
 
 
 



កូនស ៀវសៅ ការគ្របគ់្រងជំងឺរាតតបាត គ្ាប់អ្នក ម័គ្រចិតត 
ឧបករណ៍សកមមភាព/ឧបករណ៍ជំងឺ/ឧបករណ៍សារសហគមន៍ 

 
ាតិកា 
១. ការប៉ា នរ់បមាណភាពខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួន 
២. ការខរៀបចំទឹកអរូ៉ា លីត (ORS) 
៣. ការផតល់ទឹកអូរ៉ា លីត (ORS) 
៤. ការរគបរ់គងរគុនខតត  
៥. ការខរៀបចំថ្ន សំមាល បខ់មខរគ 
៦. សមាា រៈទបទ់ល់នឹងជំងឺអាសននខរគ  
៧. ការបំខៅកូនខោយទឹកខោោះមាត យ 
៨. ទឹកសាា ត 
៩. អនាមយ័បរសិាថ ន 
១០. ការផសពវផសយពីអនាមយ័ផ្ទទ ល់ ល្ួន 
១១. ការលាងដដនឹងសាប ូ 
១២. ការលាងដដខពលមានជំងឺរតតាត 
១៣. អាហារសាា ត 
១៤. ការខរបើរបស់មងុ 
១៥. ការបខងកើតឡដុតសរមាម 
១៦. ការខោលកាកសំណល់ និងយុទធនាការខធវើអនាម័យ 
១៧. ការរកសចមាា យខៅខពលនិយាយគ្នន  
១៨. សុជីវធមផ៌លូវដខងហើម 
១៩. លំខៅោា ន និង្យល់ខចញចូល 
២០. ការបញ្ជូ នអនកជំងឺខៅកានរ់គឹោះសាថ នសុ្ភាព និង ជំនួយបឋមផ្ផនកផលូវចិតត 
២១. ការប៉ាោះពាល់ និងសមាល បស់តវ 
២២. ចំខណោះដឹងអំពីខមខរគខអដស៍ និងជំងឺខអដស៍ 
 
 
 
 
 



 
 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
អនកជំងឺរក ជាពិខសស កុមារអាចបតប់ង់ជាតិទឹកនិងទទួលរងនូវការខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួន។ 
បញ្ហហ ខនោះអាចបងកឲ្យឈធឺានធ់ារ ខហើយជួនកាលអាចបណ្តត លឲ្យបតប់ងជី់វតិខោយសារផ្តជំងឺរក
ទឹករសួចរសាវ និងជំងឺអាសននខរគ។ 
 ខតើរតួវខធវើការប៉ា នរ់បមាណភាពខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួនអនកជំងឺមាន កខ់ោយរខបៀបណ្ត? កនុង
ករមតិណ្ត? គ្នម នខ្សោះជាតិទឹក  ដឹង ល្ួន ផ្ភនកធមមតា មានទឹកផ្ភនក មាតនិ់ងអណ្តត តមានសំខណើ ម 
ពិសាទឹកជាធមមតា មនិខរសកទឹក។ 
 ខ្សោះជាតិទឹក ល្ោះៗ  រសាបរ់សល់ ឬឆាប់្ ឹង ផ្ភនក្ូង ឬរងូ គ្នម នទឹកផ្ភនក មាតនិ់ងអណ្តត ត
សាួត ខរសចទឹក ចងពិ់សាខរចើន។ 
 ខ្សោះជាតិទឹកធានធ់ារ  មនិមានរបតិកមម ឬសនលប ់ ទនរ់ជាយ ផ្ភនក្ូង ឬរងូយា៉ា ងខ្ល ងំ ឬសាួត 
គ្នម នទឹកផ្ភនក មាត់និងអណ្តត តសាួតខ្ល ងំ មនិសូវពិសាទឹក ឬមនិអាចពិសាទឹកបន។ 
 
កំណត់សំគាល់ 
 គ្នម នខ្សោះជាតិទឹក  ការោបទ់ាញផ្សបករតឡបម់កភាពខដើម យា៉ា ងខលឿន។ 
 ខ្សោះជាតិទឹក ល្ោះៗ  ការោប់ទាញផ្សបករតឡបម់កភាពខដើម យឺតៗ។ 
 ខ្សោះជាតិទឹកធានធ់ារ  ការោប់ទាញផ្សបករតឡបម់កភាពខដើម យឺតផ្មនផ្ទន។ 
បនាទ បពី់ការវាយតដមលខនោះនិងខយាងតាមករមិតដនភាពខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួនខគគបបោីតវ់ធិានការដូច
ខ្ងខរកាម៖ 

អនកជំងឺរក 
 

     គ្នម នខ្សោះជាតិទឹក                         ខ្សោះជាតិទឹក ល្ោះៗ                     ខ្សោះជាតិទឹកធានធ់ារ 
 
អខងកត និងផតល់ទឹកអរូ៉ា លីត (ORS)    ផតល់ទឹកអរូ៉ា លីត (ORS)                         បញ្ជូ នភាល មៗ 

            ខៅកានម់ណឌ លសុ្ភាព 
 
 
 
 
កុមារទ ្សោះជាតិទឹក                ការចាប់ទាញសស្បក 

១ ការបស្ន់របមាណភាពទ ្សោះជាតិទឹកកនហង លអន 



 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ទឹកអរូ៉ា លីត (ORS) គឺជាមខធោបយទីមយួកនុងការពោបលមនុសសផ្ដលមានជំងឺរក និងជំងឺ
ខ្សោះជាតិទឹក។ 
ទឹកអរូ៉ា លីត (ORS) អាចរតូវបនខរៀបចំពីកញ្ចប់អរូ៉ា លីត ឬខៅផទោះអាចយកទឹកលាយជាមយួសករស 
និងអំបិល។ 
ការខរៀបចំ និងការផតល់ទឹកអូរ៉ា លីត (ORS) 
 ១.លាងដដជាមយួសាប  ូនិងទឹកសាា ត។ 
 ២.ោកខ់មៅឲ្យអស់ពីកញ្ចប់អរូ៉ា លីតចូលខៅកនុងដបសាា ត ផ្ដលអាចោកទឹ់កបនយា៉ា ងតិច
មយួលីរត។ 
 ៣.ោកទឹ់កសាា តមយួលីរត (ឬបរមិាណផ្ដលមានបង្ហហ ញខៅកនុងខសចកតីផ្ណនា)ំ ចូលខៅកនុង
ដប ខហើយលាយជាមយួខមៅអរូ៉ា លីតខនាោះ។ 
 ៤.ចូរពិសាទឹកមយួផ្ពង ឬមយួសាល បរពាៗឲ្យបនញឹកញាប់(ជាពិខសសសរមាបកុ់មារតូចៗ) 
រហូតដល់អនកជំងឺផ្លងខរសចទឹក។ 
 ៥.របសិនខបើអនកជំងឺកាួត សូមរបប់អនកខមើលផ្ថខហើយរងោ១ំ០នាទីមនុនឹងឲ្យពិសារបផ្នថម។ 
 ៦.អនកអាចបផ្នថមទឹករកូច(រចបច)់កនលោះផ្ពង ឬខចកកិនម៉ាតជ់ាមយួទឹកអរូ៉ា លីតខដើមបឲី្យវាមាន
រសជាតិកានផ់្តរបខសើរ។ 
ការខរៀបចំទឹកអរូ៉ា លីតខៅផទោះ សូមរបប់មាត យរគបរ់ូបអំពីមខធោបយទាងំខនោះ របសិនខបើពួកគ្នតម់និ
មានកញ្ចបអ់រូ៉ា លីតគឺអាចមាន៖ ទឹកខោោះមាត យ បបររវ (ការលាយធញ្ដជាតិផ្ដលចមាិនរចួជាមយួ
ទឹក) ស ុបការ ៉ាតុ និងទឹកបបរ។ 
 ខគអាចខធវើលាយដស៏ាមញ្ដ និងរបកបខោយរបសិទធភាពខដើមបបំីប៉ានជាតិទឹកដល់កុមារ ខោយ
ខរបើ អំបិល សករ និងទឹក។ (សូមខមើលរបូ) 
 
 
 
 
 
អនកនឹងរតូវបខរងៀនមាត យកុមារឲ្យខចោះបខងកើតលាយខនោះ និងរលំាយវាខោយខរបើជាមយួទឹកសាា ត។ 
អនកអាចបផ្នថមទឹករកូច(រចបច់)កនលោះផ្ពង ឬខចកកិនម៉ាតជ់ាមយួទឹកអរូ៉ា លីតខដើមបឲី្យវាមានរសជាតិ
កានផ់្តរបខសើរ។ 

២ ការទរៀបចំទឹកអូរ ្លីត (O R S) 



 
 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ទឹកអរូ៉ា លីត(ORS) គឺជាមខធោបយទីមយួកនុងការពោបលមនុសសផ្ដលមានជំងឺរក និងជំងឺ
ខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួន។ 
 របសិនខបើអនកជំងឺមនិមានសញ្ហដ ណ្តមយួបង្ហហ ញថ្ខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួនខទខនាោះ (សូមខមើល
ឧបករណ៍សកមមភាពទល ១) 
 ខគអាចពោបលអនកជំងឺខនាោះខៅផទោះបន។ 
 កនុងករណីមនិមានសញ្ហដ ណ្តមយួបង្ហហ ញថ្ ខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួនកុមារផ្ដលមានជំងឺរកគួរ
ផ្តរតូវបនផតល់ឲ្យនូវទឹកអរូ៉ា លីត(ORS) របសិនខបើកុមារខនាោះមនិទានម់ានសញ្ហដ ណ្តមយួបង្ហហ ញ
ថ្ ខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួន។  
 ចូរខធវើបង្ហហ ញពីរខបៀបខរៀបចំ និងផតល់ទឹកអរូ៉ា លីត(ORS)៖ អនកខមើលផ្ថគួរផ្តឲ្យទឹកអូរ៉ា លីត
(ORS)តាមបរមិាណដូចមានបង្ហហ ញខៅកនុងតារងខ្ងខរកាម។ 

អាយុ បរមិាណទកឹអរូ៉ា លីត(ORS) បនាទ ប់ពរីករចួមតងៗ កញ្ចបអ់ូរ៉ា លីត(ORS)ផ្ដលរតូវការ 
តិចជាង២៤ផ្្ ៥០-១០០ម.ល (ផ្ពង) ១កញ្ចប/់ដថា 
២-៩ឆាន  ំ ១០០-២០០ម.ល (ផ្ពង) ១កញ្ចប/់ដថា 
១០ឆាន ខំឡើងខៅ ឲ្យបនខរចើនតាមផ្តអាចខធវើខៅបន ២កញ្ចប/់ដថា 

 
កនហងករណីមានសញ្ញ្ លោះៗបង្ឝ្ញថា ទ ្សោះជាតិទឹកកនហង លអន 
 ផតល់ខយាបល់ផ្ណនាឲំ្យខរបើខៅតាមបរមិាណដនកញ្ចប់អរូ៉ា លីត(ORS)។ របសិនខបើអនកជំងឺ
ផ្លងរកទឹក ឬចងពិ់សាទឹកអរូ៉ា លីតបផ្នថមខលើសពីបរមិាណផ្ដលមានបង្ហហ ញនខៅកនុងតារងខ្ង
ខលើ សូមឲ្យគ្នតពិ់សាផ្ថមខទៀតចុោះ។ របសិនខបើអនកជំងឺមនិទានប់នរគ្ននខ់បើ ឬមានបង្ហហ ញសញ្ហដ
ល្ោះៗថ្ អនកជំងឺខនាោះខ្សោះជាតិទឹកធានធ់ារ សូមបញ្ជូ នគ្នតខ់ៅរគឹោះសាថ នសុ្ភាព។ 

 រខបៀបផតល់ទឹកអរូ៉ា លីត (ORS)វាជាការសំខ្នក់នុងការបខរងៀនមាត យ/អនកផ្ថទាអំំពីវធីិសាស្តសតដ៏
រតឹមរតូវកនុងការខរៀបចំទឹកអរូ៉ា លីត(ORS) សរមាបកុ់មារ ខដើមបឲី្យពួកគ្នត ់ អាចជួយ កូនរបស់ពួក
គ្នតឲ់្យបនរបខសើរខឡើង និងទបស់ាក តជំ់ងឺរតតាតកំុឲ្យរលោល។ សូមផ្ណនាពួំកគ្នតដូ់ចតខៅ៖ 
 ១ ឲ្យកុមារអាយុខរកាម២ឆាន ញុំាទឹំកអរូ៉ា លីតមយួសាល បរពាខពញខរៀងរល់១-២នាទី។ 
 ២ ចំខពាោះកុមារធំ សូមឲ្យគ្នតញុ់ាទឹំកពីរផ្កវឲ្យបនញឹកញាប។់ 
 ៣ របសិនខបើកុមារខនាោះកាួត សូមរងោ១ំ០នាទី បនាទ ប់មកឲ្យគ្នត់ញុាទឹំកអរូ៉ា លីតយឺតៗ។ 
 ៤ បនាទ បពី់ខរបើកញ្ច បអ់រូ៉ា លីត(ORS) អស់ខហើយ របសិនខបើកុមារខនាោះខៅផ្តរក ចូរឲ្យកុមារ
ញុាឱំសថខៅផទោះរហូតដល់អនកទទួលបនកញ្ចបអ់រូ៉ា លីត(ORS) បផ្នថមខទៀត។ 

៣ ការផតល់ទឹកអូរ ្លីត (O R S) 



 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 រគុនខតត មានន័យថ្មនុសសមាន កស់ាទ ប ល្ួនខៅខតត ។ រគុនខតត ជារបតិកមមតបដនរងកាយទល់
នឹងការបងកខរគ។ 
 រគុនខតត ចំខពាោះកុមារតូចៗ និងទារកអាចជាខរគសញ្ហដ ដនជំងឺធានធ់ារ។ អវីផ្ដលអនករតូវដឹង 
 រគុនខតត បណ្តត លមកពីរបតិកមមរងកាយទល់នឹងការបងកខរគ។ វាជាសញ្ហដ របបខ់យើងថ្កំពុង
មានការបងកខរគ។ 
 រគុនខតត គឺជាការខកើនខឡើងសីតុណហ ភាពរងកាយ។ វាខធវើឲ្យអនកជំងឺមានអារមមណ៍ថ្ខតត  អាចប
ណ្តត លឲ្យញាក ់និងមនិរសណុកកនុង ល្ួន។ 
 រគុនខតត អាចធានធ់ារ។ ខបើខតត ខ្ល ងំ អាចបណ្តត លឲ្យរបកាចប់ន (ការកស្តនាត ករ់ងកាយយា៉ា ង
ខ្ល ងំ) ចំខពាោះកុមារតូចៗ។ 
 រគុនខតត អាចបណ្តត លឲ្យរងកាយបតប់ង់ជាតិទឹក និងខៅជាខ្សោះជាតិទឹកកនុង ល្ួន។ 
អវីផ្ដលអនកអាចខធវើបន៖ 
 ១. ពិនិតយសភាពអនកជំងឺ។ 
 ២. សួររខរគសញ្ហដ ខផសងខទៀតដូចជាខឡើងកនទួល ឈកឺាល កាួត កាក ឬឈោឺបខ់ៅកផ្នលង
ណ្តមយួ។ 
 ៣. ខបើរគុនខតត ខ្ល ងំ ឬអនកជំងឺរបកាច ់ចូរបញ្ជូ នគ្នតខ់ៅកានរ់គឹោះសាថ នសុ្ភាពជាបនាទ ន។់ 
 ៤. ខបើអនកជំងឺអាចផឹក ហូប ឬកខរមើកបន៖ 

 ចូរផតល់ទឹកឲ្យគ្នតផឹ់កខលើសពីខពលធមមតា។ 
 ចូរជំរញុឲ្យទារកទទួលការបំខៅខោោះឲ្យបនខរចើនបំផុតតាមផ្ដលអាចខធវើបន។ 
 ចូរជំរញុឲ្យសរមាក។ 
 ចូរផតល់អាហារមានជីវជាតិ។ 

 ៥. បញ្ចុ ោះកខតត រងកាយខោយ 
 ខោោះសខមលៀកបំពាកកំុ់ឲ្យខៅខរចើនខពក។ 
 ខរបើសំឡី ឬរកណ្តតរ់ជលក់កនុងទឹកខតត ឧណហ ៗជូតខលើរងការ និងថ្ា ស។ 
 ងូតទឹកឲ្យទារកខោយខរបើទឹកខតត ឧណហ ៗ សខងកតឲ្យបនម៉ាតច់តផ់្រកងមានរបកាច។់ 

 ខបើរគុនខតត មនិបត ់ឬកានផ់្តខតត ខ្ល ងំ ចូររកជំនួយពីរគូខពទយ។ កនុងតំបនផ់្ដលមានជំងឺ
រតតាតអាការៈរគុនខតត អាចជាសញ្ហដ របបថ់្អនក 
 ជំងឺអាចឆលងជំងឺរតតាតខហើយ។ ខបើរគុនខតត ជាខរគសញ្ហដ មយួដនជំងឺដូចជារលាកខរសាម្ួរ 
រគុនោញ់ ឬរគុនឈាម អនកគបបរីយការណ៍ករណីខនោះកនុងសកមមភាពតាមោនជំងឺ និងអនុវតតតាម
សកមមភាពផ្ដលកំណតខ់ដើមបបីង្ហក  និងពោបលជំងឺ។ 

៤ ការររប់ររងររុនទ្ត្ 



 
 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ថ្ន សំមាល បខ់មខរគជាលាយផ្ដលអាចខរបើខដើមបសីមាល ប់ខមខរគខលើដផទខផសងៗ និងរកណ្តត។់ 
ខពលមានជំងឺរតតាតថ្ន ខំនោះកាន់ផ្តមានសារៈសំខ្ន់កនុងការសមាល ប់ខមខរគផ្ដលបងកជំងឺរតតា
ត។ ថ្ន សំមាល បខ់មខរគមានផតល់ជូនកនុងសមាា រៈទបទ់ល់នឹងជំងឺអាសននខរគ។ 
អវីសដ្លរតូវដឹ្ង 
 មានធាតុផសជំាខរចើនផ្ដលខគបផ្នថមខៅកនុងទឹក ខដើមបបីខងកើតជាថ្ន សំមាល បខ់មខរគ។ 
 ការផសថំ្ន សំមាល បខ់មខរគអាចជាការខរគ្នោះថ្ន ក ់ ខរពាោះរតូវលាយជាតិគីមខីផសងៗកនុងទឹក។ រតូវ
អនុវតតតាមការផ្ណនាំជានិចចនិងទទួលជំនួយពីអនកផ្ដលទទួកការបណតុ ោះបណ្តត លកនុងការខធវើថ្ន ំសមាល បខ់មខរគ។ 
 ថ្ន សំមាល បខ់មខរគកានផ់្តមានសារៈសំខ្នក់នុងករណីដូចខ្ងខរកាម៖ 
 ខពលមានការរតតាតខោយជំងឺអាសននខរគ និងជំងឺរកទឹករសួចរសាវ ខគអាចខរបើថ្ន ខំនោះ
ខដើមបសីមាល បខ់មខរគខលើផ្រគ និងដផទនានាផ្ដលរបឡាកខ់ោយកំអតួ ឬលាមករក។ ការខធវើផ្បបខនោះ
អាចកាតប់នថយការរលោលជំងឺបន។ 
 ខពលមានការរតតាតខោយជំងឺខអបឡូា (Ebola) និងជំងឺមា៉ា ប ក (Marburg)ខោយខហតុថ្
ជំងឺទាងំខនោះអាចរលោលខោយការប៉ាោះពាល់អនកជំងឺ ខទើបថ្ន សំមាល បខ់មខរគមានសារៈសំខ្ន់
ណ្តស់សរមាបល់ាងសមាា តដផទនានា និងវតថុខផសងៗផ្ដលអនកជំងឺបនប៉ាោះពាល់ និងសរមាប់លាង
សមាា តសាកសព។ ខបើអាចគបបដុីតខោលវតថុខផសងខទៀតផ្ដលអនកជំងឺខរបើរបស់ដូចជាសខមលៀកបំពាក់ 
និងករមាលផ្រគកនុងឡដុតសរមាម។ 
 ថ្ន សំមាល បខ់មខរគមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់កនុងការផ្ថរកសរគឹោះសាថ នសុ្ភាពដូចជាគលីនិក និង
មនទីរខពទយឲ្យសាា ត និងកាតប់នថយការរលោលជំងឺកនុងចំខណ្តមអនកជំងឺ។ 
 ខគកអ៏ាចខរបើសារធាតុកលរនីខដើមបសីមាា តទឹកសរមាបផឹ់ក និងខរបើរបស់ខផសងៗ ។ កិចចការខនោះ
អាចខធវើខឡើងខោយអនកសម័រគចិតត លុោះរតាផ្តពួកគ្នតប់នទទួលការបណតុ ោះបណ្តត ល និងមានការរតួត
ពិនិតយខោយអនកជំនាញខ្ងទឹក និងអនាម័យ។បរមុងរបយត័នខពលខរៀបចំ និងខរបើរបស់ថ្ន សំមាល ប់
ខមខរគ រតូវរបុងរបយត័នជានិចចខពលខរបើថ្ន សំមាល បខ់មខរគ។ ថ្ន ទំាងំខនោះអាចបងកខរគ្នោះថ្ន កប់ន។ ខបើ
មានអនកជំនាញ រតូវខគ្នរពតាមដំបនូាម នគ្នតជ់ានិចចចំខពាោះការខរៀបចំ កាន ់និងខរបើរបស់ថ្ន សំមាល បខ់ម
ខរគ។ ហាមប៉ាោះពាល់ថ្ន សំមាល បខ់មខរគករមតិ១:១០ ខោយដដផ្ទទ ល់ ឬកំុឲ្យវាប៉ាោះផ្សបកអនកឲ្យខសាោះ 
។ រតូវខរបើខរសាមដដរកាស់ខដើមបកីារពារជានិចច 
 
 
 

៥ ការទរៀបចំថា្្ំសមាល្ប់ទមទររ 



 
 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ខៅខពលមានការរតតាតខោយសារជំងឺអាសននខរគខកើតខឡើង សមាគមជាតិអាចខសនើសំុស
មាា រៈទបទ់ល់នឹងជំងឺអាសននខរគខដើមបជួីយ ពោបលអនកជំងឺ និងទបស់ាក ត់ជំងឺកំុឲ្យរលោល។ 
អវីជាសមាភ្រៈទប់ទល់នឹងជំងឺអាសននទររ? 
 សមាា រៈទបទ់ល់នឹងជំងឺអាសននខរគផសខំឡើងខោយពីរផ្ផនក៖ 
 ផ្ផនកទី១ សរមាបអ់នក (អនកសម័រគចិតត) ខហើយនឹងបខរងៀនអនកពីរខបៀបជួយ អនកដដទកនុងខពល
មានការរតតាតខោយជំងឺអាសននខរគ។ 
 ផ្ផនកខនោះកប៏ខរងៀនអនកពីរខបៀបផតល់ទឹកសាា ត និងថ្ន សំមាល បខ់មខរគ និងរខបៀបផតល់ទឹកអរូ៉ា   លី
ត (ORS) ដល់កុមារផ្ដលមានជំងឺផងផ្ដរ 
 ផ្ផនកទី២ សរមាបខ់របើកនុងការពោបលអនកជំងឺអាសននខរគ (ខរបើខោយអាជាញ ធរសុ្ភាព)។ 
រខបៀបខរបើផ្ផនកទី១ (សរមាបអ់នកសម័រគចិតត)លាយខមៅអរូ៉ា លីត (ORS) ១០កញ្ចប ់កនុងដបទឹល១០ 
លីរត។ អរតាលាយគឺខមៅអរូ៉ា លីត (ORS) ១កញ្ចប ់កនុងទឹកោពុំោះ ឬទឹកសុទធ១លីរត។ 
 ចូរខរបើផ្តទឹកោពុំោះ ឬទឹកសុទធ។ ខបើទឹកមនិមានសុវតថិភាពខទ ដំបងូចូរសមាា តទឹកខោយខរបើថ្ន ំ
រគ្នបស់មាា តទឹក (ថ្ន ១ំរគ្នបស់រមាប់ទឹក១០លីរត)។ហាមលាយខមៅអរូ៉ា លីត (ORS) ខលើសករមតិ
ផ្ដលបនផ្ណនា ំកនុងទឹកោពុំោះ ឬទឹកសុទធ។ចូរបិទដបទឹកជានិចចខដើមបកីារពារលាយខនោះកំុឲ្យឆលងខម
ខរគខោយសាររយុជាខដើម។ ខបើខរបើលាយអរូ៉ា លីត (ORS) ខនោះមយួដថាខហើយមនិអស់ ចូរខបោះ
លាយផ្ដលខៅសល់ខោល ! 
 ចូរផ្ចកខមៅអូរ៉ា លីត (ORS) ដល់ឪពុកមាត យកុមារ ប៉ាផុ្នតករ៏តូវខរៀបចំឲ្យរគូខពទយបនខៅសួរ
សុ្ទុកខពួកគ្នតផ់ងផ្ដរ។ 
 កិចចការទាងំអស់ខនោះរតូវខធវើឲ្យបនជាបនាទ ន ់ខបើអនកជំងឺបង្ហហ ញសញ្ហដ ថ្មានការខ្សោះជាតិទឹក
កនុង ល្ួន។ 
 ចូរខរបើខរសាមដដជរ័ផ្ដកផតល់ជូន ខៅខពលប៉ាោះពាល់អនកជំងឺ លាមក ឬកំអតួរបស់គ្នត។់ 
 ចូរខរបើខរសាមដដតាមផទោះ ខៅខពលអនកប៉ាោះពាល់ជាតិខផណុល (phenols) ឬខរកសុល 
(cresols) ខពាលគឺខៅខពលខរបើរបស់កូសូលីន(Kohrsolin) (ថ្ន សំមាល ប់សតវលាិតខ្ប)់។កូសូលីន 
(Kohrsolin) អាចខរបើបនសរមាបផ់្តជាថ្ន សំមាល បខ់មខរគ កនុងទរមងជ់ាលាយរវ ខដើមបសីមាល បខ់ម
ខរគខលើករមាល្ដា ធុងទឹកឧបករណ៍វោះកាត ់សខមលៀកបំពាក ់ជាខដើម ។ មនិរតូវខរបើវាខដើមបសីមាា ត
ខមខរគចំខពាោះទឹកខឡើយ។ 
ចូរចងចំា 
 រតូវលាងដដជារបោ។ំ 

៦ សមាភ្រៈទប់ទល់នឹងជំងឺអាសននទររ 



 
 
 

 ការពោបលឲ្យបនឆាប ់និងរតឹមរតូវ អាចទបស់ាក តក់ារសាល បខ់ោយសារជំងឺអាសននខរគបន
យា៉ា ងខរចើន។ 
 សមាសធាតុននសមាភ្រៈទប់ទល់នឹងជំងឺអាសននទររ (សរមាប់អនកសម័ររចិតត) 
ខមៅអរូ៉ា លីត (ORS) ៣០០០កញ្ចប ់
ដបទឹក មាបគរមប ដដកាន ់និងរង្ហវ ស់រកិត ចំណុោះ ១លីរត ២០ដប 
ផ្កវទឹកបល សទិច ចំណុោះ ២៥០ម.ល ២០០ផ្កវ 
សាប  ូ១០០រកាម ច្បគ់្នម នកលិន (unscented wrapped) ៣០០ដំុ 
របអបប់ល សទិចសរមាបោ់កស់ាប ូ ២០របអប ់
ដបទឹកបល សទិចចំណុោះ ១០លីរត មានគរមប និងដដកាន ់ ២០ដប 
ផ្វកធំ ចំណុោះ២៥០ម.ល (ladle) ខធវើពីផ្ដកអុីណុក ២០ផ្វក 
ធុងទឹកចំណុោះ ១០លីរត អាចភាជ បនឹ់ងរ ៉ាូប ខីណបន ២០ធុង 
ខរសាមដដ សរមាបពិ់និតយជំងឺ មនិបចស់មាល បខ់មខរគ (មធយម) ៥០០គូ 
ខរសាមដដ សរមាបពិ់និតយជំងឺ មនិបចស់មាល បខ់មខរគ (ធំ) ១០០គូ 
ខរសាមដដតាមតាមផទោះ ខល្៧ អាចខរបើខឡើងវញិបន ១៥គូ 
កូសូលីន (Kohrsolin) (ថ្ន សំមាល បស់តវលាិតខ្ប)់ ចំណុោះ ៥លីរត ៤ដប 
ថ្ន រំគ្នបស់មាា តទឺកសរមាបទឹ់ក១០លីរត ១២០០រគ្នប ់
កញ្ចប ់PUR សរមាបទឹ់កលាក់ ១២០០កញ្ចប ់
ឧបករណ៍ពិនិតយអាងទឹក (Pool tester) + ខរគឿងបនាទ បប់នស ំ ១ 
ថ្ន រំគ្នប ់DPD1 អាចកាតជ់ាតូចៗបន គ្នម នជាតិកលរនី (for dosing free 
chlorine) 

១០០រគ្នប ់

ថ្ន រំគ្នប ់DPD3 អាចកាតជ់ាតូចៗបន មានជាតិកលរនីសុទធ ១០០រគ្នប ់
ថ្ន រំគ្នបខ់ផណុល (phenols) រកហមសរមាប ់PH សុទធ (for total PH) ១០០រគ្នប ់

 

 

 
 

៦ សមាភ្រៈទប់ទល់នឹងជំងឺអាសននទររ(ត) 



 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ការបំខៅខោោះកូនអាចជួយ សខស្តង្ហគ ោះជីវតិទារកបនកនុងខពលមានការរតតាតខោយជំងឺរក។
ជាការោបំច់ជានិចចផ្ដលមាត យរតូវបនតបំខៅខោោះកូនកនុងខពលមានជំងឺរតតាត ខរពាោះថ្ទឹកខោោះមាត
យជាអាហារសាា ត មានជីវជាតិនិងមនិអស់ដថលសរមាប់ទារក។ 
ខហតុអវីោបំច់រតូវបំខៅកូនខោយទឹកខោោះមាត យ? 
 ទឹកខោោះមាត យជាអាហារដរ៏បខសើរបំផុតសរមាបទ់ារកកនុងអាយុ៦ផ្្ដំបងូ។ 
 ការបំខៅកូនខោយទឹកខោោះមាត យភាល មៗបនាទ បពី់ខកើតភាល ម ការពារទារកពីការបងកខរគ ខហើយ
ការបំខៅខនោះមនិគបបរីតូវបនបដិខសធខនាោះខទ។ខពលមានការរតតាតខោយជំងឺរក ការបំខៅកូន
ខោយទឹកខោោះមាត យផ្តមយួមុ្ សរមាបទ់ារកខរកាមអាយុ៦ផ្្ អាចជួយ សខស្តង្ហគ ោះជីវតិពីជំងឺរក និង
ជំងឺអាសននខរក។ អវីផ្ដកអនករតូវដឹង៖ 
 រតូវសាគ ល់បគុគលិកសុ្ភាពសហគមន ៍និងឆមបបុរណផ្ដលកំពុងផសពវផសយសុ្ភាពខលើការ
បំខៅកូនខោយទឹកខោោះមាត យ ខហើយរតូវខធវើការជាមយួពួកគ្នត។់ រតូវសាគ ល់ពីជំខនឿ និងការអនុវតតជា
លកខណៈវបបធមផ៌្ដលជាឧបសគគដល់ការបំខៅកូនខោយទឹកខោោះផ្តមយួមុ្ ។ រតូវសាគ ល់រគប់
រគួសារកនុងតំបនអ់នកផ្ដលមានទារកអាយុខរកាម៦ផ្្។ 
 ការបំខៅកូនខោយទឹកខោោះសិបបនិមមតិអាចជាការខរគ្នោះថ្ន ក ់របសិនខបើដបទឹកខោោះខគ្ន និង
ទឹកសរមាបឆ់ុងខមៅទឺកខោោះខគ្នមិនសាា ត ឬមានឆលងខមខរគ។ រតូវផ្ណនាសំ្តសតីជាមាត យឲ្យបំខៅខោោះ
កូនជានិចច។ 
អវីសដ្លអនកអាចទ វ្ើបន 
 ខពលផសពវផសយសុ្ភាព និងចុោះសួរសុ្ទុកខតាមផទោះ សូមរបបស់្តសតីជាមាត យថ្ការបំខៅខោោះ
កូនខោយទឹកខោោះមាត យផ្តមយួមុ្គតអ់ាចការពារកូនតូចរបស់គ្នត់ពីជំងឺរក ខហតុខនោះគឺអាចបង្ហក រ
ការសាល បប់ន។ ចូរនិយាយជាមយួសហគមន ៍និងអនកដឹកនាសំាសនា និងបរុសជាឪពុកពីសារៈ
សំខ្នដ់នការបំខៅខោោះកូន។ ចូរសូមជំនួយពីពួកគ្នត់កនុងការផសពវផសយដល់ស្តសតីជាមាត យ។ ចូរផ្ចក
រកោសផសពវផសយ និង្ិតបណ័ណ សតីពីការបំខៅខោោះកូន។ ចូរផសពវផសយសារដផ្ដល ៖ ការបំខៅ
ខោោះកូនអាចជួយ សខស្តង្ហគ ោះជីវតិទារកខពលមានការរតតាតខោយជំងឺរក។ រតូវបនតផសពវផសយសារ
ខនោះដល់សហគមន។៍ 
   បនាទ បពី់ជំងឺរតតាតសាបខ់ៅ រតូវបនតផសពវផសយសុ្ភាព ខដើមប ី
   ខលើកទឹកចិតតដល់ការបំខៅកូនខោយទឹកខោោះមាត យ។ 
   (រូបទនោះជា វិ្ីរតឹមរតូវកនហងការបំទៅទ ោះកូន) 

 
 

៧ ការបំទៅកូនទ យទឹកទ ោះមាត្យ 



 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ទឹកសាា តមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់កនុងការបញ្ឈប់ការរលោលដនជំងឺរតតាតជាខរចើនដូចជា
ជំងឺរក និងជំងឺអាសននខរគ។ កនុងនាមជាអនកសម័រគចិតត អនកអាចជួយ ផតល់ដល់សហគមន៍នូវទឹកសាា ត 
ពិខសសសរមាបផឹ់ក កដូ៏ចជាសរមាប់ការចមានិអាហារ និងសមាា តផងផ្ដរ។ 
 រទបៀបផតល់ទឹកស្ឞ្ត៖  វធីិដរ៏បខសើរខដើមបផីតល់ទឹកសាា ត និងមានសុវតថិភាពគឺរតូវយកវាពីរបភព
ខរកាមដី ដូចជាអណតូ ងខថ្ន ោះ ឬអណតូ ងសនបផ់្ដលមានការការពារ។ ខបើរករបភពទឹកខរកាមដីមនិបន 
អនកអាចផតល់ទឹកសាា តតាមរខបៀបខផសងខទៀត។ 
 វិ្ីទំាងទ ោះមានដូ្ចជា៖ 
 ការោទឹំក ឲ្យបនយា៉ា ងតិច ១នាទីបនាទ បពី់ទឹកោបពុ់ោះនឹងជួយ សមាល បខ់មខរគ។ 
 ការលាយជាតិកលរនី អាចសមាល ប់ខមខរគកនុងទឹក និងខធវើឲ្យទឹកខនាោះមានសុវតថិភាព ប៉ាផុ្នតអនកអាច
ខធវើផ្បបខនោះបន ទាល់ផ្តអនកបនទទួល។ 
 ការពិនិតយខោយអនកជំនាញខ្ងទឹកនិងអនាមយ័និងទទួលការបណតុ ោះបណ្តត លពីរខបៀបខរបើ។ 
 ថ្ន រំគ្នបស់មាា តទឹក ជាថ្ន រំគ្នបតូ់ចៗផ្ដលអនកអាចោកក់នុងទឹកខដើមបសីមាល បខ់មខរគ។ ថ្ន រំគ្នប់
របខភទនីមយួៗមានការផ្ណនាពីំរខបៀបខរបើរបស់ផ្ទទ ល់របស់វា ដូខចនោះរតូវអានការផ្ណនាទំាងំខនោះឲ្យ
បនម៉ាតច់តម់ុនខពលខរបើរបស់ថ្ន ខំនោះ។ អនកកអ៏ាចផតល់ថ្ន រំគ្នបខ់នោះឲ្យរបជាជនខដើមបសីមាា តទឹកពួក
ខគ។ រតូវរបបពួ់កខគឲ្យបនចាស់ពីសារៈសំខ្នដ់នទឹកសាា ត និងរខបៀបខរបើរបស់ថ្ន រំគ្នបទ់ាងំ
ខនាោះ។ 
 ការរកសទឹកទុក និងជញ្ជូ នទឹករបកបខោយសុវតថិភាពរល់ការរបឹងផ្របងខដើមបខីធវើឲ្យទឹកសាា ត
នឹងខៅជាការអសារបង ់ ខបើខគរកសទុក ឬជញ្ជូ នទឹកមិនបនរតឹមរតូវខនាោះខទ។ ចូរខគ្នរពតាម និង
ផសពវផសយដំបនូាម នខ្ងខរកាមខដើមបធីានាថ្ទឹករតូវបនរកសឲ្យសាា ត និងមានសុវតថិភាពពីការឆលងខម
ខរគ។ ទឹកគបបរីតូវបនរកសកនុងខរគឿងផទុកទឹកផ្ដលសាា ត។ 
 ធុងទឹកមានពីររបខភទ ខហើយរបខភទ ខហើយរបខភទនីមយួៗមានគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិ
ខផសងៗគ្នន ៖ 
 ធុងកតូច ៖ ធុនខនោះអាចការពារខមខរគកំុឆលងចូលរសួល ផ្តពិបកលាងសមាា ត។ 
 ធុងកធំ ៖ ធុងខនោះង្ហយឆលងខមខរគ ប៉ាផុ្នតកង៏្ហយរសួលសមាា តផ្ដរ។ 
 ខបើធុងមានកតូច ចូរខលើកទឹកចិតតរបជាជនឲ្យសមាា តវាឲ្យខទៀងទាត់ខោយខរបើលាយសាប  ូថ្ន ំ
សមាល បខ់មខរគខធវើពីជាតិគីម ី(ខបើអាចរកបន) ឬរកួសតូចៗ។ 
 ខបើធុងមានកធំ ចូរខលើកទឹកចិតតរបជាជនឲ្យរគបវា និងខរៀបចំរបព័នធយកទឹកខចញពីធុងខនាោះ
ខោយមនិបច់ឲ្យលូកដដចូលខៅកនុង។របជាជនគបបទីទួលការខលើកទឹកចិតតឲ្យសមាា តធុងទឹកឲ្យ
បនជារបោផំងផ្ដរ។ 

៨ ទឹកស្ឞ្ត 



 
 
ចូរទលើកទឹកចិតតរបជាជនឲ្យលាងនដ្ជានិចចមុនទពលដ្ងទឹកផឹករតូវរបកដ្ថា ៖ 
 របជាជនមាន/ទទួលបនទឹករគបរ់គ្ននខ់ដើមបខីរបើរបស់របោដំថន។ 
 រគួសារនីមយួៗមានធុងសរមាប់ផទុកទឹក ខហើយធុងទាងំខនាោះរតូវមានគរមបខដើមបកីារពារកំុឲ្យ
មានអវីធាល កចូ់លកនុងទឹក និងខធវើឲ្យទឹកក វ្ក។់ 
 អនករតូវផសពវផសយពីការខរបើរបស់ទឹកសាា ត និងការអនុវតតអនាមយ័សាា តកនុងសហគមន។៍ 
រតូវចងចំាជានិចចថា ៖ 
 ចូរខរបើធុងសាា តខដើមបជីញ្ជូ ន និងរកសទុកទឹក។ 
 ចូររគបធុងទឹកខោយខរបើគរមប។ 
 ចូរដងទឹក និងជញ្ជូ នទឹកខោយខរបើសមាា រៈសាា ត។ 
 ខបើទឹកមនិសាា ត ចូរោ ំខរោោះ ឬបនសុទធវាខោយខរបើជាតិកលរនី។ 
 ចូររកសរបភពទឹកឲ្យសាា ត និងការពារពីសតវ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចូរទរបើរបភពទឹកសដ្លមានសុវតថិភាព 
 

៨ ទឹកស្ឞ្ត (ត) 



 
 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 អនាមយ័បរសិាថ នសាា តមានសារៈសំខ្នណ់្តស់កនុងការបញ្ឈបក់ាររលោលដនជំងឺរតតាត
ដូចជាជំងឺរក និងជំងឺអាសននខរគ។កនុងនាមជាអនកសម័រគចិតត អនកអាចខលើកទឹកចិតតសហគមន៍ឲ្យ
បខងកើនអនាម័យខោយការខរបើរបស់បងគន ់ការខោលសរមាមរតឹមរតូវនិងលុកកផ្នលងដល់ទឹកខោល។ 
ចំណុចសំខ្ន់ៗបំផុតដនការទប់សាក តជំ់ងឺតាមរយៈបរកិាខ អនាមយ័រមួមាន ៖ 

 ការបខនាទ បងរ់បកបខោយសុវតថិភាព (ការសងប់ងគន)់ 
 ការរបមលូ/ខោលកាកសំណល់រងឹ 
 ការកបស់ាកសពមនុសស និងបំផ្ទល ញសាកសពសតវ 
 ការរគបរ់គងភាន កង់្ហរចមលងខរគ និងការការពារ 
 ការដុតបំផ្ទល ញកាកសំណល់ខវជជសាស្តសត 
 ការបងហូរ និងខោលកាកសំណល់រវ 
 ការខលើកកមពស់ និងការអបរ់សំតីពីអនាម័យផ្ទទ ល់ ល្ួន 

 
 ចូរនិយាយជាមួយសហរមន៍អនកអំពីការអនុវតតអ ម័យឲ្យបនរតឹមរតូវ 
 រខបៀបគ្នរំទដល់អនាម័យសាា ត 
 ខលើកកមពស់ការសង ់និងខរបើរបស់បងគន។់ 
 ខលើកទឹកចិតតសហគមន៍ឲ្យដុត ឬកប់សរមាមខោល។ 
 ខកៀរគរសហគមនឲ៍្យកាតប់នថយកផ្នលងទឹកដកផ់្ដលមូសចូលចិតតពង។ 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
យុទឋ ការទ្វើអ ម័យសហរមន៍                    ការទចាលកាកសំណល់របកបទ យសុវតថិភាព                   សង់ និងទរបើរបស់បងគន់ឲ្យបនរតឹមរតូវ          

៩ អ ម័យបរិស្ថ្ន 



 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

 ការផសពវផសយពីអនាមយ័ផ្ទទ ល់ ល្ួន គឺជាការផសពវផសយដល់សហគមនក៍នុងតំបនអ់នកអំពីអនាម័
យ និងបញ្ហហ សុ្ភាព និងការផសពវផសយពីការអនុវតតអនាមយ័ឲ្យកានផ់្តរបខសើរ។ ចំណុចខនោះរមួ
បញ្ចូលទាងំអនាមយ័ ល្ួនរបណ អនាម័យផទោះសផ្មបង អនាមយ័ទឹក និងអនាមយ័ចំណីអាហារ។ 
ទតើការផ្ឝពវផ្សយសុ ភាពរួមមានអវី លោះ? 

 ការរបបរ់បជាជនសតីពីការអនុវតតអនាមយ័សាា ត។ 
 ការនិយាយជាមយួអនកោស់ទំុកនុងរគួសារនិងអនកដឹកនាសំហគមន៍ពីការអនុវតតអនាមយ័។ 
 ការកំណតរ់គួសារផ្ដលមានអនកជំងឺ ការផ្សវងយល់ថ្ខតើពួកខគមានការអនុវតតអនាមយ័

ផ្ដលនាមំកនូវខរគ្នោះថ្ន កផ់្ដរឬខទ និងការពនយល់ពីរខបៀបខលើកកមពស់ការអនុវតតអនាមយ័
របស់ពួកខគ។ 

 ការផ្សវងយល់ថ្ខតើសាលាខរៀនកនុងតំបនអ់នកចងឲ់្យអនកខៅនិយាយរបបសិ់សសពីអនាមយ័
ផ្ដរឬខទ។ 

 ការផ្ចក្ិតបណណ /រកោសផសពវផសយខៅតាមសាលាខរៀន និងកផ្នលងខផសងៗខទៀត។ 
 

អ ម័យ លអនរបណ អ ម័យកនហងផទោះ 
ចូរលាងដដនឹងសាប បូនាទ បពី់បនខរបើរបស់
បងគន ់មនុខពលខរៀបចំអាហារ និងបរខិភាគ  និង
បនាទ បពី់លាងលាមកឲ្យកូន។ 

ចូរផ្ថរកសផទោះអនក សួនចារខរកាយផទោះ និងសហ
គមនកំុ៍ឲ្យ            មានសល់លាមកសតវ។ 

ចូរសមាា តមុ្ ជាខរៀងរល់ដថាជាមយួទឹក និងសា
ប ។ូ  

ចូរខោលលាមករបកបខោយសុវតថិភាព និងខរបើ
របស់បងគន ់           និងរកសបងគនឲ់្យសាា ត។ 

  ចូរសមាា តខធមញរល់ដថាខោយខរបើរោសទន។់             ចូរដុត ឬកបស់រមាមខោល។ 
  ចូររកសសខមលៀកបំពាក់ឲ្យសាា ត។ ចូរផ្ថរកសផទោះអនក សួនចារខរកាយផទោះ និងសហ

គមនកំុ៍ឲ្យមានកផ្នលងទឹកដក ់(មសូចមលងជំងឺពង
កនុងទឹកដក)់។ 

 
 

 

 

១០ ការផ្ឝពវផ្សយពីអ ម័យផ្ទ្ល់ លអន 



 

អ ម័យទឹក អ ម័យចំណីអាហារ 
សូមខមើលសកមមភាពខឆលើយតបចំខពាោះការ
រតតាត 

  ខបើអាហារមនិសាា ត វាអាចចមលងខមខរគ និង
បងកឲ្យជំងឺរលោល  បន។ 

ខមើលខមខរៀន សរមាបព់តម៌ានមផ្នថមសតីពីរខបៀប
ផ្ថរកសទឹកឲ្យសាា ត ទី ៨។ 

ចូរចមានិសាច ់និងផលិតផលពីសតវដដ៏ទខទៀត
ដូចជាស ុតឲ្យឆាិនលាខដើមបសីមាល បខ់មខរគ។ 

 ចូរលាងបផ្នល និងផ្ផលខឈើឲ្យសាា តខោយខរបើទឹក
សាា ត។ 

   ចូរលាងសមាា រៈផទោះបយ (ោន សម កាបិំទ 
ជាខដើម) ខោយទឹកសាា ត និងសាប ។ូ ខបើអាច 
ចូរខរបើខធនើរោក់ោនខដើមបទុីកសមាា រៈទាងំខនាោះ
ឲ្យសាួត។ 

 

 

 

 

 

 

 

ចូរទុកអាហារឲ្យលស និងមានររមបរតឹមរតូវ                ចូរលាងនដ្ឲ្យបនរតឹមរតូវជាមួយស្ប ូ 

 

 

 

១០ ការផ្ឝពវផ្សយពីអ ម័យផ្ទ្ល់ លអន (ត) 



 

 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ការលាងដដជាវធីិដសំ៏ខ្នខ់ដើមបទីបស់ាក តក់ាររលោលដនជំងឺរតតាតជាខរចើន ជាពិខសស
ជំងឺរក។  
ទពលសដ្ករតូវលាងនដ្ 
 លាងនដ្មុនទពល   លាងនដ្ទរកាយទពល 
 ខរៀបចំអាហារ ឬបរខិភាគ  បខនាទ បងរ់ចួ 
 លាងរបសួ ( ល្ួនឯង ឬរបសួអនកដដ៏ទ) ដូរកនទបឲ្យកូន 
      ខមើលផ្ថអនកជំងឺ  ប៉ាោះពាល់សាច់សតវខៅ 
      បំខៅខោោះកូន  កាក ឬកណ្តត ស់ 
    ប៉ាោះពាល់សតវ (រមួទាងំសតវចិញ្ច ឹម) 
    ខមើលផ្ថអនកជំងឺ 
    ប៉ាោះពាល់សរមាម ឬវតថុផ្ដលអាចមានខមខរគ 
    ប៉ាោះពាល់អនកជំងឺកនុងខពលមានជំងឺរតតាត  
រទបៀបលាងនដ្ 

 ខផសើមដដរបស់អនក ខហើយខរបើសាប  ូឬខផោះ។ 
 ដុសរគបផ់្ផនកដនដដរយៈខពល១០ខៅ១៥វនិាទី។ 
 ដុសឲ្យបនខរចើនដង និងរតូវដុសឲ្យបនរគបក់ផ្នលងទាងំអស់រមួទាងំ ន្ងដដ និងចខនាល ោះ

រមាម។ 
 លាងសមាា តដដឲ្យសាា តខដើមបឲី្យរជោះអស់សាប  ូឬខផោះ។ 
 ខរបើកផ្នសងជូតដដឲ្យសាួត។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ការទផ្ឝើមនដ្របសអ់នកទហើយទរបើស្ប  ូឬទផោះ  ដ្ុសរយៈទពល ១០ទៅ ១៥វិ ទី រួចលាងសមាឞ្តនដ្ឲ្យស្ឞ្ត 

១១ ការលាងនដ្នឹងស្ប ូ 



 

 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 កនុងខពលមានជំងឺរតតាតមយួចំនួន អនកអាចធាល ក់្ លួនឈខឺៅខពលពោយាមជួយ អនកដដ៏ទ ខបើ
អនកមនិរបុងរបយត័នខទ។ ការលាងដដជាកតាត ដសំ៏ខ្ន់កនុងការការពារ ល្ួន្ណៈខធវើការខពលមានជំងឺ
រតតាតដូចជាជំងឺខអបូឡា(Ebola) និងជំងឺមា៉ា បក(Marburg)ជាខដើម។ វធីិសាស្តសតលាងដដខនោះគបបី
រតូវបនខរបើរបស់រគបខ់ពលផ្ដលអនកខធវើការខពលមានជំងឺរតតាត។ 
ស្រៈសំខាន់ និងភាព ុសគ្្ាននការលាងនដ្ 
 កនុងខពលមានជំងឺរតតាតមានអវី ល្ោះ? 
 ខមខរគបងកជំងឺខអបឡូា(Ebola) និងជំងឺមា៉ា បក(Marburg) ង្ហយឆលងណ្តស់ តាមរយៈសារ
ធាតុរវដនសារពាងគកាយ រពមទាងំអាចឆលងតាមរយៈសាកសពដនអនកជំងឺផ្ដលបនសាល បខ់ោយសារ
ជំងឺទាងំខនោះខទៀតផង។ 
 កនុងករណីខនោះ ការលាងដដឲ្យបនម៉ាតច់តជ់ាការោបំចណ់្តស់។ រតូវលាងដដឲ្យបនម៉ាតច់ត់
ជាងការលាងដដធមមតា។ 
 ចំណុចសំខ្ន់កនុងខពលខធវើការខពលមានជំងឺរតតាត គឺរតូវខរបើរបស់រល់ការការពារទាងំ
អស់ផ្ដលមាន។ 
 ខដើមបលីាងដដខពលមានជំងឺរតតាត និងសមាា តឲ្យអស់ខមខរគផ្ដលអាចមានខៅខលើដដអនក 
អនករតូវ៖ 
 ខរបើសាប  ូឬទឹកសមាល បខ់មខរគផសពីំជាតិអាល់កុល 
 លាងដដដូចធមមតា 
 រចួលាងឲ្យបនម៉ាតច់តខ់ៅតាមចខនាល ោះរមាមដដ 
 រតដុសចុងរមាមដដទាងំសងខ្ង 
 ដុសខមដដនីមយួៗខោយដដមាខ ងខទៀត 
 ដុសចុងរមាមដដមាខ ងៗខលើបតដដមតងខទៀត 
 (សូមខមើលរបូភាពខៅចំខហៀងមាខ ងខទៀតដនរកោសខនោះ។) 
 យកលារតូវលាងដដអនកខោយខរបើវធីិផ្បបខនោះ រល់ខពលដដលអនកប៉ាោះពាល់អវីផ្ដលអាចចមលងខម
ខរគ កនុងខពលខធវើការខពលមានជំងឺរតតាតមនិផ្មនសរមាបផ់្តករណីជំងឺខអបូឡា(Ebola) និងជំងឺ
មា៉ា ប ក(Marburg)ប៉ាខុណ្តណ ោះខទ គឺសរមាបជំ់ងឺដដ៏ទខទៀតដូចជាជំងឺរកជាខដើមផងផ្ដរ។ 
 
 
 

១២ ការលាងនដ្ទពលមានជំងឺរកត្ាត 



 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 អាហារក វ្ក់អាចចមលងជំងឺ និងនាឲំ្យជំងឺរតតាតរលោល។ 
 ខមខរគកនុងអាហារមនិសាា ត និងមនិបនរគបអាចនាឲំ្យរលោលជំងឺរក (ទាងំជំងឺរកទឹ និង
រកឈាម) កដូ៏ចជាជំងឺខផសងៗខទៀតដូចជាជំងឺរគុនសវិតដដខជើង និងជំងឺដដខជើងមាត ់(HFMD)។ 
 អវីសដ្លអនករតូវដឹ្ង 
 អាហារអាចមានខមខរគ និងបងកឲ្យមានជំងឺបន ខបើមនិបនសមាា ត និងចមានិឲ្យឆាិនលាខទ។ 
 អាហារក វ្ក់អាចចមលងជំងឺ និងខធវើឲ្យជំងឺរតតាតរលោល។ 
 រគួសារ និងសមាជិកខផសងខទៀតដនសហគមន៍ោបំចរ់តូវខរៀនពីសារៈសំខ្នដ់នអនាមចំ័ណី
អាហារខដើមបអីាចការពារ ល្ួន និងរគួសារកំុឲ្យឈ។ឺ 
 អ ម័យចំណីអាហារ 
 ចូរចមានិសាច ់និងផលិតផលខធវើពីសតវខផសងខទៀតដូចជាស ុតឲ្យឆាិនខដើមបសីមាល បខ់មខរគ។ 
 ចូរលាងបផ្នល និងផ្ផលខឈើឲ្យសាា តខោយខរបើទឹកសាា ត។ 
 ចូរលាងសមាា រៈផទោះបយ (ោន កាបិំត ជាខដើម) ខោយខរបើទឹកសាា ត និងសាប ។ូ ខបើអាច ចូរ
ខរបើខធនើរោកោ់នខដើមបទុីកវាឲ្យសាួត។ 
 ចូររគបអាហារខដើមបកីារពារពីសតវលាិត និងសតវដ៏ដទខទៀត។ 
 ខបើខរបើអសុ   ឬធយូងចមានិអាហារ  រតូវរបកដថ្មាន្យល់ខចញចូលរគបរ់គ្នន់កនុងបនទបច់មានិ
អាហារ។ 
 ស្រសហរមន៍ 
 គបបចីមានិសាចរ់គបរ់បខភទឲ្យឆាិនលាមនុខពលហូបខដើមបសីមាល បខ់មខរគឲ្យអស់។ 
 ចំខពាោះបផ្នលវញិ អាចចមានិឲ្យឆាិនលា ឬលាងទឹកឲ្យសាា ត។ 
 គបបរីតូវលាងផ្ផលខឈើ និងបផ្នលខៅខោយទឹកសាា ត។ 
 អាហារផ្ដលចមានិរចួខហើយ គបបទុីកឲ្យលា និងរគបជានិចចខដើមបកីារពារពីសតវលាិត និងសតវដ៏
ដទខទៀត។ 

លាងដដជាមយួទឹក និងសាប ូមនុខពលខរៀបចំអាហារ រពមទាងំមនុនិងខរកាយហូប។ 
រតូវទុកអាហារឲ្យរតឹមរតូវទដ្ើម្បីកំុឲ្យឆលងទមទររ។ 
 
 
 
 
 
 

១៣ អាហារស្ឞ្ត 



 
 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ការខរបើរបស់មងុមានរបខយាជន៍ណ្តស់កនុងការបង្ហក រជំងឺផ្ដលចមលងខោយសតវមសូ ដូចជា
ជំងឺរគុនោញ់ និងជំងឺឡារយីា៉ា ទឹករដង(Lymphatic filariasis)។  
 ការសិកសជាខរចើនកំពុងវាយតដមលពីអតថរបខយាជនដ៍នមុងការពារមសូខ្កំនុងការកាតប់នថយការ
រលោលដនជំងឺរគុនឈាម និងជំងឺរគុនោញ់។  
 រខរបើរបស់មងុជាវធីិដសំ៏ខ្នម់យួខដើមបកីារពារ ល្ួនពីជំងឺរគុនោញ់ និងជំងឺដដ៏ទខទៀតផ្ដល
ចមលងខោយសតវមសូ។  
 មងុផ្ដលមានរបសិទធភាពបំផុតគឺ មុងផ្ដលបនរជលកថ់្ន សំមាល ប់សតវលាិត ផ្ដលអាចរកស
គុណភាពបនយូរ (ថ្ន សំមាល ប់សតវលាិតផ្ដលអាចសមាល បម់សូ)។ មងុទាងំខនោះមានរបសិទធភាពពី៣-
៥ឆាន ។ំ 
 អវីសដ្លអនកអាចទ វ្ើបន 
 ចូរខលើកទឹកចិតតសមាជិកសហគមនឲ៍្យសរមានតកនុងមុ្រល់យប ់ ពិខសសចំខពាោះកុមារ និងស្តសតី
មានដផទខពាោះ។ 
 ចូរផសពវផសយពីការខរបើរបស់មុងផ្ដលបនរជលក់ថ្ន សំមាល បស់តវលាិតផ្ដលអាចរកសគុណ
ភាពបនយូរ (LLINs)។ 
 ចូរផ្សវងយល់ពីកផ្នលងផ្ដលអាចទទួលបនមុ្របខភទខនោះ និងជួយ សាខ្សមាគមជាតិកនុង
តំបនអ់នកកនុងការផ្ចកោយមុ្ ទាងំខនោះ។ 
 ចូរបង្ហហ ញរបជាជនពីរខបៀបចងមងុ និងខៅសួរសុ្ទុកខតាមផទោះខដើមបជួីយ បខរងៀនពីរខបៀបចង
មងុ និងខលើកទឹកចិតតដល់ការខរបើមងុ។ 
 ចូរខគ្នរពតាមការផ្ណនាខំៅចំខហៀងមាខ ងខទៀតដនរកោសខនោះខដើមបឲី្យរបកដថ្មងុរតូវបន
ខរបើរបស់យា៉ា ងរតឹមរតូវ។ 
 រខបៀបខរបើរបស់មងុរជលកថ់្ន សំមាល បស់តវលាិតផ្ដលអាចរកសគុណភាពបនយូរយា៉ា ងរតឹមរតូវ 
និងរបកបខោយរបសិទធភាព ចងមងុឲ្យ ព្ស់ជាងកំពស់ផ្ដលមនុសសខដក។ 
 រតូវខសៀតខជើងមងុខរកាមកខនទល ឬករមាលខដើមបកីារពារកំុឲ្យមសូចូលបន។ 
 ខសៀតមងុឲ្យជិតជានិចចទាងំខពលខដក និងខពលដថាផ្ដលអនកមនិខៅកនុងមងុ។ 
 រតូវធានាថ្មនុសសរគបគ់្នន  (ខរចើនតាមអាចខៅរចួ) កនុងរគួសារ និងសហគមនខ៍របើមងុការពារ
មសូខ្រំល់យប។់  
 
 
 

១៤ ការទរបើរបស់មុង 



 
 
 

 ខោយសារផ្តការខបកសមាា តខធវើឲ្យអស់ជាតិថ្ន សំមាល បស់តវលាិត ដូចខនោះកំុសូវខបកវាខពក ចូរ
ខបកតាមការកំណតផ់្ដលមានភាជ បម់កជាមយួនឹងមងុរសាប។់ ជាការលារតូវខបកសមាា តពីរដងកនុង
មយួឆាន ខំៅខដើមរដូវវសស។  

 
 ហាមហាលមុងខោយផ្ទទ ល់ខរកាមពនលឺដថា។ 
   រតូវប៉ាោះមងុកផ្នលងោចខ់ោច ឬរផ្ហក។ 
 រតូវដូរមងុខបើោបំច ់(ខរៀងរល់៣ខៅ៥ឆាន មំតង)។ 
 រតូវបខរងៀនរបជាជនកនុងសហគមនអ៍នកពីរខបៀបខរបើរបស់មងុឲ្យបនរតឹមរតូវ ឧ. ហាមទុក
មងុឲ្យចំហ ជាខដើម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មាត្យនិងកូនសរមានតកនហងមុង 
 
 
 

 

 

១៤ ការទរបើរបស់មុង(ត) 



 
 

 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ចំខពាោះជំងឺរតតាតមយួចំនួន អនកោបំចរ់តូវទបស់ាក ត់ខមខរគផ្ដលខចញពីវតថុមយួចំនួនដូចជា
ករមាលផ្រគ និងសខមលៀកបំពាកផ់្ដលឆលងខមខរគខោយសារធាតុរវដនសារពាងគកាយអនកជំងឺ កំុឲ្យ
រលោលខៅអនកដដ៏ទ។ 
 ចំណុចខនោះមានសារៈសំខ្នណ់្តស់ជាពិខសសសរមាបក់ាររតតាតខោយជំងឺខអបឡូា 
(Ebola) និងជំងឺមា៉ា ប ក (Marburg)។ 
 តាមរយៈការបខងកើតឡដុតសរមាម អនកអាចដុតវតថុទាងំខនោះ និងទបស់ាក តជំ់ងឺកំុឲ្យរលោល
ខៅអនកដដ៏ទ។ 
 រតូវរបកដថ្អនកបខងកើតឡដុតសរមាមផ្តកនុងករណីផ្ដលគ្នម នជខរមើសមានរសាបខ់ផសងខនាោះ
ខទ ដូចជាខៅកនុងរគឹោះសាថ នសុ្ភាព។ 
 រតូវរបុងរបយ័តនខៅខពលបខងកើត និងខរបើរបស់ឡដុតសរមាម ខរពាោះថ្អាចមានខរគ្នោះថ្ន ក់។ 
ចូររកសទុកមខធោបយខដើមបពីនលតខ់ភលើង (ឧ.ធុងទឹក) ខៅផ្កបរជានិចច។ 
 រនលឹោះសរមាប់ការបទងើតឡដុ្តសរមាម 
 ខដើមបបីខងកើតឡដុតសរមាម ចូរអនុវតតតាមការផ្ណនាខំៅចំខហៀងមាខ ងខទៀតដនរកោសខនោះ។ 
 រកសធុងទឹកខៅផ្កបរជានិចច ផ្រកងអនករតូវការពនលត់អគគីភ័យ។ 
 ខបើអនកបខងកើតឡដុតសរមាមជាខលើកដំបងូ ចូរសួរអនកជំនាញ ឬនរណ្តផ្ដលធាល បប់ខងកើតវាខដើមបី
ឲ្យជួយ  ឬផតល់ដំបនូាម ន។ 
 ខសលៀកសខមលៀកបំពាកក់ារពារ ពិខសសខរសាមដដខៅខពលខលើកោក់សខមលៀកបំពាកម់ានខមខរគ 
ឬវតថុដដ៏ទផ្ដលជារបស់ខរបើរបស់ផ្ទទ ល់ ល្ួន របស់សព។ ោកវ់តថុទាងំខនាោះខោយរបុងរបយ័តនខៅកនុង
ឡដុតសរមាម និងទុកវាឲ្យខឆោះរហូតទាល់ផ្តដល់ខមខរគខឆោះអស់។ 
 របបរ់បជាជនកនុងសហគមនពី៍អវីផ្ដលអនកកំពុងខធវើខដើមបឲី្យពួកខគដឹងថ្រតូវខៅឲ្យឆាា យ និង
រកសសុវតថិភាពផ្ទទ ល់ ល្ួន។ 
 
 
 
 
 
 

 

១៥ ការបទងើតឡដ្ុតសរមាម 



 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 លាមកសតវជំុវញិផទោះ និងកនុងភមូបិខងកើនចំនួនរយុ និងសតវលាិតផ្ដលចមលងខមខរគផ្ដលបងកឲ្យ
មានជំងឺ និងឆលងខមខរគដល់របភពទឹក។ 
 សរមាមអាចទាកទ់ាញកណតុ រ និងបខងកើតជាកផ្នលងពងសរមាបស់តវរុយ និងមសូ។ 
 អវីសដ្លអនករតូវដឹ្ង 

 លាមកសតវជំវញិផទោះ និងកនុងភមូបិខងកើនចំនួនរុយ និងសតវលាិតផ្ដលចមលងខមខរគផ្ដលបងក
ឲ្យមានជំងឺ និងឆលងខមខរគដល់របភពទឹក។ 

 មសូផ្ដលចមលងជំងឺរគុនោញ់ និងរគុនឈាមពងកនុងខៅកផ្នលងទឹកដក។់ 
 គបបដុីត ឬកបស់រមាមខោល។ 
 គបបសីមាា តរកុខជាតិតូចៗតាមរោងំទខនល និងរតពាងំផ្កបរភមូ។ិ 
 គបបខីរបើរបស់បងគនជ់ានិចច។ 
 គបបរីកសតំបន់ជំុវញិរបភពទឹក (អណតូ ងសនប ់អណតូ ងខថ្ន ោះ)ឲ្យសាា តជានិចច។  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ចូររបប់សមាជិកសហរមន៍ពីស្រៈសំខាន់ននការរក្សសហរមន៍ឲ្យស្ឞ្តជានិចច។ 
 
 
 
 

១៦ ការទចាលកាកសំណល់ និងយុទធ ការទ្វើអ ម័យ 



 
 
 

អវីសដ្លអនកអាចទ វ្ើបន 
 ខធវើការជាមយួអនកដឹកនាកិំចចការរបដពណី និងអនកដឹកនាកិំចចការនខយាបយ គណៈកមាម ធិ

ការសុ្ភាពភូម ិនិងដដគូសហគមនខ៍ផសងៗខទៀតខដើមបវីាយតដមលពីតរមូវការឲ្យមាន ការខធវើ
អនាមយ័ និងសខរមចពីរខបៀបដំខណើ រការ។ 

 ជួយ ខរៀបចំសកមមភាពខៅដថា ខធវើអនាម័យ ផ្ដលបនកំណតទុ់ក។ 
 សំុឲ្យអនកដឹកនាសំហគមនខ៍រៀបចំរកុមសម័រគចិតតសរមាបក់ារ ខធវើអនាមយ័ មតងៗ។ 
 ខរៀបចំដថាខធវើអនាមយ័ពិខសស ខដើមបឲី្យមនុសសទាងំអស់កនុងសហគមនចូ៍លរមួទាងំអស់គ្នន  

(ខបើអាចយា៉ា ងតិចឲ្យបនពីរដងកនុងមយួឆាន )ំ។ 
 ខរៀបចំសកមមភាពសហគមនខ៍ដើមបខីរៀបផ្ផនការសរមាបតំ់បនខ់ោលសរមាមធំ។ 
 ជំរញុ និងគ្នរំទសហគមន៍ឲ្យខធវើការរមួគ្នន ខដើមប ី៖ 

 រកសសហគមនម៍និឲ្យមានលាមកសតវ។ 
 រកសសហគមនម៍និឲ្យមានថលុក និងកផ្នលងដកទឹ់កដដ៏ទខទៀតផ្ដលមសូអាចពងបន។ 
 រកសសហគមនម៍និឲ្យមានសរមាម និងកាកសំណល់ (ខោយការដុត ឬកបខ់ោល)។ 
 សមាា តបរខិវណជំុវញិរបភពទឹកដូចជាអណតូ ងសនប ់និងអណតូ ងទឹក។  
 បខងកើត និងផ្ថទាចំងាូរបងហូរទឹក (soak pits) ជំុវញិរបភពទឹក។ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

រតូវរបកដ្ថាបនទចាលសរមាមបនរតមឹរតូវ។ ការទ្វើសបបទនោះនងឹជួយការពារសហរមនព៍ីទមទររទាងំឡាយ 

១៦ ការទចាលកាកសំណល់ និងយុទធ ការទ្វើអ ម័យ(ត) 



 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ការរកសចមាា យខៅខពលនិយាយគ្នន ជាវធីិដ៏មានរបសិទធភាពខដើមបទីបស់ាក តជំ់ងឺរតតាតកំុឲ្យ
រលោល។ ឧទាហរណ៍ ខបើជំងឺរគុនផ្ទត សាយរតតាតផទុោះខឡើង ខគមនិសូវមានមខធោបយខដើមបី
ពោបលអនកជំងឺខនាោះខទខៅដំណ្តកក់ាលដំបងូដនការរតតាតខរពាោះមនិមានថ្ន រំគបរ់គ្នន ់ខហើយក៏
គ្នម នថ្ន បំង្ហក រខទៀតផង។ កិចចការផ្ដលសំខ្នបំ់ផុតខៅខពលការរតតាតផទុោះខឡើងគឺ ការពារកំុឲ្យវា
រលោល។ 
 អវីសដ្លអនករតូវដឹ្ង 
 វធីិដរ៏បខសើរមយួខដើមបទីបស់ាក តជំ់ងឺរតតាតកំុឲ្យរលោលគឺការរកសចមាា យខៅខពលនិយាយ
គ្នន ។ខោយខហតុថ្ជំងឺរគុនផ្ទត សាយរលោលតាមជាតិរវផ្ដលបខញ្ចញខៅខពលកាក ឬកណ្តត ស់ 
ខនាោះវធីិបង្ហក រការឆលងគឺជំរញុអនកជំងឺឲ្យខគ្នរពតាមសុជីវធមក៌នុងខពលកាក ឲ្យអនកដដ៏ទឈរឲ្យឆាា យពី
អនកជំងឺផ្ដលអាចកាក ឬកណ្តត ស់បខញ្ចញជាតិរវផ្ដលផទុកខមខរគ។ 

ខបើនរណ្តមាន ក់ឈរជិតជាង១,៥ផ្ម៉ារតពីអនកឈជំឺងឺផ្ទត សាយ ជនខនាោះអាចរសូបយកជាតិរវ
ផទុកខមខរគ និងអាចខៅជាឈផឺងផ្ដរ។ ជិតទពក       ចំងយមានសុវតថិភាព  

 
 
 
 
 
 
 
ការកសកទ យមុន ទប់មុ  ំឲ្យទមទរររល ល 
 គនលឹោះសរមាប់ការការពារ ល្ួនពីជំងឺផ្ទត សាយ 

 កនុងខពលមានជំងឺរគុនផ្ទត សាយរតតាត រតូវការពារ ល្ួនជានិចចខោយខរបើសមាា រៈការពារ 
ពាកម់ា៉ា ស ខរសាមដដជាខដើម)។ 

 រកសចមាា យយា៉ា ងតិច១,៥ផ្ម៉ារតពីអនកផ្ដលអាចមានជំងឺរគុនផ្ទត សាយ។ 
 កំុោបដ់ដ ឬប៉ាោះពាល់អនកផ្ដលអាចមានជំងឺផ្ទត សាយ។ ពួកខគអាចកាក ឬកណ្តត ស់ោកដ់ដ 

និងអាចចមលងខមខរគមកអនក។ 
 ខរបើរបស់ការផសពវផសយសុ្ភាព និងអនាម័យខដើមបរីបបស់ហគមនពី៍សារៈសំខ្នដ់ន

ការរកសចមាា យខៅខពលនិយាយគ្នន និងបខរងៀនពួកខគពីរខបៀបកំុឲ្យឆលងជំងឺរគុនផ្ទត សាយ។ 

១៧ ការរក្សចមាង្យទៅទពលនិយាយគា្្ 



 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ការកាកោកម់ុ្អនកដដទមនិផ្មនជាខរឿងលាខទ ខហើយផ្ថមទាងំប៉ាោះពាល់ដល់សុ្ភាពខទៀត   ផ
ង។ ការកាកផ្បបខនោះអាចចមលងជំងឺផ្ដលផទុកកនុងជាតិរវ ឬ្យល់។ ការខរៀនពីរខបៀបកាកឲ្យបនរតឹម
រតូវ ខគខៅថ្ “សុជីវធម៌ផលូវដខងហើម” ខរពាោះថ្វាជា្រយិាបថដល៏ា (លាសរមាបម់នុសសជំុវញិ ល្ួន) និង
ទបស់ាក តជំ់ងឺកំុឲ្យរលោល។ 
 ទហតុអវីចំាបច់រតូចទរៀនពីសុជីវ្ម៌ផលឡវដ្ទងឞើម? 
 ដូចខយើងបនដឹងខហើយ ជំងឺមយួចំនូនអាចចមលងពីមនុសសមាន កខ់ៅមនុសសមាន កត់ាមរយៈទឹក
មាត ់ឬជាតិរអិំល ឬ្យល់។ មាននយ័ថ្ខៅខពលខយើងកាក ខយើងអាចចមលងខមខរគខៅឲ្យអនកដដទ 
និងខធវើឲ្យខគឈបឺន។ ខដើមបកំុីឲ្យចមលងខមខរគខៅឲ្យអនកដដទ ខយើងរតូវផ្តខរៀនកាកខោយ ទ្ប់មាត់
ផ្ដលមនិអាចឲ្យខមខរគរលោលបន។ 
 អវីសដ្លរតូវទ វ្ើ និងមិនរតូវទ វ្ើ 
 មនុសសជាខរចើនកាក ឬកណ្តត ស់ោក់ដដខដើមបកំុីឲ្យខមខរគរលោល។ ការខធវើផ្បបខនោះមិនលាខទ 
ខរពាោះថ្បនាទ បពី់កាកោកដ់ដរចួ អនកខៅផ្តអាចចមលងខមខរគខោយការោបក់ានវ់តថុខផសងៗ ឬោបដ់ដ
ជាមយួអនកដដទ។ មនិរតូវកាក ឬកណ្តត ស់ោកដ់ដខនាោះខទ។ 
 វធីិកាក ឬកណ្តត ស់រតឹមរតូវផ្ដលមនិចមលងខមខរគខៅអនកដដទគឺរតូវខរបើកផ្នសងដដ ឬដដអាវ
របស់អនក។ ខៅខពលកាកោកក់ផ្នសង ឬដដអាវខនាោះអនកនឹងករមចមលងខមខរគខៅអនកដដទណ្តស់។ 
រតូវកាក ឬកណ្តត ស់ោកក់ផ្នសងដដ ឬដដអាវអនក។ 
 អវីសដ្លអនកអាចទ វ្ើបន 

 របបរ់បជាជនកនុងសហគមន៍ពីសុជីវធម៌ផលូវដខងហើម។ 
 ពនយល់អនកដដទពីមូលខហតុផ្ដលសុជីវធម៌ផលូវដខងហើមមានសារៈសំខ្ន ់និងរខបៀបផ្ដលវាជួយ ទប់

សាក ត់ជំងឺកំុឲ្យឆលងតាមរយៈជាតិរវផ្ដលមានខៅកនុង្យល់។ 
 ខធវើបង្ហហ ញពួកខគពីរខបៀបកាក និងកណ្តត ស់រតឹមរតូវ និងរបប់ពួកខគឲ្យខធវើបង្ហហ ញអនកដដទខទៀតកនុងផទោះ 

ឬសហគមន។៍ 
 សួរសាលាកនុងតំបន់អនកខតើខគចងឲ់្យអនកខៅនិយាយរបប់កូនសិសសពីសុជីវធម៌ផលូវដខងហើមឬខទ។ 
 ខៅខពលនិយាយពីសុជីវធម៌ផលូវដខងហើម រតូវបខរងៀនខគពីអនាម័យផ្ទទ ល់ ល្ួនសាា តផងផ្ដរ ។ 
 បខងកើតរកោសផសពវផសយបង្ហហ ញពីចំណុចផ្ដលរតូវខធវើ និងមិនរតូវខធវើកនុងសុជីវធម៌ផលូវដខងហើម និងបិទវា

កនុងសហគមន៍អនក ។ 
រតឹមរតូវ            មិនរតឹមរតូវ     

 
       

១៨ សុជីវ្ម៌ផលឡវដ្ទងឞើម 



 
 
 

ទិដាភាពទូខៅ 
 ខោយសារជំងឺដូចជាជំងឺរលាកផលូវដខងហើម រគុនផ្ទត សាយ ឬរលាកខរសាម្ួរឆលងតាមរយៈជាតិ
រវ (ការកាក ឬកណ្តត ស់) ខទើបកងវោះ្យល់ខចញចូលអាចបណ្តត លឲ្យខមខរគឆលងខៅមនុសសកនុងផទោះ
ជាមយួគ្នន ។ ខោយខហតុថ្ជំងឺឆលងតាមទឹកមានខមខរគ និងកងវោះអនាមយ័ កងវោះជរមក វតថុផទុកទឹក
សាា ត ឬបងគនអ់ាចខធវើឲ្យជំងឺរតតាតបនតរលោលខៅខទៀតបន។ 
 អវីសដ្លអនករតូវដឹ្ង 
 ខបើខមខរគឆលងតាមជាតិរវដូចជាខៅកនុងជំងឺរលាកផលូវដខងហើម រគុនផ្ទត សាយ និងរលាកខរសាម
្ួរ ខមខរគអាចរបមលូផតុ ំខៅកផ្នលងបិទជិតផ្ដលអនកជំងឺកាក ឬកណ្តត ស់ ខហើយខមខរគទាងំខនោះង្ហយ
នឹងឆលងខៅអនកដដទខៅកផ្នលងជាមយួគ្នន ។ ខដើមបកីាត់បនថយខរគ្នោះថ្ន កដ់ល់អនកដដទ យកលារតូវមាន
្យល់ខចញចូលកនុងផទោះបនលា តាបរយៈការខបើកបងាួច និងទុកឲ្យ្យល់បរសុិទធខចញចូល។ ខពល
មនុសសខរចើននាករ់ស់ខៅរមួគ្នន កនុងកផ្នលងផ្តមយួ ពួកខគអាចឆលងជំងឺបនខោយង្ហយ។ ខបើអាច 
មនុសសខយើងគួរមានលំហរគបរ់គ្ននខ់ដើមបផី្ទល ស់ទី និងដកដខងហើមបនរសួល។ ការផតល់លំខៅោា ន
សមរសបកអ៏ាចជួយ ដល់ការោក់អនកជំងឺឲ្យខៅោច់ពីមនុសសជា ដូចខនោះពួកខគនឹងមនិឆលងជំងឺ។ ខបើ
ខមខរគឆលងតាមរយៈទឹកមានខមខរគ ឬកងវោះអនាមយ័ដូចជាជំងឺរក ខនាោះកងវោះទឹកហូរ ឬបងគន់សាា ត
អាចឲ្យជំងឺរតតាតរលោលយា៉ា ងខលឿន។ 
 អវីសដ្លអនកអាចទ វ្ើបន 

 ខៅខពលផ្ដលមានការរតតាតខោយជំងឺឆលងតាមផលូវដខងហើម ោបំចរ់តូវរបបស់ហគមន៍
អនកពីសារៈសំខ្ន់ដនការទុកឲ្យ្យល់ខចញចូល  លា។ 

 ផ្ណនារំបជាជនឲ្យខបើកបងាួចខបើអាកាសធាតុអំខណ្តយផលពិខសសខបើមានអនកជំងឺកនុងផទោះ 
 ការចមានិអាហារខោយខរបើធយូង ឬអសុកនុងលំហបិទជិតអាចមានផលអារកកចំ់ខពាោះអនកជំងឺ

ខោយសារជំងឺឆលងតាមផលូវដខងហើម ពិខសសខបើគ្នម ន្យល់ខចញចូលលាខទខនាោះ។ 
 និយាយខៅកានស់ហគមនពី៍ការផគតផ់គងទឹ់កសាា ត និងអនាមយ័។ 
 ខៅខពលរបជាជនផ្ទល ស់ទីខោយសារសស្តង្ហគ ម ឬខរគ្នោះធមមជាតិ លំខៅោា នមនិលាដូចករណី

ធមមតាខទ។ អនកគបបជួីយ របជាជនឲ្យមានលំខៅ ោា នលាបំផុតតាមផ្ដលអាចខៅរចួ ផ្ដល
មាន្យល់ខចញចូលលា មានការផគតផ់គង ់និងរកសទុកទឹកបនលា និងអនាមយ័សមរសប។ 

 
ចូរទបើកទាវ្រ និងបងសអចទដ្ើម្បីឲ្យ ្យល់ទចញចូល 

     កនហងលំទៅ ឋ្នបនលស 
 

 

១៩ លំទៅ ឋ្ន និង ្យល់ទចញចូល 



 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ករណីឈភឺាគខរចើនកនុងខពលមានជំងឺរតតាត អនកជំងឺមនិអាចពោបលខៅផទោះខោយអនក
សម័រគចិតត ឬរគួសារខនាោះខទ។ អនកជំងឺរតូវការការផ្ថទាផំ្ផនកខវជជសាស្តសតជាពិខសស និងរតូវខៅកាន់
មណឌ លសុ្ភាព ឬមនទីរខពទយ។ 
 អវីសដ្លអនករតូវដឹ្ង 
 រតូវដឹងពីរខបៀបកំណត់ថ្ខតើនរណ្តមាន កឈ់ធឺាន។់ រតូវដឹងពីខរគសញ្ហដ  និងខគ្នលការណ៍
ផ្ណនាពំាកព់័នធនឹងសកមមភាព។ 
 រតូវដឹងពីទីតាងំ មនទីរខពទយ មណឌ លសុ្ភាពផ្ដលខៅជិតសហគមន៍អនកបំផុត និងរតូវដឹងពី
សមតថភាពនិងមានមខធោបយរបស់សហគមនក៍នុងការខរបើរបស់ខសវាកមមរបស់មនទីរខពទយ និង
មណឌ លសុ្ភាព។ ខតើមនទីរខពទយ មណឌ លសុ្ភាពទាងំខនាោះមានរបពន័ធបញ្ជូ ម នអនកជំងឺផ្ដរឬខទ? ខតើ
អនកជំងឺអាចខៅដល់មនទីរខពទយ មណឌ លសុ្ភាពទាងំខនាោះតាមរយៈមខធោបយដឹកជញ្ជូ នសាធារ
ណៈផ្ដរឬខទ? ចូរនិយាយជាមយួរគូខពទយ និងខធវើការឯកភាពគ្នន ខលើមខធោបយសមរសបកនុងការ
បញ្ជូ នអនកជំងឺពីសហគមនខ៍ៅកាន់រគឹោះសាថ នសុ្ភាព។ ខៅខពលតាមោនជំងឺ រតូវគិតដល់ការ
បញ្ជូ នអនកជំងឺជានិចច។ 
 សដ្លអនកអាចទ វ្ើបន 

 ខរៀនពីខរគសញ្ហដ ដនជំងឺផ្ដលបងកការរតតាត និងខពលផ្ដលរតូវបញ្ជូ នអនកជំងឺខៅកាន់
រគឹោះសាថ នសុ្ភាព។ 

 ខៅកានរ់គឹោះសាថ នសុ្ភាព និងនិយាយជាមយួខវជជបណឌិ ត និងគិលានុបបោា យិការ ចូរ
របបពួ់កខគពីសកមមភាពផ្ដលអនកកំពុងខធវើ និង  រខបៀបផ្ដលអនកខរគ្នងខដើមបបីញ្ជូ នអនក
ជំងឺ។ ចូរសំុខយាបល់ពីពួកគ្នត។់ 

 សខរមចយកវធីិសាស្តសតផ្ដលមានខដើមបបីញ្ជូ នអនកជំងឺ។ ខតើមានរថយនតគិលានសខស្តង្ហគ ោះ
ផ្ដរឬខទ? រតូវដឹងពីរខបៀបខៅរថយនតទាងំខនាោះ។ ខតើមានមខធោបយដឹកជញ្ជូ នសាធារ
ណៈផ្ដរឬខទ? ខតើសមាគមនជ៍ាតិអាចផតល់មខធោបយដឹកជញ្ជូ នផ្ដរឬខទ? ខតើរបជាជន
មានថវកិាសរមាបជួ់លមខធោបយដឹកជញ្ជូ នផ្ដរឬខទ? 

 រតូវោកឯ់កសារទាកទ់ងនឹងជំងឺតាម ល្ួនជានិចចខៅខពលតាមោនជំងឺខដើមបអីាចពិនិតយព
តម៌ានអំពីជំងឺ និងខរគសញ្ហដ ។ 

 រតូវពនយល់ជានិចចដល់រគួសារអនកជំងឺឲ្យចាស់ពីជំងឺ ខរគសញ្ហដ  និងភាពោបំចផ់្ដល
រតូវបញ្ជូ នអនកជំងឺខៅកានរ់គឹោះសាថ នសុ្ភាព។  ចូរផតល់ពតម៌ានដល់ពួកគ្នត់ពី
រគឹោះសាថ នសុ្ភាពផ្ដលអាចរកបន និងមខធោបយដឹកជញ្ជូ នផ្ដលមាន។ 

 

២០ ការបញ្ជឡនអនកជំងទឺៅកានរ់រឹោះស្ថ្ន សុ ភាព និងជំនយួប មសផនកផលឡវចតិត 



 

                អនកសម័ររចិតតកំពុងនិយាយជាមួយររូទពទ្យ 
ជំនួយសរមាប់តរមូវការភាល្មៗ 

 យកជនរងខរគ្នោះខៅកានក់ផ្នលងមានសុវតថិភាព។ 
 ចូរផតល់ជំនួយសខស្តង្ហគ ោះបឋមផ្ផនកផលូវកាយ ខបើរតូវការ។ 
 យកជនរងខរគ្នោះខចញពីរកុមមនុសសផ្ដលខរមឈរខមើល 
 ចូររកអវីដណត ប់ឲ្យជនរងខរគ្នោះខបើសខមលៀកបំពាកគ់្នត់រផ្ហក។ 
 ផតល់ជូនចំណីសរមាបហូ់ប/ផឹក។ 
 សួរគ្នតថ់្ខតើកកខ់តត ឬខទ និងជូនកផ្នសងដណត បឲ់្យគ្នត។់ 
 សួរគ្នតខ់តើរតូវការរបស់ ល្ោះសរមាប់្ លួនឯង និងកូនគ្នតផ់្ដរឬខទ។ 
 ខបើគ្នតអ់ស់កមាល ងំ ចូរផតល់កផ្នលងឲ្យគ្នតស់រមាក។ 
 ខបើោបំច ់ខដើរលំផ្ហកំដរគ្នតខ់បើគ្នតរ់ពួយចិតត ឬរចបូករចបល់កនុងចិតត។សាត ប់ 
 ខផ្ទត តចិតតទុកោកចំ់ខពាោះអវីផ្ដលគ្នតនិ់យាយ។ 
 កំុកាតស់មត ីឬពោយាមធានារបបគ់្នត់ថ្រគបយ់ា៉ា ងនឹងលាខឡើង។ 
 ពោយាមខមើលមុ្ គ្នត ់និងធានាថ្ភាសាកាយវកិាររបស់អនកបង្ហហ ញថ្ កំពុងសាត បគ់្នត់

និយាយ។ 
 ប៉ាោះដដ ឬសាម គ្នតខ់ោយថនមៗខបើសិនជាអាចខធវើបន។ 
 ចំណ្តយខពលសាត បខ់ៅខពលគ្នតខ់រៀបរបពី់អវីផ្ដលបនខកើតខឡើង។ ការនិយាយខរឿងឲ្យ

សាត បនឹ់ងខធវើឲ្យគ្នតយ់ល់ និងចុងខរកាយទទូលយករពឹតតិការណ៍ខនាោះ។ 
ទទួលយកររប់អារមមណ៍សដ្លគាត់បង្ឝ្ញ 

 ការខឆលើយតបជាលកខណៈធមមជាតិចំខពាោះខរគ្នោះមហនតរយ ឬរពឹតតិការណ៍រនធតរ់មួមាន
អារមមណ៍ដូចតខៅ ៖ 

  ថបអ់ារមមណ៍ ទុកខរពួយ បខនាទ ស ល្ួនឯង និង្ឹង។ 
  រកីរយខរពាោះបនរចួជីវតិខោយគ្នម នរបសួ។ 
  ខ្ម ស់ខអៀនខោយបនរត់ខគចយករចួ ល្ួនខៅខពលផ្ដលអនកដដទកំពុងរងរបសួ។ 
  ្ឹងនឹងមតិតភកតិ ឬសាចញ់ាតិផ្ដលមានរបសួ។ 
 អនកគបបខីៅខសាៀម និងទុកឲ្យជនរងខរគ្នោះដឹងថ្មានខគយល់ពីអារមមណ៍គ្នត។់ 

ជួយកនហងជំហានប ទ្ប់ 
 សួរជនរងខរគ្នោះថ្គ្នត់មានកផ្នលងផ្ដលរតូវខៅផ្ដរឬខទ ខបើគ្នម នខទ ចូររកជរមកឲ្យគ្នត។់ 
 សួរជនរងខរគ្នោះថ្គ្នត់មានអនកខមើលផ្ថ ឬនិយាយជាមយួផ្ដរឬខទ 
 ខបើគ្នម នខទ ជួយ ខរៀបចំឲ្យគ្នតប់នជួបមនុសសជាទីរសលាញ់របស់គ្នត ់ឬរកកផ្នលងផ្ដល

គ្នតអ់ាចទទួលបនការផ្ថទា។ំ 
 ផតល់នូវពតម៌ានសតីពីទីកផ្នលង និងរខបៀបផ្ដលជនរងខរគ្នោះអាចទទួលបនធនធានជាក់

លាកផ់្ដលអាចជួយ គ្នត់បន។ 

២០ ការបញ្ជឡនអនកជំងទឺៅកានរ់រឹោះស្ថ្ន សុ ភាព និងជំនយួប មសផនកផលឡវចតិត(ត) 



 
 

 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 សតវដូចជាខគ្នរកបី បសុសតវ (សតវសាល ប) និងរជូក អាចផទុក និងចមលងខមខរគផ្ដលបងកឲ្យ
មានជំងឺបន។ 
 សតវអាចផទុកខមខរគកនុង ល្ួន ទាងំខពលវាខៅរស់ និងខៅខពលខគសមាល បវ់ាយកហូប ឬកយ៏ក
ផលពីវាដូចជាសាច ់និងអនុផលដូចជាទឹកខោោះនិងស ុត។ ខដើមបបីខញ្ច ៀសកំុឲ្យជំងឺផ្បបខនោះរល
ោល រតូវរបុងរបយត័នខៅខពលប៉ាោះពាល់សតវរស់ឬសាល ប ់និងអនុផលរបស់វា។ 

ជំងឺ សតវ រទបៀបឆលង 
ជំងឺរគុនរហីវវល់លី (Riff 
Valley) 

ពផ្ព និងសតវដដទខទៀត ឆលងតាមមសូខ្ ំជាតិរវកនុង
្យល់ និងឈាមសតវឈ ឺឬ
សាកសពសតវឈ ឺ

ជំងឺរគុនផ្ទត សាយបកស ី បសុសតវ (សតវសាល ប) - 
ទាសំតវដរពនិងសតវរសុក 

ឆលងតាមជាតិរវកនុង្យល់ ខរម 
និងពិខសសស ុត និងសាច់
របស់សតវសាល ប ផ្ដលមានជំងឺ 

 
ការប ោះពាល់ និងសមាល្ប់សតវ 
បសុសតវ (បក្ឝី) 

 ចូររបុងរបយត័នខៅខពលទុកសតវសាល បរសុកខៅផទោះ។ កំុឲ្យវាចូលខៅកនុងផទោះ។ 
 ោកស់តវសាល បកនុងរទុងបិទជិតផ្ដលមានចខនាល ោះឲ្យវាខដើរបនរសួល។ 
 កំុឲ្យកូនខលងកផ្នលងទុកសតវសាល ប។ 
 ខៅខពលចមានិបសុសតវ (សាច ់ឬស ុត) រតូវរបកដថ្គ្នម នជាតិរវកនុង ល្ួនសតវខៅសល់។ 
 ខរបើឧបករណ៍សាា ត (កាបិំត សម)   របស់ោកស់ាា តជានិចច ខៅខពលខធវើមហូបពីសាចខ់ៅ ឬ

ស ុត។ បនាទ បពី់ចមានិរចួ ខរបើឧបករណ៍ថមីខដើមបហូីប។ ហាមខរបើឧបករណ៍ដផ្ដលផ្ដលអនក
ខរបើកនុងខពលខធវើមហូប។ 

 ខរបើឧបករណ៍ខផសងគ្នន សរមាប់ហានស់ាច ់និងអាហារខផសងខទៀតដូចជាបផ្នលជាខដើម។ 
 ខពលសមាល ប ់ឬប៉ាោះពាល់បសុសតវ រតូវការពារ ល្ួនអនក។ ខបើអាច រតូវពាកខ់រសាមដដ និងអាវ

ខអៀម។ 
 ហាមប៉ាោះពាល់សតវសាល បឈ ឺឬសាល បខ់ោយគ្នម នឧបករណ៍ការពារ។ 

 
 
 

២១ ការប ោះពាល  ់ និងសមាល្ប់សតវ 



 
 
 

ពសព និងទគា 
 ោកព់ផ្ព និងខគ្នកនុងខរកាលបិតជិតផ្ដលមានចខនាល ោះឲ្យវាខដើរបនរសួល។ 
 កំុឲ្យកូនខលងកផ្នលងទុកសតវទាងំខនាោះ។ 
 ខៅខពលចមានិសាចព់ផ្ព ឬខគ្ន រតូវរបកដថ្គ្នម នជាតិរវកនុង ល្ួលសតវខៅសល់។ 
 ចមានិទឹកខោោះមនុខពលផឹក ឬយកខៅខរបើរបស់។ 
 ខរបើឧបករណ៍សាា ត (កាបិំត សម) របស់ោក់សាា តជានិចច ខៅខពលខធវើមហូបពីសាចខ់ៅ។ 

បនាទ បពី់ចមានិរចួ ខរបើឧបករណ៍ថមីខដើមបហូីប។ ហាមខរបើឧបករណ៍ដផ្ដលផ្ដលអនកខរបើកនុង
ខពលខធវើមហូប។ 

 ខពលសមាល ប ់ឬប៉ាោះសតវពផ្ព ឬខគ្ន រតូវការពារ ល្ួនអនក។ ខបើអាច រតូវពាកខ់រសាមដដ និងអាវ
ខអៀម។ 

 ហាមប៉ាោះពាល់សតវពផ្ព ឬខគ្នឈ ឺឬសាល បខ់ោយគ្នម នឧបករណ៍ការពារ។ 
 សខងកតខគ្នរកបី និងពផ្ពរកខមើលសញ្ហដ ផ្ដលបង្ហហ ញថ្វាឈ ឺនិងរយការណ៍ខៅឲ្យអាជាញ

ធរមានសមតថកិចច។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២១ ការប ោះពាល  ់ និងសមាល្ប់សតវ (ត) 



 
 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
ទមទររទអដ្ស៍ 
ទមទររទអដ្ស៍     ភាស្អង់ទរលស ( H IV ) ទមទររទអដ្ស៍         ភាស្បរំង ( VIH ) 
H = Human : មនុសស V = Virus : វរីសុ 
I  = Immunodeficiency: ភាពសំុាចុោះខ្សយ I  = Immunodeficience: ភាពសំុាចុោះខ្សយ 
V = Virus : វរីសុ H = Humaine  : មនុសស 
HIV = VIH : ខមខរគខអដស៍គឺជាវរីុសផ្ដលខធវើឱយរបព័នធភាពសំុា   ឬរបពន័ធការពាររងកាយឱយចុោះ 
ខ្សយ។ 
 
ជំងឺទអដ្ស៍ 
ជំងឺទអដ្ស៍       ភាស្អង់ទរលស ( AIDS ) ជំងឺទអដ្ស៍   ភាស្បរំង ( SIDA ) 
A = Acquired : ខកើតខរកាយពីការឆលង S = Syndrome : ចខង្ហក មខរគសញ្ហដ  
I  = Immuno : ភាពសំុា I  = Immuno : ភាពសំុា 
D = Deficiency : ចុោះខ្សយ D = eficience : ចុោះខ្សយ 
S  = Syndrome : ចខង្ហក មខរគសញ្ហដ  A = Acquise : ខកើតខរកាយពីការឆលង 
AIDS=SIDA=ជំងឺខអដស៍គឺជាចខង្ហក មខរគសញ្ហដ  ផ្ដលខកើតមានខឡើងបនាទ ប់ពីរបពន័ធភាពសំុារបស់
មនុសសចុោះខ្សយ។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២២ ចំទណោះដ្ឹងអំពីទមទររទអដ្ស៍ និងជំងឺទអដ្ស៍ 
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