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ພະຍາດເບົາຫວານ
ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຫັຍງ?
ເມື່ອພວກເຮົາກິນອາຫານ ພວກເຮົາຈະໄດ້ທາດນ�ຳ້ຕານເຂົາໃນກະແສເລືອດ. ທາດນ�ຳ້ຕານນີເ້ ອີ້ນວ່າ:
ທາດນ�ຳ້ຕານ ກູລໂກສ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກໍນ�ຳໃຊ້ນ�ຳ້ຕານນີເ້ ພື່ອເປັນພະລັງງານທີເ່ ຮົາຕ້ອງການ.
ອາຫານຫວານປ່ຽນໄປເປັນ ກູລໂກສ ແຕ່ອາຫານອື່ນໆກໍເຊັນດຽວກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານຈ�ຳພວກທາ
ດແປ້ງເຊັ່ນ: ເຂົາ
້ , ສາລີ, ມັນ, ມັນຝຣັງ ແລະ ເຂົາ
້ ຈີ່ ຫຼືອາຫານອື່ນໆທີເ່ ຮັດຈາກເຂົາ
້ ສາລີ.
ພະຍາດເບົາຫວານໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນກະແສເລືອດຫຼາຍເກີນໄປ.
ເມື່ອເປັນພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວ ທາດນ�ຳ້ຕານທີ່ສູງໃນເລືອດນັ້ນແທນທີ່ຈະໃຫ້ພະລັງງານ ຊ�ຳ້ພັດເປັນສາເຫ
ດເຮັດໃຫ້ທ�ຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ.

ຊີມເຂົ້າຈີ່ຂາວເບິ່ງ. ທ່ານຮູໄ້ ດ້ບໍ່ວ່າລົດຊາດ
ມັນຫວານຊ�ຳໃ່ ດ?

ຊະນິດຂອງພະຍາດເບົາຫວານທີ່ພົບເລື້ອຍເອີ້ນວ່າ: ເບົາຫວານຊະນິດທີ 2. ເບົາຫວານຊະນິດທີ
2 ແມ່ນມີສາເຫດຫຼັກມາຈາກການບໍ່ອອກກ�ຳລັງ ກາຍພຽງພໍ, ກິນອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາ
ບໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ອາຫານກະປ໋ອງ, ມີຄວາມກັງວົນ ຫຼື
ຕຶງ ຄຽດຫຼາຍ ແລະ ບໍມ
່ ີຄວາມສົມດູນໃນການດ�ຳລົງຊີວິດ. ພະຍາດເບົາຫວານເປັນພະຍາດຊ�ຳເຮື້ອ
ໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດດີຂື້ນ ແລະ ກໍຮາ້ ຍແຮງລົງໄດ້ແຕ່ມນ
ັ ເປັນພະຍາດທີ່ປວ
ົ ບໍ່ຫາຍຂາດ.
ເພື່ອໃຊ້ຊວ
ີ ິດກັບພະຍາດເບົາຫວານໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບທີ່ດແ
ີ ມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມທ
າດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ. ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນມີຄວາມອັນຕະລາຍເພາະວ່າພາວະທີ່ທາດນ�ຳ້ຕານສູງໃນ
ເລືອດນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເຊັນ: ຕາບອດ, ສູນເສຍແຂນ-ຂາ, ເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ,
ອຸບັດຕິເຫດເສັນ
້ ເລືອດໃນສະໝອງ ຫຼເື ສຍຊີວິດໄດ້. ເມື່ອທ່ານຮັກສາທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໃຫ້ປົກກະຕິໄດ້ ບັນ
ຫາເຫຼົ່ານີ້ກໍສາມາດຫຼີ້ກລ້ຽງໄດ້ ແລະທ່ານກໍສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີແ
່ ຂງແຮງ. ສິ່ງນີເ້
ອີ້ນວ່າການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ເມືອ
່ ທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ທ່ານສາມາດມີສຂ
ຸ ະພາບທີ່ດໄີ ດ້ບ?
ໍ່
ຢາ ແລະ ການປິ່ນປົວທາງການແພດແມ່ນບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ແຕ່ຄົນ
ທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດມີສຸຂະພາດທີ່ດີ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຮຽນຮູ້ພະຍາດນີ້ ແລະ ເບິ່ງແຍ່ງ,
ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງ ທີ່ສຳ
� ຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະປະຕິບັດແມ່ນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ,
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ຮັກສາແຂ້ວ ແລະ ເຫງືອກໃຫ້ສະອາດ, ເບິ່ງແຍງຕີນໃຫ້ດ,ີ ຊອກຫາວິທເີ ພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ຕຶງ ຄຽດ ແລະ ພັກ ຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ. ໃນບາງກໍລະນີກໍຕ້ອງການໃຊ້ຢາປິ່ນປົວເຊັນດຽວກັນ.
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍທີ່ຈະບອກກັ ບຄອບຄົວຂອ
ງຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບກໍ ປິ່ນປົວ
ພະຍາດເບົາຫວານຄືກັນ ໂດຍເຕົ້າໂຮ
ມຜູ້ຄົນເປັນກຸ່ມເພື່ອສອນໃຫ້ ພວກເຂົາ
ຮຽນຮູ້ພະຍາດທີ່ພວກເຂົາກ�ຳລັງເປັນຢູ່
ພ້ອມທັງ ປິ່ນປົວຕົວເອງ. (ເບິ່ງ ໜ້າ 29)

ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຂົາເຫັນແລ້ວວ່າຂ້ອຍຮູ້ສືກດີຂນ
ື້
ແລະ ພວກເຂົາກໍເຂົາ
້ ໃຈວ່າການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳການ
ກິນກໍຊວ
່ ຍໃຫ້ສຸຂະພາບພວກເຂົາດີຂນ
ື້ ເຊັນດຽວກັນ.

ອາການສະແດງຂອງພະຍາດເບົາຫວານ.
ອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນສະແດງອອກບໍ່ຊດ
ັ ເຈນ. ບາງຄັ້ງມັນອາດຈະບໍມ
່ ີອາການຫຍັງເ
ລີຍ. ສະນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນ.
ອາການສະແດງທີ່ອາດຈະມາຈາກພະຍາດເບົາຫວານ

··ຫິວນຳ້
··ຍ່ຽວຫຼາຍ
··ສາຍຕາມົວ
··ບໍ່ມີເຫື່ອມີແຮງ ຫຼື ເມື່ອຍງ່າຍ
··ເປັນບາດແຜທີ່ຫາຍດີຊ້າ
··ຮູ້ສຶກມືນຕີນທັງສອງເບື້ອງ
··ສຳລັບຜູ້ຍິງແມ່ນຕິດເຊື້ອເຫັດເປັນໆຫາຍໆ
ອາການເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນພົບຫຼາຍໃນບັນຫາພະຍາດອື່ນໆ ສະນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄົນທີ່ມແ
ີ ຕ່ອາການ
ເຫຼົ່ານີເ້ ປັນພະຍາດເບົາຫວານ ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ກວດເລືອດເພື່ອຢັ້ງຢືນ. (ເບີ່ງ ໜ້າ 12-10)
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ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຫັຍງ?

ອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍ
ເມື່ອທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້

··ຫິວນຳ້ແຮງ
··ອ່ອນເພຍຫຼາຍ ແລະ ງ້ວງ ຫຼືສັບສົນ
··ຫິວເຂົ້າ
··ນຳ້ໜັກຫຼຸດເຖິງວ່າຈະກິນອາຫານໄດ້ພຽງພໍກໍຕາມ
ຄົນທີ່ມີອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການກ
ວດ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງໄວ. ຄົນເຈັບສາມາດເສຍຊີວິດຈາກພາວະທີ່ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼາຍ
ຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ເບິ່ງ ບົດພາວະນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ. (ໜ້າ 32)

ບັນຫາທີເ່ ກີດຈາກພະຍາດເບົາຫວານທີ່ບໄໍ່ ດ້ຮັບການປິນ
່ ປົວ
ຖ້າພະຍາດເບົາຫວານບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼືຫຼາຍປີ, ພາວະທາດນ�ຳ້ຕານສູງໃນເ
ລືອດສາມາດທ�ຳລາຍອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ທ�ຳລາຍເສັນ
້ ປະສາດ ແລະ ເສັນ
້ ເລືອດ. ສິ່ງນີເ້ ຮັດໃຫ້ເ
ກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ມີການທ�ຳລາຍຢ່າງຖາວອນ ຫຼືຈົນກະທັ້ງເສຍຊີວິດໄດ້.
ອຸບັດຕິເຫດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ (ເປັນອ�ຳມະພາດ)
ຕາບອດ
ເຫງື ອກຕິດເຊື້ອ, ສູນເສຍແຂ້ວ
ຫົວໃຈວາຍ
ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ
ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ທາງເພດ, ມີອາການເຈັບເວລາມີເພດສ�ຳພັນ
ສ�ຳລັບຜູ້ຊາຍ: ອະໄວຍະວະເພດບໍແ
່ ຂງຕົວ
ສ�ຳລັບຜູ້ຍິງ: ຕິດເຊື້ອເຫັດທາງຊ່ອງຄອດ
ຜິວໜັງ ຕິດເຊື້ອທີ່ປິ່ນປົວບໍ່ດ,ີ ເປັນບາດແຜ
ອາການມືນ ຫຼື ເຈັບ (ພະຍາດລະບົບເສັ້ນປະສາດ)

ທາດນ�ຳ້ຕານສູງໃນເລືອດສາມາດທ�ຳລາຍເສັນ
້ ປະສາດ. ຫຼາຍຄົນທີ່ມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູ
ງໃນເລືອດຈະເລີມ
່ ຮູ້ສຶກເຈັບຕີນ ແລ້ວກໍຮູ້ສຶກມືນ. ທາດນ�ຳ້ຕານສູງ ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ການ
ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລ້ວສາມາດເກີດບາດແຜທີ່ຫາຍດີຊ້າ. ຄົນທີເ່ ປັນອາດມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ.
ນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງສາມາດທ�ຳລາຍຕາ ແລະ ໄຂ່ຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ເສຍໜ້າທີ່ການ ຫຼເື ຮັດວຽກບໍໄ່ ດ້ເລີຍ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ບັນຫາເຫຼາ
ົ່ ນີແ
້ ມ່ນຮ້າຍແຮງຂືນ
້ ດ້ວຍ

··ຄວາມດັນເລືອດສູງ (ເບິ່ງໜ້າ 24 ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ກຳລັງຂຽນຢູ່)
··ສູບຢາ (ເບິ່ງໜ້າ 24)
ການທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກຂື້ນພ້ອມທັງສູບສີດເລືອດໜັກຂື້ນ ເປັນສາເຫ
ດໃຫ້ມີການທ�ຳລາຍອະໄວຍະວະອື່ນໆ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼາຍ. ການສູບຢາເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດເສັນ
້ ເລືອດໃນສະໝອງ ຫຼືຫົວໃຈວາຍ. ສະນັ້ນ ມັນສ�ຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະບອກ
ໃຫ້ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານເຊົາສູບຢາ ແລະ ປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ.
ແຕ່ວ່າພະຍາດເບົາຫວານກໍຈະບໍເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເຫຼົ່ານີໂ້ ດຍການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ,
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນພາວະຕຶງ ຄຽດທ່ານກໍຈະສາມາດຄວບຄຸມທາດນ�ຳ້ຕານໃຫ້ຢູ່ປົກກະຕິໄດ້.
ສ�ຳລັບການຕິດເຊື້ອຢູ່ຜົ້ງ ປາກ ແລະ ຕີນແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ພຽງແຕ່ຮຽນຮູ້ວິທເີ ບິ່ງແຍງຕີນ, ແຂ້ວ ແລະ
ເຫງືອກ. (ເບິ່ງ ໜ້າ 22-25)

ຊະນິດຂອງພະຍາດເບົາຫວານ
ພະຍາດເບົາຫວານມີ 3 ຊະນິດ:
ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເກີດກັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ມີອາການສະແດງອອກໄວ. ສ່ວນສາ
ເຫດຂອງພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ແມ່ນບໍ່ຮ.ູ້ ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ແມ່ນພົບໜ້ອຍກວ່າພະຍາ
ດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2. (ເບິ່ງ ໜ້າ 5)
ຖ້າຫາກວ່າເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນໜຸ່ມຮູ້ສືກຫິວນ�ຳ້ຫຼາຍຜິດປົ
ກກະຕິ, ອ່ອນເພຍ ຫຼືນ�ຳ້ໜັກຫຼຸດແມ້ກະທັ້ງ ກິນໄດ້ປົກກະຕິ
ແມ່ນໃຫ້ກວດທາດນ�ຳ້ຕານລາວເລີຍ (ເບິ່ງ ໜ້າ 10). ຖ້າຫາກວ່າລາວມີພ
ະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ແມ່ນລາວຈະຕ້ອງການການປິ່ນປົວຢ່າງຮີ
ບດ່ວນ.
ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທີເ່ ປັນບໍ່ສາມ
າດເຜົາໃໝ້ທາດນ�ຳ້ຕານໄດ້ດ.ີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີຊວ
ີ ິດຢູໄ
່ ດ້ ຕ້ອ
ງໄດ້ສັກຢາປິ່ນປົວໃຫ້ລາວທຸກມື,້ ຢານີເ້ ອີ້ນວ່າຢາ ອິນຊູລນ
ີ insulin.
ລາວຈະຕ້ອງການຢາ ອິນຊູລນ
ີ ແລະ ອຸປະກອນມັນ ພ້ອມທັງ ຄວາມຮູ້
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກຕ້ອງ.
ບໍລເິ ວນທ້ອງແມ່ນບ່ອນຫຼັກ ທີໃ່ ຊ້ໃນກ
ານສັກຢາອິນຊູລນ
ີ .
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ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຫັຍງ?

ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ຕາມປົ
ກກະຕິແລ້ວເລີມ
່ ເປັນໃນຜູໃ້ ຫ່ຍ ແລະ
ອາການກໍເກີດຂື້ນຊ້າໆ ແຕ່ມນ
ັ ກໍສາມາດເ
ກີດຂື້ນກັບຄົນໜຸ່ມໄດ້ເຊັນດຽວກັນ. ຄົນທີເ່
ປັນພະຍາດເບົາຫວານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນພະ
ຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ດັ່ງນັ້ນ ບົດນີ້ຈື່ງ
ເວົ້າກ່ຽວກັບພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2
ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽ
ວກັບພະຍາດເບົາຫວາ
ນບໍ?
່

ໃຫ້ ທ່ານມາລົມກັ ບ
ຜູໃ້ ຫ້ ບໍລິການດ້ານສຸຂພາບ
ຄືນນີ້ເດີ້.
ສະຖານທີໃ່ ຫ້ ການບໍລິການສຸຂະ
ພາບຊຸມຊົນ

ຄົນທີ່ກິນອາຫານທີ່ຜ່ານຂັ້ນ
ຕອນການຜະລິດຈາກໂຮງງານ,
ອາຫານທີໃ່ ສ່ນ�ຳ້ຕານ, ອາຫານທາດແປ້ງ
ແລະ ຄົນທີ່ອອກກ�ຳລັງ ກາຍໜ້ອຍແມ່
ນມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວາ
ນຊະນິດທີ 2. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີທ້ອງໃຫ່ຍ,
ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼືມີປະຫວັດຫິວຕະຫຼອດມາເປັນເວລາດົນກໍມໂີ ອກາດທີ່ຈະເປັນພະ
ຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ເຊັ່ນກັນ.
ການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ແມ່ນເລີມ
່ ຈາກການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ,
ເພີ່ມການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງ ຄຽດ. ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ກໍຍັງໄດ້ຜົ
ນດີຕໍ່ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ (ເບິ່ງ ໜ້າ 21-18) ຫຼື ຢາສະໝູນໄພ (ເບິ່ງ ໜ້າ 21).
ພະຍາດເບົາຫວານໃນແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນຊະນິດໜຶ່ງຂອງພະຍາດເບົາຫວານຊະ
ນິດທີ 2 ທີເ່ ກີດໃນຄົນຖືພາບາງຄົນ. ຜູ້ຍິງ ທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານໃນຂະນະຖື
ພາຈະມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນລູກໃນທ້ອງກໍຈະມີທາດນ�ຳ້
ຕານສູງໃນເລືອດເຊັ່ນດຽວກັນ. ຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ, ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດແ
ມ່ກໍຈະກັບລົງມາເປັນປົກກະຕິ ຫຼືອາດຈະພັດທະນາກາຍເປັນເບົາຫວານຊະນິດ
ທີ 2 ເລີຍ.
ແມ່ທເີ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານໃນຂະນະຖືພາອາດຖືພາຍາກ ແລະ
ລູກກໍມແ
ີ ນວໂນ້ມທີ່ຈະໂຕໃຫ່ຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຍາກ. ແມ່ທເີ່ ປັນເບົາົ ຫວານຄວນເກີ
ດລູກຢູໂ
່ ຮງໝໍເພາະເຂົາອາດຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດເອົາລູກອອກ. ເດັກທີເ່ ກີດມາອາດ
ມີບັນຫາທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕ�ຳ່ ຫຼື ສູງ ຫຼືບັນຫາຂອງການຫາຍໃຈ.
ພະຍາດເບົາຫວານໃນແມ່ຍິງຖືພາສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວປິ່ນປົວດ້ວຍການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ບາງຄັ້ງ ກໍປິ່ນປົວດ້ວຢາ ຫຼືຢາພື້ນເມືອງ.

ການວາງແຜນການຖືພາເມືອ
່ ທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານ
ຖ້າທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຕ້ອງການຖືພາ, ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວບຄຸມລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເ
ລືອດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະຖືພາ. ໃຫ້ລມ
ົ ກັບຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂພາບຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າກ�ຳລັງ ກິນຢາປິ່ນປົວ
ເບົາຫວານຢູ່ ເພາະຢານັ້ນອາດຈະໄດ້ປຽ່ ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືພາ. ເຖິ່ງວ່າແມ່ທເີ່ ປັນເບົາຫວານຈະບໍ່ສົ່ງ ພ
ະຍາດເບົາຫວານໃຫ້ລູກໃນທ້ອງກໍ່ຕາມ, ພະຍາດເບົາຫວານສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຖືພາໄດ້ ແລະ
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈື່ງມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງຕົວທ່ານເອງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ແມ່ນຫຍັງ ທີເ່ ປັນສາເຫດຂອງພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2?
ບັນດາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2. ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່
ສະບາຍຍ້ອນພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຍ້ອນບັນດາອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງຈາງໂຮງງານໄດ້ເຂົາ
້ ມ
າສູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປ່ຽນແປງວິທີການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ.
ສາເຫດຂອງພະຍາດເບົາຫວານປະກອບດ້ວຍ:
ແທນທີ່ຈະຊື້ອາຫານຫວານ,

ອາຫານທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບ
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມລ
ີ ົດຊາດຫວານ, ເຂົ້າໝົມຫວານ, ອາ
ຫານທີ່ຜ່ານຂະບວກການປຸງແຕ່ງຈາງໂຮງງານ
ແລະ ແປ້ງຂາວ ທັງ ໝົດນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີທາດນ�ຳ້ຕ
ານໃນເລືອດສູງ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ມໄີ ຂມັນສ່ວນກີນ.
ອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງຈາກໂຮງງ
ານ ແລະ ອາຫານກະປ໋ອງແມ່ນຍາກທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງ.
ບາງຄັ້ງມັນກໍມລ
ີ າຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງມັນກໍ
ຫາໄດ້ງ່າຍກວ່າອາຫານທີ່ສົດ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ໃຫ້ກີນໝາກກ້ວຍໝາກມ່ວງແທນສະ.

ຮ້ານຄ້າ

ບໍເ່ ຄື່ອນເໜັງຮ່າງກາຍໄດ້ພຽງພໍ (ບໍ່ອອກແຮງງານ)
ຜູ້ຄົນທີເ່ ຮັດວຽກຢູ່ຟາມ, ຍ່າງ, ເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກ�ຳລັງແຮງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼເື ຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດຈະເຜົາໃ
ໝ້ທາດນ�ຳ້ຕານສ່ວນເກີນເພື່ອເປັນພະລັງງານ. ຄົນທີ່ນັ່ງ ຫຼືຢືນເປັນປະຈ�ຳຈະບໍເ່ ຜົາໃໝ້ທາດນ�ຳ້ຕານໄດ້ພຽງພໍ
ດັ່ງນັ້ນ, ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຈື່ງສູງ.

ໄຂມັນໜ້າທ້ອງ

້າຮາ້ ຍ

ບໍ່ມເີ ວລາວ່າ ງ

ຢ້ານ

ຈັບ

ຫົວໜ

ດເ

ເມື່ອຄົນມີຄວາມຕຶງ ຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາຈະເກັບ
ທາດນ�ຳ້ຕານໄວ້ແທນທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ມນ
ັ . ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈື່ງເປັນສາເຫດທີເ່
ຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ.

ຢູ່ຄົນ ດຽວ

ບາ

ພາວະຕຶງຄຽດ

ໄດ
້ຮັບ
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ສຸຂະພາບສ່ວນບຸກ ຄົນ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃໝ່

ຄົນທີ່ມີທ້ອງ (ແອວ) ໃຫ່ຍແມ່ນມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວາ
ນຫຼາຍກວ່າ.

ຄົນໃນຄອບຄົວເປັນພະຍາດເບົາຫວານ
ພະຍາດເບົາຫວານຕິດຕໍ່ທາງກ�ຳມະພັນ, ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ມີຄອບຄົວເປັ
ນພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານຫຼາ
ຍກວ່າ.

ພາວະຂາດສານອາຫານ
ຖ້າຫາກຄົນເຮົາບໍໄ່ ດ້ກິນອາຫານພຽງພໍ, ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາຈະເ
ກັບທາດນ�ຳ້ຕານທີ່ພວກເຂົາກິນໄວ້. ສິ່ງນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນແຕ່ຕອນຍັ
ງນ້ອຍ ຫຼືກ່ອນເດັກຈະເກີດ.

ເມື່ອທ່ານມີຄວາມຕຶງ ຄຽດຫຼາຍມັນ
ສາມາດສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຂອງທ່ານ.
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ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຫັຍງ?

ອາຍຸ
ຄົນສູງອາຍຸມໂີ ອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານຫຼາຍກວ່າ.

ສານເຄມີຕາ່ ງໆ
ສານເຄມີບາງຢ່າງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນ�ຳໃຊ້ທາດນ�ຳ້ຕານຂ
ອງຮ່າງກາຍ. ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບສານເຄມີຕ່າາງໆຈາກ
ສະຖານທີເ່ ຮັດວຽກ, ມົນລະພິດຈາກຊຸມຊົນ ຫຼືຢູ່ໃນອາຫານ
ຫຼື ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

ສານເຄມີມສ
ີ ວ
່ ນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ແນວໃດ
ຕາມອາຫານທີ່ພວກເຮົາບໍລໂິ ພກ ແລະ ວິທີການດ�ຳລົງຊີວິດນີ,້ ສານເຄມີບາງຢ່າງກໍເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດເ
ບົາຫວານ. ການທີເ່ ຮັດວຽກ, ກິນອາຫານ, ດື່ມເຄື່ອງດື່ມ ຫຼືຫາຍໃຈເອົາສານເຄມີເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈ
ະເປັນພະຍາດເບົາຫວານເຊັ່ນ:

··ສານໄດອ໋ອກຊິນ (Dioxins) ແມ່ນໃຊ້ຜະລິດຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ເຈ້ຍ ແລະ ກໍຍັງໄດ້ຈາກການຈູດຢາງ.
··ພີຊີບີ (PCBs) ແມ່ນສານເຄມີຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ (ຄວາມເຢັນ ຫຼື
ຮ້ອນ) ແລະ ສານຫຼໍ່ລື້ນ.

··ທາເຮທ (Phthalates) ແມ່ນພົບເລື້ອຍຢູ່ໃນຄີມ ຫຼືນຳ້ມັນທາຜິວ.
··ໄບສະເພໂນລ (Bisphenols) ແມ່ນພົບເລື້ອຍໃນກວດຢາງບັນຈຸນຳ້ດື່ມ, ນຳ້ໝາກໄມ້ ແລະ ໂຊດາ.
··ໂລຫະແຂງ (Heavy metals) ເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ບາຫຼອດ, ສານໜູ (arsenic) ແລະ ເຄດນ້ຽມ (cadnium)
ແມ່ນຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳສູ່ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນນຳ້ມັນ,
ການກັ່ນນຳ້ມັນ, ການຂຸດເໝືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

··ຢາຂ້າແມງໄມ້ແມ່ນໃຊ້ໄວເພື່ອຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ພືດ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກສານເຄມີເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນບໍ່ນ�ຳໃຊ້ມນ
ັ . ຖ້າຫາກວ່າມີສານເຄມີ
ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ ແລະ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດໂອລົມກັບຫົວໜ້າຂອງທ່ານໃຫ້ປຽ່ ນເປັນສິ່ງ ທີ່ປອດໄພກວ່
ານີ້ ທ່ານຕ້ອງພະຍາຍາມບໍ່ຫາຍໃຈເອົາ ຫຼືສຳ� ພັດມັນ. ໃຫ້ໃສ່ຜາປິດປາກ-ດັງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງເພື່ອປ້ອງກັນພ້ອ
ມທັງລ້າງມືເປັນປະຈ�ຳເພື່ອບໍໃ່ ຫ້ສານເຄມີນັ້ນປົນກັບອາຫານທີ່ທ່ານກິນ ຫຼື ເຂົາ
້ ໄປໃນປາກທ່ານ.
ສານເຄມີແມ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ. ໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ບໄໍ່ ດ້ສີດຢາຂ້າສັດຕູພືດໃສ່.
ພະຍາຍາມໃຊ້ເຄື່ອງທ�ຳຄວາມສະອາດບ້ານ ຫຼືຮາ່ ງກາຍທີ່ມສ
ີ ່ວນປະກອບຂອງສານເຄມີໜ້ອຍ ຫຼືບມ
ໍ່ ເີ ລີຍ.
ສານເຄມີທເີ່ ປັນມົນລະພິດທາງນ�ຳ,້ ອາກາດ ແລະ ອາຫານຈາກບ່ອນເຮັດ
ວຽກແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ຍາກຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ກໍຕເໍ່ ມື່ອ ຊຸມຊົນ
ກົດດັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ລັດຖະບານກໍມີກົດບັ່ງ ຄັບໃຊ້ໃຫ້ໂ
ຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງອາຫານ, ນ�ຳ,້ ທີ່ດີນ ແລະ
ອາກາດ ໃຫ້ເບິ່ງ ບົດ ແນວທາງຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບຂອງສະພາບແວດ
ລ້ອມ.

10 May 2018

7

8
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ພະຍາດເບົາຫວານ

ເປັນຫຍັງ ຜູ້ຄນ
ົ ສ່ວນຫຼາຍຈື່ງເປັນພະຍາດເບົາຫວ
ານ?
ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບຫົວໃຈເຊັ່ນ: ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ທີເ່ ຄີຍສົ່ງ ຜົນກະທົ
ບຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ຮງັ່ ມີ. ປັດຈຸບັນນີ້ ບັນດາປະເທດທີ່ມລ
ີ າຍໄດ້ຕໍ່າກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ. ພະຍາດ
ນີເ້ ກີດຂື້ນເມື່ອວິທີການດ�ຳລົງຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ. ອາຫານໃໝ່, ສານເຄມີໃໝ່, ວຽກເຮັດງານທ�ຳໃໝ່ ແລະ ວິ
ທີການດ�ຳລົງຊີວິດມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການກິນ ແລະ ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີເ້ ຮັດໃຫ້
ການດ�ຳລົງຊີວິດງ່າຍຂື້ນ ແຕ່ມນ
ັ ຊ�ຳ້ພັດເພີ່ມປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດຊ�ຳເຮື້ອອື່ນໆ. ແຕ່
ລະປີມີຄົນເປັນພະຍາດເບົາຫວານເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ກໍພົບໃນຄົນໜຸ່ມຫຼາຍຂື້ນ.
ກິນແບບນີ້ຂ້ອຍກໍອີ່ມແລ້ວ
ພ້ອມກັບລາຄາບໍແ
່ ພງອີກ
ຂ້ອຍກັບມາຮອດບ້ານຊ້າຕະຫຼອດ
ສະນັ້ນ ຊື້ອາຫານສ�ຳເລັດຮູບມາກິນ

ສະນັ້ນ
ເຮົາສາມາດກິນຢູ່ນໄີ້ ດ້ທຸກມື້

ແມ່ນສະບາຍກ່ວາ

ອາຊີບທີ່ຄົນເຮັດສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າບໍໄ່ ດ້ຍາ
່ ງຫຼາຍ.
ພວກເຂົາອາດນັ່ງເຮັດວຽກໝົດມື້ອີກ ຫຼືກິນອາຫານຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ອາຫານຈາກໂຮງງານ.

ສະຖານທີແ
່ ຫ່ງໃໝ່, ບັນຫາໃໝ່
10 ປີຜ່ານມາ ອາມິວຄາ ແລະ ເຊເຣນາ ອອກຈາ
ກບ້ານເພື່ອໄປຊອກວຽກຢູ່ໃນເມືອງ. ໃນຂະນະນັ້
ນການດ�ຳລົງຊີວິດກໍສະບາຍຂື້ນ. ແທນທີ່ ເຊເຣນາ
ຈະຂຸດດີນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຟາມໝົດມື້ຄເື ມື່
ອກ່ອນ, ດຽວນີ້ລາວເຮັດວຽກຢູໂ
່ ຮງງານແຫ່ງ ໜຶ່ງ.
ລາວນັ່ງ ຫຍິບເຄື່ອງໝົດມື.້ ສ່ວນ ອາມິວຄາ ແມ່ນເ
ຮັດວຽກກວດພື້ນຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ.
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ເປັນຫຍັງຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈື່ງເປັນພະຍາດເບົາຫວານ?

ຕອນຢູ່ບາ້ ນພວກເຂົາຍ່າງໄປທຸກບ່ອນ ແຕ່ຢູ່ໃນເມືອງການຍ່າງແມ່ນອັນຕະລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈື່ງຂີລ
່ ົດເມ. ອາມິວຄາ ເຄີຍຫຼີ້ນກິລາເຕະບານທຸກໆຕອນແລງ ແຕ່ດຽວນີ້ລາວມັກຈະເຂົາ
້ ບາ
ແລະ ກໍເບິ່ງ ກິລາທາງໂທລະພາບເພື່ອຜ່ອນຄາຍ.
ອາຫານທີ່ພວກເຂົາກິນກໍມີການປ່ຽນແປງເຊັ່ນດຽວ
ກັນ. ແທນທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ພວກເຂົາປູກ ຫຼເື ກັບມາ
ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເຂົາຊື້ອາຫານສ�ຳເລັດຮູບກິນ ແລະ
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມລ
ີ ົດຊາດຫວານຈາກທ້ອງຖະໜົນ
ຫຼືອາຫານກະປ໋ອງຈາກຮ້ານຄ້າ.
ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ມລ
ີ ົດຊາດດີ, ຫາກິນໄດ້ໄວ ແລະ
ກໍສະດວກສະບາຍ.
ແຕ່ອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸ່ງແຕ່ງເຫຼົ່າ
ນີແ
້ ມ່ນມີສ່ວນປະກອບຂອງນ�ຳ້ຕານຫຼາຍ ແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍສານເຄມີ.
ເຊເຣນາ ແລະ ອາມິວຄາ ນ�ຳ້ໜັກກ�ຳລັງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ
ທ້ອງກໍໃຫ່ຍອອກ. ກ້າມຊີ້ນຂອງພວກເຂົາບໍໄ່ ດ້ແຂງແຮງຄືຕອນທີ່ພວກເຂົາ
ເຮັດວຽກຢູ່ຟາມ.
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ກວດເລືອດຊອກຫາພະຍາດເບົາຫວານ,
ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງ ອາມິວຄາ ແມ່ນສູງເລັກນ້ອຍ ສ່ວນ ເຊເຣນາ
ນັ້ນເປັນພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວ ພ້ອມກັບມີອາການເຈັບເສັນ
້ ປະສາດຂອງ
ຕີນ.
ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານຂະພາບໄດ້ຊວ
່ ຍໃຫ້ ເຊເຣນາ ວາງແຜນເພື່ອຍ່າ
ງແບບໄວອ້ອມໂຮງງານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທຸກໆມືໃ້ ນເວລາກິນເຂົາ
້ ທ່
ຽງ. ລາວໄດ້ແນະນ�ຳໃຫ້ ອາມິວຄາ ດື່ມ
ນ�ຳ້ທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກແທນທີ່ຈະໄປດື່ມ
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມລ
ີ ົດຊາດຫວານ
ເມື່ອກັບມາບ້ານ ພວກເຂົາຈະປຸງແຕ່ງອາຫານກິນເອງໂດຍໃຊ້ຜັກສົດ
ທີ່ພວກເຂົາຊື້ມາແຕ່ຕະຫຼາດ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ກ່ານປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳເຫຼົ່າ
ນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄຸມພະຍາດເບົາຫວານໄດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ການກວດເພື່ອຊອກຫາພະຍາດເບາຫວານ
ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສາມາດກວດໄດ້ໂດຍການກວດເລືອດ ຫຼືກວດຍ່ຽວ.
ກວດເລືອດແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າ.

ໃຜທີ່ຄວນກວດຊອກຫາພາຍາດເບົາຫວານ?
ຄົນທີ່ຄວນກວດຊອກຫາພາຍາດເບົາຫວານເມື່ອ

··ມີອາການສະແດງຂອງພະຍາດເບົາຫວານ (ເບິ່ງໜ້າ 2 ແລະ 3)
··ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນພະຍາດເບົາຫວານ
··ມີຮອບແອວໃຫ່ຍ ແລະ ອາຍຸກໍຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ
··ມີປະຫວັດເປັນພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ (ເບິ່ງໜ້າ 24)
··ເກີດລູກທີ່ມີຕົວໃຫ່ຍ (ນຳ້ໜັກຫຼາຍກວ່າ 4 ກິໂລກຣາມ)
··ຍັງໜຸ່ມ ແລະ ມີອາການທີ່ສະແດງຂອງພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1
(ເບິ່ງໜ້າ 4)

ການກວດເລ ອ
ື ດ

ທຸກຊະນິດຂອງພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນສາມາດກ
ວດລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໄດ້. ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການ
ດ້ານສຸຂພາບອາດກວດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອບົ່ງມະຕິພະ
ຍາດເບົາຫວານ ຫຼືກວດຄືນ. ການກວດຍັງໃຊ້ເພື່ອ
ຕິດຕາມການປິ່ນປົວພະຍາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນຜົ
ນທີເ່ ກີດຈາກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳການກິນອາຫ
ານ, ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼື ການກິນຢາ (ເບິ່ງ ໜ້າ
18-19).

ກວດຫາພະຍາດ
ເບົາ ຫວານມື້ນີ້

ການກວດເລືອດບອກໄດ້ວ່າລະ
ດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດປົກກະຕິ,
ສູງເລັກນ້ອຍ ຫຼືວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.
ຖ້າຫາກວ່າທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ
ແຕ່ຍັງ ບໍ່ທັນເປັນເບົາຫວານ ເຮົາຍັງສາມາດປ້ອງກັ
ນບໍໃ່ ຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ໂດຍການກິນອ
າຫານທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍເພີ່ມ.
ມີສອງວິທີຫຼັກໃນການກວດຫາພະຍາດເບົາຫວານ, ວິທີໜື່ງແມ່ນກວດທາດນ�ຳ້ຕານກ່ອນກິນອາຫານ
(ງົ ດອາຫານຢ່າງນ້ອຍ 8 ຊົວ
່ ໂມງ) ແລະ ອີກວິທີໜື່ງແມ່ນກວດທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມ (A1C).
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ເປັນຫຍັງຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈື່ງເປັນພະຍາດເບົາຫວານ?

ການກວດທາດນ�ຳ້ຕານຫຼັງອາຫານ (ງົ ດອາຫານຢ່າງນ້ອຍ 8 ຊົວ
່ ໂມງ) ແມ່ນວິທີທໃີ່ ຊ້ເລື້ອຍ. ການກວດນີແ
້ ມ່
ນກວດຕອນເຊົ້າກ່ອນກິນອາຫານ. ບາງສະຖານທີ່ກວດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກວດນ�ຳ້ຕານຢູ່ປ
າຍມື ຫຼື ອາດແທງເອົາເລືອດສົ່ງ ຫ້ອງວິເຄາະ. ຜົນກວດທາດນ�ຳ້ຕານກ່ອນກິນອາຫານແມ່ນຂື້ນກັບລະບົບກາ
ນກວດຂອງປະເທດຂອງເຈົ້າ. ຖ້າຜົນກວດວັດແທກເປັນ ມິລໂິ ມນຕໍ່ລິດ (mmol/l) ຜົນມັນກໍຈະມີຄາ່ ລະຫວ່າງ
4-20. ຖ້າທ່ານມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ 6.9mmol/l ຫຼືຫຼາຍກວ່ານີແ
້ ມ່ນສາມາດເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.
ຖ້າຜົນກວດວັດແທກເປັນ ມິລິກຣາມຕໍເ່ ດຊີລິດ (mg/dl) ຜົນມັນກໍຈະເປັນຄ່າລະຫວ່າງ 80-350. ດັ່ງນັ້ນ
ຖ້າທ່ານມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ 125 mg/dl ຫຼືຫຼາຍກວ່ານີແ
້ ມ່ນສາມາດເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.
ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າກວ່າ 5.6 mmol/l ຫຼື 100mg/dl ແມ່ນທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານປົກກະ
ຕິ.
ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຫຼາຍກວ່າ 5.6 mmol/l ຫຼື 100 mg/d ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 6.9 mmol/l ຫຼື 125 mg/dl
ແມ່ນເລີມ
່ ເປັນສັນຍານເຕືອນທ່ານແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳການດ�ຳລົງຊີວິດແຕ່ຕອນນີແ
້ ມ່ນສາມາດ
ປ້ອງກັນທ່ານຈາກພະຍາດເບົາຫວານໄດ້. ຖ້າທາດນ�ຳ້ຕານຂອງທ່ານສູງ ຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມກິນອາ
ຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ເພາະການອອກກ�ຳລັງ ກາຍແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍ.
ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຫຼາຍກວ່າ 6.9 mmol/l ຫຼື 125 mg/dl ແມ່ນທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ຍິ່ງ ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງເທົ່າໃດກໍຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອາການສຸກເສີນ
ຈາກພາວະນ�ຳ້ຕານສູງ (ເບິ່ງ ໜ້າ 32) ຫຼເື ກີດບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ (ເບິ່ງ ໜ້າ 3).
ການກວດບາງວິທີສາມາດກວດໄດ້ໂດຍ
ການເອົາຢອດເລືອດຢູ່ປາຍມື (ເບິ່ງ ໜ້າ
18). ສ່ວນການກວດອືື່ນໆແມ່ນດູດເອົ
າເລືອດຢູແ
່ ຂນ. ແພດທີ່ຊ�ຳນານສາມ
າດເຮັດໄດ້ຢາ
່ ງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ມີອາການເຈັບເລັກ ໜ້ອຍ ຫຼືບເໍ່ ຈັບເລີຍ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ກວດທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມ (A1C or HbA1C) ແມ່ນກວດລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສະເລຍໃນໄລຍະ 3
ເດືອນຜ່ານມາ. ການກວດນີແ
້ ມ່ນບໍຈ
່ �ຳເປັນງົ ດອາຫານກໍໄດ້. ທ່ານໝໍຈະດູດເອົາເລືອດແລ້ວສົ່ງ ຫ້ອງວິເຄາະ,
ຜົນທີໄ່ ດ້ມາມີຄາ່ ເປັນເປີເຊັນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 4%-14%. ຖ້າຫາກວ່າຜົນກວດ 6.4% ຫຼືຫຼາຍກວ່າ
ນັ້ນແມ່ນທ່ານອາດເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ຖ້າຫາກວ່າຜົນກວດຕໍ່າກວ່າ 6.4% ພຽງເລັກນ້ອຍທ່ານຈະຕ້ອງໄ
ດ້ເບິ່ງແຍງຕົວເອງໃນຫຼາຍຮູບແບບ (ເບິ່ງ ໜ້າ 13) ແລະ ກວດຫາພະຍາດເບົາຫວານອີກຄັ້ງໃນອະນາຄົດ.
ທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມຕໍ່າກວ່າ %5.7 ແມ່ນປົກກະຕິ.
ທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມຫຼາຍກວ່າ %5.7 ແຕ່ຕໍ່າກວ່າ %6.4 ແມ່ນເລີມ
່ ເປັນສັນຍານເຕືອນທ່ານແລ້ວ, ການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການດໍາລົງຊີວິດແຕ່ຕອນນີແ
້ ມ່ນສາມາດປ້ອງກັນທ່ານຈາກພະຍາດເບົາຫວານໄດ.້ ຖ້
າທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມຂອງທ່ານໃກ້ຄຽງກັບ %6.4 ແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ອອກກໍາລັງ ກາຍ ເພາະການອອກກໍາລັງ ກາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມຫຼາຍກວ່າ %6.4 ແມ່ນທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
ຍິ່ງ ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງເທົ່າໃດກໍຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອາການສຸກເສີນຈາກພາວະນ�ຳ້ຕານສູງ
(ເບິ່ງ ຫນ້າ 32) ຫຼເື ກີດບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ (ເບິ່ງ ຫນ້າ 3)

ການກວດຍ່ຽວ
ການກວດຍ່ຽວສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ແຜ່ນຈຸມ
່ ຍ່ຽວຈະປ່ຽນສີ ຖ້າຫາກວ່າມີທາດນ�ຳ້ຕານ
ອອກທາງນ�ຳ້ຍຽ່ ວ. ໃຫ້ກວດທັນທີທີ່ຄົນເຈັບຍ່ຽວອອກມາ, ການກວດຍ່ຽວແມ່ນບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງງົ ດອາຫານ.
ໃນບາງກໍລະນີ້ການກວດຍ່ຽວອາດຈະບົ່ງມະຕິພະຍາດເບົາຫວານບໍໄ່ ດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າລະດັບທາດນ�ຳ້
ຕານໃນເລືອດຕ້ອງຂ້ອນຂ້າງສູງ ( 10 mmol/l ຫຼື 180 mg/dl) ກ່ອນທີ່ມນ
ັ ຈະອອກມາທາງນ�ຳ້ຍຽ່ ວ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າ
ຫາກວ່າກວດຍ່ຽວແລ້ວບອກບໍໄ່ ດ້ວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີຄວາມສົງໃສວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫ
ວານແມ່ນໃຫ້ກວດເລືອດ.
ເຖິງວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃນຕອນນີ້ກໍ
ຕາມ, ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນກ�ຳລັງສົ່ງ ຜົ
ນຮ້າຍຕໍ່ທ່ານ. ພຽງແຕ່ທ່ານປ່ຽນແປງພຶດຕິ
ກ�ຳການກິນເລັກນ້ອຍກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່າ
ນມີສຸຂະພາບດີໄດ້.

ຖ້າຂ້ອຍເປັນພະຍາດເບົາຫວານເດ່?
ການທີ່ຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີເ່ ປັນມີຄ
ວາມກັງວົນໄດ້. ເບິ່ງ ໜ້າ 26 ສ�ຳລັບວິທີທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ຫຼາຍຄົນທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດເບົາຫວານແ
ມ່ນຍາກ. ບໍມ
່ ໃີ ຜຢາກຈະເຊື່ອວ່າຕົນເອງບໍ່ສະບາຍ ແລະ ຕ້ອງໄ
ດ້ປິ່ນປົນຕົວເອງຕະຫຼອດຊີວິດ. ທ່ານອາດຈະບໍເ່ ຊືອ
່ ວ່າມີຫຍັງ ຜິ
ດປົກກະຕິເກີດຂື້ນກັບຕົວທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານບໍໄ່ ດ້ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເ
ອງບໍ່ສະບາຍ. ເຖິງແມ້ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງ ກໍຕາມ, ລະດັບທ
າດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດທີ່ສູງນັ້ນມີຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາ່ ງກາຍທ່ານ.
ນັ້ນແມ່ນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ ແຕ່ຂາ
່ ວທີ່ດແ
ີ ມ່ນທ່ານສາມາດດ�ຳລົງຊີວິດທີ່
ດີ ແລະ ມີອາຍຸຢືນຍາວໄດ້ໂດຍການເບິ່ງແຍງຕົວທ່ານເອງ.
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ຢູ່ກັບພະຍາດເບົາຫວານໂດຍມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

ຢູ່ກັບພະຍາດເບົາຫວານໂດຍມີສຂ
ຸ ະພາບທີ່ດີ
ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານໂດຍການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ອອກແຮງງານຕະຫຼອດ,
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາວະຕຶງ ຄຽດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວມີສຸຂະພາບທີ່ດີ
ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍໄ່ ດ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານກໍຕາມ.

ຖ້າທ່ານຫິວນ�ຳ້
ຈະເຮັດແນວໃດ?

ບໍດ
່ ມ
ື່

ດືມ
່

ເຄືອ
່ ງດືມ
່ ທີມ
່ ລ
ີ ດ
ົ ຊາດຫວານແມ່ນເປັນພິດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍຂອງທ່ານ ມັນເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ນ�ຳ້ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍເຮົາແຂງແຮງ.

ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບ
ອາຫານທີ່ບັນທະບູລຸດເຮົາກິນແມ່ນບໍໄ່ ດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ກິນອາຫານທີ່
ທ່ານ ຫຼື ເພື່ອນບ້ານປູກ ຫຼື ລ້ຽງ, ເກັບມາ ຫຼື ລ້າສັດເອງ. ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງອາຫານກະປ໋ອງ, ອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນ
ການຜະລິດຈາກໂຮງງານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕ່າງໆ. ກິນອາຫານພວກນີ້ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮາ່
ງກາຍ ແລະ ຍັງຊິ້ນເປືອງເງີນຄ�ຳອີກ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃນຂະນະທີ່ມເີ ງີນ
ໜ້ອຍໃຫ້ເບິ່ງ ໜ້າ 12-13 ໃນບົດທີເ່ ວົ້າກ່ຽວກັບ ອາຫານທີ່ດເີ ຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບດີ. ໃຫ້ຈົດບັນທຶກອາຫານທີ່ຄອ
ບຄົວທ່ານກິນໃນໜຶ່ງອາທິດ ແລ້ວ ໃຫ້ໄປຫາຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອສົນທະນາກັນວ່າອາຫານຈ�ຳພວ
ກໃດທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ອາຫານຈ�ຳພວກໃດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລ້ວກໍຈຶ່ງລົມກັນຄອບຄົວວ່າຈ
ະມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ.

ຂ້ອຍເຄີຍກິນອາຫານ
ຈ�ຳພວກທອດກັ ບເຂົາ
້
ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້ອຍກິນຜັກ ຫຼາຍຂືນ
້
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ປ່ຽນອາຫານຈາກຈ�ຳພວກທາດແປ້ງມາເປັນຜັກແທນ
ອາຫານຈ�ຳພວກທາດແປ້ງເຊັ່ນ: ເຂົາ
້ , ສາລີ, ເມັດເຂົາ
້ ສາລີ, ມັນ, ມັນຝລັງ, ມັນສັບປະຫຼັງ
ແມ່ນອາຫານຫຼັກສ�ຳລັບຄົນເຮົາ. ແຕ່ວ່າອາຫານຈ�ຳພວກທາດແປ້ງເມື່ອກິນເຂົາ
້ ໄປແລ້ວມັນຈະປ່ຽນເປັນທາດ
ນ�ຳ້ຕານ. ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນສາມາດຈັດການກັບອາຫານຈ�ຳພວກທາດແປ້ງໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ
ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດການກັບຈ�ຳນວນຫຼາຍໄດ້. ການປ່ຽນຈາກອາຫານຈ�ຳພວກທາດແປ້ງ ບາງຈ�ຳນວນມາເປັນຈ�ຳ
ພວກຜັກ ແລະ ຜັກໃບຂຽວແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບວິຕະມິນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ.
ຜູ້ຍິງ ຄົນນີເ້ ຮັດວຽກຢູໂ
່ ຮງງານ
ລາວນັ່ງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ລາວ
ຄວນກິນອາຫານທີເ່ ປັນທາດແ
ປ້ງຈ�ຳນວນໜ້ອຍເຊັ່ນຕົວຢ່າງ
ອາຫານທາດແປ້ງ (ອາຫານແມັກຊິໂກ
Tortilla) 2 ແຜ່ນ ຫຼື ເມັດຖົ່ວ 1
ຖ້ວຍ ຫຼື ໝາກໄມ້ 2 ປ່ຽງ, ເຂົ້າ 1
ຖ້ວຍ. ລາວສາມາດກິນ ຜັກຕື່ມ ແລະ
ອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນແທນ.

ຜູ້ຍິງ ຄົນນີເຮັດວຽກຢູ່ນອກບ້
ານທຸກມື້ ແລະ ຍ່າງຕະຫຼອດ.
ລາວກິນອາຫານຈ�ຳພວກທາດແປ້ງ
ກັ ບຜັກ
ພ້ອມກັ ບອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີພະລັງ ງານພຽ
ງພໍ.

ອາຫານຈ�ຳພວກເມັດພືດແມ່ນດີກວ່າ
ອາຫານຈ�ຳພວກເມັດພືດແມ່ນອາຫານທາດແປ້ງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອເປັນພະລັງງ
ານ. ອາຫານຈ�ຳພວກເມັດພືດທີ່ມີກາກ ແລະ ລ�ຳຕິດຢູເ່ ຊັ່ນ: ເຂົາ
້ ທີເ່ ປັນສີນ�ຳ້ຕານ ແລະ
ເມັດສາລີແມ່ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບກວ່າ. ໃຫ້ເລືອກກິນແປ້ງ ທີເ່ ຮັດຈາກພືດຈ�ຳພວກເມັດ.
ເຂົ້າຂາວ ແລະ ແປ້ງ ທີ່ຜ່ານຂະບວກການຈາກໂຮງງານໄດ້ເອົາສານອາຫານຈາກເມັດພືດ ທີ່ມີກາກ ແລະ
ລ�ຳຕົ້ນຕິດຕ່າງໆອອກເພື່ອໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດົນບໍໃ່ ຫ້ບູດເນົ່າ. ໃນເມື່ອມັນບໍມ
່ ີກາກ ແລະ ລ�ຳຕົ້ນຕິດ
ຂະບວກການປ່ຽນເມັດພືດໄປເປັນທາດນ�ຳໃ້ ນຮ່າງກາຍແມ່ນໄວຫຼາຍ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູ
ງຂື້ນໄວຢ່າງເຖິງລະດັບທີ່ອັນຕະລາຍ. ພະຍາຍາມບໍໃ່ ຫ້ກິນເມັດພືດທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດ.

ກິນອາຫານທີ່ມເີ ສັນ
້ ໃຍ
ເສັນ
້ ໃຍແມ່ນສ່ວນທີແ
່ ຂງຂອງພືດເຊັ່ນ: ໃບ, ລ�ຳຕົ້ນ, ຮາກ ແລະ ໜໍ.່ ເສັນ
້ ໃຍເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍດູດຊືມທາດນ�ຳ້
ຕານເຂົາ
້ ສູ່ກະແສເລືອດຊ້າລົງ. ສິ່ງນີ້ຊວ
່ ຍແກ້ໄຂບັນຫາທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ, ປ້ອງກັນຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັ
ດໃຫ້ການຂັບຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີຂື້ນ. ອາຫານທີ່ມເີ ສັນ
້ ໃຍປະກອບມີຜັກ, ຖົ່ວ, ຜັກຕະກຸນຖົ່ວອື່ນໆ, ເມັດພືດ,
ໝາກໄມ້, ໝາກໄມ້ແຫ້ງເປືອກແຂງ ແລະ ເມັດພືດອື່ນໆ.
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ຢູ່ກັບພະຍາດເບົາຫວານໂດຍມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເສັນ
້ ໃຍຫຼາຍຂື້ນແມ່ນ:

··ກິນໃບຂອງຈຳພວກມັນສັບປະຫຼັງໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼັງຈາກທີ່ຕົ້ມແລ້ວເຖິງແມ້ວ່າຜູ້ຄົນຈະເຄີຍກິນຮາກຂອງມັ
ນສັບປະຫຼັງ ແລະ ເຜືອກເປັນຫຼັກກໍຕາມ, ໃບຂອງພືດຈຳພວກນີ້ກໍມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.

··ໃຫ້ເຮັດແປ້ງຈາກໝາກຖົ່ວເຊັ່ນ: ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ຖົ່ວແປັບ
··ໃຫ້ກິນຜັກໃບຂຽວເປັນປະຈຳເທົ່າທີ່ຈະກິນໄດ້
··ໃຫ້ກິນເຂົ້າສີນຳ້ຕານ, ສີແດງ ຫຼື ດຳ ຫຼືຈຳພວກແກ່ນ
ກິນອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ

ໃຫ້ກິນປົນກັນກັບອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊິ່ງ ປະກອບດ້ວຍປາ, ໄຂ່, ຊີ້ນ, ໝາກໄມ້ແຫ້ງເປືອກແຂງ,
ແກ່ນໝາກໄມ້, ເຕົາຮູ້ ແລະ ໝາກຖົ່ວເນົ່າເພາະມັນບໍເ່ ຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ແລະ ກໍດີສຳ� ລັບຄົນທີເ່
ປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

ກິນອາຫານກະປ໋ອງ, ເຄື່ອງດືມ
່ ທີ່ມລ
ີ ົດຊາດຫວານ ແລະ ເຫຼາ
ົ້ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ
ບັນດາອາຫານກະປ໋ອງເປັນສິ່ງ ທີ່ຊວນໃຫ້ຢາກ. ພວກມັນເກັບຮັກສາໄວໄດ້ງ່າຍ, ກິນໄດ້ງ່າຍ ແລະ
ກໍຍັງມີລົດຊາດດີ. ແຕ່ອາຫານກະປ໋ອງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມີນ�ຳ້ຕານ, ເກືອ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຫຼາຍ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເມື່ອຍ, ຫິວເຂົາ
້ ຫຼືມີຄວາມຕຶງ ຄຽດຫຼາຍ ອາຫານກະປ໋ອງແມ່ນຍາກຫຼາຍທີ່ທ່ານສະຫຼີກ
ລ້ຽງບໍ່ກິນມັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ຢາສູບ. ສະນັ້ນ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ກເໍ ຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດີແຕ່ໄລຍະ
ໃດໜື່ງເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໃດທີ່ລິດຂອງທາດນ�ຳ້ຕານໄດ້ໝົດໄປທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກບໍ່ດີກວ່າເກົ່າ. ທຸກຄົນຢູ່ໃນຄອບຄວ
າມຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທີ່ບໍ່ກິນ ຫຼືກິນອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໜ້ອຍລົງ. ອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແ
ຕ່ງຈາກໂຮງງານແມ່ນໃຊ້ນ�ຳ້ມນ
ັ ປາມເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີລາຄາຖືກ ແຕ່ມນ
ັ ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຄືກັບນ�ຳ້ມນ
ັ ຈາກພື
ດອື່ນໆ.

ບໍລິສັດທີ່ ຜະລິດອາຫານແມ່ນຮູ້ວ່າຈະ
ຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ ທ່ານໄດ້ແນວໃດ ແລະ
ຈະຕົວະ, ເວົ້າວ່າອາຫານນັ້ນມັນດີ
ເຖິງວ່າມັນບໍ່ດີກໍຕາມ. ເປົ້າໝາຍຂ
ອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນ
ບໍແ
່ ມ່ນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທ່ານດີ

ບັນດາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມລ
ີ ົດຊາດຫວານແມ່ນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພາະມັນປະກອບດ້ວຍທາດນ�ຳ້ຕານຫຼ
າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວ. ແມ້ກະທັ້ງນ�ຳ້ໝາກໄມ້ກໍຍັງມີນ�ຳ້ຕານຫຼາຍ.
ສະນັ້ນ, ໃຫ້ດື່ມນ�ຳ້ລາ້ ຫຼືນ�ຳ້ຊາທີ່ບມ
ໍ່ ນ
ີ �ຳ້ຕານແທນ. ທ່ານສາມາດຫຼຸດນ�ຳ້ຕານໃນນ�ຳ້ຊາ ຫຼືກະເຟຂອງທ່ານເທື່ອ
ລະໜ້ອຍໃນແຕ່ລະອາທິດ. ທ່ານສາມາດຕື່ມໃບມີນ ຫຼືໝາກນາວໃສ່ນ�ຳ້ ຫຼືນ�ຳ້ຊາເພື່ອໃຫ້ມລ
ີ ົດຊາດ. ເຖິງວ່າໝ
າກໄມ້ທຸກສະນິດຈະມີທາດນ�ຳ້ຕານ, ການກິນໝາກໄມ້ແທນນ�ຳ້ໝາກໄມ້ແມ່ນດີກວ່າ ເພາະວ່າເສັນ
້ ໃຍທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນ
ໝາກໄມ້ແມ່ນມີຜົນດີ. ເຄື່ອງດື່ມທີເ່ ປັນເຫຼົ້າມັນກໍຈະປ່ຽນໄປເປັນທາດນ�ຳ້ຕານເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື
ດື່ມໃຫ້ມຂ
ີ ອບເຂດແມ່ນດີທີ່ສຸດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ຈະກິນອາຫານເລືອ
້ ຍປານໃດ
ການທີ່ບໄໍ່ ດ້ກິນອາຫານຄາບໜຶ່ງສາມາດເຮັດໃ
ຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 31) ຫຼື
ເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນຫຼາຍໃນຄາບເຂົາ
້ ຕໍ່ມາ. ກິນອາ
ຫານຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອ
ດຂອງທ່ານເພີ່ມຂື້ນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 32). ການກິນອາ
ຫານໃນປະລິມານທີເ່ ທົ່າກັນທັງສາມຄາບ ຫຼືກິນ
ໜ້ອຍລົງແຕ່ກິນສີ່ຄາບແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້
ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານຂ້ອນຂ້າງຄົງ ທີ.່

ການປ່ຽນແປງຫຼາຍພຶດຕິກ�ຳໃນຄັ້ງດຽວແມ່ນ
ຍາກ. ເມື່ອນັ້ນຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ຈະເລືອກເອົາສິ່ງໃດໜື່ງໃນຄັ້ງ ໜື່ງເຊັນ
່ ການ
ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຊາດຫວານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ
ຫຼືເຊົາສູບຢາ. ເຖິງວ່າຈະປ່ຽນສິ່ງດຽວກໍສາມ
າດເຫັນສິ່ງແຕກຕ່າງໄດ້ແລ້ວ.

ມີການອອກແຮງງານເພີມ
່ ຂືນ
້
ການອອກແຮງງານແມ່ນວິທີທີ່ດີຫຼາຍທີເ່ ຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເ
ລືອດລົງ. ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ບາງຄັ້ງໃນທຸກໆມື້ ແລະ ກໍບແ
ໍ່ ມ່ນຄັ້ງ ດຽ
ວແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍ. ເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ
ເບົາຫວານແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມຍ່າງແບບໄວ, ເຕັ້ນ, ຫຼີ້ນກິລາ ຫຼືກ
ານອອກກ�ຳລັງ ກາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຂື້ນເປັນເວລາ 30
ນາທີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຍິ່ງອອກກ�ຳລັງ ກາຍຫຼາຍກໍຍິ່ງ ດີ.
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກ�ຳລັງຮ່າງກາຍ
ໜັກ ທ່ານອາດໄດ້ເຮັດກິດຈະກ�ຳທາງດ້ານຮ່າງກາຍພຽງພໍແລ້ວ.
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນັ່ງ ຫຼືຢືນຢູ່ບ່ອນເກົ່າຕະຫຼອດມື້ ທ່ານອາດຕ້
ອງໄດ້ຄິດຊອກຫາວິທີທີ່ຈະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມ.
ຫຼາຍຄົນຊອກຫາວິທີທາງທີ່ງ່າຍຂື້ນທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກ�ຳກັບຜູ້ຄົນອື່ນແທນທີ່ຈະຢູ່ຜູ້ດຽວ. ການເຮັດກິດຈະກ
ຳແມ່ນງ່າຍຂື້ນຖ້າຫາກວ່າມັນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນເຊັ່ນວ່າການຍ່າງຫຼີ້ນກັນໝູເ່ ພື່ອນ, ຫຼີ້ນກິລາ ຫຼເື ຕັ້ນ.
ຖ້າທ່ານກິນຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານເຊັ່ນ: ຢາໃກກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ (Sulfpnylurea)
ຫຼືສັກຢາອິນຊູລນ
ິ (Insulin) (ເບິ່ງ ໜ້າ 19-20), ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍອາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງ
ທ່ານຕໍ່ລົງ ຫຼາຍໂພດ. ສະນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເ
ລືອດຕໍ່າລົງ ຫຼາຍໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ແລະ ໄຂມັນທີ່
ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ໄຂ່ ຫຼື ປາ ໃນຄາບເຂົາ
້ ກ່ອນທີ່ຈະອ
ອກກ�ຳລັງ ກາຍ. ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານກ
ຳລັງ ຕໍ່າລົງໃນຂະນະທີ່ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼື ຫຼັງຈາກອອກກ�ຳລັງ ກ
າຍທ່ານສາມາດດື່ມນ�ຳ້ໝາກໄມ້ ຫຼືກິນເຂົາ
້ ໜົມອົມໃສ່. ສະນັ້ນ,
ການທີ່ທ່ານມີອາຫານກິນຫຼີ້ນນ�ຳທ່ານແມ່ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດ.ີ
ສ�ຳລັບອາການສະແດງຂອງພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ
ຫຼາຍ ໃຫ້ເບິ່ງ ໜ້າ 31.
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ຢູ່ກັບພະຍາດເບົາຫວານໂດຍມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

ນ�ຳ້ໜັກ
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວມີນ�ຳ້ໜັກເກີນ. ການລົດນ�ຳ້ໜັກແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເ
ຂົາມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນພ້ອມກັບຮູ້ສຶກດີຂື້ນ. ນີແ
້ ມ່ນເປັນເຫດຜົນທີ່ຄົນບອກໃຫ້ທ່ານລົດນ�ຳ້ໜັກເພື່ອປິ່ນປົ
ວພະຍາດເບົາຫວານ. ສ�ຳລັບຫຼາຍຄົນແລ້ວ ການລົດນ�ຳ້ໜັກແມ່ນຍາກຫຼາຍ. ສະນັ້ນໃຫ້ຕັ້ງໃຈກັບການຄວ
ບຄຸມທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານ, ອອກກ�ຳລັງ ກາຍເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາວະຕຶງ ຄຽດ.

ຫຼຸດຜ່ອນພາວະຕຶງຄຽດ
ຄວາມຕຶງ ຄຽດແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີບັນ
ຫາຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ບັ
ນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແມ່ນເລື່ອງເງີນຄ�ຳ,
ຄອບຄົວ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຄວາມປອດໄພ,
ການຢຽດຢາມທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ-ສີຜິວ
ແລະ ບັນຫາອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ການທີ່ມີຄ
ວາມຮູ້ສຶກຕຶງ ຄຽດຕະຫຼອດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນ
ຫາຕໍ່ຮາ່ ງກາຍລວມເຖິງເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕາ
ນໃນເລືອດສູງຂື້ນ.
ການລົມກັບໝູເ່ ພື່ອນທີເ່ ຮົາໄວ້ໃຈ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼືກຸ່ມຄົນອື່ນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີເ່ ຮັດໃຫ້ທ່ານມີກັ
ງວົນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງ ຄຽດໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍກັນ ແລະ ກັນ.
ສະນັ້ນ ບໍ່ຄວນຢ້ານທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບໂຕເອງກໍຊວ
່ ຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງ ຄຽດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາດ�ຳລົງຊີ
ວິດຢູ່ກັບຄວາມຢ້ານເປັນປະຈ�ຳເພາະວ່າຜູ້ຄົນອື່ນໆແມ່ນມີກ�ຳລັງ ຫຼາຍກວ່າເຮົາ. ເຮົາຈະຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍເນື່ອງ
ຈາກສຸຂະພາບຂອງເຮົາບໍ່ດີ ຫຼືຍ້ອນເຮົາບໍມ
່ ເີ ງິນພຽງພໍ. ແຕ່ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ຮາ່ ງກາຍມີຄວາມເ
ຂັ້ມແຂງ. ບາງບັນຫາອາດໃຫ່ຍເກີນກວ່າທີເ່ ຮົາຈະແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວເຮົາເອງໄດ້, ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນເຮົາຕ້ອງການຄົນ
ອື່ນຊ່ວຍ (ເບິ່ງ ໜ້າ 27-29). ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີເ່ ຮົາສາມາດຈັດການດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ໃຫ້ວາງແຜນເພື່ອທົ
ດລອງສິ່ງໃໝ່ໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທ່ານດີຂື້ນເຊັ່ນການຍ່າງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຫຼືການກິນອາຫານໃໝ່. ຖ້າຫ
າກວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ສຳ� ເລັດທ່ານກໍຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດອີກ.

ການນັ່ງສະມາທິ, ການສູດມົນ ຫຼື
ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍເຊັ່ນການຫຼີ້ນ ໄທ-ຈິ ແລະ ໂຍຄະກໍແມ່
ນວິທີທີ່ດເີ ພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະຕຶງ ຄຽດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ການປິນ
່ ປົວທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງດ້ວຍຢາ
ໃຫ້ຮຽນຮູ້ວິທີການກິນ, ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແລະ ຢາທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານສູງ
ຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫຼເື ກີດອາການສຸກເສີນ (ພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ເບິ່ງ ໜ້າ 32).
ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ (ເບິ່ງ ໜ້າ 20-21 ແລະ 33-34) ສາມາດລົດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໄດ້ຫຼາຍ
ແຕ່ຖ້າສັກຢາອິນຊູລນ
ິ ຫຼາຍ ຫຼື ກິນຢາ (ກຸ່ມຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ) ຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ
ລົງ ຫຼເື ຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າລົງ ຫຼາຍ (ພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ ເບິ່ງ ໜ້າ 31). ຖ້າຫາກວ່າທ່
ານກິນຢາລົດທາດນ�ຳ້ຕານແມ່ນໃຫ້ກວດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດທ່ານເປັນປະຈ�ຳຈົນຮູ້ວ່າມັນຂື້ນ ຫຼືມນ
ັ ລົງ. ວິທີ
ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູໄ້ ດ້ວ່າທ່ານກ�ຳລັງ ປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານຂອງທ່ານໄດ້ດ.ີ

ການກວດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານ
ດັ່ງ ທີໄ່ ດ້ກ່າວໄວ້ໃນໜ້າ 10-11, ການກວດເລືອດແມ່ນສາມາດບົ່ງມະຕິພະຍາດເບົາຫວານໄດ້. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້
ເພື່ອການຕິດຕາມການປິ່ນປົວ. ການນ�ຳໃຊ້ການກວດທາດນ�ຳ້ຕານໂດຍນ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດນ�ຳ້ຕານ ແລະ ກວດ
ທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມ (A1C) ແມ່ນສອງວິທີທໃີ່ ຊ້ຕິດຕາມລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ. ທັງສອງຢ່າງນີແ
້ ມ່ນໃຫ້
ຜົນລາຍງານທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ທັງສອງຢ່າງນິແ
ີ້ ມ່ນມີປະໂຫຍດ.
ເຄື່ອງກວດທາດນ�ຳ້ຕານແມ່ນເຄື່ອງທົ່ວໄປທີ່ອ່ານຄ່າທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ກວດ.
ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ກວດຫຼາຍຄັ້ງໃນມື້ໜຶ່ງ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງກ່ອນ
ຫຼືຫຼັງອາຫານແນວໃດ ແລະ ກໍຍັງ ກວດເບິ່ງໃນແຕ່ລະມື.້ ສະນັ້ນ ທ່ານສາມາດກວດ:

··ກ່ອນອາຫານ. ຄ່າທີ່ດີແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 4.4-7.2 mmol/l (80-130 mg/dl).
··2 ຊົ່ວໂມງຫຼັງອາຫານ. ຄ່າທີ່ດີແມ່ນ <10 mmol/l (180 mg/dl).

ວິທີກວດແມ່ນໃຊ້ຢອດເລືອດໜຶ່ງຢອດຈາກປາຍມືໃສ່ແຜ່ນກວດ ແລ້ວທາດນ�ຳ້ຕານກໍຈະສະແດງຜົ
ນອອກຢູ່ໃນເຄື່ອງ. ມັນຂື້ນກັບເຄື່ອງກວດ, ຈະມີຄຳ� ແນະນ�ຳບອກໃຫ້ເອົາແຜ່ນກວດສອດເຂົາ
້ ໃນເຄື່ອງ
ກ່ອນຈະຢອດເລືອດໃສ່ແຜ່ນຈຸມ
່ (ສັງເກດດ້ານລຸມ
່ ) ຫຼືຈະມີຂແ
ໍ້ ນະນ�ຳໃຫ້ຢອດເລືອດໃສ່ແຜ່ນກວດກ່ອນເອົາແຜ່
ນກວດສອດເຂົາ
້ ເຄື່ອງ.

ໃຊ້ເຂັມ ຫຼື ມີດປາຍແຫຼມປັກເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ຢອດເລືອດໃສ່ແຜ່ນຈຸມ
່

ສ�ຳລັບເຄື່ອງກວດຊະນິດນີ້
ໃຫ້ສອດແຜ່ນກວດໃສ່ໃນເຄື່ອງກ່ອນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເອົາເລືອດຢູ່ປາຍມືໃສ່ແຜ່ນຈຸມ
່
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ບາງຄົນກໍມເີ ຄື່ອງກວດນ�ຳ້ຕານໄວ້ຢເູ່ ຮືອນ ແລະ
ພວກເຂົາກໍສາມາດກວດເອງໄດ້ປະຈ�ຳ. ບາງຄົນກໍກວດຢູ່
ສະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບາ້ ນ ຫຼືກວດກັບ
ກຸ່ມຄົນທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບພະຍາດເບົາຫວານ.
ເຄື່ອງກວດທາດນ�ຳ້ຕານນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຮ່ວມກັນຢ່າງປ
ອດໄພ ແຕ່ບໃໍ່ ຫ້ໃຊ້ເຂັມຮ່ວມກັນເພາະມັນສາມາດແຜ່ເ
ຊື້ອ ເອັສໄອວີ ໄດ້ ຫຼືພະຍາດອື່ນໆທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເລືອດ.
ການກວດທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມ (A1C) ແມ່ນສາມ
າດກວດໄດ້ແຕ່ຢສ
ູ່ ະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ
ຫຼໂື ຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ. ການກວດນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ຄາ່ ສະເລ່ຍຂອງ
ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນຜ່ານ
ມາ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປິ່ນປົວພະຍ
າດເບົາຫວານຂອງທ່ານໂດຍລວມຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຮູ້ທາ
ດນ�ຳ້ຕານໃນມືນ
້ ັ້ນ. ສ�ຳລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍທີເ່ ປັນພະຍາດ
ເບົາຫວານ ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານສະສົມທີ່ດແ
ີ ມ່ນໜ້ອຍກ
ວ່າ8%. ຖ້າສາມາດກວດໄດ້ແມ່ນໃຫ້ກວດ ໜື່ງ ຫຼືສອງຄັ້ງ ຕໍ່ປ.ີ

ຢາປິນ
່ ປົວພະຍາດເບົາຫວານ
ຢາບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ແຕ່ບາງຢາແ
ມ່ນສາມາດລົດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໄດ້ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງບາງຢ່າງ
ກໍສາມາດລົດທາດນ�ຳ້ຕານໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍເລີມ
່ ການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2
ໂດຍການບໍໃ່ ຊ້ຢາ. ການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ
ແລະ ຢາພື້ນເມືອງສ່ວນໃຫ່ຍກໍພຽງພໍທີ່ຈະລົດລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເ
ລືອດ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນມີສຸຂະພາບດີ.
ຖ້າຫາກວ່າການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງບໍ່ຊວ
່ ຍເຮັດໃຫ້ອາການດີ
ຂື້ນ, ຢາແມ່ນສາມາດຊ່ວຍລົດທາດນ�ຳ້ຕານທີ່ສູງ ຫຼາຍນັ້ນໄດ້ພ້ອມທັງ ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ມີບັນຫາອັນໃໝ່. ບາງຄັ້ງ ຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບອາດໃຫ້ທ່ານສອງຕົວຢາ ຫຼໃື ຫ້ໄປໄລຍະໜື່ງແລ້ວອາດປັບປ່ຽນຂະໜາດຄວາມແຮງ
ຂອງຢາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຢູ.່
ການກິນຢາປິ່ນປົວຕ້ອງໄດ້ກິນເປັນປະຈ�ຳ ແລະ ຖືກເວລາ. ໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ
ຮູ້ນ�ຳວ່າກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງທີ່ພົບເລືື້ອຍຈາກຢາທີ່ທ່ານກິນແມ່ນຫຍັງ (ເບິ່ງ ໜ້າ 33-34) ແລະ
ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອມີອາການສຸກເສີນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 32-38) ພ້ອມທັງໃຫ້ທ່ານຈືໄ່ ວ້ວ່າຢາແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນ
ໜື່ງໃນການປິ່ນປົວທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງ ກິນຢາຢູ່ທ່ານຍັງ ຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ຢາເມັດຟໍມນ
ິ (Metformin)
ຢາ Metformin (ເບິ່ງ ໜ້າ 33) ແມ່ນຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານທີໃ່ ຊ້ເລື້ອຍ ແລະ ມັນກໍເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ
ສ�ຳລັບຫຼາຍຄົນ. ຕາມປົກກະຕິຢາ Metformin ແມ່ນກິນສອງຄັ້ງ ຕໍ່ມ.ື້
ເມື່ອທ່ານເລີມ
່ ກິນຢາ Metformin ທ່ານອາດຈະມີອາການເຈັບກະເພາະ ຫຼືຖອກທ້ອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
ອາການນີ້ກໍຈະດີໄປເອງພາຍໃນ 1-2 ອາທິດ ແລະ ກໍໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການກິນພ້ອມອາຫານ. ຖ້າຫາກວ່າກ�ຳມະຜົນ
ສ�ຳຮອງນີເ້ ປັນຫຼາຍ ຫຼືບໍ່ດີຂື້ນໃນໄລຍະເວລາໃດໜື່ງແພດອາດຈະຢຸດຢາ ຫຼືລົດຂະໜາດຄວາມແຮງຂອງຢາລົງ.
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືຕັບບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ.້

ຢາກຸ່ມຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ (Sulfonylurea)
ຢາໃນກຸ່ມ Sulfonylurea ເຊັ່ນ: ຄລິເບັນຄລາໄມດ (glibenclamide), ກລິພໄິ ຊດ (glipizide), ໂທບູທາໄມດ
(tolbutamide) ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃຫ້ກິນກ່ອນອາຫານ 1-2 ເທື່ອຕໍ່ມ.ື້
ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຢາໃນກຸ່ມ Sulfonylurea ແມ່ນພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ
ລົງ ຫຼາຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີອາການວິນຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ເປັນລົມ, ສັນ
່ , ເຫື່ອຊືມ, ຫຼເື ສຍຊີວິດໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 31). ຖ້າ
ຫາກວ່າທ່ານເລີມ
່ ມີອາການໃດໜື່ງໃນບັນດາອາການເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນໃຫ້ທ່ານກິນຂອງຫວານທັນທີເພື່ອເພີ່ມທາດນ
ຳ້ຕານໃນເລືອດ. ໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ຮູ້ກຽ່ ວກັບອາການເຫຼົ່ານີ້ ພ້ອມທັງຮູ້ວິທີຊວ
່ ຍຖ້າຫາກວ່າມີອາການເຫຼົ່າ
ນີ.້
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າຫຼາຍໃນຂະນະທີໃ່ ຊ້ຢາໃນກຸ່ມ Sulfonylurea

··ໃຫ້ກິນອາຫານທຸກຄາບ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ທັນໄດ້ກິນອາຫານ - ບໍ່ໃຫ້ກິນຢາໃນກຸ່ມ Sulfonylurea
··ໃຫ້ກິນອາຫານເຊົ້າທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ ຫຼື ອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ.
··ໃຫ້ກິນອາຫານຕື່ມຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຣັດວຽກໜັກ, ອອກກຳລັງກາຍ ຫຼືຫຼີ້ນກິລາ.
··ໃຫ້ມີນຳ້ໝາກໄມ້, ເຂົ້າໝົມຫວານ ຫຼືນຳ້ຕານໄວ້ເມື່ອທ່ານຣູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ຫຼືວິນຫົວ.
ຖ້າຫາກວ່າທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານຕໍ່າເລື້ອຍໆຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບອາດຈະຢຸດ ຫຼື
ຫຼຸດຂະໜາດຢາລົງ.
ອີກໜຶ່ງ ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງຂອງຢາໃນກຸ່ມ Sulfonylurea ແມ່ນນ�ຳ້ໜັກເພີ່ມ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼ
າຍຂື້ນກ່ຽວກັບການກິນອາຫານ ແລະ ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼືປຽ່ ນເປັນຢາ Metformin ຫຼື ອິນຊຸລນ
ິ ແທນ.
ຖ້າຫາກວ່າກິນຢາໃນກຸ່ມ Sulfonylurea ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວມັນບໍເ່ ຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານຕໍ່າລົງໄດ້ໃຫ້ປຶກ
ສາຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ຢາອິນຊູລນ
ິ Insulin
ຢາ Insulin (ເບິ່ງ ໜ້າ 39) ແມ່ນຢາຊະນິດສັກ. ຢານີເ້ ປັນຢາເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າລົງໄວທີ່ສຸດ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນການສັກຢາ Insulin ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮຽນຮູ້ມນ
ັ ແລ້ວກໍຈະສາມາດສັກໄດ້.
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ແມ່ນຕ້ອງການສັກຢາ Insulin ເພື່ອໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດຢູ່ລອດ.
Insulin ແມ່ນຮໍໂມນໜື່ງ ທີ່ຮາ່ ງກາຍຂອງທ່ານຜະລິດອອກມາເພື່ອຮັກສາທາດ
ນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດປົກກະຕິ. ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ
1 ແມ່ນບໍ່ສາມາດຜະລິດ Insulin ໄດ້ ສ່ວນຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2
ແມ່ນບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ພຽງພໍ. ມັນມີຫຼາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດກ່ຽວກັບການນ�ຳໃຊ້ Insulin. Insulin
ບໍໄ່ ດ້ເຮັດໃຫ້ຕາບອດ, ບໍເ່ ຮັດໃຫ້ພະຍາດເບົາຫວານຮ້າຍແຮງຂື້ນ ແລະ ກໍບໄໍ່ ດ້ຂື້ນກັບມັນໃນເມື່ອທ່ານເລີມ
່ ສັກ.
ຢາ Insulin ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານທ່ານ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດໄີ ດ້.
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ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເຂັມໃນການສັກຢາ

ຢາ Insulin ຍັງມີແບບເປັນປາກກາທີ່ມເີ ຂັມຕິດເພື່ອສັກແຕ່ລະຄັ້ງ.
ແບບນີແ
້ ມ່ນໃຊ້ໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແຕ່ມນ
ັ ມີລາຄາແພງກວ່າ.

ຢາ Insulin ແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ. ຢາ Insulin ທີອອກລິດຍາວແມ່ນສັກໜື່ງ ຫຼືສ
ອງຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ພື່ອເຮັດໃຫ້ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານປົກກະຕິທັງ ຕອນເວັນ ແລະ ຕອນກາງຄືນ. ຢາ Insulin
ທີອອກລິດສັນ
້ ແມ່ນສັກກ່ອນຄາບອາຫານ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານທີໄ່ ດ້ຈາກການກິນອາຫານນັ້ນບໍໃ່ ຫ້ສູງ
ຫຼາຍ. ເບິ່ງ ໜ້າ 39.
ສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ອັນຕະລາຍຈາກຢາ Insulin ແມ່ນມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານຕໍ່າລົງ ຫຼາຍ.
ຄົນສາມາດມີອາການສັບສົນ, ວິນຫົວ, ເສຍສະຕິ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້ຈາກການໃຊ້ຢາ Insulin ຫຼາຍເກີນໄປ. ໃຫ້
ໃຊ້ວິທີດຽວກັນກັບການປ້ອງກັນພາວະທາດນ�ຳ້ຕານຕໍ່າທີເ່ ກີນຈາກຢາກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea
ເຊັ່ນ: ພະຍາຍາມໃຫ້ກິນອາຫານ ແລະ ມີເຂົາ
້ ໜົມອົມໄວ້ໃນຍາມສຸກເສີນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 20).
ຖ້າທ່ານສັກຢາ Insulin ທ່ານຄວນມີເຄື່ອງກວດທາດນ�ຳ້ຕານຢູເ່ ຮືອນ ເພື່ອຕິດຕາມທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ
ຂອງທ່ານບໍໃ່ ຫ້ມນ
ັ ຕໍ່າເກີນໄປ. ຖ້າທ່ານບໍມ
່ ເີ ຄື່ອງກວດ ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ສັກຢາໃນປະລິມານຕໍ່າລົງເພື່ອປ້ອງກັນ
ບໍໃ່ ຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານຕໍ່າຈົນເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍ. ຖ້າບໍ່ສາມາດກວດທາດນ�ຳ້ຕານໄດ້, ການຮັກ
ສາທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໃຫ້ສູງແດ່ເລັກໜ້ອຍຈະມີຄວາມປອດໄພກວ່າຕໍ່າ.
ຢາ Insulin ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນທີເ່ ຢັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍມ
່ ີຕເູ້ ຢັນ ກໍໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນນ�ຳເ້ ຢັນ ແລະ
ບໍໃ່ ຫ້ຖືກແດດ.

