
ມະເຮັັງປາກມົດລູູກໃນຕົົ້�ນໆອາດຈະບໍ່່ມີອາການ ຫືຼື� ອາການໃດໆ, ນ້�ນແມ່ນເຫຼືດຜົົນທີີ່�ວ່່າການກວ່ດຫຼືາມະເຮັັງປາກມົດລູູກຈ່�ງມີຄວ່າມ
ສຳຳຄ້ນຫຼືືາຍ. ມະເຮັັງປາກມົດລູູກໃນໄລູຍະລຸູກລູາມໄປນ້�ນອາດເຮັັດໃຫ້ຼືເລູ�ອດອອກ ຫຼືື� ໄຫຼືືອອກຈາກຊ່່ອງຄອດທີີ່�ຜົິດປົກກະຕິົ້ສຳຳລູ້ບໍ່
ທ່ີ່ານເຊັ່� ນ: ເລູ�ອດອອກຫຼືື້ງຈາກມີເພດສຳຳພ້ນ. 
ຖ້້າຫຼືາກວ່່າທ່ີ່ານມີອາການເຫຼືືົ�ານີ�, ຕິົ້ດຕົ້ທ່່ີ່ານໝໍຂໍອງທ່ີ່ານ ຫຼືື� ໄປພົບໍ່ສູຳນສຸຳຂະພາບໍ່ຊຸ່ມຊົ່ນ.

ແມ່ຍິງທີຸ່ກຄົນມີຄວ່າມສຳ່ຽງຕົ້ກ່ານເປັນມະເຮັັງປາກມົດລູູກ, ໂດຍສຳະເພາະແມ່ຍິງທີີ່�ມີອາຍຸຫຼືືາຍກວ່່າ 30 ປ.ີ ເຊ່��ອໄວ່ຣ້ັສຳ 
papillomavirus ໃນມະນຸດ (Human papillomavirus, HPV) ແມ່ນມ້ກພົບໍ່ເລູ��ອຍໆ ແລູະ ຄົນສຳ່ວ່ນໃຫຼືຍ່ໄດ້ຮ້ັບໍ່ມ້ນໃນ
ລູະຫຼືວ່່າງຊີ່ວິ່ດຂອງພວ່ກເຂົາ. ການຕິົ້ດເຊ່��ອ HPV ບໍ່າງຊ່ະນິດທີີ່�ຍາວ່ນານແມ່ນສຳາເຫຼືດຕົົ້�ນຕົ້ຂໍອງການເປັນມະເຮັັງປາກມົດລູູກ.  
HPV ເປັນພະຍາດຕິົ້ດຕົ້ທ່ີ່າງເພດສຳຳພ້ນ (STI) ທີີ່�ມ້ກພົບໍ່ເລູ��ອຍທີີ່�ສຸຳດ ແລູະ ປົກກະຕິົ້ແລູ້ວ່ບໍ່່ມີອາການໃດໆ.

ປັດໄຈເພີ�ມເຕີົ້ມທີີ່�ສຳາມາດເພີ�ມຄວ່າມສຳ່ຽງຂອງທ່ີ່ານ:
 • ມີເຊ່��ອ HIV 
 • ສູຳບໍ່ຢາ
 • ການໃຊ້່ຢາຄຸມກຳເນີດເປັນເວ່ລູາຫ້ຼືາປີຂ��ນໄປ
 • ມີການເກີດລູູກສຳາມຄົນຂ��ນໄປ
 • ມີຄູ່ຮ່ັວ່ມເພດຫຼືືາຍຄົນ

ສຳິ�ງທີີ່�ສຳຳຄ້ນທີີ່�ສຸຳດທີີ່�ທ່ີ່ານສຳາມາດເຮັັດເພ��ອຊ່່ວ່ຍປ້ອງກ້ນມະເຮັັງປາກມົດລູູກແມ່ນການໄດ້ຮ້ັບໍ່ການສຳ້ກວ້່ກຊີ່ນ HPV ໄວ່ກວ່່າອ້ນຄວ່ນ 
ແລູະ ໄດ້ຮ້ັບໍ່ການກວ່ດແບໍ່ບໍ່ປົກກະຕິົ້. 

ວັັກຊີີນ HPV ປ້ອງກ້ນ HPV ຊ່ະນິດທີີ່�ມ້ກຈະເຮັັດໃຫ້ຼືເກີດມະເຮັັງປາກມົດລູູກ, ຊ່່ອງຄອດ ແລູະ ປາກຊ່່ອງຄອດ.
 • ແນະນຳໃຫ້ຼືສຳີດວ້່ກຊີ່ນ HPV ໃຫ້ຼືເດັກນ້ອຍອາຍຸ 11 ຫຼືາ 12 ປີ ແຕ່ົ້ສຳາມາດສຳີດໄດ້ຕ້ົ້�ງແຕ່ົ້ອາຍຸ 9 ປີ. ຂແໍນະນຳສຳຳລູ້ບໍ່ທີຸ່ກຄົນທີີ່�ມີ
ອາຍຸເຖິ້ງ 26 ປີ, ຖ້້າຫຼືາກວ່່າພວ່ກເຂົາຍ້ງບໍ່່ໄດ້ສຳ້ກຢາວ້່ກຊີ່ນ.

 • ບໍ່່ແນະນຳໃຫ້ຼືສຳ້ກຢາປ້ອງກ້ນ HPV ແກ່ຜູົ້ທີີ່�ມີອາຍຸຫຼືືາຍກວ່່າ 26 ປີເວັ່� ນເສຳຍແຕ່ົ້ໄດ້ຮ້ັບໍ່ຄຳແນະນຳຈາກແພດ 
ຜູົ້ດູແລູຫຼືື້ກ.

ການສຳ້ກຢາ HPV ປ້ອງກ້ນການຕິົ້ດເຊ່��ອ HPV ໃໝ່ໍບໍ່າງຊ່ະນິດ ແຕ່ົ້ບໍ່່ໄດ້ປ່� ນປົວ່ການຕິົ້ດເຊ່��ອ ຫຼືື� ພະຍາດທີີ່�ມີຢູ�ແລູ້ວ່.  
ທ່ີ່ານຄວ່ນໄປກວ່ດມະເຮັັງປາກມົດລູູກເປັນປະຈຳ, ເຖິ້ງແມ່ນວ່່າທ່ີ່ານໄດ້ຮ້ັບໍ່ວ້່ກຊີ່ນ HPV ກຕ່ົ້າມ.

ການກວ່ດສຳອງຄ້�ງສຳາມາດຊ່່ວ່ຍປ້ອງກ້ນມະເຮັັງປາກມົດລູູກ ຫຼືື� ກວ່ດພົບໍ່ໄດ້ໄວ່. ການກວ່ດສຳອບໍ່ທ້ີ່ງສຳອງສຳາມາດເຮັັດໄດ້ຢູ�ໃນ
ຫ້ຼືອງການຂອງທ່ີ່ານໝໍ,ໍ ຄລີູນິກ, ຫືຼື� ສູຳນສຸຳຂະພາບໍ່ຊຸ່ມຊົ່ນ.

 • ການກວ່ດສຳອບໍ່ Pap (ຫືຼື� Pap smear) ເພ��ອກວ່ດຫຼືາມະເຮັັງຂ້�ນຕົົ້�ນ, ການປ�ຽນແປງຂອງຈຸລູ້ງໃນປາກມົດລູູກທີີ່�ສຳາມາດກາຍ
ເປັນມະເຮັັງປາກມົດລູູກຖ້້າບໍ່່ໄດ້ຮ້ັບໍ່ການປ່� ນປົວ່ຢ�າງຖ້�ກຕ້ົ້ອງ.

 • ການກວ່ດສຳອບໍ່ HPV ເພ��ອຊ່ອກຫຼືາເຊ່��ອໄວ່ຣ້ັສຳ HPV ທີີ່�ສຳາມາດເຮັັດໃຫ້ຼືເກີດການປ�ຽນແປງຈຸລູ້ງເຫຼືືົ�ານີ�.

USPSTF ແນະນຳໃຫ້ຼືກວ່ດຫຼືາມະເຮັັງປາກມົດລູູກທີຸ່ກໆ 3 ປີດ້ວ່ຍຈຸລູ້ງວິ່ທີ່ະຍາ ປາກມົດລູູກພຽງຢ�າງດຽວ່ໃນແມ່ຍິງອາຍຸ 21 ຫຼືາ 
29 ປີ. ສຳຳລູ້ບໍ່ແມ່ຍິງທີີ່�ມີອາຍຸ 30 ຫຼືາ 65 ປີ, USPSTF ແນະນຳໃຫ້ຼືກວ່ດທີຸ່ກໆ 3 ປີດ້ວ່ຍຈຸລູ້ງວິ່ທີ່ະຍາປາກມົດລູູກພຽງຢ�າງດຽວ່, 
ທີຸ່ກໆ 5 ປີດ້ວ່ຍການທົີ່ດສຳອບໍ່ papillomavirus ໃນມະນຸດທີີ່�ມີຄວ່າມສຳ່ຽງສູຳງພຽງຢ�າງດຽວ່, ຫຼືື� ທີຸ່ກໆ 5 ປີດ້ວ່ຍການກວ່ດສຳອບໍ່ 
hrHPV ຮ່ັວ່ມກ້ບໍ່ຈຸລູ້ງວິ່ທີ່ະຍາ.

• 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

 • ອີງ ຕົ້າມ ຂ ້ມູນ ການ ຈົດ ທີ່ະ ບໍ່ຽນ ມະ ເຮັັງ ຂອງ ອາ ເມ ລິູ ກາ, ແມ່ ຍິງ ຊ່າວ່ຫຼືວ່ຽດ ນາມ ມີ ອັັດ ຕາ ການ ເປັັນ 
ມະ ເຮັັງ ປັາກ ມົດ ລູູກ ສູູງ ກວ່ັາ  ກຸ່ມເຊ່��ອຊ່າດ ຫືຼື� ຊົ່ນເຜົົ� າອ��ນໆ.

 • ອີງ ຕົ້າມ ຂມູ້ນ ຂອງ ຫ້ຼືອງ ການ ສຸຳ ຂະ ພາບໍ່ ຂອງ ຊົ່ນ ເຜົົ� າ ນ້ອຍ , ແມ່ຍິງ Samoan ອາ ເມລິູ ກາ ມີ ຄວ່າມ ເປັນ ໄປ  
ສູອັງ ເທ່ົ່� າ ທີົ່� ຈະ ກວັດ ພົົບ ວ່ັາ ເປັັນ , ແລູະ  ຈະ ເສູຍ ຊີີ ວິັດ ຈາກ, ມະ ເຮັັງ ປາກ ມົດ ລູູກ ເມ��ອ ທີ່ຽບໍ່ ໃສຳ່ ກ້ບໍ່ ຄົນ ຜົິວ່ຂາວ່ ທີີ່� ບໍ່່ ແມ່ນຊ່າວ່ສຳະເປນ.

 • ການກວ່ດຫຼືາມະເຮັັງປາກມົດລູູກ, ເຕົົ້� ານົມ, ແລູະ ມະເຮັັງລູຳໄສຳ້ໃຫຼືຍ່ໄດ້ສຳະແດງໃຫ້ຼືເຫັຼືນວ່່າການຫຼືື�ດຜົ່ອນອ້ດຕົ້າ 
ການຕົ້າຍໄດ້. ແນວ່ໃດກຕ່ົ້າມ, ໃນຄາລິູຟໍໍເນຍ, ຊ່າວ່ອາເມຣິັກ້ນເຊ່��ອສຳາຍອາຊີ່ມ້ກຈະລູາຍງານ ອັັດຕາການກວັດກາຢູູ່�ຕຳາກວ່ັາ  
ກຸ່ມ ເຊ່��ອ ຊ່າດ/ຊົ່ນ ເຜົົ� າ ອ��ນໆ.

 ○ ຊ່າວ່ເກົາຫຼືືີ (35%) ແລູະ ຊ່າວ່ຫຼືວ່ຽດນາມ (30%) ຄົນອາເມລິູກາໃນຄາລິູຟໍໍເນຍມີ ອັັດຕາການບ່ປັະຕິບັດຕາມທີົ່�ສູູງທີົ່�ສຸູດ 
ໃນບໍ່້ນດາກຸ່ມເຊ່��ອຊ່າດ/ຊົ່ນເຜົົ� າ (Tseng, et al., 2010).

 • ຂມູ້ນຈາກລູະບໍ່ົບໍ່ຂມູ້ນເອກະພາບໍ່ໂຄງການສູຳນສຸຳຂະພາບໍ່ (UDS) ເປີດເຜົີຍວ່່າ Palau ໄດ້ໃຫ້ຼືການກວ່ດມະເຮັັງປາກມົດລູູກໃຫ້ຼື
ພຽງແຕ່ົ້ 36.73% ຂອັງຄົົນເຈັບທີົ່�ເປັັນເພົດຍິງ ໃນປີ 2020, ເມ��ອທີ່ຽບໍ່ກ້ບໍ່ Pohnpei.

ມະເຮັັງແມ່ນພະຍາດທີີ່�ຈຸລູ້ງຂອງຮ່ັາງກາຍຂະຫຼືຍາຍຕົົ້ວ່ໂດຍບໍ່່ສຳາມາດຄວ່ບໍ່ຄຸມໄດ້.  
ໃນເວ່ລູາທີີ່�ມະເຮັັງເລີູ�ມຕົົ້�ນຢູ�ໃນປາກມົດລູູກ, ມ້ນຈະເອີ�ນວ່່າມະເຮັັງປາກມົດລູູກ.

ຊີອັກຫາໂຄົງການກວັດກາໃກ້ທ່ົ່ານ: 
cdc.gov/cancer/nbccedp/screenings.htm

ມະເຮັັງປາກມົດລູູກ

ສະຖິິຕິິ

ສັນຍານ ແລູະ ອາການ

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ

ບໍໍລິູການກວດ ແລູະ ປ້ອງກັນ

ແຫຼ່່່ງຂໍ້ມູ້ນ

ສຳ້ນຍານ ແລູະ ອາການ, ປັດໄຈຄວ່າມສຳ່ຽງ, ແລູະ ບໍ່ໍລິູການກວ່ດ ແລູະ ປ້ອງກ້ນຈາກສູຳນຄວ່ບໍ່ຄຸມ ແລູະ ປ້ອງກ້ນພະຍາດ


