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កា របងា្ក  រ ៖ វិធីជៀសវា ងជំងឺផ្សងៗ

កា រកា រពា រ  សើរជា ងកា រព  បា ល!  សិនបើយើងទា ំងអស់គា   ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា របរិ  គឲ្យបា ន  ឹម  ូវ រក   បរិ  គឲ្យបា ន  ឹម  ូវ រក   

ខ្ល ួន   ណ លំ  សា  ន និងភូមិរបស់យើងឲ្យសា  តខ្ល ួន   ណ លំ  សា  ន និងភូមិរបស់យើងឲ្យសា  ត និងធា នា ថា កូនរបស់យើងបា នទទួលថា  ំបងា្ក  រ  ប់   ន់ ធា នា ថា កូនរបស់យើងបា នទទួលថា  ំបងា្ក  រ  ប់   ន់ យើងនឹង 

អា ចជៀសវា ងជំងឺជា  ើនបា ន មុនពលវា កើតឡើង។  ក្ន ុងជំពូកទី១១ យើងបា នពន្យល់អំពីកា របរិ  គឲ្យបា ន 

 ឹម  ូវ។  ក្ន ុងជំពូកនះ យើងនឹងនិយា យអំពីអនា ម័យ និងថា  ំបងា្ក  រ។

អនា ម័យ និងប   ផ្សងៗដលកើតមកពីកា រខ្វ ះអនា ម័យ

អនា ម័យមា នសា រសំខា ន់យា៉ ងខា  ំងក្ន ុងកា របងា្ក  រកា របង្ក  គជា  ើនយ៉ា ង ដូចជា  កា របង្ក  គ   ះវៀន ស្បក 

ភ្ន ក សួត និង  ក្ន ុងខ្ល ួនទា ំងមូល។ អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន និងអនា ម័យទីសា ធា រណៈ សុទ្ធ តមា នសា រសំខា ន់ទា ំងអស់។

កា របង្ក  គ   ះវៀនជា  ើនឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀត  យកា រខ្វ ះអនា ម័យ។ ម  គនិង  ូន 

(ឬពង  ូន)  ូវបា នឆ្ល ងរា លដា លតា មរយៈវត្ត មា នដ៏  ើនរបស់វា  ក្ន ុងលា មកនអ្ន កជំងឺ។ ម  គទា ំងអស់នះ  ូវ 

បា នដឹកជញ្ជ ូនពីលា មករបស់មនុស្សមា  ក់  មា ត់របស់មនុស្សមា  ក់ទៀត តា មរយៈដកខ្វ ក់ ឬចំណីអា ហា រឬទឹកដលមា ន 

ម  គ  ះ។ ជំងឺដល  ូវបា នឆ្ល ងពីលា មក  មា ត់តា មរបៀបនះ មា នដូចជា  ៖

 ជំងឺរា ក និងរា កមួល (ដលបណា្ខ  លមកពីអា មីបនិងបា ក់តរី)

  ូន  ះវៀន (មា ន  ើន  ភទ)

 ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ុន  ះវៀន និងអា សន្ន  គ

 ជំងឺផ្សងៗទៀត ដូចជា  ជំងឺ  ុនស្វ ិតដជើង ក៏ជួនកា លអា ចឆ្ល ងតា មរបៀបនះដរ។

របៀបចម្ល ងនជំងឺទា ំងនះ អា ចមា នលក្ខ ណៈ  យផា  ល់។ 

ឧទា ហរណ៍ ៖ កុមា រមា  ក់ដលមា ន  ូន  ះវៀន 

បា នភ្ល ចលា ងដ បនា  ប់ពីប   របង់លា មកលើកចុង 

ក  យរបស់គា ត់ ហើយបា នឲ្យនំមួយ  មិត្ត មា  ក់។ 

  មដរបស់គា ត់ ដល   ឡា ក់  យលា មករបស់ 

គា ត់  ឡើយ  ះ មា នជា ប់  យពង  ូនតូចៗជា  ើន 

(តូចរហូតដល់មិនអា ចមើល ឃើញ)។ មា នពង  ូន ខ្ល ះ 

 ជា ប់ជា មួយនំ  ះ។  ពលមិត្ត មា  ក់  ះ បរិ  គ 

នំ  ះ គា ត់ក៏បា នលបទា ំងពង  ូន  ជា មួយដរ។ 

ក  យមក មិត្ត  ះក៏មា ន  ូនដរ។ មា  យរបស់ 

គា ត់អា ចនិយា យថា  កូន  ះកើត  ូន ពី   ះ គា ត់ 

បរិ  គនំ។ បុ៉ន្ត  តា មពិតមិនមនទ គឺពី   ះគា ត់ 

បរិ  គលា មក។

ជំពូកទី

១២
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ជា ញឹកញា ប់  ូក ឆ្ក  មា ន់ និងសត្វ ដទទៀត គឺជា អ្ន កធ្វ ើឲ្យមា នកា រឆ្ល ងរា លដា លជំងឺ  ះវៀននិងពង  ូន 
ជា  ើន។ ឧទា ហរណ៍ ៖

បុរសមា  ក់មា នជំងឺរា ក ឬមា ន  ូន បុរសមា  ក់មា នជំងឺរា ក ឬមា ន  ូន 

បា ន ប   របង់លា មក  ខា ង បា ន ប   របង់លា មក  ខា ង 

                            ក  យ ផ្ទ ះរ បស់                             ក  យ ផ្ទ ះរ បស់ 

                                     គា ត់។                                     គា ត់។

 ក្ន ុងផ្ទ ះ មា នកុមា រមា  ក់កំពុងលង  លើដី។ តា មរបៀបនះ  ក្ន ុងផ្ទ ះ មា នកុមា រមា  ក់កំពុងលង  លើដី។ តា មរបៀបនះ 

លា មកបន្ត ិចបន្ត ួច របស់បុរស  ះក៏បា នបញ្ជ ូន  ដល់កុមា រនះ។លា មកបន្ត ិចបន្ត ួច របស់បុរស  ះក៏បា នបញ្ជ ូន  ដល់កុមា រនះ។

ក  យមក កុមា រនះ ក  យមក កុមា រនះ 

ចា ប់ផ្ត ើមយំ  ហើយមា  យ                                                        ចា ប់ផ្ត ើមយំ  ហើយមា  យ                                                        

វា ក៏លើកបីវា ឡើង។វា ក៏លើកបីវា ឡើង។

 ួសា រទា ំងមូល បរិ  គ  ួសា រទា ំងមូល បរិ  គ 

អា ហា រ  ះ។អា ហា រ  ះ។

បនា  ប់មក មា  យ  ះរៀបចំធ្វ ើម្ហ ូបអា ហា រ  យភ្ល ច បនា  ប់មក មា  យ  ះរៀបចំធ្វ ើម្ហ ូបអា ហា រ  យភ្ល ច 

លា ងដរបស់គា ត់បនា  ប់ពីបា នបីកូនរួច។លា ងដរបស់គា ត់បនា  ប់ពីបា នបីកូនរួច។

បនា  ប់មក  ួសា រទា ំងមូលមា នជំងឺរា កឬមា ន  ូន។បនា  ប់មក  ួសា រទា ំងមូលមា នជំងឺរា កឬមា ន  ូន។

 ូកឬឆ្ក សុីលា មក  ះ ហើយមា ន    ូកឬឆ្ក សុីលា មក  ះ ហើយមា ន   

 ឡា ក់ លា មក    មុះ និងជើង  ឡា ក់ លា មក    មុះ និងជើង 

របស់វា ។របស់វា ។

បនា  ប់មក  ូក  ះចូលក្ន ុងផ្ទ ះ។បនា  ប់មក  ូក  ះចូលក្ន ុងផ្ទ ះ។
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មា នកា របង្ក  គជា  ើន  មទា ំងពង  ូនផង  ូវបា នឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតតា មរបៀបដូចបា ន 
បងា  ញខា ងលើនះ។ 

បើ  ួសា រ  ះ បា នអនុវត្ត នូវចំនុចណា មួយចំនុចណា មួយនកា រ  ុង  យ័ត្ន ទា ំងឡា យខា ងក  មនះ គ  ហលជា អា ចបងា្ក  រ 
កា រឆ្ល ងរា លដា លនជំងឺនះបា ន ៖ 

 បើបុរស  ះបា ន  ើ   ស់បង្គ ន់។

 បើ  ួសា រ  ះមិនឲ្យ  ូកចូលក្ន ុងផ្ទ ះ។

 បើ  ួសា រ  ះមិនឲ្យកូនលង  កន្ល ងដលមា ន  ូក។

 បើមា  យ  ះបា នលា ងដបនា  ប់ពីបា នបីកូន និងមុនពលរៀបចំធ្វ ើម្ហ ូបអា ហា រ។

បើមា នករណីជា  ើននជំងឺរា ក  ូននិងបា៉ រ៉ា សុីត  ះវៀនដទទៀត  ក្ន ុងភូមិអ្ន ក បា នសចក្ត ីថា  ជា ជនមិន 
ទា ន់មា ន កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  ប់   ន់អំពីអនា ម័យ។ បើមា នកុមា រជា  ើនសា  ប់  យសា រជំងឺរា ក កា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ 
ក៏ជា ផ្ន កមួយនមូលហតុរបស់ប   នះដរ។ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រសា  ប់  យសា រជំងឺរា ក កា រមា នអនា ម័យ និងអា ហា  ដើម្ីបបងា្ក  រកា រសា  ប់  យសា រជំងឺរា ក កា រមា នអនា ម័យ និងអា ហា  
រូបត្ថ ម្ភ  ល្អ  មា នសា រសំខា ន់ណា ស់រូបត្ថ ម្ភ  ល្អ  មា នសា រសំខា ន់ណា ស់ (មើលទំ.១៥៤និងជំពូក១១)។

សចក្ត ីណនា ំមូលដា  ននអនា ម័យ

អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួនអនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន

១.  លា ងដជា មួយសា បូ៊ជា និច្ច   ពលដល អ្ន ក 
ក  កពីដំណកពល  ឹក បនា  ប់ពីប   របង់ 
លា មក និងមុនពលបរិ  គ ឬចម្អ ិនម្ហ ូប 
អា ហា រ។

២. ងូតទឹកឲ្យបា នញឹកញា ប់រៀងរា ល់ថ្ង  ពលមា នអា កា សធា តុ   ។ ងូតទឹកក  យ 
ពលធ្វ ើកា រឬបកញើស។ កា រងូតទឹកញឹកញា ប់អា ចជួយបងា្ក  រកា របង្ក  គ   
ស្បក អង្គ រក  ល មុនមុខ រមា ស់ និងកន្ទ ួលផ្សងៗ។ អ្ន កជំងឺ និងកុមា រ គួរងូតទឹក 
ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ 

 

៣.  ក្ន ុងតំបន់ដលសំបូរ  ូនទំពក់ មិន  ូវដើរជើងទទរ ឬ ឲ្យកុមា រដើ ឬជើង 
ទទរទ។ កា របង្ក  គ  យ  ូនទំពក់ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នភា ពស្ល កសា  ំង 
ធ្ង ន់ធ្ង រ។  ូនទំពក់នះឆ្ល ងចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនមនុស្សតា មបា តជើង(ទំ.១៤២)។

                               

៤. ដុះធ្ម ញរៀងរា ល់ថ្ង  និងក  យពលបរិ  គបង្អ ម។ បើអ្ន កគា  ន   ស់និងថា  ំដុសធ្ម ញ ដុសធ្ម ញជា មួយអំបិល 
ផះ និងធ្ូយង (ទំ.២៣០)។ ស   ប់ព័ត៌មា នបន្ថ មអំពីកា រថរក  ធ្ម ញ មើលជំពូកទី១៧។
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អនា ម័យ  ក្ន ុងផ្ទ ះអនា ម័យ  ក្ន ុងផ្ទ ះ

១. មិន  ូវឲ្យ  ូក ឆ្ក ចូលក្ន ុងផ្ទ ះ ឬកន្ល ងដលកុមា រលងទ។

២. មិន  ូវឲ្យឆ្ក លិទ្ធ កុមា រ ឬឡើងលើ   ដកទ។ ឆ្ក ក៏
អា ចចម្ល ងម  គផ្សងៗបា នដរ។ 

៣. បើកុមា រប   របង់លា មក  ជិតផ្ទ ះ សមា  តវា ភា  ម។ 
ប  ៀនកុមា រ ឲ្យចះ  ើ   ស់បង្គ ន់ ឬយ៉ា ង  ច 
ណា ស់ឲ្យ  ប   របង់  ឆា  យពីផ្ទ ះ។

៤. ព្ួយរ ឬហា លភួយ ក   លពូក ឲ្យ  ូវថ្ង ឲ្យបា នញឹកញា ប់។ បើមា ន 
សង្ក ើច ចា ក់ទឹក    លើ    ះ ហើយ  កក   លពូកនិងភួយ
ក្ន ុងពលជា មួយគា  (មើលទំ.២០០)។

