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ជំពូកទី

១២

ការបងា្ករ ៖ វិធីជៀសវាងជំងឺផ្សងៗ
ការការពារ សើរជាងការព បាល!
ខ្លួន

ណ លំ
ូវ។

ើនបាន មុនពលវាកើតឡើង។

ភ្នក សួត និង
ការបង្ក

គជា

ើនយា៉ង ដូចជា ការបង្ក

ះវៀនជា

ើនឆ្លងពីមនុស្សមាក់

ូវបានឆ្លងរាលដាលតាមរយៈវត្តមានដ៏

ះ។ ជំងឺដល

មនុស្សមាក់ទៀត

ូន

គ

ន់ យើងនឹង
គឲ្យបាន

ះវៀន ស្បក

ើនរបស់វា

យការខ្វះអនាម័យ។ ម

ក្នុងលាមកនអ្នកជំងឺ។ ម

ូវបានឆ្លងពីលាមក

ះវៀន (មាន

ជំងឺរលាកថ្លើម

ើន

ុន

មាត់តាមរបៀបនះ មានដូចជា ៖

ភទ)

ះវៀន និងអាសន្ន

ជំងឺផ្សងៗទៀត ដូចជា ជំងឺ

គ

ុនស្វិតដជើង ក៏ជួនកាលអាចឆ្លងតាមរបៀបនះដរ។

របៀបចម្លងនជំងឺទាំងនះ អាចមានលក្ខណៈ
ឧទាហរណ៍ ៖ កុមារមាក់ដលមាន
បានភ្លចលាងដ បនាប់ពីប

ូន

កយរបស់គាត់ ហើយបានឲ្យនំមួយ
ឡើយ

ឡាក់

ះ មានជាប់

ះវៀន

មិត្តមាក់។
យលាមករបស់

យពង

ូនតូចៗជា

(តូចរហូតដល់មិនអាចមើល ឃើញ)។ មានពង
ជាប់ជាមួយនំ

ះ។

ពលមិត្តមាក់

ះ គាត់ក៏បានលបទាំងពង
កយមក មិត្ត

ះក៏មាន

គាត់អាចនិយាយថា កូន

យផាល់។

របង់លាមកលើកចុង

មដរបស់គាត់ ដល

ូន

ើន

ូនខ្លះ

ះបរិ

គ

ជាមួយដរ។

ូនដរ។ មាយរបស់

ះកើត

គនិង

ូន

គទាំងអស់នះ

ូវ

មាត់របស់មនុស្សមាក់ទៀត តាមរយៈដកខ្វក់ ឬចំណីអាហារឬទឹកដលមាន

ជំងឺរាក និងរាកមួល (ដលបណា្ខលមកពីអាមីបនិងបាក់តរី)

នំ

ូវ រក

ផ្សងៗដលកើតមកពីការខ្វះអនាម័យ

បានដឹកជញ្ជូនពីលាមករបស់មនុស្សមាក់

គាត់

ប់

ឹម

ក្នុងខ្លួនទាំងមូល។ អនាម័យផាល់ខ្លួន និងអនាម័យទីសាធារណៈ សុទ្ធតមានសារសំខាន់ទាំងអស់។

គ

ូន)

គ

គឲ្យបាន

ក្នុងជំពូកទី១១ យើងបានពន្យល់អំពីការបរិ

អនាម័យមានសារសំខាន់យា៉ងខាំងក្នុងការបងា្ករការបង្ក

ម

យ័ត្នក្នុងការបរិ
បរិ

ក្នុងជំពូកនះ យើងនឹងនិយាយអំពីអនាម័យ និងថាំបងា្ករ។

អនាម័យ និងប

(ឬពង

ុង

សាន និងភូមិរបស់យើងឲ្យសាត និងធានាថាកូនរបស់យើងបានទទួលថាំបងា្ករ

អាចជៀសវាងជំងឺជា
ឹម

សិនបើយើងទាំងអស់គា

ូន ពី

ះគាត់

បរិ

គនំ។ ប៉ុន្ត តាមពិតមិនមនទ គឺពី

ះគាត់

បរិ

គលាមក។
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ជា

ជាញឹកញាប់

ូក ឆ្ក មាន់ និងសត្វដទទៀត គឺជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ

ើន។ ឧទាហរណ៍ ៖

បុរសមាក់មានជំងឺរាក ឬមាន
បានប

របង់លាមក

ខាង

ូន

ូកឬឆ្កសុីលាមក
ឡាក់លាមក

កយផ្ទះរបស់

របស់វា។

គាត់។

ក្នុងផ្ទះ មានកុមារមាក់កំពុងលង

លាមកបន្តិចបន្តួចរបស់បុរស

បនាប់មក មាយ

មុះនិងជើង

យភ្លច

ួសារទាំងមូលមានជំងឺរាកឬមាន

ះចូលក្នុងផ្ទះ។

ចាប់ផ្តើមយំ ហើយមាយ
វាក៏លើកបីវាឡើង។

ួសារទាំងមូល បរិ
អាហារ

ូន។

ូក

ូន

កយមក កុមារនះ

ដល់កុមារនះ។

លាងដរបស់គាត់បនាប់ពីបានបីកូនរួច។

បនាប់មក

បនាប់មក

លើដី។ តាមរបៀបនះ

ះក៏បានបញ្ជូន

ះរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារ

ះ ហើយមាន

ះវៀននិងពង

ះ។

គ
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មានការបង្ក

គជា

ើន

បងាញខាងលើនះ។
បើ

ួសារ

មទាំងពង

ូនផង

ូវបានឆ្លងពីមនុស្សមាក់

ះ បានអនុវត្តនូវចំនុចណាមួយនការ

ការឆ្លងរាលដាលនជំងឺនះបាន ៖
បើបុរស

ះបាន

ើ

យ័ត្នទាំងឡាយខាងកមនះ គ

ហលជាអាចបងា្ករ

ស់បង្គន់។

បើ

ួសារ

ះមិនឲ្យ

បើ

ួសារ

ះមិនឲ្យកូនលង

បើមាយ

ុង

មនុស្សមាក់ទៀតតាមរបៀបដូចបាន

ូកចូលក្នុងផ្ទះ។
កន្លងដលមាន

ូក។

ះបានលាងដបនាប់ពីបានបីកូន និងមុនពលរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារ។

បើមានករណីជា

ើននជំងឺរាក

ទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់

ប់

ក៏ជាផ្នកមួយនមូលហតុរបស់ប

ូននិងបា៉រា៉សុីត

ះវៀនដទទៀត

ន់អំពីអនាម័យ។ បើមានកុមារជា

នះដរ។ ដើម្បីបងា្ករការសាប់

រូបត្ថម្ភល្អ មានសារសំខាន់ណាស់ (មើលទំ.១៥៤និងជំពូក១១)។

ក្នុងភូមិអ្នក បានសចក្តីថា

ើនសាប់

ជាជនមិន

យសារជំងឺរាក ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

យសារជំងឺរាក ការមានអនាម័យ និងអាហា

សចក្តីណនាំមូលដាននអនាម័យ
អនាម័យផាល់ខ្លួន
១. លាងដជាមួយសាប៊ូជានិច្ច
កកពីដំណកពល

លាមក និងមុនពលបរិ
អាហារ។

ពលដលអ្នក

ឹក បនាប់ពីប

គ ឬចម្អិនម្ហូប

របង់

២. ងូតទឹកឲ្យបានញឹកញាប់រៀងរាល់ថ្ង ពលមានអាកាសធាតុ

។ ងូតទឹកកយ

ពលធ្វើការឬបកញើស។ ការងូតទឹកញឹកញាប់អាចជួយបងា្ករការបង្ក

គ

ស្បក អង្គរក ល មុនមុខ រមាស់ និងកន្ទួលផ្សងៗ។ អ្នកជំងឺ និងកុមារ គួរងូតទឹក

ជារៀងរាល់ថ្ង។

៣.

ក្នុងតំបន់ដលសំបូរ

ទទរទ។ ការបង្ក

ធ្ងន់ធ្ងរ។

គ

ូនទំពក់ មិន
យ

ូនទំពក់នះឆ្លងចូល

ូនទំពក់ អាចបណា្ខលឲ្យមានភាពស្លកសាំង

ក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមបាតជើង(ទំ.១៤២)។

៤. ដុះធ្មញរៀងរាល់ថ្ង និងកយពលបរិ
ផះ និងធ្យូង (ទំ.២៣០)។ ស

ូវដើរជើងទទរ ឬ ឲ្យកុមារដើ ឬជើង

គបង្អម។ បើអ្នកគាន

ស់និងថាំដុសធ្មញ ដុសធ្មញជាមួយអំបិល

ប់ព័ត៌មានបន្ថមអំពីការថរក ធ្មញ មើលជំពក
ូ ទី១៧។
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ក្នុងផ្ទះ
១. មិន

ូវឲ្យ

ូក ឆ្កចូលក្នុងផ្ទះ ឬកន្លងដលកុមារលងទ។
២. មិន

ូវឲ្យឆ្កលិទ្ធកុមារ ឬឡើងលើ

អាចចម្លងម

៣. បើកុមារប
ប

របង់លាមក

ៀនកុមារឲ្យចះ

ណាស់ឲ្យ

ប

របង់

ើ

ជិតផ្ទះ សមាតវាភាម។

ស់បង្គន់ ឬយា៉ង

ច

ឆាយពីផ្ទះ។

៤. ព្យួរ ឬហាលភួយ ក
សង្កើច ចាក់ទឹក

គផ្សងៗបានដរ។

លពូក ឲ្យ
លើ

ូវថ្ងឲ្យបានញឹកញាប់។ បើមាន

ះ ហើយ

ក្នុងពលជាមួយគា(មើលទំ.២០០)។

៥. រកចឲ្យមនុស្ស
ជា

ើន។ ឆ្កនិងសត្វផ្សងទៀតដលមានច មិន

ូវខាក

ឬកណា្ខស់

ះ

ខ្លួនក្នុង

ះ។

លពូកនិងភួយ

ង

លើជ

ូវខ្ទប់មាត់

ំងឬក

ូវឲ្យចូលក្នុងផ្ទះទ។

ក្នុងផ្ទះទ។ កំហាកអាចចម្លងជំងឺបាន។

សសមាតផ្ទះឲ្យបានញឹកញាប់។ លាងជូតក

កន្លងដលមាន

កក

ប់គាក្នុងផ្ទះ ឲ្យបានញឹកញាប់(មើលទំ.២០០)។ ច និងចឆ្ក ផ្ទុកជំងឺ

៦. មិន

៧.

ដកទ។ ឆ្កក៏

យ

ើដ ឬកន្សង។

លឥដ្ឋ ក

លឥដ្ធ ក

លការ ជ

លការ ឲ្យជិត

ពលដលអ្នកក្អក

ំង និងកមតុ ទូ។

ូវបិទ ឬប៉ះ

ះកនាត ចឆ្ក និងខ ដំរីអាចលាក់

135
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គ និងការផឹក

១. ជាការល្អបំផុត ទឹកទាំងអស់ដលមិនមនមកពី

ពន្ធ័ទឹកសាត គួរតដាំឲ្យពុះ

ការធ្វើរបៀបនះ មានសារសំខាន់ណាស់ ពិសសចំ

ក៏

ុន

ប់

គ ជា

ះវៀន ជំងឺថ្លើម ឬជំងឺអាសន្ន

យ ក៏អាចមានម

កាស់ជា

ះកុមារតូចៗ និង

ះ ឬបន្សុទ្ធជានិច្ច មុននឹងផឹក។

ពលដលមានជំងឺរាក ឬករណីជំងឺ

ើនកើតឡើង។ ទឹកអណ្ណូង ឬទឹកស្ទឹង ដលមើល

គដរ បើគមិនដាំឲ្យពុះជាមុន។

ះជាយា៉ងនះក្តី ដើម្បីបងា្ករជំងឺផ្សងៗ ការមានទឹក

ន់ សំខាន់ជាងការមានទឹកបរិសុទ្ធ។ ម ៉ងទៀត ការ
ើន ដើម្បីទិញអុសយកមកដាំទឹកផឹក

ដូចជាសាត

ប់ឲ្យ

ជាជនកីក ចំណាយពលវលានិង

ះ អាចមានផលអាកក់

ក់

ើនជាងផលល្អ ជាពិសស បើវាមានន័យថាជាការកាត់បន្ថយបរិមាណ

អាហារស

ប់កុមារ ឬជាការបំផាញ

ឈើថមទៀត។

វិធីមួយដលល្អនិងចំណាយតិច ក្នុងការបន្សុទ្ធទឹក គឺដាក់ទឹក

ក្នុងដប

ឬក្នុងថង់បាស្ទិកសាតនិងថា ហើយដាក់ហាលថ្ងឲ្យបានយា៉ងតិច៦

៉ង។

បើមិនសូវមានថ្ងទ ទុកហាលវាឲ្យបានយា៉ងតិច២ថ្ង។ ការធ្វើរបៀបនះ

នឹងសមាប់ម

គជា

ើនដលមាន

២. មិន

ូវប

ក្នុងទឹក

ះ។

្ខយឲ្យរុយនិងសត្វល្អិតដទទៀតទំឬវារលើម្ហូបអាហារទ។ សត្វល្អិតទាំងនះ

មានផ្ទុកម

គ និងអាចចម្លងជំងឺបាន។ មិន

ពាសវាលពាសកាលទ

អាហារ
៣. មុននឹងបរិ
បរិ

គផ្លឈើដល

គចំណីអាហារដល

យ

ុះ

ូវលាងសមាតវាសិន។

គតសាច់និង

ីដលបានចម្អិន

ខាងក្នុងនសាច់អាំង ជាពិសសសាច់
សាច់

៥. សាច់មាន់មានផ្ទុកម

ូក

ម និងបង្កើតម

ឡាក់

គ។ ទុកដាក់ម្ហូប

អប់់ ឬក្នុងទូដលមានសំណាញ់ការពារ។

ូវលាងវាឲ្យសាតសិន។ មិន

លើដីទ

៤. បរិ

ះវានាំឲ្យមានរុយ

បវាឲ្យជិត ឬក្នុង

ុះមកដី

ូវទុកសំណល់ម្ហូបអាហារ ឬចាន

មានផ្ទុកម

គដ៏មាន

ូវឲ្យកុមាររីស និង

ឹម

ូវតប៉ុ

ូក និងសាច់
ះថាក់។

ះ។

ូវ

កដថា ផ្នក

ី បានឆ្អិនសព្វ

ឹម

ូវ។

គដលបណា្ខលឲ្យមានជំងឺរាក។ លាងដឲ្យបានសាតបនាប់ពីរៀបចំសាច់មាន់ មុននឹង

ប៉ះពាល់ម្ហូបអាហារដទទៀត។

៦. កុំបរិ

គអាហារដលទុកយូរឬមានក្លិនមិនល្អ វាអាចបំពុលយើងបាន។ មិន

អាហារកំប៉ុងដលកំប៉ុង
ូវ

យ័ត្ន ជាពិសសចំ

ះ

ះ

៉ ឬអាហារក្នុងកំប៉ុងបាញ់ចញក
ង

ីខកំប៉ុង។ ម ៉ងទៀត

បានទុករយៈពលជា
សល់ យកវា

ជាពិសសចំ

ក

ើន

ូវ

ូវបរិ

ពលបើកវា។

គ

យ័ត្នជាមួយនឹងសាច់មាន់ដល

៉ង បនាប់ពីចម្អិនរួច។ មុននឹងបរិ

ឡើងវិញសិន។ បើអាច បរិ

ះកុមារ មនុស្សចាស់ និងអ្នកមានជំងឺ។

គអាហារដលទើបរៀបចំថ្មីៗ

៧. អ្នកដលមានជំងឺរបង ផាសាយ ឬជំងឺឆ្លងដទទៀត គួរបរិ
ពីមនុស្សដទទៀត។ ចាននិងសាប
ឲ្យអ្នកដទ

ើបា្រស់។

គម្ហូបអាហារដល

ដលអ្នកជំងឺ

ើ គួរ

គដាច់

ូវបាន

យឡក

រ មុននឹង
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វិធីការពារសុខភាពកូនរបស់អ្នក
១. កុមារដលមានជំងឺដូចនះ
គួរដក

ដាច់

យឡកពី

កុមារដទទៀត ដលសុខភាព
ល្អធម្មតា។

កុមារដលមានជំងឺ ឬកុមារដលមានដំ

រមាស់ ឬមានច គួរដក

យឡកពីកុមារឯទៀតដលមានសុខភាព

ល្អធម្មតា។ បើធ្វើបាន កុមារដលមានជំងឺឆ្លង ដូចជា ជំងឺក្អកមាន់ ក

ឡកពីគ ហើយមិនគួរឲ្យ

ជិតទារក ឬកុមារតូចៗទ។

២. ការពារកុមារពីជំងឺរបង។ អ្នកដលក្អករាុំរ៉ ឬមានស
របង គួរខ្ទប់មាត់រាល់ពលក្អក។ ពួកគមិ
មិនគួរដក

កុមារទ។ ពួកគគួរត

្ចឹល ឬផាសាយ គួរដកក្នុងបន្ទប់ដាច់

យ

្ញដទទៀតនជំងឺ

ក្នុងបន្ទប់ជាមួយ

ជួប បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងទទួលការ

ព បាលឲ្យបានឆាប់ តាមដលអាចបាន។
កុមារដលរស់

ជាមួយអ្នកមានជំងឺរបង គួរទទួលការចាក់ថាំបងា្ករ

ជំងឺរបង(រា៉ក់សាំង ប ស ហ្ស BCG)។

៣. ងូតទឹក ផាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់ និងកាត់កចកដ ឲ្យកុមារឲ្យបានញឹកញាប់។ ម
និងពង

ូន តងតលាក់ខ្លួន

កមកចកដវងៗ។

គ

៤. ព បាលកុមារដលមានជំងឺឆ្លងឲ្យបានឆាប់ ដលអាចធ្វើបាន ដើម្បីកុំឲ្យ
ជំងឺ

ះ ឆ្លង

អ្នកដទទៀត។

៥. អនុវត្តតាមសចក្តីណនាំនការថរក អនាម័យ ដលបានរៀបរាប់
ជំពូកនះ។ ប

ៀនកុមារឲ្យធ្វើតាមសចក្តីណនាំទាំងនះ និង

នះមានសារសំខាន់។

លើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យចូលរួមក្នុងគ

កាយជាកន្លងស
៦.

ូវ

ប់រស់

កប

ក្នុង

ូវពន្យល់ពួកគថាហតុអ្វីបានជា សចក្តីណនាំ

ងកម្មវិធីដលធ្វើឲ្យផ្ទះឬភូមិរបស់គ

យសុខភាពល្អ។

កដថាកុមារមានអាហារល្អ

ការពារខ្លួន

ណ

ប់

ឆាំងនឹងការបង្ក

ន់។ ការមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ ជួយ

គផ្សងៗជា

ដលមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ តងតមានភាពធន់ឬអាច

ើន។ ជាធម្មតា កុមារ
ឆាំងនឹងការបង្ក

ផ្សងៗ ដលអាចសមាប់កុមារដលមានអាហារូបត្ថម្ភមិនល្អ (អានជំពូក

ទី១១) ។

គ
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អនាម័យទីសាធារណៈ
១. ថរក អណ្ណូងទឹកនិង
ដងទឹក
កុំប

ើ

ស់

ភពទឹកសាធារណៈឲ្យបានសាត។ មិន

ូវឲ្យសត្វពាហនៈ

ះទ។ បើចាំបាច់ អាចធ្វើរបងពទ្ធ័ជុំវិញកន្លង

របង់លាមក ឬ

ះសំរាម

លក្បរ

ះ ដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វចូល។

ើ

ស់ ឡើងរហូតដល់

២. ដុតសំរាមទាំងឡាយណាដលអាចដុតបាន។ សំរាមដលមិនអាចដុតបាន

៣. សង់បង្គន់ ដើម្បីកំឲ
ុ ្យ

ជាជនដងទឹក

ូកនិងសត្វពាហនៈដទទៀត

សង់ដំបូលបន្តិចពីលើ អាច

ើ

ជាជន

ភពទឹក។ យកចិត្តទុកដាក់យា៉ងពិសសក្នុងការថរក អនាម័យ

តាមដងទន្លនិងស្ទឹងនានា ចាប់ពីកន្លងដលដងទឹក

កន្លងដលឆាយពីផ្ទះ និងកន្លងដល

ក្បរកន្លងដល

ើ

ភពទឹកដើមរបស់វា។

ូវកប់ក្នុងរ

្ខពិសស ឬដាក់

ស់។

ប៉ះពាល់លាមកមនុស្សបាន។ ជីករ

ស់បានហើយ។ ការមានរ

្ខកាន់ត

្ខឲ្យ

ហើយ

កាន់តមិនសូវមានប

ជាមួយ

សត្វរុយ និងជាមួយក្លិន។

នះគឺជាគំរូបង្គន់មួយ

ខាងក

ផ្ទះ ដលងាយសាងសង់។
បើយើងចាក់កំ

បន្តិច កយពលប
រុយ

រ សំរាម ឬផះ

របង់លាមករួច

ះវាជួយបន្លយក្លិនអាកក់ និងមិនឲ្យ
ម។

បង្គន់គួរសង់

២០ម៉

ពីផ្ទះ ឬពី

ចមាយយា៉ងតិច

ភពទឹក។

បើអ្នកគានបង្គន់ទ ប

លាមកឲ្យឆាយពីកន្លងដល
ងូតទឹក ឬដងទឹកយក

ប

របង់

ើ

ជាជន
ស់។

ៀន កូនៗរបស់អ្នកឲ្យធ្វើដូច្នះ

ដរ។

ការ

ស

បល់ផ្សងៗអំពីការធ្វើបង្គន់ឲ្យបានល្អ មាន

ប់ដំណាំផ្សងៗផងដរ។

ើ

ស់បង្គន់ ជួយបងា្ករជំងឺជា

ើន។

ទំព័របនាប់។ ម៉ ងទៀត គក៏អាចសង់បង្គន់ ដើម្បីផលិតជី
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បង្គន់ល្អ
បង្គន់ដលបានបងាញ
ប៉ុន្តវាមាន

យចំណាយ

បបិទជិត មានលក្ខណៈល្អជាង

ផង។ បង្គន់ដលមានគ

បបិទជិត មានក

វិធីមួយក្នុងការធ្វើក
១. ជីករ

ង ហើយមានគ

លបង្គន់ធ្វើពីសុីម៉ងត៍ ល្អជាង ពី

ះវា

លបង្គន់សុីម៉ង់ត៍ ៖

្ខរាក់មួយ ដលមានកឡាផ្ទមួយម៉

៧សង់ទីម៉

ះរុយមិនអាចចូលបាន ហើយមិនប

លមួយដលមាន

លបង្គន់នះអាចធ្វើពីឈើឬសុីម៉ង់ត៍។ ក

។

ូវ

២. ធ្វើសំណាញ់លួស

កដថាបាតរ

ការ៉ និងមានជ

្ខនះ រាបសើ្ម។

ទាក់កឡាគា ដលមានទំហំ១ម៉

អាចមានមុខកាត់១/៤
ហល១០សង់ទីម៉

១/២សង់ទីម៉
។ កាត់

ហើយ

ការ៉។ សរសលួស
ះនីមួយៗមាន

ងទំហំ២៥សង់ទីម៉

វង

កណា្ខល

សំណាញ់លួស។
៣. ដាក់សំណាញ់លួស
ឬដាក់ដុំថ្មតូចៗ
ផុតពីដី

ក្នុងរ

្ខ។ បត់ចុងលួសចុះកម

ុងនីមួយៗ ដើម្បីឲ្យសំណាញ់លួស

ហល៣សង់ទីម៉
ង់

៥. លាយសុីម៉ង់ត៍ជាមួយ

ួស ខ ច់ និងទឹក រួចចាក់

ហល៥សង់ទីម៉

ង ដល

កណា្ខលសំណាញ់លួស។

ក្នុងរ

្ខឲ្យបានក

ស់

។ (សុីម៉ង់ត៍មួយប៉លលាយជាមួយនឹងខ ច់ពីរប៉ល

ួសបីប៉ល)

៦. ដកធុង
(

ខ្ពស់

។

៤. ដាក់ធុងចាស់មួយ

និង

ក់តិចតួចបំផុត។

ងខាងលើ ដលអាចឲ្យសត្វរុយចូលបាន។

បង្គន់ដលមានគ
ក

ទំព័រមុន មានលក្ខណៈសាមញ្ញ ហើយអាចសាងសង់

ពលដលសុីម៉ង់ត៍កព
ំ ុងចាប់ផ្តើមរឹង

ះចញពលសុីម៉ង់ត៍

ហលបី

៉ង)។ បនាប់មក

បសុីម៉ង់ត៍

យកណាត់សើម ដីខ ច់

ចំបើងឬផាំងបាស្ទិក ហើយទុកឲ្យវាសើម។ បីថ្ងកយទើបយក ក
ចញពីរ

លបង្គន់

្ខ។
បើអ្នកចង់អង្គុយ

ពល

ើបង្គន់ ធ្វើកន្លងអង្គុយ

ពីសុីម៉ង់ត៍ ដូចរូបភាពនះ ៖
ធ្វើពម
ុ ្ពមួយ ឬអាច
យដាក់ធុងមួយ

ើធុង២ដលមានទំហំខុសគា
ខាងក្នុងធុងមួយទៀត។

បពីលើ

្ចញក្លិនអាកក់
ង

ក

ះ។

បជិតល្អ ហើយមិនពុកផង។
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ដើម្បីសង់
សង់បង្គន់ដលមានគ

ជាង១ម៉

ហើយមានជ

ផ្ទះ អណ្ណូង ថ្លុក

បបិទជិត គគួរដាក់ក

ពី១ម៉

២ម៉

ះទឹក ឬអូរ។ បើវា

កម។
ម

បង្គន់ដលមានគ

លបង្គន់ពីលើរ

ជាជនដងទឹក

រក អនាម័យបង្គន់របស់អ្នកជានិច្ច។ សមាតក
កដថាមានគ
ឹម

ូវ។ គ

បបិទ

ដើម្បីធ្វើបង្គន់ដលមានបំពុងខ្យល់
យមាន

ងពីរ។

ដាក់បំពង់ខ្យល់មួយ ដល

ប

ខាងលើ(សំណាញ់លួស

ើបានយូរ)។

សង់ដំបូល
មួយនះឲ្យ

ូវធ្វើក

លបង្គន់ធំបន្តិច
លើ

ងមួយ

យសំណាញ់បងា្កររុយ

បពីលើ ដលធ្វើឲ្យងងឺត

លើ

ចុង

ងមួយទៀត

ខាងក្នុង។ ទុក

ង

ចំហរ។

បង្គន់របៀបនះជួយកមាត់ក្លិនអាកក់និងសត្វរុយ ៖ ក្លិនអាកក់
ចញ

កតាមបំពង់ខ្យល់ ឯរុយវិញនឹងជាប់

ហើយងាប់អស់។

កន្លង

ង់

ះស្ថិត

ចរន្តទឹកខាង

ះ

លបង្គន់ឲ្យបានញឹកញាប់។

ងបង្គន់ ហើយគ

បធម្មតា អាចធ្វើពីឈើបាន។

បង្គន់ដលមានបំពុងខ្យល់បងា្កររុយ
ុង)

ូវធ្វើយា៉ងណាឲ្យបង្គន់

ពី

បបិទជិត ៖

កន្លង

បួន

្ខដលមានមុខកាត់តូច

។ ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាព គគួរសង់បង្គន់ចំងាយយា៉ងតិច២០ម៉

ជិតកន្លង

ូវ

(២ម៉

្ខបង្គន់។ ជីករ

ប

ូវបានទុកដាក់តាម
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ូន និងបា៉រា៉សុីត
មាន

ះវៀនផ្សងៗទៀត

ូននិងសត្វល្អិត(បា៉រា៉សុីត)ផ្សងទៀតជា

ផ្សងៗ។

ូនដលមានទំហំធំ ជួនកាល អាច

១.

ើន

ភទ រស់

ូវបានមើលឃើញ

ះវៀនមនុស្ស ហើយបង្កឲ្យមានជំងឺ

ក្នុងលាមក។

ូនមូល (អាសា្ករី)
៣.
(

២. អៀន

សះ(

ក្នុង

៤.

ូនដលគឃើញញឹកញាប់បំផុត
ីកូសុីហាល) អាចមាន

កំណត់ចំណាំ

សិទ្ធភាពត

លើថាំ

ូន ៖ ថាំ

លើអៀន និង

ក៏កមាត់

ូនបាន

ើន

៣៧៤ ដល់៣៧៦ ស

៥.

ូនជា

ូនមូលតប៉ុ

ើន

សិទ្ធភាពកមាត់

ូនសំប៉ត (តនញា៉)

ូនមូល អៀន និងតនញា៉។ ចំណក

ះវៀន ហើយមានចំនួនយា៉ង

ើន

ូនទំពក់ និង

យមិនឃើញមាន

ះ ហើយមិនគួរ
ូន

ូនបាន
ើន

ូនរំពាត់

ក្នុងលាមកទ។

ភទ មានជាតិពីប៉រា៉សុីន(Piperazine)។ ថាំ

(Mebendazole) មានសុវត្ថិភាពជាង ហើយកមាត់

zole) និងថាំពីរ៉ង់តល ក៏មាន

ីកូសហាល)

ូនទំពក់

ក្នុងលាមក គឺ

ក្នុង

ូនរំពាត់សះ

ូនទាំងនះមាន

ើជាមួយទារកនិងកុមារតូចៗទ។ ថាំម៉បង់ដាហ្សូល

ើន

ភទថមទៀត។ ថាំអាល់បង់ដាហ្សូល(Albenda

ភទដរ ប៉ុន្តវាអាចមានតម្លថ្ល។ ថាំធីយា៉បង់ដាហ្សូល

ភទដរ តវាបណា្ខលឲ្យមានផលរំខានដ៏
ប់ព័ត៌មានបន្ថមអំពីថាំទាំងអស់នះ។

ះថាក់ ហើយជាធម្មតាមិនគួរ

ើវាទ។ អានទំព័រ

ូនមូល (អាសា្ករី)
ូននះមាន

វងពី២០

៣០សង់ទីម៉

និងមានពណ៌ផា្កឈូក ឬស។

របៀបឆ្ល
បៀបឆ្លង
ពីលាមក

មាត់។

យសារកង្វះអនាម័យ ពង

ូនមូលនះឆ្លងពីលាមកមនុស្សមាក់

មាត់មនុស្សមាក់ទៀត។

ផលប៉
លប៉ះពាល់លើសុខភាព
ពលពង

ូន

ូវបានលបចូល

មានរមាស់ពញខ្លួន។ បនាប់មក កូន

ក្នុង

ូនទាំង

ះ កូន

ះក៏ធ្វើដំណើរ

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត វាបណា្ខលឲ្យមានជំងឺរលាកសួត

ប

្ចញតាមការក្អក ហើយ

ការមាន

មាន

ធ្ងន់ធ្ងរ

ូនមូល

ូនមូលជា

ក្នុង

ូវបានលបចូល

ើន

ើន តងតមាន

ក្នុង

ះ

ក្នុង

ះវៀន ធ្វើឲ្យមិន

ះវៀន(មើលទំ.៩៤)។ ជាពិសស

ក្នុងចរន្តឈាម ហើយអាចបណា្ខលឲ្យ

សួត ដលជួនកាលបណា្ខលឲ្យមានការក្អកស្ងួត ឬ

យមានការក្អកមានឈាមផង។ កូន

ូនទាំង

ះវៀន ដលជាកន្លងដលពួកវាលូតលាស់

៉ងធំ។ ក្នុងករណីក

មកកតាមលាមក ឬវារចញតាមមាត់ឬ

និយាយមិនរួច។

ូនក៏ញាស់ រួចចូល

ះ ក៏

ូវបាន

ជាពញរូបរាង។

ួលក្នុងខ្លួន មិនរំលាយអាហារ និងខ យកមាំង។ កុមារដល

ូនមូលអាចបណា្ខលឲ្យមានជំងឺហឺត ឬមានការស្ទះយា៉ង

ពលដលកុមារ

មុះ។ យូរៗម្តង គឃើញ

ះមាន

ុន

ជួនកាល

ូននះអាចចញ

ូននះចញតាមផ្លូវដង្ហើម និងបណា្ខលឲ្យស្ទះ
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ការបងា្ករ
ើបង្គន់ លាងសមាតដមុនពលបរិ

គឬប៉ះពាល់អាហារ ការពារម្ហូបអាហារពីសត្វរុយ និងអនុវត្តតាមសចក្តី

ណនាំនការរក អនាម័យ ដលបានរៀបរាប់

ក្នុងផ្នកដំបូងនជំពូកនះ។

ការព បាល
ជាធម្មតា ថាំម៉បង់ដាហ្សូលអាចកមាត់

ក៏មាន

ូនមូលបាន។ មើលទំ.៣៧៤ ស

សិទ្ធភាពដរ(មើលទំ.៣៧៥)។ ឱសថបុរាណមួយចំនួនក៏មាន

ផ្លល្ហុង សូមមើលទំព័រ១៣។

តាម

យ័ត្ន ៖ មិន ូវ

ើថាំធីយា៉បង់ដាហ្សូល(Thiabendazole)ស

ប់

មុះឬតាមមាត់ ហើយអាចធ្វើឲ្យស្ទះនិយាយមិនរួច។

ប់ក

ិត

សិទ្ធភាពដរ។ ចំ

ើ

ស់ថាំ។ ថាំពីប៉រា៉សុីន

ះឱសថបុរាណដល

ូនមូលទ។ ភាគ

ើនវាធ្វើឲ្យ

ើ

ូនឡើងមក

អៀន
មាន

វង១សង់ទីម៉

ពណ៌ស ស្តើងៗដូចសរសអំ

ះ។

របៀបឆ្លង
ូននះប

យប់។

្ចញពងរាប់ពាន់

ពលកុមារអះ ពង

វត្ថុផ្សងៗ។ តាមរបៀបនះ ពង
ហើយបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

លាយឡំជាមួយធូលី។ បើ

ូន

ខាងករន្ធគូទ ហើយបណា្ខលឲ្យរមាស់ ជាពិសស
ះជាប់

ូនក៏ចូល

ក្នុងកចកដ ហើយ

ដល់មាត់កុមារ

គថ្មីនអៀននះ។ ពង

ូវបានចម្លង

ពល

អាហារ និង

ះផាល់ ឬមាត់របស់អ្នកដទទៀត

ូននះធាក់

លើដី ឬការកល

ក្នុងផ្ទះគានអនាម័យ ធូលីនះនឹងហើរចូលក្នុងម្ហូបអាហារ។

ផលប៉ះពាល់លើសុខភាព
ូនទាំងនះគាន

ះថាក់ទ។ ប៉ុន្ត ការរមាស់អាចរំខានដល់ដំណករបស់កុមារ។

កាបងា្ករ និងការព បាល
កុមារដលមានអៀន គួរស្លៀក
លាងដនិងគូទឲ្យកុមារ
មុនពលឲ្យវាបរិ

តឹងៗ

ពលដក ដើម្បីកុំឲ្យវាអះគូទ។

ពលវាកកពីដំណក និងបនាប់ពីប

គអាហារ។

របង់លាមក។

ូវលាងដឲ្យវាជានិច្ច

កាត់កចកដកុមារឲ្យខ្លី។
ប្តូរសំលៀកបំពាក់ និងងូតទឹកឲ្យកុមារឲ្យបានញឹកញាប់ លាងគូថនិងកចកដរបស់វាឲ្យបានសាតល្អ។
លាបវា៉សុីលីន

ជុំវិញរន្ធគូថរបស់វា

ឲ្យកុមារលបថាំម៉បង់ដាហ្សូល។ ចំ

ពលដក ដើម្បីកាត់បន្ថយការរមាស់។
ះក

ិត

ើ

ដរ ប៉ុន្តមិនគួរឲ្យទារកលបទ(មើលទំ.៣៧៥)។
ជាការ ល្អគួរព បាលមនុស្សទាំងអស់

ទំព័រ១២។

អនាម័យគឺជាវិធីបងា្ករដ៏ល្អបំផុតស

ក្នុង

ស់ថាំ មើលទំព័រ៣៧៤។ ថាំពីប៉រា៉សុីន ក៏មាន
ពលកុមារមាក់កំពុងទទួលការព បាល

ួសារទាំងមូល។ ចំ

ប់អៀន។ បើ

ះឱសថបុរាណដល

ះបីជាថាំពទ្យអាចកមាត់

មានអៀនដដល បើគមិនយកចិត្តទុកដាក់ថរក អនាម័យផាល់ខ្លួនទ
សបាហ៍ប៉ុ

ះ។

យអនុវត្តតាមសចក្តីណនាំនការរក អនាម័យ

ូវបាត់ក្នុងរយៈពលពីរបីសបាហ៍

យគានការ

ើថាំពទ្យ។

ូនបានក៏

សិទ្ធភាព

ូនទាំងនះ

ើខ្ទឹមស សូមមើល
យ ក៏មនុស្ស

ះ។ អៀនអាចរស់បាន

យយកចិត្តទុកដាក់

ហល ៦

ូនជា

ត

ើននឹង
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ូនរំពាត់សះ (
វង៣
ូន

បង្កឲ្យមាន
លឲ្យ

ីកូសហាល)

៥សង់ទីម៉

ពណ៌ផា្កឈូក ឬ

ភទនះ ក៏ដូចជា

ផះ។

ូនមូលដរ ឆ្លងពីលាមកមនុស្សមាក់

ះថាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុ

មាត់របស់មនុស្សមាក់ទៀត។ តាមធម្មតា

ះ ប៉ុន្តវាអាចបណា្ខលឲ្យមានជំងឺរាក ចំ

ះវៀនមួយផ្នកលៀនចញមកកតាមរន្ធគូទ(ធាក់

ះកុមារ។ ក្នុងករណីក

សាល់គូទ)។

ូននះ

វាអាចបណា្ខ

ការបងា្ករ ៖ ដូចគានឹង ូនមូលដរ។

ចំ

ការព បាល ៖ បើ ូននះធ្វើឲ្យមានប
ះការលៀន

ឲ្យថាំម៉បង់ដាហ្សូល។ ស

សាល់គូទ បំបាស់គូទកុមារឡើងលើ ហើយចាក់ទឹក

ការធ្វើដូច្នះអាចធ្វើឲ្យ

ះវៀន

ះចូលក្នុងវិញ។

ប់ក

ជាក់

ិត

ើថាំ សូមមើលទំព័រ៣៧៤។

លើ

ះវៀនដលលៀនចញ

ះ។

ូនទំពក់
វង១សង់ទីម៉

ប

ពណ៌កហម។

គមិនអាចមើលឃើញ
ក់ថាមានឬគាន

របៀបឆ្លងរបស់

ូននះ

ូន

ក្នុងលាមកទ។ ការធ្វើវិភាគលាមកគឺជាការសំខាន់ដើម្បី

ភទនះ។

ូនទំពក់

៣. កុមារនះក្អក

នកូន

មកលើ រួចលបចូល

២. ពីរបីថ្ងកយមក កូន

ូន

ូនឡើង

៤. ពីរបីថ្ងកយមក កុមារនះអាច

វិញ។

មានជំងឺរាក ឬចុក

ះចូល

៥.

ដល់សួតតាមរយៈចរន្តឈាម។ វាអាចបណា្ខល
ឲ្យមានការក្អកស្ងួត(ក

១. កូន

មានឈាម)។

ូនទំពក់ចូល

៦. ពង

តាមតាមបាតជើង។ វាអាចធ្វើឲ្យមាន

បរិ

ការបង្ក

គ

យ

គរបស់កខ្វក់ អាចមាន

ការព បាល ៖

ូនទំពក់

តាមលាមក។ ពង

បាតជើង។

ូនទំពក់អាចជាជំងឺដ៏

ការមាន

ូន

នឹងជ

ំងន

ះវៀន។

ើន អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខ យ

កមាំង និងមានភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ។

ក្នុងខ្លួនមនុស្ស

សាមកហមនិងរមាស់

ូនទំពក់ភាប់ខ្លួនវា

ះ។

ះថាក់បំផុតមួយស

ះចញពីខ្លួនមនុស្ស

ូនញាស់ក្នុងដីសើម។

ប់កុមារ។ កុមារដលមានភាពស្លកសាំង ឬ

ូនទំពក់នះ។ បើអាច គួរធ្វើការវិភាគលាមករបស់កុមារ។

ើថាំម៉បង់ដាហ្សូល អាល់បង់ដាហ្សូល ឬពីរ៉ង់តល។ ចំ

សូមអានទំព័រ៣៧៤ ដល់ ៣៧៦។ ព បាលភាពស្លកសាំង
លបថាំកប់ជាតិដក (ទំ.១២៤)។

យបរិ

ដើម្បីបងា្ករ ូនទំពក់ ៖ សង់បង្គន់ និងប

ះក

ិត

ើ និងការ

ុង

យ័ត្ន

គអាហារសំបូរជាតិដក ហើយបើចាំបាច់

របង់លាមក្នុងបង្គន់។

កុំឲ្យកុមារដើរជើងទទ។
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ូនសំប៉ត (តនញា៉)
ក្នុង

ះវៀន តនញា៉អាចលូតលាស់រហូតដល់មាន

ប៉ុន្តផ្នកតូចៗ សំប៉ត ពណ៌ស (មួយកង់ៗ) ដលឃើញ
លាមក

១សង់ទីម៉

ើនមាន

ហល

ជាប់ជាមួយ

ូក សាច់

នាប់។

ក្នុងសាច់អាំង ឬ

ចុងអង្ករ

ពង

ូនដល

យសារការបរិ

គ

ឬសាច់ដទទៀត ដលចម្អិនមិនបានឆ្អិនល្អ។

ការបងា្ករ ៖ សូម យ័ត្នថា

ផ្នកណាមួយ

ក្នុង

។

យខ្លួនឯង ហើយ

មនុស្សអាចកើតតនញា៉

សាច់

ើនម៉

។ យូរៗម្តង កង់តនញា៉អាច

វារចញមកក

ឃើញ

វង

វងជា

ប់សាច់ទាំងអស់
ី

ូវតចម្អិនឲ្យបានឆ្អិនល្អ ជាពិសសសាច់

ូក។

ះទ។

ពលមនុស្សមាក់បរិ

ចុងអង្ករនឹងកាយជាតនញា៉

គសាច់មិនឆ្អិនល្អ
ក្នុង

ូវ

ចុងអង្ករ

ះវៀន។

ឈឺក ល

កដថាគាន

ះអាចបណា្ខលឲ្យ
កាច់ ឬសាប់។

ូកបានសុី

បង្កើតបានជាចុងអង្ករ

ពង

ក្នុងសាច់របស់វា។

ូនដល

ក្នុងលាមកចូល

មាត់មនុស្ស

តនីញា៉

តាមរយៈការខ្វះអនាម័យ អាចបង្កើតជាចុងអង្ករ

ពញវ័យ

ក្នុងខួរក ល។

ូកសុីពង

ផលប៉ះពាល់លើសុខភាព ៖ ជួនកាល តនញា៉

ខ្លះទៀត។

ះថាក់ធំបំផុត ដលអាចកើតមាន គឺ

ក្នុងខួរក លរបស់មនុស្ស។ ប

ក្នុងលាមកមនុស្ស។

ក្នុង

ះវៀនធ្វើឲ្យចុក

ះបន្តិចបន្តួច និងមានប

ពលដលចុងអង្ករ (កញ្ចប់តូចៗដលផ្ទុក

នះកើតឡើង

យសារមូលហតុនះ អ្នកដលកើតតនញា៉

ទទួលការព បាលជាបនាន់។

ូន

ពលដលពង

កង់តូចៗនតញា៉

ពង

ូនឆ្លងពីលាមកចូល

យកូន

ូវតអនុវត្តតាមសចក្តីណនាំអំពីអនាម័យ

រពតាមសចក្តីណនាំរបស់ថាំ

យ

ុង

យ័ត្ន។

ូន) ចូល

ក្នុងមាត់របស់គាត់។
យ

ការព បាល ៖ លបថាំនីក្លូសាមីដ(Niclosamide)(យ៉
(យ៉ូមសានYomesan ទំ.៣៧៦) ឬថាំ

(Praziquantel)(ទំ៣៧៦)។

ផ្សងៗ

ុង

យ័ត្ន និង

សុីកង់តល
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ូន

ភទនះ មិនដលឃើញ

ដូចតនញា៉ដរ មនុស្សយើងឆ្លង
ចម្អិនមិនបានឆ្អិនល្អ។

ក្នុងលាមកទ។ ពួកវាទំលុះចញពី

ូននះ

ផលប៉ះពាល់លើសុខភាព ៖ អា

យការបរិ

័យ

គសាច់

ះវៀនមនុស្ស រួចចូល

ូកដលមានការបង្ក

លើបរិមាណនសាច់ដលមាន

អារម្មណ៍ធម្មតា ឬធាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ ឬសាប់បាន។ ចាប់ពី២-៣
នះ មនុស្សនះអាចមានជំងឺរាក និងមានអារម្មណ៍មិន

ួលក្នុង

៉ង

ក្នុងសាច់ដុំ។

គនះ ឬសត្វផ្សងៗទៀតដល

ូនដលបានបរិ

៥ថ្ងបនាប់ពីបានបរិ

ះ។

គ មនុស្សនះអាចមាន

គសាច់

ូកដលមាន

ូន

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកជំងឺអាចមាន ៖
ុន

ញាក់

មានជាំតូចៗ(ចំនុច

ឈឺសាច់ដុំ

ឬខៀវ)

មានហូរឈាមក្នុងផ្នកសន

លើស្បក
ប់ភ្នក

ហើមជុំវិញភ្នក ហើយជួនកាលហើមជើង
ករណីធ្ងន់ធ្ងរ អាចមានរយៈពល៣ ឬ៤សបាហ៍។

ការព បាល ៖ រកជំនួយពី ូពទ្យជាបនាន់។ ថាំអាល់បង់ដាហ្សូល (albendazole) ឬថាំម៉បង់ដាហ្សូល

(mebendazole) អាចជួយបាន។ ចំ

បានដរ ប៉ុន្តគួរ

ូវបានផ្តល់

លើ

ការបងា្ករ

ើថាំ សូមមើលទំ.៣៧៤ និង៣៧៥។ (ករ័ទីកូស្តរ៉ូអីុត ក៏អាចជួយ

ើននាក់បានបរិ

ីសុីណូស។ ករណីនះអាចមាន

គសាច់

ះថាក់ ។

ូកតមួយ

ូវរក

ះ ហើយធាក់ខ្លួនឈឺទាំងអស់គា

ូពទ្យ។

ូវ

ីសុីណូស ៖

បរិ

គតសាច់

កុំប

្ខយឲ្យ

មិន

ិត

យបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬវជ្ជបណិត)

ចំណុចសំខាន់ ៖ បើមានមនុស្ស

សង្ស័យ

ះក

ូកនិងសាច់ផ្សងៗ ដលឆ្អិនល្អប៉ុ
ូក

សុីលាមកឲ្យ

ះ។

ះ

ូវឲ្យកំទចសំណល់សាច់ ឬសាច់ដលសល់ពីកន្លងសមាប់សត្វ

ទាំងនះ

ូវបានចម្អិនរួចសិន។

ឲ្យ

ូកសុីទ លើកលងតសាច់

អាមីប
អាមីបនះមិនមនជា

ូនទ ប៉ុន្តវាជាសត្វតូចៗ ឬបា៉រា៉សុីត ដលអាចមើលឃើញ

អតិសុខុមទស្សន៍ (ឧបករណ៍ដលធ្វើឲ្យវត្ថុល្អិតៗ មើលឃើញធំជាងវត្ថុពិត) តប៉ុ
របៀបឆ្លង ៖ លាមករបស់អ្នកដលមានការបង្ក

យសារកង្វះអនាម័យ អាមីបអាចចូល

ហើយអ្នកដទទៀតក៏ឆ្លងអាមីបនះ។

គស

្ញនការបង្ក គ

មនុស្សជា

ក្នុង

ភពទឹកផឹក ឬម្ហូបអាហារបាន

ះថាក់

យ

អតិសុខុមទស្សន៌

យមិនធាក់ខ្លួនឈឺទ។

ះមនុស្សដលកំពុងមានសុខភាពខ យ

ះជា

យសារជំងឺផ្សងទៀត

យសារការមានអាហារូបត្ថម្ភមិនល្អ។ ជួនកាល អាមីបអាចធ្វើឲ្យមានអាប់សស៍ដ៏ឈឺចាប់

និងមាន

អាមីប មើល

យអាមីប ៖

យា៉ងនះក្តី អាមីបគឺជាមូលហតុញឹកញាប់នជំងឺរាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ឬជំ
ជំងឺរាលមួល (រាកមាន
ឬ

ះ។

ើ

គ មានបា៉រា៉សុីតតូចៗទាំងនះរាប់លាន។

ើនដលមានសុខភាពល្អ អាចមានអាមីបនះ

លាយឈាម) ជាពិសសចំ

យ

ក្នុងថ្លើម។

អតិសុខុមទស្សន៌
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នជំងឺរាកមួល

យអាមីប រួមមាន ៖

មានការរាក ដលកើត បាត់ៗ ជួនកាលមានឆាស់គាជាមួយនឹងការទល់លាមក។
ចុករមួលក្នុង

ឬគានលាមកក៏

មានលាមក

ះ និងចង់ប

របង់លាមកជាញឹកញាប់

យ។

យៗ (តមិនមនរាកទឹកទ)

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ មានឈាម
សិនបើមាន

ុន

ះបីជាមានលាមកតិចតួច (មានតសំ

យមានសំ

រជា

រ)

ើន ជួនកាលមានលាយឈាមផង។

ើន ហើយអ្នកជំងឺអាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងអស់កមាំងយា៉ងខាំង។

មានន័យថា អាចមានការបង្ក

គ

យបាក់តរីផងដរ។

ជំងឺរាកមានឈាម អាចបណា្ខលមកពីអាមីប ឬបាក់តរី។ ប៉ុន្ត ជំងឺរាកមួល

ចាប់ផ្តើមលឿនជាង ឯលាមកក៏មានទឹក

ើនជាង ហើយតងតមាន

ុន

យបាក់តរី(សុីហ្សលឡា) មានការ

ជានិច្ច(ទំ.១៥៨)។ ដូច្នះ ជាទូ

៖

ជួនកាល ជំងឺរាកមានឈាម មានមូលហតុផ្សងៗទៀត។ ដើម្បីរកមូលហតុឲ្យច ស់ ការវិភាគលាមក អាចជាការ

ចាំបាច់។

ជំងឺរាក + ឈាម +

ុន

= ការបង្ក

ជំងឺរាក + ឈាម + គាន

ជួនកាល អាមីបចូល

និងខាងលើន
ដើរ។ (ចំ

ុន

ដល់

សចក្តីថាខ្ទុះរបស់អាប់ស

គស

យអាមីប បានហូរចូល

= អាមីប

ផ្នកខាងសាំ

ូង ផ្នកខាងសាំ ហើយការឈឺចាប់នះ កើនឡើង

ៀបធៀបករណីនះជាមួយនឹងការឈឺថង់ទឹក

ជំងឺកិនថ្លើម ទំ.៣២៨)។ បើអ្នកដលមាន

យបាក់តរី(សុីហ្គឡា)

នះបណា្ខលឲ្យមានការឈឺចាប់

ក្នុងថើ្លម ហើយបង្កើតជាអាប់ស។ ប

ះ។ ការឈឺចាប់អាចរាលដាល

ះការ

គ

ពល

មាត់ មើលទំ.៣២៩ ជំងឺរលាកថ្លើម ទំ.១៧២ និង

្ញដូចខាងលើនះ ចាប់ផ្តើមក្អកមានកំហាកពណ៌

ត

ក្នុងសួតគាត់ហើយ។

ះបាន

ការព បាល ៖
បើអាចធ្វើបាន រកជំនួយពី
ជំងឺរាកមួល

ូពទ្យ និងធ្វើការវិភាគលាមក។

យអាមីប អាចព បាល

យថាំម៉

ូនីដាហ្សូល(Metronidazole) បើអាច សូម

ថាំឌីឡូហ នីត ហ្វុយរ៉ូអាត(Diloxanide furoate)។ ស
នថាំ សូមអានទំ.៣៦៩ ។

ចំ

ះអាប់ស

យអាមីប ព បាលដូចជំងឺរាកមួល

រយៈពល១០ថ្ងទៀត(មើលទំ.៣៦៦)។

ការបងា្ករ ៖ សង់បង្គន់ និងប

អនាម័យ។ ការបរិ
បងា្ករជំងឺរាកមួល

គ

ឹម

ប់ក

ិត

ើ រយៈពលព បាល និងការ

ើជាមួយ
ុង

យ័ត្ន

យអាមីបដរ បនាប់មកលបថាំក្លរ័រ៉ូគីន(chloroquine)

របង់លាមកក្នុងបង្គន់ ការពារ

ភពទឹកផឹក និងអនុវត្តតាមសចក្តីណនាំអំពី

ូវ និងការជៀសវាងការនឿយហត់ខាំងនិងការ

យអាមីបដរ។

វឹង

ក៏មានសារសំខាន់ក្នុងការ

ចាដ ៉ (Giardia)
ដូចអាមីបដរ ចាដ ៉គឺជាបា៉រា៉សុីតតូចល្អិត ដលរស់

ញឹកញាប់នជំងឺរាក ជាពិសសចំ

ក្នុង

ះវៀន និងជាមូលហតុ

ះកុមារ។ ការរាកអាចរាុំរ៉ ឬរាកលស់ (អាចរាកបាត់ៗ)។

អ្នកដលមានលាមករាកពណ៌លឿង ក្លិនអាកក់ ពពុះៗ តគានឈាមឬសំ

ហលជាមានចាដ ៉។

ះរបស់គាត់ហើម

ះបន្តិចបន្តួច និងមាន

មនិងភើ

ជួនកាល ការបង្ក

យចាដ ៉ អាចបាត់

គាន

ុន

ទ។

គ

ករណីធ្ងន់ធ្ងរ អាចព បាល

ទំ.៣៧០) មានតម្ល

យថាំម៉

យមានខ្យល់ មិន

ួលក្នុង

រ

ះគាត់

ះ មានចុក

ើន។ ការភើមានក្លិនអាកក់ ដូចសាន់ធ័រ។ ជាធម្មតា
វិញ

ីន(Quinacrine អាត

យ

អតិសុខុមទស្សន៌

យឯកឯង។ ការមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ ក៏ជួយដរ។

ូនីដាហ្សូល(ទំ.៣៦៩)។ ថាំគីណា

កជាង ហើយតាមធម្មតាមាន

ចាដ ៉ មើល

៊ីនAtabrine

សិទ្ធភាពដូចគា ប៉ុន្តវាធ្វើឲ្យមានផលរំខានខាំងជាង។
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សត្វល្អិតក្នុងឈាម (Schistosomiasis, Bilharzia)
គា

ការបង្ក

គនះបណា្ខលមកពី

ូវបានរកឃើញ

មជ្ឈឹមបូពា៌ មាន

ក្នុងទឹក

ម។

ក្នុង

ូនមួយ

ភទដលចូល

ទសផ្សងៗក្នុងពិភព

តាមដងទន្លមគង្គក្នុង

ទសកម្ពុជា

ក្នុងចរន្តឈាម។ មានសត្វល្អិតក្នុងឈាម

ក។ មានមួយ

ភទផ្សងៗទៀត ដលបណា្ខលឲ្យរាកមានឈាម មាន

ដើម្បីរកមើលពងរបស់សត្វល្អិតនះ។

្ញ ៖

គស

្ញដលមានញឹកញាប់បំផុត គឺការមានឈាម

ចុងកយ) ឬ ការរាកមានឈាម ចំ

ះ

អាចមានការឈឺចាប់

ផ្នកខាងកមន

បនាប់ពីរយៈពលជា

ើនខ ឬ

ជួនកាល គាន

្ញដំបូងទ។

ះ និង

ការឈឺចាប់ និងអាចសាប់ជាយថាហតុ។

មាន

គស

គស

ង

អា្រហ្វិក និង

អា្រហ្វិក អាមរិកខាងត្បូង និងអាសុី។

មឬលាមក គួរធ្វើការវិភាគទឹក

ក្នុងទឹក

ម (ជាពិសស

ភទផ្សងទៀតនសត្វល្អិតនះ។

ពលចុងបញ្ចប់នការបត់ជើងតូច។ អាចមាន
ើនឆាំ ត

ើនមាន

ភាគខាងជើងនទីរួមខត្តកចះ បណា្ខលឲ្យមានឈាម

តំបន់ដលគដឹងមានកើតជំងឺទាំងនះ អ្នកដលមានឈាមក្នុងទឹក

គស

ភទ ដល

ភទខុសៗ

ុន

ផ្នកខាងក្នុងន

មឬលាមក

តំណក់ទឹក

ម

។ ការឈឺចាប់នះតងតកើតឡើង

បន្តិចបន្តួច អស់កមាំង និងរមាស់។

ម ថ្លើម ឬលំពង អាចខូចឬរីកធំ ដលអាចបណា្ខលឲ្យមាន

តំបន់ដលមានសត្វល្អិតក្នុងឈាមនះកើតឡើងជាញឹកញាប់ អ្នកដល

្ញបន្តិចបន្តួច ឬមានឈឺ

ះបន្តិចបន្តួច គួរទទួលការពិនិត្យ។

ការព បាល ៖
ថាំ

សុីកង់តល(Praziquantel)មាន

សិទ្ធភាពកមាត់សត្វល្អិតក្នុងឈាម

(Metrifonate) និងថាំអូហ មនីគីន(Oxamniquine) មាន
ប៉ុ

ះ។ ចំ

ះក

ិត

ើ

សិទ្ធភាពចំ

ស់ថាំ សូមមើលទំ.៣៧៧។ ថាំពទ្យគួរ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលដលមានបទពិ

ធន៍។

ប់

ភទ។ ថាំម៉

ីហ្វូណាត

ះសត្វល្អិតក្នុងឈាមតមួយចំនួន

ូវបាន

ើ

ស់

តាមការណនាំរបស់

ការបងា្ករ ៖
សត្វល្អិតក្នុងឈាមនះ មិនឆ្លង

នជីវិតរបស់វា

យផាល់ពីមនុស្សមាក់

ូវតរស់មួយរយៈពល

ក្នុងខ្លួនខ្យងម៉ ង

មនុស្សមាក់ទៀតទ។ មួយផ្នក
ក្នុងទឹក។

ខ្យង ទំហំពិត

សត្វល្អិតក្នុងឈាមឆ្លងតាមរបៀបនះ
១. អ្នកមានជំងឺនះ ជុះ

ឬប

ម

៥. តាមរបៀបនះ អ្នកដលលុបមុខ ឬមុជទឹក

របង់លាមកចូលក្នុងទឹក។
២. ទឹក

ឬប

ក្នុងទឹកដលអ្នកកើតជំងឺនះបាន

ម

របង់លាមកដាក់ ក៏ឆ្លងជំងឺនះដរ។

មឬលាមក

មានពងសត្វល្អិតនះ។
៣. ពងសត្វល្អិតនះញាស់

ហើយចូល

ក្នុងខ្លួនខ្យង។

៤. កូនសត្វល្អិត

ខ្លួនខ្យង ហើយឆ្លង

មាក់ទៀត។

ដើម្បីបងា្ករសត្វល្អិតក្នុងឈាម សហការជាមួយកម្មវិធីសមាប់សត្វខ្យង

ប៉ុន្តអ្វីដលសំខាន់បំផុតគឺ ៖ មនុស្ស
ក្បរទឹកឡើយ។

ប់រូបគួររៀន

ើបង្គន់ និងមិន

ះ ចញពី

មនុស្ស

មទាំងព បាលអ្នកដលមានជំងឺនះ។

ូវបត់ជើងតូច ឬប

របង់លាមក

ក្នុង ឬ
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ការចាក់ថាំបងា្ករ(ងាយ និងមាន
ថាំបងា្ករផ្តល់ការការពារទប់ទល់នឹងជំងឺ

ផ្តល់ថាំបងា្កររៀងៗខ្លួន។ ថាំបងា្ករតងត

បងា្ករក្នុងពលដលពួកគមានសុខភាពល្អ

កប

អាយុច

ះពី៤និង៦ឆាំ។

ប់បងា្ករជំងឺ

បន្តក់លើកទីមួយ

យគានការបង់

គឺ

ូវបានផ្តល់បនាប់ពីស

ទសនីមួយៗ មានកាលវិភាគ

ក់។ ការនាំកូនរបស់អ្នក

ទទួលការព បាល

៣. បសហ្ស ស

លភាម ហើយការបន្តក់៣លើកទៀត

គអដស៍ មិន

ូវបានធ្វើក្នុងពលជាមួយគា

ូវ

ើថាំដំណក់ទ

ូវ

ើតថាំចាក់ប៉ុ

្ជឹល។ កុមារ

ូវបានចាក់ដើម្បីបងា្ករជំងឺក

្ជឹលឲ្យកុមារដលមានផ្ទុកម

ចាក់ថាំដប៉ត។
ហើយលើកទី២

ភទប។ ថាំបងា្ករនះ

អាយុ៦ខ។

៦ឆាំ។ មិន

ភទបលើកទី១

ូវ

កដថាច

ភទប ដលជាម

ចាក់ដប៉ត ៣លើកដំបូង។

ះពី៩

ះពីការចាក់លើកទី១និងលើកទី២

ថាំបងា្ករនះ

គមួយដលបណា្ខលឲ្យមានជំងឺរលាក

ូវបានចាក់បន្តគា៣លើក ជាមួយនឹងការ

្តី គួរចាក់

រាល់ពលមានផ្ទ

៨. រ៉ូតាវីរុស(Rotavirus) ៖ ឲ្យថាំបងា្ករតាមមាត់ ២ឬ៣ដង(
និង(បើចាបា
ំ ច់)៦ខ។ វាបងា្ករជំងរា
ឺ ក
្ជឹល

យម

ះ ដើម្បីបងា្ករទារកពីជំងឺតតាណូស

ូវរក ទុក

យបង្កក ឬទុកក្នុងកន្លង

ភទប តតាណូស និងដប៉ត

ថាំបងា្ករដប៉តដល

ស់បាន លុះ

ជាថា ឬមាន

ប់សៗ

ើ

ក្នុង

តវា

ពួកគបានទទួលថាំបងា្ករនីមួយៗដលពួកគ

ើ គួរត

អាប់ ក្នុងរយៈពលមួយ

ះ មានន័យថាថាំបានខូច ហើយគាន

ផ្តល់ថាំបងា្ករដល់កូនរបស់អ្នកឲ្យបានទាន់ពលវលា។

ជាក់ខាំង(កម

ូវរក ទុកក្នុងកន្លង

ូវឲ្យកកឡើយ។ វា៉ក់សាំងដលបានលាយរួច តមិនទាន់បាន

ល្អ ហើយអាច

ពល

តាមកុមហ៊ុនផលិតថាំ) ពលកុមារមានអាយុពីរ បួន

៨អង ស)។ វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺរលាកថ្លើម

លាយ។ បើវា

ទសខ្លះ គចាក់ថាំបងា្ករ

គនះ ដលជាមូលហតុនាម
ំ ខ
ុ គនការសាប់របស់កមា
ុ រតូចៗ។

ុនស្វិតដជើង និងរបង

(កម៨អង ស) ប៉ុនមិ
្ត ន

ទូទាំង

១១ឆាំ (៥ឆាំបនាប់ពីការចាក់ដប៉តលើកចុងកយ) ហើយ

ល (មើលទំ.១៨២ និង២៥០)។

វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺក

លរួច

ប់បងា្ករជំងឺតតាណូសលើកុមារលើស១២ឆាំ ឬមនុស្សពញវ័យ។

អាយុច

បនាប់មករៀងរាល់១០ឆាំម្តង។

ូវចាក់ថាំបងា្ករជំងឺ

ពលទារកស

ក គបានណនាំឲ្យចាក់ថាំបងា្ករជំងឺតតាណូស រៀងរាល់១០ឆាំម្តង។

ជំងឺតតាណូសឲ្យកុមារ

ពលកុមារមាន

ះពីលើកទី២និងលើកទី៣ មានរយៈពល៨សបាហ៍។

ប់បងា្ករ Haemophilus influenza

៧. តដ ឬតត (Td or TT) ស

ះពី៤

ថា

ូវបានចាក់បន្តគា ៣លើក ក្នុងពលជាមួយគានឹងពល

ទសខ្លះ គចាក់ថាំបងា្ករជំងឺរលាកថ្លើម

មខួរ និងជំងឺរលាកសួត លើកុមារតូចៗ។ ជាទូ

ពិភព

ើន មានវា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺ៣មុខចូលគា ដលគ

ពលកុមារអាយុច

គអដស៍ទ។

មានរយៈពល៤សបាហ៍យា៉ងតិច ហើយច
៦. Hib ស

និងបន្សល់ទុកសាមមួយ។

្ជឹល កឡឺទន និងស្អូច។ គចាក់វា៉ក់សាំងនះមួយម្ជុល

អាយុ២ខ និងលើកទី៣

ក្នុង

អាយុមិនតិចជាង៩ខ ហើយជាញឹកញាប់ គចាក់ម្តង

ទសជា

ះពី១២និង១៥ខ ហើយ១ម្ជុលទៀត

៥. វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺរលាកថ្លើម

ះ។

ក្នុងរយៈពលពីរ បីសបាហ៍៍ ឬពីរ បីខដំបូង បនាប់ពី

ូវការចាក់១ម្ជុល

អាយុ១៥ខ ឬលើសពីនះ។

ួសារ

លើដើមដខាងឆ្វង។ កុមារអាច

ល គឺជាការសំខាន់ណាស់។ ការចាក់ថាំបងា្ករនះ អាចបណា្ខលឲ្យមានដំ

អាយុច

ក្នុង

លភាម ឬពលកយមកទៀតក៏បាន។ បើមានសមាជិកណាមាក់

ួសារមានជំងឺរបង ការចាក់ថាំបងា្ករនះឲ្យទារក

៤. វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺក

ូវការ

ទសខ្លះ ការ

ពលកុមារមានអាយុ៤ឆាំ។

ប់បងា្ករជំងឺរបង។ គចាក់ថាំនះតម្តងគត់ តាមសើស្បក

ទទួលវា៉ក់សាំងនះ បនាប់ពីស

MMR

ពលដលពួកមានជំងឺ

ូវទទួលថាំបន្តក់តាមមាត់ ៤ឬ៥ដង។

ះពី១២និង១៨ខ ហើយលើកទី៥

ដលមានសមាជិកណាមាក់មានផ្ទុកម

ទៀត

ទទួលថាំ

ទសផ្សងៗទៀត គបន្តក់៣លើកដំបូងជាមួយគានឹងការចាក់ដប៉ត និងលើកទី៤

ពលកុមារមានអាយុច

ស

ភទ។

ពលកុមារអាយុ២ខ ៤ខ ៦ខ និង១៨ខ។ ជួនកាល អាចចាក់

ុនស្វិតដជើង។ កុមារ

នឹងការចាក់ដប៉ត។

ក

ើន

កដ)

ប់បងា្ករជំងឺខាន់សាក់ ក្អកមាន់ និងតតាណូស។ ដើម្បីឲ្យមានការការពារពញលញ កុមារ

២. ប៉ូលីយ៉ូ ស

ស

ះថាក់ជា

សើរជាងការនាំពួកគ

ចាក់វា៉ក់សាំងនះ៤ឬ៥ដង ដលជាទូ
ម្តងទៀត

យ

ូវបានផ្តល់ជូន

ឬជិតសាប់។ ថាំបងា្ករសំខាន់ៗមាន ៖
១. ដប៉ត ស

សិទ្ធភាពពិត

ូវ

កដថា

ល។

៉ងបនាប់ពី

សិទ្ធភាពទ។

ូវការ យា៉ងពញលញ។

ជាក់ខាំង
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វិធីផ្សងៗទៀតដើម្បីបងា្ករជំងឺ និងរបួស
ក្នុងជំពូកនះយើងបានរៀបរាប់អំពីវិធីបងា្ករការបង្ក

អនាម័យ និងការចាក់ថាំបងា្ករ។
រ ក្នុងសៀវ

គក្នុង

ះវៀន និងការបង្ក

នះ អ្នកនឹងឃើញមានសំណូមពរផ្សងៗស

យរាប់ចាប់ពីការសាបនារាងកាយដលមានសុខភាពល្អ តាមរយៈការបរិ

យា៉ង

ឹម

ះភាក់ងារសុខភាពភូមិ ផ្តល់គំនិតជា

ើនស

សានភាពដលបណា្ខលឲ្យមានសុខភាពមិនល្អ។

ជំពូកបន្តបនាប់ទៀត ដលនឹងពិភាក អំពីប

ការបងា្ករប

រស់

កប

ទាំង

ះ។

ប់

មូល

ើ

ស់

ជាជនឲ្យធ្វើការរួមគា ដើម្បីផាស់ប្តូរ

សុខភាពជាក់លាក់ អ្នកនឹងឃើញមានសំណូមពរជា

ើនស

យអនុវត្តតាមសំណូមពរទាំងនះ អ្នកអាចជួយធ្វើឲ្យផ្ទះនិងភូមិរបស់អ្នក កាយជាកន្លង

ប់

យសុខភាពល្អ។

សូមចងចាំថា វិធីដ៏

យសុភនិច្ឆ័យ។

សើរបំផុតមួយ ក្នុងការបងា្ករជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងសចក្តីសាប់ គឺការព បាលទាន់ពល និង

ការព បាលទាន់ពលនិង

កប

កប

យសុភវិនិច្ឆ័យ

គឺជាផ្នកមួយយា៉ងសំខាន់ នការបងា្ករជំងឺ

យ

ើថាំពទ្យ។

មុននឹងបញ្ចប់ជំពូកនះ ខ្ញុំចង់និយាយអំពីគំនិតមួយចំនួននការបងា្ករជំងឺ ដល

ក្នុងសៀវ

ប់ការបងា្ករជំងឺ និងរបួស

គអាហារបំប៉ន រហូតដល់ការ

ូវនូវឱសថបុរាណនិងថាំពទ្យទំនើប។

ផ្នកសចក្តីផ្តើមចំ

គផ្សងៗទៀត តាមរយៈការរក

នះ ប៉ុន្តវាជាគំនិតដលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់យា៉ងពិសស។

ូវបានពិភាក

ផ្នកផ្សងទៀត

ទមា
មាប់ដលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
ទមាប់មួយចំនួនដល

គឺ

ជុំវិញ

ជាជន

យផាល់ឬ

យ

កាន់យក មិន

ល។ ទមាប់ទាំង

ឹមតបំផាញសុខភាពផាល់ខ្លួនទ ថមទាំងផ្តល់

ូវយល់ថា ហតុអ្វីបានជាការបញ្ឈប់ទមាប់ទាង
ំ អស់

ះ ភាគ

ើនអាចបញ្ឈប់ឬជៀសវាងបាន ប៉ុន្តជំហានដំបូង

ះមានសារសំខាន់។

ការផឹក
បើ

នាំមកនូវក្តីសប យដល់អ្នកផឹក

ជា ពិសសចំ

ះកុម

ះវាក៏នាំមកនូវសចក្តីទុក្ខផងដរ

ួសាររបស់អ្នកផឹក

ះ។ ការផឹក

បន្តិចបន្តួច

ម្តងមា្កល អាចគានផលអាកក់ទ។ ប៉ុន្ត ការផឹកបន្តិចបន្តួចតងតនាំឲ្យមាន
ការផឹក

ក

មិន

ើន។

ទសជា

ើនក្នុងពិភព

ក ការផឹក

ិត គឺជា មូលហតុមួយដលបណា្ខលឲ្យមានប

ការ

ឹមត ចំ

មឹកមិន

ះអ្នកផឹកទ ថមទាំងចំ

ើន ឬលើស

សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជា

ះអ្នកដលមិនផឹកទៀត។

ឹមតធ្វើ ឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកផឹកប៉ុ

ះទ (

ើន

យសារ

ជំងឺផ្សងៗ ដូចជាជំងឺកិនថ្លើម ទំ.៣២៨ និងជំងឺរលាកថ្លើម ទំ.១៧២) ប៉ុន្តវា

ថមទាំងប៉ះពាល់ដល់កុម

ួសារ និងសហគមន៍ តាមរូបភាពជា

ការបាត់បង់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងពល
សាង

វឹង និងការបាត់បង់តម្លរបស់ខ្លួន

នាំឲ្យបាត់សុភមង្គល ខ្ជះខាយ និងអំពើហឹង ហើយភាគ

ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដលជាទី

ឡាញ់បំផុត។

ះថាក់ដល់អ្នក

ើន។

យ

ពល

ើនវា
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តើមានឪពុកប៉ុនាននាក់បានចំណាយ

ឃាន? តើមានជំងឺប៉ុនានដលកើតឡើង
លើការកលម្អសានភាពរស់

អ្នកដលខ្លួន

របស់

ឡាញ់ រងទុក្ខ ហើយ

គាំ

ពីកុម

ះតបុរសមាក់ចំណាយ

ក្នុងពលដលកូនរបស់ខ្លួនកំពុង

ក់ដលរកបានបន្តិចបន្តួច

ួសារ? តើមានមនុស្សប៉ុនាននាក់ ដលស្អប់ខួន
្ល ឯង

បំផាញសុខភាព និងសុភមង្គលរបស់អ្នក

ូវទទួលសា្គល់ថាការផឹក

មនុស្សខ្លះអាចស

លើ

ូវផឹកបន្ថមដើម្បីបំភ្លច?

ពលដលបុរសមាក់យល់ថា

ដំបូង គាត់

ក់ដលសល់បន្តិចបន្តួច

របស់គាត់គឺជាប

ចចិត្តបានយា៉ងងាយថាឈប់ផឹក

។ គាត់

ូវ

ះ

។ ប៉ុន្ត មានករណីជា

ង់ចំ

លើ

ជាជាង

យសារខ្លួនបានធ្វើឲ្យ

ជុំវិញខ្លួន តើគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះ?
ះខ្លួនឯង និងចំ

ើនដលមនុស្ស

ះអ្នកដទ។

ូវការជំនួយ និងការ

ួសារ មិត្តភក្តិ និងអ្នកផ្សងៗទៀត ដលយល់ពីការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ទមាប់នះ។ អ្នកដលធាប់ផឹក

ើន ហើយអាចឈប់ផឹកបាន តងតជាអ្នកដលសក្តិសមបំផុតក្នុងការជួយអ្នកដទឲ្យធ្វើដូចគាត់ដរ។

ការផឹក

មិនមនជាប

ធំស

ប់បុគ្គល

ដលយល់អំពីប

នះ អាចជួយបាន

ហើយស

ូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ។

បារម្ភណ៍អំពីការផឹក
ចថា

ដ៏លើសលប់

ប

ជា

ះទ តវាជាប

ស

ប់សហគមន៍ទាំងមូលតម្តង។ សហគមន៍

ើនក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដលមានការតាំងចិត្តធ្វើការផាស់ប្តូរ។ បើអ្នក

ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ជួយរៀបចំការ

ើនអាច

ះ

និងជួយគាំ

យបាន
គា

ពល

វិញ

ជុំមួយដើម្បីពិភាក អំពីប

ទាំងនះ

ជាជនធ្វើការរួមគា

មក។

ការជក់បារី
មានមូលហតុជា

ើនដលថាការជក់បារីមាន

របស់អ្នកជក់ផាល់ និងសុខភាពរបស់
១. ការជក់បារីបង្កើនការ

ួសារ។

ឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកសួត

មហារីកមាត់ បំពុងក និងបបូរមាត់។ (បើអ្នកជក់បារីកាន់ត
ឱកាសនការសាប់

ការជក់បារី

ះថាក់ដល់សុខភាព

យសារជំងឺមហារីក ក៏កាន់តខ្ពស់)។

បំផាញ

ើន

សួត

២. ការជក់បារីនាំឲ្យមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរ រួមមានជំងឺរលាកទងសួតរាុំរ៉
និងជំងឺហើមសួត

យខ្យល់ (និងមាន

ដលមានជំងឺទាំងនះ

ះថាក់ដល់ជីវិតចំ

ប់ ឬមានជំងឺហឺត)។

៣. ការជក់បារីអាចបណា្ខលឲ្យដំ
ធ្ងន់ធ្ងរ។

កពះ ឬធ្វើឲ្យជំងឺដំ

៤. ការជក់បារីបង្កើនឱកាសក្នុងការមានជំងឺ ឬសាប់
ឬជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល។

ះអ្នក

ដំណើរឈាមរត់
កូនរបស់

យជំងឺបះដូង

និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សងទៀត ញឹកញាប់ជាងកុមារដលមានឪពុកមាយ

មិនជក់បារី។

ពលមានផ្ទ

បះដូង និង

កពះកាន់ត

៥. កុមារដលមានឪពុកមាយជាអ្នកជក់បារី មានជំងឺរលាកសួត

៦. ទារកដលមាតារបស់ខ្លួនជក់បារី

កពះ

ះ មានមាឌ

តូចជាង និងលូតលាស់យឺតជាងទារកដលមានមាតាមិនជក់បារី។

អ្នកជក់

ីមា
្ត នផ្ទ

(កូនក្នុងផ្ទ)

ះ

ថវិការស

អាហារ

ចាំ

ប់

ួសារ

150
៧. ឪពុកមាយ

ូប

ៀន បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកផ្សងទៀតដលជក់បារី បានធ្វើជាគំរូមិនល្អដល់កុមារ និង

យុវវ័យ ដលធ្វើឲ្យពួកគអាចចាប់ផ្តើមជក់បារីដរ។
៨.

ម ៉ងទៀត ការជក់បារីក៏ធ្វើឲ្យមានការចំណាយ

បូកបញ្ចូលគា វាគឺជាការចំណាយយា៉ង
ក់
បើ

លើបារី

ើន។

ើនជាងការចំណាយរបស់

ក់ដលបានចំណាយ

ច ស់ជាអាចមានសុខភាព

លើថាំជក់

តាម
ទស

ក់ដរ។ មើល
ទសកីក មាន

វាហាក់ដូចជាបន្តិចបន្តួចទ ប៉ុន្ត
ជាជនកីកបំផុតជា

ពល

ើន បានចំណាយ

ះ

លើកម្មវិធីសុខភាព ស

ប់មនុស្សមាក់ៗ

ូវបានចំណាយ

លើអាហារ ជំនួសវិញ

ះកូនៗនិង

ទៀត។

ួសារទាំងមូល

សើរជាងនះ។

អ្នកដលចាប់អារម្មណ៍

លើសុខភាពរបស់អ្នកដទ មិនគួរជក់បារីទ

មទាំងគួរលើកទឹកចិត្តអ្នកដទកុំឲ្យជាក់បារីផងដរ។

ភសជ្ជៈដលមានជាតិកាបូណាត ៖ (ភសជ្ជៈដលគានជាតិ

វឹង សូដា កូកា ភសជ្ជៈមានឧស្ម័ន កូឡា)

តំបន់មួយចំនួន ភសជ្ជៈទាំងនះបានទទួលការពញនិយមយា៉ងខាំង។ ជាញឹកញាប់ មាយដលមានជីវភាព
កីក បានទិញភសជ្ជៈបបនះ ឲ្យកូនដលមានអាហារូត្ថម្ភមិនល្អ
ើ

ស់បាន

សើរជាងនះ គឺ

យយកវា

ទិញស៊ុតបាន២

ពលដលគអាចយក

ក់ចំនួនដដល

ះ

ប់ ឬអាហារបំប៉នរាងកាយផ្សងទៀត។

បើអ្នកចង់បានកូនដលមានសុខភាពល្អ

ហើយមាន

ក់បន្តិចបន្តួចស

ទិញស៊ុតពីរ បី ឬអាហារបំប៉នរាងកាយ
ផ្សងទៀតឲ្យពួកគ

ឹម

ប់អាហារឲ្យកូន.......
មិនមនទិញភសជ្ជៈ

ូវ

មិន

ភទនះទ!

ឹម

ភសជ្ជៈជាតិកាបូណាត គានសារជាតិចិញ្ចឹមរាងកាយអ្វីទ កតពីជាតិស្ករ។ ហើយស
មានក្នុង

ូវ

ប់បរិមាណជាតិស្ករដល

ះវិញ វាមានតម្លថ្លខាំងណាស់។ កុមារដលផឹកភសជ្ជៈជាតិកាបូណាត និងភសជ្ជៈផ្អមផ្សងទៀត

ពក តងតមានធ្មញ
អ្នកមានជំងឺដំ

ងនិងពុក តាំងពីអាយុ

ើន

ក្មង។ ភសជ្ជៈជាតិកាបូណាត ផ្តល់ផលអាកក់ជាពិសសដល់

កពះ ឬមិនរំលាយអាហារ។

ភសជ្ជៈធម្មជាតិដលធ្វើពីផ្លឈើ មាន

ជន៍ដល់សុខភាពជាង និងភាគ

ើនមានតម្ល

កាបូណាត។
មិន

ូវទមាប់កូនៗរបស់អ្នកឲ្យផឹកភសជ្ជៈជាតិកាបូណាតទ។

កជាងភសជ្ជៈជាតិ

