
 

ជងឺំគ្រុនចាញ់ជងំគឺ្រុនឈាមនងិជងំឺ
ដទៃទៃៀតដដលទ�ើតពីសត្វមសូ
សត្វមូសផ្ទុកនូវជំងឺជាច្រើនច�ើយរម្លងជំងឺ

ចៅកាន់មនទុស្សតាមរយៈការខំារបស់វា។ 

ការប្ប្បរួលបរយិាកាសកំពទុងច្្វើឱ្យ

អាកាសធាតទុកាន់បតមានកច ត្ៅ និងចសើម

បែលជាលក្ខខណ្ឌ ច្្វើឲ្យមូសរស់ចៅយា៉ាង

សសរួល។

មូសមានច្រើន្បចេទខទុសៗ គ្នា -ខ្លលះបង្ក

កំចណើ តចៅកនាទុងទឹកវាលេក់ខ្លលះចទៀតបង្ក

កំចណើ តចៅកនាទុងទឹកចេ្លៀងនិងទឹកបែល

រកសាទទុក។មូសខ្លលះខំាចៅចពលយប់និង

ខ្លលះចទៀតខំាចៅចពលថ្ងៃ។មូសខ្លលះច្្វើឲ្យ

មនទុស្សមានជំងឺបតឯងរីឯមូសខ្លលះចទៀតក៏អារ

ច្្វើឲ្យសត្វឈឺបានបែរ។

សត្វមសូចម្លងជងំឺទៅទពលវាខាំ
ទមទោ្ម�ពីសត្វមូស។ជំងឺជាច្រើនបែលសត្វមូសខំាច�ើយឆ្លងចៅមនទុស្សគឺបណ្តៅ លមកពីចមចោគ។ែូរ

ចមចោគភាគច្រើនបែរចៅចពលបែលអនាកជំងឺបានជាសលះចសបើយច�ើងវញិចោលះគ្ត់នឹងមានភាពស៊ាំ ររួនឹង

មិនទទួលចមចោគែបែលចោលះចទៀតចទ។ប៉ាទុបនតៅចមចោគមួយរំនួនែូរជាចមចោគ្គរុនឈាមជាចែើមមាន 

ជំោន់ខទុសៗ គ្នា បនតៅរិ(ចៅថាserotype)ែូចរនាលះមនទុស្សមានា ក់អារឆ្លងជំងឺ្គរុនឈាមច្រើនែង។ការចកើត 

ជំងឺ្គរុនឈាមជាចលើកទីពីរអារច្្វើឱ្យជំងឺកាន់បត្ ងៃន់្ងៃរ។

បោ្ប់ពីមនទុស្សជាច្រើនចៅកនាទុងស�គមន៍មានចមចោគមួយររួចៅច�ើយចោលះពួកចគក៏មានភាពស៊ាំ បែរ។

មនទុស្សកាន់បតតិរបែលអារមានជំងឺច�ើយជំងឺក៏ហាក់ែូរជារលទុបបាត់ចៅ។ប៉ាទុបនតៅចៅចពលបែលមនទុស្ស

្្ីបែលមិនធា្ល ប់មានជំងឺចោលះមកែល់កនាទុងស�គមន៍ចោលះចមចោគអារប៉ាលះពាល់ែល់ស�គមន៍ច�ើងវញិ។

ច�តទុែូចរនាលះច�ើយចទើបមានឆ្នា ំខ្លលះមានការផ្ទុលះជំងឺច�ើយឆ្នា ំខ្លលះចទៀតមានចកើតជំងឺតិរតួរ។ចនលះក៏ជាមូលច�តទុ

បែលមនទុស្សជាច្រើនឈឺភា្ល មៗ ្បសិនជាមានចមចោគ្ ្ីមកែល់តំបន់មួយបែលគ្្ននរណ្មានា ក់ធា្ល ប់មាន

ចមចោគចោលះចៅច�ើយ។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ប៉ាោ៉ា ស៊តីម�ពីសត្វមូស។ជំងឺ្គរុនចាញ់បង្កច�ើងចោយបា៉ាោ៉ាសទុតីតូរល្តិខា្ល ងំបែលរូលចៅកនាទុងនិងរស់ចៅកនាទុង

ចកាសិកាឈាមរបស់ចយើង។បា៉ាោ៉ាសទុតីរូលកនាទុងឈាមរបស់ចយើងតាមរយៈការខំារបស់មូសបែលបានឆ្លង

បា៉ាោ៉ាសទុតី។ចៅចពលបែលមូសបានរម្លងបា៉ាោ៉ាសទុតី្គរុនចាញ់ចៅកនាទុងោងកាយរបស់មនទុស្សវាបណ្តៅ លឱ្យ

មានជំងឺឈឺជាៗជាច្រើនឆ្នា ំលទុលះ្តាបតអនាកជំងឺចលបថានា ំចពទ្យបែលសមា្ល ប់បា៉ាោ៉ាសទុតី។បោ្ប់ពីបានរស់ចៅ

ជាច្រើនឆ្នា ំចៅតំបន់បែលចកើតមានជំងឺ្គរុនចាញ់ជាញឹកញាប់មនទុស្សមានា ក់នឹងបលងសូវមានជំងឺចនលះច្ពាលះ

ោងកាយរបស់គ្ត់បានអេិវឌ្ឍសមត្ថភាព្បយទុទ្ធនឹងបា៉ាោ៉ាសទុតីចោលះ។សសតៅីមានថផច្ពាលះទារកនិងកទុមារតូរៗ

្តរូវការការការពារច្ពាលះពួកចគអារចកើតជំងឺ្គរុនចាញ់បានយា៉ាងងាយច�ើយវាកាន់បតមានច្គ្លះថានា ក់

ស្មាប់ពួកចគចបើវាបណ្តៅ លឱ្យមាន្គរុនច ត្ៅ ភាពចស្លកស្ល ងំនិងខ្វលះជាតិទឹក។

រទ�ៀ�ដដលជំងឆឺ្លងោលដាល។ជំងឺបែលរម្លងពីសត្វមូស

មិនឆ្លងោលោលចោយផ្្ល់រវាងមនទុស្សបែលរស់ចៅ

ជាមួយគ្នា ឬចោយការប៉ាលះពាល់គ្នា ចោលះចទ។ប៉ាទុបនតៅមូសអារ

ទទួលចមចោគឬបា៉ាោ៉ាសទុតីតាមរយៈការខំាមនទុស្សបែលមាន

បា៉ាោ៉ាសទុតីឬចមចោគចៅកនាទុងឈាមរបស់គ្ត់ររួរម្លងចោគ

ចោយការខំាមនទុស្សមានា ក់ចទៀត,ែូចរនាលះច�ើយចទើបសមាជិក

្គរួសរនិងអនាកជិតខាងច្រើនបតឈឺបនតៅគ្នា ។ការយល់

ែឹងពីរចបៀបបែលសត្វមូសរម្លងជំងឺ(ទំព័រ19)នឹងជួយឲ្យ

សមាជិកកនាទុងស�គមន៍យល់ែឹងពីរចបៀបការពារខ្លនួពីជំងឺបែលរម្លងចោយសត្វមូស។

ចទាលះបីជាចមចោគ�្សទុ ីកា(Zika)ភាគច្រើន្តរូវបានរម្លងចោយមូសខំាក៏ចោយវាក៏អារឆ្លងតាមរយៈការ

រមួចេទផងបែរ។ជាចរឿយៗ �្សីកាគឺជាជំងឺសសលប៉ាទុបនតៅ្បសិនចបើសសតៅីមានថផច្ពាលះឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីកាចោលះ

វាអារប៉ាលះពាល់យា៉ាងខា្ល ងំែល់ទារកកនាទុងថផ្។ការពារសសតៅីពីជំងឺ�្សទុ ីកាតាមរយៈការបងា្ក រមូសខំានិងច្បើ

ចសសមអោម័យ(ទំព័រ13ែល់14)។

សញ្ញា ទនជងឺំៃទូៅដដលចម្លងទដាយសត្វមសូ
កនាទុងរំចណ្មជំងឺបែលឆ្លងោលោលចោយសត្វមូសមាន

ជំងឺ្គរុនចាញ់,្គរុនឈាម,�្សទុ ីកា,chikungunya,ចមចោគ

WestNile,ជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុី។ជំងឺទំាងចនលះមានទ្មង់

សសលនិង្ ងៃន់្ងៃរ។ជំងឺទំាងចនលះជាញឹកញាប់បណ្តៅ លឱ្យមាន

្គរុនច ត្ៅ កន្លួនិងឈចឺាប់។កនាទុងចពលបតមួយមនទុស្សមានា ក់

អារឆ្លងចមចោគច្រើនជាងមួយ។ចោគសញ្ញា អារបញ្ជា ក់ថាជា

ជំងឺណ្មួយប៉ាទុបនតៅជាញឹកញាប់គឺពិបាកកនាទុងការបញកឲ្យោរ់

ពីគ្នា ។ជា្ មត្ាបទុគ្គលិកសទុខាេិបាលែឹងថាចតើជំងឺណ្ខ្លលះ(ពី

មូស)បែលមានវតតៅមានចៅកនាទុងតំបន់របស់អនាក។

សត្វមូសចម្លងជងំឺដចូជា

គ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់។

ប៉ុននតែមូសមិនអាចចម្លង

មមមោ្មេដស៍បានមេ!

២
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ជំងឺ្គរុនចាញ់ជំងឺ្គរុនឈាមនិងជំងឺែថទចទៀតបែលចកើតពីសត្វមូស

ទតើវាជាជងំឺ(ពីមសូ)មួយណា?

?
ចតើមាន្គរុនច ត្ៅ ឬចទ? � ែំបូង្គរុនច ត្ៅ បោ្ប់មកមានញាក់បោ្ប់មក្គរុនច ត្ៅ ច�ើងវញិ។

វាជាអាការញឹកញាប់កនាទុងជំងឺ្គរុនចាញ់។ជំងឺ្គរុនឈាមនិង្គរុន

ចលឿងអារបណ្តៅ លឱ្យមានញាក់បបន្ថមពីចលើ្គរុនច ត្ៅ ។
� ចកើតមាន្គរុនច ត្ៅ យា៉ាងឆ្ប់រ�័ស,ឈកឺបាលនិងឈខឺ្លនួ។ជា

ញឹកញាប់ជំងឺ្គរុនចលឿង្គរុនឈាមនិងchikungunyaចាប់ចផតៅើម

ចោយអាការបបបចនលះ។ជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុីក៏អារចាប់ចផតៅើម

ចោយ្គរុនច ត្ៅ ភា្ល មៗ ផងបែរ។
� ជា្ មត្ា្គរុនច ត្ៅ ចោយសរ្គរុនឈាមនិងchikungunyaគឺ

មានក្មិតខ្ពស់៣៨,៥អងសាចសឬ១០១អងសាហា្វ រិនថ�ឬខ្ពស់

ជាងចនលះ។ជា្ មត្ា្គរុនច ត្ៅ ចោយសរជំងឺ�្ស៊ាកាមានក្មិតទាប,

ច្កាម៣៨,៥អងសាចស(១០១អងសាហា្វ រិនថ�)។

� ្គរុនច ត្ៅ ចកើតច�ើងជាញឹកញាប់កនាទុងជំងឺជាច្រើន។សូមចមើលជំពូក

ការពិនិត្យមនទុស្សបែលឈឺ(កំពទុងសរចសរ)ចែើមបីបស្វងយល់បបន្ថម

អំពី្គរុនច ត្ៅ និងចមើលជំពូកការប្ទំាស្មាប់កទុមារចែើមបីបស្វងយល់

ពីព័ត៌មានអំពីជំងឺរបស់កទុមារបែលបណ្តៅ លឱ្យមាន្គរុនច ត្ៅ ។

?
ចតើមានកនួ្លឬចទ? � សនា មកនួ្លទំនងបំផទុតគឺជំងឺ�្សទុ ីកាច�ើយវាចកើតមានញឹកញាប់បែរ

រំចពាលះជំងឺchikungunya,្គរុនឈាម,និងជំងឺ្គរុនWestNile។

សនា មកន្លួមិនទំនងជាចកើតច�ើងរំចពាលះជំងឺ្គរុនចាញ់្គរុនចលឿង

ឬរលាកខួរកបាលចជអទុីចោលះចទ។
� សនា មកនួ្លក៏អារជាសញ្ញា ថនជំងឺកញ្ជជាលឹឬជំងឺញឹកញាប់ែថទចទៀត

ផងបែរបែលមិនបមនចោយសរមូសចទ។

?
ចតើមានការឈឺចាប់

ចៅកនាទុងឆ្ងឹនិងសោ្ល ក់

ឬចទ?

� ការឈចឺាប់ចៅកនាទុងខ្លនួគឺជាអាការញឹកញាប់រំចពាលះជំងឺ្គរុនឈាម

្គរុនchikungunyaនិង្គរុន�្សទុ ីកា។ការឈចឺាប់គឺមិនសូវទំនងជា

ចកើតមានរំចពាលះជំងឺ្គរុនចាញ់ចទ។ការឈចឺាប់ចៅកនាទុងឆ្ងឹឬសរ់ែទុំ

ទំនងជាជំងឺ្គរុនឈាមរីឯការឈឺឬច�ើមសោ្ល ក់ទំនងជា្គរុន

chikungunya។
� ការឈឺចាប់កនាទុងសោ្ល ក់ក៏អារជាសញ្ញា ថនបញ្ហា ចផ្សងចទៀតបែរបែល

មិនបមនមកពីសត្វមូសចទរមួទំាងចមចោគបែលរម្លងចោយថរសត្វ។

?
ចតើបេនាកច�ើង្ក�ម

និងរមាស់បែរឬចទ?

� បេនាករមាស់គឺជាសញ្ញា ញឹកញាប់ថនជំងឺ្គរុន�្សទុកីាច�ើយជួនកាល

ចកើតច�ើងរំចពាលះជំងឺ្គរុនchikungunyaនិង្គរុនចលឿងផងបែរ។

៣
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

សញ្ញា ទគរោះថ្នា �់ទនជំងឺម�ពីសត្វមសូដដលគតរូវការជំនួយ�ន្ទា ន់
·· ការ្បការ់និងសន្លប់អារបណ្តៅ លមកពីជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរ,ចមចោគWestNile្ងៃន់្ងៃរ,ឬរលាកខួរ

កបាលចជអទុី្ងៃន់្ងៃរ។

·· ការ�ូរឈាមចៅខាងកនាទុងោងកាយឬតាមមាត់អញ្ចា ញច្ញ្្រមទុលះបេនាកឬបសបកអារបណ្តៅ លមក

ពីជំងឺ្គរុនចលឿង្ ងៃន់្ងៃរឬពីជំងឺ្គរុនឈាម្ ងៃន់្ងៃរ។សូមតាមោនចមើលសញ្ញា ថនសហាទុក:បសបកប្បចៅជា

្តជាក់សមា្ព ្ឈាមរទុលះទាបច�ើយជីពររចាប់ចផតៅើមចែើរចលឿន(សូមចមើលជំពូកជំនួយបឋមទំព័រ11)។

ការច�ើមចពាលះក៏អារជាសញ្ញា ថនការ�ូរឈាមចៅខាងកនាទុងផងបែរ។

្បសិនចបើ្គរុនច ត្ៅ ច�ើងជិតែល់៤០°(១០៤°F)សូមជួបបទុគ្គលិកសទុខាេិបាលឱ្យបានឆ្ប់។ចបើវាខ្ពស់

ជាងចនលះចទៀតវាគឺជាស្ថ នភាពអាសននា។

្តរូវ្បាកែថាចៅជួបបទុគ្គលិកសទុខាេិបាល្បសិនចបើអនាកមានចោគសញ្ញា ថនជំងឺ្គរុនចាញ់ច�ើយ

មានថផច្ពាលះ,ចបើអនាកសង្សយ័ថាទារកមានជំងឺបណ្តៅ លពីមូស,ឬមានជំងឺចលើមនទុស្សវយ័រំណ្ស់ឬមនទុស្ស

បែលមានបញ្ហា សទុខភាព្ ងៃន់្ងៃរ។ចបើការឈចឺាប់មានរយៈចពលយូរជាង២សបាតៅ �៍ឬមានភាពចខសាយ

្ងៃន់្ងៃរ,ឈឺចឆៀបៗ ,ឬមិនមានអារមណ៍្ចៅចជើងថែឬមទុខ,សូមជួបជាមួយបទុគ្គលិកសទុខាេិបាល។ទំាងចនលះ

អារជាសញ្ញា ថនជំងឺGuillain-Barreបែលជាស្ថ នភាព្ ងៃន់្ងៃរចកើតច�ើងបោ្ប់ពីមានជំងឺបណ្តៅ លពីសត្វ

មូស។ល្បំផទុតគួរពយាបាលជំងឺចនលះចៅកនាទុងមន្រីចពទ្យ។

ទតើជំងឺ(�ណាតា លពីមសូ)ណាមួយដដលអនា�មានទ�ើយទតើអនា�្ រួទ្្វើអ្វី?
ចោយសរបតជំងឺទំាងចនលះមានចោគសញ្ញា សសចែៀងគ្នា ែូចរនាលះវាជាការលំបាកកនាទុងការសននាោិឋា នថាមនទុស្សមានា ក់

មានជំងឺមួយណ្។ចបើវា្បប�លជាជំងឺ្គរុនចាញ់ការច្្វើចតសតៅជំងឺ្គរុនចាញ់ចោយមិនពនយារចពល

អនទុញ្ញា តឱ្យអនាកជំងឺចាប់ចផតៅើមច្បើថានា ំ្ គរុនចាញ់បានឆ្ប់ច�ើយវាសំខាន់ជាពិចសសរំចពាលះសសតៅីមានថផ្ចពាលះ

ចកង្ខា្ល ងំឬចាស់ឬមានផ្ទុកចមចោគចអែស៍។សសតៅីបែល្បប�លជាមានចមចោគ�្សទុ ីកាអារពនយារចពល

កនាទុងការមានថផច្ពាលះរ�ូតែល់គ្ត់បាន្បចសើរច�ើង។ជំងឺ�្សទុកីាកនាទុងអំ�ទុងចពលមានថផច្ពាលះអារមាន

ច្គ្លះថានា ក់(ចមើលទំព័រ13)។

ចៅចពលបែលជំងឺមានសភាពសសលសូមពយាបាលបំចពញជាតិទឹកស្មាកនិងច្បើថានា ំបា៉ាោ៉ាតាម៉ាទុល

(acetaminophen)ចបើចទាលះជាអនាកមិន្បាកែថាវាជាជំងឺណ្មួយក៏ចោយ(ចមើលទំព័រ10)។ចបើអនាកជំងឺ

កាន់បត្ ងៃន់្ងៃរឬមិន្ រូសសល្តរូវជួបជាមួយបទុគ្គលិកសទុខាេិបាល។

ការជូនែំណឹងែល់បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលកនាទុងតំបន់អំពីអនាកជំងឺនិងប៉ាទុោ្នោក់បែលឈឺអារជួយឲ្យពួកគ្ត់

ែឹងថាចពលណ្្តរូវចាត់វធិានការទូទំាងស�គមន៍ចែើមបីប្ជ្ឈប់សត្វមូស(សូមចមើលបផនាកបែលចាប់ចផតៅើម

ពីទំព័រ18)។

ការ�ង្កា រជំងឺដដល�ណាតា លម�ពីមសូ
ចៅកនាទុងតំបន់បែលមានជំងឺ្គរុនចលឿង(ចមើលទំព័រ12)ឬជំងឺរលាកខួរកបាល

ចជអទុី(ចមើលទំព័រ17),ការផតៅល់វា៉ាក់សងំឲ្យកទុមារនិងមនទុស្សចពញវយ័អារ

បងា្ក រជំងឺទំាងចនលះបាន។ចៅកបន្លងបែលថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិ្តរូវបានច្បើ

ចែើមបីសមា្ល ប់មូសសូម្បរុង្បយ័តនាអំពីរចបៀបច្បើ្ បាស់វាច្ពាលះថានា ំសមា្ល ប់

សត្វល្តិអារបង្កច្គ្លះថានា ក់ែល់មនទុស្សនិងបរសិ្ថ ន(សូមចមើលទំព័រ21ែល់

22)។វា្បប�លជាមានសទុវត្ថភិាពនិង្បសិទ្ធភាពជាងកនាទុងការបងា្ក រមូសខំា

(ទំព័រ19និង20)និងនិងប្ជ្ឈប់មូសពីការបងា្ក ត់ពូជចោយច្បើវ ិ្ ីចផ្សងៗ

ចទៀត(ទំព័រ23)។

ដ�ើម្បីជយួ�បងា្ក រជំងឺចូរលុបបបំាត់កន្លែង
ន�លមសូអាចបងា្ក ត់ពូជដ�ើយបិទគមមប
ពាងឲ្យជិតល្អ។

៤
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ជំងឺ្គរុនចាញ់

ជងំឺគ រ្ុនចាញ់
ជំងឺ្គរុនចាញ់បង្កច�ើងចោយបា៉ា ោសទុីត(ចៅថាPlasmodium)រម្លង

ចៅកាន់មនទុស្សតាមរយៈសត្វមូស(ចៅថាAnopheles)បែល

ភាគច្រើនខំាចៅចពលយប់។រំចពាលះករណីភាគច្រើនថនជំងឺ្គរុនចាញ់

ទូចៅ(ចៅថាជំងឺ្គរុនចាញ់មិនស្ទុគស្ញ),វែតៅថន្គរុនច ត្ៅ និង

្គរុនញាក់គឺលំបាកប៉ាទុបនតៅវាបាត់ចៅវញិកនាទុងរយៈចពលពីរបីថ្ងៃចោយមាន

ការពយាបាល។ប៉ាទុបនតៅចបើមិនពយាបាលចទជំងឺ្គរុនចាញ់អារកា្ល យជា

ច្គ្លះថានា ក់យា៉ាងឆ្ប់រ�័ស។ចនលះចៅថាជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរ។

កនាទុងតំបន់បែលមានជំងឺ្គរុនចាញ់អនាកបែលចកើត្គរុនច ត្ៅ ចោយគ្្នមូលច�តទុគួរចៅពិនិត្យឈាមចៅ

មណ្ឌ លសទុខភាព។្បសិនចបើលទ្ធផលចតសតៅ៍បងាហា ញថាជាជំងឺ្គរុនចាញ់,ឬចបើមិនអាររកការច្្វើចតសតៅ៍បាន

ប៉ាទុបនតៅបទុគ្គលិកសទុខាេិបាលគិតថាវាជាជំងឺ្គរុនចាញ់,សូមចាប់ចផតៅើមការពយាបាលចោយថានា ចំពទ្យភា្ល ម។

បា៉ា ោសទុីតខទុសៗ គ្នា បណ្តៅ លឲ្យចកើត្បចេទ្គរុនចាញ់faliciparum,vivax,និងជំងឺ្គរុនចាញ់្បចេទ

ចផ្សងៗ ។បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលែឹងថា្គរុនចាញ់្បចេទណ្មានវតតៅមានចៅកនាទុងតំបន់បែលអនាករស់ចៅ

ច�ើយថានា ណំ្ខ្លលះបែលមាន្បសិទ្ធភាពល។្ចបើគ្្នថានា ចំពទ្យចទជំងឺ្គរុនចាញ់អារ្ត�ប់មកវញិជាច្រើន

សរពីច្ពាលះបា៉ា ោសទុីតរស់ចៅកនាទុងច្្លើមរបស់អនាកជំងឺ។ថានា ចំពទ្យជួយឲ្យអនាកជំងឺបាន្ រូសសលតាមរយៈការ

សមា្ល ប់បា៉ា ោសទុីត។

ជំងឺ្គរុនចាញ់មានច្គ្លះថានា ក់ជាខា្ល ងំរំចពាលះទារកកទុមារអាយទុច្កាម៥ឆ្នា ំសសតៅីមានថផច្ពាលះនិងអនាកផ្ទុកចមចោគ

ចអែស៍។ចៅចពលបែលថផច្ពាលះឬចមចោគចអែស៍ឬជំងឺចផ្សងចទៀតច្្វើឲ្យោងកាយរបស់មនទុស្សមានា ក់ពិបាក

្បយទុទ្ធនឹងចមចោគចោលះគ្ត់ងាយនឹងទទួលជំងឺ្គរុនចាញ់ឬចៅជាជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរ។

ជងឺំគ្រុនចាញ់មនិស្ រ្ុ ស្្ញ
ចោគសញ្ញា ញឹកញាប់ថនជំងឺ្គរុនចាញ់គឺ្គរុនច ត្ៅ បែលចកើតច�ើងររួបាត់ចៅវញិបោ្ប់មកបតងបតមាន

្គរុនញាក់។ជួនកាលអនាកជំងឺបបកចញើសចៅចពល្គរុនច ត្ៅ ្ យរទុលះ។ចទាលះជាយា៉ាងចនលះកតៅីមានករណីជាច្រើន

ថនជំងឺ្គរុនចាញ់បែលមិនមានលំោំបបបចនលះចទ។ចោគសញ្ញា ែថទចទៀតចកើតមានជាញឹកញាប់ប៉ាទុបនតៅមិន

ប៉ាលះពាល់ែល់មនទុស្ស្គប់គ្នា ចទច�ើយក៏ជាចោគសញ្ញា របស់ជំងឺែថទចទៀតផងបែរ។

ចោគសញ្ញា ថនជំងឺ្គរុនចាញ់មិនស្ទុគស្ញ

·· ្គរុនច ត្ៅ អារមានសភាពសសលប៉ាទុបនតៅជាញឹកញាប់ច�ើងខ្ពស់,៣៩°(១០២°F)ឬខ្ពស់ជាងចនលះ

·· ្គរុនញាក់និងបបកចញើស

·· ឈកឺបាលនិងឈខឺ្លនួ

·· រចង្ារក្តួមិនឃ្្ល នអាហារ

·· ចស្លកស្ល ងំនិងចខសាយ

·· មានខាន់ចលឿងក្មិតសសល(ច�ើងចលឿងចៅបផនាកពណ៌សថនបេនាកឬចលើបសបករបស់មនទុស្សបែលមាន

បសបកពណ៌សសល)

·· អចណតៅើ ករកី(បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលស្បចមើលចោយពិនិត្យចមើលចលើចពាលះ)

មូសជំងឺមគរ្ុ ចាញ់អាចមា្ស្លែ បពណ៌អុចៗ
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ការច្្វើចតសតៅឈាមបញ្ជា ក់ថាចតើមនទុស្សមានា ក់មាន

ជំងឺ្គរុនចាញ់បែរឬចទ។ការច្្វើចតសតៅជំងឺ្គរុនចាញ់

ខ្លលះ្តរូវការច្បើមី្ករូទស្សន៍ប៉ាទុបនតៅបទុគ្គលិក

សទុខាេិបាលជាច្រើនច្បើ្ បាស់ឧបករណ៍ច្្វើចតសតៅ

រ�័សបែលច្បើបតឈាមមួយតំណក់ប៉ាទុចណ្ណ លះ។

ចោយសរបត្គរុនចាញ់មិនបានពយាបាលអារ

បណ្តៅ លឱ្យមាន្គរុនច ត្ៅ និង្គរុនញាក់ជាច្រើន

ែងកនាទុងរយៈចពលពីរបីឆ្នា ំ,ែូចរនាលះសូមសួរគ្ត់ថា

ចតើមានសញ្ញា ែូរគ្នា ចៅប៉ាទុោ្នបខ្ ្ីៗ ចនលះបែរឬចទ។

ការពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់មិនស្ទុគស្ញ

ចាប់ចផតៅើមច្បើថានា ំជំងឺ្គរុនចាញ់ឲ្យបានឆ្ប់បោ្ប់ពីការច្្វើចតសតៅឈាមវជិជាមានឬចបើអនាកមានមូលច�តទុ

្តឹម្តរូវកនាទុងការសង្សយ័ថាជាជំងឺ្គរុនចាញ់ច�ើយមិនអារច្្វើចតសតៅបាន។ចៅតំបន់បែលមានជំងឺ្គរុនចាញ់

P.falciparumវាជាការសំខាន់ខា្ល ងំណ្ស់បែល្តរូវចាប់ចផតៅើមការពយាបាលជាបោ្ន់។ចោយសរមូស

រម្លងជំងឺពីមនទុស្សមានា ក់ចៅមនទុស្សមានា ក់ចទៀតែូចរនាលះការពយាបាលអនាកជំងឺមានា ក់នឹងការពារអនាកែថទចទៀតពីការ

ឆ្លងជំងឺចនលះ។

សូមបស្វងយល់ថាចតើថានា ំអ្វខី្លលះស្មាប់ជំងឺ្គរុនចាញ់បែលអាជាញា ្រសទុខាេិបាលកនាទុង្បចទសរបស់អនាកបាន

បណោំ។ចៅតំបន់ជាច្រើនជំងឺ្គរុនចាញ់បានអេិវឌ្ឍភាពស៊ាំ របស់វាជាមួយនឹងថានា ំចាស់ៗ មួយរំនួន។ចនលះ

មានន័យថាថានា ំបែលធា្ល ប់បតមាន្បសិទ្ធភាពកនាទុងការបងា្ក រឬពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់មិនមាន្បសិទ្ធភាព

ចទៀតចទ។ថានា ំបែលអារពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់ចៅកនាទុងតំបន់មួយ្បប�លជាមិនអារពយាបាល

ជំងឺ្គរុនចាញ់ចៅតំបន់ចផ្សងចទៀតចោលះចទ។

មនទុស្សបែលមានជំងឺ្គរុនចាញ់្តរូវការស្មាកនិងផឹកទឹកស្ត,�ូបទឹកស៊ាទុបនិងចេសជជាៈបញង្គប់ជាតិទឹក

ផងបែរចបើមាន្គរុនច ត្ៅ កតៅួតឬោក។

សំខាន់!្តរូវចលបថានា ំទំាងអស់ឲ្យ្គប់ថ្ងៃបែលបានបណោំចបើចទាលះជាអនាកមានអារមណ៍្្ រូសសល

ក៏ចោយ។ចបើអនាកឈប់ចលបថានា ំចោលះជំងឺ្គរុនចាញ់អារវលិ្តលប់មកវញិច�ើយថានា ចំពទ្យអារនឹងបលង

មាន្បសិទ្ធភាពចទៀតច�ើយ។

សស្បីន�លបា្ដលបថ្នា ំទាងំអស់បា្មបដសើរដ�ើង។

សស្បីន�លមិ្ បា្ដលបថ្នា ំទាងំអស់ដៅនតឈឺដៅដលើនមគដៅដ�ើយ។

ការដ្វើដតស្ដោគវ ិ្ ចិ្ ឆ័យរ�ឆ័ស(RTD)សមមាប់ជំងមឺគរ្ុ ចាញ់
ដោយដមបើឈាមមយួតណំក់។មបសិ្ជាគាត់កពុំងដមបើថ្នា មំគរ្ុ 
ចាញ់រចួដ�ើយដោះដតស្ត៍អាច្ ងឹមិ្ ផល់្លទ្ធផលមតមឹមតរូវដទ។

៦
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ជំងឺ្គរុនចាញ់

ភាពទស្ល�ស្្ល ងំពីជំងឺគ្រុនចាញ់�នា រុងអឡំរុងទពលមានទ្ទាទោោះនងិទលើ�ម៊ារ
ចៅចពលជំងឺ្គរុនចាញ់មិន្តរូវបានពយាបាលចទវាបណ្តៅ លឲ្យមានភាពចស្លកស្ល ងំ(ជាតិបែកទាប

ចៅកនាទុងឈាម)។ភាពអស់កមា្ល ងំចខសាយនិងែចងហាើមខ្លីគឺជាចោគសញ្ញា ។ភាពចស្លកសងំមាន

ច្គ្លះថានា ក់យា៉ាងខា្ល ងំកនាទុងអំ�ទុងចពលមានថផច្ពាលះនិងចពលចកើតចលើកទុមារតូរៗ។ភាពចស្លកស្ល ងំបែល

ចកើតជាមួយនឹងជំងឺ្គរុនចាញ់កនាទុងអំ�ទុងចពលមានថផច្ពាលះអារច្្វើឲ្យទារកឆ្ប់ចកើតមកចពក,របូោងតូរ

ចពក,ច�ើយអារច្្វើឲ្យការធា្ល ក់ឈាមចពលស្មាលកាន់បតមានច្គ្លះថានា ក់។

ជួនកាលជំងឺ្គរុនចាញ់មិនបណ្តៅ លឱ្យមាន្គរុនច ត្ៅ ញាក់ឬសញ្ញា ចផ្សងចទៀតបែលបញ្ជា ក់ថា

មនទុស្សមានា ក់មានជំងឺចោលះចទ។ប៉ាទុបនតៅ្បសិនចបើកទុមារឬសសតៅីមានថផច្ពាលះមានភាពចស្លកស្ល ងំច�ើយមាន

ជំងឺ្គរុនចាញ់ចៅកនាទុងតំបន់ចោលះ្តរូវច្្វើចតសតៅជំងឺ្គរុនចាញ់ផងបែរ។ចៅចពលបែលភាពចស្លកសងំ

ចកើតច�ើងចោយសរការមិនបរចិភាគអាហារជាតិបែក្គប់្គ្ន់ចទចោលះការបរចិភាគអាហារទំាងចនលះ

នឹងជួយពយាបាលភាពចស្លកស្ល ងំបែរ។្បសិនចបើមូលច�តទុរបស់វាគឺជាជំងឺ្គរុនចាញ់ជាការសំខាន់

គឺ្តរូវពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់ចោយច្បើថានា ចំពទ្យឱ្យបានឆ្ប់បំផទុតចែើមបកីទុឲំ្យភាពចស្លកស្ល ងំកាន់បត

្ងៃន់្ងៃរររួបង្កច្គ្លះថានា ក់កាន់បតខា្ល ងំច�ើង។

ចៅតំបន់បែលមានករណីជំងឺ្គរុនចាញ់ច្រើនសសតៅីមានថផច្ពាលះអារចលបថានា ំsulfadoxine+

pyrimethamineចែើមបីបងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់។ជាចរឿយៗ វា្តរូវបានផតៅល់ឱ្យកនាទុងចពលពិនិត្យសទុខភាព

ជា្បចំាកនាទុងអំ�ទុងចពលមានថផច្ពាលះ។មិន្តរូវច្បើថានា ំចនលះកនាទុងអំ�ទុង៣បខែំបូងថនថផច្ពាលះចោលះចទប៉ាទុបនតៅ

បោ្ប់ពីចនលះមកសូមផតៅល់ឲ្យយា៉ាងតិរ៣ែងកនាទុងអំ�ទុងចពលមានថផច្ពាលះ។

សញ្ញា ថនភាពចស្លកស្ល ងំ

·· អញ្ចា ញច្ញ្និង្តបកបេនាកខាងកនាទុងចស្លក

·· ចខសាយ

·· អស់កមា្ល ងំ

·· វលិមទុខ

·· បញ្ហា កនាទុងការែកែចងហាើម

·· រងា្វ ក់ចបលះែូងញាប់

ចតសតៅឈាម្តរូវបានច្បើចែើមបីពិនិត្យរកភាពចស្លកស្ល ងំ។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ជងឺំគ្រុនចាញ់្ ្ងន់្ ្ងរ
ជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរអារវិវែតៅបានចៅចពលបែលជំងឺ្គរុនចាញ់មិនស្ទុគស្ញមិន្តរូវបានពយាបាល

ឬពយាបាលមិនបានឆ្ប់។ជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរកាន់បតងាយចកើតច�ើងចៅចពលបែលវាបង្កច�ើងចោយ

បា៉ាោ៉ាសទុតី“Plasmodiumfalciparum“(P.falciparum)។អនាកបែលមានជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរ្តរូវការ

ការប្ទំាក្មិតខ្ពស់ចៅមន្រីចពទ្យឬគ្លីនីក។ជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរអារបណ្តៅ លឱ្យស្ល ប់កនាទុងរយៈចពល១

ឬ២ថ្ងៃជាពិចសស្បសិនចបើវាោលោលចៅែល់ខួរកបាលបែលចៅថា“ជំងឺ្គរុនចាញ់ប៉ាលះពាល់ែល់

ខួរកបាល“។

សញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ថនជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់ ង្ៃរ

·· ចខសាយចពកបែលមិនអារអង្គទុយឬឈរមិនអារចៅភាញា ក់ែឹងខ្លនួ

·· វចង្វង្បការ់ឬសន្លប់

·· ក្តួជាច្រើនែងមិនអារផឹកទឹកឬចៅចោលះ

·· ែកែចងហាើមចលឿនឬពិបាកែកែចងហាើម

·· សមា្ព ្ឈាមទាបឬសញ្ញា ចផ្សងចទៀតថនសហាទុក(ចមើលទំព័រ11ថនជំពូកជំនួយបឋម)។

·· ទឹកចោមពណ៌ចាស់និងមានទឹកចោមតិរច្ពាលះត្មងចោមចាប់ចផតៅើមខូរ

បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលនឹងច្្វើចតសតៅឈាមនិងទឹកចោមផងបែររកចមើល៖

·· ភាពចស្លកស្ល ងំ(ជាតិបែកកនាទុងឈាមទាប)

·· ចអម៉ាកូ្លូប៊ាីនកនាទុងទឹកចោម

·· ជាតិស្ករកនាទុងឈាមទាប(គ្លទុយកូស)

ការពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរ

មនទុស្សចពញវយ័និងកទុមារបែលមានជំងឺ្គរុនចាញ់្ ងៃន់្ងៃរ្តរូវការបទុគ្គលិកសទុខាេិបាលបែលមានការ�្វកឹ�្វនឺ

ក្មិតខ្ពស់ចែើមបីផតៅល់ថានា ំartesunateកនាទុងសរថសឈាមបវ ៉ានឬចាក់កនាទុងសរ់ែទុំរយៈចពល២៤ចមា៉ាងឬយូរ

ជាងចនលះ។្បសិនចបើមន្រីចពទ្យឬ្គរូចពទ្យបែលអារផតៅល់ការពយាបាលបបបចនលះមិនស្ថតិចៅជិតចទចោលះ

បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលកនាទុងមូលោឋា នអារមានការ�្វកឹ�្វនឺកនាទុងការចាក់ថានា ំartesunateឬquinineចែើមបីជួយ

កនាទុងចពលអនាកច្្វើែំចណើ រចៅមន្រីចពទ្យ។្គ្ប់ថានា ំArtesunateច្បើកនាទុងរន្ធគូ្្តរូវបានច្បើរំចពាលះកទុមារអាយទុ

ច្កាម៦ឆ្នា ំចៅចពលបែលគ្្នថានា ចំាក់artesunate។ការពយាបាលបោ្ន់មិនអារពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់

ឲ្យជាសលះចសបើយចទ,អនាកក៏នឹង្តរូវការចលបថានា ំបបន្ថមរយៈចពល៣ថ្ងៃឬយូរជាងចនលះផងបែរ។
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ជំងឺ្គរុនចាញ់

ការបងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់

គ្្នវា៉ាក់សងំស្មាប់បងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់ចទ។ថានា ំបែលពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់ចពលខ្លលះ្តរូវបានច្បើចែើមបី

បងា្ក រវាជាពិចសសចៅចពលមនទុស្សមានា ក់ច្្វើែំចណើ រពីតំបន់មួយចៅតំបន់មួយចទៀត។ក្មិតែូសស្មាប់

បងា្ក រអារច្បើ្បចំាថ្ងៃសបាតៅ �៍ឬ្បចំាបខ។ចៅ្បចទសមួយរំនួនវាជាការសំខាន់បែល្តរូវច្បើថានា ំ

ចែើមបីបងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់កនាទុងអំ�ទុងចពល៦បខរទុងច្កាយថនថផច្ពាលះល។ចៅ្បចទសបែលជំងឺ្គរុនចាញ់

ចកើតច�ើងបតចៅរែូវវសសាកមវ្ ិ្ ីផតៅល់ថានា បំងា្ក រអារ

នឹងផតៅល់ថានា បំងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់ែល់កទុមាររយៈចពល

ពីរបីបខជាចរៀងោល់ឆ្នា ំ។

ចៅ្បចទសបែលជំងឺ្គរុនចាញ់ចកើតច�ើងបតចៅ

រែូវវសសាកមវ្ ិ្ ីផតៅល់ថានា បំងា្ក រអារនឹងផតៅល់ថានា បំងា្ក រ

ជំងឺ្គរុនចាញ់ែល់កទុមាររយៈចពលពីរបីបខជាចរៀងោល់

ឆ្នា ំ។

ការចែកកនាទុងមទុង្ជលក់ថានា ំគឺជាមច្យាបាយែ៏ល្បំផទុត

មួយចែើមបីបងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់។មទុងទំាងចនលះ្តរូវបាន

្ជលក់នឹងថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិមួយឬច្រើនមទុខបែល

វាមានសទុវត្ថភិាពសមរម្យជាពិចសសចបើច ៀ្បចៅនឹង

ការចកើតជំងឺ្គរុនចាញ់ចោលះ។សូមបស្វងយល់បបន្ថម

អំពីរចបៀបបែលមទុងបងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់និងជំងឺ

ចផ្សងៗចទៀតពីសត្វមូស(ទំព័រ20)។

យទុទ្ធោការបរកមទុង្ជលក់ថានា ំចោយឥតគិតថ្្លនិងច្បើបទុគ្គលិកបែលឆ្លងកាត់ការបណតៅទុ លះបណ្តៅ លចែើមបី

បាញ់ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិចៅកនាទុងផល្ះ(ទំព័រ22)អារប្ជ្ឈប់ជំងឺ្គរុនចាញ់បានចៅចពលបែលមាន្ករុម

្គរួសរ្គប់្គ្ន់រូលរមួជាមួយគ្នា ។អនាកអារបងា្ក រកទុំឲ្យមូស្គរុនចាញ់បងា្ក ត់ពូជបាន(ទំព័រ23)ឬកទុំឲ្យ

ពងរបស់វាញាស់។ការចជៀសវាងកទុំឲ្យមូសខំានឹងជួយបងា្ក រជំងឺបែលមូសរម្លងោលោល(ទំព័រ19និង

20)។

ជំងឺ្គរុនចាញ់ចកើតច�ើងញឹកញាប់បំផទុតចៅកបន្លងបែល្បជាជនគ្្នលទ្ធភាពច្្វើចតសតៅឈាមនិងទិញថានា ំ

ចពទ្យនិងខ្វលះលទ្ធភាពទទួលបានចសវា

សទុខភាព។ែោបណ្មនទុស្សមានា ក់ចៅបត

មានជំងឺ្គរុនចាញ់,ចមចោគចៅបតអារ

ឆ្លងចៅអនាកែថទតាមរយៈមូសចៅបកបរ

ចៗោលះ។ចែើមបីឱ្យយទុទ្ធោការទប់ស្ក ត់

ទទួលបានចជាគជ័យពួកចគ្តរូវបត

ចលើកច�ើងនូវមូលច�តទុឫសគល់ថន

ភាព្កី្កច�ើយច្្វើឱ្យមានការពយាបាល

ស្មាប់្បជាជនចៅ្គប់ទីកបន្លង។

មសូជំងឺមគរ្ុ ចាញ់ខាំដៅដពលយប។់ដ�ើម្បីបងា្ក រជំងឺមគរ្ុ ចាញ់
ចូរដ�កកនាុងមងុន�លបា្មជលក់ថ្នា ។ំមគបមងុដលើអមងឹងទារក
ផងន�រ។

...ម�ើយជង្កុមៅ

ម�ើផ្លូវគតរូវបានដក់

េកឹ។

មលូដ�តុន្ជំងមឺគរ្ុ ចាញ់
រ�ូវវសសាដរៀងោល់ឆ្នា ំ
ជងំឺមតរូវបា្ោំយកមកផ្ះ
ដោយកម្មករន�លបា្ដ្វើ
ចណំាកមសរុកដៅតំប្ដ់្នារ
សមុមទគា្ម ្ថ្នា ដំពទ្យដៅតាម
គលែបី្ បីកពិបាករកមងុថ្មបី

៩
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ជងំឺគ រ្ុនឈាមជងំឺគ្រុនទលឿងជងំឺគ្រុន�្រុកីានងិជងំឺ
Chikungunya
ជំងឺ្គរុនឈាមជំងឺ្គរុនចលឿងជំងឺ្គរុន�្សទុ ីកានិងជំងឺchikungunyaគឺជាជំងឺខទុសៗ គ្នា បែលជំងឺនី

មួយៗ បណ្តៅ លមកពីចមចោគចផ្សងៗ គ្នា ។ពួកវា្តរូវបានរម្លងោលោលចោយមូសពណ៌ច្្បែលមាន

ឆនាូតអទុរៗ ពណ៌សឬពណ៌្បាក់និងមានចជើងឆនាូតៗ។មូសពីរកនាទុងរំចណ្មមូសទំាងចនលះមានមូស្គរុន

ចលឿង(Aedesaegypti)និងមូសខា្ល អាសទុី(Aedesalbopictus)។ពួកវាខំាកនាទុងចពលថ្ងៃជាពិចសស

ចៅចពល្ពឹក្ពលឹមនិងចពល្ពលប់ច�ើយបងា្ក ត់ពូជចៅកបន្លងណ្បែលមនទុស្សរកសាទឹកទទុកនិងកបន្លង

បែលមានទឹកែក់។មូសទំាងចនលះរស់ចៅកនាទុងនិងបកបរផល្ះច�ើយជាទូចៅវាសំងំចៅកបន្លងងងឹតែូរជាចៅ

ច្កាមតទុឬប្គឬចៅតាម្ជរុងងងឹតៗ ។វាអារជាការលំបាកកនាទុងការបញ្ជា ក់ថាអនាកជំងឺមានចមចោគមួយ

ណ្្បសិនចបើកនាទុងតំបន់ចោលះមានទំាងចមចោគ�្សទុ ីកាចមចោគ្គរុនឈាមនិងចមចោគchikungunyaរមួគ្នា 

ទំាងអស់។

បស្វងយល់អំពីចោគសញ្ញា ញឹកញាប់បំផទុតថនជំងឺ្គរុនឈាម

(ទំព័រ11),ជំងឺ្គរុនចលឿង(ទំព័រ12),ជំងឺ្គរុន�្សទុកីា(ទំព័រ

13),andជំងឺchikungunya(ទំព័រ15)។ជំងឺទំាងអស់ចនលះ

សទុទ្ធបតអារច្្វើឱ្យមាន្គរុនច ត្ៅ និងឈខឺ្លនួ។ប៉ាទុបនតៅអនាកខ្លលះមិន

មានចោគសញ្ញា អ្វីទំាងអស់។ចបើពួកចគមិនបានច្្វើចតសតៅឈាម

បងាហា ញថាមានជំងឺចទពួកចគ្បប�លជាមិនែឹងខ្លនួថាមានជំងឺ

បែរ។ច�ើយចបើចទាលះជាអនាកមិនមានចោគសញ្ញា ក៏ចោយចបើមូស

ខំាអនាកវានឹងរម្លងចោគចៅអនាកែថទចៅចពលបែលមូសចោលះចៅ

ខំាអនាកចផ្សង។

ការពយាបល្ ឺគសទដៀងរនា ចទំោោះជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនទលឿងគ រ្ុន�្រុកីានងិchikungunya
ជាញឹកញាប់បំផទុតជំងឺពីចមចោគទំាង៤ចនលះ្តរូវបានពយាបាលចៅផល្ះប៉ាទុបនតៅស្មាប់ទារកមនទុស្សចាស់អនាក

ផ្ទុកចមចោគចអែស៍ឬសញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ណ្មួយរមួទំាង្គរុនច ត្ៅ ចលើសពី៤០°(១០៤°F)សូមចៅជួប

បទុគ្គលិកសទុខាេិបាល។

មិនមានថានា ំបែលអារពយាបាលជំងឺ្គរុនឈាម្គរុនចលឿង្គរុន�្សទុ ីកាឬchikungunyaឲ្យជាសលះចសបើយ

ចោលះចទ។ពួកចគ្តរូវបានពយាបាលចោយការស្មាកចលើប្គផឹកទឹកនិងវត្ថទុោវចផ្សងចទៀតឱ្យបានច្រើននិង

ច្បើថានា ំបា៉ាោ៉ាចសតាម៉ាទុល(acetaminophen)ចែើមបីបន្ថយការឈចឺាប់និង្គរុនច ត្ៅ (ចមើលទំព័រ29)។ថានា ំបា៉ា 

ោ៉ា ចសតាម៉ាទុលមានសទុវត្ថភិាពជាងថានា ំអាស្ពរីនីឬibuprofenច្ពាលះវាអារបង្កច្គ្លះថានា ក់្បសិនចបើជំងឺវិវែតៅ

ចៅជាជំងឺ្គរុនឈាម្ងៃន់្ងៃរ(ចមើលទំព័រ11)។ចបើសសតៅីមានា ក់្បប�លជាមានថផច្ពាលះចោលះថានា ំអាស្ពរីនីនិង

ibuprofenអារបង្កច្គ្លះថានា ក់ែល់ទារកកនាទុងថផ្ប៉ាទុបនតៅបា៉ាោ៉ាចសតាម៉ាទុលមានសទុវត្ថភិាព។

ការ�ង្កា រ្ ដឺចូរនា សគមា�់ជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនទលឿងគ រ្ុន�្រុកីានិងchikungunya
ចែើមបីបងា្ក រជំងឺទំាងចនលះចរៀសវាងកទុំឲ្យមូសខំា(ចមើលទំព័រ19)និងបងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជបាន(ចមើលទំព័រ

23)។មានវា៉ាក់សងំស្មាប់ការពារពីជំងឺ្គរុនចលឿង។

មសូទាងំដ្ះបង្កឱ្យមា្ជំងឺជាដមចើ្ ។ដជើងរបស់
ពកួវាមា្្ នាូតដ ្្ម លាយស។

១០

2 May 2019



ជំងឺ្គរុនឈាម(្គរុនបាក់ឆ្ឹង)

ជងំឺគ រ្ុនឈាម(គ្រុនប�ឆ់្អឹង)
ជាទូចៅជំងឺ្គរុនឈាមចកើតច�ើងកនាទុងរែូវច ត្ៅ និងរែូវវសសា។ជាញឹកញាប់វាចកើតច�ើងចៅតាមទី្ករុងនិង

ទីកបន្លងបែលមនទុស្សរស់ចៅជិតៗគ្នា ។មូសបងា្ក ត់ពូជចៅកបន្លងបែលមនទុស្សរកសាទឹកទទុកនិង្គប់កបន្លង

បែលែក់ទឹកជាញឹកញាប់ចៅកនាទុងពាងនិងទឹកែក់ចលើែីបែល�ូរចរញពីលូ។

ចៅចពលមនទុស្សមានា ក់ចកើតជំងឺ្គរុនឈាមជាចលើកែំបូងគ្ត់អារជាសលះចសបើយច�ើងវញិចោយការស្មាក

និងផឹកទឹកយា៉ាងច្រើន។ចៅចពលគ្ត់ចកើតជំងឺ្គរុនឈាមជាចលើកទីពីរឬចពលណ្មួយបោ្ប់ពីចោលះវា

កាន់បតមានច្គ្លះថានា ក់។

ជាចរឿយៗ ជំងឺចនលះចាប់ចផតៅើមច�ើងចោយមាន្គរុនច ត្ៅ ភា្ល មៗ រមួជាមួយការឈខឺ្លនួ។បោ្ប់ពី៤ចៅ៥ថ្ងៃ

អនាកជំងឺអារចាប់ចផតៅើមមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើងប៉ាទុបនតៅកន្លួចាប់ចផតៅើមចរញចៅចលើ្បអប់ថែនិងកចជើង។

កន្លួោលចៅថែចជើងនិងែងខ្លនួ(ប៉ាទុបនតៅជាទូចៅមិនចកើតចលើមទុខចទ)។ជំងឺ្គរុនឈាមអារមានលំោំ
 

ចផ្សងៗ ចទៀតប៉ាទុបនតៅមនទុស្សភាគច្រើនមាន្គរុនច ត្ៅ ខា្ល ងំនិងមានចោគសញ្ញា ពីរឬច្រើនចទៀត។

ចោគសញ្ញា ជំងឺ្គរុនឈាម

·· មាន្គរុនច ត្ៅ ខា្ល ងំភា្ល មៗ៣៩°

(១០២°F)ឬខ្ពស់ជាងចនលះ

·· ឈខឺ្លនួជាខា្ល ងំចៅកនាទុងសរ់ែទុំ

និងសោ្ល ក់(ចនលះជាមូលច�តទុ

បែលជួនកាលចគចៅ

្គរុនឈាមថា្គរុនបាក់ឆ្ងឹ)

·· ឈកឺបាលឈចឺាប់ចៅពី

ច្កាយបេនាក

·· ចរញកន្លួ

·· ឈឺក

·· រចង្ារឬក្តួ

·· ញាក់

·· អស់កមា្ល ងំជាខា្ល ងំ

ការពយាបល(ចមើលទំព័រ10)អារជួយឲ្យអនាកមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើង។ប៉ាទុបនតៅ្តរូវសចង្កតចមើលសញ្ញា 

ច្គ្លះថានា ក់ថនជំងឺ្គរុនឈាម្ ងៃន់្ងៃរ។្បសិនចបើមិនពយាបាលភា្ល មៗចទវាអារបណ្តៅ លឱ្យស្ល ប់។

សញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ថនជំងឺ្គរុនឈាម្ ងៃន់ ង្ៃរ

·· សនា មអទុរឈាមតូរៗ ចៅចលើបសបកឬចរញពី្រមទុលះ្តចរៀកឬមាត់

·· ច�ើមចពាលះឬមានឈាមកនាទុងក្តួឬលាមក(ចោយការ�ូរឈាមកនាទុង្កពលះ)

·· មិនអារបរចិភាគឬផឹក

·· វចង្វងជីពររញាប់បសបក្តជាក់ឬសញ្ញា ចផ្សងចទៀតថនសហាទុក។ចៅកបន្លងបែលមានការច្្វើចតសតៅឈាម,

ចអមា៉ាតូ្គីតខ្ពស់ឬបា្ល បកតទាបគឺជាសញ្ញា ្បាប់ថាមានអ្វីមិនល្។

ចគអារពយាបាលជំងឺ្គរុនឈាម្ ងៃន់្ងៃរបតតាមរយៈការប្ជចាូលចសរ ៉ាមូតាមសរថសយា៉ាងឆ្ប់រ�័សនិង

ពយាបាលការបាត់បង់ឈាមប៉ាទុចណ្ណ លះ។សូមចៅមន្រីចពទ្យជាបោ្ន់្បសិនចបើមានសញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់។

ការបងា្ក រ

ចរៀសវាងកទុំឲ្យមូសខំា(ទំព័រ19)និងបងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជបាន(ទំព័រ23)។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ជងំឺគ រ្ុនទលឿង
ជំងឺ្គរុនចលឿងចកើតច�ើងញឹកញាប់បំផទុតចៅកនាទុងបណ្តៅ ្បចទសអាញ�្វកិនិងអាចមរកិខាងតបូង។្បជាជន

ចៅកនាទុងតំបន់ថ្ពចេ្លៀង្តរូពិកអារចកើតជំងឺ្គរុនចលឿងថ្ពប៉ាទុបនតៅ្បចេទបែលច�ើញញឹកញាប់បំផទុតចៅថា

ជំងឺ្គរុនចលឿងទី្ករុង។

មនទុស្សភាគច្រើនជាសលះចសបើយទំាងសសរុងពីជំងឺ្គរុនចលឿងររួបចង្កើតភាពស៊ាំ បែលមានន័យថាពួកចគនឹង

មិនចកើតជំងឺ្គរុនចលឿងចទៀតចទ។មនទុស្សមួយរំនួនតូរចកើតជំងឺ្គរុនចលឿង្ ងៃន់្ងៃរប៉ាទុបនតៅតាម្មត្ា្បសិនចបើ

ពយាបាលពួកចគក៏ជាសលះចសបើយផងបែរ។

ចោគសញ្ញា ថនជំងឺ្គរុនចលឿង

·· ្គរុនច ត្ៅ

·· ញាក់

·· ឈសឺរ់ែទុំ(ជាពិចសស

ឈឆឺ្ងឹខនាង)

·· ឈឺកបាល

·· មិនឃ្្ល នអាហារ

·· រចង្ារនិងក្តួ

·· ជីពររយឺត

·· បេនាកឈឺចពលប៉ាលះពន្លឺ

·· ្ក�មបសបកបេនាក

និងអណ្តៅ ត

ស្មាប់មនទុស្សភាគច្រើនជំងឺចនលះនឹងបាត់ចៅវញិបោ្ប់ពី៣ឬ៤ថ្ងៃ។

ការពយាបល(ចមើលទំព័រ10)អារជួយឲ្យអនាកមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើង។ប៉ាទុបនតៅ្តរូវសចង្កតរកចមើលសញ្ញា 

ច្គ្លះថានា ក់។

ចោគសញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ថនជំងឺ្គរុនចលឿង្ ងៃន់ ង្ៃរ

រំចពាលះជំងឺ្គរុនចលឿង្ ងៃន់្ងៃរ,ពីរបីចមា៉ាងឬមួយថ្ងៃែំបូងបោ្ប់ពីមានអារមណ៍្្បចសើរ្គរុនច ត្ៅ ខ្ពស់

្ត�ប់មកវញិជាមួយនឹងចោគសញ្ញា ទំាងចនលះមួយរំនួន៖

·· ខាន់ចលឿង(បផនាកពណ៌សថនបេនាកឬបសបកពណ៌សសលចៅជាពណ៌ចលឿង)

·· ឈឺចពាលះ

·· �ូរឈាមចរញពីមាត់្រមទុលះឬបេនាក

·· ក្តួ

·· ឈាមកនាទុងក្តួឬលាមក(មកពីការ�ូរឈាមចៅកនាទុង្កពលះ)

្បសិនចបើមានសញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ទំាងចនលះណ្មួយចកើតច�ើង្តរូវចៅមន្រីចពទ្យជាបោ្ន់។

ការបងា្ក រ

ការផតៅល់វា៉ាក់សងំអារបងា្ក រជំងឺ្គរុនចលឿង(ចមើលជំពូកវា៉ាក់សងំ,ទំព័រ11។ចមើលពីការចរៀសវាងកទុំឲ្យមូស

ខំា(ទំព័រ19)និងបងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជ(ទំព័រ23)។
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ជំងឺ្គរុន�្សទុ ីកា

ជងំឺគ រ្ុន�្រុកីា
ចមចោគ�្សទុ ីកាអារបណ្តៅ លឱ្យមាន្គរុនច ត្ៅ សសលកន្លួបេនាករលាកនិងការឈខឺ្លនួ,ជា្ មត្ាបតពីរបីថ្ងៃ

ប៉ាទុចណ្ណ លះ។ចទាលះជាយា៉ាងចនលះកតៅីមនទុស្សភាគច្រើនបែលចកើតជំងឺ្គរុន�្សទុ ីកាគ្្នចោគសញ្ញា អ្វីចទ។

សញ្ញា ថនជំងឺ្គរុន�្សទុកីា

·· ្គរុនច ត្ៅ ទាបរយៈចពល១ឬ២ថ្ងៃ,ជា្មត្ាមិនចលើសពី៣៨°(១០១°F)

·· កនួ្ល

·· បេនាករលាកឬ្ក�ម

·· ឈឺសោ្ល ក់

·· រមាស់បសបក

·· ឈសឺរ់ែទុំនិងឈកឺបាល

ជា្ មត្ាជំងឺ្គរុន�្សទុ ីកាមានសភាពសសលនិងមានរយៈចពលបតពីរបីថ្ងៃឬរ�ូតែល់១សបាតៅ �៍។

ជាទូចៅអនាកបែលមានចមចោគ�្សទុ ីកាមិនមានអាការឈឺែល់ថានា ក់ចៅមន្រីចពទ្យចោលះចទ។

ការពយាបល(ចមើលទំព័រ10)អារជួយឲ្យអនាកមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើង.

ការបងា្ក រ

ចែើមបីបងា្ក រជំងឺ្គរុន�្សទុកីា្តរូវចជៀសវាងកទុឲំ្យមូសខំា(ចមើលទំព័រ19)និងអនទុវតតៅការ្គប់្គងមូសកនាទុង

ស�គមន៍(ចមើលទំព័រ23)។ខណៈបែលជំងឺ្គរុន�្សទុកីាភាគច្រើនបណ្តៅ លមកពីមូសខំាវាអារចកើតច�ើង

ផងបែររំចពាលះករណីបទុរសមានា ក់បែលបានឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីការម្លងចៅឱ្យសសតៅីមានា ក់ចទៀតតាមរយៈការរមួចេទ។

ែូចរនាលះចៅកនាទុងតំបន់បែលមានជំងឺ្គរុន�្សទុ ីកាការច្បើចសសមអោម័យអំ�ទុងចពលរមួចេទនឹងជួយបងា្ក រកទុំឲ្យ

វាឆ្លងោលោល។

ទមទោ្�្រុកីានងិទ្ទាទោោះ
ចមចោគ�្សទុ ីកាអារមានច្គ្លះថានា ក់ជាខា្ល ងំែល់ទារកបែល

កំពទុងលូតលាស់ចៅកនាទុងសបូន។ចមចោគ�្សទុ ីកាអារច្្វើឱ្យ

ទារកចកើតមកចោយមានស្ថ នភាព្ ងៃន់្ងៃរមួយគឺកបាលតូរ

ខទុស្មត្ា(microcephaly)។ទារកចកើតចលើសសតៅីបែលមាន

ចមចោគ�្សទុ ីកាកនាទុងចពលមានថផច្ពាលះអារនឹងស្ល ប់ចៅចពល

ចកើតឬអារមានបញ្ហា កនាទុងការលូតលាស់របូកាយនិងបញ្ញា 

។ជាសំណ្ងល្ទារកទំាងចនលះភាគច្រើននឹងមិនមានបញ្ហា 

ចទ។ប៉ាទុបនតៅសសតៅីទំាងអស់ជាពិចសសសសតៅីបែល្បប�លជា

មានថផច្ពាលះគួរបតបងា្ក រកទុឲំ្យមូសខំាចោយការចស្លៀកពាក់

ជិតៗច្បើថានា ំបាញ់មូសនិងការពារមូសរូលចោយច្បើ

សំណ្ញ់និងមទុងកនាទុងផល្ះ(ទំព័រ19ចៅ20)។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

្បសិនជាមានការផ្ទុលះជំងឺ�្សទុ ីកាកនាទុងតំបន់បែលអនាករស់ចៅច�ើយអនាករង់មានថផច្ពាលះអនាកអារពិចារណ្

រង់ចំារ�ូតែល់ការផ្ទុលះបានប្ជចា ប់។ស�គមន៍អារធាោថាសសតៅីទំាងអស់អារទទួលបានចសវាពនយារ 
កំចណើ ត្គប់ៗ គ្នា ចែើមបីកាត់បន្ថយច្គ្លះថានា ក់ពីចមចោគ�្សទុ ីកា(ចមើលជំពូកបផនការ្គរួសរនិងចសៀវចៅ

សកមភ្ាពចែើមបីសទុខភាពសសតៅី)។

ចោយសរបតចមចោគ�្សទុ ីកាអារឆ្លងរវាងបទុរសនិងសសតៅីកនាទុងចពលរមួចេទ(កនាទុងតំបន់បែលមានជំងឺ

�្សទុកីា)សូមច្បើចសសមអោម័យចែើមបីបងា្ក រការឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីកា។្បសិនចបើសសតៅីមានថផច្ពាលះររួចៅ

ច�ើយជាការសំខាន់ខា្ល ងំណ្ស់បែលគ្ត់គួរចរៀសវាងការរមួចេទឬរមួចេទចោយឲ្យបតៅីរបស់គ្ត់ច្បើ

ចសសមអោម័យចែើមបីបងា្ក រកទុំឲ្យឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីការកនាទុងចពលមានថផច្ពាលះ។

ចៅកនាទុងតំបន់បែលគ្្នចមចោគ�្សទុ ីកា

ពីសត្វមូសក៏ចោយសសតៅីក៏ចៅបតអារ

ឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីកាពីការរមួចេទបានបែរ

្បសិនជាបតៅីរបស់គ្ត់បានច្្វើែំចណើ រចៅ

តំបន់មួយបែលមានជំងឺ�្សទុ ីកា។គ្ត់

គួរច្បើចសសមអោម័យយា៉ាងតិរ៦បខ

បោ្ប់ពី្ត�ប់មកផល្ះវញិចែើមបីបងា្ក រការ

ឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីកាតាមរយៈការរមួចេទ។

គ្្នទារកណ្ឆ្លងចមចោគ�្សទុ ីកាពី

ទឹកចោលះមាតៅ យចោលះចទ។ចបើចទាលះជា

អនាកមានចមចោគ�្សទុ ីកាក៏ចោយក៏ការបំចៅ

កូនចោយទឹកចោលះមាតៅ យគឺជាវ ិ្ ីល្បំផទុត

កនាទុងការរិ្ជចា មឹនិងការពារសទុខភាពកូនរបស់អនាក។

មៅមេ�មយើងចងប់ាន

កនូមយើងក៏ឈប់មគរ ើ

ម្រោមេនាមយ័។ឥឡូវមនះ

គរេន្ធរបសខ់ ្ុំមានផផទៃមោះម�ើយ

នតមោយរោរនតជំងឺ�្ុ៊ីកាមៅ

េ៊ីមនះមយើងគររុងគរយត័្នមិនឱ្យ

មូសខាំម�ើយមយើងកេំងុមគរ ើ

ម្រោមេនាមយ័មឡើងវញិមដើម្ ៊ី

ការោរទារក!

ទៅទពលទារ�មានពិការភាពពី�ទំ�ើតទដាយស្រទមទោ្�្រុកីា
ទារកបែលចកើតមកមានបញ្ហា ពីចមចោគ�្សទុ ីកាកនាទុងអំ�ទុងចពលមានថផច្ពាលះអារមាន

កបាលតូរនិងខួរកបាលតូរ។គ្ត់អារនឹងមានបញ្ហា គំច�ើញ,ការសតៅ ប់,ឬបញ្ហា 

ោងកាយចផ្សងៗ ចទៀតច�ើយអារនឹងមានបញ្ញា យឺត។បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលពិនិត្យ

បេនាកនិងគំច�ើញរបស់ទារកចៅអាយទុ៣បខច�ើយអាររកចមើលបញ្ហា ចផ្សងចទៀត

ចោយច្្វើការច្បៀបច ៀ្បសមត្ថភាពនិងសកមភ្ាពរបស់កទុមារែថទចោយច្បើ្ បាស់តាោងអេិវឌ្ឍន៏

របស់កទុមារ(ចមើលឧបសម្ពន័្ធទីកចៅកនាទុងជំពូកការប្ទំាស្មាប់កទុមារ)។ផតៅល់ឲ្យកទុមារនូវវា៉ាក់សងំ

្គប់មទុខរបស់គ្ត់និងការប្ទំាជា្បចំា។្បសិនចបើទារកចកើតមកមានកបាលតូរឬចៅចពលបែល

សចង្កតច�ើញមានបញ្ហា បេនាកឬបញ្ហា ចផ្សងចទៀតសូមជួយែល់្ករុម្គរួសរចែើមបីបស្វងរកកមវ្ ិ្ ីរបស់រែឋា

បែលផតៅល់ការពយាបាលឬ្នធានចផ្សងៗ បែលពួកគ្ត់្តរូវការកនាទុងការជួយកូនរបស់គ្ត់។កទុមារបែល

មានការអេិវឌ្ឍយឺតយា៉ាវ្តរូវការការរចំញារពីឪពទុកមាតៅ យែូរគ្នា នឹងកទុមារចផ្សងចទៀតបែរែូរជាការ

និយាយចលងជាមួយចលងបលបងកំសនតៅសតៅ ប់តញនតៅីនិងការបងាហា ញពីកតៅីសសឡាញ់។ប៉ាទុបនដែកទុមារទំាងចនលះ

្តរូវការច្រើនជាងចនលះចៅចទៀត។ពួកចគ្តរូវការជំនួយបបន្ថមនិងសកមភ្ាពមតៅងច�ើយមតៅងចទៀតចែើមបី

ចរៀនច្បើនូវការគិតនិងច្បើោងកាយរបស់ខ្លនួ។(ចសៀវចៅDisabledVillageChildren(chapter34)

និងHelpingChildrenWhoAreBlindរបស់អង្គការHesperianមានផតៅល់ព័ត៌មានអំពីការជួយកទុមារ

បែលមានភាពលំបាកទំាងចនលះ។
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ចមចោគCHikuNGuNyA

ទមទោ្Chikungunya
ចទាលះបីជា្ មត្ាវាមិនបមនជាជំងឺច្គ្លះថានា ក់ក៏ចោយ,ជំងឺchikungunyaអារច្្វើឲ្យមិនសសរួលកនាទុងខ្លនួជា

ខា្ល ងំចោយសរបតការឈសឺោ្ល ក់ខា្ល ងំបែលអារប៉ាលះពាល់ែល់ថែចជើងជង្គង់និងខនាង។វាអារមានការ

ឈចឺាប់ខា្ល ងំណ្ស់រ�ូតអនាកខ្លលះរំចកាងខនាងនិងមិនអារចែើរបាន។មនទុស្សភាគច្រើនមានអារមណ៍្្បចសើរ

កនាទុងរយៈចពល១សបាតៅ �៍ប៉ាទុបនតៅបោ្ប់ពី្គរុនច ត្ៅ បាត់ចៅការឈសឺោ្ល ក់អារចៅបតចកើតច�ើងរយៈចពល

ជាច្រើនសបាតៅ �៍ឬច្រើនបខ។ការឈចឺាប់អារនឹង្តលប់មកវញិចៅចពលច្កាយសូមបបីតច្កាយចពល

មួយឆ្នា ំឬយូរជាងចនលះ។ជំងឺChikungunyaអារមានច្គ្លះថានា ក់ខា្ល ងំរំចពាលះទារក។្តរូវបស្វងរកបទុគ្គលិក

សទុខាេិបាល្បសិនចបើទារកមាន្គរុនច ត្ៅ ខា្ល ងំ្បការ់ក្តួឬោក។

ចោគសញ្ញា ថនជំងឺchikungunya

·· ្គរុនច ត្ៅ ចកើតច�ើងភា្ល មៗច�ើយអារមានក្មិតសសលឬខ្ពស់ជួនកាល

៣៨,៥°(១០១,៤°F)ឬខ្ពស់ជាងចនលះ

·· ឈខឺ្លនួខា្ល ងំឈកឺបាលឈកឺនិងឈចឺពាលះ

·· រចង្ារ

·· ច�ើងកន្លួ

·· ការឈឺសោ្ល ក់អារបនតៅរ�ូតែល់ច្រើនសបាតៅ �៍ឬច្រើនបខ

ការពយាបាល(ចមើលទំព័រ10)អារជួយឲ្យអនាកមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើង។

ការបងា្ក រ

ចែើមបីបងា្ក រជំងឺchikungunya,្តរូវចជៀសវាងកទុំឲ្យមូសខំា(ទំព័រ19)និងបងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជ(ទំព័រ

23)។

មសូន�លចមលែងជំងឺមគរ្ុ ឈាមមគរ្ុ ដលឿង�្ុបីកា្ងិ
chikungunyaមិ្ មតរូវការទឹកដមចើ្ ដទដ�ើម្បីពង។គមមប�ប
ន�លមា្ទឹកដពញគឺ្ លំ្មមសមមាប់ពកួវាដៅដ�ើយ!
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ទមទោ្WestNile
ចមចោគWestNile្តរូវបានរម្លងោលោលចោយមូសCulex។មូស

ទំាងចនលះមានទំ�ំម្្យមពណ៌ចតានា តនិងមានគំនូសសៗចៅចលើចពាលះ។

ចៅចពលថ្ងៃពួកវាសំងំចៅកនាទុងនិងជទុវំញិផល្ះនិងសំណង់ចផ្សងៗ និង

ចៅបកបររទុក្ខជាតិនិងបបន្ល។បកក្សត្វស្ល បចផ្សងចទៀតនិងចសលះជា

អនាកផ្ទុកចមចោគWestNile។សត្វមូសខំាសត្វបែលបានឆ្លងចមចោគ

បោ្ប់មកខំាមនទុស្សបែលច្្វើឲ្យឆ្លងចមចោគនិងជំងឺ។

ចោគសញ្ញា ថនចមចោគWestNile

មនទុស្សភាគច្រើនបែលបានឆ្លងចមចោគWestNileមិនមានចោគសញ្ញា ចទច�ើយ្បប�លជាមិនែឹងខ្លនួ

ថាមានជំងឺចនលះបែរ។ប៉ាទុបនតៅ្បប�ល១កនាទុងរំចណ្ម៥ោក់បែលបានឆ្លងចមចោគនឹងមានអារមណ៍្ថាឈឺ

ច�ើយអារមានសញ្ញា ទំាងចនលះមួយរំនួន៖

·· ្គរុនច ត្ៅ

·· ឈឺកបាល

·· មានអារមណ៍្ចនឿយ�ត់្គប់ចពល(អស់កមា្ល ងំខា្ល ងំ)

·· ឈខឺ្លនួ

·· ក្តួ

·· កនួ្លចលើោងកាយ

·· ច�ើមកូនកណតៅទុ រ

ការពយាបល(ចមើលទំព័រ10)អារជួយឲ្យអនាកមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើង។ß

ចមចោគWestNileអារកា្ល យចៅជា្ ងៃន់្ងៃរចទាលះបីជាវាមិនមានញឹកញាប់ក៏ចោយ។ទ្មង់្ ងៃន់្ងៃរថនចមចោគ

ចនលះប៉ាលះពាល់ែល់ខួរកបាល។មនទុស្សវយ័រំណ្ស់ទំនងជាមានការវវិតតៅចៅជាចមចោគWestNile្ងៃន់្ងៃរជាង

មនទុស្សវយ័ចកង្។្តរូវបស្វងរកជំនួយពី្គរូចពទ្យយា៉ាងឆ្ប់រ�័សរំចពាលះចោគសញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ណ្មួយ។

សញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ថនចមចោគWestNile្ងៃន់្ងៃរ

·· រងឹក

·· ញ័រ

·· ខ្វនិ(មិនអារច្្វើរលោ)

·· បាត់បង់ស្រតី

ការបងា្ក រ

សត្វស្ល បបែលស្ល ប់និងចសលះបែលឈឺចៅកនាទុងតំបន់មួយបែលមានវតតៅមានចមចោគWestNileគឺជា

ការ្ពមានមួយបែលថាជំងឺ្បប�លជាចាប់ចផតៅើមចៅចលើមនទុស្ស។មានវា៉ាក់សងំមួយស្មាប់ចសលះបែល

បងា្ក រពីចមចោគWestNile។ែូចរនាលះការចាក់វា៉ាក់សងំឲ្យចសលះក៏ការពារមនទុស្សផងបែរ។ជំងឺកនាទុងទ្មង់ចនលះ

ប៉ាលះពាល់ែល់ខួរកបាល។មយា៉ាងចទៀត្តរូវចជៀសវាងកទុឲំ្យមូសខំា(ចមើលទំព័រ19)និងបងា្ក រកទុឲំ្យមូសបងា្ក ត់ពូជ

(ចមើលទំព័រ23)។

មសូដ្ះបងា្ក តពូ់ជកនាុងវាលភក់ទកឹ�ក់
ឬទឹកកខវក។់
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ជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុី

ជងំឺរលា�ខរួ�បាលទជអ៊ី
ជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុី្តរូវបានរម្លងោលោលចោយមូសCulex។មូសទំាងចនលះមានទំ�ំម្្យម

ពណ៌ចតានា តនិងមានគំនូសពណ៌សៗ ចៅចលើចពាលះ។ជា្ មត្ាវាខំាចៅចពល្ពលប់និងច្កាយចពលងងឹត។។

ចៅចពលថ្ងៃពួកវាសំងំចៅកនាទុងនិងជទុវំញិផល្ះនិងសំណង់ចផ្សងៗ និងចៅបកបររទុក្ខជាតិនិងបបន្ល។ជំងឺរលាក

ខួរកបាលចជអទុីភាគច្រើនប៉ាលះពាល់ែល់មនទុស្សកនាទុងទ្វបីអាសទុីនិងតំបន់បា៉ាសទុ�ី្វកិភាគខាងលិរ។មនទុស្ស

ភាគច្រើនមិនកា្ល យជាឈឺ្ ងៃន់្ងៃរចោលះចទចទាលះជាយា៉ាងចនលះក៏ចោយករណី្ ងៃន់្ងៃរថនជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុី

អារបំផ្្ល ញខួរកបាលច�ើយប្មទំាងបណ្តៅ លឱ្យស្ល ប់ចទៀតផង។

ចោគសញ្ញា ថនជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុី

អនាកមានជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុីអារនឹងមិនមានចោគសញ្ញា ណ្មួយចទឬអារមានបតចោគសញ្ញា ែូរជំងឺ

ចផ្សងៗ ចទៀតប៉ាទុចណ្ណ លះែូរជា្គរុនច ត្ៅ ោកក្តួឈកឺបាលឬចខសាយ។

ការពយាបល(ចមើលទំព័រ10)អារជួយឲ្យអនាកមានអារមណ៍្្បចសើរច�ើង។ប៉ាទុបនតៅសូមោំនរណ្បែលមានសញ្ញា 

ច្គ្លះថានា ក់ណ្មួយចៅមន្រីចពទ្យជាបោ្ន់។

សញ្ញា ច្គ្លះថានា ក់ថនជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុី

·· ្បការ់

·· ខ្វនិ(មិនអារច្្វើរលោ)

·· បាត់បង់ស្រតី

ការបងា្ក រ

ការផតៅល់វា៉ាក់សងំអារបងា្ក រជំងឺរលាកខួរកបាលចជអទុ។ីមយា៉ាងចទៀតសូមចជៀសវាងកទុំឲ្យមូសខំា(ចមើលទំព័រ19)

និងបងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជ(ចមើលទំព័រ23)។

ការទ�ើមរឹងអវយវៈ
ការច�ើមរងឹអវយវៈគឺបណ្តៅ លមកពី្ពរូនតូរៗ ល្តិ(ចៅថា“filariasis”)បែលរម្លងោលោលចោយសត្វ

មូស។តាម្មត្ាមិនមានចោគសញ្ញា អ្វីចទរ�ូតែល់ច្រើនឆ្នា ំបោ្ប់ពីបានឆ្លងចមចោគ។ចៅតំបន់បែលមាន

បញ្ហា ច�ើមរងឹអវយវៈមច្យាបាយែ៏ល្បំផទុតកនាទុងការបងា្ក រការឆ្លងោលោលគឺការផតៅល់ថានា ំចែើមបីពយាបាលអនាក

បែលមានចមចោគររួចៅច�ើយ។ថានា ចំពទ្យសមា្ល ប់បា៉ាោ៉ាសទុតីចៅកនាទុងខ្លនួមនទុស្សែូចរនាលះមូសមិនអាររម្លងវាចៅ

អនាកែថទបានចទៀតចទ។ការបងា្ក រមិនឲ្យមូសខំា(ចមើលទំព័រ19)និងបងា្ក ត់ពូជ(ចមើលទំព័រ23)អារជួយ

បចណតៅ ញជំងឺចៅឲ្យឆ្ងៃ យ។

ចោគសញ្ញា ថនការច�ើមរងឹអវយវៈចកើតច�ើងបោ្ប់ពីមនទុស្សបានឆ្លងជំងឺជាយូរមកច�ើយ។ចោគសញ្ញា រមួមាន

ច�ើមចជើងនិងថែច�ើយរំចពាលះបទុរសគឺច�ើមពងស្វ ស។មានការច្្វើទទុក្ខចោយ្គរុនច ត្ៅ និងឈចឺាប់ខា្ល ងំ។

ការពយាបាលរមួមានថានា ំអង់ទីប៊ាីយ៉ាូទិកនិងថានា ំ្បឆំ្ងបា៉ាោ៉ាសទុតីចែើមបីសមា្ល ប់បា៉ាោ៉ាសទុតីនិងប្ជ្ឈប់ជំងឺមិនឱ្យ

្ងៃន់្ងៃរ។ថានា ំបំបាត់ការឈចឺាប់ជួយបន្ថយការឈចឺាប់និង្គរុនច ត្ៅ ។ជួនកាលអវយវៈបែលច�ើមអារ្តរូវ

បានពយាបាលចោយការវលះកាត់។សូមពិភាកសាជាមួយបទុគ្គលិកសទុខាេិបាលចែើមបីទទួលបាននូវថានា ំបែលអនាក

្តរូវការនិងចរៀនច្្វើលំហាត់្បាណនិងវិ្ ីចផ្សងៗ ចែើមបីជួយែល់ចជើងបែលច�ើមនិងបច្ជហា ចផ្សងៗ ចទៀត។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

�ង្កា រជងំឺតាមរយៈការ�ញ្ឈ�់មសូ
អនាកអារប្ជ្ឈប់ជំងឺបែល្តរូវបានរម្លងចោយមូសតាមរយៈការបងា្ក រមិនឲ្យមូសខំានិងបងា្ក រកទុំឲ្យមូស

បងា្ក ត់ពូជចៅកនាទុងផល្ះនិងកនាទុងស�គមន៍។

ចែើមបីច្្វើចរឿងចនលះអនាក្តរូវែឹងពីទីកបន្លងបែលមូស្បចេទចផ្សងៗ រូលរិតតៅបងា្ក ត់ពូជ,កបន្លងបែលពួកវា

រូលរិតតៅសំងំ,និងចពលចវលាបែលពួកវាខំា។ឧទា�រណ៍មូសជំងឺ្គរុនចាញ់មានច�ើញញឹកញាប់បំផទុត

ចៅតាមជនបទច�ើយជាចរឿយៗ បងា្ក ត់ពូជចៅកនាទុងវាលេក់និងកបន្លងមានទឹកែក់ចផ្សងៗ ចទៀត។មូស

ជំងឺ្គរុនឈាមនិងមូសជំងឺ្គរុនចលឿងសំងំចៅកនាទុងឬចៅជិតផល្ះបែលមានរកសាទឹកទទុកទំាងចៅជនបទនិង

ទី្ករុង។ចៅកនាទុងផល្ះមូសភាគច្រើនសំងំចៅទីម្លប់ឬងងឹតែូរជាចៅច្កាមតទុឬប្គឬចៅតាមការ់្ជរុង។ចៅ

ខាងច្្ផល្ះពួកវាបស្វងរកទីម្លប់។

មតើមយើងដងឹេ្វ៊ីខ ្លះេ៊ីមូសទាងំមនះ?

ម�ើយមតើមយើងអាចបញ្ឈប់

ការខាំរបស់វាយ៉ងដចូមមតែច?

មូសគរមេេមនះខាំ

ភា្មគច ើ នមៅក្នុង

មេ�គេ រឹ កគេ�ឹមនិង

មៅមេ�ផ្ងៃ�ិច។

មយើងអាចេយាយម

ឲ្យកនូតចូៗមដកក្នុង

មុងមៅក្នុងេំឡុងមេ�

ទាងំមនាះ។

ម�ើយមយើងអាចរឭំក

គរជាជនកុងំតូេកឹមៅ

ខាងមគរៅមៅមេ�ផ្ងៃ�ិច!
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បងា្ក រជំងឺតាមរយៈការប្ជ្ឈប់មូស

រទ�ៀ�ដដលមសូចម្លងជងំឺ

ទជៀសវាង�៊ំឲ្យមសូខាំ
·· ចស្លៀកពាក់បែល្គបចលើថែចជើងចជើងកនិងកបាលបិទបំាងឱ្យបានជិតបំផទុត(អាវថែបវងនិងចខាបវង

ឬសំពត់បវង្កណ្ត់្គបកបាលនិងបសបកចជើង�្លទុបឬចសសមចជើងជាមួយបសបកចជើងផ្្ត់)។

·· បំាងសំណ្ញ់លួសចៅចលើបង្រួទា្វ រនិងរន្ធទំាងឡាយ។ញាត់តាមរចោ្ល លះចៅជទុវំញិបង្រួនិងជួសជទុល

សំណ្ញ់បែលរប�ក។

·· ចបើគ្្នសំណ្ញ់ចទ្តរូវបិទទា្វ របង្រួកនាទុងចពលមូសចៅខាងច្្។

·· ខ្យល់កងាហា រអារចែញមូសចរញឆ្ងៃ យ។

·· រងមទុងចៅចពលយប់ច�ើយចបើស្មាកចពលថ្ងៃក៏្តរូវរងផងបែរ។

·· ច្បើសំណ្ញ់មទុងចែើមបីការពារអនាកពីសត្វមូសចៅចពលបែលចែកចៅខាងច្្។

សតវមសូ�ន�លខាំម្ុស្
សុខភាពល្អរចួចមលែងដមដោគ
ឬបា៉ា ោ៉ា សុបីតន�លវាបា្ទទលួ
ពបីម្ុស្ទបីមយួ

មសូញបីមយួកបាលខាំម្ុស្ន�លមា្
ជំងឺ�្ុបីកាមគរ្ុ ឈាមchikungunya
មគរ្ុ ដលឿងឬជំងមឺគរ្ុ ចាញ់ដៅកនាុងឈាម

មសូដោះខាំ
ម្ុស្�នទដទៀត
ដ្វើឲ្យជំងឺ្ លែង
ោលោល

ឥ�ូវម្ុស្មានា ក់ដ្ះបា្
្លែងដោគដ�ើយមសូថ្មបីមយួ
កបាលខាំគាត់
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

មង៊ជួយ�ញ្ឈ�់មសូខាំ
មទុងបងា្ក រជំងឺបែលចកើតច�ើងចោយសរមូសតាម២រចបៀប។មទុងបែលគ្្នរប�កធា្ល យឬមិនចបើករំ�រ

ជួយោោងំមិនឱ្យមូសចៅខំាមនទុស្សចៅកនាទុងមទុងបាន។ច�ើយមទុងបែលបាន្ជលក់ថានា ំសមា្ល ប់មូសបែល

ទំចៅចលើចោលះ។ចែើមបីកាត់បន្ថយរំនួនមូសបែលោំឱ្យមានជំងឺែល់ស�គមន៍្តរូវរងមទុងចៅ្គប់ប្គ

ទំាងអស់និងចៅ្គប់ៗ ផល្ះ។កមវ្ ិ្ ី្បឆំ្ងជំងឺបរកមទុង្ជលក់ថានា ំឲ្យ្បជាជនច្ពាលះចៅចពលមនទុស្ស

្គប់គ្នា ចែករងមទុងចោលះមូសនឹងមានរំនួនកាន់បតតិរច�ើយជំងឺ្គរុនចាញ់ក៏មានតិរបែរ។

ចែើមបីកទុំឲ្យមូសខំា្តរូវសប់ចជើងមទុងចៅច្កាម

កចនល្ឬពូកចែើមបីកទុំឲ្យមានកបន្លងរំ�រ។មទុង

មាន្បសិទ្ធភាពលទុលះ្តាបតចយើងចែរប៉ាលះកបន្លងបែល

រប�ក្ ្លទុលះធា្ល យឲ្យបានឆ្ប់ប៉ាទុចណ្ណ លះ។

មទុងបែលបាន្ជលក់ថានា ំ្តរូវបានរពឹំងថាអារ

ច្បើបានយូរអបង្វងមានន័យថាថានា ំសមា្ល ប់សត្វ

ល្តិមាន្បសិទ្ធភាពល្រយៈចពលមួយឆ្នា ំឬពីរបី

ឆ្នា ំចទៀតផង។្បសិនចបើអនាកទិញមទុងឬចគផតៅល់

មទុងឲ្យសូមបស្វងយល់ថាចតើថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិ

មាន្បសិទ្ធភាពយូរប៉ាទុណ្ណ និងថាចតើការចបាកគក់

ច្រើនសរចពកច្្វើឱ្យវា្ យរទុលះ្បសិទ្ធភាពបែរឬចទ។

រំចពាលះមទុងចាស់ៗ ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិនឹងបាត់្បសិទ្ធភាពចៅចពលណ្មួយ។;្បសិនចបើមទុងចៅល្អនាក

អារលាយនិង្ជលក់ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិសរជា្្ី;ប៉ាទុបនតៅ្បសិនចបើមទុងមានធា្ល យរប�កច្រើនកបន្លងចែើមបី

សទុវត្ថភិាពគួរបតបតៅរូមទុង្ ្ី។ចៅចពល្ជលក់ថានា ំសមា្ល ប់សរជា្្ី្តរូវពាក់ចសសមថែច�ើយ្បយ័តនា្បបយង

រំចពាលះទិសថនខ្យល់ចែើមបីកទុំឲ្យសរធាតទុគីមីសយមកចលើខ្លនួរបស់អនាក។

រំចពាលះមទុងទំាងឡាយបែលបាន្ជលក់ថានា ំមិន្តរូវអនទុញ្ញា តឱ្យកទុមារចបៀមឬទំពារចលងច�ើយនិងមិន្តរូវ

ចបាកគក់មទុងចៅកនាទុងទចន្លឬចៅកនាទុងទឹកណ្បែលថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិបែលអារប៉ាលះពាល់ែល់្តីសត្វល្តិ

សត្វពា�នៈនិង្បជាជនចៅច្កាមបខ្សទឹក។

មូសជំងឺ្គរុនចាញ់ភាគច្រើនខំាចៅចពលយប់ែូចរនាលះការោក់មទុង

មាន្បចយាជន៍ជាពិចសសកនាទុងការបងា្ក រជំងឺ្គរុនចាញ់និងជំងឺចផ្សង

ចៗទៀតបែលបង្កច�ើងចោយសត្វមូសែូរគ្នា ។សត្វមូសបែលផ្ទុក

ជំងឺ្គរុនឈាមជំងឺ្គរុនចលឿង�្សទុ ីកានិងChikungunyaខំាកនាទុង

ចពលថ្ងៃ។រំចពាលះកទុមារតូរៗឬអនាកចផ្សងចទៀតបែលចែកឬស្មាក

កនាទុងចពលថ្ងៃមទុងនឹងជួយបងា្ក រជំងឺទំាងចនលះផងបែរ។មយា៉ាងចទៀត

មទុងនឹងបងា្ខ ងំមនទុស្សបែលកំពទុងមានជំងឺមិនឲ្យមទុសខំាគ្ត់បែល

វានឹងអាររម្លងជំងឺចៅអនាកែថទចទៀតបាន។

ការមដរបះ៉គរមោងតចូៗ អាច

ឱ្យមយើងមគរ ើមុងបានយរូ។

មេ�វារន�កម�ើកមគកាយឯង

និងបងឯងអាចបះ៉វាបាន។
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បងា្ក រជំងឺតាមរយៈការប្ជ្ឈប់មូស

ថ្នា ំបញ់មសូនងិថ្នា ំសមា្ល �់សត្វល្តិ�ញ្ឈ�់មសូខាំ
ថានា ំបាញ់មូសគឺជាសរធាតទុគីមីបែលមូសមិនរូលរិតតៅែូចរនាលះពួកវាច�ើរចៅឆ្ងៃ យ។ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិគឺជា

សរធាតទុគីមីបែលសមា្ល ប់សត្វមូសចៅចពលពួកវាទំចលើថផ្បែលបាន្ជលក់ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិែូរជា

ជញ្ជា ងំឬមទុង។

·· ចែើមបីបសបករបស់អនាកគួរច្បើថានា ំបាញ់មូស្ មជ្ាតិែូរជាស្លកឹថ្គប្តងច្បងច ត្ៅ ច្បងរ្មាញ់ពី

ស្លកឹថ្គឬជីរោងវង។មយា៉ាងចទៀតគួរច្បើថានា ំបាញ់មូសគីមីបែលមានច្គឿងផ្សំមួយណ្មួយកនាទុងរំចណ្ម

សរធាតទុទំាងចនលះ៖DEET,Picardin(kBR3023,icaridin),iR3535,ឬPMDនិងច្បងចផ្សងចទៀត

ថនlemoneucalyptus។ថានា ំបាញ់មូសអារមាន្បចយាជន៍ជាពិចសសស្មាប់ការពារកទុមារប៉ាទុបនតៅសូម

អានស្ល កសញ្ញា ចោយ្បរុង្បយ័តនាចែើមបី្បាកែថាវាមានសទុវត្ថភិាពរំចពាលះកទុមារ។ស្ល កសញ្ញា ចនលះក៏នឹង

្បាប់ផងបែរថាចតើអារច្បើញឹកញាប់ប៉ាទុណ្ណ បែលជា្ មត្ាពីរបីចមា៉ាងមតៅង។

·· ចៅកបន្លងបែលមានជំងឺ�្សទុ ីកាអាជាញា ្រសទុខាេិបាលអារនឹងផតៅល់ថានា ំបាញ់មូសែល់សសតៅីពីច្ពាលះជំងឺ

�្សទុកីាអារបង្កច្គ្លះថានា ក់ែល់ថផច្ពាលះរបស់សសតៅី(ចមើលទំព័រ13)។

·· Permethrinគឺជាសរធាតទុគីមីមួយបែលមិនគួរលាបចលើបសបកចោលះចទប៉ាទុបនតៅអារបាញ់ចៅចលើមទុង

សចម្លៀកបំពាក់ឬបសបកចជើងចែើមបីចែញមូសឱ្យចៅឆ្ងៃ យ។ចែើមបីកទុឱំ្យសរធាតទុគីមីប៉ាលះបសបករបស់អនាក្តរូវ

បាញ់ចៅចលើសំចលៀកបំពាក់ររួទទុកឱ្យវាសងៃតួមទុននឹងចស្លៀកពាក់វា។សូមអនទុវតតៅតាមការបណោំចៅចលើ

ស្ល កសញ្ញា ។

·· ្តរូវច្បើ្ បូមូសបតចៅចពលបែលអនាករកថានា ំបាញ់មូសមិនបានបាន។បផ្សងពី្ បូមូសនិងអ្វីចផ្សងចទៀត

បែលបចង្កើតជាបផ្សងចែញមូសអារប៉ាលះពាល់ែល់ការែកែចងហាើមរបស់អនាក។

បញ់ថ្នា ំសមា្ល �់សត្វល្តិទដើម្ីសមា្ល �់មសូ
រោឋា េិបាលឬអង្គការពាក់ព័ន្ធអារនឹងអនទុវតតៅ

កម្វិ្ ីចផ្សងៗ ចែើមបីសមា្ល ប់មូសចោយការ

បាញ់ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិចៅតាមជញ្ជា ងំ

ោោចៅចពលបែលមានមូសច្រើន។

ចនលះចៅថាការបាញ់ថានា ំបបបiRS។អនាក

បែលបាញ់ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិ្តរូវចស្លៀក

សចម្លៀកបំពាក់ការពារចែើមបីបងា្ក រកទុំឲ្យថានា ំ

សមា្ល ប់សត្វល្តិរូលកនាទុងខ្លនួតាមរយៈ

ការែកែចងហាើមឬប៉ាលះពាល់នឹងបសបក។ចែើមបី

ប្ជ្ឈប់ជំងឺ្គរុនចាញ់ការបាញ់ថានា ំរចបៀប

ចនលះមាន្បសិទ្ធភាពបំផទុតចៅចពលបែលផល្ះ

ទំាងអស់ចៅកនាទុងតំបន់បតមួយ្តរូវបានបាញ់

យា៉ាងសព្វ។ក៏ែូរជាសរធាតទុគីមីទំាងឡាយរមួទំាងថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិផងបែរមិន្តរូវឲ្យសរធាតទុគីមី

ចនលះប៉ាលះពាល់ែល់មាត់ឬោងកាយរបស់កទុមារច�ើយ។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ថ្នា ំសមា្ល �់សត្វល្តិសមា្ល �់មសូ�៉ាដ៊នតាអាច�ងកាទគរោះថ្នា �់ដល់មន៊ស្
ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិគឺជាថានា ពំទុលច�តទុែូចរនាលះច�ើយចទើបវាអារសមា្ល ប់មូសបាន។ចស្ើរបត្គប់ថានា ំ

សមា្ល ប់សត្វល្តិទំាងអស់សទុទ្ធបតបង្កច្គ្លះថានា ក់ែល់មនទុស្ស។ច�តទុែូចរនាលះច�ើយមច្យាបាយបែលល្

បំផទុតកនាទុងការ្គប់្គងមូសគឺការ្បឹងប្បងរបស់ស�គមន៍ចែើមបីបំបាត់កបន្លងទំាងឡាយបែលមូស

អារបងា្ក ត់ពូជបាន។្បសិនចបើការ្បឹងប្បងមិន្គប់្គ្ន់ចទច�ើយថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិ្តរូវបានច្បើ

ចែើមបីសមា្ល ប់មូសចោលះចៅបតមានមច្យាបាយចែើមបីកាត់បន្ថយច្គ្លះថានា ក់រំចពាលះមនទុស្សែបែល៖

·· ្តរូវ្បាកែថាថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិបែលអនាកច្បើគឺជាថានា ំ

បែលនឹងសមា្ល ប់មូសចៅកនាទុងេូមិរបស់អនាក។មានកបន្លងខ្លលះ

មូសបានស៊ាំ នឹងថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិមួយរំនួនចៅច�ើយ។

ចនលះមានន័យថាថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិមិនអារសមា្ល ប់មូស

បានចទៀតចោលះចទ។

·· ច្បើថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិបែលមានច្គ្លះថានា ក់តិរបំផទុត

ច�ើយច្បើកនាទុងបរមិាណតិរបំផទុតតាមបែលអារ។អាន

ការបណោំអំពីរចបៀបលាយនិងបាញ់ថានា ំ។

·· ការបាញ់ថានា ំពីចលើអាកាសឬការបាញ់ថានា ំពីឡាន្ ំគឺជា

មច្យាបាយែ៏ច្គ្លះថានា ក់បំផទុតកនាទុងការបាញ់ថានា ំសមា្ល ប់សត្វ

ល្តិច្ពាលះវាបារសរចលើអ្វីៗ ទំាងអស់បែលមិនចំាបារ់ច្្វើ

ឱ្យមានច្គ្លះថានា ក់រំចពាលះមនទុស្សខា្ល ងំជាងមូសចៅចទៀត។

·· ចៅចពលបែលមានរូរច្បើថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិចែើមបីសមា្ល ប់ែង្កវូទឹកឲ្យបានមទុននឹងវាកា្ល យចៅជា

មូស។ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិ្បចេទចនលះចៅថាថានា ំសមា្ល ប់ែង្កវូទឹកច�ើយចស្ើរបត្គប់ចពលគឺវាមាន

សទុវត្ថភិាពជាងថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិបែលសមា្ល ប់សត្វមូស្ ំៗ ។ប៉ាទុបនតៅមិន្តរូវច្បើថានា ំសមា្ល ប់ែង្កវូទឹក

ចៅកនាទុងទឹកផឹកច�ើយ។

·· ចៅចពលច្បើថានា ំគីមី្តរូវច្បើចសសមថែបវ ៉ានតាការពារនិងសំចលៀកបំពាក់បែល្គបែណតៅ ប់ខ្លនួ

ទំាងសសរុង។ពាក់មា៉ាស់ការពារមាត់និង្រមទុលះរបស់អនាក។ចៅចពលររួោល់រូរលាងសម្ាតខ្លនួនិង

សចម្លៀកបំពាក់របស់អនាក។លាងថែរបស់អនាកយា៉ាង�ត់្រត់ជាពិចសសចៅមទុនចពលបរចិភាគផឹកទឹក

ឬប៉ាលះមទុខរបស់អនាក។

្តរូវ្បាកែថាកទុមារ្តរូវបានការពារពីថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិ។ច្បៀបច ៀ្បនឹងមនទុស្សចពញវយ័ោងកាយ

តូរនិងកំពទុងបតលូតលាស់របស់កទុមារងាយនឹងរងច្គ្លះចោយថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិណ្ស់។

ថានា ំសមា្ល ប់សត្វល្តិមួយរំនួនែូរជាDDTជាចែើមមានច្គ្លះថានា ក់ជាខា្ល ងំរំចពាលះមនទុស្សនិងបរសិ្ថ ន

ច�ើយមិនគួរច្បើវាបតមតៅង។
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បងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជ

�ង្កា រ�៊ំឲ្យមសូ�ង្កា ត់ពូជ
្បចេទមូសចផ្សងៗ គ្នា បងា្ក ត់ពូជកនាទុងទឹកខទុសៗ គ្នា បែរ។ការសមា្ល ប់មូស្ ំៗ ប្ជ្ឈប់ទំាងការខំានិងការ

បងា្ក ត់ពូជរបស់វាប៉ាទុបនតៅការសមា្ល ប់ពងមូសឬែង្កវូទឹកបែលញាស់ចៅកនាទុងទឹកឬការលទុបបំបាត់កបន្លងែក់ទឹក

គឺមាន្បសិទ្ធភាពបំផទុត។

មូសបែលរម្លងជំងឺ្គរុនឈាម្គរុនចលឿង�្សទុ ីកានិងchikungunyaបងា្ក ត់ពូជចៅកនាទុងទឹកស្តបែល

ចៅនឹង(មិន�ូរ)។ចបើមូសរកទឹកចោលះច�ើញវាក៏ពង។២ថ្ងៃបោ្ប់មកពងរបស់វាញាស់ចៅជាែង្កវូទឹក

បែលរស់ចៅច្កាមថផ្ទឹក។្បប�ល៤ថ្ងៃបោ្ប់មកែង្កវូទឹកចាប់ចផតៅើមប្បកា្ល យចៅជាកូនមូសបែលមាន

ស្ល ប។២ថ្ងៃបោ្ប់មកចទៀតវាអារចហាលះចរញបាន។តាមរយៈការលទុបបំបាត់កបន្លងែក់ទឹកមួយសបាតៅ �៍

មតៅងការបងា្ក ត់ពូជរបស់មូស្តរូវបានកាត់ផ្តៅ រ់ច្ពាលះពងរបស់វាមិនទាន់បានញាស់ចោលះចទ។

មូសបែលរម្លងជំងឺ្គរុនចាញ់ក៏ពងចៅកនាទុងទឹកផងបែរជួនកាលចៅកនាទុងទឹកតូរៗ ចៅកនាទុងឬចៅជិតផល្ះែូរ

មូសជំងឺ្គរុនឈាមបែរប៉ាទុបនតៅវាក៏អារពងចៅកនាទុងទឹក្ំៗបែលសតៅ រឬលទុបមិនអស់បានផងបែរ។្បសិនចបើ

មានមូស្បចេទណ្មួយចៅកនាទុងឬចៅបកបរផ្លះរបស់អនាកវាជាគំនិតល្បែលគួរផ្្ក ប់វត្ថទុចផ្សងៗ កទុំឲ្យែក់ទឹក

ឬ្គបពាងទឹកឲ្យជិត។

មគបពាង្ ងិ្ ងុទឹកឱ្យជតិ។

មតរូវមបាក�ថ្មា្ចង្អូរទឹកមតមឹមតរូវដៅជំុវញិ
អណូ្ងទឹក្ិងកបាលរ ៉ាបូ៊បីដណ។

កាយមបឡាយដ�ើម្បីឲ្យ
ទកឹ�ូរបា្ល្អ។

មបមលូដចាលសំបកកបំ៉ាងុកងឡ់ា្
មបោប់ដលងឬឆ្នា ងំនបកដផ្ងៗន�ល�ក់
ទកឹោកក់នាុងរដ្្រចួចាក់�បីលុប។

បាកដ់តរ បី្ ម្មជាតិដៅថ្BTiមតរូវបា្ដគដមបើដៅកន្លែងខលែះដ�ើម្បី
សមាលែ បកូ់្មសូតូចៗ(មិ្ ទា្់្ ំដពញរបូោង)ដោយមិ្ ប៉ាះពាល់�ល់
បរសិ្ថា ្។

ោក់សំណាញ់ដៅបង្អួច
្ងិទាវ រ។

មតងទឹកដភលែៀង
ទុកដ�ើម្បីកំុឲ្យ
មា្ថលែុកទកឹ
្ងិមគបពាង
ទកឹឲ្យជិត។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ល�៊�បំត់ៃតីាងំន្ន្ទៅជ៊ំវញិ្ ទាោះនងិ�នា រុងស�្មន៍ដដលមសូអាច�ង្កា ត់ពូជបន
ទៅខាងទគរៅ្ ទាោះ៖លទុបបំបាត់កបន្លងែក់ទឹកែូរជាសំបកកង់ឡានចាស់ៗ 

ចផើងផ្្ក  ទ្ុងច្បង ទ្ុងជ័រតូរៗ ឬ្បោប់ចកង្ចលងនិងសូមបបីតគំរបែប។

ច្្វើបបបចនលះយា៉ាងតិរមួយសបាតៅ �៍មតៅង។ែំបូលជ្មាលនិង្បព័ន្ធចផ្សងៗ  
បែល្តងទឹករូលពាងជួយប្ជ្ឈប់ការបងា្ក ត់ពូជមូស។បំចពញរន្ធចៅកនាទុង

ចែើមចឈើបែលជាកបន្លងអារែក់ទឹកនិងបំចពញរន្ធចៅរបងផល្ះជាពិចសស

របងឫស្សី។ស�គមន៍ច្បើ្ បាស់សមាភា រចផ្សងៗ ជាច្រើនចែើមបីច្្វើអោ្ក់មូស

បែលវាទាក់ទាញមូសរូលររួសមា្ល ប់មូសនិងពងរបស់វា។អោ្ក់មួយ

្បចេទច្បើបំបណកថនសំបកកង់ចាស់ច�ើយវា

្តរូវការ្បមូលចចាលបែរ។

ទៅខាង�នា រុង្ ទាោះ៖បតៅរូទឹកចៅកនាទុងចានទឹកស្មាប់

សត្វនិងកនាទុង្ ផូ្្ក យា៉ាងចហារណ្ស់មួយ

សបាតៅ �៍មតៅង។ចបើ្ ទុងមិន្តរូវបានែទុសសម្ាត

ចទពងមូសវាចៅស្តិជាប់តាមបគមៗ បែលវា

អាររស់ចៅបានជាច្រើនបខរ�ូតែល់មានទឹក

ចែើមបីឱ្យវាញាស់។

ទៅខាងទគរៅនិងខាង�នា រុង្ ទាោះ៖្តរូវ្គបពាងទឹកឲ្យជិតជានិរចាចែើមបីកទុំឱ្យមូសរូលចៅពងខាងកនាទុងបាន។

្បសិនចបើវាបានពងខ្លលះចោលះគ្មបពាងនឹងបងា្ខ ងំមិនឲ្យមូសបែលបានញាស់ច�ើរចរញចៅច្្ចទ។ចបើ

មានរន្ធ្ ្លទុលះធា្ល យចោលះគ្មបពាងគ្្ន្បចយាជន៍ចទ។ស្មាប់ពាងទឹក ទ្ុងទឹកឬអាងទឹកបែលគ្្នគ្មប

សូមបំាងសំណ្ញ់បែលមានរន្ៗធ មិនឲ្យមូសរូលបានឬ្គបនឹង្កណ្ត់បែលទឹកអារ�ូរច្ចាលះចៅបាន

ររួរង្កណ្ស់ឲ្យជាប់ល្។ឬមួយច្បើគ្មបជ័របែលបិទជិតបណនល្។្តរូវ្បាកែថាទឹកចេ្លៀងមិនែក់

ចៅចលើគ្មបពាងច�ើយចបើមិនែូចរនាលះចទមូសនឹងពងចៅទីចោលះ!

ឥឡូវមនះវាជារដវូ

មូសដមូចនះជាមរៀងោ�់

សប្តែ �៍ម៉ាក់គតរូវសមាអា ត

ចានោក់េកឹមតែងមដើម្ ៊ីកុំ

ឲ្យេងមូសញាស់។

២៤

2 May 2019



បងា្ក រកទុំឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជ

គ្�គ់្ង្ ្ល រូវៃអឹ�នងិ�ង្ រូរៃអឹ�ស�ំល់ពអី�តារូ ងនងិ�បាលរ៉ា�ូ៊ទី�
ចៅតំបន់បែលមានជំងឺ្គរុនចាញ់ផ្លវូ្នាល់និងកបន្លងចផ្សងៗ បែលែក់ទឹក្តរូវការការយករិតតៅទទុកោក់ចែើមបី

ប្ជ្ឈប់មូសពីការបងា្ក ត់ពូជ។ការរកសាផ្លវូទឹក្ មជ្ាតិនិងទឹកចេ្លៀងឲ្យ�ូរនឹងមិនច្្វើឲ្យមានទឹកែក់ចទ។

្គប់្គងែីយា៉ាងណ្ឲ្យទឹក្ជាបរូលចៅកនាទុងែីឬ�ូររូលចៅកនាទុងស្ងឹទចន្ល។កាយសម្ាតលូបែលបាន

សល្ះចោយសរែីស្លកឹចឈើឬកំចទរកំទីចផ្សងៗ ចទៀត។ចសៀវចៅមគ្គទុចទស្ក៍ស�គមន៍សតៅពីីសទុខភាពបរស្ិ

ថានរបស់អង្គការHesperianមានព័ត៌មានបបន្ថមអំពីរចបៀប្គប់្គងទឹកនិងច្ជើសចរ ើសបង្គន់បែល 

ចជៀសវាងពីទឹកសំណល់មួយរច ត្ៅ ។

ចៅទីណ្ក៏ចោយបែលមនទុស្សែងទឹកទឹកនឹងកំពប់។ចៅចពលទឹកែក់ចៅកនាទុង្ ្លទុកោោវា

កា្ល យជាទីបងា្ក ត់ពូជស្មាប់មូសបែលរម្លងជំងឺ្គរុនចាញ់និងជំងឺែថទចទៀត។អណតៅូ ងទឹក

កបាលរ ៉ាបូ៊ាីចណបំពង់បងហារូរបស់អាងសតៅទុកទឹកនិងកបន្លង្តងឬែងទឹកចផ្សងចទៀត្តរូវការរងហារូទឹក

្តឹម្តរូវចែើមបីឱ្យទឹកបែលកំពប់�ូរចៅឆ្ងៃ យឬ�ូររូលចៅកនាទុងែី។

ចែើមបីទាញយក្បចយាជន៍ពីទឹកបែល�ូរចចាលសូមោំចែើមចឈើឬសួនបបន្លចៅកបន្លងបែលទឹក�ូរ។

្បសិនចបើអនាកមិនអារោំចែើមចឈើឬសួនរបារបានចទរូរជីករច ត្ៅ មួយររួោក់ែទុំ្ ្្គរួសនិងខសារ់ចែើមបីឱ្យ

ទឹក្ជាបរូលចៅ។ចនលះចៅថា“រច ត្ៅ ជ្មាប“។វានឹងជួយបងា្ក រមិនឲ្យមូសបងា្ក ត់ពូជបាន។

សូមរកចមើលថាចតើមានកមវ្ ិ្ ីណ្មួយចៅកនាទុងតំបន់របស់អនាកបែលទទួលបានចជាគជ័យកនាទុងការច្បើ្បាស់

្តីចែើមបីសទុីែង្កវូទឹកចៅកនាទុងសសលះនិងបឹងបែរឬចទ។ឬមួយបស្វងយល់ថាចតើអាររកបានបាក់ចតរីបែល

ចៅថាBtiបែរឬចទច្ពាលះវាអារ្តរូវបានច្បើ្ បាស់យា៉ាងចជាគជ័យកនាទុងការសមា្ល ប់មូសតូរៗ (មិនទាន់្ ំ)

មទុននឹងវាបងា្ក ត់ពូជច�ើយបែលមិនប៉ាលះពាល់ែល់បរសិ្ថ ន។

រ ៉ាបូ៊បីដណទកឹកនាុងស�គម្ត៍ដោយមា្
ចង្អូរទកឹ

�ំុថ្្ម ំៗ 

មគរួស

ខសាច់

រដ្្ជមមាបទឹក

២៥

2 May 2019



 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

ស�្មន៍�ង្កា រជងំឺដដលទ�ើតទឡើងពីមសូ
បទុគ្គលិកសទុខាេិបាលកនាទុងស�គមន៍ឬ្ករុមការងារទំាងឡាយកនាទុងស�គមន៍អារជួយឲ្យ្ករុម្គរួសរ

សម្ាតទីធា្ល និងផល្ះរបស់ពួកចគមិនឲ្យមានទឹកែក់ចែើមបីបងា្ក រកទុឱំ្យមូសបងា្ក ត់ពូជនិងរម្លងជំងឺែល់មនទុស្ស

្គប់គ្នា ចៅកនាទុងស�គមន៍។ចតើមានមនទុស្សចាស់ជនពិការឬ្គរួសរបែលគ្្ន្បាក់្គប់្គ្ន់បែល

្តរូវការជំនួយពីអនាកបែរឬចទ?្ករុមយទុវជនឬ្ករុមមនទុស្សចពញវយ័អារជួយពិនិត្យចមើលផល្ះច្្វើឬជួសជទុល

សំណ្ញ់និង្គបពាងទឹកយា៉ាងជិតល្។រមួប្ជចាូលសិស្សសលាជាបផនាកមួយថនការសិកសាពីចមចរៀន

្មជ្ាតិនិងវទិយាសសសតៅរបស់ពួកចគ។កិរច្ា បឹងប្បងសម្ាតស�គមន៍ចផ្តៅ តសំខាន់ចៅចលើែីបែលមិនទាន់

សងសង់លំចៅោឋា នចែើមបីជួយកទុំឲ្យមានសំោមនិងពាងឬ ទ្ុងបែលែក់ទឹក។ពួកចគអារផ្្ក ប់ពាងឬ ទ្ុងទឹក

ឬ្គបឲ្យជិតឬ្បមូលចចាល។

វ ិ្ ីចផ្សងៗចទៀតបែលអនាកែឹកោំស�គមន៍អារជួយបាន៖

·· បកលម្រចបៀបរស់ចៅ៖សងសង់្បព័ន្ធទឹកបំពង់្គប់្គង

សំោមនិងទឹកសំណល់ររោែំបូលអគ្រចែើមបីបងា្ក រកទុឱំ្យមានែក់

ទឹកនិងចមើលថាចតើបង្គន់ឬ្បព័ន្ធអោម័យអារបកលម្បានបែរ

ឬចទ។

·· ច្្វើឱ្យការពយាបាលជំងឺ្គរុនចាញ់កាន់បតងាយរកបាន។

·· បរកមទុងនិងចរៀបរំផតៅល់ជូននូវការចែរប៉ាលះរន្ធរប�កធា្ល យនិង

្ជលក់មទុងច�ើងវញិ។

·· ស�ការជាមួយអាជាញា ្រសទុខាេិបាលចែើមបីការ្គប់្គង

្បកបចោយសទុវត្ថភិាពចលើកម្វ ិ្ ីបាញ់ថានា ំមូសណ្មួយ។

សំបកកង់ចាស់ៗអាចកាលែ យជាដផើង
ោផំ្្ក ឬជាជដណ្ើ រដទៀតផង!

២៦

2 May 2019



ស�គមន៍បងា្ក រជំងឺបែលចកើតច�ើងពីមូស

រមួប្ជចាូលមនទុស្ស្គប់គ្នា កនាទុងការបស្វងយល់អំពីរចបៀបបែលមូសរម្លងជំងឺរចបៀបចជៀសវាងការខំានិងរចបៀប

ប្ជ្ឈប់មូសមិនឲ្យបងា្ក ត់ពូជ។ចតើសំបកកង់ឡានចាស់ៗ ្តរូវោក់គរចៅឯណ្?ពិភាកសាថាចតើនរណ្

ខ្លលះកនាទុងស�គមន៍បែលរងការប៉ាលះពាល់ខា្ល ងំបំផទុតពីសត្វមូសនិងថាចតើ្តរូវបងា្ក រការខំានិងការបងា្ក ត់ពូជ

យា៉ាងែូរចមតៅរ។ចតើោរីបទុរសកទុមារនិងទារកតូរៗ រងការប៉ាលះពាល់ខទុសៗ គ្នា បែរឬចទ?គិតចមើលថាចតើ 

នរណ្ខ្លលះបែលច្្វើការងារឬរំណ្យចពលជាច្រើនចៅកបន្លងបែលមានមូសច្រើន,ឧទា�រណ៍៖

·· កបន្លងបែលមនទុស្សែងទឹកឬចបាកគក់ជាពិចសស្បសិនចបើ្បេពទឹកចោលះចៅនឹង(មិន�ូរ)ឬទឹកបែល

កំពប់ចកើតជាេក់ឬែក់

·· ែីរមា្ក រឬកបន្លងជីកបរ ៉ាបែលមាន្បចហាងរច ត្ៅ ឬចលនោឋា នបែលទឹក�ូររូលចពញ

·· ចៅខាងកនាទុងនិងចៅជទុវំញិផល្ះជាកបន្លងបែលសសតៅីនិងចកង្តូរៗ រំណ្យចពលជាច្រើននិងសត្វមូសពួន

សំងំចៅចលើជញ្ជា ងំនិងកនាទុងទីងងឹត។

·· បនប់្ចរៀនបែលគ្្នសំណ្ញ់ច�ើយកទុមារអង្គទុយយា៉ាងចសងៃៀមចៅកនាទុងថានា ក់

ដ្ះគឺជាកន្លែងន�លោ្កងឡ់ា្
្ំៗ មា្ទឹក�ក់ដពញ។

អនាកដរៀបឥ�្ឋមតរូវបដំពញ
កនាុងរ្្ធទាងំអស់ដៅ
ដពលពកួដគបញ្ចប់
ការងារ។

មា្ច ស់�បី�ូតត៍ដ្ះបា្
ចាកដចញដៅទបីមករុង
ដ�ើយដ�ើយមា្
សំបកកង់ឡា្ចាស់ៗ
ដមចើ្ ណាស់។
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 ទីណាគ្មា នវេជ្ជបណ្ឌិ តថមាី ៖ ជំពូកវ្តើមមុន
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាម នឌិងជំងឺដទទវទៀតដដលវកើតពីសត្វមូស 

គរាប់ម ម្ៅ ៗទាងំមនះ្ ឺជា

ដង្វូេកឹនដ�កា្ល យមៅ

ជាមូស។មយើងគតរូវនតគ្ប

អាងេកឹឲ្យជតិ។

សមាជិកន្កងពលយុវជ្បា្កាលែ យ
ដៅជាអនាកជំោញដលើរដបៀបន�លមសូ
បងា្ក ត់ពូជ្ិងរដបៀបបញ្ឈប់ពកួវា។

ការល�៊�បំត់មសូ!
ចែើមបី្បយទុទ្ធនឹងជំងឺ្គរុនឈាមនិងជំងឺ

ចផ្សង ចៗទៀត្ករុមអនាករស់ចៅជិតគ្នា ចៅ

បណ្តៅ ្បចទសអាចមររិឡាទីនបានចរៀបរំ

កងពលយទុវជននិងកងពលសទុខភាព

ចែើមបីរទុលះពិនិត្យចមើលតាមផល្ះនីមួយៗ និង

លទុបបំបាត់ទីកបន្លងបែលមូសបងា្ក ត់ពូជ។

អនាករូលរមួទទួលបានពិន្ទុចៅចពលពួកចគ

្តរបូទីកបន្លងបែលពងមូសឬែង្កវូទឹក

អារលាក់ខ្លនួបានច�ើយពួកចគ្ តរបូ

មួយចទៀតច្កាយចពលបានចោលះសសយ

បញ្ហា ចោលះែូរជា្គបពាងទឹកចែើមបីកទុំឲ្យ

មូសរូលចៅកនាទុងឬមួយផ្្ក ប់្ ទុងចែើមបីកទុំ

ឲ្យែក់ទឹក។តាមរយៈការោក់របូ្តចៅចលើ

វបិសយរមួជាមួយបផនទីស�គមន៍អនាក្គប់គ្នា 

អារចមើលច�ើញនូវវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកចគនិងកបន្លងណ្

ចផ្សងចទៀតបែល្តរូវរទុលះពិនិត្យបនតៅ។ពួកចគោក់ចឈ្ាលះវបិសយ

របស់ខ្លនួថា“ការសនោ្អំពីជំងឺ្គរុនឈាម“(DengueChat)ច�ើយ

ពួកចគច្បើ្ បាស់ទូរស័ព្ថែចែើមបីបចងាហា លះរបូភាពនិងចលើកទឹករិតតៅគ្នា 

ចៅវញិចៅមកចោយមានសរអប់រំចផ្សងៗ ។

សមាជិកកងពលសទុខភាពយកសំណ្កទឹកនិងពិនិត្យរកចមើល

ែង្កវូទឹក។ពួកចគអារបងាហា ញ្ករុម្គរួសរទំាងឡាយពីរចបៀប៖

·· ្គបពាងទឹក្គប់ចពលចែើមបីបងា្ក រកទុំឲ្យមូសពងនិងកទុំឲ្យមូសបែល

ញាស់កនាទុងពាងច�ើរចរញចៅខំាមនទុស្ស។

·· លាងពាងមួយសបាតៅ �៍មតៅងចែើមបីបងា្ក រកទុឱំ្យពងមូសញាស់បាន។
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ថានា ំចពទ្យ

ជងឺំគ្រុនចាញ់ជងំគឺ្រុនឈាមនងិជងំឺ
ទ្្ងទៃៀតពីសត្វមសូ៖ថ្នា ទំពៃ្យ

ថ្នា សំគមា�់ការឈចឺា�់នងិគ្រុនទរៅតា

Paracetamol,acetaminophen
Paracetamolគឺជាថានា ំបែលល្និងមានតំថលសមរម្យស្មាប់្គរុនច ត្ៅ និងការឈចឺាប់ចោយសរជំងឺជាច្រើន
ពីសត្វមូស។

សខំាន ់ !  
មិន្តរូវចលបចលើលបរមិាណបែលបានបណោំចោលះចទ។ការចលបច្រើនចពកបណ្តៅ លឲ្យពទុលែល់ច្្លើមនិង
អារសមា្ល ប់ជីវតិបាន។ទទុកោក់ថានា ំឱ្យផទុតពីថែកទុមារជាពិចសសចបើអនាកមានថានា ំជាសទុរី ៉ាូផម្។

ជាចរឿយៗ ថានា ំផ្តៅ សយមានផ្ទុកបា៉ា ោ៉ា ចសតាម៉ាទុលែូចរនាលះសូមកទុំឱ្យថានា ំចនលះ្បសិនចបើអនាកកំពទុងឲ្យថានា ំបា៉ា ោ៉ា ចសតា
ម៉ាទុលបែរចបើមិនែូចរនាលះចទគឺអនាកអារនឹងឱ្យថានា ំច្រើន្ជរុល។

រទ�ៀ�ទគ�ើ 
� �ផតៅល់រំនួន១០ចៅ១៥mgកនាទុង១kg,ចរៀងោល់៤ចៅ៦ចមា៉ាងមតៅង។មិន្តរូវផតៅល់ឲ្យចលើស៥ែងកនាទុង

២៤ចមា៉ាងចទ។ចបើអនាកមិនអារ ្្លងឹទមងៃន់គ្ត់បានចទរូរកំណត់ែូសចៅតាមអាយទុ៖ 
អាយ៊ទគកាម១ឆ្នា ៖ំផតៅល់រំនួន៦២mg(ពាក់កណ្តៅ លថន¼ថនថានា ំ្ គ្ប់៥០០mg),ចរៀងោល់៤ចៅ
៦ចមា៉ាងមតៅង។ 
អាយ៊១ទៅ២ឆ្នា ៖ំផតៅល់រំនួន១២៥mg(¼ថនថានា ំ្ គ្ប់៥០០mg),ចរៀងោល់៤ចៅ៦ចមា៉ាងមតៅង។ 
អាយ៊៣ទៅ៧ឆ្នា ៖ំផតៅល់រំនួន250mg(½ថនថានា ំ្ គ្ប់៥០០mg),ចរៀងោល់៤ចៅ៦ចមា៉ាងមតៅង។ 
អាយ៊៨ទៅ១២ឆ្នា ៖ំផតៅល់រំនួន375mg(¾ថនថានា ំ្ គ្ប់៥០០mg),ចរៀងោល់៤ចៅ៦ចមា៉ាងមតៅង។ 
អាយ៊ទលើ១២ឆ្នា ៖ំផតៅល់រំនួន៥០០mgចៅ១០០០mg,ចរៀងោល់៤ចៅ៦ចមា៉ាងមតៅង,
ប៉ាទុបនតៅមិន្តរូវផតៅល់ឲ្យចលើស៤០០០mgកនាទុងមួយថ្ងៃចោលះចទ។

ថ្នា ទំពៃ្យសគមា�់ជងំឺគ្រុនចាញ់
ចោយសរបតមានភាពស៊ាំ នឹងថានា ំ្គរុនចាញ់ចៅកនាទុងតំបន់ចផ្សងៗែូចរនាលះសូមបស្វងរកព័ត៌មានអំពីថានា ំចពទ្យ

ស្មាប់ជំងឺ្គរុនចាញ់ពី្គរូចពទ្យជំោញឬពីមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ្បយទុទ្ធនឹងជំងឺ្គរុនចាញ់។
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