
�ុខភាពមាត់ស្មេញ និងកូនតូររប�់អ្ក
ស្មេញ�ឹកសោះ និងការផ្លេ �់ប្តតូរស្មេញ
ស្មេញម្�នុក (ស្មេញអរិផ្តន្តយ៍)
របបអាហារ និង�ុខភាពមាត់ស្មេញ
អន្ម័យមាត់ស្មេញ
ជំងឺមាត់ស្មេញបែលបតងជួបសម្រើនជាងសេ
រូបរាងស្មេញបែលមិនម្បម្កតី
ការការោរសលើការមានសម្រះថ្្ក់ ឬរងរបួ�ែល់មាត់ស្មេញ
�ីតាំងស្មេញ និងកំសោង្្ឹងថ្គា ម



សតើការអានកូនស�ៀវសៅសនះជួយអ្កបានអវេីខលេះ?

រំណុរ�ំខាន់មួយផនការលូតោ�់រប�់កូនអ្ក េឺសៅសពលបែលសេចាប់ស្្តើមមានែំណុះស្មេញម្�នុក។  កូនអ្កនឹងមានភាព 

ឯករាជ្យក្នុងការបែទាំរកសា�ម្ាតសោយខលេលួនសេផ្ទៃ ល់។  កិរ្ចការបែល�ំខាន់បំ្ុត េឺអ្កជាមាតាបិតាចាំបារ់្្តល់នូវព័ត៌មាន 
បែលអ្កបានអារពីកូនស�ៀវសៅសនះ�្តីពីរយៈសពលផនការផ្លេ �់ប្តតូរស្មេញ (ពីស្មេញផម្ពសៅស្មេញម្�នុក) និងការបែរកសាស្មេញម្�នុក 
សម្ោះកូនអ្កនឹងម្តតូវការស្មេញម្�នុកទាំងសន្ះសពញមួយជី វិតរប�់សេ។ 

អ្កេួរបតអានឱ្យបានរប់កូនស�ៀវសៅទាំងបី កបាលសនះ សម្ោះវានឹងជួយ្្តល់នូវរំសណះែឹងក្នុងការជួយបែទាំ�ុខភាពមាត់ 
ស្មេញរប�់កូនអ្ក។

ម្ប�ិនសបើអ្កយល់ថ្កូនស�ៀវសៅសនះមានស្រៈម្បសោជន៍សន្ះ ការរូលរួមរប�់អ្កជាមួយមូលនិ្ី Global Child  
Dental Fund សទាះតិរតួរក្តី ក៏នឹងអារជួយែល់ម្កនុមកុមារម្កីម្កសៅសលើ�កលសោកអារ��ួលបាននូវ 

ស�វាកមមេបែទាំមាត់ស្មេញ និង��ួលបាននូវភាពញញឹម�ម្មាប់ជី វិតរប�់ពួកសេ។
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global child dental fund

global child dental fund   www.gcdfund.org



ការផ្លេ �់ប្តតូរស្មេញ ពីស្មេញ�ឹកសោះ (ស្មេញផម្ព) សៅស្មេញម្�នុក (ស្មេញអរិផ្តន្តយ៍)

សពលកូនអ្កមានអាយុម្បមាណពី ២  សៅ ៣ឆ្្ំ សេនឹងមានស្មេញ�ឹកសោះក្នុងមាត់រំនួន ២០ស្មេញ៖ ខាងសលើ១០ 
និងខាងសម្កាម១០ស្មេញ  (សមើលរូបភាព�ី១)។ ស្មេញ�ឹកសោះជាស្មេញបសោ្ត ះអា�ន្ សោយ�្ិតសៅក្នុងម្បអប់មាត់ក្នុង
សពលបែលកុមារសៅតូរ ស�ើយពួកវានឹងម្តតូវជំនួ�សោយស្មេញម្�នុក សៅសពលបែលកុមាររសម្មើនវ័យ្ំសឡើង។ ស្មេញម្�នុក 
េឺជាស្មេញបែលនឹង�្ិតសៅជាប់ោប់�ម្មាប់សម្បើការសពញមួយជី វិត។ មាតាបិតាទាំងឡាយ ចាំបារ់ម្តតូវែឹងអំពីសរឿងសនះ 
និងសរះរាប់រំនួនស្មេញ សម្ោះកូនខលេះនឹងអារមានរំនួនស្មេញសលើ� ឬខវេះខុ�្មមេតា។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មុខងារ តួន្�ីផនស្មេញ�ឹកសោះ

•  ន្ំ្លេតូវពនលេកស្មេញម្�នុកបែល�្ិតសៅពីសម្កាម ឲ្យែុះម្តឹមម្តតូវតាមកបនលេង
•  រកសា�ុករសន្លេ ះសលើកំសោង្្ឺងថ្គា ម �ម្មាប់ការលូតោ�់ផនផ្ទៃមុខសកើតសឡើងតាមលំនំ្បានម្តឹមម្តតូវ
•  �ម្មលួលែល់ការបសញ្ចញ�សមលេង ការ�ំោរ និងការសលបអាហារ
•  បសងកើនសស្ភ័ណភាពផ្ទៃមុខ ្្តល់នូវ�ម្ផ�សេ និងភាពញញឹមម្��់ស្្តែល់កូនអ្ក។

ស ម្េ ះស្មេញ   

ស្មេញមុខកោ្ត ល
ស្មេញមុខខាង
ស្មេញរងកតូម
ស្មេញថ្គា ម�ី១
ស្មេញថ្គា ម�ី២

ស្មេញថ្គា ម�ី២

ស្មេញថ្គា ម�ី១

ស្មេញរងកតូម

ស្មេញមុខខាង

ស្មេញមុខកោ្ត ល 
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  www.gcdfund.org

រូបភាព�ី១៖  តារាង�្តីពីែំណុះស្មេញ�ឹកសោះ

ស្មេញសលើ

ស្មេញសម្កាម

សពលបែលែុះសរញក្ងមាត់

៧   -១២ បខ
៩   -១៣ បខ
១៦   -២២ បខ
១៣-១៩ បខ
២៥   -៣៣ បខ

២០   -៣១ បខ

១២   -១៨ បខ

១៦   -២៣ បខ

៧-១៦ បខ

៦   -១០ បខ 



ស្មេញម្�នុក (ស្មេញអរិផ្តន្តយ៍)

សៅសពលកូនអ្កមានអាយុ៥ ឬ៦ ឆ្្ំ ពនលេកស្មេញម្�នុកចាប់ស្្តើមែុះសរញសៅក្នុងមាត់។  ស្មេញែុះសរញមុនសេបង្�់ 
េឺថ្គា ម្ំ�ី១ខាងសម្កាម បន្ទៃ ប់មកស�ៀតស្មេញមុខចាប់ស្្តើមែូរសរញ និងជា បន្តបន្ទៃ ប់ ស្មេញ�ឹកសោះទាំង២០ 
នឹងម្តតូវជំនួ�សោយស្មេញម្�នុក។ (រូបភាព�ី២)។

ការផ្លេ �់ប្តតូរស្មេញនឹងម្តតូវបញ្ចប់សៅសពលកុមារមានអាយុម្បមាណ១១ ឬ១២ឆំ្្។ ក្នុងកំឡនុងអាយុសនះ ស្មេញថ្គា ម្ំែផ� 
ស�ៀតចាប់ស្្តើមែុះសរញពីខាងសម្កាយជាបន្តបន្ទៃ ប់េឺស្មេញថ្គា ម្ំ�ី២។ តាម្មមេតាអាយុផនការែុះសរញថ្គា មទាល់ 
(ថ្គា ម្ំ�ី៣) េឺមិនស�ៀងទាត់សឡើយ ភាេសម្រើនេឺសម្កាយអាយុ១៧ឆំ្្ ឬក៍មិនែុះសរញសស្ះបតម្តង។

�ូម�មាគា ល់ថ្ េឺស្មេញថ្គា ម្ំ�ី១ ជាស្មេញម្�នុកបែលែុះសរញមុនសេបង្�់ មុនសពលស្មេញ�ឹកសោះម្ជនុះសរញែំបូងសេ បែល
មាតាបិតាភាេសម្រើនមិនបានចាប់អារមមេណ៍ពីសរឿងសនះសឡើយ។ ថ្គា ម្ំ�ី១សនះជាស្មេញបែលងាយម្បឈមនឹងជំងឺពុកស្មេញជា
ងសេ ែូរសនះចាំបារ់ម្តតូវបតស្វេើការបែទាំ�ម្ាតឲ្យបានល្ ចាប់តាំងពីសពលវាែុះសរញមកក្នុងមាត់។ 

សពលបែលម្ជនុះសរញ ក្ងមាត់

៦-៨ ឆ្្ំ

៧   -៨ ឆ្្ំ
១០   -១២ ឆ្្ំ
៩   -១១ ឆ្្ំ
១០   -១២ ឆ្្ំ

១០   -១២ ឆ្្ំ

៩   -១១ ឆ្្ំ

៩   -១២ ឆ្្ំ

៧-៨ ឆ្្ំ

៦   -៨ ឆ្្ំ       
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រូបភាព�ី២៖ តារាងបងាហា ញពីផ្លេ �់ប្តតូរផនស្មេញ�ឹកសោះ

ស្មេញសលើ

ស្មេញសម្កាម
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អ្កចាំបារ់ម្តតូវន្ំកូនសៅជួបម្េតូសព�្យស្មេញឲ្យបានស�ៀងទាត់ ជាពិស��សៅសពលស្មេញម្�នុកថ្គា ម្ំ�ី១ចាប់ស្្តើមែុះសរញ។ 
�សងវេើសនះអារការោរស្មេញថ្គា មទាំងសន្ះ សរៀ�្ុតពីជំងឺពុកស្មេញ។   ការជួបម្េតូសព�្យស្មេញជាសរៀងរាល់៦បខម្តង បែុបន្តសកមេងខលេះ
ចាំបារ់ម្តតូវជួបជាមួយម្េតូសព�្យជាសរៀងរាល់៣ ឬ៤ បខម្តង។ �ូមអ្ក�ួរម្េតូសព�្យស្មេញថ្ សតើសពលោបែលអ្កេួរន្ំកូន 
អ្កមកជួបជាែមេីស�ៀត។  ស្មេញម្�នុកមានរំនួន�រុប៣២ស្មេញ៖  ខាងសលើ១៦ និងខាងសម្កាមរំនួន ១៦ស្មេញ។ (រូបភាព�ី៣)។
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រូបភាព�ី៣៖ ែំណុះស្មេញម្�នុក

ស ម្េ ះស្មេញ  
ស្មេញមុខកោ្ត ល
ស្មេញមុខខាង
រងកតូម
ថ្គា មតូរ�ី១

ថ្គា មតូរ�ី២

ថ្គា ម្ំ�ី១
ថ្គា ម្ំ�ី២
ថ្គា ម្ំ�ី៣

ស្មេញសម្កាម
ថ្គា ម្ំ�ី៣

ថ្គា ម្ំ�ី២
ថ្គា ម្ំ�ី១

ថ្គា មតូរ�ី២

ថ្គា មតូរ�ី១

រងកតូម
ស្មេញមុខខាង
ស្មេញមុខកោ្ត ោំ្

សពលបែលែុះសរញក្ងមាត់
៧   -៨ ឆ្្ំ
៨   -៩ ឆ្្ំ
១១   -១២ ឆ្្ំ
១០   -១១ ឆ្្ំ

១០   -១២ ឆ្្ំ

៦   -៧ ឆ្្ំ
១២   -១៣ ឆ្្ំ
១៧   -២១ ឆ្្ំ

សពលបែលែុះសរញក្ងមាត់
១៧   -២១ ឆ្្ំ

១១   -១៣ ឆ្្ំ
៦   -៧ ឆ្្ំ

១១   -១២ ឆ្្ំ

១០   -១២ ឆ្្ំ

៩   -១០ ឆ្្ំ
៧-៨ ឆ្្ំ
៦   -៧ ឆ្្ំ



របបអាហារ និង�ុខភាពមាត់ស្មេញរប�់កុមារ

�មាលេ ប់ផនការញែំអាហាររប�់កុមារ េឺបានមកពីការសរៀបរំរប�់ម្កនុមម្េលួស្រ និង�ងគាមវប្្ម៌បែលសេរ�់សៅ។ 
អ្កេួរបសម្ងៀន និងជំរុញឲ្យកូនអ្កមានរបបអាហារបានល្ និងមានរសន្លេ ះសពលម្តឹមម្តតូវ។

