
សកិ្ខា សាលាអបរ់ផំ្សព្វផ្ាយ
សតពី្ី

ក្ខររក្សាអនាមយ័ នងិ វធិានក្ខរ
ប្បឆងំនងឹជងំកឺ្សវូដី-១៩ 

៣ មមសា ២០២០



១) និយមនយ័
២) ស្វែងយល់អំពីមមមោគកូវដី-១៩
៣) ប្រវត្តិននការឆ្លងមមមោគកូវដី-១៩
៤) វថិត្ិននការរកីោលដាល
៥) មោគវញ្ញា
៦) វធិីរង្កា រ

មាតិក្ខ



 មមមោគកូរ  ូណា ឬ មគមៅកាត្ថ់ា កូវដី-១៩

 ជាមមមោគផ្លូវដមងហើមម ើយរកម ើញដំរូងមៅ
ទីប្កុង វ  ូហាន មេត្ត   ូនព ននប្រមទវចិន
មៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩

 ជាមមមោគថ្មីស្ដលមនិធ្លល រម់កើត្មានពីមុនមក

 មគវងសយ័ថាឆ្លងពីវត្ែ មៅកានម់នុវស 
រន្ទា រម់កចមលងពីមនុវសមៅមនុវស។

១) អវីមៅជាមមមោគ ក្សរូ  ណូា?

ឯកសារមោងចុចទីមនេះ



មតើអវីមៅជា ក្សរូ  ណូាវីរសុ?
កូរ  ូណាវរុីវគឺជាប្កុមប្គួសារដធ៏ំមយួ ស្ដលវរុីវមនេះរងាឲ្យមានជំងឺ
ចំម េះវត្ែ ឬមនុវស។
1. ជំងឺសា (SARS-CoV) ឆ្លងមកមនុវសតាមរយៈ វត្ែវំម ច
2. ជំងឺមវឺ (MERS-CoV) ឆ្លងមកមនុវសតាមរយៈវត្ែ អដូបរូកពីរ
3. កូវដី-១៩ (COVID-19)?

២) ស្សវងយលអ់ំព្ីមមមោគក្សវូីដ១៩
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ជំងឺសារ (SARS-CoV) ឆ្លងមក្សមនុសសតាមរយៈសតវសមំោច

ជំងឺសារ (SARS) ផ្ាុេះម ើងឆ្ន ំ
២០០២ ស្ដលមានអនកឆ្លងជាង
៨,០០០ ន្ទក់ និងសាល រជ់ិត្ ៨០០
ន្ទក់ (សាល រ់ ១០%) ម ើយ ប្គរប់្គង
បានកនុង ឆ្ន ំ ២០០៣។
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ជំងឺ មឺស (MERS-CoV) ឆ្លងមកមនសុសតាមរយៈសត្វ អដូ្ឋបូ កូីររ

1. មវឺបាន ផ្ាុេះម ើងកនុងឆ្ន ំ ២០១២
2. ឆ្លង ២,៤៦៥ ន្ទក់
3. សាល រ់ ៨៥០ ន្ទក់ (៣៤.៥%)



 ជាដំរូងមគវងសយ័ឆ្លងមកពីប្រភពវត្ែ

 រចចុរបននឆ្លងពីមនុវសមៅមនុវស
 តាមរយៈតំ្ណកទឹ់កតូ្ចៗមចញពីការដកដមងហើម កអក ឬ កណាត វ់
 តំ្ណកទឹ់កតូ្ចៗមនេះអាចមហាេះចូលមៅកនុងមាត្ ់ប្ចមុេះ ឬផ្លូវដមងហើម
កនុងរយៈចមាា យតិ្ចជាង ១ស្ម ប្ត្ ឬធ្លល កចុ់េះមកមលើកប្មាលនផ្ាអែីមយួ
ម ើយមានការរ េះ ល់រ ូត្ចមលងចូលមៅកនុងផ្លូវដមងហើម។

 ឬការរ េះ ល់អនកស្ដលមានផ្ាុកមមមោគរចួម ើយមដាយមនិបាន
វមាអ ត្េលួនប្បាណនិងនដ។

7

៣) ប្រវត្តិននការឆ្លងមមមោគកវូីដ្ឋ១៩
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៤) វថិតិ្ននការឆ្លងនិងសាល រម់ដាយមមមោគកូវដិ១៩ (Statistic on outbreaks and death)

គិត្ប្តឹ្មនថ្ាទី ២ មមសា២០២០ (As of  2nd April 2020)

ការវាយត្នមលហានិភយ័
វកលមោកៈ េពវ់ណាវ់ ចំនួនមនុវសឆ្លង ចំនួនមទើរនឹង

ឆ្លង 
ចំនួនមនុវស

សាល រ ់
ចំនួនមទើរនឹង

សាល រ ់

WHO Risk Assessment

Global Level: Very High
Confirmed 

New 

Confirmed 
Death 

Recent 

Death 

វកលមោក
Globally

896,450 72,839 45,526 4,924

តំ្រនខ់ាងលិចបា វីុ ែិក
Western Pacific Region

107,626 1,204 3,723 22

តំ្រនអឺុ់រ  ុរ
European Region

503,006 38,809 33,604 3,515

តំ្រនអ់ាវីុភាគអមគនយ៍
South-East Asia Region

5,324 149 216 21

តំ្រនខ់ាងមកើត្មម ឌីស្ត្ោ មណ
Eastern Mediterranean Region

58,168 3,887 3,280 165

តំ្រនអ់ាមមរកិ
Regions of  the America

216,912 28,161 4,565 1,165

តំ្រនអ់ាហ្វ ែិក
African Region

4,702 629 127 36



៤) សថិត្តននការឆ្លងមមមោគកវូិដ្ឋមៅកមពជុា

9

ចនួំនឆ្លងវររុ ប្រុវ ប្វី ចនួំនជាវេះមវបើយ មៅវប្មាកមពទយ

110 30 80 34 76

ទនិននយ័មចញមដាយប្កវួងវុខាភបិាលគតិ្ប្ត្មឹនថ្ាទ ី២ មមសា ២០២០ មមា ង ៧:០០ ប្ពកឹ 
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• ប្រជាជនប្គរអ់ាយុទងំអវ់អាចឆ្លងវរីវុកូរ  ណូាថ្មី (2019-nCoV)
• មនុវសវយ័ចំណាវ់(មលើវព៦ី០ឆ្ន )ំ ឬអនកស្ដលមានជងំឺោុនំរ  ដូចជា ( ឺត្ ទឹកមន្ទមស្ផ្អម ជំងឺ
មរេះដូង) មរើឆ្លងនូវវរីវុមនេះ ង្កយរងាឱ្យមានជងំធឺានធ់ារ។

• អប្តាមរណភាពវកមោកមាន ៥% (គិត្ប្ត្មឹនថ្ាទី ២ មមសា ២០២០)

ក្សប្មិតននមប្រោះថ្នា ក្ស់
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 អាការៈទងំរីខាងមលើកម៏និទនអ់ាចរញ្ញា កថ់ាមានការឆ្លងមមមោគកូវដី-១៩
ម ើយមដាយប្តូ្វស្វែងយល់រស្នថមអំពី៖

 ប្រវត្តិននវកមមភាពររវ់គាត្ស់្ដរដូចជាប្រវត្តិមធែើដំមណើ រមៅកានប់្រមទវស្ដលជា
កស្នលងឆ្លងមមមោគដំរូងនិងប្រមទវស្ដលមានការឆ្លងរចួម ើយផ្ងស្ដរ ឬ

 គាត្ម់ានទំន្ទកទំ់នងជិត្វនិទជាមយួនឹងអនកស្ដលបានឆ្លងរចួម ើយ។

៥) មោគសញ្ញា ននជំងឺក្សវូីដ-១៩



និយមន័យក្សរណីសងសយ័ ជំងឺក្សវូីដ-១៩
(រចចុរបននភាព នថ្ាទី ១០ ស្េមនី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០)

ទី ១ ៖ រុគគលស្ដលមានមោគវញ្ញា  ោ ងតិ្ចមយួ កនុងចំមណាមវញ្ញា ដូចត្មៅ៖ ប្គុនមតត  ោ ងតិ្ច 
៣៨វងាមវ កអក ម ៀរវំមបារ ឈរំឺពងក់  ត្ ់ពិបាកដកដមងហើម។

និង
- មានប្រវត្តិមធែើដំមណើ រមកពី ឬសាន កម់ៅកនុងប្រមទវមផ្សងមទៀត្ មប្តពីប្រមទវកមពុជា

ឬ
- បានរ េះ ល់ជាមយួអនកជងំឺកូវដី-១៩ រញ្ញា កពី់មនាីរពិមសាធន៍

កនុងអំ ុងមពល ១៤នងៃ មុនមចញមោគវញ្ញា ។
ទី ២ ៖ អនកជំងឺរោកផ្លូវដមងហើមធានធ់ារ (ប្គុនមតត  និងមានវញ្ញា រោកផ្លូវដមងហើមោ ងតិ្ចមយួ៖ កអក 

 ត្ ់ពិបាកដកដមងហើម) មដាយមនិដឹងមូលម តុ្ចាវ់ោវ់ និងត្ប្មូវឱ្យវប្មាកមពទយ។
13



៦) វិធីបង្កា រ
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 មត្ើមពលណាអនកប្តូ្វោងនដ?
 វធីិសាហ្វវតោងវមាអ ត្នដនិងសារ ូ ស្ជល
 មត្ើអនកប្តូ្វមធែើដូចមមតចមពលកអក ឬ កណាត វ់?
 មត្ើអនកប្តូ្វមធែើដូចមមតចមពលជួរគាន ?
 គមាល ត្កនុងការប្បាប្វ័យទកទ់ងគាន
 ប្រការគួរមចៀវវាង
 ៥ ចំណុចស្ដលអនកប្ត្ូវអន្ទមយ័នដររវ់អនក  មុនមពល អំ ុងមពល និង

មប្កាយមពលរ េះ ល់អនកជមាឺ
 វធីិរង្កា រមពលមធែើដំមណើ រ
 មៅមពលណាអនកប្តូ្វការពិមប្គាេះមោរល់?
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មតើមព្លណាអាក្សប្តូវលាងនដ?
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មប្រើរយៈមពលពី ៤០ មៅ ៦០វនិ្ទទី
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១) យកក្កដាសជូតមាត់
ឬ គន្លា កក់កងដៃ បិទខ្ទប់
ពេលអ្នកកអក ឬ កណ្តា ស់
២) រចួពោលក្កដាសពៅ
កនុងធុងសក្មាម និង
៣) លាងដៃរបស់អ្នកឲ្យ
បានស្អអ ត។
៤) រកាចមាា យយ៉ា ង
ពោចណ្តស់ ១កម៉ាក្ត េី
អ្នកកៃលកអក ឬកណ្តា ស់

១

២
៣

មតើអាក្សប្តូវមធវើដូចមមតចមព្លក្សអក្ស ឬ ក្សណាត ស?់

១

៤
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មចៀវវាងចារន់ដគាន
ជំនួវមដាយការវំពេះគាន

មតើអាក្សប្តូវមធវើដូចមមតចមព្លជួបរា ?
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គមាល តក្សាងុក្ខរប្បប្សយ័ទាក្ស់ទងរា



មចៀវវាងរ េះ ល់ៈ
• ស្ភនក
• មាត្់
• ប្ចមុេះ
ប្តូ្វោងនដឲ្យសាអ ត្
ជាមុនវិន។

21

ប្បក្ខរគួរមចៀសវាង!
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១) មនុមពល      
រ េះ ល់អនកជមាឺ

២) មនុមពលអនុវត្ត និ
ត្វិធិវីមាអ ត្

៣) រន្ទា រព់រី េះ ល់ 
សារធ្លតុ្ោវអនកជមាឺ

៤) មប្កាយមពល  
រ េះ ល់អនកជមាឺ

៥) រន្ទា រពី់រ េះ ល់ 
វមាា រអនកជមាឺ

៥ ចំណុចស្ដលអាក្សប្តូវអនាម័យនដរបសអ់ាក្ស
មុនមព្ល អំឡងុមព្ល និងមប្ក្ខយមព្លប ោះោលអ់ាក្សជមងឺ



ប្តូវរក្សាសខុភាព្ឱ្យបានលអ មព្លមធវើដំមណើ រ

 មជៀវវាងមធែើដមំណើ រ  ឬផ្អអ ក ប្រវិនមានប្គុនមតត  ឬកអក
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• ប្រវិនមានប្គុនមតត  កអក និងពបិាកដកដមងហើម 

ប្តូ្វស្វែងរកការពាបាល ជារន្ទា ន ់និងប្បារព់ី
ប្រវត្តនិនការមធែើដំមណើ រររវ់អនកដល់ប្គមូពទយ

• មជៀវវាងការរ េះ ល់ ជាមយួអនកស្ដលមានប្គនុមតត  និងកអក

• ោងនដឱ្យបានញឹកញារ ់ជាមយួសារ ូ និង
ទឹកសាអ ត្ ឬអាល់កុលស្ជល
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 មជៀវវាងរ េះ ល់ស្ភនក ប្ចមុេះ ឬមាត្់

• មៅមពលកអក ឬកណាត វ់ ប្តូ្វេារម់ាត្់
និងប្ចមុេះ មដាយមប្រើស្កងនដ ឬប្កដាវ 
រចួមបាេះមចាលកនុងធុងវំោមភាល ម និង    
ោងនដររវ់អនក

• ប្រវិនអនក កម់ា វ់ ប្តូ្វប្បាកដថា ក ់ប្គរមលើមាត្ ់និងប្ចមេុះ 
រ ុស្នតមជៀវវាងការរ េះ ល់នផ្ាខាងមប្តមៅមពលកពុំង ក ់និង
មពលមដាេះ និងប្តូ្វមបាេះមចាលភាល ម នូវមា វ់ស្ដលបានមប្រើ រចួ និង 
ោងនដឱ្យសាអ ត្រន្ទា នព់មីដាេះមា វ់

ប្តូវរក្សាសខុភាព្ឱ្យបានលអ មព្លមធវើដំមណើ រ
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• ប្រវិនអនកចារម់ផ្តើមឈ ឺមពលកំពុងមធែើដំមណើ រ
ប្តូ្វប្បារអ់នករំមរ ើមលើយនតមហាេះ និងស្វែងរក
ការពាបាលឱ្យបានឆ្រ់

• ប្រវិនអនកស្វែងរកការពាបាល វូម ប្បារព់បី្រវត្តនិនការមធែើ
ដំមណើ រររវ់អនកមៅកានប់្គមូពទយ

• ររមិភាគស្ត្ អាហារណាស្ដលឆ្អិនលអ

ប្តូវរក្សាសខុភាព្ឱ្យបានលអ មព្លមធវើដំមណើ រ
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• មនិប្ត្ូវខាកមសាត េះមៅទីសាធ្លរណៈ

• មជៀវវាងការរ េះ ល់ និងមធែើដមំណើ រជាមយួ វត្ែស្ដលឈឺ

ប្តូវរក្សាសខុភាព្ឱ្យបានលអ មព្លមធវើដំមណើ រ



 ប្រវិនអនកមរើមានអារមមណ៍មនិប្វួលវូមស្វែងរកការពាបាល
 ប្រវិនមរើអនកមតៅ េលួន កអក ឬពិបាកដកដមងហើម វូមសាន កម់ៅកនុងផ្ាេះ
ម ើយទកទ់ងអនកជំន្ទញស្ថ្ទវុំេភាព

 កុំស្ចករសំ្លក “ ពត្ម៌ានរញ្ាូ នរនតៗ គាន “ វូមស្ចករសំ្លកស្ត្ពត្ម៌ាន
ពិត្ប្បាកដតាមរយៈអនកជំន្ទញមវជាសាហ្វវត។
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ក្ខរោរសហគមន៍របសអ់ាក្ស



 យកនដេចរម់ាត្អ់នកមពលកណាៅ វ់ ឬកអក មប្រើប្កដាវជូត្មាត្ម់ ើយ
មបាេះមចាលភាល មៗ

 កំុមធែើដំមណើ រមៅកស្នលងស្ដលមានមនុវសមប្ចើនប្រវិនមរើមនិចាបំាច់
 ចូល កម់ា វ់ប្រវិនមរើអនកឈឺ ឬមៅមពលអនកកំពុងមមើលស្ថ្អនកស្ដល
មានមោគវញ្ញា

28

ក្ខរោរមនុសសជាទីប្សឡាញរ់បសអ់ាក្ស



 ប្ត្ូវស្ត្មរៀរកស្នលងអងគុយឲ្យបាន ១ស្ម ប្ត្ ឆ្ា យពីគាន
 ប្ត្ូវដាកអ់ាល់កុល ឬសារ ូ និងទឹក មៅប្ចកចូលវប្មារោ់ងនដ
 ប្ត្ូវមធែើការប្ត្ួត្ពិនិត្យកំមៅអនកចូលរមួទងំអវ់ (ករណីមលើវពី ៣៨ 
អងាមវ) ប្ត្ូវទុកគាត្ម់ៅដាចម់ដាយស្ ក

 ប្ត្ូវវួរន្ទគំាត្អ់ំពីសាថ នភាពកនុងេលួនររវ់អនកចូលរមួ (កនុងករណីគាត្ ់
មានអាការៈ ប្គុនមតត  កអក ឬពិបាកដកដមងហើម) ប្ត្វូទុកគាត្ដ់ាច់
មដាយស្ ក)។
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ក្សាងុក្សរណីមានក្ខរប្បមូលផ្តុំចបំាច់
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• អត្ម់ទ ថាន ផំ្សេះ  (អងទ់ីរ យូីទកិ) មនិអាចវមាល រវ់រីវុ
បានមទ គឺវមាល រប់ានស្ត្បាកម់ត្រ ី

• វរីវុកូរ  ណូាប្រមភទថ្មី (2019-nCoV) គឺជាវរីវុ 
ដូមចនេះមនិប្តូ្វមប្រើថាន ផំ្សេះ (អងទីរ យូីទិក) កនុងការ
រង្កា រ ឬពាបាលមទ

• រ ុស្នត ប្រវិនអនកជំងសឺ្ដលមានវរីវុ 2019-nCoV កំពុង
វំោកមៅមនាីរមពទយ ម ើយប្គូមពទយមធែើមោគវនិចិឆយ័ថា
អនកជំងឺមានឆ្លងបាកម់ត្រមីផ្សងមទៀត្ មន្ទេះការផ្តល់ថាន ផំ្សេះ
មដើមបពីាលបាល ប្គូមពទយអាចផ្តល់ឱ្យបាន។

មតើ ថ្នា ផំ្សោះ (អង់ទីប ីយទូិក្ស) មានប្បសទិធភាព្ក្សាងុក្ខរបង្កា រ និងព្ាបាលវីរសុ
ក្សរូ  ណូា ប្បមេទថ្មីមនោះស្ដរ ឬមទ?
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• ប្រជាជនប្គរអ់ាយុទងំអវ់អាចឆ្លងវរីវុកូរ  ណូាថ្មី (2019-nCoV)
• មនុវសវយ័ចំណាវ់ ឬអនកស្ដលមានជងំោុឺនំរ  ដូចជា ( ឺត្ ទឹកមន្ទមស្ផ្អម ជំងឺមរេះដូង) 
មរើឆ្លងនូវវរីវុមនេះ ង្កយរងាឱ្យមានជងំធឺានធ់ារ។

• ប្កវួងវុខាភបិាលវូមស្ណន្ទបំ្រជាជនប្គរអ់ាយុ ទងំអវ់ប្តូ្វប្រកាននូ់វវធិ្លនការ
ការ រេលួនពវីរីវុមនេះ មដាយអនុវត្តអន្ទមយ័នដ និងអន្ទមយ័ផ្លូវដមងហើមឱ្យបានសាអ ត្។

មតើវីរសុក្សរូ  ណូាប្បមេទថ្មីមនោះ មក្សើតស្តមលើមនុសសចស ់ឬ? ឬក៏្សមនុសសមដលមាន
អាយតុិចជាងក្ស៏អាចមក្សើតបានស្ដរ?
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• រ ូត្មកដល់រចចុរបននមនេះ គាម នឳវថ្ជាកោ់កវំ់ោរក់ាររង្កា រ ឬពាបាលជំងឺរោកវួត្
មដាយវរីវុកូរ  ណូា ប្រមភទថ្មី (2019-nCoV) មនេះមទ

• មទេះោ ងមនេះកតី អនកជំងឺស្ដលបានឆ្លងវរីវុមនេះ គួស្ត្
ទទួលបានការស្ថ្ទោំ ងប្ត្មឹប្តូ្វ មដើមបកីាត្រ់នថយ 
និងពាបាលនូវមោគវញ្ញា ជងំឺ ម ើយវប្មារង់នកជំងឺ
មដលមានវភាពធានធ់ារគួរស្ត្ទទួលបានការស្ថ្ទគំាំ
ប្ទស្ដលអាចមធែើបាន។ ការពាបាលជាកោ់កេ់លេះកំពុង
វថិត្កនុងការអមងាត្ និងកំពុងស្ត្មត្វតសាកលបង។

• អងគការវុេភាពពភិពមោក បាននឹងកំពុងជួយ         
ពមនលឿននូវការប្សាវប្ជាវ និងរមងាើនេតិ្េបំ្រឹងស្ប្រង
ជាមយួនដគូជាមប្ចើន។

មតើមានឳសថ្ព្ាបាលជាក្ស់លាក្ស់មដើមបបីង្កា រ ឬព្ាបាលវីរសុក្សរូ  ូ
ណាប្បមេទថ្មី ឬមទ?
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វប្មារអ់នកស្ដលមានវុេភាពលអ 
ចូរ កម់ា វ់ស្ត្មៅមពលស្ដលអនកមមើលស្ថ្ទំ
អនកជំងឺស្ដល វងសយ័ថាបានឆ្លងវរី  វុកូរ  ណូាថ្មី
(2019-nCoV)

ចូរ កម់ា វ់មៅមពលកអក ឬកណាត វ់

មដើមបកីារ រជំងឺឱ្យមានប្រវិទធភាព 
ប្តូ្វ កម់ា វ់រមួជាមយួ និងការោងនដ មដាយមប្រើ
អាល់កុលស្ជល ឬសារ ូ និងទឹកផ្ងស្ដរ។

ប្រវិនមរើអនក កម់ា វ់ 
អនកប្តូ្វដឹងអពំវីធិី ក ់
និងមដាេះវញិឱ្យបានប្ត្មឹប្តូ្វ

មព្លណាប្តូវោក្ស់មា ស់



ញុាអំាហារស្ដលមានជីវជាតិ្ឱ្យបានប្គារប់្គាន់
ញុាទឹំកមអាយបានប្គរប់្គាន់

ហាត្ប់្បាណឱ្យបានមទៀងទត្់

មគងឱ្យបានចមន្ទល េះពី ៧ មៅ ៨មមា ង កនុងមយួយរ់ៗ

34

ក្ខរអនុវតតលអៗ មដើមបសី្ថ្រក្សាសខុភាព្
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មៅមព្លណាអាក្សប្តូវក្ខរព្ិមប្រោះមោបល?់
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សមូទសសនាវិមដអូអំព្ីមមមោគក្សវូីដ-១៩



សមូអរគណុ!
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