TUBERCULOSIS (TB) PREVENTION AND CONTROL PROGRAM

ការព្យោបាលេមេរគជំងឺរេបង (TB) ែដលសំងំក�ងខ��នេដយថ�ំ Isoniazid និង

Rifapentine (INH-RPT)

�រេធ� �េតស� របស់អ�កប��ញ�អ� ក�នផ� ក
� េមេ�គរេបងែដលសំងំក��ងខ� �ន ឬ LTBI ។ េនះ�នន័យ�េមេ�គ
រេបងគឺ�នេ�ក��ងខ� �នរបស់អ�ក និង�ចេធ� �ឱ្យអ� កឈឺ�ន។
េមេ�គរេបងមិនេធ� �ឲ្យអ� កឈឺ�ប់ និងមិន�ចឆ� ងេ�មនុស្សេផ្សងេទៀតេទ។ ��ក់បីដូច�េមេ�គកំពុងែត
េដកលក់។ ្របសិនេបើេមេ�គរេបង��ក់េឡើង ��ចេធ� �ឱ្យអ� កឈឺ។ េនះេគេ�� ជំងឺរេបងសកម� ។ អ� ក�ច
ចម� ងេមេ�គជំងឺរេបងេ�មនុស្សេផ្សងេទៀត្របសិនេបើអ�ក�នជំងឺរេបងសកម� ។

េតើខ�ំឣចបង�រជំងឺរេបងសកម�បានយ៉ ងដូចេម�ច?

អ� ក�ចេ្របើ��េំ ដើម្បីប��រ�រេកើតជំងឺរេបងសកម្
ម។ Isoniazid និង Rifapentine (INH-RPT) គឺ��� ំ
ែដលេ្របើរ ួម��ក��ង�រព��លជំងឺ LTBI ។ ���
ំ ំង
េនះស��ប់េមេ�គរេបងែដលកំពុងេដកមុនេពល�
េធ� �ឱ្យអ� កឈឺ។ �ចចំ�យេពលេ្រចើនែខេដើម្បី
ស��ប់េមេ�គរេបងេ្រ�ះ�គឺ�េមេ�គ��ំង។ អ� ក
នឹងជួ បពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យ ឬគិ�នុប��ក
របស់អ�កមួ យៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍អស់រយៈេពល 12
ស��ហ៍េដើម្បីទទួ ល�ន និងេ�យក�� ំ INH-RPT ។
�រេលប��េំ �យមិន�នទទួ ល�ន��រគឺ�
វ �ធីល�បំផុត។ ្របសិនេបើអ�កឆ� ល់េ�ះ យល់ល�េលប
���
ំ មួ យនឹង��រក��ងបរ ��ណតិចតួ ច។

េហតុអ�ីបានជខ��ំគួរែតេលបថ�ំ្របសិនេបើខ�ំមិនមាន
ឣរម�ណ៍ឈ?ឺ

េមេ�គរេបងែដលកំពុងេដកគឺ�យ្រស� លស��ប់
�ងមុនេពលែដល���ក់េឡើងនិងេធ� �ឱ្យអ� កឈឺ។

ចុះេបើខ�ំមិនេលបថ�?ំ

េបើសិន�អ� កមិនេលប�� ំ INH-RPT ខក�ន�
េ្រចើនៃថ� ឬឈប់េ្របើ��ម
ំ ុនេពលែដល្រគ�េពទ្យ ឬគិ
�នុប��ករបស់អ�ក្រ�ប់អ�ក អ� ក�ច�នជំងឺ
រេបងសកម� ។ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វស��ប់េម
េ�គរេបងដូ េច� ះអ� កនិង្រគ� �ររបស់អ�ក�នសុខ
�ពល� ។

ចុះេបើខ�ំបានចាក់ថ�ំវ�ក់សាំង BCG?

���
ំ � ក់�ំង BCG �រ�រកុ�រមិនឲ្យេកើតជំងឺ
រេបងធ� ន់ធ�រ ប៉ុែន� �ន្រតឹមែតរយៈេពលពីរបី��ំ
ប៉ុេ�
� ះ។ �មិន�ច�រ�រកុំឲ្យេកើតជំងឺ LTBI
ឬជំងឺរេបងសកម� ។ ្របសិន�អ� ក�ន�ក់��ក់
�ំង BCG អ� កគួ រែតេលប��ព
ំ ��លជំងឺ LTBI
េដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទ។

ចុះេបើខ�ំមិនមានលទ�ភាពបង់្របាក់ស្រមាប់ថ�ំ
INH-RPT?

�កសួ រ្រគ�េពទ្យ ឬគិ�នុប��ករបស់អ�កអំពី�រ
ទទួ ល�ន��រំ េបងឥតគិតៃថ� ពីកម� វ �ធីរេបងរបស់
្រកសួ ងសុ�ភិ�លៃនរដ� មីនីសូ�។
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ចុះេបើខ�ំបានផ�ស់ទីេ�ឆា�យ?

សូ ម្រ�ប់្រគ�េពទ្យរបស់អ�កមុនេពលែដលអ� ក��ស់
ទីេ�រដ� ឬទី្រក �ងេផ្សងេទៀត។ ពួ កេគ�ចជួ យអ� ក
បន� ទទួ ល�ន��រំ េបងប��ប់ពីអ�ក�ន��ស់ទី។

ខ��ំគួរែតដឹងអ�ខី �ះអំពីការេ្របើថ�ំ LTBI?
•

•
•

កុំផឹក្រ�េបៀរ ្រ�្រកហម ឬ្រ�រហូ តដល់អ�ក
ប�� ប់�រព��ល LTBI របស់អ�ក។ �រ
ទទួ ល�នេ្រគ�ង្រសវ �ងក��ងខណៈេពលេ្របើ�� ំ
LTBI �ចប៉ះ�ល់ដល់េថ� ើមរបស់អ�ក។
្រ�ប់្រគ�េពទ្យអំពី��ដ
ំ ៃទេទៀតែដលអ� កកំពុង
េ្របើ្រ�ស់។
េជៀស�ង�រ�នៃផ� េ�ះខណៈេពលែដលេ្របើ�� ំ
INH-RPT។ េ�ទូ រស័ព�េ�េវជ� បណ�ិតឬគិ�នុប
��ករបស់អ�ក��ម្របសិនេបើអ�ក�នៃផ� េ�ះ។

មនុស្ស�គេ្រចើនេលប�� ំ INH-RPT េ�យ��នប
��។ មនុស្សមួ យចំនួនពិត��នប��ដូ ច�៖
• េ��ខ� �នអស់រយៈេពល�ងបីៃថ�
• �ត់បង់ចំណង់��រ ឬ�ន�រម� ណ៍អស់
ក��ំង
• ឈឺ្រកពះ និងក� �ត
• �ន�រឈឺ�ប់្រតង់េ�ះ
• ទឹកេ�មពណ៌្រកេ� (ពណ៌ែត ឬ�េហ� )
• ែស្បក ឬែភ� កពណ៌េលឿង
• កន� �លែស្បកឬរ�ស់
• ស� ឹក ឬឈឺ្រសពន់ៃដឬេជើង

េលប��ែំ ដល្រគ�េពទ្យឬគិ�នុប��ករបស់អ�ក
្រ�ប់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កខក�ន�េ្រចើនៃថ� �� ំ
េនះ�ចមិន�ន្របសិទ��ព។ រក��ល់�រ�ត់
ជួប្រគ� េពទ្យរបស់អ�ក។ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក នឹងជួ យ
េធ� �ឱ្យ្រ�កដ� �រព��លរបស់អ�កនឹងដំេណើរ
�រ�នល� ។

�រ�ត់ជួបប��ប់របស់ខ��ំ�ក់ទិននឹង��រំ េបង៖
�លបរ �េច� ទ៖
េពលេវ�៖
្រគ�េពទ្យ ឬគិ�នុប��ក៖
ទី�ំង៖
ទូ រស័ព�៖

្របសិនេបើអ�ក�នប���ំងេនះ៖
1. ប�្ឈប់�រេ្របើ��រំ បស់អ�ក។
2. េ�ទូ រស័ព�េ�េវជ� បណ�ិត ឬគិ�នុប��ករបស់
អ� ក�ប��ន់។ កុំរង់�ំ�រ�ត់ជួបប��ប់
របស់អ�ក។
Minnesota Department of Health
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program
P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
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