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ថ្ន ាំសម្រាប់ព្យាបាលជាំងឺ COVID-19 

 
 

 

 

ម្ររវូតរចាប់ផ្តើមការព្យាបាលឱ្យបានផលឿន។ 
ត្រូវតរចាប់ផ ដ្ ើមទទួលថ្ន ាំព្យាបាលទាំងឡាយតែលផលបតាមមារ់ ក្ន ុងអាំឡុងផព្យល 5 ថ្ងៃ បន្ទា ប់ព្យីផោគសញ្ញា ន្ទន្ទ
របស់អនក្ចាប់ផ ដ្ ើមផក្ើរមាន។ ត្រូវតរចាប់ផ ដ្ ើមទទួលថ្ន ាំព្យាបាលតែលចាក់្តាមសរថ្សឈាម ក្ន ុងអាំឡុងផព្យល 7 ថ្ងៃ។ 
សូមក្ ាំរង់ចាាំរហូរែល់ជាំងឺរបស់អនក្មានសភាព្យកាន់តរធ្ៃន់ធ្ៃរផៅផន្ទោះ។  

ការព្យាបាលសម្រាប់ជាំងឺ COVID អាចជួយផ វ្ ើឱ្យអ្នកមិនធ្លា ក់ខ្ល នួឈឺ ង្ន់ ង្របាន។ 
ការព្យាបាលក៏្អាចនឹងជួយឱ្យអនក្មានអារមមណ៍ធូ្រផសបើយបានឆាប់ជាងម ន ្ងតែរ។ ជាងផនោះផៅផទៀរ ភ័សត ុតាង
ែាំបូងមួយចាំនួនផលើក្ផឡើងថ្ការព្យាបាលអាចនឹងផធ្វ ើឱ្យមន សសទាំងឡាយ ផធ្វ ើផរសត ទទួលលទធ្លអវជិជមានបាន
ឆាប់ជាងម ន និងការ់បនថយក្ត្មិរហានិភ័យថ្នការផក្ើរមានជាំងឺ COVID រយៈផព្យលតវង ្ងតែរ។  
 

មនុសសផព្យញវយ័ជាផម្រចើន និងកុារមួយចាំនួនានសិទ្ធអិាចទ្ទួ្លបានការព្យាបាល ម្របសនិផបើពួ្យកផេានផោេ

សញ្ញា នានាននជាំងឺ COVID-19 និងផ វ្ ើផរសត ទ្ទួ្លលទ្ធ្លវជិជាន ឬក៏ម្រេផូព្យទ្យតែនាាំឱ្យទ្ទួ្លការព្យាបាល។ 

អ្នកអាចនឹងានសិទ្ធទិ្ទួ្លបានការព្យាបាល ម្របសិនផបើអ្នក៖ 
 

• ានអាយុចាប់ពី្យ 50 ឆ្ន ាំផ ើងផៅ ឬ 

• មិនបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ឬកក៏ារចាកថ់្ន ាំបង្កា រជាំង ឺCOVID-19 ទាំងឡាយ មិនបានម្រេប់លកខែៈនងិទន់

ផព្យលផវលាផទ្ ឬក៏្  

• ានបញ្ញា  ឬលកខែៈសុខ្ភាព្យមួយ ឬផម្រចើន ដូចខាងផម្រកាម  

(ផបើផទោះបីជាអនក្ធ្លា ប់មានជាំងឺ COVID-19 ព្យផីព្យលក្នាងមក្ ឬបានចាក់្ថ្ន ាំបង្កា រផហើយក៏្ផោយ)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

បញ្ជ ីផនោះមិនោប់បញ្ច លូបញ្ញា  ឬស្ថថ នភាព្យតែលអាចផក្ើរមានទាំងអស់ផន្ទោះផទ។ 
សត្មាប់ព្យ័រ៌មានលមអ ិរ សូមចូលផៅកាន់ផគហទាំព្យ័រ មន សសទាំងឡាយតែលមានបញ្ញា ស ខភាព្យជាក្់លាក្់មួយចាំនួន របស់

មជឈមណឌ លត្គប់ត្គងនិងទប់ស្ថា រ់ជាំងឺឆ្ាង (CDC)។ 
 

 

ម្របសិនផបើអ្នកានសាំែួរផ្សងៗ សូមទក់ទ្ងផៅកានម់្រេផូព្យទ្យរបសអ់្នក 

• សមាជិក្មាន ក្់ថ្នសហគមន៍មួយតែលបានប ោះពាល់
ផៅនឹងជាំងឺ COVID-19 យ ងផត្ចើនខ្ា ាំង 

• ជាំងឺមហារកី្ 

• ជាំងឺសរថ្សឈាមខួរក្ាល (Cerebrovascular 
disease)/ជាំងឺោច់សរថ្សឈាមខួរក្ាល (Stroke) 

• ជាំងឺរត្មងផន្ទម ផងាើម ឬសួរោ ាំថ្រ៉ៃ រមួទ ាំងជាំងឺរាំណ
ពូ្យជតែលបណ្ដដ លឱ្យខូចសួរធ្ៃន់ធ្ៃរ (cystic 
fibrosis) ជាំងឺរផបង (TB) និងជាំងឺហឺរក្ត្មិរមធ្យម 
ផៅក្ត្មិរធ្ៃន់ធ្ៃរ 

• ជាំងឺផភាចភាា ាំង (Dementia) ឬបញ្ញា សរថ្សត្បស្ថទ
ផ្សងផទៀរ  

• ជាំងឺទឹក្ផន្ទមត អ្ម  

• ព្យិការភាព្យ 

• បញ្ញា ផបោះែូង 

• បញ្ញា ត្បព្យ័នធភាព្យស្ថ ាំ រមួទ ាំងការឆ្ាងផមផោគហ ីវ
(HIV) ការបដ រូសរោីងគ (ផត្គឿងក្ន ុង) ឬខួរឆ្អ ឹង ឬក្៏ផត្បើ
ត្បាស់ថ្ន ាំត្បផភទផសត រ៉ៃអូ ីរ (steroids) ឬការព្យាបាល
ផោយផត្បើត្បាស់ស្ថរធ្លរ គីមី (chemotherapy) 

• បញ្ញា ស ខភាព្យ ល្ វូចិរត  

• ផលើសទមៃន់ ធ្លរ់ខ្ា ាំង ឬភាព្យអសក្មមត ន្ក្ោង
កាយ  

• មានថ្ ា្ផពាោះ 

• ជាំងឺរាំណពូ្យជទក្់ទងផៅនឹងផកាសិកាឈាមត្ក្ហម 
(Sickle cell disease) ឬជាំងឺរាំណពូ្យជទក្់ទងផៅ
នឹងការបផងា ើរផកាសិកាឈាម (thalassemia) 

• អនក្ជក្់បារ ីទ ាំងផព្យលបចច ុបបនន  ឬធ្លា ប់ព្យីផព្យលម ន 

• បញ្ញា ផត្បើត្បាស់ស្ថរធ្លរ ផ ៀនផ្សងៗ 

សម្រាប់ព្យ័រ៌ានបតនែម រមួទាំងវ ិ្ ីផ វ្ ើផរសត  និងវ ិ្ ីព្យាបាលជាំងឺ 

COVID-19 សូម៖ 

• ចូលផៅកាន់ផេហទ្ាំព្យ័រ  

ph.lacounty.gov/covidmedicines ឬ       

ph.lacounty.gov/covidtests/how 

• ទូ្រស័ព្យទ ផៅកាន់មជឈមែឌ ល ដ្ល់ព្យ័រ៌ាន 

របស់នាយកដ្ឋា នសុខ្ភាព្យសាធ្លរែៈ  

(Public Health Call Center) តាមរយៈ 

ផលខ្ 1-833-540-0473  

បផម្រមើការជូន 7 នងងកន ុងមួយសបាដ ហ៍ ចាប់ព្យីផា៉ោ ង 8:00 ម្រព្យឹក ដល់

ផា៉ោ ង 8:30 យប់ 

ម្របសិនផបើអ្នកានផោេសញ្ញា នានានន

ជាំងឺ COVID-19 សូមផ វ្ ើផរសត  និង

សាកសួរផៅកាន់ម្រេផូព្យទ្យរបស់អ្នកថ្ផរើ

ការព្យាបាលម្របតហលជាម្ររមឹម្ររវូសម្រាប់

អ្នកឬផទ្។ 

ស្ថក្សួរអាំព្យីព្យាបាលភាា មៗ ផបើផទោះបីជា

ផោគសញ្ញា ន្ទន្ទរបស់អនក្មានក្ត្មិរ

ត្ស្ថលក៏្ផោយ។ ថ្ន ាំទ ាំងផនោះែាំផណើរការ

បានលអបាំ្ រ ផៅផព្យលទទួលផត្បើត្បាស់

បានឆាប់តាមតែលអាចផធ្វ ើផៅបាន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
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ថ្ន ាំសម្រាប់ព្យាបាលជាំងឺ COVID-19 

 
 

 

 

ម្របផេទ្ថ្ន ាំសម្រាប់ព្យាបាលជាំងឺ COVID-19 
 

ថ្ន ាំទ ាំងផនោះគឺជាការព្យាបាលត្បផភទ antiviral (ត្បឆាាំងនឹងផមផោគ) – ថ្ន ាំទ ាំងផនោះទប់ស្ថា រ់ផមផោគព្យកីារបផងា ើន
ចាំនួនផៅជាផត្ចើន ផៅក្ន ុងខល នួ។  

 

ថ្ន ាំផលបតាមមារ់ - ត្រូវតរចាប់ផ ដ្ ើមទទួល ក្ន ុងអាំឡុងផព្យល 5 ថ្ងៃ បន្ទា ប់ព្យកីារផក្ើរមានផោគសញ្ញា ន្ទ
ន្ទ។ សូមទទួលផលប ព្យីរែងក្ន ុងមួយថ្ងៃ សត្មាប់រយៈផព្យល 5 ថ្ងៃ។ ្លប ោះពាល់តែលផក្ើរមានទូផៅបា្ំ  រ
គឺមានក្ត្មិរត្ស្ថល។  

 

• ថ្ន ាំមា ក្ Paxlovid (ត្បផភទ nirmatrelvir/ត្បផភទ ritonavir) – ផនោះគឺជាការព្យាបាលតែលមានការ
តណន្ទាំសត្មាប់មន សសភាគផត្ចើន។ ថ្ន ាំមា ក្ផនោះអាច ដ្ល់ជូនផៅមន សសទាំងឡាយតែលមានអាយ 
ចាប់ពី្យ 12 ឆាន ាំផឡើងផៅ ផហើយតែលមានទមៃន់យ ងផហាចណ្ដស់ 88 ផោន។ ថ្ន ាំមា ក្ផនោះគឺមានត្បសិទធិ
ភាព្យយ ងខ្ា ាំង ង្កយត្សួលនឹងផលប និងមានស វរថ ិភាព្យ។ សូមព្យិផត្រោះជាមួយនឹងត្គូផព្យទយរបស់អនក្ 
ត្បសិនផបើអនក្ក្ាំព្យ ងផត្បើត្បាស់ថ្ន ាំផ្សងផទៀរ។ ពួ្យក្ផគអាចនឹងត្បាប់អនក្ឱ្យឈប់ផត្បើត្បាស់ ឬបនថយ
ក្ត្មិរែូសថ្ន ាំរបស់អនក្ ខណៈផព្យលតែលអនក្ផត្បើត្បាសថ់្ន ាំមា ក្ Paxlovid ផនោះ។ 
 

 

• ថ្ន ាំមា ក្ Molnupiravir (ត្បផភទ Lagevrio) – ផនោះគឺសត្មាប់មន សសទាំងឡាយណ្ដតែលមិនអាចផត្បើ
ត្បាស់ថ្ន ាំមា ក្ Paxlovid ឬថ្ន ាំមា ក្ remdesivir បាន។ ថ្ន ាំមា ក្ផនោះគឺអាចមាន ដ្ល់ជូនែល់មន សស
ផព្យ វយ័ទាំងឡាយណ្ដតែលមានអាយ ចាប់ពី្យ 18 ឆាន ាំផឡើងផៅ ផហើយតែលមិនមានថ្ ា្ផពាោះ។  

 

ថ្ន ាំចាក់្តាមសរថ្សឈាម - ត្រូវតរចាប់ផ ដ្ ើមទទួល ក្ន ុងអាំឡុងផព្យល 7 ថ្ងៃ បន្ទា ប់ព្យីការផក្ើរមានផោគ
សញ្ញា ន្ទន្ទ។  
 

• ថ្ន ាំមា ក្ Remdesivir (ត្បផភទ Veklury) – សត្មាប់មន សសផព្យ វយ័ និងក្ មារទាំងឡាយណ្ដតែលមិន
អាចទទួលផត្បើត្បាស់ថ្ន ាំមា ក្ Paxlovid បាន រមួទាំងទរក្តែលមានទមៃន់យ ងផហាចណ្ដស់ 3 
គីឡូត្កាម (ត្បតហលជា 7 ផោន)។ ដ្លជូ់នមដងក្ន ុងមួយថ្ងៃ សត្មាប់រយៈផព្យល 3 ថ្ងៃ។ 

 
ការព្យាបាលមិនបងាឱ្យានការឆ្ាងផមផោេផ ើងវញិផនាោះផទ្។ ការផរផីឡើងវ ិផក្ើរមានផឡើងក្ន ុងអត្តាត្សផែៀងរន
ចាំផពាោះអនក្តែលមិនបានទទួលការព្យាបាល ផហើយនិងអនក្តែលបានទទួលការព្យាបាល។ សត្មាប់ព្យ័រ៌មានបតនថម 
សូមផមើលផគហទាំព្យ័រ សាំណួរតែលបានសួរជា ឹក្ញាប់អាំព្យីការផរផីឡើង វ ិថ្នជាំងឺ COVID-19។ 
 

 វ ិ្ ីទ្ទួ្លការព្យាបាលសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19 
 

• ម្រេផូព្យទ្យរបស់អ្នក មែឌ លតងទាំសុខ្ភាព្យបនាទ ន់ (urgent care centers) នងិឱ្សងការ ី(អ្នកលក់
ថ្ន ាំ) មួយចាំនួនអាចផចញផវជជបញ្ញជ មួយ តែលអនក្អាចយក្ផៅទទួលថ្ន ាំព្យី ឱ្សងស្ថថ នតែលមានទី
តាាំងផលើសព្យី 800 ក្តនាង ផៅក្ន ុងផខ្នធី្ LA។ ត្បសិនផបើអនក្ត្រូវការការព្យាបាលផោយចាក់្ថ្ន ាំ
តាមសរថ្សឈាមផន្ទោះ ត្គូផព្យទយរបស់អនក្អាចបញ្ជ នូផឈាម ោះអនក្ផៅទីតាាំងតែលសមត្សបមួយបាន។ 

• កមម វ ិ្ ី ផ វ្ ើផរសត ផដើមបីព្យាបាល (Test to Treat) មួយ* - មានផៅតាមឱ្សងស្ថថ ន និងគា ីនិក្ជា
ផត្ចើនក្តនាង។  

• ផសវាកមមតងទាំសខុ្ភាព្យពី្យចាង យរបស់នាយកដ្ឋា នសខុ្ភាព្យសាធ្លរែៈ (Public Health Tele-
Health Service)* - មានផបើក្បផត្មើការ 7 ថ្ងៃក្ន ុងមួយសបាដ ហ៍ ចាប់ពី្យផមា ង 8:00 ត្ព្យឹក្ ែល់ផមា ង  
8:30 យប់ តាមរយៈផលខ 1-833-540-0473។ 

 

*ផសវាក្មមទ ាំងផនោះ ដ្ល់នូវភាព្យង្កយត្សួលក្ន ុងការទទួលបានការផធ្វ ើផរសត រក្ផមផោគ COVID-19 ការវាយរថ្មា ផហើយ
និងទទួលបានការព្យាបាលផោយផត្បើត្បាស់ថ្ន ាំផលប ត្បសិនផបើអនក្មានសិទធិទទួលផន្ទោះ។ 
 

ត្បសិនផបើអនក្ត្រូវការចាក្ផច ពី្យ ា្ោះផែើមបីទទួលការតងទាំត ន្ក្ស ខភាព្យ សូមពាក់្ឧបក្រណ៍ជាំនួយការែក្ែផងា ើម ឬ
មា ស់ផព្យទយតែលបិទជិរលអ  ផែើមបជួីយការពារអនក្ែថ្ទ។ សូមផមើលផគហទាំព្យ័រ ph.lacounty.gov/masks សត្មាប់
ព្យ័រ៌មានបតនថម។  

 

ថ្ន ាំទាំងឡាយេឺមិនេិរនងាផទ្ 
 

• ត្បសិនផបើឱ្សងស្ថថ នមួយនិយយថ្នឹងត្រូវគិរត្បាក់្ព្យីអនក្ផន្ទោះ សូមផធ្វ ើការោយការណ៍ផៅកាន់
ផលខ 1-833-422-4255 ឬក៏្ផគហទាំព្យ័រ go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting។ ទីក្តនាងមួយ
អាចនឹងគិរត្បាក់្សត្មាប់ការ ដ្ល់ថ្ន ាំទ ាំងឡាយតែលចាក់្តាមមជ ុល។ ផហើយក៏្អាចនឹងមានការគិរ
ត្បាក់្សត្មាប់ការផៅព្យផិត្រោះជាមួយនឹងត្គូផព្យទយ ឬការគិរត្បាក់្ផ្សងផទៀរត ន្ក្ែាំផណើរការក្ន ុង
ការយិល័យ ្ងតែរ។ អនក្មិនចាាំបាច់មានសញ្ញជ រិអាផមរកិ្ ផែើមបីទទួលថ្ន ាំផោយមិនគិរថ្ងាផន្ទោះ
ផទ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundCambodian.pdf
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksCambodian.pdf
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting


Los Angeles County Department of Public Health 
ph.lacounty.gov/covidmedicines 
Medicines to treat COVID-19 3/22/23 (Cambodian) 

 

ថ្ន ាំសម្រាប់ព្យាបាលជាំងឺ COVID-19 

 
 

 

• ចាប់ងមីមួយរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យត្នការតងទាំស ខភាព្យទាំងអស់ផៅក្ន ុងរែឋ California ផច ថ្ងាចាំណ្ដយ
ថ្នការផធ្វ ើផរសត រក្ជាំងឹ COVID-19 ការវាយរថ្មាសត្មាបក់ារព្យាបាល ថ្ន ាំបង្កា រ ផហើយនិងការព្យាបាល
ផោយមិនមានការចូលរមួចាំ តណក្ផលើការចាំណ្ដយពី្យអនក្ជាំងឺផទ ក្ន ុងកាលៈផទសៈភាគផត្ចើន។ សូម
ផមើលផគហទាំព្យរ័ ែឹងអាំពី្យសិទធិត ន្ក្តងទាំស ខភាព្យរបស់អនក្ សត្មាប់ព័្យរ៌មានលមអរិ។ ក្មម វធីិ្ធ្លន្ទ
ោ៉ៃ ប់រង Medicare និង Medi-Cal ផច ថ្ងាចាំណ្ដយទាំងអស់។ ត្បសិនផបើអនក្មិនមានធ្លន្ទោ៉ៃ ប់រងផទ
ផន្ទោះ សូមស្ថក្សួរផៅកាន់ទីក្តនាងព្យាបាលផន្ទោះថ្ផរើមានថ្ងាចាំណ្ដយអវ ីផទ។ ផសវាក្មមតងទាំស ខ
ភាព្យព្យីចមាៃ យរបស់ន្ទយក្ោឋ នស ខភាព្យស្ថធ្លរណៈ (DPH Tele-Health Service) គឺមិនគិរថ្ងាអវ ី
ផន្ទោះផទ។ 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf

