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អនែអាចឆលងេោគរេបង របសៃិេបើអនែដែដេងឞើមេចញចូលែនហងខ្ើយល់ េហើយាៃៃរណាានើែ់ែដលាៃជំងឺរេបង ៃងិែសែ។ ឿរ
ឆលងេមេោគរេបងែបបេៃេះ អាចររូវបាៃេគោរ់ទុែំឿរឆលងជំងឺរេបងេមើៃេោគសញ្ញើ ឬ LTBI ។ ឿរឆលងេមេោគរេបងាៃ
ៃ័យថា អនែាៃបាែ់េររើរេបងេៅែនហងោងឿយរបសអ់នែ ប ុែៃតវាមិៃេ្វើឱើយអនែឈឺេទ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែមៃិអាចឆលង
េមេោគរេបងេៅអនែដៃទ។ ែនហងែរែីំេរចើៃ ោងឿយរបសអ់នែអាចរែើាឿរឆលងេមេោគ រេបងេៃេះឱើយសែិរេៅេរឿមឿរ
រគប់រគង េហើយអនែមិៃាៃេោគសញ្ញើណាមួយ។ ប ែុៃតែនហងែរែមីយួ ចំៃួៃំពិេសសរបសិៃេបើរបព័ៃធភាពសា ើំមិៃ
ដំេែើរឿរលស េមេោគរេបងេៅែនហងខ្លអៃអាចាៃចៃំួៃេរចើៃៃឹងេ្វើឱើយអនែឈឺេៅេពលអនគរ ែដលេគេៅថាជំងរឺេបង
សែមម។ 

ធតើខំុ្ែឹងថាខំុ្ឆលងជំងឺរធបងធោយរធបៀបណា? 

ាៃេរសតពីររបេភទសរាបព់ិៃិរើយេមើលឿរឆលងេមេោគរេបង។ មួយររូវបាៃេគេៅថា ឿរេ្វើេរសតតាមែសើបែ ឬ TST ។
វាពាែ់ព័ៃធៃឹងឿរោែ់របូេរអ ៊ីៃេមើៃរបរិែមមរិចរួចេៅែនហងែសើបែរបស់អនែ(ំទូេៅេៅែនហងេដើមៃដរបសអ់នែ) េហើយសំុឱើយ
អនែររលប់មែវិញមួយឬពីរៃែៃេរឿយ េដើមើបីដឹងថាែសើបែរបស់អនែាៃរបរិែមមឬេទ េបើាៃេនេះាៃៃ័យថាអនែឆលងេមេោគ
រេបង។ របេភទៃៃឿរេ្វើេរសតមួយេផ្ើឝងេទៀរររូវបាៃេគេៅថាឿរេ្វើេរសត interferon gamma release assay ឬ
IGRA ។ ឿរេ្វើេរសត IGRA គឺពិៃិរើយយែះមបៃតចិបៃតអចរបសអ់នែសរាប់ពិៃរិើយេោគសញ្ញើៃៃឿរឆលងេមេោគរេបង។ 
ឿរេ្វើេរសតមួយែនហងចំេណាមឿរេ្វើេរសតទំងេៃេះ អាចមៃិោំបាចស់រាប់ឿរោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ របសិៃ
េបើអនែាៃហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបងសែមម។ េៃេះេ៉យសារែរឿរេ្វើេរសតទំងេៃេះ មិៃាៃលែែេះលសឥរេៀងើេះ។ឿរ
េ្វើេរសតតាមែសើបែ អាចាៃលទធផ្លវិជជាៃ ចំេពាេះអនែែដលមិៃររូវបាៃឆលងេមេោគរេបង ប ុែៃតបាៃោែវ់ា ើែស់ាំង 
BCG ។ ចំេពាេះមៃុសើឝមួយចៃំួៃំពិេសសអនែែដលេែមងេពែ ឬអនែែដលរបព័ៃធភាពសា ើំមិៃដំេែើរឿរលសទំង TST 
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ឬ IGRA អាចាៃលទធផ្លអវិជជាៃេបើេទេះបីំាៃឿរឆលងេមេោគរេបងែ៏េ៉យ។មៃុសើឝែដលាៃររូវបាៃប េះពាល់ ៃឹង 
ជំងឺរេបងេៅែនហងផ្ទេះ ឬែែៃលងេផ្ើឝងេទៀររបស់ពួែេគ អាចទទួលបាៃអរែរបេោជៃព៍ីឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ៃិងាៃសិទិធ
ពិភាែើាបញ្លើេៃេះំមួយអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់ពួែេគ។ 

ធតើឿរពើាបាលធោយថា្ើំបង្កើរគឺជាអ្វី? 

ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរាៃៃ័យថា ំឿរេលបថានើបំៃកើរជំងឺរេបង េដើមើបីឿរពារអនែពីឿរធាយើែ់ខ្លអៃឈ។ឺេវជជបែឌរិ ឬ
គិោៃបុ៉ឋើយិឿរបស់អនែ អាចែែនឱំើយអនែេរបើឿរពើាបាលបៃកើរេរឿយពីេ្វើេរសតេដើមើបីដឹងថាេរើអនែឿរឆលងេមេោគ
រេបងឬេរឿយសួរអំពីែតាឍើហាៃិភ័យរបសអ់នែ។េ៉យសារឿរេ្វើេរសតរែេោគវិៃិចឆយ័ជំងឺរេបងគឺមៃិសូវលសេទែនហងឿររបាប់
ថាៃរណាៃឹងាៃេោគរេបងសែមមេៅេពលៀងមុខ្ រគូេពទើយឬ គិោៃុប៉ឋើយិឿអាចផ្តល់ឿរពើាបាលដល់អនែេ៉យឈរ
េលើែរែតាឍើេរេេះថានើែ់។ ែតាឍើហាៃិភ័យមួយគឺែពំុងាៃទំនែ់ទំៃងោឝើងជិរសនទិធំមួយៃឹងអនែែដលាៃជងំឺរេបង អនែ
ែដល ាៃទំនែ់ទៃំងំមយួអនែជំងឺរេបង គួរររូវបាៃពៃិិរើយរែេមើលជំងឺរេបង េហើយរបសិៃេបើពួែេគាៃ ឬាៃលទធភាព
ឆលងេមេោគរេបង គួរែរររូវបាៃផ្តល់ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ។ែតាឍើហាៃិភ័យមួយេទៀរគឺឿរឆលងេមេោគេអដស។៍ំឿរពិរ 
អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែែនំអនែែដលាៃេមេោគេអដស៍ ឬេែមងែដលាៃអាយុេរឿម ៥ ៅនើំែដលរស់េៅំមួយ
អនែែដលាៃជងំឺរេបងគួរែរររូវបាៃេគផ្តល់ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ(ដោបណាពែួេគមិៃាៃជមៃឺឆលង)សូមើបីែរមៃិាៃ 
ឿរេ្វើេរសតឆលងេមេោគរេបងែ៏េ៉យ។ 

ាៃឿរពើាបាលបៃកើរខ្ុសៗេនើំេរចើៃែដលាៃរបសិទធភិាពៃិងាៃសុវរែិភាព: 

 របំាមួយែខ្ របំាបួៃែខ្ ៣៦ែខ្ ឬឿរពើាបាលេពញមួយជវិីរ ែដលេៅថាថានើំរបៅំងៃងឹជំងឺរេបង (isoniazid)
ររូវេលបំេរៀងោល់ៃែៃ។ ចំេពាេះអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ ែ៏អាចររូវបាៃផ្តល់ឱើយថានើំ cotrimoxazole

ផ្ងែដរេដើមើបីឿរពារសាណើៃភាពទែ់ទងៃឹងេមេោគេអដស៍េផ្ើឝងៗេទៀរ។

 បីែខ្ៃៃ isoniazid បែូំមយួ rifapentine ររូវេលបមតងែនហងមួយសបាឍើហ៍។េៃេះគឺំជេរមើសែមីបំផ្ុរ ៃងិាៃ
មៃុសើឝេរចើៃគិរថាវាៃយរសួលបំផ្ុរ។

 ពី ៣ េៅ ៤ ែខ្ៃៃឿរេលប isoniazid បូែំមួយ rifapentine ំថានើំរបៅំងៃងឹជំងឺរេបងមួយេផ្ើឝងេទៀរ។

 ព ីប ីេៅ បៃួ ែខ្ៃៃឿរេរបើថានើំ Rifampicin របោំៃែៃែរមួយមុខ្។
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សូមក្ត់សមាគើល់: របសិៃេបើអនែែពំុងេរបើឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរែដលរួមាៃ isoniazid អនែែ៏គួរែរររូវបាៃេគផ្តល់  
វើតាមីៃ B6 (ឬមើាឝើងេទៀរ េគេៅថា pyridoxine) េដើមើបីបៃកើរឿរខ្ូចៀរដល់សរៃសរបសាទរបស់អនែ។របសិៃេបើ 
អនែេរបើថានើំរបៅំងៃឹងេមេោគេអដស៍ (ART) េវជជបែឌរិរបស់អនែគួរ ែរេចញេវជជបញ្ជើេ៉យឿរពើាបាលឿរឿរពារ 
ែដល ាៃឿរពើាបាលេ៉យ rifampicin ឬ rifapentine េរពាេះវាអាចេ្វើអៃតរែមមំមួយថានើំរបៅំងេមេោគេអដសទ៍ូេៅ។ 

ធតើឿរពើាបាលធោយបង្កើរមានត្បសិទ្ធភាពសត្មាប់ជំងឺរធបងណែលស្ ើំនឹងថា្ើំធត្ចើនមុខឬធទ្ (MDR-TB)? 

ជំងឺរេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំេរចើៃមុខ្ ាៃៃ័យថាសំពា្ៃៃជំងឺរេបង គឺាៃភាពសា ើំេៅៃឹង isoniazid ៃិង rifampicin 
ដូេចនេះឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ែដលំជេរមើសែដលបាៃេលើែេឡើងៀងេលើអាចមិៃដេំែើរឿរ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភព
េោែ ែមីៗ េៃេះ បាៃេចញផ្ើាយឿរែែនំែម ី ែដលែែនំឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ែដលអាចពិោរណាសរាប់អនែែដល 
រស់េៅំមួយអនែែដលាៃជំងឺរេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំេរចើៃមុខ្។ ាៃឿរសិែើាំបៃតបនតើប់ំេរចើៃ េដើមើបីវាយរៃមលឿរ 
ពើាបាលែដលលសបំផ្រុសរាប់ឿរឆលងេមេោគរេបងែដលសា ើំៃឹងថានើំេរចើៃមុខ្។ អនែគរួែរសាែសួរ របសៃិេបើឿរសិែើា
ែំពុងររូវបាៃ េ្វើេៅែនហងរំបៃ់របសអ់នែ។ែនហងសាណើៃភាពខ្លេះឿរពើាបាលឿរឆលងេមេោគរេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំេរចើៃមខុ្ 
េ៉យេរបើ ឱសែដូចំ levofloxacin ឬ moxifloxacin អាចររូវបាៃផ្តល់ជូៃដល់បុគលែដលាៃហាៃិភ័យខ្ពស់។ 
អនែគួរពិភាែើាពហីាៃិភ័យ ៃងិអរែរបេោជៃ៍ៃៃឿរទទួលថានើំេៃេះំមួយអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែ។ 

ធតើនរណា គួរទ្ទួ្លបានឿរពើាបាលធោយថា្ើំបង្កើរជំងឺរធបង? 

អងឿរសុខ្ភាពពភិពេោែបាៃផ្តល់អៃសុាសៃ៍ថា អនែផ្ទហែេមេោគេអដស៍ទំងអស់ ៃិងែុារទំងអស់ែដលាៃ
អាយុេរឿម  5 ែដលរស់េៅំមួយ ឬាៃភាពជរិសនិទធៃងឹអនែែដលាៃជំងឺរេបងររូវពើាបាលឿរបៃកើរ េៅេពលពួែេគ
មិៃាៃជំងឺរេបងសែមម។េៃេះគឺេ៉យសារែរែុារ ៃងិអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោេអដស៍ាៃហាៃភិ័យខ្ពស់ែនហងឿរវិវរតេៅំ
ជំងឺរេបងេបើសិៃំពែួេគររូវបាៃប េះពាល់បាែ់េររើ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែប៏ាៃផ្តល់ដំបូនមើៃផ្ងែដរថា ឿរ 
ពើាបាលេ៉យបៃកើរ អាចររូវបាៃផ្តល់ជូៃដលម់ៃសុើឝែដលាៃអាយុពី ៥ ៅនើំេឡើងេៅែដលរស់េៅំ 
មួយអនែែដល  ជំងឺរេបង របសិៃេបើពួែេគរស់េៅែនហងរបេទសែដលាៃបៃទហែជំងឺរេបងខ្ពសេ់ហើយមៃិាៃជំងឺរេបង 
សែមម។ េ៉យសារជំងឺរេបងគឺឆលងតាមខ្ើយល់ េៅេពលែដលៃរណាានើែា់ៃទំនែ់ទំៃងជិរសនិទធំ មួយមៃុសើឝែដលាៃ
ជំងរឺេបងគឺាៃ ហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបង (ដូចំេ្វើឿរេៅែនហងអែេងូែរ៉ែំែែៃលងែដលអនែររូវបាៃប េះពាល់ៃងឹ្ូល ី
សីុលីឿែដលបណាតាើលេអាយេែើរាៃជំងះឺមសសីុះមរែហម ឬរស់េៅែនហងគុែេ៉យពុំាៃខ្ើយល់អាឿសលស) 
គួរាៃលទធភាពពិៃិរើយរែេមើលជំងឺរេបង។ 
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សិទ្ធិ និងឿរបង្កើរជំងឺរធបង                      ទំព័រទី ៤ ៃៃ ៥          
 
 
ធតើខំុ្អាចត្តូវបានធគបងខំឱើយទ្ទួ្លឿរពើាបាលបង្កើរជំងឺរធបងឬធទ្? 
 
ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរមិៃគួរោរ់ទុែំភាពោំបាច់េទ។ អនែគួរែរាៃជេរមើសែនហងឿរទទួលយែវា (ឿរយល់រពម) 
ឬមិៃយល់រពម។ អនែអាចេលើែទឹែចិរតដលអ់នែំទីរសឡាញ់ែដលាៃហាៃិភ័យឲើយេៅទទួលឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ
ប ុែៃតវាគឺំជេរមើសរបស់ពែួេគែនហងឿរទទួលយែវា ឬមៃិយែ។ អនែាៃសិទធទិទលួព័រ៌ាៃោឝើងេពញេលញអំពីផ្ល
របេោជៃ៍ េរេេះថានើែ ់ ៃងិចំេែេះដឹងែដលាៃរសាបអ់ំពឿីរពើាបាលបៃកើរេោគរេបង។សរាបែ់ុារ ឪពែុាឍើយឬ
អាណាពើាបាលរសបចើាប ់ររូវផ្តល់ឿរយល់រពមេៅេលើៃីរិវិ្ ីឬេៅេលើថានើ ំ រួមទងំឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ។ េៅែែៃលង
ខ្លេះចើាប់មិៃអៃញុ្ញើរឱើយែៃូៗយល់រពមេលើឿរពើាបាល ៃិងឿរសេរមចចិរតែផ្នែេវជជសាស្រសតេ៉យខ្លអៃឯងេទ។ ចើាប់សតីពី
ឿរយល់រពម ៃិងអាយុៃៃឿរយល់រពម គឺាៃលែែៈខ្ុសៗេនើេៅតាមរបេទស។ េៅរបេទសំេរចើៃ គឺេគែំែរ់
អាយុ 18 ៅនើ ំប ុែៃតេៅរបេទសខ្លេះវាាៃអាយុរិចឬេរចើៃំងេៃេះ។ 
 
ខំុ្កំ្ពុងណែទំសមាជិក្ត្គួស្រណែលមានជំងឺរធបង។ ធតើខំុ្ត្តូវែឹងអ្វីខលេះ? 
 
ជំងឺរេបងគឺំជងំឺឆលង ប ុែៃតសូមចងោថំា ជងំឺរេបងអាចឆលងតាមខ្ើយល់បាៃ ែរេៅេពលអនែែដលាៃជងំឺឆលងជងំឺរេបង 
(េៅថាជំងឺរេបងវិជជាៃ) ែសែ ែណាតាើស់ េរចៀង ឬែរសែ។ ជំងឺរេបងមិៃឆលងេ៉យឿរប េះ ះម េមជីវិរេះមើល ឬទឹែរំ
អិលទរើរាស ឬតាមរយៈឿរែចែអាហារចំែ ី េរគឿងផ្ទេះបាយ ោៃ ឬែែវេនេះេទ។ ជំងឺរេបងំទូេៅមិៃឆលងបនតើប ់
ពីពីរសបាឍើហ៍ៃៃ ឿរពើាបាលបាៃលស។ឿរឆលងភាគេរចើៃេែើរេឡើងមុៃេពលាៃៃរណាានើែ់ទទួលឿរពើាបាលែដលាៃ
របសិទធភាព។ ភាយើមៗបនតើបព់ីឿរពើាបាលែដលាៃរបសិទធិភាពបាៃោប់េផ្តើម េនេះហាៃិភ័យៃៃឿរឆលងបាៃធាយើែច់ុេះោឝើង
ៀយើំង។ 
 
េយើងដឹងថាមេ្ើាបាយដ៏សៀំៃ់បំផ្ុរេដើមើបីប្ើឈប់ឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបង គឺររូវេ្វើេោគវិៃិចឆ័យឱើយបាៃោឝើងៅប់ដល ់
មៃុសើឝរគប់រូបែដលាៃជំង ឺ ៃិងផ្តល់ឱើយពួែេគៃូវឿរោប់េផ្តើមពើាបាលរបែបេ៉យរបសិទធភាព េហើយេំរទពួែេគឱើយ
ទទួលបាៃៃូវឿរពើាបាលឱើយបាៃរហូរដល់ប ច្ប ់ៃងិំសេះេសើបើយ។ 
 
របសិៃេបើអនែាៃឿរទែទ់ងជិរសនិទធំមួយអនែែដលាៃជំងឺរេបង ែដលេៅែរឆលងេមេោគ សូមពើាោមសានើែ់
េៅែនហងរំបៃ់ែដលាៃខ្ើយល់អាឿសលសរបេសើរ ាៃពៃលឺរពេះអាទិរើយឬពៃលឺឿំរសមUីV េៅេពលអនែេៅំមួយអនែជងំឺរេបង។  
អនែគួរែរពិៃរិើយរែេមើលជំងឺរេបងំេទៀងទរេ់៉យយែចរិតទុែ៉ែ់េលើេោគសញ្ញើៃៃជំងឺរេបង។ របសៃិេបើ អនែមិៃាៃ 
េោគសញ្ញើជងំឺរេបងេទ ប ុែៃតគិរថាអនែាៃឿរប េះពាល់ៃឹងជំងឺរេបង អនែគួរែរទទួលបាៃឿរពើាបាលបៃកើរ។ 
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សិទ្ធ ិនិងឿរបង្កើរជំងឺរធបង           ទំព័រទី ៥ ៃៃ ៥    

របេភទាឝើសខ្ុសេនើមួយចៃំៃួ អាចជួយទប់សាកើរ់ឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបង។ អនែជងំឺរេបងអាចពាែ់ាឝើស់វេះឿរ់ឬរបំាង
រែណារ់  ពីេរពាេះវាអាចប ើ្ឈប់េមេោគរេបងេៅេពលែដលពួែេគែសែ េ៉យមៃិឱើយោល៉លេៅខ្ើយល់។ របសៃិេបើអនែែែ
ទំមៃុសើឝែដលាៃជំងឺរេបង ប ុែៃតអនែមិៃឈឺេទ របេភទពិេសសៃៃរបំាងាឝើស់ោំបាច់ររូវពាែេ់ដើមើបីឿរពារឿរដែដេងឞើម
រសូបយែេមេោគរេបង។ វរែហេៃេះររូវបាៃេគេៅថាឧបែរែ៍ដែដេងឞើម N-95 េហើយវា ទបស់ាកើរ់បាៃៃូវឿរហូរចូល ៃងិ
រសូបចូលៃៃេមេោគ។ របសិៃេបើអនែមៃិាៃជងំរឺេបង ៃិងែំពងុពើាោមឿរពារខ្លអៃអនែ សូមែុំពាែា់ឝើសវេះឿរ់្មមតា 
េរពាេះវាពិរំអារែែ់ំងឿរមិៃពាែ់ាឝើស់េៅេទៀរ។  
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