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ເປັນຫຍັງຕັບຈື່ງສໍາຄັນ?
ຕັບເປັນອະໄອຍະວະໃຫຍ່ທີ່ສອງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຢູ່ກ້ອງຮ່າງກະດູກຂ້າງເບື້ອງຂວາ. ມັນມີນໍ້າຫນັກປະມານ 3 ປອນ ແລະ
ມີຮ່າງເຫມືອນກັບຫມາກບານເຕະທີ່ແບນພຽງດ້ານນື່ງ.
ຕັບທໍາຫນ້າທີ່ຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ມັນປຸງແຕ່ງສີ່ງທີ່ທ່ານກິນລົງໄປ ແລະ ທ່ານດື່ມລົງໄປ ໄປເປັນພະລັງງານ ແລະ ເປັນອາຫານຕ່າງໆ
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ຕັບຈັດການກັບສານວັດຖຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບເລືອດຂອງທ່ານອອກໄປ.

ມະເຮັງຕັບແມ່ນຫຍັງ?
ມະເຮັງຕັບມັນເຕີບໂຕ ແລະ ກະຈາຍຈຸລັງທີ່ບໍ່ແຂງແຮງຢູ່ໃນຕັບ. ມະເຮັງທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໃນຕັບແມ່ນມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນ. ມະເຮັງ ທີ່ໄດ້ກະຈາຍໄປສູ່ຕັບ
ຈາກອະໄວຍະວະຕົວອື່ນອີກນັ້ນ ແມ່ນມະເຮັງຕັບທີ່ກະຈາຍຈຸລັງຮ້າຍ (metastatic liver cancer).
ປະມານ 21,000 ຄົນອະເມຣິກັນ ຖືກລະບຸວ່າເປັນມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແຕ່ລະປີ. ມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນນື່ງ ໃນຈຳນວນ ສອງສາມ ຊະນິດ
ຂອງມະເຮັງກຳລັງເພີ້ມຂື້ນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ. ມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນມີປະມານສອງເທົ້າຕົວ ທີ່ເປັນປົກກະຕິ ໃນຫມູ່ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຫລາຍກວ່າເປັນໃນຫມູ່ຜູ້ຍິງ.

ແມ່ນຫຍັງພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕັບ?
ມັນມີປັດໃຈສ່ຽງຫລາຍໆປັດໃຈສໍາລັບໂຣກມະເຮັງຕັບ.

•

ໂຣກຕັບແຂງ (Cirrhosis) (ຈຸດດ່າງຂອງຕັບ) ສາມາດນຳໄປສູ່ໂຣກມະເຮັງຕັບໄດ້. ໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ໂຣກພິດສຸຣາ (ເຫລົ້າ) ທີ່ເຮື້ອຮັງ (chronic

•

ການຕິດເຊື້ອໂຣກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ ບີ (B) (hepatitis B) ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ ຊີ (C) (hepatitis C) ທີ່ຍາວນານ ແມ່ນ ຕິດພັນກັບມະເຮັງຕັບ ເພາະວ່າ

alcoholism) ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ ຊີ (C) (hepatitis C) ເປັນສາເຫດນຳໄປສູ່ໂຣກຕັບແຂງ.
ໂຣກຕັບອັກເສບຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ນຳພາໄປສູ່ໂຣກຕັບແຂງສະເຫມີ. ໂຣກຕັບອັກເສບຊະນິດ ບີ (B) (hepatitis B)
ສາມາດນຳໄປສູ່ມະເຮັງຕັບໄດ້ໂດຍປາສຈາກການເປັນຕັບແຂງ.

•
•

ໂຣກອ້ວນ (Obesity) ອາດເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ມະເຮັງຕັບ.
ໂຣກເບົາຫວານ (Diabetes) ສາມາດເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ມະເຮັງຕັບ, ໂດຍສະເພາະເພີ້ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນທີ່ດື່ມຢ່າງຫນັກນ່ວງ ຫລື ບັນດາຄົນທີ່ມີໄວຣັສ
ໂຣກຕັບແຂງ.

