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ធ្មញ អ

ញធ្មញ

យយកចិត្តទុកដាក់ចំ

ះធ្មញ និងអ

ញធ្មញ មានសារសំខាន់ណាស់ ពី

ការមានធ្មញដលមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាុំ គឺជាត
ធ្មញដលមាន

ធ្មញ អាចបងា្ករបាន

ធ្មញពុក

ង ហើយឈឺចាប់ (

យការថទាំធ្មញដ៏ល្អ។

ងក្នុងធ្មញដលបណា្ខលមកពីធ្មញពុក) និងដំ

នរាងកាយ។

១. ជៀសវាងបរិ
(ស្ករ

ប់ អំ

គជាតិផ្អម

ប៉ុន្ត គាត់នឹងលងមាន ទៀត

ក្នុងរយៈពលដ៏ខ្លី (អស់ធ្មញ)។

ផ្អមដូចជាកូកាកូឡា) ធ្វើឲ្យធ្មញឆាប់ពុក។
គស្ករ

ញ

កុមារនះមានធ្មញផ្អម

ើនពក

នំធ្វើពីម តឬកាហ្វដាក់ស្ករ ភសជ្ជៈ

កុំទមាប់កូនរបស់អ្នក ឲ្យបរិ

អ

គធ្ងន់ធ្ងរ ដលអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នកដទទៀត

ញធ្មញឲ្យមានសុខភាពល្អ ៖

គជាតិស្ករ។ ការបរិ

ះ៖

ូវការដើម្បីទំពារនិងបំបកអាហារឲ្យបានល្អ។

យសារខ្វះការសមាត អាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

ដើម្បីថរក ធ្មញ និងអ

១៧

ញធ្មញ និងមាត់

ការថទាំធ្មញ និងអ
ការថទាំ

ជំពូកទី

ប់ ឬភសជ្ជៈផ្អម

សិនបើអ្នកចង់ឲ្យពួកគមានធ្មញល្អ។

២. ដុសធ្មញឲ្យបាន

ឹម

ភាមៗបនាប់ពីបានបរិ
ឲ្យកូនរបស់អ្នក
កយមក
ហើយ

៣.

ូវប

ូវជារៀងរាល់ថ្ង ហើយ

ូវដុសធ្មញ

គអាហារផ្អម។ ចាប់ផ្តើមដុសធ្មញ

ពលពួកគចាប់ផ្តើមដុះធ្មញ។
ៀនពួកគឲ្យដុសធ្មញ

ូវពិនិត្យមើលថាតើពួកគដុសបាន

យខ្លួនឯង

ឹម

ូវឬទ។

តំបន់ណាដលគានជាតិហុយ
្វ អ័រ (Fluoride)ធម្មជាតិ

ប់

ន់

ក្នុងទឹកនិងអាហារ ការដាក់ជាតិហ្វុយអ័រ

ក្នុងទឹកផឹក ឬដាក់លើធ្មញផាល់តម្តង អាចជួយបងា្ករការពុកធ្មញ។

ដុសធ្មញពីលើចុះកមដូចនះ
មិនមន

ឹមតដុសពីមា្ខង

មា្ខងទៀតទ

ដុសពីខាងមុខ ខាងកយ ខាងលើ
និងខាងកម នធ្មញទាំងអស់។

កម្មវិធីសុខភាពខ្លះ បានដាក់ជាតិហ្វុយអ័រ លើធ្មញរបស់កុមារ ១ឬ២ដងក្នុងមួយឆាំ។ ម ៉ងទៀត អាហារសមុ

ស្ទើរតទាំងអស់ មានបរិមាណជាតិហ្វុយអ័រយា៉ង

យត្ន័ ៖ ហ្វុយអ័រ អាចបំពុលយើងបាន

ឲ្យផុតពីដកុមារ។ មុននឹងបន្ថមហ្វុយអ័រ
បរិមាណហ្វុយអ័រប៉ុនាន។

ើន។

សិនបើលបវា

ក្នុងទឹកផឹក

ើនពក។

ូវធ្វើការវិភាគទឹក

ើវា

យ

ុង

យត្ន័ ហើយ

ូវទុកដាក់វា

ះ ដើម្បីឲ្យដឹងជាមុនសិន ថាតើវា

ូវការ
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៤. មិន

ូវបំ

កូនធំៗ

យ

ើដប

ទ។ ការជញ្ជក់ដប

បណា្ខលឲ្យធ្មញឆាប់ពុក។ (ជាការ

មិនចាំបាច់
អ្នកអាច
ស

ូវតមាន

សើរបំផុត គឺមិន

យូរ ធ្វើឲ្យធ្មញរបស់កុមារជាប់ជាតិស្ករ ហើយ
ូវបំ

កូន

យ

ើដប

ទ។ មើលទំ.២៧១)

សដុសធ្មញទ

ើមកឈើតូចៗ ដូចនះ
ួចចុងមួយនះ ស

ឬរុំកន្សង
ឬរុំវាជុំវិញ

ះ

ប់សមាតច

ខាំចុងមា្ខងនះឲ្យបកៗ ហើយ

ះធ្មញ

សរសទាំងនះ ជា

ើ

ស

ើមៗជុំវិញចុងកំណាត់ឈើមួយ

មដរបស់អ្នក ហើយ

ើវាជា

សដុសធ្មញ

កន្សង

ះ

ើមៗមួយផាំង

មិនចាំបាច់

ូវតមានថាំដុសធ្មញទ

សិនបើអ្នកដុសធ្មញបានល្អ មាន
ប៉ុន្ត

ឹមតទឹក ក៏

ប់

ន់ដរ។ ការដុសលាងធ្មញនិងអ

ើមៗបន្តិច គឺជាការសមាតធ្មញដ៏ល្អមួយ។ មនុស្សមួយចំនួន សមាតធ្មញរបស់គ

អំបិល។ ឬអ្នកអាចធ្វើម ដុសធ្មញ
វាស្អិត ផ្សើម

ញ

យ

យសមារទន់ៗ

ើកំទចធ្យូង ឬ

យលាយអំបិលជាមួយប៊ីកាបូណាតសូដា ក្នុងបរិមាណស្មើគា។ ដើម្បីធ្វើឲ្យ

សសិន មុននឹងដាក់ម នះ

លើ

ស។

អំបិល

ប៊ីកាបូណាតសូដា

អំបិលនិងប៊ីកាបូណាតអាចជំនូសថាំដុសធ្មញបានយា៉ងល្អ
ប៊ីកាបូណាតសូដាទ អ្នកអាច

សិនបើធ្មញមាន

ងរួច

ហើយ (

ដុសធ្មញឲ្យបានសាតជានិច្ច បនាប់ការបរិ

និងប៉ះធ្មញដលមាន

ជួប

សិនបើអ្នកគាន

ើអំបិលតម្តងក៏បាន។

ងបណា្ខលមកពីការពុកផុយ)

ដើម្បីបងា្ករការឈឺធ្មញ ឬការកើតជាអាប់ស

សិនបើអាច

សើរក្នុងការសមាតធ្មញ។

គអាហារផ្អម ហើយ

ូវ

គអាហារ។

ូពទ្យធ្មញ។ បើអ្នក
ង ធ្វើឲ្យវាអាច

ូវជៀសវាងការបរិ

រកពទ្យទាន់ពល គាត់អាចធ្វើការសមាតធ្មញ

ើបានជា

ពលដលមានធ្មញពុកឬ
ូវ

ើនឆាំទៀត។
ង កុំរង់ចាំដល់ពលវាឈឺខាំង។

ឲ្យពទ្យធ្មញប៉ះវាភាម។
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ការឈឺធ្មញ និងអាប់ស
ដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ ៖
សមាត

ង

ធ្មញ

យយកកំទចកាក សំណល់អាហារ

ចញឲ្យអស់។ បនាប់មក ខ្ពុរជ

ះមាត់ជាមួយទឹកអំបិល

ឧណៗ។
លបថាំបន្ថយការឈឺចាប់ ដូចជាថាំអាស្ពីរីន(Aspirin)។
បើការបង្ក

គក្នុងធ្មញ កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ(ហើម មានខ្ទុះ ហើមកូន

កណ្ណុរ)

ើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ៖ ប៉នីសុីលីន

ប់(ទំ.៣៥១)

ឬថាំស៊ុលហ្វូណាមីដ(ទំ.៣៥៨) ឬថាំត
(Tetracycline)

ប់(ស

ប់តមនុស្សធំ ទំ.៣៥៦)។

សិនបើការឈឺចាប់ និងការហើម
ឬវាឈឺឡើងវិញ គួរតដកធ្មញ

សុីគ្លីន

ះ

តគានការធូរ

លទ

ការឈឺធ្មញកើតឡើង

ពុកផុយ កាយជាមានការបង្ករ

ល។

ព បាលអាប់សជាបនាន់ មុនពលការបង្ក

អាប់សកើតឡើង

គ រាលដាលដល់

គ

ការរលាកអ

២. មិនបានបរិ

ពលដលការបង្ក

គ

បានជាថង់ខ្ទុះ។

អ

ញធ្មញ

ញធ្មញ (កហមនិងហើម) ដលមានការឈឺចាប់ និងងាយហូរឈាម គឺបណា្ខលមកពី ៖

១. មិនបានសមាតធ្មញនិងអ
ញឹកញាប់

គ។

រាលដាលដល់ចុងនឬសធ្មញ ហើយបង្កើត

ផ្នកដទទៀតនរាងកាយ។

ការបង្ក

ពលធ្មញដល

ប់

ញឲ្យបានសាតល្អ ឬមិនបាន

ន់។
គអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបាន

ប់

ន់ (កង្វះ

អាហារូបត្ថម្ភ)។

ការបងា្ករ និងការព បាល ៖
ដុសធ្មញឲ្យបានសាតល្អបនាប់ពីបរិ

គអាហារ

យយកកាកសំណល់ដល

ជាប់ច

ះធ្មញចញឲ្យ

អស់។ ម ៉ងទៀត បើអាច ដុសចញឲ្យអស់នូវកំណកលឿងៗដល

ជាប់តាមជើងធ្មញ។ ការសមាត

យា៉ងទៀង ទាត់

ច

ខាងកមអ

ញធ្មញ

យ

ការធ្វើរបៀប នះបណា្ខលឲ្យមានការហូរឈាមយា៉ង

ើអំ

ះទាញ

ះធ្មញ ក៏អាចជួយបានដរ។ ដំបូង

ើន ប៉ុន្តកយមក អ

ញធ្មញនឹងមានសុខភាពល្អ

និងមិនសូវហូរ ឈាមទៀតទ។
បរិ

គអាហារការពារដលសំបូរវិតាមីន ជាពិសសដូចជា ស៊ុត សាច់ សណ្ណក បន្លពណ៌បតងចាស់ និង

ផ្លឈើ ដូចជាផ្លកូច កូចឆា និងប៉ង
ដលនាំឲ្យជាប់តាមច
ចំណាំ ៖ ជួនកាលថាំ
អ

សុខាភិបាល និងគិតអំពីការ

ើន

ះធ្មញ។

ឆាំងការ

ញធ្មញ និងធ្វើឲ្យអ

៉ះ(មើលជំពូក១១)។ ជៀសវាងអាហារផ្អម ស្អិត និងមានសរស

កាច់ (ជំងឺឆ្កួត

ូក) ដូចជាថាំហ្វនីតូអីុន(Phenytoin) បណា្ខលឲ្យហើម

ញធ្មញលូតលាស់មិនល្អ(ទំ.៣៩០)។ បើមានប
ើថាំផ្សងជំនួសវិញ។

នះកើតឡើង ពិ

ះ ជាមួយភាក់ងារ

232
ដំ

ឬ
ដំ

ះ

តូចៗ

រង្វះមាត់របស់កុមារ គឺជា

អាហារូបត្ថម្ភ។

និង

រង្វះមាត់

កុមារដលមានដំ

ូតអីុន ដូចជាទឹក

បន្លបតង ផ្លឈើ។

រង្វះមាត់ គួរបរិ
ះ

មាន

ូវបាន

សាច់

បដណ្ណប់

ទាប់ពណ៌ស ឬលឿង

ញឹកញាប់

ពលដលមាន

ក៏គួរតខ្ពុរមាត់ជាមួយទឹកអំបិល

ី សាច់ ស៊ុត សណ្ណកដី

អាចជា

គស

ុន

ុន

។

ឬការបង្ក

២៤២)។

គ

លើអ្នកដល

យម

ះបីជា

ជាប់

ើនបណា្ខលឲ្យ

នះកើតឡើងជា

ទាប់នះគានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏

ឧណៗ លាយជាមួយសូដាប៊ីកាបូណាត ឲ្យបាន

ពងពណ៌សតូចៗដូច
ហើយមានពងពណ៌

ំង ៖ ផាំងពណ៌សតូចៗ
ះ

ទាប់" ពណ៌ស។ មានជំងឺជា

លើអណា្ខត និងកអូមមាត់។ ប

្ញដំបូងនជំងឺក

ផាំងកំណកទឹក

ក្នុងមាត់

យ"

ើនដងក្នុងមួយថ្ង។
កុមារដលមាន

្ញនកង្វះ

គអាហារដលសំបូរវីតាមីន

ផាំងសៗ ឬពងតូចៗ
អណា្ខត

គស

្ចឹល(ទំ.៣១១)។

ប់អំបិល

ក្នុងមាត់ និងលើអណា្ខត ដលមើល

លើសាច់។ វាកើតឡើង

គផ្សិត ដលគ

យសារម

ក្នុងមាត់

ដូចជា

គផ្សិត

ថា ម៉ូនីលីយា៉សុីស(Moniliasis មើលទំ.

ំងកើតឡើងជាញឹកញាប់លើទារក លើអ្នកមានផ្ទុកម
ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមួយចំនួន ជាពិសសថាំត

ឬអំពីសុីលីន(Ampicillin)។

គអដស៍ និង

សុីគ្លីន (Tetracycline)

ឈប់លបថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក លើកលងតក្នុងករណីចាំបាច់បំផុតដល

លាបផ្នកក្នុងនមាត់

វាជាសះស្បើយ

ុន

វិញ

ឬមានការ

អីុ្រដូហ្សនពរ៉ុកសុីតបន្តិច ឬ
ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមិនមាន

ដំ

ួយបារម្ភ

យឯកឯង។ ខ្ពុរជ

គទឹក

ះ

ើថាំនីសាទីន (Nystatin ទំ.៣៦៩)។

ក្នុងមាត់ ៖ ពងតូចៗពណ៌ស ឈឺចាប់

ឡើងបនាប់ពីមាន

ូវតបន្ត លប។

យហ្សង់ទ នវីយូឡ។ ការទំពារខ្ទឹមស ឬការបរិ

ជូរ ក៏អាចជួយបានដរ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ
ដំ

យ

លើបបូរមាត់ ឬក្នុងមាត់។ វាអាចកើត
ើន។ ក្នុងរយៈពលមួយ

បីអាទិត្យ

ះមាត់ជាមួយទឹកអំបិល ឬលាយជាមួយ

ើកមួនក័រទីកូស្តរ៉ូអីុដ(Corticosteroid ទំ.៣៧១)។

ជន៍ទ។

បបូរមាត់ និងពងក្នុងមាត់ដលបណា្ខលមកពី
ពងតូចៗដលមានការឈឺចាប់

បនាប់ពីមាន

ុន

ឬមានការ

លើបបូរមាត់(ឬលើ

ួយបារម្ភ

សបាហ៍។ ការដាក់ទឹកកកលើពងតូចៗ

ដាប់ភទ) ដលបកហើយបង្កជាកមរ។ អាចកើតឡើង

ើន។ វាបណា្ខលមកពីវីរុស Herpes។ វាជាសះស្បើយវិញបនាប់ពី១

ះរយៈពលជា

គអាចដាក់សាច់ជូរ និងកំហ្វរ ឬទឹករុក្ខជាតិល្វីង

លើដំ

ើននាទី ជា

២

ើនដងក្នុងមួយថ្ង អាចជួយឲ្យឆាប់ជាសះវិញ។

ក៏អាចជួយដរ។ បើអ្នកលបថាំអាសុីខ្លូវា(acyclovir)

ភាមៗ ពលពងតូចៗចាប់ផ្តើមកើតឡើង អាចជួយឲ្យឆាប់ជាសះវិញ។ ស

បន្តពូជ សូមមើលទំព័រ៤០២។

ុន

ប់ព័ត៌មានស្តីអំពីជំងឺពងទឹក

លើ

ដាប់