ຢາພື້ນເມືອງລົດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ
ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ຄົ້ນພົບອາຫານ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງທີ່ສາມາດລົດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໄດ້.
ໃຫ້ຖາມໝໍປະຈ�ຳບ້ານວ່າມີຢາພື້ນເມືອງຊະນິດໃດແດ່ທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ພ້ອມກັບວິທໃີ ຊ້
ແລະ ມີຄວາມປອດໄພທີໃ່ ຊ້ຮ່ວມກັບຢາ Insulin ແລະ ຢາຊະນິດອື່ນໆ.

··ໝາກແຕງຂົມ					
··ຜັກທຽມ					
··ໃບໄມ້ທີ່ມີລົດຊາດຂົມ				
··ຕົ້ນໃບໂມຣິຄາ Moriga				
··ຕົ້ນໂນປາລ Nopal				
··ໃບມັລເບີຣີ Mulberry				
··ຊາ (Mate tea)

• ໝາກໄມ້ຕະກຸນຖົ່ວເຫຼືອງ (Fenugreek)
• ນຳ້ສົ້ມສາຍຊູ
• ເບີບີຣິນ Berberine
• ຂີ້ໝີ້ນ
• ຮາກຕົ້ນຂີງ
• ຕົ້ນຄິມນີມາ Gymnema
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ປ້ອງກັນ ແລະ ປິນ
່ ປົວອາການສົນທີເ່ ກີດຈາກພະຍາ
ດເບົາຫວານ
ເບິ່ງແຍງຕີນຂອງທ່ານ
ການເບິ່ງແຍງຕີນທີ່ດແ
ີ ມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ. ເສັນ
້ ປະສາດທີ່ຖືກທ�ຳລາຍຈາກພະຍາດເບົາຫວານເຮັດໃ
ຫ້ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ (ຮູ້ສຶກມືນ) ຢູ່ຕີນເຮັດໃຫ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຮູ້ສຶກເມື່ອໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ນອກນັ້ນ, ພະຍາດເບົາຫ
ວານຍັງເຮັດໃຫ້ບາດແຜຫາຍດີຊ້າອີກ ແລະ ຕິດເຊືອ
້ ໄດ້ງ່າຍ. ເຊື້ອເຫັດຢູ່ຕີນ (ເບິ່ງ ບັນຫາກ່ຽວກັບຜິວໜັງ,
ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຊືມເຊືອ
້ ໄດ້.
ຕິດເຊືອ
້ ຢູ່ຕີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊືອ
້ ແຜ່ລາມໄປທັງ ໝົດຂາ.ຂາສາມາດຕິດເຊືອ
້ ຫຼາຍແລ້ວເຮັດໃ
ຫ້ໄດ້ຕດ
ັ ຂາ. ແຕ່ການເບິງ່ ແຍງຕີນທີດ
່ .ີ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງລະດັບທາດນ�ຳຕ
້ ານໃນເລືອດຂອງທ່ານສາມາດປ້ອງ
ກັນການຕັດຂາໄດ້.

ກວດຕີນຂອງທ່ານທຸກວັນ
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນວ່າຕີນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໂດຍທີ່ບມ
ໍ່ ີຄວາມຮູ້ສຶກ. ຖ້າຫາກວ່າຮູ້ສຶກໄດ້
ວ່າຕີນຂອງທ່ານເລີມ
່ ມີຄວາມຮູ້ສຶກມືນແມ່ນໃຫ້ກວດຕີນທ່ານໂດຍໃຊ້ໄຟແຍ່ງ ແລະ ລູບຄ�ຳເບິ່ງ ທຸກວັນ. ຖ້າ
ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕີນທ່ານກ�ຳລັງມືນແມ່ນໃຫ້ສັງເກດ ແລະ
ກວດຕີນທ່ານທຸກມື.້ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ແມ່ນໃຫ້ຄົນ
ອື່ນຊ່ວຍ. ບາງຄົນກໍໃຊ້ແວ່ນແຍງເບິ່ງ ພື້ນຕີນ. ຊອກຫາຕຸ່ມໂພງ,
ສີແດງ, ຫຼື ບາດແຜ. ຈັບເບິ່ງອາການອຸ່ນ ຫຼໃື ຄ່ບວມ ເຊິ່ງມັນສາ
ມາດເປັນອາການເລີມ
່ ຕົ້ນຂອງການຕິດເຊື້ອໄດ້ພ້ອມທັງ ກວດເບິ່
ງອ້ອມຮອບນິ້ວຕີນໃຫ້ຄົບ.
ໃຫ້ໄປພົບແພດເມື່ອມີບາດແຜທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື
ບໍລເິ ວນບາດແຜແດງ, ອຸ່ນ ຫຼໃື ຄ່ບວມ. ສິ່ງ ທີ່ສຳ
� ຄັນແມ່ນໃຫ້ປິ່ນ
ປົວບາດແຜແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍໃ່ ຫ້ມີອາການສົນທີ່ຮາ້ ຍ
ແຮງ.
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ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວອາການສົນທີ່ເກີດຈາກພະຍາດເບົາຫວານ

ການປິນ
່ ປົວບາດແຜຢູ່ຕນ
ີ
ເຮັດໃຫ້ບໍລເິ ວນບາດແຜສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ. ບໍໃ່ ຫ້ຈັບ ຫຼືຕ້ອງບາດແຜເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ຄຳ� ຊູເພື່ຍ່
າງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກົດທັບຂອງບາດແຜ.
ບາດແຜ

ບາດແຜຕິດເຊື້ອ

ອະນາໄມບາດແຜດ້ວຍນ�ຳ້ທີ່ສະອາດ ແລະ ອະເຊືອ
້ . ໃຫ້ຕັດເນື້ອຕາຍອອກ (ເນື້ອຕາຍ ເວລາຈັບຈະເຢັນ
ແລະ ມີສເີ ຂັ້ມ). ແຊ່ຕີນໃສ່ນ�ຳ້ອຸ່ນ (ບໍແ
່ ມ່ນນ�ຳ້ຮ້ອນ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເນື້ອຕາຍອອກໄດ້. ທາຢາຕານເຊືອ
້ ແລະ
ປິດບາດດ້ວຍຜາປິດບາດ ຫຼືຜ້າທີ່ນຸ້ມ ແລະ ສະອາດ. ໃຫ້ໃສ່ແນວປົກ.
ໃຫ້ສັ່ງເກດເບິ່ງອາການສະແດງຂອງການຕິດເຊືອ
້ ເຊັ່ນ: ອາການໃຄ່ບວມ, ແດງ, ຮ້ອນ
ຫຼແ
ື ດງອ້ອມບາດແຜກວ້າງອອກ. ໃຫ້ປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອເຊັ່ນ: ຢາເຕທຣາໄຊຄລີນ
tetracycline , ດ໊ອກຊີໄຊຄລີນ doxycycline, ເປນີຊລ
ີ ນ
ີ penicillin ຫຼື ເມໂທຣໄນດາໂຊລ metronidazole
(ເບິ່ງ ບົດການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ, ຢາຕ້ານເຊືອ
້ ໜ້າ 60, 66 ແລະ 69).
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານພັກ ຜ່ອນ ແລະ ເບິ່ງແຍ່ງ ບາດແຜໂຕເອງແລ້ວບໍ່ດ,ີ ໃຫ້ຂຄ
ໍ ຳ� ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.

ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຕນ
ີ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໃຫ້ໃສ່ເກີບ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນບ້ານກໍຕາມເພາະທ່ານອາດຈະຢຽບສິ່ງໃດໜື່ງ ທີ
ແຫຼມຄົມ ແລະ ກໍບໍ່ຮູ້ສຶກ.
ລ້າງຕີນທຸກວັນ ແລະ ນວດເບົາ່ ໆ, ເຮັດໃຫ້ບໍລເິ ວນນິ້ວຕີນແຫ້ງສະເໝີ.
ໃຫ້ໃຊ້ມືກວດເບິ່ງ ທາງໃນເກີບເພື່ອຊອກຫາວັດຖຸທແ
ີ່ ຫຼມຄົມ ແລະ
ຮອຍຂາດ (ບ່ອນທີ່ບໍ່ລຽບ) ໃນເກີບເປັນປະຈ�ຳກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃສ່ເກີບ.
ຖ້າມີຮອຍຂາດ (ບ່ອນທີ່ບໍ່ລຽບ) ແມ່ນຄວນປິດ ຫຼື ຕັດບ່ອນທີ່ບໍ່ລຽງອອກ.

ບໍໃ່ ສ່ເກີ ບ
ໃສ່ເກີ ບ

ເລ ບ
ັ ຕນ
ີ
ເລັບທີ່ຝັກຢູ່ໃນ (ເລັບສັກ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜ ແລະ ຕິດເຊື້ອໄດ້.
ຖ້າເຫັນວ່າເລັບຕີນກ�ຳລັງຈະສັກ ໃຫ້ເອົາຝ້າຍຮອງໃສ່ກ້ອງແຈເລັບເພື່ອໃຫ້
ມັນງັ ດຂື້ນ. ຕັດເລັບຕີນໃຫ້ຢູ່ໃນແນວຊື,່ ລະວັງ ບໍໃ່ ຫ້ນິ້ວຕີນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຫຼໃື ຊ້ຕະໃບຖູບໃໍ່ ຫ້ມນ
ັ ຍາວຫຼາຍ. ການຕັດເລັບໃນແນວຊືແ
່ ທນທີ່ຈະຕັດແບບໂຄ້ງ
ສາມາດຊ່ວຍບໍໃ່ ຫ້ມເີ ລັບສັກ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ
ທຸກຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຄວນໄດ້ກວດຫ
າຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ທຸກຄົນທີເ່ ປັນຄວາມ
ດັນເລືອດສູງ ກໍຄວນໄດ້ກວດຊອກຫາພະຍາດເບົ
າຫວານ. ຄວາມດັນເລືອດສູງເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່
ຫົວໃຈ, ເສັນ
້ ເລືອດ, ໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ອະໄວຍະວະອື່ນ
ໆໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະຍດເບົາຫວານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານມີທັງ ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວ
າມດັນເລືອດສູງໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍາດຫົວໃຈ,
ອຸບັດຕິເຫດເສັນ
້ ເລືອດໃນສະໝອງ, ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືບັ
ນຫາອື່ນໆທີ່ຮາ້ ຍແຮງຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານມີພຽງແຕ່ຄວາມ
ດັນເລືອດສູງ ຫຼືພະຍາດເບົາຫວານຢ່າງດຽວ.

ການກິນອາຫານທີ່ດເີ ພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ
ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການກິນເກືອໜ້ອຍ (ກິນຈາງ) ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດັນເລື
ອດໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກ ກະຕິ.

ຄວາມດັນເລືອດປົກກະຕິແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 140/90
mmHg (ເບິ່ງ ບົດພະຍາດຫົວໃຈ, ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່). ຖ້າຫາ
ກວ່າມີຄວາມດັນເລືອດສູງໃຫ້ພະຍາຍາມລົດຄວາມດັນເ
ລືອດໂດຍການອອກກ�ຳລັງ ກາຍຫຼາຍຂື້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນພາວະຕຶງ ຄຽດ ແລະ ກິນອາຫານໃຫ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາ
ບຫຼາຍຂື້ນ. ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ທັງ ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ.
ໝວດຢາທີ່ມຊ
ີ ວ
ີ່ ່າ ເອຊີອີ ອິນຮິບເິ ທີ (ACE inhibitors) ລົດຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ອາດຈະປ້ອງກັນໄຂ່
ຫຼັງ ບໍໃ່ ຫ້ຊດ
ຸ ໂຊມນ�ຳ. ກຸ່ມຢາອື່ນໆເຊັນ: ສະເຕຕິນ (Statins) ຊ່ວຍລົດທາດໄຂມັນ Cholesterol ໃນເລືອດ,
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫົວໃຈ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດເສັນ
້ ເລືອດໃນສະໝອງຫຼຸດລົງສ�ຳລັບຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວ
ານ. ສ�ຳລັບຢາລົດຄວາມດັນເລືອດໝວດອື່ນໆ ແລະ ຢາລົດທາດໄຂມັນໃນເລືອດໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດພະຍາດຫົວໃຈ
(ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່).

ເຊົາສູບຢາ
ຄົນທີ່ສູບຢາເປັນພະຍາດເບົາຫວານຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ຄົ
ນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານທີ່ສູບຢາມີບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮາ້ ຍແຮງກ
ວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ. ການສູບຢາສູບບໍໄ່ ດ້ທ�ຳລາຍແຕ່ປອດແຕ່ມນ
ັ ຍັງ ທ�ຳ
ລາຍຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີການອຸດຕັນການໄຫຼ
ວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ. ສ�ຳລັບຄົນທີເ່ ປັນພ
ະຍາດເບົາຫວານແລ້ວການສູບຢາແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ສະນັ້ນ
ການເຊົາສູບຢາແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນກວ່າການລົດລະດັບທາດນ�ຳ້ຕາ
ນໃນເລືອດອີກ. ເບິ່ງ ບົດຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ (ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່)
ສ�ຳລັບວິທີທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ເຊົາສູບຢາ.
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ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວອາການສົນທີ່ເກີດຈາກພະຍາດເບົາຫວານ

ສາຍຕາ
ເມື່ອທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼາຍ ພະຍາດເບົາຫວານສາມາດເຮັ
ດໃຫ້ມສ
ີ າຍຕາມົວໄດ້. ອາການນີ້ຈະຫາຍໄປຖ້າຫາກວ່າທາດນ�ຳ້ຕາ
ນໃນເລືອດກັບມາເປັນປົະກກະຕິ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພະຍາດເບົາຫ
ວານສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການທ�ຳລາຍເສັນ
້ ເລືອດຢູ່ຕາແບບຖາວອນໄ
ດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍສາຍຕາໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ຫຼືຕາບອດໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າ
ມັນມີການທ�ຳລາຍຕາບາງສ່ວນແລ້ວຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານ
ຄວນໄດ້ຮັບການກວດຕາປີລະຄັ້ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າພົບເ
ຫັນມີການທ�ຳລາຍເສັນ
້ ເລືອດຢູ່ຕາບາງສ່ວນໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ມັນສ
າມາດປິ່ນປົວດ້ວຍທ່ານໝໍຕາເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ສນ
ູ ເສຍການເບິ່ງເ
ຫັນ.

ການເບິ່ງແຍງຜົ້ງປາກ
ພະຍາດເບົາຫວານເຮັດໃຫ້ເຫງືອກຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງຂື້ນ ແລະ ເຫງືອກຕິດເຊື້ອ
ກໍເຮັດໃຫ້ພະຍາດເບົາຫວານຮຸນແຮງຂື້ນ. ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຄວນ
ຖູແຂ້ວຢ່າງຕໍ່າສອງຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ ໂດຍໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ຢາຖູແຂ້ວທີມີຟລູອໍລາຍ
Fluoride ຫຼໄື ມ້ຫຍ�ຳ້ (ໄມ້ທໃີ່ ຊ້ໄວ້ຫຍ�ຳ້ທ�ຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ).
ຖ້າຫາກມີໄມ້ຈີບແຂ້ວ ຫຼເື ສັນ
້ ໄໝກໍໃຫ້ໃຊ້ອະນາໄມອ້ອມຮອບແຂ້ວ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູ
ນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເຫງືອກອັກເສບແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງ ບົດແຂ້ວ, ເຫງືອກ
ແລະ ຜົ້ງ ປາກ (ກ�ຳລັງຂຽນຢູ່).
ສ�ຳລັບຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານ ການໄປຫາໝໍປວ
ົ ແຂ້ວແມ່ນເປັນຜົນດີ.
ບອກໃຫ້ໝໍປວ
ົ ແຂ້ວຮູ້ທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

ວັກຊີນ (ຢາປ້ອງກັນພະຍາດ)
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຢ່າງສະໝ�ຳ່ສະເໝີເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າ
ງໆເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດ Influenza ແລະ ອັກເສບປອດ ເຊິ່ງ ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮຸນແຮງໃນຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົ
າຫວານ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ພະຍາດເບົາຫວານປຽບເໝືອນໂອກາດຄັ້ງທີສອງ
ພະຍາດເບົາຫວານເປັນພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງແຕ່ວ່າມັນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້. ການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານເຮັດໃ
ຫ້ຄົນທີເ່ ປັນມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດມີການປ່ຽນແປງການດ�ຳລົງຊີວິດດີຂື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍຈະມີສຸຂະພາບທີ່ດ,ີ
ຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດດ�ຳລົງຊີວິດໄດ້ປົກກະຕິ.
ຖ້າທ່ານບໍມ
່ ີຄວາມຮູ້ກຽ່ ວກັບການເບິ່ງແຍ່ງ ຕົວທ່ານເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ການດ�ຳລົງຊີວິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ກຽ່ ວກັບພະຍາດເບົາຫວານ ພວກເຂົາກໍສາມາດມີສຸຂະພ
າບດີຂື້ນກວ່າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເນື່ງຈາກວ່າສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂື້ນກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ,້ ອີກຢ່າງແມ່ນພວກເຂົາ
ອາດຈະມີບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບການດ�ຳລົງຊີວິດ ຫຼືບັນຫາຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາອາດຕໍ່ສເູ້ ພື່ອໃຫ້ໄດ້ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸ
ຂະພາບ, ຄ່າແຮງງານທີ່ຍຸດຕິທ�ຳ, ຢຸດສານເຄມີທເີ່ ປັນມົນລະພິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນການຍ່າງ ຫຼື
ສິ່ງອື່ນໆທີເ່ ຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫ້າວຫັນຂື້ນ (ເຄື່ອນເໝັງ ຫຼາຍຂື້ນ), ກິນອາຫານທີ່ດີຂື້ນພ້ອມກັບຫຼຸດຜ່ອນ
ພາວະຄວາມຕຶງ ຄຽດໃນຊີວິດ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຊວ
ີ ິດກັບພະຍາດເບົາຫວານໄດ້
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງວິທີການກິນ
ແລະ ການດ�ຳລົງຊີວິດ. ລຸມ
່ ນີແ
້ ມ່ນບາງຂໍແ
້ ນະນ�ຳທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ມີການປ່ຽນແປງ:

··ເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງສິ່ງນ້ອຍໆ. ຕົວຢ່າງ: ແທນທີ່ຈະເຊົາດື່ມ

ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຊາດຫວານເລີຍແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນ
ລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ. ໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານນຳ້ຕານທີ່ທ່ານກິນລົງເທື່ອ
ລະໜ້ອຍ ຫຼືເພີ່ມການອອກກຳລັງກາຍແມ່ນຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າ
ແລ້ວທ່ານກໍຈະປະຕິບັດມັນໄດ້.

··ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນແປງຫຍັງ. ໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ:

ຍ່າງເພີ່ມຂື້ນ, ສູບຢາສູບໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼືບໍ່ສູບເລີຍ ຫຼືສາມາດຫຼີ້ນກັ
ບລູກກັບຫຼານຂອງທ່ານ.

··ໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືຄົນອື່ນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີ
ການປ່ຽນແປງໄດ້. ການທີ່ມີກຸ່ມ ຫຼືຫ້ອງຮຽນສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນພ
ະຍາດມີການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.

··ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄວາມຮູ້ສືກທີ່ບໍ່ດີ. ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫ

ວານທີ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານຕໍ່ອານາຄົດ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຫຼືມີຄວາມໃຈຮ້າຍທີ່ຕ້ອງ
ມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ. ບັນດາຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ, ຊືມເສົ້າ ຫຼື ໝົດຫວັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນພະ
ຍາດເບົາຫວານບໍ່ຢາກມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທີ່ລາວຕ້ອງປ່ຽນແປງ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີຫຼາຍທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ
ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບຮຽນຮູ້ວິທີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂື້ນ. ສະລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ພາວະຊຶມເສົ້າ, ໃຫ້ເບິ່ງບົດ ສຸຂະພາບຈິດ (ກຳລັງຂຽນຢູ່).

