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ជពំកូ ២៨ ៖ ការថែទា ំសម្រាប់ ករុារ

អាហារបបំន៉,អនាមយ័ផ្ទា ល់ខ្លួននិងបរសិ្ថា ន,និងថ្នា ំដែលបង្កា រពីជងំឺញឹកញាប់គបឺ្បៀបែូចជា“អង្គរក្ស”ដែលការពារកុមារពីជងំឆឺង្
នងិដែរកសាសុខភាពរបស់ពលួកបគ

អាណាព្យាបាលនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចសសវែងយល់បសនថែមអំពី្អាហារបូតថែម្ភនៅក្ងុជំពូ្កអាហារល្អន្វែើ

ឲ្យមានសុខភាព្ល្អ,អំពី្អនាម័យផ្ទា ល់ខ្លួននិងបរសិ្ថែ ននៅក្ងុជំពូ្កទឹកនិងអនាម័យគន្ឹឹះក្ងុការសែរកសា

សុខភាព្,និងអំពី្ថំ្្បង្កា រនៅក្ងុជំពូ្កថំ្្បង្កា រ(កំពុ្ងផលិត)ន�ើម្ីបង្កា រជំងឺភាគន្ចើននលើកុមារ។

សម្រាប់ករុារការបង្កា រដ៏តចូតាចរានតម្លៃជាងការព្យាបាលដ៏ធធំធង។

អាហារ បបំ៉ន 
ការទទលួលបានអាហារបំប៉ន្គប់្រាន់គឺជាគនឹ្ឹះស្មាប់សុខភាព្និងការលូតលាស់របស់កុមារ។ជំពូ្ក

អាហារល្អន្វែើឲ្យមានសុខភាព្ល្អព្ន្យល់អំពី្រនបៀបស�លអក្និងកូន រៗបស់អក្អាចបរនិភាគបានយ៉ងល្អ

នបើនោឹះជាមាន្បាក់តិចតលួចក៏នោយ។ក្ងុននាឹះក៏មានព្ន្យល់អំពី្ការព្យាបាលកងវែឹះអាហារបូតថែម្ភនលើកុមារនិង

មនុស្សនព្ញវយ័ផងស�រ។អក្អាចផ្តល់អាហារល្អបំផុត�ល់ោរកនិងកុមារតូច នៗោយអនុវត្តតាមការសែនំា

ោំងននឹះ។

សម្រាប់ រយៈពពល ៦ថែ ដបំូង
ទឹកនោឹះមា្ត យមាននូវអវែីៗ ្គប់យ៉ងស�លោរក្តរូវការន�ើយគលួរផ្តល់ឲ្យោរកយ៉ង

ញឹកញាប់តាមស�លរាត់ចង់បាន៖នរៀងរាល់៣ឬ៤នម៉ាងក្ងុនព្លថែងៃ,តិចជាង

ននឹះបន្តចិក្ងុនព្លយប់។កំុផ្តល់ទឹកទឹកសផន្�ើឬបបរឲ្យោរករ�ូតោល់សត

�ុឹះន្មេញ�ំបូងស�ល្បស�លជានៅក្ងុសខទី៦។ការន្វែើសបបននឹះអាចបណា្ត លឲ្យ

ោរកតូចរាក។

នមើលព័្ត៌មានអំពី្ការបំនៅនោឹះកូន។ស្មាប់ជំនលួយអំពី្ការបំនៅនោឹះកូនសូម

នមើលទំព័្រ18នៅ23ក្ងុជំពូ្កោរកនទើបនកើតនិងការបំនៅនោឹះ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_31:_Good_Food_Makes_Good_Health
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_31:_Good_Food_Makes_Good_Health
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_32:_Water_and_Sanitation:_Keys_to_Staying_Healthy
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_32:_Water_and_Sanitation:_Keys_to_Staying_Healthy
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_31:_Good_Food_Makes_Good_Health
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Breastfeeding
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
2 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ការថែទា ំយ៉ង ទន់ភ្លន់ សម្រាប់ ករុារ ឈឺ
ក៏�ូចជាមនុស្សនព្ញវយ័ស�រអក្្តរូវការការស�ការពី្កុមារន�ើម្ីសែោំរាត់ឲ្យបានល្អ។ន�ើម្ី

ទទលួលបានការស�ការននឹះអក្្តរូវមានភាព្អត់្មេត់និងនស្មេ ឹះ្តង់។សូមមានភាព្ទន់ភន់្និងចិត្តល្អ

ចំនោឹះកុមារ។កំុនិយយ្បាប់កុមារថ្ម្ុលចាក់មិន�ឺឬថំ្្លវែងីមានរសជាតិល្អសបបននឹះនទ។នបើរាត់

នជឿជាក់នលើអក្រាត់នឹងង្យទទលួលយកការពិ្និត្យរបស់អក្ន្្ើយសំែលួ រនិងស�ការជាមលួយអក្

កុ្ងការព្យាបាល។

មន្យាបាយ�ថទនទៀតន�ើម្ីន្វែើឲ្យកុមារមានអារមមេែ៍ថ្មានសុវតថែភិាព្៖

•មុននឹងអក្ប៉ឹះកុមារគលួរជសជកនលងជាមលួយរាត់មលួយសនទាឹុះសិន។ន្បើ្បាស់នព្លននឹះន�ើម្ី

សនងកាតនមើលរបូរាងទូនៅរបស់រាត់។នតើរាត់នមើលនៅមានសុខភាព្ល្អស�រឬនទ?នតើរាត់កំពុ្ង

�ក�នងហើម្ មមេតាស�រឬនទ?នតើសស្ករបស់រាត់មានសភាព្សសស់ថ្្ស�រឬនទ?

•្បសិននបើអ្ក្តរូវន្បើនស្តតូសកាូបឬសទមូ៉សម៉្តចូរបង្ហ ញ្បាប់រាត់ពី្រនបៀប�ំនែើ រការរបស់ឧបករែ៍

ស្មញ្ញោំងននឹះ។

•ជំរញុឲ្យមា្ត យយយឬនរណាស�លកំពុ្ងសែោំកុមារឲ្យ

្តកងនិងលលួងនលាមកុមារ។នៅនព្លស�លអាចចូរបង្ហ ញ

អាណាព្យាបាលពី្រនបៀបផ្តល់ការព្យាបាលនានាស�លចំាបាច់។

•នបើកុមារកំពុ្ងមានភាព្�ឺចាប់ចូរផ្តល់ថំ្្paracetamol

(acetaminophen)ខឹ្ះ�ល់រាត់។វាមិនព្យាបាលមូលន�តុថន

ជំងឺនទ។បុ៉សន្តជានរឿយៗកុមារអាចបរនិភាគផឹកនិងចាប់នផ្តើមបាន

្ូរសស្លពី្ជំងឺនបើអ្កកាត់បនថែយភាព្�ឺចាប់។សូមនមើល

ព័្ត៌មានអំពី្�ូស។នមើលទំព័្រ39អំពី្�ូស។ទុកឲ្យការព្យាបាល

�៏�ចឺាប់ឬការន្បើ្ បាស់ថំ្្លវែងីៗនកើតន�ើងនៅនព្លចុងន្កាយ

ថនការពិ្និត្យសុខភាព្។

ចាបព់ី អាយុ ៦ថែ ដល់ ១២ថែ (១ឆ្នា )ំ
ននឹះជាវយ័ស�លកុមារជាន្ចើនចាប់នផ្តើមមានអាហារបូតថែម្ភមិនល្អ។ន�ើម្ីរកសាសុខភាព្របស់កុមារចូរបន្ត

បំនៅនោឹះ�ល់រាត់និងចាប់នផ្តើមផ្តល់អាហារជាន្ចើន�ងក្ងុមលួយថែងៃផងស�រ។ចាប់នផ្តើម�ំបូងជាមលួយអាហារ

មលួយឬពី្រមុខ�ូចជាបបរ្ មមេតាឬបាយសសរូបន្បងឬខ្ាញ់បន្តចិ។

មិនយូរបុ៉នាមេ នចូរបសនថែមអាហារសុខភាព្�ថទនទៀត�ូចជា៖

•អាហារ្បរូនតអីុនមលួយថែងៃម្តងឬន្ចើនជាងននឹះ៖សសែ្ត ក�ីនស្ងៃ រឬអាហារពី្

សសែ្ត ក,សុ៊ត,ផលិតផលទឹកនោឹះនរា,ឬ្តីកិន�មេត់។

•បសន្៖ន្្កនស្ងៃ រ,សសែ្ត កបារាងំ,ការ ៉តុ,រកុ្ខជាតិស្កឹថបតង,នប៉ងនប៉ាឹះ,ឬ

អាហារព្ែ៌ទឹក្ករូចឬថបតងស�លមានក្ងុតំបន់អក្រស់នៅ។

•បសន្៖ចំែិតតូច ថៗនសផស្្វែ យលហងុឬនចក។

ក្ី្សឡាញ់គឺជាថ្នា ំែ៏ល្អបំផុតស្មាប់
កុមារ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Pain_and_Fever:_Caring_for_Children#Paracetamol.2C_acetaminophen
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3ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

បន្ទា បព់ី មួយឆ្នា  ំដបំូង

បន្តបំនៅនោឹះរយៈនព្ល២ឆំ្្ឬយូរជាងននឹះ។

មយ៉ាងនទៀតចូរផ្តល់អាហារសុខភាព្សព្វែមុខស�លមនុស្ស្ ំបរនិភាគ៖អាហារជាតិ

នមសៅ្បរូនតអីុនបសន្និងសផន្�ើ។កុមារគលួរបរនិភាគមលួយថែងៃបលួន�ងឬន្ចើនជាងននឹះ។

ព្លួកនគ្តរូវការបរនិភាគកាន់សតញឹកញាប់សែមនទៀតនបើបានផ្្ត ច់នោឹះន�ើយ។

នកមេងសសី្តរូវការអាហារនសមេើរ្ានឹងនកមេង្បរុសស�រ។នកមេងសសីនិងនកមេង្បរុសស�ល

ទទលួលបានអាហារសុខភាព្យ៉ង្គប់្រាន់សតងសតលូតលាស់យ៉ងរងឹមំា

្បកបនោយសុខភាព្។អាហារជលួយឲ្យ្បាជាញា លូតលាស់ផងស�រស�លន្វែើឲ្យព្លួកនគនចឹះគិតនរៀនសូ្តនិង

នលងកំស្ន្តនានា។

ករុារគរួផតបរធិោគដូចសត្វរាន់គឺផតងផតចកឹចណីំបន្ចិ្ង្។

ដប ទកឹពោះពោ
�បទឹកនោឹះនរានិងកបាលនោឹះជ័រមិនមានសុវតថែភិាព្នទន្ោឹះនគពិ្បាកនឹងសមា្អ តវាជាប់ជានិច្ណាស់។

ជានរឿយៗវាជាប់្បឡាក់នឹងនមនរាគស�លបណា្ត លឲ្យមានជំងឺរាក។្បសិននបើអ្កចំាបាច់បញុ្កទឹកនោឹះ

�ល់ោរកនៅនព្លស�លមា្ត យនៅឆ្ងៃ យចូរផ្តល់ទឹកនោឹះមា្ត យនោយន្បើសព្ងនិងស្្ប្ោស្្អ ត។ោរក្ ំ

និងកុមារតូចមិនគលួរន្បើ�បទឹកនោឹះនរានទ។ការផ្តល់ទឹកសផន្�ើបបរឬទឹកនោឹះនរានោយន្បើ�បឲ្យកុមារ

្ំន្វែើឲ្យន្មេញរបស់ព្លួកនគ្តរូវ្តំាក្ងុជាតិសការយ៉ងយូរន�ើយវាជាមូលន�តុញឹកញាប់ថនភាព្ពុ្កន្មេញ។

កុមារអាចនរៀនផឹកពី្សព្ងបានយ៉ងង្យ។

អាហារ ឥតម្បពយជន(៍អាហារ មិនល្អ)
នំសការ្រាប់នំបនទាឹះសសរួយសូោនិងអាហារស�លផលិតនៅក្ងុ

នរាងច្កគឺជា“អាហារឥត្បនយជន៍”(junkfood)។អាហារោំងននឹះ

្តរូវបានលាយបញូ្លនូវសការអំបិលខ្ាញ់និងស្រធាតុគីមីយ៉ងន្ចើន

ន�ើយវាមិនមានអាហារបូតថែម្ភ្គប់្រាន់ននាឹះនទ។ការបរនិភាគ

អាហារឥត្បនយជន៍ន្វែើឲ្យ្ ុកន្មេញន�ើយនៅថែងៃមុខនំាឲ្យមាន

ជំងឺនលើសឈាមជំងឺទឹកននាមសផ្អមនិងបញ្ហ សុខភាព្�៏ន្រាឹះថ្្ក់

នផ្សង នៗទៀត។

្បសិននបើមានលក់អាហារឥត្បនយជន៍នៅជិតខ្លួនកុមារន្ចើនសតោរញំ៉ាវាពី្ន្ោឹះវាមានរសជាតិឆ្ងៃ ញ់។

ក្ងុនាមជាឪពុ្កមា្ត យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលវាជាការទទលួលខុស្តរូវរបស់នយើងក្ងុការការោរកូនៗកំុ

ឲ្យមានទម្ាប់ញំ៉ាអាហារឥត្បនយជន៍ោំងននឹះ។នៅនព្លស�លកុមារចង់ញំ៉ាអាហារចូរផ្តល់សផ្ន�ើ

សសស់សសែ្ត កយ៉អលួបបរនិងអវែីស�លមានស្រធាតុបំប៉ននោយមិនមានបសនថែមសការ។បន្ងៀនកុមារថ្

អាហារបំប៉នក៏មានរសជាតិឆ្ងៃ ញ់ស�រ។ការមានទម្ាប់�ូបល្អនឹងផ្តល់្បនយជន៍សុខភាព្�ល់កុមារនព្ញ

មលួយជីវតិរបស់ព្លួកនគ។

ករុារលូតលាស់យ៉ាងរងឹរាំម្្រកបធោយសខុោព្ធោយសារអាហារពិ្តម្រាកដគឺ្ និផ្នធោយសារ

អាហារឥតម្្រធយជន៍ធទ។



4 August 2017

 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
4 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ភាព ស្្អ ត នងិ អន្ម័យ
លាងសមា្អ តថ�របស់កុមារមុននឹងឲ្យព្លួកនគ�ូបអាហារន�ើយលាងជាញឹកញាប់

ក្ងុមលួយថែងៃ។ភាគន្ចើនថនជំងឺរាកផ្្ត ស្យនិងជំងឺនផ្សង នៗទៀត្តរូវបានចមង្

នោយស្រនមនរាគស�ល្ ង្រាលោលពី្ថ�នៅមាត់របស់កុមារ(ន�ើយកុមារ

សតងសតលូកថ�ចូលមាត់ជានិច!្)។ការលាងសមា្អ តថ�ជលួយបង្កា រកំុឲ្យនមនរាគ

ស�លជាប់នៅនលើថ�ចូលនៅក្ងុមាត់ស�លបងកាឲ្យមានជំងឺនផ្សងៗ។

ការលាងសមា្អ តញឹកញាប់ជលួយសែរកសាសុខភាព្របស់កុមារ។

ងូតទឹកឲ្យកុមារជានរៀងរាល់ថែងៃ។កាត់្កចកថ�

ឲ្យខ្ីៗ ន�ើម្ីកំុឲ្យជាប់�ីនៅន្កាម្កចក។

នបាកគក់សនមៀ្កបំោក់និងសមា្ភ រនលើស្គយ៉ង

នទៀងោត់។

កុមារនិងមនុស្ស្ ំ្តរូវការទីកសនង្ស្្អ តនិងសុវតថែភិាព្ស្មាប់បននាទា របង់លាមកនរៀងរាល់ថែងៃ។នបើមិន�ូចននឹះ

នទលាមកនិងនមនរាគស�លបងកាជំងឺរាកនឹងរាលោល្គប់ទីកសនង្។តាមរយៈការស្ងសង់បង្គន់ស្មាប់

្គរួស្រឬជាមលួយអក្ជិតខាងឬស្មាប់ស�គមន៍អក្នឹងអាចបង្កា រជំងឺរាកបាន។

ជំពូ្កអំពី្ទឹកនិងអនាម័យគន្ឹឹះក្ងុការសែរកសាសុខភាព្មានផ្តល់ជូននូវការសែនំាលម្អតិជាន្ចើនន�ើម្ី

សកលម្អអនាម័យនិងបង្កា រជំងឺរាកនលើកុមារ។

ថ្នា ពំពទ្យ នងិ ការផ្តល់ ថ្នា  ំបង្កា រ
ថំ្្បង្កា រអាចការោរកុមារពី្ជំងឺ�៏ន្រាឹះថ្្ក់ជាន្ចើន�ូចជាជំងឺកញញ្ជលឹនតតាែូសសវែតិថ�នជើងនិង

ជំងឺរនបង។ការផ្តល់ថំ្្បង្កា រគឺជាមន្យាបាយ�៏ង្យសសរួលមានតថម្នថ្កនិងមាន្បសិទ្ធភាព្ជាង

ការព្យាយមជលួយកុមារស�ល�ឺឬជិតស្្ប់ននាឹះ។ការនំាកុមារនៅទទលួលថំ្្បង្កា រគឺជាមន្យាបាយ�៏

សំខាន់បំផុតមលួយកុ្ងការសែរកសាសុខភាព្�ល់ព្លួកនគ។

សូមនមើលសផក្ថំ្្បង្កា រ(កំពុ្ងផលិត)អំពី្បញ្ជ ីថនថំ្្បង្កា រស�ល្តរូវបានសែនំានិងកាលវភិាគស�ល

គលួរផ្តល់។

ម្តរូវម្រាកដថាកនូៗរបស់អ្នកបានទទលួថា្ន ំបង្កា រម្គប់្ ខុផដលចាបំាច។់

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_32:_Water_and_Sanitation:_Keys_to_Staying_Healthy
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មព្យោបាយ ដទទពទៀត ពដើម្ី បង្កា រ សែុភាព របស់ ករុារ
•ការោរន្មេញរបស់កុមារនោយការ�ុសន្មេញជា្បចំា។កំុឲ្យព្លួកនគញំ៉ាសការ្រាប់ន្ចើន

បសង្អមឬនភសជ្ជៈសផ្អម។នមើលព័្ត៌មានបសនថែមអំពី្“អាហារឥត្បនយជន៍”ោំងននឹះ។

នមើលទំព័្រ14ក្ងុជំពូ្កអាហារល្អន្វែើឲ្យមានសុខភាព្ល្អ។

•ការបំនៅនោឹះ។នៅនព្លអក្ផ្តល់អាហារនិងនភសជ្ជៈ�ថទចូរន្បើសព្ងឬស្្ប្ោ

ស្្អ តគឺមិនសមន�បទឹកនោឹះនរានិងកបាលនោឹះជ័រននាឹះនទន្ោឹះវាពិ្បាកក្ងុ

ការសមា្អ ត។

•មិន្តរូវឲ្យកុមារស�ល�ឺឬមាន�ំនៅ,ជំងឺសភក្,ព្ងខទាឹុះ,ថច,ឬ្ព្រូននគងនលើស្គជាមលួយកុមារ�ថទនទៀតឬ

ន្បើសនម្ៀកបំោក់កសន្សងរលួមរ្ាននាឹះនទ។ព្យាបាលកុមារឲ្យបានឆ្ប់រ�័សន្ោឹះបញ្ហ ោំងននឹះ្ ង្ពី្កុមារ

ម្ាក់នៅកុមារម្ាក់នទៀតយ៉ងង្យ។

•ចងមុងន�ើម្ីកំុឲ្យមូសចូលខំា។នរៀបចំកំុឲ្យមានទឹក�ក់ឬទឹកនឹងស�លមូសចូល

បន្តពូ្ជបាន។ន្បើសំណាញ់បំាងោវែ រនិងវាងំននស�លចំ�រ។

•កំុឲ្យ្ជរូកស្កានិងមាន់(និងនមនរាគស�លជាប់ជាមលួយព្លួកវា)នៅខាងក្ងុផទាឹះ។

•្បសិននបើមាន្ព្រូនទំព្ក់កុមារគលួរោក់សស្កនជើងន�ើយមិន្តរូវន�ើរនោយនជើង

ទនទរន�ើយ។

•ចំនោឹះកុមារអាយុនលើស១ឆំ្្ចូរផ្តល់ថំ្្ទម្ាក់្ព្រូននរៀងរាល់៣-៦សខនោយន្បើថំ្្albendazoleឬ

mebendazole។នមើលទំព័្រ50នៅ52ស្មាប់ព័្ត៌មានអំពី្ថំ្្នព្ទ្យនិងក្មិត�ូស។

្តឹម្តរូវ
មនិ្តរូវ្តរូវ

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:New_Foods,_New_Problems
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Worms:_Caring_for_Children#Albendazole
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Worms:_Caring_for_Children#Mebendazole
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បញ្ហា  សែុភាព របស់ ករុារ
ជលួនកាលនោឹះបីជានយើង្បឹងស្បងបង្កា រយ៉ងណាក៏នោយកុមារនៅសតមានជំងឺ�ស�ល។ជំងឺនលើកុមារអាច

ក្ាយជា្ ងៃន់្ងៃរយ៉ងឆ្ប់រ�័ស។កតា្ត សំខាន់គឺ្តរូវសមា្គ ល់សញ្្ញ �ំបូង ថៗនជំងឺរលួចយកចិត្តទុកោក់ភ្ាម។

!   សញ្ញា  ពម្ោះថ្នា ក់

កុមារស�លមានសញ្្ញ ោំងននឹះណាមលួយរាត់្តរូវការការព្យាបាលយ៉ងឆ្ប់រ�័សឬការយកចិត្ត

ទុកោក់យ៉ងជាប់លាប់។នោយមានការសែោំរាត់គលួរសតបាន្បនសើរន�ើងវញិបន្តចិម្តងៗ។្បសិននបើ

កុមារមានសញ្្ញ ោំងននឹះន្ចើនជាងមលួយឬនបើសញ្្ញ ោំងននឹះណាមលួយកាន់សតចុឹះអា្កក់ននាឹះកុមារ

កំពុ្ងសថែតិកុ្ងន្រាឹះថ្្ក់៖

•ការនខសាឹះជាតិទឹក។ការមិនជុឹះននាម,មាត់សងៃលួត,ឬបនងហើយខូងគឺជាសញ្្ញ ថនការនខសាឹះជាតិទឹក

ស�លជាបញ្ហ គំរាមកំស�ង�ល់ជីវតិ។សូមនមើលខាងន្កាម។

•ការ្បកាច់។ការសន្ប់រយៈនព្លខ្ភ្ីាមៗនោយមានចលនាចសមក្ៗស�លជាញឹកញាប់នកើតន�ើង

ក្ងុនព្លន ្្ត ខ្លួនខំ្ាង។នមើលទំព័្រ12។

•ភាព្លហតិថលហ។ស្ថែ នភាព្ស�លនខសាយនិងអស់កមំ្ាងគឺមិន្មមេតានទ។ការមិន្ ្ នអាហារនិងការ

វនងវែងវង្វែ ន់គឺជាបញ្ហ �៏គលួរឲ្យ្ព្រួយបារម្ភជាខំ្ាង។ជំងឺ្ ងៃន់្ងៃរណាមលួយអាចបណា្ត លឲ្យមានបញ្ហ ននឹះ

នកើតន�ើង។

•ពិ្បាក�កន�ហើមឬ�នងហើមញាប់។ោំងននឹះជាសញ្្ញ ថនជំងឺរលាកសលួតស�លប៉ឹះោល់�ល់ជីវតិចំនោឹះ

កុមារតូចៗនមើលទំព័្រ14។

ការ ពែសះ ជាតិ ទកឹ 
វាជាស្ថែ នភាព្ខវែឹះជាតិទឹកនៅក្ងុរាងកាយ។កុមារភាគន្ចើនស�លស្្ប់នោយស្រជំងឺរាកគឺស្្ប់

នោយស្រការនខសាឹះជាតិទឹក។ការព្យាបាលគឺ្រាន់សតជំនលួសជាតិទឹកស�លបានបាត់បង់នោយការផឹកទឹក

បសនថែម។ននឹះនៅថ្ការបញង្គប់ជាតិទឹកន�ើយ្តរូវបាននរៀបរាប់នៅទំព័្រ22�ល់24ក្ងុជំពូ្កការ�ឺនោឹះ

ជំងឺរាកនិងជំងឺ្ព្រូន។ការបញង្គប់ជាតិទឹកនឹងព្យាបាលការនខសាឹះជាតិទឹកស�លបណា្ត លមកពី្ជំងឺរាកការក្អលួត

ឬការន្វែើការយ៉ងយូរន្កាមអាកាសធាតុន ្្ត ឬក្ងុអរារន ្្ត ។នោយស្រការនខសាឹះជាតិទឹកពី្ជំងឺរាកផ្តល់

ន្រាឹះថ្្ក់ជាខំ្ាងចំនោឹះកុមារតូច�ូនចឹ្ះ្តរូវសនងកាតនមើលចំែុចខាងន្កាមជានិច៖្

សញ្្ញ

•ជំងឺរាកនបើនោឹះជារាមេ នសញ្្ញ �ថទថនការនខសាឹះជាតិទឹកក៏នោយ

•ភាព្នសសកទឹក(បុ៉សន្តកុមារមិនសមនសតងសត្បាប់ថ្ខ្លួននសសកទឹកននាឹះនទ)

•មាត់និងអណា្ត តសងៃលួត(នៅនព្លអក្ស្ទា បសផក្ខាងក្ងុថនថ្ពា ល់កុមារវាមានសភាព្សងៃលួត)

•មិនសូវននាមន�ើយទឹកននាមមានព្ែ៌ងងឹត

ចាប់នផ្តើមការព្យាបាលជាបនាទា ន់មុននឹងសញ្្ញ កាន់សតចុឹះអា្កក់។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Seizures.2C_convulsions
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Pneumonia_.28lung_infection.29
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#Rehydration_drinks
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7បញ្ហ សុខភាព្របស់កុមារ

សញ្្ញ បញ្្ជ ក់ថ្ការនខសាឹះជាតិទឹកកំពុ្ងចុឹះអា្កក់

•ភាព្ទន់លហតិថលហ៖អស់កមំ្ាងនខសាយថ្មព្ល

•នបឹះ�ូងនលាតញាប់

•�ក�នងហើមសវង

•សភក្រងូរាមេ នទឹកសភក្

•សស្កយរមិនង្យរលាវញិបនាទា ប់ពី្ចាប់ច្ចិ

ចាប់ច្ចិដស្កបពាះបោយប្បើ្មាម២ែូចបនះ ្បសិនដស្កមនិរលាបៅវញិភ្ាមៗបេបនាះកុមារ្បដែលបខសាះ
ជាតិេកឹបែើយ។

នៅនព្លការនខសាឹះជាតិទឹកក្ាយជា្ ងៃន់្ងៃរសបបននឹះកុមារសថែតិក្ងុន្រាឹះថ្្ក់យ៉ង្ងៃន់្ងៃរ។ការព្យាបាល

ឆ្ប់រ�័សអាចជលួយសនញង្្គ ឹះជីវតិកុមារបាន។

ការព្យាបាលនិងការបង្កា រ

ការព្យាបាលការនខសាឹះជាតិទឹកគឺង្យសសរួលនទ៖ផ្តល់ជាតិទឹកឲ្យកុមារផឹក។សូមនមើលរបូមន្តថនទឹកអូរ៉ា

លី្តស�លអាចសនញង្្គ ឹះជីវតិបាននៅទំព័្រ22ថនជំពូ្កការ�ឺនោឹះជំងឺរាកនិងជំងឺ្ព្រូន។នបើកុមារមិន

ចាប់នផ្តើមមានស្ថែ នភាព្្បនសើរន�ើងឆ្ប់រ�័សនទចូររកជំនលួយ។

ទកឹពោះ រា្ត យ
នបើអក្កំពុ្ងបំនៅនោឹះឲ្យកុមារស�លនខសាឹះជាតិទឹកចូរបន្តការបំនៅនោឹះ្ព្មោំងផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្ត

ផងស�រ។បំនៅនោឹះឲ្យកុមារកាន់សតញឹកញាប់យ៉ងតិចនរៀងរាល់២នម៉ាង។ឲ្យកុមារនៅនោឹះឲ្យបានយូរតាម

ស�លរាត់ចង់។

ជងឺំរាក
លាមករាវ�ូចទឹកនៅថ្រាក។កុមារមានជំងឺរាកនោយស្រមូលន�តុជាន្ចើន,ភាគន្ចើនគឺនោយស្រ

នមនរាគស�លរាលោលនោយអនាម័យមិនស្្អ តនិងនោយស្រអាហារបូតថែម្ភមិនល្អ។ជាញឹកញាប់ជំងឺរាក

នឹងបាន្ រូសស្លន�ើងវញិនោយមិនចំាបាច់ន្បើថំ្្នព្ទ្យនទ។បុ៉សន្តមានការព្យាបាលមលួយស�លមាន

ស្រសំខាន់ស្មាប់មនុស្ស្គប់រ្ាស�លមានជំងឺរាកគឺថ្ផ្តល់ជាតិទឹកបសនថែមន�ើម្ីជំនលួសជាតិទឹកស�លបាន

បាត់បង់តាមលាមក។នបើមិនផឹកជាតិទឹកនទកុមារស�លមានជំងឺរាកអាចនឹងបាត់បង់ជាតិទឹកយ៉ងន្ចើន

ស�លអាចប៉ឹះោល់�ល់ជីវតិ។

ធដើ្ ្ីជួយសធ្ង្រ ោះជីវតិករុារចរូ្ ល្់ជាតិទកឹបផនថ្ែ ធដើ្ ្ីជំនសួជាតិទកឹផដលបានបាតប់ង។់

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#Rehydration_drinks
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#Rehydration_drinks
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
8 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

នតើអក្នជឿថ្ការឲ្យកុមារផឹកជាតិទឹកន្វែើឲ្យជំងឺរាកកាន់សត្ ងៃន់្ងៃរសមនឬនទ?អក្ខឹ្ះគិតសបបននឹះន្ោឹះរាត់

នមើលន�ើញថ្កុមាររាកមកសុទ្ធសតទឹក។បុ៉សន្តជាតិទឹកមិនបងកាជំងឺរាកនទ។

ការបនថាយជាតិេកឹមនិប្វើឲ្យ
ជងំរឺាកបាន្ ូរ្ស្លបេ។វាប្វើ
ឲ្យកុមារសថាិតកនាុងប្រះថ្នា ក។់

ការផឹកជាតិេកឹជលួយ�ដែរកសា
សុខភាពរបស់អនាកបៅបពលមាន
ជងំរឺាក។

នមើលព័្ត៌មានបសនថែមអំពី្ជំងឺរាក។អក្អាចរកនមើលព័្ត៌មានបសនថែមអំពី្ជំងឺរាកនៅទំព័្រ25ថនជំពូ្កការ�ឺ

នោឹះជំងឺរាកនិងជំងឺ្ព្រូន។ព័្ត៌មានអំពី្ការព្យាបាលខាងន្កាមគឺស្មាប់កុមារជាពិ្នសស

ការព្យាបាល

១.ផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្ត។ចំនោឹះកុមារអាយុន្កាម២ឆំ្្ចូរផ្តល់យ៉ងតិច¼ថន

សព្ងន្កាយនព្លរាកម្តងៗ។ចំនោឹះកុមារអាយុចាប់ពី្២ឆំ្្ន�ើងនៅចូរផ្តល់កនឹ្ះ

នៅមលួយសព្ងន្កាយនព្លរាកម្តងៗ។ទឹកអូរ៉ាលី្តគឺជាទឹកស�លលាយជាមលួយ

អំបិលបន្តចិនិងសការឬ្ ញ្ញជាតិ្ ្អនិខឹ្ះ។អក្ខឹ្ះបសនថែមទឹក្ករូចឆ្មេ រន�ើម្ីយក

រសជាតិ។ស្មាប់របូមន្តសូមនមើលទំព័្រ22ថនជំពូ្កការ�ឺនោឹះជំងឺរាកនិងជំងឺ

្ព្រូន។

២.ផ្តល់អាហារ។ជានរឿយៗកុមារមិននិយយ្បាប់ថ្រាត់្្ននទបុ៉សន្តនបើរាត់មិនញំ៉ា

នទរាត់នឹងកាន់សតចុឹះនខសាយន�ើយ�កឺាន់សត ង្ៃន់។ចូរមានភាព្អត់ ម្េត់ចំនោឹះព្លួកនគ

។ផ្តល់អាហារសតពី្របីស្្ប្ោបាយមលួយថែងៃ៦�ងឬន្ចើនជាងននឹះ។បនងកាើនអាហារ

នៅនព្លស�លកុមារបាន្បនសើរន�ើង។ន្វែើបបរផ្សំន្គឿងស្មាប់កុមារនោយន្បើ

អាហារស�លមានថ្មព្លខពាស់�ូចជាសសែ្ត ក�ីសុ៊ត្តីន្្អើរយ៉អូ៊សផ្បឺ៊ឬសផ្

នចក។ម្តងមាកា លនៅនព្លអក្រាមេ នអាហារ្បរូនតអីុនឬបសន្នទអក្អាចលាយន្បង

មលួយស្្ប្ោបាយនៅក្ងុបបរ។

៣.នចៀសវាងន្បើថំ្្្បឆំ្ងជំងឺរាក។ថំ្្ោំងននាឹះ្រាន់សត

ន�ើរតលួជា្ ្កុបិតរន្ធបុ៉នណាណ ឹះន�ើយវាបង្្ខ ងំជំងឺរាកនិង

នមនរាគនៅក្ងុខ្លួនរបស់កុមារ។ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក 

មាន្បនយជន៍សតចំនណាឹះករែីខឹ្ះថនជំងឺអាសនន្រាគនិង

រាកលាយឈាមបុ៉នណាណ ឹះ។នមើលទំព័្រ40។

៤.បង្កា រជំងឺរាកកំុឲ្យនកើតន�ើងតាមរយៈការសកលម្អអនាម័យ

និងអាហារបូតថែម្ភ។

េកឹបោះម្ាយជំនលួសប�ើងវញិនូវ
ជាតិេកឹនិងស្រធាតុបំបន៉ដែល
បានបាតប់ង់តាមការរាក។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Diarrhea
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#Rehydration_drinks
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children
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កងះ្ អាហារបូត្ថម្ភ នងិ ជំងរឺាក
កុមារស�លមានអាហារបូតថែម្ភមិនល្អមានជំងឺរាកកាន់សតញឹកញាប់។ន�ើយព្លួកនគមិនង្យនឹងបាន្ រូនស្ើយ

ពី្ជំងឺនទ។ននឹះនោយស្រសតជំងឺោំង២ននឹះមានទំនាក់ទំនងជាមលួយរ្ាកុ្ងវ�្ត�៏ន្រាឹះថ្្ក់មលួយ។

កងវះអាហារបូតថាម្ភបងកាជំងរឺាក,ជំងរឺាកបងកាកងវះអាហារបូតថាម្ភ។

ការបញ្ឈប់វ�្ត�៏ន្រាឹះថ្្ក់ននឹះនឹងបង្កា រមិនឲ្យកុមារស្្ប់នោយស្រជំងឺរាកនិងកងវែឹះអាហារបូតថែម្ភឬ

នោយស្រជំងឺមលួយកុ្ងជំងឺជាន្ចើនស�លវាយ្បហារនលើកុមារស�លបានចុឹះនខសាយពី្ជំងឺរាកជាប់ជានិច្និង

ភាព្នសសក្្ន។

នបើអក្មាន្បាក់សតបន្តចិបន្តលួចចូរចំណាយវានៅនលើអាហារស្មាប់កូនរបស់អក្វញិ។អាហារនឹងជលួយ

ព្្ងឹង�ល់កុមារន�ើម្ីឲ្យរាត់ឆ្ប់បាន្ រូនស្ើយ្ព្មោំងមិនង្យនកើតជំងឺរាកនលើកន្កាយៗ នទៀត។

នមើលពី្វ ិ្ ីព្យាបាលកងវែឹះអាហារបូតថែម្ភ្ ងៃន់្ងៃរ។ន�ើម្ពី្យាបាលកងវែឹះអាហារបូតថែម្ភ្ ងៃន់្ងៃរសូមនមើលទំព័្រ23 

ក្ងុជំពូ្កអាហារល្អន្វែើឲ្យមានសុខភាព្ល្អ។

ថ្នា  ំជាតិ ស័ងកាសី ជួយ បញ្ឈប់ ជំងរឺាក

ថំ្្ជាតិស័ងកាសី(ជាជាតិសរ៉មលួយ,នមើលទំព័្រ53)ជលួយបនថែយជំងឺរាកនលើកុមារ។នោយមូលន�តុននឹះគលួរ

ផ្តល់ថំ្្ននឹះឲ្យកុមារស�លមានជំងឺរាកនបើអ្កអាចរកបាន។

ស្មាប់ោរកអាយុ២សខ�ល់៦សខ៖ផ្តល់ថំ្្ជាតិស័ងកាសីចំនលួន១០mgនរៀងរាល់ថែងៃរយៈនព្ល១០ថែងៃ។

កិនថំ្្ឲ្យម៉ត់រលួចលាយជាមលួយទឹកនោឹះមា្ត យបន្តចិ។

ស្មាប់ោរកអាយុ៦សខ�ល់៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២០mgក្ងុមលួយថែងៃរយៈនព្ល១០ថែងៃ។

១.រាមេ នអាហារ្គប់្រាន់(កងវះអាហារបូតថាម្ភ) 
ន្វែើឲ្យមានន្រាឹះថ្្ក់�ល់រាងកាយ

ោំងមូលរលួមោំងនោឹះនវៀន។

២.នោឹះនវៀនស�លខូចខាតនោយស្រកងវែឹះ

អាហារបូតថែម្ភមិនបឺតសសរូបអាហារបាន

ន្ចើននទ។អាហារ្រាន់សត្ ង្កាត់វាយ៉ង

ឆ្ប់រ�័ស។ននឹះជាជំងឺរាក។

៣.ការបនញ្ញលាមកជាប់ជានិច្ន្វែើឲ្យ

ស្រធាតុបំប៉ននចញពី្រាងកាយ។កងវែឹះ

ស្រធាតុបំប៉នពី្អាហារគឺជាកងវែឹះ

អាហារបូតថែម្ភ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Malnutrition#Severe.2C_acute_malnutrition
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Vitamin_and_Mineral_Supplements:_Caring_for_Children#Zinc
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10 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ការ ក្អ អួត
កុមារខឹ្ះក្អលួតញឹកញាប់ជាងកុមារ�ថទនទៀត។បុ៉សន្តនបើកុមារម្ាក់ក្អលួតយ៉ងន្ចើនឬបង្ហ ញសញ្្ញ ថនការនខសាឹះ

ជាតិទឹក,ចូរផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្ត។(នមើលទំព័្រ22ក្ងុជំពូ្កការ�ឺនោឹះជំងឺរាកនិងជំងឺ្ព្រូន)�ំបូងផ្តល់

សតមលួយស្្ប្ោបាយនរៀងរាល់១៥នាទីបុ៉នណាណ ឹះនបើនោឹះជាកុមារនៅសតក្អលួតក៏នោយ។នបើកុមារមិនក្អលួតទឹកអូ

រ៉ាលី្តនចញនទចូរផ្តល់មលួយស្្ប្ោបាយនរៀងរាល់៥នាទី។បនាទា ប់មកឲ្យន្កបន្ចើន។នោយការផ្តល់ជាតិ

ទឹកនិងអាហារបសនថែមកាន់សតឆ្ប់អក្អាចជលួយឲ្យកុមារមានកមំ្ាងន�ើងវញិ។

ម្្រុនព ្្ត
ជានរឿយៗកុមារន ្្ត ខ្លួនខំ្ាងនៅនព្លរាងកាយរបស់ព្លួកនគ្បយុទ្ធនឹងជំងឺ។ជលួយឲ្យកុមារមានអារមមេែ៍

្បនសើរនោយផ្តល់ថំ្្paracetamol(acetaminophen)ឬibuprofen។្កណាត់នសើម្តជាក់ឬងូតទឹក

្តជាក់លមេមក៏អាចជលួយបានស�រ។ផ្តល់ជាតិទឹកឲ្យន្ចើនន�ើម្ីបង្កា រការនខសាឹះជាតិទឹក។្គរុនន ្្ត ្ ងៃន់្ងៃរ

អាចន វ្ែើឲ្យកុមារនៅជា្បកាច់។នមើលទំព័្រ12បុ៉សន្ត្គរុនន ្្ត ជាពិ្នសស្គរុនន ្្ត ខំ្ាងអាចជាសញ្្ញ ថន

ការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរ។ការសែោំសំខាន់បំផុតស្មាប់កុមារស�លមាន្គរុនន ្្ត គឺ្តរូវរកនិងព្យាបាលមូលន�តុ

របស់វា។

សញ្្ញ ន្រាឹះថ្្ក់និងមូលន�តុថន្គរុនន ្្ត

ម្្រុនព ្្ត  និង បញ្ហា  ខាងពម្កាម អាចជា... Seepage

រងឹកឬ�កឺបាល្ ងៃន់្ងៃរ ជំងឺរលាកនសស្មខលួរ 13

ស្្ម្ក�ម ជំងឺកញញ្ជលឹ 22

ក្អករយៈនព្លយូរ ជំងឺរនបង 17

�ឺ្ កព្ឹះនិងរាកឬទល់លាមក,ជលួនកាលមាន

ស្្មព្ែ៌ផ្កា �កូនៅនលើកបាលនោឹះឬចំន�ៀង។

(ចំនោឹះជំងឺ្គរុននោឹះនវៀនជាទូនៅ្គរុនន ្្ត នកើនន�ើង

បន្តចិម្តង ្ៗបស�លមលួយសបា្ត �៍។បនាទា ប់មកក៏ចាប់នផ្តើម

�ឺ្ កព្ឹះ)។

ជំងឺ្គរុននោឹះនវៀន។

នមើលជំពូ្ក

ជំងឺ្ង្្ ងៃន់្ងៃរ

មលួយចំនលួន

(កំពុ្ងផលិត)។

្គរុនញាក់ឬ្គរុនន ្្ត នបើអក្រស់នៅតំបន់ស�លសម្ូរករែី

ជំងឺ្គរុនចាញ់
ជំងឺ្គរុនចាញ់ 11

្គរុនប្្ ្គរុនប្្
ខ្្ងំ

ទាបបពក

Celsius

Fahrenheit

្ម្មតា

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#Rehydration_drinks
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Seizures.2C_convulsions
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Meningitis
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Measles_.28rubeola.29
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Tuberculosis
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Malaria
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ជងឺំម្្រុនចាញ់
ជំងឺ្គរុនចាញ់្តរូវបានព្ន្យល់លម្អតិនៅក្ងុជំពូ្កជំងឺ្ង្្ ងៃន់្ងៃរមលួយចំនលួន(កំពុ្ងផលិត)។វាជាមូលន�តុ

ចម្ងមលួយថនការស្្ប់របស់កុមារនៅកុ្ងតំបន់្គរុនចាញ់។

សញ្្ញ

្គរុនន ្្ត

្គរុនញាក់ឬសបកនញើស

�កឺបាល�ឺស្ច់�ំុ�នឺោឹះ

ក្អលួតឬរាក

ការព្យាបាល

នៅនព្លស�លអាចចូរន្វែើនតស្ត៍មុននឹងព្យាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់។បុ៉សន្តនបើអក្មិនអាចន្វែើនតស្ត៍ន�ើយវា

ជាតំបន់សម្ូរ្គរុនចាញ់ន�ើយអក្មិនអាចរកន�ើញមូលន�តុ�ថទថន្គរុនន ្្ត នទចូរចាប់នផ្តើមផ្តល់ថំ្្

្គរុនចាញ់ជាបនាទា ន់។

ភាព្នសក្សំ្្ងនកើតន�ើងញឹកញាប់នលើកុមារស�លមានជំងឺ្គរុនចាញ់�ូនច្ឹះព្លួកនគគលួរសតនលបថំ្្ជំនលួយជាតិ

ស�កផងស�រ(នមើលទំព័្រ54)។

សញ្្ញ ន្រាឹះថ្្ក់

ពិ្បាក�ក�នងហើម

្បកាច់គិតមិនចបាស់លាស់សនប់្ឬសញ្្ញ �ថទណាមលួយនទៀតថនការបងកានរាគក្ងុខលួរកបាល(នមើល

ជំងឺរលាកនសស្មខលួរទំព័្រ13)។

ោំងននឹះជាសញ្្ញ ស�លគំរាមកំស�ង�ល់ជីវតិន�ើយកុមារ្តរូវការជំនលួយនវជ្ជស្សស្តជាបនាទា ន់។ចូរចាក់ថំ្្

artesunateនៅតាមផ្វូន្វែើ�ំនែើ រ។នបើអក្រាមេ នartesunateនទចូរចាក់ថំ្្quinine។នមើលជំពូ្កជំងឺ

្ងៃន់្ងៃរមលួយចំនលួន៖ថំ្្នព្ទ្យ(កំពុ្ងផលិត)។

ការបង្កា រ

ស្មាប់វ ិ្ ីមលួយចំនលួនន�ើម្ីកាត់បនថែយជំងឺ្គរុនចាញ់នលើ្ករុម្គរួស្រនិងស�គមន៍សូមនមើលជំពូ្កជំងឺ

ង្ៃន់ ង្ៃរមលួយចំនលួន(កំពុ្ងផលិត)។

ការពារពីជងំឺ្ គរុនចាញ់បោយបែកកនាុងមងុនិង
ោក់សំណាញ់បង្អលួច។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Vitamin_and_Mineral_Supplements:_Caring_for_Children#Iron.2C_ferrous_sulfate.2C_ferrous_gluconate
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Vitamin_and_Mineral_Supplements:_Caring_for_Children#Iron.2C_ferrous_sulfate.2C_ferrous_gluconate
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Meningitis
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
12 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ការ ម្បកាច់
ការ្បកាច់គឺជានព្លនវលាបាត់បង់ស្មេ រតីឬការស្ប្បរួលសភាព្ផ្វូចិត្ត

ភ្ាមៗមលួយរយៈខ្ីស�លជាញឹកញាប់ក៏មានចលនាចសមក្ៗផងស�រ។ជលួនកាល

កុមារ�ឺ្ ងៃន់្ងៃរនៅវញិ។

កុមារតូចអាចមានការ្បកាច់នោយស្រ្គរុនន ្្ត ខំ្ាង,ការនខសាឹះជាតិទឹក,របលួស,ជំងឺ្គរុនចាញ់,ឬ

នោយស្រមូលន�តុនផ្សងនទៀត។ការ្បកាច់ស�លលាប់ន�ើងវញិនៅថ្ជំងឺ្កាលួត្ជរូក។ការ្បកាច់លាប់

ន�ើងវញិមានព្ន្យល់នៅក្ងុជំពូ្កបញ្ហ កបាលនិងខលួរកបាល(កំពុ្ងផលិត)។

ក្ងុអំ�ុងនព្ល្បកាច់ចូរយកនចញនូវរបស់នានាជំុវញិកុមារន�ើម្ីកំុឲ្យបងកាន្រាឹះថ្្ក់�ល់កុមារ។នផ្អៀងខ្លួន

កុមារន�ើម្ីកំុឲ្យរាត់ស្្ក់នបើមានក្អលួត។មិន្តរូវចាប់សងកាត់កុមារស�លកំពុ្ង្បកាច់ឬព្យាយមចាប់អណា្ត ត

រាត់ន�ើយ។

•ចំនោឹះការ្បកាច់នោយស្រជំងឺ្គរុនចាញ់ចូរសសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។នៅតាមផ្វូន្វែើ�ំនែើ រចូរផ្តល់

ថំ្្diazepam(នមើលទំព័្រ48)។ព្យាបាលនោយផ្តល់ថំ្្្គរុនចាញ់(នមើលជំពូ្កជំងឺ្ង្្ ងៃន់្ងៃរមលួយចំនលួន៖

ថំ្្នព្ទ្យ-កំពុ្ងផលិត)។

•ចំនោឹះការ្បកាច់នោយស្រការនខសាឹះជាតិទឹកចូរសសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។បនាទា ប់ពី្ការ្បកាច់បាន

បញ្ប់ចូរផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្ត(នមើលទំព័្រ22ក្ងុជំពូ្កការ�នឺោឹះជំងឺរាកនិងជំងឺ្ព្រូន)។

•ចំនោឹះការ្បកាច់នោយស្រជំងឺរលាកនសស្មខលួរ(នមើលទំព័្រ13),ចូរសសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។

្បសិននបើវាហាក់�ូចជាមិនសមននោយស្រមូលន�តុ�៏ន្រាឹះថ្្ក់ោំងននឹះណាមលួយនទននាឹះការ្បកាច់

សតមលួយ�ង្បស�លជារាមេ នបញ្ហ អវែីនទ(នោឹះបីជានមើលនៅគលួរឲ្យភ័យខ្ាចក៏នោយ)។នបើការ្បកាច់លាប់

ន�ើងវញិ្តរូវជលួបជាមលួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

ការកញនា្ត ក់ថនជំងឺនតតាែូសអាច្តរូវបានយល់្ច�ំថ្ជាការ្បកាច់។ថ្្គ មជាប់យ៉ងខំ្ាងន�ើយ�ងខ្លួន

នកាងនៅន្កាយ។នរៀនពី្រនបៀបសមា្គ ល់សញ្្ញ �ំបូង ថៗនជំងឺនតតាែូសសូមនមើលសូមនមើលទំព័្រ20ថន

ជំពូ្កការសនញង្្គ ឹះបឋម

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Seizures:_Caring_for_Children#Diazepam
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#Rehydration_drinks
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Meningitis
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ជងឺំរលាកពម្ស្មែរួ
រលាកនសស្មខលួរជាជំងឺក្មបុ៉សន្ត្ ងៃន់្ងៃរជាខំ្ាងនៅជំុវញិខលួរកបាលនិងខលួរ្្អងឹខង្។ជាញឹកញាប់វាចាប់នផ្តើម

នោយរាមេ នមូលន�តុចបាស់លាស់នទន�ើយ្គរុនន ្្ត គឺជាសញ្្ញ �ំបូង។ជលួនកាលវានកើតន�ើងនោយស្រ

លទ្ធផលថនជំងឺមលួយនផ្សងនទៀត�ូចជាជំងឺរនបង,ជំងឺកញញ្ជលឹ,ឬ្ក�សទន។

ការវវិឌ្ឍថនជំងឺរលាកនសស្មខលួរនោយស្រជំងឺរនបងអាចមានរយៈនព្លន្ចើនសបា្ត �៍។

សញ្្ញ

•្គរុនន ្្ត

•�កឺបាលជាខំ្ាង

•ក្អលួត

•្បកាច់

•រងឹក—មិនអាចោក់កបាលនៅចនន្ាឹះជង្គង់របស់រាត់បាន

•កុមារមិនចង់ឲ្យនរណាប៉ឹះរាត់ន�ើយ—ការព្យាយមចាប់កុមារនឹងន្វែើឲ្យរាត់យំ

•ខ្ាចព្ន្ឺ

•មលួន៉៉ន្វឆ្វនិងទុក្្ខ ព្រួយ

•ទន់លហតិថលហ៖នខសាយងងុយឬបាត់ស្មេ រតី

សញ្្ញ នៅនលើោរកនទើបនកើត

អាចនឹងមានបនងហើយនប៉ាង។កុមារអាចមានក្អលួតឬរាក។អាចមាន្គរុនន ្្ត ឬ្តជាក់ខ្លួនខុស្មមេតា។
 

ករបស់ទារកសុខភាពល្អបកាងបៅបពលអនាកបលើកកបាល
របស់រតប់�ើង។

ករបស់ទារកមានជំងរឺលាកប្ស្មខលួរគឺរងឹ។បៅបពលអនាកបលើក
កបាលរបស់រតប់�ើងខនាងរបស់រត់ក៏ប�ើងតាមដែរ។

ការព្យាបាល

រកជំនលួយនវជ្ជស្សស្តជាបនាទា ន់។

កុមារនឹង្តរូវការការបន្សថំនថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកជាក់លាក់(ampicillinនិងceftriaxoneឬampicillinនិង

gentamicin។នមើលទំព័្រ44និង45។

នបើជំងឺរលាកនសស្មខលួរនកើតន�ើងបនាទា ប់ពី្ជំងឺរនបង្តរូវព្យាបាលជំងឺរនបងផងស�រ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#ampicillinandgentamicin
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#ampicillinandgentamicin
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
14 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ជងឺំ រលាក សតួ 
ក្អកផ្្ត ស្យនិងបញ្ហ �នងហើមអាចមានសភាព្សស្លឬ្ ងៃន់។បញ្ហ ្ ងៃន់បំផុតមលួយគឺជំងឺរលាកសលួត។ជំងឺ

រលាកសលួត្តរូវបាននរៀបរាប់លម្អតិនៅក្ងុជំពូ្កបញ្ហ ោក់ព័្ន្ធនឹង�ំែក�នងហើមនិងការក្អក(កំពុ្ងផលិត)។

វាគឺជាមូលន�តុញឹកញាប់បំផុតមលួយថនការស្្ប់របស់កុមារតូច។

សញ្្ញ

•ការ�ក�នងហើមញាប់គឺជាសញ្្ញ សំខាន់បំផុតថនជំងឺរលាកសលួត។ការ�ក�នងហើមញាប់

មានន័យថ្៖

ចំនោឹះោរកនទើបនកើតរ�ូត�ល់អាយុ២សខ៖ន្ចើនជាង៦០�នងហើមក្ងុមលួយនាទី។

ចាប់ពី្អាយុ២សខ�ល់១២សខ៖ន្ចើនជាង៥០�នងហើមក្ងុមលួយនាទី។

ចាប់ពី្អាយុ១២សខ�ល់៥ឆំ្្៖ន្ចើនជាង៤០�នងហើមក្ងុមលួយនាទី។

កុមារោំងអស់�ក�នងហើមញាប់នៅនព្លកំពុ្ងយំ។ចូរព្យាយមលលួងនលាមឲ្យកុមារ

សងៃប់។នៅនព្លរាត់�ប់យំន�ើយចូរោក់ថ�នៅនលើនោឹះរបស់រាត់ន�ើម្ីស្ទា ប

នមើលការនប៉ាងន�ើងនិងសសកចុឹះ។នមើលនិងស្ទា បថ្នតើកុមារមាន�នងហើមបុ៉នាមេ នក្ងុ

មលួយនាទី។

•្គរុនន ្្ត

•ក្អក

•នមើលន�ើញសស្កនៅនលើ្ទរូងផតចូលក្ងុនៅរាល់�នងហើមនីមលួយៗ

•មិន្ ្ នអាហារ
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ការព្យាបាល

នបើអក្នជឿថ្កុមារតូច្បស�លជាមានជំងឺរលាកសលួតចូរព្យាបាលនោយថំ្្amoxicillinនិងcotrimoxazole 

ភ្ាមៗ។(ទំព័្រ43)

ផ្តល់ទឹកនិងអាហារយ៉ងន្ចើនឲ្យកុមារបរនិភាគ។

កុមារគលួរសតចាប់នផ្តើមបាន្បនសើរន�ើងក្ងុអំ�ុង២ថែងៃ។នបើមិន�ូនចឹ្ះនទ្បស�លជាមានមូលន�តុនផ្សង�ូចជា

ជំងឺរនបងជំងឺ�ឺតឬជំងឺ្ព្រូនស�លបានរាតតបាតនៅ�ល់សលួតរបស់រាត់។នបើសុខភាព្របស់កុមារកាន់សតចុឹះ

�ុនោប,នបើរាត់ពិ្បាក�ក�នងហើមយ៉ងខំ្ាង,សនប់្,ឬ្បកាច់ចូររកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។កុមារទំនងជា្តរូវ

ការចាក់ថំ្្ampicillinនិងceftriaxone(ឬampicillinនិងgentamicinនបើអាយុន្កាម១សខ)។នមើលទំព័្រ44�ល់

45។

ការបង្កា រ

អវែីក៏នោយស�លប៉ឹះោល់�ល់សលួតវាន្វែើឲ្យសលួតង្យនឹងទទលួលនមនរាគ្ ង្។សផ្សងបារីន្វែើឲ្យសលួតចុឹះនខសាយ

និងន្វែើឲ្យង្យនកើតជំងឺរលាកសលួត។នបើមានអក្ជក់បារីនៅក្ងុផទាឹះរាត់គលួរសតជក់នៅន្្ផទាឹះជានិច្ន�ើយ

ជក់ឲ្យឆ្ងៃ យពី្កុមារ។

ចញង្កា នស�លមានបំព្ង់សផ្សងបងហយុនៅន្្ផទាឹះជលួយការោរសលួតរបស់នកមេងសសីនិងសស្តីស�លចម្អនិអាហារ

្ព្មោំងកុមារនផ្សងនទៀតស�លសថែតិនៅសក្រននាឹះ។

ជំងឺ រលាក សតួ និង កងះ្ អាហារបូត្ថម្ភ
កុមារភាគន្ចើនស�លស្្ប់នោយស្រជំងឺរលាកសលួតគឺខវែឹះអាហារបូតថែម្ភ។កងវែឹះអាហារបូតថែម្ភន្វែើឲ្យព្លួកនគ

ចុឹះនខសាយជាខំ្ាងស�លមិនអាច្បយុទ្ធនឹងជំងឺបានន�ើយ។

្នសុ្សម្គបគ់្្ន ដកដធងហ ើ្ បានសសរួលធៅធព្លផដលករុារទទលួបានអាហារសខុោព្ម្គបម់្គ្ន់

ធរៀងរាលម់្ងៃ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#amp
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#cotri
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#ampicillinandgentamicin
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
16 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ការ ក្អក
ជា្មមេតាការក្អក្តរូវបានបងកាន�ើងនោយផ្្ត ស្យ្ មមេតាន�ើយថំ្្នព្ទ្យនឹងមិនមាន្បនយជន៍ន�ើយ។ជលួយ

ស្មរួលកុមារនោយផ្តល់ទឹកសតន ្្ត សផ្អមចំហាយទឹកឬ្រាន់សតលលួងនលាមរាត់។កុមារគលួរសតបាន្ រូសស្ល

ក្ងុអំ�ុងមលួយសបា្ត �៍ឬ្បស�លននឹះ។

សញ្្ញ ថនការក្អក�៏ន្រាឹះថ្្ក់

សញ្ញា អាចជា.... ពមើល ទំព័រ

ក្អករយៈនព្ល២សបា្ត �៍ឬយូរជាង

ននឹះ,សសកទមងៃន់,និង្គរុនន ្្ត
ជំងឺរនបង

នមើលជំពូ្កបញ្ហ ោក់ព័្ន្ធ

នឹង�ំែក�នងហើមនិងការក្អក

(កំពុ្ងផលិត)

ក្អកនិង�ក�នងហើមញាប់ ជំងឺរលាកសលួត 14

ក្អកសងៃលួតនព្លយប់ន�ើយកុមារ

ហាក់�ូចជារាមេ នជំងឺ(ជាពិ្នសសនបើ

មានសំន�ងងឺត សៗវងផងស�រ)

ជំងឺ�ឺត

នមើលជំពូ្កបញ្ហ ោក់ព័្ន្ធ

នឹង�ំែក�នងហើមនិងការក្អក

(កំពុ្ងផលិត)

ជងឺំ រលាក បពំងក់ (ក្អក ដចូ ម្ពរូស)
ក្អក�ូច្ព្រូសឬក្អកយូរអសងវែងជាមលួយសំន�ងស្អកអាចជាជំងឺរលាកបំព្ង់ក។អក្ក៏អាចនឹងឮ

សំន�ងសសរួចខពាស់ផងស�រនៅនព្លកុមារ�ក�នងហើមចូល។

ជំងឺរលាកបំព្ង់កបងកាន�ើងនោយនមនរាគនៅកុ្ងបំព្ង់�នងហើមកុ្ងបំព្ង់ក។ជាទូនៅថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក

មិនអាចជលួយបាននទ។ការសសរូបចំហាយទឹកឬនំាកុមារនចញន្្ផទាឹះនព្លយប់ន�ើម្ីសសរូបខ្យល់្តជាក់

អាចជលួយបានខឹ្ះ។

ជលួនកាលសផក្ខាងក្ងុថនបំព្ង់កន�ើងន�ើមជាខំ្ាងន្វែើឲ្យកុមារពិ្បាក�ក�នងហើម។ចូរស្្ត ប់�នងហើមរបស់កុមារ

និងនំារាត់មែ្លសុខភាព្នបើអ្កគិតថ្រាត់្បស�លជាមិនទទលួលបានខ្យល់្គប់្រាន់។មានថំ្្នព្ទ្យ

ស�លអាចបនថែយភាព្ន�ើមបាន។

ជងឺំក្អករាន់ 
ជំងឺក្អកមាន់ចាប់នផ្តើមន�ើង�ូចនឹងជំងឺផ្្ត ស្យស�រគឺមាន្គរុនន ្្ត �ូរសំនបារនិង

ក្អក។មលួយឬពី្រសបា្ត �៍ន្កាយមកការក្អកមានសភាព្កាន់សត្ ងៃន់្ងៃរ។វា“ផទាឹុះន�ើង”

នោយមិនអាច្គប់្គងបានជាមលួយនឹងការក្អកយ៉ងញាប់ជាបន្តបនាទា ប់យ៉ងយូរ។

ការក្អកអាចមានសភាព្ខំ្ាងក្ាស�លន្វែើឲ្យធ្ាក់ក្អលួតបាន។

បនាទា ប់ពី្ការក្អកយ៉ងខំ្ាងរលួចមករាត់នឹងរកខ្យល់ចូល។នៅនព្ល�ក�នងហើមចូលរាត់

អាចមានសំន�ងយ៉ងខំ្ាង។ក្អកមាន់អាចមានរយៈនព្លជាន្ចើនសខ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Pneumonia_.28lung_infection.29
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ក្អកមាន់ជាជំងឺ�៏នវទនាស្មាប់មនុស្ស្គប់រ្ាបុ៉សន្តវាពិ្បាកបំផុតស្មាប់កុមារ។ោរកអាយុន្កាមមលួយឆំ្្

អាចស្្ប់នោយស្រការក្អកឥត�ប់�រននឹះ។ោរកមិនសមនសតងសតមានសញ្្ញ ក្អកមាន់ននាឹះនទ�ូនចឹ្ះវា

អាចជាការលំបាកន�ើម្ី�ឹងថ្រាត់មានជំងឺននឹះឬនទ។

ការព្យាបាល

•ស្មាកន�ើម្ីនចៀសវាងការក្អក។

•បំនៅនោឹះបសនថែមឬផ្តល់ជាតិទឹកនិងអាហារបសនថែម។

•នបើកុមារសសកទមងៃន់ឬហាក់�ូចជាពិ្បាក�ក�នងហើមចូររកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។

វ ិ្ ីល្អបំផុតន�ើម្ីបង្កា រពី្ជំងឺក្អកមាន់គឺ្តរូវ្បាក�ថ្កុមារទទលួលបានថំ្្បង្កា រជំងឺក្អកមាន់(DPT)។នមើល

ជំពូ្កថំ្្បង្កា រ(កំពុ្ងផលិត)។

ជងឺំរពបង
ជំងឺរនបងប៉ឹះោល់�ល់កុមារឆ្ប់រ�័សជាងមនុស្ស្ ។ំស្មាប់កុមារស�លក្អករយៈនព្ល៣សបា្ត �៍ឬយូរ

ជាងននឹះ,ជាពិ្នសសនបើមាន្គរុនន ្្ត ឬនបើមាននរណាម្ាក់នៅក្ងុផទាឹះអាចនឹងមានជំងឺរនបង,សូមនមើលជំពូ្ក

បញ្ហ ោក់ព័្ន្ធនឹងការ�ំែក�នងហើមនិងការក្អក(កំពុ្ងផលិត)។

សពំឡង ងតឺៗថែង (Wheezing)
វាជាសំន�ងខពាស់�ូច�លួចនៅនព្ល�ក�នងហើម។វាបងកាន�ើងនោយភាព្តឹងសែននៅសផក្ខាងក្ងុថនសលួតឬ

បំព្ង់កន�ើយអាចមានផ្្ត ស្យមកជាមលួយឬបញ្ហ កាន់សត្ ងៃន់្ងៃរណាមលួយ។នបើសំន�ងងឺត សៗវងនៅសត

នកើតន�ើងម្តងន�ើយម្តងនទៀតវាអាចជាជំងឺ�ឺត។វាក៏អាចជាសញ្្ញ ថនជំងឺរនបងផងស�រជាពិ្នសសនបើ

សំន�ងងឺត នៗនឹះឮខំ្ាងជាងនៅចំន�ៀងណាមលួយថន្ទរូង។នមើលបញ្ហ ោក់ព័្ន្ធនឹង�ំែក�នងហើមនិងការ

ក្អក(កំពុ្ងផលិត)។

ម្្រុនផ្្ត ស្យ
ការ�ូរសំនបារ�ឺកឬក្អកស�លនកើតន�ើងនលើកុមារនឹងបាត់នៅវញិ

នោយការស្មាកផឹកទឹកន្ចើននិង�ូបអាហារ្គប់្រាន់។កុមារនឹងបាន

្ូរសស្លនោយខ្លួនឯងនោយមិនមានថំ្្នព្ទ្យ។ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកគឺរាមេ ន

្បនយជន៍នទចំនោឹះ្គរុនផ្្ត ស្យ។ជលួនកាល្គរុនផ្្ត ស្យបណា្ត លឲ្យមាន

ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក(ទំព័្រ18)ឬ�បំឺព្ង់ក(ទំព័្រ20)។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Ear_infections
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Sore_throat
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
18 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ការបងកា ពរា្ កនា រុង ម្តពចៀក
នបើកុមារឬោរកយំញី្តនចៀកននាឹះអាចបណា្ត លមកពី្ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក។ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក

នកើតន�ើងញឹកញាប់នលើកុមារជាពិ្នសសបនាទា ប់ពី្មាន្គរុនផ្្ត ស្យឬ�ូរសំនបារ។សផក្ខាងក្ងុថន្ចមុឹះត

ភា្ជ ប់នៅសផក្ខាងក្ងុថន្តនចៀកន�ើយនមនរាគអាច្ ង្កាត់រវាងសផក្ោំងពី្រននឹះបានយ៉ងង្យ។

សញ្្ញ

•កុមារ្ ំអាចនិយយ្បាប់ថ្្តនចៀករាត់�។ឺ

•ោរកយំឬញី្តនចៀកឬចំន�ៀងកបាល។

•អាចមាន្គរុនន ្្ត មិន្ ្ នអាហារពិ្បាកន�កឬមលួន៉។៉

ការព្យាបាល

ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀកអាចបងកាការ�ចឺាប់ជាខំ្ាងនិងន្វែើឲ្យកុមារយំយ៉ងន្ចើន។បុ៉សន្តនបើកុមារមាន

សុខភាព្ល្អនិងអាហារបូតថែម្ភល្អវានឹងបាត់នៅវញិនោយខ្លួនឯង។ថំ្្Acetaminophenអាចជលួយបនថែយ

ការ�ចឺាប់។

អក្អាចស្កល្ងន្បើន្បងខទាមឹសផងស�រ,វាជាឱសែតាមផទាឹះស�លអាចជលួយបាន។្តំាខទាមឹសក្ងុន្បង

បសន្មលួយយប់។បនាទា ប់មកបន្តក់ន្បងបន្តចិនៅក្ងុ្តនចៀកមលួយថែងៃពី្របី�ង។នៅនព្លណា្តរូវផ្តល់ថំ្្អង់ទី

បី៊នយទិក

ការព្យាបាលនោយន្បើថំ្្amoxicillinឬcotrimoxazoleអាចជាគំនិតល្អស្មាប់កុមារ

ស�លមានសុខភាព្មិនល្អរលួចនៅន�ើយ។កុមារោំងននឹះមានការលំបាកក្ងុការ្បយុទ្ធនឹងនមនរា

គ្ង្�ូនចឹ្ះការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀកនកើតន�ើងយូរអសងវែង។ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀកយូរអសងវែង

ឬការ្ង្នរាគក្ងុ្តនចៀកអាចបណា្ត លឲ្យែង់្បាន។ផ្តល់ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកជានិចន្ៅនព្លស�ល៖

•មានខទាឹុះឬឈាម�ូរនចញពី្្តនចៀក។

•ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀកមិនចាប់នផ្តើមបាន្ រូសស្លបនាទា ប់ពី្

ពី្របីថែងៃ។

•ោរកអាយុន្កាម៦សខមានការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក។

នមើលទំព័្រ43និង47អំពី្ក្មិត�ូសថនអង់ទីបី៊នយទិក។

ផ្តិយកខទាះុបចញបោយប្បើ្កោសេន់ឬ្កណាត់
រមលួល។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Ampicillin_and_Amoxicillin:_broad-spectrum_antibiotics
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Cotrimoxazole.2C_sulfamethoxazole_with_trimethoprim.2C_TMP-SMX
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19បញ្ហ សុខភាព្របស់កុមារ

សញ្្ញ ន្រាឹះថ្្ក់

រកជំនលួយស្មាប់សញ្្ញ ោំងននឹះណាមលួយ៖

•�ចឺាប់ក្ងុ្ ្អងឹខាងន្កាយ្តនចៀក

•�កឺបាលវលិមុខឬ្បកាច់

•ទន់លហតិថលហ

•នខសាយការស្្ត ប់,ែង់្

ការបង្កា រ

ជលួនកាលមានអវែមីលួយចូលក្ងុ្តនចៀករបស់កុមារ។ព្យាយមលាងក្ងុ្តនចៀកនោយន្បើសឺរាងំរាមេ នម្ជលុ

និងទឹកលាយជាមលួយhydrogenperoxideឬទឹកនខមេឹះោក់កណា្ត លម្ាក់។ឬនបើអក្្បយ័ត្ជាខំ្ាងមិនឲ្យ

ប៉ឹះសផក្ខាងក្ងុថន្តនចៀកននាឹះអក្អាចយកវានចញនោយន្បើចននទាៀសតូចមលួយ។នបើមិន�ូនចឹ្ះនទ្តរូវ

នចៀសវាងយកវតថែុអវែមីលួយោក់ចូលក្ងុ្តនចៀកន�ើយ។អក្អាចនឹងន្វែើឲ្យនមនរាគចូលនៅក្ងុ្តនចៀកឬចាក់

្្ឹុះ្កោស្តនចៀកនោយថច�ន្យ។សូម្សីតការ្ កាតូ�៏តូចមលួយក៏អាចនឹងក្ាយនរាគបានស�រ។

ោរកស�លនៅនោឹះមា្ត យមិនសូវមានការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀកន្ចើនននាឹះនទ។

ភាពបែើមឈឺបៅខ្ងប្កាយ
្តបចៀកអាចជាការរលាកឆ្អងឹគល់
ថ្្គ មែ៏ប្រះថ្នា ក។់
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
20 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ការឈឺ ក 
ជាទូនៅការ�ឺកនកើតមកពី្ផ្្ត ស្យ្ មមេតា។សផក្ខាងក្ងុថនបំព្ង់កអាចមាន

ព្ែ៌្ក�មនិងនៅនព្លនលបទឹកមាត់។្កនព្ញអាមីោល់(កូនកែ្តុ រពី្រ

នៅសងខាងសផក្ខាងន្កាយថនបំព្ង់ក)អាចរកី្ ំនិង�ចឺាប់ឬ�ូរខទាឹុះ។

ការព្យាបាល

•ផ្តល់ទឹកសផន្�ើសតនិងជាតិទឹកនផ្សងនទៀតឲ្យន្ចើន។

•បន្ងៀនកុមារខពាល់មាត់ជាមលួយទឹកអំបិលន ្្ត ឧែហ ៗ 

(អំបិល½ស្្ប្ោកាន�វែក្ងុទឹកមលួយសកវ)។

•ផ្តល់ថំ្្paracetamolស្មាប់ការ�ចឺាប់។នមើលទំព័្រ39 

អំពី្�ូសរបស់វា។

ស្មាប់ការ�កឺភាគន្ចើនថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកមិនផ្តល់្បនយជន៍នទន�ើយមិនគលួរន្បើវាន�ើយ។ 

បុ៉សន្តការ�កឺមលួយ្បនភទស�លនកើតនលើកុមារនៅថ្strepthroat(�បំឺព្ង់កនោយបាក់នតរី

streptococcus)គឺមានន្រាឹះថ្្ក់ន�ើយគលួរព្យាបាលនោយថំ្្penicillin។

សញ្្ញ ថនការ�ឺបំព្ង់កនោយបាក់នតរីstreptococcus

•ន�ើមនិងខទាឹុះ(ស្្មព្ែ៌សតូច)នៅសផក្ខាងន្កាយថនបំព្ង់ក

•ន�ើមឬ�ចឺាប់កូនកែ្តុ រនៅក្ងុកខាងន្កាយ្តនចៀក

•្គរុនន ្្ត

•រាមេ នក្អកឬែូរសំបបារ

នបើកុមារមានសញ្្ញ ោំងននឹះ៣ឬ៤មុខននាឹះវាទំនងជាការ�ឺបំព្ង់កនោយបាក់នតរីstreptococcus

ន�ើយគលួរព្យាបាល(នោយថំ្្នលបpenicillinឬamoxicillinរយៈនព្ល១០ថែងៃ,ថំ្្ចាក់មលួយម្ជលុថន

benzathinepenicillin,នមើលទំព័្រ46)។ការបែ្តុ ឹះនមនរាគកុ្ងបំព្ង់កគឺជាមន្យាបាយចបាស់លាស់សតមលួយគ

ត់ន�ើម្ី�ឹងថ្អវែបីងកាឲ្យមានការ�កឺន�ើយគលួរន្វែើការបែ្តុ ឹះនមនរាគនៅទីណាស�លអាចរកបាន។

នបើមិនព្យាបាលនទការ�ឺកនោយបាក់នតរីstreptococcusអាចក្ាយនៅជាជំងឺ�៏�ចឺាប់និងន្រាឹះថ្្ក់

នៅថ្្គរុនរលាកសន្ាក់។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Pain_and_Fever:_Caring_for_Children#Paracetamol.2C_acetaminophen
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Penicillin_by_mouth.2C_penicillin_V.2C_penicillin_VK
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Ampicillin_and_Amoxicillin:_broad-spectrum_antibiotics
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#benzathine_penicillin
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21បញ្ហ សុខភាព្របស់កុមារ

ជំងឺម្្រុនរលាកសន្្ល ក់
ជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់នកើតន�ើងបនាទា ប់ពី្ការបងកានរាគនោយបាក់នតរីstreptococcus,ន�ើយជា្មមេតា

វាយ្បហារនលើកុមារអាយុចនន្ាឹះ៥ឆំ្្និង១៥ឆំ្្។នបើកុមារមានសញ្្ញ ោំងននឹះមលួយចំនលួនរយៈនព្ល២

នៅ៤សបា្ត �៍បនាទា ប់ពី្មានការ�ឺក,ននាឹះជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់្បស�លជាមូលន�តុរបស់វា៖

•�ចឺាប់នៅតាមសន្ាក់ជាពិ្នសសនៅកថ�និងកនជើង

•សន្ាក់ន�ើងន�ើមន ្្ត និង្ក�ម

•្គរុនន ្្ត

•ស្្ម្ក�មឬកនទាលួលរាងនកាងឬរងវែង់,ឬ�ំុន�ើមនៅន្កាមសស្កថន�ងខ្លួនថ�ឬនជើងបុ៉សន្តមិនសមននលើ

មុខនទ

•ចលនាស�លមិនអាច្គប់្គងបាននៅនលើមុខនជើងឬថ�(្ ប្គីវឬSaintVitus’Dance)

•ចុឹះនខសាយ�នងហើមខ្ី�ឺ្ ទរូង

នបើអក្គិតថ្កុមារ្បស�លជាមានជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់ចូរផ្តល់ថំ្្penicillin(នមើលទំព័្រ46)

ន�ើម្ពី្យាបាល។រកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។ជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់ន្វែើនបឹះ�ូងខូចខាតនិងចុឹះនខសាយ។ននឹះនៅថ្

ជំងឺនបឹះ�ូងនោយស្រ្ប្គីវន�ើយវាន្វែើឲ្យអ្កជំងឺពិ្ការឬឆ្ប់ស្្ប់។

ជងឺំ ខាន់ស្្ល ក់
ខាន់ស្្ក់ជាជំងឺ�៏ន្រាឹះថ្្ក់ស�លចាប់នផ្តើមន�ើងពី្ការ�ឺកនិង្គរុនន ្្ត 

ក្មិតសស្ល។ពី្របីថែងៃន្កាយមកអាចមានស្្មសសោប់ព្ែ៌្បនផឹះឬ

សនលចន�ើងនៅសផក្ខាងន្កាយថនបំព្ង់ក។ជាញឹកញាប់សំន�ងកុមារ

ក្ាយជាស្អកករបស់រាត់ន�ើមន�ើយ�នងហើមមានក្និអា្កក់។ភាព្ន�ើម

និងសសោប់ព្ែ៌្បនផឹះឬសអាចន្វែើឲ្យពិ្បាកឬមិនអាច�ក�នងហើម។

ការព្យាបាល

•សសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។មានអង់ទីតុកសីុនមលួយស�លអាចរកបាន។

•ផ្តល់ថំ្្erythromycin(ទំព័្រ47)ឬpenicillin។(ទំព័្រ46)

•ខពាល់មាត់ជាមលួយទឹកន ្្ត ឧែហ ៗលាយអំបិលបន្តចិ។

•សសរូបចំហាយទឹកន�ើម្ីន្វែើឲ្យសសរួល�ក�នងហើម។

នបើសសោប់នៅសផក្ខាងន្កាយថនបំព្ង់កន�ើង្កាស់ន្វែើឲ្យកុមារពិ្បាក�ក�នងហើមចូរជូតវានោយ្កណាត់

ស្្អ ត។

ជំងឺខាន់ស្្ក់អាច្តរូវបានបង្កា រយ៉ងង្យនោយថំ្្បង្កា រDPT។្បាក�ថ្មានកមមេវ ិ្ ីផ្តល់ថំ្្បង្កា រ

នៅក្ងុស�គមន៍របស់អក្ន�ើយ្តរូវនំាកូននៅទទលួលថំ្្បង្កា រ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Penicillin_by_mouth.2C_penicillin_V.2C_penicillin_VK
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Erythromycin
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Injectable_penicillin.2C_penicillin_G
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
22 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ជងឺំ កញញ្ឹល
សញ្្ញ �ំបូង ថៗនជំងឺកញញ្ជលឹមាន្គរុនន ្្ត �ូរសំនបារសភក្្ក�មនិង�ឺនិង

ក្អក។សញ្្ញ ោំងននឹះចាប់នផ្តើម្បស�ល១០ថែងៃន្កាយនព្លនៅសក្រអក្ជំងឺ

កញញ្ជលឹ។បនាទា ប់មកក៏មាន�ំនៅមាត់និងរាក។ចុងន្កាយស្្ម្ក�មនចញ

នៅខាងន្កាយ្តនចៀកនិងពី្នលើក,រាលោលនៅនលើមុខនិង�ងខ្លួន,ន�ើយ

បនាទា ប់មកនៅថ�និងនជើង។

ការព្យាបាល

កុមារស�លមានជំងឺកញញ្ជលឹអាចបាន្ រូសស្លន�ើងវញិក្ងុអំ�ុង៥នៅ១០ថែងៃ

នបើអក្ជលួយរាត់ឲ្យផឹកទឹកបរនិភាគអាហារនិងស្មាក៖

•ផ្តល់ជាតិទឹកយ៉ងន្ចើនឲ្យកុមារផឹក។នបើកុមារមានជំងឺរាកឬសញ្្ញ ណាមលួយថនការនខសាឹះជាតិទឹកចូរ

ផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្តជាញឹកញាប់។

•បន្តបំនៅនោឹះ�ល់កុមារស�លកំពុ្ងទទលួលការព្យាបាលនៅន�ើយ។ឲ្យរាត់ផឹកឲ្យបានញឹកញាប់និងឲ្យ

បានយូរតាមស�លរាត់ចង់បាន។នបើរាត់មានការលំបាកក្ងុការនៅនោឹះមា្ត យចូរផ្តល់ទឹកនោឹះនោយន្បើ

ស្្ប្ោ។

•ផ្តល់អាហារពី្របីម៉ាត់ជាន្ចើន�ងនរៀងរាល់ថែងៃ។នបើកុមារពិ្បាកនលបអាហាររងឹចូរស្កល្ងផ្តល់ទឹក

សុ៊បបបរនិងទឹកសផន្�ើ។

•ផ្តល់ថំ្្ឬibuprofenន�ើម្បីនថែយការ�ចឺាប់និង្គរុនន ្្ត ។នមើលទំព័្រ39។

•ផ្តល់ថំ្្vitaminA។នមើលទំព័្រ53។

ន្រាឹះថ្្ក់ចម្ងថនជំងឺកញញ្ជលឹគឺថ្វាអាចបណា្ត លឲ្យមានជំងឺនផ្សងនទៀតស�លកាន់សត្ ងៃន់្ងៃរ។បញ្ហ 

ននឹះនកើតន�ើងញឹកញាប់ជាងនគនលើកុមារស�លខវែឹះអាហារបូតថែម្ភឬ�ឺនោយស្រនមនរាគនអ�ស៍ឬជំងឺ

នផ្សងនទៀត។សនងកាតនមើលបញ្ហ ោំងននឹះរលួចព្យាបាលយ៉ងឆ្ប់រ�័ស៖

•រាក៖ព្យាបាលនោយទឹកអូរ៉ាលី្ត។សសវែងរកជំនលួយនបើកុមារមិនបាន្ រូសស្លក្ងុអំ�ុងមលួយឬពី្រថែងៃ។

•ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក៖ការបងកានរាគនោយជំងឺកញញ្ជលឹអាចបណា្ត លឲ្យែង់្។ព្យាបាលការ�ចឺាប់ក្ងុ

្តនចៀកជាបនាទា ន់នោយន្បើថំ្្amoxicillin(ទំព័្រ42នៅ43)ឬថំ្្cotrimoxazole(ទំព័្រ47)។

•គំន�ើញចុឹះនខសាយ៖ជំងឺកញញ្ជលឹអាចបណា្ត លឲ្យខាវែ ក់សភក្។បង្កា របញ្ហ ននឹះនោយការផ្តល់ថំ្្វតីាមីនអា 

�ល់កុមារ្គប់របូស�លមានជំងឺកញញ្ជលឹ។(នមើលទំព័្រ53)។

•ជំងឺរលាកសលួត៖នបើកុមារស�លមានជំងឺកញញ្ជលឹ�ក�នងហើមញាប់ជាង្ មមេតាឬនបើពិ្បាក�ក�នងហើម

ចូរព្យាបាលស្មាប់ជំងឺរលាកសលួត។នមើលទំព័្រ14។

•ជំងឺរលាកនសស្មខលួរ៖សសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្តនបើកុមារវនងវែងវង្វែ ន់�កឺបាលខំ្ាង្បកាច់ឬបាត់បង់

ស្មេ រតី។នមើលទំព័្រ13។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Pain_and_Fever:_Caring_for_Children#Ibuprofen
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Vitamin_and_Mineral_Supplements:_Caring_for_Children#Vitamin_A.2C_retinol
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Ampicillin_and_Amoxicillin:_broad-spectrum_antibiotics
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Cotrimoxazole.2C_sulfamethoxazole_with_trimethoprim.2C_TMP-SMX
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Vitamin_and_Mineral_Supplements:_Caring_for_Children#Vitamin_A.2C_retinol
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Pneumonia_.28lung_infection.29
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Meningitis
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23បញ្ហ សុខភាព្របស់កុមារ

ការបង្កា រ

្គប់កុមារោំងអស់គលួរទទលួលបានថំ្្បង្កា រ្បឆំ្ងនឹងជំងឺកញញ្ជលឹ(នមើលជំពូ្កថំ្្បង្កា រ-កំពុ្ងផលិត)។នបើ

កុមារម្ាក់នកើតជំងឺកញញ្ជលឹអក្អាចការោរកុមារ�ថទនទៀតនៅក្ងុ្គរួស្រឬស្លានរៀន្បសិននបើអក្អាច

ផ្តល់ថំ្្បង្កា រ�ល់ព្លួកនគយ៉ងឆ្ប់រ�័ស។ឲ្យកុមារស�លមានជំងឺកញញ្ជលឹស្្ក់នៅផទាឹះន�ើយ្បសិននបើ

អាចឲ្យនៅឆ្ងៃ យពី្បងប្អនូ្បរុសសសីស�លមិន�ឺ។នោឹះជាយ៉ងននឹះក៏នោយបងប្អនូរបស់កុមារននាឹះអាច

នឹង្ ង្ជំងឺរលួចនៅន�ើយនបើនោឹះជាមិនោន់មាននរាគសញ្្ញ ក្ត។ី�ូនចឹ្ះល្អបំផុតគលួរឲ្យបងប្អនូោំងននាឹះស្្ក់

នៅផទាឹះផងស�ររ�ូតោល់សត្បាក�ថ្ព្លួកនគមានសុខភាព្ល្អ្ មមេតា។ន្វែើសបបននឹះនឹងបង្កា រកំុឲ្យ្ ង្ជំងឺនៅ

អក្�ថទនៅក្ងុស�គមន៍។អក្អាចនកើតជំងឺកញញ្ជលឹសតម្តងនទ,បនាទា ប់ពី្ននាឹះអក្មានភាព្សំ៊្នឹងវាន�ើយ។

ពរា្សញ្ញា  ទនជងំឺ ស្អ រូច 
• ្គរុនន ្្ត ក្មិតសស្ល,ន្កាម៣៨,៣°C(១០០°F)

•ស្្ម្ក�មក្មិតសស្លស�លនចញនៅនលើមុខរលួចរាលោលនៅ�ងខ្លួន

•ន�ើមកូនកែ្តុ រនៅខាងន្កាយ្តនចៀកនិងនៅសផក្ខាងន្កាយថនកនិងកបាល

ចំនោឹះកុមារនិងមនុស្សវយ័នកមេងជំងឺស្អចូមានក្មិតសស្លនទនបើន្បៀបនឹងជំងឺកញញ្ជលឹ។វាបាន្ រូសស្ល

ន�ើងវញិនោយខ្លួនឯងបនាទា ប់ពី្៣ឬ៤ថែងៃ។

ចំនោឹះសស្តីនព្ញវយ័ជំងឺស្អចូអាចបណា្ត លឲ្យ�ចឺាប់នៅជង្គង់កថ�និង្មាមថ�។

មន្យាបាយស�លទុកចិត្តបានសតមលួយគត់ន�ើម្ីការោរសស្តីមានថផទានោឹះពី្ជំងឺស្អចូគឺ្តរូវផ្តល់ថំ្្បង្កា រ�ល់កុមារ

ោំងអស់នៅកុ្ងស�គមន៍។

ជងំឺស្អូចបងកាការខូចខ្តយ៉ង្្ងន់្ ្ងរែល់ទារកដែលកពុំងលូតលាស់កនាុងផផទា
ម្ាយ។សស្ីមានផផទាបពាះគលួរបៅឲ្យឆ្្ង យពីកុមារដែលមានជំងឺស្អូច។
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ជងឺំ អតុស្្យ
ជំងឺអុតស្វែ យបណា្ត លឲ្យមាន្គរុនន ្្ត ក្មិតោបនិងមានស្្មរមាស់ព្ែ៌្ក�មតូចៗ។ជាទូនៅស្្ម

ននឹះចាប់នផ្តើមនចញនៅនលើ�ងខ្លួនរលួចរាលោលនៅនលើមុខថ�និងនជើង។បនាទា ប់មកវាក្ាយនៅជាមុនឬ

ព្ងទឹកស�លសបករលួចន្កៀម។

ជា្មមេតាជំងឺអុតស្វែ យបាត់នៅវញិក្ងុរយៈនព្ល្បស�លមលួយសបា្ត �៍។បុ៉សន្តការនអឹះស្្មរមាស់ោំងននាឹះ

ន្វែើឲ្យនមនរាគនិងសក្អលជាប់នៅន្កាមសស្កន�ើយអាចបណា្ត លឲ្យមានការបងកានរាគនលើសស្ក។

បសងវែរចំណាប់អារមមេែ៍របស់កុមារនិងជលួយរាត់កំុឲ្យនអឹះន្ចើននព្ក។កាត់្កចកថ�ឲ្យខ្ីនិងលាង

សមា្អ តថ�ឲ្យកុមារឬោក់នសស្មថ�ឲ្យរាត់។បនថែយភាព្រមាស់នោយជូតនឹង្កណាត់្ជលក់ក្ងុទឹកោំ

ជាមលួយនឹងនមសៅ្ ញ្ញជាតិរលួចទុកឲ្យ្តជាក់។ព្ព្លួកថំ្្antihistamine�ូចជាchlorpheniramineជាន�ើម

ក៏អាចជលួយបនថែយភាព្រមាស់ផងស�រ។នមើលទំព័្រ49។

ជំងឺអុតស្វែ យអាច្តរូវបានបង្កា រនោយថំ្្បង្កា រ(នមើលជំពូ្កថំ្្បង្កា រ-កំពុ្ងផលិត)។នបើអក្ធ្ាប់

បានទទលួលថំ្្បង្កា រឬធ្ាប់នកើតជំងឺអុតស្វែ យរលួចន�ើយននាឹះអក្មានភាព្សំ៊្ជានសសច។

កមររាស់
កមរមាស់បណា្ត លមកពី្ស្្ម្ក�មរមាស់នៅចំន�ៀងខ្លួន្បអប់ថ�ថ�នជើងឬលិង្គ។វានកើតន�ើង

ញឹកញាប់នលើកុមារ។ស្មាប់ព័្ត៌មានបសនថែមអំពី្កមរមាស់និងបញ្ហ សស្កនផ្សងនទៀតសូមនមើលជំពូ្ក

បញ្ហ សស្ក្កចកនិងសក់(កំពុ្ងផលិត)។

ម្កឡថទន
្ក�សទនចាប់នផ្តើមន�ើងនោយ្គរុនន ្្ត អស់កមំ្ាង�កឺបាលឬមិន

្្នអាហារ។វាអាចនឹង�ចឺាប់នៅនព្លនបើកមាត់ឬ�ូបអាហារ។

ក្ងុរយៈនព្ល២ថែងៃមាននលច�ំុន�ើមទន់និង�ចឺាប់នៅន្កាម្តនចៀក

នៅ្តង់មំុថនថ្្គ ម,�ូចននឹះ។វាអាចនឹងនលចនចញនៅមលួយចំន�ៀង

បនាទា ប់មករាលោលនៅមលួយចំន�ៀងនទៀត។

្ក�សទនបាត់នៅវញិនោយខ្លួនឯងរយៈនព្ល្បស�ល១០ថែងៃ។នបើ�ំុន�ើមមិនបាត់នៅវញិនទវាអាចជា

អវែីនផ្សង។ោំងកងវែឹះអាហារបូតថែម្ភ(ទំព័្រ20ថនជំពូ្កអាហារល្អន្វែើឲ្យមានសុខភាព្ល្អ)និងនមនរាគនអ�ស៍

(នមើលជំពូ្កនមនរាគនអ�៍និងជំងឺនអ�ស៍-កំពុ្ងផលិត)សុទ្ធសតអាចបណា្ត លឲ្យន�ើមកូនកែ្តុ រយូរអសងវែង

នៅន្កាម្តនចៀកស�លនមើលនៅ�ូចនឹង្ក�សទនជាខំ្ាង។

ក្ងុករែីក្ម្ក�សទនរាលោលនៅ�ល់្តនចៀកឬខលួរកបាល។សសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្តជាបនាទា ន់នបើ

នរណាម្ាក់ស�លមាន្ក�សទនមានសញ្្ញ ណាមលួយថនជំងឺរលាកនសស្មខលួរ(ទំព័្រ13)ឬបញ្ហ ថនការ

ស្្ត ប់។

្ក�សទនអាច្តរូវបានបង្កា រនោយថំ្្បង្កា រ(នមើលជំពូ្កថំ្្បង្កា រ-កំពុ្ងផលិត)។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antihistamines:_Medicines_for_Allergy:_Caring_for_Children#Chlorpheniramine.2C_chlorphenamine
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Malnutrition
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Health_Problems_of_Children#Meningitis
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25បញ្ហ សុខភាព្របស់កុមារ

ជងឺំ ស្តិទដពជើង
ភាព្សវែតិថ�នជើងគឺជាជំងឺ�៏្ ងៃន់្ងៃរ។វាចាប់នផ្តើមន�ើង�ូចនឹងផ្្ត ស្យនោយមាន

្គរុនន ្្ត រាកក្អលួតនិង�ឺស្ច់�ំុ។ជាទូនៅកុមារបាន្ រូនស្ើយន�ើងវញិយ៉ង

ឆ្ប់រ�័ស។បុ៉សន្តចំនោឹះកុមារមលួយចំនលួនតូចជំងឺសវែតិថ�នជើងន្វែើឲ្យខូចខាត�ល់

ស្ច់�ំុ។

កុមារោំងននឹះចុឹះនខសាយជាទូនៅនៅនជើងមា្ខ ង។ជលួនកាលនជើងក្ាយជាខវែនិ។នបើ

នជើងននាឹះនៅសតខវែនិននាឹះវានឹងនៅសតមានទំ�ំតូចខែៈស�លនជើងមា្ខ ងនទៀត

លូតលាស់្ មមេតា។នបើអក្ន�ើញកុមារពិ្បាកន្វែើចលនារាងកាយោំងមូលឬសផក្

ណាមលួយ(ខវែនិ)ចូរសសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្តជាបនាទា ន់។

ជំងឺសវែតិថ�នជើងអាចមានភាព្�ចឺាប់។ថំ្្acetaminophenឬibuprofen

អាចជលួយបាន។មយ៉ាងនទៀតអក្អាច្តំាអវយវៈននាឹះនៅក្ងុទឹកន ្្ត ឧែហ ។ការន្វែើ

លំហាត់្បាែនទៀងោត់នលើអវយវៈស�លរងការប៉ឹះោល់ននាឹះគឺជាកតា្ត សំខាន់ន�ើយវាជលួយកាត់បនថែយឥទ្ធិ

លអា្កក់ថនជំងឺននឹះ។នមើលជំពូ្ក៧ក្ងុនសៀវនៅកុមារពិ្ការកុ្ងភូមិ។

ការបង្កា រ

ផ្តល់ថំ្្បង្កា រ�ល់កុមារោំងអស់ន�ើម្ីការោរពី្ជំងឺសវែតិថ�នជើង។យុទ្ធនាការផ្តល់ថំ្្បង្កា រមាន

ភាព្នជាគជ័យជាខំ្ាងស�លជំងឺសវែតិថ�នជើង្តរូវបានលុបបំបាត់ពី្្បនទសជាន្ចើននៅក្ងុពិ្ភព្នលាក។នបើ

កុមារោំងអស់ទទលួលបានថំ្្បង្កា រ្គប់ៗរ្ាជំងឺននឹះនឹងរលាយបាត់នៅថែងៃណាមលួយជាមិនខាន។

ពមពរា្ ពអដស៍ នងិ ជងឺំពអដស៍
នមនរាគនអ�ស៍ន្វែើឲ្យ្បព័្ន្ធការោរជំងឺរបស់រាងកាយចុឹះនខសាយ,ន្វែើឲ្យង្យ�ឺពី្ជំងឺរលាកសលួតជំងឺរនបង

ជំងឺរាកនិងជំងឺនផ្សង នៗទៀត។កតា្ត សំខាន់គឺ្តរូវន្វែើការបញ្្ជ ក់ឲ្យបានឆ្ប់បំផុតថ្នតើកុមារមាននមនរាគ

នអ�ស៍ឬនទ។

នបើចនម្ើយថ្“សមន”នៅនឹងសំនលួរោំងននឹះណាមលួយសូមនមើលជំពូ្កនមនរាគនអ�ស៍និងជំងឺនអ�ស៍(កំពុ្ង

ផលិត)។

•នតើនមនរាគនអ�ស៍នកើតមានញឹកញាប់នៅកុ្ងតំបន់ស�លអ្ករស់នៅសមនឬនទ?

•នតើអក្គឺជាមា្ត យឬឪពុ្កស�ល្បស�លជាមាននមនរាគនអ�ស៍សមនឬនទ?

•នតើអក្សែោំសស្តីមានថផទានោឹះស�ល្បស�លជាមាននមនរាគនអ�ស៍សមនឬនទ?

•នតើអក្សែោំកុមារស�ល្បស�លជាមាននមនរាគនអ�ស៍សមនឬនទ?

•នតើអក្សែោំកុមារតូចស�លកំពុ្ងលូតលាស់មិនល្អ្ព្មោំង�ឺន្ចើនជាងកុមារតូច�ថទនទៀតសមនឬនទ?

ថា្ន ំធ្ធរាគធអដស៍អាចជួយឲ្យករុារផដលរានធ្ធរាគធអដស៍រសធ់ៅយូរអផង្វងម្្រកបធោយ

សខុោព្ធ្្មតា។

http://hesperian.org/books-and-resources/?book=download_disabled_village_children#tabs-downloads
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
26 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

បញ្ហា  ផ្ល រូែកាយ

ការ ែចូ ែរួកបាល 
ការខូចខលួរកបាលគឺជាពិ្ការភាព្នៅកុ្ងខលួរកបាលស�លប៉ឹះោល់�ល់ការន្វែើចលនានិងការទប់រាងកាយរបស់

កុមារ។

•នៅនព្លស្មាលោរកអាចនឹងទន់អវយវៈ(បុ៉សន្តជលួនកាលរាត់ហាក់�ូចជា្មមេតាពី្�ំបូង)។

•ក្ងុនព្លោរកលូតលាស់រាត់នចឹះន្វែើអវែមីលួយយឺតយ៉វជាងោរក�ថទនទៀត។រាត់អាចនឹង្តរូវការនព្លយូរ

ន�ើម្ីចាប់រងឹកនចឹះអង្គយុឬនចឹះវារ។

•ោរកអាចមានបញ្ហ ក្ងុការបញុ្កអាហារ។

•រាត់អាចនឹងភ័យន�ើយយំយ៉ងន្ចើន។ឬរាត់អាចនឹងនសងៃៀមស្ងៃ ត់ខុស្មមេតា។

•នៅនព្លរាត់លូតលាស់ចលនារបស់រាត់មានលក្ខែៈរងឹៗនិងកញនា្ត ក់។

្បស�លោក់កណា្ត លថនកុមារស�លមានការខូចខលួរកបាលគឺមានភាព្យឺតយ៉វក្ងុការគិតពិ្ចារណានិង

នរៀនសូ្ត,បុ៉សន្តមិន្តរូវសនមេតថ្វានឹងនៅជាសបបននឹះោំងសសរុងននាឹះនទ។កុមារោំងននឹះអាចនលងកំស្ន្ត

នរៀននិងនៅស្លានរៀនស�រ។

មខុកឬែងខ្លួនរមលួលនិងកសន្ាក។់ស្ចែំុ់តងឹដែនបៅកនាុងបជើងប្វើឲ្យវា
ដខវងរនា ែូចកផសន។្

ការខូចខលួរកបាលននឹះមិនមានការព្យាបាលឲ្យសឹះនស្ើយនទ។បុ៉សន្តអក្អាចជលួយកុមារស�លមានពិ្ការភាព្

ននឹះឲ្យនចឹះន្វែើចលនានោយខ្លួនឯងន្វែើការ្បាសស័យោក់ទងនិងនរៀនសែោំខ្លួនឯងនិងអក្�ថទ។សសវែងរក

ជំនលួយពី្គ្និីកស�លផ្តល់ការស្្ត រសម្ោន�ើងវញិឬការព្យាបាលផ្វូកាយ,និងនមើលនសៀវនៅកុមារពិ្ការ

កុ្ងភូមិស្មាប់ព័្ត៌មានបសនថែមអំពី្ការសែោំកុមារស�លមានការខូចខលួរកបាល។

http://hesperian.org/books-and-resources/?book=download_disabled_village_children#tabs-downloads
http://hesperian.org/books-and-resources/?book=download_disabled_village_children#tabs-downloads
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27បញ្ហ ផ្ូវកាយ

ផ្តិ ពលៀន ពចញ ពម្្ (ក្លន លូន ម្តង់ ផ្តិ)
ផ្តិនលៀននចញន្្សបបននឹះបណា្ត លមកពី្ការរបឹះតូចមលួយថន

ស្ច់�ំុនោឹះ។ជា្មមេតាវានឹងបិទនៅវញិនោយខ្លួនឯងនោយមិនន្បើ

ថំ្្នព្ទ្យនទ។ការរុំ្កណាត់ឬសខ្សជំុវញិវានឹងមិនជលួយអវែីនទ។(បុ៉សន្ត

បនាទា ប់ពី្ទងសុកធ្ាក់នចញវាក៏នឹងមិន�ចឺាប់ផងស�រ)។

[Imagealt=កុមារមានផ្តិនលៀននចញន្្យ៉ងខំ្ាង] 

សូម្សីតកន្លូននៅផ្តិយ៉ង្ ំ�ូចននឹះក៏មិនមានន្រាឹះថ្្ក់ស�រ

ន�ើយជានរឿយៗនឹងបាត់នៅវញិនោយខ្លួនឯង។ 
នបើវានៅសតនលៀនបនាទា ប់ពី្អាយុ៥ឆំ្្ចូររក្បឹកសាសផក្នវជ្ជស្សស្ត។្បស�លជា្តរូវការ

ការវឹះកាត់។

ព�ើម ពងស្្ស ទកឹ កនា រុង ពម្ស្មពង ស្្ស នងិ ក្លន លូន
ែង់ព្ងស្វែ សអាច្តរូវទឹក�ូរចូលឬនោឹះនវៀនមលួយកង់ធ្ាក់ចូល។វាន្វែើឲ្យន�ើមនៅ

មលួយចំន�ៀងននាឹះ។

អក្អាចសសវែងរកមូលន�តុរបស់វាបាននោយការបញំ្្ងនភ្ើងពី្ខាងន្កាយថនែង់

ព្ងស្វែ ស។

•នបើមានព្ន្ឺ្ ង្កាត់គឺវាន�ើមនោយស្រទឹកចូល។ជាទូនៅទឹកក្ងុនសស្មព្ង

ស្វែ សនឹងបាត់នៅវញិនោយខ្លួនឯង។នបើវានៅសតសបបននឹះជាងមលួយឆំ្្ចូររក

្បឹកសាសផក្នវជ្ជស្សស្ត។

•នបើរាមេ នព្ន្ឺ្ ង្កាត់នទន�ើយវាកាន់សតន�ើម្ ំនៅនព្លកុមារក្អកឬយំននាឹះ

នោឹះនវៀនមលួយកង់បានរអិលធ្ាក់ចូលន�ើយ។ននឹះនៅថ្កន្លូន។

កន្លូនក៏អាចបណា្ត លឲ្យន�ើមនៅ្តង់ននឹះផងស�រោំង

ចំនោឹះនកមេង្បរុសឬនកមេងសសី។នបើវាន�ើមកាន់សត្ ំនៅនព្លកុមា

រយំឬក្អកននាឹះ្បស�លជាកន្លូនន�ើយ។(នបើវាមិនរកី្ ំនទ

ននាឹះ្បស�លជាន�ើមកូនកែ្តុ រ,សូមនមើលជំពូ្កការពិ្និត្យ

កុមារ�ឺ-កំពុ្ងផលិត)។
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
28 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

កន្លូនចំាបាច់្តរូវការការវឹះកាត់។�ំបូងអក្្បស�លជាអាចរញុវាចូលវញិបាន៖

១.នបើអាចចូរផ្តល់ថំ្្diazepamន�ើម្ីឲ្យកុមារនៅនសងៃៀម។(នមើលទំព័្រ48)។

២.យកនខ្ើយឬក្មាលពូ្កកល់ពី្ន្កាមកុមារន�ើម្ីឲ្យចនងកាឹះរបស់រាត់ន�ើងខពាស់ជាងកបាល។

៣.ឲ្យរាត់បត់ជង្គង់និងនបើកចំ�រនជើងនៅចំន�ៀងស�លមានកន្លូន,ន្វែើ�ូចជាសតវែកសងកាប។

៤.ោក់កំុន្បស្តជាក់ឬ្កណាត់រុំទឹកកកពី្នលើកន្លូនន�ើម្ីបនថែយភាព្ន�ើម។រង់ចំា១០នាទីឬយូរជាង

ននឹះ។

៥.នបើរាមេ ន្បសិទ្ធភាព្នទអក្អាចស្កល្ងរញុកន្លូននៅក្ងុ

វញិែ្មៗនិងយឺត។

កុមារនៅសត្តរូវការការវឹះកាត់�ស�លនបើនោឹះជាអក្បានរញុកន្

លូនចូលនៅកសនង្វាវញិក៏នោយ។

ភាព្�ចឺាប់្ ងៃន់្ងៃរនៅក្ងុែង់ព្ងស្វែ សជាពិ្នសសនបើវា

ចាប់�ភ្ឺាមៗជាទូនៅគឺជាការរមលួលជាលិកានៅក្ងុរាងកាយ។

ននឹះនៅថ្ការរមលួលព្ងស្វែ សន�ើយកុមារ្តរូវការការវឹះកាត់

ជាបនាទា ន់ន�ើម្ីរកសាព្ងស្វែ ស។

របួស នងិ ពម្ោះថ្នា ក់
កុមារមានរបលួសនិងន្រាឹះថ្្ក់ញឹកញាប់ជាងមនុស្ស្ ំន�ើយភាគន្ចើនការព្យាបាលរបលួសនិងន្រាឹះថ្្ក់

របស់កុមារគឺ�ូចរ្ានឹងរបស់មនុស្ស្ ំស�រ។រកនមើលរបលួសជាក់លាក់នៅក្ងុជំពូ្កការសនញង្្គ ឹះបឋម(កំពុ្ង

ផលិត)។

របលួសញឹកញាប់បំផុតរបស់កុមារន្ចើនសតអាចបង្កា រជាមុនបាន។

ការ ស្្ល ក់
ការស្្ក់គឺជាបញ្ហ �៏្ ងៃន់្ងៃរមលួយស្មាប់កុមារអាយុន្កាម២ឆំ្្។នបើកុមារកំពុ្ងក្អកឬមានសំន�ងចូរ

នមើលកុមារយ៉ង�ិត�ល់រ�ូតរាត់ក្អកធ្ាក់វតថែុននាឹះនចញន្្។នបើកុមារមិនអាចក្អកឬរាមេ នសំន�ងចូរផ្តល់

ការទឹះខង្និងរញុសងកាត់្ទរូងជាបនាទា ន់,ឬនបើកុមារមានអាយុនលើស១ឆំ្្ចូរផ្តល់ការទឹះខង្និងរញុសងកាត់

នោឹះន�ើម្បីង្ខឲំ្យវតថែុននាឹះនចញមកន្្។នមើលទំព័្រ4និង5ថនជំពូ្កការសនញង្្គ ឹះបឋម។

មូលន�តុញឹកញាប់បំផុតថនការស្្ក់របស់កុមារតូចៗគឺជា�ំុអាហាររងឹ។នចៀសវាងផ្តល់សការ្រាប់រងឹ

សសែ្ត ករងឹ្រាប់្ ញ្ញជាតិ្ ំស្ច់មលួយ�ំុឬបសន្នៅជា�ំុ។អាហារស�លមានសុវតថែភិាព្បំផុតស្មាប់

កុមារតូចៗគឺជាអាហារស�ល្ ្អនិល្អរលួចកិនឬកាត់ជាបំសែកតូច។

្បោប់បលងតូចៗ្របឃ់្ីកាក់នងិបុតឺបប៉ាងគឺជាមលូបែតុញឹកញាប់ផនការស្្ក់
របស់កុមារបែើយគលួរដតោក់របស់ទាងំបនះបៅឲ្យឆ្្ង យពីកុមារតូច។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Seizures:_Caring_for_Children#Diazepam
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Breathing#For_a_baby_younger_than_one_year
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Breathing#Choking
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Breathing#Choking
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29បញ្ហ ផ្ូវកាយ

ការពលុ 
ថំ្្ពុ្ល,រាប់ោំងថំ្្សម្ាប់សតវែល្អតិនិងផលិតផលសមា្អ តផទាឹះ,គលួរ្តរូវបានទុកោក់នៅនលើន្្ើរខពាស់ៗ

ឬក្ងុទូរចាក់នស្រស�លកុមារមិនអាចនឈាងចាប់បាន។ស្មាប់ព័្ត៌មានបសនថែមអំពី្រនបៀបព្យាបាល

្បនភទនផ្សង ថៗនការពុ្លសូមនមើលតារាងថំ្្ពុ្ល។នមើលទំព័្រ44�ល់47ថនជំពូ្កការសនញង្្គ ឹះបឋម។

ការ លងទ់កឹ
កុមារអាចលង់ក្ងុទឹកសសឹះ្បឡាយឬសូម្សីតទឹកក្ងុ្ ងុ។គលួររថំព្នមើលកុមារជាប់ជានិច្

នៅនព្លសថែតិនៅសក្រទឹក។កុមារ្ំៗជាពិ្នសសកុមារាន្ចើនសតលង់ទឹកនោយស្រកងវែឹះ

ការ្បរុង្បយ័ត្នៅនព្លស�លទឹករាក់ឬទឹកន្រៅ។្តរូវ្បាក�ថ្ផ្វូនៅសក្រទឹកនិង

ស្ពា នោំងឡាយមានសុវតថែភិាព្ស្មាប់កុមារន�ើយការបន្ងៀនកុមារឲ្យនចឹះស�ល

ទឹកគឺជាវ ិ្ ីមលួយ�៏សំខាន់ន�ើម្ីរកសាសុវតថែភិាព្របស់ស�គមន៍។

បក្មងអាយុ១ឆ្នា ំអាចជាប់បៅកនាុង្ ងុេកឹរលួចលង់ដតមង្។

ការ រលាក
នយើងអាចបង្កា រការរលាកបាននោយនំាកុមារនចញឲ្យឆ្ងៃ យពី្ចញង្កា នឆំ្្ងកំនសៀវន ្្ត រនងើកនភ្ើងនិង

អំពូ្លនភ្ើង។បុ៉សន្តនៅនព្លមានការរលាកនកើតន�ើងកតា្ត សំខាន់គឺ្តរូវព្យាបាលកុមារយ៉ងឆ្ប់រ�័ស, 

ោំងស្មាប់បនថែយការ�ចឺាប់និងបង្កា រការ្ង្នរាគស�លអាចមានស្ថែ នភាព្្ ងៃន់្ងៃរបនាទា ប់ពី្រលាក។ការ

រលាក្ ងៃន់្ងៃរខឹ្ះមិន�ចឺាប់ខំ្ាងនទនោយស្រសតសរថស្បស្ទន្កាមសស្ក្តរូវបានខូចខាត។នោឹះបីជា

រាមេ នការ�ចឺាប់ក៏នោយក៏គលួរសតព្យាបាលស�រ។ស្មាប់រនបៀបព្យាបាលសូមនមើលទំព័្រ37ថនជំពូ្ក

ការសនញង្្គ ឹះបឋម។

ពម្ោះថ្នា ក់ យនជនំះិ
មលួកសុវតថែភិាព្និងសខ្ស្កវាត់អាច

បង្កា ររបលួសនិងការស្្ប់នោយស្រ

ន្រាឹះថ្្ក់មូ៉តូកង់និងរែយន្ត។

ការនរៀបចំផ្វូន�ើម្ីឲ្យមានសុវតថែភិាព្

ស្មាប់អក្នែមេើរនជើងនិងអក្ជិឹះកង់

ក៏អាចបង្កា ររបលួសនិងការស្្ប់បាន

យ៉ងន្ចើនសែមនទៀត។

�ិងស 
�ិងសានិងការបំោននលើកុមារគឺជាបញ្ហ �៏្ ងៃន់្ងៃរនិងនកើតន�ើងជាញឹកញាប់ន�ើយវាអាចបងកាការប៉ឹះោល់

យូរអសងវែង�ល់កុមារគឺមិន្តឹមសតនលើរាងកាយបុ៉នណាណ ឹះនទសតសែមោំងផ្វូចិត្តនទៀតផង។ការរកសាសុវតថែភិាព្

�ល់កុមារពី្ការបំោននផ្សងៗគឺជាការទទលួលខុស្តរូវរបស់មនុស្ស្ ំ្ គប់ៗរ្ា។ន�ើម្ីសសវែងយល់ពី្រនបៀប

សមា្គ ល់សញ្្ញ ថនការបំោននិងពី្ព័្ត៌មានបសនថែមក្ងុ្បធានបទ�៏សមេគុស្មេ ញននឹះសូមនមើលជំពូ្ក�ិងសា

(កំពុ្ងផលិត)។

ការពារកបាលកូនរបស់អនាកបោយឲ្យ
ពាកម់លួកសុវតថាភិាព។បែើយអនាកក៏្ តរូវ
ពាកម់លួកសុវតថាភិាពដែរបែើម្ីផល់្
ការការពារែល់កុមារ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Poison#CHEMICAL_POISONING
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Burns
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Burns#Dangerous_burns
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Burns#Dangerous_burns
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
30 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

សម្រាប់ បុ្ ្គលកិ សខុាភបិាល 
នបើអក្ជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលគលួរចុឹះជលួបកុមារជា្បចំា។នព្លនវលា

ង្យសសរួលបំផុតគឺនៅនព្លស�លកុមារ្តរូវទទលួលថំ្្បង្កា រ(នមើល

ជំពូ្កថំ្្បង្កា រ-កំពុ្ងផលិត),ឬនរៀងរាល់ពី្របីសខម្តងក្ងុឆំ្្ទី

មលួយបនាទា ប់មកមលួយឆំ្្ម្តង។

ចុឹះជលួបកាន់សតញឹកញាប់នបើកុមារបង្ហ ញសញ្្ញ ថន

បញ្ហ នផ្សងៗ�ូចជាមិនសូវលូតលាស់ជាន�ើម។អក្

ក៏គលួរសត្ត�ប់នៅនមើលកុមារវញិផងស�រ(ឬ្បាប់

មា្ត យឲ្យនំាកុមារមកជលួបអក្)បនាទា ប់ពី្ព្យាបាលកុមារ

ស�ល�ឺន�ើម្ីនមើលថ្នតើរាត់បាន្ រូសស្លន�ើយ

ឬនៅឬក៏្តរូវការការសែោំបសនថែមនទៀត។

ការ្បាប់ឲ្យមា្ត យនំាកូនមកកាន់គី្និកន�ើម្ីពិ្និត្យ

សុខភាព្អាចនឹងង្យសសរួលស្មាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលបុ៉សន្តជលួនកាលវា្បនសើរជាងនបើបុគ្គលិក

សុខាភិបាលចុឹះនៅជលួប�ល់ផទាឹះរបស់្ករុម្គរួស្រ។វាជាចំែុចល្អបំផុតស�លរកសាោរកនទើបនកើតនិង

កុមារតូចៗឲ្យនៅឆ្ងៃ យពី្អក្ជំងឺស�លស្្ក់នៅឯគ្និីក។មយ៉ាងនទៀតសស្តីមលួយចំនលួនមិនអាចនៅនចាលកូន

នផ្សងនទៀតឬនចាលការង្ររបស់រាត់ន�ើយ�ូនចឹ្ះរាត់មិននៅគ្និីកនទ។សស្តីោំងននឹះ្តរូវការជាពិ្នសសនូវ

ការជលួយន្ជាមស្ជងពី្បុគ្គលិកសុខាភិបាលន�ើម្ីពិ្និត្យោរកនិងកុមារតូច រៗបស់ព្លួករាត់។

ករុារផដលម្តរូវការការធ ើ្លផ្ខ្លៃ ងំបំ្តុពី្អ្នកធោោះគឺករុារផដល្ និ្ កជួបអ្នក។

 

ក្ងុនព្លកុមារលូតលាស់ចូរបន្តការពិ្និត្យសុខភាព្របស់រាត់។ក្ងុការចុឹះជលួបោំងននឹះ៖

•សលួរពី្សុខទុក្ខរបស់កុមារថ្នតើសុខភាព្របស់រាត់ល្អ្ មមេតានិងកំពុ្ងលូតលាស់បានល្អស�រឬនទ។

•នមើលកុមារពី្កបាល�ល់ចុងនជើង។កុមារស�លមានសុខភាព្ល្អមានភាព្រនវ ើកនិងចាប់អារមមេែ៍នលើ

អវែនីផ្សង។សស្ករបស់រាត់ថ្្ន�ើយរាងកាយកំពុ្ងលូតលាស់និងមំាមលួន។

•សលួរថ្នតើកុមារញំ៉ាអាហារយ៉ង�ូចនម្តច។ជំរញុឲ្យមា្ត យបំនៅនោឹះកូននិងផ្តល់អាហារបំប៉ន។

•ែ្ងឹកុមារ។ឬនបើមា្ត យបានចូលរលួមនៅក្ងុកមមេវ ិ្ ីតាមោនការលូតលាស់របស់កុមារចូរ

ពិ្និត្យនមើលកំែត់្តាអំពី្ការលូតលាស់របស់កុមារ(នៅនលើតារាងវែីិនឆ្ពា ឹះនៅកាន់សុខភាព្ 

ឬប័ែណោំងឡាយណាស�លមានកត់្តាពី្ទមងៃន់របស់កុមារ)។

•នមើលថ្នតើកុមារមានអនាម័យខ្លួន្បាែល្អនិងផទាឹះសសម្ងស្្អ តឬនទ។ការចុឹះជលួបននឹះក៏អាចជាឱកាស

ន�ើម្ីបន្ងៀន្ករុម្គរួស្រពី្សុវតថែភិាព្និងការបង្កា រជំងឺផងស�រ,ឬន�ើម្ីសសវែងយល់ថ្នតើព្លួករាត់្តរូវការ

ជំនលួយអវែខីឹ្ះន�ើម្ីន្វែើឲ្យផទាឹះរបស់រាត់សុវតថែភិាព្ខពាស់និងកូនៗមានសុខភាព្្បនសើរ។

•ចូរសចករសំលកនូវអវែសី�លអក្បាន�ឹងជាមលួយមា្ត យនិង្ករុម្គរួស្រ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:For_Health_Workers#A_growing_child_is_a_healthy_child
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ការសែោំកុមារគឺជាមន្យាបាយមលួយស្មាប់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលទទលួលបានការទុកចិត្តនិងការនរារព្ពី្

ស�គមន៍របស់រាត់។នៅនព្លឪពុ្កមា្ត យនមើលន�ើញអក្សែោំកូន រៗបស់ព្លួករាត់រាត់នឹងមានអារមមេែ៍

មិននទើសោល់កុ្ងការសលួរពី្បញ្ហ សុខភាព្ផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់រាត់ស�រ។ការពិ្និត្យសុខភាព្និងការលូតលាស់

របស់កុមារជា្បចំាក៏ជាមន្យាបាយមលួយន�ើម្ីធានាថ្មា្ត យនិងសមាជិក្គរួស្រក៏មានសុខភាព្ល្អនិង

ទទលួលបានការយកចិត្តទុកោក់ស�លព្លួករាត់្តរូវការផងស�រ។

ចូរន្ៀ្តឱកាសននឹះបន្ងៀនកុមារអំពី្បញ្ហ សុខភាព្។កុមារនិយយពី្អវែី្គប់យ៉ងស�លព្លួកនគបាន�ឹង្បាប់

�ល់្ករុម្គរួស្រនិងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។ព្លួកនគអាចជលួយបនងកាើតឲ្យមានទម្ាប់សុខភាព្នៅក្ងុស�គមន៍

បាន។

ករុារ ថដល កពំុង លតូលាស់ ជា ករុារ ថដលរាន សែុភាព ល្អ
កត់្តាការលូតលាស់របស់កុមារនៅនលើតារាងមលួយ�ូចខាងន្កាមននឹះ។មា្ត យឬអាណាព្យាបាលគលួររកសាទុក

ប័ែណលូតលាស់ននឹះ។ព្ន្យល់ពី្រនបៀបកត់្តា�ល់មា្ត យន�ើម្ីឲ្យរាត់�ឹងនបើកូនរបស់រាត់កំពុ្ងលូតលាស់

យឺតយ៉វ។ចុច្តង់ននឹះន�ើម្ីោញយកតារាងស�លមានគុែភាព្អាចនបាឹះពុ្មពាបាន។

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_nwtnd_2011/Child_growth_chart_nwtnd.pdf
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រពបៀប ពម្បើម្បាស់ តារាង

ជហំាន ទី១ 
សរនសរសខស�លកូនរបស់អក្បាននកើត,នៅ្តង់ននឹះ 

តារាងននឹះបង្ហ ញថ្ោរកនកើតក្ងុសខនមស្។
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ជហំាន ទី២
សរនសរសខ�ថទនទៀតតាមលំោប់លំនោយ, 
បនាទា ប់ពី្សខកំនែើ តរបស់កូនអ្ក។

ជហំាន ទី៣
បរៀងរាល់ដខចូរែ្ងឹ
េម្ងន់របស់កូនគិតជា
គ�ូី្កាម។

គូសបៅចំែុចមលួយបៅបលើតារាង្តង់
កដនង្ផនេម្ងន់របស់កូនបៅកនាុងដខ
បច្ុប្ននា។
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នបើអក្សនងកាតន�ើញថ្កុមារមិនកំពុ្ងបន្តលូតលាស់នទចូរពិ្និត្យកុមារឲ្យបានញឹកញាប់។នមើលថ្នតើអក្

អាចជលួយឲ្យកុមារទទលួលបានអាហារបសនថែមស�រឬនទ។ពិ្និត្យរកជំងឺនផ្សង សៗ�លអាចព្ន្យតឺ�ល់ការលូតលាស់

របស់កុមារ។
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ជហំាន ទ៤ី
ែ្ងឹទមងៃន់របស់កូនជា
នរៀងរាល់សខរលួចគូស
នៅចំែុចមលួយនៅនលើ
តារាង។គូសបនាទា ត់ភា្ជ ប់
ពី្ចំែុចមលួយនៅចំែុច
មលួយនទៀត។នបើកុមារ
មានសុខភាព្ល្អននាឹះ
នរៀងរាល់សខចំែុចនៅ
ែមេីនឹងសថែតិនៅខពាស់ជាង
ចំែុចនៅចាស់។

ភាគប្ចើនផនកុមារ
ដែលមានសុខភាព
ល្អដខ្សបនាទា ត់ភាជា ប់
ចែុំចបៅទាងំអស់
សថាិតបៅចបន្ាះដខ្ស
ទាងំ២បនះ។

បញ្ហា ដែលសំខ្នប់ផុំតគឺថ្កុមារបៅដតបន្លូតលាស់។

មាននយ័ថ្ដខ្សបនាទា ត់មនិរត់បស្មើ។

ឬរត់ចុះប្កាមែូចបនះ។
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ការអភែិឌ្ឍ (ការពចះ អ្មីួយ)
ការអភិវឌ្ឍមានន័យថ្នតើសមតថែភាព្របស់កុមារបានលូតលាស់យ៉ង�ូចនម្តច។រនបៀបស�លកុមារន្បើ្ បាស់

រាងកាយរបស់រាត់និងរនបៀបស�លរាត់្បាសស័យោក់ទងនិងនរៀននោឹះសស្យបញ្ហ មានលក្ខែៈ

ោច់នោយស�កពី្កុមារ�ថទ។បុ៉សន្តរាត់គលួរសតបន្តអភិវឌ្ឍនជានិច្នោយរាមេ នការ“ជាប់រំាង”នទ។នបើកុមារ

អភិវឌ្ឍយឺតននាឹះ្តរូវយកចិត្តទុកោក់បសនថែម។

ន�តុអវែីកុមារខឹ្ះអភិវឌ្ឍយឺតជាងកុមារ�ថទ?ជលួនកាលវារាមេ នមូលន�តុអវែីន�ើយមានន័យថ្ភាព្ខុសរ្ា

រវាងមនុស្សម្ាក់នៅមនុស្សម្ាក់នទៀតគឺជានរឿង្ មមេតា។បុ៉សន្តជំងឺនិងស្ថែ នភាព្ខវែឹះអាហារបូតថែម្ភអាចព្ន្យតឺ

�ល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារស�លននឹះមិនសមនជានរឿង្ មមេតានទ។ពិ្ការភាព្ខឹ្ះអាចប៉ឹះោល់�ល់ការអភិវឌ្ឍ

ផងស�រ។ឧោ�រែ៍អក្្បស�លជាមិន�ឹងថ្ោរកែង់្ភ្ាមននាឹះនទ។បុ៉សន្តអក្អាចនឹងសនងកាតន�ើញថ្

រាត់មិននរៀននិយយនទនៅក្ងុអាយុស�លបងរបស់រាត់បាននរៀននិយយនៅន�ើយ។សនងកាតនមើល

ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារន្ោឹះការអភិវឌ្ឍយឺតអាចជាសញ្្ញ ្បាប់ថ្កុមារមានបញ្ហ សុខភាព្ឬពិ្ការភាព្

ស�ល្តរូវការការយកចិត្តទុកោក់។

ទារកអាយុ៣ដខគលួរដត៖

•ញញឹម

•្បតិកមមេនឹងសំន�ងនិងចលនា

•ន្្ើយតបនឹងសំន�ងនិងមុខមនុស្សស�លធ្ាប់

ស្្គ ល់

•សំ�ឹងនមើលថ�របស់ខ្លួន

•យំនៅនព្ល្ ្ នឬមិនសសែុក

•នៅនោឹះនោយរាមេ នបញ្ហ ន្ចើន

•នងើបកបាលន�ើងនៅនព្លផ្កា ប់ខ្លួន

ទារកអាយុ៦ដខគលួរដត៖

• ង្កកបាលនៅរកសំន�ង

•្កឡាប់ផ្កា ប់ផ្ងៃ រនៅមក

•ស្្គ ល់មុខមនុស្សស�លធ្ាប់ន�ើញ

•នរ ើសរបស់របរន�ើងរលួចោក់ចូលមាត់
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37ស្មាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

ទារកអាយុ១ឆ្នា ំគលួរដត៖

•យល់និង្តាប់តាមសំន�ងនិងោក្យសសរួលៗ

•នលង្បស�ង�ូចជាបិទព្លួនជាន�ើម

• ព្យាយមោក់វតថែុចូលរ្ា

•ន្កាកអង្គយុនិងវារនោយខ្លួនឯង

•នតាង�រ

 

កុមារអាយុ៣ឆ្នា ំគលួរដត៖

•យល់និងនិយយ្បនយគង្យៗ

•ន្វែើការង្រតូចៗ�ូចជានបាសជូត

•សនងកាតនមើលអារមមេែ៍របស់អក្�ថទ

•តន្មៀបវតថែនុផ្សងៗ

•រត់នលាតនិងនតាង

នបើកុមារអភិវឌ្ឍយឺតយ៉វអក្អាចន្វែើនរឿង២យ៉ងន�ើម្ីជលួយ�ល់រាត់៖

១.សំុបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យពិ្និត្យរកនមើលមូលន�តុនវជ្ជស្សស្តណាមលួយស�លន្វែើឲ្យកុមារអភិវឌ្ឍ

យឺតយ៉វ។

២.ផ្តល់ការយកចិត្តទុកោក់បសនថែម�ល់កុមារនលើសផក្ណាស�លរាត់អភិវឌ្ឍយឺតយ៉វ។

ជលួយ�កុមារឲ្យលូតលាស់បលើចែុំចដែលរត់កពុំងអភវិឌ ្ឍយតឺយ៉វ។
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នមើលឧបសមពាន័្ធក (ទំព័្រ56)អំពី្តារាងោំងអស់ថនការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។តារាងោំងននឹះមានស្រសំខាន់

ចំនោឹះោំងឪពុ្កមា្ត យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលស្មាប់កត់្តានូវការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ្ព្មោំងជលួយរំា្ទ�ល់

ព្លួកនគផងស�រ។ 

ការជួយ ករុារ ឲ្យ ពរៀន
ក្ងុនព្លកុមារកំពុ្ងលូតលាស់រាត់នរៀនមលួយសផក្ពី្អវែីស�លមនុស្ស្ ំបន្ងៀន។ចំនែឹះ�ឹងនិងជំនាញ

ស�លរាត់នរៀនពី្ស្លាអាចជលួយឲ្យរាត់សសវែងយល់និងអនុវត្តបានន្ចើននទៀតនៅថែងៃន្កាយ។ការនរៀន

នៅស្លាផ្តល់ស្រសំខាន់�ល់កុមារ។

បុ៉សន្តកុមារនរៀនយ៉ងន្ចើននៅឯផទាឹះនៅសសសចមាកា រឬនៅតាមផ្វូ។រាត់នរៀនតាមរយៈការសនងកាតនមើល

ស្្ត ប់និងស្កល្ងន្វែើ្តាប់តាមអក្�ថទ។កុមារនរៀនពី្អវែីស�លមនុស្ស្ ំនិយយ្បាប់បានតិចជាង

អវែសី�លរាត់បានន�ើញមនុស្ស្ ំន្វែើ។ចំែុចសំខាន់ខឹ្ៗះ ស�លកុមារអាចនរៀនសូ្តតាមបានមាន�ូចជា

ទឹកចិត្តល្អការទទលួលខុស្តរូវនិងការសចករសំលក,ោំងននឹះអាច្តរូវបន្ងៀនបានតាមរយៈការបង្ហ ញជា

គំរូល្អ�ល់កុមារបុ៉នណាណ ឹះ។

កុមារនរៀនសូ្តតាមរយៈការផ្សងន្ព្ងរបស់ខ្លួន។រាត់្តរូវនរៀនន្វែើអវែមីលួយនោយខ្លួនឯងនោឹះបីជារាត់

ស្ងកំ�ុសក៏នោយ។នៅនព្លកុមារមានវយ័នកមេងខំ្ាងចូរការោររាត់ពី្ន្រាឹះថ្្ក់នផ្សងៗ។បុ៉សន្ត

នៅនព្លរាត់្ ំលូតលាស់ចូរជលួយរាត់ឲ្យនរៀនសែោំខ្លួនឯង។ផ្តល់ការទទលួលខុស្តរូវខឹ្ៗះ �ល់រាត់។

ស្្ត ប់ការសនិ្ោឋា នរបស់កុមារនបើនោឹះជាវាផទាយុរ្ាពី្ការយល់ន�ើញរបស់អ្កក៏នោយ។

នៅនព្លស�លកុមារនៅតូចភាគន្ចើនរាត់គិតសតបំនព្ញត្មរូវការផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់រាត់បុ៉នណាណ ឹះ។

ន្កាយមកនទៀតរាត់នចឹះរកីរាយក្ងុការជលួយអក្�ថទ។ចូរស្វែ គមន៍នូវការជលួយពី្កុមារនិងន្វែើឲ្យកុមារ

�ឹងថ្កាយវកិាររបស់រាត់មានតថម្ខំ្ាងណាស់។

កុមារស�លមិនខ្ាចចូលចិត្តសលួរសំែលួ រន្ចើន។នបើឪពុ្កមា្ត យ្គរូបន្ងៀននិងអក្�ថទនទៀត

ចំណាយនព្លន្្ើយសំែលួ ររបស់កុមារយ៉ងចបាស់លាស់និងយ៉ងនស្មេ ឹះ្តង់្ព្មោំងនិយយថ្

មិននចឹះនៅនព្លស�លខ្លួនមិននចឹះពិ្តសមនននាឹះកុមារនឹងបន្តសលួរសំែលួ រជានិច,្ន�ើយនៅនព្លស�ល

រាត់្ ំន�ើងរាត់អាចនឹងរឹិះរកមន្យាបាយន្វែើឲ្យភូមិឬទី្ករុងរបស់ខ្លួនកាន់សតមានភាព្្បនសើរស្មាប់

ការរស់នៅ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Appendix_A:_Child_Development_Charts
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39ការសែោំស្មាប់កុមារ៖ថំ្្នព្ទ្យ

ការថែទា ំសម្រាប់ ករុារ ៖ ថ្នា ពំពទ្យ
ថ្នា ពំពទ្យ សម្រាប់ ការឈចឺាប់ នងិ ម្្រុនព ្្ត
 

ថំ្្នព្ទ្យស្មាប់ការ�ចឺាប់ក្មិតសស្លនិងបនថែយកន ្៉ត មាន�ូចជាថំ្្paracetamol(សុវតថែភិាព្បំផុតនិងល្អ

បំផុតស្មាប់កុមារ),aspirin,និងibuprofen។ថំ្្aspirinនិងibuprofenក៏បនថែយការរលាក(ន�ើម)ផងស�រ។

ឧោ�រែ៍នបើអក្ន្គចក៏នជើងវាមិន្តឹមសតបនថែយការ�ចឺាប់បុ៉នណាណ ឹះនទបុ៉សន្តក៏បនថែយភាព្ន�ើមផងស�រ។

សបបននឹះជលួយឲ្យអក្សឹះនស្ើយឆ្ប់ជាង។បុ៉សន្តកុមារស�លមាន្គរុនន ្្ត និងការបងកានរាគនោយវរីសុគលួរនចៀសវាង

ន្បើថំ្្aspirin។

មិន្តរូវផ្តល់ថំ្្ោំងននឹះនលើសពី្ក្មិត�ូសស�លបានសែនំាននាឹះនទ។ថំ្្ោំងននឹះសុទ្ធសតអាចផ្តល់ផលអា្កក់

នបើន្បើន្ចើននព្ក។ឧោ�រែ៍ការន្បើថំ្្aspirinនិងibuprofenនលើសក្មិតអាចបណា្ត លឲ្យមាន�ំនៅ។ថំ្្

paracetamolន្ចើននព្កន្វែើឲ្យពុ្ល។ស្មាប់ការ�ចឺាប់្ ងៃន់្ងៃរឬ្គរុនន ្្ត ខំ្ាងអក្អាចនចៀសវាងការន្បើថំ្្

នលើសលុបតាមរយៈការឆ្្ស់រ្ារវាងថំ្្paracetamolនិងibuprofen។

Paracetamol, acetaminophen
Paracetamolគឺជាថំ្្�៏ល្អនិងមានតថម្សមរម្យស្មាប់្គរុនន ្្ត និងការ�ចឺាប់ក្មិតសស្ល។

សខំាន ់ !

មិន្តរូវន្បើថំ្្នលើសក្មិតស�លបានសែនំាននាឹះនទ។ការន្បើនលើសក្មិតវាន្វែើឲ្យពុ្លនែ្ើមនិងអាចឲ្យស្្ប់

បាន។ចូរទុកោក់ថំ្្ននឹះឲ្យផុតពី្ថ�របស់កុមារជាពិ្នសសនបើវាជា្បនភទទឹកសីុរ ៉ូសផ្អម។

ថំ្្ផ្្ត ស្យន្ចើនសតផទាកុជាតិparacetamol,�ូនចឹ្ះចូរកំុផ្តល់ថំ្្ផ្្ត យស្យឲ្យកុមារនបើអក្កំពុ្ងសតផ្តល់ថំ្្

paracetamol,នបើមិន�ូនច្ាឹះនទវាអាចនឹងនលើសក្មិត។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
� �ផ្តល់ចំនលួន១០នៅ១៥mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាង។មិន្តរូវផ្តល់ន្ចើនជាង៥�ងក្ងុ

២៤នម៉ាងនទ។នបើអក្មិនអាចែ្ងឹទមងៃន់កុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុន្កាម១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៦២mg(⅛ថន្រាប់៥០០mg),នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាង។ 

អាយុ១នៅ២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥mg(¼ថន្រាប់៥០០mg),នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាង។ 

អាយុ៣នៅ៧ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg(½ថន្រាប់៥០០mg),នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាង។ 

អាយុ៨នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣៧៥mg(¾ថន្រាប់៥០០mg),នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាង។
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Ibuprofen
ថំ្្ibuprofenបនថែយការ�ចឺាប់ស្ច់�ំុ�ចឺាប់សន្ាក់និង�កឺបាល,្ព្មោំងបញុ្ឹះកន ្៉ត ផងស�រ។

ផល រំខាន 

ថំ្្ibuprofenអាចបណា្ត លឲ្យ�ឺ្ កព្ឹះបុ៉សន្តនបើនលបជាមលួយទឹកនោឹះនរាឬអាហារអាចស្មាលបញ្ហ ននឹះ

បាន។

សខំាន ់ !

មិន្តរូវន្បើថំ្្ibuprofenនទនបើអក្អាល់ស�សីុនឹងថំ្្aspirin។មនុស្សមលួយចំនលួនស�លអាល់ស�សីុនឹងថំ្្មលួយ

មុខក៏អាល់ស�សីុនឹងថំ្្�ថទនទៀតផងស�រ។មិន្តរូវផ្តល់ថំ្្ibuprofen�ល់ោរកអាយុន្កាម៦សខន�ើយ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
� �ផ្តល់ចំនលួន៥នៅ១០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម។នបើមិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ។

 
អាយុ៦សខនៅ១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុ១នៅ២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៧៥mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុ២នៅ៣ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១០០mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុ៤នៅ៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១៥០mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុ៦នៅ៨ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២០០mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុ៩នៅ១០ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុ១១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣០០mg,នរៀងរាល់៦នៅ៨នម៉ាង។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២០០to៤០០mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាង។

មិន្តរូវផ្តល់នលើស៤០mgក្ងុ១kgក្ងុមលួយថែងៃននាឹះនទ។មិន្តរូវផ្តល់ន្ចើនជាង៤�ូសក្ងុមលួយថែងៃ,និងមិន្តរូវ

ផ្តល់ន្ចើនជាង១០ថែងៃជាប់រ្ាន�ើយ។

ថ្នា  ំអង់ ទី ប៊ី ពយ ទិ ក ម្បយទុ្ធ នងឹ ការបងកា ពរា្
អង់ទីបី៊នយទិកគឺជាថំ្្ស�ល្បយុទ្ធនឹងការបងកានរាគនោយបាក់នតរ។ីវារាមេ ន្បសិទ្ធភាព្ចំនោឹះការបងកានរាគនោយ

វរីសុ�ូចជាអុតស្វែ យស្អចូ្គរុនផ្្ត ស្យឬផ្្ត ស្យ្ មមេតាននាឹះនទ។មិនសមន្គប់អង់ទីបី៊នយទិកោំងអស់

សុទ្ធសត្បយុទ្ធនឹងការបងកានរាគនោយបាក់នតរីននាឹះនទ។ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកស�លមានជាតិថំ្្ផ្សំ�ូចរ្ា្តរូវបាន

រាប់ថ្មកពី្្តកូលជាមលួយរ្ា។មានមូលន�តុ២យ៉ងស�លនយើង្តរូវ�ឹងពី្្តកូលថនថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក៖

១.ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកស�លមកពី្្តកូលសតមលួយជាញឹកញាប់អាចព្យាបាលបញ្ហ �ូចរ្ាបាន។មានន័យថ្អក្

អាចន្បើថំ្្នផ្សងៗរ្ាស�លសថែតិកុ្ង្តកូលជាមលួយរ្ាបាន។

២.្បសិននបើអ្កអាល់ស�សីុនឹងអង់ទីបី៊នយទិកកុ្ង្តកូលណាមលួយននាឹះអក្នឹងអាល់ស�សីុជាមលួយសមាជិក

�ថទនទៀតថន្តកូលថំ្្ននាឹះស�រ។មានន័យថ្អក្្តរូវន្បើថំ្្ពី្្តកូលនផ្សងមលួយនទៀតជំនលួសវញិ។

្តរូវសតផ្តល់ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិកឲ្យ្គប់“វគ្គ”របស់វា។ការ�ប់ន្បើថំ្្មុនចំនលួនថែងៃសរបុថនការព្យាបាលអាចន្វែើឲ្យ

ការបងកានរាគកាន់សតមានសភាព្ខំ្ាងក្ា។
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ថ្នា  ំpenicillins
ថំ្្នៅក្ងុ្តកូលpenicillinគឺជាអង់ទីបី៊នយទិក�៏មានស្រ្បនយជន៍។Penicillins្បយុទ្ធនឹងការបងកានរាគ

ជាក់លាក់មលួយចំនលួនរលួមោំង្បនភទស�លបងកាជាខទាឹុះ។

ថំ្្penicillin្តរូវបានវាស់ជាមីលី្កាម(mg)ឬជាunits(U)។ស្មាប់ថំ្្G,២៥០mg=៤០០.០០០U។

ស្មាប់មនុស្សភាគន្ចើន,penicillinគឺជាថំ្្ស�លមានសុវតថែភិាព្បំផុតមលួយ។ការន្បើន្ចើនជាង�ូសស�លបាន

សែនំាគឺជាការខ្ជឹះខា្ជ យ្បាក់បុ៉សន្តមិនង្យនឹងបងកាន្រាឹះថ្្ក់�ល់អក្ន្បើនទ។

ភាពស៊្ ំនឹង ថ្នា  ំpenicillin
ការបងកានរាគមលួយចំនលួនបានក្ាយជា“សំ៊្”នឹងថំ្្penicillinនៅន�ើយ។មានន័យថ្កាលពី្មុនថំ្្

penicillinអាចព្យាបាលនរណាស�លមានការបងកានរាគោំងននឹះឲ្យជាសឹះនស្ើយបានបុ៉សន្តបច្បុ្ន្វាសលងមាន

្បសិទ្ធភាព្នទៀតន�ើយ។នបើការបងកានរាគមិនន្្ើយតបនៅនឹងថំ្្penicillin្មមេតានទននាឹះនគអាចស្កល្ងថំ្្

អង់ទីបី៊នយទិក�ថទនទៀតឬថំ្្penicillinក្ងុទ្មង់នផ្សងអាចមាន្បសិទ្ធភាព្។ឧោ�រែ៍ជំងឺរលាកសលួត

ជលួនកាលសំ៊្នឹងថំ្្penicillin។

ន្បើថំ្្amoxicillinជំនលួសវញិ(ទំព័្រ43-42)។

សខំាន់ !

សម្រាបថ់្នា  ំpenicillin ម្្បម់្បពភទ (រមួទាងំថ្នា  ំampicillin នងិ amoxicillin)
មនុស្សមលួយចំនលួនអាល់ស�សីុនឹងថំ្្penicillin។្បតិកមមេអាល់ស�សីុក្មិតសស្ល

បណា្ត លឲ្យមានស្្ម្ក�ម។ជាញឹកញាប់វានកើតន�ើងបុ៉នាមេ ននម៉ាងឬថែងៃន្កាយនព្លន្បើថំ្្penicillin

ន�ើយអាចមានរយៈនព្លន្ចើនថែងៃ។�ប់ន្បើថំ្្penicillinជាបនាទា ន់។ថំ្្Antihistaminesជលួយបនថែយភាព្រមាស់

(នមើលទំព័្រ49)។ការ�ឺ្ កព្ឹះនិងរាកនោយស្រថំ្្penicillinគឺមិនសមនជាសញ្្ញ ថន្បតិកមមេអាល់ស�សីុនទ,

ន�ើយនោឹះជាវាន្វែើឲ្យពិ្បាកក៏នោយក៏មិនគលួរបញ្ឈប់ថំ្្ននឹះស�រ។

ក្ងុករែីក្មថំ្្penicillinអាចបណា្ត លឲ្យមានអាល់ស�សីុ្ ងៃន់្ងៃរនៅថ្សហុកអាល់ស�សីុ។ក្ងុ

រយៈនព្លពី្របីនាទីឬនម៉ាងបនាទា ប់ពី្ន្បើថំ្្penicillin,មុខរបស់រាត់ន�ើង្ក�ម,ន�ើមបំព្ង់កនិងបបូរមាត់,

ពិ្បាក�ក�នងហើម,ចង់សនប់្,រលួចចូលក្ងុស្ថែ នភាព្សហុក។បញ្ហ ននឹះន្រាឹះថ្្ក់ខំ្ាងណាស់។្តរូវសតចាក់ថំ្្

Epinephrine(adrenalin)ជាបនាទា ន់។្តរូវន្តៀមថំ្្epinephrineជានិច្នៅនព្លអក្ផ្តល់ថំ្្penicillin។នមើល

ជំពូ្កសនញង្្គ ឹះបឋម៖ថំ្្នព្ទ្យ(កំពុ្ងផលិត)។

មិនគលួរផ្តល់ថំ្្penicillin្គប់្បនភទ(ampicillin,amoxicillin,ឬនផ្សងនទៀត)�ល់នរណាម្ាក់ស�លធ្ាប់មាន

្បតិកមមេអាល់ស�សីុនឹងថំ្្penicillinនទៀតន�ើយ,ោំងថំ្្នលបឬថំ្្ចាក់។ពី្ន្ោឹះថ្្បតិកមមេនលើកន្កាយ

អាចមានក្មិតកាន់សត្ ងៃន់្ងៃរនិងអាចបណា្ត លឲ្យស្្ប់។អក្ស�លអាល់ស�សីុនឹងថំ្្penicillinអាចន្បើថំ្្

erythromycinឬអង់ទីបី៊នយទិក�ថទនទៀតជំនលួស។

ថ្នា  ំចាក់
ជា្មមេតាថំ្្Penicillinមាន្បសិទ្ធភាព្ល្អនៅនព្លផ្តល់តាមមាត់។ថំ្្penicillinចាក់អាចមានន្រាឹះថ្្ក់។វា

កាន់សតង្យបងកា្បតិកមមេអាល់ស�សីុ្ ងៃន់្ងៃរនិងបញ្ហ �ថទនទៀត,ន�ើយគលួរន្បើវានោយ្បរុង្បយ័ត។្ចូរន្បើថំ្្

penicillinចាក់សតចំនោឹះការបងកានរាគ�៏ន្រាឹះថ្្ក់ឬ្ ងៃន់្ងៃរបុ៉នណាណ ឹះ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Ampicillin_and_Amoxicillin
http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antihistamines:_Medicines_for_Allergy:_Caring_for_Children
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
42 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

Ampicillin និង Amoxicillin
Ampicillinនិងamoxicillinគឺជាព្ព្លួកថំ្្penicillinsស�លមាន្បសិទ្ធភាព្ទូលាយ,មានន័យថ្វាអាចសម្ាប់

បាក់នតរីជាន្ចើន្បនភទ។ជានរឿយៗថំ្្ពី្រននឹះអាចផ្្ស់ប្តរូរ្ាបាន។នៅនព្លណាអក្ន�ើញមានការសែនំា

ឲ្យន្បើថំ្្ampicillinនៅក្ងុនសៀវនៅននឹះ,ជាញឹកញាប់អក្អាចន្បើamoxicillinជំនលួសបាន,ក្ងុក្មិត�ូស

្តឹម្តរូវ។

Ampicillinនិងamoxicillinមានសុវតថែភិាព្ជាខំ្ាងន�ើយវាមាន្បនយជន៍ពិ្នសសស្មាប់ោរកនិងកុមារ

តូច។វាោំងពី្រមាន្បនយជន៍ក្ងុការព្យាបាលការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក។ថំ្្ampicillinមាន្បនយជន៍ក្ងុការ

ព្យាបាលជំងឺរលាកនសស្មខលួរនិងការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរ�ថទនទៀតនលើោរក,ន�ើយថំ្្amoxicillin្តរូវបានន្បើ

ស្មាប់ជំងឺរលាកសលួត។

ផល រំខាន 
ថំ្្ោំងពី្រននឹះន្ចើនសតបណា្ត លឲ្យមានចនង្្អ រនិងរាកជាពិ្នសសថំ្្ampicillin។នចៀសវាងផ្តល់ថំ្្ោំងពី្រននឹះឲ្យ

កុមារស�លមានជំងឺរាកសស្ប់្បសិននបើអ្កអាចផ្តល់ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក�ថទនទៀតជំនលួសបាន។

ផលរខំានញឹកញាប់�ថទនទៀតគឺស្្ម្ក�ម។បុ៉សន្តកនទាលួលរមាស់ស�លនកើតរលួចបាត់នៅវញិក្ងុរយៈនព្លពី្រ

បីនម៉ាងអាចជាសញ្្ញ ថនអាល់ស�សីុនឹងថំ្្penicillin។្តរូវ�ប់ផ្តល់ថំ្្ននឹះជាបនាទា ន់ន�ើយមិន្តរូវផ្តល់

ថំ្្penicillinឲ្យកុមារម្តងនទៀតន�ើយ។្បតិកមមេអាល់ស�សីុនលើកន្កាយអាចមានសភាព្កាន់សត្ ងៃន់្ងៃរនិង

គំរាមកំស�ង�ល់ជីវតិនទៀតផង។ចំនោឹះជំងឺខឹ្ះអក្អាចន្បើថំ្្erythromycinជំនលួសបាន។នមើលទំព័្រ47។

ស្្ម្ក�មរាបនសមេើស�លនមើលនៅ�ូចជាជំងឺកញញ្ជលឹន�ើយជាទូនៅបាត់នៅវញិកុ្ងមលួយសបា្ត �៍បនាទា ប់ពី្

ចាប់នផ្តើមន្បើថំ្្ននឹះរលួចក៏បាត់នៅវញិក្ងុរយៈនព្លបុ៉នាមេ នថែងៃ,គឺមិនសមនជាអាល់ស�សីុនទ។បុ៉សន្តនយើងមិនអាច

�ឹងចបាស់ថ្នតើស្្ម្ក�មនកើតន�ើងនោយស្រអាល់ស�សីុឬក៏មិនសមនននាឹះនទ,�ូនចឹ្ះជាការ្បនសើរគលួរសត

�ប់ផ្តល់ថំ្្ននឹះ។

សខំាន់ !

ភាព្សំ៊្នឹងថំ្្ននឹះនកើតន�ើងកាន់សតញឹកញាប់។អាសស័យនលើតំបន់ស�លអក្រស់ននាឹះថំ្្ននឹះអាចនឹងសលងមាន

្បសិទ្ធភាព្្បឆំ្ងនឹងបាក់នតរីstaphylococcus,បាក់នតរីshigella,ឬការបងកានរាគ�ថទនទៀតន�ើយ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់  
Ampicillinនិងamoxicillinមាន្បសិទ្ធភាព្ល្អនៅនព្លន្បើតាមមាត់។Ampicillinអាច្តរូវបានផ្តល់ជាថំ្្ចាក់

ផងស�របុ៉សន្តគលួរសតចាក់ស្មាប់ជំងឺ្ ងៃន់្ងៃរបុ៉នណាណ ឹះ�ូចជារលាកនសស្មខលួរ,ឬនៅនព្លស�លកុមារក្អលួតឬមិនអាច

នលបបាន។

�ូចថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក�ថទនទៀតស�រចូរផ្តល់ថំ្្ោំងននឹះស្មាប់រយៈនព្លយ៉ងនហាចណាស់ក៏ចំនលួនថែងៃតិចបំផុត

ស�លបង្ហ ញនៅទីននឹះ។នបើកុមារមានសញ្្ញ ថនការបងកានរាគចូរឲ្យរាត់បន្តន្បើថំ្្នូវបរមិាែ�ស�លនរៀងរាល់ថែងៃ

រ�ូតោល់សតសញ្្ញ ោំងអស់ថនការបងកានរាគបានបាត់នៅវញិរយៈនព្លយ៉ងតិច២៤នម៉ាង។នបើរាត់បានន្បើ

ថំ្្រយៈនព្លយូរបំផុតរលួចន�ើយសតនៅសត�ឺចូរ�ប់ផ្តល់ថំ្្អង់ទីបី៊នយទិករលួចសសវែងរកជំនលួយនវជ្ជស្សស្ត។

ស្មាប់អក្មាននមនរាគនអ�ស៍្តរូវផ្តល់ថំ្្ស្មាប់រយៈនព្លយូរបំផុតស�លបង្ហ ញនៅទីននឹះ។

�ូចរ្ាស�របរមិាែថនអង់ទីបី៊នយទិកស�ល្តរូវន្បើគឺអាសស័យនលើអាយុឬទមងៃន់របស់អ្កជំងឺនិងភាព្្ ងៃន់ ង្ៃរ

ថនការបងកានរាគ។ជាទូនៅចូរផ្តល់បរមិាែតិចចំនោឹះកុមារស្គមឬការបងកានរាគមិនសូវ្ ងៃន់្ងៃរ,និងបរមិាែន្ចើន

ចំនោឹះកុមារ្ ងៃន់ឬការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរជាង។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Erythromycin
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43ការសែោំស្មាប់កុមារ៖ថំ្្នព្ទ្យ

AMOXICILLIN(ថំ្្នលប) 

ស្មាប់ការបងកានរាគភាគន្ចើននលើកុមារ

� ��ផ្តល់ចំនលួន៤៥នៅ៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមនរៀងរាល់ថែងៃនោយសចកជា២�ូសក្ងុមលួយថែងៃ។នបើអក្មិនអាច

ែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុន្កាម៣សខ៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុ៣សខនៅ៣ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុ៤ឆំ្្នៅ៧ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣៧៥mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុ៨នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០នៅ៨៧៥mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។

ស្មាប់ជំងឺរលាកសលួត

� ��ផ្តល់ចំនលួន៨០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមនរៀងរាល់ថែងៃនោយសចកជា២�ូសក្ងុមលួយថែងៃរយៈនព្ល៣ថែងៃ។នបើក្ងុ

តំបន់ស�លអក្រស់នៅមានមនុស្សជាន្ចើនមាននមនរាគនអ�ស៍ននាឹះចូរផ្តល់�ូសamoxicillinននឹះរយៈនព្ល

៥ថែងៃ។នបើអក្មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុ២នៅ១២សខ៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៣នៅ៥ថែងៃ។ 

អាយុ១២សខនៅ៣ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៣នៅ៥ថែងៃ។ 

អាយុ៣នៅ៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៧៥0mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៣នៅ៥ថែងៃ។

AMPICILLIN(ថំ្្នលប)

� ��ផ្តល់ចំនលួន៥០នៅ១០០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមនរៀងរាល់ថែងៃនោយសចកជា៤�ូសក្ងុមលួយថែងៃ។នបើអក្

មិនអាចែ្ងឹទមងៃន់នទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុន្កាម១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១០០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុ១នៅ៣ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុ៤ឆំ្្នៅ៧ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុ៨នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣៧៥mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។

ចំនោឹះការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរចូរបនងកាើន�ូសខាងនលើនទវែរ�ង។

AMPICILLIN(ថំ្្ចាក់)

ថំ្្Ampicillinចាក់គឺស្មាប់ជំងឺ្ ងៃន់្ងៃរឬនៅនព្លស�លនរណាម្ាក់ក្អលួតឬមិនអាចនលបបាន។

� �ចាក់ចំនលួន១០០នៅ២០០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមនរៀងរាល់ថែងៃនោយសចកជា៤�ូសក្ងុមលួយថែងៃ។នបើអក្

មិនអាចែ្ងឹទមងៃន់នទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុន្កាម១ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន១០០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុ១នៅ៥ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៣០០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុ៦នៅ១២ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៦២៥mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៨៧៥mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល៧ថែងៃ។
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44 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

ន�ើម្ីព្យាបាលជំងឺរលាកនសស្មខលួរខែៈនព្លនំាកុមារនៅកាន់មនទារីនព្ទ្យចូរចាក់ថំ្្ផ្សំណាមលួយក្ងុចំនណាម

ខាងន្កាមនៅក្ងុស្ច់�ំុឬសរថសសវន៉។ចាក់សរថសសវន៉សត្បសិននបើអក្បាន្ ង្កាត់ការបែ្តុ ឹះបណា្ត ល

្តឹម្តរូវបុ៉នណាណ ឹះ,នបើមិន�ូនច្ាឹះនទចូរចាក់តាមស្ច់�ំុ។នមើលជំពូ្កថំ្្នព្ទ្យការន្វែើនតស្ត៍និងការព្យាបាល

(កំពុ្ងផលិត)អំពី្រនបៀបចាក់ថំ្្។

AMPICILLINនិងCEFTRIAXONE

លាយនមសៅថំ្្ampicillinថន�បចំែុឹះ៥០០mgជាមលួយទឹកនសទារីល២,១mlស្មាប់ចាក់។លបាយននឹះ

បនងកាើតជាកំហាប់៥០០mgក្ងុ២,៥ml។

លាយនមសៅថំ្្ceftriaxoneថន�បចំែុឹះ១gramជាមលួយទឹកនសទារីល៣,៥mlស្មាប់ចាក់។លបាយននឹះ

បនងកាើតជាកំហាប់១gក្ងុ៤ml។

សខំាន ់ !

មិន្តរូវផ្តល់ថំ្្ceftriaxone�ល់ោរកអាយុន្កាម១សខនទ។

� ��AMPICILLINចាក់ចំនលួន៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមថនទមងៃន់ខ្លួន,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។
 និង

CEFTRIAXONEចាក់ចំនលួន១០០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមថនទមងៃន់ខ្លួន,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្លយ៉ងតិច

៥ថែងៃ។

នបើអក្មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖

អាយុ១នៅ១២សខ៖ចាក់ampicillinចំនលួន២mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

ceftriaxoneចំនលួន២mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។ 

អាយុ១នៅ៣ឆំ្្៖ចាក់ampicillinចំនលួន៣mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

ceftriaxoneចំនលួន៤mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។ 

អាយុ៤នៅ៥ឆំ្្៖ចាក់ampicillinចំនលួន៥mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

ceftriaxoneចំនលួន៦mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។

ឬ

AMPICILLINនិងGENTAMICIN

លាយថំ្្ampicillinថន�បចំែុឹះ៥០០mgជាមលួយទឹកនសទារីល២,១mlស្មាប់ចាក់។លបាយននឹះបនងកាើតជា

កំហាប់៥០០mgក្ងុ២,៥ml។

ន្បើ�បថំ្្gentamicinចំែុឹះ២mlស�លមិនោន់លាយ,ចំនលួន៤០mgក្ងុមលួយml។

សខំាន ់ !

Gentamicinគឺជាថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក�៏ខំ្ាងក្ាថន្តកូលaminoglycoside។វាអាច្តរូវបានផ្តល់សតតាមរយៈ

ការចាក់ឬោក់នសរ ៉មូក្ងុសរថសបុ៉នណាណ ឹះ។ថំ្្ននឹះអាចបំផ្្ញ្គនលៀននិងសមតថែភាព្ស្្ត ប់,�ូនចឹ្ះន�ើយគលួរ

្តរូវបានន្បើសតក្ងុស្ថែ នភាព្អាសន្នៅតាមផ្វូនៅកាន់ជំនលួយនវជ្ជស្សស្តបុ៉នណាណ ឹះ។្តរូវសតផ្តល់ថំ្្gentamicin

កុ្ងក្មិត�ូសយ៉ងសុ្កិត។

នបើកុមារនខសាឹះជាតិទឹក(មាត់សងៃលួតខំ្ាងឬមិនននាម)ចូរផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្តរ�ូតោល់សតការនខសាឹះជាតិទឹកបាន

្បនសើរន�ើងមុននឹងផ្តល់ថំ្្gentamicin។នមើលទំព័្រ22ថនជំពូ្កការ�ឺនោឹះជំងឺរាកនិងជំងឺ្ព្រូនអំពី្

រនបៀបន្វែើនិងផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលី្ត 

ស្មាប់ោរកអាយុតិចជាង១សបា្ត �៍

� �AMPICILLIN:ចាក់ចំនលួន៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ,
 

និង
GENTAMICIN:ចាក់ចំនលួន៥mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។

មិន្តរូវផ្តល់នលើស១០ថែងៃន�ើយ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Dehydration#drink
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45ការសែោំស្មាប់កុមារ៖ថំ្្នព្ទ្យ

ស្មាប់ោរកអាយុ១សបា្ត �៍នៅ១សខ

� �AMPICILLIN:ចាក់ចំនលួន៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,មលួយថែងៃ៣�ងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ,
 

និង
GENTAMICIN:ចាក់ចំនលួន៧,៥mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។

មិន្តរូវផ្តល់នលើស១០ថែងៃន�ើយ។

ស្មាប់កុមារនិងស្មាប់ោរកអាយុនលើស១សខ

� �AMPICILLINចាក់ចំនលួន៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ,
 

និង
GENTAMICINចាក់ចំនលួន៧,៥mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។

មិន្តរូវផ្តល់នលើស១០ថែងៃន�ើយ។

ន�ើម្ីសុវតថែិភាព្្បនសើរអក្គលួរផ្តល់ថំ្្gentamicinឲ្យ្តឹម្តរូវតាម�ូសជាក់សស្តងអាសស័យនលើទមងៃន់កុមារបុ៉សន្ត

នបើអក្មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖

អាយុ១នៅ៤សខ៖ចាក់ថំ្្ampicillinចំនលួន១,៥mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

gentamicinចំនលួន១mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។ 

អាយុ៤នៅ១២សខ៖ចាក់ថំ្្ampicillinចំនលួន២mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

gentamicinចំនលួន១,៥mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។ 

អាយុ១នៅ៣ឆំ្្៖ចាក់ថំ្្ampicillinចំនលួន៣mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

gentamicinចំនលួន២mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។ 

អាយុ៤នៅ៥ឆំ្្៖ចាក់ថំ្្ampicillinចំនលួន៥mlមលួយថែងៃ៤�ង,និង 

gentamicinចំនលួន៣mlមលួយថែងៃម្តង,រយៈនព្លយ៉ងតិច៥ថែងៃ។

មិន្តរូវផ្តល់នលើស១០ថែងៃន�ើយ។

Penicillin តាម រាត,់ penicillin V, penicillin VK
ថំ្្penicillinតាមមាត់(ជាជាងតាមការចាក់)អាច្តរូវបានន្បើស្មាប់ការបងកានរាគក្មិតសស្លនិងម្្យម

រលួមោំង៖

•�បំឺព្ង់កនោយមាន្គរុនន ្្ត ខពាស់ភ្ាមៗ(នោយបាក់នតរីStreptococcus)

•ការបងកានរាគក្ងុ្តនចៀក

•រលាករន្ធ្ចមុឹះ

•ជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់

•ជំងឺរលាកសលួត

នបើនោឹះជាអក្បានចាប់នផ្តើមនោយផ្តល់ថំ្្penicillinចាក់ស្មាប់ការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរក៏នោយ,ជាទូនៅអក្អាច

ប្តរូមកន្បើថំ្្penicillinនលបវញិនៅនព្លអក្ជំងឺចាប់នផ្តើមមានភាព្្បនសើរន�ើង។្បសិននបើមិនចាប់នផ្តើម

មានភាព្្បនសើរន�ើងក្ងុរយៈនព្ល២ឬ៣ថែងៃនទចូរពិ្ចារណាប្តរូនៅន្បើអង់ទីបី៊នយទិក�ថទនទៀតនិងសសវែងរក

�ំបូនាមេ ននវជ្ជស្សស្ត។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ន�ើម្ីជលួយឲ្យរាងកាយន្បើ្ បាស់ថំ្្បាន្បនសើរចូរនលបថំ្្penicillinនៅនព្លនោឹះទនទរ,យ៉ងតិច១នម៉ាងមុន

ឬ២នម៉ាងន្កាយនព្លបរនិភាគអាហារ។

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Ampicillin_and_Amoxicillin:_broad-spectrum_antibiotics
http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Antibiotics_Fight_Infection:_Caring_for_Children#Gentamicin
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
46 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

� �ផ្តល់ចំនលួន២៥នៅ៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមនរៀងរាល់ថែងៃ,នោយសចកជា៤�ូស,រយៈនព្ល១០ថែងៃ។នបើអក្

មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុន្កាម១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៦២,៥mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃ។ 

អាយុ១នៅ៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃ។ 

អាយុ៦នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥នៅ២៥០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០នៅ៥០០mg,មលួយថែងៃ៤�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃ។

ចំនោឹះការបងកានរាគកាន់សត្ ងៃន់្ងៃរចូរបនងកាើន�ូសខាងនលើនទវែរ�ង។

�� �ស្មាប់ជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់ 

កុមារ៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃ។ 

មនុស្ស្ ំ៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃ។

ថ្នា  ំpenicillin ចាក,់ penicillin G
គលួរផ្តល់ថំ្្penicillinចាក់ស្មាប់ការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរជាក់លាក់�ូចជា៖

•ជំងឺនតតាែូស

•ជំងឺរលាកសលួត្ ងៃន់្ងៃរ

•របលួសក្ាយយ៉ង្ងៃន់្ងៃរ

•នៅនព្ល្ ្អងឹចាក់ទម្ឹុះសស្ក

•ជំងឺស្វែ យ

ថំ្្penicillinចាក់មានន្ចើនទ្មង់ខុសៗរ្ា។ចំែុចខុសរ្ាជាចម្ងននាឹះគឺរយៈនព្លស�លជាតិថំ្្

សថែតិនៅក្ងុរាងកាយ៖សកមមេភាព្ខ្,ីសកមមេភាព្ម្្យម,ឬសកមមេភាព្យូរ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
PROCAINEPENICILLIN,PROCAINEBENZYLPENICILLIN(សកមមេភាព្ម្្យម) 

ចាក់សតតាមស្ច់�ំុបុ៉នណាណ ឹះ(IM),គឺមិនចាក់តាមសរថសន�ើយ(IV)។

� �ផ្តល់ចំនលួន២៥.០០០នៅ៥០.០០០units(U,ឬIU)ក្ងុមលួយគី�ូ្កាមនរៀងរាល់ថែងៃ។មិន្តរូវផ្តល់នលើស

៤.៨០០.០០០unitsន�ើយ។នបើអក្មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុ២សខនៅ៣ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន១៥០.០០០units,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៥ថែងៃ។ 

អាយុ៤នៅ៧ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៣០០.០០០units,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៥ថែងៃ។ 

អាយុ៨នៅ១២ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៦០០.០០០units,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៥ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៦០០.០០០នៅ៤.៨០០.០០០units,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៥ថែងៃ។

មិន្តរូវន្បើនលើោរកអាយុន្កាម២សខនទលុឹះ្តាសតមិនមានថំ្្penicillinឬampicillinនផ្សងនទៀត។្បសិននបើវា

ជន្មើសសតមលួយគត់របស់អក្ចូរចាក់ចំនលួន៥០.០០០units,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៥ថែងៃ។

ស្មាប់ការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរខំ្ាងនៅអាយុបុ៉នាមេ នក៏នោយចូរបនងកាើន�ូសខាងនលើនទវែរ�ង។មិន្តរូវផ្តល់នលើស

៤.៨០០.០០០unitsក្ងុមលួយថែងៃន�ើយ។

BENZATHINEBENZYLPENICILLIN,BENZATHINEPENICILLIN(សកមមេភាព្យូរ) 

ចាក់សតតាមស្ច់�ំុបុ៉នណាណ ឹះ(IM),គឺមិនចាក់តាមសរថសន�ើយ(IV)។

� �កុមារន្កាម៣០kg,ឬអាយុ១នៅ៧ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៣០០.០០០unitsនៅ៦០០.០០០units,មលួយ

សបា្ត �៍ម្តង។ស្មាប់ការបងកានរាគក្មិតសស្ល១ម្ជលុ្បស�លជា្គប់្រាន់ន�ើយ។ 
មនុស្ស្ ំនិងកុមារនលើស៣០kg,ឬអាយុនលើស៨ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន១,២លានunits។ស្មាប់ការបងកានរាគ

ក្មិតសស្ល១ម្ជលុ្បស�លជា្គប់្រាន់ន�ើយ។
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47ការសែោំស្មាប់កុមារ៖ថំ្្នព្ទ្យ

ស្មាប់�បំឺព្ង់កនោយបាក់នតរីStreptococcus,ចូរផ្តល់តាម�ូសខាងនលើ១ម្ជលុ។ 
ស្មាប់អក្ស�លធ្ាប់នកើតជំងឺ្គរុនរលាកសន្ាក់,ចូរចាក់តាម�ូសខាងនលើនរៀងរាល់៤សបា្ត �៍ម្តង។បន្ត

ការព្យាបាលននឹះរយៈនព្ល៥នៅ១០ឆំ្្ន�ើម្ីបង្កា រជំងឺនបឹះ�ូងនោយស្រ្ប្គីវ។ 

ស្មាប់ជំងឺស្វែ យនលើោរកនទើបនកើតចាក់ចំនលួន៥០.០០០unitsក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,សតមលួយ�ងគត់។

ថ្នា  ំអង់ ទី ប៊ី ពយ ទិ ក ដទទពទៀត

Erythromycin
Erythromycinមាន្បសិទ្ធភាព្្បឆំ្ងនឹងការបងកានរាគយ៉ងន្ចើន�ូចរ្ានឹងpenicillinស�រ,ន�ើយអាច្តរូវបាន

ន្បើចំនោឹះអក្ស�លអាល់ស�សីុនឹងថំ្្penicillins។ស្មាប់ការបងកានរាគជាន្ចើនវាអាច្តរូវបានន្បើជំនលួស

tetracyclineផងស�រ។វាក៏អាច្តរូវបានន្បើស្មាប់ជំងឺខាន់ស្្ក់និងក្អកមាន់ផងស�រ។

ផល រំខាន 
ជាញឹកញាប់ថំ្្erythromycinបណា្ត លឲ្យចនង្្អ រនិងរាក,ជាពិ្នសសចំនោឹះកុមារ។មិន្តរូវន្បើយូរជាង

២សបា្ត �៍នទន្ោឹះវាអាចបណា្ត លឲ្យនកើតជំងឺខាន់នលឿង។

រពបៀប ពម្បើម្បាស ់

ផ្តល់ចំនលួន៣០នៅ៥០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,នោយសចកជា២នៅ៤�ូសក្ងុមលួយថែងៃ។នបើអក្មិនអាចែ្ងឹ

កុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ។

� �នទើបនកើតរ�ូត�ល់១សខ៖ផ្តល់ចំនលួន៦២mg,មលួយថែងៃ៣�ង,រយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុ១សខនៅ២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥mg,មលួយថែងៃ៣�ង,រយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុ២នៅ៨ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg,មលួយថែងៃ៣�ង,រយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។ 

អាយុនលើស៨ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០នៅ៥០០mg,មលួយថែងៃ៤�ង,រយៈនព្ល៧នៅ១០ថែងៃ។

ស្មាប់ការបងកានរាគ្ ងៃន់្ងៃរចូរបនងកាើន�ូសខាងនលើនទវែរ�ង។

Cotrimoxazole, sulfamethoxazole ជាមួយនឹង trimethoprim, 
TMP-SMX
បន្សំរវាងថំ្្អង់ទីបី៊នយទិក២មុខសបបននឹះគឺមិនមានតថម្ខពាស់នទន�ើយវា្បយុទ្ធនឹងការបងកានរាគយ៉ងន្ចើន។

វាជាថំ្្�៏សំខាន់មលួយស្មាប់អក្មាននមនរាគនអ�ស៍ន�ើយអាចបង្កា រការបងកានរាគជាន្ចើនស�លនកើតន�ើង

នោយស្រនមនរាគនអ�ស៍។នមើលជំពូ្កនមនរាគនអ�ស៍និងជំងឺនអ�ស៍(កំពុ្ងផលិត)។

សខំាន់ !

នចៀសវាងផ្តល់ថំ្្cotrimoxazoleឲ្យោរកអាយុន្កាម៦សបា្ត �៍និងសស្តីសថែតិក្ងុ៣សខចុងន្កាយថនថផទានោឹះ។

អាល់ស�សីុនឹងថំ្្ននឹះនកើតន�ើងជាញឹកញាប់។សញ្្ញ ថន្បតិកមមេអាល់ស�សីុមាន្គរុនន ្្ត ពិ្បាក�ក�នងហើមឬ

ន�ើងស្្ម្ក�ម។�ប់ផ្តល់ថំ្្cotrimoxazoleនបើកុមារន�ើងស្្ម្ក�មឬនបើអក្គិតថ្្បស�លជាមាន

អាល់ស�សីុ។
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រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ថំ្្cotrimoxazoleមានផទាកុជាតិថំ្្២មុខស�លមានកមំ្ាងនផ្សងៗរ្ា។�ូនចឹ្ះវាអាចមានជា២០០/៤០

(មានន័យថ្sulfamethoxazole២០០mgនិងtrimethoprim៤០mg)ឬ៤០០/៨០ឬ៨០០/១៦០។ជលួនកាល

នគនរៀបរាប់�ូសថំ្្សំនៅនលើសតបរិមាែថនtrimethoprimបុ៉នណាណ ឹះ(នលខទី២)។

ស្មាប់ការបងកានរាគភាគន្ចើន

� �អាយុ៦សបា្ត �៍នៅ៥សខ៖ផ្តល់sulfamethoxazole១០០mg+trimethoprim២០mg,មលួយថែងៃ២�ង

រយៈនព្ល៥ថែងៃ។ 

អាយុ៦សខនៅ៥ឆំ្្៖ផ្តល់sulfamethoxazole២០០mg+trimethoprim៤០mg,មលួយថែងៃ២�ង

រយៈនព្ល៥ថែងៃ។ 

អាយុ៦នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់sulfamethoxazole៤០០mg+trimethoprim៨០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល

៥ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់sulfamethoxazole៨០០mg+trimethoprim១៦០mg,មលួយថែងៃ២�ង

រយៈនព្ល៥ថែងៃ។

ថ្នា  ំសម្រាប់ ការ ម្បកាច់ 

Diazepam
ថំ្្diazepamអាច្តរូវបានន្បើស្មាប់បន្ធរូស្ច់�ំុនិងបនថែយភាព្�ចឺាប់។វាក៏អាច្តរូវបានន្បើន�ើម្ីបញ្ឈប់

ការ្បកាច់សតមលួយនលើកផងស�រ។ស្មាប់អក្ស�លមានការ្បកាច់ជាបន្តបនាទា ប់(ជំងឺ្កាលួត្ជរូក),ចូរន្បើថំ្្នផ្សងគឺ

ថំ្្ស�លអាចនលបបាននរៀងរាល់ថែងៃ។

ផល រំខាន 
ងងុយន�ក។

សខំាន់ !

•ការនលបថំ្្diazepamន្ចើននព្កអាចន្វែើឲ្យ�ក�នងហើមយឺតឬ�ប់�ក�នងហើម។មិន្តរូវផ្តល់នលើស�ូសស�ល

បានសែនំានិងមិន្តរូវផ្តល់ន្ចើនជាង២�ូសន�ើយ។

•Diazepamជាថំ្្ស�លន្វែើឲ្យធ្ាប់(នញៀន)។នចៀសវាងន្បើ្ បាស់យូរអសងវែងឬន្បើ្ បាស់ញឹកញាប់។ 

មិន្តរូវផ្តល់ឲ្យក្ងុអំ�ុងនព្លមានថផទានោឹះឬបំនៅនោឹះកូនន�ើយលុឹះ្តាសតសស្តីមានការ្បកាច់បុ៉នណាណ ឹះ

(ឧោ�រែ៍នោយស្រជំងឺ្កឡានភ្ើង)។

•មិន្តរូវចាក់ថំ្្diazepamនទលុឹះ្តាសតអក្មានបទពិ្នស្្ន៍ឬបាន្ ង្កាត់ការបែ្តុ ឹះបណា្ត លបុ៉នណាណ ឹះ។

ការចាក់ថំ្្ននឹះនោយសុវតថែភិាព្គឺជានរឿងលំបាកណាស់។ផទាយុពី្ននឹះក្ងុនព្ល្បកាច់អក្អាចបាញ់បញូ្ល

តាមរន្ធគូែបាន។
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រពបៀប ពម្បើម្បាស់
ន�ើម្ីបន្ធរូស្ច់�ំុនិងបនថែយភាព្�ចឺាប់ 
ផ្តល់ថំ្្្រាប់diazepamតាមមាត់រយៈនព្ល៤៥នាទីមុននឹងចាប់នផ្តើមទ្មង់ការ�ចឺាប់�ូចជាការរញុកន្លូន

ឬការត្ ្អងឹ។

� �ផ្តល់ចំនលួន០,២នៅ០,៣mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម.នបើអក្មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖
 

អាយុន្កាម៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១mg 

អាយុនលើ៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២mg

ស្មាប់ការ្បកាច់ 

ន្បើថំ្្ទឹកស្មាប់ចាក់,ឬកិនថំ្្្រាប់១្រាប់លាយជាមលួយទឹក។�កម្ជលុនចញពី្សឺរំ៉ាង,បនាទា ប់មកបូមទឹកថំ្្,

រលួចបាញ់បញូ្លតាមរន្ធគូែ។ឬមលួយន្បើចា�៊លួយdiazepamស�លន្វែើន�ើងស្មាប់ន្បើតាមរន្ធគូែ។ោក់អក្ជំងឺ

ឲ្យន�កនផ្អៀងរលួចន្បើសឺរំ៉ាងស�លរាមេ នម្ជលុបាញ់បញូ្លថំ្្ឲ្យន្រៅនៅក្ងុរន្ធគូែរបស់រាត់។បនាទា ប់មក្ចបាច់

កំនប៉ឹះគូែផ្អបឹរ្ារយៈនព្ល១០នាទីន�ើម្ីកំុឲ្យន�ៀរថំ្្នចញន្្។

� �អាយុន្កាម៧ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន០,២mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,ចំនលួនមលួយ�ង។
 

អាយុ៧នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣នៅ៥mg,ចំនលួនមលួយ�ង។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥នៅ១០mg,ចំនលួនមលួយ�ង។

នបើការ្បកាច់មិន្តរូវបាន្គប់្គងន្កាយនព្លផ្តល់ថំ្្១៥នាទីរលួចចូរផ្តល់�ូសននាឹះន�ើងវញិ។មិន្តរូវផ្តល់�ូស

ន�ើងវញិនលើសពី្ម្តងន�ើយ។

Antihistamines ៖ ថ្នា  ំសម្រាប់ អាល់ ថឡ សុី
រមាស់កណា្ត សនិងស្្ម្ក�មស�លបងកាន�ើងនោយអាល់ស�សីុជាទូនៅអាចព្យាបាលនោយព្ព្លួក

ថំ្្antihistamines។ថំ្្antihistamineណាក៏មាន្បសិទ្ធភាព្ស�រ។�ូនចឹ្ះ្បសិននបើអក្មិនមាន

Chlorpheniramine(�ូចមាននរៀបរាប់ខាងន្កាម)នទសូមន្បើថំ្្diphenhydramineឬថំ្្antihistamine

�ថទនទៀតក្ងុក្មិត�ូស្តឹម្តរូវ(វានឹងខុសរ្ាចំនោឹះថំ្្នីមលួយ)។ថំ្្antihistamineោំងអស់ន្វែើឱ្យមនុស្ស

ងងុយនគងបុ៉សន្តថំ្្ខឹ្ះន្វែើឲ្យងងុយជាងថំ្្ខឹ្ះនទៀត។

ថំ្្ោំងននឹះមិនមាន្បនយជន៍ចំនោឹះជំងឺផ្្ត ស្យ្ មមេតានទ។

ចំនោឹះ្បតិកមមេអាល់ស�សីុ្ ងៃន់្ងៃរស�លពិ្បាក�ក�នងហើមចំាបាច់្តរូវន្បើថំ្្epinephrine(adrenaline)្ព្មោំង

ថំ្្antihistaminesផងស�រ។សូមនមើលទំព័្រ77ថនជំពូ្កការសនញង្្គ ឹះបឋម៖ថំ្្នព្ទ្យ។

Chlorpheniramine, chlorphenamine
Chlorpheniramineគឺជាថំ្្antihistamineមលួយស�លកាត់បនថែយការរមាស់កណា្ត ស់ស្្ម្ក�មនិង

បញ្ហ នផ្សង នៗទៀតស�លបណា្ត លមកពី្អាល់ស�សីុ។វាអាច្តរូវបានន្បើបនាទា ប់ពី្សតវែល្អតិខំា,ការអាល់ស�សីុនឹង

អាហារក្មិតសស្លឬនឹងថំ្្,ឬ“ការរលាក្ចមុឹះនោយស្រអាល់ស�សីុ”(កណា្ត ស់និងរមាស់សភក្ពី្លំអង

នៅក្ងុខ្យល់)។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Allergy_or_Itching:_Antihistamines:_First_Aid#Epinephrine_.28adrenaline.29
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ផល រំខាន 
ងងុយនគង(បុ៉សន្តវាហាក់�ូចជាមិនសូវនកើតន�ើង�ូចថំ្្antihistamine�ថទនទៀតនទ)។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
� �អាយុ១នៅ២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១mg,មលួយថែងៃ២�ងរ�ូត�ល់រាត់មានអារមមេែ៍្បនសើរ។ 

អាយុ៣នៅ៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាងរ�ូត�ល់រាត់មានអារមមេែ៍្បនសើរ។ 

អាយុ៦នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាងរ�ូត�ល់រាត់មានអារមមេែ៍្បនសើរ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៤mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាងរ�ូត�ល់រាត់មានអារមមេែ៍្បនសើរ។

ចំនោឹះ្បតិកមមេអាស�សីុ្ ងៃន់្ងៃរ�ំបូង្តរូវចាក់ថំ្្epinephrine។នមើលទំព័្រ77ថនជំពូ្កការសនញង្្គ ឹះ

បឋម៖ថំ្្នព្ទ្យ)។ការចាក់ថំ្្chlorpheniramineតាមន្កាយនឹងជលួយបង្កា រមិនឲ្យមាន្បតិកមមេន�ើងវញិ

នៅនព្លស�លថំ្្epinephrineអស់ឥទ្ធពិ្ល។(្បសិននបើអក្រាមេ នថំ្្chlorpheniramineចាក់នទសូមឲ្យថំ្្

តាមមាត់កុ្ងក្មិត�ូសស�លបាននរៀបរាប់ខាងនលើ។)

� �អាយុ១នៅ៥ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន២,៥នៅ៥mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាងរ�ូតបាត់សញ្្ញ ថន្បតិកមមេអាល់

ស�សីុ។ 

អាយុ៦នៅ១២ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន៥នៅ១០mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦នម៉ាងរ�ូតបាត់សញ្្ញ ថន្បតិកមមេ

អាល់ស�សីុ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ចាក់ចំនលួន១០នៅ២០mg(មិននលើស៤០mgក្ងុ២៤នម៉ាង),នរៀងរាល់៤នៅ

៦នម៉ាងរ�ូតបាត់សញ្្ញ ថន្បតិកមមេអាល់ស�សីុ។

ថ្នា ពំពទ្យ សម្រាប់ ជងំឺ ម្ពរូន 
ថំ្្នព្ទ្យសតឯងគឺមិន្គប់្រាន់ក្ងុការកម្ាត់ការបងកានរាគនោយ្ព្រូនបានយូរអសងវែងនទ។អនាម័យផ្ទា ល់ខ្លួននិង

អនាម័យស្ធារែៈក៏ជាការចំាបាច់ផងស�រ។ការបងកានរាគនោយ្ព្រូនអាចរាលោលយ៉ងង្យក្ងុចំនណាម

សមាជិក្គរួស្រ�ូនចឹ្ះនៅនព្លមនុស្សម្ាក់មានជំងឺ្ព្រូនជាការល្អគលួរព្យាបាល្ករុម្គរួស្រោំងមូលសតម្តង។

Mebendazole
Mebendazoleមាន្បសិទ្ធភាព្្បឆំ្ងនឹង្ព្រូនទំព្ក់្ព្រូនរោំត់នសឹះ្ព្រូនមូលនិងនអៀន។វាអាចមាន

្បសិទ្ធភាព្ខឹ្ះ្បឆំ្ងនឹង្ព្រូន្ព្រូនtrichinosisបុ៉សន្តមិនសមនជាថំ្្ល្អបំផុតននាឹះនទ។ែវែនីបើផលរខំានមិនសូវ

ជាមានញឹកញាប់ក៏នោយក៏អាចមានការ�ចឺាប់ក្ងុនោឹះនវៀនខឹ្ះឬរាកនបើអក្ជំងឺមាន្ព្រូនយ៉ងន្ចើន។

សខំាន់ !

នជៀសវាងន្បើ្ បាស់ថំ្្mebendazoleក្ងុអំ�ុងនព្ល៣សខ�ំបូងថនថផទានោឹះគឺក្ងុនព្លស�លវាអាចបងកា

ន្រាឹះថ្្ក់�ល់ោរកស�លកំពុ្ងលូតលាស់។កំុផ្តល់ឲ្យកុមារអាយុតិចជាង១ឆំ្្។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ស្មាប់នអៀន

� �អាយុ១ឆំ្្�ល់នព្ញវយ័៖ផ្តល់ចំនលួន១០០mg,មលួយ�ងតាមមាត់។ផ្តល់ន�ើងវញិនៅ២សបា្ត �៍ន្កាយនបើ

ចំាបាច់។ 

ស្មាប់្ព្រូនមូល(ascaris),្ព្រូនរោំត់នសឹះ(trichuris)និង្ព្រូនទំព្ក់ 

អាយុ១ឆំ្្�ល់នព្ញវយ័៖ផ្តល់ចំនលួន១០០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៣ថែងៃ(សរបុ៦្រាប់)។ឬ 

ផ្តល់្រាប់៥០០mgមលួយ្រាប់,សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។

http://en.dev.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Medicines_for_Allergy_or_Itching:_Antihistamines:_First_Aid#Epinephrine_.28adrenaline.29
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51ការសែោំស្មាប់កុមារ៖ថំ្្នព្ទ្យ

ន�ើម្ីបង្កា រ្ព្រូនមូលក្ងុតំបន់ស�លសម្ូរ្ព្រូនននឹះ

�� �អាយុ១ឆំ្្�ល់នព្ញវយ័៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg,នរៀងរាល់៤នៅ៦សខ។

ស្មាប់្ព្រូនរោំត់នសឹះ(្ព្រូនtrichinosis)

� �អាយុ១ឆំ្្�ល់នព្ញវយ័៖ផ្តល់ចំនលួន២០០នៅ៤០០mg,មលួយថែងៃ៣�ង។បនាទា ប់មកផ្តល់ចំនលួន៤០០នៅ

៥០០mg,មលួយថែងៃ៣�ងរយៈនព្ល១០ថែងៃនទៀត។្បសិននបើមានការ�ចឺាប់ឬបញ្ហ គំន�ើញសូមផ្តល់

ថំ្្នស្តរ ៉អីុូតផងស�រ�ូចជាprednisoloneចំនលួន៤០នៅ៦០mgមលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៥ថែងៃ។

Albendazole
ថំ្្albendazoleសសន�ៀងរ្ានឹងថំ្្mebendazoleស�របុ៉សន្តជាទូនៅវាមានតថម្ខពាស់ជាង។វាមាន្បសិទ្ធភាព្

្បឆំ្ងនឹង្ព្រូនទំព្ក់,្ព្រូនរោំត់នសឹះ,strongyloides,្ព្រូនមូល,នអៀន,និង្ព្រូនtrichinosis។ផលរខំានគឺជា

ការក្ម។

សខំាន់ !

នជៀសវាងផ្តល់ថំ្្albendazoleកុ្ងអំ�ុង៣សខ�ំបូងថនថផទានោឹះក្ងុនព្លស�លវាអាចបងកាន្រាឹះថ្្ក់�ល់ោរក

ស�លកំពុ្ងលូតលាស់។កំុផ្តល់ឲ្យកុមារអាយុតិចជាង១ឆំ្្។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ស្មាប់្ព្រូនមូល(ascaris),្ព្រូនរោំត់នសឹះ(trichuris),និង្ព្រូនទំព្ក់

� �អាយុ១នៅ២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២០០mg,មលួយ�ង។ 

អាយុនលើស២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៤០០mg,មលួយ�ង។ផ្តល់ន�ើងវញិនៅ២សបា្ត �៍ន្កាយនបើចំាបាច់។

ស្មាប់្ព្រូនtrichinosis

� �ផ្តល់ចំនលួន៤០០mg,មលួយថែងៃ២�ងរយៈនព្ល៨នៅ១៤ថែងៃ។្បសិននបើមានការ�ចឺាប់ឬបញ្ហ គំន�ើញ

សូមផ្តល់ថំ្្នស្តរ ៉ូអីុតផងស�រ�ូចជាprednisoloneចំនលួន៤០នៅ៦០mgម្តងក្ងុមលួយថែងៃរយៈនព្ល១០នៅ

១៥ថែងៃ។

Pyrantel pamoate, pyrantel embonate
ថំ្្Pyrantelមាន្បសិទ្ធភាព្ស្មាប់នអៀន,្ព្រូនទំព្ក់,និង្ព្រូនមូល(Ascaris),បុ៉សន្តវា្បស�លជាមានតថម្

ខពាស់។ជលួនកាលវាបណា្ត លឱ្យក្អលួតវលិមុខឬ�កឺបាល។កំុផ្តល់ឲ្យនរណាស�លកំពុ្ងន្បើថំ្្piperazine(ថំ្្

្បឆំ្ង្ព្រូនមលួយនទៀត)ផងស�រ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ស្មាប់្ព្រូនទំព្ក់និង្ព្រូនមូល៖ផ្តល់សតមលួយ�ូសបុ៉នណាណ ឹះ។ 

ស្មាប់នអៀន៖ផ្តល់មលួយ�ូស,រង់ចំា២សបា្ត �៍,បនាទា ប់មកផ្តល់មលួយ�ូសនទៀត។

� �ផ្តល់ចំនលួន១០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម។នបើអក្មិនអាចែ្ងឹកុមារនទចូរកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖
 

អាយុន្កាម២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៦២mg(¼ថន្រាប់២៥០mg)។ 

អាយុ២នៅ៥ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១២៥mg(½ថន្រាប់២៥០mg)។ 

អាយុ៦នៅ៩ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២៥០mg(្រាប់២៥០mg១្រាប់)។ 

អាយុ១០នៅ១៤ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg(្រាប់២៥០mg២្រាប់)។ 

អាយុនលើស១៤ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៧៥០mg(្រាប់២៥០mg៣្រាប់)។
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សម្រាប់ ពតន ញ៉
នតនញ៉ាមានន្ចើន្បនភទ។ថំ្្praziquantelឬniclosamideសុទ្ធសតមាន្បសិទ្ធភាព្ចំនោឹះនតនញ៉ា្គប់

្បនភទ។នបើការបងកានរាគនោយនតនញ៉ានកើតន�ើងនៅក្ងុខលួរកបាលឬបណា្ត លឲ្យ្បកាច់ននាឹះរាត់្តរូវការថំ្្

albendazoleនិងថំ្្្បឆំ្ងការ្បកាច់ជំនលួសវញិ,ន�ើយគលួរសសវែងរកជំនលួយ។

Praziquantel

ផល រំខាន 
ថំ្្Praziquantelអាចបណា្ត លឱ្យអស់កមំ្ាងវលិមុខ�កឺបាលបាត់បង់ចំែង់អាហារនិងចនង្្អ របុ៉សន្តផល

រខំានោំងននឹះគឺក្មណាស់ចំនោឹះក្មិត�ូសោបស�លន្បើស្មាប់ព្យាបាលនតនញ៉ា។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ស្មាប់នតនញ៉ានសទាើរ្គប់្បនភទរលួមោំងនតនញ៉ាស្ច់្ជរូកនិងស្ច់នរា

� � ន្បើចំនលួន៥នៅ១០mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាម,សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។ឬកំែត់�ូសនៅតាមអាយុ៖
 

អាយុ៤ឆំ្្នៅ៧ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១៥០mg(¼្រាប់),សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។ 

អាយុ៨នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣០០mg,សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។ 

អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៦០០mg,សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។

ស្មាប់នតនញ៉ាdwarf(H.nana)

� � ន្បើចំនលួន២៥mgក្ងុមលួយគី�ូ្កាមក្ងុមលួយ�ូស។បនាទា ប់មកន្បើន�ើងវញិនៅ១០ថែងៃន្កាយ។ឬកំែត់�ូ

សនៅតាមអាយុ៖ 

អាយុ៤ឆំ្្នៅ៧ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៣០០នៅ៦០០mg(½នៅ១្រាប់)ក្ងុមលួយ�ូស។ 
អាយុ៨នៅ១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៦០០នៅ១២០០mgក្ងុមលួយ�ូស។ 
អាយុនលើស១២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១៥០០mgក្ងុមលួយ�ូស។

Niclosamide
ថំ្្niclosamideមាន្បសិទ្ធភាព្្បឆំ្ងនឹងនតនញ៉ានៅក្ងុនោឹះនវៀនបុ៉សន្តមិនសមន្បឆំ្ងនឹងគីសនៅន្្

នោឹះនវៀននទ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
នលបថំ្្niclosamideបនាទា ប់ពី្អាហារនព្ល្ពឹ្កតិចតលួច។្តរូវទំោរ្រាប់ថំ្្ឲ្យម៉ត់ល្អនទើបនលប។�ូសថំ្្

អាចមានភាព្ខុសរ្ាអាសស័យនលើ្បនភទថននតនញ៉ា�ូចឹ្ះអាជាញា ្រសុខាភិបាលក្ងុសសរុករបស់អក្អាចមាន

អនុស្សន៍ល្អ។នបើរាមេ ននទចូរន្បើ�ូសខាងន្កាម។

ទំោរឲ្យម៉ត់ល្អរលួចនលបនូវ�ូស�ូចខាងន្កាម។្បសិននបើកុមារតូចមិនោន់អាចទំោបានចូរកិន្រាប់ថំ្្រលួច

លាយជាមលួយទឹកនោឹះឬអាហារបន្តចិ។

� �អាយុន្កាម២ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន៥០០mg,សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។ 

អាយុ២នៅ៦ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១gram(១០០០mg),សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។ 

អាយុនលើស៦ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២grams,សតមលួយ�ងបុ៉នណាណ ឹះ។
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ែតីាមនី នងិ ថរែ បថន្ថម 

ែតីាមនី អា, retinol
ន�ើម្ីបង្កា រជំងឺខាវែ ក់មាន់និងភាព្សងៃលួត្កនព្ញទឹកសភក្។

នៅតំបន់ស�លសម្ូរបញ្ហ ខាវែ ក់មាន់និងភាព្សងៃលួតថន្កនព្ញទឹកសភក្,្បជាជន្តរូវការបសនថែមនូវសផន្�ើនិងបសន្

ព្ែ៌នលឿងនិងអាហារស្កឹព្ែ៌ថបតងក៏�ូចជាអាហារសតវែ�ូចជាសុ៊តនិងនែ្ើមជាន�ើម។នោយស្រសតវាមិន

សតងសតអាចនៅរលួច-យ៉ងនហាចណាស់ក្ងុរយៈនព្លខ្ី-វាអាចជាគំនិតល្អមលួយក្ងុការផ្តល់ឱ្យកុមារនិងមា្ត យនូវ

វតីាមីនអាបសនថែមនរៀងរាល់៦សខម្ដង។

សខំាន់ !

ជា្មមេតាអក្មិនអាចទទលួលបានវតីាមីនអាន្ចើននលើសក្មិតពី្អាហារននាឹះនទ។បុ៉សន្តវតីាមីនអាន្ចើននព្កក្ងុ

ទ្មង់ជាថំ្្្រាប់ជ័រថំ្្្រាប់ឬន្បងគឺជាន្រាឹះថ្្ក់។មិន្តរូវន្បើនលើសចំនលួនស�លបានសែនំាននាឹះនទ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ស្មាប់កុមារតូចអក្អាចកិន្រាប់ថំ្្រលួចលាយវាជាមលួយទឹកនោឹះមា្ត យបន្តចិ។ឬកាត់្រាប់ថំ្្ជ័ររលួច្ចបាច់

បនញ្ញទឹកថំ្្នៅកុ្ងមាត់កុមារ។

ន�ើម្ីបង្កា រឬព្យាបាលកងវែឹះវតីាមីនអា

� �អាយុ៦សខនៅ១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១០០,០០០unitsតាមមាត់មលួយ�ង។ 

អាយុនលើស១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២០០,០០០unitsតាមមាត់មលួយ�ង។ផ្តល់ន�ើងវញិនរៀងរាល់៦សខ។ 

ស្មាប់មា្ត យ៖ផ្តល់ចំនលួន២០០,០០០unitsតាមមាត់ក្ងុអំ�ុង៦សខបនាទា ប់ពី្ស្មាលកូនរលួច។វតីាមីនអា

បង្កា រមា្ត យ្ព្មោំងបញូ្នបន្តនៅោរកតាមរយៈទឹកនោឹះមា្ត យ។

ស្មាប់កុមារមានជំងឺកញញ្ជលឹ 

វតីាមីនអាបង្កា រជំងឺរលាកសលួតនិងកង្វែ ក់សភក្ស�លជាផលវបិាកញឹកញាប់បំផុត២យ៉ងថនជំងឺកញញ្ជលឹ។

� �អាយុ៦សខនៅ១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន១០០,០០០unitsតាមមាត់,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល២ថែងៃ។ 

អាយុនលើស១ឆំ្្៖ផ្តល់ចំនលួន២០០,០០០unitsតាមមាត់,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល២ថែងៃ។ 

(នបើកុមារបានទទលួលវតីាមីនអា១�ូសរលួចន�ើយក្ងុអំ�ុង៦សខចុងន្កាយចូរផ្តល់ការព្យាបាលននឹះសតមលួយថែងៃ

បុ៉នណាណ ឹះ)។

នបើនរណាម្ាក់ខវែឹះអាហារបូតថែម្ភ្ ងៃន់្ងៃរឬចាប់នផ្តើមបាត់បង់គំន�ើញរលួចនៅន�ើយចូរផ្តល់�ូសវតីាមីនអាន�ើងវញិ

នៅ២សបា្ត �៍ន្កាយ។

ថ្នា  ំជាតិ ស័ងកាសី
ថំ្្ជាតិស័ងកាសីជលួយឲ្យកុមារស�លមានជំងឺរាកបាន្ រូសស្លកាន់សតឆ្ប់រ�័ស។គលួរផ្តល់ថំ្្ននឹះជាមលួយនឹង

ទឹកអូរ៉ាលី្ត។(នមើលទំព័្រ8)

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ចំនោឹះោរកអក្អាចកិនថំ្្រលួចលាយជាមលួយទឹកនោឹះមា្ត យឬទឹកតិចតលួច។អក្្បស�លជាអាចទទលួលបានថំ្្

្រាប់ស�លរលាយកុ្ងទឹកយ៉ងង្យនិងឆ្ប់រ�័ស។

� �ោរកនទើបនកើតនៅអាយុ៦សខ៖ផ្តល់ចំនលួន១០mg,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៤ថែងៃ។ 

អាយុនលើស៦សខ៖ផ្តល់ចំនលួន២០mg,មលួយថែងៃម្តងរយៈនព្ល១០នៅ១៤ថែងៃ។
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ថ្នា  ំជាតិ ថដក, ferrous sulfate, ferrous gluconate
ថំ្្ជាតិស�កមាន្បនយជន៍ក្ងុការព្យាបាលឬការបង្កា រពី្ករែីភាគន្ចើនថនភាព្នសក្សំ្្ង។ការព្យាបាល

ជាមលួយថំ្្ជាតិស�កនលបជា្មមេតា្តរូវចំណាយនព្លយ៉ងតិច៣សខ។ថំ្្ជាតិស�កមាន្បសិទ្ធភាព្្បនសើរ

នៅនព្លនលបជាមលួយវតីាមីននស(នោយការញំ៉ាសផន្�ើនិងបសន្ឬន្បើថំ្្្រាប់វតីាមីននស)។

ផល រំខាន  
ថំ្្ជាតិស�កជលួនកាលន្វែើទុក្ខ�ល់្កព្ឹះន�ើយល្អបំផុតគលួរនលបជាមលួយអាហារ។មយ៉ាងនទៀតវាអាចបណា្ត លឱ្យ

ទល់លាមកជាពិ្នសសចំនោឹះមនុស្សវយ័ចំណាស់ន�ើយវាអាចន្វែើឱ្យលាមកមានព្ែ៌ន ម្េ ។សូមអានពី្�ំបូនាមេ ន

ស្មាប់ការទល់លាមក។នមើល�ំបូនាមេ នស្មាប់ការទល់លាមកនៅទំព័្រ37ក្ងុជំពូ្កការ�ឺនោឹះជំងឺរាក

និងជំងឺ្ព្រូន។ការនលបថំ្្ជាតិស�ករាវន្វែើឲ្យន្មេញស្បព្ែ៌ជាន ម្េ ។ចូរផឹកវាតាមទុនយឬ�ុសន្មេញរបស់អក្

បនាទា ប់ពី្នលបវារលួច។

សខំាន់ !

្តរូវ្បាក�ថ្ក្មិត�ូសគឺ្តឹម្តរូវ។ជាតិស�កន្ចើននព្កន្វែើឲ្យពុ្ល។កំុឱ្យថំ្្ជាតិស�ក�ល់មនុស្សស�លខវែឹះ

អាហារបូតថែម្ភ្ ងៃន់្ងៃរ។រង់ចំារ�ូត�ល់ព្លួកនគបានស្្ត រសុខភាព្ន�ើងវញិមុននឹងផ្តល់ថំ្្ជាតិស�កឱ្យព្លួកនគ។

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ 
ទ្មង់នផ្សងរ្ាថនថំ្្ជាតិស�កមានកំហាប់ថនស្រធាតុសរ៉ននឹះនផ្សងរ្ាស�រ។ឧោ�រែ៍ថំ្្្រាប់ferroussulfate

៣០០mgមានជាតិស�ក្បស�ល៦០mg។បុ៉សន្តថំ្្្រាប់ferrousgluconate៣២៥mgមានជាតិស�ក៣៦

mg។�ូនចឹ្ះសូមអាននសចក្តសីែនំារបស់ថំ្្្រាប់សីុរ ៉ូឬថំ្្ជាតិស�កបសនថែមនផ្សងៗន�ើម្ីសសវែងយល់ពី្បរិ

មាែថនជាតិស�ក។

ន�ើម្ីបង្កា រភាព្នសក្សំ្្ងនលើសស្តីមានថផទានោឹះនិងសស្តីបំនៅនោឹះកូន

� �ផ្តល់ថំ្្ferroussulfate៣០០mg(ជាតិស�ក៦០mg)នរៀងរាល់ថែងៃ។សស្តីស�លចង់មានថផទានោឹះគលួរនលបវាជា

នរៀងរាល់ថែងៃ។ថំ្្រលួមបញូ្លរ្ារវាងជាតិស�កនិងអាសីុត�វែលីូកគឺរតឹសត្បនសើរន្ោឹះអាសីុត�វែូលិកជលួយបង្កា រ

ពិ្ការភាព្ពី្កំនែើ ត។

ន�ើម្ីព្យាបាលកុមារស�លមានភាព្នសក្សំ្្ង

� �ផ្តល់ថំ្្ferroussulfateមលួយថែងៃម្តងឬសបងនចកជា២�ូសនបើវាន្វែើទុក្ខ្កព្ឹះ។

ក្មិត�ូសនៅតាមអាយុស្មាប់ថំ្្FERROUSSULFATE

្ករុមអាយុ បុ៉នាមេ នក្ងុមលួយ�ូស ្រាប់៣០០mgបុ៉នាមេ ន្រាប់ ជាតិស�កសរបុបុ៉នាមេ ន

អាយុន្កាម

២ឆំ្្

ferroussulfate

១២៥mg

ន្បើសីុរូជាតិស�កឬកិន្បស�ល¼ថនថំ្្

្រាប់ferroussulfate៣០០mgលាយ

ជាមលួយទឹកនោឹះមា្ត យ

ផ្តល់លមេមឲ្យបានជាតិ

ស�ក២៥mg

អាយុ២នៅ

១២ឆំ្្

ferroussulfate

៣០០mg

ferroussulfate៣០០mgមលួយ្រាប់ ផ្តល់លមេមឲ្យបានជាតិ

ស�ក៦០mg

អាយុនលើស

១២ឆំ្្

ferroussulfate

៦០០mg

ferroussulfate៣០០mg 

២្រាប់

ផ្តល់លមេមឲ្យបានជាតិ

ស�ក១២០mg

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Other_Problems_with_the_Bowels#Constipation
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55ឧបសមពា័ន្ធក៖តារាងថនការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ

ឧបសម្ន័ ្ធ ក ៖ តារាង ទន ការអភែិឌ្ឍ របស់ ករុារ

រពបៀប ពម្បើម្បាស់ តារាង ទាងំពនះ  
តារាង ទន ការអភែិឌ្ឍ
កុមារមានការអភិវឌ្ឍនលើចំែុចសំខាន់ៗមលួយចំនលួន�ូចជា៖ផ្វូកាយ,ផ្វូចិត្ត,ទំនាក់ទំនង(កាយវកិារឬ

ការនិយយស្ត)ី,និងសង្គម(រាប់អានជាមលួយអក្�ថទ)។ជំនាញខឹ្ះស�លកុមារនរៀនគឺរលួមបញូ្លនូវចំែុច

ោំងអស់ននឹះ។ឧោ�រែ៍នៅនព្លកុមារម្ាក់នលើកថ�ឲ្យអក្ព្រគឺរាត់កំពុ្ងន្បើ្ បាស់៖

•ជំនាញផ្វូកាយ៖រាត់នលើកថ�របស់រាត់

•ជំនាញផ្វូចិត្ត៖រាត់ស្្គ ល់របូអក្

•ជំនាញទំនាក់ទំនង៖រាត់្បាប់អក្ពី្អវែីស�លរាត់ចង់បាន

•ជំនាញសង្គម៖រាត់រកីរាយនៅនព្លអក្ព្ររាត់

តារាងខាងន្កាមបង្ហ ញពី្ជំនាញមលួយចំនលួនស�លកុមារនរៀននិងពី្នព្លនវលាស�លកុមារភាគន្ចើនចាប់នផ្តើម

នរៀនជំនាញននាឹះ។អក្អាចន្បើ្ បាស់តារាងននឹះន�ើម្ីសសវែងយល់ពី្ព័្ត៌មានទូនៅថនរនបៀបស�លកុមារម្ាក់

អភិវឌ្ឍន�ើយន�ើម្ីជលួយអក្ក្ងុការសន្មចថ្នតើជំនាញណាខឹ្ះស�លកុមារ្តរូវចំាបាច់នរៀន។ស្មាប់

តារាងស�លអាចនបាឹះពុ្មពាចបាស់សូមចុច្តង់ននឹះ។

តារាងបនះបង្ហា ញពីរបបៀបដែលជំនាញផ្ូវកាយបានផ្្ស់ប្ូរខែៈបពលដែលរត់លូតលាស់។

ពដើម្ី ជួយ អនាក កនា រុង ការសពម្មច ថ្ ពតើ ជំន្ញ អ្ែី្លះ ថដល ករុារ ម្តរូែ ចាបំាច់ ពរៀន
សសវែងរកតារាងស្មាប់្ករុមអាយុស�លនកៀកនឹងអាយុរបស់កូនអក្បំផុត។នៅនលើតារាងគូសរងវែង់នលើ

ជំនាញោំងឡាយស�លកូនរបស់អក្មាន។អក្អាចនឹងន�ើញថ្កូនរបស់អក្មិនមានជំនាញខឹ្ៗះ ស�ល

កុមារអាយុ�ំណាលរ្ា�ថទនទៀតមាន។ការយល់�ឹងពី្ចំែុចននឹះអាចជលួយអក្ឲ្យសន្មចថ្នតើ

សកមមេភាព្ណាខឹ្ះស�លអក្គលួរបន្ងៀនកូនរបស់អក្បសនថែម។

៦ដខ ១២ដខ ២ឆ្នា ំ

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_nwtnd_2011/NWTND_Development_Charts.pdf
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សង្គម ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្តទំន្ក់ទំនង

២ឆ្នា ំ

ផ្គុ ំវតថាុបផ្សងៗ

ប្បើ្ បាស់
វតថាុបផ្សងៗដែល
ពាកព់ន័្ធនឹងរនា

បលងដក្រកុមារ
បផ្សងបេៀត

បសនាើសំុអនាកែផេ
បៅបពល្តរូវការ
ជនំលួយ

ប្បើ្ បាស់
ពាក្យង្យៗ

ប្បើ្ បាស់្បបយគ
ដែលមាន២និង
៣ពាក្យ ចាបអ់ារម្មែ៍នឹងសកម្មភាព

នានាយូរជាងមនុ

ប្វើតាមអនាកបមើលដែ

នលងបាល់

បែើរ

អង្គយុ្ចបហាង

តប្មៀបវតថាុ្ំៗ

ប៉ាៗ

ប៉ាៗប៉ាៗ

បរៀននិយយពាក្យឬ
សញ្ញា មលួយម៉ាត់ៗ

ក្ងុតារាងខាងនលើននឹះមា្ត យបានគូសរងវែង់នលើជំនាញោំងឡាយស�លកូនសសីអាយុ២០សខរបស់រាត់អាចន្វែើ

បាន។កូនរបស់រាត់្តរូវការសកមមេភាព្បសនថែមន�ើម្ីជលួយរាត់ឲ្យទទលួលបានជំនាញផ្វូកាយនិងជំនាញ

ទំនាក់ទំនង។
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57ឧបសមពា័ន្ធក៖តារាងថនការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ

សផក្នីមលួយ ថៗនរងវែង់ននឹះបង្ហ ញពី្ចំែុចខុសៗរ្ាថនការអភិវឌ្ឍ។របូភាព្និងអក្សរោំងននឹះគឺជា

ឧោ�រែ៍អំពី្ជំនាញោំងឡាយស�លោរកជាន្ចើនអាចន្វែើបាននៅនព្លមានអាយុ៣សខ។

 

ោរកស�លមិនអាចន្វែើជំនាញ២មុខក្ងុសផក្ណាមលួយថនរងវែង់ននឹះនឹងទទលួលបាន្បនយជន៍ពី្សកមមេភាព្

ោំងឡាយស�លជលួយោរកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្ងុសផក្ននាឹះ។បុ៉សន្តរបូភាព្ោំងននឹះគឺ្រាន់សតជាឧោ�រែ៍ថនជំនាញ

បុ៉នណាណ ឹះ។ឧោ�រែ៍នៅក្ងុសផក្ទំនាក់ទំនងថនរងវែង់៖អក្មិនចំាបាច់ោល់សតនចឹះផ្ុំខ្យុននាឹះន�ើយ!សំែលួ រ

ស�ល្តរូវសលួរខ្លួនអក្គឺថ្នតើោរក្បតិកមមេនៅនឹងសំន�ងភ្ាម សៗ�រឬនទ។

ចូរចំាថ្ោរកនឹងនរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការន្វែើសកមមេភាព្នានាស�លោរក�ថទក្ងុអាយុ�ំណាលរ្ាន្វែើ

ស�រ។

៣ថែ

ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្ត

សង្គម

ទំន្ក់ទំនង
បឆ្ើយតបចបំពាះសំប�ងឬ
មខុដែលស្្គ ល់

្បតកិម្មនឹងសំប�ងឬ
ចលនាភ្ាមៗ

ស្្គ ល់អនាកដែ

យំបៅបពលឃ្្នឬមនិ
្សែុកកនាុងខ្លួន

អាចលលួងបលាមបានបោយ
សំប�ងឬការអដង្អល

ញញឹមបៅបពលបលង
ជាមលួយ

ស្្គ ល់ផែ

ជញជាក់បោះ

បងើយកបាលបៅបពលផ្កា ប់ខ្លួន
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សផក្នីមលួយ ថៗនរងវែង់ននឹះបង្ហ ញពី្តំបន់នផ្សងៗរ្ាថនការអភិវឌ្ឍ។របូភាព្និងអក្សរគឺជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញស�លោរកជាន្ចើនមាននៅនព្លព្លួកនគអាយុបាន៦សខ។

 

ោរកស�លមិនអាចន្វែើជំនាញ២មុខក្ងុសផក្ណាមលួយថនរងវែង់ននឹះនឹងទទលួលបាន្បនយជន៍ពី្សកមមេភាព្

ោំងឡាយស�លជលួយោរកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្ងុសផក្ននាឹះ។បុ៉សន្តរបូភាព្ោំងននឹះគឺ្រាន់សតជាឧោ�រែ៍ថនជំនាញ

បុ៉នណាណ ឹះ។ឧោ�រែ៍នៅក្ងុសផក្ផ្វូកាយថនរងវែង់៖ោរករបស់អក្មិនចំាបាច់ោល់សតនលងកន្តងឹននាឹះនទ។

សំែលួ រស�ល្តរូវសលួរខ្លួនអក្គឺថ្នតើោរកបងវែលិនិងធាក់ថ�នជើងឬនទ។

ចូរចំាថ្ោរកនឹងនរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការន្វែើសកមមេភាព្នានាស�លោរក�ថទកុ្ងអាយុ�ំណាលរ្ា

ន្វែើស�រ។

សង្គម ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្តទំន្ក់ទំនង

៦ថែ

អ៎ា

បបញ្ញសំប�ងៗកាយវកិារង្យៗ

ង្កបៅរកសំប�ងឬចលនា

បរ ើសវតថាុបផ្សងៗរលួច
ោក់ចូលកនាុងមាត់

បលង្បោប់បលង
តាមរបបៀបបផ្សងៗ

ចាបអ់ារម្មែ៍
នងឹវតថាុនានា

បង្ហា ញភាពភយ័ខ្្ច
ចបំពាះមនុស្សដបក្មខុ

ទាមទារ
ចណំាបអ់ារម្មែ៍

ស្្គ ល់មនុស្ស
ជាប្ចើន

្កឡាប់ផ្កា បផ់្្ង រ

អង្គយុបោយមានជំនលួយ

បងវលិនិងធាក់ផែបជើង



4 August 2017

59ឧបសមពា័ន្ធក៖តារាងថនការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ

សផក្នីមលួយ ថៗនរងវែង់ននឹះបង្ហ ញពី្តំបន់នផ្សងៗរ្ាថនការអភិវឌ្ឍ។របូភាព្និងអក្សរគឺជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញស�លោរកជាន្ចើនមាននៅនព្លព្លួកនគអាយុបាន១២សខ។

ោរកស�លមិនអាចន្វែើជំនាញ២មុខក្ងុសផក្ណាមលួយថនរងវែង់ននឹះនឹងទទលួលបាន្បនយជន៍ពី្សកមមេភាព្

ោំងឡាយស�លជលួយោរកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្ងុសផក្ននាឹះ។បុ៉សន្តរបូភាព្ោំងននឹះគឺ្រាន់សតជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញបុ៉នណាណ ឹះ។ឧោ�រែ៍នៅក្ងុសផក្សង្គមថនរងវែង់៖អក្មិនចំាបាច់ោល់សតនលងបិទព្លួនននាឹះនទ

ជាមលួយោរកននាឹះនទ។សំែលួ រស�ល្តរូវសលួរខ្លួនអក្គឺថ្នតើោរករកីរាយនឹងនលងសល្ងកំស្ន្តស�រឬនទ។

ចូរចំាថ្ោរកនឹងនរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការន្វែើសកមមេភាព្នានាស�លោរក�ថទក្ងុអាយុ�ំណាលរ្ាន្វែើ

ស�រ។

សង្គម ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្តទំន្ក់ទំនង ឲ្យវាមកម៉ាក់

១២ថែ

បាៗ
កាៗ

វ៉ាៗ

យល់ពាក្យឬសញ្ញា ង្យៗ
ចាបប់ផ្ើមបៅប ្្ម ះវតថាុបផ្សៗ

ភាជា ប់សំប�ងជាមលួយរនា

ចាបប់ផ្ើមរកីរាយនឹង
ដល្ងកសំ្ន្ែូចជា
បលងបិេពលួនជាបែើម

ប្បើ្ បាស់កាយវកិារ

យំបៅបពល
អនាកបមើល
បែើរបចញ

ែងឹថ្មានវតថាុអវមីលួយ
បទាះបីមនិបានបឃើញ
កប៏ោយ

បរៀនបោះ្ស្យ
បញ្ហា ង្យៗ

ចាបប់ផ្ើមយល់ពីបែតុនិងផល

អង្គយុបោយរ្ម នជំនលួយ វារ

បតាងឈរ



4 August 2017

 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
60 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

សផក្នីមលួយ ថៗនរងវែង់ននឹះបង្ហ ញពី្តំបន់នផ្សងៗរ្ាថនការអភិវឌ្ឍ។របូភាព្និងអក្សរគឺជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញស�លោរកជាន្ចើនមាននៅនព្លព្លួកនគអាយុបាន២ឆំ្្។

ោរកស�លមិនអាចន្វែើជំនាញ២មុខក្ងុសផក្ណាមលួយថនរងវែង់ននឹះនឹងទទលួលបាន្បនយជន៍ពី្សកមមេភាព្

ោំងឡាយស�លជលួយោរកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្ងុសផក្ននាឹះ។បុ៉សន្តរបូភាព្ោំងននឹះគឺ្រាន់សតជាឧោ�រែ៍ថនជំនាញ

បុ៉នណាណ ឹះ។ឧោ�រែ៍នៅក្ងុសផក្ផ្វូចិត្តថនរងវែង់៖ោរករបស់អក្មិនចំាបាច់ោល់សតនចឹះនលងស្គរននាឹះនទ។

សំែលួ រស�ល្តរូវសលួរខ្លួនអក្គឺថ្នតើោរកន្បើ្ បាស់វតថែុ២មុខជាមលួយរ្ាស�រឬនទ។

ចូរចំាថ្ោរកនឹងនរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការន្វែើសកមមេភាព្នានាស�លោរក�ថទក្ងុអាយុ�ំណាលរ្ាន្វែើ

ស�រ។

សង្គម ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្តទំន្ក់ទំនង

២ឆ្នា ំ

ផ្គុ ំវតថាុបផ្សងៗ

ប្បើ្ បាស់
វតថាុបផ្សងៗដែល
ពាកព់ន័្ធនឹងរនា

បលងដក្រកុមារ
បផ្សងបេៀត

បសនាើសំុអនាកែផេ
បៅបពល្តរូវការ
ជនំលួយ

ប្បើ្ បាស់
ពាក្យង្យៗ

ប្បើ្ បាស់្បបយគ
ដែលមាន២និង
៣ពាក្យ ចាបអ់ារម្មែ៍នឹងសកម្មភាព

នានាយូរជាងមនុ

ប្វើតាមអនាកបមើលដែ

បែើរ

អង្គយុ្ចបហាង

តប្មៀបវតថាុ្ំៗ

បរៀននិយយពាក្យឬ
សញ្ញា មលួយម៉ាត់ៗ

នលងបាល់

ប៉ាៗ

ប៉ាៗប៉ាៗ
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61ឧបសមពា័ន្ធក៖តារាងថនការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ

សផក្នីមលួយ ថៗនរងវែង់ននឹះបង្ហ ញពី្តំបន់នផ្សងៗរ្ាថនការអភិវឌ្ឍ។របូភាព្និងអក្សរគឺជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញស�លោរកជាន្ចើនមាននៅនព្លព្លួកនគអាយុបាន៣ឆំ្្។

 

ោរកស�លមិនអាចន្វែើជំនាញ២មុខក្ងុសផក្ណាមលួយថនរងវែង់ននឹះនឹងទទលួលបាន្បនយជន៍ពី្សកមមេភាព្

ោំងឡាយស�លជលួយោរកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្ងុសផក្ននាឹះ។បុ៉សន្តរបូភាព្ោំងននឹះគឺ្រាន់សតជាឧោ�រែ៍

ថនជំនាញបុ៉នណាណ ឹះ។ឧោ�រែ៍នៅក្ងុសផក្សង្គមថនរងវែង់៖កូនរបស់អក្មិនចំាបាច់ោល់សតនបាស�ី

ននាឹះនទ។សំែលួ រស�ល្តរូវសលួរខ្លួនអក្គឺថ្នតើកុមាររកីរាយនឹងជលួយការង្រជាមលួយ្ករុម្គរួស្រស�រឬនទ។

ចូរចំាថ្ោរកនឹងនរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការន្វែើសកមមេភាព្នានាស�លោរក�ថទក្ងុអាយុ�ំណាលរ្ាន្វែើ

ស�រ។

សង្គម ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្តទំន្ក់ទំនង

៣ឆ្នា ំ
បោះបដំបកវតថាុបចញពីរនា រលួច
តប្មៀបចូលរនា វញិ

ោក់វតថាុរាងបផ្សងៗបៅតាម
្បបហាងដែល្តរូវរនា

រកីរាយជលួយ�ការង្របៅកនាុងផទាះ

ចូលចិត្ឲ្យសរបសើរបនាទា បពី់ប្វើ
កចិក្ារង្យៗ

យល់ពីអារម្មែ៍របស់
អនាកែផេ

្បា្ស័យទាកេ់ងយ៉ងចបាស់

យល់ភាស្ង្យៗភាគប្ចើន

ខញាុំចង់នៅជាមលួយប៉ា

ឯណាមាត់កូន?

រត់បលាត
បតាងប�ើង ប្បើ្ បាស់ផែស្មាប់

កចិក្ារស្មុគស្្ម ញ

តប្មៀប
វតថាុបផ្សងៗ

បបាះបាល់
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 ទីណារាមេ ននវជ្ជបែិ្តែមេី៖ជំពូ្កនផ្តើមមុន
62 ជំពូ្ក២៨៖ការសែោំស្មាប់កុមារ

សផក្នីមលួយ ថៗនរងវែង់ននឹះបង្ហ ញពី្តំបន់នផ្សងៗរ្ាថនការអភិវឌ្ឍ។របូភាព្និងអក្សរគឺជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញស�លោរកជាន្ចើនមាននៅនព្លព្លួកនគអាយុបាន៥ឆំ្្។

 

ោរកស�លមិនអាចន្វែើជំនាញ២មុខក្ងុសផក្ណាមលួយថនរងវែង់ននឹះនឹងទទលួលបាន្បនយជន៍ពី្សកមមេភាព្

ោំងឡាយស�លជលួយោរកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្ងុសផក្ននាឹះ។បុ៉សន្តរបូភាព្ោំងននឹះគឺ្រាន់សតជាឧោ�រែ៍ថន

ជំនាញបុ៉នណាណ ឹះ។ឧោ�រែ៍នៅក្ងុសផក្សង្គមថនរងវែង់៖កូនរបស់អក្មិនចំាបាច់ោល់សតកំពុ្ងស្្ត ប់

្គរូព្ន្យល់ននាឹះនទ។សំែលួ រស�ល្តរូវសលួរខ្លួនអក្គឺថ្នតើកូនរបស់អក្យល់ពី្ចបាប់វន័ិយ�ូចកុមារ�ថទនទៀត

ស�រឬនទ។

ចូរចំាថ្ោរកនឹងនរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការន្វែើសកមមេភាព្នានាស�លោរក�ថទក្ងុអាយុ�ំណាលរ្ាន្វែើ

ស�រ។

សង្គម ផ្ល រូែកាយ

ផ្ល រូែចិត្តទំន្ក់ទំនង

៥ឆ្នា ំ

បែើរែយប្កាយ
យ៉ងង្យ

បលាតបជើង
មលួយ

ចមល្ង
របូរ ាងងាយៗs

យល់ពីការរាប់ចំនលួន

បោះ្ស្យដល្ង
្បាជាញា ង្យៗ

បលងជាមលួយកុមារែផេ
យល់ពីចបាប់វនិយ័

បង្ហា ញបចញនូវ
អារម្មែ៍ជាប្ចើន

នយិយឬប្វើ
សញ្ញា ពីអវីដែល
រត់បានប វ្ើរលួច

សលួរប្ចើន

ខញាុំធ្ាក់ចូលទឹក

ណានគនៅននាឹះប៉ា?
រាត់ន្វែើអី�្ងឹ?

ប វ្ើតាមការ
្បាបង់្យៗ


