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អ្វ ីដែលអ្នកគួរស្វែ ងយលអ់្ំព ី

ជំងឺអុ្តស្វវ  នៅកន ុងនោនធី LA 
ជំងឺអុតស្វា គឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួយ ដែលបងកឡ ើងឡោយឡេឡោគអុតស្វា ។ រុគ្គលណាម្នា ក់ដែលម្នន
ទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធភោយផ្ទា ល់ជាេួយនឹងអនកដែលមានជំងឺអុតស្វា  គ្ឺប្រឈមនឹងហានិភ័យ។ 
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កនទ លួរម្នស្់ភនេះ អាច៖ 

• ឡេើលឡៅែូចជាឡ ើង ដុំពក េុន (ភលើស្ស្ែក) ពងដបក ែំឡៅ ឬមានភ ើងក្កេរ  

• ភចញភៅក្គប់ទីកដនលងឡលើោងកាយ រេួទងំឡៅឡលើក្បោប់ភេទ ទ្វា រធំ មាត់ ដែ 
និងេុខផងស្ដរ។  

• ភចញឡៅកន ុងកស្នែងដតេួយ ឬអាចោលោលពាសឡពញោងកាយ។  

• អាចម្ននការរមាស់ ឬឈឺចាប់ (ជាពិឡសសក្បសិនឡបើភកើតម្ននឡៅខាងកន ុងមាត់ 
ឬទ្វា រធំ)។  

នោ
គ
ស
ញ្ញ
ាន
ស
េង
ន 
ៀត

 

• ឡោគសញ្ញា ស្ដលែូចគ្នា ភៅនឹងជំងឺផ្ទា ស្វយធំ
ទ្វងំឡាយអាចឡកើតឡ ើងកន ុងចភនាែ េះឡពល 1 ភៅ 
4 ដងៃេុនឡពលកនទ លួរម្នស្់ចារ់ភផដើមឡកើតមាន 
ឬឡក្កាយឡពលកនទ លួរម្នស្់ឡកើតមានភ ើយ។ 

• េិនដេនេនុសសក្គប់គ្នន នឹងម្ននភោគ្ស្ញ្ញា ទ្វងំ
ភនេះឡទ។  
 
 

 

 

 

តតើជំងឺអុតស្វវ រី ករាលដាលដាតាមរនបៀបណា? 

ជំងឺអុតស្វា ប្តវូបានស្គគ ល់ថារកីោលោលតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ ប្រមទ្វងំការរ េះពាល់ជិតស្ា ិទធ និង/ឬការទំនាក់
ទំនងរយៈឡពលយូរ ស្ដលរេួមាន៖ 

• ការប ៉ះពាល់ដសែកនឹងដសែកឡោយផ្ទា ល់ជាេួយនឹងកនទ លួរម្នស្់ ក្កេរ ឬស្វរធាតុោវភផេងៗរីោងកាយអ្ាកស្ដល
ម្ននជំងឺអុតស្វា   

• ការប ៉ះពាល់ជាមួយនឹងររស្់រររ និងស្គច់ក្កណាត់នានា ដែលបានឡក្បើក្បាស់រចួឡោយអនកដែលមានជំងឺអុតស្វា  
• ការប ៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្វរធាតុោវភផេងៗស្ដលភចញតាមផ្ល វូែឡងហ ើេរីអនកដែលមានជំងឺអុតស្វា  

ចំណុចឡន៉ះអាចឡកើតឡ ើងពី៖ 
• ការរេួឡភទ និងការរ េះពាល់ជិតស្ា ិទធឡផ្សងឡទៀត រេួទងំ ការឡងើប ការមា សា ការឱបភោយថាា ក់ថ្ាម (cuddling) 
ផងស្ដរ 

• ការឡក្បើក្បាស់ស្គច់ក្កណាត់នានា និងររស្់រររឡផ្សងៗរេួគ្នន  (ែូចជា ស្ភមែៀកបំពាក់ កប្ម្នលពូកឬភប្ស្គមភ ា្ ើយ 
កដនសងជូត ល្ នួ ក្បោប់ប្រោឡលងភរលរមួឡភទ [sex toys]) ដែលេិនទន់បានលាងស្ម្នា ត 

• ការម្ននទំនាក់ទំនងទល់មុ្ភោយផ្ទា ល់កន ុងរយៈភរលយូរ ែូចជាការនិយាយទល់មុ្គ្នា យ ងជិតកន ុងរយៈភរល
យូរ (ក្បដែលចារ់រ ី3 ឡមា ងភ ើងភៅ) 

