
 
ករ្រគប្រគងរយៈេពលែវងៃន 

ជំងឺរ កេថ្លមី្របេភទ B  
(Long Term Management of 

Hepatitis B) 

 ជំងឺរ កេថ្លីម្របេភទ B គឺជេ គមួយែដល 

សមុគ ម ញ េហយីផ្ល ស់ប្តូរ។ 

 ករេធ្វេីតស្តមុខងរេថ្លមី (LFTs) នងិក្រមតិវរីសុ 

គួរែតបន្រតួតពនិតិយេរៀង ល់៦ េទ១២ែខម្តង។ 

េនះ ចេធ្វីបន មរយៈេវជជបណ្ឌិ ត/GP កនុង 

តំបន់របស់អនក េហយីគួរែតបន្តអស់មួយជីវតិ។ 

 អនកឯកេទសខងេថ្លីមរបស់អនក ចែណនថំអនក 

្របែហលជចបំច់្រតវូករេធ្វីេតស្តេទៀងទត់ដៃទ 

េទៀតរមួមនករឆ្លុះេអកូ។ សូមេធ្វី មករែណន ំ

របស់ពួកេគ។ 

 

សូមេធ្វកីរ ត់ជួបជមួយគិ នុប ្ឋ ករបស់េយងីខញុ ំ

េពលកូនរបស់អនកមន យុ៩ែខ 

 សូមយកទរករបស់អនក និងេសៀវេភេខៀវរបស់ទរក 

អនកមកជមួយ។ 

 ទរករបស់អនក នងិអនក នឹង្រតវូេធ្វេីតស្តឈមេដីមប ី

ពិនិតយក្រមតិជងំឺរ កេថ្លមី្របេភទ B របស់អនក។ 

 អនកក៏នឹងេធ្វេីតស្ត fibroscan (េតស្តពិនិតយក្រមិត 

ៃនករមន ្ល ក ន មកនុងេថ្លមី) េដីមបពីិនតិយេថ្លីម 

របស់អនកែដរ។ Fibroscan ត្រមូវឱយមនករតម 

រពីរេម៉ង ដូេចនះ សូមកុំបរេិភគ ររយៈ 

េពលពីរេម៉ងមុនេពល ត់ជួបរបស់អនក។ 

ទនំក់ទនំងគ្លនីកិេថ្លមី៖ 

មនទរីេពទយ Liverpool Hospital 
គ្លីនិក 123 (Clinic 123) (េនែកបរជេណ្តី រយន្ត C) 

ជន់ទ១ី អគរគ្លីនកិ (Clinical Building) 
ផ្លូវ Elizabeth Street, Liverpool NSW 2170 

ទូរស័ពទ៖ 0408 698 191 
(ច័នទ - សុ្រក  ៩.០០្រពកឹ - ៤:៣០រេសៀល 
មនិ ប់បញចូលៃថងឈប់ស្រមក ធរណៈេទ)  

មនទរីេពទយ Bankstown Hospital 
គ្លីនិកេថ្លមី (Liver Clinic) 

បនទប់បុគគលិកអនកឯកេទស (Staff Specialist Suite) 
ជន់ទ ី3 ផ្លូវ Eldridge Road 
Bankstown NSW 2200 
ទូរសព័ទ៖ 9722 7759  

(ច័នទ - សុ្រក  ៩.០០្រពកឹ - ៤:០០រេសៀល 
មនិ ប់បញចូលៃថងឈប់ស្រមក ធរណៈេទ) 

មនទរីេពទយ Campbelltown Hospital 
អនកជងំឺែដលេទពយបលេនមនទីរេពទយ 
ជន់េ្រកម ផ្លូវ Therry Road 

Campbelltown NSW 2560 
ទូរសព័ទ៖ 4634 3615 
          4634 3614 

(ច័នទ - ្រពហសបតិ៍  ៩.០០្រពកឹ - ៤:៣០រេសៀល 

មនិ ប់បញចូលៃថងឈប់ស្រមក ធរណៈេទ) 

បេងកតីេនមនទរីេពទយ Liverpool Hospital 
www.gastroliverpool.com.au 

 

 
 

 

KHMER 

ករ្រគប់្រគង  
ជងំរឺ កេថ្លមី្របេភទ B 

កនុងេពលមនៃផទេពះ 
(Managing Hepatitis B in pregnancy) 

ក ឡុកេលខ៖ 20/0007 

កលបរេិចឆទ៖ េម  ២០២០ 



 
 
កូនេសៀវេភេនះ មនេគលបំណងជួយអនកឱយបនយល់ 

ដឹងពរីេបៀបែដលេយងីខញុ ំែថទ្រស្តីមនៃផទេពះែដលមន 

ជំងឺរ កេថ្លីម្របេភទ B (HBV) និងទរករបស់ពួកេគ។ 

ដំណឹងល្អគឺថ េយងី ចករពរករចម្លងវរីុស ពមី្ត យ 

េទទរករបស់ពួកេគ។  
 
 
 

 
្រកុមរបស់េយងីខញុ៖ំ  (Our Team) 

 អនកឯកេទសខងេថ្លីម  
 

 

 

 
 
េវជជបណ្ឌិ ត Miriam Levy  េវជជបណ្ឌិ ត Scott Davison 
 

េឈម ះ៖  

េលខទូរស័ពទ៖:    

 គិ នុប ្ឋ កជងំឺេថ្លីម 
 បុគគលិកសងគម 
 អនកជំនញខងករតម រ 
 អនកបកែ្របភ  

 ស្រមប់ម្ត យ  (For Mother) 

 ម្ត យទងំអស់ែដលមនជំងឺរ កេថ្លីម្របេភទ B ្រតូវបន 

បញជូ នមកកន់គ្លីនកិេថ្លមីរបស់េយងីខញុ ំ។ គ្លីនិកមុនេពល 

ស្រមលកូនរបស់អនក នងឹេរៀបចំឱយមនករេធ្វេីតស្តឈម 

េនអំឡុងេពលមនៃផទេពះ្របែហល២០សប្ត ហ៍ េដីមបជីួយ 

េយងីខញុ ំ យតៃម្លពី ថ នភពៃនជំងរឺ កេថ្លមី្របេភទ B 

របស់អនក។ 

 ្របសិនេបីក្រមិតជងំឺរ កេថ្លមី្របេភទ B ខពស់ខ្ល ងំ អនកនឹង 

្រតូវបនផ្តល់ជូនថន ្រគប់្របឆងំនងឹវរីុសេដីមបកីត់បនថយក្រមិត

វរីុសរបស់អនក មុនេពលទរករបស់អនកេកតីមក។ ថន េំនះជួយ 

ករពរករចម្លងៃនេមេ គេទទរករបស់អនក។ 

 េនះ្រតវូបនេគគតិថមនសុវតថិភពកនុងករេលបថន ទំងំេនះ។ 

អនកនងឹ្រតូវចប់េផ្តមីេលបព២ី៨ េទ៣២សប្ត ហ៍ៃនករមន 

ៃផទេពះ។ ជករសំខន់ ស់ែដលអនក្រតវូេលបថន រំបស់អនក 

េរៀង ល់ៃថង េហយីថអនក្រតូវបន្តេទៀត សូមបែីតេ្រកយេពល 

ទរករបស់អនកេកតីេហយីក្តី អនកមនិ្រតូវបញឈប់ េទរហូតទល់ 

ែតបនទទួលករែណនពំីអនកឯកេទសេថ្លីមរបស់អនក។ 

 ្របសិនេបីអនកេលបថន ្របឆងំនឹងវរីសុ ស្រមប់ជំងឺរ កេថ្លមី 

្របេភទ B កនុងអឡំុងេពលមនៃផទេពះ េនះអនកនងឹ្រតូវករ 

េធ្វីេតស្តឈមជ្របច ំយ៉ងេ ច ស់រយៈេពល១២ែខ 

បនទ ប់ពីទរករបស់អនកេកតី។ 

 អនកក៏នឹងេធ្វេីតស្តឈម នងិេតស្ត fibroscan ែដរេពល 

ទរករប់អនកមន យុ៩ែខ។ េតស្ត fibroscan គឺ្រសេដៀងគន  

នឹងករឆ្លុះេអកូែដរ ែដល្របប់េយងីខញុ ំ ្របសិនេបេីថ្លមីរបស់អនក 

ខូច។ 

 

 
ស្រមប់ទរក  (For Baby) 

ករចក់ថន បំងក រេ គ៖  (Vaccination) 

 ទរករបស់អនក្រតូវចក់ថន ចំំនួនពីរដង កនុងរយៈេពល១២ 
េម៉ងេ្រកយេពលេកីតមក េដមីបកីរពរជំងរឺ កេថ្លីម  
្របេភទ B៖ 
១.  ថន បំងក រជំងរឺ កេថ្លមី្របេភទ B ធមម  
២.  ជំងឺរ កេថ្លីម្របេភទ B immunoglobulin  

(អងគបដិ្របណេនកនុងឈមេដមីបកីរពរ្របឆងំ 
េមេ គ) (HBIG) 

 ករចក់ថន បំងក រជងំឺរ កេថ្លមី្របេភទ B ជ្របច ំេន យុ 
ពីរ បួន នងិ្របមំួយែខ ជមួយេវជជបណ្ឌិ ត/GP កនុងតំបន់អនក។ 

ករេធ្វេីតស្ត៖  (Testing) 

 ទរកគួរែត្រតវូបន ម នេន យុ្របែហល៩ែខ 
េដីមបពីនិិតយថេតបីនឆ្លងវរីុសរ កេថ្លមី្របេភទ B 
េហយីថថន ចំក់បងក រ មន្របសិទធភពែដរឬក៏អត់។ 

ករបំេបកូននឹងេ ះ៖  (Breast feeding) 

 មនសុវតថិភពកនុងករបេំបកូននឹងេ ះ េទះបីជអនក 
កំពុងេ្របីថន ជំំងរឺ កេថ្លមី្របេភទ B ក៏េ យ។ អនក ច 
ពិភក េរឿងេនះបែនថមេទៀតជមួយអនកឯកេទសខងេថ្លីម 
របស់អនក េហយីចូលេមីលវុបិៃសថ៍របស់ Mothersafe 
េន្រតង់៖ http://www.mothersafe.org.au 


