
 

 

 
ត ើផលត្ ឡប់នៃឱសថមួយចំៃួៃដែលអាចត ើ មាៃចំត ោះការឆ្លង
តោគរតបង (TB) ត ោះមាៃអ្វ ីខ្លោះ? 
ផលត្រឡប់នៃថ្ន ាំត្ាប់កត្រកកើរមាៃណាស ់តរអាចៃឹងររួមាៃ: 

• ការចង់កអ រួ 

• កអ រួ 

• ទឹកកោរកឡើងត្កក ៉ៅ  

• ការកឡើងត្កហរកលើតសែក 

• តសែក ៃិង/ឬតននកកឡើងកលឿង 

• អរ់ឃ្លា ៃចាំណីអាហារ 

• សព ឹកនៃ ៃិង/ឬត្បអប់ក ើង 
 
ត ើត្ សួងសុខ្ភាពសាធារណៈតែើរ ួ ទីអ្វ ីខ្លោះ? 
ត្កសួងកៃេះមាៃកងវល់អាំពីអនក ៃិងត្ករុត្រួសាររបស់អនក ៃិងផដល់ការពាបាល
សត្មាប់ការឆ្ាងកោររកបង (TB)។ កបើអនកទទួលបាៃការពាបាលតាររយៈអងគភាព
សុខភាពសាធារណៈ ត្រូកពទយ ឬរិលាៃុបែដ្ឋា កតៃលបាំកពញរួោទីផសពវផាយបតៃែរ 
(ERN) អាចៃឹង ួបអនក។ ត្ករុកពទយ ERN រជឺារិលាៃុបែដ្ឋា កតៃលទទួលបាៃ
ការចុេះក ម្ េះត្រឹរត្រវូតៃលបាៃទទួលការបណ្ដ េះបណាដ លជាពិកសសកន ដងការត្រប់ត្រង
អនក រង ឺរឆ្ាងកោរកបង (TB) ឬមាៃកាំពុងមាៃ រង ឺរកបង (TB)។ មាៃតរត្កសួង
សុខភាពសាធារណៈនៃកោៃធីឡូសអង់ក តឡសប៉ៅុកណាណ េះតៃលផដល់កសវាករមកៃេះ។ 
 

ត ើវាមាៃល ខណៈខ្សុគ្នា យ៉ា ងែូចតមេចខ្លោះ  
រវាងការឆ្លងតោគរតបង (TB) ៃងិតោគរតបង (TB) ស មម ( ំពុងត ើ មាៃ) 

ការឆ្លងតោគរតបង (TB) តោគរតបង (TB) ស មម 

ាម ៃកោរសញ្ញា  កអកោា ាំងរយៈកពលចាប់ពី 3 សបាដ ហ៍
កឡើងកៅ 

ាម ៃអាររមណ៍ថ្ខល ៃួកាំពុងមាៃ រង  ឺ កអកធាា ក់្រ 

លទធផលកធវ ើករសត ត៍សែក ឬ្រវវ ជ្ មាមាៃ 
ឬរកក ើញមាៃ (តារធរមតា) 

លទធផលកធវ ើករសត ត៍សែក ឬ្រ
វវ ជ្ មាមាៃ ឬរកក ើញមាៃ (តារធរមតា) 

ការថរកាាំរសម ីអិុចកលើត្ទងូ មាៃលទធផល
ៃូចត្បត្ករី (តារធរមតា) 

ការថរកាាំរសម ីអិុចកលើត្ទងូ មាៃ
លទធផលរិៃត្បត្ករី (តារធរមតា) 

រិៃអាចឆ្ាងោលដ្ឋលករកោករកបង (TB) រិៃសូវឃ្លា ៃអាហារ 

អាចមាៃកាំកណើៃករកោររកបង (TB) 
តៃលសករម កបើការពាបាលរិៃចប់ចុង
ចប់កៃើរ ឬរិៃកពញកលញ។ 

ចុេះកខាយ, ចុករយួ ឬអសក់មាា ាំង 
ត្រៃុរងា, កដដ ខល ៃួ, តបកកញើសកពល
យប់ 

ត្សកទរងៃ់ 

 

