សំនួរដែលខេសួរញឹកញារ់ (FAQ)

ជំងឺរលាកខ្លើមប្រខេទ A

1. ត ើជំងឺរលាកត្លើមប្រតេទ A គឺជាអ្វ ី?

0ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A គឺជាជមងឺថ្លើមដែលឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លំង

( ឆ្ល ងពីមនុស្សម្នាក់ថៅមនុស្សម្នាក់) ដែលរណ្ត
ា លមកពី វរុី ស្ថ្លម
ើ ប្រថេទ A
( ថមថរាគ) ។ ករណីប្ាលអាចម្ននរយៈថពលពីររីស្ប្តាហ៍
ខណៈថពលដែលករណីធ្ងនធ្
់ ង រអាចម្ននរយៈថពលថប្ចើនដខ។

2. ត ើជំងឺរលាកត្លើមប្រតេទ A រាលដាលយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A
រាលដាលតាមរយៈការដាក់អ្វីមួយថៅកនុងម្នត់ររស្់អ្ាក ( វតថុ មហ ូរអាហារ
ឬថេស្ជជៈ ) ដែលប្តនម្ននទំនាក់ទំនងជាមួ យលាមក (ជុុះ)
ររស្់មនុស្សដែលម្ននជំងឺ។ ជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ A អាចឆ្ល ងតាមរយៈ៖
 ថេល ចលាងដែររស្់អ្ាក ថប្កាយពីថប្រើរនទ រទ
់ ឹក ឬផ្លលស្់រត ូរកនទ រទារក
 ម្ននទំនាក់ទំនងផ្ល ូវថេទជាមួ យដែគូ ដែលម្ននជមង ឺ
 ការររថោគអាហារ
ិ
ឬថេស្ជជៈដែលប្តូវប្តនឆ្ល ងថដាយវរុី ស្

3. ត ើនរណាដែលប្រឈមនឹងជំងឺត្លើមប្រតេទ A?

អ្ា កដែលគ្មានទីជប្មកម្ននហានិេយ
័ ខព ស្រ
់ ំផ្ត
ុ កនុងការឆ្លងជំងឺថ្លើមប្រថេទ
A។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមគ្បថេទ A
បុន្នែ អ្ាកមានហានិេ័យកាន់ ន្ែខ្ព ស្់ គ្បស្ិនថបើអ្ាក៖
 ថធ្វ ើែំថណើរ ឬរស្់ថៅកនុងប្រថទស្ដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A
រឺជាថរឿងធមម តា
 រស្់ថៅជាមួ យអ្ា កដែលម្ននជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A
 ថប្រើថប្គឿងថ ៀនជាការកំានា
 ជារុរស្ដែលរ ួមថេទជាមួ យរុរស្
 ម្ននការទាក់ទងផ្ល ូវថេទជាមួ យអ្ា កដែលម្ននជំងរឺ លាកថ្លើមប្រថេ
ទA
 គ្មានផ្ទុះស្ំដរង

4. ត ើតោគសញ្ញាននជំងឺរលាកត្លើមប្រតេទ A មានអ្វ ីខ្លះ?
មិនដមនប្គរ់គ្មាស្ុទធដតរង្ហា ថរាគស្ញ្ញាថទ។
ប្រស្ិនថរើថរាគស្ញ្ញា រករាលដាល
ី
ជាធ្មា តា វាថលចថ ើងពី 2 ថៅ 6
ស្ប្តែហ៍ថគ្កាយថេលឆ្ល ងថមថោរ។ ថោរស្ញ្ញាអាចរ ួមមាន៖





ប្គ ុនថតា

ម្ននអារមា ណ៍ថា 
អ្ស្់កម្នលំង

ការប្តត់រង់ចណ
ំ
ង់អាហារ
ការរកកលចង់កអ ួ
តចថង្ហោរ

កអ ួតចថង្ហោរ
ឈឺប្កពុះ
ទឹកថនាមប្ស្អា
រ់ (ថោម)





លាមកពណ៌ប្រថផ្ុះ
ឈឺស្នាលក់
ដស្ែក
និងដេា កពណ៌ថលឿ
ង

5. ត ើជំងឺរលាកត្លើមប្រតេទ A ត្រូវបានព្យាបាលម្ដាយរម្បៀបណា?
ការពាប្តលរ ួមម្ននការស្ប្ម្នក អាហារជីវជាតិលោ វតថុរាវ
និងការប្តួ តពិនិតយស្ុខោព។
មនុស្សខល ុះប្រដហលជាប្តូវស្ប្ម្នកថៅមនទរី ថពទយ។
មនុស្សោគថប្ចើនដែលម្ននជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A ជាស្ះថស្បើយ
ថហើយមិនមានការខ្ូ ចខាែ ថ្លើមយូរអ្ន្ងែ ង ថទ។
វាស្ំខាន់កនុងការថៅជួ បគ្រូថេទយ គ្បស្ិនថបើអ្ាកមានថោរស្ញ្ញាជំងឺរលាក
ថ្លើមគ្បថេទ A។

ត ើនរណាគួ រដ ទទួ លថ្នំរង្ការ ?










កុម្នរទាំងអ្ស្់អាយុ 1 ឆ្ាំ
ថធ្វ ើែំថណើរថៅប្រថទស្ដែលជំងឺរ
លាកថ្លើមប្រថេទ A រឺជាថរឿង
ធមម តា
ប្ក ុមប្គួ ារ
និងអ្ា កដ្ទាំកូនចិញ្ចឹមពីប្រ
ថទស្ដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេ
ទ A រឺជាថរឿងធមម តា
រុរស្ដែលរ ួមថេទជាមួ យរុរស្
ថប្រើថប្គឿងថ ៀនជាការកំានា
អ្ា កដែលម្ននជំងឺថ្លើមរាុដំ រ៉ៃ
ឬជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ B ឬ C
មនុស្សដែលម្ននកតាាកកឈា
ម
មនុស្សគ្មានផ្ទុះស្ដមែង

សប្ារ់ព័ ៌ានរដនែ ម៖

តោនធី Los Angeles,
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ

(Department of Public
Health)

http://www.publichealth.lacounty.
gov/acd/Diseases/HepA.htm
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរែា
កាលីហ្វ ័រញ៉ា (California

Department of Public
Health)
https://www.cdph.ca.gov/Programs/
CID/DCDC/Pages/OVHP.aspx
មជឈមណឌលប្ ួ ពិនិ យ
និងរង្ការជំងឺ (Centers for
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សំនួរដែលខេសួរញឹកញារ់ (FAQ)

ជំងឺរលាកខ្លើមប្រខេទ A
6.0
ត ើអាចរង្ការជំងឺរ លាកត្លើមប្រតេទ A យ៉ាងដូ ចម្តេ ច?

Prevention, CDC)
https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/
index.htm

ិ លោរំផ្ុតថែើមែីរង្ហររជំងឺរលាកថ្លម
វធ្ី
ើ ប្រថេទ A
រឺថោយការចាក់ថ្ាវា
ំ ៉ា ក់សំង។ ថ្ាប
ំ ង្ការថនះមានស្ុវែថ ិភាេ
និងមានគ្បស្ិទធភាេ។ ថៅជួ បថៅការយាល័
ិ
យគ្រូថេទយរបស្់អ្ាក
ឬថៅទូរស្័េទថៅ 2-1-1 ថ ើមបីរករល ីនិក ឬគ្រូថេទយកនុងែំបន់។
អ្ា កក៏អាចបង្ការការរកោលោលននជំ
ី
ងឺរលាកថ្លម
ើ បប្រថេទ A
តាមរយៈការលាងន ជាមួ យសបូ និងទឹកថតែឧណ្ហ ៗ៖
 មុនថពលញុំ ឬថរៀរចំមហ ូរ
 រនាទរ់ពីថប្រើរនទ រ់ទឹកឬផ្លលស្់ រត ូរកនទ រទារក
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