
ប្រ�ហែ�លជាមិិនមានសញ្ញាា ណឬរោ�គសញ្ញាា ណាមួិយរោ�ើយរោ�ដំំណាក់់កាលដំំ�ូងនៃនជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ រោ�ើយរោនះជា
មូិលរោ�តុ់ហែដំលការីពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូមានសារីៈសំខាន់។ ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូដំំណាក់់កាលធ្ងងន់ធ្ងងរីអាច
�ណាា លឱ្យយមានការី�ូរីឈាមិ ឬការី�ូរីសារីធាតុ់�វរោចញពិើទ្វាែ រីមាសហែដំលមិិនធ្ងមិមតាសប្រមា�់អ្ននក់ ដូំចជាការី�ូរីឈាមិរោប្រកាយការី
រីមួិរោ�ទ។ 
ប្រ�សិនរោ�ើអ្ននក់មានសញ្ញាា ទ្វាងំរោនះ សូមិទ្វាក់់ទងរោវជំជ�ណិិត់រី�ស់អ្ននក់ ឬរោ�កាន់មិណិលសុខភាពិស�គមិន៍។

ប្រសាើទ្វាងំអ្នស់មានហានិ�័យអាចរោក់ើត់ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ ជាពិិរោសសប្រសាើហែដំលមានអាយុរោលើសពិើ 30 ឆ្នាំន ។ំ វរីីសុ Human 
Papillomavirus (HPV) មានរោប្រចើន រោ�ើយមិនុសសភាគរោប្រចើនឆ្លលងវារោ�រោពិលណាមួិយក់នងុជំើវតិ់រី�ស់ពួិក់រោគ។ ការីឆ្លលងរោមិរោ�គ
ប្រ�រោ�ទមួិយចំនួននៃន HPV យូរីអ្នហែងែងគឺជាមូិលរោ�តុ់ចមិូងនៃនជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ។ វរីីសុ HPV គឺជាជំំងឺកាមិរោ�គ (STI)  
ហែដំលរោក់ើត់រោ�ើងរោប្រចើន�ំផុុត់ រោ�ើយជាធ្ងមិមតាមិិនមានរោ�គសញ្ញាា អ្នែើរោ�ើយ។
ក់តាា �ហែនែមិហែដំលអាច�រោងើើនហានិ�័យរី�ស់អ្ននក់៖

 • មានផុុុក់រោមិរោ�គរោអ្នដំស៍ 
 • ជំក់់បារី ី
 • ការីរោប្រ�ើប្របាស់ថ្នាំន បំ្រ��់ពិនារីកំ់រោណើ ត់រីយៈរោពិលប្របាឆំ្នាំន  ំឬរោប្រចើនជាងរោនះ
 • បានផុាល់កំ់រោណើ ត់ដំល់កូ់ន�ើនាក់់ឬរោប្រចើនជាងរោនះ
 • មាននៃដំគូរីមួិរោ�ទរោប្រចើន

អ្ននក់អាចចាក់់វាាក់់សាងំ HPV ឱ្យយបានឆ្នាំ�់ និងទទួលបានការីពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺជាប្រ�ចា ំរោដំើមិូើជួំយការីពារីជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ
បានលអ�ំផុុត់។ 
វ៉ាាក់់សាំងំ HPV ការីពារីប្រ�ឆ្នាំងំនឹងប្រ�រោ�ទវរីីសុ HPV ហែដំលភាគរោប្រចើន�ណាា លឱ្យយរោក់ើត់ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ ជំំងឺមិហារីកី់
ទ្វាែ រីមាស និងជំំងឺមិហារីកី់ប្រ�ដា�់�នាពូិជំខាងរោប្រ�។

 • ការីចាក់់វាាក់់សាងំ HPV ប្រត់វូបានហែណនាសំប្រមា�់រោក់មងជំំទង់ហែដំលមានអាយុពិើ 11 រោ� 12 ឆ្នាំន  ំ�ុុហែនាក៏់អាចចាក់់បានចា�់ពិើ
អាយុ 9 ឆ្នាំន ផំុងហែដំរី។ អ្ននក់ហែដំលមានអាយុរី�ូត់ដំល់ 26 ឆ្នាំន ក៏ំ់ប្រត់វូបានហែណនាឱំ្យយចាក់់វាាក់់សាងំផុងហែដំរី ប្រ�សិនរោ�ើពួិក់រោគ
មិិនទ្វាន់បានចាក់់វាាក់់សាងំរោ�រោ�ើយ។

