
អ្វ ីដែលអ្នកគួរដែដវវ ងយល់អ្ំពី ការប ៉ះពាល់ឬទំនាក់

ទំនងជិែវន ិទធ ហ ើយនិងជំងឺអុ្ែស្វវ  

For more information on Monkeypox, visit: ph.lacounty.gov/Monkeypox    
Monkeypox: Intimate Contact   8/31/2022 (Cambodian)  

 

ជំងឺអុតស្វា គឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួយដែលរងកភ ើងភោយភមភោគអុតស្វា ។ រុគគលណាម្នា ក់ដែលម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ
ភោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងអាកដែលម្ននជំងឺអុតស្វា  គឺប្រឈមនឹងហានិេ័យ។ 
 

ហែើជំងឺអុ្ែស្វវ រកីរាលដាលយ ងែូចហដេច?  

ជំងឺអុតស្វា ប្តវូបានស្វគ ល់ថាជាជំងឺដែលអាចរកីោលោលតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ ប្រមទងំការរ ៉ះពាល់ដែលជិតស្ា ិទធ 
និង/ឬទំនាក់ទំនងកន ុងរយៈភរលយូរ ជាមួយនឹងរុគគលម្នា ក់ដែលម្ននជំងឺអុតស្វា ។ ការរ ៉ះពាល់ឬទំនាក់ទំនងភន៉ះ រមួម្នន៖ 

• ការរ ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែកភោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងកនទ លួរម្នស្់ ប្កមរ ឬែំភៅ កន ុងអំ ុងភរលរមួភេទ ឬការរ ៉ះពាល់
ដែលជិតស្ា ិទធភសេងភទៀត។ ការរ ៉ះពាល់ភន៉ះអាចរមួម្នន ការភថ្ើរ ការម្ន ស្ា និងការឱរភោយថាា ក់ថ្ាម (cuddling) សង
ដែរ។  

• ការរ ៉ះពាល់ជាមួយនឹងររស្់រររ ឬស្វច់ប្កណាត់នានា (ែូចជាស្ភមលៀករំពាក់ និងកប្ម្នលរូកឬភប្ស្វមភ ា្ ើយ ដែលមិន
បានភបាកគក់ស្ម្នា ត ឬក៏ការភប្រើប្បាស្់កដនេងជូត ល្ នួឬប្រោរ់ប្រោភលងភរលរមួភេទ [sex toys] រមួគ្នា ) ដែលបាន
ភប្រើប្បាស្់រចួភោយរុគគលម្នា ក់ដែលម្ននជំងឺអុតស្វា  ភ ើយដែលមិនទន់បានលាងស្ម្នា ត ឬភបាកគក់ស្ម្នា ត។ 

• ការរ ៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្វរធាតុោវភសេងៗដែលភចញតាមសល វូែភងហ ើម។ ការរ ៉ះពាល់ភន៉ះអាចភកើតម្ននភ ើងកន ុងអំ ុង
ភរលការម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធភោយផ្ទា ល់ កាងរយៈភរលយូរ ឬក៏ការរ ៉ះពាល់ដែលជិតស្ា ិទធ ែូចជាការភថ្ើរ ការឱរ
ភោយថាា ក់ថ្ាម និងការរមួភេទសងដែរ។  

រុគគលម្នា ក់ដែលម្ននជំងឺអុតស្វា  អាចចមលងភមភោគរនតភៅកាន់អាកភសេងភទៀតបាន គិតចារ់តាំងរីភរលដែលចារ់ភសដើមភកើត
ម្ននភោគស្ញ្ញា នានា រ ូតែល់ភរលដែលកនទ លួរម្នស្់បានជាស្៉ះភស្ែើយ ភ ើយប្កមរែំភៅបានររកប្ជ៉ុះអស្់ និងម្ននប្ស្ទរ់
ដស្ែកថ្មីែុ៉ះភ ើងវញិ។ ជាធមមតា អាចប្តវូការរយៈភរលចភនាល ៉ះរី 2 ភៅ 4 ស្បាដ  ៍។ 

រុគគលដែលម្ននផ្សាភពា៉ះ ភ ើយដែលម្ននសទ ុកជំងឺអុតស្វា  អាចចមលងភមភោគភន៉ះរនតភៅទរកភៅកន ុងផ្សាររស់្រួកភគបាន តាម 
រយៈស្ុក។ 

ជំងឺអ្ុែស្វវ  ដិនរកីរាលដាល តាមរយៈការស្នានាជាធមមតា ឬក៏តាមរយៈការភែើរដកែរអាកដែលម្ននជំងឺអុតស្វា  ភនា៉ះភទ។ 
 

រហបៀបហជៀវវាងការឆ្លងជំងឺអុ្ែស្វវ  
• ភជៀស្វាងការរ ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែង ឬការម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ កន ុងរយៈភរលយូរ ជាមួយនឹងរុគគលម្នា ក់ដែល

ម្ននភោគស្ញ្ញា នានាផ្នជំងឺអុតស្វា  

• ភជៀស្វាងការរ ៉ះពាល់វតថ ុ និងស្ម្នា រៈមិនស្វា តទងំឡាយ ដែលបានភប្រើប្បាស្់រចួភោយអាកដែលម្ននភោគស្ញ្ញា នានាផ្ន
ជំងឺអុតស្វា  

• លាងស្ម្នា តផ្ែររស្់អាកឱយបានញឹកញារ់ 

• ទទួលចាក់ថាា រំង្កក រ ប្រស្ិនភរើម្ននសិ្ទធិ 
 

កាែ់បនថយកម្ដិែហានិភ័យរបវ់អ្នក កន ុងអំ្ឡុងហពលរដួហភទ និងការប ៉ះពាល់ដែលជិែវន ិទធ 
• និយាយជាមួយផ្ែគូរមួភេទ (មួយ ឬភប្ចើន) ររស់្អាកអំរីជំងឺថ្មីៗណាមួយ និង ែំភៅ/កនទ លួរម្នស់្ដែលភកើតម្ននថ្មី ឬ

ដែល្ុស្ប្រប្កតី រមួទងំភៅភលើប្រោរ់ភេទ និងទា រធំសងដែរ។ ភជៀស្វាងការរមួេទ ឬការរ ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែក 
ប្រសិ្នភរើអាក ឬផ្ែគូររស់្អាកម្ននស្ញ្ញា នានាផ្នជំងឺអុតស្វា  ឬបានរិនិតយភ ើញថាម្ននជំងឺអុតស្វា ។  

• ភប្រើប្បាស់្ភប្ស្វមអនាម័យ។ ភប្ស្វមអនាម័យដតមួយមុ្ ក៏មិនទំនងជាប្គរ់ប្គ្នន់ កន ុងការទរ់ស្វក ត់ជំងឺអុតស្វា ភ ើយ។ 
រ ុដនតការភប្រើប្បាស្់ភប្ស្វមអនាម័យប្រដ លជាអាចកាត់រនថយកប្មិតហានិេ័យ ភ ើយក៏អាចនឹងជួយទរ់ស្វក ត់ការភ ើង
ែំភៅភៅតំរន់ដែលង្កយនឹងឈឺចារ់ខ្ល ំង ែូចជាទា រធំ ម្នត់ ឬប្រោរ់ភេទជាភែើម។  

• កាត់រនថយចំនួនផ្ែគូរមួភេទ។  

• ភជៀស្វាងស្កមមភារទងំឡាយណាដែលប្រឈមនឹងហានិេ័យ ព្ស់្ជាងមុន ែូចជាការរមួភេទជាមួយនឹងអាកដែលមិន
ស្វគ ល់មុ្ (anonymous sex) និងការរមួភេទជាមួយនឹងមនុស្េជាភប្ចើនកន ុងភរលដតមួយ (sex parties)។  

វូដទាក់ទងហៅម្គហូពទយរបវ់អ្នក ភាល មៗ ប្រស្ិនភរើអាកម្ននកនទ លួរម្នស្់ ឬែំភៅថ្មី ដែល្ុស្
ប្រប្កតីភៅភលើដសាកណាមួយផ្នោងកាយររស្់អាក។ ការភធា ើដររភន៉ះម្ននស្វរៈស្ំខ្ន់ជារិភស្ស្ 
ប្រសិ្នភរើអាកបានរ ៉ះពាល់ភៅនឹងនរណាម្នា ក់ដែលម្ននជំងឺ ឬស្ងេ័យថាម្ននជំងឺអុតស្វា ។ 

 

ម្បវិនហបើអ្នកដិនមានម្គហូពទយម្បចខំ្ល នួហទ៖ 

• សូ្មទូរស្័រាភៅមជឈមណ្ឌ លសដល់រ័ត៌ម្ននររស់្ស្ុ្ភារស្វធារណ្ៈ (Public Health Call Center) តាម

រយៈភល្ 1-833-540-0473 (ម្ននសដល់ភស្វាកមមជូនចារ់រីភម្ន ង 8 ប្រឹក ែល់ភម្ន ង 8:30 យរ់ ជា

ភរៀងោល់ផ្ថ្ៃ) ឬក ៏ 

• សូ្មភៅកាន់ គល ីនិកដសាកសុ្្ភារសល វូភេទររស្់សុ្្ភារស្វធារណ្ៈ មួយ ដែលភៅជិតអាក។ 

វូដហវេ នកូែ QR 
ហន៉ះ ហែើដបីដវវ ងរក
ទីតងំដួយ 

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

