
ມະເຮງັ
ມະເຮງັແມນ່ຫຍັງ?
ຮາ່ງກາຍຂອງຄົນເຮາົ ແລະ ສິ່ງທີ່ມຊີວີິດຕ່າງໆລວ້ນແຕ່ຖືກ
ສາ້ງມາຈາກຈຸລັງ. ຈຸລັງແມນ່ຫົວໜ່ວຍໜ້ອຍໆເຊິ່ງມີຫຼາຍຊ
ະນິດແຕກຕ່າງກັນທີເ່ຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມຊີວີິດຢູໄ່
ດ.້ ທຸກໆຈຸລັງກໍມຊີວີິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ມນັແບ່ງຕົວອອກເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຈຸລັງໃໝ່ 
ແລ້ວໃນທີ່ສຸດແຕ່ລະຈຸລັງກໍຕາຍໄປ. 

ບາງຄັ້ງຈຸລັງໜື່ງກໍມີການສາ້ງໃໝ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ 
ກໍບໍເ່ປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຕາມປົກກະຕແິລວ້ມນັກໍບໍເ່ປັນຜົນຮາ້ຍ
ໃຫ້ຮາ່ງກາຍທັງໝົດ ເພາະມນັເປັນພຽງຈຸລັງນ້ອຍໆຈຸລັງດຽວຂອງຈ
ຳນວນຫຼາຍລາ້ນຈຸລັງ ແລະ ມນັກໍຕາຍໄປຢາ່ງໄວ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຈຸລັງ
ທີເ່ປັນຜົນຮາ້ຍນ້ັນກແໍບ່ງຕົວ ແລະ ສາ້ງຈຸລັງທີ່ຄາ້ຍຄືກັນຫຼາຍຂື້ນ. 
ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີການສາ້ງໃໝ່ ແລະ ເປັນຮູບແບບເປັນກ້ອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼືມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຮາ່ງກາ
ຍທີເ່ອີ້ນວ່າກ້ອນເບົາ້. 

ກ້ອນເບົາ້ສາມາດເປັນແບບບໍ່ຮາ້ຍແຮງ ໝາຍຄວາມວ່າມນັບໍມ່ີການແຜ່ລາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮາ້ຍ. 
ຫຼືມນັສາມາດເປັນແບບຮາ້ຍແຮງ ໝາຍຄວາມວ່າມນັຂະຫຍາຍຕົວເລື່ອຍໆ ແລະ ຮຸກຮານພາກສ່ວ
ນຕ່າງໆຂອງຮາ່ງກາຍອັນນີແ້ມນ່ມະເຮງັ. ຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຈຸລັງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມນັຂະຫຍາຍຕົວ 
ມະເຮງັສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຊາ້ໆ ແລະ ບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ ຫຼືສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດການເຈັບເປັນທີ່ຮຸນແຮງ 
ແລະ ເສຍຊວີິດໄດ.້ 

ມະເຮງັບໍແ່ມນ່ພະຍາດໃດໜື່ງ, ທຸກຊະນິດຂອງມະເຮງັແມນ່ມີຄວ
າມແຕກຕ່າງກັນ. ມະເຮງັບາງຊະນິດແມນ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ 
ບາງຊະນິດກໍປິ່ນປວົໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ.້ ສ່ວນຊະ
ນິດອ່ືນໆອີກແມນ່ເຮັດໃຫເ້ສຍຊວີິດໄດ.້ 

ຖ້າທາ່ນກັງວນົວາ່ທາ່ນອາດຈະເປນັມະເຮງັ
ການທີ່ທ່ານມີຄວາມຄິດວ່າທ່ານອາດຈະເປັນມະເຮງັສາມາດເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍ. ຢາ່ຊ້າທີ່ຈະຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫຼືອເມື່ອທ່ານມີ
ອາການສະແດງທີ່ສາມາດເປັນມະເຮງັໄດ້ ແຕໃ່ຫໃ້ຈເຢັນໆ ແລະ ໃຫ້ຈື່
ໄວ້ວ່າອາການສະແດງຂອງມະເຮງັກແໍມນ່ອາການດຽວກັນກັບອາກາ
ນຂອງພະຍາດອ່ືນໆທີ່ບໍເ່ປັນບັນຫາຮາ້ຍແຮງ.

ມນັສາມາດເປັນມະເຮງັ ຫຼື ມັ
ນສາມາດເປັນການຕິດເຊື້ອ
ທ�າມະດາໄດ.້ 

ຈຸລັງແມນ່ນ້ອຍຫຼາຍ ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັ
ນພວກມນັໄດໂ້ດຍຜ່ານທາງກ້ອງຈຸລະທັດ
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ສາໍລັບມະເຮງັສ່ວນຫຼາຍແລວ້ ວິທີທີ່ຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທ່ານເປັນມະເຮງັແມນ່ການຜ່າຕັດເພື່ອການກວດຊອ
ກຫາມນັທີເ່ອີ້ນວ່າ: ການເອົາຊິ້ນສ່ວນໄປວໃິຈທີ່ສາມາດເຮັດໄດໃ້ນບາງສະຖານທີໃ່ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ 
ແລະ ໂຮງໝໍຕ່າງໆ. ໃນການເອົາຊິ້ນສ່ວນໄປວໃິຈນີ້ ຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເອົາຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຮາ່ງ
ກາຍທີ່ສົງໃສວ່າເປັນມະເຮງັ ແລວ້ເອົາໄປກວດໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເພື່ອຊອກຫາຈຸລັງທີ່ຜິດປົກະຕ.ິ 

ຖ້າຫາກວ່າກ້ອນທີ່ຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງ ຫຼືບ່ອນອື່ນໆໃນຮາ່ງກາຍກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວໃຫ່ຍຂື້ນ ຫຼືມີອາການ
ເຈັບມນັຄວນຈະໄດ້ຮັບການກວດກາ. ການກວດນີ້ມີຄວາມສາໍຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມນ່ກ້ອນທີແ່ຂງ 
ແລະ ມນັກໍບໍເ່ຄື່ອນເໜັງ. ກ້ອນນັ້ນສາມາດເກີດຈາກການຕິດເຊືອ້ ຫຼືການກະທົບທີ່ບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍ ແລະ 
ມນັກໍຈະຫາຍດເີອງ ແຕ່ມນັກໍສາມາດເປັນອາການສະແດງທີ່ສາມາດພົບໃນໄລຍະເລີມ່ຕົ້ນຂອງມະເຮງັໄດ້ 
ແລະ ກໃໍຫ້ຮັບການປິ່ນປວົ. ໃຫ້ຖາມຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບກຽ່ວກັບກ້ອນເມື່ອ:

·· ຂະໜາດມັນໃຫ່ຍຂື້ນ

·· ເກີດຂື້ນໃໝ່ ແລະ ບໍ່ດີຂື້ນພາຍໃນ 2-3 ອາທິດ

·· ມີອາການເຈັບ

·· ກ້ອນແຂງ
ຮາ່ງກາຍຄົນເຮາົຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອຜ່ານທາງລະບົບນໍາ້ຢາງເຫຼືອງ ແຕ່ຕ່ອ

ມນໍາເ້ຫຼືອງກໍສາມາດເປັນບ່ອນທີ່ມະເຮງັເກີດຂື້ນໄດ.້ ໃຫໄ້ປພົບຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້າ
ນສຸຂະພາບກຽ່ວກັບການໃຄ່ບວມ ຫຼືກ້ອນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຫາຍດໂີດຍສະເພາະແມນ່:

·· ກ້ອນຢູ່ຫຼັງຫູ

·· ກ້ອນຢູ່ກ້ານຄໍ ຫຼື ກ້ອງຄາງກະໄຕ

·· ກ້ອນຢູ່ຂີ້ແຮ້ ແລະ ແອບແອ້ຂາ

ຖ້າຫາກວ່າມີກ້ອນມາເປັນເວລາຫຼາຍປແີລວ້ ແລະ ມນັກໍບໍຂ່ະຫຍາຍຕົວ 
ຫຼືມີການປຽ່ນແປງ ມນັອາດຈະບ່ໍແມນ່ມະເຮງັ.

ມີຫຼາຍອາການສະແດງທີ່ພົບເລື້ອຍຂອງມະເຮງັຫຼາຍໆຊະນິດແຕ່ບໍແ່ມນ່ທຸກ
ຊະນິດທີ່ມີອາການສະແດງເຫຼົ່ານີ.້ ພ້ອມກັນນັ້ນອາການສະແດງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາ
ດເປັນອາການສະແດງຂອງບັນຫາເຈັບເປັນຊໍາເຮື້ອອື່ນໆທີ່ບໍແ່ມນ່ມະເຮງັ. ໃນບົ

ດນີແ້ມນ່ໃຫ້ອ່ານກຽ່ວກັບອາການສະແດງທີ່ສະເພາະຂອງມະເຮງັແຕ່ລະຊະນິດ.

ອາການສະແດງທີ່ພົບເລື້ອຍໃນມະເຮງັຫຼາຍໆຊະນິດ

ຕາມປົກກະຕແິລວ້ອາການເຫຼົ່ານ້ີສະແດງອອກເມື່ອມະເຮງັເປັນຂ້ັນສຸດທ້າຍແລວ້. ດັ່ງນັ້ນມນັຈຶ່ງແມນ່ອາການ
ສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ພົບແລວ້ຈະບອກວ່າເປັນມະເຮງັໄລຍະເລີມ່ຕົ້ນ.

·· ນຳ້ໜັກຫຼຸດ

·· ຮູ້ສືກເມື່ອຍຕະຫຼອດ

·· ມີອາການເຈັບແຮງທີ່ບໍ່ດີຂື້ນ

ຖ້າທ່ານເປັນມະເຮງັ ໃຫໄ້ປພົບຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານເຂົາ້ໃຈວ່າມີທາງເລືອກ
ໃດແດ່ຂອງການປິ່ນປວົ ແລະ ຈະໄປຮັບການປິ່ນປວົຢູ່ໃສ. ເມື່ອທ່ານນັດພົບແພດແມນ່ໃຫ້ພາຄົນໄປນໍາເພື່ອຊ່
ວຍຖາມຄາໍຖາມ ແລະ ຈື່ຈໍາຂໍ້ມນູຕ່າງໆ. 
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2 ມະເຮັງ



ໂຄງການການກວດຊອກຫາມະເຮງັ
 
ມະເຮງັບາງຊະນິດສາມາດພົບໄດໃ້ນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນທີ່ມັ
ນຈະສະແດງອາການໂດຍຜ່ານໂຄງການການກວດຊອ
ກຫາມະເຮງັໃນຄົນທີ່ມີປັດໃຈສຽ່ງສະເພາະຕໍ່ຊະນິດຕ່າ
ງໆຂອງມະເຮງັ. ສ່ວນໃຫ່ຍໂຄງການການກວດຊອກຫ
າມະເຮງັແມນ່ໃຊ້ກວດຫາມະເຮງັປາກມົດລູກ (ໜ້າ 12) 
ແລະ ມະເຮງັເຕົ້ານົມ (ໜ້າ 16) ເນື່ອງຈາກວ່າມນັສາມ
າດພົບມະເຮງັເຫຼົ່ານີໄ້ດ້ກ່ອນທີ່ມນັຈະເຮັດໃຫເ້ກີດອັນຕ
ະລາຍ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍມະເຮງັເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງສາມາດປິ່ນປົ
ວໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ພົບໃນໄລຍະທໍາອິດ. 

ມະເຮງັທ່ີພົບໃນໄລຍະເລີມ່ຕົນ້ມໂີອກາດທີຈ່ະປິນ່ປວົໄດສ້ງູ. 

