HCV – What you need to know
(Language: Khmer/Cambodian)

ឹ
ជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C  ១ អ្វ ដី ែលអ្ន កប្រូវដរែង
១.១ ថរើជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ជាអ្វ ី?
១.២ ថរើជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ែូចគ្នននឹងជំងឺរលាកថ្លើម ប្រថេទ A និង ប្រថេទ B ដែរថទ?
១.៣ ថរើអ្នកឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថោយរថរៀរណា?
១.៤ ថរើជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថ្វើឱ្យថយើងឈឺអ្វីខ្លះ?
១.៥ ការថ្វើថរស្ត ពិនិរយរកជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C
១.៦ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C និងស្ុខ្ភាពផ្ទាល់ខ្លួន
១.៧ ការពាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C
១.៨ ការការពារជំងីរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថៅកនុងស្ហគមន៍
១.៩ ការគ្នំប្ទនិងការយល់ែឹង
១.១០ ស្ំរារ់ព៌រមានរដនែម

១.១ ថរើជង
ំ រឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C ជាអ្វ?ី
ពាកយថា “ជំងឺរលាកថ្លើម” គឺមានន័យថាការរលាកថ្លើម។ ការរលាកថ្លើមថនះអាចរណា
ត លមកពីជារិគីមី ថានថំ ពទយ
ថប្គឿងថ

ៀន ការថស្ពស្ុរាថប្ចើនហួស្កំ រិរ និង ថមថរាគថសេងៗ។ ជំងីរលាកថ្លើមប្រថេទ C គឺរណា
ត ល មកពីថមថរាគ

រលាកថ្លើមប្រថេទ C ។

១.២ ថរើជង
ំ រឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C ែូចគ្នននឹងជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ A និង ប្រថេទ B ដែរថទ?
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A ប្រថេទ B និងប្រថេទ C គឺវាខ្ុស្គ្ននទំងអ្ស្់ថហើយថមថរាគដែលថ្វើឱ្យរលាកថ្លើមក៏ ខ្ុស្គ្នន
ដែរ។ ឯការចំលងននថមថរាគទំងថនះក៏ខ្ុស្គ្ននដែរ។ អ្ន កអាចទទួលការចាក់ថានកា
ំ រពារ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ A និង
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ប្រថេទ B រដុ នតគ្នានថានចា
ំ ក់ការពារប្រឆំ ងនឹង ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថទ។ អ្ន កក៏អាចឆ្លងថមថរាគរលាកថ្លើមថប្ចើន
ប្រថេទថៅថពលជាមួយគ្ននដែរ។
មានមនុស្េប្រដហល១នាក់កុង
ន ចំថណាម១០០នាក់ថៅអ្ូស្ត្រ
ត លីនិង ថៅជុំ វិ

ពិេពថលាកថកើរជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ

C ថហើយភាគថប្ចើនអ្ន កទំងថនាះ មិនែឹងថាថគមានជំងឺថនះថទ។ អ្ន កអាចថកើរជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថោយមិនែឹង
ខ្លួ នពីថប្ពាះ វាប្រូវការរយៈថពលជាថប្ចើនឆនំថទើរជំងឺថនះ អាចថច

ជាថរាគស្ញ្ញា។

១.៣ ថរើអ្នកឆ្លងជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C ថោយរថរៀរណា?
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ចំលងថៅថពលឈាមននមនុស្េដែលមានថមថរាគថនះ ថហើយបានឆ្លងចូលថៅកនុងប្រព័នធ
ចរនតឈាមររស្់មនុស្េមានក់ថទៀរ។ ថនះថគថៅថា ការឆ្លងពីឈាមថៅឈាម។ ថទះរីមានឈាមរិចរួច ដែលមិន
អាចថមើលថ

ើ

យងណាក៏ថោយ ក៏អាចចំលងថមថរាគថនះបានដែរ។ មានថរឿងមិនពិរ ជាថប្ចើនអ្ំពីការចំលងថម

ថរាគរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថនះែូថចនះការស្ំខាន់អ្នកប្រូវចងចាំ ថា៖
អ្ន កអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C បានថោយ៖
ករណីដែលមានថប្គ្នះថានក់ខាលំង



ការវះការ់ទូថៅ ការថ្វើថ្ា ថោយគ្នាន អ្នាម័យនិងការពាបាលតាម រថរៀរថវជជរស្ត្ស្តរុរាណដែលរណា
ត ល
ឱ្យមានមុរថចាះដស្ែក។ ថនះជាការចំលងជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ដែលដរងថកើរមានថៅកនុងប្រថទស្ជាថប្ចើន។
ការរញ្ចូ លឈាម ការចាក់ថានកា
ំ រពារជំងឺ និង រថរៀរវះការ់ដសនកថពទយទូថៅថៅកនុងប្រថទស្អ្ូស្ត្រ
ត លី មានស្ុវរែិ
ភាពគឺមិនចំលងថមថរាគរលាកថ្លើមថនាះថទ។



ការថប្រើប្រោរ់ចាក់ថប្គឿងថ

ៀនដែលថគបានថប្រើរួចថហើយរួមទំងការចាក់ ថានថំ ស្ត រយសងដែរ គឺជាការចមលងថម

ថរាគរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថៅប្រថទស្អ្ូស្ត្រ
ត លីភាគថប្ចើន។



ថប្រើប្រោរ់រក់ថចាះរនធថៅថលើខ្លួនថោយមិនបានស្ំអារនិងរមាារ់ ថមថរាគឱ្យបានហារ់ចរ់។

ករណីដែលមិនស្ូវមានថប្គ្នះថានក់



រុគគលិកថពទយដែលររួស្ថោយមុរមជុលចាក់ថាន ំ



ពីមាតយថៅទរក ថៅអ្ំឡុងថពលមាននសាថពាះ ឬថពលស្ប្មាលកូន ថរើមាតយមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C



ការចាក់រញ្ចូ លឈាមនិងសលិរសលឈាមថៅកនុងប្រថទស្អ្ូស្ត្រ
ត លី មុនឆនំ១៩៩០
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ការថប្រើប្រោរ់ថការថរាម និងប្ចាស្ែុស្ថ្ា

ររស្់អ្នកែនទដែល មានប្រក់ក់ឈាម



ថពលរួមថេទថោយមានរះពាល់ឈាមថោយផ្ទាល់



ររួស្មុរមជុលដែលថគថចាលថៅទីកដនលងររណរណៈ។

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថកើរមានថៅប្គរ់ប្រថទស្ទំងអ្ស្់ថៅថលើ ពិេពថលាក។ ថប្គ្នះថានក់ននការឆ្លងជំងឺថនះ ក៏មាន
ថៅកនុងប្រថទស្អ្ូស្ត្រ
ត លី ថៅកនុងប្រថទស្កំថណើរអ្ន ក និងថៅប្រថទស្ទំងអ្ស្់ថសេងៗថទៀរដែរ។
អ្ន កមិនអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C តាមរយៈ



ការប្រីរងគន់រួមគ្នន



ការថប្រើចានដកវ ញុំមហូរអាហារ ញុំទឹកជាមួយគ្នន



ការថអារ ថ្ើរ កអក កណា
ត ស្់



ការថប្រើអាងដហលទឹករួមគ្នន



មូស្ រឺស្រវលិរ
អ ថសេងៗថទៀរទិច រឺខាំ

១.៤ ថរើជង
ំ រឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C ថ្វឱ្
ើ យថយើងឈឺអ្វខ្
ី លះ?


កនុងចំថណាម ១០០នាក់ននអ្ន កដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C

o ១នាក់ កនុងចំថណាម៤នាក់នឹងអាចជាស្ះថស្ែើយ ថោយខ្លួ នឯង កនុងកំឡុងថពល១២ដខ្ែំរូង
o ៧៥%ដែលថៅស្ល់គឺមានថមថរាគកនុងខ្លួ នដរមិនមានថច ជាថរាគស្ញ្ញាអ្វ ីថឡើយ
o ថោយមិនបានពាបាល ៣០ នាក់នឹងថច ថរាគស្ញ្ញាដែលអាចករ់ ស្ំគ្នល់ពី ១០ ថៅ ១៥ ឆនំថប្កាយពី
ឆ្លងថមថរាគ

o ១០នាក់ នឹងកាលយថៅជាជំងឺរលាកថ្លើមែ៏្ន
ា ់្រា ២០ឆនំថប្កាយពីការឆ្លងជំងឺ រលាកថ្លើមថោយមិនបានថ្វើ
ការពាបាល។ ៥នាក់កុង
ន ចំថណាមថនាះនឹងកាលយថៅជាថ្លើមដលង ែំថណើរការ ឬកាលយជាមហារីកថ្លើម ។

មនុស្េជាថប្ចើនពុំមានថរាគស្ញ្ញាននជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថនះថទ។ ចំថពាះអ្ន កដែលមានថរាគស្ញ្ញា ថគដរងដរថកើរ
មានការអ្ស្់កំលាំងលហិរនលហ ចថអអរ និងឈឺថពាះ។
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១.៥ ការថ្វថើ រស្ត ពិនរ
ិ យរកជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C
អ្ន កគួរដរគិរពីការថ្វើថរស្ត ពិនិរយរកជំងីរលាកថ្លើមប្រថេទ C ប្រស្ិនថរើ៖



អ្ន ករណលរ់ទទួលការរញ្ចូ លឈាម, ចាក់ថានកា
ំ រពារ, ឬថ្វើការវះការ់ ថៅកនុងប្រថទស្ែនទថទៀរថោយមិនែឹងចាស្់
ថា ថគថប្រើប្រោរ់វះការ់ ថោយមានអ្នាម័យប្រឹមប្រូវ ឬអ្រ់ថនាះ។



អ្ន ករណលរ់ឱ្យថគរក់ដស្ែក ថចាះរនធថលើខ្លួន និង ប្រូវបានពាបាលតាមរថរៀរ ថវជចរស្ត្ស្តរុរាណថោយមិន ែឹង
ចាស្់ថារថរៀរថ្វើថនាះមានអ្នាម័យ ប្រឹមប្រូវ ឬអ្រ់ថនាះ។



អ្ន ករណលរ់ចាក់ថប្គឿងថ

ៀន ឬថប្រើប្រោរ់ចាក់ថានរំ ួមគ្នន ឬបានជួយអ្ន កណា មានក់កុង
ន ការចាក់ថប្គឿងថ

ៀន រួមទំង

ថស្ត រយសង។



អ្ន ករណលរ់ជារ់គុគ ថហើយបានចាក់ថប្គឿងថ

ៀន រួមទំងថស្ត រយសង រណលរ់ថប្រើប្រោរ់ចាក់ រក់ដស្ែក ថចាះរនធថលើ

ខ្លួ ន ថប្រើក់មថការពុកមារ់ និង ប្ចាស្់ែុលថ្ា

រួមគ្នន។



អ្ន កមិនែឹងចាស្់ថា ថគបានថប្រើប្រោរ់រក់ដស្ែក ថចាះរនធថលើខ្លួនដែល មានអ្នាម័យប្រឹមប្រូវ។



ទទួលការចាក់រញ្ចូ លឈាម និងសលិរសលថ្វើពីឈាមថៅកនុងប្រថទស្ អ្ូស្ត្រ
ត លីថៅមុនដខ្កុមភ ឆនំ១៩៩០។

មានវិ្ីដរមាងដែលែឹងថាអ្ន កបានឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ឬអ្រ់ថនាះ គឺថោយការថ្វើថរស្ត ឈាម។ អ្ន កអាចស្ុំ
ថវជជរណឌិរឱ្យថ្វើថរស្ត ជូនអ្ន កបាន។
អ្ន កក៏អាចស្ួរ ថវជជរណឌិរអ្ំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C និងពីថរឿងថសេងៗថទៀរ ដែលទក់ទងពីការថ្វើថរស្ត ថនះ។
អ្ន កអាចថស្ន ើរស្ុំយកអ្ន ករកដប្រភារ ដែលថគថគ្នរពស្ិទធ និងថរឿងផ្ទាល់ខ្លួនររស្់អ្នក។
មនាីរពាបាលស្ុខ្ភាពសលូវថេទខ្ល ៈមានសតល់នូវការថ្វើថរស្ត រកជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថោយមិនគិរន្លនិងរកាភាព
ស្ំអរ់ែល់អ្នក។ អ្ន កមិនចាំ បាច់មានរ័ណណមីឌីដ

ថទថែើមែីទទួលបានថស្វាស្ុខ្ភាពពីមនាីរពាបាលស្ុខ្ភាពសលវូ ថេទ។

១.៦ ជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C និងស្ុខ្ភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រស្ិនថរើអ្នកមានជំងីរលាកថ្លើមប្រថេទ C ជាការស្ំខាន់គឺអ្នកប្រូវថៅឱ្យ ថវជជរណឌិរពិនិរយថអាយបានថទៀងទរ់
ថហើយខ្ំពាយម ថ្វើយងណាដ្ខ្លួ នឱ្យមានស្ុខ្ភាពលអ។
ប្កុមប្រឹកាននជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ប្រចាំ រែឋនិងដែនែីររស្់អ្នកអាចសតល់ការគ្នំប្ទ និងពរ៌មាន អ្ំពីការរស្់ថៅ
ែល់អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C។
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១.៧ ការពាបាលជំងរឺ លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C
មានវិ្ី រឺថានព
ំ ាបាលប្រថេទ្ាីៗស្ំរារ់ថប្រើប្បាស្់ពាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ។ វាមានប្រស្ិទធិភាពខ្ព ស្់ អយ
ប្ស្ួលថលរ និងមានសលរះពាល់រិចជាងមុន ។
វិ្ី រឺថានព
ំ ាបាលប្រថេទ្ាីៗទំងថនះមិនប្រឹមដរមានឱ្កាស្អាចពាបាលថអាយជាស្ះថស្ែើយពី ៩០% ែល់ ៩៥%
ថនាះថទ រយះថពលននការពាបាលក៏ខ្លីជាងមុនយងថប្ចើន ។
ថវជជរណឌិរ (GP) ប្ពមទំងប្គូថពទយឯកថទស្ អាចថច

ថវជជរញ្ញជ ដែលថ្ើថវ អាយអយប្ស្ួលស្ំរារ់អ្នកជំងឺ ។

វិ្ី រឺថានព
ំ ាបាលប្រថេទ្ាីៗថនះមានថឈា
ា ះថា Direct-Acting Antiviral រឺ DAAs ដែលមានរូរភាពជាថានប្ំ គ្នរ់ ។
ថហើយកនុងករណីខ្លះ ប្រថេទថានថំ សេងថទៀរដែលមានថឈា
ា ះថា Ribavirin និង Pegylated Interferon អាចនឹងរួម
រញ្ចូ លកនុង វិ្ីពាបាល ។ Pegylated Interferon ជាប្រថេទថានចា
ំ ក់ ។

ការពាបាលទំងមូលអាចនឹងចំណាយរយៈថពលពី ៨ ថៅ ២៤ ស្បាតហ៍ ថហើយអ្ន កមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C
ទំងអ្ស្់គឺប្រូវបានថគជំរុ

ដណនាំ ថអាយទទួលការពាបាល ។

១.៨ ការការពារជំងរី លាកថ្លម
ើ ប្រថេទ C ថៅកនុងស្ហគមន៍
ថៅជុំ វិ

ពិេពថលាក ការចមលងថមថរាគរលាកថ្លើមប្រថេទ C ប្រូវបានថគការពារកុំឱ្យឆ្លងតាមរយៈ៖



ការពិនិរយអ្ំថណាយឈាម



ការសតល់មុល
ច រីស្ុឺរាំងនិងប្រោរ់ចាក់ដែលមានអ្នាម័យនិងសតល់ការអ្រ់រំែល់អ្នក ដែលចាក់ថប្គឿងថ

ៀន (ការ

ការ់រនែយថប្គ្នះថានក់)។



ការរំអរ់ថមថរាគនិងឱ្យមានអ្នាម័យចំថពាះរាល់ការអ្នុវរតន៍ដសនកថពទយរុរាណ



ការប្រីប្រោរ់រក់ដស្ែក ថចាះរនធថលើខ្លួន ថោយមានអ្នាម័យប្រឹមប្រូវ។

កមា វិ្ីមុល
ជ និងស្ុរា
ឺ ំ ង (NSP) ជួយការ់រនែ យថប្គ្នះថានក់ ដែលរណា
ត លមកពីការ ចាក់ថប្គឿងថ

ៀនថៅកនុងប្រថទស្អ្ូ

ស្ត្រ
ត លី និងថៅទូទំងពិេពថលាក។
មានេស្តុ តាងរអហ

ថាកមា វិ្ីមុល
ជ និងស្ុឺរាំងថៅអ្ូស្ត្រ
ត លី បានទទួលថជាគជ័យកនុងការការពារ ការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រថេទ C ថនះ។ កមា វិ្ីថនះជួយការ់រនែយ សលវិបាកដែលរណា
ត លមកពីជំងឺថនះ ែល់រុគគល ែល់ប្គួររអ្ន កជំងឺ
ែល់ស្ហគមន៍ ថហើយជួយស្នេ ំប្បាក់ែល់ស្ហគមន៍ ែល់ថៅរារ់ថកាែែុលាលរថទៀរ។
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ឹ
១.៩ ការគ្នំប្ទនិងការយល់ែង
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C អាចនាំ ឱ្យមានមាក់អយ និងការយល់ប្ចឡំ។ ទំងថនះថហើយដែលអាចថ្វើឱ្យមនុស្េ ថយើង
មានអារមាណ៍ខាាស្់ថគនិងឯកថកា។ ការគ្នំប្ទនិងការយល់ែឹងពីជំងឺថនះ អាចជួយស្ំរួលែល់ប្គួររ មិរតេកតិ និងស្ហ
គមន៍ថយើង។
រញ្ញហមួយដែលពិបាកខាលំងចំថពាះអ្ន កដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថនាះគឺថា ថរើថគនឹងប្រូវនិយយប្បារ់អ្នកណា
ខ្ល ះ។ ប្រស្ិនថរើមាននរណាមានក់ និយយ ប្បារ់អ្នក ថាថគមានជំងីរលាកថ្លើមប្រថេទ C គឺអ្នកមិនប្រូវនិយយថរឿង
ថនះប្បារ់អ្នកែនទថទៀរថឡើយ ថលើកដលងដរថគអ្នុញ្ញារែល់អ្នក។ ការដែលថ្វើឱ្យអ្ន កណាមានក់អ្ស្់ការថជឿទុកចិរតថនាះ
អាចថ្វើឱ្យថគពិបាកចិរតជាខាលំង។
ថៅកនុងប្រថទស្អ្ូស្ត្រ
ត លីគឺជាការខ្ុស្ចារ់ ចំថពាះការប្រកាន់ថ រីស្ថអ្ើងែល់ អ្ន កដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C
ថោយរួមទំងការថ្វើការអរសងដែរ។ ប្រស្ិនថរើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C អ្ន កមិន ចាំ បាច់និយយប្បារ់ែល់
អ្ន កែនទថទ ថលើកដលងដរ ករណីអ្នកោក់ពាកយស្ុំរណនារារ់រងជី វិរ ឬថ្វើអ្ំថណាយ ឈាម។ រុគគលិកថពទយមិនអាច
និយយថរឿងររស្់អ្នក ប្បារ់ថៅអ្ន កែនទថោយគ្នាន ការអ្នុញ្ញារពីអ្នកឡីយ។
ប្កុមប្រឹកាននជំងឺរលាកថ្លើមប្រថេទ C ថៅតាមរែឋ ឬដែនែីអាចសតល់ពរ៌មាន ែល់អ្នកអ្ំពីចារ់រកាការស្ំអរ់ ការគ្នំ
ប្ទថពលដែលអ្ន កនិយយពីជំងឺថនះ ចារ់ននការប្រកាន់ថ រីស្ថអ្ើង និងចារ់ការអរ។

១.១០ ស្ំរារ់ពរ
៌ មានរដនែម
ប្រស្ិនថរើអ្នកចង់និយយជាមួយកិចរ
ច ំថ រីណាមួយជាភារដខ្ា រថនាះ អ្ន កអាចទូរស្័ពាថៅ កិចចរំថ រីដសនករកដប្រភារ
Translating and Interpreting Service (TIS) តាមរយៈថលខ្ទូរស្័ពាថលខ្ ១៣១ ៤៥០ ថោយគិរន្លែូចទូរស្័ពាកុនង
រំរន់ដែរ។ ចូរស្ួររកអ្ន ករកដប្រភារ ថហើយថៅថពលដែលអ្ន ករកដប្របានប្រូវភាជរ់មកអ្ន ក អ្ន កអាចស្ុំឱ្យថគទូរស្័ពា
មកថលខ្ ទូរស្័ពណា
ា
មួយ ដែលអ្ន កចង់ ឱ្យថគទូរស្័ពាមក។ ែូថចនះអ្ន កអាចនិយយជាមួយរុគគលិកកិចច រំថ រីដែលអ្ន ក
ប្រូវការ តាមរយៈអ្ន ក រកដប្រភារតាមទូរស្័ពា។
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