··ຊອກຫາເຫດຜົນຂອງທ່ານສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປະຕິບັດ ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງການມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີຂື້ນແນວໃດ? ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້
ຄິດເຖິງຄອບຄົວຂອງທ່ານພ້ອມກັບວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈື່ງຕ້ອງການມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີເພື່ອຊ່ວຍ
ພວກເຂົາໃນອານາຄົດ. ເປົ້າໝາຍທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນ.
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ການປະຕິປັດຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານ

ການປະຕິປດ
ັ ຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານ
ໃນເມື່ອຄົນເປັນພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວພ້ອມທັງສາມາດປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂື້ນ, ການ
ປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນຄົນອື່ນບໍໃ່ ຫ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຢຂ
ູ່ ັ້ນຊຸມຊົນ.
ຕົວຢ່າງ: ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດເລືອກຊະນິດຂອງອາຫານທີ່ຈະກິນ ແຕ່ຕົວເລືອກຂອງລາວມີຂດ
ີ ຈ�ຳກັດໂດຍທີ່ຊະນິ
ດຂອງອາຫານທີ່ມຢ
ີ ູ່ ແລະ ຫາໄດ້ໃນຊຸມຊົນ. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດອອກກ�ຳລັງ ກາຍເພີ່ມ ແຕ່ລາວບໍ່ສາມາດເລືອກ
ໄດ້ວ່າບໍລເິ ວນໃກ້ບາ້ ນລາວນັ້ນມີຄວາມປອດໄພແລ້ວບໍ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົ
ນປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆນັ້ນນ�ຳກັນອັນເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພະຍາດເບົາຫວານຮ້
າຍແຮງຂື້ນ.

ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກໃຫ່ຍ
ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນໃຫ້ແມ່ ແລະ ລູກໄດ້ກິນອາຫານທີ່ດ.ີ ໃຫ້ອາຫານທີ່ມສ
ີ ານອາຫານຄົບຖ້
ວນແກ່ເດັກຊາຍ ແລະ ຍິງ. ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານບໍວ
່ ່າຈະຕອນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ຫຼໃື ນໄວເດັກແມ່ນມີໂອກາດທີ່
ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ຫຼີກລ້ຽງບໍໃ່ ຫ້ເດັກກິນນ�ຳ້ຕານ, ເຂົາໜົມຫວານ ຫຼືຂອງກິນຫຼີ້ນອື່ນໆ
ທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດ.

ປັບປຸງເຮັດໃຫ້ເຂົາ້ ເຖິງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປະລິມານ ແລະ ການເຂົາ
້ ເຖິງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ:

··ຈັດຫ້ອງຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອສອນກ່ຽວກັບການກິນອາຫານທີ່
ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ເມື່ອຄົນເຫັນວ່າອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບມີລົດຊາດ
ດີ ແລະ ຮຽນວີທີປຸງແຕ່ງ ພວກເຂົາກໍຈະຢາກກິນ.

··ເອົາອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຂົ້າໃນປະເພນີວັດທະນະທຳຂອງທ່

ານ. ເມື່ອອາຫານຕາມປະເພນີບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບມັນຈະເປັນການດີທີ່
ສຸດທີ່ຈະຈຳກັດຈຳນວນຂອງອາຫານພວກນັ້ນ. ໃຫ້ເລືອກເອົາອາຫ
ານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຖາມບັນດາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່
ານເພືອໃຫ້ພວກເຂົາແບ່ງປັນຕຳລາວິທີການປຸງແຕ່ງ.

··ນຳໃຊ້ໂຮງຮຽນເພື່ອໃຫ້ເດັກປູກພືດ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ

ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ອາຫານວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນສາມາດເຮັດໄດ້ຈາ
ກຈຳພວກເມັດພືດຕາມພື້ນບ້ານ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ. ຢຸດການຂາຍອາຫ
ານກິນຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຊາດຫວານໃຫ້ແກ່ເດັກ
ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ຂາຍຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ.

··ສ້າງເຮືອນຄົວຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານ.
ກຸ່ມອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ມີລາຄາຖືກກໍແມ່ນວິທີທາງແກ້ໄຂອີກວິທີ
ໝື່ງ.

··ສ້າງສວນຊຸມຊົນໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດປູກພືດຂອງຕົນເອງໄດ້. ເຖິງແມ່ວ່າຈະປູກພືດພຽງເລັກນ້ອຍກໍສາມາດເ

ຮັດໃຫ້ການກິນອາຫານມີການປ່ຽນແປງໄດ້. ບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືງກໍປູກພືດໃສ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ, ລະບຽງ
ຫຼືສະຖານທີ່ເປົ່າວ່າງອື່ນໆ.

··ຈັດໃຫ້ມີຕະຫຼາດສຳລັບຊາວໄຮ່ຊາວນາ ຫຼື ອາຫານທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່

ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຊາວໄຮ່ຊາວນາໄດ້ມີສະຖານທີ່ຂາຍຜົນປູກຂອງພວກເຂົາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເ
ຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການອາຫານເພື່ອຊຸມຊົນ, ເບິ່ງຄູ່ມືສຳລັບຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບທາງສະພາບແວດລ້ອມ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ສ້າງສະຖານທີເ່ ພື່ອຫຼີ້ນ ແລະ ອອກກ�ຳລັງກາຍ
ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງອາດຈະບໍມ
່ ສ
ີ ະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພທີ່ສາມາດອອກກ�ຳລັງ ກາຍໄດ້.
ຊຸມຊົນໄດ້ສາ້ ງສະໜາມເຕະບານ, ສະໜາມບານບ້ວງ ແລະ ເດີ່ນຫຼິ້ນຕ່າງໆ. ສະຖານທີເ່ ຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນສະຖາ
ນທີເ່ ຕົ້າໂຮມຂອງຊຸມຊົນ.

ໃຫ້ການສຸຂະສຶກສາແກ່ຊມ
ຸ ຊົນ
ສອນໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຫຍັງ,
ພະຍາດເບົາຫວານເກີດມາຈາກໃສ, ບັນຫາຫຍັງ ທີ່ຮາ້
ຍແຮງທີເ່ ກີດຈາກພະຍາດເບົາຫວານ ພ້ອມກັບວ່າເປັ
ນຫຍັງຈຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສຢ່າງຈິງຈັງເຖິງແມ້ວ່າອາກ
ານເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນຈະບໍ່ຮຸນແຮງກໍຕາມ. ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ ຜູ້ຄົ
ນມີການບອກຕໍ່ກຽ່ ວກັບພະຍາດເບົາຫວານຂອງພວກເ
ຂົາ, ແບ່ງ ປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຖາມຄ�ຳຖາມ. ພວກເຂົາອ
າດຈະວາງແຜນທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍນ�ຳກັນ.
ຫົວຂໍອ
້ ື່ນສ�ຳລັບການສົນທະນາ
ແລະ ການປະຕິບັດອາດລວມມີນ�ຳ້
ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດ,
ການຢຽດຢາມທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ-ສີຜິວ ແລະ
ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼືການເມືອງທີເ່ ຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕຶງ ຄຽດພາຍໃນຊຸມຊົນ.

ຈັດກຸ່ມກວດຊອກຫາພະຍາດເບົາຫວານ
ຈັດມື້ກວດຊອກຫາພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນວິທີທີ່ດີສຳ� ລັບປະຊາຊົນເພື່ອຊອກຫາພະຍາດເບົາຫວານເຖິງວ່າ
ພວກເຂົາຈະບໍມ
່ ີອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານກໍຕາມ. ໃຫ້ກວດຄົນທີ່ມີອາການເຕືອນທີ່ຂຽນໄວ້ຢູ່ໜ້າທີ 2 ຫຼື
ຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ແລະ ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນພະຍາດເບົາຫວານ (ເບິ່ງ ໜ້າ 10 ).
ສ�ຳລັບການກວດໃນຄົນຈ�ຳນວນຫຼາຍ, ການກວດຍ່ຽວແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ.
ການກວດເລືອດແມ່ນມີປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຄວນກວດໃນຄົນທີ່ຍັງ ບໍ່ທັນກິນອາຫານໃນມືນ
້ ັ້ນໂດຍສະເພາະແ
ມ່ນກວດກ່ອນກິນອາຫານເຊົາ
້ . ການກວດຍ່ຽວແມ່ນບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງອົດອາຫານ ແຕ່ຜູ້ກວດຕ້ອງໄດ້ຂຽນບັນທືກ
ເວລາທີ່ກວດ ແລະ ເວລາທີ່ຄົນເຈັບກິນອາຫານຄັ້ງສຸດທ້າຍເພາະວ່າລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຈະສູງ ຫຼັງຈ
າກກິນອາຫານ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກວດ, ເບິ່ງ ໜ້າ 10-12.

10 May 2018

ການປະຕິປັດຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານ

ຜູໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານດ້ານສຸຂະພາບຊ່ວຍແນວໃດ
ແພດຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຍັງມີການເຕົ້
ນໂຮມຜູ້ຄົນມາຮຽນນ�ຳກັນເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງ
ດ້ານສຸຂະພາບນ�ຳກັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນເປັນກຸ່ມ (ເບິ່ງຂ້າງລຸມ
່ ) ຜູໃ້ ຫ້ບໍ
ລິການດ້ານສຸຂະພາບດຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍຄົນທີເ່ ປັນ
ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັ
ບການແບ່ງ ປັນຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ, ແນະນ�ຳໃ
ຫ້ ຜູ້ຄົນຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບລະບົບສຸຂະພາບ
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
ແລະ ການກິນຢາປິ່ນປົວຂອງພວກເຂົາ. ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິກ
ານດ້ານສຸຂະພາບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ຄົນຮຽນຮູເ້ ພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດເບົາຫວານ, ການປິ່ນປົວ
ແລະ ໂຄງການທີ່ມຢ
ີ .ູ່ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດຈັດຫາການກວດຫາພະຍາດເບົາຫວານ,
ຊີແ
້ ຈງຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຢ້ານກ່ຽວກັບພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດເບົ
າຫວານຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີການພົບປະເປັນປະຈ�ຳ (ເຊັ່ນ: ຄັ້ງ ໜື່ງ ຫຼື ສອງຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ)
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ. ກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືຶສາມາດເລີມ
່ ຈາກບໍລເິ ວນໃກ້ບາ້ ນ, ໂຮງຮຽນ,
ໂບດ ຫຼືສະຖານທີເ່ ຮັດວຽກເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ກຸ່ມຄົນຈະປະຕິບັດນ�ຳກັນໄດ້. ບາງຄັ້ງ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ຜູ້ທໃີ່ ຫ້ການປິ່ນປົວຢູສ
່ ະຖານທີໃ່ ຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ຫຼື ຄູອາຈານຈະເລີມ
່ ແລະ
ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນກຸ່ມ. ສ່ວນກຸ່ມອື່ນໆອາດບອກໃຫ້ ຜູ້ຄົນມາພົບປະກັບພວກເຂົາພຽງບາງຄັ້ງ ກໍໄດ້.
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານພົບປະກັນເພື່ອແລກປ່ຽນສິ່ງ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ມາໃນການເບິ່ງແຍງຕົ
ນເອງ, ສົນທະນາບັນຫາທີ່ຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຄ�ຳນືງເຖິງ ຫຼາຍຂື້ນ. ຄົນທີ່ຫາກໍກວດພົບວ່າຕົນເອງເ
ປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອໄດ້ພົບປະກັບຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານມາກ່ອນແ
ລ້ວ. ກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການ
ກິນຮ່ວມກັນແບບຄອບຄົວເຊັ່ນວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ຕ້ອງການມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳການກິນເພື່ອໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາ
ບທີ່ດ.ີ ພ້ອມກັນນັ້ນກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດສ້າງໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນມີສຸຂະພ
າບແຂງແຮງຂື້ນ. ຖ້າຫາກວ່າຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມພົບວ່າມັນມີປະໂຫຍດກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດສືບຕໍ່ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

້ນີ້:
ການສົນ ທະນາໃນມື
ສົ່ງ ຜົ
ພະຍາ ດເ ບົາ ຫວານ
ເຮົາ.
ນກ ະທົ ບ ຫຍັງ ຕໍ່ ພວກ
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນ

ຮັກສານ�ຳ້ຂອງ ພ
ວກ
ເຮາົ ໃຫ້ສະອາດ

··ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີພັກນັກງານທີ່ໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພ

າບເພື່ອໃຫ້ການກວດຟີຣສຳລັບຄົນທີ່ໜ້າຈະເປັນ
ພະຍາດເບົາຫວານ ພ້ອມກັບກະກຽມຢາປິ່ນປົວ
ແລະ ການກວດພະຍາດໃຫ້ມີທົ່ວເຖິງ ແລະ
ສາມາດຈ່າຍໄດ້.

··ຕໍ່ສູ້ໃຫ້ມີນຳ້ທີ່ປອດໄພເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກ

ນ�ຳ້ສະ
ງ ການ
ອ
້
ຕ
ົ
າ
ຮ
ເຮາົ ,
ພ ວ ກເ
ງ ພວກ ເຈົ້າ
ອ
ຂ
ດ
ອາ
ຂອ ງ
�ຳ້ກວດ
ໍ່ ມ່ນນ
ບແ

ານຊື້ນຳ້ກວດ ຫຼືເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

··ຢຸດສະຖານທີ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສານເຄມີທີ່ເປັນມົນລະ
ພິດ.

··ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ.
ເຄື່ອນເໜັງໄປນ�ຳກັນຢູ່ທີ່ປະເທດ ເອຄົວດໍEcuador
ໃນປະເທດອາເມລິກາໄຕ້ ເອຄົວດໍ Ecuador ໄດ້ເລີມ
່ ການແຂ່ງຂັນໃຫ່ຍໃນປີ 2012
ເພີ່ມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຄື່ອນເໜັງ. ຜູ້ຈັດການການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ເອຄົວດໍ Ecuador
ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຫ້ທຸກສວນສາທາລະນະ, ເດີນໂຮງຮຽນ ຫຼືສນ
ູ ກາງຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ສາມາດເປັນສະຖານທີໃ່
ຫ້ ຜູ້ຄົນມາລວມໂຕກັນ, ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເຄື່ອເໜັງນ�ຳກັນ. ລັດຖະບານໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນໜຸ່ມ
ແລະ ຈ່າຍເງີນໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ນ�ຳພາຄົນອື່ນໆເຕັ້ນ ແລະ ເຄື່
ອນເໜັງໄປນ�ຳກັນພ້ອມກັບສຽງດົນຕີສົດ. ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ
ຊຸມຊົນໄດ້ຕັ້ງສະຖານທີໃ່ ຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຕັ້ນ ຫຼືອອກກ�ຳລັງ
ກາຍນ�ຳກັນໂດຍທີ່ບເໍ່ ສຍຄ່າໃນເວລາພັກກິນເຂົາ
້ ທ່ຽງ,ເວລາໄປ
ຫຼືກັບມາແຕ່ວຽກ ຫຼໂື ຮງຮຽນ. ການປະຕິບັດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກເ
ພດທຸກໄວເຂົາ
້ ຮ່ວມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຖືພາ ແລະ ຄົນ
ພິການໄດ້ເຂົາ
້ ຮ່ວມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພາວະສຸກເສີນຂອງພະຍາດເບົາຫວານ
ມີ 2 ຊະນິດຂອງພາວະສຸກເສີນທີເ່ ກີດຈາກພະຍາດເບົາຫວານ. ພາວະສຸກເສີນທີເ່ ກີດຈາກລະດັບທ
າດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າແມ່ນເກີດນ�ຳຄົນທີ່ຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວ ແລະ ກໍກ�ຳລັງ ກິນຢາ
ຫຼືສັກຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ເພື່ອການປິ່ນປົວ. ພາວະສຸກເສີນນີເ້ ກີດໄດ້ທັງຈາກການກິນຢາ ຫຼືສັກຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ຫຼາຍ
ຫຼືວ່າກິນອາຫານໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ. ພາວະສຸກເສີນທີ່ມລ
ີ ະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່ານັ້ນສາມາດເກີນຂື້ນ
ທັນທີທັນໃດໂດຍທີ່ບມ
ໍ່ ີອາການເຕືອນ ແຕ່ການປິ່ນປົວໂດຍໄວນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນກັບມາເປັນປົກກະຕິໄດ້.
ພາວະສຸກເສີນທີເ່ ກີດຈາກລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນເກີດຫຼັງຈາກທີ່ມີອາການ
ເຕືອນແມ້ກະທັ້ງວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດເບົາຫວານກໍຕາມ.
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ພາວະສຸກເສີນຂອງພະຍາດເບົາຫວານ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວານໃຫ້ໃສ່ສາຍແຂນ ຫຼື ມີບັດທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນພະຍາດເບົາຫວ
ານ. ໃຫ້ຂຽນຢາທີ່ທ່ານກິນໃສ່ໃນບັດ ຫຼືສາຍແຂນນ�ຳ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມ
າດຊ່ວຍຕົວເອງໄດ້. ໃຫ້ສອນຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼືບຸກຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບອາການອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດ ແລະ
ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ.
ຖ້າຫາກວ່າບາງຄົນມີບັນຫາຍ້ອນພະຍາດເບົາຫວານ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໜັ້ນໃຈວ່ານັ້ນແມ່ນບັນຫາທີເ່ ກີດຈ
າກລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ ຫຼືສູງ ກໍຕາມໃຫ້ປິ່ນປົວແບບລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າກ່ອນ
(ໃຫ້ກິນນ�ຳ້ຕານເລັກໜ້ອຍ) ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ.

ພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍາ່
ກໍລະນີນແ
ີ້ ມ່ນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ພຽງແຕ່ນ�ຳຄົນເຈັບທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ກ�ຳລັງຮັບຢາປິ່ນປົວ.
ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສາມາດຕໍ່າຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າລາວສັກຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ຫຼືກິນຢາປິ່ນປົວຫຼາຍເກີນໄປ,
ບໍໄ່ ດ້ກິນອາຫານພຽງພໍ, ອອກກ�ຳລັງ ກາຍຫຼາຍເກີ ນໄປໃນຄັ້ງ ໜື່ງ, ໄດ້ຮັບຢາແລ້ວບໍໄ່ ດ້ກິນອາຫານທັນທີ
ຫຼືວ່າດື່ມເຫຼົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງເຄີຍມີບັນຫາເລື່ອງທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າແມ່ນໃຫ້ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ດີ
ກວ່າໃນການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານຂອງລາວ. ການກິນອາຫານເລື້ອຍໆ ຫຼືກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາ
ຍໆແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນພາວະສຸກເສີນນີໄ້ ດ້.
ບາງຄົນທີ່ມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າອາດເລີມ
່ ມີອາການກະວົນກະວາຍ, ເຫື່ອອອກ ຫຼືສນ
ັ່
ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະຂວ່າງເຄ, ສັບສົນ ຫຼືກະວົນກະວາຍ. ຖ້າຫາກມີອາການເບື້ອງຕົ້ນແບບນີ້ລາວຄວນຈະໄດ້ກິນ
ອາຫານທັນທີ. ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍໄ່ ດ້ກິນ ອາການຂອງລາວຈະໜັກຂື້ນ.
ເບິ່ງອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ:້
ອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍ

··ຍ່າງບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວ (ຍ່າງຍາກ)
··ຮູ້ສືກອ່ອນເພຍ
··ມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ
··ສັບສົນ ຫຼື ສະແດງທ່າທາງແປກໆ (ທ່ານອາດເຂົ້າໃຈຜິດວ່າລາວເມົາ)
··ເສຍສະຕິ
··ຊັກ
ການປິ່ນປົວ
ຖ້າຫາກວ່າລາວຍັງມີສະຕິແມ່ນໃຫ້ລາວກິນນ�ຳ້ຕານທັນທີເລີຍເຊັ່ນ: ນ�ຳ້ໝາກໄມ້, ເຂົາ
້ ໜົມອົມ
ຫຼືນ�ຳ້ທີ່ປົນນ�ຳ້ຕານ ທັງ ໝົດນີແ
້ ມ່ນໄດ້ຜົນດີ. ລາວຄວນໄດ້ກິນອາຫານໃຫ້ອີ່ມເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຖ້າຫາກວ່າລາວຍັງມີອາການສັບສົນ ຫຼືບໍ່ຮູ້ສືກດີຂື້ນຫຼັງຈາກ 15 ນາທີແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຂຄ
ໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແ
ພດ.
ຖ້າຫາກວ່າລາວເສຍສະຕິໃຫ້ຈັບນ�ຳ້ຕານ ຫຼືນ�ຳເ້ ຜີ້ງໃສ່ກ້ອງລີນ
້ ລາວ. ໃຫ້ເລື່ອຍໆເທື່ອລະໜ້ອຍເນື່ອ
ງຈາກວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາທີ່ຮາ່ ງກາຍຈະດູດຊືມທາດນ�ຳ້ຕານ. ທ່ານສາມາດໃຫ້ລາວເພີ່ມເມືອລາວຕື່ນ.
ໃຫ້ ຜໃູ້ ດຜູ້ໜື່ງຢູ່ນ�ຳລາວ 3-4 ຊົວ
່ ໂມງເພື່ອໃຫ້ໜັ້ນໃຈວ່າອາການອັນຕະລາຍນັ້ນຈະບໍ່ກັບມາ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າລາວກິນອາຫານຫຼາຍ, ບໍເ່ ຄື່
ອນເໜັງ ດັ່ງ ທີເ່ ຄີຍປະຕິບັດ, ມີບັນຫາເຈັບເປັນທີ່ຮາ້ ຍແຮງ ຫຼືຕິດເຊືອ
້ , ບໍ່ກິນຢາ ຫຼືບໍ່ສັກຢາ ຫຼືຂາດນ�ຳ.້ ອາການ
ນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນເຖິງແມ້ວ່າຜູ້ກຽ່ ວຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນເບົາຫວານມາກ່ອນກໍຕາມ. ກ່ອນທີ່ຈະມີອາການສຸກ
ເສີນທີເ່ ກີດຈາກພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບົ່ງ ບອກວ່າພວກເຂົາເປັນພະຍາດເບົາຫ
ວານ ຫຼືພະຍາດເບົາຫວານຂອງພວກເຂົານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ສະເພາະ.
ອາການສະແດງ

··ຮູ້ສືກຫິວນຳ້ ແລະ ດື່ມນຳ້ຫຼາຍ
··ຍ່ຽວຫຼາຍ
··ສາຍຕາມົວ
··ນຳ້ໜັກຫຼຸດ
ຖ້າຫາກທ່ານບໍໄ່ ດຮັບການປິ່ນປົວພາວະທາດນ�ຳ້ຕານສູງໃນເລືອດ ມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍໄດ້
ແລະ ສາມາດໝົດສະຕິ ຫຼເື ສຍຊີວິດໄດ້. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຈັບໄດ້ໂດຍຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ
ສ�ຳລັບອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ:້
ອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍ

··ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ
··ຫາຍໃຈມີກິ່ນຄືໝາກໄມ້
··ຜິວໜັງແຫ້ງ
··ເຈັບທ້ອງ, ປວດຮາກ, ຮາກ
··ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ
··ສັບສົນ
··ຫາຍໃຈໄວ ແລະ ເລີກ
··ເສຍສະຕິ
ການປິ່ນປົວ
ໃຫ້ພາຄົນທີ່ມີອາການສະແດງອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີໄ້ ປຫາສູນໃຫ້ບໍລິການດ້ານການແພດ (ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍ)
ທັນທີ. ຖ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບຍັງຮູ້ສະຕິແມ່ນໃຫ້ລາວດື່ມນ�ຳເ້ ທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ດື່ມຫຼາຍໆ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໜັ້ນໃຈແລ້ວວ່າຄົນເຈັບມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກວດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ
ແລ້ວພ້ອມກັບຮູ້ປະລິມານຂອງຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ທີ່ຄົນເຈັບໃຊ້ແມ່ນໃຫ້ສັກຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ໃນປະລິມານໜ້ອຍໃນຂະ
ນະທີ່ນ�ຳສົ່ງ ຄົນເຈັບໄປຫາແພດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍແ
່ ນ່ໃຈວ່າຄົນເຈັບມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດສູງແມ່ນຫ້າມໃຫ້
ຢາ ອິນຊຸລນ
ິ . ການທີໃ່ ຫ້ຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບມີທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບ
ເສຍຊີວິດໄດ້.
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ພະຍາດເບົາຫວານ: ຢາປິ່ນປົວ

ພະຍາດເບົາຫວານ:
ຢາປິນ
່ ປົວ
ຢາປິນ
່ ປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ຊະນິດກິນ
ຢາ ເມັດຟໍມນ
ິ Metformin
ຢາ ເມັດຟໍມນ
ິ Metformin ແມ່ນຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ຮໂໍ ມນ ອິນຊຸລນ
ິ
ໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ພ້ອມທັງ ຫຼຸດການຜະລິດນ�ຳ້ຕານຢູ່ໃນຕັບ. ມັນໄດ້ຜົນດີໃນຄົນເຈັບທີເ່ ປັນ
ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸມພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳການ
ກິນ ແລະ ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແຕ່ມນ
ັ ໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ໃນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1. ມັນມີລາຄາຖືກກວ່
າຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ຍັງ ບໍເ່ ຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າລົງ ຫຼາຍ ແລະ
ບໍເ່ ຮັດໃຫ້ນ�ຳ້ໜັກເພີ່ມຂື້ນ. ຢາ ເມັດຟໍມນ
ິ Metformin ບາງຄັ້ງ ກໍໃຫ້ກິນຄຽງຄູກັບຢາຊະນິດອື່ນ (ຢາກຸ່ມ
ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ແລະ ອິນຊຸລນ
ິ ).

ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງ
ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ເຈັບປັ້ນກະເພາະ, ລົມໃນທ້ອງ ແລະ ຮູ້ສຶກມີລົດຊາດຄືໂລຫະ. ການກິນຢານີ້ພ້ອມກັ
ບອາຫານຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງເຫຼົ່ານີ.້ ຕາມປົກກະຕິອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຂັ້ນເບົາບາງ ແລະ
ກໍຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກ 1 ຫຼື 2 ອາທິດທີເ່ ລີມ
່ ກິນຢາ ຫຼືຫຼັງເພີ່ມຂະໜາດຢາ. ຖ້າຫາກວ່າຍັງມີອາການແມ່ນໃຫ້ລົ
ດຂະໜາດຢາລົງ ຫຼືປຽ່ ນເປັນຢາໃໝ່.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ຄົນທີ່ຂາດນ�ຳ້ ຫຼືມີການຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງຄວນຢຸດກກິນຢານີ້ ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂື້ນ.
ຄົນທີມີບັນຫາໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໃຫ້ກວດເລືອດເບິ່ງ ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ກ່ອນທີ່ຈະເລີມ
່ ກິນຢາ. ຄົນ
ທີເ່ ປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຂັ້ນເບົາບາງຄວນເລີມ
່ ຢາໃນຂະໜາດຕໍ່າກ່ອນ (ບໍໃ່ ຫ້ກາຍ 1000 ມກ ຕໍ່ມ)ື້ . ຄົນທີເ່
ປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຂັ້ນຮຸນແຮງບໍ່ຄວນກິນຢານີ.້
ຄົນທີ່ມີບັນຫາຂອງຫົວໃຈຂັ້ນຮຸນແຮງ, ມີພະຍາດຕັບ ຫຼືຄົນທີ່ກິນເຫຼົ້າຫຼາຍບໍ່ຄວນກິນຢານີ.້
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ທີ່ກ�ຳລັງຈະຜ່າຕັດ ຫຼື ເອັກສະເຣທີ່ຕ້ອງໃຊ້ນ�ຳ້ຢາກັນແສງອາດຢຸ
ດກິນຢານີ້ກ່ອນເຮັດຫັດຖະການ 1 ວັນ ແລະ ຫຼັງເຮັດຫັດຖະການ 2 ວັນ. ເຮັດແບບນີເ້ ພື່ອບໍໃ່ ຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ອັ
ນຕະລາຍທີເ່ ອີ້ນວ່າ: ພາວະເລືອດເປັນກົດ Lactic acidosis ແຕ່ບັນຫານີ້ກໍພົບໜ້ອຍ.

ວິທໃີ ຊ້
ສ�ຳລັບຄົນທີ່ກິນຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ການກວດເລືອດເບີ່ງລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ (ເບິ່ງ ໜ້າ
18-19) ສາມາດບອກໄດ້ວ່າໄດ້ຜົນດີຊ�ຳໃ່ ດ ຫຼືບອກໄດ້ວ່າຂະໜາດຢາເທົ່າໃດຈຶ່ງໄດ້ຜົນ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄົນ
ຈະເລີມ
່ ກິນຢາຂະໜາດຕໍ່າໆແລ້ວເພີ່ມຂື້ນເທື່ອລະໜອຍ. ສະນັ້ນ ຈະໄດ້ກວດເລືອດເລື້ອຍກວ່າປົກກະຕິໃນກໍລ
ະນີທເີ່ ລີມ
່ ກິນຢາໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຂະໜາດຂອງຢາເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.

10 May 2018

33

34

ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ຢາ ເມັດຟໍມນ
ິ Metformin ມີຂະໜາດ 500, 850 ແລະ 1000 ມກ ແລະ ຄວນກີນພ້ອມອາຫານ.
ສ
 ຳ
� ລັບຜູໃ້ ຫ່ຍ

ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລີມ
່ 500 ມກ ໜື່ງເທື່ອຕໍ່ມື້ ກິນພ້ອມອາຫານແລງ. ຖ້າຫ
າກວ່າລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຍັງສູງ ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາຂື້ນໃນອາທິດຕໍ່ມາ
ໂດຍການເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງຢາ ຫຼໃື ຫ້ກິນຫຼາຍກວ່າໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມ.ື້

ຕົວຢ່າງ:
ອາທິດທີ 1:ກິນ 500 ມກ ຫຼື
ກິນ ½ ຂອງເມັດ 850 ມກ ທຸກຕອນຄໍາ່
ອາທິດທີ 2:ເພື່ອກິນ 850 ມກ ທຸກມືແ
້ ມ່ນໃຫ້ກິນ ½ ຂອງເມັດ 850 ມກ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າ ແລະ ½ ຂອງເມັດ
850 ມກ ພ້ອມອາຫານຄໍາ່ ຫຼື
ເພື່ອກິນ 1000 ມກ ທຸກມືແ
້ ມ່ນໃຫ້ກິນ 500 ມກ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າ ແລະ 500 ມກ
ພ້ອມອາຫານຄໍາ່ .
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຢານີແ
້ ມ່ນໄດ້ຜົນດີໃນຜູໃ້ ຫ່ຍເມື່ອກິນ 1000 ມກ ຫາ 2000 ມກ ຕໍ່ມື້
ໂດຍກິນເຄິ່ງ ໜຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ເຄິ່ງ ໜຶ່ງໃນຕອນແລງ.
ກິນຢາ ເມັດຟໍມນ
ິ Metformin ສາມຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກໄໍ ດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ (ພ້ອມອາຫານເຊົ້າ, ອາຫານທ່ຽງ ແລະ
ອາຫານຄໍາ່ )
ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອກິນທັງ ໝົດ 1500 ມກ ທຸກມືແ
້ ມ່ນໃຫ້ກິນ 500 ມກ ພ້ອມກັບຄາບເຂົາ
້ ແຕ່ລະຄາບ 3 ຄາບ.
ຕາມປົກກະຕິຖ້າກິນຫຼາຍກວ່າ 2000 ມກ ຕໍ່ມຈ
ື້ ະບໍໄ່ ດ້ຜົນແລ້ວ.
ບໍໃ່ ຫ້ຫຼາຍກວ່າ 2500 ມກ ຕໍ່ມື
ເມື່ອໃຫ້ເດັກກິນຢານີ້ ທ່ານໝໍ ຫຼື ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີປະສົບການຄວນກ�ຳໜົດ ແລະ
ຕິດຕາມຂະໜາດຂອງຢາ.

ຢາອື່ນທີ່ອາດໄດ້ຜົນດີ
ຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ແລະ ອິນຊຸລນ
ິ ບາງຄັ້ງແມ່ນໃຊ້ແທນ ຫຼໃື ຊ້ຮ່ວມກັນກັບຢາ
ເມັດຟໍມນ
ິ Metformin

ຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea
ຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ແມ່ນອີກກຸ່ມຢາຊະນິດໜຶ່ງ ທີໃ່ ຊ້ກັບຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫ
ວານຊະນິດທີ 2. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ມາ້ ມຜະລິດຮໍໂມນ ອິນຊຸລນ
ິ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮາ່ ງກາຍນ�ຳໃຊ້ຮໂໍ ມນ ອິນຊຸລນ
ິ
ໄດ້ດີຂື້ນ. ຢາທີ່ອອກລິດສັນ
້ ໃນກຸ່ມນີ້ຈະລົດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໄດ້ໄວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ກິນສອງຄັ້ງ ຕໍ່ມ.ື້
ຢາທີ່ອອກລິດຍາວຈະອອກລິດຊ້າ ແຕ່ຈະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດົນ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຢາໃນຂະໜ
າດສູງແລ້ວ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນໃຫ້ກິນຄັ້ງ ດຽວຕໍ່ມ.ື້
ຢາໃນກຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ດຽ່ ວ ຫຼໃື ຊ້ປະສົມກັບຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດອື່ນໆ (ເມັດຟໍມນ
ິ ຫຼື ອິນຊຸລນ
ິ )
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄມ
ຸ ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໄດ້ດີຂື້ນ. ຢາໃນກຸ່ມນີ້ອາດຈະບໍໄ່ ດ້ຜົນດີປານໃດໃນຄົນເຈັບທີເ່ ປັ
ນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ມາດົນແລ້ວ.
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ພະຍາດເບົາຫວານ: ຢາປິ່ນປົວ

ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງ
ຢາກຸ່ມນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງ ຕໍ່າຫຼາຍໄດ້ຢາ່ ງໄວ (ເບິ່ງ ບົດ
ພາວະນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າໜ້າ 31) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ກິນອາຫານຫຼັງຈາກທີ່ກິນຢາໃນກຸ່ມນີ້ ຫຼືວ່າ
ຍ້ອນອອກແຮງງານຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ສິ່ງອັນຕະລາຍນີ້ມໂີ ອກາດເກີດຂື້ນຫຼາຍໃນຢາທີ່ອອກລິດຍາວເຊັ່ນ:
glibenclamide (glyburide) ແລະ chlorpropamide ເນື່ອງຈາກວ່າຢາຈ�ຳພວກນີ້ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດົນ.

··ກິນອາຫານຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ນຳ້ໜັກເພີ່ມເປັນກຳມະຜົນທີ່ພົບໄດ້. ການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອອກ
ກຳລັງກາຍສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນກຳມະຜົນນີ້ໄດ້.

··ການດື່ມເຫຼົ່າເມື່ອກິນຢາໃນກຸ່ມນີ້ບາງຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ຮາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາ chlorpropamide.
··ບາງຄົນຈະເກີດຜື່ນຕາມຜິວໜັງ ຫຼືແພ້ແສງແດດໄດ້ງ່າຍ.
ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືພະຍາດຕັບ ຫຼືດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍຄວນລະມັດລະວັງໃນການກິນຢາໃນກຸ່ມນີ.້
ຄົນສູງອາຍຸ (ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ) ຫຼືຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ການໃຊ້ຢາທີ່ອອກລິດສັນ
້ ເຊັ່ນຢາ
glipizide ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພກວ່າ ແລະ ກໍເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດຕໍ່າໆເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃ
ນເລືອດຫຼຸດລົງ ຕໍ່າຫຼາຍ.
ຢາໃນກຸ່ມນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ຫຼືຄົນທີແ
່ ພ້ຢາໃນກຸ່ມ ຊັລຟາ
Sulfa drugs.
ຄົນຖືພາຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມນີ້ ຍົກເວັ້ນຢາ glibenclamide (glyburide) ຖ້າຈະໃຊ້ກໍຕເໍ່ ມື່ອບໍມ
່ ີ
ຢາຊະນິດອື່ນແທ້.
ບໍໃ່ ຫ້ຢາກຸ່ມນີໃ້ ນເດັກທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2.

ອາການສະແດງທີເ່ ກີດຈາກການກິນຢາຫຼາຍ
ບັນດາອາການທີ່ອັນຕະລາຍຂອງພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າລວມມີຍາ່ ງຍາກ, ຮູ້ສືກອ່ອນເພຍ,
ສາຍຕາບໍເ່ ຫັນແຈ້ງ, ສັບສົນ, ເສຍສະຕິ ຫຼືຊັກ. ຖ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບຍັງມີສະຕິແມ່ນໃຫ້ເອົາຂອງຫວານໃຫ້
ລາວກິນທັນທີ ແລ້ວກໍໃຫ້ກິນອາຫານໃຫ້ອີມຢ່າງໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບເສຍສະຕິແມ່
ນໃຫ້ຈັບນ�ຳ້ຕານ ຫຼືນ�ຳເ້ ຜີ້ງໃສ່ກ້ອງລີນ
້ ລາວ ແລະ ໃຫ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ, ໃຫ້ເລື້ອຍໆຈົນກະທັ້ງລາວຕື່ນ ແລະ
ສາມາດກິນເອງໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 31).

ການມີປະຕິກິລຍ
ິ າກັບຢາອື່ນ
ຢາຊະນິດອື່ນອາດຈະອອກລິດບໍໄ່ ດ້ດີຖ້າຫາກວ່າກິນພ້ອມກັບຢາໃນກຸ່ມນີ.້ ຖ້າຫາກວ່າຄົນທີ່ສັກຢາ ອິນຊຸລນ
ິ
ຢາກິນໃນກຸ່ມນີ້ອາດຈະບໍໄ່ ດ້ປະໂຫຍດ. ໃຫ້ບອກກັບຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບວ່າທ່ານກ�ຳລັງໄດ້ຮັບຢາຫຍັ
ງຢູແ
່ ດ່.

ວິທໃີ ຊ້
ສະລັບທຸກຄົນທີ່ກິນຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ ການກວດເລືອດເບິ່ງລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ (ເບິ່ງ ໜ້າ
18-19) ສາມາດບອກໄດ້ວ່າຢາໄດ້ຜົນດີເທົ່າໃດ ແລະ ຂະໜາດຢາເທົ່າໃດໄດ້ຜົນດີ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃຫ້ເລີມ
່
ຢາໃນຂະໜາດຕໍ່າໆ ແລ້ວຈື່ງເພີ່ມຂື້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການກວດເລືອດເລື້ອຍກວ່າປົກກະຕິເມື່ອເລີມ
່ ກິນ
ຢາໃໝ່ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຮໄູ້ ດ້ວ່າຂະໜາດຂອງຢາເທົ່າໃດໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ແມ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວຜູໃ້ ຫ່ຍທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2.

··ໃຫ້ກິນຢາໃນກຸ່ມນີ້ກ່ອນກິນອາຫານ 30 ນາທີ. ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານຫຼັງຈາກກິນຢາສະເ
ໝີ ເພາະຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານ ທາດນຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານຈະຕໍ່າລົງ ແລະ ອັນຕະລາຍ.

··ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນອາຫານໄດ້ດີ ແລະ ກໍກິນຢາຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ທາດນຳ້ຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານຍັງສູງຢູ່

ແມ່ນໃຫ້ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸ ຂະພາບທີ່ປິ່ນປົວທ່ານ. ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງຢາ
ຫຼືປ່ຽນຢາໃໝ່.

··ຕາມປົກກະຕິຢາໃນກຸ່ມນີ້ແມ່ນເລີ່ມໃຫ້ໃນຂະໜາດຕໍ່າໆ ແລະ ກິນໜື່ງຄັ້ງຕໍ່ມື້ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າ
ທາດນຳ້ຕານໃນເລືອດຍັງສູງຢູ່ ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາແມ່ນຄ່ອຍໆເພີ່ມໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດ.

ຢາແຕ່ລະຕົວໃນກຸ່ມນີແ
້ ມ່ນມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ເລີມ
່ ກິນໃນຂະໜາດຕໍ່າໆເປັນເວລາຫຼາຍມືແ
້ ລ້ວ
ກໍກວດເບິ່ງ ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຄືນວ່າມັນລົງມາໄດ້ພຽງພໍຫຼືບ.ໍ່ ຖ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບຕ້ອງການຢາຂະໜາດ
ສູງ ກໍເພີ່ມຂະໜາດຂື້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາທິດຕໍ່ມາກໍກວດລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຄືນ ແລະ
ຖ້າຫາກວ່າມັນຍັງສູງຢູ່ ກໍປັບຂະໜາດຂອງຢາອີກ. ການໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດສູງ ບາດດຽວແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ.
ດັ່ງນັ້ນ ການປັບຂະໜາດຢາແມ່ນໃຫ້ເພີ່ມເທື່ອລະໜ້ອຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຢາ ຄລິເບັນຄລາໄມດ໌ GLIBENCLAMIDE (GLYBURIDE)
ຢານີເ້ ປັນຢາໃນກຸ່ມຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ທີ່ອອກລິດຍາວ ແລະ ເມັດປົກກະຕິມີຄວາມແຮງ 1.25
ມກ, 2.5 ມກ ແລະ 5 ມກ.


ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ 1.25 ມກ ແລະ 5 ມກ ໃຫ້ຄັ້ງ ໜື່ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ.

ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີກັບຂະໜາດຂອງຢາລະຫວ່າງ 2.5-10 ມກ
ຕໍ່ມ.ື້ ຖ້າຫາກວ່າກິນ 10 ມກ ຫຼືຫຼາາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນໃຫ້ແບ່ງ ກິນສອງຄັ້ງ ຄື: ເຄິ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ
ເຄີ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່ ຕົວຢ່າງ:


ເພື່ອກິນ 10 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນ 5 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ 5 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່

ເ
 ພື່ອກິນ

15 ມກແມ່ນໃຫ້ກິນ 3 ເມັດຂອງຂະໜາດ 2.5 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ 3
ເມັດຂອງຂອງຂະໜາດ 2.5 ມກ ກ່ອນອາຫານແລງ.
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 20 ມກ ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ ຄລິມິປໄ
ິ ຣດ໌ GLIMEPIRIDE
ຢານີເ້ ປັນຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ທີ່ອອກລິດຍາວ ແລະ ເມັດປົກກະຕິມີຄວາມແຮງ 1 ມກ,
2 ມກ ແລະ 4 ມກ.


ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ 1 ມກ ແລະ 2 ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນກິນອາຫານເຊົາ
້ .

ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີກັບຂະໜາດຂອງຢາລະຫວ່າງ 1-4
ມກ ຕໍ່ມ.ື້ ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 8 ມກ ຕໍ່ມ.ື້
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ຄລິປໄ
ິ ຊດ໌ GLIPIZIDE
ຢານີເ້ ປັນຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ທີ່ອອກລິດສັນ
້ ແລະ ເມັດປົກກະຕິມີຄວາມແຮງ 5 ມກ
ແລະ 10 ມກ.
ຕ
 າມປົກ ກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ

2.5 ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນກິນອາຫານເຊົ້າ. ເພື່ອໃຫ້ກິນ 2.5
ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນເຄິ່ງເມັດຂອງເມັດ 5 ມກ.

ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີກັບຂະໜາດຂອງຢາລະຫວ່າງ 2.520 ມກ ຕໍ່ມ.ື້ ຖ້າຫາກວ່າກິນ 10 ມກ ຫຼືຫຼາາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນໃຫ້ແບ່ງ ກິນສອງຄັ້ງ ຄື: ເຄິ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ
ແລະ ເຄີ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່ ຕົວຢ່າງ:


ເພື່ອກິນ 10 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນ 5 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ 5 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 20 ມກ ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ ຄລິຄລາໄຊດ໌ GLICLAZIDE and GLICLAZIDE MR
ຢາ ຄິລຄລາໄຊດ໌ Gliclazide ມີ 2 ຮູບແບບ.
ຕາມປົກກະຕິຢານີ້ມເີ ມັດຂະໜາດ 80 ມກ.
ຕ
 າມປົກ ກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ

40 ມກ ແລະ 80 ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນກິນອາຫານເຊົາ
້ .
ເພື່ອໃຫ້ກິນ 40 ມກ ແມ່ນໃຫ້ກິນເຄິ່ງເມັດຂອງເມັດ 80 ມກ.

ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີກັບຂະໜາດຂອງຢາລະຫວ່າງ 40–
240 ມກ ຕໍ່ມ.ື້ ຖ້າຫາກວ່າກິນ 160 ມກ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນໃຫ້ແບ່ງ ກິນສອງຄັ້ງ ຄື: ເຄິ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້
ແລະ ເຄີ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່ ຕົວຢ່າງ:


ເພື່ອກິນ 160 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນ 80 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ 80 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 320 ມກ ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ ຄລິຄລາໄຊດ໌ Gliclazide MR (ອອກລິດຍາວ) ມີເມັດຂະໜາດ 30 ມກ ແລະ ມີຄວາມແຮງຕ່າງກັບ Gliclazide ທ�ຳມະດາ. ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ 30 ມກ ຕໍ່ມ.ື້
ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີຕໍ່ຂະໜາດຂອງຢາລະຫວ່າງ 30–120
ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ. ຖ້າໃຊ້ຢານີແ
້ ມ່ນບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 120 ມກ ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ ຄລໍໂພຣພາໄມດ໌ CHLORPROPAMIDE
ຢານີເ້ ປັນຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ທີ່ອອກລິດຍາວ ແລະ ເມັດປົກກະຕິມຂ
ີ ະໜາດ 100 ມກ
ແລະ 250 ມກ.


ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ 100 ມກ ແລະ 250 ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນກິນອາຫານເຊົາ
້ .

ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີກັບຂະໜາດຂອງຢາລະຫວ່າງ
100–500 ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ.
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 750 ມກ ຕໍ່ມ.ື້
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ຢາ ໂທລາຊາໄມດ໌ TOLAZAMIDE
ຢານີເ້ ປັນຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ທີ່ອອກລິດສັນ
້ ແລະ ເມັດປົກກະຕິມຂ
ີ ະໜາດ 100 ມກ,
250 ມກ ແລະ 500 ມກ.


ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ 100 ມກ ແລະ 250 ມກ ໃຫ້ກິນໜື່ງ ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ກ່ອນກິນອາຫານເຊົາ
້ .

ຖ້າຈ�ຳເປັນແມ່ນສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຂອງຢາໄດ້. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຜົນດີກັບຂະໜາດຂອງຢາລະຫ
ວ່າງ 100–1000 ມກ ຕໍ່ມ.ື້ ຖ້າຫາກວ່າກິນ 500 ມກ ຫຼືຫຼາາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນໃຫ້ແບ່ງ ກິນສອງຄັ້ງ ຄື:
ເຄິ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ ເຄີ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່ ຕົວຢ່າງ:


ເພື່ອກິນ 500 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນເມັດ 250 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ 250 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່



ເພື່ອກິນ 1000 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນເມັດ 500 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ 500 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 1000 ມກ ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ ໂທບູທາໄມດ໌ TOLBUTAMIDE
ຢານີເ້ ປັນຢາໃນກຸ່ມ ຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ Sulfonylurea ທີ່ອອກລິດສັນ
້ ແລະ ເມັດປົກກະຕິມຂ
ີ ະໜາດ 500 ມກ.
ຕ
 າມປົກ ກະຕິແມ່ນເລີມ
່ ດ້ວຍຂະໜາດ

1000 ມກ ແລະ 2000 ມກ. ຕາມປົກກະຕິແມ່ນໃຫ້ແບ່ງ ກິນສອງຄັ້ງ
ຄື: ເຄິ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ ເຄີ່ງ ໜື່ງ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່ ຕົວຢ່າງ:



ເພື່ອກິນ 1000 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນເມັດ 500 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ 500 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່



ເພື່ອກິນ 2000 ມກ ຕໍ່ມແ
ື້ ມ່ນໃຫ້ກິນເມັດ 1000 ມກ ກ່ອນອາຫານເຊົາ
້ ແລະ 1000 ມກ ກ່ອນອາຫານຄ�ຳ.່
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 3000 ມກ ຕໍ່ມ.ື້
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ພະຍາດເບົາຫວານ: ຢາປິ່ນປົວ

ຢາປິນ
່ ປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດສັກ
ຢາ ອິນຊຸລນ
ິ Insulin
ອິນຊຸລນ
ິ ແມ່ນຮໍໂມນຜະລິດຈາກມ້າມທີ່ຊວ
່ ຍໃຫ້ຮາ່ ງກາຍມີການປ່ຽນທາດນ�ຳ້ຕານທີໄ່ ດ້ຈາກອາຫານ.
ມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕໍ່ຊວ
ີ ິດ, ຖ້າຫາກວ່າຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຜະລິດມັນໄດ້ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ອິນຊຸລນ
ິ
ທີໃ່ ຊ້ສານເຄມີໃນການຜະລິດ. ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ຈະໃຊ້ຢາອິນຊຸລນ
ິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີ
ຊີວິດຢູ່ລອດ. ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ອາດຈະໄດ້ໃຊ້ຢາອິນຊຸລນ
ິ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າຫາກວ່າ
ມ້າມບໍ່ສາມາດຜະລິດອິນຊຸລນ
ິ ໄດ້ແລ້ວ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີແ
້ ລ້ວ ຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດເມັດເຊັ່ນ:
ຢາເມັດຟໍມນ
ິ ຫຼືຢາໃນກຸ່ມຊັລໂຟນິນຢູເຣຍ ຈະໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ຜົນ ແລະ ອາດຈະໄດ້ໃຊ້ຢາອິນຊູລນ
ິ ເພື່ອຄວບຄຸມທາດ
ນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດ.
ຢາອິນຊູລນ
ິ ແມ່ນຕ້ອງເປັນຊະນິດສັກ ມັນອາດຈະບັນຈຸຢູ່ໃນກວດແກ້ວ ແລະ ທ່ານກໍສາມາດໃຊ້ສະແລ້ງ
ສັກຢາດູດເອົາຕາມປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢານີ້ອາດມີຮູບແບບຄືປາກກາເຊິ່ງມັນຈະວັດປະລິມານໄດ້ຖືກຕ້ອງ
ແລະ ກໍໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ.

ຢາອິນຊູລນ
ິ ມີ 3 ຊະນິດ:

··ຊະນິດອອກລິດສັ້ນ:ຊະນິດທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍແມ່ນຢາອິນຊຸລິນທຳມະດາ (Regular insulin). ຢາ ລິສໂພຣ

Lispro ແລະ ແອັສພາກ Aspart ກໍແມ່ນຢາອິນຊຸລິນທີ່ອອກລິດສັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ອິນຊຸລິນຊະນິດນີ້ແມ່ນສັກ
ກ່ອນຄາບອາຫານ.

··ຊະນິດອອກລິດຍາວ: ເອັນ-ພີ-ເອັສ NPH ເປັນຊະນິດທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍ. ຄລາກີນ Glargine, ດິເທິເມີ Detemir
ກໍແມ່ນຢາອິນຊຸລິນທີ່ອອກລິດຍາວເຊັ່ນດຽວກັນ. ອິນຊຸລິນຊະນິດນີ້ແມ່ນສັກ 1 ຫຼື 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້.

··ຊະນິດປະສົມ Mixed ຫຼື Pre-mixed: ຢາ ເອັນ-ພີ-ເອັສ/ປົກກະຕິ NPH/regular 70/30 ຊະນິດ

ທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍເຊິ່ງມັນປະສົມລະຫວ່າງອິນຊຸລິນທີ່ອອກລິດຍາວ ແລະ ອອກລິດສັ້ນ ເຊິ່ງໃຊ້ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.
ອີກຊະນິດໜື່ງທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍແມ່ນຢາ ເອັນ-ພີ-ເອັສ/ປົກກະຕິ NPH/regular 50/50.

ກ�ຳມະຜົນສ�ຳຮອງ:
ຢາອິນຊູລນ
ິ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່ລົງ ຫຼາຍແບບກະທັນຫັນໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 31).
ນ�ຳ້ໜັກເພີ່ມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ບາງສ່ວນໂດຍການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ
ອອກແຮງງານຕະຫຼອດ ຫຼັງຈາກທີໄ່ ດ້ເລີມ
່ ສັກຢາ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຊ້ຢານີແ
້ ມ່ນມັນຈະເຮັດໃຫ້ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າລົງ ຫຼາຍ ແລະ ກໍສາມາດມີອາການເ
ຈັບເປັນພາວະສຸກເສີນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 31). ອາການນີ້ມໂີ ອກາດເກີດຂື້ນຫຼາຍໃນຄົນທີ່ສັກຢາແລ້ວບໍໄ່ ດ້ກິນອາຫານ,
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍຫຼາຍ ຫຼືສັກຢາບໍ່ຖືກຕາມຂະໜາດເຊັ່ນ: ສັກຫຼາຍເກີນຂະໜາດ.
ສິ່ງ ທີ່ສຳ� ຄັນແມ່ນຄົນທີ່ສັກຢານີໃ້ ຫ້ເຂົາ
້ ໃຈວິທີການໃຊ້ຢາ່ ງປອດໄພ ແລະ ຮູຈ
້ ັກອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາ
ຍຂອງພາວະນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ (ໜ້າ 31).ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລາວຕ້ອງໄດ້ມີຄົນຢູເ່ ຮືອນເປັນຜູ້ຊວ
່ ຍ. ຄົນທີ່ມີບັນຫ
າເລື່ອງສາຍຕາກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັກຢາໄດ້ຕາມຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຖ້າຄົນທີໃ່ ຊ້ທັງຢາອິນຊຸລນ
ິ ຊະນິດທີ່ອອກລິດຍາວ ແລະ ອອກລິດສັນ
້ , ມັນມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍທີ່ລາວຕ້ອງ
ໄດ້ເຂົາ
້ ໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ຂອງພວກມັນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດເບົາຫວານ

ວິທໃີ ຊ້
ຢາອິນຊຸລນ
ິ ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມເຢັນ, ບໍໃ່ ຫ້ຮ້ອນ ຫຼເື ຢັນເກີນໄປ. ມັນສາມາດເກັບໄວ້ໃນຕູເ້ ຢັນ
ແຕ່ຫ້າມເກັບໄວ້ໃນຖ້ານແຊ່ແຂງ.
ສ�ຳລັບທຸກຄົນທີໃ່ ຊ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ການກວດເລືອດເບິ່ງລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃ
ນເລືອດ (ເບິ່ງ ໜ້າ 18-19) ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຕອບສະໜອງຕໍ່ຢາໄດ້ດີປານໃດ ແລະ
ຂະໜາດເທົ່າໃດທີໄ່ ດ້ຜົນດີ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເລີມ
່ ຂະໜາດຕໍ່າ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ
ຈະໄດ້ກວດເລືອດເລື້ອຍກວ່າປົກກະຕິໃນເມື່ອເລີມ
່ ໃຫ້ຢາໃໝ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຂະໜາດຢາເທົ່າໃດທີໄ່ ດ້ຜົນດີທີ່
ສຸດ.

ສ�ຳລັບພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 1 ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາອິນຊຸລນ
ິ ທຸກໆມືເ້ ພື່ອໃຫ້ມສ
ີ ຸຂະພາບທີ່ດ.ີ ຢາອິນຊຸລິ
ນທີ່ອອກລິດຍາວແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຄມ
ຸ ທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕະຫຼອດມື້ ພ້ອມ
ກັນນັ້ນລາວກໍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີປັບຂະໜາດຂອງຢາອິນຊຸລນ
ິ ທີ່ອອກລິດສັນ
້ ໂດຍຂື້ນກັບຄາບອາຫານ ແລະ
ເວລາທີ່ມີການອອກແຮງງານ.ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີປະສົບການຈະຊ່ວຍຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວໃນ
ການເລືອກຊະນິດຂອງຢາອິນຊຸລນ
ິ ແລະ ຂະໜາດຂອງຢາທີ່ຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.

ສ�ຳລັບພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2
ຄົນທີເ່ ປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ສ່ວນໃຫ່ຍຈະເລີມ
່ ສັກອິນຊຸລນ
ິ ຊະນິດທີ່ອອກລິດຍາວຄັ້ງ ໜຶ່ງ ຕໍ່ມື້
ຫຼືສມ
ົ ທົບກັບຢາກິນເຊັ່ນຢາ ເມັດຟໍມນ
ິ ຫຼືຢາໃນກຸ່ມຊັລໂຟນິນຢູເ່ ຣຍ.
ຂະໜາດຂອງຢາເລີມ
່ ຕົ້ນແມ່ນຄວນໃຫ້ໃນຂະໜາດຕໍ່າເຊັ່ນ: 10 ຢູນິດ. ຖ້າທ່ານເລີມ
່ ສັກຢາ ເອັນ -ພີ -ເອັສ
NPH ແມ່ນຄວນສັກຕອນກາງຄືນ. ຍ້ອນວ່າຢານີ້ອອກລິດໄດ້ພຽງແຕ່ 12 ຊົວ
່ ໂມງ ຫຼາຍຄົນສັກສອງຄັ້ງ ຕໍ່ມເື້ ພື່
ອບໍໃ່ ຫ້ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຂື້ນໆ-ລົງໆ.
ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານອາດເພີ່ມຂະໜາດຢາອິນຊຸລນ
ິ ທີ່ອອກລິດຍາວຂອງທ່ານຂື້ນຊ້າໆຈົ
ນກະທັ້ງລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດລົງມາ. ເມື່ອລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ດແ
ີ ລ້ວ ທ່ານ
ກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສັກຢາໃນຂະໜາດເທົ່າເດີມທຸກມື.້ ມັນອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດທີ່ຈະໄດ້ຂະໜາດຢາທີ່ຖືກຕ້ອງເ
ໝາະສົມ.
ລະດັບທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດອາດຈະດີໃນຕອນເຊົາ
້ ແຕ່ອາດຈະສູງ ຫຼັງຈາກກິນອາຫານ.
ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນແບບນີ້ ຄົນເຈັບອາດຕ້ອງໄດ້ສັກຢາອິນຊຸລນ
ິ ທີ່ອອກລິດສັນ
້ ເຊັ່ນ: ຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ທ�ຳມະດາ
regular ກ່ອນຄາບອາຫານ (ກິນເຂົາ
້ ). ຢາອິນຊຸລນ
ິ ທີ່ອອກລິດສັນ
້ ຄວນເລີມ
່ ສັກໃນຂະໜາດຕໍ່າກ່ອນເຊັ່ນກັນ
ປະມານ 4 ຢູນິດ. ສາມາດເລີມ
່ ສັກຄັ້ງ ໜື່ງ ຕໍ່ມື້ຫຼັງຈາກຄາບອາຫານໃຫ່ຍ. ຢາ ອິນຊຸລນ
ິ ທ�ຳມະດາ regular
ຄວນສັກກ່ອນກິນອາຫານ 30 ນາທີ. ການກວດທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດເປັນປະຈ�ຳໃນຊ່ວງທ�ຳອິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບອງທ່ານປັບຂະໜາດຂອງຢາໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ.
ຢາອິນຊຸລນ
ິ ຊະນິດປະສົມກໍແມ່ນອີກທາງເລືອກສ�ຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາອິນຊຸລນ
ິ ທີ່ອອກລິດຍາວຕື່ມ.
ຕົວຢ່າງ: ຢາ ເອັນ -ພີ -ເອັສ/ປົກກະຕິ NPH/regular 70/30 ແມ່ນໃຫ້ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ມ,ື້ 30 ນາທີກ່ອນອາຫານເຊົ້າ
ແລະ 30 ນາທີກ່ອນອາຫານແລງ.

ອາການສະແດງທີເ່ ກີດຈາກການໃຊ້ຢາອິນຊຸລນ
ິ ຫຼາຍເກີນຂະໜາດ
ອາການສະແດງທີ່ອັນຕະລາຍຂອງພາວະທາດນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າປະກອບມີ ຍ່າງຍາກ, ຮູ້ສຶກອ່ອນແຮງ,
ສາຍຕາບໍແ
່ ຈ້ງ, ສັບສົນ, ເສຍສະຕິ ຫຼືຊັກ. ຖ້າຫາກວ່າລາວໄດ້ສະຕິແມ່ນໃຫ້ກິນອາຫານຫວານທັນທີ ແລະ
ກໍໃຫ້ກີນອາຫານໃຫ້ອີມທັນທີເທົ່າທີ່ຈະສາມາດກິນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍໄ່ ດ້ສະຕິແມ່ນໃຫ້ຈັບນ�ຳ້ຕານ
ຫຼືນ�ຳເ້ ຜີ້ງໃສ່ກ້ອງລີນ
້ ລາວ ແລະ ໃຫ້ເທື່ອລະໜ້ອຍຫຼາຍໆຄັ້ງຈົນກະທັ້ງລາວຕື່ນ ແລະ ສາມາດກິນເອງໄດ້.
ເບິ່ງ ໜ້າ 31.
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