តតើស្ត្រអា
ី ចការពារជម្ងឺម្ហារ ីកមាត់្បនបានតេ?
ូ
មហារ ីកមាត់ ស្បូនជាជំ ងឺដ៏កាចសាហាេបំផ៊ុត ដដលបានស្មាាប់ ស្តស្រីពៅគ្រប់ ទ្ីកដនាងននេិភេ

ពោក និ ងស្តស្រីកមព៊ុជាផងដដរ ប៊ុ ដនរវាជាជំ ងឺដដលអាចការពារនិ ងេាបាលបាន គ្បស្ិនពបើ ព
រកព

ើងស្រសាេគ្ជាេ

ើញវាទាន់ ពេលពេោ។

តេតុអ្វីបានជាត

ង
ើ ត្តូវត្ាវត្ជាវរកម្ហារ ីកមាត់្បន?
ូ

ការស្រសាេគ្ជាេរកមហារ ីកមាត់ ស្បូន អាចទ្ប់សាាត់ ការេ ិេតរន៍ពៅរកស្ភាេធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចេាបាលទាន់
ពេលពេោ។ ពគ្ពាោះថា ការេ ិេតរន៍េីដំណាក់ កាលដំ បូងពៅដំ ណាក់ កាលច៊ុ ងពគ្កា

មានរ

ោះពេល

ូរ

ឆ្នំ។ ដំ ណាក់ កាលដំ បូងននជមងឺមហារ ីកមាត់ស្បូន រឺ គ្មានពោរស្ញ្ញាពទ្។ ពេត៊ុ ដូពចនោះ ស្ូមក៊ុំ រង់ ចំ
ទាល់ដតមានពោរស្ញ្ញា ពទ្ើ បដស្ែងរកការេាបាល ព

ោះរឺ ជាការ

ឺតពេល។

 គ្រប់ ស្តស្រីទាំងអស្់អាចគ្បឈមម៊ុ ខនឹងការពកើ តមហារ ីកមាត់ ស្បូន កនងមួ
ជី េ ិតេួ កពរ។
៊ុ
 មហារ ីកមាត់ ស្បូនជាប់ ចំណាត់ ថានក់ ពលខ២កនងេិ
ភេពោក ដតជាប់ចំណាត់ ថានក់ ពលខ១ពៅ
៊ុ
គ្បពទ្ស្កមព៊ុជា។
 ពៅទ្ែីបអាស្៊ុីព ើង មហារ ីកមាត់ ស្បូនគ្តូេបានរកព
ពហាចណាស្់មាន១៤០ ០០០

ើញគ្បមាណ្ ២៧០ ០០០ ករណ្ី។ យង

ក់ គ្តូេបានសាាប់ ពដា

សារជំ ងឺពនោះ។

កត្តរត្រឈម្ម្ុខតៅនឹងការតកើតជំងម្
ឺ ហារ ីកមាត់្បន៖
ូ
 ស្រស្ីបា
រ នឆ្ាងជំ ងឺស្ិរមាន់ human papilloma virus (HPV)
 ស្រស្ីឆ្
រ ប់ រួមពភទ្ពកាងពេក (ម៊ុ នអា

៊ុ២០ឆ្នំ)

 ស្រស្ីមា
រ ននដរូ ពគ្ចើន ឬ នដរូ របស្់គ្មត់ មាននដរូ ពគ្ចើ ន
 ស្តស្រីជក់ បារ ី
 ស្រស្ីម
រ ិ នបានេិ និតយស្រសាេគ្ជាេរកមហារ ីកមាត់ស្បូនពទ្ៀងទាត់
 ស្រស្ីមា
រ នគ្បេ័ នធការពារច៊ុ ោះពខោ

(អនកពគ្បើ ថានំ corticosteroid រ

ោះពេល

ូរ, អនកឆ្ាងជំ ងឺពអដ HIV)

 ស្រស្ីពរ លើស្ទ្មងន់ខ្ាំង
 ស្រស្ីមា
រ នសាច់ ញាតិ ជិត(បងស្រស្ីឬ មារ

)ពកើ តមហារ ីកមាត់ ស្បូន

វិធីការពារនិងការត្ាវត្ជាវទាន់តេល៖
 ពចៀស្វាងការរួមពភទ្គ្មានស្៊ុេតថភាេ
 ចក់ វាក់ សាំងការពារ HPV
 ស្ូមេិ និតយស្រសាេគ្ជាេរកមហារ ីកមាត់ ស្បូនពអា
រួមការពារជមងឺមហារ ីកមាត់ ស្បូន

បានពទ្ៀងទាត់ ពរៀងោល់១-២ឆ្នំ

គ្រូពេទ្យ ពេង ដាពេត និ ង ពេជជបណ្ិឌ ត ប៊ុ ន ស្៊ុេណ្ណ

វីធីាស្ត្រកងការត្ាវត្ជាវរកម្ហារ
នុ
ីកមាត់្បនមាន:
ូ
1. ការដាក់ ទ្ឹកថានំពលើមាត់ ស្បូនរ

ោះពេល១

ទ្ី ពដើ មបីរកនូេបំ ដរបំ រួលរបស្់

មាត់ ស្បូន។

2. ការតារ

ករ ំអិ លមាត់ ស្បូនពៅេិ និតយពៅមនទីរេិ ពសាធ្ន៍

3. ការពធ្ែើពតស្ររកការឆ្ាងពោរ HPV

អ្វីគួរតចៀ្វាងម្ុនតេលតាររ ំអ្ិលមាត់្បនតៅេិ
និតយ:
ូ
 ហាមលូកោងកន៊ុងទាែរមាស្២នងងម៊ុនមកេិ និតយ
 ហាមរួមពភទ្២នងងម៊ុនមកេិ និតយ

 ហាមស្៊ុលថានំ ឬ សារជាតិ ពផេងៗកន៊ុងទាែរមាស្
 មិ នមានឈាមរដូ េកន៊ុងទាែរមាស្

តោគ្ញ្ញ
ា ខលះៗននម្ហារ ីកមាត់្បន៖
ូ


ការពកើ នព



ធ្លាក់ ឈាមមិ នធ្មាតាចព ា ោះរដូ េ



ធ្លាក់ ឈាមរដូ េ ដេងនិ ងពគ្ចើ នជាងធ្មាតា



ធ្លាក់ ឈាមឬឈឺ កន៊ុងពេលឬពគ្កា



ើងឬធ្លាក់ ស្មិ នធ្មាតាតាមទាែរមាស្

ធ្លាក់ ឈាមពគ្កា

ពេលរួមពភទ្

ពេលអស្់រដូ េ។

វា៉ាក់ា ំងការពារម្ហារ ីកមាត់្បន៖
ូ
 អាចចប់ ពផដើមចក់ វាក់ សាង
ំ េី អា
 អាចចក់ វាក់ សាំងបានពគ្កា

៊ុ១០-១២ឆ្នំពៅ ២៦ឆ្នំ(ចំ ពពាោះអនកមិ នទាន់ រួមពភទ្)

េី បានេិ និតយស្រសាេគ្ជាេរកមហារ ីកមាត់ ស្បូន(អនកធ្លាប់ រួមពភទ្)

ឯកសារពយង៖
-

http://preventcancer.org/prevention/preventable-cancers/cervical-cancer

-

http://www-dep.iarc.fr/ Last accessed 24 August 2006
WHO/ICO Information center on HPV and Cervical Cancer
Stanley M. Vaccine 2006; 24S1: 16–22
IARC, Globocan 2002

-

រួមការពារជមងឺមហារ ីកមាត់ ស្បូន

th

គ្រូពេទ្យ ពេង ដាពេត និ ង ពេជជបណ្ិឌ ត ប៊ុ ន ស្៊ុេណ្ណ

