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េសចក�ីបដិេសធ
េសៀវេ�មគ��េទ�សក៍េនះ្រត�វបានេគយកេ�េ្របើជមួយកូនេសៀវេ�្រគប់្រគងជម�ឺទូេ�ផងែដរ ។
ការរចនែដល្រត�វបានេ្របើ និងការបង�ញឯកសារេ�ក��ងេសៀវេ�មគ��េទ�សក៍េនះ មិនមានន័យថ រល់ការបេ��ញមតិេ�ក��ងែផ�កៃនេវទិកា CSO
របស់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់្របចាំតំបន់, មហាអនុតបំ ន់េមគង� ទាក់ទងនឹងសា� នភាពផ��វច្បោប់ៃន្របេទសណមួយ ែដនដី ្រក�ង ឬតំបន់ ឬឣជ�ធររបស់ខ�ន ឬ
ការសេ្រមចចិត�និងការអនុវត�េវជ�សា្រស�េ�ក��ងទីតាំងនីមួយៗេនះេទ ។
ទស្សនៈ ខ�ឹមសារ ឬអនុសាសន៍ណមួយែដលបានបង�ញេ�ក��ងេសៀវេ�មគ��េទ�សក៍េនះ គឺជឯកសារេយង ែដលែផ�កេលើឯកសារេយងថ�ក់ជតិ
ពីមហាអនុតំបន់េមគង� ឬធនធានសាធារណៈដៃទេទៀត េហើយមិនឆ��ះប�� ំងពីទស្សនៈ ឬេគាលនេយបាយៃនេវទិកា CSO របស់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់
្របចាំតំបន់ មហាអនុតបំ ន់េមគង�របស់ខ�ន ឬអង�ការជសមាជិកដៃទេទៀតេនះេទ ។
ការចង��លបង�ញពីការែណនំ ឬការអនុវត�េវជ�សា្រស�ណមួយមិនប�� ក់ពីការយល់្រពមេដយេវទិកា CSO របស់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់, មហាអនុតំបន់
េមគង� ឬភា�ក់ងរែដលពាក់ព័ន�ដៃទេទៀតេទ េហើយក៏មិនជំនួស ឬបដិេសធេគាលការណ៍ែណនំ បទប�� ៃផ�ក�ងននឬេគាលការណ៍ផ�វការរបស់ជតិ
ណមួយែដរ ។
ព័ត៌មានែដលមានេ�ក��ងេសៀវេ�មគ��េទ�សក៍េនះ្រត�វបានផ�ល់ជូនស្រមាប់ភាពងយ្រស�លរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ និង្រតឹម្រត�វេ�េពលេចញផ្សោយ ។
េវទិកា CSO របស់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់, មហាអនុតបំ ន់េមគង� មិនទទួលខុស្រត�វចំេពាះការបន�ភាព្រតឹម្រត�វៃនព័ត៌មានេនះេទ រួមទាំងការបកែ្របជបន�
បន�ប់ ឬខ�ឹមសារៃនឯកសារេយងខាងេ្រ� ។
ការផលិតេឡើងវ�ញ និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានក��ងកូនេសៀវេ�េនះគឺមិនែមនស្រមាប់េគាលបំណងពាណិជ�កម�ែដល្រត�វបានអនុម័តេដយគា�នការ
អនុ��តជលាយលក�ណ៍អក្សរជមុនពីេវទិកា CSO របស់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់េនះេទ, មហាអនុតំបន់េមគង�បានអនុម័ត េបើសិនឯកសារ្រត�វបានេ្របើ
េដើម្បីគា្រំ ទដល់ការលុបបំបាត់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់ និងជម�ឺែដលពាក់ព័ន�េផ្សងេទៀត េហើយ្របភពៃនធនធាន្រត�វទទួលបានការទទួលសា� ល់យ៉ងេពញេលញ
។
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េគាលបំណងៃន េសៀវេ�មគ��េទសក៍
ក��ងការគាំ្រទដល់េគាលេ�ៃនគំនិតផ��ចេផ�ើម េដើម្បីលុបបំបាត់ភាពសា槔ុំៃនថ�ំ Artemisinin (RAI2E) ក��ងតំបន់ និងេគាលេ�ៃនកម�វធ� ី្រគប់្រគង និងកមា�ត់ជម�ឺ
្រគ�នចាញ់ថ�ក់ជតិនីមួយៗ េវទិកា CSO ៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់ក�ងតំបន់ មហាអនុតំបន់េមគង�មាន ឱកាសែតមួយគត់ េដើម្បីព្រងឹង្របព័ន�សហគមន៍ និងបេង�ើតការែណនំ
ស្រមាប់ការផ�ល់េសវសុខភាពសហគមន៍ែដលមានគុណភាពខ�ស់ ។
ការេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យ និងការេឆ�ើយតបែដលបាន្របមូលពីការ្របឹក្សោថ�ក់តំបន់ក�ងទី្រកង� បាងកកនៃថ�ទី 8-9 ែខកក�ដ ឆា�ំ2019 េវទិកាេនះទទួលបានការយល់ដឹង
ទូលំទូលាយអំពីកង�ល់សុខភាពរបស់្របជជនែដលរងផលប៉ះពាល់ពីជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។ តំណងៃន្របេទសនីមួយៗបានែចករ�ែលកប��ីសា�នភាពសុខភាពទាក់ទងនឹងបរ�ប
ទ្របេទសរបស់ពួកេគ និងទាក់ទងេ�នឹងខុសគា�ៃនអនុ្រក�ម្របជជន រួមប���លទាំង អ�កែដលមានមុខរបរខុសគា�ពី្រក�មជនជតិេផ្សងៗគា� និយយភាសាេផ្សងៗគា� និង
ការរស់េ�ក��ងក្រមិតខុសគា�ៃនសន�ិសុខរបស់មនុស្ស និងសុខភាព ។ ភស��តាងែដលបាន្របមូល បានបង�ញពីភាព្រសេដៀងគា�េ�ក��ងត្រម�វការរបស់្របេទសនីមួយៗ
េហើយបានកា�យជមូលដ�ន្រគឹះស្រមាប់េសៀវេ�មគ��េទសក៍ស�ីពីការ្រគប់្រគងជម�ឺទូេ�េនះ ។
េគាលបំណងៃនេសៀវេ�មគ��េទសក៍ស�ីពីការ្រគប់្រគងជម�ឺទូេ�េនះគឺេដើរតួជបទដ�នអប្បបរមា និងជឯកសារេយង ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងជម�ឺតាមសហគមន៍ ។ វមាន
េគាលបំណងេដើម្បីគាំ្រទដល់ម្រន�ីទទួលបន��កសុខភាពសហគមន៍ឲ្យយល់ និងអនុវត�ចំេណះដឹងជមូលដ�នៃនមូលេហតុ ស�� និងេរគស�� ការបង�រ ការេធ�ើេតសត�
ការព្យោបាល និងការែថទាំ េ�ក��ងបរ�យកាសការងររបស់ពួកេគ េដយសា� ល់ពីសង�ម វប្បធម៌ ហិរ��វត�� និងភាពខុសគា�ៃនភូមិសា�ស�ែដលមានរវងនិងក��ងសហគម
ន៍នន ។

ទស្សនិកជនែដលមានចំណប់ឣរម�ណ៍
េសៀវេ�មគ��េទសក៍េនះ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងជជំនួយ េដើម្បីគាំ្រទដល់ការបណ�� ះបណ�លបុគ�លិកសុខភាពសហគមន៍ និងអ�កស�័្រគចិត�េ�ទូទាំង្របេទសកម��ជ ឡវ មី
យ៉ ន់មា៉ ៃថ និងេវៀតណម ក៏ដូចជឯកសារេយងលម�ិតស្រមាប់អ�ក្រគប់្រគងគេ្រមាង បុគ�លិកសុខភាពសហគមន៍ ឬអ�កស�័្រគចិត�ែដលឣច មានបំណងចង់េធ�ើឲ្យ
្របេសើរេឡើងនូវការយល់ដឹងរបស់ពួកេគអំពីជម�ឺទូេ� ។
តួនទី ការទទួលខុស្រត�វ និងរចនសម�័ន�មានភាពខុសគា�េ�ទូទាំង និងក��ង្របេទសនីមួយៗ ដូេច�ះវជការសំខាន់ណស់ែដល្រត�វែស�ងយល់អំពីែបបបទៃនការផ�ល់េស
វសុខភាពជក់លាក់ តាមបរ�បទមុន នឹងអនុវត�សកម�ភាពណមួយែដលដឹកនំេដយេសៀវេ�មគ��េទសក៍េនះ ។
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ទិដ�ភាពទូេ�ៃនេមេរៀន
េសៀវេ�មគ��េទ�សក៍្រគប់្រគងជម�ឺទូេ�េនះ មានព័ត៌មានអំពីសាវតាជម�ឺចំនួន្របាំពីរ ។ ជម�ឺទាំង្របាំពីរ្របេភទេនះ រួមមានជម�ឺ្រគ�នចាញ់ េមេរគ HIV/ជម�ឺេអដស៍ រេបង
ជម�ឺ្រគ�នឈាម កង�ះឣហាររូបត�ម� ជម�ឺរគរូស និងការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម ។ ជម�ឺនីមួយៗ្រត�វបានបំែបកេ�ជេមេរៀនខុសៗគា� ។
េមេរៀននីមួយៗរួមមានសមាសធាតុដូចខាងេ្រកាម ៖
• ទិដ�ភាពទូេ�ៃនជម�ឺ

• មូលេហតុ ឬការឆ�ង

• ្រក�មមនុស្សែដលមានហា祠និភ័យខ�ស់ និងលក�ណៈៃនេ្រគាះថ�ក់

• ស�� េរគស�� និងស�� ៃនេ្រគាះថ�ក់

• ការការពារ

• ការេធ�ើេតស�

• ការព្យោបាល និងែថទាំ
• សកម�ភាពសំខាន់ៗ

អ�កក៏នឹងេឃើញនិមិត�ស�� សំខាន់ៗមួយចំនួនេ�ក��ងឯកសា窄រទាំងអស់េនះែដរ ។ ទាំងេនះរួមប���លទាំង ៖
ការប���នបន�
សូមប���នេ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិត
បំផុត

ភាពចាំបាច់
េនះជការសំខាន់ែដល្រត�វចង
ចាំ

េគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិ
ពិេ្រគាះេលើេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិរបស់
អ�ក

ស�� ៃនេ្រគាះថ�ក់
េនះគឺ្រតឹម្រត�វ
ណស់ ។

សីលធម៌ និងការសមា�ត់
ក��ងនមជបុគ�លិកសុខភាពសហគមន៍ សហគមន៍របស់អ�កទុកចិត�អ�ក េដើម្បីផ�ល់ការគាំ្រទ និងសា� ប់ការ្រព�យបារម�របស់ពួកេគ ។ ដូេច�ះសមាជិកសហគមន៍គួរែតទទួល
បានក្រមិតៃនការេគារព ការេគារពឯកជនភាព និងការសមា�ត់ខ�ស់ ។ អ�កគួរែតេស�ើសុំការយល់្រពមពីសមាជិកសហគមន៍មុនេពលផ�ល់េសវកម� ។ រល់ព័ត៌មានផ�ល់
ខ��នែដលអ�ក្របមូលបានក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើការ គួរែត្រត�វបានការពារ េដើម្បីេជៀសវងការបាត់បង់ ឬកា൸របង�ញណមួយេដយៃចដន្យ ។ អ�កគួរែតពិចារណេសចក�ីែថ�ង
ការណ៍ដូចខាងេ្រកាម មុនេពលេធ�ើសកម�ភាពណមួយ ៖
• េតើអ�កជម�ឺបានេស�ើសុំ ឬយល់្រពមឲ្យអ�កផ�ល់េសវកម�របស់អ�កេទ ?
• េតើអ�កពិតជ្រត�វការ្របមូល ឬែចកចាយព័ត៌មានផ�ល់ខ�នែមនេទ ?

• េតើអ�កមានមេធ្យោបាយសុវត�ិភាពក��ងការដឹកជ���ន និងរក្សោទុកព័ត៌មានផ�ល់ខ�ន ឬសមា�ត់ែដរឬេទ ?
សា䆐រសំខាន់ៗ

អ�កគួរែតសុំការយល់្រពមពីអ�កជម�ឺ មុនេពលផ�ល់ការែថទាំ ឬ្របមូលព័ត៌មាន ។
កុំែចកចាយព័ត៌មានផ�ល់ខ�នណមួយពីកា縰រងររបស់អក� េ�មនុស្សេផ្សងេទៀត ។
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ការការពារ
និងការ្រត�តពិនិត្យការឆ�ង
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ការបង�រខ�ន�
ក��ងនមជម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កនឹងជួបជម�ឺឆ�ងេផ្សងៗ ។ េដើម្បីកា驀រពា驀រខ��នអ�ក អ�ក្រត�វសា汰ុំ
ជមួយវ�ធីការពារការប៉ះពាល់ ។ ឧបករណ៍ការពារខ��ន (PPE) គួរែតពាក់េ�េពលេធ�ើការជមួយអ�កជម�ឺ
េហើយអ�កគួរែត្របកាន់ឣកប្បកិរ�យការពារខ��នឲ្យបានល� ។ ចំនុចសំខាន់ៗែដល្រត�វចងចាំរួមមាន ៖
1. អនុវត�តាមនីតវិ ធ� ីៃនការលាងៃដឲ្យបាន្រតមឹ ្រតវ� មុនេពល និងរវងអ�កជម�ឺមា�ក់ៗ ។
ការលាងៃដគឺជមេធ្យោបាយដ៏ល�បំផុតមួយ េដើម្បីកាត់បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ង ឬការរ�ករលដលៃនជម�ឺ
។ េដយដកសមា�របង�ជម�ឺពីៃដរបស់អ�ក េដើម្បីេជៀសវងការឆ�ងសូមអ�កកុំប៉ះែភ�ក ្រចមុះ ឬមាត់ ។ អ�កក៏េចៀសវងការចម�ងេរគេ�កាន់វត��ទូេ� (ឧ. ទូរស័ព� េសៀវេ�
និងទា�រ) និងអ�កដៃទេទៀត ។ លាងៃដរបស់អ�កឲ្យបាន្រតឹម្រត�វយ៉ ងេហាចណស់ 20 វ�នទី េដយេ្របើសា䪤ប៊ូជមួយនឹងទឹកសា䪤�ត ។ ្របសិនេបើទឹកមិនមាន សូមេ្របើ
ទឹកលាងៃដែដលមានជតិឣល់កុលយ៉ ងតិចបំផុត 70% ។ អនុវត�តាមវ�ធីសា�ស�លាងៃដជជំហានៗ ដូចខាងេ្រកាម ៖

2. េ្របឧើ បករណ៍ការពារផ�ល់ខ�ន (រួមទាំងេ្រសាមៃដ និងមា៉សមុខ)
េដើម្បីការពារខ��នអ�កនិងអ�កដៃទ អ�ក្រត�វសា� ល់ច្បោស់ពីវ�ធីការពារការឆ�ងេមេរគ ។ ឧបករណ៍ការពារផ�ល់ខ�នគួរែត្រត�វបានពាក់េ�េពលផ�ល់េសវសុខភាព ។ េលើសពី
េនះេទៀត អ�ក្រត�វែត្រគប់្រគងរល់វត��រវៃនរូបរងកាយ ្របសិនេបើពួកវបង�ឲ្យមានេរគឆ�ង ។ មិនគួរមានឈាម ឬជតិទឹកក��ងរងកាយ ប៉ះពាល់ជមួយនឹងអ�ក ឬមនុស្ស
េផ្សងេទៀតេឡើយ ។
សារសំខាន់ៗ
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ឧបករណ៍ការពារខ��ន (PPE) គួរ្រត�វពាក់ជនិច�េ�េពលែថទាំអ�កជម�ឺ ។
លាងៃដរបស់អ�កមុនេពល េ្រកាយេពល និងចេន�ះេពលជួបអ�កជម�ឺមា�ក់ៗ ។

មា៉សមុខ
មា៉សមុខគួរែត្រត�វបានពាក់ក�ងអំឡ�ងេពលៃននីតិវ�ធីសុខភាព ជពិេសស ្របសិនេបើអ�កជម�ឺមានឣការៈក�ក ឬកណ�ស់ ។ មា៉សឣច្រត�វបានពាក់េដយអ�ក និងអ�កជម�ឺ
។ មា៉ស្រត�វបានរចនេឡើងេដើម្បីការពារការឆ�ង េដយការចាប់បាក់េតរ�ក�ងដំណក់រវែដលេចញពីមាត់ និង្រចមុះរបស់មនុស្ស ។ មា៉សក៏ជរបាំងែដលកំណត់ទំនក់ទំនង
រវងៃដ និងមុខរបស់អ�កផងែដរ ។ េសចក�ែី ណនំស្រមាប់ការពាក់ និងេដះមា៉សមុខមានេ�ក��ងរូបភាពខាងេ្រកាម ៖

មុនេពលពាក់មា៉ស សូមលាងៃដជមួយទឹកលាងៃដែដលមានជតិឣល់កុល
ឬសា廄ប៊ូ និងទឹក

្រគបមាត់និង្រចមុះេដយមា៉ស េហើយ្រត�វ្របាកដថមិនមានចេន�ះ្របេហាְងរវងមុខនិង
មា៉សរបស់អ�កេឡើយ
េជៀសវងការប៉ះមា៉សេពលេ្របើវ ។ េបើអ�កប៉ះ សូមលាងៃដរបស់អ�កជមួយទឹកលាងៃដ
ែដលមានជតិឣល់កុល ឬសាប៊ូ និងទឹក

េដះដូរមា廄៉សេដយេ្របើមា廄៉សថ�ីមួយេទៀត េ�េពលែដលេសើម េហើយកុំេ្របើមា៉សែដល
េ្របើរួចម�ងេទៀត

េដើម្បីយកមា៉សេចញ៖ េដះយកវេចញេដយេដះពីេ្រកាយ (កុំប៉ះែផ�កខាងមុខៃន

មា៉ស); េបាះេចាលភា�មៗេ�ក��ងធុងបិទជិត; លាងៃដជមួយទឹកលាងៃដែដលមាន
ជតិឣល់កុល ឬសា廄ប៊ូ និងទឹក
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េ្រសា庠មៃដ
ជការចាំបាច់ែដល្រត�វចងចាំថ ការពាក់េ្រសា懠មៃដមិនែមនស្រមាប់ជំនួសឲ្យការលាងៃដេទ ។ អ�កគួរែតលាងៃដជនិច�មុនេពលពាក់េ្រសា惨មៃដ ។ អ�កក៏គួរែតផ�ស់ប�រ
េ្រសា扌មៃដរបស់អ�ក្រគប់េពលេវលា ែដលជធម�តា្រគប់េពលែដលអ�ក្រត�វលាងៃដ ។ េសចក�ីែណនំស្រមាប់ការពាក់ និងេដះមា៉សមុខ មានេ�ក��ងរូបភាពខាងេ្រកាម ៖
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យកេ្រសា柨មៃដមួយេចញពីក��ប់

ពិនិត្យវេដើម្បីឲ្យ្របាកដថ មិនមាន
្របេហា旤ង ឬរែហកេទ

ត្រមឹម្រមាមៃដ និងេមៃដរបស់េ្រសា柨មៃដ
ឲ្យ្រត�វនឹងៃដមុនេពលអនុវត�

ប���ល្រមាមៃដ្របាំ ចូលក��ងេ្រសា柨មៃដ
េហើយទាញេលើកវឲ្យេលើសកៃដ

ពិនិត្យេមើលសុវត�ិភាពេ�ជុំវ�ញ្រមាមៃដ
និងបាតៃដ ។ កៃនេ្រសា椈មៃដគួរែតរ�តតឹង
េ�ជុំវ�ញកៃដ

េធ�ើជជំហានៗម�ងេទៀតស្រមាប់ៃដមា�ង
េទៀត ។

េមេរៀនទី 1៖
ជម�ឺ្រគ�នចាញ់
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ទូេ�
ជម�ឺ្រគ�នចាញ់គឺជជម�ឺមួយែដលបង�េឡើងេដយបា៉រ�សុីត េហើយ្រត�វបានចម�ងពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់េដយមូសែដលមានេមេរគ Anopheles ។ ជម�ឺ្រគ�នចាញ់
ឣចេធ�ើឲ្យមនុស្សឈឺធ�ន់ និងឣចបណ�លឱ្យសា⊌�ប់ ។ េទាះបីជករណីជម�ឺ្រគ�នចាញ់មានការថយចុះជេរៀងរល់ឆា�ំក៏េដយ ក៏វេ�ែតមានហា廘និភ័យៃនការឆ�ងេ�ក��ង
សហគមន៍ជេ្រចើនេ�ទូទាំង្របេទសកម��ជ ឡវ មីយ៉ន់មា៉ ៃថ និងេវៀតណម ។

ការឆ�ង
ភា�ក់ងរបង� ៖ ពពួកបា៉រ�សុីតជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ឆ�ងពីមនុស្សេ�មនុស្សតាមរយៈសត�មូសែដលមានេមេរគ Anopheles ខាំ ។ ដូេចា�ះ វចាំបាច់ណស់ក�ងការេជៀស
វងពីមូសខាំ ។
្របេភទ ៖ មានបា៉រ�សុីតៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់្របាំ្របេភទសំខាន់ៗ ។ េមេរគែដលសាម��បំផុតមានពីរគឺ Plasmodium falciparum (Pf) និង Plasmodium
vivax (Pv) ្របេភទជម�ឺ្រគ�នចាញ់ធ�ន់ធ�របំផុតគឺបណ�លមកពីបា៉រ�សុីត Plasmodium falciparum (Pf) ។
ការខាំ ៖ េ�េពលមូសខាំមនុស្សែដលមានជម�ឺ វនឹងខាំយកឈាមតិចតួចែដលផ��កបា៉រ�សុីត ។ បន�ប់មកបា៉រ�សុីតទាំងេនះនឹងេកើនគុណេទ�រដងក��ងខ��នរបស់មូស ។
េ្រកាយមក េពលមូសខាំមនុស្សមា�ក់េទៀត វនឹងចាក់បា៉រ�សុីត្រគ�នចាញ់ខ�ះេ�មនុស្សថ�ីេនះ ។
ល័កខ� ណ� អំេណយផលស្រមាប់ការចម�ងេរគ ៖ មូសែដលផ��កជម�ឺ្រគ�នចាញ់ជធម�តាខាំមនុស្សេ�េពលយប់ រវងេពល្រពលប់ (េពលៃថ�លិច) និងេពល្រពលឹម (េពល
ៃថ�រះ) ។ េ�ក��ងមហាអនុតំបន់េមគង� ការខាំភាគេ្រចើនេកើតេឡើងេ�ខាងេ្រ�ផ�ះ ។ ជទូេ�មូសែដលចម�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់្រត�វបានរកេឃើញេ�ក��ងទឹកសា⊌�ត និងទេន�
វលភក់ និងវលែ្រស ក៏ដូចជៃ្រព និងចមា�រែដលមានម�ប់ ។ ការផ�ស់ប�រការចម�ងមានកតា�ជេ្រចើន រួមមានលំនំទឹកេភ��ង សីតុណ�ភាព និងសំេណើម ។ េ�កែន�ងជ
េ្រចើនេ�ទូទាំងមហាអនុតំបន់េមគង� ការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ខ�ស់ជងេគគឺេ�អំឡ�ងេពល និងបន�ប់ពីរដូវវស្សោ ។

សារសំខាន់ៗ
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ជម�ឺ្រគ�នចាញ់្រត�វបានចម�ងេ�មនុស្សតាមរយៈមូសខាំ ។
្របេភទជម�ឺ្រគ�នចាញ់មានពីរ្របេភទសំខាន់ៗគឺ falciparum (Pf) និង vivax (Pv) ។
េ�ក��ងមហា擀អនុតំបន់េមគង� ការខាំភាគេ្រចើនេកើតេឡើងេ�េពលយប់ ។

្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងលក�ណៈៃនហា呸និភ័យ
្រក�ម្របជជនមួយចំនួនមានហានិភ័យខ�ស់ក�ងការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ និងវ�វត�េ�ជជម�ឺធ�ន់ធ�រ ។ ្របជជនទាំងេនះរប់ប���លទាំងទារក កុមារឣយុេ្រកាម 5 ឆា�ំ �ស�ីមាន
ៃផ�េពាះ ក៏ដូចជជនចំណក្រស�ក ្របជជនចល័ត និងអ�កេធ�ើដំេណើរ ។ ្របជជនែដលរស់េ� ឬេធ�ើការេ�ក��ងសហគមន៍ដច់្រសយល ឬជិតតំបន់ៃ្រព្រកាស់ ក៏មាន
ហានិភ័យខ�ស់ក�ងការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ែដរ ។
េ�ក��ងមហាអនុតបំ ន់េមគង�លក�ណៈពិេសសេផ្សងេទៀតក៏្រត�វបានេគកំណត់អត�ស�� ណផងែដរេដើម្បីបេង�ើនហានិភ័យៃនការឆ�ង ។ េនះរួមប���លទាំង អ�កែដលេធ�ើ
ដំេណើរេ�ៃ្រពេដើម្បី្របមូលែផ�េឈើ និងផ្សិត កាប់េឈើ ការ្របមា៉ញ់ ឬស្រមាប់េគាលបំណងឆ�ងកាត់្រពំែដនអន�រជតិ ឬេខត� ក៏ដូចជមនុស្សែដលេធ�ើការេ�ខាងេ្រ�
េពលយប់ រួមទាំងកម�ករចមា�រែដលេគចេចញពីកេ�� ៃថ� ។
្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យគឺ ៖

សា斌រសំខាន់ៗ

កម�ករៃ្រពេឈើ

ចំននួ ្របជជនចល័ត និងជនចំណ
ក្រសក�

កម�ករចមា�រ

េយធា

្រគប់មនុស្សទាំងអស់សុទ�ែតមានហា䄬និភ័យៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។
អ�កែដលរស់េ� ឬេធ�ើដំេណើរែក្បរៃ្រព ឬចមា�រ ែដលទំនងជកែន�ងែដលមានការបង�ត់ពូជមូសគឺមានហា枰និភ័យខ�ស់ ។
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ស�� និងេរគស��
េរគស�� ៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់ជធម�តាចាប់េផ�ើមក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� បន�ប់ពី្រត�វបានមូសខាំ ។ េរគស�� ដំបូងឣច្រសា㵔ល េហើយមិន្រត�វគា�នឹងេរគស�� ធម�តាៃនជ
ម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។ ជមួយនឹង្របេភទជម�ឺ្រគ�នចាញ់មួយចំនួន េរគស�� េកើតេឡើងក��ងរយៈេពល្រតឹម 48 េមា៉ង ។ ក��ងអំឡ�ងេពលៃនវដ�ទាំងេនះ មនុស្សមានឣរម�ណ៍
្រតជក់ េ�េពលដំបូងជមួយនឹងការញ័រ ។ បន�ប់មកពួកេគចាប់េផ�ើមមានសីតុណ�ភាពខ�ស់រួមជមួយនឹងមានការែបកេញើសធ�ន់ធ�រ និងអស់កមា�ំង ។ េរគស�� ទាំង
េនះេ្រចើនែតមានរយៈេពល 6 និង 12 េមា៉ង ។ មនុស្សខ�ះក៏ឣចមានជម�ឺ្រគ�នចាញ់េដយមិនបង�ញេរគស�� អ�ីេឡើយ ។
ការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ជទូេ�្រត�វបានសមា�ល់េដយស�� និងេរគស�� ដូចខាងេ្រកាម ៖
្រគ�នេ��

ញក់

ឈឺក្បោល

ចេង�រ និងក��ត

ឈឺសា珈ច់ដុំ

ែបកេញើស

្របសិនេបើអ�កសេង�តេឃើញមានស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយដូចខាងេ្រកាម
សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ ។
ខាន់េលឿង
(ែស្បកេលឿង)

សា褜រសំខាន់ៗ

្របកាច់

ជេរឿយៗជម�ឺ្រគ�នចាញ់បណ�លឲ្យេ�� ខ��ន ញក់ និងឈឺក្បោល ។
េរគស�� ឣចេកើតេឡើងក��ងវដ� 48 េមា៉ង ។
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ហូរឈាម

ពិបាកដកដេង�ើម

សា麘�រតីេខ្សោយ

ការការពារ
មុង្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�លត�ិ ែដលេ្របបាើ នយូរ (LLIN) គឺជវ�ធីសា�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពក�ង� ការការពារមូសខាំ ។
បុគ�លមា�ក់ៗគួរែតេដកេ�មុងែដលបាន្រជលក់ថ�ំ េហើយ្រតវ� ្របាកដថពួកវ្រត�វបានព្យ�រ និងេ្របើ្របាស់បាន្រតឹម្រត�វ
និងេ្របើ្របាស់ែតក��ងផ�ះរបស់ពួកេគ ។ កុមារ និងទារកេទើបនឹងេកើត្រត�វបានែណនំឲ្យសត�ិ េ�ក�ង� មុង េ�េពលពួកេគ
េ�ក��ងផ�ះ ។ សា鶬រធាតុគីមីេ�ក�ង� LLIN ជទូេ�មានសុពលភាពរយៈេពល 3 ឆា�ំ ឣចលាងសមា�តបាន 2030 ដង ។ បន�ប់ពី 3 ឆា�ំ ពួកវគួរែត្រត�វបានជំនួស ឬ្រជលក់សារធាតុគីមីជថ�មី �ងេទៀត ។ ្របសិនេបើរកេឃើញ
្របេហាងណមួយ ចាំបាច់្រត�វជួសជុលវភា�មៗ ។
អ្រងងឹ ្រជលក់ថ�សំ មា�ប់សត�លត�ិ ែដលេ្របបា搘ើ នយូរ (LLIHN) គឺជជេ្រមើសដ៏មាន្របេយជន៏ចំេពាះ LLIN ជ
ពិេសសស្រមាប់្រក�មមនុស្សែដលមានហា犔និភ័យែដលចំណយេពលេដកេ�ខាងេ្រ�ផ�ះេ�តាមតំបន់ែដលមានការ
ចម�ងខ�ស់ រួមទាំងៃ្រព ឬចមា�រ ។ េនះរួមប���លទាំងអ�កេដើរេលងៃ្រព េយធា ឣជ�ធរល្បោត្រពែំ ដន និងកម�ករ
កសិកម�មួយចំនួន ។ សាꐸរធាតុគីមីេ�ក��ង LLIHNs ជទូេ�មានរយៈេពល 3 ឆា�ំ ។ បន�ប់ពី 3 ឆា�ំ ពួកវគួរ
ែត្រត�វបានជំនសួ ឬ្រជលក់សាꐸរធាតុគីមីជថ�ីម�ងេទៀត ។ ្របសិនេបើរកេឃើញ្របេហា搰ងណមួយ ចាំបាច់្រត�វជួសជុល
វភា�មៗ ។
េ្របថើ � ំលាបែដលមានសារធាតុ DEET, picaridin ឬេ្របង្រក�ចឆា䛸� (OLE) ។ ជទូេ�ផលិតផលែដលមាន
សារធាតុ DEET ផ�ល់ការការពារបានយូរ ។ េ្របើថ�លា
ំ បការពារមូសខាំេលើែស្បក េ�េពលែដលមិនបានេស��ក
ពាក់ ជពិេសសកៃដ និងកេជើង ។ េធ�ើតាមការែណនំរបស់ផលិតផលជនិច� េហើយអនុវត�តាមការែណនំេនះ ។
េជៀសវងការេលប ឬលា䜀បថ�ំេលើតបំ ន់ៃនបាតៃដ ែភ�ក និងមាត់ ។
ការេស��កសំេលៀកបំពាក់នឹងមិនឣចការពារបានទាំង្រស�ងពីមូសខាំេទ ប៉ុែន�វឣចជួយក��ងការការពារការខាំ េ�
េពលេ្របើជមួយវ�ធសាꍜ
ី ្រស�បង�រេផ្សងេទៀត ។ ការេស��កសំេលៀកបំពាក់ែដល្រគបដណ� ប់េលើរងកាយ និងពាក់េ�ទី
ងងឹតនឹងជួយកាត់បន�យហា抐និភយ័ ៃនមូសខាំ ។
ការបាញ់ថ�ំសមា�ប់មសូ ក�ង� ផ�ះ (IRS) ឣចជជេ្រមើសមួយក��ងតំបន់របស់អ�ក េដើម្បកី មា�ត់មូស ។ េនះពាក់ព័ន�នឹង
ការបាញ់ថ�សំ មា�ប់សត�ល�ិតេលើជ�� ងំ ែផ�កខាងក�ង� ៃនផ�ះ ឬឣគារេផ្សងៗេទៀត េដើម្បីសមា�ប់មូស បន�ប់មកវនឹង
រ�ខានដល់ការចម�ងៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។ ទាក់ទងឣជ�ធរសុខភាពរបស់អក� ែដលេ�ជិតបំផុត េដើម្បីេរៀបចំ IRS េ�
ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក ។

សារសំខាន់ៗ

ការេគងេ�ក��ងមុងែដល្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�ល�ិតែដលមានរយៈេពលយូរគឺជវ�ធីល�បំផុតេដើម្បីបង�រជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។
ការផ�ស់ប�រឣកប្បករិ �យរួមមាន ការេស��កសេម��កបំពាក់ និងសេម��កបំពាក់ែវងេពលេ�ខាងេ្រ�ផ�ះ ។
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ការេធ�ើេតស�
ការេធ�ើេតស�ជម�ឺ្រគ�នចាញ់ឲ្យបានរហ័ស និង្រតឹម្រត�វ គឺជែផ�កមួយៃនការ្រគប់្រគងជម�ឺឲ្យមាន្របសិទ�ិភាព ។ តាមធម�តាមានវ�ធីសា្រស�បីយ៉ង ស្រមាប់រកេមើលករណីជ
ម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។
• ការរកេឃើញករណីអសកម� ៖ មនុស្សនឹងមករកអ�ក េដយពួកេគឣចមាន ឬគា�នស�� និងេរគស��
• ការរកេឃើញករណីែដលមាន្របតិកម� ៖ អ�កកំណត់េគាលេ�េតស�ជុំវ�ញករណីវ�ជ�មានពីមុន

• ការរកេឃើញករណីសកម� ៖ អ�កេ�កាន់តំបន់ែដលមានការចម�ងេរគ និងេធ�ើេតស�អ�កែដលមានហា尴និភ័យទាំងេនះ
ការេធ�ើេរគវ�និច�័យេដយែផ�កេលើស�� និងេរគស�� ែតមួយគត់ គឺមិនមានភាព្រតឹម្រត�វេទ ។ ការេធ�ើេរគវ�និច�័យ្រត�វែតែផ�កេលើការរកេឃើញពពួកបា៉រ�សុីតេ�ក��ងឈាម
។ េ�ក្រមិតថ�ក់ភូមិ អ�កជម�ឺភាគេ្រចើននឹង្រត�វបានេគេធ�ើេរគវ�និច�័យ េដយែផ�កេលើការសេង�តរបស់អ�កេលើេរគស�� របស់ពួកេគ ការសិក្សោពី្របវត�ិដំេណើរ និងការេធ�ើ
េតស�ឈាមេដយេ្របើេតស�វ�និច�័យេរគែដលរហ័ស (RDT) ។
ជំហា䤨នទី 1 ៖ សេង�តេមើលស�� និងេរគស�� េហើយយក្របវត�េិ ធ�ដើ ំេណើរ

បាទ/ចាស

េទ

េតើអ�កជម�ឺមាន្រគ�នេ�� េទ ?
េតើអ�កជម�ឺមានញក់ និង/ឬឈឺក្បោលេទ ?

េតើអ�កជម�ឺរស់េ�ក��ងតំបន់ឆ�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់េទ ?
េតើអ�កជម�ឺបានេធ�ើដំេណើរេ�កាន់ៃ្រព ចមា�រ ឬភូមិេផ្សងេទៀតេទ ?
េតើអ�កជម�ឺបានេ�ជិត ឬេធ�ើដំេណើរជមួយករណីជម�ឺ្រគ�នចាញ់េផ្សងេទៀតេទ ?
ជំហានទី 2 ៖ េធ�េើ តស�េដយេ្របេើ តស�េធ�ើេរគវ�នចិ �័យែដលរហ័ស (RDT)
ស�� និងេរគស�� ៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់មិនមានលក�ណៈជក់លាក់្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការេធ�ើេរគវ�និច�័យជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ឬកំណត់្របេភទជម�ឺ្រគ�នចាញ់េនះេទ ។ ្របសិនេបើ
មានសំណួរណមួយខាងេលើ្រត�វបានេឆ�ើយ “បាទ/ចាស” សូមេធ�ើេតស�អ�កជម�ឺេដយេ្របើេតស�វ�និច�័យេរគែដលរហ័ស (RDT) ។
នីតិវ�ធីស្រមាប់អនុវត� RDT ្រត�វបានរកេឃើញេ�ទំព័របន�ប់ ។ ្របសិនេបើករណីេផ្សងៗ្រត�វបានរកេឃើញថមានភាពវ�ជ�មាន ចូរបន�ផ�ល់ការព្យោបាលតាមេគាលការណ៍
ែណនំថ�ក់ជតិ ។
្របសិនេបើអ�កមិនឣចអនុវត�ការេ្របេើ តស�វន� ិចយ�័ េរគែដលរហ័ស (RDT) េទ សូមប��ន� អ�កជម�ឺេ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិត
បំផតុ េដើម្បេី ធ�ើេតស� ។
សា趨រសំខាន់ៗ

ជម�ឺ្រគ�នចាញ់ឣច្រត�វបានប�� ក់េដយការេ្របើេតស�វ�នចិ �័យេរគែដលរហ័ស (RDT) ឬេដយប���នអ�កជម�ឺ េ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផុត ។
រល់ករណីជម�ឺ្រគ�នចាញ់ែដលសង្ស័យ គួរែត្រត�វបានវ�នចិ �័យេរគ និងព្យោបាលក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង ។
ករណីជម�ឺ្រគ�នចាញ់មួយចំនួនគួរែត្រត�វបានប���នេ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផុត ។
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េសចក�ីែណនំអពំ ីការេធ�េើ រគវន� ិចយ�័ េរគែដលរហ័ស (RDT)
1. ពិនតិ ្យេមើលកាលបរ�េច�ទផុតកំណត់ៃន
ឧបករណ៍ RDT

2. ពាក់េ្រសាមៃដមុនេពលេបើកឧបករណ៍
RDT

3. សរេសរេឈា� ះរបស់អក� ជម�េឺ �េលើ RDT

4. លាង្រមាមៃដទី 4 េ�េលើៃដេឆ�ងរបស់អក�
ជម�េឺ ហើយទុកឲ្យសត�

5. ចាក់្រមាមៃដអ�កជម�េឺ ដើម្បីយកឈាមមួយ
ដំណក់

6. ្រចបាច់ដំណក់ឈាមថ�មៗេលើបពំ ង់

7. ប៉ះចុងបំពង់បង�រ� េ�រន�រងមូលតូចេ�េលើ
RDT េដើម្បេី ផ�រឈាម

8. ដក់ដំណក់ទកឹ រវពីរដំណក់ចលូ ក�ង� រន�រង
មូលធំ

9. រង់ចាំ 15-20 នទីមុនេពលេមើលលទ�ផល
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លទ�ផលេផ្សងៗ
ការសេង�ត RDT ែដលដំេណើរការ

ការសេង�ត RDT ែដលមិនដំេណើរការ
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ការពិពណ៌ន

លទ�ផល

រលកេលចេឡើងេ�ជប់នឹង
C ែតប៉ុេណ�ះ

អវ�ជ�មាន

រលកេលចេឡើងជប់នឹង C
េហើយនិង Pf

វ�ជ�មានស្រមប់ Pf

រលកេលចេឡើងជប់នឹង C
និង Pv

វ�ជ�មានស្រមាប់ Pv

រលកេលចេឡើងជប់នឹង C,
Pf និង Pv

វ�ជ�មានស្រមប់ Pf និង Pv

ការពិពណ៌ន

លទ�ផល

មិនមានរលក

មិនដំេណើរការ*

រលកេលចេឡើងជប់នឹង Pf
ែតប៉ុេណ�ះ

មិនដំេណើរការ*

រលកេលចេឡើងជប់នឹង Pv
ែតប៉ុេណ�ះ

មិនដំេណើរការ*

រលកេលចេឡើងជប់នឹង Pf
និង Pv ែតប៉ុេណ�ះ

មិនដំេណើរការ*

្របសិនេបើលទ�ផលៃនការេធ�ើេតស�មនិ ដំេណើរការ អ�កគួរែតសាកល្បងអ�កជម�ឺមង� េទៀត េដយេ្របឧើ បករណ៍ RDT ថ�ី

ការព្យោបាល និងែថទាំ
ការវ�និច�័យេរគ និងព្យោបាលជម�ឺ្រគ�នចាញ់ដំបូង ឣចកាត់បន�យភាពធ�ន់ធ�រ និងការពារការសា䤤�ប់ ។ វក៏រួមចំែណកដល់ការកាត់បន�យការចម�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ផងែដរ ។
ការព្យោបាលែដលឣចេ្របើបានល�បំផុតគឺការព្យោបាលេដយលាយប���លគា�ែផ�កេលើវ�ធីព្យោបាលេរគ (ACT) ។ បន�ប់ពីបានប�� ក់ពីការេធ�ើេរគវ�និច�័យេដយ
RDT និង/ឬអតិសុខុមទស្សន៍ អ�កជម�ឺគួរែត្រត�វបានផ�ល់ការព្យោបាលជបន�ន់ជមួយនឹងថ�ំ្របឆាំងនឹងេរគែដលមាន្របសិទ�ភាព និងមានគុណភាព និងទទួលបាន
ការគាំ្រទក��ងការេលបថ�ំឲ្យអស់ ។
សូមេមើលេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិស្រមាប់ការព្យោបាលជម�្រឺ គន� ចាញ់ ។
ការ្របកាន់ខា�ប់នវូ ការព្យោបាល
អ�កឣចគាំ្រទអ�កជម�ឺ្រគ�នចាញ់ក�ងកំឡ�ងេពលព្យោបាលរបស់ពួកេគ និងមួយរយៈបន�ប់ពីការព្យោបាល េដើម្បីធានថបា៉រ�សុីត្រត�វបានសមា�តេចញពីឈាមរបស់ពួកេគ
។ ្រត�វ្របាកដថការេ្របើ្របាស់ថ�ំទាំងអស់្រត�វបានអនុវត�េដយ្រតឹម្រត�វក��ងក្រមិត្រតឹម្រត�វ តាមេពលេវលា្រតឹម្រត�វ និងស្រមាប់រយៈេពលេពញេលញ ។ វនឹងការពារការ
ឆ�ងរលដលេ�ក��ងសហគមន៍ និងររំងការវ�វត�ៃនភាពធន់នឹងការេ្របើ្របាស់ថ�ំ ។
ភារកិច�ជមូលដ�នេដើម្បីប��ប់ការ្របកាន់ខា�ប់នូវការព្យោបាលេ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក
រួមមាន ៖
• េរៀបចំេពលេវលា និងទីកែន�ងែដលេឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការរបស់អ�ក និងអ�កជម�ឺ ។
្របសិនេបើអ�កមិនឣចរកេពលេវលាងយ្រស�ល អ�ក្រត�វព្យោយមកំណត់អត�ស�� ណ
្រគ�សា䔰រ ឬសមាជិកសហគមន៍ េដើម្បីផ�ល់ការគាំ្រទ ។

• ជួយអ�កជម�ឺឲ្យេលបថ�ំទាំងអស់ ។

• សេង�តេមើលអ�កជម�ឺ េដើម្បីធានថថ�ំ្រគាប់្រត�វបានេគយកមកេលប្រតឹម្រត�វតាមៃថ� ។

• សួរអ�កជម�ឺរបស់អ�ក អំពី្របតិកម�មិនល�ពីថ�ំ េហើយរយការណ៍េ�មណ� លសុខភាព ។
• សូមរកេមើលស�� ែដលឣចេកើតមានេពលែដលអ�កជម�ឺមិនបានេលបថ�ំរបស់ពួកេគ
(ឧ. បាត់ក��ប់ ការមិនេលប) ។

Pf
Pv

ការព្យោបាលរយៈ
េពល 3 ៃថ�

ការព្យោបាលរយៈ
េពល 14 ៃថ�

• ផ�ល់ការអប់រ�ជបន�បន�ប់អំពីជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។
G6PD ឣច្រត�វបានទាមទារមុនេពលចាប់េផ�ើមព្យោបាលេមេរគ Pv ។ សូមេមើលតាមេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិ េដើម្បដី ងឺ ថ
េពលណ្រតវ� េធ�ើេតស� G6PD ។
សា钬រសំខាន់ៗ

ជម�ឺ្រគ�នចាញ់ឣចព្យោបាលបាន ។
ការព្យោបាលជម�ឺ្រគ�នចាញ់គួរែត្រតវ� បានចាប់េផ�ើមភា�មៗ បន�ប់ពីមានលទ�ផលេតស�វ�ជមា� ន ។
កុំប�្ឈប់ការព្យោបាល (េលបថ�ំ) េទាះបីមានឣរម�ណ៍ធូរ្រសាលក៏េដយ ។
�ស�ីមានៃផ�េពាះគួរែត្រត�វបានប���នេ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផុត មុនេពលព្យោបាល ។
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សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ក��ងនមជអ�កស�័្រគចិត�ស្រមាប់សុខភាពសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសំខាន់ក�ងការគាំ្រទសហគមន៍របស់អ�ក េដើម្បីលុបបំបាត់ជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។ សកម�ភាពសំខាន់ៗែដល
អ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖

អប់រ�សហគមន៍អំពីវ�ធីសមា�ល់ស�� និងេរគស�� ៃនជម�ឺ្រគ�នចាញ់ ។
ជ្រម�ញការេ្របើ្របាស់មុង្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�ល�ិតែដលេ្របើ្របាស់បានយូរ (LLIN) និងវធ� ីសា�ស�ការពារេផ្ស
ងៗេទៀត ។
ធានថអ�ក្រគ�នេ�� ្រត�វបានេធ�ើេតស�រកជម�ឺ្រគ�នចាញ់េដយ RDT ឬតាមរយៈការប���នេ�មណ� លសុខភាព
ែដលេ�ជិតបំផុត ។
ចូលរួមក��ងយុទ�នការែចកចាយ LLIN និងការផ�ស់ប�រជំនួសក��ងសហគមន៍របស់អ�ក និងបង�ញពីរេបៀបេ្របើវ
ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ ។
ធានថអ�កែដលទទួលការព្យោបាលជម�ឺ្រគ�នចាញ់បានប��ប់ការេលបថ�ំទាំងអស់ តាមេគាលការណ៍ែណនំ ពីការ
ព្យោបាលថ�ក់ជតិរបស់អ�ក ។
ធានថអ�កែដលបន�្រគ�នេ��
សុខភាពវ�ញ ។

ឬមានេរគស�� ្រគ�នចាញ់េផ្សងេទៀតេពលកំពុងព្យោបាល្រត�វ្រតលប់េ�មណ� ល

គាំ្រទបុគ�លិកសុខាភិបាលក��ងការតាមដនករណី្របតិកម� និងសកម� ។
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េមេរៀនទី 2៖
េមេរគ HIV/ជម�ឺេអដស៍
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ទូេ�
េមេរគ HIV និងជម�ឺេអដស៍គឺខុសគា� ។ វ�រុសៃនភាពសាុ ំរបស់មនុស្ស (HIV) គឺជវ�រុសែដលឆ�ងេ�េកាសិកាៃន្របព័ន�ភាពសាុ ំរបស់មនុស្ស ។ មាន្របជជន
្របមាណមួយលាននក់េ�ទូទាំង្របេទសកម��ជ សាធារណៈរដ�ឡវ មីយ៉ន់មា៉ ៃថ និងេវៀតណម ែដលកំពុងផ��កេមេរគ HIV ។ េមេរគ HIV វយ្របហារ និង
សមា�ប់េកាសិកា្របយុទ�្របឆាំងនឹងការឆ�ងេមេរគៃន្របព័ន�ភាពសាុ ំ ។ ្របព័ន�ភាពសាុ ំ្រត�វបានេគចាត់ទុកថខ�ះខាត េ�េពលេកាសិកាទាំងេនះ្រត�វបានកាត់បន�យក��ង
ក្រមិតទាបណមួយ េហើយវមិនឣច្របឆាំងនឹងការឆ�ងៃនេមេរគ និងជម�ឺដៃទេទៀតបាន ។ អ�កែដលខូច្របព័ន�ភាពសាុ ំគឺងយនឹងឆ�ងជម�ឺជេ្រចើន ែដលក្រមេកើតមាន
ក��ងចំេណមមនុស្សែដលគា�នប�� ្របព័ន�ភាពសាុ ំ ។ េរគស�� ៃនភាពសាុ ំែដលទទួលជម�ឺេអដស៍ (AIDS) គឺជការ្របមូលេរគស�� និងការឆ�ងែដលបណ�លមក
ពីេមេរគ HIV ែដលបានបំផ�ញ្របព័ន�ភាពសាុ ំយ៉ងធ�ន់ធ�រ ។

ការចម�ង
េមេរគ HIV ឣច្រត�វបានរកេឃើញេ�ក��ងអង�ធាតុរវ ដូចជឈាម ទឹកកាម សារធាតុរវទា�រមាស និងទឹកេដះមា�យ
។ េមេរគ HIV ឆ�ងតាមរយៈការរួមេភទ (តាមទា�រមាស ឬរន�គូថ) ការេ្របើ្របាស់ម�លរួមែដលមានេមេរគេ�តាម
កែន�ងែថទាំសុខភាព ឬការចាក់ថ�ំ និងរវងមា�យនិងទារក អំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ ការស្រមាលកូន និងការបំេ�េដះ
។
ការចម�ងតាមផ�វ� េភទ
េមេរគ HIV ឣចចម�ងតាមរយៈការរួមេភទ (ទា�រមាស ឬរន�គូថ) ។ ការឆ�ងេមេរគ HIV តាមរយៈការ
រួមេភទតាមរន�គូថ ្រត�វបានេគរយការណ៍ថមានខ�ស់ជងការរួមេភទតាមទា�រមាសដល់េ� 10 ដង ។ អ�កមាន
ជម�ឺកាមេរគ (STI) ែដលមិន្រត�វបានព្យោបាលេនះ ក៏ងយ្របឈមនឹងការឆ�ង ឬ ចម�ងេមេរគ HIV ក��ង
េពលរួមេភទែដរ ។
ការចម�ងតាមរយៈការេ្របើមល� និងសឺរំងរួម
ការេ្របើេឡើងវ�ញ ឬ ការេ្របើ្របាស់ម�ល និងសឺរំងរួម គឺជរេបៀបែដលបង�ឲ្យមានហានិភ័យខ�ស់ក�ងការចម�ងេម
េរគ HIV ក៏ដូចជការឆ�ងេមេរគេផ្សងៗេទៀតែដរ ។ វជការសំខាន់ក�ងការកត់សមា�ល់ថការេ្របើ្របាស់ម�ល
និងសឺរំងរួមមិនែមនមានហានិភ័យែតមួយេទ ។ ការែចករ�ែលកទឹកេដើម្បីសមា�តឧបករណ៍ចាក់ថ�ំ ការេ្របើ្របាស់
េឡើងវ�ញចំេពាះដបដក់ថ�ំ និងេ្របើចេ្រមាះេឡើងវ�ញ ក៏ឣចចម�ងេមេរគេអដស៍បានែដរ ។

េមេរគ HIV មិនឆ�ងតាមរយៈ ៖
•

ការប៉ះពាល់

•

មូស

•

េញើស ឬទឺកែភ�ក

•

ការក�ក

•

ឣហារនិងទឹក

•

តាមខ្យល់

•

ចានបង�ន់

•

ការេ្របើ្របាស់សេម��កបំពាក់រួម

ការឆ�ងពីមា�យេ�កូន
េមេរគ HIV ឣចចម�ងេ�ទារកក��ងេពលមានៃផ�េពាះ ការពិេសាធន៍ និងស្រមាលកូន ។ ការចម�ងពីមា�យេ�កូនបន�ប់ពីការចាប់កំេណើតក៏ឣចេកើតេឡើងតាមរយៈ
ការបំេ�កូនេដយទឹកេដះផងែដរ ។
សារសំខាន់ៗ

េមេរគ HIV និងជម�ឺេអដស៍គឺខុសគា� ។ េមេរគ HIV ជវ�រុស េហើយជម�ឺេអដស៍គឺជេរគស�� ។
េមេរគ HIV ឣច្រតវ� បានរកេឃើញេ�ក��ងអង�ធាតុរវ ដូចជឈាម ទឹកកាម សារធាតុរវទា�រមាស និងទឹកេដះមា�យ ។
េមេរគ HIV ្រត�វបានចម�ងតាមរយៈការរួមេភទ (តាមទា�រមាស ឬរន�គូថ) ការេ្របើ្របាស់ម�លរួម និងរវងមា�យនិងទារក ក��ងកំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ
ការស្រមាលកូន និងការបំេ�េដះ ។
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្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងលក�ណៈៃនហានិភ័យ
្រគប់មនុស្សទាំងអស់សុទ�ែតមានហានិភ័យៃនេមេរគ HIV ។ េទាះយ៉ ងណក៏េដយ មាន "្របជជនសំខាន់ៗ" មួយចំនួន ែដលមានហានិភ័យខ�ស់ក�ងការចម�ង ឬ
ឆ�ងេមេរគ HIV ។ ្រក�មមនុស្សទាំងេនះរួមមាន មនុស្សែដលចាក់ថ�ំ បុរសែដលរួមេភទជមួយបុរស អ�កប��រេភទ អ�ករកសុីផ�វេភទ ជនចំណក្រស�ក និងអ�កេទាស
។ ្របជជនទាំងេនះភាគេ្រចើន រប់ប���លទាំងអ�កែដលមានឆ�ងេមេរគ HIV ថ�ី េ�ក��ងមហាអនុតំបន់េមគង� ។ ្របជជនសំខាន់ៗដៃទេទៀត្រត�វបានគាំ្រទ េដយសារ
ែតការររំងសុខភាព រួមមាន ្រក�មជនជតិភាគតិច �ស�ីនិងេក�ង្រសី និងជនចំណក្រស�ក ។

អ�កឣចេធ�កាើ រវយតៃម�ហានិភយ័ ដ៏សាម��មយួ េដយសាកសួរ្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យខ�ស់ ដូចខាងេ្រកាម ៖
ជំហានទី 1 ៖

បាទ/ចាស េទ

េតើអ�កធា�ប់បានេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV ឬេទ ?

្របសិនេបើពួកេគេឆ�ើយថ "េទ" ចំេពាះសំណួរខាងេលើ អ�កគួរែតែណនំឲ្យពួកេគេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV ។
្របសិនេបើពួកេគេឆ�ើយថ “បាទ/ចាស” ចំេពាះសំណួរខាងេលើ អ�កគួរែតសួរសំណួរបែន�មដូចខាងេ្រកាម េដើម្បីពិនិត្យេមើលហានិភ័យរបស់ពួកេគ ។
ជំហានទី 2 ៖

បាទ/ចាស

េទ

ចាប់តាំងពីការេធ�ើេតស�េមេរគ HIV ចុងេ្រកាយរបស់អ�ក េតើអ�កបានរួមេភទេដយមិនេ្របើេ្រសាមអនម័យឬេទ ?
ក��ងរយៈេពល 12 ែខ ចុងេ្រកាយ េតើអ�កមានជម�ឺកាមេរគឬេទ (STI) ?
ចាប់តាំងពីការេធ�ើេតស�េមេរគ HIV ចុងេ្រកាយរបស់អ�ក េតើអ�កបានផ�ស់ប�រេភទតាមអ�ីែដលអ�ក្រត�វការែដរឬេទ ?
ចាប់តាំងពីការេធ�េើ តស�េមេរគ HIV ចុងេ្រកាយរបស់អ�កេតើអ�កបានរួមេភទជមួយមនុស្សែដលមានផ��កេមេរគ HIV ែដរឬេទ?
ចាប់តាំងពីការេធ�ើេតស�េមេរគ HIV ចុងេ្រកាយរបស់អ�ក េតើអ�កបានចាក់ថ�ឬំ េទ ?
្របសិនេបើអ�កចាក់ថ�ំ េតើអ�កបានេ្របើម�ល ឬឧបករណ៍រួមេផ្សងេទៀតឬេទ ?
ចាប់តាំងពីការេធ�ើេតស�េមេរគ HIV ចុងេ្រកាយរបស់អ�ក េតើអ�កបានរួមេភទជមួយមនុស្សែដលចាក់ថ�ំែដរឬេទ ?
េតើអ�កជបុរសែដលបានរួមេភទជមួយបុរសែដរឬេទ ?

្របសិនេបើពួកេគេឆ�ើយថ “បាទ/ចាស់” ចំេពាះសំណួរណមួយទាំងេនះអ�កគួរែតែណនំឲ្យពួកេគេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV ។
សារសំខាន់ៗ

ការឆ�ងេមេរគ HIV ឣចេកើតមានក��ងអំឡ�ងេពលរួមេភទេដយមិនេ្របើេ្រសាមអនម័យជមួយអ�កផ��កេមេរគ HIV ។
្របជជនសំខាន់ៗរួមមាន មនុស្សែដលចាក់ថ�ំ បុរសែដលរួមេភទជមួយបុរស អ�ករកសុីផ�វេភទ ជនចំណក្រស�ក និងអ�កេទាស មានហានិភ័យខ�ស់ក�ងការឆ�ងេមេរគ HIV ។
ការមានជម�ឺកាមេរគ (STI) ឣចបេង�ើនហានិភ័យៃនការឆ�ងេមេរគ HIV ។
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ស�� និងេរគស��
ការឆ�ងេមេរគ HIV មានបីដំណក់កាលគឺការឆ�ងេមេរគ្រស�ច្រសាវ រយៈេពលគា�នេរគស�� និងរយៈេពលៃនេរគស�� ។
ជំហានទី 1 ៖ ការឆ�ងេមេរគ្រសច� ្រសាវ
្របែហលរយៈេពលពី 2 េ� 6 សបា�ហ៍ បន�ប់ពីឆ�ងេមេរគមនុស្សឣចមានជម�ឺដូចផ�សាយ ។ េរគស�� ឣចមានរយៈេពលពីរបីៃថ� ឬេ្រចើនសបា�ហ៍ ។ អ�កខ�ះមិន
មានេរគស�� អ�ីទាំងអស់ក�ងដំណក់កាលៃនេមេរគ HIV ។ េរគស�� ទូេ�ែដលេ្រចើនែតមានលក�ណៈដូចជម�ឺផ�សាយរួមមាន ៖
្រគ�នេ��
ញក់
កន��ល

ែបកេញើសេពលយប់

ឈឺក្បោល

ឈឺបំពងក

ជំហានទី 2 ៖ រយៈេពលមិនបង�ញស�� (គា�នេរគស�� )
េ�ដំណក់កាលទី 2 មនុស្សភាគេ្រចើននឹងមិនមានស�� ឬេរគស�� អ�ីេឡើយ ។ ដំណក់កាលេនះឣចមានរយៈេពលេ្រចើនឆា�ំ ។ មនុស្សមា�ក់ៗឣចេមើលេឃើញថ
មានឣរម�ណ៍ល� ប៉ុែន�េមេរគ HIV កំពុងបន�បំផ�ញ្របព័ន�ភាពសាុ ំរបស់ពួកេគ ។
ជំហានទី 3 ៖ អំឡង� េពលមានេរគស�� (មានេរគស�� េផ្សងៗ) និងជម�េឺ អដស៍
ក��ងដំណក់កាលទី 3 មនុស្សងយនឹងឆ�ងជម�ឺធ�ន់ធ�រ ឬជម�ឺែដលមនុស្សមិនមានផ��កេមេរគ HIV ជធម�តាឣច្របយុទ�្របឆាំងនឹងជម�ឺេនះបាន ។ េរគស�� នឹង
កាន់ែតយ៉ ប់យុឺនេ�តាមេពលេវលា ។ េដយរប់ប��ល� ៖
អស់កមា�ំង
េហើម្រកេពញ
ការ្រសកទម�ន់យ៉ងឆាប់រហ័ស

្រគ�នេ��

ែបកេញើសេពលយប់

សា� មជំ ឬសា� មេ្របះែដលមិនឣចពន្យល់បាន

្របសិនេបើអ�កសេង�តេឃើញមានស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយដូចខាងេ្រកាម
សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ ។
សា� មជំ ឬសា� មេ្របះែដលមិន
ឣចពន្យល់បាន
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រគរូសធ�ន់ធ�រ និងយូរអែង�ង

ការបាត់បង់ការចង
ចាំ ឬវេង�ង

ការ្រសកទម�ន់យ៉ងឆាប់
រហ័ស

អស់កមា�ំងខា�ំង្រគប់
េពល

ការការពារ
ការឆ�ងេមេរគ HIV ឣចការពារបាន ។ េនះរួមប���លទាំងវ�ធីសា្រស�ក�ងការការពារការចម�ងតាមផ��វេភទ ការឆ�ងតាមរយៈម��លនិងសឺរំង និងការចម�ងរវងមា�យនិង
កូន ។ អ�ីែដលចាំបាច់្រត�វចងចាំេនះគឺ អ�កផ��កេមេរគ HIV ែដលកំពុងទទួលបានការព្យោបាលេដយថ�្រំ បឆាំងនឹងេមេរគ និងកាត់បន�យបរ�មាណវ�រុសេ�ក��ងឈាម
របស់ពួកេគ ែដលមិនបណ�លឲ្យមានការចម�ងេមេរគ HIV េ�មនុស្សមា�ក់ដៃទេទៀតបាន រួមទាំងទារកមិនទាន់េកើត និងទារកែដលេទើបេកើត ។
ការរួមេភទ្របកបេដយសុវត�ភាិ ពរប់ប��ល� ទាំង ការេ្របើ្របាស់េ្រសាមអនម័យជប់លាប់ និង្រតឹម្រតវ� គឺជវ�ធីសា�ស�ែដលល�បំផុតនិង
ឣចជដំេណើរការក��ងការការពារការឆ�ងេមេរគ HIV ។ ការេ្របើេ្រសាមអនម័យបាន្រតឹម្រត�វគឺជវ�ធីមួយែដល្រត�វបានពិេសាធន៍ និង
មាន្របសិទ�ភាពក��ងការការពារការឆ�ងេមេរគ HIV ក��ងចំេណម�ស�ី និងបុរស ។ ការេ្រប្រើ បាស់មិន្រតឹម្រត�វឣចនំឲ្យមានការរអិល
េ្រសាមអនម័យ ឬការរែហក ែដលនំឲ្យមានការកាត់បន�យឥទ�ិពលៃនការពាររបស់ពួកវ ។
ថ�ំព្យោបាលពីផលប៉ះពាល់មនុ (PrEP) គឺជថ�ំែដលអ�កមិនផ��កេមេរគ HIV ឣចេ្របើ េដើម្បីការពារការឆ�ងេមេរគ HIV ។ េ�
េពលេ្របើតាមការែណនំ PrEP វេស�ើរែតឣចលុបបំបាត់ឱកាសៃនការឆ�ងេមេរគ HIV ។ PrEP ្រត�វបានែណនំស្រមាប់្របជជន
ែដលមានហានិភ័យខ�ស់ៃនការឆ�ងេមេរគ HIV ។ ្រក�មមនុស្សទាំងេនះឣចរួមប���លទាំង បុរសែដលរួមេភទជមួយបុរស អ�ករកសុី
ផ��វេភទ និងមនុស្សែដលចាក់ថ�ំ ។
ថ�ំព្យោបាលពីផលប៉ះពាល់េ្រកាយ PEP គឺជថ�ំែដលឣច្រត�វបានេ្របើក�ងរយៈេពលប៉ុន�នេមា៉ង បន�ប់ពីមានការ្របឈមនឹងេមេរគ
HIV ។ ្របសិនេបើថ�ំ្រត�វបានចាប់េផ�ើមេ្របើយ៉ងឆាប់រហ័ស (យ៉ ង្រតឹម្រត�វក��ងរយៈេពល 2 េមា៉ង) បន�ប់ពីការឆ�ងេមេរគ HIV វ
ឣចមានលទ�ភាពក��ងការបង�រការឆ�ងេមេរគ HIV ។ ្រត�វេលបវ្របែហល 4 សបា�ហ៍ ។ អ�កជម�ឺក៏គួរែតទទួលបានការ្របឹក្សោេយបល់
ផងែដរ ។
ការកាត់បន�យេ្រគាះថ�ក់ ស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់ថ�ំគឺជមេធ្យោបាយក��ងការកំណត់ការឆ�ងេមេរគ HIV ។ អ�កេ្របើថ�ំចាក់គួរែតទទួល
បានម��លនិងសឺរំងថ�ីជនិច� េហើយមិន្រត�វែចករ�ែលកជមួយអ�កដៃទេឡើយ ។ េទាះបីពួកេគសា� ល់អ�កេ្របើថ�ំមា�ក់េទៀតច្បោស់ក៏េដយ ក៏
ពួកេគមិន្រត�វែចករ�ែលកែដរ ។
ការកាត់បន�យការេរ�សេអើងអ�កផ��កេមេរគ HIV និង្របជជនែដលរងផលប៉ះពាល់ពីេមេរគ HIV នឹងរួមចំែណកដល់ការកាត់បន�យ
ការឆ�ងេមេរគ HIV ក៏ដូចជបេង�ើនការេធ�ើេតស� និងព្យោបាលទាន់េពលេវលា ។ អ�កឣចដឹកនំសកម�ភាពកាត់បន�យការេរ�សេអើង
េដយការតស៊ូមតិ េដើម្បីរួមប���ល្របជជនទាំងអស់េ�ក��ង្របព័ន�សុខាភិបាល េធ�ើឲ្យសហគមន៍របស់អ�កដឹងពីការពិតអំពីេមេរគ HIV
េជៀសវងការេ្របើភាសាែដលឣចេធ�ើឲ្យមានការឣក់អន់ចិត� ឬេ�ឆា�យពី្របជពលរដ� និងធានថសហគមន៍របស់អ�កេគារពសិទ�ិរបស់
្របជជនទាំងអស់ ។
សារសំខាន់ៗ

ការឆ�ងេមេរគ HIV ឣចការពារបាន ។
វជការសំខាន់ណស់ែដលមនុស្ស្រត�វដឹងពីសា�នភាពេមេរគ HIV របស់ពួកេគ េដើម្បីការពារការឆ�ងនេពលខាងមុខ ។
ការេ្រប្រើ បាស់េ្រសាមអនម័យ គឺជវ�ធីសា怴�ស�ែដលល�បំផុតនិងឣចជដំេណើរការក��ងការបង�រការឆ�ងេមេរគ HIV ។
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ពិនិត្យកាលបរ�េច�ទផុតកំណត់បន�ប់មកេបើកក��ប់ ។
សូម្របយ័ត�រែហកេពលយកេ្រសាមពីខាងក��ង ។ ្រត�វ
្របាកដថចុងេ្រសា鰰មអនម័យ្រត�វបានរុញេ�ខាង

ធានថលិង�េឡើងរ�ង ។ េបើចាបាំ ច់ទាញ្រពលាត់
ែស្បក្រគបក្បោលលិង� ។

្រចបាច់ចុងេ្រសាម េហើយដក់កងរង�ង់េលើក្បោល
លិង� ។

្រពលាត់េ្រសាមអនម័យេ�ដល់គល់លិង� ។ ចុង
េ្រសាម្រត�វទុកេចាល េដើម្បី្របមូលទឹកកាម ។

េបាសសមា�តពពុះខ្យល់េចញមុនេពលប��ល� លិង�េ�
ក��ងទា�រមាស ឬរន�គូថ ។

េ្របើេ្រសាមអនម័យស្រមាប់រន�គូថ ក៏ដូចជការរួម
េភទតាមទា�រមាសជនិច� ។

បន�ប់ពីរួមេភទរួច ្រត�វដកេ្រសាមអនម័យេចញពី
លិង�េដយ្របយ័ត�្របែយងកុំឱ្យទឹកកាមហូរេចញ ។

ចងគួចេ្រសាម េហើយ្របមូលដក់ក�ង្រកដស់ជតូ ៃដ
ឬសមា�រៈេបាះេចាលេផ្សងេទៀត ។

ដក់េ្រសាមែដលរុ�េ�ក��ងធុងបិទជិត ឬកប់្របសិនេបើ
គា�នធុងសំរម ។ លាងៃដរបស់អ�ក ។

េ្រសាមអនម័យ�ស�ី

បន�ប់ពីពិនិត្យេមើលកាលបរ�េច�ទផុតកំណត់ សូម
េបើកក��ប់េដយយកចិត�ទុកដក់កឱុំ ្យែហកេ្រសាម
េ�ខាងក��ង ។ កុំេ្របើកៃ�ន� ឬកាំបិត ។

កងរង�ង់ខាងេ្រ�្រគបដណ� ប់តំបន់ជុំវ�ញចំហររបស់ទា�រ
មាស ។ កងរង�ង់ខាងក��ង្រត�វបានេ្របើស្រមាប់ការប���ល
និងេដើម្បីជួយ្រទនប់េ្រសាមេ�ក��ងេពលរួមេភទ ។

កាន់េ្រសាមអនម័យេ�ែផ�កខាងចុងែដលបិទជិត
េហើយចាប់យកកងរង�ង់ខាងក��ង ។

្រចបាច់កងរង�ង់េដយេមៃដនិង្រមាមៃដទីពីរ ឬៃដក
ណ�លេដើម្បីឱ្យវែវងនិងរួញតូច ។

ប���លកងរង�ង់ខាងក��ងេ�ក��ងទា�រមាស ។ មានឣរម�ណថ៍
កងរង�ង់ខាងក��ងរ�ក េហើយរ�កិលេ�តាមកែន�ង ។ ដក់
្រមាមៃដចង��លេ�ខាងក��ងេ្រសាម េហើយរុញវឱ្យឆា�យ ។

កងរង�ង់ខាងេ្រ�្រត�វេ�សល់ខាងេ្រ�ទា�រមាស ។

្របាប់ៃដគូរបស់អ�កឱ្យដក់លិង�ចូលក��ងេ្រសាមអន
ម័យេដយ្របយ័ត�្របែយងថ វមិនចូលក��ងទា�រ
មាសរបស់អ�កេ�ចេន�ះេ្រសាមអនម័យ និងែគម
ទា�រមាស ។

េពលដកេ្រសាមេចញ ្រត�វបត់កងរង�ង់ខាងេ្រ�
េដើម្បីបិទទឹកកាមេ�ខាងក��ង េហើយទាញេ្រសាម
េចញពីទា�រមាសថ�មៗ ។

ដក់េ្រសាមអនម័យេ�ក��ង្រកដសជូតៃដ ឬសមា�
រៈេបាះេចាលេផ្សងេទៀត េហើយេបាះេចាលេ�ក��ង
ធុងបិទជិត ។ កុំេបាះេចាលេ្រសាមអនម័យចូល
ចានបង�ន់ ។ លាងៃដរបស់អក� ។
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ការេធ�ើេតស�
មេធ្យោបាយែតមួយគត់េដើម្បីដឹងថ េតើអ�កមានផ��កេមេរគ HIV បានេធ�ើេតស�ឬអត់ ។ េ�ក��ងសហគមន៍ខ�ះ វឣចេ�រួចក��ងការផ�ល់ការ្របឹក្សោ និងការេធ�ើេតស�តាម
សហគមន៍ េដើម្បីបេង�ើនចំេណះដឹង្របជជនពីសា䯼�នភាព HIV របស់ពួកេគ ។ វជការសំខាន់ក�ងការកត់សមា�ល់ថ េពលខ�ះវឣចចំណយេពលរហូតដល់ 3 ែខ
េដើម្បីរកេឃើញេមេរគ HIV បន�ប់ពីការឆ�ងេមេរគ HIV េ�ក��ងឈាមរបស់អ�កជម�ឺ ។ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ ពួកេគេ�ែតឣចចម�ងេមេរគ HIV េ�មនុស្សមា�ក់
េទៀត ។ ដូេច�ះការេធ�ើេតស�ជេទៀងទាត់គចាឺ ំបាច់ ។
្របកឹ ្សោេយបល់េលើេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិរបស់អក� ស្រមាប់ច្បោប់ និងបទប�� ៃផ�កង� អំពីការពិនិត្យ និង្របកឹ ្សោេមេរគ HIV
តាមសហគមន៍ ។
ការ្រត�តពិនិត្យសហគមន៍ - ការេធ�ើេតស�ផ�ល់មាត់ែដលរហ័ស
1. សំឡីត្បោល់តាមមាត់មួយ គឺ្រត�វបានជូតខាត់េ�ចេន�ះេធ�ញនិងអ�� ញេធ�ញែផ�កខាងេលើ និងខាងេ្រកាម ។
សំឡីត្បោល់គួរែត្រត�វបានេធ�ើេឡើងមិនេលើសពីម�ង ។
2. សំឡីត្បោល់្រត�វបានដក់េ�ក��ងទឺកវ�និច�័យេរគរយៈេពល 20 នទី
3. ្របសិនេបើការបង�ញលទ�ផលមានែតបន�ត់មួយ េនះការេធ�ើេតស�្រត�វបានេគសង្ស័យថអវ�ជ�មាន ។ ្របសិនេបើ
ការបង�ញមានបន�ត់ពីរ េនះការេធ�ើេតស�្រត�វបានេគសង្ស័យថវ�ជ�មាន ។
ការ្រត�តពិនិត្យសហគមន៍ - ការេធ�ើេតស�ឈាមែដលឆាប់រហ័ស
1. សមា�ត្រមាមៃដេដយេ្របើថ�ំសមា�ប់េមេរគ
2. ចាប់ចុង្រមាមៃដ េហើយដក់ដំណក់ឈាមចូលក��ងបំពង់
3. ដក់បំពង់េ�ក��ងទឹកវ�និច�័យេរគ
4. ចាក់ទឹក និងសា鞌រធាតុគីមីចូលក��ងភា�ស ។ រង់ចាំ 20 នទី ។
5. ្របសិនេបើភា�សមានមួយចំណុច េនះការេធ�ើេតស�្រត�វបានេគសង្ស័យថអវ�ជ�មាន ។ ្របសិនេបើភា�សមានពីរ
ចំណុច េនះការេធ�ើេតស�្រត�វបានេគសង្ស័យថវ�ជ�មាន
េដយមិនគិតពីលទ�ផលៃនការតាមដនសហគមន៍ HIV អ�កគួរែតប��ន� អ�កជម�េឺ �មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ េដើម្បេី ធ�ើ
េតស�ប�� ក់ ។
ការ្របឹក្សោ
រល់ការេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV ្រត�វែតរួមប���លទាំងការ្របឹក្សោ ។ វគ�ផ�ល់្របឹក្សោគឺេដើម្បីជួយអ�កជម�ឺឲ្យយល់ពីហាꑼនិភ័យរបស់ពួកេគ និងស្រមាប់អ�កក��ងការែកត្រម�វ
េសវកម�របស់អ�ក ្រសបតាមត្រម�វការជក់លាក់របស់ពួកេគ ។

• ការ្របឹក្សោពិេ្រគាះមុនេពលេធ�ើេតស�្រត�វបានអនុវត�េ�ក��ងកែន�ងឯកជន ។ អ�ីែដលបានពិភាក្សោ្រត�វែតរក្សោការសមា�ត់ ។ អ�កគួរែតពិភាក្សោពីែដលពួកេគបាន
ដឹង ការ្រប្រពឹត�ផ�វេភទ ណែដល្របថុយ្របថន ឬការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�នែបបកំសា䬔ន� ពន្យល់ពីភាពខុសគា�រវងេមេរគ HIV និងជម�ឺេអដស៍ និងផ�ល់
ព័ត៌មានអំពីរេបៀបែដលការេធ�ើេតស�ែដល្រត�វបានអនុវត� និងអំពីលទ�ផលថវមានអត�ន័យយ៉ ងដូចេម�ច ។
• ការ្របឹក្សោពិេ្រគា갨ះេ្រកា갨យេពលេធ�ើេតស�ែតងែត្រត�វបា갨នអនុវត� េទាះបីជលទ�ផលៃនការេធ�ើេតស�មិនបានបង�ញថគា�នេមេរគក៏េដយ ។ េនះគួរែត្រត�វបាន
អនុវត�េ�កែន�ងឯកជន េហើយអ�ីែដលបានពិភាក្សោ្រត�វែតរក្សោការសមា�ត់ ។ ការ្របឹក្សោេយបល់េ្រកាយការេធ�ើេតស�គឺេដើម្បីជួយ ឲ្យអ�កជម�ឺយល់ពីលទ�ផល
របស់ពួកេគ ។ ្របសិនេបើវ�ជ�មាន អ�កគួរែតពិភាក្សោពីរេបៀបែដលពួកេគឣចចាប់េផ�ើមព្យោបាល និងការពារការឆ�ងបែន�ម ។ ្របសិនេបើអវ�ជ�មាន អ�កគួរែត
ពិភាក្សោពីហា歼និភ័យ និងលក�ណៈបង�រល�ៗ ។
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ការព្យោបាល និងែថទាំ
មិនមានការព្យោបាលឲ្យេមេរគ HIV ជដច់េទ ។ េទាះយ៉ ងណក៏េដយ មានការព្យោបាល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ។
្របសិនេបើការព្យោបាល្រត�វបានចាប់េផ�ើមយ៉ ងឆាប់រហ័ស និងជ្របចាំ េនះវនឹងឣចផ�ល់គុណភាពជីវ�តស្រមាប់អ�កផ��កេមេរគ
HIV ្របហាក់្របែហលនឹងអ�កែដលមិនមានផ��កេមេរគ HIV អ��ឹងែដរ ។ ថ�ំែដល្រត�វបានេ្របើេដើម្បីព្យោបាលការឆ�ងេមេរគ
HIV ្រត�វបានេគេ�ថថ�ំ្របឆាំងនឹងេមេរគ ។ េ�េពលែដលអ�កផ��កេមេរគ HIV ទទួលបានការព្យោបាល្របកបេដយ
្របសិទ�ភាព បន�ប់មកេពលខ�ះពួកេគនឹងមិនឣចចម�ងបានយូរ ។
ពិេ្រគាះជមួយេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិរបស់អក� ស្រមាប់វធា� ន និងបទប្ប��តន�ិ នែដលទាក់ទងនឹងការព្យោបាលេមេរគ HIV ។
ការព្យោបាលេមេរគ HIV គួរែត្រតវ� បានអនុវត�តាមេវជ�ប�� របស់េវជ�បណ� តិ ជំនញ ។
អ�កផ��កេមេរគ HIV គួរែតចាប់េផ�ើមព្យោបាលេដយថ�ំ្របឆាំងនឹងេមេរគ HIV ភា�មៗ ។ ដំេណើរការៃនការព្យោបាលគឺ្រត�វរក្សោក្រមិតេមេរគេអដស៍េ�ក��ងខ��ន
(បរ�មាណវ�រុស) ឲ្យទាប និងមិនឣចរកេឃើញេដយបទដ�នៃនការេធ�ើេតស�ឈាម ។ េនះអនុ��តឲ្យ្របព័ន�ភាពសាុ ំេងើបេឡើងវ�ញ និងរ�ងមាំ ។ ការរក្សោបរ�មាណវ�រុស
ឲ្យេ�ទាបក៏ជួយទប់សា�ត់ការឆ�ងេមេរគ HIV ផងែដរ ។
អ�កជំនញែផ�កេវជ�សា愀�ស�នឹងពិភាក្សោពីែផនការព្យោបាលល�បំផតុ ជមួយសមាជិកសហគមន៍ ។ តួនទីរបស់អក� គឺគាំ្រទពួកេគឲ្យទទួលបាន
ការព្យោបាលមួយែដលេពញេលញ ។
ការ្របកាន់ខា�ប់នវូ ការព្យោបាលនឹងកាត់បន�យបន��កៃនេមេរគ HIV
វចាំបាច់ក�ងការព្យោបាលឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ - េលបថ�ំ្រតឹម្រត�វ េ�េពលេវលាែដល្រតឹម្រត�វ េដយមាន ឬគា�នឣហារ ។ ក��ងករណីភាគេ្រចើន េនះមានន័យថការេ្របើថ�ំ
ជេរៀងរល់ៃថ� ។
ក��ងអំឡ�ងេពលពីរបីែខដំបូងៃនការព្យោបាល អ�កឣចគាំ្រទពួកេគឲ្យេលបថ�ំរបស់ពួកេគឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងបន�ផ�ល់ការអប់រ�សុខភាព ។ សកម�ភាពសំខាន់ៗរួមមាន ៖
• េរៀបចំេពលេវលា និងទីកែន�ងែដលេឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការរបស់អក� និងអ�កជម�ឺ ។ ្របសិនេបើអ�កមិនឣចរកេពលេវលាសម្រសបបានេទ អ�កឣចកំណត់អត�
ស�� ណ្រគសា丌
� រ ឬសមាជិកសហគមន៍ េដើម្បីជួយ ។
• សួរអ�កជម�ឺរបស់អ�ក អំពី្របតិកម�មិនល�ពីថ�ំ េហើយរយការណ៍េ�មណ� លសុខភាព
• រកេមើលស�� ៃនការមិនេលបថ�ំ (ឧ. បាត់ក��ប់ ការមិនេលប) ឬរកេមើលេរគស�� ែដលកំពុងវ�ល្រតឡប់មកវ�ញ ។
• ជួយប���នបន�ស្រមាប់ការេធ�ើេតស�ក្រមិតវ�រុស HIV និងពិនិត្យេមើលេមេរគដៃទេទៀត ។
សា屬រសំខាន់ៗ

ការ្របកាន់ខា�ប់នូវការព្យោបាលឣចឲ្យអក� ផ�ក� េមេរគ HIV រស់េ�បានយូរដូចមនុស្សែដលមិនមានផ�ក� េមេរគ HIV ែដរ ។
វមិនឣចេ�រួចេទ េដើម្បីដងឹ ថ េតើវ�រុសមានក្រមិតទាបឬយ៉ ងណ េដយ្រគាន់ែតែផ�កេលើឣរម�ណ៍របស់នរណមា�ក់ ។ មេធ្យោបាយែតមួយគត់េដើម្បដី ឹងថ េតើ
វ�រុសែដលផ�ក� ស�តិ េ�ក�ង� ក្រមិតទាបឬយ៉ ងណគឺេដយការេធ�ើេតស�េទៀងទាត់េ�មណ� លសុខភាព ។
មនុស្សែដលមា銈នផ�ក� េមេរគក��ងក្រមតិ ទា銈បមិនឣចចម�ងេមេរគ HIV េ�មនុស្សេផ្សងេទៀតតាមរយៈការរួមេភទបានេទ ។
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សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ក��ងនមជម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសខាំ ន់ េដើម្បីគា្រំ ទសហគមន៍របស់អក� េដើម្បបី ��ប់េមេរគ HIV ។ សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ែដលអ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖

បេ្រង�នសមាជិកសហគមន៍ពីវ�ធីការពារការឆ�ងេមេរគ HIV ។
កំណត់ទីតាំងែដលេ្រសាមអនម័យ្រត�វបានលក់ ឬមាន េហើយជូនដំណឹងដល់សហគមន៍របស់អ�កពីកែន�ងែដល្រត�វ
រកវ ។
កសាងទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍ែដលមានហានិភ័យខ�ស់ រួមទាំងបុរសែដលរួមេភទជមួយបុរស អ�ករកសុីផ�វ
េភទ អ�កចាក់ថ�ំ និង្របជជនចំណក្រស�ក ។
កំណត់មណ� លេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV និងេលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យដឹងពីសា坬�នភាពេមេរគ HIV
របស់ពួកេគ ។
ប���នពួកេគេ�មណ� លសុខភាព ្របសិនេបើពួកេគគិតថពួកេគមានផ��កេមេរគ HIV ។
គាំ្រទអ�កជម�ឺ HIV ក��ងរយៈេពលប៉ុន�នែខដំបូងៃនការព្យោបាលរបស់ពួកេគ ។
េលើកទឹកចិត�មា�យែដលមានៃផ�េពាះឲ្យេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV ។
េលើកទឹកចិត�ឲ្យមា�យែដលមានផ��កេមេរគ HIV ពិភាក្សោអំពីការបំេ�កូនេដយទឹកេដះ និងការបំេ�កូនជំនួស
ជមួយេវជ�បណ� ិតរបស់ពួកេគ ។
េលើកទឹកចិត�អ�កែដលមានជម�ឺរេបងឲ្យេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV េហើយអ�កែដលមានផ��កេមេរគ HIV េធ�ើេតស�រក
េមេរគរេបង ។
30

េមេរៀនទី 3៖
ជម�ឺរេបង
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ទូេ�
ជម�ឺរេបង ឬ TB គឺជជម�ឺបាក់េតរ� ែដលឣចបង�រ និងព្យោបាលបាន ែដលវឣច បង�បាន្រគប់ទីកែន�ងៃនរងកាយ ប៉ុែន�ភាគេ្រចើនេ�ក��ងសួត ។ ជម�ឺរេបងេកើតេឡើង
េ�្រគប់តំបន់ៃនពិភពេលាក ។ ជម�ឺរេបង្រត�វបានចាត់ថ�ក់ជេរគរេបងអសកម� (មិនឆ�ង) ឬរេបងសកម� (ឆ�ង) ។ ្របែហលមួយភាគបួនៃនចំនួន្របជជនពិភពេលាក
មានជម�ឺរេបងអសកម�ែដលមានន័យថ មនុស្សបានឆ�ងបាេតរ�រេបង ប៉ុែន�មិនទាន់មានជម�ឺេនះេទ េហើយមិនឣចចម�ងជម�ឺេនះបានេទ ។ ក��ងឆា�ំ 2018 ចំនួនករណីរេបង
សកម�ថ�ីបំផុត (េរគស�� និងការចម�ងេរគ) បានេកើតេឡើងេ�ក��ងតំបន់ឣសុីឣេគ�យ៍ (រួមមានមីយ៉ន់មា៉ និងៃថ) ជមួយនឹង 44% ៃនករណីសកលថ�ី បន�ប់មក
េ�តំបន់បា៉សុីហ�ិកខាងលិច (រួមមាន ្របេទសកម��ជ សាធារណរដ�ឡវ និងេវៀតណម) ជមួយនឹង 18% ៃនករណីសកលថ�ី ។

ការចម�ង
មនុស្សភាគេ្រចើនែដលមានជម�ឺរេបង ប៉ុែន�សុខភាពៃន្របព័ន�ភាពសា㉀ុំល�នឹងមិនឈឺេទ េហើយមិនឣចចម�ងបាក់
េតរ�រេបងេ�មនុស្សេផ្សងេទៀតបាន ។ មនុស្សខ�ះែដលមានឆ�ងេរគរេបងឣចធា�ក់ខ�នឈឺ េនះេ�ថជម�ឺ
រេបងសកម� ។ ជម�ឺរេបងសកម�មានការរ�កលូតលាស់ េ�េពលែដល្របព័ន�ភាពសាុ ំមិនឣច្របយុទ�្របឆាំងនឹង
បាក់េតរ�រេបងបានយូរ ។
បាក់េតរ�រេបងឆ�ងរលដលតាមខ្យល់ពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់េទៀត ។ បាក់េតរ�រេបងឣចេហាះេហើរចូលេ�ក��ងខ្យល់េ�េពលមនុស្សមា�ក់ែដលមានជម�ឺរេបងសកម�
ក�ក កណ�ស់ ខាកេសា� ះ ឬ និយយ ។ មនុស្សេ�ែក្បរឣច្រស�បយកបាក់េតរ�តាមការដកដេង�ើម េហើយក៏ឆ�ងែតម�ង ។ េ�េពលែដលមនុស្សដកដេង�ើមេដយនំបាក់
េតរ�រេបងចូល េនះបាក់េតរ�ឣចស�ិតេ�ក��ងសួត េហើយចាប់េផ�ើមលូតលាស់ ។ េ�ទីេនះ វឣចផ�ស់ទីតាមរយៈឈាមេ�កាន់ែផ�កេផ្សងៗៃនរងកាយ ដូចជតំរង
េនម ឆ�ឹងខ�ង និងខួរក្បោល ។
ជម�ឺរេបងសកម�ែដលមានេ�ក��ងសួត ឬបំពង់កឣចឆ�ងបាន ។ េនះមានន័យថបាក់េតរ�ឣចរលដលដល់មនុស្សេផ្សងេទៀត ។ ជម�ឺរេបងមានេ�ែផ�កេផ្សងេទៀតៃនរង
កាយ ដូចជតំរងេនម ឬឆ�ឹងខ�ង ជធម�តាមិនឆ�ងេទ ។
ជម�រឺ េបងអសកម�ែដលបង�ជេមេរគ...
- មានបាក់េតរ�រេបង ប៉ុែន�បាក់េតរ�មិនសកម� ។

ជម�រឺ េបងសកម�បង�ជជម�ឺ ..
- មានបាក់េតរ�រេបងសកម� ។

-

មិនបណ�លឲ្យមានជម�ឺ ។

-

បណ�លឲ្យមានជម�ឺ និងេរគស�� ។

-

មិនឆ�ង ។

-

ឣចចម�ងេ�កាន់មនុស្សដៃទេទៀតបាន ។

-

ឣចវ�វត�េ�ជជម�ឺរេបងសកម�បាន ្របសិនេបើបាក់េតរ�ចាប់េផ�ើមសកម�

-

ឣចព្យោបាលបាន ្របសិនេបើ្រត�វបានេធ�ើេរគវ�និច�័យ្រតឹម្រត�វ និងឆាប់

និងេកើនេទ�ដង ។
-

េដយមានការព្យោបាលេលឿន និងេពញេលញ ។

ឣចព្យោបាលបាន ។

សា䤠រសំខាន់ៗ

ជម�ឺរេបង (TB) គឺជការឆ�ងៃនបាក់េតរ�មួយ ។
ជម�ឺរេបងឆ�ងពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់េទៀតតាមរយៈខ្យល់ ។
មនុស្សភាគេ្រចើនែដលមាន្របព័ន�ភាពសាុ ំែដលមានសុខភាពល�នងឹ មិនឈឺេដយសារជម�ឺរេបងេឡើយ ។
អ�កែដលមាន្របព័ន�ភាពសាុ ំែដលខូចទំនងជងយនឹងឆ�ងជម�ឺរេបងសកម� ។
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្រក�មមនុស្សែដលមានហា䤠និភ័យ និងលក�ណៈៃនហានិភ័យ
្របជជនែដលេគសា廘�ល់ និងងយរងេ្រគាះជក់លាក់ រួមមាន អ�កផ��កេមេរគ HIV ឬអ�កមានជម�ឺេខ្សោយ្របព័ន�ភាពសាុ ំេផ្សងេទៀតែដលទំនងេធ�ើឲ្យេមេរគេនះវ�វត�េ�
ជជម�ឺរេបងសកម� ។
េសចក�ីសេង�បៃន្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងឣកប្បកិរ�យេផ្សងៗ្រត�វបានដក់ប��ល� ដូចខាងេ្រកាម ៖

អ�កែដលមានទំនក់ទំនងជិត
ស�ិទ�ជមួយអ�កជម�ឺរេបង

មនុស្សែដលមិនបានព្យោបាល
ជម�ឺរេបងឲ្យបាន្រតមឹ ្រតវ� កាល
ពីអតីតកាល

្របជជនរស់េ�ក�ង� សហគមន៍
ែដលមានអ្រតាជម�រឺ េបងខ�ស់
(អតីតកាល និងបច��ប្បន�)

្របជជនែដលរស់េ�ក�ង� សា� ន
ភាពចេង��តែណន និងមាន
ជីវភាព្រកី្រក

អ�កផ��កេមេរគ HIV ឬជម�ឺ
េផ្សងេទៀតែដលេធ�ើឲ្យ្របព័ន�ភាព
សាុ ំចុះេខ្សោយ

អ�កែដលរស់េ�ជមួយជម�ឺទកឹ
េនមែផ�ម

ទារក និងកុមារតូចៗ

មនុស្សចាស់

អ�កជក់បារ�

សារសំខាន់ៗ

អ�កែដលជិតស�ិទ�នឹងអ�កជម�ឺរេបងគឺមានហានិភ័យខ�ស់ក�ងការឆ�ងបាក់េតរ�រេបង ។
អ�កែដលមាន្របព័ន�ភាពសាុ ំេខ្សោយ រួមទាំងមនុស្សវ�យេក�ងេពក និងមនុស្សវ�យចំណស់មានហានិភ័យខ�ស់ ។
អ�កផ��កេមេរគ HIV ទំនងជងយេកើតជម�ឺរេបងសកម� ។
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ស�� និងេរគស��
ជម�ឺរេបងសកម�ឣចេកើតេឡើងក��ងរយៈេពលពីរបីសបា�ហ៍ដំបូង បន�ប់ពីការឆ�ងបាក់េតរ�រេបង ឬវឣចេកើតេឡើងេ្រចើនឆា�ំបន�ប់ ។ ស�� និងេរគស�� ៃនជម�ឺរេបងសកម�
រួមមាន ៖
ការក�ក (ស្រមាប់បី ឬេ្រចើនសបា�ហ៍)

ក�កឈាម

ពិបាកដកដេង�ើម

្រសកទម�ន់

អស់កមា�ំង

្រគ�នេ��

ែបកេញើសេពលយប់

ញក់

បាត់បង់ចំណង់ឣហារ

ជម�ឺរេបងក៏ឣចប៉ះពាល់ដល់ែផ�កេផ្សងេទៀតៃនរងកាយែដរ រួមទាំងត្រមងេនម ឆ�ឹងខ�ង ឬខួរក្បោល ។ េ�េពលែដលជម�ឺរេបងេកើតេឡើងេ�ខាងេ្រ�សួត េរគស��
ឣចមានភាពខុសគា� េហើយវនឹងទាក់ទងនឹងសរ�រង�ែដលពាក់ព័ន� ។
្របសិនេបើអក� សេង�តេឃើញមានស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយដូចខាងេ្រកាម
សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ ។

ក�កឈាម

សារសំខាន់ៗ

ការក�ក (ស្រមាប់បី ឬេ្រចើនសបា�
ហ៍)

អ�កែដលក�កេលើសពីបីសបា�ហ៍គួរែតេ�មណ� លសុខភាព ។
វឣចេ�រួច ែដលជម�ឺរេបងនឹងមិនបង�ញេរគស�� ឬប�� សុខភាពេ�េពលវឆ�ង ។
អ�កែដលមានជម�ឺរេបងអសកម�នឹងមិនបង�ញស�� និងេរគស�� អ�ីេឡើយ ។
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ក�កឈាម

ការក�ក (ស្រមាប់បី ឬេ្រចើនសបា�
ហ៍)

ការការពារ
មានវ�ធីសា្រស�ជេ្រចើនស្រមាប់បង�រការឆ�ងជម�រឺ េបងពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់េទៀតបាន ក៏ដូចជការពារអ�កែដលមានជម�ឺរេបងអសកម�ពីការវ�វត�េ�ជជម�ឺរេបង
សកម� ។ មនុស្សមា�ក់ៗ រួមទាំងអ�កជម�ឺរេបងឣចេធ�ើតាមដំបូន�នដូចខាងេ្រកាម េដើម្បីកាត់បន�យហានិភ័យ ។
ការបិទបាំងេពលក�ក និងកណ�ស់ និងការរក្សោៃដឲ្យសា�ត ឣចជួយការពារការរ�ករលដលៃនជម�ឺផ�វដេង�ើមធ�ន់ធ�រ រួមទាំងជម�ឺរេបង
ផងែដរ ។ វមានសារៈសំខាន់ណស់ ែដលមនុស្ស្រគប់គា�្រត�វ្រគបមាត់ និង្រចមុះរបស់ពួកេគ េដយេ្របើ្រកដសជូតៃដ េហើយដក់វ
ចូលេ�ក��ងធុងស្រមាមេ�េពលេ្របើរួច ។ ្របសិនេបើមិនមាន្រកដសជូតៃដេទ េនះវ្រត�វបានេគែណនំឲ្យក�ក ឬកណ�ស់ចូលេ�ក��ង
ៃដឣវខាងេលើ ឬែកងៃដ ។ មិន្រត�វក�ក ឬកណ�ស់ចូលេ�ក��ង្របអប់ៃដេទ េ្រពាះវឣចនំឲ្យមានការឆ�ងបែន�មេទៀត ។ ចាំបាច់ក�ង
ការលាងៃដឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ បន�ប់ពីក�ក ឬកណ�ស់ ។
មា៉សមុខ ឣចការពារអ�កជម�ឺពីការសាយភាយដំណក់ទឺក េ�េពលនិយយ ក�ក ឬកណ�ស់ ។ អ�កជម�ឺរេបងគួរែតពាក់មា៉ស (េទាះ
សង្ស័យ ឬបានប�� ក់ថមាន) េ�េពលពួកេគស�ិតេ�កែន�ងសាធារណៈ ឬកែន�ងែដលបិទជិត ។ បុគ�លិកសុខាភិបាលសហគមន៍ក៏
្រត�វពាក់មា៉ស់ និងឧបករណ៍ការពារផ�ល់ខ�នេផ្សងេទៀត (PPE) េ�េពលេធ�ើការជមួយអ�កជម�ឺរេបង (សង្ស័យ ឬបានប�� ក់ថ
មាន) ។
វ�ក់សាំង BCG គឺជវ�ក់សាំងមួយក��ងចំេណមវ�ក់សាំងជេ្រចើនែដល្រត�វបានេ្របើ េទាះបីជវមិនមាន្របសិទ�ភាព 100% ក៏
េដយ ។ វ�ក់សាំង BCG ្រត�វបានបង�ញេដើម្បីផ�ល់ឲ្យកុមារនូវការការពារដ៏ល� ្របឆាំងនឹងទ្រមង់ជម�ឺរេបងមួយចំនួន េទាះបីជយ៉ ង
ណ ការការពារ្របឆាំងនឹងជម�ឺរេបងចំេពាះមនុស្សេពញវ�យគឺេ�មានក្រមិត ។ ជទូេ�វ�ក់សាំង BCG ្រត�វបានេ្របើេដើម្បីការពារ
កុមារជជងប�្ឈប់ការឆ�ងរវងមនុស្សធំ ។
ការព្យោបាលជម�រឺ េបងេដើម្បបី ង�រ កុំឲ្យមានជម�ឺរេបងសកម� ឣចកាត់បន�យហានិភ័យៃនជម�ឺរេបងសកម�វគ�ទី 1 ែដលេកើតមានចំេពាះ
អ�កែដលមានជម�ឺរេបងអសកម�។ ថ�ំ Isoniazid គឺជថ�ំមួយក��ងចំេនមថ�ំែដល្រត�វបានេ្របើេដើម្បីការពារជម�ឺរេបងអសកម� ពីការ
ផ�ស់ប�រេ�ជរេបងសកម� ។ វចាំបាច់្រត�វបានេ្របើ េដើម្បីការពារជលក�ណៈបុគ�ល មិនែមនេដើម្បីប�្ឈប់ការឆ�ងរវងមនុស្សេពញវ�យ
េនះេទ ។ មានអត�្របេយជន៍គួរឲ្យកត់សមា�ល់ៃនការព្យោបាលការបង�រេមេរគ isoniazid (IPT) ស្រមាប់អ�កផ��កេមេរគ
HIV ែដលមានជម�ឺរេបងអសកម� ។
ការកាត់បន�យការេរ�សេអើងអំពី្របជជនែដលរងផលប៉ះពាល់ពីជម�ឺរេបងនឹងរួមចំែណកដល់ការកាត់បន�យការឆ�ងជម�ឺរេបង ក៏ដូចជ
បេង�ើនការេធ�ើេតស� និងការព្យោបាលឲ្យបានទាន់េពលេវលា ។ អ�កឣចដឹកនំសកម�ភាពកាត់បន�យការេរ�សេអើង េដយការតស៊ូមតិ
េដើម្បីរួមប���ល្របជជនទាំងអស់េ�ក��ង្របព័ន�សុខាភិបាល េធ�ើឲ្យសហគមន៍របស់អ�កដឹងពីការពិតអំពីេមេរគ TB េជៀសវងការេ្របើ
ភាសាែដលឣចេធ�ើឲ្យមានការឣក់អន់ចិត� ឬេ�ឆា�យពី្របជពលរដ� និងធានថសហគមន៍របស់អ�កេគារពសិទ�ិរបស់្របជជនទាំង
អស់ ។
សារសំខាន់ៗ

្រគបមាត់េដយេ្របែើ កងៃដែផ�កខាងក��ង េពលក�ក និងកណ�ស់ ។
ពាក់មា៉សមុខ ្របសិនេបើមានទំនក់ទំនងជមួយអ�កជម�ឺរេបងែដលសង្ស័យ ឬប�� ក់ថមាន ។
អ�កែដលមានជម�ឺរេបងអសកម�ឣចទទួលការព្យោបាល េដើម្បីការពារការវ�វត�េ�ជជម�ឺរេបងសកម� ។
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ការេធ�ើេតស�
មានពីរដំណក់កាលក��ងការេធ�ើេរគវ�និច�័យជម�ឺរេបង ។ េនះរួមប���លទាំងការពិនិត្យ និងការេធ�ើេតស�តាមសហគមន៍េ�មណ� លសុខភាព ។
ជំហានទី 1 ៖ ការ្រត�តពិនិត្យេដយផ�ល់មាត់

បាទ/ចាស

េទ

អ�កគួរែតសេង�ត និងសួរអ�កជម�នឺ វូ សំណួរដូចខាងេ្រកាម ។
េតើអ�កធា�ប់មានេរគស�� ដូចខាងេ្រកាមក��ងឆា�កំ ន�ងមកែដរឬេទ ?
a. ក�កេ្រចើនជង 3 សបា�ហ៍
b. ក�កឈាម
c. ្រសកទម�ន់ែដលមិនឣចពន្យល់បាន
d. េ�� ខ��ន ញក់ ឬែបកេញើសេពលយប់
e. ដេង�ើមខ�ី ឬពិបាកដកដេង�ើម
f. អស់កមា�ំង
េតើអ�កធា�ប់មានទំនក់ទនំ ងជមួយនរណមា�ក់ែដលមានជម�ឺរេបងសកម�កាលពីឆា�ំមុនឬេទ ?
េតើអ�កមានសា� នភាពេវជ�សា�ស� ែដលឣចររំង្របព័ន�ភាពសាុ ំរបស់អក� បានែដរឬេទ ?

សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាព ្របសិនេបើអក� ជម�េឺ ឆ�ើយថ “បាទ/ចាស” ចំេពាះសំណួរខាងេលើ
ជំហានទី 2 ៖ ការេធ�េើ រគវ�នចិ យ�័
ការេធ�ើេតស�វ�និច�័យេរគនឹង្រត�វប��ប់េដយបុគ�លិកេពទ្យេ�តាមមណ� លសុខភាព ។
េ្របើកាំរស�ីអុិចឆ��ះេមើលសួតេលើមនុស្សែដលសង្ស័យថមានជម�ឺរេបង ។ កាំរស�ីអុិច្រត�វបានេ្របើេដើម្បីប�� ក់ពីការសង្ស័យ េហើយជនិច�កាល
្រត�វបានអនុវត�រួមជមួយនឹងការេធ�ើេតស�វ�និច�័យេរគក��ងេគាលបំណងរកេមើលបាក់េតរ�រេបងែដលជក់លាក់ ។

ការេធ�ើេរគវ�និច�័យេពញេលញឣចរួមប���លទាំងការេធ�ើេតស�អតិសុខុមទស្សន៍ ឬម៉ូេលគុលៃនកំហាក ។ ការេធ�ើេតស�មេ៉ូ លគុលេដយេ្របើមា៉សុីន Xpert ្រត�វបាន
បង�ញថមានភាព្រតឹម្រត�វខ�ស់ ។ អ�កគួរែតេ�ជមួយអ�កជម�ឺរបស់អ�ក ខណៈេពលែដលពួកេគរង់ចាំលទ�ផល ដូេច�ះអ�កឣច្រទ្រទង់ការព្យោបាលបាន ្របសិនេបើចាំបាច់
។
ប��ន� អ�កជម�វឺ ជ� �មានរេបងឲ្យេធ�េើ តស�រកេមើលេមេរគ HIV ។

សារសំខាន់ៗ

សូមប���នមនុស្សែដលមានេរគស�� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផុត ។
អ�កផ��កេមេរគ HIV គួរែតដឹងអំពីស�� និងេរគស�� ៃនជម�ឺរេបង ។
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អ�កែដលមានជម�ឺរេបងគួរែតមានសិទ�ិេធ�ើេតស�រកេមេរគ HIV ។

ការព្យោបាល និងែថទាំ
ជម�ឺរេបងឣចព្យោបាលបាន ។ េគាលបំណងៃនការព្យោបាលគឺេដើម្បីព្យោបាលអ�កជម�ឺឲ្យជ និងការពារការេកើតជម�ឺរេបងេឡើងវ�ញ ។ អ�កគួរែតពិនិត្យេ�េលើេគាលការណ៍
ែណនំៃនការព្យោបាលថ�ក់ជតិស្រមាប់្របេភទថ�ំ និងការេ្របើ្របាសែដល្រតឹម្រត�វ ។ ក��ងករណីភាគេ្រចើនេវជ�បណ� ិតនឹងេចញេវជ�ប�� ស្រមាប់ការព្យោបាលជម�ឺរេបង ។
បុគ�លិកសុខភាពសហគមន៍េដើរតួនទីយ៉ងសំខាន់ក�ងការ្រគប់្រគងការព្យោបាលរយៈេពលែវងរបស់អ�កជម�ឺរេបង តាមរយៈវ�ធីសាᐰ�ស�មួយែដលមានេឈា� ះថការព្យោបាល
េដយសេង�តផ�ល់ (DOT) ។
ជម�រឺ េបងែដលសាុ ំនងឹ ថ�ំ គឺជ្របេភទជម�រឺ េបងែដលមិនឣចសមា�ប់េដយថ�ំ Antibiotics ទូេ� ។ ជម�រឺ េបងែដលសា쯔ុំនឹងថ�ំ េកើតេឡើង
េ�េពលថ�ំមនិ ្រតវ� បានេ្របើ្រតមឹ ្រតវ�
DOT ស្រមាប់ការ្របកាន់ខា�ប់នវូ ការព្យោបាល
DOT គឺជការសេង�តេមើលអ�កជម�ឺណមា�ក់ចំេពាះការេលបថ�ំរបស់ពួកេគក��ងការព្យោបាលជម�ឺរេបង ។ DOT ជួយធានថថ�ំទាំងអស់្រត�វបានេលបេដយ្រតឹម្រត�វ
ក��ងក្រមិត្រតឹម្រត�វ តាមេពលេវលា្រតឹម្រត�វ និងស្រមាប់រយៈេពលេពញេលញ ។
េគាលបំណងៃនការព្យោបាលេដយសេង�តផ�ល់ (DOT) គឺេដើម្បី ៖
• បង�រការឆ�ងរលដលបែន�មេទៀតៃនបាក់េតរ�រេបងេ�ក��ងសហគមន៍ ។

• ធានថការព្យោបាល្រត�វបានប��ប់ ។

• ទប់សា渔�ត់ការអភិវឌ្ឍន៍ៃនភាពធន់ៃនថ�ំ ។
ការទទួលខុស្រត�វ និងការងរមូលដ�ន េដើម្បីបំេពញ DOT េ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ករួមមាន ៖

• េរៀបចំេពលេវលា និងទីកែន�ងែដលេឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការរបស់អ�ក និងអ�កជម�ឺ ។ ្របសិនេបើមិនមានភាពងយ្រស�លស្រមាប់អ�កេទ សូមែស�ងរកសមាជិក
្រគ�សារ ឬសមាជិកសហគមន៍ែដលេ�ែក្បរ ែដលឣចជួយអ�កជម�ឺក�ងការព្យោបាល្របចាំៃថ�របស់ពួកេគ ។
• ជួយដល់អ�កជម�ឺក�ងការព្យោបាលឲ្យបានេពញេលញ ។ េនះរួមមាន ៖
o ្របគល់ថ�ំឲ្យអ�កជម�ឺ េយងតាមដំបូន�នេវជ�សា犰�ស� ។
o សេង�តេមើលអ�កជម�ឺ េដើម្បីធានថថ�ំ្រគាប់្រត�វបានេគយកមកេលបតាមៃថ�្រតឹម្រត�វ ។
o សួរអ�កជម�ឺរបស់អ�ក អំពី្របតិកម�មិនល�ៃនថ�ំ េហើយរយការណ៍េ�មណ� លសុខភាព ។
o រកេមើលស�� ៃនការមិនេលបថ�ំែដលឣចេកើតមាន (ឧ. បាត់ក��ប់ ការមិនេលប) ។

• ផ�ល់ការអប់រ� និងការគាំ្រទជ្របចាំអំពីជម�ឺរេបងក��ងេពលមកជួបម�ងៗ ។

• ជួយអ�កជម�ឺឲ្យបំេពញការតាមដនេ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផុត ។

• រក្សោកំណត់្រតាៃនការជួបនីមួយៗ េដយេយងតាមេគាលការណ៍ែណនំស�ីពីការព្យោបាលថ�ក់ជតិ ។
ជម�រឺ េបងែដលមានភាពធន់នងឹ ពហុឳសថ
ជម�ឺរេបងែដលធន់នឹងពហុឳសថ កំពុងេកើនេឡើងេ�ក��ងតំបន់មួយចំនួនៃនពិភពេលាក រួមទាំងេ�ក��ងមហាⲴអនុតំបន់េមគង� ។ ជម�ឺរេបងែដលធន់នឹងពហុឳសថបណ�
លមកពីបាក់េតរ�រេបងែដលធន់នឹងថ�ំរេបងសំខាន់ពីរ ។ េនះមានន័យថវកាន់ែតពិបាកក��ងការព្យោបាល ។ ជធម�តាជម�ឺរេបងែដលធន់នឹងពហុឳសថ េកើតេឡើងេ�
េពលមនុស្សមិនេលបថ�ំេទៀងទាត់ ឬមិនេលបថ�ំទាំងអស់បាន្រតឹម្រត�វ ។
សារសំខាន់ៗ

ជម�ឺរេបងឣចព្យោបាលបាន ្របសិនេបើការេ្របើ្របាស់ថ�្រំ តឹម្រត�វ្រត�វបានអនុវត�តាមការែណនំថ�ក់ជតិ ។
DOT គឺជវ�ធីសាஐ�ស�មួយេដើម្បីធានថអ�កជម�ឺបំេពញការព្យោបាលេពញេលញរបស់ពួកេគ ។
មនុស្សែដលកំពុងព្យោបាលជម�ឺរេបង គួរែតប��ប់ការព្យោបាលទាំងអស់ ។ ពួកេគមិនគួរប�្ឈប់ការព្យោបាលេទ េទាះបីពួកេគមានឣរម�ណ៍ធូរ្រសាលក៏េដយ ។
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សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ក��ងនមជម�ន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសំខាន់ក�ងការគាំ្រទសហគមន៍របស់អ�ក ក��ងការការពារជម�ឺរេបង ។ សកម�ភាព
សំខាន់ៗែដលអ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖

បេ្រង�នសមាជិកសហគមន៍អំពីជម�ឺរេបង និងរេបៀបៃនការរ�ករលដល ។
អប់រ�សមាជិកសហគមន៍អំពីស�� ៃនជម�ឺរេបងនិងកែន�ងែដលសមាជិកសហគមន៍ឣចេ�េធ�ើេតស� និងព្យោបាល ។
បេង�ើនការយល់ដឹងអំពីវ�ធីការពារ ការរ�ករលដលៃនជម�ឺរេបង រួមទាំងរេបៀបែដល្របជជនគួរបិទមាត់ និង្រចមុះ េ�
េពលក�ក ឬកណ�ស់ ។
េលើកកម�ស់អនម័យល� និងខ្យល់បរ�យកាសក��ងផ�ះ ។
ប���នមនុស្សែដលក�កេ្រចើនជងបីសបា�ហ៍ ឬមានេរគស�� េផ្សងេទៀតៃនជម�ឺរេបងេ�មណ� លសុខភាព ។
គាំ្រទដល់អ�កជម�ឺរេបងក��ងការេលបថ�ំឲ្យបានទាន់េពលេវលា និងប��ប់ការព្យោបាលេពញេលញេដយេ្របើវ�ធីសា្រស�
DOT ។
េរៀបចំវគ�អប់រ�សហគមន៍អំពីជម�ឺរេបង ។
េលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�កផ��កេមេរគ HIV េធ�ើេតស�រកេមេរគរេបង ។
េលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�កែដលមានជម�ឺរេបងេធ�ើេតស�ឈាមរកេមេរគ HIV ។
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េមេរៀនទី 4៖
ជម�ឺ្រគ�នឈាម
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ទូេ�
ជម�ឺ្រគ�នឈាមគឺជជម�ឺែដលបង�េដយមូសែដលមានវ�រុសេហើយវមានេ�្រគប់តំបន់ទាំងអស់ៃនពិភពេលាក ។ ចំនួនករណីជម�ឺ្រគ�នឈាម្រត�វបានរយការណ៍ថេ�ែត
បន�េកើនេឡើងជេរៀងរល់ឆា�ំ េហើយ 70% ៃនករណីថ�ីៗគឺកំពុងេកើតមានេ�ឣសុី រួមទាំងមហា賈អនុតំបន់េមគង� (GMS) ។

ការឆ�ង
ភា�ក់ងរបង� ៖ វ�រុស្រត�វបានចម�ងេ�មនុស្សតាមរយៈសត�មូសខា�ញីខាំជពិេសសគឺមលូ ែដលមានេមេរគ Aedes aegypti ។
្របេភទេផ្សងៗ ៖ វ�រុស្រគ�នឈាមមានបួន្របេភទ (DENV-1, DENV-2, DENV-3 និង DENV-4) ែដលទាំងអស់េនះមានេ�ក��ងមហាអនុតំបន់េមគ
ង� (GMS) ។
ការខាំ ៖ មូសែដលផ��កវ�រុស្រគ�នឈាមចូលចិត�ខាំមនុស្សេពលៃថ� (ខុសពីជម�ឺ្រគ�នចាញ់ែដលជធម�តា មូសខាំេ�េពលយប់) េហើយរស់េ�ទាំងក��ងផ�ះ និងខាងេ្រ�ផ�ះ
ែក្បរមនុស្ស ។ បន�ប់ពីខាំអ�កែដលមានជម�ឺ វ�រុសបានេកើនេឡើងេ�ក��ងមូសមុនេពលខាំនិងឆ�ងេ�កាន់មនុស្សថ�ីេទៀត ។ េពលេវលាែដលមូស្រត�វចំណយេពលេដើម្បី
ចម�ងវ�រុសេ�មនុស្សមា�ក់េទៀតគឺ្របែហល 8-12 ៃថ� ។ េ�េពលែដលវឆ�ង មូសឣចចម�ងជម�ឺ្រគ�នឈាមេពញមួយជីវ�តរបស់វ ។
លក�ខណ� អំេណយផលស្រមាប់ការចម�ងេរគ ៖ មូសែដលមានេមេរគ Aedes aegypti ទាំងេនះជធម�តាពងដក់េ�ក��ងធុងែដលផ��កទឹក ដូចជធុង ចាន ចាន
ដក់ចំណីសត� េផើងផ� និងថូផ� ។ ជធម�តាេ�ក��ងទី្រក�ង ឬសហគមន៍ែដលមាន្របភពទឹក េហើយ្របភពទឹកទាំងេនះមិន្រត�វបានបេ��ញេចាលជ្របចាំ - នឹងបេង�ើន
ចំនួនមូស ។ ការចម�ងជម�ឺ្រគ�នឈាមមានការែ្រប្រប�លឣ្រស័យេលើរបបទឹកេភ��ង សីតុណ�ភាព សំេណើម និងកំេណើន្របជជន ។ ជទូេ� េ�េពលែដលកតា�ទាំងេនះ
េកើនេឡើង េនះក៏មានការេកើនេឡើងៃនការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នឈាមផងែដរ ។ ដង់សុីេត្របជជនខ�ស់មានទំនក់ទំនងយ៉ ងជិតស�ិទ�េ�នឹងការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នឈាម ។

សារសំខាន់ៗ

វ�រុស្រតវ� បានចម�ងេ�មនុស្សតាមរយៈមូសខាំ ។
មូសទាំងេនះែតងខាំមនុស្សេ�េពលៃថ� េហើយរស់េ�ទាំងក��ងផ�ះនិងខាងេ្រ�ផ�ះ ។
មូស្រគ�នឈាមរស់េ�ក��ងផ�ះនិងជុំវ�ញផ�ះ េហើយបង�ត់ពូជក��ងទឹកសា� ត ។
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្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងលក�ណៈៃនហានិភ័យ
សរុបមកមាន្របជជន្របមាណ 3.9 ពាន់លាននក់ ្របឈមនឹងការឆ�ងវ�រុសៃនជម�ឺ្រគ�នឈាមែដលមានចំនួន្របែហលពាក់កណ�លៃនចំនួន្របជជនពិភពេលាក ។
មនុស្ស្រគប់រូបែតងមានហានិភ័យៃនជម�ឺ្រគ�នឈាម េទាះបីជយ៉ ងណក៏េដយក៏មានលក�ណៈជក់លាក់ខ�ះែដលបេង�ើនហានិភ័យ ដូចជបុគ�លែដលមានហានិភ័យខ�ស់
ៃនេរគស�� ែដលនឹងមានេ្រគាះថ�ក់ដល់ជីវ�ត ។
• ទារក និងកុមារតូចៗ្រត�វបានបង�ញថនឹងមានជម�ឺធ�ន់ធ�រ ក៏ដូចជមនុស្សែដលមានជម�ឺរុំៃរ� ដូចជជម�ឺទឹកេនមែផ�ម និងជម�ឺហឺត ។

• អ�កែដលធា�ប់ឆ�ងជម�ឺ្រគ�នឈាមពីមុននឹងមានភាពសាុ ំេ�នឹង្របេភទជក់លាក់េនះ ។ េទាះយ៉ ងណវឣចបេង�ើនហានិភ័យរបស់ពួកេគក��ងការវ�វត�េ�ជជ
ម�ឺ្រគ�នឈាមធ�ន់ធ�រ ្របសិនេបើឆ�ងវ�រុសមួយក��ងចំេណមបី្របេភទេផ្សងេទៀត ។

• ្របជជនែដលរស់េ�ក��ងទី្រក�ង ឬតំបន់ពាក់កណ�លទី្រក�ងែដលមានដង់សុីេត្របជជនខ�ស់ ។
្របេទសទាំង 5 ក��ងមហាអនុតំបន់ទេន�េមគង�្របឈម ឬបន�ឆ�ងវ�រុស្រគ�នឈាមញឹកញប់
ឣហា꩔�នីសា蛈�ន

អុរី ង� ់

បា៉គីសា�ន

េនបា៉ល់
ឥណ�

អូេមន

បង់កា�េដស

មា៉ឌីវ

ញឹកញប់ ឬបន្
កំរ ឬមិន្របាកដ្របជ
គា�នភស��តាងៃនហានិភ័យ

ប៊តាូ ន់
ភូមា

ហុងកុង
មា៉កាវ

ឡវ

ៃតវ�ន់
េកាះមា៉រ�ណភាពខា
ងេជើង

ភីលពី នី

ៃថ
្រសីលង�

្របឈមនឹងជម�្រឺ គន� ឈាម

ជប៉នុ

ចិន

កម�ជ�
សហព័នម� ្រី កេ� ណសុី

េវៀតណម
មា៉េឡសុី

េកាះមា៉សល

បា៉លូ

្របយ� េណ

សឹងប� រូ �
ណូ រូ

សីឈែី ឡស

ឥណ�� េនសុី

បា៉ពូចេី នៀថ�ី

ទីមរ័

េកាះសូឡម� ន

គីរបា� ទី

ទូវ�លូ
វ�ល់លីសហ័ ទ� ណ
ូ

វ�ណូ ទូ

ម៉រូ ទ� សុ

ឃ្យនី ែឡន

រ�េញ�ន

អូ�សា걘�លី

សារសំខាន់ៗ

ហ�ជ� ី
ញ�កាលីហរ�័ េនៀ

្រគប់មនុស្សទាំងអស់េ�ក��ងមហាអនុតំបន់េមគង�សុទ�ែតមានហានិភ័យៃនជម�ឺ្រគ�នឈាម ។
ការចម�ងជេរឿយៗេកើតេឡើងេ�ក��ងសហគមន៍ទី្រក�ង ឬពាក់កណ�លជនបទ ។
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តុងហាꖔ�

ស�� និងេរគស��
មនុស្សជេ្រចើន្របែហលជមិនមានស�� ឬេរគស�� ណមួយេឡើយ ក��ងអំឡ�ងេពលមានជម�ឺ្រគ�នឈាម្រសាល ។ េ�េពលែដលេរគស�� េកើតមានេឡើង ពួកេគជ
ធម�តាចាប់េផ�ើមេកើតេឡើងពី 5-7 ៃថ� បន�ប់ពី្រត�វមូសខាំ ។ មនុស្សភាគេ្រចើនជសះេស្បើយក��ងរយៈេពល្របែហលមួយសបា�ហ៍េដយមិនមានផលវ�បាករយៈេពលែវង ។
វមិនឣចេ�រួចេទក��ងការកំណត់អត�ស�� ណជម�ឺ្រគ�នឈាមពីជម�ឺដៃទេទៀត រួមទាំងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ និងជម�ឺផ�វដេង�ើម េទាះយ៉ ងណ ក��ងករណីខ�ះេរគស�� ឣចមាន
េ្រគាះថ�ក់ដល់ឣយុជីវ�ត ។ េនះឣចបណ�លឲ្យមានទ្រមង់ធ�ន់ធ�រៃនជម�ឺ្រគ�នឈាម ែដល្រត�វបានេគេ�ថជម�ឺ្រគ�នឈាម ឬជម�ឺ្រគ�នឈាមធ�ន់ធ�រ េហើយ្រត�វការការ
ព្យោបាលេ�មន�ីេពទ្យជបន�ន់ ។
ជម�ឺ្រគ�នឈាមបណ�លឲ្យ្រគ�នេ�� ខា�ំង និងយ៉ ងេហាចណស់មានេរគស�� ពីរខាងេ្រកាម ៖
េ�� ខ��នខា�ំង

ឈឺក្បោល

កន��ល

ចេង�រ និងក��ត

ឈឺចាប់េ�េ្រកាយែភ�ក

េហើម្រកេពញ

អស់កមា�ំង

ឈឺសា毠ច់ដុំ ឆ�ងឹ និងសន�ក់

្របសិនេបើអក� សេង�តេឃើញមានស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយដូចខាងេ្រកា錼ម
សូមប��ន� េ�កា藨ន់មណ� លសុខភា藨ពែដលេ�ជិតបំផតុ ។
ឈឺេពាះធ�ន់ធ�រ

សា稴រសំខាន់ៗ

ក��តជ្របចាំ (េលើសពី 3 ដងក��ងរយៈេពល ការហូរឈាមេចញពី្រចមុះ
24 េមា៉ង)

ជម�ឺ្រគ�នឈាមជធម�តាបណ�លឲ្យេ�� ខ��នខា�ំង ក៏ដូចជឈឺក្បោល និងេឡើងកន��ល ។
្របសិនេបើេរគស�� កាន់ែតធ�ន់ធ�រ ជម�ឺ្រគ�នឈាមឣចបង�ឲ្យមានេ្រគាះថ�ក់ដល់ឣយុជីវ�ត ។
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ក��តឈាម

អស់កមា�ំងខា�ំង្រគប់េពល

ការការពារ
កែន�ងបង�ត់មូសែដលស�ិតេ�ជិតនឹងមនុស្ស គឺជកតា�ហានិភ័យធំមួយៃនជម�ឺ្រគ�នឈាម ក៏ដូចជស្រមាប់ជម�ឺដៃទេទៀតែដលចម�ងេដយមូស ។ នេពលបច��ប្បន�េនះ
វ�ធីសា髜�ស�សំខាន់ក�ងការ្រគប់្រគង ឬការការពារការចម�ងជម�ឺ្រគ�នឈាមគឺ្រត�វ្រគប់្រគងមូស ។ វ�ធីសា鴸�ស�ការពារសំខាន់ៗរួមមាន ៖

ការពារការបង�ត់មសូ ។ េនះេផ�តេលើការ្រគប់្រគងបរ�សាꝔ�នជុំវ�ញេយើង េដើម្បីប�្ឈប់មូសពីការពងេ�ែក្បរផ�ះ ។ អ�កឣចេរៀបចំយុទ�នការ
សហគមន៍ ឬយុទ�នការសា걘លាេរៀន េដើម្បីលុបកែន�ងបង�ត់ពូជមូស ។ យុទ�នការទាំងេនះគួរែតរួមប���លទាំងការេបាះេចាលកាកសំណល់
រ�ងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ សមា�តវត��ែដលឣចផ��កទឹកែដលបេង�ើតេដយមនុស្ស និង្រគបធុងស��កទឹកឲ្យបានេទៀងទាត់ ឬបែន�ម្រតីសុីដង��វទឹក េ�
ក��ងេផើង ថូផ� ្រសះ ឬ្របភពទឹកេផ្សងេទៀត ែដលមិន្រត�វបានេ្របើស្រមាប់បរ�េភាគ ។
មុង្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�លត�ិ ែដលេ្របើ្របាស់បានយូរ (LLIN) ។ មូស្រគ�នឈាមខាំេ�េពលៃថ� ដូេច�ះមុង្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�ល�ិត
ែដលេ្របើ្របាស់បានយូរមិនមាន្របសិទ�ភាពេទ េបើេ្រប�បេធៀបនឹងការការពារជម�ឺ្រគ�នចាញ់េ�េពលយប់ ។ េទាះយ៉ ងណក៏េដយ បុគ�ល
មា�ក់ៗជពិេសសកុមារ គួរែតស្រមាកេ�ក��ងមុង្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�ល�ិតែដលេ្របើ្របាស់បានយូរ (LLIN) ្របសិនេបើឣចរកបាន និង
ធានថពួកេគ្រត�វព្យ�រ្រតឹម្រត�វ និងេ្របើ្របាស់ែតក��ងផ�ះ ។
ការេ្របើវធា� នការការពារ្រគ�សា稴រផ�ល់ខ�ន ដូចជ កង�រ េបើកបង��ច ថ�ំលាបែស្បក សមា�រ និងថ�ំសមា�ប់សត�ល�ិតេផ្សងេទៀត ។ វ�ធីបង�រទាំង
េនះគួរែត្រត�វបានេ្របើេ�េពលៃថ�ទាំងក��ង និងេ្រ�ផ�ះ កែន�ងេធ�ើការ ឬសា禜លាេរៀន ។
េ្របថើ � ំលាបែដលមានសារធាតុ DEET, picaridin ឬេ្របង្រក�ចឆា� (OLE) ។ ជទូេ�ផលិតផលែដលមានសារធាតុ DEET ផ�
ល់ការការពារបានយូរ ។ េ្របើថ�ំលាបការពារមូសខាំេលើែស្បក េ�េពលែដលមិនបានេស��កពាក់ ជពិេសសកៃដ និងកេជើង ។ េធ�ើតាមការ
ែណនំរបស់ផលិតផលជនិច� េហើយអនុវត�តាមការែណនំេនះ ។ េជៀសវងការេលប ឬលាបថ�ំេលើតំបន់ៃនបាតៃដ ែភ�ក និងមាត់ ។

េស��កសំេលៀកបំពាក់ឲ្យ្រគបេលើែស្បក នឹងមិនឣចការពារមូសខាំបានទាំង្រសង� េទ ប៉ុែន�វឣចជួយក��ងការការពារការខាំ ្របសិនេបើេ្របើ
ជមួយវ�ធីសា្រស�បង�រេផ្សងេទៀត ។ ការេស��កពាក់ែដល្រគបេលើែស្បក នឹងកាត់បន�យហា稴និភ័យៃនមូសខាំ ។

សារសំខាន់ៗ

្រគប ចាក់ទឹកេចញ ឬសមា�ត្របភពទឹកសា� តជ្របចាំេដើម្បីកាត់បន�យការបង�ត់មូស ។
េគង ឬស្រមាកេ�ក��ងមុង្រគប់េពល ។
េស��កសេម��កបំពាក់ែដល្រគបេលើែស្បក េហើយេ្របើថ�លា
ំ បេលើែស្បកែដលមូសងយខាំបាន ។
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ការេធ�ើេតស�
ជម�ឺ្រគ�នឈាមមិនងយនឹងេធ�ើេរគវ�និច�័យេ�ក��ងសហគមន៍េនះេទ ។ ការេធ�ើេតស�្រត�វបានប��ប់េ�មណ� លសុខភាព េដយេ្របើវ�ធីជេ្រចើនរួមមាន ការេធ�ើេតស�េមេរគ
(រកេមើលវ�រុស) និងេតស�េដយបូមឈាម (ពិនិត្យេមើល្របព័ន�ភាពសា鷀ុំ) ។ េវជ�បណ� ិត គិលានុបដ�ក/យិកា ឬអ�កបេច�កេទសមន�ីរពិេសាធន៍នឹងេ្រជើសេរ�សវ�ធីសា�ស�ល�
បំផុត ឣ្រស័យេលើេពលេវលាែដលអ�កជម�ឺបង�ញខ��នដល់អ�ក ឬេ�មណ� លសុខភាព ។
្របសិនេបើអ�កសមា�ល់ថ អ�កជម�ឺ្រគ�នេ�� ខា�ំង និងមានេរគស�� េផ្សងេទៀត េហើយអ�កបានប�� ក់រួចេហើយថពួកេគមិនមានជម�ឺ្រគ�នចាញ់េទ អ�កឣចសង្សយ័ ថមានជ
ម�ឺ្រគ�នឈាម ។
សូមប��ន� ពួកេគេ�មណ� លសុខភាពភា�មៗ ្របសិនេបើអក� សង្ស័យថពួកេគមានជម�្រឺ គ�នឈាម ។

សារសំខាន់ៗ

ជម�ឺ្រគ�នឈាមមិនឣច្រត�វបានេគេធ�ើេរគវ�និច�័យ េដយែផ�កេលើេរគស�� ែតមួយមុខេនះេទ ។
ករណីសង្ស័យ្រត�វែតប���នេ�មណ� លសុខភាពភា�មៗេដើម្បីេធ�ើេតស� ។
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ការព្យោបាល និងែថទាំ
មិនមានការព្យោបាលជក់លាក់ស្រមាប់ជម�ឺ្រគ�នឈាមេទ ។
អ�កជម�ឺែដលមានេរគស�� ្រសា떨លឣច្រត�វបានគាំ្រទឲ្យេ�ផ�ះ ។ វមានសារៈសំខាន់ណស់ក�ងការទទួលទានសារធាតុរវឲ្យបានល� ជពិេសសចំេពាះកុមារ ដូចជវ�ធី
សា�ស�កាត់បន�យ្រគ�នេ�� ដូចជទឹកេ�� អ៊ុនៗ េអប៉ុងេសើម និងកង�រ ្របសិនេបើមាន ។
ថ�ំមួយចំនួនឣចេលបេដើម្បី្រគប់្រគងេរគស�� ឈឺសាច់ដុំ ឈឺចាប់ និងេ�� ខ��ន ។ ជេ្រមើសល�និងេថកបំផុតេដើម្បីព្យោបាលេរគស�� ទាំងេនះគឺថ�ំ
acetaminophen ឬ paracetamol ។ ថ�ំ Aspirin និង ibuprofen មិនគួរ្រត�វបានេ្របើេទ េ្រពាះវឣចបេង�ើនហា氐និភ័យៃនការហូរឈាម ។
អ�កជម�្រឺ គ�នឈាមគួរែតែស�ងរកការែណនំពី្រគ�េពទ្យជបន�ន់ ្របសិនេបើមានេរគស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយ្រត�វបានកត់សមា�ល់ ។
ការែណនំស្រមាប់ការផ�ល់ថ�ំ PARACETAMOL
1. ពិនិត្យេមើលការផុតកំណត់េ�េលើក��ប់ ឬដប ។
2. គណនការេ្របើ្របាស់ េដយេយងេ�តាមេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិ ។
o ក្រមិតេ្របើទូេ�មានដូចខាងេ្រកាម ៖

 ថ�ំ្រគាប់ 500 មីលី្រកាម ពីរ្រគាប់ េរៀងរល់ 4 េមា៉ង ម�ងស្រមាប់មនុស្សេពញវ�យ ។

 ទម�ន់រងកាយ 10 មីលី្រកាម/គីឡ�្រកាមស្រមាប់កុមារ ។
3. ផ�ល់ថ�ំ Paracetamol េ�អ�កជម�ឺ ។ យកល�គួរែតេលបថ�ំេនះេ្រកាយេពលបាយរួច េចៀសវងឈឺ្រកពះ ។
ថ�ំ្រគាប់្រត�វេលបជមួយទឹក ទឹកេដះេគា ឬទឹកែផ�េឈើចំនួនមួយែកវ ។ ថ�ំ្រគាប់មិនគួរទំពារេទ ។
ថ�ំរវ ឬសុឺរ�ូ ៖ វស់បរ�មាណ្រតឹម្រត�វេដយេ្របើសឺរំង ឬសាƴ�ប្រពាថ�ំ ។

4. រង់ចាំយ៉ងេហាចណស់ 4 េមា៉ង បន�ប់ពីេ្របើថ�ំ Paracetamol ។
5. កុំផ�ល់ឲ្យេលើសពីបួនដងក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង ។

សាፀរសំខាន់ៗ

ប���នករណីសង្ស័យៃនជម�ឺ្រគ�នឈាមេ�មណ� លសុខភាពជបន�ន់ ។
ផ�ល់ថ�ំ Paracetamol េដើម្បីកាត់បន�យ្រគ�នេ�� និង្រគប់្រគងការឈឺចាប់ ។
កុំផ�ល់ថ�ំ aspirin ឬ ibuprofen ្របសិនេបើអ�កសង្ស័យថមានជម�ឺ្រគ�នឈាម ។
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សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ក��ងនមជម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសខាំ ន់ក�ងការគាំ្រទសហគមន៍របស់អ�ក ក��ងការការពារ និងកំណត់ពីការឆ�ងៃនជម�ឺ្រគន� ឈាម
។ សកម�ភាពសំខាន់ៗែដលអ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖

បេ្រង�នសមាជិកសហគមន៍ពីរេបៀបសមា�ល់ស�� ៃនជម�ឺ្រគ�នឈាម និងយកចិត�ទុកដក់ជបន�ន់ពីបុគ�លិកសុខា
ភិបាល ្របសិនេបើពួកេគសង្ស័យថមានជម�ឺ្រគ�នឈាម ។

ប���នករណីសង្ស័យៃនជម�ឺ្រគ�នឈាមេ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផុត ។

បេ្រង�នសមាជិកសហគមន៍ពីវ�ធីបង�រជម�ឺ្រគ�នឈាម តាមរយៈឥរ�យបទបង�របុគ�ល ។

ចូលរួមក��ងសហគមន៍ យុទ�នការសមា�ត និងេធ�ើការេ�តាមសាᔰលាេរៀន េដើម្បីកំណត់ និងបំបាត់ជ្រមកបង�ត់មូស
។
េលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យស្រមាកេ�ក��ងមុង្រជលក់ថ�ំសមា�ប់សត�ល�ិត េហើយេ្របើវ�ធីការពារផ�ល់ខ�ន
េផ្សងេទៀត រួមមានេស��ក សេម��កបំពាក់ែវង និងលាបថ�ំការពារមូសខាំេ�េពលៃថ� ។
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េមេរៀនទី 5៖
កង�ះឣហា፴ររូបត�ម�
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ទូេ�
កង�ះឣហាររូបត�ម�គឺសំេ�េ�េលើកង�ះ េលើស ឬអតុល្យភាពក��ងការទទួលទានឣហារ និង / ឬសារធាតុចិ��ឹមរបស់មនុស្ស ។ េ�ក��ងមហាអនុតំបន់េមគង� ្របមាណ
10-45% ៃនកុមារឣយុេ្រកាម 5 ឆា�ំ មានភាព្រកិន េហើយ 5-10% ទន់េខ្សោយ ។ តិចជងពាក់កណ�លៃនទារកទាំងអស់ែដលមានឣយុេ្រកាម 6 ែខ ្រត�វបាន
បំេ�កូនេដយទឹកេដះសុទ� ។ �ស�ីេ�ក��ងមហាអនុតំបន់ទេន�េមគង�ក៏្របឈមនឹងអ្រតាខ�ស់ៃនភាពស�កសាំងែដលមានចំនួន្របមាណពី 25-45% ៃន�ស�ីទាំងអស់ ។
ប�� ទាំងេនះឣចនំឲ្យមានប�� សុខភាពសំខាន់ៗ េហើយវ្រត�វបានបង�ញថ ្របែហល 45% ៃនការសា� ប់ក�ងចំេណមកុមារឣយុេ្រកាម 5 ឆា�ំ មានទំនក់ទំនងជ
មួយកង�ះឣហាររូបត�ម� ។ កង�ះឣហាររូបត�ម�ប៉ះពាល់ដល់្របព័ន�ភាពសាុ ំ ឬ្របព័ន�ការពាររងកាយ ែដលបេង�ើនហានិភ័យៃនជម�ឺរគរូស និងជម�ឺផ�វដេង�ើម រួមទាំងជម�ឺ
រេបងផងែដរ ។

្របេភទកង�ះឣហាររូបត�ម�
កង�ះឣហាររូបត�ម�បណ�លមកពីគា�នឣហារ្រគប់្រគាន់ មានឣហារេ្រចើនេពក ឬមិនមានឣហារ្រតឹម្រត�វ ។ វឣចេ�រួច ែដលថមនុស្សមា�ក់ឣចមានេមេរគ្របេភទ
ជក់លាក់ៃនដង��វេពាះេវៀន ែដលរួមចំែណកដល់កង�ះឣហា罰ររូបត�ម� ។ កង�ះឣហាររូបត�ម�មាន 3 ្របេភទធំៗ ែដលអ�កឣចេមើលេឃើញេ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក ែដល
រួមមាន ៖
• ខ�ះឣហាររូបត�ម� ៖ ជលទ�ផលៃនការមិនមានឣហារ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់បរ�េភាគ េហើយជធម�តា្រត�វបានផ្សោរភា�ប់ជមួយនឹងសា� នភាពរស់េ�មិនល� សុខ
ភាពមាតា និងឣហាររូបត�ម�េខ្សោយ ឬមានជម�ឺញឹកញប់ ។ កង�ះឣហាររូបត�ម�ឣចបណ�លឲ្យបាត់បង់ទម�ន់យ៉ងធ�ន់ធ�រ ែដលេធ�ើឲ្យ្របព័ន�ភាពសាុ ំបេង�ើននូវ
ហានិភ័យ និងកាន់ែតមានភាពធ�ន់ធ�រៃនជម�ឺដៃទេទៀត និងររំងកុមារពីការលូតលាស់រូបរងកាយ និងខួរក្បោល ។

• េលើសឣហាររូបត�ម� ៖ ជលទ�ផលៃនការបរ�េភាគឣហារេ្រចើនេពក ឬបរ�េភាគឣហារខុសេ្រចើនេពក ។ ជធម�តាវ្រត�វបានផ្សោរភា�ប់ជមួយនឹងជីវភាពរស់
េ�មិនល� និងទទួលទានឣហារ្រសស់ៗមានកំណត់ ។ អ�កែដលមានឣហារបំប៉នេលើសធម�តានឹងេឡើងទម�ន់េហើយ្របឈមនឹងប�� សុខភាព រួមមាន ជម�ឺ
េបះដូង ទឹកេនមែផ�ម និងជម�ឺឆ�ងេផ្សងៗេទៀត ។
• កង�ះឣហាររូបត�ម�ទាក់ទងនឹងមី្រកសា
� រជតិ ៖ មកពីការទទួលទានវ�តាមីន និងសារធាតុែរ�ទាប ជទូេ�េគចង់និយយពីមី្រក�សារជតិ ។ មី្រក�សារជតិ
ចាំបាច់ស្រមាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍្រតឹម្រត�វ ។ អុីយ៉ូត វ�តាមីន A វ�តាមីន B ជតិែដក និងស័ង�សី គឺសំខាន់បំផុតចំេពាះសុខភាពសាធារណៈ
។ បរ�មាណមី្រក�សារធាតុចិ��ឹមទាប គឺជការគំរមកំែហងដ៏ធំមួយដល់សុខភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់្របជជនេ�ក��ងមហាអនុតំបន់េមគង� ជពិេសស
ស្រមាប់កុមារ និង�ស�ីមានៃផ�េពាះ ។
សារសំខាន់ៗ

កង�ះឣហាររូបត�ម�បេង�ើនហានិភ័យៃនការឆ�ងជម�ឺេផ្សងៗ ។
កង�ះឣហាររូបត�ម�េធ�ើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារ ។
កង�ះឣហាររូបត�ម�ភាគេ្រចើនគឺមកពីរបបឣហារមិនល� ក��ងអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ ទារក និងកុមារភាព ។
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្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងលក�ណៈៃនហានិភ័យ
្រគប់្របេទសទាំងអស់េ�េលើពិភពេលាកបានរងផលប៉ះពាល់េដយសារទ្រមង់ៃនកង�ះឣហាររូបត�ម�មួយ ឬេ្រចើន ។ មនុស្សមា�ក់ៗឣចកា�យជមនុស្សខ�ះឣហាររូបត�ម�
បាន ្របសិនេបើយូរៗេ�ពួកេគមិនបរ�េភាគឣហា焈រ្រគប់្រគាន់ េដើម្បីបំេពញត្រម�វការឣហាររូបត�ម�របស់ពួកេគ ឬ្របសិនេបើពួកេគមានរបបឣហារមិនល� ។
�ស�ី ទារក និងកុមារមានហានិភ័យខ�ស់ៃនកង�ះឣហាររូបត�ម� ។ វជេរឿងល�ែដល្រត�វទទួលទានឣហាររូបត�ម�េពលេ�េក�ង ជពិេសសរយៈេពល 1000 ៃថ�ដំបូង ពី
ការចាប់កំេណើតរហូតដល់ៃថ�កំេណើតទី 2 របស់កុមារ គឺមានសារៈសំខាន់ណស់ស្រមាប់ការលូតលាស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសុខភាព ។ ភាព្រកី្រកបេង�ើនហានិភ័យៃនក
ង�ះឣហាតរូបត�ម� ដូចជ ជម�ឺែដលបណ�លមកពីកង�ះឣហាររូបត�ម� ។ អ�ក្រកងយនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីទំរង់េផ្សងៗៃនកង�ះឣហាររូបត�ម� ។
្រក�មមនុស្សែដលងយ្របឈមនឹងកង�ះឣហាររូបត�ម�គឺ ៖

មា�យមានៃផ�េពាះ
មនុស្សរងេ្រគាះ ឬជ
សះេស្បើយពីជម�ឺធ�ន់ធ�រ

្របជជនែដលេ�ដច់
ឆា�យពីផ�ះ ឬសហគម
ន៍របស់ពួកេគ

ទារកេទើបនឹងេកើត

កង�ះឣហា拤ររូបត�ម�
ហានិភ័យ

ទារកក��ងកំឡ�ងេពល
1000 ៃថ� ដំបូង

្រគ�សារមាន្របាក់
ចំណូលទាប

មនុស្សចល័ត
មនុស្សចាស់

សា뎰រសំខាន់ៗ

មនុស្សមា�ក់ៗឣចខ�ះឣហាររូបត�ម� ្របសិនេបើពួកេគមិនទទួលទានឣហារ្រតឹម្រត�វ ។
ទារក និងកុមារមានហានិភ័យខ�ស់េ�េពលពួកេគកំពុងមានការអភិវឌ្ឍន៍ ។
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ស�� និងេរគស��
មនុស្សភាគេ្រចើនែដលខ�ះឣហាររូបត�ម�នឹង្រសកទម�ន់ ប៉ុែន�វឣចជទម�ន់ធម�តា ឬេទាះបីជេលើសទំងន់ក៏េដយ វឣចជការខ�ះឣហា楄ររូបត�ម� ។ ស្រមាប់ឧទាហរណ៍
វឣចេកើតេឡើង ្របសិនេបើអ�កមិនបានទទួលទានមី្រក�សា闼រជតិ្រគប់្រគាន់ ដូចជវ�តាមីន និងជតិែរ�មួយចំនួនតាមរយៈរបបឣហាររបស់អ�ក ។
េរគស�� ទូេ�ៃនកង�ះឣហាររូបត�មរ� ួមមាន ៖
ការស្រមកទម�ន់េដយអេចតន

កាត់បន�យចំណង់ឣហាꐨរ

អស់កមា�ំង

ទន់េខ្សោយ

ការេផ�តឣរម�ណ៍េខ្សោយ

ជម�បាឺ ក់ទឹកចិត�

ឆាប់ខឹង

ការលូតលាស់េខ្សោយ

កា閘រេឡើងទម�នម់ ិនល�

សា易រសំខាន់ៗ

ការស្រមកទម�ន់េដយអេចតននឹងកាត់បន�យចំណង់ឣហាඌរ និងភាពទន់េខ្សោយែដលជស�� ៃនកង�ះឣហាររូបត�ម� ។
មនុស្សឣចខ�ះឣហា怴ររូបត�ម� សូម្បីែតពួកេគមានទម�ន់ធម�តាក៏េដយ ។
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កង�ះមី្រកសា
� រជតិមយួ ចំននួ ឣច្រតវ� បានេគសេង�តេឃើញេ�ក��ងខ�ន� អ�កជម�រឺ បស់អក� ដូចែដលបានបង�ញក��ងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ៖
កង�ះវ�តាមីន D
េជើងេកាងេចញេ្រ�

កង�ះវ�តាមីន B
េហើមេជើង និង្របអប់េជើង

កង�ះសារជតិអយុី ៉ូត
កេហើម េឡើងទម�ន់

កង�ះជតិែដក
ែស្បកេស�ក, ្រកចករលួយ

កង�ះ្រប�េតអុីន
េហើមេពាះ

កង�ះវ�តាមីន A
ភាពងងឹតែភ�កេពលយប់
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ការការពារ
វ�ធីល�បំផុតេដើម្បីការពារកង�ះឣហាររូបត�ម�គឺ្រត�វបរ�េភាគរបបឣហារមានតុល្យភាព និងមានសុខភាពល� ។ មនុស្ស្រគប់គា�គួរែតញ� ំឣហារេ្រចើន្របេភទពី្រក�មឣហារសំ
ខាន់ៗ រួមមាន ៖
ែផ�េឈើ និងបែន�
ែផ�េឈើ និងបែន�គឺជ្របភពដ៏ល�ៃនវ�តាមីនជតិែរ� និងជតិសរៃស ែដលមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់ការពារប�� ៃនការរ�លាយឣហារ ។
មនុស្សគួរែតមានចំណង់ក�ងការញ� ំែផ�េឈើ និងបែន�យ៉ងតិច 5 ្របេភទ ក��ងមួយៃថ� ។
ដំឡ�ង នំបងុ័ បាយ និង េម្សៅកាបូនអុ្រី ដតដៃទេទៀត
ឣហា膤រទាំងេនះគឺជ្របភពដ៏ល�ៃនសារធាតុចិ��ឹម ថមពល និងជតិសរៃស េហើយគួរែតបេង�ើតបាន្របែហលមួយភាគបីៃនរបបឣហាＸរ ។
ឣហាᇸរគួរែតមានលាយជតិកាបូនអុី្រដត េ�េពលចម�ិនឣហា膤រ្រត�វកំណត់បរ�មាណបែន�មខា�ញ់េដយេ្របើេ្របងផ�ឈូករ�ត�ជំនួស ។
សែណ� ក ្រតី ស៊តុ សាច់ និង្រប�េតអុីនេផ្សងៗេទៀត
ឣហាᇸរទាំងេនះគឺជ្របភព្រប�េតអុីន វ�តាមីន និងសា㈨រធាតុែរ� ។ ដូេចា�ះ វចាំបាច់ណស់ក�ងការប���លចំណីឣហារមួយចំនួនពី្រក�មទាំងេនះ
។ ្រប�េតអុីន្រត�វបានេ្របើេដយរងកាយ ស្រមាប់ការលូតលាស់ និងការជួសជុល ។
សាច់ ៖ េ្រជើសេរ�សសាច់ែដលគា�នខា�ញ់តាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន និងេជៀសវងការបែន�មខា�ញ់ ឬេ្របងបែន�មេ�េពលចម�ិន ។ េ្របើការឣំង
ជំនួសឲ្យការេចៀន កាត់ខា�ញ់េចញពីសាច់ និងយកែស្បកសាច់មាន់េចញ ។ កំណត់សាច់ែកៃច� ។
សែណ� ក ៖ ជទូេ�សែណ� កមានជតិខា�ញ់ទាប េហើយវឣចបំេពញ និងឣចផ�ល់នូវជេ្រមើសែដលមានសុខភាពល� និងេថកជងសា簜ច់ ។ េនះ
រួមប���លសែណ� ក សែណ� កឈីស សែណ� កបាយ និងសែណ� កបារំងេផ្សងេទៀត ។
្រតី ៖ ្រតីឣចបរ�េភាគ្រសស់ ឬជ្រតីខបា所ន ។ េគាលេ�គឺបរ�េភាគសាច់្រតី 2 ដុំក�ងមួយសបា�ហ៍ ។
ស៊ុត ៖ ស៊ុតមានសាፄរធាតុចិ��ឹមខ�ស់ រួមមាន វ�តាមីន B ស័ង�សី និងជតិែដក ។ េសា� ឬ្រចបល់ស៊ុតចូលគា� គឺល�្របេសើរជងេចៀន ។ េជៀស
វងការបែន�មអំបិល ។
ទឹកេដះេគា និងការែកៃច�ឣហាඌរជំនួស

ទឹក

ទឹកេដះេគាក៏ដូចជការជំនួសឣហារេផ្សងៗែដលមិនែមនជទឹកេដះេគា ដូចជសែណ� កេសៀង និងទឹក្រគាប់ែផ�េឈើេផ្សងេទៀត គឺជ្របភព
ដ៏ល�ៃន្រប�េតអុីន វ�តាមីន និងកា所ល់ស្យ�ម ។ ពួកវល�ស្រមាប់េធ�ញ និងឆ�ឹងរ�ងមាំ ។ េ្រជើសេរ�សជតិខា�ញ់, អំបិល និងជេ្រមើសជតិស�រទាប
្របសិនេបើឣច ។
បរ�េភាគទឹក្រគប់្រគាន់គឺចាំបាច់ េដើម្បីឲ្យរងកាយមានជតិទឹក និងដំេណើរកា所របាន្រតឹម្រត�វ ។ មនុស្សគួរែតបរ�េភាគទឹក 6-8 ែកវ ជេរៀង
រល់ៃថ� ។ ការបរ�េភាគេភសជ�ៈែដលមានជតិស�រ និងឣល់កុលខ�ស់គួរេចៀសវង ។
ការបំេ�កូនេដយទឹកេដះស្រមាប់រយៈេពល្របាំមយួ ែខដំបងូ គឺមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់ការលូតលាស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសុខ
ភាព ។ បន�ប់ពរី យៈេពល 6 ែខ មា�យឣចចាប់េផ�មើ ែណនំឣហារែដលមានសុខភាពល�េផ្សងេទៀត ប៉ែុ ន�កេ៏ �ែតបន�បំេ�កូន
េដយទឹកេដះរហូតដល់ឣយុ 2 ឆា�ំ ឬយូរជងេនះ ។
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របបឣហារពីរ�មីត

បរ�េភាគទឹក និងែត

តិចៗជញឹកញប់ ៖
ឣហា膤រ និងបែង�ម
បរ�មាណមធ្យម្របចាំៃថ� រល់សបា�ហ៍ ៖
ស៊ុត សាច់សត�សា�ប េ្របងចម�ិនឣហារ
ែដលមានសុខភាពល� ទឹកេដះេគាជូរ
ជញឹកញប់យ៉ងេហាꙔចណស់ពរី ដងក��ងមួយសបា�ហ៍ ៖
្រតី និងសាច់សត�មានសំបក

ែផ�កេលើឣហារទាំងអស់េនះ ៖
បែន� ែផ�េឈើ ្រគាប់ធ��ជតិ
្រក�មៃន្រគាប់ធ��ជតិ
្រគាប់ែផ�េឈើ ្រគាប់សែណ� ក
ជីបែន� និងេ្រគ�ងេទស

សកម�ភាព និងទំនក់ទនំ ងសង�ម

បក្រសាយេដយ George Middleton
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មី្រកសា
� រជតិសខាំ ន់ៗ
មី្រក�សារជតិចាំបាច់ស្រមាប់រងកាយ្រត�វេធ�ើការឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ ។ មនុស្សភាគេ្រចើនគួរែតមានលទ�ភាពទទួលបានសារធាតុចិ��ឹមទាំងអស់
ែដលពួកេគ្រត�វការ េដយការបរ�េភាគរបបឣហារែដលមានសុខភាពល� និងមានតុល្យភាព ។ ឣហារបំប៉នគួរែតបរ�េភាគក��ងក្រមិតទាប
េទាះបីជមានការែកត្រម�វរបបឣហារក៏េដយ ។ មី្រក�សារជតិសំខាន់ៗមួយចំនួន្រត�វបានប���លដូចខាងេ្រកាម េហើយវមានសារៈសំខាន់
ណស់ស្រមាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ�ករល់គា� ។
ជតិែដក
ជតិែដកមានសារសំខាន់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងចលនៃនខួរក្បោល ។ កុមារ និង�ស�ីមានៃផ�េពាះគឺជមនុស្សែដលងយរងេ្រគាះពី
ការខ�ះជតិែដក ។ កង�ះជតិែដកក៏ឣចជលទ�ផលៃនការឆ�ងជម�ឺ្រគ�នចាញ់ែដរ ។ ឣហារែដលមានជតិែដកខ�ស់ រួមមាន ៖
• េថ�ើម សាច់េគា ស៊ុត (មាន់) សាច់ទា ្រកម� សែណ� ក (ដូចជសែណ� កកិន សែណ� កបាយ និងសែណ� កឈីស) េ�ហ៊ូ
្រគាប់ែផ�េឈើ ្រគាប់ធ��ជតិ នំបុ័ង អង�រសំរូប និងបែន�ដូចជខាត់ណ ផ�ខាត់ណ ៃស� និងសែណ� កបារំងៃបតង ។

ជតិអុីយត៉ូ
ជតិអុីយ៉ូត្រត�វបានទាមទារក��ងអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ និង ស្រមាប់ទារក េដើម្បីការលូតលាស់រូបរងកាយ និងការលូតលាស់ខួរក្បោល
ឲ្យបានល� ។ ឣហារែដលមានជតិអុីយ៉ូត រួមមាន ៖

• ស៊ុត (មាន់) សែណ� កេសៀង ្រគាប់្រស�វសាឡី ្រគាប់ឣល់ម៉ុង ៃស� ទឹកេដះេគា និងបង� ។
េទាះបីជមានវត�មានេ�ក��ងឣហារទាំងេនះក៏េដយ ក៏កំហាប់អុីយ៉ូតេ�មានក្រមិតទាប ។ ដូេច�ះ ការេ្របើ្របាស់អំបិលលាយជមួយអុី
យ៉ូត គឺជជេ្រមើសមួយេផ្សងេទៀត ។
វ�តាមីន A
វ�តាមីន A ជួយដល់សុខភាពែភ�ក និង្របព័ន�ភាពសាុ ំ ។ កុមារែដលមានក្រមិតវ�តាមីន A ទាប្របឈមនឹងការេកើនេឡើងនូវហានិភ័យ
ៃនការងងឹតែភ�ក និងការសា� ប់េដយការឆ�ងជម�ឺ ដូចជជម�ឺរគរូស ។ ឣហារែដលមានវ�តាមីន A ខ�ស់ រួមមាន ៖
• េថ�ើម ស៊ុត (មាន់) ការ�ុត ៃស� េម�សេបា�ក ដំឡ�ងជ� ផ�ខាត់ណេខៀវ និងសា� យ ។

វ�តាមីន B
វ�តាមីន B េដើរតួយ៉ងសំខាន់ក�ងការែថរក្សោសុខភាព និងសុខុមាលភាព ។ វជួយក្រមិតថមពល មុខងរខួរក្បោល និងជួយការពារ
ការឆ�ងជម�ឺ ។ វក៏មានសារៈសំខាន់ផងែដរ ស្រមាប់មា�យមានៃផ�េពាះ ឬមា�យែដលកំពុងបំេ�កូនេដយទឹកេដះ ។ ឣហារែដលមាន
វ�តាមីន B ខ�ស់ រួមមាន ៖

• ែផ�្រក�ច េចក សែណ� ក ្រគាប់ែផ�េឈើ សា焤ច់្រកហម សា釐ច់មាន់ ្រតី និងអង�រសំរូប ។
ស័ងស� ី
ស័ង�សីគឺជសារធាតុែរ�សំខាន់មួយែដលមនុស្ស្រត�វការេដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល� ។ វគឺចាំបាច់ស្រមាប់្របព័ន�ភាពសាុ ំរបស់រងកាយ
េដើម្បីដំេណើរការឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងស្រមាប់��ណៃនក�ិន និងរស ។ វ្រត�វបានបង�ញេដើម្បីកាត់បន�យរយៈេពល និងភាពធ�ន់ធ�រៃន
ជម�ឺរគរូស និងការពារកុំឲ្យមានេហតុការណ៍ដែដលេកើតេឡើង ។ ក��ងអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ រូបរងកាយទារក និងកុមារ ្រត�វការ
ស័ង�សីេដើម្បីលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ ។ ឣហារែដលមានជតិស័ង�សីខ�ស់ រួមមាន ៖
• េ�ហ៊ូ ផ្សិត សាច់្រជ�ក សាច់មាន់ េពាត សែណ� ក ។
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ការេធ�ើេតស�
កុមារ
មានឧបករណ៍េផ្សងៗគា�ែដល្រត�វបានេ្របើេដើម្បីពិនិត្យកុមារចំេពាះប�� កង�ះឣហាររូបត�ម� ។ ការវស់េដើមៃដ (MUAC) គឺជេរឿងធម�តាបំផុត ។ វ�ធីេធ�ើេរគវ�និច�័យ
ែដលេ្របើជមួយកុមារមិនឣច្រត�វបានអនុវត�ចំេពាះមនុស្សេពញវ�យេទ ។
ជំហានទី 1 ៖ ការពិនិត្យកង�ះឣហាររូបត�មច� េំ ពាះកុមារ
សួរសំណួរសាម�� េលឿន និងមាន្របសិទ�ភាពចំនួនបួនជឧបករណ៍
សំណួរទី 1 ៖
េតើកុមារបាត់បង់ ទម�ន់េដយអេចតនេទនេពលថ�ីៗេនះ ?
សំណួរទី 2 ៖
េតើកុមារមានការេឡើងទម�ន់តិចៗក��ងរយៈេពលប៉ុន�នែខចុងេ្រកាយេនះេទ ?
សំណួរទី 3 ៖
េតើកុមារបានហូប/បំេ�តិចៗេ�ប៉ុន�នសបា�ហ៍ចុងេ្រកាយេនះឬេទ ?
សំណួរទី 4 ៖
េតើកុមារពិតជស�មែមនេទ?
្របសិនេបើ “បាទ/ចាស” ចំេពាះសំណួរពីរ ឬេ្រចនើ ខាងេលើេនះ សូមេធ�កាើ រវយតៃម�ក្រមិតខ�ស់េដយេ្របេើ តស� MUAC
និងគាំ្រទមា�យ េដើម្បីែកលម�របបឣហាររបស់កនូ ៗ ។
ជំហានទី 2 ៖ ការវយតៃម�ក្រមិតទុកជមុនៃនកង�ះឣហាររូបត�មច� េំ ពាះកុមារេដយេ្របើ MUAC
MUAC គឺជមេធ្យោបាយេលឿន និងសាម�� េដើម្បីកំណត់ថេតើកុមារខ�ះឣហាររូបត�ម�ឬេទ េដយការេ្របើបន�ះពណ៌ធម�តា ។ MUAC សម្រសបេ្របើេលើ
កុមារចាប់ពីឣយុ 12 ែខរហូតដល់ 59 ែខ
ជំហានទី 1 ៖ រកេមើលេដើមៃដខាងេឆ�ង
កំណត់ចំណុចកណ�លរវងែកងៃដនិងសា� ។
ជំហានទី 2 ៖ េ្របែើ ខ្សវស់ ឬែខ្សវស់ MUAC
ដក់ែខ្សវស់ ឬែខ្សវស់ MUAC េ�េដើមៃដខាងេឆ�ង ។
ៃដគួរែត្រត�វបានលា និងដក់ចុះេ្រកាមេ�ែផ�កមា�ងៃនរងកាយ ។
ែខ្សវស់មិនគួររ�តៃដ ឬទុកឲ្យរលុងេឡើយ ។
ជំហានទី 3 ៖ វស់េដើមៃដ
្របសិនេបើេ្របើែខ្សវស់ សូមកត់សមា�ល់ចំនួនសង់ទីែម៉្រត (cm) ែដលេ�ជិត 0.1 សង់ទីែម៉្រត ឬ 1 មីលីែម៉្រត ។ ្របសិនេបើេ្របើែខ្សវស់
MUAC សូមកត់សមា�ល់ព័ណ៌េ�េលើការបង�ញ ។
ជំហានទី 4 ៖ កំណត់ក្រមិតៃនកង�ះឣហាររូបត�ម�
ែខ្សវស់ (សង់ទែី ម៉្រត)
ែខ្សវស់ MUAC ការវយតៃម�
(ពណ៌)
12.5 សង់ទីែម៉្រត ដល់ 26.5 សង់ទីែម៉្រត ពណ៌ៃបតង
11.5 សង់ទីែម៉្រត ដល់ 12.5 សង់ទីែម៉្រត ពណ៌េលឿង
0.0 សង់ទីែម៉្រត ដល់ 11.5 សង់ទីែម៉្រត ពណ៌្រកហម

កុមារ្រត�វបានបំប៉ន្រតឹម្រត�វ
កុមា凬រ្របឈមនឹងកង�ះឣហាររូបត�ម�
កុមារខ�ះឣហា﵄ររូបត�ម�ធ�ន់ធ�រ

សូមប��ន� កុមារណែដល្របឈមនឹងកង�ះឣហា硔ររូបត�ម� ឬខ�ះឣហាររូបត�ម�ធន� ធ់ រ� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ េដើម្បីពនិ តិ ្យ និង
គាំ្រទមា�យេដើម្បែី កលម�របបឣហាររបស់ពួកេគ ។
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មនុស្សេពញវ�យ
េដើម្បីពិនិត្យមនុស្សេពញវ�យេគ្រត�វេ្របើរូបមន� BMI ។ វ�ធីសា�ស�េនះមិនឣចេ្របើចំេពាះកុមារបានេទ ។

ជំហានទី 1 ៖ ការពិនតិ ្យកង�ះឣហាររូបត�មច� េំ ពាះមនុស្សេពញវ�យ

សួរសំណួរសាម�� េលឿន និងមាន្របសិទ�ភាព ចំនួនបីែដលជឧបករណ៍
សំណួរទី 1 ៖

េតើមនុស្សេពញវ�យបាត់បង់ទម�ន់ ឬេឡើងទម�ន់េដយអេចតនេទនេពលថ�ីៗេនះ ?

សំណួរទី 2 ៖

េតើសេម��កបំពាក់របស់មនុស្សេពញវ�យមិនល�មឬេទ ?

សំណួរទី 3 ៖

េតើមនុស្សេពញវ�យច្បោស់ជ្រសកទម�ន់ ឬេលើសទម�ន់ែដរឬេទ ?

្របសិនេបើ “បាទ/ចាស” ចំេពាះសំណួរមួយ ឬេ្រចើនៃនសំណួរទាំងេនះ សូមេធ�ើការវស់ែវងសន�ស្សនអ៍ តិបរមាៃនរងកាយ (BMI) និងគាំ្រទពួកេគ
េដើម្បែី កលម�របបឣហា腈ររបស់ពកួ េគ ។
ជំហានទី 2 ៖ ការវយតៃម�អពំ ីកង�ះឣហាrរូបត�ម�ចេំ ពាះមនុស្សេពញវ�យ
សន�ស្សន៍អតិបរមាៃនរងកាយ (BMI) ឣចផ�ល់នូវការបង�ញពីក្រមិតៃនកង�ះឣហា疔ររូបត�ម� ។
ជំហានទី 1 គណន BMI របស់អក� ជម�ឺ េដយការថ�ឹង (គីឡ្រ� កាម) និងវស់កម�ស់ (គិតជែម៉្រត) ។
៖
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ𝑡𝑡 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
BMI = �
�
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡(𝑚𝑚) × 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡 (𝑚𝑚)
ជំហានទី 2 គណនភាពធ�នធ់ រ� ៃនកង�ះឣហាររូបត�ម�
៖
BMI ចេន�ះ 17 និង 18.5 = កង�ះឣហាររូបត�ម�ក្រមិត្រសាល
BMI ចេន�ះ 16 និង 17 = កង�ះឣហាររូបត�ម�ក្រមិតមធ្យម
BMI តិចជង 16 = កង�ះឣហាររូបត�ម�ធ�ន់ធ�រ
BMI េ្រចើនជង 25 = កង�ះឣហាររូបត�ម�
្របសិនេបើអ�កមិនឣចគណនសន�ស្សន៍អតិបរមាៃនរងកាយ អ�កឣចេយងេលើតារងេ�ទំពរ័ បន�ប់ េដើម្បីជយួ ។
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តារងេយង BMI
តារងខាងេ្រកាម្រត�វបានដក់ប���ល េដើម្បីគាំ្រទអ�កជមួយនឹងការគណនសន�ស្សន៍អតិបរមាៃនរូបរងកាយ (BMI) របស់អ�កជម�ឺ ។

កង�ះឣហា訸ររូបត�ម�ធ�នធ់ រ�

កង�ះឣហាររូបត�ម�ក្រមតិ មធ្យម

កង�ះឣហាររូបត�ម�ក្រមតិ ្រសា鬜ល

មានសុខភាពល�

េលើសទម�ន់

អ�កជម�ឺែដល្រតវ� បានកំណត់ថខ�ះឣហាររូបត�ម� គួរែត្រតវ� បានប���នេ�មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ េដើម្បេី ធ�េើ តស� និងគាំ្រទេដើម្បែី កលម�របបឣហាររបស់ពកួ េគ ។
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ការព្យោបាល និងែថទាំ
ការព្យោបាលប�� កង�ះឣហា េហើយថេតើមានជម�ឺមូលដ�នណមួយ ែដលបណ�លឲ្យអ�កជម�ឺខ�ះឣហា ។ បុព�េហតុ
មូលដ�នណមួយែដលចាំបាច់្រត�វេដះ្រសា裘យ ។ ឣហា푌ររូបត�ម�ល�្រត�វការេពលេវលា ដូេច�ះត្រម�វការ និងចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�កជម�ឺគឺសំខាន់ណស់ េដើម្បីយកមក
ពិចារណ ។ ភាពជៃដគូល�រវងអ�កអ�កជម�ឺ និងអ�កជំនញសុខភាពរបស់ពួកេគ គឺមានសារៈសំខាន់ ។
កង�ះឣហា胘ររូបត�ម�ធន� ធ់ �រ
េក�ងឣយុេ្រកាម 6 ែខ
ទារកេទើបនឹងេកើត និងទារកឣយុេ្រកាម 6 ែខ គួរែត្រត�វបាន បន�បំេ�េដយទឹកេដះមា�យែតមួយមុខគត់ ។ ្របសិនេបើកុមារឣយុេ្រកាម 6 ែខខ�ះ
ឣហា푴ររូបត�ម� វឣចមកពីទឹកេដះមា�យមិនបានផ�ត់ផ�ង់សារធាតុចិ��ឹម្រគប់្រគាន់ ។ វមានសុវត�ិភាព ងយ្រស�ល និងមិនៃថ� ក��ងការផ�ល់ឣហារ
ដល់មា�យេ្រចើនជជងបង�ហា薜និភ័យដល់ទារកេដយយកឣហា薜រេផ្សងមកជំនសួ ទឹកេដះមា�យ ។
េក�ងឣយុេលើសពី 6 ែខ និងមនុស្សេពញវ�យ
្របសិនេបើកុមារ ឬមនុស្សេពញវ�យ្រត�វបានកំណត់ថ ខ�ះឣហា茨ររូបត�ម�ធ�ន់ធ�រ ពួកេគ្រត�វែតទទួលបានការព្យោបាលជបន�ន់េដើម្បីជីវ�តរស់េ�
។ ឣហារព្យោបាលែដលេ្រត�មរួចជេ្រសច (RUTF) គឺមានថមពលខ�ស់ េហើយនឹងឣច្រត�វបានផ�ល់ជូន ។ គុណ្របេយជន៍របស់
RUTF គឺជការេវចខ�ប់រួចរល់ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់េដយមិនចាំបាច់លាយជមួយទឹកេទេដយេជៀសវងហា闰និភ័យៃនការចម�ងេរគ ។
េនះគឺជជេ្រមើសដ៏ល�មួយ េ�េពលែដលកែន�ងចម�ិនឣហា鍤រមានក្រមិត ឬគុណភាពទឹកអន់ ។ កុមារ ឬមនុស្សេពញវ�យែដលខ�ះឣហា蚀ររូបត�
ម�ធ�ន់ធ�រ ឣច្រត�វបានផ�ល់ RUTF តាមក្រមិតទម�ន់របស់ពួកេគ ។ ្រត�វេ្របើ្របាស់េ�ផ�ះ េដយមានការ្រត�តពិនិត្យតិចតួចបំផុត ។
ស្រមាប់ក្រមិតេ្របកើ ង� ្របេទសរបស់អ�ក សូមេមើលតាមេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិរបស់អក�
ក្រមតិ ្រសាលចំេពា闰ះកង�ះឣហាររូបត�ម�ក្រមិតមធ្យម
េក�ងឣយុេ្រកាម 6 ែខ
ទារកេទើបនឹងេកើត និងទារកឣយុេ្រកាម 6 ែខ គួរែត្រត�វបាន បន�បំេ�េដយទឹកេដះមា�យែតមួយមុខគត់ ។ ្របសិនេបើកុមារឣយុេ្រកាម 6 ែខ
ខ�ះឣហា鑀ររូបត�ម� វឣចមកពីទឹកេដះមា�យមិនបានផ�ត់ផ�ងសា趴
់ រធាតុចិ��ឹម្រគប់្រគាន់ ។ វមានសុវត�ិភាព ងយ្រសល� និងមិនៃថ� ក��ងការផ�ល់ឣហា計រ
ដល់មា�យេ្រចើនជជងបង�ហា鍠និភ័យដល់ទារកេដយយកឣហា鍠រេផ្សងមកជំនួសទឹកេដះមា�យ ។
េក�ងឣយុេលើសពី 6 ែខ និងមនុស្សេពញវ�យ
ការព្យោបាលនឹងពាក់ព័ន�េ�នឹងែផនការរបបឣហា鍈រថ�ីែដលបានែកៃច�ជពិេសស ។ ជទូេ�វនឹងពាក់ព័ន�នឹងការបេង�ើនការទទួលទានឣហារ្របចាំៃថ� និង ប���លឣហា計រ
បំប៉នមី្រកសា計
� រជតិ ។ គេ្រមាងៃនរបបឣហា휌រច្រម�ះនឹងរួមប���លដូចខាងេ្រកាម ៖
• ែផ�េឈើ និងបែន�េ្រចើន្របេភទ ។

• ឣហារេម្សៅេ្រចើន្របេភទ ដូចជ អង�រ មី នំបុ័ង និងដំឡ�ង ។

• ទឹកេដះេគា និងចំណីឣហារទឹកេដះេគាមួយចំនួន ឬជេ្រមើសមិនែមនទឹកេដះេគា␌ ។
• ្របភពៃន្រប�េតអុីនមួយចំនួន ដូចជ សាច់្រតី ស៊ុត ឬសែណ� ក ។

• បំប៉នឣហាퟸរមី្រក�សាퟸរជតិ ្របសិនេបើត្រម�វការមី្រកសា
� រជតិមិនឣចបំេពញ ឬអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ ។
េក�ងឣយុចេន�ះពី 6-24 ែខ គួរបន�បេំ �កូនេដយទឹកេដះមា�យ ។
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កា␌រផ�ល់ថ�សំ មា�ប់បា៉រសិត
ការព្យោបាលេដយការផ�ល់ថ�ំសមា�ប់បា៉រសិតឣចសមា�ប់ដង��វក��ងេពាះេវៀន ែដលឣចបង�ឲ្យមានកង�ះឣហា폸ររូបត�ម� ។ ការព្យោបាលទាក់ទង
នឹងការផ�ល់ឲ្យអ�កជម�ឺនូវ្រគាប់ថ�ំ mebendazole មួយ្រគាប់េរៀងរល់ 6-12 ែខ ម�ង ។ វ្រត�វបានែណនំស្រមាប់កុមារែដលមានឣយុ
េលើសពីឣយុ 12 ែខ ែដលរស់េ�ក��ងតំបន់ែដលមានគុណភាពទឹកមិនល� អនម័យមិនល� ឬទទួលបានការផ�ត់ផ�ង់មានែដនកំណត់ចំេពាះអ
នម័យែដលល� ។
ស្រមាប់ពត័ ៌មានបែន�មស�ពី ្រី បេភទ និងក្រមតិ ថ�ំ សូមេមើលការែណនំថ�ក់ជតិរបស់អក� ។
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សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ក��ងនមជម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសំខាន់ក�ងការគាំ្រទសហគមន៍របស់អ�ក ក��ងការការពារ កំណត់ និងព្យោបាល
ប�� កង�ះឣហាររូបត�ម� ។ សកម�ភាពសំខាន់ៗែដលអ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖
េលើកកម�ស់ឣហាររូបត�ម�ល�ៗេ�ក��ងសហគមន៍ ជពិេសសមា�យែដលមានៃផ�េពាះ និងមា�យថ�ីេថ�ង ។

តាមដនសមាជិកសហគមន៍ជេទៀងទាត់ចំេពាះកង�ះឣហា포ររូបត�ម� ឬហា포និភ័យៃនកង�ះឣហា포ររូបត�ម� ។

េលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យរួមប���លឣហា眼រជេ្រចើន្របេភទេ�ក��ងរបបឣហា眼ររបស់ពួកេគ ដូចជែផ�េឈើ
បែន� ្រគាប់ែផ�េឈើ និង្រគប់ធ��ជតិ សា폤ច់ ឬ ្រតី ស៊ុត និងផលិតផលទឹកេដះេគា ។

េលើកកម�ស់ការបំេ�កូនេដយទឹកេដះែតមួយមុខគត់ ស្រមាប់រយៈេពល្របាំមួយែខ ដំបូងៃនជីវ�ត ។

អប់រ�សហគមន៍អំពីឣហា籄រែដលសំបូរេដយវ�តាមីន A វ�តាមីន B ជតិែដក អុីយ៉ូត និងស័ង�សី ។

ប���នកុមារែដលមានស�� ៃនកង�ះឣហា鏜ររូបត�ម�េ�មណ� លសុខភាពភា�មៗ ។
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េមេរៀនទី 6៖
ជម�ឺរគរូស
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ទូេ�
ជម�ឺរគរូសគឺជបុព�េហតុចម្បង ែដលបង�ឲ្យកុមារេ�ក��ងពិភពេលាកសា鎬�ប់និងមានជម�ឺ េហើយភាគេ្រចើនបណ�លមកពីឣហារ និងទឹកកខ�ក់ ។ េ�ទូទាំងពិភពេលាកមាន
ជិត 1.7 ពាន់លានករណីៃនជម�ឺរគរូសរបស់កុមារជេរៀងរល់ឆា�ំ ។ េ�ទូទាំងពិភពេលាកមនុស្ស 780 លាននក់ខ�ះខាតទឹកសា� តេ្របើ្របាស់ និង 2.5 ពាន់លាន
នក់ខ�ះអនម័យ ។ ជម�ឺរគរូសឆ�ងរ�ករលដលពាសេពញមហាអនុតំបន់េមគង� ។ េ�្របេទសខ�ះ កុមារឣយុេ្រកាម 5 ឆា�ំ មានបទពិេសា錰ធន៍ៃនជម�ឺរគរូសជមធ្យម
3 វគ� េរៀងរល់ឆា�ំ ។ វគ�នីមួយៗររំងកុមារពីរបបឣហា퐸ររូបត�ម�ែដលចាំបាច់ស្រមាប់ការលូតលាស់ ។ ជលទ�ផល ជម�ឺរគរូស គឺជបុព�េហតុចម្បងៃនកង�ះឣហាររូបត�
ម� េហើយកុមារែដលខ�ះឣហា鎬ររូបត�ម�ងយនឹងធា�ក់ខ�នឈឺេដយសា鎬រជម�ឺរគរូស ។

ការឆ�ង
ជម�ឺរគរូសជធម�តាជេរគស�� ៃនការបង�េរគេ�ក��ងេពាះេវៀនែដលឣចបណ�លមកពីបាក់េត រ�វ�រុស និងបា៉រ�សុីតេផ្សងៗគា� ។ ការចម�ងេរគគឺេកើតេឡើងតាមរយៈ
ឣហារកខ�ក់ ឬទឹកបរ�េភាគ ឬពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់ែដលមានអនម័យមិនល� ។
ការឆ�ងេមេរគ ៖ ជម�ឺរកគឺជេរគស�� មួយៃនការបង�េរគែដលបង�េឡើងេដយ បាក់េតរ� វ�រុស និងបា៉រ�សុីតេផ្សងៗគា� ែដលភាគ
េ្រចើនបានរលដលេដយសា퀬រែតទឹកកខ�ក់ ។ ការបង�េរគេកើតេឡើងជទូេ� េ�េពលមានការសមា�ត និងអនម័យមិនល� េហើយ
ការផ�ត់ផ�ង់ទឹកមានចំនួនកំណត់ស្រមាប់បរ�េភាគ ចម�ិនឣហា덼រ និងសមា�ត ។
កង�ះឣហាររូបត�ម� ៖ កុមារែដលសា� ប់េដយសារជម�ឺរគរូសែតងែតទទួលរងពីកង�ះឣហាររូបត�ម� ែដលេធ�ើឲ្យពួកេគងយនឹងមានជ
ម�ឺរគរូសផងែដរ ។ វគ�ៃនការរគរូសនីមួយៗក៏េធ�ើឲ្យមានកង�ះឣហា瀘ររូបត�ម�របស់ពួកេគកាន់ែតធ�ន់ធ�រផងែដរ ។ ជម�ឺរគរូសក៏ជបុព�
េហតុនំឲ្យមានកង�ះឣហាររូបត�ម�ចំេពាះកុមារឣយុេ្រកាម 5 ឆា�ំផងែដរ ។
ការចម�ងេរគេដយទឹក ៖ ទឹកកខ�ក់លាយជមួយលាមកមនុស្ស និងសត�នំឲ្យមានការ្រព�យបារម�ជពិេសសេ�េពលពួកេគេលប
បាក់េតរ�ជេ្រចើនែដលមានក��ងទឹក ។ ការរក្សោទុក និងេដះ្រសា뤄យទឹកែដលមិនមានសុវត�ិភាពក��ងតំបន់ក៏ជកតា�ចម�ងដ៏សំខាន់ផង
ែដរ ។
អនម័យចំណឣី ហារ ៖ ជម�ឺរគរូសក៏ឣចឆ�ងពីមនុស្សមា职�ក់េ�មនុស្សមា职�ក់តាមរយៈអនម័យផ�ល់ខ�នមិនល�ផងែដរ ។ ឣហា롈រគឺ
ជបុព�េហតុចម្បងមួយេទៀតៃនជម�ឺរគរូសេ�េពលវ្រត�វបានេគេរៀបចំទុក ឬរក្សោទុកក��ងសា� នភាពមិនមានអនម័យ ។

សា瀘រសំខាន់ៗ

ជម�ឺរគរូស គឺជបុព�េហតុ ចម្បងែដលបង�ឲ្យមានអ្រតាមរណៈៃនកុមារ និងបង�ជជម�ឺេ�ក��ងពិភពេលាក ។
ការចម�ងេរគគឺេកើតេឡើងតាមរយៈឣហា犔រកខ�ក់ ឬទឹកបរ�េភាគ ឬពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់ែដលមានអនម័យមិនល� ។
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្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងលក�ណៈៃនហា
កុមារគឺមានហា錰និភ័យៃនជម�ឺរគរូសខ�ស់បំផុត ។ កុមារែដលមានសា뤀�នភាពឣហា뤀ររូបត�ម� និងសុខភាពទូេ�េខ្សោយ ក៏ដូចជកុមារែដល្របឈមនឹងសា錰�នភាពបរ�សា錰�នមិន
ល� ងយនឹងមានជម�ឺរគរូស និងកង�ះជតិទឹកធ�ន់ធ�រ េបើេ្រប�បេធៀបនឹងកុមារែដលមានសុខភាពល� ។ កុមារក៏មានហា惈និភ័យខ�ស់ជងមនុស្សេពញវ�យេ�េពលែដលមាន
ការគំរមកំែហងដល់ឣយុជីវ�ត េដយសារការខ�ះជតិទឹកេពលមានជម�ឺរគរូស ខណៈេពលែដលទឹកបានបេង�ើនទម�ន់ៃនរូបរងកាយរបស់កុមារេហើយពួកេគេ្របើ្របាស់ទឹក
េ្រចើនេពញមួយៃថ�ស្រមាប់ថមពលនិងការរ�លាយឣហាររបស់ពួកេគ ។
កតា�សំខាន់ៗែដលបេង�ើនហា덼និភ័យៃនជម�ឺរគរូសរួមមាន ៖

កង�ះលទ�ភាពទទួលបានទឹកសា⋌�ត

អនម័យមិនល�

អនម័យផ�ល់ខន� ឬឣហា跤រមិនល�

កង�ះលទ�ភាពទទួលបានទឹកសា� តបរ�េភាគ និងអនម័យមូលដ�ន ក៏ដូចជអនម័យមិនល�ែដលបណ�លឲ្យអ�កសា� ប់េដយសារជម�ឺរគរូសមានជិត 90% ។

សារសំខាន់ៗ

កុមារគឺមានហា芤និភ័យៃនជម�ឺរគរូសខ�ស់បំផុត ។
តំបន់ែដលមានអនម័យមិនល� ឬការទទួលបានទឹកសា賤�តមានកំណត់នឹងបង�ហា瀘និភ័យខ�ស់ ។
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ស�� និងេរគស��
ជម�ឺរគរូស េធ�ើឲ្យបាត់បង់សារធាតុទឹក និងឣចេធ�ើឲ្យចលនេពាះេវៀនមានប�� ។ ជសំណងល�ជម�ឺរគរូសមិនមានរយៈេពលយូរេទ - ជធម�តាមិនេលើសពីពីរបីៃថ�េទ
។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ េ�េពលជម�ឺរគរូសមានរយៈេពលរប់សបា�ហ៍ វមានន័យថ វទំនងជមានប�� មួយេទៀត ។ ្របសិនេបើេរគស�� មានរយៈេពលេលើស
ពី 24 េមា៉ង អ�កជម�ឺមានហា늴និភ័យខ�ស់ៃនការខះជតិទឹក ។
ស�� និងេរគស�� ទូេ�ៃនជម�ឺរគរូស រួមមាន ៖
បេន�របង់េចញែតលាមកទឹក

មានឈាម ឬសំេបារេ�ក��ងលាមក

ឈឺេពាះ ឬរមួល្រកេពើ

ចេង�រ និងក��ត

េហើមេពាះ

រមូលេពាះភា�មៗ

្របសិនេបើអក� សេង�តេឃើញមានស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយដូចខាងេ្រកាម
សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ ។
ការេ្រសកទឹកខា�ំង

មិនសូវេនមញឹកញប់ និងមានទឹកេនមពណ៌ឆ�ិត

្រគ�នេ��

មាត់ និងអណ�តស��ត

អស់កមា�ំង

វ�លមុខ និងវេង�ង

សា诨រសំខាន់ៗ

ជម�ឺរគរូសឣចសមា�ប់កុមារបាន ។
េរគស�� ៃនជម�ឺរគរូសេធ�ើឲ្យបាត់បង់ជតិទឹកនិងឣចេធ�ើឲ្យេពាះេវៀនមានចលនញឹកញប់ ។
្របសិនេបើេរគស�� េ�ែតបន� ការខ�ះជតិទឹកឣចេកើតេឡើង ។
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ការការពារ
អ�កគួរែតេរៀបចំវគ�សហគមន៍ េដើម្បីអប់រ�្របជជនរបស់អ�ក អំពីវ�ធីសំខាន់ៗេដើម្បីការពារការចម�ងវ�រុស និងបាក់េតរ�ែដលបណ�លឲ្យមានជម�ឺរគរូស ។ សារសំខាន់ៗគឺ ៖
លាងៃដជមួយសា贠ប៊រូ យៈេពល 20 វ�នទី ។ ្របសិនេបើសាប៊ូ និងទឹកមិនមាន សូមេ្របើែជលែដលមានជតិឣល់កុលែដលឣច
្រត�វបានេ្របើ ។ ការលាងៃដឲ្យបាន្រតឹម្រត�វនឹងលុបេចាលភាពកខ�ក់ េមេរគ និងបាក់េតរ� េហើយនឹងប�្ឈប់ការរ�ករលដលរបស់
វេ�មនុស្ស និងវត��េផ្សងៗេទៀត ។ មនុស្សគួរែតលាងៃដបន�ប់ពីបេន�របង់រួច មុននិងេ្រកាយប៉ះពាល់ឣហារេ� មុននិងេ្រកាយ
េពលបរ�េភាគ បន�ប់ពីប៉ះសត� និងេ្រកាយេពលកណ�ស់ ឬក�ក ។
បរ�េភាគ របបឣហា誼រមានតុល្យភាព ែដលេធ�ើពីឣហារច្រម�ះ និងមានសុខភាពល� ។ វនឹងែ្រប្រប�លឣ្រស័យេលើលក�ណៈបុគ�ល
(ឧ. ឣយុ េភទ រេបៀបរស់េ� និងក្រមិតៃនការហាត់្របាណ) បរ�បទវប្បធម៌ ឣហារែដលមានក��ងមូលដ�ន និងទំេនៀមទមា�ប់
ៃនរបបឣហា誼រ ។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ េគាលការណ៍ជមូលដ�នែដលេធ�ើឲ្យរបបឣហា誼រមានសុខភាពល�េ�ែតរក្សោដែដល
។ េនះរួមប���លទាំង តុល្យភាពែផ�េឈើ បែន� ្រប�េតអុីន និងសារធាតុចិ��ឹម ។
លាងបែន�និងែផ�េឈើទាំងអស់ េដើម្បីធានថវសា砨�ត និងមានសុវត�ិភាពក��ងការបរ�េភាគ ។ ការលាងសមា�តនឹងជួយកមា�ត់បាក់េត
រ�េចញពីៃផ�ៃនែផ�េឈើ និងបែន� ។ លាងសាច់មាន់ េគា ្រជ�ក និងេចៀម េ�មុនេពលចម�ិន វមិន្រត�វបានែណនំេទ ។
ចម�និ សាច់ឲ្យបានល�មុនេពលបរ�េភាគ ។ សា赸ច់ជេ្រចើនមានបាក់េតរ�េដយសា赸រែតការកាត់ ការដឹកជ���ន ឬរក្សោទុក ។
្របសិនេបើវមិនឆ�ិនល� េដយមានកំេ�ខា�ំង េនះបាក់េតរ�ឣចនឹងមិនងប់ េហើយវឣចចូលក��ងខ��នេ�េពលបរ�េភាគ ។ វមាន
សា誼រៈសំខាន់ណស់ក�ងការរក្សោសា誼ច់េ� និងេរៀបចំវដច់េដយែឡកពីែផ�េឈើ និងបែន� េដើម្បីការពារការរ�ករលដលៃនបាក់េត
រ� ។
ការបំេ�កូនេដយទឹកេដះមា�យែតមួយមុខមានសា諨រៈសំខាន់ណស់ ស្រមាប់ទារកែដលមានឣយុ្របាំមួយែខដំបូង ។ បែន�មពី
េលើការផ�ល់នូវសា砨រធាតុចិ��ឹមល�ៗ ការបំេ�កូនេដយទឹកេដះមា�យផ�ល់ឲ្យទារកនូវការការពារពីការឆ�ងេមេរគជេ្រចើន រួមទាំង
ជម�ឺរគរូសផងែដរ ។ ទារកគួរ្រត�វបានបំេ�េដយទឹកេដះមា�យែតមួយមុខគត់ក�ងរយៈេពល 6 ែខ េហើយបន�ប់មកេទើបទទួល
បរ�មាណឣហា誼របំប៉នែដលមានគុណភាពខ�ស់បែន�មបន�ិចបន��ចពីេលើទឹកេដះមា�យ េដើម្បីឲ្យលូតលាស់បានល� ។
វ�ក់សាំង Rotavirus ្រត�វបានេ្របើេដើម្បីការពារ្របឆាំងនឹងការឆ�ងេមេរគ rotavirus ែដលជបុព�េហតុនំឲ្យមានជម�ឺរគ
រូសធ�ន់ធ�រក��ងចំេណមកុមារទាំងអស់ ។ កុមារមា�ក់្រត�វទទួលថ�ំបង�រជម�ឺរគរូសមុនឣយុ 15 សបា�ហ៍ និងឣយុ 8 ែខចុង
េ្រកាយ ។ ទារកេស�ើរែតទាំងអស់ែដលបានទទួលថ�ំបង�រនឹង្រត�វបានការពារពីជម�ឺរគរូសធ�ន់ធ�រ ។ ស្រមបស្រម�លជមួយឣជ�
ធរសុខាភិបាលក��ងតំបន់ េដើម្បីេរៀបចំការចាក់វ�ក់សាំង ។
សារសំខាន់ៗ

ជម�ឺរគរូស្រត�វបានការពារបានល�បំផុត េដយការរក្សោអនម័យផ�ល់ខ�ន និងអនម័យម��បឣហារ ។
េ្របើទឹកសា�តស្រមាប់បរ�េភាគ និងេរៀបចំឣហារ ។ ្របសិនេបើគា�នទឹកែដលមានសុវត�ិភាពេទ សូមដំវឲ្យពុះ ។
លាងៃដមុនេពលេរៀបចំឣហារ មុនេពលបរ�េភាគ ឬបំេ�កូន បន�ប់ពីេ្របើបង�ន់ និងមុនេពលេមើលែថអ�កជម�ឺ ។
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ការេធ�ើេតស�
្របេភទៃនលាមក ឬលាមក ឣ្រស័យេលើេពលេវលាែដលវដំេណើរការក��ងេពាះេវៀនធំ ។ បន�ប់ពីបេន�របង់ អ�ីែដលេឃើញេ�ក��ងបង�ន់គឺជលទ�ផលៃនរបបឣហា賄រ វត��
រវ ថ�ំ និងរេបៀបរស់េ� ។ អ�កឣចេ្របើតារងខាងេ្រកាម េដើម្បីពិនិត្យេមើលអ�ីែដលលាមកកំពុង្របាប់អ�ក ។
តារងបង�ញពីលាមក្របាំពីរ្របេភទ ។ មនុស្ស្រគប់គា�នឹងមានប�� េពាះេវៀនេផ្សងៗគា� ប៉ុែន�េរឿងសំខាន់គឺលាមកគួរែតទន់េហើយងយបេន�របង់ - ដូចជ្របេភទទី 3
និងទី 4 ខាងេ្រកាម ។
្របេភទទី 6 និងទី 7 គឺជស�� ៃនជម�ឺរគរូស ។
សូមេ�កាន់មណ� លសុខភាពជបន�ន់ ្របសិនេបើមានរគឈាម ឬក៏អ�កជម�េឺ នះ្រគ�នេ�� ។

គំនសូ តាងលាមក

្របេភទ

ការសេង�ត

ការពិពណ៌ន

្របេភទទី 1

ែញកដុំរ�ង ដូចជ្រគាប់ែផ�េឈើ (ពិបាកបេន�របង់)

្របេភទទី 2

រងដូចសា邠ច់្រកក ប៉ុែន�មានរងពង្រកេពើ

្របេភទទី 3

រងដូចសា赸ច់្រកកែដលមានសា赸�មេ្របះេ�េលើៃផ�

្របេភទទី 4

រងដូចជសា눌ច់្រកក ឬពស់ រេលាង និងទន់

្របេភទទី 5

ទន់ែដលមានលក�ណៈដច់ៗ

្របេភទទី 6

ដច់ៗែដលមានក�ិនស��យ ដច់េ្រគើមៗ

្របេភទទី 7

ទឹកៗគា�នបំែណករ�ង (រវទាំង្រស�ង)

សារសំខាន់ៗ

ជម�ឺរគរូស្រត�វបានចាត់ថ�ក់តាម្របេភទទី 6 និង្របេភទទី 7 េ�េលើតារងខាងេលើ ។
្របសិនេបើមានឈាមេពលរគរូស សូមប���នអ�កជម�ឺេ�មណ� លសុខភាព ភា�មៗ ។
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ការព្យោបាល និងែថទាំ
បំេ�កូនេដយទឹកេដះមា�យញឹកញប់េ�េពលទារកមានជម�ឺរគរូស ។
ការព្យោបាលេដយការប��ល� តាមមាត់ (ORT)

ការព្យោបាលេដយការប���លតាមមាត់ (ORT) ឣចកា និងឣចកាត់បន�យហា讐និភ័យៃនការសា鍰�ប់េដយសា鍰រជម�ឺរគរូស និងការ
បាត់បង់ជតិទឹក ។ ORT មិនឣចប�្ឈប់ការរគបានេទ ។ េដើម្បីផ�ល់ការព្យោបាលេដយការប���លតាមមាត់ (ORT) សូមលាយ សូលុស្យ�ងអូរ�លីត (ORS)
ទុកជមុន និងេធ�ើតាមការែណនំដូចខាងេ្រកាម ។
1. លាងៃដជមួយទឹក និងសាប៊ូមុន
េពលេរៀបចំសូលុយស្យ�ង ។

2. ដក់ទឹកែដលមានសុវត�ិភាពមួយលី
្រតេ�ក��ងឆា�ំងសា� ត ។

3. ែហកក��ប់ដក់សូលុយស្យ�ងអូរ�លី
ត (ORS) ចូលេ�ក��ងឆា�ំង

4. ជួយមនុស្សឈឺឲ្យបរ�េភាគក��ងចំណុះ
តិចៗ ែតញឹកញប់

5. ផ�ល់អ�កជម�ឺឲ្យបានេ្រចើន តាមែដល
ពួកេគឣចអត់ធ�ត់បាន

6. ្របសិនេបើមានក��ត សូមរង់ចាំដប់
នទី េហើយបរ�េភាគម�ងេទៀត

7. បន�វយតៃម�សា�នភាពចំេពាះស�� ៃន
ការខ�ះជតិទឹកក��ងកំឡ�ងេពល 6-12
េមា៉ង ដំបូង ។

8. បន�ប់ពី 12 េមា៉ង ចាក់េចាលសូ
លុយស្យ�ងេនះ េហើយឆុងទឹកអូរ�លីត
(ORS) ថ�ី

្របសិនេបើសូលុយស្យ�ងលាយ្រសាប់មិនមាន អ�កឣចលាយេដយខ��នឯងេដយេ្របើទឹកសា�ត ស�រ និងអំបិល ។
ស�រ 6 សា� ប្រពាកាេហ�
ស�រកន�ះសា� ប្រពាកាេហ�

ទឹក 1 លី្រត
5 ែពងេពញ

(មួយែពងៗចំណុះ្របែហល
200 មីលីលី្រត)
ថ�ំ្រគាប់សង័ ស� ី

ស័ង�សី្រត�វបានផ�ល់ជូន េដើម្បីកាត់បន�យភាពធ�ន់ធ�រៃនជម�ឺរគរូស និងការពារកុំឲ្យមានេហតុការណ៍ដែដលេកើតេឡើង ។ អ�កឣចជួយពួកេគេដយផ�ល់ស័ង�សី 20 មីលី
្រកាម (មីលី្រកាម) ក��ងមួយៃថ�ដល់កុមារឣយុេលើសពី 6 ែខរយៈេពល្របមាណ 2 សបា�ហ៍ ។ ្របសិនេបើកុមារមានឣយុតិចជង្របាំមួយែខ បន�យក្រមិតេ្របើ្រតឹម 10
មីលី្រកាម (មីលី្រកាម) ក��ងមួយៃថ�េដយបំែបក្រគាប់ថ�ំជពីរចំែណក ។ ថ�ំ្រគាប់ឣចនឹងលាយក��ងទឹកេដះមា�យ ទឹកសា� ត ឬបែន�មេ�ក��ងទឹក ORT ។
សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ ស្រមាប់ការព្យោបាលនិងការសេង�តបែន�ម ។
សារសំខាន់ៗ
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បំេ�កូនេដយទឹកេដះមា�យញឹកញប់េ�េពលទារកមានជម�ឺរគរូស ។
ការព្យោបាលេដយប���លជតិទឹកក��ងមាត់ឣចកាត់បន�យហានិភ័យៃនការសា� ប់េដយសារជម�ឺរគរូស ។

សកម�ភាពសំខាន់ៗ
ក��ងនមជម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសំខាន់ក�ងការគាំ្រទសហគមន៍របស់អ�ក ក��ងការការពារ កំណត់ និងព្យោបាលជ
ម�ឺរគរូស ។ សកម�ភាពសំខាន់ៗែដលអ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖
អប់រ�សមាជិកសហគមន៍អំពីវ�ធីការពារជម�ឺរគរូស ។
បេ្រង�នសមាជិកសហគមន៍ពីរេបៀបសមា�ល់េរគស�� រគរូស និងខ�ះជតិទឹក និងេពលេវលាែដល្រត�វេ�មណ� ល
សុខភាព ។
េធ�ើបទបង�ញដល់សមាជិកសហគមន៍អំពីរេបៀបេរៀបចំទឹក ORS និងការផ�ល់ទឹក ORT ។

េលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យេ្របើ្របាស់ទឹកសាᾬ�តស្រមាប់បរ�េភាគ និងការេរៀបចំឣហាᾬរ ។

េលើកទឹកចិត�មា�យឲ្យបំេ�កូនេដយទឹកេដះមា�យែតមួយគត់ ក��ងរយៈេពល្របាំមួយែខដំបងូ ៃនជីវ�តរបស់កុមារ ។

េលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យចាក់ថ�ំបង�រកូនៗរបស់ពួកេគ តាមកាលវ�ភាគចាក់ថ�ំបង�រថ�ក់ជតិ ។

េលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យអនុវត�អនម័យល� ។

69

េមេរៀនទី 7៖
ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម
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ទូេ�
ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម (RTI) គឺជជម�ឺទាំងឡយណែដលប៉ះពាល់ដល់បំពង់ផ�វដេង�ើមែផ�កខាងេលើ (្រចមុះ និងបំពង់ក) ឬផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេ្រកាម (បំពង់
ខ្យល់ និងសួត) ។ ការឆ�ងេមេរគផ��វដេង�ើមគឺជបុព�េហតុនំមុខៃនការសាᶀ�ប់េ�ក��ងមហាᶀអនុតំបន់េមគង� ជពិេសសស្រមាប់កុមារឣយុេ្រកាម 5 ឆា�ំ និងមនុស្សែដល
មានឣយុេលើសពី 70 ឆា�ំ ។
•
•

ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេលើេកើតមានេ្រចើនជង ។ វឣចេកើតេឡើង្រគប់េពល ប៉ុែន�វេ្រចើនេកើតេ�រដូវរងរ ឬរដូវ្រតជក់ៃនឆា�ំនីមួយៗ ។
ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេ្រកាម មានសូវេកើតេ្រចើនេទ ប៉ុែន�ជធម�តាវមានរយៈេពលយូរ េហើយឣចបង�ឲ្យមានភាពធ�ន់ធ�រជង ។

្របេភទទូេ�បំផុតៃនការរលាកផ��វដេង�ើម្រត�វបានប���លក��ងតារងខាងេ្រកាម ៖
RTIs ែផ�កខាងេលើ (្រចមុះ និងបំពង់ក)
ផ� សាយធម�តា
ការឆ�ងេមេរគេ�កាន់្របេហាងឆ�ឹង
រលាកសាច់ដុះៃនបំពង់ក
រលាកបំពង់ក

RTIs ែផ�កខាងេ្រកាម (បំពង់ខ្យល់ និងសួត)
រលាកទងសួត
រលាកទងតូចៗៃនសួត
ការឆ�ងជម�ឺៃនេដើម្រទ�ង
ការរលាកសួត
ទាំង RTI ែផ�កខាងេលើ និងេ្រកាម
្រគន� ផ�សាយ
កូវដ� -19

ការឆ�ង
ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម (RTI) ឣចចម�ងពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់បានយ៉ ងងយ្រស�ល ។ ក��ងករណីភាគេ្រចើន ពួកេគឆ�ងតាមរយៈដំណក់ទឹក េ�េពល
មនុស្សឈឺក�ក កណ�ស់ ឬនិយយ ។ ដំណក់ទឹកតូចៗទាំងេនះឣចេហាះេ�ជប់មាត់ ឬ្រចមុះរបស់មនុស្សែដលេ�ែក្បរ ។
ការឆ�ងជម�ឺរលាកផ��វដេង�ើមក៏ឣចេកើតមានផងែដរេ�េពលែដលនរណមា�ក់ប៉ះ្រចមុះ មាត់ ឬែភ�ករបស់ពួកេគ បន�ប់ពីបានប៉ះអ�កឆ�ងេផ្សងេទៀត ឬវត��ែដលបានប៉ះពាល់
។

ខ្យល់
(ដំណក់ទឹកៃនភា�ក់ងរបង�េរគ)

ផ��វដេង�ើម

អ�កជម�ឺ

អ�កែដលឣចទាក់ទងបាន
េហៀរទឹកមាត់ និងសំេបារ

ៃដ

វត��

ភា�សរ�អិល

ៃដ
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្រក�មមនុស្សែដលមានហានិភ័យ និងលក�ណៈៃនហានិភ័យ
មនុស្ស្រគប់គា�មានេ្រគាះថ�ក់ក�ងការឆ�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម ។ េទាះបីជយ៉ ងណក៏េដយ ក៏មាន្រក�មមនុស្ស និងកតា�មួយចំនួនែដលបេង�ើនឱកាសៃនការឆ�ងេមេរគ
តាមផ��វដេង�ើម ។
ទារក

ចាស់ជរ

អ�កែដលមានប�� សួត

មនុស្សែដលជក់បារ�

ទារកនិងកុមារតូចៗមានហានិភ័យខ�ស់បំផុត េដយសារែតពួកេគមានទំនក់ទំនងេ្រចើនជមួយកុមារដៃទេទៀត និងបរ�សា�នេដយមិនលាងៃដ ។ ពួកេគក៏ងយនឹងញីែភ�ក
របស់ពួកេគ េហើយដក់្រមាមៃដេ�ក��ងមាត់របស់ពួកេគ ។
មនុស្សវ�យចំណស់ មនុស្សែដលមានជម�ឺរុំៃរ� (ជម�ឺសួត ជម�ឺេបះដូង ទឹកេនមែផ�ម) ក៏មានហានិភ័យខ�ស់ផងែដរ េ្រពាះ្របព័ន�ភាពសាុ ំរបស់ពួកេគមិនឣចដំេណើរការ
បានេពញេលញ ។
អ�កជក់បារ�ក៏មានហានិភ័យខ�ស់ផងែដរ េហើយមានប�� ក��ងការជសះេស្បើយេឡើងវ�ញ ។
សារសំខាន់ៗ
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កុមារតូចៗ និងមនុស្សចាស់មានហានិភ័យខ�ស់ក�ងការឆ�ងជម�ឺរលាកផ��វដេង�ើម និងមានេរគស�� ធ�ន់ធ�រ ។

ស�� និងេរគស��
េរគស�� ៃនការឆ�ងេមេរគផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេលើឣចខុសគា�ពីការឆ�ងផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេ្រកាម ។
ការឆ�ងេមេរគតាមផ�វ� ដេង�ើមែផ�កខាងេលើ
ការរលាកផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេលើប៉ះពាល់ដល់្រចមុះនិងបំពង់ក។ េរគស�� សំខាន់ៃនជម�ឺ RTI ខាងេលើគឺេហៀរសំេបារ តឹង្រចមុះ កណ�ស់ និង ក�ក ។ េរគស��
ទាំងេនះឣចចំណយេពលមួយសបា�ហ៍ ឬេ្រចើនជងេនះក��ងការចាប់េផ�ើមឆ�ង ៖
ហួល្រចមុះ ឬេហៀរសំេបារ

ឈឺបំពងក

កណ�ស់

ការឆ�ងេមេរគតាមផ�វ� ដេង�ើមែផ�កខាងេ្រកាម
ការរលាកផ��វដេង�ើមែផ�កខាងេ្រកាមប៉ះពាល់ដល់ផ�វដេង�ើម និងសួត ។ េរគស�� សំខាន់ៃនែផ�កខាងេ្រកាមគឺក�ក និង្រគ�ន ។ េរគស�� ទាំងេនះឣចចំណយេពលមួយ
សបា�ហ៍ ឬេ្រចើនជងេនះក��ងការចាប់េផ�ើមឆ�ង ៖
្រគ�នេ��

ការក�ក

ឈឺក្បោល

្របសិនេបើអក� សេង�តេឃើញមានស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយដូចខាងេ្រកាម
សូមប��ន� េ�កាន់មណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ ។

ឈឺ្រទ�ង

ពិបាកដកដេង�ើម

េ�� ខ��នេ្រចើនជងមួយដង

េរគស�� មានេលើសពី 10 ៃថ�
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ការការពារ
មានវ�ធីសា្រស�ជេ្រចើនស្រមាប់ការពារការរ�ករលដលៃនការឆ�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើមពីមនុស្សមា�ក់េ�មនុស្សមា�ក់េទៀត ។ វ�ធីសា씘្រស�ខាងេ្រកាមគឺសំខាន់ណស់ េ្រពាះ
RTI ភាគេ្រចើនមិនឣចព្យោបាលបានេទ ។
ការបិទបាំងការក�ក និងកណ�ស់ និងការរក្សោឲ្យៃដសា� តឣចជួយការពារការឆ�ងរលដលៃនេមេរគ ។ វមានសារៈសំខាន់ណស់
ែដលមនុស្ស្រគប់គា�្រត�វ្រគបមាត់ និង្រចមុះរបស់ពួកេគ េដយេ្របើ្រកដសជូតៃដ េហើយដក់វចូលេ�ក��ងធុងស្រមាមេ�េពលេ្របើរួច
។ ្របសិនេបើមិនមាន្រកដសជូតៃដេទ េនះវ្រត�វបានេគែណនំឲ្យក�ក ឬកណ�ស់ចូលេ�ក��ងៃដឣវខាងេលើ ឬែកងៃដ ។ វមិនល�
េទក��ងការក�ក ឬកណ�ស់េ�ក��ង្របអប់ៃដ េ្រពាះវឣចនំឲ្យមានការឆ�ងបែន�មេទៀត ។ វជការចាំបាច់ក�ងការលាងៃដឲ្យបាន្រតឹម
្រត�វ បន�ប់ពីក�ក ឬកណ�ស់ ។
ការពាក់មា៉សឣចការពារមនុស្សពីការសាយភាយៃនដំណក់ទឹកមាត់េ�េពលនិយយ ក�ក ឬកណ�ស់ ។ អ�កជម�ឺសង្ស័យ ឬបាន
ប�� ក់ថមានជម�ឺរេបង្រត�វែតពាក់មា៉ស េ�េពលពួកេគស�ិតេ�កែន�ងសាធារណៈ ឬកែន�ងែដលបិទជិតេផ្សងេទៀត ។ បុគ�លិកសុខា
ភិបាលសហគមន៍ក៏្រត�វពាក់មា៉ស់និងសមា�រ PPE េផ្សងេទៀត េ�េពលេធ�ើការជមួយអ�កជម�ឺែដល្រត�វបានេគសង្ស័យ ឬប�� ក់ថ
មានជម�ឺរលាកផ��វដេង�ើម ។
លាងៃដជមួយសាប៊រូ យៈេពល 20 វ�នទី ។ ្របសិនេបើសាប៊ូ និងទឹកមិនមាន សូមេ្របើែជលែដលមានជតិឣល់កុលែដលឣច្រត�វ
បានេ្របើ ។ ការលាងៃដឲ្យបាន្រតឹម្រត�វនឹងកមា�ត់េមេរគ និងបាក់េតរ� េហើយនឹងប�្ឈប់ការរលដលដល់មនុស្ស និងវត��េផ្សងៗេទៀត
។ មនុស្សគួរែតលាងៃដមុននិងេ្រកាយេពលកណ�ស់ ឬក�ក និងបន�ប់ពីមានទំនក់ទំនងជមួយអ�កែដលមានេរគស�� រលាកផ��វ
ដេង�ើម ។
គមា�តៃនរូបរងកាយមានន័យថរក្សោចមា�យសុវត�ិភាព 1.5-2 ែម៉្រត ពីមនុស្សដៃទ គឺជមេធ្យោបាយមួយ េដើម្បីកំណត់ការប៉ះពាល់
នឹងការឆ�ងេមេរគផ��វដេង�ើម េហើយក៏ប�្ឈប់ការរ�ករលដលៃនបាក់េតរ� ឬវ�រុសចំេពាះមនុស្សេទៀតផងែដរ ។ គមា�តសង�មគួរែត្រត�វ
បានអនុវត�េ�ខាងេ្រ� និងខាងក��ងផ�ះជមួយមនុស្សែដលមិនែមនជ្រគ�សារែតមួយ ។
ការបេង�តើ បរ�យកាសខ្យល់ល�កាត់បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ងជម�ឺរលាកផ��វដេង�ើម ក៏ដូចជ រួមចំែណកដល់ការកាត់បន�យភាពធ�ន់ធ�រៃន
ការឆ�ងណមួយ ។ េដើម្បីេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវបរ�យកាសខ្យល់េ�ក��ងផ�ះ ្រត�វេបើកបង��ចទុកឲ្យកុមារេ�ឆា�យពីេភ�ើង និងែផ្សង និង
េជៀសវងការជក់បារ� ។
ការចាក់ថ�ំបង�រឣចការពារមនុស្សពីការឆ�ងេមេរគផ��វដេង�ើមមួយចំនួន ។ មនុស្សឣចទទួលថ�ំបង�រ្រគ�នផ�សាយេរៀងរល់ឆា�ំ េដើម្បី
កំណត់ហានិភ័យរបស់ពួកេគក��ងការឆ�ងជម�ឺផ�សាយ និងកាត់បន�យភាពធ�ន់ធ�រ ។ ទារកក៏ឣចទទួលបានការចាក់វ�ក់សាំងរលាកសួត
្របេភទទូេ�បានែដរ ែដលវបណ�លមកពីបាក់េតរ� ។ ពិនិត្យេឡើងវ�ញនូវេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិ ឬកាលវ�ភាគចាក់ថ�ំបង�រ
ថ�ក់ជតិ េដើម្បីែស�ងយល់ពីេពលេវលា និងទីកែន�ងែដល្រត�វចាក់វ�ក់សាំង ។
សា䦴រសំខាន់ៗ
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ការលាងៃដ និងការ្រគបមុខេពលកណ�ស់ និងក�ក គឺជវ�ធីល�បំផុតេដើម្បីការពារការឆ�ងរលដលៃនជម�ឺរលាកផ��វដេង�ើម ។

ការេធ�ើេតស�
ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម្រត�វបានេគេធ�ើេរគវ�និច�័យជទូេ� េដយែផ�កេលើស�� និងេរគស�� ។
ក��ងករណីភាគេ្រចើន ការរលាកផ��វដេង�ើមគឺបណ�លមកពីវ�រុស ។ មានែតភាគរយតិចតួចប៉ុេណ�ះែដលបណ�លមកពីបាក់េតរ� ។ ជទូេ� ការបង�េរគេដយបាក់េតរ�នឹង
បង�ឲ្យមានេរគស�� ធ�ន់ធ�រែថមេទៀត ។
េ�ក្រមិតសហគមន៍ វ្របែហលជមិនឣចេ�រួចេទែដលអ�កដឹងថ េតើ RTI ្រត�វបានបង�េឡើងេដយវ�រុស បាក់េតរ� ឬផ្សិត ។ ក��ងករណីខ�ះ ពួកវឣចេកើតេឡើងក��ង
េពលែតមួយ ។
សូមេ�កាន់មណ� លសុខភាព ្របសិនេបើអ�កសេង�តេឃើញមានស�� េរគស�� ឬស�� េ្រគាះថ�ក់ណមួយ ។

សា䒰រសំខាន់ៗ

ការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម្រត�វបានេគេធ�ើេរគវ�និច�័យជញឹកញប់ េដយែផ�កេលើស�� និងេរគស�� ។
ជម�ឺរលាកផ��វដេង�ើមភាគេ្រចើនបណ�លមកពីវ�រុស ។
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ការព្យោបាល និងែថទាំ
មនុស្សែដលមានសុខភាពល�ភាគេ្រចើននឹងជសះេស្បើយេឡើងវ�ញពីការឆ�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើមក��ងរយៈេពល 1-2 សបា�ហ៍ ។ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះវ�ធីល�បំផុតក��ងការ
្រទ្រទង់អ�កជម�ឺ គឺជួយ្រគប់្រគងេរគស�� របស់ពួកេគេ�ផ�ះ ។ េនះរួមប���លទាំងការេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�កជម�ឺបរ�េភាគទឹក និងស្រមាកឲ្យបានេ្រចើន ។
េដើម្បីជួយអ�កជម�ឺកាត់បន�យឣការៈេ�� ខ��ន ឈឺក្បោល និងឈឺចាប់េផ្សងៗ េហើយអ�កឣចផ�ល់ថ�ំមូលដ�នមួយចំនួនបាន ។ អ�កក៏ឣចជួយពួកេគឲ្យេ្របើថ�ំែដលេចញេវជ�
ប�� េដយេវជ�បណ� ិតផងែដរ ។
ការែណនំស្រមាប់ការផ�ល់ថ�ំ PARACETAMOL
1. ពិនិត្យេមើលការផុតកំណត់េ�េលើក��ប់ ឬដប ។
2. គណនការេ្របើ្របាស់ េដយេយងេ�តាមេគាលការណ៍ែណនំថ�ក់ជតិ ។
o ក្រមិតេ្របើទូេ� ស្រមាប់ថ�ំ Paracetamol មានដូចខាងេ្រកាម ៖

 ថ�ំ្រគាប់ 500 មីលី្រកាមពីរ្រគាប់េរៀងរល់ 4 េមា៉ង ម�ងស្រមាប់មនុស្សេពញវ�យ

 ទំងន់រងកាយ 10 មីលី្រកាម/គីឡ�្រកាម េរៀងរល់ 4 េមា៉ង ម�ងស្រមាប់កុមារ
3. ផ�ល់ថ�ំដល់អ�កជម�ឺ ។ យកល�គួរែតេលបថ�ំេនះេ្រកាយេពលបាយរួច េចៀសវងឈឺ្រកពះ ។
ថ�ំ្រគាប់្រត�វេលបជមួយទឹក ទឹកេដះេគា ឬទឹកែផ�េឈើចំនួនមួយែកវ ។ ថ�ំ្រគាប់មិនគួរទំពារេទ ។
ថ�ំរវ ឬសុឺរ�ូ ៖ វស់បរ�មាណ្រតឹម្រត�វេដយេ្របើសឺរំង ឬសា缰�ប្រពាថ�ំ ។
4. រង់ចាំយ៉ងេហា剐ចណស់ 4 េមា៉ង បន�ប់ពីេ្របើថ�ំ Paracetamol ។
5. កុំផ�ល់ឲ្យេលើសពីបួនដងក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង ។
គាំ្រទអ�កជម�ឺឲ្យេ្របថើ � ំ ANTIBIOTICSែដលេចញេវជ�ប�� េដយេវជ�បណ� ិតណមា�ក់
្របសិនេបើ RTI ្រត�វបានប�� ក់ថ បណ�លមកពីបាក់េតរ� េនះេវជ�បណ� ិតឣចេចញេវជ�ប�� ឲ្យេ្របើថ�ំ Antibiotics ។ អ�កឣចគាំ្រទអ�កជម�ឺក�ងកំឡ�ងេពល
ព្យោបាលរបស់ពួកេគ េដើម្បីធានថ ថ�ំទាំងអស់្រត�វបានេលប្រតឹម្រត�វេដយអ�កជម�ឺក�ងក្រមិត្រតឹម្រត�វ តាមេពលេវលា្រតឹម្រត�វ និងស្រមាប់រយៈេពលេពញេលញ ។
ការេ្របើថ�ំេដយខ�ន� ឯងឣចមានេ្រគាះថ�ក់ ។ ពិេ្រគាះជមួយម្រនស�ី ុខាភិបាលសហគមន៍ ឬមណ� លសុខភាពែដលេ�ជិតបំផតុ េដើម្បី
ដឹងថថ�ំណែដល្រតវ� េ្របើ ។
សារសំខាន់ៗ

មនុស្សភាគេ្រចើននឹងជសះេស្បើយក��ងរយៈេពល 1-2 សបា�ហ៍ ។
ការព្យោបាលរួមមាន ការ្រគប់្រគងេរគស�� ផឹកទឹក និងស្រមាកឲ្យបានេ្រចើន ។
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ក��ងនមជម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ អ�កមានតួនទីសំខាន់ក�ងការគាំ្រទសហគមន៍របស់អ�ក ក��ងការការពារ កំណត់ និងគាំ្រទដល់
អ�កជម�ឺែដលមានការចម�ងេមេរគតាមផ��វដេង�ើម ។ សកម�ភាពសំខាន់ៗែដលអ�កឣចេធ�ើបាន រួមមាន ៖
បេ្រង�នសមាជិកសហគមន៍អំពីការឆ�ងេមេរគេលើផ�វដេង�ើម និងវ�ធីែដលរលដល ។

អប់រ�សមាជិកសហគមន៍អំពីស�� របស់ RTIs និងេពលែដលពួកេគគួរែតេ�មណ� លសុខភាព ។

បេង�ើនការយល់ដឹងអំពីវ�ធីការពារការរ�ករលដលៃន RTIs រួមទាំង វ�ធីបិទមាត់េពលក�ក និងកណ�ស់ ។
បង�ញឥរ�យបទៃនការរក្សោគមា�តរូបរងកាយ េដយេរៀបចំការ្របជុំសហគមន៍ែដលមានចមា�យយ៉ ងេហាច
ណស់ 1.5-2 ែម៉្រត រវងមនុស្សមា�ក់ៗ ។
េលើកកម�ស់អនម័យល� និងខ្យល់បរ�យកាសក��ងផ�ះ ។

េលើកទឹកចិត�សមាជិកសហគមន៍ឲ្យចាក់ថ�ំបង�រកូនៗរបស់ពួកេគ តាមកាលវ�ភាគចាក់ថ�ំបង�រថ�ក់ជតិ ។
អប់រ�សហគមន៍របស់អ�កអំពីេ្រគាះថ�ក់ៃនការទិញថ�ំេដយខ��នឯង ។ ម្រន�ីសុខាភិបាលសហគមន៍ គិលានុបដ�
ក/យិកា និង្រគ�េពទ្យគួរែត្រត�វបានពិេ្រគាះេយបល់ជនិច� ។
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