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រ�ឿងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

1

ត�ើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
ប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

មនុស្សបួន នាក់ដែលរស់ន�ៅជាមួយជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ ប្រភេទ B

វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចធ្វើឱ្យថ្លើមរលាក
និងមានភាពក្រិន ហ�ើយបន្ទាប់មក ថ្លើមមិនអាច
បំពេញមុខងាររបស់វា ដ�ើម្បីរក្សាអ្នកឱ្យមានសុខភាព
ល្អ។ មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ
B មិនមានអារម្មណ៍ថាឈឺទេ រហូតទាល់តែជំងឺនេះ
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង។ ពួកគេមិនមានរ�ោគសញ្ញាអ្វីទេ។
មនុស្សអាចចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ឈឺ អស់កម្លាំង
ឈឺចុកចាប់ ឬគ្រុនក្តៅ ន�ៅពេលដែលថ្លើមរលាកខ្លាំង
និងមានភាពក្រិន ។
មនុស្សភាគច្រើនក�ើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
ន�ៅពេលគេជាទារក ឬន�ៅក្មេង ហ�ើយពួកគេផ្ទុក
វីរុសនេះអស់មួយជីវិត។ ជំងឺនេះគេហ�ៅថាជំងឺរលាក
ថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B ។ វីរុសអាច ‘ដេកសម្ងំ’ ហ�ើយនិង
មិនបង្កឱ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពអស់រយៈពេលដ៏
យូរ។ ប៉ុន្តែវីរុសនេះអាច ‘ភ្ញាក់ឡ�ើង’ ក្នុងចំណ�ោម
មនុស្សមួយចំនួន និងធ្វើឱ្យពួកគេឈឺខ្លាំង។

ថ្លើមឈឺ

ក្នុងចំណ�ោមមនុស្សបួននាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាក
ថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B មានម្នាក់នឹងមានថ្លើមដែលមាន
ភាពក្រិន (ដែលគេហ�ៅថាជំងឺក្រិនថ្លើម) ជំងឺមហារីក
ថ្លើម ឬជំងឺខូចថ្លើម ហ�ើយក្លាយទ�ៅជាឈឺខ្លាំង ប្រសិន
ប�ើពួកគេមិនទទួលការព្យាបាលទេ។ ការពិនិត្យសុខ
ភាពដ�ោយវេជ្ជបណ្ឌិតរ�ៀងរាល់ 6 ខែម្ដង
នឹងជួយបង្ការ ជំងឺនេះ។
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ត�ើនរណាមានជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B?
បណ្តាប្រទេសជាច្រើនមានប្រជាជនច្រើនដែលកំពុង
រស់ន�ៅប្រកបដ�ោយជំងឺរ លា កថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B ។ បុរស
និងស្រ្តី ដែលបានក�ើតន�ៅ៖
• អាស៊ី
• ក�ោះប៉ាស៊ីហ្វិក
• អាហ្វ្រិក
• ការិប�ៀន
• អឺរ៉ុបខាងត្បូង
• មជ្ឈិមបូព៌ា
មានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ។
ជនជាតិដ�ើម និងជនជាតិរស់ន�ៅល�ើក�ោះ Torres Strait
ក៏មានអត្រាខ្ពស់ក្នុងការមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ផងដែរ។
គេឧស្សាហ៍ឃ�ើញជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានន�ៅក្នុង
មនុស្សជាច្រើនន�ៅក្នុងគ្រួសារតែមួយ។ មនុស្សភាគច្រើន
ក�ើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ន�ៅពេលពួកគេជាទារក
ឬកូនក្មេង។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B
វាជាការសំខាន់ដែលបងប្អូនប្រុសស្រី ឪពុកម្តាយ ដៃគូ
និងកូនរបស់អ្នកត្រូវទ�ៅធ្វើតេស្តដ�ើម្បី ឱ្យបានដឹងថាត�ើ
ពួកគេមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែរឬអត់។
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ត�ើអ្នកក�ើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B តាមរប�ៀបណា?

អ្នកមិនឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមពី៖

វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ត្រូវបាននាំតាមឈាម
និងសារធាតុរាវផ្លូវភេទ។ មនុស្សភាគច្រើនក�ើតជំងឺ
រលាកថ្លើមប្រភេទ B ន�ៅពេលដែលពួកគេក�ើតមក
ឬន�ៅជាក្មេងតូច។ ទារកអាចក�ើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ
B ន�ៅពេលក�ើតមក ប្រសិនប�ើម្តាយមានផ្ទុកជំងឺរលាក
ថ្លើមប្រភេទ B។

•
•
•
•
•
•
•

មូស។
ការទទួលទានរួមគ្នានូវអាហារ ភេសជ្ជៈ និងបារី។
ការប្រើរួមគ្នានូវចាន ពែង សម ស្លាបព្រា និងចង្កឹះ។
ការបំប�ៅកូននឹងទឹកដ�ោះម្តាយ
ការស្ទាប ថ�ើប ឱប។
ការក្អក ឬកណ្តាស់។
ការរួមភេទដ�ោយប្រើស្រោមអនាម័យ។

ប្រសិនប�ើយ�ើងដឹងថាម្តាយមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ
B ការពិនិត្យសុខភាព និងការលេបថ្នាំក្នុងអំឡុងពេល
មានផ្ទៃព�ោះ អាចការពារទារកទ�ើបតែក�ើតកុំឱ្យឆ្លងវីរុស។

អ្នកក៏អាចឆ្លងមេរ�ោគនេះពីនរណាម្នាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B តាមរយៈ៖
• ការប្រើរួមគ្នានូវម្ជុល និងឧបករណ៍សម្រាប់សាក់ស្បែក ច�ោះស្បែក ចាក់គ្រឿងញ�ៀន។
• ការប្រើរួមគ្នានូវឡាមក�ោរពុកមាត់ ច្រាសដុសធ្មេញ កន្ត្រៃកាត់ក្រចក និងក្រវិល។
• ការប៉ះពាល់ឈាម ឬដំប�ៅចំហនៃមនុស្សដែលឆ្លងមេរ�ោគជំងឺនេះ។
• ការរួមភេទដ�ោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យ។
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7

ត�ើមានការធ្វើតេស្ត ដ�ើម្បីពិនិត្យរកជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភេទ B ដែរឬទេ
ក្នុងចំណ�ោមមនុស្សពីរនាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើម រ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B មានម្នាក់ពុំដឹងថាខ្លួនមាន
ជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B ឡ�ើយ។ សុំវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកឲ្យធ្វើតេស្តឈាមដ�ោ
យសាមញ្ញដ�ើម្បីពិនិត្យរកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនេះនឹងត្រឡប់
ទ�ៅវេជ្ជបណ្ឌិតវិញក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍។ ការធ្វើតេស្តនេះនឹងបង្ហាញ៖

THE
LIVER

ថ្លើម

គ្លីនិក
CLINIC

• ថាត�ើអ្នកមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B ឬអត់
• ថាត�ើអ្នកត្រូវបានការពារឬអត់ ដ�ោយសារអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬ
• ថាត�ើអ្នកត្រូវមានការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់។
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ការពិនិត្យសុខភាព
វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ន�ៅក្នុង
ថ្លើមរបស់អ្នក យូរទ�ៅមានការផ្លាស់ប្ដូរ ។
ការពិនិត្យសុខភាពរ�ៀង រាល់ 6 ខែ
គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់
ហ�ើយវាឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដឹងអំពីការខូច
ផ្នែកណាមួយន�ៅក្នុងថ្លើម របស់អ្នក។
នេះមានន័យថា ជាការធ្វើតេស្តឈាម
និងប្រហែលជាឆ្លុះអល់ត្រាស�ោន ឬស្កេន។

ការព្យាបាល និងថ្នាំពេទ្យ
ការធ្វើតេស្តឈាម
រ�ៀងរាល់ 6 ខែ

លទ្ធផលតេស្តនឹងឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដឹង
ថាត�ើអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំពេទ្យឬអត់។
មនុស្សភាគច្រើនដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើម
រ៉ាំរ៉ៃ ប្រភេទ B ពុំចាំបាច់លេបថ្នាំពេទ្យទេ
ដ�ោយសារវីរុសនេះ “ដេកសម្ងំ” ហ�ើយមិន
ធ្វើឱ្យខូចថ្លើមទេ។ វេជ្ជបណ្ឌិតអាចសុំ
ឱ្យអ្នកជួបគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺ រលាកថ្លើម។

ឆ្លុះអល់ត្រស�ោន
ឬ ស្កេន
រ�ៀងរាល់ 6 ខែ
លេប
Tak
e
ថ្នាំ
ពេទ្យ
tablets
រាល់
every
daថ្ងៃ
y

អ្នកអាចត្រូវការលេបថ្នាំ ន�ៅពេលខាងមុខ ប្រសិនប�ើ វីរុស ”ភ្ញាក់ឡ�ើង” ហ�ើយចាប់ផ្តើមបំផ្លាញថ្លើមរបស់
អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវការលេបថ្នាំទាំងនេះជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃដ�ើម្បីជួយការពារកុំឲ្យខូចថ្លើម និងមានមហារីក
ថ្លើម។ ថ្នាំពេទ្យនេះមិនអាចព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយ ពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ ហ�ើយវានឹងមិនបំបាត់
វីរុសឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែវាពិតជាជួយកាត់បន្ថយការខូចថ្លើម និងជំងឺមហារីកថ្លើម។ វាជួយគ្រប់គ្រងវីរុស។
ការបន្ត ពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ មានសារសំខាន់ណាស់។
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រក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អ និងសុខសប្បាយ
កត្តាទាំងនេះជួយអ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អ
• បរិភ�ោគអាហារឱ្យបានច្រើនមុខ។ ទទួលទានផ្លែឈ�ើ បន្លែ បាយ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ
គ្រាប់ផ្លែឈ�ើ ត្រី និងត�ៅហ៊ូឱ្យបានច្រើន។
• រក្សាទម្ងន់រាងកាយត្រឹមឱ្យមានសុខភាពល្អ។
• ធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងន�ៅសកម្មជានិច្ច។ ព្យាយាមដ�ើរជាមួយគ្រួសារ
និងមិត្តភក្តិ។ ព្យាយាមលេងបាល់ទាត់ រាំ ឬហាត់តៃជី។
• ទ�ៅពិនិត្យសុខភាពន�ៅមន្ទីរវេជ្ជបណ្ឌិតរ�ៀងរាល់ 6 ខែ។
• ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A។
• ជ�ៀសវាងទទួលទានស្រា និងប្រើគ្រឿងញ�ៀន។
• ឈប់ជក់បារី។
• កុំពិសាម្ហូបអាហារឆ្អិនស្រាប់ដែលទិញពីហាង ចំណិតដំឡូងបារំាងបំពង
បង្អែម សាច់កែច្នៃ នំ ឬភេសជ្ជៈផ្អែមច្រើនពេក។

12

រ�ឿងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

រ�ឿងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

13

ការមានកូន
រាល់ទារកទ�ើបក�ើតទាំងអស់ន�ៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី
ត្រូវបានផ្តល់ជូនការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភេទ B ចំនួនបួនដងដ�ោយឥតគិតថ្លៃ។ ការចាក់ថ្នាំ
ទាំងនេះ ជាធម្មតាធ្វើមិនឲ្យកុមារ ឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភេទ B ។
ប្រសិនប�ើស្ដ្រីមានផ្ទៃព�ោះមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភេទ B គាត់ត្រូវការការពិនិត្យសុខភាពពិសេស។
គាត់អាច នឹងត្រូវប្រើថ្នាំក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែចុង
ក្រោយនៃការមានផ្ទៃព�ោះ ដ�ើម្បីការពារកុំឲ្យទារកឆ្លង
មេរ�ោគនេះក្នុងអំឡុងពេលកំពុងក�ើត ។ ទារករបស់ស្ត្រី
ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B ត្រូវបានផ្តល់
ជូនការចាក់ថ្នាំបង្ការបន្ថែម ភ្លាមបន្ទាប់ពីក�ើតមក។
ការធ្វើដូច្នេះនឹងការពារទារកភាគច្រើន ពីការឆ្លងវីរុស
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ។ បន្ទាប់មក ម្តាយនិងទារក
ត្រូវទ�ៅពិនិត្យសុខភាពជាទ�ៀងទាត់ ជាច្រើនឆ្នាំ។
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ការថែទាំគ្រួសាររបស់អ្នក៖
ការបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
ការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាវិធីល្អ
បំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នក និងអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹង
អ្នកដ�ើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ។
សូមចងចាំថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ត្រូវបានសង្កេត
ឃ�ើញជាញឹកញាប់ន�ៅក្នុងចំណ�ោមមនុស្សជាច្រើនក្នុង
គ្រួសារតែមួយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើម
រ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B ន�ោះវាសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនប្រុស
ស្រី ឪពុកម្តាយ ប្រពន្ធ ប្តី ដៃគូរួមភេទ និងកូន របស់ អ្នក
ត្រូវទ�ៅធ្វើតេស្តពិនិត្យរកម�ើលថាត�ើពួកគេមានជំងឺ
រលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់។
ប្រសិនប�ើពួកគេពុំមានផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ
ពួកគេអាចទទួលការចាក់ថ្នាំជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
ដ�ោយឥតគិតថ្លៃ។
វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវឲ្យសមាជិកគ្រួសារ
ដែលរស់ន�ៅជាមួយអ្នកក្នុងផ្ទះតែមួយ ដឹងអំពីការចាក់
ថ្នាំការពារដ�ើម្បីការពារខ្លួនគេ។

គ្លីនិក
សូមចងចាំថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ការចាក់ថ្នាំការពារ
គឺជាមធ្យោបាយល្អបំផុតសម្រាប់
គ្រួសារ
និងអស់អ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក
ដ�ើម្បីការពារ
ប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។
លាងសម្អាតឈាម បិទរុំដំប�ៅឱ្យជិត។
មិនត្រូវប្រើរួមគ្នានូវឡាមក�ោ
រពុកមាត់ ច្រាសដុសធ្មេញ
កន្រ្តៃកាត់ក្រចកដៃ ឬក្រវិល។
មិនត្រូវប្រើរួមគ្នានូវម្ជុល
និងឧបករណ៍សម្រាប់សាក់ ស្បែក
ច�ោះស្បែក ឬចាក់គ្រឿងញ�ៀន។។
ប្រើស្រោមអនាម័យន�ៅពេ
លរួមភេទជាមួយដៃគូថ្មី
ឬអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ។
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ការរស់ន�ៅជាមួយជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B ៖
ត�ើវាមានន័យដូចម្តេចចំព�ោះអ្នក?
មនុស្សខ្លះចង់ប្រាប់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារថាខ្លួនមាន ផ្ទុកជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B
។ មនុស្សខ្លះទ�ៀត អាចមានអារម្មណ៍អាមាស និងព្រួយបារម្ភ - ពួកគេ មិនចង់និយាយ
អំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ។ ការនិយាយជាមួយមនុស្សដែលយល់ អ្នកអាចជួយ
អ្នក។ សូមចំណាយពេលដ�ើម្បីសម្រេចថាត�ើនរណា ដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។
វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវ គិតអំពីការប្រាប់មនុស្សន�ៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក និងដៃគូ
រួមភេទរបស់អ្នក ដ�ើម្បីពួកគេអាចទ�ៅធ្វើតេស្ត និងចាក់ ថ្នាំ។ វាអាចមានប្រយ�ោជន៍ក្នុងការនិ
យាយរ�ឿងនេះជា មួយគិលានុបដ្ឋាក ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

!

សូមចងចាំ

ការចាក់ថ្នាំការពារអាចការពារមនុស្សដ�ើម្បីកុំឱ្យក�ើត ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។
ជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B អាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ ថ្លើម និងមហារីកថ្លើម។
សូមស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកធ្វើតេស្តឈាមដ�ើម្បី ពិនិត្យម�ើលថាត�ើអ្នកមានផ្ទុ
កជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់។
ការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជួយកាត់បន្ថយ ឱកាសនៃការខូចថ្លើម
និងជំងឺមហារីកថ្លើម។ ថ្នាំពេទ្យ មានប្រសិទ្ធភាព ហ�ើយស្រួលប្រើទេ។
សូមទ�ៅពិនិត្យសុខភាពន�ៅមន្ទីរវេជ្ជបណ្ឌិតរ�ៀងរាល់ 6 ខែ ប្រសិនប�ើអ្នកមានផ្ទុក
ជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B។
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ត�ើរកជំនួយ
និងព័ត៌មានបន្ថែមទ�ៀតន�ៅកន្លែងណា?
Your Community Health Centre
Your doctor, GP or clinic nurse
Hep B Help website –
for community & clinicians
www.hepbhelp.org.au
Organisations working with refugee
and migrant communities in hepatitis
and sexual health.
Victoria – Multicultural Health and
Support Service (CEH)
Phone: (03) 9418 9929
www.ceh.org.au
NSW - Multicultural HIV
and Hepatitis Service
Phone: (02) 9515 1234
www.mhahs.org.au
South Australia – PEACE Multicultural
Services (Relationships Australia)
Phone: (08) 8245 8100
www.rasa.org.au/services/couplesfamilies/peace-multicultural-services/

Queensland – Hepatitis, HIV and
Sexual Health Program (ECCV)
Phone: (07) 3255 1540
www.eccq.com.au
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Western Australia - Multicultural Health
Services Centre of WA
Phone: (08) 9328 2699
www.mscwa.com.au

All states
National Hepatitis Information Line
Phone: 1800 437 222
www.hepatitisaustralia.com.au
Link to hepatitis organisation in
your state.
Multicultural Women’s Health Australia
Phone: 1800 656 421
www.mcwh.com.au/mwha.php
Cancer Council Australia Helpline
Phone: 13 11 20. Interpreters available.
Australian Multicultural
BBV/STI Alliance
Phone: (03) 9418 9929
www.multiculturalbbvsti.org.au
Health Direct (Nurse on call)
Phone: 1800 022 222
24 hr health advice.
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Translating and Interpreting
Service (TIS)
Phone: 131 45

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
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