ជំងឺអុត��

សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
1. េតើអ�ីេ��ជំងឺអុត��?
ជំងឺអុត��គឺ�្របេភទជំងឺឆ�ងមួ យែដលបង� េឡើងេ�យេមេ�គអុត��។ ជំងឺអត
ុ ��ស� ិតេ�ក��ង្រក �មេមេ�គដូ ច
��េ�នឹងេមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺអត
ុ តូច (variola) ផងែដរ។ េ�គស����ៃនជំងឺអត
ុ �� និងជំងអ
ឺ ុតតូ ច
គឺ�ន�ព្រសេដៀង�� ប៉ុែន� េ�គស����ៃនជំងអ
ឺ ុត��គឺ�នក្រមិត្រ�ល�ង និងក្រមនឹង�នេ្រ�ះ��ក់
ដល់ជី វ �ត។ ជំងឺអុត��មិន�ក់ទងេ�នឹងជំងឺអត
ុ ��យ (chickenpox) េ�ះេទ។
�ន�ររកេឃើញជំងឺអត
ុ ���េលើកដំបូងេ���ំ 1958 ក��ងចំេ�មហ� �ង���េ្រចើនែដល្រត�វ�នរក�ទុកក��ង
េ�លបំណងស្រ�ប់�រ្រ�វ្រ�វ។ �ន�រេធ� ើកំណត់្រ��ករណីជំងេឺ នះេកើតេឡើងេ�េលើមនុស្ស�េលើកដំបូងគឺ
េ���ំ 1970។ �េពលកន� ងមក �ន�រេធ�ក
ើ ំណត់្រ��ជំងឺអត
ុ ���នេកើតេឡើងចំេ�ះមនុស្សេ�ក��ង្របេទស
មួ យចំនួនេ�តំបន់ក��ល និងតំបន់�ងលិចៃនទ�ីប��ហ� ិក។ េស� ើរែត្រគប់ករណីៃនជំងឺអុត���ំងអស់េ�េលើ
មនុស្សេ�ក��ងសហរដ� �េមរក
� �ន�រ�ក់ព័ន�េ�នឹង�រេធ� ើដេំ ណើរេ្រ�្របេទស េ��ន់កែន� ងែដលជំងឺេនះ
្រត�វ�នដឹង��ចេកើត�នេឡើង ឬក៏�មរយៈសត�ែដល�ន�ំយកចូលមក។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �ប់�ំងពីែខឧស� ��ំ 2022 មកេ�ះ �ន�រផ� �ះេឡើង�៉ងធំៃនជំងអ
ឺ ុត��េ��ម
្របេទស�េ្រចើន រ ួម�ន�ំងសហរដ� �េមរ �ក ផងែដរ។ វ �ធីចម្បងែដលមនុស្ស�ំង�យឆ� ងេមេ�គេនះគឺ�មរយៈ
ទំ�ក់ទំនងជីតស� ិទ� ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស� ិទ���ល �មួ យនឹងមនុស្សែដល�នេ�គស�� �ពិេសសក��ងអំឡ�ង
េពលរ ួមេភទ។ ខណៈេពលែដលបុគ�លមួយចំនួន�ច��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ បុគ�ល�គេ្រចើនមិន្រត�វ�រ �រស្រ�ក
ព��លេ�មន� ីរេពទ្យេ�ះេទ េហើយ�ប់េផ�ើម�សះេស្បើយក��ងរយៈេពល 2 េ� 4 ស��ហ៍។ ��ប
ំ ��រ និង��ព
ំ ��ល
្រប�ំងនឹងេមេ�គ (antiviral treatment) ក៏�នផ�ល់ជន
ូ ស្រ�ប់ជង
ំ ឺអុត�� ផងែដរ។
សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs) �ំង�យ�ងេ្រ�មេនះ គឹ�ក់ទងេ�នឹង�រផ� ះ� េឡើងៃនជំងអ
ឺ ុត��េ�
ក��ងសហរដ� �េមរ �ក ���ំ 2022 េនះ។

2. េតើជំងឺអុត���នស�� និងេ�គស��អ� ីខ�ះ?
េ�គស����ៃនជំងឺអុត�� �ធម� � �ប់េផ�ើមេលចេឡើងក��ងអំឡ�ងេពល 3 ស��ហ៍ៃន�រប៉ះ�ល់េ�នឹង
េមេ�គេ�ះ។
េ�គស��ែដលេកើតេឡើងទូេ�បំផុត គឺកន� �លរ�ស់ែដល�ចនឹង៖
• េមើលេ�ដូ ច�េឡើងដុំពក មុន (េលើែស្បក) ពងែបក ឬ�នេឡើង្រកមរ។ កន� �លរ�ស់េនះនឹង្រត�វឆ� ង�ត់
�េ្រចើនដំ�ក់�ល មុនេពល�ប់េផ�ម
ើ �សះេស្បើយ។ �ធម� � កន� �លរ�ស់�នពណ៌្រកហម និង�ន
�ង�ដុំអុជ�បេស� ើ េ�េពល�ប់េផ�ើមេលចេចញដំបូង េហើយប��ប់មក��យេ��ដុំពក។ ដុំពក�ំង
េ�ះ�ចនឹង��យេ���ន�រ�តុ�វេ��ងក��ង េហើយែដលបង� េ��ខ��ះ។ ប��ប់មកដុព
ំ ក�ំង
េ�ះេឡើងេ្រក�មពី�ងេ្រ� េហើយ��យេ��្រកមរដំេ�។
• េចញេ��ងេលើ ឬេ�ជិត្រប�ប់េភទ (លិង� ពង��ស �ត់��រ�ស និង��រ�ស) ��រធំ (រន� គូទ) �ត់
ឬេ�តំបន់េផ្សងៗេទៀតដូ ច�ៃដ េជើង ្រទ�ង និងមុខ�េដើម។
• រ �ក�ល�លេ��សេពញដងខ�ន
� ឬ�ចនឹងេឡើងេ�ែតនឹងមួយកែន� ង។ �រេឡើងកន� �លរ�ស់េ�ះ
�ច្រ�ន់ ែត�ដុំពក ឬពងែបកមួ យចំនួន។
• �ន�រឈឺ�ប់ និង/ឬ�ររ�ស់។ មនុស្សមួយចំនួន�ន�រឈឺ�ប់ក្រមិតធ� នធ
់ � រ �ពិេសស ្របសិន
េបើកន� �លរ�ស់េ�ះស� ិតេ��ងក��ង�ត់ ឬក��ង��រធំរបស់ពួកេគ។
មនុស្សមួ យចំនួនក៏�ចនឹងេចញេ�គស��ែដលដូ ច��េ�នឹងជំងឺ្រគ �ន���យធំ (flu) បែន� មពីេលើកន� �លរ�ស់
េនះ ផងែដរ។ េ�គស���ំងេនះ�ចនឹងេលចេឡើងក��ងចេ��ះេពលពី 1 េ� 4 ៃថ� មុនេពលកន� �លរ�ស់�ប់េផ�ើម
ឬប��ប់ពីកន� �លរ�ស់�ន�ប់េផ�ម
ើ េហើយ។ េ�គស���ំងេ�ះរ ួម�នដូ ច� ្រគ �នេ��ឬ្រគនរ�
�
េហើមកូ ន
កណ��រ អស់ក��ំង ឈឺ�ច់ដុំ និងឈឺក�ល ផងែដរ។
មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជំងឺអត
ុ �� �ប់េផ�ើម�សះេស្បើយេឡើងវ �ញក��ងរយៈេពល 2 េ� 4 ស��ហ៍។
េដើម្បីេមើលរូប�ពេផ្សងៗៃនកន�លរ�ស់
�
�ក់ទងេ�នឹងជំងឺអត
ុ �� សូ មចូ លេ��ន់ឯក�រសំណួរែដល�នសួ រ
�ញឹក�ប់�ង
ំ េនះ េ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។

3. េតើជំងឺអុត�� រ �ក�ល�ល�ម វធី
� �ខ�ះ?
វ �ធីចម្បងែដលជំងឺអត
ុ �� រ �ក�ល�លគឺ�មរយៈទំ�ក់ទំនងជីតស� ទ
ិ � ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស� ិទ���ល �មួ យនឹង
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ជំងឺអុត��

សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
មនុស្សែដល�នេ�គស�� �ពិេសសក��ងអំឡ�ងេពលរ ួមេភទ។
ជំងឺអុត���ចរ �ក�ល�ល�ន �មរយៈ៖
• �រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បកេ�យ��ល់�មួយនឹងកន�លរ�ស់
�
ឬ្រកមដំេ�របស់បុគ�ល��ក់ ែដល�នជំងឺ
អុត��។
• �រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យនឹង�រ�តុ�វេផ្សងៗពី�ង�យ ឬ�រ�តុ�វេផ្សងៗែដលេចញ�មផ� វ�
ដេង� ើមពីបុគ�ល��ក់ ែដល�នជំងអ
ឺ ុត�� ដូ ច��រ�តុ�វ (ទឹករៃង) ែដលេហៀរេចញពីដេំ �េ�េលើែស្បក
ឬទឹក�ត់ ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យនឹងដំេ�េ�ក��ង�ត់។
• �រមុត/�ក់ធ��ះេ�យវត� �មុត្រស�ចមួ យ (ដូ ច�ម� �ល) ែដល�នប៉ះ�ល់�មួយនឹងដំេ� ឬ�រ�តុ�វ
េផ្សងៗពី�ង�យរបស់បុគ�ល��ក់ ែដល�នជំងឹអត
ុ ��។
• �រប៉ះ�ល់�ច់្រក�ត់ (ដូ ច�ក្រ�លពូ កឬេ្រ�មេខ�យ
ើ កែន្សងជូតខ� �ន ឬក៏សេម� �កបំ�ក់) ែដល
�នប៉ះ�ល់�មួ យនឹងដំេ� ឬ�រ�តុ�វេផ្សងៗពី�ង�យរបស់បុគ�ល��ក់ ែដល�នជំងអ
ឺ ុត�� េហើយ
មិន�ន់�នេ�កគក់ស��ត ឬ�ងស��តរ ួចេ�ះ។ (កំណត់ស��ល់៖ មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់
ជំងឺឆ�ង [CDC] ប��ក់��និភ័យៃន�រឆ� ងជំងឺអត
ុ ��ក��ងវ �ធីេនះគឺ�នក្រមិត�ប។)
បុគ�ល��ក់ ែដល�នជំងអ
ឺ ុត�� �ចចម�ងេមេ�គេនះបន�េ��ន់អ�កេផ្សងេទៀត�ន គិត�ប់�ំងពីេពល
ែដល�ប់េផ�ើមេកើត�នេ�គស���� រហូ តដល់េពលកន�លរ�ស់
�
�ន�សះេស្បើយ�ំង្រសង
� និង�ន្រស�ប់
ែស្បកថ�ដ
ី ុះេឡើង វ �ញ។ �ធម� � ្រត�វ�ររយៈេពលចេ��ះពី 2 េ� 4 ស��ហ៍។
បុគ�លែដល�នៃផ�េ�ះ េហើយែដល�នផ� ក
� ជំងអ
ឺ ុត�� �ចចម� ងេមេ�គេនះបន� េ��រកេ�ក��ងៃផ�របស់ពួក
េគ�ន �មរយៈសុក។ េមេ�គេនះក៏�ចចម�ងេ�ដល់�រក�មរយៈ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ � ក��ងអំឡ�ងេពល និង
េ្រ�យេពលស្រ�ល ផងែដរ។
អ� ក វ �ទ���ស�េ�ែតកំពង
ុ ្រ�វ្រ�វបែន� មេទៀតអំពី វ �ធី ែដលជំងឺអុត ��រ �ក�ល�ល ែដលរួម�នដូច �៖
• �េតើេមេ�គេនះ�ចរ �ក�ល�ល�នេ�េពលែដលអ�កជំងឺមិន�នេចញ េ�គស���� ឬ�៉ង�
(មកដល់េពលេនះ មិន�នភ័ស���ង�ចំណុចេនះកំពុងេកើត�នេ�ះេទ)
• �េតើេមេ�គេនះ�ចរ �ក�ល�ល�មរយៈ�រ�តុ�វេផ្សងៗ�មផ� វ� ដេង�ម
ើ ញឹក�ប់ក្រមិត�
• �េតើជំងឺអុត���ចរ �ក�ល�ល�មរយៈទឹក�ម �រ�តុ�វពី��រ�ស ទឹកេ�ម ឬក៏�មក ឬេទ។
សូ មេមើលេគហទំព័រ វ �ធី ែដលជំងឺអត
ុ �� រក�ល�ល
�
របស់ CDC ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន�ម។

4. េតើអ�ក�ខ� ះ ្របឈមនឹង�និភយ
័ ៃន�រឆ� ងជំងអ
ឺ ុត��?
ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រផ� ះ� េឡើងៃនជំងឺេ�ក��ងសហរដ��េមរក
� �េពលបច��ប្បន�េនះ បុគ�ល�គេ្រចើនែដល�ន
ពិនិត្យេឃើញ��នផ� �កជំងអ
ឺ ុត�� គឺ�មនុស្ស្របសែដល្រ
�
ត�វ�ន�យ�រណ៍��ន�ររ ួមេភទ ឬ�រប៉ះ�ល់
េ�យស� ិទ�
� � ល�មួ យនឹងមនុស្ស្រប �សដៃទេទៀត។ ប៉ុែន� បុគ�ល�ក៏េ�យ មិន�បុគ�លេ�ះ្រស�ញ់េភទអ� ី ឬ
�នអត� ស��ណេភទអ� ីេឡើយ គឺ្របឈមនឹង�និភយ
័ ្របសិនេបើពួកេគ�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ទ
ិ � និង�រប៉ះ�ល់
ែស្បកនឹងែស្បកេ�យស� ិទ���ល�មួយនឹងនរ���ក់ែដល�នជំងឺអត
ុ �� េហើយែដល�នេចញេ�គស����។
េ�យ�រែត�រផ� �ះេឡើងៃនជំងេឺ នះគឺ�េរឿងថ�ីមួយ អង� �រសុខ�ព��រណៈ�ំង��ក់�តិ និង��ក់អន�រ�តិ
�នកំពុងែតេធ� ើ�រសិក�ែស� ងយល់អំពី��ន�ព ឬសកម� �ព��ែដល�ចនឹងេធ� ើឱ្យមនុស្ស�ន�រ្របឈម
នឹង�និភ័យៃន�រឆ� ងខ� ស់�ងមុន។ េយើងខ��ំនង
ឹ បន� ែចករ�ែលកព័ត�
៌ ន េ�េពលែដល�នែស� ងយល់បែន�ម
អំពីជំងឺេ�ះ។ ព័ត៌�នបែន� ម�ចរក�នេ�ក��ង េសចក� ីសេង� បែផ�ក វទ���ស�
�
៖ �រែស� ងរក និង�រចម� ងៃន
ជំងឺអុត�� របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជង
ំ ឺឆ�ង (CDC)។

5. េតើជំងឺអុត���ចព��ល�ន�៉ងដូ ចេម� ច?
េ�មិន�ន់�ន��េំ ពទ្យ ែដល�នទទួល�រអនុម័តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ពីរដ� �លចំណី��រនិងឱសថ (FDA) ស្រ�ប់
�រព��លជំងឺអុត��ចំ ែតម� ងេ�េឡើយេទ។ ប៉ុែន� ��ព
ំ ��ល្រប�ំងនឹងេមេ�គែដល�នទទួល�រអនុមត
័ ឱ្យ
េ្របើ្រ�ស់ពី FDA ស្រ�ប់�រព��លជំងឺអត
ុ តូច (smallpox) ែដល�នេ�� ះ� tecovirimat (ឬ្របេភទ TPOXX)
�ចេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ព��លអ�កែដល�នជំងឺអត
ុ ���ន។ ��្រំ បេភទ TPOXX �នផ�លជ
់ ន
ូ បុគ�លែដល�ន
ជំងឺអុត��ក្រមិតធ�ន់ធ�រ រ ួម�ំងដំេ�េ�ក��ងតំបន់ ែដល�យនឹងឈឺ�ប់��ំង ឬ�រឈឺ�ប់ ែដលមិន�ច្រគប់
្រគង�នេ�យ�រេ្របើ្រ�ស់��េំ ពទ្យែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ�ប��។ ��្រំ បេភទេនះក៏�ច
ផ�ល់ជូនបុគ�លែដលទំនងនឹង��ក់ខ� �នឈឺធ�នធ
់ � រផងែដរ (សូ មេមើលសំណួរ េតើអ�ក�ខ� ះ ែដល្របឈមនឹង�និ
ភ័យខ� ស់�ងមុនៃន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ? េ��ងេ្រ�ម)។ ែស� ងយល់បែន�មេ�េគហទំព័រ �រែណ�ំស្រ�ប់
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សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
អ� កជំងឺ ចំេ�ះ�រព��លជំងឺអុត��េ�យ��្រំ បេភទ TPOXX របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង
(CDC)។
្របសិនេបើអ�ក�នជំងឺអត
ុ �� ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កក៏�ចេចញេវជ�ប��ស្រ�ប់ទទួល��េំ ពទ្យែដលមិនែមនស្រ�ប់
ជំងឺអុត�� េហើយែដល�ចជួយ�ត់បន�យ�រឈឺ�ប់ និង�រ្រក�យពី�ររ�ស់ ឬដំេ��នផងែដរ។ ស្រ�ប់
ព័ត៌�នអំពី វ �ធី្រគប់្រគងេ�គស����របស់អ�ក សូ មចូលេ��ន់េគហទំព័រ អ� ីែដល្រត�វេធ� ើ ្របសិនេបើអ�ក��ក់
ខ� �នឈឺ របស់ CDC។

6. េតើអ�ីេ��ជំងឺអុត��ក្រមិតធ�នធ
់ �រ?
មនុស្ស�េ្រចើនែដល�នជំងអ
ឺ ុត�� �នជំងឺក្រមិត្រ�ល ប៉ុែន�ស្រ�ប់មនុស្សមួយចំនួនេផ្សងេទៀតែដល�ន
ជំងឺអុត�� �ចនឹង�នជំងឺក្រមិតធ� នធ
់ � រ។ ស����ៃនជំងអ
ឺ ុត��ក្រមិតធ� នធ
់ � រ �ចរ ួម�នដូច�៖
• កន� �លរ�ស់ ឬដំេ�េ�េលើ ឬេ�ែក្បរែភ� ក
• កន� �លរ�ស់ែដលរ �ក�ល�ល�សេពញដងខ�ន
� ឬរ ួមផ� ច
�ំ ូ ល��េ�នឹងែផ�ក�មួយេ�េលើដងខ�ន
�
• �រឈឺ�ប់េ�ក��ងចុងេ�ះេវៀនធំ (��រធំ) ឬ��រតូច (បំពង់ទឹកេ�ម) ែដលេធ� ើឱ្យ�ន�រពិ�កក��ង�រ
បត់េជើងេ�ក��ងបន� បទ
់ ឹក
• �រឈឺ�ប់េ�ក��ង�ត់ ែដលេធ� ើឱ្យពិ�កក��ង�រទទួល�ន��រ និងេភសជ�ៈ
• កន� �លរ�ស់ែដល�នេចញ�ម ឬេមើលេ�ដូច��នឆ� ងេមេ�គ
• េ�គស��ែដល�ន់ ែតធ� ន់ធ�រេ�ៗ ឬមិន�នធូ រេស្បើយេ�ះបី�កន� ងផុតេ�មួ យរយៈេហើយក៏េ�យ
សូ មែស� ងរកជំនួយែផ�កសុខ�ព��មៗ ្របសិនេបើអ�ក�នេចញេ�គស���មួយក��ងចំេ�មេ�គស���ំងេនះ
ឬ�នេ�គស��េផ្សងេទៀតែដលបង� �រ្រព�យ�រម� ដល់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�ក�នជំងឺហវុី (HIV) ែដលមិន�ន្រគប់
្រគង្រតឹម្រត�វ ឬ�នក្រមិតធ�ន់ធ�រេ�ះ សូ មេ�ជួប�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យ��មៗ េបើេ�ះបី�េ�គស����ៃនជំងឺ
អុត��របស់អ�ក�ក់បដ
ី ូ ច��នក្រមិត្រ�លក៏េ�យ។

7. េតើអ�ក�ខ� ះ ែដល្របឈមនឹង�និភយ
័ ខ�ស�
់ ងមុនៃន�រ��ក់ខ�នឈឺ
�
ធន
� ់ធរ� ?
មនុស្ស�ំង�យ�ែដលកំពុងេកើត�នជំងឺហវុី (HIV) ែដលមិន�ន្រគប់្រគង្រតឹម្រត�វ ឬ�នក្រមិតធ� នធ
់ �រ
្របឈមនឹង�និភ័យខ� សៃ់ ន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�នធ
់ � រ ្របសិនេបើពួកេគេកើតជំងឺអត
ុ ��េ�ះ។ មនុស្សេផ្សងេទៀត
ែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ ក៏្រត�វ�ន�ត់ទុក�្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ៃន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�នធ
់ � រ ផង
ែដរ។
មនុស្ស�ំង�យ�ែដលេកើតជំងឺអត
ុ �� េហើយ�នដំេ�េ�េលើែភ� ក ក��ង�ត់ ក��ងចុងេ�ះេវៀនធំ និង/ឬេលើ
្រប�ប់េភទ �ច�ន�រឈឺ�ប់ ឬ�រេឡើងេហើមធ� ន់ធ�រ។ កែន� ង�ំងេនះ�ច��យេ���នឆ�ងេមេ�គ។ �
និភ័យៃន�រេចញ��មស��ក ក៏�ចេកើត�នផងែដរ។
�ងេនះេ�េទៀត ែផ�កេ�េលើអ�ីែដលេយើង�នដឹងអំពី�រផ� �ះេឡើងៃនជំងឺអត
ុ ���េពលកន�ងមក ្រក �មមនុស្ស
ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ�ច្របឈមនឹង�និភយ
័ ខ�ស់�ងមុនៃន�រេកើត�នជំងអ
ឺ ុត��ក្រមិតធ�ន់ធ�រ ្របសិនេបើ
ពួ កេគឆ� ងជំងឺេនះ។ ពួ កេយើងេ�មិន�ន់ដឹងេ�េឡើយេទ� �និភ័យៃន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�នធ
់ � រ របស់ពួកេគ
�ចនឹង�នដល់ក្រមិត�េ�អំឡ�ងេពលៃន�រផ� ះ� េឡើងៃនជំងឺ �េពលឥឡ�វេនះ។
• មនុស្ស�ំង�យ�ែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ (�ន្របព័ន��ព�ុទ
ំ ន់េខ�យ េ�យ�រែត�រ
ព��ល ឬជំងឺ្រប�ំខ� �ន ឬក៏�រឆ� ងេមេ�គមួយ)។
• មនុស្ស�ំង�យ�ែដល�នជំងឺ ឬ��ន�ពសុខ�ពមួ យែដលប៉ះ�ល់ដល់ែស្បកដូច�េ�គ្រតអក
(eczema) ឬ�ររ�កែស្បកេ�យ�រែត�ន្របតិកម� ឬ�រ�ស់េ�នឹង�រ�តុអ�ីមួយ (atopic
dermatitis) ឬជំងឹែស្បក�ុៃំ រ�ែដលបង� ឱ្យ�ន�រែបក្រស�និងេឡើងរ�ស់�ែផ�កៗ (psoriasis) ឬប��
ឆ� ងេមេ�គេ�ក��ងែស្បកែដលបង�ឱ្យ�នដុំអជ
ុ តូចៗែដល�គេ្រចើនេកើតេឡើងេ�ជុំ វញ�ត់
�
នង
ិ ្រចមុះ
របស់កុ�រ (impetigo) ឬ�រេឡើងមុនេលើែស្បកក្រមិតធ� នធ
់ � រ ឬេ�គ��យ (herpes) ឬក៏�ររ�កែស្បក
េផ្សងៗ។
• កុ�រ�ំង�យ �ពិេសសកុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 8 ��។
ំ
• បុគ�ល�ំង�យែដលកំពុង�នៃផ�េ�ះ ឬកំពុងបំេ�កូ នេ�យទឹកេ�ះ។
ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រផ� ះ� េឡើងៃនជំងឺ �េពលបច��ប្បន�េនះ មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជំងអ
ឺ ុត��គឺ�មនុស្ស
េពញវ�យេភទ្រប �ស េហើយនិងមិន�នត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យចូលស្រ�កព��លេ�មន�រី េពទ្យេឡើយ។ េ�ះ��៉ង�ក៏
េ�យ ករណីៃនជំងឺអុត��ក្រមិតធ� នធ
់ � រ រ ួម�ំង�រ��ប់មួយចំនួនផងែដរេ�ះ �នេកើត�នេឡើយេ�េលើ
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សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះទន់េខ�យក្រមិតធ� នធ
់ � រ។ ចំណុចេនះរម�ន�ំងអ�
ួ
កែដលកំពុង�នជំងឺ HIV
ែដលមិន�នព��ល ឬ�នក្រមិតធ�ន់ធ�រ ផងែដរ។

8. េតើខ��ំគួរែតេធ�ើអ�ីខ�ះ ្របសិនេបើខ�គ
�ំ ិត�ខ��
�ំ នជំងឺអុត��?
សូ ម�ក់ទងេ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក��មៗ ្របសិនេបើអ�ក�នេចញកន�លរ�ស់
�
ឬដំេ�ថ�ីមួយ ែដលខុស្រប្រកតីេ�
េលើែផ�ក�មួ យៃនដងខ� �នរបស់អ�ក។ �រេធ� ើែបបេនះ�ន�រៈសំ�ន់�ពិេសស ្របសិនេបើអ�ក�នប៉ះ�ល់េ�
នឹងនរ���ក់ ែដល�នជំងឺអត
ុ �� ឬ�ន�រសង្ស័យ��នផ� �កជំងឺអត
ុ ��។ ្រគបដណ�ប់កន�លរ�ស់
�
�ង
ំ អស់
ឱ្យ�នជិតល� េ�យសេម��កបំ�ក់ េ្រ�មៃដ និង/ឬបង់រុ�របួ ស េហើយនិងអនុវត� �មវ ��ន�រណ៍��េដើម្បី
�រ�រអ� កដៃទ។ ក��ងេ�ះរ ួម�នដូ ច��រេជៀស�ង�រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បក េហើយនិងទំ�ក់ទំនងផ� វ� �យ
េ�យស� ិទ�
� � ល �មួ យនឹងនរ���ក់ រហូ តដល់េពលែដលអ� កទទួល�រពិនត
ិ ្យេ�យ្រគ�េពទ្យ�នច�ស់�ស់
េហើយេ�ះ។ ្រត�វ្រ�កដ��ន�ក់�៉ស់ េ�េពលអ� កេ�ជួប�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យ។
សូ មទូរស័ព�េ��ន់ មជ្ឈមណ�លផ�ល់ព័ត�
៌ នរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health Call Center)
�មរយៈេលខ 1-833-540-0473 (ែដល�នេបើកបេ្រមើ�រជូន�េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8:30
យប់) ្របសិនេបើអ�កមិន�ន្រគ�េពទ្យ្រប�ំខ� �ន ឬ����ប់រងសុខ�ពេទ។ ្របសិនេបើអ�កេកើត�នកន� �លរ�ស់
អ� កក៏�ចទទួល�នេស�កម� េផ្សងៗេ� គ� ីនិកែផ�កសុខ�ពផ� វ� េភទរបស់សុខ�ព��រណៈផងែដរ (សូ មេមើល
�លវ ��គ េ�ទីេនះ)។
រហូ តដល់េពលែដលអ�កដឹង� អ� កមិន�នជំងអ
ឺ ុត��េទេ�ះ សូ មអនុវត� �មវ�ន�រណ៍
�
េដើម្បី�ត់បន�យ�និ
ភ័យៃន�រចម� ងេមេ�គ េ�យ�រេ�ឱ្យ�ន��យពីអ�កដៃទ។ សូ មេមើលេគហទំព័រ េសចក�ែី ណ�ំអំពី�រ�ក់
ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់បគ
ុ � លែដល�នជំងឺអត
ុ ��។

9. េតើអ�ក�ចេធ�ើេតស� រកេមេ�គអុត���ន េ�យវ �ធី�ខ�ះ?
្របសិនេបើអ�ក�នកន� �លរ�ស់ែដល្របែហល��ចនឹងបង�េឡើងេ�យ�រជំងឺអុត��េ�ះ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កនឹង
េធ� ើ�រពិនិត្យជូនអ� ក។ េ�យែផ�កេ�េលើ�រ�យតៃម� ពួ កេគ�ចនឹងយកសំឡីត�រមកផ�ិតេ�េលើកន� �លរ�ស់
របស់អ�ក ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ។ ប��ប់មកពួ កេគនឹងប���នសំឡត
ី �រ�ំងេ�ះេ��ន់មន� ីរពិេ�ធន៍
មួ យ េហើយលទ�ផលេតស� គួ រែតនឹងផ�លជ
់ ូនអ� កក��ងរយៈេពលប៉ុ��នៃថ�េ្រ�យមក។ ស្រ�ប់េពលេនះ េ�មិន�ន់
�ន្របេភទេតស� ែដល�ចេធ�េើ �យខ�នឯង
�
ឬែដល�ចេធ� ើេ��មផ�ះ�ន ស្រ�ប់ពិនិត្យរកេមេ�គអុត��េ�
េឡើយេទ។
រហូ តដល់េពលែដលអ�កដឹង�អ� កមិន�នជំងអ
ឺ ុត�� �រអនុវត�ន៍�ម េសចក�ែី ណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់ខ�នឱ្យ
�
េ�
�ច់េ�យែឡក�ក់ទងនឹងជំងឺអត
ុ �� �ន�រៈសំ�ន់�ស់។

10. េតើខ��ំគួរែតេធ�ើអ�ីខ�ះ ្របសិនេបើខ��
�ំ នពិនិត្យេឃើញ��នផ� �កជំងអ
ឺ ុត��?
្របសិនេបើអ�ក�នពិនត
ិ ្យេឃើញ��នផ� ក
� ជំងឺអត
ុ �� អ� កគួ រែត�ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េដើម្បី�រ�រអ�ក
ដៃទ។ សូ មអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំអំពី�រ�ក់ខ�នឱ្យ
�
េ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់បគ
ុ � លែដល�នជំងឺអត
ុ ��
ែដល�នផ�ល់ជូន�េ្រចើន�� េ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។
សូ ម�ក់ទងេ�ៃដគូ រមេភទ�ំង�យរបស់
ួ
អ�ក និងបុគ�ល���ក់ ែដលអ� ក�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ���ំង�
មួ យ ្រពម�ំងអ� កែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ�យស� ទ
ិ ���ល និង/ឬអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងរយៈេពលយូ រ�មួ យ
គិត�ប់�ំងពី�រ�ប់េផ�ើមេលចេឡើងៃនេ�គស����របស់អ�ក។ សូ មេធ� ើែបបេនះ ឱ្យ�ន�ន់ ែត�ប់�ម
ែដល�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បីឱ្យពួកេគ�ចពិ�រ�ទទួល �ក់��ប
ំ ��រ (្របសិនេបើពួកេគមិន�ន់េកើតជំងឺអុត
�� ឬក៏មិន�ន់�នទទួល�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់ជំងអ
ឺ ុត��េទេ�ះ)។ �រទទួល�ក់��ប
ំ ��រេ្រ�យ�រប៉ះ�ល់
េ�នឹងេមេ�គ �ចទប់��ត់�រេកើត�នជំងឺអត
ុ �� ឬក៏េធ� ើឱ្យជំងេឺ �ះ�នក្រមិត្រ�ល�ងមុន។ ពួ កេគក៏
�ចនឹង�ម�នរកេមើលេ�គស����ៃនជំងឺអុត��ផងែដរ។
សូ មទទួលទូរស័ព�ពី�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health) (្របសិនេបើ�ន�រ�ក់ទងេ�)។ ពួ កេគនឹង
�ក់ទងេ�អ� កេដើម្បី�កសួ រអំពីសកម� �ពេផ្សងៗរបស់អ�កមុន និងេ្រ�យេពលែដលអ� កេកើត�នេ�គស��
��។ �រ�កសួ រេនះគឺេដើម្បីែស� ងរកេមើល�េតើអ�ក�ចនឹង�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គអុត��េ�យ វ �ធី�
និងេដើម្បីជួយកំណត់អត�ស��ណបុគ�ល�ំង�យេផ្សងេទៀតែដល�ចនឹង�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ ផងែដរ។
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ជំងឺអុត��

សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
11. េតើខ��ំ�ច�ត់បន�យក្រមិត�និភយ
័ ៃន�រឆ� ងជំងអ
ឺ ុត��របស់ខ��
�ំ ន�៉ងដូច
េម� ច?
�នវ �ធី�េ្រចើនេដើម្បី�ត់បន�យ�និភយ
័ ៃនជំងអ
ឺ ុត���ន៖
• ទទួល�ក់��ប
ំ ��រ ្របសិនេបើអ�ក�នសិទ�ិ (សូ មេមើលសំណួរ�ងេ្រ�ម)
• េជៀស�ងទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ���ំង និង�រប៉ះ�ល់េ�យស� ទ
ិ ���ល�មួ យនឹងនរ���ក់ ែដល�នេ�គ
ស����ៃនជំងឺអុត�� �ពិេសស៖
o �រ ួមេភទ�ម�ត់ �ម��រធំ និង�ម��រ�ស ឬ�រប៉ះ�ល់�មួ យនឹង្រប�ប់េភទ ឬ��រធំ
o �រឱប �រឱបេ�យ��ក់ថម
� (cuddling) �រ�៉ស� និង/ឬ�រេថើប
o �រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បក �មួ យនឹងកន� �លរ�ស់េ�េលើដងខ� �នរបស់ពួកេគ
o �រេ្របើ្រ�ស់កែន្សងជូតខ� �ន សេម� �កបំ�ក់ ក្រ�លពូ កឬេ្រ�មេខ�យ
ើ ភួ យ ឬក៏វត� ន
� ិងស��រៈ
ដៃទេទៀតរ ួម�� (ឧ. ្រ�សដុសេធ� ញ ែពងទឹក ្រប�ប់្រប�ផ�ះ�យ និង្រប�ប់្រប�េលងេពលរម
ួ
េភទ [sex toys]) ែដលមិន�ន់�នេ�កគក់ស��ត ឬ�ងស��តរ ួច។
• �ងស��តៃដ ឬ្រប�ប់្រប�ស្រ�ប់�ស់ចណ
ំ ង់ចំណូលចិត� (fetish gear) ឬ្រប�ប់្រប�េលងេពលរ ួម
េភទ និង�ច់្រក�ត់�មួ យ (ដូ ច�ក្រ�លពូ កឬេ្រ�មេខ� ើយ កែន្សងជូតខ�ន
� ឬក៏សេម� �កបំ�ក់)
របស់អ�ក េ្រ�យេពលរ ួមេភទរ ួច។
• �ក់ឧបករណ៍�រ�រឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ (ដូ ច��៉ស់ េ្រ�មៃដ និង�វែវង�រ�រ) ្របសិនេបើអ�កមិន�ច
េជៀស�ងពីទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួយនឹងនរ���ក់ ែដល�នេ�គស����ៃនជំងឺអុត���នេទ
េ�ះ។
• និ�យ�មួ យៃដគូ រ ួមេភទរបស់អ�ក (មួ យ ឬេ្រចើន) អំពីជំងឺថៗ
�ី �មួយ និងដំេ� ឬកន� �លរ�ស់ែដល
េកើត�នថ�ី ឬែដលខុស្រប្រកតី រ ួម�ំងេ�េលើ្រប�ប់េភទ ឬ��រធំផងែដរ។
• េ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ។ �រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យែតមួយមុខ ក៏មិនទំនង�្រគប់្រ�ន់េទក��ង�រ
ទប់��ត់�រឆ� ងជំងឺអុត��។ ប៉ុែន� �រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ្របែហល��ចនឹង�ត់បន�យ�និភយ
័
�នផងែដរ េហើយក៏ ែថម�ំង�ចនឹងជួយទប់��ត់�រេឡើងដំេ�េ�តំបន់ ែដល�យនឹងឈឺ�ប់��ំង
ដូ ច���រធំ �ត់ ឬ្រប�ប់េភទេទៀតផង។
• �ត់បន� យចំនួនៃដគូរ ួមេភទ។
• េជៀស�ងសកម� �ពែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស�
់ ងមុន ដូ ច��ររ ួមេភទ�មួ យអ� កែដលមិន��ល់
មុខ (anonymous sex) និង�ររ ួមេភទ�មួ យមនុស្សេ្រចើន�ក់ក��ងេពលែតមួ យ (sex parties) ផងែដរ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូលេ��ន់េគហទំព័រ �ររ ួមេភទ និង�រ្របមូ ផ��
�ំ � ស្រ�ប់សកម� �ពសង�មែដល
�នសុវត� ិ�ព�ងមុន េហើយនិងជំងឺអត
ុ �� របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឆ
ឺ � ង (CDC)។

12. េតើ�ន��ំប��រស្រ�ប់ជំងអ
ឺ ុត�� ែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ �ន��ប
ំ ��រមួ យ្របេភទេ�� JYNNEOS �នទទួល�រអនុម័តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី
��រនិងឱសថ (FDA) ស្រ�ប់ទប់��ត់�រឆ� ងជំងឺអត
ុ ��ចំេ�ះមនុស្ស�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំ
េឡើងេ�។ ��ប
ំ ��រ្របេភទេនះក៏�នផ�លជ
់ ូនឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�ករណី �រទទួលសិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�
ប��ន់ (EUA) ពី FDA ស្រ�ប់បុគ�ល�ំង�យែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំផងែដរ។ ��ប
ំ ��រេនះ�ក់ជន
ូ �
ចំនួនពីរដូ ស។ �រ�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ JYNNEOS ្រត�វ�ររយៈេពល 14 ៃថ� េ្រ�យពី�រ�ក់ដូសទីពីរ េដើម្បីទទួល
�ន�រេឆ� ើយតប�ព�ុំែដលល� បំផុតេ�នឹង��ប
ំ ��រ។ ប៉ុែន� េបើេ�ះបី��នទទួល�ក់��ប
ំ ��រេ�ះែតចំនួន
មួ យដូ ស ក៏�ចជួយផ�ល់្របព័ន��រ�រ�នខ� ះផងែដរ។ គួ រកត់ស��ល់�សំ�ន់ផងែដរ� មិន���ប
ំ ��រចំនួន
មួ យដូ ស ឬពីរដូ ស�ច�ន្របសិទ�ិ�ព 100% ក��ង�រទប់��ត់�រឆ� ងជំងេឺ �ះេទ។ �របន� អនុវត��មវ�ន
�
�រណ៍េផ្សងៗ េដើម្បី�ត់បន�យ�និភយ
័ របស់អ�ក េ�ែត�ន�រៈសំ�ន់។
្របសិនេបើ�ន�រផ�លជ
់ ូន��ប
ំ ��រ មុនេពលបុគ�ល��ក់�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គអុត�� ��ប
ំ ��រេ�ះ�ច
ជួយ�រ�រពួ កេគពី�រឆ� ងជំងអ
ឺ ុត���ន។
្របសិនេបើ�ន�រផ�លជ
់ ូន��ប
ំ ��រេ�ះ េ្រ�យពី�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គអុត�� ��ប
ំ ��រេ�ះ�ចជួយទប់
��ត់ពួកេគពី�រេកើតជំងឺអុត�� ឬេធ� ើឱ្យជំងឺេ�ះ�នក្រមិត្រ�ល�ងមុន។ គួ រែត�ន�រផ�ល់ជន
ូ ��ប
ំ ��រ
េ�ះក��ងអំឡ�ងេពល 14 ៃថ�ៃន�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ (�ពិេសសេ�អំឡ�ងេពល 4 ៃថ�ដំបូង)។

្របសិនេបើនរ���ក់�នផ� �កជំងឺអុត�� រួចេ្រសចេហើយេ�ះ មិន�ន�រែណ�ំឱ្យ�ក់��ប
ំ ��រេទ។ ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន� មអំពី��ប
ំ ��រ សូ មេមើលេគហទំព័រ សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់អំពី��ប
ំ ��រជំងអ
ឺ ុត��។
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ជំងឺអុត��

សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
13. េតើអ�ក�ខ� ះ �នសិទ�ិ�ចទទួល�ក់��ំប��រជំងឺអុត���ន?
�េពលឥឡ
� វេនះ ��ំប��រ�នផ�ល់ជូនដល់៖
 បុរស ឬបុគ�លែដល�ន��ស់ប� �រេភទខុសពីេដើមកំេណើត (transgender) ���ក់ ែដលរ ួមេភទ�មួ យនឹងបុរស
ឬបុគ�លែដល�ន��ស់ប�រ� េភទខុសពីេដើមកំេណើតេផ្សងៗេទៀត
 បុគ�ល�ំង�យែដល�នេភទ�ក៏េ�យ ឬ្រស�ញ់េភទ�ក៏េ�យ េហើយែដលចូលរមក
ួ � � ង�ររមេភទ�
ួ
លក� ណៈជំនួញ និង/ឬ�លក� ណៈេ�ះដូ រ (ឧ. �ររ ួមេភទេដើម្បីទទួល�ន្រ�ក់ ទីជ្រមក ម� �ប��រ ឬក៏របស់
របរឬត្រម�វ�រេផ្សងេទៀត) ឬក៏រ ួមេភទែដល�ប់�ក់ព័ន��មួ យនឹង្រពឹត�ិ�រណ៍��រណៈធំមួយ
 បុគ�ល�ំង�យ�ែដលកំពុងេកើត�នេមេ�គហុីវ (HIV) �ពិេសសអ� ក�នជំងឺ HIV ែដលមិន�ន្រគប់
្រគង្រតឹម្រត�វ ឬ�នក្រមិតធ�ន់ធ�រ
 បុគ�ល�ំង�យ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បក ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស� ិទ���ល �មួ យនឹងបុគ�ល
��ក់ ែដល�ន�រសង្ស័យ��នជំងអ
ឺ ុត�� ឬ�នប��ក់�៉ងច�ស់�ស់��នជំងេឺ នះ រ ួម�ំងបុគ�ល
�ំង�យ�ែដលមិន�ន់�នប��ក់�៉ងច�ស់�ស់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health)
ផងែដរ
 ៃដគូ រ ួមេភទរបស់បគ
ុ � ល�ំង�យេ�ក��ង្រកមេផ្សងៗ�មួ
�
យ�ងេលើ
 បុគ�ល�ំង�យ�ែដលរ�ពឹងទុក�នឹងស� ិតេ�ក��ង្រក �មេផ្សងៗ�មួ យ�ងេលើ។
�រ�នសិទ�ិ�ចទទួល�ក់��ប
ំ ��រ �ចនឹងព្រងីកេ�ដល់្រក �មេផ្សងេទៀត �េពលអ�គត – ស្រ�ប់
ព័ត៌�នថ�ីបំផុត សូ មេមើលេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។

14. េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ក់��ំប��រ�ន�៉ងដូចេម�ច?
្របសិនេបើអ�កស� ិតេ�ក��ង្រក �មមួ យក��ងចំេ�ម្រកម�ំ
�
ង�យែដល�នសិទ�ិទទួល�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់ជង
ំ ឺអត
ុ
��េ�ះ សូ មេ��ន់ ទី�ំង�ក់��ប
ំ ��ររបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ មួ យ ឬក៏ចូលេ��ន់េគហទំព័រ
Myturn.ca.gov េដើម្បីែស� ងរកទី�ំងមួយែដលេ�ជិតអ� ក។ េ�េពលែដលអ�កេ��ន់ទី�ំងេ�ះ សូ មេ្រត�មខ� �ន
ឱ្យ�នរ ួច�ល់ក��ង�រអះ�ង� អ� ក�ន្រសប�មល័ក�ខ័ណ�ៃន�រ�នសិទ�ិ�ចទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺអុត��
�ន។
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm េដើម្បីែស� ងយល់�េតើអ�ក�នសិទ�ិទទួល
�ក់��ប
ំ ��រ ឬេទ។
ំ ��រ
សូ មេមើល សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់អំពី��ប
ំ ��រជំងអ
ឺ ុត�� ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រ�ក់��ប
្របេភទ JYNNEOS។

15. េតើខ��ំគួរែតេធ�ើអ�ីខ�ះ ្របសិនេបើខ��
�ំ នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គអុត��?
�ម�នសុខ�ពរបស់អ�ក ។ បុគ�ល�ំង�យ�ែដលេកើត�នជំងឺអុត�� �ធម� � �នេលចេឡើងនូ វេ�គ
ស����េ�ចេ��ះេពលពី 7 េ� 14 ៃថ� (េហើយ�ច�នដល់ 21 ៃថ�) ប��ប់ពី�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ។
អ� ក�ចបន� េធ� ើសកម��ព�មទ��ប់្រប�ំៃថ�របស់អ�ក�ន ដ�ប�អ� កមិន�នេចញេ�គស��េទេ�ះ។
សូ មេ្រត�មខ� �នឱ្យ�នរច�ល់
ួ
ក��ង�រ �ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ ្របសិនេបើអ�កេកើត�នេ�គ
ស����ៃនជំងឺអុត��។
ទទួ ល�ក់��ំប��រ ្របសិនេបើអ�កមិន�ន់�នប�� ប់�រ�ក់ល�
ំ ប់ដប
ំ ូ ងៃន��ប
ំ ��រជំងឺអត
ុ �� ែដល�ន
ចំនួនពីរដូ សេទេ�ះ។ �រទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺអត
ុ ��ចំនួនមួយដូ ស ក��ងអំឡ�ងេពល 4 ៃថ�េ្រ�យពី�រប៉ះ�ល់
េ�នឹងេមេ�គ �ចជួយទប់��ត់អ�កពី�រឆ� ងជំងេឺ នះ។ �រទទួល�ក់��ប
ំ ��រក��ងអំឡ�ងេពល 4 េ� 14 ៃថ�
េ្រ�យពី�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ �ចជួយេធ�ឱ
ើ ្យ�រឆ� ងជំងរឺ បស់អ�ក�នក្រមិត្រ�ល�ងមុន។ សូ មែស� ង
យល់បែន� មេ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។
សូមទទួ លទូ រស័ព�ពី�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health)។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�ន��ល់��បុគ�ល
ែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួយនឹងអ� កែដល�នជំងអ
ឺ ុត��េ�ះ Public Health �ចនឹង�ក់ទងេ�អ�ក
េដើម្បី�ម�នេមើល�អ� ក�ន��រៈ�៉ង�ែដរ េហើយនិងផ�ល�
់ �ប
ំ ��រ ្របសិនេបើសម្រសប។
ពិនិត ្យេមើលេ�េលើ េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល�ំង�យែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គអុត�� ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន� ម។
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សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
16. េតើអ�កែដល�នេមេ�គហុីវ (HIV) �ចេធ�ើអ�ី�នខ�ះ េដើម្បី�រ�រខ�នពួ
� កេគពីជង
ំ ឺ
អុត��?
អ� កែដលកំពុងេកើត�នេមេ�គហុវី (HIV) គួ រែតអនុវត� �មេសចក�ែី ណ�ំេផ្សងៗដូច��េ�នឹងមនុស្សដៃទេទៀត
ផងែដរ េដើម្បី�រ�រខ�នពួ
� កេគពី�រឆ�ងជំងឺអុត��។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ មនុស្សែដល�នេមេ�គ HIV គួ រ
ែតអនុវត� �មជំ�នបែន� មេទៀត។ �រេធ� ើែបបេនះគឺពីេ្រ�ះែត�នភ័ស���ង�ន់ ែតេ្រចើនេ�ៗែដល� ជំងឺអុត
���ចេកើត�នក��ងក្រមិត�ន់ ែតធ� ន់ធ�រេ�េលើអ�កែដលកំពុងេកើត�នេមេ�គ HIV េហើយែដល�នចំនួន
េ�សិ� CD4 �ប (េ�សិ�តិច�ងចំនួន 350 ក��ងមួ យមីលីល្រី ត [<350 cells/ml]) ឬក៏�នចំនួនេមេ�គក��ង
ខ� �នែដលមិន�នប���ប (unsuppressed viral load)។
េតើអ�ក�ចេធ� ើអ�ី�នខ� ះ េដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក?
• ទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺអុត��។ ��ប
ំ ��រេនះគឺ�នសុវត��
ិ ព និង�ចផ�លជ
់ ូន�នេ�យ�រ�ក់េ�
ចេ��ះ្រស�ប់ ែស្បក (intradermally) ឬ�រ�ក់េ�េ្រ�ម្រស�ប់ ែស្បក (subcutaneously) ក៏�ន។
• េជៀស�ង�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យនឹងកន�លរ�ស់
�
ឬ�រ�តុ�វេផ្សងៗែដល�នបេ�� ញមកេ្រ�
របស់អ�កែដល�នជំងឺអត
ុ ��។ សូ មេមើលសំណួរ េតើខ��ំ�ច�ត់បន� យក្រមិត�និភ័យៃន�រឆ�ងជំងឺអត
ុ
•

��របស់ខ��ំ�ន�៉ងដូ ចេម� ច?

្រត�វ្រ�កដ�អ� ក្រគប់្រគង�រឆ�ងេមេ�គ HIV របស់អ�កឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។ �រទទួលេ្របើ្រ�ស់ ��្រំ ប�ំង
នឹងេមេ�គហុីវ (antiretroviral therapy/ART) របស់អ�កឱ្យ�នេទៀង�ត់�ម�រែណ�ំ គឺ��រសំ�ន់។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរក្រគ�េពទ្យជំ�ញែផ�កជំងឺ HIV ឬក��ង�រេធ� ើ�រ�ត់ជួបេ�ះ
បុគ�លិករបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health) �ចជួយដល់អ�ក�នេ�យចូ លេ��ន់
េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/dhsp/RapidART.htm ឬក៏ទូរស័ព�េ��ន់េលខ 1-833-351-2298។

េតើអ�កគួ រែតេធ� ដ
ើ ូ ចេម� ច ្របសិនេបើអ�កគិត�អ� ក�ចនឹង�នជំងអ
ឺ ុត��?
• ្របសិនេបើអ�កេកើត�នកន�លរ�ស់
�
ឬដំេ�ថ�ីៗ ែដលអ�កគិត��ច�ជំងឺអុត��េ�ះ សូ មេ�ជួប
�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យ��មៗ។ សូ ម្រ�ប់ដល់ពួកេគ�អ�ក�នជំងឺ HIV។
• ្របសិនេបើ្រ គ�េពទ្យរបស់អ�កសង្ស័យ��ជំងអ
ឺ ុត��ែមន ពួ កេគ�ចនឹងឱ្យអ�ក�ប់េផ�ម
ើ ទទួល�� ំ
ព��ល្រប�ំងនឹងេមេ�គ (antiviral treatment) ស្រ�ប់ជំងអ
ឺ ុត�� (��្រំ បេភទ TPOXX) ��មៗ
�ពិេសស្របសិនេបើអ�ក�នជំងឺ HIV ែដលមិន�ន្រគប់្រគង្រតឹម្រត�វ ឬ�នក្រមិតធ� នធ
់ � រ។
្របសិនេបើជំងឺ HIV របស់អ�ក�ន�រ្រគប់្រគង្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន� អ�កេកើត�នដំេ�េ�េលើែភ� ក ក��ង
�ត់ ក��ងចុងេ�ះេវៀនធំ ឬេ�េលើលិង�េ�ះ ពួ កេគ�ចនឹងែណ�ំឱ្យ�ប់េផ�ើមទទួល��្រំ បេភទ
TPOXX េដើម្បី�ត់បន� យក្រមិត�និភ័យៃន�រឈឺ�ប់ �រឆ� ងេមេ�គ (េ�ក��ងដំេ��ំងេ�ះ)
និង�រេចញ��មស��ក ផងែដរ។
• ្របសិនេបើ�នអ� កទទួល�នេវជ�ប��ឱ្យេ្របើ្រ �ស់��្រំ បេភទ TPOXX �រទទួល��្រំ បេភទេនះេ��ម�រ
ែណ�ំ គឺ��រសំ�ន់។
• ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មសូ មេមើលសំណួរ េតើខ�គ
� ំ ួ រែតេធ� ើអខ
� ី � ះ ្របសិនេបើខ�គ
� ំ ិត�ខ��ំ�នជំងឺអុត��?
៌ នបែន�មអំពីជំងឹ
សូ មចូ លេ��ន់ចំណុច ព័ត៌�នថ�ីៗអំពីជង
ំ ឺអុត�� េ�េលើេគហទំព័រ HIV.gov ស្រ�ប់ព័ត�
អុត�� និងជំងឺ HIV។

17. េតើកុ�រ�ចឆ� ងជំងអ
ឺ ុត���ន ែដរឬេទ?
�ស/�ទ។ បុគ�ល���ក់ក៏�ចឆ�ងជំងអ
ឺ ុត���នែដរ ្របសិនេបើពួកេគ�ន�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ទ
ិ � ្រពម
�ំង�រប៉ះ�ល់��ល់ខ� �ន ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស� ទ
ិ ���ល�មួ យនឹងនរ���ក់ ែដល�នជំងឺអុត��។ �និភ័យៃន
�រឆ� ងជំងឺអុត��េ��ន់ក�
ុ រ េ�ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រផ� ះ� េឡើងៃនជំង�
ឺ េពលបច��ប្បន�េនះ �នក្រមិត�ប
�ស់។ ខណៈេពលែដលករណីឆ�ងេមេ�គ�ំង�យចំេ�ះកុ�រ �នេកើត�នេឡើងេ�ក��ងសហរដ��េមរ �កែមន
ប៉ុែន� ករណី�ង
ំ េ�ះក្រមនឹងេកើត�ន�ស់់។
កុ�រតូ ចៗ្របឈមនឹង�និភ័យខ� សៃ់ ន�រឆ�ងជំងឺអុត�� ្របសិនេបើពួកេគរស់េ��មួ យនឹងនរ���ក់ ែដល
�នជំងឺអុត�� �ពិេសស ្របសិនេបើ�ន�រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បកក��ងលក�ណៈ�មួ យ�មួយនឹងអ� កផ� �កជំងឺ
េនះ។ ្របសិនេបើអ�ក�នជំងឺអុត�� ឬ�ន�រសង្ស័យ�ខ�ន�នជំ
�
ងឺអត
ុ ��េ�ះ សូ មអនុវត� �មវ ��ន�រណ៏
�� េដើម្បី�រ�រមនុស្ស�ល់��េ�ក��ងផ�ះរបស់អ�ក។ សូ មពិនិត្យេមើល េសចក�ែី ណ�ំអំពី�រ�ក់ខ�នឱ្យេ��ច់
�
េ�យែឡកស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺអត
ុ ��។
Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/Monkeypox
11/2/22 Monkeypox – FAQs (Cambodian)

ជំងឺអុត��

សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQs)
មនុស្សេពញវ�យែដល�នទំ�ក់ទំនងផ� វ� �យេ�យស� ិទ���ល ឬែដលសកម�ែផ�កផ� �វេភទ�មួ យនឹងអ�កដៃទ ក៏
�ច្របឈមនឹង�និភយ
័ ខ� ស�
់ ងមុនៃន�រឆ� ងជំងឺអត
ុ ��ផងែដរ។ ចំណុចេនះគឺ��រពិត�ពិេសស ្របសិន
េបើពួកេគគឺ�មនុស្សេភទ្រប �សែដលរ ួមេភទ�មួ យនឹងមនុស្សេភទ្រប �សដៃទេទៀត។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន�ម សូ ម
េមើលេគហទំព័រ �ររ ួមេភទ និង�រ្របមូ ផ��
�ំ � ស្រ�ប់សកម� �ពសង�មែដល�នសុវត��
ិ ព�ងមុន េហើយនិងជំងឺ
អុត�� របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជង
ំ ឺឆ�ង (CDC)។

18. េតើផលិតផល�ងស��ត្របេភទ�ខ�ះ ែដល�ច្រប�ំងនឹងេមេ�គអុត���ន?
ទី��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) ៃនសហរដ��េមរក
� �ន��ងផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�រ
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងេមេ�គអុត��។ ��ងេ�ះរ ួម�ន�ំងផលិតផលេពញនិយមេផ្សងៗ ែដល�ង
�ជីវកម� និងបុគ�ល��ល់ខ�ន�េ្រចើ
�
ន �ន��ប់េ្របើ្រ�ស់រ ួចផងែដរ។ ��ងេនះ�ចរក�នេ�េលើ េគហទំព័រ
របស់ EPA។ េគហទំព័រេនះ�ន ែផ�កែស� ងរកមួយ ស្រ�ប់រកេមើលផលិតផលស��ប់េមេ�គ�មចំណុចេផ្សងៗ ដូ ច
�េ�� ះផលិតផល រយៈេពលែដលផលិតផល្រត�វស� ិតេ�េលើៃផ� និង្របេភទៃផ��េដើម។
•
•

•
•

ពិនិត្យេមើល�ផលិតផលេ�ះ�ន�រចុះេ�ក��ងប�� ីរបស់ EPA ឬេទ។
�ន�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ ្រត�វ្រ�កដ�េ�ះ�ផលិតផលែដល្រតឹម្រត�វស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់
េ�េលើៃផ�របស់អ�ក។
�ងស��តៃផ��មុន �មួ យនឹង�ប៊ូនង
ិ ទឹក ្របសិនេបើ�រែណ�ំៃនផលិតផលេ�ះ�នប��ក់�ឱ្យ
េធ� �
ើ រ�ងស��ត�មុន ឬ្របសិនេបើៃផ�េ�ះេមើលេឃើញច�ស់�កខ� ក់។ ធូ លីដី�ច��ំងមិនឱ្យផលិត
ផលស��ប់េមេ�គេ�ះ ដំេណើរ�រ�ន្រតឹម្រត�វ។
អនុវត� �ម�រែណ�ំៃន�រ ្រត�វឱ្យផលិតផលស� ត
ិ េ�េលើៃផ�។ ៃផ�េ�ះគួ រែតទុកឱ្យេ�េសើមេ��មរយៈ
េពលែដល�នប��ក់េ�ះេលើផលិតផល េដើម្បី���ផលិតផល�ន្របសិទ�ិ�ព។ សូ ម�ញ់ ឬ�ប
ផលិតផលម� ងេទៀត ្របសិនេបើ�ំ�ច់។

�ចេ្របើ្រ�ស់�ប៊ូេ�កគក់សេម� �កបំ�ក់ធ
់ ម���ន ស្រ�ប់េ�កគក់ស��តសេម� �កបំ�ក់ ឬក្រ�ល្រក
�ត់�� (ឧ. ក្រ�លពូ កឬេ្រ�មេខ� ើយ និងកែន្សងជូតខ� �ន) ែដល�នេ្របើ្រ�ស់រ ួចេ�យបុគ�លែដល�នជំងឺ
អុត��។
�ច�ក់�ងស��ត�ន និងឧបករណ៍ប រេ�គ��រែដល្រប�ក់
�
េ�ក��ង�៉សុីន�ង�ន�ន �មួ យនឹង
�ប៊ូ�ង�ននិងទឹកេ�� ឬ�ងស��តេ�យៃដ�មួ យនឹងទឹកេ��និង�ប៊ូ�ង�ន។
សូ មេមើលចំណុច �រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គេ��មផ�ះ កែន� ងេធ��
ើ រ និងទី�ំងេផ្សងេទៀតេ�ក��ងសហ
គមន៍របស់អ�ក របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជង
ំ ឺឆ�ង (CDC) ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម និងគន� ឺះស្រ�ប់
�រ�ងស��ត ក��ងអំឡ�ងេពល និងេ្រ�យេពល�ន�រឆ� ងជំងឺអត
ុ ��។

19. េតើខ��ំ�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន�ម�ន េ�ទី�ខ�ះ?
�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�នធី Los Angeles
ph.lacounty.gov/monkeypox
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC)
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនរដ� California
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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