Hepatitis B and liver cancer – Khmer

ជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ

និងជំងមឺ ហារីកន្លើម

ខិតប័ណ្ណននេះផ្តលព់ ត័ មា៌ នអំពជី ងំ រឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B និងទំនាក់ទនំ ងរបស់វា ជាមួយនឹងជំងមឺ ហារីកន្លមើ ។
ប្បជាពលរដ្ឋអប្ូ តាលីជតិ ២៤០,០០០នាក់ មានជំងរឺ លាក ន្លមើ ប្បនេទ B រំររ៉ៃ ។
មនសសជានប្រនើ ពបាំ នដ្ឹងថាពួកនេ មាននមនរេននេះន យើ ន យើ អារមានការប្បឈមមខនឹង
នប្រេះថាាក់រនជំងមឺ ហារីកន្លមើ ។
នតើជងំ រឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B ជាអវ?
ី
ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទB
ដ្ល់ន្លើម។ វាអារបណ្តតលឲ្យ៖

េឺជាវីរសមួយ។ វាបេះពាល់



រលាក (ន ើម)



សនាលក (ដដ្លនេតា ល់ថា ជំងឺប្កិនន្លើម) និង / ឬ



ជំងឺមហារីកន្លើម។

នតើជងំ រឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B រំររ៉ៃ មានន័យដ្ូរនមេរ?
មនសសដដ្លមានជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B នប្រើនជាងប្បាមំ ួយដខ មានជំងឺរលាកន្លើម ររំ រ៉ៃ ។ ររំ រ៉ៃមានន័យថា
រយៈនពលដវង។ មនសសភាេនប្រើនមាននមនរេននេះតំងពីនៅជាទារក ឬកូននកេង។ អស់អាកដដ្លមានជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B
អារមានសខភាព លអ។ ពួកនេអារពំមានសញ្ញាណ្តមួយរនការឆ្លងនមនរេននេះ ន ើយ។ នទាេះជាយងណ្តក៏នោយ
មនសសមួយរំនួនអារបនតមាន សនាលកនៅកាុងន្លើម និង/ឬជំងឺមហារីកន្លើម។

នតើនលាកអាកឆ្លងជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B យងដ្ូរនមតរ?
ថាាចាំ ក់នឹងការពារនលាកអាកពីវីរសរនជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B។ វីរសរនជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ឆ្លងតមវតថុធាតរវនៅកាុង
រងកាយ និងឈាម។ វីរសននេះឆ្លងរលោល នៅនពលវតថុធាត រវទាំងននេះ រូលនៅកាុងរងកាយរបស់មនសសមាាក់នផ្សងនទៀត
ដដ្លពំបានចាក់ថាាកាំ រពារ។



ការឱប និងន្ើប



ការចាប់រដ្រលាក់។

នតើនលាកអាកដ្ឹងថា នលាកអាកមានផ្ៃកុ ជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B នោយរនបៀបណ្ត?
ប្តូវនសាើសនំ វជជបណ្ឌ ិតរបស់នលាកអាក នធវើនតសតឈាមរកជំងឺរលាក ន្លើមប្បនេទB ។ ការនធវើនតសតឈាមអារប្បាប់នលាកអាក
ប្បសិននបើ នលាកអាក៖


មានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ



ប្តូវការចាក់ថាាំការពារនដ្ើមបីការពារនលាកអាក



បានចាក់ថាាកាំ រពារពីកាលមន ន ើយបានទទួលការការពារ។

មនសសពីរនាក់ កាុងរំនណ្តមប្បានាំ ក់ដដ្លមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើម ប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ នៅកាុងប្បនទសអូប្តាលី
ពបាំ នដ្ឹងថាពួកនេមាន នមនរេននេះនទ។ មានមនសសជានប្រើនមិនបានបង្ហា សញ្ញាណ្ត មួយរននមនរេននេះនទ។
ប្បសិននបើនលាកអាកមិនមានជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B នទ ការចាក់ ថាាកាំ រពារ នឹងជួយការពារនលាកអាកពីការឆ្លងជំងឺរលាកន្លើម
ប្បនេទ B ។

នតើអកា ណ្តខលេះេួរនធវនើ តសតឈាមរកជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B?
1. ប្បជាជនដដ្លនកើតនៅកាុងទវីបអាសី តំបន់បាសី វិក ទវីបអាប្ ិកវ ទវីបអានមរិកកណ្តតល និងអានមរិកខាងតបូង
អឺរ៉ៃបខាងនកើត និងខាងតបូង តំបន់ការីនបៀន និងមជឈិមបូពា៌។ ការពិនិតយសខភាពដដ្លនលាកអាកប្តូវការ
នដ្ើមបីនធវើរំណ្តក ប្សុកមកកាន់ប្បនទសអូប្តាលី ជាទូនៅមិនបាននធវើនតសត ឈាមរកនមើលជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B
នទ។
ជនជាតិនដ្ើម និងប្បជាពលរដ្ឋរស់នៅនលើនកាេះ

។

3. ការនធវើនតសតមានតរៈសំខាន់ រំនពាេះសមាជិកប្េួតររបស់ នលាកអាកដដ្លមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B
(នបើនទាេះ បីជាពួកនេបាននកើតនៅកាុងប្បនទសអូប្តាលីក៏នោយ)។

នតើជងំ រឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B និងជំងមឺ ហារីកន្លមើ មានទំនាក់ ទំនងអវខី េះល ?
នមនរេននេះអាររមលង៖


ពីមាតយ នៅកូនកាុងអំ ុងនពលមានរផ្ៃនពាេះ ឬសប្មាលកូន
(ប្បសិននបើទារកពបាំ នចាក់ថាាំការពារនៅនពលនកើតមក)។



តមរយៈការរួមនេទនោយមិនបាននប្បើនប្តមអនាម័យ



តមរយៈការនប្បប្ើ បាស់ឧបករណ្៍ចាក់នប្េឿងន ៀនរួមរា



តមរយៈនីតិវិធីនវជជតប្សាដដ្លមិនបានសមាលប់នមនរេ



តមរយៈឈាមដដ្លមាននមនរេ រូលនៅកាុងររនតឈាម តមវិធីមួយរំនួននផ្សងនទៀត ដ្ូរជាការចាក់តក់ដដ្លមិន
បានសមាលប់នមនរេ ។

នមនរេននេះមិនឆ្លងតមរយៈ៖


ការបរិនភាេរំណ្ីអាហារ នេសជជៈ និងការនប្បើប្បាស់កាបំ ិត សមតល បប្ពារួមរា

ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B អារបណ្តតលឲ្យនកើតជំងឺមហារីកន្លើម។ ជំងឺមហារីកន្លើម េឺដ្ំតរ់នៅកាុងន្លើម។ អស់អាកដដ្លមាន
ឬពំ មានសនាលក អារនកើតជំងឺមហារីកន្លើម។
មនសសមាាក់ កាុងរំនណ្តមបួននាក់ដដ្លមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើម ប្បនេទ B ររំ រ៉ៃដដ្លមិនប្េប់ប្េង នឹងនកើតមានសនាលក
និង/ឬជំងឺ មហារីកន្លើម។

នតើនរណ្តខលេះមានការប្បឈមមខនឹងនប្រេះថាាក់រនជំងមឺ ហា រីកន្លមើ ពាក់ពន័ នធ ងឹ ជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B?
នរណ្តមាាក់ដដ្លមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ អារនកើត ជំងឺមហារីកន្លើម។
ពមាំ នករណ្ីណ្តមួយដដ្លថាអាករមលងនរេ ជាអាកមានសខភាពលអននាេះន ើយ។ មនសសរល់រូបដដ្លមានផ្ៃុក
ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ ប្តូវការពិនិតយសខភាពជានទៀង ទាត់។

នតើការពិនតិ យននេះនឹងពាក់ពន័ អធ ខវី េះល ?



ជាការលអេួរដតនធវើការពិនិតយសខភាពជានទៀងទាត់ ជាមួយ
នវជជបណ្ឌ ិតរបស់នលាកអាក ដដ្លនឹងអារផ្តល់ការប្បឹកាជូន

ប្បសិននបើនលាកអាកមិនទាន់បានចាក់ថាាំការពារជំងឺរលាក ន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃនទ នយើងសូមដណ្នាំនលាកអាកឲ្យចាក់
ថាាកាំ រពារ។ ការចាក់ថាាវាំ ៉ៃ ការពារននេះេឺឥតេិតរ្លសប្មាប់៖
o ទារកទាំងអស់ដដ្លនទើបនកើតមក
o រដ្េូ សមាជិកប្េួតរ និងសមាជិកកាុងផ្ៃេះដដ្ល មានមនសសមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ

នលាកអាកអំពីជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ។

o ជននេៀសខលួន និងអាកដសវងរកសិទធិប្ជកនកាន។

ជាទូនៅ អាកដដ្លមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ នឹងប្តូវ នធវើនតសតឈាមនរៀងរល់ប្បាមំ ួយដខមតង។
ការនធវើនតសេននេះប្តូវបាន នធវើន ើងកាុងនរលបំណ្ងនដ្ើមបីឲ្យបានដ្ឹងថា ន្លើមរបស់ពួកនេ កំពងដ្ំនណ្ើរការយងដ្ូរនមតរ។



ប្បសិននបើនវជជបណ្ឌ ិតរបស់នលាកអាក រង់នធវើការពិនិតយបដនថមនដ្ើមបី ទប់តាត់ជំងឺមហារីកន្លើម នលាកអាកប្បដ លជាបាន៖

នដ្ើមបីកាត់បនថយការប្បឈមមខនឹងនប្រេះថាាក់រន ជំងមឺ ហារីក៖



នធវើនតសតឈាមបដនថម



នធវ្ើ តអល់ប្តនតន ឬនសាន ពិនិតយន្លើមជានរៀងរល់ប្បាំ មួយដខមតង នដ្ើមបីពិនិតយរកដ្ំតរ់មហារីកកាុងន្លើមរបស់
នលាកអាក។

ការពិនិតយទាំងននេះ នឹងជួយឲ្យបានដ្ឹងជាមនអំពីសញ្ញារនជំងឺ មហារីកន្លើមនៅនពលដដ្លជំងឺននេះនៅតូរ ន ើយង្ហយប្សួលកាុង
ការពាបាល។ ជាធមេត ការនធវើនតសតទាងំ ននេះប្តូវបាននធវើន ើង សប្មាប់អស់អាកដដ្ល៖




ប្បសិននបើនលាកអាកមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B រំររ៉ៃ ប្តូវនធវើការពិនិតយឲ្យបាននទៀងទាត់ជាមួយនវជជបណ្ឌ ិត។
ទទួលទាននប្េឿងប្សវឹងតិរតួរ ឬកំទទួលទានឲ្យនតេះ
បរិនភាេបដនលដផ្លនឈើឲ្យបាននប្រើន



កបំ រិនភាេតរ់ដកររា ឬខាល ់នប្រើន



រកាទមងន់រងកាយឲ្យមានសខភាពលអ



នធវើលំហាត់ប្បាណ្ឲ្យបាននទៀងទាត់ (ចាប់នផ្តើមនធវើសនសឹមៗ និងនធវើកាន់ដតនប្រើនន ើងកាុងរយៈនពលយូរ)



ឈប់ជក់បារី



មានតវតជាជនជាតិអាសី (បរសមានអាយជាង៤០ឆ្ាំ និងស្តសតីមានអាយនលើសពី៥០ឆ្ា)ំ



មានតវតជាជនជាតិអាប្ វិក ន ើយមានអាយជាង២០ឆ្ាំ



 ពិនិតយឆ្លុេះរកជំងឺមហារីកសបូន ជំងឺមហារីកសដ្ន់ និងជំងឺមហារីកនពាេះនវៀន តមកាលចាំបារ់។

មានប្បវតតិប្េួតរធាលប់នកើតមានជំងឺមហារីកន្លើម



មានសនាលកន្លើម (ជំងឺប្កិនន្លើម)

នតើខអា្ុំ រទទួលបានព័តមា៌ នបដនថមពីកដនលងណ្ត?



មានតវតជាជនជាតិនដ្ើម និង/ ឬពលរដ្ឋរស់នៅនលើនកាេះ
ដដ្លមានអាយនលើសពី៥០ឆ្ា។ំ

នបើករូលវិបតយ

ឬទាក់ទង
ជាភាតរបស់នលាកអាក ឬទូរស័ពៃនលខ

នពលណ្តនលាកអាកទូរស័ពៃ សូមប្បាប់នឈាេ េះភាតរបស់នលាកអាក ឧទា រណ្៍ ដខេរ រួរនសាើសំ

នតើមានវិធពី ាបាលជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B ឬនទ?

។

មានវិធីពាបាលជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ។ វិធីននេះអារទប់ តា ត់វា៉ៃយរ៉ឺស។ វិធីពាបាលននេះ
មិនដមនជាការពាបាលឲ្យជាសេះ នសបើយន ើយ ក៏បដនតអារជួយការពារមិនឲ្យខូរន្លើម និងទប់តាត់
ជំងឺមហារីកន្លើមកាុងរយៈនពលដវង។

សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថមអំពីជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B សូមនបើក រូលវិបតយ

ពដំ មនមនសសប្េប់រាដដ្លមានផ្ៃុកជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B រំររ៉ៃ សទធដតប្តូវការការពាបាលនទ។
រងកាយអារទប់តាត់ការឆ្លង នមនរេ។ នវជជបណ្ឌ ិតនឹងជួយនលាកអាកសនប្មររិតតថានពលណ្ត
ដដ្លនលាកអាកប្តូវការការពាបាល។

សូមទូរស័ពៃនលខ

នទាេះបីជានលាកអាកមិនប្តូវការការពាបាលក៏នោយ ក៏បដនតនៅដត មានតរៈសំខាន់
ដដ្លនលាកអាកប្តូវនធវើការពិនិតយសខភាពនរៀង រល់ប្បាមំ ួយដខមតង។

ប្បសិននបើនលាកអាកមានប័ណ្ណ
ប្បសិននបើនលាក អាកពំមានប័ណ្ណ
របស់នលាកអាកអំពីអវីខលេះដដ្លប្តូវនធវើ។

រោឋ េិបាលអារបង់ រ្លនសវាពាបាលខលេះ ឬទាំងអស់ជូននលាកអាក។
នទ សូមពិនប្រេះជាមួយនវជជបណ្ឌ ិត

នតើមានវិធពី ាបាលជំងមឺ ហារីកន្លមើ ឬនទ?
ការពាបាលជំងឺមហារីកន្លើម នឹងអាប្ស័យនលើទំ ំរនជំងឺមហារីក ន ើយថានតើវាបានឆ្លងរលោលន ើយឬអត់។
ជំងឺមហារីកន្លើមេឺ ង្ហយប្សួលកាុងការពាបាល ប្បសិននបើនេរកន ើ នមនរេននេះ ន ើ បានឆ្ប់។
សូមពិនប្រេះជាមួយនវជជបណ្ឌ ិត អំពីជនប្មើស ពាបាលរបស់នលាកអាក។

នយើងសូមដណ្នាំពជី ហា
ំ នដ្ូរខាងនប្កាមននេះ នដ្ើមបីកាត់

បនថយនប្រេះថាាក់រនជំងមឺ ហារីកន្លមើ ពាក់ពន័ នធ ងឹ ជំងរឺ លាកន្លមើ ប្បនេទ B៖


នសាើសំនធវើនតសតឈាម នដ្ើមបីពិនិតយឲ្យដ្ឹងថានតើនលាកអាកមាន ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B ររំ រ៉ៃ ឬអត់ ជាពិនសស
ប្បសិននបើ នលាកអាកសថិតនៅកាុងប្កុមដដ្លមានការប្បឈមមខនឹងនប្រេះថាាក់ខពស់។

Khmer

។

ឬទូរស័ពៃ
ដខសទូរស័ពៃផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជំងឺរលាកន្លើម នលខ

។ សប្មាប់អាកបកដប្បភាត

។

បាននធវើបរចបុ បនាភាព៖ ដខកញ្ញា ឆ្ា២ំ ០១៦

