືອດທີເ່ ອີ້ນວ່າ ພີ -ເອສ-ເອ PSA ສາມາດໃຊ້ຊວ
່ ຍຄົ້ນຫາມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກ. ຄ່າຂອງ ພີ ເອສ-ເອ PSA ສູງອາດບົ່ງ ບອກວ່າເປັນມະເຮັງ ແຕ່ມນ
ັ ກໍສາມາດເປັນຍ້ອນວ່າທ່ານມີຕ່ອມລູກໝາກໃຫ່ຍ ຫຼື
ຕ່ອມລູກໝາກຕິດເຊືອ
້ (ເບິ່ງ ບົດຍ່ຽວຍາກ, ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່).
ການປິ່ນປົວ
ວິທີການປິ່ນປົວມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກ (ຜ່າຕັດ, ສາຍແສງ, ເຄມີບ�ຳບັດ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ ຫຼື ການ
ປິ່ນປົວຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວິທີການເຫຼົ່ານີ)້ ຈະຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຈຸລັງມະເຮັງ, ມີການແຜ່ລາມ, ອາຍຸ ແລະ
ສຸຂະພາບໂດຍທົ່ວໄປຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບຄວາມພໍໃຈຂອງທ່ານ. ມະເຮັງ ຕ່ອມລູກໝາກບາງຊະນິດຂະຫາຍຕົວ
ຊ້າ ວິທີການປິ່ນປົວກໍຄືການຕິດຕາມເປັນປະຈ�ຳ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ມະເຮັງ ຜິວໜັງ
ມະເຮັງ ຜິວໜັງແມ່ນພົບເລື້ອຍໃນຄົນຜິວບາງ ແລະ ພົບໜ້ອຍໃນຄົນຜິວດ�ຳ
ແຕ່ມນ
ັ ກໍສາມາດພົບໄດ້ກັບທຸກຄົນ.ມັນພົບຫຼາຍໃນຜູໃ້ ຫ່ຍທີ່ຖືກແດດໃໝ້ຫຼາຍຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ.
ມະເຮັງ ຜິວໜັງມີ 2 ຊະນິດໃຫ່ຍ. ມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດ ບໍແ
່ ມ່ນເມລາໂນມາ non-melanoma
ເຊິ່ງເປັນຊະນິດທີ່ພົບຫຼາຍ ມັນປິ່ນປົວງ່າຍເນື່ອງຈາກວ່າມັນຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພ
າບສາມາດຕັດອອກໄດ້. ອີກຊະນິດໜື່ງເອີ້ນວ່າ: ມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma ເປັນມະເຮັງ
ຜິວໜັງ ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.
ມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດ ບໍແ
່ ມ່ນເມລາໂນມາ non-melanoma ສ່ວນຫຼາຍ
ເບິ່ງແລ້ວມັນຄ້າຍຄືກ້ອນສີແດງ ຫຼືສີບວ
ົ ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໆ, ມີອາການເຈັບ
ຫຼືຕົກສະເກັດເທິງໃບໜ້າ ຫຼືຢູ່ບ່ອນອື່ນໆຂອງຜິວໜັງ. ຕາມປົກກະຕິ ສິ່ງເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນ
ຄວນຕັດອອກຖ້າຫາກວ່າມັນຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດຂ
ະຫຍາຍເຂົາ
້ ໄປທາງໃນຮ່າງກາຍ.
ມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma ແມ່ນມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດໜື່ງ
ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແລະ ອັນຕະລາຍ ແລະ ກໍຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ. ເບື້ອງຕົ້
ນແມ່ນໃຫ້ຕັດບໍລເິ ວນທີເ່ ປັນມະເຮັງອອກ. ການປິ່ນປົວອື່ນໆອາດຈ�ຳເປັນຖ້າຫາກວ່າມະເຮັງໄດ້ແຜ່ລາມໄປຫາ
ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ.
ອາການສະແດງຂອງມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma
ມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma ແມ່ນມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງຈາກໄຝເຊິ່ງແຕກຕ່າງທາງດ້ານ 1
ຫຼືຫຼາຍລັກສະນະເຫຼົ່ານີ:້
ຮູບຮ່າງບໍ່ລຽບ, ຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິທີ່ບເໍ່ ປັນວົງ ຫຼື ບໍ່ຄືໜ່ວຍໄຂ່
ໜ້າພຽງ ຫຼືຂອບບໍ່ລຽບ
ມີຫຼາຍສີຢູ່ໃນໄຝອັນດຽວກັນ
ຂະໜາດ, ສີ ຫຼື ຮູບຮ່າງມີການປ່ຽນແປງ
ການປ້ອງກັນ
ປ້ອງກັນເດັກໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກທີ່ມສ
ີ ີຜິວຂາວໃຫ້ໃສ່ໝວກ,
ນຸ່ງເຄື່ອງປົກຄຸມແຂນ ແລະ ຂາ ພ້ອມກັບທານ�ຳ້ຢາກັນແດດ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ທາງນອກບ້ານ ໃຫ້ປົກຄຸມຜິວໜັງຂອງທ່ານ
ແລະ ໃສ່ໝວກ.
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ມະເຮັງໃນເດັກນ້ອຍ

ມະເຮັງ ຄາໂປຊີ Kaposi’s sarcoma
ມະເຮັງ ຜິວໜັງຊະນິດໜື່ງ ທີເ່ ກີດນ�ຳຄົນທີ່ຕິດເຊືອ
້ ເອັສ -ໄອ-ວີ HIV ແມ່ນມະເຮັງ ຄາໂປຊີ Kaposi’s sarcoma ເຊິ່ງມັນເປັນແຜ່ນສີແດງ, ນ�ຳ້ຕານ ຫຼືສມ
ີ ວ
້ ງຢູ່ທາງໃນປາກ ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ.
ອາການສະແດງ
ເປັນແຜ່ນທີ່ບເໍ່ ຈັບ, ມີລັກສະນະບວມຊ�ຳ້ອ້ອມຮອບ ຫຼືຢູ່ທາງໃນປາກ ຫຼືຢູ່ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ.
ແຜ່ນນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼືມີອາການເຈັບເວັ້ນເສຍແຕ່ມນ
ັ ເປັນບາດເປີດ.
ການປິ່ນປົວ
ໃຫ້ໄປພົບຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼືທ່ານໝໍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບ ເອັສ -ໄອ-ວີ HIV.
ຢາປິ່ນປົວ ເອັສ -ໄອ-ວີ ປ້ອງກັນການເກີດມະເຮັງຊະນິດນີໃ້ ນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ເອັສ -ໄອ-ວີ ແລະ
ການເລີມ
່ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວເອັສ -ໄອ-ວີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດບໍໃ່ ຫ້ຮາ້ ຍແຮງຂື້ນ. ບາງຄັ້ງມະເຮັງຊະນິດນີ້ກໍປິ່ນປົ
ວດ້ວຍເຄມີບ�ຳບັດ ຫຼືຢາອື່ນໆ.

ມະເຮັງໃນເດັກນ້ອຍ
ມະເຮັງໃນເດັກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍພົບ. ມະເຮັງ ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເດັກແມ່ນມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ Leukemia ຫຼືມະເຮັງສະໝອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມະເຮັງ ທີ່ພົບໃນເດັກນ້ອຍແມ່ນປິ່ນປົວໄດ້ງ່າຍ ແລະ
ຫາຍຂາດຫຼາຍກວ່າມະເຮັງໃນຜູໃ້ ຫ່ຍ.
ມະເຮັງໃນເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຮູໄ້ ດ້ຍາກ. ຕາມປົກກະຕິອາການສະແດງແມ່ນບໍ່ຊດ
ັ ເຈນເຊັ່ນວ່າ
ມີນ�ຳ້ໜັກຫຼຸດ, ເຈັບຫົວພ້ອມກັບມີອາການຮາກໃນຕອນເຊົ້າ, ມີອາການບວມແກ່ຍາວ ຫຼເື ຈັບ, ໄຂ້ແກ່ຍາວ
ຫຼືມີປາ່ ມຊ�ຳ້ ຫຼເື ລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນອາການສະແດງຂອງບັນຫາອື່ນໆໄດ້ ບາງຢ່າງເປັນອາການທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼືບໍ່ຮຸນແຮງກໍໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າເດັກມີບັນຫາສຸຂະພາບເປັນເວລາດົນ ລາວຄວນ
ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບກັບຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ມະເຮັງຕ່ອມນ�ຳເ້ ຫຼືອງ ເບີກິດ Burkitt’s lymphoma
ມະເຮັງ ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເດັກມແມ່ນມະເຮັງ ຕ່ອມນ�ຳ້ເຫຼືອງ ເບີກິດ Burkitt’s lymphoma ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ອາຟຣິກາ. ມັນເລີມ
່ ມີກ້ອນຢູ່ໃບໜ້າ, ຢູເ່ ທິງ ຫຼືລມ
ຸ່ ຄາງກະໄຕ.
ບໍ່ຄືກັບພະຍາດໝາກເບີດ ຫຼືຕ່ອມນ�ຳ້ເຫຼືອງທີໃ່ ຄ່ສ່ວນໃຫ່ຍຈາກເຊືອ
້ ເອັສ -ໄອ-ວີ ນັ້ນ,
ມັນເປັນແຕ່ເບື້ອງໃດເບື້ອງໜື່ງ ແລະ ມັນກໍໃຄ່ຂື້ນຢ່າງໄວ. ມັນສາມາດໃຫ່ຍຂື້ນເປັນສອງເທົ່
າພາຍໃນ 1 ມື.້ ມັນບໍເ່ ຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບ ພຽງແຕ່ວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຢູ່ຍາກ. ສ່ວນໃຫ່ຍແຂ້ວທີ່ຢູ່ໃກ້ມນ
ັ ຈະຖືກຍູ້
ຫຼືຄອນ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາ
້ ໃຈຜິດວ່າມັນເປັນຝີຢແ
ູ່ ຂ້ວ.
ມະເຮັງ ຕ່ອມນ�ຳ້ເຫຼືອງ ເບີກິດ Burkitt’s lymphoma ແມ່ນປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບ�ຳບັດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົ
ວໃນໄລຍະຕົ້ນແລ້ວ ຕາມປົກກະຕິມນ
ັ ກໍໄດ້ຜົນດີ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ຖ້າທ່ານເປັນມະເຮັງ
ການທີ່ພົບວ່າທ່ານເປັນມະເຮັງແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈທີ່ຈະບອກວ່າມັນເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ມນ
ັ ກໍມີ
ບາງສິ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕໍ່ສູ້ກັບມະເຮັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂື້ນ.

··ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄິດວ່າທ່ານເປັນມະເຮັງແມ່ນໃຫ້ໄປພົບທ່ານໝໍ ຫຼືສະຖານທີ່ໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ມີປ
ະສົບການ. ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ກວດຫຼາຍກວ່າ 1 ວິທີເພື່ອຢັ້ງຢືນ.

··ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານເປັນມະເຮັງ ໃຫ້ທ່ານຖາມທ່ານໝໍກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງທ່ານ. ມີປັນຫາໃດເກີດຂື້

ນກັບກຸ່ມຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ເປັນມະເຮັງຊະນິດນີ້? ທ່ານສາມາດເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີຊີວິດຢືນຍາວ ແລະ
ມີຊີວິດຢູ່ລອດກັບມັນໄດ້ແນວໃດ?

··ໃຫ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງໄວ. ມະເຮັງຫຼາຍຊະນິດສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ທາງເ
ລືອກການປິ່ນປົວແບບໃດທີ່ທ່ານມີ? ກຳມະຜົນສຳຮອງຂອງການປິ່ນປົວມີຫຍັງແດ່?

··ລົມກັບຄົນອື່ນທີ່ເປັນມະເຮັງ, ພວກເຂົາມັກຈະມີຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ເຂົ້າໃຈທ່ານໂ
ດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງຊະນິດດຽວກັບທ່ານ ແລະ ພວກເຂົາກໍປະຕິບັດໄດ້ດີ.

··ບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອຟັງຂ່າວລື ຫຼືເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງຈາກໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄອບຄົວ, ມັນມັກຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.
··ການກິນອາຫານທີ່ມີສານນອາຫານຄົບຖ້ວນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.
··ອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້. ເຖິ່ງຈະເປັນການຍ່າງໄລຍະສັ້ນໆກໍຕາມ. ຊອກຫາວິທີຜ່ອນຄາຍເຊັ່ນ: ຫຼີ້ນໂຍຄະ,
ນັ່ງສະມາທິ ຫຼືໃຊ້ເວລາຢູ່ງຽບໆຜູ້ດຽວໄລຍະໃດໜື່ງ.

··ຊອກຫາຄົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍຍທ່ານໄດ້. ມະເຮັງ ແລະ ການປິ່ນປົວມະເຮັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອ

າການອິດເມື່ອຍ, ປວດຮາກ ແລະ ເຈັບ. ມະເຮັງສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍສາມາດເຮັດສິ່ງໃດໜື່ງໄດ້,
ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄປມາ ແລະ ເຮັດວຽກ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຊຸມຊົນອາດຈະຮູ້ການໃຊ້ສິ່ງທີ່
ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີ່ດີຕ້ອງເປັນຈຸດໃຈກາງໃຫ້ທຸກໆການປິ່ນ
ປົວມະເຮັງ.
ການຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານເປັນມະເຮັງ, ການເຂົາ
້ ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ການຍອມຮັບວ່າທ່ານບໍ່ສະບາຍເປັນຄວ
າມຮູ້ສຶກທີ່ຍາກຫຼາຍ. ຄວາມຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະ ກັງວົນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ. ການເບິ່ງແຍ່ງສະພາບຈິດໃຈ
ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຈັບເປັນແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນເທົ່າກັບການປິ່ນປົວຮ່າງກາຍ ຫຼືປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ.
ມີຫຼາຍວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍ.

··ໃຊ້ເວລາກັບຄົນຮັກ
··ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ

ຄວາມຢ້ານກັບຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ

··ສູດມົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆກັບກຸ່ມສາສະ
ໜາຂອງທ່ານ.

··ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ.
··ຜ່ອຍຄາຍກັບດົນຕີ, ການນັ່ງສະມາທິ ແລະ
ການອອກກຳລັງກາຍເບົາໆ.

ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ວິທີການຊ່ວຍກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຊືມເສົາ້ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນ ໃຫ້ເບິ່ງ ບົດ ສຸຂະພາບຈິດ
(ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່).
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ຖ້າທ່ານເປັນມະເຮັງ

ຜູໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານດ້ານສຸຂະພາບສາມາດຊ່ວຍກ່ຽວກັບມະເຮັງຂອງທ່ານ
ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວມະເຮັງ
ພ້ອມທັງແບ່ງ ປັນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໆ..
ໃຫ້ຊວ
່ ຍຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງ ແລະ ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ:

··ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຜູ້ດຽວ.
··ແນະນຳພວກເຂົາໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນທີ່ມີປະສົບການຄ້າຍຄືກັນ.
··ສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ການຄົມມະນາຄົມ

ພ້ອມກັບຊ່ວຍໃນການຈັດການເຮືອນ ແລະ ລູກຂອງພວກເຂົາ ອາດຈະເປັນການເຂົາຮ່ວມໃນກຸ່ມຂອງຊຸ
ມຊົນ, ໂບດ ຫຼື ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ.

··ໃຫ້ລາຍການຂອງບ່ອນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ, ທ່ານໝໍ ແລະ ອົງການທີ່ຊ່ວຍຄົນເປັນມະເຮັງຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືປະເທດຂອງທ່ານ.

··ຊ່ວຍພວກໃນການປິ່ນປົວອາການເຈັບ, ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແລະ ຢ້ານ.
··ຊ່ວຍຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງຄົນທີ່ຈະມາເອົາເງິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ໃຫ້ຄຳສັນຍາຕໍ່ການປິ່ນປົວທີ່ແປກໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີອາການໜັກລົງຕື່ມອີກ.

ປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ກຽ່ ວກັບມະເຮັງ ແລະ ການປ້ອງກັນມະເຮັງ

··ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ອາການຂອງມະເຮັງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຢ້ານທີ່ຈະກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ
ເນື່ອງຈາກວ່າການກວດຊອກຫາ ແລະ ປິ່ນປົວໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

··ມີຫ້ອງຮຽນສອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຊົາສູບຢາ
··ສັກຢາວັກຊີນຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ ບີ (Hepatitis B) ແລະ ເອັສ-ພີ-ວີ
··ຊອກຫາມະເຮັງປາກມົດລູກສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ມະເຮັງອື່ນໆຖ້າຫາກວ່າການກວດຊອກຫານີ້ແມ່ນຜ່ານ
ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສຸຂະພາບ.

··ຊອກຫາການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບຜູ້ອື່ນໆເພື່ອປິ່ນປົວມະເ

ຮັງບາງຊະນິດ. ແພດຜະດຸງຄັນສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວມະເຮັງປາກມົດລູກ.ຊ່ວຍໃ
ຫ້ມີການຈັດຕັ້ງເພື່ອເອົາສານເຄມີ ແລະ ມົນລະພິດອອກຈາກນຳ້, ດິນ ແລະ ອາກາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

··ກະຕຸ້ນໃຫ້ຊຸມຊົນຊ່ວຍ ແລະ ປະຕິບັດກັບຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງເປັນຢ່າງດີ ພ້ອມທັງບໍ່ໃຫ້ຕຳນິບັນຫາການເຈັ
ບເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

··

ການບັນເທົາອາການເຈັບຮຸນແຮງຂອງມະເຮັງ
ອາການເຈັບຂອງມະເຮັງອາດມາຈາກມະເຮັງເອງ ຫຼືມາຈາກການປິ່ນປົວ. ຕົວຢ່າງ: ຄົນທີ່ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ
ເຄມີບ�ຳບັດອາດມີອາການເຈັບປາກ.
ເມື່ອໃດທີ່ມະເຮັງຮ້າຍແຮງຂື້ນ ອາການເຈັບທີເ່ ກີດຈາກມະເຮັງ ກໍຍິ່ງແຮງຂື້ນ. ຢາແກ້ເຈັບທີ່ອອກລິດແຮງ
(ເຊັ່ນ: ມໍຟິນ morphine ຫຼໂື ຄເດອີນ codeine) ຫຼຸດອາການເຈັບໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຢາເຫຼົ່ານີ້ອາດ
ຈະໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆຈາກໜ້ອຍຫາຫຼາຍຈົນໄດ້ຜົນດີ.
ເນື່ງຈາກວ່າມັນເປັນຢາທີເ່ ຮັດໃຫ້ຕິດ ແລະ ເປັນຢາທີ່ອອກລິດແຮງມັນຈຶ່ງ ບໍມ
່ ີທົ່ວໄປ. ລັດຖະບານ ແລະ
ແມ້ກະທັ້ງວ່າຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮຈ
ູ້ ັກມັນດີກໍຍັງຈ�ຳກັດການໃຊ້ເພື່ອຢ້ານບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ
ຫຼເື ຮັດໃຫ້ຕິດ. ຢາເຫຼົ່ານີເ້ ຮັດໃຫ້ບໍ່ທຸກທົນກັບມະເຮັງ ແລະ ການເຈັບເປັນຊ�ຳເຮື້ອອື່ນໆ. ຢາເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນຈັດຢູ່ໃນ
ລາຍການຢາທີ່ສ�ຳຄັນຂອງອົງ ການອະນາໄມໂລກ ແຕ່ມນ
ັ ກໍຕ້ອງການຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຢາເຫຼົ່ານີ້ມໄີ ວ້ສ�ຳ
ລັບຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງ ແລະ ອາການເຈັບທີ່ຮຸນແຮງຈາກການເຈັບເປັນອື່ນໆ. ພວກເຮົາຄວນເຮັດວຽກຕໍ່ສູ້ກັບບັ
ນຫາຂອງຢາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຮູໄ້ ວ້ວ່າໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຄົນ.
ວິທີການອື່ນໆທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບຈາກມະເຮັງ ຫຼືຈາກການປິ່ນປົວມະເຮັງ ປະກອບດ້ວຍການປັກເຂັມ,
ການນວດ ແລະ ການບ�ຳບັດຮ່າງກາຍ.

ການເບິ່ງແຍງໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ
ມີມະເຮັງ ຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ເຊິ່ງມັນບໍຂ
່ ື້ນກັບວ່າທ່ານອາໃສຢູ່ໃສ
ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍເງີນຫຼາຍປານໃດ. ໃນເມື່ອມັນຈະບໍເ່ ຮັດໃຫ້ມະເຮັງ ຫາຍຂາດໄດ້, ຄວາມຄິດທາງບວກຈະ
ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຄິດດ້ານຈິດໃຈ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນມະເຮັງ
ແລະ ຄົນຮັກຂອງລາວມີຊວ
ີ ິດທີ່ດີຂື້ນ. ການທີ່ມີຄວາມຄິດທີ່ດີສ
າມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງເພື່ອຢູ່ຜ່ານແຕ່ລະມືໄ້ ປໄດ້
ເຖິງແມ້ວ່າລາວຈະຮັບການປິ່ນປົວ ຫຼືບໄໍ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່
ກໍຕາມ.
ສ�ຳລັບມະເຮັງ ທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້
ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຖິງເວລາທີເ່ ດັນຊັດທີ່ຄົນຈະເສຍຊີວິດ.
ເມືອເກີດເຊັ່ນນີ້ ໃຫ້ຊວ
່ ຍຄົນທີເ່ ປັນມະເຮັງ ແລະ ຄົນຮັ
ກຂອງລາວໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂື້ນພ້
ອມກັບໃຫ້ທ�ຳໃຈໄວ້. ເຕືອນໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າທ່ານຈະຢູ່ກັບລ
າວໃນຕອນທີ່ລາວຍັງມີຊວ
ີ ິດຢູ່ ພ້ອມກັບຕອນທີ່ລາວກ�ຳ
ລັງຈະເສຍຊີວິດ. ລາວອາດຕ້ອງການຢາແກ້ອາການເຈັບ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດ້ວຍຄວາມຮັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະບ
າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໃນຂະນະທີກ�ຳລັງຈະເສຍຊີວິດ. ເບິ່ງ ບົດ ການເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍ (ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່) ເພີ່
ມກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ຈະເສຍຊີວິດ.
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ມະເຮັງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ມະເຮັງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
ຫຼາຍໆສີ່ງອາດເປັນສາດເຫດຂອງມະເຮັງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບໍມ
່ ວ
ີ ິທີຮໄູ້ ດ້ວ່າສິ່ງໃດສິ່ງ ໜື່ງ ທີເ່ ປັນສາ
ເຫດຂອງມະເຮັງຂອງຄົນຜູ້ໜື່ງຍົກເວັ້ນແຕ່:

