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ພາກ ທີ 21
ເນື້ອໃນຂອງພາກນີ້ ຄື:

ວິທີໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນພາກນີ້:
1. ສຳລັບການເຈັບທ້ອງນ້ອຍແບບກະທັນຫັນ ແລະ ຮຸນແຮງໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 354 ແລະ 

ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ.

2. ໃຫ້ເບິ່ງຕາມອາການເຈັບປະເພດຕ່າງໆໃນໜ້າ 354 ຮອດໜ້າ 356                       
ບັນຫາສ່ວນຫຼາຍຂອງອາການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອະທິບາຍ ຢູ່ພາກອື່ນໆຂອງປຶ້ມຫົວນີ້. 
ເປີດເບິ່ງໜ້າທີ່ບອກຊື່ພະຍາດ ແລະ ອາການຕ່າງໆຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຂຽນເປັນລາຍລະອຽດ
ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຕື່ມ.

3. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງອາການເຈັບ ໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມໃນຄຳຖາມຢູ່ໜ້າ 
354.

4. ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການກວດອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມ
ຢູ່ໜ້າ 534. HLI S
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ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະມີອາການເຈັບຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເປັນບາງໄລຍະໃນ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ຍິງຄິດວ່າການເຈັບນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງ
ທຳມະດາ ແລະ ເຂົາເຈົ້າມັກຈະເກັບອາການເຈັບໄວ້ໂດຍການອົດເອົາແບບ
ງຽບໆ. ບາງຄົນຄິດວ່າອາການເຈັບຂອງແມ່ຍິງຈະບໍ່ມີຫຍັງຮ້າຍແຮງ 
ຕາບໃດທີ່ຍິງຄົນນັ້ນຍັງຢືນໄດ້, ຍ່າງໄດ້ ແລະ ເວົ້າລົມໄດ້.ແຕ່ຖ້າຈະ
ປະປ່ອຍໃຫ້ດົນນານເກີນໄປໂດຍທີ່ບໍ່ຫາວິທີປິ່ນປົວກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດການຊຶມ
ເຊື້ອຮຸນແຮງ, ກາຍເປັນໝັນ, ຫຼຸລູກ ຫຼື ອາດເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍກໍ່ເປັນໄດ້.

ພາກນີ້ຈະເວົ້າເຖິງອາການເຈັບຫຼາຍປະເພດ ຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ (ຢູ່ລຸ່ມສະບຶ) 
ແລະ ຈະເວົ້າເຖິງສາເຫດທີ່ອາດພາໃຫ້ເຈັບ. ການເຈັບບາງຢ່າງອາດຈະ
ລາມໄປຮອດບໍລິເວນ ເທິງສະບືຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນສາເຫດອື່ນໆ. 
ອາການບາງຢ່າງຢູ່ພາຍໃນທ້ອງນ້ອຍອາດຈະພາໃຫ້ເຈັບແອວ. ຖ້າມີ
ອາການເຈັບທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ອະທິບາຍຢູ່ໃນພາກນີ້ໃຫ້ຮີບໄປຫາ ອສບ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນກວດເບິ່ງທ້ອງນ້ອຍວ່າເຈັບ
ຍ້ອນສາເຫດໃດ.

ອາການເຈັບບໍ່ແມ່ນ
ສິ່ງປົກກະຕິໃນຊີວິດ
ຂອງແມ່ຍິງອາການ
ເຈັບໝາຍເຖິງວ່າມີສິ່ງ
ຜິດພາດໃນຮ່າງກາຍ. 
ສະນັ້ນຕ້ອງຫາທາງປິ່ນ
ປົວ, ຢ່າປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ມັນ
ຮຸນແຮງຈົນວ່າຢືນບໍ່ໄດ້, 
ຍ່າງບໍ່ໄດ້ ຫຼື ປາກບໍ່ໄດ້.

ອາການເຈັບຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ

ລະບົບສືບພັນຂອງ
ແມ່ຍິງທັງໝົດຢູ່ໃນ
ທ້ອງນ້ອຍຮ່ວມກັບ
ອະໄວຍະວະອື່ນໆ

ຂອງຮ່າງກາຍ

ບໍລິເວນນີ້
ເອີ້ນວ່າ
ທ້ອງນ້ອຍ

HLI S
eattl

e 

Health
 Leaders

hip
 In

te
rn

atio
nal 

Field
 D

ra
ft 

Copy



Pain in the Lower Abdomen354

ການເຈັບທ້ອງນ້ອຍບາງປະເພດແມ່ນອາການທີ່ຕ້ອງປິ່ນປົວແບບສຸກເສີນ. 
ຖ້າທ່ານມີອາການທີ່ອັນຕະລາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຮີບໄປໂຮງໝໍ ທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ. 
ອສບ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຮໍ່າຮຽນມາແລ້ວອາດຈຳເປັນຕ້ອງກວດທ້ອງ
ນ້ອຍ, ກວດບໍລິເວນຜົ້ງຊາມ ແລະ ບາງທີອາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກວດກາ
ພິເສດ. ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນຕື່ມກ່ຽວກັບການກວດທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ກວດ
ບໍລິເວນຜົ້ງຊາມ ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 534.

ອາການອັນຕະລາຍ:
•	ການເຈັບທ້ອງນ້ອຍແບບກະທັນຫັນ ແລະ ຮຸນແຮງ.
•	ໄຂ້ສູງ.
•	ມີອາການປູ້ນທ້ອງ ແລະ ຮາກອອກ.
•	ທ້ອງນ້ອຍໃຄ່ເບັງແລະ ແຂງຄືທ່ອນໄມ້.
•	ບໍ່ມີສຽງຢູ່ທ້ອງນ້ອຍ.  

ອາການເຈັບຕ່າງໆຢູ່ບໍລິເວັນທ້ງນ້ອຍ

ການເຈັບທ້ອງນ້ອຍສາມາດເກີດຂື້ນຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ສະນັ້ນແມ່ນຢາກທີ່ຈະຫາສາເຫດເພາະວ່າ
ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນມີອະໄວຍະວະຫຼາຍອັນຢູ່ໄກ້ໆກັນຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ. 

ເບິ່ງ
ຢູ່ໜ້າອາການເຈັບ ສະເຫດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈະເຮັດແນວໃດ

ເຈັບປວດຮຸນແຮງ
ແບບຜິດປົກກະຕິ 
ໄລຍະເປັນປະຈຳ
ເດືອນ ຫຼື ພາຍຫຼັງ
ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ.

ກໍລະນີສຸກເສີນ!
ຮີບໄປໂຮງໝໍດ່ວນ!

ເຈັບບໍ່ເຊົາຕະຫຼອດ 
ໄລຍະ

ເປັນປະຈຳເດືອນ

ເບິ່ງ “ອາການເຈັບ
ໃນໄລຍະເປັນປະຈຳ
ເດືອນ” ແລະ “ບັນຫາ

ການເຈັບມົດລູກ”
ໃຊ້ຢາແກ້ປວດຊະນິດ

ອ່ອນໆ.

ມີລູກຢູ່ທໍ່
ຮວຍໄຂ່

(ມີລູກນອກພົກ)

ເບິ່ງ “ອາການເຈັບ
ໃນໄລຍະເປັນ
ປະຈຳເດືອນ.

ເຈັບຍ້ອນປະຈຳ
ເດືອນມາຊ້າ.

ຫຼຸລູກ

ມົດລູກບີບຕົວແບບປົກກະຕິ, ແຕ່ອາດເຈັບ
ຍ້ອນວ່າມີການໃສ່ຮ່ວງ ເຊິ່ງເກີດກະທົບ

ເວລາມົດລູກບີບຕົວ.

ປັ້ນທ້ອງໃນໄລຍະ
ເປັນປະຈຳເດືອນ

ຖ້າເຈັບໜັກໃຫ້ໄປ
ໂຮງໝໍ

73

50

482

50

234

380

ເນື້ອງອກໃນມົດລູກ

ການເຈັບທ້ອງນ້ອຍ
ແບບກະທັນຫັນ 
ແລະ ຮຸນແຮງ
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355Kinds of Pain in the Lower Abdomen

ເບິ່ງ
ຢູ່ໜ້າອາການເຈັບ ສາເຫດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈະເຮັດແນວໃດ

ເຈັບຫຼັງຈາກເກີດ
ລູກ, ຫຼຸລູກ ຫຼື ທຳແທ້ງ

ເກີດການຊຶມເຊື້ອ ຍ້ອນມີແຮ່ຄ້າງຢູ່ໃນມົດລູກ ຫືຼ 
ເຊື້ອພະຍາດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນມົດລູກເວລາເກີດລູກ ຫຼື
ເວລາເຮັດການທຳແທ້ງ.

ເບິ່ງ “ການຊຶມເຊື້ອມົດ
ລູກ” ແລະ “ການຊຶມເຊື້ອ
ຫຼັງຈາກການທຳແທ້ງ”.

ເຈັບໜັກພ້ອມມີ ຫຼື ບໍ່
ອາການໄຂ້ສູງ 
(ຊຶມເຊື້ອ)
ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ ຫຼື ຊຶມເຊື້ອ
ຢູ່ຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍ.

ເຈັບເບື້ອງໜຶ່ງຂອງ
ທ້ອງນ້ອຍ, ເປັນໄຂ້, 
ປູ້ນທ້ອງຮາກ ແລະ ບໍ່
ຢາກກິນອາຫານ.

ເປັນການຊຶມເຊື້ອ
ຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ຫຼື
ເປັນຝີຢູ່ທ້ອງນ້ອຍ

ເຈັບໄສ້ຕິ່ງ ຫຼື 
ເກີດຊຶມເຊື້ອຢູ່ລຳໄສ້
ຂຶມເຊື້ອຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ເບິ່ງ “ການຊຶມເຊື້ອ

ພົກຍ່ຽວ ແລະ ໝາກ
ໄຂ່ຫຼັງ:

ລຳໄສ້ຖືກຊຶມເຊື້ອ ຍ້ອນເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ແມ່ທ້ອງ ເບິ່ງ “ພະຍາດ
ຖອກທ້ອງ”

ເຈັບຢ່າງຮຸນແຮງໃນ
ໄລຍະຖືພາສາມເດືອນ
ທຳອິດ. ເລືອດມັກ
ອອກແລ້ວກໍ່ຢຸດຢູ່
ເລື້ອຍ.

ມີລູກຢູ່ທໍ່ຮວຍໄຂ່
(ມີລູກນອກພົກ) ດ່ວນ! ຕ້ອງຮີບໄປໂຮງ

ໝໍທັນທີ.

73

ເຈັບບໍ່ແຮງເປັນບາງຄັ້ງ
ຄາວໃນໄລຍະຖືພາ

ອາດເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິ່ນປົວ

ເຈັບ ແລະ ມັກໄປຍ່ຽວ
ເລື້ອຍໆ 

ເຈັບ ແລະ ມີເລືອດ
ອອກທາງນໍ້າຍ່ຽວ

ພົກຍ່ຽວ ຫຼື ໝາກໄຂ່
ຫຼັງຊຶມເຊື້ອ

ໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ເບິ່ງ “ ພົກຍ່ຽວ ແລະ 
ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຶມເຊື້ອ”
ເບິ່ງ “ໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫັຼງ 
ຫຼື ໜີ້ວພົກຍ່ຽວ”

366

369

ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ 
ແລະ ມີນໍ້າໜອງ ຫຼື 
ເລືອດອອກຄ່ອຍໆ
ຈາກຊ່ອງຄອດ. ບາງ
ເທື່ອພາໃຫ້ເປັນໄຂ້.

ເບິ່ງ “ການອັກເສບທ້ອງ
ນ້ອຍ” 
“ຊຶມເຊື້ອມົດລູກ”
ແລະ “ການຊຶມເຊື້ອຫຼັງ
ຈາກແທ້ງລູກ”

274

97
255

ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ ເຊິ່ງອາດເປັນ
ຍ້ອນພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ຫຼື ເກີດ
ການຊຶມເຊື້ອພາຍຫຼັງຫຼຸລູກ, ແທ້ງລູກ
ຫຼື ເກີດລູກ

73ດ່ວນ! ຕ້ອງຮີບໄປໂຮງ
ໝໍ່ທັນທີ.

ເຈັບຢ່າງຮຸນແຮງໃນ
ໄລຍະຖືພາສາມເດືອນ
ສຸດທ້າຍບາງເທື່ອອາດ
ຕົກເລືອດບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່
ຕົກເລືອດ

ມີອາການແຮ່ຫຼຸດຂາດຈາກມົດລູກ

97
255

ກໍລະນີສຸກເສີນ!
ໃຫ້ຮີບໄປໂຮງໝໍທັນທີ!

274

366

ເຈັບຍ້ອນຖອກທ້ອງ 298

ດ່ວນທີ່ສຸດ! ໃຫ້ຮີບໄປ
ໂຮງໝໍທັນທີ!
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ເບິ່ງ
ຢູ່ໜ້າອາການເຈັບ ສາເຫດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈະເຮັດແນວໃດ

216

ເຈັບໃນເວລາຮ່ວມເພດ - ອັກເສບບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ຫຼື      
   ຮອຍແຜເກົ່າຈາກການຊຶມເຊື້ອບໍລິເວນ

ເຈັບພາຍໃນ 3 
ອາທິດ
ພາຍຫັຼງທີ່
ເອົາຮ່ວງໃສ່

ໄປພົບ ອສບ 
ບ້ານທັນທີ.

ເຈັບເວລາເຄື່ອນໄຫວ
ຮ່າງກາຍ, ເວລາຍ່າງ ຫຼື
ຍົກເຄື່ອງຂອງ.

ຊຶມເຊື້ອທ້ອງນ້ອຍມາແຕ່ເກົ່າ ຫຼື ເປັນຍ້ອນສາເຫດ
ບາງຢ່າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ

ເຈັບນານປະມານ 2-3 
ຊົ່ວໂມງ ໃນລະຫວ່າງ
ກາງເດືອຂອງໄລຍະ
ເປັນປະຈຳເດືອນ

ຜິວໜັງທ້ອງນ້ອຍ
ຊັ້ນໃນເກີດອາການ
ຊໍ້າໃນເວລາຮວຍ
ໄຂ່ປ່ອຍໄຂ່ອອກ
ແລະ ມີເລືອດຕົກຢູ
ທາງໃນ

ໃຊ້ຢາແກ້ປວດຊະນິດ
ອ່ອນໆກ່ອນຖ້າຈຳເປັນ.

482

ເບິ່ງພາກທີ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຮົາ.

43

 - ເນື້ອງອກຢູ່ຮວຍໄຂ່

 - ເນື້ອງອກ

 -    

ການຊຶມເຊື້ອຍ້ອນ
ໃສ່ຮ່ວງໃໝ່ໆແມ່ນ
ອາການທົ່ວໄປທີ່
ມັກເກີດ.

ເຈັບໂດຍບໍ່ມີ
ອາການໃດໆ
ປະກົດຂຶ້ນ

ໄປພົບ ອສບ ບ້ານທີ່
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ເພິ່ນກວດທ້ອງ
ນ້ອຍໃຫ້.

ໄປພົບ ອສບ ບ້ານ ຫຼື
ອ່ານປຶ້ມ “ຢູ່ໄກແພດ”

ໄປພົບ ອສບ ບ້ານທີ່
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ເພິ່ນກວດທ້ອງນ້ອຍ
ໃຫ້.

375

274

blood

274ເບິ່ງ “ອັກເສບທ້ອງນ້ອຍ”

ເບິ່ງ “ບັນຫາຂອງຮວຍໄຂ່”

ເບິ່ງ “ບັນຫາຂອງມົດລູກ”

ເບິ່ງ “ຖ້າເຈັບໃນເວລາ
        ຮ່ວມເພດ”

383

ຮ່ວມເພດແບບບໍ່ຕ້ອງການ

380

189

ໃຊ້ຢາແກ້ປວດຊະນິດ
ອ່ອນໆກ່ອນຖ້າຫາກ
ຈຳເປັນ

482

ເກີດເນື້ອງອກໃນມົດລູກ ຫຼື ຮວຍໄຂ່.

ລຳໄສ້ຊຶມເຊື້ອຍ້ອນຕົວເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫືຼ ແມ່ທ້ອງ.

ການຊຶມເຊື້ອຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເຊິ່ງພາໃຫ້
ມີອາການຊຳເຮື້ອຫຼາຍປີ ແບບເຈັບໆ ຫາຍໆ 
ບາງເທື່ອກໍ່ເຈັບຊອດໃສ່ແອວ.
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ຖ້າອາການເຈັບຂອງທ່ານບໍ່ເຂົ້າກັບປະເພດຂອງການເຈັບໃດໆທີ່ກ່າວບອກຢູ່ໜ້
າຜ່ານມານີ້ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊອກຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ.

ອາການເຈັບເປັນແນວໃດ? ເຈັບແບບສຽບແທງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ ຫຼື 
ເຈັບບໍ່ແຮງປານໃດ? ເຈັບແລ້ວຫາຍ ຫຼື ເຈັບຢູ່ບໍ່ເຊົາ?

•	 ການເຈັບແຮງແບບເຈັບແລ້ວກໍ່ຫາຍໄປອາດເປັນຍ້ອນໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ. 
ການເຈັບແບບບີບຮັດ ຫຼື ປັ້ນທ້ອງອາດເປັນຍ້ອນບັນຫາຂອງລຳໄສ້

•	 ເຈັບແບບສຽບແທງ ແລະ ຮຸນແຮງຢູ່ຈຸດດຽວອາດເປັນຍ້ອນເຈັບໄສ້ຕິ່ງ ຫຼື 
ມີລູກນອກພົກ ຢູ່ໃນທໍ່ຮວຍໄຂ່.

ເຈັບດົນປານໃດ?
•	 ເຈັບກະທັນຫັນ ແລະ ຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ມີທ່າທີດີຂຶ້ນ 

ອາດຈະເປັນອາການທີ່ຮ້າຍແຮງ. ອາດເປັນຍ້ອນມີໝູກຢູ່ໃນທໍ່ຮວຍໄຂ່, 
ເຈັບໄສ້ຕິ່ງ ຫຼື ບັນຫາການເຈັບລຳໄສ້, ອາດເປັນບັນຫາການເຈັບຮວຍໄຂ່  
ຫຼື ມີການຊຶມເຊື້ອບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ.

•	 ເຈັບດົນເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ຫຼາຍອາທິດ ແລະ ບໍ່ເຈັບແຮງ. ອາການນີ້ອາດ
ເປັນຍ້ອນຮອຍແຜເກົ່າຈາກການຊຶມເຊື້ອມາກ່ອນ, ອາຫານບໍ່ລະລາຍ ຫຼື 
ເຈັບເສັ້ນປະສາດ. ອາການນີ້ອາດປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນໄດ້.

ອາການເຈັບເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນອາຫານບໍ່ແຊບ ຫຼື 
ບໍ່?
•	 ຖ້າມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຢາກກິນ 

ອາຫານໃດໆເລີຍ, ທ່ານອາດມີການຊຶມເຊື້ອຢູ່ລຳໄສ້ 
ຫຼື ອາດເຈັບໄສ້ຕິ່ງ.

•	 ຖ້າທ່ານເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ແລະ 
ຍັງຢາກກິນອາຫານຢູ່ຄືເກົ່າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ມີບັນຫາ
ດັ່ງຂ້າງເທິງ.

ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນຕື່ມກ່ຽວກັບການເຈັບທ້ອງນ້ອຍໃຫ້ອ່ານຕື່ມຢູ່
ປຶ້ມ “ຢູ່ໄກແພດ” ຫຼື ປຶ້ມການແພດທົ່ວໄປ.
ແມ່ຍິງທີ່ມີອາການເຈັບແຮງໃນວັນນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຊີວິດໃນວັນ
ຕໍ່ໄປ. ສະນັ້ນໃຫ້ຮີບໄປຮັບການປິ່ນປົວໂດຍໄວຖ້າທ່ານບໍ່
ແນ່ໃຈວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ.

ແມ່ຍິງທີ່ມີອາການເຈັບແຮງໃນມື້ນີ້ 
ອາດຈະບໍ່ມີຊີວິດໃນມື້ຕໍ່ໄປ. ສະນັ້ນໃຫ້ຮີບໄປຮັບ
ການປິ່ນປົວໂດຍໄວຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປັນຍ້ອນ 
ຫຍັງ.

Questions about Pain in the Abdomen
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