• ការរស់ឡៅកន ុងផ្ា៉ះ ឬភគ្ងភៅភលើដក្គស្តមួយ ឬក៏ការឡេើលដងទអំនកដែលមានជំងឺអុតស្វា  

រុគ្គលម្នា ក់ដែលមានជំងឺអុតស្វា  អាចចេលងភមភោគ្រនត ឡៅកាន់អនកឡផ្សងភទៀតបាន គ្ិតចាប់តំាងរីភរលស្ដលភោគ្
ស្ញ្ញា នានាចាបភ់ផដើមឡកើតម្នន រែូតែល់ភរលស្ដលកនទ លួរម្នស្់បានជាស៉ះឡសែើយ ភ ើយក្កេរដំភៅបានរបកប្ជ រេះអ្ស្់ 
និងមានក្សទប់ដសែកងមីដុេះភ ើងវញិ។ ជាទូឡៅ អាចក្តវូការរយៈឡពលចភនាែ េះពី 2 ឡៅ 4 សបាា ែ៍។ 

អ្ាកស្ដលមានដផ្ាឡពា៉ះ ភ ើយដែលមានផទ ុកជំងឺអុតស្វា  អាចចេលងឡេឡោគភនេះរនតឡៅទរកភៅកន ុងដផ្ាររស្់រួកភគ្បាន 
តាេរយៈសុក។ 

ជំងឺអុ្តស្វវ  មិនរី ករាលដាលដារតាេរយៈការសនានាជាធេមតា ឬតាមរយៈការឡែើរដកែរអនកដែលមានជំងឺអ្ុតស្គា  ឡនា៉ះឡទ។ 

នតើនោគសញ្ញា នានាននជំងឺអុ្តស្វវ មានអ្វ ីខ្លះ? 

កនទ លួីមាវ់ 

នោគសញ្ញា ស្ែដាែូចគ្នា តៅនឹងជំងឺផ្ដា ស្វយធំរ(flu) 

ក្គនុឡដា /ប្គ្ រនរងា អសក់ម្នែ ងំ ឈឺស្វច់ែុ ំ
និងឈឺកាល 

ឡែើេ  
កូនកណ្ដ ុ រ 

ជា ូតៅរនោគសញ្ញា នានាចាប់ត ដ្ើមនកើតមានន ើងរាន ុងចតនាល ោះនពល 5រតៅ 21 នងៃបន្ទា ប់ព ី
បានប ះពាលត់ៅនឹងតមតលគីចួ 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
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វូមតវេ នរូាែរQR 
តនោះរតែើមបីស្វែ ង
ីរាទីតងំមួយ 

 

អ្នកវ ិាស្វស្តសរ នៅដតកំពុងស្រស្វវស្រជាវបដនែមន ៀតអំ្ពីរនបៀបដែលជំងឺអុ្តស្វវ រី ករាលដាលដា រេួមាន៖ 

• ថាភតើឡេឡោគអាចចេលងបាន ឡៅឡពលដែលនរណាមាន ក់េិនមានឡោគសញ្ញា នានា ឬយ ងណា 

• ថាឡតើភមភោគ្ភនេះរកីោលោលតាេរយៈស្វរធាតោុវភផេងៗស្ដលភចញរផី្ល វូែឡងហ ើេ ញឹកញារ់កប្មិតណា និង 

• ក្បឡភទដនការទ្វក់ទង ឬស្កមមភារឡផ្សងឡទៀតណា ែ្េះ ដែលអាចឡធា ើឱយេនុសសប្រឈមនឹងហានិភ័យខពស់ជាងមុន 

រនបៀបនជៀសវាងពីការឆ្លងជំងឺអុ្តស្វវ  
❶  នជៀសវាងការប ះពាលដ់សែកនឹងដសែក ឬការមាន

 ំន្ទក់ ំនងជិតសន ិ ធរាន ុងីយៈយូរជាមួយនឹងអ្នក
ដែលមាននោគសញ្ញា នានាននជំងឺអ្ុតស្វវ  

• មិនប្តវូប ៉ះពាលក់នទ លួរម្នស្ ់ឬក្កេរស្ដលម្នន
ភៅឡលើដងខល នួរបសរួ់កភគ្ ភោយផ្ទា លភ់ ើយ។ 

• មិនប្តវូឡងើប ឱប ឱបភោយថាា ក់ថ្ាម ឬរេួឡភទ 
(តាមមាត ់ទ្វា រធំ ឬទា រមាស) ជាេួយនឹងរួកភគ្
ភ ើយ។  

❷  នជៀសវាងការប ះពាដាវ់តថ ុរនិងសមាា ីៈមិនស្អា ត
ទងំឡាយស្ែដាបានត្រើ្បាវ់ីចួតលយអារាស្ែដា
មានតលគវញ្ញា នានាននជំងឺអុតស្អែ ។ 

• េិនក្តវូភគ្ងភៅភលើដក្គស្តមួយ ឬកភ៏ប្រើប្បាស្់
កស្នេងជូត ល្ នួ សឡេលៀកបំពាក់ ឬេួយរមួគ្នា
ភ ើយ លុេះប្តាស្តស្ម្នា រៈទ្វងំភនាេះប្តវូបានភបាក
គ្ក់ស្ម្នា ត។ 

❸  លាងវមាា តនែរបស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់។ 

• លាងស្ម្នា តដែឱយបានញឹកញាប់ជាេួយនឹងស្គរ ូ
និងទឹក ឬឡក្បើប្បាស្ទឹ់កអ្នាម័យលាងស្ម្នា តដែ
ស្ដលម្ននជាតិអាល់កុល។ ការភធា ើស្ររភនេះម្នន
ស្គរៈស្ំខាន់ជារិភស្ស្ េុនឡពលញាុំអាហារ និង
រនាា រ់រីអ្ាកបានឡក្បើប្បាស្់បនាប់ទឹករចួ។ ឡជៀស 
វាងការប ៉ះពាលេ់ុខរបស់អនកឡោយដែដែលេិន
ទ្វនប់ានលាងស្ម្នា ត។  

❹  ទទួដាចាក់ថ្ា រំង្កេ ី ស្របសិននបើអ្នកមានសិ ធ ិ។  

• រុគ្គលដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខពស់កន ុងការ
ភកើតជំងឺអុតស្វា  អាចទទួលចាក់ថាា រំង្កា រ ភដើមែី
ជួយកាតប់នថយហានិភ័យដនការឆ្លងជំងឺ។ ថាា ំ
រង្កា រឡន៉ះក៏អាចផ្ាល់ជូនដលរ់ុគ្គលស្ដលបានរ េះ
ពាល់ភៅនឹងអនកដែលមានជំងឺអុតស្វា  ឡែើេែីជួយ
ទរ់ស្គា ត់ការភកើតជំងឺអុតស្វា  ឬឡធា ើឱយជងឺំភនាេះ
មិនសូ្វធងន់ធងរ។ ឡែើេែីដសា ងយល់បដនថេ សូ្ម
រិភាកាជាមួយនឹងប្គ្ូភរទយរបស់អនក ឬចូលភៅ
កាន់ភគ្ ទំរ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។ 

ការពាបាល  
េនុសសជាឡក្ចើនដែលឡកើតជំងឺអុតស្វា មានជំងឺកក្េិត
ក្ស្វល និងជាស៉ះឡសែើយឡោយេិនចាំបាច់ភប្រើប្បាស់្ថាា ំ
ពាបាលក្បឆំងនឹងភមភោគ្ (antiviral treatment) ណា
េួយឡ ើយ។ ថាា កំ្បឆំងនឹងភមភោគ្មួយស្ដលម្នន
ភ ម្ េះថា tecovirimat (ឬប្រភេទ TPOXX) អាចផ្ាលជូ់ន
ឡៅឱយអនកស្ដលម្ននជំងឺអុ្តស្គា កប្មិតធងន់ធងរ រមួទ្វងំ
ម្ននដំភៅភៅកស្នែងស្ដលង្កយនឹងឈឺចារ់ខាែ ំង ឬ
ម្ននការឈឺចារ់ស្ដលមិនអាចក្គប់ក្គងបានឡោយការ
ភប្រើប្បាស្់ថាា ភំរទយស្ដលអាចរកទិញបានភោយមិន
ចាំបាច់ម្ននឡវជជបញ្ញជ ។ ថាា បំ្រភេទភនេះក៏អាចផដល់ជូនឱ្យ
េនុសសដែលទំនងជានឹងធ្លែ ក់ ល្ នួឈឺធៃន់ធៃរផ្ងដែរ។ 

មតធោបាយត្េងតទៀតតែើមបីកាត់រនថយរា្មិត
ហានិភ័យីរវ់អារាររាន ុងអំឡុងតពដាីមួតភទរ
និងកាីជួរជំុគ្នា វ្មារ់់វរាមមភាពវងគម 
 

