
សុខភាពមាត់បធ្មញ និងោរករ្រស់អ្នក
ការ្រំបៅកូន៖ ្រំបៅបោះ ្រំបៅដ្រ  កបាលបោះ
ដំណុះបធ្មញ និងការជួ្របពទ្យបធ្មញជាបលើកដំ្រូង
រ្រ្រអាហារ និងបធ្មញរ្រស់ោរក
អោម័យមាត់បធ្មញ
ជំងឺមាត់បធ្មញថដលថតងជួ្របបចើនជាងបេ
ការការោរបលើការមានបបរះថា្ន ក់ ឬរងរ្រួសដល់មាត់បធ្មញ



បតើការអានកូនបសៀវបៅបនះជួយអ្នកបានអវេីខលេះ? 

កូនបសៀវបៅបនះ ជួយអ្នកបធវេើការបបជើសបរីស នូវអវេីថដលល្សបមា្រ់សុខភាពមាត់បធ្មញរ្រស់កូនអ្នក។ កូនបសៀវបៅបនះ 
្រង្ហា ញពីការ្្ល់អាហារសមបស្រ ការោងសម្ាតមាត់បធ្មញដល់កូនអ្នក ថដលនឹងជួយឲ្យពួកបេមានសុខភាពមាត់បធ្មញល្  
អាចញរុ ំ បលងកំសាន្ និងបរៀនសូបតបោយរ្ម នការឈឺចា្រ់។

អ្នកេួរថតអានឱ្យបានច្រ់កូន បសៀវបៅោំង្រី កបាលបនះ បបោះវានឹងជួយ្្ល់នូវចំបណះដឹងក្នរុងការជួយថែោំសុខភាពមាត ់
បធ្មញរ្រស់កូនអ្នក។

ប្រសិនប្រើអ្នកយល់ថាកូនបសៀវបៅបនះមានសារៈប្របោជន៍បោះ ការចូលរួមរ្រស់អ្នកជាមួយមូលនិធី Global Child  
Dental Fund បោះតិចតួចក្ី ក៏នឹងអាចជួយដល់បករុមកុមារបកីបកបៅបលើសកលបោកអាចទទួលបាននូវ 

បសវាកម្មថែោំមាត់បធ្មញ និងទទួលបាននូវភាពញញឹមសបមា្រ់ជី វិតរ្រស់ពួកបេ។
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ចា្រ់តាំងពីបពលបកើត ប្រអ្រ់មាត់ និងឆ្ឹងថាគា មរ្រស់កុមារចា្រ់ប្្ើមលូតោស់ និងរីកធំរហូតដល់ពួកបេបពញវ័យ។  ការ
្រង្ហា ត់ឲ្យមានទមាលេ ្រ់ល្ក្នរុងការថែោំមាត់បធ្មញ និង  ការោំកូនបៅជួ្របពទ្យបធ្មញឲ្យបានបទៀងោត់ ជាពិបសសចា្រ់តាំងពី
បធ្មញដុះបចញក្នរុងមាត់ជាបលើកដំ្រូង នឹងអាចជួយឲ្យកូនអ្នកមានសុខភាពមាត់បធ្មញល្ ក្នរុងជី វិតកុមារភាពរ្រស់ពួកបេ។

កូនអ្នកអាចនឹងមានបទង់បោយមុខមាត់មិនប្របកតីខលេះៗ ្រង្ហា ញឲ្យប�ើញបៅបពលថដលពួកបេបទើ្រប្រសូតិបចញ ថតវាអាចនឹង
ផ្លេ ស់្រ្តូរ និងបាត់បៅវិញបោយឯកឯង បៅបពលពួកបេធំធា ត់បឡើង។ បពលបទើ្របកើត បករុមបេតូបពទ្យនឹងបធវេើការបតរួតពិនិត្យថាបតើមាន 

ភាពមិនប្របកតីោខលេះ ថដលអាចជាឧ្រសេគាដល់ការដកដបងហាើម ការបៅ ការបល្រ និងការ្្ល់អាហារដល់ោរក។

ការ្រំបៅបោះ

ទឹកបោះម្ាយេឺជាជបបមើសដ៏ល្្រំ្ុតសបមា្រ់ោំងអាហារូ្រត្ថម្ភ  
និងោំងថ្្នកមបោសបញចេតោ ពីបបោះទបងវេើបនះោំឲ្យមានបសចក្ីសុខ  
និងមានភាពស្និទ្ធសា្ន លរវាងម្ាយជាមួយ និងកូនតូច្ងថដរ។ 

បពលបៅបោះម្ាយ ោរកនឹង្របងកើននូវលំហាត់បលើសាច់ដុំមាត់ 
ការដកដបងហាើម ការ្របញចេញសបមលេង និងភាពរីកលូតោស់ផនឆ្ឹងថាគា ម 
ដូចបនះការប្រឹងហាត់្រឹតជញ្ក់រ្រស់ោរកេឺមានសារៈសំខាន់ោស់។

បដើម្ីឲ្យោរកបៅបានល្ មាតាចាំបាច់បតតូវោក់មាត់ោរកឲ្យ្រឺតបពញមាត់នឹងកបាលបោះរ្រស់ខលេរួន និងបធវេើោែងោឲ្យមាត់ោរកជិតល្ 
ថដលអាចបធវេើឲ្យវាជញ្ក់ទឹកបោះបានបបចើន និងមិនបហៀរទឹកបោះបចញពីមាត់។ មិនថត្រែុបោណ ះ ការបធវេើថ្រ្របនះនឹងជួយឲ្យោរកហាត ់
ដកដបងហាើមតាមបចមុះបានបពញបលញ បពមោំងជួយថកសបមរួលបលើការោក់អោ្ត និងថកទបមង់ឆ្ឹងថាគា ម្ងថដរ។

ការ្រំបៅដ្រ

ប្រសិនប្រើអ្នកមិនអាច្រំបៅបោះកូនបាន បោយមូលបហតុោមួយបោះ អ្នកចាំបាច់បតតូវទទួលបាននូវការថណោំពីបេតូបពទ្យ 
ស្ីពីការបបជើសបរីសដ្រ្រំបៅ។ ប្រើអ្នកអាចបបជើសយកកបាលដ្រោថដលមានសារៈប្របោជន៍ អាចជួយថកសបមរួល 
ភាពមិនបតង់ជួរផនបធ្មញបានេឺពិតជាកាន់ថតប្របសើរថែមបទៀត។ បតតូវបបជើសយកកបាលបោះ ថដលមានទំហំសមល្មមនឹង 
មាត់រ្រស់កូនអ្នក។ 
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េឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ោស់ 
ប្រើសិនអ្នកអាច ្របញចេញកាយវិការថា្ន ក់ែ្នម 
បោយ្្ល់នូវបសចក្ីសុខ  
និង្រងកភាពស្និទ្ធសា្ន លដល់កូនអ្នក 
ប្រើបោះជាអ្នក្រំបៅកូនបោយដ្រក្ី។



អ្នកមិនបតតូវបចាះរន្ធកបាល់បោះឲ្យធំជាងធម្មតាបឡើយ ពីបបោះការប្រឹង្រឺតជាជំនួយដល់ការរីកលូតោស់សាច់ដុំមាត់។ 
អ្នកបតតូវោងសម្ាត និងបសាងោ រដ្រ និងកបាលបោះបៅបបកាយបពលបប្រើម្ងៗ។ 

េឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ោស់ ប្រើសិនជាអ្នកអាច្រំបៅកូនបោយដ្រ ប្រក្របោយភាពថា្ន ក់ែ្នម ្រងកភាពស្និទ្ធសា្ន លោែង
មានបសចក្ីសុខបោះ។ ការ្រញ្ឈ្រ់ការ្រំបៅដ្របតតូវបធវេើដូចរ្ន  និងការ្រំបៅបោះថដរ បបោះ្រំបៅដ្របធវេើបឡើងជំនួសឲ្យ 
ការ្រំបៅបោះ មិនថមនមានន័យថាឲ្យោរកបៅ្រថន្ថមបឡើយ។

សូមកុំទុកោរកបចាលបៅបពលថដលវាកំពុងបៅដ្រ បបោះវាអាចមានការឈលេក់ ឬរ្រូតកបាលបោះ ឬក៏បល្រខ្យល់ចូលបោះ
(ដ្រប្្ៀងមិនបតតូវទំនង ឬអស់ទឹកបោះ) ថដលជាបហតុ្រងកឲ្យមាន្រញ្ហា មួយចំនួនមិនល្ដល់ោរក។ 

ការឲ្យបៅរយៈបពលថវង (ោំងបៅបោះ ោំងបៅដ្រ) ង្យ្រោ្លឲ្យមានបរាេពុកបធ្មញ។ កូនអ្នកអាចញរុ ំអាហារ 
្រថន្ថមបៅបពលថដលវាមានអាយុចា្រ់ពី ៦ ថខបឡើងបៅ ជាការល្ប្រសិនប្រើអាច្រញ្ឈ្រ់ការ្រំបៅដ្របៅបពលថដលកូនអ្នក
មានអាយុបានមួយឆ្្ន ំ។

ការប្រៀមកបាលបោះសិ្រ្និម្មត ឬប្រៀមផដ

តាមពិតបៅ អ្នកមិនេួរឲ្យកូនអ្នកប្រៀមកបាលបោះបទ ្រែុថន្ប្រសិនប្រើអ្នកមាន្រំណងបប្រើវា អ្នកេួរថតកុំឲ្យកូនអ្នកប្រៀមជា្រ់
បេ្រ់បពលថដលវាថបសកយំបឡើយ បបោះោរកវាអាចថបសកយំ បោយសារមូលបហតុប្សេងបទៀត ដូចជា បសើមេូែ ឈឺបោះ 
ោក់ឲ្យបេងមិនបតតូវទំនង ឬក៏ចង់ឲ្យបលើកពរថា្ន ក់ែ្នមវាជាបដើម។ 

ការ្រញ្ឈ្រ់ការប្រៀមកបាលបោះ េឺអាបស័យបលើភាពរីកធំធាត់ោំងថ្្នករាងកាយ និងោំងថ្្នក្លេតូវចិត្រ្រស់កុមារមា្ន ក់ៗ ថដល 
ជាទូបៅេឺបៅបពលថដលកុមារមានអាយុប្រមាណ២ឆ្្ន ំ។ ចំបោះការប្រៀមផដវិញ េឺអាចមានទមាលេ ្រ់យូរជាងបនះ បោយ 
សារថតោរកវាអាចប្រៀមផដខលេរួនវាបានបេ្រ់បពល។

ទមាលេ ្រ់ប្រៀមកបាល់បោះ ឬប្រៀមផដយូរបពក អាច្រងកឲ្យមាន្ល្រែះោល់ដល់ឆ្ឹងថាគា ម ថតវាអាចបរៀ្រសបមរួលបៅជាធម្មតាវិញ 
ប្រសិនប្រើកុមារអាច្រញ្ឃ្រ់ទមាលេ ្រ់មិនល្បនះមុនបពលអាយុ ៦ ឬ ៧ ឆ្្ន ំ។ ប្រើមិនដូបចា្ន ះបទ កុមារនឹងបតតូវការជំនួយពី 
ទន្បពទ្យក្នរុងការថកសបមរួល្រញ្ហា ឆ្នឹងថាគា មបនះជាមិនខាន។
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ដំណុះបធ្មញ និងការជួ្រជាមួយបេតូបពទ្យបធ្មញជាបលើកដំ្រូង

ដំណុះបធ្មញេឺជាបពលមួយដ៏លំបាករ្រស់ោរក។  ការដុះបចញផនបធ្មញរ្រស់ោរកមា្ន ក់ៗ មានភាពខុសរ្ន បៅតាមធម្មជាតិ
រ្រស់វា។ ដំោក់កាលបនះអាចផ្លេ ស់្រ្តូរ្រន្ិច្រន្រួចបៅតាមសុខភាពរ្រស់ោរក និង្ររិោកាសជុំ វិញ។

បៅបពលថដលកូនរ្រស់អ្នកមានបធ្មញដុះបចញជាបលើកដំ្រូង  អ្នកេួរោំកូនបៅជួ្របេតូបពទ្យបធ្មញ។  ប្រើបោះជារ្ម នអវេីថដល 
េួរឲ្យបតតូវបតរួតពិនិត្យក្ី ថតអ្នកអាចនឹងទទួលបាននូវដំ្រូោ្ម នល្ៗ ស្ីពីរ ្រ្រអាហារ និងការបធវេើអោម័យសម្ាតមាត់បធ្មញ 
បហើយជាងបនះបៅបទៀត កូនអ្នកនឹងប្្ើមសាគា ល់ពី្ររិោកាសបៅក្នរុងេលេីនិកពិនិត្យពយាបាលបធ្មញ។

អ្នកេួរថតោំកូនបៅជួ្របពទ្យបធ្មញថ្្នកកុមារ  បបោះពួកបេមានជំោញក្នរុងការលួងបោមបក្មង និងមានឧ្រករណ៍សមបស្រ 
តាមមាត់រ្រស់កុមារ ្រែុថន្បនះេឺអាបស័យបៅតាមប្របទសនីមួយៗ។  បោះជាោែងោ ការជួ្របេតូបពទ្យបធ្មញទូបៅក៏មិន 
ជា្រញ្ហា អវេីបឡើយ បបោះពួករត់អា ច្្ល់ដំ្រូោ្ម ន ក្នរុងការថែោំោំងបធ្មញទឹកបោះ (បធ្មញផបព) ោំងបធ្មញបសរុកឲ្យបានល្ 
បជៀស្ុតពីជំងឺពុកបធ្មញ ជំងឺរោកអញ្ចេ ញ និងភាពសឹកបធ្មញ។ ការថែោំបនះនឹងោំជួយសបមរួលដល់ការរីកលូតោស់
រ្រស់កំបោងឆ្ឹងថាគា ម ថដលោំឲ្យមានតុល្យភាពបលើង្ែំបធ្មញ ប្រក្របោយបសាភ័ណភាព និងការញញឹមបានោែងសម។  
ប្រើសិនកូនអ្នកមាន្រញ្ហា ប្សេងបលើសបនះ បេតូបពទ្យបធ្មញនឹង្រញ្តូនបៅអ្នកជំោញឯកបទសជា្រន្បទៀត។

ការថែោំសុខភាពមាត់បធ្មញនឹងជាចំថណកមួយផនេុណភាពជី វិត។  សកម្មភាពការោរ និង្្ល់ការថែោំក្នរុងរយៈបពល 
១ ឆ្្ន ំដំ្រូងផន ជី វិត េឺោមោរការថែោំពីអ្នកថដ លមានវិជ្ាជីវៈ រួម និងការយកចិត្ទុកោក់រ្រស់បករុមបេរួសារ 

្ងថដរ។ ការចា ្រ់ប្្ើមទមាលេ ្រ់ល្ េឺោក់ទ ងោែងសំខាន់បៅនឹងសងគាម វ្រ្ធម៌ ថដលកត្ាោំងអស់បនះពិបាកនឹងបធវេើការ 
ផ្លេ ស់្រ្តូរោស់។ 

រ្រ្រអាហារ និងបធ្មញរ្រស់ោរក

រ្រ្រអាហារកូនរ្រស់អ្នក ចាំបាច់បតតូវបធវេើតាមការថណោំរ្រស់បេតូបពទ្យថ្្នកកុមារ។  ការបបជើសអាហារថដលល្ េឺមាន្លល្
សបមា្រ់ោំងសុខភាពមាត់បធ្មញ ោំងសុខភាពទូបៅរ្រស់កូនអ្នក។  ការ្្ល់អាហារថដលមានតុល្យភាព  ផ្លេ ស់្រ្តូរអាហារ 
ថដល សម្តូរបោយសារជាតិចិញវេឹមប្សេងៗញឹកញ្រ់ េឺជាប្របោជន៍ដល់ការកបកើតរូ្ររា ងបធ្មញរ្រស់កូនអ្នក។ ការ្្ល់ 
អាហារថដលមានជាតិសករបបចើនបពក នឹងអាច្រោ្លបកើតជំងឺធាត់ ជំងឺទឹកបោមថ្្ម និងជំងឺពុកបធ្មញ។ 

ការប្រឹង្រឹតរ្រស់ោរក ជាជំនួយដល់ការរីកលូតោស់ផនកំបោងឆ្ឹងថាគា ម និងសោលេ ក់ (បទង់បោយផនបកអូមមាត់ និង 
បធ្មញរត់បានបតង់ជួរ)។ បហតុបនះបហើយ បានជាការ្រំបៅបោះកូនជាការចាំបាច់ បោយោែងតិចឲ្យបាន ៦ ថខ ្រោទៃ ្រ់មក 
េឺបតតូវ ្រថន្ថមអាហារប្សេងៗបទៀតចបមរុះ រហូតដល់អាយុបានមួយឆ្្ន ំ។
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ការ្រង្ហា ត់ឲ្យកូនទំោររអាហារ េឺចា្រ់ប្្ើមបោយអ្នក្រញចេរុកចំណីោថដលបានកិនឲ្យហ្មត់។  បៅបពលថដលកូនអ្នកមានបធ្មញ 
ដុះបចញបានបេ្រ់ ២០ បធ្មញ បេអាចទំោអាហារបានបេ្រ់ោែង (ទន់, រឹង) បដើម្ីហវេឹកហាត់សាច់ដុំមាត់ និងការលូត 
ោស់រ្រស់ទបមង់មុខ។

បដើម្ី្រង្ក ជំងឺពុកបធ្មញ អ្នកចាំបាច់បតតូវកំណត់បពលបវោផនការ្្ល់អាហារ បោយបធវេើោែងោឲ្យចបោលេ ះបពលផនការ្្ល់
អាហារមានរយៈបពលថវង។  េួរបជៀសវាង្្ល់ទឹកថ្លេបឈើ និងទឹកបោះបរ សូកូឡា បបោះអាហារថ្រ្របនះមានជាតិសករ 
និងជាតិអាសុីត បបចើន ថដលជាកត្ាពីរដ៏សំខាន់ក្នរុងការ្រងក្ល្រែះោល់ដល់សុខភាពមាត់បធ្មញ និងភាពធាត់រ្រស់កុមារ។  
ដំោ្រ់ថ្លេបឈើប្សេងៗ ក៏េួរថតបជៀសវាង។ ជានិចចេជាកាល អ្នកបតតូវសម្ាតមាត់កូនតូចរ្រស់អ្នកឲ្យស្ាតមុនបពលចូល
បេង។ ប្រើសិនប្រើជាកូនអ្នកមានជំងឺ េួរបជៀសវាងថា្ន ំោថដលរ្ម នជាតិសករ។ 
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ការ្រងកទមាលេ ្រ់សម្ាតមាត់បធ្មញដល់កូនតូចរ្រស់អ្នក 
េឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ោស់
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អោម័យមាត់បធ្មញរ្រស់កូនតូច

ការការ្រងកទមាលេ ្រ់សម្ាតមាត់បធ្មញឲ្យកូនតូចជាបរៀងរាល់ផែងោ េឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ោស់។  បៅបពលមិនោន់មានបធ្មញដុះបចញ 
អ្នកេួរថតសម្ាតមាត់ និងអញ្ចេ ញរ្រស់កូនអ្នកបោយបប្រើបកោត់ ឬផស្រុំចង្រុលផដ។  

ចា្រ់តាំងពីបធ្មញដុះបចញក្នរុងមាត់ជាបលើកដំ្រូង អ្នកេួរថតដុសសម្ាត បធ្មញរ្រស់កូនតូចអ្នក បោយបប្រើបចាស 
ដុសបធ្មញសបមា្រ់កូនបក្មង។   អ្នកចាំបាច់បតតូវបបជើសបរីសបចាសដុសបធ្មញឲ្យកូន បោយមានកបាលបចាសតូច សរផសបចាសទន់ 
និងមានទំហំសមបស្រតាមអាយុរ្រស់បេ។  អ្នកបតតូ វ ថតបធវេើការសម្ាតមាត់បធ្មញរ្រស់កូន ដូចជាសមាជិកបករុមបេរួសារដផទបទៀត 
បពលបពឹក និងមុនបពលចូលបេង បហើយប្រសិនប្រើអាច បបកាយបពលញរុ ំអាហារ។

ទឹកមាត់មានចំថណក ជួ យការោរបរាេពុក បធ្ម ញ ។   បៅបពលបេង ្ររិមាណផនការ្របញចេញទឹកមាត់ែយចុះ ដូចបនះបហើយ  
បទើ្របពលយ្រ់ចាំបាច់បតតូវសម្ាតបធ្មញឲ្យបានស្ាតល្ជាងបពលោៗោំងអស់។

ការបប្រើថា្ន ំដុសបធ្មញសមល្មម សបមា្រ់កូនតូចជាប្រការចាំបាច់ ពីបបោះវត្មានផនសារធាតុភលេរុយអរាែយក្នរុងទឹកមាត់ 
ជាជំនួយោែងសំខាន់ក្នរុងការការោរជំងឺពុកបធ្មញ។ សូមោក់ថា្ន ំដុសបធ្មញឲ្យកូនតូចរ្រស់អ្នក មួយបសោ្រ់បស្ើង 
(ដូចក្នរុងរូ្រភាពខាងបបកាម) ្រែុបោណ ះ  បដើម្ីការោរកុំឲ្យកូនអ្នកបល្រថា្ន ំដុសបធ្មញ។

បធ្មញបក្មងតូច មានចបោលេ ះោច់ៗពីរ្ន  ប្រើវាដុះបចញមកជិតរ្ន  ថដលោំឲ្យដុសសម្ាតមិនបានស្ាតល្បោះ 
ចូរអ្នកបប្រើថខសេោក់បោយែ្នមៗ តាមចបោលេ ះបធ្មញោំងបោះ។

្ររិមាណថា្ន ំដុសបធ្មញសបមា្រ់ោរក
 
សបមា្រ់ការដុសសម្ាតបធ្មញោរក  
បយើងបតតូវការ្ររិមាណថា្ន ំដុសបធ្មញថតតិចតួច្រែុបោណ ះ  
ប្រមាណជា្រែុនបរ្រ់អងករ  (០,០១  បកាម)។
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ជមងោឺមាត់បធ្មញញឹកញ្រ់្រំ្ុតក្នរុងវ័យកុមារភាពដំ្រូង

ោរកអាចបកើតមានបរាេពុកបធ្មញ និងរោកអញ្ចេ ញ ថដលមូលបហតុ្រោ្លមកពីកងវេះអោម័យ េឺការមិនបានដុស 
សម្ាតមាត់បធ្មញឲ្យបានស្ាតល្ ជាពិបសសមុនបពលោរកបេង (បេងផែងោ ឬបេងយ្រ់)។ 

បៅបពលថដលអ្នកបានប�ើញមានប្របហាងបធ្មញពុក ចាំបាច់បតតូវទទួលការពយាបាលឲ្យបានឆ្្រ់ បបោះជំងឺពុកបធ្មញរ្រស់បក្មងតូច 
រាលោលោែងឆ្្រ់្រំ្ុតបលើបធ្មញផបព។  ប្រើមិនបានពយាបាលោន់បពលបទ វានឹង្រងកឲ្យមានការឈឺចា្រ់ បហើយ និង 
មាន្ល្រែះោល់ដល់ការលូតោស់ និងសុខភាពទូបៅរ្រស់ោរក។

ោរកភាេបបចើនមានបកើតបជាំងមាត់ ថដលជាទូបៅបយើងប�ើញមានជាចំណុច ឬជា្រនទៃះពណ៌ស ជាពិបសសបលើអោ្ត។ 
្រញ្ហា បនះ្រងកបឡើងបោយពពួក្សេិត ថដលឆលេងមកពីការបែើ្ររ្រស់មនុសសេធំ ប្រោ្រ់បក្មងបលង  កបាលបោះមិនស្ាត  
ឬក៏កងវេះការថែសម្ាតមាត់។ ការ យកចិត្ទុកោក់ថែសម្ាតមាត់កូន និងោងសម្ាត វត្ថរុថដលោរកប្រៀម ឬបលងជា 
ប្រចាំបោះនឹងអាច្រង្ក នូវបរាេបជាំងមាត់បនះបាន ។

មាន្រញ្ហា ដផទបទៀតថដលអាចបកើតមានក្នរុងមា ត់រ្រស់ោរក បហតុបនះប្រើអ្នកមានចមងោល់ អ្នកអាចោំកូនបៅជួ្របេតូបពទ្យបធ្មញ  
បដើម្ីពិនិត្យរក្រញ្ហា បោះឲ្យបានហ្មត់ចត់។
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ការការោរការរងរ្រួសមាត់បធ្មញបោយបបរះថា្ន ក់ប្សេងៗក្នរុងវ័យកុមារភាព

បពលកូនអ្នកចា្រ់ប្្ើមបចះវារ បតាងឈរ និងបដើរ បេង្យនឹងរងរ្រួសប្សេងៗជា ពិបសសមាត់ បៅបពលថដលបេដួល 
ឬធាលេ ក់។  បដើម្ីការោរបាននូវបបរះថា្ន ក់ថ្រ្របនះ សូមកុំទុកកូនអ្នកឲ្យបៅថតមា្ន ក់ឯងបឡើយ ។

ប្រការចាំបាច់បៅបពលបធវេើដំបណើរតាមរែយន្ សូមោក់ថខសេបកវាែត់ការោរ ឬោក់កូនអ្នកក្នរុងបៅអីសបមា្រ់ោរក។  
បបជើសបរីសថស្កបជើងថដលមានបាតបបេើម  មិនរអិល និងមានបកវាែត់។  បតតូវប្ររុងប្រយ័ត្នចំបោះកបមាលឥដ្ឋថដល 

មានទឹកបសើម ជបណ្ើរ បជរុងតុទូោំងឡាយ និងប្របហាងបោតថខសេបភលេើង្ង បបោះវាជាកថនលេងថដលបធវេើឲ្យកុមារង្យ
រងបបរះ។

ក្នរុងករណីថដលកូនអ្នក  រងបបរះបោយប្រការោមួយ សូមោំបេបៅជួ្រជាមួយបេតូបពទ្យជា្រោទៃ ន់។ ការធាលេ ក់ ឬដួលក្នរុងវ័យ 
បនះ ង្យនឹង្រងក្ល្រែះោល់ដល់បធ្មញថដលបៅក្នរុងមាត់  និងដល់ពនលេកបធ្មញបសរុកថដលកំពុងលូតោស់បៅក្នរុងឆ្ឹងថាគា ម។

មាតា្រិតាោំងឡាយ បតតូវចាំទុកនូវបហតុការណ៍ថដលោំឲ្យកូនអ្នករងបបរះ ដូចជា បៅទីោ បពលោ បហើយបហតុការណ៍បោះ
បកើតបឡើងោែងដូចបម្ច? ព័ត៌មានោំងបនះមានសារៈសំខាន់ក្នរុងការជួយសប្តង្គា ះដល់កូនអ្នក។   សូមរកបមើលថាបតើមានរ្រួសក្នរុង 
ឬបបៅមាត់ ឬក៏បេវិលមុខ សនលេ្រ់ ឬក៏ក្រួតបទ ប្រើដូចបនះបតតូវប្រញ្រ់ោំបេបៅមនទៃីរបពទ្យជា្រោទៃ ន់។

កថនលេងថដលបតតូវរ្រួស បតតូវោងសម្ាតជាមួយទឹកស្ាត និងពិនិត្យបមើលថាបតើមានបធ្មញោរង្ល្រែះោល់ ឬរបងគាើថដរបទ?  
ប្រើសិនជាមានហូរឈាម បតតូវយកផស្ ឬបកោត់ស្ាតមកសងកត់ពីបលើកថនលេងបោះ។ អ្នកអាចស្ំកថនលេងបោះបោយទឹកកក 
បដើម្ីកាត់្រន្ថយការបហើម។ ក្នរុងបពលបនះ មិនបតតូវឲ្យកូនអ្នកប្រៀមកបាលបោះ ឬ្រំបៅដ្របឡើយ ប្រើបេបបសកទឹក 
្រញចេរុកទឹកបោយបប្រើសាលេ ្របោ ឬកាទឹក។

បេរួបពទ្យបធ្មញបតតូវថតបធវេើការពយាបាលបៅតាមតបមតូវការ បហើយរត់នឹងតាមោនបលើបធ្មញផបពថដលទទួលរងបបរះបនះ 
រហូតដល់ការផ្លេ ស់បចញបោយបធ្មញបសរុក។  ្ល្រែះោល់បលើបធ្មញ េឺអាបស័យបលើទំហំផនការ្រែះទងគាិច និងកបមិតទមងោន់ 

ផនការរងបបរះថា្ន ក់ក្នរុងបពលបនះ។

អ្នកអាចកាត់្រន្ថយ្ល្រែះោល់បោយការរងរ្រួសបនះ បោយបជៀសវាងការឲ្យកូនប្រៀមកបាលបោះ បៅដ្រ ឬប្រៀមផដ បបោះវានឹង
បធវេើឲ្យរញ្រួយដល់បធ្មញថដលកំពុងរងរ្រួស បធវេើឲ្យបៅថតហូរឈាម  និងបធវេើឲ្យកថនលេងរងរ្រួសមិនង្យជាសះបស្ើយ។ ប្រសិនប្រើអាច 
សូមបធវេើទឹក្រ្ររសេុ្រឲ្យកូនអ្នកញរុ ំក្នរុងកំឡរុងសប្ាហ៍ថដលរងរ្រួសបនះ។



ប្រសិនប្រើអ្នកយល់ថាកូនបសៀវបៅបនះមានសារៈប្របោជន៍បោះ ការចូលរួមរ្រស់អ្នកជាមួយមូលនិធី Global Child 
Dental Fund បោះតិចតួចក្ី ក៏នឹងអាចជួយដល់បករុមកុមារបកីបកបៅបលើសកលបោកអាចទទួលបាននូវបសវាកម្មថែោ ំ
មាត់បធ្មញ និងទទួលបាននូវភាពញញឹមសបមា្រ់ជី វិតរ្រស់ពួកបេ។

អុីថមែល៖ info@gcdfund.org   ចូលបមើល៖ www.gcdfund.org
Global Child Dental Fund, Rooms 329-331, 26-29 Drury Lane, ទីបករុងឡរុងដ៍  
WC2B 5RL, ចបកភពអង់បេលេស    បលខស្រ្រុរសធម៌ថដលបានចុះ្រញ្ី៖ 1125850 (ប្របទសអង់បេលេស និងប្របទសថវែល)

កូនបសៀវបៅអ្រ់រំសុខភាពមាត់បធ្មញប្សេងៗបទៀតថ្រ្របនះរួមមាន៖

សុខភាពមាត់បធ្មញ និងការមានផ្ទៃបោះ
ជួ្រជាមួយទន្បពទ្យក្នរុងកំឡរុងបពលអ្នកមានផ្ទៃបោះ
្រញ្ហា មាត់បធ្មញថដលថតងជួ្រក្នរុងបពលមានផ្ទៃបោះ
ការ្្ល់ដំ្រូោ្ម នសបមា្រ់សុខភាពមាត់បធ្មញ

សុខភាពមាត់បធ្មញ និងកូនតូចរ្រស់អ្នក
បធ្មញទឹកបោះ និងការផ្លេ ស់្រ្តូរបធ្មញ
បធ្មញបសរុក (បធ្មញអចិផ្តន្យ៍)
រ្រ្រអាហារ និងសុខភាពមាត់បធ្មញ
អោម័យមាត់បធ្មញ
ជំងឺមាត់បធ្មញថដលថតងជួ្របបចើនជាងបេ
រូ្ររាងបធ្មញថដលមិនប្របកតី
ការការោរបលើការមានបបរះថា្ន ក់ ឬរងរ្រួសដល់មាត់បធ្មញ
ទីតាំងបធ្មញ និងកំបោងឆ្ឹងថាគា ម

អ្នកនិពន្ធបសេរី (ពីបឆវេងបៅសំ្ា)៖

Dóris Rocha Ruiz DDS, MSc
Sônia Groisman DDS, MSc, PhD
Valerie Wordley BDS 
Raman Bedi BDS, MSc, DDS, FDSRCS(Ed),  
FDSRCS(Eng), FGDP, FFPH, Doctor of Science  
(Univ. Bristol), Doctor of Humane Letters  
(AT Still Univ., Arizona)