ໃຜເປນັມະເຮງັ?
ພວກເຮາົຮູຈ້ັກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢາ່ງທີເ່ປັນສາເຫດຂອງມະເຮງັ ແຕ່ກໍບໍ່ສະເໝໄີປວ່າເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງເປັນມະ
ເຮງັ ແລະ ບາງຄົນຈຶ່ງບໍເ່ປັນ. ທຸກຄົນສາມາດເປັນມະເຮງັ ແລະ ມໂີອກາດຈະເປັນຫຼາຍຂື້ນເມື່ອອາຍເຸພີ່ມຂື້ນ. 
ສາໍລັບມະເຮງັບາງຊະນິດ (ໂດຍສະເພາະແມນ່ມະເຮງັເຕົ້ານົມ) ເມື່ອມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນແລວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ອື່ນທ່ີຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນມໂີອກາດເປັນ. ແຕ່ມະເຮງັສ່ວນຫຼາຍນັ້ນບໍ່ສົ່ງຜ່ານທາງຄອບຄົວ. 

ພວກເຮາົຮູແ້ລວ້ວ່າ:

·· ເວດມັນ, ຄຳສາບແຊ່ງ ຫຼືສາຍຕາຜີສາດບໍ່ແມ່ນສາເຫດຂອງມະເຮັງ.

·· ວິທີການຄຸມກຳເນີດ (ເບິ່ງບົດ ການວາງແຜນຄອບຄົວ) ບໍ່ແມ່ນສາເຫດຂອງມະເຮັງ.

·· ມະເຮັງບໍ່ແມ່ນການລົງໂທດທີ່ເກີດຈາກການເຮັດຫຍັງຜິດມາກ່ອນ.

··  ມະເຮັງບໍ່ຕິດຕໍ່ຈາກຄົນຫາຄົນ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕິດມະເຮັງເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັນ, ຢູ່ນຳກັນ 
ຫຼືເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງ. 

ບາງກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ການສູບຢາເຮັດໃຫເ້ກີດມະເຮງັ. ສານເຄມີບາງຢາ່ງທີເ່ຂົາ້ໄປໃນຮາ່ງກາຍເຮາົຈາກສະ
ຖານທີເ່ຮັດວຽກ ຫຼືຈາກອາຫານ, ສນີຄາ້ທີເ່ຮາົໃຊ້ ແລະ ຈາກອາກາດ ຫຼືມນົລະພິດທາງນໍາ້ລວ້ນແຕເ່ປັນສາເຫ
ດຂອງມະເຮງັ. ເຫຼົ່ານີແ້ມນ່ວິທີ່ປ້ອງກັນມະເຮງັ (ເບິ່ງໜ້າ 23-25) ແຕ່ມີຫຼາຍຢາ່ງທີເ່ປັນສາເຫດຂອງມະເຮງັທີ່
ຜູ້ຄົນຄອບຄມຸໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ. ແມ້ກະທັ້ງວ່າຄົນສອງຄົນຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີເ່ປັນອັນຕະລາຍຄືກັນ ກໍບໍໄ່ດ້ໝາຍຄ
ວາມວ່າພວກເຂົາທັງສອງຈະເປັນມະເຮງັ. 

ເພາະວ່າມະເຮງັ ແລະ ສາເຫດຂອງມນັສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ຫາຄໍາຕອບໄດ້ຍາກ ຄົນທີເ່ປັນ
ມະເຮງັບາງຄັ້ງກໍຖືກຄົນອື່ນລັງກຽດ ຫຼືປະຕິບັດບໍ່ດີນໍາ. ສິ່ງນີເ້ຮັດໃຫ້ອາການເຈັບເປັນໜັກຂື້ນ. 
ຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະ ກໍາລັງໃຈຈາກພວກເຮາົ. 

ຮັບຕ້ອນ

ກວດຊອກຫາ
ມະເຮັງເຕົ້ານົ
ມທຸກໆຕອນ

ບ່າຍ

ການກວດຊອກຫາມະເຮງັຊ່ວຍຊີ
ວິດຄົນໄດ້. ທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບກ

ານກວດຊອກຫາມະເຮງັ.
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ການປິນ່ປວົມະເຮງັ
ການປິ່ນປວົມະເຮງັແມນ່ໃຊ້ທັງວິທີ່ປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດ ແລະ ກໍຍັງປິ່ນປວົໃຫ້ຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັມຊີວີິດຢືນຍາວ 
ພ້ອມທັງມີຄຸນນະພາບຊວີິດທີ່ດີຂື້ນ. 

ຊະນິດຂອງການປິ່ນປວົມະເຮງັແມນ່ຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮງັເຊັ່ນວ່າມນັເປັນຢູຈຸ່ດໃດຈຸດໜື່ງ 
ຫຼແືຜ່ລາມໄປຫາພາກສ່ວນອື່ນໆ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງຄົນເປັນແບບໃດ. ວິທີການປິ່ນປວົອາດໃຊວ້ິທໃີດໜື່ງ 
ຫຼໃືຊ້ຫຼາຍວິທີຮ່ວມກັນ ຫຼືວິທີການອື່ນອີກແມນ່ອາດຈະໃຊ້ຖ້າຫາກວ່າວິທີການທໍາອິດບໍໄ່ດ້ຜົນດີພ.ໍ 
ການປິ່ນປວົມະເຮງັແມນ່ມີ 4 ຊະນິດຫຼັກ.

1. ຜ່າຕັດ - ຜ່າຕັດເອົາຈຸລັງມະເຮັງອອກ
2. ປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ - ໃຊ້ຢາເຄມີເພື່ອຂ້າຈຸລັງມະເຮັງ
3. ປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍແສງ - ໃຊ້ແສງລັງສີທີ່ມີພະລັງງານສູງຂ້າຈຸລັງມະເຮັງ
4. ປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ - ໃຊ້ຢາເພື່ອຢັບຢັ້ງຮໍໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ມະເຮັງຮ້າຍແຮງຂື້ນ

ໃນຂະນະທີ່ຮັບການປິ່ນປວົອາດມີກໍາມະຜົນສາໍຮອງ ແຕ່ມນັກເໍປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການທໍາລາຍຈຸລັ
ງມະເຮງັເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີອາການດີຂື້ນ.  

ບາງວິທີການປິ່ນປວົກໍມລີາຄາແພງ ແລະ ບາງວິທີການປິ່ນປວົກໍບໍມ່ີທົ່ວໄປຢູ່ທຸກບ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ 
ຖ້າໂຊກບໍ່ດແີລວ້ ຄວາມບໍເ່ທົ່າທຽມກັນຍັງເປັນຕົວກໍານົດການປິ່ນປວົອີກ. 

ພຽງແຕ່ມະເຮງັກໍສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢາ່ງທີແ່ຕກຕ່າງກັນແລວ້ ການປິ່ນປວົກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນທີເ່ປັນມ
ະເຮງັເຊັ່ນກັນ. ຕົວຢາ່ງ: ບາງຄົນກໍມີອາການຂາ້ງຄຽງຫຼາຍຈາກການປິ່ນປວົ ແຕ່ບາງຄົນກໍບໍມ່.ີ ຫຼືການປິ່ນປວົຄື
ກັນອາດຈະໄດ້ຜົນດໃີນຄົນຜູ້ໜື່ງ ແຕ່ກໍອາດຈະບໍໄ່ດ້ຜົນດໃີນຄົນອື່ນ. ການປິ່ນປວົມີຜົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສຂຸ
ະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ການຫາຍຂາດ
ເມື່ອການປິ່ນປວົມະເຮງັໄດ້ຜົນສາໍເລັດແລວ້ ມະເຮງັຈະບໍມ່ຢີູ່ໃນຮາ່ງກາຍອີກ. ຄາໍສັບທີໃ່ຊວ້່າປວົໃຫ້ຫາຍຂາດ
ແມນ່ໃຊແ້ທນຄາໍວ່າປິ່ນປວົໄດ້ ເພາະວ່າມນັຍັງມໂີອກາດທີ່ມະເຮງັອາດຈະກັບຄືນມາພາຍຫຼັງ. ຄົນທີເ່ປັນມະເ
ຮງັສາມາດປວົໃຫ້ຫາຍຂາດສ່ວນໃດໜື່ງເມື່ອການປິ່ນປວົໄດ້ຈົບເພື່ອບໍໃ່ຫ້ມະເຮງັຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ກ້ອນເບົາ້ນັ້
ນຍັງຢູ່ໃນຮາ່ງກາຍ.

ທ່ານອາດຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດຄືນເປັນປະຈໍາຫຼັງຈາກທີໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົແລວ້. ຈະຕິດຕາມກວດຄືນເລື້
ອຍປານໃດນັ້ນແມນ່ຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮງັ. 

ການຜ່າຕັດ
ເມື່ອພົບວ່າມະເຮງັມຢີູ່ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໃດໜື່ງຂອງຮາ່ງກາຍ ມນັອາດເປັນໄປໄດ້ທີເ່
ອົາມັນອອກໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍການຜ່າຕັດ. ບາງຄັ້ງມະເຮງັນ້ອຍໆອາດສາມາດເອົາອອ
ກໄດ້ຢູ່ທ່ີສະຖານທີໃ່ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ. ມະເຮງັອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດ
ຢູໂ່ຮງໝໍ ແລະ ກໍໃຊເ້ວລາໄລຍະໃດໜື່ງເພື່ອຈະກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕ.ິ 

ບາງຄັ້ງການຜ່າຕັດແມນ່ໃຊຮ້່ວມກັບການໃຊເ້ຄມີບາໍບັດ ຫຼືສາຍແສງເພື່ອຂາ້ມະເ
ຮງັທີ່ຍັງເຫຼືອຢູຈ່າກການຜ່າຕັດ. 
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
4 ມະເຮັງ



ເຄມີບ�າບັດ (ການປິນ່ປວົດວ້ຍຢາເຄມ)ີ
ມະເຮງັບາງຊະນິດສາມາດປິ່ນປວົດ້ວຍຢາ. ນີເ້ອີ້ນວ່າເຄມີບາໍບັດ. ສ່ວນໃຫ່ຍການປິ່ນປວົດ້ວຍເຄມີບາໍບັດ
ແມນ່ມລີາຄາແພງ ເຖິ່ງແມວ້່າໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ ເຄມີບາໍບັດຫຼາຍຢາ່ງແມນ່ສາມາດຕອ
ບສະໜອງໄດ.້ ໂຄງການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຄວນເຮັດໃຫ້ມຢີາເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າເປັນແບບນີໄ້ດ້ 
ຫຼາຍຄົນກໍສາມາດຮັບການປິ່ນປວົ ແລະ ມຊີວີິດລອດຈາກມະເຮງັໄດ.້ 

ເຄມີບາໍບັດສາມາດໃຊເ້ພື່ອ:

·· ຢຸດມະເຮັງບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໄປຫາພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ.

··  ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມະເຮັງຊ້າລົງ ຫຼື ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ.

·· ຂ້າມະເຮັງ.

ບາງຄັ້ງເຄມີບາໍບັດກເໍປັນວິທີການປິ່ນປວົພຽງຊະນິດດຽວທີ່
ຕ້ອງການ ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມນ່ໃຊຮ້່ວມກັບການປິ່ນປວົວິທີອື່ນ. 
ຕົວຢາ່ງ: ເຄມີບາໍບັດອາດເຮັດໃຫ້ກ້ອນເບົາ້ນ້ອຍລົງເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຜ່າຕັດໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. ຫຼືມນັອາດຈະໃຊ້ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ ຫຼືສາຍ
ແສງເພື່ອຂາ້ມະເຮງັທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ.່ 

ຢາເຄມີບໍາບັດມີຫຼາຍຮູບແບບ. ອາດມຊີະນິດກິນເປັນເມັດ 
ຫຼເືປັນນໍາ.້ ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຈະເປັນຊະນິດສັກເຂົາ້ເສັນ້ເລືອດດໍາ 
ແລະ ມນັກໍຈະໃຊ້ຫຼາຍຕົວຢາເປັນຫຼັກ. 

ເຄມີບາໍບັດນັ້ນຈະຕ້ອງໃຊເ້ລື້ອຍປານໃດ ແລະ ໃຊດ້ົນປານໃດແມນ່ຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮງັ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຢາເຄມີບາໍບັດ. ນອກນັ້ນມນັກໍຍັງຂື້ນກັບວ່າຮາ່ງກາຍຂອງຄົນມີການຕອບສະໜອງແບບໃດເຊິ່ງຈ
ະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄົນ. ເຄມີບາໍບັດສາມາດໃຊ້ທຸກໆມື,້ ທຸກໆອາທິດ ຫຼືທຸກໆເດືອນ ແຕ່ຕາມປົກກະຕແິລ້
ວກໍຈະແບ່ງໃຊເ້ປັນຮອບເພື່ອໃຫ້ຮາ່ງກາຍທ່ານໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ຟື້ນກັບຄືນ. 

ເຄມີບາໍບັດແມນ່ຂາ້ຈຸລັງມະເຮງັໄດ້ດີ ແຕ່ມນັກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງປົກກະຕເິຊັ່ນກັນ. ຕາມປົກກະຕແິລວ້ຈຸ
ລັງປົກກະຕິສາມາດຟື້ນຄືນໄດ້ ແຕເ່ຄມີບາໍບັດສາມາດມີຜົນຮຸນແຮງຕໍ່ຮາ່ງກາຍ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ເຄມີບາໍບັດເຮັ
ດໃຫເ້ກີດກໍາມະຜົນສາໍຮອງທີ່ບໍ່ດ:ີ

·· 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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5ການປິ່ນປົວມະເຮັງ



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

··  ຜົມລົ່ນ. ເຄມີບຳບັດຂ້າມະເຮັງ ແລະ ຈຸລັງທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໄວລວມທັງຈຸລັງຂອງຜົມ. ຜົມຈະປົ່ງກັບຄືນ
ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຈົບ. 

ກໍາມະຜົນສາໍຮອງອາດໜັກຂື້ນຫຼັງຈາກ 2-3 ມືຂ້ອງການປິ່ນປວົ ແຕ່ມນັກໍຈະໃຊເ້ວລາເພື່ອຈະດີຂື້ນ. 

ເບິ່ງແຍງຕົວຂອງທ່ານໃນໄລຍະການປິ່ນປວົດ້ວຍເຄມີບາໍບັດ:

··  ພັກຜ່ອນ. ເມື່ອມີອາການເມື່ອຍກໍພັກຜ່ອນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ (ເບິ່ງບົດ 
ອາຫານທີ່ດີເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ).

·· ຫຼີກລ້ຽງເຫຼົ້າເຊິ່ງມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ຢາເຄມີບຳບັດ ແລະ ຕັບຂອງທ່ານ.

ການສາຍແສງ (ລັງສີປິນ່ປວົ)
ຄືກັນກັບເຄມີບາໍບັດ ການສາຍແສງແມນ່ຂາ້ຈຸງລັງມະເຮງັ ແລະ ຈຸລັງທີກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວໄວ. 
ກາຍສາຍແສງອາດໃຊເ້ພື່ອກໍາຈັດມະເຮງັ ຫຼເືຮັດໃຫ້ຈຸລັງມະເຮງັຂະຫຍາຍຕົວຊາ້ລົງ. 
ການສາຍແສງອາດໃຊ້ພຽງຢາ່ງດຽວ ຫຼໃືຊຮ້່ວມກັບການຜ່າຕັດ ຫຼເືຄມີບາໍບັດ. 

 ເຄ່ືງຈັກສາຍແສງສົ່ງແສງທີ່ມີພະລັງງານສູງໄປຂາ້ຈຸລັງມະເຮງັ. ການສາຍແສງອາດຈະເປັນການປິ່ນປົ
ວທີໄ່ດ້ຜົນດີສາໍລັບມະເຮງັໃນໄລຍະເລີມ່ຕົ້ນກ່ອນທີ່ມນັຈະແຜ່ລາມໄປຫາອະໄວຍະວະອື່ນໃນຮາ່ງກາຍ. ສິ່ງນີ້ກໍ
ຍ້ອນວ່າການສາຍແສງແມນ່ສາຍສະເພາະໃສຈຸ່ດໃດໜື່ງ ແລະ ກໍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງໝົດຂອງຮາ່ງກາຍຄືກັບເ
ຄມີບາໍບັດ. ການປິ່ນປວົດ້ວຍການສາຍແສງອາດຈະກໍາຈັດມະເຮງັແບບຊົວ່ຄາວ ຫຼືຖາວອນ. 

ການປິ່ນປວົດ້ວຍການສາຍແສງບໍເ່ຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບ. ທ່ານຈະຢູເ່ທິ່ງໂຕະກ້ອງເຄື່ອງຈັກສາຍແສງ
ປະມານ 15-30 ນາທ.ີ ຈໍານວນຄັ້ງ ແລະ ຄວາມຖີໃ່ນການປິ່ນປວົແມນ່ຂື້ນກັບຊະນິດຂອງມະເຮງັ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງກ້ອນເບົາ້. 
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 ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
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ກໍາມະຜົນສາໍຮອງຈາກການສາຍແສງທີ່ພົບເລື້ອຍ:

··  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).

ກໍາມະຜົນສາໍຮອງຈະດີຂື້ນແຕ່ຕ້ອງໃຊເ້ວລາ.

ໃຫເ້ບິ່ງແຍງຕົວທ່ານໃນໄລຍະເວລາທີ່ສາຍແສງ

·· ເມື່ອມີອາການເມື່ອຍກໍພັກຜ່ອນ.

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

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

·· ປ້ອງກັນຜິວໜັງບໍ່ໃຫ້ຖືກແດດໂດຍການໃສ່ໝວກ ໃສ່ເຄື່ງຫຼົມໆໃຫ້ປົກຄຸມທັງໝົດຂອງຮ່າງກາຍ. 

ການປິນ່ປວົດວ້ຍຮ�ໂມນ
ຢາທີ່ມີຜົນກະທົບໃສ່ຮໂໍມນຂອງຮາ່ງກາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ກ້ອນເບ້ົານ້ອຍລົງ ຫຼເືຮັດໃຫ້ມະເຮງັຂະ
ຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ. ນີເ້ອີ້ນວ່າການປິ່ນປວົດ້ວຍຮໂໍມນ. ຢາເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫ່ຍແລວ້ມຊີະນິດເປັນເມັດ 
ແຕ່ບາງຊະນິດກເໍປັນຊະນິດສັກ. ການປິ່ນປວົດ້ວຍຮໂໍມນສາມາດໃຊຮ້່ວມກັບວິທໃີດວິທີໜື່ງ ຫຼືຮ່ວມກັບຫຼາຍວິ
ທໃີນການປິ່ນປວົມະເຮງັທີ່ມັກໃຊເ້ຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດ, ເຄມີບາໍບັດ ຫຼືການສາຍແສງ.

ອາການຂາ້ງຄຽງທີເ່ປັນໄປໄດ້ທີເ່ກີດຈາກການປິ່ນປວົດ້ວຍຮໂໍມນ:

·· ອິດເມື່ອຍ

·· ນຳ້ໜັກເພີ່ມ

·· ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຈື່ຈຳ

·· ອາລົມປ່ຽນແປງ ຫຼືຊຶມເສົ້າ

·· ມີຄວາມຮູ້ສຶກຮ້ອນຫຼາຍທັນທີທັນໃດ ຫຼືເຫື່ອອອກ

·· ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ 
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ການຊວ່ຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຮາກ
ຄວາມຮຸ້ສຶກປວດຮາກສາມາດເປັນກໍາມະຜົນສາໍຮອງຂອງການປິ່ນປວົດ້ວຍເຄມີບາໍບັດ ຫຼືການສາຍແສງ. ນອ
ກຈາກອາການປວດຮາກທີເ່ຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ດແີລວ້ ມນັຍັງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ ແລວ້ທ່ານກໍຈະບໍໄ່ດ້ຮັບສ
ານອາຫານໄດ້ພຽງພ.ໍ ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຂອງທ່ານອາດມຢີາຊວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດຮາກ. 
ບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ລອງໃຊຢ້າຫຼາຍຢາກ່ອນທີ່ຈະຮູໄ້ດ້ວ່າຢາໃດໄດ້ຜົນດີສາໍລັບພວກເຂາົ. ນອກນັ້ນກໍຍັງລອງວິທີກ
ານປ່ິນປວົເຫຼົ່ານີເ້ພີ່ມເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຮາກ ແລະ ກໍບໍມ່ີອາການດີຂື້ນເປັນເລວາຫຼາຍມື້ 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.

ໃນມື້ທີ່ຮັບການປ່ິນປວົ ບາງຄົນກໍກິນອາຫານວ່າງເລັກໜ້ອຍກ່ອນຮັບການປິ່ນປວົ. 
ບາງຄົນກໍຫຼີກລຽ້ງການກິນ ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອພວກເຂາົກິນ ຫຼືດື່ມທັນທີກ່ອນ ຫຼືຫຼັງຮັບການປິ່ນປວົແມນ່ເຮັດໃ
ຫ້ພວກເຂາົຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ໃນຊວ່ງທີ່ຮັບການປິ່ນປວົຖ້າຫາກວ່າເລີມ່ມີອາການປວດຮາກແມນ່ໃຫ້ລອງຫຍາໍ້
ຂີງສົດຕ່ອນນ້ອຍໆ. ຫຼັງຈາກຮັບການປິ່ນປວົແມນ່ໃຫ້ລຖໍ້າຢາ່ງນ້ອຍ 1 ຊົວ່ໂມງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກິນ ຫຼືດື່ມ.

ການປິນ່ປວົມະເຮງັດວ້ຍວິທີອືນ່ໆ
ມີຫຼາຍວິທີການປິ່ນປວົມະເຮງັທ່ີຄົນພະຍາຍາມປິ່ນປວົມນັ ຫຼເືພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ອາການຂອງມະເຮງັດີຂື້ນ. ວິທີກ
ານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີການປິ່ນປວົດ້ານສາສະໜາ, ການສະກົດຈິດ, ການນັ່ງສະມາທ,ິ ຢາສະໝູນໄພພື້ນບາ້ນ, 
ອາຫານພເິສດ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ການປັກເຂັມ ແລະ ການນວດ. ສ່ວນໃຫ່ຍແລວ້ວິທີການເຫຼົ່ານີແ້ມນ່ຊວ່
ຍຄົນທີໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົດ້ວຍເຄມີບາໍບັດ ຫຼືສາຍແສງຮ່ວມນໍາ ເພາະວິທີການເຫຼົ່ານີ້ມນັຊວ່ຍໃຫ້ຮາ່ງກາຍຟື້ນ
ຄືນໄວ ແລະ ຫຼຸດອາການຂອງມະເຮງັ ພ້ອມທັງຫຼຸດກໍາມະຜົນສາໍຮອງທີເ່ກີດຈາກການປິ່ນປວົ. ໃຫ້ລມົກັບຜູໃ້ຫ້
ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບວ່າວິທີການໃດທີເ່ຮັດນໍາກັນໄດ້ດ.ີ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຍັງອາດຊວ່ຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະກັງວົນ 
ແລະ ຊຶມເສົາ້ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂື້ນຫຼາຍ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂາົບໍໄ່ດ້ຮັບເຄມີ
ບາໍບັດ ຫຼືສາຍແສງແລວ້ ຫຼືວ່າກໍາລັງຈະເສຍຊວີິດຈາກມະເຮງັ ມນັກໍຍັງຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຂາົມີຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ
ຫຼາຍຂື້ນ. ຍັງບໍມ່ວີິທໃີດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໃນການປິ່ນປວົມະເຮງັໄດ້ ໃນເມື່ອໃຊແ້ຕ່ວິທີນີ.້ 
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ຢາ່ງເປັນເລື່ອງທ່ີໜ້າເສຍດາຍ ບັນດາຜູ້ຄົນຕ່າງໆລວມທັງທ່ານໝໍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງ ຫຼືຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັທີ່
ມີຄວາມຊີ້ນຫວັງ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປິ່ນປວົມະເຮງັພເິສດ. ມນັເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົາ້ເພາະວ່າການໃ
ຫ້ຄາໍໝັ້ນສນັຍາທີ່ຜິດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຊີ້ນເປືອງເງິນ ຫຼໄືດ້ຮັບການປິ່ນປວົຊາ້ທີ່ຈະຊວ່ຍພວກເຂາົຕື່ມ. 

ມະເຮງັ ແລະ ຄວາມບ�ເ່ທົາ່ທຽມກັນ
ມະເຮງັແມນ່ບັນຫາໜື່ງທີ່ຍາກຫຼາຍສາໍລັບທຸກຄົນ ແຕ່ມນັຍິ່ງຍາກໄປກວ່ານັ້ນໃນຄົນທຸກຈົນ. ຄົນທີ່ທຸກຈົນ 
ຫຼືບໍມ່ຖີານະດີມໂີອກາດທີ່ຈະສາໍພັດກັບສິ່ງທີເ່ປັນສາເຫດຂອງມະເຮງັຍ້ອນວ່າພວກເຂາົອາໃສຢູສ່ະຖານທີ່
ທີ່ມມີນົລະພິດທີ່ບໍ່ດ.ີ ພວກເຂາົເຮັດວຽກທີ່ອັນຕະລາຍກວ່າ ແລະ ພວກເຂາົກໍມີຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍກວ່າ. 
ການກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດ (ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສົດ, ທາດໂປຣຕີນ ແລະ ພືດທັນຍາຫານ) 
ສາມາດຊວ່ຍປ້ອງກັນມະເຮງັ ແຕ່ບາງຄົນກໍບໍ່ສາມາດຫາອາຫານດີໆກິນໄດ.້ ພ້ອມກັນນັ້ນຄົນທຸກຈົນສ່ວນໃຫ່
ຍບໍ່ສາມາດຈ່າຍ ຫຼເືຂົາ້ເຖິງການກວດຊອກຫາມະເຮງັ, ຢາປິ່ນປວົ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ 
ທີ່ຈະສາມາດກວດຫາ ແລະ ປິ່ນປວົມະເຮງັຂອງພວກເຂາົໄດ.້ 

ເຫດຜົນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮາົເວົ້້າວ່າຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມບໍເ່ທົ່າທຽມກັນກເໍປັນສາເຫດຂອງມະເ
ຮງັ.

ຢາປິ່ນປົວມະເຮງັຄວ
ນມໄີວ້ສ�າລັບທຸກຄນົ 
ບ�ແ່ມນ່ມເີພື່ອຫວັງຜົນກ�າໄລ

ຜົນກ�າໄລ

ມະເຮງັ

ບໍລສິັດຢາທີ່ພັດທະນາຢາປິ່ນປວົມະເຮງັສ່ວນໃຫ່ຍແລວ້ບໍ່ສນົໃຈນໍາສຸຂະພາບຂອງຄົນ 
ແຕ່ກໍຂາຍຢາເພື່ອໄດເ້ງີນ. ໃນປີ 2004 ບໍລສິັດການຢາ ເບເຢີ Bayer ໄດເ້ວົ້າວ່າ ຢາປິ່ນປວົມະເຮງັທີ່ມລີ
າຄາແພງຫຼາຍນັ້ນບໍໄ່ດເ້ຮັດສາໍລັບຄົນອິນເດຍ ແຕເ່ຮັດສາໍລັບຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ສາມາດຊືໄ້ດ້ຢູ່ປະເທດຕາເວັນ
ຕົກ.
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ມະເຮງັທີ່ພົບເລືອ້ຍ
ມະເຮງັແຕ່ລະຊະນິດແມນ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມສີາຫດແຕກຕ່າງກັນ, ອາການສະແດງແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທາງເລື
ອກໃນການປິ່ນປົວກແໍຕກຕ່າງກັນ. ມະເຮງັບາງຊະນິດການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປວົແມນ່ງ່າຍ ແລະ ມະເຮງັ
ບາງຊະນິດແມນ່ເຮັດໃຫເ້ສຍຊວີິດໄດ.້ ເຖິ່ງແມວ້່າໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ມະເຮງັຫຼາຍຊະນິດແມນ່ສ
າມາດປິ່ນປວົໄດ້ ແລະ ກໍຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປວົ.

ມະເຮັງປອດ
ອາການສະແດງ

·· ໄອ

·· ໄອອອກເລືອດ

·· ເຈັບໜ້າເອີກ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເຈັບເບື້ອງດຽວ

·· ຫາຍໃຈຍາກ

ເມື່ອຄົນທີ່ມີອາການເຫຼົ່ານີແ້ລວ້ ຕາມປົກກະຕແິມນ່ເປັນມະເຮງັປອດຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ມະເຮງັປອດແມນ່ມະເຮງັທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍ ແລະ ມນັກໍຍັງເປັນມະເຮັ
ງຊະນິດໜື່ງທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ.້ ສ່ວນໃຫ່ຍສາເຫດແມນ່ການສູບຢາ, 
ເຖິງທ່ານຈະສູບຢາມາດົນປານໃດກໍຕາມ ເມື່ອທ່ານເຊົາສູບຢາ ໂອກາດທີ່ທ່
ານຈະເປັນມະເຮງັປອດກໍຫຼຸດລົງ. ການສູບຢາຍັງເປັນສາເຫດຂອງມະເຮງັຊ
ະນິດອື່ນໆອີກ. ຄົນທີ່ອາໃສຢູ່ກັບຄົນສູບຢາ ຫຼເືຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ສູບຢາກໍຈະມີຜົນຮາ້ຍເຊັ່ນກັນ 
ເຖິງວ່າລາວຈະບໍ່ສູບຢາກໍຕາມ.

ການສູບດົມເອົາຄວັນຊະນິດອື່ນໆກເໍຮັດໃຫເ້ປັນມະເຮງັປອດໄ
ດເ້ຊັ່ນກັນ. ຕົວຢາ່ງ: ຄວັນລົດບັນທຸກ, ຄວັນຈາກໂຮງງານ ແລະ 
ຄວັນຈາກການຈູດໄຟປຸງແຕ່ງອາຫານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສູບຢາ ແລະ 
ທ່ານກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼເືຮືອນຊານ ໂອກາດ
ທີ່ທ່ານຈະເປັນມະເຮງັປອດກໍຫຼາຍຂື້ນ. 

ຕາມປົກກະຕແິລວ້ ມະເຮງັປອດແມນ່ເຮັດໃຫເ້ສຍຊວີິດ
ໄດ.້ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນມະເຮງັປອດໄດແ້ມນ່ເຊົາ
ສູບຢາ. ເພື່ອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫຼືອ ໃຫເ້ບິ່ງບົດ ຢາເສບຕິດ, 
ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ (ກໍາລັງຂຽນຢູ່). 
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ມະເຮງັລ�າໄສໃ້ຫ່ຍ ແລະ ລ�າໄສສຸ້ດ
ເປັນມະເຮງັ 2 ຊະນິດຂອງລະບົບລະລາຍພາກສ່ວນລຸມ່. ທ່ານມໂີອກາ
ນເປັນມະເຮງັເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຂື້ນຖ້າຫາກວ່າຄົນໃນຄອບຄົວທ່ານເປັນ. ມະ
ເຮງັເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງພົບເລື້ອຍໃນຄົນທີເ່ປັນພະຍາດຂອງລາໍໃສ້ຢູແ່ລວ້ເຊັ່ນ: 
ພະຍາດບາດແຜໃນລາໍໄສໃ້ຫ່ຍ (ulcerative colitis) ບາງສະຖານທີໃ່ຫ້ບໍ
ລິການສຸຂະພາບກວດຊອກຫາມະເຮງັຊະນິດນີໂ້ດຍເອົາອາຈມົມາກວດເບິ່
ງເລືອດ. 

ມະເຮງັເຫຼົ່ານີ້ພົບໜ້ອຍໃນຜູ້ຊາຍ ຫຼືຜູ້ຍິງທີ່ກິນຜັກ,ໝາກໄມສ້ົດ, 
ພືດທີເ່ປັນເມັດ ແລະ ອາຫານທີ່ມເີສັນ້ໃຍທຸກວັນ. (ເບິ່ງບົດ 
ອາຫານທີ່ດເີຮັດໃຫ້ມສີຸຂະພາບດີ ໜ້າ 11 ເວົ້າກຽ່ວກັບເສັນ້ໃຍຕື່ມ). 
ການດື່ມເຫຼົ້າໜ້ອຍລົງ ແລະ ບໍ່ສູບຢາກໍປ້ອງກັນມະເຮງັເຫຼົ່ານີໄ້ດເ້ຊັ່ນກັນ.  

ອາການສະແດງ

·· ຖ່າຍໜັກເປັນສີດຳ ຫຼືເປັນເລືອດ

·· ເຈັບທ້ອງ

·· ການຖ່າຍໜັກມີການປ່ຽນແປງຈາກປົກກະຕິ: ຖ່າຍຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືຖ່າຍໜ້ອຍຄັ້ງ ຫຼືຖ້ອງທ້ອງ ຫຼື ທ້ອງຜູກ

ພາວະເລືອດຈາງສາມາດແມນ່ອາການສະແດງໜື່ງ (ເບິ່ງບົດ ອາຫານທີ່ດເີຮັດໃຫ້ມສີຸຂະພາບດີ ໜ້າ 8). 
ຮູ້ສືກອ່ອນເພຍ ແລະ ນາໍ້ໜັກຫຼຸດແມນ່ອາການຂອງມະເຮງັຂັ້ນສຸດທ້າຍແລວ້. 

ການປິ່ນປວົ

ຖ້າຫາກວ່າພົບມະເຮງັພວກນີແ້ຕເ່ບື້ອງຕົ້ນ ມນັກໍສາມາດປິ່ນປວົດ້ວຍການໃຊເ້ຄມີບາໍບັດ ຫຼືຜ່າຕັດອອກ. ມນັ
ຂື້ນຢູ່ທີ່ວ່າມະເຮງັເປັນຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ໄດ້ຜ່າຕັດລາໍໄສ້ອອກຫຼາຍປານໃດ ການຜ່າຕັດນັ້ນອາດມີການເຮັດທະ
ວານທຽມແບບຊົວ່ຄາວ ຫຼືຖາວອນ. ໃນການເຮັດທະວານທຽມນັ້ນ ທ່ານໝໍຜ່າຕັດຈະເປີດລາໍໃສ້ພາກສ່ວນທີ່ປົກ
ກະຕິອອກທາງໜ້າທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ ອາຈມົກໍຈະຜ່ານອອກມາບ່ອນທີ່ຜ່າຕັດນັ້ນ ແລວ້ກໍອອກມາໃສຖ່ົງເກັບອາຈມົ
ທາງນອກເລີຍ. ດັ່ງທີ່ວິທີການປິ່ນປວົ ແລະ ການຜ່າຕັດສາໍລັບມະເຮງັລາໍໄສ້ ແລະ ລາໍໃສ້ສຸດມີການປັບປຸງ ກາ
ນຜ່າຕັດໃຊ້ທະວານທຽມກໍໜ້ອຍລົງ.  

