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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

 
1. េតើអ� ីេ��ជំងឺអុត�� ? 
 

ជំងឺអុត�� គឺ�្របេភទជងំឺឆ�ងមួយែដលបង�េឡើងេ�យេមេ�គអុត�� ។ ជំងឺអតុ�� ស� ិតេ�ក� �ង្រក �មេមេ�គដូច
�� េ�នឹងេមេ�គែដលបង�ឱ្យ�នជំងឺអតុតូច (variola) ផងែដរ។ េ�គស�� ��ៃនជងំឺអតុ��  និងជំងអឺុតតូច
គឺ�ន�ព្រសេដៀង��  ប៉ុែន�េ�គស�� ��ៃនជំងអឺុត�� គឺ�នក្រមតិ្រ�ល�ង និងក្រមនងឹ�នេ្រ�ះ�� ក់
ដល់ជីវ �ត។ ជំងឺអុត�� មិន�ក់ទងេ�នឹងជំងឺអតុ�� យ (chickenpox) េ�ះេទ។  

�ន�ររកេឃើញជំងឺអតុ�� �េលើកដំបូងេ��� ំ 1958 ក� �ងចេំ�មហ� �ង�� �េ្រចើនែដល្រត�វ�នរក�ទុកក� �ង
េ�លបំណងស្រ�ប់�រ្រ�វ្រ�វ។ �ន�រេធ� ើកំណត្់រ��ករណីជំងេឺនះេកើតេឡើងេ�េលើមនុស្ស�េលើកដំបូងគឺ
េ���  ំ1970។ �េពលកន�ងមក �ន�រេធ� ើកំណត់្រ��ជំងឺអតុ�� �នេកើតេឡើងចំេ�ះមនសុ្សេ�ក� �ង្របេទស
មួយចំនួនេ�តំបន់ក�� ល និងតបំន�់ងលិចៃនទ�ីប��ហ� ិក។ េស� ើរែត្រគប់ករណីៃនជងំឺអុត�� �ងំអស់េ�េលើ
មនុស្សេ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក �ន�រ�ក់ព័ន�េ�នឹង�រេធ� ើដេំណើរេ្រ�្របេទស េ��ន់កែន�ងែដលជងំឺេនះ
្រត�វ�នដឹង��ចេកើត�នេឡើង ឬក៏�មរយៈសត�ែដល�ន�ំយកចូលមក។ 

េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �ប់�ំងពីែខឧស� �� ំ 2022 មកេ�ះ �ន�រផ� �ះេឡើង�៉ងធៃំនជំងអឺុត�� េ��ម
្របេទស�េ្រចើន រមួ�ន�ងំសហរដ��េមរ �ក ផងែដរ។ វ �ធីចម្បងែដលមនុស្ស�ងំ�យឆ�ងេមេ�គេនះគឺ�មរយៈ
ទំ�ក់ទំនងជីតស� ិទ� ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស� ិទ��� ល �មួយនឹងមនុស្សែដល�នេ�គស��  �ពិេសសក� �ងអំឡ� ង
េពលរមួេភទ។ ខណៈេពលែដលបគុ�លមួយចនួំន�ច�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ បុគ�ល�គេ្រចើនមនិ្រត�វ�រ �រស្រ�ក
ព��លេ�មន� ីរេពទ្យេ�ះេទ េហើយ�ប់េផ�ើម�សះេស្បើយក� �ងរយៈេពល 2 េ� 4 ស�� ហ៍។ �� បំ�� រ និង�� ពំ��ល
្រប�ំងនឹងេមេ�គ (antiviral treatment) ក៏�នផ�ល់់ជនូស្រ�ប់ជងំឺអុត��  ផងែដរ។  

សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប ់(FAQs) �ងំ�យ�ងេ្រ�មេនះ គឹ�កទ់ងេ�នងឹ�រផ� �ះេឡើងៃនជំងអឺុត�� េ�
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�នងឹ 
េមេ�គេ�ះ។ 

េ�គស�� ែដលេកើតេឡើងទូេ�បផំុត គឺកន� �លរ�ស់ែដល�ចនងឹ៖  
• េមើលេ�ដូច�េឡើងដុំពក មុន (េលើែស្បក) ពងែបក ឬ�នេឡើង្រកមរ។ កន� �លរ�ស់េនះនឹង្រត�វឆ�ង�ត់

�េ្រចើនដំ�ក់�ល មុនេពល�ប់េផ�ើម�សះេស្បើយ។ �ធម�� កន� �លរ�ស�់នពណ៌្រកហម និង�ន
�ង�ដុំអុជ�បេស� ើ េ�េពល�ប់េផ�ើមេលចេចញដបូំង េហើយប�� ប់មក�� យេ��ដុំពក។ ដុំពក�ងំ
េ�ះ�ចនឹង�� យេ���ន�រ�តុ�វេ��ងក� �ង េហើយែដលបង�េ��ខ� �ះ។ ប�� ប់មកដុពំក�ងំ
េ�ះេឡើងេ្រក�មពី�ងេ្រ� េហើយ�� យេ��្រកមរដំេ�។  

• េចញេ��ងេលើ ឬេ�ជិត្រប�ប់េភទ (លិង� ពង�� ស �ត់�� រ�ស និង�� រ�ស) �� រធ ំ(រន�គូទ) �ត់ 
ឬេ�តំបន់េផ្សងៗេទៀតដូច�ៃដ េជើង ្រទ�ង និងមខុ�េដើម។  

•  រ �ក�ល�លេ��សេពញដងខ� �ន ឬ�ចនឹងេឡើងេ�ែតនងឹមួយកែន�ង។ �រេឡើងកន� �លរ�ស់េ�ះ 
�ច្រ�ន់ែត�ដុំពក ឬពងែបកមួយចនួំន។ 

• �ន�រឈឺ�ប់ និង/ឬ�ររ�ស់។ មនុស្សមួយចនួំន�ន�រឈ�ឺបក់្រមិតធ�នធ់�រ �ពិេសស ្របសនិ 
េបើកន� �លរ�ស់េ�ះស� ិតេ��ងក� �ង�ត់ ឬក� �ង�� រធរំបសពួ់កេគ។ 

មនុស្សមួយចំនួនក៏�ចនឹងេចញេ�គស�� ែដលដូច�� េ�នឹងជងំឺ្រគ �ន�� �យធំ (flu) បែន�មពីេលើកន� �លរ�ស់
េនះ ផងែដរ។ េ�គស�� �ងំេនះ�ចនឹងេលចេឡើងក� �ងចេ�� ះេពលពី 1 េ� 4 ៃថ� មុនេពលកន� �លរ�ស�់ប់េផ�ើម 
ឬប�� ប់ពីកន� �លរ�ស�់ន�បេ់ផ�ើមេហើយ។ េ�គស�� �ងំេ�ះរមួ�នដូច� ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� េហើមកូន
កណ� � រ អស់ក�� ំង ឈឺ�ច់ដុំ និងឈឺក�ល ផងែដរ។ 

មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជងំឺអតុ��  �ប់េផ�ើម�សះេស្បើយេឡើងវ �ញក� �ងរយៈេពល 2 េ� 4 ស�� ហ៍។ 

េដើម្បីេមើលរបូ�ពេផ្សងៗៃនកន� �លរ�ស់�កទ់ងេ�នងឹជងំឺអតុ��  សូមចូលេ��ន់ឯក�រសំណួរែដល�នសួរ
�ញឹក�ប់�ងំេនះ េ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។  
 
3. េតើជំងឺអុត�� រ �ក�ល�ល�ម វ �ធ�ីខ�ះ? 
 

 វ �ធីចម្បងែដលជងំឺអតុ�� រ �ក�ល�លគឺ�មរយៈទំ�ក់ទំនងជីតស�ទិ� ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស� ិទ��� ល �មួយនងឹ

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/about.htm
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

មនុស្សែដល�នេ�គស��  �ពិេសសក� �ងអឡំ� ងេពលរមួេភទ។ 

ជំងឺអុត�� �ចរ �ក�ល�ល�ន �មរយៈ៖ 
• �រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បកេ�យ�� ល់�មួយនងឹកន� �លរ�ស់ ឬ្រកមដេំ�របស់បុគ�ល�� ក់ែដល�នជំងឺ

អុត�� ។ 
• �រប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់�មួយនឹង�រ�តុ�វេផ្សងៗពី�ង�យ ឬ�រ�តុ�វេផ្សងៗែដលេចញ�មផ� �វ

ដេង� ើមពីបុគ�ល�� ក់ែដល�នជំងអឺុត��  ដូច��រ�តុ�វ (ទឹករៃង) ែដលេហៀរេចញពីដេំ�េ�េលើែស្បក 
ឬទឹក�ត់ែដល�នប៉ះ�ល់�មួយនងឹដេំ�េ�ក� �ង�ត។់ 

• �រមុត/�ក់ធ� �ះេ�យវត� �មុត្រស�ចមួយ (ដូច�ម� �ល) ែដល�នបះ៉�ល់�មួយនងឹដំេ� ឬ�រ�តុ�វ  
េផ្សងៗពី�ង�យរបសប់ុគ�ល�� ក់ែដល�នជងំឹអតុ�� ។ 

• �រប៉ះ�ល់�ច់្រក�ត់ (ដូច�ក្រ�លពូកឬេ្រ�មេខ� ើយ កែន្សងជតូខ� �ន ឬក៏សេម��កបំ�ក)់ ែដល
�នប៉ះ�ល់�មួយនឹងដំេ� ឬ�រ�តុ�វេផ្សងៗពី�ង�យរបស់បុគ�ល�� ក់ែដល�នជំងអឺុត��  េហើយ
មិន�ន់�នេ�កគក់ស�� ត ឬ�ងស�� តរចួេ�ះ។ (កំណត់ស�� ល៖់ មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងនិងទប�់� ត់
ជំងឺឆ�ង [CDC] ប�� ក់��និភ័យៃន�រឆ�ងជងំឺអតុ�� ក� �ងវ �ធេីនះគឺ�នក្រមិត�ប។) 

បុគ�ល�� ក់ែដល�នជំងអឺុត��  �ចចម�ងេមេ�គេនះបន�េ��ន់អ�កេផ្សងេទៀត�ន គិត�ប�ំ់ងពីេពល
ែដល�ប់េផ�ើមេកើត�នេ�គស�� �� រហូតដលេ់ពលកន� �លរ�ស់�ន�សះេស្បើយ�ងំ្រស �ង និង�ន្រស�ប់
ែស្បកថ�ដីុះេឡើងវ �ញ។ �ធម�� ្រត�វ�ររយៈេពលចេ�� ះពី 2 េ� 4 ស�� ហ៍។ 

បុគ�លែដល�នៃផ�េ�ះ េហើយែដល�នផ� �កជំងអឺុត��  �ចចម�ងេមេ�គេនះបន�េ��រកេ�ក� �ងៃផ�របស់ពួក
េគ�ន �មរយៈសុក។ េមេ�គេនះក៏�ចចម�ងេ�ដល់�រក�មរយៈ�របះ៉�លជ់ិតស�ទិ� ក� �ងអំឡ� ងេពល និង
េ្រ�យេពលស្រ�ល ផងែដរ។ 

អ�កវ �ទ���ស� េ�ែតកំពងុ្រ�វ្រ�វបែន�មេទៀតអំពី វ �ធីែដលជំងឺអុត�� រ �ក�ល�ល ែដលរមួ�នដូច�៖ 
• �េតើេមេ�គេនះ�ចរ �ក�ល�ល�នេ�េពលែដលអ�កជងំឺមិន�នេចញ េ�គស�� �� ឬ�៉ង� 

(មកដល់េពលេនះ មិន�នភ័ស� � �ង�ចំណុចេនះកំពុងេកើត�នេ�ះេទ) 
• �េតើេមេ�គេនះ�ចរ �ក�ល�ល�មរយៈ�រ�តុ�វេផ្សងៗ�មផ� �វដេង� ើមញកឹ�ប់ក្រមតិ�  
• �េតើជំងឺអុត�� �ចរ �ក�ល�ល�មរយៈទឹក�ម �រ�តុ�វពី�� រ�ស ទឹកេ�ម ឬក៏�មក ឬេទ។ 

សូមេមើលេគហទំព័រ  វ �ធីែដលជំងឺអតុ�� រ �ក�ល�ល របស់ CDC ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�ម។ 
 
4. េតើអ�ក�ខ�ះ ្របឈមនងឹ�និភយ័ៃន�រឆ�ងជំងអុឺត�� ? 
 

ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រផ� �ះេឡើងៃនជំងឺេ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក �េពលបច� �ប្បន�េនះ បុគ�ល�គេ្រចើនែដល�ន
ពិនិត្យេឃើញ��នផ� �កជំងអឺុត��  គឺ�មនុស្ស្រប �សែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍��ន�ររមួេភទ ឬ�រប៉ះ�ល់
េ�យស� ិទ��� ល�មួយនឹងមនុស្ស្រប �សដៃទេទៀត។ ប៉ុែន�បុគ�ល�កេ៏�យ មិន�បុគ�លេ�ះ្រស�ញេ់ភទអ�  ីឬ
�នអត�ស�� ណេភទអ� ីេឡើយ គឺ្របឈមនងឹ�និភយ័ ្របសនិេបើពួកេគ�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ទិ� និង�របះ៉�ល់
ែស្បកនឹងែស្បកេ�យស� ិទ��� ល�មួយនឹងនរ��� កែ់ដល�នជំងឺអតុ��  េហើយែដល�នេចញេ�គស�� ��។ 

េ�យ�រែត�រផ� �ះេឡើងៃនជំងេឺនះគឺ�េរឿងថ�ីមួយ អង��រសុខ�ព��រណៈ�ងំ�� ក់�តិ និង�� ក់អន�រ�តិ 
�នកំពុងែតេធ� ើ�រសិក�ែស� ងយលអ់ំពី�� ន�ព ឬសកម��ព��ែដល�ចនងឹេធ� ើឱ្យមនុស្ស�ន�រ្របឈម 
នឹង�និភ័យៃន�រឆ�ងខ�ស់�ងមុន។ េយើងខ� � ំនងឹបន�ែចករ�ែលកព័ត�៌ន េ�េពលែដល�នែស�ងយល់បែន�ម 
អំពីជំងឺេ�ះ។ ព័ត៌�នបែន�ម�ចរក�នេ�ក� �ង េសចក� ីសេង�បែផ�កវ �ទ���ស� ៖ �រែស� ងរក និង�រចម�ងៃន
ជំងឺអុត��  របស់មជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគងនិងទប់�� ត់ជងំឺឆ�ង (CDC)។ 
 
5. េតើជំងឺអុត�� �ចព��ល�ន�៉ងដូចេម�ច? 
 

េ�មិន�ន់�ន�� េំពទ្យ ែដល�នទទួល�រអនមុ័តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ពីរដ��លចណីំ��រនិងឱសថ (FDA) ស្រ�ប់
�រព��លជំងឺអុត�� ចំែតម�ងេ�េឡើយេទ។ ប៉ុែន��� ពំ��ល្រប�ំងនឹងេមេ�គែដល�នទទួល�រអនុមត័ឱ្យ
េ្របើ្រ�ស់ពី FDA ស្រ�ប់�រព��លជំងឺអតុតូច (smallpox) ែដល�នេ�� ះ� tecovirimat (ឬ្របេភទ TPOXX) 
�ចេ្របើ្រ�សស់្រ�ប់ព��លអ�កែដល�នជងំឺអតុ�� �ន។ �� ្ំរបេភទ TPOXX �នផ�លជ់នូបុគ�លែដល�ន
ជំងឺអុត�� ក្រមិតធ�ន់ធ�រ រមួ�ងំដំេ�េ�ក� �ងតំបន់ែដល�យនងឹឈ�ឺប់�� ំង ឬ�រឈឺ�ប់ែដលមនិ�ច្រគប ់
្រគង�នេ�យ�រេ្របើ្រ�ស់�� េំពទ្យែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ�ប�� ។ �� ្ំរបេភទេនះក៏�ច
ផ�ល់ជូនបុគ�លែដលទំនងនឹង�� កខ់� �នឈឺធ�នធ់�រផងែដរ (សូមេមើលសំណួរ េតើអ�ក�ខ�ះ ែដល្របឈមនឹង�និ
ភ័យខ�ស់�ងមុនៃន�រ�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ? េ��ងេ្រ�ម)។ ែស� ងយល់បែន�មេ�េគហទំព័រ �រែណ�ំស្រ�ប់

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/transmission.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about/science-behind-transmission.html#populations
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about/science-behind-transmission.html#populations
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html


Los Angeles County Department of Public Health 

ph.lacounty.gov/Monkeypox 

11/2/22 Monkeypox – FAQs (Cambodian) 

 

 
 

សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

អ�កជំងឺ ចំេ�ះ�រព��លជំងឺអុត�� េ�យ�� ្ំរបេភទ TPOXX របស់មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងនិងទប់�� តជ់ំងឺឆ�ង 
(CDC)។ 
 

្របសិនេបើអ�ក�នជងំឺអតុ��  ្រគ�េពទ្យរបសអ់�កក�៏ចេចញេវជ�ប�� ស្រ�ប់ទទួល�� េំពទ្យែដលមិនែមនស្រ�ប់
ជំងឺអុត��  េហើយែដល�ចជួយ�ត់បន�យ�រឈ�ឺប់ និង�រ្រក�យពី�ររ�ស ់ឬដំេ��នផងែដរ។ ស្រ�ប់
ព័ត៌�នអំពី វ �ធ្ីរគប់្រគងេ�គស�� ��របស់អ�ក សូមចូលេ��នេ់គហទំព័រ អ� ីែដល្រត�វេធ� ើ ្របសិនេបើអ�ក�� ក់
ខ� �នឈឺ របស់ CDC។ 
 
6. េតើអ� ីេ��ជំងឺអុត�� ក្រមិតធ�នធ់�រ?  
 

មនុស្ស�េ្រចើនែដល�នជំងអឺុត��  �នជំងឺក្រមិត្រ�ល ប៉ុែន�ស្រ�បម់នសុ្សមួយចនួំនេផ្សងេទៀតែដល�ន
ជំងឺអុត��  �ចនឹង�នជំងឺក្រមិតធ�នធ់�រ។ ស�� ��ៃនជំងអឺុត�� ក្រមតិធ�នធ់�រ �ចរមួ�នដូច�៖  

• កន� �លរ�ស់ ឬដំេ�េ�េលើ ឬេ�ែក្បរែភ�ក 
• កន� �លរ�ស់ែដលរ �ក�ល�ល�សេពញដងខ� �ន ឬរមួផ� �ចូំល�� េ�នងឹែផ�ក�មួយេ�េលើដងខ� �ន 
• �រឈឺ�ប់េ�ក� �ងចុងេ�ះេវៀនធំ (�� រធំ) ឬ�� រតូច (បំពង់ទឹកេ�ម) ែដលេធ� ើឱ្យ�ន�រពិ�កក� �ង�រ

បត់េជើងេ�ក� �ងបន�បទឹ់ក 
• �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�ន់ែតធ�ន់ធ�រេ�  ៗឬមិន�នធូរេស្បើយេ�ះប�ីកន�ងផុតេ�មួយរយៈេហើយក៏េ�យ 

សូមែស� ងរកជំនួយែផ�កសុខ�ព�� មៗ ្របសនិេបើអ�ក�នេចញេ�គស�� �មួយក� �ងចំេ�មេ�គស�� �ងំេនះ 
ឬ�នេ�គស�� េផ្សងេទៀតែដលបង��រ្រព�យ�រម�ដលអ់�ក។ ្របសនិេបើអ�ក�នជំងឺហុវី (HIV) ែដលមនិ�ន្រគប ់
្រគង្រតមឹ្រត�វ ឬ�នក្រមតិធ�ន់ធ�រេ�ះ សូមេ�ជួប�មួយនឹង្រគ�េពទ្យ�� មៗ េបើេ�ះប�ីេ�គស�� ��ៃនជងំឺ
អុត�� របស់អ�ក�ក់បដូីច��នក្រមិត្រ�លកេ៏�យ។ 
 
7. េតើអ�ក�ខ�ះ ែដល្របឈមនងឹ�និភយ័ខ�ស់�ងមុនៃន�រ�� ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ? 
 

មនុស្ស�ងំ�យ�ែដលកំពុងេកើត�នជងំឺហុវី (HIV) ែដលមនិ�ន្រគប្់រគង្រតមឹ្រត�វ ឬ�នក្រមិតធ�នធ់�រ 
្របឈមនឹង�និភ័យខ�សៃ់ន�រ�� កខ់� �នឈធឺ�នធ់�រ ្របសិនេបើពួកេគេកើតជងំឺអតុ�� េ�ះ។ មនុស្សេផ្សងេទៀត
ែដល�ន្របព័ន��ព�ំុចុះេខ�យ ក៏្រត�វ�ន�តទុ់ក�្របឈមនឹង�និភ័យខ�ស់ៃន�រ�� កខ់� �នឈធឺ�នធ់�រ ផង
ែដរ។ 

មនុស្ស�ងំ�យ�ែដលេកើតជងំឺអតុ��  េហើយ�នដេំ�េ�េលើែភ�ក ក� �ង�ត់ ក� �ងចុងេ�ះេវៀនធំ និង/ឬេលើ
្រប�ប់េភទ �ច�ន�រឈឺ�ប់ ឬ�រេឡើងេហើមធ�ន់ធ�រ។ កែន�ង�ងំេនះ�ច�� យេ���នឆ�ងេមេ�គ។ �
និភ័យៃន�រេចញ�� មស�� ក ក៏�ចេកើត�នផងែដរ។ 

�ងេនះេ�េទៀត ែផ�កេ�េលើអ� ីែដលេយើង�នដងឹអពីំ�រផ� �ះេឡើងៃនជងំឺអតុ�� �េពលកន�ងមក ្រក �មមនសុ្ស
ដូច�ងេ្រ�មេនះ�ច្របឈមនងឹ�និភយ័ខ�ស់�ងមនុៃន�រេកើត�នជំងអឺុត�� ក្រមតិធ�ន់ធ�រ ្របសនិេបើ
ពួកេគឆ�ងជំងឺេនះ។ ពួកេយើងេ�មនិ�ន់ដឹងេ�េឡើយេទ� �និភ័យៃន�រ�� កខ់� �នឈធឺ�នធ់�រ របស់ពួកេគ
�ចនឹង�នដល់ក្រមតិ�េ�អឡំ� ងេពលៃន�រផ� �ះេឡើងៃនជំង ឺ�េពលឥឡ� វេនះ។  

• មនុស្ស�ងំ�យ�ែដល�ន្របព័ន��ព�ំុចុះេខ�យ (�ន្របព័ន��ព�ំុទនេ់ខ�យ េ�យ�រែត�រ
ព��ល ឬជំងឺ្រប�ំខ� �ន ឬក៏�រឆ�ងេមេ�គមួយ)។  

• មនុស្ស�ងំ�យ�ែដល�នជំង ឺឬ�� ន�ពសុខ�ពមួយែដលបះ៉�ល់ដល់ែស្បកដូច�េ�គ្រតអក 
(eczema) ឬ�ររ�កែស្បកេ�យ�រែត�ន្របតិកម�ឬ�រ�សេ់�នងឹ�រ�តុអ� ីមួយ (atopic 
dermatitis) ឬជំងឹែស្បក�ុៃំរ�ែដលបង�ឱ្យ�ន�រែបក្រស�និងេឡើងរ�ស់�ែផ�កៗ (psoriasis) ឬប��
ឆ�ងេមេ�គេ�ក� �ងែស្បកែដលបង�ឱ្យ�នដុំអជុតូចៗែដល�គេ្រចើនេកើតេឡើងេ�ជុំវ �ញ�ត់នងិ្រចមះុ
របស់កុ�រ (impetigo) ឬ�រេឡើងមុនេលើែស្បកក្រមតិធ�នធ់�រ ឬេ�គ�� យ (herpes) ឬក៏�ររ�កែស្បក
េផ្សងៗ។  

• កុ�រ�ងំ�យ �ពិេសសកុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 8 �� ។ំ  
• បុគ�ល�ងំ�យែដលកំពុង�នៃផ�េ�ះ ឬកំពុងបេំ�កូនេ�យទឹកេ�ះ។ 

ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រផ� �ះេឡើងៃនជំងឺ �េពលបច� �ប្បន�េនះ មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជំងអឺុត�� គឺ�មនសុ្ស
េពញវ �យេភទ្រប �ស េហើយនិងមិន�នត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យចូលស្រ�កព��លេ�មន�រីេពទ្យេឡើយ។ េ�ះ��៉ង�ក៏
េ�យ ករណីៃនជំងឺអុត�� ក្រមតិធ�នធ់�រ រមួ�ងំ�រ�� ប់មួយចនួំនផងែដរេ�ះ �នេកើត�នេឡើយេ�េលើ

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/what-to-do.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/what-to-do.html
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ំុចុះទន់េខ�យក្រមិតធ�នធ់�រ។ ចំណុចេនះរមួ�ន�ងំអ�កែដលកំពុង�នជំង ឺHIV 
ែដលមិន�នព��ល ឬ�នក្រមិតធ�ន់ធ�រ ផងែដរ។ 
 
8. េតើខ� �ំគួរែតេធ�ើអ� ីខ�ះ ្របសិនេបើខ� �គំិត�ខ� ��ំនជងំឺអុត�� ? 
 

សូម�ក់ទងេ�្រគ�េពទ្យរបសអ់�ក�� មៗ ្របសិនេបើអ�ក�នេចញកន� �លរ�ស ់ឬដំេ�ថ�ីមួយ ែដលខសុ្រប្រកតេី�
េលើែផ�ក�មួយៃនដងខ� �នរបសអ់�ក។ �រេធ� ើែបបេនះ�ន�រៈស�ំន់�ពិេសស ្របសិនេបើអ�ក�នបះ៉�ល់េ�
នឹងនរ��� ក់ែដល�នជំងឺអតុ��  ឬ�ន�រសង្ស័យ��នផ� �កជំងឺអតុ�� ។ ្រគបដណ� ប់កន� �លរ�ស់�ងំអស់
ឱ្យ�នជិតល� េ�យសេម��កបំ�ក់ េ្រ�មៃដ និង/ឬបង់រុ�របួស េហើយនិងអនុវត��មវ ��ន�រណ៍��េដើម្បី
�រ�រអ�កដៃទ។ ក� �ងេ�ះរមួ�នដូច��រេជៀស�ង�របះ៉�ល់ែស្បកនឹងែស្បក េហើយនិងទំ�ក់ទំនងផ� �វ�យ
េ�យស� ិទ��� ល �មួយនឹងនរ��� ក់ រហូតដលេ់ពលែដលអ�កទទួល�រពិនតិ្យេ�យ្រគ�េពទ្យ�នច�ស់�ស់
េហើយេ�ះ។ ្រត�វ្រ�កដ��ន�ក�៉់ស់ េ�េពលអ�កេ�ជួប�មួយនងឹ្រគ�េពទ្យ។  
 

សូមទូរស័ព�េ��ន់ មជ្ឈមណ� លផ�ល់ព័ត�៌នរបស់�យក�� នសខុ�ព��រណៈ (Public Health Call Center) 
�មរយៈេលខ 1-833-540-0473 (ែដល�នេបើកបេ្រមើ�រជនូ�េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8:30 
យប)់ ្របសិនេបើអ�កមិន�ន្រគ�េពទ្យ្រប�ំខ� �ន ឬ���� ប់រងសុខ�ពេទ។ ្របសនិេបើអ�កេកើត�នកន� �លរ�ស់ 
អ�កក៏�ចទទួល�នេស�កម�េផ្សងៗេ� គ� ីនិកែផ�កសខុ�ពផ� �វេភទរបសស់ុខ�ព��រណៈផងែដរ (សូមេមើល
�លវ ��គ េ�ទីេនះ)។ 
 

រហូតដល់េពលែដលអ�កដឹង� អ�កមិន�នជំងអឺុត�� េទេ�ះ សូមអនុវត��មវ ��ន�រណ៍េដើម្ប�ីត់បន�យ�និ
ភ័យៃន�រចម�ងេមេ�គ េ�យ�រេ�ឱ្យ�ន�� យពីអ�កដៃទ។ សូមេមើលេគហទំព័រ េសចក�ែីណ�ំអំពី�រ�ក់
ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់បគុ�លែដល�នជំងឺអតុ�� ។ 
 
9. េតើអ�ក�ចេធ�ើេតស� រកេមេ�គអុត�� �ន េ�យវ �ធី�ខ�ះ? 
 

្របសិនេបើអ�ក�នកន� �លរ�ស់ែដល្របែហល��ចនឹងបង�េឡើងេ�យ�រជងំឺអុត�� េ�ះ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កនឹង
េធ� ើ�រពិនិត្យជូនអ�ក។ េ�យែផ�កេ�េលើ�រ�យតៃម� ពួកេគ�ចនឹងយកសំឡីត�រមកផ�ិតេ�េលើកន� �លរ�ស់
របស់អ�ក ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ។ ប�� ប់មកពួកេគនឹងប�� �នសំឡតី�រ�ងំេ�ះេ��នម់ន� ីរពិេ�ធន៍
មួយ េហើយលទ�ផលេតស� គួរែតនឹងផ�លជ់ូនអ�កក� �ងរយៈេពលប៉ុ�� នៃថ�េ្រ�យមក។ ស្រ�បេ់ពលេនះ េ�មិន�ន់
�ន្របេភទេតស� ែដល�ចេធ� ើេ�យខ� �នឯង ឬែដល�ចេធ� ើេ��មផ�ះ�ន ស្រ�បពិ់និត្យរកេមេ�គអតុ�� េ�
េឡើយេទ។ 
 

រហូតដល់េពលែដលអ�កដឹង�អ�កមិន�នជំងអឺុត��  �រអនវុត�ន៍�ម េសចក�ែីណ�ំស្រ�ប�់រ�ក់ខ� �នឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡក�ក់ទងនឹងជងំឺអតុ��  �ន�រៈស�ំន់�ស។់  
 
10. េតើខ� �ំគួរែតេធ�ើអ� ីខ�ះ ្របសិនេបើខ� ��ំនពិនិត្យេឃើញ��នផ� �កជំងអុឺត�� ? 
 

្របសិនេបើអ�ក�នពិនតិ្យេឃើញ��នផ� �កជងំឺអតុ��  អ�កគួរែត�កខ់� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េដើម្បី�រ�រអ�ក
ដៃទ។ សូមអនុវត��ម េសចក� ីែណ�ំអំពី�រ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់បគុ�លែដល�នជំងឺអតុ��  
ែដល�នផ�ល់ជូន�េ្រចើន�� េ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។  
 

សូម�ក់ទងេ�ៃដគូរមួេភទ�ងំ�យរបស់អ�ក និងបគុ�ល��� ក់ែដលអ�ក�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��� ំង� 
មួយ ្រពម�ងំអ�កែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ�យស�ទិ��� ល និង/ឬអ�កែដល�នទំ�ក់ទំនងរយៈេពលយូរ�មួយ 
គិត�ប់�ំងពី�រ�ប់េផ�ើមេលចេឡើងៃនេ�គស�� ��របសអ់�ក។ សូមេធ� ើែបបេនះ ឱ្យ�ន�ន់ែត�ប�់ម
ែដល�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បីឱ្យពួកេគ�ចពិ�រ�ទទួល �ក់�� បំ�� រ (្របសិនេបើពួកេគមិន�ន់េកើតជងំឺអុត
��  ឬក៏មិន�ន់�នទទួល�ក់�� បំ�� រស្រ�ប់ជំងអឺុត�� េទេ�ះ)។ �រទទួល�ក់�� បំ�� រេ្រ�យ�របះ៉�ល់
េ�នឹងេមេ�គ �ចទប់�� ត់�រេកើត�នជំងឺអតុ��  ឬក៏េធ� ើឱ្យជំងេឺ�ះ�នក្រមិត្រ�ល�ងមុន។ ពួកេគក៏
�ចនឹង�ម�នរកេមើលេ�គស�� ��ៃនជងំឺអុត�� ផងែដរ។  
 

សូមទទួលទូរស័ព�ពី�យក�� នសុខ�ព��រណៈ (Public Health) (្របសិនេបើ�ន�រ�កទ់ងេ�)។ ពួកេគនឹង
�ក់ទងេ�អ�កេដើម្ប�ីកសួរអំពីសកម��ពេផ្សងៗរបស់អ�កមនុ និងេ្រ�យេពលែដលអ�កេកើត�នេ�គស��
��។ �រ�កសួរេនះគឺេដើម្បែីស� ងរកេមើល�េតើអ�ក�ចនឹង�នប៉ះ�ល់េ�នងឹេមេ�គអុត�� េ�យ វ �ធ�ី 
និងេដើម្បីជួយកំណតអ់ត�ស�� ណបុគ�ល�ងំ�យេផ្សងេទៀតែដល�ចនងឹ�នបះ៉�ល់េ�នឹងេមេ�គ ផងែដរ។ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://www.ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

11. េតើខ� �ំ�ច�តប់ន�យក្រមិត�និភយ័ៃន�រឆ�ងជំងអុឺត�� របស់ខ� ��ំន�៉ងដូច
េម�ច?  
 

�នវ �ធី�េ្រចើនេដើម្ប�ីត់បន�យ�និភយ័ៃនជំងអឺុត�� �ន៖ 
• ទទួល�ក់�� បំ�� រ ្របសិនេបើអ�ក�នសិទ�ិ (សូមេមើលសំណួរ�ងេ្រ�ម) 
• េជៀស�ងទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��� ំង និង�រប៉ះ�ល់េ�យស�ទិ��� ល�មួយនឹងនរ��� ក់ែដល�នេ�គ

ស�� ��ៃនជំងឺអុត��  �ពិេសស៖ 
o �រមួេភទ�ម�ត់ �ម�� រធំ និង�ម�� រ�ស ឬ�រប៉ះ�ល�់មួយនងឹ្រប�ប់េភទ ឬ�� រធំ  
o �រឱប �រឱបេ�យ�� ក់ថ�ម (cuddling) �រ�៉ស� និង/ឬ�រេថើប  
o �រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បក �មួយនឹងកន� �លរ�សេ់�េលើដងខ� �នរបសពួ់កេគ 
o �រេ្របើ្រ�ស់កែន្សងជូតខ� �ន សេម��កបំ�ក់ ក្រ�លពូកឬេ្រ�មេខ� ើយ ភួយ ឬក៏វត� �និងស�� រៈ

ដៃទេទៀតរមួ��  (ឧ. ្រ�សដុសេធ�ញ ែពងទឹក ្រប�ប់្រប�ផ�ះ�យ និង្រប�ប្់រប�េលងេពលរមួ
េភទ [sex toys]) ែដលមិន�ន់�នេ�កគកស់�� ត ឬ�ងស�� តរចួ។ 

• �ងស�� តៃដ ឬ្រប�ប់្រប�ស្រ�ប�់ស់ចណំង់ចំណូលចិត� (fetish gear) ឬ្រប�ប់្រប�េលងេពលរមួ
េភទ និង�ច់្រក�ត់�មួយ (ដូច�ក្រ�លពូកឬេ្រ�មេខ� ើយ កែន្សងជតូខ� �ន ឬក៏សេម��កបំ�ក)់ 
របស់អ�ក េ្រ�យេពលរមួេភទរចួ។ 

• �ក់ឧបករណ៍�រ�រឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វ (ដូច��៉ស់ េ្រ�មៃដ និង�វែវង�រ�រ) ្របសិនេបើអ�កមិន�ច
េជៀស�ងពីទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួយនឹងនរ��� ក់ែដល�នេ�គស�� ��ៃនជងំឺអុត�� �នេទ
េ�ះ។ 

• និ�យ�មួយៃដគូរមួេភទរបសអ់�ក (មួយ ឬេ្រចើន) អំពីជំងឺថ�ីៗ �មួយ និងដេំ� ឬកន� �លរ�ស់ែដល
េកើត�នថ�ី ឬែដលខុស្រប្រកត ីរមួ�ងំេ�េលើ្រប�ប់េភទ ឬ�� រធផំងែដរ។  

• េ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ។ �រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�មយ័ែតមួយមខុ ក៏មិនទំនង�្រគប្់រ�ន់េទក� �ង�រ
ទប់�� ត់�រឆ�ងជំងឺអុត�� ។ ប៉ុែន��រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ្របែហល��ចនឹង�ត់បន�យ�និភយ័
�នផងែដរ េហើយក៏ែថម�ងំ�ចនងឹជយួទប់�� ត�់រេឡើងដំេ�េ�តំបន់ែដល�យនងឹឈ�ឺប់�� ំង 
ដូច��� រធំ �ត់ ឬ្រប�ប់េភទេទៀតផង។ 

• �ត់បន�យចំនួនៃដគូរមួេភទ។ 
• េជៀស�ងសកម��ពែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ�ស�់ងមុន ដូច��ររមួេភទ�មួយអ�កែដលមិន�� ល់

មុខ (anonymous sex) និង�ររមួេភទ�មួយមនុស្សេ្រចើន�កក់� �ងេពលែតមួយ (sex parties) ផងែដរ។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ��នេ់គហទំព័រ �ររមួេភទ និង�រ្របមូផ� ��ំ� ស្រ�បស់កម��ពសង�មែដល
�នសុវត� ិ�ព�ងមុន េហើយនិងជងំឺអតុ��  របសម់ជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងនងិទប់�� តជ់ំងឆឺ�ង (CDC)។ 
 
12. េតើ�ន�� ំប�� រស្រ�ប់ជំងអុឺត��  ែដរឬេទ? 
 