··ມະເຮັງປອດຕາມປົກກະຕິແມ່ນມີສາເຫດຈາກການສູບຢາ (ເບີ່ງໜ້າ 10).
··ມະເຮັງປາກມົດລູກຕາມປົກກະຕິມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ (ເບິ່ງໜ້າ 12).
ມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວມີສາເຫດຈາກຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນຈາກການສ�ຳພັດກັບຫຼາຍໆສິ່ງ ທີ່ມີຜົນ
ອັນຕະລາຍສະເພາະ.
ໃນເມື່ອເຮົາບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນມະເຮັງ ທຸກຊະນິດໄດ້ ພວກເຮົາຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາຈາກ
ມະເຮັງໄດ້ໂດຍຈ�ຳກັດສິ່ງ ທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງສ່ວນໃຫ່ຍນັ້ນ.

ຫຼີກລ້ຽງການສູບຢາ ແລະ ຄວັນ

··ການສູບຢາເປັນສາເຫດຫຼັກອັນໜື່ງຂອງມະເຮັງໃນທົ່ວໂລກ.

ການສູບຢາເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງປອດ ແລະ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫ່ຍ,
ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ແລະ ຄໍ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈວາຍ,
ອຸບັດຕິເຫດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ, ຕິດເຊື້ອຢູ່ປອດ ແລະ
ບາດແຜກະເພາະ - ລຳໄສ້ ພ້ອມກັນນັ້ນເມື່ອແມ່ຍິງຖືພາສູບຢາ
ຫຼືຫາຍໃຈເອົາຄວນຢາສູບຈາກຄົນອື່ນ ລູກຂອງພວກເຂົາມີໂອຄວັ
ນກາດທີ່ຈະບໍ່ສະບາຍ ຫຼືຕົວນ້ອຍຢ່າງເປັນອັນຕະລາຍ. ການເຊົາ
ສູບຢາເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ສູບຢານັ້ນມີໂອກາດເປັນມະເຮັງໜ້ອຍລົງ, ມັນ
ບໍ່ສຳຄັນວ່າທ່ານມີອາຍຸຈັກປີເມື່ອທ່ານເຊົາສູບຢາ ພ້ອມກັນນັ້ນມັນ
ຍັງປ້ອງກັນໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວອີກ. ເບິ່ງບົດ ຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ
ແລະ ຢາສູບ (ກຳລັງຂຽນຢູ່) ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີເຊົາສູບຢາ.

··ການຈູດໄຟປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເປັນມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດປອດຫຼາຍຂື້ນ.

ການສ້າງເຕົາໄຟທີ່ບໍ່ມີຄວນ ຫຼືຄວນໜ້ອຍ ແລະ ການປ່ອຍຄວັນອອກນອກເຮືອນຫຼຸດໂອກາດເປັນມະເຮັງໄດ້
ທັງຄອບຄົວ. ເບິ່ງບົດ ແນວທາງສຳລັບຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ໜ້າ 359-364.

··ມົນລະພິດຈາກໂຮງງານ, ລົດຍົນ ແລະ ລົດບັນທຸກເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງປອດ.ເມື່ອຜູ້ຄົນຮຽກຮ້ອງ ແລະ
ກົດໝາຍກໍຕ້ອງການ ພວກເຂົາສາມາດຜະລິດຄວນໜ້ອຍລົງ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງໜ້ອຍລົງ.

··ການເຮັດວຽກຢູ່ກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວນແມ່ນອັນຕະລາຍ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານຂອງທ່ານສາ
ມາດໂອ້ລົມກັບຫົວໜ້າໃຫ້ປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນໃຫ້ທ່ານໃສ່ຜ້າປິດດັງທີ່ມີເຄື່ອງກັ່ນ
ຕອງ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານກໍຈະດີຂື້ນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ມະເຮັງ

ດືມ
່ ເຫຼາ
ົ້ ໜ້ອຍລົງ
ການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຫຼື 2 ຈອກຕໍ່ມເື້ ຮັດໃຫ້ມໂີ ອກາດເປັນມະເຮັງ
ຫຼາຍຊະນິດ. ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງ ຕັບ, ມະເຮັງ ກະເພາະອາຫານ,
ມະເຮັງລ�ຳໄສ້, ມະເຮັງ ປາກ ແລະ ມະເຮັງຮູຄໍ ທັງ ໝົດນີ້ອາດສ�ຳພັນກັບ
ການດື່ມເຫຼົ້າ. ກ
 ານດື່ມເຫຼົ້າໜ້ອຍສາມາດມີເງີນເຫຼືອໄວ້ຊື້ອາຫານ ແລະ
ສິ່ງ ທີ່ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບຄອບຄົວ. ເບິ່ງ ບົດ ຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ
(ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່) ເພີ່ມກ່ຽວກັບວິທເີ ຊົາດື່ມເຫຼົ້າ.

ຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ປິນ
່ ປົວການຕິດເຊືອ
້

··ເຊື້ອ ເອັສ.ພີໂລໄຣ H.pylori ເປັນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜກະເພາະ - ລຳໄສ້ ແລະ ສາມາດເ

ຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນບາດແຜກະເພາ
ະອາຫານທີ່ເປັນກັບຄືນໃຫ້ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາທີ່ຂຽນໄວ້ໃນໜ້າ 13 ແລະ 53 ຂອງບົດເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ
ແມ່ກາຝາກ.

··ໄວຣັສ ຕັບອັກເສບ ບີ ແລະ ຊີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕັບ. ມີວັນຊີນປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ຕັບອັກເສບ ບີ.

ທັງໄວຣັສ ຕັບອັກເສບ ບີ ແລະ ຊີ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມເວລາມີເພດສຳພັນ
ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເອົາເຂັມສັກຢາທີໃຊ້ແລ້ວກັບມາໃຊ້ຄືນ. ເບິ່ງໜ້າ 18-19 ໃນບົດ ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່
ກາຝາກສຳລັບຂໍ້ມູນພະຍາດຕັບອັກເສບ.

··ເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ HPV (ເປັນເຊື້ອທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເບິ່ງໜ້າ 12) ເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກໃ
ນຜູ້ຍິງ ແລະ ມະເຮັງອື່ນໆທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ມັນມີວັກຊີນປ້ອງກັນ ເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ HPV.

··ເຊື້ອ ເອັສ-ໄອ-ວີ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງຫຼາຍຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນມະເຮັງ kaposi’s sarcoma, non-

Hodgkin’s lymphoma ແລະ ມະເຮັງປາກມົດລູກ.ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເອັສ-ໄອ-ວີ ໂດຍການນຳໃຊ້ຖົງຢ
າງອະນາໄມເວລາມີເພດສຳພັນ ແລະ ກໍບໍ່ເອົາເຂັມສັກຢາທີ່ສັກແລ້ວມາໃຊ້ຄືນອີກ.

ອາຫານທີ່ດເີ ຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຂ
ຸ ະພາບດີ
ພຶດຕິກ�ຳການກິນສາມາດມີສ່ວນປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານມະເຮັງ. ການກິນເມັດພືດ, ຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກໆມື້
ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ ຕ່າງໆ ແລະ ການເຈັບເປັນອື່ນໆ. ການເກັບຮັກສາເມັດພືດ ແລະ ຖົ່ວໃນສະຖານທີ່ມີບ່ອນ
ລະບາຍອາກາດປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ມນ
ັ ເນົ່າຈາກເຊືອ
້ ເຫັດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ຕັບ. ໃນບົດອາຫານທີ່ດເີ ຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຸຂ
ະພາບດີ. ເບິ່ງ ໜ້າ 13 ສ�ຳລັບວິທີກິນອາຫານທີ່ດເີ ຖິງແມ້ວ່າທ່ານມີເງີນໜ້ອຍ ແລະ ໜ້າ 31-32 ສ�ຳລັບວິທີກາ
ນເກັບຮັກສາຜົນເກັບກ່ຽວໄດ້ຢາ່ ງປອດໄພ.

ການເຂົາ້ ເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ
ເມື່ອຜູ້ຄົນເຂົາ
້ ເຖິງ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ດີ ພວກເຂົາກໍມສ
ີ ຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ ແລະ
ປ້ອງກັນມະເຮັງໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ. ການເຂົາ
້ ເຖິງ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຍັງຊ່ວຍໃຫ້ກວດພົບມະເຮັງໄດ້ໃນໄລຍະເບື້
ອງຕົ້ນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປົິ່ນປົວໄດ້ຮັບຜົນສ�ຳເລັດ.
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ມະເຮັງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ຫຼີກລ້ຽງການສ�ຳພັດກັບສານເຄມີ
ສານເຄມີເປັນຈ�ຳນວນພັນຖືກສ້າງຂື້ນ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ກະສິກ�ຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປ່ອຍ
ໄປສູ່ອາກາດທີ່ພວກເຮົາຫາຍໃຈເອົາ, ນ�ຳ້ທີ່ພວກເຮົາດື່ມ ແລະ ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນ. ສານເຄມີບາງຢ່າງເປັ
ນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນ ຫຼືມສ
ີ ່ວນເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ. ສິ່ງ ໜ້າເສຍດາຍກໍຄື ມັນບໍ່
ມີກົດໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ວ່າສານເຄມີຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າມີຄວາມປອດໄພກ່ອນທີ່ມນ
ັ ຈະຖືກນ�ຳໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມັກຈະ
ພົບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນຊ້າ. ການນ�ຳໃຊ້ສານເຄມີເພີ່ມຂື້ນໃນທົ່ວໂລກແມ່ນເຫດຜົນໜື່ງ ທີເ່
ຮັດໃຫ້ອັດຕາການເປັນມະເຮັງ ກ�ຳລັງເພີ່ມຂື້ນ.
ວິທີການຕ່າງທີ່ສ�ຳຄັນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ ແລະ ມະເຮັງ ປະກອບດ້ວຍ:

··ໃຫ້ຄຳນື່ງວ່າສານເຄມີນັ້ນແມ່ນອັນຕະລາຍຈົນກວ່າຈະຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າມັນປອດໄພ.
··ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ເຮັດດ້ວຍສານເຄມີ ຫຼືເອົາກ່ອງ ຫຼືຂວດມາໃ
ຊ້ຄືນເພາະວ່າມັນອາດຈະມີສານເຄມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

··ບໍ່ໃຫ້ຈູດຢາງ ຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອ (ມັນເຮັດໃຫ້ມີຄວັນທີ່ເປັນຜິດໃນອາກາດທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເອົາ).
··ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໂອ້ລົມກັບຫົວໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ປ່ຽນໄປນຳໃຊ້ສານເຄມີທີ່ມີຄວາມປ

ອດໄພກວ່າ, ໃຫ້ພະຍາຍາມບໍ່ຫາຍໃຈເອົາ ຫຼືສຳພັດມັນ. ໃຫ້ໃສ່ຖົງມື, ຜ້າປິດດັງ ແລະ ນຸ່ງເຄື່ງປ້ອງກັນ
ພ້ອມກັບລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ, ແບບນີ້ແລ້ວສານເຄມີກໍຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນອາຫານ ຫຼື ປາກຂອງທ່ານ.

··ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານສ້າງຄວາມໜັ້ນໃຈວ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ຈັດການກັບຂອງເສຍ

ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດການຊຸມຊົ
ນຂອງທ່ານເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບການສຳພັດກັບານເຄມີ ເບິ່ງບົດ ແນວທາງຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບຂອງສະພາ
ບແວດລ້ອມຈາກ ເຮັສເພີຣຽນ Hesperian.
ມົນລະພິດຈາກອຸດສາຫະກ�ຳມີທາງເຂົ້າໄປໃ
ນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ການຢຸດມົນລະພິ
ດຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ໜ້ອຍລົງ.

ເມືອ
່ ພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວດ
ິ ມະນຸດຫຼາຍກວ່າຜົນກ�ຳໄລ ມະເຮັງກໍຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງ. 
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