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₤НŠļĮ Н̋Ōũ ĕЊ₣ ◦ũ˝ 
 
 តិចនិកបង្ហាត់កូនឲ្ ចូលចិត្តការអាន 

 
Thursday, 24 February 2011 09:17  

ចំេណះដឹង ្របេសើរេឡើងៃនករ ន និងករទំនក់ទំនងជែផនកដ៏សំខន់ កនុងករចេ្រមើន
លូត ស់របស់កូន ។ ខងេ្រកមេនះ ជករែណនំេដើមបីជំរញុករ នេសៀវេភរបស់កូន .... ។ 

- ឪពុកម្ត យគួរឲយកូន នេសៀវេភ ឬទស នរដ្ដីរមួជមួយខ្លួន និងែណនំឲយកូន នេសៀវេភ 

កបុងេពលរង់ចំេធ្វើកិចចករអ្វីមួយ ឬរង់ចំករ ត់ជួប ។ 

- ជំរញុ និងគំ្រទឲយកូន នេសៀវេភទស នវដ្ដី េសៀវេភក ឡុកម៉ដ្ឋ ឬរបូភពេផ ងៗ រមួទំង
អីុែមលទំង យ ែដលឪពុកម្ត យបនទទួលផង ។ 

- ជំរញុឲយសមជិកកនុង្រគួ រ សរេសរសំបុ្រត ឬេផញើអីុែមលឲយកូនតូចៗ ។ 

- ជំរញុឲយកូន ចបេញចញសំេឡង ឲយឪពុកម្ត យ ្ត ប់ កនុងេពលឪពុកម្ត យកំពុងសម្អ ត
ផទះសែមបង ឬកំពុងេធ្វើករងរផទះេផ ងៗ ៕ 

 

កូនតូចែក្អទឹកេដាះខុស្រប្រកតីឬេទ ? 

Monday, 28 February 2011 09:36  

េទះបីជ ករែក្អទឹកេ ះរបស់ទរក គឺជ
េរឿងធមម  ែដលេកើតេឡើងជញឹកញប់ក៏េ យ ជពិេសសបនទ ប់ពីេបេ ះរចួ ែតអនកចំបច់
្រតូវសេងកតពីភពធមម  និងភពខុសធមម ខ្លះៗ ដូចខងេ្រកម ៖ 
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- ករែក្អទឹកេ ះែបបធមម  : ហូរេចញមក ម្រចមុះ ឬមត់ េ យគម ន ករឈឺចប់ ។ 

- ករែក្អទឹកេ ះែបបខុសធមម  : មន ករក្អួតចេងក រ ឬែក្អទឹកេ ះជេ្រចើនដង មិន្រពម
ទទួលទន រ ែ្រសកយំយូរ ឬមិនេឡើងទមងន់ ៕ 

 

វិធីករពរ រមមណ៍េឆវឆវរបសក់នូ 
 
Saturday, 26 February 2011 10:02  

រមមណ៍េឆវឆវខ្ល ំងក្ល  ែតងែត
េកើតេឡើងចំេពះកូនតូចរបស់អនក បុ៉ែន្ដម បិ ចករពរ រមមណ៍េឆវឆវរបស់កូនតូចបន 

េ យវធីិដូចខងេ្រកម ៖ 

៙ េលើកសរេសើរ ឬេពលពកយសរេសើរកូន និងបង្ហ ញនូវករយកចិត្តទុក ក់ េពលកូនមនករ
្រប្រពឹត្តិល្អ ។ 

៙ េបើកឱកសឲយកូន បនសេ្រមចចិត្តេរឿងេផ ងៗបនេ យខ្លួនឯងដូចជ ករេ្រជើសទិញែផ្លេឈើ
ស្រមប់ទទួលទនេនេពលៃថងជេដើម ។ 

៙ ពយបល គួរេចៀស ងសែម្ដង កបបកិរយិជំទស់ ឬគំ្រទឲយកូនេលងចំេពះែតរបស់
េលងែដលសម្រសបនឹងវយ័ ែតមួយមុខ គួរអនុញញ តឲយកូនបនែស្វងយល់បែនថម ។ 

៙ មិនគួរនិយយថ ’េទ !” េ យមិនទន់បនគិត ឬពិចរ  េពលកូនមកសំុអ្វីមួយេនះេទ 

េ្រពះ ពយបលគួរនិយយថ ’េទ!” េនេពលចំបច់្រតូវបដិេសធបុ៉េ ្ណ ះ និងគួរនិយយ
ពកយថ “បន” េនេពល ចឲយ មករសំុរបស់កូន ។ 

៙ មិនគួរជំរញុឲយកូនេធ្វើនូវអ្វីែដលហួសពីសមតថភព ឬហួស្រពំែដនែដលកូន ចេធ្វើបន 

ជពិេសសេពលកូនមន រមមណ៍េនឿយហត់ ៕ 
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េមើលទូរទស ន៍េ្រចើនេពក ខួរកបលកនូលតូ សយ់តឺ 
 
Friday, 25 February 2011 10:24  

កូនតូច ែដលេមើលទូរទស ន៍ ៦០ នទីកនុងមួយៃថង ពិេសសកមមវធីិែដលផលិតេឡើងស្រមប់
មនុស ធំ ឬកុមរធំៗ នឹងមនករលូត ស់ៃនខួរកបលែផនកករគិត និងករវវិឌ ន៍ែផនកភ
យឺតយ៉វជងធមម   េពល យុ ១៤ ែខេ្រពះថ 

កនុងេពលេមើលទូរទស ន៍ទំងកូនតូច និង
ឪពុកម្ត យ ខ្វះករនិយយស្តី បេងកើនទំនក់ទំនង េដើមបីជំរញុករេរៀនសូ្រត និងករគិតរបស់
កូនតូច ែដលជក ្ត សំខន់កនុងករវវិឌ ន៍របស់ខួរ ។  

ករសិក ្រ វ្រជវពីសហរដ្ឋ េមរកិ េ យករ ម នករ្រប្រពឹត្តិរបស់្រគួ រ ែដលមន
ចំណូលតិច និង្រគួ ររបស់ជនជតិេអសប៉ញ ចំនួន ២៥៩ ្រគួ របនរកេឃើញថ ឪពុកម្ត យ
ទំងេនះែតងែតមនទំនក់ទំនងគន តិច (ដូចជ ករ ចេសៀវេភឲយកូន ្ត ប់ ឬករបេ្រង ន
កិចចករផទះដល់កូន) គឺតិចជង្រគួ រែដលមិនឲយកូនេមើលទូរទស ន៍ ។  

ករ នេសៀវេភឲយកូន ្ត ប់ គឺជក ្ត សំខន់ កនុងករបេងកើតទំនក់ទំនងកនុង្រគួ រ និងជំរញុករ
វវិឌ ន៍លូត ស់របស់កូន េ្រពះឪពុកម្ត យ ចក្ល យជមិត្តដ៏ល្អរបស់កូន និងេធ្វើឲយកូនមន
េសចក្ដីសុខកន់ែតេ្រចើន ។ េ្រកពីេនះ េនមនេពលកនុងករេធ្វើកិចចករេផ ងៗេទៀតដូចជ 

ករទទួលទន ររមួគន  ឬមនេពលងូតទឹកឲយកូនកន់ែតេ្រចើន ៕ 

 
 
ទឹកេ ះម្ត យជួយដល់េពះេវៀនកូន 
 
Wednesday, 23 February 2011 09:47  

ទឹកេ ះ ម្ត យមន្របេយជន៍ជេ្រចើន និងសម្រសបស្រមប់ករចិញច ឹមកូនេ្រចើនជងទឹកេ ះ
ដៃទ ។ កលពីេពលថមីៗេនះ អនក្រ វ្រជវបនរកេឃើញ រធតុ្របូៃបអូទិក (Probiotic) កនុង
ទឹកេ ះម្ត យ ែដលជួយបនថយ ករឈឺចប់េផ ងៗ កនុងេពះេវៀនបន ។  
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មករ កលបងេ្របើបក់េតរ្ីរបេភទេនះ និងករេធ្វើករកនុងេពះេវៀនរបស់កណ្តុ រ ពិេ ធន៍បន

រកេឃើញថ  េពះេវៀនកណ្តុ រែដលបនទទួល រធតុ្របូៃបអូទិក មនភពធូរ្រ ល និងមន
ភពយឺតល្អ ។ 

បក់េតរ្ីរបូៃបអូទិក ច្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងទឹកេ ះម្ត យ ែដលករបនទទួល្របូៃបអូទិក 

នឹងជួយបនថយ ករេផ ងៗរបស់េពះេវៀនដូចជ ករេពះេវៀនែ្រប្របួល, រ កេពះេវៀន ឬ
ករទល់ មកបន ។ ដូេចនះម ្រគប់របូគួរចិញច ឹមកូនេ យទឹកេ ះរបស់ខ្លួន ជករ្របេសើរ 

៕ 

 

កមុរញុ ំ ច់េ្រចើន ចេធ្វើឲយខុស្រប្រកតីេពលធំេឡើង 

Tuesday, 22 February 2011 11:11  

ករទទួល ទន រ្របេភទ្របូេតអីុនេ្រចើន កនុងវយ័កុមរនឹងមនឥទធិពលដល់ ងកយ ចំេពះ
ករតបសនងកនុងករទទួលទន រ នេពលអនគតេនេពលពួកេគក្ល យជមនុស េពញវយ័ 

... ។ 

មករសិក េទេលើកណ្ដុ រពិេ ធន៍ ៣ ្រកុម របស់ កលវទិយល័យកល់ គ រ ី(University of 

Calgary) ្របេទសក េ យឲយកណ្តុ រមួយ្រកុម បនទទួលជតិ្រពីៃបអូទិក (Pre-biotic) 

បរមិណេ្រចើនមួយ្រកុមេទៀត ទទួល
ជតិ្របូេតអីុនេ្រចើន និង្រកុមទី៣ ចុងេ្រកយទទួលទន រធមម  រហូតដល់ពួក មនជតិ
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ខ្ល ញ់កនុងឈមខពស់ ជតិសករកនុងឈមខពស់ េគរកេឃើញថ កណ្តុ រែដលទទួលបន្របូេតអីុនកនុង
បរមិណេ្រចើន មនទមងន់ខ្លួន និងជតិខ្ល ញ់េកើតេឡើងេ្រចើន ប ្ដ លឲយ មនត្រមូវករ រ
មនថមពល កន់ែតេ្រចើនជងកណ្តុ រ្រកុមដៃទ ។ 

អនកជំនញបនសរបុលទធផលៃនករសិក ខងេលើថ ករទទួលទនជតិ្របូេតអីុន កនុងបរមិណ
េ្រចើន ែដលមិនមនតុលយភព នឹងករទទួលទន រផ្ដល់ថមពល ប ្ដ លឲយមន
ផលប៉ះពល់ជអវជិជមន ដល់ទមងន់ខ្លួន អ័រមូ៉ន និងែហ ន ែដលពក់ព័នធនឹងយន្តករដុតបំផ្ល ញគ្លុ
តកូស និងជតិខ្ល ញ់កនុងឈម ។ បុ៉ែន្ដករទទួលទន រែដលមនជតិកកសរៃសេ្រចើន 

ចជួយបងក រភពខុស្រប្រកតីទំងេនះបន ៕ 

 
ជែជកេលងជមយួកនូ េធ្វើឲយកនូឆ្ល ត 
 
Monday, 21 February 2011 10:28  

ចំេពះ េកមងតូចៗ េទះបីជមិនដឹងថ 

អនកម្ត យនិយយពីេរឿងអ្វី បុ៉ែន្ដពួកេគចូលចិត្ត េនេពលែដលឪពុកម្ដ យនិយយេទរក ។ 

េនេពលេនះ កូននឹងបនេមើលែភនក ែដលប៉្របិចេទមករបស់អនក សម្លឹងេមើលបបូរមត់េបើកបិទ 

ែដលកូនៗនឹងេរៀនេធ្វើ ម ។ េលើសពីេនះ កូនតូចនឹងបនេរៀន គ ល់សំេឡងម្ដ យឲយចបស់ និង
មនករសបបយចិត្ត េពលបនេនជិតម្ដ យ ។ 

ដូេចនះអនកគួរសម្លឹងេមើលមុខកូន រចួនិយយអំពីេរឿងល្ៗអ  ្របចំៃថងឲយកូន ្ដ ប់ េនះេគនឹងមន
ករអភិវឌ ន៍ខួរកបល និងសតិបញញ ដ៏្របេសើរេឡើង ៕ 
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កមុរខ្វះភពកក់េក្ដ ចងករកអបយមុខ 

Monday, 21 February 2011 09:19  

អនក្រ វ្រជវបនេធ្វើករសិក េទេលើ
កុមរចំនួនជង ៣.៥០០ នក់ យុពី ១១-១៤ ឆន ំពី េរៀនចំនួន ១៥ កែន្លងេនភគឥ ន
្របេទសអង់េគ្លស េគរកេឃើញថ កុមរ យុ ១៣ ឆន ំ ែដលែតងែតផឹកេភសជជៈែដលមន
សមសធតុផ ំរបស់ជតិ្រសវងឹ ែតងែតមនឱកសមនេភទសមព័នមិនសមនឹងវយ័ េ យផឹក
កន់ែតេ្រចើន ឱកសមនេភទសមព័នធរបស់ពួកេគ គឺកន់ែតេ្រចើនែដរ ។ 

េ្រកពីេនះ អនក្រ វ្រជវក៏បនសិក ្រគបដណ្ដ ប់េទេលើ រមមណ៍របស់កុមរ ែដលេ្របើ្របស់
ជីវតិរស់េនកនុងផទះ និង េរៀន េ យបន កសួរ រមមណ៍របស់កុមរ ពក់ព័នធនឹង
ភពកក់េក្ដ េនកនុង្រគួ រ ទំនក់ទំនងជមួយឪពុកម្ត យរមួទំង រមមណ៍ែដលេ្របើ្របស់ជីវតិ
កនុង េរៀន ទំនក់ទំនងកនុងករេរៀន និងករបេ្រង ន រ ង្រគូនិងសិស  និង រមមណ៍ចំេពះ
ចបប់ វន័ិយេផ ងៗេនកនុង េរៀន ។ 

លទធផលបនបង្ហ ញថ កុមរែដលមិនចូលចិត្ត េរៀន មនឱកសេ្រចើនជង ២ ដង កនុងករ
មនេភទសមព័នធមិនសមនឹងវយ័ និងមនទំេនរក្ល យជអនកផឹកយ៉ងេជកជំ ។ េ្រកពីេនះេគ
រកេឃើញថ កុមរែដលជអនកផឹក និងមនេភទសមព័នធមិនសមនឹងវយ័ែបបេនះ ែតងែតខ្វះ
ភពកក់េក្ដ ទំងកនុង្រគួ រ និងករេ្របើ្របស់ជីវតិេនកនុង េរៀន ។ ដូេចនះមូល ្ឋ ន្រគឹះ
សំខន់របស់កុមរ គឺករមន្រកុម្រគួ រដ៏កក់េក្ដ  និងឋិតកនុងបរយិកស េរៀនដ៏
សម្រសប ៕ 

កមុរ និងជំងឺ លែ់លរហ ុែីឆក 

Saturday, 19 February 2011 09:43  

ថមីៗ េនះករ្រ វ្រជវែដលចុះផ យកនុង្រពឹត្តិប្រត The Journal of Pediatrics បនបង្ហ ញពី
ករសិក ចំេពះេកមង ៦៣៦ នក់ ែដលេកើតជំងឺ ល់ែលរហ ុី (Allergy) េ្រពះបនទទួល
តំណពូជពីឪពុកម្ត យ ែដលលទធផលេឃើញថ េកមងែដលេកើត ល់ែលរហ ុី្រ ប់ នឹងេកើត ល់
ែលរហ ុីសត្វែឆក ។  
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េបើរស់េនកនុងផទះែដលចិញច ឹមែឆក ំងពីវយ័មុន ៤ ឆន ំ នឹងមនករ្របឈមចំេពះកររ កែសបក 

ពីករ ល់ែលរហ ុីកនុង្រគួ រ ែដលមិនចិញច ឹមែឆក ែដលភគេ្រចើនគឺប ្ដ លមកពីេ មែឆក អែងគ 
និងៃចែឆក ។ 

ដូេចនះអនកែដលមនកូនតូចមនករ្របឈមនឹង ល់ែលរហ ុី គួរ្របយ័តនកនុងករចិញច ឹមសត្វែឆក ឬ
េបើមិន ចអត់បន គួរែថទំសម្អ តផទះសែមបងឲយបន ្អ ត និងែថទំងូតទឹកឲយសត្វែឆក ឲយបន

្អ តជនិចច ៕ 

 

កនូតូចក្អកេធ្វើយ៉ង ? 
Thursday, 17 February 2011 09:15  

្របព័នធ ករពរេនកនុង ងកយកូនតូច ចនឹងមិនទន់្រគប់្រគន់ស្រមប់ករករពរខ្លួន ពីជំងឺ
េផ ងៗេនេឡើយេទ ។ េ្រកពីេនះផ្ត យជជំងឺមួយែដលងយេកើតេឡើងបំផុត ចំេពះេកមងកនុង

យុមួយែខដំបូង នំឲយមន ករក្អកមកជមួយផងែដរ ។ មូលេហតុ ចប ្ដ លមកពីឆ្លង
វរីសុជេ្រចើន្របេភទ ្របតិកមមជមួយនឹង រធតុែដលមនេនកនុងបរយិកស េធ្វើឲយកូនតូចមន 

ករក្អកមនេសមសម េក្ដ ខ្លួន េហៀរសំេបរ និងរមស់្រចមុះជេដើម ។ 
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៙ វធីិេ ះ្រ យ 

- អនកគួរជូតខ្លួនកូន េ យេ្របើទឹកេក្ដ ឧណ្ហ ៗ េដើមបីបនថយកេម្ដ  និងេស្ល កពក់ឲយកូនជិតខ្លួន 

េដើមបីឲយ ងកយកូនកក់េក្ដ ជនិចច ។  

- ឲយកូនទទួលទនទឹក ្អ តឲយបនេ្រចើន និងញឹកញប់ េដើមបីបនថយេស្លសម ែដលជមូលេហតុ
ជំរញុឲយក្អក ។ 

- េ្របើថន ំស្រមប់បូមយកសំេបរេចញ ជពិេសសមុនេពលឲយកូនេបទឹកេ ះ និងមុនេពលចូល
េគង ឬដំខទឹម្រកហម ក់កនុងែពង រចួយកេទ ក់េលើកបលែ្រគ ។ រធតុ្រកអូបែដលមន
េនកនុងខទឹម្រកហម ចជួយេធ្វើឲយកូនតូចដកដេង្ហើមបន្រសួលជងមុន ។ 

- នំកូនេចញេទ្រសូបខយល់ កសបរសុិទធឲយបនញឹកញប់ និង ត់្របណ េដើមបីេធ្វើឲយសួត
បនរងឹមំ ។ 

- េចៀស ង កសធតុ្រតជក់ េ្រពះនឹងេធ្វើឲយកូនតូចពិបកដកដេង្ហើម និងកន់ែតរមស់ និងក្អក
ខ្ល ំងជងមុន ៕ 

 
 
 
 
 
៤ វិធីសេងកត ករកនូតូចកំពុងឈ ឺ
 
Tuesday, 15 February 2011 10:52  

១. េកើត ករ្រសងូត្រសងត់ : េកមងតូចៗ ្រតូវករែស្វងយល់ពីអ្វីថមីៗ ែដលេនជំុវញិខ្លួនេគជ
ដ ប េធ្វើឲយេគរហ័សរហួន្រសស់ថ្ល ជនិចច ។ បុ៉ែន្ដេបើេពល ែដលកូនតូចមិនេលង មិន
ចប់ រមមណ៍បរ ិ ថ នជំុវញិខ្លួន គិតែតេគងែតមយ៉ងេនះ ចជសញញ ដំបូង្របប់ថ ្របកដ
ជមនអ្វីខុស្រប្រកតីេកើតេឡើង ចំេពះកូនតូចរបស់អនកមិនខន ។ 

 
២. ធុញ រ : េបើកូនតូចមិន្រពមេ ះែថមទំងែក្អ ឬក្អួតេចញមក ចេកើតភពខុស្រប្រកតី
ទក់ទងនឹងផ្លូវ រដូចជ េហើមឆ្អល់េពះ រមិនរ យ បេនទ បង់ មក វជទឹក ។ 

៣. អនទះអែនទងកនុងចិត្ត : កូនតូចមិន្រពមេគង េហើយែ្រសកយំ្រគប់េពល យំរហូតសំេឡងែប្លក
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ពីមុន មូលេហតុ ចេកើតមកពីឈឺេពះ ដកដេង្ហើមមិន្រសួលែដលចំបច់បំផុត េដើមបីរក
មូលេហតុរបស់ ករទំងេនះ ។ 

៤. ្រគុនេក្ត  : សីតុណ្ហ ភពធមម ៃន ងកយរបស់េកមង គឺ្របែហល ៣៦-៣៧,៥ អង េស េហើយ
េបើេលើសពីេនះបង្ហ ញថ េកមង្រគុនេក្ដ ែដលែតងែតេធ្វើឲយេកមង្រសងូត្រសងត់ មិន្រពមេបេ ះ 

េកមងខ្លះ ចយំ រហូតដល់អនទះអែនទងកនុងចិត្ត ។ ដូេចនះេបើកូនអនក្រគុនេក្ត  ចូរ្របញប់ជួយេ យ
ករជូតខ្លួនេ យទឹកឧណ្ហ ៗ ឬេបើមិន្របេសើរេឡើងេទ គួរ្របញប់េទជួប្រគូេពទយេដើមបី្រតួតពិនិតយ 
និងពយបលឲយបន្រតឹម្រតូវ ៕ 

 

 

 

 

វធីិបំេបេ ះឲយកូនេពញចិត្ត 
 
Monday, 14 February 2011 09:46  

េនេពលកូនតូចរបស់អនក មន រមមណ៍
ឃ្ល នកូនតូចនឹងមួេម៉យំកិកកុករកេបទឹកេ ះ អនក ចជួយកូនតូចឲយេបេ ះេ យ
ករេពញចិត្ត ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្រទកបលរបស់កូន ឲយចូលមកេកៀកនឹងេ ះរបស់ខ្លួន និងេលើកេ ះេឡើងរង់ចំ ។ 

- ឲយកបលេ ះ េទប៉ះបបូរមត់េ្រកមរបស់កូន េដើមបីជំរញុឲយកូនេបៀមកបលេ ះ ។ 

- បញចូ លកបលេ ះេទកនុងមត់របស់កូន េនះកូននឹងេពញចិត្តចំេពះករជួយរបស់អនក េ យ
មិន្រតូវទុកឲយកូនេ្របើមត់ វរកកបលេ ះម្ត យេនះេទ ។ 

- េលើកកបលកូនេឡើងបន្តិច េដើមបីឲយមត់របស់កូនផ្អឹមជប់នឹងកបលេ ះ និងេបៀមរហូតដល់
រង្វង់កបលេ ះ េដើមបីឲយកូនជញជ ក់យកទឹកេ ះបនល្អ ៕ 
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កង្វះជតិែដកេធ្វើឲយកនូតូចេស្លក ្ល ងំ 
 
Friday, 11 February 2011 09:24  

កង្វះ ជតិែដកកនុងវយ័ទរក នឹង
ជះឥទធិពលដល់ករវវិឌ ន៍ែផនក ងកយ ករ្រប្រពឹត្តិ និងចិត្តគំនិតរបស់កូន ែថមទំងឈនេទរក
ជំងឺេស្លក ្ល ំងេទៀតផង ។ អនកជំនញបនែណនំវធីិជួយឲយកូន បនទទួលជតិែដកពី រ
បន្រគប់្រគន់ដូចខងេ្រកម ..... ។ 

- មិនគួរបេ ្ដ យឲយកូនេបទឹកេ ះេគ កនុងបរមិណេ្រចើនេលើសភពចំបច់េនះេទ គួរឲយ
កូនេបទឹកេ ះេគ្របមណ ១៦-២៤ េលខ កនុងមួយៃថងបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

- ឲយកូនទទួលទន រែដលសមបូរេ យជតិែដក យ៉ង្រគប់្រគន់ដូចជ ច់្រតី ច់សត្វ 
សែណ្ដ ក និងេ ហូ៊ ។ 

- ឲយកូនមនឱកសទទួលទនចំណី រ ែដលបេងកើនជតិែដក ។ 

- ឲយកូនបនទទួលទនធញញ រ ែដលមនករបេងកើនជតិែដក ៕ 

ទឹកេ ះម្ត យទប់ ក ត់ជំងឺទឹកេនមែផ្អម 
Wednesday, 09 February 2011 09:49  

មករសិក ្រ វ្រជវមួយេឈម ះ េ គ តតបតវទិយ និងសុខភិបល ធរណៈ 
សហរដ្ឋ េមរកិបន យករណ៍ថ អនកពិេ ធន៍មន ក់េឈម ះ ែវល បនេ្របើ្របស់អស់រយៈេពល 

២០ឆន ំ េហើយរកេឃើញថ ករទទួលទនទឹកេ ះ ជួយករពរេ គទឹកេនមែផ្អម និងេ គ
េបះដូង េ យ របិេភគផលិតផលទឹកេ ះេគ យបរ ័ ជួយកត់បនថយឱកសក្ល យេទជ
អនកេ ម ភសីុ និងេ គែដលពក់ពនធ័ជមួយនឹងេ គដ៏ៃទេទៀត ជេ្រចើន ។ 

 
អនកពិេ ធន៍ពី កលវទិយលយ័កឌីហ្វ បន្រ វ្រជវេទេលើបុរសចំនួន ២៣៧៥ នក់ យុ 

៤៥ ដល់ ៥៩ ឆន ំ ែដលអនកទំងេនះសុទធសឹងេកើតេ គេ ម ភសីុ និងេ គទឹកេនែផ្អម ្រពមទំង
េ គក្រមិតខ្ល ញ់េឡើងខពស់ផងែដរ ។ 
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េ ក ្រស្តចរយ ពីទរ ័ែអលវតុ ្របធន្រកុមដឹកនំ្រ វ្រជវបន្របប់ថ េគបនរកេឃើញបុរស
ែដលផឹកទឹកេ ះេគកនុង ១ៃថង មិនទនជង ៤៧៣ េសេស េនះ មិនសូវេកើតេ គខងេលើ េនះ
រហូតដល់ ៦២ ភគរយឯេ ះ ។ ្របសិនេបើអនកបរេិភគផលិតផលទឹកេ ះបរដ៏័ៃទេទៀត ែត
មិនែមនជ្របេភទទឹកេ ះ ក៏លទធផលបង្ហ ញថ េនែតមនឱកសឃ្ល តឆង យ ពីេ គខងេលើ
េនះបនរហូតេទ ៥៦ ភគរយផងែដរ ។ 

េ កបនបញជ ក់េទៀតថ កររក ទ្រមង់ខ្លូនឲយបនសមរមយេ យ រទទូលទន និងករ
ត់្របណចត់ទុកថ មនចំែណកយ៉ងសំខន់ កនុងករកត់បនថយអ្រ ្របឈមជមួយនឹង

េ គទឹកេនមែផ្អម ្របេភទទីពីរេទៀតផង៕ 

េហតុអ្វីបនជេកមងចូលចិត្ត ច់ជងបែន្លែផ្លេឈើ? 
Wednesday, 09 February 2011 09:41  

ចំណុច េនះ ចចត់ទុកថ ជក្តី្រពួយបរមភរបស់ប ្ត ឪពុកម្ត យ ែដលមនកូនេចមិនសូវ
ចូលចិត្តទទួលទនបែន្លែផ្លេឈើ េហើយែបរជទទួលទន ច់េ្រចើនជំនួយវញិេនះ ។ 

បែន្លែផ្លេឈើគឺជ ្របភពបន្តុំេទេ យ រជតិ របំប៉ន ងកយ ជំនួសសុខភពយ៉ងេ្រចើន 

េធ្វើឲយអនកែដលទទួលទនបែន្ល ែផ្លេឈើេ្រចើនមនសុខភពរងឹមំ មិនសូវេកើតមនជំងឺដូចអនក ែដល
មិនចំណូលទទួលទនេនះ ។ 

 
កន្លងមកេតើេ កអនកធ្ល ប់សង ័យែដរឬេទថ េហតុដូចេម្តចបនជេកមងៗ មួយភគធំមិនសូវ
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ចូលចិត្តទទួលទនបែន្ល ែតេ្រកយេពលេគធំេពញវយ័ េហើយអនកខ្លះែបរជមកចំណូលចិត្ត ែតអនក
ខ្លះេទៀត មិនចំណូលចិត្តដែដលេនះ ។ 

មូលេហតុែដលប ្ត លឲយែបបេនះេ្រពះថ កលពីពួកេគេនវយ័កុមរ អ ្ត ត ចចប់
រសជតិបនល្អ្របេសើរជងមនុស ចស់ េទើបេកមងៗេ្រចើន្របប់ថ បែន្លមនរសជតិល្វីងមិន
ឆង ញ់ ក៏បុ៉ែន្តេ្រកយេពលេគធំធត់េពញវយ័េឡើង រមមណ៍ឆប់ចប់បននឹងរសជតិ េទើប
សន ឹមៗថយចុះរហូតេធ្វើឲយេគមន រមមណ៍ថ បែន្លទំងេនះែលងមនជតិល្វីង ។ 

ចំណុចខងេលើេនះ ្រសបគន េទនឹងទិននន័យ្រ វ្រជវរបស់េ ក ំ្រឌីណូសសគី ជំនួយករ
េ្រគងករចំណី រពីម វទិយល័យ ៉សីុនេ ន កនុងសហរដ្ឋ េមរកិ ែដលបនអធិបបយថ 

រសជតិគឺជក ្ត សំខន់ ែដលេធ្វើឲយមនុស េយើងចូលចិត្តទទួលទន រ នឹងមិនចូលចិត្ត
្របេភទ រខ្លះ េហើយរសជតិករទទួលទនេនះក៏ ចែ្រប្របួល េទ មកំរតិ យុរបស់
មនុស ផងែដរ ។ 

មេធយបយែដលល្អបំផុត គួរហ្វឹក ត់ឲយកុមរេចះទទួលទន រ ំងពីវយ័តូចេទ េ្រពះវយ័
េនះកំពុងែត្រតូវករ រជតិបំប៉នជេ្រចើន េដើមបីករធំធត់របស់ពួកេគ ្របកបេទេ យសុខភព
ងកយមំមួន ៕ 

 

 

 

វធីិផងូតទឹកឲយកូនតូច 

Tuesday, 08 February 2011 10:24  

ជដំបូង ្រតូវេ្រត មរបស់របរែដល្រតូវេ្របើ ក់ឲយេនជិតៃដ ។ ចក់ទឹកេក្ដ ឧណ្ហ ៗកនុងេផើង 

ឲយបន្របែហល ៣ ថន ំងៃដ ែតអនកម្ដ យ្រតូវ ងៃដឲយ ្អ ត និង្រជលក់ែកងៃដកនុងទឹកេមើលថ 

មិនេក្ដ  ឬ្រតជក់េពក មុននឹងងូតទឹកឲយកូន... ។ 
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១. េ ះសេម្ល កបំពក់កូនេចញ រុខំ្លួនេ យកែន ងេពះេគ ។ 

២. េ្របើសំឡី្រជលក់ទឹកេសើមលមម ជូតពីគល់ែភនកេទដល់កនទុយែភនកទំងសងខង ប្ដូរសំឡី ជូត
ថង ស ថព ល់ គន្ល ក់ក និងេ្រកយគុមព្រតេចៀក ។ េ្របើសំឡីដំុធំ ជូតមុនកូនឲយសងួត េដើមបីកំុឲយឆ្លង
េមេ គ ។ 

៣. រុខំ្លួនកូន េដើមបីេ្រត មកក់សក់ ។ 

៤. ក់េកមងេលើក្រមលកែន ងេពះេគ រចួេ្របើសំឡី្រជលក់ទឹក បូ៊ ជូត្រប ប់េភទ ពីមុខរហូត
ដល់េ្រកយ ។ 

៥. សម្អ ត បូ៊ខងមុខ រចួ្រតឡប់ខ្លួនដុស បូ៊ខងេ្រកយវញិ បុ៉ែន្ដកំុឲយយូរេពក ខ្ល ចទរករង 

រចូេ្របើេអបុ៉ង្រជលក់ទឹក ជូត ម  េក្ល ក និងេដើមៃដកូន ។ 

៦. េ្របើៃដេឆ្វង្រទកូនេ្រកម-ក និង ម  ឯៃដ ្ដ ំកបង់ទឹក ក់េលើខ្លួនកូន្រ លៗ ។ 

៧. ប្ដូរៃដ ្ដ ំ្រតឡប់កូនផក ប់េលើៃដម្ដ យ រចួកបង់ទឹក ងខនងកូនឲយ ្អ ត កំុទុកកូន្រ ំទឹក
យូរេពក ។ 

៨. េ្របើកែន ងេពះេគ រុកូំនមួយសនទុះសិន មុននឹងជូតឲយ ្អ ត ។ 

៩. េធ្វើករសម្អ តផចិត និងេ្របើសំឡីជូតគូទឲយសងួត ។ 

១០. បេឡ ឬេម ៉កូនេកមង្រ លៗ េ យយកមកញីេលើៃដម្ដ យរចួេទើប បេលើខ្លួនកូនតូច 

៕ 

 
 

រ្របេយជន៍ៃនករបំេបេ យទឹកេ ះម្ត យ ចំេពះទរកមិន្រគប់ែខ និងទរកទមងន់ទប 
Tuesday, 01 February 2011 10:12  

ករវវិត្តន៍ ែផនកេវជជ ្រស្ត ដ៏ឆប់រហ័សនេពលបចចុបបនន ចជួយ សេ្រងគ ះទរក ែដល្របសូតមិន
្រគប់ែខឲយលូត ស់ និងឆ្ល តៃវដូចទរកធមម បន ។ ករជួយសេ្រងគ ះបន េ យេជគជ័យ
េនះ ទមទរនូវករចិញច ឹម និងែថទំេ យទឹកេ ះម្ត យ ែដលជ រដ៏្របេសើរបំផុត និង
ករពយបលេ យ្រកុម្រគូេពទយ ែដលមនឯកេទសែផនកទរក ។ 
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ទឹកេ ះម្ត យផ្តល់នូវ រ្របេយជន៍ ដ៏ធំសេមបើមស្រមប់ទរកមិន្រគប់ែខ និងទរកទមងន់្រ ល

មរយៈចលនករៃនករជញជ ក់ េហើយទឹកេ ះម្ត យផ្តល់នូវ រធតុ ខ្ល ញ់ ច់ សករ និងពពួក
អងគបដិបកខ្របណ (Antibo-dies) ស្រមប់ករលូត ស់ និងករពរ រពងគកយដ៏េ្រចើន
សនធឹកសនធ ប់ ។ 

ករសិក បនបង្ហ ញថ ករបំេបេ យទឹកេ ះម្ត យជំរញុករ ជញជ ក់បនខ្ល ំងក្ល ជងករបំេប
េ យដប ។ ករ្រ វ្រជវក៏បនបង្ហ ញថ ករចិញច ឹម និងែថទំេ យទឹកេ ះម្ត យ បនបនថយ
នូវជំងឺរ កេពះេវៀន (Necrotizing enterocolitis) ែដលជមូលេហតុចមបងៃនករ ្ល ប់របស់ទរក 

។ កនុងបរមិណ ១០០ មិល្លីលី្រត ៃនទឹកេ ះម្ត យផ្តល់បនថមពលចំនួន ៧៤ គីឡូកឡូរ ីជតិ
ច់ ២,៣ ្រកម ខ្ល ញ់៣,៤២ ្រកម និងប ្ត វ ី មីន ដ៏ៃទេទៀតស្រមប់ករលូត ស់ដ៏្របេសើរ 

។ 

៙ ឧបសគគៃនករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ ៖ 

បុ៉ែន្តេទះបីជយ៉ង ក៏េ យចុះមនឧបសគគជេ្រចើនបនបងក ជករលំបកដល់ករចិញច ឹម
កូនេ យទឹកេ ះម្ត យេនះ ។ េគប៉ន់្របមណថ ១/៣ ៃនម្ត យែដលស្រមលកូនមិន្រគប់ែខ 

មនជំងឺភព នតឹង រមមណ៍ (Stress) ។ ជំងឺេនះបនរខំនដល់ករបំេពញតួនទីជម្ត យ កនុងករ
ផ្តល់ រដ៏្របេសើរេនះដល់ទរកែដលងយរងេ្រគះ ។ 

ករមិនបំេបេ យទឹកេ ះ ម្ត យបនបត់បង់នូវេរផ្លិចដ៏សំខន់ គឺជញជ ក់ េលប ដកដេង្ហើម 

Deglutition Respiration Succion ។ មយ៉ងេទៀតេនះករមិនបំេបេ ះបនបត់បង់នូវ 
ករ្រស ញ់ថន ក់ថនម ម្ត យ-កូន (Psychological Baby mother) ែដលជក ្ត ឆ្ល តៃវរបស់កុមរ ។ 

យុទធ ្រស្តចមបងែដលេធ្វើ ឲយករបំេបទរកេ យទឹកេ ះម្ត យទទួលបនេជគជ័យ  េ យ
ពិចរ េទេលើ រសំខន់ ៃនករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ ែបបេនះ ត្រមូវឲយមន
យុទធនករចំបច់ជេ្រចើន ។ ក ្ត ដ៏សំខន់មួយេនះ គឺផ្តល់ព័ត៌មន និងករចូលរមួដ៏សកមមរបស់
បុគគលិកសុខភិបល និងម្ត យ្រគប់របូ ។ ចំបច់ែដរេនះ េគគួរែតែ្របក្ល យមនទីរសមភពទំង យ 

ឲយេទជមនទីរេពទយ្រស ញ់ទរក ( Baby Friendly Hospital) ។ ទនទឹមេនះេគ្រតូវ អនុវត្តឲយមន
្របសិទធភពនូវអនុ្រកឹត ស្តីពីករផ ព្វផ យលក់ផលិតផល ស្រមប់ចិញច ឹមទរក និងកុមរ ។ 

ជរមួេដើមបីទទួលបនេជគជ័យកនុងករបំេបេ យ ទឹកេ ះម្ត យ ចំេពះទរកែដលស្រមលមិន
្រគប់ែខ ពំុែមនជបញ្ហ មញញេទ ទមទរនូវករយល់ដឹង និងករចូលរមួ្រគប់ ែផនកពីម្ត យ
្រគូេពទយឯកេទសទរក យ៉ងសកមម ។ អ្វីែដលេយើង្រតូវចងចំេនះ ករបំេបេ យទឹកេ ះម្ត យ 

មន រសំខន់កនុងវស័ិយសុខភព ធរណៈ កត់បនថយភព្រកី្រក បនថយអ្រ ឈឺ និងអ្រ  

មរណៈរបស់ទរក និងកុមរ យុេ្រកម ៥ ឆន ំ ។ 

េ យេវជជបណ្ឌិ ត លឹម វណ្ណនិត ឯកេទសេ គកុមរ ទរក ្រគូេពទយែដលទទួល
ករបណ្តុ ះប ្ត ល្របេទសប ងំ ជនយកគ្លីនិកកុមរផទះេលខ ១៨២ GH ផ្លូវេលខ ១៨២ (

ឧកញ៉ េទពផន) សងក ត់ លវង់ ខណ្ឌ ៧មក  ទូរស័ពទេលខ ០១១ ៧៧៩ ៨៨៩ ៕ 
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កបូបធងន់េពកប៉ះពលសខុភពកនូ 
Monday, 31 January 2011 10:17  

កុមរតូចៗកនុងវយ័សិក ក្រមិតបឋម និងេផ្ដើមចូលមធយម ភគេ្រចើនមនេសៀវេភ្រតូវេ្របើសិក
្របចំៃថងជេ្រចើនកបល ែដលកនុងេនះមនទំងេសៀវេភសរេសរ េសៀវេភេមេរៀន បិ៊ច េខម ៃដ និង
ឧបករណ៍សិក ដៃទេទៀត្រគប់ែបបបយ៉ង និងជងេនះេទេទៀត ចមនទំងដបទឹកេខម
ែថមេទៀត េធ្វើឲយកបូបសិក របស់េគកន់ែតធងន់េឡើងមួយក្រមិតែថមេទៀត ។ 

 
េ កអនកជ ពយបលមន្រជបែដរឬេទថ ករ ព យធងន់ែបបេនះចប់ពីទមងន់ ២០ 

ភគរយៃនដងខ្លួន នឹងេធ្វើឲយឈមមិន ចរត់េទចិញច ឹម្រតង់ចំែណក ែដលមនសមព ធធងន់
េនះបន េហើយែថមទំងទុកផល ្រកក់ដល់ ម  និងខនងរបស់កុមរេទៀតផង ។ 

ដូេចនះេ កអនកជម បិ  គួរេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលើទមងន់កបូបេរៀនរបស់កូន 

មិនគួរឲយធងន់េពក េដើមបីករពរសុខភព ម  និងខនងរបស់េគ ៕ 

 
ទឹកេ ះេគ និងទឹកេ ះម្ត យ ផលល្អ និងផល ្រកក់ 
Friday, 28 January 2011 10:02  

ម បិ  មួយចំនួនបនដឹងេហើយថ ករេ្រជើសេរ ើស វធីីបំេបេ ះកូនេ យទឹកេ ះ ឬទឹកេ ះ
ម្ត យ មនភពខុសគន ដូចេមឃ និងដី ។ ផទុយេទវញិម បិ មួយចំនួន េនែតេ្រជើសេរ ើសវធីី
បំេបេ ះកូន េ យទឹកេ ះេគ្របចំ េបើេទះបីដឹងថ កុមរ ចមនជមងឺេ្រចើន ្របសិនេបើេប
ទឹកេ ះេគក៏េ យ ។ េ្រពះទឹកេ ះេគមិនមនជតិអ្វីជួយទប់ ក ត់នូវ ជមងឺ ែដលបនេកើតមន
េឡើងេទេលើកុមរេឡើយ ។ ចំែណកទឹកេ ះម្ត យ មន រជតិទប់ ក ត់ ចជួយបនថយនូវ

ករជមងឺមួយចំនួន ែដលមនបំណងយយីេលើកុមរបនេ្រចើនផងែដរ ។  

 
ផលល្អចំេពះកុមរបំេបេ យទឹកេ ះម្ត យ 

ករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ គឺមន្របេយជន៍េ្រចើនយ៉ង ដូចជ ជួយករពរទរកទប់ទល់
នឹងជមងឺ ែលកហ ុី ករពរទរកទប់ទល់ជមងឺ ុ ៃំរមួ៉យចំនួនជេដើម ។ 
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 មិនែតបុ៉េ ្ណ ះវធីិ េ្រជើសេរ ើសែដលល្អេនះ ្រតូវបំេបកូនេ យទឹកេ ះមួយមុខគត់ យ៉ងេ ច
ស់បនរយៈេពល ៦ ែខេទើបសមលមម ។ ្របសិនេបើម បំេបេ ះកូនរហូតដល់ ១២ ែខ 

កន់ែតល្អស្រមប់ទរក េធ្វើឲយកុមរេនះមនបញញ ឈ្ល សៃវេទៀតផង ។  

រៈ្របេយជន៍ របស់ករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ 

១- ករបំេបេ ះកូនមន្របេយជន៍ជួយទប់ទល់នឹងជមងឺឆ្លង មរយៈ ្របព័នធករពរែដលេគ
េ ថ ’អង់ទីគ័រ” ែដលមនេនកនុងទឹកេ ះម្ត យ ។ ចករពរជមងឺឆ្លងបនេ្រចើនយ៉ង ដូចជ 

ជមងឺរ ក្រតេចៀក ជមងឺ ក ជមងឺរ កផ្លូវដេង្ហើម កត់បនថយជមងឺរ កេ្រ មខួរកបល ។ល។ 

២- ករពរទប់ទល់ ែលកហ ុី ករពរជមងឺហឺត ករពរជមងឺទឹកេនមែផ្អម ករពរជមងឺធត់តិចជង
េកមងេបទឹកេ ះេគ ។ ទំងអស់េនះ េធ្វើឲយកត់បនថយចំនួនៃថងេកើតជមងឺរបស់េកមង េ យ រ
េកមងែដលេបទឹកេ ះ ម្ត យមិនសូវបង្ហ ញ ករជមងឺដូចេកមងេបទឹកេ ះេគ ។  

៣- ទឹកេ ះម្ត យផ្តល់នូវ រចិញច ឹម្រគប់្រគន់ េហើយទឹកេ ះម្ត យងយ្រសួលរ ំ យ និង
្រសូបយកបនល្អជងទឹកេ ះេគ ។ មនន័យថ កុមរេបទឹកេ ះម្ត យងយរ យ រ 
មិនប ្ត លឲយទរកឈឺេពះ ឬេហើម េពះ កេនះេទ ។ 

៤- ទឹកេ ះម្ត យមិនចំបច់ចំ យ្របក់កក់ េហើយជួយសន ំ្របក់ែថមេទៀត េទេលើបញ្ហ
ចំ យេលើជមងឺឈថឺក ត់េផ ងៗ ។ េ្រពះទឹកេ ះ ម្ត យ ជួយកត់បនថយជមងឺបនេ្រចើន ។ 

៥- ទឹកេ ះម្ត យមនរសជតិ្រគប់ែបបយ៉ង េធ្វើឲយកុមរទទួលបនវ ី មីន និងថមពល
្រគប់្រគន់ ។ េហើយរសជតិៃនទឹកេ ះម្ត យេនះ បនផ្ល ស់ប្តូរ្រគប់រសជតិ េទ ម
ចំណី រ ែដលម្ត យទទួលទន ។ ដូេចនះេហើយកុមរភគេ្រចើន ចូលចិត្តេបទឹកេ ះម្ត យ
ជងទឹកេ ះេគ េ យ រែតទឹកេ ះេគមនរសជតិែតមួយមុខ ។  

៦- មនលកខណៈងយ្រសួល កនុងករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ េ្រចើនជបំេបេ យ
ទឹកេ ះេគេម  ។ ករបំេបេ យេ ះម្ត យមិនចំបច់មនកំបុ៉ង មិនចំបច់មនកបលេ ះ 

និងមិនចំបច់ ងសម្អ ត ឬេ ង រអនម័យេឡើយ ។ ទឹកេ ះម្ត យ្រគន់ែត ងេ ះឲយ ្អ ត 

ជញឹកញប់មុនេពលបំេបជករេ្រសច ។  

៧-ទឹកេ ះម្ត យករពរជមងឺធត់េទេលើទរក និងករពរម្ត យមិនឲយធត់ផងែដរ េហើយមិន ច
វលិេទរកទមងន់មុនេពលពេពះ ។ 

៨- ទរកបំេបេ ះម្ត យមនបញញ ឈ្ល សៃវ ជងទរកេបទឹកេ ះេគេម  ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ
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សុខភពផ្លូវចិត្តរបស់ទរកល្អ និងបេងកើតភពសនិទធ ន លជមួយម្ត យ និងមនទឹកចិត្ត្រស ញ់
ឪពុកម្ត យផងែដរ ។ 

៩- ទរកេបេ ះម្ត យជួយឲយម្ត យកត់បនថយអ្រ េ្រគះថន ក់ជមងឺេបះដូង  និងកត់បនថយអ្រ
េ្រគះថន ក់េលើសគីឡូ ្រពមទំងផ្តល់ឲយម្ត យមនមេធយបយករពរកំេណើ តមួយ ’ក្រមមន
ៃផទេពះ” និងកត់បនថយអ្រ ជមងឺម រកីមត់សបូន ជមងឺ្រកេពញ និងកត់បនថយជមងឺម រកី
េផ ងៗេទៀត ។ 

គុណវបិត្តិរបស់ទរកបំេបទឹកេ ះម្ត យ 

១- ចេធ្វើឲយម្ត យពិបកេងើបអងគុយបំេបេ ះ េនេពលែដលទរកយំម្តងៗ ប ្ត លឲយម្ត យ
ឈឺឆ្អឹងែឆ្អង ចុកខនង មិន្រសួលខ្លួន ។  

២- បំេបេ ះម្ត យ ្រតូវបំេបេ ះញឹកជប់ជងទឹកេ ះេគេម  េ្រពះទឹកេ ះម្ត យងយ្រសួល
រ ំ យ និង្រសូបជងទឹកេ ះេគេម  ។  

៣- ម្ត យែដលបំេបេ ះកូនេ យទឹកេ ះ ្រតូវែតទទួលទន រ េ យមនករ្របុង្របយ័តន 
មិន ចទទួលទនេផ្តសផ្ត សេទ េ្រពះ ចប ្ត លឲយទរកមនជមងឺេផ ងៗ ។  

៤- ទរកជួបផលលំបកេនេពលែដលម្ត យមនជមងឺ ឬមនបញ្ហ អ្វីមួយ ដូចជ េពលេ្របើ្របស់
ថន ំេ្រចើន គឺេធ្វើឲយទរកមិន ចេបយកទឹកេ ះពីម្ត យបនេឡើយ េ្រពះ ចបងកបញ្ហ
េ្រគះថន ក់ដល់ទរក ។ 

ចំណុចល្អរបស់ករបំេបទឹកេ ះេគេម  

ចំេពះករបំេបទឹកេ ះេគេម  ម មួយចំនួនមិនសូវចង់បុ៉នម នេនះេទ ែត ជករចំបច់
មួយចំេពះម្ត យ  ែដលមិនមនទឹកេ ះ្រគប់្រគន់ ស្រមប់បំេបទរកេពលេ្របើ្របស់ថន ំ ឬ
ម្ត យមនជមងឺ្របចំកយ ។ ម្ត យខ្លះេទៀត គម នេពលេវ ស្រមប់បំេបេ ះកូន រវល់េធ្វើករងរ 
េដើមបីេ ះ្រ យជីវភព ។ ដូេចនះេហើយជេ្រមើសរបស់គត់្រតូវេ្រជើសេរ ើស ទឹកេ ះេគេម  ។ 

ទឹកេ ះេគេម ថ្វីតបិតែតមិនសូវមនករែណនំ ពី្រគូេពទយក៏េ យ ែត ក៏មនផល្របេយជន៍
ែដរ ស្រមប់ករណីែដលម មួយចំនួនេចៀស ងមិនបន ។  

រៈ្របេយជន៍របស់ទឹកេ ះេគ 

១- ស្រមប់ជំនួសទឹកេ ះម្ត យ កនុងករណីែដលម្ត យអត់មនទឹកេ ះ ឬគត់មិន ចបំេប
េ ះកូនេ យេ ះគត់បន ។  

២- មនករណីខ្លះទរក្រតូវករវ ី មីនបែនថមមួយចំនួន ែដលេលើសពីធមម  ែដលទរក្រតូវក
រេហើយ ខ្វះខតវ ី មីនអ្វីមួយេ្រចើន េ្រពះេនកនុងទឹកេ ះេគេម េនះ ចមនបរមិណជួយ
បែនថមវ ី មីនបន ។ 

៣- អនកខ្លះបំេបេ ះកូនេ្រចើនបងកឲយមនបញ្ហ េ្រស្តស ក៏េ្រជើសេរ ើសយកទឹកេ ះេគេម េនះ
ែតម្តង ។ 

៤- ករបំេបទឹកេ ះេគេម ្រសួលមយ៉ងែដរ េ្រពះមិនចំបច់ម្ត យផទ ល់េនះេទ សូមបីែតកមួយ 

ម្ត យេកមក ម្ត យបេងកើត ឬបងប្អូនក៏ ចឲយេបបនែដរ ។  

៥- ករបំេបទរក េ យទឹកេ ះេគេម បនយូរជងបំេបទឹកេ ះម្ត យ េ្រពះេម
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ទឹកេ ះេគ្រករ ំ យ រ ដូេចនះេហើយ េនតឹងេពះេហើយបនយូរ មិនសូវេបញឹកញប់
ជងទឹកេ ះម្ត យ ។ 

៦- ម្ត យែដលបំេបទឹកេ ះេគេម  មិនចំបច់តមចំណី រេនះេទ ម្ត យទទួលទន
ចំណី រអ្វីក៏បន ។  

គុណវបិត្តិរបស់ករបំេបេ ះេ យទឹកេ ះេគ 

១- ទឹកេ ះេគេម មិន ចមន្របព័នធករពរ ដូចទឹកេ ះម្ត យេនះេទ េហើយ្របសិនេបើ
្រកុម្រគួ រេ្របើ្របស់ឧបករណ៍បំេបេនះ មិនបន្រតឹម្រតូវ ចបងកឲយទរកមនជមងឺ ។ 

២- ចំ យលុយេ្រចើនេលើទឹកេ ះេគេម  

៣-េធ្វើឲយេកមងមិន្រសួលេពះ េហើមេពះ តឹងេពះ ក ជួន មកេក្ត ន 

៤- ទឹកេ ះេគេម មិន ចជំនួសទឹកេ ះម្ត យបនមួយរយភគរយេទ ។  

ដំបូនម នអនកជំនញ 

ម បិ ពយបលទំងអស់ គបបី្រតូវបំេបេ ះកូនេ យ ទឹកេ ះម្ត យជនិចច 
យ៉ងេ ច ស់ក៏មនរយៈេពល ៦ ែខផងែដរ ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ្របសិនេបើម បំេបេ ះកូន 

េ យទឹកេ ះម្ត យេនះ េលើសពី ៦ែខ េទ ១២ ែខកន់្របេសើរ េ្រពះ ជួយកត់បនថយជមងឺ
េផ ងៗ ដល់កុមរ ឲយេជៀសផុត នូវជមងឺរ កេផ ងៗ ។ មយ៉ងេទៀត ម្ត យែដលបំេបេ ះកូន 

េ យទឹកេ ះក៏ទទួលបននូវផល្របេយជន៍េ្រចើនផងែដរ គឺកត់បនថយជមងឺម រកីមត់សបូន 

ជមងឺេលើសគីឡូ និងជមងឺម រកីេផ ងៗ ផងែដរ ។ ដូេចនះ េហើយម ្រគប់របូគួរេ្រជើសេរ ើសវធីីបំេប
េ ះេ យទឹកេ ះម្ត យ ៕ 

 
 
 
រេបៀបែថរក ទរកេទើបនឹងេកើត 
Thursday, 27 January 2011 10:29  

ចេពលបនថ ជកតព្វកិចចមួយ ែដល្រស្ដីជម ទូេទ្រតូវែស្វងយល់កនុងេរឿងខងេលើេនះ 

ជពិេសស្រស្តីែដលេទើបនឹងក្ល យខ្លួនេទជម ថមីេថម ងេនះ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺវធីិែណនំពី
ករសម្អ តេទេលើទរក ែដលមន ២ វធីិ គឺករជូត និងករងូតទឹក ។ 
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- ករជូតសម្អ តខ្លួន : កនុងករណីែដលទរកមិនទន់្រជុះទងផចិតេទេនះ អនកជម គួរសម្អ តកនុង
មួយៃថង ២ ដង គឺេពល្រពឹក និងេពល ង ច េ្រពះ្របសិនេបើមិនេធ្វើករជូតសម្អ តេគេទ នឹងេធ្វើឲយ
ផចិតេសើមប ្ដ លឲយមនេមេ គេ្រជ តចូល េទកនុងទងផចិតរបស់េគបនយ៉ងងយបំផុត ។ 

- ករងូតទឹក : េនេពលទរកមន យុចប់ពី ៧-១០ ៃថង ទងផចិតរបស់េគចប់េផ្ដើមេ្រក ម េហើយ
េនទីបំផុតក៏របូត្រជុះ ។ េ្រកយេពលឈនដល់ដំ ក់កលេនះេហើយ គួរប្តូរពីវធីិជូតសម្អ ត
មកងូតទឹកឲយេគវញិ េដើមបីឲយ ងកយរបស់េគកន់ែតមនអនម័យ ។ 

- ករកក់សម្អ តកបល : មិនកំណត់ថ ជករជូតសម្អ តខ្លួន ឬងូតទឹកអនកជម គួរកក់ជ្រមះ
កបលឲយេគកនុង ១ ៃថងម្ដង ែត្របសិនេបើអំឡុងេពលមនសីតុណ្ហ ភព្រតជក់ ចកក់មួយៃថងខន
មួយៃថង ។ 

ករងូតទឹកឲយកូនបនដិតដល់ មិន្រតឹមែតេធ្វើឲយកូនរបស់អនកបន្រសួលខ្លួនបុ៉េ ្ណ ះេទ េ្រពះ
ករយកចិត្តទុក ក់េ យកយវកិរទន់ភ្លន់របស់អនក ជួយឲយកូនតូចរបស់អនកទទួលបននូវ
ភពកក់េក្ដ  និងសុវតថិភព្រពមទំងជួយ ងភពស្អិតលមួតបនយ៉ងល្អបំផុតេទៀតផង ៕ 

 

 

 

៨ មូលេហតុេធ្វើឲយេកមង្របឈមនឹងជំងរឺ ក្រតេចៀកែផនកក ្ដ ល 
Tuesday, 25 January 2011 09:35  

ជំងឺ រ ក្រតេចៀកែផនកក ្ដ ល គឺជជំងឺមួយែដលេគេ្រចើនជួប្របទះេនេលើេកមងៗ ែដល
មូលេហតុបងកេនះមន ៨ យ៉ងដូចខងេ្រកម ... ។ 

 

 
១. យុ : េកមងែដលមន យុតិចជង ៧ ឆន ំ មនបំពង់យូេស្ដេសៀន (Eustachian Tube) តូចខ្លី 
និង្រតង់ជងមនុស ធំ ែដលេធ្វើឲយឆ្លងេមេ គពី្រចមុះ និងបំពង់កបនយ៉ងងយ ។ 

២. េភទ : ភគេ្រចើនេកើតេលើេកមង្របុស េ្រចើនជងេកមង្រសី ។ 

៣. តំណពូជ : ្របសិនេបើមនឪពុកម្ត យ បងប្អូន មនជំងឺរេ ក្រតេចៀកជញឹកញប់េនះ េកមង
តូច ចមនឱកសឆ្លងេមេ គេនះ បនេ្រចើនេឡើង ។ 
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៤. បរ ី: ្របសិនេបើមននរ មន ក់េនកនុងផទះ ជក់បរ ី ចេធ្វើឲយេកមងមនបញ្ហ ទក់ទងនឹង្របព័នធ
ផ្លូវដេង្ហើម និងឆ្លងេមេ គេន្រតេចៀកែផនកក ្ដ លបន ។ 

៥. ករេបទឹកេ ះេគ : ជពិេសសេនេពលេគងេបទឹកេ ះេគពីដបបំេប ចេធ្វើឲយេកើតមន
ករសទះ និង ចេធ្វើឲយហូរចូលេទកនុងបំពង់យូេស្តេសៀបន ។ ដូចេនះ ្របសិនេបើអនកចំបច់្រតូវ
ផ្ដល់ទឹកេ ះេគឲយកូនេនេពលេគង អនកគួរ ក់កបលកូនឲយខពស់ជងដងខ្លួនបន្ដិច ។ 

៦. េកមងែដល្របព័នធករពរេខ យ ឬមនបញ្ហ  : ដូចជេកមងែដលមិនបនទទួលទឹកេ ះេគ
ម្ដ យ ឬេកមងែដលឆ្លងវរីសុ HIV ។ 

៧. េកមងែដល្រតូវចិញច ឹមេនកែន្លងចិញច ឹមេកមង : ភគេ្រចើនេកើតមនជំងឺរេ ក្រតេចៀកែផនក
ក ្ដ លេ្រចើនេឡើង ។ 

៨. េកមងែដលមនៃផទមុខខុសធមម  : ដូចជេវៀចមត់ ឬែឆបមត់ជេដើម ៕ 

 

 

 

ស្រមាលកូនតាមធម្មជាតិ្របេសើរជាងវះកាត់ 
Monday, 24 January 2011 10:55  

 

អនកវទិយ ្រស្ត ពី កលវទិយ ញូវ េ ថ៍េវលស៍ (New South Wales) ្របេទសអូ្រទីស
បនឲយដឹងថ ករស្រមលកូន មទ្វ រមស ឬករស្រមល មធមមជតិ ទរកនឹងបនទទួល
បក់េតរ្ីរបេភទល្អភ្ល មៗ េនេពលទរកស្រមលេចញមក េហើយបក់េតរទំីងេនះ នឹងជួយ
ករពរទរក ពីជំងឺមួយចំនួនេទៀតផង ។ 

 

 
អនកជំនញបនអធិបបយថ េពលស្រមលកូនភ្ល មៗ បក់េតរ្ីរបេភទល្អ នឹងទំជប់េននឹងែសបក
របស់ទរក បនទ ប់មកនឹងផ្ល ស់ទីេទេនកនុងេពះេវៀន ក្ល យជបក់េតរ្ីរបចំកែន្លង និងជួយ
បេងកើត្របព័នធករពរ ងកយឲយដល់ទរកេទើបនឹងេកើត ឲយមនលិទធភពទប់ទល់នឹងេមេ គ ។ 

បុ៉ែន្ដចំេពះទរក ែដលស្រមលេ យវធីិវះកត់ នឹងពំុមនឱកសបនទទួលបក់េតរ្ីរបេភទល្អ
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ទំងេនះពីម្ត យ ែដលនឹងេធ្វើឲយមនអ្រ ្របឈមខពស់ កនុងករេកើតជំងឺហឺត ជំងឺ្របតិកមម (Allergy) 

និងជំងឺឆ្លងេមេ គមួយចំនួន ។ 

េ្រកពីេនះ អនកវទិយ ្រស្តបនបែនថមេទៀតថ បក់េតរ្ីរបេភទល្អ ែដលទរកបនទទួល ំងពី
ស្រមលដំបូងេនះ នឹងមនឥទធិពលរយៈេពលែវងដល់ទរកេនះ េ្រពះសភពល្អរបស់េពះេវៀន 

ជក ្ត ចំបច់ស្រមប់សុខភព និងករបេងកើត្របព័នធករពរ ងកយ ទប់ទល់នឹងជំងឺ្របតិកមម 
ំងពីវយ័េកមងរហូតដល់េពញវយ័ ៕ 

 

វិធីេ្រតៀមអាហារ ស្រមាប់កូនតូច 

Friday, 21 January 2011 10:41  

មកដល់យុគសម័យេនះ ្រស្តីជម េ្រចើន ជពិេសស្រស្តីែដលេទើបនឹងក្ល យខ្លួនេទជម
របស់េគថមីេថម ង ពួកេគបននំគន េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលើេរឿង រ បំប៉នស្រមប់
កូនតូចេទៀតផង ។ េ្រកពីផ្តល់ រសំខន់េទេលើេរឿងគុណ្របេយជន៍ ែដលទទួលបនេហើយ
េនះ វធីិៃនករេ្រត មចំណី រស្រមប់ពួកេគ ក៏មន រសំខន់មិនចញ់គន បុ៉នម នែដរ ។  

 

 
ខងេ្រកមេនះ េយើងបននំយកគន្លឹះ ថ៌កំបំងល្ៗអ  កនុងករេរៀបចំ រឲយកូនសំណព្វចិត្តមក
េផញើជូនសុភព្រស្តីជ ម ទំងអស់ មលំ ប់លំេ យដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

- រកិនម៉ដ្ឋេដើមបីកូនជទី្រស ញ់ 

ស្រមប់វធីិេនះ ស័ក្តិសមបំផុត ជមួយកុមរែដលេនមនវយ័តូច មិនទន់ដុះេធមញ ចទំពរ
របន ។ ភគេ្រចើនចំណី រែដលម្ត យេ្រចើនេ្រជើសេរ ើសយកេនះ គឺែផ្លេចក ំ ៉ បយ

យជមួយសុ៊តពណ៌្រកហម ែដលចត់ទុកថ ជ្របេភទ របំប៉ន ចឲយកូនទទួលទន
បន ល់ៃថង ។ ចំែណកវធីិេកស ឬកិនយកមកេធ្វើជ រេនះមនពីរែបប គឺឆ្លងកត់ ម
កែ្រញច ង ឬេ្របើ្រក ត់ៃសប.ស ្អ ត េ្រពះឧបករណ៍ទំងពីរេនះ ចេធ្វើឲយ រេចញមកមន
លកខណៈល្អិតម៉ដ្ឋល្អ ែតករេ្របើ្របស់ កែ្រញច ងមនភពងយ្រសួលជង ។ ចំែណកករេ្របើ្របស់
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្រក ត់ៃសបវញិ មនចំណុចជេ្រចើនែដល្រតូវ្របុង្របយ័តនដូចជ េ្របើករេហើយទមទរឲយ ង
សំ ត លៃថង ល់េលើក ឬ្រសុសកនុងទឹក ំកំពុងពុះ ។  

- បូ៉វបំប៉នវ ី មីនេ យទឹកែផ្លេឈើេន្រសស់ៗ 

ទឹកែផ្លេឈើ្រសស់ៗ មនគុណ្របេយជន៍េ្រចើនបំផុតស្រមប់កុមរេ្រពះេនកនុងេនះ សមបូរេទ
េ យវ ិ មីនល្ៗអ  មន្របេយជន៍យ៉ងសំខន់ េដើមបីជួយ ង្របព័នធករពរ ងកយដល់កុមរ 
។ ពពួកែផ្លេឈើអមបូរ្រកូច និងទំពំងបយជូរ េ្រពះេនកនុងេនះមនេទេ យ រជតិែផ្អមងយ
កនុងករទទួលទន ឬ្របសិនេបើកូនរបស់េ កអនកមនបញ្ហ េរឿងធំុ រេយើង សូមែណនំ
ឲយេ្របើែផ្លេប៉ងេប៉ះទំុ្រសុស េទកនុងទឹកេក្ត ្របមណជ ១ នទី រចួេហើយ្រសង់យកមកបកសំបក
េចញ បនទ ប់មក ន់ជចំណិតៗ ទទឹងែផ្លមន ងមូលយកេទពូត េ យេ្របើ្រក ត់សេស្តើង
្រទប់ឲយបន ៣-៤ជន់ េដើមបីករពមិនឲយ ច់របស់ ធ្ល យេចញមកេ្រកបន ។  

្រគន់ែតេធ្វើ មករែណនំដូចេពលមកខងេលើេនះ េ កអនកនឹងទទួលបនទឹកែផ្លេឈើ្រសស់ៗ 

ជួយពយបល ករធំុចំណី ររបស់កូន េ កអនកបនយ៉ងមន្របសិទធភពបំផុត ។  

- ច់្រតីមនគុណសមបត្តិយ៉ងល្អ បំផុតដល់ករវវិឌ ន៍ៃនខួរកបលរបស់កូន 

្រតី្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជ្របេភទ រ ែដលមនគុណ្របេយជន៍យ៉ងធំេធង ស្រមប់
ករលូត ស់របស់កុមរ ។ ដូេចនះ្រស្តីជម គួរមនវធីិជួយជំរញុឲយកូនរបស់ខ្លួន ចូលចិត្ត
ទទួលទន ច់្រតីកនុងេនះមិនកំណត់ថ ំងេ ង រ េចៀន បំពង ឬេឆ្អើរក៏េ យចុះ ។ ក៏បុ៉ែន្តេន
មនចំណុចមួយែដលទមទរ ឲយអនក្របកដេនកនុងចិត្តថ ្រតីេនះគម នឆ្អឹង យឡំ ។ វធីីែដល

ចបេញច សបញ្ហ េនះបន គឺេ្របើ្រមមៃដជួយឈ្លី េ្រពះៃដ ចឆប់ចប់បនរហ័សជងអ្វីៗ ។  

- បែន្លជឱសថទិព្វ 
ភគេ្រចើនស្រមប់កុមរ្រគន់ែតឮថ បែន្លភ្ល ម ចងកមុខេចញេធ្វើឲយមនម ខ្លះ បេ ្ត យ

មទំេនើងចិត្តរបស់េគមិនញុក៏ំមិនថ្វី ។ ែតជករពិតអនកគួរឲយកូនេផ្តើមទទួលទន រ ំងពី
តូចេទ េ យ ចេផ្តើមពីបែន្លមនកកសរៃសងយលម្អិត ។ វធីិែដលល្អបំផុត គឺយកមកេ ង
រ យអំបិលបន្តិចបន្តួច រចួកិន យជមួយបយឲយកូនទទួលទន ។  

- ករទទួលទន ច់សត្វ និងេថ្លើម 

កនុង ច់សត្វមន្របូ៉េតអីុន ្របមណពី ១៤-២៦ ភគរយែដល មនគុណភពល្អ
្រប ក់្របែហលសុ៊ត និងទឹកេ ះេគែដរ ។ ច់គួរេ្រជើសយក ច់ផុយគម នខ្ល ញ់ ចិ្រញច ំឲយល្អិ
ត ក់េ ង រឲយឆ្អិនល្អ េទើបយកេទកិនជមួយនឹងបយ  េលើកេនះអនកនឹងបន រែដល
េពរេពញេទេ យ្របេយជន៍ ស្រមប់សុខភពកូនរបស់អនកជមិនខន ៕ 

 

េធ្វើយ៉ាងណា េទើបដឹងចិត្តកូន? 
Tuesday, 18 January 2011 09:49  

ឪពុក ម្ដ យ្រគប់របូ ែតងែត្របថន ឲយខ្លួនជអនកែដលយល់ចិត្តកូន និងដឹងថ កូនតូច្រតូវករអ្វី? 

ដូចេនះ េដើមបីឲយយល់ចបស់ ពីអ្វីែដលកូន្រតូវករ អនកគួរែតែស្វងយល់ មចំណុចខងេ្រកម... ។ 
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៙ េធ្វើករ កសួរ : អនកគួរសួរពីគំនិត និងត្រមូវកររបស់កូន េដើមបីឲយពួកេគមនឱកស កនុងករ
េ្រជើសនូវវត្តមន ែដលពួកេគ្រតូវករ េ យផ្ដល់ឲយេគបេញចញគំនិតខ្លះ ជំនួសឲយករែដលទទួល
យកែតមយ៉ង ។ 

៙ េធ្វើករ ្ដ ប់ : បនទ ប់ពីកូនអនកបង្ហ ញ ពីេសចក្ដី្រតូវករចួមក ឪពុកម្ត យគួរេធ្វើករ ្ដ ប់គំនិត 

និងអ្វីែដលកូន្រតូវករ េហើយបនទ ប់ពីេនះមក អនក្រតូវពិចរ ថ អ្វីែដលកូន្រតូវករេនះ
សមរមយឬេទ? 

 

 

េពលកូនតូចេដកមិនលក់េធ្វើដូចេម្ដច? 
Saturday, 15 January 2011 11:20  

បញ្ហ  េដកមិនលក់របស់កូនតូចមិន្រគន់ែតជបញ្ហ រខំនែតកូនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទំជបញ្ហ រខំន
ឪពុកម្ត យេទៀតផង ។ មូលេហតុ ចមកពីករពិបកចូលេដក យល់សប្ដិ ្រកក់ ឬបញ្ហ ្របព័នធ
ដកដេង្ហើម ។ ដូេចនះេយើងងកមកេមើលវធីិេ ះ្រ យេនះទំងអស់គន  ។ 

 

 
៙ បញ្ហ ពិបកចូលេដក 

េកមងែដលសថិតកនុងវយ័េដើរេតះតះ ឬធំជងេនះេ្រចើនែតមនបញ្ហ ពិបកចូលដំេណក ពីេ្រពះ
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ពួកេគេ្រចើនែតចង់េលងហួសេពល ែដល្រតូវចូលេដក ។ ដូេចនះម្ត យ្រគប់របូែតងមនករតឹងរងឹ
េរឿងេពលេវ  េហើយទម្ល ប់ឲយកូនចូលេដកេទៀងទត់េពល គឺេ្រពះែតកល កូនេដកបន
តិច នឹងនំេទរកបញ្ហ សតិ រមមណ៍ដូចជ កង្វល់ ខឹង និងខ្ល ចជេដើម ។ ដូេចនះ្រស្តីជម្ត យ

ចជួយរកវធីិ េដើមបីបេញឆ តឲយកូនចូលេដក េ យករនិយយេរឿងនិទនមុនចូលេដក ឬេន
្រគន់បនជគន នឹងកូនេពលចូលេដកជេដើម ។ 

៙ បញ្ហ កូនមេមើេដើរ 
វធីិករពរគឺ្រតូវេធ្វើបរ ិ ថ នកនុងផទះឲយមនសុវតថិភពជមុនសិន ពីេ្រពះេយើងមិនដឹងថ េតើកូនេដើរ
មេមើេនៃថង ? េហើយគួរែត្របប់អនកេមើលែថេកមង ឬសមជិក្រគួ រឲយបនដឹងផង ។ 

 

៙ បញ្ហ កូន្រស ភញ ក់ក ្ដ លយប់េ្រជ 

ករណីែបបេនះ េកើតប ្ដ លមកពីករ្រស ភញ ក់កនុងអំឡុងេពលេដកលក់ ជពិេសស ២-៣ េម៉ង
ដំបូងបនទ ប់ពីេដកលក់ ។ បញ្ហ េនះបងកករលំបកដល់ឪពុកម្ត យជខ្ល ំង ពីេ្រពះកូននឹង
មេមើមមយនិយយមិនដឹងេរឿង េពលខ្លះមន ករភញ ក់ភ័យខ្ល ចផងែដរ ។ វធីិេ ះ្រ យគឺ្រតូវ
សម្លឹងេមើលកូន ង ត់ៗ េ យមិនចំបច់េ កូនឲយដឹងខ្លួន បុ៉ែន្ដ ចជួយនំកូន្រតឡប់េឡើងែ្រគ
វញិ ្របសិនេបើមន ករភញ ក់ភ័យខ្ល ច ្រតូវឱបលួងេ មកូន ។ បញ្ហ េនះជេរឿងធមម របស់កូន 

េហើយេកើតមន្របមណ ៥ ភគរយ ។ វធីិបំបត់ជអចិៃ្រន្តយ៍ គឺទម្ល ប់កូនចូលេដកឲយបន
េទៀងេពល កនុងបនទប់េដកែដលគួរឲយចង់ស្រមក ។ 

៙ បញ្ហ ងំសទះផ្លូវដេង្ហើម 

ជបញ្ហ ខងេវជជ ្រស្តមួយែដលេគេ ថ OSA (Ostructive Sleep Apnonea) េកើត
ប ្ដ លមកពីបំពង់ផ្លូវដេង្ហើម្រតូវបិទសទះ េ យ្រកេពញមុ៉ងសីុល ឬ ឌីណយ េពលកូន
េដកលក់ ។ ករេនះរខំនករេដក និងកត់បនថយគុណភពៃនដំេណករបស់េកមង ។ េកមង
ែដលមនបញ្ហ  OSA េនះនឹងឆប់ហត់ ឈឺកបល ុ ៃំរ ៉និងមនបញ្ហ កនុងករសមធិ ។ ឪពុកម្ត យ

ចសេងកតដឹងបន មរយៈករឃ្ល ំេមើលកូនេពលេដកលក់ ។ ករគឺេកមងនឹងឈប់ដកដេង្ហើម
េ យអេន្លើ ឬេដក្រសមុក េបើេឃើញមន ករែបបេនះ្រតូវនំកូនេទជួប្រគូេពទយ ៕ 
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កូនយំមូលេហតុអ្វី ? 
Monday, 10 January 2011 09:21  

សំេឡង យំរបស់កូនតូច ចប ្ត លមកពីបញ្ហ ជេ្រចើនយ៉ង ែដលេកើតេឡើងចំេពះកូនតូច ។ 

ករលួងកូនតូចឲយប៉ត់យំេទវញិ និងមន រមមរណ៍ល្អ សថិតេនេលើបេចចកេទសរបស់ឱពុកម្ត យ
ទំង យ ។ ្របសិនេបើអនកបនដឹងពីមូលេហតុ ែដលេធ្វើឲយកូនតូចយំេនះ អនក ចេ ះ្រ យ 

និងលួងកូនកំុឲយយំបនេលឿន ...។ 

 

 
I- យំេ្រពះែតឃ្ល ន 

ករែដលេកមងឃ្ល ន មិនពិបកសេងកតេនះេទ ។ កូនតូចេធ្វើមត់ដុចជកំពុងបឹតេហើយយកៃដ
ក់ចូលេទកនុងមត់ ឬក៏តបុលចូលកនុងេដើម្រទូងម្ត យ ែថមទំងមនសំេឡងយំខ្លីៗ ែដលមន

ចង្វ ក់ចុះេឡើងៗ ។ 

-វធីិេ ះ្រ យ : េនះបញជ ក់ថ ដល់េពលែដល្រតូវបំេបេ ះ ឬផ្តល់ទឹកេ ះេគដល់កូន 

េទះបីជកូនមិនសូវជឃ្ល នបុ៉នម នក៏េ យ ។ អនកម្ត យគួរបំេបទឹកេ ះេគឲយកូន េ យឲយកូន
ជអនកកំណត់េពលេវ េ យខ្លូនឯង ។ ករែដលឲយកូនបនេប េនេពកែដលកូន្រតូវេបនិង 

េធ្វើឲយកូនមន រមមរណ៍ល្អជងមុន ។ 

II- យំេ្រពះឈឺេពះ 

េធ្វើករសេងកតថ កូនមន ករទល់ មក ឬេហើមេពះ បេនទ បង់តិចៗ ែតញឹក មិនេនេសង ម 

ឬក៏ែអ៊នខនងបនទ ប់ពីេបរចួ េពះមូលេប៉ង េពលែដលេគះេទមនសំេឡងបូ៉កៗ្រពមមទំងមន
សំេឡងយំ ែដល ចមនចង្វ ក់យំរូចឈប់ រចួក៏ចប់េផ្តើមយំ រជថមី ។ 

- វធីិេ ះ្រ យ : េ្រកពី បេ្របងកូ  េនេពះជំុវញិផចិត ឬករឲយថន ំេដញខយល់េហើយ អនក
ចជួយកូនេ យេ្របើវធីិដូចខងេ្រកម :  

១- ក់កូនឲយផង រ និង ក់េជើងឲយ្រសបគន  ។ 

២- រញុេជើងកូនទំងពីរចូលេទរកេពះ ្របែហល១០វនិទី ។ 

៣- ទញេជើងកូនឲយ្រតង់ េ យថនមៗ េហើយេធ្វើដែដលៗ្របែហលជ៣-៤ដង ។ 

វធីិេនះនឹងេធ្វើឲយកូនបញចញខយល់បន្រសូល េហើយអី្វែដលសំខន់គឺ ្រតួវ្រតួតពិនិតយេ េលើ
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ទឹកេ ះេគ និង របែនថមថ េតើមនចំែណកែដលេធ្វើឲយកូនមនបញ្ហ េហើមេពះឬេទ ? 

III- យំេ្រពះមិន្រសួលខ្លូន 

ប ្ត លមកពីកនទបេសើម េដលសេងកតបនេ យកូនេធ្វើករែ្របខ្លួនចុះេឡើងៗ និងមនសំេឡង
យំែដលខ្ល ំងេទៗ រមួជមួយេនងករមិន្រសួលខ្លួន ែដលេកើតពី កសធតុេក្ត  ឬ្រតជក់
ខ្ល ំងេពក ។ អនកម្ត យ ចេធ្វើករពិនិតយបន េ យយកៃដ ទ បែផនកខងេ្រកយ-ក ថេក្ត ឬ
្រតជក់ឬ ចសេងកតបនពីសៃសឈមតូចៗឆម រ ែដលេនលេលើខ្លូនកូន ។ ្របសិនេបើេឃើញ
ចបស់ ចបញជ ក់បនថ កូនចប់េផ្តើម្រតជក់ ។ 

- ្របសិនេបើកនទបេសើម ្រតូវេធ្វើករប្តួរកនទបថមីែដលសងូត ។ ្របសិនេបើកួនមន ករេក្ត គួរឲយកូន
េស្ល កពក់េខ វេស្តើងៗ ែត្របសិនេបើកូន្រតជក់្រតួវឲយកូនេស្ល កពក់េខ វ្រកស់ៗ បុ៉ែន្ត
េខ វែដលេស្ល កេនះ្រតួវសមលមម មិនចេង្អ តឬ រលុងេពក ។ 

វិធីជួយកូនេក្មងេគងលក់េពញមួយយប់ 
Saturday, 08 January 2011 09:10  

៙ សេម្ល កបំពក់ : ឈុតេគងគឺជក ្ត មួយ ែដលេធ្វើឲយកូនេគងលក់្រសួល ឈុតែដលេស្ល កពក់ 

គួរមនភពទន់េលមើយ មិនែណនចេង្អ តមុនរលុងេពក ឬមិន្រតូវេស្ល កពក់េ្រចើនជន់េពកេទ 

សំខន់ឲយកូនពក់េហើយ មន រមមណ៍្រសួលខ្លួន ។ 

 
៙ ដណ្ដ ប់ខ្លួន : ចំេពះទរកែដលេទើបស្រមល់ េ្រកយពីេស្ល កពក់ឲយ្រសួលខ្លួន ករ្រគបដណ្ដ ប់
ខ្លួនកូន េ យកែន ងេពះេគ ឬភួយទន់ៗ េពលចូលេគងជួយឲយទរកតូចមន រមមណ៍កក់េក្ដ  
ដូចកលេនកនុងៃផទម្ដ យ េធ្វើឲយកូនេគងលក់សកប់សកល់ ។ 

៙ េបែឆ្អត : ភគេ្រចើនេពលកូនតូចបនេប យ៉ង្រគប់្រគន់េនេពលៃថង និងមុនចូលេគង
េពលយប់ រែមងេគងលក់បនយូរ ។ បុ៉ែន្ដកូន ចភញ ក់ដឹងេឡើងមកេបេ ះេពលយប់ខ្លះៗ ែដល
ម្ដ យ្រតូវេ ះ្រ យសន ឹមៗ េទ មវយ័របស់កូន និងគួរពយយមបញឈប់ករេបេពលយប់ 

បនថយបរមិណទឹកេ ះេគ ែដលឲយេបកនុងមួយេលើកៗ ឬឲយកូនេបេនមុនេពលេគងឲយែឆ្អត 

េទើបកូនមិនភញ ក់រកេបទំងក ្ដ លយប់ ។ 

៙ ករប៉ះពល់ពីម្ដ យ : មិនថ ជករម៉ស  ឬករប៉ះពល់ ច់្រ លៗ ជួយឲយកូនតូចមន
រមមណ៍កក់េក្ដ  និងេធ្វើឲយកូនតូចេគងលក់្រសួល ។ 
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៙ ងបរយិកស : មុនេគង ចេបើកបទចេ្រម ង ឬេ្រច ងបំេពរតិចៗ េដើមបីឲយកូនមន រមមណ៍
ថ ម្ដ យេនែកបរៗ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះសភពបរយិកសរបស់បនទប់េគង ្រតូវ ្អ ត គម នពន្លឺ ឬ
សំេឡងរខំនខយល់ កសេចញចូល្រសួល េហើយសីតុណ្ហ ភពបនទប់មិនេក្ដ  ឬ្រតជក់េពក ។ 

េបើសិនកូនតូចេគងយូរ គួរបិទ ងំននបិទបំងពនឺ្លៃថងកនុងបនទប់ េដើមបីករពរពនឺ្លៃថងេនេពល្រពឹក ។ 

៙ សុខភពកូន : ្រតូវពិនិតយេមើលថ កូន្រសួលខ្លួន េហើយឬេន កំ ត់កនទប ឬេខទឹកេនម 

ែដលេស្ល កេសើមទទឹកឬអត់ ? េបើេសើមម្ត យគួរផ្ល ស់ប្តូរថមី ឲយកូនសងួតខ្លួន្រសួលមិនមន រមមណ៍
ស្អិតខ្លួន េទើបកូនេគលក់្រសួល និងបនយូរ ៕ 

េភ្លងស្រមាប់កូនតូចរបស់អ្នក 
Monday, 27 December 2010 10:39  

‹ េភ្លង› មិន្រគន់ែតេធ្វើឲយឪពុកម្ត យស្លុង រមមណ៍ ជមួយនឹង ច់ចេ្រម ង និងទំនុកបទបុ៉េ ្ណ ះ
េទ បុ៉ែន្ដ ែថមទំងេធ្វើជជំនួយករ កនុងករចិញច ឹមបីបច់កូនតូច បនយ៉ងមន្របសិទធភព េហើយ
មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ែថមទំងជួយេភញ ចករវវិឌ ន៍ ខងែផនកខួរកបលបនយ៉ង្របេសើរេទៀតផង ។ 

- សំេឡងចេ្រម ងពីឪពុកម្ត យ : សូមបីែតេយើងមិនចូលចិត្ត ឬគិតថ សំេឡងរបស់ឪពុកម្ត យមន
រសំខន់បំផុត ស្រមប់កូនតូច ពីេ្រពះេគនឹងចងចំ និងមន រមមណ៍កក់េក្ដ ផុតភ័យ ល់

េលើកេពលែដលបន ្ដ ប់ ។ 

 

 
- ចេ្រម ងបំេពឲយកូនសុបិនល្អ : ករេបើកចេ្រម ងឲយកូន ្ដ ប់មុនេដក នឹងជួយបេងកើត
បរយិកស និងបរ ិ ថ នជំុវញិដ៏ល្អដល់កូន ជួយឲយកូនេដកលក់្រសួល និងមិនភ័យភញ ក់
ក ្ដ លយប់េទៀតផង ។ 

- ចេ្រម ងេ្រចើនសទីល : ករេបើកចេ្រម ងេ្រចើនសទីល នឹងជួយឲយកូនបនរកេឃើញ ទំនុកេ្រច ង
ែដលខ្លួនចូលចិត្ត ំងពីេកមងៗ ។ េនេពលេគធំេឡើង ក៏នឹង្រស ញ់ករ ្ត ប់ចេ្រម ងរមួទំងករ
េំទៀតផង ។ 

- ចេ្រម ងញក់ : ចេ្រម ងែដលេយើងេ្របើ េដើមបីជករ េំលង នឹងជួយឲយេកមងមនសកមមភពល្អ 
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។ កូនតូច នឹងចូលចិត្តករេយកខ្លួនេទមក ឲយ
សីុេទនឹងចង្វ ក់េភ្លង បនទ ប់មកក៏វវិត្តន៍េទជករេ តេឡើង និងចុះេទ មចង្វ ក់របស់េភ្លង ។ 

- េភ្លងេនះស្រមប់ែតកូន : េភ្លងែដលអនកផទ ល់ក៏ ចបេងកើតេឡើងបន េ យអនក ចសហករ
ជមួយកូនតូច កនុងករបេងកើតឧបករណ៍ត្រន្តីដូចជ ឆន ំង ខទះ ឬ ្ល ប្រព សម ។ មិន្រគន់ែតេធ្វើ
ឲយកូនតូចបនជក់ រមមណ៍ ជមួយឧបករណ៍ត្រន្តីអស់ទំងេនះេទ ែថមទំងជករអភិវឌ ន៍
ជំនញែផនកេផ ងេទៀតផង ។ 

- សំេឡងពីធមមជតិ : ជួយឲយកូនរបស់អនកជក់ រមមណ៍ និងមនេសចក្ដីសុខជមួយធមមជតិ ែដល
េគចប់ រមមណ៍ដូចជ សំេឡងរលក សំេឡងទឹក សំែឡងបក បក ី ៘ េ យអនក ចេបើក
េភ្លងពី CD ឬនំកូនេទកន់កែន្លងេផ ងៗ េដើមបីបេ្រង នចំេណះដឹងខងធមមជតិ ឲយេទកូនតូច ៕ 

 

 

ជាតិអី៊យូ៉ដ ជួយបេង្កើនក្រមិតប កុមារ 
Friday, 24 December 2010 09:35  

អនកជំនញ ែផនកសុខភព បនឲយដឹងថ មនុស ែដលមនបញ្ហ ខ្វះជតិអីុយូ៉ដភគេ្រចើន គឺកនុង
្រកុម្រស្តីមនគភ៌ ទរកេទើបេកើត និង្រកុមេកមងតូច ។  

 

ជតិអីុយូ៉ដ ចំបច់ចំេពះមនុស ្រគប់េភទ ្រគប់វយ័ េបើេកមងៗធំេឡើងេ យខ្វះជតិអីុយូ៉ដ េនះ
ក្រមិតបញញ  (IQ) នឹងខ្វះចេន្ល ះ ។ រឯីអនកម្ត យ  ែដលគម នជតិអីុយូ៉ដ្រគប់្រគន់ កូនែដល
េកើតមក ចេខ យសតិបញញ បន ។ បរមិណជតិអីុយូ៉ដ ែដលចំបច់កនុងមួយៃថង គឺ១២០-
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១៥០ មិល្លី្រកម េហើយ មនេនកនុងអំបិលអីុយូ៉ដ រសមុ្រទ សុ៊ត និង ច់ ។ 

ដូេចនះ ឪពុកម្ដ យ គួរឲយកូនបនទទួលជតិអីុយូ៉ដ្រគប់្រគន់ េដើមបីជួយឲយកូនមនបញញ ភ្លឺថ្ល  ៕ 

 

ជំងឺរាកជាឃាតកចំបងចំេពាះការសាប់របស់កុមារ 
Wednesday, 22 December 2010 10:36  

ជំងឺ ក ជជំងឺចំបងមួយេកើតមនញឹកញប់ និងបងកេ្រគះថន ក់បំផុតចំពះកុមរ កនុង្របេទស
កមពុជ េហើយ ជឃតកដ៏ចំបងសំ ប់កុមរ ប់ ននក់កនុងពិភពេ ក។ 

 
៙ េ គសញញ ជំងឺ ក 

េ កេវជជបណ្ឌិ ត េព លី  ្របធនែផនកគំពរម  និងទរកៃនមនទីរសុខភិបល ជធនី
ភនំេពញ បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ េនេពលែដលកុមរបេនទ របង់ មកទន់ៗ ឬ វសុទធែតទឹក
េលើសពី ៣ ដង កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងកុមរេនះមនជំងឺ ក ។ ករចប់េផ្តើមជំងឺ ក ច
េកើតមនយ៉ងឆប់រហ័ស េ យមន្រគុនេក្ត ខ្ល ំង និងមនសញញ ឆ្លងេ គ្រពមៗគន  ជពិេសស
េលើកុមរតូចៗ ។ ជមួយករចប់េផ្តើមមិនញុំ រមន្រគុន េក្ត បន្តិចបន្តួច និងបេនទ របង់

មកមកទន់ៗ េហើយ ករក្អួតែតងែតមនមកជមួយេ គសញញ ទំងេនះ ។ 

េ កេវជជបណ្ឌិ តបន្តថ បុ៉ែន្តេយើងគួរចំថ 

ទរកែដលេបេ ះម្ត យ ជធមម មន មកេសទើរងឹជុះខប់ៗមនចំនួន ៤ េទ ៥ដងកនុងមួយៃថង 
មិនែមនជជំងឺ កេទ ។ 
 
៙ ករេបេ ះម្ត យទរកឆប់ជសះេសបើយជង 

េ កេវជជបណ្ឌិ ត េព លី  បនបន្តថ ទរកែដលេបទឹកេ ះម្ត យ េបើមនជំងឺ កេគឆប់ជ
សះេសបើយជងកុមរ ែដលមិនេបេ ះម្ត យ េហើយែថមទំងមិនសូវមនផលវបិកដូចជ ករ
េខ ះជតិទឹកេទបើយ ។ 

៙ កុមរកនុងវយ័ែដល្របឈមមុខ 

កុមរែដលសថិតកនុងវយ័្របឈមមុខនឹងជំងឺ ក េ្រចើនេកើតេលើកុមរ យុចេន្ល ះពី ៦ ែខេទ ២ ឆន ំ 
េ្រពះកនុងអំទបុងរយៈេពលេនះទរកចប់េផ្តើមញុំ រេផ ងៗ បែនថមេលើករេបេ ះម្ត យ ។ 
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ទឹកេ ះម្ត យ ចករពរជំងឺជេ្រចើន ពិេសសជំងឺ កទករកែដលទទួលទន រ ឬេភសជជៈ
េផ ងៗ សូមបីែតទឹកេនមុនរយៈេពល ៦ ែខ និងទរកមិនែដលេបេ ះម្ត យរហូតដល់ យុ ២ 

ឆន ំ េនេពលែដលទទួល របែនថម ែតងែតេកើតជំងឺ កញឹកញប់ និងមនសភពធងន់ធងរក្ល យ
ជមនជំងឺកង្វះ របូតថមភ ច ្ល ប់ ។  

 

៙ មូលេហតុៃនជំងឺ ក 

េ កេវជជបណ្ឌិ ត េព លី  បនមន្រប សន៍ឲយដឹងថ មនេមេ គជេ្រចើនែដល
ប ្ត លឲយេកើតជំងឺ ក មនករលំបកកនុងករចង្អុលបង្ហ ញ ពីមូលេហតុេ យផទ ល់របស់  

បុ៉ែន្តមនមូលេហតុចំបងៗមួយចំនួនដូចជ ថ នភព របូតថមភមិនល្អ ករមិនបំេបេ ះម្ត យ 

និងករផ្តល់ របែនថម ករបំេបេ យបំពង់េប ករបងកេ គកនុង្រកពះេពះេវៀន ករបងកេ គ 

ពីជំងឺេផ ងៗ ថ នភពរស់េនមិន ្អ តជេដើម ។ 

៙ ករពិនិតយ និងពយបល្រតូវែចកេចញជ ៦ ជំ ៊ ន 

េវជជបណ្ឌិ តរបូេនះបនបន្តថ ករទទួលបនទុកពិនិតយ និងពយបលជំងឺ ក្រតូវអនុវត្តន៍េលើជំ ៊ ន
សំខន់ៗចំនួន ៦ ដូចជទី១ ករពិនិតយ យតំៃល ែដល្រតូវអនុវត្តន៍ចំេពះកុមរមនជំងឺទំងអស់
្រគប់កុមរទំងអស់ ្រតូវ កសួរេបើមនជំងឺ ក។ ទី២ ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ជំងឺ ចំ ត់ថន ក់
ទំងអស់្រតូវេធ្វើេលើ២ ្របេភទ ែដលែបងែចកពី្របេភទៃនជំងឺ ក និងកំរតិេខ ះជតិទឹក ។ ទី៣ 

កំណត់ករពយបល ។ ទី៤ ផ្តល់ករពយបល ។ ទី៥ ផ្តល់ករ្របឹក ដល់ម្ត យ និងទី៦ ពិនិតយ
ពយបលបន្ត ម ថ នភពជក់ែស្តងៃនជំងឺ ក ។ 

៙ ករពយបលែដលេទើបរកេឃើញ 

កររកេឃើញថមីកនុងករពយបលជំងឺ ក េគបនបង្ហ ញបញជ ក់ថ ជតិសងក័សីជួយពយបលជំងឺ
ក កត់បនថយបរមិណ មក ក រយៈេពល ក និង ចកត់បនថយករ ប់េទបើងវញិ េនេពល
ពីរ ឬបីែខេ្រកយ ។ កររកេឃើញេនះ្រតូវបន ក់បញចូ ល េទកនុងេគលនេយបយជតិរចួេហើយ 

ែដល្រកសួងសុខភិបលកំពុងេធ្វើករងេនះ ៕ 

 

 



 31

្របតិបត្តខុិសឆ្គងខណៈែដលកូនតូចេកៅខ្លនួ 
Tuesday, 21 December 2010 11:10  

្រគ លំភួយយ៉ងជិតេលើខ្លួន្របណរបស់កូនតូច ក៏ដូចជ េ ះសំេលៀកបំពក់េចញទំងអស់...

ទំង ២ ែបបែដលបន្របតិបត្តិេនះ សុទធែតជករណីមិន្រតឹម្រតូវេនះេទ ។ 

 

េនេពលេក្ដ ខ្លួនខ្ល ំងរបូកយរបស់េកមងែតងែតបត់បង់ជតិទឹក និងជតិអំបិលខនិចពីរបូកយ 

ែដលនំឲយ្របព័នធ្រប ទទទួលរងបញ្ហ កំេ  ៃនរបូកយមិនមនេសថរភព េ យេពលខ្លះ
េក្ដ ខ្លួនខ្ល ំងេហើយេពលខ្លះ េទៀតក៏ែបរជ្រតជក់ខ្លួន្រសិបខុសពីធមម  ។ 
 
េ យ រែតសភពៃន ករៈយ៉ងដូេចនះេកើតមនចំេពះ កូនេនះ ម បិ ្រតូវែត្របតិបត្តិ 
េ យេ ះសំេលៀកបំពក់េចញពីរបូកយរបស់កូន ែត្រតឹមមួយែផនកបនេហើយ គឺមិនែមនេ ះ
េចញេចលទំងអស់ពីខ្លួន្របណេនះេទ េហើយក៏មិនែមនរុដំណ្ដ ប់្រគលំភួយជិតឈឹងពីេលើរបូ
កយេនះែដរ ែដលករេធ្វើយ៉ងេនះនឹងនំឲយរបូកយរបស់កូនក្រន្ត ក់ញក់ញ័រ េទវញិែត
បុ៉េ ្ណ ះ ។ ទិដ្ឋភពែបបយ៉ងដូេចនះក៏កន់ែតេ្រគះថន ក់ខ្ល ំង ស់េទេទៀត ែដល ចបងកឲយ
របួស ឬអន្ត យខួរកបល េហើយក៏នំមកនូវបចច័យដ៏ ្រកក់ដល់បញញ ម រតី ឬករចងចំតេទ 

ៃថងមុខេទៀតដ៏យូរអែង្វង ។ 
 
េ្រកពីករ្របតិបត្តិខុសឆគងពីខងេលើេនះវញិ មែផនកវទិយ ្រស្តបន ស់េតឿនរលឹំកទូនម ន
ដល់ម -បិ  ឬអនក ពយបលឲយយល់្រជបពីករខុសឆគងេផ ងពីេនះ ែដលនំឲយ
េ្រគះថន ក់ដល់កូនេពលេក្ដ ខ្លួនមន ៖ 

- ប្រញច កថន ំ Aspirin : េនះជវធីិកត់បនថយ ករៈេក្ដ ខ្លួនេពរេពញេទេ យភពេ្រគះថន ក់ 

បំផុត ែដលេនេពលេ្រកយមកេទៀតេនះ នឹងនំឲយកូនតូចទទួលរងករណីេកើតមនជំងឺេថ្លើម ។ 

- ស្អំទឹកកកេ យផទ ល់នឹងរបូកយរបស់កូនតូច : ម -បិ ជេ្រចើន ែដលែតងែតេ្របើរបូភព
ជួយស្រមកកំេ  េនកនុងរបូកយេ យយកទឹកកកមក ក់ស្អំជប់នឹងខ្លួនកូនតូចេនះ ។ េធ្វើ
យ៉ងេនះគម នគុណ្របេយជន៍អ្វីទំងអស់ េ្រកពីេធ្វើឲយរបូកយរបស់កូន កន់ែតេឡើងកំេ  (

េក្ដ ខ្លួន) ខ្ល ំងេឡើងែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ យកល្អ និងជមេធយបយដ៏្របេសើរេនះ គឺ្រតូវយក្រក ត់
្រជលក់ទឹក្រតជក់ (ទឹក យទឹកកក) ពូតឲយសងួត េទើបយកេទជូតទូទំងរបូកយរបស់កូនតូច 
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ែដលេនះជវធីិជួយស្រមកកំេ យ៉ងមន្របសិទធភព ។ 
 
- មិនឲយកូនប៉ះទឹកេពលេក្ដ ខ្លួនជេរឿងខុសឆគង : េពលកូនតូចេក្ដ ខ្លួន ែបរជឲយងូតទឹក ឬ្រ ំទឹក
យូរជេរឿងែដលមិន្រតឹម្រតូវ ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើមិនឲយតមមិនឲយមិនប៉ះទឹកវញិេនះ ក៏ជេរឿង
ខុសឆគងផងែដរ ។ េទះជយ៉ង ក្ដី ក៏អនកពំុគួរ េភ្លចគិតដល់ករេធ្វើអនម័យេលើរបូ កយ
របស់កូនតូចេ យទឹកេក្ដ ឧណ្ហ ៗេនះែដរ ។ េធ្វើយ៉ងដូេចនះ ក៏េដើមបីឲយរបូកយរបស់កូនតូច 

ទទួលបន រមមណ៍ដ៏សុខ្រសួល េហើយក៏ជមេធយបយដ៏្របេសើរមួយ កនុងករជួយស្រមកកំេ
របូកយេពល េក្ដ ខ្លួនខ្ល ំងឲយមកេន្រតឹមកំេ េសថរវញិ ។ 

- េតើអ្វីខ្លះេទែដលម -បិ  គួរ្របតិបត្តិកនុងករែថរក ពយបលកូនេពលេក្ដ ខ្លួន ?  

ជធមម េនះេទែដលអនក ចជួយស្រមកកំេ របូ កយរបស់កូន េ យេ្របើឱសថេទ ម
ករែណនំ ឬេវជជបញជ កំណត់ ។ េលើកែលងែតមនករណីដូចតេទេនះ ែដលអនកជបនទ ន់េនះ
្រតូវែតនំកូនេទពយបលេនឯមនទីរេពទយ ជំនញែផនកកុមរ េដើមបីបេញជ សឲយបននូវេ្រគះថន ក់
ដល់ យុជីវតិទរ កែដលមន យុេ្រកម ៦ ែខ េក្ដ ខ្លួនជប់គន រយៈេពលេលើសពី ៣ ៃថង ឬមួយ
ក៏េក្ដ េឡើងវញិ េ្រកយពីបន្រ ក្រ ន្តមួយរយៈេពលមក ។ 

 
 
- ធនបននូវ ររបូតថមភយ៉ង្រគប់្រគន់េនេពលកូនេក្ដ ខ្លួន ។ 

បែនថមជតិទឹកមកកនុងរបូកយរបស់កូនេពលេក្ដ ខ្លួន ៖ 

សូមអនក្រជបថ ចប់ ំងពីេក្ដ ខ្លួន (សីតុណ្ហ ភពេលើសពី ៣៧ អង េស) ជតិទឹកែដលេនកនុង
របូកយ្រតូវបត់បង់មិនមនតុលយភព ែដលេនះេហើយនំឲយករផ្ដល់ទឹកផគត់ផគង់ទឹកជបែនថម 

េនកនុងរបូកយ របស់កូនតូច ្រតូវែតបនេធ្វើជបនទ ន់ ។ ជមួយគន េនះផងែដរែដលនំឲយកូនតូច
េពលេក្ដ ខ្លួន ែបរជធុញ្រទន់នឹងករបរេិភគឬបំេប ។ 

- ឲយកូនេស្ល កពក់រលុងបន្តិច េ យ្រតូវេចៀស ងសំេលៀកបំពក់ែដលតឹងចេង្អ តខ្ល ំង ។ 

េធ្វើយ៉ងេនះក៏េដើមបីរបូកយរបស់កូនតូច្រតជក់្រសួលខ្លួន េទ មបរយិកសៃនកែន្លង ន ក់េន
ផងែដរ ៕ 
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រេបៀបេដាះ្រសាយប កូនពិបាកញំុាអាហារ 
Friday, 17 December 2010 10:41  

េរឿង កុមរតូចែដលចង់ទទួលទន រ
េនះ ជបញ្ហ ដ៏ពិបកចិត្តមួយរបស់អនកម្ត យជទូេទ ក៏បុ៉ែន្តអនកមិនចំបច់្រពួយបរមភេពកេនះ
េទ េ្រពះបញ្ហ េនះ ជេរឿងធមមជតិេ្រចើនជង ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជវធីិ ៥ យ៉ង ែដលេយើង
េលើកយមកជ្រមបជូនស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ចំេពះមុខ : 

១- ែណនំឲយអនកអងគុយទទួលទន រជមួយកូន ក៏បុ៉ែន្តកំុេធ្វើឲយេគមន រមមរណ៍ដូចែដល
្រតូវមនបញ្ហ  រហូតដល់េកើតមន រមមរណ៍ធុញថប់េនះ ។ អនកគួរបេងកើតបរយិកសេនេលើតុ

រឲយេកើតមនភពធូរ្រ ល និងសបបយរកី យជមួយនឹងរសជតិ រ ែដលេនខង
មុខ ឲយបនឆង ញ់ពិ ្របេសើរជង ។ 

២- អនក ចេ្របើវធីិករ ច់អហងក ជមួយនឹងកូន ្របសិនេបើេគមិន្រពមទទួលទន រ ចឲយ
េគអងគុយេនេលើតុ រ្របែហល ជ១០នទី ។ បនទ ប់មកឲយេគេ្រកកេចញ េទេ យមិន
ទទួលទន រ ( មចិត្តទន់លួងេ មេគេពលេ្រកយ) ។ 

៣- អនកមិនគួរដួស រឲយកូនរហូតដល់េពញចនេនះេទ អនក ចែបងរែំលកជេពលតូចៗ 

្របែហលជ ៥ េពលកនុង ១ ៃថងផងែដរ ។ ដួសម្តងៗ លមមកូនទទួលទនអស់ រចួេហើយសេសើរេគ
េ យទះៃដ េដើមបីឲយេគមន រមមរណ៍ថ េធ្វើបន្រតឹម្រតូវល្អ ។ 

៤- េនកនុងរយៈេពលមិនែមនជ រ អនកមិនគួរឲយកូនទទួលទននំរហូតដល់ែឆ្អតេនះេទ គឺ
េដើមបីឲយេគទទួលទន រ្របចំេពល បនេពញមួយទំហឹង ។ 

៥- ្របសិនេបើអនកចង់បនឲយកូនទទួលទន រែដលមិនធ្ល ប់ទទួលទន ពីមុនមកអនកគួរឲយេគ
ខជ ក់េចល ្របសិនេបើេគមិនចំណូល េដើមបីកំុឲយេគមន រមមរណ៍ថ ្រតូវបនបងគ ប់បញជ  េហើយ
ចំ កលបងជថមីម្តងេទៀតេនេពលខងមុខ ៕ 
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ទូរទស ន៍បង្កេ្រគាះថាក់អា្រកក់ដល់ខួរក លទារក 
Thursday, 16 December 2010 09:48  

អនកវទិយ ្រស្ត ពី កលវទិយល័យ
៉សីុនេ ន បនរកេឃើញថ ឪពុកម្ត យែដលទុកកូនតូចេចលជមួយនឹងទូរទស ន៍ និងេធ្វើឲយ

ខួរកបលរបស់េគជួបេ្រគះថន ក់បន ។ ពួកេគបនរកេឃើញថ មូលេហតុក៏េ្រពះទរក និងេកមង
តូចៗទំងេនះ េ្រកយេពលេនមុខទូរទស ន៍ បនឮសំេឡងមនុស ចស់កន់ែតតិច េហើយ
ខ្លួនឯងក៏េ្របើសំេឡងតិចេទ មេនះផងែដរ ។ ែដលលកខណៈែបបេនះេធ្វើឲយខួរកបលមន
ករវវិត្តន៍ចុះេខ យ ។ 

ទស នវដ្តីឌីញូវ យអីុនទីស ដ៏លបីលបញបន យករណ៍ពីលទធផលពិេ ធន៍ថ ្របធន
្រកុមអនក្រ វ្រជវ េ ក្រគី ក ភីតបនេពលថ េកមងចំប៉ច់្រតូវបនឮសំេឡងរបស់មនុស
ចស់ េទះបីជករពិតៃនេ្រគះថន ក់របស់ទូរទស ន៍មិនទន់ចបស់ក្តី ែតក៏មនភស្តុ ងកន់ែត
េ្រចើនេឡើង និងជេរឿយៗផងែដរ ។ 

ករសិក េគបនេធ្វើេទេលើទរក យុពី ២ េទ៤៨ ែខ ចំនួន ៣២៩ នក់េ យេ្របើឧបករណ៍ថត
សំេឡង ចំកត់្រ សំេឡងែដលទរក បនឮចូលកនុង្រតេចៀកេពញ ២៤ េម៉ង ។ េគបន
រកេឃើញថ ទរកែដលមិនទន់េចះេមើលទូរទស ន៍ េហើយែថមទំងបនឮសំេឡងនិយយ របស់
មនុស ចស់តិចជងរហូត ដល់ ៧០ ពកយ េនះ មនករវវិត្តន៍បនល្អ្របេសើរជងទរក ែដល
ប ្ត លឲយេមើលទូរទស ន៍ ។ 

្របធន្រកុមហុ៊នអនក្រ វ្រជវបនេពលថ ខួរកបលរបស់ទរក គឺ េទើបែតេកើតមនករវវិត្តន៍
េលឿនបំផុត ។ ឧបករណ៍ ែដលេភញ ចខួរកបល េទើបជ រសំខន់ជមួយករ ង្រគឹះៃនភព
រកីចេ្រមើននេពលខងមុខ ។ ្រគប់ពកយេពចន៍ែដលទរក បនឮជករសំខន់ ែដលឪពុកម្ត យ
មិនគួរបេ ្ត យឲយទរក េនជមួយទូរទស ន៍កនុងអំឡុងេពល ២ ឆន ំដំបូងេនះេទ ៕ 
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ទឹកេដាះមាយមាន្របេយាជន៍បំផុតស្រមាប់កូនតូច 
Tuesday, 14 December 2010 10:42  

១- ទឹកេ ះម្ត យជវតថុមនតៃម្ល : ្រគប់េពលែដលម្ត យឱបកូនផ្អឹបនឹងេដើម្រទូង សមពនធ័ភពរ ង
ម្ត យ និងកូននឹងែស្តងេចញមកេធ្វើឲយកូនមន រមមរណ៍កក់េក្ត  និងសបបយចិត្ត ។  

 
២- ទឹកេ ះម្ត យផលិតមកជមួយកូន : ទឹកេ ះម្ត យ នឹងមិនថមថយបរមិណ ំងពីកូនេកើត
មក រហូតដល់ ១ ឬ ២ ឆន ំក៏េ យ ។  

 

 
៣- ទឹកេ ះម្ត យជថន ំ : ទឹកេ ះម្ត យ ជួយបនថយ ករធុញថប់របស់កូន ែថមទំងជួយបនថយ
ករឈឺថក ត់ និងជួយឲយឆប់ជសះេសបើយពីជំងឺេទៀតផង ។  

 
៤- ទឹកេ ះម្ត យជរនំងករពរ : កនុងទឹកេ ះម្ត យ មន្របព័នធករពរ ងកយ ែដលមិនឲយ

ធតុេផ ងៗ រមួទំងថន ំចូលមកេធ្វើករយយីដល់កុមេទ ។ ដូចេនះ េទះបីជម្ត យមន
ជំងឺបន្តិចបន្តួច ក៏មិនគួរផ្អ កបំេបេ ះកូនេឡើយ ។  

 
៥- ទឹកេ ះម្ត យបេងកើនករអភិវឌ ន៍ : ករប៉ះពល់ករសម្លឹងែភនក ករថន ក់ថនមេផ ង េនេពល
ែដលកំពុងបំេបេ ះកូន េធ្វើឲយកូន ចេរៀនែស្វងយល់េ យខ្លួនឯង ។ 

 
៦- ទឹកេ ះម្ត យមនជីវជតិសមលមម : ទឹកេ ះម្ត យ មនបរមិណសមលមម មិនតិចេពក 

េហើយក៏េ្រចើនេពកែដរ បុ៉ែន្តេពរេពញេ យជីវជតិ ។  

 
៧- ទឹកេ ះម្ត យច្រមញ់យកជតិល្អឲយកូន : ម្ត យខិតខំបរេិភគ រែដលមន រធតុល្អ 
េដើមបីឲយកូនេទដល់កូន ។  
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៨- បំេបេ ះកូន ជួយឲយម្ត យេចៀសផុតពីជំងឺ : ដូចជ ម រកីមត់សបូន ម រកីសុដន់ និងជ
ពិេសស េធ្វើឲយ រមមរណ៍្រសស់ថ្ល  េពលបនឱបកូនបំេបេ ះនឹងេដើម្រទូង ៕ 

 
 
 

៨ ចំណុចគួរ្របយត្នក័្នងុការែថទំាកូនតូច 
Tuesday, 14 December 2010 10:09  

មណ្ឌ ល ្រ វ្រជវ ្រពីក (Aprica Central 

Research Center) របស់្របេទលជបុ៉នបនែណនំនូវវធីិបងក  ៨ ចំណុចកនុងករែថទំកូន
ដូចខងេ្រកម :  

១- កបល-ខួរកបល : ្របសិនេបើល ដ៏កបលេនទន់េស្តើងេនះ ្របពនធសរៃសឈម និង
ខួរកបលមិនទន់េពញេលញេទ ។ ដូេចនះអនកម្ត យ្រតូវបីកូនឲយ្រតឹម្រតូវ និង ក់ឲយកូនេដកេលើ
េខនើយ និងកែន្លងែដលទន់ល្អ ។  

២- ឆ្អឹងកងខនង និងឆ្អឹង -ក : េកមងតូច កេនមិនទន់រងឹល្អដូចេនះអនកម្ត យ្រតូវបីយ៉ង្របុង្របយតន័ 
េហើយេបើមនរេទះរុញ សូមេ្រជើសេរ ើសរេទះែដលមនកែន្លង្រទកបលេកមង ។  

៣- ករដកដេង្ហើម និងកយវកិរេគង : អនកម្ត យ្រតូវ ក់េកមងឲយេដកេនេលើៃផទទន់េស្តើង បេសមើ 
េនះេទើបេធ្វើឲយដកដេង្ហើមងយ្រសួល ។  

៤- ែសបក : េ យ រែសបកេកមងតូចេនខចី េទើបងយរមស់ដូចេនះ អនកម្ត យមិន្រតូវឲយកូន្រតូវ
កេម្ត ៃថងខ្ល ំងេពកេទ ្រតូវេ្របើឆ្រត ឬពក់ វៃដែវងឲយកូន ។  

៥- ឆ្អឹងកងខនង : ជកែន្លងផ្តុំេ យ្របពនធ្រប ទ ែដល្រគប់្រគងករេធ្វើចលនរបស់ ងកយ ។ 

ដូេចនះអនកម្ត យ មិនគួរ ក់កូនឲយអងគុយយូរេពកេទ េ្រពះខ្ល ចកូនឈឺខនង ។ វធីិែដលល្អ គឺគួរករ
េទះ  ែដល ចបត់ែបនឲយកូនេគង ឬទេ្រមតខនងបន្រសួល ។  

៦- េជើង : េពលេកមងេ ងឈរ េជើងទំងគូ របស់េគ្រតូវទទួលបនទុកធងន់ េធ្វើឲយេមេជើងេវៀចខុស
របូ ង ។ ដូចេនះអនកម្ត យ្រតូវចត់ ែចងេពលេវ ត់េរៀនេដើររបស់កូន និងពត់េជើងរបស់កូន 

ឲយេដើរ មធមមជតិ ។  

៧- ្របពនធសីតុណ្ហ ភពកនុង ងកយ : ្របសិនេបើ្រតូវេចញេ្រកផទះ គួរេស្ល កពក់
សេម្ល កបំពក់  ែដល្រ ល្រសួលខ្លួន ឬេ្រជើសេរ ើសរេទះរញុេកមង ែដលមនខយល់េចញចូល
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ល្អ មិនេក្ត  ឬផ្អ ប់លេសើម ។  

៨- ករកំណត់េពលេគង : អនកម្ត យគួរបេងកើតបរយិកសដ៏សមរមយ េបើកេភ្លើងតិចៗមនចក់េភ្លង
្រ លៗ ឬ ចបំេពរឲយកូនេគង េធ្វើឲយកូនេគងលក់្រសួល េពលភញ ក់េឡើងនឹងមិនេធ្វើទុកខ ឬយំកិក
កុក ៕ 

 
 
 

កូនអាយុេ្រកាម ១ ឆំាមិនគួរឲ ញំុាទឹកឃ្មុ ំ
Monday, 13 December 2010 09:54  

អនកជំនញបន ស់េតឿន ពយបលអំពីករណីផ្តល់ទឹកឃមុំ ជ រដល់កូន េ្រពះ ចេធ្វើ
ឲយកូន្របឈមមុខនឹង ករពុល របន ។ ករពុល រេនះ ប ្ត លមកពី ងកយ
បនទទួលេមេ គ ពីល្អងធូលីែដលេនកនុងទឹកឃមុំេនះ ចំេពះទរកតូចៗ នឹងេធ្វើឲយេកើត ករ

ច់ដំុេខ យកម្ល ំង ទល់ មក និង ករមិន្រប្រកតីរបស់្របព័នធដេង្ហើម ។ 

 
ទឹកឃមុំជ រែដលមន្របេយជន៍ស្រមប់ែតកុមរ ែដលមន យុចប់ពីមួយខួបេឡើងេទ
បុ៉េ ្ណ ះ ែដល ងកយចប់េផ្តើមមន្របព័នធករពរជំងឺ ទប់ទល់នឹងេមេ គបន ។ ចំែណកទរក
វយ័ ៦ ែខដំបូង គួរបនទទួលទន រដ៏ល្អបំផុត ែតមួយមុខគត់ គឺទឹកេ ះម្ត យ (ឬ
ទឹកេ ះេគេម ៉ កនុងករណីម្ត យមិន ចបំេបេ ះកូនបន) ។ 

ម -បិ  ឬ ពយបលខ្លះ បន យទឹកឃមុំេនកនុងទឹកេ ះេគេឆ េដើមបីឲយទរកេប 

ែដលចត់ទុកថ ជករបេងកើនទម្ល ប់េញ នរសជតិែផ្អម ឲយកូន ំងពីតូចនិងឲយកូនបនទទួល
ជតិសករ កនុងបរមិណេ្រចើនេលើស ំងពីវយ័ទរក ែដលមិនែមនជករល្អចំេពះសុខភពរបស់
កូនេឡើយ ៕ 

អាហារែដលកូនតូចគួរែតេចៀសវាង 
Friday, 10 December 2010 09:09  

េកមង កនុងវយ័នីមួយៗ មនករវវិត្តន៍ខុសៗគន  កនុងេនះករទទួលទន រក៏ខុសគន ែដរ ។ ដូេចនះ
ឪពុកម្ដ យ្រតូវែតែថទំ យកចិត្តទុក ក់ឲយែមនែទន ចំេពះបញ្ហ េនះ ។ 
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- េកមង យុ ៤-៦ ែខ ្រតូវេចៀស ង រ្រគប់្របេភទ េហើយគួរែតទទួល រជតិ រ ពី
ទឹកេ ះម្ដ យែតមួយមុខគត់ ។ 

- េកមង យុ ៦-១២ ែខ ្រតូវេចៀស ងទឹកេ ះេគ ពីេ្រពះកូនតូចរបស់អនក មិន ចរ ំ យ
្របូេតអីុន ែដលបនមកពីផឹកទឹកេ ះេគ បនកនុងអំឡុងឆន ំដំបូង េហើយកូនតូចេន្រតូវក

រជតិ រ ែដលកំណត់េនេឡើយ ។ 

- េកមង យុ ១២-២៤ ែខ ្រតូវេចៀស ងទឹកេ ះេគជតិខ្ល ញ់ទប េបើកូនរបស់អនកសថិតកនុងករ
្របឈមេរឿងេ គធត់ ឬេ គេបះដូង ។ បុ៉ែន្ដចំេពះេកមងវយ័េតះតះ ទូេទ ចញំបន ។ 

- េកមង យុ ២៤-៣៦ ែខ វយ័េនះ ជវយ័ែដលេកមងមនសមតថភព និងជំនញកនុងករញុំ រ
កន់ែតល្អ បុ៉ែន្ដឪពុកម្ដ យ គួរែតយកចិត្តទុក ក់ កំុបេ ្ដ យឲយកូនេដើរ េមើលទូរទស ន៍ ឬេធ្វើ
កិចចករេផ ងៗកនុងខណៈ ែដលកំពុងញុំ រ ៕ 

គន្លះឹកាត់បន្ថយកូេឡេស្តរូលឲ កូនតូចរបស់េយើង 
Thursday, 09 December 2010 09:26  

េកមង ែដលធត់្រទលុក្រទលុនពិតជគួរឲយ្រស ញ់ គួរឲយចង់ឱបរតឹជទីបំផុត បុ៉ែន្តឪពុកម្ត យ
មិន្រតូវសបបយ នឹងភព្រទលុក្រទលុនគួរឲយកន ញ់ របស់កូនរហូតេភ្លចគិតថ កូនកំពុងែតមន
បញ្ហ កូេឡេស្តរ ៉លូេឡើងខពស់ ឬមនទមងន់េលើសម្រត ្ឋ នក៏ថបន ។  

្រកុមអនក្រ វ្រជវេនរដ្ឋ េវស៉ វរីជីេនៀ (West Virginia) បនេធ្វើករែណនំ ពយបលេកមងថ 

កុមរ្រគប់របូគួរែតេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ េដើមបី ស់ក្រមិតកូេឡេស្តរ ៉លូ ។  
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មករសិក ្របវត្តិ្រគួ រ និង សក្រមិតជតិខ្ល ញ់កុមរេនរដ្ឋ េវស៉ វរីជីេនៀ ចំនួន ២០.០០០ 

នក់ េគបនរកេឃើញថ មួយភគបីៃនកុមរទំងេនះ មនក្រមិតកូេឡេស្តរ ៉លូខពស់ និងគួរែតចូល
េទទទួលករពយបល ។ 

េ កេវជជបណ្ឌិ ត រឆីដ េបស ឺរ (Rischard Besser)  បនឲយដឹងថ ឪពុកម្ត យគួរែតមន
ករ្របុង្របយ័តន កនុងករឲយថន ំកុមរ ពីេ្រពះកុមរទំងេនះ ច្រតូវេ្របើថន ំទំងេនះបន្ត េទៃថងមុខ
អស់មួយជីវតិ ។ បុ៉ែន្តេរឿងែដលល្អបំផុតស្រមប់ករ្រគប់្រគងទមងន់ គឺករទទួលទន រែដល
មន្របេយជន៍ រមួមន រែដលមនជតិខ្ល ញ់ទប េ្រជើសេរ ើស រច្រមុះ និងបនទទួល

រជតិ រ្រគប់្រគន់ ត់្របណឲយបនជប់ ប់ សុទធែតជួយកត់បនថយកូេឡេស្តរ ៉ូ
លបនេ យមិនចំបច់េ្របើថន ំ ។ 
 
+ គន្លឹះកត់បនថយកូេឡេស្តរ ៉លូ 

- រេពល្រពឹក : ្រតូវទទួលទន្រសូវអូត ឬបបរែផ្លេឈើ ធញញជតិ ទឹកេ ះេគជូរជតិខ្ល ញ់
ទប ។  

- រៃថង្រតង់ និង ង ច : ន់ ច់ជចំណិតតូចៗ ឬទទួលទន ច់កនុងក្រមិតមួយតិច និង
បេងកើនបរមិណបែន្លឲយេ្រចើន ។  

- រស្រមន់ : គួរែតទទួលទនបែន្ល ែផ្លេឈើ និងនំប័ុងេ យក ្ត សំខន់បំផុត កនុង
ករកត់បនថយកូេឡេស្តរ ៉លូដល់កូនតូច គឺេចៀស ងទឹកែផ្លេឈើ និងទឹក្រកូច (កំបុ៉ង ឬដប) ៕ 

 

៤វិធីសេង្កតកូនតូចកំពុងឈឺឬអត់ 
Tuesday, 07 December 2010 11:07  

ៃថងេនះេយើងសូមេលើកយកពីវធីិសេងកតកូនតូចមិន្រសូលខ្លួន ឬឈមឺកជ្រមបជូនឪពុកម្ត យែដល
េទើបមនកូនដំបូង េ យអនក ចេធ្វើករសេងកត ករែដលខុស្រប្រកតីរបស់កូនបន 

ដូចខងេ្រកម í 

 
 
១-មន ករ្រសងូត្រសងត់ : មធមម កូនតូច្រតូវករែស្វងយល់េរឿងថមីៗេនជំុវញិខ្លួន 

្រសស់ថ្ល រកី យជនិចច ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើកូនតូចមិនេលង មិនមនចំ ប់ រមមណ៍េរឿងជំុវញិខ្លួន 
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គិតែតពីេគងេនះជសញញ ដំបូងមួយថ មនអ្វីខុស្រប្រកតីេកើតេឡើងចំេពះកូនអនកេហើយ ។ 
 
២-មិនចង់ញុំ រ : កូនមិន្រពមេបេ ះ ែថមទំងែក្អ ឬក្អួត ។ ករេនះ ចប ្ត លមកពី
ដំេណើ រខុស្រប្រកតី ទក់ទងនឹង្របព័នធផ្លូវ រដូចជ េហើមេពះ រមិនរ ំ យ បត់េជើង
េចញសុទធែតទឹក ជេដើម ។ 
 
៣-រ ប់រសល់ : កូនមិន្រពមេដកគិតែតពីយំរហូត ែ្រសកយំសេម្លងខុសែប្លកេនះ មូលេហតុ ច
ប ្ត លមកពីឈឺេពះ ដកសេង្ហើមមិន្រសួលេហើយ ។ 
 
៤-្រគុន : សីតុណ្ហ ភពធមម របស់េកមងគឺេនចេន្ល ះ ៣៦.៥ េទ ៣៧.៥ អង េស បុ៉ែន្តេបើ
សីតុណ្ហ ភពេឡើងខពស់ជងេនះ េនះបញជ ក់ថកូនរបស់េ កអនក្រគុនេហើយ ែដលេ្រចើនែតេធ្វើឲយ
េកមង្រទមឹង្រទេមើយ មិន្រពមេបេ ះ េកមងខ្លះគិតែតពីយំរហូត ។ ដូេចនះកល កូន្រគុន អនក្រតូវ
្របញប់ជូតខ្លួនកូនេ យេ្របើទឹកេក្ត ឧណ្ហ ៗេដើមបីបញចុ ះ កំេ  េហើយេបើមិនបន្របេសើរេទ ្រតូវ
្របញប់នំកូនេទជួប្រគូេពទយេធ្វើេ គវនិិចឆ័យនិងពយបលឲយ បន្រតឹម្រតូវ ៕ 

 

 

វិធីលួងកូនតូចឲ េទៅជួប្រគូេពទ  
Monday, 06 December 2010 09:12  

ករនំកូនេទជួប្រគូេពទយ ្របកដជមន
ករពិបកយ៉ងខ្ល ំង េ្រពះែតកូន្រកញមិន្រពមេទ ែតវធីិខងេ្រកម ចេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ
បន... ។ 

- អនកមិន្រតូវយកកូនេទជួប្រគូេពទយ េនេពលែដលកូនេគងេឡើយ េ្រពះ ចេធ្វើឲយកូនមន
រមមណ៍េឆវឆវ មួរេម៉បន ។ 

- ឲយកូនេបទឹកេ ះេគឲយែឆ្អត មុននឹងនំេទជួប្រគូេពទយេនះ កូននឹងមិនយំកិកកុក េ យ រ
ែតឃ្ល ន ។ 

- កំុេភ្លច ក់របស់របរែដលកូនចូលចិត្ត េទជមួយផង េដើមបីេធ្វើឲយកូនសបបយរកី យ និងបែង្វរ
ចំ ប់ រមមណ៍ ។ 
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- េរៀបចំសំនួរសំ ប់សួរេទ្រគូេពទយ េដើមបីកំុឲយេភ្លច និងទទួលបនចេម្លើយ្រគប់្រគន់ ។ 

- ករេនេសង ម និងចិត្ត្រតជក់ៗរបស់អនក េធ្វើឲយកូនមន រមមណ៍សងប់ េ្រពះ្របសិនេបើអនកមន
រមមណ៍ធុញថប់ ឬបងខំកូនខ្ល ំងេពក ចេធ្វើឲយ រមមណ៍កូនមិនសងប់ និងភ័យខ្ល ចបន ៕ 

 

 

កុមារមានប ការេគង អាច្រប្រពឹត្តមិនល្អេទៅៃថ្ងអនាគត 
Saturday, 04 December 2010 09:50  

អនក្រ វ្រជវ បនរកេឃើញថ កុមរមន
បញ្ហ កនុងករេគង កនុងអំឡុង យុ ៣-៥ ឆន ំ នឹង ចមនបញ្ហ កនុងករេគង កនុងអំឡុង យុ ១១-

១៧ ឆន ំែដរ ។ េ្រកពីេនះនឹងជិះឥទធិពលដល់ករ្រប្រពឹត្តិផទ ល់ខ្លួន ដូចជ ចូលចិត្តេ្រគ ង្រសវងឹ និង
េ្របើ្របស់ថន ំេញ ន កនុងអំឡុង យុ ១៨-២១ ឆន ំ េនះេបើ មករសិក េទេលើ្រកុមយុវវយ័ ចំនួន 

៣៨៦ នក់ កន្លងមក ។ 

អនកជំនញពី កលវទិយល័យៃអ ហូ (University of Idaho) បនឲយដឹងថ ករេគថជ្របករ
សំខន់ ស់ ែដល ចជះឥទធិពលចំេពះសុខភព និងេរឿងេផ ងៗជេ្រចើនេទៀតដូចជ 

ទទួលទនេភសជជៈេ្រគ ង្រសវងឹ ករជក់បរ ីនិងករេ្របើ្របស់ថន ំេញ ន កនុងចំេ មយុវវយ័េភទ
្របុស និងបេងកើនឱកសករទទួលទនេភសជជៈេ្រគ ង្រសវងឹ កនុងចំេ មយុវវយ័េភទ្រសី ៕ 

 

ខាញ់្រតីជួយកាត់បន្ថយការ្របឈមនឹងេរាគ្របតិកម្មរបស់កុមារ 
Thursday, 02 December 2010 09:56  

ម សថិតិរបស់េកមងទូទំងពិភពេ ក ែដលេកើតេ គ្របតិកមម មនចំនួនេកើនេឡើងជលំ ប់ ។ 

 ដូចយ៉ង ្របេទសអូ្រ ្ត លីមនកុមរ េកើតេ គ្របតិកមមេ្រចើនជងេគបំផុតកនុងេ ក េ យមន
េកមងរហូតដល់េទ ៤០ ភគរយ ែដល្រតូវករឈឺចប់ពី ករ្របតិកមម ។ បុ៉ែន្តបចចុបបននេនះ ្រកុម
អនក្រ វ្រជវបនរកេឃើញវធីិពិនិតយ រកេមើលករ្របឈមេ គ្របតិកមម ែដល ចេធ្វើបន ំងពី
េនជទរកេនះ គឺករពិនិតយឈម ។  
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េ ក តូនី ហ្វឺ ៉ ន់េត (Tony Ferrante) អនកជំនញខងសត្វល្អិតវទិយ និងកុមរ េនមជឃមណ្ឌ ល
្រ វ្រជវ កលវទិយល័យ ៃន ឌីេឡត ្របេទសអូ្រ ្ត លី បនេធ្វើេតស្តិ៍រកេមើលករ្របឈម ៃន
ករេកើតេ គ្របតិកមមចំេពះទរក េទើបស្រមលេ យបនរកេឃើញថ ្របព័នធករពរ ងកយ
កនុងករវវិត្តេ គ្របតិកមមរបស់ទរក សថិតេនេលើ្របូេតអីុន កនុងេកសិកែដលមនេឈម ះថ Kinase 

C Zeta ។ ្របសិនេបើេកសិកមន្របូេតអីុន្របេភទេនះទប នឹង្របឈមចំេពះករេកើតេ គ
្របតិកមមខពស់ ។  

េ្រកពីេនះ លទធផលៃនករ្រ វ្រជវក៏បនរកេឃើញបែនថមេទៀតថ ករឲយ្រស្តីពេពះ និងទរក
េទើបស្រមលទទួលទនខ្ល ញ់្រតី ចជួយកត់បនថយករ្របឈម ៃនករេកើតេ គ្របតិកមមបន
ដូចគន ែដរ ៕ 

 

ឲ កូនទទួលពន្លៃឺថ្ង ការពារប ផ្លវូចិត្ត 
Tuesday, 30 November 2010 09:25  

អនកវទិយ ្រស្តពីវទិយ ថ នគ្វីនស៍ែឡនដ៍
េ្របន (Queensland Brain Institue) ្របេទសអង់េគ្លសបនសិក េទេលើគំរឈូម របស់ទរក
េទើបនឹងេកើត កនុង្របេទស ណឺម៉កមួយចំនួន េ យបនេ្រប បេធៀបកំ ប់របស់វ ី មីន D កនុង
ទរកែដលមនករអភិវឌ ន៍ៃនជំងឺផ្លូវចិត្ត ែដលកនុងេពលេ្រកយមកបនទទួលករ្រគប់្រគងក ្ត
េផ ងៗ េដើមបីឲយមនសុខភពល្អ ។ ករសិក េលើកេនះ ចអះ ងបនថ ទរកែដលមន
ក្រមិតវ ី មីន D ទប នឹងមនអ្រ ្របឈមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្ត េកើនេឡើងដល់េទ ២ ដង ។ 
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វ ី មីន D ឬអ័រមូ៉នពីកេម្ដ ៃថង ែតងែតបនទទួលពីករ្រជបចូល ៃនពនឺ្ល្រពះ ទិតយ ចូលេទកនុង
ែសបក រឯីខ្ល ញ់្រតីក៏សមបូរេទេ យវ ី មីន្របេភទេនះែដរ ។ កន្លងមកេគបនដឹងរចួមកេហើយ
ថ វ ី មីន D មនចំែណកសំខន់េធ្វើឲយឆ្អឹងរងឹមំ បុ៉ែន្ដ មករសិក េលើកេនះ បនេធ្វើឲយដឹងថ 

វ ី មីន D មន្របេយជន៍ចំេពះករចេ្រមើនលូត ស់ ៃនខួរកបលផងែដរ ។ 

អនក្រ វ្រជវបនឲយដឹងថ បចចុបបននេគបនរកេឃើញ អនកែដលមនក្រមិតវ ី មីន D តិចេន ម
ប ្ដ ្របេទសជេ្រចើន ែដលជ្របករគួរឲយ្រពួយបរមភ េហើយករ្រ វ្រជវមុនេនះ ក៏បន
រកេឃើញផងែដរថ អនកមនជំងឺផ្លូវចិត្តេ្រចើនេកើតមក េនកនុងអំឡុងេពលរដូវរង ែដលមិនសូវមន
កេម្ដ ៃថង ៕ 

 

វិធីកាត់្រកចកឲ កូនតូច 

Monday, 29 November 2010 11:25  

ឪពុក ម្ត យជេ្រចើន ចគិតថ ករកត់្រកចកឲយកូនតូចជេរឿងកំបិុកកំបុ៉ក បុ៉ែន្តករពិតេទ
េរឿងេនះ ជេរឿងសំខន់ ពីេ្រពះ្រកចករបស់កូនឆប់ដុះែវង ដូេចនះគួរែតកត់្រកចកឲយកូន ១-២ 

ដងកនុងមួយសប្ត ហ៍ េដើមបីករពរកំុឲយ្រកចករបស់កូនេទខ្វ ចខញ ំ ឬេអះមុខរបស់ខ្លួនឯង ។ 

 
វធីិកត់្រកចកឲយកូន ច្រតូវករកិចចសហករពីឪពុកម្ត យជួយគន ចប់ េដើមបីកំុឲយកូនេរ ើប្រមះ ឬ
កេ្រមើកខ្លួន ។ ចំែណកអនកកត់ ្រតូវអងគុយែបរមុខេទរកកូន និងអងគុយយ៉ង ឲយ្រសួលកត់
បំផុត ចឲយកូនអងគុយេលើេភ្ល  ឬេកអីក៏បនែដរ ។ 

បុ៉ែន្តេបើកូនមិន្រពមកត់្រកចក គួរែតរង់ចំឲយកូនេដកលក់សិន គួរែតេ្រជើសេរ ើសកែន្លង ែដល 

មនពន្លឺ្រគប់្រគន់ េដើមបីងយ្រសួលកនុងករកត់ ។ ចំែណកកៃ្រន្តកត់ គឺ្រតូវេ្រជើសេរ ើសែតកៃ្រន្ត
ស្រមប់ កត់្រកចកកូនេកមងបុ៉េ ្ណ ះ ។ េនេពលកត់រចួ គួរែតរសូសម្អ ត្រកចក េដើមបីលុបមុខ
កំុឲយមន ន មមុត ។ 

្របសិនេបើកត់្រកចកេទមនេចញឈម សូមកំុភ័យស្លន់េ ្ល  ្រតូវ្របញប់យកសំឡីមកសងកត់
មុខ របួសទប់ឈម េ យមិនចំបច់េ្របើបង់រុដំំេបេទ េ្រពះករពរខ្ល ចកូនយក ក់មត់ រហូត
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ទល់ែតសទះ ផ្លូវដេង្ហើម ។ វធីិងយៗមួយេទៀត គឺកត់្រកចកេ្រកយងូតទឹកឲយកូនរចួថមីៗ ពីេ្រពះ
្រកចកទន់ងយ្រសួលកនុងករកត់ ៕ 

 

វិធីជួយឲ កូនតូចេគងលក់ស្កប់ស្កល់ 

Saturday, 27 November 2010 14:41  

បញ្ហ  ែដលេគ្របទះេឃើញជញឹកញប់ស្រមប់វយ័កុមរេគងេនេលើពូកេនេឡើយេនះ គឺេគង
មិនបនសកប់សកល់ឆប់ភញ ក់េហើយយំរកេរឿងមិនឈប់ ។ េ្រកពីេធ្វើឲយេគេគងមិនលក់សកប់សកល់
េហើយេនះ ែថមទំងេធ្វើឲយករលូត ស់របស់េគមនករយឺតយ៉វ ងយមនជំងឺេបៀតេបៀន
គម នេសចក្តីសុខ រមមណ៍ឆប់េឆវឆវេទៀតផង ។ ខងេ្រកមេនះជវធីិែដល ចធនបនថ 

្រស្តីជម ចមនឱកសបនស្រមកកន់ែតេ្រចើនេឡើង។  

 
-េនេពលកូនឈនចូល យុ ៤ែខ ្របព័នធរ ំ យ ររបស់េគមនដំេណើ រកន់ែតករកន់ែត
ល្អ្របេសើរេឡើង ដូេចនះ ររបស់េគមិនចំបច់េរៀបចំឲយមនលកខណៈ ដូចកលេគេនវយ័ទរក
េនះេទ ។ ក៏បុ៉ែន្តក៏េនមនអនកមនអនកម្ត យខ្លះបំប៉នទឹកេ ះេគឲយេគ ល់ ពីរេម៉ងម្តងែដរ ។ 

លកខណៈែបបេនះ ចេធ្វើឲយ្រកពះរបស់េគេធ្វើករងរកន់ែតធងន់ែថមេទៀត រហូតដល់រ ំ យ
មិនទន់ែដលជេហតុប ្ត លឲយែណនេនកនុងេពះ ។ ចំណុចេនះសូមអនកម្ត យទូេទចងចំទុក
ថ ទរកមន យុចប់ពី៤ែខេឡើងេទ មិនគួរផ្តល់ រឲយញឹកញប់េពកេទ េហើយក៏
មិនចំបច់បំប៉នទឹកេ ះេគ ឬបំប៉ន រេពលយប់េ្រជែដរ ។ ជងេនះេទេទៀតេ្រកយេពល
កូនឈនចូលវយ័មួយខួប គួរេរៀបចំ រ្របចំបីេពលដូចជមនុស ធំែដរ ្រពមទំង ចឲយញុំ
នំចំណីចេន្ល ះេពល រទំងបីខ្លះៗផងែដរ ។ 
 
-កំណត់េពលេវ នំកូនចូលេរៀន ឲយចបស់ ស់េទៀងទត់េពលេវ  និងពយយមឲយ
ក្ល យេទជទម្ល ប់រហូតដល់េគធំ អនកគួរចូលរមួេធ្វើកិចចករេផ ងៗមុនេពលចូលេគងផងែដរ 
កនុងេនះមិនថករងូតទឹក បំប៉នទឹកេ ះេគ នេរឿងនិទន ឬ ករបំេពរ ។ អនកគួរេធ្វើកិចចករ
ទំងេនះឲយមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ល់េលើក ទំងអស់ េដើមបីឲយក្ល យេទជទម្ល ប់ េ្រពះ
េ្រកយេពលកូនដឹងថ ដល់េពលេគងេហើយ េហើយេគងងុយ េគនិងេគងលក់សកប់សកល់ បំផុត ។ 
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-េកមងខ្លះចង់េនកនុងសភពសងប់េសង មមុនេគេគង ដូេចនះអនក ចេរៀបចំពូកទន់មួយ រចួេបើកបទ
ចំេរៀងតិចៗ ឬអនកខ្លួនឯង ចេ្រច ងបំេពរថនមៗក៏បន ។ េ្រកពីេនះអនក ចបបួលេគជែជកគន
ែតកំុបងកបរយិកសសបបយ ខ្ល ំងេពក េ្រពះ ចេភញ ចឲយេគេលងងងុយេគងេទវញិ ។  
 
-េនេពលកូនេគងេពលៃថង អនកមិនគួរបិទបំង ងំនន រហូតដល់ងងឹតេពក និងេពលេគងេនេពល
យប់ក៏មិនគួរេបើកភ្លឺេពកែដរ េដើមបីករពរកំុឲយេគ្រចបូក្រចបល់កនុងេរឿងេពលេវ  ។ ជពិេសស
មិន ចែបងែចកេពលយប់និងេពលៃថងឲយ ច់េចញពីគន បន ។ ្របសិនេបើអនក ចេធ្វើបន
ែបបេនះ េនះករវឌិ ន៍ កនុងករេគងលក់របស់េគ និងេធ្វើដំេណើ រេទយ៉ងរលូន មធមមជតិមិន
ខន ។ 
 
-្របសិនេបើកូនភញ ក់េហើយយំរកេរឿងេនេពលយប់ ឬេគងលក់មិនបនបុ៉នម នសំុឲយអនកេធ្វើចិត្ត
្រតជក់េហើយឃ្ល ំេមើលេគ ពីចមង យ្របែហលជ៥នទី ។ បនទ ប់មកចំលបៗចូលេទេមើលេគថ 

កូនអនកេក្ត ខ្លួនឬេនម ក់កនទបែដរឬអត់ ? ។ ្របសិនេបើពិតែមន អនក្រតូវយកថន ំមកប្រញច ក ឬ
ផ្ល ស់កនទបឲយេគ ។ 
 
ក៏បុ៉ែន្តកនុងករណិមិនែមនវញិេនះ អនក ចេ្របើៃដទទះខ្លួនេគថនមៗ រចួ្របប់េគថ េគងេទ
កូនៗ េដើមបីឲយកូនដឹងថេនះជេពលេវ េគង ។ ែតេបើកូនេនែតេនែតយំមិនឈប់េនះ គួរ
ពិនិតយឲយទុកចិត្តបនថ េគឈឺេពះឬឈឺ្រតង់ ែដរឬអត់ ? ឬ ចមនមូស ឬ្រសេមចខំែដរ
ឬអត់ ? 
 
្របសិនេបើអនកពយយមេធ្វើ មករែណនំ ខងេលើេនះេនះបនេនះ ក្តីបរមភពីករកូនេគង
មិនបនសកប់សកល់នឹងេលងមនេនកនុង រមមណ៍ អនកតេទេទៀតមិនខន ៕ 

 

 

វិធីបងាត់កូនដុសេធ្មញេដាយខ្លនួឯង 

Friday, 26 November 2010 09:53  

ឪពុកម្ត យភគេ្រចើនគិតថ កូនេនតូច មិនទន់ ចដុសេធមញបនេ យខ្លួនឯង បុ៉ែន្ដករ
គិតែបបេនះ ចេធ្វើឲយមនបញ្ហ បនដូចជ េនេពលកូនចូលេរៀន កូនមិនេចះដុសេធមញ និងេធ្វើ
ឲយេកមងខ្វះទំនុកចិត្តបន ។ វធីិខងេ្រកមេនះ ចបេ្រង នកូនឲយេចះពីវធីិដុសេធមញ បនយ៉ង
ងយ... ។ 
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- ឲយកូនឈរេនមុខកញច ក់ េ យអនកឈរេនែកបរ ។ 

- កន់្រចសដុសេធមញ និងថន ំដុសេធមញឲយបន្រតឹម្រតូវ េដើមបីឲយកូនេឃើញ និងេធ្វើ ម ។ 

- េ្រត ម្រចសដុសេធមញស្រមប់អនកផទ ល់ េ យនិយយថ ’ម៉ក់នឹងដុសឲយកូនេមើល រចួកូន
ដុស មម៉ក់ ៎ !” 

- ្របសិនេបើកូន េនមិនទន់ ចដុសេធមញ មអនកបន អនក ចចប់ៃដកូនរចួដុសេធមញឲយកូន 

េ យឲយកូនែបរមុខេទរកកញច ក់ េដើមបីឲយកូនបនេឃើញ ។ 

- ្រគប់េពលែដលដុសេធមញ ្របសិនេបើកូនេនែតដុសេធមញមិនទន់ ទ ត់ អនក ចជួយកូនតូចបន 

ែតអនក្រតូវជួយឲយបនតិចជងមុន រហូតទល់ែតកូន ចដុសេធមញ េ យខ្លួនឯងបន ៕ 

 

មាយេធ្វើការកូនមានទំេនារធាត់ 

Thursday, 25 November 2010 09:24  

កុមរ នឹងធត់ ្របសិនេបើមនម្ត យជ្រស្តី
អនកេធ្វើករ មូលេហតុេ្រពះេពលេវ ភគេ្រចើនរបស់ម្ត យ ្រតូវចំ យេទេលើករេធ្វើករ និង
សល់េពលតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ស្រមប់េមើលែថកូនេធ្វើឲយកុមរ្រកុមេនះ ភគេ្រចើនបនទទួល

រធតុ រមិនល្អចំេពះសុខភព ។ 

មូលេហតុេ យ រក ្ត េពលេវ របស់ម្ត យ េ្រពះម្ត យមនេពលេវ តិចតួច េដើមបី
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ត់្របណរមួគន  ឬគំ្រទឲយកូនេធ្វើកិចចករេផ ងៗេ្រកផទះ េហើយកូនែថមទំងមនេសរភីពញុំ
រ ែដលខ្លួនចូលចិត្ត បុ៉ែន្ដ ចជ រែដលគម ន្របេយជន៍ ដូចជ បែង្អម នំែផ្អម ឬចំណី

េផ ងៗ និងេ្របើេពលភគេ្រចើន េទេលើករេមើលទូរទស ន៍េ្រចើនេពក ។ េ្រកពីេនះ កុមរក៏មិនសូវ
មនឱកសេដើរេទ េរៀនេ យខ្លួនឯង េ្រពះឪពុកម្ត យែតងែតជូនកូនេទ េរៀន 

េពលខ្លួនេទេធ្វើករ េធ្វើឲយកុមរកន់ែតមិនសូវបនបេញចញកម្ល ំងពលកមម ៕ 
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