ដឹងអំពីសទ្
ិ ធិរបស់អនក
ឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ

េ៉យ GISA DANG
ែែសំរួលេ៉យ Tsira Chakhaia, Brian
Citro, Vivian Cox, Mike Frick, Jennifer
Furin, Erica Lessem, Alexander William
Mbuya, Lindsay McKenna, John Mdluli,
Jane Rahedi Ong’ang’o, Hadija H.
Semvua, and Zani de Wit

ៃិងឿរពើាបាលជំងឺរេបង
សិទរធិ បស់អនែ ៃិងឿរបៃកើរជំងឺរេបង

ទំព័រទី ១ ៃៃ ៥

ធតើឿរពើាបាលបង្កើរជំងឺធបងគឺជាអ្វី?
អនែអាចឆលងេោគរេបង របសិៃេបើអនែដែដេងឞើមេចញចូលែនហងខ្ើយល់ េហើយាៃៃរណាានើែ់ែដលាៃជំងឺរេបង ៃិងែសែ។ ឿរ
ឆលងេមេោគរេបងែបបេៃេះ អាចររូវបាៃេគោរ់ទុែំឿរឆលងជំងឺរេបងេមើៃេោគសញ្ញើ ឬ LTBI ។ ឿរឆលងេមេោគរេបងាៃ
ៃ័យថា អនែាៃបាែ់េររើរេបងេៅែនហងោងឿយរបស់អនែ បុែៃតវាមិៃេ្វឱ
ើ ើយអនែឈឺេទ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែមិៃអាចឆលង
េមេោគរេបងេៅអនែដៃទ។ ែនហងែរែីំេរចើៃ ោងឿយរបស់អនែអាចរែើាឿរឆលងេមេោគ រេបងេៃេះឱើយសែិរេៅេរឿមឿរ
រគប់រគង

េហើយអនែមិៃាៃេោគសញ្ញណា
ើ
មួយ។

ដំេែើរឿរលស

បែុ ៃតែនហងែរែីមយ
ួ

ចំៃួៃំពិេសសរបសិៃេបើរបព័ៃភា
ធ ពសាើំមិៃ

េមេោគរេបងេៅែនហងខ្លអៃអាចាៃចំៃួៃេរចើៃៃឹងេ្វឱ
ើ ើយអនែឈឺេៅេពលអនគរ

ែដលេគេៅថាជំងរឺ េបង

សែមម។

ធតើខ្ុំែឹងថាខ្ុំឆលងជំងឺរធបងធោយរធបៀបណា?
ាៃេរសតពីររបេភទសរាប់ពិៃិរើយេមើលឿរឆលងេមេោគរេបង។ មួយររូវបាៃេគេៅថា ឿរេ្វើេរសតតាមែសើបែ ឬ TST ។
វាពាែ់ព័ៃៃ
ធ ឹងឿរោែ់របូេរអៃ
៊ី េមើៃរបរិែមមរិចរួចេៅែនហងែសើបែរបស់អនែ(ំទូេៅេៅែនហងេដើមៃដរបស់អនែ) េហើយសុំឱើយ
អនែររលប់មែវិញមួយឬពីរៃែៃេរឿយ េដើមើបីដឹងថាែសើបែរបស់អនែាៃរបរិែមមឬេទ េបើាៃេនេះាៃៃ័យថាអនែឆលងេមេោគ
រេបង។ របេភទៃៃឿរេ្វើេរសតមួយេផ្ើឝងេទៀរររូវបាៃេគេៅថាឿរេ្វើេរសត interferon gamma release assay ឬ
IGRA ។ ឿរេ្វើេរសត IGRA គឺពិៃិរើយយែះមបៃតច
ិ បៃតអចរបស់អនែសរាប់ពិៃរ
ិ ើយេោគសញ្ញើៃៃឿរឆលងេមេោគរេបង។
ឿរេ្វើេរសតមួយែនហងចំេណាមឿរេ្វើេរសតទំងេៃេះ អាចមិៃោំបាច់សរាប់ឿរោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេ៉យបៃករើ របសិៃ
េបើអនែាៃហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបងសែមម។ េៃេះេ៉យសារែរឿរេ្វើេរសតទំងេៃេះ មិៃាៃលែែេះលសឥរេៀងើេះ។ឿរ
េ្វើេរសតតាមែសើបែ អាចាៃលទធផ្លវិជជាៃ ចំេពាេះអនែែដលមិៃររូវបាៃឆលងេមេោគរេបង បុែៃតបាៃោែ់វាើែសា
់ ំង
BCG ។ ចំេពាេះមៃុសើឝមួយចំៃួៃំពិេសសអនែែដលេែមងេពែ ឬអនែែដលរបព័ៃធភាពសាើំមិៃដំេែើរឿរលសទំង TST
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ឬ IGRA អាចាៃលទធផ្លអវិជជាៃេបើេទេះបីំាៃឿរឆលងេមេោគរេបងែ៏េ៉យ។មៃុសើឝែដលាៃររូវបាៃបេះពាល់ ៃឹង
ជំងឺរេបងេៅែនហងផ្ទេះ ឬែែៃលងេផ្ើឝងេទៀររបស់ពួែេគ អាចទទួលបាៃអរែរបេោជៃ៍ពីឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ៃិងាៃសិទិធ
ពិភាែើាបញ្លេើ ៃេះំមួយអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់ពួែេគ។

