107

អាហារូបត្ថម្ភ ៖
ូវបរិ

គមិន

ឹម

ូវ

ូវការចំណីអាហារល្អដើម្បីឲ្យរាងកាយលូតលាស់បានល្អ អាចធ្វើ

ការងារខាំង បាន និង
ការបរិ

១១

គអ្វីដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ

ជំងឺដលបណា្ខលមកពីការបរិ
មនុស្ស

ជំពូកទី

គមិន

តមានសុខភាពល្អ។ មានជំងឺទូ

ប់

ន់។

មនុស្សដលខ យកមាំង ឬមានជំងឺ

ន់ ឬមិនបានបរិ

ជា

ើន កើតពី

យសារគាត់ពុំបានបរិ

គអាហារដលរាងកាយរបស់គាត់

ូវការ

គ

ប់

ូវបានគ

ថា មានអាហារូបត្ថម្ភមិន

ប់

ន់ ឬកង្វ
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ គាត់មានជំងឺ

ការមានអាហារូបត្ថម្ភមិន

ប់

ន់ អាចបណា្ខលឲ្យមានប

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

ចំ

សុខភាពមួយចំនួនដូចខាងកម ៖

ះកុមារ

មិនលូតលាស់ ឬមិនឡើងទម្ងន់តាមធម្មតា (អាន

ខ យកមាំង កុមារមិនសប យចិត្ត និងមិនលង

មានការយឺតយា៉វក្នុងការចះដើរ និយាយ ឬគិត

ឬសាមផ្សងៗ

ទំ.២៩៧)

មាន

ហើមជើង មុខ និងដ ហើយភាគ

ះធំ ដនិងជើងតូចៗ

ជំងឺទូ

និងការបង្ក

សរសសក់ឆារៗ បះៗ ឬ

គដលមិនងាយជាសះ

របស់វា និងមិនភ្លឺថា

ស្បើយ តងមានសភាពធ្ងន់ធរ្ង រួចបណា្ខលឲ្យសាប់

ចំ

លើស្បក

មើលមិនច ស់

ះមនុស្ស

ប់រូប
មានដំ

មានភាពស្លកសាំង

កហាយ ឬស្ពឹកជើង

ះបីជាប

ុះសក់ ឬបាត់ពណ៌

ពលយប់ ភ្នកស្ងួត ងងឹតភ្នក

ខ យ និងអស់កមាំង
មិនឃានអាហារ

ចង្វកបបូរមាត់

ឈឺចាប់ឬមានដំ

ខាងកមនះអាចបណា្ខលមកពីមូលហតុផ្សងទៀតក៏

អណា្ខត

យ ពលខ្លះ ការបរិ

ក៏ជាមូលហតុរបស់វា និងជាមូលហតុដលតងតធ្វើវាមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរដរ ៖
ជំងឺរាក
ការបង្ក
ហុឹង

ឈាម

គជាញឹកញាប់

មិន

ចៀក

ឈឺក ល
ឈាមអ

ញធ្មញ ឬអ

ស្បកងាយជាំ

ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងពលមានផ្ទ

ញ័រ

គមិន

ឹម

មុះ

ួលក្នុងកពះ

ស្បកស្ងួត និង
ញធ្មញឡើងកហម

ើនមានដំ

ូង

ះ

ថប់អារម្មណ៍ និងមានប
ជំងឺកិនថ្លើម

ផ្លូវចិត្ត

ះ បណា្ខលឲ្យមាយខ យកមាំង និងមានភាពស្លកសាំង និងបង្កើនការ

ឈមនឹងការសាប់បាន ក្នុងពលឬកយពលស

លកូន។ វាក៏ជាមូលហតុនការរលូតកូន

ឬការសាប់នទារកក្នុងពលកើត ទារកតូចពក ឬទារកមិន

ប់លក្ខណៈ។

ូវ
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ការបរិ
ការបរិ

គមិន

ឹម

គ

ឹម

ូវ ជួយឲ្យរាងកាយធន់នឹងជំងឺ។

ូវអាចជាមូលហតុផាល់នជំងឺដលបានរៀបរាប់ដូចខាងលើ។ ប៉ុន្តអ្វីដលជាការសំខាន់

គឺថា ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់រាងកាយក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ
ការបង្ក

ប់

គ៖

ភទ ចុះខ យ ជាពិសសគឺ

កុមារដលមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ទំនងជាងាយកើតជំងឺរាកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ នឹងងាយសាប់

យសារជំងឺនះ

ជាងកុមារដលមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ។

ជំងឺក

្ជឹលមាន

ះថាក់យា៉ងខាំង

កន្លងដលមានកុមារជា

ះ

ើនខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

ជំងឺរបងកើតឡើងជាញឹកញាប់ និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរយា៉ងឆាប់រហ័ស លើកុមារដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។
ជំងឺកិនថ្លើម (ដលមូលហតុមួយផ្នករបស់វាបណា្ខលមកពីការផឹក
សភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចំ

សូម្បីតជំងឹ

ើន) កើតឡើងជាញឹកញាប់ និងមាន

ះអ្នកដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

លៗដូចជាជំងឺផាសាយធម្មតា ក៏តងតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ មិនងាយជាសះស្បើយ ឬនាំឲ្យកើត

ជំងឺរលាកសួតជាញឹកញាប់ លើអ្នកដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។
ការបរិ

ចំណីអាហារល្អមិន

គ

ឹម

ូវ ជួយឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយ។

ឹមតជួយបងា្ករជំងឺប៉ុ

ះទ វាថមទាំងជួយរាងកាយអ្នកជំងឺក្នុងការ

ជួយឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញថមទៀតផង។ ដូច្នះ
ប់

ពលដលមនុស្សមាក់មានជំងឺ ការបរិ

ន់ មានសារសំខាន់ណាស់។

ជាអកុសល មាយមួយចំនួនបរជាឈប់ផ្តល់អាហារឲ្យកុមារ ឬឈប់ផ្តល់អាហារបំប៉ន

មានជំងឺឬមានជំងឺរាក ដូច្នះកុមារ

ដលមានជំងឺ

ដលមានជំងឺតងតមិនចង់បរិ

រឹងទ

ូវ

គ

ើនតាមដលពួកគអាចបរិ
ើនទ។ ដូច្នះ

កដថាកុមារផឹកទឹកបាន

គស

ផ្សងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍ កុមារដលរាកជា
របកស្បក

លើជើង។ នះគឺជា

ឹម

គ។

កុមារ

ើនដងក្នុងពលថ្ង។ ជាមួយ

ពលដលមនុស្ស

គអាហារ

ះ មានជំងឺ

ើនថ្ងមកហើយ អាចមានហើមដនិងជើង និងហើមមុខ មានសាម

គស

្ញនការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។ កុមារនះ

ូវ និងការថរក

អនាម័យ គឺជាការធានាដ៏
បំផុតស

ពលដលកុមារ

ើនដងក្នុងមួយថ្ង។ បើកុមារមិនបរិ

ើនតចាប់ផ្តើមបងាញឡើង

ក្នុងពលនិងកយពលជាសះស្បើយពីជំងឺណាមួយ ការសំខាន់គឺ

គ

ភទខ្លះ

ូវមានចិត្តអត់ធ្មត់។ ជាទូ

ូវផ្តល់អាហារដល់ពួកគឲ្យបាន

បន្ថមទៀត! និងកាន់តញឹកញាប់ទៀត។ ផ្តល់អាហារដល់កុមារឲ្យបាន

ការបរិ

គអាហារបំប៉ន

គអាហារ លើកទឹកចិត្តពួកគឲ្យបរិ

គនិងផឹកបាន។

ើន និងបានបត់ជើងតូច

្ញនការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

មទាំង

ឆាំងនឹងជំងឺ ហើយអាចនឹងសាប់បាន។ កុមារ

ូវកិនវា ហើយបញ្ចុកកុមារដូចបបរដរ។

ជាញឹកញាប់

ឬមានដំ

ៗ មិនអាច

ូវការចំណីអាហារ! បើកុមារដលមានជំងឺ មិនចង់បរិ

ផ្តល់អាហារដល់កុមារឲ្យបាន

គានះដរ

ះកាន់តខ យ

ឆាំងនឹងជំងឺ

សើរ

ប់សុខភាព។

ើនដងក្នុងមួយថ្ងៗ។

ូវបរិ

គឲ្យបាន

ឹម

ូវការអាហារល្អៗ

ូវ។

ៗ
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ហតុអ្វីបានជាការបរិ
អ្នកដលបរិ
ប់

គមិន

ឹម

មនុស្ស

យការបរិ

ឹម

)

គអាហារ

ះពួកគ

នះអាចកើតឡើង

យសារការមិនបានបរិ

គ

ប៉ុន្តវាមាន

ូវការអាហារយា៉ង

យសារការបរិ

ភទអាហារ

ឹម

ូវ(កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ះថាក់ខាំង ចំ

ះ៖

ះ ឬកំពុងបំ

ះកូន ពី

ះពួកគ

ូវការអាហារបន្ថម

ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ ដើម្បីឲ្យមានទារកដលមានសុខភាពល្អ និងដើម្បីអាចធ្វើការងារ

អាចបរិ

ះពួកគាត់

គបាន

ើនទ

មានសុខភាពល្អក៏

ភទ

ើនដើម្បីជួយឲ្យមានការលូតលាស់ និងមានសុខភាពល្អ

្តីក្នុងវ័យមានកូន ជាពិសសបើពួកគមានផ្ទ

មនុស្សចាស់ ពី

គអាហារមិន

ើនពក(ធាត់ពក មើលទំ.១២៦)។

ភទណាមួយ

ប់រូបអាចមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភទូ

កុមារ ពី

ូវ មានសារសំខាន់

ូវ មានកង្វ
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ប

ន់(កង្វះអាហារូបត្ថម្ភទូ

ណាមួយ) ឬ

គ

ចាំថ្ងបាន

ើនតមិនសូវមានធ្មញ និងមានការបាត់បង់រសជាតិអាហារ ដូច្នះពួកគាត់មិន
ពលបរិ

គម្តងៗ

ះបីជាពួកគាត់

ត

ូវការបរិ

គឲ្យបាន

ឹម

ូវដើម្បី

យ។

កុមារដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមិនសូវមានការលូតលាស់ល្អទ។ ជាធម្មតាកុមារមានរាងកាយស្គមសា្គំង និងមានកម្ពស់
ទាបជាងកុមារធម្មតាដទទៀត។ ម៉ ងទៀត កុមារនះដូចឆាប់ខឹង យំ
ដទទៀត ហើយមានជំងឺជាញឹកញាប់។ បើកុមារ

ើន

ះមានជំងឺរាក ឬការបង្ក

មទាំងធ្វើចលនានិងលងតិចជាងកុមារ
គផ្សងៗទៀតផង

ះ ពួកគនឹង

ក

ទម្ងន់យា៉ងលឿន។ វិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើកុមារមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភឬទ គឺការវាស់ទំហំរង្វង់ដើមដ
របស់គាត់។

ការពិនិត្យកុមារ ដើម្បីរកមើលការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ៖

គស

្ញ

លើដើមដ
ខ្លីជាង ១៣,៥ស.ម

បនាប់ពីអាយុមួយឆាំ កុមារដលមានទំហំរង្វង់ដើមដតូចជាង ១៣,៥ស.ម
កុមារ

ះមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ដូចជាធាត់យា៉ងណាក៏

ះបីជាជើង ដនិងមុខរបស់កុមារ មើល

យ។ បើរងាស់នះតូចជាង១២,៥ម.ស

ះមានន័យថា កុមារ

ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។
វិធីល្អមួយទៀតក្នុងការមើលថាកុមារមានអាហារូបត្ថម្ភល្អឬមិនល្អ គឺការថ្លឹងទម្ងន់របស់គឲ្យបាន
ទៀងទាត់ ៖ មួយខម្តងក្នុងឆាំទីមួយ បនាប់មក៣ខម្តង។ កុមារដលមានអាហារូបត្ថម្ភ
ឡើងទម្ងន់ជា

ចាំ។ ការថ្លឹងទម្ងន់កុមារ និងការ
ើ

ស់ប័ណ្ណសុខភាពកុមារ

ប់

ន់

ូវបានពន្យល់លម្អិត

ជំពូកទី២១។

ការបងា្ករកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ដើម្បីរក សុខភាពឲ្យបានល្អ រាងកាយរបស់យើង
ូវតបំពញត

ូវការជា

មាំមួន។ មួយទៀត អាហារ
ដូច្នះ យើង

ូវបរិ

ើន។ ទីមួយ អាហារ
ះ

ូវការចំណីអាហារល្អយា៉ង

ះគួរតផ្តល់ថាមពល

ប់

ើន។ អាហារដលយើងបរិ

គ

ន់ ដើម្បីឲ្យរាងកាយសាហាប់ និង

ូវតជួយសាបនា ជួសជុល និងការពាររផ្នកផ្សងៗនរាងកាយយើង។ ដើម្បីឲ្យបាន

គអាហារផ្សំគាជា

ើនរៀងរាល់ថ្ង។
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អាហារចម្បង និងអាហារជំនួយ
បរិ

ទសជា

ជាទូ

ើន

ជាជនភាគ

គអាហារទាំងអស់។ អាហារ

ើនបរិ

គអាហារចម្បងតមួយមុខដលមានតម្ល

ះមានដូចជា បាយ

អាហារចម្បងទាំងនះ បានបំពញនូវត

ត

ូវការអាហារ

រចម្បង
យមុខមិន
ះជាយា៉ងនះក្តី អាហារចម្បងតមួ

ប់

ូវមីយ

ចាំថ្ងភាគ

ះកូន និងមនុស្សចាស់។

សូម្បីតកុមារដលបានទទួលអាហារចម្បង

ខ យកមាំងដរ។ នះ

ប់

យសារតក្នុងអាហារចម្បង

ើនរបស់រាងកាយ។

យ ក៏គាត់

ះមានជាតិទឹកនិងសរសឆារៗ

របស់កុមារ ពញ មុនពលដលពួកគបានទទួលថាមពល

ប់

្តីមានផ្ទ

ះ

តអាចមានរូបរាងស្គម និង
ើនពក ដលធ្វើឲ្យ

ះ

ន់ ដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយលូតលាស់។

ូវការថាមពលរបស់កុមារ ៖

១. ផ្តល់អាហារដល់កុមារឲ្យបានញឹកញាប់ យា៉ងតិច៥ដងក្នុង១ថ្ង ពលដលកុមារ
ការលូតលាស់ល្អ។ លើសពីនះទៀត ឲ្យកុមារបរិ

ប់ពល

ូវសាលី ក្តួច ដំឡូង ខ្នុរ ឬផ្លចក។

ប់កុមារដលកំពុងលូតលាស់

ន់និងទៀងទាត់ក៏

វិធី២យា៉ងដលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយបំពញត

ស្ទើរត

ន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សមាក់មានសុខភាពល្អឡើយ។ មនុស្ស

ូវការអា
អាហារជំនួយមួយចំនួនទៀត។ នះជាការពិត ជាពិសសស

ឬកំពុងបំ

ក

គចំណីផ្សងៗទៀត

ច

តូច ស្គមខាំង ឬមិនសូវមាន

ះពលអាហារសំខាន់ៗ។

កុមារក៏ដូចជាសត្វមាន់ដរ

គួរតមានចំណីទំពារជានិច្ច

២. បន្ថមអាហារជំនួយដលមានថាមពលខ្ពស់ ដូចជា
បំផុត គឺ

ូវបន្ថម

ផ្សងៗ ជាពិសស

ងបន្ល ឬអាហារដលមានជាតិ
ឬ

ប់ល្ង។

ត

បើ

គបាយ

មានអា
អាហារជំនួយ២

ភទផ្សងទៀត ដលគួរ

ប់ធញ្ញជាតិ

ូវបានបំពញ

ប៉ុន្ត គាត់នឹង

សិនបើមាន

ូវការបាយត

ងបន្លខ្លះបន្ថម

ហលនះទ
ក្នុងបាយ

ះ។

ក្នុងអាហារចម្បង ជួយផ្តល់ថាមពលបន្ថមទៀត។ ម៉ ងទៀត
ូវបានបន្ថម

ពលដលអាច បន្ថមអា
អាហារសាបនារាងកាយ (

និងសាច់។

ប់រុក្ខជាតិ សណ្ណកដី ឬ

ះនឹងកាយជាស្គមនិងខ យកមាំង។

ើនដូចនះ។

ការបន្ថមអាហារដលមានថាមពលខ្ពស់

ក្នុងអាហារចម្បង។ ការដលល្អ

ះរបស់កុមារពញមុនពល

ូវការថាមពលរបស់គាត់ កុមារនះ

ូវការបរិ

ង ដូចជា

ូវការថាមពលរបស់គាត់

កុមារ

ដើម្បីបំពញត

ងនិងស្ករ ឬទឹកឃ្មុំ

ក្នុងអាហារចម្បង៖

ូតអីុន) ដូចជា សណ្ណក ទឹក

ះ

ស៊ុត សណ្ណកដី

ី

ព យាមបន្ថមអា
អាហារការពាររាងកាយ
យផងដរ ដូចជា ផ្លកូច ឬផ្លឈើពណ៌លឿង បន្ល និងបន្លពណ៌បតងចាស់។

អាហារការពាររាងកាយផ្តល់វីតាមីន និងជាតិរ៉យា៉ងសំខាន់ (មើលទំ.១១៣)។
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ការបរិ
ជាធម្មតា អាហារចម្បងដល
ូវការ ប៉ុន្តមិន
មានតម្ល
បរិ

ប់

ន់ទ។

គ

ឹម

ូវដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជានិច្ច

ួសាររបស់អ្នកបរិ

គ ផ្តល់នូវថាមពលនិងអាហារូបត្ថម្ភភាគ

យបន្ថមអា
អាហារជំនួយ

ក។ អ្នកមិនចាំបាច់បរិ

ក្នុងអាហារចម្បង អ្នកអាចទទួលបានអាហារបំប៉នដល

គអាហារទាំងអស់ដលបានរៀបរាប់ខាងកមនះ ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អទ។

គអាហារចម្បងដលអ្នកធាប់បរិ

គ ហើយបន្ថមអាហារជំនួយដលអាចរកបានក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ព យាម

បញ្ចូលអាហារជំនួយ ពីកុមនីមួយៗ តាមដលអាចធ្វើ

បាន។

ចងចាំថា ៖ ការផ្តល់អាហារដល់កុមារឲ្យបាន

អាហារជំនួយថាមពល

ឧទាហរណ៍ ៖
ខាញ់ (

ប់

ងបន្ល ប័រ ខាញ់ដុំ)

អាហារដលសំបូរជាតិខាញ់ (ដូង
ប់ធញ្ញជាតិ (សណ្ណកដី
ងរុក្ខជាតិ (

ឪឡឹក ល្ង

ភទអាហារដលអ្នកផ្តល់ឲ្យកុមារ

ប់ផា្កឈូករត្ន័)

ស្ករអំ
និងស្ករ

ប់ធញ្ញជាតិនង
ិ

ជន៍ជាង

៥ដងក្នុង១ថ្ង)មាន

ប់សាយចន្ទី)

ជាតិស្ករ (ស្ករ ទឹកឃ្មុំ ទឹកអំ

ចំណាំ ៖

ន់ និងញឹកញាប់ (៣

ទៀត។

សាច់លាយខាញ់)
ប់

ើន ដលរាងកាយ

ត)។

ងរុកជា
្ខ តិកមា
៏ ន

គុណសម្បត្តជា
ិ អាហារសាបនារាងកាយដរ។

ឧទាហរណ៍ ៖

យើងដាក់

អាហារចម្បង

ប់ធញ្ញជាតិ (

កណា្ខលគ

ត

ម មើម (ក្តួច ដំឡូង

ះវាបំពញ

ត អង្ករ)

វ)

ម ផ្លឈើ (ចក ខ្នុរ plantain)

ូវការ អាហារ

ភាគ

ូវសាលី

ើនរបស់

ចំណាំ ៖ អាហារចម្បងជា

រាងកាយ

ក។

ភពថាមពលដលមានតម្ល

ប់ធញ្ញជាតិក៏ផ្តល់

និងវីតាមីនមួយចំនួន ក្នុងតម្ល

ូតអីុនដក
កដរ។

អាហារលូតលាស់់

អាហារ

(

(វីតាមីន និងសារធាតុរ៉

ូតអីុន ឬអាហារជំនួយសាបនារាងកាយ)

ឬអាហារការពារ)

ឧទាហរណ៍ ៖
ឧទាហរណ៍ ៖

បន្ល (សណ្ណក សណ្ណកបារាំង)
ប់រុក្ខជាតិ (សណ្ណកដី
ផលិតផលសត្វ (ទឹក

ះ

ប់សាយចន្ទី)
ស៊ុត ទឹក

បន្ល (បន្លពណ៌បតង ប៉ង

ះជូរ

ដំឡូង និងម្ទស

ី សាច់មាន់

សាច់សត្វល្អិត)

កំណត់សំគាល់ចំ
អំពីកុមអាហារដរ ប៉ុន្ត

ះបុគ្គលិកផ្នកអាហារូបត្ថម្ភ៖ ផនការស
តសំខាន់

ិតលទ្ធភាពរបស់

៉ះ ការ៉ុត

ក)

ផ្លឈើ (ផ្លសាយ ផ្លកូច ផ្លល្ហុង។ល។)

ប់បំពញត

ូវការអាហារនះ ដូចគានឹងការប

លើការផ្តល់អាហារចម្បងតាមទំនៀមទមាប់ឲ្យបាន

បំផុតគឺ ផ្តល់អាហារជំនួយដលសំបូរថាមពលឲ្យបាន
ធនធាននិងក

ស់ថា

ួសារកីក។

ប់

ន់និងញឹកញាប់។ វិធីសា

ប់

្តនះអាច

ន់ ហើយសំខាន់
ួល

តាម

ៀន
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របៀបសំគាល់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ក្នុងចំ
ជា

ម

ជាជនកីក ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភតងតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរចំ

ើនដើម្បីលូតលាស់និងមានសុខភាពល្អ។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានទ

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក
នះគឺជាទ

ិត

ះកុមារ ដល

ូវការអាហារបំប៉ន

ង់ផ្សងៗគា ៖

ល

ង់ដលមានញឹកញាប់ជាងគ ប៉ុន្តមិន

កដថាដូច្នះរហូតទ។ កុមារមិនលូតលាស់

ឬមិនឡើងទម្ងន់បានលឿនដូចកុមារដលមានអាហារូបត្ថម្ភល្អទ។
រាងកាយ តូចឬស្គមបន្តិចក៏

យ ក៏កុមារ

តកុមារមាន អាហារូបត្ថម្ភមិន

ប់

ះមើល

ះបីជាកុមារ

មិនដូចជាមានជំងឺទ។ ប៉ុន្ត

ន់ គអាចមិនសូវមានកមាំង(ធន់)

ផ្សងៗឡើយ។ ដូច្នះ កុមារនះអាចកា
កាយ

ះអាចមាន
យសារ

ឆាំងនឹងការបង្ក

គ

ជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ហើយមិនឆាប់ជាសះស្បើយ

ដូចកុមារដលមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ។
កុមារដលមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងទ

ង់មួយនះ អាចកើតជំងឺរាកនិងផាសាយជាញឹកញាប់។

ជំងឺផាសាយរបស់កុមារទាំងនះបនាយពលយូរ ហើយងាយនឹងបណា្ខល
ជំងឺឆ្លងជា

ើនទៀត មាន

ះថាក់យា៉ងខាំង ចំ

ជាជំងឺរលាកសួត។ ជំងឺក

ះកុមារដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទាំងនះ។ ភាគ

្ជឹល របង និង

ើន កុមារទាំងនះ

សាប់។
ការដលសំខាន់គឺ

ូវថទាំកុមារទាំងនះ

យ

ុង

យ័ត្ន ហើយ

ូវផ្តល់អាហារឲ្យបាន

ប់

ន់ មុនពល ពួកគ

ធាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់។ ហតុនះហើយបានជាការថ្លឹងទម្ងន់ ឬការវាស់ទំហំរង្វង់ដើមដកុមារតូចៗយា៉ងទៀតទាត់ គឺជាការ
សំខាន់បំផុត។ វាជួយឲ្យយើងអាចសំគាល់និងកលម្អកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក
សូមធ្វើតាមពិធីសារស

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក

លនះបានទាន់ពល។

ប់ការបងា្ករកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ិតធ្ងន់

វាកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតលើទារកដលឆាប់ផាច់
អាហារថាមពលញឹកញាប់
ឬការបង្ក

ិត

ប់

ះ ឬផាច់

ន់។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក

ិតធ្ងន់

ះភាមៗ

មទាំងលើកុមារដលមិនបានទទួល

ើនចាប់ផ្តើមកើតមាន

គអ្វីមួយ។ ជាធម្មតា យើងអាចសំគាល់កុមារដលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក

ពលកុមារមានជំងឺរាក

ិតធ្ងន់ បាន

យមិនចាំបាច់ធ្វើការ

វាស់អ្វីមួយទ។ ឧទាហរណ៍ចម្បងពីរគឺ ៖

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្ងួត ឬជំងឺមា៉រា៉ស

អាចមានសរសសក់ឆារៗ

(Dry Malnutrition ឬ Marasmus)
កុមារនះមិនបានទទួលអាហារ

ភទណាមួយបាន

ប់

ន់ទ។

ស។
គនិយាយថា កុមារនះមាន កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្ងួត ឬជំងឺមា៉រា៉ស
គអាចនិយាយម៉ ងទៀតថា កុមារនះគានអាហារបរិ
របស់គាត់តូច ស្គម និងស្វិត។ គាត់
ប៉ុ

គ។ រាងកាយ

សល់តស្បកបន្តិចបន្តួចនិងឆ្អឹង

ះ។
កុមារមាក់នះ

ូវការអាហារជា

ើន ជាពិសសអាហារថាមពល។

មុខដូចមនុស្សចាស់
ឃានជានិច្ច
ះ

៉ង

ស្គមសា្គំង
ខ្វះទម្ងន់
កុមារនះមានតស្បកដណ្ណប់ឆ្អឹងប៉ុ

ះ
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កង្វះអាហារូបត្ថម្ភសើម ឬជំងឺកាស្យូគ័រ (Wet malnutrition ឬ Kwashiorkor)
សានភាពរបស់កុមារមាក់នះ

ថា កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ជើងដនិងមុខរបស់គាត់ឡើងហើម។ ប
ះជើ

សើម

អាចកើតឡើង

ពលកុមារមិនបានបរិ

សាបនារាងកាយ ឬ
ឡើង

ូតអីុន

ប់

ហើយរាងកាយរបស់កុមារបាន
ដលគាត់បានបរិ

ើនវាកើត

គអាហារថាមពល
ើ

ស់

ដូច

នះ

គអាហារជំនួយ

ន់។ ភាគ

ពលកុមារមិនបានបរិ

មុខហើម

ូតអីុន

ប់

ប់

ន់

ភទ

គ។

កន្លងសើម ហើយមានដុះផ្សិតបន្តិចបន្តួចផង

កុមារនះ

ះច័ន្ទ

ពណ៌

ឈប់លូតលាស់

កៀមកំ

ដំ

ដើមដតូច

និង

របកស្បក

សាច់ដុំស្វិត (ត
អាច

ហើមដ

មាន

ខាញ់បន្តិចបន្តួច)

និងជើង

ការហូបសណ្ណក ឬអាហារផ្សងទៀត ដលបានរក ទុក
ជាដើមហតុមួយនប

សក់ និងស្បក

ះ ក៏អាច

នះដរ។

ដំបូង កុមារចាប់ផ្តើមហើម។

ូវការអាហារបន្ថមនិងជាញឹកញាប់

លគឺ

អាហារដលសំបូរថាមពល និងអាហារដលសំបូរ

ូតអីុន

គស

ចញមកតាមកយ។

្ញដទទៀត

កុមារនះមានតស្បក ឆ្អឹង និងជាតិទឹកប៉ុ

ះ។

(មើលទំ.១១១)។
ម៉ ងទៀត

ទ

ូវជៀសវាងអាហារដលទុកយូរ និងអាហារដលផ្អូម ឬដុះផ្សិត។

ង់ផ្សងៗទៀតនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ក្នុងចំ

ម

មា៉រា៉ស) ឬខ្វះ
ឡើង

ជាជនកីក ទ

ង់ញឹកញាប់បំផុតនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក

ូតអីុន(ជំងឺកាស្យូគ័រ)។

ពលដលអាហារដលពួកគបរិ

ជំពូកនះ និង

ះជាយា៉ងនះក្តី ក៏មានទ
គ

ក្នុងផ្នកផ្សងៗទៀតនសៀវ

ះខ្វះ

ិតធ្ងន់ គឺដាយសារភាពអត់ឃាន(ជំងឺ

ង់ផ្សងៗទៀតនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ អាចកើត

ភទខ្លះនវីតាមីនឬសារធាតុរ៉។

នះ មានការពន្យល់លម្អិតអំពីប

ផ្នកខាងកយន

ជាក់លាក់ជា

ើននការខ្វះ

អាហារូបត្ថម្ភនះ ៖
ជំងឺខាក់មាន់ លើកុមារដលមិនបានទទួលវីតាមីនអា

ប់

ន់(មើលទំ.២២៦)។

ជំងឺកិស បណា្ខលមកពីខ្វះវីតាមីនដ (មើលទំ.១២៥)។
ប
បាន

ស្បក
ស្បកផ្សងៗ
ដំ
ប់

លើបបូរមាត់និងមាត់ ឬចញឈាមតាមអ

ញធ្មញ បណា្ខលមកពីការមិនបរិ

ន់នូវ បន្ល ផ្លឈើ និងអាហារដលមានវីតាមីនដទទៀត (មើលទំ.២០៨និង២៣២)។

ភាពស្លកសាំង លើមនុស្សដលមិនបានទទួលជាតិដក
ជំងឺពកក បណា្ខលមកពីក្វះជាតិអីុយ៉ូដ(មើលទំ.១៣០)។

ប់

ន់(មើលទំ.១២៤)។

គ
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ថត

កុមារមាក់នះរស់
គាត់រក
ជាស

ក់មិនបាន

ជាមួយ
ប់

ួសារកីក ហើយមានអាហារូបត្ថម្ភមិន

ន់ស
ប់

មាយរបស់កុមារនះមិនបានបំ
ះ។

ន់។ ឪពុកគខំធ្វើការយា៉ងខាំង ប៉ុន្ត

ួសារឲ្យបានល្អឡើយ។ កមរស្បក

្ញន ជំងឺរលាកស្បក(pellagra) ដលជា

ត ហើយគានអាហារបំប៉ន

ប៉ុ

ប់ផ្គត់ផ្គង់

ប់

យដបូរា៉ ខត, NP

លើក លកុមារមាក់នះ

ភទមួយនការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ កុមារមាក់នះ

ើនតបរិ

គ

ន់ឡើយ ដូចជា សណ្ណក ស៊ុត ផ្លឈើ សាច់ និងបន្លពណ៌បតង។
កូន

យទឹក

ះរបស់គាត់ទ។ គាត់ផ្តល់ឲ្យកុមារមាក់នះតបបរ

ះបីអាហារនះបានបំពញកពះរបស់កុមារនះក៏

យ វា មិនបានផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ

ប់

ត
ន់ដើម្បីឲ្យ

កុមារលូត លាស់រឹងមាំទ។ ជាលទ្ធផល កុមារអាយុ២ឆាំមាក់នះខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ កុមារនះមានរាងកាយ
តូចនិងស្គម

មទាំងមាន

ះ

ដើម្បីបងា្ករប

នះ កុមារ

ូវបរិ

៉ង ហើយកាយសម្បទានិងសតិប
គឲ្យបាន

ឹម

ូវ។

្ញមានការរីកចំរីនយឺតជាងធម្មតាទៀតផង។
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វិធីបរិ

គដ៏

មានហតុផលជា

សើរ

ពលដលអ្នកគាន

ឬអ្នកកអាចធ្វើ

ចមា្ករ

ក់ជា

ទសជា

និងមិនអាច

ះ

ប៉ុន្តមានវិធីជា
គបាន

ះទៀត។ ប
ុងទ

ះ។

ើនដល

អាហារ។ ក្នុង

នភាពអត់ឃាន និងការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

សិនបើមនុស្សយើងមិនទាន់បានរៀនចករំលកផល

ជាជនអាចធ្វើបាន ដើម្បីបរិ

គបាន

យចំណាយ

ើ

ជន៍គា

ួសារមួយកុម ធ្វើការងារទាំងនះជាមួយគា

មួយកុមតប៉ុ
ួសារធំ។

ះ។

ះជាយា៉ងនះក្តី ស

ប់

ួសារកីកជា

ដលពួកគមានអាយុ១០ឬ១២ឆាំ កុមារក្នុង
លើពួកគ។ ការមានកូន

ះអាហារូបត្ថម្ភនឹង

អាហារនិងដីធ្លី ការសំខាន់គឺ

យមូលហតុនះហើយ ទើប

ួសារ។
រ

ទំព័រ ដំ.១៣

ប់បង្កើនការផលិត

សិនបើ

ជាជនក្នុងភូមិ

ូវចាំថាទំហំដីមួយប្លង់ អាចចិញ្ចឹមមនុស្សបាន

ជាជនមួយចំនួនអះអាងថា
ើន ការមានកូន

ួសារតូច រស់

ួសារបាន

ពលដលពួកគាត់មានវ័យចំណាស់។

ជារួម កង្វះសន្តិសុខសង្គមនិងសន្តិសុខសដ្ឋកិច្ច ធ្វើឲ្យឪពុកមាយ

បានល្អជាង

ើនគឺជាការចាំបាច់ផ្នកសដ្ឋកិច្ច។

ើន បង្កើនឱកាសដល់ឪពុកមាយក្នុងការទទួលបានការជួយ

ប់

ព័ន្ធបង្ហូរទឹក

ូវបានកលម្អយា៉ងខាំង។

ួសារកីកតងតអាចរកចំណូលឲ្យ

តុល្យភាពរវាងមនុស្សនិងដីធ្លី មិនស្ថិតលើការ

ូវការកូន

ជាជនកីកឲ្យមាន

ួសារតូច

ម

ពល

ើនជាងការចំណាយ
ង និងការថទាំ

ើន។ ដូច្នះ ចម្លើយចំ
ះទ។ វាស្ថិត

ះការមាន

លើការបងចក

យយុត្តិធម៌ ការបង់ថ្លឈ្នួលពលកម្មសមរម្យ និងការអនុវត្តន៍វិធានការផ្សងៗទៀតដើម្បីជំនះភាពកីក។
ះហើយទើប

មនុស្ស និងដីធ្លី។ (ចំ

ជាជនអាចផ្គត់ផ្គង់

និងការសំឡឹង

ួសារតូចៗ និងមានសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានតុល្យភាពយូរអង្វងរវាង

ះការពិភាក អំពីផនការ

ពលដលមិនទាន់មាន

ក់

ួសារ សូមអានជំពូកទី២០)។

ើន ការសំខាន់គឺ

អនាគត។ ជាញឹកញាប់ ឪពុកន

ូវចំណាយវាឲ្យបាន

ឹម

ួសារកីកតងតបានចំណាយ

ូវ។ នះមានន័យថាជាការសហការ
ក់ដលមានបន្តិចបន្តួច

និងបារី ជាជាងការទីញអាហារល្អៗ ឬទិញមមាន់មកចិញ្ចឹមដើម្បីយកស៊ុត ឬទិញអ្វីផ្សងទៀតស

សុខភាព
ប

វិញ

ក់តិច ហើយការ

ស់ដីធ្លី តាមរយៈការដា
ដាំដំណាំចមាស់ ការរៀបចំដី និង

ី ចិញ្ចឹមឃ្មុំ ការរក ទុកផលិតផល និងដាំដំណាំ

ពលដលពិចារណាអំពីប

ពល

សើរ

ះភាក់ងារសុខភាពភូមិ" អ្នកអាចឃើញសំណូមពរមួយចំនួនស

ះរួមមានការកលម្អការ

មទាំងគំនិតអំពកា
ី រចិញ្ចឹម

ដីធ្លី

ូវទទួលផល

សើរនះ អាចផ្តល់នូវកមាំងដើម្បីឲ្យពួកគកកឈរឡើងទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគ។

និងដំ.១៤ ផ្នក "ដំបូនានចំ

ទាំងមូល ឬ

ះគានគុណសម្បត្តិផ្នកអាហារទ។

លើដីធ្លីបន្តិចបន្តួចដលខ្ចីគ ហើយមាស់ដី

យបានទាំង

យយុត្តិធម៌

ផ្សងៗ

ើន មានមនុស្សមួយកុមតូច

ើន ប៉ុន្តដំណាំទាំង

មួយចំណកធំពីផលដំណាំទាំង

បរិ

ក្នុង

ព្យសម្បតិ្តនិងដីធ្លីមួយភាគធំ។ ពួកគអាចដាំដំណាំដូចជាកាហ្វឬថាំជក់

ដលគអាចលក់បាន

មក

ើន

ើនដលទាក់ទងនឹងភាពអត់ឃាន និងការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

ហតុផលចម្បងមួយគឺភាពកីក។
កាន់កាប់

ក់ឬដីធ្លី

ួសារឡើយ។ ពលខ្លះ បុរសដលផឹក

ទាំងនះ ហើយស្វងរកដំ

ះ

ម៉ ងទៀត មាយមួយចំនួនទិញស្ករ

ទិញស៊ុត ទឹក

ជាង ជាមួយទឹក

ះ

យដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អវិញ។

ប់ឬទឹកកូចកំប៉ុងឲ្យកូនរបស់គាត់

ពលដលមិន

ប់កលម្អ

វឹង ដើម្បីពីភាក អំពី

ពលដលគាត់អាចយក

ក់

ះ

សណ្ណក ឬអាហារល្អៗផ្សងទៀតវិញ។ ការធ្វើរបៀបនះ កូនៗរបស់គាត់អាចមានសុខភាពល្អ

ក់ដដល

ះ។ ពិភាក និងរិះរកដំ

សិនបើអ្នកមាន

ទ

ជាមួយគា អាចជួបជុំគា

លើ

កុំទិញទឹកស្ករ

ះ

យចំ

ះប

ទាំងនះជាមួយមាយទាំងឡាយ។

ក់បន្តិចបន្តួច ហើយចង់ជួយឲ្យកូនរបស់អ្នកលូតលាស់រឹងមាុំ ៖

ប់ ឬទឹកកូចឲ្យគាត់។ ទិញស៊ុតពីរ ឬ

ប់ធុញ្ញជាតិឲ្យគាត់វិញ។

បាទ/ចាស៎

116
អាហារដលល្អ ក្នុងតម្ល
មានមនុស្សជា

ើនក្នុង

ក

កនះ បរិ

គអាហារជាតិម យា៉ង

ើន

ដើម្បីផ្តល់បន្ថមនូវថាមពល ការសាបនារាងកាយ និងការការពារដលពួកគ
គឺ

យមិនបានបន្ថមអាហារជំនួយ

ូវការ។ មូលហតុមួយផ្នកនប

យសារអាហារជំនួយមានតម្លថ្ល ជាពិសសអាហារដលបានមកពីសត្វ ដូចជាទឹក

មានមនុស្សជា

ើនពុំមានលទ្ធភាពទិញសាច់សត្វទ។ សត្វទាំងឡាយ

ផ្តល់ជាអាហារមកវិញ។ ជាធម្មតា

សណ្ណក
សាច់

ប់

ួសារកីកអាចមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ

ភទ ជាមួយនឹងអាហារចម្បងដូចជា

និង

ី។

ះ

ូវការការមានដីធ្លីជា

អាហារខ្លះដលមាន

យ

ភពពីសត្វ បើអាចមាន។ នះ

(អាហារសាបនារាងកាយ)ក៏
បរិ
ព យាមបរិ

សិនបើទំនៀមទមាប់ និងសដ្ឋកិច្ច

យ ក៏មិនមនមាន

គអាហាររុក្ខជាតិឲ្យបាន

ើន

ភទ។

និងសារធាតុរ៉ផ្សងៗគា។ ឧទាហរណ៍ សណ្ណករួមជាមួយ
សណ្ណត ឬ

តតមួយមុខ។ ហើយ

ប់

ពលដលជាតិ

១. ទឹក

ួសារអាចធ្វើ

បាន វាជាការល្អក្នុងការបរិ

ភទដលរាងកាយ

ត អាចបំពញត

ប់ទារក។ មាយអាចបរិ

ស

ះមាយ។ ការបំ

យទឹក

ប់ទារក គឺទឹក

ប់

ជន៍ដល់ទារកប៉ុ

ន់ ហើយផលិតបានជាអាហារដលល្អឥត

ះទ វាថមទាំងជួយសន្សំ

ផ្សងៗទៀតផង។

២. ស៊ុតនិងសាច់មាន់ ៖
ដលមានតម្ល
អាហារស

ទសជា

ើន ស៊ុតគឺជាទ

ះកាន់ត

ះមាយ មិន

គ

គ

ូតអីុន វីតាមីន
សើរជាង

សើរ។
ក។

និង

ះមួយ

ន់តមាន

ក់កាស់ និងបងា្ករជំងឺ

ង់មួយន

ូតអីុនរបស់សត្វ

កនិងមានគុណភាពល្អបំផុត។ យើងអាចចម្អិនស៊ុតលាយជាមួយ

ប់ទារកដលមិនអាច

ជាមួយទឹក

កូន

ះទ។

ូតអីុន វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ ក្នុងតម្ល

ប់សាធាតុទាំងអស់ ស

ូតអីុន

ូវការរបស់រាងកាយបាន

ះមាយ គឺជាអាហារដលចំណាយតិចបំផុត ជួយធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ

អាហាររុក្ខជាតិឲ្យបាន

ូវការ

សិនបើ មានការបន្ថមបន្លនិងផ្លឈើផ្សងទៀត

ជាអាហារដលមាន

ូក

ូតអីុន

ភទរុក្ខជាតិនីមួយៗផ្តល់ឲ្យរាងកាយនូវ

ខាងកមនះគឺជាសំណូមពរមួយចំនួនដើម្បីទទួលបាន

នះ

ើន ដើម្បីឲ្យវាអាច

យសារថាសូម្បីតអាហាររុក្ខជាតិដលសំបូរជាតិ

ូតអីុន

ន់

សិនបើពួកគដា
ដាំឬទិញអាហាររុក្ខជាតិដូចជា

និងអាហារជំនួយដទទៀតរបស់ពួកគ បានមកពីរុក្ខជាតិ។

ះជាយា៉ងណាក៏

និងសាច់។

ត ឬអង្ករ ជាជាងការទិញសាច់សត្វថ្លៗដូចជាសាច់

មនុស្សអាចមានកមាំងមាំមួន និងមានសុខភាពល្អ

ប់

ះមាយ

ទឹក

ះមាយបាន។ ឬអាចឲ្យទារកបរិ

ពលកុមារធំបន្តិច។

គ

សំបកស៊ុតដលចម្អិនឆ្អិន បុកឲ្យម៉ត់ រួចលាយជាមួយអាហារ អាចផ្តល់កាល់ស្យូម
ស

ប់

្តីមានផ្ទ

សាច់មាន់គឺជាទ
ជាពិសសចំ

ះ

ះដលឈឺធ្មញ រង្គើរធ្មញ ឬឈឺចាប់សាច់ដុំ។

ង់មួយន

ូតអីុនរបស់សត្វ ដលល្អ និងមានតម្ល

ួសារដលចិញ្ចឹមមាន់

យខ្លួនឯង។

៣. ថ្លើម បះដូង កលៀន និងឈាមសត្វ ៖ ទាំងអស់នះសំបូរ
និងជាតិដក(ស

ប់ភាពស្លកសាំង) ហើយភាគ

ផ្សងៗទៀត។ ម៉ ងទៀត សាច់

ីតងតមានតម្ល

កសមរម្យ

ូតអីុន វីតាមីន

ើនមានតម្ល

កជាងសាច់

កជាងសាច់ដទទៀត ហើយមានអាហារូបត្ថម្ភដូចគា។
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៤.

សណ្ណក

ប់

ភទ ជា

ភព

ូតអីុនដ៏ល្អមួយ ដលមានតម្ល

វាឲ្យមានដុះពន្លកបន្តិចមុននឹងយក
វីតាមីន
រួច

ចម្អិននិងបរិ

ើន។ អាហារទារកអាចធ្វើពីសណ្ណក

គ

ក។ បើទុក

ះវាកាន់តមាន

យចម្អិនវាឲ្យរលួយ

ះយកសំបកវាចញ ឬបកសំបកវាចញ ហើយកិនវាឲ្យម៉ត់។

សណ្ណកមិន

ឹមតជា

ភទ

ូតអីុនដលមានតម្ល

កប៉ុ

ះទ។

ការដាំសណ្ណកទាំងនះធ្វើឲ្យដីល្អ និងធ្វើឲ្យដំណាំផ្សងៗទៀត លូតលាស់
យា៉ងល្អ

ពលកយ។

ចមាស់ និងដំណាំច
៥.

យហតុផលនះហើយទើបការដាំដំណាំ

ុះ គឺជាគំនិតដ៏ល្អមួយ។ (មើលទំ.ព១៣)។

បន្លបតងចាស់ មានជាតិដក វីតាមីនAជា
ស្លឹកដំឡូង ស្លឹកសណ្ណក ស្លឹក

ស្លឹក

យា៉ងពិសស។ គអាចយកវា
ជាមួយបបរស

ើន និង

ូតអីុនមួយចំនួន។

ុំ គឺជាអាហារដលមានអាហារូបត្ថម្ភ

ហាលឲ្យស្ងួត កិនឲ្យម៉ត់ ហើយលាយ

ប់ទារក។

ចំណាំ ៖ បន្លបតងខ្ចីដូចជាសាលាដ ស្ពស មានអាហារូបត្ថម្ភតិចបន្លបតង
ចាស់។ ដូច្នះ ជាការល្អគួរដាំបន្លដលមានស្លឹកពណ៌បតងចាស់។

៦.

ស្លឹកដំឡូងមីមានជាតិ
បើបរិ

គមើមជាមួយនិងស្លឹក

ការចំណាយ

៧.

ត

លក់កូចឆា ៖

ពល

ើន។ ការ

ូវសាលី និង

រ

តនឹងមានជាតិ

លក់កូចឆានះ ក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយងាយ
ូតអីុនផងដរ។

ប់ធញ្ញជាតិផ្សងៗ ផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភបន្ថម បើគកិន

យទុកសំបក របស់វា។ អង្ករសំរូបនិងអង្ករសាលីសំរូបមាន

សារធាតុរ៉

ើនជាងអង្ករសំរិត។

ចំណាំ ៖ រាងកាយងាយ

យគាន

លក់ជាមួយកូចឆា (ដូចដលជនជាតិ

ស់នូវវីតាមីន(niacin)និង

ូវ

ើនជាងមើមរបស់វា។

ះវានឹងបន្ថមគុណភាពអាហារ

អាមរិកឡាទីនចូលចិត្តធ្វើ) មុននឹងយក
ើ

ើ

ស់

ូតអីុន

ប់ធញ្ញជាតិដទទៀត កាលណាគបរិ

៩.

ំពីរដង

ក់បន្ថម។ ស្លឹកខ្ចីៗ គឺជាអាហារល្អបំផុត។

កាល់ស្យូមកាន់ត

៨.

ូតអីុននិងវីតាមីន

ក្នុង

ូវសាលី

ូតអីុន វីតាមីន

ូវ

ត និង

គវាជាមួយសណ្ណក។

ចម្អិនបន្ល អង្ករ និងអាហារផ្សងទៀត ជាមួយទឹក។ កុំចម្អិនយូរពក។ ការធ្វើ

របៀបនះ មិនសូវបាត់បង់វីតាមីននិង
ជាទឹកស៊ុប ឬបរិ

១០. ផ្លឈើ

ូតអីុន។ បរិ

គវាជាមួយអាហារផ្សងទៀត។

និងផ្លឈើតូចៗ សំបូរវីតាមីនស

គទឹកបបរ

ផ្លឈើពុល)។

១១. ការដាំស្លក្នុងឆាំងដក ឬដាក់ដកចាស់ៗ ឬដកមួយដុំតូច

យ័ត្ន កុំហូប

ក្នុងឆាំង

ពលចម្អិនសណ្ណកឬអាហារដទទៀត អាចជួយបន្ថមជាតិដក

មទាំងជួយបងា្ករភាពស្លកសាំងផង។ អ្នកក៏អាចបន្ថមប៉ង

ផងដរ ដើម្បីបានជាតិដកបន្ថមទៀត។

ើវា

មទាំងជាតិស្ករធម្មជាតិ

ទៀតផង។ វាផ្តល់វីតាមីននិងថាមពលបន្ថម។ (តសូម

អាហារ

ះឬ

ក្នុង
៉ះ

118
ភពមួយទៀតនជាតិដកគឺ យកដក

ល

រួចធ្វើទឹកកូចឆាស្ករសជាមួយនឹងទឹក
១២.

ះ រួចផឹក។

ទសមួយចំនួនមានអា
អាហារផ្សំស

យសណ្ណកសៀង

ដាក់ក្នុងទឹកកូចឆាពីរបី

ប់កុមារក្នុងតម្ល

ប់កប ស ទឹក

ះ

ឬ

មានរសជាតិឆាញ់ជាងអាហារផ្សំខ្លះទៀត ប៉ុន្តជាទូ
តុល្យភាពល្អ។

ពលលាយជាមួយបបរ

ក ដលផ្សំឡើង

ីងៀត។ អាហារផ្សំខ្លះ

វាជាអាហារដលមាន

ប់ធញ្ញជាតិឆ្អិន ឬជាមួយ

អាហារទារកផ្សងៗទៀត វាបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភបន្ថមក្នុងតម្ល

តើវីតាមីនមាន
ឯណា?
ឬ
ក្នុងអាហារ?
អ្នកដលបរិ
ដលរាងកាយ

គអាហារ

ើនមុខបាន

ូវការ។ ការបរិ

គបាន

ឹម

ក្នុងថាំ
ូវ

ឹម

៉ង

ក។

ប់ ថាំចាក់ ថាំសុីរ៉ូ

យរួមបញ្ចូលទាំងបន្លនិងផ្លឈើ ទទួលបានវីតាមីន

ូវ តងតល្អជាងការទិញថាំវីតាមីន

ប់យា៉ង

ប់ ថាំចាក់ ថាំសុីរ៉ូ ឬថាំកមាំង

ជានិច្ច។
ឹម

ូវ

មិន

សិនបើអ្នកចង់បានវីតាមីន ទិញស៊ុត ឬអាហារបំប៉នផ្សងៗ

ឹម

ូវ

ជាជាងទិញថាំលប ឬថាំចាក់។

ជួនកាលអាហារបំបន
៉ មិនសូវសំបូរទ។
ឲ្យបាន

ឹម

សិនបើមនុស្សមាក់កំពុងមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ព យាមបរិ

ូវតាមដលអាចធ្វើបាន ហើយ

ថាំវីតាមីន

ប់ក៏មាន

ហលជាអាច

ូវ

កដថាថាំ

(ថាំមុលទីវីតាមីន មិនមានជាតិដក
ស្លកសាំងទ។ ស

វីតាមីន ប២(រីបូហា្លវីន)

ះ

ន់ស

្តីមានផ្ទ

ះ។

ប់អ្នកមានភាព

ប់ពួកគ ថាំជាតិដកមាន

ជន៍ជាង)

វីតាមីនប៦(ពីរីដុកសុីន) ស

ប់កុមារតូចៗ

កាល់ស្យូម ស

្តីបំ

និងអ្នកលបថាំរបង។

វីតាមីនអា

ស

វីតាមីនស(អាសុីតអាស្កូប៊ិក)

កុមារៗ

ប់

វីតាមីនដ
អីុយ៉ូដ (

ប់

ប់

ូវការ ៖

អាសុីតហ្វូលិក (ហ្វូលីសុីន)
្តីមានផ្ទ

ង់ជាអាហារបំប៉ន។

ជាតិដក(ហ្វរ៉ូសុលហាត)ជាពិសសស

វីតាមីន ប១ (ទីយា៉មីន)

បន្ថមពីនះទៀត មនុស្សមួយចំនួន

ះថាក់ដូចថាំចាក់ទ។

ះមានវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ទាំងអស់នះ ៖

នីយា៉សុីន (នីយា៉សុីណាមីដ)

ប់

កជាង និងមិនសូវមាន

ើវាលបតាមមាត់វិញ ជាពិសសវីតាមីនដលមានទ

សិនបើអ្នកទិញថាំវីតាមីន

ស

ើថាំវីតាមីនបន្ថមទៀត។

សិទ្ធភាពដូចថាំចាក់ដរ តមានតម្ល

កុំចាក់ថាំវីតាមីន! ជាការល្អគួរ

គអាហារ

កន្លងដលមានជំងឺពក ក

ើន)

ប់កុមារ និង

ដលមិនបានទទួលកាល់ស្យូម
អាហារ ដូចជាទឹក
លាយកូចឆា។

ះ

ប់

ន់

ះកូន

ក្នុង

ឬអាហារដលមាន
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អ្វីដល
មនុស្សជា

ូវចៀសវាង

ក្នុងរបបអាហាររបស់យើង

ើនជឿថាមានអាហារមួយចំនួនធ្វើឲ្យពួកគមាន

ពលមានជំងឺ។ ពួកគអាចគិតថាអាហារខ្លះជាអាហារ
អាហារ

ជា

ពលមានជំងឺ

ើនមុខជាអាហារមិនល្អស

ជំនឿខ្លះទៀតធ្វើឲ្យមាន

ឬមិនបរិ

ះថាក់

ប់

គអាហារ

្តីដលទើបស

ពកចំ

និងខ្លះទៀតជាអាហារ

ជាក់ពលមានជំងឺ

ូវការអាហារបំប៉ន

លកូនរួច។ ជំនឿខ្លះនជំនឿទាំងនះ សមហតុផលដរ ប៉ុន្ត

ើនជាងមនុស្សដលមានសុខភាពល្អ

ះថាក់ដល់អ្នកជំងឺ

អាហារទាំងឡាយដលល្អស
តជាអាហារល្អស

ដូចគានះដរ អាហារដលធ្វើឲ្យយើងមាន

ពលយើងមានជំងឺ។ ដូច្នះ
ឿង

ពល

ប់យើង

ប់យើង

ះថាក់

ទៀត។ យើងមិនគួរបារម្ភ

ះទ ហើយគួរគិតអំពីអាហារដលជួយឲ្យគាត់មាន

៖

ក៏

គ

ជាក់។ ឬពួកគអាចជឿថា មានអាហារ

សុខភាពល្អឡើងវិញ។ ឧទាហរណ៍ អាហារសំបូរថាមពល រួមជាមួយផ្លឈើ បន្ល
ី។ ជាទូ

ជាក់ ហើយពួកគមិនបរិ

ូវការដើម្បីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញ។

ះអាហារដលអាចធ្វើឲ្យមាន

ស៊ុត និង

គអាហារទ

ើនជាងផ្តល់ផលល្អ។ ជាញឹកញាប់ អាហារដលពួកគគិតថាគួរចៀសវាង

មានជំងឺ គឺជាអាហារល្អបំផុតដលពួកគ
មនុស្សដលមានជំងឺ

ះថាក់ ឬជឿថាពួកគមិនគួរបរិ

ប់ធញ្ញជាតិ ទឹក

ះ

ើន

សាច់

ពលមានសុខភាពល្អ

ពលដលមានជំងឺដរ។

ពលមានសុខភាពល្អ ធ្វើឲ្យមាន

ូវជៀសវាងរបស់ទាំងនះ ៖

វឹង

ះថាក់កាន់តខាំង

អាហារសំបូរខាញ់
បារី

បរិមាណស្ករ

កាហ្វ

ើន ឬអាហារ

ដលមានជាតិផ្អមខាំង

ធ្វើឲ្យមានជំងឺយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្លើម កពះ បះដូង និងសរស

ទៀតផង។

ការជក់បារីអាចបណា្ខលឲ្យមានការក្អករាុំរ៉ ឬជំងឺមហារីកសួត និងប
បារីមានផលប៉ះពាល់កាន់តខាំងចំ

ះអ្នកមានជំងឺសួត

ការបរិ

គអាហារសំបូរខាញ់ ឬកាហ្វ

ការបរិ

គស្ករនិងជាតិផ្អម

កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។

សាទ។ វាក៏បណា្ខលឲ្យមានប

ដូចជាជំងឺរបង ជំងឺហឺត និងជំងឺរលាកទងសួត។

ើន អាចធ្វើឲ្យដំ

កពះ និងជំងឺផ្សងៗទៀតនបំពង់រំលាយអាហារ

ើនពក កាត់បន្ថយការឃានអាហារ

មទាំងធ្វើឲ្យពុកធ្មញទៀតផង។

ដលមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

អំបិលបន្តិចបន្តួច ឬគានជាតិ
កពះ និងជំងឺទឹក

មផ្អម ក៏

ដល់សង្គម

ផ្សងៗទៀត(មើលទំ.១៤៩)។ ការជក់

យា៉ងនះក្តី ជាតិស្ករខ្លះរួមជាមួយអាហារផ្សងៗទៀត អាចជួយផ្តល់ថាមពលដល

មានជំងឺមួយចំនួនតូច ត

ើនពក

ះជា

ូវការដល់អ្នកជំងឺ ឬកុមារ

ូវឲ្យតមអាហារខ្លះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកមានជំងឺលើសឈាម ជំងឺបះដូង ឬហើមជើង គួរ
តម្តង។ ការបរិ

គអំបិល

ើនពក មិនល្អចំ

ះមនុស្ស

ូវមានរបបអាហារពិសសដរ(មើលទំ.១២៧និង១២៨)។

ប់គា។ អ្នកមានជំងឺដំ

ើ
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របបអាហារល្អបំផុតស
ស

ប់កុមារតូចៗ

ប់អាយុ៦ខដំបូង
ចំ

ះកុមារអាយុកម៦ខ

អ្វីផ្សងទៀតទ។ ទឹក

ទៀត។ ជាការល្អបំផុត មិន
ក៏

យ។

ប់ទារក ឬទឹក

ះមាយជួយការពារទារកពីជំងឺរាក និងជំងឺឆ្លងជា

ះកូនឆាប់ពក

ះរបស់គាត់មិនបង្កើតទឹក

សារជាតិបំប៉នល្អស

ះមាយតមួយមុខគត់ ហើយមិន

ូវផ្តល់ទឹកឬទឹកតបន្ថម

្តីមួយចំនួនឈប់បំ

គាត់ទ ឬថា

ទឹក

ះមាយល្អជាងអាហារផ្សងៗទៀតស

ដលអ្នកអាចទិញបាន។ ទឹក
អាកាសធាតុ

ូវឲ្យ

ះបាន

ប់កូនគាត់ជានិច្ច

ឲ្យទារកទ

ន់។

ះជាយា៉ងណាក៏

ះជាគាត់ស្គម ឬខ យកមាំងក៏

ះកូនរបស់គាត់ទំនងជាអាចសាប់

ូវធ្វើយា៉ងដូចម្តច
វិធីល្អបំផុតស
បរិ

មិន

ហើយ

ឹម

ូវឲ្យទារក

ូវ និងផឹកទឹកឲ្យបាន

ផ្តល់ឲ្យកុមារ នូវ

ើន ហើយឲ្យទារកជញ្ជក់

ភទទឹក

ឬពពដលចម្អិន ទឹក

ន្លបន្តិចបន្តួច
ចំណាំ ៖

ះជា

ើទឹក

បើអាច ចម្អិនទឹក

ក្នុង

ភទទឹក

ះទាំងនះ។

ើ

ភទទឹក

ះណាមួយ

ប់

ូវការ ៖

ើន។

ន់ គឺ

ះ

) ជាជាងការ

ូវបំ

យ

ះ

។ ដប

សិនបើអ្នកមិនអាចទិញទឹក

ើពង (មិនមន
។ (មិន

ូវ

ះ គាត់គួរបន្តបរិ

ើដប

ើទឹក

ះ

ទឹក

ង១សាប
និងក ល

ហើយបញ្ចុកកុមារដូចទឹកដរ។

ខាប់ទ)។ បន្ថមស្ករឬ
ចម្អិនទុក

ជាក់ ១ភាគ

ងមួយសាប

ទារក។

សិនបើអាច បន្ថមស្ករឬ
ប់

ងប

ជាក់ ២ភាគ
ធំ ក្នុងមួយកវ

យ

ើពង (ឬពង និង

ះរបស់ដប ពិបាកនឹងថរក អនាម័យណាស់ ហើយ

ឲ្យកូនបាន អ្នកអាចធ្វើបបរពីអង្ករ

តតមួយមុខ មិន

ះ

ះរួច

ឹម

។

គ និងជំងឺរាកទៀតផង(មើលទំ.១៥៤)។ បើ
ះ

គឲ្យបាន

ទ) ដូចជាទឹក

ះ

ទឹកឆ្អិន

បន្ថមឲ្យកុមារនូវសណ្ណកបកសំបក ស៊ុត សាច់មាន់ សាច់ ឬជាតិ

សូម យ័ត្ន ៖ ទឹកបបរ ឬបបរ

ះ

ស្ករឬ

ះរបស់ដប រាល់ពល មុនពលបំ

ច

ះកូនឲ្យបានញឹកញាប់

ជាមួយទឹក។ ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាព គួរបញ្ចុកទារក

ើដប

ះរបស់គាត់។ ប៉ុន្តបើគាត់

មាយ មុនពលដលទារកមានអាយុ៦ខ

ជាក់ខ្លះដរ។

ះគានជាតិខាញ់ បន្ថម

ប់កូនរបស់

ះមាយតងតមាន

ះរបស់គាត់ឲ្យបានញឹកញាប់។ បនាប់ពីបានបំ

កំប៉ុង ឬម ទឹក

អាចបណា្ខលឲ្យ មានការបង្ក
ក ល

ទារក តាមរយៈទឹក

ះបានតិចតួច ឬគានទឹក

ះផ្សងទៀត

ះ

យ គួរបន្ថមទឹកឆ្អិន

សិនបើ

យ។

ះមាយសិន មុននឹងឲ្យអាហារផ្សងៗទៀត។

ះរបស់មាយអាចផលិតទឹក

វ ផឹកទឹកឲ្យបាន

សាប

ះបាន

ូវផ្តល់អាហារផ្សងទៀតដល់ទារក កពីទឹក

សិនបើ

ក៏

ះដលកូនរបស់គាត់

ប់ធ្វើឲ្យមាយបន្តផលិតទឹក

គអាហារឲ្យបាន

យ ទឹក

ន់ស

ក្នុងផ្ទះ និងក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកបាន ហើយស

ះ។

មាយស្ទើរតទាំងអស់អាចផលិតទឹក

ប់

យសារជំងឺរាក ការខ ះជាតិទឹក និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ជាង

ជំងអ
ឺ ដស៍។ មានតអ្នកទ ដលអាចវាយតម្លអំពីសានភាព

ថា

ើន

ះរបស់គាត់មិនល្អ

សិនបើមាយមានជំងឺអដស៍ ជួនកាលគាត់អាចចម្លងជំងឺនះ

គានទឹកសាតទ

ះ

ះជាស្ថិតក្នុង

ះគាត់គិតថាទឹក
ប់

ូវផ្តល់

ន់ស

ទារកអាចងាយកើតជំងឺផ្សងៗ ហើយអាចសាប់បាន។ ទារក

ើដប

តឬ

ូវ

រដប និង

ប់ធញ្ញជាតិផ្សងទៀត។

ូតអីុនផ្សងទៀត។ កិនបបរនះឲ្យម៉ត់

ងបន្តិច។

ប់ទារកទ។ ទារកនឹងមិនលូតលាស់បានល្អទ។
ូវការអាហារចម្បង និងអាហារជំនួយបន្ថម។

ូ
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ពីអាយុ៦ខ

១ឆាំ

១. បន្តផ្តល់ទឹក
២.

ះមាយដល់កុមារ

សិនបើអាច បន្តរហូតដល់កុមារអាយុ២ឬ៣ឆាំ។

ពលកុមារមានអាយុ៦ខ ចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារដទទៀតបន្ថម

លើទឹក

ះមាយ។ បំ

ះមុនជានិច្ច

បនាប់មកទើបឲ្យអាហារផ្សងទៀត តាមកយ។ ជាការល្អ គួរចាប់ផ្តើមពីបបរដលធ្វើពីអាហារចម្បង
(ទំ.១១១) ដូចជា អង្ករ ឬ

ត។ បនាប់មកចាប់ផ្តើមបន្ថម

ងបន្តិចដើម្បីបង្កើនថាមពលឲ្យកុមារ។ ពីរបីថ្ង

កយមក ចាប់ផ្តើមបន្ថមអា
អាហារជំនួយផ្សងទៀត (មើលទំ.១១០)។ ប៉ុន្ត អាហារថ្មីៗ

បរិមាណបន្តិចបន្តួច សិន ហើយបន្ថមតមួយមុខប៉ុ
ក្នុងការរំលាយអាហារ។ អាហារថ្មីៗទាំងនះ

នឹងទឹក

ះក្នុងមួយពល បើមិនដូច្នះទកុមារអាចមានការពិបាក

ូវចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អ ហើយកិនឲ្យហ្មត់។ ដំបូងគអាចលាយវាជាមួយ

ះមាយបន្តិចបន្តួច ដើម្បីឲ្យកុមារ

៣. រៀបចំអាហារដលមានតម្ល

ួលលប។

កតមានអាហារូបត្ថម្ភស

ចម្បង(មើលទំ.១១០)។ ជាការសំខាន់គឺ

ូវចាប់ផ្តើមក្នុង

ប់ទារក

យបន្ថមអាហារជំនួយ

ូវបន្ថមអាហារដលផ្តល់ថាមពលបន្ថម(ដូចជា

ហើយបើអាច បន្ថមជាតិដក(ដូចជាបន្លពណ៌បតងចាស់)។

សូមចាំថា កពះរបស់កុមារមានទំហំតូច ហើយមិនអាចផ្ទុកអាហារបាន

ក្នុងអាហារ

ងបន្លជាដើម)

ើនក្នុងពលតមួយទ។ ដូច្នះ

កុមារឲ្យបានញឹកញាប់
ប ហើយបន្ថមអាហារជំនួយដលសំបូរថាមពល ក្នុងអាហារចម្បង ៖
ការបន្ល
បរិ

ងមួយសាប

ក្នុងអាហារបស់កុមារ មានន័យថាកុមារ

ូវ

ះ ជួយឲ្យកុមារបានទទួលថាមពល(កាឡូរី)

ប់

គត៣/៤នអាហារចម្បងប៉ុ

គ។

ងដលបន្ថម

ូវបញ្ចុក

ះ ដើម្បីបំពញត

ូវការថាមពលរបស់

ពលកពះរបស់គពញ។

យ័ត្ន ៖ រយៈពលដលកុមារអាចកាយជាមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបំផុត គឺ

២ឆាំ។ នះ

យសារតទឹក

លើសពី៦ខ។ កុមារ

ះមាយតមួយមុខមិនអាចផ្តល់ថាមពល

ប់

ពលកុមារមានអាយុពី៦ខ

ន់ដល់កុមារ បនាប់ពីកុមារមានអាយុ

ូវការអាហារបន្ថមផ្សងៗទៀត ប៉ុន្តជួនកាលអាហារដលបន្ថម

ដដល។ បើមាយឈប់បំ

ះកូនក្នុងពលនះទៀត កុមារ

ថមទៀត។

ន់

ះ គានថាមពល

ប់

ន់

ះរឹតតទំនងជានឹងកាយជាមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ដើម្បីឲ្យកុមារដលស្ថិតក្នុងវ័យនះ មានសុខភាពល្អ យើងគួរ ៖
ឲ្យកុមារ

ះឲ្យបាន

ន
ើ ដូចកាលពីមន
ុ

ឲ្យអាហារបំប៉នផ្សងៗទៀត

យចាប់

ផ្តើមបន្តិចម្តងៗ

បញ្ចុកអាហារដល់កុមារយា៉ងតិច៥ដងក្នុង
មួយថ្ង ហើយឲ្យចំណីផ្សងៗទៀត

ច

ះពលបញ្ចុកអាហារទាំង

កដថាអាហាររបស់កុមារមានអនាម័យ

និង
ចំ

ជាងមុន
បំ

ះ

ូវបានចម្អិនថ្មីៗ

ះមាយដលផ្ទុកម
មទាំងមានការ

កុមារផឹក

ប់ឲ្យ

រក អនាម័យដល់កុមារ និង
បរិសានជុំវិញកុមារ

ពលមានជំងឺ ផ្តល់អាហារ

ផ្តល់អាហារបន្ថមឲ្យបាន

ឹម

ូវ និងញឹកញាប់ ហើយផ្តល់

ទឹកឲ្យកុមារផឹកឲ្យបាន

ើន។

គអដស៍ ៖ កយរយៈពល៦ខ កូនរបស់អ្នកនឹងលូតលាស់ធំជាងមុន និងមាំមួន

ឈមនឹងមាន

ះកូន ពលនះអ្នកគួរប្តូរ

សូវមានការ

ះ ឬចម្អិនទឹកស

ឈមនឹងការឆ្លងម

ឲ្យ

ទឹក

ះថាក់នការសាប់

យសារជំងឺរាក តិចជាងមុន។

សិនបើអ្នកបាន

ះផ្សងវិញ និងបញ្ចុកអាហារផ្សងៗទៀត។ តាមវិធីនះ កុមារមិន

គអដស៍ពីមាយរបស់វា។
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កុមារអាយុ១ឆាំ និងលើសពីនះ
បនាប់ពីមានអាយុ១ឆាំ កុមារអាចបរិ

(ឬផឹកទឹក

ះ

គអា
អាហារផ្សងៗដូចមនុស្សធំដរ ប៉ុន្តគួរបន្តការ

តាមដលអាចធ្វើបាន)។

ជារៀងរាល់ថ្ង ព យាមផ្តល់ឲ្យកុមារនូវអាហារចម្បងដលមនុស្សទូ

ថាមពល វីតាមីន ជាតិដក និងសារធាតុរ៉បន្ថម(បងាញ

សុខភាពល្អ។

បរិ

ដើម្បីឲ្យ
គ

កដថាកុមារមានអាហារ

យខ្លួនឯង តាមដលវាចង់។

កុមារ និងស្ករ

ប់

ើនពក

ក៏មិនល្អស

ប់

ន់ស

ប់ ៖ កុំទមាប់ឲ្យកុមារញាុំស្ករ

ះគនឹងមិនសូវចង់បរិ

ប់ធ្មញរបស់គផងដរ។

ប់បរិ

បរិ

ះមាយត

គ រួមជាមួយអាហារជំនួយដលផ្តល់

ទំ.១១១) ដើម្បីឲ្យកុមារលូតលាស់មាំមួន និងមាន

គ ឲ្យកុមារបរិ

គក្នុងចានផាល់ខ្លួនរបស់វា ហើយឲ្យវា

ប់ និងស្ករផ្សងៗ ឬទឹកកូច

គអាហារផ្សងទៀតដលរាងកាយ

ើនពក។

ូវការ

ពលកុមារញាុំស្ករ

ះទ។ ម ៉ងទៀត ជាតិស្ករ

ះជាយា៉ងនះក្តី

ពលការផ្គត់ផ្គង់អាហារមានកំណត់ ឬ

ពលអាហារចម្បងមានជាតិទឹកឬសរស

ជន៍ពញលញពី

ូតអីុន

ះ។

ការបន្ថមស្ករនិង

ងបន្លបន្តិច

ក្នុងអាហារចម្បង

ះ អាចផ្តល់ថាមពលបន្ថម

ក្នុងអាហារដលគបរិ

គ

របបអាហារដលល្អបំផុតស

ះមាយ

តមួយមុខគត់

ើន

មទាំងធ្វើឲ្យកុមារទទួលបាន

ប់កុមារតូចៗ

៦ខដំបូង
ទឹក

ទៀត

ពី៦ខ
ទឹក

២ឆាំ

ះមាយ

គានអ្វីទៀតទ

ល្អ

មទាំង

ទឹក

ទឹក

ះពព

ឬម៉្សៅទឹក

មិនល្អ

និងអាហារបំប៉ន
ផ្សងៗទៀត

ដលចម្អិន

ឹម

ូវ

ះ

ះ
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គំនិត

កប

យ

១. របបអាហាររបស់
តំបន់ជា

ះថាក់អំពីរបបអាហារ

្តីបនាប់ពីស

ើន មានជំនឿ

លកូន

កប

យ

ះថាក់ដលថា

្តីដលទើបស

មួយចំនួន។ ការតមអាហារតាមបបបុរាណនះ ដលហាមឃាត់
និងដលអនុ

ស

្ញតឲ្យ

គតអាហារដូចជា

្តីបរិ

ប់ធញ្ញជាតិ មី ឬទឹកបបរ

លកូនរួចខ យកមាំង និងមានភាពស្លកសាំង។ ប

បន្ថយសមត្ថភាពរបស់

្តីបនាប់ពីស

លកូន មាយ

ូវបរិ

តាមដលគាត់អាចបរិ

សណ្ណក ស៊ុត សាច់មាន់ ហើយ

នះគឺជា

ប់

ន់ស

ះ សាច់ និង

ប់

ប់ទារក

ី។ គាត់ក៏

ន់ ដូចជា
ូវការ

ងនិងខាញ់)ផងដរ។ អាហារទាំងអស់នះមិនបង្ក

ះថាក់ដល់គាត់ទ វានឹងជួយការពារគាត់ និងធ្វើឲ្យគាត់រឹងមាំ។

្តីមាក់មានសុខភាពល្អមាក់ ដលបានបរិ

បំប៉នជា

ើន

ភទ បនាប់ពីស

លកូនរួច

២. ជាការមិនពិតទដលថាផ្លកូច ផ្ល

៣. ជាការមិនពិតទដលថា មិនអាចបរិ
អាហារ ការបរិ

យ

យ។

្តីមាក់ដលមានការភ័យខាចក្នុងការបរិ

អាហារបំប៉ន បនាប់ពីស

គអាហារមួយចំនួន ដូចជាសាច់

ពលនរណាមាក់មានជំងឺកពះ ឬជំងឺ

គអាហារដលមានជាតិខាញ់ ឬ

លបថាំឬមិនលបក៏

ក្នុងនះគឺជា

៉ះ សំបូរវីតាមីនស ដលអាចជួយ

ផ្សងៗទៀត។

ះជាយា៉ងណាក៏

គអាហារ

បក ឬផ្លឈើដ៏ទទៀត មិនល្អចំ

តាមពិតផ្លឈើដូចជាកូច និងប៉ង

ថាំ។

យវាបានកាត់

ើន

ះឲ្យបាន

សិនបើមាន អាហារដលផលិតពីទឹក

្តីដលទើប

្តីសាប់

គអាហារចម្បង រួមជាមួយអាហារសាបនារាងកាយឲ្យបាន

អាហារការពារដូចជាផ្លឈើនិងបន្ល និងអាហារថាមពល(
ឲ្យមាន

គបាន។

ឆាំងនឹងជំងឺ ឬការធាក់ឈាម និងដើម្បីផលិតទឹក

លកូនគួរបរិ

ះ បានធ្វើឲ្យ

គផ្សងៗ។

គអាហារបំប៉នជា

គអាហារ

គអាហារខ្លះនអាហារបំប៉នល្អៗ

នះ ថមទាំងអាចធ្វើឲ្យ

្តីក្នុងការទប់ទល់នឹងការធាក់ឈាម និងការបង្ក

បនាប់ពីស

ដើម្បីមានលទ្ធភាព

្តីមិនឲ្យបរិ

លកូនរួច មិនគួរបរិ

ង

លកូនរួច

ះអ្នកមានជំងឺផាសាយ ឬក្អក។

យុទ្ធនឹងជំងឺផាសាយ និងការបង្ក

ូក

ើន អាចធ្វើឲ្យជំងឺ

ឿងហឹរ ឬ

បក

ផ្នកណាមួយន

គ

គ

ពលលប

ព័ន្ធរំលាយ

ះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ មិនថាគាត់កំពុង
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របបអាហារពិសសស

ប់ប

សុខភាពផ្សងៗ

ភាពស្លកសាំង
អ្នកដលមានភាពស្លកសាំង មានឈាមរាវ។ វាកើតឡើង

ផលិតឡើងវិញរបស់រាងកាយ។ ការបាត់បង់ឈាម
លិកាឈាមកហម។ ការមិនបានបរិ

គាត់មិនបានបរិ

គអាហារដលរាងកាយ

គអាហារសំបូរជាតិដក

យសារគាត់
ចំ

យសារការបាត់បង់ឈាម

ូវការផលិតឈាមបន្ថមស

ូវការ។

ប់

្តីមានផ្ទ

យសារការមិនបានបរិ

យសារការមិនបានចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារបន្ថមខ្លះ

មូលហតុជាញឹកញាប់នភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរចំ

លើទឹក

ះកុមារ គឺការបង្ក

និងជំងឺរាកមួល។

គស

អ

ឈមនឹងការមានភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ

ះមាយ បនាប់ពីទារកមានអាយុលើស៦ខ។
ូនទំពក់ (មើលទំ.១៤២) ជំងឺរាករាុំរ៉

បើភាពស្លកសាំងនះធ្ងន់ធ្ងរ មុខនិងជើងអាចហើម

ស្បកស្លកសាំង ឬថា
កចកដស

លកូន បើពួក

គអាហារសំបូរជាតិដក។ វាក៏អាចកើត

គន

្ញនភាពស្លកសាំងមាន ៖
ស្លកសាំង

យវា

ន់ ក៏អាចបណា្ខលឲ្យមានភាពស្លក

ពលមានឈាមរដូវ ឬពលស

ះមានការ

កពះ ឬ

ប់ការលូតលាស់នគ៌ភរបស់គាត់។

ះកុមារ ភាពស្លកសាំងអាចកើតឡើង

ឡើង

យសារជំងឺដំ

ុនចាញ់ក៏អាចបណា្ខលឲ្យមានភាពស្លកសាំងដរ

សាំងដរ ឬធ្វើឲ្យភាពស្លកសាំងកាន់តធ្ងន់ធ្ងរថមទៀត។
្តីអាចកាយជាមានភាពស្លកសាំង

ូវបានបាត់បង់ ឬបំផាញលឿនជាងការ

យការមានរបួសធ្ងន់ ការហូរឈាម

ជំងឺរាកមួល អាចបណា្ខលឲ្យមានភាពស្លកសាំង។ ជំងឺ

បំផាញ

ពលឈាម

ផ្នកខាងក្នុងន

បះដូងដើរញាប់ ហើយអ្នកជំងឺអាចមានដង្ហើមខ្លីៗ។

បកភ្នក

កុមារនិង

្តីដលចូលចិត្តបរិ

ទំនងជាមានប

ញធ្មញស្លកសាំង

ស្លកសាំង។

គរបស់មិនសាត

ខ យហើយអស់កមាំង

ការព បាល និងការបងា្ករភាពស្លកសាំង ៖
បរិ

គអាហារសំបូរជាតិដក។ សាច់

ី និងមាន់ មានជាតិដកខ្ពស់ ជាពិសសគឺថ្លើម។ បន្លពណ៌បតងចាស់

សណ្ណក ក៏មានជាតិដកដរ។ ការចម្អិនអាហារក្នុងឆាំងដក ក៏មាន
ជួយឲ្យរាងកាយ

ូបយកជាតិដកបន្ថម បរិ

កាហ្វនិងតជាមួយអាហារ។

គបន្ល

បើភាពស្លកសាំងមានសភាពមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ អ្នក
ទំ.៣៩៣)។ នះសំខាន់ណាស់ស
ទាំងអស់នភាពស្លកសាំង ថាំ

១២។ តាមក្បួនទូ
ដក អាចមាន

ជាតិដកគួរ

ប់

្តីមានផ្ទ

ស់ និងផ្លឈើ

សិទ្ធភាពជាងសារធាតុច

ូវបានលបតាមមាត់ មិនមន

ចំ

មាន

ហូរឈាមដ៏

ះ

្តីជា

ដក ឲ្យបាន
ផ្ទ

្តីមានផ្ទ

ះ។

ើនមានភាពស្លកសាំង។

ះថាក់ ក្នុងពលស

ល

ះ

ូនទំពក់ ជំងឺ

ូវរកជំនួយពី

្តីដលមានភាពស្លកសាំងមានការ

លកូន។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ើនតាមដលអាចធ្វើបាន ជាពិសសក្នុងពលមានផ្ទ

ះម្តងទៀត ធ្វើឲ្យ

យការចាក់ទ

សិទ្ធភាពជាងថាំលបដរ។

បើភាពស្លកសាំងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬគានការធូរ

ប់ហ្វរ ស៊ុលហាត

ះដលមានភាពស្លកសាំង។ ចំ

បើភាពស្លកសាំងបណា្ខលមកពីជំងឺរាកមួល (រាកមានឈាម)
ូវទទួលការព បាលផងដរ។

ពលបាយ ហើយចៀសវាងផឹក

ះគួរលបថាំជាតិដក (ថាំ

ប់ហ្វស៊ុលហាត មាន

ះថាក់ ហើយវាក៏មិនមាន

ជន៍ផងដរ(មើលទំ.១១៧)។ ដើម្បី

ះស្ទើរត

ប់ករណី

ញ់ពីថ្លើម ឬវីតាមីនប

ះការចាក់បញ្ចូលជាតិ

ុនចាញ់ ឬជំងឺដទទៀត
ូពទ្យ។ ប

ះក៏

នះសំខាន់ណាស់

ឈមខ្ពស់នឹងការរលូតកូន និងការ

្តីទាំងឡាយ

ូវបរិ

ះ។ ការពន រពល២

្តីអាចមានកមាំង និងផលិតឈាមថ្មីឡើងវិញ (មើលជំពូក២០)។

គអាហារសំបូរជាតិ

៣ឆាំមុននឹងមាន
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ជំងឺកិស
កុមារដលស្បករបស់វាមិនដល

មានជើង

ង និងអាចមានការខូច

ង់

ូវពន្លឺ

ះអាទិត្យ អាចកាយជា

យឆ្អឹងផ្សងៗទៀត

(ជំងឺកិស)។ គអាច ទប់ទល់នឹងជំងឺនះបាន
ទឹក

ះប៉ូវកមាំង និងវីតាមីនដ(មាន

ក្នុង

តិច

ះ គឺដាក់ស្បករបស់កុមារ ឲ្យប៉ះនឹងពន្លឺ

ះជាយា៉ងនះក្តី ការបងា្ករដលងាយ

គស

យឲ្យកុមារផឹក

ងថ្លើម

ី)។

ួល និងចំណាយ
ះអាទិត្យ

ឆ្អឹងកពីក កពក

ក់

ដក្នុងក

ូវ

យ័ត្ន កុំឲ្យរលាកស្បករបស់កុមារ)។ មិន

ិតខ្ពស់ និងក្នុងរយៈពលយូរទ

ពុលបាន។

ឆ្អឹង

ង

ជើង

ង

សនាក់ធំ

យផាល់

រយៈពលយា៉ងតិច១០នាទីក្នុង១ថ្ង ឬក៏យូរជាងនះ ជាញឹកញាប់។
(ប៉ុន្ត

្ញនជំងឺកិស ៖

ូវឲ្យថាំវីតាមីន

ពន្លឺ

ះវាអាចធ្វើឲ្យកុមារ

ះអាទិត្យគឺជាថាំការពារ

និងព បាលជំងឺកិស ដ៏

សើរបំផុត។

ជំងឺលើសឈាម
ជំងឺលើសឈាមអាចបណា្ខលឲ្យមានប

ជា

ើន ដូចជាជំងឺបះដូង ជំងឺត

ខួរក ល។ មនុស្សធាត់ទំនងជាងាយមានជំងឺលើសឈាម។
គស

្ញនជំងឺលើសឈាមដ៏

ង

ម និងជំងឺដាច់សរសឈាម

ះថាក់ ៖

ឈឺក លញឹកញាប់
បះដូង

តខាំងហើយមានដង្ហើមខ្លីៗពលធ្វើការងារបន្តិចបន្តួច

ខ យ និងវិលមុខ
ជួនកាលឈឺសាខាងឆ្វង និង
ប

គាត់គួរ

ស

ូង

ឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម

ទាំងនះអាចបណា្ខលមកពីជំងឺដទទៀតដរ។ ដូច្នះបើអ្នកណាមាក់ សង្ស័យថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាម
ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្បីវាស់សមាធឈាម។

បំរាម ៖ ជំងឺលើសឈាមក្នុងដំណាក់កាលដំបូង មិនមាន គស
្ញ

្ញអ្វីទ ហើយគគួរបញ្ចុះវា មុនពលមាន

ះថាក់កើតឡើង។ អ្នកដលមានទម្ងន់លើស ឬសង្ស័យថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាម គប្បី

ឈាមឲ្យបានទៀងទាត់។ ចំ

គ

ពិនិត្យសមាធ

ះសចក្តីណនាំអំពីការវាស់សមាធឈាម សូមមើលទំ.៤១០ និង៤១១។

ូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបងា្ករ ឬថទាំជំងឺលើសឈាម ៖
បើលើសទម្ងន់ បញ្ចុះទម្ងន់ (មើលទំព័របនាប់)។
ជៀសវាងអាហារជាតិខាញ់ ជាពិសសខាញ់
ជំនួសខាញ់

ូកជានិច្ច។

រៀបចំនិងបរិ
មិន

គអាហារដលមានជាតិ

ូវជក់បារី។ មិន

ូវផឹក

ូក និងអាហារដលមានស្ករនិងជាតិម

បន្តិចបន្តួច ឬគានជាតិ

កាហ្វ ឬទឹកត

ទាល់ត

ើន។

ើ

ះ។

ើនទ។

ពលដលសមាធឈាមឡើងខ្ពស់ បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចឲ្យថាំលបដើម្បីបញ្ចុះសមាធឈាម។

មានមនុស្សជា
និង

ើនអាចបញ្ចុះសមាធឈាមរបស់ពួកគបាន

យរៀនពីរបៀបបន្ធូរអារម្មណ៍។

ងបន្ល

យបញ្ចុះទម្ងន់ បើពួកគធាត់(ទំព័របនាប់)
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មនុស្សធាត់
ការធាត់ពកមិនមនមានសុខភាពល្អទ។ ការមានខាញ់

ើនពក ធ្វើឲ្យ

មានជំងឺលើសឈាម ជំងឺបះដូង ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល ជំងឺថង់ទឹក
មាត់ ជំងឺទឹក

មផ្អម ជំងឺរលាកសនាក់ជើង និងប

មនុស្សធាត់គួរបញ្ចុះទម្ងន់

ផ្សងៗទៀត។

យ៖

បរិ

គអាហារដលមានជាតិខាញ់ឬជាតិ

បរិ

គស្ករតិចតួច ឬអាហារដលមានជាតិផ្អមតិចតួច

បង្កើនការធ្វើលំហាត់
មិន

ូវបរិ

ងតិចតួច

ណ

គអាហារ

ើនពកទ

ជាពិសសអាហារដលមានជាតិម ដូចជាបាយ
វ មីកញ្ចប់។ មនុស្សធាត់មិនគួរបរិ

ត នំបុ័ង ដំឡូង

គ បាយ លើសពីមួយចាន

រួមជាមួយអាហារផ្សងៗទៀតឡើយ។ ប៉ុន្តពួកគអាចបរិ

គផ្លឈើ

និងបន្លបន្ថមបាន។

ការបងា្ករ ៖

ពលអ្នកចាប់ផ្តើមមានទម្ងន់លើស ចាប់ផ្តើមធ្វើតាមការណនាំខាងលើនះ។

ការទល់លាមក
អ្នកដលមានលាមករឹង និងមិនបានប

របង់លាមករយៈពលបីថ្ងឬលើសពីនះ គនិយាយថាគាត់មានការទល់

លាមក។ ជាញឹកញាប់ ការទល់លាមកបណា្ខលមកពីការមានរបបអាហារមិនល្អ (ជាពិសស ការមិនបានបរិ
ផ្លឈើ បន្លបតង ឬអាហារមានជាតិសរសធម្មជាតិ ដូចជានំបុ័ង) ឬខ្វះការធ្វើលំហាត់
ផឹកទឹកឲ្យបាន

ើន ហើយបរិ

ូវសាលី កិនឲ្យម៉ត់ ការុត ស្ពមើម
ងបន្លបន្តិចបន្តួច
ហាត់
ចំ

ណឲ្យបាន

ះទ គាត់អាច
មិន

ប់ធញ្ញជាតិ

ល្ហុង ដលទាំងអស់នះល្អជាងការ

ើន ដើម្បីឲ្យមានការប

ួលបានដរ។ ចំ

ើថាំបញ្ចុះធម្មតា ដូចជាមា៉ញ៉សុី។ តមិន

មិន

ូវ

ូវការការដើរ ឬ

របង់លាមកទៀងទាត់។

របង់លាមករយៈពល៤ថ្ងឬលើសពីនះ

មដដលមានលាប

ើថាំបញ្ចុះ។ ការបន្ថម

ះមនុស្សចាស់ អាច

ូវ

សិនបើគាត់មិនមានការចុកសៀតក្នុង

ើថាំបញ្ចុះញឹកញាប់ទ។

ូវឲ្យថាំបញ្ចុះដល់ទារក ឬកុមារតូចៗទ។ បើទារកទល់លាមកខាំង ដាក់

ករណីចាំបាច់ លូក

ណ។

គផ្លឈើ បន្ល និងអាហារដលមានជាតិសរសធម្មជាតិ បន្ថមទៀត ដូចជា

ក្នុងអាហារជារៀងរាល់ថ្ង ក៏ជួយស

ះមនុស្សដលគានការប

គ

ង

យថ្នមៗ ដើម្បីបំបកនិងប

ងឆាបន្តិចក្នុងរន្ធគូទរបស់វា។ ឬក្នុង
្ចញដុំលាមកដលរឹង

ើថាំបញ្ចុះខាំងៗទ ពិសសបើមានការឈឺចាប់ក្នុង

ះ។

ះមកក។
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ជំងឺទឹក

មផ្អម

អ្នកដលមានជំងឺទឹក
(ជំងឺទឹក

មផ្អម មានជាតិស្ករយា៉ង

ើន

ក្នុងឈាម។ ជំងឺនះអាចចាប់ផ្តើមកើតលើមនុស្សវ័យក្មង

មផ្អមលើមនុស្សក្មង) ឬមនុស្សវ័យចំណាស់(ជំងឺទឹក

ូវការថាំពិសស (អាំងស៊ុយលីន)ដើម្បី

តមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរលើមនុស្សវ័យក្មង ហើយពួកគ
ជំងឺនះ

ើនតកើតលើមនុស្សអាយុលើសពី៤០ឆាំ ដលបរិ

គស

្ញដំបូងនជំងឺទឹក

មផ្អមលើមនុស្សចាស់)។ តាមធម្មតាជំងឺនះតង

មផ្អម ៖

គ

ងជំងឺនះ។ ប៉ុន្ត

ើន ហើយធាត់។

កយមក

កទឹកជានិច្ច

ប់

គស

្ញធ្ងន់ធ្ងរ ៖

រមាស់ស្បក

មញឹកញាប់ និងមានបរិមាណទឹក

ម

ើន

ឹលភ្នក

យពល

តងតអស់កមាំង

បាត់បង់ញាណដឹង

តងតឃានជានិច្ច

មានការបង្ក

កទម្ងន់

មានដំ

ដ ឬជើង

គជាញឹកញាប់

ទារមាស

ជើង ដលមិនជាសះស្បើយ

បាត់បង់សារតី(ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ)
គស

្ញទាំងអស់នះក៏អាចបណា្ខលមកពីជំងឺផ្សងទៀតដរ។ ដើម្បីប

ូវពិនិត្យទឹក

មរបស់គាត់ ដើម្បីរកមើលជាតិស្ករ

ក្នុង

ក់ថាមនុស្សមាក់មានជំងឺទឹក

ះ។ វិធីមួយក្នុងការពិនិត្យទឹក

ម គឺការលិទ្ធទឹក

ះ។ បើវាមានជាតិផ្អម ឲ្យមនុស្សពីរនាក់ទៀតលិទ្ធមើលដរ។ សុំឲ្យពួកគលិទ្ធមើលទឹក
ទៀតផងដរ។ បើ

ប់គាយល់

បថា ទឹក

មអ្នក

វិធីពិនិត្យម ងទៀតគឺ
៉
មាន

ច

វិធីពិនិត្យទឹក

ើកដាស់ពិសសមួយ

មមួយទៀតគឺ
ក្នុងទឹក

មទឹក

ះផ្អមជាងគ

ម

ះគាត់

ហលជាមានជំងទ
ឺ ក
ឹ

ភទ ដូចជាយ៉ូរីស្ទិក(Uristix)។ បើកដាស់

បើអ្នក

ះជាកុមារ ឬមានវ័យជំទង់ គប្បីឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬវជ្ជបណិតដលមានបទពិ

ើថាំ គឺ

យការបរិ

អនុវត្តន៍តាម

យ

គឲ្យបាន
ុង

ទម្ងន់ធម្មតា។ អ្នកជំងឺទឹក
ូវបរិ

ូវ។ របបអាហាររបស់អ្នកជំងឺទឹក

មផ្អម ៖ មនុស្សធាត់ដលមានជំងឺទឹក

មផ្អមមិន

ូវបរិ

គឺកាត់ដើមដំបងយក្ស
ដើម្បីបងា្ករការបង្ក

ងវាបានយា៉ងល្អ

យមិនចាំបាច់

មផ្អម មានសារសំខាន់ណាស់ ហើយ

ូវ

មផ្អម

ូវបញ្ចុះទម្ងន់រហូតទាល់តមាន

ើន ដូចជានំបុ័ងជាដើម។ ប៉ុន្តអ្នកជំងឺទឹក
មទាំងអាហារសំបូរ

មផ្អមក៏គួរបរិ

គ

ូតអីុនផង។

មផ្អមដលមានវ័យក្មង ជួនកាលការផឹកទឹកដើមដំបងយក្ស ក៏អាចជួយបានខ្លះដរ។ របៀបធ្វើ
ជាចំណកតូចៗ រួចកិនវាយកទឹក។ ផឹកទឹក

ះម្តង១កវកន្លះ មួយថ្ង៣ដង មុនពលបាយ។

គផ្សងៗ និងរបួសលើស្បក សមាតធ្មញកយពលបរិ

ស្បកជើងជានិចដើ
្ច ម្បីកឲ
ំុ ្យមានរបួស។ ចំ
ឲ្យញឹកញាប់

ប់

ធន៍ពិនិត្យ។

គស្ករ ឬបង្អម ឬអាហារដលមានជាតិផ្អមទ។ វាជាការសំខាន់ណាស់

គអាហារសំបូរសរសឲ្យបាន

ះអ្នកជំងឺទឹក

ះ។

អាយុលើសពី៤០ឆាំ គអាច

អាហារជាតិម ដទទៀតខ្លះដរ ដូចជាសណ្ណក បាយ និងដំឡូង
ចំ

ក្នុង

ពណ៌

យ័ត្នពញមួយជីវិត។

របបអាហាររបស់អ្នកជំងឺទឹក
ដលពួកគ

ះបានសចក្តីថាមានជាតិស្ករ

ឹម

មផ្អមហើយ។

ម។

លក់វា

មផ្អម

ម

មមនុស្សបីនាក់ផ្សង

ពលគ

ពលមនុស្សមាក់កើតជំងឺទឹក

មផ្អម

ះការមានដំណរើ ឈាមរត់មន
ិ ល្អ

យលើកជើងឲ្យខ្ពស់បន្តិច។ ធ្វើដូចការណនាំស

ប់ជំងឺ

គ សមាតស្បក ហើយ

ូវពាក់

ជើង(ស្បកពណ៌ចាស់ ឬស្ពក
ឹ )ស
៉ងសរសឈាមវ៉ន(ទំ.១៧៥)ដរ។

ក
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ការមិនរំលាយអាហារ ការកហាយក្នុង
ការមិនរំលាយអាហារ និងការកហាយក្នុង

ឬការផឹក

ឬកាហ្វ

អារម្មណ៍កហាយ

ការកហាយក្នុង
ពលដក

ើនពក។ ប

ក្នុងកពះឬ

ះវា

ង់កណា្ខលដើម

ហលជាការកហាយក្នុង

កពះគឺជាដំ

រាុំរ៉មួយ

ូងបបនះ ដលគ

ឬបនាប់ពីគាត់ផឹក

ចាំ គឺជា

ក្នុងកពះ ឬ

គស

្ញនជំងឺដំ

ចាប់តងតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ពិសសទ(ការថតឆ្លុះ)

ថាអ្នកដលមានការឈឺចាប់

ល

ពល បរិ

កពះ

ជំងឺដំ

គ

គអាហារ

គអាហារ ខាញ់ ឬអាហារហឹរ។ ការឈឺ
ពលយប់។ បើគានការពិនិត្យយា៉ង

កពះ មានឬគានជំងឺដំ

កពះ

គឺជាការមានដំ

ះធ្ងន់ធ្ងរ វាអាចបណា្ខលឲ្យក្អួត ជួនកាលមានលាយឈាម

ដូចជាកាកកាហ្វ។ លាមកលាយឈាមដលបណា្ខលមកពីជំងឺដំ

ស៊ូថ្នល់។

យ័ត្ន ៖ ជំងឺដំ

កម្អួត ឬមានលាមកស្អិតហើយ

។ នះគឺប

ូវរកជំនួយពី

ដល

ូវការការស

ូពទ្យជាបនាន់។

ក្នុងកពះ ឬ

ះវៀន។

ស់ៗផង ឬមានកំណកឈាម

កពះ តងតមានពណ៌

កពះខ្លះគានការឈឺចាប់ទ ឬមានសភាពស្ងប់សាត់ ហើយ

ដល់សាប់ យា៉ងរហ័ស។

កពះ

គអាហារ

ះគមានការពិបាកណាស់ក្នុងការសន្និដាន

ះទ។

កពះ។

ះវៀនតូច ដល

៉ង ឬលើសពីនះ បើអ្នកជំងឺមិនបានបរិ
ឬបរិ

ថា

ូងហើយ។

ើន។ ការឈឺចាប់នះតងតកើនឡើង បនាប់ពីបរិ

អាហារបានមួយ

ដូច

ើនពក

ចុងកពះ។ ដូចគានឹងការមិនរំលាយ

អាហារដរ ការឈឺចាប់នះអាចធូរ

ដលមើល

ឡំថាការឈឺ

ូង។ អ្នកខ្លះយល់

ើនពក។ វាអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺ

ចាប់រាុំរ៉(ឬជួនកាលឈឺមុត)

បើជំងឺដំ

គអាហារដលមានខាញ់

ូង ជាជំងឺបះដូង ជាជាងថាវាជាការមិនរំលាយអាហារ។ បើការឈឺចាប់នះកាន់តខាំងឡើង

បណា្ខលមកពីមានជាតិអាសុីត

ឬផឹកទឹក

ើនបណា្ខលមកពីការបរិ

កពះ

នះធ្វើឲ្យកពះផលិតជាតិអាសុីតបន្ថម ដលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងខ្លួន ឬមាន

ការមិនរំលាយអាហារជាញឹកញាប់ឬជា
ជំងឺដំ

ូង

ូង និងជំងឹដំ

គស

្ញដំបូងគឺមានឈា
ឈាមក្នុង

្គោះបនាន់។ អ្នកជំងឺអាចមានការហូរឈាមរហូត

ការបងា្ករ និងការព បាល ៖
ដំ

ះបីជាការឈឺចាប់

កពះ ក៏

ក្នុងកពះឬ

ក្នុង

ូង បណា្ខលមកពីការកហាយ

ក្នុង

យ ក៏សចក្តីណនាំជាមូលដានប៉ុនានចំណុចខាងកមនះ នឹងជួយស

មិនឲ្យវាកើតឡើងទៀតបាន។
មិន

ូវបរិ

គអាហារ

ពលបាយនីមួយៗ។ បរិ
ឈឺចាប់ទ។

ើនពកទ។ បរិ

គតិចៗ

មទាំងឧស ហ៍បរិ

ូង ការមិនរំលាយអាហារ ឬជំងឺ
លការឈឺចាប់ និងបងា្ករ

គអាហារស

ន់ខ្លះៗ

គអាហារដលហាក់ដូចជាជួយបន្ថយការឈឺចាប់ និងមិនបណា្ខលឲ្យមានការ

កត់ចំណាំនូវអាហារឬភសជ្ជៈដលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តខាំង រួចជៀសវាងរបស់ទាំង
តាមធម្មតារបស់ទាំងនះរួមមាន

កាហ្វ ម្ទស

ច ភសជ្ជៈជាតិ

កាបូណាត(សូដា កូកាកូឡា) និងអាហារដលមានជាតិខាញ់។

បើការកហាយក្នុង
ព យាមដក

ច

ូងនះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ពលយប់

ពលដកផារ

យឲ្យពាក់កណា្ខលខ្លួនខាងលើ ឡើងខ្ពស់ខ្ពស់បន្តិច។

ះ។

ះ
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ផឹកទឹកឲ្យបាន

ើន។ ព យាមផឹកទឹកពីរកវធំ មុននិងកយពលបរិ

អាហារម្តងៗ។ ជាមួយគានះដរ

ូវផឹកទឹកឲ្យបាន

អាហារនីមួយៗ។ បើការឈឺចាប់មានការធូរ
របៀបនះដរ

ះបីជា

ើន

លហើយ ក៏

ពលដលគានការឈឺចាប់ក៏

ច

ះពល

គ

ូវផឹកទឹកតាម

យ។

កុំជក់បារី។ ការជក់បារីបង្កើនជាតិអាសុីតក្នុងកពះ ហើយធ្វើឲ្យប
កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។

លបថាំ

ឆាំងជាតិអាសុីត។ ថាំ

ឆាំងជាតិអាសុីតដលល្អបំផុតនិងមាន

សុវត្ថិភាពបំផុត គឺមានជាតិមា៉ញ៉ស្យូម និងអាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រុកសុីដ។ (មើលទំ.៣៨១ ស
ក

ិត

ចំ

ើ

ស់ និងការ

ុង

យ័ត្នរបស់ថាំ

ះការឈឺចាប់ខាំង ឬជំងឺដំ

ប់ព័ត៌មានអំពី

ឆាំងជាតិអាសុីដផ្សងៗ)។

កពះដលគានការធូរ

ល សាកលបថាំសុីមទីឌីន(តាហា្គម៉ត Tagamet

ទំ.៣៨២) ឬថាំរា៉នីទីឌីន(Ranitidine)(ទំ.៣៨២)។ ថាំទាំងនះមានតម្លថ្លណាស់ ប៉ុន្តវាមាន

ការបន្ថយការឈឺចាប់ និងជួយឲ្យដំ
ទាលកន្ទុយកពើ មានដុះ

អាចព បាលជំងឺដំ

ក្នុង

សិទ្ធភាពក្នុង

ជាសះ។ ប៉ុន្តជំងឺដំ

កពះក៏អាចកើតឡើងវិញទៀតបានដរ។

ទសជា

ូវបានគនិយាយថា

ើន ហើយ

កពះបាន។ ទឹករអិល

ឈឺចាប់ ការរមាស់ និងជួយការពារមិនឲ្យមានដំ

ក្នុងដើមរបស់វាអាចបន្ថយការ

កាយ។ វិធីធ្វើ ៖ ចិតសំបករឹង

ខាងកចញ ហើយកាត់ជាបន្ទះស្តើងៗ រួចយកមកបិតពីលើកន្លងរលាក ឬ

ដំ

។ ម៉ ងទៀត

ះវៀនដរ។ ចិ

រៀងរាល់ ២

ទាលកន្ទុយកពើក៏អាចជួយព បាលជំងឺដំ

ំស្លឹកឲ្យតូចៗ ហើយ

កពះ ឬ

ំក្នុងទឹកមួយយប់ រួចផឹកម្តងមួយកវ

៉ងម្តង។ ទឹករបស់វាឡើងខាប់អនាយ ហើយល្វីង។

សូម យ័ត្ន ៖
១. មានវជ្ជបណិតជា

ើនបានណនាំឲ្យផឹកទឹក

អាចបន្ថយការឈឺចាប់
ូវផឹកទឹក

២. ដូចទឹក

ះ

ះ

ដរ ថាំ

ើស

ជំងឺដំ

ើវាស

មិនរំលាយអាហារបានយា៉ងរហ័ស ប៉ុន្តកយមក អាចបណា្ខលឲ្យមានជាតិ
ប់តពលមានប

កពះទ។ នះក៏ដូចគានឹងថាំ

ើន និងអាចជាមួយថាំ

មិនរំលាយអាហារម្តងមា្កលតប៉ុ

ឈាមយា៉ង
ុង

យ័ត្នចំ

ូវព បាលជំងឺដំ

ះថាក់ ឬការរលាក

ះអ្វីដលពួកគបរិ

ម

ះ ហើយមិន

ឆាំងជាតិអាសុីដដលមានជាតិកាល់ស្យូមដរ។

កពះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកដលមាន
យ

ុង

ូវ

គស

យ័ត្នបំផុត(ជាមួយ

ឆាំងជាតិអាសុីដ)។ ថាំគរ័ទីកូស្តរ៉ូអ៊ីដ(Cortico steroids) ក៏ធ្វើឲ្យ

កពះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ ឬបណា្ខលឲ្យមានដំ

វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ើននិយាយថា

កពះទ។

កពះ ឬមិនរំលាយអាហារ គួរចៀសវាងថាំទាំងនះ ឬលបថាំនះ

អាហារ ទឹកយា៉ង

ះ

យ តវាក៏បណា្ខលឲ្យមានការកើនឡើងនជាតិអាសុីត

៣. ថាំពទ្យខ្លះដូចជាអាស្ពីរីន(Aspirin) និងអំបិលដក ធ្វើឲ្យជំងឺដំ
នជំងឺដំ

ះបីជាទឹក

ឆាំងជាតិអាសុីដខ្លះ ដូចជាសូដ្យូមកាបូណាត (សូដា) និងអាល់ការស្សលថ៍ហ្សឺ

ើនដរ។ គួរ

ប់ ជំងឺដំ

កពះ។ ប៉ុន្ត

កពះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរថមទៀត។ សព្វថ្ងនះ វជ្ជបណិតជា

ដើម្បីព បាលជំងឺដំ

(Alka-Seltzer) អាចបន្ថយប
អាសុីដជា

ដើម្បីព បាលជំងឺដំ

ពលបនាប់ពីផឹករួចភាមៗក៏

ក្នុងកពះ ដលអាចធ្វើឲ្យជំងឺដំ

មិន

ះ

កពះ(មើលទំ.៥១)។

កពះឲ្យបានទាន់ពល។ បើមិនដូច្នះទវាអាចនាំឲ្យមានការហូរ

ះ។ ជាធម្មតាជំងឺដំ

កពះអាចមានភាពធូរ

គ និងផឹក។ ការមានកំហឹង ភាពតានតឹង និងការមួ

ល បើអ្នកជំងឺមានការ

៉ក្នុងចិត្ត បង្កើនជាតិអាសុីដ

ក្នុងកពះ។ ការរៀនបន្ធូរអារម្មណ៍ និងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ នឹងអាចជួយបានមួយផ្នកដរ។ ការថទាំបន្តគឺជាការចាំបាច់

ក្នុងការបងា្ករជំងឺដំ
លើសពីនះ

ការមិនផឹក

កពះមិនឲ្យកើតឡើងទៀត។

ទៀត

ឬកាហ្វ

ូវជៀសវាងប

ដលបណា្ខលមកពីជាតិអាសុីដក្នុងកពះ

ើនពក និងការមិនជក់បារី។

យការមិនបរិ

គ

ើនពក

្ញ

130
ជំងឺពកក
ជំងព
ឺ កកគឺជាការរីកធំ ឬការមានដុធ
ំ ំ

ះ ជួនកាលក៏អាចបណា្ខលឲ្យទារកសាប់ ឬធ្វើឲ្យទារកដលស

ប់ទឹក ទំ.៣១៨)។ ប៉ុន្តប
ជំងឺពកកនិងជំងឺមិន

ក្នុងទឹក ឬក្នុងអាហារ។
ការ

កតីនកពញទីរអ
ូ៉ ដ
ុី ។

ើនបណា្ខលមកពីកង្វះជាតិអីុយ៉ូដក្នុងរបបអាហារ។ ម៉ ងទៀត កង្វះជាតិអីុយូដ
៉

ជំងឺពកកភាគ

្តីមានផ្ទ

តំបន់បព
ំ ង់ក ដលបណា្ខលមកពីការលូតលាស់មន
ិ

ទាំងនះក៏អាចកើតឡើងបានដរ

ប់ទឹក កើតមានជាញឹកញាប់បំផុត
តំបន់ទាំងនះ ការបរិ

ឈមខ្ពស់នឹងការកើតជំងឺពកក។

លមក មានប

ះបីជាមាយគានជំងឺពកកក៏

ក្នុងអាហាររបស់

្ញអប្ប ឬថ្លង់(ជំងឺមិន
យ។

តំបន់ភ្នំ ដលមានជាតិអីុយ៉ូដធម្មជាតិតិចតួច

គអាហារមួយចំនួន

ើនពក ដូចជាដំឡូងមី ធ្វើឲ្យអ្នក

ក្នុងដី

ះមាន

វិធីបងា្ករឬព បាលជំងឺពកក និងបងា្ករជំងឺមិន ប់ទឹក ៖
មនុស្ស

ប់រូបដលរស់

ក្នុងតំបន់ដលមានអ្នកកើតជំងឺពកក គួរ

អំបិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដជួយបងា្ករ
ដលយូរ និងរឹង អាចយកចញបាន

យការវះកាត់តម ៉ងប៉ុ

យ័ត្ន ៖ ការ

ះ ប៉ុន្តជាទូ

ើតាំងទៀអីុយ៉ូដនះ

ើនពុំមាន

មិន

ូវ

សិទ្ធភាពទ។ ប៉ុន្ត ការបរិ

ើ

គកាម និងអាហារសមុ

បន្តិចបន្តួចជាមួយអាហារ ក៏ជួយបន្ថម

ើអំបិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដ។

វិធីចៀសវាងការកើតជំងឺពកក

ើអំបិលធម្មតាទ

ើលើសពីមួយដំណក់ក្នុង

កន្លងដលក្មងមិនអាចយកបាន។ ការ

ះវាមានជាតិអីុយ៉ូដ។ ការបន្លរុក្ខជាតិសមុ

ជាតិអីុយ៉ូដដរ។ ប៉ុន្ត វិធីដលងាយបំផុតគឺការ

វាមិនចាំបាច់ទ។)

ើនពក ធ្វើឲ្យពុលបាន។ ការ

អំបិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដមានសុវត្ថិភាពជាង។
ការព បាលជំងឺពកកតាមបបបុរាណភាគ

ើ

ើតាំងទៀអីុយ៉ូដ។ បន្តក់ថាំនះមួយដំណក់ក្នុងទឹកមួយកវ ហើយ

មួយថ្ង អាចបណា្ខលឲ្យជំងឺពកកកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។ ទុកដាក់ដបថាំនះ

ផ្សងៗ អាចជួយបានខ្លះដរ

ស់អំ
អប
ំ ិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដ។ ការ

ភទជំងឺពកកដលកើតមានជាញឹកញាប់ និងជួយព បាលជំងឺពកក។ (ដុំពក

បើមិនអាចរកអំបិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដបានទ

ផឹកជារៀងរាល់ថ្ង។ សូម

ើ

ូវ

ើអំបិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដជានិច្ច

អំបិលដលមានជាតិអីុយ៉ូដ មានតម្ល

ថ្លជាងអំបិលធម្មតាបន្តិចបន្តួចប៉ុ
ប៉ុន្តវាមាន

ជន៍ជាងអំបិល

ះ

ធម្មតាឆាយណាស់។

ម៉ ងទៀត បើអ្នករស់

ដំឡូងមី ឬស្ព

ប

ើន។

ក្នុងតំបន់ដលសំបូរមនុស្សកើតជំងឺពកក ឬអ្នកចាប់ផ្តើមមានជំងឺពកក ចៀសវាងបរិ

ចំណាំ ៖ បើអ្នកមានជំងឺពកកមានសភាពញ័រខាំង មានអារម្មណ៍

ក

ះគាត់

ហលជាមានជំងឺពកក

ួល

លក្នុងចិត្ត និងមានការលៀន

ភទផ្សងទៀត(toxic goiter)។ សូម

ពិ

ះ

បល់ជាមួយ

គ

ប់ភ្នកមក
ូពទ្យ។

