ການລົບລ�າງພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ
ການທວນຄືນແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນແມ�ບດ
ົ ສ�າລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
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ເດືອນທັນວາ 2021

ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ມະເຮັງປາກມົດລູກ ເປັນມະເຮັງຊະນິດໜຶງ່ ທີສ
່ າມາດປ�ອງກັນໄດ�. ເຖິງ
ຢ�າງໃດກ�ຕາມ, ໃນປີ 2020 ມີແມ�ຍງິ ປະມານ 341.800 ຄົນ ເສຍຊີວດ
ິ
ຍ�ອນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນທົວ
່ ໂລກ.1 ຄາດວ�າຈ�ານວນກ�ລະນີໃຫມ�ຂອງ
ພະຍາດດັງ່ ກ�າວຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 570.000 ເປັນ 700.000 ໃນລະຫວ�າງ
ປີ 2018 ແລະ 2030 ແລະ ຈ�ານວນຜູເ� ສຍຊີວດ
ິ ປະຈ�າປີ ກ�ຄ
່ າດວ�າຈະ
2
ິ
ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 311.000 ເປັນ 400.000 ຄົນ. ກ�ລະນີເສຍຊີວດ
ສ�ວນໃຫຍ�ເກີດຂຶນ
້ ໃນປະເທດທີມ
່ ລ
ີ າຍຮັບຕ�າ່ ແລະ ປານກາງ ຫາ ຕ�າ່ ເນືອ
່ ງ
ຈາກການເຂົາ້ ເຖິງການປ�ອງກັນ, ການກວດຫາເຊືອ
້ ແລະ ການປິນ
່ ປົວ
ມະເຮັງປາກມົດລູກໃນປະເທດດັງ່ ກ�າວຍັງມີບພ
່� ຽງພ�.
ໃນເດືອນພະຈິກ 2020, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ�ເປີດໂຕຍຸດທະສາດ
ເພື່ອເລັ່ງການລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທາງດ�ານ
ສາທາລະນະສຸກ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ�າວໄດ�ສະເໜີ ຄາດໝາຍສ�າລັບການ
ລົບລ�າງ ກ�່ຄືຫ�ດລົງໃຫ�ເຫຼືອ 4 ກ�ລະນີຕ�່ 100,000 ຄົນ, ເຊິ່ງສາມາດ
ບັນລຸໄດ�ໂດຍການບັນລຸ 3 ເປົ້າໝາຍພາຍໃນປີ 2030 ລຸ�ມນີ້:
• 90% ຂອງເດັກຍິງໃຫ�ໄດ�ຮັບວັກຊີນປ�ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ

. ແນະນ�າ ກ�ອນອາຍຸ 15 ປີ.
(ວັກຊີນ HPV) ຄົບເຂັມ
• 70% ຂອງແມ�ຍິງໄດ�ຮັບການກວດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
(ເຊັ່ນ: ການກວດຫາເຊື້ອ HPV) ຄັ້ງທ�າອິດກ�ອນອາຍຸ 35 ປີ,
ແລະ ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງກ�ອນອາຍຸ 45 ປີ.
• 90% ຂອງແມ�ຍິງທີ່ກວດພົບວ�າມີເຊື້ອກ�ອນເປັນມະເຮັງ
ປາກມົດລູກ ຫຼື ເຊື້ອມະເຮັງທີ່ຮຸກຮານ ໃຫ�ໄດ�ຮັບການປິ່ນປົວ
ແລະ ດູແລຢ�າງເໝາະສົມ.2

ຖ�າມີການຈັດຕັງ້ ຍຸດທະສາດນີໃ້ ນທົວ
່ ໂລກ ຈະສາມາດປ�ອງກັນມະເຮັງ
ປາກມົດລູກໄດ�ເຖິງ 74 ລ�ານກ�ລະນີ ແລະ ສາມາດຮັກສາຊີວດ
ິ
3,4
ຂອງແມ�ຍງິ ໄດ� 62 ລ�ານຄົນພາຍໃນສະຕະວັດຕ�ໄ່ ປ. ຍຸດທະສາດ
ດັງ່ ກ�າວຍັງສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າເປັນວິທກ
ີ ານທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແລະໄດ�ຮບ
ັ ຄ�າ
ຕອບແທນສູງສຸດຈາກ 95% ຂອງບັນດາປະເທດທີຖ
່ ກ
ື ນ�າມາສຶກສາ ແລະ
ຄາດວ�າຈະໃຫ�ຜນ
ົ ປະໂຫຍດທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢ�າງ

ມະຫາສານ ເຊັນ
່ ວ�າ ເມັດເງິນທຸກໆ ໂດລາ ສຫລ ທີລ
່ ງົ ທຶນໃສ�ການປ�ອງກັນ
ພະຍາດດັງ່ ກ�າວຕະຫຼອດຮອດປີ 2050 ຈະໄດ�ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດກັບຄືນສູ�
ເສດຖະກິດ ຈາກ 3.20 ໂດລາ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເປັນ 26.00 ໂດລາ ສຫລ ເນືອ
່ ງ
ຈາກມັນສົງ່ ຜົນໃຫ�ມກ
ີ ານເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຂອງການມີສວ
� ນຮ�ວມຂອງແມ�ຍງິ ໃນກ�າ
ລັງງານແຮງງານ2.
ໃນ ສປປ ລາວ, ມະເຮັງປາກມົດລູກ ເປັນມະເຮັງທີ່ພົບເລື້ອຍເປັນອັນດັບ
ທີ 4 ໃນແມ�ຍິງ. ໃນປີ 2018 ມີກ�ລະນີໃໝ� 320 ກ�ລະນີ (11.4 ຕ�່
100.000 ຄົນ) ແລະ ກ�ລະນີເສຍຊີວດ
ິ 182 ກ�ລະນີ (7.0 ຕ�່ 100.000
່ ມ
ີ າດຕະການແຊກແຊງໃດໆ, ຈະມີແມ�
ຄົນ).1 ມີການຄາດຄະເນວ�າ ຖ�າບ�ມ
ຍິງໃນ ສປປ ລາວເຖິງ 21.975 ຄົນເສຍຊີວດ
ິ ຍ�ອນມະເຮັງປາກມົດລູກ
ພາຍໃນປີ 2070 ແລະ 52.280 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2120.3
ປະຈຸບນ
ັ ແຜນງານການກວດກັນ
່ ຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກລະດັບຊາດໃນ
ສປປ ລາວຍັງບ�ທ
່ ນ
ັ ດ�າເນີນການ.5 ພາຍຫຼງັ ໂຄງການທົດລອງປະສົບ
ຜົນ��ເລັດ, ສປປ ລາວ ຈະ��ເອົາວັກຊີນ HPV ເຂົາ້ ໃນໂຄງການສັກຢາ
ປ�ອງກັນພະຍາດແຫ�ງຊາດພາຍໃຕ�ການຊ�ວຍເຫຼອ
ື ຈາກ Gavi.7 ນອກຈາກ
ນັນ
້ , ອັດຕາການຕິດເຊືອ
້ HIV ຂອງແມ�ຍງິ 15-49 ປີ ແມ�ນ 0.3% ແລະ
ມີປະມານ 56% ຂອງຜູຕ
� ດ
ິ ເຊືອ
້ HIV ໄດ�ຮບ
ັ ການປິນ
່ ປົວໃນປີ 2019.7
ແມ�ຍງິ ທີຕ
່ ດ
ິ ເຊືອ
້ HIV ມີຄວາມສ�ຽງສູງຕ�ກ
່ ານຕິດເຊືອ
້ HPV.
ເພືອ
່ ບັນລຸຄາດໝາຍການກ�າຈັດມະເຮັງປາກມົດລູກ, ຕ�ອງໄດ�ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນງານລະດັບຊາດ ການສັກຢາວັກຊີນ HPV ແລະ ແຜນງານກວດກັນ
່
ຕອງ ແລະ ປິນ
່ ປົວພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ພ�ອມທັງວາງແຜນໃຫ�ບນ
ັ ລຸ
ໄດ�ອດ
ັ ຕາການປົກຄຸມສູງທັງສອງແຜນງານ. ນອກນັນ
້ ຕ�ອງເພີມ
່ ຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ�ບກ
ຸ ຄະລາກອນການແພດໃນ 3 ເສົາຄ�� (ການສັກວັກຊີນ
HPV, ການກັນ
່ ຕອງ ແລະ ແລະ ການປິນ
່ ປົວມະເຮັງປາກມົດລູກ) ເພືອ
່
ຮັບປະກັນຜົນສ�າເລັດໃນໄລຍະຍາວໃນເສັນ
້ ທາງໄປສູກ
� ານລົບລ�າງພະຍາດດັງ່
ກ�າວ.

