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ພາກທີ 6

ການກວດສຸຂະພາບ

ແມ່ຍິງພິການກໍ່ຕ້ອງການ ການກວດສຸຂະພາບ
ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງພິການ ມີພຽງແຕ່ຄວາມພິການ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດສຸຂະພາບດ້ານອື່ນອີກ ເຊິ່ງບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເລີຍ.
ການກວດສຸຂະພາບກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທຸກໆ 2 ຫາ 3 ປີເປັນວິທີທາງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະ
ຮູ້ໄດ້ເຖິງບັນຫາທາງສຸຂະພາບຢ່າງທັນການ ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ທັນເວລາ ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າ
ບໍ່ເຈັບເປັນຫຍັງກໍ່ຕາມ.
ແມ່ຍິງພິການ ມັກພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ທ່ານອາດຈະບໍ່ຢາກ
ໄປກວດສຸຂະພາບ ຍ້ອນຮູ້ສຶກອາຍກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ຫຼື ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜຈັບບາຍ
ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ຜ່າຕັດຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ຈົນບໍ່ຢາກ
ເຫັນພະນັກງານແພດໝໍອີກ.
ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ການກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈຳສຳລັບແມ່ຍິງພິການ ມີຄວາມສຳຄັນພໍໆກັບ
ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຄວນຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບ
ຈາກປຶ້ມຫົວນີ້ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສຸຂະພາບຫົວອື່ນໆອີກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍນຳ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ສະເໜີຄວາມຕ້ອງການ ຕໍ່ກັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ ກໍ່ຄື
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ມີໄວ້ສຳລັບທ່ານ ແລະ
ແມ່ຍິງພິການ ຄົນອື່ນໆ.
ພາກນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດເຕົ້ານົມ (ເບິ່ງໜ້າທີ 153-155) ແລະ ການກວດ
ຜົ້ງຊາມ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ການກວດທ້ອງນ້ອຍ (ເບິ່ງໜ້າທີ 155). ການກວດທັງສອງຢ່າງທີ່ກ່າວ
ມານັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແມ່ຍິງໝົດທຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການກວດສຸຂະພາບດ້ານອື່ນໆ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 161.
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ພາກທີ 6: ການກວດສຸຂະພາບ

ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຈາກການກວດສຸຂະພາບຢ່າງເປັນປະຈຳ
ການກວດສຸຂະພາບ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ສາມາດພົບເຫັນບັນຫາທາງສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ. ບາງຄັ້ງ,
ຄົນໃດໜຶ່ງອາດເຈັບເປັນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບ ການເຈັບເປັນນັ້ນ ຈົນກ່ວາບັນຫາເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງ
ແລະ ຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວໄດ້. ບັນຫາທາງສຸຂະພາບບາງຢ່າງ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ຖ້າຫາກພົບເຫັນ
ທັນເວລາເຊັ່ນ: ພະຍາດເລືອດຈາງ, ວັນນະໂລກ, ເອຈ໌ໄອວີ/ເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ
ສຳພັນຕ່າງໆ, ມາລາເລຍ, ມະເຮັງບາງຊະນິດ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ແມ່ທ້ອງ ແລະ ເຊື້ອກາຝາກ
ອື່ນໆໃນລຳໄສ້ ແລະ ໂລກເບົາຫວານ. ແມ່ຍິງທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະພິການ ຫຼື ບໍ່ພິການກໍ່ຕາມອາດມີ
ບັນຫາທາງສຸຂະພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ການນຳເອົາການກວດສຸຂະພາບລົງສູ່ຊຸມຊົນ
ລີຊີ ລອງຊໍ ຮູ້ວ່າແມ່ຍິງພິການເກືອບ
ທັງໝົດໃນຊຸມຊົນທີ່ລາວອາໄສຢູ່ໃນ
ຊິມບາເວ ບໍ່ເຄີຍຮັບການກວດກາ
ຜົ້ງຊາມ (ທ້ອງນ້ອຍ) ຫຼື ເຕົ້ານົມເລີຍ.
ໂຮງໝໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄດ້ນັ້ນ
ຕັ້ງຢູ່ໄກ ແລະ ແພງເກີນໄປສຳລັບ
ແມ່ຍິງພິການ. ແຕ່ລາວຮູ້ດີ ເຖິງຄວາມ
ຈຳເປັນໃນການກວດສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງພິການ. ຍ້ອນບໍ່ຄ່ອຍມີການກວດສຸຂະພາບ
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງຈົນມັນສວາຍເກີນໄປ
ແລະ ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກມະເຮັງ.
ນາງ ລີຊີ ເອງກໍ່ເປັນຄົນພິການ. ລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາແມ່ຍິງພິການ ແລະ ພະຍາຍາມ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກມະເຮັງ ແລະ ບັນຫາທາງສຸຂະພາບອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ນອກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ວ່າ ການກວດສຸຂະພາບ ສາມາດຊ່ວຍພົບເຫັນບັນຫາ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໄດ້ຢ່າງທັນການສຳລັບ ແມ່ຍິງພິການທຸກຄົນແນວໃດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ກຸ່ມແມ່ຍິງ ພິການດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຕົວແທນຈາກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມາ
ພົບກັບເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສົນທະນາບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ແມ່ຍິງພິການ ປະເຊີນຢູ່.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເດີນທາງໄປຫາໂຮງໝໍ ແລະ ຄ່າບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ນັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບແມ່ຍິງພິການ. ຕົວແທນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ປະທັບໃຈຫຼາຍກັບ ສິ່ງທີ່ບັນດາແມ່ຍິງພິການໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ລາວກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ
ສະໜອງຄຼີນິກເຄື່ອນທີ່ ແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເດືອນລະຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການກວດຫາ
ພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳການວາງແຜນຄອບຄົວ ສຳລັບແມ່ຍິງພິການໃນ
ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ.

ແມ່ຍິງພິການກໍ່ຕ້ອງການ ການກວດສຸຂະພາບ

ການກວດສຸຂະພາບສອງຢ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ແມ່ຍິງຄວນໄດ້ຮັບແມ່ນ: ການກວດເຕົ້ານົມ ແລະ
ການກວດທ້ອງນ້ອຍ. ມະເຮັງ 2 ຊະນິດທີ່ມັກພົບເຫັນທົ່ວໄປ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເຕົ້ານົມ ແລະ
ຄໍມົດລູກຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການກວດທັງສອງຢ່າງນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃນການກວດຫາໄດ້ ແລະ
ປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງທັນການ.

ວິທີການກະກຽມ ສຳລັບ ການກວດເຕົ້ານົມ ແລະ ທ້ອງນ້ອຍ
ທ່ານສາມາດກະກຽມສຳລັບການກວດເຕົ້ານົມ ແລະ ທ້ອງນ້ອຍ ດ້ວຍການຊອກຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າ
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ. ຂໍຄຳປຶກສາ ກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບ ແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງ
ຊ່ວຍບອກຂ້ອຍແດ່ວ່າ
ເຈົ້າຈະກວດເຕົ້ານົມ

ຂອງຂ້ອຍດ້ວຍວິທີໃດ?

ການກວດ ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະເດັນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ຖ້າຄິດ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢາກຖາມໄວ້ລ່ວງໜ້າ ກໍ່ຍິ່ງຈະເປັນການດີ.
				