ធតើឿរពើាបាលធោយថា្ើំបង្កើរគឺជាអ្វី?
ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរាៃៃ័យថា
គិោៃុប៉ឋើយិឿរបស់អនែ

ំឿរេលបថានប
ើំ ៃកើរជំងឺរេបង

េដើមើបីឿរពារអនែពីឿរធាយើែ់ខ្លអៃឈឺ។េវជជបែឌរ
ិ

ឬ

អាចែែនំឱើយអនែេរបើឿរពើាបាលបៃកើរេរឿយពីេ្វើេរសតេដើមើបីដឹងថាេរើអនែឿរឆលងេមេោគ

រេបងឬេរឿយសួរអំពីែតាឍើហាៃិភ័យរបស់អនែ។េ៉យសារឿរេ្វើេរសតរែេោគវិៃិចយ
ឆ័ ជំងឺរេបងគឺមៃ
ិ សូវលសេទែនង
ហ ឿររបាប់
ថាៃរណាៃឹងាៃេោគរេបងសែមមេៅេពលៀងមុខ្ រគូេពទើយឬ គិោៃុប៉ឋើយិឿអាចផ្តល់ឿរពើាបាលដល់អនែេ៉យឈរ
េលើែរែតាឍើេរេេះថានើែ់។

ែតាឍើហាៃិភ័យមួយគឺែព
ំ ុងាៃទំនែ់ទំៃងោឝង
ើ ជិរសនទ
ិ ធំមួយៃឹងអនែែដលាៃជំងឺរេបង

អនែ

ែដល ាៃទំនែ់ទៃ
ំ ងំមួយអនែជំងឺរេបង គួរររូវបាៃពិៃិរើយរែេមើលជំងឺរេបង េហើយរបសិៃេបើពួែេគាៃ ឬាៃលទធភាព
ឆលងេមេោគរេបង គួរែរររូវបាៃផ្តល់ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ។ែតាឍើហាៃិភ័យមួយេទៀរគឺឿរឆលងេមេោគេអដស៍។ំឿរពិរ
អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែែនំអនែែដលាៃេមេោគេអដស៍ ឬេែមងែដលាៃអាយុេរឿម ៥ ៅនើំែដលរស់េៅំមួយ
អនែែដលាៃជំងឺរេបងគួរែរររូវបាៃេគផ្តល់ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ(ដោបណាពួែេគមិៃាៃជមៃឺឆលង)សូមើបីែរមិៃាៃ
ឿរេ្វើេរសតឆលងេមេោគរេបងែ៏េ៉យ។
ាៃឿរពើាបាលបៃកើរខ្ុសៗេនើំេរចើៃែដលាៃរបសិទភា
ធិ ពៃិងាៃសុវរែិភាព:


របាំមួយែខ្ របាំបួៃែខ្ ៣៦ែខ្ ឬឿរពើាបាលេពញមួយជីវិរ ែដលេៅថាថានើំរបៅំងៃឹងជំងឺរេបង (isoniazid)
ររូវេលបំេរៀងោល់ៃែៃ។

ចំេពាេះអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោគេអដស៍

ែ៏អាចររូវបាៃផ្តល់ឱើយថានើំ

cotrimoxazole

ផ្ងែដរេដើមើបីឿរពារសាណើៃភាពទែ់ទងៃឹងេមេោគេអដស៍េផ្ើឝងៗេទៀរ។


បីែខ្ៃៃ isoniazid បូែំមួយ rifapentine ររូវេលបមតងែនហងមួយសបាឍើហ។
៍ េៃេះគឺំជេរមើសែមីបំផ្ុរ ៃិងាៃ
មៃុសើឝេរចើៃគិរថាវាៃយរសួលបំផ្ុរ។



ពី ៣ េៅ ៤ ែខ្ៃៃឿរេលប isoniazid បូែំមួយ rifapentine ំថានើំរបៅំងៃឹងជំងឺរេបងមួយេផ្ើឝងេទៀរ។



ពី បី េៅ បួៃ ែខ្ៃៃឿរេរបើថានើំ Rifampicin របោំៃែៃែរមួយមុខ្។
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ទំព័រទី ៣ ៃៃ ៥

សិទ្ធិ និងឿរបង្កើរជំងឺរធបង
សូមក្ត់សមាគើល:់

របសិៃេបើអនែែំពុងេរបើឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរែដលរួមាៃ

isoniazid

អនែែ៏គួរែរររូវបាៃេគផ្តល់

វើតាមីៃ B6 (ឬមើាង
ឝើ េទៀរ េគេៅថា pyridoxine) េដើមើបីបៃកើរឿរខ្ូចៀរដល់សរៃសរបសាទរបស់អនែ។របសិៃេបើ
អនែេរបើថានើំរបៅំងៃឹងេមេោគេអដស៍

(ART)

េវជជបែឌរ
ិ របស់អនែគួរ ែរេចញេវជជបញ្ជេើ ៉យឿរពើាបាលឿរឿរពារ

ែដល ាៃឿរពើាបាលេ៉យ rifampicin ឬ rifapentine េរពាេះវាអាចេ្វើអៃតរែមមំមួយថានើំរបៅំងេមេោគេអដស៍ទូេៅ។

ធតើឿរពើាបាលធោយបង្ករើ មានត្បសិទ្ធភាពសត្មាប់ជំងឺរធបងណែលស្ើំនឹងថា្ើំធត្ចើនមុខឬធទ្ (MDR-TB)?
ជំងឺរេបងែដលសាៃ
ើំ ឹងថានើំេរចើៃមុខ្ ាៃៃ័យថាសំពា្ៃៃជំងឺរេបង គឺាៃភាពសាើំេៅៃឹង isoniazid ៃិង rifampicin
ដូេចនេះឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ែដលំជេរមើសែដលបាៃេលើែេឡើងៀងេលើអាចមិៃដំេែើរឿរ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភព
េោែ ែមៗ
ី េៃេះ បាៃេចញផ្ើាយឿរែែនំែមី ែដលែែនំឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ែដលអាចពិោរណាសរាប់អែ
ន ែដល
រស់េៅំមួយអនែែដលាៃជំងឺរេបងែដលសាៃ
ើំ ឹងថានើំេរចើៃមុខ្។ ាៃឿរសិែើាំបៃតបនតើប់ំេរចើៃ េដើមើបីវាយរៃមលឿរ
ពើាបាលែដលលសបំផ្រ
ុ សរាប់ឿរឆលងេមេោគរេបងែដលសាើំៃឹងថានើំេរចើៃមុខ្។
ែំពុងររូវបាៃ

អនែគួរែរសាែសួរ

របសិៃេបើឿរសិែើា

េ្វើេៅែនហងរំបៃ់របស់អនែ។ែនហងសាណើៃភាពខ្លេះឿរពើាបាលឿរឆលងេមេោគរេបងែដលសាៃ
ើំ ឹងថានើំេរចើៃមុខ្

េ៉យេរបើ ឱសែដូចំ levofloxacin ឬ moxifloxacin អាចររូវបាៃផ្តល់ជូៃដល់បុគលែដលាៃហាៃិភ័យខ្ពស់។
អនែគួរពិភាែើាពីហាៃិភ័យ ៃិងអរែរបេោជៃ៍ៃៃឿរទទួលថានើំេៃេះំមួយអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អែ
ន ។

ធតើនរណា គួរទ្ទ្ួលបានឿរពើាបាលធោយថា្ើំបង្កើរជំងឺរធបង?
អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃផ្តល់អៃុសាសៃ៍ថា

អនែផ្ទហែេមេោគេអដស៍ទំងអស់

ៃិងែុារទំងអស់ែដលាៃ

អាយុេរឿម 5 ែដលរស់េៅំមួយ ឬាៃភាពជិរសនិទធៃង
ឹ អនែែដលាៃជំងឺរេបងររូវពើាបាលឿរបៃកើរ េៅេពលពួែេគ
មិៃាៃជំងឺរេបងសែមម។េៃេះគឺេ៉យសារែរែុារ ៃិងអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោេអដស៍ាៃហាៃិភ័យខ្ពស់ែង
នហ ឿរវិវរតេៅំ
ជំងឺរេបងេបើសិៃំពួែេគររូវបាៃបេះពាល់បាែ់េររើ។
ពើាបាលេ៉យបៃកើរ
មួយអនែែដល

ជំងឺរេបង

អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែ៏បាៃផ្តល់ដំបូនៃ
មើ ផ្ងែដរថា

អាចររូវបាៃផ្តល់ជូៃដល់មៃុសើឝែដលាៃអាយុពី

៥

ឿរ

ៅនើំេឡើងេៅែដលរស់េៅំ

របសិៃេបើពួែេគរស់េៅែនហងរបេទសែដលាៃបៃទែ
ហ ជំងឺរេបងខ្ពសេ់ ហើយមិៃាៃជំងឺរេបង

សែមម។ េ៉យសារជំងឺរេបងគឺឆង
ល តាមខ្ើយល់ េៅេពលែដលៃរណាានើែា
់ ៃទំនែ់ទំៃងជិរសនិទំ
ធ មួយមៃុសើឝែដលាៃ
ជំងរឺ េបងគឺាៃ

ហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបង

(ដូចំេ្វើឿរេៅែនហងអែេង
ូ ែរ៉ែំែែៃលងែដលអនែររូវបាៃបេះពាល់ៃង
ឹ ្ូលី

សុីលីឿែដលបណាតាើលេអាយេែើរាៃជំងះ
ឺ
មសសុីះមរែហម

ឬរស់េៅែនហងគុែេ៉យពុំាៃខ្ើយល់អាឿសលស)

គួរាៃលទធភាពពិៃិរើយរែេមើលជំងឺរេបង។
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ទំព័រទី ៤ ៃៃ ៥

ធតើខ្ុំអាចត្តូវបានធគបងខំឱើយទ្ទ្ួលឿរពើាបាលបង្កើរជំងរឺ ធបងឬធទ្?
ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរមិៃគួរោរ់ទុែំភាពោំបាច់េទ។ អនែគួរែរាៃជេរមើសែនង
ហ ឿរទទួលយែវា (ឿរយល់រពម)
ឬមិៃយល់រពម។

អនែអាចេលើែទឹែចិរដ
ត ល់អនែំទីរសឡាញ់ែដលាៃហាៃិភ័យឲើយេៅទទួលឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ

បុែៃតវាគឺំជេរមើសរបស់ពែ
ួ េគែនហងឿរទទួលយែវា
របេោជៃ៍

េរេេះថានើែ់

ឬមិៃយែ។

អនែាៃសិទទ
ធិ ទួលព័រ៌ាៃោឝើងេពញេលញអំពីផ្ល

ៃិងចំេែេះដឹងែដលាៃរសាប់អំពឿ
ី រពើាបាលបៃកើរេោគរេបង។សរាប់ែុារ

ឪពុែាឍើយឬ

អាណាពើាបាលរសបចើាប់ ររូវផ្តល់ឿរយល់រពមេៅេលើៃីរិវិ្ី ឬេៅេលើថានើំ រួមទំងឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ។ េៅែែៃលង
ខ្លេះចើាប់មិៃអៃុញ្ញើរឱើយែូៃៗយល់រពមេលើឿរពើាបាល ៃិងឿរសេរមចចិរតែផ្នែេវជជសាស្រសតេ៉យខ្លអៃឯងេទ។ ចើាប់សតីពី
ឿរយល់រពម ៃិងអាយុៃៃឿរយល់រពម គឺាៃលែែៈខ្ុសៗេនេើ ៅតាមរបេទស។ េៅរបេទសំេរចើៃ គឺេគែំែរ់
អាយុ 18 ៅនើំ បុែៃតេៅរបេទសខ្លេះវាាៃអាយុរិចឬេរចើៃំងេៃេះ។

ខ្ុំក្ំពុងណែទំសមាជិក្ត្គួស្រណែលមានជំងឺរធបង។ ធតើខ្ុំត្តូវែឹងអ្វីខលេះ?
ជំងឺរេបងគឺំជំងឺឆលង

