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1. តត្ើអវ ីតៅជាជំងឺអុត្ស្វវ ? 
ជំងឺអុតស្វា ជាប្រភេទជំងឺឆ្លងដែលរងកភ ើងភោយភេភោគ កប្េេយ៉ាងដែលភៅថា 
ភេភោគអុតស្វា  ឬជាភាស្វអង់ភគលសភៅថា Monkeypox ។ ភេភោគប្រភេទភ េះ 
ជាប្រភេទភេភោគ ឆ្លងពីសតា ភ ើយវាក៏អាចរកីោលោល តាេរយៈការឆ្លងរវាង 
េ ុសស ិងសតា ក៏ែូចជាវវាងសតា ិងសតាផងដែរ។ អនកជំងឺដែលបា ឆ្លងជំងឺ 
អុតស្វា មា ភចញភោគសញ្ញា ែូចជាប្គ ុភតៅ  ឈឺកាល ឈឺស្វច់ែុំ ភ ើេកូ កណ្ត ុ រ 
 ិងក ទ លួដែលមា ពងដរក។ ភោងតាេព័ត៌មា រចច ុរប នអំពីជំងឺភ េះ កប្េិត 
ហា ិេ័យចំភ េះប្រជាជ ភៅមា កប្េិតទារភៅភ ើយ។ ចំភ េះរុគគលដែលអាច 
 ឹងមា ភោគសញ្ញា ជំងឺអុតស្វា  ែូចជាក ទ លួ ឬែំភៅ គួរដតទំនាក់ទ ងភៅកា ់ 
អនកផៅល់ភសវាដែទាសំុខភាពររស់ពួកភគភែើេបីភ ា្ ើការវាយតម្េលកប្េិតហា ិេ័យ។ 

 

2. តត្ើជំងឺអុត្ស្វវ រកីរាលដាលតាមរយៈអវ ីខ្លះ? 
ជំងឺអុតស្វា រកីោលោលតាេរយៈទំនាក់ទំ ងផ្ទា ល់ ិងប្រភោលជាេួយ ឹងេ ុសស ឬសតាដែលមា ផទ ុកជំងឺភនាេះ 
ឬតាេរយៈសមាា រដែលមា ការរ៉ាេះ ល់ភៅ ឹងភេភោគ។ វាអាចចូលភៅកន ុងខល  ួេ ុសសបា តាេរយៈដេនក ប្ចេុេះ 
មាត់ ែំភៅដសបក ឬផល វូែភងហ ើេ។ ភេភោគភ េះអាចឆ្លងកាត់េ ុសសតាេរយៈែំណ្ក់ទឹកកន ុងររោិកាស 
(ែូចជាការទំនាក់ទំ ងទល់េុខគ្នន រយភពលយូរ) ការរ៉ាេះ ល់ផ្ទា ល់ភៅ ឹងដសបក ឬកដ លងដែលភចញពងទឹកដរក 
 ិងការរ៉ាេះ ល់ប្រភោលភៅ ឹងសមាា រដែលមា ការរ៉ាេះ ល់ ឹងភេភោគ (ែូចជា ភោអាវ កប្មាលពូក ឬភប្ស្វេ 
ភខន ើយជាភែើេ)។ ភេភោគភ េះអាចឆ្លងពីសតាភៅេ ុសសតាេរយៈការោំ ឬោា ច ការររភិភាគស្វច់េិ ឆ្អ ិ លអ  ការរ៉ាេះ 
 ល់ផ្ទា លភ់ៅ ឹងដសបក ឬកដ លងដែលភចញពងទឹកដរក  ិងការរ៉ាេះ ល់ប្រភោលភៅ ឹងសមាា រដែលមា ការ 
រ៉ាេះ ល់ ឹងភេភោគែូចជាកប្មាលពូក ឬភប្ស្វេភខន ើយជាភែើេ។ 
 
3. តត្ើសត្វចិញ្ា ឹមរបស់អនកអាចនឹងឆ្លងជំងឺអុត្ស្វវ  ឬតេ? 
ពពួកសតាស្វា  ពពួកសតាកភករ (រេួមា ែូចជា សតាកណ្ត ុ រ សតាកំប្រកុ សតាដឆ្ក 
Praire)  ិងទ ាយប្តូវបា ភគស្វគ ល់ថាជាពពួកសតាដែលងាយ  ឹងឆ្លងភេភោគ។ 
ចំភ េះពពួកម្ ប្រភេទសតាទាងំអស់ដែលអាច ឹងឆ្លងភេភោគ អុតស្វា ភៅេិ  
ទា ់អាចកំណ្ត់បា ភៅភ ើយ ដតភទាេះជាោ៉ា ងណា ចំភ េះពពួកប្រភេទសតាម្ប្ព 
 ិងសតាប្សកុ (ែូចជាសតាដឆ្ក  ិងសតាឆ្មា ) ក៏អាច ឹងងាយឆ្លងភេភោគផងដែរ។ 
ជាងភ េះភៅភទៀត សតាចិញ្ច ឹេររស់អនក ឹងេិ ឆ្លង ជំងឺអុតស្វា ភ ើយភរើស ិជា 
គ្នា  ការរ៉ាេះ ល់ភៅ ឹងេ ុសស ឬសតាែម្ទដែលមា ផទ ុកភេភោគភនាេះភទ។ 
 
4. តត្ើចំត ះសត្វចិញ្ា ឹម ិ ញញអាចនឹងតចញតរាគសញ្ញា អវ ីខ្លះ? 
ភោគសញ្ញា ម្ ជំងឺអុតស្វា អាច ឹងមា ភាពខុសគ្នន អាប្ស័យភៅតាេប្រភេទសតា 
ដែលឆ្លង។ ោ៉ា ងណាេិញ ភោគសញ្ញា អាចមា ែូចជា ភាពសត កូសៅ ឹង ការចុេះែយ 
ចំណ្ង់អាហារ ប្គ ុភតៅ  ដេនកភ ើងបាយ ភ ើេកូ កណ្ត ុ រភៅអវៈយវៈោងេុខ 
 ិងភប្កាយ  ិងភចញក ទ លួែុំៗ ឬក ទ លួពងដរកទឹក។ 
 

5. តត្ើអនកគួរត វ្ ើអវ ីតបើសត្វចិញ្ា ឹមរបស់អនកបានប ះ ល់តៅនឹងជំងឺអុត្ស្វវ ? 
ប្រសិ ភរើសតាចិញ្ច ឹេររស់អនកទំភនាងជាបា រ៉ាេះ ល់ ឹងជំងឺអុតស្វា  
រ៉ាុដ ៅេិ ភ ើញ ភចញភោគសញ្ញា ភទ អនកគួរដតពិ ិតយតាេោ រកភោគសញ្ញា ។ 
ប្រសិ ភរើអនកសងស័យ ថាសតាចិញ្ច ឹេររស់អនកបា រ៉ាេះ ល់ភៅ ឹងេ ុសស 
ឬសតាដែលមា  ផទ ុកជំងឺអុតស្វា  សូេទំនាក់ទំ ងភៅ 
នាយកោា  សុខភាពស្វធារណ្ៈរសុពយបាល (Veterniary Public Health) 
ភែើេបីពិភាកាអំពីវធិា ការរកាសុវតថ ិភាព ិងទរ់ស្វក ត់ហា ិេ័យ។ 

សារសខំាន់ៗ ៖ 
ជំងឺអុតស្វា ជាប្រភេទជំងឺ 
ដែលឆ្លងពីសតា  ិងអាច 
 រកីោលោលរវាងេ ុសស 
 ិងសតា។ 
 

សប្មារ់រចច ុរប នភាព 
ហា ិេ័យចំភ េះប្រជាជ  
 ិងសតាភៅមា កប្េិតទារ 
ភៅភ ើយ។ 

 

ប្រសិ ភរើសតាចិញ្ច ឹេររស់អនក 
បា រ៉ាេះ ល់ជាេួយ ឹងេ ុ
សស 
ឬសតាដែលមា ជំងឺអុតស្វា  
សូេទាក់ទងភៅកា ់ 
នាយកោា  សុខភាពស្វធារ
ណ្ៈ រសុពយបាល (Veterinary 

