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သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ကင််းဆားသားည်် ကြိုကိ�တင််းကးကွယ််နိုိ�င််းဆား��ခေါသားး 
ကင််းဆားမ်�း�ထဲဲမှ် တစ််��ဖြ�စ််သားည််။ သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ကိ� ပုံး�မှ်န််
စ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း�သားည်် သားင်း််ကိ�ယ််သားင််း သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ကင််းဆားမှ် 
ကးကွယ််ရန် ်အိခေါကးင််း�ဆား��န်ည််�လမ််�ဖြ�စ််သားည််။ 

သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်ဆိာ�တး ဘားလဲ။
သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်သားည်် သားင်း််သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�၏ 
က�န်�်မ်းခေါရ�ကိ� စ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း�ဖြ�စ််သားည််။ ဤစ်စ််ခေါဆာ�မု်သားည်် pap 
smear (သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�အိ�ဲခဲေါဖြမ်း�စ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း�) နှိုင်း််တူခေါသားး်လည််� 
၎င််း�သားည်် အိထူဲ�သားဖြ�င်း်် human papillomavirus (HPV) ရိှှိမ်ရိှှိကိ� 
စ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း�ဖြ�စ််သားည််။

HPV သားည်် သားင်း််သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�အိတွင််း�ရိှှိ ဆဲာလ်မ်�း�ကိ� ခေါဖြပုံးင််း�လဲ
ခေါစ်နိုိ�င််းခေါသားး ခေါတ့ရမ်�း�သားည််် ဗိို�င််း�ရပ်ုံစ််တစ််မ်��ိ�ဖြ�စ််သားည််။ ယ်င််း�မှ်း 
သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ကင််းဆား၏ အိဖြ�စ််အိမ်�း�ဆား�� အိခေါ�ကးင််း�ရင််း�ဖြ�စ််
ပုံါသားည််။ 

HPV ရိှှိသူားအိမ်�း�စ်�တွင််း ခေါရးဂါါလကခဏားမ်�း� မ်ဖြပုံတတ်
ခေါသားးခေါ�ကးင်း်် စ်စ််ခေါဆာ�မု်သားည်် အိလွန်အ်ိခေါရ�ကြိုကး�ပုံါသားည််။  

အိကယ််၍ သားင်း််တွင််း HPV ရိှှိခေါန်ခေါ�ကးင််း� စ်စ််ခေါဆာ�ခေါတ့ရိှှိပုံါက 
အိမ်�း�အိး�ဖြ�င်း်် HPV မှ် သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ကင််းဆားဖြ�စ််လးရန် ်10 နှိုစ်် 
သိား� မ်ဟု�တ် ထိဲ� ထဲက်ပိုံ�၍�ကးတတ်သားည််။ HPV ခေါရးဂါါပိုံ��ခေါ�ကးင်း်် 
သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ကင််းဆားအိဖြ�စ််သိား�  ခေါဖြပုံးင််း�လဲသွားး�ဖြ�င််း�မှ်း ဖြ�စ််�ဲ
ပုံါသားည််။

အမျိုး� း��သမျိုးး�မျိုး� း��ပွား���အင်္ဂါ�း� �စန်းစးပုံွား

 သားင််း သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�ရန် ်လိ�အိပ်ုံပုံါ
သားလး�။
အိကယ််၍ သားင််းသားည်် ခေါအိးက်ပုံါအိ��က်မ်�း�နှိုင်း်် ကိ�က်ည်းလှင််း 

သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်�းယူ်ရန် ်လိ�အိပ်ုံပုံါသားည််-

• အိမ်��ိ�သားမ်း� သိား� မ်ဟု�တ် သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ရိှှိသူားတစ််ဦး�ဖြ�စ််လှင််း

• အိသားက် 25 မှ် 74 နှိုစ််အိတွင််း�ဖြ�စ််လှင််း

• က�း�မ် သိား� မ်ဟု�တ် လိင််းသားတ်မှ်တ်��က်မ်ရိှှိဘဲာ အိဖြ�း�သူားတစ််ဦး�
နှိုင်း်် လိင််းဆာက်ဆား�ူ�လှင််း။

