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ឿរពើាបាលជំងរឺេបងគួរែរររូវបាៃែំែរ់ថា ំែៃលងាៃភាពៃយរសួលសរាប់អនែ។ ឧទហរែ៍ េៅឯរគូេពទើយែែទំ
សុខ្ភាពបឋម ឬមែឌលសុខ្ភាពសហគមៃ៍ែដលេៅជរិែែៃលងែដលអនែរស់េៅ ឬេ្វើឿរឬេ៉យាៃបុគលិែែែទសុំខ្
ភាពមែផ្ទេះរបស់អនែរបសៃិេបើអនែាៃអារមមែ៍ថា ាៃភាពៃយរសួលេនេះ ឬេ៉យទទួលយែវាេៅផ្ទេះេ៉យអនែផ្តល់
េសវាមែររួរពិៃិរើយសុខ្ភាពំរបោំ។ របសៃិេបើឿរពើាបាលជំងរឺេបងមិៃាៃភាពៃយរសួលេៅែែៃលងែដលអនែរស់
េៅេទ អនែរបែហលំចង់េលើែទឹែចិរតរ ឋ៉ើភិបាលរបសអ់នែឱើយអភិវឌើឍេេលៃេោបាយរបស់ខ្លអៃសរាបឿ់រែែទំ 
ពើាបាលជំងរឺេបង តាមសហគមៃ៍រសបតាមសិទធទិទួលបាៃពីវិទើាសាស្រសរ ៃងិសិទធិទទលួបាៃសុខ្ភាព។ 

ធេតុអ្វីជាទូ្ធៅ ឿរស្្ើក់្ធៅមនទីរធពទ្ើយធែើមើបីពើាបាលជំងឺរធបងគឺមិនចំបាច់? 
អនែមិៃគួរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយេដើមើបីពើាបាលជំងឺរេបង ឬែ៏ពើាបាលជំងឺរេបងសា ើំថានើំេនេះេទលុេះរតាែរវាោំបាចណ់ាស់។ 
ឿរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយមិៃររវូបាៃទមទរ ឬររូវបាៃេគេពញចិរតេទចំេពាេះែរែីភាគេរចើៃ។ មៃទីរេពទើយែដលាៃខ្ើយល់
អាឿសមិៃលសអាចចមលងេមេោគរេបងបាៃ។ ឿរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយាៃរៃមលៃែលំង។ ជៃួឿលមៃទីរេពទើយមៃិាៃែែៃលង
រគប់រេៃ់េទ ាៃៃ័យថាអនែជំងឺររូវែររង់ោំ េដើមើបីោប់េផ្តើមពើាបាល។ 
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ធតើខំុ្ត្តូវស្្ើក់្ធៅមនទីរធពទ្ើយធៅធពលណា? 
 
អនែមិៃោំបាច់ររូវសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយេ៉យសវ័យរបវរតិេទែនហងរយៈេពលៃៃឿរពើាបាល។ ែររបសៃិេបើអនែឈឺៀយើងំ ឬ
របសិៃេបើអនែាៃផ្លប េះពាល់ែដលររូវពិៃិរើយោឝើងដិរដល់ រគូេពទើយរបស់អនែអាចែែនំឲើយអនែសានើែ់ េៅមៃទីរេពទើយ។ 
មៃទីរេពទើយខ្លេះាៃេសវាលសែនហងឿរែែទំមៃុសើឝែដលាៃជងំឺរេបង ៃិងឿរពារឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបងៃិងអាចផ្តល់ៃូវ
បរិោឿសេំរទសរាប់ពើាបាល ំពិេសសចំេពាេះអនែែដលាៃជំងឺរេបងសមហគសាមើញ ដូេចនេះាៃេពលខ្លេះឿរចលូមៃទីរ
េពទើយៃឹងឿយើយំជំេរើសលសបផំ្ុរ។ អនែមិៃគួរសានើែ់េៅែនហងមៃទីរេពទើយំលែខ្ែឌេដើមើបីទទួលបាៃឿរពើាបាល ៃូវឱសែ 
របេភទែមេីនេះេទ។ 
 
ធតើខំុ្គួរធត្បើត្បាស់ឿរពើាបាល/ថា្ើំអ្វីខលេះ? 
 
អនែគួរែរេរបើឱសែែដលាៃរបសិទធភាពសរាប់ពើាបាលជំងឺរេបងែដលររូវៃឹងអនែ។អនែជំងឺរេបងែដលបាៃទទួលឿរ 
ពើាបាល្មមតាររូវចណំាយេពល 6 ែខ្ៃៃឿរពើាបាលរបោំៃែៃ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃផ្តល់អៃសុាសៃឿ៍ររួម
ប្ចឡលេនើៃូវថានើំរបោំៃែៃែដលរួមប្ចឡលថានើំខ្ុសៗេនើេៅែនហងរេប់មួយ ៃិងេ្វើឱើយអនែៃយ រសួលែនហងឿរពើាបាល។សរាប់
អនែជំងឺរោែែខ្នងេពាេះេវៀៃ (ជមៃឺរេបងៃៃរបព័ៃធសរៃសរបសាទ ដូចំខ្ួរែើាល) ៃិងជមៃឺរេបងឆសឹង ៃិងសនយើែ់ររូវឿរឿរ
ពើាបាលរយៈេពល 12 ែខ្។ 
 
សរាប់ជំងឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ ឥឡឡវេៃេះាៃឿរពើាបាលខ្លីំង 9 េៅ 12 ែខ្(េទេះបីំភ័សតហតាងបៃលើញពីរបសទិធភាព
ថានើំេៅមិៃទៃ់ចើាសោ់ស់េៅេឡើយេទ)។ មិៃែមៃរគបេ់នើសុទធែរាៃសិទធិទទួលឿរពើាបាលរយ:េពលខ្លីេៃេះេទ។ 
របសិៃេបើអនែមៃិអាចេរបើឿរពើាបាលខ្លីំងេៃេះេទេរពាេះអនែបាៃេរបើឱសែមួយចំៃៃួរួចមែេហើយ ឬេ៉យសារឿរេ្វើ 
េរសតរបស់អនែបៃលើញពីភាពសា ើំចំេពាេះឱសែមួយចៃំួៃែនហងេនេះ អនែគួរែរាៃវិ្ពីើាបាលយូរំងេៃេះ (18-24 ែខ្) ែដល
រួមប្ចឡលទំងថានើំែម ី Bedaquiline ឬ Delamanid។ ាៃឿរសិែើាមួយចំៃួៃែពំុងបៃត(ឿរសាែលើបងៀងេវជជសាស្រសត)
េដើមើបីពើាោមែសវងរែឿរពើាបាលឱើយបាៃរបេសើរំងមៃុ។ អនែគួរសួរថាេរើចំែ ចណាមួយទំងេៃេះែំពុងររូវបាៃេ្វើេៅ
ែនហងរំបៃ់របស់អនែ។អនែគួរែរសាគើល់េះមើេះឱសែំែោ់ែរ់បស់អនែ រេបៀបេរបើវាំញឹែៈប ់ ររូវេលបប ុនមើៃរេប់ ៃងិ
ផ្លរំៀៃទូេៅបំផ្ុរែដលអនែររូវរបយ័រន។ 
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ធតើឿរពើាបាលណបបណា ណែលត្តូវបានណែនំសត្មាប់កុ្មារ? 

ឿរពើាបាលែបបពិេសសបាៃេ្វើេឡើងសរាប់ែុារែដលពើាបាលរេបងសា ើំថានើ ំ ឥលូវេៃេះររូវបាៃអៃុវរតៃេ៍ហើយ។ ថានើំែមីៗ
ែដលររូវបាៃេគេៅថាថានើំផ្ើឝឬំប្ចឡលេនើគឺាៃែរមិរររឹមររូវសរាប់ែុារ ដូេចនេះពួែេគមិៃររូវឿរឿរែំេទច ឬបំែបែអវ ី
េទ។ ថានើំទំងេនេះរំោយទំងរសុងេៅែនហងទឹែេហើយរសំរិថានើំែ៏លសរបេសើរំងថានើំរេប់របសម់ៃុសើឝេពញវ័យ។ 

ែុារែដលាៃជំងឺរេបងសា ើថំានើំេរចើៃមុខ្អាចទទួលបាៃឿរពើាបាលរយ:េពលខ្លី។ របសិៃេបើាៃេហរុផ្លមួយែដល 
ែុារ មិៃអាចទទួលយែថានើរំយ:េពលខ្ល ី េនេះពួែេគគួរែរាៃវិ្ីពើាបាលយូរំងេៃេះែដលររូវបាៃបេងើរេឡើងសរាប់
ជំងរឺេបងរបស់ពួែេគ។ របសិៃេបើជំងឺរេបងមៃិាៃលែែៈទូលំទោូយេទេនេះ ថានើំែដលអាចោែប់ាៃ(ែដលបណាតាើល
េអាយាៃផ្លប េះពាល់ំេរចើៃែដលអាចេមើលេឃើញេៅៀងេរឿម) អាចររូវបាៃដែេចញ។ ថានើ ំDelamanid ររូវបាៃ
ែែនំេអាយេរបើចំេពាេះែុារែដលាៃអាយុ ៦ ៅនើ ំ ៃងិោស់ំងេៃេះ។ រគូេពទើយរបស់អនែអាចេសនើសំុ Bedaquiline 
សរាប់មៃុសើឝវ័យជំទង់ែដលសែិរេរឿមឿរេរបើរបាស់េ៉យ សមេហរុផ្ល(ាៃៃ័យថាឿរចូលេរបើឿរពើាបាលមិៃ
ទៃ់ររូវបាៃអៃុមរ័េៅែនហងរបេទសមួយឬសរាប់របំជៃំែ់ោែ់មួយ) េ៉យសរេសរេៅ 
JanssenMAc@its.jnj.com ។

ចុេះធបើខំុ្មាននផទធ េះ ឬបំធៅ ឬត្បណេលជាមាននផទធ េះ? 

