
សនំរួសនំរួសនំរួសនំរួ-ចំេលយីចំេលយីចំេលយីចំេលយី សតពីីជំងឺសតពីីជំងឺសតពីីជំងឺសតពីីជំងឺ    ពងែបកៃដពងែបកៃដពងែបកៃដពងែបកៃដ    េជីងេជីងេជីងេជីង    និងនិងនិងនិង    កនុងមត់កនុងមត់កនុងមត់កនុងមត់    
(សំរប់បុគគលិកសុខភិបល)    

េតជីងំពឺងែបកៃដេតជីងំពឺងែបកៃដេតជីងំពឺងែបកៃដេតជីងំពឺងែបកៃដ    េជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិកនុងមត់ជអវីកនុងមត់ជអវីកនុងមត់ជអវីកនុងមត់ជអវី????    
ជំងឺពងែបកៃដ េជីង និងកនុងមត់ (HFMD) គឺជជងំឺឆលងមួយេកីតេឡងីញឹកញ៉ប់ចំេពះទរក និង កុមរ។ 
វបងករេអយមនេរគសញញ  រគុនេកត  មនដំេបឈកឺនុងមត់ និង មនពងកនតួលេលីបតៃដ បតេជងី និង កំេប៉ះគូដ។ 
វេកីតមនេនកនុងរបេទសជេរចីនេពញទូទងំពភិពេលក។ 

    

េតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបក    ៃដេជងីៃដេជងីៃដេជងីៃដេជងី    នងិនងិនងិនងិកនុងមត់េកតីេឡងីកនុងមត់េកតីេឡងីកនុងមត់េកតីេឡងីកនុងមត់េកតីេឡងីេនេនេនេនកែនលងណកែនលងណកែនលងណកែនលងណ    នងិនងិនងិនងិ    េពលណេពលណេពលណេពលណ????    

ករណីជំងឺនិមយួៗ និង ករផទុះៃនជំងពឺងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់េកតីេឡងីទូទងំពិភពេលក។ 
កនុងរបេទសែដលមនលកខណៈរសេដៀងរបេទសកមពុជ ករផទុះជំងឺេនះេកតីេឡងីេពញមយួឆន ។ំ ករផទុះៃនជំងឺពងែបក ៃដ
េជីង និង កនុងមត់ េកីតេឡងី េរៀងរល់ពីរបីឆន មំតង កនុងតំបន់េផសងៗគន េលពីីភពេលក បុ៉ែនតបុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ 
ករផទុះជងំឺបនេកតីេឡងី ភគេរចីនកនុង ទវីបអសុ។ី 
របេទសទងំឡយែដលមនចំនួនជំងឺេនះេកីនេឡងីេរចីនកនុងេពលថមីៗេនះកនុងទវីបអសុរីមួមនៈ របេទសចនិ ជបុ៉ន 
ហុងកុង កូេរខ៉ងតបូង ម៉េឡសុី សឹងហបុរ ីៃថ ៃតវ៉ន់ និង េវៀតណម។    
    
េតីេតីេតីេតីជងំពឺងែបកជងំពឺងែបកជងំពឺងែបកជងំពឺងែបក    ៃដៃដៃដៃដេជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិ    កនុងមត់បណត លមកពីអវីកនុងមត់បណត លមកពីអវីកនុងមត់បណត លមកពីអវីកនុងមត់បណត លមកពីអវី????    
េមេរគវរុីសមួយចំនួនដូចជ coxsackieviruses, និង Enterovirus ៧១ (EV71) ជអនកបងកជំងឺពងែបក ៃដេជីង នងិ 
កនុងមត់។ ជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ជទូេទជ ជំងឺ រសល េដយពំុចបំច់មនករពយបល និង 
មនផលវបិកតិចតចួ។ ក៏បុ៉ែនតកនុងចំេណមេមេរគ enterovirus ែដលបងករជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ 
ទងំអស់ េមេរគ enteroviruses 71 (EV71) អចបងក្រឲយមន ជ ផលវបិក ធងន់ធងរ។ 
    

េតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបក    ៃដៃដៃដៃដេជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិ    កនុងមត់ធងន់ធងរដល់ករំតិណកនុងមត់ធងន់ធងរដល់ករំតិណកនុងមត់ធងន់ធងរដល់ករំតិណកនុងមត់ធងន់ធងរដល់ករំតិណ????    
អនកជំងពឺងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ ភគេរចនីភគេរចនីភគេរចនីភគេរចនី    ជេសះេសបយីទងំរសងុបនទ ប់ពីឈរឺចួ។ជេសះេសបយីទងំរសងុបនទ ប់ពីឈរឺចួ។ជេសះេសបយីទងំរសងុបនទ ប់ពីឈរឺចួ។ជេសះេសបយីទងំរសងុបនទ ប់ពីឈរឺចួ។ 
ជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ភគេរចនីជជងំឺរសលេហយីអនកជងំឺេសទីរែតទងំអស់ជេសះេសបយីកនុងរយៈព៧ី េទ១០ 
ៃថងេដយពុំចបំច់មនករពយបល េហយីកំរមនផលវបិកណស់។ 
ករខវះជតិទឹកគឺជផលវបិកមួយែដលជួបរបទះញឹកញប់ជងេគកនុងចំេណមអនកជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់
ែដលបងកេឡងីេដយេមេរគ coxsackieviruses។ 
ករខវះខតជតិទឹកអចេកីតមនរបសិនេបីករបិរេិភគទឹកឬវតថុរវដៃទមិនបនរគប់រគន់េដយសរករឈកឺនុង



មត់។ជកំរ ជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់បងកេដយេមេរគ EV71 បងកឲយមនរលកេរសមខរួនិង ខរួកបល និង
េពលខលះអចបងកឲយមនជផលវបិកធងន់ធងររមួមន បញហ សរៃសរបសទ បញហ េបះដូង សរៃសឈម និង 
បញហ ផលូវដេងហីម ែដលអចបងករេអយសល ប់បន។  
 
េតេីរគសញញ េកតីេឡងីរយៈេពលបុ៉នម នៃថងេរកយេពលឆលងជំងឺេតេីរគសញញ េកតីេឡងីរយៈេពលបុ៉នម នៃថងេរកយេពលឆលងជំងឺេតេីរគសញញ េកតីេឡងីរយៈេពលបុ៉នម នៃថងេរកយេពលឆលងជំងឺេតេីរគសញញ េកតីេឡងីរយៈេពលបុ៉នម នៃថងេរកយេពលឆលងជំងឺ????    

រយៈេពលគិតចប់តងំៃថងឆលងជំងឺរហូតដល់ៃថងេចញេរគសញញ ដំបូងជទូេទ ៣ េទ ៧ ៃថង។ 
េរគសញញ ដំបូងៃនជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ភគេរចីន គឺេកត ខលួន និង ជទូេទមនរយៈេពលព ី២៤ េទ ៤៨ 
េម៉ង។     

 
េតីេរគសញញ មេតីេរគសញញ មេតីេរគសញញ មេតីេរគសញញ មនអវខីលះនអវខីលះនអវខីលះនអវខីលះ????    
ជំងឺេនះជទូេទចប់េផតីមេឡងីេដយមន េកត ខលួន ករហូបចុកថយចុះ អស់កំលងំ និង ជញឹកញប់ឈ ឺ
បំពងក។ 
មយួឬពីរៃថងបនទ ប់ពីេកត ខលួន អនកជំងឺចប់េផតីមមនដំេបឈកឺនុងមត់ េដយេផតីមមន ចំនុចពណ៌រកហមតូចៗ 
ែដលេចញជពង និងវវិតតេទជដំេប។ ជធមមតវសថិតេនេលីអណត ត អញច ញ និង ែផនកខងកនុងៃនថព ល់។  
ែសបកកនតួលែដលមិនរមស់េកីតេឡងីកនុងរយៈេពលមយួេទពីរៃថង េហយីេពលខលះអចមនពងែបក។ សន មកនតួល
ឬ ពងែបកជទូេទមនេនេលីបតៃដ និង បតេជីង េហយីក៏អចមនផងែដរេនេល ីកំេប៉ះគូដ និង 
អវៈយវៈេភទ។  
អនកជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ក៏អចមិនមនេរគសញញ ផងែដរ។ ឬ ក៏អចមនែតកនតួល ឬ ដំេបកនុងមត់។  
អនកជំងមឺួយចនំួនតូចអចមន េរគសញញ របព័នធរបសទ និង ផលូវដេងហីម ែដលវវិតតេទជជំងឺធងន់ធងរយ៉ងឆប់រហ័ស។    
 
េតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបកេតជីងំពឺងែបក    ៃដៃដៃដៃដេជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិ    កនុងមត់ឆលងេដយរេបៀបណកនុងមត់ឆលងេដយរេបៀបណកនុងមត់ឆលងេដយរេបៀបណកនុងមត់ឆលងេដយរេបៀបណ????    

វរុីសជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់អចឆលងពីមនុសសមន ក់េទមនុសសមន ក់េទៀតេដយករប៉ះពល់ផទ ល់ជមួយនឹងវតថុរវ 
ៃនផលូវដេងហីម (ទឹកមត់ កំហក និងសំេបរ) ទឹករៃងែដលេចញពីពងែបក លមកៃនអនកជំងឺ។ 
អនកជំងអឺចចលំងខល ងំបំផុតកនុងសបត ហស៍ទមីួយ។ ជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់មនិឆលងេទ ឬ ពីសតវេឡយី។     
    

េតអីនកណែដលរបឈមនឹងជងំពឺងែបកេតអីនកណែដលរបឈមនឹងជងំពឺងែបកេតអីនកណែដលរបឈមនឹងជងំពឺងែបកេតអីនកណែដលរបឈមនឹងជងំពឺងែបក    ៃដៃដៃដៃដេជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិ    កនុងមត់កនុងមត់កនុងមត់កនុងមត់    
កុមរែដលមនអយុេរកម ១០ ឆន មំនកររបឈមខពស់។  ជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់េកីតេឡងីភគេរចនីចំេពះ 
កុមរែដលមនអយុតិចជង ១០ឆន  ំែតញឹកញប់ជងេនះេទេទៀត គឺកនុងកុមរែដលមនអយុតិចជង ៥ ឆន ។ំ កុមរតូច 
ៗងយនឹងមនេរគសញញ ធងន់ធងរ។ មនុសសេពញវយ័ក៏អចឈផឺងែដរ បុ៉ែនតករម។  



    

េតេីយងីអចឆលងជំងពឺងែបកេតេីយងីអចឆលងជំងពឺងែបកេតេីយងីអចឆលងជំងពឺងែបកេតេីយងីអចឆលងជំងពឺងែបក    ៃដៃដៃដៃដេជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិ    កនុងមត់េលសីពមីយួដងែដរកនុងមត់េលសីពមីយួដងែដរកនុងមត់េលសីពមីយួដងែដរកនុងមត់េលសីពមីយួដងែដរ    ឬឬឬឬ    េទេទេទេទ????    
អច! ពីេរពះជំងពឺងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់ បងកេឡងីេដយេមេរគេផសងៗគន ។ ករឈជឺំងឺេនះមតងអចបងកឲយមន 
របព័នធករពរខលួនេទនងឹេមេរគែតមួយរបេភទែតបុ៉េណណ ះ ដូេចនះេយងីអចឈមឺតងេទៀតរបសិនេប ីេយងីឆលងេមេរគ 
របេភទថម ីមួយេផសងេទៀត។    

េតរីសតអីចេធវអីវខីលះេដមីបកីរពរជងំពឺងែបកេតរីសតអីចេធវអីវខីលះេដមីបកីរពរជងំពឺងែបកេតរីសតអីចេធវអីវខីលះេដមីបកីរពរជងំពឺងែបកេតរីសតអីចេធវអីវខីលះេដមីបកីរពរជងំពឺងែបក    ៃដៃដៃដៃដេជងីេជងីេជងីេជងី    នងិនងិនងិនងិ    កនុងមត់កនុងមត់កនុងមត់កនុងមត់????    
លអបំផុតរសតីមនៃផទេពះគួេជៀសវងករប៉ះពល់ជិតសនតិជមួយអនកជំងឺពងែបក ៃដេជីង និង កនុងមត់និង យកចិតតទុកដក់ 
េទេលីវធិីសរសតករពរករចមលងេរគ។ 

កឆលងេរគ Enterovirus 71  អចបងករជំងឺរសល ឬ មិនបងករជំង ឺចំេពះរសតីមនៃផទេពះ។ រហូតដល់េពលបចចុបបននេនះ 
មិនមនភសតុតងចបស់លស់ណមួយែដលបញច ក់ថ ករឆលង Enterovirus 71 កនុងេពលមនៃផទេពះអច បងករេអយ 
មនរលូត កូន ឬ កូនមិនរគប់លកខណ េឡយី។ 

ែតរសតីមនៃផទេពះអចចំលងេមេរគដល់ទរក របសិនេបីគត់ឆលងេមេរគរយះេពលខលីមុនេពលសំរល ឬ មនេរគសញញ  
េពលកំពុងឈេឺពះសំរល។ 

ទរកភគេរចនីែដលឆលងេមេរគ Enterovirus 71នឹងមនជំងឺរសល ែតករណីករមរមយួចំនួន 
ទរកអចឈធឺងន់ធងរេដយមន ប៉ះពល់សររីងគជេរចីនដូចជ េថលីម េបះដូង និងអចសល ប់បន។ 
ទរកែដលឆលងេមេរគមុនអយុបន ២សបត ហ៍ មន កររបឈមខពស់នងឹមនជងំឺធងន់ធងរ។ 

េតីរតវូពយបលជំងឺពងែបកៃដេជីងេតីរតវូពយបលជំងឺពងែបកៃដេជីងេតីរតវូពយបលជំងឺពងែបកៃដេជីងេតីរតវូពយបលជំងឺពងែបកៃដេជីង    និងកនុងមត់េដយរេបៀបណនិងកនុងមត់េដយរេបៀបណនិងកនុងមត់េដយរេបៀបណនិងកនុងមត់េដយរេបៀបណ????    

េពលបចចុបបននេនះ មិនមនករពយបលជក់លក់ណមយួសំរប់ជំងឺពងែបកៃដេជីង និងកនុងមត់េឡយី។ 
អនកជំងឺគរួបិរេភគទឹកេអយបនេរចីន េហយីអនកជំងឺអចរតូវករថន បំញចុ ះកំេដ និងថន បំំបត់ករឈចឺប់ែដល 
បណត លមកពីពងែបកកនុងមត់។ 

េតីជំងឺពងែបកៃដេជីងេតីជំងឺពងែបកៃដេជីងេតីជំងឺពងែបកៃដេជីងេតីជំងឺពងែបកៃដេជីង    និងកនុងមត់អចករពរបនែដរឬេទនិងកនុងមត់អចករពរបនែដរឬេទនិងកនុងមត់អចករពរបនែដរឬេទនិងកនុងមត់អចករពរបនែដរឬេទ????    

អចករពរបន ករឆលងជំងឺេនះអចករពរបនេដយករអនុវតតន៍អនម័យលអ និងករយកកូនេទេពទយ 
ទន់េពល របសិនេបីមនេរគសញញ ធងន់ធងរ។ ក៏បុ៉ែនត មិនមនថន កំរពរ ឬ ថន ពំយបលសំរប់េមេរគែដលបងករ 
ជំងឺពងែបកៃដេជីង និងកនុមត់េឡយី។ 

 

េតីរតវូេធវយ៉ីងណេដីមបកីរពរជំងឺពងែបកៃដេជីងនិងកនុងមត់េតីរតវូេធវយ៉ីងណេដីមបកីរពរជំងឺពងែបកៃដេជីងនិងកនុងមត់េតីរតវូេធវយ៉ីងណេដីមបកីរពរជំងឺពងែបកៃដេជីងនិងកនុងមត់េតីរតវូេធវយ៉ីងណេដីមបកីរពរជំងឺពងែបកៃដេជីងនិងកនុងមត់????    

រតូវលងៃដេអយបនញឹកញប់ជមយួទឹកនិងសបូ៊ ឬជមយួទឹកអល់កុល ជពិេសសេរកយប៉ះអនកជំងឺ 
េរកយប៉ះវតថុរវេចញពីរងកយអនកជំងឺ េរកយប៉ះវតថុជំវញិអនកជំងឺ មុនប៉ះអនកជំងឺ និងមុនអនុវតត ទំរង់ករ 



អសិបទិក។ លងសំអតៃផទនិងរបស់ែដលរបលក់េដយទឹកនិងសបូ៊ រចួេធវីករសំលប់េមេរគ េដយ 
សូលុយសយុង កលរនី។ 

 
 

 