ສປປ ລາວ ສາມາດລົບລ�າງ
ມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ�ພາຍໃນປີ 2056
ເສົາຄ�າ
້ ທີ 1: ການຊັກວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ
ການນ�າເອົາວັກຊີນ HPV ເຂົາ້ ໃນແຜນງານສັກຢາກັນພະຍາດແຫ�ງຊາດ ເປັນ
ບາດກ�າວທ�າອິດທີສ
່ າ� ຄັນເພືອ
່ ໃຫ�ສາມາດບັນລຸອດ
ັ ຕາການປົກຄຸມການສັກວັກ
ຊີນ HPV ສູງ. ການເພີມ
່ ອັດຕາການປົກຄຸມການສັກວັກຊີນ HPV ນີ້ ຈະ
ສາມາດເຮັດໄດ�ງາ� ຍຂຶນ
້ ຖ�າມີການບ�ລກ
ິ ານທີໄ່ ດ�ຮບ
ັ ການສະໜັບໜູນຈາກຫຼາຍ
ຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ຍຸດທະສາດໃນໂຮງຮຽນທີ່ແນໃສ�ໄວໜຸ�ມຍິງ ອາຍຸ
ລະຫວ�າງ 9-14 ປີ ຫຼື ຍຸດທະສາດການມີສວ
� ນຮ�ວມຈາກຊຸມຊົນແບບສ�າງສັນ.
ປັດຈຸບນ
ັ , ມັນບ�ຄ
່ ມ
�ຸ ຄ�າທີຈ
່ ະສັກວັກຊີນໃຫ�ທງັ ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ, ສິງ່
ສ�າຄັນແມ�ນຕ�ອງຮັບປະກັນໃຫ�ມີວັກຊີນ HPV ທີ່ພຽງພ� ແລະ ສາມາດຊື້
ໄດ�, ໂດຍການຕ�ລ
່ ອງເຈລະຈາໃຫ�ໄດ�ລາຄາທີສ
່ ມ
ົ ເຫດສົມຜົນ, ຄຽງຄູໄ� ປກັບ
ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄູຮ
� ວ
� ມງານ, ລວມທັງຈາກ Gavi.

ການປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທະບຽນ
ສັກຢາ ແມ�ນສ�າຄັນຫຼາຍ ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການປົກຄຸມ. ການເຮັດສຸຂະ
ສຶກສາໃຫ�ຊຸມຊົນກ�ຽວກັບຄວາມສ�າຄັນຂອງການສັກວັກຊີນ HPV ເພື່ອ
ປ�ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ການມີຍຸດທະສາດເພື່ອ ການຮັບມືກັບ
ຂ�້ມູນທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນ ໃນການຮັກສາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນ
ແຜນງານ.

ເພືອ
່ ເປັນການຍົກລະດັບການກວດ ຄວນໃຊ�ເຄືອ
່ ງກວດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຖືກຕ�ອງ
ສູງທີຜ
່ າ� ນການກວດສອບທາງດ�ານການແພດ. ການສ�າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ
ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຫ�ອງທົດລອງ ຈະຮັບປະກັນໃຫ�ແຜນ
ງານມີປະສິດທິພາບ. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລະບົບເຝົາ້ ລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມ
ຍັງເປັນເຄືອ
່ ງມື��ຄັນ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ�ມກ
ີ ານຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ
ເພືອ
່ ຄວາມ��ເລັດຂອງແຜນງານໃນທົວ
່ ປະເທດ.

ເສົາຄ�າ
້ ທີ 2 ການກວດກັນ
່ ຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກ

ເສົາຄ�າ
້ ທີ 3: ການປິນ
່ ປົວມະເຮັງປາກມົດລູກ

ແຜນງານກວດກັນ
່ ຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກເປັນເສົາຄ��ທີສອງຂອງຍຸດທະສາດ
ສາມເສົາຄ�້າ. ການກວດກັ່ນຕອງສາມາດເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນການບ�ລິການ
ສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ, ຕົວຢ�າງໃຫ�ມີການກວດຫາເຊື້ອ HPV ໃນຄລີນິກ
ກວດສຸະພາບທາງເພດ, ການຝາກທ�ອງ, ຫ�ອງກວດພະຍາດທົ່ວໄປ, ການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ ຫຼື ຄລີນກ
ິ ສຸຂະພາບຂອງແມ�ຍງິ . ຄວນພິຈາລະນາເຊືອ
່ ມ
ສານການກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃນສະຖານທີ່ບ�ລິການ��ລັບ
ການຄວບຄຸມພະຍາດ HIV ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າແມ�ຍິງທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສູງທີ່
ຈະເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການກວດມະເຮັງປາກມົດລູກ.
ວິທີນີ້ຈະຫ�ດຜ�ອນການສົ່ງຕ�່ທີ່ບ�່ຈ�າເປັນ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການ
ຂົນສົ່ງ ແລະ ເວລາທີ່ແມ�ຍິງຕ�ອງລ�ຖ�າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງ
ດ�ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະ��ຈະຊ�ວຍສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເຮັດໃຫ�
ແມ�ຍິງຮູ�ສຶກສະບາຍໃຈເມື່ອມາກວດ.

ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄູມ
� ກ
ື ານຄຸມ
� ຄອງກ�ລະນີມະເຮັງປາກ
ມົດລູກແມ�ນຈ�າເປັນ ເພືອ
່ ສະຫນອງການດູແລ ແລະ ປິນ
່ ປົວທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ
ສູງໃຫ�ແມ�ຍງິ .
ການສ�າງຕັງ້ ເຄືອຂ�າຍການສົງ່ ຕ�ທ
່ ເ່ີ ຂັມ
້ ແຂງ ລະຫວ�າງທຸກພາກສ�ວນທີໃ່ ຫ�ການ
ດູແລພະຍາດມະເຮັງນັນ
້ ມີຄວາມຈ�າເປັນ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນການຄຸມ
� ຄອງ
ກ�ລະນີໃຫ�ທນ
ັ ເວລາ ແລະຫ�ດຜ�ອນການຂາດການຕິດຕາມ. ການບົງ່ ມະຕິ,
ການປິນ
່ ປົວ ແລະ ການຕິດຕາມຄົນເຈັບມະເຮັງປາກມົດລູກແບບຮຸກຮານ
ຕ�ອງການການດູແລດ�ານການເກີດພະຍາດ ແລະ ມະເຮັງວິທະຍາທີມ
່ ີ
ຄຸນນະພາບສູງ. ການຜ�າຕັດທີປ
່ ອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ
ພ�ອມທັງການບ�ລກ
ິ ານເພືອ
່ ຊ�ວຍເຫຼອ
ື ເຊັນ
່ ການໃຫ�ຢາສະຫຼບ
ົ ແລະ ຫ�ອງຟືນ
້
ຟູຊບ
ີ ມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບການປິນ
່ ປົວມະເຮັງຂັນ
້ ຕົນ
້ .

ຖ�າມີການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 3 ເສົາຄ��ດັງ່ ກ�າວ
ສປປ ລາວ ສາມາດປ�ອງກັນການເສຍຊີວດ
ິ ຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກ
ໄດ�ຫາຼ ຍກວ�າ 42.000 ຄົນໃນສະຕະວັດຕ�ໄ່ ປ.
ນອກນັ້ນຍັງຈ�າເປັນທີ່ຈະໃຫ�ຂ�້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ�ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ກ�ຽວກັບ
ຄວາມສ�າຄັນຂອງການກວດມະເຮັງປາກມົດລູກ, ສະໜອງຊຸດກວດຫາ
ເຊື້ອ HPV ດ�ວຍຕົນເອງໃຫ�ພວກເຂົາ ຫຼື ໃຫ�ຂ�້ມູນຈຸດບ�ລິການກວດ
HPV ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເພື່ອໃຫ�ແມ�ຍິງທີ່ອາດຕ�ອງການດູແລກ�ອນເປັນ
ມະເຮັງໄດ�ຮັບການປິ່ນປົວໄດ�ໃນມື້ດຽວກັນທີ່ໄປກວດ.

ນອກຈາກນັນ
້ , ການຂະຫຍາຍການ
ເຂົາ້ ເຖິງການປິນ
່ ປົວດ�ວຍລັງສີ, ການ
ສາຍແສງ ແລະ ການໃຫ�ປນ
່ິ ປົວ
ມະເຮັງຂັນ
້ ສຸດທ�າຍ (pallative
care) ກ�ຖ
່ ວ
ື າ� ສ�າຄັນ.

ບັນຊີລາຍການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອລົບລ�າງມະເຮັງປາກ
ມົດລູກຢູ�ໃນຫນ�າສຸດທ�າຍ ສະຫ�ບຂັ້ນຕອນຕ�າງໆທີ່ບັນດາ
ປະເທດຄວນປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ໄດ�ຜົນ��ເລັດທັງ 3
ເສົາຄ�� ແລະ ຮັກສາຜົນສ�າເລັດໄລຍະຍາວ.

Figure 1:
ການປະກອບສ�ວນຈາກແຕ�ລະເສົາຄ�� ຕ�ກ
່ ບ
ັ ຈ�ານວນການເສຍຊີວດ
ິ ທີສ
່ າມາດຫຼກ
ີ ລ�ຽງໄດ�ໃນ ສປປ ລາວ
ການປິ່ນປົວມະເຮັງ
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ການປະກອບສ�ວນຂອງການສັກວັກຊີນ ຄິດໄລ�ໂດຍການສົມທຽບລະຫວ�າງຜົນໄດ�ຮັບຈາກໂມເດວຈ�າລອງການສັກວັກຊີນ ກັບສະພາບການເດີມທີ່ເປັນຢູ�. ການປະກອບສ�ວນຂອງການກວດຫາເຊື້ອ ຄິດໄລ�ໂດຍການປຽບທຽບລະຫວ�າງຜົນໄດ�ຮັບຈາກ
ໂມເດວຈ�າລອງການສັກວັກຊີນ ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອ ກັບວັກຊີນ. ການປະກອບສ�ວນຂອງການປິ່ນປົວມະເຮັງ ຄິດໄລ�ໂດຍການປຽບທຽບລະຫວ�າງຜົນໄດ�ຮັບຈາກໂມເດວຈ�າລອງການສັກຢາວັກຊີນ, ການກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົວມະເຮັງ ກັບ
ການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອ. ຜົນລວມຈາກການປະກອບສ�ວນຂອງແຕ�ລະເສົາຄ�� ອາດຈະບ�່ເທົ່າຕົວເລກລວມ ເນື່ອງຈາກມີການປັບຕົວເລກໃຫ�ເປັນຈ�ານວນຖ�ວນ.

