
ជំងឺកាមរោគ
កាមរោគគឺជាជំងឺឆ្លងដែលបន្តពីមនុស្សម្នា ក់រៅ

មនុស្សម្នា ក់រ�ៀតកនាងុរពលរមួរេ�។

ការរមួរេ�ជារ្រើនររបៀបអាររម្លងជំងឺកាមរោគ។វា

អារជាការរមួរេ�តាមលិង្គរៅទ្វា រម្សតាមលិង្គរៅ

រន្ធគូថឬតាមម្ត់(ម្ត់រៅលិង្គម្ត់រៅទ្វា រម្ស)។

ជួនកាលជំងឺកាមរោគក៏អារឆ្លង្រាន់ដតការ្តែុសលិង្គ

ឬទ្វា រម្សដែលម្នរមរោគរៅនឹង្បដាប់រេ�របស់

មនុស្សម្នា ក់រ�ៀត។

រោគសញ្ញា បង្ករ�ើងរដាយជំងឺកាមរោគម្នែូរជា

ឈចឺាប់កនាងុរពលរមួរេ�,ធ្្ល ក់សឬខ្ុុះខុសធម្មតាពី

ទ្វា រម្សលិង្គឬរន្ធគូថ,ែំុែំរៅឬពងដបករៅរលើ

្បដាប់រេ�។

ជាញឹកញាប់មនុស្សម្នា ក់ម្នជំងឺកាមរោគតែគ្មា នរោគសញ្ញា 
អ្វីទាងំអស់។របើរទ្ុះជារា្ម នរោគសញ្ញា អវាក៏ីរដាយជំងឺ

កាមរោគរៅដតអារឆ្លងពីមនុស្សម្នា ក់រៅមនុស្សម្នា ក់

រ�ៀតបាន។ការរធវាើរតស្តត៍គឺជាមរធយោបាយែ៏ល្អបំផុតរែើម្ីរកឱ្យរ�ើញថាមនុស្សម្នា ក់ម្នជំងឺកាមរោគដែរ

ឬរ�ររួដសវាងរកការពយោបាលែ៏្តឹម្តរូវរែើម្ឲី្យជាសុះរស្ើយ។រៅកដន្លងដែលមិនអាររកការរធវាើរតស្តត៍

បានវារៅដតជាការសំខាន់ដែល្តរូវពយោបាលជំងឺភ្្ល មៗ ។សូមជួយមនុស្សដែលអនាកបានរមួរេ�ជាមួយឲ្យ

��ួលបានការរធវាើរតស្តត៍និងពយោបាលផងដែរ។្បសិនរបើអនាកទំ្ងពីរមិនបាន��ួលការពយោបាលរ�រោុះអនាក

នឹងឆ្លងរោគម្តងរ�ៀតរ�ើយឆ្លងរៅមនុស្សរផ្សងរ�ៀត។

ជំងឺកាមរោគភ្គរ្រើន្តរូវបានពយោបាលជាសុះរស្ើយបោ្ប់ពីការរ្បើថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិក។ជំងឺ

កាមរោគរផ្សងរ�ៀតមិនបាត់រៅវញិរ�បុ៉ដន្តអារ្គប់្គងបានរដាយរ្បើថានា រំព�្យ។ក៏ម្នការពយោបាល

រែើម្ីកាត់បន្ថយភ្ពឈចឺាប់ផងដែរនិងជួយស្ម្លភ្ពលំបាករៅរពលដែលថានា ំរនុះចាប់

រផ្តើមម្ន្បសិ�្ធភ្ព(សូមរមើលពីររបៀបរធវាើឲ្យម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលកនាងុរពលដែលអនាកជាសុះពីជំងឺ

កាមរោគ,�ំព័រ19)។

ការមិនរមួរេ�ឬការ្បាកែថាដែគូផ្លវូរេ�របស់អនាកមិនម្នជំងឺកាមរោគគឺជាមរធយោបាយែ៏ល្អបំផុតរែើម្ី

បង្្ក រជំងឺកាមរោគ។រដាយរារដតលក្ខខណ្ឌ ដបបរនុះវាមិនអាររកើតរ�ើងជាែោបរោុះរ�ែូររនាុះការបង្្ក រ

ជំងឺពីការរមួរេ�រដាយរ្បើរស្រាមអោម័យ្គប់រពលគឺជាមរធយោបាយមួយរ�ៀតរែើម្ីកាត់បន្ថយឱកាស

ឆ្លងជំងឺកាមរោគ(�ំព័រ21)។បុគ្គលិកសុខាេិបាលអាររែើរតួោ�ីោ៉ងសំខាន់តាមរយៈការ្បាស្ស័យ

ទ្ក់�ងជាមួយអនាកដែលម្នជំងឺកាមរោគរដាយមិនររ ើសរអើងនិង្បកបរដាយភ្ពដថ្លថនារូ(រមើល�ំព័រ26)។

វាពិបាកណាស់ក្នុងការនិយាយអពីំការរមួភេទ!ការជយួ�
ឲ្យប្រជាជនការពារខ្នួ,ទទលួការភ្វើភេស្ត,និងសសវងរក
ការពយាបាលនងឹ្រញ្ឈ្រ់ការឆ្ងរាលដាលជំងឺកាមភរាគ។

ថ្ងៃនេះន�ើង

េឹងចែករចំែក

េវូមតនិោបែ់

អំពីការន្វើឱ្យវា

កាេច់តងា�ស្រួែ។

ន�ើងពិបាក

េឹងេិោ�

ពីវាណា្!់
មភ្យាបាយរមួភេទ

មានសនុវេ្ភិាពខ្ពស់

ភបរោមអនាមយ័
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http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:How_To_Feel_Better_While_You_Heal_From_a_STI
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:How_To_Feel_Better_While_You_Heal_From_a_STI
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Prevent_Infections_From_Sex
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Prevent_Infections_From_Sex


រេែអ្ុវីជងំឺកាមរោគគជឺាបញ្ហា ធ្ងនធ់្ងរ
រដាយរារដតការរមួរេ�គឺជាររឿងដែលរកើតរ�ើងជា�ូរៅ

ែូររនាុះជំងឺកាមរោគក៏រកើតរ�ើងជាញឹកញាប់ផងដែរ។

រៅរពលដែលជំងឺកាមរោគមិន្តរូវបានពយោបាលរ�វាអារ

បង្ករ្រាុះថានា ក់ែល់សស្តីបុរសនិងកុម្រ។ជំងឺកាមរោគអារ

បណ្្ត លឱ្យ៖

·· ម្នភ្ពអារទំ្ងរលើបុរសនិងសស្តី។

·· ទ្រករកើតមិន្គប់ដខរកើតមកតូររពកងងឹតដេនាកឈឺ

ឬរា្ល ប់។

·· រា្ល ប់រដាយរារការបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរ។

·· ឈឺចាប់យូរអដងវាង។

·· មហារកីម្ត់ស្ូនឬបំពង់កឬរន្ធគូថ។

·· ហានិេ័យរកើនរ�ើងរំរោុះការឆ្លងជំងឺកាមរោគរផ្សងរ�ៀតរមួទំ្ងរមរោគរអែសត៍។

ររបៀបតែលជងំឺកាមរោគឆ្លងរៅដែគូតាមរយៈការរមួរេទ
ទំ្ងបុរសនិងសស្តីសុ�្ធដតអារឆ្លងជំងឺកាមរោគ។បុ៉ដន្តអនាកដែល��ួល,ែូរជា្តរូវបានលិង្គស៊ករូលកនាងុ

ទ្វា រម្សឬរន្ធគូថ,ម្នរ្រាុះថានា ក់ជាង។របើរា្ម នរស្រាមអោម័យរ��ឹកកាមដែល្បដ�លជាផ្កុរមរោគ

ស្ថតិរៅកនាងុទ្វា រម្សរន្ធគូថឬម្ត់។ការស៊កលិង្គរូលអារ្តកួតនិងរធវាើឲ្យរលាត់ដស្ករៅកនាងុទ្វា រម្ស

ឬរន្ធគូថដែលបរង្កើនឱកាសដនការឆ្លងរមរោគរូលរៅកនាងុខ្លនួ។ដបបរនុះអាររកើតរ�ើងរបើរទ្ុះជាអនាករោុះ

មិនម្នអារម្មណត៍ ថាម្នែំរៅរៅកនាងុទ្វា រម្សឬរន្ធគូថក៏រដាយ។ែំរៅឬរម្ស់រៅដផនាកខាងរ្រៅដន

្បដាប់រេ�ក៏អាររម្លងជំងឺកាមរោគរមួទំ្ងរមរោគរអែសត៍កាន់ដតង្យស្សរួលផងដែរ។

គរួរធ្ើែចូរមតេចបបសិនរបើអនាកបបតេលជាម្នជងំឺកាមរោគ
·· រធវាើរតស្តត៍្បសិនរបើអារដសវាងរកបាន

·· ��ួលយកការពយោបាលជាបោ្ន់រដាយមិន្តរូវចំាទ្ល់ដត

ឈធឺ្ងន់រោុះរ�

·· ជួយដែគូរបស់អនាកឲ្យ��ួលបានការពយោបាលកនាងុរពល

ជាមួយរានា ។តាមវធីិរនុះអនាកនឹងមិនឆ្លងរមរោគរ�ៀតរ�

្បសិនរបើអនាករមួរេ�ជាមួយរានា ។

ពភីបពាោះ៖ភ្រើភយើងរក

វាភ�ើញភយើងអាច

ពយាបាលវា!

រ�ើរែសតេត៍ឥែគិែដ្្លរក
ជំងឺ

របចើនមុខ

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
2 ជំងឺកាមរោគ



រែើខ្ញំម្នជងំឺកាមរោគតែរឬរទ?
រោគសញ្ញា ដនជំងឺកាមរោគម្នែូរជាធ្្ល ក់សឬ�ូរខ្ុុះឈចឺាប់ែំរៅរៅ្បដាប់រេ�។បុ៉ដន្តជំងឺកាមរោគ

ជារ្រើនមិនរធវាើឱ្យម្នរោគសញ្ញា អវាីរ�។រទ្ុះបីរា្ម នរោគសញ្ញា ក៏រដាយជំងឺកាមរោគអារឆ្លងពីមនុស្សម្នា ក់

រៅមនុស្សម្នា ក់រ�ៀតកនាងុអំ�ុងរពលរមួរេ�ដែលមិនរ្បើរស្រាមអោម័យ។ការរធវាើរតស្តត៍សំណ្កឈាម

�ឹករោមឬការផ្តតិរលើកដន្លងដែលម្នរោគសញ្ញា ្តរូវបានរគរ្បើរែើម្ីសននាដិាឋា នថារតើជំងឺកាមរោគមួយ

ណ្ដែលមនុស្សម្នា ក់ម្ន។ការរធវាើរតស្តត៍ក៏ជាដផនាកមួយដនការដថទំ្សុខភ្ពជា្បចំាផងដែររែើម្ីដសវាងរក

និងពយោបាលជំងឺកាមរោគដែលមិនម្នរោគសញ្ញា ។

ការរធ្ើរែសតេត៍សបម្ប់ជងំឺកាមរោគ
រែើម្ីរធវាើរតស្តត៍ជំងឺកាមរោគបុគ្គលិកសុខាេិបាលយក

សំណ្កពីអនាកជំងឺរ�ើយអាររ្បើឧបករណត៍ រធវាើរតស្តត៍

ឬរករមើលរមរោគរដាយរ្បើមី្ករូ�ស្សនត៍។្បរេ�ដន

រតស្តត៍ជំងឺកាមរោគរមួម្ន៖

·· ការផ្តតិរដាយរ្បើែំុសំ�ីរៅជំុវញិ្បដាប់រេ�ផ្តល់

នូវសំណ្កស្ម្ប់រធវាើរតស្តត៍ជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ជំងឺ

្បរមុះ�ឹកបាយពងដបករលើ្បដាប់រេ�ែំរៅ្បដាប់

រេ�ឬជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់។ការផ្តតិរៅខាងកនាងុម្ត់

អាររធវាើរតស្តត៍រករមរោគរអែសត៍។ការផ្តតិបំពង់កឬរន្ធគូថ

ជួនកាលជាការចំាបារ់ស្ម្ប់រធវាើរតស្តត៍រកជំងឺកាមរោគ

ពីការរមួរេ�តាមម្ត់ឬរន្ធគូថ។ការផ្តតិរៅម្ត់ស្ួន

អាររធវាើរតស្តត៍រករមរោគHPV។

·· ការរធវាើរតស្តត៍�ឹករោមអាររករ�ើញជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល និងជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ។

·· ការរធវាើរតស្តត៍ឈាមអាររករ�ើញជំងឺរាវា យពងដបករលើ្បដាប់រេ�ជំងឺរលាករថ្លើមនិងរមរោគរអែសត៍។

ការរធវាើរតស្តត៍រកជំងឺកាមរោគគឺជាគំនិតែ៏ល្អស្ម្ប់អនាកដែលសកម្មខាងផ្លវូរេ�។រធវាើរតស្តត៍ញឹកញាប់

ោ៉ងណ្អាស្ស័យរលើថារតើអនាកម្នដែគូថ្មី,ម្នដែគូរ្រើនជាងម្នា ក់,ឬម្នមូលរ�តុដែលគិតថា

្បដ�លជាម្នជំងឺកាមរោគដែរឬរ�។្បសិនរបើអនាកម្នដផរ្ោុះវាជាររឿងធម្មតារ�ដែលគួររធវាើរតស្តត៍រក

ជំងឺកាមរោគរ្ោុះវាអារបង្ករ្រាុះថានា ក់ែល់ទ្រកឬរ្រាុះថានា ក់ែល់អនាក។

្បសិនរបើអនាកម្នជំងឺកាមរោគមួយសូមរធវាើរតស្តត៍រកជំងឺកាមរោគញឹកញាប់រផ្សងរ�ៀតផងដែររ្ោុះជំងឺ

២ឬរ្រើនមុខអារឆ្លងកនាងុរពលដតមួយ។

ការភ្វើភេស្តត៍ឈាមអាចពិនេិ្យរកជំងឺកាមភរាគ
មយួចនំនួ។
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3រតើខញុំម្នជំងឺកាមរោគដែរឬរ�ទ



រោគសញ្ញា តែលអាចជាជងំឺកាមរោគ
ឈចឺាប់ឬធ្្ល ក់សខុសធមមាតាពវីទ្ារម្ស

? រតើម្នការឈចឺាប់រៅដផនាករ្កាមដនរោុះ
ឬឈចឺាប់កនាងុរពលរមួរេ�ដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺរលាកអាង្តរាក(PID),
រមើល�ំព័រ11។

? រតើម្នការឈឺចាប់ឬ្កហាយរពលរោម
ដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺរលាកផ្លវូរោមរ�ើយមិនដមន
ជាជំងឺកាមរោគរ�(អានជំពូកភ្ពលំបាក
កនាងុការរោម,កំពុងសររសរ)។ឬមួយវាអារ
ជាជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់,ជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ,ឬ
ជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ,រមើល�ំព័រ9។

? រតើ�ឹកដែលធ្្ល ក់ម្នពណ៌សឬពណ៌្បរផុះ
និងម្នក្លនិអា្កក់ឬក្លនិែូរ្តីដែរឬរ�
ជាពិរសសបោ្ប់ពីរមួរេ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយ
បាក់រតរ,ីរមើល�ំព័រ6។ឬមយ៉ោងរ�ៀតដែល
មិនសូវរ�ើញញឹកញាប់គឺជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់,
រមើល�ំព័រ9។

? រតើ�ឹកដែលធ្្ល ក់ម្នពណ៌រលឿងឬដបតង
ដមនរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬ
ជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ,រមើល�ំព័រ9។វាក៏អារជា
ជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់ផងដែរ,រមើល�ំព័រ9។

? រតើ�ឹកដែលធ្្ល ក់ម្នពណ៌ស,រមើលរៅែូរ
ហ�វារូម៉្ឬ�ឹករដាុះររា,រ�ើយម្នក្លនិែូរ
រមរោគផ្សតិឬនំប័៉ងដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិ
ដែលមិនដមនជាជំងឺកាមរោគរ�,រមើល�ំព័រ
7។

ឈចឺាប់ឬេូរទកឹមិនធមមាតាពវីលិង្គបុរស

? រតើម្នឈចឺាប់ឬ្កហាយកនាងុរពលរោម
ដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬជំងឺ្បរមុះ
�ឹកថា្ល ,រមើល�ំព័រ9។ឬមយ៉ោងរ�ៀតដែលមិន
សូវរ�ើញញឹកញាប់គឺជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់,
រមើល�ំព័រ9។

? រតើម្នឈចឺាប់ឬឈឺរ�ើមរៅកនាងុ
ពងរាវា សដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬ
ជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ,រមើល�ំព័រ9។មូលរ�តុ
រផ្សងៗរ�ៀតក៏្តរូវការការពយោបាលដែរែូររនាុះ
្តរូវនិោយជាមួយបុគ្គលិកសុខាេិបាល។

? រតើម្ន�ូរ�ឹកររញពីលិង្គស្សក់តក់ៗដែរ
ឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ,រមើល�ំព័រ
9។

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
4 ជំងឺកាមរោគ
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ែរំៅនិងសាច់ែុះរៅរលើបបដាប់រេទឬរៅជែិរន្ធគូ្

? រតើម្នែំរៅរំ�ដែលរា្ម នការឈឺចាប់
្ពមទំ្ងម្នដគមផុសរ�ើងដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺរាវា យ,រមើល�ំព័រ12។

? រតើម្នែំរៅឈចឺាប់មួយឬរ្រើនដែល
រ�ើមនិងអារ�ូរឈាមោ៉ងង្យដែរ
ឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�,រមើល�ំព័រ
12។

? រតើម្នពងដបកតូរៗ ដែលដបករ�ើយ
រកើតជាែំរៅរំ�ដែលឈចឺាប់ដែរឬរ�ទ

� រនុះអារជាជំងឺពងដបករៅ
្បដាប់រេ�(herpes),រមើល�ំព័រ14។

រោគសញ្ញា រ្្សងរទៀែចំរោះបុរសឬសសតេវីរៅបបដាប់រេទឬរន្ធគូ្

ការរម្ស់រន្ធគូថឬការឈឺចាប់រពលបរោ្របង់លាមកជួនកាលអារជាសញ្ញា ដនជំងឺ
កាមរោគ។មយ៉ោងរ�ៀតរបើអនាកសរង្កតរ�ើញការ�ូររារធ្តុោវររញពីរន្ធគូថឬវារអិលៗ រៅរពលដែល
អនាកជូតគូថរនុះវាអារជាសញ្ញា ដនជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ,រមើល�ំព័រ9។

រូររកជំនួយពី្គរូរព�្យរំរោុះរោគសញ្ញា ដនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលរមួម្នការ�ូររារធ្តុោវពីទ្វា រម្សលិង្គ
ឬរន្ធគូថដែលវាម្នឈាមឬពណ៌រតានា ត។

ការរម្ស់បបដាប់រេទ
ការរម្ស់រៅជំុវញិរន្ធរបើកដនទ្វា រម្ស,រៅរលើរ ្្ល ឬរៅកដន្លងដែល�ឹករោមររញអារជាការបង្ករោគ

រដាយរមរោគផ្សតិ(រមើល�ំព័រ7)ឬរំរោុះសស្តីវញិជាសញ្ញា ដនជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់(រមើល�ំព័រ9)។

្បដាប់រេ�រម្ស់ក៏អារជាដរឬកមរម្ស់រៅរលើថា្ង សដន្បដាប់រេ�ផងដែរដែលជាសតវាតូរល្អតិជា

ខា្ល ងំរស់រៅរលើដស្ក។វា្តរូវបានពយោបាលរដាយការលាបថានា ំរៅរលើដស្កែូរជាថានា ំដែលម្នជាតិ

permethrin(រមើលជំពូកបញ្ហា ដស្ក,កំពុងសររសរ)។បញ្ហា កមរម្ស់អារឆ្លងោ៉ងង្យរៅសម្ជិក

្គរួរារ។វារកើតរ�ើងញឹកញាប់រលើកុម្ររ�ើយប៉ុះោល់ែល់ដផនាកជារ្រើនដនោងកាយ។

បញ្ហា រម្ស់ក៏អារបណ្្ត លមកពីរាបូ៊�ឹកអប់ឬរារធ្តុគីមីដែលលាបរលើឬកនាងុ្បដាប់រេ�ផងដែរ។

រូរលាងសម្្អ តដផនាកខាងរ្រៅដន្បដាប់រេ�រដាយ�ឹកធម្មតារែើម្ីរមើលថារតើបញ្ហា រម្ស់បាត់រៅវញិដែរ

ឬរ�។
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5រតើខញុំម្នជំងឺកាមរោគដែរឬរ�ទ
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http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Trichomonas


ជងំឺរលាកទ្ារម្សរដាយបាករ់ែរើ
ជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយបាក់រតរីគឺជាការបង្ករោគរដាយបាក់រតរីរៅកនាងុទ្វា រម្ស។រាបូ៊�ឹកអប់

ឬរ្គឿង្កអូបដែលដាក់រៅកនាងុទ្វា រម្សអាររធវាើឲ្យង្យម្នជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយបាក់រតរី។

្បសិនរបើការរមួរេ�រធវាើឲ្យរម្ស់ទ្វា រម្សរោុះវាកាន់ដតង្យម្នជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយបាក់រតរ។ី

ជាធម្មតាវាមិនម្នរ្រាុះថានា ក់រ�បុ៉ដន្តវាអាររធវាើឲ្យសស្តីម្នដផរ្ោុះរកើតកូនមិន្គប់ដខឬកូនឆ្លងរោគ

បោ្ប់ពីរកើត។

រោគសញ្ញា

·· ធ្្ល ក់សរ្រើនខុសធម្មតា

·· ម្នក្លនិអា្កក់ែូរ្តីររញពីទ្វា រម្សជាពិរសសបោ្ប់ពីរមួរេ�ររួ

·· រម្ស់តិរៗ

ការពយោបាល

រ្បើថានា ំណ្មួយកនាងុរនុះ៖metronidazole(�ំព័រ35)ជាថានា រំលបឬស៊ក

រូលទ្វា រម្ស,tinidazoleជាថានា រំលប(�ំព័រ37),ឬclindamycin(�ំព័រ33)

ជាថានា រំលបឬស៊ករូលទ្វា រម្ស។របើជាសស្តីម្នដផរ្ោុះរូររ្បើថានា ំរលប

metronidazole។

សារធ្ែុោ�(ធ្្ល ក់ស)រចញពវីទ្ារម្ស
ជាធម្មតាសស្តីម្នការធ្្ល ក់សខ្លុះពីទ្វា រម្សរៅររោ្ល ុះរែូវរបស់រាត់។រនុះជាវធីិដែលទ្វា រម្សរធវាើការ

សម្្អ តរដាយខ្លនួឯង។រារធ្តុោវដ្ប្បរួលកនាងុអំ�ុងវែ្តដនរែូវនិងកនាងុរពលម្នដផរ្ោុះផងដែរ។

រារធ្តុោវដែលថា្ល ពណ៌សឬរលឿងបន្តរិគឺជាររឿងធម្មតាបុ៉ដន្ត្បសិនរបើវាម្នរ្រើនខុសធម្មតា,

ឬរបើវាម្នពណ៌រលឿងចាស់ដបតងឬពណ៌សខាប់,ម្នក្លនិអា្កក់ឬរម្ស់្កហាយរោុះរគរៅថា

“ធ្្ល ក់ស”រ�ើយវាអារជាជំងឺកាមរោគដែរ។រូរដសវាងរក្គរូរព�្យរំរោុះសញ្ញា មិនធម្មតាឬមិនស្សរួលខ្លនួ។

ម្នបាក់រតរ្ីបរេ�ល្អជារ្រើនលូតលាស់រៅកនាងុទ្វា រម្សរែើម្ីរកសាសុខភ្ពបានល្អ។ភ្ព

តប់្បមល់ខា្ល ងំរពកការរលបថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកម្នដផ្រោុះនិងលក្ខខណ្ឌ រផ្សងរ�ៀតប៉ុះោល់រៅរលើ

បាក់រតរទំី្ងរោុះរ�ើយរធវាើឲ្យង្យម្នការបង្ករោគរៅកនាងុទ្វា រម្ស។រូរបង្្ក រជំងឺរៅកនាងុទ្វា រម្ស

តាមរយៈការលាងសម្្អ តដែររៀងោល់ដថ្ងនិងររៀសវាងរ្បើ�ឹកអប់រាបូ៊្កអូប្បដាប់ែុសឬសរារា យ

បាញ់រៅរលើតំបន់្បដាប់រេ�ឬខាងកនាងុទ្វា រម្ស។ការកាត់បន្ថយការ�វាស្រានិងអាហារឬរេសជ្ជៈ

ដផ្អមអារកាត់បន្ថយការបង្ករោគរៅកនាងុទ្វា រម្ស។

ចូរពិនេិ្យភមើលថ្្ភំពទ្យថ្ភេើវាសបមា្រភ់ល្រ
ឬសបមា្រ់ដាក់ភៅក្នុងទ្វ រមាស។
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រមរោគ្ ្សែិ(Moniliasis,Candida,Thrush)
រមរោគផ្សតិប៉ុះោល់ែល់្បដាប់រេ�រ�ើយរធវាើឲ្យរគគិតថាវាជាជំងឺកាមរោគបុ៉ដន្ត

ជាធម្មតារមរោគផ្សតិមិនឆ្លងតាមការរមួរេ�រោុះរ�។តាមធម្មតារមរោគផ្សតិមិន

ម្នរ្រាុះថានា ក់រ�បុ៉ដន្តអារពិបាកកនាងុខ្លនួោ៉ងខា្ល ងំ។អនាកង្យនឹងម្នការបង្ករោគ

រដាយរមរោគផ្សតិបំផុតរៅរពលម្នដផ្រោុះរពលរ្បើថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកឬម្នជំងឺ

រផ្សងរ�ៀតែូរជា�ឹករោមដផ្អមឬរមរោគរអែសត៍។រមរោគផ្សតិរកើតរ�ើងញឹកញាប់

បំផុតរៅរលើសស្តីបុ៉ដន្តបុរសក៏អារម្នការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិផងដែរ។រៅ

រលើបុរសវាអារបណ្្ត លឲ្យរលាកកបាលលិង្គនិងរម្ស់ពងរាវា ស។ទំ្ងបុរសនិង

សស្តីសុ�្ធដតអារម្នរមរោគផ្សតិរៅបំពង់កែូររានា ។

រមរោគផ្សតិក៏អាររលររ�ើងរៅរលើរ ្្ល ខាងកនាងុរក្លៀករៅរ្កាមសុែន់ឬជំុវញិរន្ធ

គូថ។រមរោគផ្សតិរកើតរ�ើងញឹកញាប់បំផុតរៅកដន្លងដែលដផនាកដនោងកាយប៉ុះរានា 

រ�ើយម្នការរស្លៀកោក់ជិតដែលជាលក្ខខណ្ឌ រធវាើឱ្យដស្កម្នសំរណើ មជានិរ្ច។

រោគសញ្ញា រៅរលើសស្តី

·· រារធ្តុែំុៗ ពណ៌ស�ូរររញពីទ្វា រម្សែូរជាោ៉អួ៊

·· ដស្ករ�ើងពណ៌្ក�មេ្លឺខាងរ្រៅនិងខាងកនាងុទ្វា រម្សរ�ើយអារ�ូរឈាម

·· ម្នអារម្មណត៍ រម្ស់ខា្ល ងំរៅខាងកនាងុឬខាងរ្រៅទ្វា រម្ស

·· ្កហាយរៅរពលរោម

រោគសញ្ញា រៅរលើបុរស

·· រារធ្តុខាប់ពណ៌សជាប់រៅនឹងផនាត់ដនដស្កលិង្គនិងរ្កាមដស្កដែល្គបរុងលិង្គ

·· រានា មកន្លួពណ៌្ក�មរៅរលើកបាលលិង្គ

·· រម្ស់្កហាយឬរ�ើង្ក�មរៅរលើលិង្គឬពងរាវា ស

ការពយោបាល

ជួនកាលការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិនឹងបាត់រៅវញិរដាយមិនចំាបារ់រ្បើថានា រំព�្យ។ការពយោបាលដបប

ធម្មជាតិអារកាត់បន្ថយភ្ពរម្ស់។

ការពយាបាលតបបធមមាជាែ៖ិ
ការលាងជ្មុះរារធ្តុោវរដាយ�ឹករា្អ តអារជួយបាន។ឬមួយលាយោ៉អូ៊

សុ�្ធ(មិនម្នជាតិស្ករឬរសជាតិ)ឬ�ឹករខ្មុះ¼ដពងកនាងុ�ឹករា្អ តររៅ្ត ឧណហា ៗ មួយ

ចានដែក។អង្គយុ្តំាកនាងុ�ឹករនុះរយៈរពល២០រៅ៣០ោ�ី។របើវាជួយអនាកឱ្យ

ម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលសូមរធវាើដបបរនុះ២ែងកនាងុមួយដថ្ង។
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7រមរោគផ្សិត((MoIiIiaIa, ioDIDi, HhraH)



ឬមួយលាយ�ឹករខ្មុះ៣រា្ល ប្ោបាយជាមួយ�ឹកឆ្អនិ្តជាក់១លី្ត។្តំាបនុ្ះ

្កណ្ត់សំ�ីរា្អ តកនាងុ�ឹកលាយរនុះររួស៊ករូលកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់

រយៈរពល៣យប់។យក្កណ្ត់សំ�ីររញរៅរពល្ពឹក។បុរសអាររធវាើែូររានា រនុះ

ដែរររួយក្កណ្ត់សំ�ី្គបែណ្ត ប់លិង្គឬពងរាវា ស។

ការពយាបាលរដាយថ្នា រំពទ្យ៖
រ្បើថានា ំណ្មួយកនាងុរំរណ្មរនុះ៖

ថានា �ឹំកពណ៌រាវា យGentian(�ំព័រ38)រៅរលើទ្វា រម្សលិង្គឬពងរាវា សររៀងោល់យប់រយៈរពល៧យប់

ឬ

ថានា ដំ្កម(iconazole(�ំព័រ39),ថានា ដំ្កមnystatin(�ំព័រ39),ឬថានា ដំ្កមឬថានា ំ្ រាប់clotrimazole(�ំព័រ

38)រៅរលើឬកនាងុទ្វា រម្សឬរលើលិង្គនិងពងរាវា សររៀងោល់យប់រយៈរពល៧យប់។ថានា ំទំ្ងរនុះម្ន

សុវត្ថភិ្ពកនាងុការដាក់កនាងុទ្វា រម្សកនាងុអំ�ុងរពលម្នដផរ្ោុះ។

បុរស្បដ�លជា្តរូវការរពលយូរជាងកនាងុការពយោបាល។

ការបង្្ក រ

រស្លៀកោក់ខាងរ្រៅនិងខាងកនាងុឲ្យរលុងៗ រែើម្ីឱ្យខ្យល់រូលែល់្បដាប់រេ�។ដបបរនុះជួយបង្្ក ររមរោគ

ផ្សតិ។របាកគក់ឬប្តរូរខា្�ោប់ឱ្យបានញឹកញាប់។មិន្តរូវដាក់រាបូ៊រៅកនាងុទ្វា រម្សរ�រៅរពលងូត�ឹក។

មិន្តរូវបាញ់�ឹកលាងទ្វា រម្សរ�។្បសិនរបើអនាកម្នជំងឺ�ឹករោមដផ្អមឬរមរោគរអែសត៍ការរលបថានា ំបាន

្តឹម្តរូវនិងការដថទំ្សុខភ្ពរបស់អនាកជួយបង្្ក របញ្ហា រមរោគផ្សតិបាន។
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ជងំបឺទវីកមូ៉ណូាស់(Trich)
ជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់គឺជាការបង្ករោគដែលបណ្្ត លមកពីប៉ាោ៉សីុតមួយ។រំរោុះសស្តីវារធវាើឲ្យពិបាកកនាងុខ្លនួនិង

រម្ស់ោ៉ងខា្ល ងំ។ជា�ូរៅបុរសមិនម្នរោគសញ្ញា អវាីរ�។្បសិនរបើការបង្ករោគម្នរៅខាងលិង្គវាអារ

ឆ្លងរៅសស្តីកនាងុរពលរមួរេ�រដាយមិនរ្បើរស្រាមអោម័យ។

ជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់មិនម្នរ្រាុះថានា ក់រោុះរ�បុ៉ដន្តវាអាររធវាើឱ្យរម្ស់ទ្វា រម្សដែលរធវាើឲ្យសស្តីង្យឆ្លងជំងឺ

កាមរោគរផ្សងរ�ៀតរមួទំ្ងរមរោគរអែសត៍។

រោគសញ្ញា

·· ធ្្ល ក់សពណ៌្បរផុះរលឿងឬដបតង

·· ធ្្ល ក់សក្លនិអា្កក់

·· ទ្វា រម្សរ�ើង្ក�មនិងរម្ស់

·· ឈឺចាប់ឬ្កហាយរៅរពលរោម

ការពយោបាល

រលបថានា ំmetronidazole(�ំព័រ35)ឬtinidazole(�ំព័រ37)។សស្តមី្ន

ដផរ្ោុះមិនគួររលបថានា ំtinidazoleរោុះរ�។

ពយោបាលដែគូរបស់រាត់រដាយរ្បើថានា ំែូររានា ។រែើម្ីឱ្យម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលសូមអង្គយុកនាងុចានដែក

ដែលម្ន�ឹករា្អ តររៅ្ត ឧណហា ៗ រយៈរពល១៥ោ�ីឱ្យបានញឹកញាប់បំផុត។ដបបរនុះជួយបន្ថយ

ការឈចឺាប់រៅ្បដាប់រេ�រ�ើយវានឹងបរង្កើនរល្ឿនដនការសុះរស្ើយ។រជៀសវាងការរមួរេ�រ�ូត

ទ្ល់ដតអនាកនិងដែគូរបស់អនាកបានបញ្ច ប់ការពយោបាលរ�ើយរោគសញ្ញា បានបាត់អស់។

ជងំបឺបរមះទកឹបាយនងិជងំឺបបរមះទកឹថ្្ល
ទំ្ងបុរសនិងសស្តីអាររកើតជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិង្បរមុះ�ឹកថា្ល របើរទ្ុះជាពួករគរា្ម នរោគសញ្ញា ក៏រដាយ។

្បសិនរបើជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬ្បរមុះ�ឹកថា្ល មិន្តរូវបានពយោបាលរ�រោុះវាអារបណ្្ត លឲ្យម្នជំងឺ

ធ្ងន់ធ្ងរឬម្នភ្ពអាររលើសស្តីនិងបុរស។

្គប់សស្តីម្នដផ្រោុះទំ្ងអស់គួរ្តរូវបានរធវាើរតស្តត៍រកជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិងជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល រ្ោុះទ្រក

របស់រាត់អារឆ្លងរមរោគរនុះកនាងុអំ�ុងរពលរកើត។្បសិនរបើរតស្តត៍បង្ហា ញថារាត់ម្នជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ

ឬជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ឬទំ្ងពីររោុះទំ្ងរាត់និងដែគូរបស់រាត់គួរ��ួលការពយោបាល។្បសិនរបើរាត់

ឬដែគូរបស់រាត់ម្នរោគសញ្ញា ដនជំងឺរនុះបុ៉ដន្តមិនអាររកការរធវាើរតស្តត៍បានគួរដតពយោបាលពួករគែដែល។

ជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិង្បរមុះ�ឹកថា្ល ម្នរោគសញ្ញា ស្សរែៀងៗ រានា ។

ការធ្្កស់មានកិ្នអាបកក់
ជាភរឿយៗគឺជាជំងបឺទកូីម៉ណូាស់។

3 June 2019
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រោគសញ្ញា រៅរលើសស្តី

·· �ូររារធ្តុោវពណ៌រលឿងឬដបតងពីទ្វា រម្សឬរន្ធគូថ

·· ឈចឺាប់រៅកនាងុរោុះដផនាកខាងរ្កាម

·· ្គរុនររៅ្ត
·· ឈចឺាប់កនាងុរពលរមួរេ�

·· ឈឺចាប់ឬ្កហាយរពលរោម

្បសិនរបើសស្តីម្នជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល រ�ើយក៏ម្ន្គរុនររៅ្ត និងឈឺចាប់កនាងុរោុះដផនាក

ខាងរ្កាមដែររោុះរាត់្បដ�លជាម្នជំងឺរលាកអាង្តរាក(រមើល�ំព័រ11)។

រោគសញ្ញា រៅរលើបុរស

·· �ូរ�ឹកឬខ្ុុះពីលិង្គឬរន្ធគូថ

·· ឈរឺ�ើមពងរាវា ស

·· ឈឺចាប់ឬ្កហាយរពលរោម

រំរោុះបុរសរោគសញ្ញា ែំបូងៗចាប់រផ្តើមរៅ២រៅ៥ដថ្ង(ឬរ�ូតែល់៣សបា្ត �ត៍

ឬយូរជាងរនុះ)បោ្ប់ពីរមួរេ�ជាមួយអនាកដែលម្នជំងឺ។រីឯសស្តីវញិរោគសញ្ញា 

អារមិនបង្ហា ញរ�ើងរ�ូតរ្រើនសបា្ត �ត៍ឬរ្រើនដខ។បុ៉ដន្តមនុស្សដែលមិនម្ន

រោគសញ្ញា អវាីទំ្ងអស់ក៏រៅដតអាររម្លងជំងឺរៅអនាកែដ�រ�ៀតដែររដាយចាប់រផ្តើម

ពីរបីដថ្ងបោ្ប់ពីការឆ្លង។

ការពយោបាល

ការពយោបាលម្នផលល្អបំផុតរៅរពលចាប់រផ្តើមបានឆាប់។្តរូវ្បាកែថាអនាករលបថានា ំទំ្ងអស់របើរទ្ុះជា

អនាកចាប់រផ្តើមម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលក៏រដាយ។ពយោបាលដែគូរបស់អនាកជំងឺរដាយរ្បើថានា ំែូររានា ។

ជាការល្អបំផុតគួរពយោបាលទំ្ងជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិងជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល លុុះ្តាដតការរធវាើរតស្តត៍បញ្្ជ ក់ថា

រាត់ម្នជំងឺដតមួយបុ៉រណ្ណ ុះ។ការរ្បើថានា ំផ្សំ២មុខស្ម្ប់ជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយក៏នឹងពយោបាលជំងឺ្បរមុះ

�ឹកថា្ល ផងដែរ។្បសិនរបើរតស្តត៍បង្ហា ញថាម្នជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល បុ៉ដន្តរា្ម នជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយរ�រោុះ

្តរូវការរ្បើថានា ំដតមួយបុ៉រណ្ណ ុះ។តាោងរៅ�ំព័រ42កនាងុដផនាកការរមួផ្សថំានា ំរែើម្ីពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ

និងជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល បង្ហា ញការផ្សំនិងការពយោបាលរផ្សងៗ រានា អាស្ស័យរលើថានា ំដែលម្ន។

រដាយរារជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយកំពុងដតរំ៊ានឹងថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកោ៉ងខា្ល ងំែូររនាុះល្អបំផុតគួរសួរែំបូោ្ម ន

ពីបុគ្គលិកសុខាេិបាលកនាងុតំបន់ថារតើថានា ំណ្ដែលម្ន្បសិ�្ធិភ្ព,ថានា ំណ្អាររកបាននិងម្នតំដល

សមរម្យរៅកនាងុតំបន់របស់អនាក។្បសិនរបើការ�ូរ�ឹកនិងការឈចឺាប់មិនបាត់រៅវញិកនាងុរយៈរពល២ឬ

៣ដថ្ងបោ្ប់ពីចាប់រផ្តើមការពយោបាលរ�វាអារម្នន័យថាជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយរំ៊ានឹងថានា ំរ�ើយ្តរូវការរ្បើ

ថានា ំរផ្សងរ�ៀត។
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 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
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ជងំរឺលាកអាងបែគ្ក(PID)
ជំងឺរលាកអាង្តរាកគឺជារឈា្ម ុះស្ម្ប់ការបង្ករោគរៅដផនាកណ្មួយដន

ការបន្តពូជរៅកនាងុដផនាករ្កាមរោុះរបស់សស្តី។ជាររឿយៗ វា្តរូវបានរៅថា“ជំងឺ

អាង្តរាក“។

ជំងឺអាង្តរាកអាររកើតរ�ើង្បសិនរបើអនាកម្នជំងឺកាមរោគដែលមិនបាន

ពយោបាលសុះរស្ើយជាពិរសសជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ។បុ៉ដន្ត

មិនដមនជំងឺអាង្តរាកទំ្ងអស់សុ�្ធដតបណ្្ត លមកពីជំងឺកាមរោគរោុះរ�។

មូលរ�តុែដ�រ�ៀតដនជំងឺអាង្តរាកម្នែូរជាការឆ្លងរោគរ្កាយស្ម្ល

ការរលូតកូននិងការរលូំតកូនឬករណីក្មគឺរដាយរារដតកងដាក់កនាងុស្ូន

ដែល្តរូវរគដាក់រូលរដាយមិនបានអនុវត្តតាមររាលការណត៍ រម្្ង ប់រមរោគ។

រមរោគដែលបង្កជំងឺអាង្តរាករធវាើែំរណើ រពីទ្វា រម្សឆ្លងតាមម្ត់ស្ូនរូល

រៅកនាងុស្ូនដែស្ូននិងអូដវ៉។្បសិនរបើមិនបានពយោបាលទ្ន់រពលរ�វាអារ

បណ្្ត លឲ្យម្នការឈចឺាប់ោំ៉ដរ៉ម្នភ្ពអារឈឺធ្ងន់ធ្ងរឬរា្ល ប់។

រោគសញ្ញា (អនាកអារម្នមួយឬរ្រើនកនាងុរនុះ)

·· ឈចឺាប់កនាងុដផនាកខាងរ្កាមដនរោុះ(អាង្តរាក)-វាអារម្នសភ្ពស្រាលឬធ្ងន់

·· ឈចឺាប់ឬ�ូរឈាមកនាងុរពលរមួរេ�

·· ម្នសភ្ព�ន់រៅរពលអនាករុរពីរលើរោុះដផនាកខាងរ្កាម

·· ្គរុនររៅ្ត 
·· ម្នអារម្មណត៍ ថាឈធឺ្ងន់និងរខសាយជាខា្ល ងំ

·· �ូរឈាមខុសធម្មតាឬធ្្ល ក់សធំុក្លនិអា្កក់ពីទ្វា រម្ស

ការពយោបាល

ជំងឺរនុះជា�ូរៅ្តរូវបានបង្ករ�ើងរដាយរមរោគរ្រើន,ែូររនាុះចំាបារ់្តរូវការថានា រំព�្យ៣្បរេ�។រមើលដផនាក

ការរមួផ្សំថានា ំរែើម្ីពយោបាលជំងឺអាង្តរាករៅ�ំព័រ43។

ចាប់រផ្តើមការពយោបាលភ្្ល មៗ។្បសិនរបើអនាកមិនម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលបោ្ប់ពី២ដថ្ងនិង២យប់

(៤៨រម៉្ង),ឬរបើអនាកឈធឺ្ងន់និងម្ន្គរុនររៅ្ត ខា្ល ងំឬក្អតួ,ឬរបើអនាកម្នដផរ្ោុះឬរ�ើបដតរលូំតកូន

ឬស្ម្លកូន,សូមរៅមណ្ឌ លសុខភ្ពឬមន្រីរព�្យជាបោ្ន់។អនាកនឹង្តរូវការថានា ចំាក់តាមសរដស(IV)។

្បសិនរបើអនាកម្នជំងឺរលាកអាង្តរាកដែគូរបស់អនាកក៏្តរូវការរធវាើរតស្តត៍រកនិងពយោបាលជំងឺរនុះផងដែរ។

3 June 2019

11ជំងឺរលាកអាង្តរាក(PID)
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ជងំឺស្ាយនងិជងំឺែរំៅបបដាបរ់េទ
ជំងឺរាវា យគឺជាជំងឺកាមរោគែ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលយូរៗ រៅនឹងប៉ុះោល់ែល់ោងកាយទំ្ងមូល។រោគសញ្ញា 

ែំបូងគឺែំរៅដែលមិនឈចឺាប់រ�ើយបាត់រៅវញិ។្បសិនរបើអនាកជំងឺមិនបានកត់សម្្គ ល់វារ�រ�ើយ

មិនបាន��ួលការពយោបាលរ�ជំងឺរាវា យនឹងស្ថតិរៅកនាងុខ្លនួ។សស្តីម្នដផរ្ោុះទំ្ងអស់គួររធវាើរតស្តត៍រក

ជំងឺរាវា យររួពយោបាលវារែើម្កំុីឲ្យឆ្លងរៅទ្រកនិងរធវាើឱ្យទ្រករកើតមិន្គប់ដខ,ម្នពិការភ្ពោងកាយ

ឬរា្ល ប់។្បសិនរបើអនាកម្នផ្កុរមរោគរអែសត៍ឬជំងឺកាមរោគរផ្សងរ�ៀតជាញឹកញាប់បុគ្គលិកសុខាេិបាល

នឹងរធវាើរតស្តត៍រកជំងឺរាវា យផងដែរ។

ជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�គឺជាជំងឺកាមរោគដែលបង្ករ�ើងរដាយបាក់រតរីរ�ើយវារធវាើឲ្យម្នែំរៅែ៏ឈឺចាប់

រៅរលើ្បដាប់រេ�និងរ�ើមកូនកណ្តុ រនិងឈចឺាប់។ែូរជំងឺរាវា យដែរ្បសិនរបើឆាប់ពយោបាលវាអារ

ជាសុះរស្ើយរដាយរ្បើថានា រំព�្យ។

្បសិនរបើអនាកមិន្បាកែថារាត់ម្នជំងឺរាវា យឬជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�ឬទំ្ងពីរសូមពយោបាលស្ម្ប់ជំងឺ

ទំ្ងពីរដតម្តង។មយ៉ោងរ�ៀត្តរូវពយោបាលជំងឺទំ្ងពីរដែរ្បសិនរបើរតស្តត៍បង្ហា ញថាម្នជំងឺទំ្ងពីរឬរបើជំងឺ

ទំ្ងពីររ�ើញម្នរកើតរ�ើងញឹកញាប់រៅកនាងុតំបន់របស់អនាក។រមើលដផនាកការរមួផ្សំថានា ំស្ម្ប់ពយោបាល

ទំ្ងជំងឺរាវា យនិងជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�,រៅ�ំព័រ44។ពយោបាលដែគូរបស់រាត់រដាយរ្បើថានា ំែូររានា ។

ជំងឺរផ្សងៗ រ�ៀតអារឆ្លងតាមែំរៅរៅរលើ្បដាប់រេ�បានោ៉ងង្យជាពិរសសជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�

របរមរោគរអែសត៍និងជំងឺកាមរោគែដ�រ�ៀត។រែើម្ីបង្្ក រការឆ្លងឬរម្លងជំងឺទំ្ងរនុះរូរពយោបាលវានិង

ររៀសវាងការរមួរេ�រ�ូតទ្ល់ដតសុះែំរៅ។

រកសាែំរៅឲ្យរា្អ តកនាងុរពលដែលវាកំពុងសុះ។លាងសម្្អ តែំរៅររៀងោល់ដថ្ងរដាយរាបូ៊និង�ឹក

រ�ើយសម្្អ តវារដាយ្បរុង្បយ័តនា។មិន្តរូវឲ្យនរណ្ម្នា ក់រ្បើ្កណ្ត់ដែលអនាកបានជូតែំរៅរ�ើយ។

ដំភៅននជងំរឺោវ យឬជំងឺដភំៅប្រដា្រ់ភេទភៅភលើលិង្គ្រនុរស ដភំៅ ននជងំរឺោវ យឬជំងឺដភំៅប្រដា្រ់ភេទភៅភលើ
ប្រដា្រ់ភេទសស្តី


ភទ្ោះ្ីរជាជំងរឺោវ យនងិជំងឺដភំៅប្រដា្រ់ភេទសនុទ្ធសេចា្រភ់្្តើមភដាយមានដំភៅកភ៏ដាយសេជាទូភៅដំភៅពីជងំរឺោវ យមនិ
ឈចឺា្រ់ភទ។ដភំៅននជងំឺដភំៅប្រដា្រ់ភេទជាទូភៅមានភាពឈចឺា្រ់។
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រោគសញ្ញា ដនជំងឺរាវា យ

ជាធម្មតារោគសញ្ញា ែំបូងគឺែំរៅតូរមួយដែលមិនឈចឺាប់រៅថាទ្មឡារ�ើយវារលររ�ើងរៅ

២រៅ៥សបា្ត �ត៍បោ្ប់ពីរមួរេ�ជាមួយអនាកដែលម្នជំងឺរាវា យ។ទ្មឡាែំបូងៗរមើលែូរជាែំុមួយ

បោ្ប់មកវាក៏ដបកកា្ល យជាែំរៅ។ជា�ូរៅវារលររ�ើងរៅកនាងុតំបន់្បដាប់រេ�រ�ើយក៏អារររញរៅ

រលើម្ត់ឬរន្ធគូថផងដែរ។រំរោុះសស្តីវញិែំរៅអារររញរៅកនាងុទ្វា រម្សរ�ើយមិនែឹងខ្លនួរ�។

ែំរៅរកើតរ�ើងរយៈរពលពីរបីដថ្ងរៅពីរបីសបា្ត �ត៍បោ្ប់មកក៏បាត់រៅវញិរដាយរា្ម នការពយោបាល។រ្រើន

សបា្ត �ត៍ឬរ្រើនដខបោ្ប់មកអារនឹងម្នកន្លួ(ជាពិរសសរៅបាតដែនិងបាតរជើង)ឈកឺ្គរុនររៅ្ត 

ស្រាលឬឈឺម្ត់។ោល់កន្លួឬបញ្ហា ដស្កទ្ងឡាយដែលរលររ�ើងរ្រើនដថ្ងឬរ្រើនសបា្ត �ត៍បោ្ប់ពី

ម្នែំរៅរៅរលើ្បដាប់រេ�គឺវាអារជាជំងឺរាវា យ។រូររធវាើរតស្តត៍និងពយោបាលឲ្យបានឆាប់។របើមិន

ពយោបាលរ�ជំងឺរាវា យអារោលដាលរៅែល់ដផនាកែដ�រ�ៀតដនោងកាយរធវាើឲ្យម្នជំងឺរបុះែូងខវានិរខសាយ

បញ្ញា និងសូម្ដីតរា្ល ប់។រដាយរារដតជំងឺរាវា យម្នរ្រាុះថានា ក់ខា្ល ងំ្បរ�សជារ្រើនម្នកម្មវធីិរធវាើរតស្តត៍

រដាយឥតគិតដថ្ល។

ការពយោបាលជំងឺរាវា យ

ការពយោបាលល្អបំផុតគឺថានា ំbenzathinepenicillinចាក់រារ់ែំុ(�ំព័រ31)។្បសិនរបើមិនអាររកបានរ�

ឬអនាកជំងឺម្នអាល់ដ�សីុនឹងថានា ំpenicillinរូរផ្តល់ថានា ំរលបdoxycycline(�ំព័រ33)។អាររ្បើថានា ំ

Erythromycin(�ំព័រ34)ផងដែរបុ៉ដន្តវាមិនម្ន្បសិ�្ធភ្ពែូររានា រ�រ�ើយែូសថានា ំអាររធវាើ�ុក្ខ្កពុះ។សស្តី

ដែលម្នដផរ្ោុះគួរដសវាងរកការពយោបាលរៅគ្លនិីកឬមន្រីរព�្យ។

រោគសញ្ញា ដនជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�

ែំរៅពីជំងឺរាវា យនិងជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�អាររមើលរៅែូររានា បុ៉ដន្ត្បសិនរបើែំរៅម្នភ្ឈឺចាប់និង

�ូរឈាមោ៉ងង្យរោុះវាអារជាជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�។រោគសញ្ញា ែដ�រ�ៀតដនជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�គឺ

ការរ�ើម្ករលៀននិង្គរុនររៅ្ត ស្រាល។

ការពយោបាលជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�

ការពយោបាលល្អបំផុតគឺថានា ំរលបazithromycin(�ំព័រ30)។ឬមួយរ្បើមួយកនាងុរំរណ្មរនុះ៖

ថានា ំceftriaxoneចាក់រារ់ែំុ(�ំព័រ32),ឬថានា រំលបciprofloxacin(�ំព័រ32)ឬerythromycin(�ំព័រ34)។
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ពងតបករលើបបដាបរ់េទ
ពងដបករលើ្បដាប់រេ�គឺជាជំងឺកាមរោគដែលបណ្្ត លមកពីរមរោគ។

មិនម្នការពយោបាលឲ្យជាសុះរស្ើយស្ម្ប់ជំងឺពងដបករលើ្បដាប់រេ�

រោុះរ�បុ៉ដន្តការពយោបាលអាររធវាើឲ្យអនាកម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាល។

ជំងឺពងដបករលើ្បដាប់រេ�រធវាើឲ្យម្នពងដបកែ៏ឈឺចាប់រៅរលើ្បដាប់

រេ�ឬរន្ធគូថដែលវារកើតបាត់ៗរយៈរពលជារ្រើនដខឬរ្រើនឆានា ំ។ែំរៅ

អារោលដាលរៅែល់ម្ត់កនាងុរពលរមួរេ�តាមម្ត់។(ែំរៅម្ត់ខ្លុះ,

រៅថាែំរៅ្តជាក់,បណ្្ត លមកពី្បរេ�រផ្សងៗ ដនជំងឺពងដបករលើ

្បដាប់រេ�)។

ជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�អារឆ្លងពីម្្ត យរៅទ្រក្បសិនរបើម្្ត យម្ន

ែំរៅដនជំងឺរនុះរៅកនាងុទ្វា រម្សកនាងុអំ�ុងរពលស្ម្លកូន។សស្តីដែលកំពុង

ឈរឺោុះស្ម្លកូននិងម្នែំរៅដនជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�គួរដត

ស្ម្លកូនរៅមន្រីរព�្យដែលជា�ូរៅគឺរ្បើមរធយោបាយស្ម្លកូនរដាយ

វុះកាត់។សូមពយោបាលម្្ត យកនាងុដខរុងរ្កាយដនដផរ្ោុះរែើម្ីបង្្ក រកំុឱ្យែំរៅ

ឆ្លងរៅទ្រកកនាងុអំ�ុងរពលស្ម្ល។

ជំងឺរផ្សងៗ រ�ៀតអារឆ្លងពីមនុស្សម្នា ក់រៅមនុស្សម្នា ក់រ�ៀតបានោ៉ងង្យ

តាមរយៈែំរៅដន្បដាប់រេ�ជាពិរសសជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�របរមរោគ

រអែសត៍និងជំងឺកាមរោគរផ្សងៗ រ�ៀត។រែើម្ីបង្្ក រការរម្លងឬឆ្លងជំងឺទំ្ងរនុះ

រូរពយោបាលវានិងររៀសវាងការរមួរេ�រ�ូតទ្ល់ដតែំរៅជាសុះ។

រោគសញ្ញា

·· ឈឺរឆៀបៗ រម្ស់ឬម្នអារម្មណត៍ ឈឺចាប់រលើដស្កដន្បដាប់រេ�ឬករណីក្មគឺរៅរលើរ ្្ល 

·· ពងដបកតូរៗ ដែលដបកនិងរកើតជាែំរៅរំ�ែ៏ឈឺចាប់រៅរលើ្បដាប់រេ�

រលើកែំបូងដែលអនាកម្នែំរៅដនជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�វាអារម្នរយៈរពល៣សបា្ត �ត៍ឬយូរជាង

រនុះ។អនាកអារម្ន្គរុនររៅដៅ ឈកឺបាលឈខឺ្លនួញាក់ឬរ�ើមកូនកណ្តុ ររៅកនាងុ្ករលៀន។ការឆ្លងរោគ

រលើករ្កាយជា�ូរៅមិនអា្កក់ែូររលើកែំបូងរោុះរ�។រៅរពលដែលមនុស្សម្នា ក់ម្នរមរោគរោុះ

ែំរៅអាររលររ�ើងជារ្រើនែង។សូមរមើលពីររបៀបរធវាើឲ្យម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលកនាងុរពលសុះពីជំងឺ

កាមរោគ,�ំព័រ19។

ការពយោបាល

មិនម្នការពយោបាលសុះរស្ើយស្ម្ប់ជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�រ�បុ៉ដន្តថានា ំacyclovir(�ំព័រ40)រធវាើឲ្យ

ជំងឺធូរស្រាលនិងមិនសូវឈឺចាប់។

ពងស្រកននជងំឺពងស្រកភលើប្រដា្រ់ភេទ
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ការបង្្ក រ

កាត់បន្ថយការឆ្លងោលដាលដនជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�តាមរយៈការមិនរមួរេ�រៅរពលម្នែំរៅ។

ការោក់រស្រាមអោម័យដែល្គបជិតពីរលើែំរៅអារកាត់បន្ថយការរម្លងជំងឺ។រស្រាមអោម័យសស្តីអារ

ម្ន្បសិ�្ធភ្ពកាន់ដតល្អរ្ោុះវា្គបរលើ្បដាប់រេ�បានរ្រើនជាង។

្តរូវលាងដែជាមួយរាបូ៊និង�ឹកជានិរ្ចបោ្ប់ពីបានប៉ុះោល់ែំរៅរែើម្កំុីឲ្យ្ម្មដែរបស់អនាករម្លងជំងឺ

រៅអនាកែដ�កនាងុ្គរួរារ។

ជងំសឺរិម្ន់
ជំងឺសិរម្ន់បង្ករ�ើងរដាយរមរោគ។សិរម្ន់រៅរលើ្បដាប់រេ�ម្នសភ្ព�ន់ជាងសិរម្ន់រៅរលើ

ដផនាករផ្សងរ�ៀតដនោងកាយរ�ើយជា�ូរៅវាម្នរ្រើន។សិរម្ន់ក៏អារម្នរៅកនាងុទ្វា រម្សឬខាងរ្កាម

ដស្កដែល្គបរុងលិង្គផងដែររ�ើយមិនែឹងខ្លនួរ�។រទ្ុះបីសិរម្ន់អារនឹងបាត់រៅវញិដមនជា�ូរៅ

វាកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងររៅរ�ើយគួរដតពយោបាលវា។រដាយរារដតជំងឺសិរម្ន់អាររមើលរៅែូរនឹងរោគសញ្ញា 

ែំបូងដនជំងឺរាវា យដែរែូររនាុះសូមរធវាើរតស្តត៍រកជំងឺរាវា យមុននឹងពយោបាលជំងឺសិរម្ន់,រ�ើយរបើវាជា

ជំងឺរាវា យដមន្តរូវពយោបាលជាបោ្ន់។

សិរម្ន់លូតលាស់រលឿនរៅរពលម្នដផរ្ោុះនិងអារ�ូរឈាមកនាងុរពលស្ម្លកូនដែលវាអារឆ្លង

រៅទ្រក។សស្តីម្នដផរ្ោុះដែលម្នជំងឺសិរម្ន់គួរពិរ្រាុះជាមួយបុគ្គលិកសុខាេិបាលរែើម្ីរមើលថារតើ

រាត់គួរដតស្ម្លកូនរៅមន្រីរព�្យរដាយការវុះកាត់ដែរឬរ�។

រោគសញ្ញា

·· រារ់ែុុះតូរៗ រងឹពណ៌សឬរតានា តម្នដផ្រ្គើម។

រំរោុះសស្តីវាែុុះរៅរលើបបូរដនទ្វា រម្ស,រៅខាងកនាងុ

ទ្វា រម្ស,ឬរៅជំុវញិរន្ធគូថ។រំរោុះបុរសជាធម្មតា

វាែុុះរៅរលើលិង្គបុ៉ដន្តក៏អារែុុះរៅរលើពងរាវា សឬរន្ធ

គូថផងដែរ។

·· ជួនកាលសិរម្ន់រម្ស់ 

ការពយោបាល

ជា�ូរៅរគចំាបារ់ផ្តល់ការពយោបាលជារ្រើនកនាងុមួយសបា្ត �ត៍ម្តង។

តាមធម្មតាបុគ្គលិកសុខាេិបាលអនុវត្តការពយោបាលរលើក�ី១រ�ើយអារ

នឹងបង្ហា ញអនាកពីររបៀបពយោបាលរៅផុ្ះឬឲ្យ្ត�ប់មកពយោបាលវញិ។

ថានា រំព�្យរមួម្នtrichloroaceticacid(  i),bichloraceticacid(B i),

ឬpodofilox,រមើល�ំព័រ40រៅ41។

ការបង្្ក រ

រូរោក់រស្រាមអោម័យកនាងុរពលរមួរេ�្បសិនរបើអនាកឬដែគូរបស់អនាកម្នជំងឺសិរម្ន់ឬរជៀសវាងការ

រមួរេ�រ�ូតបាត់សិរម្ន់អស់។វ៉ាក់រាងំដែលបង្្ក រវរីសុHumanPapillomaVirus(HPV)អារជួយ

បង្្ក រជំងឺសិរម្ន់ដែរ។

3 June 2019

15ជំងឺសិរម្ន់



រមរោគHumanPapillomaVirus(HPV)
រមរោគHPVម្នរ្រើន្បរេ�។រមរោគHPV្បរេ�ខ្លុះបណ្្ត លឲ្យម្នជំងឺសិរម្ន់(�ំព័រ15)។

រមរោគHPVពីរបី្បរេ�រ�ៀតម្នរ្រាុះថានា ក់កាន់ដតខា្ល ងំរ�ើយអារបង្កជាជំងឺមហារកីម្ត់ស្ូន

មហារកីបំពង់កឬមហារកីកនាងុរន្ធគូថ។មនុស្សភ្គរ្រើនដែលម្នរមរោគHPVមិនម្នរោគសញ្ញា ដែល

អាររមើលរ�ើញនឹងដេនាករោុះរ�។

ការរធវាើរតស្តត៍រករមើលតាមធម្មតាអារបង្ហា ញថារតើម្នរកាសិកា

មិន្ប្កតីរៅរលើម្ត់ស្ូនដែលបង្ករដាយរមរោគHPVដែរ

ឬរ�។បុ៉ដន្តរបើរទ្ុះបីជាការរធវាើរតស្តត៍រករ�ើញរមរោគHPV

ក៏រដាយក៏មិនដមនម្នន័យថាម្នជំងឺមហារកីរោុះដែរ។

ការពយោបាលដែលរា្ម នការឈចឺាប់និងម្នសុវត្ថភិ្ពរៅថា

ការពយោបាលរដាយរ្បើភ្ព្តជាក់(cryotherapy)បង្កក

និងសម្្ល ប់រកាសិកាមិន្ប្កតីរៅរលើម្ត់ស្ូនរែើម្កំុីឲ្យ

វាវវិឌ្ឍនត៍រៅជាមហារកី។ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្ថមអំពីការរធវាើរត

ស្តត៍និងការពយោបាលជំងឺមហារកីកស្ូនសូមរមើលជំពូកស្តពីី

ជំងឺមហារកី,�ំព័រ12។

វ៉ាក់រាងំអារការោរពីរមរោគHPV្បរេ�ែ៏រ្រាុះថានា ក់បំផុតរមួទំ្ង្បរេ�ដែលភ្គរ្រើនបង្កជំងឺ

សិរម្ន់។ការផ្តល់វ៉ាក់រាងំជាបន្តបោ្ប់ដែលជា�ូរៅរៅររោ្ល ុះអាយុ៩និង២៦ឆានា ំអារបង្្ក រមិនឲ្យឆ្លង

ឬរម្លងរមរោគHPVដែលវាអារបណ្្ត លឲ្យរកើតជំងឺមហារកី។សូមរមើលជំពូកវ៉ាក់រាងំអារបង្្ក រជំងឺ,

�ំព័រ10។

ជងំឺរលាករ្្លើមបបរេទBនងិជងំឺរលាករ្្លើមបបរេទC
ជំងឺរលាករថ្លើមជាញឹកញាប់បង្ករដាយរមរោគ។ជំងឺរលាករថ្លើមម្នរ្រើន្បរេ�។ជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�

Bនិងជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� អារឆ្លងតាមរយៈការរមួរេ�ឬឈាម។ជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bរម្លង

ោលដាលោ៉ងង្យពីមនុស្សម្នា ក់រៅមនុស្សម្នា ក់រ�ៀតជាពិរសសកនាងុរពលរមួរេ�។ជំងឺរលាករថ្លើម

្បរេ� ង្យនឹងឆ្លងតាមរយៈការប៉ុះោល់ឈាមនិងឈាមរ�ើយមិនសូវឆ្លងតាមការរមួរេ�ដតមួយមុខ

រោុះរ�។ការរមួរេ�កនាងុរពលម្នរែូវឬរៅរពលម្នជំងឺកាមរោគែដ�មួយរ�ៀតជាពិរសសរមរោគ

រអែសត៍រោុះវាកាន់ដតង្យឆ្លងជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� តាមរយៈការរមួរេ�។ជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�

Bនិង្បរេ� អារបណ្្ត លឲ្យខូររថ្លើមជាអរិដហន្តយត៍មហារកីរថ្លើមនិងសូម្ដីតរា្ល ប់។ជំងឺរលាករថ្លើម

្បរេ� គឺជាមូលរ�តុរម្ងដនការរា្ល ប់របស់អនាកផុ្ករមរោគរអែសត៍/ជំងឺរអែសត៍។

ទំ្ងជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bនិង្បរេ� សុ�្ធដតអាររម្លងរៅទ្រករៅកនាងុស្ូន។

សំណាកសដលជូេពីមាេស់្ូនបេរូវបានភប្រើ
សបមា្រ់ភ្វើភេស្តត៍ភមភរាគHPV។

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
16 ជំងឺកាមរោគ

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Genital_Warts
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_20:_Cancer
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_20:_Cancer
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_30:_Vaccines_Prevent_Illness
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_30:_Vaccines_Prevent_Illness
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_30:_Vaccines_Prevent_Illness


រោគសញ្ញា ដនជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�B

·· មិនឃ្្ល នអាហារ

·· អស់កម្្ល ងំនិងរខសាយ

·· ដេនាករលឿងរ�ើយជួនកាលដស្ករលឿង(ជាពិរសសរៅបាតដែ

និងបាតរជើង)

·· ឈឺរៅកនាងុរោុះឬររង្្អ រ

·· �ឹករោមពណ៌រតានា តែូរកូឡានិងលាមកពណ៌ស

រោគសញ្ញា ដនជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� 

ែូររានា នឹងរោគសញ្ញា ដនជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bដែរឬក៏មិនម្ន

រោគសញ្ញា រ�ូតែល់រ្រើនឆានា រំ្កាយពីឆ្លងរមរោគ។

មនុស្សជារ្រើនមិនទំ្ងែឹងថាខ្លនួម្នជំងឺរនុះផងរ�ូតែល់ពួករគ

បានរធវាើរតស្តត៍។

ការពយោបាល

ឥ�ូវរនុះម្នថានា ំដែលអារពយោបាលជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bនិង្បរេ� រ�ើយដថមទំ្ងអារពយោបាល

ឲ្យជាសុះរស្ើយពីជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� រ�ៀតផង។ការជាសុះរស្ើយពីជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� មិន

អារការោរអនាកមិនឲ្យរកើតរ�ៀតរោុះរ�្បសិនរបើអនាក្បឈមនឹងវា។សូមរធវាើរតស្តត៍រៅមណ្ឌ លសុខភ្ព

របស់អនាករែើម្ីរករមើលថារតើជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�ណ្ដែលអនាក្បដ�លជាម្ននិងថារតើម្នថានា រំព�្យ

អវាខី្លុះដែលអាររកបាន។សូម្ដីតរា្ម នថានា រំព�្យក៏រដាយអនាករៅដតអារម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលនិងជួយ

ឱ្យរថ្លើមសុះរស្ើយតាមរយៈការស្ម្កឱ្យបានរ្រើន,និងផឹក�ឹកដផ្លរឈើ�ឹកសុ៊បពីរារ់និងសុ៊បបដន្ល

។រែើម្ី្គប់្គងររង្្អ រនិងក្អតួសូមរ្កប�ឹកសូដា�ឹកខញីឬ�ឹកដតែូរជាដតchamomileជារែើម។បុ៉ដន្ត

មិន្តរូវផឹកស្រារ�។សូម្ដីតជាតិអាល់កុលដតបន្តរិបន្តរួក៏នឹងរធវាើឱ្យខូរខាតែល់រថ្លើមរបស់អនាកដថមរ�ៀត

រ�ើយរធវាើឱ្យអនាកម្នអារម្មណត៍ កាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ។កំុរ្បើថានា ំប៉ាោ៉រសតាមុ៉ល(acetaminophenឬ ylenol)ឬថានា ំ

ដែលម្នធ្តុផ្សំរនុះរ្ោុះវាអារបង្ករ្រាុះថានា ក់ែល់រថ្លើមដែលរលាក។របើចំាបារ់សូមរ្បើថានា ំIbuprofen

ឬaspirinជំនួសវញិ។ម្នព័ត៌ម្នបដន្ថមអំពីការដថទំ្រថ្លើមដែលម្នជំងឺរលាករៅកនាងុជំពូកការឈឺរោុះ

ជំងឺោកនិង្ពរូន,�ំព័រ17រៅ19។

ការបង្្ក រ

្តរូវរ្បើរស្រាមអោម័យរៅរពលរមួរេ�ជានិរ្ចរ�ើយមិន្តរូវរ្បើម្ជលុឬឧបករណត៍ រផ្សងរ�ៀតរមួរានា 

រៅរពលចាក់ថានា ំ។រ្បើ�ឹកថានា ំថ្មីរ�ើយ្តរូវ្បាកែថាឧបករណត៍ ចាក់រាក់វុះរចាុះឬកាត់ដស្ក្តរូវបាន

រម្្ង ប់រមរោគមុននឹងរ្បើពីរ្ោុះរមរោគជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� អាររស់រៅរលើដផ្រំ�ឬកនាងុវត្ថោុវបាន

រយៈរពល៣សបា្ត �ត៍។ជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� ដថមទំ្ងអារឆ្លងតាមរយៈការរ្បើ្ចាសែុសរធ្មញ

ឬឡាមរមួរានា រ�ៀតផង។មិន្តរូវដរក្បដាប់្បដារទំ្ងរនុះជាមួយអនាកែដ�រ�ើយ។

វ៉ាក់រាងំដែលការោរជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bគឺជាវ៉ាក់រាងំចាក់៣ែងជាបន្តបោ្ប់ស្ម្ប់ទ្រកដែល

ជាធម្មតា្តរូវបានផ្តល់រមួជាមួយវ៉ាក់រាងំរផ្សងៗ រ�ៀតកនាងុអំ�ុង៦ដខែំបូងដនជីវតិ។្បសិនរបើម្្ត យបាន

��ួលវ៉ាក់រាងំកន្លងមកទ្រកនឹងមិនឆ្លងរមរោគរនុះកនាងុអំ�ុងរពលរកើតរោុះរ�។កុម្រធំនិងមនុស្ស

រពញវយ័ដែលមិនបាន��ួលវ៉ាក់រាងំកាលពីរៅជាទ្រករ�រៅដតអារ��ួលវ៉ាក់រាងំបានដែរ។

ភ្្ើម

ប្រសែលជាគ្មា នភរាគសញ្ញា ននជងំឺរលាក
ភ្្ើមប្រភេទBនងិជំងឺរលាកភ្្ើមប្រភេទC
្រ៉នុសន្តជំងឺទ្ងំភនោះ្រង្កការខូចខាេយ៉ាង្្ងន់្ ្ងរ
ដល់ភ្្ើម។

3 June 2019

17ជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bនិងជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ� 



រមរោគរអែសត៍
រមរោគរអែសត៍(HIV:HumanImmunodeficiencyVirus)គឺជាជំងឺកាមរោគដែលឆ្លងពីមនុស្សម្នា ក់

រៅមនុស្សម្នា ក់រ�ៀតតាមរយៈការរមួរេ�តាមរយៈម្ជលុមិនរា្អ តនិងតាមរយៈការប៉ុះោល់ឈាមដែល

ម្នរមរោគ។រមរោគរអែសត៍មិនឆ្លងតាមរយៈការ្បាស្ស័យទ្ក់�ងរានា ្បចំាដថ្ងែូរជាការចាប់ដែឱប

ឬរថើប,តាមរយៈការរស់រៅរលង,ឬតាមការបររិភ្គអាហារជាមួយរានា ,ឬតាមការរែកដក្ររានា រោុះរ�។

ម៉យោងរ�ៀតវាមិនឆ្លងតាមអាហារ�ឹកសតវាល្អតិររៅអីបង្គន់ឬដកវផងដែរ។រទ្ុះបីជាមនុស្សមួយរំនួន

គិតថារមរោគរអែសត៍និងជំងឺរអែសត៍គឺែូររានា ក៏រដាយបុ៉ដន្តជំងឺរអែសត៍គឺជាជំងឺដែលវវិឌ្ឍនត៍រៅរពល

រុងរ្កាយគឺបោ្ប់ពីមនុស្សម្នា ក់បានឆ្លងរមរោគរអែសត៍មួយរយៈរពលរដាយមិនបាន��ួលការពយោបាល។

រមរោគរអែសត៍មិនម្នរោគសញ្ញា ណ្មួយរ�រៅរពលែំបូង។មនុស្សដែលរមើលរៅហាក់ែូរជាម្ន

សុខភ្ពល្អទំ្ងស្សរុងក៏រដាយក៏អារនឹងម្នរមរោគរអែសត៍រ�ើយអាររម្លងវាបានដែរ។វាអារនឹង

ម្នរពលោប់ឆានា ំរ�ើបរោគសញ្ញា ែំបូងដនជំងឺរនុះរលររ�ើង។មរធយោបាយដតមួយគត់រែើម្ី្បាកែ

ថារតើអនាកម្នផ្កុរមរោគរអែសត៍ឬអត់គឺ្តរូវរធវាើរតស្តត៍រមរោគរអែសត៍។ការរធវាើរតស្តត៍អាររកបានរៅ

មណ្ឌ លសុខភ្ពជារ្រើនកនាងុតដម្លទ្បឬឥតគិតដថ្លដតម្តង។

ការពយោបាលរមរោគរអែសត៍/ជំងឺរអែសត៍(រដាយឱសថ្បឆំាងនឹងរមរោគរអែសត៍)ឥ�ូវរនុះម្នផ្តល់ជូន

រៅជារ្រើនកដន្លងរ�ើយម្នផលប៉ុះោល់តិរតួរផងដែរ។រទ្ុះបីជាវាមិនអារពយោបាលឲ្យជាសុះរស្ើយ

ក៏រដាយអនាកដែលរ្បើថានា ំរមរោគរអែសត៍នឹងមិនវវិឌ្ឍនត៍រៅជាជំងឺរអែសត៍រ�ើយបុ៉ដន្តនឹងរៅដតម្នសុខភ្ព

ល្អរ�ើយអាររស់រៅជាធម្មតានិងម្នអាយុវដវង។ថានា ំរនុះកំ�ិតរមរោគរៅកនាងុខ្លនួែូររនាុះវាជួយបង្្ក រមិន

ឲ្យរមរោគរអែសត៍ឆ្លងរៅអនាកែដ�ផងដែរ។

្បសិនរបើអនាកគិតថាអនាកអារនឹងម្នរមរោគរអែសត៍សូមរធវាើរតស្តត៍រែើម្ឲី្យអនាកអារចាប់រផ្តើមការពយោបាល

ោ៉ងឆាប់បំផុត។ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្ថមអំពីរមរោគរអែសត៍សូមរមើលជំពូករមរោគរអែសត៍និងជំងឺរអែសត៍

(កំពុងសររសរ)។

ការ្រញ្ច្រ់ននភមភរាគភអដសត៍នងឹភកើេមានភ�ើងភៅភពលសដលអក្្ ្នុកភមភរាគភអដសត៍ទ្ងំអស់បេរូវបានពយាបាលដូចគ្្ភែើយ
ថ្្ំភមភរាគភអដសត៍អាចរកបានសបមា្រ់មននុស្សបគ្រគ្់្។

រស់ភៅជាមយួភមភរាគ
ភអដសត៍ភដាយភាព

វជិ្ជមាន

រស់ភៅជាមយួភមភរាគ
ភអដសត៍ភដាយភាព

វជិ្ជមាន

រស់ភៅជាមយួភមភរាគ
ភអដសត៍ភដាយភាព

វជិ្ជមាន

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
18 ជំងឺកាមរោគ



�ធិវីរធ្ើឲ្យម្នអារមមាណត៍ធរូបសាលរៅរពលកពំុង
សះរសបើយពវីជងំឺកាមរោគ
កាលណ្អនាកកាន់ដតឆាប់ចាប់រផ្តើមការពយោបាលជំងឺកាមរោគអនាកកាន់ដតឆាប់ម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាល។

រលបថានា ំទំ្ងអស់ដែលអនាក��ួលបានរបើរទ្ុះជាអនាកចាប់រផ្តើមម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាលរៅមុនរពលអស់ថានា ំ

ក៏រដាយ។រែើម្ី��ួលបានភ្ពធូរស្រាលកនាងុខ្លនួពីជំងឺកាមរោគមុនរពលដែលជាសុះរស្ើយ៖

្បសិនរបើអនាកម្នែំរៅឬរម្ស់រលើ្បដាប់រេ�រូរអង្គយុកនាងុចានដែក

ដែលម្ន�ឹករា្អ តររៅ្ត ឧណហា ៗ រយៈរពល១៥ោ�ីរំនួន២ឬរ្រើនែងកនាងុ

មួយដថ្ង។្បសិនរបើអនាកម្នការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិអនាកអារបដន្ថម

�ឹក្ករូរឆា្ម របន្តរិ�ឹករខ្មុះោ៉អូ៊(ដែលរា្ម នជាតិដផ្អម)ឬ�ឹករដាុះររាជូររៅ

កនាងុ�ឹកររៅ្ត ឧណហា ៗ ។

្បសិនរបើអនាកម្នពងដបកឈឺចាប់រៅ្បដាប់រេ�ឬែំរៅរលើ្បដាប់រេ�

រូររាកល្ងការពយោបាលទំ្ងរនុះណ្មួយ៖

·· រុំែំុ�ឹកកករៅកនាងុ្កណ្ត់រា្អ ត។ដាក់វាពីរលើែំរៅរយៈរពល២០ោ�ី

ភ្្ល មៗ រៅរពលអនាកម្នអារម្មណត៍ ថាែំរៅកំពុងរកើតរ�ើង។

·· រធវាើដស្រដាយ្តំា្កណ្ត់រៅកនាងុដតរ ្្ម ្តជាក់ររួដាក់វាពីរលើ

ែំរៅ។ដស្ដែលរធវាើពីសូលុយស្ុយងaluminumacetateក៏អារបន្ថយ

ភ្ពឈឺចាប់ផងដែរ។

·· អង្គយុរៅកនាងុចានដែកដែលម្ន�ឹករា្អ ត្តជាក់។

·· លាយ�ឹកជាមួយរមសៅសូដាឬរមសៅរោតឲ្យរៅជារមសៅស្អតិររួលាប

ពីរលើែំរៅ។

្បសិនរបើអនាកម្នែំរៅ្បដាប់រេ�រ�ើយឈឺចាប់រៅរពលរោមរូរចាក់�ឹករា្អ តរៅរលើ្បដាប់រេ�

របស់អនាកកនាងុរពលកំពុងរោម។ឬអង្គយុកនាងុចាន�ឹក្តជាក់កនាងុរពលដែលអនាករោម។

្បសិនរបើអនាកឈចឺាប់សូមរ្បើថានា ំបំបាត់ការឈចឺាប់ែូរជាថានា ំaspirin,ibuprofenឬparacetamol

(acetaminophen)។

រស្លៀកោក់រខាអាវកនាងុឬរខា្�ោប់រលុងៗ។វាអារឱ្យខ្យល់រូលជំុវញិ

្បដាប់រេ�ដែលជួយអនាកកនាងុការសុះរស្ើយ។

របាកគក់រខាអាវកនាងុររៀងោល់ដថ្ងររួហាលដថ្ងឲ្យស្ងតួ។ដបបរនុះនឹងសម្្ល ប់

រមរោគដែលអារបង្កជំងឺ។

មិន្តរូវរមួរេ�រ�រ�ូតទ្ល់ដតអនាកម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាល។្បសិនរបើ

អនាក្តរូវដតរមួរេ�រូររ្បើរស្រាមអោម័យជាមួយនឹង�ឹករអិំល។
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ការម្នដ្ទៃរោះនងិជងំឺកាមរោគ
រៅរពលដែលសស្តីម្នដផ្រោុះម្នជំងឺកាមរោគទ្រករបស់រាត់អារ្បឈមនឹង

ជំងឺតាមរយៈឈាមម្្ត យកនាងុអំ�ុងរពលម្នដផរ្ោុះ,អំ�ុងរពលរកើត,រៅរពល

ពួករគឆ្លងកាត់តាមទ្វា រម្ស,ឬរៅកនាងុ�ឹករដាុះ។

ជំងឺកាមរោគដែលមិនបានពយោបាលឬមិនអារ្គប់្គងបានអារប៉ុះោល់ទំ្ងសស្តី

និងទ្រក។ទ្រកអារនឹងរកើតមិន្គប់ដខឬរកើតមកម្នម្ឌតូរខា្ល ងំរ�ើយអារ

រកើតមកម្នជំងឺឬឈឺរៅរពលរ្កាយ។ការរធវាើរតស្តត៍ជំងឺកាមរោគអារឱ្យអនាកែឹង

របាស់ថារា្ម នអវាីដែលគួរ្ពរួយបារម្ភឬវានឹងជួយឲ្យអនាក��ួលបានការពយោបាលែ៏

្តឹម្តរូវកនាងុអំ�ុងរពលម្នដផរ្ោុះឬរពលស្ម្ល។ការពយោបាលអារឲ្យម្្ត យ

និងកូនជាសុះរស្ើយរ�ើយពយោបាលប្តីរបស់សស្តីផងដែរ។

ជំងឺបបរមះទកឹបាយនងិជំងឺបបរមះទកឹថ្្ល
ជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយឬជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល អារឆ្លងរៅទ្រកកនាងុអំ�ុងរពលស្ម្លរ�ើយអារបណ្្ត ល

ឱ្យម្នជំងឺដេនាក,ងងឹតដេនាកឬបញ្ហា សួតធ្ងន់ធ្ងរ។រែើម្ីបង្្ក រជំងឺដេនាកនិងងងឹតដេនាក្តរូវដាក់្កមួនដេនាក

erythromycinកនាងុដេនាករបស់ទ្រកភ្្ល មៗបោ្ប់ពីរកើត(សូមរមើលជំពូកទ្រករ�ើបនឹងរកើតនិងការបំរៅ

រដាុះកូន,�ំព័រ27).

ជំងឺស្ាយ
ជំងឺរាវា យអារឆ្លងរៅទ្រករៅកនាងុស្ូនរ�ើយរធវាើឱ្យទ្រករកើតមិន្គប់ដខម្នពិការភ្ពឬរា្ល ប់។្តរូវ

រធវាើរតស្តត៍និងពយោបាលកនាងុអំ�ុងរពលម្នដផរ្ោុះ។

ជំងឺពងតបករៅបបដាបរ់េទ
ជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�អារឆ្លងរៅទ្រកកនាងុអំ�ុងរពលរកើត្បសិនរបើម្្ត យម្នែំរៅរលើ្បដាប់

រេ�។្បសិនរបើអនាក្តរូវបានរធវាើរោគវិនិរ្័យថ្មីៗ ថាម្នជំងឺពងដបករលើ្បដាប់រេ�ឬម្នែំរៅល្អបំផុត

គួរស្ម្លកូនរៅមន្រីរព�្យ។ពួករគអារនឹងបរង្កើតទ្រករដាយវុះកាត់ររួពយោបាលទ្រកបោ្ប់ពីស្ម្ល

ររួ។

ជំងឺសរិម្ន់
ជាធម្មតាជំងឺសិរម្ន់មិនឆ្លងរៅទ្រករ�បុ៉ដន្តវាអាររខំាន

ែល់អនាកកនាងុអំ�ុងរពលម្នដផរ្ោុះ។ពយោបាលជំងឺសិរម្ន់

(រមើល�ំព័រ40និង41)ឬរង់ចំាស្ម្លកូនររួរ�ើបពយោបាល។

រដាយរារសិរម្ន់អារ�ូរឈាមកនាងុរពលស្ម្លកូនសូម

ពិរ្រាុះជាមួយបុគ្គលិកសុខាេិបាលអំពីជរ្មើសរបស់អនាកអំពី

ការស្ម្លកូនរៅកនាងុមន្រីរព�្យ។

គ្នីកិ
សនុខភាព
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ជំងឺរលាករ្្លើមបបរេទB
សស្តីម្នដផរ្ោុះអាររម្លងជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�Bរៅទ្រក។ទ្រកនឹង្តរូវការវ៉ាក់រាងំHepBភ្្ល ម

បោ្ប់ពីរកើតនិងការពយោបាលរផ្សងៗ រ�ៀតរែើម្ីបង្្ក រជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�B។

រមរោគរអែសត៍
ការរធវាើរតស្តត៍រករមរោគរអែសត៍កនាងុរពលម្នដផរ្ោុះម្នន័យថាអនាកអារ��ួលបានថានា ំស្ម្ប់បង្្ក រកំុឲ្យ

ឆ្លងរោគរៅទ្រក។ថានា ំពយោបាលរមរោគរអែសត៍នឹងការោរទំ្ងម្្ត យនិងទ្រក។

បង្កា រជងំឺកាមរោគ
ជំងឺកាមរោគ្តរូវបានរម្លងពីមនុស្សម្នា ក់រៅមនុស្សម្នា ក់រ�ៀតកនាងុអំ�ុងរពលរមួរេ�។វារកើតរ�ើង

រៅរពលដែលម្នការប៉ុះោល់ដស្កដនឬ�ឹករអិំលដនទ្វា រម្សលិង្គរន្ធគូថឬម្ត់។មនុស្ស្គប់រានា អារ

ឆ្លងជំងឺកាមរោគបុ៉ដន្តជំងឺកាមរោគអារមិនង្យឆ្លងោលដាលរ�រៅរពលដែលមនុស្សអនុវត្តការរមួរេ�

្បកបរដាយសុវត្ថភិ្ពខរាស់,ពយោបាលជំងឺកាមរោគឲ្យជាសុះរស្ើយ,និងរធវាើការង្ររែើម្ីផ្្ល ស់ប្តរូលក្ខខណ្ឌ 

ដែលបានរធវាើឱ្យជំងឺកាមរោគកា្ល យរៅជាបញ្ហា ែ៏ធ្ងន់ធ្ងររនុះ។

អនាកកាន់ដតង្យឆ្លងជំងឺកាមរោគ្បសិនរបើ៖

·· ដែគូរបស់អនាកម្នរោគសញ្ញា ដនជំងឺកាមរោគ។រាត់អាររម្លងជំងឺកាមរោគបានោ៉ងង្យមកែល់

អនាក,ឬ្បដ�លជាបានឆ្លងររួរៅរ�ើយ,របើរទ្ុះជាអនាករា្ម នរោគសញ្ញា ក៏រដាយ។

·· អនាកម្នដែគូរមួរេ�រ្រើនជាងម្នា ក់។

·· អនាកម្នដែគូថ្មីដែល្បដ�លជាបានឆ្លងជំងឺកាមរោគពីដែគូមុនរបស់រាត់។

·· ដែគូរបស់អនាកម្នដែគូរផ្សងរ�ៀតដែល្បដ�លជាម្នជំងឺកាមរោគ។

·· អនាកនិងដែគូរបស់អនាកមិនរ្បើរស្រាមអោម័យ។

·· អនាករមួរេ�ជាមួយនរណ្ម្នា ក់ដែលរ្បើម្ជលុចាក់រមួរានា ,ឬរបើអនាករ្បើម្ជលុចាក់ជាមួយរាត់។

ចូររធ្ើរែសតេត៍ឲ្យបានញឹកញាប់បបសិនរបើម្នការបបឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ។ការរធវាើរតស្តត៍រកជំងឺកាមរោគ

ររៀងោល់៦រៅ១២ដខម្តងគឺជាគំនិតល្អស្ម្ប់សស្តីនិងបុរសដែលម្នការរមួរេ�រដាយរា្ម នការ

ការោរ,ជាមួយដែគូរ្រើន,ជាមួយដែគូដែលរមួរេ�ជាមួយអនាកែដ�រ�ៀត,ឬរដាយរារមនុស្សម្នា ក់

រ�ៀតចាក់ថានា ំរញៀន។

3 June 2019

21បង្្ក រជំងឺកាមរោគ



សសតេវីបបឈមនងឹហានេិ័យរបចើន
សស្តី្បឈមនឹងឧបសគ្គជារ្រើនកនាងុការការោរខ្លនួពីជំងឺកាមរោគនិងការ��ួលបានការពយោបាលឱ្យបាន

្គប់្រាន់ជាពិរសសរៅកនាងុស�គមនត៍ដែល៖

·· អាោ�ត៍ពិោ�ត៍កុម្រគឺជាររឿងធម្មតា។

·· សស្តី្តរូវបានបែិរសធនូវរសវានិងព័ត៌ម្នអំពីសុខភ្ពផ្លវូរេ�។

·· បុរស្តរូវបានរពឹំងថាម្នដែគូរ្រើន។

·· ការអប់រំ្តរូវបានបែិរសធរំរោុះរក្មងស្សីនិងសស្តី។

·· រា្ម ននរណ្ម្នា ក់និោយអំពីការររំលាេបំោនផ្លវូរេ�

ឬពីវធីិបញ្ឈប់វា។

·· សស្តីស្ថតិរៅកនាងុរា្ថ នភ្ពដែលពិបាកឬម្នរ្រាុះថានា ក់

កនាងុការបែិរសធការរមួរេ�។

·· ការរកសីុផ្លវូរេ�គឺជាប�ឧ្កិែឋា។

·· ការរមួរេ�និងរំណង់ផ្លវូរេ�្តរូវបានចាត់�ុកថាគួរឱ្យអាម៉្ស់រទ្ុះបីវាជាររឿងធម្មតាក៏រដាយរ�ើយ

រា្ម ននរណ្និោយរដាយរបើករំ�អំពីបញ្ហា ផ្លវូរេ�។

ខ ្ញំមិេដងឹថា
គាត់បាេ

នដកជាមួ�
េរណា
ខះ្នេ។

មកនដក
ជាមួ�
ន�ើង។

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
22 ជំងឺកាមរោគ



ការរមួរេទបបកបរដាយស�ុែ្ភិាពខ្ពស់
អវារីៅជាការរមួរេ�្បកបរដាយសុវត្ថភិ្ពខរាស់រ�ើយរតើអនាកអាររធវាើឲ្យការ

រមួរេ�របស់អនាកកាន់ដតម្នសុវត្ថភិ្ពតាមររបៀបណ្ទវា្បដ�លជា

មិនង្យស្សរួលរ�បុ៉ដន្តជាញឹកញាប់អនាកអាររធវាើអវាីមួយបាន។ការអនុវត្ត

ការរមួរេ�្បកបរដាយសុវត្ថភិ្ពខរាស់អារបង្្ក រអនាកពីការឆ្លងឬរម្លងជំងឺ

កាមរោគ។

រនុះគឺជាមរធយោបាយមួយរំនួនរែើម្ី��ួលបានការរមួរេ�្បកបរដាយ

សុវត្ថភិ្ពខរាស់៖

·· កុំរួមរេទ។ឬរៅថ្ការរជៀសវាង។្បសិនរបើអនាកមិនរមួរេ�អនាកនឹងមិន

ម្នជំងឺកាមរោគរ�។មនុស្ស្គប់រានា អាររធវាើដបបរនុះកនាងុរយៈរពលខ្លី

បុ៉ដនដៅស្ម្ប់មនុស្សភ្គរ្រើនជរ្មើសដបបរនុះមិនដមនជាអវាីដែលពួករគ

រង់បានរពញមួយជីវតិរោុះរ�។

·· រួមរេទជាមួយដែគូតែម្នា ក់។្តរូវ្បាកែថារាត់រមួរេ�ជាមួយអនាកដតម្នា ក់

បុ៉រណ្ណ ុះ។រធវាើរតស្តត៍រមួរានា រែើម្ី្បាកែថាអនាកទំ្ងពីរមិនម្នជំងឺកាមរោគ

ពីមុនមករ�។ភ្ពររា្ម ុះ្តង់រំរោុះរានា រៅវញិរៅមកនិងការរជៀសវាង

ការឆ្លងជំងឺកាមរោគតាមររបៀបរផ្សងៗ រ�ៀតនឹងការោរអនាកទំ្ងពីរ។

·· កុំរួមេទជាមួយអនាកតែលម្នរោគសញ្ញា ជំងឺកាមរោគ។ជួយរាត់ឱ្យរធវាើរតស្តត៍និង

ពយោបាលមុននឹងអនាករមួរេ�ជាមួយរាត់។ែោបណ្មនុស្សម្នា ក់មិនបាន

រធវាើរតស្តត៍រ�វាពិបាកណ្ស់កនាងុការែឹងថារតើនរណ្ម្នជំងឺកាមរោគ

រ�ើយនរណ្មិនម្ន។ជំងឺកាមរោគអារឆ្លងោលដាលបានរបើរទ្ុះជា

អនាកជំងឺមិនម្នរោគសញ្ញា ក៏រដាយ។

·· រួមរេទរដាយមិនសក៊លិង្គចលូកនា ញងទ្ារម្សឬរន្ធគូ្។ម្នវធីិជារ្រើនកនាងុការ

ផ្តល់និង��ួលភ្ពសុខស្សរួលរដាយមិនចំាបារ់ស៊កលិង្គរូលែូរជាការ

រថើប,ការ្របារ់ឬម៉្សសាដផនាករផ្សងៗ ដនោងកាយ,និងការរ្ាបអដង្អល

្បដាប់រេ�រៅវញិរៅមករដាយរ្បើដែឬម្ត់។

·· របបើរបសាមអនាម័យបគប់រពល។ោក់រស្រាមអោម័យមុនរពល្បដាប់រេ�

របស់ដែគូអនាកប៉ុះនឹងរបស់អនាក,ររៀងោល់រពលសូម្ដីតជាមួយដែគូ

យូរអដងវាង។រស្រាមអោម័យសស្តីការោរបានល្អបំផុតពីជំងឺកាមរោគ

រ្ោុះវា្គបែណ្ត ប់បានរ្រើនរលើតំបន់្បដាប់រេ�សស្តី។្បសិនរបើអនាក

រង់ម្នដផរ្ោុះ្តរូវរមួរេ�រដាយមិនរ្បើរស្រាមអោម័យដតកនាងុរពល

អារបង្កកំរណើ តបុ៉រណ្ណ ុះ។រ្បើរស្រាមអោម័យបុរសឬសស្តី(ឬបនុ្ះរស្តើង

្ទ្ប់រធ្មញឬបា្ល ស្កិរុំ)កនាងុរពលរមួរេ�តាមម្ត់។រំរោុះឧបករណត៍ 

រមួរេ�ដែលរ្បើរមួរានា ក៏្តរូវរ្បើរស្រាមអោម័យផងដែរ។

ការភ ើ្្រមានសនុវេ្ភិាព

ការរ្ោ្រអសងអែលមានសនុវេ្ភិាព

ការរមួភេទតាមមាេ់មនិសូវមាន
សនុវេ្ភិាពភទ្រ៉នុសន្តកានស់េមាន
សនុវេ្ភិាពជាមយួភបរោមអនាមយ័

ការរមួភេទតាមទ្វ រមាសគឺមាន
ភបគ្ោះថ្្ក់-្រ៉នុសន្តកានស់េមានសនុវ
េ្ភិាពជាមយួភបរោមអនាមយ័

ការរមួភេទតាមរន្ធគូ្
មានភបគ្ោះថ្្កជ់ាខ្ាងំ-
្រ៉នុសន្តកានស់េមានសនុវេ្ភិាពជាមយួ
ភបរោមអនាមយ័

3 June 2019

23បង្្ក រជំងឺកាមរោគ



និយាយអពំវីការរមួរេទជាមួយដែគូ
មនុស្សភ្គរ្រើន្តរូវបានបរ្ងៀនមិនឱ្យនិោយអំពីបញ្ហា ផ្លវូរេ�សូម្ីដតជាមួយមនុស្សដែលពួករគរមួរេ�

ជាមួយ។រនុះជាការផ្តល់រោបល់មួយរំនួន៖

·· រ ត្េ ែរៅរលើសុ�ែ្ិភាព។្បសិនរបើអនាករង់រមួរេ�ដែលម្នសុវត្ថភិ្ពរោុះដែគូរបស់អនាក្បដ�លជាគិតថា

អនាកមិន�ុករិត្តរាត់។បុ៉ដន្តរំណុរសំខាន់គឺសុវត្ថភិ្ពមិនដមនការ�ុករិត្តរោុះរ�រ្ោុះមនុស្សម្នា ក់អារ

ម្នជំងឺកាមរោគរដាយមិនែឹងខ្លនួ។ការរមួរេ�្បកបរដាយសុវត្ថភិ្ពខរាស់គឺជាគំនិតល្អស្ម្ប់ដែគូ

ទំ្ងពីររបើរទ្ុះជាអនាកទំ្ងពីរមិនម្នរមួរេ�ជាមួយអនាកែដ�ក៏រដាយ។

·· រ ត្េ ែរៅរលើការបង្កា រកុំឲ្យម្នដ្ទៃរោះតែលមិនចងប់ាន។្បសិនរបើអនាកមិនរង់បានកូនឥ�ូវរនុះរ�អនាកនិង

ដែគូរបស់អនាកអារនិោយអំពីររបៀបដែលរស្រាមអោម័យអារការោរជំងឺកាមរោគ្ពមទំ្ងបង្្ក រកំុឲ្យ

ម្នដផរ្ោុះ។

·· អនុ�ែតេការនិយាយជាមួយមែិតេេកតេិ។សំុមិត្តម្នា ក់ឱ្យសដម្តងជាដែគូរបស់អនាកបោ្ប់មកអនុវត្តនូវអវាីដែលអនាក

រង់និោយ។គិតថារតើដែគូរបស់អនាកនឹងរឆ្លើយតបររបៀបណ្ររួអនុវត្តតាមររម្លើយនីមួយៗ ដែលអារ

នឹងរកើតរ�ើង។វា�ំនងជាអនាកទំ្ងពីរនឹងម្នអារម្មណត៍ េ័យខា្ល រកនាងុការនិោយអំពីបញ្ហា ផ្លវូរេ�ែូររនាុះ

រូរគិតពីវធីិរែើម្ីរធវាើឱ្យការសនោ្កាន់ដតង្យស្សរួលស្ម្ប់អនាកទំ្ងពីរ។

·· កុំរងច់ាំរេូែែល់អនាកររៀបនឹងរួមរេទរទើបនិយាយពវីររឿងរនះ!រ្ជើសររ ើសរពលរវលារៅរពលដែលអនាកទំ្ងពីរ

កំពុងស្ម្កនិងម្នអារម្មណត៍ ល្អរំរោុះរានា ។្បសិនរបើអនាកបានឈប់រមួរេ�រដាយរារដតអនាកម្នកូន

ថ្មីឬកំពុងពយោបាលរដាយជំងឺកាមរោគរូរពយោោមនិោយមុនរពលអនាករមួរេ�រ�ើងវញិ។្បសិនរបើ

អនាកនិងដែគូរបស់អនាករស់រៅឆា្ង យពីរានា ឬ្តរូវរធវាើែំរណើ រឆា្ង យជាញឹកញាប់រូរនិោយអំពីវធីិការោរ

សុខភ្ពផ្លវូរេ�មុនរពលអនាកជួបរានា វញិ។

·· តសង្យល់បតនម្អំពវីហានិេ័យនិងពវីររបៀបរួមរេទតែលម្នសុ�ែ្ិភាពខ ្ពស់។អនាកដែលមិនសូវយល់ែឹងអំពី

ជំងឺកាមរោគ,ររបៀបដែលរមរោគឆ្លង,និងផលប៉ុះោល់សុខភ្ពយូរអដងវាងរបស់វា,មិនអារយល់ពី

រ្រាុះថានា ក់ដែលោក់ព័ន្ធនឹងការរមួរេ�ដែលរា្ម នសុវត្ថភិ្ពរោុះរ�។ព័ត៌ម្នសុខភ្ពអារជួយអនាកកនាងុ

ការបញ្ចុ ុះបញ្ចូលពួករគអំពីភ្ពចំាបារ់កនាងុការអនុវត្តការរមួរេ�្បកបរដាយសុវត្ថភិ្ពខរាស់។

អ្នកទាងំពីរេឹងេេែួការពយាបាែ

នៅថ្ងៃនេះន�ើ�ន�ើងេឹងជចជក

អំពីការបងាកា រការឆង្ជងំឺជា្្។ី
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 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
24 ជំងឺកាមរោគ



ការពយាបាលជាតបបបង្កា រ
ជំងឺកាមរោគភ្គរ្រើនអារនឹងជាសុះរស្ើយរដាយការពយោបាលជាពិរសសរៅរពលចាប់រផ្តើមការពយោបាល

បានឆាប់បំផុត។ការម្នជំងឺកាមរោគមួយរធវាើឱ្យម្នឱកាសកាន់ដតខរាស់កនាងុការឆ្លងរមរោគរអែសត៍ឬជំងឺ

កាមរោគរផ្សងៗ រ�ៀតបុ៉ដន្តជា�ូរៅបោ្ប់ពីការពយោបាលពួករគមិនរម្លងជំងឺកាមរោគរៅអនាកែដ�រ�។

ពយាបាលភា្ល មៗ។បុគ្គលិកសុខាេិបាលរា្គ ល់ពីស�គមនត៍របស់ពួករាត់និងថារតើអនាកដែលមក��ួលជំនួយ

រលើជំងឺកាមរោគ�ំនងជានឹង្តលប់មកវញិរែើម្ី��ួលបានការដថទំ្បដន្ថមរ�ៀតដែរឬរ�។ដបបរនុះនឹង

ជួយពួករាត់កនាងុការសរ្មរថារតើគួរចាប់រផ្តើមរដាយការពយោបាលណ្មួយ។

ពយាបាលទាងំដែគូ្ ងតែរ។រៅរពលដែលមនុស្សម្នា ក់ែឹងថារាត់ម្នជំងឺកាមរោគរោុះអនាកែដ�រ�ៀតដែល

រាត់ធ្្ល ប់រមួរេ�ជាមួយ្តរូវដតរធវាើរតស្តត៍និងពយោបាលផងដែរ។្បសិនរបើពិបាកកនាងុការនិោយជាមួយ

អតីតដែគូរបស់អនាកបុគ្គលិកសុខាេិបាលនិងកម្មវធីិពយោបាលជំងឺកាមរោគអារជួយទ្ក់�ងរៅរាត់

រែើម្ឲី្យបានរធវាើរតស្តត៍។្បសិនរបើអនាកអារនិោយជាមួយអតីតដែគូរដាយសុវត្ថភិ្ពសូម��ូរឱ្យពួករគ

រជៀសវាងការរមួរេ�ទំ្ងអស់រ�ូតបានរធវាើរតស្តត៍ពយោបាលនិងជាសុះរស្ើយពីជំងឺ។

ការពយាបាលសសតេវីម្នដ្ទៃរោះយ៉ាងឆាប់រេ័សជួយបង្្ក រការរម្លងរមរោគនិងបញ្ហា ោោរៅទ្រក(រមើល�ំព័រ20)។

ថ្នា ំបង្កា រសបម្ប់ជំងឺកាមរោគមួយចំននួ
ការបង្្ក រជំងឺរ្កាយរពល្បឈម(PostExposureProphylaxis-PEP)គឺជាវធីិមួយកនាងុការរ្បើ្បាស់ថានា ំ

ដែលរគរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលរមរោគរអែសត៍(រៅថាការពយោបាល្បឆំាងនឹងរមរោគរអែសត៍)យករៅបង្្ក រ

មនុស្សម្នា ក់មិនឲ្យឆ្លងរមរោគរអែសត៍។រៅរពលដែលមនុស្សម្នា ក់្បឈមនឹងរមរោគរអែសត៍(ឧទ្�រណត៍ 

រដាយរារការររំលាេឬរដាយការរមួរេ�មិនរ្បើរស្រាមអោម័យ)ការរ្បើថានា ំពយោបាលរមរោគរអែសត៍ឱ្យ

បានឆាប់កនាងុអំ�ុង៣ដថ្ងអារបង្្ក រមិនឲ្យម្នរមរោគរអែសត៍។រៅរពលដែលមនុស្សម្នា ក់រា្ម នផ្កុរមរោគ

រអែសត៍រលបថានា ំពយោបាលរមរោគរអែសត៍ររៀងោល់ដថ្ងរែើម្ីបង្្ក ររមរោគរអែសត៍រនុះ្តរូវរគរៅថាការបង្្ក រ

ជំងឺមុនរពល្បឈម(Pre-ExposureProphylaxis-PrEP)។ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្ថមសូមរមើលជំពូក

រមរោគរអែសត៍និងជំងឺរអែសត៍(កំពុងសររសរ)។

វ៉ាក់រាងំជំងឺរលាករថ្លើម្បរេ�BនិងHepatitisBimmuneglobulin(HBIG)ោ៉ងរពញរលញនិង

ចាប់រផ្តើមបានឆាប់បំផុតបោ្ប់ពីការ្បឈមអារបង្្ក រការឆ្លងរមរោគរលាករថ្លើម្បរេ�B។

ការពិនែិ្យរកជំងឺកាមរោគការរធ្ើរែសតេត៍នងិកមមា�ធិវីពយាបាលជំងឺគឺសបម្ប់្ តេល់ជូនរៅបគប់ទវីកតន្លង
រៅរពលដែលមណ្ឌ លសុខភ្ពផ្តល់នូវការរធវាើរតស្តត៍និងការពយោបាលជំងឺកាមរោគជាដផនាកមួយដនរសវា

ដផនការ្គរួរារការពិនិត្យដផរ្ោុះនិងរសវាសុខភ្ពរផ្សងៗ រ�ៀតរោុះការរធវាើរតស្តត៍និងការពយោបាល

កាន់ដតម្នភ្ព�ូលំ�ូលាយស្ម្ប់មនុស្ស្គប់រានា ។មនុស្ស្គប់រានា ជាពិរសសមនុស្សវយ័រក្មង្តរូវការ

រសវាសុខភ្ពដែលអាររៅរកបានតំដលសមរម្យនិងម្នការររារព។គ្លនិីក្បចំារាលាររៀនឬ្ពឹត្តិ

ការណត៍ ពិរសសៗ រែើម្ីផ្តល់ការរធវាើរតស្តត៍និង្បឹកសារោបល់រៅតាមកម្មវធីិពិព័រណត៍ សុខភ្ពរង្គរាល

កដន្លងោំរ្រៀងឬ�ីណ្ដែលមនុស្សមិនសូវ��ួលរសវាដថទំ្សុខភ្ពរ�ៀងទ្ត់។�ីណ្ក៏រដាយដែល

មនុស្សបានរៅែល់ររួរ�ើយគឺជាកដន្លងែ៏ល្អរែើម្ីផ្តល់ព័ត៌ម្ននិងរសវាោក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកាមរោគ។

3 June 2019

25បង្្ក រជំងឺកាមរោគ
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រែើបគុ្គលកិសខុាេបិាលអាចរលើកកម្ពស់ការបង្កា រនងិត្ទាំជំងឺកាមរោគយ៉ាងែចូរមតេច
បង្ហា ញថ្ការនិយាយអំពវី្ ្ល លូ�រេទគឺជាររឿងធមមាតា។មនុស្ស្គប់រានា ម្នការ្ពរួយបារម្ភ្បសិនរបើម្នអវាមួីយ

ខុស្ប្កតីរៅរលើ្បដាប់រេ�របស់ខ្លនួ។រ�ើយជាញឹកញាប់ពួករគម្នការេ័យខា្ល រកនាងុការដសវាងរក

ជំនួយជាពិរសស្បសិនរបើបញ្ហា ហាក់ែូរជាោក់ព័ន្ធនឹងការរមួរេ�។អនាកអារបង្ហា ញពីការបារម្ភែល់

ពួករគកនាងុរា្ថ នភ្ពដបបរនុះ។យករិត្ត�ុកដាក់ជាមួយពួករគរោុះពួករគនឹងម្នអារម្មណត៍ ធូរស្រាល

រ�ើយមិនខា្ម ស់កនាងុការមកជួបអនាក។ឥរោិបថវជិ្ជម្នរបស់អនាកមិន្តឹមដតជួយែល់បុគ្គលរោុះបុ៉រណ្ណ ុះរ�

បុ៉ដន្តក៏ជួយែល់អនាកែដ�រ�ៀតដែលមិនហ៊ានដសវាងរកការរធវាើរតស្តឬការពយោបាលរដាយរារដតេ័យខា្ល រ

ការវនិិរ្យ័មិនល្អ។

ព័ែម៌្នសខុភាពគឺជាបញ្ហា ឯកជន។រៅរពលមនុស្សម្នា ក់មករកអនាកឲ្យជួយសូមចាត់�ុកអវាីៗ ដែលពួករគបាន

្បាប់អនាកជាររឿងឯកជន។របើមិនែូររនាុះរ�ពួករគ្បដ�លជាមិនរៅរក្បព័ន្ធសុខាេិបាលរែើម្ីការ

ពយោបាលតរ�ៀតរ�។

ការរិះគន់មិនពយាបាលនរណារទ។មរធយោបាយល្អបំផុតកនាងុការជួយគឺការរឆ្លើយសំណួរោ៉ងររា្ម ុះ្តង់

្ពមទំ្ងការរធវាើរតស្តនិងថានា រំព�្យចំាបារ់ោោ។្បសិនរបើអនាកមិនអារពយោបាលជំងឺកាមរោគរ�សូមជួយ

រាត់ឲ្យដសវាងរកការដថទំ្ដែលម្នតដម្លទ្បរៅដក្ររោុះ។

រគ្រពចណំង់្ ្ល លូ�រេទរបស់មនុស្ស។សូមរងចំាថា

មនុស្សដែលអនាកជួយអារជាមនុស្សស្សឡាញ់

រេ�ែូររានា ឬអនាកស្សលាញ់រេ�ទំ្ងពីររបើ

រទ្ុះជាពួករាត់មិនបាន្បាប់អនាកក៏រដាយ។អនាក

អារដសវាងរកោក្យស្ម្ប់ដែគូផ្លវូរេ�ដែល

ោប់បញ្ចូលទំ្ងបុរសនិងសស្តី។មយ៉ោងរ�ៀត្តរូវ

រាវា គមនត៍រំរោុះមនុស្សប្តរូរេ�រ�ើយររារព

នូវអវាីដែលពួករគ្បាប់អនាកថាជាមនុស្ស្បរុស

មនុស្សសស្តីឬោក្យណ្មួយដែលសម្្គ ល់រេ�

របស់រាត់។កនាងុរពលពិនិត្យ្បដាប់រេ�មិន

្តរូវបង្ហា ញពីភ្ពភ្ញ ក់រផ្អើលរោុះរ�ើយ្បសិនរបើរាត់មិនម្នអវាីដែលអនាកគិតថា្តរូវនឹងរេ�របស់រាត់

។រូររផ្្ត តរៅរលើការពយោបាលជំងឺរបស់រាត់រ�ើយនិោយអំពីរេ�របស់រាត់ដតរៅរពលដែលរាត់

រង់និោយបុ៉រណ្ណ ុះ។សុខភ្ពរបស់មនុស្ស្គប់រានា កាន់ដតល្អ្បរសើររៅរពលដែលអនាកអារជួយនរណ្

ក៏រដាយដែលម្នបញ្ហា សុខភ្ព។

ជួយមនុស្ស�័យរកមាង។ជំងឺកាមរោគគឺជាបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរនិងកំពុងរកើនរ�ើងស្ម្ប់មនុស្សវយ័រក្មងជាពិរសស

សស្តីវយ័រក្មង។មនុស្សវយ័រក្មងង្យនឹងនិោយជាមួយអនាកែដ�ដែលម្នអាយុស្សបាលរានា ម្នគុណ

តដម្លដផនការនិងជរ្មើសស្សរែៀងៗរានា ។ម្នរពលជារ្រើនដែលមនុស្សវយ័រក្មងមិនពឹងដផ្អករៅរលើ្ករុម

្គរួរាររែើម្ីការរំា្�រោុះរ�។អនាកអារជួយែល់មនុស្សវយ័រក្មងតាមរយៈការផ្តល់កដន្លងជួបជំុដែលម្ន

សុវត្ថភិ្ព,រា្ម ននរណ្ម្នា ក់វនិិរ្យ័ពួករគ,រ�ើយដែលពួករគអារដសវាងរកព័ត៌ម្នែ៏្តឹម្តរូវអំពីសុខភ្ព

ផ្លវូរេ�រសវាសុខភ្ពផ្លវូរេ�និងកងវាល់រផ្សងរ�ៀតរបស់ពួករគ។

មនុស្ស្គប់របូដតងម្នការរមួរេ�។ការង្ររបស់អនាកកនាងុោមជាបុគ្គលិកសុខាេិបាលគឺមិន្តរូវរធវាើការ

វនិិរ្យ័ឬរធវាើការសរ្មររិត្តស្ម្ប់ពួករគរ�ផ្យុរៅវញិគឺ្តរូវពយោបាលពួករគ្ពមទំ្ងរំា្�ពួករគកនាងុការ

រ្ជើសររ ើសររបៀបដែលម្នសុវត្ថភិ្ពនិងម្នសុខភ្ពល្អស្ម្ប់ពួករគ។
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រែើមបវីរធ្ើឱ្យរសវាកានត់ែម្នបបរយាជនត៍សបម្ប់មនុស្ស�័យរកមាង៖

·· រធវាើឱ្យរសវាសុខភ្ពរបស់អនាកម្ន

រៅកដន្លងដែលយុវវយ័ធ្្ល ប់រៅររួរ�ើយ

ែូរជារាលាររៀនផសារនិងមជ្ឈមណ្ឌ ល

ស�គមនត៍។

·· កំណត់រម៉្ង“ស្ម្ប់ដតយុវជន“រៅកនាងុ

គ្លនិីកមួយរៅរម៉្ងរុងររសៀល,លា្ង រឬរុង

សបា្ត �ត៍។

·· ផ្តល់ការអុះអាងែល់មនុស្សវយ័រក្មងថា

បុគ្គលិកសុខាេិបាលនឹងពយោបាលពួករគរដាយ

ការររារពរ�ើយនឹងមិន្បាប់ព័ត៌ម្នរបស់

ពួករគរៅនរណ្រ�ៀតរ�ើយ។

·· បណ្តុ ុះបណ្្ត លមនុស្សវយ័រក្មងឲ្យកា្ល យជា

អនាកពិរ្រាុះរោបល់ស្ម្ប់មិត្តេក្តិ។

·· ផ្តល់រសវាសុខភ្ពនិងរស្រាមអោម័យរដាយឥតគិតដថ្លឬម្នតដម្លទ្បបំផុតតាមដែលអាររធវាើ

បាន។

ការបណ្ត ុះបណ្្លរបស់បតគ ្គលិកសតខាភបិាល

ពិភាកសាអំពី៖

វធិី៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចធធវើឱ្យមន តស្សមាន
អារម្មណ៍ថាត្រូវបានស្វ គមន៍

វធិី៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចនយិយបានធោយគ្្ម ន
ការរុិះគន់បតគ ្គលធោុះ

គ្នីកិ
គ្នីកិយនុវជនពីភម៉ាង៥ភៅ៩លា្ង ច

ពពិរ័ណត៍ សនុខភាព
ន្្ងភៅរ ត៍ភម៉ាង៩-3
សិកាខា រោលាអពំីការរមួភេទ
ប្រក្រភដាយសនុវេ្ភិាពខ្ពស់

ភទ!

...គឺភទ!

សវងយល់ពីជងំកឺាមភរាគ

3 June 2019

27បង្្ក រជំងឺកាមរោគ



បញ្ចប់ភាពអាម៉្ស់នងិការម្ក់ង្យអពំវីជងំឺកាមរោគ
តចករតំលកព័ែម៌្នអំពវីរបសាមអនាម័យនិងររបៀបរបបើវា។រដាឋា េិបាល

ឬអង្គការមិនដមនរដាឋា េិបាលមួយរំនួនផ្តល់រស្រាមអោម័យរដាយ

ឥតគិតដថ្លែល់អនាកដែល្តរូវការវា។សូមរមើលជំពូកដផនការ្គរួរារ

(�ំព័រ.8)ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្ថមអំពីររបៀបរ្បើ្ បាស់រស្រាមអោម័យ

បុរសនិងសស្តី។

រធ្ើការជាមួយសេគមនត៍របស់អនាក។និោយនិងបរ្ងៀនអំពីសុខភ្ព

ផ្លវូរេ�។មនុស្សកាន់ដត�ប់រា្ក ត់ជំងឺកាមរោគរៅរពលដែល

ពួករគអារនិោយអំពីបញ្ហា ផ្លវូរេ�រដាយរបើករំ�និងអារ��ួលបានព័ត៌ម្នរសវាសុខភ្ពនិង

រស្រាមអោម័យក៏ែូរជាការរធវាើរតស្តនិងការពយោបាលជំងឺកាមរោគផងដែរ។រសៀវរ្សកម្មភ្ពរែើម្ី

សុខភ្ពសស្តីរបស់អង្គការHesperianម្នផ្តល់ជូននូវសកម្មភ្ពនិងគំនិតជារ្រើនរែើម្ីចាប់រផ្តើម

ការសនោ្និងរដាុះស្រាយបញ្ហា ោនទ្ក់�ងនឹងសុខភ្ពផ្លវូរេ�។

រៅកដន្លងដែលមនុស្ស្តរូវបានបរ្ងៀនថាការរមួរេ�គួរឱ្យអាម៉្ស់រោុះវាកាន់ដតពិបាកកនាងុការដសវាងរក

ជំនួយអំពីជំងឺកាមរោគ។្បសិនរបើមនុស្សដែលស្សឡាញ់រេ�ែូររានា ្តរូវបានរគររ ើសរអើងឬលាក់ពួនពីរគ

រោុះពួករាត់នឹងកាន់ដតពិបាកកនាងុការនិោយជាមួយដែគូអំពីការរមួរេ�្បកបរដាយសុវត្ថភិ្ពខរាស់ការ

រធវាើរតស្តឬការជួបបុគ្គលិកសុខាេិបាល។

ការម្ក់ង្យឬការររ ើសរអើងរៅរលើអនាករកសីុផ្លវូរេ�ឬអនាកដែលម្នវណណៈសង្គមទ្បរធវាើឲ្យកាន់ដតពិបាក

ែល់ស�គមនត៍កនាងុការបង្្ក រជំងឺកាមរោគ។

មណ្ឌ លសុខភ្ពអារជួយកាត់បន្ថយភ្ពម្ក់ង្យរលើការម្នជំងឺកាមរោគតាមរយៈការផ្តល់ការរធវាើរតស្ត

និងការពយោបាលជាដផនាកមួយដនការដថទំ្សុខភ្ព�ូរៅស្ម្ប់មនុស្សរពញវយ័និងមនុស្សវយ័រក្មង

ទំ្ងអស់។រែើម្ឲី្យមនុស្សម្នភ្ពង្យស្សរួលកនាងុការរធវាើរតស្តត៍ជំងឺកាមរោគពួករគ្តរូវការែឹងថាពួករគ

នឹងមិន្តរូវបានផ្តល់ការររារពនិងភ្ពឯកជន។

កនាងុរពលយូរអដងវាងមួយជំងឺកាមរោគអារ្តរូវបានបង្្ក របានល្អបំផុតតាមរយៈការតសូ៊រែើម្ីឱ្យម្នភ្ព

រស្មើភ្ពរានា រលើរា្ថ នភ្ពសង្គមនិងរសែឋាកិរ្ចរបស់មនុស្ស។រៅរពលដែលមនុស្សវយ័រក្មងម្នល�្ធភ្ព

��ួលបានការអប់រំនិងពីអោគតរបស់ពួករគរោុះករណីដនជំងឺកាមរោគនឹងម្នកាន់ដតតិរ។

ភបរោមអនាមយ័
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http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_25:_Family_Planning


ជងឺំកាមរោគ៖ថ្នា រំពទ្យ
ជំងឺកាមរោគភ្គរ្រើនអារ្តរូវបានពយោបាលោ៉ងរជាគជ័យរដាយថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិក។ថានា ំ្បឆំាងរមរោគ

ផ្សតិនិងថានា ំបន្ថយភ្ពឈចឺាប់ក៏្តរូវបានរ្បើផងដែរ។រទ្ុះបីជាមិនអារពយោបាលសុះរស្ើយក៏រដាយក៏

រគអារ្គប់្គងរមរោគរអែសត៍និងជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�បានរដាយរ្បើថានា រំព�្យរ�ើយវានឹងជួយ

អនាកឱ្យម្នអារម្មណត៍ ្បរសើរនិងរៅរកសាសុខភ្ពល្អ។រែើម្ីដសវាងយល់អំពីថានា ំស្ម្ប់រមរោគរអែសត៍សូម

រមើលជំពូករមរោគរអែសត៍និងរអែសត៍(កំពុងសររសរ)។

ថានា ំស្ម្ប់ជំងឺកាមរោគម្ន្បសិ�្ធភ្ពលុុះ្តាដតអនាករ្បើថានា ំទំ្ងអស់ដែលបានផ្តល់ឲ្យ។របើរទ្ុះជា

រោគសញ្ញា បាត់រៅវញិក៏រដាយអនាកនឹងមិនជាសុះរស្ើយរ�លុុះ្តាដតថានា ំទំ្ងអស់ម្នរពលរវលារែើម្ី

រធវាើការ។្បសិនរបើរោគសញ្ញា មិនចាប់រផ្តើមបាត់កនាងុរយៈរពល៣ដថ្ងបោ្ប់ពីរលបថានា ំរ�្តរូវជួបបុគ្គលិក

សុខាេិបាល។ការឈចឺាប់កនាងុទ្វា រម្សឬការធ្្ល ក់សក៏អារបណ្្ត លមកពីបញ្ហា រផ្សងរ�ៀតដែរឬមួយអនាក

្បដ�លជា្តរូវការថានា ំរផ្សងរ�ៀត។

ចំណាំ៖្គប់ក្មិតែូសទំ្ងអស់គឺស្ម្ប់មនុស្សរពញវយ័និងកុម្រដែលម្នអាយុរលើ១២ឆានា ំ។

ថ្នា អំងទ់វីប៊ីយ៉ទូកិ
ថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិក្បយុ�្ធនឹងការបង្ករោគរដាយបាក់រតរី។ថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិករផ្សងរានា ្បយុ�្ធនឹងបាក់រតរី

រផ្សងរានា ដែរ។ថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកដែលម្នធ្តុគីមីផ្សំែូររានា ្តរូវបានចាត់�ុកថាមកពីអម្ូរដតមួយ។ជា

ការសំខាន់ណ្ស់ដែល្តរូវែឹងពីអម្ូរដនថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិករ្ោុះ៖

1.ថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកមកពីអម្ូរដតមួយភ្គរ្រើនអារពយោបាលជំងឺែូររានា ។រនុះម្នន័យថាជួនកាលអនាក

អាររ្បើថានា ំរផ្សងរានា ដែលមកពីអម្ូរដតមួយ។

2.្បសិនរបើអនាកម្នអាល់ដ�សីុជាមួយនឹងថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកមួយអនាកក៏នឹងម្នអាល់ដ�សីុជាមួយ

ថានា ំរផ្សងរ�ៀតដនអម្ូរអង់�ីបី៊រោ�ិកមួយរោុះ។រនុះម្នន័យថាអនាកមិន្តឹមដត្តរូវរ្បើថានា ំរផ្សង

បុ៉រណ្ណ ុះរ�បុ៉ដន្ត្តរូវរ្បើថានា ំមកពីអម្ូររផ្សងរៅរ�ៀត។

ថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិក្តរូវដតផ្តល់ឱ្យស្ម្ប់មួយរប់។ការបញ្ឈប់មុនរពលរបើរទ្ុះជាអនាកម្នអារម្មណត៍ 

ធូរស្រាលក៏រដាយអាររធវាើឱ្យរមរោគ្តលប់មកវញិកនាងុ�្មង់មួយដែលកាន់ដតពិបាកកនាងុការបញ្ឈប់។

រទ្ុះជាោ៉ងរនុះក៏រដាយ្បសិនរបើម្នផលប៉ុះោល់ធ្ងន់ធ្ងរពីថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកែូរជាោករសូញឹកញាប់

ឬកនួ្លរម្ស់ដែលោលដាលរពញោងកាយោ៉ងឆាប់រ�័សអនាក្បដ�លជា្តរូវឈប់រ្បើថានា ំអង់�ីបី៊រោ

�ិក។ស្ម្ប់ជំនួយកនាងុការសរ្មររិត្តសូមជួបបុគ្គលិកសុខាេិបាលជាបោ្ន់។
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29ជំងឺកាមរោគ៖ថានា ំរព�្យ



Amoxicillin
imoxicillinគឺជាអង់�ីបី៊យូ៉�ិកមកពីអម្ូរpenicillinដែល្តរូវបានរ្បើរែើម្ីពយោបាលជំងឺកាមរោគនិងជំងឺឆ្លង
រផ្សងរ�ៀត។រដាយរារដតម្នភ្ពរំ៊ានឹងថានា ំថានា ំរនុះមិនសូវម្ន្បរោជនត៍ែូរកាលពីមុនរ�។

្លរខំាន
imoxicillinអារបណ្្ត លឲ្យោកម្នកន្លួររង្្អ រឬក្អតួ។វាអារបណ្្ត លឱ្យម្នការបង្ករោគរដាយរមរោគ
ផ្សតិរៅរលើសស្តីឬម្នកន្លួរលើកុម្រ។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើ្បសិនរបើម្នអាល់ដ�សីុរៅនឹងថានា ំមកពីអម្ូរpenicillin។

្បសិនរបើមិនចាប់រផ្តើមម្នភ្ពធូរស្រាលកនាងុរយៈរពល៣ដថ្ងរ�អនាក្បដ�លជា្តរូវការថានា ំរផ្សងរ�ៀត។

ររបៀបរបបើ
រលបជាមួយអាហារ។

សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹថ្្ល ៖

� �ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប៣ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង។សូមកំុរ្បើថានា ំamoxicillinរែើម្ី
ពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល លុុះ្តាដតរា្ម នទំ្ងថានា ំazithromycinនិងdoxycycline។

សបម្ប់ជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

� �ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប៣ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល១៤ដថ្ង(មយ៉ោងរ�ៀតផ្តល់
ថានា ំceftriaxoneឬspectinomycinរែើម្ីពយោបាលជំងឺរលាកអាង្តរាក,រមើល�ំព័រ43)។សូមកំុ
រ្បើថានា ំamoxicillinរែើម្ីពយោបាលជំងឺPIDលុុះ្តាដតមិនអាររកថានា ំទំ្ងរនុះបាន៖azithromycin,
doxycyclineឬerythromycin។

Azithromycin
izithromycinគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊យូ៉�ិកដនអម្ូរmacrolideដែល្តរូវបានរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលជំងឺកាមរោគ
ជារ្រើន្បរេ�។វាម្នសុវត្ថភិ្ពកនាងុអំ�ុងរពលម្នដផរ្ោុះនិងរពលបំរៅកូនរដាយ�ឹករដាុះម្្ត យ។

្លរខំាន
izithromycinអារបណ្្ត លឲ្យោកររង្្អ រក្អតួនិងឈរឺោុះ។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិករនុះ្បសិនរបើអនាកម្នអាល់ដ�សីុរៅនឹងថានា ំerythromycinឬថានា ំរផ្សងរ�ៀតកនាងុ
អម្ូរmacrolide។

ររបៀបរបបើ
សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹបាយជំងឺបបរមះទកឹថ្្ល ឬជំងឺែរំៅបបដាប់រេទ៖

� �ផ្តល់រំនួន1gram(1000mg)ជាថានា រំលបដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ។(រែើម្ីពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ,
សូមផ្តល់ថានា ំceftriaxoneឬថានា រំផ្សងរ�ៀតផងដែរ,រមើល�ំព័រ42។)
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 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
30 ជំងឺកាមរោគ

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:STI_Medicines:Medicine_Combinations_to_Treat_Gonorrhea_and_Chlamydia
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:STI_Medicines:Medicine_Combinations_to_Treat_Gonorrhea_and_Chlamydia


សបម្ប់ជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

� �ផ្តល់រំនួន1gram(1000mg)ជាថានា រំលបមួយែូស។ផ្តល់ែូស�ី២រៅមួយសបា្ត �ត៍បោ្ប់។(រែើម្ី
ពយោបាលជំងឺរលាកអាង្តរាក,សូមផ្តល់ថានា ំceftriaxoneឬspectinomycinផងដែរ,រមើល�ំព័រ43។)

Benzathinepenicillin
Benzathinepenicillinគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកដែលម្នសកម្មភ្ពយូរដនអម្ូរpenicillinដែល្តរូវបានរ្បើ
ស្ម្ប់ពយោបាលជំងឺរាវា យនិងជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�។វា្តរូវបានផ្តល់ជាថានា ចំាក់រូលរារ់ែំុ។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើ្បសិនរបើអនាកម្នអាល់ដ�សីុរៅនឹងថានា ំដនអម្ូរpenicillin។្តរូវម្នថានា ំepinephrineជាប់ជានិរ្ច
រៅរពលដែលអនាកចាក់ថានា ំpenicillin។សរង្កតរមើល្បតិកម្មអាល់ដ�សីុនិងសហាុកអាល់ដ�សីុដែលអារនឹង
ចាប់រផ្តើមកនាងុរយៈរពល៣០ោ�ី។

ររបៀបរបបើ
អារម្នភ្ពឈចឺាប់កនាងុរពលចាក់។រូរលាយជាមួយថានា ំlidocaine1%្បសិនរបើអនាកររុះ។

សបម្ប់ជំងឺស្ាយ៖

� �្បសិនរបើម្នែំរៅឬកន្លួរលើោងកាយឬរោគសញ្ញា រផ្សងរ�ៀតដនជំងឺរាវា យរៅែំណ្ក់កាលែំបូង,សូម
ចាក់2,4លានrnitsរៅកនាងុរារ់ែំុដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ។អនាកដែលធ្្ល ប់ម្នល�្ធផលរតស្តត៍បង្ហា ញថារា្ម ន
ជំងឺរាវា យរ�ើយបោ្ប់មកការរធវាើរតស្តត៍បង្ហា ញថាម្នជំងឺរាវា យកនាងុរពលតិរជាងមួយឆានា ំរ្កាយក៏្តរូវការ
ថានា ំរនុះផងដែរ។

្បសិនរបើមនុស្សម្នា ក់�ំនងជាម្នជំងឺរាវា យជាងមួយឆានា ំរ�ើយឬម្នបញ្ហា ផ្លវូរិត្តឬបញ្ហា ែដ�រ�ៀតដែល
រកើតរ�ើងបោ្ប់ពីម្នជំងឺរាវា យជារ្រើនឆានា ំមកែូររនាុះថានា ំដតមួយែូសគឺមិន្គប់្រាន់រ�។រៅរពលការរធវាើរត
ស្តត៍បង្ហា ញថាជាជំងឺរាវា យរ�ើយ្បដ�លជាម្នោ៉ងតិរ២ឆានា ំមករ�ើយឬយូរជាងរនុះ,្តរូវចាក់2,4លាន
rnitsរៅកនាងុរារ់ែំុមួយសបា្ត �ត៍ម្តងរយៈរពល៣សបា្ត �ត៍។ជួយអនាកជំងឺឱ្យ��ួលបានការរធវាើរតស្តត៍និងការ
ពយោបាល្តឹម្តរូវពីបុគ្គលិកសុខាេិបាលដែលម្នប�ពិររាធនត៍។

Cefixim
 efiximeគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកមកពីអម្ូរcephalosporinដែល្តរូវបានរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលជំងឺឆ្លងជារ្រើន
រមួទំ្ងជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ។

្លរខំាន
 efiximeអារបណ្្ត លឲ្យឈឺ្ កពុះោកនិងឈកឺបាល។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើ្បសិនរបើអនាកអាល់ដ�សីុរៅនឹងថានា ំដនអម្ូរcephalosporin។រូរសរង្កតរមើល្បតិកម្មអាល់ដ�សីុ។
្តរូវរ្តៀមខ្លនួជារស្សរកនាងុការពយោបាល្បតិកម្មនិងសហាុកអាល់ដ��្ុសីរៅរពលអនាកចាក់ថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិក។

អនាកដែលម្នបញ្ហា រថ្លើមគួរ្បរុង្បយ័តនារៅរពលរ្បើថានា ំcefixime។
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ររបៀបរបបើ
សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹបាយ៖

� �ផ្តល់រំនួន400mgជាថានា ំរលបដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ(រែើម្ីពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ,្តរូវផ្តល់ថានា ំ
azithromycinឬថានា ំរផ្សងរ�ៀតផងដែរ,រមើល�ំព័រ42។)

Ceftriaxone
 eftriaxoneគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកដនអម្ូរcephalosporinដែល្តរូវបានចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុនិងសរដស
ដវន៉។វា្តរូវបានរ្បើស្ម្ប់ជំងឺឆ្លងជារ្រើនរមួទំ្ងជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិងជំងឺរលាកអាង្តរាក(PID)។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា ំរនុះ្បសិនរបើអនាកអាល់ដ�សីុរៅនឹងថានា ំដនអម្ូរcephalosporin។រូរសរង្កតរមើល្បតិកម្ម
អាល់ដ�សីុ។្តរូវរ្តៀមខ្លនួជារស្សរកនាងុការពយោបាល្បតិកម្មនិងសហាុកអាល់ដ��្ុសីរៅរពលអនាកចាក់ថានា ំអង់
�ីបី៊រោ�ិក។

ររបៀបរបបើ
អារម្នភ្ពឈចឺាប់កនាងុរពលចាក់។រូរលាយជាមួយថានា ំlidocaine1%្បសិនរបើអនាកររុះ។

សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹបាយរលើមនុស្សរពញ�័យ៖

� �ចាក់រំនួន250mgរៅកនាងុរារ់ែំុដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ។(រែើម្ីពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយ្តរូវផ្តល់ថានា ំ
azithromycinឬថានា ំរផ្សងរ�ៀតផងដែរ,រមើល�ំព័រ42។)

សបម្ប់ជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

� �ចាក់រំនួន250mgរៅកនាងុរារ់ែំុដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ។(រែើម្ីពយោបាលជំងឺរលាកអាង្តរាក្តរូវផ្តល់ថានា ំ
doxycyclineឬថានា ំរផ្សងរ�ៀតផងដែរ,រមើល�ំព័រ43។)

សបម្ប់ជំងឺែរំៅបបដាប់រេទ៖

� ចាក់រំនួន250mgរៅកនាងុរារ់ែំុដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ

Ciprofloxacin
 iprofloxacinគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកដនអម្ូរquinoloneដែល្តរូវបានរ្បើស្ម្ប់ជំងឺរផ្សងៗ រមួទំ្ងជំងឺ
ែំរៅ្បដាប់រេ�។

្លរខំាន
 iprofloxacinអារបណ្្ត លឲ្យររង្្អ រោកក្អតួឬឈកឺបាល។
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សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា ំរនុះ្បសិនរបើអនាកម្នដផរ្ោុះកំពុងបំរៅរដាុះកូនឬម្នអាយុរ្កាម១៦ឆានា ំ។

កំុរ្បើជាមួយផលិតផល�ឹករដាុះររា។

ររបៀបរបបើ
សូមផឹក�ឹកមួយដកវបោ្ប់ពីរ្បើថានា ំរនុះររួ។

សបម្ប់ជំងឺែរំៅបបដាប់រេទ៖

�  ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា ំរលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៣ដថ្ង។ផ្តល់រយៈរពល៧ដថ្ង្បសិនរបើរាត់
ម្នរមរោគរអែសត៍ផងដែរ។

Clindamycin
 lindamycinគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិករ្បើស្ម្ប់ជំងឺរផ្សងៗ រមួទំ្ងជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយបាក់រតរី។

្លរខំាន
ររង្្អ រក្អតួនិងោកអាររកើតម្នកនាងុអំ�ុងពីរបីសបា្ត �ត៍ែំបូងដនការរ្បើថានា ំclindamycin។្បសិនរបើអនាកម្ន
កន្ួលរលើដស្ក្តរូវឈប់រ្បើវាររួជួបបុគ្គលិកសុខាេិបាល។

សខំាន់ !

្បសិនរបើអនាកកំពុងបំរៅរដាុះកូនរ�ើយថានា ំរនុះរធវាើឲ្យកូនរបស់អនាកោក្តរូវឈប់រ្បើវា។

ការរ្បើរ្រើនជាង៣០ដថ្ងអារបណ្្ត លឲ្យម្ន្ជំាងនិងការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិនិងរ្រាុះថានា ក់រំរោុះអនាក
ដែលម្នបញ្ហា ត្មងរោមនិងរថ្លើម។ថានា ំដ្កមរ្បើកនាងុទ្វា រម្សអាររធវាើឲ្យរស្រាមអោម័យរុុះរខសាយរយៈរពល
ែល់៣ដថ្ងបោ្ប់ពីរ្បើ។

ររបៀបរបបើ 
វាម្នជាថានា ំ្រាប់ស្ម្ប់រលបនិងជាថានា ដំ្កម។

សបម្ប់ជំងឺរលាកទ្ារម្សរដាយបាក់រែរើ៖

�  ផ្តល់រំនួន300mgជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ងឬដាក់បញ្ចូលរំនួន5gដនថានា ំដ្កម2%
(រពញ១្បដាប់ស៊កបញ្ចូល)ោ៉ងរ្រៅរៅកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់រយៈរពល៧យប់

Doxycycline
Doxycyclineគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកដនអម្ូរtetracyclineដែលរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលជំងឺកាមរោគជារ្រើន
្បរេ�។វាអារ្តរូវបានរ្បើជំនួសថានា ំtetracyclineរ�ើយង្យស្សរួលរ្បើរ្ោុះវា្តរូវរលបតិរែងកនាងុមួយដថ្ង។

្លរខំាន
Doxycyclineអារបណ្្ត លឲ្យោកឬឈឺ្ កពុះ។មនុស្សខ្លុះម្នកន្លួរម្ស់បោ្ប់ពី្តរូវករ ្្ត ដថ្ងោ៉ងយូរ។

3 June 2019

33ជំងឺកាមរោគ៖ថានា ំរព�្យ



សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើ្បសិនរបើអាល់ដ�សីុនឹងថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកដនអម្ូរtetracycline។

សូមកំុរ្បើថានា ំdoxycycline្បសិនរបើម្នដផរ្ោុះរ�ើយពយោោមររៀសវាង្បសិនរបើកំពុងបំរៅរដាុះកូន។

ររបៀបរបបើ
ររៀសវាង�ឹករដាុះររាថានា ំជាតិដែកនិងថានា បំនសាបជាតិអាសីុែរយៈរពល២រម៉្ងមុនឬរ្កាយរលបថានា ំ។
សូមកំុរ្បើថានា ំភ្្ល មៗ រៅមុនរពលស្ម្ក។រ្កាកអង្គយុរៅរពលរលបថានា ំរ�ើយផឹក�ឹកឲ្យបានរ្រើនរែើម្ី
បង្្ក រការរលាកដែលបណ្្ត លមកពីការរលបថានា ំរនុះ។

សបម្បជ់ំងឺបបរមះទកឹបាយឬជំងបឺបរមះទកឹថ្្ល ៖

�  ផ្តល់រំនួន100mgជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង(វានឹងពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល បុ៉ដន្ត
ក៏ពយោបាលជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយផងដែរ,្តរូវការរ្បើថានា ំបដន្ថមមួយរ�ៀត,រមើល�ំព័រ42។)

សបម្ប់ជំងឺស្ាយែបំូងៗ៖

�  ផ្តល់រំនួន100mgជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល១៤ដថ្ង។ជាការ្បរសើរគួររ្បើថានា ំ
benzathinepenicillinស្ម្ប់ជំងឺរាវា យរ�លុុះ្តាដតរា្ម នថានា ំឬអនាកជំងឺអាល់ដ�សីុនឹងថានា ំpenicillin។

សបម្ប់ជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

�  ផ្តល់រំនួន100mgជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ង,រយៈរពល១៤ដថ្ង។(រែើម្ីជំងឺរលាកអាង្តរាក្តរូវ
ផ្តល់ថានា ំceftriaxoneឬspectinomycinផងដែរ,រមើល�ំព័រ43។)

Erythromycin
Erythromycinគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊យូ�ិកកនាងុអម្ូរmacrolideដែលរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ករោគជារ្រើនរមួ
ទំ្ងជំងឺកាមរោគមួយរំនួន។វាម្នសុវត្ថភិ្ពកនាងុការរ្បើរំរោុះសស្តីម្នដផរ្ោុះនិងអាររកបានរ្រើនកដន្លង,
បុ៉ដន្តស្ម្ប់ជំងឺកាមរោគភ្គរ្រើនវាដលងម្ន្បសិ�្ធភ្ពែូរថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកែដ�រ�ៀតរ�ើយ។

្លរខំាន
Erythromycinអារបណ្្ត លឲ្យឈឺ្កពុះឬរធវាើឲ្យររង្្អ រក្អតួនិងោក។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើ្បសិនរបើអនាកអាល់ដ�សីុនឹងថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកកនាងុអម្ូរmacrolide។

ររបៀបរបបើ
Erythromycinម្ន្បសិ�្ធភ្ពបំផុតរៅរពលដែលរលប១រម៉្ងមុនឬ២រម៉្ងរ្កាយ�ូបអាហារ។
្បសិនរបើរលបដបបរនុះរធវាើ�ុក្ខ្កពុះខា្ល ងំរពករូររលបជាមួយអាហារបន្តរិ។មិន្តរូវបំដបក្រាប់ថានា ំរ�រ្ោុះ
វា្តរូវបានរុំរស្រាបរែើម្ីការោរពី�ឹកអាសីុែ្កពុះមុននឹងវាអារចាប់រផ្តើមរធវាើការរៅកនាងុរោុះរវៀន។

សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹថ្្ល ៖

� �ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប,៤ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
34 ជំងឺកាមរោគ



សបម្ប់ជំងឺែរំៅបបដាប់រេទ៖

� �ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប,៤ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង

សបម្ប់ជំងឺស្ាយ៖

� �ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប,៤ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល១៥ដថ្ង។ជាការ្បរសើរគួររ្បើថានា ំbenzathine
penicillinស្ម្ប់ជំងឺរាវា យរ�លុុះ្តាដតមិនអាររកបានឬអនាកជំងឺអាល់ដ�សីុនឹងថានា ំpenicillin។ឬ,
របើម្ន,ថានា ំdoxycyclineនឹងម្ន្បសិ�្ធភ្ពជាងថានា ំerythromycinស្ម្ប់ជំងឺរាវា យ។

សបម្ប់ជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

� �ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា ំរលប៤ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល១៤ដថ្ង។(រែើម្ីពយោបាលជំងឺរលាកអាង្តរាក
្តរូវផ្តល់ថានា ំceftriaxoneឬspectinomycinផងដែរ,រមើល�ំព័រ43។)

Metronidazole
(etronidazoleគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិករ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ករោគរៅទ្វា រម្សដែលបណ្្ត លមកពី
ជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយបាក់រតរី(BV),ជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់,ឬជំងឺរលាកអាង្តរាក។

្លរខំាន
(etronidazoleអារបណ្្ត លឲ្យម្នរសជាតិដែករៅកនាងុម្ត់�ឹករោមពណ៌ចាស់ឈឺ្ កពុះររង្្អ រនិង
ឈកឺបាល។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា ំរនុះ្បសិនរបើអនាកម្នជំងឺខាន់រលឿង(ដេនាករលឿង)ឬបញ្ហា រផ្សងៗ រ�ៀតោក់ព័ន្ធនឹងរថ្លើម។

្តរូវឈប់រលបថានា ំ្បសិនរបើអនាកម្នអារម្មណត៍ សរាកឹៗ ។

កនាងុរពលរ្បើថានា ំmetronidazoleមិន្តរូវផឹកស្រារ�សូម្ដីត១កំបុ៉ង។វានឹងរធវាើឲ្យអនាកម្នអារម្មណត៍ ររង្្អ រ
ោ៉ងខា្ល ងំ។

ររបៀបរបបើ
វាម្នជាថានា ំស៊កកនាងុទ្វា រម្សនិងជាថានា រំលប។

សបម្ប់ជំងឺរលាកទ្ារម្សរដាយបាក់រែរើឬជំងឺបទវីកូម៉ូណាស់៖

� �ផ្តល់រំនួន2grams(2000mg)ជាថានា ំរលប,ដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ(មិនដណោំស្ម្ប់សស្តីម្នដផរ្ោុះរ�)
ឬ
ផ្តល់រំនួន400រៅ500mgជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ង,រយៈរពល៧ដថ្ង
ឬ
ស៊កមួយ្រាប់500mgរៅកនាងុទ្វា រម្សោ៉ងរ្រៅររៀងោល់យប់រយៈរពល៧យប់

សបម្ប់ជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

� �ផ្តល់រំនួន400រៅ500mgជាថានា ំរលប,៣ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល១៤ដថ្ង។(រែើម្ីពយោបាលជំងឺរលាក
អាង្តរាក្តរូវផ្តល់ថានា ំ២មុខរផ្សងរ�ៀតផងដែរ,រមើល�ំព័រ43។)

3 June 2019

35ជំងឺកាមរោគ៖ថានា ំរព�្យ



Spectinomycin
apectinomycinគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកaminocyclitolរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលជំងឺរលាកអាង្តរាកនិងជំងឺ
្បរមុះ�ឹកបាយ,បុ៉ដន្តវារា្ម ន្បសិ�្ធភ្ពរំរោុះជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយកនាងុបំពង់ករោុះរ�។វាម្ន្បរោជនត៍
ពិរសសស្ម្ប់អនាកដែលអាល់ដ�សីុនឹងពួកថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកpenicillinនិងcephalosporin។

្លរខំាន
វាអារបណ្្ត លឲ្យញ័រញាក់,ឈចឺាប់ឬរ�ើង្ក�មរៅកដន្លងចាក់,វលិមុខ,និងររង្្អ រ។

ររបៀបរបបើ
វាម្នជាថានា ំែបស្ម្ប់ចាក់រំនួន2g។

សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹបាយឬជំងឺរលាកអាងបែគ្ក(PID)៖

� �ចាក់រំនួន2g(2000mg)រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ។(រែើម្ីពយោបាលជំងឺរលាកអាង្តរាក
្តរូវផ្តល់ថានា ំdoxycyclineឬថានា ំរផ្សងរ�ៀតផងដែរ,រមើល�ំព័រ43។)

Tetracycline
 etracyclineគឺថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកកនាងុអម្ូរtetracycline,រ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ករោគជារ្រើនរមួទំ្ង
ជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ។Doxycyclineម្ន្បសិ�្ធភ្ពស្ម្ប់ការបង្ករោគែូររានា អារតដម្លទ្បជាងនិងស្សរួល
រលបជាង។

្លរខំាន
្បសិនរបើអនាកស្ថតិរ្កាមករ ្្ត ដថ្ងយូរវាអារបណ្្ត លឲ្យរ�ើងកន្លួរម្ស់។វាអារបណ្្ត លឲ្យោក
ឬឈឺ្ កពុះ។

សខំាន់ !

សូមកំុរលប្បសិនរបើអាល់ដ�សីុនឹងថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកកនាងុអម្ូរtetracyclinefamily។

សូមកំុរ្បើថានា ំtetracycline្បសិនរបើអនាកម្នដផរ្ោុះឬបំរៅរដាុះកូន។

ររបៀបរបបើ
ររៀសវាង�ឹករដាុះររាថានា ំជាតិដែកនិងថានា បំនសាបជាតិអាសីុែរៅ២រម៉្ងមុនឬរ្កាយរលបថានា ំ។

សបម្ប់ជំងឺបបរមះទកឹថ្្ល ៖

� ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប,៤ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង

3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
36 ជំងឺកាមរោគ



Tinidazole
 inidazoleគឺជាថានា ំអង់�ីបី៊រោ�ិកស្សរែៀងនឹងmetronidazoleដែររ�ើយរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ក
រោគរៅទ្វា រម្សមួយរំនួន។

្លរខំាន
 inidazoleអារបណ្្ត លឲ្យម្នរសជាតិដែករៅកនាងុម្ត់ឈឺ្ កពុះររង្្អ រឬឈកឺបាល។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា រំនុះ្បសិនរបើម្នដផ្រោុះ។

មិន្តរូវផឹកស្រារ�សូម្ដីត១កំបុ៉ងកនាងុរពលអនាកកំពុងរ្បើថានា ំtinidazoleឬរពល៣ដថ្ងបោ្ប់។វានឹងរធវាើឲ្យ
អនាកម្នអារម្មណត៍ ររង្្អ រោ៉ងខា្ល ងំ។

ររបៀបរបបើ
ផឹក�ឹកមួយដកវបោ្ប់ពីរ្បើថានា ំរនុះររួ។

សបម្ប់ជំងឺរលាកទ្ារម្សរដាយបាក់រែរើឬជំងឺបទវីកូម៉ូណាស់៖

� ��ផ្តល់រំនួន2grams(2000mg)ជាថានា ំរលប,ដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ។
ឬ
ផ្តល់រំនួន500mgជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៥ដថ្ង

រំរោុះជំងឺ្�ីកូមូ៉ណ្ស់រូរពយោបាលដែគូរមួរេ�របស់រាត់ផងដែរ,បុ៉ដន្តវាមិនចំាបារ់រ�រំរោុះ
ជំងឺរលាកទ្វា រម្សរដាយបាក់រតរី។

3 June 2019

37ជំងឺកាមរោគ៖ថានា ំរព�្យ



ថ្នា បំបឆាងំនងឹរមរោគ្្សែិ

Clotrimazole
 lotrimazoleគឺជាថានា ំ្បឆំាងនឹងរមរោគផ្សតិរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិរៅកនាងុ
ទ្វា រម្សលិង្គម្ត់និងដស្ក។

្លរខំាន
 lotrimazoleអាររធវាើឲ្យរម្ស់ដស្ក។ឈប់រ្បើវា្បសិនរបើរ�ើងកន្លួ។

ររបៀបរបបើ
វាម្នជា�្មង់ថានា ំសុលស្ម្ប់ទ្វា រម្សនិងជាថានា ំដ្កម។

សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្ ្សិែរៅទ្ារម្ស

� �របើរ្បើថានា ំដ្កម1%៖ដាក់បញ្ចូលថានា ំដ្កមរំនួន5gោ៉ងរ្រៅរៅកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់រយៈរពល
៧យប់
ឬ
របើរ្បើថានា ំដ្កម2%៖ដាក់បញ្ចូលថានា ំដ្កមរំនួន5gោ៉ងរ្រៅរៅកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់រយៈរពល
៣យប់
ឬ
របើរ្បើថានា ំសុលរូរសុលថានា ំមួយ្រាប់ោ៉ងរ្រៅរៅកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់រមួទំ្ងរពលម្នរែូវ។
រ្បើថានា ំសុល100mgរយៈរពល៧យប់,200mgរយៈរពល៣យប់,ឬ500mgរយៈរពល
១យប់បុ៉រណ្ណ ុះ។

សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្្សិែរៅលិង្គ៖

� លាបថានា ដំ្កម1%រលើដស្កដែលម្នបញ្ហា ររៀងោល់យប់រយៈរពល៧យប់។

Gentianviolet(GV,methylrosaniliniumchloride)
Gentianvioletគឺជាថានា រំម្្ង ប់រមរោគរ្បើរែើម្ី្ បឆំាងនឹងការបង្ករោគរៅទ្វា រម្សម្ត់និងដស្ក។

សខំាន ់ !

Gentianvioletរធវាើឲ្យអវាីៗ ជាប់ពណ៌រាវា យ។វារលុបពីដស្កកនាងុរយៈរពលពីរបីដថ្ងបុ៉ដន្តអារ្បឡាក់
សរម្លៀកបំោក់ជាប់រ�ូត។

ររបៀបរបបើ 
សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្ ្សិែរៅទ្ារម្ស៖

� �្ជលក់សំ�ីរា្អ តកនាងុថានា �ឹំក1%ររួដាក់កនាងុទ្វា រម្សោ៉ងរ្រៅររៀងោល់យប់រយៈរពល៣យប់។្តរូវ
្បាកែថាយកសំ�ីររញររៀងោល់្ពឹក។្បសិនរបើការបង្ករោគមិនចាប់រផ្តើមធូរស្រាលកនាងុអំ�ុងរពល
២ដថ្ងរ�រូររាកល្ងអវាីរផ្សងរ�ៀត។



3 June 2019

 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
38 ជំងឺកាមរោគ



Miconazole
(iconazoleគឺជាថានា ំ្បឆំាងនឹងរមរោគផ្សតិរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិរៅទ្វា រម្ស
លិង្គនិងដស្ក។

្លរខំាន
(iconazoleអាររធវាើឲ្យរម្ស់ដស្ក។ឈប់រ្បើវា្បសិនរបើអនាករ�ើងកន្លួ។

ររបៀបរបបើ
វាម្នជា�្មង់ថានា ំសុលទ្វា រម្សនិងថានា ំដ្កម។

សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្្សិែរៅទ្ារម្ស៖

� �របើរ្បើថានា ដំ្កម2%៖ដាក់រំនួន5gកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់រយៈរពល៧យប់
ឬ
របើរ្បើថានា ំសុល៖សុលមួយ្រាប់ោ៉ងរ្រៅរៅកនាងុទ្វា រម្សររៀងោល់យប់រមួទំ្ងរពលមករែូវ។
រ្បើថានា សុំល100mgរយៈរពល៧យប់,ឬថានា សុំល200mgរយៈរពល៣យប់។

សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្ ្សិែរៅលិង្គ៖

� �លាបថានា ំដ្កម2%រលើដស្កលិង្គ្តង់កដន្លងរងការប៉ុះោល់,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧រៅ១៤ដថ្ង។

Nystatin
oystatinគឺជាថានា ំ្បឆំាងរមរោគផ្សតិរ្បើស្ម្ប់ពយោបាលការបង្ករោគរដាយរមរោគផ្សតិរៅទ្វា រម្សលិង្គ
ម្ត់និងដស្ក។

្លរខំាន
oystatinអាររធវាើឲ្យរម្ស់ដស្ក។ឈប់រ្បើវា្បសិនរបើអនាករ�ើងកន្លួ។

ររបៀបរបបើ
វាម្នជា�្មង់ថានា ំសុលទ្វា រម្សនិងថានា ដំ្កម

សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្ ្សិែរៅទ្ារម្ស៖

� �របើរ្បើថានា ដំ្កម៖ដាក់ថានា ំដ្កមរៅកនាងុទ្វា រម្សមួយដថ្ងពីរែងរយៈរពល១០រៅ១៤ដថ្ង
ឬ
របើរ្បើថានា សុំល៖រផ្សើមវាជាមុនររួសុលថានា ំ100,000Irរៅកនាងុទ្វា រម្សោ៉ងរ្រៅររៀងោល់យប់
រយៈរពល១៤យប់រមួទំ្ងរពលម្នរែូវ។

សបម្ប់ការបងការោគរដាយរមរោគ្្សិែរៅលិង្គ៖

� �លាបថានា ំដ្កមរលើដស្កលិង្គដែលរងការប៉ុះោល់,២ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧រៅ១៤ដថ្ង។
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ថ្នា បំបឆាងំនឹងរមរោគ

Acyclovir
icyclovirគឺជាថានា ំរ្បើស្ម្ប់្បឆំាងនឹងរមរោគដនជំងឺពងដបករៅ្បដាប់រេ�។icyclovirមិនពយោបាលជំងឺ
ពងដបករៅ្បដាប់រេ�ឲ្យជាសុះរស្ើយរ�បុ៉ដន្តវារធវាើឲ្យែំរៅមិនសូវឈចឺាប់និងមិនឲ្យោលដាល។

្លរខំាន
icyclovirជួនកាលអាររធវាើឲ្យឈកឺបាលវលិមុខររង្្អ រនិងក្អតួ។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា ំរនុះ្បសិនរបើអនាកម្នបញ្ហា ត្មងរោម។

ររបៀបរបបើ 
រូរចាប់រផ្តើមរ្បើថានា ំacyclovirឲ្យបានឆាប់រៅរពលរោគសញ្ញា ចាប់រផ្តើមររញ។

សបម្ប់ការឆ្លងជំងឺពងតបករលើបបដាប់រេទរលើកែបំូង៖

� �ផ្តល់រំនួន200mgជាថានា រំលប,៥ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង
ឬ
ផ្តល់រំនួន400mgជាថានា រំលប,៣ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៧ដថ្ង

បបសិនរបើអនាកធ្្ល ប់ម្នជំងពឺងតបករៅបបដាប់រេទពវីមុនមក៖

� �ផ្តល់រំនួន200mgជាថានា រំលប,៥ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៥ដថ្ង
ឬ
ផ្តល់រំនួន400mgជាថានា រំលប,៣ែងកនាងុមួយដថ្ងរយៈរពល៥ដថ្ង

្បសិនរបើអនាកម្នររញរោគសញ្ញា ៦ែងឬរ្រើនជាងរនុះកនាងុមួយឆានា ំរូរជដជកជាមួយបុគ្គលិកសុខាេិបាលថា
រតើការរ្បើថានា ំacyclovirរយៈរពលយូរម្ន្បរោជនត៍ដែរឬរ�។

ថ្នា ំសបម្ប់ជងំសឺរិម្ន់

Podofilox
Podofiloxម្នជា�្មង់ថានា �ឹំកស្ម្ប់ពយោបាលសិរម្ន់រៅជំុវញិ្បដាប់រេ�និង�្មង់ជាចា�ួយស្ម្ប់
ពយោបាលសិរម្ន់រៅជំុវញិរន្ធគូថឬ្បដាប់រេ�។កំុ្រ�ំវាជាមួយនឹងថានា ំpodophyllinដែលរ្បើស្ម្ប់
ពយោបាលជំងឺសិរម្ន់ដែរបុ៉ដន្តម្នរ្រាុះថានា ក់ជាង្បសិនរបើរ្បើមិន្តឹម្តរូវ។Podofiloxម្នសុវត្ថភិ្ពជាង។

បុគ្គលិកសុខាេិបាលអារលាបវាជារលើកែំបូងរៅកនាងុគ្លនិីករែើម្ីបង្ហា ញពីររបៀបរ្បើវា។អនាកជំងឺ្បដ�លជា
្តរូវការជំនួយកនាងុការរ្បើ្បាស់ថានា ំpodofilox្បសិនរបើសិរម្ន់ពិបាកនឹងរមើលរ�ើញឬដែលាបមិនែល់។
លាបថានា ំ�ឹករដាយរ្បើែំុសំ�ីឬលាបចា�ួយរដាយរ្បើ្ម្មដែ។លាងសម្្អ តដែបោ្ប់ពីរ្បើ្ បាស់។រង់ចំា
ឲ្យថានា ំស្ងតួមុននឹងរស្លៀកោក់វញិ។
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 �ីណ្រា្ម នរវជ្ជបណ្ឌិ តថ្មី៖ជំពូករផ្តើមមុន
40 ជំងឺកាមរោគ



្លរខំាន
Podofiloxអាររធវាើឲ្យរម្ស់ដស្ករធវាើឲ្យដស្ករស្តើងរ្បុះនិង�ូរឈាម។

សខំាន់ !

សូមកំុរ្បើថានា ំរនុះ្បសិនរបើអនាកម្នដផរ្ោុះឬបំរៅរដាុះកូន។

្បសិនរបើរម្ស់ដស្កខា្ល ងំរូរកំុរ្បើវារ�ៀត។

ររបៀបរបបើ
សបម្បជ់ំងឺសិរម្ន់៖

� �រ្បើថានា �ឹំកឬថានា ំចា�ួយលាបសិរម្ន់ពីរែងកនាងុមួយដថ្ង(រពល្ពឹកនិងរពលលា្ង រ)រយៈរពល៣ដថ្ង។
បោ្ប់មកឈប់រ្បើរំនួន៤ដថ្ង។បន្តការពយោបាល៣ដថ្ងនិងបញ្ឈប់៤ដថ្ង,រធវាើដបបរនុះរ�ូតែល់៤សបា្ត �ត៍
សរបុ។ឈប់រ្បើថានា ំរៅរពលសិរម្ន់បាត់រៅ។្បសិនរបើសិរម្ន់រៅដតម្នបោ្ប់ពី៤សបា្ត �ត៍រូរកំុ
បន្តរ្បើថានា ំpodofilixតរៅរ�ៀត។ជួបបុគ្គលិកសុខាេិបាលរែើម្ីរកការពយោបាលរផ្សងរ�ៀត។

Trichloroaceticacidនងិbichloroaceticacid
 richloroaceticacidឬbichloroaceticacidគឺជាជាតិអាសីុែដែលលាបពីរលើសិរម្ន់រែើម្ឲី្យវារញួ។
បុគ្គលិកសុខាេិបាលដែលម្នប�ពិររាធនត៍អារលាបវាបានរដាយមិនឲ្យរលាកធ្ងន់ធ្ងរ។

្លរខំាន
 richloroaceticacidនិងbichloraceticacidរធវាើឲ្យដស្កធម្មតាឈចឺាប់ឬខូររៅរពលប៉ុះនឹងដស្ក។

សខំាន់ !

រូររ្បើរដាយ្បរុង្បយ័តនា។វានឹងរលាករ�ើយអាររធវាើឲ្យម្នរានា ម។

ររបៀបរបបើ
វាម្នជា�្មង់ថានា �ឹំកកនាងុកម្្ល ងំ10%រៅ35%។

សបម្ប់ជំងឺសិរម្ន់៖

� �ជាែំបូងរូរការោរតំបន់ជំុវញិសិរម្ន់រដាយរ្បើចា�ួយរ្បង។បោ្ប់មករ្បើែំុសំ�ីឬ្កណ្ត់រា្អ ត
បត់ឲ្យម្នរុងស្សរួររែើម្ីលាបtrichloroaceticacidឬbichloroaceticacidដតបន្តរិរៅរលើសិរម្ន់
ម្តងបន្តរិៗ រ�ូតទ្ល់ដតវាដ្បពណ៌ជាស។លាបកនាងុមួយសបា្ត �ត៍ម្តងរយៈរពល១រៅ៣សបា្ត �ត៍តាម
ការចំាបារ់។

វានឹងរធវាើឲ្យឈចឺាប់្បម្ណ១៥រៅ៣០ោ�ី។្បសិនរបើវាប៉ុះនឹងដស្កធម្មតា្តរូវលាងវាភ្្ល មជាមួយ�ឹក
និងរាបូ៊។

្បសិនរបើការពយោបាលម្ន្បសិ�្ធភ្ពរោុះនឹងម្នែំរៅរលររ�ើង្តង់កដន្លងដែលធ្្ល ប់ម្នសិរម្ន់។
បញ្ឈប់ការពយោបាល។របើម្នការរលាករ្រើនរពក្តរូវរង់ចំាយូរបន្តរិមុននឹងបន្តការពយោបាលបោ្ប់។ែំរៅ
គួរសុះកនាងុអំ�ុង១ឬ២សបា្ត �ត៍។រកសាភ្ពរា្អ តនិងស្ងតួែល់ែំរៅនិងសរង្កតរករមើលការបង្ករោគ។
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ការរមួ្្សថំ្នា ំរែើមបវីពយាបាលជងំឺបបរមះទកឹបាយនងិជងំឺ
បបរមះទកឹថ្្ល
ជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិងជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល ជាជំងឺកាមរោគ២មុខដែលជាញឹកញាប់រកើតរ�ើងកនាងុរពលដតមួយ
។្តរូវពយោបាលរដាយថានា ំ២រផ្សងរានា ។សូមរ្ជើសររ ើសថានា ំ១មុខពីដផនាកខាងរ្កាម។ស្ម្ប់ដផនាកនីមួយៗ 
ជរ្មើសែ៏ល្អបំផុត្តរូវបានសររសរមុនរគតាមលំដាប់លំរដាយដនជរ្មើសល្អបោ្ប់។ឧទ្�រណត៍ ការរមួផ្សំ
ែ៏ល្អបំផុតគឺថានា ំceftriaxoneនិងazithromycin។

មយ៉ោងរ�ៀត្តរូវពយោបាលដែគូរបស់អនាកជំងឺរដាយថានា ំែូររានា ។

ថ្នា រំពទ្យ។របបើថ្នា ំមួយមុខ។ ្តេលច់ំនួន ររបៀបរបបើ

ceftriaxone 250mg ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតមួយែង
បុ៉រណ្ណ ុះ

ឬcefixime 400mg ជាថានា រំលប,ដតមួយែងបុ៉រណ្ណ ុះ

ឬspectinomycin 2grams
(2000mg)

ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតមួយែង
បុ៉រណ្ណ ុះ

និង

azithromycin 1gram
(1000mg)

ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតមួយែង
បុ៉រណ្ណ ុះជាថានា រំលបដតមួយែង
បុ៉រណ្ណ ុះ

ឬdoxycycline
(សូមកំុរ្បើថានា ំdoxycycline្បសិនរបើ
អនាកម្នដផរ្ោុះនិងររៀសវាងរ្បើវា
្បសិនរបើអនាកបំរៅរដាុះកូន)

100mg ជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល៧ដថ្ង

ឬerythromycin 500mg ជាថានា រំលប,៤ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល៧ដថ្ង

ឬtetracycline
(សូមកំុរ្បើថានា ំtetracyclineរបើអនាកម្ន
ដផរ្ោុះឬបំរៅរដាុះកូន)

500mg ជាថានា រំលប,៤ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល៧ដថ្ង

ឬamoxicillin
(អាររ្បើថានា ំamoxicillinរបើអនាកម្ន
ដផរ្ោុះរ�ើយរា្ម នថានា ំazithromycin
និងerythromycin)

500mg ជាថានា រំលប,៣ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល៧ដថ្ង
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ការរមួ្្សថំ្នា ំរែើមបវីពយាបាលជងំឺអាងបែគ្ក
ជំងឺរនុះជា�ូរៅបង្ករដាយរមរោគរមួផ្សំមួយរំនួនែូររនាុះ្តរូវការថានា ំោ៉ងតិរ២មុខនិងជួនកាល៣មុខ
រែើម្ីពយោបាលឲ្យជាសុះរស្ើយ។សូមរ្ជើសររ ើសថានា ំ១មុខពីដផនាកទំ្ង២ខាងរ្កាម។របើម្នសូមផ្តល់ថានា ំ
metronidazoleផងដែរ។ស្ម្ប់ដផនាកនីមួយៗ ជរ្មើសែ៏ល្អបំផុត្តរូវបានសររសរមុនរគតាមលំដាប់
លំរដាយដនជរ្មើសល្អបោ្ប់។ឧទ្�រណត៍ ការរមួផ្សំែ៏ល្អបំផុតគឺថានា ំceftriaxoneនិងdoxycycline។
បោ្ប់ពី៤៨រម៉្ង្បសិនរបើថានា ំមិនរធវាើឲ្យធូរស្រាលរ�ឬរោគសញ្ញា ម្នធ្ងន់ធ្ងរ(រមើល�ំព័រ11),រូររកជំនួយពី
្គរូរព�្យ។

មយ៉ោងរ�ៀត្តរូវពយោបាលដែគូរបស់អនាកជំងឺរំរោុះជំងឺ្បរមុះ�ឹកបាយនិងជំងឺ្បរមុះ�ឹកថា្ល (រមើល�ំព័រ42)។

ថ្នា រំពទ្យ។របបើថ្នា ំមួយមុខ។ ្តេលច់ំនួន ររបៀបរបបើ 

ceftriaxone 250mg ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតមួយែង
បុ៉រណ្ណ ុះ

ឬspectinomycin 2grams
(2000mg)

ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតមួយែង
បុ៉រណ្ណ ុះ

និង

ថ្នា រំពទ្យ។របបើថ្នា ំមួយមុខ។ ្តេលច់ំនួន ររបៀបរបបើ

doxycycline
(សូមកំុរ្បើថានា ំdoxycyclineរបើអនាកម្ន
ដផរ្ោុះរ�ើយររៀសវាងវារបើអនាកកំពុង
បំរៅរដាុះកូន)

100mg ជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល១៤ដថ្ង

ឬazithromycin
(រលបថានា ំazithromycinជាមួយអាហារ,
ម្នសុវត្ថភិ្ពកនាងុរពលម្នដផរ្ោុះ)

1gram
(1000mg)

ជាថានា រំលបដតមួយែូស,និងែូស�ី២
រៅ១សបា្ត �ត៍បោ្ប់

ឬerythromycin
(ម្នសុវត្ថភិ្ពកនាងុរពលម្នដផរ្ោុះ)

500mg ជាថានា រំលប៤ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល១៤ដថ្ង

ឬamoxicillin

(អាររ្បើថានា ំamoxicillinរបើអនាកម្ន
ដផរ្ោុះរ�ើយរា្ម នថានា ំazithromycinនិង
erythromycin)

500mg ជាថានា រំលប៣ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល១៤ដថ្ង

និង

ថ្នា រំពទ្យសបម្ប់ជំងរឺ្្សងរទៀែ(របបើវារបើម្ន) ្តេលច់ំនួន ររបៀបរបបើ

metronidazole 400រៅ500mg ជាថានា រំលប,៣ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល១៤ដថ្ង

សំខាន់!សូមកំុផឹកស្រាកនាងុអំ�ុងរពលរលបថានា ំmetronidazole។.
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ការរមួ្្សំថ្នា ំរែើមបវីពយាបាលទាងំជងំស្ឺាយនងិជងំឺែរំៅ
បបដាប់រេទ
រពលខ្លុះរយើងមិនអារដរកដារ់រវាងជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�និងជំងឺរាវា យរ�។្បសិនរបើអនាកមិនរបាស់ថារាត់
ម្នជំងឺណ្មួយឬម្នទំ្ងពីរល្អបំផុតគឺពយោបាលទំ្ងពីរកនាងុរពលដតមួយ។រ្ជើសររ ើសថានា ំ១មុខពី្បអប់
នីមួយៗ ។ស្ម្ប់ដផនាកនីមួយៗ ជរ្មើសែ៏ល្អបំផុត្តរូវបានសររសរមុនរគតាមលំដាប់លំរដាយដនជរ្មើស
ល្អបោ្ប់។ឧទ្�រណត៍ ការរមួផ្សំែ៏ល្អបំផុតគឺថានា ំbenzathinepenicillinនិងថានា ំazithromycin។្បសិនរបើ
អនាករ្បើថានា ំerythromycinរែើម្ីពយោបាលជំងឺរាវា យ,សូមកំុរ្បើថានា ំazithromycinឬថានា ំerythromycinស្ម្ប់
ពយោបាលជំងឺែំរៅ្បដាប់រេ�។

ថ្នា ំសបម្ប់ពយាបាលជំងឺស្ាយ។របបើថ្នា ំមួយមុខ។ ្តេលច់ំនួន ររបៀបរបបើ

benzathinepenicillin(អាររ្បើ្បសិន
របើម្នដផ្រោុះ)

2.4millionrnits ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតម្តងបុ៉រណ្ណ ុះ

ឬdoxycycline
(សូមកំុរ្បើថានា ំdoxycyclineរបើអនាកម្ន
ដផរ្ោុះនិងររៀសវាងរ្បើរបើអនាកបំរៅ
រដាុះកូន)

100mg ជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល១៤ដថ្ង

ឬerythromycin
(រ្បើថានា ំរនុះលុុះ្តាដតអនាកម្នដផ្រោុះ
ឬបំរៅរដាុះកូនរ�ើយអាល់ដ�សីុនឹង
ថានា ំpenicillinបុ៉រណ្ណ ុះ។វានឹងពយោបាល
ជំងឺរាវា យរំរោុះម្្ត យបុ៉ដន្តបោ្ប់ពីរកើត
ទ្រកនឹង្តរូវការការពយោបាលបដន្ថម)

500mg ជាថានា រំលប៤ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល១៥ដថ្ង

និង

ថ្នា ំសបម្ប់ពយាបាលជំងឺែរំៅបបដាប់រេទ។
របបើថ្នា ំ១មុខ។

្តេលច់ំនួន ររបៀបរបបើ

azithromycin 1gram(1000
mg)

ជាថានា រំលប,ដតម្តងបុ៉រណ្ណ ុះ

ឬceftriaxone 250mg ចាក់រៅកនាងុរារ់ែំុ,ដតម្តងបុ៉រណ្ណ ុះ

ឬciprofloxacin
(សូមកំុរ្បើរបើម្នដផរ្ោុះឬបំរៅរដាុះ
កូនឬអាយុរ្កាម១៦ឆានា ំ)

500mg ជាថានា រំលប,២ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល៣ដថ្ង

ឬerythromycin 500mg ជាថានា រំលប៤ែងកនាងុមួយដថ្ង
រយៈរពល៧ដថ្ង
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