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រោ��អ្វីី�ជារោ�គរលាករោ�ើ�មប្រ�រោ�ទ B?
ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B គឺជាការឆ្លើង់ដើ�គដើថិើើម្បីធ្ងង�ធ់្ងងរ
មែ��ប់ណ្ដាា �ម្បីកព្ទ�វ �រំ�រលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B។ វា
អាចជាជ�ងឺ់កម្រម្បីតិម្រសា�រយៈៈដើព្ទ�ព្ទ�រប់��ប្ដាា ហ៍៍ ឬជ�ងឺ់
ធ្ងង�ធ់្ងងរអ�់ម្បីយួៈជ�វតិ។ 

ម្បី�ំ�េ 1 នាកក់ើំង់ច�ដើណ្ដាម្បី 4 នាកម់ែ��មា�ដើ�គ
រលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B �ំ �រ៉ៃរ ��ងឹ់វវិឌ្ឍឍដើ�ជាប់ញ្ហាា ដើថិើើម្បី
ធ្ងង�ធ់្ងងរ��់ថ្នាើ កដ់ើកើតម្បីហារ �កដើទៀត�ង់ ប់�មំែ�ាអាច
ព្ទាប្ដា� �ិង់តាម្បីដា�ជ�ង់ដឺើ�ដើព្ទ�រកដើ�ើញកើំង់
��ណ្ដាក�់�ប់ងូ់ៗ។

រោ��រោ�គរលាករោ�ើ�មប្រ�រោ�ទ B ចមើង
តាមររោ�ៀ�ណា?
ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ចម្បីើង់ព្ទ�ម្បី�ំ�េដើ�ម្បី�ំ�េ
តាម្បីរយៈៈការប់�ះពា�់ជាម្បីយួៈ�ងឹ់ឈាម្បី ឬសារធាតំ
�វរ៉ៃ��ង់កាយៈមែ��មា�ដើម្បីដើ�គ។ វាអាចចម្បីើង់
តាម្បីរយៈៈ៖
• ម្បី�ំ�េមា�រ៉ៃ�ទដើពាះដើ�ទារកអ�ឡំុង់ដើព្ទ�

�ម្រមា�កូ�
• ការប់�ះពា�់ឈាម្បីរប់�់ម្បី�ំ�េមែ��មា��ទំក

ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B
• ការដើម្រប់ើ�មាា រៈមែថិទា�ផ្ទាទ �់ខើួ��ូចជា ម្រ��

�ំ�ដើធ្ងេញ មែ�ើឡាម្បី ករ៉ៃ��ាកាតម់្រកចក ឬឧប់ករណ៍៍
ដើវជជសា��ា (�ូចជាម្រប់ដាប់វ់ា�់ជាត�ិករជាដើ�ើម្បី) 
រមួ្បីគ្នាើ ជាម្បីយួៈម្បី�ំ�េមែ��មា��ទំកដើ�គរលាកដើថិើើម្បី
ម្រប់ដើភទ B

• ការប់�ះពា�់�ើូវដើភទ
• ការដើម្រប់ើម្បីជំ� �ំ��ំ �ង់ ឬឧប់ករណ៍៍ដើរៀប់ច�ថ្នាើ �រមួ្បីគ្នាើ

រោ�គរលាករោ�ើ�មប្រ�រោ�ទ B មិនចមើងតាមរយៈៈ៖
• ការដើម្រប់ើ�មាា រៈញំ៉ាំ�អាហារ ឬញំ៉ាំ�អាហាររមួ្បីគ្នាើ
• ការប់�ះពា�់គ្នាើ ជាធ្ងម្បីេតា�ូចជា ការដើអាប់ ដើថិើប់ ឬ 

កា�រ់៉ៃ�គ្នាើ
• ទឹកឬខយ�់

សប្រ��ព់័�័�៌ន�ដែនែម៖
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លប្រគ�ប់្រគងនិង�ង្កាា រជំ្ឈង)ឺ
www.cdc.gov/hepatitis/hbv/

doh.wa.gov/hepbhub

https://www.health.state.mn.us/diseases/hepatitis/b/basics.html


រោ��នរណាខ្លះើ�គួររោ�ី�រោ�សត?
វធិ្ង�មែតម្បីយួៈគតដ់ើ�ើម្បីី��ងឹ់ថ្នាអើកមា��ទំកដើ�គរលាក
ដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ឬអតគ់មឺ្រតូវដើធ្ងើើដើត�ា។ 
• ម្បី�ំ�េមា�រ៉ៃ�ទដើពាះទា�ង់អ�់គរួមែតដើធ្ងើើដើត�ា

រកដើម្បីើ�ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ជាម្រប់��។ 
ម្រប់�ិ�ដើប់ើម្បី�ំ�េមែ��មា�រ៉ៃ�ទដើពាះមា�
�ទំកដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ដើនាះការ�ក់
វា� កស់ា�ង់ទា�ដ់ើព្ទ�ដើវលាអាចជួយៈប់ង្កាក រម្បី�ិ
ឱ្យយចម្បីើង់ដើម្បីដើ�គដើ�ទារកប្ដា�។ 

• ម្បី�ំ�េមែ��រ�់ដើ�ជាម្បីយួៈ�រណ្ដាមាើ កម់ែ��
មា��ទំកដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B។ 

• ម្បី�ំ�េមា�ហា�ិភយ័ៈខព�់មែ��អាច�ឹង់
ដើកើតដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B។ 
ច�ណំ៍ចដើ�ះរមួ្បីមា�៖
• ម្បី�ំ�េមែ��ប្ដា�ដើកើតកើំង់ត�ប់�ម់ែ��

មា�ការឆ្លើង់ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ជា
ញឹកញ៉ាំប់ ់ឬមា�ឪពំ្ទកមាា យៈមែ��ប្ដា�
ដើកើតដើ�ត�ប់�ទ់ា�ង់ដើនាះ �ូចជាដើ�ទើ�ប់
អា�ហ៍ើកិឬអា�ំ�ជាដើ�ើម្បី។

• ម្បី�ំ�េ មែ���កថ់្នាើ �
• បំ់រ�មែ��រមួ្បីដើភទជាម្បីយួៈប់រំ�

រោ��នរណាខ្លះើ�គួរចាក់វ៉ា ាកស់ាំងំ?
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
មែណ៍នា�ឱ្យយ�កវ់ា� កស់ា�ង់ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B �ម្រមាប់់
ម្បី�ំ�េភាគដើម្រចើ� រមួ្បីមា�៖
• ទារកម្រគប់រ់ូប់ 
• កំមារ �ិង់ម្បី�ំ�េដើព្ទញវយ័ៈអាយំៈរហូ៍ត��់ 59 ឆ្នាំើ �មែ��

ម្បី�ិប្ដា��កវ់ា� កស់ា�ង់ម្រគប់រូ់ប់ ដើដាយៈម្បី�ិគិតព្ទ�កតាា ហា�ិ
ភយ័ៈដើ�េង់ៗ

• ម្បី�ំ�េដើព្ទញវយ័ៈអាយំៈ 60 ឆ្នាំើ �ដើឡុើង់ដើ�មែ��មា�កតាា
ហា�ិភយ័ៈ៖
• ម្បី�ំ�េម្រប់ឈម្បី�ឹង់ហា�ិភយ័ៈមែ��អាចដើកើតដើ�គ

ដើដាយៈការប់�ះពា�់�ើូវដើភទ 
• ម្បី�ំ�េមា�ហា�ិភយ័ៈមែ��អាចឆ្លើង់ដើ�គតាម្បីការ

�កថ់្នាើ �តាម្បីមែ�ីកឬមែភើក/មាត/់ម្រចម្បីំះប់�ះពា�់
ជាម្បីយួៈ�ឹង់ឈាម្បី

• អើកដើធ្ងើើ��ដើណ៍ើ រដើ�ត�ប់�ម់ែ��ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ 
B មា�អម្រតាឆ្លើង់ម្បីធ្ងយម្បីឬខព�់ 

• ម្បី�ំ�េមែ��មា�ជ�ងឺ់ដើថិើើម្បី�ំ �រ៉ៃរ � 
• ម្បី�ំ�េ មែ��ប្ដា�ឆ្លើង់វ �រំ� HIV 
• ម្បី�ំ�េមែ��ជាប់ព់្ទ�ធនាគ្នារ
• ម្បី�ំ�េដើ�េង់ដើទៀតទា�ង់អ�់មែ��មែ�ើង់រកការ

ការពារព្ទ�ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B

មនសុសប្រ��ណ្ឌ 296 លាននាក់ 
ក�ពំ្ទង់រ�់ដើ�ដើដាយៈមា��ទំកដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ដើ�
ទូទា�ង់ពិ្ទភព្ទដើលាក ប់�ំមែ�ាម្បី�ំ�េ ជា ដើម្រចើ�ម្បី�ិ�ឹង់ខើួ�ថ្នា
ប្ដា�ឆ្លើង់ដើម្បីដើ�គ ដើដាយៈសារព្ទួកដើគម្បី�ិមា�អារម្បីេណ៍៍ ឬ
ដើម្បីើ�ដើ��ូចជាមា�ជ�ង់ឺដើទ។

រោ�� វ៉ា ាកស់ាំងំ�នសុវ�ែិភាព័ដែ�ររោទ ?
 វា� កស់ា�ង់ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B មា�ម្រប់�ិទធភាព្ទ �ិង់
�ំវតិិភាព្ទ។ វា� កស់ា�ង់ដើ�ះម្រតូវប្ដា�ដើម្រប់ើដើ��ហ៍រ�ឋអាដើម្បីរកិ
តា�ង់ព្ទ�ឆ្នាំើ � 1982។ 
វា� កស់ា�ង់ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ជាង់ម្បីយួៈពា�ល់ា��ូ
�ម្រតូវប្ដា��កដ់ើ�ទូទា�ង់ពិ្ទភព្ទដើលាក។ 
ម្រប់តិកម្បីេមែ��ដើកើតមា�ជាញឹកញ៉ាំប់ប់់��ំតដើដាយៈសារ
វា� កស់ា�ង់ដើ�ះគឺ ម្រគុ�ដើ�ា ព្ទ�កម្រម្បីតិម្រសា�ដើ�ម្បីធ្ងយម្បី �ិង់ឈឺ
ម្រតង់ក់មែ�ើង់មែ��ប្ដា��ក។់ ��ប់�ះពា�់ទា�ង់ដើ�ះអាចមា�
រយៈៈដើព្ទ� 1–2 រ៉ៃថិង។ 

រោ��ខ្លះំុ ំអាចចាក់វ៉ា ាកស់ាំងំ 
រោ�គរលាករោ�ើ�មប្រ�រោ�ទ B រោ�ឯណា?

�ូម្បីពិ្ទភាកាជាម្បីយួៈឱ្យ�ថិសិា� អើក�ា�់ដើ�វាមែថិទា�
�ំខភាព្ទ ឬម្រក�ួង់�ំខាភបិ្ដា�កើំង់ត�ប់�រ់ប់�់អើកអ�ព្ទ�ការ
�កវ់ា� កស់ា�ង់។ គើ��ិកម្បីយួៈច��ួ��ា�់ការ�កវ់ា� កស់ា�ង់ដើ�គ
រលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B កើំង់តរ៉ៃម្បីើទាប់ ឬឥតគិតរ៉ៃថិើ។
ការធានា�� ប់រ់ង់�ំខភាព្ទអាចទូទាតរ់៉ៃថិើវា� កស់ា�ង់�ម្រមាប់់
ម្បី�ំ�េម្រគប់រ់បូ់មែ��មា�អាយំៈរហូ៍ត��់ 59 ឆ្នាំើ � �ងិ់ម្បី�ំ�េ
អាយំៈ�ប់ព់្ទ� 60 ឆ្នាំើ �ដើឡុើង់ដើ�មែ��មា�កតាា ហា�ិភយ័ៈ។ 
ម្រប់�ិ�ដើប់ើអើក�ម្រមា�កូ� ដើនាះទារករប់�់អើកអាច�ក់
វា� កស់ា�ង់ដើ�គរលាកដើថិើើម្បីម្រប់ដើភទ B ដើ�ម្បី�ទ�រដើព្ទទយមំ្បី�ដើព្ទ�
អើក�កដើចញ។ វា� កស់ា�ង់មា��ា�់ជូ�ទារកដើទើប់�ឹង់ដើកើត
ដើដាយៈឥតគិតរ៉ៃថិើ។