ການເປັນແມ່ຍິງພິການຄົນໜຶ່ງ, ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນເວລາທີ່ມີການກວດສຸຂະພາບ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້
ໃຫ້ເອົາໝູ່ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ສາມາດຢູ່ກັບທ່ານໄດ້
ຕະຫຼອດເວລາຂອງການກວດສຸຂະພາບໄປນຳ. ສົນທະນາກັບ
ພະນັກງານແພດໝໍ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ຂອງທ່ານກ່ອນການກວດ ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດກວດ
ສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຫູໜວກ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການ ໄດ້ຍິນສຽງ ໃຫ້
ເອົາໝູ່ຜູ້ທີ່ສາມາດໃຊ້ພາສາໃບ້ໄປນຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສື່ສານ
ກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕາບອດ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ
ໃຫ້ເອົາໝູ່ໄປນຳ ເພື່ອຊ່ວຍ ອະທິບາຍ ແລະ ບອກລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການກວດ.
ຂໍໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ລາວຈະດຳເນີນການກວດ
ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດ ເບິ່ງເຫັນ.

ຖ້າທ່ານຫາກພິການທາງດ້ານການເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ຍ່າງບໍ່ໄດ້ດີ ໃຫ້ເອົາໝູ່ໄປນຳ ຫຼື
ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ວ່າຈະເຂົ້າໄປໃນຄຼີນິກ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີໃດ.

ຖ້າທ່ານຫາກມີບັນຫາການເຂົ້າໃຈ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການກວດເຕົ້ານົມ ແລະ ທ້ອງນ້ອຍ
ນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍໃຈ, ກໍ່ໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈຢູ່ນຳທ່ານໃນຊ່ວງເວລາທຳການ
ກວດ.
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ພາກທີ 6: ການກວດສຸຂະພາບ

ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ ສາມາດຊ່ວຍແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມພິການທີ່ເປັນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຂົ້າໃຈໄດ້ດັ່ງນີ້:
• ສົນທະນາກ່ຽວກັບການກວດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ສະມາຊິກຄອບຄົວ
ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນສາມາດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການ ກວດໃຫ້ກັບແມ່ຍິງທີ່ມີ
ບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້. ຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈວ່າການກວດສຸຂະພາບນັ້ນ
ເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ. ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການກວດ ແລະ ຕອບຄຳຖາມຂອງລາວ.
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ກວດ.
• ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄຼີນິກ ກ່ອນການກວດ. ກ່ອນການກວດໜຶ່ງວັນ ພະຍາຍາມ
		

ໄປສະຖານທີ່ ທີ່ຈະມີການກວດ ກັບລາວ.

• ໃຫ້ຄົນທີ່ລາວໄວ້ວາງໃຈໄປກັບລາວ. ຖ້າຫາກລາວຕ້ອງການ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສະມາຊິກ
		

ຄອບຄົວສາມາດຢູ່ກັບລາວໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການກວດ. ຖ້າວ່າພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

		

ຜູ້ທີ່ທຳການກວດຫາກເປັນຜູ້ຊາຍ ຄວນໃຫ້ຜູ້ຍິງທີ່ລາວໄວ້ວາງໃຈຢູ່ກັບລາວ ຕະຫຼອດເວລາ.

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດຊ່ວຍໄດ້ດັ່ງນີ້:
• ອະທິບາຍກ່ອນການກວດ. ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນຈະເລີ່ມກວດ ແລະ
		

ຖາມຄືນວ່າລາວມີຄຳຖາມ ຫຼື ບໍ່. ລາວອາດຮູ້ສຶກຢ້ານໜ້ອຍລົງ ຖ້າລາວສາມາດຖາມ

		

ອັນໃດໜຶ່ງກ່ອນການກວດເລີ່ມຕົ້ນ.

• ສະແດງອຸປະກອນທີ່ຈະໃຊ້ກວດໃຫ້ລາວເຫັນ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນປາກເປັດ ສຳລັບກວດ
		

ມົດລູກ. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລາວຮູ້ກ່ອນການ ກວດຊ່ວງທ້ອງນ້ອຍວ່າ

		

ອຸປະກອນປາກເປັດນັ້ນ ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງການແພດຊະນິດໃດ

		

ເພື່ອລາວຈະບໍ່ແປກໃຈ ແລະ ອາດຈະໃຫ້ລາວໄດ້ສຳຜັດກັບເຄື່ອງ

		

ມືດັ່ງກ່າວຖ້າລາວຫາກຕ້ອງການ.

• ສົນທະນາກັບລາວລະຫວ່າງການກວດ. ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນ
		

ແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງການກວດ. ບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ທ່ານຕ້ອງ ການເຮັດຫຍັງໃນຂັ້ນຕອນ

		

ຕໍ່ໄປ. ຄວນຖາມລາວວ່າ ພ້ອມ ຫຼື ຍັງ ແລະ ຖ້າຈົນກ່ວາລາວຈະຕົກລົງ. ວິທີນີ້ ລາວຈະ

		

ສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ການກວດເຕົ້ານົມ
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ການກວດເຕົ້ານົມ
ການກວດເຕົ້ານົມ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແມ່ນວິທີທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານບໍ່ມີ
ອາການໃດໆ ກ່ຽວກັບການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີກ້ອນເນື້ອ
ນ້ອຍໆຈຳນວນໜຶ່ງໃນເຕົ້ານົມ. ກ້ອນເນື້ອເຫຼົ່ານີ້ ຈະປ່ຽນແປງຂະໜາດ ແລະ
ຮູບຮ່າງເລື້ອຍໆ ລະຫວ່າງຮອບປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງອາດມີລັກສະນະອ່ອນນຸ້ມ
ກ່ອນທີ່ປະຈຳເດືອນຈະມາ. ໃນບາງຄັ້ງ ແຕ່ມີພຽງສ່ວນໜ້ອຍທີ່ກ້ອນເນື້ອ
ໃນເຕົ້ານົມເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ຫາຍໄປ ເຊິ່ງອາດເປັນສັນຍານຂອງການເກີດ
ມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມອາດເສຍຊີວິດ ຖ້າບໍ່ໄດ້
ຮັບການປິ່ນປົວ. ການກວດເຕົ້ານົມຢ່າງເປັນປະຈຳ ໃຫ້ການຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ

ເອື້ອຍ ຫຼື ໝູ່ຂອງເຈົ້າສາມາດ
ກວດເຕົ້ານົມໃຫ້ເຈົ້າ ຖ້າວ່າ
ເຈົ້າຫາກກວດເອງບໍ່ໄດ້.

ມະເຮັງສາມາດພົບເຫັນ ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງທັນການ ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງ
ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ຜ່ານການຝຶກມາຈະທຳການກວດເຕົ້ານົມໃຫ້ທ່ານທຸກຄັ້ງ
ທີ່ມີການກວດທ້ອງນ້ອຍ. ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຈະນຳໃຊ້ຫຼັກການກວດທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ
ຢູ່ໃນພາກນີ້. ເຖິງວ່າ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ອາດຈະກວດເຕົ້ານົມຂອງທ່ານທຸກໆໜຶ່ງ ຫຼື
ສອງປີ, ແຕ່ທ່ານກໍ່ສາມາດທຳການກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົວເອງເລື້ອຍໆ.
ຖ້າບໍ່ສາມາດກວດດ້ວຍຕົວເອງ, ທ່ານອາດຈະໃຫ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈ
ກວດໃຫ້. ດີທີ່ສຸດ ຄວນໃຫ້ຄົນຄົນດຽວກັນຊ່ວຍກວດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ເພາະ
ດ້ວຍວິທີນີ້ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ ຖ້າຫາກມີບາງສິ່ງປ່ຽນແປງ.
ພະຍາຍາມກວດເຕົ້ານົມຂອງທ່ານເດືອນລະຄັ້ງ ໃນວັນດຽວກັນຂອງ
ໄລຍະຮອບວຽນປະຈຳເດືອນຂອງທ່ານ (ເບິ່ງໜ້າທີ 83). ຖ້າເປັນໄປໄດ້
ຖ້າເຕົ້ານົມຂອງທ່ານ

ຫາກໃຫຍ່ ໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນ
4 ສ່ວນ ແລະ ທຳການກວດ
ແຕ່ລະສ່ວນ. ທ່ານສາມາດ
ແຕ້ມຮູບຄືດັ່ງທີ່ເຫັນ ແລະ

ທຳການໝາຍ ຫາກພົບວ່າ
ມີກ້ອນເນື້ອຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງ

ໃຫ້ກວດເຕົ້ານົມໃນວັນທີ 7 ຫຼັງຈາກປະຈຳເດືອນເລີ່ມມາໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ເປັນປະຈຳ, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນພາວະ
ທຳມະດາ ເຕົ້ານົມຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ ແລະ ອາດຈະຮູ້ໄດ້ ເມື່ອມີບາງສິ່ງ
ຜິດປົກກະຕິ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຄວນພະຍາຍາມກວດເຕົ້ານົມ ເມື່ອທ່ານ
ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະພັກຜ່ອນ ແລະ ເພື່ອ ໃຫ້ກວດໄດ້ດີ.
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຈື່ໄດ້ວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເຕົ້ານົມຂອງທ່ານ ໃນແຕ່ລະ
ເດືອນນັ້ນ ໃຫ້ແຕ້ມຮູບແບບງ່າຍດາຍເຊັ່ນ: ຮູບວົງມົນໃຫຍ່ສຳລັບເຕົ້ານົມ

ແລະ ວົງມົນນ້ອຍສຳລັບຫົວນົມ. ເວລາ ທີ່ທ່ານກວດເຕົ້ານົມ, ຫາກຮູ້ສຶກວ່າມີກ້ອນເນື້ອຢູ່ບ່ອນໃດ
ໃຫ້ໝາຍຕຳແໜ່ງທີ່ມັນຢູ່ ນັ້ນໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມ. ເມື່ອທ່ານທຳການກວດຄືນ ໃນເດືອນຖັດໄປ ມັນຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ຈື່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າ ບ່ອນໃດທີ່ມີກ້ອນເນື້ອຢູ່ ແລະ ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່.
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ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າທ່ານຫາກພົບວ່າ ມີກ້ອນເນື້ອ
ຖ້າກ້ອນເນື້ອນັ້ນຫາກອ່ອນນຸ້ມ ຫຼື ຢືດຫົດ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃຕ້ຜິວໜັງໄດ້ ເມື່ອເອົາ
ມືເນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແຕ່ຄວນສືບຕໍ່ກວດກາອີກໃນແຕ່ລະເດືອນ. ແຕ່ຫາກມັນແຂງ,
ມີຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບ ຫຼື ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໃຫ້ເຝົ້າສັງເກດມັນ
ໂດຍສະເພາະ ຖ້າກ້ອນເນື້ອນັ້ນ ມີຢູ່ພຽງແຕ່ເຕົ້ານົມເບື້ອງດຽວ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເອົາມືເນັ້ນ
ກໍ່ບໍ່ເຄື່ອນເໜັງ . ຖ້າວ່າກ້ອນເນື້ອນັ້ນ ຫາກຍັງປະກົດຢູ່ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການລົງເລືອດໃນເດືອນ
ຖັດມາ ໃຫ້ໄປພົບແພດ ເຊິ່ງມັນອາດເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດມະເຮັງ. ຖ້າຫາກມີ
ຂອງແຫຼວ ທີ່ຄ້າຍຄືເລືອດ ຫຼື ໜອງໄຫຼອອກມາຈາກນົມ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງການແພດ.
ສອບຖາມຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ເພື່ອກວດເບິ່ງກ້ອນເນື້ອໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານພົບເຫັນ, ບໍ່ວ່າ
ມັນຈະອ່ອນນຸ້ມ ຫຼື ບໍ່ສະເໝີກັນກໍ່ຕາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະຈຳເດືອນຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດແລ້ວ
ກໍ່ຕາມຄວນສືບຕໍ່ກວດເຕົ້ານົມຢ່າງເປັນປະຈຳ..

ວິທີໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານສາມາດກວດເຕົ້ານົມຂອງທ່ານ
ວິທີການກວດເຕົ້ານົມ
ຖ້າມີແວ່ນ ເບິ່ງນົມດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ໃນແວ່ນ. ຍົກແຂນທັງສອງເບື້ອງ
ຂຶ້ນເທິງຫົວ. ສັງເກດເບິ່ງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູບຮ່າງຂອງ

ເຕົ້ານົມ ຫຼື ການໃຄ່ບວມ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງຜິວເຕົ້ານົມ ຫຼື

ຫົວນົມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ເອົາແຂນທັງສອງເບື້ອງວາງລົງທາງຂ້າງ
ແລະ ສັງເກດເບິ່ງເຕົ້ານົມອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ນອນລົງ ແລະ ວາງແຂນເບື້ອງໜຶ່ງໄວ້
ທາງກ້ອງຫົວ. ຢຽດນິ້ວມືໃຫ້ຊື່, ກົດລົງທີ່ເຕົ້ານົມ ແລະ
ລູບຄຳຫາກ້ອນເນື້ອທີ່ອາດມີ. ແລ້ວປ່ຽນເບື້ອງ
ເພື່ອລູບຄຳເຕົ້ານົມອີກເບື້ອງໜຶ່ງ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານສຳຜັດກັບທຸກພາກສ່ວນ

ຂອງເຕົ້ານົມ. ຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້ຮູບແບບ
ການກວດຄືເກົ່າໃນທຸກໆ ເດືອນ
ກໍ່ຈະເປັນການດີ.

ການກວດຜົ້ງຊາມ (ທ້ອງນ້ອຍ)

ວິທີການກວດເຕົ້ານົມແບບອື່ນໆ
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເດ່ມື

ຂ້າມໜ້າເອິກໄດ້, ທ່ານກໍ່

ສາມາດໃຊ້ມືເບື້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້
ເຕົ້ານົມທີ່ສຸດ.

ຖ້າກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານອ່ອນເພຍ ຫຼື ມືສັ່ນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້
ມືອີກເບື້ອງໜຶ່ງເພື່ອຈັບນິ້ວມື ຂອງທ່ານໃສ່ເຕົ້ານົມ ຫຼື ໃຫ້

ຜູ້ອື່ນຈັບນິ້ວມືຂອງທ່ານໃສ່ເຕົ້ານົມ. ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ສາມາດຍົກມືຂອງທ່ານຂຶ້ນໃສ່ເຕົ້ານົມ ແລະ ວາງນິ້ວມື
ໃສ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າມືຂອງທ່ານຢື້ບໍ່ເຖິງ.
ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ກໍ່ຄວນຢຸດພັກ.

ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງທຳການກວດທັງໝົດໃນຄັ້ງດຽວ.

ຖ້າມືຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດ ຮູ້ສຶກໄດ້ດີ ທ່ານກໍ່ສາມາດ

ໃຊ້ພາກສ່ວນອື່ນຂອງມື ເຊັ່ນ: ນິ້ວໂປ້, ຝາມື ຫຼື ດ້ານຫຼັງ
ຂອງນິ້ວມື ແລະ ຄວນລູບຄຳໃຫ້ທົ່ວທຸກພາກສ່ວນ
ຂອງເຕົ້ານົມ.

ການກວດຜົ້ງຊາມ (ທ້ອງນ້ອຍ)
ການກວດ ຜົ້ງຊາມຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ:
• ທ່ານມີກ້ອນເນື້ອໃດໜຶ່ງ, ອາການບວມ ຫຼື ເຈັບປວດຕາມບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ.
		

ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

• ທ່ານຖືພາ.
• ທ່ານມີມີການຊຶມເຊື້ອໃນມົດລູກ, ທໍ່ສົງໄຂ່, ຮວຍໄຂ່ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດ. ການຕິດເຊື້ອ
		

ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ.

• ທ່ານເປັນໂລກມະເຮັງໃນປາກມົດລູກ, ຮວຍໄຂ່ ຫຼື ມົດລູກ.
• ທ່ານມີບັນຫາອື່ນໃນມົດລູກ ຫຼື ຮວຍໄຂ່ ເຊັ່ນ: ເນື້ອງອກ, ເນື້ອເຍື່ອໃນມົດລູກ ອັກເສບ ຫຼື
		

ຕຸ່ມ ເປື່ອຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກໂລກມະເຮັງ (ເບິ່ງໜ້າທີ 90 ຫາ 91).

ຖ້າທ່ານອ່ອນເພຍໃນເວລາຍ່າງ ຫຼື ໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ, ໄມ້ຄ້ຳ ຫຼື ລໍ້ໂຍກ
ຖ້າວ່າທ່ານຫາກພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທ່ານຈະເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ດີທີ່ສຸດວ່າ ຈະເຄື່ອນໄຫວໄປມາ
ຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ໄປຍັງສະຖານທີ່ອື່ນໄດ້ແນວໃດ. ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ. ກ່ອນຈະເລີ່ມກວດຜົ້ງຊາມ, ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກທຸ່ນທ່ຽງດີແລ້ວ,
ປອດໄພ ແລະ ສະບາຍໃຈ. (ເບິ່ງໜ້າທີ 155 ແລະ 160 ສຳລັບບາງຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.)
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ກ່ອນການກວດ, ພະຍາຍາມຖ່າຍປັດສະວະ ແລະ ອາຈົມອອກໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການກວດຜົ້ງຊາມສາມາດເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຜ່ອນຄາຍ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ປັດສະວະ ຫຼື ອາຈົມ
ໄຫຼອອກໄດ້ງ່າຍ. ຖ້າວ່າທ່ານໃສ່ທໍ່ແຍ່ຍ່ຽວຕະຫຼອດເວລາ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາອອກ ເພາະມັນຈະ
ບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ກັບການກວດ. ຖ້າທ່ານມີຖົງເກັບປັດສະວະທີ່ຜູກຕິດກັບຂາ ໃຫ້ປົດມັນອອກ
ຈາກຂາ ແລະ ວາງມັນໄວ້ທາງຂ້າງ ຫຼື ບໍລິເວນທ້ອງຂອງທ່ານ. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທໍ່ລະບາຍ
ປັດສະວະຈະບໍ່ຫັກທົບ ແລະ ປັດສະວະຍັງໄຫຼໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

ບາດກ້າວໃນການກວດຜົ້ງຊາມ:
1. ແພດຈະສັງເກດອະໄວຍະວະເພດພາຍນອກ
ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າມີອາການບວມ, ຕຸ່ມ, ບາດແຜ

ຂ້ອຍຈະໃຊ້ປາກເປັດອັນນີ້

ກວດເບິ່ງດ້ານໃນອະໄວຍະວະ
ເພດຂອງເຈົ້າ.

ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງສີຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ບໍ່.
2. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແພດຈະເອົາປາກເປັດ
ສອດເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍວະເພດຂອງທ່ານ.
ປາກເປັດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນໂລຫະ ຫຼື
ຢາງປຼາສຕິກທີ່ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະເພດເບື້ອງໃນ
ອ້າອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແພດກໍ່ສາມາດກວດຫາ
ອາການບວມ, ຕຸ່ມ, ບາດແຜ ຫຼື ລົງຂາວ. ທ່ານອາດ
ຈະຮູ້ສຶກວ່າມີແນວດັນເລັກນ້ອຍ ຫຼື ຮູ້ສຶກຢູ່ຍາກໃນເວລາທີ່ເອົາປາກເປັດເຂົ້າໄປໃນ ແຕ່ມັນຈະ
ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບໃດໆ. ການກວດດັ່ງກ່າວ ຈະສະດວກຂຶ້ນ ຖ້າວ່າກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານ
ຫາກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ພົກຍ່ຽວຫາກເປົ່າຫວ່າງ.
3. ຖ້າໂຮງໝໍຫາກມີຫ້ອງທົດລອງ, ແພດຈະມີການກວດສອບເພື່ອຊອກຫາຈຸລັງມະເຮັງໃນປາກ
ມົດລູກ (Pap Tests) ແລະ ຖ້າຈຳເປັນ ກໍ່ຈະມີການກວດຫາພະຍາດຕິດຕໍ່ ທາງເພດສຳພັນ.
ເພື່ອທີ່ຈະກວດສອບ ເພື່ອ ຊອກຫາຈຸລັງມະເຮັງໃນປາກມົດລູກ, ແພດຈະນຳໃຊ້ບ້ວງນ້ອຍໆ
ຂູດເນື້ອເຍື່ອອອກຈາກປາກມົດລູກ ເຊິ່ງ ມັນຈະບໍ່ມີອາການເຈັບປວດແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ທ່ານ
ອາດຈະຮູ້ສຶກມີການໜີບພຽງເລັກນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງຂອງເນື້ອເຫຍື່ອຈະຖືກສົ່ງໄປຫ້ອງວິໄຈ
ເພື່ອກວດຫາບັນດາອາການຂອງໂລກມະເຮັງ. ຖ້າພົບເຫັນວ່າ ມີມະເຮັງໃນປາກມົດລູກ,
ການປິ່ນປົວຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫາຍດີຄືນໄດ້.
4. ຫຼັງຈາກທີ່ແພດເອົາປາກເປັດອອກແລ້ວ, ເພິ່ນກໍ່ຈະສວມຖົງມືຢາງທີ່ສະອາດ ແລະ ສອດນິ້ວມື
ສອງນິ້ວຈາກມືເບື້ອງໃດໜຶ່ງເຂົ້າໃນອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານ ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພິ່ນຈະໃຊ້ມືອີກ
ເບື້ອງໜຶ່ງເນັ້ນລົງບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຂອງທ່ານ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ລາວຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງຂະໜາດ,
ຮູບຮ່າງ, ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງມົດລູກ, ປີກມົດລູກ ແລະ ຮວຍໄຂ່. ກວດການໃນຂັ້ນນີ້ ຈະບໍ່ມີ
ອາການເຈັບປວດຫຍັງ. ຖ້າຫາກເກີດອາການເຈັບປວດໃຫ້ບອກແພດ ເພາະມັນອາດໝາຍເຖິງ
ມີບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ.

ການກວດຜົ້ງຊາມ (ທ້ອງນ້ອຍ)
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5. ແພດອາດຈຳຕ້ອງໄດ້ທຳການກວດຮູທະວານ ເພື່ອກວດເບິ່ງບາງບັນຫາ. ແພດຈະສອດມືນິ້ວ
ໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນຮູທະວານ ແລະ ອີກນິ້ວໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານ. ການກວດນີ້
ອາດຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແກ່ແພດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະໄວຍະວະເພດ,
ມົດລູກ, ປີກມົດລູກ ແລະ ຮວຍໄຂ່. ການ ກວດຮູທະວານຈະງ່າຍຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານເບັ່ງຄືກັນກັບ
ເບັ່ງອາຈົມອອກ ເມື່ອແພດໃຊ້ນິ້ວມືແຕະກັບຮູທະວານຂອງທ່ານເປັນເທື່ອທຳອິດ. ວິທີນີ້
ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອບໍລິເວນຮູທະວານໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການກວດ
ມີຄວາມສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ:
ໃນຄຼີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງ, ໂຕະທີ່ໃຊ້ສຳລັບນອນກວດ
ສຸຂະພາບນັ້ນສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນໂຕະສູງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະນຳໃຊ້
ໃນໝູ່ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂາ ຫຼື ປະຄອງຕົວເອງ
ໃຫ້ເຂົ້າທີ່.
ໂຕະທີ່ສູງພຽງເລັກນ້ອຍຈາກພື້ນ ຈະດີທີ່ສຸດສຳລັບແມ່ຍິງພິການ. ແຕ່ທ່ານ
ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂຕະພິເສດສຳລັບການກວດຜົ້ງຊາມ. ແພດສາມາດທຳການ
ກວດເທິງໜ້າພຽງໃດໜຶ່ງທີ່ສະອາດ ແລະ ແໜ້ນໜາ ແມ່ນແຕ່ກວດຢູ່ເທິງຜ້າແພ
ສະອາດທີ່ປູຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ສະອາດກໍ່ໄດ້.
ແພດຢູ່ຄຼີນິກບອກຂ້ອຍວ່າລາວ

ບໍ່ສາມາດທຳການກວດໃຫ້ຂ້ອຍໃດ້

ເພາະວ່າຂ້ອຍຂຶ້ນນອນເທິງໂຕະກວດ
ບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຈິ່ງນອນຢູ່ພື້ນ
ເພື່ອທຳການກວດ.

ເພື່ອທີ່ຈະທຳການກວດຢູ່ພື້ນ,
ອ້າຂາຈັບປາກເປັດອອກ

ການໃຊ້ປາກເປັດ ສາມາດ
ປິ່ນທາງປາກລົງລຸ່ມເພື່ອ
ທຳການກວດຢູ່ເທິງພື້ນ.

ເພື່ອໃຫ້ມັນຫັນໜ້າຂຶ້ນເທິງ
ເພື່ອສອດເຂົ້າໃສ່ໃນອະໄວຍະວະເພດ. ຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະຍາກໃນເວລາອ້າຂາປາກເປັດອອກ.

ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ປາກເປັດຖືກກັບພື້ນ ໃຫ້ພັບຜ້າແພຮອງກ້ອງສະໂພກ ເພື່ອຍົກສະໂພກ
ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ.
ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ຮູ້ສຶກຢ້ານ ເມື່ອເຫັນປາກເປັດເປັນເທື່ອທຳອິດ. ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະຕ້ອງ
ເຈັບເມື່ອສອດເຂົ້າໃນອະໄວຍະວະເພດ. ເມື່ອທ່ານຫາກທຳການກວດແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍກວດຜົ້ງຊາມ
ມາກ່ອນ, ຈົ່ງເອົາປາກເປັດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ລາວເບິ່ງ ເຖິງວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ອັນທີ່ມີ
ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າກໍ່ຕາມ. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ລາວຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ, ສຳຜັດລາວແບບເບົາໆ ແລະ
ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງຈະເຮັດ. ເມື່ອການກວດສິ້ນສຸດລົງ ໃຫ້ຂອບໃຈລາວທີ່ເຮັດໃຫ້
ການກວດເປັນໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ສຳລັບ ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການກວດແມ່ຍິງ ທີ່ມີຄວາມພິການແຕກຕ່າງກັນ
ງ່າຍຂຶ້ນ ເບິ່ງໜ້າທີ 166 ແລະ 167.

158

ພາກທີ 6: ການກວດສຸຂະພາບ

ການລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມດັນເລືອດສູງກະທັນຫັນ ພ້ອມກັບເຈັບຫົວຮຸນແຮງ
(dysreflexia)
ຄວາມດັນເລືອດສູງ ພົບເຫັນຫຼາຍ ກັບຄົນທີ່ໄຂສັນຫຼັງອັກເສບ (spinal cord injuries). ມັນແມ່ນ
ການຕອບສະໜອງຂອງຮ່າງກາຍ ຕໍ່ກັບບາງສິ່ງ ທີ່ມັກເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເຈັບປວດ ຫຼື
ຄວາມບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຍ້ອນການ ອັກເສບນັ້ນ.
ລະຫວ່າງການກວດຜົ້ງຊາມຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມດັນເລືອດສູງກະທັນຫັນອາດເກີດມາຈາກ:
• ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງສຳຜັດກັບໜ້າໂຕະກວດ ຫຼື ພື້ນຜິວທີ່ແຂງ (ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
		

ຕໍ່ການສຳຜັດນັ້ນກໍ່ຕາມ).

• ການເນັ້ນໃສ່ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ຮູທະວານ ດ້ວຍມືຂອງຜູ້ທີ່ທຳການກວດ ຫຼື
		

ອຸປະກອນ (ເຊັ່ນ: ປາກເປັດ) ໂດຍສະເພາະ ຖ້າອຸປະກອນນັ້ນຫາກເຢັນ.

• ຄຼີນິກ ບ່ອນທີ່ທຳການກວດນັ້ນ ມີອາກາດເຢັນ.
• ທໍ່ລະບາຍປັດສະວະຫັກທົບ ຫຼື ບິດ.
ສິ່ງສຳຄັນ ຖ້າທ່ານຫາກທຳການກວດແມ່ຍິງທີ່ມີໄຂສັນຫຼັງອັກເສບ, ໃຫ້ເຝົ້າສັງເກດເບິ່ງອາການ
ຂອງການເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງກະທັນຫັນ ເພື່ອກຽມພ້ອມຢຸດເຊົາການກວດ. ຄວາມດັນ
ເລືອດສູງກະທັນຫັນ ພ້ອມກັບເຈັບຫົວຮຸນແຮງແມ່ນເຫດສຸກເສີນທາງການແພດ ເຊິ່ງມັນເປັນ
ສາເຫດຂອງອາການຊັກ ແລະ ເລືອດໄຫຼໃນສະໝອງ. ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ
ພ້ອມກັບເຈັບຫົວຮຸນແຮງຢູ່ຄົນດຽວ. ສຳລັບອາການ ແລະ ການປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງພ້ອມ
ກັບເຈັບຫົວຮຸນແຮງ ເບິ່ງໜ້າທີ 140 ຫາ 143.

ທ່ານອນ ສຳລັບການກວດຜົ້ງຊາມ
ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຍະຂາອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ມັນກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບໍ່
ສາມາດກວດຜົ້ງຊາມໄດ້. ປຶກສາກັບແພດກ່ຽວກັບທ່ານອນຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາທ່ານອນຕ່າງໆ ທີ່ແມ່ຍິງພິການທາງຮ່າງກາຍປະຕິບັດ:

ແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສະໂພກ

ອາດພົບວ່າ ທ່ານອນແບບນີ້ງ່າຍກວ່າ.

ທ່ານອນແບບນີ້ຈະດີ ຖ້າບໍ່ມີໃຜຈັບຕີນໃຫ້

ເພາະແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນສາມາດວາງຂາໃນທ່ານີ້
ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເຄັ່ງຕຶງ.

ການກວດຜົ້ງຊາມ (ທ້ອງນ້ອຍ)

ແມ່ຍິງບາງຄົນໃຊ້ບ່ອນພັກຂາ ເພື່ອ

ຄ້ຳຂາກ້ອງຫົວເຂົ່າໄວ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຫາກ
ບໍ່ສາມາດຍົກຂາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.

ໂຕະບາງປະເພດມີບ່ອນສຳລັບພັກຂາ.
ແຕ່ແມ່ຍິງພິການສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ

ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ບ່ອນສຳລັບພັກຂານີ້.

ທ່ານອນແບບນີ້ແມ່ນສະດວກ

ສະບາຍກວ່າສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ມີ
ບັນຫາໃນການອ້າຂາ.

ທ່ານອນແບບນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີ
ກັບແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ສາມາດ
ເຄື່ອນເໜັງຂາໄດ້

ດ້ວຍຕົວເອງ. ມັນຍັງ

ໃຊ້ໄດ້ດີກັບແມ່ຍິງທີ່ມີ
ບັນຫາໃນການ
ຂົດຫົວເຂົ່າ.

ຖ້າກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານຫາກຈັງ ຫຼື ຕຶງ
ກ້າມເນື້ອອາດຈະຈັງ ຫຼື ຕຶງ ໃນລະຫວ່າງການກວດ.
ອາການແບບນີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງທີ່ມີ ໄຂສັນອັກເສບ
ຫຼື ອຳມະພາດທາງສະໝອງ. ອາການກ້າມເນື້ອຫົດຮັດ
ກະທັນຫັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ:
• ທີ່ຍ້າຍຂຶ້ນເທິງໂຕະກວດ.
• ທີ່ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນທ່າທີ່ບໍ່ສະດວກສະບາຍ.
• ທີ່ອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ປາກເປັດຖືກສອດ
		

ເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະວະເພດ.

• ທີ່ຍັດນິ້ວມືເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະເພດ ຫຼື ຮູທະວານ
		

ທີ່ຮຽກວ່າ ການກວດຮູທະວານ.

ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສະມາຊິກໃນ

ຄອບຄົວສາ ມາດຊ່ວຍຈັບຂາ

ຂອງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການກວດ
ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອ
ຂອງທ່ານຜ່ອນຄາຍ ແລະ
ການກວດກໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ.

159

160

ພາກທີ 6: ການກວດສຸຂະພາບ

ຖ້າວ່າກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານຫາກເຄັ່ງຕຶງ ກໍ່ຄວນບອກໃຫ້ແພດ
ກວດຢ່າງຊ້າໆ ເພື່ອວ່າ ທ່ານຈະມີເວລາເພື່ອຜ່ອນຄາຍ.
ຖ້າມັນມີການກະຕຸກໃນເວລາກວດ ຂໍໃຫ້ແພດຢຸດກວດ ແລະ
ລໍຖ້າຈົນກວ່າກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານຈະຜ່ອນຄາຍ ຫຼື ກັບມາຢູ່ໃນ
ສະພາບປົກກະຕິ. ບໍ່ຄວນບີບ ຫຼື ຄັ້ນກ້າມເນື້ອທີ່ຫົດຈັງໂດຍກົງ
ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ການຫົດນັ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ. ໝູ່ຂອງທ່ານ
ສາມາດຈັບ ຫຼື ຄ້ຳບ່ອນທີ່ເກີດກ້າມເນື້ອຫົດປັ້ນນັ້ນ ຈົນກວ່າ

ທ່ານສາມາດກໍ້ຜ້າຫົ່ມ ຫຼື

ໃຊ້ໝອນຮອງກ້ອງຫົວເຂົ່າ

ມັນຈະກັບມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິອີກ.
ການກວດຈະງ່າຍຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານສາມາດຫາທ່ານອນທີ່ສະດວກສະບາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເຄັ່ງຕຶງນັ້ນຈ່ອງດຶງທ່ານຢູ່ກັບທີ່ ຫຼື ຂໍໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວຊ່ວຍໂຊມໂຕຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການກວດ. ຖ້າບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍ, ທ່ານກໍ່ສາມາດ
ກໍ້ຜ້າຫົ່ມ ແລະ ວາງໄວ້ກ້ອງຫົວເຂົ່າຂອງທ່ານ.

ສິ່ງສຳຄັນ ບໍ່ຄວນນວດ ຫຼື ຮຸກຖູບໍລິເວນກ້າມເນື້ອທີ່ມີການຫົດຈັງນັ້ນ ເພາະ ການນວດຈະ
ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກ.

ການອອກກຳລັງກາຍ ດ້ວຍການເບັ່ງ (pushing exercise)
ແມ່ຍິງທີ່ອຳມະພາດທາງສະໝອງ ຫຼື ທີ່ມີກ້າມເນື້ອຫົດຮັດມັກພົບກັບບັນຫາໃນການ
ຜ່ອນຄາຍຂອງກ້າມເນື້ອ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຜ່ອນຄາຍ, ທ່ານ
ສາມາດທີ່ຈະຝຶກອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການເບັ່ງ. ທຳອິດໃຫ້ຝຶກດ້ວຍການເບັ່ງຄ້າຍຄືກັບ
ເວລາເບັ່ງຖ່າຍອາຈົມ. ແມ່ຍິງບາງຄົນ ອາດຄິດວ່າຕົນເອງເບັ່ງໄຂ່ອອກຜ່ານທາງ
ອະໄວຍະວະເພດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ຫັນໃຈເຂົ້າເລິກໆ ເວລາເລີ່ມທຳການເບັ່ງ.
ເຝິກເຮັດແນວນີ້ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປກວດ. ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ອີກໃນລະຫວ່າງ
ການກວດ, ໂດຍສະເພາະກ່ອນທີ່ແພດຈະສອດນິ້ວມື ຫຼື ອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະວະ
ເພດຂອງທ່ານ. ເມື່ອແພດເລີ່ມກວດ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າວ່າທ່ານຢຸດເບັ່ງ ແລະ
ຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອບໍລິເວນທ້ອງຂອງທ່ານ. ຖ້າກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານຫາກຕຶງ, ແພດກໍ່ຈະ
ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລູບຄຳເບິ່ງພາຍໃນຂອງທ່ານ.

ການກວດສຸຂະພາບອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

ການກວດສຸຂະພາບອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ
ແມ່ຍິງໝົດທຸກຄົນສາມາດເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕົວເອງໄດ້ດີຂຶ້ນ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮູ້ວິທີການສັງເກດເບິ່ງ
ບັນດາສັນຍານຂອງອາການເຈັບເປັນ. ຕົວຢ່າງ: ທ່ານ ຫຼື ໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈສາມາດນຳໃຊ້
ຂໍ້ມູນໃນໜ້າທີ່ 153 ຫາ 155 ເພື່ອກວດຫາສັນຍານຂອງໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
ມີການກວດແບບອື່ນອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດຢູ່ເຮືອນ ດ້ວຍຕົວເອງ, ສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ. ແຕ່ວ່າ ການກວດບາງຢ່າງ ຈະດີທີ່ສຸດ ຫາກທຳການກວດໂດຍແພດ
ໃນຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ. ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ເພື່ອຮຽນຮູ້ບັນດາ
ສັນຍານຂອງອາການເຈັບເປັນຕ່າງໆ ຫຼື ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກວດທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ແມ່ນຖືກດຳເນີນຢູ່ໃນຄຼີນິກ. ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຈາກປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້: (WWHND =
Where Women Have No Doctor: ແມ່ຍິງຢູ່ໄກແພດ; MW = A Book for Midwives:
ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບໝໍຕຳແຍ ແລະ WTND = Where There Is No Doctor: ຢູ່ໄກແພດ).
ປຶ້ມທັງໝົດນີ້ ແມ່ນມີສະໜອງໃຫ້ຢູ່ ມູນນິທິເຮັດສະເປຣຽນ (Hesperian).

ການກວດສຸຂະພາບ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເອງຢູ່ເຮືອນ
• ການກວດທ້ອງນ້ອຍ ເພື່ອຊອກຫາອາການເຈັບ ແລະ
		

ກ້ອນເນື້ອທີ່ຜິດປົກກະຕິ (WWHND ໜ້າທີ 608)

• ການກວດໃນເວລາຖືພາ (MW ໜ້າທີ 109 ຫາ 114)
• ການກວດກຳມະຈອນ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມັນເຕັ້ນ
		

ເປັນປົກກະຕິ (WTND ໜ້າທີ 32 ຫາ 33)

• ຄວາມດັນເລືອດ (WWHND ໜ້າທີ 605) ແລະ
		

ອຸນຫະພູມ (WTND ໜ້າທີ 30)

• ອາການຂອງພະຍາດເລືອດຈາງ (WTND ໜ້າທີ 124)
• ອາການຂອງໂລກຕັບອັກເສບ (WTND ໜ້າທີ 172)
• ການກວດສາຍຕາ (WTND ໜ້າທີ 33)
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ການກວດສຸຂະພາບທີ່ ເຮັດໃນຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ
• ການກວດ ໃນປາກມົດລູກ ເພື່ອກວດຫາຈຸລັງມະເຮັງ.
• ການກວດ ຫາໂລກໜອງໃນ ແລະ ເຊື້ອເຫັດ ກຼາມີເດຍ (Chlamydia)
• ການກວດເລືອດ ເພື່ອກວດຫາພະຍາດເລືອດຈາງ
• ການກວດເລືອດ ເພື່ອກວດຫາໂລກຊີຟີລີສ໌
• ການກວດເລືອດ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ ເອຈ໌ໄອວີ
• ການກວດເລືອດ ເພື່ອກວດຫາໂລກຕັບອັກເສບຊະນິດ A, B ຫຼື C
• ການກວດເລືອດ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໄຂ້ມາລາເລຍ (ສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນແມ່ຍິງຖືພາ)
• ການກວດປັດສະວະ ເພື່ອກວດຫາໂລກເບົາຫວານ
• ການກວດອາຈົມ ເພື່ອກວດຫາແມ່ທ້ອງ ຫຼື ພະຍາດໃນລຳໄສ້
• ການກວດຂີ້ກະເທິ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອວັນນະໂລກ
• ການກວດປັດສະວະ ຫຼື ເລືອດ ເພື່ອຫາວ່າແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ບໍ່
• ການກວດປັດສະວະ ເພື່ອກວດຫາການຕິດເຊື້ອໃນພົກຍ່ຽວ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ
ສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງພິການສາມາດເຮັດໄດ້
ພວກເຮົາສາມາດທີຈ
່ ະຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບການກວດ
ເຕົ້ານົມ ແລະ ຜົ້ງຊາມເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ໄປພົບແພດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງ
ສາມາດຈັດຕັ້ງກັນເປັນກຸ່ມ ແລະ ສຶກສາ

ສຶກສາກ່ຽວກັບການກວດ

ສຸຂະ ພາບ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່
ເປັນໄປໃດ້ຈາກປຶ້ມຄູ່ມື
ສຸຂະພາບຫົວນີ້ ແລະ
ຫົວອື່ນໆ.

ປຶ້ມຄູ່ມືສຸຂະພາບຫົວນີ້ ແລະ ຫົວອື່ນໆ
ເພື່ອຮີບໂຮມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ແມ່ຍິງຄວນໄດ້ຮັບໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່
ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານສາທາ
ລະນະສຸກພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ ຫຼື ຄຼີນິກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການ
ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ສຳລັບພວກເຮົາ. ໃນນາມກຸ່ມ ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກເຫັນໄດ້ວ່າ ການກວດສຸຂະພາບເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມສຳຄັນພຽງໃດຕໍ່ກັບ
ແມ່ຍິງພິການ.

ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ກຸ່ມຄົນທຳອິດ ທີ່ຜະລິດປຶ້ມຄູ່ມືສຸຂະພາບທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ
ໃນປີ 1997 ແມ່ຍິງ ທີ່ມີບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຄົນ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງກັນເປັນກຸ່ມແມ່ຍິງຂຶ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ: ພີໂພເຟີດລີເວີພູລ
(People First Liverpool) ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບຄຼີນິກສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອຜະລິດປຶ້ມທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການກວດສຸຂະພາບເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດສຳພັນ ແລະ ການຈະເລີນພັນ
ຄຣັນຕີ ແລະ ສາບາລາ ແມ່ນພະນັກງາສາທາລະນະສຸກ ໃນຊຸມຊົນ
ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນປະເທດອິນເດຍ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ
ທີ່ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທັງພິການ ແລະ ບໍ່ພິການ
ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສິດສອນວິທີການກວດ
ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍ ຂອງຕົນເອງ. ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເລັ່ງເຫັນບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລົງຂາວ
ທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບການມີສະຕິ ກ່ຽວກັບ ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການມີເພດສຳພັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ສຸມໃສ່ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແມ່ຍິງສາມາດເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ.

163

164

ພາກທີ 6: ການກວດສຸຂະພາບ

ສິ່ງທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສາມາດເຮັດໄດ້
ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງພິການ
ສາມາດຊ່ວຍດ້ວຍການສົນທະນາກັບ ແມ່ຍິງ
ພິການໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການກວດສຸຂະພາບ
ຢ່າງເປັນປະຈຳນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ

ຂໍໃຫ້ໄປກວດສຸຂະພາບ
ແລະ ຢູ່ກັບຂ້ອຍ

ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການ.

ສຳລັບແມ່ຍິງທຸກຄົນ. ຮຽນຮູ້ວິທີການຊີ້ແຈງ
ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການກວດ ແລະ
ເປັນຫຍັງຜົນຂອງການກວດຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ຮູ້ຈັກ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງພິການ ທຳການແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກ
ກ່ຽວກັບການກວດ ແລະ ວິທີຕ່າງໆ ທີ່ແພດຄວນປັບປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຄວນມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ
ອັນເປັນການກີດກັ້ນແມ່ຍິງພິການຈາກການໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງພິການ
ເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກວດສຸຂະພາບນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ.
ເມື່ອລູກສາວທີ່ພິການຂອງທ່ານ ເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຄວນຊ່ວຍລາວບໍ່ໃຫ້ຢ້ານການກວດ
ສຸຂະພາບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານ ແລະ ລູກສາວຂອງທ່ານ
ສາມາດເຮັດອັນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ
ມີຄຼີນິກໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້, ແພດໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ
ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຫາ .

ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນກັງວົນ ຫຼື
ຢ້ານ ໃນການກວດສຸຂະ

ພາບ ເທື່ອທຳອິດ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ ການກວດຜົ້ງຊາມ.

ສິ່ງທີ່ແພດສາມາດເຮັດໄດ້
ແພດສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍການສົນທະນາກັບແມ່ຍິງ ກ່ອນການກວດໃດໜຶ່ງ. ອະທິບາຍເຖິງ
ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ຕອບຄຳຖາມຂອງລາວ ແລະ ບອກລາວວ່າ ລາວສາມາດຖາມຫຍັງກໍ່ໄດ້ໃນ
ລະຫວ່າງການກວດ.
ຊ່ວຍແມ່ຍິງພິການໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງການກວດສຸຂະພາບ ລວມທັງການກວດຜົ້ງຊາມ
ແລະ ເຕົ້ານົມ ຈິ່ງສຳຄັນສຳລັບເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຍັງສາມາດອະທິບາຍວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ ການກວດ
ສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງສຳຄັນສຳລັບແມ່ຍິງທຸກຄົນ. ອະທິບາຍວ່າ ແມ່ຍິງພິການກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ
ການກວດສຸຂະພາບ ດັ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າຈະຍາກໃນການເຄື່ອນເໜັງແຂນ ແລະ ຂາກໍ່ຕາມ. ຊີ້ແຈງວ່າ
ແມ່ຍິງພິການ ແລະ ແພດ ພົບວ່າຫຼາຍທ່ານອນ ທີ່ແມ່ຍິງສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບ ການກວດເຫຼົ່ານີ້.
ຄວນຄຳນຶງວ່າ ແມ່ຍິງພິການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງລາວເອງດີກວ່າຄົນອື່ນໆ.

ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ເພາະສະນັ້ນ ຄວນຖາມລາວ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວສາມາດເຄື່ອນເໜັງໄດ້ຫຼາຍສ່ຳໃດ ແລະ
ລາວຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍຈາກຄົນອື່ນ ຫຼື ບໍ່.
ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ຍິງຈະຖືກສອນບໍ່ໃຫ້ມີການແຕະຕ້ອງຮ່າງກາຍຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຈົ່ມວ່າຫຍັງ.
ຍ້ອນເຫດນີ້ເອງ ທີ່ແມ່ຍິງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈິ່ງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ກັບການກວດເຕົ້ານົມ ຫຼື ບອກ
ຄົນອື່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຈັບທ້ອງນ້ອຍແບບຜິດປົກກະຕິ. ບາງຄັ້ງ, ແມ່ຍິງຈະອາຍເມື່ອມີການ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ ຫຼື ພາກສ່ວນທາງເພດໃນຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະເປັນການຍາກ
ສຳລັບເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການທີ່ມີນ້ຳເມືອກໄຫຼຍ້ອຍອອກຈາກອະໄວຍະວະເພດ
(ລົງຂາວ). ແພດສາມາດຊ່ວຍດ້ວຍການຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ
ສະບາຍໃຈ ເມື່ອມີການແຕະຕ້ອງຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສົນທະນາບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ອາດມີ.
ຄວນມີການສົນທະນາໂດຍກົງ ກັບແມ່ຍິງພິການ ແລະ ຖາມລາວກ່ຽວກັບບັນຫາທາງ
ສຸຂະພາບຂອງລາວ ເຖິງຈະມີຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອລາວຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນກໍ່ຕາມ. ສົນທະນາກັບລາວ
ໃຫ້ຄືກັນກັບການສົນທະນາກັບຄົນອື່ນໆ ເຖິງວ່າລາວຈະມີບັນຫາໃນການປາກເວົ້າກໍ່ຕາມ.

ເມື່ອທ່ານທຳການກວດແມ່ຍິງຕາບອດ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາໃນການມອງເຫັນ
ສຳລັບແມ່ຍິງຕາບອດແລ້ວ ການໄປສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍເຊັ່ນ: ຄຼີນິກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກງົງ, ບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງຂອງຕ່າງໆຢູ່ໃສ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ທາງທີ່ຈະໄປ. ບາງຄັ້ງ ຄົນອາດປະຕິບັດຕໍ່ແມ່ຍິງ
ພິການແບບຫຍາບຄາຍ ຫຼື ພາເຂົາເຈົ້າຍ່າງໄປມາ ເຊິ່ງເປັນການບໍ່ນັບຖືເຂົາເຈົ້າ.
ເມື່ອທ່ານພາແມ່ຍິງພິການຍ່າງ ບໍ່ຄວນຖືມື ຫຼື ແຂນຂອງລາວ.
ແມ່ຍິງຕາບອດຈະເອື່ອຍອິງມືຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ “ມອງເຫັນ”
ດ້ວຍການສຳຜັດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຍື່ນແຂນຂອງທ່ານໃຫ້ລາວ
ເພື່ອໃຫ້ລາວຈັບ ແລະ ພັກແຂນຂອງລາວເທິງແຂນຂອງທ່ານ.
ບອກລາວວ່າສິ່ງຂອງຕ່າງໆຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ທ່ານຈະໄປທາງໃດ
ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ລາວຮຽນຮູ້ທາງການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ດີຂຶ້ນ
ດ້ວຍໂຕລາວເອງ ແລະ ລາວຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ
ໃນລະຫວ່າງການກວດ.
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ພາກທີ 6: ການກວດສຸຂະພາບ

ເມື່ອທ່ານທຳການກວດແມ່ຍິງຫູໜວກ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນ
ສຳລັບແມ່ຍິງຫູໜວກແລ້ວ ການໄປຄຼີນິກ ທີ່ບໍ່ມີໃຜ ສາມາດໃຊ້ພາສາໃບ້ໄດ້ນັ້ນ ອາດຖືໄດ້ວ່າ
ໜ້າຜິດຫວັງຢ່າງຍິ່ງ. ບາງຄັ້ງ ແມ່ຍິງຫູໜວກຈະນຳຄົນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາໃບ້
ໄດ້ໄປນຳ ເພື່ອແປໃຫ້ລາວ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ໃຫ້ຈ້ອງເບິ່ງໄປທີ່ແມ່ຍິງ
ຫູໜວກ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ແປພາສາໃຫ້ລາວ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເວົ້າກັບລາວ
ແລະ ລາວເວົ້າກັບທ່ານ ເຊິ່ງລວມທັງເວລາທີ່ທ່ານຟັງຜູ້ແປ. ຄວນຈ້ອງ
ເບິ່ງແຕ່ແມ່ຍິງທີ່ຫູໜວກເພາະຜູ້ແປຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນພຽງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່
ແມ່ຍິງຫູໜວກແມ່ນຜູ້ທີ່ມາເພື່ອຮັບການດູແລສຸຂະພາບ.

ເມື່ອທ່ານທຳການກວດແມ່ຍິງທີ່ມີບັນຫາການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຂົ້າໃຈ
ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຂົ້າໃຈຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວນມີສ່ວນຊ່ວຍ
ເພື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານອາດໃຊ້
ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ກັບແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາ ໃນການຮຽນຮູ້
ແລະ ແທນທີ່ຈະຖາມວ່າລາວເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຄວນໃຫ້ລາວບອກ
ເປັນຄຳເວົ້າຂອງລາວເອງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້.

ຂ້ອຍເຄີຍລໍຖ້າໃຫ້ແມ່ຍິງພິການຖາມຂ້ອຍ

ກ່ຽວກັບການກວດຜົ້ງຊາມ ຫຼື ເຕົ້ານົມ. ແຕ່ແມ່ຍິງ

ພິການສ່ວນໃຫຍ່ແປກໃຈທີ່ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ສາມາດ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບກວດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າອາຍທີ່ຈະ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບການກວດດັ່ງກ່າວ. ປະຈຸບັນນີ້
ຂ້ອຍຈະເປັນຄົນຖາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ
ການກວດດັ່ງກ່າວ ທີ່ແມ່ຍິງທຸກຄົນຄວນ
ໄດ້ຮັບແລ້ວ ຫຼື ຍັງ.