သားင်း််အိခေါန်ဖြ�င်း်် HPV ကးကွယ််ခေါဆာ�ထိဲ��ထဲး�လှင််းပုံင််း စ်စ််ခေါဆာ�မု်
တစ််��ဖြပုံ�လ�ပ်ုံရန် ်အိခေါရ�ကြိုကး�သားည််။ HPV ကးကွယ််ခေါဆာ�သားည်် 

အိလွန်ထိ်ဲခေါရးက်မု်ရိှှိခေါသားး်လည််� HPV ကူ�စ်က်မု် အိး�လး��ကိ� 
မ်ကးကွယ််နိုိ�င််းပုံါ။ 

 သားင််းသားည်် သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်ကိ� မ်ည််မ်ှ
လှင််းတစ််ကြိုကိမ်် စ်စ််ခေါဆာ�ရန် ်လိ�အိပ်ုံပုံါသားန်ည််�။
အိသားက် 25 နှိုင်း်် 74 နှိုစ််�ကး� င်းါ�နှိုစ််လှင််း တစ််ကြိုကိမ်် စ်စ််ခေါဆာ�ရန် ်

လိ�အိပ်ုံပုံါသားည််။ 

င်းါ�နှိုစ််တစ််ကြိုကိမ်် စ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း�သားည်် အိလွန်စိ််တ်��ရပုံါသားည််။ 

အိခေါ�ကးင််း�မှ်း နှိုစ််နှိုစ််တစ််ကြိုကိမ်် စ်မ််�သားပ်ုံသားည််် န်ည််�ခေါဟုးင််း�  
(pap smear) သားည်် သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�ဆဲာလ်မ်�း�အိတွင််း�ရိှှိ  

ခေါဖြပုံးင််း�လဲမု်ကိ�သားး စ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း�ခေါ�ကးင်း််ဖြ�စ််သားည််။ HPV  

အိတွက် သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း� စ်စ််ခေါဆာ�မု်အိသားစ််သားည်် သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�
အိတွင််း�ရိှှိဆဲာလ်မ်�း� ခေါဖြပုံးင််း�လဲမု်ဆား လမ််�ညွှှန်ခ်ေါပုံ�နိုိ�င််းသားည််။  

၎င််း�သားည်် ခေါဖြပုံးင််း�လဲမု်မ်�း�ကိ� ပိုံ�၍ခေါစ်းစ်း�စွ်း ရှှိးခေါတ့နိုိ�င််းရန် ် 

ကူည်းခေါပုံ�သားည််။

သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်ကိ� မ်ည််သားည်််ခေါန်ရး
တင်ွ်း ရရိှှိနိုိ�င််းမ်ည််န်ည််�။
သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်မ်�း�ကိ� ဆာရးဝန်ခ်ေါဆာ��န်�်မ်�း�၊ 
က�န်�်မ်းခေါရ�ဌားန်မ်�း�နှိုင်း်် သားး�ဆာက်ဖြ�း�ခေါဆာ��န်�်မ်�း�တွင််း ရရိှှိနိုိ�င််း
ပုံါသားည််။

သ��အးမျိုးးခေါ���း� စစးခေါ��မုျိုး
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သြ�ဂုုတ််လ 2022 တွ်င်် မွွမ်ွ�မံွပြ�င််ဆင််ထားး��ါ�ည််

ဤအချျက််အလက််စာာရွွက််ကု်� ဗဟု�သု�တရွစေစာရွန်နှ်ှင့်် ်ပညာာစေပးနှု�င့််ရွန် ်
အတက်ွ် ဖန်တ်းးပံ�စေဖာ်ထားားပါသုည်ာ။ ၎င့််းကု်� တုက်ျစေသုာ စေ�းဘက်် 
�ု�င့််ရွာ အကြံကံ်ဉာာဏ််စေပးရွန် ်သုု� မဟု�တ် သုင့််စ်ေ�းဘက််�ု�င့််ရွာ  

�ရွာဝန်ထံ်ားမှ အကြံကံ်ဉာာဏ််နှှင့်် ်အစာားထုား�းရွန် ်ရွည်ာရွွယ််ခြချင့််းမဟု�တ်ပါ။

Jean Hailes for Women's Health သုည်ာ ဩစာစေကြံတးလျအစုာ�းရွ၏  

ပ်ံပု�းကူ်ညားမုကု်� စေက်ျးဇူူးးတင့််စွာာ အသုုအမှတ်ခြပုပါသုည်ာ။

© Jean Hailes for Women’s Health 2022

Jean Hailes သုည်ာ အမျ ုုးသုမးးများ၏ က်ျန်း်မာစေရွး
အစေကြံက်ာင့််းအရွာများနှှင့််် ပတ်သုက််၍ က်ျယ််ခြပန် ််
ပြီးပးး အားလံ�းပါဝင့််သုည််ာ ချျဉ််းးက်ပ်မုကု်� ယူ်စေ�ာင့််
လာပါသုည်ာ။ အမျ ုုးသုမးးများ၊ မုန်း်က်စေလး
များနှှင့််် လုင့််ခံျယူ်ချျက််-ကွ်�ခြပားသူုများအားလံ�းကု်� 
ရွည်ာညွှနှ်း်ရွန်အ်တက်ွ် 'အမျ ုုးသုမးး' နှှင့််် 'မုန်း်က်စေလး
များ' ဟုစူေသုာ စေဝါဟုာရွများကု်� ဤအရွင့််းအခြမစ်ာ
တစ်ာစေလာာက််တင်ွ့် အသံု�းခြပုထားားပါသုည်ာ။

သိား�  ခေါပုံ�ပိုံ� ပုံါမ်ည််။ ဤဝန်ခ်ေါဆားင််းမု်ဌားန်က သားင််း၏ ခေါန်းက်တစ််
ကြိုကိမ်် စ်စ််ခေါဆာ�မု်ဖြပုံ�လ�ပ်ုံရမ်ည်််အိ��နိ်နှ်ိုင်း်် ပုံတ်သားက်၍ သားင်း််အိး� 
သားတိခေါပုံ���က်မ်�း�ကိ�လည််� ခေါပုံ�ပိုံ� မ်ည််ဖြ�စ််သားည််။ 

 သားင်း််ဆာရးဝန်နှ်ိုင်း််မ်ည််သားည်််အိ��နိ်တ်င်ွ်း  
ခေါတရ့မ်ည််န်ည််�
သားင်း််တွင််း ပုံး�မှ်န်မ််ဟု�တ်ခေါသားး မိ်န်�်မ်ကိ�ယ််မှ် ခေါသွား�ထွဲက်ဖြ�င််း�၊ 
န်းက�င််းဖြ�င််း� သိား� မ်ဟု�တ် အိရိအိရဲွနှိုင်း်် အိရည််မ်�း�ထွဲက်ဖြ�င််း�ရိှှိ
ပုံါက မိ်မိ်ကိ�ယ််တိ�င််းန်မူ်န်းယူ်ရန် ်အိ�ကးဖြပုံ�မ်ည််မ်ဟု�တ်ပုံါ။ သားင်း််
တွင််း ဤလကခဏားမ်�း�အိန်က်တစ််����ရိှှိပုံါက သားင်း််ဆာရးဝန် ်

သိား� မ်ဟု�တ် က�န်�်မ်းခေါရ�ခေါစ်းင်း််ခေါရှှိးက်မု်ခေါပုံ�သူားနှိုင်း်် ခေါဆွာ�ခေါနိုွ�ပုံါ။

သားင််း HPV ကးကွယ််ခေါဆာ�မ်ထိဲ��နှိုးရခေါသား�ပုံါက ကးကွယ််ခေါဆာ�
အိခေါ�ကးင််း� သားင်း််ဆာရးဝန်ကိ်� ခေါမ်�ဖြမ်န်�်ပုံါ။ 

အိ��က်အိလက်မ်�း� ပိုံ�မိ်�သိားရိှှိလိ�ပုံါက  
jeanhailes.org.au/health-a-z/health-
checks/cervical-screening-test

 သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�စ်စ််ခေါဆာ�မု်ကိ� မ်ည််သိား� ပြုဖြပုံ�လ�ပ်ုံပုံါ
သားန်ည််�။

သ�်းကျ�န်းး�မျိုး�ခေါ��ခေါစ��်းခေါ�ာ �ကျးမုျိုးခေါပွား�သူကျ န်းမူျိုးန်း�ယူူခြ��း�
အိကယ််၍ သားင််း၏က�န်�်မ်းခေါရ�ခေါစ်းင်း််ခေါရှှိးက်မု်ခေါပုံ�သူားက စ်စ််ခေါဆာ�
မု်ဖြပုံ�လ�ပ်ုံမ်ည််ဆိာ�ပုံါက သားင််းသားည်် �ါ�ခေါအိးက်ရိှှိအိဝတ်အိစ်း�မ်�း�
ကိ� �ဲတ်ကး ဒူးူ�နှိုစ််�က်ကိ��ဲွ၍ ပုံက်လက်လှန်ခ်ေါန်ရမ်ည််ဖြ�စ််သားည််။ 
သားင်း််ကိ�ယ််သားင််း�း��အိ�ပ်ုံထဲး�ရန် ်ပိုံတ်စ်တစ််စ်ကိ�လည််� ခေါပုံ�ထဲး�မ်ည််
ဖြ�စ််သားည််။ 

၎င််း�က သားင်း််မိ်န်�်မ်ကိ�ယ််ထဲဲသိား�  speculum (သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�
စ်စ််ကိရိယ်း (ဘဲာနှို�တ်သားး�ပုံး�ကိရိယ်း)) ကိ� ည်င််းသားးစွ်း ထဲည်််သွားင််း�
ပြီးပုံး� သားင်း််သားး�အိိမ််ခေါ�ါင််း�မှ် ဆဲာလ်န်မူ်န်းယူ်ရန် ်ခေါသား�င်းယ််ခေါသားး 
စ်�တ်တးတစ််��ကိ� အိသားး��ဖြပုံ�မ်ည််ဖြ�စ််သားည််။ ထိဲ�သိား� ပြုဖြပုံ�လ�ပ်ုံဖြ�င််း�သားည်် 
ထူဲ�ဆာန်�်သားလိ� �းစ်း�ရနိုိ�င််းခေါသားး်လည််� န်းက�င််းမ်ည််မ်ဟု�တ်ပုံါ။ သားင််း
ဆာနိုဒရိှှိပုံါက အိမ်��ိ�သားမ်း� က�န်�်မ်းခေါရ�ခေါစ်းင်း််ခေါရှှိးက်မု်ခေါပုံ�သူားတစ််ဦး�
ကိ� ခေါတးင််း�ဆိာ�နိုိ�င််းသားည််။ 

သ�းကျးုယူးတိုးု�းန်းမူျိုးန်း�ယူူခြ��း� (မျိုးးမျိုးးကျးုယူးတိုးု�းန်းမူျိုးန်း�ယူူခြ��း�)
သားင််းသားည်် သားင်း််န်မူ်န်းကိ� ကိ�ယ််တိ�င််းယူ်ရန် ်ခေါရွ���ယ််ပုံါက ၎င််း�ကိ� 
သားင်း််က�န်�်မ်းခေါရ�ဌားန်တွင််း လ�ပ်ုံခေါဆားင််းရန် ်လိ�အိပ်ုံပုံါသားည််။ သားင်း််
က�န်�်မ်းခေါရ�ခေါစ်းင်း််ခေါရှှိးက်မု်ခေါပုံ�သူားက စ်စ််ခေါဆာ�မု်ဖြပုံ�လ�ပ်ုံပုံး�ကိ� 
ရှှိင််း�ဖြပုံပုံါမ်ည််။ သားင််းသားည်် ၎င််း�ကိ� သားး�သားန် ်လ်�ပ်ုံခေါဆားင််းနိုိ�င််းသားည်် 
သိား� မ်ဟု�တ် ၎င််း�တိ� ကိ� အိကူအိည်းခေါပုံ�ရန် ်ခေါတးင််း�ဆိာ�နိုိ�င််းသားည််။ 

မိ်မိ်ကိ�ယ််တိ�င််းန်မူ်န်းယူ်ရးတွင််း သားင်း််မိ်န်�်မ်ကိ�ယ််ထဲဲသိား�  တိ� �တ်
တစ််ခေါ��းင််း� ထဲည်််သွားင််း�ရပုံါမ်ည််။ သားင််းသားည်် အိဆိာ�ပုံါတိ� �တ်ကိ� 
စ်က်ဝိ�င််း�ပုံး�စ်းဖြ�င်း်် 10 မှ် 30 စ်ကက န် ်အ်ိထိဲ ည်င််းသားးစွ်း ခေါရှ�ခေါပုံ�ရ
မ်ည််။ ထိဲ�သိား� ပြုဖြပုံ�လ�ပ်ုံဖြ�င််း�ဖြ�င်း်် မ်သားက်မ်သားး �းစ်း�ရနိုိ�င််းခေါသားး်လည််� 
န်းက�င််းမ်ည််မ်ဟု�တ်ပုံါ။ သားင်း််မိ်န်�်မ်ကိ�ယ််မှ် တိ� �တ်ကိ� �ယ််ရှှိး�ပြီးပုံး� 
ခေါပုံ�ထဲး�ခေါသားး အိထဲ�ပ်ုံထဲဲသိား�  ဖြပုံန်ထ်ဲည်််ပုံါ။

မိ်မိ်ကိ�ယ််တိ�င််းန်မူ်န်းယူ်ဖြ�င််း�သားည်် က�န်�်မ်းခေါရ�ခေါစ်းင်း််ခေါရှှိးက်မု်ခေါပုံ�
သူားက သားင်း််န်မူ်န်းကိ� ယူ်သားက်ဲသိား� ပုံင််း ခေါဘာ�ကင််း�ပြီးပုံး� တိက�ပုံါသားည််။

 သားင််း စ်စ််ခေါဆာ�ပြီးပုံး�ခေါန်းက် မ်ည််သိား� ပြုဖြ�စ််မ်ည််န်ည််�။
သားင််း၏န်မူ်န်းကိ� ယူ်ပြီးပုံး�ခေါန်းက် ၎င််း�ကိ� စ်မ််�သားပ်ုံရန်အ်ိတွက် 
ဓားတ်�ဲွ�န်�်သိား�  ခေါပုံ�ပိုံ� ရပုံါမ်ည််။ 

အိကယ််၍ သားင်း််စ်စ််ခေါဆာ�မု်တွင််း HPV မ်ရိှှိခေါ�ကးင််း�ဖြပုံပုံါက င်းါ�နှိုစ််အိ
�ကးမှ် ခေါန်းက်တစ််ကြိုကိမ်် စ်စ််ခေါဆာ�မု် ဖြပုံ�လ�ပ်ုံနိုိ�င််းပုံါသားည််။

သားင်း််စ်စ််ခေါဆာ�မု်တွင််း HPV ရိှှိခေါ�ကးင််း�ဖြပုံပုံါက သားင်း််က�န်�်မ်းခေါရ�
ခေါစ်းင်း််ခေါရှှိးက်မု်ခေါပုံ�သူားမှ် သားင််းခေါန်းက်ထဲပ်ုံလ�ပ်ုံခေါဆားင််းရမ်ည်််အိရး
မ်�း�အိခေါ�ကးင််း� သားင်း််အိး� ခေါဖြပုံးဖြပုံပုံါမ်ည််။ သားင်း််ရလဒ်ူးမ်�း�ကိ� 
နိုိ�င််းင်းးလး��ဆိာ�င််းရး ကင််းဆားစ်စ််ခေါဆာ�ဖြ�င််း� မှ်တ်ပုံး�တင််းဌားန် (NCSR) 
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