 • អ្ននក់ហែដំលមានអាយុរោលើសពិើ 26 ឆ្នាំន មិំិនប្រត់វូបានហែណនាឱំ្យយចាក់់វាាក់់សាងំ HPV រោទ លុះប្រតាហែត់មាន 
ការីហែណនារំោដាយប្រគរូោពិទយហែ�ទ្វា�ំឋមិរី�ស់ពួិក់រោគ។

ការីចាក់់វាាក់់សាងំ HPV ការីពារីការីឆ្លលងរោមិរោ�គ HPV �មើមួិយចំនួន �ុុហែនាមិិនពិាបាលការីឆ្លលងរោមិរោ�គហែដំលឆ្លលងរីចួរោ�ើយ  
ឬជំំងឺហែដំលមានប្រសា�់រោនាះរោទ។ អ្ននក់គួរីហែត់រោ�ពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូឱ្យយបានរោទៀងទ្វាត់់ រោទ្វាះ�ើជាអ្ននក់បានទទួល
វាាក់់សាងំ HPV ក៏់រោដាយ។
រោត់សាពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺចំនួនពិើរីអាចជួំយការីពារីមិហារីកី់មាត់់សូនូ ឬរីក់ជំំងឺរោ�ើញបានទ្វាន់រោពិល។ រោត់សាទ្វាងំពិើរីរោនះអាចរោធ្ងែើរោ�ើង
រោ�ក់នងុការីយិាល័យរោវជំជ�ណិិត់ គលើនិក់ ឬមិណិលសុខភាពិស�គមិន៍។

 • រោត់សាពិិនិត់យរីក់មិហារីកី់មាត់់សូនូ (ឬរោត់សាពិិនិត់យមិហារីកី់ក់នងុសូនូ) ហែសែងរីក់សញ្ញាា ណមុិនរោពិលជំំងឺមិហារីកី់រោក់ើត់រោ�ើង  
ការីផ្លាល ស់�ាូរីរោកាសិការោ�រោលើមាត់់សូនូហែដំលអាចកាល យរោ�ជាមិហារីកី់មាត់់សូនូ ប្រ�សិនរោ�ើពួិក់រោគមិិនប្រត់វូបានពិាបាលឱ្យយបាន
ប្រតឹ់មិប្រត់វូ។

 • រោត់សា HPV ហែសែងរីក់វរីីសុ HPV ហែដំលអាច�ណាា លឱ្យយមានការីផ្លាល ស់�ាូរីរោកាសិកាទ្វាងំរោនះ។
ប្រក់មុិការីងារី USPSTF ហែណនាឱំ្យយរោធ្ងែើការីពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូរោរីៀង�ល់ 3 ឆ្នាំន មំិាង រោដាយការីវភិាគរោកាសិការោ�
មាត់់សូនូហែត់មួិយមុិខ ចំរោពាះប្រសាើហែដំលមានអាយុពិើ 21 រោ� 29 ឆ្នាំន ។ំ សប្រមា�់ប្រសាើហែដំលមានអាយុពិើ 30 រោ� 65 ឆ្នាំន  ំប្រក់មុិការីងារី 
USPSTF ហែណនាឱំ្យយរោធ្ងែើការីពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺរោរីៀង�ល់ 3 ឆ្នាំន មំិាង រោដាយការីវភិាគរោកាសិកាមាត់់សូនូហែត់មួិយមុិខរោរីៀង�ល់  
5 ឆ្នាំន មំិាង ការីរោធ្ងែើរោត់សារីក់វរីីសុ Human Papillomavirus (hrHPV) ហែត់មួិយមុិខសប្រមា�់មិនុសសហែដំលមានហានិ�័យខពស់  
ឬរោរីៀង�ល់ 5 ឆ្នាំន មំិាងរោដាយការីរោធ្ងែើរោត់សា hrHPV រីមួិនឹងការីវភិាគរោកាសិកា។

• Pacific Island Cervical Cancer Screening Initiative: piccsi.org
• American Cancer Society: cancer.org
• National Cancer Institute: cancer.gov
• ʻImi 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

 • រោយាងតាមិទិននន័យការីចុះ�ញ្ជីជើជំំងឺមិហារីកី់រី�ស់ស�រីដំឋអារោមិរីកិ់ ប្រសាើមានរោដំើមិកំ់រោណើ ត់មិក់ពិើ 
រោវៀត់ណាមិមាន អត្រា�ជំំងឺមហារីកី់មាត់់ស្បូ �ូនខ្ពពស់្បូជាងប្រក់មុិជាតិ់សាសន៍ ឬជំនជាតិ់ដំនៃទរោទៀត់។

 • រោយាងតាមិការីយិាល័យសុខភាពិជំនជាតិ់ភាគតិ់ច ប្រសាើជាតិ់អារោមិរីកិ់សាម័ិរីគឺ ទំំនងជាធ្វើ�ើ�ធ្វើ�គវិនិិ 
ច្ឆ័័�យធ្វើ��ញថាមានជំំងឺមហារីកី់មាត់់ស្បូ �ូន ធ្វើ��យសាំា ប់់ធ្វើ�យសាំរីជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូរោប្រចើនជាងដំល់រោ�ពិើរីដំង  
រោធ្ងៀ�នឹងប្រសាើហែសូក់ស។

 • ការីពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ ជំំងឺមិហារីកី់សុដំន់ និងជំំងឺមិហារីកី់រោពាះរោវៀនធំ្ងអាចកាត់់�នែយអ្នប្រតាមិរីណៈ។ 
�ុុហែនា រោ�រីដំឋ California ជំនជាតិ់អារោមិរីកិ់មានរោដំើមិកំ់រោណើ ត់ពិើអាសុើ�យការីណ៍ អត្រា�ពិិនិត់យស្វែស្បូើងរីក់ជំំងឺទាប់ជាង ប្រក់មុិ
ជាតិ់សាសន៍/ជំនជាតិ់រោផុសងៗជាញឹក់ញា�់។

 ○ ជំនជាតិ់អារោមិរីកិ់មានរោដំើមិកំ់រោណើ ត់ពិើកូ់រោរី ា (35%) និងជំនជាតិ់អារោមិរីកិ់មានរោដំើមិកំ់រោណើ ត់ពិើរោវៀត់ណាមិ (30%) រោ� 
California មាន អត្រា�ការីមិនអនុវិត់ត�មខ្ពពស់្បូបំ់ផុុត់ ក់នងុចំរោណាមិប្រក់មុិជំនជាតិ់ភាគតិ់ចទ្វាងំអ្នស់ (Tseng, et al., 
2010)។

 • ទិននន័យពិើប្រ�ព័ិនធទិននន័យរីមួិ (UDS) រី�ស់ក់មិមវធិ្ងើមិជំឈមិណិលសុខភាពិ បាន�ងាា ញថ្នាំ Palau បានផុាល់ការីពិិនិ 
ត់យមិហារីកី់មាត់់សូនូដំល់ហែត់ 36.73% នៃនអនក់ជំំងឺត្រាស្បូ�រីប់ស់្បូពួិក់ធ្វើគ ក់នងុឆ្នាំន  ំ2020 �ុុរោណាះ ះរោប្រ�ៀ�រោធ្ងៀ�ជាមួិយ Pohnpei ។

ជំំងឺមិហារីកី់ជាជំំងឺមួិយហែដំលរោកាសិកាក់នងុខលួនលូត់លាស់រោដាយមិិនអាចប្រគ�់ប្រគងបាន។  
រោ�រោពិលហែដំលជំំងឺមិហារីកី់រោក់ើត់រោ�មាត់់សូនូ វាប្រត់វូបានរោ�ថ្នាំជំំងឺមិហារីកី់មាត់់សូនូ។

ស្វែស្បូើងរីក់ក់មមវិ�ិ�ពិិនិត់យស្វែស្បូើងរីក់ជំំងឺធ្វើ�ជិំត់អនក់៖
cdc.gov/cancer/nbccedp/screenings.htm

ជំំងឺឺមហារីីកមាត់់ស្បូ �ូន

សិ្បូ�ត់�

ស្បូញ្ញាា ណ ន�ងឺរោ�គស្បូញ្ញាា

កត្តាា ហាន�ភ័័យ

រោស្បូវាពិ�ន�ត់យស្វែស្បូែងឺរីកជំំងឺឺ ន�ងឺរោស្បូវាបង្កាា រីជំំងឺឺ

ធនធាន

សញ្ញាា ណនិងរោ�គសញ្ញាា  ក់តាា ហានិ�័យ និងរោសវាពិិនិត់យហែសែងរីក់ជំំងឺ និង�ងាើ រីជំំងឺពិើមិជំឈមិណិលប្រត់តួ់ពិិនិត់យនិង�ងាើ រីជំំងឺ