ລໍາໃສ້
ລໍາໄສ້ສຸດ
ທະວານ
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ມະເຮງັປາກມດົລກູ
ເມື່ອມະເຮງັເປັນຢູ່ພວກສ່ວນຫຼັກຂອງມົດລູກເອີ້ນວ່າ: ມະເຮງັມົດລູກ. ເມື່ອມະເຮງັເປັນຢູ່ທາງເຂົ້າ້ຂອງມົດລູກ
ເອີ້ນວ່າ: ມະເຮງັປາກມົດລູກ. ມະເຮງັປາກມົດລູກແມນ່ມະເຮງັຊະນິດໜື່ງທີ່ພົບເລື້ອຍ, ເປັນມະເຮງັທີ່ມີການຂ
ະຫຍາຍຕົວຊ້າທີ່ສາມາດປິ່ນປວົໄດ້ຖ້າຫາກວ່າພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ພ້ອມກັນກັບແຜນການການເບິ່ງແຍງສຸ
ຂະພາບທີ່ດີ ມນັກໍສາມາດປ້ອງກັນມນັໄດ.້

ເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ HPV ເປັນເຊືອ້ ໄວຣສັ ທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສາໍພັນ (ເບິ່ງບົດ 
ບັນຫາຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນ ແລະ ການຕິດເຊືອ້ - ກໍາລັງຂຽນຢູ່) ແມນ່ສາເຫດຫຼັກຂອງມະເຮງັປາກມົດ
ລູກ. ເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ HPV ເປັນເຊືອ້ທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງຕິດເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ມີພຽງແຕ່ບາງຊະນິດຂອງເຊື້ອ 
ເອັສ-ພີ-ວີ HPV ທີເ່ຮັດໃຫເ້ປັນມະເຮງັ. 

ຢາວັກຊິນຕ້ານເຊື້ອ ເອັສ-ພີ-ວີ HPV ປ້ອງກັນເຊືອ້ສ່
ວນໃຫ່ຍທີເ່ປັນສາເຫດຂອງມະເຮງັ (ເຊື້ອນີ້ມີຫຼາຍຊະນິດ). 
ໂຄງການການສັກວັນຊີນໃຫແ້ກເ່ດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງທຸ
ກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜູ້ຍິ
ງທີ່ຈະເປັນມະເຮງັປາກມົດລູກລົງໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ມນັກໍຈະບໍ່
ສາມາດກໍາຈັດມະເຮງັຊະນິດນີໄ້ດ້ໝົດ. ການກວດຊອກຫ
າມະເຮງັເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບການປິ່ນປວົໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່
ນມີຄວາມສາໍຄັນທີ່ສຸດ. ທັງການກວດຊອກຫາ ແລະ ກາ
ນປິ່ນປວົມະເຮງັປາກມົດລູກແມນ່ປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຜົນສາໍເລັດສູງ.

ມະເຮງັປາກມົດລູກແມນ່ພົບເລື້ອຍໃນຄົນທີ່ຕິດເຊືອ້ ເອັສ-ພີ-ວີ HPV ເນື່ອງຈາກວ່າພູມຕ້ານທານຮາ່ງກາ
ຍຂອງພວກເຂາົບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອໄດ້ດ.ີ ມນັເປັນສິ່ງທີ່ສາໍຄັນຫຼາຍສາໍລັບຄົນທີ່ຕິດເຊືອ້ ເອັສ-ພີ-ວີ 
HPV ໃຫ້ກວດຊອກຫາມະເຮງັປາກມົດລູກເປັນປະຈໍາ. ຖ້າເປັນໄປໄດແ້ມນ່ໃຫ້ກວດປີລະຄັ້ງ. 

ອາການສະແດງ

ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ມະເຮງັປາກມົດລູກແມນ່ບໍມ່ີອາການສະແດງຫຍັງໃຫ້ຜິດສັງເກດ. ຕໍ່ມາມນັສາມາດມເີລືອ
ດອອກຈາກຊ່ອງຄອດໃນເວລາມເີພດສາໍພັນ ຫຼືອອກເມື່ອໃດກໄໍດ້ທີ່ບໍແ່ມນ່ຮອບປະຈໍາເດືອນ. ຖ້າມະເຮງັນັ້ນບໍ່
ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ມນັກໍຈະມີອາການເຈັບ, ເບື້ອງຕົ້ນແມນ່ເຈັບຫຼັງ ຫຼືທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ຕໍ່ມາກເໍຈັບທາງລຸມ່ຂອ
ງຂາດ້ານຫຼັງ. 

ການກວດຊອກຫາມະເຮງັ

ມະເຮງັປາກມົດລູກສ່ວນໃຫ່ຍບໍເ່ຮັດໃຫເ້ສຍຊວີິດເມື່ອພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ໂຄງການການກວດຊອກຫາມະ
ເຮງັສາໍລັບແມຍິ່ງທຸກຄົນແມນ່ເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດ ເຖິງຈະເປັນສະຖານທີໃ່ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາ
ບທີ່ນ້ອຍກໍສາມາດເຮັດໄດ.້ ທຸກໆການກວດໃນການກວດ 3 ຢາ່ງເພື່ອຊອກຫາມະເຮງັປາກມົດລູກແມນ່ມີຜົນ
ປະໂຫຍດໝົດ. 

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

ປາກມົດລູກ
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··  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. 

ການປິ່ນປວົ

ມະເຮງັປາກມົດລູກທີ່ພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມນ່ປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ.້ ການປິ່ນປວົບາງວິທີສາມາດເຮັດໄດ້
ງ່າຍ ແລະ ລາຄາບໍແ່ພງ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີຢູສ່ະຖານທີໃ່ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບໂດຍຜູໃ້
ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີໄ່ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາຫຼັງຈາກທີ່ກວດພົບວ່າເປັນມະເຮງັແລວ້.

··  ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມເຢັນເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກແຂງຕົວ ໂດຍໃຊ້ ຄາບອນ ໄດອ໋ອກໄຊ ຫຼື 
ລົມນິເທຣີສອ໋ອກໄຊ ການເຮັດໃຫ້ແຂງນັ້ນທຳລາຍຈຸລັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນພັດທ
ະນາໄປເປັນມະເຮັງ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມເຢັນແມ່ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບ ພ້ອມທັງມີຄວາມປອດໄພ. 
ການປິ່ນປົວນີ້ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບກໍເຮັດໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມກັນນັ້ນແພດຜະດຸງຄັນກໍ
ຍັງຮຽນຮູ້ວິທີປະຕິບັດໄດ້. ໃຫ້ເບິ່ງປື້ມກ່ຽວກັບຜະດຸງຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນ ເຮັສເພີຣຽນ Hesperian. 

··  ວິທີີ Loop eclectrosurgical excision procedure (LEEP) ແມ່ນໃຊ້ເຫຼັກທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນບ້ວງທີ່ສົ່ງກະ
ແສໄຟຟ້າຜ່ານ ຕັດບໍລິເວນປາກມົດລູກທີ່ມີຈຸລັງຜິດປົກກະຕິ. ວິທີນີ້ແມ່ນຕ້ອງການໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີຈຸລັງຜິດ
ປົກກະຕິກວ້າງ ຫຼືວ່າມັນກວ້າງລາມເຂົ້າທາງໃນຂອງປາກມົດລູກ. 

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

ຖ້າມະເຮງັເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍແລວ້ ມນັອາດມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງຜ່າຕັດເອົາມົດລູກອອກ. ວິທີນີແ້ມນ່ເຮັດໃ
ຫ້ບໍ່ສາມາດມລີູກໄດ້ ແຕ່ມນັກໍມໂີອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມຊີວີິດລອດຈາກມະເຮງັໄດ.້ 

ວິທີການກວດຊອກຫາມະເຮງັປາກມົດລູກອາດຈະມີຄວາ
ມຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມນັບໍເ່ຮັດໃຫເ້ຈັບ.
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ມະເຮງັພົກຍຽ່ວ
ມີ 3 ສາເຫດຫຼັກທີເ່ຮັດໃຫເ້ປັນມະເຮງັພົກຍຽ່ວ

·· 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.

ອາການເຫຼົ່ານນີແ້ມນ່ອາການທີ່ພົບເລື້ອຍກຽ່ວກັບບັນຫາອື່ນໆຂອງພົກຍຽ່ວ. ເບິ່ງບົດຍຽ່ວຍາກ 
(ກໍາລັງຂຽນຢູ່).

ການປິ່ນປວົ

ຕາມປົກກະຕແິລວ້ ມະເຮງັພົກຍ່ຽວແມນ່ປິ່ນປວົດ້ວຍການຜ່າຕັດເພື່ອເອົາກ້ອນເບົ້າ້ນັ້ນອອກ ຫຼເືອົາບໍລເິວນຂ
ອງພົກຍຽ່ວທີເ່ປັນມະເຮງັອອກ. ເຄມີບາໍບັດອາດຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ກ້ອນເບົາ້ນັ້ນນ້ອຍລົງກ່ອນທີ່ຈະຜ່າຕັດ ຫຼືປ້ອງກັ
ນບໍໃ່ຫ້ມະເຮງັນັ້ນກັບຄືນມາຫຼັງຈາກຜ່າຕັດ. ຖ້າຫາກວ່າກ້ອນເບົາ້ນັ້ນໃຫ່ຍຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດເອົາພົ
ກຍຽ່ວອອກໝົດ.

ມະເຮງັພົກຍຽ່ວສາມາດເປັນກັບຄືນໄດ.້ ການກວດຕິດຕາມເປັນປະຈໍາແມນ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼັງຈາກການປິ່
ນປວົເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າມະເຮງັນັ້ນບໍ່ກັບຄືນມາ.
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ມະເຮງັຕັບ
ມະເຮງັຕັບແມນ່ມະເຮງັທີ່ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ປິ່ນປວົໄດ້ຍາກ. ມະເຮງັຊະນິດນີ້ພົບຫຼາຍໃນຜູ້ຊາຍ.

ອາການສະແດງ

ຕາມປົກກະຕິມນັບໍມ່ີອາການສະແດງ. ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມເກືອບທຸກຄົນທີເ່ປັນ
ມະເຮງັຕັບແມນ່ມີພະຍາດອັກເສບຕັບ ຫຼືກະດັນຕັບ (ຕັບເປັນແຜເປັນຈາກເຫຼົ້າ 
ຫຼືພະຍາດ) ມາກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັຕັບຈະມີອາການສະແດງຂອງພະຍ
າດຕັບ:

·· ເຫຼືອງ (ຜິວ ຫຼືຕາເຫຼືອງ)

·· ເຈັບທ້ອງບໍລິເວນສ້ວງເບື້ອງຂວາ

·· ທ້ອງເບັງ

·· ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຕະຫຼອດ

ການປ້ອງກັນ

ມະເຮງັນ້ີແມນ່ປິ່ນປວົຍາກ ແຕ່ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບຈາກ ໄວຣສັ ບີ (hepatitis 
B) ຊວ່ຍປ້ອງກັນໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີ. ສາໍລັບຂໍ້ມນູເພີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບພະຍາດອັກເສບຕັບ ໃຫເ້ບິ່ງບົດເຈັບທ້ອງ, 
ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ກາຝາກ ໜ້າທີ 17-19. 

ເພື່ອຫຼີກລຽ້ງພະຍາດກະດັນຕັບທີເ່ກີດຈາກເຫຼົ້າແມນ່ໃຫ້ຫຼີກລຽ້ງບ່ໍໃຫ້ກິນເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຫຼື້ 2 ຈອກຕໍ່ມື.້ 
ຖ້າທ່ານມີພະຍາດຕັບຢູແ່ລວ້ເຊັ່ນ: ພະຍາດອັກເສບຕັບ ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມໂີອກາດເປັນມະເຮງັຕັບໜ້
ອຍລົງໂດຍການບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ.

ຕັບ
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ມະເຮງັເຕົາ້ນມົ
ມະເຮງັເຕົ້ານົມເປັນມະເຮງັຊະນິດໜື່ງທີ່ພົບເລື້ອຍໃນຜູ້ຍິງ ແຕ່ຜູ້ຊາຍກໍສາມາດເປັນໄດເ້ຊັ່ນກັນ. 
ມະເຮງັເຕົ້ານົມ ຖ້າຫາກວ່າພົບໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມນ່ສາມາດປ່ິນປວົໄດ້ຢາ່ງມີປະສິດທິຜົນດ.ີ 
ການປິ່ນປວົແມນ່ລວມມີການຜ່າຕັດ, ການສາຍແສງ, ເຄມີບາໍບັດ, ການປິ່ນປວົດ້ວຍຮໂໍມນ ຫຼືການປິ່ນປວົປະ
ສມົປະສານກັນຂອງວິທເີຫຼົ່ານີ.້ 

ທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການກວດກາເຕົ້ານົມເພື່ອຊອກຫາກ້ອນ ຫຼືອາການສະແດງທີ່ຜິດປົກກະຕ.ິ 
ຕາມປົກກະຕິກ້ອນທີເ່ປັນມະເຮງັແມນ່ແຂງ, ບໍເ່ຈັບ, ຮູບຮາ່ງໜ້າພຽງບໍ່ລຽບ ແລະ ບໍເ່ຄື່ອນເໜັງ. 
ໃຫ້ກວດເຕົ້ານົມແຕ່ລະຂາ້ງ. ການກວດເພີ່ມເຕີມດ້ວຍ ເອັສ-ເຣ (ເອີ້ນວ່າ: ມມັໂມກຣາຟີ Mammography ຫຼື 
ອັລທຣາຊາວ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າກ້ອນນັ້ນໜ້າຈະເປັນມະເຮງັ ແຕ່ທ່ານອາດຕ້ອງການເອົາຊິ້ນສ່ວນໄປວໃິຈເພື່
ອຢັ້ງຢືນ. 

ບໍມ່ີການປະຕິບັດຫຍັງຫຼາຍເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮງັເຕົ້ານົມ, ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍ
ດຕໍ່ສຸຂະພາບ, ບໍ່ສູບຢາ, ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍຢາ່ງສະໝໍາ່ສະເໝີກໍຊວ່ຍໄດ.້ ການລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມ
ແມ່ກໍຍັງປ້ອງກັນໄດ້ບາງສ່ວນ.

ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ
ອາການສະແດງ

·· ເຈັບທ້ອງ

·· ນຳ້ໜັກຫຼຸດ

·· ກືນຍາກ

·· ຄຳພົບກ້ອນຢູ່ທ້ອງ

·· ຖ່າຍໜັກມີອາຈົມເປັນສີດຳ (ສາມາດຄ້າຍຄືຢາງປູທາງ)

ສາເຫດຂອງມະເຮງັກະເພາະອາຫານທີ່ພົບເລື້ອຍແມນ່ການຕເິຊື້ອ ເອັສ.ພໂີລໄຣ H.pylo-
ri ເຊີ່ງມນັເປັນເຊື້ອ ແບັກທເີຣັຍ ສ່ວນໃຫ່ຍທີເ່ຮັດໃຫເ້ກີດບາດແຜກະເພາະ-ລາໍໄສ້ (ເບິ່ງບົດ ເຈັບທ້ອງ, 
ຖອກທ້ອງ ແລະ ແມ່ກາຝາກ ໜ້າ 12). ເມື່ອເຊືອ້ເອັສ.ພໂີລໄຣ H.pylori ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຽ່ງທີ່ຈະເກີດມະເຮັ
ງກະເພາະອາຫານຫຼາຍຂື້ນ ສິ່ງອື່ນໆກເໍພີ່ມໂອກາດໃຫເ້ປັນມະເຮງັຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນ: ການສູບຢາ, ການກິນຊີ້ນທີ່
ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດຈາກໂຮງງານຫຼາຍ, ຊີ້ນທີເ່ປັນສແີດງ, ອາຫານປະເພດທອດ ແລະ ອາຫານທີ່ໝັກ ຫຼື 
ແຊເ່ກືອ.

ມະເຮງັກະເພາະອາຫານສ່ວນໃຫ່ຍແມນ່ຍາກທີ່ຈະປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍໄດ.້ ການປ້ອງກັນມະເຮງັຊະນິດນີແ້ມນ່ເ
ປັນເລື່ອງທີ່ດີຫຼາຍ. ການກິນໝາກໄມ,້ ຜັກດິບ ແລະ ອາຫານຈໍາພວກເມັດພືດທຸກວັນກໍປ້ອງກັນມະເຮງັກະເພ
າະອາຫາກໄດ້ບາງສ່ວນ.

ການກວດກາເຕົ້ານົມໃຫ້ລະອຽດແມນ່ໃຊເ້ວລາຫຼາຍນາທ.ີ 
ຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະກວດນວດເຕົ້ານົມແ
ຕ່ລະຂ້າງແຮງໆ ແລະ ລະອຽດແຕ່ລະຈຸດກ່ອນທີ່ຈະຢາ້ຍໄປອີ
ກຈຸດ. ລູບຄໍາຫາສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕເິຊັ່ນ: ກ້ອນ, ຄວາມໜ້າ ຫຼື 

ສີທີ່ມີການປຽ່ນແປງ. ປະຕິບັດແບບນີ້ທົ່ວເຕົ້ານົມ ແລະ ກ້ອງແຂນ.
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ມະເຮງັຕ່ອມລກູໝາກ
ຜູ້ຊາຍແມນ່ມີຕ່ອມລູກໝາກ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງດ້ານລຸມ່ຂອງພົກຍຽ່ວ, ຕ່ອມນີ້ຈະໃຫ່ຍຂື້ນຕາມອາຍຂຸອງຄົນ. 
ມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກຂະຫຼາຍຕົວຊ້າໆ ແລະ ມນັສາມາດໃຊເ້ວລາຫຼາຍປີທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃຫ່ຍຂື້ນພຽງພໍທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕ່າງໆ. ຄືກັນກັບມະເຮງັອື່ນໆ ການປິ່ນປວົມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກແມນ່ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດເມື່ອພົ
ບມະເຮງັໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ເຖິງວ່າມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກໄດແ້ຜ່ລາມແລວ້ກໍຍັງສາມາດປິ່ນປວົໄດ.້ ມະເຮງັຕ່
ອມລູກໝາກແມນ່ພົບຫຼາຍໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ແລະ ຜູ້ຊາຍສູງອາຍຸທີເ່ປັນມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກ
ມຊີວີິດຢູໄ່ດ້ຈົນກະທັງພວກເຂາົເສຍຊວີິດ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມນ່ເສຍຊວີິດຈາກສາເຫດອື່ນ.

ອາການສະແດງ

ມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ. ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນມະເຮງັຕ່ອມ
ລູກໝາກຈົນກະທັ້ງກວດພົບໃນເວລາກວດສຸຂະພາບ. 

ອາການສະແດງທີ່ພົບເລື້ອຍແມນ່ບັນຫາກຽ່ວກັບການຍຽ່ວ ແຕ່ອາການນີ້ກໍສາມາດພົບເລື້ອຍໃນກໍລະນີທີ່ຕ່
ອມລູກໝາກໃຫ່ຍທີ່ບໍແ່ມນ່ມະເຮງັ ເຊິ່ງພົບເລື້ອຍໃນຜູ້ສູງອາຍ.ຸ

ເຫດຜົນທີໃ່ຫໄ້ປພົບແພດ:

·· ຍ່ຽວຍາກ ຫຼື ກັ້ນ/ອົດຍ່ຽວຍາກ

·· ຍ່ຽວຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍາມກາງຄືນ

·· ເຈັບ ຫຼືແສບອອກຮ້ອນເວລາຍ່ຽວ

·· ມີເລືອດອອກທາງນຳ້ຍ່ຽວ ຫຼືເລືອດອອກນຳນຳ້ອະສຸຈິ

·· ເຈັບທາງໃນແອວທາງລຸ່ມດ້ານໃນ, ທ້ອງ, ສະໂພກ ຫຼືທ້ອງນ້ອຍ ເລື້ອຍໆ

ການກວດເລືອດທີເ່ອີ້ນວ່າ ພີ-ເອສ-ເອ PSA ສາມາດໃຊຊ້ວ່ຍຄົ້ນຫາມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກ. ຄາ່ຂອງ ພີ-
ເອສ-ເອ PSA ສູງອາດບົ່ງບອກວ່າເປັນມະເຮງັ ແຕ່ມນັກໍສາມາດເປັນຍ້ອນວ່າທ່ານມີຕ່ອມລູກໝາກໃຫ່ຍ ຫຼື 
ຕ່ອມລູກໝາກຕິດເຊືອ້ (ເບິ່ງບົດຍຽ່ວຍາກ, ກໍາລັງຂຽນຢູ່).

ການປິ່ນປວົ

ວິທີການປິ່ນປວົມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກ (ຜ່າຕັດ, ສາຍແສງ, ເຄມີບໍາບັດ, ການປິ່ນປວົດ້ວຍຮໂໍມນ ຫຼື ການ
ປິ່ນປວົຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວິທີການເຫຼົ່ານີ)້ ຈະຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຈຸລັງມະເຮງັ, ມີການແຜ່ລາມ, ອາຍຸ ແລະ 
ສຸຂະພາບໂດຍທົ່ວໄປຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບຄວາມພໃໍຈຂອງທ່ານ. ມະເຮງັຕ່ອມລູກໝາກບາງຊະນິດຂະຫາຍຕົວ
ຊ້າ ວິທີການປິ່ນປວົກໍຄືການຕິດຕາມເປັນປະຈໍາ.
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ມະເຮງັຜິວໜັງ
ມະເຮງັຜິວໜັງແມນ່ພົບເລື້ອຍໃນຄົນຜິວບາງ ແລະ ພົບໜ້ອຍໃນຄົນຜິວດໍາ 
ແຕ່ມນັກໍສາມາດພົບໄດ້ກັບທຸກຄົນ.  ມນັພົບຫຼາຍໃນຜູໃ້ຫ່ຍທີ່ຖືກແດດໃໝ້ຫຼາຍຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ.

ມະເຮງັຜິວໜັງມີ 2 ຊະນິດໃຫ່ຍ. ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດ ບໍແ່ມນ່ເມລາໂນມາ non-melanoma 
ເຊິ່ງເປັນຊະນິດທີ່ພົບຫຼາຍ ມນັປິ່ນປວົງ່າຍເນື່ອງຈາກວ່າມນັຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ແລະ ຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພ
າບສາມາດຕັດອອກໄດ.້ ອີກຊະນິດໜື່ງເອີ້ນວ່າ: ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma ເປັນມະເຮງັ
ຜິວໜັງທ່ີອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. 

ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດ ບໍແ່ມນ່ເມລາໂນມາ non-melanoma ສ່ວນຫຼາຍ
ເບິ່ງແລວ້ມນັຄາ້ຍຄືກ້ອນສແີດງ ຫຼືສີບວົທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຊາ້ໆ, ມອີາການເຈັບ 
ຫຼືຕົກສະເກັດເທິງໃບໜ້າ ຫຼືຢູ່ບ່ອນອື່ນໆຂອງຜິວໜັງ. ຕາມປົກກະຕິ ສິ່ງເຫຼົ່ານີແ້ມນ່
ຄວນຕັດອອກຖ້າຫາກວ່າມນັຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ ເນື່ອງຈາກວ່າມນັສາມາດຂ
ະຫຍາຍເຂົາ້ໄປທາງໃນຮາ່ງກາຍ. 

ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma ແມນ່ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດໜື່ງ
ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແລະ ອັນຕະລາຍ ແລະ ກໍຄວນໄດ້ຮັບການປ່ິນປວົທັນທ.ີ ເບື້ອງຕົ້

ນແມນ່ໃຫ້ຕັດບໍລເິວນທີເ່ປັນມະເຮງັອອກ. ການປິ່ນປວົອື່ນໆອາດຈໍາເປັນຖ້າຫາກວ່າມະເຮງັໄດແ້ຜ່ລາມໄປຫາ
ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮາ່ງກາຍ. 

ອາການສະແດງຂອງມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma

ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດ ເມລາໂນມາ melanoma ແມນ່ມຮີູບຮາ່ງແຕກຕ່າງຈາກໄຝເຊິ່ງແຕກຕ່າງທາງດ້ານ 1 
ຫຼືຫຼາຍລັກສະນະເຫຼົ່ານີ:້

ຮູບຮາ່ງບ່ໍລຽບ, ຮູບຮາ່ງຜິດປົກກະຕິທີ່ບໍເ່ປັນວົງ ຫຼື ບໍ່ຄືໜ່ວຍໄຂ່

ໜ້າພຽງ ຫຼືຂອບບໍ່ລຽບ

ມີຫຼາຍສີຢູ່ໃນໄຝອັນດຽວກັນ

ຂະໜາດ, ສີ ຫຼື ຮູບຮາ່ງມີການປ່ຽນແປງ

 

ການປ້ອງກັນ

ປ້ອງກັນເດັກໂດຍສະເພາະແມນ່ເດັກທີ່ມສີີຜິວຂາວໃຫໃ້ສ່ໝວກ, 
ນຸ່ງເຄື່ອງປົກຄມຸແຂນ ແລະ ຂາ ພ້ອມກັບທານໍາ້ຢາກັນແດດ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ທາງນອກບາ້ນ ໃຫ້ປົກຄມຸຜິວໜັງຂອງທ່ານ 
ແລະ ໃສ່ໝວກ. 
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ມະເຮງັ ຄາໂປຊີ Kaposi’s sarcoma
ມະເຮງັຜິວໜັງຊະນິດໜື່ງທີເ່ກີດນໍາຄົນທີ່ຕິດເຊືອ້ ເອັສ-ໄອ-ວີ HIV ແມນ່ມະເຮງັ ຄາໂປຊີ Kaposi’s sarco-
ma ເຊິ່ງມນັເປັນແຜ່ນສແີດງ, ນໍາ້ຕານ ຫຼືສມີວ້ງຢູ່ທາງໃນປາກ ຫືຼພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮາ່ງກາຍ. 

ອາການສະແດງ

ເປັນແຜ່ນທີ່ບໍເ່ຈັບ, ມລີັກສະນະບວມຊໍາ້ອ້ອມຮອບ ຫຼືຢູ່ທາງໃນປາກ ຫຼືຢູ່ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮາ່ງກາຍ. 
ແຜ່ນນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼືມີອາການເຈັບເວັ້ນເສຍແຕ່ມນັເປັນບາດເປີດ. 

ການປິ່ນປວົ

ໃຫໄ້ປພົບຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼືທ່ານໝໍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກຽ່ວກັບ ເອັສ-ໄອ-ວີ HIV. 
ຢາປິ່ນປວົ ເອັສ-ໄອ-ວີ ປ້ອງກັນການເກີດມະເຮງັຊະນິດນີໃ້ນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ເອັສ-ໄອ-ວີ ແລະ 
ການເລີມ່ໃຫ້ຢາປ່ິນປວົເອັສ-ໄອ-ວີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດບໍໃ່ຫ້ຮາ້ຍແຮງຂື້ນ. ບາງຄັ້ງມະເຮງັຊະນິດນີ້ກໍປິ່ນປົ
ວດ້ວຍເຄມີບາໍບັດ ຫຼືຢາອື່ນໆ.  

ມະເຮງັໃນເດັກນ້ອຍ
ມະເຮງັໃນເດັກແມນ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບ. ມະເຮງັທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເດັກແມນ່ມະເຮງັເມັດເລືອດຂາວ Leu-
kemia ຫຼືມະເຮງັສະໝອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ມະເຮງັທີ່ພົບໃນເດັກນ້ອຍແມນ່ປິ່ນປວົໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ຫາຍຂາດຫຼາຍກວ່າມະເຮງັໃນຜູ້ໃຫ່ຍ. 

ມະເຮງັໃນເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫ່ຍແມນ່ຮູໄ້ດ້ຍາກ. ຕາມປົກກະຕິອາການສະແດງແມນ່ບໍ່ຊດັເຈນເຊັ່ນວ່າ
ມນີໍາ້ໜັກຫຼຸດ, ເຈັບຫົວພ້ອມກັບມີອາການຮາກໃນຕອນເຊົ້າ, ມອີາການບວມແກ່ຍາວ ຫຼເືຈັບ, ໄຂແ້ກ່ຍາວ 
ຫຼືມີປາ່ມຊໍາ້ ຫຼເືລືອດອອກຜິດປົກກະຕ.ິ ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນອາການສະແດງຂອງບັນຫາອື່ນໆໄດ້ - 
ບາງຢາ່ງເປັນອາການທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼືບໍ່ຮຸນແຮງກໄໍດ.້ ຖ້າຫາກວ່າເດັກມີບັນຫາສຸຂະພາບເປັນເວລາດົນ ລາວຄວນ
ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບກັບຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. 

ມະເຮງັຕ່ອມນ�າເ້ຫຼືອງ ເບີກິດ Burkitt’s lymphoma
ມະເຮງັທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເດັກມແມນ່ມະເຮງັຕ່ອມນໍາເ້ຫຼືອງ ເບີກິດ Burkitt’s lympho-
ma ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ່ ອາຟຣິກາ. ມນັເລີມ່ມີກ້ອນຢູ່ໃບໜ້າ, ຢູເ່ທິງ ຫຼືລຸມ່ຄາງກະໄຕ. 
ບໍ່ຄືກັບພະຍາດໝາກເບີດ ຫຼືຕ່ອມນໍາເ້ຫຼືອງທີໃ່ຄ່ສ່ວນໃຫ່ຍຈາກເຊືອ້ ເອັສ-ໄອ-ວີ ນັ້ນ, 
ມນັເປັນແຕເ່ບື້ອງໃດເບື້ອງໜື່ງ ແລະ ມນັກໃໍຄ່ຂື້ນຢາ່ງໄວ. ມນັສາມາດໃຫ່ຍຂື້ນເປັນສອງເທົ່
າພາຍໃນ 1 ມື.້ ມັນບໍເ່ຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບ ພຽງແຕ່ວ່າມນັເຮັດໃຫ້ຢູ່ຍາກ. ສ່ວນໃຫ່ຍແຂວ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ມນັຈະຖືກຍູ້ 
ຫຼືຄອນ. ມນັສາມາດເຮັດໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຜິດວ່າມນັເປັນຝີຢູແ່ຂວ້. 

ມະເຮງັຕ່ອມນໍາເ້ຫຼືອງ ເບີກິດ Burkitt’s lymphoma ແມນ່ປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບາໍບັດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົ
ວໃນໄລຍະຕົ້ນແລວ້ ຕາມປົກກະຕິມນັກໄໍດ້ຜົນດ.ີ 
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ຖ້າທາ່ນເປນັມະເຮງັ
ການທີ່ພົບວ່າທ່ານເປັນມະເຮງັແມນ່ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈທີ່ຈະບອກວ່າມນັເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ມນັກໍມີ
ບາງສິ່ງທີ່ຈະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຕໍ່ສູ້ກັບມະເຮງັ 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. 

ການສົ່ງເສມີສຸຂະພາບໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ການສົ່ງເສມີການເປັນຢູ່ທີ່ດີຕ້ອງເປັນຈຸດໃຈກາງໃຫ້ທຸກໆການປິ່ນ
ປວົມະເຮງັ. 

ການຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານເປັນມະເຮງັ, ການເຂົາ້ຮັບການປິ່ນປວົ ແລະ ການຍອມຮັບວ່າທ່ານບໍ່ສະບາຍເປັນຄວ
າມຮູ້ສຶກທີ່ຍາກຫຼາຍ. ຄວາມຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະ ກັງວົນແມນ່ເລື່ອງປົກກະຕ.ິ ການເບິ່ງແຍ່ງສະພາບຈິດໃຈ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຈັບເປັນແມນ່ມີຄວາມສາໍຄັນເທົ່າກັບການປິ່ນປວົຮາ່ງກາຍ ຫຼືປິ່ນປວົດ້ວຍຢາ. 
ມີຫຼາຍວິທີການທ່ີຈະຊວ່ຍ.

·· ໃຊ້ເວລາກັບຄົນຮັກ

··  ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ 
ຄວາມຢ້ານກັບຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ

··  ສູດມົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆກັບກຸ່ມສາສະ
ໜາຂອງທ່ານ.

··  ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ. 

··  ຜ່ອຍຄາຍກັບດົນຕີ, ການນັ່ງສະມາທິ ແລະ 
ການອອກກຳລັງກາຍເບົາໆ.

ສາໍລັບຂໍ້ມນູວິທີການຊວ່ຍກຽ່ວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຊືມເສົາ້ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນ ໃຫເ້ບິ່ງບົດ ສຂຸະພາບຈິດ 
(ກໍາລັງຂຽນຢູ່). 
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ຜູໃ້ຫ້ບ�ລກິານດາ້ນສຂຸະພາບສາມາດຊວ່ຍກຽ່ວກັບມະເຮງັຂອງທາ່ນ
ຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປວົມະເຮງັ 
ພ້ອມທັງແບ່ງປັນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໆ..

ໃຫ້ຊວ່ຍຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັ ແລະ ຄອບຄົວເຂາົເຈົ້າ:

·· 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. 

ປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ກຽ່ວກັບມະເຮງັ ແລະ ການປ້ອງກັນມະເຮງັ

··  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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··

ການບນັເທາົອາການເຈັບຮນຸແຮງຂອງມະເຮງັ
ອາການເຈັບຂອງມະເຮງັອາດມາຈາກມະເຮງັເອງ ຫຼືມາຈາກການປິ່ນປວົ. ຕົວຢາ່ງ: ຄົນທີ່ຮັບການປິ່ນປວົດ້ວຍ
ເຄມີບາໍບັດອາດມີອາການເຈັບປາກ.

ເມື່ອໃດທີ່ມະເຮງັຮາ້ຍແຮງຂື້ນ ອາການເຈັບທີເ່ກີດຈາກມະເຮງັກໍຍິ່ງແຮງຂື້ນ. ຢາແກເ້ຈັບທີ່ອອກລິດແຮງ 
(ເຊັ່ນ: ມໍຟິນ morphine ຫຼໂືຄເດອີນ codeine) ຫຼຸດອາການເຈັບໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຢາເຫຼົ່ານີ້ອາດ
ຈະໄດເ້ພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆຈາກໜ້ອຍຫາຫຼາຍຈົນໄດ້ຜົນດ.ີ 

ເນື່ງຈາກວ່າມນັເປັນຢາທີເ່ຮັດໃຫ້ຕິດ ແລະ ເປັນຢາທີ່ອອກລິດແຮງມນັຈຶ່ງບໍມ່ີທົ່ວໄປ. ລັດຖະບານ ແລະ 
ແມ້ກະທັ້ງວ່າຜູໃ້ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮູຈ້ັກມນັດີກໍຍັງຈໍາກັດການໃຊເ້ພື່ອຢາ້ນບໍໃ່ຫໃ້ຊໃ້ນທາງທີ່ຜິດ 
ຫຼເືຮັດໃຫ້ຕິດ. ຢາເຫຼົ່ານີເ້ຮັດໃຫ້ບໍ່ທຸກທົນກັບມະເຮງັ ແລະ ການເຈັບເປັນຊາໍເຮື້ອອື່ນໆ. ຢາເຫຼົ່ານີແ້ມນ່ຈັດຢູ່ໃນ
ລາຍການຢາທີ່ສໍາຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ແຕ່ມນັກໍຕ້ອງການຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຢາເຫຼົ່ານີ້ມໄີວ້ສາໍ
ລັບຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັ ແລະ ອາການເຈັບທີ່ຮຸນແຮງຈາກການເຈັບເປັນອື່ນໆ. ພວກເຮາົຄວນເຮັດວຽກຕໍ່ສູ້ກັບບັ
ນຫາຂອງຢາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຮູໄ້ວ້ວ່າໃຊເ້ພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຄົນ. 

ວິທີການອື່ນໆທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບຈາກມະເຮງັ ຫຼືຈາກການປ່ິນປວົມະເຮງັປະກອບດ້ວຍການປັກເຂັມ, 
ການນວດ ແລະ ການບາໍບັດຮາ່ງກາຍ.

ການເບິ່ງແຍງໄລຍະສຸດທາ້ຍຂອງຊວີິດ
ມມີະເຮງັຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ເຊິ່ງມນັບໍຂ່ື້ນກັບວ່າທ່ານອາໃສຢູ່ໃສ 
ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍເງີນຫຼາຍປານໃດ. ໃນເມື່ອມນັຈະບໍເ່ຮັດໃຫ້ມະເຮງັຫາຍຂາດໄດ,້ ຄວາມຄິດທາງບວກຈະ
ຊວ່ຍເພີ່ມຄວາມຄິດດ້ານຈິດໃຈ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນມະເຮງັ 
ແລະ ຄົນຮັກຂອງລາວມຊີວີິດທີ່ດີຂື້ນ. ການທີ່ມີຄວາມຄິດທີ່ດີສ
າມາດຊວ່ຍໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງເພື່ອຢູ່ຜ່ານແຕ່ລະມືໄ້ປໄດ້ 
ເຖິງແມວ້່າລາວຈະຮັບການປິ່ນປວົ ຫຼືບໍໄ່ດ້ຮັບການປິ່ນປວົຢູ່
ກໍຕາມ. 

ສາໍລັບມະເຮງັທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ 
ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຖິງເວລາທີເ່ດັນຊດັທີ່ຄົນຈະເສຍຊວີິດ. 
ເມືອເກີດເຊັ່ນນີ້ ໃຫ້ຊວ່ຍຄົນທີເ່ປັນມະເຮງັ ແລະ ຄົນຮັ
ກຂອງລາວໃຫເ້ຂ້ົາໃຈກຽ່ວກັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂື້ນພ້
ອມກັບໃຫ້ທໍາໃຈໄວ.້ ເຕືອນໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າທ່ານຈະຢູ່ກັບລ
າວໃນຕອນທີ່ລາວຍັງມຊີວີິດຢູ່ ພ້ອມກັບຕອນທີ່ລາວກໍາ
ລັງຈະເສຍຊວີິດ. ລາວອາດຕ້ອງການຢາແກ້ອາການເຈັບ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດ້ວຍຄວາມຮັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະບ
າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໃນຂະນະທີກໍາລັງຈະເສຍຊວີິດ. ເບິ່ງບົດ ການເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍ (ກໍາລັງຂຽນຢູ່) ເພີ່
ມກຽ່ວກັບການເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ຈະເສຍຊວີິດ. 
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ມະເຮງັສວ່ນໃຫ່ຍແມນ່ສາມາດປອ້ງກັນໄດ້
ຫຼາຍໆສີ່ງອາດເປັນສາດເຫດຂອງມະເຮງັ ແລະ ຕາມປົກກະຕແິລ້ວແມນ່ບໍມ່ວີິທີຮູໄ້ດ້ວ່າສິ່ງໃດສິ່ງໜື່ງທີເ່ປັນສາ
ເຫດຂອງມະເຮງັຂອງຄົນຜູ້ໜື່ງຍົກເວັ້ນແຕ:່

·· ມະເຮັງປອດຕາມປົກກະຕິແມ່ນມີສາເຫດຈາກການສູບຢາ (ເບີ່ງໜ້າ 10).

·· ມະເຮັງປາກມົດລູກຕາມປົກກະຕິມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ (ເບິ່ງໜ້າ 12).

ມະເຮງັຊະນິດອື່ນໆສ່ວນໃຫ່ຍແລວ້ມສີາເຫດຈາກຫຼາຍຢາ່ງຮ່ວມກັນຈາກການສາໍພັດກັບຫຼາຍໆສິ່ງທີ່ມີຜົນ
ອັນຕະລາຍສະເພາະ. 

ໃນເມື່ອເຮາົບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນມະເຮງັທຸກຊະນິດໄດ້ ພວກເຮາົຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມສຽ່ງຂອງພວກເຮາົຈາກ
ມະເຮງັໄດໂ້ດຍຈໍາກັດສິ່ງທີເ່ຮັດໃຫເ້ກີດມະເຮງັສ່ວນໃຫ່ຍນັ້ນ.

ຫຼີກລຽ້ງການສູບຢາ ແລະ ຄວນັ

··  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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23ມະເຮັງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້



ດືມ່ເຫຼົາ້ໜ້ອຍລົງ
ການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຫຼື 2 ຈອກຕໍ່ມືເ້ຮັດໃຫ້ມໂີອກາດເປັນມະເຮງັ
ຫຼາຍຊະນິດ. ມະເຮງັເຕົ້ານົມ, ມະເຮງັຕັບ, ມະເຮງັກະເພາະອາຫານ, 
ມະເຮງັລໍາໄສ,້ ມະເຮງັປາກ ແລະ ມະເຮງັຮູຄໍ ທັງໝົດນີ້ອາດສາໍພັນກັບ
ການດື່ມເຫຼົ້າ.  ການດື່ມເຫຼົ້າໜ້ອຍສາມາດມເີງີນເຫຼືອໄວ້ຊື້ອາຫານ ແລະ 
ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສາໍລັບຄອບຄົວ. ເບ່ິງບົດ ຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ 
(ກໍາລັງຂຽນຢູ່) ເພີ່ມກຽ່ວກັບວິທເີຊາົດື່ມເຫຼົ້າ. 

 

ຫຼີກລຽ້ງ ແລະ ປິນ່ປວົການຕິດເຊືອ້

··  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.

ອາຫານທີ່ດເີຮດັໃຫ້ມສີຂຸະພາບດີ
ພຶດຕິກໍາການກິນສາມາດມສີ່ວນປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານມະເຮງັ. ການກິນເມັດພືດ, ຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກໆມື້
ຊວ່ຍປ້ອງກັນມະເຮງັຕ່າງໆ ແລະ ການເຈັບເປັນອື່ນໆ. ການເກັບຮັກສາເມັດພືດ ແລະ ຖົ່ວໃນສະຖານທີ່ມີບ່ອນ
ລະບາຍອາກາດປ້ອງກັນບໍໃ່ຫ້ມນັເນົ່າຈາກເຊືອ້ເຫັດທີເ່ຮັດໃຫເ້ປັນມະເຮງັຕັບ. ໃນບົດອາຫານທີ່ດເີຮັດໃຫ້ມສີຸຂ
ະພາບດ.ີ ເບິ່ງໜ້າ 13 ສາໍລັບວິທີກິນອາຫານທີ່ດເີຖິງແມວ້່າທ່ານມເີງີນໜ້ອຍ ແລະ ໜ້າ 31-32 ສາໍລັບວິທີກາ
ນເກັບຮັກສາຜົນເກັບກຽ່ວໄດ້ຢາ່ງປອດໄພ.

ການເຂົາ້ເຖິງການເບິ່ງແຍງສຂຸະພາບ
ເມື່ອຜູ້ຄົນເຂົາ້ເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ດີ ພວກເຂາົກໍມສີຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ ແລະ 
ປ້ອງກັນມະເຮງັໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.  ການເຂົາ້ເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຍັງຊວ່ຍໃຫ້ກວດພົບມະເຮງັໄດໃ້ນໄລຍະເບື້
ອງຕົ້ນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປົິ່ນປວົໄດ້ຮັບຜົນສາໍເລັດ. 
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ຫຼີກລຽ້ງການສ�າພັດກັບສານເຄມີ
ສານເຄມເີປັນຈໍານວນພັນຖືກສາ້ງຂື້ນ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປ່ອຍ
ໄປສູ່ອາກາດທີ່ພວກເຮາົຫາຍໃຈເອົາ, ນໍາ້ທີ່ພວກເຮາົດື່ມ ແລະ ອາຫານທີ່ພວກເຮາົກິນ. ສານເຄມີບາງຢາ່ງເປັ
ນຜົນຮາ້ຍຕໍ່ຮາ່ງກາຍຂອງພວກເຮາົເຊິ່ງເຮັດໃຫເ້ປັນ ຫຼືມສີ່ວນເຮັດໃຫເ້ປັນມະເຮງັ. ສິ່ງໜ້າເສຍດາຍກໍຄື ມນັບໍ່
ມີກົດໝາຍທີ່ລະບໄຸວ້ວ່າສານເຄມີຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າມີຄວາມປອດໄພກ່ອນທີ່ມນັຈະຖືກນໍາໃຊ.້ ດັ່ງນັ້ນ ເຮາົມັກຈະ
ພົບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງສານເຄມເີຫຼົ່ານັ້ນຊາ້. ການນໍາໃຊສ້ານເຄມເີພີ່ມຂື້ນໃນທົ່ວໂລກແມນ່ເຫດຜົນໜື່ງທີເ່
ຮັດໃຫ້ອັດຕາການເປັນມະເຮງັກໍາລັງເພີ່ມຂື້ນ.

ວິທີການຕ່າງທີ່ສາໍຄັນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ ແລະ ມະເຮງັປະກອບດ້ວຍ:

·· 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. 

ເມືອ່ພວກເຮາົເຫັນຄນຸຄາ່ຂອງຊວີດິມະນຸດຫາຼຍກວາ່ຜົນກ�າໄລ ມະເຮງັກ�ຈະຫຼຸດໜ້ອຍລງົ.  

ມນົລະພິດຈາກອຸດສາຫະກໍາມີທາງເຂົ້າໄປໃ
ນຮາ່ງກາຍຂອງພວກເຮາົ. ການຢຸດມນົລະພິ

ດຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫເ້ປັນມະເຮງັໜ້ອຍລົງ. 
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