សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ)

ជំងឺអុតស្វា (Monkeypox)
1. តតើអាីតៅជាជំងឺអុតស្វា?

ជំងឺអុតស្វាជាប្រភេទជំងឺដ៏កម្ររួ យ ដែលរងក ភ ើងភោយការឆ្ល ងភេភោគេយ៉ា ងដែលភៅថា
ភេភោគអុតស្វា។ ជាធេម តា ភគរកភ ើញមានភេភោគភនេះភៅតំបន់អាហ្វ្ាិកខាងលិច និងអាហ្វ្ាិក
កណ្ត
ា ល ភ្ើយេិនមានកកើតក ង
ើ តារធរម ជាតិភៅកនុងស្រែឋ អាភេរ ិកភ េះភទ។ ភ េះជាយ៉ាង
ណ្តក៏កោយ ថ្មឺៗភនេះ មានការោយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជាភប្ចើនកនុងរណ្ត
ា រប្រភទសេួ យចំនួនដែល
ពីេុនេក េិនធ្លលរ់បានោយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺអត
ុ ស្វាភទ ភ្ើយកនុងភ េះក៏រ ួេមាន
ស្រែឋ អាភេរ ិកផងដែរ។

2. តតើជំងឺអុតស្វាឆ្ល ងតាមរតបៀបណា?

ជំងឺអុតស្វាររ កកោលោលភៅភពលដែលេនុសសម្នាក់រ៉ាេះពាល់ជាេួ យនឹងសតា ឬេនុសសដែលមាន
ភេភោគភ េះ ឬតាេរយៈការរ៉ាេះពាល់កៅនឹងសមាារ (ែូ ចជាសភេល ៀករំពាក់ ឬកប្មាល ម្កណាត់
) ដែលបានភប្រើម្ាស់រ ួចភោយេនុសសដែលមានជំងឺ ឬក៏ការរ៉ាេះពាល់រយៈភពលយូរភៅនឹង
តំណក់ទឹកតូ ចៗតារផ្ល វូ ដកងហ ើរ។ តារធរម តា ភេភោគភនេះចូ លភៅកនុងខ្ល ួនេនុសសតាេរយៈ
ដសែកដែលកម្បេះបបក ឬតំណក់ទក
ឹ តូ ចៗតារផ្ល វូ ដកងហ ើរ ឬក៏ភ្នាសទឹករំអិលកផ្េងៗ (កនុងដេា ក
ប្ចេុេះ ឬមាត់ ជាភែើេ)។ ភោយស្វរ េូ លភ្តុភនេះ
ការចរល ងអាចនឹងកកើតម្ននក ើងកនុងអំ ុ ងកពលរ ួររ ួេភេទ
តាេរយៈការរ៉ាេះពាល់ដសែកនឹងដសែក និងការរ៉ាេះពាល់ជិតសា ិទធែទទភទៀតផ្ងបដរ។

ចំណុចសំខាន់ៗ៖
•
•

3. តតើសញ្ញាននជំងឺអុតស្វាមានអា ីខ្លះ?
សញ្ញាែំរូងៗអាចមានែូ ចជា ប្គ ុនភតា ភ្នពលហ ិតទលហ (ពិបាកកនុងខ្ល ួន) ឈឺកាល ភ្ើេកូ នកណតុរ
និងភពលខ្ល េះកអ ក ឬឈឺបំពង់កផងដែរ។ ភោគសញ្ញាភផសងភទៀតមានែូ ចជា ឈឺស្វច់ែុំ ចុកខ្ា ង
ម្រ ុនរងា និងអស់កមាលំង ភ្ើយរ ា រ់េកមានភ ើងកនទ ួលរម្នស់
បដលធរម តាចាប់កផ្ដើរកចញកៅកលើរុខ្ ភ្ើយោលោលែល់ដផាកភផសងភទៀតភៅភលើែងខ្ល ួន។
ជំងឺភនេះអាចនឹងបាត់ភៅវ ិញកនុង រយៈភពលពី 2 ភៅ 4 សបាា្៍។
ក ើយេនុសសេួ យចំនួនម្ាន់បតមានភ ើងកនទ ួលរម្នស់ និងភពល ខ្ល េះមានភ្ើេកូ នកណតុរ
ក ើយភពលខ្ល េះេិនមាន ម្ពរទ ំងដែលអាចនឹងភចញភៅភលើប្រោរ់ភេទ។

4. តតើជំងឺតនះអាចព្យាបាលបានតោយរតបៀបណា?

នាភពលរចចុរែនា ភៅេិន ន់មានវ ិធីពយបាលជាក់លាក់សប្មារ់ជំងឺអុតស្វាភៅភ ើយភទ។
អាចនឹងម្ននការភប្រើប្បាស់ថាាកំ ពទយ ភែើេែីសម្ម្នលភោគសញ្ញាទនជំងឺភនេះ។ ចំភពាេះករណីេួយចំនួន
អាចនឹងម្ននផ្ដល់ជូនថាារ
ំ ងាករ ភែើេែីទរ់ស្វកត់ជំងឺកនេះ
រ ា រ់ពីមានការរ៉ាេះពាល់ភៅនឹងភេភោគកនុងកម្រិតហានិេ័យខ្ព ស់។

5. តតើអនកអាចទប់ស្វាត់ជំងឺអុតស្វាបានតោយរតបៀបណា?

ជំហានកផ្េងៗកនុងការជួ យទរ់ស្វកត់ជំងឺអុតស្វា មានែូ ចជា៖
• កជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួ យនឹងសមាារែូ ចជាកប្មាលពូ កឬភប្ស្វេភខ្ា ើយ និងសភេល ៀក
រំពាក់ ដែលធ្លលរ់បានរ៉ាេះពាល់កៅនឹងសតា ដែលឈឺ ឬេនុសសដែលបានឆ្ល ងភេភោគភនេះ
• កជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួ យនឹងេនុសសដែលមាន ឬអាចនឹងមានភេភោគកនេះ
• កជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួ យនឹងសតា ដែលអាចនឹងមានភេភោគកនេះ (ែូ ចជាសតា ដែលឈឺ ឬ
បានស្វលរ់)
• លាងសមាអតទែជាេួ យនឹងស្វរូ និងទឹក ឬភប្រើម្ាស់ទឹកអ េ័យលាងទែដែលមានជាតិ
អាល់កុល រ ា រ់ពីបានរ៉ាេះពាល់ភៅនឹងសតា ឬេនុសសដែលឆ្ល ងជំងឺ។
ភៅេិន ន់មានវ ិធីពយបាលជាក់លាក់ដែលមានការអនុេត
័
សប្មារ់ពយបាលជំងឺអុតស្វាកៅក ើយកទ
រ៉ាុដនា អាចនឹងម្ននផ្ដល់ជូនថាាកំ ពទយសប្មារ់សម្ម្នលភោគសញ្ញា។ យ៉ាងណ្តេិញ
ចំភពាេះស្ថានភាពេួ យចំនួន
មានថាារ
ំ ងាករេួ យប្រភេទដែលអាចភប្រើប្បាស់សប្មារ់ទរ់ស្វកត់ជំងឺអុតស្ថា បាន
អាប្ស័យភៅភលើកប្េិតទនការរ៉ាេះពាល់ភៅនឹងភេភោគររស់ពួកភគ។

6. តតើជំងឺអុតស្វាតព្យលតនះរ ីករាលោលែល់កម្មិតណាត ើយ?

