
ជំងឺខានល់�ឿងក្នុងទារកដែ�ល�ើបនឹងលកើត

ជំងឺខានល់�ឿង គឺជាការលកើតមានពណ៌ល�ឿងននដ្បែក និងការល�ើង្ននដ្្ក។  
ជំងឺខានល់�ឿងដែ�អាចល�ើ�ល�ើញ លកើតមានលៅជិតពាកក់ណ្ដា �ននទារក 
ដែ�ល�ើបនឹងលកើតធ�្មតាទាងំអ្់។ តា�ធ�្មតា វា�និបណ្តា �ឱ្យមានបញ្ហា  
អ្វីល�ើយ ល�ើយជា�ូលៅវានឹងសាបរលាបពណ៌លៅចនុង្ប្តា �៍ែំបូងបន្ទា បព់វី 
ទារកលកើត�ក។ បប្ិនលបើជំងឺខានល់�ឿងប្នល�ចល�ើងក្នុងរយៈលព�២៤

 
លមាោ ងបន្ទា បព់វីទារកប្នលកើត�ក ឬលៅដតមានវតតាមានលបកាយ២្ប្តា �៍ ្ូ� 
ទាក�់ងលវជ្ជបណិ្ត ឬ�នទាវីរលព�្យក្នុងតំបនរ់ប្់លលាកអ្ក។

លតើការលកើតមានពណ៌ល�ឿងបណ្តា ��កពវីអ្វី?
What causes the yellow colour?

លៅក្នុងរាងកាយរប្់�ននុ្្ស ឈា�ថ្មវីកំពនុងបតរូវប្នបលងកើតល�ើងបគបល់ព� 
ល�ើយឈា�ចា្់កំពនុងបតរូវប្នបំផ្លា ញលចា�ដែរ។ អង្គធាតនុ�យួននលកា្ិកា 
ឈា�បក��ដែ�ប្នបំផ្លា ញ លៅថា�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក��  
(bilirubin)។ ជាធ�្មតា �ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� លធ្ើែំលណើ រលៅកានល់ថលាើ� 
លែើ�បែវីឱ្យវាចាតដ់ចងែំលណើ រការ (លៅថាលោយផ្ទា �់) បន្ទា ប�់កវាកច៏ាកលចញ 
ពវីរាងកាយលៅក្នុងលា�ក។ ្បមាបល់ព�បោនុន្្ម ននថងៃែំបូងបន្ទា បព់វីប្នលកើត�ក 

 
លថលាើ�រប្់ទារកលលាកអ្ក�និលធ្ើការប្ន�្អ ែូចជាវាលធ្ើការលៅលព�លបកាយៗ 
�កលន្ះល� ែូលច្ះ�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� �ំនងជាលកើនល�ើងលៅក្នុងឈា�។ 

 
ការលនះបណ្តា �ឱ្យលកើតមានពណ៌ល�ឿងននដ្បែក និងការល�ើង្ននដ្្ក។ 

លតើជំងឺខានល់�ឿងមានលបរះថ្ាកឬ់ល�?
Is jaundice harmful?

្បមាបទ់ារកភាគលបចើន ជំងឺខានល់�ឿងពនុំមានលបរះថ្ាកល់�។ ការមានកប�តិ 
យោ ងខ្ព្់នន�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� (ដែ�បបលយ�) ដែ�ពនុំមានែំលណើ រការ 
ក្នុងឈា�អាចន្ឱំ្យលកើតមានបញ្ហា ដ្្កលសាតវញិ្ញា ណ(ការសាតា បឮ់) និងការខូច

 
ខាតខួរកបា�។ លៅក្នុង�នទាវីរលព�្យ ការល�ើ�ដថលោយយកចិតតា�នុកោកប់តរូវប្ន

 
លធ្ើល�ើងលែើ�បែវីធាន្កនុំឱ្យកប�តិ�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក��ល�ើងខ្ព្់លពក។ លព�

 ខលាះទារកនឹងតប�រូវឱ្យមានការពយាប្� បប្ិនលបើកប�តិលនះវាខ្ព្់ខាលា ងំ។ ការ 

ពយាប្��ូលៅជាងលគ លៅក្នុងសាថា នភាពលនះ ជាបព់ាកព់ន័្ធនឹងការរកសាទារកលៅ 
លបកា�ពនលាលឺ្លាើងែពិ៏ល្្ (លៅថាការពយាប្�លោយពនលាឺល្លាើង)។

ជំងឺខានល់�ឿងដែ�បន្លា យ កអ៏ាចបងកល�ើងលោយសារជំងឺលថលាើ�ដែរ។ លនះគឺជា 
�ូ�ល�តនុដែ�ជាការ្ំខានប់តរូវទាក�់ងជា�យួលវជ្ជបណិ្តក្នុងតំបនរ់ប្់ 
លលាកអ្ក បប្ិនលបើជំងឺខានល់�ឿងដែ�បន្លា យ (មានរយៈលព�យូរជាង២ 
្ប្តា �៍)។ ្ញ្ញា �យួននជំងឺលថលាើ�គឺថាលា�ករប្់ទារកលលាកអ្កមានពណ៌ 
ល្លាកយោ ងខាលា ងំ ជាជាងពណ៌ល�ឿងបកដ�ត ពណ៌នបតង ឬពណ៌លត្ាត។ ការ 
លធ្ើលត្តាឈា�លែើ�បែវីដែកល�ើ�កប�តិ�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� (ទាងំបបភាគ្រនុប  
និងលោយផ្ទា �់) គឺជាវធិវីែ�៏្អបំ ន្ុតលែើ�បែវីឱ្យប្នែឹងថាលតើមានវតតាមានននបញ្ហា

 
លថលាើ�ឬអត។់

ជំងឺខានល់�ឿងលោយសារជំងឺលថលាើ� បតរូវការពិនិត្យតា�ោនភាលា �ៗ លែើ�បែវីចាប់
 

ល្តាើ�ការពយាប្�ដែ�្�ប្ប។

លតើទារកជំពូកណ្ខលាះដែ��ំនងជាលកើតជំងឺខានល់�ឿង? 
Which babies are more likely to have jaundice?