សត្មាបព់័ ៌មាៃបដៃែមសេ ពីីជមង ឺ/តោគរតបង (TB) ចូរតមើលវិ បបសាយ 
www.publichealth.lacounty.gov/tb 

 

 
ការឆ្លងតោគ 

រតបង (TB) 

 

អ្វ ីៗដែលអ្ា ត្ ូិ ែឹងតែើមបីរស់តៅត្ប បតោយ
សុខ្ភាពលអ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តបើអ្ា ត្បឈមៃឹងផលត្ ឡប់
ណាមួយ ន ុងចំតណាមផលត្ ឡប់
អ្ស់ទងំតៃោះ ចូរត្ាប់ជាប ា ៃ់
តៅតិជជបណឌ ិ , គិលាៃុបបោា  , ឬ
ត្គតូពទយ ំដែទសុំខ្ភាពជំ ញ
របស់អ្ា ដែលម ពីត្ សួង
សុខ្ភាពសាធារណៈ។ 
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ត ើអ្វ ីតៅជាការឆ្លងតោគរតបង (TB)? 
កបើអនកមាៃឆ្ាងកោររកបង (TB) ករកោរ ឬ អរិសុខុរត្បាណរកបង (TB) ត្បាកៃជា
មាៃ តរ “សរងាំ” កៅកន ដងខល ៃួអនក។ កបើអនកមាៃឆ្ាងកោររកបង (TB) អនកៃឹងរិៃមាៃ
អាការៈកោរ/កោរសញ្ញា  រិៃរិរថ្ខល ៃួឈ ឺៃិងរិៃអាចចរាងករកោរ ឬ 
អរិសុខុរត្បាណរកបង (TB) កៅអនករៃុសសកផសង កៗទៀរបាៃកទ។ កលើសពីកៃេះ កបើ
ត្បព័ៃធសុាាំ រង ឺអនកចុេះកខាយ ករកោរ ឬ អរិសុខុរត្បាណរកបង (TB) ទាំងកៃេះអាច
ៃឹង “កងើបកឡើង” កហើយៃិងកកើៃចាំៃួៃ។ កៅកពលកោេះ អនកអាចៃឹងធាា ក់ខល ៃួឈឺ
កដ្ឋយសារមាៃករកោររកបង (TB) មាៃលកខណៈសករម។ កបើអនកកាំពុងមាៃ រង ឺរកបង 
(TB) អនកមាៃកោរសញ្ញា ៃូចជា កអកោា ាំង, តបកកញើសយប់, ចុករយួ ឬអស់កមាា ាំង, 
ៃិងត្សកទរងៃ់។ កលើសពីកៃេះកទៀរ អនកអាចចរាងករកោរ ឬ អរិសុខុរត្បាណ
រកបង (TB) កៅអនករៃុសសកផសង កៗទៀរបាៃ។ ករកោររកបង (TB) មាៃផលប៉ៅេះពាលជ់ា
សាំោៃ់កៅកលើសួរ តរវាក៏ប៉ៅេះពាលៃ់លត់ផនកកផសង កៗទៀរនៃោងកាយតៃរ។ កបើ
បកណាដ យទុកកដ្ឋយាម ៃការពាបាល ករកោររកបង (TB) អាចៃឹងោាំកៅៃលក់សចកដ ី
សាា ប់បាៃ។ 
 

ត ើមៃុសសមាា  ់ឆ្លងតមតោគតៃោះតាម
រតបៀបណា? 

ករកោរ ឬ អរិសុខុរត្បាណរកបង (TB) មាៃ
កត្ ៀរចូលកៅកន ដងខយល ់កៅកពលតៃលរៃុសស
មាន ក់តៃលកាំពុងមាៃ រង ឺរកបង (TB) កៃេះកអក, 
កណាដ ស, កសើច, ៃិយាយ, ឬកត្ចៀង។ បកអនក
ៃកៃកងហ ើរត្សូបខយលត់ៃលមាៃករកោរ ឬ 
អរិសុខុរត្បាណរកបង (TB) អនកអាចៃឹង
ឆ្ាងកោរកៃេះបាៃ។ យា៉ៅ ងណារិុញ អនករិៃអាចឆ្ាងកោររកបង (TB) ពីតារសករាៀក
បាំពាក់, ចាៃ, ចាំណអីាហារ, តត្រកៃក, ឬការប៉ៅេះពាលខ់ល ៃួត្បាណផ្ទា លរ់ៃុសសតៃល
កាំពុងមាៃ រង ឺរកបង (TB) បាៃកទ។ 

 

ត ើតគពាាលតោគរតបង (TB) យ៉ា ងែូចតមេចខ្លោះ? 
កបើអនកមាៃឆ្ាងករកោរ ឬ អរិសុខុរត្បាណរកបង (TB) អនកអាចៃឹងកកើរកោរ
រកបង (TB) កៃេះបាៃ។ បញ្ញហ កៃេះអាចកកើរមាៃកឡើងភាា រ  ៗឬជាកត្ចើៃឆ្ន ាំកត្កាយរក
កទៀរ។ ករអាចពាបាលកោររកបង (TB) កៃេះបាៃកដ្ឋយកត្បើឱសថតៃលជា
ញឹកញាប់ករកត្បើត្បកនទថ្ន ាំ Isoniazid។ អនកត្រវូតរកលបថ្ន ាំកៃេះជាករៀងោលន់ថងសត្មាប់
រយៈកពលពីត្បាាំរួយកៅត្បាាំបួៃតខ។ កលើសពីកៃេះ មាៃរយៈកពលខា ីជាងរួយ រឺរបប
អាហារតៃលលាយជារួយថ្ន ាំចាំៃួៃពីរត្បកនទតៃលករកត្បើត្បចាាំសបាដ ហ៍សត្មាប់
រយៈកពល 12 អាទិរយ។  

 
 
 
 
 

 

 
ត ើតែ ុអ្វ ីតទើបាៃជាខំុ្្ត្ ូិ តត្បើថ្ា  ំតបើ ខំុ្្គ្នម ៃអារមមណ៍ថ្ធាល  ់ខ្ល ៃួ
ឈឺត ោះ? 
អនកអាចៃឹងមាៃកាំកណើៃករកោររកបងវ(TB) តៃលសករមកៅកន ដងខល ៃួវកបើអនករិៃ 

 

កត្បើថ្ន ាំសត្មាប់ការឆ្ាងករកោររកបងវ(TB) កទកោេះ។វមាៃករកោរវឬវអរិសុខុរត្បាណ
រកបងវ(TB) ជាកត្ចើៃតៃលត្រវូបាៃសមាា ប់វកៅបោា ប់ពីអនកបាៃចាប់កផដើរការកត្បើ
ថ្ន ាំវតររួយចាំៃួៃកទៀរកៅរសក់ន ដងខល ៃួអនករយៈកពលយូរ។វៃោបណាអនកកៅមាៃ
ករកោរវឬវអរិសុខុរត្បាណរកបងវ(TB) កៅកន ដងខល ៃួអនកវពួកវាអាចវ“កងើបកឡើង” 
បកងក ើៃចាំៃួៃវៃិងកធវ ើឲ្យអនកធាា ក់ខល ៃួឈបឺាៃ។វកបើអនកកាំពុងកត្បើវឬកលបថ្ន ាំរកបងវ
(TB) វាសាំោៃ់ណាសត់ៃលថ្វអនកត្រវូកត្បើថ្ន ាំកោេះឲ្យអស់វកៅកពលតៃលកវ មាបណឌ ិរវឬ
ត្រកូពទយរាំ តហទាំសុខភាពអនកកចញកវ មាបញ្ញមា ឲ្យ។ 
 

ត ើខុ្្អំាចត្ាប់ែូចតមេចាៃវតបើខុ្្ំមាៃជមង ឺរតបងវ(TB)? 
កធវ ើករសត ៍តសែកវឬ្ររកករើលករកោររកបងវ(TB) កបើអនកបាៃកធវ ើករសត ៍តសែកវចូរកធវ ើ
ឲ្យត្បាកៃត្បជាថ្វអនកបាៃត្រឡប់កៅ ួបកវ មាបណឌ ិរអនកវវ ជ្ញវកត្កាយរយៈកពលពីរនថង
កៃើរែីទទួលបាៃលទធផលករសត ៍របស់អនក។វកបើអនកបាៃកធវ ើករសត ៍្ រវអនករិៃ
ចាាំបាច់ត្រវូការត្រឡប់កៅរាៃិីកកៃើរែីទទួលបាៃលទធផលកធវ ើករសត ៍របស់អនកកទ។ 
 

ត ើវាៃឹងយ៉ា ងមុិចដែរ តបើការត វ្ ើត សត ដ៍សប  ឬឈាមមាៃលទធផលវិ បជជមាៃ 
(រ ត ើញមាៃ)? 

ការកធវ ើករសត ៍តសែកវឬ្រមាៃលទធផលវវ ជ្ មាមាៃវ(រកក ើញមាៃ) តារធរមតា
មាៃៃ័យថ្វអនកបាៃឆ្ាងករកោរវឬវអរិសុខុរត្បាណរកបងវ (TB) រចួកហើយវ
តរវារិៃមាៃៃ័យសាំោៃច់ាាំបាច់តៃលថ្វ អនកកាំពងុធាា ក់ខល ៃួឈឺវ ឬមាៃ
ករកោររកបងវ (TB) តៃលសករមកោេះកទ។វការកធវ ើករសត ក៍ផសងៗកទៀរតៃលមាៃ
ត្បកនទៃូចជាវ ការថរកាាំរសម ីអីុចកលើត្ទងូវ (chest X-ray ឬសាំណាកកាំហាកវ
(phlegm) រិៃចាាំបាច់ត្រវូមាៃកៃើរែីពិៃិរយរកករើលឲ្យក ើញកោេះកទវ កបើ
អនកកាំពុងធាា ក់ខល ៃួឈឺវឬមាៃករកោររកបងវ(TB) តៃលសករម។ 
 

ត ើខុ្្គំបបីត្ ូិ ត វ្ ើត សត ៍ដសប  ឬឈាមតៅតពលណា? 
អនករបែីទទួលបាៃការកធវ ើករសត ៍រកករើលករកោររកបង (TB) កន ដងករណតីៃលអនក: 

• មាៃកោរសញ្ញា ថ្កាំពុងមាៃ រង ឺរកបង 

• បាៃចាំណាយកពលកៅជារួយៃឹងរៃុសសមាន ក់តៃលកាំពុងមាៃកោររកបងវ(TB) 

• មាៃត្បព័ៃធសុាាំ រង ឺចុេះកខាយវៃូចជាវហុីវវ(HIV)វឬទឹកកោរតផអរ 

• បាៃចាក់បញ្ច លូថ្ន ាំកញៀៃខុសចាប់ 

• បាៃរកវសអរវថមីវកដ្ឋយកចញពីអាកររ ជ្កឡាទីៃ, រាំបៃ់សរុត្ទការបី ៊ីៃ, 
ទវីបអាហ្វហវ ិក, ទវីបអាសុ,ី ឬអឺរ ុបោងកកើរ 

• បាៃកធវ ើការវឬរស់កៅរៃា ីរពាបាលកោរ,  ត្រកអនកាម ៃផាេះសតរែង, 

ពៃធោារ, ឬកតៃាងរស់កៅជាត្ករុកផសងៗកទៀរ។ 