�ទ/�ស។ �ន�� បំ�� រមួយ្របេភទេ�� JYNNEOS �នទទួល�រអនមុ័តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ��លចំណី
��រនិងឱសថ (FDA) ស្រ�ប់ទប់�� ត់�រឆ�ងជងំឺអតុ�� ចំេ�ះមនុស្ស�ងំ�យែដល�ន�យ�ុបពី់ 18 �� ំ
េឡើងេ�។ �� បំ�� រ្របេភទេនះក៏�នផ�លជ់ូនឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�ករណី �រទទួលសិទ�ិអន�ុ� តឱ្យេ្របើ្រ�ស�់
ប�� ន់ (EUA) ពី FDA ស្រ�ប់បុគ�ល�ងំ�យែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 �� ំផងែដរ។ �� បំ�� រេនះ�ក់ជនូ�
ចំនួនពីរដូស។ �រ�ក់�� បំ�� រ្របេភទ JYNNEOS ្រត�វ�ររយៈេពល 14 ៃថ� េ្រ�យពី�រ�ក់ដូសទីពីរ េដើម្បីទទួល
�ន�រេឆ� ើយតប�ព�ំុែដលល� បផំុតេ�នឹង�� បំ�� រ។ ប៉ុែន� េបើេ�ះបី��នទទួល�ក់�� បំ�� រេ�ះែតចំនួន
មួយដូស ក៏�ចជួយផ�ល់្របព័ន��រ�រ�នខ�ះផងែដរ។ គួរកត់ស�� ល់�សំ�នផ់ងែដរ� មិន��� បំ�� រចំនួន
មួយដូស ឬពីរដូស�ច�ន្របសិទ�ិ�ព 100% ក� �ង�រទប់�� ត�់រឆ�ងជំងេឺ�ះេទ។ �របន�អនុវត��មវ ��ន
�រណ៍េផ្សងៗ េដើម្បី�ត់បន�យ�និភយ័របស់អ�ក េ�ែត�ន�រៈសំ�ន។់ 

្របសិនេបើ�ន�រផ�លជ់ូន�� បំ�� រ មុនេពលបុគ�ល�� ក់�នបះ៉�លេ់�នឹងេមេ�គអតុ��  �� បំ�� រេ�ះ�ច
ជួយ�រ�រពួកេគពី�រឆ�ងជំងអឺុត�� �ន។  

្របសិនេបើ�ន�រផ�លជ់ូន�� បំ�� រេ�ះ េ្រ�យពី�របះ៉�ល់េ�នឹងេមេ�គអតុ��  �� បំ�� រេ�ះ�ចជួយទប់
�� ត់ពួកេគពី�រេកើតជំងឺអុត��  ឬេធ� ើឱ្យជងំឺេ�ះ�នក្រមិត្រ�ល�ងមុន។ គួរែត�ន�រផ�ល់ជនូ�� បំ�� រ
េ�ះក� �ងអំឡ� ងេពល 14 ៃថ�ៃន�រប៉ះ�ល់េ�នងឹេមេ�គ (�ពិេសសេ�អំឡ� ងេពល 4 ៃថ�ដំបូង)។ 
 

្របសិនេបើនរ��� ក់�នផ� �កជំងឺអុត�� រចួេ្រសចេហើយេ�ះ មិន�ន�រែណ�ំឱ្យ�ក់�� បំ�� រេទ។  ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន�មអំពី�� បំ�� រ សូមេមើលេគហទំព័រ សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់អំពី�� បំ�� រជំងអឺុត�� ។  
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_VaccineFAQ.pdf
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

 
13. េតើអ�ក�ខ�ះ �នសិទ� ិ�ចទទួល�ក�់� ំប�� រជងំឺអុត�� �ន? 

 

�េពលឥឡ� វេនះ �� ំប�� រ�នផ�ល់ជូនដល់៖ 
 បុរស ឬបុគ�លែដល�ន�� ស់ប� �រេភទខសុពីេដើមកំេណើត (transgender) ��� ក់ ែដលរមួេភទ�មួយនងឹបរុស

ឬបុគ�លែដល�ន�� ស់ប� �រេភទខុសពីេដើមកេំណើតេផ្សងៗេទៀត 
 បុគ�ល�ងំ�យែដល�នេភទ�ក៏េ�យ ឬ្រស�ញ់េភទ�ក៏េ�យ េហើយែដលចូលរមួក� �ង�ររមួេភទ�

លក�ណៈជំនួញ និង/ឬ�លក�ណៈេ�ះដូរ (ឧ. �ររមួេភទេដើម្បីទទួល�ន្រ�ក ់ទីជ្រមក ម� �ប��រ ឬក៏របស់
របរឬត្រម�វ�រេផ្សងេទៀត) ឬករ៏មួេភទែដល�ប�់កព័់ន��មួយនឹង្រពឹត� ិ�រណ៍��រណៈធមួំយ 
 បុគ�ល�ងំ�យ�ែដលកំពុងេកើត�នេមេ�គហុីវ (HIV) �ពិេសសអ�ក�នជងំឺ HIV ែដលមិន�ន្រគប់ 

្រគង្រតឹម្រត�វ ឬ�នក្រមតិធ�ន់ធ�រ 
 បុគ�ល�ងំ�យ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បក ឬ�រប៉ះ�លេ់�យស� ិទ��� ល �មួយនឹងបគុ�ល

�� ក់ែដល�ន�រសង្ស័យ��នជំងអឺុត��  ឬ�នប�� ក់�៉ងច�ស�់ស់��នជំងេឺនះ រមួ�ងំបុគ�ល
�ងំ�យ�ែដលមិន�ន់�នប�� ក់�៉ងច�ស�់សេ់�យ�យក�� នសខុ�ព��រណៈ (Public Health) 
ផងែដរ 
 ៃដគូរមួេភទរបស់បគុ�ល�ងំ�យេ�ក� �ង្រក �មេផ្សងៗ�មួយ�ងេលើ 
 បុគ�ល�ងំ�យ�ែដលរ�ពឹងទុក�នងឹស� ិតេ�ក� �ង្រក �មេផ្សងៗ�មួយ�ងេលើ។ 

�រ�នសិទ�ិ�ចទទួល�ក់�� បំ�� រ �ចនឹងព្រងកីេ�ដល់្រក �មេផ្សងេទៀត �េពលអ�គត – ស្រ�ប់
ព័ត៌�នថ�ីបំផុត សូមេមើលេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។ 

 
14. េតើខ� �ំ�ចទទួល�ក�់� ំប�� រ�ន�៉ងដូចេម�ច? 
 

្របសិនេបើអ�កស� ិតេ�ក� �ង្រក �មមួយក� �ងចេំ�ម្រក �ម�ងំ�យែដល�នសិទ�ិទទួល�ក�់� បំ�� រស្រ�ប់ជងំឺអតុ
�� េ�ះ សូមេ��ន ់ទី�ំង�ក់�� បំ�� ររបស់�យក�� នសខុ�ព��រណៈ មួយ ឬក៏ចូលេ��នេ់គហទំព័រ 
Myturn.ca.gov េដើម្បីែស�ងរកទី�ំងមួយែដលេ�ជិតអ�ក។ េ�េពលែដលអ�កេ��នទី់�ំងេ�ះ សូមេ្រត�មខ� �ន
ឱ្យ�នរចួ�ល់ក� �ង�រអះ�ង� អ�ក�ន្រសប�មលក័�ខ័ណ� ៃន�រ�នសទិ�ិ�ចទទួល�ក�់� បំ�� រជងំឺអុត��
�ន។ 

សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm េដើម្បែីស� ងយល់�េតើអ�ក�នសិទ�ិទទួល
�ក់�� បំ�� រ ឬេទ។ 

សូមេមើល សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�បអ់ំពី�� បំ�� រជំងអឺុត��  ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�មអំពី�រ�ក�់� បំ�� រ
្របេភទ JYNNEOS។ 
 
15. េតើខ� �ំគួរែតេធ�ើអ� ីខ�ះ ្របសិនេបើខ� ��ំនប៉ះ�ល់េ�នងឹេមេ�គអុត�� ? 
 

�ម�នសុខ�ពរបស់អ�ក។ បុគ�ល�ងំ�យ�ែដលេកើត�នជងំឺអុត��  �ធម�� �នេលចេឡើងនូវេ�គ
ស�� ��េ�ចេ�� ះេពលពី 7 េ� 14 ៃថ� (េហើយ�ច�នដល ់21 ៃថ�) ប�� ប់ពី�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ។
អ�ក�ចបន�េធ� ើសកម��ព�មទ�� ប់្រប�ំៃថ�របសអ់�ក�ន ដ�ប�អ�កមិន�នេចញេ�គស�� េទេ�ះ។ 
សូមេ្រត�មខ� �នឱ្យ�នរចួ�ល់ក� �ង�រ �ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ ្របសនិេបើអ�កេកើត�នេ�គ
ស�� ��ៃនជំងឺអុត�� ។ 
 

ទទួល�ក់�� ំប�� រ ្របសនិេបើអ�កមនិ�ន់�នប�� ប�់រ�ក់ល�ំប់ដបូំងៃន�� បំ�� រជងំឺអតុ��  ែដល�ន
ចំនួនពីរដូសេទេ�ះ។ �រទទួល�ក់�� បំ�� រជងំឺអតុ�� ចំនួនមួយដូស ក� �ងអំឡ� ងេពល 4 ៃថ�េ្រ�យពី�រប៉ះ�ល់
េ�នឹងេមេ�គ �ចជួយទប់�� ត់អ�កពី�រឆ�ងជំងេឺនះ។ �រទទួល�ក�់� បំ�� រក� �ងអឡំ� ងេពល 4 េ� 14 ៃថ�
េ្រ�យពី�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ �ចជួយេធ� ើឱ្យ�រឆ�ងជំងរឺបស់អ�ក�នក្រមិត្រ�ល�ងមុន។ សូមែស�ង
យល់បែន�មេ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។ 
 

សូមទទួលទូរស័ព�ពី�យក�� នសុខ�ព��រណៈ (Public Health)។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�ន�� ល់��បុគ�ល
ែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួយនឹងអ�កែដល�នជំងអឺុត�� េ�ះ Public Health �ចនឹង�ក់ទងេ�អ�ក 
េដើម្បី�ម�នេមើល�អ�ក�ន��រៈ�៉ង�ែដរ េហើយនិងផ�ល�់� បំ�� រ ្របសិនេបើសម្រសប។ 
 

ពិនិត្យេមើលេ�េលើ េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល�ងំ�យែដល�នប៉ះ�ល់េ�នងឹេមេ�គអុត��  ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន�ម។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/PublicVaccinationSites.pdf
https://myturn.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_VaccineFAQ.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxGuidanceforExposedIndividuals.pdf
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

 
16. េតើអ�កែដល�នេមេ�គហីុវ (HIV) �ចេធ�ើអ� ី�នខ�ះ េដើម្បី�រ�រខ� �នពួកេគពីជងំឺ
អុត�� ? 
 

អ�កែដលកំពុងេកើត�នេមេ�គហុវី (HIV) គួរែតអនុវត��មេសចក�ែីណ�ំេផ្សងៗដូច�� េ�នងឹមនុស្សដៃទេទៀត
ផងែដរ េដើម្បី�រ�រខ� �នពួកេគពី�រឆ�ងជងំឺអុត�� ។ េ�ះ��៉ង�កេ៏�យ មនុស្សែដល�នេមេ�គ HIV គួរ
ែតអនុវត��មជំ�នបែន�មេទៀត។ �រេធ� ើែបបេនះគពីឺេ្រ�ះែត�នភ័ស� ��ង�ន់ែតេ្រចើនេ�ៗែដល� ជំងឺអុត
�� �ចេកើត�នក� �ងក្រមិត�ន់ែតធ�ន់ធ�រេ�េលើអ�កែដលកពុំងេកើត�នេមេ�គ HIV េហើយែដល�នចនួំន
េ�សិ� CD4 �ប (េ�សិ�តិច�ងចំនួន 350 ក� �ងមួយមលីីល្ីរត [<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�� បំ�� រជំងឺអុត�� ។ �� បំ�� រេនះគឺ�នសវុត��ិព និង�ចផ�លជ់ូន�នេ�យ�រ�កេ់�

ចេ�� ះ្រស�ប់ែស្បក (intradermally) ឬ�រ�ក់េ�េ្រ�ម្រស�ប់ែស្បក (subcutaneously) ក៏�ន។ 
• េជៀស�ង�រប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់�មួយនឹងកន� �លរ�ស ់ឬ�រ�តុ�វេផ្សងៗែដល�នបេ��ញមកេ្រ� 

របស់អ�កែដល�នជងំឺអតុ�� ។ សូមេមើលសណួំរ េតើខ� � ំ�ច�តប់ន�យក្រមិត�និភ័យៃន�រឆ�ងជងំឺអតុ
�� របស់ខ� � ំ�ន�៉ងដូចេម�ច?  

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

េតើអ�កគួរែតេធ� ើដូចេម�ច ្របសិនេបើអ�កគិត�អ�ក�ចនឹង�នជំងអឺុត�� ? 
• ្របសិនេបើអ�កេកើត�នកន� �លរ�ស់ ឬដំេ�ថ�ីៗ ែដលអ�កគតិ��ច�ជងំឺអុត�� េ�ះ សូមេ�ជួប

�មួយនឹង្រគ�េពទ្យ�� មៗ។ សូម្រ�ប់ដលពួ់កេគ�អ�ក�នជងំឺ HIV។ 
• ្របសិនេបើ្រគ�េពទ្យរបសអ់�កសង្សយ័��ជំងអឺុត�� ែមន ពួកេគ�ចនឹងឱ្យអ�ក�ប់េផ�ើមទទួល�� ំ

ព��ល្រប�ំងនឹងេមេ�គ (antiviral treatment) ស្រ�ប់ជំងអឺុត��  (�� ្ំរបេភទ TPOXX) �� មៗ 
�ពិេសស្របសិនេបើអ�ក�នជំង ឺHIV ែដលមិន�ន្រគប្់រគង្រតមឹ្រត�វ ឬ�នក្រមិតធ�នធ់�រ។ 
្របសិនេបើជំងឺ HIV របសអ់�ក�ន�រ្រគប្់រគង្រតមឹ្រត�វ ប៉ុែន�អ�កេកើត�នដំេ�េ�េលើែភ�ក ក� �ង
�ត់ ក� �ងចុងេ�ះេវៀនធំ ឬេ�េលើលិង�េ�ះ ពួកេគ�ចនឹងែណ�ំឱ្យ�បេ់ផ�ើមទទួល�� ្ំរបេភទ 
TPOXX េដើម្បី�ត់បន�យក្រមតិ�នភិ័យៃន�រឈ�ឺប់ �រឆ�ងេមេ�គ (េ�ក� �ងដេំ��ងំេ�ះ) 
និង�រេចញ�� មស�� ក ផងែដរ។ 

• ្របសិនេបើ�នអ�កទទួល�នេវជ�ប�� ឱ្យេ្របើ្រ�ស�់� ្ំរបេភទ TPOXX �រទទួល�� ្ំរបេភទេនះេ��ម�រ
ែណ�ំ គឺ��រសំ�ន់។ 

• ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មសូមេមើលសំណួរ េតើខ� �គួំរែតេធ� ើអ�ខី�ះ ្របសិនេបើខ� �គំិត�ខ� � ំ�នជងំឺអុត�� ?  

សូមចូលេ��ន់ចំណុច ព័ត៌�នថ�ីៗអំពីជងំឺអុត��  េ�េលើេគហទំព័រ HIV.gov ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�មអពីំជំងឹ
អុត��  និងជំងឺ HIV។ 
 
17. េតើកុ�រ�ចឆ�ងជំងអុឺត�� �ន ែដរឬេទ? 
 

�ស/�ទ។ បុគ�ល��� ក់ក៏�ចឆ�ងជំងអឺុត�� �នែដរ ្របសិនេបើពួកេគ�ន�នទំ�កទំ់នងជតិស�ទិ� ្រពម
�ងំ�រប៉ះ�ល់�� ល់ខ� �ន ឬ�រប៉ះ�ល់េ�យស�ទិ��� ល�មួយនឹងនរ��� ក់ែដល�នជងំឺអុត�� ។ �និភ័យៃន
�រឆ�ងជំងឺអុត�� េ��ន់ក�ុរ េ�ក� �ងអឡំ� ងេពលៃន�រផ� �ះេឡើងៃនជំង�ឺេពលបច� �ប្បន�េនះ �នក្រមិត�ប
�ស់។ ខណៈេពលែដលករណីឆ�ងេមេ�គ�ងំ�យចេំ�ះកុ�រ �នេកើត�នេឡើងេ�ក� �ងសហរដ��េមរ �កែមន 
ប៉ុែន�ករណី�ងំេ�ះក្រមនងឹេកើត�ន�ស់់។ 

កុ�រតូចៗ្របឈមនឹង�និភ័យខ�សៃ់ន�រឆ�ងជងំឺអុត��  ្របសិនេបើពួកេគរសេ់��មួយនងឹនរ��� ក់ែដល
�នជំងឺអុត��  �ពិេសស ្របសិនេបើ�ន�រប៉ះ�ល់ែស្បកនងឹែស្បកក� �ងលក�ណៈ�មួយ�មួយនងឹអ�កផ� �កជំងឺ
េនះ។ ្របសិនេបើអ�ក�នជងំឺអុត��  ឬ�ន�រសង្សយ័�ខ� �ន�នជងំឺអតុ�� េ�ះ សូមអនវុត��មវ ��ន�រណ៏
�� េដើម្បី�រ�រមនុស្ស�ល�់� េ�ក� �ងផ�ះរបសអ់�ក។ សូមពិនិត្យេមើល េសចក�ែីណ�ំអំពី�រ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់
េ�យែឡកស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺអតុ�� ។ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/RapidART.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/other-related-health-issues/monkeypox
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) 
ជំងឺអុត��  

មនុស្សេពញវ �យែដល�នទំ�ក់ទំនងផ� �វ�យេ�យស� ិទ��� ល ឬែដលសកម�ែផ�កផ� �វេភទ�មួយនឹងអ�កដៃទ ក៏
�ច្របឈមនឹង�និភយ័ខ�ស�់ងមនុៃន�រឆ�ងជំងឺអតុ�� ផងែដរ។ ចំណុចេនះគឺ��រពិត�ពិេសស ្របសនិ 
េបើពួកេគគឺ�មនុស្សេភទ្រប �សែដលរមួេភទ�មួយនឹងមនុស្សេភទ្រប �សដៃទេទៀត។ ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�ម សូម
េមើលេគហទំព័រ �ររមួេភទ និង�រ្របមូផ� ��ំ� ស្រ�ប់សកម��ពសង�មែដល�នសវុត��ិព�ងមុន េហើយនិងជំងឺ
អុត��  របស់មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងនិងទប់�� ត់ជងំឺឆ�ង (CDC)។ 
 
18. េតើផលិតផល�ងស�� ត្របេភទ�ខ�ះ ែដល�ច្រប�ំងនឹងេមេ�គអុត�� �ន? 
 

ទី�� ក់�រ�រ�របរ ��� ន (EPA) ៃនសហរដ��េមរ �ក �ន��ងផលតិផលស�� បេ់មេ�គែដល�នចះុប�� ី�រ
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនងឹេមេ�គអុត�� ។ ��ងេ�ះរមួ�ន�ងំផលិតផលេពញនិយមេផ្សង  ៗែដល�ង
�ជីវកម� និងបុគ�ល�� ល់ខ� �ន�េ្រចើន �ន�� ប់េ្របើ្រ�សរ់ចួផងែដរ។ ��ងេនះ�ចរក�នេ�េលើ េគហទំព័រ
របស់ EPA។ េគហទំព័រេនះ�ន ែផ�កែស� ងរកមួយ ស្រ�ប់រកេមើលផលតិផលស�� ប់េមេ�គ�មចំណុចេផ្សងៗ ដូច
�េ�� ះផលិតផល រយៈេពលែដលផលិតផល្រត�វស� ិតេ�េលើៃផ� និង្របេភទៃផ��េដើម។  

• ពិនិត្យេមើល�ផលិតផលេ�ះ�ន�រចះុេ�ក� �ងប�� ីរបស ់EPA ឬេទ។ 
• �ន�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលតិ។ ្រត�វ្រ�កដ�េ�ះ�ផលតិផលែដល្រតមឹ្រត�វស្រ�ប�់រេ្របើ្រ�ស់

េ�េលើៃផ�របស់អ�ក។  
• �ងស�� តៃផ��មុន �មួយនឹង�ប៊ូនងិទឹក ្របសិនេបើ�រែណ�ំៃនផលតិផលេ�ះ�នប�� ក់�ឱ្យ

េធ� ើ�រ�ងស�� ត�មុន ឬ្របសិនេបើៃផ�េ�ះេមើលេឃើញច�ស់�កខ�ក់។ ធូលីដី�ច��ងំមិនឱ្យផលិត 
ផលស�� ប់េមេ�គេ�ះ ដំេណើរ�រ�ន្រតមឹ្រត�វ។  

• អនុវត��ម�រែណ�ំៃន�រ ្រត�វឱ្យផលិតផលស�តិេ�េលើៃផ�។ ៃផ�េ�ះគួរែតទុកឱ្យេ�េសើមេ��មរយៈ
េពលែដល�នប�� ក់េ�ះេលើផលិតផល េដើម្ប�ី��ផលិតផល�ន្របសិទ�ិ�ព។ សូម�ញ់ ឬ�ប
ផលិតផលម�ងេទៀត ្របសនិេបើ�ំ�ច់។ 

�ចេ្របើ្រ�ស់�ប៊ូេ�កគក់សេម��កបំ�ក់ធ់ម���ន ស្រ�ប់េ�កគក់ស�� តសេម��កប�ំក ់ឬក្រ�ល្រក
�ត់�� (ឧ. ក្រ�លពូកឬេ្រ�មេខ� ើយ និងកែន្សងជតូខ� �ន) ែដល�នេ្របើ្រ�សរ់ចួេ�យបុគ�លែដល�នជងំឺ
អុត�� ។ 

�ច�ក់�ងស�� ត�ន និងឧបករណ៍បរ �េ�គ��រែដល្រប�ក ់េ�ក� �ង�៉សុីន�ង�ន�ន �មួយនឹង
�ប៊ូ�ង�ននិងទឹកេ��  ឬ�ងស�� តេ�យៃដ�មួយនងឹទឹកេ�� និង�ប៊ូ�ង�ន។ 

សូមេមើលចំណុច �រស�� តនិង�រស�� បេ់មេ�គេ��មផ�ះ កែន�ងេធ� ើ�រ និងទី�ំងេផ្សងេទៀតេ�ក� �ងសហ
គមន៍របស់អ�ក របស់មជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគងនិងទប�់� ត់ជងំឺឆ�ង (CDC) ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�ម និងគន� ឺះស្រ�ប់
�រ�ងស�� ត ក� �ងអំឡ� ងេពល និងេ្រ�យេពល�ន�រឆ�ងជំងឺអតុ�� ។  
 
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 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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