បុែៃតសូមចងោំថា

ជំងឺរេបងអាចឆលងតាមខ្ើយល់បាៃ

ែរេៅេពលអនែែដលាៃជំងឺឆលងជំងឺរេបង

(េៅថាជំងឺរេបងវិជជាៃ) ែសែ ែណាតាស
ើ ់ េរចៀង ឬែរសែ។ ជំងឺរេបងមិៃឆលងេ៉យឿរបេះ ះម េមជីវិរេះមើល ឬទឹែរំ
អិលទរើរាស ឬតាមរយៈឿរែចែអាហារចំែី េរគឿងផ្ទេះបាយ ោៃ ឬែែវេនេះេទ។ ជំងឺរេបងំទូេៅមិៃឆលងបនតើប់
ពីពីរសបាឍើហ៍ៃៃ ឿរពើាបាលបាៃលស។ឿរឆលងភាគេរចើៃេែើរេឡើងមុៃេពលាៃៃរណាានើែ់ទទួលឿរពើាបាលែដលាៃ
របសិទធភាព។ ភាយើមៗបនតើបព
់ ីឿរពើាបាលែដលាៃរបសិទធិភាពបាៃោប់េផ្តម
ើ េនេះហាៃិភ័យៃៃឿរឆលងបាៃធាយើែច
់ ុេះោឝើង
ៀយើំង។
េយើងដឹងថាមេ្ើាបាយដ៏សៀ
ំ ៃ់បំផ្ុរេដើមើបីប្ើឈប់ឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបង គឺររូវេ្វើេោគវិៃិចឆ័យឱើយបាៃោឝើងៅប់ដល់
មៃុសើឝរគប់រូបែដលាៃជំងឺ

ៃិងផ្តល់ឱើយពួែេគៃូវឿរោប់េផ្តើមពើាបាលរបែបេ៉យរបសិទធភាព

េហើយេំរទពួែេគឱើយ

ទទួលបាៃៃូវឿរពើាបាលឱើយបាៃរហូរដល់ប្ចប់ ៃិងំសេះេសើបើយ។
របសិៃេបើអនែាៃឿរទែ់ទងជិរសនិទធំមួយអនែែដលាៃជំងឺរេបង

ែដលេៅែរឆលងេមេោគ

សូមពើាោមសានើែ់

េៅែនហងរំបៃ់ែដលាៃខ្ើយល់អាឿសលសរបេសើរ ាៃពៃលឺរពេះអាទិរើយឬពៃលឺឿំរសមU
ី V េៅេពលអនែេៅំមួយអនែជំងឺរេបង។
អនែគួរែរពិៃរ
ិ ើយរែេមើលជំងឺរេបងំេទៀងទរ់េ៉យយែចិរតទុែ៉ែ់េលើេោគសញ្ញៃើ ៃជំងឺរេបង។ របសិៃេបើ អនែមិៃាៃ
េោគសញ្ញើជង
ំ ឺរេបងេទ បុែៃតគិរថាអនែាៃឿរបេះពាល់ៃឹងជំងឺរេបង អនែគួរែរទទួលបាៃឿរពើាបាលបៃកើរ។
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ែុមភៈ 2018

សិទ្ធិ និងឿរបង្កើរជំងឺរធបង

ទំព័រទី ៥ ៃៃ ៥

របេភទាឝើសខ្ុសេនើមួយចំៃៃ
ួ អាចជួយទប់សារ
កើ ់ឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបង។ អនែជំងឺរេបងអាចពាែ់ាឝើស់វេះឿរ់ឬរបាំង
រែណារ់ ពីេរពាេះវាអាចប្ើឈប់េមេោគរេបងេៅេពលែដលពួែេគែសែ េ៉យមិៃឱើយោល៉លេៅខ្ើយល់។ របសិៃេបើអនែែែ
ទំមៃុសើឝែដលាៃជំងឺរេបង បុែៃតអែ
ន មិៃឈឺេទ របេភទពិេសសៃៃរបាំងាឝើស់ោំបាច់ររូវពាែ់េដើមើបីឿរពារឿរដែដេងឞើម
រសូបយែេមេោគរេបង។ វរែហេៃេះររូវបាៃេគេៅថាឧបែរែ៍ដែដេងឞើម N-95 េហើយវា ទប់សាកើរ់បាៃៃូវឿរហូរចូល ៃិង
រសូបចូលៃៃេមេោគ។ របសិៃេបើអនែមិៃាៃជំងរឺ េបង ៃិងែំពង
ុ ពើាោមឿរពារខ្លអៃអនែ សូមែុំពាែ់ាឝើសវេះឿរ់្មមតា
េរពាេះវាពិរំអារែែ់ំងឿរមិៃពាែ់ាឝើសេ់ ៅេទៀរ។
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