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ការពិនត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង
តម្រូវការទាមទារដែលបានធ្វ ប
ើ ច្ចុប ្បន្ន ភាព
សម្រាប់ចន
ំ ួនពលរដ្ឋគ ្រប់អាយុចូលរ� ៀនសាលា
ត�ើជម្ រងឺ បេង (TB) ជាអ្វី?
 ម្ រងឺ បេង TB គជា
ជ
ឺ ការឆ្ល ងរោគ តាមធម្ម តាឆ្ល ងទៅសួ ត ដែលបណ្
តា លមកពីបាក់តេ រ ី (bacteria)។ ជម្ រងឺ បេង TB ឆ្ល ងរា
លដាលពីមនុស ្សទៅមនុស ្សតាមខ្យល់។
ជំន�ឿទូ ទៅស្តីពជ
ី ម្ រងឺ បេង TB:
ជំន�ឿ (Myth): ត្រូវបានឆ្ល ងជាមួ យ TB មានន័យថាលោកអ្ន កមានប្រភេទជម្ ស
ងឺ កម្ម មួយ។
ហេតុការណ៍ពត
ិ (Fact): ការឆ្ល ងរោគមិនចាំបាច់ថា លោកអ្ន កមានមេរោគនោះទេ។ ហ�ើយមិនមែនមនុស ្សម្នា ក់ៗដែ
លបានឆ្ល ងរោគបាក់តេ រ ី TB bacteria គឈ
ឺ ឺនោះទេ៖
ការឆ្លងរោគ TB
ការឆ្ល ងរោគ TB

ជម្ ងឺ TB ដែលសកម្ម
តាម្ម តាមានអារមមណ៍ឈឺ 

មិនមានអារមមណ៍ឈឺ
មានរោគសញ្ញា:
		
• ក្អ កច្រើនអស់រយៈពេលបីសប្តាហ៍ ឬច�ើ្រនជាង
• ឈឺចុចចាប់ដ�ម
ើ ទ្រូង
• ក្អ កចេញឈាម
• ភាពទន់ខ្ សោយ
• អារម្ម ណន�
៍ ឿយហត់ខ្លា ង
ំ
• ស្រកទម្ង ន់
មិនអាចរាលដាលបាក់តេ រ ីជម្ ងឺរបេង
TB bacteria ទៅអ្ន កដទៃ

អាចរាលដាលបាក់តេ រ ីជម្ ងឺរបេង TB bacteria
ទៅអ្ន កដទៃ

តាមធម្ម តាការធ្វ តេ
ើ ស្តស្
ិ៍ បែកឬឈាមឲ្យហេតុថាមានជម្ ងឺ តាមធម្ម តាការធ្វ តេ
ើ ស្ត ស្
ិ៍ បែកឬឈាមឲ្យ
	ហេតុថាមានជម្ ងឺ
មានស្កេ នអ៊ិចរេ x-ray ដ�ើម ទ្រូងធម្ម តា
អាចមានស្កេ នអ៊ិចរេ x-ray ដ�ើមទ្រូងខុសពីធ ម្ម តា
	ហ�ើយត្រូវការធ្វ ើតេស្ត ថិ៍ ែមទ�ៀត
ត្រូវការព្យាបាលការឆ្ល ងរោគ TB ដ�ើម ្បីការពារពីការ
ក�ើនឡ�ើងជម្ ងឺ TB ដែលសកម្ម ក្រោយមកទ�ៀត
ក្នុងជីវតិរស់នៅ

ត្រូវការព្យាបាលជម្ ងឺ TB ដែលសកម្ម

ជំន�ឿ (Myth): ការធ្វ តេ
ើ ស្តិ៍ ដូ ចគ្នាទៅនឹងការពិនត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង TB ។
ហេតុការណ៍ពត
ិ (Fact): ការធ្វ តេ
ើ ស្ត ិ៍ មិនដូ ចគ្នាទៅនឹងការពិនត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង TB។ ការពិនត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង TB ជា
ការវាយតម្លៃហានិភយ
័ ឬគ្រោះថ្នា ក់ (សំណួរជាបន្តបន្ទាប់) ត្រូវបានអនុវត្តដោយពេទ្យពិនត
ិ ្យអ្ន កជម្ ផ្
ងឺ ទា ល់។ ប្រ
សិនប�ើបគ
ុ ្គ លម្នា ក់ត្រូវបានគេចាត់ទក
ុ ថាមានគ្រោះថ្នា ក់ខ្ពសន់ ោះ បន្ទាប់មកការធ្វ តេ
ើ ស្ត ិ៍ TB ត្រូវបានអនុវត្ត ។
ិ ការធ្វ តេ
ផ្យ
ទុ ទៅវញ
ើ ស្តិ៍ TB រ ួមមានការធ្វ តេ
ើ ស្ត ស្
ិ៍ បែក (TST) ឬការធ្វ តេ
ើ ស្ត ឈា
ិ៍
ម (QFT ឬ T-Spot)។ ប្រសិនប�ើ
ការធ្វ តេ
ើ ស្តទា
ិ៍ ំងនេះបង្ហាញហេតុថាមានជម្  បន្
ងឺ
ទា ប់មកការស្កេ នអច
៊ិ រេ x-ray ដ�ើមទ្រូងត្រូវបានអនុវត្ត ។

ត�ើបច្ចុប ្បន្ន មានការណែនាំអ្ខ
វី ្ លះ អំពជ
ី ម្ រងឺ បេងនៅសាលារ� ៀន?
	
បច្ចុប្បន្ន  ក្រសួ ងសុខាភិបាលសាធារណៈ (DPH) នៅខោនធីរដ្ឋ អាន់ដ្យេលេស (LAC) តម្រូវឱ ្យកុមារទា ំងអស់
ដែលចូ លមត្តេយ្យសាលា ឬចូ លរ�ៀនសាលារដ្ឋ កាលីហ្វ័រនា California ដំបូង ត្រូវធ្វ តេ
ើ ស្តកា
ិ៍ រឆ្ល ងរោគ TB ហ�ើយ
បញ្ជូ នលទ្ធផលនានាមុនចាប់ផ្ត ម
ើ ចូ លរ�ៀនសាលា។ ប្រសិនប�ើការធ្វ តេ
ើ ស្ត ស្
ិ៍ បែកបង្ហាញហេតុថាមានជម្ នងឺ ោះ
សិស ្សនេះត្រូវតែស្កេ នអ៊ច
ិ រេ x-ray ដ�ើមទ្រូង។
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សម្រាប់មាតាបិតា

ការពិនត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង

តម្រូវការទាមទារដែលបានធ្វ ប
ើ ច្ចុប ្បន្ន ភាពសម្រាប់ចន
ំ ួនពលរដ្ឋគ ្រ
ប់អាយុចូលរ� ៀនសាលា
ជំន�ឿទូ ទៅស្តីពកា
ី រណែនាំអំពជ
ី ម្ រងឺ បេងនៅសាលារ� ៀន TB

	
ជំន�ឿ (Myth): ការណែនាំនៅសាលារ�ៀនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ម
ើ ្បីរកឱ ្យឃ�ើញនិងព្យាបាលកុមារៗដែលមានជម្ រងឺ
បេង TB សកម្ម ។
ហេតុការណ៍ពត
ិ (Fact): ការណែនាំបានត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម ្បីកណ
ំ ត់ និងតាមដានកម្រិតឆ្ល ងរោគរបេង TB មិ
ិ ពន
នមែនរកឱ ្យឃ�ើញនិងព្យាបាលករណីជម្ រងឺ បេង TB សកម្ម ឡ�ើយ។ កម្ម វធី
ិ ត
ិ ្យរបេង (TBCP) នៅ LAC DPH ប្
រ�ើប្រាស់ការតាមដានអំពកា
ី រជាប់ទាក់ទងដ�ើម ្បីរកឱ ្យឃ�ើញករណីជម្ រងឺ បេង TB សកម្ម គ្របអា
់ យុទា ំងអស់។
	
ជំន�ឿ (Myth): គ្មានការណែនាំនៅសាលារ�ៀន នឹងមិនមានការត្រួ តពិនត
ិ ្យករណីជម្ រងឺ បេង TB
នៅតាមកន្លែងឡ�ើយ។
ហេតុការណ៍ពត
ិ (Fact): TBCP នឹងបន្ត តាមដានករណីជម្ រងឺ បេង TB នៅក្នុងខ្ លួនកុមារៗ
ដ�ើម ្បីធានាថាកម្រិតជម្ រងឺ បេង TB បន្តថយចុះ។
	
ជំន�ឿ (Myth): ការណែនាំនៅសាលារ�ៀនធ្វ ឱ
ើ ្យច្បាស់ថាកុមារៗដែលមានជម្ រងឺ បេង TB សកម្ម ត្រូវបានព្យាបាល។
ហេតុការណ៍ពត
ិ (Fact): ការតាមដានមិនមែនជាការអនុវត្ត នដ�
៍ ម
ើ ្បីធានាថាកុមារៗដែលធ្វ តេ
ើ ស្ត ិ៍បង្ហាញហេតុ
ថាមានជម្ ងឺ សម្រាប់ការព្យាបាលជម្ ឆ
ងឺ ្ល ងរបេង TB ពេញលេញឡ�ើយ។ ភស្តុតាងបង្ហាញថាមានកុមារជាច្រើនដែ
លចាប់ផ្ត ម
ើ ព្យាបាល មិនបានព្យាបាលពេញលេញឡ�ើយ។
	
ជំន�ឿ (Myth): ប្រសិនប�ើការណែនាំមន
ិ អនុវត្ត ន៍ នឹងមានការក�ើនឡ�ើងករណីជម្ រងឺ បេង TB ក្នុងខ្ លួនកុមារៗ
នៅខោនធីរដ្ឋឡូ សអាន់ដ្យេលេស LA County។
	
ហេតុការណ៍ពត
ិ (Fact): នៅខោនធីរដ្ឋ កាលីហ្វ័រនាផ្សេងទ�ៀត គ្មានការណែនាំនៅសាលារ�ៀនអំពជ
ី ម្ រងឺ បេង
TB ដូ ចជាសាន់ ឌីយេហ្គោ San Diego និង រ ីវ�ើសៃ Riverside បានបន្ត ឱ ្យឃ�ើញករណី តិចជាងនៃជម្ រងឺ បេង TB
ក្នុងខ្ លួនកុមារៗ។

ត�ើអ្ខ
វី ្ លះ ជាដំណោះស្រាយថ្មីៗដែលបានគ្រោងទុក?
•ប
 ញ្ច ប់ការណែនាំអព
ំ ជ
ី ម្ រងឺ បេង TB នៅសាលាបច្ចុប្បន្ន ។ ឱ្យកុមារៗបានពិនត
ិ ្យម�ើលជម្ រងឺ បេង TB កំឡុ ងពេល
នៅថ្នា ក់ទម
ី ួ យរបស់ពួកគេ។
• កូ នរបស់លោកអ្ន កនឹងត្រូវពិនត
ិ ្យម�ើលជម្ ទា
ងឺ ំងអស់ នៅពេលទៅជួ បវេជ្ជបណ្ត
ឌិ មួ យល�ើក។


• វេ
 ជ្ជបណ្ត
ឌិ នឹងពិនត
ិ ្យម�ើលសិស ្សនានា ហ�ើយគ្រាន់តែធ្វ តេ
ើ ស្ត ព
ិ៍ ួ កគេសម្រាប់ជម្ រងឺ បេង TB ប្រសិនប�ើពួកគេ
ម�ើលឃ�ើញថាហានិភយ
័ ឬគ្រោះថ្នា ក់ក�ន
ើ ឡ�ើង។



•ក
 ូ នរបស់លោកអ្ន កនឹងត្រូវបញ្ជូ នទៅភ្នា ក់ងារវេជ្ជសាស្រ្ត ជាទីកន្លែងដែលកុមារអាចទទួលបានការថែទា ំយ៉ាងពេ
ញលេញ។

ហេតុអ្វីត្វរូ ផ្លាស់ប្រវា?
តូ


•ជ
 ន
ំ ួ សដោយការមកជួ បវេជ្ជបណ្ត
ឌិ ច្រើនល�ើក បច្ចុប្បន្ន ការពិនត
ិ ្យម�ើលជម្ រងឺ បេង TB ជាផ្នែកមួ យនៃការពិនត
ិ ្យ
ល�ើខ្នប្រាណសម្រាប់
សស
ិ ្សរ�ៀនថ្នា ក់ទម
ី ួ យ។
លួ



• ការពារកុមារៗដែលមិនបានឆ្ល ងជម្ រងឺ បេង TB ពីការទទួលឱសថដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ថ្លម
ើ ។
ិ សាស្រ្ត ដ៏ល្អបំផត
• អ្ន កជំនាញនានានិយាយថា ដំណ�រើ ការនេះគឺជា វធី
ុ ។



ិ សាស្រ្ត ដ៏ល្អបំផត
• ផ្តោ តល�ើ វធី
ុ  ដ�ើម ្បីឱ ្យឃ�ើញករណីជម្ រងឺ បេង TB សកម្ម និងកាត់បន្ថ យកម្រិតជម្ រងឺ បេង TB សកម្ម ។
• ធានាថាកុមារៗមានវេជ្ជបណ្ត
ឌិ ប្រចាំគ្រួសារសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រ ពួ កគេទា ំងអស់គ្នា។
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ទស ្សនៈយ�ើ ង ខ្ញុំ៖ ពលរដ្ឋ សុ ខ ភាពល្អ ក្នុ ងសហគមន៍ ដែលមានសុ ខ ភាពល្អ

សម្រាប់មាតាបិតា

ការពិនត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង

តម្រូវការទាមទារដែលបានធ្វ ប
ើ ច្ចុប ្បន្ន ភាពសម្រាប់ចន
ំ ួនពលរ
ដ្ឋគ ្រប់អាយុចូលរ� ៀនសាលា

ត�ើកុមារៗណាមួ យ មានហានិភយ
័ ឬគ្រោះថ្នាក់ពឆ
ី ្ល ងជម្ រងឺ បេង TB កម្រិតខ្ព ស់ជាងគេ?


•ក
 ុមារៗដែលបានក�ើតនៅក្រៅសហរដ្ឋ និងនៅក្នុងតំបន់នានានៃពិភពលោកដែលមានអត្រាជម្ រងឺ បេង TB
ខ្ព ស់ (ជាទូ ទៅប្រទេសទា ំអស់ ក្រៅពីសហរដ្ឋ U.S., កាណាដា Canada, អូ ស្ត្រា លី Australia, ញូហ្សេឡេន New
Zealand, និង ប្រទេសនានានៃអ៊ឺរ៉ុបខាងលិច Western Europe)។
• កុមារៗដែលបានប៉ះពាល់ជាមួ យមនុស ្ស ដែលមានច្បាស់ ឬ សង្ស័យថាមានជម្ រងឺ បេង TB។



•ក
 ុមារៗដែលបានធ្វ ដ
ើ ណ�
ំ រើ ទៅប្រទេសមួ យដែលមានកម្រិតជម្ រងឺ បេង TB ខ្ព ស់
អស់រយៈពេលច្រើនជាងមួ យសប្តាហ៍។
• កុមារៗដែលទទួលទានទឹកដោះគោឆៅ ឬញាំឈស
ី ដែលមិនបានកំដៅរម្ងាប់មេរោគ។

ត�ើការផ្លាស់ប្រចំពោះការណែនាំ
តូ
អព
ំ សា
ី លានេះ នឹងដាក់កណ
ំ ត់កូនខ្ញន
ុំ ូ វហានិភយដ
័
ធំ
៏ មួ យឬទេ?
	
ទេ។ ហានិភយ
័ កូ នលោកអ្ន កនឹងមិនផ្លាស់ប្រទេ។ លោកអ្ន
តូ
កនឹងអាចឱ ្យកូ នបានពិនត
ិ ្យជម្ នងឺ ៅកំឡុ ងពេលជួ ប
ពិនត
ិ ្យវេជ្ជសាស្រ្ត ដូ ចគ្នាទៅនឹងការពិនត
ិ ្យរាងកាយ។

ត�ើខ្ញអា
ុំ ចរកការពិនត
ិ ្យរាងកាយកូ នថ្នាក់ទម
ី ួ យរបស់ខ្ញនុំ ៅទីណា?


• កា
 រពិនត
ិ ្យរាងកាយត្រូវបានអនុវត្ត តាមរយៈប្រភពថែទា ំវេជ្
ជសាស្រ្តគ្រួ សារធម្ម តា ដែលរ ួមមានវេជ្ជបណ្ត
ឌិ ផ្ទាល់ខ្ លួន គ្លីនក
ិ សហគមន៍ គ្លីនក
ិ ក្រសួ ងសុខាភិបាល
ផែនការសុខភាពបង់ប្រាក់ជាមុន អគារកងទ័ព សាលាថ្នា ក់ស្រុកមួ យចំនួន និងប្រភពផ្សេងៗទ�ៀត។



•ឯ
 កសារភ្ជាប់ជូនមានរាយជំរ�ើសសម្រាប់លោកអ្ន កដ�ើម ្បីចះុ ឈ្មោះកូ នលោកអ្ន កដោយឥតគិតថ្លៃ 
ឬផែនការសុខភាពដែលមានតម្លៃទាប។

ត�ើវាមានផលប៉ះពាល់ដល់មត្តេយ្យសាលា អ្ន កស្ម័គ្រចិត្តធ្វ កា
ើ រសាលា ឬបុគ្ល
គិ ក
ិ សាលាឬទេ?
		
ទេ។ ការផ្លាស់ប្រនេះ
តូ
មានផលប៉ះពាល់តែចំពោះសិស ្សថ្នា ក់ K-12 ប៉ុណ្
ណ ោះ។

ត�ើមានបញ្ហាអ្ វីឬទេ ប�ើសណ
ំ ួ រទាំងអស់របស់ខ្ញម
ុំ ន
ិ បានឆ្លើយល�ើក្រដាសនេះ?
ិ ពន
 ម្រាប់ពត
ស
័ ៌មានបន្ថែ ម សូ មម�ើលគេហទំពរ័ កម្ម វធី
ិ ត
ិ ្យជម្ រងឺ បេង Tuberculosis Control Program៖
http://publichealth.lacounty.gov/tb/
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