នាកពលឥ ូ វភនេះ មានការផទេះុ ភ ើងែ៏ធំទនជំងឺអត
ុ ស្វា ភៅតាេរណ្ត
ា រប្រភទសជាភប្ចើន ដែលកនុង
ភ េះ េិនមានការរ៉ាេះពាល់ជាេួ យនឹងសតា ឬការភធា ើែំភណើរភៅកដនល ងដែលធ្លលរ់មានផទុេះជំងឺកនេះ
ភ េះភទ។ តំរន់ជាភប្ចើនកនុងស្រែឋ អាភេរ ិកានកំណត់ថាមានករណីឆ្លង រ ួេមាន ំង
ករណីឆ្លងកផ្េងៗដែលបានរញ្ញាក់ថាម្ននកៅកនុងរែឋ កាលី្ា័រញ៉ាផងដែរ។
កនុងចំភណ្តេករណីឆ្លងកៅកនុងស រដឋ អាកររ ិក ករណី ំងអស់ភលើកដលងដតេួ យករណីរ៉ាុភណ្ត
ណ េះ
មានប្រវតា ិភធា ើែំភណើរនាកពលថ្មីៗកនេះ។ នាយកោឋនសុខ្ភាពស្ថធារណៈននកោនធី Los Angeles
កំពុងដតពិនិតយតាេោនស្ថានភាពកនេះ
និងផាល់ែំណឹងែល់អាកផាល់ភសវាកេម បផ្ាកដថ្ ំសុខ្ភ្នព
ឲ្យរភងក ើនការប្រ ុងប្រយ័តា
ដែលទនា ឹេនឹងភ េះដែរ េជឈេណឌលប្គរ់ប្គងនិងទរ់ស្វកត់ជំងឺឆ្លង (CDC)
ក៏កំពុងបតតារោនករើលករណីឆ្លងជាចកកោរផងដែរ។
សប្មារ់រចចុរែនា ភាពថ្មីៗរំផុតពាក់ព័នធនឹងជំងឺអត
ុ ស្ថាកៅកនុងកោនធី LA
សូ េចូ លភៅកាន់ភគ្ទំព័រ៖ ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/

7. តតើខ្្ញំគួរត្ា ើអាីខ្លះ ម្បសិនតបើខ្្ញំសងស័យថាខ្ល ួនឯងមានជំងឺអុតស្វា?
Los Angeles County Department of Public Health
publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox.htm
Monkeypox FAQ Rev. 6.6.22 v11 (Cambodian)

•

ជំងឺអុតស្វា េិនងាយឆ្ល ងោល
ោលពីេនុសសម្នាក់ភៅេនុសសម្នា
ក់ភទ។
នាភពលរចចុរែនា
ភៅរិនទន់ម្ននវ ិធីពាាលជា
ក់លាក់បដលម្ននការអនុេ័ត
សប្មារ់ពាាលជំងឺអុតស្វាភៅ
ភ ើយភទ
រ៉ាុដនា អាចនឹងម្ននផ្ដ ល់ជូនថាាកំ ព
ទយរួ យចំនួនសប្មារ់សម្ម្នលភោ
គសញ្ញានានា។
ភែើេែីជួយទរ់ស្វកត់ជំងឺអុតស្វា
សូ េកជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជារួ យ
នឹងសតា ឬេនុសស ដែលអាច
នឹងមានភេភោគ ភ្ើយកជៀស
វាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួ យនឹងសមាារ
ដែលបានរ៉ាេះពាល់កៅនឹងសតា
ឬេនុសសដែលឈឺ និងអនុវតា
ការដថ្រកាអ េ័យទែឱ្យានលអ
រ ា រ់ពីបានរ៉ាេះពាល់ជាេួ យ
នឹងសតា ឬេនុសសដែលឆ្ល ង
ជំងឺ។

តតើសាធារណជនអាចស្វែងរកព័ត៌
មានបដនែ ម នៅទីណា?
តខាន្ី Los Angeles
នាយកោានសុខ្ភាព្យស្វធារណៈ
ជំងឺអុតស្វា (Monkeypox)
publichealth.lacounty.gov/acd/Mo
nkeypox.htm
មជឈមណឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់សាាត់ជំ
ងឺឆ្លង (CDC)
ជំងឺអុតស្វា (Monkeypox)
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/ind
ex.html

សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ)

ជំងឺអុតស្វា (Monkeypox)
សូ េ ក់ទងភៅអា កផាល់ភសវាកេម បផ្ាកដថ្
ឺ ុតស្វា។
សញ្ញា ឬភោគសញ្ញា
ទនជំងអ

ំសុខ្ភ្នពររស់អាក ប្រសិនភរើអាកគិតថាអា កមាន
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