
ការយល់ដឹងពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB

តើខ្ញុំត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ?
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ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទ B គឺជាជំងឺថ្លើមទូទៅ
បំផុតនៅលើពិភពលោក 

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងអាច
បណ្ត្រលឲ្រយស្ល្រប់បាត់បង់ជីវិត។ជំងឺន្រះបង្កឡើងដោយ
សរម្ររោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB(HBV)។

ជំងឺរលាកថ្លើប្រភ្រទB(ឬhep B)គឺជាជំងឺថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ
ដ្រលប៉ះពាល់មនុស្រសរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោក។

កូនសៀវភៅមានបំណងជួយលោកអ្នកឲ្រយយល់ដឹងកាន់
ត្រប្រសើរអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBហើយរៀនសូត្រ
អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងជំងឺន្រះ។

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBជាជំងឺអ្វី?សូមស្្រគមន៍

នៅខាងក្នុងកូនសៀវភៅន្រះយើងនឹងស្វ្រងយល់
អំពីប្រធានបទដូចខាងក្រ្រម៖

• របៀបដ្រលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្រប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពថ្លើម

• របៀប ដ្រលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBឆ្លង

• ការធ្វើត្រស្តនិងការចាក់ថ្ន្រំបង្ក្ររ

• របៀប ដ្រលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្រត្រូវបាន
ព្រយាបាល

សម្រ្រប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថ្រមទៀតសូមចូលទៅ
គ្រហទំព័រ HEPB.COM
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តើអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមាន
ម្ររោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB?

នៅព្រលមនុស្រសមា្ន្រក់បានឆ្លងម្ររោគន្រះជាលើកដំបូង
ជំងឺន្រះគ្រហៅថជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើមនុស្រសមា្ន្រក់មានជំងឺ
រលាកថ្លើមប្រភ្រទBលើសពី6ខ្រ
ជំងឺន្រះគ្រហៅថជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភ្រទBរ៉ាំរា។

មនុស្រសភាគច្រើនដ្រលមានជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រពុំមានរោគសញ្ញ្រទ្រហើយមាន
សុខភាពល្អធម្មតា។ប៉ុន្ត្រ៖

•គ្រអាចរងការខូចខាតថ្លើមរួចហើយ

•គ្រនៅត្រអាចចម្លងទៅអ្នកដទ្រទៀតបាន

ជាការសំខាន់ណាស់តាូវដឹងពីស្ថានភាពនាជំងឺរលាក

ថ្លើមបាភាទBរបស់លោកអ្នកពាាះវានឹងជួយលោក

អ្នកឲាយយល់ដឹងកាន់តាបាសើរអំពីរបៀបថាទាំសុខភាព

ថ្លើមរបស់លោកអ្នក

តើថ្លើមខ្ញុំធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ?

ថ្លើមគឺជាសិរីរាង្គសំខាន់ដ្រលលោកអ្នកមិនអាច
រស់នៅដោយគ្ម្រនវាបាន

ថ្លើមជាសិរីរង្គធំបំផុតក្នុងខ្លួនបាាណហើយថ្លើមបំពាញមុខងារ

ដូចខាងកាាម៖

ប្រ្រកា្ល្រយចំណីដ្រលយើងបាន
ហូបនិងផឹកឲ្រយទៅជាថមពល

និងសរធាតុចិញ្ចឹម

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការ
ឆ្លងជំងឺ

លាងសមា្អ្រតសរធាតុគីមីដ្រល
បង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់ច្រញពីឈាម

របស់លោកអ្នក

បង្កើតសរធាតុដ្រលជួយ
រំលាយអាហារ



Chronic hep B is the #1 
cause of liver cancer in 
Asian Americans

Chronic hep B is a 
major cause of liver 
cancer, which is the #1 
cause of cancer death 
of men in Africa 
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ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រអាចបង្កការខូច
ខាតដោយអ្នកមិនបានដឹងខ្លួន

ព្រលខ្លះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្រត្រូវបានគ្រហៅ

ថជា“ ឃាតករស្ងប់ស្ងៀម”ព្រ្រះបើទោះបីជាលោក

អ្នកមិនមានអារម្មណ៍ឈឺក៏ដោយប៉ុន្ត្រវាអាចបង្កឲ្រយខូច

ខាតថ្លើមដូចជា៖

រលាកថ្លើម

ហ្វីបាូសុីស

ធ្វើឲ្រយថ្លើមមានសមា្ល្រក

ជំងឺកាិនថ្លើម

សមា្ល្រកធ្ងន់ធ្ងរដ្រលអាចប៉ះពាល់
ដល់មុខងរថ្លើមរបស់លោកអ្នក 

ជំងឺមហារីកថ្លើម

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រគឺ

ជាមូលហ្រតុចម្របងដ្រលបង្កជំងឺ

មហារីកថ្លើម 

តើជំងឺរលាក់ថ្លើមប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រប៉ះពាល់
ដល់ថ្លើមដោយរបៀបណ?

ប្រសិនបើទុកចោលមិនព្រយាបាលមនុស្រស

1នាក់នា4នាក់់ដ្រលមានជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្រកើតបញ្ហ្រថ្លើមដូចជាជំងឺក្រិនថ្លើមនិង

ជំងឺមហារីកថ្លើម។

បាសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទBរ៉ាំរា

សូមពិភាកាសាជាមួយនឹងវាជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពីថា

តើលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះបានដើមាបីគាប់គាងជំងឺនាះ 

ការថ្រទាំខ្លួនឯងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន

ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB

រា៉្រំរ៉្រការថ្រទាំដោយខ្លួនឯងអាចមិនគ្រប់

គ្រ្រន់ឡើយ។

វ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចកំណតថ់តើ

អ្នកមានសិទិ្ធទទួលបានការព្រយាបាល

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរា៉្រំរ៉្រឬយ៉្រណ។
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តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBឆ្លងរាលដាល
ដោយរបៀបណ?

• មា្ត្រយរបស់លោកអ្នកបើគត់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទ
Bនៅព្រលលោកអ្នកកើត(ជារបៀបសមញ្ញបំផុតមួ
យន្រការឆ្លងជំងឺន្រះ)

• ឈាមដ្រលមានម្ររោគបនា្ទ្រប់ពីរបួសការខាំឬស្ន្រម
រលាត់ស្រប្រក

• ការដោះដូរវត្ថុរាវន្រខ្លួនប្រ្រណក្នុងអំឡុងព្រលរួមភ្រទ

• ការប្រើម្ជុលដ្រលពុំបានសមា្ល្រប់ម្ររោគរួមគ្ន្រ (រួមទាំង
ម្ជុលសក់ឬគ្រឿងចាក់ខ្លួនប្រ្រណ)

វិធីតាមួយគត់ដ្រលឆ្លងម្ររោគជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភ្រទBគឺការប៉ះពាល់ឈាមឬវត្ថុរាវន្រខ្លួន
ប្រ្រណដ្រលមានម្ររោគ

លោកអ្នក អាចឆ្លងម្ររោគន្រះពី៖ អ្នកមិនអាចឆ្លងជំងឺន្រះពី៖

• ការប៉ះពាល់

• ការថើប

• ការផឹកគ្រឿងស្រវឹង

• ចំណីអាហារទឹកឬ
ខ្រយល់

• ការប្រើព្រងនិងសម 

ស្ល្របព្រ្ររួមគ្ន្រ

ដឹងពីរបៀបមារោគជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទBឆ្លងអាច

ជួយបងា្ការលោកអ្នកនិងគាួសរលោកអ្នកកុំឲាយឆ្លង

មារោគ។
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• មនុស្រស 2 នាក់ក្នុងចំណោម3 នាក់ដ្រលមានជំងឺរលាក
ថ្លើមប្រភ្រទBពុំដឹងខ្លួនទ្រថពួកគ្រមានជំងឺន្រះ

• មនុស្រសប្រហ្រល257 លាននាកា់្រនឆ្លងជំងឺន្រះទូទាំង
ពិភពលោក។

• គ្រ្រន់ត្រក្នុងឆា្ន្រំ2015មនុស្រសប្រហ្រល887,000នាក់
បានស្ល្រប់បាត់បង់ជីវិតដោយសរកើតជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹង
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBក្នុងនោះរួមមានជំងឺក្រិនថ្លើម
និងជំងឺមហារីកថ្លើម
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មនុសាសរហូតដល់

2  លាន
នាក់ បានឆ្លងជំងឺនាះនៅសហរដ្ឋអាមារិក។

ដោយសរត្រជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBគឺជាជំងឺ
ថ្លើមសមញ្ញមួយដូច្ន្រះមនុស្រសជាច្រើននាក់មាន
ហានិភ័យ 

លោកអ្នកកើតនៅតំបន់ដ្រលគូសព៌ណ
ក្រហមមានហានិភ័យខ្ពស់*ក្នុងការឆ្លងជំងឺ
រលាកថ្លើមប្រភ្រទB

តើខ្ញុំអាចមានហានិភ័យដ្ររឬទ្រ?

*ហានិភ័យខ្ពស់៖>2%ន្រប្រជាជនដ្រលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB។

ការយល់ដឹងពីហានិភ័យទាំងនាះអាចជួយលោក អ្នកការ

ពារខ្លួនលោក អ្នកគាួសរនិងមិត្តរបស់លោក អ្នកកុំឲាយឆ្លង

ជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទB

ជាការសំខាន់ត្រូវយល់ដឹងពីកតា្ត្រហានិភ័យ
ន្រជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB
កត្តាហានិភ័យបន្ថាមមួយចំនួនរួមបញ្ចូល៖

• កើតនៅសហរដ្ឋអាម្ររិកដោយមិនបានចាក់ថ្ន្រំវ៉ា្រក់

សំងព្រលនៅជាទារកហើយមានឪពុកមា្ត្រយដ្រល

កើតនៅក្នុងបណ្ត្រប្រទ្រសមានហានិភ័យខ្ពស់

• បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ត្រប្រទ្រសដ្រលកើតជំងឺ

រលាកថ្លើមប្រភ្រទBជាទូទៅ

• ចាប់កំណើតពីផ្ទ្រមា្ត្រយដ្រលមានជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភ្រទB

• ប៉ះពាល់វត្ថុរាវខ្លួនប្រ្រណដ្រលមានម្ររោគជំងឺរលាក

ថ្លើមប្រភ្រទB  (ឈាមទឹកកាមឬទឹកយោនី)

• រួមភ្រទជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB

ដោយគ្ម្រនការការពារ

• បានចាក់សក់ឬចោះលើខ្លួនប្រ្រណជាមួយនឹង

ឧបករណ៍ដ្រលពុំបានសមា្ល្រប់ម្ររោគ

• ប្រើម្ជុលដ្រលពុំបានសមា្ល្រប់ម្ររោគ រួមគ្ន្រ
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ការធ្វើត្រស្តឈាមធម្មតានឹងប្រ្រប់បានថតើ
ខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រឬអត់៖

តើខ្ញុំអាចប្រ្រប់បានយ៉្រងដូចម្ត្រចបើខ្ញុំ
មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB?

គាប់គាងលើសុខភាពរបស់លោក អ្នកនិងជួបពិភាកាសា

ជាមួយនឹងវាជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោក អ្នកអំពីការធ្វើតាស្ត

ឈាម

ឈាមត្រូវបូមពីសរស្រឈាម
លើដ្ររបស់លោកអ្នក

ឈាមត្រូវបានបញ្ជូនទៅ
មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្របីពិនិត្រយ

លទ្ធផលន្រត្រស្តឈាមរបស់លោកអ្នកនឹងជួយ ប្រ្រប់
វ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោក អ្នកថតើលោកអ្នកមានជំងឺរលាក
ថ្លើមប្រភ្រទBឬអត់ឬថតើលោក អ្នកត្រូវបានការពាររួច
ហើយពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBឬអត់។

លទ្ធផលតាស្តបាហាល មាន 3បាភាទ៖

តើលទ្ធផលត្រស្តមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះ?

មានហានិភ័យ

លោកអ្នកមិនដ្រលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទ

B ទ្រឬមិនដ្រលបានចាក់ថ្ន្រំវ៉ា្រកសំងទ្រ។

លោកអ្នកគួរទៅចាក់ថា្នាំវា៉ាក់សំង។

បានឆ្លងរួចហើយ

លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB

រា៉្រំរ្រ។សូមសួរវាជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកថា

តើលោកអ្នកតាូវការការពាយាបាលឬអត់។

មានការការពារ

លោកអ្នកមានវ៉ា្រក់សំងហើយឬលោកអ្នក

មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBពីមុនហើយ

ខ្លួនប្រ្រណរបស់លោកអ្នកបានកមា្ច្រត់វា

អស់ហើយ។សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកជាទី

សាឡាញ់របស់លោកអ្នកឲាយទៅធ្វើតាស្ត

ឈាម។
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ពិភាក្រសាជាមួយវ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីថតើ

ថ្ន្រំវា៉្រក់សំងមួយណដ្រលល្អប្រសើរបំផុតសម្រ្រប់អ្នក។

មានថ្ន្រំវា៉្រក់សំងដូចខាងក្រ្រម៖

ថា្នាំចាក់2ដងដ្រលចាក់ចនោ្ល្រះ1ខ្រពីគ្ន្រឬថា្នាំចាក់3ដង
ដោយថ្ន្រំចាក់ពីរលើកដំបូងត្រូវចាក់ចនោ្ល្រះ1ខ្រពីគ្ន្រ

ហើយថ្ន្រំចាក់លើកទី3ត្រូវចាក់4ខ្រក្រ្រយមក។

តាវូចងចំាថាជាការសំខាន់ដាលអ្នកតាវូចាក់ថា្នាវ៉ំាាក់សំងទំាង

អស់របស់អ្នកដើមាបីការពារបាឆំាងនឹងមារោគ។
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តើថ្ន្រំវា៉្រក់សំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB
គឺជាអ្វី?

ថ្ន្រំវា៉្រក់សំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBមាន
សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទិ្ធភាពក្នុងការបង្ក្ររការឆ្លង
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB

ថ្ន្រំវា៉្រក់សំងមិនមានប្រសិទ្ធភាព
ចំពោះលោកអ្នកដ្រលមានជំងឺរលាក
ថ្លើមប្រភ្រទBរួចហើយឡើយ។

លោកអ្នកមិន អាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភ្រទB ពីថ្ន្រំវា៉្រក់សំងទ្រព្រ្រះថ្ន្រំ
វា៉្រក់សំងពុំមានម្ររោគនៅរស់ទ្រ។

ជាការសំខាន់ត្រូវដឹងពីព័ត៌មានពិតន្រថ្ន្រំវ៉ា្រក់សំងជំងឺ
រលាកថ្លើមប្រភ្រទB

បាសិនបើលោកអ្នកគ្មានជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទB

និងមិនបានចាក់ថា្នាំវ៉ាាក់សំងសូមពិភាកាសាជាមួយនឹង

វាជ្ជបណ្ឌតិរបស់លោកអ្នកអំពីការចាក់ថា្នាំវ៉ាាក់សំង

ហើយលើកទឹកចិត្តមិត្តនិងគាសួររបស់លោក អ្នកឲាយ

ចាក់ថា្នាំវ៉ាាក់សំងផងដារ



វ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចកំណត់ថតើ
អ្នកមានសិទិ្ធទទួលបានការព្រយាបាល
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ៉្រឬយ៉្រងណ។
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ជំហានទីមួយរបស់លោកអ្នកគឺតាូវស្វាងរកវាជ្ជបណ្ឌិតមា្នាក់

ដាលលោកអ្នកទុកចិត្តហើយទៅជួបវាជ្ជបណ្ឌិតនោះជា

បាចាំដើមាបីឲាយគត់អាចតមដានការវិវត្តន៍នាសុខភាពរបស់

លោកអ្នក

ប្រសិនបើខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទB
តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះបាន?

បើទោះបីជាលោក អ្នកមានអារម្មណ៍ធម្មតាលោក 
អ្នកមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភ្រទBរបស់លោក អ្នកឡើយ 

លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្ររបស់
លោកអ្នកបានជាមួយនឹងការគំទ្រពីវ្រជ្ជបណ្ឌិតគ្រួសរ
និងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នក។

ការថ្រទាំខ្លួនឯងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្ត្រ
ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ៉្រការ
ថ្រទាំដោយខ្លួនឯងអាចមិនគ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ។

ផ្នាកសំខាន់នាការគាប់គាងជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទB

រ៉ាំរារបស់លោកអ្នកគឺតាូវសួរវាជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក

អំពីជមាើសផាសាងៗ ដាលជាជាជមាើសនាការពាយាបាល។

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBអាច
ព្រយាបាលបានដ្ររឬទ្រ?

ថ្ន្រំប្រឆាំងម្ររោគអាចជាថ្ន្រំគ្រ្រប់ឬថ្ន្រំចាក់។អ្នកជំងឺ
ដ្រលប្រើថ្ន្រំទាំងន្រះត្រូវតាមដានរកផលរំខានដោយអ្នក
ផ្តល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាព។

កាត់បន្ថយបរិមាណ

ម្ររោគជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភ្រទBក្នុងខ្លួន

ប្រ្រណរបស់លោកអ្នក

កាត់បន្ថយហានិភ័យន្របញ្ហ្រ

ថ្លើមដូចជាក្រិនថ្លើមថ្លើម

ខូចនិងជំងឺមហារីកថ្លើម

ប្រសិនបើលោក អ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
ឃើញមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រវ្រជ្ជ
បណ្ឌិតរបស់លោក អ្នកអាចច្រញវ្រជ្ជបញ្ជ្រ
សម្រ្រប់ថ្ន្រំប្រឆាំងម្ររោគ

គោលដៅន្រការព្រយាបាលដោយប្រើថ្ន្រំប្រឆាំងម្ររោគ
គឺដើម្របី៖
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តើខ្ញុំគួរចងចាំអ្វីខ្លះអំពីជំងឺរលាកថ្លើម
ប្រភ្រទBរា៉្រំរ្រ?

Gileadបា្តជា្ញាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងអប់រំពីជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទ

Bនៅក្នុងសហគមន៍

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្រគឺជាជំងឺថ្លើម

ទូទៅបំផុតហើយអាចបង្កបញ្ហ្រថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ

ដូចជាក្រិនថ្លើមនិងជំងឺមហារីកថ្លើម។

វិធីត្រមួយគត់ដ្រលឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភ្រទBគឺតាមរយៈឈាមឬវត្ថុរាវន្រ

ខ្លួនប្រ្រណដ្រលមានម្ររោគ។ជាការពិត

មនុស្រសជាច្រើនដ្រលមានជំងឺរលាក

ថ្លើមប្រភ្រទBឆ្លងជំងឺន្រះព្រល

ចាប់កំណើតប្រសិនបើមា្ត្រយពួកគ្របានឆ្លង

ជំងឺន្រះរួចហើយ។

ត្រស្តឈាមធម្មតាអាចបង្ហ្រញថតើលោក 

អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBឬអត់ឬថ

តើលោកអ្នកមានការការពារពីជំងឺន្រះឬអត។់

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដ្រលឆ្លងជំងឺរលាក

ថ្លើមប្រភ្រទBទ្រមានថ្ន្រំវា៉្រក់សំងការពារ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភ្រទBរ៉ា្រំរ្រជាការសំខាន់ត្រូវទៅជួបវ្រជ្ជ

បណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកជាប្រចាំ។

លោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍មានសុខភាព

ល្អប៉ុន្ត្រលោកអ្នកនៅត្រមានជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភ្រទBឬមានហានិភ័យងយខូចថ្លើម។

មានការព្រយាបាលដ្រលអាចជួយកាត់

បន្ថយបរិមាណម្ររោគក្នុងខ្លួនប្រ្រណ

របស់លោកអ្នកហើយអាចកាត់បន្ថយនូវ

ហានិភ័យន្របញ្ហ្រថ្លើម។



ដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទ
Bរបស់លោកអ្នក

ធ្វើត្រស្តនិងជជ្រកជាមួយនឹងគ្រួសរនិងមិត្ត

របស់លោកអ្នកអំពីការធ្វើត្រស្តពិនិត្រយរកជំងឺរលាក

ថ្លើមប្រភ្រទB

បាសិនបើលោកអ្នកគ្មានជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទBទា

ពិភាក្រសាជាមួយនឹងវ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោក អ្នក

អំពីការចាក់ថ្ន្រំវ៉ា្រក់សំងនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកជាទី

ស្រឡាញ់របស់លោក អ្នកឲ្រយទៅចាក់ថ្ន្រំវា៉្រក់សំង

ផងដ្ររ

បាសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមបាភាទB

មានការព្រយាបាលដ្រលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ខូចថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ។សូមទៅជួបវ្រជ្ជបណិ្ឌតរបស់

លោកអ្នកជាប្រចាំហើយពិភាក្រសាអំពីជម្រើសផ្រស្រង

ៗដ្រលអាចជាជម្រើសន្រការព្រយាបាល
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តើខ្ញុំគ្រប់គ្រងសុខភាពថ្លើមរបស់ខ្ញុំដោយ
របៀបណ?

ការសិក្រសាបន្ថ្រមអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភ្រទBគឺ

ជាផ្ន្រកសំខាន់មួយន្រការគ្រប់គ្រងលើសុខភាព

ថ្លើមរបស់លោក អ្នក។

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមទៀតសូមចូលទស្រសនា 
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