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ជំពូកទី

១៦

ភ្នក
កពញទឹកភ្នក

កូនកមុំភ្នក

ផ្នកសនភ្នកគឺជា

បពីលើផ្នកសនភ្នក

ីភ្នក

គ័រន គឺជា

បំំពង់ទឹកភ្នកដលភាប់

ពីភ្នក

ស

បពីលើ

មុះ

្ញ

ពលមានស

្ញ

២. មានចំណុចពណ៌
គ័រន)។

ូវការការថរក យា៉ង

ះថាក់ណាមួយដូចខាងកមនះ កើតឡើង ៖

១. របួសដលដាច់រហក ឬធាយ
(ដំ

ទាប់ថាដល

ី និងកូនកមុំភ្នក។

ះថាក់

ភ្នកជាសរីរាង្គមួយដលងាយនឹងខូចណាស់ ហើយ

លឿន

ទាប់ស្តើងដល

ដល់

ូវ។

ូវរកជំនួយពី

ូពទ្យឲ្យបាន

ប់ភ្នក។

ផះ និងមានការឈឺចាប់

៣. មានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង

ឹម

លើគរ័ ន

មទាំងមានពណ៌កហម

ក្នុងភ្នក (អាចជាជំងឺរលាក

ជុំវិញគ័រន

ីភ្នក ឬក្លូកូម)។

៤. មានទំហំខុសគាយា៉ងខាំងនកូនកមុំទាំងពីរ ពលមានអាការឈឺក ល ឬឈឺក្នុងភ្នក។
ការមានទំហំខុសគាយា៉ងខាំងនកូនកមុំទាំង
ពីរ អាចបណា្ខលមកពីមានការខូចខួរក ល
ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល របួសភ្នក
ជំងឺក្លូកូម ឬរលាក

ីភ្នក។ (ការមានទំហំ

កូនកមុំភ្នកខុសគា បន្តិចបន្តួច អាចជាការ
ធម្មតា ចំ

៥. មានឈាម

ពីកយគ័រន ខាងក្នុង

ះមនុស្សខ្លះ)។

ប់ភ្នក(មើលទំ.២២៥)។

៦. បើភ្នកមា្ខង ឬទាំងសងខាងចាប់ផ្តើមមើលមិនច ស់។
៧. មានផ្សងសៗ ឬមានចំណាំង
គស

ក្នុង

ីភ្នក។ នះអាចជា

្ញនជំងឺមហារីក(retinoblastoma) ឬជំងឺភ្នក

ឡើងបាយ(មើលទំ.២២៥)។
៨. ការបង្ក

គក្នុងភ្នកឬការរលាកដលគានការធូរ

៥ឬ៦ថ្ង។

ល

យការព បាល

យថាំកមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក
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ការមានរបួសភ្នក
រាល់ការមានរបួសដល់

ការបង្ក

ប់ភ្នក

ូវចាត់ទុកថាមាន

គរ័ ន
នក៏
ះបីជាការមានរបួសបន្តិចបន្តួចលើគ័
គ និងប៉ះពាល់ដល់គំហើញដរ

បើការមានរបួសដល់

ពណ៌ស

ះវាជា

ប់ភ្នក

ះថាក់

យ(

ះវាអាចបណា្ខលឲ្យខាក់ភ្នក។

ទាប់ថា

សិនបើគានការព បាល

ះ មានជ

ដលចូល

ះថាក់ពិសសមួយ។

បពីលើកូនកមុំនិង
ឹម

ដល់

ូវទ។

ទាប់

បើវាជាការខាំ (ដូចការដាល់នឹងកណា្ខប់ដ) ដលបណា្ខលឲ្យមានការខាំឈាម

ក្នុងសានភាព

បនាប់ពី២

ះថាក់(ទំ.២២៥)។

៣ថ្ង

ីភ្នក) ក៏អាចធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់នះមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

ខាងកម

ប់ភ្នក

ទាប់ខាងក

ះ ភ្នក

ះនឹងស្ថិត

សិនបើការឈឺចាប់កាន់តខាំងឡើងៗ

ះនះអាចជាជំងឺក្លូកូម(ទំ.២២២)។

ការព បាល ៖
បើភ្នកដល

ូវរបួស

តមើលឃើញច ស់ ដាក់កមួនភ្នក

អង់ទីប៊ូយ៉ូទិក(ទំ.៣៧៨)
កុំ

សទន់កស់ៗ។ បើភ្នក

រយៈពល១ឬ២ថ្ងទ

បើភ្នកដលរបួស
ជ
ពី

ះគានការធូរ

ូវរកជំនួយពី

បវា

លក្នុង

ូពទ្យជាបនាន់។

បភ្នក

ះ

ខាងក្នុងភ្នក ខាងកយគ័រន

យកុំ

សសាត ហើយ

ូពទ្យជាបនាន់។ កុំសង្កត់លើភ្នកឲ្យ

ូវរកជំនួយពី

រកជំនួយ

ះ។

កុំព យាមយកបនា ឬអំបងផ្សងៗ ដលជាប់
ះចញ។

យ

ះមិនអាចមើលឃើញច ស់ បើរបួសមាន

ឬបើមានឈាម

(ទំ.២២៥)

ក្នុងភ្នក ហើយ

ប់ភ្នក

ូពទ្យជាបនាន់។

របៀបយកកំទចធូលីចញពីភ្នក
ឲ្យអ្នក

ះបិទភ្នក ហើយមើល

គាត់ ឲ្យគាត់មើល
ហើយភាគ

ខាងឆ្វង ខាងសាំ

លើ ហើយបនាប់មក

ើនកំទចធូលីនឹងចញមក

ឬអ្នកអាចសាកល្បងយកកំទចធូលីឬ

ជាយកណាត់សាត ឬសំឡីសើម។
បកភ្នកឡើងលើ

ធ្វើរបៀបនះ ៖

យ

លើ និង

កមវិញ។ ការធ្វើរបៀបនះនឹងធ្វើឲ្យភ្នកប

យឯកឯង។
ប់ខ ច់

ះចញ

សិនបើកំទចធូលីស្ថិត

ប់ឈើតូចមួយពីកម។ អ្នក

សិនបើអ្នកមិនអាចយកកំទចធូលីចញ

សសាត រួចរកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។

យងាយទ

ពលអ្នកបើកភ្នករបស់

្ចញទឹកភ្នកជា

យបើកភ្នកក្នុងទឹកសាត(ទំ.២១៩) ឬ

ខាងកម

បកភ្នកខាងលើ រកមើលវា

ះគួរកឡកមើល

គ

កុំ

កម។ បនាប់មក

កម

ើនរកឃើញកំទចធូលី

យកវាចញ

ើន

យ

យពនាត់

ពលដលអ្នកកំពុង

ផ្នត់

បកភ្នក។

យជាយកណាត់សាត។

ើកមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដាក់ភ្នក

បភ្នក

ើ

យ
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ការរលាកភ្នក

យសារធាតុគីមី

ទឹកអាសុីតអាគុយ ទឹកក្បុង

ឲ្យមាន

ះថាក់។

ភាមៗ។

ងសាំង ឬថាំសមាប់សត្វល្អិត ដលចូល

ូវបើកចំហរភ្នកឲ្យជាប់។ ហើយចាក់ទឹកសាត

ក្នុងភ្នកអាចធ្វើ

ជាក់ ចូល

ក្នុងភ្នក

ូវចាក់ទឹករយៈពល៣០នាទី ឬចាក់រហូតដល់លងមានការឈឺចាប់។ មិន

ទឹកដលចាក់

ះហូរចូល

ូវឲ្យ

ក្នុងភ្នកមា្ខងទៀតទ។

ភ្នកកហម និងមានការឈឺចាប់ - មូលហតុផ្សងៗ
មានប

ជា

ើនដលបណា្ខលឲ្យមានភ្នកកហមនិងឈឺចាប់។ ការព បាលដ៏

មូលហតុរបស់វា។ ដូច្នះ

ូវ

កដថាបានពិនិត្យមើលយា៉ងយកចិត្តទុកដាក់នូវ

ឹម

គស

ជួយអ្នកឲ្យរកឃើញមូលហតុនជំងឺភ្នក ៖

ូវ គឺផ្អកលើការរកឃើញ

្ញនីមួយៗ។ តារាងនះអាច

វត្ថុផ្សងៗ(កំទចធូលីជាដើម)

តាមទូ

ដលចូល

ការឡើងកហម និងការឈឺចាប់ មិនទៀងទាត់

ក្នុងភ្នក(ទំ.២១៨)

ការរលាក ឬវត្ថុរាវដលមាន

ការឡើងកហម និងការឈឺចាប់ មិនទៀងទាត់

ឿងៗ (ជំងឺរលាកផ្នកសនភ្នក ទំ.២១៩)

កហមភ្នក (រលាកផ្នកសនភ្នក

យអាល់ឡសុី ទំ.១៦៥)

កូម (ទំ.២២០)
ក

ួច

រលាក

ធ្ងន់ធ្ងរលើភ្នកមា្ខង)។ កហម

ជាទូ

ីភ្នក(ទំ.២២១ )

ភ្នកកហម

ប៉ះពាល់តភ្នកមា្ខង។
ង

ភាគ

ក្បរគ័រន។

ើន មានការឈឺចាប់ខាំង

ឿងៗ (ជំងឺរលាកផ្នកសនភ្នក)

គនះបណា្ខលឲ្យភ្នកកហម មានខ្ទុះ និងឈឺកហាយបន្តិចបន្តួច

បកភ្នក

គមខាងក

កហមខាំង

គ័រន(ទំ.២២៤)

ការបង្ក

ភ្នកទាំងពីរ (អាចចាប់ផ្តើម ឬមានសភាព

ភ្នក។ ឈឺកហាយ មិនសូវខាំង

ល់ (ទំព័រ២២២)

រលាត់ ឬដំ

ជាទូ

ខាំងបំផុត

្ចឹល (ទំ.៣១១)

ក្លូកូម

ះ
ះ។

ភ្នកតមា្ខង ឬទាំងសងខាង។

ះថាក់ (ទំ.២១៩)
ភ្នកកហម

ប៉ះពាល់តភ្នកមា្ខងប៉ុ

ើន តស្អិតជាប់គាពលកកពីដក។ ជំងឺនះកើតជាញឹកញាប់ចំ

ភ្នកមា្ខង ឬទាំងសងខាង។

ះកុមារ។

ការព បាល
ដំបូង

ូវលាងខ្ទុះចញពីភ្នក

យ

ើកណាត់ផ្សើម

យទឹកឆ្អិន។ បនាប់មកដាក់កមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកភ្នក

(ទំ.៣៧៨)។ ទាញ

បកភ្នកកមចុះកម ហើយ

ដាក់ថាំកមួនបន្តិចចូល
កមួនភ្នក

ក្នុង

ះ ដូចរូបនះ។ ការដាក់ថាំ

ខាងកភ្នក មិនមាន

យត្ន័ៈ កុំឲ្យបំពង់កមួន
ប៉ះជាមួយភ្នក

សិទ្ធភាពអ្វីឡើយ។

ការការពារ
ជំងឺភ្នកកហមនះគឺជាជំងឺឆ្លង។ ការបង្ក

គរបស់វាឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សមាក់

កុំឲ្យកុមារដលមានជំងឺភ្នកកហម លងឬដកជាមួយកុមារដទទៀត ឬ
មានការប៉ះពាល់ភ្នក។

មនុស្សមាក់ទៀតយា៉ងងាយ។

ើកន្សងជាមួយគាទ។

ូវលាងដបនាប់ពី
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កូម
កូមគឺជាការបង្ក

គរាុំរ៉មួយ ដលមានការវិវឌ្ឍន៍យឺតៗ។ វាអាចមានរយៈពលជា

ើនខឬ

បើគានការព បាលទាន់ពលទ វាអាចបណា្ខលឲ្យខាក់ភ្នក។ ជំងឺនះឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផាល់
ឬតាមរយៈសត្វរុយ ហើយវា

គស

ើនកើត

កន្លងដលមានមនុស្សរស់

ើនឆាំ។

ក្នុងសានភាពមិនល្អនិងផ្តុំគា

ើន។

្ញ
កូមចាប់ផ្តើមឡើង

ភ្នកកហមទូ

ដរ។

បនាប់ពីមួយខឬ
ខាងក្នុង

ូវពនាត់

យមានភ្នកកហម ហៀរទឹកភ្នក ដូចជំងឺ

ើនជាងនះមក មានដុំពកតូចៗពណ៌ផា្កឈូក

ផះ

បកភ្នកខាងលើ។ ដើម្បីមើលឃើញដុំទាំងនះ

បកភ្នក ដូចបានបងាញ

ទំ.២១៨។

ផ្នកសនភ្នក មានពណ៌កហមបន្តិចបន្តួច។
ពីរបីខកយមក បើអ្នកពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ ឬ
ឃើញថាផ្នកខាងលើនគ័រន មានពណ៌
តូចៗជា

ើនដលទើបកើតថ្មីៗ

កន្លង

ផះ ពី
ះ។

យកវព

ះវាមានសរសឈាម

ការរួមបញ្ចូលគានសរសឈាមថ្មីៗ និងដុំពកតូចៗទាំង
កូមហើយ។

បនាប់ពីរយៈពលជា
រលុបបាត់

ើនឆាំកយមក ដុំពកទាំង

វិញ ហើយបន្សល់នូវសាមពណ៌សៗ។

សាមទាំងនះធ្វើឲ្យ

បកភ្នក

ជាកស់

ហើយអាចធ្វើឲ្យបើកភ្នកឬបិទភ្នករហូត។

វិធីព បាលជំងឺ

ីកអ្នកអាច

ះ គឺជា

ះចាប់ផ្តើម

ឬសាមទាំងនះអាចទាញ
ភ្នក ហើយ

មភ្នកចូល

ក្នុង

សគ័រន រួចបណា្ខលឲ្យខាក់។

កូម

ដាក់ថាំកមួនភ្នកត

សុីគ្លីន(Tetracycline) ឬកមួនភ្នកអរី

ក្នុងភ្នក ៣ដងក្នុងមួយថ្ង ឬដាក់ថាំកមួនភ្នកត

រយៈពល៣០ថ្ង។ ស

ប់ការព បាលឲ្យជាជាសាពរ

សុីគ្លីន អរី

ូមីសុីន(Erythromycin) ១% (ទំ.៣៧៨)

ូមីសុីន ៣% ចំនួន១ដងក្នុងមួយថ្ង។ ធ្វើរបៀបនះ

ូវលបថាំត

សុីគ្លីន(Tetracycline ទំ.៣៥៦) ឬអរី

មីសុីន (Erythromycin ទំ.៣៥៥) ឬស៊ុលហាណាមីដ(Sulfonamide ទំ.៣៥៨) រយៈពល២

ូ

៣អាទិត្យផងដរ។

វិធីការពារ
ការព បាលជំងឺ

អស់ដលរស់
គស

កូមឲ្យបានពញលញនិងឲ្យទាន់ពល គឺជួយបងា្ករការឆ្លងរាលដាល

ជាមួយអ្នកមានជំងឺ

អ្នកដទ។ មនុស្សទាំង

កូម ជាពិសសកុមារ គួរពិនិត្យភ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ ហើយ

សិនបើមាន

្ញលចឡើង ពួកគគួរព បាលឲ្យបានទាន់ពល។ ការលាងសមាតមុខជារៀងរាល់ថ្ង អាចជួយបងា្ករជំងឺ

កូមបាន។ ជាមួយគានះដរ ការធ្វើតាមការណនាំអំពីក្បួនអនាម័យ ដលមានពន្យល់

សំខាន់ណាស់។

អនាម័យអាចជួយបងា្ករជំងឺ

កូម។

ជំពូក១២

ះ គឺជាការ
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ការបង្ក

គលើភ្នកទារក (ជំងឺភ្នកកហមលើទារក)

សិនបើមាយមាក់មានជំ
ជំងឺ

មះទឹកបាយ ឬកា
កាមីដ (Chlamydia) (មើលទំ.

២៣៦) គាត់អាចចម្លងជំងឹទាំងនះ

កូនគាត់បាន

ពលស

ក្នុងភ្នករបស់ទារក ហើយអាចបណា្ខលឲ្យខាក់ភ្នក និងមានប

ទៀត។ បើភ្នករបស់ទារក ឡើងកហម ហើម និងមានខ្ទុះជា
អំឡុងពលមួយខដំបូង ទារក

ះអាចមានការបង្ក

ទាំងពីរខាងលើនះ។ ការសំខាន់បំផុតគឺ

ល។ ជំងឺនះឆ្លងចូល

ើន

សុខភាពផ្សងៗ
ក្នុងភ្នក ក្នុង

គណាមួយឬមានការបង្ក

ូវផ្តល់ការព បាលភាមៗ។

ការព បាលជំងឺ មះទឹកបាយ
ចាក់ថាំសហ្វ

ីយា៉ហ្សូន១២៥មីលីកម (Ceftriaxone 125mg)

គ

សាច់ដុំ

តម្តងគត់(មើលទំ.៣៦០)។

ការព បាលជំងឺកាមីដ
ឲ្យថាំសុីរ៉ូអរី

ូមីសុីន ៣០មីលីកម(Erythromycin 30mg.) ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១៤ថ្ង(ទំ.៣៦០)។

សិនបើអ្នកមិនអាចពិនិត្យឲ្យដឹងថាជំងឺណាមួយបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

ភ្នករបស់ទារកក៏

ូវតសមាត និងព បាល

គនះ ឲ្យថាំស

យថាំដលបានរៀបរាប់ខាងកមនះ។

ប់ជំងឺទាំងពីរ។

វិធីការពារ
មាន

្តីជា

ើនកើតជំងឺ

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ ហើយគាត់មិនដឹងខ្លួនថាបានឆ្លងជំងឺនះឡើយ។ ឲ្យថាំភ្នកដល់

ទារកទាំងអស់ ដើម្បីបងា្ករការខាក់ភ្នក(ទំ.៣៧៩) លើកលងតក្នុងករណីដលមាយបានពិនិត្យមើលដឹងថាគានជំងឺ
ទាំងនះ។ ដើម្បីបងា្ករការខាក់ភ្នក
ដាក់ថាំកមួនអរី
ស

ូមីសុីន ០,៥%

ល។ ឬ

ដាក់ថាក
ំ មួនភ្នកត
បន្តក់មួយដំណក់នថាំ
អំឡុងពល២

ភ្នក

កន្លងខ្លះ គ
យជំងឺ

១%

សុគ
ី ន
ី្ល ១%

ក្នុងភ្នកទាំងសងខាងរបស់ទារក ក្នុងអំឡុង២

ក្នង
ុ ភ្នកសងខាងរបស់ទារក ក្នង
ុ អំឡង
ុ ២

ូវីដុនអ៊ីយ៉ូឌីន(povidone-iodine) ២,៥%

៉ងដំបូងបនាប់ពីស

ើថាំបា្រក់នី

ល។

មទាំងពីរនះ។ ប៉ុន្ត

បើទារកកើតជំងឺ

ើនថ្ង។

ើថាំបា្រក់នី

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ

(ទំ.២៣៧ និង៣៦០)។

ជំងឺរលាក

ភ្នកធម្មតា

ីភ្នក

ត បើអកមា
្ន
នតថាំនះ។
ភ្នក ឪពុកមាយក៏

ភ្នកមានជំងឺរលាក

ភ្នកមានចញទឹកភ្នកយា៉ង

ីភ្នកកើតលើភ្នកតមា្ខងប៉ុ

ូមីសុីន ឬត

សុីគ្លីនបាន

ត ក៏ធ្វើ

ើថាំណាមួយ

ូវទទួលការព បាលជំងឺទាំងនះផងដរ

ីភ្នក

គស

្ញ ៖

កូនកមុំភ្នកតូច ហើយមានគមមិនស្មើ មាន

ីភ្នក មានការឈឺចាប់ខាំង។

ះ។ ការឈឺចាប់អាចចាប់ផ្តើមឡើងភាមៗ ឬបន្តិចម្តងៗ។

ើន ហើយមានការឈឺចាប់កាន់តខាំងពល

ូវពន្លឺថ្ង។

ពលដលអ្នកប៉ះវា។ គានខ្ទុះ ដូចជាជំងឺរលាកផ្នកសនភ្នកទ។ ជាធម្មតាវាមានការ

បនាន់។ ថាំកមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមិនអាចជួយបានទ។

ឆាំងនឹងការខាក់

យសារជំងឺកាមីដ ទ។ ម៉ ងទៀត ថាំបា្រក់នី

សិនបើអ្នកអាចរកថាំអរី

ល។ ឬ

ក្នុងភ្នកទាំងសងខាងរបស់ទារក ក្នុង

កហមជុំវិញ

តាមធម្មតា ជំងឺរលាក

៉ងដំបូងបនាប់ពី

ងដំ
៉ បង
ូ បនាប់ពស
ី

ត១% (ឬថាំភ្នកផ្សងទៀត)ដាក់ភ្នករបស់ទារក។ ថាំទាំងនះ

មះទឹកបាយ តវាមិនអាចបញ្ឈប់ការខាក់

ឲ្យកហាយភ្នកទារករយៈពលជា
ក្នុងចំ

ូវ ៖

ូវរកជនួយពី

ូពទ្យ។

ប់ភ្នកមានការឈឺចាប់

ឹលភ្នក។ នះគឺជាករណី
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ជំងឺក្លូកូម
ជំងឺដ៏

ះថាក់នះបណា្ខលមកពីការមានសមាធយា៉ងខាំង

៤០ឆាំឡើង

សា្គល់

ក្នុងភ្នក។ វា

ើនតកើតឡើង

បនាប់ពីមានអាយុ

ហើយវាជាមូលហតុយា៉ងញឹកញាប់នការខាក់ភ្នក។ ដើម្បីបងា្ករការខាក់ភ្នក ជាការសំខាន់គឺ

គស

្ញនជំងឺក្លូកូមនះ និង

ូវរកជំនួយពី

ូវ

ូពទ្យឲ្យបានឆាប់។

ជំងឺក្លូកូមមានពីរយា៉ង ៖

ជំងឺក្លូកូមធ្ងន់ធ្ងរ
វាចាប់ផ្តើមភាមៗ

យមានការឈឺក ល ឬមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង

និងមើលមិនច ស់។ បើយើងសាប
មានប

ក្នុងភ្នក។ ភ្នកចាប់ផ្តើមឡើងកហម

ប់ភ្នកមានសភាពរឹង ដូចជាថ្ម។ អាចមានការក្អួតច

កូនកមុំភ្នករីកធំ ជាងកូនកមុំភ្នកធម្មតា។

រ។

ភ្នកដល

ធម្មតា

ភ្នកមានជំងឺក្លូកូម

បើគានការព បាលជាបនាន់ទ ជំងឺក្លូកូមធ្ងន់ធ្ងរនឹងបណា្ខលឲ្យខាក់ក្នុងអំឡុងពលពីរឬបីថ្ង។ ជាញឹកញាប់ គ
ូវរកជំនួយពី

ការការវះកាត់។

ូវ

ូពទ្យជាបនាន់។

ជំងឺក្លូកូមរាុំរ៉
សមាធ

ក្នុងភ្នកកើនឡើងយឺតៗ។ ជាញឹកញាប់ គានការឈឺចាប់ទ។ មានការបាត់បង់គំហើញយឺតៗ

ចាប់ផ្តើមពីចំហៀងមក ហើយភាគ

យ

ើនអ្នកជំងឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការបាត់បង់នះទ។ ការធ្វើតស្ត៍មើលគំហើញ

ចំហៀង អាចជួយឲ្យរកឃើញជំងឺនះបាន។

ការធ្វើតស្ត៍រកជំងឺក្លូកូម
ឲ្យអ្នកជំងឺខ្ទប់ភ្នកមា្ខង ហើយភ្នកមា្ខងទៀតសំឡឹង
មើលវត្ថុដល

ចំពីមុខគាត់។ សំគាល់មើល

ដលគាត់អាចមើលឃើញចលនា
និងចំហៀងទាំងសងខាងក ល។

តាមធម្មតាគចាប់ផ្តើមមើលឃើញ
នះ
ចំ

បើជំងឺ

ូវបានឆាប់រកឃើញ

ខាក់បាន។ ក

ិត

ះការព បាល

ើថាំគួរបានកំណត់

ទាត់បាន។ ថាំដាក់ភ្នក

ូវ

យ

ពល

មដពីខាងកយ

មដចាប់ពី

ឹម

ះភ្នកដលមានជំងឺក្លូកូម អាចមើល ឃើញចលនា

មដ

ពលដលវាចូលមកជិតដល់ខាងមុខបន្តិច។

យថាំដាក់ភ្នកពិសស (ពីឡូកាពីន pilocarpine) អាចបងា្ករការ

ូពទ្យ ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាលដលអាចវាស់សមាធភ្នក

ើអស់មួយជីវិត។ បើអាច ការវះកាត់ភ្នកជាការព បាលដល

កដបំផុត។

យទៀង

វិធីការពារ
មនុស្សដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ ឬមានសាច់ញាតិកើតជំងឺក្លូកូម គួរព យាមធ្វើការពិនិត្យសមាធភ្នកឲ្យបាន

ម្តងក្នុង១ឆាំ។
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ការបង្ក
គស

គ

កពញទឹកភ្នក

្ញ

ការឡើងកហម មានការឈឺចាប់ និងមានការហើម

ខាងកមភ្នក ក្បរ

យា៉ង

មុះ។ ភ្នកមានចញទឹកភ្នក

ើន។ អាចមានការចញខ្ទុះតាមគមភ្នក

គសង្កត់ថ្នមៗ

ពល

ង់កន្លងហើម។

វិធីព បាល
ស្អំ

យកណាត់

ដាក់ទឹកថាំភ្នកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ឬថាំកមួនដាក់ភ្នក
លបថាំប៉នីសុីលីន(Penicillin)(ទំ.៣៥១)

ភ្នកមើលមិនច ស់
ចំ

ះកុមារដលមា
រ
នភ្នកមើលមិនច ស់ ឬមានការឈឺក ល ឬឈឺភ្នកពលដលពួកគអានអក្សរ គអាច

ូវការ

ើវ៉នតា។ ពិនិត្យមើលភ្នករបស់ពួកគ។
ចំ

ះមនុស្សចាស់ វាជាការធម្មតាទ កាលណាមានអាយុ

ក្នុងការមើលវត្ថុជិតៗឲ្យបានច ស់។ ការ

ើវ៉នតាអានអក្សរ អាចជួយបាន។

យកវ៉នតាដលអាច ឲ្យអ្នកមើលឃើញច ស់ក្នុងចំងាយ
របស់អក។
្ន
បើវ៉នតាមិនអាចជួយបានទៀត

ភ្នកកក ឬភ្នក
សិនបើជួនកាលភ្នក
មើល

មុខ

នឹងវិវឌ្ឍន៍

យធម្មតាវិញ
ជា

ង់វិញបាន

តមា្ខងជានិច្ច ហើយ
ល្អទ។

ជួប

ជួប

ពីភ្នក

ូពទ្យភ្នក។

លៀងដូចនះ ប៉ុន្តពលខ្លះទៀតអាចសំឡឹង
ះអ្នកមិនចាំបាច់

ួយបារម្ភទ។ ភ្នកនះ

ពលណាមួយ។ ប៉ុន្តបើភ្នកតងតបរ
ះ

ះមិនបានទទួលការព បាល

ហលជានឹងមិនអាចមើលឃើញបាន

ូពទ្យភ្នកឲ្យបានលឿនតាមដលអាចធ្វើបាន ដើម្បី

ពិនិត្យមើលថាតើការ
ការវះកាត់

ូវ

ហល៤០សង្ទីម៉

ើសរីស

លៀង

សិនបើកុមារ

ពលមានអាយុតិចទ ភ្នក

ើន តងតមានការពិបាក

អាយុ

បភ្នកមា្ខងដលល្អ ការវះកាត់ ឬការ
ើនបន្តិច អាចត

ង់ភ្នកឲ្យ

ើវ៉នតាពិសស អាចជួយបានឬទ។

ង់ និងធ្វើឲ្យកុមារលូតលាស់ពញលក្ខណៈ ប៉ុន្តនឹងមិនអាច

ជួយភ្នកដលខ យឲ្យមើលឃើញច ស់បានទ។

សំខាន់ ៖ គំហើញរបស់កុមារ ប់រូប គប្បី ូវបានពិនិត្យឲ្យបានឆាប់តាមដល

អាចធ្វើ
ស

បាន (ល្អបំផុតគឺ

អាយុ

ហល៤ឆាំ)។ អ្នកអាច

ប់ពិនិត្យភ្នកបាន។ ធ្វើតស្ត៍ភ្នកនីមួយៗ

ើតារាងអក្សរ "អីុ"

យឡកពីគា ដើម្បីស្វងរកប

ដលប៉ះពាល់ដល់ភ្នកតមា្ខង។ បើភ្នកតមា្ខងឬទាង
ំ សងខាង មើលមិនច ស់
ជួប

ូពទ្យភ្នក។
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ពពឆ្ក
ដុំពកកហម ហើម
ព បាល ស្អំ
ការ

យកុំ

បកភ្នក
ស

ើនត

ឧណ្ណៗផ្សើម

ជិតគម

បកភ្នក។ ដើម្បី

យទឹកដលមានដាក់អំបិលបន្តិច។

ើកមួនដាក់ភ្នកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក៣ដងក្នុង១ថ្ងនឹងជួយបងា្ករការកើតពពឆ្ក

នះទៀត។

កន្ទុយថ្លន
សាច់កស់
ខាង

មុះ

លើផ្ទភ្នកដលរីកធំឡើងបន្តិចម្តងៗពីផ្នកសនភ្នកដល

គ័រន។ ផ្នកមួយនមូលហតុរបស់ប

ខ្យល់ និងធូលី។ វ៉នតា

នះគឺបណា្ខលមកពីពន្លឺថ្ង

អាចជួយបន្ថយការកហាយ និងបន្ថយល្បឿននការ

លូតលាស់របស់កន្ទុយថ្លននះ។ កន្ទុយថ្លនគួរ

ូវបានវះកាត់ចញមុនពលវា

រីកដល់កូនកមុំភ្នក។ ជាអកុសល កយពលវះកាត់ហើយ កន្ទុយថ្លន

ើនត

កើតឡើងវិញ។
ការព បាលតាមវិធីបុរាណ

យ

ើនជាងផលល្អ។ ដើម្បីជួយស
ល្បងស្អំ
(

យកណាត់

រឲ្យពុះល្អ រួច

លការរមាស់និងការកហាយ អ្នកអាចសាក

ជាក់។ ឬ

ង ទុកឲ្យ

ការរលាត់ ដំ

ើម សំបកខ្យងធ្វើឲ្យមានផលអាកក់
ើថាំដំណក់ភ្នកដលមានជាតិកាម៉ូមីល

ជាក់ កុំដាក់ស្ករ)។

ឬសមាក

លើគ័រន

ពលដលផ្ទដ៏ស្តើងនគ័រនមានការរលាត់ ឬ
បង្ក

គ អាចបណា្ខលឲ្យមានដំ
ដំ

ូវបានបំផាញ

គ័រន
នដលមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង។

បើអ្នកពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ កមពន្លឺដ៏ល្អ អ្នកអាចឃើញសាមពណ៌
ឬ

អាប់ស្ថិត

យសារការ
ផះ

លើគ័រន។

បើគានការថរក ដិតដល់ទ ដំ

លើគ័រននះ អាចបណា្ខលឲ្យខាក់ភ្នក។

ដាក់កមួនដាក់ភ្នកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៧ថ្ង និងឲ្យថាំ
ប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) ហើយ
លក្នុងរយៈពលពីរថ្ងទ

បភ្នកដលមានដំ
ូវរកជំនួយពី

ះ។ បើគានការធូរ

ូពទ្យ។

សមាកលើគ័រន គឺជាសាមពណ៌សដលគានការឈឺចាប់។ វាអាចបណា្ខល
មកពីការជាសះស្បើយនដំ
ភ្នក។

លើគ័រន ការរលាក ឬការមានរបួសផ្សងៗ

សិនបើភ្នកទាំងពីរខាក់ ប៉ុន្តមនុស្ស

ះ

មើលឃើញពន្លឺ

លើ

ះការវះ

កាត់ប្តូរគ័រនរបស់ភ្នកមា្ខង អាចធ្វើឲ្យមើលឃើញវិញ។ ប៉ុន្តការព បាលរបៀបនះ
មានតម្លថ្លណាស់។

សិនបើភ្នកមា្ខងមានសមាក ប៉ុន្តមា្ខងទៀតមើលឃើញល្អ

កុំវះកាត់។ ថរក ភ្នកដល

ល្អ កុំឲ្យមានរបួស។
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ការហូរឈាមក្នុងផ្នកសនភ្នក
សាមកហមដូចឈាមហើយមិនឈឺ ដល

ក្នុងផ្នកសនភ្នក អាចកើតមាន

យូរៗម្តងបនាប់ពីមានការលើកវត្ថុធ្ងន់ ការក្អកខាំង(ដូចជាក្អកមាន់) ឬ

ូវគដាល់

ូវភ្នក។ សានភាពនះជាលទ្ធផលនការបកធាយសរសឈាមតូចៗ។ វាគាន
ះថាក់អ្វីទ ដូចជាសាមជាំមួយដរ ហើយនឹងបាត់
បាច់ព បាលក្នុងអំឡុងពល

យមិន

ហល២សបាហ៍។

សាមកហមតូចៗទាំងនះ
គមិន

វិញបន្តិចម្តងៗ

ើនកើត

លើភ្នកទារកដលទើបស

ល។

ូវការការព បាលទ។

ការហូរឈាម
ការហូរឈាម

ខាងកយគ័រន

ខាងកយគ័រន គឺជា

បណា្ខលមកពីមានការប៉ះទង្គិច

គស

លើភ្នក

្ញដ៏

ះថាក់មួយ។ វាតងត

យវត្ថុទាល ដូចជាកណា្ខប់ដ។

បើមានការឈឺចាប់ និងបាត់បង់គំហើញ បញ្ជូនអ្នករង

ះ

អ្នកជួប

ូពទ្យភ្នក

ជាបនាន់។ បើមានការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួច និងគានការបាត់បង់គំហើញទ
ទាំងពីរ និងឲ្យស

កលើ

កាយជាកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ
ជូនអ្នកជំងឺ

ជួប

គឃើញមានដំ

ើនថ្ង។ បើ២ឬ៣ថ្ងកយមក ការឈឺចាប់

ហលជាមានប

តឹងក្នុងភ្នក(ជំងឺក្លូកូម ទំ.២២២)។

ូពទ្យភ្នកជា
ជាបនាន់។

ការមានខ្ទុះ
ការមានខ្ទុះ

ជា

ខាងកយគ័រន

ខាងកយគ័រន គឺជា
គ័រន និងជាស

យ

ឹម

ូវ ខ្ទុះ

្ញនការរលាក ធ្ងន់ធ្ងរ។ ជួនកាល

គស

្ញបងាញថាភ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងភាព

ឲ្យថាំប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) រួចរកជំនួយ ពី
ព បាល

បភ្នក

ះថាក់។

ូពទ្យជាបនាន់។ បើដំ

ះនឹងបានជាសះស្បើយ

ូវបាន

វិញ។

ភ្នកឡើងបាយ
កញ្ចក់ភ្នកដល

ពីកយកូនកមុំភ្នក កាយជាមានពណ៌ស

កូនកមុំភ្នកហាក់ដូចជាមានពណ៌
ក្នុងភ្នក
យក

ះ។ ភ្នកឡើងបាយ

ផះឬពណ៍ស

ពលដលអ្នកប

យសារភ្នកឡើងបាយ អាច

កន្លងងងឹត ហើយអាចកត់សំគាល់ចលនាអ្វីមួយ

វះកាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញវិញបាន។

ះបីជាយា៉ងនះក៏

ើវ៉នតាកស់ៗ បនាប់ពីការវះកាត់រួច ដលនឹង
ទមាប់ជាមួយវនតា

ំងពន្លឺ

ើនកើតលើមនុស្សចាស់ ប៉ុន្តក៏អាចកើតឡើង

លើទារកដរ។ បើមនុស្សងងឹតភ្នក

មើលឃើញពន្លឺ

អាប់ ធ្វើឲ្យ

ូវ

ះការ
យ គាត់នឹង

ើពលមួយរយៈដើម្បីមាន

ះ។ ថាំពទ្យមិនអាចជួយព បាលការភ្នកឡើងបាយបាន

ទ។ (សព្វថ្ងនះ ជួនកាលក្នុងពលវះកាត់ គអាចដាក់កញ្ចក់ភ្នកសិប្បនិម្មិត
ដូច្នះគមិនចាំបាច់

ើវ៉នតាកស់ៗទ)។

ូវ
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ខាក់មាន់ និងជំងឺភ្នកស្ងួត

(ការខ្វះវីតាមីនអា)
ជំងឺភ្នកនះ

សារមិនបានបរិ

ើនកើតចំ

ះកុមារដលមានអាយុពី១ឆាំ

គចំណីអាហារដលមានវីតាមីនអា

ប់

៥ឆាំ។ វាកើត

យ

ន់។ បើយើងមិនសា្គល់

និងមិនបានព បាលឲ្យទាន់ពលទ វាអាចធ្វើឲ្យកុមារខាក់បាន។

គស

្ញ ៖

ដំបូងកុមារអាចកើតជំងឺខាក់មាន់។ គាត់ក៏មិនអាចមើលឃើញ

កន្លងងងឹត

ដលមនុស្សឯទៀតអាចមើលឃើញ។

បនាប់មកគាត់កើតមានជំងភ្ន
ភ
ឺ កស្ង
្ន
ួត។ ផ្នកសនភ្នកបានបាត់បង់ភាព
រ

ង ហើយចាប់ផ្តើម

ួញ។

មានសាមពពុះតូចៗពណ៌

ផះអាចកើតឡើងក្នុងភ្នក។

ពលជំងឺនះមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ គ័រនក៏
អាប់ ហើយអាចមាន

បនាប់មកគ័រនអាច

កាយ

ងតូចៗ។

ជាទន់យា៉ងឆាប់រហ័ស

ជាស្ងួតនិង

៉ងលៀន ឬអាចបក

ធាយផងក៏មាន។ តាមធម្មតា គានការឈឺចាប់ទ។ ការមើលមិនឃើញ

អាចបណា្ខលមកពីការបង្ក
ជំងឺភ្នកស្ងួតភាគ

គ សមាក ឬ

យការខូចខាតផ្សងទៀត។

ើនចាប់ផ្តើមឡើង ឬកាន់តខាំងឡើង

ជំងឺផ្សងទៀតដូចជា រាក ក្អកមាន់ របង ឬក

្ចឹល។

ពលកុមារមាន

ូវពិនិត្យភ្នករបស់កុមារ

ទាំងអស់ដលមានជំងឺ និងកុមារដលស្គម។ បើកភ្នករបស់កុមារ ហើយរក
មើល

គស

្ញនការខ្វះវីតាមីនអា។

ការការពារ និងការព បាល ៖
ជំងឺភ្នកស្ងួតអាចការពារបានយា៉ងងាយ

ធ្វើដូចការរៀបរាប់ខាងកមនះ ៖
បំ

កូន

យទឹក

បនាប់ពី៦ខដំបូង

យការបរិ

គអាហារដលមានវីតាមីនអា។

ះមាយរហូតអាយុបាន២ឆាំ បើអាចធ្វើបាន។
ូវចាប់ផ្តើមឲ្យកុមារបរិ

គអាហារសំបូរ

វីតាមីនអា ដូចជាបន្លដលមានស្លឹកពណ៌បតងចាស់ និងផ្លឈើ
ពណ៌លឿងឬកហម ដូចជាផ្លល្ហុង សាយ និងផ្ល
ទឹក

ះ

ស៊ុត និងថ្លើម ក៏សំបូរវីតាមីនអាដរ។

។

បើកុមារហាក់ដូចជាមិនបានទទួលអាហារទាំងនះទ ឬ
បើកុមារមាន
ថាំ

គស

្ញខាក់មាន់ ឬភ្នកស្ងួត ឲ្យគាត់លប

ប់ជីវជាតិអា ២០០.០០០អ៊ុយនីត (៦០មីលីកម

រ៉ទីណុល retinol ជាថាំ

ប់ ឬជាទឹកសុីរ៉ូ)រៀងរាល់៦ខម្តង

(ទំ.៣៩២)។ ទារកដលមានអាយុកម១ឆាំ គួរទទួល

១០០.០០០អ៊ុយនីត។
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បើជំងឺមានសានភាពធ្ងន់ធ្ងររួច
២០០.០០០អ៊ុយនីតទៀត

ហើយ

ូវឲ្យកុមារ

ះលបវីតាមីនអា ២០០.០០០អ៊ុយនីត

ថ្ងទី២ និង ២០០.០០០អ៊ុយនីតទៀត

អាយុកម១ឆាំ គប្បីលបពាក់កណា្ខលនក

១៤ថ្ងកយមក។ ទារកដលមាន

ិតថាំនះ(១០០,០០០អ៊ុយនីត)។

ក្នុងសហគមន៍ដលសំបូរជំងឺភ្នកស្ងួត ឲ្យថាំជីវជាតិអា ២០០.០០០អ៊ុយនីត
កូន រៀងរាល់៦ខម្តង និងឲ្យ

បំរាម ៖ ការឲ្យថាំជីវជាតិអា

្តីមានផ្ទ

ជាបនាន់។ ភ្នករបស់កុមារគួរ

្តីដលកំពុងបំ

ះ

ះចាប់ពីបួនខកន្លះ។

ើនពក បណា្ខលឲ្យពុល។ មិន

បើភ្នករបស់កុមារមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ថ្ងទី១។

ូវឲ្យថាំលើសពីការណនាំទ។

យមានគ័រនឡើងល្អក់ មាន

ងឬ

៉ង

ូវរកជំនួយពី

ូពទ្យ

ូវរុំបិទ ហើយកុមារគួរលបថាំជីវជាតិអាភាមៗ យកល្អគួរចាក់ថាំជីវជាតិអា១០០.០០០

អ៊ុយនីត។

បន្លដលមានស្លឹកពណ៌បតងចាស់ និងផ្លឈើពណ៌លឿងឬផ្លកូច
និងបន្លផ្សងៗ ជួយបងា្ករការខាក់ភ្នកលើកុមារ។

ចំណុចតូចៗ

ខាងមុខភ្នក ឬមើលឃើញបកផ្សង

ជួនកាលមនុស្សចាស់ត្អូញត្អរថាមានចំណុចតូចៗមានចលនា
ឬផ្ទមឃ)។ ចំណុចទាំង
ចំណុចទាំងនះមិនមាន

ះមានចលនា

ពីមុខគាត់ ពលគាត់សំឡឹងមើលផ្ទភ្លឺមួយ(ជ

ពលដលភ្នកមានចលនា ហើយមើល

(ការដាច់ចញនរ៉ទីនរបស់ភ្នក)។

ូវរកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។

ឹលភ្នក មើលបករូបជាពីរ
ការមើលឃើញបករូបជាពីរ អាចបណា្ខលមកពីមូលហតុ

ើនយា៉ង។

សិនបើការមើលឃើញបករូបជាពីរកើតឡើងភាមៗ ឬកើតឡើងរាុំរ៉
ឬកាន់តធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចម្តងៗ នះ
ូវរកជំនួយពី

ហលជា

គស

្ញនប

ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។

ូពទ្យ។

សិនបើការមើលឃើញបករូបជាពីរនះកើតឡើងម្តងមា្កលទ វាអាចជា
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