៥. រកចឲ្យមនុស្ស  ប់គា  ក្ន ុងផ្ទ ះ ឲ្យបា នញឹកញា ប់(មើលទំ.២០០)។ ច និងចឆ្ក   ផ្ទ ុកជំងឺ 
ជា  ើន។ ឆ្ក និងសត្វ ផ្សងទៀតដលមា នច មិន  ូវឲ្យចូលក្ន ុងផ្ទ ះទ។

៦. មិន  ូវខា ក   ះ  ក្ន ុងផ្ទ ះទ។ កំហា កអា ចចម្ល ងជំងឺបា ន។  ពលដលអ្ន កក្អ ក 
ឬកណា្ខ  ស់  ូវខ្ទ ប់មា ត់  យ  ើដ ឬកន្សង។

៧.  សសមា  តផ្ទ ះឲ្យបា នញឹកញា ប់។ លា ងជូតក   លឥដ្ឋ  ក   លកា  រ ជ   ំង និងក  មតុ ទូ។  ូវបិទ ឬប៉ះ 
កន្ល ងដលមា ន   ង  លើជ   ំងឬក   លឥដ្ធ  ក   លកា  រ ឲ្យជិត   ះកនា  ត ចឆ្ក  និងខ  ដំរីអា ចលា ក់
ខ្ល ួនក្ន ុង  ះ។
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អនា ម័យក្ន ុងកា របរិ  គ និងកា រផឹកអនា ម័យក្ន ុងកា របរិ  គ និងកា រផឹក

១.  ជា កា រល្អ បំផុត ទឹកទា ំងអស់ដលមិនមនមកពី  ពន្ធ ័ទឹកសា  ត គួរតដា ំឲ្យពុះ   ះ ឬបន្ុសទ្ធ ជា និច្ច  មុននឹងផឹក។ 
កា រធ្វ ើរបៀបនះ មា នសា រសំខា ន់ណា ស់ ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ និង  ពលដលមា នជំងឺរា ក ឬករណីជំងឺ 

 ុន  ះវៀន ជំងឺថ្ល ើម ឬជំងឺអា សន្ន  គ ជា  ើនកើតឡើង។ ទឹកអណ្ណ ូង ឬទឹកស្ទ ឹង ដលមើល  ដូចជា សា  ត 
ក៏  យ ក៏អា ចមា នម  គដរ បើគមិនដា ំឲ្យពុះជា មុន។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺផ្សងៗ កា រមា ន ទឹក 

 ប់   ន់ សំខា ន់ជា ងកា រមា នទឹកបរិសុទ្ធ ។ ម ៉ ងទៀត កា រ   ប់ឲ្យ  ជា ជនក ីក  ចំណា យពលវលា និង   ក់
កា ស់ជា  ើន ដើម្ីបទិញអុសយកមកដា ំទឹកផឹក  ះ អា ចមា នផលអា ក ក់ 

 ើន ជា ងផលល្អ  ជា ពិសស បើវា មា នន័យថា ជា កា រកា ត់បន្ថ យបរិមា ណ 
អា ហា រស   ប់កុមា រ ឬជា កា របំផា  ញ   ឈើថមទៀត។ 

 វិធីមួយដលល្អ និងចំណា យតិច ក្ន ុងកា របន្ុសទ្ធ ទឹក គឺដា ក់ទឹក  ក្ន ុងដប                         
ឬក្ន ុងថង់បា  ស្ទ ិកសា  តនិងថា   ហើយដា ក់ហា លថ្ង ឲ្យបា នយ៉ា ងតិច៦ ៉ ង។ 
បើមិនសូវមា នថ្ង ទ ទុកហា លវា ឲ្យបា នយ៉ា ងតិច២ថ្ង ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះ 
នឹងសមា  ប់ ម  គជា  ើនដលមា ន  ក្ន ុងទឹក  ះ។

២.  មិន  ូវប ្ខ  យឲ្យរុយនិងសត្វ ល្អ ិតដទទៀតទំឬវា រលើម្ហ ូបអា ហា រ ទ។ សត្វ ល្អ ិតទា ំងនះ 
មា នផ្ទ ុកម  គ និងអា ចចម្ល ងជំងឺបា ន។ មិន  ូវទុកសំណល់ម្ហ ូបអា ហា រ ឬចា ន  ឡា ក់ 

 ពា សវា លពា សកា លទ   ះវា នា ំឲ្យមា នរុយ  ម និងបង្ក ើតម  គ។ ទុកដា ក់ម្ហ ូប 
អា ហា រ  យ  បវា ឲ្យជិត ឬក្ន ុង  អប់់ ឬក្ន ុងទូដលមា នសំណា ញ់កា រពា រ។ 

៣.  មុននឹងបរិ  គផ្ល ឈើដល  ុះមកដី  ូវលា ងវា ឲ្យសា  តសិន។  មិន  ូវឲ្យកុមា ររីស និង 
បរិ  គ ចំណីអា ហា រដល  ុះ  លើដីទ  ូវលា ងសមា  តវា សិន។

                 

៤. បរិ  គតសា ច់និង  ីដលបា នចម្អ ិន  ឹម  ូវតបុ៉   ះ។  ូវ   កដថា  ផ្ន ក 
ខា ងក្ន ុងនសា ច់អា ំង ជា ពិសសសា ច់  ូក និងសា ច់  ី បា នឆ្អ ិនសព្វ  ឹម  ូវ។ 
សា ច់  ូក   មា នផ្ទ ុកម  គដ៏មា ន   ះថា  ក់។

                             
៥.  សា ច់មា ន់មា នផ្ទ ុកម  គដលបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺរា ក។ លា ងដឲ្យបា នសា  តបនា  ប់ពីរៀបចំសា ច់មា ន់ មុននឹង 

ប៉ះពា ល់ម្ហ ូបអា ហា រដទទៀត។

៦.  កំុបរិ  គអា ហា រដលទុកយូរឬមា នក្ល ិនមិនល្អ  វា អា ចបំពុលយើងបា ន។ មិន  ូវបរិ  គ 
អា ហា រកំបុ៉ង ដលកំបុ៉ង  ះ  ៉ង ឬអា ហា រក្ន ុងកំបុ៉ងបា ញ់ចញក   ពលបើកវា ។ 

 ូវ  យ័ត្ន  ជា ពិសសចំ  ះ  ីខកំបុ៉ង។ ម ៉ ងទៀត  ូវ  យ័ត្ន ជា មួយនឹងសា ច់មា ន់ដល 
បា នទុក រយៈពលជា  ើន ៉ ង បនា  ប់ពីចម្អ ិនរួច។ មុននឹងបរិ  គម្ហ ូបអា ហា រ ដល 

  សល់ យកវា   ក    ឡើងវិញ សិន។ បើអា ច បរិ  គអា ហា រដលទើបរៀបចំថ្ម ីៗ 
ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ មនុស្សចា ស់ និងអ្ន កមា នជំងឺ។ 

៧.  អ្ន កដលមា នជំងឺរបង ផា  សា យ ឬជំងឺឆ្ល ងដទទៀត គួរបរិ  គដា ច់  យឡក
ពីមនុស្សដទទៀត។ ចា ននិងសា  ប   ដលអ្ន កជំងឺ  ើ គួរ  ូវបា ន   រ មុននឹង 
ឲ្យ អ្ន កដទ  ើបា ្រ ស់។
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វិធីកា រពា រសុខភា ពកូនរបស់អ្ន កវិធីកា រពា រសុខភា ពកូនរបស់អ្ន ក

         ១. កុមា រដលមា នជំងឺដូចនះ

គួរដក  ដា ច់  យឡកពី                                                  
កុមា រ ដទទៀត ដលសុខភា ព                                                                                        
ល្អ ធម្ម តា ។

 កុមា រដលមា នជំងឺ ឬកុមា រដលមា នដំ   រមា ស់ ឬមា នច គួរដក  យឡកពីកុមា រឯទៀតដលមា នសុខភា ព
ល្អ ធម្ម តា ។ បើធ្វ ើបា ន កុមា រដលមា នជំងឺឆ្ល ង ដូចជា  ជំងឺក្អ កមា ន់ ក  ្ច ឹល ឬផា  សា យ គួរដកក្ន ុងបន្ទ ប់ដា ច់  យ 
ឡកពីគ ហើយមិនគួរឲ្យ  ជិតទា រក ឬកុមា រតូចៗទ។

២. កា រពា រកុមា រពីជំងឺរបង។ អ្ន កដលក្អ ករុា ំរ៉ ឬមា នស ្ញ  ដទទៀតន ជំងឺ 
របង គួរខ្ទ ប់មា ត់រា ល់ពលក្អ ក។ ពួកគមិនគួរមិនគួរដក  ក្ន ុងបន្ទ ប់ជា មួយ 
កុមា រទ។ ពួកគគួរត  ជួប បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល និងទទួលកា រ 
ព  បា ល  ឲ្យ បា ន ឆា ប់ តា មដលអា ចបា ន។

  កុមា រដលរស់  ជា មួយអ្ន កមា នជំងឺរបង គួរទទួលកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ 
ជំងឺរបង(រ៉ា ក់សា ំង ប ស ហ្ស BCG)។

                                 

៣. ងូតទឹក ផា  ស់ប្ត ូរសំលៀកបំពា ក់ និងកា ត់ក ចកដ ឲ្យកុមា រឲ្យបា នញឹកញា ប់។ ម  គ 
និងពង  ូន តងតលា ក់ខ្ល ួន  ក  មក ចកដវងៗ។

                         

៤. ព  បា លកុមា រដលមា នជំងឺឆ្ល ងឲ្យបា នឆា ប់ ដលអា ចធ្វ ើបា ន ដើម្ីបកំុឲ្យ 
ជំងឺ  ះ ឆ្ល ង  អ្ន កដទទៀត។

                

៥.  អនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំនកា រថរក  អនា ម័យ ដលបា នរៀបរា ប់  ក្ន ុង 
ជំពូក នះ។ ប  ៀនកុមា រឲ្យធ្វ ើតា មសចក្ត ីណនា ំទា ំងនះ និង  ូវពន្យល់ពួកគថា ហតុអ្វ ីបា នជា  សចក្ត ីណនា ំ 
នះ មា នសា រសំខា ន់។ 

 លើកទឹកចិត្ត កុមា រឲ្យចូលរួមក្ន ុងគ   ងកម្ម វិធីដលធ្វ ើឲ្យផ្ទ ះឬភូមិរបស់គ 
កា  យជា  កន្ល ងស   ប់រស់   កប  យសុខភា ពល្អ ។

៦.   ូវ   កដថា កុមា រមា នអា ហា រល្អ  ប់   ន់។ ូវ   កដថា កុមា រមា នអា ហា រល្អ  ប់   ន់។ កា រមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ  ជួយ
កា រពា រខ្ល ួន   ណ  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គផ្សងៗជា  ើន។ ជា ធម្ម តា  កុមា រ 
ដល មា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ  តងតមា នភា ពធន់ឬអា ច  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គ 
ផ្សងៗ ដលអា ចសមា  ប់កុមា រដលមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ មិនល្អ  (អា នជំពូក 
ទី១១) ។



137

អនា ម័យទីសា អនា ម័យទីសា ធា រណៈធា រណៈ

១. ថរក  អណ្ណ ូងទឹកនិង  ភពទឹកសា ធា រណៈឲ្យបា នសា  ត។ មិន  ូវឲ្យសត្វ ពា ហនៈ  ក្បរកន្ល ងដល  ជា ជន 

ដងទឹក  ើ   ស់  ះទ។ បើចា ំបា ច់ អា ចធ្វ ើរបងពទ្ធ ័ជំុវិញកន្ល ង  ះ ដើម្ីបកា រពា រកំុឲ្យសត្វ ចូល។

 កំុប   របង់លា មក ឬ  ះសំរា ម  លក្បរ  ភពទឹក។ យកចិត្ត ទុកដា ក់យា៉ ងពិសសក្ន ុងកា រថរក  អនា ម័យ 

តា មដងទន្ល និងស្ទ ឹងនា នា  ចា ប់ពីកន្ល ងដលដងទឹក  ើ   ស់ ឡើងរហូតដល់  ភពទឹកដើមរបស់វា ។

២. ដុតសំរា មទា ំងឡា យណា ដលអា ចដុតបា ន។ សំរា មដលមិនអា ចដុតបា ន  ូវកប់ក្ន ុងរ ្ខ  ពិសស ឬដា ក់   

កន្ល ង ដលឆា  យពីផ្ទ ះ និងកន្ល ងដល  ជា ជនដងទឹក  ើ   ស់។

៣. សង់បង្គ ន់ ដើម្ីបកំុឲ្យ  ូកនិងសត្វ ពា ហនៈដទទៀត  ប៉ះពា ល់លា មកមនុស្សបា ន។ ជីករ ្ខ  ឲ្យ    ហើយ 

សង់ ដំបូលបន្ត ិចពីលើ អា ច  ើ   ស់បា នហើយ។ កា រមា នរ ្ខ  កា ន់ត    កា ន់តមិនសូវមា នប   ជា មួយ 

សត្វ រុយ និងជា មួយក្ល ិន។ 

 នះគឺជា គំរូបង្គ ន់មួយ  ខា ងក  
ផ្ទ ះ ដលងា យសា ងសង់។

 បើយើងចា ក់កំ  រ សំរា ម ឬផះ 
បន្ត ិច ក  យពលប   របង់លា មករួច 

 ះវា ជួយបន្ល យក្ល ិនអា ក ក់ និងមិនឲ្យ 
រុយ  ម។

 បង្គ ន់គួរសង់  ចមា  យយា៉ ងតិច 
២០ម៉  ពីផ្ទ ះ ឬពី  ភពទឹក។

 បើអ្ន កគា  នបង្គ ន់ទ  ប   របង់ 
លា មកឲ្យឆា  យពីកន្ល ងដល  ជា ជន 
ងូតទឹក ឬដងទឹកយក   ើ   ស់។ 
ប  ៀន កូនៗរបស់អ្ន កឲ្យធ្វ ើដូច្ន ះ 
ដរ។

 បល់ផ្សងៗអំពីកា រធ្វ ើបង្គ ន់ឲ្យបា នល្អ  មា ន  ទំព័របនា  ប់។ ម៉  ងទៀត គក៏អា ចសង់បង្គ ន់ ដើម្ីបផលិតជី 
ស   ប់ដំណា ំផ្សងៗផងដរ។

កា រ  ើ   ស់បង្គ ន់ ជួយបងា្ក  រជំងឺជា  ើន។កា រ  ើ   ស់បង្គ ន់ ជួយបងា្ក  រជំងឺជា  ើន។
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បង្គ ន់ល្អ បង្គ ន់ល្អ 

បង្គ ន់ដលបា នបងា  ញ  ទំព័រមុន មា នលក្ខ ណៈសា មញ្ញ  ហើយអា ចសា ងសង់  យចំណា យ   ក់តិចតួចបំផុត។ 

បុ៉ន្ត វា មា ន   ងខា ងលើ ដលអា ចឲ្យសត្វ រុយចូលបា ន។

បង្គ ន់ដលមា នគ  បបិទជិត មា នលក្ខ ណៈល្អ ជា ង   ះរុយមិនអា ចចូលបា ន ហើយមិនប ្ច ញក្ល ិនអា ក ក់  ក  

ផង។ បង្គ ន់ដលមា នគ  បបិទជិត មា នក   លមួយដលមា ន   ង ហើយមា នគ  បពីលើ   ង  ះ។ 

ក   ល បង្គ ន់នះអា ចធ្វ ើពីឈើឬសុីម៉ង់ត៍។ ក   លបង្គ ន់ធ្វ ើពីសុីម៉ងត៍ ល្អ ជា ង ពី   ះវា  បជិតល្អ  ហើយមិនពុកផង។

វិធីមួយក្ន ុងកា រធ្វ ើក   លបង្គ ន់សុីម៉ង់ត៍ ៖

១. ជីករ ្ខ  រា ក់មួយ ដលមា នក ឡា ផ្ទ មួយម៉  កា រ៉ និងមា នជ    

៧សង់ទីម៉  ។  ូវ   កដថា បា តរ ្ខ  នះ រា បសើ្ម ។                

២. ធ្វ ើសំណា ញ់លួស  ទា ក់ក ឡា គា   ដលមា នទំហំ១ម៉  កា រ៉។ សរសលួស 

អា ចមា នមុខកា ត់១/៤  ១/២សង់ទីម៉   ហើយ   ះនីមួយៗមា ន  វង 

 ហល១០សង់ទីម៉  ។ កា ត់   ងទំហំ២៥សង់ទីម៉   កណា្ខ  ល 

សំណា ញ់លួស។         

៣. ដា ក់សំណា ញ់លួស  ក្ន ុងរ ្ខ  ។ បត់ចុងលួសចុះក  ម 

ឬដា ក់ដំុថ្ម តូចៗ   ុងនីមួយៗ ដើម្ីបឲ្យសំណា ញ់លួស  ខ្ព ស់ 

ផុតពីដី  ហល៣សង់ទីម៉  ។

៤. ដា ក់ធុងចា ស់មួយ   ង់   ង ដល  កណា្ខ  លសំណា ញ់លួស។ 

៥. លា យសុីម៉ង់ត៍ជា មួយ  ួស ខ  ច់ និងទឹក រួចចា ក់  ក្ន ុងរ ្ខ  ឲ្យបា នក   ស់

 ហល៥សង់ទីម៉  ។ (សុីម៉ង់ត៍មួយប៉លលា យជា មួយនឹងខ  ច់ពីរប៉ល 

និង  ួសបីប៉ល)

៦. ដកធុង  ះចញពលសុីម៉ង់ត៍  ពលដលសុីម៉ង់ត៍កំពុងចា ប់ផ្ត ើមរឹង 

(  ហល បី ៉ ង)។ បនា  ប់មក  បសុីម៉ង់ត៍  យក ណា ត់សើម ដីខ  ច់ 

ចំបើងឬផា  ំង បា  ស្ទ ិក ហើយទុកឲ្យវា សើម។ បីថ្ង ក  យទើបយក ក   លបង្គ ន់ 

ចញពីរ ្ខ  ។
 

បើអ្ន កចង់អង្គ ុយ  ពល  ើបង្គ ន់ ធ្វ ើកន្ល ងអង្គ ុយ 

ពីសុីម៉ង់ត៍ ដូចរូបភា ពនះ ៖ 

ធ្វ ើពុម្ព មួយ ឬអា ច  ើធុង២ដលមា នទំហំខុសគា   

 យដា ក់ធុងមួយ   ខា ងក្ន ុងធុងមួយទៀត។
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ដើម្ីបសង់បង្គ ន់ដលមា នគ  បបិទជិតសង់បង្គ ន់ដលមា នគ  បបិទជិត គគួរដា ក់ក   លបង្គ ន់ពីលើរ ្ខ  បង្គ ន់។ ជីករ ្ខ  ដលមា នមុខកា ត់តូច
ជា ង១ម៉   ហើយមា នជ   ពី១ម៉   ២ម៉  ។ ដើម្ីបឲ្យមា នសុវត្ថ ិភា ព គគួរសង់បង្គ ន់ចំងា យយា៉ ងតិច២០ម៉  ពី
ផ្ទ ះ អណ្ណ ូង ថ្ល ុក  ះទឹក ឬអូរ។ បើវា  ជិតកន្ល ង  ជា ជនដងទឹក  ូវធ្វ ើយា៉ ងណា ឲ្យបង្គ ន់  ះស្ថ ិត  ចរន្ត ទឹកខា ងចរន្ត ទឹកខា ង
ក  មក  ម។

 បង្គ ន់ដលមា នគ  បបិទជិត ៖  បង្គ ន់ដលមា នគ  បបិទជិត ៖ 

រក  អនា ម័យបង្គ ន់របស់អ្ន កជា និច្ច ។ សមា  តក   លបង្គ ន់ឲ្យបា នញឹកញា ប់។ 
 ូវ   កដថា មា នគ  បបិទ  ង់   ងបង្គ ន់ ហើយគ  ប  ូវបា នទុកដា ក់តា ម 

កន្ល ង  ឹម  ូវ។ គ  បធម្ម តា  អា ចធ្វ ើពីឈើបា ន។ 

 បង្គ ន់ដលមា នបំពុងខ្យល់បងា្ក  ររុយ បង្គ ន់ដលមា នបំពុងខ្យល់បងា្ក  ររុយ

ដើម្ីបធ្វ ើបង្គ ន់ដលមា នបំពុងខ្យល់  ូវធ្វ ើក   លបង្គ ន់ធំបន្ត ិច 

(២ម៉  បួន  ុង)  យមា ន   ងពីរ។  លើ   ងមួយ 

ដា ក់បំពង់ខ្យល់មួយ ដល  ប  យសំណា ញ់បងា្ក  ររុយ  ចុង 

ខា ងលើ(សំណា ញ់ លួស  ើបា នយូរ)។  លើ   ងមួយទៀត 

សង់ដំបូល  បពីលើ ដលធ្វ ើឲ្យងងឺត  ខា ងក្ន ុង។ ទុក   ង 

មួយនះឲ្យ  ចំហរ។

បង្គ ន់របៀបនះជួយកមា  ត់ក្ល ិនអា ក ក់និងសត្វ រុយ ៖ ក្ល ិនអា ក ក់ 

ចញ  ក  តា មបំពង់ខ្យល់ ឯរុយវិញនឹងជា ប់  កន្ល ង  ះ 

ហើយងា ប់អស់។ 
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 ូន និងប៉ា រ៉ា សីុត  ះវៀនផ្សងៗទៀត
មា ន  ូននិងសត្វ ល្អ ិត(បា៉ រ៉ា សុីត)ផ្សងទៀតជា  ើន  ភទ រស់  ក្ន ុង  ះវៀនមនុស្ស ហើយបង្ក ឲ្យមា ន ជំងឺ 

ផ្សងៗ។  ូនដលមា នទំហំធំ ជួនកា ល អា ច  ូវបា នមើលឃើញ  ក្ន ុងលា មក។

                            

 ូនដលគឃើញញឹកញា ប់បំផុត  ក្ន ុងលា មក គឺ  ូនមូល អៀន និងតនញ៉ា ។ ចំណក  ូនទំពក់ និង  ូនរំពា ត់
សះ(  ីកូសុីហា  ល) អា ចមា ន  ក្ន ុង  ះវៀន ហើយមា នចំនួនយ៉ា ង  ើន  យមិនឃើញមា ន  ក្ន ុងលា មកទ។

កំណត់ចំណា ំ  លើថា  ំ  ូន ៖កំណត់ចំណា ំ  លើថា  ំ  ូន ៖ ថា  ំ  ូនជា  ើន  ភទ មា នជា តិពីប៉រ៉ា សុីន(Piperazine)។ ថា  ំ  ូនទា ំងនះមា ន 
 សិទ្ធ ភា ពត  លើអៀន និង  ូនមូលតប៉ុ   ះ ហើយមិនគួរ  ើជា មួយទា រកនិងកុមា រតូចៗទ។ ថា  ំម៉បង់ដា ហ្សូល 

(Mebendazole) មា នសុវត្ថ ិភា ពជា ង ហើយកមា  ត់  ូនបា ន  ើន  ភទថមទៀត។ ថា  ំអា ល់បង់ដា ហ្សូល(Albenda 
zole) និងថា  ំពីរ៉ង់តល ក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពកមា  ត់  ូន  ើន  ភទដរ បុ៉ន្ត វា អា ចមា នតម្ល ថ្ល ។ ថា  ំធីយា៉ បង់ដា ហ្សូល 
ក៏កមា  ត់  ូនបា ន  ើន  ភទដរ តវា បណា្ខ  លឲ្យមា នផលរំខា នដ៏   ះថា  ក់ ហើយជា ធម្ម តា មិនគួរ  ើវា ទ។ អា នទំព័រ 
៣៧៤ ដល់៣៧៦ ស   ប់ព័ត៌មា នបន្ថ មអំពីថា  ំទា ំងអស់នះ។

 ូនមូល (អា សា្ក  រី) ូនមូល (អា សា្ក  រី)
 ូននះមា ន  វងពី២០  ៣០សង់ទីម៉   និងមា នពណ៌ផា្ក  ឈូក ឬស។

របៀបឆ្ល ង បៀបឆ្ល ង 

ពីលា មក  មា ត់។  យសា រកង្វ ះអនា ម័យ ពង  ូនមូលនះឆ្ល ងពីលា មកមនុស្សមា  ក់  មា ត់មនុស្សមា  ក់ទៀត។ 

ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព លប៉ះពា ល់លើសុខភា ព 

 ពលពង  ូន  ូវបា នលបចូល  ក្ន ុង  ះ កូន  ូនក៏ញា ស់ រួចចូល  ក្ន ុងចរន្ត ឈា ម ហើយអា ចបណា្ខ  ល ឲ្យ 
មា នរមា ស់ពញខ្ល ួន។ បនា  ប់មក កូន  ូនទា ំង  ះក៏ធ្វ ើដំណើរ  សួត ដលជួនកា លបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រក្អ កស្ង ួត ឬ 
ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង របំផុត វា បណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺរលា កសួត  យមា នកា រក្អ កមា នឈា មផង។ កូន  ូនទា ំង  ះ ក៏  ូវបា ន 
ប ្ច ញតា មកា រក្អ ក ហើយ  ូវបា នលបចូល   ក្ន ុង  ះវៀន ដលជា កន្ល ងដលពួកវា លូតលា ស់  ជា ពញរូបរា ង។

កា រមា ន  ូនមូលជា  ើន  ក្ន ុង  ះវៀន ធ្វ ើឲ្យមិន  ួលក្ន ុងខ្ល ួន មិនរំលា យអា ហា រ និងខ  យកមា  ំង។ កុមា រដល 
មា ន  ូនមូល  ើន តងតមា ន  ះ ៉ ងធំ។ ក្ន ុងករណីក    ូនមូលអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺហឺត ឬមា នកា រស្ទ ះយា៉ ង 
ធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ុង  ះវៀន(មើលទំ.៩៤)។ ជា ពិសស  ពលដលកុមា រ  ះមា ន  ុន    ជួនកា ល  ូននះអា ចចញ 
មកក  តា មលា មក ឬវា រចញតា មមា ត់ឬ  មុះ។ យូរៗម្ត ង គឃើញ  ូននះចញតា មផ្ល ូវដង្ហ ើម និងបណា្ខ  លឲ្យស្ទ ះ 
និយា យមិនរួច។

១.  ូនមូល (អា សា្ក  រី)

២. អៀន២. អៀន

៣.  ូនរំពា ត់សះ ៣.  ូនរំពា ត់សះ 

(  ីកូសហា  ល)(  ីកូសហា  ល)

៤.  ូនទំពក់៤.  ូនទំពក់

៥.  ូនសំប៉ត (តនញ៉ា )៥.  ូនសំប៉ត (តនញ៉ា )
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កា របងា្ក  រ

 ើបង្គ ន់ លា ងសមា  តដមុនពលបរិ  គឬប៉ះពា ល់អា ហា រ កា រពា រម្ហ ូបអា ហា រពីសត្វ រុយ និងអនុវត្ត តា មសចក្ត ី 
ណនា ំ នកា ររក  អនា ម័យ ដលបា នរៀបរា ប់  ក្ន ុងផ្ន កដំបូងនជំពូកនះ។ 

កា រព  បា ល

ជា ធម្ម តា  ថា  ំម៉បង់ដា ហ្សូលអា ចកមា  ត់  ូនមូលបា ន។ មើលទំ.៣៧៤ ស   ប់ក  ិត  ើ   ស់ថា  ំ។ ថា  ំពីប៉រ៉ា សុីន  
ក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ(មើលទំ.៣៧៥)។ ឱសថបុរា ណមួយចំនួនក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ។ ចំ  ះឱសថបុរា ណដល  ើ 
ផ្ល ល្ហ ុង សូមមើលទំព័រ១៣។

 យ័ត្ន  ៖ មិន  ូវ  ើថា  ំធីយា៉ បង់ដា ហ្សូល(Thiabendazole)ស   ប់  ូនមូលទ។ ភា គ  ើនវា ធ្វ ើឲ្យ  ូនឡើងមក
តា ម  មុះឬតា មមា ត់ ហើយអា ចធ្វ ើឲ្យស្ទ ះនិយា យមិនរួច។

អៀនអៀន
មា ន  វង១សង់ទីម៉   ពណ៌ស ស្ត ើងៗដូចសរសអំ  ះ។

របៀបឆ្ល ងរបៀបឆ្ល ង

 ូននះប ្ច ញពងរា ប់ពា ន់  ខា ងក  រន្ធ គូទ ហើយបណា្ខ  លឲ្យរមា ស់ ជា ពិសស  ពល 
យប់។  ពលកុមា រអះ ពង  ូន  ះជា ប់  ក្ន ុងក ចកដ ហើយ  ូវបា នចម្ល ង  អា ហា រ និង 
វត្ថ ុផ្សងៗ។ តា មរបៀបនះ ពង  ូនក៏ចូល  ដល់មា ត់កុមា រ  ះផា  ល់ ឬមា ត់របស់អ្ន កដទទៀត 
ហើយបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គថ្ម ីនអៀននះ។ ពង  ូននះធា  ក់  លើដី ឬកា  រក  ល 
លា យឡំជា មួយធូលី។ បើ  ក្ន ុងផ្ទ ះគា  នអនា ម័យ ធូលីនះនឹងហើរចូលក្ន ុងម្ហ ូបអា ហា រ។

ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព 

 ូនទា ំងនះគា  ន   ះថា  ក់ទ។ បុ៉ន្ត  កា ររមា ស់អា ចរំខា នដល់ដំណករបស់កុមា រ។

កា បងា្ក  រ និងកា រព  បា ល

 កុមា រដលមា នអៀន គួរស្ល ៀក  តឹងៗ  ពលដក ដើម្ីបកំុឲ្យវា អះគូទ។

 លា ងដនិងគូទឲ្យកុមា រ  ពលវា ក  កពីដំណក និងបនា  ប់ពីប   របង់លា មក។  ូវលា ងដឲ្យវា ជា និច្ច  
មុនពលឲ្យវា បរិ  គអា ហា រ។

 កា ត់ក ចកដកុមា រឲ្យខ្ល ី។

 ប្ត ូរសំលៀកបំពា ក់ និងងូតទឹកឲ្យកុមា រឲ្យបា នញឹកញា ប់ លា ងគូថនិងក ចកដរបស់វា ឲ្យបា នសា  តល្អ ។

 លា បវ៉ា សុីលីន  ជំុវិញរន្ធ គូថរបស់វា  ពលដក ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា ររមា ស់។

 ឲ្យកុមា រលបថា  ំម៉បង់ដា ហ្សូល។ ចំ  ះក  ិត  ើ   ស់ថា  ំ មើលទំព័រ៣៧៤។ ថា  ំពីប៉រ៉ា សុីន ក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព 
ដរ បុ៉ន្ត មិនគួរឲ្យទា រកលបទ(មើលទំ.៣៧៥)។  ពលកុមា រមា  ក់កំពុងទទួលកា រព  បា ល  ូនទា ំងនះ 
ជា កា រ ល្អ គួរព  បា លមនុស្សទា ំងអស់  ក្ន ុង  ួសា រទា ំងមូល។ ចំ  ះឱសថបុរា ណដល  ើខ្ទ ឹមស សូមមើល 
ទំព័រ១២។

 អនា ម័យគឺជា វិធីបងា្ក  រដ៏ល្អ បំផុតស   ប់អៀន។ បើ  ះបីជា ថា  ំពទ្យអា ចកមា  ត់  ូនបា នក៏  យ ក៏មនុស្ស  ត 
មា នអៀនដដល បើគមិនយកចិត្ត ទុកដា ក់ថរក  អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួនទ  ះ។ អៀនអា ចរស់បា ន  ហល  ៦ 
សបា  ហ៍បុ៉   ះ។  យអនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំនកា ររក  អនា ម័យ  យយកចិត្ត ទុកដា ក់  ូនជា  ើននឹង យអនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំនកា ររក  អនា ម័យ  យយកចិត្ត ទុកដា ក់  ូនជា  ើននឹង

 ូវបា ត់ក្ន ុងរយៈពលពីរបីសបា  ហ៍  យគា  នកា រ  ើថា  ំពទ្យ។ ូវបា ត់ក្ន ុងរយៈពលពីរបីសបា  ហ៍  យគា  នកា រ  ើថា  ំពទ្យ។
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 ូនរំពា ត់សះ (  ីកូសហា  ល) ូនរំពា ត់សះ (  ីកូសហា  ល)
 វង៣  ៥សង់ទីម៉   ពណ៌ផា្ក  ឈូក ឬ  ផះ។

 ូន  ភទនះ ក៏ដូចជា  ូនមូលដរ ឆ្ល ងពីលា មកមនុស្សមា  ក់  មា ត់របស់មនុស្សមា  ក់ទៀត។ តា មធម្ម តា   ូននះ
បង្ក ឲ្យមា ន   ះថា  ក់បន្ត ិចបន្ត ួចបុ៉   ះ បុ៉ន្ត វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺរា ក ចំ  ះកុមា រ។ ក្ន ុងករណីក   វា អា ចបណា្ខ  
លឲ្យ  ះវៀនមួយផ្ន កលៀនចញមកក  តា មរន្ធ គូទ(ធា  ក់  សា ល់គូទ)។

កា របងា្ក  រ ៖ ដូចគា  នឹង  ូនមូលដរ។

កា រព  បា ល ៖ បើ  ូននះធ្វ ើឲ្យមា នប    ឲ្យថា  ំម៉បង់ដា ហ្សូល។ ស   ប់ក  ិត  ើថា  ំ សូមមើលទំព័រ៣៧៤។ 
ចំ  ះកា រលៀន  សា ល់គូទ បំបា ស់គូទកុមា រឡើងលើ ហើយចា ក់ទឹក  ជា ក់  លើ  ះវៀនដលលៀនចញ  ះ។ 
កា រធ្វ ើដូច្ន ះអា ចធ្វ ើឲ្យ  ះវៀន  ះចូលក្ន ុងវិញ។

 ូនទំពក់ ូនទំពក់

 វង១សង់ទីម៉   ពណ៌ក ហម។

គមិនអា ចមើលឃើញ  ូននះ  ក្ន ុងលា មកទ។ កា រធ្វ ើវិភា គលា មកគឺជា កា រសំខា ន់ដើម្ីប 
ប   ក់ថា មា នឬគា  ន  ូន  ភទនះ។

របៀបឆ្ល ងរបស់  ូនទំពក់របៀបឆ្ល ងរបស់  ូនទំពក់

កា របង្ក  គ  យ  ូនទំពក់អា ចជា ជំងឺដ៏   ះថា  ក់បំផុតមួយស   ប់កុមា រ។ កុមា រដលមា នភា ពស្ល កសា  ំង ឬ 
បរិ  គរបស់កខ្វ ក់ អា ចមា ន  ូនទំពក់នះ។ បើអា ច គួរធ្វ ើកា រវិភា គលា មករបស់កុមា រ។

កា រព  បា ល ៖  ើថា  ំម៉បង់ដា ហ្សូល អា ល់បង់ដា ហ្សូល ឬពីរ៉ង់តល។ ចំ  ះក  ិត  ើ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  
សូមអា ន ទំព័រ៣៧៤ ដល់ ៣៧៦។ ព  បា លភា ពស្ល កសា  ំង  យបរិ  គអា ហា រសំបូរជា តិដក ហើយបើចា ំបា ច់ 
លបថា  ំក  ប់ជា តិដក (ទំ.១២៤)។

ដើម្ីបបងា្ក  រ  ូនទំពក់ ៖ សង់បង្គ ន់ និងប   របង់លា មក្ន ុងបង្គ ន់។  សង់បង្គ ន់ និងប   របង់លា មក្ន ុងបង្គ ន់។ 
កំុឲ្យកុមា រដើរជើងទទ។កំុឲ្យកុមា រដើរជើងទទ។

១. កូន  ូនទំពក់ចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនម នុស ្ស  ១. កូន  ូនទំពក់ចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនម នុស ្ស  

តា ម តា មបា តជើង។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន តា ម តា មបា តជើង។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន 

សា  មក ហម និងរមា ស់  បា តជើង។សា  មក ហម និងរមា ស់  បា តជើង។

២. ពីរបីថ្ង ក  យមក កូន  ូន  ះចូល   ២. ពីរបីថ្ង ក  យមក កូន  ូន  ះចូល   

ដល់សួតតា មរយៈចរន្ត ឈា ម។ វា អា ចបណា្ខ  ល ដល់សួតតា មរយៈចរន្ត ឈា ម។ វា អា ចបណា្ខ  ល 

ឲ្យមា នកា រក្អ កស្ង ួត(ក  មា នឈា ម)។ឲ្យមា នកា រក្អ កស្ង ួត(ក  មា នឈា ម)។

៥.  ូនទំពក់ភា  ប់ខ្ល ួនវា  នឹងជ   ំងន  ះវៀន។  ៥.  ូនទំពក់ភា  ប់ខ្ល ួនវា  នឹងជ   ំងន  ះវៀន។  

កា រមា ន  ូន  ើន អា ចធ្វ ើឲ្យអ្ន កជំងឺខ  យ កា រមា ន  ូន  ើន អា ចធ្វ ើឲ្យអ្ន កជំងឺខ  យ 

 កមា  ំង និងមា នភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ។ កមា  ំង និងមា នភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ។

៣. កុមា រនះក្អ ក   នកូន  ូនឡើង៣. កុមា រនះក្អ ក   នកូន  ូនឡើង

មកលើ រួចលបចូល  វិញ។មកលើ រួចលបចូល  វិញ។

៦. ពង  ូនទំពក់  ះចញពីខ្ល ួនមនុស្ស ៦. ពង  ូនទំពក់  ះចញពីខ្ល ួនមនុស្ស 

តា មលា មក។ ពង  ូនញា ស់ក្ន ុងដីសើម។តា មលា មក។ ពង  ូនញា ស់ក្ន ុងដីសើម។

៤. ពីរបីថ្ង ក  យមក កុមា រនះអា ច ៤. ពីរបីថ្ង ក  យមក កុមា រនះអា ច 

មា នជំងឺរា ក ឬចុក  ះ។មា នជំងឺរា ក ឬចុក  ះ។
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 ូនសំប៉ត (តនញា៉ ) ូនសំប៉ត (តនញ៉ា )
 ក្ន ុង  ះវៀន តនញា៉ អា ចលូតលា ស់រហូតដល់មា ន  វងជា  ើនម៉  ។ 

បុ៉ន្ត ផ្ន ក តូចៗ សំប៉ត ពណ៌ស (មួយកង់ៗ) ដលឃើញ  ក្ន ុង 
លា មក  ើនមា ន  វង  ហល 
១សង់ទីម៉  ។ យូរៗម្ត ង កង់តនញា៉ អា ច
វា រចញមកក   យខ្ល ួនឯង ហើយ 
ឃើញ  ជា ប់ជា មួយ   នា ប់។

មនុស្សអា ចកើតតនញ៉ា  យសា រកា របរិ  គ 
សា ច់  ូក សា ច់   ឬសា ច់ដទទៀត ដលចម្អ ិនមិនបា នឆ្អ ិនល្អ ។                                                

កា របងា្ក  រ ៖ សូម  យ័ត្ន ថា   ប់សា ច់ទា ំងអស់  ូវតចម្អ ិនឲ្យបា នឆ្អ ិនល្អ  ជា ពិសសសា ច់  ូក។សូម  យ័ត្ន ថា   ប់សា ច់ទា ំងអស់  ូវតចម្អ ិនឲ្យបា នឆ្អ ិនល្អ  ជា ពិសសសា ច់  ូក។  ូវ   កដថា គា  ន
ផ្ន កណា មួយ  ក្ន ុងសា ច់អា ំង ឬ  ី       ះទ។

ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព ៖ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព ៖ ជួនកា ល តនញា៉  ក្ន ុង  ះវៀនធ្វ ើឲ្យចុក  ះបន្ត ិចបន្ត ួច និងមា នប   ផ្សងៗ 
ខ្ល ះទៀត។

  ះថា  ក់ធំបំផុត ដលអា ចកើតមា ន គឺ  ពលដលចុងអង្ក រ (កញ្ច ប់តូចៗដលផ្ទ ុក   យកូន  ូន) ចូល   
ក្ន ុងខួរក  លរបស់មនុស្ស។ ប   នះកើតឡើង  ពលដលពង  ូនឆ្ល ងពីលា មកចូល  ក្ន ុងមា ត់របស់គា ត់។ 

 យសា រមូលហតុនះ អ្ន កដលកើតតនញា៉  ូវតអនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំអំពីអនា ម័យ  យ  ុង  យ័ត្ន  និង អ្ន កដលកើតតនញ៉ា  ូវតអនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំអំពីអនា ម័យ  យ  ុង  យ័ត្ន  និង 
ទទួលកា រព  បា លជា បនា  ន់។ទទួលកា រព  បា លជា បនា  ន់។

កា រព  បា ល ៖ លបថា  ំនីក្ល ូសា មីដ(Niclosamide)(យ៉ូមសា នYomesan ទំ.៣៧៦)(យ៉ូមសា នYomesan ទំ.៣៧៦) ឬថា  ំ   សុីកង់តល 
(Praziquantel)(ទំ៣៧៦)។  រពតា មសចក្ត ីណនា ំរបស់ថា  ំ  យ  ុង  យ័ត្ន ។

 

ចុងអង្ក រចុងអង្ក រ  ពលមនុស្សមា  ក់បរិ  គសា ច់មិនឆ្អ ិនល្អ   ពលមនុស្សមា  ក់បរិ  គសា ច់មិនឆ្អ ិនល្អ  

ចុងអង្ក រនឹងកា  យជា តនញ៉ា   ក្ន ុង  ះវៀន។ចុងអង្ក រនឹងកា  យជា តនញ៉ា   ក្ន ុង  ះវៀន។ ចុងអង្ក រ  ះអា ចបណា្ខ  លឲ្យ ចុងអង្ក រ  ះអា ចបណា្ខ  លឲ្យ 

ឈឺក  ល  កា ច់ ឬសា  ប់។ឈឺក  ល  កា ច់ ឬសា  ប់។

ពង  ូនដល  ូកបា នសុី ពង  ូនដល  ូកបា នសុី 

បង្ក ើតបា នជា ចុងអង្ក រ  បង្ក ើតបា នជា ចុងអង្ក រ  

ក្ន ុងសា ច់របស់វា ។ក្ន ុងសា ច់របស់វា ។
ពង  ូនដល  ក្ន ុងលា មកចូល  មា ត់មនុស្សពង  ូនដល  ក្ន ុងលា មកចូល  មា ត់មនុស្ស

តា មរយៈកា រខ្វ ះអនា ម័យ អា ចបង្ក ើតជា ចុងអង្ក រតា មរយៈកា រខ្វ ះអនា ម័យ អា ចបង្ក ើតជា ចុងអង្ក រ

 ក្ន ុងខួរក  ល។ ក្ន ុងខួរក  ល។

តនីញ៉ា  តនីញ៉ា  

ពញវ័យពញវ័យ

កង់តូចៗនតញ៉ា កង់តូចៗនតញ៉ា 
ពងពង

 ូកសុីពង  ូន  ក្ន ុងលា មកមនុស្ស។ ូកសុីពង  ូន  ក្ន ុងលា មកមនុស្ស។
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 ីសីុណូស ីសីុណូស
 ូន  ភទនះ មិនដលឃើញ  ក្ន ុងលា មកទ។ ពួកវា ទំលុះចញពី  ះវៀនមនុស្ស រួចចូល  ក្ន ុងសា ច់ដំុ។ 

ដូចតនញ៉ា ដរ មនុស្សយើងឆ្ល ង  ូននះ  យកា របរិ  គសា ច់  ូកដលមា នកា របង្ក  គនះ ឬសត្វ ផ្សងៗទៀតដល
ចម្អ ិនមិនបា នឆ្អ ិនល្អ ។

ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព ៖ផលប៉ះពា ល់លើសុខភា ព ៖ អា  ័យ  លើបរិមា ណនសា ច់ដលមា ន  ូនដលបា នបរិ  គ មនុស្សនះអា ចមា ន 
អា រម្ម ណ៍ធម្ម តា  ឬធា  ក់ខ្ល ួនឈឺធ្ង ន់ ឬសា  ប់បា ន។ ចា ប់ពី២-៣ ៉ ង  ៥ថ្ង បនា  ប់ពីបា នបរិ  គសា ច់  ូកដលមា ន  ូន
នះ មនុស្សនះអា ចមា នជំងឺរា ក និងមា នអា រម្ម ណ៍មិន  ួលក្ន ុង  ះ។

ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ អ្ន កជំងឺអា ចមា ន ៖

  ុន    ញា ក់  

 ឈឺសា ច់ដំុ 

 ហើមជំុវិញភ្ន ក ហើយជួនកា លហើមជើង

 មា នជា ំតូចៗ(ចំនុច   ឬខៀវ)  លើស្បក 

 មា នហូរឈា មក្ន ុងផ្ន កសន   ប់ភ្ន ក

ករណីធ្ង ន់ធ្ង រ អា ចមា នរយៈពល៣ ឬ៤សបា  ហ៍។

កា រព  បា ល ៖ រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ ថា  ំអា ល់បង់ដា ហ្សូល (albendazole) ឬថា  ំម៉បង់ដា ហ្សូល 
(mebendazole) អា ចជួយបា ន។ ចំ  ះ ក  ិត  ើថា  ំ សូមមើលទំ.៣៧៤ និង៣៧៥។ (ករ័ទីកូស្ត រូ៉អុីត ក៏អា ចជួយ 
បា នដរ បុ៉ន្ត គួរ  ូវបា នផ្ត ល់  យបុគ្គ លិក សុខា ភិបា ល ឬវជ្ជ បណ ិត)

ចំណុចសំខា ន់ ៖ ចំណុចសំខា ន់ ៖ បើមា នមនុស្ស  ើននា ក់បា នបរិ  គសា ច់  ូកតមួយ  ះ ហើយធា  ក់ខ្ល ួនឈឺទា ំងអស់គា    ូវ 
សង្ស័យ  លើ  ីសុីណូស។ ករណីនះអា ចមា ន   ះថា  ក់ ។  ូវរក  ូពទ្យ។

កា របងា្ក  រ  ីសុីណូស ៖ 

 បរិ  គតសា ច់  ូកនិងសា ច់ផ្សងៗ ដលឆ្អ ិនល្អ បុ៉   ះ។

 កំុប ្ខ  យឲ្យ  ូក  សុីលា មកឲ្យ  ះ

 មិន  ូវឲ្យកំទចសំណល់សា ច់ ឬសា ច់ដលសល់ពីកន្ល ងសមា  ប់សត្វ   ឲ្យ  ូកសុីទ លើកលងតសា ច់ 
ទា ំងនះ  ូវបា នចម្អ ិនរួចសិន។

អា មីបអា មីប
អា មីបនះមិនមនជា  ូនទ បុ៉ន្ត វា ជា សត្វ តូចៗ ឬបា៉ រ៉ា សុីត ដលអា ចមើលឃើញ  យ  ើ 

អតិសុខុមទស្សន៍ (ឧបករណ៍ដលធ្វ ើឲ្យវត្ថ ុល្អ ិតៗ មើលឃើញធំជា ងវត្ថ ុពិត) តប៉ុ   ះ។

របៀបឆ្ល ង ៖របៀបឆ្ល ង ៖ លា មករបស់អ្ន កដលមា នកា របង្ក  គ មា នបា៉ រ៉ា សុីតតូចៗទា ំងនះរា ប់លា ន។ 
 យសា រកង្វ ះអនា ម័យ អា មីបអា ចចូល  ក្ន ុង  ភពទឹកផឹក ឬម្ហ ូបអា ហា របា ន 

ហើយអ្ន កដទទៀតក៏ឆ្ល ងអា មីបនះ។

 គស ្ញ  នកា របង្ក  គ  យអា មីប ៖ 

មនុស្សជា  ើនដលមា នសុខភា ពល្អ  អា ចមា នអា មីបនះ  យមិនធា  ក់ខ្ល ួនឈឺទ។  ះជា  
យា៉ ងនះក្ត ី អា មីបគឺជា មូលហតុញឹកញា ប់នជំងឺរា កដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬជំងឺរា លមួលជំងឺរា លមួល (រា កមា ន 
លា យឈា ម) ជា ពិសស ចំ  ះមនុស្សដលកំពុងមា នសុខភា ពខ  យ  យសា រជំង ឺ ផ្សងទៀត 
ឬ  យសា រ កា រមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ មិនល្អ ។ ជួនកា ល អា មីបអា ចធ្វ ើឲ្យមា ន អា ប់សស៍ ដ៏ឈឺចា ប់ 
និងមា ន   ះថា  ក់  ក្ន ុងថ្ល ើម។

អា មីប មើល  យ អា មីប មើល  យ 

អតិសុខុមទស្សន៌អតិសុខុមទស្សន៌
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លក្ខ ណៈទូ  នជំងឺរា កមួល  យអា មីប រួមមា ន ៖ លក្ខ ណៈទូ  នជំងឺរា កមួល  យអា មីប រួមមា ន ៖ 
 មា នកា ររា ក ដលកើត បា ត់ៗ ជួនកា លមា នឆា  ស់គា  ជា មួយនឹងកា រទល់លា មក។
 ចុករមួលក្ន ុង  ះ និងចង់ប   របង់លា មកជា ញឹកញា ប់  ះបីជា មា នលា មកតិចតួច (មា នតសំ  រ) 
ឬគា  នលា មកក៏  យ។
 មា នលា មក   យៗ (តមិនមនរា កទឹកទ)  យមា នសំ  រជា  ើន ជួនកា លមា នលា យឈា មផង។
 ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ មា នឈា ម  ើន ហើយអ្ន កជំងឺអា ចមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ និងអស់កមា  ំងយ៉ា ងខា  ំង។
  សិនបើមា ន  ុន    មា នន័យថា  អា ចមា នកា របង្ក  គ  យបា ក់តរីផងដរ។

ជំងឺរា កមា នឈា ម អា ចបណា្ខ  លមកពីអា មីប ឬបា ក់តរី។ បុ៉ន្ត  ជំងឺរា កមួល  យបា ក់តរី(សុីហ្សលឡា ) មា នកា រ 
ចា ប់ផ្ត ើមលឿនជា ង ឯលា មកក៏មា នទឹក  ើនជា ង ហើយតងតមា ន  ុន   ជា និច្ច (ទំ.១៥៨)។ ដូច្ន ះ ជា ទូ   ៖

ជួនកា ល ជំងឺរា កមា នឈា ម មា នមូលហតុផ្សងៗទៀត។ ដើម្ីបរកមូលហតុឲ្យច  ស់ កា រវិភា គលា មក អា ចជា កា រ 
ចា ំបា ច់។

ជួនកា ល អា មីបចូល  ក្ន ុងថើ្ល ម ហើយបង្ក ើតជា អា ប់ស។ ប   នះបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់  ផ្ន កខា ងសា  ំ 
និងខា ងលើន  ះ។ កា រឈឺចា ប់អា ចរា លដា ល  ដល់  ូង ផ្ន កខា ងសា  ំ ហើយកា រឈឺចា ប់នះ កើនឡើង  ពល 
ដើរ។ (ចំ  ះកា រ  ៀបធៀបករណីនះជា មួយនឹងកា រឈឺថង់ទឹក  មា ត់ មើលទំ.៣២៩ ជំងឺរលា កថ្ល ើម ទំ.១៧២ និង 
ជំងឺក ិនថ្ល ើម ទំ.៣២៨)។  បើអ្ន កដលមា ន  គស ្ញ  ដូចខា ងលើនះ ចា ប់ផ្ត ើមក្អ កមា នកំហា កពណ៌   ត  ះបា ន 
សចក្ត ីថា  ខ្ទ ុះរបស់អា ប់ស  យអា មីប បា នហូរចូល  ក្ន ុងសួតគា ត់ហើយ។

កា រព  បា ល ៖

 បើអា ចធ្វ ើបា ន រកជំនួយពី  ូពទ្យ និងធ្វ ើកា រវិភា គលា មក។
 ជំងឺរា កមួល  យអា មីប អា ចព  បា ល  យថា  ំម៉  ូនីដា ហ្សូល(Metronidazole) បើអា ច សូម  ើជា មួយ 
ថា  ំឌីឡូហ  នីត ហ្វ ុយរ៉ូអា ត(Diloxanide furoate)។ ស   ប់ក  ិត  ើ រយៈពលព  បា ល និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  
នថា  ំ សូមអា នទំ.៣៦៩ ។
 ចំ  ះអា ប់ស  យអា មីប ព  បា លដូចជំងឺរា កមួល  យអា មីបដរ បនា  ប់មកលបថា  ំក្ល រ័រូ៉គីន(chloroquine) 
រយៈពល១០ថ្ង ទៀត(មើលទំ.៣៦៦)។

កា របងា្ក  រ ៖ សង់បង្គ ន់ និងប   របង់លា មកក្ន ុងបង្គ ន់ កា រពា រ  ភពទឹកផឹក និងអនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំអំពី 
អនា ម័យ។ កា របរិ  គ  ឹម  ូវ និងកា រជៀសវា ងកា រនឿយហត់ខា  ំងនិងកា រ  វឹង    ក៏មា នសា រសំខា ន់ក្ន ុងកា រ 
បងា្ក  រជំងឺរា កមួល  យអា មីបដរ។

ចា  ដ ៉  (Giardia)ចា  ដ ៉  (Giardia)
ដូចអា មីបដរ ចា  ដ ៉ គឺជា បា៉ រ៉ា សុីតតូចល្អ ិត ដលរស់  ក្ន ុង  ះវៀន និងជា មូលហតុ 

ញឹកញា ប់នជំងឺរា ក ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ។ កា ររា កអា ចរុា ំរ៉ ឬរា កលស់ (អា ចរា កបា ត់ៗ)។

អ្ន កដលមា នលា មករា កពណ៌លឿង ក្ល ិនអា ក ក់ ពពុះៗ តគា  នឈា មឬសំ  រ  ះគា ត់ អ្ន កដលមា នលា មករា កពណ៌លឿង ក្ល ិនអា ក ក់ ពពុះៗ តគា  នឈា មឬសំ  រ  ះគា ត់ 
 ហលជា មា ន ចា  ដ ៉ ។  ហលជា មា ន ចា  ដ ៉ ។  ះរបស់គា ត់ហើម  យមា នខ្យល់ មិន  ួលក្ន ុង  ះ មា នចុក 

 ះបន្ត ិចបន្ត ួច និងមា ន  ម និង ភើ  ើន។ កា រភើមា នក្ល ិនអា ក ក់ ដូចសា  ន់ធ័រ។ ជា ធម្ម តា  
គា  ន  ុន   ទ។

ជួនកា ល កា របង្ក  គ  យចា  ដ ៉  អា ចបា ត់  វិញ  យឯកឯង។ កា រមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ  ក៏ជួយដរ។ 
ករណីធ្ង ន់ធ្ង រ អា ចព  បា ល  យថា  ំម៉  ូនីដា ហ្សូល(ទំ.៣៦៩)។ ថា  ំគីណា  ីន(Quinacrine អា ត  ៊ីនអា ត  ៊ីនAtabrine  
ទំ.៣៧០) មា នតម្ល  កជា ង ហើយតា មធម្ម តា មា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចគា   បុ៉ន្ត វា ធ្វ ើឲ្យមា នផលរំខា នខា  ំងជា ង។

ជំងឺរា ក  +  ឈា ម  +   ុន     =  កា របង្ក  គ  យបា ក់តរី(សុីហ្គ ឡា )ជំងឺរា ក  +  ឈា ម  +   ុន     =  កា របង្ក  គ  យបា ក់តរី(សុីហ្គ ឡា )
ជំងឺរា ក  +  ឈា ម  +  គា  ន  ុន     =  អា មីបជំងឺរា ក  +  ឈា ម  +  គា  ន  ុន     =  អា មីប

ចា  ដ ៉  មើល  យ ចា  ដ ៉  មើល  យ 
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សត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា ម (Schistosomiasis, Bilharzia)
កា របង្ក  គនះបណា្ខ  លមកពី  ូនមួយ  ភទដលចូល  ក្ន ុងចរន្ត ឈា ម។ មា នសត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា ម  ភទខុសៗ

គា    ូវបា នរកឃើញ  ក្ន ុង  ទសផ្សងៗក្ន ុងពិភព  ក។ មា នមួយ  ភទ ដល  ើនមា ន  អា ្រ ហ្វ ិក និង 
មជ្ឹឈមបូពា៌  មា ន  តា មដងទន្ល មគង្គ ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា   ភា គខា ងជើងនទីរួមខត្ត ក ចះ បណា្ខ  លឲ្យមា ន ឈា ម 
ក្ន ុងទឹក  ម។  ភទផ្សងៗទៀត ដលបណា្ខ  លឲ្យរា កមា នឈា ម មា ន  អា ្រ ហ្វ ិក អា មរិកខា ងត្ូបង និងអា សុី។  
តំបន់ដលគដឹងមា នកើតជំងឺទា ំងនះ អ្ន កដលមា នឈា មក្ន ុងទឹក  មឬលា មក គួរធ្វ ើកា រវិភា គទឹក  មឬលា មក ទឹក  មឬលា មក គួរធ្វ ើកា រវិភា គទឹក  មឬលា មក 
ដើម្ីប រកមើលពងរបស់សត្វ ល្អ ិតនះ។ដើម្ីប រកមើលពងរបស់សត្វ ល្អ ិតនះ។

 គស ្ញ   ៖
  គស ្ញ  ដលមា នញឹកញា ប់បំផុត គឺកា រមា នឈា ម  ក្ន ុងទឹក  ម គស ្ញ  ដលមា នញឹកញា ប់បំផុត គឺកា រមា នឈា ម  ក្ន ុងទឹក  ម (ជា ពិសស  តំណក់ទឹក  ម 
ចុងក  យ) ឬ កា ររា កមា នឈា ម ចំ  ះ  ភទផ្សងទៀតនសត្វ ល្អ ិតនះ។

 អា ចមា នកា រឈឺចា ប់  ផ្ន កខា ងក  មន  ះ និង  ផ្ន កខា ងក្ន ុងន   ។ កា រឈឺចា ប់នះតងតកើតឡើង
 ពលចុងបញ្ច ប់នកា របត់ជើងតូច។ អា ចមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច អស់កមា  ំង និងរមា ស់។

 បនា  ប់ពីរយៈពលជា  ើនខ ឬ  ើនឆា  ំ ត  ង  ម ថ្ល ើម ឬលំពង អា ចខូចឬរីកធំ ដលអា ចបណា្ខ  លឲ្យ មា ន 
កា រ ឈឺចា ប់ និងអា ចសា  ប់ជា យថា ហតុ។

 ជួនកា ល គា  ន  គស ្ញ  ដំបូងទ។  តំបន់ដលមា នសត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា មនះកើតឡើងជា ញឹកញា ប់ អ្ន កដល 
មា ន  គស ្ញ  បន្ត ិចបន្ត ួច ឬមា នឈឺ  ះបន្ត ិចបន្ត ួច គួរទទួលកា រពិនិត្យ។

កា រព  បា ល ៖ 

ថា  ំ   សុីកង់តល(Praziquantel)មា ន  សិទ្ធ ភា ពកមា  ត់សត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា ម  ប់  ភទ។ ថា  ំម៉  ីហ្វ ូណា ត 
(Metrifonate) និងថា  ំអូហ  មនីគីន(Oxamniquine) មា ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះសត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា មតមួយចំនួន 
បុ៉   ះ។ ចំ  ះក  ិត  ើ   ស់ថា  ំ សូមមើលទំ.៣៧៧។ ថា  ំពទ្យគួរ  ូវបា ន  ើ   ស់  តា មកា រណនា ំរបស់ 
បុគ្គ លិកសុខា  ភិបា លដលមា នបទពិ  ធន៍។

កា របងា្ក  រ ៖

សត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា មនះ មិនឆ្ល ង  យផា  ល់ពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតទ។ មួយផ្ន ក 
នជីវិតរបស់វា   ូវត រស់ មួយរយៈពល  ក្ន ុងខ្ល ួនខ្យងម៉  ង  ក្ន ុងទឹក។

 សត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា មឆ្ល ងតា មរបៀបនះ សត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា មឆ្ល ងតា មរបៀបនះ

ដើម្ីបបងា្ក  រសត្វ ល្អ ិតក្ន ុងឈា ម សហកា រជា មួយកម្ម វិធីសមា  ប់សត្វ ខ្យង  មទា ំងព  បា លអ្ន កដលមា នជំងឺនះ។ 
បុ៉ន្ត អ្វ ីដលសំខា ន់បំផុតគឺ ៖ មនុស្ស  ប់រូបគួររៀន  ើបង្គ ន់ និងមិន  ូវបត់ជើងតូច ឬប   របង់លា មក  ក្ន ុង ឬ មនុស្ស  ប់រូបគួររៀន  ើបង្គ ន់ និងមិន  ូវបត់ជើងតូច ឬប   របង់លា មក  ក្ន ុង ឬ 

 ក្បរ ទឹកឡើយ។ ក្បរ ទឹកឡើយ។

ខ្យង ទំហំពិតខ្យង ទំហំពិត

១. អ្ន កមា នជំងឺនះ ជុះ  ម ១. អ្ន កមា នជំងឺនះ ជុះ  ម 

ឬប   របង់លា មកចូលក្ន ុងទឹក។ឬប   របង់លា មកចូលក្ន ុងទឹក។

២. ទឹក  មឬលា មក ២. ទឹក  មឬលា មក 

មា នពងសត្វ ល្អ ិតនះ។មា នពងសត្វ ល្អ ិតនះ។

៣. ពងសត្វ ល្អ ិតនះញា ស់ ៣. ពងសត្វ ល្អ ិតនះញា ស់ 

ហើយចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនខ្យង។ហើយចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនខ្យង។

៤. កូនសត្វ ល្អ ិត  ះ ចញពី ៤. កូនសត្វ ល្អ ិត  ះ ចញពី 
ខ្ល ួនខ្យង ហើយឆ្ល ង   មនុស្ស ខ្ល ួនខ្យង ហើយឆ្ល ង   មនុស្ស 

មា  ក់ទៀត។មា  ក់ទៀត។

៥. តា មរបៀបនះ អ្ន កដលលុបមុខ ឬមុជទឹក ៥. តា មរបៀបនះ អ្ន កដលលុបមុខ ឬមុជទឹក 
 ក្ន ុងទឹកដលអ្ន កកើតជំងឺនះបា ន  ម  ក្ន ុងទឹកដលអ្ន កកើតជំងឺនះបា ន  ម 

ឬប   របង់លា មកដា ក់ ក៏ឆ្ល ងជំងឺនះដរ។ឬប   របង់លា មកដា ក់ ក៏ឆ្ល ងជំងឺនះដរ។
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កា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ(ងា យ និងមា ន  សិទ្ធ ភា ពពិត   កដ)
ថា  ំបងា្ក  រផ្ត ល់កា រកា រពា រទប់ទល់នឹងជំងឺ  កប  យ   ះថា  ក់ជា  ើន  ភទ។  ទសនីមួយៗ មា នកា លវិភា គ 

ផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  ររៀងៗខ្ល ួន។ ថា  ំបងា្ក  រតងត  ូវបា នផ្ត ល់ជូន  យគា  នកា របង់   ក់។ កា រនា ំកូនរបស់អ្ន ក  ទទួលថា  ំ 
បងា្ក  រ ក្ន ុងពលដលពួកគមា នសុខភា ពល្អ   សើរជា ងកា រនា ំពួកគ  ទទួលកា រព  បា ល  ពលដលពួកមា នជំងឺ 
ឬជិតសា  ប់។ ថា  ំបងា្ក  រសំខា ន់ៗមា ន ៖ 

១. ដប៉ត ស   ប់បងា្ក  រជំងឺខា ន់សា  ក់ ក្អ កមា ន់ និងតតា ណូស។ដប៉ត ស   ប់បងា្ក  រជំងឺខា ន់សា  ក់ ក្អ កមា ន់ និងតតា ណូស។ ដើម្ីបឲ្យមា នកា រកា រពា រពញលញ កុមា រ  ូវកា រ
ចា ក់វ៉ា ក់សា ំងនះ៤ឬ៥ដង ដលជា ទូ   គឺ  ពលកុមា រអា យុ២ខ ៤ខ ៦ខ និង១៨ខ។ ជួនកា ល អា ចចា ក់ 
ម្ត ងទៀត  អា យុច   ះពី៤និង៦ឆា  ំ។

២. បូ៉លីយ៉ូ ស   ប់បងា្ក  រជំងឺ  ុនស្វ ិតដជើង។បូ៉លីយ៉ូ ស   ប់បងា្ក  រជំងឺ  ុនស្វ ិតដជើង។ កុមា រ  ូវទទួលថា  ំបន្ត ក់តា មមា ត់ ៤ឬ៥ដង។   ទសខ្ល ះ កា រ 
បន្ត ក់ លើកទីមួយ  ូវបា នផ្ត ល់បនា  ប់ពីស   លភា  ម ហើយកា របន្ត ក់៣លើកទៀត  ូវបា នធ្វ ើក្ន ុងពលជា មួយគា  
នឹងកា រចា ក់ដប៉ត។   ទសផ្សងៗទៀត គបន្ត ក់៣លើកដំបូងជា មួយគា  នឹងកា រចា ក់ដប៉ត និង លើកទី៤

 ពលកុមា រមា នអា យុច   ះពី១២និង១៨ខ ហើយលើកទី៥  ពលកុមា រមា នអា យុ៤ឆា  ំ។  ក្ន ុង  ួសា រ
ដលមា នសមា ជិកណា មា  ក់មា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ មិន  ូវ  ើថា  ំដំណក់ទ  ូវ  ើតថា  ំចា ក់ បុ៉   ះ។

៣.  បសហ្ស ស   ប់បងា្ក  រជំងឺរបង។បសហ្ស ស   ប់បងា្ក  រជំងឺរបង។ គចា ក់ថា  ំនះតម្ត ងគត់ តា មសើស្បក  លើដើមដខា ងឆ្វ ង។ កុមា រអា ច 
ទទួល វ៉ា ក់សា ំងនះ បនា  ប់ពីស   លភា  ម ឬពលក  យមកទៀតក៏បា ន។ បើមា នសមា ជិកណា មា  ក់  ក្ន ុង 

 ួសា រមា នជំងឺរបង កា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រនះឲ្យទា រក  ក្ន ុងរយៈពលពីរ បីសបា  ហ៍៍ ឬពីរ បីខដំបូង បនា  ប់ពី 
ស   ល គឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។  កា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រនះ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នដំ   និងបន្សល់ទុកសា  មមួយ។ 

៤.  វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺក  ្ជ ឹល។វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺក  ្ជ ឹល។ កុមា រ  ូវកា រចា ក់១ម្ជ ុល  អា យុមិនតិចជា ង៩ខ ហើយជា ញឹកញា ប់ គចា ក់ម្ត ង 
ទៀត  អា យុ១៥ខ ឬលើសពីនះ។   ទសជា  ើន មា នវ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺ៣មុខចូលគា   ដលគ  ថា  
MMR  ូវបា នចា ក់ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺក  ្ជ ឹល ក ឡឺទន និងស្អ ូច។ គចា ក់វ៉ា ក់សា ំងនះមួយម្ជ ុល  ពលកុមា រមា ន
អា យុច   ះពី១២និង១៥ខ ហើយ១ម្ជ ុលទៀត  ពលកុមា រអា យុច   ះពី៤  ៦ឆា  ំ។ មិន  ូវចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺ
ក ្ជ  ឹលឲ្យកុមា រដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ទ។

៥. វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទប។ វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទប។ ថា  ំបងា្ក  រនះ  ូវបា នចា ក់បន្ត គា   ៣លើក ក្ន ុងពលជា មួយគា  នឹងពល 
ចា ក់ថា  ំដប៉ត។   ទសខ្ល ះ គចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទបលើកទី១  ពលទា រកស   លរួច 
ហើយលើកទី២  អា យុ២ខ និងលើកទី៣  អា យុ៦ខ។  ូវ   កដថា ច   ះពីកា រចា ក់លើកទី១និងលើកទី២ 
មា នរយៈពល៤សបា  ហ៍យា៉ ងតិច ហើយច   ះពីលើកទី២និងលើកទី៣ មា នរយៈពល៨សបា  ហ៍។

៦.  Hib ស   ប់បងា្ក  រ Haemophilus influenza  ភទបHib ស   ប់បងា្ក  រ Haemophilus influenza  ភទប ដលជា ម  គមួយដលបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺរលា ក
  មខួរ និងជំងឺរលា កសួត លើកុមា រតូចៗ។ ជា ទូ  ថា  ំបងា្ក  រនះ  ូវបា នចា ក់បន្ត គា  ៣លើក ជា មួយនឹងកា រ 

ចា ក់ ដប៉ត ៣លើកដំបូង។

៧.  តដ ឬតត (Td or TT) ស   ប់បងា្ក  រជំងឺតតា ណូសលើកុមា រលើស១២ឆា  ំ ឬមនុស្សពញវ័យ។តដ ឬតត (Td or TT) ស   ប់បងា្ក  រជំងឺតតា ណូសលើកុមា រលើស១២ឆា  ំ ឬមនុស្សពញវ័យ។  ទូទា ំង 
ពិភព  ក គបា នណនា ំឲ្យចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស រៀងរា ល់១០ឆា  ំម្ត ង។   ទសខ្ល ះ គចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ
ជំងឺតតា ណូសឲ្យកុមា រ  អា យុច   ះពី៩  ១១ឆា  ំ (៥ឆា  ំបនា  ប់ពីកា រចា ក់ដប៉តលើកចុងក  យ) ហើយ 
បនា  ប់មករៀងរា ល់១០ឆា  ំម្ត ង។  ្ត ី គួរចា ក់  រា ល់ពលមា នផ្ទ  ះ ដើម្ីបបងា្ក  រទា រកពីជំងឺតតា ណូស  ពល
ស   ល (មើលទំ.១៨២ និង២៥០)។

៨.  រូ៉តា វីរុសរូ៉តា វីរុស(Rotavirus) ៖ ឲ្យថា  ំបងា្ក  រតា មមា ត់ ២ឬ៣ដង(  តា មក ុមហ៊ុនផលិតថា  ំ) ពលកុមា រមា នអា យុពីរ បួន 
និង(បើចា បំា ច់)៦ខ។ វា បងា្ក  រជំងឺរា ក  យម  គនះ ដលជា មូលហតុនា មុំខគនកា រសា  ប់របស់កុមា រតូចៗ។

 វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺក  ្ជ ឹល  ុនស្វ ិតដជើង និងរបង  ូវរក  ទុក  យបង្ក ក ឬទុកក្ន ុងកន្ល ង  ជា ក់ខា  ំង(ក  ម
៨អង  ស)។ វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទប តតា ណូស និងដប៉ត  ូវរក  ទុកក្ន ុងកន្ល ង  ជា ក់ខា  ំង 
(ក  ម៨អង  ស) បុ៉ន្ត មិន  ូវឲ្យកកឡើយ។មិន  ូវឲ្យកកឡើយ។ វ៉ា ក់សា ំងដលបា នលា យរួច តមិនទា ន់បា ន  ើ គួរត  ល។ 
ថា  ំបងា្ក  រដប៉តដល  ល្អ  ហើយអា ច  ើ   ស់បា ន លុះ   តវា   អា ប់ ក្ន ុងរយៈពលមួយ ៉ ងបនា  ប់ពី 
លា យ។ បើវា   ជា ថា   ឬមា ន   ប់សៗ  ក្ន ុង  ះ មា នន័យថា ថា  ំបា នខូច ហើយគា  ន  សិទ្ធ ភា ពទ។

ផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រដល់កូនរបស់អ្ន កឲ្យបា នទា ន់ពលវលា ។  ូវ   កដថា   ផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រដល់កូនរបស់អ្ន កឲ្យបា នទា ន់ពលវលា ។  ូវ   កដថា   
ពួកគបា នទទួលថា  ំបងា្ក  រនីមួយៗដលពួកគ  ូវកា រ យា៉ ងពញលញ។ពួកគបា នទទួលថា  ំបងា្ក  រនីមួយៗដលពួកគ  ូវកា រ យា៉ ងពញលញ។
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វិធីផ្សងៗទៀតដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺ និងរបួស
ក្ន ុងជំពូកនះយើងបា នរៀបរា ប់អំពីវិធីបងា្ក  រកា របង្ក  គក្ន ុង  ះវៀន និងកា របង្ក  គផ្សងៗទៀត តា មរយៈកា ររក   តា មរយៈកា ររក   

អនា ម័យអនា ម័យ និងកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ។ ក្ន ុងសៀវ  នះ អ្ន កនឹងឃើញមា នសំណូមពរផ្សងៗស   ប់កា របងា្ក  រជំងឺ និងរបួស 
 យរា ប់ចា ប់ពីកា រសា  បនា រា ងកា យដលមា នសុខភា ពល្អ  តា មរយៈកា របរិ  គអា ហា របំប៉ន រហូតដល់កា រ  ើ   ស់

យា៉ ង  ឹម  ូវនូវឱសថបុរា ណនិងថា  ំពទ្យទំនើប។

ផ្ន កសចក្ត ីផ្ត ើមចំ  ះភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិផ្ន កសចក្ត ីផ្ត ើមចំ  ះភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិ ផ្ត ល់គំនិតជា  ើនស   ប់  មូល  ជា ជនឲ្យធ្វ ើកា ររួមគា   ដើម្ីបផា  ស់ប្ត ូរ
សា  នភា ពដលបណា្ខ  លឲ្យមា នសុខភា ពមិនល្អ ។

 ជំពូកបន្ត បនា  ប់ទៀត ដលនឹងពិភា ក  អំពីប   សុខភា ពជា ក់លា ក់ អ្ន កនឹងឃើញមា នសំណូមពរជា  ើនស   ប់ 
កា របងា្ក  រប   ទា ំង  ះ។  យអនុវត្ត តា មសំណូមពរទា ំងនះ អ្ន កអា ចជួយធ្វ ើឲ្យផ្ទ ះនិងភូមិរបស់អ្ន ក កា  យជា កន្ល ង 
រស់   កប  យសុខភា ពល្អ ។

សូមចងចា ំថា  វិធីដ៏  សើរបំផុតមួយ ក្ន ុងកា របងា្ក  រជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រនិងសចក្ត ីសា  ប់ គឺកា រព  បា លទា ន់ពល និង  កប 
 យ សុភនិច្ឆ ័យ។

មុននឹងបញ្ច ប់ជំពូកនះ ខ្ញ ុំចង់និយា យអំពីគំនិតមួយចំនួននកា របងា្ក  រជំងឺ ដល  ូវបា នពិភា ក   ផ្ន កផ្សងទៀត 
ក្ន ុងសៀវ  នះ បុ៉ន្ត វា ជា គំនិតដលយើងគួរយកចិត្ត ទុកដា ក់យា៉ ងពិសស។

ទមា  ប់ដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ពមា  ប់ដលប៉ះពា ល់ដល់សុខភា ព
ទមា  ប់មួយចំនួនដល  ជា ជន  កា ន់យក មិន  ឹមតបំផា  ញសុខភា ពផា  ល់ខ្ល ួនទ ថមទា ំងផ្ត ល់   ះថា  ក់ដល់អ្ន ក

 ជំុវិញ  យផា  ល់ឬ  យ   ល។ ទមា  ប់ទា ំង  ះ ភា គ  ើនអា ចបញ្ឈប់ឬជៀសវា ងបា ន បុ៉ន្ត ជំហា នដំបូង 
គឺ  ូវយល់ថា  ហតុអ្វ ីបា នជា កា របញ្ឈប់ទមា  ប់ទា ងំអស់  ះមា នសា រសំខា ន់។

កា កា រផឹក   រផឹក   

បើ   នា ំមកនូវក្ត ីសប  យដល់អ្ន កផឹក  ះវា ក៏នា ំមកនូវសចក្ត ីទុក្ខ ផងដរ 
ជា  ពិសសចំ  ះក ុម  ួសា ររបស់អ្ន កផឹក  ះ។ កា រផឹក   បន្ត ិចបន្ត ួច 
ម្ត ងមា្ក  ល អា ចគា  នផលអា ក ក់ទ។ បុ៉ន្ត  កា រផឹកបន្ត ិចបន្ត ួចតងតនា ំឲ្យមា ន 
កា រផឹក  ើន។   ទសជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក កា រផឹក    ើន ឬលើស 
ក  ិត គឺជា  មូលហតុមួយដលបណា្ខ  លឲ្យមា នប   សុខភា ពធ្ង ន់ធ្ង រជា  ើន 
មិន  ឹមត ចំ  ះអ្ន កផឹកទ ថមទា ំងចំ  ះអ្ន កដលមិនផឹកទៀត។ 
កា រ  មឹកមិន  ឹមតធ្វ ើ ឲ្យខូចសុខភា ពដល់អ្ន កផឹកបុ៉   ះទ (  យសា រ 
ជំងឺផ្សងៗ ដូចជា ជំងឺក ិនថ្ល ើម ទំ.៣២៨ និងជំងឺរលា កថ្ល ើម ទំ.១៧២) បុ៉ន្ត វា  
ថមទា ំងប៉ះពា ល់ដល់ក ុម  ួសា រ និងសហគមន៍ តា មរូបភា ពជា  ើន។  យ 
កា របា ត់បង់ កា រវិនិច្ឆ ័យក្ន ុងពល  វឹង និងកា របា ត់បង់តម្ល របស់ខ្ល ួន  ពល 
សា  ង    នា ំឲ្យបា ត់សុភមង្គ ល ខ្ជ ះខា  យ និងអំពើហឹង   ហើយភា គ  ើនវា  
ប៉ះពា លដ់ល់អ្ន ក ដលជា ទី  ឡា ញ់បំផុត។

កា រព  បា លទា ន់ពលនិង  កប  យសុភវិនិច្ឆ ័យ កា រព  បា លទា ន់ពលនិង  កប  យសុភវិនិច្ឆ ័យ 
គឺជា ផ្ន កមួយយា៉ ងសំខា ន់ នកា របងា្ក  រជំងឺ  យ  ើថា  ំពទ្យ។គឺជា ផ្ន កមួយយា៉ ងសំខា ន់ នកា របងា្ក  រជំងឺ  យ  ើថា  ំពទ្យ។



149

តើមា នឪពុកបុ៉នា  ននា ក់បា នចំណា យ   ក់ដលសល់បន្ត ិចបន្ត ួច  លើ    ក្ន ុងពលដលកូនរបស់ខ្ល ួនកំពុង 
ឃា  ន? តើមា នជំងឺបុ៉នា  នដលកើតឡើង   ះតបុរសមា  ក់ចំណា យ   ក់ដលរកបា នបន្ត ិចបន្ត ួច  លើ    ជា ជា ង

 លើកា រកលម្អ សា  នភា ពរស់  របស់  ួសា រ? តើមា នមនុស្សប៉ុនា  ននា ក់ ដលស្អ ប់ខ្ល ួនឯង  យសា រខ្ល ួនបា នធ្វ ើឲ្យ
អ្ន កដលខ្ល ួន  ឡា ញ់ រងទុក្ខ  ហើយ  ូវផឹកបន្ថ មដើម្ីបបំភ្ល ច?

 ពលដលបុរសមា  ក់យល់ថា    បំផា  ញសុខភា ព និងសុភមង្គ លរបស់អ្ន ក  ជំុវិញខ្ល ួន តើគា ត់អា ចធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ? 
ដំបូង គា ត់  ូវទទួលសា្គ  ល់ថា កា រផឹក   របស់គា ត់គឺជា ប   ។ គា ត់  ូវ   ះ  ង់ចំ  ះខ្ល ួនឯង និងចំ  ះអ្ន កដទ។ 
មនុស្សខ្ល ះអា ចស   ចចិត្ត បា នយ៉ា ងងា យថា ឈប់ផឹក   ។ បុ៉ន្ត  មា នករណីជា  ើនដលមនុស្ស  ូវកា រជំនួយ និងកា រ 
គា ំ  ពីក ុម  ួសា រ មិត្ត ភក្ត ិ និងអ្ន កផ្សងៗទៀត ដលយល់ពីកា រពិបា កក្ន ុងកា របញ្ឈប់ទមា  ប់នះ។ អ្ន កដលធា  ប់ផឹក 

    ើន ហើយអា ចឈប់ផឹកបា ន តងតជា អ្ន កដលសក្ត ិសមបំផុតក្ន ុងកា រជួយអ្ន កដទឲ្យធ្វ ើដូចគា ត់ដរ។

កា រផឹក   មិនមនជា ប   ធំស   ប់បុគ្គ ល  ះទ តវា ជា ប   ស   ប់សហគមន៍ទា ំងមូលតម្ត ង។ សហគមន៍ 
ដលយល់អំពីប   នះ អា ចជួយបា ន  ើនក្ន ុងកា រលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្ន កដលមា នកា រតា ំងចិត្ត ធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត ូរ។ បើអ្ន ក 
បា រម្ភ ណ៍អំពីកា រផឹក   ដ៏លើសលប់  ក្ន ុងសហគមន៍របស់អ្ន ក ជួយរៀបចំកា រ  ជំុមួយដើម្ីបពិភា ក  អំពីប   ទា ំងនះ 
ហើយស   ចថា  ូវធ្វ ើសកម្ម ភា ពអ្វ ីខ្ល ះ។

កា កា រជក់បា រីរជក់បា រី

មា នមូលហតុជា  ើនដលថា កា រជក់បា រីមា ន   ះថា  ក់ដល់សុខភា ព 
របស់អ្ន កជក់ផា  ល់ និងសុខភា ពរបស់  ួសា រ។

១.  កា រជក់បា រីបង្ក ើនកា រ  ឈមនឹងកា រកើតជំងឺមហា រីកសួត 
មហា រីកមា ត់ បំពុងក និងបបូរមា ត់។ (បើអ្ន កជក់បា រីកា ន់ត  ើន 
ឱកា សនកា រសា  ប់  យសា រជំងឺមហា រីក ក៏កា ន់តខ្ព ស់)។

២. កា រជក់បា រីនា ំឲ្យមា នជំងឺសួតធ្ង ន់ធ្ង រ រួមមា នជំងឺរលា កទងសួតរុា ំរ៉ 
និងជំងឺហើមសួត  យខ្យល់ (និងមា ន   ះថា  ក់ដល់ជីវិតចំ  ះអ្ន ក
ដលមា នជំងឺទា ំងនះ   ប់ ឬមា នជំងឺហឺត)។

៣. កា រជក់បា រីអា ចបណា្ខ  លឲ្យដំ  ក ពះ ឬធ្វ ើឲ្យជំងឺដំ  ក ពះកា ន់ត
ធ្ង ន់ធ្ង រ។

៤. កា រជក់បា រីបង្ក ើនឱកា សក្ន ុងកា រមា នជំងឺ ឬសា  ប់  យជំងឺបះដូង 
ឬជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល។ 

៥.  កុមា រដលមា នឪពុកមា  យជា អ្ន កជក់បា រី មា នជំងឺរលា កសួត 
និងជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើមផ្សងទៀត ញឹកញា ប់ជា ងកុមា រដលមា នឪពុកមា  យ
មិនជក់បា រី។

៦.  ទា រកដលមា តា របស់ខ្ល ួនជក់បា រី  ពលមា នផ្ទ  ះ មា នមា ឌ 
តូចជា ង និងលូតលា ស់យឺតជា ងទា រកដលមា នមា តា មិនជក់បា រី។

ប   ជា  ើនអា ច  ះ   យបា ន  ពល  ជា ជនធ្វ ើកា ររួមគា   ប   ជា  ើនអា ច  ះ   យបា ន  ពល  ជា ជនធ្វ ើកា ររួមគា   
និងជួយគា ំ  គា   វិញ  មក។និងជួយគា ំ  គា   វិញ  មក។

កា រជក់បា រីកា រជក់បា រី

បំផា  ញបំផា  ញ

សួតសួត

ក ពះក ពះ

បះដូង និង បះដូង និង 

ដំណើរឈា មរត់ដំណើរឈា មរត់

កូនរបស់ កូនរបស់ 

អ្ន កជក់អ្ន កជក់

្ត  ីមា នផ្ទ  ះ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ 

(កូនក្ន ុងផ្ទ )(កូនក្ន ុងផ្ទ )

ថវិកា រស   ប់ ថវិកា រស   ប់ 

អា ហា រ  ចា ំ  ួសា រអា ហា រ  ចា ំ  ួសា រ
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៧. ឪពុកមា  យ  ូប  ៀន បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល និងអ្ន កផ្សងទៀតដលជក់បា រី បា នធ្វ ើជា គំរូមិនល្អ ដល់កុមា រ និង 

យុវវ័យ ដលធ្វ ើឲ្យពួកគអា ចចា ប់ផ្ត ើមជក់បា រីដរ។

៨. ម ៉ ងទៀត កា រជក់បា រីក៏ធ្វ ើឲ្យមា នកា រចំណា យ   ក់ដរ។ មើល   វា ហា ក់ដូចជា បន្ត ិចបន្ត ួចទ បុ៉ន្ត  ពល 

បូក បញ្ច ូលគា   វា គឺជា កា រចំណា យយា៉ ង  ើន។  តា ម  ទសក ីក  មា ន  ជា ជនក ីក បំផុតជា  ើន បា នចំណា យ 

  ក់  លើបា រី  ើនជា ងកា រចំណា យរបស់  ទស  ះ  លើកម្ម វិធីសុខភា ព ស   ប់មនុស្សមា  ក់ៗ  ទៀត។ 

បើ   ក់ដលបា នចំណា យ  លើថា  ំជក់  ូវបា នចំណា យ  លើអា ហា រ ជំនួសវិញ  ះកូនៗនិង  ួសា រទា ំងមូល បើ   ក់ដលបា នចំណា យ  លើថា  ំជក់  ូវបា នចំណា យ  លើអា ហា រ ជំនួសវិញ  ះកូនៗនិង  ួសា រទា ំងមូល 

ច  ស់ជា  អា ចមា នសុខភា ព  សើរជា ងនះ។ច  ស់ជា  អា ចមា នសុខភា ព  សើរជា ងនះ។

ភសជ្ជ ៈដលមា នជា តិកា បូណា ត ៖ (ភសជ្ជ ៈដលគា  នជា តិ  វឹង សូដា  កូកា  ភសជ្ជ ៈមា នឧស្ម ័ន កូឡា )

 តំបន់មួយចំនួន ភសជ្ជ ៈទា ំងនះបា នទទួលកា រពញនិយមយា៉ ងខា  ំង។ ជា ញឹកញា ប់ មា  យដលមា ន ជីវភា ព 

ក ីក  បា នទិញភសជ្ជ ៈបបនះ ឲ្យកូនដលមា នអា ហា រូត្ថ ម្ភ មិនល្អ   ពលដលគអា ចយក   ក់ចំនួនដដល  ះ 

  ើ   ស់បា ន  សើរជា ងនះ គឺ  យយកវា  ទិញស៊ុតបា ន២   ប់ ឬអា ហា របំប៉នរា ងកា យផ្សងទៀត។

បើអ្ន កចង់បា នកូនដលមា នសុខភា ពល្អ                  បើអ្ន កចង់បា នកូនដលមា នសុខភា ពល្អ                  

ហើយមា ន   ក់បន្ត ិចបន្ត ួចស   ប់អា ហា រឲ្យកូន.......ហើយមា ន   ក់បន្ត ិចបន្ត ួចស   ប់អា ហា រឲ្យកូន.......

          ទិញស៊ុតពីរ បី ឬអា ហា របំប៉នរា ងកា យ                          មិនមនទិញភសជ្ជ ៈ  ភទនះទ!          ទិញស៊ុតពីរ បី ឬអា ហា របំប៉នរា ងកា យ                          មិនមនទិញភសជ្ជ ៈ  ភទនះទ!

                         ផ្សងទៀតឲ្យពួកគ                         ផ្សងទៀតឲ្យពួកគ

                                             ឹម  ូវ                                                                   មិន  ឹម  ូវ                                             ឹម  ូវ                                                                   មិន  ឹម  ូវ

ភសជ្ជ ៈជា តិកា បូណា ត គា  នសា រជា តិចិញ្ច ឹមរា ងកា យអ្វ ីទ ក  តពីជា តិស្ក រ។ ហើយស   ប់បរិមា ណជា តិស្ក រដល

មា នក្ន ុង  ះវិញ វា មា នតម្ល ថ្ល ខា  ំងណា ស់។ កុមា រដលផឹកភសជ្ជ ៈជា តិកា បូណា ត និងភសជ្ជ ៈផ្អ មផ្សងទៀត  ើន 

ពក តងតមា នធ្ម ញ   ងនិងពុក តា ំងពីអា យុ  ក្ម ង។ ភសជ្ជ ៈជា តិកា បូណា ត ផ្ត ល់ផលអា ក ក់ជា ពិសសដល់ 

អ្ន កមា នជំងឺដំ  ក ពះ ឬមិនរំលា យអា ហា រ។

ភសជ្ជ ៈធម្ម ជា តិដលធ្វ ើពីផ្ល ឈើ មា ន   ជន៍ដល់សុខភា ពជា ង និងភា គ  ើនមា នតម្ល  កជា ងភសជ្ជ ៈជា តិ

កា បូណា ត។

អ្ន កដលចា ប់អា រម្ម ណ៍  លើសុខភា ពរបស់អ្ន កដទ មិនគួរជក់បា រីទ អ្ន កដលចា ប់អា រម្ម ណ៍  លើសុខភា ពរបស់អ្ន កដទ មិនគួរជក់បា រីទ 
 មទា ំងគួរលើកទឹកចិត្ត អ្ន កដទកំុឲ្យជា ក់បា រីផងដរ។ មទា ំងគួរលើកទឹកចិត្ត អ្ន កដទកំុឲ្យជា ក់បា រីផងដរ។

មិន  ូវទមា  ប់កូនៗរបស់អ្ន កឲ្យផឹកភសជ្ជ ៈជា តិកា បូណា តទ។មិន  ូវទមា  ប់កូនៗរបស់អ្ន កឲ្យផឹកភសជ្ជ ៈជា តិកា បូណា តទ។