Table 1:
ການເສຍຊີວິດຈາກມະເຮັງປາກ
ມົດລູກທີ່ສາມາດຫຼີກລ�ຽງໄດ�, ຜົນ
ຈາກແຕ�ລະເສົາຄ��ຂອງຍຸດທະສາດການ
��ຈັດມະເຮັງປາກມົດລູກ

ປີ

ວັກຊີນ

ການກວດ &
ການປິ່ນປົວກ�ອນ
ເປັນມະເຮັງ

2020-2030

3

46

330

380

2020-2070

4,255

5,870

3,812

13,938

2020-2120

28,313

8,447

5,378

42,139

ທ�າອ�ຽງການລົບລ�າງມະເຮັງ
ປາກມົດລູກໃນ ສປປ ລາວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງສາມເສົາຄ�້າພ�ອມກັນ
ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນ. ໄລຍະເວລາທີ່ຈະເຫັນຜົນ
ກະທົບຈາກແຕ�ລະເສົາຄ�້າອາດຈະແຕກຕ�າງກັນ
ໄປ, ແຕ�ການລົງມືໃນປັດຈຸບັນຈະມີຜົນກະທົບໃນ
ໄລຍະຍາວຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖ�າວ�າສາມາດບັນລຸໄດ� ທັງ 3 ເສົາຄ��ໃນປີ 2030, ຈະ
ສາມາດປ�ອງການການເສຍຊີວດ
ິ ຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກ
ທັງໝົດ 380 ກ�ລະນີ ພາຍໃນປີ 2030, ແລະ 13.938
ກ�ລະນີ ພາຍໃນໃນປີ 2070 ແລະ 42.139 ກ�ລະນີ
ພາຍໃນປີ 2120 (ຕາຕະລາງ 1).
ສ ປປ ລາວ ຈະສາມາດລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ�ໃນ
ປີ 2056.
ຜົນໄດ�ຮບ
ັ ຈາກການສັກວັກຊີນ HPV ຈະເຫັນໄດ�ຊດ
ັ ເຈນ
ຫຼງັ ຈາກສອງ ຫາ ສາມທົດສະວັດ (ຮູບສະແດງ 1). ຜົນ
ໄດ�ຮບ
ັ ຈາກການສັກວັກຊີນ HPV ກ�ອນປີ 2030 ອາດຈະ
ຍັງຈ�າກັດ, ແຕ�ຈະເຫັນໄດ�ຊດ
ັ ເຈນໃນທົດສະວັດຕ�ໆ
່ ມາ:
ການສັກວັກຊີນ HPV ສາມາດປ�ອງກັນກ�ລະນີເສຍຊີວດ
ິ
ຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ�ເກືອບ 4.255 ກ�ລະນີພາຍໃນ
ປີ 2070 ແລະ 28.313 ກ�ລະນີ ໃນປີ 2120
(ຕາຕະລາງ 1).
ຜົນໄດ�ຮບ
ັ ຂອງການກວດກັນ
່ ຕອງ ແລະ ການປິນ
່ ປົວໄລຍະ
ກ�ອນເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ສ�ວນໃຫຍ�ຈະເຫັນໄດ�ໃນ
ໄລຍະກາງ, ຫຼງັ ຈາກປີ 2030 (ຮູບສະແດງທີ 1). ການ
ກວດຫາເຊືອ
້ ພະຍາດດັງ່ ກ�າວສາມາດປ�ອງກັນການເສຍຊີວດ
ິ
ຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ�ເພີມ
່ ອີກ 46 ກ�ລະນີ ພາຍໃນ
ປີ 2030, 5.870 ກ�ລະນີ ພາຍໃນປີ 2070 ແລະ
8.447 ກ�ລະນີ ພາຍໃນປີ 2120 (ຕາຕະລາງ 1).
ການຂະຫຍາຍການປິນ
່ ປົວມະເຮັງປາກມົດລູກຈະມີຜນ
ົ
ກະທົບທັນທີຕກ
່� ານເສຍຊີວດ
ິ ທີສ
່ າມາດຫຼກ
ີ ລ�ຽງໄດ�
(ຮູບສະແດງທີ 1). ການຂະຫຍາຍການປິນ
່ ປົວມະເຮັງ
ສາມາດປ�ອງກັນການເສຍຊີວດ
ິ ຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກ
ໄດ�ຕມ
່ື ອີກ 330 ກ�ລະນີພາຍໃນປີ 2030, 3.812
ກ�ລະນີ ພາຍໃນປີ 2070 ແລະ 5.378 ກ�ລະນີພາຍໃນປີ
2120 (ຕາຕະລາງ 1).

ການປິ່ນປົວ
ມະເຮັງ

ລວມ

ສປປ ລາວ ພວມຢູໃ� ນບາດກ�າວທີ�
່ �ຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມປ�ອງກັນ
ແລະ ປິນ
່ ປົວພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ເຊິງ່ ຕ�ອງມີການສ�າງ ແລະ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດຮ�ວມກັນ ເພືອ
່ ເລັງ່ ການລົບລ�າງມະເຮັງ
ປາກມົດລູກ. ມັນຈະມີສງ່ິ ທ�າທາຍຫຼາຍດ�ານ ເຊັນ
່ ດ�ານການສະຫນອງວັກ
ຊີນ, ການກວດກັນ
່ ຕອງຫາເຊືອ
້ , ດ�ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ດ�ານ
ພືນ
້ ຖານໂຄງລ�າງຕ�າງໆ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການຂະຫຍາຍການບົງ່ ມະຕິມະເຮັງ
ຂັນ
້ ຮຸກຮານ, ການໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼອ
ື ແລະ ການປິນ
່ ປົວໄລຍະສຸດທ�າຍ.
ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕ
່ າມ, ປັດຈຸບນ
ັ ກ�ມ
່ ເີ ຄືອ
່ ງມື ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ�ໆ ເຊິງ່
ການຄົນ
້ ຄວ�າກ�ໄ່ ດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຍຸດທະສາດການລົບລ�າງມະເຮັງ
ປາກມົດລູກ ແມ�ນສາມາດເຮັດໄດ�ໂດຍບ�ຕ
່ ອ
� ງໃຊ�ງບ
� ປະມານຫຼາຍ ແຕ�
ສາມາດປ�ອງກັນການເສຍຊີວດ
ິ ໄດ�ຫາຼ ຍກວ�າ 42.000 ຄົນໃນສະຕະວັດ
ຕ�ໄ່ ປ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ�ກາ� ວວ�າການສັກວັກຊີນ HPV, ການ
ກວດກັນ
່ ຕອງ ແລະ ການປິນ
່ ປົວມະເຮັງປາກມົດລູກຖືເປັນການລົງທຶນ
ທີຄ
່ ມ
�ຸ ຄ�າທີສ
່ ດ
ຸ ເຊິງ່ ໄດ�ຖກ
ື ລວມເຂົາ້ ໃນຂ�ສ
້ ະເໜີ ຂອງແຜນສຸຂະພາບ
ແຫ�ງຊາດໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ. ວາລະການກ�າຈັດແມ�ນໜຶງ່
ອົງປະກອບຂອງຍຸດທະສາດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດທົວ
່ ໂລກ ເພືອ
່
ສຸຂະພາບຂອງແມ�ຍງິ , ເດັກ ແລະ ໄວໜຸມ
� .
ການລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກໃນ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດສະໜັບ
ສະໜູນເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ)
ແລະ ລວມທັງ ປພຍ 3 (ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີ),
ປພຍ 5 (ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ) ແລະ ປພຍ 10
(ການຫ�ດຜ�ອນຄວາມບ�່ສະເໝີພາບ). ສິງ່ ສ�າຄັນ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວັກ
ຊີນ HPV, ການກວດກັນ
່ ຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ການເຂົາ້ ເຖິງ
ການປິນ
່ ປົວພະຍາດມະເຮັງ ຕ�ອງໄດ�ຖກ
ື ��ນວຍຄວາມສະດວກ ຈາກ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສຸຂະພາບເພືອ
່ ທຸກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ,
ແລະ ການຮ�ວມມືກບ
ັ ຂະແໜງການອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ແລກປ�ຽນຄວາມຮູ,� ແຫຼງ່
ທຶນ ແລະ ຄວາມຊ�ຽວຊານໃນການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ ປພຍ. ການລົບລ�າງ
ມະເຮັງປາກມົດລູກ ບ�ຢ
່ ໄ�ູ ກເກີນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກ
ເຮົາຮຽກຮ�ອງໃຫ�ທກ
ຸ ພາກສ�ວນທີກ
່ ຽ� ວຂ�ອງຈົງ່ ໃຫ�ການສະຫນັບສະຫນູນ
ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ໂດຍການລົງທຶນໃນວິທກ
ີ ານທີຄ
່ ບ
ົ ຖ�ວນສົມບູນ
ແລະ ຖືເອົາວຽກງານນີເ້ ປັນບູລມ
ິ ະສິດແຫ�ງຊາດ.
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ບັນຊີລາຍການ ��ລັບການລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກ*
ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍການລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກ
1

ສ�າງຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ ເພື່ອລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກ ພ�ອມຂຶ້ນງ�ບປະມານ ແລະ ສະເໜີຂ�ການຮັບຮອງ
ຈາກລັດຖະບານ, ຜູ�ນ�າປະເທດ, ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍ, ແລະ ຊຸມຊົນ

2

ການສື່ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຕ�່ສາທາລະນະ

ສ�າເລັດ

2.1 ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສື່ສານທີ່ສົມບູນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແຕ�ລະອົງປະກອບຂອງຍຸດທະສາດການລົບລ�າງມະເຮັງປາກມົດລູກ ໂດຍຮຽກຮ�ອງ
ການມີສ�ວນຮ�ວມຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, ພ�່ແມ�, ຄູອາຈານ, ແລະ ໄວຫນຸ�ມເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນແຜນງານ
ແລະ ແກ�ໄຂການຈ�າແນກລັງກຽດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອແບບຜິດໆ.
3

ແຜນງານສັກຢາວັກຊີນ HPV

3.1 ເຊື່ອມສານວຽກງານການສັກວັກຊີນ HPV ໃຫ�ເດັກຍິງອາຍຸ 9-14 ປີ ເຂົ້າໃນແຜນງານສັກຢາກັນພະຍາດແຫ�ງຊາດ.
3.2 ຮັບປະກັນການມີວັກຊີນ HPV ພຽງພ� ແລະ ລາຄາບ�່ແພງ ແລະ ຮັບປະກັນລະບົບເກັບຄວາມເຢັນພຽງພ���ລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ
ການຈັດສົ່ງວັກຊີນ.
3.3 ບັນລຸ ແລະ ຮັກສາອັດຕາການປົກຄຸມສູງຂອງວັກຊີນປ�ອງກັນ HPV ໂດຍກ�ານົດວິທີການສະໜອງວັກຊີນຜ�ານຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີ
ສ�ວນຮ�ວມຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ.
3.4 ສ�າງ ຫຼື ປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ ຫຼື ການລົງທະບຽນສັກວັກຊີນ ເພື່ອສາມາດຄິດໄລ�ອັດຕາປົກຄຸມ ແລະ ຮັບປະກັນການມາຮັບວັກ
ຊີນຕາມກ�ານົດເວລາ.
4

ແຜນງານການກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ການປິ່ນປົວໄລຍະກ�ອນເປັນມະເຮັງ

4.1 ພັດທະນາແຜນງານກວດກັ່ນຕອງພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກແຫ�ງຊາດ ທີ່ກ�ານົດຂັ້ນຕອນທາງການແພດໃນການກວດຫາເຊື້ອ HPV
ແລະ ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນ ໄລຍະກ�ອນເປັນມະເຮັງ, ໂດຍການມີສ�ວນຮ�ວມກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
4.2 ເຊື່ອມສານການກວດກັ່ນຕອງ ແລະ ການປິ່ນປົວ ໄລຍະກ�ອນເປັນມະເຮັງເຂົ້າໃນຊຸດດູແລສຸຂະພາບພື້ນຖານ ແລະ ຊຸດບ�ລິການສຸຂະພາບຢ�າງທົ່ວເຖິງ
(Universal Health Care (UHC)) ລວມທັງການບ�ລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ, ຫ�ວງກວດພະຍາດ HIV ແລະ ການຝາກທ�ອງ.
4.3 ສ�າງແຜນງານພັດທະນາວິຊາສະເພາະໃນການບ�ລິການຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ ເພື່ອເສີມສ�າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການໃນການກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງ
ປາກມົດລູກ ແລະ ການປິ່ນປົວໄລຍະກ�ອນມະເຮັງ
4.4 ສ�າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕ�່ອຸປະສັກທາງສັງຄົມ, ການເງິນ, ວັດທະນະທ�າ, ແລະ ດ�ານໂຄງສ�າງ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການ ແລະ ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມ
ທີ່ເອື້ອອ�ານວຍສ�າລັບການກວດກັ່ນຕອງຫາມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ການປິ່ນປົວໄລຍະກ�ອນເປັນມະເຮັງ.
ສ�
4.5 າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແຜນງານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນຫ�ອງທົດລອງ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (QA) ພ�ອງທັງພັດທະນາລະບົບ
ຂ�້ມູນທີ່ເຊື່ອມຕ�່ກັບຂ�້ມູນຫ�ອງທົດລອງ, ຂ�້ມູນການລົງທະບຽນກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ລະບົບຂ�້ມູນອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກຂ�້ມູນການປິ່ນປົວ ແລະ
ລາຍການລົງທະບຽນມະເຮັງ).
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5.1 ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄູ�ມືການຄຸ�ມຄອງກ�ລະນີມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ຂ�້ປະຕິບັດດ�ານການແພດ.
5.2 ສ�າງເສັ້ນທາງການສົ່ງຕ�່ທີ່ມີປະສິດທິຜົນສ�າລັບແມ�ຍິງ ໃນທຸກຂັ້ນຂອງການດູແລຄົນເຈັບ.
5.3 ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ການບ�ລິການດ�ານພະຍາດວິທະຍາ (pathology services) ໂດຍສະເພາະຢູ�ສູນປິ່ນປົວພະຍາດໃນພາກພື້ນ ແລະ, ຖ�າ
ເໝາະສົມ, ນ�າໃຊ�ວິທີການ ບ�ລິການດ�ານພະຍາດວິທະຍາຜ�ານທາງໃກ (telepathology) ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຕີຜົນການກວດຕົວຢ�າງ.
5.4 ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜ�າຕັດຜ�ານໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ�ວຍລັງສີ ແລະ ການບ�ລິການປິ່ນປົວດ�ວຍເຄມີ
ບ�າບັດ ແລະ ເສີມສ�າງຂີດຄວາມສາມາດການບ�ລິການດ�ານມະເຮັງວິທະຍາ.
້ ແຂງ ແລະ ເຊືອ
່ ມສານການປິນ
່ ປົວໄລຍະສຸດທ�າຍ ໂດຍການສ�າງແຜນການປິນ
່ ປົວທີບ
່ ໄ່� ດ�ລວມເອົາພຽງແຕ�ການດູແລໃນໄລຍະສຸດທ�າຍຂອງ
5.5 ສ�າງຄວາມເຂັມ
ຊີວດ
ິ ແລະ ການໃຫ�ຢາບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດເທົາ່ ນັນ
້ ແຕ�ຍງັ ໃຫ�ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ�ານຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.
່ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສາທາລະນະໃຫ�ໄດ�ສງູ ທີສ
່ ດ
ຸ ຕະຫຼອດເສັນ
້ ທາງການດູແລ ໂດຍຜ�ານການຝຶກອົບຮົມຢ�າງຕ�ເ່ ນືອ
່ ງແບບໄລຍະຍາວ ແລະ
5.6 ເພີມ
ຍຸດທະສາດການສຶກສາສ�າລັບກ�າລັງວິຊາການຈາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ.
5.7 ຫ�ດຜ�ອນການຈ�າແນກລັງກຽດຄົນເປັນມະເຮັງ ໂດຍໃຫ�ການສະຫນັບສະຫນູນຄົບຖ�ວນ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ແກ�ໄຂສິ່ງທ�າທາຍດ�ານ
ສຸຂະພາບຈິດ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ທີ່ຜູ�ທີ່ລອດຊີວິດຈາກມະເຮັງຕ�ອງປະເຊີນໜ�າ.
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6.1 ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາແຜນງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບມະເຮັງປາກມົດລູກ (ການສັກວັກຊີນ HPV,
ການກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກ, ການປິ່ນປົວມະເຮັງ) ແລະ ດ�າເນີນການກວດກາເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນງານແຫ�ງຊາດ ລວມໄປເຖິງການການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ໄດ�ສະຖ�ອນເຖິງຄວາມຕ�ອງການຕົວຈິງຂອງປະເທດ.
6.2 ��ນົດເປົ້າໝາຍສະເພາະ, ຫຼັກໝາຍສ�າຄັນ, ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງປະເທດ ເພື່ອການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ
ເພື່ອກ�າຈັດມະເຮັງປາກມົດລູກ.
6.3 ປັບປຸງຂ�້ມູນປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນ ອີງຕາມການລົງທະບຽນມະເຮັງ ແລະ ພັດທະນາບັນຊີລາຍການຜູ�ລົງທະບຽນໃໝ� ຕາມຄວາມຈ�າເປັນ ເພື່ອຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບຫນ�າຂອງເປົ້າຫມາຍການລົບລ�າງພະຍາດມະເຮັງ
6.4 ຕິດຕາມຄົນເຈັບຕະຫຼອດການບ�ລິການຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ (ການກວດກັ່ນຕອງ, ການບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວ)
*ບັນຊີລາຍການນີ້ ຖືກສ�າງຂື້ນໂດຍອີງໃສ�ຍຸດທະສາດການລົບລົງມະເຮັງປາກມົດລູກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ2. ສ�າລັບຄ�າແນະນ�າເພີ່ມຕື່ມກ�ຽວກັບການກວດກັ່ນຕອງ ແລະ
ການປິ່ນປົວມະເຮັງປາກມົດລູກ, ໃຫ�ເບິ່ງທີ່ຄູ�ມືຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ�ຽວກັບການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປ�ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ຄ�າແນະນ�າຂອງຂອງ
ອົງການອະນາໄມໂລກ ສ�າລັບການປິ່ນປົວໄລຍະກ�ອນມະເຮັງ9

