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របសិៃេបើអនែែសែេលើសព ី ពីរសបាឍើហ៍ រសែទមៃៃ ់ ែសែេចញះម ឬេចញេញើសេពលយប់ អនែគួរែរេ្វើេរសតរែ
ជំងឺរេបង។របសៃិេបើអនែាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ អនែគួរែរររូវបាៃេ្វើេរសតំេទៀងទរ់រែជំងរឺេបង។ ដំបូងអនែអាចររូវ
បាៃេគសួរអំពីេោគសញ្ញើទងំេៃេះ ឬររមូវេអាយែរេ៉យឿំរសម ី X-ray ។ ឿរេ្វើែបបេៃេះ អាចផ្តលព់័រ៌ាៃអំពីថា
េរើអនែររូវឿរេ្វើេរសតរែជំងឺរេបងែដរឬេទ។ ឿំរសម ីX-ray មិៃែមៃំឿរេ្វើេរសតជំងឺរេបងេ៉យខ្លអៃឯងេទ េរពាេះាៃអវីៗ 
ំេរចើៃែដលមិៃែមៃំជំងរឺេបង អាចេមើលេៅដូចជងំរឺេបងេៅេលើឿំរសមី X-ray ដូចេៃេះររមូវឱើយាៃឿរេ្វើេរសត
ជំងឺរេបងំែោ់ែ់បែៃែមេទៀរ របសិៃេបើសងើឝ័យថាអនែាៃជំងឺរេបង ែដលែរេចញពីឿំរសមី X-ray ។ 

ធតើជំងឺរធបងគួរណតត្តូវបានធគធ វ្ើធោគវិនិចឆ័យែូចធមតច? 

អនែែដលែំពងុេ្វើេរសតរែជំងរឺេបងគួរែរាៃសិទធិចូលេៅ GeneXpert MTB / RIF ឬ GeneXpert MTB /RIF Ultra ំឿរ
េ្វើេរសតដំបូង (ជួៃឿលេគេៅថាេរសត CBNAAT) ។ GeneXpert អាចផ្តល់លទធផ្លបាៃេលឿៃ ៃិងាៃភាពររឹមររវូ
ំងឿរេ្វើេរសតែំហាែតាមមីរែូសហប្មមតា។ េៃេះគឺំឿរពិរសរាប់មៃុសើឝេពញវ័យ ៃិងែុារៃិងសរាបម់ៃុសើឝរស់
េៅំមួយេមេោគេអដស៍។ របសិៃេបើ GeneXpert មិៃរែេឃើញជំងឺរេបងេទ ប ុែៃតអនែ ឬអនែែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែែំពុង
ែររពួយបារមភថាអនែាៃជងំឺរេបង អនែាៃសិទធិេ្វើេរសតេោគវិៃិចឆ័យបែៃែមេទៀរបាៃ។ GeneXpert គួរែរ មិៃែមៃំឿរ
េ្វើេរសតដំបូងបផំ្ុរៃៃជងំឺរេបងេទ េៅេពលៃរណាានើែ់ឿយើយំអនែាៃជងំឺ្ៃៃ់្ ៃរ ៃិងាៃេមេោគេអដស។៍ ដូេចនេះទំងឿរ
េ្វើេរសតេៅេលើទឹែេនមេ៉យ LAM ៃិង GeneXpert ៃឹងររូវយែមែេរបើ សូមេមើលរូបៀងេរឿម 
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េទេះបីំ GeneXpert ំឧបែរែ៍េ្វើេរសតដបំូងេគ ែរេៅែែៃលងំេរចើៃេៅែរេរបើរបាស់មីរែូសហបំឿរេ្វើេរសតដំបូង។
របសិៃេបើេៃេះំែរែីេៅែនហងែែៃលងែដលអនែរស់េៅអនែរបែហលំចង់េលើែទឹែចិរតរ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែឱើយេ្វើឿរ 
អភិវឌើឍៃ៍េេលៃេោបាយ សំោប់ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យេោគរេបងេ៉យេោងេៅតាមសិទធិទទួលបាៃវិទើាសាស្រសរ ៃងិសិទធិ
សុខ្ភាព។ 
 
ធតើកុ្មារគួរធ វ្ើធតសតរក្ជំងឺរធបងយ ើងែូចធមតច? 
 
ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យអាចំបញ្លើរបឈមេរចើៃចំេពាេះែុារ ពីេរពាេះពួែេគាៃបាែ់េររើរិចំងមៃុសើឝេពញវ័យៃិងអាចាៃ 
បញ្លើែនហងឿរែសែយែែំហាែ។ ែុារគួរែរររូវបាៃផ្តលឱ់ើយំរបោំៃូវឿំរសមីX-ray ៃិងអាចររូវឿរវិ្ីសាស្រសតបែៃែមេទៀរ 
សរាប់ឿរទទួលបាៃគំរូមយួែដលអាចររូវបាៃេ្វើេរសតេៅេលើ GeneXpert (េៅថាថានើំ gastric aspirate) ។ 
 
ចុេះចំធ េះឿរធ វ្ើធោគវិនិចឆ័យជំងឺរធបងស្ ើំនឹងថា្ើំ? 
 
េដើមើបីេ្វើឱើយឿរពើាបាលជំងឺរេបងាៃរបសិទធិភាព គឺជងំឺរេបងរបស់អនែគួរែរៅប់ទទួលបាៃថានើែំដលអនែែពំុងពើាបាល។ វា
គឺំឿរោំបាចេ់ដើមើបីរែឱើយេឃើញៅប់ ថាេរើជំងឺរេបងរបស់អនែាៃភាពសា ើៃំឹងថានើំ(មិៃៃយទទួលយែ) ចំេពាេះថានើំណា
មួយែនហងឿរពើាបាលរបសអ់នែ។ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យជងំរឺេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំ ែ៏ររូវបាៃេគេៅថាឿរេ្វើេរសតៃយៃឹង
ទទួលថានើ ំ ឬ DST ។ GeneXpert អាចរែេឃើញភាពរបៅំងេៅៃឹងឱសែ rifampicin ។ ឿរេ្វើេរសតមួយេផ្ើឝងេទៀរ
ែដលេៅថា ឿរេ្វើឿរេសុើបអេងរ (line probe assay) អាចរបាប់បាៃែនហងរយៈេពល ពីរ បីៃែៃ របសៃិេបើអនែជំងឺរេបង
ាៃភាពសា ើេំៅៃឹងថានើំដ៏សំៀៃ់េផ្ើឝងេទៀររួមទំង isoniazid, ថានើំោែ់ជួរំទីពីរ (the second-line injectables) 

(amikacin, capreomycin, kanamycin), and fluoroquinolones (levofloxacin, moxifloxacin)។ ឿរេ្វើឿរេសុើប
អេងរ (Line probe assays)  គួរររូវាៃ។ របសិៃេបើមិៃអាចេ្វើេៅបាៃ េនេះឿរបែេតេះវរែហោវ (ែដលចំណាយេពល
ពីរបីសបាឍើហ៍) ែគ៏ួរររូវបាៃយែមែេរបើបាៃផ្ងែដរ។ 
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ចុេះធបើខំុ្រស់ធៅជាមួយធមធោគធអ្ែស៍? 

ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យជំងឺរេបងចេំពាេះអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោគេអដស៍អាចាៃឿរពិបាែំងេៃេះ ពីេរពាេះអនែផ្ទហែេមេោគ
េអដស៍អាចាៃែរមរិខ្ុសៗេនើៃៃជំងឺរេបងេៅែនហងសួររបស់ពួែេគ េហើយំេរឿយៗាៃជំងឺរេបងេៅេរៅសួរ (ជំងឺ
រេបងេរៅសួរ) ។ ាឝើសីុៃ GeneXpert ំពិេសស MTB / RIF ឬទឹែថានើពំិេសស (Ultra cartridge)  ាៃលែែៈលស
របេសើរែនហងឿររុែរែជំងឺរេបង - រួមទំងជំងរឺេបងេរៅសួរ - េៅែនហងខ្លអៃអនែាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ បាៃរបេសើរំងឿរ
រុែរែជំងរឺេបង េ៉យឿរ៉ែ់ែំហាែែនហងមីរែូទសើឝៃ។៍ 

ឧបែរែ៍រែជំងឺរេបងែបបែមី ែដលេគេៅថា  TBLAM គឺំឧបែរែ៍េ្វើេរសតែបបែមមីួយែដលអាចរែេឃើញេោគ រេបង
េៅែនហងទឹែេនម។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែែនំឱើយេ្វើេរសត េ៉យេរបើឧបែរែ៍  TBLAM គឺអាចេរបើបាៃែរសំោប់
អនែែដលរស់េៅំមួយេមេោគេអដសា៍ៃេឿសិឿ CD4 ≤100 េឿសិឿ / មីលលីែម ររគីប ឬសរាប់អនែជងំែឺដលាៃជំងឺ
េអដស៍្ៃៃ់្ៃរ។ របសៃិេបើឿរេ្វើេរសតេ៉យេរបើឧបែរែ៍ TBLAM ាៃលទធផ្លវិជជាៃ អនែគួរែរោប់េផ្តើមពើាបាល
ភាយើម េ៉យមិៃោំបាច់រង់ោឿំរេ្វើេរសតេផ្ើឝងេទៀរេនេះេឡើយ។ ឿរេ្វើេរសតេ៉យេរបើឧបែរែ៍  TBLAM អាចៃឹងរែ
មិៃេឃើញៃូវជំងឺរេបងខ្លេះ ដូេចនេះរបសិៃេបើឿរេ្វើេរសត េ៉យេរបើឧបែរែ ៍TBLAM ាៃលទធផ្លអវិជជាៃ អនែរបែហល
ំេៅែរាៃជំងឺរេបង េហើយំឿរោំបាច់ែដលអនែររូវេ្វើតាម៉ៃបៃតេ៉យេរបើាឝើសីុៃ GeneXpert ។    
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ចុេះធបើខំុ្មាននផទធ េះ? 

ឿរាៃៃផ្ទេពាេះគឺំឱឿសមយួេដើមើបីទទួលឿរែែទំសុខ្ភាព។ែនហងែរែខី្លេះ ឿរាៃៃផ្ទេពាេះអាចបេងើៃហាៃភិ័យៃៃឿរ 
វិវរតេៅំជំងឺរេបង។របសិៃេបើអនែរស់េៅែនហងសាណើៃភាពែដលាៃអរតាខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបង អនែគួរែរសួររគូេពទើយរបស់អនែ 
អំពីឿរេ្វើេរសតរែេមេោគរេបង។េ៉យសារែរេោគសញ្ញើមិៃដំេែើរឿរលស ចំេពាេះស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ អនែគួរែរ 
េសនើសំុឿរេ្វើេរសតំមួយាឝើសីុៃ GeneXpert ឬឿរេ្វើេរសតសារធារុោវោឝើងរហ័សំពិេសស របសិៃេបើអនែរស់េៅំ
មួយេមេោគេអដស។៍ េោងតាមអងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែ ឿំរសម ី X-ray មិៃបងឱើយាៃេរេេះថានើែ់ៀយើំងឿយើណាមួយ
សរាប់ទរែែដលែំពុងលូរោស់របស់អនែេនេះេទ ដោបណារគូេពទើយរបសអ់នែអៃុវរតៃ៍លស ដូចំផ្តល់ឱើយអនែៃូវអាវេអៀម
ែដលាៃសារំរសំិែេដើមើបីពាែ់េលើេពាេះរបស់អនែ។ 

ធតើខំុ្អាចត្តូវបងខំឲើយធ វ្ើធតសតណែរឬធទ្? 

ឿរេ្វើេរសររែេមេោគរេបងគួរែរររូវបាៃេ្វើេឡើងែរំមួយៃឹងឿររពមេរពៀងរបស់អនែប ុេណា្ើេះ។អនែផ្តល់េសវាមួយចំៃួៃ 
ឬៃិរិវិ្ីសរាប់អេនឍើរបេវសៃ៍ ររមូវឱើយេ្វើេរសតរែេមេោគឬជំងឺរេបង។ េទេះំោឝើងណាែេ៏៉យឿរេ្វើេរសតវិជជាៃមិៃ 
គួរោោំងអនែមិៃឱើយេ្វើឿរ ឬរស់េៅែនហងរបេទសមួយេផ្ើឝងេទៀរេទ។ របសៃិេបើឿរេ្វើេរសតរបស់អនែបៃលើញ ថាអនែាៃ 
េមេោគរេបង ឬជំងឺរេបង អនែគួរែរទទួលបាៃឿរពើាបាល។ 
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