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បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធជាមយួភ្នែកនងិគហំ�ើញ
ការភែទាំជាមលូដ្ឋា នសម្រាប់ភ្នែក
ការថែរក្សាមុខនិងតំបន់ជំុវញិថ្នែក្ឲ្យស្អា តព្រមទំាងការការពារ្ីរក្ម ត្ៅ ថែងៃខ្លា ងំខ្យល់និងរបួសនឹងអាច

បង្កា របាននូវបញ្ហា ញឹក្ញាប់ជាមពចើនថែលបងកាមពរោះថ្នែ ក់្ែល់ថ្នែក្ឬម្វើឲ្យវារមាស់ម�ើងពក្ហមឬឈឺ

ចាប់។ការបរមិោគអាហារមានជីវជាតិក៏្បង្កា របញ្ហា ថ្នែក្បានយ៉ាងមពចើនផងថែរ។

របួសអាចបំផ្លា ញែល់គំមហើញឬបណ្តៅ លឲ្យ្ិរការថ្នែក្។ពតរូវម្វើសក្ម្មោ្រជាពបញាប់៖មៅមន្រីម្រទ្យឬ

គលានិីក្សុខោ្រថែលមៅជិតបំផុតចំមពាោះរបួសថ្នែក្្ ងៃន់្ងៃរឬសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្។(មមើលទំ្័ររ8)។្ួរក្មគអាច

ជួយអនែក្ឲ្យថសវងរក្ពគរូម្រទ្យជំនាញខ្ងថ្នែក្មបើពតរូវការ។

មៅម្រល្ិរបាក្មមើលម�ើញវត្ុមៅឆ្ងៃ យឬមៅជិតខ្លា ងំមគអាចមពបើថវ ៉ានតាពបម្ទពតឹមពតរូវមួយមែើម្ីជួយឲ្យ

មមើលម�ើញកាន់ថតចបាស់។មោយស្រថតគំមហើញមានោ្រថពបពបរួលតាមម្រលមវលាអនែក្ពបថហលជាពតរូវ

ផ្លា ស់បតៅរូថវ ៉ានតាជាញឹក្ញាប់ថែរ។

ចំមពាោះមនុស្សម្រញវយ័ជំងឺថ ន្ែក្ម�ើងបាយ(មមើលទំ្័ររ19)និងជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ ន្ែក្(ទំ្័ររ20)គឺជាមូល

មហតុញឹក្ញាប់ថនការធ្លា ក់្ចុោះថនគំមហើញមហើយថែលអាចបណ្តៅ លឲ្យ្ិរការថ្នែក្។ការ្រយាបាលអាចជួយ

ស្តៅ រគំមហើញម�ើងវញិឬបញ្ឈប់វាមិនឲ្យកាន់ថតអាពក្ក់្។ការយល់ែឹងអំ្ីរថ្នែក្និងថផនែក្មផ្សងៗរបស់វាអាច

ជួយអនែក្ក្នែងុការថែរក្សាថ្នែក្និងថែទំាបញ្ហា មផ្សងៗរបស់វា។

ថផនែក្មផ្សងៗថនថ្នែក្

ក្រពេញទឹ្រភ្នែ្រផលិតទឹ្រភ្នែ្រ
ពោមភ ន្ែ្រ
្ូរនក្រមុំភ្នែ្រគឺជាភផនែ្រេណ៌ព ម្ៅ
ក្រក រ្ីភ្នែ្រគឺជាភផនែ្រភែលមានេណ៌
កត្រ្រភ ន្ែ្រ
្រេំង់ទឹ្រភ្នែ្រ្រង្ូរទឹ្រភ្នែ្រពៅ្រនែុងក្រមះុ
គរ័ពនគឺជាក្ទា្រថ់្លា ភែលកគ្រេរីពលើក្រក រ្ីភ្នែ្រនិង្ូរនក្រមុំភ្នែ្រ
ភផនែ្រ្ ននភ្នែ្រគឺជាក្ទា្រព់្តើងភែលកគ្រពលើភផនែ្រ្ ននភ្នែ្រ
្រញ្ច្រ់ភ្នែ្រមានោងមលូថ្លា នងិ្ ្ិតពៅខាង្រនែុងភ្នែ្រព�ើយពយើងកតរូវការវា
្កមា្រ់ចា្រ់េនលាឺពែើម្រីពមើលព�ើញ
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មៅម្រលថ្នែក្មានសុខោ្រលអា៖

•ពតបក្ថ្នែក្មបើក្និងបិទយ៉ាងង្យសសរួលមហើយមោមថ្នែក្មកាង

មចញមពរៅមិនថមនមកាងសំមៅមៅក្នែងុថ្នែក្មទ។

•ថផនែក្សគឺមាន្រណ៌សទំាងសសរុងរមលាងនិងមានសំមណើ ម។

•គ័រមនថែលពគបែណតៅ ប់ពបសសីថ្នែក្និងកូ្នពក្មំុថ្នែក្គឺមានសោ្រ

្លាឺរមលាងនិងថ្លា ។

•កូ្នពក្មំុថ្នែក្មាន្រណ៌ម ្្ម និងមូល។ថផនែក្្រណ៌ម ្្ម មនោះមានពបតិក្ម្មមៅនឹង្រនលាឺថែលមខសាយឬខ្លា ងំ

មោយរមួតូចឬក៏្រកី្្ំ។

រកសាភ្នែកឱ្យស្អា ត
មែើម្ីជួយបង្កា របញ្ហា ថ្នែក្មផ្សងៗពតរូវលុបមុខឱ្យបានញឹក្ញាប់។វាការពារ

មិនឲ្យក្ថមអាលនិងមមមោគចូលមៅក្នែងុថ្នែក្រចួបងកាជាបញ្ហា មផ្សងៗ។

អនែក្មិនពតរូវការទឹក្មពចើនមទមែើម្ីលុបមុខ។អនែក្អាចម្វើ្ុងបងហារូទឹក្ 

(មមើលជំ្ូរក្ទឹក្និងអនាម័យ៖គនលាោឹះមែើម្រីក្សាសុខោ្រ,ទំ្័ររ4)។មួយ

្ីរែបឬ្ ងុបាលា ស្កិ្ស្អា ត។ទុក្ឲ្យថែនិងមុខរបស់អនែក្សងៃតួមោយខ្យល់មែើម្ី

មចៀសវាងការបងកាមោគមោយស្រការមពបើពបាស់ពក្ណ្ត់ឬក្ថន្សងរមួរនែ ។

មៅម្រលថ្នែក្មានការបងកាមោគពតរូវសមាអា តវាជាញឹក្ញាប់មោយពក្ណ្ត់

និងទឹក្ស្អា ត។ជូតែនែមៗមចញ្ីរចុងថ្នែក្ខ្ងពចមុោះមៅកាន់ចុងថ្នែក្

ខ្ងពតមចៀក្។មពបើថផនែក្មផ្សងៗរនែ ថនពក្ណ្ត់មែើម្ីសមាអា តថ្នែក្មាខា ងៗ

បន្ាប់មក្លាងសមាអា តពក្ណ្ត់ឲ្យលអារចួហាលឲ្យសងៃតួមុននឹងមពបើវាមតៅង

មទៀត។

លាងថែរបស់អនែក្ជាមួយស្បូ៊មុននិងមពកាយម្រលសមាអា តថ្នែក្ថែល

មានការបងកាមោគមែើម្ីបង្កា រការឆលាងមោគ។
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3ការថែទំាជាមូលោូនសពមាប់ថ្នែក្

រហបៀបយកដីឬហោមភ្នែកហេញពីភ្នែក
ឱ្យរត់បិទថ្នែក្រចួម្វើចលនាថ្នែក្្ីរមាខា ងមៅមាខា ងនិងម�ើងមលើចុោះមពកាម។

បន្ាប់មក្ក្នែងុម្រលថែលអនែក្ចាប់ទាញពតបក្ថ្នែក្របស់រត់ចូរឱ្យរត់សំ�ឹង

ម�ើងមលើចុោះមពកាមមតៅងមទៀត។ថបបមនោះម្វើឱ្យថ្នែក្បមញចេញទឹក្ថ្នែក្ថែលជា

ញឹក្ញាប់អាចសមាអា តែីមចញបាន។វ ិ្ ីមយា៉ាងមទៀតថែលអាចម្វើឱ្យមានទឹក្ថ្នែក្

គឺការញីថ្នែក្ថែលលអា។ថបបមនោះម្វើឱ្យថ្នែក្ទំាង្ីររបមញចេញទឹក្ថ្នែក្។មិនពតរូវ

ញីថ្នែក្ថែលឈមឺទ។

មយា៉ាងមទៀតអនែក្អាចស្ក្ល្ងយក្ក្មមច្ែីឬមោមថ្នែក្មចញមោយមពបើទឹក្

ស្អា ត។ពតរូវមពបើថតទឹក្ស្អា តប៉ាមុណ្ណ ោះមិនពតរូវមពបើទឹក្អវីមផ្សងមទៀតម�ើយ។

មបើក្ថ្នែក្ឲ្យជាប់ខណៈថែលចាក់្ទឹក្លាង្ីរថក្វមួយ(ឬមោយបាញ់ទឹក្

ែនែមៗ្ីរសឺោងំឥតម្ជលុ)។រត់អាចមែក្ផ្ងៃ រឬមងើយក្បាលមៅមពកាយក្នែងុម្រលថែលអនែក្ចាក់្ទឹក្មែើម្ីឲ្យ

វាហូរ្ីរខ្ងក្នែងុ(ថក្្រពចមុោះ)មចញមៅខ្ងមពរៅ(ថក្្រពតមចៀក្)ថនថ្នែក្។

មបើអនែក្អាចមមើលម�ើញវាអនែក្អាចជូតយក្វាមចញែនែមៗមោយមពបើចុងពក្ណ្ត់មសើមពក្ោសទន់ឬសំ�ី។

មៅម្រលក្មមច្ស្តិមៅមពកាមពតបក្ថ្នែក្ខ្ងមលើអនែក្អាចមមើលម�ើញវាមោយ្រនាលា ត់ពតបក្ថ្នែក្ខ្ងមលើ

ម�ើង្ីរមពកាយែំុសំ�ី។ពបាប់ឲ្យរត់សំ�ឹងចុោះមពកាមក្នែងុម្រលអនែក្ម្វើែូចមនោះ។

្មាអា តពោមភ្នែ្រឬ្រពមទេ្រតូ្រៗពោយពក្រើ្ុរងក្រណាត់ស្អា ត្រភនសែងឬ្ ំឡរី។កតរូវជូត្រពមទេ្រព្រញឆ្ងា យេរីភ្នែ្រជានិ្រ្ច។

មបើអនែក្មិនអាចសមាអា តក្មមច្មចញយ៉ាងង្យសសរួលមទចូរោក់្ថ្នែ ពំក្មួនថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្បនតៅចិពតង់ក្ថនលាង

ថែលរមាស់,ការពារថ ន្ែក្(មមើលទំ្័ររ12),រចួបញ្ជូ នរត់មៅរក្ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យ។

វត្ុភែលជា្រ់ពៅពកកាមកត្រ្រភ្នែ្រ
អា្រពកា្ឬចា្រ់ភ្នែ្ររ្រ្់អនែ្រែូព្រនែះ
មនិកតរូវញរីភ្នែ្រពទ។ទឹ្រភ្នែ្រអា្រជយួ�
លាងវាព្រញបាន។
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ហម្រោះថ្នែ ក់ហៅកភនលែងការងារ,ការបពំលុ,នងិកហ ត្ៅ ថែងៃបង្កហម្រោះថ្នែ ក់ដល់
ភ្នែក
ស្រធ្តុគីមីោ្រ្ុរលថនខ្យល់និងទឹក្និងកំារស្មីខ្លា ងំ្ីរ្រនលាឺថែងៃ(កំារស្មអុ៊ីលពតាវយូីម�ឬកំារស្មីUV)អាច

ម្វើឱ្យថ្នែក្រលាក្និងបណ្តៅ លឱ្យមានបញ្ហា មផ្សងៗ។មៅផោ្ះឬមៅក្ថនលាងការង្រថ្នែក្អាចរងរបួសមោយវត្ុ

ជាមពចើនឬពតរូវបានរលាក្មោយស្រធ្តុគីមី។

•ការចមអានិអាហារ:ថផ្សងមចញ្ីរម្លាើងចង្ង្កា នម្វើមអាយរលាក្ថ្នែក្និងសងៃតួ។បញ្ហា មនោះោគមពចើនប៉ាោះពាល់

ែល់សសតៅីនិងកុ្មារ។

•ខ្យល់្ុរល:្ូលីនិងស្រធ្តុគីមីមៅក្នែងុខ្យល់ប៉ាោះពាល់ែល់មនុស្សពគប់រនែ ថែលម វ្ើការឬមលងមៅខ្ង

មពរៅជា្ិរមសសកុ្មារ។

•ទឹក្្ុរល:ស្រធ្តុគីមី្ីរមោងចពក្ឬក្ថនលាងជីក្ថរ ៉ាថ្នែ ំសំលាប់សតវលអាតិនិងទឹក្សអាយុពតរូវបានបមញចេញមៅ

ក្នែងុទមនលាឬបឹងមហើយម្វើឲ្យរលាក្ថ្នែក្និងថស្ក្របស់មនុស្សថែលងូតទឹក្ឬមបាក្គក់្មៅទីមនាោះ។

•ក្សិក្ម្ម:ឧបក្រណ៍្ូលីែំុែ្មមែើមមឈើរកុ្ខាជាតិ្ុរលជីគីមីនិងថ្នែ ំសមាលា ប់សតវលអាតិសុទ្ធថតអាចបងកាមពរោះ

ថ្នែ ក់្ែល់ថ ន្ែក្។

•មៅខ្ងមពរៅ:ក្ម ត្ៅ ថែងៃ្ូលីនិងខ្យល់អាចម្វើឲ្យរលាក្ថ្នែក្។

•ការជិោះម៉ាតូូមោយរ្ម នការការពារថ្នែក្អាចបណ្តៅ លឱ្យមានរបួសថ្នែក្។

•ស្រធ្តុគីមី:ក្ម្មក្រមោងចពក្ក្សិក្រក្ម្មក្រថរ ៉ាអនែក្មបាសសមាអា តក្ម្មក្រតាមផោ្ះនិងអនែក្ែថទមទៀតថតង

ថតមពបើពបាស់ស្រធ្តុគីមី។ពបសិនមបើស្រធ្តុគីមីប៉ាោះនឹងថ ន្ែក្វាអាចម វ្ើឲ្យរលាក្យ៉ាងឆ្ប់រហ័ស(ទំ្័ររ

11)។

•មពគឿងមា៉ា សីុនឬឧបក្រណ៍មផ្សង :ៗក្មមច្ថែក្ឬមឈើអាចខ្្តមហើយម្វើរបួសែល់ថ្នែក្ែូចរនែ នឹងក្ម ត្ៅ 

ម្លាើងខ្លា ងំអំថបងម្លាើងឬអណ្តៅ តម្លាើងថែរ។

•បុគ្គលិក្ការយិល័យនិងក្ម្មក្រមោងចពក្:ការមផ្តៅ តថ្នែក្មៅមលើការង្រមួយរយៈម្រលមពចើនមមា៉ាងម្វើឲ្យ

មោយថ្នែក្។

ភ៉ែនតាសុ៉ ត្ភិាពនងិភ៉ែនតាការពារភ្នែកអាេបងា្ក ររបួសដល់ភ្នែក
ថវ ៉ានតាទំាងអស់សុទ្ធថតជួយការពារថ្នែក្។ចូរមពបើថវ ៉ានតាសុវត្ោិ្រ

ឬថវ ៉ានតាការពារថ្នែក្មៅម្រលមពបើពបាស់មពគឿងមា៉ា សីុនឬ

ឧបក្រណ៍មផ្សងៗជិោះម៉ាតូូឬពបសិនមបើអនែក្កំ្្ុរងម្វើការជាមួយថ្នែ ំ

សមាលា ប់សតវលអាតិឬស្រធ្តុគីមីមផ្សងមទៀត។

្កមា្រ់េត័ម៌ាន្រភនម្អេំរីការការពារភ្នែ្រពៅ្រភនលាងការងារ្ូមអានព្ៀវពៅ
Workers’GuidetoHealthandSafetyរ្រ្់អង្គការHesperian។
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http://en.hesperian.org/hhg/Workers%27_Guide_to_Health_and_Safety:Eye_protection


5ការថែទំាជាមូលោូនសពមាប់ថ្នែក្

មកួនងិភ៉ែនតាជួយការពារភ្នែកពកីហ ត្ៅ ថែងៃ
មនុស្សថែលមៅមពរៅមពកាមក្ម ត្ៅ ថែងៃខ្លា ងំអាចការពារថ្នែក្របស់

ខលានួមោយការពាក់្មួក្មហើយមបើអាចគឺថវ ៉ានតាម ្្ម ។លអាបំផុត

គឺក្ញចេ ក់្ថវ ៉ានតាថែលអាចទប់ស្កា ត់កំារស្មីUV(អុ៊លពតាវយី៉ាថូ�ត)

បាន។ការការពារ្ីរ្រនលាឺថែងៃអាច្រន្យតឺការលូតលាស់ថន

ជំងឺថ ន្ែក្ម�ើងបាយ(មមើលទំ្័ររ19)ពបម្ទខលាោះបាន។សូម្ថីត

ធ្លា ប់ស្តិមៅមពកាម្រនលាឺថែងៃជាមពចើនឆ្នែ ំក៏្មោយការពាក់្មួក្និង

ថវ ៉ានតាអាចបង្កា របញ្ហា ថ្នែក្មិនឲ្យធ្លា ក់្ចុោះែុនោបថែមមទៀត។

ហេៀសវាងការហោយភ្នែក
ការម្វើការមៅក្ថនលាងថែលមិនមាន្រនលាពឺគប់ពរន់ការសំ�ឹង

មមើលមអពក្ង់កំុ្្រ្ូយទ័រឬទូរស័្រ្ពគប់ម្រលឬការមផ្ដោ តថ្នែក្មលើ

វត្ុថែលមៅជិតជាមពចើនមមា៉ាងគឺម្វើឲ្យលំបាក្ែល់ថ្នែក្។កាត់

បនយ្ការមោយថ្នែក្មោយថក្លមអា្រនលាឺនិងសំ�ឹងមៅឆ្ងៃ យមពរៅ

បនប់្ជាញឹក្ញាប់។បុគ្គលិក្វយ័ចំណ្ស់ពបថហលជាពតរូវការ

ថវ ៉ានតា្រពងីក្សពមាប់ការង្រថែលមមើលជិត(ទំ្័ររ29)។

ព្វើភ្រ្រពនះេរីរ្ររីែង្រនែុងមយួពមាោ ង។ម្យោងពទៀតការ្រងវលិភ្នែ្រជំុវញិ្រ៏អា្រជយួ�ផងភែរ៖មនិងា្រ្របាលរ្ួរ្រងវលិភ្នែ្រ្ ំឡងឹពៅ
ជញ្ជា ងំមយួជំុវញិេោិនរ្ួរ្ុរះពៅជញ្ជា ងំមយួពទៀត។

្រន្ទេ ្រ់ម្រ្ំឡងឹពៅអវរីភែលពៅ
្រមាងា យក្រភ�ល៣ពៅ៤ភមោកត
រយៈពេល២០វនិ្ទរី។

ែ្ំរងូ្ំឡងឹពមើលអវរីភែលពៅ
ជតិអនែ្រ។

៣ពៅ៤ភមោកត
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ការភែទាំភ្នែកហដ្យការបរហិភាគអាហារលអា
អាហារជាមពចើនថែលជួយឱ្យោងកាយមានសុខោ្រ

លអាក៏្ជួយឲ្យមានគំមហើញលអាផងថែរ។អាហារថែល

លអាសពមាប់សុខោ្រថ ន្ែក្រមួមានែូចជា៖

•បថនលា៖បថនលាសលាកឹ្ថបតង,មពមច,សថណតៅ ក្,

ែំ�ូងថផអាម,ការ ៉ាតុ,និងម ព្ៅ 

¨•ថផលាមឈើ៖ស្វ យ,លហាងុ,ពក្រូចនិងថផលាបឺរ

•ពតីពរប់ថផលាមឈើនិងពរប់្ញញាជាតិ

ការទទួលទានអាហារថែលមានជីវជាតិក្នែងុអំ�ុង

ម្រលមានថផ្មពាោះជួយែល់ថ្នែក្របស់គ្៌ថែលកំ្្ុរង

លូតលាស់។ការបំមៅកូ្នមោយទឹក្មោោះមាតៅ យនិង

ការធ្នាថ្កុ្មារតូចៗទទួលទានបថនលានិងថផលាមឈើ

្រណ៌ទឹក្ពក្រូចនិង្រណ៌ថបតងអាចបង្កា របញ្ហា 

ក្ងវោះវតីាមីនអា(ទំ្័ររ23)។

បគុ្គលកិសខុា្បិាលនងិសខុភាពភ្នែកកនែ នុងស�គមន៍
ការ្រយាបាលបញ្ហា អាសននែពាក់្្័រន្ធនឹងថ្នែក្គឺជាមរឿងមក្ើតម�ើងញឹក្ញាប់សពមាប់បុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលនិង

អនែក្មលើក្ក្មពៅស់សុខោ្រប៉ាថុនតៅបញ្ហា ថ្នែក្និងគំមហើញថែលមក្ើតម�ើងមរៀងោល់ថែងៃមិនសូវម�ើញមានការ

្រយាបាលជាញឹក្ញាប់មនាោះមទ។មៅម្រលថែលបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលមរៀនសមា្គ ល់្ីរសញ្ញា ែំបូងៗថនបញ្ហា 

ថ្នែក្មនាោះ្ួរក្មគអាចជួយមនុស្សក្នែងុការថក្លមអាគំមហើញរបស់ខលានួនិងបង្កា រោ្រ្ិរការថ្នែក្។

•មៅម្រលជួបអនែក្ជំងឺចូរមរៀនសមងកាតមមើលស្នែ មពក្ហមមហើមរមាស់ឬអុចៗ្រណ៌ពបមផោះមៅក្នែងុថ្នែក្និង

ថ្មតើសញ្ញា នីមួយៗមានន័យែូចមមតៅចមហើយពតរូវ្រយាបាលយ៉ាងណ្។

•បងកាលក្ខាណៈង្យសសរួលសពមាប់ឲ្យសសតៅីទទួលការ្ិរនិត្យនិង្រយាបាលថ្នែក្។ការង្រនិងតួនាទីក្នែងុពគរួស្រ

ម វ្ើឱ្យ្ួរក្មគង្យនឹងមានបញ្ហា ថ ន្ែក្។

•ពបាប់ពបជាជនឱ្យែឹងថ្ការ្រយាបាលមៅផោ្ះនិងផលិតផលពាណិជ្ជក្ម្មខលាោះអាចបងកាមពរោះថ្នែ ក់្ែល់ថ្នែក្

មហើយមិនពតរូវចំណ្យពបាក់្មៅមលើការ្រយាបាលថក្លាងកាលា យមនាោះមទ។

•មរៀបចំការពតរួត្ិរនិត្យគំមហើញមរៀងោល់ឆ្នែ ំសពមាប់កុ្មារមៅស្លាមរៀនព្រមទំាងបណតៅុ ោះបណ្តៅ លពគរូ

បមពងៀនអំ្ីរការសមា្គ ល់សញ្ញា ថនបញ្ហា ថ ន្ែក្ជា្ិរមសសការមខសាយគំមហើញ។

•បញ្ជូ នមនុស្សចាស់មៅ្រយាបាលមបើ្ួរក្រត់មានជំងឺថ ន្ែក្ម�ើងបាយ។

•ជួយមនុស្សថែលមានអាយុមលើ៤០ឱ្យទទួលបានថវ ៉ានតា្រពងីក្មបើពតរូវការ។

•ម្វើឱ្យសហគមន៍មានសុវត្ោិ្រសពមាប់ជន្ិរការថ ន្ែក្(ទំ្័ររ30)។

្នសែំកបា្រ់្ កមា្រ់ទិញអាហារមានជរីវជាតិព�ើយពៅឲ្យឆ្ងា យ
េរីអ្ំរលិនិង្ ្ករ។ជំេូ្រអាហារលអាព្វើឲ្យមាន្ុខភាេលអាមាន
ផតល់ជូននូវគនិំតខលាះៗអំេរីរព្រៀ្រ្ររពិភាគលអា្ ូម្រីភតពៅពេលមាន
កបា្រ់តិ្រតួ្រ។

នំរសជាតិថម្ប

នំភផ
អាម

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
6 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Eating_Well_When_You_Have_Little


7ការថែទំាជាមូលោូនសពមាប់ថ្នែក្

បុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលក៏្អាចថចក្រថំលក្្័រត៌មានអំ្ីរក្ម្មវ ិ្ ីនិងមន្រីម្រទ្យ្រយាបាលថ្នែក្ថែលផតៅល់ជូនការ

ថែទំាតថមលាទាបឬឥតគិតថែលាសពមាប់បញ្ហា និងោ្រអាសននែពាក់្្័រន្ធនឹងថ្នែក្។ម្វើការមរៀបចំមែើម្ីឲ្យសមាជិក្

សហគមន៍ទទួលបានការម្វើមតសតៅគំ៍មហើញថវ ៉ានតានិងការវោះកាត់ថ្នែក្ម�ើងបាយមៅក្នែងុយុទ្ធនាការរបស់

អង្គការមិនរក្ពបាក់្ចំមណញនិងរបស់រោូ្ិបាល(មមើលទំ្័ររ20)។

បញ្ហា ភ្នែកញកឹញាប់ហៅតាម៉័យៈ
ការបងកាមោគមៅថ្នែក្របស់ទារក្ចំាបាច់ពតរូវ្រយាបាល។ការបងកាមោគទំាងមនោះមួយចំនួនអាចពតរូវបង្កា របាន

មោយការសមាអា តថ្នែក្ទារក្និងោក់្ថ្នែ ថំ្នែក្មៅម្រលមក្ើត(មមើលទំ្័ររ33)។

បញ្ហា គំមហើញរបស់កុ្មារតូចៗអាចនឹង្ិរបាក្ក្ត់សមា្គ ល់។ចាប់មផតៅើម្ីរអាយុ៦ថខសមងកាតមមើលថ្មតើ

ថ្នែក្របស់កុ្មារម្វើចលនាតាម្រនលាឺឬពបោប់មលងថែរឬមទមៅម្រលអនែក្រកិំ្លទីវា។កុ្មារថែលមានថ្នែក្

សសមលៀងឬថ្នែក្ថក្ក្អាចពតរូវជួយបាន(ទំ្័ររ24)មហើយថវ ៉ានតាអាចជួយក្នែងុការមមើលមិនសូវម�ើញ។

ចំមពាោះកុ្មារថែលមមើលម�ើញតិចតួចឬមិនម�ើញមសៀវមៅការជួយកុ្មារថែល្ិរការថ្នែក្របស់អង្គការ

Hesperianមានបង្ហា ញមម្យាបាយជាមពចើនថែលអាចជួយកុ្មារ្ិរការថ្នែក្ឲ្យអ្ិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខលានួ។

កុ្មារក្នែងុអាយុចូលមរៀនថែលមមើលម�ើញមិនចបាស់មិនអាចពបាប់អនែក្ថ្្ួរក្មគពតរូវការថវ ៉ានតាមនាោះមទ

មពពាោះ្ួរក្មគមិនែឹងថ្គំមហើញលអាមានរបូោ្រយ៉ាងណ្មនាោះមទ។កុ្មារថែលមានការឈឺក្បាលមពចើនម្វើ

ថ្នែក្ព្ឹរមៗឬមានការ្ិរបាក្ក្នែងុការសិក្សាឬមលងមហកាមអាចនឹងមានបញ្ហា ថ្នែក្មហើយពតរូវការថវ ៉ានតា។វា

ក៏្ជាគំនិតលអាផងថែរមបើមយើងមរៀន្ីរអវីថែលពតរូវម្វើមបើមានរបួសថ្នែក្្ីរការមលងកី្ឡាឬការវាយតប់រនែ មៅ

ក្នែងុស្លាមរៀន។

កុ្មារទំាងឡាយអាចទទួលរងរបួសថ្នែក្។ទុក្ោក់្ស្រធ្តុគីមីនិងវត្ុមុតសសរួចមោយចាក់្មស្រនិងមៅ

ឆ្ងៃ យផុតថែកុ្មារ។

គំមហើញរបស់មនុស្សម្រញវយ័អាចថពបពបរួលពគប់វយ័មហើយជួនកាលថវ ៉ានតាអាចជួយបាន។ពបសិន

មបើរត់មានជំងឺទឹក្មនាមថផអាមឬមលើសឈាមមនាោះការ្រយាបាលជំងឺទំាងមនោះអាចជួយបង្កា រកំុ្ឲ្យមានមពរោះ

ថ្នែ ក់្បថន្មមទៀតែល់ថ ន្ែក្។

ពបម្ទការង្រមផ្សងៗអាចម្វើឱ្យង្យមានបញ្ហា ឬរងរបួសថ្នែក្(ទំ្័ររ4)។

មនុស្សវយ័ចំណ្ស់ង្យនឹងមានជំងឺថ្នែក្ម�ើងបាយ(ទំ្័ររ19)និងពតរូវការថវ ៉ានតា្រពងីក្(ទំ្័ររ29)។

ឥឡូវនេះជេិន�ៀេបាេគ្រាេ់ន�ើន�ើយ

�ន្ទា �់ពីរាត់អង្គុយជ�ួមគុខ។កាលមគុេ

នយើងមិេដងឹថារាត់ន�ៀេមិេពកូែនោយ

សា�អី្នន្ះនេពីនគ្រះរាត់គ្តរូវកា�កវ ែេតា។

អាេតិ្យនគ្កាយនយើងេឹងកាត់កវ ែេតាដ�ូំងឲ្យ

រាត់រែ់ន�ើយ!

13 June 2018

http://en.dev.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Blind


ភាពអាសននែនងិរបួសពាកព់័ន្ធនងឹភ្នែក
បញ្ហា ថ្នែក្មួយចំនួនែូចជារបួសថ្នែក្គឺជាបញ្ហា អាសននែ។បញ្ហា ថ្នែក្ែថទមទៀតអាចហាក់្ែូចជាមិន

សូវបន្ាន់ែូចជាសញ្ញា ថនជំងឺឬការបងកាមោគ,ប៉ាថុនតៅពបសិនមបើមានសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្វាក៏្អាចបណ្តៅ លឲ្យ

្ិរការថ្នែក្បានថែរ។

ការពារថ ន្ែក្(មមើលទំ្័ររ12)រចួបញ្ជូ នជនមនាោះមៅថសវងរក្ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យជាបន្ាន់ចំមពាោះសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្

ទំាងមនោះ៖

សញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្

•ការបាត់បង់គំមហើញោលា មៗមៅថ្នែក្ថតមាខា ងឬទំាង្ីររ

•របួសថែលមុតមៅែល់ពរប់ថ្នែក្(ទំ្័ររ9)ឬពតបក្ថ្នែក្

•របួសថែលមានឈាមមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌ថនថ្នែក្(ទំ្័ររ10)

•ការឈចឺាប់្ ងៃន់្ងៃរមៅក្នែងុថ្នែក្មោយមានចំណុច្រណ៌ស-ពបមផោះមៅមលើតំបន់ថ្លា (គ័រមន)។្រយាបាល

មោយមពបើថ្នែ ពំក្មួនោក់្ថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្(មមើលទំ្័ររ32មៅ33)ក្នែងុម្រលកំ្្ុរងម្វើែំមណើ រមៅ

រក្ជំនួយ។វាអាចជាែំមៅមៅមលើគ័រមន(ទំ្័ររ16)។

•ការឈចឺាប់្ ងៃន់្ងៃរមៅក្នែងុថ្នែក្។វាអាចជាជំងឺរលាក្ពបសសីថ្នែក្(ទំ្័ររ17)ឬ

ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ ន្ែក្សសរួចសស្ល់(ទំ្័ររ20)។

•ខ្ោុះមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌ថនថ្នែក្(ទំ្័ររ10) 

•កូ្នពក្មំុថ្នែក្ម�ើងសសអាប់ឬ្រណ៌សចំមពាោះទារក្ឬកុ្មារ

•មមើលម�ើញចំណុចតូចៗ(ក្មមច្អថណតៅ តមមើលទំ្័ររ23)មិនថមនជាបញ្ហា អាសននែមទមលើក្ថលងថតវាចាប់

មផតៅើមមក្ើតម�ើងោលា មៗរមួជាមួយ្រនលាឺថ្លាតៗ។វាអាចមក្ើតម�ើងមៅម្រលថែលបាតថ្នែក្(ថផនែក្មួយមៅក្នែងុ

ថ្នែក្)រលុងមចញ្ីរថផនែក្ខ្ងមពកាយថនថ្នែក្។ពតរូវការវោះកាត់យ៉ាងឆ្ប់មែើម្ីបង្កា រការបាត់បង់គំមហើញ។

•សសវា៉ាំងថ្នែក្ោលា មៗជា្ិរមសសមលើថ្នែក្ទំាង្ីររក្នែងុម្រលថតមួយអាចជាសញ្ញា ថនបញ្ហា ជាមពចើន។

ពតរូវ្រយាបាលជាលក្ខាណៈអាសននែផងថែរចំមពាោះការបងកាមោគឬការរលាក្ទំាងឡាយណ្ថែលមិនបាន

្ូរសស្លបន្ាប់្ីរ្រយាបាលមោយថ្នែ ទឹំក្ឬពក្មួនោក់្ថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្រយៈម្រល៤ថែងៃរចួ។

ភាេក្វាោំ ងភ្នែ្រគឺការពមើលព�ើញអវរីកគ្រ់
យោ ងែូ្រជាមានេរីរ។ភាេក្វាោំ ងភ្នែ្រ
ភាលា មៗអា្រ្រញ្ជា ្រ់េរី្រញ្្្ ងាន់្ ងារអវរីមយួ។
្ូរររ្រជំនយួេរីកគរូពេទ្យ។
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9ោ្រអាសននែនិងរបួសពាក់្្័រន្ធនឹងថ្នែក្

របួសភ្នែក
វត្ុមុតសសរួចឬអវីថែលអាចឆកាតូថ្នែក្ែូចជាបនាលា ថមក្មឈើឬក្មមច្ថែក្្ីរមោងចពក្ឬ្ីរការង្រមផ្សងៗ

អាចបងការបួស្ ងៃន់្ងៃរែល់ថ្នែក្។ការ្រយាបាលមោយបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលមានបទ្ិរមស្្ន៍គឺមានស្រ

សំខ្ន់ណ្ស់មែើម្ីបង្កា រកំុ្របួសបងកាមៅជា្ិរការថ្នែក្។សូម្ថីតការរលាត់ឬមុតតូចតាចក៏្អាចបណ្តៅ ល

ឲ្យឆលាងមោគផងថែរនិងបងកាមពរោះថ្នែ ក់្ែល់គំមហើញពបសិនមបើមិនថែទំាពតឹមពតរូវមទ។របួសមៅខ្ងក្នែងុពរប់

ថ ន្ែក្មានមពរោះថ្នែ ក់្ខ្លា ងំណ្ស់។

ពបសិនមបើថ្នែក្ប៉ាោះទង្គចិយ៉ាងខ្លា ងំមោយក្ណ្តៅ ប់ថែែំុែ្មឬវត្ុរងឹណ្មួយមនាោះថ្នែក្ស្តិមៅក្នែងុមពរោះថ្នែ ក់្

។មហើយមបើថ្នែក្មានោ្រឈឺចាប់យ៉ាងខ្លា ងំបន្ាប់្ីរការវាយ១ឬ២ថែងៃមនាោះវាអាចជាជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្

សសរួចសស្ល់(ទំ្័ររ20)។

សញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្

•រត់មិនអាចមមើលម�ើញចបាស់មៅថ្នែក្ថែលរងរបួស។

•មានបនាលា ក្មមច្ឬវត្អុវមួីយជាប់មៅក្នែងុថ្នែក្។

•មុខរបួសមពរៅ។

•មានឈាមឬខ្ោុះមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌ថនថ្នែក្។

•កូ្នពក្មំុថ្នែក្មិនរមួតូចមៅម្រលពបឈមនឹង្រនលាឺ្ លា។ឺ

ការ្រយាបាល

ោក់្ថ្នែ ំបនតៅក់្អង់ទីបី៊មយទិក្មបើមានរចួពគបថ្នែក្មោយ

បិតថ្រងពក្ោស្ីរមលើថ្នែក្និងរុបំង់ែនែមៗ្ីរមលើថ្រងមនាោះឬមពបើ

មកាណថែលម វ្ើ្ីរពក្ោសរងឹ(មមើលទំ្័ររ12)។បញ្ជូ នរត់មៅរក្ជំនួយ្ីរ

ពគរូម្រទ្យ។

មបើរត់រ្ម នសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្ទំាងមនោះណ្មួយមទមហើយអាចមមើល

ម�ើញលអាមៅថ្នែក្ថែលរងរបួស,ចូរមពបើថ្នែ ្ំរយាបាលថ ន្ែក្មោយអង់ទីបី៊

មយទិក្(មមើលទំ្័ររ31មៅ33),ពគបថ្នែក្សស្លៗមោយមពបើពទនាប់

ស្អា តរចួរង់ចំាមួយថែងៃ្ីររ។ប៉ាថុនតៅមបើថ្នែក្មិនបានពបមសើរមទចូររក្

ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យ។

ក្រ្ិនព្រើអនែ្រជយួ�ជនភែលរងការវាយត្រ់្ូររ
េ្យយមរ្រឲ្យព�ើញថ្ពតើគាត់កតរូវបានរពំលា្
្រពំាននិង្ ្ិត្រនែុងពកគាះថ្នែ ្រ់ភែរឬពទ។កតរូវ
ជយួ�ជនភែលទទលួរងអពំេើ�ងិសាពៅផទេះឬ
្រភនលាងព្វើការ។្ូមពមើលជំេូ្រទរី18្រនែុង
ព្ៀវពៅទរីណាស្តរីគាមៅ នពវជជា្រណិ្ត។
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ឈាមហៅខាងហម្កាយគរ័ហន(hyphaema)
ឈាមមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌ថនថ្នែក្(ពបសសីថ្នែក្)គឺជាស្្នោ្រ្ ងៃន់្ងៃរ។

ឈាមែក់្មៅ្ីរមពកាយសសទាប់ថ្លា ខ្ងមពរៅ(គ័រមន)មហើយអាចនឹង

បំាង្ីរមលើពបសសីថ្នែក្។រត់មមើលមិនចបាស់មទមហើយអាចនឹងមាន

អារម្មណ៍ឈឺចាប់។មូលមហតុថនការហូរឈាមពបម្ទមនោះជាទូមៅ

មោយស្រថតថ្នែក្ពតរូវបានទង្គចិនឹងវត្ុរងឹែូចជាក្ណ្តៅ ប់ថែឬែំុែ្ម។

ចូរបញ្ជូ នរត់មៅជួបអនែក្ឯក្មទសថ្នែក្ជាបន្ាន់។ឱ្យរត់អង្គយុពតង់

ខលានួមៅម្រលម្វើែំមណើ រមែើម្ីកំុ្ឲ្យឈាមបំាងគំមហើញរបស់រត់។

ពបសិនមបើមានឈាមមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌សថនថ ន្ែក្,ជា្ ម្មតាវាមិនមានមពរោះថ្នែ ក់្មទមហើយនឹងបាត់មៅវញិ

ក្នែងុម្រល្ីររបីសបាតៅ ហ៍(មមើលថផនែក្ឈាមមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌សថនថ្នែក្,ទំ្័ររ21)។

ខ្ នុោះហៅហម្កាយគរ័ហន(hypopyon)
ខ្ោុះជាប់មៅចមនាលា ោះសសទាប់ថ្លា (គ័រមន)និងថផនែក្្រណ៌ថនថ្នែក្(ពបសសី

ថ្នែក្)ជាសញ្ញា បញ្្ជ ក់្ថ្ថ្នែក្កំ្្ុរងស្តិក្នែងុមពរោះថ្នែ ក់្។ខ្ោុះ

បង្ហា ញថ្មានការរលាក្្ ងៃន់្ងៃរ។វាអាចមក្ើតម�ើងមោយស្រ

មានែំមៅមៅមលើគ័រមនឬមពកាយម្រលវោះកាត់ថ្នែក្។ចូរោក់្

ថ្នែ ពំក្មួនថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្ក្នែងុថ្នែក្(ទំ្័ររ31មៅ33)រចួបញ្ជូ នអនែក្

ជំងឺមៅទទួលជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យជាបន្ាន់។

ឈាមពៅែ្រ់ខាងពកកាយគរ័ពនជា
ស្្នភាេពកគាះថ្នែ ្រ។់
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11ោ្រអាសននែនិងរបួសពាក់្្័រន្ធនឹងថ្នែក្

របួសភ្នែកពីស្រធាតុគមីី
មៅម្រលស្រធ្តុសមាអា តថ្នែ ំសមាលា ប់សតវលអាតិមពបងស្ងំឬឥន្ធនៈមផ្សងមទៀតទឹក្អាសីុតអាគុយរែយនតៅ

្ិរសរបស់្រស់ែ្មកំ្មបារឬស្រធ្តុគីមីមផ្សងមទៀតចូលក្នែងុថ្នែក្វាអាចបណ្តៅ លឱ្យមានរបួសោលា មៗែូមចនែោះ

ជាការសំខ្ន់គឺពតរូវម វ្ើសក្ម្មោ្រយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។

1.  អនែក្នឹងពតរូវការទឹក្ស្អា តយ៉ាងមពចើនសពមាប់ចាក់្មលើ

ថ្នែក្។

2.ឲ្យអនែក្រងរបួសមែក្ផ្ងៃ រ។

3.អនែក្នឹងពតរូវការទឹក្ស្អា តយ៉ាងមពចើនសពមាប់ចាក់្មលើ

ថ្នែក្។ស្រធ្តុគីមីអាចនឹងជាប់មៅមពកាមពតបក្ថ្នែក្។

ចូរមបើក្ថ្នែក្ឲ្យជាប់(អនែក្របួសឬមនុស្សមានែ ក់្មទៀតអាច

ជួយ)ក្នែងុម្រលថែលអនែក្ចាក់្ទឹក្ែនែមៗលាងថ្នែក្។

4.មៅម្រលអនែក្លាងសមាអា តស្រធ្តុគីមីមចញមិនពតរូវឱ្យ

ទឹក្ហូរ្ីរថ្នែក្មាខា ងមៅមាខា ងមទៀតមនាោះម�ើយ។មបើប៉ាោះពាល់ថតថ្នែក្មាខា ងមទចូរមផអាៀងក្បាលមៅមាខា ងមែើម្ី

ឲ្យទឹក្ហូរមៅខ្ងមនាោះគឺមិនថមនហូរមៅកាន់ថ្នែក្ថែលមិនប៉ាោះពាល់មនាោះមទ។មបើស្រធ្តុគីមីចូលក្នែងុ

ថ្នែក្ទំាង្ីររចូរម្ងៃើយក្បាលមៅមពកាយរចួចាក់្ទឹក្្ីរមលើពចមុោះមែើម្ីឲ្យវាហូរមៅថ្នែក្ទំាង្ីររក្នែងុម្រលថត

មួយ។

5.បនតៅការចាក់្ទឹក្ែនែមៗមៅមលើថ្នែក្រយៈម្រលយ៉ាងតិច១៥នាទីមៅ៣០នាទី។ស្រធ្តុគីមីអាចមៅ

ថតអាចបងកាមពរោះថ្នែ ក់្ែល់ថ ន្ែក្មបើមទាោះជាវាហាក់្ែូចជាពតរូវបានលាងសមាអា តមហើយក៏្មោយ។

6.បន្ាប់្ីរលាងជពមោះរចួចូរោក់្ថ្នែ ពំក្មួនថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្មៅថ្នែក្ថែលប៉ាោះពាល់រចួបញ្ជូ នរត់មៅរក្

ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យ។

ពៅពេលភែល្រោលូរ្ី ពក្រើស្រធាតុគរីមរីែូ្រជាថ្នែ ំបាញ់
ក្រហាយភ្នែ្រនិងឧ្មៅន័្រង្ូរទឹ្រភ្នែ្រភែលព្វើឱ្យរមា្់ឬ្រោះពាល់
ែល់ភ្នែ្រជំនួយ្ ពសងា្គ ះ្រឋមអា្រជយួ�បានកេមទាងំកតរូវរត់
ព្រញឆ្ងា យឲ្យបានឆ្្រ់្រផុំតរ្ួរលាងជកមះភ្នែ្រពោយទឹ្រ។
ពមើលអេំរីអាវុ្ រ្រ្់្រោលិូ្ពៅ្រនែុងជំេូ្រជំនយួ្ ពសងា្គ ះ្រឋម។
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ការពារភ្នែកហៅហពលរានរបួសឬកពំុងសោះហសបើយ
បន្ាប់្ីររងរបួសថ្រងពក្ោសឬមកាណពគបថ្នែក្អាចការពារថ្នែក្ខណៈម្រលថែលជនរងមពរោះថសវងរក្

ជំនួយសមង្ង្្គ ោះបន្ាន់។មកាណពគបថ្នែក្នឹងរលឹំក្អនែក្ជំងឺកំុ្ឱ្យម្លាចខលានួញីថ្នែក្ព្រមទំាងអាចទប់ស្កា ត់កំុ្ឱ្យ

របួសកាន់ថត្ ងៃន់្ងៃរម�ើង។

រហបៀបហ្វើហកាណម្គបភ្នែក
១.កាត់ោងរងវង់មចញ្ីរពក្ោសពកាស់មួយសនលាកឹ្ឬពក្ោសកាតុង 

២.កាត់ពតង់ចូលមៅចំណុចក្ណ្តៅ លរចួមចាោះរន្ធតូចមួយមៅក្ណ្តៅ ល។ 

៣.ម្វើជាងោងមកាណ។ 

៤.បិតសកាតុខ្ងមពរៅនិងខ្ងក្នែងុ។
 

៥.បិតមកាណមៅ្ីរមលើថ្នែក្របួសមោយមពបើសកាតុ

ថែលជាប់នឹងស្ច់បានលអា។ 

 

ពបសិនមបើអនែក្មិនអាចម្វើមកាណពគបថ្នែក្មទឬរបួសមិនសូវ្ ងៃន់្ងៃរចូរមពបើពទនាប់ពគបថ្នែក្។មបើអនែក្ជំងឺបាន

ទទួលការវោះកាត់ចូរផ្លា ស់បតៅរូពទនាប់ថ្នែក្ឱ្យបានញឹក្ញាប់។ពបសិនមបើមានសញ្ញា ថនការបងកាមោគែូចជា

ម�ើងពក្ហមនិងហូរទឹក្មនាោះវាជាសញ្ញា បញ្្ជ ក់្ថ្ថ្នែក្ពតរូវការការ្រយាបាលជាបន្ាន់។ក្នែងុក្រណីមនោះ

ការពគបថ្នែក្អាចម្វើឱ្យកាន់ថត្ ងៃន់្ងៃរ។

រហបៀបហ្វើម្្រនាប់ម្គបភ្នែក
១.លាងថែឲ្យស្អា តមោយស្បូ៊និងទឹក្

២.មិនពតរូវយក្ថែរបស់អនែក្ប៉ាោះនឹងថ្នែក្ម�ើយ

៣.សំុឱ្យរត់បិទថ្នែក្ទំាង្ីររក្នែងុម្រលថែលអនែក្ពគបថ្នែក្ថែលពតរូវការពទនាប់

ថ្នែក្

៤.ពគបថ្នែក្មោយថស្មសរ្លីឬពក្ណ្ត់ស្អា តកាត់ជាោងកាមរ ៉ា(ពជរុងពបថវង

៦សង្ថីម៉ាពត)។

៥.ពគប១ឬ២សសទាប់មទៀតមៅមលើថ្នែក្រចួបិតសកាតុថវងថែលសអាតិនឹងស្ច់មែើម្ីរក្សាពទនាប់ថ្នែក្ឲ្យមៅមួយ

ក្ថនលាង។
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 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
12 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



13ថ្នែក្ពក្ហមនិងថ្នែក្ឈឺ

ភ្នែកម្ក�មនងិភ្នែកឈឺ
បញ្ហា មផ្សងៗជាមពចើនអាចបណ្តៅ លឲ្យថ្នែក្ម�ើងពក្ហមនិងឈឺចាប់។មៅម្រលអនែក្ថសវងរក្បញ្ហា និង

ែំមណ្ោះសស្យនានាចូរសួរអនែក្ជំងឺថ្មតើបានរងរបួសមលើថ្នែក្ថែរឬមទឬមានអារម្មណ៍ថ្មានអវីចូលក្នែងុ

ថ្នែក្ឬមទ។

ម្បហ្្រថនការហ�ើងម្ក�មនិងភាពឈចឺាប់ មលូហ�តុភដលអាេ

ជា្ មមៅតាព្រើតពលើភ្នែ្រទាងំេរីរ្រោភុនតអា្រចា្រព់ផតើមពលើភ្នែ្រមាខា ង
ឈកឺ្រហាយ្រកមតិកស្ល
ជា្មមៅតាពឡើងក្រ�មពៅភគមខាងពករៅ

ព្រើមាន�ូរស្រធាតុោវខា្រេ់ណ៌្ឬពលឿងផង
ភែរពន្ះអា្រជាការ្រង្កពោគពោយបា្រព់តរ រីពៅថ្
ជងំរឺលា្រភានែ ្ភ ន្ែ្រ(ទេំរ័14)
ជងំរឺលា្រភានែ ្ភ ន្ែ្រោោំ នរ ោ(ទេំរ័17)
ជងំ្ឺរសញជា ឹល(ពមើលជំេូ្រការភែទាំ្ កមា្រ្ុ់រមារទេំរ័22)

ភ ន្ែ្រភតមាខា ងឬទាងំេរីរ
ការពឡើងក្រ�មនិងឈចឺា្រ់អា្រមាន្ភាេ ង្ាន់្ ងារ

រ្រួ្ ពលើភ ន្ែ្រពោយស្រវត្ុមតុក្រួ្រឬការវាយត្រ់(ទេំរ័9)
ការរលា្រពោយស្រធាតុគរីមរីឬស្រធាតុោវពកគាះថ្នែ ្រ(់ទេំរ័
11)ពៅ្រនែុងភ្នែ្រ

ជា្មមៅតាពៅពលើភ ន្ែ្រភតមាខា ង
�ូរឈាមពៅ្រនែុងភ្នែ្រ្រោះពាល់ែល់ក្រក រ្ីភ្នែ្រ(ភផនែ្រេណ៌)

�ូរឈាមពៅ្រនែុងភផនែ្រេណ៌ននភ្នែ្រ,(ទេំរ័10)
ជាញឹ្រញា្រព់ោយស្ររ្រួ្ 
ពនះជាស្្នភាេអា្ននែ

ជា្មមៅតាពៅពលើភ ន្ែ្រភតមាខា ង
ពឡើងក្រ�មនិងឈចឺា្រ់ជាែ្ំរងូមនិ្ងាន់្ ងារពទ
្រោភុនតអា្រ្ុរះែុនោ្រ

្រពមទេ្រែរីពៅ្រនែុងភ្នែ្រ(ទេំរ័3)
រលាតព់ៅពលើនផទេននភ ន្ែ្រ(ទេំរ័16)

ជា្មមៅតាពៅពលើភ ន្ែ្រភតមាខា ង
ជាញឹ្រញា្រឈ់ចឺា្រ់្ ងាន់្ ងារ
ពឡើងក្រ�មពៅភ្រ្រក្រក រ្ីភ ន្ែ្រ

ែពំៅពៅពលើគរ័ពន(ទេំរ័16)
ជងំរឺលា្រក្រក រ្ីភ ន្ែ្រ(ទេំរ័17)
ជងំែឺ្រទឹ់្រ្រនែុងភ្នែ្រក្រួ្រកស្ល់(ទេំរ័20)
ទាងំពនះ្ុទ្ធភតជាស្្នភាេអា្ននែ

ជា្មមៅតាពៅពលើភ ន្ែ្រភតមាខា ង
ពឡើងក្រ�មនិងព�ើម.ពលើកត្រ្រភ្នែ្រ(ឈចឺា្រ់ឬមនិ)

ការ្រង្កពោគជំុវញិពោមភ ន្ែ្រឬពកកាមកត្រ្រភ ន្ែ្រ(ទេំរ័22)

ជា្មមៅតាពៅពលើភ ន្ែ្រភតមាខា ង
ស្នែ ម.ក្រ�ម ល្ាឺពៅពលើភផនែ្រេណ៌្ននភ ន្ែ្រ

ក្រភ�លជាធាលា យ្រន្ឈាម.លអាិតណាមយួ,
មនិភមនជាស្្នភាេអា្ននែ(ទេំរ័21)

ជា្មមៅតាពៅពលើភ្នែ្រទាងំេរីរ
មនិក្ណុ្រ្រោភុនតមនិឈចឺា្រព់ទ
ពឡើងក្រ�មនិងរមា្់,�ូរទឹ្រភ្នែ្រនងិ្រណាត ្់,្ងាន់្ ងារ
ពៅ្រនែុងរែូវជា្រល់ា្រណ់ាមយួ

ការរលា្រក្រមុះពោយស្រអាល់ភឡ្ុរី,ម្យោងពទៀតពៅថ្
ជងំរឺលា្រភានែ ្ភ្នែ្រពោយស្រអាល់ភឡ្ុរី(ទេំរ័16)

ជា្មមៅតាពៅពលើភ្នែ្រទាងំេរីរ
ពឡើងក្រ�ម្រោភុនតគាមៅ ន�ូរស្រធាតុោវនិងមនិឈចឺា្រព់ទ
្រនទេលួឬកគរុនពរៅត

ជងំរឺលា្រភានែ ្ភ្នែ្រ្រង្កពោយវ រីរុ្ ។
ព្រើត្ំរនរ់្រ្់អនែ្រមានពមពោគ�សុែរីកាពន្ះភ្នែ្រក្រ�មអា្រជា
្ញ្ញា មយួ។

13 June 2018



មបើមានម�ើងពក្ហមចូរ្ិរនិត្យមមើលថ្មតើហូរទឹក្ថ្នែក្ឬហូរខ្ោុះឬស្រធ្តុោវឬមទ៖

•ការហូរខ្ោុះឬស្រធ្តុោវខ្ប់អាចជាជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្(“ថ្នែក្្រណ៌ផ្កា ឈកូ្”ឬ“ថ្នែក្ពក្ហម”)ថែល

ជាការបងកាមោគមោយបាក់្មតរីជា្ិរមសសមបើថ្នែក្ម�ើងពក្ហមខ្លា ងំផងមនាោះ។

•ការហូរទឹក្ថ្នែក្ជាមួយការម�ើងពក្ហមតិចៗមហើយរមាស់មៅគល់ថ្នែក្ថក្្រពចមុោះជា្ ម្មតាជាអាល់ថ�

សីុ។

•ការហូរទឹក្ថ្នែក្ជាមួយការម�ើងពក្ហមតិចៗបន្ាប់្ីរមានជំងឺផ្តៅ ស្យអាចបណ្តៅ លមក្្ីរវរីសុ។ថបប

មនោះមិនពតរូវការការ្រយាបាល្ិរមសសមទមហើយថ្នែ ំម្រទ្យមិនអាចជួយបានមទ។

•ការហូរទឹក្ថ្នែក្ជាមួយការម�ើងពក្ហមនិងពគរុនមរៅតៅ ក្អាក្និងហូរសំមបារអាចជាសញ្ញា ថនជំងឺក្ង្ញ្ជលឹ

សូម្ថីតមិនទាន់មចញក្នួ្លក៏្មោយ។

ជងឺំរលាកភានែ សភ្នែក(‘ភ្នែកពណ៌ផ្្ក ឈកូ’,‘ភ្នែកម្ក�ម’)
ជំងឺរលាក្្្នាស្ ្នថក្អាចក្ើត�ើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ប៉ាុន្តថជាញឹក្ញាប់វា
ក្ើតលើក្ុមារ។

សញ្ញា

• ថ្នែក្ម�ើង្រណ៌ផ្កា ឈកូ្ឬពក្ហម

•ថ្នែក្អាចនឹងរមាស់ឬពក្ហាយ

•ចាប់មផតៅើម.មលើថ្នែក្មាខា ងអាចនឹងឆលាងមៅថ្នែក្ទំាង្ីររ

•ការហូរស្រធ្តុោវខ្ប់មៅម្រលយប់អាចម វ្ើឲ្យពតបក្ថ ន្ែក្សអាតិជាប់រនែ 

ការ្រយាបាល

ជំងឺរលាក្ោនែ សថ ន្ែក្ោគមពចើនបងកាម�ើងមោយវរីសុមហើយបាត់មៅវញិក្នែងុរយៈម្រល្ីររបីថែងៃមោយមិន

ចំាបាច់មានការ្រយាបាល្ិរមសសមទ។

ពបសិនមបើស្រធ្តុោវ្រណ៌មលឿងឬ្រណ៌ពក្ហមមានសោ្រខ្ប់មនាោះមូលមហតុមនោះទំនងជាបណ្តៅ ល

មក្្ីរបាក់្មតរីមហើយថែលអាច្រយាបាលមោយមពបើថ្នែ ទឹំក្ឬថ្នែ ពំក្មួនថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្(សូមមមើលការ

្រយាបាលថ្នែក្មោយថ្នែ ំអង់ទីបី៊មយទិក្,ទំ្័ររ32ែល់33)។មបើមទាោះជាថ្នែក្ហាក់្ែូចជាបាន្ រូសស្លក៏្

មោយពតរូវបនតៅការ្រយាបាលរយៈម្រល៧ថែងៃមែើម្ីកំុ្ឲ្យវាមក្ើតម�ើងវញិ។

មុនម្រលអនុវតតៅការ្រយាបាលថ្នែក្មោយថ្នែ ំអង់ទីបី៊មយទិក្សូមសមាអា តថ្នែក្នីមួយៗែនែមៗមោយ

ពក្ណ្ត់មសើមមផ្សង្ីររនែ ។បតៅរូពក្ណ្ត់និងលាងសមាអា តថែរបស់អនែក្មៅចមនាលា ោះការសមាអា តនិង្រយាបាលថ្នែក្

នីមួយៗមែើម្ីមជៀសវាងការឆលាងោលោល្ីរថ្នែក្មាខា ងមៅមាខា ងមទៀតឬឆលាងមៅកាន់របូអនែក្ឬអនែក្ែថទមទៀត។

ការបង្កា រ

ជំងឺរលាក្ោនែ សថ ន្ែក្ឆលាងោលោលយ៉ាងង្យ្ីរមនុស្សមានែ ក់្មៅមនុស្សមានែ ក់្មទៀត។ចូរលាងសមាអា តជា

ញឹក្ញាប់និងមពកាយម្រលប៉ាោះពាល់ថ្នែក្របស់អនែក្ែថទឬថ្នែក្របស់អនែក្។មិនពតរូវឲ្យកុ្មារថែលមានជំងឺ

រលាក្ោនែ សថ្នែក្មពបើក្ថន្សងឬពបោប់ពបោមគងជាមួយអនែក្ែថទមទ។ពតរូវថញក្កុ្មារមចញ្ីរកុ្មារែថទមទៀត

រហូតទាល់ថតថ ន្ែក្របស់រត់បានពបមសើរម�ើង។

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
14 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



15ថ្នែក្ពក្ហមនិងថ្នែក្ឈឺ

ជងឺំរលាកភានែ សភ្នែកហលើទារកហ្រើបហកើត
ការបងកាមោគមលើថ្នែក្ទារក្មទើបមក្ើតពតរូវការការ្រយាបាលជាបន្ាន់។

មោគសញ្ញា

•ថ្នែក្ម�ើងពក្ហមនិងមហើម

•ហូរខ្ោុះ្ីរថ្នែក្

•ពតបក្ថ្នែក្សអាតិជាប់រនែ ជា្ិរមសសម្រលមពកាក្្ីរមគង

ទារក្មទើបមក្ើតថែលមានពតបក្ថ្នែក្ពក្ហមមហើមនិងហូរខ្ោុះអាចនឹង

មានការបងកាមោគ្ីរជំងឺពបមមោះទឹក្បាយឬពបមមោះទឹក្ថ្លា ថែលឆលាងក្នែងុ

អំ�ុងម្រលសពមាល។មបើថ្នែក្មហើមមៅម្រលទារក្អាយុចមនាលា ោះ្ីរ២មៅ

៤ថែងៃមនាោះវាទំនងជាជំងឺពបមមោះទឹក្បាយ។ពតរូវ្រយាបាលជាបន្ាន់មែើម្ី

បង្កា រមពរោះថ្នែ ក់្មលើថ ន្ែក្ទារក្។មបើវាមហើមមៅម្រលទារក្អាយុចមនាលា ោះ្ីរ

៥មៅ១២ថែងៃមនាោះវាទំនងជាជំងឺពបមមោះទឹក្ថ្លា ។ជំងឺថែលឆលាងក្នែងុម្រលរមួ

ម្ទទំាងមនោះប៉ាោះពាល់ែល់បុរសនិងសសតៅីជាមពចើនប៉ាថុនតៅជាញឹក្ញាប់វាមិន

ផតៅល់មោគសញ្ញា អវីម�ើយ។ជាការលអាបំផុតគួរម វ្ើមតសតៅនិង្រយាបាលសសតៅីមានថផ្មពាោះពគប់របូថែលមានជំងឺមនោះ

មែើម្ីបង្កា រកំុ្ឲ្យទារក្ឆលាងមៅម្រលមក្ើត។

មែើម្ីការពារថ្នែក្្ីរការខូចខ្តជាអចិថង្នតៅយ៍និង្ិរការោ្រចូរមពបើថ្នែ ពំក្មួនថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្(ទំ្័ររ32 

មៅ33)។ម្វើមតសតៅទារក្និងមាតៅ យមែើម្ីឲ្យែឹងថ្មតើ្ួរក្មគមានជំងឺអវីខលាោះ។្ួរក្មគទំាង្ីររនឹងពតរូវការការ

្រយាបាលបថនម្មទៀតមោយថ្នែ ំអង់ទីបី៊មយទិក្គឺមិនថមនពតឹមថតថ្នែ ំោក់្ថ្នែក្មទ។

ការភែទាំភ្នែករបស់ទារកហ្រើបហកើតហដើមបីបងា្ក របញ្ហា ហ្សេងៗ
មៅម្រលមក្ើតោលា មសូមសមាអា តថ្នែក្ទារក្ែនែមៗមោយែំុសំ�ីែ្ម។ីបន្ាប់មក្ោក់្

ថ្នែ ពំក្មួនថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្ក្នែងុថ្នែក្ទារក្មទើបមក្ើតមែើម្ីបង្កា រការបងកាមោគមលើថ្នែក្។មពបើថ្នែ ពំក្មួន

tetracycline១%ឬerythromycin០,៥%មៅ១%។ោក់្ថ្នែ ពំក្មួនមួយសរថសមសតៅើងមៅក្នែងុ

ថ្នែក្នីមួយៗថតមួយែងប៉ាមុណ្ណ ោះ។ពតរូវោក់្ោលា មៗក្នែងុអំ�ុង២មមា៉ាងមពកាយម្រលមក្ើត(មមើល

ថ្នែ ្ំរយាបាលថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្,ទំ្័ររ32មៅ33)។

ពបសិនមបើទារក្មានទឹក្ថ្នែក្ពគប់ម្រលជា្ិរមសសមបើមានហូរទឹក្ថ្នែក្សូម្ថីតម្រលមិនយំមនាោះពបថហល

ជាបំ្រង់តូចៗថែលបងហារូទឹក្ថ្នែក្ពតរូវបានសោ្ះ។ជាមរឿយៗបញ្ហា មនោះនឹងបាត់មៅវញិមោយខលានួវាប៉ាថុនតៅ

បុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលអាចបង្ហា ញអនែក្្ីររមបៀបមា៉ាសសាមុខរបស់ទារក្ែនែមៗពតង់ចំមហៀងថនពចមុោះ(មា៉ាសសាែង់

ទឹក្ថ្នែក្)មែើម្ីជួយមបើក្បំ្រង់បងហារូទឹក្ថ្នែក្។

13 June 2018



ការរលាកម្េមោុះហដ្យស្រអាលភ់�សុី(ជងំឺរលាកភានែ សភ្នែកហដ្យ
ស្រអាលភ់�សុ)ីនងិអាលភ់�សុីភដលរខំានដល់ភ្នែក
្ូលីលំអងឬោគលអាតិក្នែងុខ្យល់អាចបណ្តៅ លឲ្យក្ណ្តៅ សរមួជាមួយការម�ើងពក្ហមរមាស់និងហូរទឹក្

ថ្នែក្។មៅម្រលថែលោងកាយមនុស្សមានពបតិក្ម្មែថែលៗមៅនឹងវត្ុថតមួយពគប់ម្រលមនាោះមគមៅថ្

អាល់ថ�សីុ។ពបសិនមបើវាមក្ើតម�ើងក្នែងុម្រលជាក់្លាក់្ក្នែងុឆ្នែ ំនីមួយមនាោះរត់ពបថហលជាមានអាល់ថ�

សីុជាមួយនឹងលំអងថែលបមញចេញមោយមែើមមឈើនិងរកុ្ខាជាតិ(មយា៉ាងមទៀតមៅថ្ការរលាក្ពចមុោះមោយ

ស្រអាល់ថ�សីុ)។ពបសិនមបើវាមក្ើតម�ើងពគប់ម្រលមនាោះវាអាចបណ្តៅ លមក្្ីរ្ លីូផ្សតិផលិតផលគីមី

ឬសតវនានា។អាល់ថ�សីុមក្ើតម�ើងមលើថ្នែក្ទំាង្ីររ។

ការ្រយាបាល

ពបសិនមបើអនែក្ែឹង្ីរអវីថែលបណ្តៅ លឱ្យថ្នែក្មានពបតិក្ម្មការ្រយាបាលថែលលអាបំផុតគឺមជៀសវាងឬែក្មចញ

ពប្្រថនបញ្ហា ។ឧទាហរណ៍:

•្រយាយមរក្សាក្ថនលាងមែក្និង្ូរក្មខនែើយកំុ្ឲ្យមាន្ លីូ។មបើមានសតវថែលបងកាអាល់ថ�សីុពតរូវមៅឆ្ងៃ យ្ីរវា

និងទីក្ថនលាងថែលវាមែក្។

•បិទឬបំាងបងអាចួមៅម្រលយប់។

•ពាក់្មា៉ាសឬរុពំក្ណ្ត់ពគបមាត់និងពចមុោះមែើម្ីការពារខលានួ្ីរការែក្ែមងហាើមចូលនូវលំអងនិង្ លីូមៅម្រល

ម្វើការឬមែើរមៅខ្ងមពរៅផោ្ះ។

អវីទំាងឡាយថែលស្តិមៅថក្្រថ្នែក្ែូចជាពបោប់គូសថ្នែក្ឬអវីថែលអនែក្មានក្លានិែូចជាសំមលៀក្បំពាក់្

មបាក្គក់្ជាមួយស្បូ៊ពក្អូបក៏្ថែលបណ្តៅ លឲ្យមានអាល់ថ�សីុថែលប៉ាោះពាល់ែល់ថ្នែក្ផងថែរ។ពបសិន

មបើអនែក្ឈប់មពបើផលិតផលថែលម្វើឲ្យរមាស់ថ្នែក្មនាោះអាល់ថ�សីុនឹងមិនសូវបងកាការរខំ្នមទៀតមទ។

ចូរសអាំថ្នែក្មោយពក្ណ្ត់មសើម(ទឹក្ពតជាក់្មានអារម្មណ៍លអាបំផុត)។មបើមានថ្នែ បំនតៅក់្ថ ន្ែក្អង់ទីហីុស្តៅ មីន 

(មមើលទំ្័ររ32)វាអាចជួយឲ្យថ្នែក្បាន្ រូសស្លពបសិនមបើការរលាក្ពចមុោះមោយស្រអាល់ថ�សីុមាន

សោ្រ្ ងៃន់្ងៃរ។

ដហំៅហៅហលើគរ័ហន(ខេូខាតថ្្ខាងហម្រៅថនភ្នែក)
សញ្ញា

មៅម្រលថែលថផ្ែ៏មសតៅើងថនថ្នែក្ពតរូវបានម្វើឲ្យខូចខ្តមោយ

ស្រការបងកាមោគឬោច់រលាត់មនាោះវាអាចបណ្តៅ លឲ្យមានែំមៅែ៏ឈឺចាប់

មៅមលើគ័រមន។មិនពតរូវញីថ្នែក្ម�ើយវាម្វើឲ្យកាន់ថត្ ងៃន់្ងៃរ។

ជាញឹក្ញាប់គំមហើញរបស់រត់នឹងែយចុោះនិងមានការឈឺចាប់្ ងៃន់្ងៃរ។វាអាចនឹងមានហូរខ្ោុះោវឬខ្ប់។

ថ្នែក្ម�ើងពក្ហមមហើយមបើអនែក្មមើលមៅគ័រមនមពកាម្រនលាឺខ្លា ងំអនែក្អាចនឹងម�ើញមានស្នែ ម្រណ៌

ពបមផោះ-ស។ស្នែ មមនោះអាចមានសោ្រមិនសូវរមលាងថ្លា ែូចថផនែក្មផ្សងៗថនថ្នែក្។

ការ្រយាបាល

មនោះគឺជាោ្រអាសននែ។ពបសិនមបើមិនថែទំាែំមៅមៅមលើគ័រមនមនោះពតឹមពតរូវមទវាអាចបណ្តៅ លឱ្យខ្វ ក់្ថ្នែក្។

ពតរូវរក្ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យ។ោក់្ថ្នែ ទឹំក្ឬថ្នែ ពំក្មួនថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្ក្នែងុថ្នែក្ថែលប៉ាោះពាល់មរៀងោល់មមា៉ាង

ក្នែងុម្រលម្វើែំមណើ រមៅជួបពគរូម្រទ្យឯក្មទសខ្ងថ្នែក្(មមើលទំ្័ររ32មៅ33)។
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17ថ្នែក្ពក្ហមនិងថ្នែក្ឈឺ

ជងឺំរលាកម្បម្សីភ្នែក
ភ្នែ្រ្ មមៅតា ភ្នែ្រមានជំងឺរលា្រក្រក រ្ី

 
្ូរនក្រមុំតូ្រជាញឹ្រញា្រ់មនិមានោងមលូ
ពឡើងក្រ�មជំុវញិក្រក រ្ីភ្នែ្រ
ឈចឺា្រ់

ជា្ ម្មតាមគមិនែឹង្ីរមូលមហតុថនជំងឺរលាក្ពបសសីថ ន្ែក្មទ។

សញ្ញា

•ជាទូមៅមក្ើតម�ើងមលើថ្នែក្ថតមាខា ង

•ឈឺចាប់និងរមាស់ខ្លា ងំមៅក្នែងុថ្នែក្

•កូ្នពក្មំុថ្នែក្(ថ្នែក្្រណ៌ម ្្ម មៅចំក្ណ្តៅ លថ្នែក្)អាចនឹងមានោងខុសពបពក្តីមពាលគឺមិនមូល

•ម�ើងពក្ហមមៅមលើថផនែក្្រណ៌សថនថ្នែក្ថែលមៅជិតពបសសីថ្នែក្បំផុត

•ថ្នែក្កាន់ថតឈឺមៅមពកាម្រនលាឺខ្លា ងំ

•ជាទូមៅគំមហើញមានសោ្រសសវា៉ាំង

ការ្រយាបាល

ជំងឺរលាក្ពបសសីថ្នែក្គឺជាបញ្ហា ថ្នែក្ែ៏្ ងៃន់្ងៃរនិងឈឺចាប់។ពតរូវថសវងរក្ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យក្នែងុរយៈម្រល្ីរ១

មៅ២ថែងៃ។

ថ្នែ ំអង់ទីបី៊មយទិក្មិនមានពបមយជន៍មទ។

បុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលថែលមានបទ្ិរមស្្ន៍អាចនឹងមពបើថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្មែើម្្ីរពងីក្ទំហំកូ្នពក្មំុថ្នែក្មហើយ

មពបើថ្នែ ំបនតៅក់្ថ ន្ែក្មផ្សងមទៀតមែើម្ីបនយ្ការរលាក្។

ជងឺំរលាកភានែ សភ្នែកោែ ថំរែ(Trachoma)
ជំងឺរលាក្ោនែ សថ ន្ែក្ោ៉ាំថរ ៉ាគឺជាការបងកាមោគមលើថ ន្ែក្ថែលឆលាងោលោល្ីរមនុស្សមានែ ក់្មៅមនុស្សមានែ ក់្មទៀត

តាមរយៈថែសតវរយុនិងពក្ណ្ត់ថែលបានប៉ាោះពាល់នឹងថ្នែក្ថែលមក្ើតមោគ។ជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ា

មក្ើតម�ើងញឹក្ញាប់បំផុតមលើកុ្មារនិងមាតៅ យរបស់មគ។ពបសិនមបើអនែក្ជំងឺពតរូវបានឆលាងជាមពចើនែងមពចើន

ឆ្នែ ំមពកាយមក្វាអាចមោមថ្នែក្មកាងចូលក្នែងុរចួក្កិ្តនឹងថផ្ថនថ្នែក្ថែលម្វើឲ្យឈឺចាប់ព្រមទំាងបាត់

បង់គំមហើញ។មោយស្រថតវាមានអារម្មណ៍ក្កិ្តជួនកាលមគនិយយថ្“សក់្មៅក្នែងុថ្នែក្”។

បចចេបុ្ននែជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាបានកាលា យជាក្រណីមិនសូវញឹក្ញាប់មទក្នែងុ្ិរ្្រមលាក្មនោះប៉ាថុនតៅវាមៅ

ថតជាបញ្ហា ែ៏្ ងៃន់្ងៃរមៅក្នែងុពបមទសមួយចំនួនជា្ិរមសសមៅSub-SaharanAfrica។វាោគមពចើនមក្ើត

ម�ើងមលើពបជាជនថែលរស់មៅក្នែងុស្្នោ្រពកី្ពក្និងក្ក្កុ្ញនិងមៅក្ថនលាងថែលមានសតវរយុមពចើននិង

ទឹក្តិចតួច។ការថក្លមអាទឹក្និងអនាម័យគឺជាចំណុចសំខ្ន់ក្នែងុការបង្កា រជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ា។
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សញ្ញា

•ជាញឹក្ញាប់ជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាចាប់មផតៅើម.មលើកុ្មារតូចៗែូចជាជំងឺ

រលាក្ោនែ សថ្នែក្ក្ពមិតសស្លថែល្ិរបាក្សមងកាតម�ើញមៅម្រលែំបូងៗ។

•ការបងកាមោគម�ើងវញិជាញឹក្ញាប់មលើកុ្មារតូចបណ្តៅ លឲ្យមានមហើម

តូចៗ្រណ៌ស-ពបមផោះមៅក្នែងុពតបក្ថ្នែក្ខ្ងមលើ។មែើម្ីមមើលម�ើញពតរូវ

្រនាលា ត់ពតបក្ថ ន្ែក្មៅមពកាយ(មមើលទំ្័ររ3)។

•បន្ាប់្ីរមានការបងកាមោគម�ើងវញិបនតៅបន្ាប់ជាមពចើនឆ្នែ ំែំុឬមហើមទំាងមនោះកាលា យ

មៅជាស្នែ មៗ្រណ៌សមៅមពកាមពតបក្ថ្នែក្។ស្នែ មទំាងមនោះទាញមោមថ្នែក្

ចូលមហើយវាមកាសមៅនឹងថផនែក្ថ្លា ថនថ្នែក្ម្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងបាត់

បង់គំមហើញ។

ការ្រយាបាល

ការ្រយាបាលែ៏លអាបំផុតចំមពាោះជំងឺរលាក្ោនែ សថ ន្ែក្ោ៉ាំថរ ៉ាគឺការមពបើថ្នែ ំazithromycinថតមួយែូស(ទំ្័ររ34)  

តាមមាត់។ពបសិនមបើរ្ម នថ្នែ ំazithromycinមទអាចោក់្ថ្នែ ពំក្មួនថ្នែក្tetracycline១%មួយថែងៃ្ីររែង

រយៈម្រល៦សបាតៅ ហ៍។

ចំមពាោះអនែក្ថែលមានជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាក្ពមិតចុងមពកាយការវោះកាត់ែ៏ស្មញញាអាចម្វើឱ្យមោគថ្នែក្

ថែលមកាងចូលមកាងមៅមពរៅវញិបាន។ពបសិនមបើរ្ម នការវោះកាត់មទបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលឯក្មទសថ្នែក្

ពបថហលជាអាចែក្មោមថ ន្ែក្ថែលម វ្ើឲ្យរមាស់ទំាងមនាោះបាន។

ការបង្កា រ

ការ្រយាបាលជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាទាន់ម្រលនិងម្រញមលញបង្កា រមិនឲ្យវាឆលាងមៅមនុស្សែថទមទៀត។

ចូរលុបលាងមុខឲ្យកុ្មារមរៀងោល់ថែងៃព្រមទំាងលាងសមាអា តថែរបស់អនែក្បន្ាប់្ីរប៉ាោះពាល់ថ្នែក្របស់អនែក្

ែថទ។មបាក្គក់្ក្ថន្សងសមមលាៀក្បំពាក់្និងពបោប់ពបោមគងជាញឹក្ក្ញាប់មែើម្ីឱ្យពបាក្ែថ្មនុស្ស២

នាក់្មិនថែលមពបើមខនែើយរមួរនែ ឬមពបើក្ថន្សងថតមួយសពមាប់ជូតមុខ។

បង្កា រមិនឲ្យរយុមោមមោយការពគបអាហារពគបបង្គន់និងម្វើជីកំ្ប៉ាសុឲ្យឆ្ងៃ យ្ីរផោ្ះ។សូមមមើលជំ្ូរក្

ទឹក្និងអនាម័យ៖គនលាោឹះមែើម្រីក្សាអនាម័យ។

ពបសិនមបើមានក្រណីជំងឺមនោះមពចើនមៅក្នែងុសហគមន៍បុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលអាចនឹងផតៅល់ថ្នែ ំazithromycin

ឲ្យមនុស្សពគប់រនែ មែើម្ីបញ្ឈប់ការឆលាងោលោលថនជំងឺរលាក្ោនែ សថ ន្ែក្ោ៉ាំថរ ៉ា។

ជំងឺរលាកភ្នាសភ្នែករ៉ារំរ ៉ាឆ្លងរលដាលតាមរយៈសត្វរយុម្រាមរៃនងិម្្រណាត។់
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19បញ្ហា ថ្នែក្ថែលមក្ើតម�ើងជាញឹក្ញាប់

បញ្ហា ភ្នែកភដលហកើតហ�ើងជាញកឹញាប់

ជងឺំភ្នែកហ�ើងបាយ
ក្ញចេ ក់្ថ្នែក្គឺជាថផនែក្ថ្លា មួយស្តិមៅក្នែងុថ្នែក្ថែលចាប់្រនលា្ីឺរខ្ងមពរៅមក្

មែើម្ីឲ្យថ្នែក្ម�ើញរបូោ្រនានា។មៅម្រលមនុស្សកាន់ថតចាស់ក្ញចេ ក់្ថ្នែក្

អាចនឹងម�ើងសសអាប់ម្វើឲ្យបំាង្រនលាឺមិនឲ្យផ្លា តចូលនិងបណ្តៅ លឲ្យបាត់

បង់គំមហើញបនតៅចិមតៅងៗមហើយចុងមពកាយគឺ្ិរការថ្នែក្។ការម�ើងសសអាប់មនោះ

ជួនកាលម�ើញជាចំណុច្រណ៌ពបមផោះមៅមលើថ្នែក្មៅថ្ថ្នែក្ម�ើងបាយ។

ជំងឺថ ន្ែក្ម�ើងបាយមក្ើតម�ើងញឹក្ញាប់មលើមនុស្សចាស់ប៉ាថុនតៅក៏្អាចមក្ើតមលើទារក្និងកុ្មារផងថែរ។

មែើម្្ីរនយារម្រលការវវិឌ្ឍន៍ថនជំងឺថ្នែក្ម�ើងបាយ:

•កំុ្ជក់្បារី

•ពាក់្មួក្ថែលអាចការពារថ្នែក្្ីរ្រនលាឺថែងៃខ្លា ងំ

បុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលអាចសមា្គ ល់អនែក្ជំងឺថ ន្ែក្ម�ើងបាយនិងថណនំាពបាប់្ីរក្ម្មវ ិ្ ីនិងមនី្រម្រទ្យនានា

ថែលផតៅល់ជូនការវោះកាត់មែើម្សី្តៅ រគំមហើញម�ើងវញិ។សសតៅីទំនងជាមិនសូវទទួលបានការ្រយាបាលថ្នែក្

ម�ើងបាយបានមពចើនែូចនឹងបុរសមទ។ចូរ

ចុោះជួបសសតៅីចំណ្ស់មៅតាមផ្ោះនិងសួរអំ្ីរ

គំមហើញរបស់្ួរក្រត់។ការ្ិរនិត្យមនុស្សចាស់

អាចជួយ្ួរក្មគឱ្យទទួលបានការ្រយាបាលមុន

ម្រលវាបំាងគំមហើញរបស់រត់។ប៉ាថុនតៅមទាោះបីជា

្ួរក្រត់អាចមមើលម�ើញតិចៗក៏្មោយក៏្មិន

យឺតម្រលថែរក្នែងុការនំារត់មៅរក្ជំនួយ្ីរពគរូ

ម្រទ្យ។

ការ្រយាបាល

ថ្នែ ំម្រទ្យមិនអាចជួយឱ្យជំងឺថ ន្ែក្ម�ើងបាយជាបាត់មៅវញិមទ។ការវោះកាត់ម វ្ើម�ើងមែើម្យីក្ក្ញចេ ក់្ថ ន្ែក្

សសអាប់មចញរចួោក់្ក្ញចេ ក់្ថ្លា ចូលមែើម្អីាចមមើលម�ើញម�ើងវញិ។

បន្ាប់្ីរវោះកាត់អនែក្ជំងឺពតរូវការថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្និងពបឆំ្ងរលាក្មែើម្ីជួយឱ្យថ្នែក្សោះមស្ើយ

ថែលជា្ ម្មតាក្នែងុរយៈម្រលពបថហល៤សបាតៅ ហ៍។ថ្នែក្អាចនឹងមិនសូវសសរួលមហើយរបូោ្រថែលមមើល

ម�ើញមានសោ្រសសវា៉ាំងមៅមលើក្ែំបូងប៉ាថុនតៅវាគួរថតពបមសើរបនតៅចិមតៅង មៗរៀងោល់ថែងៃ។ពបសិនមបើមាន

ការឈឺចាប់មក្ើតម�ើងក្នែងុអំ�ុង២សបាតៅ ហ៍ែំបូងមនាោះវាគឺជាសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្។ពតរូវរក្ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យ

ថ្នែក្ក្នែងុរយៈម្រល២៤មមា៉ាង។មពកាយការវ ៉ាោះកាត់អនែក្ជំងឺពបថហលជាពតរូវមពបើថវ ៉ានតា្រពងីក្មែើម្ីមមើលវត្ុមៅ

ជិតៗ។

នយើងេិយាយថា៖“ន�ើមាេសែស់្ូវគ្តរូវ

ពិេិត្យនមើលក្នែែពណ៌គ្្រនេះ”។នយើង

នលើែេែឹចតិ្តមេគុស្សចាស់កដលមាេ

ជងំឺក្នែែនឡើងបាយឲ្យេេលួកា�វះកាត់

នដើម្សីា្ត �គនំ�ើញនឡើងវញិ។
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ជងឺំដក់្រកឹកនែ នុងភ្នែក
ជួនកាលមានសមាពៅ ្មក្ើនម�ើងមៅក្នែងុថ្នែក្មហើយវាបំផ្លា ញសរថសពបស្ទមៅក្នែងុថ្នែក្ថែលបណ្តៅ ល

ឱ្យមានជំងឺ្ ងៃន់្ងៃរមៅថ្ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្។អនែក្ថែលមានែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ជំងឺបាត់បង់គំមហើញខ្ង

ចំមហៀងមហើយបនតៅចិមតៅងអាចកាលា យជា្ិរការថ្នែក្។ថ្នែក្អាចឈឺចាប់និងម�ើងរងឹែូចែ្មមា៉ាប។ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុ

ថ្នែក្អាចបណ្តៅ លមក្្ីរការរងរបួសប៉ាថុនតៅោគមពចើនមគមិនែឹង្ីរមូលមហតុរបស់វាមទ។

អនែក្ថែលមានជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ពតរូវការការ្រយាបាលមែើម្ីបនយ្សមាពៅ ្។អាចនឹងពតរូវមពបើថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្

ជាមរៀងោល់ថែងៃអស់មួយជីវតិឬជួនកាលមគ្រយាបាលមោយឡាថស៊រឬការវោះកាត់មែើម្ីបនយ្សមាពៅ ្ថ្នែក្។

ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ោគមពចើនប៉ាោះពាល់មលើមនុស្សថែលមានអាយុមលើ៤០ឆ្នែ ំជា្ិរមសសអនែក្ថែលមាន

សមាជិក្ពគរួស្រមានជំងឺមនោះ។ចូរជួយមនុស្សថែលមានអាយុមលើ៤០ឆ្នែ ំឲ្យទទួលបានការ្ិរនិត្យរក្មមើល

ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ោល់្ីររបីឆ្នែ ំមតៅង។

ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្មានទពមង់មផ្សងៗរនែ ។ទពមង់ញឹក្ញាប់បំផុតគឺជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្សសរួចសស្ល់និង

ជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ា។

ជំងឺដក់្រកឹកនែ នុងភ្នែកម្សរួេម្ស្ល់(angle-closure)
វាចុោះអាពក្ក់្យ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។វាបណ្តៅ លឱ្យថ្នែក្ម�ើងពក្ហមនិងឈឺចាប់ខ្លា ងំរមួជាមួយការបាត់

បង់គំមហើញ។អនែក្ជំងឺអាចមានអារម្មណ៍ចមង្អា រឈឺក្បាលមហើយថ្នែក្កាន់ថតឈឺចាប់មៅមពកាម្រនលាឺខ្លា ងំ។

ថ្នែក្អាចមានសោ្ររងឹមបើម ៀ្បនឹងថ្នែក្្ ម្មតា។ពបសិនមបើមិន្រយាបាលមទជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្សសរួច

សស្ល់នឹងបណ្តៅ លឱ្យ្ិរការថ្នែក្ក្នែងុរយៈម្រល្ីររបីថែងៃ។ចូរបញ្ជូ នអនែក្ជំងឺមៅរក្ជំនួយមវជ្ជស្សសតៅជា

បន្ាន់។ជាែំបូង្ួរក្មគនឹងពតរូវការថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្មែើម្ីបនយ្សមាពៅ ្មៅក្នែងុថ្នែក្។បន្ាប់មក្្ួរក្មគនឹងពតរូវ

ការការ្រយាបាលមោយឡាថស៊រឬការវោះកាត់។

ហៅហពលភដលកម្ម៉ិ្ ីសខុភាពភ្នែកមកដល់ស�គមន៍
មវជ្ជបណិ្តក្នែងុពបមទសឬមពរៅពបមទសអាចនឹងមរៀបចំក្ម្មវ ិ្ ី្រយាបាលជំងឺថ្នែក្រមួទំាងការវោះកាត់

្រយាបាលជំងឺថ្នែក្ម�ើងបាយផងថែរ។ថ្នែ ក់្ែឹក្នំាសហគមន៍អាចសហការជាមួយមវជ្ជបណិ្តមែើម្ី

ជួយែល់មនុស្សឲ្យបានមពចើនតាមថែលអាច។ពក្រុមផតៅល់ជំនួយមនោះគួរផតៅល់នូវ៖

•ការ្រន្យល់យ៉ាងចបាស់ែល់បុគ្គលិក្សុខោ្រក្នែងុសសរុក្អំ្ីររមបៀបថែទំាថ្នែក្មពកាយ្ីរវោះកាត់។

•ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ថែល្ួរក្មគពតរូវការមពបើមពកាយម្រលវោះកាត់។

•្័រត៌មានអំ្ីរទីក្ថនលាងថែល្ួរក្មគអាចរក្ថវ ៉ានតាមពបើមបើចំាបាច់បន្ាប់្ីរថ្នែក្បានជាសោះមស្ើយ។

•អនែក្ថែលអាចទាក់្ទងបានពបសិនមបើមានបញ្ហា មក្ើតម�ើងមពកាយម្រលវោះកាត់ទំាងមៅក្នែងុអង្គការនិង

មៅក្នែងុមូលោូន។

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
20 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



21បញ្ហា ថ្នែក្ថែលមក្ើតម�ើងជាញឹក្ញាប់

ជំងឺដក់្រកឹកនែ នុងភ្នែកោែ ថំរែ(open-angle)
ចំមពាោះជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាសមាពៅ ្មៅក្នែងុថ្នែក្ទំាង្ីររមក្ើនម�ើងយឺតៗក្នែងុអំ�ុងម្រលមពចើនថខមពចើន

ឆ្នែ ។ំវាមិនមានការឈឺចាប់មទ។គំមហើញខ្ងចំមហៀងបាត់បង់មុន។មៅម្រលជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ចុោះ

្ងៃន់្ងៃរមនាោះវាហាក់្ែូចជាសំ�ឹងមមើលតាមផលាវូរងូមពកាមែីថែរ។ជាញឹក្ញាប់អនែក្ជំងឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍

មទរហូតែល់ការបាត់បង់គំមហើញមានសោ្រ្ ងៃន់្ងៃរមៅមហើយ។ថ្នែក្អាចម្វើមតសតៅមមើលថផនែក្ចំមហៀង

និង្ិរនិត្យមមើលក្នែងុថ្នែក្មែើម្រីក្មមើលជំងឺែក់្ទឹក្ក្នែងុថ្នែក្ទពមង់មនោះ។កាលណ្ឆ្ប់្រយាបាលគឺកាន់ថត

ពបមសើរ។ការ្រយាបាលមោយថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ឡាថស៊រឬការវោះកាត់អាចបញ្ឈប់មិនឲ្យគំមហើញកាន់ថតចុោះ

្ងៃន់្ងៃរ។

កន្ នុយភែលែន
ក្ន្យុថែលានគឺជាស្ច់ថែលែុោះ្ីរមលើថផ្ថ្នែក្ថែលែុោះយឺតៗមចញ្ីរថផនែក្្រណ៌

សថនថ្នែក្ថក្្រពចមុោះរចួសំមៅមៅចំណុចក្ណ្តៅ ល។វាជាបញ្ហា មក្ើតម�ើង

ញឹក្ញាប់មហើយជា្ ម្មតាមិន្ ងៃន់្ងៃរមទ។អនែក្ថែលម្វើការមពចើនឆ្នែ ំមៅខ្ង

មពរៅមពកាម្រនលាឺថែងៃខ្លា ងំឬក្ថនលាងថែលមានខ្យល់ឬ្ លីូទំនងជានឹងមានក្ន្យុ

ថែលានមនោះ។

ការពាក់្ថវ ៉ានតាម ្្ម និងមួក្ជួយបំាង្រនលាឺថែងៃខ្យល់និង្ លីូមចញ្ីរថ្នែក្ថែលបញ្ឈប់ឬបនយ្ការលូតលាស់

ថនក្ន្យុថែលាន។

ជាញឹក្ញាប់វាមិនពតរូវការការ្រយាបាលមទ។មបើវាស្តិមៅថក្្រថផនែក្ថែលមាន្រណ៌ឬម្វើឱ្យ្ិរបាក្ខ្លា ងំក្នែងុ

ថ្នែក្ពគរូម្រទ្យវោះកាត់អាចយក្វាមចញបានមុននឹងវាប៉ាោះពាល់ែល់គំមហើញរបស់អនែក្ជំងឺ។

ឈាមហៅកនែ នុងភ្នែកសថនភ្នែក
មតៅងមាកា លឈាមមៅក្នែងុថផនែក្សថនថ្នែក្មក្ើតម�ើងបន្ាប់្ីរមលើក្របស់្ ងៃន់ក្អាក្

ខ្លា ងំៗឬរបួសតូចតាចមលើថ្នែក្។វាបណ្តៅ លមក្្ីរការថបក្សរថសឈាមតូច

ណ្មួយ។វាមិនមានមពរោះថ្នែ ក់្មទគឺែូចនឹងការរលាត់ថែរមហើយវានឹងបាត់

មៅវញិបនតៅចិមតៅងមោយខលានួឯងក្នែងុអំ�ុង២សបាតៅ ហ៍។វាមិនពតរូវការការ្រយាបាល

មទ។

មទាោះជាយ៉ាងមនោះក្តៅីឈាមមៅក្នែងុថផនែក្្រណ៌ថនថ្នែក្(ពបសសីថ្នែក្)គឺជាបញ្ហា 

្ងៃន់្ងៃរ។មមើលទំ្័ររ10។

ស្នែ មឈាមពៅ្រនែុងភផនែ្រ្
ននភ្នែ្រជាទូពៅមនិមាន
ពកគាះថ្នែ ្រ់ពទ។

13 June 2018



ភ្នែកសងៃរួតនងិម្តបកភ្នែករឹង
ថ ន្ែក្សងៃតួបណ្តៅ លមក្្ីរអាកាសធ្តុសងៃតួមានវយ័ចំណ្ស់ថផ្សងក្នែងុខ្យល់និងការមពបើពបាស់ថ្នែ ំម្រទ្យមួយ

ចំនួន។

ពតបក្ថ្នែក្រងឹអាចមក្ើតម�ើងមៅម្រលថែលក្ថមអាលឬស្រធ្តុោវបិទសោ្ះែល់សំមណើ មនិងទឹក្ថ្នែក្ម្វើ

ឲ្យថ្នែក្សងៃតួនិងរមាស់។រត់អាចនឹងមានការបងកាមោគមៅពតបក្ថ្នែក្(មមើលខ្ងមពកាម)ឬក្មមច្រងឹៗឬ

បនោ្ះមសតៅើងៗែូចអថង្គមៅជាប់តាមពតបក្ថ្នែក្។ពតបក្ថ្នែក្និងមុខមៅជំុវញិថ្នែក្អាចមានសុខោ្រលអាមៅ

ម្រលមយើងសមាអា តវាបានពតឹមពតរូវមោយស្រវាអនុញ្ញា តឲ្យមានទឹក្ថ្នែក្និងសំមណើ ម្ ម្មជាតិមក្ើតម�ើង។

ការ្រយាបាល

ចំមពាោះថ្នែក្សងៃតួចូរសពមាក្ថ្នែក្របស់អនែក្មោយឧសសាហ៍ម្្មចវា។មបើថ្នែក្របស់អនែក្មៅថតសងៃតួអនែក្អាច

្រយាយមសអាពំក្ណ្ត់មរៅតៅ ឧណហា ៗ១មៅ២ែងក្នែងុមួយថែងៃរយៈម្រល៥មៅ១០នាទីមែើម្ីបមងកាើនសំមណើ ម្ ម្ម

ជាតិមៅក្នែងុថ្នែក្។ទឹក្រអិំលបនតៅក់្ថ ន្ែក្ក៏្អាចជួយបានថែរ(មមើលទំ្័ររ32)។

ចំមពាោះសសទាប់រងឹជាប់នឹងពតបក្ថ្នែក្ចូរសអាពំក្ណ្ត់មរៅតៅ ឧណហា ៗ២មៅ៤ែងក្នែងុមួយថែងៃរចួលាងពតបក្ថ្នែក្

ែនែមៗ។មបើមិនបាន្ រូសស្លមទវាពបថហលជាមានការបងកាមោគមោយបាក់្មតរីមហើយអនែក្អាចស្ក្ល្ង

មពបើថ្នែ ពំក្មួនថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្erythromycin២ែងក្នែងុមួយថែងៃរយៈម្រល៧ថែងៃ(មមើលថផនែក្ការ្រយាបាល្្

ថនក្មោយមពបើអង់ទីបី៊មយទិក្,ទំ្័ររ32)។

ដុំឬហ�ើមហៅហលើម្តបកភ្នែក
ែំុមហើម្រណ៌ពក្ហមមៅមលើពតបក្ថ្នែក្ជា្ ម្មតាអាចជា៖

●•្រថ្រថ្នែក្ថែលជាែំុឈឺចាប់បណ្តៅ លមក្្ីរការបងកាមោគមៅជំុវញិមោមថ្នែក្មួយ,ឬមួយជា

●•បូសពតបក្ថ្នែក្ជាែំុថែលអាចមិនឈឺចាប់បណ្តៅ លមក្្ីរការោងំសោ្ះមៅក្នែងុពតបក្ថ្នែក្។

ជួនកាលការបងកាមោគថែលចាប់មផតៅើមមៅជំុវញិមោមថ្នែក្ណ្មួយអាចោលោលមៅក្នែងុពតបក្ថ្នែក្។

បញ្ហា ទំាង្ីររមនោះអាច្រយាបាលបានមោយសអាពំក្ណ្ត់ឧណហា ៗ៤ែងក្នែងុមួយថែងៃមតៅង រៗយៈម្រល១៥ឬ២០

នាទី។ពជលក់្ពក្ណ្ត់នឹងទឹក្មរៅតៅ ម�ើងវញិជាមពចើនែងមែើម្ីឲ្យវាមរៅតៅ បំផុតថែលអាចពទំាបានមោយមិន

រលាក្។មិនពតរូវពចបាច់ឬមចាោះទមាលា យែំុមនោះមទមពពាោះវាម្វើឲ្យកាន់ថត្ ងៃន់្ងៃរ។

មបើការមហើមមិនបាន្ រូសស្លក្នែងុម្រល្ីររបីថែងៃមទចូររក្ជំនួយ្ីរពគរូម្រទ្យ។

 េភេភ្នែ្រជាការ្រង្កពោគែឈ៏ចឺា្រ់ពៅជំុវញិពោមភ្នែ្រ។ ែំុពៅពកកាមកត្រ្រភ្នែ្រភែលមនិឈចឺា្រ់អា្រជា្រូ្ 
  កត្រ្រភ ន្ែ្រ។

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
22 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



23បញ្ហា ថ្នែក្ថែលមក្ើតម�ើងជាញឹក្ញាប់

កហម្េអភណតៅ ត(ហ�ើញេណំេុតេូៗ)
ជួនកាលមយើងម�ើញក្មមច្អថណតៅ តឬចំណុចមហាោះតូចៗមៅម្រលសំ�ឹងមមើលថផ្្ លាឺ(ែូចជាជញ្្ជ ងំឬ

មម�)។ចំណុចទំាងមនាោះផ្លា ស់ទីមៅម្រលថ្នែក្មានចលនាមហើយមានោងសសមែៀងនឹងសតវរយុតូចៗ។

ចំណុចទំាងមនោះជាបញ្ហា ទូមៅមហើយជា្ ម្មតាមិនមានមពរោះថ្នែ ក់្មទ។

ពបសិនមបើមានក្មមច្អថណតៅ តមក្ើតម�ើងយ៉ាងមពចើនោលា មៗមហើយគំមហើញចាប់មផតៅើមបាត់បង់មៅថ្នែក្មាខា ងឬ

អនែក្ថែមទំាងម�ើញ្រនលាមឺព្រៀក្ៗជាបនតៅបន្ាប់ផងថែរមនាោះវាអាចជាសញ្ញា ថនស្្នោ្រមួយមៅថ្ការរបូត

បាតថ្នែក្។ការវោះកាត់មៅមន្រីម្រទ្យថ្នែក្គឺពតរូវម្វើម�ើងជាបន្ាន់មែើម្ោី្ជ ប់បាតថ្នែក្ម�ើងវញិ។

កងវោះ៉តីាមនីអា(ខាវករ់ាន,់ភាពសងៃរួតម្កហពញ្រកឹភ្នែក)
ក្ងវោះវីតាមីនអាគឺជាពបម្ទមួយថនក្ងវោះអាហារបូតម្្ភថែលអាចបំផ្លា ញែល់ថ្នែក្របស់កុ្មារបណ្តៅ លឲ្យ

ខ្វ ក់្ថ្នែក្។វាជាស្្នោ្រថែលអាចបង្កា របាន។

ចូរការពារថ្នែក្របស់កុ្មារតូចៗមោយធ្នាថ្្ួរក្មគបរមិោគអាហារ

ថែលសំបូរមៅមោយវីតាមីនអារមួមានអាហារ្រណ៌ទឹក្ពក្រូចែូច

ជាការ ៉ាតុស្វ យនិងលហាងុ,និងបថនលាសលាកឹ្ថបតងពតីនិងសុ៊ត។

ការបំមៅកូ្នមោយទឹក្មោោះមាតៅ យជួយការពារថ្នែក្របស់ទារក្្ីរក្ងវោះវី

តាមីនអារមួជាមួយអត្ពបមយជន៍ជាមពចើនមទៀតែល់សុខោ្ររបស់

ទារក្។

មៅតំបន់ថែលបញ្ហា ក្ងវោះអាហារបូតម្្ភពបម្ទមនោះជាបញ្ហា ញឹក្ញាប់ជួនកាលមគផតៅល់វតីាមីនអាជំនួយ 

ែល់កុ្មារមរៀងោល់៦ថខមតៅង(ទំ្័ររ34)។

សញ្ញា

ែំបូងថ្នែក្កាលា យមៅជាសងៃតួមហើយផលិតទឹក្ថ្នែក្បានតិច។បន្ាប់មក្ក៏្មានការលំបាក្ក្នែងុការសំ�ឹង

មមើលក្នែងុទីថែលមាន្រនលាឺតិច។ថផនែក្្រណ៌សថនថ្នែក្បាត់បង់ោ្រ្លាថឺ្លា មហើយចាប់មផតៅើមពជរួញ។មៅទីបំផុត

ថ្នែក្កាន់ថតខូចខ្តមហើយកុ្មារអាចកាលា យជាខ្វ ក់្ថ្នែក្។

ការ្រយាបាល

ពបសិនមបើកុ្មារមមើលមិនចបាស់មៅម្រលលាងៃ ចឬមបើកុ្មារមានជំងឺក្ង្ញ្ជលឹចូរ្រយាបាលកុ្មារមោយមពបើ

វតីាមីនអា(ទំ្័ររ34)។

13 June 2018



ភ្នែកម្សហលៀងភ្នែកភកកភ្នែកម្ពឹមៗ
ពបសិនមបើថ្នែក្មាខា ងឬទំាង្ីរររបស់ទារក្ឬកុ្មារមិនមមើលពតង់មទមនាោះស្្នោ្រមនោះអាចបណ្តៅ លឲ្យបាត់

បង់គំមហើញចំមពាោះថ្នែក្ថែលមិនពតង់មនាោះ។ចូរនំាកុ្មារមៅជួបពគរូម្រទ្យថ្នែក្។វាមិនថមនជាបញ្ហា អាសននែមទ

ប៉ាថុនតៅកុ្មារគួរមៅជួបម្រទ្យមៅក្នែងុវយ័មក្្មងបំផុតមែើម្ីមានឱកាសខពៅស់បំផុតក្នែងុការថក្តពមរូវគំមហើញរបស់

រត់។

ការ្រយាបាល

ពគរូម្រទ្យថ្នែក្អាចនឹងមពបើពក្ណ្ត់បំាងថ្នែក្ថែលលអាមែើម្ីឲ្យថ្នែក្ថែលមិនពតង់ែំមណើ រការលអាពបមសើរឬ

អាចបញ្្ជ ឲ្យមពបើថវ ៉ានតា្ិរមសសមែើម្ជីាជំនួយ។ជាទូមៅការវោះកាត់អាចជួយថក្ថ្នែក្ឲ្យពតង់បានប៉ាថុនតៅ

ជាមរឿយៗគឺវាមិនចំាបាច់មទ។

ជនួកាលការបាងំភ្នែ្រភែលលអានឹងជយួ�ឲ្យភ្នែ្រភែលមនិកតង់កាលា យជាកតង់វញិកេមទាងំពមើលព�ើញលអាក្រព ើ្រផងភែរ។្ុរមារមយួ
្រនំនួកតរូវការពា្រក់្រណាតប់ាងំភ្នែ្រេរីរ្ររីពមាោ ង្រនែុងមយួនែងាឯ្ុរមារខលាះពទៀតកតរូវការពា្រ់ពេញមយួនែងា។

ថ្ហ្ពាោះនងិគហំ�ើញ
ការថពបពបរួលអ័រម៉ានូអាចបណ្តៅ លឲ្យគំមហើញរបស់សសតៅីថពបពបរួលក្នែងុអំ�ុងម្រលមានថផ្មពាោះប៉ាថុនតៅជា្ ម្មតា

បន្ាប់្ីរទារក្មក្ើតរចួគំមហើញរបស់រត់នឹងពត�ប់មៅ្ ម្មតាវញិ។

សសតៅីមានថផ្មពាោះថែលព្ឹរលថ្នែក្ោលា ម ,ៗម�ើញចំណុច ,ៗបាត់បង់គំមហើញមៅថ្នែក្មាខា ង,ឬសសវា៉ាំងថ្នែក្

ពបថហលជាកំ្្ុរងមានសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្ថនស្្នោ្រែ៏្ ងៃន់្ងៃរមួយមៅថ្បពមរុងពក្ឡាម្លាើង។បពមរុងពក្ឡា

ម្លាើងក៏្ម្វើឲ្យឈឺក្បាលនិងម�ើងឈាមផងថែរ(១៤០/៩០ឬមលើសហនែងឹ)។ចូរផតៅល់ជំនួយជាបន្ាន់។

ចូរជួយសសតៅីមានថផ្មពាោះឲ្យទទួលការម្វើមតសតៅរ៍ក្ជំងឺពបមមោះទឹក្បាយពបមមោះទឹក្ថ្លា រចួទទួលការ្រយាបាល

មបើពតរូវការ។សសតៅីអាចមានជំងឺណ្មួយក្នែងុចំមណ្មមនោះថែលឆលាងក្នែងុអំ�ុងម្រលរមួម្ទប៉ាថុនតៅមិនែឹង

ខលានួ។ពបសិនមបើមមមោគឆលាងមៅកាន់ថ្នែក្របស់ទារក្ក្នែងុអំ�ុងម្រលសពមាលកូ្នមនាោះទារក្អាចនឹងបាត់

បង់គំមហើញ។

ចូរការពារសសតៅីមានថផ្មពាោះ្ីរជំងឺសអាចូនិងជំងឺហ្ុសីកាថែលជាជំងឺអាចបណ្តៅ លឲ្យមានបញ្ហា ថ្នែក្ែ៏្ ងៃន់្ងៃរ

ែល់ទារក្។ជំងឺសអាចូអាចបង្កា របានមោយមពបើវា៉ាក់្ស្ងំ។សពមាប់្័រត៌មានបថនម្អំ្ីរជំងឺហ្ុសីកានិងវ ិ្ ី

បង្កា រវា,សូមមមើលជំ្ូរក្ជំងឺ្ីរសតវមូស(កំ្្ុរងផលិត)។

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
24 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



25ជំងឺថែលអាចប៉ាោះពាល់ែល់ថ្នែក្

ជងំឺភដលអាេបោ៉ះពាល់ដលភ់្នែក
ការបងកាមោគឬជំងឺមួយចំនួនថែលប៉ាោះពាល់ែល់ោងកាយទំាងមូលអាចបងកាមពរោះថ្នែ ក់្ែល់ថ្នែក្បាន។មៅ

ម្រលនរណ្មានែ ក់្មានបញ្ហា ថ ន្ែក្ជាការពបមសើរគួរ្ិរចារណ្មមើលថ្មតើមូលមហតុរបស់វាអាចជាជំងឺមួយ

មផ្សងមទៀតថែរឬមទ។

ជំងឺរមបងអាចប៉ាោះពាល់ែល់ថ្នែក្និងបណ្តៅ លឲ្យម�ើងពក្ហមឬមមើលមិនសូវចបាស់។ជាញឹក្ញាប់បំផុត

សញ្ញា ថនជំងឺរមបងនឹងបង្ហា ញម�ើងជាែំបូងមៅក្នែងុសួតឬថផនែក្មផ្សងមទៀតថនោងកាយ។

មមមោគមអែស៍និងជំងឺមអែស៍៖មគអាចបង្កា របញ្ហា ថ្នែក្និងការបាត់បង់គំមហើញចំមពាោះអនែក្ផ្កុ្មមមោគ

មអែស៍តាមរយៈការ្រយាបាលមោយមពបើថ្នែ ំមមមោគមអែស៍មៅថ្ART។ចូរម្វើមតសតៅ៍មែើម្អីាចចាប់មផតៅើម

ការ្រយាបាលោលា មមបើពតរូវការ។

មតៅងមាកា លជំងឺមរ ើមោលោលមៅែល់ថ្នែក្ម្វើឲ្យមានែំមៅមលើគ័រមនថែលឈឺចាប់ព្ឹរល ថ្នក្និងហូរ

ទឹក្ថ្នែក្។ថ្នែ ំពបឆំ្ងវរីសុមានពបមយជន៍។មិនពតរូវមពបើថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្មសរ្អីុូតម�ើយវាម្វើឲ្យបញ្ហា កាន់ថត

អាពក្ក់្។

បញ្ហា មៅក្នែងុមែលាើម៖ជំងឺខ្ន់មលឿង(មៅម្រលថផនែក្្រណ៌សថនថ្នែក្កាលា យជាមលឿងឬថស្ក្របស់មនុស្ស

សម្ុរសកាលា យជាមលឿង)អាចជាសញ្ញា មួយថនជំងឺរលាក្មែលាើម(មមើលជំ្ូរក្ការឈមឺពាោះជំងឺោក្និងព្ររូន,

ទំ្័ររ7)។

ជងឺំ្រកឹហនាមភ្អាមនងិជងំឺហលើសឈាម
អនែក្ជំងឺទឹក្មនាមថផអាមអាចនឹងមានបញ្ហា គំមហើញ។មៅម្រលជំងឺទឹក្មនាមថផអាមឈានម�ើងវាអាចបំផ្លា ញ

ែល់ថ្នែក្(ជាបញ្ហា ្ ងៃន់្ងៃរមួយមៅថ្ជំងឺបាតថ្នែក្មោយស្រទឹក្មនាមថផអាមdiabeticretinopathy)។មបើ

រ្ម នការ្រយាបាលមទជំងឺទឹក្មនាមថផអាមអាចបណ្តៅ លឲ្យ្ិរការថ្នែក្។ោ្រព្ឹរលថ្នែក្អាចជាសញ្ញា ែំបូងមួយ

ថែលជាតិសការក្នែងុឈាមមានក្ពមិតខពៅស់មហើយរត់ពបថហលជាមានជំងឺទឹក្មនាមថផអាម។មបើអនែក្ថែលព្ឹរល

ថ្នែក្ក៏្មានមសសក្ទឹក្ខ្លា ងំនិងមនាមមពចើនផងថែរមនាោះរត់ទំនងជាមានជំងឺទឹក្មនាមថផអាម។ការម្វើមតសតៅ៍

ថែលចំណ្យតិចអាចឲ្យរត់ែឹងចបាស់បាន។

ចូរជួយអនែក្ថែលជំងឺទឹក្មនាមថផអាមឲ្យទទួលការ្រយាបាលមែើម្ីបនយ្ក្ពមិតជាតិសការក្នែងុឈាមព្រមទំាង

ជំរញុឲ្យរត់មៅជួបពគរូជំនាញថ្នែក្មួយឆ្នែ ំមតៅងមែើម្ី្ិរនិត្យមមើលការខូចខ្តថ្នែក្្ីរជំងឺទឹក្មនាមថផអាម។ជំងឺ

ថ្នែក្ថែលបណ្តៅ លមក្្ីរជំងឺទឹក្មនាមថផអាមអាច្រយាបាលបានពបសិនមបើឆ្ប់រក្ម�ើញ។

ជំងឺមលើសឈាមអាចប៉ាោះពាល់ថ្នែក្និងគំមហើញមពពាោះថតការបំផ្លា ញសរថសឈាមមៅក្នែងុថ្នែក្។ការ្ិរនិត្យ

សមាពៅ ្ឈាមក្នែងុអំ�ុងម្រល្ិរនិត្យសុខោ្រគឺជាមម្យាបាយលអាបំផុតមែើម្ីមមើលថ្មតើវាម�ើងខពៅស់ម្រក្ថែរ

ឬមទ។ការបង្កា រនិង្រយាបាលជំងឺមលើសឈាមនឹងការពារថ្នែក្ផងថែរ។

13 June 2018

http://en.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Chapter_21:_Diabetes


ជងឺំRiverblindness(onchocerciasis)
បចចេបុ្ននែជំងឺថ្នែក្និងថស្ក្មួយមនោះមិនសូវម�ើញ

មានមទ។វាពតរូវបានម�ើញមៅតំបន់ខលាោះថនពបមទស

អាង្ហវកិ្មយថមននិងសហគមន៍តិចតួចក្នែងុតំបន់

អាមា៉ាហ្ូសនថនទវបីអាមមរកិ្ខ្ងត្ូង។ជំងឺRiver

blindnessបងកាម�ើងមោយែងកាវូតូចៗថែលទំជាប់នឹង

សតវរយុ្រណ៌ម ្្ម ។ែងកាវូទំាងមនាោះចូលមៅក្នែងុខលានួ

មនុស្សមានែ ក់្មៅម្រលថែលសតវរយុមនាោះខំ្រត់។

សញ្ញា 

•រមាស់និងក្ន្លួថស្ក្

•ែំុ្រក្ពបថវង២មៅ៣ស.មមៅមពកាមថស្ក្ថែលអនែក្អាចស្្បែឹង

មបើរ្ម នការ្រយាបាលមទថស្ក្កាលា យជាពជរួញនិងរយក្បនតៅចិមតៅងៗ។ចំណុចៗ្រណ៌សអាចបង្ហា ញម�ើង

មៅមលើស្មងមជើង។

ជំងឺមនោះអាចបណ្តៅ លឲ្យមានបញ្ហា ថ្នែក្និងជួនកាល្ិរការថ្នែក្។ែំបូងពបថហលជាមានថ្នែក្ពក្ហមនិងហូរ

ទឹក្ថ្នែក្បន្ាប់មក្អាចនឹងមានសញ្ញា ថនជំងឺរលាក្ពបសសីថ ន្ែក្(ទំ្័ររ17)។

ការ្រយាបាល

ថ្នែ ំivermectin្រយាបាលជំងឺriverblindness។មៅតំបន់ថែលមានផតៅល់ថ្នែ ំivermectinមរៀងោល់៦ថខមតៅង

ឬមួយឆ្នែ ំមតៅងជាថផនែក្មួយថនយុទ្ធនាការទូទំាងសហគមន៍មនាោះមានមនុស្សតិចតួចថែលមានជំងឺមនោះមហើយ

វាអាចនឹងរលុបបាត់្ីរតំបន់មនាោះ។

ការបង្កា រ

•រយុ្រណ៌ម ្្ម ទំាងមនោះបង្កា ត់្ូរជមៅក្នែងុទឹក្ហូរមលឿន។ការសមាអា តម្ ្ម មៅតាមមាត់អូរនិងទមនលាជួយកាត់

បនយ្ចំនួនរយុទំាងមនោះ។

•មចៀសវាងការមែក្មពរៅផោ្ះជា្ិរមសសក្នែងុម្រលថែងៃក្នែងុម្រលថែលវាខំ្ខ្លា ងំ។

•បង្កា រក្រណីែ្មីៗ តាមរយៈការសហការជាមួយក្ម្មវ ិ្ ីនានាថែលម្វើការង្រមលើការកាត់បនយ្សតវរយុ

្រណ៌ម ្្ម ព្រមទំាងជាមួយបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលថែលផតៅល់ថ្នែ ំivermectinែល់សហគមន៍ទំាងមូល។

ការឆ្ប់្រយាបាលបង្កា រោ្រ្ិរការថ្នែក្ព្រមទំាងកាត់បនយ្ការចមលាងជំងឺមនោះ។

រយុេណ៌ព ម្ៅ មានខនែងគមែូ្រពនះ ភតតាមេតិមានោងតូ្រែូ្រពនះ

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
26 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



27គំមហើញចុោះមខសាយនិងថវ ៉ានតា

ដ�ូំងខ ្គុំមិេចង់ឲ្យសា�តីារែក់វ ែេតា

យ�ូនពែនេនគ្រះខ ្គុំខ្លា ចវាបាែ់ក�ែ

�ែគុកេ្តឥឡូវនេើ�ខ ្គុំដងឹថារាត់គ្តរូវ

កតរែវ់ានពញមួយថ្ងៃនដើម្ីនមើល

ន�ើញចបាស។់

គហំ�ើញេោុះហខសាយនងិភ៉ែនតា
កុ្មារនិងមនុស្ស្ ំជាមពចើនមមើលមិនចបាស់មទ។មនុស្សមានែ ក់្អាចនឹង

មមើលអវីៗ ឬអានស្លា ក្សញ្ញា មៅឆ្ងៃ យៗមិនចបាស់ឬពតរូវព្ិរចថ្នែក្ព្ឹរមៗ

មែើម្ីមមើលអវីថែលមៅជិត។្ួរក្មគអាចមានការឈឺ

ក្បាលឬព្ឹរលថ្នែក្បន្ាប់្ីរអានមសៀវមៅមហើយ

មពកាយមក្មទើបែឹងខលានួពតរូវការពាក់្ថវ ៉ានតា។មៅម្រល

ថវ ៉ានតាពតរូវនឹងថ្នែក្អនែក្អាចមមើលម�ើញចបាស់។

ចូររក្មមើលក្ម្មវ ិ្ ីមៅថក្្រផោ្ះថែលផតៅល់ការម្វើ

មតសតៅគំ៍មហើញនិងផតៅល់ថវ ៉ានតាតថមលាទាបឬមិនគិតថែលា។

ការថពបពបរួលគំមហើញរបស់មនុស្សមានែ ក់្គឺជាមរឿង

្ម្មតាមទ។អនែក្ពបថហលជាពតរូវផ្លា ស់បតៅរូថវ ៉ានតាមរៀង

ោល់្ីររបីឆ្នែ ំមតៅង។

ការហ្វើហតសតៅគ៍ហំ�ើញឆ្ងៃ យ
ចូរ្ិរនិត្យគំមហើញមោយមពបើតាោងអក្្សរ‘E’(ចុចទីមនោះមែើម្ីទាញយក្តាោងអក្្សរ

‘E’ថែលមានគុណោ្រចបាស់អាចមបាោះ្ុរមពៅបាន)។ម្វើមតសតៅ៍ថ្នែក្មាខា ងៗ

មោយថ�ក្្ីររនែ មោយឲ្យរត់ពគបថ្នែក្មាខា ងមទៀតមោយថែឬ

ពក្ោសពកាស់។ឲ្យរត់សំ�ឹងមមើលអក្្សរពគប់ជួរមហើយ

មលើក្ថែថែលទំមនរឬផំ្្ងពក្ោសអក្្សរ‘E’បង្ហា ញម�ើង

ថ្មតើអក្្សរ‘E’បោះម�ើងមលើចុោះមពកាមមៅមឆវងឬមៅស្តៅ ។ំជួរ

អក្្សរតូចបំផុតថែលរត់អាចមមើលម�ើញចបាស់គឺជារង្វ ស់ថន

គំមហើញរបស់រត់។ឧទាហរណ៍មបើរត់អាចអានោច់មស្ើរថត

ទំាងអស់ថនជួរថែលមានមលខសមា្គ ល់៦/១២ប៉ាថុនតៅអានបាន

តិចជាងពាក់្ក្ណ្តៅ លចំមពាោះជួរតូចៗបន្ាប់មក្មទៀតមនាោះ

មយើងនិយយថ្រត់មានគំមហើញ៦/១២។

13 June 2018

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_misc/en_nwtnd_2017_9_eyechart_landscape.pdf
http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_misc/en_nwtnd_2017_9_eyechart_landscape.pdf


ពក្រើនែរ្រ្់អនែ្រ្រងអាលុពៅតាមទិ្នននែទាងំ៣ននអ្រសែរ‘E’

ចំមពាោះមនុស្សម្រញវយ័មបើគំមហើញ្ីរចមាងៃ យមានលក្ខាណៈអន់ែយ(្ួរក្

មគមមើលអក្្សរមិនចបាស់មៅក្ពមិត៦/១៨ឬតូចជាងមនោះ)ចូរបញ្ជូ នរត់

មៅជួបជាមួយពគរូម្រទ្យថ្នែក្។ចំមពាោះកុ្មារកំ្្ុរងមរៀនចូរ្ិរនិត្យមមើលឲ្យ

ចបាស់ថ្្ួរក្មគអាចមមើលអក្្សរចបាស់មៅក្ពមិត៦/១២។ជួនកាលកុ្មារ

មានែ ក់្មរៀនមិនបានលអាមោយស្ររត់មមើលអក្្សរមិនចបាស់្ីរចមាងៃ យ។

ថវ ៉ានតាអាចជួយឲ្យរត់មរៀនបានពបមសើរម�ើង។

តាោងអក្្សរ‘E’ពតរូវបានបមងកាើតក្នែងុទំហំមផ្សងៗសពមាប់មពបើពបាស់មៅ

ចមាងៃ យ៦ថម៉ាពត៣ថម៉ាពតឬចមាងៃ យមផ្សងមទៀត។ក៏្មានជាក្ម្មវ ិ្ ីទូរស័្រ្

ផងថែរថែលបង្ហា ញអក្្សរ‘E’ក្នែងុទំហំមផ្សងៗមែើម្ីម្វើមតសតៅ៍ថ្នែក្មោយ

មិនមពបើពក្ោសតាោង។មែើម្ីឲ្យការម្វើមតសតៅ៍មានសុពកិ្តោ្រចូរម្វើ

តាមមោយពបរុងពបយ័តនែនូវមសចក្តៅីថណនំារបស់តាោងឬទូរស័្រ។្ចូរវាស់

ចមាងៃ យថែលពតរូវឈរឲ្យបានពតឹមពតរូវ។

កេរីនតាោងអ្រសែរ‘E’ពលើក្រោ្
ខានែ តLetter្កមា្រ់ពក្រើ្រនែុងការ
ព្វើពត្តត៍ភ្នែ្ររ្រ្់ភែលឈរពៅ
្រមាងា យ៣ភមោកតេរីតាោង

មានរមបៀប្ីររយ៉ាងក្នែងុការសរមសរពបាប់ថ្មតើមនុស្សមានែ ក់្មមើលម�ើញលអាក្ពមិតណ្។សំណំុមលខ

ថែលបង្ហា ញជា២០/២០០,២០/២០។ល។ចាប់មផតៅើមមោយមលខ២០្ីរមពពាោះ២០ហវតី(៦ថម៉ាពត)គឺជា

ចមាងៃ យសពមាប់តាោង្ ។ំចំមពាោះខ្នែ តគិតជាថម៉ាពតមលខទំាងមនោះគឺ៦/៦០,៦/៦។ល។មពពាោះ៦ថម៉ាពតគឺ

ពបថហលនឹង២០ហវតី។តាោងណ្មួយថែលអនែក្មពបើទំនងជាមពបើពប្័រន្ធមលខណ្មួយក្នែងុចំមណ្ម២

មនោះមបើមទាោះជាតាោងមនោះគឺសពមាប់មពបើមៅចមាងៃ យខុស្ីរ៦ថម៉ាពតឬ២០ហវតីក៏្មោយ។ថ្នែក្កាន់ថតលអា

មលខទី២កាន់ថតតូច៖

៦/១៨=២០/៦០:មនុស្សម្រញវយ័មមើលម�ើញចបាស់ល្មមសពមាប់ការង្រោគមពចើន

៦/១២=២០/៤០:កុ្មារមមើលម�ើញចបាស់ល្មមសពមាប់ការមរៀនសូពត

៦/៦=២០/២០:មមើលម�ើញចបាស់លអា

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
28 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_misc/en_nwtnd_2017_9_eyechart_landscape.pdf


29គំមហើញចុោះមខសាយនិងថវ ៉ានតា

ភ៉ែនតាពម្ងីក
មនុស្សថែលមានអាយុមលើ៤០ឆ្នែ ំអាច្ិរបាក្មមើលម�ើញចបាស់មៅ

ម្រលម្វើការង្រថែលសំ�ឹងជិតៗែូចជាអានមសៀវមៅមរៀបចំពរប់្ ញញា

ជាតិឬមែរម្ជលុ។ថវ ៉ានតា្រពងីក្ម្វើឲ្យរបស់ជិតៗមមើលម�ើញ្ ំៗ ។វាមាន

ក្មាលា ងំ្រពងីក្មពចើនយ៉ាង។ក្ញចេ ក់្ថវ ៉ានតាថែលមានអក្្សរ1+ម្វើឲ្យវត្ុមៅ

ជិតៗមមើលម�ើញ្ ំជាងបនតៅចិ,2+កាន់ថតមមើលម�ើញ្ ំម�ើង,មហើយ

3+្ំបំផុត។ម វ្ើមតសតៅថ៍វ ៉ានតា្រពងីក្នីមួយៗមោយស្ក្ល្ងអាន

មសៀវមៅឬមែរម្ជលុមៅចមាងៃ យមួយសមរម្យមួយ។

មបើនរណ្មានែ ក់្មានបញ្ហា ក្នែងុការមមើលវត្ុជិតផងនិងមមើលឆ្ងៃ យមិនចបាស់ផងមនាោះថវ ៉ានតា្រពងីក្មិនអាច

មោោះសស្យបញ្ហា មនោះមទ។ជួយនំារត់មៅគលានិីក្ថ ន្ែក្មែើម្ីថសវងរក្មូលមហតុថែលកំ្្ុរងប៉ាោះពាល់គំមហើញ

របស់រត់។

កញ្ចក់ភ្នែកជ័រ(Contactlenses)នងិការ៉ោះកាត់ភកតម្មរ៉ូ គហំ�ើញ
ក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រ(Contactlenses)ជាក្ញចេ ក់្ថ្នែក្តូចម្វើ្ីរជ័រថែលស្តិមៅផ្្ល់្ីរមលើថ្នែក្មែើម្ថីក្តពមរូវ

គំមហើញែូចជាថវ ៉ានតាថែរ។មពកាយម្រលម្វើមតសតៅគំ៍មហើញរចួអនែក្ជំនាញថ្នែក្អាចជួយអនែក្ឲ្យរក្ក្ញចេ ក់្ថ្នែក្

ជ័រថែលពតរូវនឹងថ្នែក្របស់អនែក្។មិនពតរូវមពបើក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រថែលម្វើសពមាប់អនែក្ែថទមទ។មិនពតរូវពាក់្ក្ញចេ ក់្

ថ្នែក្ជ័រមៅម្រលមែក្មទលុោះពតាថតវាជារបស់សពមាប់មពបើម្រលយប់។ក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រមានមពចើនពបម្ទខុសៗ

រនែ មហើយពបម្ទនីមួយៗពតរូវការទឹក្របស់វាសពមាប់រមាងៃ ប់មមមោគរក្សាទុក្និងលាងជពមោះ។មិនពតរូវមពបើទឹក្

លាងក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រថែលម្វើមោយខលានួឯងមៅផោ្ះមនាោះមទ។

មទាោះបីជាក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រមានោ្រង្យសសរួល្ិរតថមនប៉ាថុនតៅវាអាចបងកាបញ្ហា ្ ងៃន់្ងៃរពបសិនមបើមិនថែទំានិងមពបើ

ពបាស់ពតឹមពតរូវមទ។មែើម្ីបង្កា រការបងកាមោគពតរូវលាងសមាអា តថែរបស់អនែក្ជានិចចេមុននឹងប៉ាោះក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រ។

ពបសិនមបើអនែក្រមាស់ថ្នែក្តិចតួចឬមានការបងកាមោគក្នែងុថ្នែក្ចូរឈប់មពបើវារហូតទាល់ថតថ្នែក្ពបមសើរម�ើង

វញិ។សមាអា តនិងរមាងៃ ប់មមមោគសិនមុននឹងពាក់្វាមតៅងមទៀត។ពបសិនមបើក្ញចេ ក់្ថ្នែក្ជ័រខូចរចិរលិមៅតាមថគម

មិនពតរូវមពបើវាមទ។មបើអនែក្មានការឈឺចាប់រលាក្ហូរទឹក្រថងម�ើងពក្ហមខុស្ ម្មតាឬសសវា៉ាំងថ្នែក្មនោះ

អាចជាសញ្ញា មពរោះថ្នែ ក់្ថនការោច់រលាត់ឬែំមៅមៅមលើគ័រមន(ទំ្័ររ16)ឬបញ្ហា ្ ងៃន់្ងៃរអវីមួយ។ចូរថសវងរក្

ជំនួយ្ីរបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលជំនាញ។

សពមាប់មនុស្សមួយចំនួនគំមហើញអន់មខសាយអាចជួសជុលបានមោយការវ ៉ាោះកាត់មពបើកំារស្មឡីាថហ្ស។វា

ជាការវោះកាត់មយា៉ាងមែើម្ី្រយាបាលជំងឺថ្នែក្ម�ើងបាយមហើយពបថហលជាពតរូវចំណ្យខពៅស់។មុននឹង

ចំណ្យពបាក់្ជាការពបមសើរគួរជថជក្ជាមួយអនែក្ែថទថែលទទួលការវោះកាត់ថ្នែក្មហើយមានលទ្ធផលលអា។

13 June 2018



ជនពិការភ្នែកឬរានគហំ�ើញអនហ់ខសាយភដលមនិអាេភកលមអាបាន
ជួនកាលកុ្មារ្ិរការថ្នែក្្ីរកំ្មណើ តឬគំមហើញអន់មខសាយរបស់មនុស្សមានែ ក់្មិនអាចថក្លមអាបានមោយ

ថវ ៉ានតាការវ ៉ាោះកាត់ឬថ្នែ ំម្រទ្យមនាោះមទ។

រត់ទំាងមនាោះពតរូវមរៀនរស់មៅជាមួយោ្រ្ិរការថ្នែក្និងគំមហើញអន់មខសាយ។មោយមានការរំពទ្ីរពក្រុម

ពគរួស្រនិងសហគមន៍ជន្ិរការថ្នែក្អាចចូលមរៀនបានរក្ពបាក់្ចិញចេ មឹនិងមានពគរួស្រផ្្ល់ខលានួ។

មែើម្ីជួយសពមាលនិងផតៅល់សុវត្ោិ្រែល់ជន្ិរការថ្នែក្ឬមានគំមហើញអន់មខសាយ៖

•ពបាប់ថ្អនែក្ជានរណ្មៅម្រលនិយយជាមួយរត់,និយយចំៗជាមួយរត់,មហើយឲ្យរត់ែឹងមៅ

ម្រលថែលអនែក្មែើរមចញ្ីររត់។

•ឲ្យរត់ែពៅក់្ថក្ងថែជាមួយអនែក្មៅម្រលមែើរជាមួយរនែ ។

អនែក្អាចផតៅល់សញ្ញា ឲ្យរត់ែឹងនិងទាញរត់មចញ្ីរ

មពរោះថ្នែ ក់្ណ្មួយ។ម វ្ើថបបមនោះបង្ហា ញការមររ្រលអា

ជាងការចាប់ទាញថែឬខលានួរបស់រត់។

•ម្វើបង្កា ន់ថែឬថខ្សរបងមៅកាន់បង្គន់ឬក្ថនលាងមផ្សងៗ

ថែលរត់មៅមក្ជាមរៀងោល់ថែងៃ។

•មៅផោ្ះស្លាមរៀនឬក្ថនលាងម្វើការចូរកំុ្រកិំ្លមពគឿង

សង្ហា រមឹឬវត្ុមផ្សងៗខុស្ីរក្ថនលាងមែើម។ពបាប់ឲ្យរត់

ែឹងចបាស់មបើចំាបាច់ពតរូវរកិំ្លអវីមួយ។

•មបើក្បរមោយពបរុងពបយ័តនែមៅក្នែងុតំបន់ថែលមាន

ជន្ិរការថ្នែក្រស់មៅ។ការពាក់្ក្ណតៅឹ ងឲ្យមរឬសតវ

មផ្សងៗអាចផតៅល់សញ្ញា ព្រមានឲ្យជន្ិរការថ្នែក្បាន

ែឹង។

កុ្មារថែលមាន្ិរការោ្ររមួទំាងោ្រ្ិរការថ្នែក្ជាមែើមអាចពបឈមខពៅស់នឹងការបំពានមផ្សងៗែូចជាការ

បំពានផលាវូម្ទជាងកុ្មារថែលអាចមមើលម�ើញ។្ួរក្មគពតរូវការការពារ្ីរពក្រុមពគរួស្រនិងសហគមន៍មែើម្ី

រក្សាសុវត្ោិ្រែល់្ួរក្មគជា្ិរមសសមៅវយ័មក្្មង។

សូមមមើលមសៀវមៅរបស់អង្គការHesperianចំណងមជើងការជួយកុ្មារថែល្ិរការថ ន្ែក្មែើម្ថីសវងយល់

បថនម្អំ្ីររមបៀបថែលកុ្មារតូចថែលមានបញ្ហា គំមហើញអាចមរៀនថែទំាខលានួឯងមៅស្លាមរៀននិងរស់មៅ

យ៉ាងពតឹមពតរូវ។ជាការសំខ្ន់ណ្ស់គឺពតរូវជួយកុ្មារឲ្យមែើរមៅមនោះមៅមនាោះថសវងយល់្ីរ្ិរ្្រមលាក្មៅ

ជំុវញិខលានួនិងមរៀន្ីរជំនាញមផ្សងៗថែលចំាបាច់សពមាប់្ួរក្មគ។សូមមមើលមសៀវមៅសុខោ្រសពមាប់សសតៅី

ថែលមាន្ិរការោ្រមែើម្ថីសវងយល់្ីរគំនិតមផ្សងៗថែលបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលពក្រុមពគរួស្រនិងសហគមន៍

អាចជួយរំពទែល់មនុស្សពគប់រនែ ថែលមាន្ិរការោ្រឲ្យទទួលបានជីវតិនិងសុខោ្រលអាពបមសើរ។

ក្រយត័នែ៖មាន
្ុរមារេិការភ្នែ្រ

13 June 2018

 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
30 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ

http://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Blind
http://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Blind
http://en.hesperian.org/hhg/A_Health_Handbook_for_Women_with_Disabilities
http://en.hesperian.org/hhg/A_Health_Handbook_for_Women_with_Disabilities
http://en.hesperian.org/hhg/A_Health_Handbook_for_Women_with_Disabilities


31បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ្នែក្និងគំមហើញ៖ថ្នែ ំម្រទ្យ

បញ្ហា ពាកព់័ន្ធជាមួយភ្នែកនងិគហំ�ើញ៖ថ្នែ ហំព្រ្យ 
រហបៀបហម្បើម្បាស់ថ្នែ ំម្កមនួដ្កភ់្នែកឬថ្នែ ំ្រកឹបនតៅកភ់្នែក
ចូរលាងសមាអា តថែរបស់អនែក្មុនម្រលនិងមពកាយម្រលោក់្ឬបនតៅក់្ថ្នែ ំថ្នែក្្ីរមពពាោះជំងឺថ្នែក្ជាមពចើនអាចឆលាង

ោលោលយ៉ាងង្យតាមរយៈការប៉ាោះពាល់មុខរបស់អនែក្ជំងឺរចួមក្ប៉ាោះថ្នែក្របស់អនែក្។ែបថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្

មានបនោ្ះរុបិំទជិត។ជួយឲ្យរត់បក្បនោ្ះរុំរចួបង្ហា ញ្ីររមបៀបពចបាច់ទឹក្ថ្នែ ំ១តំណក់្។

មែើម្ីឲ្យមានពបសិទ្ធោ្រថ្នែ ំពក្មួនោក់្ថ្នែក្និងថ្នែ ំទឹក្បនតៅក់្ពតរូវថតចូលមៅក្នែងុពតបក្ថ្នែក្គឺមិនថមនមៅ

ខ្ងមពរៅមទ។ថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្នឹងស្តិមៅក្នែងុថ្នែក្បានយូរមហើយមានពបសិទ្ធោ្រលអាមៅម្រលយប់ប៉ាថុនតៅ

នឹងម្វើឲ្យព្ឹរលថ្នែក្មួយរយៈថែលជាមហតុម្វើឲ្យថ្នែ ំទឹក្បនតៅក់្ង្យសសរួលមពបើជាងក្នែងុម្រលថែងៃ។

ពែើម្រីព្រៀ្ វាងការឆលាងោលោលននពមពោគ្ូររ្ំុរឲ្យ្ំរេង់ថ្នែ ំក្រមនួឬថ្នែ ំទ្ឹរ្រោះនឹងភ ន្ែ្រឲ្យពស្ះ។ពែើម្រីពក្រើថ្នែ ំក្រមនួោ្រ់ភ ន្ែ្រ

ចូរទាញពតបក្ថ្នែក្មពកាមចុោះមពកាមែនែមៗរចួពចបាច់ថ្នែ ំពក្មួនមួយសរថសមសតៅើងោក់្តាមបមណ្តៅ យថនថ្នែក្

មោយចាប់មផតៅើម្ីរចុងថ្នែក្ខ្ងពចមុោះ។

មែើម្ីថ្នែ ំទឹក្បនតៅក់្ថ្នែក្ចូរទាញពតបក្ថ្នែក្មពកាមមចញមពរៅមែើម្បីមងកាើតជាែនែក់្តូចមួយរចួពចបាច់ថ្នែ ំទឹក្

ែនែមៗ១មៅ២តំណក់្ចូលក្នែងុថ្នែក្ខណៈថែលកំ្្ុរងសំ�ឹងមៅមលើ។បិទថ្នែក្យឺតៗប៉ាថុនតៅ្រយាយមកំុ្ព្ិរច

ថ្នែក្។តំណក់្ថ្នែ ំនឹងោយមៅម្រញថផ្ថ្នែក្។

ថ្នែ ំក្រម
នួោ្រ់ភ ន្ែ្រ

13 June 2018



ម្បហ្្រថនថ្នែ ំបនតៅក់ភ្នែកភដលហ�ើញរានញកឹញាប់
ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ជាមួយអង់ទីបី៊មយទិក្ពតរូវបានមពបើសពមាប់្រយាបាលការបងកាមោគមោយមមមោគបាក់្មតរ។ី

អង់ទីបី៊មយទិក្ថ្នែក្ក៏្មានជាថ្នែ ំពក្មួនផងថែរ។ថ្នែ ំទឹក្និងពក្មួនថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្នឹងមិនអាច្រយាបាលថ្នែក្

រមាស់ឬថ ន្ែក្ពក្ហមថែលបណ្តៅ លមក្្ីរវរីសុមទ។

ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ជាមួយអង់ទីហីុស្តៅ មីនជួយសពមាលថ្នែក្ថែលហូរទឹក្ថ្នែក្ពក្ហមនិងរមាស់ថែលបណ្តៅ ល

មក្្ីរអាល់ថ�សីុ។ការសអាពំក្ណ្ត់ពតជាក់្មៅមលើថ្នែក្អាចជួយបនយ្ោ្ររមាស់ក្នែងុថ្នែក្មហើយវាមិនអស់

ពបាក់្មទ។

ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្សពមាប់ោ្ររអិំលថែលមៅថ្“ទឹក្ថ្នែក្សិប្និម្មតិ”ឬ“ទឹក្ថ្នែក្្ ម្មជាតិ”ពតរូវបាន

មពបើសពមាប់ថ្នែក្សងៃតួ។មគអាចមពបើវារហូតែល់៤ែងក្នែងុ១ថែងៃនិងម្រលយប់មុនមគង។ការសពមាក្

សអាពំក្ណ្ត់មរៅតៅ ឧណហា ៗ្ីរមលើថ្នែក្១មៅ២ែងក្នែងុ១ថែងៃរយៈម្រល៥មៅ១០នាទីអាចជួយឲ្យថ្នែក្របស់អនែក្បមងកាើត

សំមណើ មបថនម្មោយខលានួឯង។

ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ជាមួយnatamycinជួនកាលពតរូវបានមពបើមោយបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលមែើម្ីបង្កា រការបងកាមោគមោយ

្រ្ួរក្ផ្សតិមៅម្រលមានែំមៅមៅមលើគ័រមន។

ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ជាមួយtetrahydrozolineឬnaphzolineបពងរួមសរថសឈាមតូចៗមែើម្ីឲ្យថ្នែក្មមើលមៅមិន

សូវពក្ហម។មោយស្រវាមិន្រយាបាលមូលមហតុថនថ្នែក្ពក្ហមមទែូមចនែោះវាជាការខ្ជោះខ្្ជ យពបាក់្ប៉ាមុណ្ណ ោះ។

សខំាន់ !   
ថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្ជាមួយsteroids(ែូចជាprednisoloneឬdexamethasone)បនយ្ការរលាក្ថ្នែក្មពកាយម្រល

វោះកាត់ឬរលាក្មោយស្រជំងឺថ្នែក្មផ្សងៗមទៀត។ពបសិនជាមពបើមិនពតឹមពតរូវមទថ្នែ ំបនតៅក់្ថ្នែក្steroidអាចបងកា

មពរោះថ្នែ ក់្្ ងៃន់្ងៃរែល់ថ្នែក្ឬអាចបិទបំាងបញ្ហា ណ្មួយថែលពតរូវការការ្រយាបាលមផ្សងមទៀត។ថ្នែ ំបនតៅក់្ខលាោះ

លាយantibioticsនិងsteroids(ជាញឹក្ញាប់បថនម្អក្្សរ‘Dex’ឬ‘Pred’មលើមឈា្ម ោះរបស់វា)។ពតរូវមពបើថ្នែ ំបនតៅក់្

ថ្នែក្steroidsថតមៅម្រលថែលថណនំាមោយបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលជំនាញប៉ាមុណ្ណ ោះ។

ថ្នែ ំពយាបាលភ្នែកហដ្យអង្់របី៊ហីោ្រកិ
ថ្នែ ំ្រយាបាលថ្នែក្មោយអង់ទីបី៊មយទិក្មានពាក្្យ“eye”ឬ“ophthalmic”មៅមលើស្លា ក្សញ្ញា របស់វា

មែើម្បីញ្្ជ ក់្ថ្វាមានសុវត្ោិ្រសពមាប់មពបើក្នែងុថ្នែក្។មិនពតរូវមពបើថ្នែ ំពក្មួនថស្ក្អង់ទីបី៊មយទិក្មៅក្នែងុថ្នែក្

ម�ើយ។

ថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្និងថ្នែ ំទឹក្បនតៅក់្ថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្្រយាបាលការបងកាមោគមលើថ្នែក្ថែលបណ្តៅ ល

មក្្ីរបាក់្មតរីនិង្រយាបាលែំមៅមៅមលើគ័រមន។ថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្Erythromycinឬtetracyclineពតរូវបានមពបើមៅ

ម្រលសពមាលមែើម្ីការពារថ្នែក្របស់ទារក្មទើបនឹងមក្ើត្ីរការបងកាមោគថែលអាចឆលាងក្នែងុម្រលសពមាល។

ថ្នែ ំ្រយាបាលថ ន្ែក្អង់ទីបី៊មយទិក្ជាញឹក្ញាប់រមួមាន៖

•ថ្នែ ពំក្មួនថ្នែក្tetracycline១%

•ថ្នែ ពំក្មួនថ្នែក្erythromycin០,៥%ឬ១%

•ថ្នែ ទឹំក្ឬថ្នែ ពំក្មួនថ្នែក្ciprofloxacin០,៣%

•ថ្នែ បំនតៅក់្ថ្នែក្ofloxacin០,៣%

•ថ្នែ បំនតៅក់្ថ្នែក្gentamycin០,៣%

•ថ្នែ បំនតៅក់្ថ្នែក្sulfacetamide១០%

•ថ្នែ បំនតៅក់្ថ្នែក្chloramphenicol០,៥%
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33បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ្នែក្និងគំមហើញ៖ថ្នែ ំម្រទ្យ

រហបៀបហម្បើ  
មែើម្ីឲ្យថ្នែ ំទឹក្ឬថ្នែ ំពក្មួនោក់្ថ្នែក្មានពបសិទ្ធោ្រពតរូវោក់្វាចូលមៅក្នែងុពតបក្ថ្នែក្។បង្ហា ញរត់្ីរ

រមបៀបមពបើវា(មមើលទំ្័ររ31)។

សម្រាប់ជំងឺរលាកភានែ សភ្នែក(ភ្នែកពណ៌ផ្្ក ឈកូ)ភដលបណ្តៅ លមកពីបាកហ់តរី
មពបើថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្ឬថ្នែ ំទឹក្បនតៅក់្អង់ទីបី៊មយទិក្៤ែងក្នែងុ១ថែងៃរយៈម្រល៧ថែងៃក្នែងុថ្នែក្ទំាង២។

មបើមទាោះបីជាថ្នែក្បានពបមសើរក៏្មោយពតរូវមពបើថ្នែ ំ្រយាបាលមោយអង់ទីបី៊មយទិក្មនោះរយៈម្រលម្រញ៧ថែងៃមែើម្កំុី្

ឲ្យការបងកាមោគពត�ប់មក្វញិ។ជួនកាលថ្នែ ំពតរូវការម្រល២ថែងៃមទើបចាប់មផតៅើមមានពបសិទ្ធោ្រ។

សម្រាប់ដហំៅហៅហលើគរ័ហន
បនតៅក់្ថ្នែ ំទឹក្អង់ទីបី៊មយទិក្មរៀងោល់មមា៉ាងរចួបញ្ជូ នអនែក្ជំងឺមៅរក្ជំនួយ។ពតរូវបនតៅក់្ថ្នែក្មរៀងោល់មមា៉ាងរយៈ

ម្រល២៤មមា៉ាងមហើយបន្ាប់មក្ពបសិនមបើបានពបមសើរចូរបនតៅក់្៤ែងក្នែងុ១ថែងៃរយៈម្រល៧ថែងៃ។ពតរូវការជំនួយ

បថនម្ពបសិនមបើថ្នែក្មិនបានពបមសើរម�ើងក្នែងុរយៈម្រល២ថែងៃ។សពមាប់ែំមៅមៅមលើគ័រមនមិនពតរូវមពបើថ្នែ ំទឹក្ឬ

ថ្នែ ំពក្មួនថែលមានជាតិsteroidsម�ើយ។

សម្រាប់ជំងឺរលាកភានែ សភ្នែកោែ ថំរែ
ពបសិនមបើរ្ម នថ្នែ ពំរប់azithromycin(ទំ្័ររ34)មទអាចមពបើថ្នែ ំពក្មួនអង់ទីបី៊មយទិក្tetracycline
បាន។មពបើថ្នែ ំពក្មួនអង់ទីបី៊មយទិក្tetracycline១%ក្នែងុថ្នែក្ទំាង២,២ែងក្នែងុ១ថែងៃមរៀងោល់ថែងៃរយៈ
ម្រល៦សបាតៅ ហ៍។

សម្រាប់ទារកហ្រើបនងឹហកើតហដើមបីបងា្ក របញ្ហា ភ្នែក
អង់ទីបី៊មយទិក្ពតរូវបានមពបើមែើម្ីការពារថ្នែក្របស់ទារក្មទើបនឹងមក្ើត្ីរការបងកាមោគថែលអាចឆលាងមៅទារក្

ក្នែងុអំ�ុងម្រលសពមាល។បន្ាប់្ីរជូតពតបក្ថ្នែក្មោយពក្ណ្ត់និងទឹក្ោលា មៗបន្ាប់្ីរមក្ើតចូរោក់្ថ្នែ ំ

ពក្មួនអង់ទីបី៊មយទិក្មួយក្នែងុចំមណ្មមនោះក្នែងុថ្នែក្ទំាង២របស់ទារក្មទើបនឹងមក្ើតពគប់របូក្នែងុអំ�ុង២មមា៉ាង

ែំបូង៖

ថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្tetracycline១%ឬerythromycin០,៥%មៅ១%។ោក់្ថ្នែ ំមួយសរថសមសតៅើងមៅក្នែងុថ្នែក្

មាខា ងៗថត១ែងគត់ក្នែងុអំ�ុង២មមា៉ាងបន្ាប់្ីរមក្ើត។

�  ទាញពតបក្ថ្នែក្មពកាមចុោះមពកាមែនែមៗរចួពចបាច់ពក្មួនមួយសរថសមសតៅើងោក់្តាមបមណ្តៅ យថ្នែក្មោយ

ចាប់មផតៅើម្ីរចុងថ្នែក្ខ្ងពចមុោះមៅ(មមើលទំ្័ររ31)។មិនពតរូវឲ្យបំ្រង់ថ្នែ ំប៉ាោះនឹងថ្នែក្របស់ទារក្ម�ើយមហើយមិន

ពតរូវជូតពក្មួនមចញម�ើយ។

មបើរ្ម នថ្នែ ំពក្មួនមទចូរមពបើ៖ 

សូលុយស្ុយងpovidone-iodine២,៥%

 �  បនតៅក់្ថតមួយតំណក់្ក្នែងុថ្នែក្មាខា ងៗថតមួយែងគត់ក្នែងុអំ�ុង២មមា៉ាងបន្ាប់្ីរមក្ើត។

ទាញពតបក្ថ្នែក្មពកាមរចួពចបាច់១តំណក់្ចូល(មមើលទំ្័ររ31)។មិនពតរូវឲ្យបំ្រង់ថ្នែ ំប៉ាោះនឹងថ្នែក្ម�ើយ។
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Azithromycin
Azithromycinគឺជាអង់ទីបី៊មយទិក្ថែល្រយាបាលការបងកាមោគជាមពចើនរមួទំាងជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ា។មគ

ពតរូវការមពបើវាថតមួយែូសតាមមាត់ប៉ាមុណ្ណ ោះ។មៅតំបន់ថែលមង្នតៅីសុខ្្ិបាលម វ្ើយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ជំងឺ

រលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ា,មគអាចនឹងផតៅល់ថ្នែ ំazithromycinឲ្យសហគមន៍ទំាងមូលមែើម្ី្រយាបាលជំងឺរលាក្ោនែ ស

ថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាក្នែងុម្រលបចចេបុ្ននែព្រមទំាងបង្កា រក្រណីែ្មីៗ ក្នែងុម្រលជាមួយរនែ ។

រហបៀបហម្បើ  
សពមាប់ជំងឺរលាក្ោនែ សថ ន្ែក្ោ៉ាំថរ ៉ា

�  កុ្មារអាយុ៦ថខនិងមលើសមនោះអាចមពបើរហូតែល់៤០ម.ពក្។មែើម្ីកំ្ណត់ែូសតាមទមងៃន់ខលានួ៖ផតៅល់យ៉ាងតិច

២០ម.ពក្ក្នែងុ១គ.ពក្តាមមាត់ក្នែងុមួយែូស,ប៉ាថុនតៅមិនពតរូវផតៅល់មលើស១០០០ម.ពក្(១ពក្.)ម�ើយ។

សពមាប់កុ្មារតូចៗថ្នែ ំទឹក្azithromycinពតរូវបានលាយឲ្យបានក្មាលា ងំ២០០ម.ពក្/៥ម.ល។ឧទាហរណ៍កុ្មារ

ថែលមានទមងៃន់១០គ.ពក្នឹងពតរូវមពបើមួយែូស៥ម.ល(២០០ម.ពក្)។

សពមាប់កុ្មារ្ ំៗ ចូរផតៅល់ថ្នែ ំazithromycinតាមមាត់។ថ្នែ ំពរប់មពចើនមានជា២៥០ម.ពក្។អាចផតៅល់ឲ្យមលើស

បនតៅចិបានមបើមិនកាច់ថ្នែ ំជា្ីររចំថណក្។ឧទាហរណ៍ផតៅល់ចំនួន៥០០ម.ពក្ចំមពាោះកុ្មារថែលមានទមងៃន់ចមនាលា ោះ

២០គ.ពក្និង៣០គ.ពក្។ផតៅល់ចំនួន៧៥០ម.ពក្ចំមពាោះកុ្មារថែលមានទមងៃន់ចមនាលា ោះ៣០គ.ពក្និង៤០ម.ពក្។

ជាញឹក្ញាប់ក្ម្មវ ិ្ ីផតៅល់ជូនថ្នែ ំazithromycinកំ្ណត់ក្ពមិតែូសអាសស័យមលើក្មពៅស់របស់កុ្មារ។

 �  មនុស្សវយ័មក្្មងថែលមានទមងៃន់មលើស៤០ម.ពក្និងមនុស្សម្រញវយ័(រមួទំាងសសតៅីមានថផ្មពាោះ)៖ផតៅល់ចំនួន

១០០០ម.ពក្(១ពក្.)តាមមាត់ក្នែងុមួយែូស។ការមលបថ្នែ ំ៤ពរប់ថែលមួយពរប់ៗមានចំនួន២៥០ម.ពក្គឺែូច

រនែ នឹងមលបមួយពរប់១ពក្.។

មៅម្រលមគផតៅល់ថ្នែ ំazithromycinែល់សហគមន៍ទំាងមូលមែើម្ីបង្កា រមនាោះមគអាចផតៅល់ែូសមួយឆ្នែ ំមតៅងរយៈ

ម្រល៣ឆ្នែ ។ំ

ពបសិនមបើរ្ម នថ្នែ ំazithromycinតាមមាត់មទមគអាច្រយាបាលជំងឺរលាក្ោនែ សថ្នែក្ោ៉ាំថរ ៉ាមោយថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្

អង់ទីបី៊មយទិក្។ោក់្ថ្នែ ំពក្មួនថ្នែក្អង់ទីបី៊មយទិក្tetracycline១%ក្នែងុថ្នែក្ទំាង២២ែងក្នែងុ១ថែងៃរយៈម្រល

៦សបាតៅ ហ៍។

៉ីតាមនីអា,retinol
វីតាមីនអាបង្កា រជំងឺខ្វ ក់្មាន់និងោ្រសងៃតួពក្ម្រញទឹក្ថ្នែក្។

មែើម្ីទទួលបានវីតាមីនអាពគប់ពរន់រត់ពតរូវបរមិោគបថនលានិងថផលាមឈើ្រណ៌មលឿងបថនលាសលាកឹ្ថបតងចាស់និង

អាហារែូចជាសុ៊តពតីនិងមែលាើម។ក្នែងុតំបន់ថែលមានក្រណីជំងឺខ្វ ក់្មាន់និងោ្រសងៃតួពក្ម្រញទឹក្ថ្នែក្ញឹក្ញាប់

មហើយមិនអាចរក្អាហារទំាងមនោះបានពគប់ម្រលមនាោះមទចូរផតៅល់វីតាមីនអាែល់កុ្មារមរៀងោល់៦ថខ។

សខំាន ់ !

មិនពតរូវមពបើមលើសចំនួនថែលបានថណនំាមនាោះមទ។វីតាមីនអាមពចើនម្រក្្ីរថ្នែ ំបំ្រង់ថ្នែ ំពរប់ឬមពបងអាចមាន

មពរោះថ្នែ ក់្។មិនពតរូវផតៅល់ែូស្ ម្មតារបស់មនុស្សម្រញវយ័២០០,០០០Uឲ្យមៅមក្្មងសសីឬសសតៅីថែលអាចនឹង

មានថផ្មពាោះមនាោះមទឬសសតៅីមទើបមានថផ្មពាោះក្នែងុ៣ថខែំបូង្ីរមពពាោះវាអាចបងកាមពរោះថ្នែ ក់្ែល់គ្៌ថែលកំ្្ុរង

លូតលាស់។សពមាប់សសតៅីមានថផ្មពាោះវីតាមីនអាពតរូវបានផតៅល់ជាែូសតូចៗមពចើនែងជំនួសឲ្យែូស្ ំថតមួយ

ែង។
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 ទីណ្រ្ម នមវជ្ជបណិ្តែ្មី៖ជំ្ូរក្មផតៅើមមុន
34 បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ ន្ែក្និងគំមហើញ



35បញ្ហា ពាក់្្័រន្ធជាមួយថ្នែក្និងគំមហើញ៖ថ្នែ ំម្រទ្យ

រហបៀបហម្បើ 
ទំពារថ្នែ ំពរប់ឬថ្នែ ំបំ្រង់។ប៉ាថុនតៅសពមាប់កុ្មារតូចចូរកិ្នថ្នែ ំពរប់រចួលាយជាមួយទឹក្មោោះមាតៅ យបនតៅចិ។ឬកាត់ថ្នែ ំ

បំ្រង់រចួពចបាច់ទឹក្វាចូលក្នែងុមាត់របស់កុ្មារ។

មែើម្ីបង្កា រក្ងវោះវតីាមីនអាមលើកុ្មារ

ជាថផនែក្មួយថនក្ម្មវ ិ្ ីបង្កា រ៖

�  អាយុ៦ថខមៅ១ឆ្នែ ៖ំផតៅល់ចំនួន១០០,០០០Uតាមមាត់មួយែង។ 

អាយុមលើស១ឆ្នែ ៖ំផតៅល់ចំនួន២០០,០០០Uតាមមាត់មួយែង។ផតៅល់ម�ើងវញិមរៀងោល់៦ថខ។

មែើម្ី្រយាបាលជំងឺខ្វ ក់្មាន់

មបើនរណ្មានែ ក់្កំ្្ុរងមានការ្ិរបាក្ក្នែងុការសំ�ឹងមមើលរចួមៅមហើយឬមានសញ្ញា ែថទថនជំងឺខ្វ ក់្មាន់ពតរូវផតៅល់

ចំនួន៣ែូស។ែូសទី១ពតរូវផតៅល់ោលា ម ,ៗែូសទី២ពតរូវផតៅល់មួយថែងៃបន្ាប់មហើយែូសទី៣ពតរូវផតៅល់យ៉ាងតិចមៅ

២សបាតៅ ហ៍បន្ាប់។

ចំមពាោះែូសនីមួយៗទំាង៣៖

�  អាយុមពកាម៦ថខ៖ផតៅល់ចំនួន៥០,០០០Uតាមមាត់ក្នែងុែូសនីមួយៗ។ 
អាយុ៦ថខមៅ១ឆ្នែ ៖ំផតៅល់ចំនួន១០០,០០០Uតាមមាត់ក្នែងុែូសនីមួយៗ។ 
អាយុមលើស១ឆ្នែ ៖ំផតៅល់ចំនួន២០០,០០០Uតាមមាត់ក្នែងុែូសនីមួយៗ។

�  សពមាប់សសតៅីមានថផ្មពាោះ៖ផតៅល់ចំនួន២៥,០០០Uតាមមាត់មរៀងោល់សបាតៅ ហ៍ថនថផ្មពាោះរយៈម្រល

១២សបាតៅ ហ៍។ពបសិនមបើរត់មៅថតមានសញ្ញា ថនជំងឺខ្វ ក់្មាន់ឬបញ្ហា ថ្នែក្្ ងៃន់្ងៃរមផ្សងមទៀតមោយស្រក្ងវោះវី

តាមីនអាមនាោះបុគ្គលិក្សុខ្្ិបាលជំនាញអាចនឹងផតៅល់ែូស្ ំជាងមនោះឲ្យសសតៅីមានថផ្មពាោះ។

សពមាប់កុ្មារថែលមានជំងឺក្ង្ញ្ជលឹ

វីតាមីនអាអាចជួយបង្កា រជំងឺរលាក្សួតនិង្ិរការថ្នែក្ថែលជាផលវបិាក្ញឹក្ញាប់២យ៉ាងថនជំងឺក្ង្ញ្ជលឹ។

�  អាយុមពកាម៦ថខ៖ផតៅល់ចំនួន៥០,០០០Uតាមមាត់មួយថែងៃមតៅងរយៈម្រល២ថែងៃ។ 

អាយុ៦ថខមៅ១ឆ្នែ ៖ំផតៅល់ចំនួន១០០,០០០Uតាមមាត់មួយថែងៃមតៅងរយៈម្រល២ថែងៃ។ 

អាយុមលើស១ឆ្នែ ៖ំផតៅល់ចំនួន២០០,០០០Uតាមមាត់មួយថែងៃមតៅងរយៈម្រល២ថែងៃ។
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