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សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់បុគ្គលណែលបានប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

 

1. តតើខ្ញ ំគួរតតត ា្ ើអា ីខលះ ប្រសិនតរើខ្ញបំានរ ះពាល់តៅនឹងនរណាម្នា ក់តែលម្ននផ្ទ ញកជំងឺអតុស្វា ? 

• តាមដានសុខភាពររស់អាក។ បុគ្គលទាំងឡាយណាណែលសក្ើតានជាំងឺអុតស្វា  ជាធេមតា 
ានសលចស ើងនូវសោគ្េញ្ញា ននសៅចសនល ៉ះសេលេី 7 សៅ 14 ថ្ងៃ (ស ើយអាចឈានែល់ 21 ថ្ងៃ) 
បនា ប់េីបានប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្។ ម្របេិនសបើអនក្សក្ើតានសោគ្េញ្ញា នន 
(េូេសេើលេាំែួរខាងសម្រោេ) េូេសម្រតៀេខ្ល នួឱ្យបានរចួោល់ក្ន ុងោរ 
ដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្េីអនក្ែថ្ៃ។ 

• ទទួលចាក់ថ្ា រំង្កា រ ម្របេិនសបើអនក្េិនទន់បានបញ្ចប់ោរចាក់្លាំដាប់ែាំបូងថ្នថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា  
ណែលានចាំនួនេីរែូេសៃសន៉ះ។ ោរៃៃួលចាក់្ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ចាំនួនេួយែូេក្ន ុងអាំ ុងសេល 4 
ថ្ងៃេីោរប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្ អាចជួយៃប់ស្វា ត់អនក្េីោរឆ្លងជាំងឺសន៉ះ។ 
ោរៃៃួលចាក្់ថ្ន ាំបង្កា រក្ន ុងអាំ ុងសេល 4 សៅ 14 ថ្ងៃសម្រោយេីោរប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្ 
អាចសធា ើឱ្យោរឆ្លងជាំងឺរបេ់អនក្ានក្ម្រេិតម្រស្វលជាងេុន។ េូេណេា ងយល់បណនែេសៅសលើសគ្ ៃាំេ័រ 
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។ 

• ទទួលទូរស័ពទពីនាយកដាា នសុខភាពស្វធារណៈ (Public Health)។ 
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូបានស្វគ ល់ថ្ជាបុគ្គលណែលានៃាំនក់្ៃាំនងជិតេន ិៃធជាេួយនឹងអនក្ណែលានជាំងឺអុត
ស្វា សន៉ះ Public Health អាចនឹងទក្់ៃងសៅអនក្សែើេបីតាេដានសេើលថ្អនក្ានអាោរៈយ ងណាណែរ 
ស ើយនិងផ្ដល់ថ្ន ាំបង្កា រ ម្របេិនសបើេេម្រេប។ 

 

2. តតើខ្ញ ំគួរតតប្រងុប្រយ័តាចំតពាះសញ្ញា  និងតោគសញ្ញា អា ីខលះ? 

សោគ្េញ្ញា ថ្នជាំងឺអុតស្វា  ណែលសក្ើតានស ើងៃូសៅបាំផ្ុត គឺ្ក្នទ លួរាេ់ណែលអាចនឹង៖  

• សេើលសៅែូចជាស ើងែុាំេក្ េុន (សលើណេបក្) េងណបក្ ឬានស ើងម្រក្េរ 
ស ើយនឹងម្រតូវឆ្លងោត់ជាសម្រចើនែាំណាក្់ោល េុនសេលចាប់សផ្ដើេជាេ៉ះសេបើយ។ ជាធេមតា 
ក្នទ លួរាេ់ានេែ៌ម្រក្ េ និងានោងជាែុាំអុជោបសេម ើ សៅសេលចាប់សផ្ដើេសលចសចញែាំបូង 
ស ើយបនា ប់េក្ោល យសៅជាែុាំេក្។ ែុាំេក្ទាំងសន៉ះអាចនឹងោល យសៅជាានស្វរធាតុោវសៅខាងក្ន ុង 
ស ើយណែលបងាសៅជាខ្ទ ុ៉ះ។ បនា ប់េក្ែុាំេក្សន៉ះស ើងសម្រក្ៀេេីខាងសម្រៅ ស ើយោល យសៅជាម្រក្េរែាំសៅ។  

• សចញសៅខាងសលើ ឬសៅជិតម្របដាប់សេៃ (លិងគ េងស្វា េ ាត់ទា រាេ និងទា រាេ) ទា រធាំ (រនធ គូ្ៃ) ាត់ 
ឬសៅតាំបន់សផ្េងៗសៃៀតែូចជាថ្ែ សជើង ម្រៃងូ និងេុខ្ជាសែើេ។  

•  រ កក្ោលដាលសៅពាេសេញែងខ្ល នួ ឬអាចនឹងស ើងសៅណតនឹងេួយក្ណនលង។ 
ោរស ើងក្នទ លួរាេ់សន៉ះអាចម្រាន់ណតជាែុាំេក្ ឬេងណបក្េួយចាំនួន។ 

• ានោរឈឺចាប់ និង/ឬោររាេ់។ េនុេេេួយចាំនួនានោរឈឺចាប់ក្ម្រេិតធៃន់ធៃរ ជាេិសេេ 
ម្របេិនសបើក្នទ លួរាេ់សន៉ះេែ ិតសៅខាងក្ន ុងាត់ ឬក្ន ុងទា រធាំរបេ់េួក្សគ្។ 

 

សម្រៅេីក្នទ លួរាេ់សន៉ះ េនុេេេួយចាំនួនក្៏អាចនឹងសចញសោគ្េញ្ញា ណែលែូចាន សៅនឹងជាំងឺម្រគ្នុផ្ដដ ស្វយធាំ (flu) 
ផ្ងណែរ។ សោគ្េញ្ញា ទាំងសន៉ះអាចនឹងសលចស ើងក្ន ុងចសនល ៉ះសេលេី 1 សៅ 4 ថ្ងៃ េុនសេលក្នទ លួរាេ់ចាប់សផ្ដើេ 
ឬបនា ប់េីក្នទ លួរាេ់បានចាប់សផ្ដើេស ើយ។ សោគ្េញ្ញា ទាំងសន៉ះអាចរេួាន ម្រគ្នុសៅដ ឬម្រគ្នុរង្ក ស ើេកូ្នក្ែដ ុ រ 
អេ់ក្ាល ាំង ឈឺស្វច់ែុាំ និងឈឺក្ាលផ្ងណែរ។  

 

3. តតើរុគគលតែលម្ននផ្ទ ញកជំងឺអតុស្វា  អាចចមលងតមតោគរនតបាន ចារ់ពីតពលណាែល់តពលណា? 

បុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា  អាចចេលងសេសោគ្បនតសៅោន់អនក្សផ្េងសៃៀតបាន 
គ្ិតចាប់តាាំងេីសេលណែលចាប់សផ្ដើេសក្ើតានសោគ្េញ្ញា ននរបេ់េួក្សគ្ 
រ ូតែល់សេលណែលក្នទ លួរាេ់បានេ៉ះសេបើយ ស ើយម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ៉ុះអេ់ 
និងានម្រេទប់ណេបក្ងមីែុ៉ះស ើងវញិ។ ជាធេមតា ម្រតូវោររយៈសេលចសនល ៉ះេី 2 សៅ 4 េបាដ  ៍។ 
 

អនក្វៃិាស្វស្តេត សៅណតក្ាំេុងម្រស្វវម្រជាវបណនែេសៃៀត 
ថ្សតើអនក្ណែលានជាំងឺអុតស្វា អាចចេលងសេសោគ្បនតបានសៅសេលណែលអនក្ជាំងឺទាំងសន៉ះេិនានសចញសោគ្េ
ញ្ញា នន ឬយ ងណា ថ្សតើសេសោគ្អុតស្វា រ កក្ោលដាលញឹក្ញាប់ប ុណាា  
ថ្សតើបុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា ៃាំនងជាអាចនឹងចេលងសេសោគ្បនតបានតាេរយៈស្វរធាតុោវសផ្េងៗតាេផ្ល វូ
ែសងហ ើេញឹក្ញាប់ក្ម្រេិតណា ស ើយនិងម្របសេៃថ្នៃាំនក្់ៃាំនង 
ឬេក្េមភាេណាខ្ល៉ះណែលអាចនឹងបណាដ លឱ្យេនុេេម្របឈេនឹងហានិេ័យខ្ពេ់ជាងេុន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
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សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់បុគ្គលណែលបានប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

នយក្ដាា នេុខ្ភាេស្វធារែៈ (Public Health) នឹងបនតសធា ើោរណចក្រំណលក្េ័ត៌ាន 
សៅសេលណែលសយើងខុ្្ាំបានណេាងយល់បណនែេអាំេីជាំងឺសន៉ះ។   

 

4. តតើខ្ញបំ្តវូតតតជៀសវាងការត ា្ ើសកមមភាពអាខីលះ? 

ែោបណាអនក្េិនានសចញសោគ្េញ្ញា ណាេួយថ្នជាំងឺអុតស្វា សៃ (េូេសេើលេាំែួរខាងសលើ) អនក្អាចបនតសធា ើេក្េម 
ភាេតាេៃាល ប់ម្របចាាំថ្ងៃរបេ់អនក្បាន (ឧ. សៅសធា ើោរ ឬសៅស្វលាសរៀន)។ សទ៉ះជាយ ងណាក្៏សដាយ 
អនក្េិនគួ្រសធា ើោរបរចិាច គ្ឈាេ សោេិោ ជាលិោ ៃឹក្សដា៉ះ ៃឹក្ោេ ឬេរ កោងគ (ខាងក្ន ុង) ស ើយ 
ក្ន ុងអាំ ុងសេលណែលអនក្េែ ិតសម្រោេោរតាេដានេម្រាប់សោគ្េញ្ញា របេ់អនក្ណែលានរយៈសេល 21 ថ្ងៃសន៉ះ។ 

 

5. តតើខ្ញគួំរតតត ា្ ើអាខីលះ ប្រសិនតរើខ្ញមំ្ននតចញសញ្ញា  ឬតោគសញ្ញា ណាមួយននជំងឺអុតស្វា ? 

េូេសៅជួបជាេួយនឹងអនក្ផ្ដល់សេវាក្េមណផ្នក្ណងទាំេុខ្ភាេឱ្យបានោន់ណតឆាប់តាេណែលអាចសធា ើសៅបាន ម្របេិន 
សបើអនក្សក្ើតានក្នទ លួរាេ់ ែាំសៅសផ្េងៗ ឬែាំសៅសៅសលើណេបក្ណែលងមី សៅសលើណផ្នក្ណាេួយថ្នែងខ្ល នួរបេ់អនក្ 
និង/ឬសក្ើតានសោគ្េញ្ញា ណែលែូចាន សៅនឹងជាំងឺម្រគ្នុផ្ដដ ស្វយធាំ (flu)។ 
ម្រតវូម្របាក្ែថ្អនក្បានម្របាប់សៅេួក្សគ្អាំេីោរប ៉ះពាល់របេ់អនក្ សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា ។ 
ម្រគ្បែែដ ប់ក្នទ លួរាេ់របេ់អនក្ឱ្យបានជិតលអ  ស ើយពាក្់ា េ់ណែលបិៃជិតលអ  
សៅសេលណែលអនក្សៅជួបជាេួយនឹងអនក្ផ្ដល់សេវាក្េមណផ្នក្ណងទាំេុខ្ភាេសន៉ះ។ 
 

ម្របេិនសបើអនក្េិនអនក្ផ្ដល់សេវាក្េមណផ្នក្ណងទាំេុខ្ភាេ ឬធានោ៉ា ប់រងេុខ្ភាេសៃ 
េូេៃូរេ័េាសៅោន់េជឈេែឌ លផ្ដល់េ័ត៌ានរបេ់នយក្ដាា នេុខ្ភាេស្វធារែៈ (Public Health Call Center) 
តាេរយៈសលខ្ 1-833-540-0473  
(ណែលានសបើក្បសម្រេើោរជូនជាសរៀងោល់ថ្ងៃ ចាប់េីសា ង 8 ម្រេឹក្ ែល់សា ង 8:30 យប់)។ 
ម្របេិនសបើអនក្ានក្នទ លួរាេ់ អនក្អាចៃៃួលបានសេវាក្េមសផ្េងៗសៅ 
គ្ល ីនិក្ណផ្នក្េុខ្ភាេផ្ល វូសេៃរបេ់េុខ្ភាេស្វធារែៈផ្ងណែរ (េូេសេើលោលវភិាគ្ សៅៃីសន៉ះ)។ 
 

ម្របេិនសបើអនក្ានក្នទ លួរាេ់ណែលអនក្ផ្ដល់សេវាក្េមណផ្នក្ណងទាំេុខ្ភាេានោរម្រេួយបារេភថ្អាចនឹងជាជាំងឺអុ
តស្វា សន៉ះ េួក្សគ្នឹងសធា ើសតេត រក្ជាំងឺជូនអនក្។ េួក្សគ្នឹងយក្េាំ ីតារេក្ផ្ដិតសៅសលើែាំសៅ 
ឬណផ្នក្ខ្ល៉ះសៅសលើក្នទ លួរាេ់របេ់អនក្ 
ស ើយបញ្ជ នូេាំ ីតារទាំងសន៉ះសៅោន់េនា ីរេិសស្វធន៍េួយសែើេបីសធា ើសតេត រក្សេសោគ្អុតស្វា ។ 
 

រ ូតែល់សេលណែលអនក្ែឹងថ្អនក្េិនានជាំងឺអុតស្វា សៃសន៉ះ 
អនក្គួ្រណតអនុវតត វធិានោរែ៍សែើេបីោត់បនែយហានិេ័យថ្នោរចេលងសេសោគ្បនត  
សដាយោរសៅឱ្យឆាៃ យេីអនក្ែថ្ៃ។ េូេអនុវតតតាេ 
សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់ោរដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្ទក់្ៃងនឹងជាំងឺអុតស្វា ។ 

 

6. តតើខ្ញគួំរតតត ា្ ើអាខីលះ ប្រសិនតរើខ្ញបំានពិនិតយត ើញថ្ម្ននផ្ទ ញកជងឺំអុតស្វា ? 

ម្របេិនសបើអនក្បានេិនិតយស ើញថ្ានផ្ទ ុក្ជាំងឺអុតស្វា  អនក្គួ្រណតដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្ 
សែើេបីោរពារអនក្ែថ្ៃ។ េូេអនុវតតតាេ 
សេចក្ដ ីណែនាំអាំេីោរដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអុតស្វា  
ណែលានផ្ដល់ជូនជាសម្រចើនភាស្វ សៅសលើសគ្ ៃាំេ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។  
 

េូេទក្់ៃងសៅថ្ែគូ្រេួសេៃទាំងឡាយរបេ់អនក្ 
និងបុគ្គលទាំងឡាយណាណែលអនក្ានៃាំនក្់ៃាំនងជិតេន ិៃធខាល ាំងជាេួយ 
ម្រេេទាំងអនក្ណែលានោរប ៉ះពាល់េន ិៃធស្វន ល និង/ឬអនក្ណែលានៃាំនក់្ៃាំនងរយៈសេលយូរជាេួយ 
គ្ិតចាប់តាាំងេីោរចាប់សផ្ដើេសលចស ើងថ្នសោគ្េញ្ញា ននរបេ់អនក្។ េូេសធា ើណបបសន៉ះ 
ឱ្យបានោន់ណតឆាប់តាេណែលអាចសធា ើសៅបាន សែើេបីឱ្យេួក្សគ្អាចេិចារណាៃៃួល ចាក្់ថ្ន ាំបង្កា រ 
(ម្របេិនសបើេួក្សគ្េិនទន់បានៃៃួលចាក់្ថ្ន ាំបង្កា រេម្រាប់ជាំងឺអុតស្វា សៃសន៉ះ)។ 
េួក្សគ្ក៏្អាចតាេដានរក្សេើលសោគ្េញ្ញា ននថ្នជាំងឺអុតស្វា ផ្ងណែរ។  
 

េូេៃៃួលៃូរេ័េាេីនយក្ដាា នេុខ្ភាេស្វធារែៈ (Public Health) (ម្របេិនសបើានោរទក្់ៃងសៅ)។ 
ម្របេិនសបើអនក្បានេិនិតយស ើញថ្ានផ្ទ ុក្ជាំងឺអុតស្វា សន៉ះ 
េួក្សគ្នឹងទក្់ៃងសៅអនក្សែើេបីស្វក្េួរអាំេីោរប ៉ះពាល់របេ់អនក្សៅនឹងសេសោគ្ 
និងេក្េមភាេសផ្េងៗរបេ់អនក្េុន និងសម្រោយសេលណែលអនក្សក្ើតានសោគ្េញ្ញា នន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolationcambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolationcambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://www.ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
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សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់បុគ្គលណែលបានប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

ោរស្វក្េួរសន៉ះគឺ្សែើេបីណេា ងរក្សេើល ថ្សតើអនក្អាចនឹងប ៉ះពាល់សទនឹងសេសោគ្អុតស្វា សដាយវធីិណា 
និងសែើេបីជួយក្ាំែត់អតតេញ្ញា ែបុគ្គលទាំងឡាយសផ្េងសៃៀតណែលអាចនឹងបានប ៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្ផ្ងណែរ។ 

 

7. តតើខ្ញអំាចតសា ងរកព័ត៌ម្ននរតនែមបាន តៅទណីាខលះ? 
 

នាយកដាា នសុខភាពស្វធារណៈ តោន្ី Los Angeles 
ph.lacounty.gov/monkeypox 
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm 
 

មជឈមណឌ លប្គរ់ប្គង និងទរ់ស្វា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC)  
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html  
 

នាយកដាា នសុខភាពស្វធារណៈននរែា California 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx

