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រោគរលាករ្លើមជំពកូ B  
និងជំងឺមហារីករ្លើម

សន្លឹកព័ត៌មានននះស្តីអំពតីវ៉ា យរ៉ឹសនននោគរលាកន្្ើមជំពូក B និងទំនាក ់
ទំនងរបស់វជាមួយជំងឺមហារីកន្្ើម។

ជនជាតិអូស្រ្្លតីន្រើនជាង 210,000 នាក់មាននោគរលាកន្្ើមជំពូក  
B ោ ំ៉ នរ៉ា។ មន៉ស្សជាន្រើនព៉ំដលឹងខ្ លួនថានគមាននោគននះន�ើយ ន�ើយ 
្បហ�លជា្បឈមម៉ខនលឹងន្រះថានា ក់ននជំងឺមហារីកន្្ើមនទៀតផង។

នតើនោគរលាកន្្ើមជំពូក B ជាអ្តី?

រោគរលាករ្លើមជំពូកB ឬ ‘Hep B’ គឺជាវ៉ា យរ៉សឹ។ វប៉ាះពាល់ដល់រ្លើម។ 

វអាចបណ្តា លឲ្យមានៈ
• ការរលាក (ការរ�ើម)
• ស្ល កស្នា ម (ត រ្ូវបានរគស្គា ល់ដដរថាជារោគតករិនរ្លើម) នរិង/ឬ
• ជំងឺមហារកីរ្លើម។ 

នតើនោគរលាកន្្ើមជំពូក B ោ ំ៉ នរ៉ាមានន័យដូរនម្រ?

មន៉ស្សដដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B រតចើនជាង 6 ដែមានរោគ  
រលាករ្លើមជំពូក B ‘ោ៉រំរ ៉ា’។ មន៉ស្សភាគរតចើនអាចមានជំងឺរនះរៅរពល 
រគរៅទារក ឬរកមេង្ូច។ អស់អនាកដដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា 
អាចមានអារមមេណ៍តសរួលែលលួនធមមេតា។ រគតបដ�លជាពំ៉មានសញ្ញា ណ្ 
មលួយរនរោគឆលងរនះរ�ើយ។ រទាះជាយ៉ា ងរនះកតាី មន៉ស្សមលួយចំនលួននឹង 
មានស្ល កស្នា មកនា៉ងរ្លើម នរិង/ឬរកើ្ជំងឺមហារកីរ្លើម។

នតើនលាកអនាកនកើតនោគរលាកន្្ើមជំពូក B 
តាមរនបៀបណា?

វ៉ា យរ៉សឹរនរោគរលាករ្លើមជំពូក B ត រ្ូវបានផ្៉កកនា៉ងវ្្៉ោវរនោងកាយ 
នរិងកនា៉ងឈាម។ វ៉ា យរ៉សឹរនះឆលងោលដាលរៅរពលវ្្៉ោវទាងំរនះ

 ចូលរៅកនា៉ងោងកាយរបស់មន៉ស្សណ្មានា ករ់�ៀ្។

វ៉ា យរ៉សឹរនះអាចឆលងោលដាល៖
• ពីមាតា យរៅកូនកនា៉ងអំ�៉ងរពលមានរផ្រពាះ ឬរពលសតមាលកូន

 
(តបសរិនរបើទារកពំ៉បានចាកថ់ានា បំង្កា ររោគរៅរពលរកើ្មក)

• តាមរយៈការរលួមរេ�ដដលគ្មេ នការការពារ
• រដាយការរតបើរតគឿងតបដាបច់ាកថ់ានា រំលួមគ្នា
• រដាយដំរណើ រការដផនាករព�្យដដលពំ៉បានសំអា្សមាល បរ់មរោគ
• រដាយចាកប់ញូ្លឈាមចូលរៅកនា៉ងចរនតាឈាមតាមររបៀបដរ�

រ�ៀ្។

ជំងឺរនះមរិនអាចឆលងោលដាលរដាយៈ
• ញំ៉អាហារ រេសជ្ៈ នរិងរតបើតបាស់សមស្ល បតពាកាបំរិ្រលួមគ្នា
• ការឱប នរិងរ ើ្ប
• ការចាបរ់ដស្វា គមន។៍

នតើនលាកអនាកដលឹងថានលាកអនាកមាននោគរលាកន្្ើមជំពូក B 
ោ ំ៉ នរ៉ាតាមរនបៀបណា?

រសនាើសំ៉ឲ្យរវជ្បណ្រិ ្របស់រលាកអនាករធវាើរ្សតាឈាមរករមើលរោគរលាករ្លើមជំ
ពូក B។ ការរធវាើរ្សតាឈាមអាច�បាបឲ់្យរលាកអនាកដឹង តបសរិនរបើរលាកអនាកៈ
• មានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា
• ត្រូវការការចាកថ់ានា បំង្កា ររោគរដើម្កីារពាររលាកអនាក
• ធ្ល បប់ានចាកថ់ានា បំង្កា ររោគពីរពលមន៉ រ�ើយត្រូវបានការពារ។

មន៉ស្សមានា កក់នា៉ងចំរណ្មមន៉ស្ស 3 នាកដ់ដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា
កនា៉ងតបរ�សអូស្ស្តា លីពំ៉ដឹងែលលួនថារគមានរោគរនះរ�ើយ។ មន៉ស្សជារតចើនពំ៉បាន
បង្ហា ញឲ្យរ�ើញសញ្ញា ណ្មលួយរនរោគរនះរ�ើយ។ តបសរិនរបើរលាកអនាកពំ៉មាន 
រោគរលាករ្លើមជំពូក B រ� ការចាកថ់ានា បំង្កា ររោគនឹងការពាររលាកអនាក�ប�់ល់ 
នឹងការឆលងរោគរលាករ្លើមជំពូក B។

នតើនរណាខះ្គួរន្្ើនតសរ្កនមើលនោគរលាកន្្ើមជំពូក B?

1. មន៉ស្សដដលបានរកើ្រៅ្ំបនអ់ាសី៉បា៉ា សី៉�វារិក�វាីបអាត�រិវាក 
 អារមរ រិកកណ្តា ល នរិងអារមរ រិកខាង្្ូង្ំបនអឺ់រ៉បខាងរកើ្ នរិងខាង្្ូង 

 ្ំបនក់ាោ៉ា ប៊នី នរិងមជ្មឹបូពា៌ា ។ ការពរិនរិ្្យស៉ែភាពដដលរលាកអនាកត្រូវការ 
រដើម្រីធវាើអរនាតា តបរវសនម៍កកានត់បរ�សអូស្ស្តា លី តាមធមមេតាពំ៉រធវាើរ្សតារក

 
រមើលរោគរលាករ្លើមជំពូក B រ�ើយ។

2. តបជាជនអាបូរជីីនី នរិងអនាករស់រៅរលើរកាះ Torres Strait។ 

នតើមានទំនាក់ទំនងអ្តីខះ្រវងនោគរលាកន្្ើមជំពូក B 
និងជំងឺមហារីកន្្ើម? 

វ៉ា យរ៉សឹរនរោគរលាករ្លើមជំពូក B អាចបណ្តា លឲ្យរកើ្ជំងឺមហារកីរ្លើម។  
ជំងឺមហារកីរ្លើមគឺជាដំ៉ស្ចដ់ដលដ៉ះលូ្លាស់កនា៉ងរ្លើម។ មន៉ស្សដដល

 
មាន ឬគ្មេ នរោគតករិនរ្លើមអាចរកើ្ជំងឺមហារកី។ មានដល់រៅមន៉ស្សមានា ក ់
កនា៉ងចំរណ្មមន៉ស្ស 4 នាកដ់ដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា នឹងរកើ្ 
រោគតករិនរ្លើម នរិង/ឬជំងឺមហារកីរ្លើម។

នតើនរណាខះ្្បឈមម៉ខនលឹងន្រះថានា ក់ននការនកើតជំងឺ 
មហារីកន្្ើមទាក់ទិននលឹងនោគរលាកន្្ើមជំពូក B?

អនាកណ្ករ៏ដាយដដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ាអាចរកើ្ជំងឺមហារកី 
រ្លើម។ រគពំ៉ដដលរ�ើញអនាកមានផ្៉ករមរោគរលាករ្លើមមានស៉ែភាពល្អរ�ើយ។ 
មន៉ស្សតគបរ់ូបដដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា ត្រូវការចាបំាចព់រិនរិ្្យ 
រមើលរោគឲ្យបានរ�ៀងទា្។់

នតើការពិនិត្យនមើលនោគននះនលឹងទាក់ទិនអ្តីខះ្? 

ជាគំនរិ្ល្អដដលរវជ្បណ្រិ ្របស់រលាកអនាកត្រូវបញូ្នរលាកអនាករៅជលួបតគរូរព�្យ 
ឯករ�ស។ តគរូរព�្យឯករ�សនឹងអាច² ផតាល់ឱវ�ជូនរលាកអនាកអំពីរោគរលាក
រ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា។
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តាមធមមេតា មន៉ស្សដដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B  ោ៉រំរ ៉ា នឹងមានការរធវាើ 
រ្សតាឈាមររៀងោល់ 6 ដែមតាង។ ការរធវាើរ្សតារនះគឺរដើម្ឲី្យដឹងអំពីររបៀប

 
ដដលរ្លើមរបស់រគកំព៉ងមានដំរណើ រការ។ 

តបសរិនរបើតគរូរព�្យឯករ�សរបស់រលាកអនាក ចងរ់ធវាើការពរិនរិ្្យរករមើលរតចើន
 រ�ៀ្អំពីជំងឺមហារកីរ្លើមរលាកអនាកតបដ�លត្រូវរធវាើៈ

•  រ្សតាឈាមពរិនរិ្្យរករមើលជា្រិតបរូរ្អ៉ីន AFP ររៀងោល់ 6 ដែមតាង។ 
AFP គឺជាតបរូរ្អ៉ីនដដលរកើនរ�ើង រៅរពលជំងឺមហារកីលូ្លាស់។

•   រ្សតា្្រមើលរ្លើមរដាយអល់តតារស្ន (ultrasound) ររៀងោល់ 6  
ដែមតាង រដើម្ពីរិនរិ្្យរមើលការលូ្លាស់កនា៉ងរ្លើមរបស់រលាកអនាក។ 

ការពរិនរិ្្យរមើលទាងំរនះ នឹងជលួយ�កនា៉ងការសមាគា ល់ដឹងសញ្ញា រនជំងឺមហារកី
រ្លើមឲ្យបានទានរ់ពល រៅរពលវរៅ្ូច នរិងង្យតសរួលរដើម្ពីយាបាល។ 
តាមធមមេតា  រ្សតាទាងំរនះត្រូវបានរធវាើរ�ើងសតមាបម់ន៉ស្សដដលៈ
•  មានស្វតាជាជនជា្រិអាសី៉ (ប៉រសអាយ៉រតចើនជាង 40 ឆ្នា  ំ 

នរិងស្សតាីអាយ៉រតចើនជាង 50 ឆ្នា )ំ
•  មានស្វតាជាជនជា្រិអាស្�វារិក រ�ើយមានអាយ៉រតចើនជាង 20 ឆ្នា ំ
•  មានតបវ្តារិតគរួស្ររកើ្ជំងឺមហារកីរ្លើម នរិង/ឬ
•  មានស្ល កស្នា មរលើរ្លើម(រោគតករិនរ្លើម)។ 

នតើមានការពយាបាលស្មាប់នោគរលាកន្្ើមជំពូក B  
ោ ំ៉ នរ៉ាឬនទ?

មានការពយាបាលសតមាបរ់ោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា។ ការពយាបាលរនះ 
អាចរកសាវ៉ា យរ៉សឹឲ្យឋរ្ិ រៅរតកាមការតគបត់គងបាន។ ការពយាបាលរនះពំ៉ដមនជា
ការរធវាើឲ្យជាសះរស្ើយរ�ើយ កប៏៉ា៉ដនតាអាចជលួយ�ការពារកំ៉ឲ្យែូចរ្លើម នរិងរកើ្

 ជំងឺមហារកីកនា៉ងរយៈរពលយូរអដងវាង។

មរិនដមនមន៉ស្សតគបគ់្នា ដដលមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ានឹងត្រូវការការ 
ពយាបាលរនាះរ�។ តគរូរព�្យឯករ�សនឹងជលួយ�រលាកអនាកសរតមចចរិ្តារៅរពល 
ណ្រលាកអនាកត្រូវការការពយាបាល។

តបសរិនរបើរលាកអនាកមានបណ័្ណ រមឌីដ�រ រដាឋា េរិបាលអាចបងរ់្លសតមាបក់ារ 
ពយាបាលែលះ ឬទាងំអស់សតមាបរ់លាកអនាក។ តបសរិនរបើរលាកអនាកពំ៉មានបណ័្ណ  
រមឌីដ�ររ� សូមពរិភាកសាជាមលួយតគរូរព�្យឯករ�សរបស់រលាកអនាកអំពីអវាីដដល 
ត្រូវរធវាើ។

នតើមានការពយាបាលស្មាប់ជំងឺមហារីកន្្ើមឬនទ?

ការពយាបាលសតមាបជំ់ងឺមហារកីរ្លើម នឹងអាតស័យរលើ�ំ�ំរនជំងឺមហារកី 
រ�ើយថារ្ើវបានឆលងោលដាល ឬអ្។់ ជំងឺមហារកីរ្លើម កានដ់្ង្យតសរួល
ពយាបាលតបសរិនរគរករ�ើញវបានទានរ់ពល ។ សូមពរិភាកសាជាមលួយតគរូរព�្យ
ឯករ�សរបស់រលាកអនាក អំពីជរតមើសរនការពយាបាលរបស់រលាក អនាក  ។

រយើងសូមដណនានូំវជំហានដូច្រៅរនះ រដើម្រីធវាើឲ្យភាពតបឈមម៉ែនឹងរតគ្ះ 
ថានា ករ់នជំងឺមហារកីរ្លើមទាក�់រិននឹងរោគរលាករ្លើមជំពូក B របស់រលាកអនាក 
មានកតមរ្ិ ទាបៈ:
•  រសនាើសំ៉រធវាើរ្សតាឈាម រដើម្ពីរិនរិ្្យរមើលដតកងរលាកអនាកមានរោគរលាករ្លើម

ជំពូក B  ោ៉រំរ ៉ា ជាពរិរសសតបសរិនរបើរលាកអនាករៅកនា៉ងតករុមមន៉ស្សដដល
 មានរតគ្ះថានា កក់តមរ្ិ ែ្ពស់។

•  តបសរិនរបើរលាកអនាកមានរោគរលាករ្លើមជំពូក B ោ៉រំរ ៉ា សូមរសនាើឲ្យរវជ្បណ្រិ ្
របស់រលាកអនាកបញូ្នរលាកអនាករៅតគរូរព�្យឯករ�សខាងរ្លើម រ�ើយរធវាើ 
ការពរិនរិ្្យរមើលឲ្យបានរ�ៀងទា្។់

•  តបសរិនរបើរលាកអនាកពំ៉ធ្ល បប់ានចាកថ់ានា បំង្កា ររោគរលាករ្លើមជំពូក B រ� 
រយើងសូមដណនាឲំ្យរលាកអនាក��លួលការចាកថ់ានា ។ំ ថានា បំង្កា ររោគរនះនឹងចាក់
ជូនរដាយឥ្គរិ្រ្លសតមាប៖់

 - តគបទ់ារកដដលរ�ើបរកើ្
 -  រដគូ សមាជរិកតគរួស្រ នរិងអនាករៅកនា៉ងផ្ះរនអនាករកើ្រោគរលាករ្លើមជំពូក

 
B។ 

សូមសួរនេជ្ជបណ្ិតរបស់នលាកអនាកស្មាប់ព័ត៌មានបហនថែម។
រលាកអនាកកអ៏ាចកា្ប់ន្យរតគ្ះថានា កទ់ាងំមូលរនជំងឺមហារកីបានដដររដាយៈ
• ផឹកតស្ដ្បនតារិចបនតាលួច ឬកំ៉ផឹកតស្ទាល់ដ្រស្ះ
• បរ រិរភាគដផលរឈើ នរិងបដនលឲ្យបានរតចើន
• កំ៉បរ រិរភាគខាល ញ់រតចើនឬស្ចរ់គយកមកដករឆនារធវាើបនតារ�ៀ្
• រកសា�ម្ងនោ់ងកាយដដលមានស៉ែភាពល្អ
• រធវាើការហា្�់បាណឲ្យបានរ�ៀងទា្ ់(ចាបរ់ផតាើមរធវាើយឺ្ៗ រលួចមករធវាើកាន់

 
ដ្រតចើនរៅរពលរតកាយៗមក)

• ឈបជ់កប់ារ ី
• ដឆកពរិនរិ្្យរករមើលជំងឺមហារកីកស្ូន មហារកីរដាះ 

នរិងមហារកីរពាះរវៀនធំរពលចាបំាច។់ 

នតើខ្ញំអារទទួលបានព័ត៌មានបហនថែមនទៀតនៅទតីណា?

ចំរពាះអនាកដដលតបឈមនឹងរតគ្ះថានា ករ់នជំងឺមហារកីរ្លើម ឬអនាកជំងឺ  
មហារកីរ្លើម អាចរបើករមើលរគ��ំពរ័ www.cancersa.org.au  
ឬទាក�់ង មកតករុមតបឹកសាដផនាកជំងឺមហារកីរដឋាវ រិច្ូរយី៉ា  រដាយ�ូរស័ព្រលែ  
13 11 20។  សតមាបអ់នាកបកដតបភាស្ សូម�ូរស័ព្រលែ13 14 50។ 

សតមាបព់័្ ៌ាមានបដន្ម នរិងការផតាល់ជំនលួយដផនាករោគរលាករ្លើមជំពូក B  
សូមរបើករមើលរគ��ំពរ័ www.hepatitissa.org.au ឬ�ូរស័ព្មក 
ដែ្ស�ូរស័ព្ផតាល់ព័្ ៌ាមានអំពីរោគរលាករ្លើមរលែ 1800 437 222។ 
សតមាបអ់នាកបកដតបភាស្ សូម�ូរស័ព្រលែ 13 14 50។

សតមាបព់័្ ៌ាមានជា ភាស្សំខាន់ៗ  អំពីរោគរលាករ្លើមជំពូក B សូមរបើក  
រមើលវ៉ រិបស្យ www.hepatitissa.org.au។


