តរៀបតរៀងតោយ តវជជ.ត

ង នណយីម៉្ / តវជជ.េឹង យុីកសុីង / ដខតម៉្ស្ល ឆ្នំ២០១៥

វ៉ាក់សាំងបង្ការជាំងម
ឺ ហារីកមាត់ស្បន
ូ (HPV Vaccine)
១- ត ើវ ីរុសតេចភីវ ី (HPV or Human Papillomavirus) ជាេវី?

វ ីរុស (HPV) គឺជាវ ីរុសម៉្យាងដែលឆ្លងតាម៉្ការរួម៉្តភទ។ ជាងពាក់កណ្ត
ា លនៃបុរសៃិងស្តសាីដែលបាៃចាប់ត្ាើម៉្ជីវ ិ ្លូវតភទ ត្ ូវបាៃឆ្លងតម៉្តោគ
HPV តៃេះ តៅតេលណ្តម៉្ួយកនុងជីវ ិ របស់េួកតគ។ ភាគច្រើនការបង្កចោគចោយវ ីរុស HPV តៃេះ ម៉្ិៃបណ្ត
ា លតោយមាៃតោគសញ្ញាេវីត ើយ
ើយវាោចជាតៅវ ិញតោយឯកឯង។ ក៏បយុដៃាវ ីរុសតៃេះោចបណ្ត
ា លតោយតកើ ជាជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃតលើស្តសាី។ ជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃ

ត

ជំងឺម៉្ហារ ីកលំោប់តលខ ២ ដែលបណ្ត
ា លតោយស្តសាីស្លលប់តត្ចើៃជាងតគ តៅជុំវ ិញេិភេតោក។

គឺជា

តម៉្តោគ HPV តៃេះក៏មាៃជាប់ទាក់ទងៃឹងជំងឺម៉្ហារ ីកត្េងៗតទៀ ជាតត្ចើៃែូចជា ម៉្ហារ ីកទាវមាស ម៉្ហារ ីកបបូរនៃទាវមាស ចំតពាេះស្តសាី ៃិង

ម៉្ហារ ីកត្េងៗតទៀ
តៅត

ើយតទ ។

កនុងចំតោម៉្បុរសៃិងស្តសាី។ សេវនងៃតៃេះ េុំទាៃ់មាៃថ្នំេាបាលតោគដែលបងកតោយតម៉្តោគ HPV តោយបាៃជាសេះតសបើយ

២- វាយ ក់ស្លង
ំ បង្កករជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃ (បង្កករតម៉្តោគ HPV) ជាេវី? ត

ុេីបា
វ ៃជាត្ វូ ទទួលវាយ ក់ស្លង
ំ បង្កករតៃេះ?

វាយ ក់ស្លំងបង្កករតម៉្តោគ HPV តៃេះមាៃស្លរៈសំខាៃ់ណ្តស់ តត្ពាេះវាោចការពារការតកើ ជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃតលើស្តសាីបាៃម៉្ួយភាគធំ ត្បសិៃតបើ
តគបាៃចាក់វាយក់ស្លំងបង្កករតៃេះ
រយៈតេលយូរ

តៅម៉្ុៃតេលដែលតគបាៃឆ្លងតម៉្តោគតៃេះ។

ដ តទាេះយយ ងណ្តក៏តោយ

ត្បសិទធភាេរបស់វាយក់ស្លំងបង្កករតៃេះត្ ូវបាៃរ ំេឹងទុកថ្មាៃ

វាម៉្ិៃោចជំៃួសការេិៃិ យតាម៉្ោៃរកជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃជាត្បចាំបាៃត

ើយ។

តាម៉្ោៃរកតកាសិកាម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃតោយបាៃតទៀងទា ់ជាត្បចាំ តទាេះបីេួកគា ់បាៃទទួលវាយ ក់ស្លំងបង្កករជំងឺតៃេះរួចត
៣- ត ើេក
ន ណ្តខលេះគួរទទួលវាយ ក់ស្លង
ំ បង្កករជំងឹតៃេះ? ត

ស្តសាីគួរតធវើត សា

ើយក៏តោយ។

ើយគួរតធវើតៅតេលណ្ត?

វាយ ក់ស្លំងបង្កករជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃតៃេះគួរត្ ូវបាៃ្ាល់សំោប់ តកេងស្សីោយុ ១១ឆ្នំ ឬ ១២ឆ្នំ។ កនុងករណីចំបាច់ វាយ ក់ស្លំងតៃេះោចៃឹងចាប់ត្ាើ
ម៉្ចំតពាេះតកេងស្សីតៅោយុ ៩ឆ្នំ។ វាមាៃស្លរៈសំខាៃ់សំោប់តកេងស្សី កនុងការទទួលវាយ ក់ស្លំងបង្កករតៃេះ តៅម៉្ុៃតេលចាប់ត្ាើម៉្ជីវ ិ ្លូវតភទ តត្ពាេះ
ត្បសិៃតបើគា ់បាៃឆ្លងកា ់ជីវ ិ ្លូវតភទរួច គា ់ោចៃឹងឆ្លងតម៉្តោគ HPV តៃេះ។ កនុងករណីដែលតកេងស្សីបាៃឆ្លងតម៉្តោគ HPV រួចត
បាៃចាក់ថ្នំបង្កករតោេះ ថ្នំបង្កករៃឹងគាេៃត្បសិទធភាេលអត ើយ។

ើយតទើប

វាយ ក់ស្លំងបង្កករជំងឺម៉្ហារ ីកមា ់សបូៃតៃេះក៏ោច្ាល់សំោប់តកេងស្សី ៃិងស្តសាី ោយុេី ១៣ឆ្នំ ែល់ ២៦ឆ្នំ ្ងដែរ កនុងករណីដែលេួកគា ់េុំទាៃ់
បាៃទទួលវាយ ក់ស្លង
ំ បង្កករតៃេះ តេលគា ់តៅវ ័យតកេង។
វាយ ក់ស្លំងតៃេះត្ ូវ្ាល់តោយចំៃួៃ ៣ែូស៖




ែូសទី១ : ត្ ូវ្ាល់តោយភាលម៉្ៗ

ែូសទី២ : េី ១ តៅ ២ដខ បោាប់េីែូសទី ១
ែូសទី៣ : ៦ ដខ បោាប់េីែូសទី១

៤- ត ើេក
ន ណ្តខលេះដែលម៉្ិៃគួរទទួលវាយ ក់ស្លង
ំ តៃេះ?




អ្នកដែលធ្លាប់មាន្បវត្តិ្បត្ិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាម្ួយនឹង្វ៉ា ក់សាំង្្បចេទចនេះពីម្ុន
មានកនុង្វ៉ា ក់សង្
ាំ ចនេះ
ស្តសតីដែលកាំពុង្មានផ្ផ្ៃច

ឬធ្លាប់្បត្ិកម្មធ្ន
ង ់ធ្ងរជាម្ួយសមាសធ្លត្ុផ្សាំចផ្សង្ចទៀត្ដែល

េះ

៥- ្លវ ិបាកដែលោចតកើ មាៃ តត្កាយតេលចាក់វាយក់ស្លង
ំ តៃេះ

ក៏ែូរជាឱសថចផ្សង្ៗចទៀត្ដែរ វ៉ា ក់សាំង្ចនេះអារបណ្ត
ត លចអាយមានផ្លវ ិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ែូរជា្បត្ិកម្មអាដលកសុីជាចែើម្។ ប៉ាុដនតលទធភាពដែល
វ៉ា ក់សាំង្ចនេះអារបណ្ត
ត លចអាយមានផ្លវ ិបាកធ្ងន់ធ្ងរមានត្ិរត្ួរបាំផ្ុត្។ ្លវ ិបាកដែលោចតកើ ត







ឈឺ ឬ ត

ើម៉្ត្ ង់កដៃលងចាក់

ើងរួម៉្មាៃ៖

ត្គុៃតតា ឈឺកាល លហិ នលហ
រម៉្ូលតពាេះ ចង់កួអ

ចតង្កអរ ោគរូស ឬ ឈឺតពាេះ

ឈឺស្លច់ែុំ ឬ សោលក់ឆ្ឹអង

ត្ប ិកម៉្េធៃៃ់ធៃរ (កំរមាៃណ្តស់)
វ ិលម៉្ុខ ធីងតោង

ការងងឹ ម៉្ុខម៉្ួយស្សបក់ ៃិងសញ្ញាជាប់ទាក់ទង ោចតកើ មាៃត
ចុេះ ឬ

តត្ម៉្ ខលួៃ ត្បដ

ើង បោាប់េីការេាបាលេវីម៉្ួយ រួម៉្ទាំងការចាក់ថ្នំបង្កករ្ងដែរ។ ការេងគុយ

ល ១៥ោទី បោាប់េីចាក់ថ្នំរច
ួ ោចជួយការពារភាេធីងតោង ៃិងោចបត្ជៀសការែួលតោយស្លរងងឹ ម៉្ុខ។
ប្រស្ិនបបើមានស្ញ្ញ
ា ប្រតិកមមធ្ន
ង ធ្
់ រង ស្ ូមជ ូនដាំណឹងដល់ប្រូបេទ្យជាបន្ទាន់!

