The Pap test: a way to
prevent cervical cancer
Khmer

ករេធ្វើេតស្ដសបូន (Pap test)៖ វ ិធីមួយ

កនុងករទប់

ក ត់ជំងឺម

រ ីកមត់សបូន

េតើជំងឺម

រ ីកមត់សបូនជអ្វី?
រ ីកមត់សបូន គឺជជំងឺម

ម

រ ីកៃនមត់ ឬកសបូន។ មត់សបូនមនទី ំងសថិតេនចេន្លះសបូន និងរនធ
េយនី។ ករេធ្វើេតស្ដសបូន (Pap test) គឺេដើមបីែស្វងរកេកសិកែដលមិន្រប្រកតី ែដល ចសថិតេនកនុង

សបូន។ ករេធ្វើេតស្ដសបូនេនះ មិនបញ
ជ ក់ឲយដឹងអំពីករេកើតមនជំងឺម
រ ីកមត់សបូនេនះេទ ប៉ុែន្ដ ច
បង្ហញឲយេឃើញនូវករែ្រប្របួលផ្លស់បូរននែដល
្ដ
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រ ីក។ កររកេឃើញនូវករែ្រប
្របួលននឲយបនទន់េពលេវ
េទជម
អ្រ

ៃនករេកើតជំងឺម

េតើនរ

ចពយបល មុនេពលែដលេកសិកេនះវ ិវឌ ក្លយ

មនន័យថ េគ

រ ីក។ េនកនុង្របេទសអូ្រ

្ដ លីមនកមមវ ិធីេធ្វើេតស្ដសបូនដ៏េជគជ័យមួយ ែដលកត់បនថយ

រ ីកសបូនកនុងចំេ

ម្រស្ដី។

ខ្លះែដល្រតូវករេធ្វើេតស្ដសបូន?

្រស្ដីទំងអស់គនែដលមន

យុពី១៨ េទ៧០ឆនំែដលបនរួមេភទ ្រតូវែត

េធ្វើេតស្ដសបូនេនះ ល់េពល២ឆនំមង
្ដ ។
េតើករេធ្វើេតស្ដសបូនជអ្វី?
ករេធ្វើេតស្ដសបូន គឺជករេធ្វើេតស្ដដ៏
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្ដ លឲយេកើតជំងឺម

េពលែត២នទីប៉ុេ


្ណ ះ។ េគេធ្វើេតស្ដសបូន

េវជជបណិ្ឌ ត ឬក៏គិ
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រ ីកសបូន។ ករេធ្វើេតស្ដសបូនេនះ គឺ្រតូវករ
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នុប ្ឋ កយិកនឹង

ស៊កបញូច លឧបករណ៍មួយ្របេភទែដលមនេឈមះថ speculum ចូលេទកនុងរនធេយនី។
ឧបករណ៍ speculum េនះេបើកចំហ

រនធេយនី េដើមបីេគ
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ក់សំ

នុប ្ឋ យិកភ្លមៗ។ 

កេកសិកខ្លះពីេលើសបូន េ យេ្របើបនទះ
កេនះេលើបនទះកញចក់ស្រមប់យកេទ

ពិនិតយ។
លទធផលៃនករេធ្វើេតស្ដេនះគឺ្រតូវដឹងកនុងរយៈេពល១ ឬ២

នឹងេវជជបណិ្ឌ ត ឬគិ

ទិតយ។ សូមនិយយពិេ្រគះជមួយ

នុប ្ឋ កយិករបស់អក
ន ្របសិនេបើអក
ន មនសំណួរ ឬកង្វល់ទំង

យអំពីករេធ្វើ

េតស្ដសបូន និងរេបៀបេធ្វើេតស្ដសបូនេនះ។

សូមេបើ កទំ ព័ រមខ ងេទៀត…

ករេធ្វើេតស្ដសបូន (Pap test)៖ វ ិធីមួយកនុងករទប់

ចុះេបើលទធផលៃនករេធ្វើេតស្ដបង្ហញនូវភពខុសធមម

ក ត់ជំងឺម

រ ីកមត់សបូន

?
្របសិនេបើលទធផលៃនករេធ្វើេតស្ដរបស់អក
ន បង្ហញនូវភពខុសធមម
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រ ីកេនះេទ។ លទធផលៃនករេធ្វើេតស្ដ១កនុងចំេ

េតស្ដ១០ បង្ហញឲយេឃើញនូវករផ្លស់បូរែ្រប្របួ
្ដ
លខុសធមម
េ្រចើនគឺជករឆ្លងេ គតិចតួច ែដលេគ

ចពយបលបនេ

មិនែមនមនន័យថ
មលទធផលៃនករេធ្វើ

។ ករែ្រប្របួលទំងេនះភគ

យងយ ឬក៏ជសះេសបើយ

េ យខ្លួនឯង។ ្របសិនេបើអនកមនករែ្រប្របួលខុសធមម េវជជបណិ្ឌ តរបស់អនកនឹងផ្ដល់
េយបល់ជូនអនកអំពីវ ិធីពយបលដ៏លប
្អ ំផុត។ វ ិធីេនះ ចរួមមនករេធ្វើេតស្ដសបូនឲយកន់ែត

ញឹកញប់ែថមេទៀត។
េតើេហតុអីច
្វ ប
ំ ច់េធ្វើេតស្ដ ល់េពល២ឆនម
ំ ង
្ដ ?

ករណីជំងឺម
រ ីកមត់សបូនភគេ្រចើន្រតូវករេពលយ៉ ងតិច១០ឆនំមុននឹងវ ិវឌ េចញជម
រ ីក។ ករេធ្វើេតស្ដសបូន ល់េពល២ឆនំមង
្ដ ធនឲយបន
ថ ្របសិនេបើេគេឃើញមនករែ្រប្របួល
មួយ េគ ចពយបលបនទន់េពលមុននឹង ក្លយជជំងឺម
រ ីក។
េតើអក
ន
អនក

ចេធ្វើេតស្ដសបូនេនកែន្លង
?
ចេទជួប្រគូេពទយពិនិតយជំងឺទូេទ, មជឈមណ្ឌលសុខភពសហគមន៍, គ្លីនិកេរៀបចំែផនករ្រគួ

េតស្ដសបូន។ េនេពលេធ្វើករ

ត់ជួប អនក

ដូចជ្រតូវករជួបេពទយយូរជងធមម
អនក

ចបបួល

ចេសនើសុំជួប្រគូេពទយ្រសី ឬក៏គិ

ឬ្រតូវករអនកបកែ្របភ

នុប ្ឋ យិក។ ្របសិនេបើអនកមនត្រមូវករពិេសស

សូម្របប់ឲយេគដឹងេនេពលែដលេធ្វើករ

ច់ញតិ ឬមិតភ
្ដ ក្ដិេទជមួយអនកបនេនេពលេទជួបេពទយ។ ព័ត៌មនលម្អិតៃនករ

របស់អក
ន គឺជេរឿងសមងត់យ៉ងតឹងរុង។
ឹ
ិ
ចំេពះព័ត៌មនបែនថម សូមចូលេមើលវុប
ព័ត៌មន និងករគំ្រទេលើែផនកជំងឺម
េ
គិ

សូមេធ្វើ

ត់ជួប និងលទធផលៃនករេធ្វើេតស្ដសបូន

រ ីកជភ

របស់អក
ន

រ ីក េ

(េលើកែលងែតពីទូរស័ពៃទ ដ), អនក

ចនិយយពិេ្រគះជសមងត់ជមួយនឹង

យមនជំនួយពីអនកបកែ្រប។

មវ ិធីដូចខងេ្រកមេនះ៖

1. ទូរស័ពេទ ទេលខ 13 14 50, ពីៃថងចនទដល់ៃថងសុ្រក ពីេម៉ ង 9្រពឹក ដល់េម៉ ង 5
2. និយយភ
3. រង់ចំ

េផ ងេទៀត

ត់ជួបេនះ។

យថ៍ papscreen.org.au

យបង់ៃថ្លេស ទូរស័ពដ
ទ ូចតៃម្លទូរស័ពក
ទ ុងតំ
ន
បន់ធមម
នុប ្ឋ កយិកពី្រកុម្របឹក ជំងឺម

រ ឬក៏មជឈមណ្ឌលសុខភពផ្លូវេភទេដើមបីេធ្វើ

ងច

ែដលអនក្រតូវករ

មទូរស័ពប
ទ ន្ដិច េដើមបីនិយយជមួយអនកបកែ្រប (

ចរង់ចំដល់េទ៣នទី)

4. េសនើសុំឲយអនកបកែ្របទក់ទងេទេលខទូរស័ពរទ បស់្រកុម្របឹក ជំងឺម
5. និយយពិេ្រគះជមួយនឹងគិ

នុប ្ឋ កយិកខងជំងឺម

រ ីក េ

រ ីករដ្ឋវ ិចថូេរៀ

មេលខ 13 11 20

យមនជំនួយពីអនកបកែ្របភ

មិថុន ២០១១