របបអាហារបែលល្ េឺមានការរួម្សេំនូវអាហារបែល�ម្តូរសោយជីវជាតិរិញ្ចឹមរាងកាយ បែលស្វេើឲ្យរាងកាយកូនអ្កលូត
ោ�់បានល្។ ក្នុងវ័យសនះ េឺជាវ័យបែលអារញនុ ំអាហារបានម្េប់ម្បសភ� បែុបន្តម្តតូវបសងកើតនូវ�មាលេ ប់ល្ក្នុងការសម្ជើយយក 
ម្បសភ�អាហារោបែលល្�ម្មាប់�ុខភាព និងសពលសវោផនការបរិសភាេឲ្យបានស�ៀងទាត់។ 

•  អាហារបែលល្�ម្មាប់�ុខភាពរួមមាន៖ ប្លេសឈើម្��់ បបនលេ ម្រប់្ញ្ញជាតិ ស្រ់ �េុត ម្តី �បណ្ត ក...ជាសែើម
•  ញនុ ំអាហារបែលមានជាតិ�ករឲ្យបានតិរ និងញែំក្នុងសពលបរិសភាេអាហារតាមសពល
•  សរៀ�វាងសភ�ជ្ៈប្្ម មានជាតិហាគា �់ និងមានជាតិជូរ។ ញនុ ំ�ឹកស្្ត ឬ�ឹកសោះសរ សៅរសន្លេ ះអាហារសពល
•  ញែំប្លេសឈើម្��់ឲ្យបានសម្រើន ជំនួ�ឲ្យ�ឹកប្លេសឈើកំបែុង សែើម្ីឲ្យម្េប់ជីវជាតិជាតម្មតូវការម្បចាំផែងៃ
•  សរៀ�វាងែំោប់ប្លេសឈើ ជាអាហារ�ម្មន់ ពីសម្ោះវាមានជាតិ�ករសម្រើន មិនល្�ម្មាប់�ុខភាពមាត់ស្មេញ
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អន្ម័យមាត់ស្មេញសៅក្នុងវ័យកុមារភាព

កូនតូរេួរបតម្តតូវបានជួយជំរុញ និងបងាហា ត់បងាហា ញឲ្យសរះស្វេើអន្ម័យមាត់ស្មេញ សលើកែំបូងសៅសពលម្ពឹក 
និងសលើករុងសម្កាយសៅមុនសពលរូលសេង។ អ្កម្តតូវជួយសេក្នុងការែុ��ម្ាតស្មេញ រ�ូតែល់សពលពួកសេអាយុ៧ឆំ្្ 
សម្ោះក្នុងកំឡនុងសពលសនះ ពួកសេមិនអារែុ��ម្ាតបានស្្តល្សឡើយ។ សម្កាយសពលអាយុ៧ឆំ្្ ស�ើបកូនអ្កអារែុ� 
ស្មេញសោយខលេលួនឯងបាន សម្កាមការម្តលួតពិនិត្យរប�់មនុ�សេ្ំ ស�ើយែល់អាយុ១០ឆ្្ំ ស�ើបសេអារស្វេើសោយឯករាជ្យបាន។

ថ្្ំែុ�ស្មេញ�ម្មាប់កូនសកមេងចាំបារ់ម្តតូវមានភលេនុយអរាែយ សម្ោះស្រធាតុសនះអារជួយការោរជំងឺពុកស្មេញរប�់កូន 
អ្កបាន។  សៅសពលបែលកូនអ្កសរះសស្្ត ះសរញ ែូរសនះអ្កម្តតូវបបន្ម�ំ�ំថំ្្ែុ�ស្មេញឲ្យ្ំបន្តិរ បែុនម្រប់�បណ្ត ក 
(០,៣ ម្កាម)។ 

អំសបាះរូត�ម្ាតស្មេញេឺមានស្រៈ�ំខាន់ោ�់�ម្មាប់នរោបែលមានស្មេញែុះម្បសម្ជៀតរ្ បែុបន្តម្តតូវមាន 
ការម្តលួតពិនិត្យពីមនុ�សេ្ំ។  អ្កេួរបណន្ំឲ្យកូនអ្កែុ��ម្ាតអោ្ត ត្ងបែរ។

�ឹកថ្្ំខ្នុរមាត់អារសម្បើបានរំសោះសកមេងបែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ ៦ ឆំ្្សឡើង សម្ោះពួកសេមិនសលបរូលសៅក្នុងសោះសឡើយ។

មស្យោបាយក្នុងការអប់រំកូនអ្កឲ្យបានល្ េឺការស្វេើជាេំរូល្ែល់ពួកសេ។  រូរែុ��ម្ាតស្មេញអ្ក សៅរំសោះមុខរប�់កូនអ្ក 
សម្ោះ�សងវេើសនះជាកិរ្ចបងាហា ញនូវ�កមមេភាពបែលជាេំរូល្ជាសរៀងរាល់ផែងៃ ែូរជាការងូត�ឹក�ម្ាតកាយ និងជារំបណកមួយ
ផនអន្ម័យរាងកាយ�ូសៅ្ងបែរ។

8

�ំ�ំថ្្ំែុ�ស្មេញ�ម្មាប់កូនសកមេង

•   កូនតូរបែលមិនទាន់សរះសស្្ត ះ៖ �ំ�ំម្បប�លម្រប់អងករ  
(០,១ ម្កាម)

 •   កូនតូរបែលសរះសស្្ត ះសរញ៖ �ំ�ំម្បប�លម្រប់�បណ្ត ក  
(០,៣ ម្កាម) 
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ជំងឺមាត់ស្មេញបែលសកើតមានសម្រើនក្នុងវ័យកុមារ

ជំងឺពុកស្មេញ និងជំងឺអញ្្ច ញ៖ អារសកើតមានសលើម្េប់វ័យ និងចាំបារ់ម្តតូវ��ួលការពយោបាល។ ការការោរ ជានិរ្ចជាកាល 
េឺជាែំសោះម្ស្យល្បំ្ុត។

ស្មេញែុះខុ�ជួរ៖ ការស្វេើឲ្យស្មេញរត់ម្តង់ជួរតាមកំសោង្្ឹងថ្គា ម េឺអារស្វេើបានសោយការស្វេើលំហាត់មាត់ ឬសោយការ 
ោក់ឧបករណ៍ពត់ស្មេញបែលអារសោះសរញរូលបាន ឬសោយោក់ជាប់បតម្តង តាមបញ្ហា តិរ ឬសម្រើន។

បញ្ហា  “្ុំកលេិនមាត់”៖ ភាេសម្រើនមានមូលស�តុមកពីបញ្ហា ម្រមុះ និងសកើតកំណកម្កា�់សលើអោ្ត ត សោយស្រកងវេះអន្ម័យ។

ស្មេញ�ឹក៖ ជាការបាត់បង់នូវម្�ង់ម្ទាយស្មេញបែលមិនបមនបោ្ត លមកពីបាក់សតរី េឺបោ្ត លមកពីការរងនូវជាតិអា�ុីត 
បែលមានក្នុងមហាតូបអាហារ សភ�ជ្ៈន្ន្ ថ្្ំសព�្យ ការក្លួតរសង្ារញឹកញប់  ឬមានជំងឺម្កពះ។ ការែយរុះផនការបសញ្ចញ 
�ឹកមាត់ ស្វេើឲ្យភាពបនសាបែយរុះ បែលបោ្ត លឲ្យ�ភាពសនះកាន់បត្ងៃន់្ងៃរ ស�ើយក៏អារមាន�ំន្ក់�ំនងជាមួយនឹង 
�មាលេ ប់ែផ�ស�ៀតបែរ ែូរជា �សងកៀតស្មេញ បងកឲ្យមានការបាត់បង់សកា�ិកាស្មេញកាន់បតសម្រើន។

សៅមានបញ្ហា មាត់ជាសម្រើនស�ៀតបែលជួបម្ប�ះតិរតួរ ែូរជា ការែយរុះផនការបសញ្ចញ�ឹកមាត់ ែំសៅមាត់ ពងបបក 
ម្ជាំង មហារីក ែុំពកជាសែើម។ល។ ស�តុសនះស�ើយស�ើបអ្កចាំបារ់ម្តតូវសៅជួបម្េតូសព�្យស្មេញឲ្យបានស�ៀងទាត់។ 
កាតពវេកិរ្ចរប�់អ្កជាមាតាបិតា េឺម្តតូវពិនិត្យសមើលក្នុងមាត់កូនរប�់អ្កឲ្យបានញឹកញប់។

ជំងឺ�ូសៅមួយរំនួន ក៏អារជះឥ�វេិពលែល់ការែុះសរញផនស្មេញរប�់កូនអ្ក ឬក៏អារបសងកើននូវជំងឺមាត់ស្មេញ្ងបែរ ឧទា�រណ៍ 
ជំងឺ�ឹកសន្មប្្មនឹងជួយបបន្មសលើជំងឺរោកអញ្្ច ញ ស�ើយសៅសពលអ្កមាន�ឹកសន្មប្្ម សកើតជំងឺអញ្្ច ញស្មេញ សេនឹង 
អារមានបញ្ហា ក្នុងការបំបបលេងជាតិ�ករក្នុង្ម។ 

ឧទា�រណ៍ស្សេងស�ៀត េឺអ្កបែលែកែសងហាើមតាមមាត់ បែលន្ំឲ្យការបសញ្ចញ�ឹកមាត់ែយរុះ ន្ំឲ្យបសងកើននូវភាពងាយ
រងជំងឺពុកស្មេញ និងជំងឺអញ្្ច ញ ស្មេញ។ បញ្ហា សនះក៏អារបោ្ត លឲ្យមាន្លបែះោល់ែល់ការវិវត្តផនកំសោង្្ឹងថ្គា ម 
និង�ោឋា នផនកបាល និងក។
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ម្េតូសព�្យស្មេញនឹងអារជួយការោរ និង�ម្មលួលឲ្យ
បានម្បស�ើរសឡើងវិញនូវស្មេញរប�់កូនអ្ក។ 



ស្មេញបែលមានម្�ង់ម្ទាយខុ�ម្បម្កតី

ស្មេញបែលមានម្�ង់ម្ទាយខុ�ម្បម្កតីក៏មានសម្រើនបែរ បែលបតងបតមាន 
្លបែះោល់សលើប្្កសស្ភ័ណភាព និង មុខងារផនស្មេញ។ បញ្ហា សនះ 
បងកសឡើងសោយការខវេះអាហារូបត្ម្ភ សកើតមានជំងឺស្សេងៗ មានការបងកសរាេ  
និងការសម្បើភលេនុយអរាែយ�ួ�កម្មិតក្នុងសពលបែលស្មេញកំពុងលូតោ�់។  
ម្េតូសព�្យស្មេញនឹងអា រជួយការោរ និង�ម្មលួលឲ្យបានម្បស�ើរ សឡើងវិញនូវ 
ស្មេញរប�់កូនអ្ក។ 

ការការោរការរងរបួ� និងសម្រះថ្្ក់ក្នុងវ័យកុមារ

កុមារទាំងឡាយបតងបតមានរំណង់រង់ែឹងអវេីបែលបបលេកៗ សលងកំស្ន្ត�បបាយ និងមាន�ំន្ក់�ំនងជាមួយសកមេងែផ�ស�ៀត។  
ការរងសម្រះថ្្ក់បែលបែះោល់ែល់មុខមាត់ ងាយនឹងសកើតសឡើងក្នុងវ័យសនះ។ 

ម្េតូសព �្យស្មេញ្្តល់ជាសោបល់ថ្ សម្កាយវ័យ ៤ឆំ្្ កុមារេួរបតោក់ម្បោប់ការោរមាត់ ជាពិស��សៅសពលបែលពួកសេ 
សលងកីឡាែូរជា យូែូ  បាល់សបាះ ឬបាល់ទាត់ជាសែើម។  ម្បោប់ការោរមាត់ស្មេញ េួរបតស្វេើតម្មតូវតាមមាត់កុមារម្ាក់ៗ សោយ 
មិន ម្តតូ វ�ិញពីហាង លក់ឥវាែន់សឡើយ។ �ីកបនលេងបែល�ម្មាប់កុមារសលងកំស្ន្ត ឬសលងកីឡា េួរម្តតូវបានម្កាលសោយ 
កម្មាល�ន់ និងងាយម្�តូប�ឹកបែលអារការោរការរងរបួ�បាន។ 

ស្្នភាពស្មេញ និងកំសោង្្ឹងថ្គា មក្នុងវ័យកុមារ

មាត់ស្មេញជួយែល់ការ�ំោរ សលប ការបសញ្ចញ�សមលេង និងជួយែល់ការែកែសងហាើមតាមម្រមុះ្ងបែរ។  ែូរសនះសពលមាន
្លបែះោល់សលើ�ម្មង់មុខមាត់ក្នុងសពលបែលកូនអ្កកំពុង វិវត្តលូតោ�់ េឺចាំបារ់ម្តតូវបតបក�ម្មលួលឲ្យបានឆ្ប់បំ្ុត។ 

សពលខលេះ ការបក�ម្មលួលម្�ង់ម្ទាយសនះ មានតម្មតូវការរូលរួមពីអ្កជំន្ញឯកស��ជាសម្រើនប្្ក េួប្សេំជាមួយនឹងការ 
ពយោបាលសោយ�វេឹកហាត់ខាងប្្កស្មេញ ប្្កម្តសរៀកបំពង់ក ប្្កបសញ្ចញ�សមលេង និងរាងកាយ្ងបែរ។   ការពត់ស្មេញអារ 
ស្វេើការបក�ម្មលួលសលើស្មេញ និងកំសោង្្ឹងថ្គា ម ឲ្យមានម្�ង់ម្ទាយល្  សោយសម្បើឧប ក រណ៍បែលអារោក់សោះសរញបាន 
ឬឧបករណ៍ោក់ជាប់ក៏បាន។

ឯកស្រសោង
រូបភាព�ី១ និង�ី២៖ JADA, Vol. 136 www.ada.org/goto/jada បខវរិ្ិកា 2005
រូបភាព�ី៣៖ JADA, Vol. 137 http://jada.ada.org បខមករា 2006
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កូនស�ៀវសៅអប់រំ�ុខភាពមាត់ស្មេញស្សេងៗស�ៀតបបបសនះរួមមាន៖

�ុខភាពមាត់ស្មេញ និងការមានផ្ទៃសោះ
ជួបជាមួយ�ន្តសព�្យក្នុងកំឡនុងសពលអ្កមានផ្ទៃសោះ
បញ្ហា មាត់ស្មេញបែលបតងជួបក្នុងសពលមានផ្ទៃសោះ
ការ្្តល់ែំបូន្មេ ន�ម្មាប់�ុខភាពមាត់ស្មេញ

�ុខភាពមាត់ស្មេញ និងទារករប�់អ្ក
ការបំសៅកូន៖ បំសៅសោះ បំសៅែប  កបាលសោះ
ែំណុះស្មេញ និងការជួបសព�្យស្មេញជាសលើកែំបូង
របបអាហារ និងស្មេញរប�់ទារក
អន្ម័យមាត់ស្មេញ
ជំងឺមាត់ស្មេញបែលបតងជួបសម្រើនជាងសេ
ការការោរសលើការមានសម្រះថ្្ក់ ឬរងរបួ�ែល់មាត់ស្មេញ

អ្កនិពន្ធស�េរី (ពីស្វេងសៅស្្ត ំ)៖

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)

ម្ប�ិនសបើអ្កយល់ថ្កូនស�ៀវសៅសនះមានស្រៈម្បសោជន៍សន្ះ ការរូលរួមរប�់អ្កជាមួយមូលនិ្ី Global Child 
Dental Fund សទាះតិរតួរក្តី ក៏នឹងអារជួយែល់ម្កនុមកុមារម្កីម្កសៅសលើ�កលសោកអារ��ួលបាននូវស�វាកមមេបែទា ំ
មាត់ស្មេញ និង��ួលបាននូវភាពញញឹម�ម្មាប់ជី វិតរប�់ពួកសេ។

អុីបមែល៖ info@gcdfund.org   រូលសមើល៖ www.gcdfund.org
Global Child Dental Fund, Rooms 329-331, 26-29 Drury Lane, �ីម្កនុងឡនុងែ៍  
WC2B 5RL, រម្កភពអង់សេលេ�   សលខ�ប្នុរ�្ម៌បែលបានរុះបញ្ី៖ 1125850 (ម្បស��អង់សេលេ� និងម្បស��បវែល)


