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សម្រាប់រាតាបតិាទស្សនៈយ�ើងខ្ញ ុំ៖ ពលរដ្ឋសុខភាពល្អ ក្នុងសហគមន៍ដដលមានសុខភាពល្អ

ការពនិតិ្យជម្ងឺរយបង
តម្មរូវការទាមទារដែលបានយ វ្ ើបច្ញប្បន្នភាព
សម្រាប់ចុំនួនពលរែ្ឋម្្របអ់ា�ចូុលយរ ៀនសាលា

យតើជម្ងឺរយបង (TB) ជាអវ វី?
 �ជម្ងឺរបេង TB គងឺជាការឆ្លងបោគ�តាមធម្មតាឆ្លងបៅសួត�ដដលេណ្តា លមកពបីាកប់តរ�ី(bacteria)។�ជម្ងឺរបេង TB ឆ្លងោ
លដាលពមីនសុ្សបៅមនសុ្សតាមខ្យល។់

ជុំយនឿទូយៅស្វីពវីជម្ងឺរយបង TB:
 ជុំយនឿ (Myth): �តតរូវបានឆ្លងជាមួយ TB មាននយ័ថាបោកអ្នកមានតេបេទជម្ងឺសកម្មមួយ។  
  យេតុការណព៍តិ (Fact): ការឆ្លងបោគមនិចាបំាចថ់ា�បោកអ្នកមានបមបោគបោះបទ។�បហើយមនិដមនមនសុ្សមា្ន ក់ៗ ដដ
លបានឆ្លងបោគបាកប់តរ ីTB bacteria គងឺឈងឺបោះបទ៖

 ជុំយនឿ (Myth): ការបធវ ើបតសតា ិ៍�ដូចគ្្ន បៅនងឹការពនិតិ្យជម្ងឺរបេង TB ។  
   យេតុការណព៍តិ (Fact): ការបធវ ើបតសតា ិ៍�មនិដូចគ្្ន បៅនងឹការពនិតិ្យជម្ងឺរបេង TB។�ការពនិតិ្យជម្ងឺរបេង TB ជា
ការវាយតមម្លហានេិយ័ឬបតគ្ះថា្ន ក�់(សណួំរជាេនតាេោទា េ់)�តតរូវបានអនវុតតាបដាយបពទ្យពនិតិ្យអ្នកជម្ងឺផ្ទា ល់។�តេ
សនិបេើេគុ្គលមា្ន ក់តតរូវបានបគចាតទ់កុថាមានបតគ្ះថា្ន កខ់្ពសប់ោះ�េោទា េ់មកការបធវ ើបតសតា ិ៍ TB តតរូវបានអនវុតតា។�
ផ្នុយបៅវញិ�ការបធវ ើបតសតា ិ៍�TB រមួមានការបធវ ើបតសតា ិ៍ដសបែក (TST) ឬការបធវ ើបតសតា ិ៍ឈាម (QFT ឬ T-Spot)។�តេសិនបេើ
ការបធវ ើបតសតា ិ៍ទាងំបនះេង្ហា ញបហតថុាមានជម្ងឺ�េោទា េ់មកការបសកេនអិុចបរ�x-ray�បដើមតទរូងតតរូវបានអនវុតតា។

យតើបច្ញប ្បន្នរានការដណនាុំអវ វីខ្លះ អុំពវីជម្ងឺរយបងយៅសាលាយរ ៀន? 
  េច្នុេបែន្ន �តកសួងសុខាេិបាលសាធារណៈ (DPH) បៅបខានធរីដ្ឋអានប់ដ្យបលស (LAC) តតមរូវឱ្យកុមារទាងំអស់
ដដលចូលមបតតាយ្យសាោ�ឬចូលបរៀនសាោរដ្ឋកាលីហវ រ័ោ California ដំេូង�តតរូវបធវ ើបតសតា ិ៍ការឆ្លងបោគ TB បហើយ
េញ្រូនលទ្ធផលោោមនុចាេប់ផតាើមចូលបរៀនសាោ។�តេសនិបេើការបធវ ើបតសតា ិ៍ដសបែកេង្ហា ញបហតថុាមានជម្ងឺបោះ�
សិស្សបនះតតរូវដតបសកេនអុចិបរ x-ray បដើមតទរូង។

ទពំរ័ 1 មន 3

 ការឆ្ងយោ្រ TB ជម្ងឺ TB ដែលសកម្ម

ការឆ្លងបោគ TB តាម្មតាមានអារមមណឈ៍ងឺ�

មនិមានអារមមណឈ៍ងឺ  មានបោគសញ្ញា : 
  •	ក្អកបតចើនអសរ់យៈបពលេសីបាតា ហ�៍ឬបចើតនជាង� 
	 	 •	ឈងឺចុចចាេប់ដើមតទរូង
	 	 •	ក្អកបចញឈាម
	 	 •	ភាពទនប់ខសោយ
	 	 •	អារម្មណប៍នឿយហតខ់ា្ល ងំ
	 	 •	តសកទម្ន់

មនិអាចោលដាលបាក់យតរជីម្ងឺរយបង អាចោលដាលបាក់យតរជីម្ងឺរយបង TB bacteria  
TB bacteria យៅអ្នកែទទ យៅអ្នកែទទ

តាមធម្មតាការបធវ ើបតសតា ិ៍ដសបែកឬឈាមឲ្យបហតុថាមានជម្ងឺ� តាមធម្មតាការបធវ ើបតសតា ិ៍ដសបែកឬឈាមឲ្យ 
� បហតុថាមានជម្ងឺ

មានបសកេនអុិចបរ x-ray បដើមតទរូងធម្មតា អាចមានបសកេនអុិចបរ x-ray បដើមតទរូងខសុពធីម្មតា� 
� បហើយតតរូវការបធវ ើបតសតា ិ៍ដែមបទៀត

តតរូវការពយាបាលការឆ្លងបោគ TB បដើមបែកីារពារពកីារ  តតរូវការពយាបាលជម្ងឺ�TB ដដលសកម្ម
បកើនប�ើងជម្ងឺ�TB ដដលសកម្មបតកាយមកបទៀត 
ក្នុងជវីតិរស់បៅ 
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ការពនិតិ្យជម្ងឺរយបង
តម្មរូវការទាមទារដែលបានយ វ្ ើបច្ញប្បន្នភាពសម្រាបច់ុំនួនពលរែ្ឋម្្រ
បអ់ា�ចូុលយរ ៀនសាលា

ជុំយនឿទូយៅស្វីពវីការដណនាុំអុំពវីជម្ងឺរយបងយៅសាលាយរ ៀន TB
  ជុំយនឿ (Myth): ការដណោបំៅសាោបរៀនតតរូវបានបតេើតបាសប់ដើមបែរីកឱ្យប�ើញនងិពយាបាលកុមារៗដដលមានជម្ងឺរ
បេង TB សកម្ម។�

   យេតុការណព៍តិ (Fact): ការដណោបំានតតរូវបរៀេចបំ�ើងបដើមបែកីណំត�់នងិតាមដានកតមតិឆ្លងបោគរបេង�TB មិ
នដមនរកឱ្យប�ើញនងិពយាបាលករណជីម្ងឺរបេង TB សកម្មប�ើយ។�កម្ម វធិពីនិតិ្យរបេង (TBCP) បៅ LAC DPH េ្
បរតីបាសក់ារតាមដានអពំកីារជាេទ់ាកទ់ងបដើមបែរីកឱ្យប�ើញករណជីម្ងឺរបេង TB សកម្មតគេអ់ាយទុាងំអស។់

  ជុំយនឿ (Myth): គ្្ម នការដណោបំៅសាោបរៀន�នងឹមនិមានការតតរួតពនិតិ្យករណជីម្ងឺរបេង TB 
បៅតាមកដន្លងប�ើយ។

  យេតុការណព៍តិ (Fact): TBCP នងឹេនតាតាមដានករណជីម្ងឺរបេង TB បៅក្នុងខ្ រួនកុមារៗ�
បដើមបែីធាោថាកតមតិជម្ងឺរបេង TB េនតាែយចះុ។   

  ជុំយនឿ (Myth): ការដណោបំៅសាោបរៀនបធវ ើឱ្យចបាសថ់ាកុមារៗដដលមានជម្ងឺរបេង TB សកម្ម�តតរូវបានពយាបាល។�
  យេតុការណព៍តិ (Fact): ការតាមដានមនិដមនជាការអនវុតតានប៍ដើមបែីធាោថាកុមារៗដដលបធវ ើបតសតា ិ៍េង្ហា ញបហតុ
ថាមានជម្ងឺ�សតមាេក់ារពយាបាលជម្ងឺឆ្លងរបេង TB បពញបលញប�ើយ។�េស្នុតាងេង្ហា ញថាមានកុមារជាបតចើនដដ
លចាេប់ផតាើមពយាបាល�មនិបានពយាបាលបពញបលញប�ើយ។ 

  ជុំយនឿ (Myth): តេសិនបេើការដណោមំនិអនវុតតាន�៍នងឹមានការបកើនប�ើងករណជីម្ងឺរបេង TB ក្នុងខ្ រួនកុមារៗ�
បៅបខានធរីដ្ឋ�រូ សអានប់ដ្យបលស LA County។

   យេតុការណព៍តិ (Fact): បៅបខានធរីដ្ឋកាលីហវ រ័ោបផ្សងបទៀត�គ្្ម នការដណោបំៅសាោបរៀនអពំជីម្ងឺរបេង 
TB ដូចជាសាន�់ឌបីយបហា្គ  San Diego នងិរបីវមីស Riverside បានេនតាឱ្យប�ើញករណ�ីតិចជាងមនជម្ងឺរបេង TB 
ក្នុងខ្ រួនកុមារៗ។ 

យតើអវ វីខ្លះ ជាែុំយោលះម្សា�ថ្មវៗី ដែលបានយម្រោងទកុ?
	 •		េញ្ចេក់ារដណោអំពំជីម្ងឺរបេង TB បៅសាោេច្នុេបែន្ន។�ឱ្យកុមារៗបានពនិតិ្យបមើលជម្ងឺរបេង TB ក�ំនុ ងបពល

បៅថា្ន កទ់មួីយរេសពួ់កបគ។�

	 •	កូនរេសប់ោកអ្នកនងឹតតរូវពនិតិ្យបមើលជម្ងឺទាងំអស�់បៅបពលបៅជួេបវជ្េណ្តិមួយបលើក។�

		 •		បវជ្េណ្តិនងឹពនិតិ្យបមើលសសិ្សោោ�បហើយតគ្ន់ដតបធវ ើបតសតា ិ៍ពួកបគសតមាេជ់ម្ងឺរបេង TB តេសិនបេើពួកបគ 
បមើលប�ើញថាហានេិយ័ឬបតគ្ះថា្ន កប់កើនប�ើង។

		 •		កូនរេស់បោកអ្នកនងឹតតរូវេញ្រូនបៅភា្ន កង់្របវជ្សាសសតា �ជាទកីដន្លងដដលកុមារអាចទទួលបានការដែទាយំ៉ា ងបព
ញបលញ។�

យេតអុវ វីម្តរូវផ្្ស់ប្ រូរវា?
		 •		ជនួំសបដាយការមកជួេបវជ្េណ្តិបតចើនបលើក�េច្នុេបែន្នការពនិតិ្យបមើលជម្ងឺរបេង TB ជាដផ្នកមួយមនការពិនិត្យ

បលើខ្ រួនតបាណសតមាេស់សិ្សបរៀនថា្ន កទ់មួីយ។�

		 •		ការពារកុមារៗដដលមនិបានឆ្លងជម្ងឺរបេង TB ពកីារទទួលឱសែដដលអាចេងកេបតគ្ះថា្ន កដ់ល់បែ្លើម។

	 •	អ្នកជោំញោោនយិយថា�ដបំណើរការបនះគងឺជាវធិសីាសសតាដល៏្អ េផំតុ។

		 •		បផ្តា តបលើវធិសីាសសតាដល៏្អ េផំតុ�បដើមបែឱី ្យប�ើញករណជីម្ងឺរបេង TB សកម្ម�នងិកាត់េន្ថយកតមតិជម្ងឺរបេង TB សកម្ម។�

	 •	ធាោថាកុមារៗមានបវជ្េណ្តិតេចំាតគរួសារសតមាេត់តមរូវការបវជ្សាសសតា ពួកបគទាងំអស់គ្្ន ។ 
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សម្រាប់រាតាបតិាទស្សនៈយ�ើងខ្ញ ុំ៖ ពលរដ្ឋសុខភាពល្អ ក្នុងសហគមន៍ដដលមានសុខភាពល្អ
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យតើកុរារៗោមួ� រានហានភិ�័ឬយម្រោលះថ្្ន ក់ពវីឆ្ងជម្ងឺរយបង TB កម្មតិខ្ពស់ជាងយ្រ?
		 •		កុមារៗដដលបានបកើតបៅបតរៅសហរដ្ឋ�នងិបៅក្នុងតំេនោ់ោមនពេិពបោកដដលមានអតតាជម្ងឺរបេង TB 

ខ្ពស់�(ជាទូបៅតេបទសទាអំស់�បតរៅពសីហរដ្ឋ U.S., កាណ្ដា Canada, អូសសាតា លី�Australia, ញរូបហ្សប�ន New 
Zealand, នងិ�តេបទសោោមនអុងឺរ៉ុេខាងលចិ Western Europe)។

	 •	កុមារៗដដលបានេ៉ាះពាល់ជាមួយមនសុ្ស�ដដលមានចបាស�់ឬ�សង្័សយថាមានជម្ងឺរបេង TB។ 

		 •		កុមារៗដដលបានបធវ ើដបំណើរបៅតេបទសមួយដដលមានកតមតិជម្ងឺរបេង TB ខ្ពស់�
អស់រយៈបពលបតចើនជាងមួយសបាតា ហ៍។�

	 •	កុមារៗដដលទទួលទានទកឹបដាះបគ្បៅ�ឬញាឈំសីដដលមនិបានកបំៅរម្ាេប់មបោគ។�

យតើការផ្្ស់ប្ រូរចុំយោលះការដណនាុំអុំពវីសាលាយនលះ នងឹដាក់កុំណត់កូនខ្ញ ុំនូវហានភិ�័ែ៏្ ុំមួ�ឬយទ? 
  បទ។�ហានេិយ័កូនបោកអ្នកនងឹមនិផ្្ល ស់េ្ រូរបទ។�បោកអ្នកនងឹអាចឱ្យកូនបានពនិតិ្យជម្ងឺបៅក�ំនុ ងបពលជួេ
ពនិតិ្យបវជ្សាសសតា �ដូចគ្្ន បៅនងឹការពនិតិ្យោងកាយ។

យតើខ្ញ ុំអាចរកការពនិតិ្យោងកា�កូនថ្្ន កទ់វីមួ�របសខ្់ញ ុំយៅទវីោ? 
		 •	�ការពនិតិ្យោងកាយតតរូវបានអនវុតតាតាមរយៈតេេពដែទាបំវជ្

ជសាសសតា តគរួសារធម្មតា�ដដលរមួមានបវជ្េណ្តិផ្ទា លខ្់ រួន�គ្លនីកិសហគមន�៍គ្លនីកិតកសួងសខុាេិបាល�
ដផនការសុខភាពេងត់បាកជ់ាមនុ�អគ្រកងទព័�សាោថា្ន ក់តស នុកមួយចនួំន�នងិតេេពបផ្សងៗបទៀត។ 

		 •		ឯកសារភ្ាេជូ់នមានោយជបំរសីសតមាេប់ោកអ្នកបដើមបែចីះុបឈា្ម ះកូនបោកអ្នកបដាយឥតគតិមែ្ល�
ឬដផនការសុខភាពដដលមានតមម្លទាេ។

យតើវារានផលបល៉ះោលែ់ល់មយត្�្យសាលា អ្នកស្ម ័ម្្រចត្ិយ វ្ ើការសាលា ឬប្ិ្ុរលកិសាលាឬយទ? 
  បទ។�ការផ្្ល ស់េ្ រូរបនះ�មានផលេ៉ាះពាល់ដតចបំពាះសសិ្សថា្ន ក�់K-12 េ៉ាបុណ្ណ ះ។�

យតើរានបញ្ហា អវ វីឬយទ យបើសុំណួរទាុំងអសរ់បសខ្់ញ ុំមនិបានយឆ្ើ�យលើម្កដាសយនលះ?
 �សតមាេព់ត័៌មានេដន្ថម�សូមបមើលបគហទពំរ័កម្ម វធិពីនិតិ្យជម្ងឺរបេង�Tuberculosis Control Program៖     

http://publichealth.lacounty.gov/tb/
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ការពនិតិ្យជម្ងឺរយបង
តម្មរូវការទាមទារដែលបានយ វ្ ើបច្ញប្បន្នភាពសម្រាបច់ុំនួនពលរ
ែ្ឋម្្របអ់ា�ចូុលយរ ៀនសាលា

សម្រាប់រាតាបតិាទស្សនៈយ�ើងខ្ញ ុំ៖ ពលរដ្ឋសុខភាពល្អ ក្នុងសហគមន៍ដដលមានសុខភាពល្អ


