វិធីសាស្រ្តក្ង
នុ ការថែទ ាំវនិងគ្រប់គ្រងវវវវ
មេគ្រូ្េុនវនិងមគ្កាយមេលម្ើត

ការផាយរបស់ក្រុមការងារផសពវផាយ
បច្ចេរវិ ទ្យារសរ
ិ មម

គ្្តួង្តិ្េមវរុកាាគ្បមាញ់វនិងមនស្រទ
នាយ្ដ្ឋានវផ្សេវផ្ាយ្តិ្េម
្េមិធីសាអភិិឌ្ឍន៍ ិធត័យ្តិ្េម
Loan 2002-CAM(SF)

២០០៩

១-មតច្ដសាមផ្ដើេ
នៅក្នុងអាជីវក្ម្មនៃការចិញ្ម្
ឹច ជ្ជូក្ជាពិនេេគឺការចីញ្ឹម្
ច ជ្ជូក្នម្យក្ក្ូៃ

ការជ្គប់ជ្គងនម្ជ្ជូក្ម្ុៃ ៃិង នជ្កាយនពលនក្ើត

បាៃល អ គឺជាការេំខាៃ់ណាេ់ នជ្រោះវាធានាដល់ការផ្លល់ក្ូៃជ្ជូក្បាៃនជ្ចើៃនលើក្ ៃិងមាៃចំៃួៃក្ូៃនជ្ចើៃនជ្កាយនពលនក្ើតក្ូៃ
ម្ដងៗ។ ក្កាដនៃោះអាចេំនរចនៅបាៃ លុោះណាតតអ្នក្ចិញ្ឹម្
ច ជ្ជូក្មាៃការយល់ដឹងចាេ់លាេ់
តែទំជ្ជូក្ម្ុៃ ៃិងនជ្កាយនពលនក្ើតៃិងជ្តូវយល់ដឹងអ្ំពចា
ី រិក្
េតវឱ្យបាៃទៃ់នពលនវលានៅនពលតដលវាជួបបញ្ញានៅនពលនក្ើត

ៃូវបនច ចក្នេេនៃការជ្គប់ជ្គង

ៃិងេញ្ញារបេ់នម្ជ្ជូក្ តដលជិតនក្ើតក្ូៃនចោះជួយេនគ្រោះ
។ល។ការតែរក្ានម្ជ្ជូក្នផ្ើម្ជាក្រណីចាបា
ំ ច់របេ់អ្ក្
ន