របសិៃេបើអនែាៃជំងឺរេបង ៃិងាៃៃផ្ទេពាេះ ឬអាចាៃៃផ្ទេពាេះអនែរបែហលំររូវេ្វើឿរសេរមចចិរតដ៏ពិបាែទែទ់ង 
ៃឹងវិ្ីលសបំផ្ុរេដើមើបីែែរែើាខ្លអៃឯង ៃងិែូៃៗរបស់អនែ។ មិៃាៃពរ័៌ាៃេរចើៃេទសតីពសុីវរែិភាពៃៃថានើំរេបងចំេពាេះអនែាៃ
ៃផ្ទេពាេះឬអនែែដលសែិរែនហងឿរបំេៅេ៉េះែូៃ។សុខ្ភាពរបស់អនែពិរំសំៀៃ់ណាស់សរាប់ផ្តល់សុខ្ភាពលសដលែ់ូៃអនែ
េបើអនែាៃៃផ្ទេពាេះ ឬែំពងុបំេៅេ៉េះែូៃអនែគួរែរពិភាែើាំមួយរគូេពទើយរបស់អនែ អំពីឿររបឈមៃឹងហាៃភិ័យៃិង
អរែរបេោជៃ៍ៃៃជេរមើសេផ្ើឝងេនើ ៃងិេ្វើឿរសេរមចចិរតៃវូអវីែដលលសបំផ្ុរសរាប់អនែ។ អនែអាចមិៃចងេ់របើថានើំមយួចំៃួៃ 
ឬអនែរបែហលំចងប់្ើឈបឿ់របំេៅ ឬឿរាៃគភ៌របស់អនែ(ឿររំលូរែូៃ)។ របសៃិេបើអនែមិៃាៃៃផ្ទេពាេះេទ ប ុែៃតែំពុង
ពើាបាលជំងឺរេបងៃិងអាចាៃៃផ្ទេពាេះអនែគួរែរសួរអនែផ្តល់េសវាអំពីជេរមើសរគប់រគងែំេែើរ។ថានើំពីររបេភទែដលររូវ 
បាៃេរបើេដើមើបីពើាបាលជំងឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ Ethionamide (ឬថានើំរសេដៀងេនើ Prothionamide)

ៃិងថានើំែដលអាចោែ់បាៃ (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin) ររូវបាៃេគគិរថាាៃេរេេះថានើែ់
ៀយើំងចំេពាេះទរែែដលែំពងុលូរោស់។ ថានើំទំងេៃេះ គឺំ ែផ្នែមួយៃៃឿរពើាបាលរយៈេពលខ្លី ដូេចនេះស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះែដល 
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ាៃជមៃឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ មិៃាៃសិទធិទទួលឿរពើាបាលរយៈេពលខ្លីេនេះេទ។ ផ្ទហយេៅវិញសតង់៉រពិភពេោែ
ែែនំថា ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះែដលាៃជំងឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ ររូវទទួលបាៃឿរពើាបាលេ៉យេរបើថានើំយូរំងមុៃ (ែដល
ររូវបាៃបេងើរេឡើងសរាបជ់ំងឺរេបងពិេសស ំមួយៃឹងថានើជំួរទីពីរ ពបីួៃេៅេរចើៃ ែដលាៃរបសិទធភាព) ។ ែមមវិ្ីថានើែ់
ំរិមួយចំៃៃួ ែដលរើែចេរមើៃរួមទំងេៅែនហងរបេទសអាស្រហវិែៀងរើបឡងែពំុងេរបើថានើំែម ីBedaquiline ឬ Delamanid េៅ 
ែនហងរបបអាហារែដលាៃរយៈេពលយូរំងេៃេះសរាប់ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ។ េ៉យែផ្សែេលើព័រ៌ាៃ ែដលាៃរហូរមែដល់
េពលេៃេះ ថានើំទំងពីររបេភទេៃេះររូវបាៃេគគិរថាាៃសុវរែិភាព សរាប់ស្រសតាីៃៃផ្ទេពាេះ។ េវជជបែឌិររបសអ់នែអាចេសនើសំុ
ឱសែទំងេៃេះសរាប់ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ ែដលសែិរេរឿមឿរផ្តលេ់៉យែតីសបើបហរស េ៉យឿរសរេសរេសនើសំុេៅ 
JanssenMAc@its.jnj.com សរាប់ bedaquiline ៃងិ medical@otsuka.de សរាប់ delamanid ។ 

ចុេះចំធ េះផលរំៀន? 

អនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែររូវែររបាប់អនែអំពថីានើំែដលអនែេលប ផ្លប េះពាល់ែដលាៃសឿឍើៃុពល ៃងិរេបៀប
ែដលពែួេគៃឹងររូវបាៃរររួពិៃិរើយ (ពៃិិរើយឬសាែលើបង) ។ របសិៃេបើអនែផ្តល់េសវាមៃិបាៃផ្តល់ព័រ៌ាៃទំងេនេះអនែគួរ 
ែរសួរ។ ផ្លប េះពាល់ររូវបាៃេគរំពឹងទុែដូចំទែឹេនមរែហម ឬចេៃវើរែរមិររសាល ប ុែៃរមួយចៃំួៃេទៀរ្ៃៃ់្ៃរដូចំ
ឿរខ្ូចេែលើម ឿរបាែទ់ឹែចរិត ឬវិែលចរិរ ឬឿរបារ់បង់ឿរសាឍើប់ ឬចែហវិស័យ។ ផ្លវិបាែទំងេៃេះ គឺេគអាចប្ើឈប់បាៃ
របសិៃេបើាៃឿរដឹងំមុៃ។ រគូេពទើយរបស់អនែ គួរែរពិៃិរើយេមើលថា អនែែពំុងាៃសាណើៃភាពលសរបេសើរំងមៃុេហើយ
ឬេៅ េ៉យោប់ទំងឿរពៃិរិើយេមើលៃូវផ្លរំៀៃរបស់វា ៖ 

 របេភទថានើំោែ ់ (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin) អាចបណាតាើលេអាយបារ់បង់ឿរសាឍើប។់
អនែគួរែរេរសតសាែលើបងឿរសាឍើប់របស់អនែ (េៅថា audiometry) មុៃេពលអនែោប់េផ្តើមេលបថានើ ំេហើយេរៀងោលែ់ខ្
េៅេពលបនតើប ់ េដើមើបីឱើយអនែដឹងពផី្លប េះពាល់ បាៃេលឿៃ។ របសិៃេបើឿរេ្វើេរសតរបស់អនែ បៃលើញពីឿរបារប់ង់
េសាតាវិញ្ញើែ ឬរបសៃិេបើអនែែរ់សាគើល់ៃូវសញ្ញើៃៃឿរបារ់បង់េសាតាវិញ្ញើែសូមប្ើឈប់ភាយើមៗៃូវឿរោែ់
ៃិងបតឡរេៅំឿរេរបើរបាស់ Delamanid ឬ Bedaquiline។ របសិៃេបើឿរេ្វើេរសតមិៃាៃេទអនែាៃសិទធិែនហងឿរេសនើ
សំុឱសែេផ្ើឝងេទៀរដូចំ Bedaquiline ឬ delamanid េដើមើបីជំៃួសឿរោែ។់
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 ថានើំ Cycloserine ៃិងេផ្ើឝងេទៀរអាចបណាតាើលឱើយាៃឿរធាយើែ់ទឹែចរិតៃិងវិែលចរិរ។ របសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ធាយើែ់
ទឹែចិរត ឬអនែមៃិចង់រស់ ចូររបាប់រគូេពទើយេអាយបាៃៅប់េទើបអនែអាចបតឡរថានើំបាៃេ៉យសុវរែិភាព។

 ថានើំ Linezolid ៃិងថានើំេពទើយេផ្ើឝងេទៀរអាចបណាតាើលឱើយាៃឿរឈឺោប ់ សពឹែ ឿររោែ ឬឿរឈឺោប់ៃដឬេជើង។
របសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ែបបេៃេះសូមរបាប់រគូេពទើយរបស់អនែភាយើមៗ  េ៉យេហរថុា េគអាចបៃែយែរមិរថានើ ំ ឬ
ប្ើឈប់ឿរេរបើរបាស់ថានើំមុៃេពលាៃឿរខ្ូចៀរសរៃសរបសាទំអចិៃស្រៃតយ៍។ រគូេពទើយរបសអ់នែគួរែរពិៃិរើយេមើល
េរឿងេៃេះ េៅរគប់េពលែដលេគមែពៃិិរើយសុខ្ភាពអនែ។

 ថានើំរេបងំេរចើៃអាចេ្វើឱើយខ្ចូេែលើមបាៃ។ អនែគួរែរាៃឿរេ្វើេរសតមុខ្ៃរេែលើមំេទៀងទរ់ មៃុេពលអនែោបេ់ផ្តើម
ឿរពើាបាល េហើយពិេសសរបសិៃេបើអនែាៃបញ្លើេែលើម ឬាៃេមេោគេអដស។៍ របសៃិេបើអនែធាយើបា់ៃឿរចេៃវើរែសអរ
រាស់ ឬឿរផ្យើស់បតឡរពែ៌ែសើបែ ឬែភនែរបសអ់នែ អនែគរួែរេសនើសំុអនែផ្តល់េសវាសុខ្ភាពរបស់អនែពៃិិរើយេមើលមុខ្ៃរ
េែលើមរបស់អនែ។ អនែគួរែរេចៀសវាងឿរផ្ឹែរសាេៅេពលែដលអនែេរបើថានើរំេបងរបសិៃេបើអនែអាច។ េទេះំោឝើងណាែ៏
េ៉យ ឿរផ្ឹែរសាមៃិគួរំមូលេហរុៃៃឿរមិៃេអាយអនែោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេនេះេទ (ដូចេនើៃឹងឿរេរបើថានើំេញៀៃ
ឬេរបើឿរពើាបាលថានើំេញៀៃជំៃួស opioid substitution therapy [OST])។

 Bedaquiline, Clofazimine, Delamanid ៃិង Moxifloxacin (ៃិងថានើំដៃទេទៀរ ែដលមិៃែមៃំថានើពំើាបាលជងំឺ
រេបង) អាចបណាតាើលេអាយាៃឿរផ្យើស់បតឡរេៅែនហងសែមមភាពចរៃតររ់របស់េបេះដូង (ែដលេៅថាេឿសិឿ QT) ។
េៃេះអាចនំឱើយាៃបញ្លើ្ៃៃ់្ៃរំមួយចៃរើែ់េបេះដងូ។ របសិៃេបើអនែេរបើថានើំមួយែនហងចំេណាមថានើំទំងេៃេះ អនែគួរែរេ្វើ
េរសតែដលេៅថា ECG (electrocardiogram) មុៃេពលោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេហើយរយ:េពល ២សបាឍើហ៍12
សបាឍើហ៍ ៃិង២៤សបាឍើហ៍ បនតើប់ពីអនែោប់េផ្តើម។របសិៃេបើអនែេរបើថានើំេរចើៃំងមួយមខុ្ ែនហងចំេណាមថានើំទំងេៃេះ អនែ
គួរែរទទួលបាៃ ECG របោែំខ្។

 របសិៃេបើអនែែសអរ ឬោគ ឬេរបើថានើំដូចំ: amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin, bedaquiline,

clofazimine, delamanid, or moxifloxacin អនែគួរែរពិៃិរើយេមើលំរិប ូតាសើយឡម។ ប ូតាសើយឡមគឺំសារធារែុរ៉ែមើាឝើង
េៅែនហងខ្លអៃរបស់មៃុសើឝ ដចូំអំបិល។ របសិៃេបើែរមិរប ូតាសើយឡមរបស់អនែទបេពែឬខ្ពស់េពែ វាអាចបណាតាើល
េអាយាៃបញ្លើំមួយៃឹងសាច់ដុ ំ ំមួយៃឹងចៃរើែ់េបេះដូងរបស់អនែ ឬំមួយៃឹងរបព័ៃធដៃទេទៀរេៅែនហងខ្លអៃអនែ។
អនែគួរសួររគូេពទើយរបស់អនែ េដើមើបីពិៃរិើយេមើលែរមិរប តូាសើយឡមេអាយបាៃេទៀងទរ់ េ៉យយែះមរបស់អនែេៅ
ពិៃិរើយ។
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរធបង         ទំព័រទី ៦ ៃៃ ៩     

 អនែគួរទទួលបាៃសារធារុាឝើេញ សើយឡមបែៃែម ៃិងំរអិំបិលេផ្ើឝងេទៀរ េដើមើបីជួយឱើយោងឿយរបសអ់នែាៃ
ដំេែើរឿរលស។អនែមិៃររូវឿរេ្វើេរសតាឝើេញ សើយឡមេទ អនែគួរែរទទួលបាៃវាេ៉យសវយ័របវរតិ។ សួររគូេពទើយ ឬេវជជ
បែឌិររបសអ់នែរបសិៃេបើអនែែំពុងទទួលាឝើេញ សើយឡមែដលអនែមិៃរបាែដ េហើយេបើសិៃអនែមៃិទៃ់ាៃ សូមេសនើសំុ
វាពីរគូេពទើយរបស់អនែ។

Photo Credit: KUDUwave™ Portable Audiometers 
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរធបង    ទំព័រទី ៧ ៃៃ ៩    
 

ធតើខំុ្អាចធ វ្ើឿរ ឬចូលធរៀនធៅកំ្ឡុងធពលពើាបាលបានណែរឬធទ្? 

មៃុសើឝរគប់រូបែដលាៃជំងឺរេបងអវិជជាៃ (មៃិឆលង) គួរែរររូវបាៃអៃញុ្ញើរឱើយេ្វើឿរ ឬេៅសាោេរៀៃ។ អនែមិៃគួរររូវ
រង់ោំរហូរដល់អនែបាៃប្ចប់ឿរពើាបាល េដើមើបីររឡប់េៅេ្វើឿរឬេៅសាោេរៀៃេទ។ អនែមៃិគរួបារ់បង់ឿរៃរេ៉យ
សារែរអនែាៃជំងឺរេបងេទ។ ជំងរឺេបងមិៃឆលងេទ បនតើប់ពឿីរពើាបាលលសប ុនមើៃសបាដើហ៍ (េទេះបីំអនែររូវែរប្ចបឿ់រ 
ពើាបាលឱើយបាៃេពញេលញេដើមើបីធានថាវាមិៃវិលររឡបម់ែវិញ)។ អនែមិៃោំបាច់របាប់មិរតរួមឿរៃរ ឬមរិតរួមថានើែ់
របស់អនែថាអនែែំពុងេរបើថានើំរេបងេទ។ ៃិេោជែ ឬសាោេរៀៃរបសអ់នែររូវរែើាសាណើៃភាពេរបើរបាស់ថានើំរបស់អនែំ
លែែៈឯែជៃ។ របសៃិេបើមិរតរួមឿរៃរ ឬមិរតរួមថានើែ់របសអ់នែររូវឿរពិៃិរើយរែជំងឺរេបងេៃេះ េគគួរែរររូវបាៃេ្វើែនហង
វិ្ីែដលឿរពារសិទធិរបស់អនែែនហងឿររែើាភាពឯែជៃ ៃងិឿររែើាឿរសាឃើរ់។ 

ធតើអ្វីធៅជាឿរត្បឹក្ើាធយបល់ ធេើយធេតុអ្វីខំុ្គួរសួររក្វា ត្បសិនធបើខំុ្មិនទ្ទួ្លបាន? 

ឿរផ្តល់របឹែើាាៃៃ័យថាអនែទទួលបាៃឿរេំរទ ពរ័៌ាៃ ៃិងឿរពៃើយល់ំេរចើៃំមួយៃឹងឿរពើាបាល របសអ់នែេដើមើបី
េឆលើយសំែួរ ចមៃល់ ៃិងជួយអនែប្ចប់ឿរពើាបាល។ ឿរពើាបាលជំងឺរេបងអាចំឿរពិបាែ េ៉យររូវេលបថានើំរេប់ំ
េរចើៃ ៃិងាៃផ្លប េះពាល់។ ឿរផ្តល់របឹែើាលស ៃឹងជយួអនែឱើយយល់អំពីេោគរេបងលសរបេសើរំងមុៃ ជួយេំរទអនែ ៃិង
ជួយអនែែនហងឿរពើាបាល។ 

ចុេះធបើខំុ្រស់ធៅជាមួយធមធោគធអ្ែស៍? 

មៃុសើឝំេរចើៃាៃទំងេមេោគេអដស ៍ៃិងជំងឺរេបង េហើយឿរទទួលបាៃឿរពើាបាលទំងពីរេៃេះគឺសំៀៃ។់ របសិៃ 
េបើអនែេរបើវិ្ីពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស ៍ ចូររបាែដថារគូេពទើយដងឹថាេរើថានើំអវីែដលអនែ ែំពងុេរបើ។ មួយ
ចំៃួៃរូចៃៃថានើំរេបង ៃងិេមេោគេអដស៍មៃិដំេែើរឿរបាៃលសេទ ប ុែៃតវាអាចររូវបាៃេ៉េះរសាយេ៉យឿរែែររមូវៃូវ
ែរមិរថានើំ ឬឿរផ្យើស់បតឡរថានើំរបស់អនែ។ របសិៃេបើអនែររូវបាៃេគេ្វើេោគវិៃិចឆ័យថាាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ ៃិងេមេោគរេបង
ែនហងេពលែរមួយ េនេះរគូេពទើយរបស់អនែគួរែរោប់េផ្តើមពើាបាលេមេោគរេបងរបស់អនែ េហើយៃឹងោប់េផ្តើមឿរពើាបាល
េ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស៍ (ART ) របស់អនែវិញបនតើប់ព ី ពីរ េៅប ី សបាឍើហ៍។ េៃេះំឿរសំៀៃណ់ាស់េដើមើបី
េចៀសវាងៃូវរបរិែមមែដលាៃេរេេះថានើែ់ែដលេៅថាេោគសញ្ញើរបរិែមមេឡើងវិញ។ អនែែដលាៃេឿសិឿ CD4 ចំៃួៃ 
<50 េឿសិឿ / មម ែម ររគីប គួរោប់េផ្តើម ឿរពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស ៍ (ART )  េៅេពលពីរ 
សបាឍើហ៍។ អនែែដលាៃេឿសិឿ CD4 ≥  50េឿសិឿ / មម ែម ររគីប ឬ អនែែដលាៃជំងឺរោែេរសាមខ្ួរ គួរោប់េផ្តើម 
ឿរពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស ៍(ART )  បនតើប់ពី ៨-១២ សបាឍើហ៍។ 
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សិទ្ធ ិនិងឿរពើាបាលជំងឺរធបង       ទំព័រទី ៨ ៃៃ ៩   

ធតើអ្វីធៅជាឿរពើាបាលត្បធភទ្ទី្ 2? 
អនែមិៃគួរសែិរេៅែនហងឿរពើាបាលរបេភទទី 2 េទ។ របេភទទី 2 គឺឿរពើាបាលំទូេៅៃៃឿរពើាបាលជំងឺរេបង ែដលបូែ 
បែៃែមំមួយថានើំែដលអាចោែ់បាៃ Streptomycin។ អៃុសាសៃព៍ីមុៃ សរាប់អនែែដលបាៃប្ចបឿ់រពើាបាលរេបង 
ប ុែៃតេៅែរាៃជំងឺរេបងគឺររវូេរបើឿរពើាបាលរបេភទទី2 ។ េៅៅនើំ 2015 អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃេចញ” េសចែត ី
ែែលងឿរែ៍អំពឿីរអៃុវរតលស” មួយរបៅំងៃងឹឿរេរបើរបាស់ឿរពើាបាលរបេភទទី 2។ អៃសុាសៃ៍ែមីេៃេះ គឺេដើមើបីេ្វើេរសត 
ភាពសា ើំថានើ ំ េដើមើបីសេរមចថាេរើថានើំណាែដលាៃរបសិទធភាពបំផ្ុរសរាប់របេភទជំងឺរេបង របស់អនែ។ របសិៃេបើរគូេពទើយ 
ពើាោមផ្តល់ឱើយអនែៃូវរបេភទទី 2 អនែគួរែរសួររែឿរេ្វើេរសតភាពសា ើំថានើ ំ ៃិងឿរពើាបាលេ៉យែផ្សែេលើលទធផ្លរបស ់
អនែ។ 

ត្បសិនធបើខំុ្មិនចង់ធ វ្ើតាមឿរពើាបាលណែលធវជជបែឌិតត្បាប់ខំុ្ ធតើខំុ្អាចត្តូវបងខំឲើយធត្បើវាបានណែរឬធទ្? 

េទ អនែមិៃអាចររូវបាៃេគបងំបាៃេទ។ សតង់៉រអៃតរំរិបាៃែចងចើាស់ណាស់ថា បងអំនែណាានើែ់េអាយទទួលឿរ 
ពើាបាលរេបងរបៅំងៃងឹឆៃទៈរបស់ពួែេគគឺខ្ុសសីល្ម។៌ អនែាៃសិទធិទទួលយែ ឬបដិេស្ឿរពើាបាលទំងអស់ ឬ 
ឿរពើាបាលំពិេសស។ េ៉យសារជំងឺរេបងឆលង (អាចឆលងពីមៃុសើឝានើែ់េៅមៃុសើឝានើែ់) របសិៃេបើអនែបដិេស្ឿរ 
ពើាបាល អនែររូវែរោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីឿរពារអនែដៃទ។ េៃេះអាចរួមប្ចឡលទំងឿរសានើែេ់ៅឯេឿ ែដលាៃៃយ័ថារែើា
ដេងឞើមរបស់អនែមៃិឱើយេៅដល់មៃុសើឝេផ្ើឝងេទៀរ។ អនែអាចេ្វើដូេចនេះេ៉យពាែរ់បំាងមុខ្ ឬតាមរយៈឿរេៅ៉ច់ពីេគេៅ
ែនហងបៃទបម់ៃទីរេពទើយែដលាៃខ្ើយល់េចញចូលបាៃររឹមររូវ ឬេៅផ្ទេះ។ េៅែនហងែរែែីរម រ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែអាចេ្វើឱើយអនែ
សែិរេៅឯេឿែនហងឿរដែដេងឞើម ែដលេៃេះគឺំវិ្ីចងុេរឿយប ុេណា្ើេះ។ ឿរេ្វើែបប េៃេះររូវបាៃេគេៅថា ឿរ៉ែឱ់ើយ េៅ
ឯេឿមិៃសម័រគចិរត។ េទេះំោឝើងណាែ៏េ៉យ អនែមិៃគួរេ្វើដូេចនេះេៅែនហងបៃទប់ឃុែំំង ឬ ែែៃលងរសេដៀងេនើេទ។ 

េ៉យសារែរែុារំញឹែៈប់ ររូវឿរឿរយល់រពមពីឪពុែាឍើយ ឬអាណាពើាបាលេដើមើបីយល់រពមឿរពើាបាល វាគឺ
អារស័យេលើអាណាពើាបាលឬអាណាពើាបាលទទួល ឬបដិេស្ឿរពើាបាលជៃំួសពួែេគ។ េៅេពលឪពែុាឍើយ ឬ
អាណាពើាបាលរសបចើាប់បដិេស្មិៃផ្តល់ឿរយល់រពម ប ុែៃតឿរពើាបាលេវជជសាស្រសតររូវបាៃោរ់ទុែថាោំបាច់េដើមើបី
បៃកើរឿរឈឺោប់ ឬឿរសាយើប់រួមទំងជំងឺរេបង េនេះអា ញំ្ររ ឋ៉ើភិបាលអាចោរវិ់ធាៃឿរេដើមើបីលុបេោលឿរសេរមចចិរត
របស់ាតាបិតា។ េៃេះអាចរេៃ់ែរេែើរេឡើងតាមរយៈយៃតឿរែផ្នែចើាបស់មរសបេៅតាមចើាប់ៃៃរបេទសរបសអ់នែ។ 
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរបង           ទំព័រទី ៩ ៃៃ ៩    

ខំុ្កំ្ពុងណែរក្ើាសមាជិក្ត្គួស្រណែលមានជំងឺរធបង។ ធតើខំុ្ត្តូវែឹងអំ្ពីអ្វីខលេះ? 

អនែអាចែែរែើាទងំខ្លអៃអនែ ៃិងមៃុសើឝំទីរសឡាញ់របស់អនែែដលាៃជងំឺរេបងែនហងេពលែរមួយ។ េដើមើបីែែរែើាខ្លអៃអនែ 
ចូរគិរអំពីសុខ្ភាពោងឿយ ៃងិចិរតរបស់អនែ។ អនែគួរែរាៃសិទធិពិេរេេះេោបល់ ៃងិាៃពរ័៌ាៃអពំីវិ្ឿីរពារខ្លអៃ 
អនែឱើយលសបំផ្រុពីជងំឺរេបង (សូមេមើលែផ្នែទ ី2 ែនហងវគ "សិទធិ ៃងិឿរបៃកើរជំងឺរេបង ") ។ 

របសិៃេបើមៃុសើឝែដលអនែែពំុងែែទំេៅែរែសែ ឬមិៃេឡើងទមៃៃប់នតើប់ពបី ុនមើៃសបាឍើហ៍ៃៃឿរពើាបាលពួែេគគួរែរាៃ 
លទធភាពទទួលបាៃឿរេ្វើេរសតភាពសា ើំថានើំេដើមើបីធានថាថានើំរបស់ពួែេគគឺររឹមររូវសរាប់ជំងឺរេបងរបស់ពែួេគ។ អនែអាច 
ជួយរែេមើលផ្លប េះពាល់ណាមួយេហើយររូវរបាែដថាពួែេគាៃ សិទធិែនហងឿរេ្វើ េរសតចំេពាេះផ្លរំៀៃេៅតាម
េពលេវោ ររឹមររូវ ដចូែដលបាៃែរ់សាគើល់ៀងេលើ។ អនែែ៏អាចជួយពែួេគរែើាឿរៃររបស់ពួែេគឬឿរសានើែ់េៅផ្ង
ែដររបសិៃេបើពួែេគររូវបាៃេរើសេអើង។ឿរពើាបាលជងំឺរេបងអាចំឿរពិបាែ ដូេចនេះរបសិៃេបើអនែឬមៃុសើឝែដលអនែ
ែំពុងយែចិរតទែុ៉ែ់ចង់ោប់េផ្តើមឬចូលរួមែនហងរែុមេំរទជំងឺរេបងអនែាៃសិទធិេ្វើដូេចនេះ។ រែុមេំរទអាចជួយរបយុទធ 
របៅំងៃឹងឿរាែ់ៃយេ៉យអប់រំអនែដៃទេៅែនហងសហគមៃ៍របស់អនែអំពជីំងឺរេបង ជួយពួែេគឱើយយល់ដឹងអពំជីំងឺរេបង
គឺអាចឿរពារៃិងពើាបាលបាៃ។ 

សូមចងោំថាបគុលែដលអនែែំពុងែែរែើាាៃសិទធឯែជៃភាពេហើយវាគួរែរំឿរសេរមចចិរតរបសព់ួែេគថាេរើពែួេគចង់
ឱើយមៃុសើឝដឹងថាពួែេគាៃជងំឺរេបងែដរឬេទ។ 

មែោ 2018 
www.treatmentactiongroup.org




