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“ ម៉ាសីុនេស�ន MRI ”
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មា�តិកា�
១ដ�េណីរទស្សនកិច�ឯកឧត�ម្រប�នាធិបតី

និងគណៈ្របតិភូៃនសាЂធាារណរដ� សិង� បុរ�េ�មន� ីរេពទ្យកា�ល់ែម៉ត!

២ សកិ� សលស�អីំពី
“្របព័ន� ្រគប់្រគង ែផ�កសម� ព និងេរគ�ស� ី”
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ទំព័រេផ្សងៗ
ែខ មករ ២០១៧ - មិន ២០១៧ ទស្សនវដ�ីេលខ ១

ជងំសឺ�ះសរៃស�មេបះដូង!
(HEART ATTACK) 

ទា�រកេក�តពីមា�� យែដលមា�ន

ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម!
េហតុអ�ីចបំាច់្រត�វបំេបកនូ
េដយទឹកេដះមា� យ?

ដំណឺងល�ស្រមាប់�ស�្ីរគប់របូ

សូមអរគុណេដយបាានជួយសេ�ង� ះ

ជីវ�តខ�� ំតាЂមរយៈកា�រផ�ល់ឈម!

ជំងឺ

ហ្ស�ី�

�េហើយរេទះរុញ!



ដ�េណីរទស្សនកិច�ឯកឧត�ម្រប�នាធិបតី
និងគណៈ្របតិភូៃនសាЂធាារណរដ� សឹង� បុរ�េ�មន� ីរេពទ្យកា�ល់ែម៉ត!

ក�ុងដំេណើ រទស្សនកិច�នាៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ្រប្រពឹត�េទេដយមានភា� បពិ់ធី្របគល់-ទទួល កម�វធិី បណ�ុ ះបណា� ល 
ជំនាញសេ�ង� ះេដយេ្រគាះថា� កប់ះ៉ទង�ិចរវងមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ និងមន�ីរេពទ្យតនតុ់កេសង េ្រកម អធិបតីភាព ដខ៏�ងខ់�ស់ៃន 
ឯកឧត�មបណ�ិ ត តូនី តន ់ េកង យា ំ ្របធានាធិបតី និងេលកជំទវ ៃនសធារណរដ�សិង�បុរ ី អមេដយឯកឧត�ម រដ�ម�ន�ី 
្រកសួងសុខភបិាលៃន្របេទសទងំពីរ ្រពមទងំមានករបង� ញពីសកម�ភាពៃនករបណ�ុ ះបណា� លែដលជាលទ�ផល ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករ 
រវងមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងមន�ីរេពទ្យតនតុ់កេសងៃនសធារណរដ�សិង�បុរ។ី

ទំពរ័េលខ ១

កា�រអភិវឌ្ឍន៍



កា�រអភិវឌ្ឍន៍

ទំពរ័េលខ ២

សកិ� សលស�អីំពី

សិក� សលេនះ បាន្រប្រពឹត�េទ េនៃថ�ចន័� ទី២៩ ដល់ 
ៃថ�អង� រ ទី ៣០ ែខសីហ ឆា�  ំ ២០១៦ េដយមានខ�ឹមសរ 
េផា� តសំខនេ់លើករបណ�ុ ះបណា� លពី ្របពន័�្រគប្់រគងែផ�កសម�ព 
និងេរគ�ស�ី ករែថទសំ្រមាប�់ស�ី មានៃផ�េពះ ចបត់ងំពី 
េពលមុនបង�កំេណើ ត និងេ្រកយ េពល្របសូតបុ្រត បន�តម 
េមើល ែថទពីំករលូតលស់របស់ ទរករហូតដល់ធំេពញវយ័។ 
ខ�ឹមសរមយួសំខនេ់ទៀតេនាះ គឺ ករព្យោបាលជំងឺមហរកីេរគ 
�ស�ី ែដលជាបទពិេសធនម៍យួ ថ�ីបែន�មេទៀតស្រមាបម់ន�ីរេពទ្យ 
និង្រកសួងសុខភបិាល ៃន្របេទសទងំពីរ កម�ុជា-ជប៉ុន 
ពិេសសជាអត�្របេយាជន ៍ ដធ៏ំេធង ស្រមាបអ់�កជំងឺែដលមក 
ទទួលយកេសវែថទ ំព្យោបាលទកទ់ងនឹងជំនាញេនះ។

“្របព័ន� ្រគប់្រគង ែផ�កសម� ព និងេរគ�ស� ី”

          ន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ បាន្របារព�េធ�ើសិក�  
          សលមយួែដលបានសហករេរៀប
ចំេឡើងជាមយួ ្រក�មស�ស� ចរ្យ េវជ�បណ�ិ ត
ៃនសកល វទិ្យោល័យ Nagoya ្របេទសជប៉ុន
េ្រកម ្របធានបទ “្របពន័�្រគប្់រគង ែផ�ក
សម�ព និង េរគ�ស�ី” ។

ម



ជំងឺស�ះសរៃស�មេបះដូង! 
(HEART ATTACK) 
ជំងឺស�ះសរៃស�មេបះដូង! 
(HEART ATTACK) 

ទំពរ័េលខ ៣

ចំេណះដឹងសុខភា捬ព

១) អ�ីជាជំងឺស�ះសរៃសរឈមេបះដូង?
- គឺជាករខូច 
ឬេស� កសចដុ់ំេបះដូង្រស�ច្រសវបណា� លមកពីសរៃសឈមែដលេទ
ចិ�� ឹមេបះដូង (Coronary artery)។
- ជាជំងឺែដលមានេ្រគាះថា� កធ់�នធ់�រដល់អយុជីវតិ, 
្រត�វករករព្យោបាលពិេសស និងបនា� ន ់(Absolute medical emergency) 
េដើម្បកីតប់ន�យអ្រតមរណភាព។
២) មូលេហតុ៖
ភាគេ្រចើន (េលើសពី៩០%) 
បណា� លមកពីករកកជាតិខ� ញ់តមសរៃសឈមេបះដូង (Atheroscle-
rosis)។
៣) ្រក�មមនុស្សែដល្របឈមមុខ៖
- វយ័ចំណាស់ (្រប�ស >៤៥ឆា� ,ំ ្រសី >៥៥ឆា� )ំ
- េលើសទម�ន់
- មានជំងឺេលើសឈម
- មានជំងឺេលើសជាតិស�រ/ទឹកេនាមែផ�ម
- មានជំងឺេលើសជាតិខ� ញ់ (High cholesterol)
- ពិសបារ ី
- ពិស្រសេ្រចើន
- ្របវត�ិ្រក�ម្រគ�សរមានជំងឺស�ះសរៃសឈមេបះដូង។
៤) េរគស�� ៖
- ឈ្ឺរទ�ងែផ�កខងមុខខ� ងំរយៈេពលយូរ (េលើសពី៣០នាទី) 
េហើយអចសយភាយេទ ក, េដើមៃដ, ស� , ឬថា� ម
- ស�� រមួផ្សៈំ
• ែបកេញើស
• េឡះឡះ
• ថបដ់េង�ើម ឬហត។់
៥) ផលវបិាក៖
- វបិត�ិ ចង� កេ់បះដូងធ�នធ់�រ (Arrhythmia)

- េខ្សោយេបះដូង ( Heart failure)
- ចុះសមា� ធឈមធ�នធ់�រ (Shock)
- គាងំេបះដូង -ស� ប ់(Sudden death)
៦) េរគវនិិច�យ័៖
- ករវស់ចង� កេ់បះដូង (EKG)
- ករពិនិត្យឈម អងសីុ់មេបះដូង (Troponin)
- េអកូេបះដូង (Heart ultrasound)
- ករថតឆ�ុះសរៃសឈមេបះដូង (Angiography)
៧) ករព្យោបាល៖
- ករឆ�ុះសរៃសឈម និង ព្រងីកេដយរុស័ឺរ ជាជេ្រមើសដល៏� និងបេច�ក 
  វទិ្យោទំេនើបចុងេ្រកយេគបង�ស់ ចំេពះករព្យោបាល េដើម្បទីទួលបាន 
  ្របសិទ�ភាពខ�ស់ (Angioplasty with stent)។
- ករព្យោបាលេដយថា� ឲំ្យបានេទៀងទតត់មេវជ�ប�� ្រតឹម្រត�វ។
៨) វធិីករពរ៖
- ហត្់របាណឲ្យបានេទៀងទត ់៣០នាទីក�ុង១ៃថ�, ៥ៃថ�ក�ុង១សបា� ហ៍
- ឈបពិ់សរបារ ី
- កតប់ន�យេ្រគ�ង្រសវងឹឲ្យបានេ្រចើនបំផុត
- េជៀសវងអហរៃ្របហួស្របមាណ
- កតប់ន�យអហរសំបូរជាតិខ� ញ់, សច់
- កតប់ន�យស� នភាពតនតឹងអរម�ណ៍ (Stress)
- ្រគប្់រគងសមា� ធឈមឲ្យបានល�្របសិនេបើេលើសឈម
- ្រគប្់រគងជាតិស�រឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ្របសិនេបើេលើសជាតិស�រ 
  េទតមបទប�� របស់្រគ�េពទ្យ
- រក្សោទម�នឲ់្យបានសម្រសប កំុឲ្យេលើសទម�ន់
- ជួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគ�េពទ្យឯកេទសឲ្យបានេទៀងទត។់
     ដូេច�ះ្របសិនេបើបងប�ូន្របជាពលរដ�មានអករៈ និងេរគស�� ដូច 
បានជ្រមាបជូនខងេលើ សូមអេ�� ើញមកពិេ្រគាះជាមយួ្រគ�េពទ្យជំនាញ 
ឯកេទសេបះដូងេនមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ េដើម្បែីស�ងរកេរគវនិិច�យ័ និង 
ករព្យោបាលជំងឺេនះឲ្យបានទនេ់ពលេវល េដយបេច�កវទិ្យោទំេនើប 
្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់៕

"្រក�ម្រគ�េពទ្យជំនាញឯកេទសេបះដូងៃនមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉រងច់ំ
ស� គមន ៍រល់ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ�ល់ជូននូវករព្យោបាល្រគ

បក់រណីជំងឺ េបះដូង និងសរៃសឈម"



 ជំងឺទឹកេនាមែផ�មចំេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះមាន្របែហល៣ % ចំេពះ  
�ស�ីមានៃផ�េពះទងំ អស់។ ករេតស�រកជំងឺទឹកេនាមែផ�មអំឡុង េពល 
មានៃផ�េពះគឺចបេ់ផ�ើមេនេពល�ស�ីមានគភច៌េនា� ះពី២៤-២៨សបា� ហ៍។
ទរកេកើតពីមា� យែដលមានជំងឺទឹកេនាមែផ�ម េដយសរមា� យមានក្រមតិ 
ជាតិស�រក�ុងឈម ខ�ស់ជាងធម�តអំឡុងេពលមានគភ។៌
�ស�ីែដល្របឈមមុខនឹងេកើតជំងឺទឹកេនាមែផ�មេពលមានៃផ�េពះ៖
- ្របវត�ិ្រគ�សរមានជំងឺទឹកេនាមែផ�ម
- �ស�ីធាត់
- �ស�ីែដលមានៃផ�េពះេនអយុ៣៥ឆា� េំឡើងេទ
ក) ករេធ�ើេតស�រកជំងឺទឹកេនាមែផ�មចំេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ ៖
ករេធ�ើេតស�រកជំងឺទឹកេនាមែផ�មចំេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះគឺពឹងែផ�កេលើល
ទ�ផលជាតិស�រែដលបូមពីសរៃសឈមែវន៉ ែដលមានក្រមតិជាតិស�រ៖
- ក្រមតិជាតិស�រ្រពហមមុនអហរ េស�ើឫេលើសពី 92mg/dL
- ក្រមតិជាតិស�រមយួេម៉ាង េ្រកយផឹកទឹកស�រ75្រកម េស�ើ ឫេលើសពី 
  180mg/dL
- ក្រមតិជាតិស�រពីរេម៉ាង េ្រកយផឹកទឹកស�រ75្រកម េស�ើ ឫេលើសពី 
  153mg/dL
ប�� ក៖់ លទ�ផលណាមយួកប៏ាន ែដលបង� ញខងេលើ ចតទុ់កថាមាន 
ទឹកេនាមែផ�ម។
មា� យែដលជំងឺទឹកេនាមែផ�មមនិបានតមដនៃផ�េពះបានល� 
ទរកអច្របឈមមុខនឹងករស� បក់�ុងៃផ� 
និងករមានភាពមនិធម�តក�ុងៃផ�មា� យ។
ខ) ផលបះ៉ពល់ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម៖
១) ចំេពះមា� យ
- ្រកឡាេភ�ើង   - ទឹកេភា� ះេ្រចើន
- ជំងឺខូចត្រមងេនាម  - ជំងឺេលើសឈម
- និងេ្រគាះថា� កេ់ផ្សងៗេទៀត
២) ចំេពះគភ៌
- ទរកមានទម�នេ់្រចើនខុសធម�ត ឬទរកមានគីឡូតិចជាងអយុ
- ទរកេកើតមនិ្រគបែ់ខ
- ទរកេខ្សោយក�ុងៃផ�
- ភាពមនិធម�តធ�នធ់�រពីកំេណើ តទកទ់ងេបះដូងពីកំេណើ ត ខួរក្បោល 
្របពន�រ័លំយអហរ និងសិររីង�េផ្សងៗេទៀត។
៣) ចំេពះទរកេ្រកយស្រមាល
- កង�ះជាតិស�រក�ុងឈម(< 40mg/dl)េ្រចើនេកើតេន២េម៉ាងេ្រកយេកើត
- កង�ះជាតិកល់ស្ូយមក�ុងឈម
- កង�ះជាតិម៉ាេញ៉ស្ូយមក�ុងឈម
- ទរកមានវបិត�ិផ�ូវដេង�ើម(4%)ែដលអចបណា� លមកពី៖ 
 • សួតមនិទនទំុ់ ែដលបណា� លមកពីកង�ះសរធាតុSurfactant 
  េនក�ុងថងសួ់ត។

 • វបិត�ិផ�ូវដេង�ើមរយៈេពលខ�ី ែដលបណា� លមកពីសល់ទឹកក�ុងសួតេ្រកយ 
 ស្រមាលទកទ់ង នឹងករស្រមាលេដយករវះកត់
 • កររកីធំៃនសចដំុ់េបះដូង
- ទរកែដលធំេលើសពី៤គីឡូ អចមានេ្រគាះថា� កេ់ពលសំរល ចំេពះទរក 
ដូចជា បាកឆ់�ឹងៃដ(ឆ�ឹងដងកបិំត) មនិអចកេ្រមើកៃដបានេដយសរបះ៉ពល់ 
សរៃស្របសទៃដ(Paralysie de plexus brachial )។
គ) ករផា� េំផ�ើ៖ 
�ស�ីមានៃផ�េពះែដលមានជំងឺទឹកេនាមែផ�ម្រត�វករចបំាចម់ានករតមដនៃផ�េពះ
ឲ្យបានេទៀងទត ់ ជាមយួ្រគ�េពទ្យេ្រចើនែផ�កចូលរមួដូចជា ែផ�កសម�ព ែផ�ក  
ទរក-កុមារ និងែផ�កជំងឺទឹកេនាមែផ�ម េដើម្បទីទួលករព្យោបាលឲ្យបាន្រតឹម 
្រត�វនិងមាន្របសិទ�ភាព និងេដើម្បកីតប់ន�យេ្រគាះថា� កម់ុនេពលស្រមាល 
េ្រកយេពលស្រមាល និងភាពមនិធម�តពីកំេណើ តរបស់ទរក។
អ�កមា� យ្រគបរ់ូបគួរតមដនៃផ�េពះឲ្យបាន្រតឹម្រត�វក�ុងអំឡុងេពលមានៃផ�េពះ
ជាមយួ្រក�ម្រគ�េពទ្យជំនាញៃនមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ េ្រពះជំងឺទឹកេនាមែផ�មេន 
េពលមានៃផ�េពះអចរកេឃើញេនេពលែដលគាតម់កពិនិត្យៃផ�េពះ និងស្រមាល 
េនកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពេដើម្បកីតប់ន�យផលវបិាកចំេពះមា� យនិងទរក៕

ទា�រកេក�តពីមា�� យែដលមា�ន
ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម!                        

ចំេណះដឹងសុខភា捬ព

ទំពរ័េលខ ៤



       ដក្់រមាមៃដពីររបស់អ�ក េធ�ើចលនាជារង�ងម់ូលេលើៃផ�េដះ ទងំមូល
       អ�កកអ៏ចម៉ាស្សោេដយេ្របើកណា� បៃ់ដ បង�ិលកណា� បៃ់ដពីៃផ�េដះេទក្បោលេដះ
គ) រេបៀបរក្សោទឹកេដះទុកឲ្យកូនេប៖
- លងៃដឲ្យស� ត មុននិង្រចបាចយ់កទឹកេដះ ឬកនឧ់បករណ៍ផ�ុកទឹកេដះ
- ផ�ុកទឹកេដះក�ុងកំប៉ុង ឬថងែ់ដលបិទជិតគា� នេមេរគ និងមនិ្រត�វដកេ់្រកមកំេដៃថ�
- ដកៃ់ថ�ែខ ែដលបាន្រចបាចទ់ឹកេដះេនេលើឧបករណ៍ផ�ុកទឹកេដះ។

អ�កមា� យ្រគបរ់ូបែដលបានស្រមាលេនែផ�កសម�ពមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ ្រត�វបានទទួលករែណនាអំំពីរេបៀបបំេបេដះកូន៕

ទំពរ័េលខ ៥

េហតុអ�ីចបំាច់្រត�វបំេបកនូ

េដយទឹកេដះមា� យ?

ខ) កត� មយួចំនួនែដលជួយជំរុញក�ុងករផលិតទឹកេដះ៖
តមពិតធម�ជាតិមានករេរៀបចំយ៉ាង្រតឹម្រត�វ តងំពីករចបក់ំេណើ ត 
ក�ុងៃផ�រហូតដល់្រគបែ់ខ និង្រគប្់រគានស់្រមាបទ់រកេទើបនឹងេកើត។ 
ករដកឲ់្យកូនេបេដះេដយ្រតមឹ្រត�វ និងមានភាពញឹកញាបេ់ធ�ើ េអយ
ខួរក្បោលមា� យប�� រឲ្យមានករបេ��ញអរ័ម៉ូន Ocytocine និង 
Prolactine ែដលជាអរ័ម៉ូនស្រមាបឲ់្យមានករបេង�ើតទឹក េដះ និង
បេ��ញទកឹេដះ ្រពមទងំកតប់ន�យករធា� កឈ់មេ្រកយ ស្រមាល។
មា� យមយួចំនួនែតងបារម�ខ� ចមនិមានទឹកេដះ្រគប្់រគានស់្រមាបច់�ិ� ឹម
កូន ដូចេនះេដើម្បបីេង�ើនករផលិតទកឹេដះ មានកត�  មយួចំនួនែដលជួយ
ជំរុញក�ុងករផលិតទឹកេដះេដយ ៖
- សំអតេដះឲ្យបានស� ត និងស្រមាកេអយបាន្រគប្់រគាន់
- ពិសទឹកឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់ឬយ៉ាងតិច ៣លី្រតក�ុង ១ៃថ�
- ពិសអហរឲ្យបាន្រគប្់រគានន់ិង្រតឹម្រត�វ
- ដកកូ់នឲ្យេបេដះឲ្យបានេទៀងទត់
- ម៉ាស្សោេដះរបស់អ�ក ែដលអចឲ្យមានទឹកេដះ(េដយមនិ 
េ្របើផលិតផល ឬេ្របង):
 

ក) សរសំខនៃ់នករបំេបទឹកេដះមា� យ៖
   - ករបំេបផា� ល់េដយេដះមា� យជួយបេង�ើនភាពស�ិទ�ស� ល េដយ 
     មាន ករបះ៉ផា� ល់ រវងែស្បកកូន និងែស្បកមា� យ េធ�ើឲ្យកូនមានភាព
     កកេ់ក�  និង ជួយព្រងឹងសុខភាពផ�ូវចិត� របស់ទរក និងមា� យ។
   - ទឹកេដះមា� យជាអហរែដល្រសស់ និងថ�ីបំផុត ្រពមទងំគា� ន
     េមេរគ (ចំេពះមា� យសុខភាពល�) និងសម្រសបបំផុត ស្រមាប ់
     ផ�តផ់�ង ់ចិ�� ឹមទរកេទើបនឹងេកើតរហូតដល់អយុ ៦ែខ។
   - ទឹកេដះដំបូងរបស់មា� យ សំបូរេទេដយៈ
 អងទី់គរ័ (IgA) និង្រគាបឈ់មស របល់នស្រមាប ់ករពរ 
 េមេរគ។
 សរធាតុែរ ៉និងវតីមនីជួយ្រទ្រទងស់រពង�កយរបស់កូន 
 ជួយទបស់� តក់របាតប់ងជ់ាតិទឹក និងករ្រសកទម�នរ់បស់កូន។
 ្រប�េតអុីន និងខ� ញ់្រពមទងំអូេមហ� ៣ និងសរជាតិេផ្សង 
 េទៀតជួយបេង�ើនករលូតលស់កុមារ េមតបូលីស េថ�ើម ខួរក្បោល 
 និងែភ�ក។
  ជួយឲ្យេកសិកឆាបលូ់តលស់ រកីធំធាត ់មានភាពសំុមាន
 ្របពន័�ករពរ្របឆាងំេមេរគ ( រលក្រកពះ រគរូស រលក
 ផ�ូវដេង�ើម និងេរគេផ្សងៗ)។
 ជួយកតប់ន�យករចំណាយថវកិ និងករចំណាយេពលេវល 
 ចបពី់នាទីដំបូងៃនកំេណើ តកូន។

ចំេណះដឹងសុខភា捬ព

“សូមបំេ�េដះមា�� យដល់កូនេលា�កអ�ក
 ជពិេសសទឹកេដះដំបូង េដ�ម្បីឲ្យពួកេគ
មា�នកា�រលូតលា�ស់បាានល�  ទំា�ងរងកា�យ

និង ខួរក្បោល”



ដណំងឺល�ស្រ�ប�់ស�ី្រគបរ់ូប

 មន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉បានបំពកនូ់វបេច�កវទិ្យោថ�ីក�ុងករបង� រជំងឺមហរកីមាតស់្ូបនេដយករេធ�ើេតស��រកេមេរគ HPV ែដលជា
មូលេហតុៃនជំងឺមហរកីមាតស់្ូបន ។ េតស��ថ�ីែដលមានេឈ� ះថា careHPV test េនះ ជាបេច�កវទិ្យោចុងេ្រកយពី្របេទសអឡឺមង៉់
មានសមត�ភាពអចកំណតប់ាននូវេមេរគ HPV ្របេភទកចសហវទងំ ១៤ ្របេភទែដលអចបង�ជាជំងឺមហរកីមាតស់្ូបន ។
មន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ជាមន�ីរេពទ្យដំបូងេគបំផុតេនក�ុងតំបនអ់ស៊ន ែដលបាននាយំកនូវបេច�កវទិ្យោថ�ី េតស�� careHPV េនះ ។
មន�ីរេពទ្យនឹងដកឲ់្យដំេណើ រករនូវេតស��ថ�ីេនះ ចបពី់ៃថ�ទី ១ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ២០១៧ តេទ ។ ស្រមាបព់តម៌ានបែន�ម សូមទំនាកទ់ំនង
េលខទូរស័ព� ០៨៥ ២២ ១២ ៩២ ៕

ទំពរ័េលខ ៦

ចំេណះដឹងសុខភា捬ព



ក) េរគស�� ៖
ភាគេ្រចើនៃនអ�កេកើតជំងឺេនះ (្របែហល ៧០េទ ៨០%) ពំុមាន
ែស�ងេចញជាេរគស�� អ�ីទំងអស់ប៉ុែន�េរគស�� ែដលអច
េកើតមានដូចជា៖
    - េក� ខ�ួន
    - េរគស�� េលើែស្បក (ដូចជាស� ម្រកហមអុចេលើែស្បក)
    - ឈសឺចដំុ់ និងសនា� កៃ់ដេជើង
    - ែភ�កេឡើង្រកហម (រលក Conjonctive ែភ�ក)
    - េរគស�� បនា� បប់ន្សៈំ
        អស់កមា� ងំ
        ឈកឺ្បោល
        វបិត�ិផ�ូវរលំយអហរ (រគ ក�ួត)
ខ) ករកំណតេ់រគវនិិច�យ័៖ 
ចំេពះអ�កជំងឺែដលមានអករៈដូចបានេរៀបរបខ់ងេលើ គួរ
អេ�� ើញមកេធ�ើករពិេ្រគាះជាមយួ ្រគ�េពទ្យជំនាញៃនមន�ីរ េពទ្យ
កល់ែមត៉ េដើម្បអីចេធ�ើេរគវនិិច�យ័ពិត្របាកដៃនជំងឺេនះ 

េហើយករេធ�ើេរគវនិិច�យ័េនាះ ្រត�វបានេធ�ើេឡើង េដយករ 
កំណតរ់កេមេរគ្របេភទ Zika េនះេនក�ុងឈមអ�កជំងឺ។
គ) ករវវិត�នៃ៍នជំងឺ៖
- អ្រតមរណៈៃនជំងឺេនះមានចំនួនទបេនេឡើយ
- ភាគេ្រចើនៃនជំងឺេនះ នឹងវវិត�េទរកភាពជាសះេស្បើយពី ២ៃថ� 
  េទ ៧ៃថ�
- យ៉ាងណាកេ៏ដយ ជំងឺេនះអចបង�ផលលំបាកបនា� បពី់ មាន 
ករឆ�ងដូចជាជំងឺទនៃ់ដេជើង ែដលបណា� លមកពីករបះ៉ ពល់ 
្របពន័�្របសទ (Guillain-Barré)
- ចំេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះអច្របឈមនឹងទរកស� បក់�ុងៃផ� ឬ 
ទរកេកើតមកបាន ែតសភាពក្បោលមនិ្រប្រកតី ែដលភាគេ្រចើន 
េកើតេឡើងេលើ�ស�ីមានៃផ�េពះក�ុងអំឡុង្រតីមាសទី១ និងទី២
ៃនគត។៌

(មាានបន�)

ទំពរ័េលខ ៧

ជំងឺ

ហ្ស�ី�
"ហ្ុសកី" ជា្របេភទជំងឺឆ�ង ែដលបង�េដយពពួកវរីុស Zika េហើយភា� កង់រចម�ងជា្របេភទសត�មូសខ�  ែដលដូចគា� េទនឹងជំងឺ្រគ�ន
 ឈម។ មានករផ�ុះេឡើងជាថ�ីៃនជំងឺហ្ុសកីេនះ េនក�ុង្របេទសមយួចំនួនេនតំបនអ់ស៊ន ដូចជា្របេទសម៉ាេឡសីុ និង្របេទស
សិង�បុរ។ី



ទំពរ័េលខ ៨

សូមអរគុណេដយ

បាានជួយសេ�ង� ះជីវ�ត

ខ�� ំតាЂមរយៈកា�រផ�ល់

ឈម!

បរ�ចា褀� គឈា褀មពិតជមាានឣរម�ណ៍្រជះថ� !
ឈា褀មរបស់អ�ក ជួយជីវ�តខ��ំ!

ផ�ល់ឈា褀មគឺផ�ល់េសចក�ីសង្ឃឹម!

ចំេណះដឹងសុខភា捬ព



លេហើយរេទះរញុ!

   ប�ូន្រសីទី អយុ ២១ឆា�  ំែដលជាេក�ង្រសីកំសត ់េដយ ធា� ប ់
ពិករេជើងទងំ២កេ្រមើកមនិបាន។ ពីដំបូងេនែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ 
ប�ូន្រសីចបេ់ផ�ើមដឹងថាេជើងទងំពីរទនេ់ដយ គា� នមូលេហតុ 
បនា� បម់កអករៈៃនជំងឺេនះ បានវវិត�នេ៍ទរកស� នភាពកនែ់ត 
ធ�នធ់�រេទៗរហូតដល់មនិអចេដើរកេ្រមើក និងមនិ អចប��  េជើង
ទងំពីររបស់ខ�ួនបាន េនក�ុងកំទ្ុបងែខេមស ឆា�  ំ២០១៦។
  េនែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ប�ូន្រសីទីបានចូលមកពិេ្រគាះជំងឺ 
េនមន�រីេពទ្យកល់ែមត៉េដយស� នភាពអង�ុយេលើរេទះរុញ េជើង
ទងំពីរមនិអចកេ្រមើក និងប�� បាន។ េ្រកយពី េវជ�បណ�ិ ត
េធ�ើករពិនិត្យ និងេធ�ើេរគវនិិច�យ័ េឃើញថាប�ូន្រសី មាន ដំុ
សរៃសឈមសង�តេ់លើខួរឆ�ឹងខ�ង។ េវជ�បណ�ិ តបាន សេ្រមច
េធ�ើករវះកតេ់នៃថ�ទី ០៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦។ 

បនា� បពី់េធ�ើករវះកតរ់ចួ ប�ូន្រសីអចកេ្រមើកេជើងខ�ះៗ ១-២ែខ 
េ្រកយមកអចេដើរបាន ៧០%។ ឥឡូវ្រសីទីអចេដើរបាន 
ធម�តវញិេហើយ ្រពមទងំរតប់ានេទៀតផង។ជាមយួជំហន 
ដំេណើ រដស៏មសួន មាមំនួ និងស� ហប ់ ទឹក មុខ្រសីទី្រសស់ 
្រសយេដយស� មញញឹមេពរេពញេដយក�ីសង្ឃមឹជាថ�ីរបស់
ប�ូន្រសីក�ុងអនាគតដ្៏រតចះ្រតចង ់រេំលចនូវ អត�នយ័ លេហើយ 
រេទះរុញ! េ្រកមេមាទនភាពៃន្រក�ម េវជ�បណ�ិ តជំនាញវះកត ់
េនមន�ីរេពទ្យកល់ែមត៉ ែដលទទួលេជាគជយ័ក�ុងករជួយព្យោបាល 
ប�ូន្រសីបានសេ្រមចដូចក�ី្របាថា� ៕

ទំពរ័េលខ ៩

សក� ីភា捬ព



េលខ ៣ មហវថិី្រពះមុនីវង្ស សង� ត្់រសះចក ខណ� ដូនេពញ រជធានីភ�េំពញ

ទូរស័ព�េលខ: ០១១ ៤១ ៤០ ៦៥,  ០៧៧  ៣៦ ១៧ ៥១, ០១៧ ៨៦ ៦៨ ៤៧
អុីែមល៉: hospital@calmette.gov.kh, េវប�យ:  www.calmette.gov.kh