ចិញ្ឹម្
ច ជ្ជូក្ក្នុងនោលបំណងរារាំ ងដល់ក្ត្ដដចនជ្ងនផ្េៗ តដលន្វើឱ្យបោះ រល់ដល់ក្ូៃក្នុងនរោះ ។
២-ការថែទ ាំមេគ្រូ្េុនវនិងវមគ្កាយម្ើត
ជ្ជូក្នផ្ើម្ក្៏ដូចជាម្ៃុេេមាៃនផ្ៃនរោះតដរជ្តូវការការតែទំឱ្យបាៃហ្ មត់ចត់ នបើពុំននាោះនេការចិញ្ឹម្
ច ជ្ជូក្យក្ក្ូៃរបេ់
នយើងពិតជាពុំេេួលបាៃក្ូៃជ្ជុក្ន ើយ។នជៀេវាងក្ុំឱ្យនម្ជ្ជូក្នគេដេជ្តូវផ្ដល់ចំណីអាហារនៅត្ដម្តជ្ម្ូវការ ៃិង នម្ជ្ជូក្
ជ្តូវមាៃេុខភាពល។អ
ុ
ក្-ជ្េង
ជ្ជូក្នផ្ើម្ជ្តូវការេីធាល្ំំេំរាប់ន្វើចលនាចុោះន ើងនគអាចដាក្់វានៅក្នុងជ្េុងតដលមាៃនផ្ៃជ្ក្ឡាម្ិៃតិចជាង ៥ ម្២ ។
ជ្តូវឧេាតលងឱ្យជ្ជូក្នចញនដើរនលងខាងនជ្ៅ េំរាប់ការហាត់ជ្បាណអាចជួយ ឱ្យនម្ជ្ជូក្នផ្ើម្មាៃេុខភាពល។អ
ខ-ចំណអា
ី ហារេំរាប់នម្ជ្ជូក្នផ្ើម្
នយើងជ្តូវចងចាំថានម្នផ្ើម្គឺជានម្តដម្ិៃទៃ់នក្ើតនៅន ើយ ។ របបអាហារតដលជ្តូវផ្ដល់ឱ្យនម្នផ្ើម្គឺមាៃសារៈ
េំខាៃ់ណាេ់ចំនរោះក្ូៃក្នុងនរោះ។ ក្នុងនោលបំណងជួយការររ ដល់ការលំបាក្ ក្នុងនពលនក្ើតក្ូៃ ៃិងការបនញ្ចញេឹក្នដាោះ
នគចាំបាច់ជ្តូវតតចិញ្ឹម្
ច នម្ ជ្ជូក្នៅក្នុងលក្ខណ
័ ឌ លនរល
អ
គឺនម្ជ្ជូក្ម្ិៃជ្តូវធាត់នពក្ ឬ េរម្នពក្នេ។ នយើងគួរតតបៃថយចំណី
បនាៃប់ពីការដាក្់បា នជ្រោះនបើឱ្យចំណីវាេុីនជ្ចើៃនពក្ក្នុងដំណាក្់កាលនៃោះវាៃឹង បនងកើៃការខូចខាតដល់ការបងកក្ំនណើត។ នគ
អាចេេួលបាៃក្ូៃជ្ជូក្នជ្ចើៃក្ូៃមាៃេំហ្ំ បុៃៗោន ក្ូៃមាៃេុខភាពលេំ
អ ខាៃ់បំផ្ុត គឺឋិតនៅនលើការផ្ដល់ចំណឱ្
ី យវានៅនពល
តដលវានផ្ើម្ ចាប់នផ្ដើម្នពលដាក្់នមមលរហ្ូតដល់នពលនក្ើត ។ នគតចក្តំណាក្់កាលនៃោះ ជា ២
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តំណាក្់កាលេី ១ គឺៈ
ចាប់ពនី ពលជ្ជូក្នផ្ើម្រហ្ូតដល់តខេី ៣។ តំណាក្់កាលនៃោះការលូតលាេ់នៃ ក្ូៃក្នុងនផ្ៃនៅមាៃការយឺតនៅន ើយ
ដូនច នោះតជ្ម្ូវការអាហារេំរាប់ជ្េជ្េង់ជី វិត ៃិងការលូតលាេ់របេ់់វានៅមាៃក្ំ រត
ិ ទប ។ បុតៃដនគជ្តូវតតគិតគូរតែម្ចំណី
អាហារវាបៃដិចម្ដងៗ នដើម្បីជ្បនោជៃ៏ធានាឱ្យនម្ជ្ជូក្មាៃេុខភាពលនៅនពលនក្ើ
អ
ត ៃិងនៅនពលបំនៅនដាោះក្ូៃតតនគក្៏ជ្តូវ
គិតគូរបតៃថម្ោងណាម្ិៃឱ្យនម្ជ្ជូក្ធាត់នពក្ ឬនសារម្នពក្នេតដលជោះឥេឋិពលអាជ្ក្ក្់ដល់ក្ូៃក្នុងនផ្ៃ ។ បេពិនសា្ៃ៏ជា
នជ្ចើៃបាៃបញ្ញាក្់ថាៈ

នម្ជ្ជូក្គួរតតន ើងេម្ងៃ់បតៃថម្ម្ុៃនពលនក្ើតក្ូៃពី

លតតវាក្៏
អ
ខុេោននៅត្ដម្េំហ្រំ បេ់នម្ជ្ជូក្

១៨-៣៥ គ,ជ្ក្ ននាោះលេឋផ្លតដលេេួលបាៃគឺ

ៃិងក្ត្ដដនផ្េងៗនេៀតតដរ។នៅនពលប្កត់ នបើនម្ជ្ជូក្ធាត់នពក្ឬ េរម្នពក្ជា

ញឹក្ញាប់នៅនពលបនងកើតក្ូៃនម្ជ្ជូក្ម្ិៃអាចបនញ្ចញក្ូៃម្ក្នជ្ៅ ឬ ក្៏ម្ិៃអាចមាៃេឺក្នដាោះជ្គប់ជ្ោៃ់េំរាប់ចិញ្ឹម្
ច ក្ូៃ ។
ដំណាក្់កាលេី ២គឺៈ
ចាប់ពីតខេី ៣ រហ្ូតដល់នពលនក្ើត ។ ក្នុងរយៈនពលនៃោះការលូតលាេ់នៃគ៌រមាៃនលបឿៃនលឿៃតដលនាំឱ្យចំណី
អាហារេំរាប់ជ្េជ្េង់ជី វិតរបេ់នម្ជ្ជូក្មាៃកានក្ើៃន ើងខាលំង។ នពលនៃោះនម្ជ្ជូក្ជ្តូវការជ្បូនតអ្ុីៃរហ្ូតដល់២០%ត្ដម្ការ
អ្ៃុវតដៃជា
៍ ក្់តេដងជ្បូនតអ្ុីៃជ្តូវមាៃ

១៤% េជ្មាប់នម្ជ្ជូក្មាៃអាយុចាេ់ (អាយុនជ្ចើៃជាង២ឆ្នំ)

រឯតតំរវូ ការខៃិជក្៏

នក្ើៃន ើងតដរ។ នៅតខចុងនជ្កាយបងអេ់នៃរយៈនពលនផ្ើម្ជ្តូវបតៃថម្ជាតិតដក្េុលហាវ ត ២០ ជ្កាម្ ៃិង វឯត្ដម្ីៃម្ួយចំៃួៃ
នេៀតដូចជា A D ៃិង B2 នដើម្បី ជួយពជ្ងឹងេុខភាពរបេ់ក្ូៃជ្ជូក្ក្នុងនរោះ ។
គ.រនបៀបតែទំនម្ជ្ជូក្នផ្ើម្
នជ្កាយនពលដាក្់បាបាៃ ២១នែង ជ្ជូក្ម្ិៃប្ាញៃូវ េញ្ញានៃការរក្នមមលនេៀតនេននាោះបញ្ញាក្់ថា នម្ជ្ជូក្នផ្ើម្
នហ្ើយ។ ដូនច នោះនយើងជ្តូវបំតបក្នម្នផ្ើម្នចញពីជ្ជូក្ដ៏នេនេៀត ជ្តូវការររនម្នផ្ើម្ក្ុំឱ្យជ្តូវក្ំនៅខាលំង។ នជៀេវាងការដឹក្
ជញ្ាៃ
ូ ជ្ជូក្នផ្ើម្ចុោះន ើង។ ជ្ជូក្នផ្ើម្ជ្តូវការេីធាល្ំំេំរាប់ន្វើចលនាចុោះន ើងនគ
អាចដាក្់វានៅក្នុងជ្េុងតដលមាៃនផ្ៃជ្ក្ឡាម្ិៃតិចជាង៥ម្២។ជ្តូវឧេាហ្៍តលង
ឱ្យជ្ជូក្នចញនដើរនលងខាងនជ្ៅអាចជួយឱ្យនម្ជ្ជូក្នផ្ើម្មាៃេុខភាពល អ ។គួរ
ឱ្យជ្ជូក្េុីនមម ៃិង រុក្ជា
ខ តិនបតងនផ្េងៗ តដលេម្បូនៅនដាយវឯត្ដម្ីៃជា
ពិនេេនៅអាេិតយចុងនជ្កាយនៃការនផ្ើម្នដើម្បីនជៀេវាងការេល់លាម្ក្ តដល
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រំខាៃដល់បាតុភូតេំរាលក្ូៃ ។ ម្យងវិញនេៀត នដើម្បីជួយេំរួលក្ុំឱ្យនម្ជ្ជូក្នក្ដៀៃ លាម្ក្ម្ុៃនពលនក្ើតអាច បគញ្ចក្នជ្បង
បារា៉ាហ្ៃវី (Paraffin) ចំណ ុោះ៣០០ ម្ល។
ម្ុៃនពលនក្ើត ២ នៅ ៣ អាេិតយជ្តូវចាក្់ថាន ំ េំលាក្់បារា៉ាេុត
ី

ៃិងដុេលាង េំអាតនម្ជ្ជូក្ឱ្យបាៃនេៀងទត់នដើម្បី

កាត់បៃថយការចំលងជ្ពូៃពីនម្នៅក្ូៃតដលនេើបនក្ើតែមី។ ជ្តូវចាក្់ថាន ំការររជ្ពូៃ (Ivermectine)

.

សញ្ញាសំគាល់ច្ៅច្ពលក្រូរច្មច្ផើមរិតច្រត
ើ រូនៈ
ខាងនជ្កាម្នៃោះជាេញ្ញាេំោល់ខោះល ៗ នៅនពលនម្ជ្ជូក្ជិតនក្ើតក្ូៃៈ
-

២-៣ អាេិតយម្ុៃនពលនក្ើតក្ូៃនដាោះន ើង្ំ

-

ជ្ជូក្តប់ជ្បម្ល់ ខាំក្នក្រជញ្ញាង
ំ នដក្នដើរម្ិៃ នេងៀម្ ខាំចំនបើងក្នុងជ្េុងឈ្មល
ុ នៅនគៀៃជរាំង

-

១០ នែង ម្ុៃនក្ើតៈ

-

៣០-៩០ នាេីម្ៃ
ុ នក្ើតៈ មាៃហ្ូរមម្ នជ្ពឿងៗ ហ្ូរេឹក្រំអ្ិល ៃិងមាៃអាចម្៌នជ្ពជាញឹក្ញយ ន ើញមាៃ

- នោៃីន ើងនបាង

- ក្នៃាម្នដាោះរឯក្្ំ ៃិង រងង

សានម្េឹក្នមមៗនៅជាប់ គូែជ្ជូក្បញ្ញាក្់ថានម្ជ្ជូក្ជិតនក្ើតក្ូៃនហ្ើយ។
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១-ដំនណើរការនក្ើតក្ូៃ្ម្មត្ដៈ
ត្ដម្្ម្មត្ដនម្ជ្ជូក្នក្ើតក្ូៃនដាយ ខលៃ
ួ តងចននាលោះនពលនក្ើត
រវាងក្ូៃជ្ជូក្ ១ នៅ ១ នេៀត មាៃរយៈនពលពី ១៥២០ នាេី តតម្ិៃអាចនលើេ ៣០ នាេីន ើយនហ្ើយរយៈ
នពលនក្ើតក្ូៃ េរុបមាៃជ្បតហ្ល ២ នមាង ៣០នាេី។ តត
នទោះជាោងណា ក្៏ជ្តូវការនៅនម្ើលតែទំជ្បនោជៃ៍
នដើម្បីក្ុំឱ្យនម្ជ្ជូក្េងកត់ក្ូៃ ឬជួយនៅនពលតដលនម្ជ្ជូក្
៨-១០ ម ៉ោ ង មុនមកើត ទឹកម

ោះចាប់មផដើមមេញមៅមពលដែលមេច្េបាេ់

ពិបាក្នក្ើតក្ូៃ។
សាច់ដេ
ុំ បូៃចាប់នផ្ដម្
ើ ក្គនាដក្់ នហ្ើយ នម្ជ្ជូក្បនញ្ចញក្ូៃពី
េបូៃ
២-ការរួយច្មក្រូរច្ៅច្ពលច្រត
ើ រូនៈ
ជាម្្យម្ពី១៥-២០ នាេី នក្ើតក្ូៃបាៃម្ួយ បុតៃដក្៏អាច
រហ្័េជាងនៃោះ ឬក្៏យូរជាង នៃោះ។ ត្ដម្្ម្មត្ដក្ូៃជ្ជូក្
នក្ើតរួចទំងអ្េ់ក្ុង
ន រយៈនពលជ្បតហ្ល ២-៣ នមាងនហ្ើយ
២០នាេីនជ្កាយេុក្ៃឹងធាលក្់។ តតក្៏មាៃក្រណីខោះល ការ

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសាេ់ែុុំកន្រ្ន្ទាក់ កូនច្រូកទី ១ច្តូវមកើតមេញមក

នក្ើតមាៃការអ្ូេបនាលយ ក្នុងក្រណី នៃោះអ្នក្ជ្តូវតតជួយ
វា។ េញ្ញាតដលបញ្ញាក្់ថានម្ជ្ជូក្នក្ើតក្ូៃ ពិបាក្គឺនម្
ជ្ជូក្ជ្បឹងនក្ើតតត ក្ូៃជ្ជូក្នៅតតម្ិៃនក្ើត ។ ម្ូលនហ្តុៈ
- មាៃេំរ្ខាលំងេងកត់នលើផ្វលូ នក្ើតក្ូៃ ដូចជានៅនពលនម្
ជ្ជូក្ នក្ដៀៃលាម្ក្តដលន្វើឱ្យលាម្ក្

ការនក្ើតក្ូៃជ្ជូក្១ជ្តូវតតមាៃ រយៈនពលតិចជាង ១ នាេី
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រងងនៃោះេងកត់ នៅនលើផ្វលូ បនងកើតពិបាក្ៈ
ក្ូៃបណាដលឱ្យរួម្តូច
- ក្ូៃជ្ជូក្េថិតេីត្ដង
ំ ម្ិៃ្ម្មត្ដ
- នម្ជ្ជូក្ធាត់នពក្ឬនសារម្នពក្ ឬជ្តនគៀក្តូច
ជ្តូវជួយទញនចញឱ្យនលឿៃ នជ្រោះក្ូៃជ្ជូក្ម្ិៃអាចដក្ដនងាើម្រួច

ចនងអៀតតដលនាំឱ្យ ផ្លវូ នក្ើតចនងអៀត រនបៀបជួយនពល
ជ្ជូក្នក្ើតក្ូៃពិបាក្
ក្- នបើេិៃជាក្ូៃជ្ជូក្នចញម្ក្េៃោះជ្តឹម្ឆ្អឹងជ្តនគៀក្
នហ្ើយវាម្ិៃអាចនចញរួច នេក្ូៃ ជ្ជូក្ននាោះៃឹងសាលប់
ភាលម្។ នបើេិៃ ជាក្ូៃជ្ជូក្ននាោះេៃោះ ១ ឬ ២ នមាង
នពលននាោះ ក្ូៃជ្ជូក្តដលជ្តូវនចញម្ក្បៃដនេៀតៃឹង

ក្ូៃជ្ជូក្ៃឹងផ្ដដច់េងផ្ចិតខលៃ
ួ វា នៅនពលវានៅនៅនដាោះនម្

ជ្តូវសាលប់ផ្ងតដរ។ នហ្ើយនបើេិៃជាក្ូៃជ្ជូក្ទំង
ននាោះ នៅតតបៃដេោះៃ រយៈនពល ១២-២៤ នមាង នពល
ននាោះក្ូៃជ្ជូក្ តដលនៅេល់ ៃឹង ជ្តូវសាលប់ទំងអ្េ់
នហ្ើយជាេូនៅ នម្ជ្ជូក្ក្៏អាចសាលប់ផ្ងតដរ។ នតើជ្តូវ
ន្វើដូចនម្ដច នបើក្ូៃជ្ជូក្នក្ើតម្ិៃរួច? នបើេិៃជាក្ូៃ
ក្ូៃនក្ើតរួច

ជ្ជូក្នៅជាប់ក្ុង
ន ផ្លវូ នក្ើតនយើងចាំបាច់ជ្តូវជួយ។
ដំបូងចាំបាច់ជ្តូវកាត់ជ្ក្ចក្នដនចញ លាងេំអាត
នដនដាយសាបូ នហ្ើយលាបនជ្បងឆ្។
បនាៃប់ម្ក្លូក្នដេៃេឹម្ៗ ចូលនៅត្ដម្ផ្លវូ នភេនម្
ជ្ជូក្នហ្ើយសាៃបរក្ក្ូៃជ្ជូក្នដើម្បីតំរង់ក្ូៃជ្ជូក្ឱ្យ
េថិតក្នុងសាថៃភាព្ម្មត្ដ តដលត្ដម្្ម្មត្ដក្ូៃជ្ជូក្
នក្ើតនចញក្ាល ឬនជើងនជ្កាយម្ក្ម្ុៃ។

ក្ូៃជ្ជូក្េី ២ ៃឹងបៃតនៅ ១០ នាេីនជ្កាយ
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-

ិ នហ្ើយពយោម្បងវិលវាឱ្យ
នបើក្ូៃជ្ជូក្េថិតក្នុងសាថៃភាពចំនហ្ៀង ឬេេឹង នយើងចាំបាច់ជ្តូវរុញវានៅនជ្កាយវញ
មាៃសាថៃភាព្ម្មត្ដ (ក្ាលម្ក្ម្ុៃ ឬ នជើងនជ្កាយម្ក្ម្ុៃ)

-

នបើក្ូៃជ្ជូក្នថាលេនពក្ទញវានចញេៃេឹម្ៗ តតទញឱ្យខាលំងជ្េបនពលតដលនម្ជ្ជូក្ជ្បឹងនក្ើត

-

ក្នុងក្រណីចាបា
ំ ច់ជ្តូវនៅនពេេតវនអាយម្ក្ជួយ

-

ជានរឯយៗ ក្ូៃជ្ជូក្តដលនក្ើតដំបូងនគនជ្ចើៃមាៃបញ្ញា ។

ខ/ លូក្នដចូលត្ដម្នោៃីៈ នដើម្បីក្ំណត់ពីបញ្ញា ថានតើនដាយសារក្ូៃមាៃេីត្ដង
ំ ខុេ្ម្មត្ដ ឬក្ូៃនថាលេនពក្។ គេដីអាច
ន្វើក្ិច ចការនៃោះបាៃលជាងបុ
អ
រេ។ នពលលូក្នដ ជួយបនងកត
ើ រួចរាល់នហ្ើយជ្តូវចាក្់អ្ង់េីប៊ីយូេិចរយៈនពល៣នែង។នពលលូក្នដ
ជួយបនងកើត

លាងេំអាតនដ នហ្ើយលាបនជ្បង រំអ្ិល។
លូក្នដចូលក្នុងេបូៃែនម្ៗ ៃិងជ្បុងជ្បយ័តន

ជ្បេិៃនបើក្ូៃជ្ជូក្នថាលេនពក្ លូក្នដចាប់
ឆ្អឹងថារម្

ឬ នជ្បើតខេទក្់នហ្ើយទញនចញ

06

រួចរាល់នហ្ើយជ្តូវចាក្់អ្ង់
េីប៊ីយូេិចរយៈនពល ៣ នែង។
គ/ចាក្់អ្ក្
ុ េុីតូេុីៃ (Oxcytocine)
ជ្បេិៃនបើេបូៃម្ិៃេូវក្គនាដក្់ នហ្ើយ
នម្ជ្ជូក្ចាប់នផ្ដើម្អ្េ់ក្ំលា ំងននាោះជ្តូវ
ការចាក្់អ្ក្
ុ េុីតូេុីៃៃឹងជួយជំរុញ
េបូៃឱ្យរិតតតក្គនាដក្់ខាលំងន ើង ជួយ
ជ្បេិៃនបើក្ូៃជ្ជូក្មាៃេីត្ដំងខុេជ្បជ្ក្តី ជ្តូវ លូក្បងវល
ិ វា ដូចជាទញ
នជើងម្ុខតំរង នហ្ើយ ជ្តូវជ្បុងជ្បយ័តន ៃិងនជៀេវាងក្ុំនអាយដាច់េបូៃ

រុញ ជ្បេិៃនបើក្ូៃ ១ នក្ើត នហ្ើយរង
ចាំ ៣០ នាេី នៅតតម្ិៃន ញ
ើ ក្ូៃ ប
ៃដនក្ើត ជ្តូវចាក្់ អ្ុក្េុីតុក្េុៃ
ី នហ្ើយ
ការក្គនាដក្់ ចាប់នផ្ដើម្ម្ដងនេៀត។ ២៣ នាេី នជ្កាយក្ូៃជ្ជូក្ែមីជ្តូវនក្ើត
នចញម្ក្។
ជ្ចាៃក្ូៃជ្ជូក្ឱ្យនក្ើតនចញ។

៣-បញ្ហាតុខភាេរបត់មេគ្រូ្
រំងឺសទះសុរ ឬ សុរមន
ិ ធ្លារ់ៈ
គឺជាម្ូលនហ្តុដ៏េំខាៃ់ក្ុង
ន ការន្វើឱ្យរលាក្េបូៃ។

បនាៃប់ពីនក្ើតក្ូៃរួចជ្តូវពិៃត
ិ យនម្ើលឱ្យចាេ់ថាេុក្បាៃធាលក្់

ទំងអ្េ់ ។ នដើម្បីការររបញ្ញានៃោះបនាៃប់ពីនក្ើតរួចជ្តូវចាក្់អ្ក្
ុ េុីតូេុីៃ ២ នេេ។ នបើនជ្កាយនពលចាក្់ ១៥-២០ នាេី
ម្ិៃទៃ់មាៃជ្បេិេធិភាពជ្តូវចាក្់ម្ង
ដ នេៀត។ បុតៃដនបើនៅតតម្ិៃទៃ់ធាលក្់ជ្តូវលូក្នដទញបៃដិចម្ដងៗ ជ្េបោនៃឹងនពល
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តដលនម្ជ្ជូក្ខំជ្បឹង។
ក្រុនច្្ដៈ
ម្ូលនហ្តុតដលអាចបណាដលឱ្យរលាក្នបាលក្ននាម្លាេនដាោះ
-

ពិៃិតយនម្ើលពីការហ្ូរខៃោះុ ត្ដម្នោៃី

-

ពិៃិតយនម្ើលថានតើក្នៃាម្នដាោះន ើង រងង

តដរ រឺ អ្ត់
-

ពិៃិតយនម្ើលថានតើនម្ជ្ជូក្អាចនជ្កាក្ឈ្រ

បាៃតដរ ឬនេនហ្ើយថានតើវមាៃដំនៅនៅជ្តង់ណា
-

នពលខលោះវាមាៃការលំបាក្ណាេ់េំរាប់

នម្ើលឱ្យចាេ់ៃូវនរាគេញាញ

នបើនម្ជ្ជូក្ម្ិៃេុីចំណីនេ ជ្តូវពិៃិតយនម្ើល េីតុណាភាពនៅនពលជ្ពឹក្។
អ្នក្អាចក្ំណត់ ថាជ្ជូក្នក្ើតជំងឺជ្បេិៃនម្ើនម្ជ្ជូក្នៅដខាលំង

ដូចនៃោះភានក្់្រេុខភាពេតវភម្
ូ ជ្ិ តូវៈ
-

ធានាថានម្ជ្ជូក្អាចផ្ឹក្េឹក្បាៃជ្គប់ជ្ោៃ់

-

ពិៃិតយនម្ើលថានម្ជ្ជូក្ម្ិៃមាៃការេល់លាម្ក្ខាលំងកាលននាោះនេ

-

ចាក្់ថាន ំជ្េីនម្តូជ្ពឹម្ជាម្ួយេុលហាវ រឺ

អ្ង់រូផ្
៉ា ក្
ុល សាក្់េុីៃចំៃួៃ ៣នែង
ររណីហូរឈាមតាមទ្វវរ
ការហ្ូរមម្ ជ្ពម្ទំងមាៃខលិៃេអយ
ុ ៃិងក្ំនៅន ើង ខាលំងរនបៀបនៃោះ៣
នែងម្ុៃនពល នក្ើតក្ូៃអាចជាេញ្ញានៃការ្ប់ក្ូៃក្នុងនរោះ ។ នាំឱ្យនក្ើត
មាៃការឆ្លងនម្នរាគ
- ចាក្់ថាន ំ អ្ង់រូផ្
៉ា ក្
ុល សាក្់េុីៃ រឺ

នតជ្តេុីគិៃ
ល

- ចាក្់ ជ្បូសាដក្លង់ឌីៃនដើម្បីរុញក្ូៃតដល្ប់នចញម្ក្នជ្ៅ
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ររណីច្មក្រូរអត់ទ្យរ
ឹ ច្ ះ
ធានាឱ្យមាៃេឹក្នដាោះដំបូង (Colostrum) ៃិងេឹក្នដាោះេំរាប់នៅ ការមាៃេឹក្នដាោះដំបូង គឺមាៃសារៈេំខាៃ់ណាេ់ ក្នុងការ
ជួយក្ូៃជ្ជូក្តតជួៃកាលបនាៃប់ពីនក្ើតរួច នម្ជ្ជូក្ខលោះម្ិៃអាចផ្លិតេឹក្នដាោះនដាយសារមាៃបញ្ញាជ្គុៃនៅដម្ិៃេុីចំណី នហ្ើយ

.

ក្នៃាម្នដាោះន ើង រងង។ បញ្ញានៃោះគឺជាបញ្ញាលាេនដាោះអ្ត់េឹក្នដាោះ ៃិងរលាក្េបូៃ (MMA)

ក្នៃាម្នដាោះ ៃិងោមៃេឹក្នដាោះ តដលនក្ើតមាៃ នជ្កាយពីនក្ើតក្ូៃ រួច គឺ
ជាជំងឺ (លាេនដាោះ អ្ត់េឹក្នដាោះ ៃិង រលាក្េបូៃ)

ដូចនៃោះជ្តូវចាត់ វិធាៃការពយបាលជាបនាៃៃ់ ជ្បេិៃនបើម្ិៃដូនចាន ោះនេក្ូៃជ្ជូក្ៃឹង្ប់ ២-៣នែង នជ្កាយ។
ការពយបាលាបនាៃៃ់ៈ
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-

ចាក្់អ្ក្
ុ េុីតូេុីៃ ០,៥ ចច ត្ដម្េរនេតវ៉ាៃេលឹក្ជ្តនចៀក្ នហ្ើយេឹក្នដាោះៃឹង នចញនៅ ២-៣ វិនាេីនជ្កាយ
ជ្តូវចាប់ឱ្យក្ូៃជ្ជូក្នៅជាបនាៃៃ់។ ជ្តូវចាក្់ ៣ ដង ក្នុងម្ួយនែង

-

ចាក្់អ្ង់េីប៊ីយូេិចៈ ជ្េីម្នម្តូជ្ពីម្ ជាម្ួយេុលហាវ (Trimetoprim + Sulfa)រយៈនពល ៥នែង

-

ជ្បេិៃនបើក្នៃាម្នដាោះន ើង រងង ជ្តូវចាក្់ដិចសានម្ត្ដេូៃ (Dexamethasone)

-

ជ្បេិៃនបើក្ំនៅន ើងនលើេ ៤០ អ្ងានេ ជ្តូវចាក្់អាណាហ្ាំ ង (Analgine) ឬកាល់មាហ្ាំ ង
(Calmagine)នដើម្បីបញ្ចុោះក្ំនៅ ។
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រួច

