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ោយកដននកជ្ំងឺរប្េងមោេ និង តំូររប្េងមោេ, ប្កុេេនទីរមពទ្យ ហ្វ័រទ្ី, ទី្ប្កុង ដដលល ី

មសចកតីមនតើេ៖ មេមោគកូរ ូណាជាអវ?ី 
មេមោគកូរ ូណា (CoV) 

គឺជាមេមោគេួយប្ំមេទ្កនុងចំមណាេមេមោគមទ្ើំមកើរម ើងថ្មីៗេួយចំនួនដដលឆ្លងកនុងចំមណាេសរវ និងឆ្លងពីសរវេកេនុសស។ 
ពីេុន មេមោគមនេះំងកពីជ្ំងឺផ្តត សាយធេមតារហ្ូរដល់ជំ្ងឺធងន់ធងរដូចជាជំ្ងឺនលូវដមងហើេេជ្ឈឹេំូព៌ា  ឬមេើរស៍ (MERS-CoV) 

និងជ្ំងឺនលូវដមងហើេប្សួចប្សាល់ ឬសារស៍ (SARS-CoV) (២) ។ ជ្ំងឺសារស៍ (SARS) 

ឆ្លងពីសរវសំមពចមៅេនុសស រីឯជំ្ងឺមេើរស៍ (MERS) គឺឆ្លងពីសរវអូដឋមៅេនុសស។ 

មេមោគកូវីដ១៩គឺជាប្ំមេទ្វីរុសកូរ ូណាថ្ម ី(CoV) ដដលប្រូវបានរកម ើញដំំូងមៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៩ 
ដដលពីេុនេកពុំធ្លល ំ់មានការោយការណ្៍ថាមានការឆ្លងមៅេនុសសម ើយ។ មេមោគកូរ ូណាមនេះ 
ប្រូវបានមគដាក់ម ម្ េះឲ្យថ្មីជាមប្ចើនមលើកមប្ចើនសារំោទ ំ់ពីមគរកម ើញ មៅមពលរកម ើញដំំូងមគដាក់ម ម្ េះថាជាមេមោគ 
ដំ៊ែតាកូរ ូណា មៅទី្ប្កុង វូហាន មៅកនុងដែចុងឆ្ន ំ ២០១៩។ មៅថ្ថ្ងទី្ ១២ ដែ េកោ ឆ្ន ំ ២០២០ 
អងគការសុែភាពពិេពមោក (WHO) បានឲ្យម ម្ េះមេមោគមនេះថាជា មេមោគកូរ ូណាថ្ម ី២០១៩ (2019-nCoV) 

មហ្ើយបានំតូរម ម្ េះេតងមទ្ៀរមៅថ្ថ្ងទ្ ី១១ ដែ កុេភេះ ឆ្ន ំ ២០២០ ថាជាជំ្ងឺមេមោគកូរ ូណា ២០១៩ (ឬមៅការ់ថា 
កូវីដ១៩៖ COVID-19) ។ មៅថ្ថ្ងដដដលមោេះ 
ប្កុេអនកសិកាប្សាវប្ជាវអំពីមេមោគកូរ ូណាថ្នគណ្ៈកមាម ធិការអនតរជារិសតីពីវគគីករសាប្សតថ្នមេមោគរំស់អងគការសុែភាពពិេព
មោកបានមសនើឲ្យដាក់ម ម្ េះជា មេមោគសារស ៍កូរ ូណា ២ (SARS-CoV-2) វិញសប្មាំ់មេមោគមនេះ។ 
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អងគការសុែភាពពិេពមោកបានប្ំកាសមេមោគមនេះថាជាជំ្ងឺោររារជាសាកល 
មហ្ើយអនកជំ្ងឺឆ្លងមេមោគមនេះបានមកើនម ើងជាលំដាំ់ពីេួយថ្ថ្ងមៅេួយថ្ថ្ង។  

មេមោគកូវីដ១៩ ទ្ំនងជាមានអប្តាឆ្លងខ្ល ំងជាងមេមោគ SARS និង MERS 

មដាយបានឆ្លងពីេនុសសមាន ក់មៅមាន ក់តាេរយៈរំណ្ក់ទឹ្កលអិរៗ ឬតាេការំ េះពល់គ្នន មដាយផ្តទ ល់ពីមាន ក់មៅមាន ក់។ 
រយៈមពលដដលមេមោគសេងំកនុងែលួនេនុសសអាចពី ២ ថ្ថ្ង មៅ ២ សបាត ហ្៍ (ជាធេមតាព ី៣ មៅ ៧ ថ្ថ្ង) 
េុនមចញមោគសញ្ញា ។ 

មេមោគ៖ ការពិរេួយចំនួនដដលមគពុំសូវដឹង 
 មេមោគ ឬវីរូសេិនដេនជាសភាវរស់មទ្ ំ ុដនតវាគឺជាេ ូមលគុលប្ំូមរអីុន (RNA) ដដលការពរមដាយប្សទាំ់លីពីរ 

(ខ្ល ញ់) ពីខ្ងមប្ៅ មហ្ើយដដលមកាសិកាដេនក, ប្ចេុេះ ឬមកាសិកា
មៅំំពង់កប្សូំចូលមៅមហ្ើយផ្តល ស់ តំូរទ្ប្េង់ដហ្សនរំស់មេមោគមនេះំំដលងវាឲ្យមៅជាមកាសិកាកាច 
និងំំដំកែលួនបានជាមប្ចើន។ 

 មដាយសារមេមោគេិនដេនជាសភាវរស់ ប្គ្នន់ដរជាេ ូមលគុលប្ំូមរអីុន េិនមានអវីសមាល ំ់វាបានមទ្ 
ដរវាប្គ្នន់ដររិចរិលមដាយែលួនឯង។ រយៈមពលដដលវាអាចរិចរិលរោយបារ់ អាប្ស័យមៅតាេសីរុណ្ហ ភាព, 
សំមណ្ើេ, និងប្ំមេទ្ថ្នំរិយាកាសដដលវារស់មៅ។ 

 មេមោគគឺងាយនឹងងាំ់ណាស់។ ប្សទាំ់ដដលការពរវាពីខ្ងមប្ៅប្គ្នន់ដរជាប្សទាំ់ខ្ល ញ់មសតើងៗ  ំុមណាណ េះ។ 
ដូមចនេះមហ្ើយបានជាការមប្ំើប្បាស់សាំ៊ែូគឺជាេមធោបាយដ៏លអំំនុរកនុងការសមាល ំ់មេមោគ 
ពីមប្ពេះពពុេះថ្នសា ៊ំែូកមេទចប្សទាំ់ខ្ល ញ់ខ្ងមប្ៅរំស់មេមោគ 
(ដូមចនេះមហ្ើយបានជាមោកអនកប្រូវដុសសា ៊ំែូឲ្យបានយា ងរិច ២០ វិោទី្ មដើេះីឲ្យសាំ៊ែូម ើងពពុេះមប្ចើន) ។ 
តាេរយៈការរំោយតាេប្សទាំ់ខ្ល ញ់ខ្ងមប្ៅមនេះ េ ូមលគុលប្ំូមរអុីននឹងដំកដែែក និងែូចមដាយែលួនឯង។ 



យល់ដឹងអំពីមេមោគកូរ ូណាមដើេះីប្ំយុទ្ធនឹងមេមោគមនេះ 
 
 

 
Fight against Coronavirus as well as Kidney Disease 

Know about Coronavirus and Kidney disease in 30+ languages Free!!! 
Visit: www.KidneyEducation.com 

 កមតត អាចរំោយខ្ល ញ់។ ដូមចនេះមហ្ើយបានជាមគមប្ ើំប្បាស់ទ្ឹកដដលមានសីរុណ្ហ ភាពមលើសពី ២៥ អងាមស 
សប្មាំ់ោងថ្ដ មបាកសំមលៀកំំពក់ និងដុសសមាអ រវរថុមនសងៗ។ មលើសពីមនេះ 
ទ្ឹកមៅត មធវើឲ្យសាំ៊ែូមានពពុេះកាន់ដរមប្ចើន មហ្ើយវាអាចសមាល ំ់មេមោគកាន់ដរមានប្ំសិទ្ធភាព។ 

 អាល់កុល ឬលាយអាល់កុលដដលមានកប្េិរជារិអាល់កុលមលើសពី ៦៥% អាចរំោយសារធ្លរុខ្ល ញ់បាន 
ជាពិមសសប្សទាំ់លីពីរដដលការពរមេមោគ។ 

 ការមប្ំើប្បាស់ទ្ឹកអូសាដវល ១/៥ ោយជាេួយទឹ្ក ៤/៥ 
អាចរំោយប្ំូមរអុីនបានគឺវាំំដំកប្ំូមរអីុនកនុងប្សទាំ់លីពីរដរេតង។ 

 ទ្ឹកអុកសុីដហ្សនក៏អាចជួ្យបានមប្ៅអំពីការមប្ំើប្បាស់សាំ៊ែូ អាល់កុល និងកលរ 
ពីមប្ពេះសារធ្លរុមំ រ ុកសីុរអាចរំោយប្ំូមរអុីនរំស់មេមោគបាន ំ ុដនតមោកអនកប្រូវមប្ំើម  ំរ ុកសុីរសុទ្ធ 
មហ្ើយដដលសារធ្លរុមនេះមានប្ំរិកេមជាេួយនឹងដសះកមយើង។ 

 សូេកុំមប្ំើថាន ំ ឬសារធ្លរុសមាល ំ់បាក់មររី។ មេមោគេិនដូចបាក់មររីដដលមានជី្វិរមោេះមទ្។ 
ដូមចនេះថាន ំសមាល ំ់បាក់មររីដូចអង់ទ្ី ៊ំែ៊ីយ ូរិក េិនអាចសមាល ំ់មេមោគបានម ើយ 
នទុយមៅវិញថាន ំមនេះមធវើឲ្យ  ំេះពល់ដល់មកាសិកាោោដដលមានជី្វិរវិញមទ្។ 

 េ ូមលគុលមេមោគនឹងរស់មៅយា ងងាយកនុងំរិយាកាសខ្ងមប្ៅដដលប្រជាក់ ដូចជាែយល់មា សុីនប្រជាក់កនុងនទេះ 
និងកនុងរថ្យនត។ វាក៏ប្រូវការសំមណ្ើេជាពិមសសភាពងងឹរមដើេះីរស់ដដរ។ ដូមចនេះំរិយាកាសសងួរ មៅត  
និងមានពនលឺមធវើឲ្យមេមោគមនេះរិចរិល។ 

 កាំរសមីពណ្៌ាសាវ យមទាេះមចញពីវរថុអវីក៏មដាយអាចំំផ្តល ញប្ំូមរអុីនរំស់មេមោគបាន។ ឧទាហ្រណ្៍៖ 
មគមប្ំើកំារសមីពណ្៌ាសាវ យសមាល ំ់មេមោគមៅមលើមា ស ់មដើេះីយកមា ស់មោេះេកមប្ំើប្បាស់េតងមទ្ៀរ។ 
 ំុដនតសូេប្ំុងប្ំយ័រនកំារសមីពណ្៌ាសាវ យ (UV) មនេះ ក៏អាចំំផ្តល ញសារធ្លរុកូឡាដហ្សន (ដដលជាប្ំូមរអីុនដសះក) 
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មៅមលើដសះកបាននងដដរ ដដលំងកឲ្យដសះកប្ជាវប្ជ្ួញ និងេហារីកដសះក។  

 មេមោគមនេះេិនអាចប្ជាំចូលកនុងែលួនេនុសសតាេរយៈដសះកដដលមានសុែភាពលអមទ្។ 

 ទ្ឹកមែមេះេិនមានប្ំសិទ្ធភាពកនុងការកមេទចប្សទាំ់ខ្ល ញ់ការពរមេមោគម ើយ។ 

 មប្គឿងប្សវឹងេិនអាចសមាល ំ់មេមោគមនេះបានមទ្។ មទាេះំីជាប្សាវ រ់កាខ្ល ំងជាងមគ ក៏មានជារិអាល់កុលប្រឹេដរ 
៤០% ដរ  ំុមណាណ េះ ំ ុដនតកប្េិរជារិអាល់កុលដដលអាចសមាល ំ់មេមោគបានគឺ ៦៥%។ 

 ការមប្ំើប្បាស់ដជ្លសមាល ំ់មេមោគប្រូវមានជារិអាល់កុលយា ងរិច ៦០%។ 

 កដនលងកាន់ដររូច ទ្ីមោេះកំហាំ់មេមោគកាន់ដរមប្ចើន។ 

 កដនលងម ើំកចំហ្ ឬមានែយល់ធេមជារិមប្ចើន មេមោគកាន់ដររិច។ 

មេមោគកូរ ូណា និងការែូចខ្ររប្េង់មោេ 
 ការែូចរប្េង់មោេគឺជាកតាត េួយដដលោំឲ្យមានេរណ្ៈភាពកនុងអំ ុងមពលថ្នការោររារមេមោគ SARS និង 
MERS ដូមចនេះមយើងប្រូវយកចិរតទុ្កដាក់ជាពិមសសមលើការដថ្ទំារប្េង់មោេកនុងមពលមានការោររារមេមោគកូវីដ១៩ 
មនេះនងដដរ។ 

 ំទ្ពិមសាធន៍ពីប្ំមទ្សចិន 
និងកូមរ ខ្ងរះូងបានំងាហ ញថាមេមោគមនេះអាចំងកឲ្យមានការមលចធ្លល យប្ំូមរអុីនមៅកនុងទ្ឹកមោេរំស់អនកជំ្ងឺប្ំមាណ្ពី ៣០ 
មៅ ៦០ ភាគរយ និងមធវើឲ្យរំួសរប្េង់មោេប្សួចប្សាល់ (AKI) ប្ំមាណ្ ១៥ មៅ ២០ 
ភាគរយថ្នអនកជំ្ងឺនងដដរ។ រំួសរប្េងមោេប្សួចប្សាល់ំងកេកពីកតាត ជាមប្ចើនដូចជា កងវេះជារិទឹ្ក, ដំមៅកាល យ 
(Sepsis), ក៏ដូចជាការមប្ំើប្បាស់ថាន ំំំបារ់ការឈឺចាំ់មប្ចើនមលើសលុំមពក ជាពិមសសអីុំ៊ែុយប្ំូដហ្វន (ibuprofen) 
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ដដលមគមប្ំើប្បាស់សប្មាំ់ំនថយកមតត ។ 
មគអមងករម ើញថាមានការែូចខ្ររប្េងមោេមៅដំណាក់កាលធងន់ធងរមៅមពលដដលអនកជំ្ងឺមានំញ្ញហ ែូចខ្រអវយវៈខ្ងកនុង
មប្ចើនេុែ។ មៅដំណាក់កាលមោេះ ការពោបាលជាធេមតា មយើងមធវើការោង្េ 
មហ្ើយប្ំសិនម ើំអាការៈទ្ូមៅមានភាពប្ំមសើរម ើង មោេះេុែងាររប្េងមោេរំស់អនកជំ្ងឺនឹងវិលប្រ ំ់េកប្ំមសើរម ើងវិញ។ 
មគមៅេិនទាន់ដឹងថាមរើមានអនកជំ្ងឺ  ំុោម នោក់ដដលវិវរតិមៅជាជំ្ងឺែូចរប្េងមោេោុថំ្រ ដដលេិនអាចពោបាលបាន (CKD) 

មោេះម ើយ។ 

អនកជ្ំងឺរប្េងមោេ និងហានិេ័យថ្នការឆ្លងមេមោគកូរ ូណា 
 ជ្ំងឺរប្េងមោេគឺជាជ្ំងឺេិនឆ្លង មហ្ើយដដលំចចុំះននមានប្ំជាជ្នប្ំមាណ្ ៨៥០ 
ោនោក់មៅមលើសកលមោកកំពុងរងមប្គ្នេះពីជ្ំងឺមនេះ។ េនុសសមពញវ័យមាន ក់កនុងចំមណាេ ១០ ោក់ 
មានំញ្ញហ ែូចរប្េងមោេោុថំ្រ  (CKD) ។ មទាេះជាយា ងណាក៏មដាយ 
កងវល់ដ៏ធំេួយគឺថាអនកជំ្ងឺែូចរប្េងមោេោុថំ្រ ទាំងមនេះ ងាយនឹងឆ្លងមេមោគកូរ ូណា 

មហ្ើយមធវើឲ្យរប្េងមោេវិវរតិមៅកាន់ដរធងន់ធងរ ពីមប្ពេះពួកគ្នរ់មានប្ំព័នធការពរែលួនមែាយ។ 
ប្ំការមនេះក៏មកើរម ើងនងដដរចំមពេះអនកជ្ំងឺំតូររប្េងមោេ 
ក៏ដូចជាអនកជ្ំងឺដដលមានប្ំព័នធការពរែលួនចុេះមែាយមដាយសារំញ្ញហ រប្េងមោេ និង្េសសុី្េប្កហ្េ។ 
ែណ្ៈដដលមយើងេិនទាន់មានទិ្ននន័យចាស់ោស់កនុងការកំណ្រ់យា ងណា 

តាេរយៈំទ្ពិមសាធន៍ពីការោររារថ្នជ្ំងឺផ្តត សាយបានំងាហ ញថា អនកជ្ំងឺប្ំមេទ្មនេះងាយនឹងំងកមៅជាជ្ំងឺធងន់ធងរ។ 
អនកជ្ំងឺរប្េងមោេទាំងឡាយគួរអនុវរតមសចកតីដណ្ោំចំនួន ១០ ខ្ងមប្កាេមដើេះីការពរែលួន 
និងការ់ំនថយហានិេ័យថ្នការឆ្លងមេមោគកូវីដ១៩៖ 

១. ោងអោេ័យថ្ដឲ្យបានញឹកញាំ់ ឬមប្ំើដជ្លដដលមធវើពីអាល់កុល។ 
មនេះគឺជាជំ្ហានដ៏សំខ្ន់ំំនុរកនុងការការពរែលួនអនកពីកូវីដ១៩ ដដលជាមរឿយៗឆ្លងតាេរយៈរំណ្ក់ទឹ្ករូចៗ។ 
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២. ឈំ់ជ្ក់បារី និងមចៀសវាងទ្ទួ្លទានមប្គឿងប្សវឹង ពីមប្ពេះបារ ីនិងមប្គឿងប្សវឹងមធវើឲ្យប្ំព័នធការពរចុេះទ្ន់មែាយ 
និងំមងកើនឱកាសឆ្លងមេមោគកូវីដ១៩។ 

៣. ប្រួរពិនិរយកប្េិរជារិសករកនុង្េឲ្យបានមទ្ៀងទារ់ ពីមប្ពេះជារិសករកនុង្េមប្ចើនមពក 
មធវើឲ្យមោកអនកមានឱកាសែពស់កនុងការឆ្លងមេមោគមដាយសារដរប្ំព័នធការពរែលួនមែាយ។ 

៤. អនុវរតគមាល រសងគេ ឬគមាល រសុវរថិភាព៖ មចៀសវាងការជ្ួំជ្ុំេនុសសអ៊ែូអរ 
ប្ំសិនជាចាំបាច់ការជ្ួំជ្ុំគួរដរមានរយៈមពលែលី និងរកាគមាល រសុវរថិភាពពីគ្នន យា ងរិចេួយដេ ប្រ។ 

៥. មធវើឲ្យោងកាយមានសកេមភាព និងហារ់ប្បាណ្ឲ្យបានមទ្ៀងទារ់មៅនទេះ ឬមៅកនុងសួនធំទ្ូោយ 
មចញនុរពីហ្វូងេនុសស។ សកេមភាពដននកោងកាយជួ្យមលើកកេពស់ប្ំព័នធការពរែលួនរំស់មោកអនក។ 
មធវើលំហារ់ដមងហើេឲ្យបានមទ្ៀងទារ់ ឬហារ់យ ូហាគ  មដើេះីឲ្យមកាសិកាសួររឹងមាំ។ 

៦. ទ្ទួ្លទានរំំអាហារសុែភាពលអសំំូរមដាយអង់ទ្ីអុកសីុរកេម (គួរពិមប្គ្នេះជាេួយអនកឯកមទ្សខ្ងរប្េងមោេ 
និងអាហារូំរថេភ) ។ មយើងគួរទ្ទួ្លទានអាហារធេមជារិដដលសំំូរមដាយបាក់មររីលអៗ និងអង់ទ្ីអុកសីុរកេមដូចជា 
ទ្ឹកមដាេះមគ្នជ្ូរ ែែ ីខ្ជ យ និងថ្សពមកាត ំ។ 

៧. ទ្ទួ្លទានទ្ឹកឲ្យបានមប្ចើន ជាពិមសសទឹ្កមៅត ឧណ្ហ ៗ។ ប្ំសិនមំើមោកអនកទ្ទួ្លទានទ្ឹក 
មេមោគនឹងហូ្រតាេទឹ្កចូលកនុងមពេះ វានឹងងាំ ់
មហ្ើយមោកអនកនឹងមចៀសនុរពីការឲ្យមេមោគមោេះមៅំងកមោគមៅកនុងសួរ។ 

៨. ធ្លោថាមោកអនកមានការចាក់ថាន ំំងាក រប្ំឆំ្ងនឹងជំ្ងឺរោកទ្ងសួរ 
មដើេះីការ់ំនថយឱកាសំងកមោគមលើកទ្ីពីរមៅនលូវដមងហើេ។ 



យល់ដឹងអំពីមេមោគកូរ ូណាមដើេះីប្ំយុទ្ធនឹងមេមោគមនេះ 
 
 

 
Fight against Coronavirus as well as Kidney Disease 

Know about Coronavirus and Kidney disease in 30+ languages Free!!! 
Visit: www.KidneyEducation.com 

៩. សូេកុំែកខ្នកនុងការពោបាលោង្េរំស់មោកអនកមដាយសារដរភាពេ័យខ្ល ចពីមេមោគកូរ ូណា។ 
ប្ំសិនមំើមោកអនកប្រូវេកេនទីរមពទ្យមដើេះីពិមប្គ្នេះមយាំល់ ឬេកោង្េ សូេមេតាត ពក់មា ស់ 
និងដវ នតាការពរដេនក។ មានមសចកតីដណ្ោំឲ្យេនុសសប្គំ់រូំពក់មា ស់ការពរប្គំ់មពលមវោ។ 
មោកអនកអាចសាកសួរប្គូមពទ្យរំស់មោកអនកថាអាចមានការពិមប្គ្នេះមយាំល់ពីចមាង យដដរឬមទ្ មដើេះីំម្ចៀស 
ឬការ់ំនថយការមធវើដំមណ្ើរេកេនទីរមពទ្យ។ 

១០. រកាការនគរ់នគង់ំប្េុងំដនថេមទ្ៀរដូចជាឱសថ្កនុងអំ ុងមពលថ្នមោគោររារមនេះ។ ប្ំសិន 
មំើឱសថ្មា កេួយណាេិនមានលក់ គួរទិ្ញឱសថ្ប្ំមេទ្ដដដលមដាយមប្ ើំមា កមនសងវិញ 
ជាជាងការឈំ់ទ្ទ្ួលទានថាន ំ។ សងឃឹេថាមោកអនកទាំងអស់អនុវរតនូវមសចកតីដណ្ោំខ្ងមលើមនេះ 
មដើេះីរកាែលួនឲ្យមានសុវរថិភាព និងសុែភាពលអជានិចច។ 

មរើអវីជាការប្ំុងប្ំយ័រនពិមសសសប្មាំ់អនកជ្ំង ឺនិងប្កុេប្គួសារ? 
 មយើងែែុំសូេនតល់មយាំល់ថាចំមពេះអនកជំ្ងឺកូវីដ១៩ និងសមាជិ្កប្កុេប្គួសារ ប្រូវអនុវរតនូវការប្ំុងប្ំយ័រនមដើេះីំងាក រ 
ឬពនោការោររារមេមោគកូរ ូណាំនតមទ្ៀរ៖ 

 ោងថ្ដរំស់មោកអនកឲ្យបានញឹកញាំ ់
 ោងថ្ដរំស់មោកអនកឲ្យបានមទ្ៀងទារ់ និងសពវលអជាេួយនឹងសា ៊ំែូ និងទ្ឹករយៈមពលយា ងរិច ២០ វិោទី្ 

ជាពិមសសោងមៅមប្កាយមពលមប្ ើំប្បាស់ំងគន,់ មញើសសំមបារ, កអក, កណាត ស់, 
ឬំោទ ំ់ពីប្រលំ់េកពីខ្ងមប្ៅ។ 

 ប្ំសិនមំើេិនមានសា ៊ំែូ និងទ្ឹកមទ្ សូេមប្ំើដជ្លោងថ្ដដដលមានកប្េិរជារិអាល់កុលយា ងរិច ៦០%។ 

 មហ្រុអវី? មេមោគអាចឆ្លងតាេរយៈទឹ្ករថ្ង រួេទាំងទ្ឹកមារ់ និងោេក។ ការោងសមាអ រថ្ដជាេួយនឹងសា ៊ំែូ 
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និងទ្ឹក ឬជាេួយនឹងអាល់កុលអាចសមាល ំ់មេមោគោោដដលមានមៅមលើថ្ដរំស់មោកអនក។ 

 មចៀសវាងការំ េះដេនក ប្ចេុេះ និងមារ ់
 មហ្រុអវី? ពីមប្ពេះថ្ដរំស់មយើងអាច  ំេះថ្នទមនសងៗ និងអាចជាំ់មេមោគេកជាេួយ។ 

មៅមពលដដលថ្ដរំស់មោកអនកមានមេមោគមហ្ើយ 
ថ្ដអាចចេលងមេមោគមោេះចូលកនុងែលួនរំស់មោកអនកតាេរយៈដេនក ប្ចេុេះ ឬមារ់។ 
ំោទ ំ់េកមេមោគនឹងមធវើឲ្យមោកអនកឈឺ។ ប្ំសិនមំើអាច មោកអនកណាដដលមប្ំើថ្ដសាត ំ 
សូេមប្ ើំថ្ដមឆ្វង  ំេះេុែមារ់វិញមដើេះីការពរការឆ្លង។ 

 រកាគមាល ររវាងអនក និងអនកដថ្ទ្ 
 រកាគមាល រយា ងរិចេួយដេ ប្ររវាងែលួនអនក និងអនកដដលមានអាការៈកអក ឬកណាត ស់។ 

 មហ្រុអវី? ពីមប្ពេះមៅមពលនរណាមាន ក់កអក ឬកណាត ស់ ពួកគ្នរ់អាចំម្ចញនូវរំណ្ក់ទឹ្កលអិរៗពីប្ចេុេះ 
ឬមារ់រំស់ពួកគ្នរ់ដដលអាចនឹងមានមេមោគ។ ប្ំសិនមំើមោកអនកមៅជ្ិរពួកគ្នរ់មពក 
មោកអនកអាចប្សូំយករំណ្ក់ទ្ឹករូចៗមោេះចូលមៅកនុងែលួន ប្ពេទំាងមេមោគកូវិដ ១៩នង 
ប្ំសិនម ើំអនកដដលកអកមោេះមានកូវីដ១៩។ 

 សូេកុំរោស់ប្កណារ់ដដលប្រូវបានមប្ំើរួច ឬេិនទាន់មប្ំើក៏មដាយ។ 
ពីមប្ពេះមេមោគអាចរស់មៅមលើថ្នទប្កណារ់បានប្ំមាណ្៣មមា ង មលើថ្នទសាព ន ់និងមឈើបានប្ំមាណ្៤មមា ង 
ពីមប្ពេះថ្នទសាព ន ់និងមឈើនឹងម ើងសងួរមធវើឲ្យមេមោគវាងាំ់ មៅមលើថ្នទប្កដាសឡាំងបាន២៤មមា ង 
មៅមលើថ្នទមោហ្ៈបាន៤២មមា ង និង៧២មមា ងមៅមលើថ្នទផ្តល សទិក។ ប្ំសិនមំើមោកអនករោស់ប្កណារ់ 
មោេះេ ូមលគុលមេមោគនឹងអដណ្ត ររសារ់មៅកនុងែយល់បាន រយៈមពល៣មមា ង 
មហ្ើយអាចនឹងចូលមៅកនុងប្ចេុេះរំស់មោកអនក។ 

 ការអនុវរតអោេ័យនលូវដមងហើេលអ 
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 ចូលធ្លោថាមោកអនកនឹងអនកមៅជំុ្វិញមោកអនកអនុវរតអោេ័យនលូវដមងហើេបានលអ។ 
ប្ំការមនេះមានន័យថាមោកអនកប្រូវែទំ់មារ់ ឬប្ចេុេះមដាយមប្ំើគោល ក់ដកងថ្ដ ឬប្កដាសអោេ័យមៅមពលកអក 
ឬកណាត ស់ រួចមបាេះប្កដាសមោេះមចាលកនុងធុងសំោេភាល េ។ 

 មហ្រុអវី? ពីមប្ពេះរំណ្ក់ទ្ឹកមចញពីមារ់ និងប្ចេុេះអាចចេលងមេមោគ។ 
មដាយការអនុវរតអោេ័យនលូវដមងហើេបានលអ 
មោកអនកបានការពរេនុសសជំុ្វិញែលួនមោកអនកមចៀសនុរពីមេមោគោោដូចជា ផ្តត សាយ និងកូវីដ១៩។ 

 សមាអ រ និងសមាល ំ់មេមោគនទេះរំស់មោកអនក 
 អនុវរតការោងសមាអ រជាប្ំចាំមៅកដនលង ឬថ្នទដដលមានការំ េះញឹកញាំ់ (ឧទាហ្រណ្៍៖ ថ្នទរុ ថ្ដទាវ រ 

កង់តាក់មេលើង ំងាក ន់ថ្ដ ំងគន់ កាលរូំ៊ែ៊ីមណ្ ឡាំូោងថ្ដ និងផ្តទ ំងេុែនិងមប្កាយទូ្រសពទ) 
មដាយមប្ំើប្បាស់នូវការបាញ់ ឬជូ្រសមាអ រ។ 

 មហ្រុអវី? 
ពីមប្ពេះេសតុតាងថ្មីៗបានំងាហ ញថាមេមោគកូរ ូណាថ្មីអាចរស់បានោំ់មមា ងរហ្ូរដល់ោំ់ថ្ថ្ងមៅមលើថ្នទោោ។ 
ការោងសមាអ រ និងសមាល ំ់មេមោគ គឺជាវិធ្លនការអនុវរតដ៏លអំំនុរ មដើេះីំងាក រការពរប្កុេប្គួសារ 
និងសហ្គេន៍ពីមេមោគកូវីដ១៩ និងជ្ំងឺនលូវដមងហើេដថ្ទ្មទ្ៀរ។ 

 មចៀសវាងពីហ្វូងេនុសស, មធវើដំមណ្ើរតាេោវា និងការមធវើដំមណ្ើរតាេអាកាសដដលេិនចាំបាច់តាេដដលអាចមធវើមៅបាន 
 ហានិេ័យកនុងការឆ្លងមេមោគនលូវដមងហើេមានអប្តាែពស់ ជាពិមសសមៅទី្កដនលងរូចចមងអៀរដដលមានេនុសសមប្ចើន 

មហ្ើយដដលមានជ្ំងឺមទ្ៀរ។ 

 កនុងអំ ុងមពលថ្នការោររារមេមោគកូវីដ១៩ 
សូេមៅនទេះតាេដដលអាចមធវើមៅបានមដើេះីការ់ំនថយហានិេ័យឆ្លងមេមោគមនេះ 
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 សូេកុំឈំ់ទ្ទ្ួលទានថាន ំដដលមោកអនកទ្ទ្ួលទានជាប្ំចាំ។ 
ឱសថ្េួយចំនួនអាចមានអរថប្ំមយាជ្ន៍កនុងការំងាក រការចេលងមោគ។ 

 ចូលមោកអនកសតុកការនគរ់នគង់ឱសថ្ំដនថេ មទ្ើំមោកអនកេិនដាច់សតុកឱសថ្បាន។ 

មរើមោកអនកគួរដរតាេដានសុែភាពជាប្ំចាំដដរ ឬមទ្? 
 ពិរណាស ់ប្ំសិនមំើមោកអនកចាំបាច់ប្រូវមធវើការោង្េ ឬសមាល ំ់មេមោគកនុង្េ 
មោកអនកគួរដររកាទំ្ោក់ទំ្នងជាេួយប្កុេប្គូមពទ្យពោបាលរំស់មោកអនក។ មទាេះជាយា ងណា មយើងសូេនតល់មយាំល់ថា៖  

 ប្ំសិនមំើអាចមចៀសវាងការេកេនទីរមពទ្យមដាយមប្ ើំប្បាស់ការទំ្ោក់ទំ្នងពីចមាង យជាេួយប្គូមពទ្យឯកមទ្សរប្េងមោេវិ
ញ។ ប្ំសិនមំើមោកអនកប្រូវមៅេនទីរមពទ្យ គួរមធវើយា ងណាការ់ំនថយការអងគុយរង់ចាំកនុងំនទំ់ 
និងការ់ំនថយមពលមវោមៅេនទីរមពទ្យឲ្យបានមប្ចើនតាេដដលអាចមធវើមៅបាន។ 

មរើមានឱសថ្ណាែលេះដដលប្រូវរេដដរ ឬមទ្? 
 ពិរជាមាន តាេទ្ិននន័យំឋេេួយចំនួនបានំងាហ ញថាអនកជំ្ងឺទ្ទ្ួលទានឱសថ្ប្ំមេទ្ NSAIDS 

អាចនឹងពំុសូវមានប្ំសិទ្ធភាពមៅមពលដដលពួកគ្នរ់មានមេមោគកូវីដ១៩។ 
ដូមចនេះកនុងករណ្ីដដលពួកគ្នរ់មានមោគសញ្ញា ប្សមដៀងគ្នន នឹងជ្ំងឺផ្តត សាយ 
មគដណ្ោំឲ្យគ្នរ់ទ្ទួ្លទានដរថាន ំបា ោ មសតាេ ល់ដរ  ំុមណាណ េះ។ 

 មយើងសូេដណ្ោំឲ្យអនកជំ្ងឺគួរំនតមប្ំើប្បាស់ឱសថ្ប្គំ់ប្គងសំពធ្េ (ACEI ឬ ARBS) ។ 
មទាេះំីជាមានមសចកតីកងវល់ពក់ព័នធជាេួយនឹងការមប្ំើប្បាស់ឱសថ្ប្គំ់ប្គងសំពធ្េ (ACEI ឬ ARBS) 

ក៏មដាយ ក៏មគមជ្ឿជាក់ថាំចចុំះននេិនទាន់មានទិ្ននន័យប្គំ់ប្គ្នន់ំញ្ញជ ក់ថាអនកជ្ំងឺគួរផ្តអ កការមប្ំើប្បាស់ឱសថ្ខ្ងមលើមោេះមទ្ 
អរថប្ំមយាជ្ន៍ពីការមប្ំើប្បាស់ឱសថ្ប្គំ់ប្គងសំពធ្េគឺមលើសលុំហានិេ័យមនសងៗ។ សាថ ំ័ន និងសមាគេន៍ោោ 
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រួេទាំងសមាគេន៍ជ្ំងឺមំេះដូងមៅអុឺរ ុំ បានមចញមសចកតីដថ្លងការំញ្ញជ ក់ថា 
េិនមានេសតុតាងំងាហ ញថាជារិថាន ំប្គំ់ប្គងសំពធ្េពក់ព័នធនឹងេរណ្ៈភាពរំស់អនកជំ្ងឺមេមោគកូវីដ១៩ម ើយ។ 

យុទ្ធសាប្សតេួយចំនួនសប្មាំ់សមាជ្ិកប្គួសារ និងអនកដថ្ទាំអនកជ្ំងឺដដលប្រូវោង្េ៖  
i. សមាជិ្កប្គួសារទាំងអស់ដដលរស់មៅជាេួយអនកជំ្ងឺដដលប្រួវោង្េ ប្រូវដរអនុវរតតាេ មសចកតីដណ្ោំ 

និងមវជ្ជំញ្ញជ ចំមពេះអនកជំ្ងឺមដើេះីំងាក រការចេលងមេមោគកូវីដ១៩ពីមាន ក់មៅមាន ក់ និងមៅកនុងប្គួសារ កនុងមោេះរួេមាន 
ការវាស់សីរុណ្ហ ភាពោងកាយ, អោេ័យផ្តទ ល់ែលួនលអ, ការោងថ្ដ, 
និងការោយការណ្៍ឲ្យបានឆ្ំ់រហ្័សពីេនុសសដដលសងស័យថាឈឺ។ 

ii. ប្រូវឲ្យសមាជ្ិកប្គួសារ ឬអនកដថ្ទាំអនកជំ្ងឺដដលប្រូវោង្េមៅដាច់មដាយដ កពីមគ (ចតាត  ីស័កតិ) រយៈមពល 
១៤ថ្ថ្ងសិន េុននឹងេកដថ្ទាំអនកជំ្ងឺ។ 

iii. មៅមពលដដលសមាជិ្កប្គួសារ 
ឬអនកដថ្ទំាណាមាន ក់រំស់អនកជំ្ងឺោង្េប្រូវបានំញ្ញជ ក់ថាពិរជាឆ្លងមេមោគកូវីដ១៩ 
មោេះអនកជ្ំងឺោង្េនឹងប្រូវអនុវរតការដថ្ទំា និងពោបាលដនអកមៅមលើលកខែណ្ឌ ដដលបានដចងខ្ងមលើ។ 

មសចកតីសមងខំ 
 ជាសរុំ អាចមាននល  ំេះពល់មលើរប្េងមោេដដរពីការឆ្លងមេមោគកូវីដ១៩មនេះ 
មហ្ើយជំ្ងឺែូចរប្េងមោេោុថំ្រ គឺជាសញ្ញា ណ្ដាច់មដាយដ កេួយថ្នេរណ្ៈភាពរំស់អនកជំ្ងឺ។ 
ពំុទាន់មានការសិកាចាស់ោស់ណាេួយអំពីនល  ំេះពល់ថ្នមេមោគកូវីដ១៩មលើអនកជ្ំងឺរប្េងមោេោុថំ្រ ម ើយ 

ប្គ្នន់ដរមយើងដឹងថាអនកជ្ំងឺទាំងមនេះប្ំឈេែពស់មៅនឹងការឆ្លង និងមាននលវិបាកធងន់ធងរ។ 
ហានិេ័យគឺសមាមាប្រមៅនឹងកប្េិរថ្នឱសថ្ំនថយប្ំព័នធការពរែលួនដដលអនកជំ្ងឺកំពុងមលំ។ 



យល់ដឹងអំពីមេមោគកូរ ូណាមដើេះីប្ំយុទ្ធនឹងមេមោគមនេះ 
 
 

 
Fight against Coronavirus as well as Kidney Disease 

Know about Coronavirus and Kidney disease in 30+ languages Free!!! 
Visit: www.KidneyEducation.com 

ការប្គំ់ប្គងអនកជំ្ងឺោង្េដដលមគសងស័យថាបានឆ្លងមេមោគកូវីដ១៩ គឺប្រូវអនុវរតពិធីសារ 
ឬវិធីពោបាលយា ងខ្ជ ំ់ែជូនមដើេះីការ់ំនថយហានិេ័យថ្នការឆ្លងមេមោគមនេះមៅកាន់អនកជំ្ងឺមនសងមទ្ៀរ 
ឬេប្នតីសុខ្េិបាលដដលកំពុងនតល់មសវាដថ្ទាំអនកជំ្ងឺទំាងមនេះ។ 

េមធោបាយដរេួយគរ ់និងលអំំនុរកនុងការជ្ួយរប្េងមោេរំស់មោកអនកពីមេមោគកូវីដ១៩ 
គឺការំងាក រការពរែលួនមោកអនកកុំឲ្យឆ្លងមេមោគឲ្យបានទាល់ដរមសាេះ!  


