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ជំងឺអុតស្វា ៖    អា ីដែលអនកត្តវូដវា ងយល់ 
ជំងឺអតុស្វា គជឺាប្រភេទជំងឆឺ្លងមួយដែលរងកភ ើងភោយភមភោគអតុស្វា ។ រុគគលណាម្នា ក់ដែលម្ននទំនាក់ទនំងជតិស្ា ិទធភោយផ្ទា ល់ជាមួយ
នឹងអាកដែលម្ននជំងឺអតុស្វា  គឺប្រឈមនឹងហានេិ័យ។ 
 

តតើជំងឺអតុស្វា រកីរាលដាលយ៉ា ងែូចតតេច? 
ជំងឺអតុស្វា ប្តវូបានស្វគ ល់ថាជាជំងឺដែលអាចរកីោលោលតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្ា ទិធ ប្រមទងំការរ ៉ះពាល់ដែលជិតស្ា ិទធ  នងិ/ឬទំនាក់
ទំនងកន ុងរយៈភរលយូរផងដែរ ដែលរមួម្នន៖ 

• ការរ ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែកភោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងកនទ លួរម្នស្់ ប្កមរ ឬស្វរធាតុោវភផេងៗរោីងកាយររស្រុ់គគលដែលម្ននជំងឺ

អុតស្វា   
• ការរ ៉ះពាល់ជាមួយនងឹររស្់រររ ឬស្វច់ប្កណាត់នានា ដែលបានភប្រើប្បាស្់រចួភោយអាកដែលម្ននជំងឺអតុស្វា  
• ការរ ៉ះពាល់ជាមួយនងឹស្វរធាតោុវភផេងៗដែលភចញតាមផល វូែភងហ ើមរីរុគគលដែលម្ននជំងអឺុតស្វា  

ចំណុចភន៉ះអាចភកើតភ ើងរ៖ី 
• ការរមួភេទ ឬការរ ៉ះពាល់ជតិស្ា ិទធភផេងភទៀតរមួទងំ ការភ ើរ ការម្ន ស្ា ការឱរភោយថាា ក់ ាម (cuddling) ផងដែរ 
• ការភប្រើប្បាស្ស់្វចប់្កណាតន់ានា នងិររស្់រររភផេងៗរមួគ្នា  (ែូចជា ស្ភមលៀករំពាក ់កប្ម្នលរូកឬភប្ស្វមភ ា្ ើយ កដនេងជូត ល្ នួ 

ប្រោរ់ប្រោភលងភរលរមួភេទ [sex toys]) ដែលមនិទន់បានលាងស្ម្នា ត 
• ការម្ននទនំាក់ទំនងទលម់ុ្ ភោយផ្ទា ល់កន ុងរយៈភរលយូរ ែូចជាការនិយាយទល់មុ្ គ្នា យា ងជិតកន ុងរយៈភរលយូរ (ប្រដែលចារ់រ ី

3 ភម្ន ងភ ើងភៅ) 
• ការរស្់ភៅកន ុងផា៉ះ ឬការភគងភៅភលើដប្គដតមួយ ឬកក៏ារភមើលដ ទអំាកដែលម្ននជំងអឺតុស្វា  

រុគគលម្នា ក់ដែលម្ននជំងអឺតុស្វា  អាចចមលងភៅកានអ់ាកភផេងភទៀតបាន គិតចារត់ាងំរីភរលដែលចារភ់ផដើមភកើតម្ននភោគស្ញ្ញា  រែូត
ែល់កនទ លួរម្នស្់បានជាស្៉ះភស្ែើយ ភែើយប្កមរែំភៅបានររកប្ជ រ៉ះអស្ ់នងិម្ននប្ស្ទរ់ដស្ែក មីែុ៉ះភ ើងវញិ។ ជាធមមតា អាចប្តវូការរយៈ
ភរលចភនាល ៉ះរី 2 ភៅ 4 ស្បាដ ែ៍។ 

រុគគលដែលម្ននផ្ផាភពា៉ះ ភែើយដែលម្ននផទ ុកជំងអឺុតស្វា  អាចចមលងភមភោគភន៉ះរនតភៅទរកភៅកន ុងផ្ផាររស្់រួកភគបាន តាមរយៈស្ុក។ 

ជំងឺអុតស្វា តិន រកីរាលដាល តាមរយៈការស្នានាជាធមមតា ឬកត៏ាមរយៈការភែើរដកែរអាកដែលម្ននជំងឺអតុស្វា ភនា៉ះភទ។ 
 

 
តតើតរាគវញ្ញា នានាននជំងឺអតុស្វា មានអា ីខ្លះ? 
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  វូតទាក់ទងតៅត្គតូេទយរបវ់អនក 
ប្រស្ិនភរើអាកម្ននកនទ លួរម្នស្់ ឬែំភៅ
 មី ដែល្ុស្ប្រប្កតី ភៅភលើដផាកណាមួយ
ផ្នោងកាយររស្់អាក។ ការភធា ើដររភន៉ះ
ម្ននស្វរៈស្ំខាន់ជារិភស្ស្ប្រស្ិនភរើ
អាកបានរ ៉ះពាល់ភៅនងឹនរណាម្នា ក់
ដែលម្ននជំងឺ ឬស្ងេ័យថាម្ននជំងអឺុត
ស្វា ។ 
 

ត្បវិនតបើអនកតិនមានត្គតូេទយត្បចំ
ខ្ល នួតទ៖ 
• សូ្មទូរស្រ័ាភៅមជឈមណឌ លផដល់
រ័តម៌្ននររស្ស់្ុ្ភារស្វធារណៈ 
(Public Health Call Center) តាម    រ
យៈភល្ 1-833-540-0473 (ម្ននផដល់
ភស្វាកមមជូនចារ់រីភម្ន ង 8 ប្រកឹ ែល់
ភម្ន ង 8:30 យរ ់ជាភរៀងោល់ផ្ ៃ) ឬក ៏

• សូ្មភៅកាន ់គល ីនកិដផាកស្ុ្ ភារផល វូ
ភេទររស្ស់្ុ្ភារស្វធារណៈ មួយ
ដែលភៅជិតអាក។ 

 

តវេ នកូែ QR តនះ
តែើតបដីវា ងរកទីតងំ
តួយ 

 

 

កនទ លួរមាវ់ កនទ លួរម្នស្់ភន៉ះ អាច៖ 

• ភមើលភៅែូចជាភ ើង ែុរំក មនុ (ភលើដស្ែក) រងដរក ែំភៅ 

ឬភ ើងប្កមរ 

• ភចញភៅប្គរ់ទីកដនលងភៅភលើោងកាយ រមួទងំភៅភលើ

ប្រោរ់ភេទ ទា រធំ ម្នត ់ផ្ែ នងិមុ្ផងដែរ 

• ភចញភៅកន ុងកដនលងដតមួយ ឬអាចោលោលពាស្ភរញោង

កាយ 

• ម្ននការរម្នស្ ់ឬឈចឺារ់ (ជារិភស្ស្ប្រស្និភរើភកើតម្នន

ភៅខាងកន ុងម្នត ់ឬទា រធំ) 
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តរាគវញ្ញា ដែលែូចគ្នន តៅនឹងជំងឺត្គនុផ្តេ ស្វយធ ំ
(flu)  

• ភោគស្ញ្ញា ដែលែូចគ្នា

ភៅនឹងជំងឺប្គ រនផ្ទត

ស្វយធទំងំឡាយអាច

ភលចភ ើងកន ុងចភនាល ៉ះ

ភរល 1 ភៅ 4 ផ្ ៃមុន

ភរលកនទ លួរម្នស្ច់ារ់

ភផដើមភកើតម្នន ឬ

ភប្កាយភរលកនទ លួ

រម្នស្ច់ារ់ភផតើមភកើត

ម្ននភែើយ 

• មិនដមនមនសុ្េប្គរ់គ្នា

នឹងភកើតម្ននភោគ

ស្ញ្ញា ទងំភន៉ះភទ 

   

ប្គ រនភតត / 
ប្គ រនរងា 

ភែើមកូនកណត ុ រ  
អស្ក់ម្នល ងំ ឈឺ
ស្វច់ែុំ នងិឈឺ

កាល 

ជាធតមត តរាគវញ្ញា នានាចប់តសេើតតកើតមានត ើងកន ុងចតនាល ះតេល 5 តៅ 
21 នងៃបនាា ប់េីបានប៉ាះពាលត់ៅនឹងតតតរាគរចួ    

 

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