Public Health) តាេរយៈភលខ 

213-288-7060 

ឬតាេរយៈភគ ទំព័រ 
vet@ph.lacounty.gov ។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/vet/
mailto:vet@ph.lacounty.gov
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6. តត្ើអនកគួរត វ្ ើអវ ីខ្លះប្បសិនតបើអនកគិត្ថាសត្វចិញ្ា ឹមរបស់អនកម្ចនជំងឺអុត្ស្វវ ? 
ហា ិេ័យចំភ េះសតាភៅមា កប្េិតទារភៅភ ើយ។ ភទាេះជាោ៉ា ងណា ប្រសិ ភរើសតាចិញ្ច ឹេររសអ់នកបា រ៉ាេះ ល់ 
ភៅ ឹងសតា ឬេ ុសសដែលឈឺ ភ ើយកំពុងដតភចញភោគសញ្ញា ជំងឺអុតស្វា  សូេភ ា្ ើតាេការដណ្នំាែូចោងភប្កាេ៖ 
 
គួរ៖  

• ទំនាក់ទំ ងភៅកា ់នាយកោា   សុខភាពស្វធារណ្ៈរសុពយបាល (Veterinary Public Health) 
តាេរយៈទូរស័ពាភលខ 213-288-7060 ឬចូលភៅកា ់ភគ ទំព័រ vet@ph.lacounty.gov ។  
• ោកស់តាភនាេះភៅភោយដ កពីេ ុសស  ិងសតាែម្ទភទៀត (ោក់ឲ្យភៅរ ារ់ភោយដ ក)។   
• លាងម្ែររស់អនកជាេួយ ឹងស្វរ ូ ិងទឹក  ិង/ឬ ទឹកអនាេ័យលាងម្ែដែលមា ជាតិអាល់កុល 
រនាា រ់ពីបា រ៉ាេះ ល់ជាេួយ ឹងសតា  ិងររស់រររភផសងៗដែលអាច ឹងរ៉ាេះ ល់ ឹងភេភោគ។  
• លាងសមាអ ត  ិងសមាល រ់ភេភោគភលើម្ផា ឬកប្មាលនានារនាា រ់ពីបា រ៉ាេះ ល់ ឬភប្រើរចួ។ សារធាតុ
សម្លា ប់មេមោគម្បើ្ាសក់្ន ុងផ្ទះភាគភប្ចើ  (ឧ៖ លាយភ ា្ ើឲ្យស) មា ប្រសិទធភាពកន ុងការប្រឆំ្មង ឹងជំងឺ 
អុតស្វា ។ 
• ទំនាក់ទំ ងភៅភពទយសតាររស់អនកភែើេបីពិភាកាអំពីភោគសញ្ញា ររសស់តាចិញ្ច ឹេររស់អនកប្រសិ ភរើ
អនកគិតថាសតាចិញ្ច ឹេររស់អនកឈឺ ឬប្តូវការការដែទា។ំ 

 
កំុ៖ 

• កំុ យកសតាចិញ្ច ឹេររស់អនកភៅកា ់េ ា ីរភពទយសតាភោយេិ បា ភៅទូរសព័ាភៅពិភាកាជាេុ  
អំពីករណ្ីសងស័យមា ជំងឺអុតស្វា ។ 
• កំុ ទុកសតាចិញ្ច ឹេររស់អនកភោលភៅទីជប្េកសតា។ កំុ ប្រដលងសតាររស់អនកឲ្យចូលភៅកន ុងម្ប្ព។ 
ប្រសិ ភរើវាឆ្លងភេភោគ ជំងឺភ េះអាច ឹងរកីោលោលែលស់តា ិងេ ុសសែម្ទភទៀត។ វាជាការសំោ ់ 
កន ុងការទរ់ស្វក ត់ជំងឺភ េះេិ ឲ្យឆ្លងរ ៅភៅភទៀត។ 

 
្នធានបដនែម៖  
េជ្ឈេណ្ឌ ល្គប់្គងនិងទប់សាា ត់ជ្ំងឹឆ្ាង (CDC) ។ ជំងឺអុតស្វា  ទូភៅ 
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html  
 
េជឈេណ្ឌ លរកាស ៅ ិសុខភសបៀង  ិងសុខភាពស្វធារណ្ៈ (CFSPH) សំណួ្រដែលបា សួរជាញឹកញារ់អំពីជំងឺអុតស្វា  
https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf   
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/vet/
mailto:vet@ph.lacounty.gov
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf

