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ភ្ន ក

ស ្ញ    ះថា  ក់
ភ្ន កជា សរីរា ង្គ មួយដលងា យនឹងខូចណា ស់ ហើយ  ូវកា រកា រថរក  យា៉ ង  ឹម  ូវ។  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា ន

លឿន  ពលមា នស ្ញ    ះថា  ក់ណា មួយដូចខា ងក  មនះ កើតឡើង ៖

១.  របួសដលដា ច់រហក ឬធា  យ  ដល់   ប់ភ្ន ក។

២. មា នចំណុចពណ៌  ផះ និងមា នកា រឈឺចា ប់  លើគ័រន  មទា ំងមា នពណ៌ក ហម  ជំុវិញគ័រន 
(ដំ  គ័រន)។

៣. មា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងភ្ន ក (អា ចជា ជំងឺរលា ក   ីភ្ន ក ឬក្ល ូកូម)។

៤. មា នទំហំខុសគា  យា៉ ងខា  ំងនកូនក មំុទា ំងពីរ ពលមា នអា កា រឈឺក  ល ឬឈឺក្ន ុងភ្ន ក។

៥.  មា នឈា ម  ពីក  យគ័រន ខា ងក្ន ុង   ប់ភ្ន ក(មើលទំ.២២៥)។

៦.  បើភ្ន កមា្ខ  ង ឬទា ំងសងខា ងចា ប់ផ្ត ើមមើលមិនច  ស់។

៧.  មា នផ្សងសៗ ឬមា នចំណា ំង  ក្ន ុង   ីភ្ន ក។ នះអា ចជា  
 គស ្ញ  នជំងឺមហា រីក (retinoblastoma) ឬជំងឺភ្ន ក 
ឡើងបា យ(មើលទំ.២២៥)។

៨.  កា របង្ក  គក្ន ុងភ្ន កឬកា ររលា កដលគា  នកា រធូរ   ល  យកា រព  បា ល  យថា  ំក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិក 
៥ឬ៦ថ្ង ។ 

ជំពូកទី

១៦
        ក ពញទឹកភ្ន ក        ក ពញទឹកភ្ន ក

កូនក មុំភ្ន កកូនក មុំភ្ន ក

    ីភ្ន ក    ីភ្ន ក

                  បំពង់ទឹកភ្ន កដលភា  ប់    ំពង់ទឹកភ្ន កដលភា  ប់    

         ពីភ្ន ក   មុះ         ពីភ្ន ក   មុះ

ផ្ន កសនភ្ន កគឺជា  ទា ប់ស្ត ើងដល ផ្ន កសនភ្ន កគឺជា  ទា ប់ស្ត ើងដល 

 បពីលើផ្ន កសនភ្ន ក  បពីលើផ្ន កសនភ្ន ក 

គ័រន គឺជា  ទា ប់ថា  ដល គ័រន គឺជា  ទា ប់ថា  ដល 

 បពីលើ   ី និងកូនក មុំភ្ន ក។ បពីលើ   ី និងកូនក មុំភ្ន ក។

 

 

កា រមា នទំហំខុសគា  យ៉ា ងខា  ំងនកូនក មុំទា ំងកា រមា នទំហំខុសគា  យ៉ា ងខា  ំងនកូនក មុំទា ំង

ពីរ អា ចបណា្ខ  លមកពីមា នកា រខូចខួរក  ល ពីរ អា ចបណា្ខ  លមកពីមា នកា រខូចខួរក  ល 

ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល របួសភ្ន ក ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល របួសភ្ន ក 

ជំងឺក្ល ូកូម ឬរលា ក   ីភ្ន ក។ (កា រមា នទំហំ ជំងឺក្ល ូកូម ឬរលា ក   ីភ្ន ក។ (កា រមា នទំហំ 

កូនក មុំភ្ន កខុសគា   បន្ត ិចបន្ត ួច អា ចជា កា រ កូនក មុំភ្ន កខុសគា   បន្ត ិចបន្ត ួច អា ចជា កា រ 

ធម្ម តា  ចំ  ះមនុស្សខ្ល ះ)។ធម្ម តា  ចំ  ះមនុស្សខ្ល ះ)។
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កា រមា នរបួសភ្ន ក
រា ល់កា រមា នរបួសដល់   ប់ភ្ន ក  ូវចា ត់ទុកថា មា ន   ះថា  ក់   ះវា អា ចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់ភ្ន ក។

 ះបីជា កា រមា នរបួសបន្ត ិចបន្ត ួចលើគ័រនគ័រនក៏  យ(  ទា ប់ថា   បពីលើកូនក មំុនិង   ីភ្ន ក) ក៏អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន 
កា របង្ក  គ និងប៉ះពា ល់ដល់គំហើញដរ  សិនបើគា  នកា រព  បា ល  ឹម  ូវទ។

បើកា រមា នរបួសដល់   ប់ភ្ន ក  ះ មា នជ      ដលចូល  ដល់  ទា ប់    ខា ងក  ម  ទា ប់ខា ងក   
ពណ៌ស  ះវា ជា   ះថា  ក់ពិសសមួយ។

បើវា ជា កា រខា  ំ (ដូចកា រដា ល់នឹងកណា្ខ  ប់ដ) ដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រខា  ំឈា ម    ប់ភ្ន ក  ះ ភ្ន ក  ះនឹងស្ថ ិត
ក្ន ុងសា  នភា ព   ះថា  ក់(ទំ.២២៥)។   ះថា  ក់នះមា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  សិនបើកា រឈឺចា ប់កា ន់តខា  ំងឡើងៗ 
បនា  ប់ពី២  ៣ថ្ង    ះនះអា ចជា ជំងឺក្ល ូកូម(ទំ.២២២)។

កា រព  បា ល ៖ 

 បើភ្ន កដល  ូវរបួស  តមើលឃើញច  ស់ ដា ក់ក មួនភ្ន ក 
អង់ទីបូ៊យ៉ូទិក(ទំ.៣៧៨)  ក្ន ុងភ្ន ក ហើយ  បវា  យ  
កំុ   សទន់ក  ស់ៗ។ បើភ្ន ក  ះគា  នកា រធូរ   លក្ន ុង 
រយៈពល១ឬ២ថ្ង ទ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

 បើភ្ន កដលរបួស  ះមិនអា ចមើលឃើញច  ស់ បើរបួសមា ន 
ជ      ឬបើមា នឈា ម  ខា ងក្ន ុងភ្ន ក ខា ងក  យគ័រន 
(ទំ.២២៥)  បភ្ន ក  ះ  យកុំ   សសា  ត ហើយ  រកជំនួយ 
ពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ កំុសង្ក ត់លើភ្ន កឲ្យ  ះ។កំុសង្ក ត់លើភ្ន កឲ្យ  ះ។

 កំុកំុព  យា មយកបនា   ឬអំបងផ្សងៗ ដលជា ប់     ប់ភ្ន ក 
 ះចញ។  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

របៀបយកកំទចធូលីចញពីភ្ន ក
ឲ្យអ្ន ក  ះបិទភ្ន ក ហើយមើល  ខា ងឆ្វ ង ខា ងសា  ំ  លើ និង  ក  ម។ បនា  ប់មក  ពលអ្ន កបើកភ្ន ករបស់

គា ត់ ឲ្យគា ត់មើល  លើ ហើយបនា  ប់មក  ក  មវិញ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះនឹងធ្វ ើឲ្យភ្ន កប ្ច ញទឹកភ្ន កជា  ើន 
ហើយភា គ  ើន កំទចធូលីនឹងចញមក  យឯកឯង។

ឬអ្ន កអា ចសា កល្បងយកកំទចធូលីឬ   ប់ខ  ច់  ះចញ  យបើកភ្ន កក្ន ុងទឹកសា  ត(ទំ.២១៩) ឬ  យ  ើ 
ជា យក ណា ត់សា  ត ឬសំឡីសើម។  សិនបើកំទចធូលីស្ថ ិត  ខា ងក  ម  បកភ្ន កខា ងលើ រកមើលវា  យពនា  ត់

 បកភ្ន កឡើងលើ  យ   ប់ឈើតូចមួយពីក  ម។ អ្ន ក  ះគួរក ឡកមើល  ក  ម  ពលដលអ្ន កកំពុង 
ធ្វ ើរបៀបនះ ៖

 សិនបើអ្ន កមិនអា ចយកកំទចធូលីចញ  យងា យទ  ើក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដា ក់ភ្ន ក  បភ្ន ក  យ 
កំុ   សសា  ត រួចរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

គ  ើនរកឃើញកំទចធូលី  ផ្ន ត់  បកភ្ន ក។ គ  ើនរកឃើញកំទចធូលី  ផ្ន ត់  បកភ្ន ក។ 

យកវា ចញ  យជា យក ណា ត់សា  ត។យកវា ចញ  យជា យក ណា ត់សា  ត។
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កា ររលា កភ្ន ក  យសា រធា តុគីមី
ទឹកអា សុីតអា គុយ ទឹកក្ុបង   ងសា ំង ឬថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ដលចូល  ក្ន ុងភ្ន កអា ចធ្វ ើ 

ឲ្យមា ន   ះថា  ក់។  ូវបើកចំហរភ្ន កឲ្យជា ប់។ ហើយចា ក់ទឹកសា  ត  ជា ក់ ចូល  ក្ន ុងភ្ន ក ហើយចា ក់ទឹកសា  ត  ជា ក់ ចូល  ក្ន ុងភ្ន ក 
ភា  មៗ។  ូវចា ក់ទឹករយៈពល៣០នា ទីភា  មៗ។  ូវចា ក់ទឹករយៈពល៣០នា ទី ឬចា ក់រហូតដល់លងមា នកា រឈឺចា ប់។ មិន  ូវឲ្យ 
ទឹកដលចា ក់  ះ ហូរចូល  ក្ន ុងភ្ន កមា្ខ  ងទៀតទ។

ភ្ន កក ហម និងមា នកា រឈឺចា ប់ - មូលហតុផ្សងៗ
មា នប   ជា  ើនដលបណា្ខ  លឲ្យមា នភ្ន កក ហមនិងឈឺចា ប់។ កា រព  បា លដ៏  ឹម  ូវ គឺផ្អ កលើកា ររកឃើញ 

មូលហតុរបស់វា ។ ដូច្ន ះ  ូវ   កដថា បា នពិនិត្យមើលយា៉ ងយកចិត្ត ទុកដា ក់នូវ  គស ្ញ  នីមួយៗ។ តា រា ងនះអា ច 
ជួយអ្ន កឲ្យរក ឃើញមូលហតុនជំងឺភ្ន ក ៖

វត្ថ ុផ្សងៗ(កំទចធូលីជា ដើម)

ដលចូល  ក្ន ុងភ្ន ក(ទំ.២១៨)                                                                                                          

តា មទូ   ប៉ះពា ល់តភ្ន កមា្ខ  ងបុ៉   ះភ្ន កមា្ខ  ងបុ៉   ះ។ 

កា រឡើងក ហម និងកា រឈឺចា ប់ មិនទៀងទា ត់

កា ររលា ក ឬវត្ថ ុរា វដលមា ន

  ះថា  ក់ (ទំ.២១៩)                                                                                                                                        

ភ្ន កតមា្ខ  ង ឬទា ំងសងខា ង។                 

កា រឡើងក ហម និងកា រឈឺចា ប់ មិនទៀងទា ត់

ភ្ន កក ហម  ឿងៗ (ជំងឺរលា កផ្ន កសនភ្ន ក ទំ.២១៩) 

ក ហមភ្ន ក (រលា កផ្ន កសនភ្ន ក  យអា ល់ឡសុី ទំ.១៦៥)                

  កូម (ទំ.២២០)   

ក  ្ច ឹល (ទំ.៣១១)

ជា ទូ   ភ្ន កទា ំងពីរ ភ្ន កទា ំងពីរ (អា ចចា ប់ផ្ត ើម ឬមា ន សភា ព 

ធ្ង ន់ធ្ង រលើភ្ន កមា្ខ  ង)។ ក ហម  

ខា  ំងបំផុត  គមខា ងក   

ភ្ន ក។ ឈឺក ហា យ មិនសូវខា  ំង

ក្ល ូកូម  ួច   ល់ (ទំព័រ២២២)    

រលា ក   ីភ្ន ក(ទំ.២២១ )  

រលា ត់ ឬដំ  គ័រន(ទំ.២២៤)                                                                                                                              

ជា ទូ   ប៉ះពា លត់ភ្ន កមា្ខ  ងភ្ន កមា្ខ  ង។ 

ក ហមខា  ំង  ក្បរគ័រន។ 

ភា គ  ើន មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំង

ភ្ន កក ហម  ឿងៗ (ជំងឺរលា កផ្ន កសនភ្ន ក)
កា របង្ក  គនះបណា្ខ  លឲ្យភ្ន កក ហម មា នខ្ទ ុះ និងឈឺក ហា យបន្ត ិចបន្ត ួច  ភ្ន កមា្ខ  ង ឬទា ំងសងខា ង។ 

 បកភ្ន ក  ើន តស្អ ិតជា ប់គា  ពលក  កពីដក។ ជំងឺនះកើតជា ញឹកញា ប់ចំ  ះកុមា រ។

កា រព  បា ល

ដំបូង  ូវលា ងខ្ទ ុះចញពីភ្ន ក  យ  ើក ណា ត់ផ្សើម 
 យ ទឹកឆ្អ ិន។ បនា  ប់មកដា ក់ក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិកភ្ន ក 

(ទំ.៣៧៨)។ ទា ញ  បកភ្ន កក  មចុះក  ម ហើយ 
ដា ក់ថា  ំក មួនបន្ត ិច ចូល  ក្ន ុង  ះ ដូចរូបនះ។ កា រដា ក់ថា  ំ 
ក មួនភ្ន ក  ខា ងក  ភ្ន ក មិនមា ន  សិទ្ធ ភា ពអ្វ ីឡើយ។

កា រកា រពា រ

ជំងឺភ្ន កក ហមនះគឺជា ជំងឺឆ្ល ង។ កា របង្ក  គរបស់វា ឆ្ល ងរា លដា លពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតយ៉ា ងងា យ។ 
កំុឲ្យកុមា រដលមា នជំងឺភ្ន កក ហម លងឬដកជា មួយកុមា រដទទៀត ឬ  ើកន្សងជា មួយគា  ទ។  ូវលា ងដបនា  ប់ពី
មា នកា រប៉ះពា ល់ភ្ន ក។

 យត្ន ័ៈ កុំឲ្យបំពង់ក មួន  យត្ន ័ៈ កុំឲ្យបំពង់ក មួន 

ប៉ះជា មួយភ្ន កប៉ះជា មួយភ្ន ក
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  កូម
  កូមគឺជា កា របង្ក  គរុា ំរ៉មួយ ដលមា នកា រវិវឌ្ឍន៍យឺតៗ។ វា អា ចមា នរយៈពលជា  ើនខឬ  ើនឆា  ំ។ 

បើគា  នកា រព  បា លទា ន់ពលទ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់ភ្ន ក។ ជំងឺនះឆ្ល ងតា មរយៈកា រប៉ះពា ល់ផា  ល់ 
ឬតា មរយៈសត្វ រុយ ហើយវា  ើនកើត  កន្ល ងដលមា នមនុស្សរស់  ក្ន ុងសា  នភា ពមិនល្អ និងផ្ត ុំគា   ើន។

 គស ្ញ  

   កូមចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យមា នភ្ន កក ហម ហៀរទឹកភ្ន ក ដូចជំងឺ 
ភ្ន កក ហម ទូ  ដរ។

 បនា  ប់ពីមួយខឬ  ើនជា ងនះមក មា នដំុពកតូចៗពណ៌ផា្ក  ឈូក  ផះ 
 ខា ងក្ន ុង  បកភ្ន កខា ងលើ។ ដើម្ីបមើលឃើញដុំទា ំងនះ 
 ូវពនា  ត់  បកភ្ន ក ដូចបា នបងា  ញ  ទំ.២១៨។

 ផ្ន កសនភ្ន ក មា នពណ៌ក ហមបន្ត ិចបន្ត ួច។

 ពីរបីខក  យមក បើអ្ន កពិនិត្យឲ្យបា នដិតដល់ ឬ  យកវព  ីកអ្ន កអា ច
ឃើញថា ផ្ន កខា ងលើនគ័រន មា នពណ៌  ផះ ពី   ះវា មា នសរសឈា ម
តូចៗជា  ើនដលទើបកើតថ្ម ីៗ  កន្ល ង  ះ។

 កា ររួមបញ្ច ូលគា  នសរសឈា មថ្ម ីៗ និងដំុពកតូចៗទា ំង  ះ គឺជា  
  កូមហើយ។

 បនា  ប់ពីរយៈពលជា  ើនឆា  ំក  យមក ដំុពកទា ំង  ះចា ប់ផ្ត ើម 
រលុបបា ត់  វិញ ហើយបន្សល់នូវសា  មពណ៌សៗ។

វិធីព  បា លជំងឺ   កូម

ដា ក់ថា  ំក មួនភ្ន កត   សុីគ្ល ីន(Tetracycline) ឬក មួនភ្ន កអរី  ូមីសុីន(Erythromycin) ១% (ទំ.៣៧៨) 
 ក្ន ុងភ្ន ក ៣ដងក្ន ុងមួយថ្ង  ឬដា ក់ថា  ំក មួនភ្ន កត   សុីគ្ល ីន អរី  ូមីសុីន ៣% ចំនួន១ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ ធ្វ ើរបៀបនះ 

រយៈពល៣០ថ្ង ។ ស   ប់កា រព  បា លឲ្យជា ជា សា  ពរ  ូវលបថា  ំត   សុីគ្ល ីន(Tetracycline ទំ.៣៥៦) ឬអរី  ូ 
មីសុីន (Erythromycin ទំ.៣៥៥) ឬស៊ុលហា  ណា មីដ(Sulfonamide ទំ.៣៥៨) រយៈពល២  ៣អា ទិត្យផងដរ។

វិធីកា រពា រ

កា រព  បា លជំងឺ   កូមឲ្យបា នពញលញនិងឲ្យទា ន់ពល គឺជួយបងា្ក  រកា រឆ្ល ងរា លដា ល  អ្ន កដទ។ មនុស្សទា ំង
អស់ដលរស់  ជា មួយអ្ន កមា នជំងឺ   កូម ជា ពិសសកុមា រ គួរពិនិត្យភ្ន កឲ្យបា នញឹកញា ប់ ហើយ  សិនបើមា ន 
 គស ្ញ  លចឡើង ពួកគគួរព  បា លឲ្យបា នទា ន់ពល។ កា រលា ងសមា  តមុខជា រៀងរា ល់ថ្ង  អា ចជួយបងា្ក  រជំងឺ 

  កូម បា ន។ ជា មួយគា  នះដរ កា រធ្វ ើតា មកា រណនា ំអំពីក្ួបនអនា ម័យ ដលមា នពន្យល់  ជំពូក១២  ះ គឺជា  កា រ 
សំខា ន់ណា ស់។

អនា ម័យអា ចជួយបងា្ក  រជំងឺ   កូម។អនា ម័យអា ចជួយបងា្ក  រជំងឺ   កូម។

 
 

 

សា  មទា ំងនះធ្វ ើឲ្យ  បកភ្ន ក  ជា ក  ស់    សា  មទា ំងនះធ្វ ើឲ្យ  បកភ្ន ក  ជា ក  ស់    

ហើយអា ចធ្វ ើឲ្យបើកភ្ន កឬបិទភ្ន ករហូត។                                                                                               ហើយអា ចធ្វ ើឲ្យបើកភ្ន កឬបិទភ្ន ករហូត។                                                                                               

ឬសា  មទា ំងនះអា ចទា ញ  មភ្ន កចូល  ក្ន ុងឬសា  មទា ំងនះអា ចទា ញ  មភ្ន កចូល  ក្ន ុង

ភ្ន ក ហើយ  សគ័រន រួចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់។ភ្ន ក ហើយ  សគ័រន រួចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់។
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កា របង្ក  គលើភ្ន កទា រក (ជំងឺភ្ន កក ហមលើទា រក)
 សិនបើមា  យមា  ក់មា នជំងឺ  មះទឹកបា យជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ  កា  មីដ  (Chlamydia) (មើលទំ. 

២៣៦) គា ត់អា ចចម្ល ងជំងឹទា ំងនះ  កូនគា ត់បា ន  ពលស   ល។ ជំងឺនះឆ្ល ងចូល 
 ក្ន ុងភ្ន ករបស់ទា រក ហើយអា ចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់ភ្ន ក និងមា នប   សុខភា ពផ្សងៗ 

ទៀត។ បើភ្ន ករបស់ទា រក ឡើងក ហម ហើម និងមា នខ្ទ ុះជា  ើន  ក្ន ុងភ្ន ក ក្ន ុង 
អំឡុងពលមួយខដំបូង ទា រក  ះអា ចមា នកា របង្ក  គណា មួយឬមា នកា របង្ក  គ 
ទា ំងពីរខា ងលើនះ។ កា រសំខា ន់បំផុតគឺ  ូវផ្ត ល់កា រព  បា លភា  មៗ។

កា រព  បា លជំងឺ  មះទឹកបា យ
 ចា ក់ថា  ំសហ្វ  ីយា៉ ហ្សូន១២៥មីលីក  ម (Ceftriaxone 125mg)  សា ច់ដំុ    តម្ត ងគត់(មើលទំ.៣៦០)។

កា រព  បា លជំងឺកា  មីដ  
 ឲ្យថា  ំសុីរូ៉អរី  ូមីសុីន ៣០មីលីក  ម(Erythromycin 30mg.) ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១៤ថ្ង (ទំ. ៣៦០)។

 សិនបើអ្ន កមិនអា ចពិនិត្យឲ្យដឹងថា ជំងឺណា មួយបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គនះ ឲ្យថា  ំស   ប់ជំងឺទា ំងពីរ។ 
ភ្ន ករបស់ទា រកក៏  ូវតសមា  ត និងព  បា ល  យថា  ំដលបា នរៀបរា ប់ខា ងក  មនះ។

វិធីកា រពា រ

មា ន  ្ត ីជា  ើនកើតជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   ហើយគា ត់មិនដឹងខ្ល ួនថា បា នឆ្ល ងជំងឺនះឡើយ។ ឲ្យថា  ំភ្ន កដល់ 
ទា រកទា ំងអស់ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន ក(ទំ.៣៧៩) លើកលងតក្ន ុងករណីដលមា  យបា នពិនិត្យមើលដឹងថា គា  នជំងឺ 
ទា ំងនះ។ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន កដើម្ីបបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន ក  ូវ ៖

 ដា ក់ថា  ំក មួនអរី  ូមីសុីន ០,៥%  ១%  ក្ន ុងភ្ន កទា ំងសងខា ងរបស់ទា រក ក្ន ុងអំឡុង២ ៉ ងដំបូងបនា  ប់ពី
ស   ល។ ឬ

 ដា ក់ថា  កំ មួនភ្ន កត   សីុគ្ល នី១%  ក្ន ងុភ្ន កសងខា ងរបស់ទា រក ក្ន ងុអំឡុង២  ៉ងដំបូងបនា  ប់ពីស   ល។ ឬ

 បន្ត ក់មួយដំណក់នថា  ំ  ូវីដុនអី៊យ៉ូឌីន(povidone-iodine) ២,៥%  ក្ន ុងភ្ន កទា ំងសងខា ងរបស់ទា រក ក្ន ុង 
អំឡុងពល២ ៉ ង ដំបូងបនា  ប់ពីស   ល។

 កន្ល ងខ្ល ះ គ  ើថា  ំបា ្រ ក់នី   ត១% (ឬថា  ំភ្ន កផ្សងទៀត)ដា ក់ភ្ន ករបស់ទា រក។ ថា  ំទា ំងនះ  ឆា ំងនឹងកា រខា  ក់
ភ្ន ក  យជំងឺ  មះទឹកបា យ តវា មិនអា ចបញ្ឈប់កា រខា  ក់  យសា រជំងឺកា  មីដ  ទ។ ម៉  ងទៀត ថា  ំបា ្រ ក់នី   ត ក៏ធ្វ ើ
ឲ្យក ហា យភ្ន កទា រករយៈពលជា  ើនថ្ង ។  សិនបើអ្ន កអា ចរកថា  ំអរី  ូមីសុីន ឬត   សុីគ្ល ីនបា ន  ើថា  ំណា មួយ 
ក្ន ុងចំ  មទា ំងពីរនះ។ បុ៉ន្ត  ើថា  ំបា ្រ ក់នី   ត បើអ្ន កមា នតថា  ំនះ។

បើទា រកកើតជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   ភ្ន ក ឪពុកមា  យក៏  ូវទទួលកា រព  បា លជំងឺទា ំងនះផងដរ 
(ទំ.២៣៧ និង៣៦០)។

ជំងឺរលា ក   ីភ្ន ក

តា មធម្ម តា  ជំងឺរលា ក   ីភ្ន កកើតលើភ្ន កតមា្ខ  ងបុ៉   ះ។ កា រឈឺចា ប់អា ចចា ប់ផ្ត ើមឡើងភា  មៗ ឬបន្ត ិចម្ត ងៗ។ 
ភ្ន កមា នចញទឹកភ្ន កយ៉ា ង  ើន ហើយមា នកា រឈឺចា ប់កា ន់តខា  ំងពល  ូវពន្ល ឺថ្ង ។   ប់ភ្ន កមា នកា រឈឺចា ប់   
ពល ដលអ្ន កប៉ះវា ។ គា  នខ្ទ ុះ ដូចជា ជំងឺរលា កផ្ន កសនភ្ន កទ។ ជា ធម្ម តា វា មា នកា រ  ឹលភ្ន ក។ នះគឺជា ករណី នះគឺជា ករណី 
បនា  ន់។បនា  ន់។ ថា  ំក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិនអា ចជួយបា នទ។  ូវរកជនួយពី  ូពទ្យ។ ូវរកជនួយពី  ូពទ្យ។

ភ្ន កធម្ម តា ភ្ន កមា នជំងឺរលា ក   ីភ្ន ក  គស ្ញ   ៖
កូនក មុំភ្ន កតូច ហើយមា នគមមិនស្ម ើ មា ន កូនក មុំភ្ន កតូច ហើយមា នគមមិនស្ម ើ មា ន 

ក ហមជុំវិញ   ីភ្ន ក ក ហមជុំវិញ   ីភ្ន ក  មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំង។មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំង។
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ជំងឺក្ល ូកូម 
ជំងឺដ៏   ះថា  ក់នះបណា្ខ  លមកពីកា រមា នសមា  ធយ៉ា ងខា  ំង  ក្ន ុងភ្ន ក។ វា  ើនតកើតឡើង  បនា  ប់ពីមា នអា យុ

៤០ឆា  ំឡើង   ហើយវា ជា មូលហតុយា៉ ងញឹកញា ប់នកា រខា  ក់ភ្ន ក។ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន ក ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន ក ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវ 
សា្គ  ល់  គស ្ញ  នជំងឺក្ល ូកូមនះ និង  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នឆា ប់។សា្គ  ល់  គស ្ញ  នជំងឺក្ល ូកូមនះ និង  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នឆា ប់។

ជំងឺក្ល ូកូមមា នពីរយា៉ ង ៖

ជំងឺក្ល ូកូមធ្ង ន់ធ្ង រជំងឺក្ល ូកូមធ្ង ន់ធ្ង រ

វា ចា ប់ផ្ត ើមភា  មៗ  យមា នកា រឈឺក  ល ឬមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងភ្ន ក។ ភ្ន កចា ប់ផ្ត ើមឡើងក ហម 
និងមើលមិនច  ស់។ បើយើងសា  ប   ប់ភ្ន កមា នសភា ពរឹង ដូចជា ថ្ម ។ អា ចមា នកា រក្អ ួតច   រ។  ភ្ន កដល 
មា នប   កូនក មំុភ្ន ករីកធំ ជា ងកូនក មំុភ្ន កធម្ម តា ។

បើគា  នកា រព  បា លជា បនា  ន់ទ ជំងឺក្ល ូកូមធ្ង ន់ធ្ង រនឹងបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់ក្ន ុងអំឡុងពលពីរឬបីថ្ង ។ ជា ញឹកញា ប់ គ  ូវ 
កា រកា រវះកា ត់។  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

ជំងឺក្ល ូកូមរុា ំរ៉ជំងឺក្ល ូកូមរុា ំរ៉

សមា  ធ  ក្ន ុងភ្ន កកើនឡើងយឺតៗ។ ជា ញឹកញា ប់ គា  នកា រឈឺចា ប់ទ។ មា នកា របា ត់បង់គំហើញយឺតៗ  យ 
ចា ប់ផ្ត ើម ពីចំហៀងមក ហើយភា គ  ើនអ្ន កជំងឺមិនបា នចា ប់អា រម្ម ណ៍អំពីកា របា ត់បង់នះទ។ កា រធ្វ ើតស្ត ៍ មើល គំហើញ 
ចំហៀង អា ចជួយឲ្យរកឃើញជំងឺនះបា ន។

បើជំងឺ  ូវបា នឆា ប់រកឃើញ  ះកា រព  បា ល  យថា  ំដា ក់ភ្ន កពិសស (ពីឡូកា ពីន pilocarpine) អា ចបងា្ក  រ កា រ 
ខា  ក់បា ន។ ក  ិត  ើថា  ំគួរបា នកំណត់  យ  ូពទ្យ ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលអា ចវា ស់សមា  ធភ្ន ក  យ ទៀង 
ទា ត់  បា ន។ ថា  ំដា ក់ភ្ន ក  ូវ  ើអស់មួយជីវិត។ បើអា ច កា រវះកា ត់ភ្ន កជា កា រព  បា លដល   កដបំផុត។

វិធីកា រពា រ

មនុស្សដលមា នអា យុលើសពី៤០ឆា  ំ ឬមា នសា ច់ញា តិកើតជំងឺក្ល ូកូម គួរព  យា មធ្វ ើកា រពិនិត្យសមា  ធភ្ន កឲ្យបា ន 
ម្ត ងក្ន ុង១ឆា  ំ។

ធម្ម តា ធម្ម តា 

ភ្ន កមា នជំងឺក្ល ូកូមភ្ន កមា នជំងឺក្ល ូកូម

កា រធ្វ ើតស្ត ៍រកជំងឺក្ល ូកូមកា រធ្វ ើតស្ត ៍រកជំងឺក្ល ូកូម

ឲ្យអ្ន កជំងឺខ្ទ ប់ភ្ន កមា្ខ  ង ហើយភ្ន កមា្ខ  ងទៀតសំឡឹង ឲ្យអ្ន កជំងឺខ្ទ ប់ភ្ន កមា្ខ  ង ហើយភ្ន កមា្ខ  ងទៀតសំឡឹង 

មើល វត្ថ ុដល  ចំពីមុខគា ត់។ សំគា ល់មើល  ពលមើល វត្ថ ុដល  ចំពីមុខគា ត់។ សំគា ល់មើល  ពល

ដលគា ត់អា ចមើលឃើញចលនា   មដពីខា ងក  យ ដលគា ត់អា ចមើលឃើញចលនា   មដពីខា ងក  យ 

និងចំហៀងទា ំងសងខា ងក  ល។និងចំហៀងទា ំងសងខា ងក  ល។

                                                                                                                                                                                                          

តា មធម្ម តា គចា ប់ផ្ត ើមមើលឃើញ   មដចា ប់ពី  ឹមតា មធម្ម តា គចា ប់ផ្ត ើមមើលឃើញ   មដចា ប់ពី  ឹម

នះ  នះ  

ចំ  ះភ្ន កដលមា នជំងឺក្ល ូកូម អា ចមើល ឃើញចលនា  ចំ  ះភ្ន កដលមា នជំងឺក្ល ូកូម អា ចមើល ឃើញចលនា  

  មដ  ពលដលវា ចូលមកជិតដល់ខា ងមុខបន្ត ិច។    មដ  ពលដលវា ចូលមកជិតដល់ខា ងមុខបន្ត ិច។  
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កា របង្ក  គ  ក ពញទឹកភ្ន ក

 គស ្ញ  

កា រឡើងក ហម មា នកា រឈឺចា ប់ និងមា នកា រហើម 
 ខា ងក  មភ្ន ក ក្បរ  មុះ។ ភ្ន កមា នចញទឹកភ្ន ក 

យា៉ ង  ើន។ អា ចមា នកា រចញខ្ទ ុះតា មគមភ្ន ក  ពល
គសង្ក ត់ថ្ន មៗ  ង់កន្ល ងហើម។

វិធីព  បា ល

 ស្អ ំ  យក ណា ត់   

 ដា ក់ទឹកថា  ំភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ឬថា  ំក មួនដា ក់ភ្ន ក

 លបថា  ំប៉នីសុីលីន(Penicillin)(ទំ.៣៥១)

ភ្ន កមើលមិនច  ស់
ចំ  ះកុមា រចំ  ះកុមា រដលមា នភ្ន កមើលមិនច  ស់ ឬមា នកា រឈឺក  ល ឬឈឺភ្ន កពលដលពួកគអា នអក្សរ គអា ច  ូវកា រ 

 ើវ៉នតា ។ ពិនិត្យមើលភ្ន ករបស់ពួកគ។

ចំ  ះមនុស្សចា ស់ចំ  ះមនុស្សចា ស់ វា ជា កា រធម្ម តា ទ កា លណា មា នអា យុ  ើន តងតមា នកា រពិបា ក

ក្ន ុងកា រមើលវត្ថ ុជិតៗឲ្យបា នច  ស់។ កា រ  ើវ៉នតា អា នអក្សរ អា ចជួយបា ន។  ើសរីស 

យកវ៉នតា ដលអា ច ឲ្យអ្ន កមើលឃើញច  ស់ក្ន ុងចំងា យ  ហល៤០សង្ទ ីម៉  ពីភ្ន ក 

របស់អ្ន ក។ បើវ៉នតា មិនអា ចជួយបា នទៀត  ូវ  ជួប  ូពទ្យភ្ន ក។

ភ្ន កកក ឬភ្ន ក  លៀង
 សិនបើជួនកា លភ្ន ក  លៀងដូចនះ បុ៉ន្ត ពលខ្ល ះទៀតអា ចសំឡឹង 

មើល  មុខ  យធម្ម តា វិញ  ះអ្ន កមិនចា ំបា ច់  ួយបា រម្ភ ទ។ ភ្ន កនះ 

នឹងវិវឌ្ឍន ៍  ជា  ង់វិញបា ន  ពលណា មួយ។ បុ៉ន្ត បើភ្ន កតងតបរ 

 តមា្ខ  ងជា និច្ច  ហើយ  សិនបើកុមា រ  ះមិនបា នទទួលកា រព  បា ល 

 ពលមា នអា យុតិចទ ភ្ន ក  ះ  ហលជា នឹងមិនអា ចមើលឃើញបា ន

ល្អ ទ។  ជួប  ូពទ្យភ្ន កឲ្យបា នលឿនតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន ដើម្ីប 

ពិនិត្យមើលថា  តើកា រ  បភ្ន កមា្ខ  ងដលល្អ  កា រវះកា ត់ ឬកា រ  ើវ៉នតា ពិសស អា ចជួយបា នឬទ។

កា រវះកា ត់  អា យុ  ើនបន្ត ិច អា ចត  ង់ភ្ន កឲ្យ  ង់ និងធ្វ ើឲ្យកុមា រលូតលា ស់ពញលក្ខ ណៈ បុ៉ន្ត នឹងមិនអា ច 

ជួយភ្ន កដលខ  យ ឲ្យមើលឃើញច  ស់បា នទ។

សំខា ន់ ៖ គំហើញរបស់កុមា រ  ប់រូប គប្ីប  ូវបា នពិនិត្យឲ្យបា នឆា ប់តា មដល 
អា ចធ្វ ើ  បា ន (ល្អ បំផុតគឺ  អា យុ  ហល៤ឆា  ំ)។ អ្ន កអា ច  ើតា រា ងអក្សរ "អុី" 
ស   ប់ពិនិត្យភ្ន កបា ន។ ធ្វ ើតស្ត ៍ភ្ន កនីមួយៗ  យឡកពីគា   ដើម្ីបស្វ ងរកប   
ដលប៉ះពា ល់ដល់ភ្ន កតមា្ខ  ង។ បើភ្ន កតមា្ខ  ងឬទា ងំសងខា ង មើលមិនច  ស់ 

 ជួប  ូពទ្យភ្ន ក។
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ពពឆ្ក 

ដំុពកក ហម ហើម   បកភ្ន ក  ើនត  ជិតគម  បកភ្ន ក។ ដើម្ីប 

ព  បា ល ស្អ ំ  យកុំ   ស   ឧណ្ណ ៗ ផ្សើម  យទឹកដលមា នដា ក់អំបិលបន្ត ិច។ 

កា រ  ើក មួនដា ក់ភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិក៣ដងក្ន ុង១ថ្ង នឹងជួយបងា្ក  រកា រកើតពពឆ្ក 

នះទៀត។

កន្ទ ុយថ្ល ន

សា ច់ក  ស់  លើផ្ទ ភ្ន កដលរីកធំឡើងបន្ត ិចម្ត ងៗពីផ្ន កសនភ្ន កដល  

ខា ង  មុះ  គ័រន។ ផ្ន កមួយនមូលហតុរបស់ប   នះគឺបណា្ខ  លមកពីពន្ល ឺថ្ង  

ខ្យល់ និងធូលី។ វ៉នតា   អា ចជួយបន្ថ យកា រក ហា យ និងបន្ថ យល្បឿននកា រ 

លូតលា ស់របស់កន្ទ ុយថ្ល ននះ។ កន្ទ ុយថ្ល នគួរ  ូវបា នវះកា ត់ចញមុនពលវា  

រីកដល់កូនក មំុភ្ន ក។ ជា អកុសល ក  យពលវះកា ត់ហើយ កន្ទ ុយថ្ល ន  ើនត 

កើតឡើងវិញ។

កា រព  បា លតា មវិធីបុរា ណ  យ  ើម  សំបកខ្យងធ្វ ើឲ្យមា នផលអា ក ក់ 

 ើនជា ងផលល្អ ។ ដើម្ីបជួយស   លកា ររមា ស់និងកា រក ហា យ អ្ន កអា ច សា ក 

ល្បង  ស ្អ ំ  យក ណា ត់  ជា ក់។ ឬ  ើថា  ំដំណក់ភ្ន កដលមា នជា ត ិកា មូ៉មីល 

(   រឲ្យ ពុះល្អ  រួច  ង ទុកឲ្យ  ជា ក់ កំុដា ក់ស្ក រ)។

កា ររលា ត់ ដំ   ឬសមា  ក  លើគ័រន

 ពលដលផ្ទ ដ៏ស្ត ើងនគ័រនមា នកា ររលា ត់ ឬ  ូវបា នបំផា  ញ  យសា រកា រ

បង្ក  គ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នដំ   គ័រនដំ   គ័រនដលមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង។ 

បើអ្ន កពិនិត្យឲ្យបា នហ្ម ត់ចត់ ក  មពន្ល ឺដ៏ល្អ  អ្ន កអា ចឃើញសា  មពណ៌  ផះ 

ឬ  អា ប់ស្ថ ិត  លើគ័រន។

បើគា  នកា រថរក  ដិតដល់ទ ដំ  លើគ័រននះ អា ចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់ភ្ន ក។ 

ដា ក់ក មួនដា ក់ភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិក៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៧ថ្ង  និងឲ្យថា  ំ 

បនី៉សុីលីន(ទំ.៣៥១) ហើយ  បភ្ន កដលមា នដំ   ះ។ បើគា  នកា រធូរ 

  លក្ន ុងរយៈពលពីរថ្ង ទ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

សមា  កលើគ័រន គឺជា សា  មពណ៌សដលគា  នកា រឈឺចា ប់។ វា អា ចបណា្ខ  ល 

មកពីកា រជា សះស្បើយនដំ  លើគ័រន កា ររលា ក ឬកា រមា នរបួស ផ្សងៗ  លើ 

ភ្ន ក។  សនិបើភ្ន កទា ំងពីរខា  ក់ បុ៉ន្ត មនុស្ស  ះ  មើលឃើញពន្ល ឺ  ះកា រវះ

កា ត់ប្ត ូរគ័រនរបស់ភ្ន កមា្ខ  ង អា ចធ្វ ើឲ្យមើលឃើញវិញ។ បុ៉ន្ត កា រព  បា លរបៀបនះ 

មា នតម្ល ថ្ល ណា ស់។  សិនបើភ្ន កមា្ខ  ងមា នសមា  ក បុ៉ន្ត មា្ខ  ងទៀតមើលឃើញល្អ  

កំុវះកា ត់។ ថរក  ភ្ន កដល  ល្អ  កំុឲ្យមា នរបួស។
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កា រហូរឈា មក្ន ុងផ្ន កសនភ្ន ក
សា  មក ហមដូចឈា មហើយមិនឈឺ ដល  ក្ន ុងផ្ន កសនភ្ន ក អា ចកើតមា ន

យូរៗម្ត ងបនា  ប់ពីមា នកា រលើកវត្ថ ុធ្ង ន់ កា រក្អ កខា  ំង(ដូចជា ក្អ កមា ន់) ឬ  ូវគដា ល់ 

 ូវភ្ន ក។ សា  នភា ពនះជា លទ្ធ ផលនកា របកធា  យសរសឈា មតូចៗ។ វា គា  ន 

  ះថា  ក់អ្វ ីទ ដូចជា សា  មជា ំមួយដរ ហើយនឹងបា ត់  វិញបន្ត ិចម្ត ងៗ  យមិន

បា ច់ព  បា លក្ន ុងអំឡុងពល  ហល២សបា  ហ៍។

សា  មក ហមតូចៗទា ំងនះ  ើនកើត  លើភ្ន កទា រកដលទើបស   ល។ 

គមិន  ូវកា រកា រព  បា លទ។ 

កា រហូរឈា ម  ខា ងក  យគ័រន
កា រហូរឈា ម  ខា ងក  យគ័រន គឺជា  គស ្ញ  ដ៏   ះថា  ក់មួយ។ វា តងត

បណា្ខ  លមកពីមា នកា រប៉ះទង្គ ិច  លើភ្ន ក  យវត្ថ ុទា ល ដូចជា កណា្ខ  ប់ដ។ 

បើមា នកា រឈឺចា ប់ និងបា ត់បង់គំហើញ បញ្ជ ូនអ្ន ករង   ះ  អ្ន កជួប  ូពទ្យភ្ន ក

ជា បនា  ន់។ បើមា នកា រឈឺចា ប់បន្ត ិចបន្ត ួច និងគា  នកា របា ត់បង់គំហើញទ  បភ្ន ក 

ទា ំងពីរ និងឲ្យស   កលើ   ជា  ើនថ្ង ។ បើ២ឬ៣ថ្ង ក  យមក កា រឈឺចា ប់ 

កា  យជា កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ហលជា មា នប   តឹងក្ន ុងភ្ន ក(ជំងឺក្ល ូកូម ទំ.២២២)។ 

ជូនអ្ន កជំងឺ  ជួប  ូពទ្យភ្ន កជា បនា  ន់ជា បនា  ន់។

កា រមា នខ្ទ ុះ  ខា ងក  យគ័រន
កា រមា នខ្ទ ុះ  ខា ងក  យគ័រន គឺជា  គស ្ញ  នកា ររលា ក ធ្ង ន់ធ្ង រ។ ជួនកា ល 

គឃើញមា នដំ  គ័រន និងជា ស ្ញ  បងា  ញថា ភ្ន កកំពុងស្ថ ិតក្ន ុងភា ព   ះថា  ក់។ 

ឲ្យថា  ំប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) រួចរកជំនួយ ពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ បើដំ   ូវបា ន 

ព  បា ល  យ  ឹម  ូវ ខ្ទ ុះ  ះនឹងបា នជា សះស្បើយ  វិញ។

ភ្ន កឡើងបា យ
កញ្ច ក់ភ្ន កដល  ពីក  យកូនក មំុភ្ន ក កា  យជា មា នពណ៌ស  អា ប់ ធ្វ ើឲ្យ 

កូនក មំុ ភ្ន កហា ក់ដូចជា មា នពណ៌  ផះឬពណ៍ស  ពលដលអ្ន កប   ំងពន្ល ឺ

 ក្ន ុងភ្ន ក  ះ។ ភ្ន កឡើងបា យ  ើនកើតលើមនុស្សចា ស់ បុ៉ន្ត ក៏អា ចកើត ឡើង 

 យក   លើទា រកដរ។ បើមនុស្សងងឹតភ្ន ក  យសា រភ្ន កឡើងបា យ អា ច 

មើល ឃើញពន្ល ឺ  កន្ល ងងងឹត ហើយអា ចកត់សំគា ល់ចលនា អ្វ ីមួយ  ះកា រ 

វះកា ត់អា ចធ្វ ើ ឲ្យគា ត់មើលឃើញវិញបា ន។  ះបីជា យា៉ ងនះក៏  យ គា ត់នឹង  ូវ 

 ើវ៉នតា ក  ស់ៗ បនា  ប់ពីកា រវះកា ត់រួច ដលនឹង  ូវ  ើពលមួយរយៈដើម្ីបមា ន

ទមា  ប់ជា មួយវនតា  ះ។ ថា  ំពទ្យមិនអា ចជួយព  បា លកា រភ្ន កឡើងបា យបា ន

ទ។ (សព្វ ថ្ង នះ ជួនកា លក្ន ុងពលវះកា ត់ គអា ចដា ក់កញ្ច ក់ភ្ន កសិប្បនិម្ម ិត 

ដូច្ន ះគ មិនចា ំបា ច់  ើវ៉នតា ក  ស់ៗទ)។
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ខា  ក់មា ន់ និងជំងឺភ្ន កស្ង ួត                 
(កា រខ្វ ះវីតា មីនអា )

ជំងឺភ្ន កនះ  ើនកើតចំ  ះកុមា រដលមា នអា យុពី១ឆា  ំ  ៥ឆា  ំ។ វា កើត  យ
សា រមិនបា នបរិ  គចំណីអា ហា រដលមា នវីតា មីនអា  ប់   ន់។ បើយើងមិនសា្គ  ល់ 
និងមិនបា នព  បា លឲ្យទា ន់ពលទ វា អា ចធ្វ ើឲ្យកុមា រខា  ក់បា ន។

 គស ្ញ   ៖

 ដំបូងកុមា រអា ចកើតជំងឺខា  ក់មា ន់ជំងឺខា  ក់មា ន់។ គា ត់ក៏មិនអា ចមើលឃើញ  កន្ល ងងងឹត 
ដលមនុស្សឯទៀតអា ចមើលឃើញ។

 បនា  ប់មកគា ត់កើតមា នជំងឺភ្ន កស្ង ួតភ្ន កស្ង ួត។ ផ្ន កសនភ្ន កបា នបា ត់បង់ភា ព 
រ  ង ហើយចា ប់ផ្ត ើម  ួញ។                              

 មា នសា  មពពុះតូចៗពណ៌  ផះអា ចកើតឡើងក្ន ុងភ្ន ក។

  ពលជំងឺនះមា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ គ័រនក៏   កា  យ  ជា ស្ង ួតនិង 
 អា ប់ ហើយអា ចមា ន   ងតូចៗ។

 បនា  ប់មកគ័រនអា ច   ជា ទន់យា៉ ងឆា ប់រហ័ស ៉ ងលៀន ឬអា ចបក 
ធា  យផងក៏មា ន។ តា មធម្ម តា  គា  នកា រឈឺចា ប់ទ។ កា រមើលមិនឃើញ 
អា ចបណា្ខ  លមកពីកា របង្ក  គ សមា  ក ឬ  យកា រខូចខា តផ្សងទៀត។

 ជំងឺភ្ន កស្ង ួតភា គ  ើនចា ប់ផ្ត ើមឡើង ឬកា ន់តខា  ំងឡើង  ពលកុមា រ មា ន 
ជំងឺផ្សងទៀតដូចជា  រា ក ក្អ កមា ន់ របង ឬក  ្ច ឹល។  ូវពិនិត្យភ្ន ករបស់កុមា រ ូវពិនិត្យភ្ន ករបស់កុមា រ
ទា ំងអស់ដលមា នជំងឺ និងកុមា រដលស្គ ម។ទា ំងអស់ដលមា នជំងឺ និងកុមា រដលស្គ ម។ បើកភ្ន ករបស់កុមា រ ហើយរក 
មើល  គស ្ញ  នកា រខ្វ ះវីតា មីនអា ។ 

កា រកា រពា រ និងកា រព  បា ល ៖

ជំងឺភ្ន កស្ង ួតអា ចកា រពា របា នយ៉ា ងងា យ  យកា របរិ  គអា ហា រដលមា នវីតា មីនអា ។ 
ធ្វ ើដូចកា ររៀបរា ប់ខា ងក  មនះ ៖

 បំ  កូន  យទឹក  ះមា  យរហូតអា យុបា ន២ឆា  ំ បើអា ចធ្វ ើបា ន។

 បនា  ប់ពី៦ខដំបូង  ូវចា ប់ផ្ត ើមឲ្យកុមា របរិ  គអា ហា រសំបូរ 
វីតា មីនអា  ដូចជា បន្ល ដលមា នស្ល ឹកពណ៌បតងចា ស់ និងផ្ល ឈើ 
ពណ៌លឿងឬក ហម ដូចជា ផ្ល ល្ហ ុង សា  យ និងផ្ល   ។ 
ទឹក  ះ   ស៊ុត និងថ្ល ើម ក៏សំបូរវីតា មីនអា ដរ។

 បើកុមា រហា ក់ដូចជា មិនបា នទទួលអា ហា រទា ំងនះទ ឬ 
បើកុមា រមា ន  គស ្ញ  ខា  ក់មា ន់ ឬភ្ន កស្ង ួត ឲ្យគា ត់លប 
ថា  ំ   ប់ជីវជា តិអា  ២០០.០០០អុ៊យនីត (៦០មីលីក  ម 
រ៉ទីណុល retinol ជា ថា  ំ   ប់ ឬជា ទឹកសុីរូ៉)រៀងរា ល់៦ខម្ត ង 
(ទំ.៣៩២)។ ទា រកដលមា នអា យុក  ម១ឆា  ំ គួរទទួល 
១០០.០០០អុ៊យនីត។
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 បើជំងឺមា នសា  នភា ពធ្ង ន់ធ្ង ររួច  ហើយ  ូវឲ្យកុមា រ  ះលបវីតា មីនអា  ២០០.០០០អុ៊យនីត  ថ្ង ទី១។ 

២០០.០០០អុ៊យនីតទៀត  ថ្ង ទី២ និង ២០០.០០០អុ៊យនីតទៀត  ១៤ថ្ង ក  យមក។ ទា រកដលមា ន 

អា យុក  ម១ឆា  ំ គប្ីបលបពា ក់កណា្ខ  លនក  ិតថា  ំនះ(១០០,០០០អុ៊យនីត)។

  ក្ន ុងសហគមន៍ដលសំបូរជំងឺភ្ន កស្ង ួត ឲ្យថា  ំជីវជា តិអា  ២០០.០០០អុ៊យនីត   ្ត ីដលកំពុងបំ   ះ 

កូន រៀងរា ល់៦ខម្ត ង និងឲ្យ   ្ត ីមា នផ្ទ  ះចា ប់ពីបួនខកន្ល ះ។

បំរា ម ៖ កា រឲ្យថា  ំជីវជា តិអា  ើនពក បណា្ខ  លឲ្យពុល។ មិន  ូវឲ្យថា  ំលើសពីកា រណនា ំទ។

បើភ្ន ករបស់កុមា រមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ  យមា នគ័រនឡើងល្អ ក់ មា ន   ង ឬ ៉ ង  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ 

ជា បនា  ន់។ ភ្ន ករបស់កុមា រគួរ  ូវរំុបិទ ហើយកុមា រគួរលបថា  ំជីវជា តិអា ភា  មៗ យកល្អ គួរចា ក់ថា  ំជីវជា តិអា  ១០០.០០០ 

អុ៊យនីត។

ចំណុចតូចៗ  ខា ងមុខភ្ន ក ឬមើលឃើញបកផ្សង
ជួនកា លមនុស្សចា ស់ត្អ ូញត្អ រថា មា នចំណុចតូចៗមា នចលនា  ពីមុខគា ត់ ពលគា ត់សំឡឹងមើលផ្ទ ភ្ល ឺមួយ (ជ   ំង 

ឬផ្ទ មឃ)។ ចំណុចទា ំង  ះមា នចលនា  ពលដលភ្ន កមា នចលនា  ហើយមើល  ដូចសត្វ រុយតូចៗ។ ធម្ម តា  

ចំណុច ទា ំងនះមិនមា ន   ះថា  ក់អ្វ ីទ ហើយក៏មិនចា ំបា ច់ព  បា លដរ។ បុ៉ន្ត បើចំណុចទា ំង  ះមា នកា ន់ត  ើន 

ឡើងៗក្ន ុងពលដ៏ខ្ល ី ហើយគំហើញចា ប់ផ្ត ើមធា  ក់ចុះពីចំហៀងណា មួយ នះអា ចជា ប   ដល  ូវកា រកា រស ្គ   ះបនា  ន់ 

(កា រដា ច់ចញនរ៉ទីនរបស់ភ្ន ក)។  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ 

 ឹលភ្ន ក មើលបករូបជា ពីរ           
កា រមើលឃើញបករូបជា ពីរ អា ចបណា្ខ  លមកពីមូលហតុ  ើនយ៉ា ង។ 

 សិនបើកា រមើលឃើញបករូបជា ពីរកើតឡើងភា  មៗ ឬកើតឡើងរុា ំរ៉ 

ឬកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង របន្ត ិចម្ត ងៗ នះ  ហលជា  គស ្ញ  នប   ធ្ង ន់ធ្ង រមួយ។ 

 ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

 សិនបើកា រមើលឃើញបករូបជា ពីរនះកើតឡើងម្ត ងមា្ក  លទ វា អា ច ជា  

 គស ្ញ  នភា ពខ  យ ឬអស់កមា  ំង ដល  ហលជា មកពីកា រខ្វ ះអា ហា  

រូបត្ថ ម្ភ ។ មើលជំពូក១១ អំពីអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ឹម  ូវ ហើយ  ូវខំ  ឹងបរិ  គឲ្យ 

បា ន  ឹម  ូវ បើអា ចធ្វ ើបា ន។ បើគំហើញគា  នកា រ  សើរទ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

បន្ល ដលមា នស្ល ឹកពណ៌បតងចា ស់ និងផ្ល ឈើពណ៌លឿងឬផ្ល ក ូច បន្ល ដលមា នស្ល ឹកពណ៌បតងចា ស់ និងផ្ល ឈើពណ៌លឿងឬផ្ល ក ូច 
និងបន្ល ផ្សងៗ ជួយបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន កលើកុមា រ។និងបន្ល ផ្សងៗ ជួយបងា្ក  រកា រខា  ក់ភ្ន កលើកុមា រ។
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អត្ថ បទក្ន ុងទំព័រ ២២៨

មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ


