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អហរបូត�ម�េលើទរកមិន្រគប់ែខ!
NEONATAL NUTRITION!

ករអភិវឌ្ឍ

02
2019

ករអភវិឌ្ឍ
វគ�បណ�� ះបណ� ល វយតៃម� និងតា�មដនបន�អំពី

�រប���រ និង�ត�តពិនិត���រចម�ងេ�គ
ក��ងមន�ីរេពទ��!

03
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សុខភាព

េ��ះ���ក់ធ�ន់ធ�រ ៃន�គ�សត�មងេ�ម!

04
2019

សុខភាព

05
2019

សុខភាព
ជំងឺ�មកក�សួច��វចេ���ះ
េ��មខួរ!

06
2019

សុខភាព

វ�ធី��ស�ព���ល�រ�ក់កឆ�ឹងេ���!

07
2019

សុខភាព
េតើ�ត�វេលប���ំរេបងម�ងេទៀតឬ���ង�េបើសិន
�ន��រៈក�កេ�ចើនៃថ� ចំេ�ះអ�កែដល���ប់
ព���លជំងឺរេបងម�ងេហើយេ�ះ?

09
2019

សណួំររចេម�ើយសខុភាព

សំណរួចេម��យ

ទា�ក់ទងនឹងសុខភាgព
Quiz?

08
2019

សក�ីភាព
អ�កមីង ធុក �សី
រួចផុតពីពិ�រ�ព

�ស�ីគួរ�ំ�ច់ពិនិត���មនិងទឹកេ�ម
ក��ងអំឡ�ងេពល�នៃផ�េ�ះ!!!
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01អភិវឌ��ន៍ �ពឹត�ិប�តសុខ�ពមន�ីរេពទ���ល់ែម៉ត

 គឺជសិកា舁� សា�លា�េល�កទី៣ របស់សមាាគម្រគ�េពទ្យទាារកកម��ជ (3rd 

Cambodian Perinatal Congress) ្រប្រពឹត�េ�េ�មន�រីេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត ែដល

ក��ងឱកា舁សេនះមាានកា舁រចូលរួមពី្រគ�បេង� លចំនួន៥រូប រួមមាានសា��សា�� ចាារ្យ 

និងេវជ�បណ� តិឯកេទសទាារកចំននួ២នក់មកពី្របេទសសិង�បុរ� និង្រគ�បេង� ល 

៣រូប ែដលជេវជ�បណ� ិតឯកេទសកុមាារ និងទាារកៃនមន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត។

 េនះជកា舁រចូលរួមចំែណកបណ�� ះបណ� លបន� សំរប់្រគ�បេង� លចំនួន 

៣៩នក់  កំរ�តេវជ�បណ� ិត និងគិលា�នុបដ� ក-យិកា舁 ែដលមកពីបណ� មន�ីរេពទ្យ

េ�រជធា�នភី�េំពញ ក៏ដូចជបណ� េខត�ធំៗដៃទេទៀតផងែដរ េដ�ម្ីបទទួលបាាន

នូវចំេណះដឹងថ�ីៗ ទាាក់ទងនឹងកា舁រផ�ល់ឣហា�រូបត�ម�ជពិេសសចំេពា�ះទាារកមិន

្រគប់ែខ ក៏ដូចជទាារកែដលមាានទម�ន់មិន្រគប់ េដយេធ��កា舁រេផ� តសំខាន់

េ�េល�កា舁រផ�ល់ឣហា�រតា�មរយៈ Umbilical Venous Catheter (កា舁រដក់ 

េសរ�ូមតា�មផ�ិតរបស់ទាារក)។ បេច�កេទសេនះទាាមទាារនូវបទពិេសា�ធន៍

ច្បោស់លា�ស់ក��ងកា舁រ្របតិបត�ិ និងទាាមទាារឲ្យមាានកា舁រតា�មដនយ៉ងយកចិត�

ទុកដក់ពីសំណក់គិលា�នុបដ� ក-យិកា舁 ក��ងអំឡ�ងេពលៃនកា舁រស្រមាាកេពទ្យ

របស់ទាារក។

 តា�មរយៈកា舁រអនុវត�ផ� ល់ជមួយវគ�ិនជតិ និងអន�រជតិែដលមាាន 

បទពិេសា�ធន៍ជេ្រច�នឆា�� ំេល�ែផ�កសេ�ង� ះទាារក សិកា舁� កា舁មទំាាងអស់នឹង

មាានលទ�ភា捬ពទទួលយកនូវបទពិេសា�ធន៍ជក់ែស�ង េហ�យនឹងបន�ែចកចាាយ

ចំេណះទំាាងេនះ ក៏ដូចជអនុវត�ជក់ែស�ងេ�តា�មមន�រីេពទ្យរបស់ខ��ននមួីយៗ។

អហរបូត�ម�េលើទរកមិន្រគប់ែខ!
NEONATAL NUTRITION!
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02 �ពឹត�ិប�តសុខ�ពមន�ីរេពទ���ល់ែម៉ត អភិវឌ��ន៍

វគ�បណ�� ះបណ� ល វយតៃម� និងតា�មដនបន�អំពី

�រប���រ និង�ត�តពិនិត���រចម�ងេ�គក��ងមន�ីរេពទ��!
នៃថ�្រពហស្បតិ៍ ១១េរច ែខអស្ស�ជ ឆា�� ំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ្រត�វនឹងៃថ�ទី ២៤ ែខ តុលា� 

ឆា�� ំ ២០១៩ មន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉តបាានបន�េប�កវគ�បណ�� ះបណ� លស� ីពី កា舁របង� រ និង្រត�តពិនិត្យកា舁រ

ចម�ងេរគក��ងមន�ីរេពទ្យេដយមាានកា舁រចូលរួមពីបុគ�លិកែថទំាា ព្យោបាាលមកពី្រគប់ែផ�កេ�ក��ង

មន�ីរេពទ្យ។

វគ�បណ�� ះបណ� លេនះ ្រត�វបាានេរៀបចំេឡ�ងក��ងេគាាលបំណង េដ�ម្ីបរ�លឹក វយតៃម� 

និងតា�មដន កិច�កា舁របង� រ និង្រត�តពិនិត្យកា舁រចម�ងេរគក��ងមន�ីរេពទ្យ ជពិេសស 

េផ� តេល�អនម័យៃនកា舁រលា�ងៃដ កា舁រែថទំាាអ�កជំងឺ តា�មរយះកា舁របង� រកា舁រចម�ងេរគ 

តា�មក្រមឹតនយិមសកល ្របកបេដយសុវត� ិភា捬ព គុណភា捬ព និងកា舁រចូលរួមកា舁ត់បន�យ

កា舁រចំណយជថវ�កា舁ទំាាងឡយ។



P
A

G
E

03សុខ�ព �ពឹត�ិប�តសុខ�ពមន�ីរេពទ���ល់ែម៉ត

   េប�េទាាះជមាានមូលេហតុេផ្សងៗគាា� ៃនកា舁រកេក�តទំហំតូច ឬធំ ្រក�ស

ត្រមងេនមឣចសម�ំេ�ក��ងខ��នមនុស្ស េដយមិនបេ��ញជេរគ ស�� អ�ី

ទំាាងអស់ដល់អ�កជំងឺ ជពិេសសេ�េពលែដលវមិនទាាន់េធ��ឲ្យស� ះដល់

លំហូរៃន្របព័ន�ទឹកេនម។

េ�េពលែដល្រក�សត្រមងេនមរ�កិល ឬេធ��ឲ្យស� ះដល់ដំេណ�រលំហូរៃន

ទឹកេនម ្រពឹត�ិកា舁រណ៍ពីរធំៗឣចេក�តមាានេឡ�ង៖

១) �រឈឺ�ប់���ំងេ�តំបន់ចេង�ះ (Colique néphrétique)៖
កា舁រឈឺចាាប់េនះបណ� លមកពីកា舁រស� ះភា捬� មៗៃន្របព័ន�ទឹកេនមែផ�កខាងេល� 

(ឣចខាងេឆ�ង ឬខាងសា�� ំ) បណ� លឲ្យមាានកា舁ររ�កធំេដយកា舁រដក់ទឹកេនម

េ�ក��ងត្រមងេនម។ កា舁រឈឺចាាប់េនះឣចនឹងធូរេស្ប�យេ�វ�ញេដយសា�រ៖

ក- កា舁រធា�� ក់ផុតពីបំពង់ទឹកេនមចូលេ�ក��ងេបាា� កេនម េដយ្រក�សែដលមាាន  

ទំហំតូចៗ (៣-៤មម)

ខ- កា舁រែបកធា�� យៃន្របព័ន�ទឹកេនមែផ�កខាងេល� (Rupture fornix)

គ- កា舁រេ្រប�ថ� បំំបាាត់កា舁រឈឺចាាប់

ចំណំ៖ េ្រគាាះថ� ក់ធ�ន់ធ�ររហូតខូចត្រមងេនម ភា捬គេ្រច�នជួប្របទះក��ងករណី

ចុងេ្រកា舁យ ែដលអ�កជំងឺែលងមាានកា舁រឈឺចាាប់បន� ប់ពីពិសា�ថ�  ំ េហ�យ

គតិថ្រគាាប់្រក�ស្រជ�ះ ឬធា�� កប់ាាត់។ ផ��យេ�វ�ញ្រក�សេនះឣចេ�បន�ស� ះេដយ

ែលងមាានេរគស�� ឈឺចាាប់ខា� ងំដូចពីដំបូង។ េដយសា�រកា舁រស� ះេនះ 

ត្រមងេនមនឹងចាាប់េផ��មេខ្សោយបន�ចិម�ងៗ រហូតដល់ខូចែលងដំេណ�រកា舁រ។

២) �រឈឺ�ប់េ�តំបន់ចេង�ះរួម�ំង�ន�រេ���ខ��ន (Pyélonéph-
rite aiguë)៖
គឺជកា舁រស� ះេ�ផ��វបង��រទឹកេនម រួមទំាាងកា舁ររលា�ក្រស�ច្រសា�វដល់បំពង់

ទឹកេនម និងត្រមងេនម ែដលស� ះេនះ។

កតា�� ចម្បងែដលេធ��ឲ្យមាានេមេរគ ឬខ��ះក��ង្របព័ន�បង��រទឹកេនមគឺកា舁រចាាល់ ឬ

ស� ះទឹកេនមេ�ែផ�ក ណមួយៃន្របព័ន�។ កា舁ររលា�កត្រមងេនម្រស�ច្រសា�វ

បណ� លមកពីកា舁រស� ះទឹកេនម (Pyélonéphrite aiguë obstructive) ជ

ករណីបន� ន់េវជ�សា��ស�  ែដលឣចេធ��ឲ្យអ�កជំងឺេ្រគាាះថ� ក់រហូតដល់

បាាត់បង់ឣយុជីវ�ត ្របសិនេប�មិនមាានកា舁រព្យោបាាល្រតឹម្រត�វ និងទាាន់េពល

េវលា�។

េ�មន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត េយ�ងជួប្របទះករណីអ�កជំងឺធ�ន់ធ�រ ែដលមាាន

ស�� គំរមកំែហងដល់ឣយុជីវ�ត ដូចករណីខាងេល� មាាន ៣ េ� ៤ ករណី

ជមធ្យមក��ងមួយែខ។ អ�កជំងឺទំាាងេនះភា捬គេ្រច�នែស�ងេចញ ជស�� ដូច

ខាងេ្រកា舁ម (Septicémie)៖

- សា�� រតីមិននឹងនរ

- សមាា� ធឈា�មមិននឹងនរ (្រស�តចុះ)

- េ�� ខ��ន (+/-)

 សូមអេ�� �ញេលា�ក េលា�ក្រសី ែដលសង្ស័យមាានេរគស�� ្រក�ស 

ត្រមងេនម មកមន�រីេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត េដ�ម្ីបជួបពិេ្រគាាះជមួយ្រគ�េពទ្យជំនញ

ែផ�កវះកា舁ត្់របព័ន�មូ្រតសា��ស�  េធ��កា舁ររកេរគវ�និច�យ័ ពិេសសកា舁រព្យោបាាលេដយ

កា舁រឆ��ះ ចាាប់ និងបំែបក្រក�សតា�មបង��រេនមេដយ ឧបករណ៍ែដលមាានទំហំ

តូច មាានភា捬ពងយ្រស�ល ្របកបេដយសុវត�ិភា捬ព និងគាា� នកា舁រឈឺចាាប់។

េ��ះ���ក់ធ�ន់ធ�រ ៃន�ក�សត�មងេ�ម!
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04 �ពឹត�ិប�តសុខ�ពមន�ីរេពទ���ល់ែម៉ត សុខ�ព

 កា舁រពិនិត្យឈា�ម និងទឹកេនមក��ងអំឡ�ងេពលមាានៃផ�េពា�ះពិតជមាាន

សា�រសំខាន់ស្រមាាប់�ស� ែីដល កំពុងែតពេពា�ះ ពីេ្រពា�ះ្រគ�េពទ្យជំនញនងឹឣច

ដឹងបាាននូវសា�� នភា捬ពសុខភា捬ព និងកតា�� ្របឈម របស់អ�កមាា� យ និងទាារក

ជមុន ែដលឣចឲ្យ្រគ�េពទ្យមាានលទ�ភា捬ព្រគប់្រគាាន់ក��ងកា舁រកំណត់បាាន នូវ

េរគវ�និច�យ័ នងិកា舁រព្យោបាាលបាាន្រតឹម្រត�វែដលេធ��ឲ្យអ�កមាា� យេជៀសបាាននវូ

ហា�និភ័យទំាាងឡយ។

ក) �រពិនិត���ម និងទឹកេ�មេដើម��ីែស�ងរកនូវជំងឺ�បឈមដូច�៖
- ទឹកេនមែផ�មក��ងអំឡ�ងេពលមាានៃផ�េពា�ះ

- េល�សសមាា� ធឈា�ម

- កង�ះ្រគាាប់ឈា�ម្រកហម

- ប្រម�ង្រកឡេភ��ង

- េមេរគេថ��ម្របេភទ េប និងេស

ខ) �ធម���រពិនិត���មនិងទឹកេ�ម�ត�វេធ�ើេឡើងចំនួន២ដង (�ច 
េលើសពីេនះក��ងករណី�ំ�ច់) ក��ងអំ��ងេពល�នៃផ�េ�ះ៖
១- េ�េពលចាាប់េផ��មមាានកូន៖

- កា舁រពិនិត្យរក្រក�មឈា�ម (Rhésus(+) ឬ Rhésus(-))

- កា舁រពិនិត្យ្រគាាប់ឈា�ម: (កង�ះ្រគាាប់ឈា�ម្រកហម, បាា� ែកត (plaquettes) 

ចុះទាាប)

- កា舁រពិនិត្យរកេមេរគ (េអដស៍, សា�� យ, ្រព�នឆា�� រ, ស�� ច)

- ពិនិត្យជតិស� រ ក��ងឈា�ម េល�ស ឬខ�ះជតិស� រ

២- េ�េពលជិតស្រមាាល កា舁រពិនិត្យឈា�មេ�រយៈេពលេនះមាានសា�រសំខាន់ 

ស្រមាាប់េ្រត�មេ�េពលស្រមាាល (ស្រមាាលេដយធម�ជតិ ឬវះកា舁ត់)។

កា舁រពិនិត្យសុខភា捬ព និងតា�មដនៃផ�េពា�ះ គឺមាានសា�រៈសំខាន់ណស់ស្រមាាប់

អ�កមាា� យ និងទាារក

 ដូចេនះ�ស� ីមាានៃផ�េពា�ះគួរឆា�ប់មកពិេ្រគាាះជមួយ្រគ�េពទ្យជំនញៃន

មន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត។

"សុខ�ព���យ និង�រក�នល�គឺ�សុភមង�លៃន�កុម�គ��រ"

�ស��គរួចាបំាចពិ់នតិ្យឈាម

នងិទកឹេនាមក�ុងអំឡងុ

េពលមានៃផ�េពាះ!!!
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05សុខ�ព �ពឹត�ិប�តសុខ�ពមន�ីរេពទ���ល់ែម៉ត

ជំងឺឈា�មកក្រស�ច្រសា�វចេន� ះេ្រសា�មខួរ ខួរក្បោល(Acute Subdural 

Hematoma) គឺជកា舁រកកឈា�មេ្រកា舁យពីកា舁រប៉ះទង�ចិរហូតដល់រយៈេពលមួយ

ឣទិត្យ េហ�យក៏ជ្របេភទជំងឺធ�ន់ធ�រជងេគក��ងចំេណមជំងឺឈា�មកក

ចេន� ះេ្រសា�មខួរទំាាងអស់(subdural hematoma)។ ជទូេ�វេក�តេឡ�ង

បន� ប់ពីរងរបួសក្បោលធ�ន់ធ�រ េដយសា�រេ្រគាាះថ� ក់ចរចរណ៍ ែដល

អ�កេប�កបរភា捬គេ្រច�ន េប�កបរក��ងសភា捬ព្រសវ�ងេជគជ ំ មិនមាានមួក

សុវត�ិភា捬ព កា舁រេប�កបរេល�សេល្ប�នកំណត់ កា舁រធា�� ក់ពីេល�ទីខ�ស់ និងកា舁រ

រអិលដួលេបាាកក្បោលជេដ�ម។ល។ ជំងឺេនះ ទាាមទាារឲ្យអ�កជំងឺចូលស្រមាាក

ក��ងមន�ីរេពទ្យជបន� ន់ េហ�យមួយភា捬គធំៃនអ�កជំងឺឣចឈា�នេ�ដល់

កា舁រវះកា舁ត់យកឈា�មកកេចញ។

កា舁រប៉ះទង�ិចក្បោលធ�ន់ធ�រ េធ��ឲ្យខួរក្បោលរបស់មនុស្សខូចេដយសា�រ

មូលេហតុចំនួន៣៖

- បណ� លមកពីកា舁រែបកសរៃសែវន ែដលជសរៃសនំឈា�មេចញពីខួរក្បោល

េ�េបះដូង និងសួត

- បណ� លមកពីកា舁រែបកសរៃសឣកែទ ែដលជអ�កនំឈា�មពីេបះដូង

េ�កា舁ន់ខួរក្បោល

- កា舁រខូចខាតដល់ជលិកា舁ខួរក្បោល ែដលបណ� លឲ្យមាានកា舁រហូរឈា�មក��ង

ខួរក្បោល

ទន�ឹមគាា� េនះែដរ កា舁រសង�ត់របស់ដុំឈា�មេ�េល�ខួរក្បោលបាានបន�យ និង

បង� កនូ់វលំហូររបស់សរៃសឈា�មខួរក្បោល េហ�យជលទ�ផលវនឹងេធ��ឲ្យ

យមាានកា舁រេហ�ម និងខូចខាតយ៉ងខា� ងំដល់ខួរក្បោល ែដលជមជ្ឈមណ� ល

ប�� វ��� ណទំាាង្របំាារបស់េយ�ង។

ក) �រប៉ះ�ល់៖
ជំងឺឈា�មកក្រស�ច្រសា�វចេន� ះេ្រសា�មខួរ ASH មាានហា�និភ័យខ�ស់រហូតឣច

បណ� លឲ្យអ�កជំងឺបាាត់បងជីវ�តបាាន។ ឣយុគឺជកតា�� សំខាន់ែដលប៉ះពា�ល់

ដល់កា舁រវ�វត�ន៍របស់អ�កជំងឺ៖

- ឣយុេ្រកា舁ម ៤០ឆា�� ំមាានហា�និភ័យ ២០% ៃនកា舁រសា�� ប់

- ឣយុចាាប់ពី ៣០ឆា�� ំេ� ៤០ឆា�� ំមាានហា�និភ័យ ៦៥% ៃនកា舁រសា�� ប់

- ចាាប់ពី ៨០ឆា�� ំេឡ�ងេ�មាានហា�និភ័យៃនកា舁រសា�� ប់ ៨៨%

កា舁រជសះេស្ប�យពីជំងេឺនះ្រត�វឣ្រស័យេល�កតា�� ជេ្រច�ន ក��ងេនះមាានដូចជ

ដុំឈា�មតូចឬធំ កា舁រមកដល់មន�ីរេពទ្យេលឿនឬក៏យឺត។ ជួនកា舁លអ�កជំងឺ្រត�វ

ញំញីេដយសា�� កសា�� មរបួសែដលជសំណល់របស់ជំងេឺនះទំាាងផ��វកា舁យ និង

ផ��វចិត�ជេរៀងរហូតក៏មាានែដរ។

គ) �រព���ល៖
កា舁រព្យោបាាលឣ្រស័យេ�េល�ដុំកំណកឈា�ម ឈា�មែដលមាានទំហំតូច 

ភា捬គេ្រច�នឣចព្យោបាាលេដយថ�  ំនិងកា舁រតា�មដន។ រ�ឯដុំឈា�មែដលមាាន

ទំហំចាាប់ពី១០មីលីែម៉្រត ឬធំជងេនះ នឹង្រត�វេធ��កា舁រវះកា舁ត់យកេចញ

េដយ្រក�មេវជ�បណ� តិជំនញ និងមាានកា舁រតា�មដនយ៉ងយកចិត�ទុកដក់បំផុត

។

ចំែណកឯកា舁រជសះេស្ប�យពីជំងមិឺនដចូគាា� ទំាាងអស់េនះេទ េពលខ�ះអ�កជំងឺ

្រត�វចំណយេពលមួយឆា�� ំ ឬេ្រច�នជងេនះ េដ�ម្ីបសា�� រលទ�ភា捬ពពលកម�

ឲ្យបាានជសះេស្ប�យមកវ�ញជមួយ្រក�ម្រគ�េពទ្យព្យោបាាលេដយចលន

(physiotherapists) ្រក�ម្រគ�េពទ្យព្យោបាាលសំេឡង (speech therapists) 

ផងែដរ។ ចូរចំាាថអ�កជំងឺឣចនឹងផ� ស់ប��រជេរៀងរហូតនូវសភា捬ពផ��វកា舁យ 

ផ��វចិត� និងកា舁រចងចំាារបស់គាាត់។

“្របសិនេប�េលា�កអ�កបន� ប់ពីមាានកា舁រប៉ះទង�ចិក្បោល េហ�យមាានេរគស��

រឬឣកា舁រៈដូចែដលបាានេរៀបរប់ខាងេល� សូមមកកា舁ន់មន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត 

ជបន� ន់ េដ�ម្ីបែស�ងរកជំងឺឈា�មកកក��ងខួរក្បោលឬ្រសទាាប់ខួរក្បោល និង

េធ��កា舁រព្យោបាាលឲ្យបាានទាាន់េពល។”

ជំងឺ�មកក�សួច��វចេ���ះ

េ��មខួរ!
ជំងឺ�មកក�សួច��វចេ���ះ

េ��មខួរ!
ខ) េ�គស���៖
េរគស�� ៃនជំងឺឈា�មកក្រស�ច្រសា�វេ�ក��ង្រសទាាប់ខួរក្បោល ASH ឣច

េក�តេឡ�ងយ៉ងឆា�ប់រហ័សបន� ប់ពីកា舁រប៉ះទង�ិចក្បោល មាានដូចជ៖

- កា舁រឈឺក្បោលខា� ងំ ឬតិច

- កា舁រក��តចេង� រ ឬមាានឣរម�ណ៍មិន្រសណុក

- កា舁រវេង�ង

- កា舁រផ� ស់ប��របុគ�លិកលក�ណៈ ឬផ� ស់ប��រឣរម�ណ៍ភា捬� មៗ

- ទន់្រតបកែភ�ក ងងុយជប់រហូត

- ពិបាាកនិយយ ឬនិយយមិនេចញ

- កា舁រេម�លេឃ�ញ្រពិលៗ ឬែបករូបភា捬ពជពីរ

- ទន់ ឬពិកា舁រមួយចំេហៀងខ��ន

- កា舁របាាត់បង់សា�� រតី ឬសន�ប់
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 កា舁របាាក់កឆ�ឹងេ��  គឺជកា舁របាាក់ែដលមាានលក�ណៈធ�ន់ធ�រ ជពិេសស

េប�សិនជអ�កជំងមឺាានវ�យចាាស់ជរេដយសា�រផលវ�បាាករបស់វឣចបណ� ល

ឱ្យមាានកា舁រគំរមកំែហងដល់ឣយុជីវ�ត។ ្របសិនជអ�កជំងឺមាានវ�យេក�ង វ

ឣចបណ� លឱ្យមាានកា舁រប៉ះពា�ល់ដល់មុខងររបស់េជ�ងែដលបាាក់ េដយសា�រ

កា舁រវ�វត�ន៍េ�រកកា舁រខូចក្បោលឆ�ឹង ឬកា舁រមិនតភា捬� ប់ៃនឆ�ឹងបាាក់។

អ�កែដលមាានវ�យចាាស់ជរចាាប់ពីឣយុ ៦០ឆា�� ំ មាានកា舁រ្របឈមមុខខ�ស់េ�

នឹងកា舁របាាក់កឆ�ងឹេ��  ពីេ្រពា�ះឆ�ងឹ របស់គាាត់មាានននិ� កា舁រេ�រកភា捬ពេខ្សោយ ឬ

េស� �ង (Osteoporosis) ែដលជទូេ�្រគាាន់ែតបណ� លមកពីកា舁រេដ�រដួល ឬ 

រអិលដួល ចំែណក ឯអ�កែដលមាានវ�យេក�ង បណ� លមកពីកា舁របុកទង�ិច

ខា� ងំកា舁� ដូចជ េ្រគាាះថ� ក់ចរចរណ៍ ឬធា�� ក់ពីទីខ�ស់។

ក) េតើស���អ�ីខ�ះែដល�ត�វគិតដល់�រ�ក់កឆ�ឹងេ���?
- េប�សិនជអ�កមាានកា舁របាាក់កឆ�ឹងេ��  អ�កនឹងមាានកា舁រឈឺចុកចាាប់យ៉ងខា� ងំ

េ�ែផ�កខាងេល�ៃនឆ�ឹងេ��  ឬតំបន់្រកេលៀន ជពិេសសអ�កមិនឣចឈរ ឬ

េដ�របាាន។

- េជ�ងែដលបាាក់េម�លេ�ខ�ីជង េហ�យ្របអប់េជ�ងងកេចញមកេ្រ� េប�

េយ�ងេធ��កា舁រេ្រប�បេធៀបេ�នឹងេជ�ងមាា� ងេទៀត។

េប�សិនជអ�កមាានស�� ទំាាងេនះ្រត�វ្របញប់មកមន�ីរេពទ្យជបន� ន់!

-   កា舁រេ�េស� �មមិនកេ្រម�កយូរឣចបណ� លឱ្យមាានហា�និភ័យខ�ស់ដល់ប��

សុខភា捬ពទូេ� និងឣយុជីវ�ត ជពិេសសចំេពា�ះអ�កជំងឺែដលមាានវ�យចាាស់

ជរ។

- ភា捬គេ្រច�នៃនអ�កជំងឺបាាក់កឆ�ឹងេ��  ចំាាបាាច់្រត�វេធ��កា舁រវះកា舁ត់ េដ�ម្ីបតភា捬� ប់ឆ�ឹង

ែដលបាាក់ ឬក៏េធ��កា舁រផ� ស់ប��រក្បោលឆ�ឹងសិប្បនិមិត� េដ�ម្ីបេជៀសវងនូវ

ផលវ�បាាក។

គ) េតើ�ត�វេធ�ើដូចេម�ចេដើម��ីេជៀស�ង�រ�ក់កឆ�ឹងេ��� ?
េយ�ងមាានេហតុផលជេ្រច�នែដលឣចេជៀសវងកា舁របាាក់កឆ�ឹងេ�� បាាន។ 

េហតុផលដ៏សំខាន់មួយជចំាាបាាច់ គឺេជៀសវងកា舁រពុកឆ�ឹង (Osteoporosis) ។

េដ�ម្ីបរក្សោឆ�ឹងឱ្យមាានភា捬ពរ�ងមាាំេយ�ង្រត�វ ៖

- ពិសា�ជតិកា舁ល់ស្យ�ម និងវ�តា�មីនេដ ឱ្យបាាន្រគប់្រគាាន់

- េជៀសវងកា舁រពិសា�បាារ� និងជតិឣល់កុលេ្រច�ន

- ្រត�វេធ��លំហា�ត់្របាាណ ជពិេសសកា舁រេដ�រជជេ្រម�សមួយដ៏ល�

ខ) េតើេយើង�ត�វេធ�ើ�រព���ល�រ�ក់កឆ�ឹងេ������ងដូចេម�ច ?
េគាាលបំណងៃនកា舁រព្យោបាាលមាាន២សំខាន់៖

១. បំបាាត់កា舁រឈឺចុកចាាប់

២.  េធ��យ៉ងណឱ្យអ�កជំងឺឆា�ប់េធ��ចលនេឡ�ងវ�ញបាាន និងឣចមាានលទ�ភា捬ព

េធ��សកម�ភា捬ពកា舁រងរ ្របហា�ក់្របែហល ឬដូចកា舁លពីមិនទាាន់បាាក់ ។

- កា舁រឈឺចុកចាាប់ខា� ងំបណ� លឱ្យអ�កជំងេឺ�េស� �មមិនឣចេធ��ចលន ឬកេ្រម�ក

បាាន។

"េប�សិនជបងប��នមាានប�� ដូចេរៀបរប់ខាងេល� សូមអេ�� �ញមកពិេ្រគាាះ

េយបល់ជមួយ្រក�ម្រគ�េពទ្យជំនញេ�មន�រីេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត េដ�ម្បទីទលួកា舁រ

កា舁រពា�រ និងព្យោបាាលដ៏មាាន្របសិទ�ភា捬ព ជមួយ្រក�ម្រគ�េពទ្យែដលមាានបទ

ពិេសា�ធន៏ខ�ស់េ្រច�នឆា�� ំ។"

វ�ធី��ស�ព���ល�រ�ក់កឆ�ឹងេ���!

ឲ្យមានប�� បាក់ឆ�ឹងេភ�
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េត�្រត�វេលបថ� រំេបងម�ងេទៀតឬយ៉ងណ េប�សិនមាានឣកា舁រៈក�កេ្រច�នៃថ� 

ចំេពា�ះអ�កែដលធា�� ប់ព្យោបាាលជំងឺរេបងម�ងេហ�យេនះ?

អ�កមិនឣច្របាាកដថ អ�កមាានជំងឺរេបងសា�េឡ�ងវ�ញម�ងេទៀតេនះេទ។ 

ដូេច�ះេប�មាានកា舁រសង្សយ័ គឺ្រត�វ្រសា�វ្រជវរកេមេរគេនះេឡ�ងវ�ញជមុនសិន 

េ្រពា�ះភា捬គេ្រច�នបណ� លមកពីមូលេហតុដៃទេទៀត។

េ្រ�ពីកា舁រលា�ប់េឡ�ងវ�ញៃនជំងឺរេបង េ�មាានមូលេហតុ៤េផ្សងេទៀតែដល

ែតងជួបញឹកញប់ ចំេពា�ះអ�កែដល មាានឣកា舁រៈក�ករុ� ៃរ� និងធា�� ប់េក�តរេបងម�ង

េហ�យ :

១- កា舁ររ�កៃនទងសួត 

    (bronchiectasis),

២- កា舁របង�េរគេដយបាាក់េតរ�េល�សា�� កសា�� មរេបងចាាស់ 

    (TB sequelae infection)

៣- កា舁របង�េរគេដយេមេរគផ្សិតេល�សា�� កសា�� មរេបងសា�ច់ 

    (aspergilloma)

៤- មហា�រ�កសួត (ធា�� ប់េក�តរេបងក៏ជកតា�� ្របឈមនឹងមហា�រ�កសួតែដរ）

ដូេច�ះេប�េលា�កអ�កមាានឣកា舁រៈក�ករយៈេពលយូរ សូមអេ�� �ញមកពិេ្រគាាះជមួយេវជ�បណ� ិតឯកេទស េ�មន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត 

េដ�ម្ីបទទួលបាានកា舁រពិេ្រគាាះ និងព្យោបាាលបាាន្រតឹម្រត�វ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភា捬ព។

េតើ�ត�វេលប���ំរេបងម�ងេទៀតឬ���ង�េបើសិន�ន��រៈក�កេ�ចើនៃថ� ចំេ�ះ
អ�កែដល���ប់ព���លជំងឺរេបងម�ងេហើយេ�ះ?
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អ�កមីង ធុក �សី �ន�យុ ៥៧���ំ �នចូលមកទទួល�រព���លេ�មន�ីរេពទ���ល់ែម៉តក��ងអំឡ�ងចុងែខឧស����ំ ២០១៩។ មុននឹង
�នមកដល់ទទួល�រព���លេ�មន�ីរេពទ���ល់ែម៉ត �ត់�នែស�ងរក �រព���លរហូតដល់េ���បេទស 

ែតេ�ែតមិនទទួល�នេ�គជ័យ។

រហូតដល់កា舁រវ�វត�ន៍របស់ជំងគឺាាត់កា舁នែ់តធ�ន់េ�ៗ េពលេនះ អ�កមីងមិនឣចេដ�រែតមាា� ក់ឯង

បាាន អស់រយៈេពល ៣ ែខមុនេពលមកដល់មន�ីរេពទ្យកា舁ល់ែម៉ត។ សា�� នភា捬ព មុនេពល

មកដល់មន�ីរេពទ្យ អ�កមីងគឺអង��យេល�រេទះរុញមិនឣចេដ�របាាន េដយ េជ�ងរបស់គាាត់

ទំាាងពីរមាានសភា捬ពស� ឹក។ 

តា�មរយៈកា舁រថតឆ��ះេដយម៉ាាសុីន MRI េយ�ងបាានរកេឃ�ញថគាាត់មាានដុំសា�ច់គីសេ�នឹង

ឆ�ឹងកងខ�ងចំនួន ២ ដុំ េ�ឆ�ឹងកងខ�ងទី ១២ និងេ�ឆ�ឹងកងចេង�ះទី ២។ េ្រកា舁យពីបាានពិភា捬ក្សោ

ជ្រក�មជមួយ្រគប់ែផ�កែដលពា�ក់ព័ន�េយ�ងបាានសេ្រមចេធ��កា舁រវះកា舁ត់ ជូនគាាត់ េ�ៃថ�ទី ៣០ 

ែខ ឧសភា捬 ឆា�� ំ ២០១៩ េដយមាានកា舁រ ប�� ក់ពីែផ�កវ�ភា捬គសា�ច់ថជដុំសា�ច់

សរៃសវ��� ណ េ្រកា舁យពីវះកា舁តប់ាានមួយែខ អ�កមីងមាានកមាា� ងំេជ�ងខា� ងំជងមុន េហ�យឣច

េដ�រមកពិេ្រគាាះជំងឺតា�មកា舁រណត់របស់េវជ�បណ� តិជំនញឯកេទសេយ�ងបាាន។ រហូតមកដល់

បច��ប្បន� គាាត់ឣចរស់េ�ក��ងសភា捬ពធម�តា�និងរ�ករយនឹងជីវ�តរបស់គាាត់។

អ�កមីង ធុក ្រសី
រចួផុតពីពិករភាព



សំណរួចេម��យ

ទា�ក់ទងនឹងសុខភាgព
Quiz?

កា舁 រ ភិ វ� ឌ ្ឍ ន៍

Q1. េត�ជំងឺ េអពីឡឹបសុី ( ឆ��ត្រជ�ក/Epilepsy) ជជំងឺែដល
ឣចព្យោបាាលជសះេស្ប�យឬេទ?
 ១. មិនឣចព្យោបាាលជសះេស្ប�យេនះេទ។

 ២. ឣចព្យោបាាលឲ្យជសះេស្ប�យបាានេដយកា舁រពិសា� 

     ថ� េំទៀងទាាត់េ្រកា舁យបាានជួបពិភា捬ក្សោជមួយ្រគ�េពទ្យជំនញ។

Q2. ស្រមាាប់អំនះអំននខាងេ្រកា舁មេត�មួយណែដល
្រតឹម្រត�វ៖ ផលលំបាាកៃន្រក�សក��ងថង់ទឹក្របមាាត់?
 ១. វឣចបណ� លេឣយមាានផលលំបាាកដូចជ រលា�កថង់ទឹក

      ្របមាាត់ ស� ះផ��វទឹក្របមាាត់ រលា�កលំែពងជេដ�ម។

 ២.    វមិនផ�ល់ផលលំបាាកអ�ីទំាាងអស់ ឣចទុកេដយគាា� នក�ីបាារម�។

Q3. េត�ជំងឺផ� សា�យ្រត�វេ្រប�ថ� ផំ្សះ (អង់ទីប៊�យូទិក) 
ែដរឬេទ?
 ១. ពុំចំាាបាាច់េឡ�យេ្រពា�ះវបង�េឡ�ងេដយវ�រុស

 ២. ្រត�វេ្រប�

Q4. េត�េយ�ងគួរចាាប់េផ��មពិនិត្យ សុខភា捬ព ្រកពះ 
េពា�ះេវៀន េដ�ម្បីែស�ងរកដុំសា�ច់មហា�រ�ក ្រកពះ េពា�ះេវៀន 
ដំណក់កា舁លដំបូង ពីឣយុប៉ុន� នេ�?
 ១. ៤៥ ឆា�� ំេឡ�ង

 ២. ២៥ ឆា�� ំេឡ�ង

 ៣. ៦០ ឆា�� ំេឡ�ង

 ៤. ៨០ឆា�� ំេឡ�ង
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េ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

េហ�សប៊ុក:  www.facebook.com/calmette.gov.kh

ឧបត�ម�េដយ
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