
ມະເຮັັງຕັັບ
ມະເຮັັງຕັັບ ແມ່ນ່ປະເພດຂອງມ່ະເຮັັງທ່ີ່� ເລ່ີ່�ມ່ຢູ່່�ໃນຕັັບ.

ມະເຮັັງ ເກ່ີດຂ້�ນໃນເວລີ່າທ່ີ່� ຈຸຸລັີ່ງໃນຮ່ັາງກີາຍເຕ່ັບໂຕັເກ່ີນກີານຄວບຄຸມ່.

ສະມ່າຄົມ່ມ່ະເຮັັງອາເມ່ລິີ່ກີາຄາດຄະເນວ່າໃນປ ີ2021, ຈຸະມ່ຜູ່່້�ປ�ວຍມ່ະເຮັັງຕັັບ  
ແລີ່ະ ມ່ະເຮັັງທ່ີ່ນ້າບ່ໃນຕັັບໃໝ່່ປະມ່ານ 42,230 ຄົນ (ຜູ່້�ຊາຍ 29,890 ຄົນ  

ແລີ່ະ ແມ່ຍ່ິງ 12,340 ຄົນ) ຢູ່່�ໃນສະຫະລັີ່ດ.

ຕັັບແມ່ນ່ໜຶ່່�ງໃນອະໄວຍະວະທ່ີ່�ໃຫຍ່ທ່ີ່� ສຸດໃນຮ່ັາງກີາຍ.ຕັັບຈຸະດ່ງເອົາສິ�ງທ່ີ່�ບດ່່ 
ຢູ່່�ໃນເລ້ີ່ອດອອກີ ເຊັ�ນ: ສານຜູ້ດິ ແລີ່ະ ເອົາພວກີມ່ນັອອກີຈຸາກີຮ່ັາງກີາຍ.

ສະຖິິຕິັ

ສັນຍານ ແລະ ອາການ

ການປ້້ອງກັນ

ບັນດາປ້ັດໃຈຄວາມສ່ຽງ

ແຫ່່ຼ່ງຂໍ້ມູ້ນ

• ອ່ງ ຕັາມ່ ກີານ ກ່ີາວ ຂອງ ຫ�ອງ ກີານ ສາ ທີ່າ ລີ່ະ ນະ ຊນົ ເຜູ້ົ�າ ສ່ວນ ໜຶ່�ອຍ,
�  ໃນປີ 2019, ພະຍາດຊາເຮ້ັ�ອຕັັບເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີີວິິດອັນດັບ ທີີຫົກ ຂອງຊາວອາເມ່ຣິິກັີນ

ເຊ້�ອສາຍອາຊ ່ແລີ່ະ ຊາວເກີາະປາຊຟ່ິິກີ, ເຊິ�ງມ່ອ່າຍຸລີ່ະຫວ່າງ 25-44 ປີ.
�  ຜູ່້�ຊາຍຊາວອາເມ່ຣິິກັີນເຊ້�ອສາຍອາຊມ່ີໂອກາດເສຍຊີີວິິດຈຸາກີມ່ະເຮັັງຕັັບ ແລີ່ະ ມ່ະເຮັັງ IBD ເຖິິງ  

60 ເປີີເຊັີນ, ເມ່້�ອປຽບທີ່ຽບກັີບຜູ່້�ຊາຍຜູ້ວິຂາວທ່ີ່�ບແ່ມ່ນ່ຊາວສະເປນ.
�   ອັດ ຕັາ ກີານ ເກ່ີດ ມ່ະ ເຮັັງ ຕັັບ ແລີ່ະ ມ່ະເຮັັງ IBD ສູງ ກວ່ິາ 1.8 ເທ່ີ�າ ສາ ລັີ່ບ ແມ່ ່ຍິງ ອາ ເມ່ລິີ່ ກີາເຊ້�ອສາຍອາຊ ່ 

ເມ່້�ອ ທີ່ຽບ ໃສ່ ກັີບ ແມ່ ່ຍິງ ຜູ້ວ່ ຂາວ ທ່ີ່�  ບ ່ແມ່ນ່ຊາວສະເປນ .
• ອ່ງ ຕັາມ່ ສະ ມ່າ ຄົມ່ ມ່ະ ເຮັັງ ອາ ເມ່ ລິີ່ ກີາ, ອັດ ຕັາ ກີານ ເປັນ ມ່ະ ເຮັັງ ຕັັບ ໃນ ຊາຍ ລີ່າວ ແລີ່ະ ຫວຽດ ນາມ່ ແມ່ນ່ສູງ ກວ່ິາ  

2 ຫາ 4 ເທ່ີ�າ ຂອງ ຜູ່້� ຊາຍ ຈຸ່ນ,  ເກົີາ ຫີ່ ແລີ່ະ  ຟິີ ລິີ່ບ ປິນ. ອັດຕັາກີານເປັນມ່ະເຮັັງຕັັບໃນຜູ່້�ຊາຍລີ່າວ ແລີ່ະ 
ຫວຽດນາມ່ ແມ່ນ່ສ່ງກີວ່າຜູ່້�ຊາຍຊາວອາຊອິ່ນເດຍ ແລີ່ະ ປາກ່ີສະຖານ ເກືອບ 10 ເທ່ີ�າ ເຊິ�ງມ່ອັ່ດຕັາຕ່ັາທ່ີ່�ສຸດ.

•  ຮ່ັ�ສ່ກີບສ່ະບາຍຢູ່່�ໃນຊວ່ງເທິີ່ງຂອງທີ່�ອງເບ້�ອງ
ຂວາ

• ທີ່�ອງບວມ່
• ມ່ກ່ີ�ອນແຂງຢູ່່�ເບ້�ອງຂວາຂ�າງລຸ່ີ່ມ່ຂອງກີະດ່ກີຂ�າງ
• ເຈັຸບໃກີ�ບລິໍີ່ເວນຫົວບ່າໄລ່ີ່ເບ້�ອງຂວາ ຫີ້  

ບລິໍີ່ເວນຫີັງ
• ພະຍາດເຫີ້ອງ (ມ່ຜູ່້ວິໜຶ່ັງເປັນສ່ເຫີ້ອງ ແລີ່ະ  

ຕັາເປັນສ່ຂາວ)
• ແຜູ້ຊາ້ ຫີ້ ເລ້ີ່ອດອອກີງ່າຍ
• ເມ່້�ອຍຜູ້ດິປົກີກີະຕິັ
• ປວດຮັາກີ ແລີ່ະ ຮັາກີ
• ເບ້�ອອາຫານ
• ນ້າໜຶ່ັກີຫີ�ດລົີ່ງໂດຍບຮ່່ັ�ສາເຫດ

• ມ່ນ່້າໜຶ່ັກີເກ່ີນ ຫີ້ ເປັນໂລີ່ກີຕັຸ�ຍ
• ມ່ກ່ີານຕິັດເຊ້�ອໄວຣັິດຕັັບອັກີເສບ B ຫີ້  

ຕັັບອັກີເສບ C ເປັນໄລີ່ຍະຍາວ
• ສ່ບຢູ່າ
• ດ້�ມ່ເຫີົ�າ
• ພະຍາດຕັັບແຂງ (ມ່ຮ່ັອຍແປ້ວຂອງຕັັບ,  

ເຊິ�ງອາດເກ່ີດຈຸາກີພະຍາດຕັັບອັກີເສບ ແລີ່ະ 
ກີານໃຊ�ເຫີົ�າ)

• ພະຍາດຕັັບໄຂມ່ນັທ່ີ່�ບມ່່ທ່ີ່າດເຫີົ�າ  
(ໄຂມ່ນັສ່ວນເກ່ີນໃນຕັັບທ່ີ່�ບໄ່ດ�ເກ່ີດຈຸາກີເຫີົ�າ)

• ມ່ພ່ະຍາດເບົາຫວານ ຫີ້ ພະຍາດຕັັບໄຂມ່ນັທ່ີ່�
ບມ່່ທ່ີ່າດເຫີົ�າ

• ມ່ທ່ີ່າດເຫີັກີໃນຮ່ັາງກີາຍຫີາຍເກ່ີນ, ເປັນພາວະທ່ີ່�
ຮ່ັາງກີາຍຮັັບ ແລີ່ະ ສະສົມ່ທີ່າດເຫີັກີຫີາຍກີວ່າທ່ີ່�
ຕັ�ອງກີານ

• ກິີນອາຫານທ່ີ່�ມ່ສ່ານກີມ່່ະເຮັັງອະຟິຣິາໂທີ່ຊນ່ 
(ເຊ້�ອລີ່າທ່ີ່�ສາມ່າດເຕ່ັບໂຕັໃນອາຫານເຊັ�ນ: 
ເມ່ດັພດ້ ແລີ່ະ ໝ່າກີຖົ�ວທ່ີ່�ບໄ່ດ�ຖ້ກີເກັີບ 
ຮັັກີສາຢູ່�າງຖ້ກີຕັ�ອງ)

• American Cancer Society:
� cancer.org

• National Cancer Institute:
� cancer.gov

• Global Liver Institute:
� globalliver.org

• U.S. Department of Veteran Affairs:
� hepatitis.va.gov

• Hep B United
� hepbunited.org

• ‘Imi Hale Native Hawaiian Cancer Network:
� imihale.org/education_materials.htm

• California State University, Fullerton:
� wincart.fullerton.edu/cancer_edu/index.htm

• Asian American Health Initiative:
� aahiinfo.org

• Pacific Cancer Programs:
� pacificcancer.org

• Asian American Cancer Support Network:
� aacsn.org

• ຮັັກີສານ້າໜຶ່ັກີໃຫ�ແຂງແຮັງ
• ຢູ່�າສ່ບຢູ່າ ຫີ້ ເຊາົສ່ບຢູ່າ ຖ�າທ່ີ່ານສ່ບ
• ຫີ່ກີເວັ�ນກີານດ້�ມ່ເຫີົ�າຫີາຍເກ່ີນໄປ
• ສັກີຢູ່າປ້ອງກັີນພະຍາດຕັັບອັກີເສບ B

�  ວັກີຊນ່ປ້ອງກັີນຕັັບອັກີເສບ B ແນະນາໃຫ�ເດັກີນ�ອຍ
ທີຸ່ກີຄົນ ເມ່້�ອເກ່ີດ ແລີ່ະ ສາລັີ່ບຜູ່້�ໃຫຍ່ທ່ີ່�ອາດມ່ຄ່ວາມ່
ສ່ຽງເພ່�ມ່ຂ່�ນ

�  ພະຍາດຕັັບອັກີເສບ B ແມ່ນ່ກີານຕິັດເຊ້�ອໃນຕັັບທ່ີ່�
ເກ່ີດຈຸາກີເຊ້�ອໄວຣັິສຕັັບອັກີເສບ B.

• ຮັັບກີານທົີ່ດສອບໄວຣັິສ ຕັັບອັກີເສບ C ແລີ່ະ ໄດ�ຮັັບ 
ກີານເບິ�ງແຍງທີ່າງກີານແພດ ຖ�າທ່ີ່ານມ່່
�	 ຕັັບອັກີເສບ C ເປັນພະຍາດຕັັບທ່ີ່� ເກ່ີດຈຸາກີເຊ້�ອໄວ

ຣັິສຕັັບອັກີເສບ C
�  ກີານກີວດເລ້ີ່ອດທ່ີ່�ເອ່�ນວ່າກີານກີວດພ່ມ່ຕັ�ານທີ່ານຕ່ັ

ໄວຣັິສຕັັບອັກີເສບ C ສາມ່າດບອກີທ່ີ່ານວ່າທ່ີ່ານໄດ�
ຕິັດເຊ້�ອເມ່້�ອບດົ່ນມ່ານ່� ຫີ້ ໃນອະດ່ດ

ໃນໄລີ່ຍະຕົັ�ນ, ມ່ະເຮັັງຕັັບອາດຈຸະບ່
ມ່ອ່າກີານທ່ີ່�ສາມ່າດເບິ�ງເຫັນ ຫີ້ ຮ່ັ�ສ່ກີໄດ�.

ແນວໃດກີຕ່ັາມ່, ເມ່້�ອມ່ະເຮັັງຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂ່�ນ 
ຄົນເຮົັາອາດຈຸະສັງເກີດເຫັນໜຶ່່�ງ ຫີ້  
ຫີາຍກີວ່າໜຶ່່�ງອາກີານທົີ່�ວໄປເຫີົ�ານ່�.

ສັນຍານ ແລີ່ະ ອາກີານ, ປັດໃຈຸສ່ຽງ ແລີ່ະ ຂມ່້່ນກີານປ້ອງກັີນຈຸາກີສ່ນຄວບຄຸມ່ ແລີ່ະ ປ້ອງກັີນພະຍາດ