• និយាយជាេួយដែគូរេួឡភទ (មួយ ឬភប្ចើន) អំពីជំងឺងមីៗ
ណាមួយ និងែំឡៅ/កនទ លួរម្នស់្ស្ដលភកើតម្ននងមី ឬ
ស្ដល្ុស្ប្រប្កត ីរេួទងំឡៅឡលើក្បោប់ភេទ ឬទ្វា រធំ
ផងស្ដរ។ ឡជៀសវាងការរេួឡភទ ឬការរ េះពាល់ស្ស្ែកនឹង
ស្ស្ែក ក្បសិនឡបើដែគូខាងណាេួយមានសញ្ញា នានានន
ជំងឺអុ្តស្គា  ឬបានរិនិតយភ ើញថាមានជំងឺអុតស្វា ។  

• មិនប្តវូឡក្បើក្បាស ់ក្បោប់ក្បោផាេះបាយ ឬដពងទឹក 
កដនសងជូត ល្ នួ កប្ម្នលរូកឬភប្ស្គមភ ា្ ើយ ឬក៏ស្ភមែៀក
រំពាកដ់ែលេិនទន់បានលាងស្ម្នា ត ឬឡបាកគ្ក់
ស្ម្នា ត រមួគ្នា ភ ើយ។  

• ឡក្បើក្បាស់ឡក្ស្វេអនាេ័យ។ ឡក្ស្វេអនាេ័យដតេួយេុខ 
ក៏មិនទំនងជាក្គប់ក្គ្នន់ឡទកន ុងការទរ់ស្គា ត់ជំងឺអុ្ត
ស្គា ។ ប ុដនាការភប្រើប្បាស្់ភប្ស្គមអ្នាម័យប្រស្ លជាអាច
កាតប់នថយហានិភ័យ ឡែើយក៏ស្ថ្មទ្វងំអាចនឹងជួយ
ទរ់ស្គា តក់ារភ ើងែំឡៅឡៅតំបន់ស្ដលង្កយនឹងឈឺ
ចារ់ខាែ ំង ែូចជាទ្វា រធំ មាត ់ឬក្បោប់ភេទជាឡែើេ។  

• កាត់បនថយចំនួនដែគូរេួឡភទ។  

• ឡជៀសវាងសកេមភាពស្ដលប្រឈមនឹងហានិេ័យ ព្ស្់
ជាងមុន ែូចជាការរេួឡភទជាមួយនឹងអ្ាកស្ដលមិន
ស្គគ ល់មុ្ (anonymous sex) និងការរមួភេទជាមួយ
មនុស្េជាភប្ចើនកន ុងភរលស្តមួយ (sex parties)។  

• ឡជៀសវាងការឡៅទីកស្នែងស្ដលម្ននមនុស្េភស្ែ ៀកពាក់
តិចតួច ឬ ែ្ ីៗ និងទីកដនលងដែលមានការប ៉ះពាល់ដសែក
នឹងដសែកឡោយផ្ទា ល់យា ងជិតសន ិទធ។  

• ក្គបែណ្ា ប់ដសែកឱ្យបានជិតលា  ឡពលឡៅកស្នែងស្ដល
ម្ននមនុស្េភប្ចើនកុេះករ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វូមទរា់ទងតៅ្គតូពទយីរវ់អារាភាល មៗរ
្រវិននបើអ្នកមានកនទ លួីមាវ ់ឬែនំៅងមី ដែល
ខុវ្រ្រាតតីៅតដាើស្ ា្រាណាមួយននលងកាយ
របស់អ្នក។ កាីតធែ ើស្ររតនោះមានស្អីៈវខំានជ់ា
ពិតវវរ្រវនិតរើអារាបានរ ោះពាដាត់ៅនងឹ
នីណាមាា រ់ាស្ែដាមានជំងឺរឬសងេ័យ 
ថាមានជំងឺអុ្តស្វវ ។ 

 

ស្របសិននបើអ្នកមិនមាន្គតូពទយ្រចាំ

ខល នួតទ៖ 

• វូមទូីវ័ពទ តៅមជឈមណ្ឌ ដា ដ្ដា់ព័ត៌មាន

ីរវ់វុខភាពស្អធាីណ្ៈរ(Public 

Health Call Center) តាមីយៈតដាខ    

1-833-540-0473 (មាន ដ្ដាត់វវារាមម

ជូនរ7រនងៃរាន ុងមួយវបាដ ហ៍រចារ់ពីតមា ងរររ

8រ្ពឹរារែដា់តមា ងរ8:30 យប់) ឬរា ៏

• សូមនៅកាន ់គល ីនិកស្្ារាសខុ្ភាព 

សល វូនេ ីរវវ់ុខភាពស្វធារណៈ 

ដែលនៅជិតអ្នក។  

 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf

