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ឱសថក្លែងក្លាយ ពិតជាគ្រោះថ្នាក់
ដល់សុខភាព

Kampuchea Thmey: June 11th, 2014

DAP News: June 6th, 2014
ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
ឱសថក្លែងក្លាយ គឺជាកម្មវិធីដែល
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី រៀបចំឡើងដើម្បី
ចង់ចែករំលែកដល់ប្រជាជនកម្ពុជានូវ
ការយល់ដឹងពីបញ្ហាគ្រោះថា្នក់ដ៏សំខាន់
សម្រាប់សុខភាពដែលកំពុងតែរីករាល
ដាលនៅលើសកលលោក។

ឱសថព្យាបាលខ្សោយផ្លូវភេទ ប៉ុន្តែ
បច្ចុប្បន្ននេះឱសថក្លែងក្លាយ ក្លែងបន្លំ
ជាមួយនឹងឱសថចំពោះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
ដូចជា ជំងឺមហារីក ជំងឺបេះដូង
ជំងឺសរសៃប្រសាទ និងការចម្លងរោគ។

យោងតាមអង្គការសុខភាព
ពិភពលោក (WHO) ឱសថក្លែងក្លាយ
នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា
ជាឱសថដែលខុសនឹងឱសថពិត
កាណាដា អូស្រ្តាលី ជប៉ុន អាមេរិក
ប្រាកដទាំងទ្រង់ទ្រាយ ការវេចខ្ចប់
និងបណ្តាប្រទេសក្នុងសហគមន៍
និងប្រភពរបស់វា។ វាអាចក្លែង
អឺរ៉ុបភាគច្រើន អត្រានៃឱសថក្លែងក្លាយ បន្លំទាំងម៉ាក និងគ្រប់ប្រភេទនៃឱសថ
មានកម្រិតទាប (តិចជាង1%)។ ប៉ុន្តែ
ដែលក្នុងនោះឱសថក្លែងក្លាយអាច
ចំពោះប្រទេសជាច្រើន ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក មានផ្ទុកសារធាតុផ្សំមិនត្រឹមត្រូវ
អាស៊ី អត្រានៃឱសថក្លែងក្លាយមាន
ឬសារធាតុផ្សំខុស កង្វះសារធាតុផ្សំ
ទំហំធំជាង (20 ទៅ 30% នៅលើ
ឬការវេចខ្ចប់ក្លែងបន្លំ។
ទីផ្សារ)។ ដំណើរកើនឡើងនេះ គឺ
តើឱសថក្លែងក្លាយមានគ្រោះថា្នក់ដែរឬ
ដោយសារការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធ
ទេ? នៅក្នុងឱសថក្លែងក្លាយអាច
អ៊ីនធើណេត ដែលជាប្រភពនៃការ
នឹងមិនបានផ្តល់នូវព័ត៌មានពិត
សាយភាយឱសថក្លែងក្លាយ។
ប្រាកដពីសារធាតុផ្សំ ឬអ្នកផលិត។
វាមិនត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមការ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ហ៊ុយ
ត្រួតពិនិត្យពិតប្រាកដ នៅកន្លែងមិន
ប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ក
 ្រុមហ៊ុន
ស្អាតដែលវាជាហេតុធ្វើឲ្យឱសថគ្មាន
សាណូហ្វីកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា អនាម័យ និងមានផ្ទុកសារធាតុគ្រោះ
“ប្រជាជនទូទៅមិនសូវទទួលបាននូវ
ថ្នាក់។ ប្រសិនជាអ្នកជំងឺទទួលទាន
ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីឱសថក្លែងក្លាយ
ឱសថក្លែងក្លាយវាអាចទប់ស្កាត់ពួក
និងគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ តែឱសថក្លែង
គាត់ពីការវិវត្តន៍ទៅរកភាពប្រសើរ
ក្លាយនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដល់
ឬរារាំងមិនឲ្យជាសះស្បើយ។
សុខភាពអ្នកជំងឺ។ ឱសថក្លែងក្លាយអា
 ច វាអាចផ្តល់ផលរំខានដល់អ្នកជំងឺ
មិនមានផ្ទុកសារធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់ដច
ូ
ដែលអាចនំាទៅរកការគ្រោះថ្នាក់
ឱសថពិតប្រក
ា ដនោះទេឬក៏មន
ិ
ដល់អាយុជីវិត។
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផ្នែកគុណភាព
សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺ និងព័ត៌មាន
ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព
ជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
ដូចឱសថពិតប្រាកដ”។
សាណូហ្វី បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់
និយមន័យនៃឱសថក្លែងក្លាយនៅ
ឱសថក្លែងក្លាយជាច្រើនឆ្នាំមក
ដំណាក់កាលដំបូង ឱសថក្លែងក្លាយ
ហើយ។ ការបង្កើតការយល់ដឹង
ក្លែងបន្លំតែចំពោះឱសថទូទៅដូចជា
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អ្នកជំនាញព្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការ
ប្រើឱសថក្លែងក្លាយ

ដល់ប្រជាជនទូទៅ (ទាំងអ្នកមាន
វិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺ)
ជាភាពចំាបាច់បំផុតរបស់
ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយ
នឹងមន្ត្រីក្នុងស្រុក និងអង្គការជំនាញ
ក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មាន និងកម្មវិធី
អប់រព
ំ ីឱសថក្លែងក្លាយ។
ដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅរបស់ខ្លួន
សាណូហ្វី បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេស

(www.fakemedicinesrealdanger.com)

ដែលមានការណែនាំជុំវិញឱសថ
ក្លែងក្លាយ និងបានផ្តល់ជាគន្លឹះ
ដល់អ្នកជំងឺក្នុងការកត់សម្គាល់។
មានការបង្កើតកម្មវិធីណែនាំ ក្នុង
ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីផ្តល់ជាដំបូនា្មន
ចំពោះអ្នកដំណើរក្នុងការប្រុង
ប្រយ័ត្នក្រៅប្រទេស។
លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វី បានចូលរួមក្នុងការ
ស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗ
បង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងការចែកចាយ និង
ការពារទុកជាមុនក្នុងការទប់ស្កាត់ពី
ឱសថក្លែងក្លាយ។

ទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃការប្រឆាំង
ឱសថក្លែងក្លាយនៅអាស៊ី និងតម្រូវការ
ក្នុងការផ្តល់ការយល់ដឹងដល់ប្រជាជន
ក្នុងតំបន់ ក្រុមហ៊ុន សាណូហ្វីកម្ពុជា
នឹងរៀបចំបទបង្ហាញដល់បុគ្គលិក
របស់ខ្លួនឲ្យមានការយល់ដឹងថាអ្វី
ទៅជាឱសថក្លែងក្លាយ និងគ្រោះថ្នាក់
របស់វា។ល។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ហ៊ុយ បាន
បន្តថា៖ “នេះជាជំហានដំបូងដើម្បី
ឈានទៅរកការយល់ដឹងជាសកល
របស់ប្រជាជនកម្ពុជា”៕

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបានធើ្វការ
ព្រមានថា ការប្រើប្រាស់ឱសថ
ក្លែងក្លាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់
សុខភាព និងអាចឈានដល់ការស្លាប់
បាត់បង់ជីវិតទៀតផង។

ក្លែងបន្លំទាំងម៉ាក និងគ្រប់ប្រភេទ
នៃឱសថដែលក្នុងនោះ ឱសថក្លែងក្លាយ
អាចមានផ្ទុកសារធាតុផ្សំត្រឹមត្រូវ ឬ
សារធាតុផ្សំខុស កង្វះសារធាតុផ្សំ
ឬការវេចខ្ចប់ក្លែងបន្លំ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ហ៊ុយ ប្រធានផ្នែ
កវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីក
ម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖
“ប្រជាជនទូទៅមិនសូវទទួលបាននូវ
ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីឱសថក្លែងក្លាយ
និងគ្រោះថា្នក់របស់វាទេ។ ឱសថ
ក្លែងក្លាយពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដល់
សុខភាពអ្នកជំងឺដោយសារឱសថ
ក្លែងក្លាយមិនមានផ្ទុកសារធាតុ
ផ្សំគ្រប់គ្រាន់ ដូចឱសថពិតប្រាកដ
ឬក៏មិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផ្នែក
គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព
ដូចឱសថពិតប្រាកដនោះទេ”។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថា៖
“ប្រសិនជាអ្នកជំងឺទទួលទាន
ឱសថក្លែងក្លាយ វាអាចទប់ស្កាត់ ពួកគា
ត់ពីការវិវឌ្ឍន៍ទៅរកភាពប្រសើរ ឬរារាំង
មិនឲ្យជាសះស្បើយ។ វាអាចផ្តល់ផល
រំខានដល់អ្នកជំងឺដែលអាចនាំទៅរកការ
គ្រោះថា្នក់ដល់អាយុជីវិត”។

យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO) បានបញ្ជាក់ថា ឱសថ
ក្លែងក្លាយជាឱសថដែលខុសនឹងឱសថ
ពិតប្រាកដទាំងទ្រង់ទ្រាយការ វេច
ខ្ចប់ និងប្រភពរបស់វា។ វាអាច

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្ថែមថា
ក្រុមហ៊ុន សាណូហ្វី បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់ឱសថ
ក្លែងក្លាយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ។
ការបង្កើតការយល់ដឹងដល់ប្រជាជន
ទូទៅ (ទាំងអ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល
និងអ្នកជំងឺ) ជាភាពចាំបាច់បំផុត
របស់ក្រុមហ៊ុន។ លើសពីនេះ
ក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមក្នុងការស្វែង
រកដំណោះស្រាយថ្មីៗ បង្កើន
សុវត្ថិភាពក្នុងការចែកចាយ និងការពារ

ទុកជាមុនការទប់ស្កាត់ពីឱសថ
ក្លែងក្លាយ។
ទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃការ
ប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយនៅអាស៊ី
និងតម្រូវការ ក្នុងការផ្តល់ការយល់ដឹង
ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីកម្ពុជា នឹងរៀបចំបទ
បង្ហាញដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន
ឲ្យមានការយល់ដឹងថា
អ្វីទៅជាឱសថក្លែងក្លាយ
និងគ្រោះថ្នាក់របស់វា។ល។ លោក
វេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ហ៊ុយ បានបន្តថា៖
“នេះជាជំហានដំបូងដើម្បីឈាន
ទៅរកការយល់ជាសកល
របស់ប្រជាជនកម្ពុជា”៕
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WHO: ឱសថក្លង
ែ ក្លយ
ា មានទ្រងទ
់ យ
្រា

ខុសពីឱសថពិតនិងមានផ្ទក
ុ សារធាតុគះ្រោ ថ្នក
ា ់
Koh Santepheap: June 23rd, 2014
បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការចូលរួមប្រឆាំងនឹង
ឱសថក្លែងក្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើន
ឆ្នំា ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ សាណូហីមា
្វ នគោលបំណង
ចង់ចែករំលែកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យ
បានយល់ដឹងពីបញ្ហានេះ ដែលកំពុងតែ
រីករាលដាលនៅលើសាកលលោក
នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ហ៊ុយ ប្រធាន
ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីកម្ពុជា បានថ្លែងថា
ប្រជាជនទូទៅមិនសូវទទួលបាននូវ
ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីឱសថក្លែងក្លាយ
និងគ្រោះថ្នាក់របស់វាទេ។ ឱសថ
ក្លែងក្លាយពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខ
ភាពអ្នកជំងឺ មិនមានផ្ទុកសារធាតុផ្សំ
គ្រប់គ្រាន់ ដូចឱសថពិតនោះឡើយ
ឬក៏មិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផ្នែក
គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព
ដូចឱសថពិត។

កង្វះសារធាតុផ្សំ ឬការវេចខ្ចប់
គ្មានអនាម័យ។ ឱសថក្លែងក្លាយអាច
នឹងមិនបានផ្តល់នូវព័ត៌មានពិតប្រាកដ
ពីសារធាតុផ្សំ ឬអ្នកផលិត។ វាមិនត្រូវ
បានផលិតឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
ឲ្យបានលម្អិត ឬផលិតនៅកន្លែងមិន
ស្អាតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឱសថ
គ្មានអនាម័យ និងមានផ្ទុកសារ
ធាតុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។ អ្នកជំងឺ
ដែលទទួលទានឱសថក្លែងក្លាយ
អាចទប់ស្កាត់ ឬរារាំងអ្នកជំងឺមិនឲ្យ
វិវត្តន៍ទៅរកភាពល្អប្រសើរបាន។
វាអាចផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់អ្នកជំងឺដែល
អាចនាំទៅរកការគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុ
ជីវិត។

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាខាងលើនេះ
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់ឱសថ
ក្លែងក្លាយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ។
ការបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាជន
យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក
ទូទៅ (ទាំងអ្នកវិជ្ជាជីវផ្នែក
(WHO) បានបង្ហញ
ា ថាឱសថក្លង
ែ ក្លយ
ា  សុខាភិបាល និងអ្នកជំងឺ)
ជាឱសថដែលមានលក្ខណៈខុសនឹង
ជាទិសដៅចម្បងបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ឱសថពិតទាំងទ្រង់ទ្រាយ ការវេចខ្ចប់
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី បានធ្វើការ
និងប្រភពរបស់វា ដែលក្នុងនោះឱសថ
យ៉ាងជិតស្និតជាមួយមន្ត្រីក្នុង
ក្លែងក្លាយអាចមានសារធាតុផ្សំមិន
ស្រុកនិងអង្គការជំនាញ ក្នុងការបញ្ចូន
ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មាន និងកម្មវិធីអប់រំឱសថ

ក្លែងក្លាយទៅដល់មជ្ឈដ្ឋាន
សាធារណៈ។ លើសពីនេះទៀត
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីបានចូលរួមក្នុង
ការស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗ
បង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងការចែកចាយ និង
ការពារទុកជាមុនក្នុងការទប់ស្កាត់ឱសថ
ក្លែងក្លាយ។
ទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃការ
ប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយនៅអាស៊ី
និងតម្រូវការក្នុងការផ្តល់ការ
យល់ដឹងដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជាបាន
រៀបចំបទបង្ហាញដល់បុគ្គលិក
របស់ខ្លួនឲ្យមានការយល់ដឹងថា
អ្វីទៅជាឱសថក្លែងក្លាយ
និងគ្រោះថ្នាក់របស់វា ដែលនេះជា
ជំហានដំបូងដើម្បីឈានទៅរកការ
យល់ដឹងជាទូទៅរបស់ប្រជាជន
កម្ពុជា៕

JULY 2014

Diabetes & Hypertension
រៀងរាល់១០វិនាទីមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសសម្ពាធឈាម

Raksmei Kampuchea: July 28th, 2014

បណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យជាង១០០នាក់ស្តីពីជំងឺស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្ន
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការលើសសម្ពាធឈាម ជាបញ្ហាបង្កើនអត្រាស្លាប់មុនអាយុ

Koh Santepheap: July 28th, 2014

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបង្ហាញពីឃាតកសម្លាប់មនុស្សសម្ងាត់នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសឈាម
DAP Newspaper: July 29th, 2014

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនាំឲ្យអត្រាឈឺ
និងស្លាប់មុន អាយុកើនឡើង
Kampuchea Thmey: July 29th, 2014

And 4 TVs:
CNC, July 26th
SEA TV, July 26th
Hang Meas, July 28th
TVK. July 28th
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រៀងរាល់១០វិនាទីមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់
ដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសសម្ពាធឈាម
Raksmei Kampuchea: July 28th, 2014
ភ្នំពេញ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺ
លើសសម្ពាធឈាម ត្រូវបានសមាគម
គ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញកម្ពុជា
ដោយមានការសហការឧបត្ថម្ភពីក្រុម
ហ៊ុន សាណូហ្វី លើកយកមកធ្វើ
សិក្ខាសាលាជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ
និងសាធារណជន នាថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា
ឆ្នាំ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។
អ្នកស្រី ង្វៀង ធីង៉ុកមីញ នាយក
គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជា
បាននិយាយ ថាសិក្ខាសាលានេះធ្វើ
ឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់
ដឹងលើបញ្ហាសុខភាពពីរដែលកំពុងតែ
កើតឡើងគួរអោយព្រួយបារម្ភនៅ
ប្រទេសកម្ពុជា គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការព្យាបាលមាន
ប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងពីរនេះ។
លោកស្រីមីញ បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមក
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីបានឈានមុខលើ
ដំណោះស្រាយថែទាំសុខភាពដោយ
បានផ្តោតបម្រើសេវាលើតម្រូវការរបស់
អ្នកជំងឺ និងបានផលិតឱសថទើប

រកឃើញថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់លំហែទាំ
សុខភាពអតិថិជន។
លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា
កុយ វ៉ាន់នី ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យ
ទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញកម្ពុជា
បានធ្វើការបង្ហាញឲ្យដឹងក្នុងសិក្ខាសា
លានោះថា តាមរបាយការណ៍
របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក
រៀងរាល់១០នាទី មានមនុស្សស្លាប់
ម្នាក់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅ
លើពិភពលោក។
នៅកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថា មាន
ចំនួនខ្ពស់ហើយកើនពីមួយឆ្នាំ
ទៅមួយឆ្នាំ ផ្អែកទៅលើទិន្នន័យពី
WHO (២០០៩) ៩០ភាគរយ។
នៅឆ្នាំ២០១៤នេះអង្គការសុខភាព
ពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថា អត្រា
អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លង
ដែលរួមមានទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមផង
មានចំនួន៥២ភាគរយ នៃចំនួន
អ្នកស្លាប់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
និយាយរួមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
ព្រោះមួយភាគធំមិនបានដឹងខ្លួនថា
មានជំងឺទាំងនេះ ដោយមិនបាន

ទៅពិនិត្យសុខភាពមើលសម្ពាធឈាម
និងជាតិស្ករពិសេសមនុស្សដែលមាន
វ័យចំណាស់។
ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺខាងលើ លោក
សាស្ត្រាចារ្យបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជន
កម្ពុជាដែលមានវ័យចំណាស់គួរតែនឹង
ត្រូវតែទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានយ៉ាង
តិចក្នុងមួយឆ្នាំពី បីទៅបួនដង
យ៉ាងតិច៕

បណ្តះុ បណ្តល
ា គ្រព
ូ ទ
េ យ្ ជាង ១០០នាក់
ស្តព
ី ជ
ី ង
ំ ស
ឺ ត
ិ្ថ ក្នង
ុ កម្រត
ិ ប្រកាសអាសន្ន
ជំងទ
ឺ ក
ឹ នោមផ្អម
ែ និងការលើសសម្ពធ
ា ឈាម
ជាបញ្ហប
ា ង្កន
ើ អត្រាស្លប
ា ម
់ ន
ុ អាយុ
Koh Santepheap: July 28th, 2014
រាជធានីភ្នំពេញ៖ ដើម្បីចូលរួមក្នុង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងលើសសម្ពាធឈាមដែលជាអត្រា
ចម្បងបង្កើនអត្រាស្លាប់មុនអាយុ
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី អ្នកជំនាញផ្នែក
តំហែទាំសុខភាពបានសហការ
ជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែម
និងក្រពេញកម្ពុជា ដើម្បីបើកវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ
កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៦ កក្កដា
នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។
គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ ដើម្បីបង្កើន
ការយល់ដឹងបន្ថែមពីបញ្ហាសុខភាព
ចំនួនពីរ ដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅ
កម្ពុជា គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើស
សម្ពាធឈាម ដោយមានការចូលរួម
ពីនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជា លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា
កុយ វ៉ាន់នី ប្រធាន សមាគមគ្រូពេទ្យ
ទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញកម្ពុជា
ជាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាវាគ្មិននៅ
ក្នុងពិធីនោះ។
នាឱកាសនោះ អ្នកស្រីង្វៀង
ធីង៉ុកមីញ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុម
ហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជា បានថ្លែងថា
នៅឆ្នាំ២០១០ មានអ្នកជំងឺតែ៤៥,៥%
នៃអ្នកជំងឺលើសឈាម និង៥០,៣%
នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែល
ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។
នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ
មានតែ២៨,៦% នៃអ្នកជំងឺ
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លើសសម្ពាធឈាម និងជាតិស្ករក្នុង
ឈាមដោយជោគជ័យទៅតាមគោល
ដៅរបស់គ្រូពេទ្យ។
លោកសាស្ត្រាចារ្យ កុយ វ៉ាន់នី
បានពន្យល់ថា យោងតាម
របាយការណ៍នៃជំងឺមិនឆ្លងក្នុង
ឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក គេប៉ាន់ប្រមាណថា
អត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លង
ដែលរួមទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងនោះ
មាន ៥៣% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់
សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាម គឺជា
ជំងឺមិនឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្ស
ម្នាក់។ ជំងឺទាំងនេះកំពុងតែប៉ះពាល់
យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេស ដែល
ប្រជាជនរកប្រាក់ចំណូលទាប
និងមធ្យម។ ជំងឺបេះដូង
និងសរសៃឈាម ជាមូលហេតុ
ចម្បងនៃការស្លាប់នៅក្នុងប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ នៅប្រទេសកម្ពុជា
ដែលប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលទាប
និងមធ្យមជិត៥៨% នៃអ្នកស្លាប់
ដោយសារជំងឺបេះដូង និងសរសៃ
ឈាម គឺមានអាយុតិចជាង៦០ឆ្នាំ
បើធៀបនឹងប្រទេស ដែលប្រជាជនមាន
ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រឹមតែ២០%។
ប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកជាប្រទេសមួយ
ដែលប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលទាប
និងមានប្រជាជនជាង១៣លាន
នាក់រស់នៅតាមជនបទ
ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្ម។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ត្រូវបាន
គេប៉ាន់ប្រមាណថា អ្នកស្លាប់មានចំនួន
៣១%ដោយសារជំងឺមិនឆ្លង។
ចំពោះករណីនៃជំងឺបេះដូង
និងសរសៃឈាម គឺភាគច្រើនប
ណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់
អាហារមិនសមស្រប សម្រាប់សុខភាព
និងមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណ ធ្វើឲ្យ
ជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់
កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់
និងជាហេតុបង្កើនសម្ពាធឈាម។
វាមានទំនាក់ទំនងនៃការរស់នៅ
ប្រចាំថ្ងៃដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់
នៃការរស់នៅ របបអាហារប្រចាំថ្ងៃ
ការងារចំណាកស្រុកចូលមករស់
នៅទីក្រុង សកលភារូបនីយកម្ម
និងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្ត្រ។
ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
តាមការសង្កេតរបស់ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វី អត្រាប្រេវ៉ាឡង់
នៃកត្តាហានិភ័យចំពោះជំងឺបេះដូង
និងសរសៃឈាម គឺមានរួចទៅហើយ
ក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្ន។
មានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម
តែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបាន
ព្យាបាលបញ្ចុះសម្ពាធឈាម និង
ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទៅតាមគោល
ដៅរបស់គ្រូពេទ្យ។ ប៉ុន្តែមួយភាគធំ
មិនបានដឹងខ្លួនថាមានជំងឺទាំងនេះ
និងមិនបានទទួលការព្យាបាលឡើយ
ទាំងនេះជាកត្តាដែលគួរបារម្ភ៕
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ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបង្ហាញពីឃាតកសម្លាប់មនុស្ស
សម្ងាត់នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសឈាម
DAP Newspaper: July 29th, 2014
ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា
ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
សហការជាមួយសមាគមក្រពេញ
និងទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា
បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី
“ជំងឺមិនឆ្លងដែលផ្តោតសំខាន់
លើជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងជំងឺលើសឈាម” ដោយមាន
ការចូលរួមពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិត
ជាច្រើននាក់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីការ
ព្យាបាលនៃជំងឺទាំងពីរនេះឲ្យមាន
ប្រសិទ្ធភាព។
លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា
កុយ វ៉ាន់នី ប្រធានសមាគមជំងឺក្រពេញ
និងទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា
បានមានប្រសាសន៍ថា អង្គសិក្ខាសាលា
ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង
បង្កើនការយល់ដឹងនៃវិធីសាស្ត្រ ដែល
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលប្រឆាំង
និងជំងឺទាំងពីរនេះ។
លោកបន្តថា “យើងដឹងហើយថា
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើស
សម្ពាធឈាមបានគេយកមក
ជជែកច្រើននៅក្នុងទសវត្យរ៍ថ្មីនេះ
ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាជា
ឃាតករសម្ងាត់ពីព្រោះថាវាសម្លាប់
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មនុស្សច្រើនជាងគេលើសពី
៨០ភាគរយ នៃការស្លាប់ទូទៅ”។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទូច ឃុន ប្រធាន
ផ្នែកទឹកនោមផ្អែមបានមានប្រសាសន៍
ថា “បច្ចុប្បន្ននេះយើង សង្កេតឃើញថា
អត្រានៃអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនៅក្នុង
ពិភពលោកកំពុងមានការកើនឡើង
បើតាមតួលេខប្រហែលជាមិនតិចជាង
២៥០លាននាក់ទេ។ ដោយឡែក
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង អត្រាអ្នក
ដែលកើតទឹកនោមផ្អែមដែលចេញ
ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការ
ក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានសហការគ្នាជាមួយ
និងសាកលវិទយា
្ វិទយា
្ សាស្ត្រសុខាភិបាល
បានធ្វើការអង្កេតចំនួនពីរលើកហើយ
កាលពីឆ្នាំ២០០៤ និង ២០០៥
យើងឃ
 ើញថាអត្រា៥ភាគរយក្នុង
ចំណោមប្រជាជនដែលរស់នៅជន
បទ និង ១០ភាគរយនៅក្នុងទីក្រុង
តែពេលនេះ អត្រាអ្នកកើតជំងឺទឹក
នោមផ្អែមមានការកើនឡើងខ្ពស់
ដោយសារតែយើងជ្រើសរើស
បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ២៥ ដល់
៦៥ឡើងទៅ”។
អ្នកស្រី ង្វៀង ធីង៉ុកមីញ នាយក

គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
បានមានប្រសាសន៍ថា “នៅក្នុងឆ្នាំ
២០១០ បើតាមទិន្នន័យនៃជំងឺ
មិនឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មាន ៤៥,៥ភាគរយ នៃអ្នកជំងឺ
លើសសម្ពាធឈាម និង
៥០,៣ភាគរយនៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។
នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ
មាន ២៨,៦ភាគរយ នៃអ្នកំជំងឺ
លើសសម្ពាធឈាម និង
២៣,៩ភាគរយ នៃអ្នកជំងឺទឹកនោម
ផ្អែមដែលត្រូវបានព្យាបាលបញ្ចុះ
សម្ពាធឈាម និងជាតិស្ករក្នុងឈាម
ដោយជោគជ័យទៅតាមគោដៅ
របស់គ្រូពេទ្យ”។
អ្នកស្រីបានបន្តថា បើយោងតាម
របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោកបានបង្ហាញថា ជំងឺ
មិនឆ្លងរួមបញ្ចូលទាំងជំងឺទឹកនោម
ផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមត្រូវ
បានប៉ាន់ស្មានថា មាន៥២ភាគរយ នៃ
ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៃជំងឺមិនឆ្លងក្នុងឆ្នាំ២០១៤៕

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសឈាម
ជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនាំឲ្យអត្រាឈឺ
និងស្លាប់មុនអាយុកើនឡើង
Kampuchea Thmey: July 29th, 2014
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
បានសំដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាជំងឺទឹក
នោមផ្អែម និងជំងឺលើសឈាមជាបញ្ហា
សុខភាពសាធារណៈធ្វើឲ្យមានកំណើន
នៃអត្រាឈឺនិងស្លាប់មុនអាយុ។
ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញនេះ
បានធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ
កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដានៅ
សណ្ឋាគារភ្នំពេញដែលរៀបចំ
ដោយសមាគមគ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែម
និងក្រពេញកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះ
ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើន
ការយល់ដឹងពីតំរូវការនៃការព្យាបាល
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាម។
លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា កុយ
វ៉ាន់នីប្រធានសមាគមទឹកនោមផ្អែម
និងក្រពេញកម្ពុជា ដែលបានចូល
រួមក្នុងទិវានោះមានប្រសាសន៍ថា
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម
និងប្រជាសាស្ត្រ បានជះឥទ្ធិពលឲ្យ
មានការផ្លាស់ប្តូរ អេពីដេមីសាស្ត្រ
ពីបន្ទុកជំងឺឆ្លងមកជំងឺមិនឆ្លងវិញ។
នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជន
មានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យម
ជាច្រើន គឺមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដោយ
សារជំងឺមិនឆ្លងមានអត្រាខ្ពស់
ព្រមគ្នា។

លោកបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជា
ចាត់ទុកជា ប្រទេសមួយដែល
មានប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូល
ទាប។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨
គេប៉ាន់ប្រមាណថា មានអ្នកស្លាប់ចំនួន
៣១ភាគរយដោយសារជំងឺមិនឆ្លង។
លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ
២០០៨ អត្រាស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្ស
១០០.០០០ នាក់ គឺមាន៧៥៧នាក់
នៃប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប
និងមធ្យមធៀបនឹង៣៨០នាក់
នៃប្រទេស ដែលមានប្រជាជន
មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។ ជំងឺបេះដូង
និងសសៃឈាមមានចំនួនជិតពាក់
កណ្តាលនៃជំងឺមិនឆ្លងដែលបណ្តាល
ឲ្យស្លាប់និងជាមូលហេតុចំបងនៃការ
ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូល
ទាប និងមធ្យមជិត ៥៨ភាគរយនៃអ្នក
ស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូង និងសរសៃ
ឈាមគឺមានអាយុតិចជាង៦០ឆ្នាំ បើ
ធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលប្រជាជន
មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺត្រឹមតែ
២០ភាគរយ។

នៃអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិង
៥០,៣ភាគរយនៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។
នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានតែ
២៨,៦ភាគរយ នៃអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធ
ឈាម និង២៣,៩ភាគរយនៃអ្នក
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែលត្រូវបាន
ព្យាបាលបញ្ចុះសម្ពាធឈាម និងជាតិ
ស្ករក្នុងឈាមដោយជោគជ័យតាម
គោលការណ៍របស់គ្រូពេទ្យ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺ
បេះដូង លោកសាស្ត្រាចារ្យ
បានពន្យល់ថាភាគច្រើនបណ្តាល
មកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ របបអាហារ
មិនសមស្របនឹងសុខភាព មិនធ្វើ
លំហាត់ប្រាណ ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុង
ឈាមមានកំរិតខ្ពស់
កំរិតជាតិស្ករ ក្នុងឈាមខ្ពស់
និងលើសសំពាធឈាម៕

អ្នកស្រី ង្វៀង ធីង៉ុកមីញ នាយក
គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន សាណូហ្វី
បានមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងឆ្នាំ
២០១០ មានតែ៤៥,៤ ភាគរយ
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គោលដៅអប់រំណែនាំបន្ថែម ស្តីពី
ការប្រើប្រាស់ឱសថអោយបានត្រឹមត្រូវ
និងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ

Urticaria

SOVRIN Magazine: August issue, 2014

គោលដៅអប់រំណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឱសថអោយបានត្រឹមត្រូវ
និងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ

ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ SANOFI មានប្រភពដើម
ចេញពីបទ
្រ ស
េ បារាំងដោយមាន
រោងចក្រសរា
ំ ប់ផលិតជាង
១០០រោងចក្រលព
ើ ភ
ិ ពលោក។
ផលិតផលថ្នព
ំា ទ
េ យ្ និងគ្រឿងសម្អង
ា
ដែលមានគុណភាពខ្ពសរ់ បស់ SANOFI
បានគ្របដណ្តបដ
់ ល់ទៅជាង ១៦០០
ឱសថស្ថន
ា នៅទូទាង
ំ សកលលោក។
មិនត្រម
ឹ តែបណ
ុ៉
ះោ្ណ SANOFI
ផ្តត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លើ
ការផ្តលកា
់ រអប់រផ
ំ ក
ែ្ន សុខភាពរបស់
ប្រជាជននៅទូទាង
ំ សកលលោក។

SOVRIN Magazine: August issue, 2014

SANOFI បើកសន្និសិទស្តីអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម

Health Time: August issue, 2014

សាណូហ្វីកម្ពុជា បង្កើនការយល់ដឹង ទាក់ទងនឹង ជំងឺកន្ទាលត្រអាក
DAP News: August 19th, 2014

សាណូហ្វីកម្ពុជា បង្កើនការយល់ដឹង ទាក់ទងនឹង ជំងឺកន្ទាលត្រអាក
Looking Today: August 19th, 2014

អ្នកឯកទេសខាងសើស្បែកចាត់ទុកជំងឺកន្ទាលត្រអាកជាជំងឺតូចតាច
Kampuchea Thmey: August 21st, 2014

ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជាបង្កើនការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺកន្ទាលត្រអា
ក
Koh Santepheap: August 25th, 2014
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ថ្វត
ី ប្ ត
ិ តែមានវត្តមានលើទផ
ី សា
្ រ
ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ រយៈពេលខ្លម
ី ន
ែ
ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ថ្នព
ំា ទ
េ យ្ SANOFI មិនត្រម
ឹ តែ
បានពង្រក
ី ទីផសា
្ រនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពា
ុជ
យ៉ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ទេ ថែមទាំង
បានផ្តលកា
់ រអប់រច
ំ ណ
ំ
ះេ ដឹងផ្នក
ែ
សុខភាពបានមួយកម្រត
ិ បន្ថម
ែ ទៀត
ខណៈពេលដែលកម្ពជា
ុ កំពង
ុ តែមានភាព
ខ្វះខាតលើវស
ិ យ
័ នេះ។
អ្នកនាង Minh Nguyen Thi Ngoc
ដែលជាមន្តប
ី្រ ត
្រ ប
ិ ត្តិការ
ពាណិជក
្ជ ម្មរបស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ថ្នព
ំា ទ
េ យ្
SANOFI ប្រចានៅ
ំ កម្ពា
ុជ បានឲ្យដឹងថា
ចំណះេ ដឹងវិសយ
័ ថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពនៅ
កម្ពជា
ុ កំពង
ុ តែរក
ី ចម្រន
ើ ជាងមុនបន្តច
ិ
ជាពិសស
េ គឺការថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពកុមារ
មាតា និងទារក។ អ្នកនាង Minh
Nguyen Thi Ngoc បានឲ្យដឹងថា
“ផលិតផលក្រម
ុ ហ៊ន
ុ SANOFI
មានវត្តមាននៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពា
ុជ
អស់រយៈពេល ៣ឆ្នម
ំា កហើយ ប៉ន
ុ យ
ែ្ត ង
ើ
ទើបនឹងបើកសម្ពធ
ោ ទីតាង
ំ របស់
SANOFI នៅប្រទស
េ កម្ពជា
ុ
កាលបីខម
ែ នា
ី ឆ្ន២
ំា ០១២ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ
ដោយសារយើងយល់អព
ំ ត
ី ម្រវូ ការ
ចាំបាច់របស់កម្ពា
ុជ

អំពច
ី ណ
ំ
ះេ ដឹងពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សុខភាព
ជាពិសស
េ គឺសខ
ុ ភាពកុមារ និង
ការប្រប
ើ ស
ា្រ ថ
់ ឲ
ំា្ន យ្ បានត្រម
ឹ ត្រវូ ”។
ដោយសារតែភាពចន្លះោ ប្រហោង
ច្រន
ើ នៅក្នង
ុ វិសយ
័ សុខភាពនៅកម្ពា
ុជ
SANOFI បានផ្តលភា
់ ពជិតស្នទ
ិ ្ធជាមួយ
នឹងអ្នកពាក់ពន
័ ្ធជាច្រន
ើ ដើមប្ ធ
ី យ
ើ្វ ង
ា៉ ណា
ឲ្យប្រជាជនខ្មរែ ទទួលបានការយល់ដង
ឹ
មូលដ្ឋន
ា ផ្នក
ែ សុខភាពដល់កមា
ុ រ។ Minh
បានបន្តថា “ប្រជាជនខ្មរែ មួយចំនន
ួ
និងនៅតំបន់ខះ្ល មានការយល់ដង
ឹ
ខុសពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សុខភាពកូនៗរបស់
ពួកគាត់។ ពេលខ្លះកុមារមានបញ្ហា
កម្សោយសុខភាពពីកណ
ំ
ត
ើ ប៉ន
ុ ព
ែ្ត ក
ួ
គាត់បរែ ជាយល់ថាដោយសារតែកត្តា
អប្បយ
ិ ជំនឿណាមួយ ដូចះេ្ន យើងមាន
បណ្តញ
ា ផ្នក
ែ ផ្សព្វផសា
្ យរបស់
យើងព្យាយាមពន្យល់ឲយ្ គាត់យល់
និងងាកមកស្វង
ែ រកដំណោះ
ស្រយ
ា បែបវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយ
ច្បាស់លាស់ ដែលជៀសវាងនូវគ្រះោ ថ្នក
ា ់
ជាយថាហេតដ
ុ ល់កមា
ុ រ និងអនាគត
របស់ពក
ួ គេ”។
អ្នកនាង Minh Nguyen Thi
Ngoc មន្តប
ី្រ ត
្រ ប
ិ ត្តិការពាណិជក
្ជ ម្ម
របស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ថ្នព
ំា ទ
េ យ្ SANOFI
នៅកម្ពជា
ុ បានមានប្រសាសន៍ថា
“ចំណច
ុ ដែលយើងគួរធ្វដ
ើ ប
ំ ង
ូ គេគផ
ឺ ល
្ត ់
ព័តមា
៌ នគ្របជ
់ ង
ុ្រ ជ្រយ
ោ អំពផ
ី លិតផល
របស់យង
ើ ដល់អក
្ន ពាក់ពន
័ ្ធទាំងអស់
ជាពិសស
េ គឺឱសថការី ឬអ្នកលក់
ថ្នព
ំា ទ
េ យ្ និងអ្នកប្រប
ើ ស
ា្រ ។
់
ដូចះេ្ន នៅពេលដែលអ្នកជម្ងឺ ឬអ្នក
ប្រប
ើ ស
ា្រ ម
់ កជាវឱសថរបស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ
SANOFI ពួកគាត់នង
ឹ ត្រវូ ផ្តលព
់ ត
័ មា
៌ ន
លម្អត
ិ អំពស
ី ន
ា្ថ ភាពសុខភាព
ផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល របស់គាត់ ហើយឱសថការី
អ្នកលក់ថព
ំា្ន ទ
េ យ្ ក៏នង
ឹ ត្រវូ ផ្តលព
់ ត
័ ៌

មានឲ្យគ្របជ
់ ង
ុ្រ ជ្រយ
ោ ដល់ពក
ួ គាត់
ដើមប្ ជ
ី ៀសវាងការចំណាយថវិការ
និងពេលវលា
េ
និងជម្ងកា
ឺ ន់តដ
ែ ន
ុ ដាប
ថែមទៀត”។ Minh បានបន្តទៀតថា
“គោលដៅបន្ទប
ា រ់ បស់យង
ើ គឺពង្រក
ី ការ
បណ្តះុ បណ្តល
ា នៅតាមបណ្តខ
ា ត
េ ្ត
ឲ្យបានច្រន
ើ ដល
ែ ពួកគាត់ភាគច្រន
ើ
មិនទាន់បានយល់ដង
ឹ ចបា
្ ស់អព
ំ ី
ការថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពកុមារ និងទារក
ឲ្យបានត្រម
ឹ ត្រវូ ដល
ែ ជាហត
េ ធ
ុ ឲ
ើ្វ យ្ ពួក
គេខះ្វ ខាតនូវវីតាមីន និងសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច
រាងកាយនៅពល
េ ដល
ែ ពួកគឈ
េ ប់បៅ
ទឹកដោះគោ”។ អ្នកនាងបាន បញ្ជក
ា ថា
់
“នេះជាអ្វដ
ី ល
ែ យើងតង
ែ តស
ែ ក
ិ សា
្
ស្វក
ែ រកដំណោះស្រយ
ា សមស្របដល់
ពួកគាត់”។
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ ព្រមទាំងការ
សិកសា
្ ផ្នក
ែ វជ
េ ្ជសាស្តព
្រ ប
ី ទ
្រ ស
េ បារាំង
អ្នកនាង Minh Nguyen Thi Ngoc
ជឿជាក់ថា ការធ្វើការងារដោយផ្ទល
ា ់ជា
មួយនឹងសហគមន៍អាចឲយ្ ក្រម
ុ ការងារ
SANOFI ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍
យ៉ង
ា ច្រន
ើ ពាក់ពន
័ ្ធ នឹងផ្នក
ែ សុខភាព
សាធារណៈ និងការបណ្តះុ នូវសា្មរតី
ក្រម
ុ ការងារឲយ្ កាន់តមា
ែ នជំនឿចិត្ត
និងរីករាយក្នង
ុ ការបម្រើការងារ
សហគមន៍។ មកទល់ពល
េ នះេ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ
SANOFI បានពង្រក
ី ខ្លន
ួ នៅក្នង
ុ ប្រ
ទេសកម្ពជា
ុ ដោយផ្តលកា
់ រងារដល់
បុគល
្គ ក
ិ ជនជាតិខរែ្ម ប្រមាណ ៨០នាក់
និងបានផ្តលកា
់ របណ្តះុ បណ្តល
ា ជាង
២០០វគ្គ ដល
ែ ផ្តលច
់ ណ
ំ
ះេ ដឹងវិជា្ជ
ជីវៈបន្ថម
ែ ដល់កម
ុ្រ គ្រព
ូ ទ
េ យ្ ឱសថការី
និងឆ្មបជាង ១២០០០នាក់នៅទូទាង
ំ
ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ តាំងពីឆ២
ំា្ន ០១៣មក
ដែលវគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា ៨០% គឺតវូ្រ បាន
រៀបចំឡង
ើ ក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ ៕
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SANOFI បើកសន្និសីទស្តីអំពី

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម
Health Time: August issue, 2014
កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា
ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
បានបើកសន្និសីទមួយដើម្បីចូលរួម
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ
និងការស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោម
ផ្អែម និងលើសឈាមពីអ្នកជំនាញ
ផ្នែកតំហែទាំសុខភាពសមាគម
គ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែម
និងក្រពេញកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណង
បង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា
សុខភាពពីរ ដែលកំពុងតែកើន
ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជំងឺទឹក
នោមផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម។
ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក
សាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា កុយ វ៉ាន់នី
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែម
និងក្រពេញកម្ពុជាក្នុងទិវាវេជ្ជសាស្ត្រ
លើកទី៣ របស់សមាគម គោល
បំណងសំខាន់គឺបង្កើនការយល់ដឹង
ពីតម្រូវការនៃការព្យាបាលដែលមាន
ប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំង នឹងជំងឺទាំងពីរនេះ។
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អ្នកស្រី ង្វៀង ធីង៉ុកមីញ នាយក
គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា
“នៅឆ្នាំ២០១០ មានតែ៤៥.៤ ភាគរយ
នៃអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាម និង
៥០.៣ភាគរយ នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ នៅក្នុង
ពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានតែ២៨.៦
ភាគរយ នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែល
ត្រូវបានព្យាបាលបញ្ចុះសម្ពាធឈាម
និងជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយជោគជ័យ
ទៅតាមគោលដៅរបស់គ្រូពេទ្យ”។
លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា
កុយ វ៉ាន់នី បាននិយាយថា
មានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងជំងឺលើសសម្ពាធ តែមួយភាគតូច
ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានព្យាបាល
បញ្ចុះសម្ពាធឈាម និងជាតិស្ករ
ក្នុងឈាមទៅតាមគោលដៅរបស់ក្រុម
គ្រូពេទ្យ។ ប៉ុន្តែមួយភាគធំ
មិនដឹងខ្លួនថាមានជំងឺទាំងនេះ

សាណូហ្វីកម្ពុជា បង្កើនការយល់ដឹង
ទាក់ទងនឹង ជំងឺកនា្ទែលតែាក
DAP News: August 19th, 2014

និងខ្លះទៀតមិនបានទទួលការ
ព្យាបាលចំពោះអ្នកជំងឺនេះឡើយ
និងអ្នកជំងឺដែលបានទទួលការ
ព្យាបាល ប៉ុន្តែពុំទទួលបាន
ជោគជ័យក្នុងការបញ្ចុះសម្ពាធឈាម
និងជាតិស្ករទេ។ ដូច្នេះជាចំបាច់ត្រូវមា
នផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ជាសកលបំពេញដោយយុទ្ធសាស្ត្រ
បង្ការបឋមសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ។
យើងសង្ឃឹមថាប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ
ពួកយើងនឹងស្វែងរកការព្យាបាល
ជំងឺទាំងពីរប្រភេទនេះឲ្យកាន់តែមាន
ប្រសិទ្ធភាពជាងមុនជាក់ជាមិនខាន៕

ភ្នំពែញ៖ កាលពីថទ្ងែ ី១៨ ខែសហាី
ឆ២ំែ្ន ០១៤ កែុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពជាុ
បានអញ្ជញើ គពូែ ទែ ែយជំនាញ ផកែ្ន
វែជសា្ជ សែ្ត ក្នុងបែទែសកមជា្ពុ
ដើមែបផី ល្ត ់ជនូ នូវចណំ ះែ ដងឹ
បន្ថែមទៀ្រ ទាកទ់ ងនឹងជំងឺជាចើែនបភែ
ទែ ដចូ ជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម សមែធ្ព
ឈាម គែុនឈាម
ក្នងុ នោះក៏តូែវបានផ្ត្រែ សខាំ ន់
ទៅជំងកឺ នាែ្ទលតែាក ផងដរែ ។
លោកវែជ្ជបណ្ឌ្រិ អុ៊ង នរនិ ្ទ ទបី ែឹកសាែ
វែជសា្ជ ស្តែ របសក់ ែុមហ៊ុន សាណូហី្វ
បានមនបែសាសន៍ថ “ដោយសារតែជងំ
ឺនែះ បានធ្វើឲយែ ថយចុះ
គុណភាពនែជីវិ្រ កែមុ ហ៊នុ សាណហូ ្វី
មនគោលបណំ ង បើកកិច្ចពិភាកសាែ
សារជាថ្មី កុ្នងចណំ មគែពូ ែទយែ
ចលូ រួម បែហលែ ១០០នាក់ ដលែ
បពែ ្រឹែ ្ត ទៅនៅសណាគាែ្ឋ រភព្នំ ញែ
កាលពីថទែ្ង ី៦ ខែសីហា ឆ២ំ្នែ ០១៤
កនង្លទៅនោះ“។
លោកបានបនថ្ត នៅក្នងុ ខនែ ះែ
កែុមហុ៊នសាណូហ្វី បានផ្ត្រែ សខាំ ន់
លជើ ងំ សឺ សើ បែ កែ ដែលមនឈ្មះែ
ថ "ជងំ កឺ នា្ទលែ តែាក" ជាទទៅូ
មនចនំ នួ បែជាជនបែមណ ព១ី ៥%
ទៅ២០% នែចនំ នួ បែជាជនធាបែ្ល
់ មន ឬមិនធាប្លែ ម់ នបញែ្ហ
កនា្ទែលតែាក នះែ កើ្រឡើង ។ ជាយរូ
មកហយើ ទោះបីជាវាក្រើ ឡើង
ជាញឹកញាប់កដោ៏ យ ជំងឺកនា្ទែលតែាក
មនការចាប់ារមណ្ម ៍្រចិ ្រួច ពសី ណាំ

ក់គែូពទែ យែ ទូទៅ
និងជាពិសសែ គូពែ ទែ យែ ឯកទសែ
ខាងសើសបែ ែក ដលែ ចា្រទ់ កុ
វាជាជំងឺ្រចូ តាច និងទូទៅបំផុ្រ។
សមូ បញក្ជែ ់ថកនាល្ទែ តាែ កជាជំងសឺ
សើ បែកែ
ដលែ សម្គែល់បានដោយមនចំណចុ
កន្ទួលកែហម
នងិ ជាញឹកញាបរ់ មស់។ ជងំ
ឺកនា្ទែលតែាក មនចែនើ បភែ ទែ ដូចជា
កនាលែ្ទ តែាកសែៀវសែែវ ដែលមន
រយៈពលែ មនិ លសើ ពី៣សបាែ្តហ៍
រហ្រូដល់កនាល្ទែតែាករាំែុរ៉ែដលែមនរ
យៈពែលយ៉ងែ្រចិ៦សបា្តែហ៍។ ជងំឺក
នាែ្ទលតែាករាែរុំែ៉បណាែល្តមកពបីញែ្ហម
យួចំនួនដចូជា៖
“ រាងកាយ = មែកានិច
បែ្រិកម្មនឹងទឹកតែជាក់ ឬក្តែ
“ កនា្ទែលតែាក
តើធយ្វើ ង៉ែ ណា កង្នុ ការគបែ ់គងែ
ពែយាបាលជងំ ឺ កនាល្ទែ តាែ ករាំុរែ ែៃ?៉
កែមុ ហ៊នុ សាណហូ ី្វ បានរៀបចំសកាិ
្ខែសាលា កាលពថី ្ងទែ ៦ី
ខែសហាី កន្លងទៅ
ជាឱកាសកុ្នងការចែករំលែក
នូវគោលការណ៍ណែនាំ ដែលមនបភែ
ពពីអឺរ៉ុប នងិ អន្តរជា្រិ ក្នុងការគែប់គងែ
ពែយាបាល
ជំងកឺ នា្ទែលតាែ ករាំុែរែ៉។ កមុែ
អ្នកសវែែ ជវែែ បានធ្វើការពភាិ កែសា
លើគោលការណ៍ ណនាែ ំទាំងនះែ
ជាលកណ្ខ ៈលំអ្រិ ។

នៅក្នុងកែមុ នែះរួមមន អក្ន
ំនាញផ្នែករោគសើសែបែកជាង៣០នាក់
មកពបី ទែ ែសចនំ នួ ១៣ នៅក្នងុ
្រំបនា់ សុី រួមទាងំ អក្ន ជនាំ ញលដាំ
ប់ពិភព លោក២នាក់ មកពី្របំ នអ់ រឺ ប៉ុ
។
ការគែប់គងែ
នៅក្នុងគោលការណ៍ ណែនាបាំ
នផ្តលអ់ នុសាសន៍ ឲែយបើែថអែំ្ន
ង់ទហី ីុសា្តែមីន ជនាំ នទ់ ីពរី ដែលមនិ
សវូ បង្កឲែយអ្នកជងំ ឺ ងងយុ គែង
(ឧទាហរណ៖៍ fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, loratidine,
deslorati- dine)
ជាអង់ទីហុសាី ្តមែ ីន ជំនាន់ទី១
(ឧទាហរណ៍៖ hydroxyzine, diphenhy- dramine, chlorpheniramine, ឬ
mizolastine)៕
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សាណូហ្វីកម្ពុជា បង្កើនការយល់ដឹង
ទាក់ទងនឹង ជំងឺកនា្ទលត្រអាក

អ្នកឯកទេសខាងសើស្បែកចាត់ទុកជំងឺកន្ទាល
ត្រអាកជាជំងឺតូចតាច
Kampuchea Thmey: August 21st, 2014

Looking Today: August 19th, 2014
ភ្នំពែញ៖ កាលពីថទ្ងែ ី១៨ ខែសហាី
ឆ២ំែ្ន ០១៤ កែុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពជាុ
បានអញ្ជញើ គពូែ ទែ ែយជំនាញ ផកែ្ន
វែជសា្ជ សែ្ត ក្នុងបែទែសកមជា្ពុ
ដើមែបផី ល្ត ់ជនូ នូវចណំ ះែ ដងឹ
បន្ថែមទៀ្រ ទាកទ់ ងនឹងជំងឺជាចើែនបភែ
ទែ ដចូ ជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម សមែធ្ព
ឈាម គែុនឈាម
ក្នងុ នោះក៏តូែវបានផ្ត្រែ សខាំ ន់
ទៅជំងកឺ នាែ្ទលតែាក ផងដរែ ។
លោកវែជ្ជបណ្ឌ្រិ អុ៊ង នរនិ ្ទ ទបី ែឹកសាែ
វែជសា្ជ ស្តែ របសក់ ែុមហ៊ុន សាណូហី្វ
បានមនបែសាសន៍ថ “ដោយសារតែជងំ
ឺនែះ បានធ្វើឲយែ ថយចុះ
គុណភាពនែជីវិ្រ កែមុ ហ៊នុ សាណហូ ្វី
មនគោលបណំ ង បើកកិច្ចពិភាកសាែ
សារជាថ្មី កុ្នងចណំ មគែពូ ែទយែ
ចលូ រួម បែហលែ ១០០នាក់ ដលែ
បពែ ្រឹែ ្ត ទៅនៅសណាគាែ្ឋ រភព្នំ ញែ
កាលពីថទែ្ង ី៦ ខែសីហា ឆ២ំ្នែ ០១៤
កនង្លទៅនោះ“។
លោកបានបនថ្ត នៅក្នងុ ខនែ ះែ
កែុមហុ៊នសាណូហ្វី បានផ្ត្រែ សខាំ ន់
លជើ ងំ សឺ សើ បែ កែ ដែលមនឈ្មះែ
ថ "ជងំ កឺ នា្ទលែ តែាក" ជាទទៅូ
មនចនំ នួ បែជាជនបែមណ ព១ី ៥%
ទៅ២០% នែចនំ នួ បែជាជនធាបែ្ល
់ មន ឬមិនធាប្លែ ម់ នបញែ្ហ

16

កនា្ទែលតែាក នះែ កើ្រឡើង ។ ជាយរូ
មកហយើ ទោះបីជាវាក្រើ ឡើង
ជាញឹកញាប់កដោ៏ យ ជំងឺកនា្ទែលតែាក
មនការចាប់ារមណ្ម ៍្រចិ ្រួច ពសី ណាំ
ក់គែូពទែ យែ ទូទៅ
និងជាពិសសែ គូពែ ទែ យែ ឯកទសែ
ខាងសើសបែ ែក ដលែ ចា្រទ់ កុ
វាជាជំងឺ្រចូ តាច និងទូទៅបំផុ្រ។
សមូ បញក្ជែ ់ថកនាល្ទែ តាែ កជាជំងសឺ
សើ បែកែ
ដលែ សម្គែល់បានដោយមនចំណចុ
កន្ទួលកែហម
នងិ ជាញឹកញាបរ់ មស់។ ជងំ
ឺកនា្ទែលតែាក មនចែនើ បភែ ទែ ដូចជា
កនាលែ្ទ តែាកសែៀវសែែវ ដែលមន
រយៈពលែ មនិ លសើ ពី៣សបាែ្តហ៍
រហ្រូដល់កនាល្ទែតែាករាំែុរ៉ែដលែមនរ
យៈពែលយ៉ងែ្រចិ៦សបា្តែហ៍។ ជងំឺក
នាែ្ទលតែាករាែរុំែ៉បណាែល្តមកពបីញែ្ហម
យួចំនួនដចូជា៖
“ រាងកាយ = មែកានិច
បែ្រិកម្មនឹងទឹកតែជាក់ ឬក្តែ
“ កនា្ទែលតែាក
តើធយ្វើ ង៉ែ ណា កង្នុ ការគបែ ់គងែ
ពែយាបាលជងំ ឺ កនាល្ទែ តាែ ករាំុរែ ែៃ?៉
កែមុ ហ៊នុ សាណហូ ី្វ បានរៀបចំសកាិ
្ខែសាលា កាលពថី ្ងទែ ៦ី
ខែសហាី កន្លងទៅ

ជាឱកាសកុ្នងការចែករំលែក
នូវគោលការណ៍ណែនាំ ដែលមនបភែ
ពពីអឺរ៉ុប នងិ អន្តរជា្រិ ក្នុងការគែប់គងែ
ពែយាបាល
ជំងកឺ នា្ទែលតាែ ករាំុែរែ៉។ កមុែ
អ្នកសវែែ ជវែែ បានធ្វើការពភាិ កែសា
លើគោលការណ៍ ណនាែ ំទាំងនះែ
ជាលកណ្ខ ៈលំអ្រិ ។
នៅក្នុងកែមុ នែះរួមមន អក្ន
ំនាញផ្នែករោគសើសែបែកជាង៣០នាក់
មកពបី ទែ ែសចនំ នួ ១៣ នៅក្នងុ
្រំបនា់ សុី រួមទាងំ អក្ន ជនាំ ញលដាំ
ប់ពិភព លោក២នាក់ មកពី្របំ នអ់ រឺ ប៉ុ
។
ការគែប់គងែ
នៅក្នុងគោលការណ៍ ណែនាបាំ
នផ្តលអ់ នុសាសន៍ ឲែយបើែថអែំ្ន
ង់ទហី ីុសា្តែមីន ជនាំ នទ់ ីពរី ដែលមនិ
សវូ បង្កឲែយអ្នកជងំ ឺ ងងយុ គែង
(ឧទាហរណ៖៍ fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, loratidine,
deslorati- dine)
ជាអង់ទីហុសាី ្តមែ ីន ជំនាន់ទី១
(ឧទាហរណ៍៖ hydroxyzine, diphenhy- dramine, chlorpheniramine, ឬ
mizolastine)៕

ភ្នំពេញ៖ ជាទូទៅ១៥ទៅ២០ភាគរយ
នៃចំនួនប្រជាជនមានឬធ្លាប់មានបញ្ហា
កន្ទាលត្រអាកយ៉ាងតិចម្តងដែរ។
ទោះបីជាវាកើតឡើងជាញឹកញាប់
ក៏ដោយជំងឺកន្ទាលត្រអាកមានការចាប់
អារម្មណ៍តិចតួចពីសំណាក់គ្រូពេទ្យ
ទូទៅជាពិសេសគ្រូពេទ្យឯកទេស
ខាងសើស្បែក ដោយចាត់ទុកវាជាជំងឺ
តូចតាចនិងទូទៅ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុង នរិន្ទ ទីប្រឹក្សា
វេជ្ជសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
បានមានប្រសាសន៍ថា
“ដោយសារតែជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យ
ថយចុះគុណភាពនៃជីវិត
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីមានគោលបំណង
បើកកិច្ចពិភាក្សាសាជាថ្មីក្នុង
ចំណោមគ្រូពេទ្យចូលរួមប្រហែល
១០០នាក់ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅ
សណ្ឋាគារភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា”។
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីបានរៀបចំសិក្ខា
សាលាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ
ជាឱកាសក្នុងការចែករំលែកនូវ
គោលការណ៍ណែនាំដែលមានប្រភពពី
អឺរ៉ុប និងអន្តរជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រង
ព្យាបាលជំងឺកន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃ។
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការពិភាក្សា
លើគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះជា
លក្ខណៈលំអិត។ នៅក្នុងក្រុមនេះរួម
មានអ្នកជំនាញផ្នែករោគសើស្បែកជាង

៣០នាក់មកពី ប្រទេសចំនួន១៣
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី រួមទាំងអ្នកជំនាញ
លំដាប់ពិភពលោក២នាក់មកពីតំបន់
អឺរ៉ុប។
កន្ទាលត្រអាក ជាជំងឺសើស្បែកដែល
សម្គាល់បានដោយមានចំណុចកន្ទួល
ក្រហម និងជាញឹកញាប់រមាស់។ ជំងឺ
កន្ទាលត្រអាកមានច្រើនប្រភេទដូចជា
កន្ទាលត្រអាកស្រួចស្រាល ដែលមាន
រយៈពេលមិនលើសពី៣សប្តាហ៍រហូតដ
ល់កន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃដែលមានរយៈ
ពេលយ៉ាងតិច៦សប្តាហ៍។
ជំងឺកន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃបណ្តាលមក
ពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖ រាងកាយ
ប្រតិកម្មនឹងទឹកប្រាក់ ឬក្តៅ។ កន្ទាល
ត្រអាកដោយការប៉ះពាល់ជាមួយវត្ថុអ្វី
មួយ៖ ជាមួយសត្វ បន្លែ ឬថ្នាំ ភាពទូទៅ
នៃសារធាតុបំប៉នថ្នាំបរិស្ថាន។ល។
ការគ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺកន្ទាល
ត្រអាករ៉ាំរ៉ៃចាប់ផ្តើមដោយសាកសួរ
ប្រវត្តិជំងឺដោយយកចិត្តទុកដាក់
ដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវមូលហេតុរួមជាមួយ
នឹងការចាប់ផ្តើមព្យាបាលជាមួយនឹងថ្នាំ
អង់ទីហ៊ីសា្តមីន H1។

កំណត់រកឃើញមូលហេតុពីខាងក្រៅ
ក្នុងការបង្កឲ្យមានជំងឺនេះក៏ដោយក៏
មានកត្តាជាច្រើន អាចធ្វើឲ្យជំងឺ
នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។
ការស្វែងយល់ពីមូលហេតុបង្ក និងការ
ចៀសវាងឲ្យផុតពីមូលហេតុទាំងនេះ
ចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏
ជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺ
កន្ទាលត្រអាក។ ការអប់រំដល់អ្នកជំងឺ
គួរតែចាប់ផ្តើមតាំងពីពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័
យជំងឺនេះ។
នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំបាន
ផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើថ្នាំអង់ទីហ៊ីស្តាមី
នជំនាន់ទីពីរដែលមិនសូវ
បង្កឲ្យអ្នកជំងឺងងុយគេង (ឧទាហរណ៍
fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, loratidine, desloratidine)
ជាជាងអង់ទីហ៊ីស្តាមីនជំនាន់ទីមួយ
(ឧទាហរណ៍ hydroxyzine, diphenhydramine, chlorpheniramine ឬ
mizolastine)៕

អ្នកជំងឺកន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃតែងតែ
មានភាពតប់ប្រមល់ និងរសាប់រសល់។
ទោះបីជាអ្នកជំងឺភាគ ច្រើនមិនអាច
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ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជាបង្កើនការយល់ដឹង
ទាក់ទងនឹងជំងឺកន្ទាលត្រអាក
Koh Santepheap: August 25th, 2014
រាជធានីភ្នំពេញ៖
ក្នុងអំឡុងពេល៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
អ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដើម្បីផ្តល់ជូននូវចំណេះដឹងបន្ថែម
ទាក់ទងនឹងជំងឺជាច្រើនប្រភេទ
រួមមាន ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម ជំងឺគ្រុនឈាម
ជាដើម។ នៅក្នុងខែនេះ ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីបានផ្តោតសំខាន់លើ
ជំងឺសើរស្បែក ដែលមានឈ្មោះថា
ជំងឺកន្ទាលត្រអាក។ ជាទូរទៅ១៥
ទៅ២០ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា
មានឬធ្លាប់មានបញ្ហាកន្ទាលត្រអាក
យ៉ាងតិចម្តង។ ជាយូរមកហើយទោះ
បីជាវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ក៏ដោយ
ក៏ជំងឺកន្ទាលត្រអាកមានការចាប់
អារម្មណ៍តិចតួចពីសំណាក់គ្រូពេទ្យ
ទូទៅ និងជាពិសេសគ្រូពេទ្យ
ឯកទេសខាងជំងឺសើរស្បែក ដែលចាត់
ទុកវាជាជំងឺតូចតាចនិងទូទៅ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុង នរិន្ទ ទីប្រឹក្សា
វេជ្ជសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
មានប្រសាសន៍ថា ដោយសារតែជំងឺ
នេះបានធ្វើឲ្យថយចុះគុណភាពនៃជីវិត
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីមានគោលបំណង
បើកកិច្ចពិភាក្សាសាជាថ្មី ក្នុងចំណោម
គ្រូពេទ្យចូលរួមប្រហែល១០០នាក់

ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅ សណ្ឋាគារភ្នំពេញ
កាលពីដើមខែសីហាកន្លងមកនេះ។
កន្ទាលត្រអាក ជាជំងឺសើរស្បែកដែល
ស្គាល់ដោយមានចំណុចកន្ទួលក្រហម
និងជាញឹកញាប់ រមាស់ ហើយជំងឺ
កន្ទាលត្រអាកនេះមានច្រើនប្រភេទ
ដូចជា កន្ទាលត្រអាកស្រួចស្រាវ
ដែលមានរយៈពេលមិនលើសពី៣
សប្តាហ៍រហូតដល់កន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃ
ដល
ែ មានរយៈពល
េ យ៉ង
ា តិច៦សប្តហ
ា ។
៍
គួរបញ្ជាក់ថា ដើម្បីគ្រប់គ្រងព្យាបាល
ជំងឺកន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃ ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីបានរៀបចំសិក្ខាសាលា
ពីដើមខែសីហានេះដែលជាឱកាសក្នុង
ការចែករំលែកនូវគោលការណ៍ណែនាំ
ដែលមានប្រភពពីអឺរ៉ុប និងអន្តរជាតិ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺកន្ទាល
ត្រអាករ៉ាំរ៉ៃ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើ
ការពិភាក្សាលើគោលការណ៍ណែនាំ
ទាំងនេះជាលក្ខណៈលម្អិតដោយនៅ
ក្នុងក្រុមនេះមានអ្នកជំនាញផ្នែករោគ
សើរស្បែកជាង៣០នាក់មកពីប្រទេស
ចំនួន១៣នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី រួមទាំងអ្នក
ជំនាញលំដាប់ពិភពលោក២នាក់មកពី
តំបន់អឺរ៉ុប។
ការគ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺកន្ទាលត្រ
អាករ៉ាំរ៉ៃចាប់ផ្តើមដោយសាកសួរ

ប្រវត្តិជំងឺដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បី
រកឲ្យឃើញ នូវមូលហេតុរួមជាមួយ
នឹងការចាប់ផ្តើមព្យាបាលជាមួយនឹង ថ្នាំ
អង់ទីហ៊ីស្តាមីនH1 ។ អ្នកជំងឺកន្ទាល
ត្រអាករ៉ាំរ៉ៃ តែងតែមានភាពតប់ប្រមល់
និងរសាប់រសល់ ទោះបីជាអ្នកជំងឺភា
គច្រើនមិនអាចកំណត់រកឃើញមូល
ហេតុពីខាងក្រៅក្នុងការបង្កឲ្យមាន
ើ
ជំងឺនេះក៏ដោយ ក៏មានកត្តាជាច្រន
អាចធ្វើឲ្យជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។
ការស្វែងយល់ពីមូលហេតុបង្ករ
និងការចៀសវាងឲ្យផុតពីមូល
ហេតុទាំងនេះចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗ
គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ជោគជ័យ ក្នុងការ
គ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺកន្ទាលត្រអាក។
ការអប់រំដល់អ្នកជំងឺគួរតែចាប់ផ្តើមតាំង
ពីពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនេះ។
នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំផ្តល់
អនុសាសន៍ ឲ្យប្រើថ្នាំអង់ទីហ៊ីស្តាមីន
ជំនាន់ទី២ ដែលមិនសូវបង្ករ
ឲ្យអ្នកជំងឺងងុយគេង ដែលមាន
fexofenadine, cetirizine,
levocetirizine, loratidine,
desloratidine ជាជាងអង់ទីហ៊ីស្តាមីន
ជំនាន់ទី១ ដូចជា hydroxyzine,
diphenhydramine,
chlorpheniramine ឬ
mizolastine៕

SEPTEMBER 2014
World rabbies day

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញព្រួយបារម្ភ ពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំ
DAP News: September 19th, 2014

កម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណ៨០០នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំ
Raksmei Kampuchea: September 20, 2014

ជំងឺឆ្កែឆ្កួតសំលាប់មនុស្សប្រមាណ៨០០នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជា
Kampuchea Thmey: September 20, 2014

ជំងឺឆ្កែឆ្កួតជាជំងឺរាតត្បាតខ្លាំង អាស៊ានបេ្តជ្ងាលុបបំបាត់ឲ្យអស់ឆ្នាំ២០២០
Koh Santepheap: September 29, 2014

And 6 TVs:
Bayon TV, September 19th
CNC, September 20th
SEA TV, September 20th
TVK, September 22nd
Hang Meas, September 25th
TV5, September 26th

18

19

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញព្រួយបារម្ភពីជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតខាំ

Raksmei Kampuchea: September 20, 2014

DAP-NEWS: September 19, 2014
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញរបស់
កម្ពុជាបានសម្តែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភ
ចំពោះបង្ហាញសុខភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ចំពោះជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតខាំ។
សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតខាំត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី នៅថ្ងៃសុក្រ
ទី១៩ ខែកញ្ញានេះ នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ដែលមានការចូលរួម
ពីសំណាកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ National
Institute of Public Health (NIPH)
និងក្រសួងសុខាភិបាល។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Arnaud Tarantola នាយកផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្ត
និងសុខភាពសាធារណៈប្រចាំនៅ
វិទ្យាស្ថាន ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
តាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោកបានឲ្យដឹងថា ក្នុងមួយឆ្នាំៗ
មានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ
៥៥០០០នាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក
ដោយសារជំងឺឆ្កែឆ្គួតខាំ ដែលទិន្នន័យ
ទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយ
បារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត
ជំនាញនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តរថា តាមការ
សិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានឲ្យ
ដឹងផងដែរថា ក៏មានប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលទទួលរងគ្រោះដោយជំងឺឆ្កែឆ្គួតខាំ
នេះមានប្រមាណជាង៨០០នាក់ ក្នុង
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នោះចំនួនមនុស្សប្រមាណ៨០០នាក់
មាន៩០ភាគរយហើយដល
ែ បានស្លប
ា ់ “។
លោកបន្ថែមទៀតថា ចាប់តំាងពីឆ្នាំ
២០០៨ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាប្រចាំ
នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់
ក្នុងការផ្តល់សេវាព្យាបាលក្រោយ
សត្វខាំ ព្រមទាំងជាកន្លែងស្រាវជ្រាវ
កំណត់រោគវិនិឆ្ឆ័យជំងឺឆ្កែឆ្គួតទាំង
មនុស្ស និងសត្វ។ ចំពោះអ្នកជំងឺដែល
មិនបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ
និងមានរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្កែឆ្កួត ត្រូវ
បញ្ចូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដែល
មានទីតាំងនៅជាប់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ។
ដោយសារតែសត្វឆ្កែនៅតែជាប្រភព
ចម្លងនៃជំងឺឆ្កែឆ្កួត និងនៅប្រទេស
កម្ពុជាមានចំនួនសត្វឆ្កែច្រើនគួរឲ្យកត់
សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជន
នោះ ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមមុខខ្លាំង
នឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ចាក់ទៀតថា
បញ្ហាសុខភាពនេះ អាចលុបបំបាត់បាន
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការចាក់
វ៉ាក់សាំងបង្ការដ៏ធំមួយលើសត្វឆ្កែក្នុង
ស្រុក។ ភស្តុតាងកាន់តែច្រើនឡើង
បង្ហាញថា ការលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួត
ថ្នាក់តំបន់គឺអាចធ្វើទៅបានតាម
រយៈយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់សត្វ
ឆ្កែ យ៉ាងហោចណាស់ក៏៧០ភាគរយ។
វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សត្វឆ្កែមានតម្លៃត្រឹម

កម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណ៨០០នាក់
បានស្លាប់ដោយជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំ

តែ ២០០០រៀល សម្រាប់សត្វឆ្កែ
មួយក្បាល ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
ជាបទអន្តរាគមន៍មួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
អាចការពារដល់ម្ចាស់របស់សត្វឆ្កែ
ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ
ព្រោះថាការព្យាបាលក្រោយសត្វខាំ
មិនមានភាពចំាបាច់សម្រាប់តំបន់ដែល
គ្មានជំងឺឆ្កែឆ្កួត។
អ្នកស្រី Nguyen Thi Ngoc
Minh នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីកម្ពុជា បានមាន
ប្រសាសន៍ថា ទិវាប្រឆាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួត
ពិភពលោក ដែលប្រារព្ធទៅនៅថ្ងៃទី២៨
ខែកញ្ញា គឺជាការក្រើនរំលឹកដល់
មនុស្សគ្រប់រូបពីស្ថានភាពបន្ទាន់
និងការចូលរួមលុបបំបាត់នូវជំងឺនេះ ។
អ្នកស្រីបានបន្តទៀតថា នៅក្នុងរយៈ
ពេលជាង២០ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រទេស
ជាង១០០ និងមនុស្សច្រើនជាង
២០លាននាក់ ត្រូវបានការពារ
ទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួត ដោយវ៉ាក់សំាង
និងសេរ៉ូមអ៊ីមីណូគ្លូប៊ុយលីន របស់
សាណូហ្វីប៉ាស្ទ័រ។ ដើម្បីលុបបំបាត់នូវ
ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅកម្ពុជាបាន វាមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើត
កិច្ចសហការណ៍គ្នារវាងវិស័យសុខភាព
សាធារណៈ និងសុខភាពសត្វ ក៏ដូចជា
ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយកាន់តែ
ជ្រៅ និងការគាំទ្រពីសហគមន៍ ៕

ភ្នំពេញ៖ មានមនុស្សប្រមាណ
៨០០នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជា និងមានរហូត
ដល់៥៥.០០០នាក់ បានស្លាប់ជារៀង
រាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោក
ដោយសារជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំ។
នេះជាការអះអាងបញ្ជាក់របស់
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Arnaul Tarantola
នាយកផ្នែកអេពីដេមីសាស្ត្រ និង
សុខភាពសាធារណៈប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារ
ព័ត៌មាននានៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ ដែលរៀបចំ
ឡើយដោយក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមទិវាជំងឺឆ្កែឆ្កួត
ពិភពលោកនៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា
ក្នុងគោលបំណងក្រើនរំលឹកដល់មនុស្ស
គ្រប់រូប ពីស្ថានភាពបន្ទាន់ នឹងចូលរួម
លុបបំបាត់នូវជំងឺនេះឲ្យបាន
គ្រប់គ្នា។ ការប៉ាន់ប្រមាណពីអត្រា
ស្លាប់ដ៏ច្រើននេះ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បានបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកស្លាប់ដោយ
ជំងឺឆ្កែឆ្កួទគឺច្រើនជាងជំងឺគ្រុនចាញ់និង
ជំងឺគ្រុនឈាម។ មូលហេតុនេះលោក

វេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានអះអាងផងដែរថា
ទោះបីយើងមានឱសថចាក់ការពារក្តី
អ្នកស្លាប់ភាគច្រើន គឺដោយសារតែអ្នក
ជំងឺកម្រត្រូវបានបញ្ចូនទៅមន្ទីរពេទ្យ
មួយចំនួនព្យាបាលតាមបែបបុរាណ
ភាគច្រើនរស់នៅខេត្តដាច់ស្រយាល
មិនមានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលឲ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកប៉ាស្ទ័របាន
ស្រាវជ្រាវរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតនេះជា ១០០ឆ្នាំមកហើយ ហើយ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានចាប់ដំណើរ
ការតាំងពីឆ្នាំ២០០៨មកដោយបានផ្តល់
សេវាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃក្រោយ
សត្វខាំ និងជាកន្លែងស្រាវជ្រាវរោគ
វិនិច្ឆ័យជំងឺឆ្កែឆ្កួតទាំងលើមនុស្ស
និងសត្វ។ តាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹង
ផងដែរថា កម្ពុជាមានឆ្កែប្រមាណ
៥លានក្បាលគឺក្នុងមនុស្ស៣នាក់
មានឆ្កែមួយក្បាល និងមាន៧សែននាក់
ត្រូវបានឆ្កែខាំ តែមានតែជាងពីរម៉ឺននាក់
ប៉ុណ្ណោះដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំង
ការពារ និងព្យាបាល។

ទិសដៅសមាគមសុខាភិបាល
អាស៊ានឆ្នាំ២០២០ ត្រូវលុបបំបាត់
ឲ្យអស់ជំងឺឆ្កែឆ្កួត ក្រសួងសុខាភិបាល
កម្ពុជា វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ បានអំពាវនាវ
ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយ
ធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វឆ្កែ ធ្វើការ
ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ និងអ្នកដែលត្រូវ
ឆ្កែខាំក៏ត្រូវមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ
ហផងដែរ៕
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ជំងឺឆ្កែឆ្កួតសំលាប់មនុស្សប្រមាណ៨០០នាក់
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជា
Kampuchea Thmey: September 20, 2014
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការសិក្សារបស់
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រប្រចាំកម្ពុជាបាន
សន្និដ្ឋានថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន
មនុស្សប្រមាណ៨០០នាក់បានស្លាប់
ដោយសារជំងឺឆ្កែឆ្កួតជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺនេះកម្រត្រូវបាន
បញ្ចូនទៅមន្ទីរពេទ្យ និងស្លាប់នៅផ្ទះ។
ម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនរស់
នៅខេត្តដាច់ស្រយាលមិនមានលទ្ធភាព
ទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនេះបានត្រឹម
ត្រូវឡើយ។
នៅលើសកលលោក របួសដោយសារ
សត្វខាំធ្វើឲ្យមនុស្សជាង១០លាននាក់
ទទួលការព្យាបាលក្នុងមួយឆ្នាំៗ និង
មានមនុស្សប្រមាណ៥៥០០០នាក់
ស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្នុងមួយឆ្នាំៗ
លើទូទាំងពិភពលោក។
ទិវាជំងឺឆ្កែឆ្កួតពិភពលោកនឹងប្រារព្ធធ្វើ
នៅថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៤ខាង
មុខនេះ។ នៅថ្ងៃទី១៩ កញ្ញា វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រប្រចាំកម្ពុជាបានសហការជាមួយ
នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង ក្រសួង
សុខាភិបាល ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពី
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីបានប្រារព្ធទិវានេះ
នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ។ អ្នកស្រី Nguyen
Thi Ngoc Minh នាយកគ្រប់គ្រងក្រុម
ហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជា
បានមានប្រសាសន៍ថា ទិវាជំងឺឆ្កែឆ្កួត
ពិភពលោកដែលប្រារព្ធទៅនៅ
ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា គឺជាការក្រើនរំលឹក
ដល់មនុស្សគ្រប់រូបពីស្ថានភាពបន្ទាន់
និងការចូលរួមលុបបំបាត់នូវជំងឺនេះ។
ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅតែជាបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់
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ក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោក។
ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះ មនុស្សច្រើនជាង
៩៩%នៃអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារ
ឆ្កែឆ្កួតខាំច្រើនកើតមាននៅក្នុងតំបន់
អាហ្វ្រិក និងអាស៊ី ជាពិសេសនៅក្នុង
តំបន់ដែលមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងនិង
សំបូរឆ្កែក្នុងស្រុក។ ការប៉ាន់ប្រមាណពី
អត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺច្រើន
ជាងជំងឺគ្រុនចាញ់ និងជំងឺគ្រុនឈាម។
ជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយ
វីរុសលីសាវីរុសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់
ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល និង
បណ្តាលឲ្យស្លាប់ប្រសិនបើពុំបានទទួល
ការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ។ ទោះបីជាមាន
វ៉ាក់សាំងការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាង
ណាក៏ដោយក៏ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅតែជាបញ្ហា
សុខភាពសាធារណៈទូទាំងសកល
លោកជាពិសេសនៅប្រទេសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ដែលសត្វឆ្កែនៅតែជាភ្នាក់ងារ
ចម្លងដ៏សំខាន់ដល់មនុស្ស។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Arnaud Tarantola
នាយកផ្នែកអេពីដេមីសាស្ត្រនិងសុខ
ភាពសាធារណៈ ប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៨ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ គឺជា
ប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវា
ព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោយ
សត្វខាំ ព្រមទាំងជាកន្លែងស្រាវជ្រាវ
កំណត់រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺឆ្កែឆ្កួតទាំងលើ
មនុស្ស និងសត្វ។ លោកបានបន្តថា
នៅប្រទេសកម្ពុជាមានសត្វឆ្កែចំនួន៥
លានក្បាល។ មានន័យថាក្នុងចំណោម
មនុស្ស៣នាក់ ក៏មានសត្វឆ្កែមួយក្បាល
ហើយក្នុង១ឆ្នាំមានមនុស្សប្រមាណ
៧សែននាក់ត្រូវបានសត្វឆ្កែខាំ ក្នុង
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លុបបំបាត់ឲ្យអស់ឆ្នាំ២០២០
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នោះមានតែ៧ម៉ឺននាក់ទេដែលបាន
មកចាក់ថ្នាំការពារនៅភ្នំពេញ រីឯអ្នក
ផ្សេងទៀតចាក់នៅតាមខេត្ត។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លីសូវ៉ាន់ ប្រធាន
នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួង
សុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថា
ពេលឆ្កែខាំត្រូវលាងទឹកនឹងសាប៊ូដោយ
ទុកក្នុងរយៈពេល១៥នាទី ឬលាងនឹង
ទឹកថ្នាំសំរាប់លាងរបួស និងទឹក
អាល់កុល។ កុំប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ
បុរាណ ពិសេសកុំរុំលើមុខរបួសឬ
ប៉ះពាល់លើមុខរបួស។ ចុងក្រោយត្រូវ
នាំអ្នកដែលត្រូវឆ្កែខំាមកវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រ ឬវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាព
សាធារណៈ ព្រោះថានៅកម្ពុជាមានតែ
ស្ថាប័នពីរនេះដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការ
ពារ និងព្យាបាលជំងឺឆ្កែឆ្កួតប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។
ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួត ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន
បានរួមគ្នាថានឹងធ្វើឲ្យបាន
នៅឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។
បញ្ហានេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី សូវ៉ាន់
បានបញ្ជាក់ថាយើងសង្ឈឹមថា នឹង
អនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់
អាស៊ានដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះ
ក្រសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ និងអង្គការសុខភាព
ពិភពលោក បង្កើតប្រព័ន្ធតាមដាន
ជំងឺនេះ។
នៅតែមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងឆ្កែ
និងការចាក់វ៉ាក់សាំងលើឆ្កែ
នៅឡើយទេ។

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅតែជា
បញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោក
ក្នុងនោះមនុស្សច្រើនជាង៩៩ភាគរយ
នៃអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារ
ឆ្កែឆ្កួតខាំច្រើនកើតមាននៅក្នុងតំបន់
អាហ្វ្រិក និងអាស៊ីជាពិសេសនៅក្នុង
តំបន់ដែលមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងនិង
សម្បូរឆ្កែនៅក្នុងស្រុក។ យោងតាមការ
សិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រប្រចាំកម្ពុជា
បានសន្និដ្ឋានថាមានប្រមាណ
៨០០នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជា។
នៅកម្ពជា
ុ បន្ទក
ុ នជ
ៃ ង
ំ ន
ឺ េះភាគច្រន
ើ ស្ថត
ិ
នៅក្រោមការព្យាករដោយសារតែអ្នក
ជំងឺមិនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
និងស្លាប់នៅផ្ទះ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី សុវណ្ណ ប្រធាន
នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួង
សុខាភិបាល បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារ
ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី១៩ កញ្ញា
ឆ្នាំ២០១៤ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
ថា បណ្តាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បាន
បេ្តជ្ងានឹងលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះ
ឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០។ ចំពោះក្រ
សួងសុខាភិបាលកម្ពុជាវិញបានចាប់
ផ្តើមអនុវត្តជាបណ្តើរៗ ហើយនូវ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីលុបបំបាត់
ជំងឺនេះ។ ជំហានដំបូងនឹងផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យបានទូលំទូលាយពីបញ្ហា និងការបង្ក
នៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាន

ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសត្វឆ្កែដែល
ចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលប្រជា
ពលរដ្ឋគួរអនុវត្តនិងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត
បន្ទាប់ពីវាខាំ យើងត្រូវលាងរបួស
ជាបន្ទាន់ ជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូយ៉ាងឆាប់
បំផុតឲ្យរយៈពេល១៥នាទី បន្ទាប់ពីវា
ខាំរួចត្រូវលាងជាមួយនឹងអាល់កុលឬ
បើមានថ្នាំលាបរបួស ត្រូវលាបពីលើប
ន្ថែមទៀតហើយត្រូវបញ្ចូនអ្នករបួសទៅ
មន្ទីរពេទ្យភ្លាម។ បើអាចយើងត្រូវ
បញ្ចូនអ្នករបួសដោយសារឆ្កែខាំនោះ
មកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រតែម្តងព្រោះ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ ជាកន្លែងតែមួយគត់
ដែលមានជំនាញខាងជំងឺឆ្កែឆ្កួត។ ម្យ៉ាង
ទៀតអ្វីដែលពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វើនោះគឺ
កុំអនុវត្តតាមរបៀបបុរាណទៀតដូចជា
បុកម្ទេសលាបកន្លែងរបួស ប្រើម្រែង
ភ្លើង ឬយកបង់បិទពីលើមុខរបួស។ ការ
ធ្វើបែបនេះអាចបណ្តាលឲ្យស្នាមរបួស
ងាយនឹងឆ្លងមេរោគផ្សេងៗតាមកន្លែង
របួសធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងកា
ឺ ន់តែធ្ងនធ
់ ្ងរ។

ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោយសត្វខាំ
ហើយវិទ្យាស្ថាន តែងតែមានក្តីកង្វល់
ពីបញ្ហានេះជាប្រចាំដោយតាមដាន
និងសួរនាំដល់អ្នកត្រូវឆ្កែខាំ ដែលមក
ចាក់ថ្នាំនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ។
លោកស្រី Nguyen Thi Ngoc Minh
នាយកគ្រប់គ្រងសាណូហ្វីកម្ពុជា
បានថ្លែងថា រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំនៅ
ក្នុងប្រទេសជាង១០០ និង
មនុស្សជាង ២០លាននាក់ត្រូវបាន
ការពារទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួត ដោយ
វ៉ាក់សាំង និងសេរ៉ូមអេមីត្លូប៊ុយលីន
របស់សាណូហ្វីប៉ាស្ទ័រ ហើយដើម្បី
លុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅកម្ពុជាបាន
វាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើត
កិច្ចសហការគ្នារវាងវិស័យសុខភាព
សាធារណៈ និងសុខភាពសត្វក៏ដូចជា
ការប្តេជ្ងាចិត្តផ្នែកនយោបាយកាន់តែ
ជ្រៅ និងការគាំទ្រពីសហគមន៍។ លើ
សពីនេះទៅទៀតជំងឺនេះមានហការរីក
រាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អនុទន្លេមេ
គង្គ៕

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Arnaul Tarantola នាយកផ្នែកអេពីដេម្បីសាស្ត្រ
និងសុខភាព សាធារៈប្រចំា
វិទ្យាសាស្ត្រប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
បានលើកឡើងថា ចាប់តាំងពី២០០៨
មកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាប្រចាំ
រាជធានីភ្នំពេញ គឺជាប្រភពដ៏សំ
ខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាព្យាបាល
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សាណូហ្វីរៀបចំទិវា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក
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ទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក ការទទួលទាន
អាហារសុខភាពជាជម្រើសដ៏ងាយស្រួល
Koh Santepheap: November 25, 2014

កម្ពុជាប្រារព្ធទិវា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤
Kampuchea Thmey: November 25, 2014
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ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វី ដែលមានជំនាញផ្នែក
ថែទាំសុខភាពបានបង្កើនការយល់ដឹង
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនៃជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅ។
អស់រយៈពេល២៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
នៅខែវិច្ឆិកា បានចាប់ទុកជាពេលវេលា
សមស្របសម្រាប់បង្កើនការយល់ដឹង
អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែលក្នុងនោះទិវា
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក គឺជា
យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ជាសកលបឋមសម្រាប់អ្នកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមទូទាំងពិភពលោក។
នៅទូទាំងសកលលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៣
មានប្រជាជនជាង៣៨២លាននាក់ត្រូវ
បានប៉ាស្មានថា មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ទូទំាងពិភលោក ហើយវាជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ។
អ្នកស្រី Nguyen Thi Ngoc Minh
នាយកប្រតប
ិ ត្តក
ិ ម
្រុ ហ៊ន
ុ សាណូហក
្វី ម្ពុជា
មានប្រសាសន៍ថា” ការការពារ
និងព្យាបាលរួមមានរបរអាហារ
ដែលមានសុភាពល្អ ការធ្វើ
លំហាត់ប្រាណ មិនពិសាថ្នាំជក់
និងស្ថិតនៅក្នុងទង្ងន់ធម្មតា”។
អ្នកស្រីបន្តថា ”តាមការប៉ានស្មានចុង
ក្រោយបានបង្ហាញថាមនុស្សប្រហែល
៣៨២លាននាក់កំពុងមានជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមទូទាំងសកលលោក។
ដល់ឆ្នាំ២០៣៥ មនុស្សប្រមាណ

30

៥៩២លាននាក់ ឬមនុស្សម្នាក់
ក្នុងចំណោម១០នាក់នឹងមាន
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ មនុស្សជិត
៣១៦លាននាក់ បន្ថែមទៀតកំពុង
ប្រឈមនឹងការមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ប្រភេទទី២ ជាមួយនិងចំនួនដែលរំពឹង
ទុកថានិងមានការកើនឡើងរហូតដល់
៥០០លាននាក់ រវាងមនុស្ស
មួយជំនាន់។
លោក ម៉ោញ សុខុម ប្រធានផ្នែកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមរបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជា បានក្រើនរំលឹកថា “អ្វីដែលធ្វើឲ្យ
ការរីកដុះដាលជំងឺនេះគំរាមកំហែង
ពិសេសនោះ គឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែម នៅ
មិនទាន់បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺ
នេះនៅឡើយ”។
លោកបន្តថា ”ទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤ ទទួលទាន
អាហារសុខភាពជាជម្រើសដ៏ល្អងាយ
ស្រួល” ។ លោកថារយៈពេល
២៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយ
លើកដំបូងរបស់ទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពិភពលោក វានៅតែសំខាន់ខ្លាំងណាស់
ដើម្បីជំរុញវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីការពារ
សុខភាពសុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស
ជំនាន់ក្រោយ។
ការអប់់រំរបរអាហារសុខភាពល្អ ជា
ជម្រើសដ៏ងាយស្រួលជាងគេក្នុងការទប់
ស្គាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ម្យ៉ាងទៀត
របបអាហារល្អចាប់ផ្តើមពីការ
ទទួលទានអាហារពេលព្រឹក។

សាណូហ្វីរៀបចំទិវា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពិភពលោក

លោកបញ្ជាក់ថា ” ក្នុងខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នា
បែរមកទទួលទានអាហារពេលព្រឹក
ដែលមានសុខភាពល្អ”។ ជាក់ស្តែង
ការទទួលទានអាហារពេលព្រឹក
បានជួយកាត់បន្ថយអត្រាវិវឌ្ឍន៍ទៅរក
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ។
អាហារមានសុខភាពល្អរួមមាន
បន្លែប្រភេទស្លឹក ផ្លែឈើស្រស់
គ្រាប់ធញ្ញជាតិ សាច់គ្មានខ្លាញ់ ត្រី
គ្រាប់សណ្តែកដី ដែលអាចជួយអ្នកពីកា
រវិវឌ្ឍន៍ទៅរកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ
ទី២ និងជៀសវាងផលវិបាកផ្សេងៗ
ចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
ការមិនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមាន
ការទាក់ទងនិងការឡើងទម្ងន់ ដែលជា
កត្តាគ្រោះថា្នក់ចម្បងសម្រាប់ជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ។
ការលើសទម្ងន់និងធាត់ គឺមានរហូត
ដល់៨០ភាគរយ នៃករណីថ្មីរបស់ជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២៕

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វី ដែលមានជំនាញផ្នែក
ថែទាំសុខភាព បានបង្កើនការយល់ដឹង
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនៃជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅ។
អស់រយៈពេល២៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
នៅខែវិច្ឆិកា បានចាប់ទុកជាពេលវេលា
សមស្របសម្រាប់បង្កើន ការយល់ដឹង
អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែលក្នុងនោះទិវា
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក គឺជា
យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ជាសកលបឋមសម្រាប់អ្នកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមទូទាំងពិភពលោក។
នៅទូទាំងសកលលោកក្នុងឆ្នំា២០១៣
មានប្រជាជនជាង៣៨២លាននាក់ត្រូវ
បានប៉ាន់ស្មានថា មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ទូទំាងពិភលោក ហើយវាជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ។
អ្នកស្រី Nguyen Thi Ngoc Minh
នាយកប្រតប
ិ ត្តក
ិ ម
្រុ ហ៊ន
ុ សាណូហក
្វី ម្ពុជា
មានប្រសាសន៍ថា” ការការពារ
និងព្យាបាល រួមមានរបរអាហារ
ដែលមានសុភាពល្អ ការធ្វើ
លំហាត់ប្រាណ មិនពិសាថ្នំាជក់
និងស្ថិតនៅក្នុងទង្ងន់ធម្មតា”។
អ្នកស្រីបន្តថា”តាមការប៉ានស្មាន
ចុងក្រោយ បានបង្ហាញថាមនុស្ស
ប្រហែល ៣៨២លាននាក់កំពុងមានជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមទូទាំងសកលលោក។

ដល់ឆ្នាំ២០៣៥ មនុស្សប្រមាណ
៥៩២លាននាក់ឬ មនុស្សនាក់ក្នុង
ចំណោម ១០នាក់ និងមានជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែម។ មនុស្សជិត ៣១៦លាន
នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការ
មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ប្រភេទទី២
ជាមួយនឹងចំនួនដែលរំពឹងទុកថា
និងមានការកើនឡើងរហូតដល់
៥០០លាននាក់ រវាងមនុស្ស
មួយជំនាន់។
លោក ម៉ោញ សុខុម ប្រធានផ្នែកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមរបស់ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីកម្ពុជា បានក្រើនរំលឹកថា
“អ្វីដែលធ្វើឲ្យការរីកដុះដាល
ជំងឺនេះគំរាមកំហែង ពិសេសនោះ
គឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែម នៅមិនទាន់បាន
ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺនេះនៅ
ឡើយ”។
លោកបន្តថា”ទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤ ទទួលទាន
អាហារសុខភាពជាជម្រើសដ៏ល្អងាយ
ស្រួល” ។ លោកថារយៈពេល២៣
ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយ
លើកដំបូងរបស់ទិវា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពិភពលោកវានៅតែសំខាន់ខ្លាំងណាស់
ដើម្បីជំរុញវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីការពារ
សុខភាពសុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស
ជំនាន់ក្រោយ។

របបអាហារល្អចាប់ផ្តើមពីការ ទទួល
ទានអាហារពេលព្រឹក។
លោកបញ្ជាក់ថា” ក្នុងខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នា
បែរមកទទួលទានអាហារពេលព្រឹក
ដែលមានសុខភាពល្អ”។ ជាក់ស្តែង
ការទទួលទានអាហារពេលព្រឹក
បានជួយកាត់បន្ថយអត្រាវិវឌ្ឍទៅរកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ។
អាហារមានសុខភាពល្អរួមមាន
បន្លែប្រភេទស្លឹក ផ្លែឈើស្រស់
គ្រាប់ធញ្ញជាតិ សាច់គ្មានខ្លាញ់ ត្រី
គ្រាប់សណ្តែកដី ដែលអាចជួយអ្នក
ពីការវិវឌ្ឍទៅរកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ប្រភេទទី២ និងជៀសវាងផលវិបាក
ផ្សេងៗចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
ការមិនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមាន
ការទាក់ទងនិងការឡើង ទម្ងន់ដែលជា
កត្តាគ្រោះថា្នក់ចម្បងសម្រាប់ជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ។
ការលើសទម្ងន់ និងធាត់ គឺមានរហូត
ដល់ ៨០ភាគរយ នៃករណីថ្មីរបស់ជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២៕

ការអប់់រំរបរអាហារសុខភាពល្អ
ជាជម្រើសដ៏ងាយស្រួលជាងគេ ក្នុងការ
ទប់ស្គាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ម្យ៉ាងទៀត
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ទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកការពារ
អនាគតរបស់លោកអ្នក ការទទួលទានអាហារ
សុខភាពជាជម្រើសដ៏ងាយស្រួល”
Koh Santepheap: November 25, 2014
រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សាណូហ្វី ជាអ្នក
ជំនាញ និងឈានមុខគេផ្នែកការ ថែទាំ
សុខភាពបានបន្តរការបង្កើនការយល់
ដឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅ
ប្រទេសកម្ពុជា ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
គឺអស់រយៈពេល២៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ដែលខែវិចិ្ឆកាត្រូវបានគេចាត់ទុកជា
ពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ការបង្កើន
ការយល់ដឹងអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។
ទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក គឺជា
យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជា
សកលបឋមសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោម
ផ្អែមទូទាំងពិភពលោក ។
នៅទូទាំងសាកលលោកឆ្នាំ២០១៣
ប្រជាជនជាង៣៨២លាននាក់ ត្រូវបាន
ប៉ាន់ស្មានថា មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។
ដល់ឆ្នាំ២០៣៥ មនុស្សប្រមាណ
៥៩២លាននាក់ ឬមនុស្សម្នាក់
ក្នុងចំណោម ១០នាក់នឹងមានជំងឺទឹក
នោមផ្អែម ។ មនុស្សជិត១៦លាននាក់
បន្ថែមទៀតកំពុងតែប្រឈមនឹងការមាន
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ជាមួយនឹង
ចំនួនដែលរំពឹងទុកថានឹងមានការកើន
ឡើងរហូតដល់៥០០លាននាក់ក្នុង
មនុស្សមួយជំនាន់ ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលយើងត្រូវ
ដោះស្រាយ ។ នៅក្នុងទិវាជំងឺទឹកនោម
ផ្អែមពិភពលោក ជាពេលវេលាដ៏សម
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ស្របក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីជំងឺ
នេះ ។
អ្នកស្រី Nguyen Thi Ngoc Minh
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា
“ការការពារ និងការព្យាបាលរួមមាន
របបអាហារដែលមានសុខភាពល្អ
ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ មិនពិសារថ្នាំជក់
និងស្ថិតនៅក្នុងទម្ងន់ធម្មតា” ។
លោក ម៉ោញ សុខុម ប្រធានផ្នែកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមរបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកថា “អ្វីដែលធ្វើ
អោយការរីករាលដាលជំងឺនេះគំរាម
កំហែង គឺថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជា
ច្រើនពុំបានដឹងខ្លួនថាមានជំងឺនេះ ។
មនុស្សជិតពាក់កណ្តាលដែលមានជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមនៅមិនទាន់បានធ្វើរោគ
វិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺនេះនៅឡើយ” ។
គួរបញ្ជាក់ថារយៈពេល២៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពី
ការបោះពុម្ភផ្សាយលើកដំបូងរបស់ទិវា
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក វានៅតែ
សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជំរុញសារ
សំខាន់នៃវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីការពារ
សុខភាពសុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស
ជំនាន់ក្រោយ ។ ការអប់រំពីរបបអាហារ
មានសុខភាពល្អជាជម្រស
ើ ដ៏ងាយស្រល
ួ

ជាងគេក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោម
ផ្អែម ។ ម្យ៉ាងទៀតរបបអាហារល្អចាប់
ផ្តើមពីការទទួលទានអាហារ
ពេលព្រឹក។ ជាក់ស្តែងការទទួលទាន
អាហារសុខភាពពេលព្រឹកបានជួយកាត់
បន្ថយអត្រាវិវឌ្ឍន៍ទៅរកជំងឺទឹកនោម
ផ្អែមប្រភេទទី២។ របបអាហារសុខភាព
ល្អរួមមាន បន្លែ ប្រភេទស្លឹក
ផ្លែឈើស្រស់ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ
សាច់គ្មានខ្លាញ់ ត្រី គ្រាប់សណ្តែកដី
ដែលអាចជួយអ្នកពីការវិវឌ្ឍន៍ទៅជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២
និងច្រៀសវាងផលវិបាកផ្សេងៗចំ
ពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។ ដោយ
ឡក
ែ ការមិនទទួលទានអាហារពេលព្រក
ឹ
មានការទាក់ទងនឹងការឡើងទម្ងន់ដែល
ជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងសម្រាប់ជំងឺទឹក
នោមផ្អែមប្រភេទទី២។ ការលើសទម្ងន់
និងធាត់គឺមានរហូតដល់៨០ភាគរយនៃ
ករណីរបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ
ទី២ ៕

កម្ពុជាប្រារព្ធទិវាជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤
Kampuchea thmey:November 25, 2014
ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវា
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤
ក្រោម ប្រធានបទ “ទទួលទានអាហារ
សុខភាពជាជម្រើសដ៏ងាយស្រួល” ក្នុង
គោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងជាសកលបឋមសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹក
នោមផ្អែមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំង
ពិភពលោក។
តាមការប៉ន
ា ស
់ ន
្មា ចុងក្រយ
ោ បានបង្ហញ
ា
ថាមនុស្សប្រហែល ៣៨២លាននាក់
កំពុងមានទឹកនោមផ្អែមនៅទូទាំង
សកលលោក។ គេរំពឹងថាដល់ឆ្នាំ
២០៣៥មនុស្សប្រមាណ៥៩២
លាននាក់ ឬមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម
១០នាក់នឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
មនុស្សជិត៣១៦លាននាក់បន្ថែមទៀត
កំពុងតែប្រឈមនឹងការមានជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ជាមួយនឹង
ចំនួនដែលរំពឹងទុកថានឹងមានការកើន
ឡើងរហូតដល់៥០០លាននាក់ក្នុងរវាង
មនុស្សមួយជំនាន់។
នៅទូទាំងសកលលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ប្រជាជនជាង៣៨២លាននាក់ត្រូវបាន

ប៉ាន់ស្មានថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ទូទាំងពិភពលោក។ វាជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយ។ ទិវាជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមពិភពលោកជាពេលវេលា
ដ៏សមស្របក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹង
អំពីជំងឺនេះ។
អ្នកស្រី NguyenThiNgocMinh នាយក
ប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជា
បានមានប្រសាសថា៖ “ការការពារនិង
ការព្យាបាលរួមមានរបបអាហារដែល
មានសុខភាពល្អការធ្វើលំហាត់ប្រាណ
មិនពិសាថ្នាំជក់និងស្ថិតនៅក្នុង
ទម្ងន់ធម្មតា”។
លោល ម៉ោញ សុខុម ប្រធានផ្នែកជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមរបស់ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
កម្ពុជា បានក្រើនរំលឹកថា “អ្វីដែលធ្វើឲ្យ
ការរីករាលដាលជំងឺនេះគំរាមកំហែង
ពិសេសនោះគឺថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ជាច្រើនពុំដឹងខ្លួនថាមានជំងឺនេះ។
មនុស្សជិតពាក់កណ្តាលដែលមានជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមនៅមិនទាន់បានធ្វើ
រោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺនេះនៅឡើយ”។
លោកបានបន្តថាការអប់រំរបបអាហារ

មានសុខភាពល្អជាជម្រស
ើ ដ៏ងាយស្រល
ួ
ជាងគេក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោម
ផ្អែម។ ម្យ៉ាងទៀតរបបអាហារល្អចាប់
ផ្តើមទទួលទានអាហារពេលព្រឹក។ ក្នុង
ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបែរមកទទួលទានអាហារ
ពេលព្រឹកដែលមានសុខភាពល្អ។ ជាក់
ស្តែងការទទួលទានអាហារពេលព្រឹក
បានជួយកាត់បន្ថយអត្រាវិវឌ្ឍន៍ទៅរក
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២។
លោកថា របបអាហារមានសុខភាពល្អរួម
មានបន្លែប្រភេទស្លឹក ផ្លែឈើស្រស់
គ្រាប់ធញ្ញ ជាតិ សាច់គ្មានខ្លាញ់ ត្រី
គ្រាប់សណ្តែកដី ដែលអាចជួយអ្នកពី
ការវិវឌ្ឍន៍ទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ប្រភេទទី២ និងចៀសវាងផលវិបាក
ផ្សេងៗចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
ការមិនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមាន
ការទាក់ទងនឹងការឡើងទម្ងន់ដែលជា
កត្តាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងសម្រាប់ជំងឺទឹក
នោមផ្អែមប្រភេទទី២ ហើយការលើស
ទម្ងន់ និងធាត់គឺមានរហូតដល់៨០ភាគ
រយនៃករណីថ្មីរបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ប្រភេទទី២៕
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DECEMBER 2014
Epilepsy

កត្តាគួរស្វែងយល់អំពីជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងការមានផ្ទៃពោះ
DAP News: December 27, 2014

មានអ្នកកើតជំងឺឆ្កួតជ្រូក៧០លាននាក់ក្នុងពិភពលោក

Raksmei Kampuchea: December 28, 2014

ប្រជាជនជាង៨៦.០០០នាក់ទទួលរងនូវជំងឺឆ្កួតជ្រូក និង ៦៦% មិនដែល
ទទួលបានសេវាព្យាលបាលត្រឹមត្រូវទេ
Koh Santepheap: December 30, 2014

And 5 TVs:
CNC, December 28th
SEAT TV, December 28th
Hang Meas, December 29th
TVK, December 29th
Bayon TV, December 30th

កត្តាគួរស្វែងយល់ អំពីជំងឺឆ្កួតជ្រូក
និងការមានផ្ទៃពោះ
DAP News: December 27th, 2014
ភ្នំពេញ៖ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
តាំងតែពីជំនាន់ដូនតាយើងមកជំងឺ
ឆ្កួតជ្រូកបានកើតឡើង ហើយមនុស្ស
គ្រប់គ្នាអាចកើតជំងឺនេះ បានទាំងអស់
មិនថាអ្នកនោះជាមនុស្ស ប្រុស ស្រី
មានវ័យចាស់ ឬក្មេងនោះទេ សូម្បីតែ
ជាតិសាសន៍ដទៃ ក៏មានកើតជំងឺ
ឆ្កួតជ្រូកនេះដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវា
មានឈ្មោះហៅខុសៗគ្នាប៉ុណ្ណោះ
ហើយអ្វីរឹតតែសំខាន់ និងដែលអាច
ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
បំផុតនោះគឺ ស្ត្រីដែលមានជំងឺឆ្កួតជ្រូក
ហើយមានផ្ទៃពោះតែម្តង។
នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤នេះ
នៅក្នុងសណ្ឋាគារភ្នំពេញ សមាគមគ្រូ
ពេទ្យប្រសាទសាស្ត្រកម្ពុជា
និងសមាគម កម្ពុជាប្រឆាំងជំងឺឆ្កួតជ្រូក
សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន សាណូហ្វី
បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពី
ជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងការមានផ្ទៃពោះដែល
មានលោក សាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា
ច័ន្ទ សំឡេង ប្រធានផ្នែកប្រសាទ
សាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
និងជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យ
ប្រសាទសាស្ត្រ ធ្វើជាអធិបតីដឹកនាំ
សិក្ខាសាលានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បី
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែក
ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទាក់ទង
ជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងការមានផ្ទៃពោះ
និងចូលរួមការលប់បំបាត់ការរើសអើង
អ្នកជំងឺឆ្កួតជ្រូក។ សិក្ខាសាលាក៏មាន
ការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយស
មកពីសមាគមទាំងពីរ និងតំណាង
ក្រុមហ៊ុសាណូហ្វីផងដែរ។
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារ
ព័ត៌មាន លោក សាស្ត្រាចារ្យ
មហាបរិញ្ញា ច័ន្ទ សំឡេង
បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ជំងឺឆ្កួតជ្រូក
គឺជាជំងឺមួយដែលមានការប៉ះពាល់
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ទៅលើកោសិការបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទ
ខួរក្បាល ហើយនៅពេលមានការ
ប៉ះពាល់ វាបណ្តាលឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនី
នៅក្នុងកោសិការខួរក្បាលមានការ
កើនឡើង និងត្រូវបញ្ចេញបន្ទុកអគ្គិសនី
នោះចេញមកក្រៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺ
លេចចេញនូវ រោគសញ្ញាមួយចំនួន
ផ្សេងៗពីគ្នា ប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកជំងឺ
ឆ្កួតជ្រូកមានរោគសញ្ញាដូចជា
ប្រកាច់បែកពពុះមាត់ ហើយអ្នកខ្លះ
អាចសន្លប់ជាដើម ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹង
ច្បាស់ត្រូវប្រញាប់ទៅជួបជាមួយ
គ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីទទួលសេវា
ប្រឹក្សាពិនិត្យរកជំងឺនេះ ចៀសវាងការ
ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯង។
លោក បានលើកឡើងដូច្នេះថា
អ្នកជំងឺឆ្កួតជ្រូក ក៏មានសិទ្ធិរស់នៅ
ដូចប្រជាជន និងដូចអ្នកជំងឺផ្សេងៗ
ទៀតដែរ ពោលគេអាចចូលរួមចំណែក
ក្នុងសកម្មភាពសង្គមបានគ្រប់យ៉ាង
មានសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
អាចមានបុត្រដូចគេដូចឯងដែរ។
យើងក្រឡេកមកនិយាយអំពីស្ត្រីមានផ្ទៃ
ពោះវិញម្តង លោកសាស្ត្រចារ្យ ច័ន្ទ
សំឡេង ដដែល បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
អ្នកជំងឺឆ្កួតជ្រូក ប្រឈមមុខ
និងគ្រោះថ្នាក់
ខ្លាំងជាងគេគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
ព្រោះវាអាចជះឥទ្ធិពល
និងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទារក
នៅក្នុងផ្ទៃ និងស្ត្រីជាម្តាយផងដែរ
ព្រោះគេមិនអាចកំណត់
បានទេថាតើអ្នកជំងឺ ត្រូវប្រកាច់
ឬសន្លប់នៅពេលវេលា
ណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះឡើយ។
ស្ត្រីដែលមានជំងឺនេះ អាចឆ្លងទទ្លេមិន
គ្រប់ខែ អាចធ្លាយទឹកភ្លោះមុនកាល
កំណត់ជាដើម ហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
ព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជ្រូកទៀតសោតក៏មាន
ឥទ្ធិពល និងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខ

ភាពរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃដែរ។
ដូច្នេះត្រូវតែធ្វើការតាមដានឲ្យដិតដល់
ជាមួយគ្រូពេទ្យផ្នែក សម្ភពនិងគ្រូពេទ្យ
ផ្នែកប្រសាទសាស្ត្រ។
យ៉ាងណាក៏ដោយ បើយោងតាមសម្តី
របស់លោកសាស្ត្រចារ្យ បានបញ្ជាក់ថា
ទារកដែលមាន ឪពុកឬម្តាយមានជំងឺ
ឆ្កួតជ្រូក ពេលកើតមកមានឱកាស
តិចបំផុតដែលអាច កើតជំងឺឆ្កួតជ្រូក។
លោកថាមូលហេតុសំខាន់ដែល
បណ្តាលឲ្យកើតជំងឺនេះដោយសារការ
បរិភោគអាហារ គ្មានសារធាតុចិញ្ចឹម
គ្រប់គ្រាន់ និងការសម្រាក មិនបាន
គ្រប់គ្រាន់ជាដើម។ ជំងឺនេះមិនអាចឆ្លង
ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត
បានទេ ហើយបច្ចុប្បន្នជំងឺនេះ ក៏មាន
ថ្នាំព្យាបាលដែរ ដោយអ្នកជំងឺត្រូវ
ចំណាយ ពេលព្យាបាលយ៉ាង
តិចណាស់ឲ្យបានរយៈពេលបីឆ្នាំ
ដើម្បីឲ្យជាដាច់។
សូមបញ្ជាក់ថា បើយោងតាមការ
ស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងពិភពលោក មានអ្នក
ជំងឺឆ្កួតជ្រូក ប្រហែល៧០លាននាក់
ចំណែកឯនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើង
វិញ មានអត្រាប្រមាណ ៥,៨ ភាគពាន់
មានន័យថា មានអ្នកកើតជំងឺឆ្កួតជ្រូក
ប្រហែល ៦នាក់ ក្នុងចំណោម
១០០០នាក់៕
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មានអ្នកកើតជំងឺឆ្កួតជ្រូក៧០លាននាក់
ក្នុងពិភពលោក
Raksmei Kampuchea: December 28th, 2014
ភ្នំពេញ ៖ សមាគមគ្រូពេទ្យប្រសាទ
សាស្រ្តថា កម្ពុជា និងសមាគមកម្ពុជា
ប្រឆាំងជំងឺឆ្កួតជ្រូក ដោយមានការចូល
រួមឧបត្ថម្ភរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន
សាណូហី ្វ នាថ្ងទ
ៃ ២
ី ៧ ខែធូ ្ន ឆ្ន២
ំ ា ០១៤នេះ
បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី
៉ជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងការមានផ្ទៃពោះ ៉
នៅសណ្ឋាគាភ្នំពេញ។
លោកសាស្រ្តចារ្យមហាបរិញ្ញា
ចន័្ទ សំឡេង ប្រធានផ្នែកប្រសាទ
សាស្រ្តនៃមន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត ដែល
អញ្ចើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិតិ្តយសនៅក្នុង
សិក្ខាសាលានោះ បានលើកឡើងថា
ជំងឺឆ្កួតជ្រូកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមាន
អត្រាកំណើនអ្នកជំងឺខ្ពស់និងជាកង្វល់

នៅឡើយក្នុងសង្គម ។ រហូតមកទល់
ពេលនេះមានប្រជាជន៧០លាននាក់
កើតជំងឺឆ្កួតជ្រូកលើពិភពលោក ។
លោកសាស្រ្តាចារ្យបានអោយដឹង
ផងដែលថា នៅកម្ពុជាជំងឺនេះ
មាន៥,៨ភាគរយ គឺក្នុងមួយពាន់នាក់
មាន៦នាក់មានជំងឺនេះ ។
ពាក់ពន័្ធនឹងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះពិសេសលើ
ប្រធានបទ ៉ជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងការមាន
ផ្ទៃពោះ ៉ដែកលើកយកមកធ្វើសិក្ខា
សាលានាពេលនេះ លោកសាស្រ្តចារ្យ
បានអំពាវនាវឱ្យស្រ្តីទាំងឡាយ
ដែលមានផ្ទៃពោះ ហើយកើតមាន
ជំងឺឆ្កួតជ្រូកត្រូវមកពិនិត្យសុខភាពឱ្យ
បានញឹកញាប់ហើយជួបគ្រូពេទ្យទទួល

ការព្យាបាលបាលតាមការណែនាំរបស់
គ្រូពេទ្យ ចៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់
សុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃ ពិសេសគឺខែ
ដំបូងដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅពិនិត្យ
សុខភាព និងទទួលការព្យាលបាល
ជាមួយនឹងការផ្តល់ដំបូន្មានល្អៗ
ពីគ្រូពេទ្យ ៕

ប្រជាជនជាង៨៦.០០០នាក់ទទួលរងនូវ
ជំងឺឆ្កួតជ្រូកនិង ៦៦% មិនដែលទទួលបានសេវា
ព្យាលបាលត្រឹមត្រូវទេ
Koh Santepheap: December 30th, 2014
រាជធានីភ្នំពេញ ៖
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុន
សាណូហ្វី ជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកឱសថ
ដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោក បានចូលរួម
ចំណែកពង្រីកការយល់ដឹងជុំវិញបញ្ហា
សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា ដូចជាឱសថក្លែងក្លាយ
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺលើសសម្ភាធ
ឈាម នឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតជាដើម។ នៅក្នុង
ខែនេះក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីបានផ្តោត
សំខាន់លើជំងឺមួយ ប្រភេទទៀត
គឺជំងឺឆ្កួតជ្រូក ។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ធ្នូ
ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
ក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី
៉ជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ៉
នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញដោយមានការ
ចូលរួមពីសំណាក់ គ្រូពេទ្យជាច្រើន ។
កម្មវិធីក៏មានការសហការរៀបចំដោយ
សមាគមគ្រូពេទ្យប្រសាទ សាស្រ្តកម្ពុជា
និងសមាគមកម្ពុជាប្រឆាំងជំងឺឆ្កួតជ្រូកផ
ងដែល ។
លោកសាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា ចន្ទ័
សំឡេង ឯកទេសផ្នែកប្រសាទសាស្រ្ត
និងជាប្រធាន សមាគមគ្រូពេទ្យប្រសាទ
សាស្រ្តកម្ពុជា និងជាអនុប្រធានសមាគ
មកម្ពុជាប្រឆាំងជំងឺឆ្កួតជ្រូកឱ្យ ដឹងថា
ជំងឺឆ្កួតជ្រូកគឺជាជំងឺទាក់ទងនឹងស្ថានភា
ពខួរក្បាលដែលបណ្តាលឲ្យរំខានដល់
មុខងារ ធម្មតានៃខួរក្បាលដែលកើត
ទ្បើងម្តងហើយម្តងទៀត
និងមិនអាចស្មានទុកជាមុនបាន ។ ការ
រំខានដល់ខួរក្បាលអាចនឹងប៉ះពាល់
ដល់ស្មារតីចលនារាងកាយ
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ឬអារម្មណ៍រាងកាយរយៈពេលខ្លី ។
ការប្រែប្រួលផ្នែករាងកាយនេះហៅថា
ប្រកាច់ ។ ប្រជាជនប្រហែល៨៦.០០០
នាក់ត្រូវប៉ាន់ ប្រមាណថា មានជំងឺឆ្កួត
ជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយវាអាច
កើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យ ។
ជំងឺឆ្កួតជ្រូកយើងអាចព្យាលបាលបាន
ហើយការមើលថែខ្លួនឯង គឺជាភាព
សំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្រង
ស្ថានភាពជំងឺ ។ ទាំងអស់នោះរួមមាន
ការងារដែលធ្វើប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យមាន
សុខភាពល្អ និងពង្រឹងសុខភាព
រាងកាយ ព្រមទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានជំងឹផ្សេងៗ ឬ
គ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យ និងសម្រាក
ឱ្យបានស្រួល ។ ជាធម្មតាការប្រកាច់
មានទំនាក់ទំនងទៅ នឹងការកន្រ្តាក់ភ្លាម
ៗដោយឯកឯងនៃពពួកសាច់ដុំ ។
មនុស្សម្នាក់ដែលមានការប្រកាច់អាច
ស្តែង ចេញជាមានភាពច្រឡំ
ឬពង្វេងស្មារតី យំបាត់បង់ស្មារតី
និងដួលលើដីភ្លាមៗតែម្តង ។ ជួនកាល
ការសម្គាល់តែមួយគត់ដែលអាចដឹងថា
មនុស្សម្នាក់មានប្រកាច់
គឺប្រិចភ្នែកញាប់ ឬសម្លឹងទៅលើ
ជាច្រើនវិនាទី ។

ហើយចំពោះមនុស្ស
មួយចំនួនជំងឺនេះអាចជាតំណពូជ
ប៉ុន្តែចំពោះករណីភាគច្រើន បណ្តាលម
កពីការប៉ះទង្គឹចក្នុងខួរក្បាលដូចជាការ
ចម្លងរោគក្នុងខួរក្បាល របួស ការស្ទះឬ
ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ដុំសាច់
ក្នុងខួរក្បាល ឬការវិវត្តមិនប្រក្រតីក្នុងខួរ
ក្បាលជាដើម ។
លោកស្រី ង្វៀង ធីង៉ុកមិញ
នាយកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
ប្រចាំកម្ពុជា ឱ្យដឹងថា ដើម្បីបង្កើនការ
យល់ដឹងពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនេះទៅដល់
ប្រជាជនទូទៅ ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វី
សហការ ជាមួយនឹងសមាគមកម្ពុជា
ប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្កួតជ្រូក និងសមាគមគ្រូ
ពេទ្យប្រសាទសាស្រ្តកម្ពុជា បានរៀប
ចំឡើងនូវសិក្ខាសាលាវេជ្ជសាស្រ្តនេះ
និងសង្ឃឹមថា ចំណេះដឹងទាំងនេះ
អាចបញ្រ្ជាប ដល់ប្រជាជន
ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា៕

លោកបញ្ជាក់ថា ៉ការស្ទាបស្ទង់មតិនៅ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថា
៦៦ភាគរយ នៃប្រជាជនដែលមានជំងឺ
ឆ្កួតនៅមិនទាន់បានទទួលព្យាលបាល
ត្រឹមត្រូវ ឬមិនទាន់បាន ទទួលការ
ព្យាលបាលតែម្តង ៉។ ជំងឺនេះ
បណ្តាលមកពីបញ្ហាជាច្រើន
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