
 

 

  សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) 

ជំងឺអុតស្វា  (Monkeypox) 

Los Angeles County Department of Public Health 
publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox.htm  
Monkeypox FAQ Rev. 7.8.22 (Cambodian) 

 

1. តតើអា ីតៅជាជំងឺអុតស្វា ? 
ជំងឺអុតស្វា ជាប្រភេទជំងឺកម្ររួយ ដែលរងកភ ើងភោយការឆ្លងភេភោគអុតស្វា ។ ជំងឺភ េះេិ មា 

កកើតក ើងតារធរមជាតិភៅក្ន ុងសហរែឋអាភេរកិ្ភ េះភទ។ ភ េះជាយ៉ា ងណាក៏កោយ នាកេលថ្មីៗ 

ភ េះ មា ការោយការណ៍អំេីក្រណីឆ្លងជាភប្រើ ក្ន ុងរណាា រប្រភទសេួយរំ ួ  ដែលជាធរមតា 

េិ ធ្លល រ់បា ោយការណ៍ថាមា ក្រណីឆ្លងជំងឺអុតស្វា ភទ ភហើយក្ន ុងភ េះក្៏រេួមា  ភោ ធី LA 

ផងដែរ។ 
 

2. តតើជំងឺអតុស្វា ឆ្លងតាមរតបៀបណា?  
ជំងឺអុតស្វា ររ កក្ោលោលភៅភេលដែលេ ុសសម្នា ក់រ៉ាេះពាល់ជាេួយ ឹងសតា ឬេ ុសសដែលមា  

ភេភោគភ េះ។ ជំងឺភ េះក៏្អារររ កក្ោលោលតាេរយៈការរ៉ាេះពាល់ភៅ ឹងស្វរធ្លតុោវក្ន ុងខ្ល  ួ ិង 

ែំភៅអុតស្វា  សមាា រ ងំឡាយណាដែលបា ប្រឡាក្់ភៅ ឹងស្វរធ្លតុោវឬែំភៅ (សភេលៀក្រំពាក្់ 

ក្ប្មាលេូក្ ឬភប្ស្វេភខ្ន ើយ ។ល។) ការរេួភេទ ឬក៏តាេរយៈការរ៉ាេះពាល់ភោយផ្ទា ល់ រយៈភេលដវង 

ភៅ ឹងតំណក់្ទឹក្តូរៗតាេផល វូែភងហ ើេ។ ការចរលងអាចនឹងកកើតម្ននក ើងកន ុងអំ ុងកេល

រេួភេទ តាេរយៈការរ៉ាេះពាលដ់សែក្ ឹងដសែក្ ក ើយ ិងការរ៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធែទទភទៀតផងដែរ។ 
 

3. តតើសញ្ញា ននជំងឺអុតស្វា មានអា ីខ្លះ?  
សញ្ញា ែំរូងៗអារមា ែូរជា ប្គ ុភតា  ភាេលហ ិតទលហ  (េិបាក្ក្ន ុងខ្ល  ួ) ឈឺក្ាល ភហើេកូ្ ក្ណត ុ រ 

 ិងភេលខ្លេះក្អក្ ឬឈឺបំេង់ក្ផងដែរ។ ភោគសញ្ញា ភផសងភទៀតមា ែូរជា ឈឺស្វរ់ែុំ ចុកខ្ាង 

ម្រនុរងា  ិងអស់ក្មាល ំង ភហើយរ ា រ់េក្មា ភ ើងក្ ទ លួរម្នស់ ដែលធរមតាចាប់កផដើរកចញកៅ

កលើរុខ្ ភហើយោលោលែល់ដផនក្ភផសងភទៀតភៅភលើែងខ្ល  ួ។ ជំងឺភ េះអារ ឹងបាត់ភៅវញិក្ន ុង 

រយៈភេលេី េីរភៅបួន សបាា ហ៍។ ក ើយេ ុសសេួយរំ ួ ម្ាន់ដតមា ភ ើងក្ ទ លួរម្នស់ និងភេល 

ខ្លេះមា ភហើេកូ្ ក្ណត ុ រ ក ើយភេលខ្លេះេិ មា  ម្េរទងំដែលអារ ឹងភរញភៅភលើប្រោរ់ភេទ។ 
 

4. តតើជំងឺតនះអាចព្យាបាលបានតោយរតបៀបណា? 
នាភេលររច ុរែ ន  ភៅេិ   ់មា វធីិេាបាលជាក់្លាក់្សប្មារ់ជំងឺអុតស្វា ភៅភ ើយភទ។ អាច

នឹងម្ននការភប្រើប្បាស់ថាន កំេទ្យ ភែើេែីសម្ម្នលភោគសញ្ញា ទ ជំងឺភ េះ។ រំភពាេះក្រណីេួយរំ ួ  អាច

នឹងម្ននផដល់ជូនថាន រំងាក រ ភែើេែីទរ់ស្វក ត់ជំងឺកនេះ រ ា រ់េីមា ការរ៉ាេះពាល់ភៅ ឹងភេភោគកន ុង

កម្រិតហា ិេ័យខ្ពស់។ 
 

5. តតើអនកអាចទបស់្វា តជ់ំងឺអុតស្វា បានតោយរតបៀបណា?  
ជំហា កផេងៗក្ន ុងការជួយទរ់ស្វក ត់ជំងឺអុតស្វា  មា ែូរជា៖  

• កជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួយ ឹងសមាា រែូរជាក្ប្មាលេូក្ឬភប្ស្វេភខ្ន ើយ និងសភេលៀក្ 

រំពាក្់ ដែលធ្លល រ់បា រ៉ាេះពាល់កៅនឹងសតាដែលឈឺ ឬេ ុសសដែលបា ឆ្លងភេភោគភ េះ 

• កជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួយ ឹងេ ុសសដែលមា  ឬអារ ឹងមា ភេភោគកនេះ 

• កជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជាេួយ ឹងសតាដែលអារ ឹងមា ភេភោគកនេះ (ែូរជាសតាដែលឈឺ ឬ 

បា ស្វល រ់) 

• លាងសមាអ តទែជាេួយ ឹងស្វរ ូ ិងទឹក្ ឬភប្រើម្ាស់ទឹក្អ េ័យលាងទែដែលមា ជាតិ 

អាល់ក្ុល រ ា រ់េីបា រ៉ាេះពាល់ភៅ ឹងសតា ឬេ ុសសដែលឆ្លងជំងឺ។  

ភៅេិ   ់មា វធីិជាក់្លាក់្ដែលទ្ទួ្លានការអ ុេ័ត សប្មារ់េាបាលជំងឺអុតស្វា កៅក ើយ

កទ្ រ៉ាុដ ាអាចនឹងម្ននផដល់ជូនថាន កំេទ្យកែើរបីសម្ម្នលភោគសញ្ញា ។ យ៉ា ងណាេិញ រំភពាេះស្ថា នភាេ

េួយរំ ួ  មា ថាន រំងាក រេួយប្រភេទដែលអារភប្រើប្បាស់សប្មារ់ទរ់ស្វក ត់ជំងឺអុតស្ថាបា  

អាប្ស័យភៅភលើក្ប្េិតទ ការរ៉ាេះពាល់ភៅ ឹងភេភោគររស់េួក្ភគ។  
 

6. តតើជំងឺអតុស្វា តព្យលតនះរកីរាលោលែល់កម្មតិណាត ើយ? 
នាកេលឥ ូវភ េះ មា ការផទ ុេះភ ើងទ ជំងឺអុតស្វា  ភៅតាេរណាា រប្រភទសជាភប្រើ  ដែលក្ន ុងភ េះ 

េិ មា ការពាក់េ័នធជាេួយ ឹងសតា ឬការភធា ើែំភណើរភៅក្ដ លងដែលធ្លល រ់មា ផទ ុេះជំងឺកនេះកនាេះ

កទ្។ តំរ ់ជាភប្រើ កៅក្ន ុងសហរែឋអាភេរកិ្ានកំណត់ថាមា ក្រណីឆ្លង រេួមា  ងំក្រណីឆ្លង

កផេងៗដែលបា រញ្ញា ក្់ថាម្ននកៅក្ន ុងរែឋកាលីហា ័រញ៉ា ផងដែរ។ នាយកោា នសុខ្ភាេស្ថធារណៈ

ននកោនធី Los Angeles ក្ំេុងដតេិ ិតយតាេោនស្ថា នភាេកនេះ  ិងផាល់ែំណឹងែល់អនក្ផាល់ 

ភសវាក្េមដផាកដែ សំុខ្ភាេ  ឲ្យរភងក ើ ការប្រងុប្រយ័តន  ដែលទ ា ឹេ ឹងភ េះដែរ េជឈេណឌ ល 

ប្គរ់ប្គង ិងទរ់ស្វក ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) ក្៏ក្ំេុងដតតារោនករើលករណីឆ្លងជាចកកោ រផងដែរ។ 

សប្មារ់ររច ុរែ នភាេែមីៗរំផុតពាក់្េ័ ធ ឹងជំងឺអុតស្ថា កៅកន ុងកោនធី LA សូេរូលភៅកា ់ 

ភគហទំេ័រ៖ ph.lacounty.gov/media/monkeypox/។  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំណុចសខំាន់ៗ៖ 
• ជំងឺអតុស្វា  េ ិងាយឆ្លងោល 

ោលេេី សុសម្នា ក់ភៅេ ុសស

ម្នា ក់ភទ។ 

• នាភេលររច ុរែ ន  ភៅរនិទន់

ម្ននវធិីជាកល់ាក់ដែលទ្ទួ្ល

ានការអ េុត័ សប្មារ់

េាាលជំងឺអតុស្វា ភៅភ ើយភទ 

រ៉ាុដ ាអាចនឹងម្ននផដល់ជូនថាន ំ

កេទ្យរួយចំនួនកែើរបីសម្ម្នល

ភោគសញ្ញា នានា។ 

• ភែើេែីជួយទរ់ស្វក ត់ជំងអឺុតស្វា  

សូេកជៀសវាងការរ៉ាេះពាល់ជារួយ 

 ឹងសតា ឬេ ុសស ដែលអារ 

 ឹងមា ភេភោគ ភហើយកជៀស 

វាងការរ៉ាេះពាលជ់ាេួយ ឹងសមាា រ 

ដែលបា រ៉ាេះពាល់កៅនងឹសតា 

ឬេ ុសសដែលឈ ឺ ងិអ ុវតា 

ការដែរក្ាអ េយ័ទែឱ្យានលអ  

រ ា រ់េបីា រ៉ាេះពាល់ជាេួយ 

 ឹងសតា ឬេ ុសសដែលឆ្លងជំងឺ។  
 

 

តតើសាធារណជនអាចស្វែ ងរក

ព័ត៌មានបដនែម នៅទីណា? 
 

តខានធី Los Angeles   

នាយកោា នសខុ្ភាព្យស្វធារណៈ 

ជំងឺអតុស្វា  (Monkeypox) 

publichealth.lacounty.gov/acd/Mo

nkeypox.htm 

 

មជឈមណឌ លគ្រប់គ្រងនិងទបស់ាា ត់

ជំងឆឺ្លង (CDC)  

ជំងឺអតុស្វា  (Monkeypox) 

cdc.gov/poxvirus/monkeypox/ind

ex.html 



 

 

  សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) 

ជំងឺអុតស្វា  (Monkeypox) 

Los Angeles County Department of Public Health 
publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox.htm  
Monkeypox FAQ Rev. 7.8.22 (Cambodian) 

7. នតើខ្ញរួំរន ែ្ ើអ្ែ ីខលះ គ្បវិននបើខ្ញវំងស័យថាខល នួឯងមានជំងឺអ្តុសាែ ? 
សូរទក់ទ្ងកៅអាកផតល់កសវាករមដផាកដថ្ទសំុខ្ភាេរបស់អាក ម្បសិនកបើអាករិតថាអាកម្នន 

សញ្ញា  ឬកោរសញ្ញា នានាននជំងឺអុតស្ថា ។ 
 

8. នតើខ្ញអំាចន ែ្ ើនតវត រកជំងឺអ្តុសាែ នោយវ ិ្ ីណា? 
សូរទក់ទ្ងកៅអាកផតល់កសវាករមដផាកដថ្ទសំុខ្ភាេរបស់អាក ម្បសិនកបើអាករិតថាអាកាន 

ឆ្លងករកោរអុតស្ថា ។ សូរកៅកៅកាន់កលខ្ 2-1-1 ម្បសិនកបើអាករិនម្ននធានាោ៉ា ប់រងសុខ្ភាេ 

ឬអាកផតល់កសវាករមដផាកកវជជស្ថស្រសត កទ្។ អាកក៏អាចកៅកាន់ គល ី ិក្ដផាកសុខ្ភាេផល វូកេទ្របស់សុខ្

ភាេស្ថធារណៈ ណារួយក៏ាន។ 

 


