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Jane Rahedi Ong’ang’o, Hadija H.
Semvua, and Zani de Wit

ៃិងឿរពើាបាលជំងឺរេបង
សិទធិ ៃិងឿរពើាបាលជំងឺរេបង

ទំព័រទី ១ ៃៃ ៩

ធតើខ្ុំគួរណតទ្ទ្ួលឿរពើាបាលរធបងធៅក្ណនលងណា?
ឿរពើាបាលជំងរឺ េបងគួរែរររូវបាៃែំែរ់ថា ំែៃលងាៃភាពៃយរសួលសរាប់អែ
ន ។ ឧទហរែ៍ េៅឯរគូេពទើយែែទំ
សុខ្ភាពបឋម ឬមែឌលសុខ្ភាពសហគមៃ៍ែដលេៅជិរែែៃលងែដលអនែរស់េៅ ឬេ្វើឿរឬេ៉យាៃបុគលិែែែទំសុខ្
ភាពមែផ្ទេះរបស់អនែរបសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ថា ាៃភាពៃយរសួលេនេះ ឬេ៉យទទួលយែវាេៅផ្ទេះេ៉យអនែផ្តល់
េសវាមែររួរពិៃិរើយសុខ្ភាពំរបោំ។
េៅេទ

របសិៃេបើឿរពើាបាលជំងរឺ េបងមិៃាៃភាពៃយរសួលេៅែែៃលងែដលអនែរស់

អនែរបែហលំចង់េលើែទឹែចិររត ៉ឋើភិបាលរបស់អនែឱើយអភិវឌើឍេេលៃេោបាយរបស់ខ្លអៃសរាប់ឿរែែទំ

ពើាបាលជំងរឺ េបង តាមសហគមៃ៍រសបតាមសិទទ
ធិ ទួលបាៃពីវិទើាសាស្រសរ ៃិងសិទធិទទួលបាៃសុខ្ភាព។

ធេតុអ្វីជាទ្ូធៅ ឿរស្្ើក្់ធៅមនទីរធពទ្ើយធែើមើបីពើាបាលជំងឺរធបងគឺមិនចំបាច់?
អនែមិៃគួរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយេដើមើបីពើាបាលជំងឺរេបង

ឬែ៏ពើាបាលជំងឺរេបងសាើំថានើំេនេះេទលុេះរតាែរវាោំបាច់ណាស់។

ឿរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយមិៃររូវបាៃទមទរ ឬររូវបាៃេគេពញចិរតេទចំេពាេះែរែីភាគេរចើៃ។ មៃទីរេពទើយែដលាៃខ្ើយល់
អាឿសមិៃលសអាចចមលងេមេោគរេបងបាៃ។ ឿរសានែ
ើ ់េៅមៃទីរេពទើយាៃរៃមលៃែលំង។ ជួៃឿលមៃទីរេពទើយមិៃាៃែែៃលង
រគប់រេៃ់េទ ាៃៃ័យថាអនែជំងឺររូវែររង់ោំ េដើមើបីោប់េផ្តម
ើ ពើាបាល។
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ទំព័រទី ២ ៃៃ ៩

ធតើខ្ុំត្តូវស្្ើក្់ធៅមនទីរធពទ្ើយធៅធពលណា?
អនែមិៃោំបាច់ររូវសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយេ៉យសវ័យរបវរតិេទែនហងរយៈេពលៃៃឿរពើាបាល។

ែររបសិៃេបើអនែឈឺៀង
យើំ

ឬ

របសិៃេបើអនែាៃផ្លបេះពាល់ែដលររូវពិៃិរើយោឝើងដិរដល់ រគូេពទើយរបស់អនែអាចែែនំឲើយអនែសានើែ់ េៅមៃទីរេពទើយ។
មៃទីរេពទើយខ្លេះាៃេសវាលសែនហងឿរែែទំមៃុសើឝែដលាៃជំងឺរេបង ៃិងឿរពារឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបងៃិងអាចផ្តល់ៃូវ
បរិោឿសេំរទសរាប់ពើាបាល ំពិេសសចំេពាេះអនែែដលាៃជំងឺរេបងសមហគសាមញ
ើ
ដូេចនេះាៃេពលខ្លេះឿរចូលមៃទីរ
េពទើយៃឹងឿយើយំជំេរើសលសបផ្
ំ ុរ។ អនែមិៃគួរសានើែ់េៅែនហងមៃទីរេពទើយំលែខ្ែឌេដើមើបទ
ី ទួលបាៃឿរពើាបាល ៃូវឱសែ
របេភទែមេី នេះេទ។

ធតើខ្ុំគួរធត្បើត្បាស់ឿរពើាបាល/ថា្ើំអ្វីខលេះ?
អនែគួរែរេរបើឱសែែដលាៃរបសិទធភាពសរាប់ពើាបាលជំងឺរេបងែដលររូវៃឹងអនែ។អនែជំងឺរេបងែដលបាៃទទួលឿរ
ពើាបាល្មមតាររូវចំណាយេពល 6 ែខ្ៃៃឿរពើាបាលរបោំៃែៃ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃផ្តល់អៃុសាសៃ៍ឿររួម
ប្ចឡលេនើៃូវថានើំរបោំៃែៃែដលរួមប្ចឡលថានើំខ្ុសៗេនើេៅែនហងរេប់មួយ ៃិងេ្វើឱើយអនែៃយ រសួលែនហងឿរពើាបាល។សរាប់
អនែជំងឺរោែែខ្នងេពាេះេវៀៃ (ជមៃឺរេបងៃៃរបព័ៃធសរៃសរបសាទ ដូចំខ្ួរែើាល) ៃិងជមៃឺរេបងឆសឹង ៃិងសនយែ
ើ ់ររូវឿរឿរ
ពើាបាលរយៈេពល 12 ែខ្។
សរាប់ជំងឺរេបងសាើំថានើំេរចើៃមុខ្ ឥឡឡវេៃេះាៃឿរពើាបាលខ្លីំង 9 េៅ 12 ែខ្(េទេះបីំភ័សតហតាងបៃលើញពីរបសិទធភាព
ថានើំេៅមិៃទៃ់ចើាស់ោស់េៅេឡើយេទ)។ មិៃែមៃរគប់េនើសុទធែរាៃសិទធិទទួលឿរពើាបាលរយ:េពលខ្លីេៃេះេទ។
របសិៃេបើអនែមិៃអាចេរបើឿរពើាបាលខ្លីំងេៃេះេទេរពាេះអនែបាៃេរបើឱសែមួយចំៃៃ
ួ រួចមែេហើយ

ឬេ៉យសារឿរេ្វើ

េរសតរបស់អនែបៃលើញពីភាពសាើំចំេពាេះឱសែមួយចំៃួៃែនង
ហ េនេះ អនែគួរែរាៃវិ្ព
ី ើាបាលយូរំងេៃេះ (18-24 ែខ្) ែដល
រួមប្ចឡលទំងថានើំែមី Bedaquiline ឬ Delamanid។ ាៃឿរសិែើាមួយចំៃួៃែំពុងបៃត(ឿរសាែលើបងៀងេវជជសាស្រសត)
េដើមើបីពើាោមែសវងរែឿរពើាបាលឱើយបាៃរបេសើរំងមុៃ។ អនែគួរសួរថាេរើចំែចណាមួយទំងេៃេះែំពុងររូវបាៃេ្វើេៅ
ែនហងរំបៃ់របស់អនែ។អនែគួរែរសាគើល់េះមើេះឱសែំែ់ោែ់របស់អនែ រេបៀបេរបើវាំញឹែៈប់ ររូវេលបបុនមើៃរេប់ ៃិង
ផ្លរំៀៃទូេៅបំផ្ុរែដលអនែររូវរបយ័រន។
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរធបង

ទំព័រទី ៣ ៃៃ ៩

ធតើឿរពើាបាលណបបណា ណែលត្តូវបានណែនំសត្មាប់ក្ុមារ?
ឿរពើាបាលែបបពិេសសបាៃេ្វើេឡើងសរាប់ែុារែដលពើាបាលរេបងសាើំថានើំ ឥលូវេៃេះររូវបាៃអៃុវរតៃេ៍ ហើយ។ ថានើំែមីៗ
ែដលររូវបាៃេគេៅថាថានើំផ្ើឝឬ
ំ ប្ចឡលេនើគឺាៃែរមិរររឹមររូវសរាប់ែុារ ដូេចនេះពួែេគមិៃររូវឿរឿរែំេទច ឬបំែបែអវី
េទ។ ថានើំទំងេនេះរំោយទំងរសុងេៅែនហងទឹែេហើយរសំរិថានើំែ៏លសរបេសើរំងថានើំរេប់របស់មៃុសើឝេពញវ័យ។
ែុារែដលាៃជំងឺរេបងសាថា
ើំ នើំេរចើៃមុខ្អាចទទួលបាៃឿរពើាបាលរយ:េពលខ្លី។

របសិៃេបើាៃេហរុផ្លមួយែដល

ែុារ មិៃអាចទទួលយែថានរើំ យ:េពលខ្លី េនេះពួែេគគួរែរាៃវិ្ីពើាបាលយូរំងេៃេះែដលររូវបាៃបេងើរេឡើងសរាប់
ជំងរឺ េបងរបស់ពួែេគ។ របសិៃេបើជំងឺរេបងមិៃាៃលែែៈទូលំទោ
ូ យេទេនេះ ថានើំែដលអាចោែ់បាៃ(ែដលបណាតាើល
េអាយាៃផ្លបេះពាល់ំេរចើៃែដលអាចេមើលេឃើញេៅៀងេរឿម) អាចររូវបាៃដែេចញ។ ថានើំ Delamanid ររូវបាៃ
ែែនំេអាយេរបើចំេពាេះែុារែដលាៃអាយុ ៦ ៅនើំ ៃិងោស់ំងេៃេះ។ រគូេពទើយរបស់អនែអាចេសនើសុំ Bedaquiline
សរាប់មៃុសើឝវ័យជំទង់ែដលសែិរេរឿមឿរេរបើរបាស់េ៉យ

សមេហរុផ្ល(ាៃៃ័យថាឿរចូលេរបើឿរពើាបាលមិៃ

ទៃ់ររូវបាៃអៃុមរ
័ េៅែនហងរបេទសមួយឬសរាប់របំជៃំែ់ោែ់មួយ)

េ៉យសរេសរេៅ

JanssenMAc@its.jnj.com ។

ចុេះធបើខ្ុំមាននផទធ

េះ ឬបំធៅ ឬត្បណេលជាមាននផទធ

េះ?

របសិៃេបើអនែាៃជំងឺរេបង ៃិងាៃៃផ្ទេពាេះ ឬអាចាៃៃផ្ទេពាេះអនែរបែហលំររូវេ្វើឿរសេរមចចិរតដ៏ពិបាែទែ់ទង
ៃឹងវិ្ីលសបំផ្ុរេដើមើបីែែរែើាខ្លៃ
អ ឯង ៃិងែូៃៗរបស់អនែ។ មិៃាៃព័រ៌ាៃេរចើៃេទសតីពស
ី ុវរែិភាពៃៃថានើំរេបងចំេពាេះអនែាៃ
ៃផ្ទេពាេះឬអនែែដលសែិរែនហងឿរបំេៅេ៉េះែូៃ។សុខ្ភាពរបស់អនែពិរំសំៀៃ់ណាស់សរាប់ផ្តល់សុខ្ភាពលសដល់ែូៃអនែ
េបើអនែាៃៃផ្ទេពាេះ

ឬែំពង
ុ បំេៅេ៉េះែូៃអនែគួរែរពិភាែើាំមួយរគូេពទើយរបស់អនែ

អំពីឿររបឈមៃឹងហាៃិភ័យៃិង

អរែរបេោជៃ៍ៃៃជេរមើសេផ្ើឝងេនើ ៃិងេ្វើឿរសេរមចចិរតៃវូ អវីែដលលសបំផ្ុរសរាប់អនែ។ អនែអាចមិៃចង់េរបើថានើំមយ
ួ ចំៃួៃ
ឬអនែរបែហលំចង់ប្ើឈប់ឿរបំេៅ ឬឿរាៃគភ៌របស់អនែ(ឿររំលូរែូៃ)។ របសិៃេបើអនែមិៃាៃៃផ្ទេពាេះេទ បុែៃតែំពុង
ពើាបាលជំងឺរេបងៃិងអាចាៃៃផ្ទេពាេះអនែគួរែរសួរអនែផ្តល់េសវាអំពីជេរមើសរគប់រគងែំេែើរ។ថានព
ើំ ីររបេភទែដលររូវ
បាៃេរបើេដើមើបីពើាបាលជំងឺរេបងសាើំថានើំេរចើៃមុខ្

Ethionamide

(ឬថានើំរសេដៀងេនើ

Prothionamide)

ៃិងថានើំែដលអាចោែ់បាៃ (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin) ររូវបាៃេគគិរថាាៃេរេេះថានើែ់
ៀយើំងចំេពាេះទរែែដលែំពង
ុ លូរោស់។ ថានើំទំងេៃេះ គឺំែផ្នែមួយៃៃឿរពើាបាលរយៈេពលខ្លី ដូេចនេះស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះែដល
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ទំព័រទី ៤ ៃៃ ៩

មិៃាៃសិទធិទទួលឿរពើាបាលរយៈេពលខ្លីេនេះេទ។

ផ្ទហយេៅវិញសតង់៉រពិភពេោែ

ែែនំថា ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះែដលាៃជំងឺរេបងសាើំថានើំេរចើៃមុខ្ ររូវទទួលបាៃឿរពើាបាលេ៉យេរបើថានើំយូរំងមុៃ (ែដល
ររូវបាៃបេងើរេឡើងសរាប់ជំងឺរេបងពិេសស ំមួយៃឹងថានជ
ើំ ួរទីពីរ ពីបួៃេៅេរចើៃ ែដលាៃរបសិទធភាព) ។ ែមមវ្
ិ ីថានើែ់
ំរិមួយចំៃៃ
ួ ែដលរើែចេរមើៃរួមទំងេៅែនហងរបេទសអាស្រហវិែៀងរើបឡងែំពុងេរបើថានើំែមី Bedaquiline ឬ Delamanid េៅ
ែនហងរបបអាហារែដលាៃរយៈេពលយូរំងេៃេះសរាប់ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ។ េ៉យែផ្សែេលើព័រ៌ាៃ ែដលាៃរហូរមែដល់
េពលេៃេះ ថានើំទំងពីររបេភទេៃេះររូវបាៃេគគិរថាាៃសុវរែិភាព សរាប់ស្រសតា
ី ៃៃផ្ទេពាេះ។ េវជជបែឌិររបស់អនែអាចេសនើសុំ
ឱសែទំងេៃេះសរាប់ស្រសតា
ី ៃៃផ្ទេពាេះ

ែដលសែិរេរឿមឿរផ្តលេ់ ៉យែតីសបើបហរស

េ៉យឿរសរេសរេសនើសុំេៅ

JanssenMAc@its.jnj.com សរាប់ bedaquiline ៃិង medical@otsuka.de សរាប់ delamanid ។

ចុេះចំធ

េះផលរំៀន?

អនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែររូវែររបាប់អនែអំពថា
ី នើំែដលអនែេលប ផ្លបេះពាល់ែដលាៃសឿឍើៃុពល ៃិងរេបៀប
ែដលពួែេគៃឹងររូវបាៃររួរពិៃិរើយ (ពិៃិរើយឬសាែលើបង) ។ របសិៃេបើអែ
ន ផ្តល់េសវាមិៃបាៃផ្តលព
់ ័រ៌ាៃទំងេនេះអនែគួរ
ែរសួរ។ ផ្លបេះពាល់ររូវបាៃេគរំពឹងទុែដូចំទឹែេនមរែហម ឬចេៃវើរែរមិររសាល បុែៃរមួយចំៃួៃេទៀរ្ៃៃ់្ៃរដូចំ
ឿរខ្ូចេែលើម ឿរបាែ់ទឹែចិរត ឬវិែលចរិរ ឬឿរបារ់បង់ឿរសាឍើប់ ឬចែហវិស័យ។ ផ្លវិបាែទំងេៃេះ គឺេគអាចប្ើឈប់បាៃ
របសិៃេបើាៃឿរដឹងំមុៃ។ រគូេពទើយរបស់អនែ គួរែរពិៃិរើយេមើលថា អនែែំពុងាៃសាណើៃភាពលសរបេសើរំងមុៃេហើយ
ឬេៅ េ៉យោប់ទំងឿរពិៃរ
ិ ើយេមើលៃូវផ្លរំៀៃរបស់វា ៖


របេភទថានើំោែ់ (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin) អាចបណាតាើលេអាយបារ់បង់ឿរសាឍប
ើ ។
់
អនែគួរែរេរសតសាែលើបងឿរសាឍើប់របស់អែ
ន (េៅថា audiometry) មុៃេពលអនែោប់េផ្តើមេលបថានើំ េហើយេរៀងោល់ែខ្
េៅេពលបនតើប់ េដើមើបីឱើយអនែដឹងពីផ្លបេះពាល់ បាៃេលឿៃ។ របសិៃេបើឿរេ្វើេរសតរបស់អនែ បៃលើញពីឿរបារ់បង់
េសាតាវិញ្ញើែ

ឬរបសិៃេបើអនែែរ់សាគើល់ៃូវសញ្ញៃើ ៃឿរបារ់បង់េសាតាវិញ្ែ
ញើ សូមប្ើឈប់ភាម
យើ ៗៃូវឿរោែ់

ៃិងបតឡរេៅំឿរេរបើរបាស់ Delamanid ឬ Bedaquiline។ របសិៃេបើឿរេ្វើេរសតមិៃាៃេទអនែាៃសិទធិែនហងឿរេសនើ
សុំឱសែេផ្ើឝងេទៀរដូចំ Bedaquiline ឬ delamanid េដើមើបីជំៃួសឿរោែ់។
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ទំព័រទី ៥ ៃៃ ៩

ថានើំ Cycloserine ៃិងេផ្ើឝងេទៀរអាចបណាតាើលឱើយាៃឿរធាយើែ់ទឹែចិរតៃិងវិែលចរិរ។ របសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ធាយើែ់
ទឹែចិរត ឬអនែមិៃចង់រស់ ចូររបាប់រគូេពទើយេអាយបាៃៅប់េទើបអនែអាចបតឡរថានើំបាៃេ៉យសុវរែិភាព។



ថានើំ Linezolid ៃិងថានើំេពទើយេផ្ើឝងេទៀរអាចបណាតាើលឱើយាៃឿរឈឺោប់ សពឹែ ឿររោែ ឬឿរឈឺោប់ៃដឬេជើង។
របសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ែបបេៃេះសូមរបាប់រគូេពទើយរបស់អនែភាយើមៗ

េ៉យេហរុថា េគអាចបៃែយែរមិរថានើំ ឬ

ប្ើឈប់ឿរេរបើរបាស់ថានើំមុៃេពលាៃឿរខ្ូចៀរសរៃសរបសាទំអចិៃស្រៃតយ៍។

រគូេពទើយរបស់អនែគួរែរពិៃិរើយេមើល

េរឿងេៃេះ េៅរគប់េពលែដលេគមែពិៃិរើយសុខ្ភាពអនែ។


ថានើំរេបងំេរចើៃអាចេ្វើឱើយខ្ូចេែលើមបាៃ។ អនែគួរែរាៃឿរេ្វើេរសតមុខ្ៃរេែលើមំេទៀងទរ់ មុៃេពលអនែោប់េផ្តើម
ឿរពើាបាល េហើយពិេសសរបសិៃេបើអនែាៃបញ្លើេែលើម ឬាៃេមេោគេអដស៍។ របសិៃេបើអនែធាយើបា
់ ៃឿរចេៃវើរែសរ
អ
រាស់ ឬឿរផ្យើស់បតឡរពែ៌ែសើបែ ឬែភនែរបស់អនែ អនែគួរែរេសនើសុំអនែផ្តល់េសវាសុខ្ភាពរបស់អនែពិៃិរើយេមើលមុខ្ៃរ
េែលើមរបស់អនែ។ អនែគួរែរេចៀសវាងឿរផ្ឹែរសាេៅេពលែដលអនែេរបើថារនើំ េបងរបសិៃេបើអនែអាច។ េទេះំោឝង
ើ ណាែ៏
េ៉យ ឿរផ្ឹែរសាមិៃគួរំមូលេហរុៃៃឿរមិៃេអាយអនែោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេនេះេទ (ដូចេនៃ
ើ ឹងឿរេរបើថានើំេញៀៃ
ឬេរបើឿរពើាបាលថានើំេញៀៃជំៃួស opioid substitution therapy [OST])។



Bedaquiline, Clofazimine, Delamanid ៃិង Moxifloxacin (ៃិងថានើំដៃទេទៀរ ែដលមិៃែមៃំថានព
ើំ ើាបាលជំងឺ
រេបង) អាចបណាតាើលេអាយាៃឿរផ្យើស់បតឡរេៅែនហងសែមមភាពចរៃតររ់របស់េបេះដូង (ែដលេៅថាេឿសិឿ QT) ។
េៃេះអាចនំឱើយាៃបញ្លើ្ៃ
ៃ ់្រៃ ំមួយចៃរើែ់េបេះដូង។ របសិៃេបើអនែេរបើថានើំមួយែនង
ហ ចំេណាមថានើំទំងេៃេះ អនែគួរែរេ្វើ
េរសតែដលេៅថា ECG (electrocardiogram) មុៃេពលោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេហើយរយ:េពល ២សបាឍើហ1៍ 2
សបាឍើហ៍ ៃិង២៤សបាឍើហ៍ បនតើប់ពីអនែោប់េផ្តើម។របសិៃេបើអនែេរបើថានើំេរចើៃំងមួយមុខ្ ែនហងចំេណាមថានើំទំងេៃេះ អនែ
គួរែរទទួលបាៃ ECG របោំែខ្។



របសិៃេបើអនែែសរ
អ ឬោគ ឬេរបើថានើំដូចំ: amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin, bedaquiline,
clofazimine, delamanid, or moxifloxacin អនែគួរែរពិៃិរើយេមើលំរិបូតាសើយឡម។ បូតាសើយឡមគឺំសារធារុែរ៉ែមើាង
ឝើ
េៅែនហងខ្លអៃរបស់មៃុសើឝ

ដូចំអំបិល។

របសិៃេបើែរមិរបូតាសើយឡមរបស់អែ
ន ទបេពែឬខ្ពស់េពែ

វាអាចបណាតាើល

េអាយាៃបញ្លើំមួយៃឹងសាច់ដុំ ំមួយៃឹងចៃរើែ់េបេះដូងរបស់អែ
ន ឬំមួយៃឹងរបព័ៃធដៃទេទៀរេៅែនហងខ្លអៃអនែ។
អនែគួរសួររគូេពទើយរបស់អនែ

េដើមើបីពិៃរ
ិ ើយេមើលែរមិរបតា
ូ សើយឡមេអាយបាៃេទៀងទរ់

េ៉យយែះមរបស់អនែេៅ

ពិៃិរើយ។
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អនែគួរទទួលបាៃសារធារុាេឝើ ញសើយឡមបែៃែម

ៃិងំរិអំបិលេផ្ើឝងេទៀរ

េដើមើបជ
ី ួយឱើយោងឿយរបស់អនែាៃ

ដំេែើរឿរលស។អនែមិៃររូវឿរេ្វើេរសតាឝើេញសើយឡមេទ អនែគួរែរទទួលបាៃវាេ៉យសវយ
័ របវរតិ។ សួររគូេពទើយ ឬេវជជ
បែឌិររបស់អនែរបសិៃេបើអែ
ន ែំពុងទទួលាឝើេញសើយឡមែដលអនែមិៃរបាែដ េហើយេបើសិៃអនែមិៃទៃ់ាៃ សូមេសនស
ើ ុំ
វាពីរគូេពទើយរបស់អនែ។

Photo Credit: KUDUwave™ Portable Audiometers
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ទំព័រទី ៧ ៃៃ ៩

ធតើខ្ុំអាចធ្វើឿរ ឬចូលធរៀនធៅក្ំឡុងធពលពើាបាលបានណែរឬធទ្?
មៃុសើឝរគប់រូបែដលាៃជំងឺរេបងអវិជជាៃ (មិៃឆលង) គួរែរររូវបាៃអៃុញ្ញើរឱើយេ្វើឿរ ឬេៅសាោេរៀៃ។ អនែមិៃគួរររូវ
រង់ោំរហូរដល់អនែបាៃប្ចប់ឿរពើាបាល េដើមើបីររឡប់េៅេ្វើឿរឬេៅសាោេរៀៃេទ។ អនែមិៃគួរបារ់បង់ឿរៃរេ៉យ
សារែរអនែាៃជំងឺរេបងេទ។ ជំងរឺ េបងមិៃឆលងេទ បនតប
ើ ់ពឿ
ី រពើាបាលលសបុនមើៃសបាដហ
ើ ៍ (េទេះបីំអនែររូវែរប្ចបឿ
់ រ
ពើាបាលឱើយបាៃេពញេលញេដើមើបីធានថាវាមិៃវិលររឡប់មែវិញ)។
របស់អនែថាអនែែំពុងេរបើថានើំរេបងេទ។

ៃិេោជែ

អនែមិៃោំបាច់របាប់មិរតរួមឿរៃរ

ឬមិរតរួមថានើែ់

ឬសាោេរៀៃរបស់អនែររូវរែើាសាណើៃភាពេរបើរបាស់ថានើំរបស់អនែំ

លែែៈឯែជៃ។ របសិៃេបើមិរតរួមឿរៃរ ឬមិរតរួមថានែ
ើ ់របស់អនែររូវឿរពិៃិរើយរែជំងឺរេបងេៃេះ េគគួរែរររូវបាៃេ្វើែនហង
វិ្ីែដលឿរពារសិទធិរបស់អនែែនហងឿររែើាភាពឯែជៃ ៃិងឿររែើាឿរសាឃើរ់។

ធតើអ្វីធៅជាឿរត្បឹក្ើាធយបល់ ធេើយធេតុអ្វីខ្ុំគួរសួររក្វា ត្បសិនធបើខ្ុំមិនទ្ទ្ួលបាន?
ឿរផ្តល់របឹែើាាៃៃ័យថាអនែទទួលបាៃឿរេំរទ ព័រ៌ាៃ ៃិងឿរពៃើយល់ំេរចើៃំមួយៃឹងឿរពើាបាល របស់អែ
ន េដើមើបី
េឆលើយសំែួរ ចមៃល់ ៃិងជួយអនែប្ចប់ឿរពើាបាល។ ឿរពើាបាលជំងឺរេបងអាចំឿរពិបាែ េ៉យររូវេលបថានើំរេប់ំ
េរចើៃ ៃិងាៃផ្លបេះពាល់។ ឿរផ្តល់របឹែើាលស ៃឹងជួយអនែឱើយយល់អំពីេោគរេបងលសរបេសើរំងមុៃ ជួយេំរទអនែ ៃិង
ជួយអនែែនង
ហ ឿរពើាបាល។

ចុេះធបើខ្ុំរស់ធៅជាមួយធមធោគធអ្ែស៍?
មៃុសើឝំេរចើៃាៃទំងេមេោគេអដស៍ ៃិងជំងឺរេបង េហើយឿរទទួលបាៃឿរពើាបាលទំងពីរេៃេះគឺសំៀៃ់។ របសិៃ
េបើអនែេរបើវិ្ីពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស៍ ចូររបាែដថារគូេពទើយដឹងថាេរើថានើំអវីែដលអនែ ែំពង
ុ េរបើ។ មួយ
ចំៃួៃរូចៃៃថានើំរេបង

ៃិងេមេោគេអដស៍មៃ
ិ ដំេែើរឿរបាៃលសេទ

បុែៃតវាអាចររូវបាៃេ៉េះរសាយេ៉យឿរែែររមូវៃូវ

ែរមិរថានើំ ឬឿរផ្យើស់បតឡរថានើំរបស់អនែ។ របសិៃេបើអែ
ន ររូវបាៃេគេ្វើេោគវិៃិចឆ័យថាាៃផ្ទហែេមេោគេអដស៍ ៃិងេមេោគរេបង
ែនហងេពលែរមួយ

េនេះរគូេពទើយរបស់អនែគួរែរោប់េផ្តើមពើាបាលេមេោគរេបងរបស់អនែ

េហើយៃឹងោប់េផ្តើមឿរពើាបាល

េ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស៍ (ART ) របស់អនែវិញបនតើប់ពី ពីរ េៅបី សបាឍហ
ើ ៍។ េៃេះំឿរសំៀៃ់ណាស់េដើមើបី
េចៀសវាងៃូវរបរិែមមែដលាៃេរេេះថានើែ់ែដលេៅថាេោគសញ្ញើរបរិែមមេឡើងវិញ។ អនែែដលាៃេឿសិឿ CD4 ចំៃួៃ
<50 េឿសិឿ / មម ែមររគីប គួរោប់េផ្តម
ើ ឿរពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស៍ (ART )

េៅេពលពីរ

សបាឍើហ៍។ អនែែដលាៃេឿសិឿ CD4 ≥ 50េឿសិឿ / មម ែមររគីប ឬ អនែែដលាៃជំងឺរោែេរសាមខ្ួរ គួរោប់េផ្តើម
ឿរពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស៍ (ART ) បនតើប់ពី ៨-១២ សបាឍើហ៍។
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ធតើអ្វីធៅជាឿរពើាបាលត្បធភទ្ទ្ី 2?
អនែមិៃគួរសែិរេៅែនហងឿរពើាបាលរបេភទទី 2 េទ។ របេភទទី 2 គឺឿរពើាបាលំទូេៅៃៃឿរពើាបាលជំងឺរេបង ែដលបូែ
បែៃែមំមួយថានើំែដលអាចោែ់បាៃ Streptomycin។ អៃុសាសៃ៍ពីមុៃ សរាប់អែ
ន ែដលបាៃប្ចបឿ
់ រពើាបាលរេបង
បុែៃតេៅែរាៃជំងឺរេបងគឺររូវេរបើឿរពើាបាលរបេភទទី2 ។ េៅៅនើំ 2015 អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃេចញ” េសចែតី
ែែលងឿរែ៍អំពឿ
ី រអៃុវរតល”ស មួយរបៅំងៃឹងឿរេរបើរបាស់ឿរពើាបាលរបេភទទី 2។ អៃុសាសៃ៍ែមីេៃេះ គឺេដើមើបេី ្វើេរសត
ភាពសាើំថានើំ េដើមើបីសេរមចថាេរើថានើំណាែដលាៃរបសិទធភាពបំផ្ុរសរាប់របេភទជំងឺរេបង របស់អនែ។ របសិៃេបើរគូេពទើយ
ពើាោមផ្តល់ឱើយអនែៃូវរបេភទទី 2 អនែគួរែរសួររែឿរេ្វើេរសតភាពសាើំថានើំ ៃិងឿរពើាបាលេ៉យែផ្សែេលើលទធផ្លរបស់
អនែ។

ត្បសិនធបើខ្ុំមិនចង់ធ្វើតាមឿរពើាបាលណែលធវជជបែឌិតត្បាប់ខ្ុំ ធតើខ្ុំអាចត្តូវបងខំឲើយធត្បើវាបានណែរឬធទ្?
េទ

អនែមិៃអាចររូវបាៃេគបងំបាៃេទ។

សតង់៉រអៃតរំរិបាៃែចងចើាស់ណាស់ថា

បងអ
ំ នែណាានែ
ើ ់េអាយទទួលឿរ

ពើាបាលរេបងរបៅំងៃឹងឆៃទៈរបស់ពួែេគគឺខ្ុសសីល្ម៌។ អនែាៃសិទធិទទួលយែ ឬបដិេស្ឿរពើាបាលទំងអស់ ឬ
ឿរពើាបាលំពិេសស។ េ៉យសារជំងឺរេបងឆលង (អាចឆលងពីមៃុសើឝានើែ់េៅមៃុសើឝានើែ់) របសិៃេបើអនែបដិេស្ឿរ
ពើាបាល អនែររូវែរោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីឿរពារអនែដៃទ។ េៃេះអាចរួមប្ចឡលទំងឿរសានើែេ់ ៅឯេឿ ែដលាៃៃ័យថារែើា
ដេងឞើមរបស់អនែមិៃឱើយេៅដល់មៃុសើឝេផ្ើឝងេទៀរ។ អនែអាចេ្វើដូេចនេះេ៉យពាែ់របាំងមុខ្ ឬតាមរយៈឿរេៅ៉ច់ពីេគេៅ
ែនហងបៃទបម
់ ៃទីរេពទើយែដលាៃខ្ើយល់េចញចូលបាៃររឹមររូវ ឬេៅផ្ទេះ។ េៅែនហងែរែីែរម រ៉ឋើភិបាលរបស់អនែអាចេ្វឱ
ើ ើយអនែ
សែិរេៅឯេឿែនហងឿរដែដេងឞម
ើ ែដលេៃេះគឺំវិ្ីចង
ុ េរឿយបុេណា្ើេះ។ ឿរេ្វើែបប េៃេះររូវបាៃេគេៅថា ឿរ៉ែ់ឱើយ េៅ
ឯេឿមិៃសម័រគចិរ។
ត េទេះំោឝើងណាែ៏េ៉យ អនែមិៃគួរេ្វើដូេចនេះេៅែនហងបៃទប់ឃែ
ុំ ំង ឬ ែែៃលងរសេដៀងេនើេទ។
េ៉យសារែរែុារំញឹែៈប់ ររូវឿរឿរយល់រពមពីឪពុែាឍើយ ឬអាណាពើាបាលេដើមើបីយល់រពមឿរពើាបាល វាគឺ
អារស័យេលើអាណាពើាបាលឬអាណាពើាបាលទទួល ឬបដិេស្ឿរពើាបាលជំៃួសពួែេគ។
អាណាពើាបាលរសបចើាប់បដិេស្មិៃផ្តល់ឿរយល់រពម

េៅេពលឪពុែាឍយ
ើ

ឬ

បុែៃតឿរពើាបាលេវជជសាស្រសតររូវបាៃោរ់ទុែថាោំបាច់េដើមើបី

បៃកើរឿរឈឺោប់ ឬឿរសាយប
ើ ់រួមទំងជំងឺរេបង េនេះអាំញ្ររ៉ឋើភិបាលអាចោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីលុបេោលឿរសេរមចចិរត
របស់ាតាបិតា។ េៃេះអាចរេៃ់ែរេែើរេឡើងតាមរយៈយៃតឿរែផ្នែចើាប់សមរសបេៅតាមចើាប់ៃៃរបេទសរបស់អែ
ន ។
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ទំព័រទី ៩ ៃៃ ៩

សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរបង

ខ្ុំក្ំពុងណែរក្ើាសមាជិក្ត្គួស្រណែលមានជំងឺរធបង។ ធតើខ្ុំត្តូវែឹងអ្ំពអ្
ី វីខលេះ?
អនែអាចែែរែើាទំងខ្លអៃអនែ ៃិងមៃុសើឝំទីរសឡាញ់របស់អនែែដលាៃជំងឺរេបងែនហងេពលែរមួយ។ េដើមើបីែែរែើាខ្លអៃអនែ
ចូរគិរអំពីសខ្
ុ ភាពោងឿយ ៃិងចិរតរបស់អនែ។ អនែគួរែរាៃសិទធិពិេរេេះេោបល់ ៃិងាៃព័រ៌ាៃអំពីវិ្ឿ
ី រពារខ្លអៃ
អនែឱើយលសបំផ្រ
ុ ពីជង
ំ ឺរេបង (សូមេមើលែផ្នែទី 2 ែនហងវគ "សិទធិ ៃិងឿរបៃកើរជំងឺរេបង ") ។
របសិៃេបើមៃុសើឝែដលអនែែំពុងែែទំេៅែរែសែ ឬមិៃេឡើងទមៃៃប
់ នតើប់ពប
ី ុនមើៃសបាឍហ
ើ ៍ៃៃឿរពើាបាលពួែេគគួរែរាៃ
លទធភាពទទួលបាៃឿរេ្វើេរសតភាពសាើំថានើំេដើមើបីធានថាថានើំរបស់ពួែេគគឺររឹមររូវសរាប់ជំងឺរេបងរបស់ពែ
ួ េគ។ អនែអាច
ជួយរែេមើលផ្លបេះពាល់ណាមួយេហើយររូវរបាែដថាពួែេគាៃ

សិទធិែនហងឿរេ្វើ

េរសតចំេពាេះផ្លរំៀៃេៅតាម

េពលេវោ ររឹមររូវ ដូចែដលបាៃែរ់សាគើល់ៀងេលើ។ អនែែ៏អាចជួយពួែេគរែើាឿរៃររបស់ពួែេគឬឿរសានើែ់េៅផ្ង
ែដររបសិៃេបើពួែេគររូវបាៃេរើសេអើង។ឿរពើាបាលជំងឺរេបងអាចំឿរពិបាែ

ដូេចនេះរបសិៃេបើអែ
ន ឬមៃុសើឝែដលអនែ

ែំពុងយែចិរតទែ
ុ ៉ែ់ចង់ោប់េផ្តើមឬចូលរួមែនហងរែុមេំរទជំងឺរេបងអនែាៃសិទធិេ្វើដូេចនេះ។
របៅំងៃឹងឿរាែ់ៃយេ៉យអប់រំអនែដៃទេៅែនង
ហ សហគមៃ៍របស់អែ
ន អំពជ
ី ំងឺរេបង

រែុមេំរទអាចជួយរបយុទធ

ជួយពួែេគឱើយយល់ដឹងអំពជ
ី ំងឺរេបង

គឺអាចឿរពារៃិងពើាបាលបាៃ។
សូមចងោំថាបុគលែដលអនែែំពុងែែរែើាាៃសិទធឯែជៃភាពេហើយវាគួរែរំឿរសេរមចចិរតរបស់ពួែេគថាេរើពែ
ួ េគចង់
ឱើយមៃុសើឝដឹងថាពួែេគាៃជំងឺរេបងែដរឬេទ។

www.treatmentactiongroup.org

មែោ 2018