ອາການຂອງໂຣກມະເຮັງຕັບມີຄືແນວໃດ?
ເຫັນເລື້ອຍໆ ຄືມັນຈະບໍ່ເຫັນອາການໂຣກມະເຮັງຕັບ ຈົນກ່ວາ ໂຣກນີ້ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນເປັນແຮງຫລາຍແລ້ວ. ເມື່ອອາການຂອງໂຣກປາກົດໃຫ້ເຫັນ, ອາການນັ້ນອາດຮວມ
ເອົາຄວາມເມື່ອຍລ້າ, ເປັນບວມ, ເຈັບປວດທີ່ສ່ວນເທີງເບື້ອງຂວາຂອງສ່ວນທ້ອງເບື້ອງເທີງ ຫລື ເຈັບຫລັງ ແລະ ບ່າໄລ່, ອາການຄື່ນໃສ້ປວດຮາກ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກອີ່ມເຕັມ, ນໍ້າຫນັກຫລຸດ (ສູນເສຍນໍ້າຫນັກ), ອ່ອນເພຍ, ເປັນໃຂ້ ແລະ ໂຣກດີຊ່ານ (ອາການຕາເຫລືອງແລະຜິວຫນັງລ່າເຫລືອງ).

ມະເຮັງຕັບລະບຸໄດ້ຈັ່ງໃດ?
ມະເຮັງຕັບອາດຖືກລະບຸໄດ້ໂດຍການກວດສອບຮ່າງກາຍ ຫລື ໂດຍການທົດສອບພາບຖ່າຍຕ່າງໆ. ເພື່ອຢືນຢັນການລະບຸ (ວິນິສັຍ) ໂຣກມະເຮັງຕັບ, ດອກເຕີແພດອາດຈະ
ໃຊ້ວິທີການກວດເລືອດ, ທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງ (ultrasound tests), ການສະແກນດ້ວຍແສງລັງສີສ່ວນຕັດອາໃສຄອມພິວເຕີ (computer tomography (CT) scans),
ການຖ່າຍຮູບພາບແບບສຽງສະທ້ອນດ້ວຍສັ່ນສະເທືອນໂດຍແມ່ເຫລັກ (magnetic resonance imaging MRI) ແລະ ຮູບພາບ ເອກສ໌ ເຣ ( X-ray image) ຂອງເສັ້ນ
ເລືອດຫລັງເສັ້ນເລືອດໄດ້ຖືກບັນຈຸດ້ວຍວັດຖຸທີ່ແຕກຕ່າງ (angiograms). ດອກເຕີແພດຂອງທ່ານ ອາດຈະຕ້ອງການຕັດຕັບສ່ວນນື່ງອອກກວດກາ (biopsy). ໄລຍະເຮັດ
ການຕັດສ່ວນນື່ງອອກກວດ, ຕ່ອນນ້ອຍໆຂອງແພຈຸລັງຂອງຕັບໄດ້ຕັດອອກແລະໄດ້ຖືກສືກສາໃນຫ້ອງທົດລອງ.
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ມະເຮັງຕັບປົວໄດ້ຈັ່ງໃດ?
ການຮັກສາໂຣກມະເຮັງຕັບມັນຂື້ນກັບ:

•
•
•
•

ເງື່ອນໃຂຂອງຕັບ
ຂະຫນາດ, ສະຖານທີ່ ແລະ ຈຳນວນເນື້ອງອກທີ່ເປັນມະເຮັງ
ຖ້າຫາກມະເຮັງໄດ້ຂະຫຍາຍໄປນອກຕັບ
ອາຍຸ ແລະ ສຸຂະພາບລວມ ຂອງຄົນຜູ້ເປັນມະເຮັງ

ທາງເລືອກຕ່າງໆຂອງການຮັກສາມະເຮັງມີດັ່ງນີ້ ຖ້າຫາກມະເຮັງບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ ສ່ວນເຫລືອຂອງຕັບຍັງແຂງແຮງດີ:
ການປູກຖ່າຍ (Transplant)
ຖ້າຫາກມະເຮັງບໍ່ໄດ້ອອກໄປ, ສໍາລັບຄົນເຈັບບາງສ່ວນ ການປູກຖ່າຍຕັບ (a liver transplant) (ການປ່ຽນແທນຕັບໃຫມ່) (replacement of the liver)
ອາດເປັນທາງເລືອກອີກທາງນື່ງ.
ການຜ່າຕັດ (ໃສລະຍະກໍາ) (Surgery)
ຖ້າຫາກມະເຮັງໄດ້ຖືກພົບພໍ້ແຕ່ຕົ້ນ ແລະ ສ່ວນເຫລືອຂອງຕັບຍັງແຂງແຮງດີ, ດອກເຕີແພດອາດດຳເນີນການຜ່າຕັດເພື່ອຕັດເນື້ອງອກ(tumor) ທີ່ເປັນມະເຮັງອອກຈາກຕັບ
(ການຕັດຕັບອອກບາງສ່ວນ) (partial hepatectomy).
ທາງເລືອກຂອງການຮັກສາຢ່າງອື່ນຮວມເອົາດັ່ງນີ້ ຖ້າຫາກການຜ່າຕັດແລະການປູກຖ່າຍຫາກບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້:
ການຜ່າຕັດດ້ວຍວີທີໃຊ້ຄວາມເຢັນທຳລາຍເນື້ອເຍື້ອ (Cryosurgery)
ການຜ່າຕັດໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ ແມ່ນໃຊ້ເຄື່ອງແງ່ທີ່ເປັນໂລຫະລົງໄປແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຢັນແຂງ ແລະ ທຳລາຍຈຸລັງມະເຮັງຕ່າງໆນັ້ນຖີ້ມ.
ການທຳລາຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງຂົ້ວໄຟ້າ (Radiofrequency Ablation)
ການທຳລາຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າ ແມ່ນໃຊ້ເຄື່ອງຍັ່ງແຜພິເສດເພື່ອທຳລາຍຈຸລັງມະເຮັງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ.
ການສັກເຫລົ້າອີທາໂນລ (Ethanol Injection)
ເຫລົ້າອີທາໂນລ (ເຫລົ້າ) ຈະຖືກສັກໃນຈຸລັງມະເຮັງໃນຕັບ(ເນື້ອງອກ) (liver tumor) ໂດຍກົງ ເພື່ອທຳລາຍຈຸລັງມະເຮັງ.
ການປີ່ນປົວໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີຮັກສາ (Chemotherapy) ຫລື ຂັ້ນຕອນໃນການຢຸດເລືອດເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງທີ່ເປັນມະເຮັງ ແລະ ໃສ່ຢາເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງທີ່ເປັນມະເຮັງ
(chemoembolization)
ການປີ່ນປົວໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີຮັກສາ ແມ່ນໃຊ້ຢາເພື່ອທຳລາຍຈຸລັງມະເຮັງ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການປີ່ນປົວໂດຍໃຊ້ຢາເຄມີ ສາມາດສັກຢາໃສ່ບ່ອນຈຸລັງມະເຮັງໃນຕັບ(ເນື້ອງອກ)
(liver tumor) ໂດຍກົງ.
ການບຳບັດຮັກສາດ້ວຍການໃຊ້ແສງລັງສີ (Radiation Therapy)
ການບຳບັດຮັກສາດ້ວຍການໃຊ້ແສງລັງສີ ແມ່ນໃຊ້ແສງລັງສີ (ແສງລັງສີ ເອັກສ໌ (X) ທີ່ມີພະລັງານສູງ) (high-energy x-rays) ເພື່ອທຳລາຍຈຸລັງມະເຮັງ.
ຕົວຢາຮັກສາໂຣກ (ໂຊຣາເຟນິບ) (ຕຣາ ເນັ໊ກຊາວາຣ໌) (Sorafenib (Nexavar))
ຕົວຢາຮັກສາໂຣກ (ໂຊຣາເຟນິບ) ແມ່ນຢາກິນ ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍ FDA ພື່ອໃຊ້ໃນກໍລະນີຂອງຂັ້ນພັດທະນາຂອງຈຸ
ລັງມະເຮັງທີ່ມະເຮັງເລີ້ມຕົ້ນເຕີບໃຫຍ່ໃນໄລຍະແກ່ຕົວຂອງຈຸລັງມະເຮັງໃນຈຸລັງຕັບ (hepatocellular carcinoma) (ນີ້ແມ່ນຊະນິດປົກກະຕິທີ່ສຸດຂອງມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນ).

ມະເຮັງຕັບ, 3

ແມ່ນຫຍັງຄືວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງມະເຮັງຕັບ?
ຂັ້ນຕອນໃນການລົດຄວາມສ່ຽງຂອງມະເຮັງຕັບຮວມມີ:

•
•
•
•
•

ໃຫ້ໄປຫາດອກເຕີແພດເປັນປະຈຳຜູ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານມະເຮັງຕັບ
ສົນທະນາກັບດອກເຕີແພດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄວຣັສຕັບອັກເສບ, ລວມທັງການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຣກຕັບອັກເສບ ເອ (A) ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ ບີ (B)
ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນການປ້ອງກັນການສໍາຜັດກັບ ໂຣກຕັບອັກເສບ ເອ (B) ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ ບີ (C)
ຖ້າຫາກທ່ານມີໂຣກຕັບແຂງ ຫລື ໂຣກຕັບຊຳເຮື້ອ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຫມໍຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັກສາບຳບັດ ແລະ ກວດສອບສ່ອງເບີ່ງມະເຮັງຕັບເປັນປະຈຳ
ຖ້າຫາກທ່ານນໍ້າຫນັກເກີນຂອບເຂດ ຫລື ເປັນໂຣກອ້ວນ, ເປັນເບົາຫວານ ຫລື ທ່ານດື່ມຢ່າງຫນັກຫນ່ວງ,
ໃຫ້ເວົ້າຈາກັບດອກເຕີແພດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຕັບທ່ານ ແລະ ກວດສອບສ່ອງເບີ່ງມະເຮັງ

ຄວາມເປັນຈີງ ໃນການເບີ່ງມະເຮັງ (Facts At-A-Glance)

•
•
•
•
•
•

ມະເຮັງຕັບຈະເລີນເຕີບໂຕແລະຂະຫຍາຍໄປຍັງຈຸລັງທີ່ບໍ່ແຂງແຮງໃນຕັບ
ມະເຮັງທີ່ເລີ້ມເປັນໃນແມ່ນເປັນມະເຮັງຕັບຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ. ມະເຮັງທີ່ກະຈາຍແຜ່ລາມໄປໃນຕັບຈາກອະວັຍຍະວະອັນອື່ນແມ່ນມະເຮັງຕັບທີ່ແຜ່ກະຈາຍເນື້ອຮ້າຍອອກໄປ
ປະມານ 21,000 ຄົນອະເມຣິກັນຖືກລະບຸ(ວິນິສັຍ)ວ່າ ເປັນມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແຕ່ລະປີ
ມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນນື່ງໃນມະເຮັງສອງສາມຢ່າງທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂື້ນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ
ມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນພົບປົກກະຕິປະມານ ສອງເທົ້າຕົວໃນຫມູ່ຄົນຜູ້ຊາຍທີ່ຫລາຍກວ່າໃນຫມູ່ຄົນຜູ້ຍິງ
ປັດໃຈສ່ຽງສຳລັບມະເຮັງຕັບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນໂຣກຕັບຊະນິດອື່ນໆ (ສຳຄັນແມ່ນ ໂຣກຕັບແຂງ (cirrhosis), ໂຣກຕັບອັກເສບເຮື້ອຮັງ (ຊຳເຮື້ອ) ຊະນິດ ບີ (B) (chronic
hepatitis B) ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບເຮື້ອຮັງ (ຊຳເຮື້ອ) ຊະນິດ ຊີ (C) (chronic hepatitis C)

•
•
•
•

ປະກົດເລື້ອຍໆວ່າ ມັນບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການຂອງມະເຮັງຕັບ
ດອກເຕີແພດແນະນຳໃຫ້ເລື້ອຍໆວ່າ ການກວດສອບສ່ອງເບີ່ງມະເຮັງຕັບເປັນປະຈຳສຳລັບມະເຮັງຕັບເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຂື້ນສຳລັບມະເຮັງໃນຕັບ
ມະເຮັງຕັບອາດຈະຖືກລະບຸ (ວິນິສັຍ) ໂດຍການກວດສອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ການກວດສອບໂດຍແບບຮູບພາບ (imaging tests)
ການບຳບັດຮັກສາ ແມ່ນຂື້ນຂື້ນກັບເງື່ອນໃຂຂອງຕັບ, ຂະຫນາດ, ສະຖານທີ່, ແລະ ຈຳນວນຂອງຈຸລັງມະເຮັງ (ເນື້ອງອກ),
ຖ້າຫາກມະເຮັງໄດ້ລະບາດອອກໄປຂ້າງນອກຂອງຕັບ, ແລະ ອາຍຸໃຂຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍລວມ
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