តើ

ូវ

ើសៀវ

ពលដលអ្នកបានទទួលសៀវ
សូមអានមាតិកាដលមាន

ប់ពីលខទំព័ររបស់

ដើម្បីរកមើល
១. រកមើល

ផ្នកខាងមុខនសៀវ

។ មាតិកានះ

ូវបានលើកយកមកពិភាក

ធានបទសុខភាពផ្សងៗ

ក្នុងផ្នកទំ
ទំព័រលឿង ដលស្ថិត

ចំណងជើង

រកមើលពាក្យ "រមាស់")។

ក្នុងសៀវ

២. រកមើល

ក្នុងមាតិកា។

រកមើលពាក្យ

ះ

ដលបានពន្យល់

ើ

ក្នុងផ្នកវាក្យស័ព្ទ

ស់ថាំណាមួយ

អានព័ត៌មានអំពីការ

មើលបញ្ជីរាយ

ើ

ៀមលក្ខណៈស

ស់ ក

ិត

ប់ការស

អប់ថាំពទ្យ

២. សិក សៀវ

នះ
ត

ើ

ះថាក់ និងការ

្គោះបនាន់

ូវ ៖
ផ្នកខាងកយនសៀវ

កន្លងដលពាក្យ

ះ

ូវបាន

ូវធ្វើការស

ួសាររបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ

ុង

យ័ត្ននានា

លើពិធីសារ និងការ

ក្នុងផ្ទះ ឬ

ក្នុងភូមិ ដូចគានឹងការទុកដាក់

្គះបនាន់ ជាពិសសសិក ជំពូកទី១០ ស្តីអំពីការស

ុង

យ័ត្នផ្សងៗថមទៀត។

ឃើញការណនាំដ៏មាន
ផ្នកទីមួយនសៀវ

ៀនណាមាក់ ជួយប

ជន៍ជា

នះ។

ើន

្គះបនាន់

មទាំង

តការ

សុខភាព

ក្នុង

ូវ ៖

ជុំមួយជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក ដើម្បីសិក អំពីសៀវ
ូប

អប់

ូវ ៖

ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក

ភូមិរបស់អ្នក។ ឬស្នើរសុំឲ្យ

ើជាលើកទី

ក្នុងទំព័របតង
បតងជានិច្ច។ អ្នកអាចរក

យយកចិត្តទុកដាក់នូវជំពូកទី១១ ស្តីអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និងជំពូកទី១២ ស្តីអំពីការការពារ

រៀបចំការ

។ ពាក្យ

ូវ ៖

កន្លងដលងាយយកបាន

នះមុនពល

ដើម្បីកលំអសុខភាព

ះ។

ជាប់នឹងផ្នកខាងដើមនទំ
ទំព័របតង
បតង។

និងជំពូកទី៤ អំពីវិធថ
ី ទាំអ្នកជំងឺ។

យកចិត្តទុកដាក់

ខាងកម

ូវ ៖

ថាំពទ្យ ដលបានណនាំក្នុងជំពូកទី២៣ដរ។

សិក

សិនបើអ្នករក

តាមទំព័រលខដលបានបងាញ

បនាប់ពីផ្នកទំព័រខៀវ

ូវបានសរសរជាអក្សរ

ះថាំ និងតារាងលិបិកមនថាំ

១. ទុកដាក់

ក្នុងសៀវ

ក្នុងផ្នកវាក្យស័ព្ទ ដលស្ថិត

ក្នុងជំពូកណាមួយ។

ដើម្បីជួយឲ្យ

នះ តាមលំដាប់តួអក្សរ។ ម៉ ងទៀត

ពលដលរកឃើញហើយ សូមបើក

សិនបើអ្នកមិនយល់ពីអត្ថន័យនពាក្យមួយចំនួន

ដើម្បី

។ វាគឺជាតារាងលិបិកមមួយ ដលរាយ

សិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញទ សូមរកវាតាមពាក្យតូចៗដលស្ថិត

ពាក្យមរបស់វា។ ឬ...

មុនពល

ះ។

ូវ ៖

ផ្នកចុងកយនសៀវ

ធានបទទាំងអស់ដលមាន

ប់អ្នកថា ជំពូកនីមួយៗនិយាយអំពីអ្វីខ្លះ និង

ជាក់លាក់ណាមួយ តារាងនះនឹងអាចនាំអ្នកឲ្យរកឃើញនូវមូលហតុរបស់វាបាន (ឧទាហរណ៍ ៖

មើលប

មួយ

យរបៀបណា

នះ ៖

ធានបទផ្សងៗ ដល

ភទជំងឺ ឬ

នះ

នះ និងពិភាក អំពីប

ៀនកុមារ ឬមនុស្សពញវ័យ តាមសៀវ

ក្នុងផ្នកទំព័រពណ៌

ត ដំបូនានចំ

នះ។ អ្នកនឹងបាន

ះភាក់ងារសុខភាពភូមិ ដលស្ថិត

ទីណាគានវជ្ជបណិត
ស

ប់

ការថទាំសុខភាពជនបទ
r ការ

ះពុម្ពថ្មី s

ដវីឌ វ័រណឺ
រួមជាមួយ

ខារូល ធូមន និង ជន មា៉កវល

ការ

ះពុម្ពកថ្មីលើកនះ អាច

ូវបានកលម្អ

យមានការជួយ

ម

ងរបស់

កអ្នក។
បើអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលតាមសហគមន៍
មានគំនិត ឬក៏ការណនាំ ស

ប់ការផាស់ប្តូរដើម្បីឲ្យសៀវ

សហគមន៍របស់អ្នក សូមផ្ញើសំបុ
ខាងលើ។ សូមអរគុណស

ូពទ្យ មាតា ឬជាអ្នកណាក៏
នះបំពញតាមត

យ ដល
ូវការក្នុង

កាន់ Hesperian Foundation តាមអាសយដាន

ប់ការជួយ

ម

ងរបស់អ្នក។

មាតិការ
បញ្ជីរាយនាមតាមជំពូកនីមួយៗ
អារម្ភកថា

កំណត់សំគាល់អំពីការ
ដំបូនានចំ

ះពុម្ពថ្មីនះ

ះភាក់ងារសុខភាពភូមិ ................................................................................................ដំ.1

តើភាក់ងារសុខភាពភូមិជាអ្នកណា? ....................................ដំ.1

ការអនុវត្តន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាង .......................... ដំ. 17

ប

ការ

ជា

ើនដលទាក់ទងនឹងការថទាំសុខភាព ..................ដំ. 7

ូវសង្កតមើលសហគមន៍របស់អ្នកឲ្យបានច ស់ .................ដំ. 8
ការ

ើ

ការស

ស់ធនធានក្នុង
ចចិត្តអំពីអ្វីដល

ុកដើម្បីបំពញត

ូវ

ការអនុវត្តន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាង

ជំពូកទី ១

ការព បាល
ការព បាល

យពិចារណានិងមាន

ំដន ................. ដំ. 18

(ការវាយតម្ល) ........................................................ដំ. 20
ការប

ៀននិងការរៀនសូ

ជាមួយគា ភាក់ងារសុខភាព

ធ្វើជាអ្នកអប់រំ...........................................................ដំ. 21

ចាប់ផ្តើម .................................................................ដំ. 13
ការសាកល្បងគំនិតថ្មីៗ ..................................................ដំ. 15

ស់ថាំ

ការពិនិត្យមើលការវិវត្តន៍នការងាររបស់អ្នក

ូវការនានា ....ដំ. 12

ូវធ្វើ និងកន្លងដល

ើ

ការ

ើសៀវ

នះឲ្យមាន

ជន៍បំផុត .......................ដំ. 28

ជាជននិងដីធ្លី .... ដំ. 16

តាមផ្ទះ និងជំនឿផ្សងៗ ........................................................................................... .1

តាមផ្ទះដលអាចជួយបាន .............................. 1

ជំនឿដលអាចធ្វើឲ្យ

ជាជនជាសះស្បើយពីជំងឺបាន ............... 2

ជំនឿដលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺ ....................................... 4
ការធ្វើអំពើ មន្តអាគម និងវិ
សំនួរនិងចម្លើយអំពីជំនឿតាម

្ញណអាកក់ ................................ 5
ពណី និងការ

ើ

បង្ហើយផត...........................................................................9
វិធីដើម្បីប

ក់ថាការព បាល

តាមផ្ទះមាន

សិទ្ធភាព

ឬគាន ........................................................................ 10
រុក្ខជាតិឱសថ .................................................................... 12
វិធីអបឆ្អឹងដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងដលបាក់ ចូលកន្លងដើមវិញ ............. 14

ឱសថបុរាណ................................................................. 6

ជំពូកទី ២

ជំងឺដលគ

ើនតយល់

ឡំ ............................................................................................................7

តើមូលហតុអ្វីដលបណា្ខលឲ្យមានជំង?
ឺ .............................. 17
ភទផ្សងៗនជំងឺ និងមូលហតុរបស់វា ............................. 18
ជំងឺមិនឆ្លង ........................................................................ 18

ជំងឺដលពិបាកញកឲ្យដាច់ពីគា .......................................... 20
ជំងឺដលតងតមានការយល់
ការយល់

ឡំ ឬមាន

ះដូចគា ........... 21

ឡំអំពីជំងឺផ្សងៗដលបណា្ខលឲ្យមាន

ុន

...... 26

ជំងឺឆ្លង ............................................................................. 18

ជំពូកទី ៣

របៀបពិនិត្យអ្នកជំងឺ.............................................................................................................................29
សំនួ ................................................................................ 29
សានភាពទូ

ចៀក បំពង់ក និង

មុះ ................................................... 34

នសុខភាព.................................................. 30

ស្បក ............................................................................. 34

សីតុណភាព ..................................................................... 30

ះ ................................................................................ 35

របៀប

ើទម៉ូម៉

........................................................... 31

សាច់ដុំ និងសរស

សាទ ................................................. 37

ការដកដង្ហើម .................................................................... 32

ការពិនិត្យរកមើលភាពរឹង ឬភាពតឹងនសាច់ដុំនានា ................. 38

ជីពចរ (ចងាក់បះដូង) ...................................................... 32

ដើម្បីពិនិត្យមើលការបាត់បង់ញាណដឹង

ភ្នក ................................................................................ 33

ដ ជើង

ឬផ្នកដទទៀតនរាងកាយ ........................................... 38

ជំពូកទី ៤

របៀបថទាំអ្នកជំងឺ ..............................................................................................................................39
ភាពសុខ

ួលរបស់អ្នកជំងឺ ................................................ 39

ការថទាំពិសសចំ

ះអ្នកឈឺធ្ងន់ ....................................... 40

ការពិនិត្យមើលការ
គស

្ញនជំងឺដលមាន

ទឹក ................................................................................. 40

ូវរកជំនួយពី

ចំណីអាហារ ..................................................................... 41

ូវ

ការផាស់ប្តូរសានភាពរបស់អ្នកជំងឺ

ជំពូកទី ៥

ការព បាល
ការព បាល

យមិន

ជំពូកទី ៦
ើ

ើ

ើ

ស់ទឹកបាន

ើ

ឹម

ឹម

ឹម

ូវ ដលមាន

ូវធ្វើដូចម្តចបើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកហាក់ដូចជាពុំមាន
សិទ្ធភាព ................................................................. 57

របៀបកំណត់ក

ប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីអ្វីខ្លះ .................................. 43

របាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺ ................................................... 44

អាចមាន

ជន៍ជាងការ

ើថាំពទ្យ ................................ 47

ូវ.............................................................................49
តើពលណាដលគមិនគួរ

ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ៖ តើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកគឺជាអ្វី ហើយគ

ជំពូកទី ៨

យរបៀបណា ....... 43

ើថាំពទ្យ? ............................... 54

ះថាក់បំផុត ..... 50

ជំពូកទី ៧

តើ

ពលណា និង

ូវ ....................... 47

ស់ថាំពទ្យ ................................ 49

ស់ថាំពទ្យមិន

ូពទ្យ

ះថាក់ .................................... 42

ើថាំពទ្យ ....................................................................................................45

ស់ថាំពទ្យបាន និងមិនបាន

សចក្តីណនាំក្នុងការ
ការ

......................... 41

យទឹក ........................................................ 46

ពលវលាដលការ

ការ

លើ

ួលរបស់អ្នកជំងឺ ............................... 41

ិតថាំ និងរបៀប

ើវា

យរបៀបណា ...........................55

សារសំខាន់នការ

ើ

ស់ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

យមាន

ំដន ....................................................................... 58

ើថាំ ............................................................................................59

ខាតរងាស់របស់ថាំ ............................................................ 59

របៀបឲ្យថាំដល់កុមារតូចៗ ................................................. 62

ខាតរងាស់ថាំទឹក ............................................................... 61

របៀបលបថាំ ................................................................... 63

វិធីធ្វើឲ្យ

កដថាសាប

កាហ្វដល

ជំពូកទី ៩

ការណនាំ និងការ
ពលណា
តើ

ូវចាក់ ....................... 65

ពលដលវជ្ជបណិតចញប

ករណីបនាន់នានាដលចាំបាច់

ឲ្យចាក់ថាំ 65

ូវចាក់ថាំ .............................. 66

ូវចាក់ ........................................................... 67

ះថាក់ និងការ
តិកម្មដ៏

យ័ត្ន អំពីការចាក់ថាំ ................................................................................65

ូវចាក់ថាំ និងពលណាមិន

ូវធ្វើដូចម្តច

ថាំដលមិន

ុង

ើ មានចំណុះ៥ម.ល... 61

ុង

យ័ត្ន .............................................. 68

ះថាក់ដលបណា្ខលមកពីការចាក់ថាំ

ភទខ្លះ ... 70

វិធីជៀសវាង

តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ

របៀបរៀបចំសឺរាុំងស
កន្លងដល

នឹងការចាក់ថាំប៉នីសុីលីន ......... 71

ប់ចាក់ថាំ ........................................ 72

ូវចាក់ថាំ ........................................................ 73

របៀបចាក់ ........................................................................ 73
តើការចាក់ថាំអាចធ្វើឲ្យកុមារ
របៀបរមាប់ម

គ

ជាពិការ

យរបៀបណា ........ 74

លើសមារៈផ្សងៗ ............................... 74

ជំពូកទី ១០

ជំនួយបឋម ..........................................................................................................................................75
ុន

........................................................................... 75

របួស

យ

ប់កាំភ្លើង កាំបិត និងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផ្សងទៀត ....... 90

ស្ហុក ................................................................................ 77

ករណីបនាន់នប

ការបាត់សារតី ................................................................... 78

ជំងឺរលាកខ្នង

ពលដលមានវត្ថុអ្វីមួយមកជាប់ក្នុងបំពង់ក ........................... 79

រលាក ............................................................................. 96

ការលង់ទឹក....................................................................... 79

ការបាក់ឆ្អឹង....................................................................... 98

ការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់មាត់ .............................................. 80

របៀបលើកដាក់អ្នកមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ................................... 100

ករណីបនាន់ដលបណា្ខលមកពីក

ការភាត់ឆ្អឹង (សនាក់ឆ្អឹងភាត់ចញពីគា) ..............................101

................................... 81

វិធីឃាត់ឈាមដលហូរពីរបួស ............................................ 82
របៀបឃាត់ឈាម

ះវៀន(ជំងឺ
ះវៀន និងរលាក

ការរមួល និងការ

ះ

ួច

ម

ច(ការខាំ ឬការរហក

ល់) ............. 93

ះ ....................... 94

ង់សនាក់ដល

មុះ ...................................................... 83

រមួល)...................................................................... 102

ការមុត ការរលាត់ និងរបួសតូចៗ ......................................... 84

ការពុល ......................................................................... 103

របួសធំ ៖ របៀបបិទមុខរបួស ............................................... 85

ពស់ចឹក ......................................................................... 104

បង់រុំរបួស ......................................................................... 87

ខ ដំរីទិច ....................................................................... 106

ដំ

ពីងពាងខាំ ...................................................................... 106

កាយ ........................................................................ 88

ជំពូកទី ១១

អាហារូបត្ថម្ភ ៖

ូវបរិ

គអ្វីដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ ................................................................. 107

ជំងឺដលបណា្ខលមកពីការបរិ

គមិន

ហតុអ្វីបានជាការបរិ

ូវ មានសារសំខាន់............... 109

គ

ឹម

ឹម

ូវ..................... 107

គំនិត

កប

យ

របបអាហារពិសសស

ះថាក់អំពីរបបអាហារ ......................... 123
ប់ប

សុខភាពផ្សងៗ ................. 124

ការបងា្ករកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ................................................ 109

ភាពស្លកសាំង................................................................ 124

អាហារចម្បង និងអាហារជំនួយ ...........................................110

ជំងឺកិស ........................................................................ 125

របៀបសំគាល់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ........................................112

ជំងឺលើសឈាម .............................................................. 125

វិធីបរិ

ើន.....115

មនុស្សធាត់..................................................................... 126

ក .............................................116

ការទល់លាមក................................................................ 126

គដ៏

សើរ

ពលដលអ្នកគាន

អាហារដលល្អ ក្នុងតម្ល
តើវីតាមីនមាន
ឬ
អ្វីដល

ឯណា?

ក្នុងថាំ

ក់ឬដីធ្លី

ប់ ថាំចាក់ ថាំសុីរ៉ូ

ជំងឺទឹក

មផ្អម ............................................................. 127

ក្នុងអាហារ? .......................................................118

ការមិនរំលាយអាហារ ការកហាយក្នុង

ូវចៀសវាង

ជំងឺពកក ........................................................................ 130

ក្នុងរបបអាហាររបស់យើង.................119

របបអាហារល្អបំផុតស

ូង និងជំងឹដំ

កពះ 128

ប់កុមារតូចៗ ............................... 120

ជំពូកទី ១២

ការបងា្ករ ៖ វិធីជៀសវាងជំងឺផ្សងៗ............................................................................................... 131
ផ្សងៗដលកើតមកពីការខ្វះអនាម័យ ........131

ីសុីណូស..................................................................... 144

សចក្តីណនាំមូលដាននអនាម័យ..................................... 133

អាមីប ............................................................................ 144

អនាម័យ និងប

ះវៀនផ្សងៗទៀត .............................. 140

ចាដ ៉ (Giardia) ............................................................ 145

ូនមូល (អាសា្ករី) ......................................................... 140

សត្វល្អិតក្នុងឈាម (Schistosomiasis, Bilharzia) ..............146

ូន និងបា៉រា៉សុីត

អៀន ..............................................................................141

ការចាក់ថាំបងា្ករ(ងាយ និងមាន

សិទ្ធភាពពិត

កដ) ........ 147

ីកូសហាល) ........................................ 142

វិធីផ្សងៗទៀតដើម្បីបងា្ករជំងឺ និងរបួស ...............................148

ូនទំពក់ ....................................................................... 142

ទមាប់ដលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព........................................148

ូនរំពាត់សះ (

ូនសំប៉ត (តនញា៉) .................................................... 143

ជំពូកទី ១៣

អំពីជំងឺមួយចំនួនដលកើតជាញឹកញាប់ ........................................................................................ 151
ការខ ះជាតិទឹក ..............................................................151

ជំងឺរលាកទងសួត ............................................................ 170

ជំងឺរាក និងរាកមួល .......................................................... 153

ជំងឺរលាកសួត ..................................................................171

ការក្អួត ............................................................................161

ជំងឺរលាកថ្លើម ................................................................. 172

ការឈឺក ល និងជំងឺ

កាំង ............................................. 162

ជំងឺរលាកសនាក់ ............................................................. 173

ុនផាសាយ និងផាសាយធំ ............................................. 163

ការឈឺឆ្អឹងខ្នង ................................................................. 173

ការតឹង

មុះ និងហៀរសំ

រ .............................................164

ជំងឺ

៉ងសរសវ៉ន ......................................................... 175

ជំងឺរលាក

មុះ ............................................................... 165

ឬសដូងបាត ................................................................... 175

ការរលាក

មុះ

យសារការអាល់ឡហ្សុី .......................... 165

ការហើមជើង និងផ្នកផ្សងទៀតនដងខ្លួន .......................... 176

តិកម្មអាល់ឡហ្សុី .........................................................166

ជំងឺក្លនលូន..................................................................... 177

ជំងឺហឺត ......................................................................... 167

ការ

ការក្អក ............................................................................168

ជំងឺឆ្កួត

ជំពូកទី ១៤

ជំងឺធ្ងន់ៗដល

កាច់ .......................................................................178
ូក......................................................................178

ូវការការព បាលពិសស .................................................................................... 179

ជំងឺរបង ........................................................................ 179

ជំងឺ

ុនឈាម ..................................................................187

៊ុយសឡូស៍ ..................................................................188

ជំងឺឆ្កឆ្កួត ........................................................................181
ជំងត
ឺ តាណូស(រឹងថា្គម) .................................................. 182

ជំងឺ

ជំងឺរលាក

មខួរ ......................................................... 185

ទីហ្វុស (Typhus) .......................................................... 190

ុនចាញ់ ...................................................................186

ជំងឺឃ្លង់ (ជំងឺហង់សិន) ....................................................191

ជំងឺ

ុន

ះវៀន ..............................................................188

ជំពូកទី ១៥

ជំងឺសើស្បក ...................................................................................................................................... 193
ក្បួនទូ

ស

ប់ព បាលជំងឺសើស្បក ............................. 193

សចក្តីណនាំអំពីការស្អំ

យកណាត់

........................ 195

ជាំមុខពលមានផ្ទ
ការ

ះបក

ះ .................................................... 207

កា និងជំងឺសើស្បកផ្សងៗទៀត

ជំងឺសើស្បក (ការណនាំអំពីរបៀបសំគាល់ជំងឺ) ..................196

ដលបណា្ខលមកពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ............................ 208

ការណនាំអំពីរបៀបសំគាល់ជំងឺ ........................................ 197

ឫស .............................................................................. 210

កមរមាស់ .......................................................................199

កស់ ............................................................................. 210

ច ............................................................................... 200

មុន និងអាចម៌រុយ .............................................................211

សង្កើច .......................................................................... 200

មហារីកស្បក ..................................................................211

តឹកក(សត្វល្អិត)ខាំ ........................................................ 201

របងស្បក ឬរបងកូនកណ្ណុរ ............................................ 212

ដំ

អរីសុីប៉ល (Erysipelas) និងការរលាក

តូចៗដលមានខ្ទុះ .................................................... 201

សិកា................ 212

ពងបក ......................................................................... 202

ដំ

រលួយ..................................................................... 213

បូស និងអាប់ស ............................................................. 202

ដំ

ស្បកដលបណា្ខលមកពីចលនាឈាមរត់មិនល្អ ........... 213

កន្ទួលកហម រមាស់ ឬកនាល

ដំ

........................................................................ 214

ប

ស្បករបស់ទារក ...................................................... 215

អាក(

តិកម្មទំទាស់

លើស្បក) ............................................................... 203
រុក្ខជាតិនិងវត្ថុមួយចំនួនដលធ្វើឲ្យរមាស់ឬកហាយស្បក ...... 204

ការរលាក

រីមធំ ............................................................................. 204

អាចម៍កបីលើក លកុមារ ................................................. 215

ង (ការបង្ក
ចំណុចៗពណ៌ស

គ

យម

គផ្សិត) .............................. 205

លើមុខនិងខ្លួន

ណ........................... 206

ជំងឺ

យកន្ទបទឹក

ម ........................................... 215

អក (សាមកហមដលមានពងទឹកតូចៗ) .................. 216

ជំងឺ Psoriasis ................................................................ 216

ជំពូកទី ១៦

ភ្នក..................................................................................................................................................... 217
ស

្ញ

ះថាក់ .............................................................. 217

ភ្នកកក ឬភ្នក

លៀង ................................................. 223

ការមានរបួសភ្នក ............................................................ 218

ពពឆ្ក ........................................................................... 224

របៀបយកកំទចធូលីចញពីភ្នក ....................................... 218

កន្ទុយថ្លន ...................................................................... 224

ការរលាកភ្នក

ការរលាត់ ដំ

យសារធាតុគីមី ....................................... 219

ឬសមាក

លើគ័រន ................................ 224

ភ្នកកហម និងមានការឈឺចាប់ - មូលហតុផ្សងៗ .............. 219

ការហូរឈាមក្នុងផ្នកសនភ្នក ......................................... 225

ភ្នកកហម

ការហូរឈាម

ឿងៗ (ជំងឺរលាកផ្នកសនភ្នក) ................... 219

កូម ........................................................................... 220
ការបង្ក

គលើភ្នកទារក (ជំងឺភ្នកកហមលើទារក) ............ 221

ជំងឺរលាក

ីភ្នក ........................................................ 221

ជំងឺក្លូកូម ....................................................................... 222
ការបង្ក

គ

ការមានខ្ទុះ

ខាងកយគ័រន ...................................... 225
ខាងកយគ័រន ......................................... 225

ភ្នកឡើងបាយ................................................................ 225
ខាក់មាន់ និងជំងឺភ្នកស្ងួត (ការខ្វះវីតាមីនអា) ..................... 226
ចំណុចតូចៗ

កពញទឹកភ្នក ......................................... 223

ខាងមុខភ្នក ឬមើលឃើញបកផ្សង ............ 227

ឹលភ្នក មើលបករូបជាពីរ ............................................. 227

ភ្នកមើលមិនច ស់ ......................................................... 223

ជំពូកទី ១៧

ភ្នក..................................................................................................................................................... 217
ការថទាំធ្មញ និងអ

ញធ្មញ ........................................ 229

ដំ

ឬ

ះ

រង្វះមាត់ ................................................... 232

ការឈឺធ្មញ និងអាប់ស .................................................. 231

ផាំងសៗ ឬពងតូចៗ

ការបង្ក

ដំ

គ

អ

ញធ្មញ ............................................. 231

ជំពូកទី ១៨
ព័ន្ធទឹក

ប

ន

ម និង

ព័ន្ធទឹក

ការបង្ក

គ

ការបង្ក

គដលឆ្លងតាមការរួមភទ (ជំងឺកាម

ជំងឺ

ម ........................................... 234

មះទឹកបាយ និងជំងឺ

គ) ............. 236

មះទឹកថា .............................. 236

ប

ហើមកលៀន ៖ ការធាយកូនកណ្ណុរ
ើនិងពលដល
ស៊ូស

ូវ

ប់បង្ហូរទឹក

ជំពូកទី ១៩

ព័ត៌មានស

កលៀន .................. 238

ើបំពង់បូមទឹក
មពី

ក

ផ្សងៗចំ

តើ

បុរសនិង

ម) ...................... 239

ប់មាតា និងឆ្មប...........................................................................................................245
្តីឈប់មានរដូវ) .................. 246

របៀបថទាំសុខភាពក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ
បន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ
ះថាក់ក្នុងពលមានផ្ទ

ះ ................... 247

ះ ......................... 248

ះ ................................. 249

ះ (ការថទាំមុនស

សមារៈផ្សងៗដលមាយគប្បី
ស

ះ ផ្នកកណា្ខលនិង

ម (បំពង់

ះ ............................................................... 247

ការពិនិត្យផ្ទ

ក្នុង

យរបៀបណា .......... 242

្តីដលមិនអាចមានកូនបាន(អារ) ....................... 244

ការ

្ញ

ួល

ើនបាន

្តី ..................................................... 243

ខាងកម លើ

ការអស់រដូវ (ពលវលាដល

ស

..... 232

រឬខ្ទុះដលចញពីទារមាស) ................... 241

ការឈឺចាប់ ឬការមិន

សមារៈបន្ថមស

ប

ុន

្តី ..................................................... 241

្តីអាចជៀសវាងជំងឺជា

ការមានឈាមរដូវ ............................................................ 245
ការមានផ្ទ

ះ

ការធាក់ស (សំ

ជំងឺសាយ ....................................................................... 237
របៀប

បបូរមាត់ និងពងក្នុងមាត់ដលបណា្ខលមកពី

ដាប់បន្តពូជ .................................................................................................233

ម..................................................... 234

ព័ន្ធទឹក

ក្នុងមាត់ ........................................ 232

ល) .......................... 250

ៀមជា

ច មុនពល

លកូន .............................................................. 254

ប់ឆ្មប និងឆ្មបបុរាណ ............................. 255

ៀមលក្ខណៈស

ប់ពលស

ល ............................ 256

ការពិនិត្យមើលថាតើទារកស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អឬទ ................... 257
ស

្ញដលបងាញថាការឈឺ

ដំណាក់កាលនការស
ការថទាំទារក

ពលស

ះស

លជិតមកដល់ .......... 258

លកូន ........................................ 259
ល ........................................ 262

របៀបកាត់ទងផ្ចិត ............................................................ 262
ការថទាំផ្ចិតដលទើបនឹងកាត់ ........................................... 263
ការសមាតទារក .............................................................. 263

ដាក់ទារកឲ្យ

ះមាយភាមៗ........................................ 263

ការទំលាក់សុក................................................................ 264

សុខភាពរបស់មាយកយពលស

ការធាក់ឈាមខាំង ........................................................... 264
ការ

ើ

ស់ថាំអុកសុីតូសុិក

ឹម

ុន

ូវ ៖ អ៊ហ្គូណូវីន

អុកសុីតូសុិន ពីតូសុិន ។ល។........................................ 266
ការស

ផ្សងៗដលទារកមានមកពីកំណើត ............................ 272

ប

លដលពិបាក ................................................... 267

បនាប់ពីស

(ការបង្ក
ការបំ

លកូន

គកយពលស

ះ និងការថទាំ

ការមានដុំ

ក្នុង

លកូន)......................... 276

ះ ......................................... 277

ះ ផ្នកខាងកម ................................. 280

ការរហកទារមាស ........................................................... 269

ការរលូតកូន

ការថទាំទារកដលទើបស

មាយ និងទារក ដលមានការ

ល ....................................... 270

លកូន ....................... 276

យឯកឯង ................................................. 281
ឈមនឹង

ះថាក់ខ្ពស់ ........ 282

ជំពូកទី ២០

ផនការ
ផនការ

ួសារ ៖ ការមានកូនតាមបំណង .......................................................................................283

ួសារ................................................................ 284

វិធីសា

្តស

ថាំ

ប់ពន រកំណើត(ថាំលបមិនឲ្យមានកូន) ................... 286

វិធីសា

្តបុរាណក្នុងការបងា្ករការមានផ្ទ

ការ

ុង

យត្ន័ស

ប់

្តីដល

ើថាំ

ប់អ្នកដលមិនចង់មានកូនត

ទៀត ............ 293

ះ....................... 294

ប់ពន រកំណើត..... 289

ជំពូកទី ២១

សុខភាព និងជំងឺផ្សងៗរបស់កុមារ .................................................................................................295
អ្វីដលគួរធ្វើដើម្បីការពារសុខភាពរបស់កុមារ ....................... 295

ការឈឺ

អាហារូបត្ថម្ភ ................................................................... 295

ការឈឺបំពង់ក និងរលាកសាច់បំពង់ក ................................. 309

អនាម័យ ........................................................................ 296

ជំងឺរលាកសនាក់ ............................................................. 310

ថាំបងា្ករ ......................................................................... 296

ជំងឺឆ្លងរបស់កុមារ .............................................................311

ការលូតលាស់របស់កុមារ និង "ផ្លូវ

ជំងឺអុតសាយ ...................................................................311

វិធី

ះ

រកសុខភាពល្អ" ...... 297

ើប័ណ្ណសុខភាពកុមារ .................................................300

ជំងឺក

ចៀក និងការបង្ក

គក្នុង

ចៀក .......................... 309

្ចឹល......................................................................311

វិធីអានប័ណ្ណសុខភាពកុមារ................................................ 302

ជំងឺស្អូច ......................................................................... 312

ការរំឮកឡើងវិញអំពីប

សុខភាពរបស់កុមារ ដលបាន

កឡទន ....................................................................... 312

ក្នុងជំពក
ូ ផ្សងៗទៀត ................................. 305

ជំងឺក្អកមាន់..................................................................... 313

កុមារដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ................................................ 305

ជំងឺខាន់សាក់ .................................................................. 313

ជំងឺរាក និងរាកមួល .......................................................... 306

ជំងឺ

ពិភាក

ុន
ការ

......................................................................... 306
កាច់ ...................................................................... 307

ជំងឺរលាក

មខួរ ......................................................... 307

ភាពស្លកសាំង................................................................ 307
ូន និងពពួកបា៉រា៉សុីត
ប

ះវៀនផ្សងទៀត ......................... 308

ស្បក..................................................................... 308

ុនស្វិតដជើង ......................................................... 314

ការបងា្ករ ........................................................................ 314
ប

ដលទារកមានពីកំណើត ........................................... 316

ភាត់ឆ្លឹង

គាក................................................................ 316

៉ងផ្ចិត (ផ្ចិតលៀនចញក) ........................................ 317
ការហើមពងសាស (ទឹកក្នុង
កុមារដលមានប

មពងសាស ឬក្លនលូន) ...... 317

្ញអប្ប ថ្លង់ ឬមានកាយសម្បទា

ជំងឺភ្នកកហម (ជំងឺរលាកផ្នកសនភ្នក) ......................... 308

មិន

ប់លក្ខណៈ ....................................................... 318

ជំងឺផាសាយ ................................................................... 308

កុមារក

ក់ញ័រញាក់ (ខួរក ល) ...................................... 320

ប

សុខភាពរបស់កុមារដលមិនបានពិភាក ក្នុងជំពូក
ផ្សងទៀត ................................................................ 309

ការមានប

្ញអប្បក្នុងអំឡុងពលប៉ុនានខដំបង
ូ នជីវិត ......... 321

ជំងឺតាឡាសសមី (Thalassemia) ................................... 321

ជំពូកទី ២២

សុខភាព និងជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ ..................................................................................................323
ការសង្ខបអំពីប

ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល ........................................... 327

សុខភាពដលបានពិភាក ក្នុងជំពូក

ផ្សងៗ ..................................................................... 323

ការថ្លង់ ........................................................................... 327

ជំងឺសំខាន់ៗផ្សងទៀតរបស់មនុស្សចាស់ ............................ 325

ការដកមិនលក់ .............................................................. 328

ប

ជំងឺកិនថ្លើម ................................................................... 328

បះដូង ................................................................... 325

ដំបូនានចំ

ប

ះមនុស្សវ័យក្មងដលចង់រក សុខភាពឲ្យល្អ

ពលមានវ័យចំណាស់ ........................................... 326

ថង់ទឹក

មាត់ ......................................................... 329

ការទទួលយកសចក្តីសាប់................................................ 330

ជំពូកទី ២៣

អប់ថាំពទ្យ ...................................................................................................................................331

របៀបថរក

អប់ថាំពទ្យរបស់អ្នក .................................. 332

ការទិញថាំស
អប់ថាំពទ្យ

ប់

អប់ថាំពទ្យ ....................................... 333

ចាំ

ួសារ................................................ 334

ទំព័របតង - ការ

ើ

ស់ ក

ិតថាំ និងការ

អប់ថាំពទ្យ
ដំបូនានស

ុង

ចាំភូមិ..................................................... 336

ប់អ្នកលក់ថាំពទ្យភូមិ ឬឱសថការី .................. 338

យ័ត្ន .............................................................339

បញ្ជីថាំពទ្យក្នុងទំព័របតង................................................ 341
តារាងលិបិកមនថាំក្នុងទំព័របតង..................................... 345
ព័ត៌មានស្តីអំពីថាំ ............................................................. 351

ទំព័រខៀវ - ព័ត៌មានថ្មីៗ ....................................................................................................................399
ម

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ................................................. 399

ដំ

លើ

ដាប់ភទ ................................................... 402

ប

បនាន់ដលបណា្ខលមកពីភាព

ជាក់ ......................... 408

របៀបវាស់សមាធឈាម ................................................... 410

ការកាត់ស្បកចុងលិង្គ ...................................................... 404

ការពុល

ការថទាំពិសសចំ

ផលវិបាកនការរំលូតកូន .................................................. 414

និងកើតមិន
អាចម៍

ះទារកមានរូបរាងតូច កើតមិន

ប់ខ

ប់ទម្ងន់.................................................. 405

យសារថាំសមាប់សត្វល្អិត ................................. 412

ឿងញៀន ....................................................................416

ចៀក ................................................................. 405

អាសយដានស

ប់សមារៈប

ៀន .................................................................................................429

តារាងលិបិកម (ទំព័រលឿង) ............................................................................................................ 431
សចក្តីណនាំនក

ិត

សំណុំលិខិតអ្នកជំងឺ
ព័ត៌មានអំពីស

្ញជីវិត

ើថាំ ស

ប់អ្នកមិនចះអានអក្សរ

អារម្ភកថា
សៀវ

នះ

វជ្ជបណិត។ ប៉ុន្ត
ដូច្នះសៀវ

ូវបានសរសរឡើងពិសសស
ះបីជាមានវជ្ជបណិតក៏

នះគឺស

ប់មនុស្ស

ប់អ្នកដលរស់

យ ក៏

ឆាយពីមណលសុខភាព

ក្នុងតំបន់ដលគាន

ជាជនអាច និងគួរតដឹកនាំក្នុងការថទាំសុខភាពរបស់ខ្លួន។

ប់រូប ដលយកចិត្តទុកដាក់កុង
្ន ការថទាំសុខភាពនះ។ សៀវ

នះ

សរសរឡើង ក្នុងការជឿជាក់យា៉ងមុតមាំថា ៖
១. ការថទាំសុខភាពមិន
ទាំងអស់គាផងដរ។

ន់តជាសិទ្ធិរបស់មនុស្ស

យខ្លួនឯងគួរតជា

៣. មនុស្សទូ

ដលបានទទួលព័ត៌មានងាយៗ ច ស់លាស់ អាចការពារនិងព បាលប

ព បាលរបស់វជ្ជបណិត
៤. ចំណះដឹងផ្នកវជ្ជសា
រំលក

ចម្បងន

ះទ ប៉ុន្តវាក៏ជាការទទួលខុស

២. ការថទាំ

កើតឡើងជាញឹកញាប់

ល

ប់រូបតប៉ុ

ប់សកម្មភាពឬគ

តាមផ្ទះរបស់គាត់បាន លឿនជាង
ទៀត។

៥. អ្នកដលបានទទួលការអប់រំ

ូវរបស់មនុស្ស

ងកម្មវិធីសុខភាព។
សុខភាពជា

ើនដល

កជាង ហើយជាញឹកញាប់ បានល្អជាងការ

្ត មិនគួរជាព័ត៌មានសមាត់របស់កុមមនុស្សតពីរបីនាក់

យបើកចំហរ ជាមួយមនុស្ស

ូវបាន

ះទ ប៉ុន្តវាគួរត

ប់ៗគា។

ូវបានចក

ខ្ពស់ដរ។ ហើយពួកគក៏មាន

សាលាបន្តិចបន្តួចក៏អាចទទួលបានការទុកចិត្ត ស្មើនឹងអ្នកដលមានចំណះដឹង
ជាឈាសវដរ។

៦. ការថទាំសុខភាពមូលដាន មិនគួរជាការផ្តល់ឲ្យទ តវាគួរតជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្ត។

មិន

ពិតណាស់ថា ផ្នកមួយនការថទាំ

យខ្លួនឯង គឺការសា្គល់ពី

អ
្វ ល
ឹមតបានបញ្ចូលពិធីសារស្តីពអ្វ
ី ីដ

ផង។ សៀវ
ប៉ុន្ត

ះទ ប៉ុន្តថមទាំងមានផ្នកពលណា
ពលណា

នះបងាញអំពីករណីទាំងឡាយ ដលចាំបាច់

សៀវ

នះ

ូវធ្វើ ក្នុងពល

ះ

ះបីជាមានប

ូវបានសរសរឡើង

ក៏អាចយល់បានដរ។ ភាសាដល

ពកទ។ ពាក្យពិបាកមួយចំនួន

យ

ើ

ូវបាន

ើ

ធ្ងន់ធ្ងរក៏

យ។

ជិតរហូត

ូវស្វងរកជំនួយ ទៀត

ះ ទើបសៀវ

ើភាសាងាយៗ ដូច្នះអ្នកដលបានរៀនសូ

ក្នុងសៀវ

សាលាបន្តិចបន្តួច

ប ឬដើម្បីឲ្យ ូវនឹងអត្ថន័យ។ ជាធម្មតាពាក្យទាំង

ើក្នុងរបៀបមួយដលអ្នកអានអាចកាត់សានពីន័យរបស់វាបាន។ តាមវិធីនះ អ្នកដលអានសៀវ

ឱកាសបង្កើនជំនាញផ្នកភាសារបស់គាត់ ក៏ដូចជាជំនាញផ្នកសុខភាពទៀតផង។

សៀវ

។ ពាក្យទាំងនះ

ណាមួយ។
សៀវ

ទីណាគានវជ្ជបណិត នះ

ទសមុិកសុីកូ ដលចាប់តាំងពល

ថទាំសុខភាពមួយ ដលសព្វថ្ងនះ

បក

ូវបានពន្យល់

ូវបានសរសរជាអក្សរ

ជាង៥០ភាសារួចមកហើយៗ

នះ ក៏មានការ

នះ គឺសាមញ្ញមបំផុត ប៉ុន្តខ្ញុំសង្ឃឹមថា វាមិនដូចជាភាសាកូនក្មង

កន្លងសម

ពាក្យសំខាន់ៗដលអ្នកអានអាចមិនយល់

នះ

ូវស្វងរកដំបូនានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬវជ្ជបណិត។

យសារតវជ្ជបណិត ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាលមិនមនតងតមាន

ណនាំពអ្វ
អ
ី ីដ
្វ ល

បាន

ូវធ
ធ្វើ ប៉ុ

ំដនរបស់ខ្លួនឯង។ ដូច្នះហើយទើបសៀវ

ត

ក្នុងបញ្ជីពាក្យ ឬវាក្យស័ព្ទ

សិនបើវាទើបត

ូវបាន

នះអាចមាន

ប់កសិករ

ក្នុងជំពូក

តាមតំបន់ភ្នំន

ះ មានរយៈពល២៧ឆាំមកហើយៗដលអ្នកនិពន្ធបានជួយបង្កើតបណា្ខញ

ូវបានអនុវត្ត
ូវបាន

ើ

យអ្នកភូមិ

ស់

ះផាល់។ សៀវ

ូវ

ផ្នកចុងកយន

ើជាលើកដំបូង

ូវបានសរសរឡើងដំបូងជាភាសាអស ៉ញស

ះ

ទីណាគានវជ្ជបណិត

យភាក់ងារសុខភាពភូមិ ក្នុងជាង១០០

ទស។

ូវបាន

ស

ការ

ះពុម្ពសៀវ

ប់

ពិ

ធន៍

និង អត្ថ
និង ស

ស

ប់ប

ើ

ស់

នះជាភាសាអង់គ្លសជាលើកដំបូង

ក្នុងទ្វីបអា

ក្នុងតំបន់ជា
ជន៍ជា

ូវបានធ្វើឡើងតាមសំណើជា

ិក និងអាសុី។ ខ្ញុំបានទទួលជំនួយនិងសំណូមពរពីមនុស្សជា

ើនក្នុងពិភព

ក។ ប៉ុន្តការ

ើឲ្យមនុស្ស

ដើម្បីឲ្យមាន

ូវបានសរសរឡើងស

សៀវ

នះ ដើម្បីរៀបរៀងសៀវ

នះគួរត

ូវបានកស

ផលិត គឺមិនចាំបាច់ទ

ួល

ចាំតំបន់

ងកម្មវិធីទាំងឡាយដលមានបំណង

របស់ខ្លួនស

សិនបើផ្នកដល

យកតថ្លដើម មិនមនដើម្បីស្វងរក

ះ

ក់ចំណញ។
ញ វានឹងជាការ

ើន ពីត

ះ។

ើ

ស់សៀវ

ូវបានចកចាយ

សើរណាស់

ពក។

យអ្នកដលយល់ដឹង

ប់អ្នកភូមិ ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល។ ការអនុ

ូវបានផលិតឡើងវិញ

សចក្តីថ្លងអំណរគុណ និង (២) ផ្ញើសៀវ

នះឡើងវិញ

ក អត្ថន័យរបស់វាបានកាយជាមានលក្ខណៈទូ

សុខភាព ទំនៀមទមាប់ វិធីពិសសៗនការព បាលជំងឺ និងភាសា

ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គល ឬគ

ប់តតំបន់ជាក់លាក់មួយ

ើនឆាំមកហើយ របស់ខ្ញុំ។ ក្នុងការសរសរសៀវ

ក្នុងតំបន់ផ្សងៗក្នុងពិភព

ជន៍ពញលញ សៀវ

ើនដលមានបទ

ួល

ះពុម្ពជាអង់គ្លសនះហាក់ដូចជាមានការបាត់បង់អត្ថន័យ

ើន ពីច ប់ដើមជាភាសាអស ញ ដល

ប់មនុស្សដលជាអ្នកជិតខាង និងជាមិត្តជា

ើនដើម្បីធ្វើការកស

ូវការ

នះ ឬផ្នកខ្លះន

្ញតពីអកនិ
្ន ពន្ធ ឬអ្នក

យមិនយក

ក់ ឬក៏

សិនបើអ្នកអាច (១) បញ្ចូល

មួយច ប់ដលអ្នកបានផលិត មកកាន់ Hesperian Foundation

តាមអាសយដានៈ 1919 Addison St., #304, Berkeley, California 94704, U.S.A។
ចំ

ះកម្មវិធីសុខភាពដលគានធនធានស

ខ្ញុំសូមសំណូមពរថា
ព័ត៌មានបន្ថម តាម

ស

សិនបើអ្នក

ូវការ។

ក្នុងផ្នកទំ
ទំព័របតង (ការ

សៀវ

ប់សរសរ

ដើម្បីភាប់ជាមួយសៀវ

នះ

ស់ ក

ិត

នះ។

នះ

ូវបាន

ើ

ភាពយុត្តិធម៌

របស់ខួន
្ល ទ

ើវាជាមួយខិត្តប័ណ្ណ ឬសំភារផ្សងៗទៀត ដើម្បីផ្តល់

ុង

យ័ត្នក្នុងការ

ើថាំ) មានកន្លងទំនរដលទុក

ះពាណិជ្ជកម្មនថាំដលមានតម្ល

ស់យា៉ងទូលំទូលាយ ជាសៀវ

យបានប

គឺការចករំលក ចំណះដឹងរបស់គាត់ និងជួយអប់រំ

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ើ និងការ

នះឡើងវិញ ឬរៀបរៀងសៀវ

ុកដលចកចាយ

ក និងតម្លរបស់ថាំ

ប់អ្នកដលចង់ថទាំសុខភាពផាល់ខ្លួន និងសុខភាពរបស់អ្នកដទទៀត។

ប់ភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍។

សចក្តីផ្តើម សំរាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

បច្ចុប្បន្ននះ

នះ សូម

ះគីមីរបស់ថាំ ឬ

ូវបានសរសឡើងស

ះ ជាយា៉ងនះក្តី សៀវ

ក្នុងការងារ ស

ើ

ស់សៀវ

ួលសៀវ

ះពាណិជ្ជកម្ម និងតម្លរបស់ថាំ។ ជាថ្មីម្តងទៀត កម្មវិធីផ្សងៗឬអង្គការក្នុង

នះ អាចធ្វើបញ្ជីមួយន

សៀវ

ើ

ប់កស

យហតុនះហើយ បានជា

បណ្ណុះបណា្ខលនិងជាសៀវ

ជំនួយ

ក្នុងអារម្ភកថា មានបន្ថម

ក់យា៉ងច ស់ថា ការងារទីមួយរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

ជាជន។

ព័ន្ធថទាំសុខភាពកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពមានវិបតិ្ត មិនថាត

ទសជឿនលឿន ឬ

ទស

មានតិចតួចណាស់។ អ្វីដលសំបូរលើសលុប គឺស្ថិតក្នុងដរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចតប៉ុ

ះ។

ះទ។ ជាញឹកញាប់ សចក្តី

ក្នុង

ូវការរបស់មនុស្ស តងតមិនទាន់បានបំពញបានល្អ

យើងសង្ឃឹមថា តាមរយៈការចករំលកចំណះដឹង

យសប្បុរស និងតាមរយៈការរៀនសូ

អ្វីដលល្អបំផុត ទាំងការព បាលតាមវិធីបុរាណ និងសម័យ មនុស្ស

ឡើយ។

អំពីការ

ើ

ស់

ប់ទីកន្លងទាំងអស់កាន់តមានចិត្តសប្បុរស

យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថទាំសុខភាព របស់ខ្លួនគផាល់ និងរបស់អ្នកដទ។

ដវីឌ វ័រណឺ

កំណត់សំគាល់អំពីការ
ក្នុងការ

ះពុម្ពកស

លំអព័ត៌មានចាស់ៗមួយចំនួន
មកពីតំបន់ជា

សៀវ

សៀវ

យផ្អកលើចំណះដឹងផ្នកវិទ សា

ក បានផ្តល់ដំបូនាននិងសចក្តីណនាំ

កន្លងដលអាចដាក់បញ្ចូលបាន

ដដល ដូច្នះទំព័រ

ការជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យរៀន

ទំព័រខៀវ គឺជាផ្នកថ្មីមួយ ដលមាន

ត

ជំងឺleishmaniasis ផលវិបាកនការរំលូតកូន ដង្កូវ

ក្នុងសៀវ

ូវដដល)។

កប

យភាពសប្បុរស។

ងក្នុងសៀវ

(ទំ.៣៩៩) ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប

ះវៀន និងជំងឺផ្សងៗទៀត។ ហើយក៏មាន
ឹម

ប់ខ និងទារកដលមានទម្ងន់ទាប។

នះមានគំនិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗជា

ើន

ូវ ការញៀន

សិនបើកុមារបរិ

គអាហារនះឲ្យបាន ប់

ក ជាពិសស

លន

សុខភាព

ដាប់ភទ

ធានបទថ្មីៗទៀត

្តថទាំទារក

្តតងតវិវត្តជានិច្ច! ឧទាហរណ៍ ៖

ប់ដល់មាយឲ្យផ្តល់អាហារសំបូរ

ើនដល់កូន។ ប៉ុន្តឥឡូវនះគបានដឹងថា អ្វីដលកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ើនដលមានតម្ល

លើ

ឿងញៀន និងវិធីសា

ះចំណះដឹងវជ្ជសា

ូវបានផាស់ប្តូរ។ អ្នកជំនាញធាប់បាន

វិញ។ អាហារថាមពលជា

ក្នុងផ្នក

ដទទៀតរបស់យើង ដូចជា

ួយបារម្មណ៍ពិសស ដូចជា ជំងឺអដស៍ ដំ

ើថាំសមាប់សត្វល្អិតមិន

ដំបូនានអំពអា
ី ហារូបត្ថម្ភ
បាន

ឹម

ផ្នកខាងកយនសៀវ

ផ្សងៗដលកំពុងកើតមាន ឬដលនាំឲ្យមានការ
ដូចជា ការវាស់សមាធឈាម ការ

្តថ្មីៗ។ អ្នកជំនាញក្នុងការថទាំសុខភាព ដល

យមិនបាច់កលខទំព័រ យើងបានបន្ថមព័ត៌មានថ្មីៗ

នះ។ (តាមវិធីនះ លខទំព័រគឺស្ថិត

ដលសំរាលមិន

ទីណាគានវជ្ជបណិត នះ យើងបានបន្ថមព័ត៌មានថ្មីៗ និងក

ួលឡើងវិញនសៀវ

ើននពិភព

ះពុម្ពថ្មីនះ

ូតអ៊ីនឲ្យ

ូវការ គឺអាហារសំបូរថាមពល

ប់ធញ្ញជាតិ ផ្តល់នូវ

ូតអ៊ីន

ប់

ន់

ន់។ ឥឡូវនះ វិធីផ្សងៗក្នុងការផ្តល់អាហារថាមពល ប់

ូវបានលើកយកមកពិភាក ជំនួស "អាហារទាំងបួនកុម"។ (សូមមើលជំពូក ១១)

បច្ចុប្បន្ននះដំបូនានក្នុងការព បាលជំ
ជំងឺដំ
ឲ្យផឹកទឹក
បាន

ះ

ឲ្យបាន

ើន មិនមនទឹក

ះ

ើន។ ប៉ុន្ត បើ

កពះ គឺខុសពីមុន។ ជា
ង

តាមការ

ទ។ (មើលទំ.១២៩)

ចំណះដឹងអំពកា
ី រផឹកទឹកក្នុងជំងឺរាក (ការព បាលប

វ

ើនឆាំមកហើយ វជ្ជបណិតបានណនាំ

វថ្មីៗនះ ការដល

្គប់ជាតិទឹកតាមមាត់)ក៏

សើរគឺការផឹកទឹកឲ្យ

ូវបានផាស់ប្តូរដរ។ ក្នុងពល

កន្លងមកថ្មីៗនះ អ្នកជំនាញធាប់គិតថា ភសជ្ជៈដលមានជាតិស្ករ គឺល្អបំផុត។ ប៉ុន្តឥឡូវនះយើងបានដឹងថា
ភសជ្ជៈ ដលធ្វើពី

ប់ធញ្ញជាតិ មាន

សិទ្ធិភាព ក្នុងការបងា្ករការបាត់បង់ជាតិទឹក កាត់បន្ថយការរាក

បងា្ករកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ បានល្អជាងភសជ្ជៈដលមានជាតិស្ករ ឬទឹកអូរា៉លីត។ (មើលទំ.១៥២)
ផ្នកមួយ

ូវបានបន្ថម អំពឧបករណ៍
ឧ
ី បករណ៍រមាប់ម

ុនឈាម (ទំ.១៨៧) និងកងដាក់

ទំព័រ១០៥ មានបន្ថមព័ត៌មានអំពកា
ី រព បាលពស់ចិក។

សូមមើលទំព័រ១៣៩ ស

មទាំង

គ ផ្នកនះមានសារសំខាន់ក្នុងការបងា្ករការឆ្លងរាលដាលន
គ។

ជំងឺមួយចំនួន ដូចជា ជំងឺអដស៍ (មើលទំ.៧៤)។

យើងក៏បានបន្ថមផ្នកជំ
ជំងឺ

ដស

ប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសង់បង្គ
បង្គន់អនាម័យ។

ន់

ប់ពន រកំណើត (ទំ.២៩៣)។

សិនបើ

គំនិត

ឥឡូវនះ

កអ្នកមានសំណូមពរដើម្បីកលម្អសៀវ
បល់របស់

ជាពិសស ជំងឺ

ុនចាញ់ ជំងឺរបង ជំងឺ

ភទថាំ ដលអាចរកបាននិង
ក្នុងការក

ដលមាន

សិទ្ធភាពរបស់វា

ភទទៀត ដលអាចលើសពីការ

ើ

ក្នុង

យ័ត្ន និងហាម
ស់ស

ួញនិងកស

ទំនៀមទមាប់ក្នុង

ការ

ូវបានសង្កត់ធ្ងន់

ើ

ប់

ួលផ្នកទំព័របតង ឲ្យ

ស់ថាំលើសក

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក អំពី

ើជាញឹកញាប់ ប៉ុន្តវាជាថាំ

ូវនឹងត

ក យើងបានបញ្ចូលថាំជា

ះអ្នកដលរៀបចំកស

ួលសៀវ

ើ

ើន ពឹងផ្អកលើរុក្ខជាតិនិង

ស់វត្ថុធាតុដលងាយរកបាន ដូចជាខ្ទឹមសត

នះ។ ឧទាហរណ៍ សព្វថ្ងនះ ការ

ដូចជាការ

ិត(ទំ.៤១៦) និងការរំលូតកូន

ូវតរៀបចំធ្វើយា៉ងណា ដើម្បីឲ្យ
ើ

ន់តពន្យល់

កដថា

ស់ថាំសមាប់សត្វល្អិតមិនបាន

យគានសុវត្ថិភាព(ទំ.៤១៤) អាច

ើក្នុងតំបន់របស់

ះ

ឹម

ជាជនទាំងអស់ សហការគាដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគមានសុវត្ថិភាព មានសុខភាពកាន់ត

មានភាពស្មើគា។

"សុខភាពល្អសំរាប់មនុស្សទាំងអស់" អាចស

កាន់តមានសមភាព ដូចជាដីធ្លី

ច

បានតាមរយៈការរៀបចំសចក្តី

ូវការរបស់

ក់បៀវត្ស សវាកម្មផ្សងៗ និងសិទ្ធិមនុស្ស។

បន្ថមអំណាចឲ្យ

នះ

ះការព បាលតាមបបបុរាណ និងបានបន្ថម

យសារមានថាំបុរាណជា

ន់ទ។ សហគមន៍

ើន

ូវការជាក់ស្តង និងពិធីសារជាតិនការ

នះ នឹងបន្ថមថាំបុរាណសំខាន់ៗដលមាន

ក្នុងសៀវ

កន្លងធ្វើការ។ ដូចគានះដរ ប

ូវបាន

ើនក្នុងពិភព

ប់តតំបន់ណាមួយ។ ចំ

ួលសៀវ

ពួកគ។

ះកូនបាន

តាមតំបន់ជា

ះជាយា៉ងនះក្តី

ះ។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកដលកស

ះមាយល្អបំផុត" គឺមិនទាន់

ើស

ើវា សូមមើលទំព័រ៥០-៥២ផងដរ)។ ក្នុងការព យាម

ុក យើងបានបន្ថមថាំបុរាណតពីរបីមុខ ដល

សកម្មភាពសហគមន៍

ូពទ្យ

ះ។

ទីណាគានវជ្ជបណិត ថ្មីនះ យើងបន្តផ្តល់តម្លចំ

"ថាំបុរាណ" មួយចំនួនទៀតផងដរ។

ប់ជំងឺមួយចំនួន

ើនយើងបញ្ចូលតថាំដលស្ថិតក្នុងបញ្ជីសថសារវ័ន្ត របស់អង្គការសុខភាព

ទសរបស់អ្នក។

ក្នុងសៀវ

"ទឹក

ូវតស្វងរកដំបូនាន ពី

ក្នុងតំបន់

ូវការសុខភាព និងភាពផ្សងគានសុខភាព

យើងសូមសំណូមពរថា គួរបំ

ប៉ុ

ើន អ្នក

ះជាយា៉ងនះក្តី យើងនឹងពិភាក ពីថាំមួយចំនួនដល
ុង

ព បាល

យសារតមានជំងឺមួយចំនួនបានសាុំ

ះវៀន និងជំងឺឆ្លងតាមការរួមភទ។ ជាធម្មតា យើងតងតផ្តល់ជ

ះជំ
ជំងឺឆ្លងជា

ះថាក់ ដើម្បីផ្តល់ការ

បំពញត

ុន

ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ថាំ ភាគ
ះ។ (

ប់យើង។

ើកាលពីមុន។ ដូច្នះវារឹតតធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការផ្តល់ដំបូនានងាយៗស

ផ្សងៗក្នុងការព បាល។ ប៉ុន្តចំ

កប៉ុ

កអ្នក មានសារសំខាន់ណាស់ស

ក្នុងទំព័របតង មានបញ្ចូលថាំមួយចំនួនថមទៀត។ នះ

ជាមួយថាំដលយើងបាន

ពិភព

នះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ជាជន!

្តីថា

្តី អាចបំ

ូវ(ទំ.៤១២)

យបាន

យ

សើរ និងកាន់ត

ជាជនឲ្យ

កំណត់សំគាល់អំពីការ

ទីណាគានវជ្ជបណិត (Hesperian Foundation, 2006)

សៀវ

ដើរតួជាសៀវ

បណ្ណុះបណា្ខលការថទាំសុខភាព និងជាឯកសារជំនួយស

ឆាំ១៩៨១ គណៈកម្មការកាតូលិកអ

ជាភាសាខ្មរ ហើយ បានផ្តល់ជូន

ពិភព

កមានការផាស់ប្តូរយា៉ង

ផ្សងៗ

ូវបានរកឃើញ

សហគមន៍វជ្ជសា
សៀវ

អង់គ្លស(

្ត

លើកនះ

ក្នុង

ើន។ មានថាំថ្មីៗជា

ើន

យ

ូវការសៀវ

ទសផងដរ។ ដូច

ើទំព័រពណ៌

ូវបាន

បានបងាញ ស្ថិតក្នុងបរិបទវជ្ជសា

តស

នះមិនទាន់ពញលញ

ក្នុងសៀវ

ក្នុងសៀវ

លើកទីមួយនសៀវ

សិនបើ

នឹងមិនអាច

ទីណាគានវជ្ជបណិត

ិត្ត

កប
បស

ខត្តសៀមរាប

្ទា

កញា ភារម្យ អ្នក

ះ

បាន

ធានបទ

ប់ក

យ បាបារា៉ ប៊យើ

ឆាំ១៩៨១ គឺជា

ចំ

ះកុមបក

ក

៉ បូរាណ

និងកុមក

ីវជ្ជបណិត ឡារា៉ ណារីតា

ះពុម្ព។ យើងក៏សូមអបអរសាទដល់អ្នក

ជាជនកម្ពុជា និងអបអរសាទចំ

ះការគាំ

កម្ពុជា។ ការផ្តល់វិភាគទានដលមិនអាចកាត់ថ្លបាន សំរាប់សុខភាពន

អង្គការពន្លឺ

ី អាន ហល

របស់អង្គការ

ជាជនកម្ពុជានះ

យគានពលិកម្ម និងការខិតខំរបស់បុគ្គលនិងអង្គភាពទាំងអស់នះបានឡើយ។ សូមឲ្យ
សើរឡើង!

យសាធុការពរ!

វជ្ជបណិត ដវីឌ ណារីតា
អ្នកស

របស់អ្នកទាំង

កវជ្ជបណិត ឡាវ ចនា និង

ួល រៀបចំទំព័រ និងធ្វើការ

ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសុខភាពកាន់ត

សូម

ី អ៊ុក ច

ះជំពូកដ៏សំខាន់របស់គាត់ស្តីពីជំនឿសុខភាពរបស់

អូ អឹម អហ្វ អន្តរជាតិ

កអ្នកមានសំណូមពរស

របស់ពួកយើង។ យើងក៏សូមអបអរសាទយា៉ងកក់

ះដគូរបស់យើង ដូចជា

ុក។

ះការថទាស
ំ ុខភាពតងតផាស់ប្តូរជានិច្ច ហើយមាន

ឡើយទ ពី

កហង សំបូរ អ្នក

NP ចំ

ជាភាសាខ្មរ

ជំពូកទី១ និងជំពូកទី២ ដលនិយាយអំពីជំនឿសុខភាពក្នុង

ះការបក

ជាភាសា

កអ្នកនឹងឃើញមានរូបភាពថ្មីៗមួយចំនួន និងមានភាពខុសគាខ្លះពី

ស

សុខភាព ដលបានពិនិត្យកស

ប់ទំព័រនឹងសៀវ

នះ យើងបានព យាមធ្វើឲ្យព័ត៌មានដល

ក សុីប៉ុន ប៉ុក រួមជាមួយនិងICMC។ ការបក

មទាំងអបអរសាទរចំ

គអដស៍/ជំងឺអដស៍។ ដូច្នះ

ជន៍ដល់អ្នកអានដលជាជនជាតិខ្មរ

RN, BSN រីឆាដ ហាលមី,

ួលរបស់យើង ដូចជា

ើនអំពីជំងឺ

ប់ភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ ទំព័រខៀវមានព័ត៌មានថ្មីៗ ហើយ

នះ សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកពួកយើង។

មូលដានយា៉ងសំខាន់នការបក

ទីណាគានវជ្ជបណិត

ជាភាសាអង់គ្លសដរ សៀវ

ើន ដលយើងអាចបន្ថម ឬធ្វើឲ្យកាន់តច ស់ថមទៀតបាន។

យើងសូមថ្លងអំណរគុណចំ

កនះ។

ថ្មី និងកាន់តច ស់មួយនះជាមិនខាន។

ូវបានរៀបចំឡើងឲ្យសុីគា

ើជាញឹកញាប់។

្ត។ ដូច្នះ

ជាភាសាអង់គ្លស ជាពិសស

លំអសៀវ

ជុំវិញពិភព

ូវបានផលិត និងមានចំណះដឹងថ្មីៗជា

ះពុម្ពលើកទី៩)។ ការធ្វើដូច្នះ យើងសង្ឃឹមថាវាអាចមាន

ទំព័របតងរៀបរាប់អំពីថាំដល

ជា

សៀវ

ើនភាសា ហើយបាន

ជាជនខ្មរនូវធនធានដ៏អសារ្យមួយនះ។ ប៉ុន្តចាប់តាំងពីឆាំ១៩៨១មក

ទសកម្ពុជាច ស់ជា

ក

ចញជា

ប់ភូមិរាប់ពាន់

វសន៌អន្តរជាតិ(ICMC) បានបក

ទីណាគានវជ្ជបណិត ជាភាសាខ្មរលើកនះ

ូវបានរៀបចំ

សៀវ

ូវបានបក

មទាំងមានការកើតឡើងថ្មី នូវជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយ គឺម

និងជាអនិកជនខ្មរ ដល

សៀវ

ះពុម្ពជាភាសាខ្មរលើកនះ

ួលកម្មវិធីបក

ទសកម្ពុជា

ជាភាសាខ្មរ

wtind_khmer@yahoo.com

សូមឧទ្ទិសសៀវ

នះជូនដល់ Donna "Donita" Neise (1957-2007)។ សូមឲ្យក្តី

ឡាញ់នជីវិត ក្តីសង្ឃឹម

និងសចក្តីកាហានរបស់គាត់ បន្តលើកទឹកចិត្តពួកយើង ដើម្បីការផាស់ប្តូរដ៏មានន័យ និងជីវិតកាន់ត សើរឡើង។

Note About This Khmer Edition
Where There Is No Doctor has been translated into several of languages and serves both as a health

care training tool and reference in thousands of villages around the world. In 1981, the International
Catholic Migration Commission (ICMC) translated WTIND into Khmer, providing Cambodians this

wonderful resource. But a lot of things have changed in our world since 1981. There have been new
medicines, new understandings of disease, and perhaps the gravest new development - HIV/AIDS.
Therefore, the medical community in Cambodia needed a new, clearer version of this resource.

This Khmer version of WTIND is arranged to match the English version (9th printing) page for page.

In this way, we hope it can be useful to both Khmer-readers and expatriates alike. As in the English

version, the book is arranged with tan pages to the community health worker, blue pages containing

newer information, and green pages listing some more commonly used medications. Throughout the
book, we have tried to contextualize the medical concepts presented. Therefore, you will find several
new illustrations and some differences from the English version, most notably Chapters 1 & 2 which
deal with local health beliefs.

This book is not complete - health care is always changing and there are many topics we know we

could add to or make clearer. If you have suggestions for improving this book, please let us know!
We wish to acknowledge the groundbreaking work of the first Khmer translation of WTIND by

Barbara Bayers, RN, BSN, Richard Halmy, Sipon Pok and the ICMC. Their 1981 translation served as an
excellent basis for ours. Also big congratulations to our translation and proofreading team, Sambo

Heng, Chantrea Ouk, Phearum Gnea and Lara Narita, MD for a monumental undertaking well done; to

our partners, Chantha Lao, MD and Boran Mao at Ponleu Sokhapheap, for the excellent job in proofing,
layout and printing; to Ann Hall, NP for her important chapter on Cambodian health beliefs; and to the
support of OMF International Cambodia. This invaluable contribution to the health of the Cambodian
people wouldn't have been possible without the dedication and hardwork of these individuals and
organizations. May we see a healthier Cambodia as a result!
Blessings,
David S. Narita, MD
Khmer Translation

Project Coordinator

Siem Reap, Cambodia

wtind_khmer@yahoo.com
This book is dedicated to the memory of Donna "Donita" Neise (1957 -2007).
May her love for life, her hope and her courage continue to inspire us to meaningful change and better lives.

បញ្ជីនការក

សំខាន់ៗពីសៀវ

ភាសាអង់គ្លស

ទំព័រ
១-១៦

ការព បាលតាមផ្ទះ និងជំនឿដលគនិយម

២២-២៥

ជំងឺរបស់ជនជាតិអាមរិកឡាទីន

២៧

ផ្នកជំងឺ

៥០-៥១

ការពិភាក អំពីការ

១០៤

ពស់សាចាស់

២២៧

River Blindness

៣២១

Sickle cell disease

៤០៦-៤០៧

Guinea worm

ូវបានលុប

៤០៩

របួស

ជាក់ហួសហតុ

ទសកម្ពុជា

៊ុយសឡូសុីស

យការ

ូវបានលុប

ូវបានប្តូរ

ើថាំខុស

ូវបានជំនួស

ជាជំងឺ

ូវបានសរសរឡើងវិញឲ្យ

ូវនឹងសានភាព

ល
ុនឈាម

ូវបានដាក់បញ្ចូល
យពស់វកអសិរពិស មា៉ឡាយា៉ន (Malayan Pit Viper)

ូវបានលុប

ល

ូវបានជំនួស

យផ្នកថាឡសឺមៀ

ល
ូវបានលុប

ល

List of Significant Changes from the English Edition
Page
1-16

Home Cures and Popular Beliefs re-written for Cambodia

22-25

Latin American illnesses removed

27

Brucellosis section changed to dengue fever

50-51

Drug misuse discussion contextualized

104

Rattlesnake replaced by the Malayan Pit Viper

227

River blindness removed

321

Thalessemia section replaces sickle cell disease

406-407

Guinea worm removed

409

Injuries from extreme cold removed