ទារកដែ��ំនងជាលកើតជំងឺខានល់�ឿងរ�ួមាន:

• ទារកលកើត�និបគបដ់ខ

• ទារកដែ�មានល�លរាគែលាង ែូចជាលរាគរលាកលប្លា កលន្�

• ទារក Rhesus ឬ Rh។ លកា្ិកាឈា�រប្់ទារកដែ�មានបករុ�ឈា� 
ខនុ្ពវីមាតា យរប្់ពួកលគ អាចបតរូវប្នបំផ្លា ញយោ ងឆាបរ់�័្ ជា��្ធ្� 
កល៏កើតលៅជាជំងឺខានល់�ឿង។

ទារកណ្ដែ�ប្នបំលៅនឹងលោះ កអ៏ាចលកើតជំងឺខានល់�ឿងដែ�បន្លា យដែរ  
រ�ូតែ�់លៅ៤្ប្តា �៍ ឬលបចើនជាងលនះ ជាល�តនុ្�ដែ�លគ�និយ�់ទាងំ 
ប្រុង។ លទាះជាយោ ងណ្កតាវី លនះគឺជា “ការលធ្ើលរាគវនិិច្យ័លោយែំលណើ រការ

 
�នុបបំប្ត”់ ល�ើយវា�និគួរបតរូវប្ន��ួ�យកជា្្័យបបវតតាិថា�ឹកលោះគឺជា

 
�ូ�ល�តនុននការលកើតជំងឺខានល់�ឿងដែ�បន្លា យរប្់ទារកលន្ះល�។

ការបបកា្�និ��ួ�ខនុ្បតរូវៈ្នលាឹកពត័ម៌ានលនះគឺ្បមាបក់ារអបរ់បំោនុលណ្ណ ះ។ ខណៈដែ�ការខិតខំបបឹងដបបងបតរូវប្នលធ្ើល�ើងលែើ�បែវីធាន្ថា ការបកដបបពវីភាសាអងល់គលា្មានភាព
 

បតឹ�បតរូវ ការបកដបបភាសាគឺជាកិច្ចការ�យួែ៏្ ្មនុគសា្ម ញយោ ងខាលា ងំ ល�តនុែូលច្ះល�ើយ កំ�នុ្ទាងំឡាយអាចបតរូវប្នរកល�ើញលៅក្នុងការបកដបបលោយដ�កណ្�យួ។ ្ូ�ពិលបរះ
 ជា�យួលវជ្ជបណិ្ត ឬអ្កវជិា្ជ ជវីវៈដ្្ក ន្ុខភាពឯល�ៀតរប្់លលាកអ្ក លែើ�បែវីលធ្ើឱ្យបប្កែថាពត័ម៌ានលនះបតឹ�បតរូវ្បមាបកូ់នរប្់លលាកអ្ក។

Jaundice in newborn babies
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ទារកដែ�មានជំងឺលថលាើ�។ ទារកទាងំលនះអាចល�ើ�លៅហាកប់វីែូចជាមាន ន្ុខ 
ភាព�្អក្នុងែំណ្កក់ា�ែំបូង។ វាជាការ្ំខានខ់ាលា ងំណ្្់ដែ�បតរូវ្�លាងឹរក 
ល�ើ�ពណ៌ននលា�ករប្់ទារក។ បប្ិនលបើវាមានពណ៌ល្លាក ទារកគួរដតមាន 
ការលធ្ើលត្តាឈា� លែើ�បែវីដែកកប�តិនន�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� (លោយផ្ទា �់) 
ដែ�ពនុំមានែំលណើ រការ។ បប្ិនលបើកប�តិលនះវាលកើនល�ើង លន្ះបតរូវបញ្ជូ នទារក

 លៅបគរូលព�្យឯកល�្ លៅថាលវជ្ជបណិ្តពយាប្�ជំងឺបកពះលពាះលវៀនកនុមារ 
ឱ្យប្នឆាបត់ា�ដែ�អាចលធ្ើលៅប្ន។ ជំងឺលថលាើ�សា�ញញា �ូលៅ ដែ�បណ្តា � 
ឱ្យលកើតជំងឺខានល់�ឿងក្នុងទារក ជា�ក្ខណៈលរាគ�យួលៅថា Biliary 
Atresia។

ការវា្់្ទាងក់ប�តិននជំងឺខានល់�ឿងដែ�ទារកមាន
Measuring how much jaundice the baby has

ការលធ្ើលត្តាឈា�ពិនិត្យល�ើ�កប�តិ�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� ។ �នទាវីរលព�្យ�យួ
 ចំននួកម៏ានលបបើឧបករណ៍�យួដែរ ដែ�លគោកល់ៅល�ើដ្បែករប្់ទារកលលាក 

អ្ក ជាការលធ្ើលត្តាលោយែលានុះល�ើ� លែើ�បែវីជួយ��្លប�ចថាលតើការលធ្ើលត្តាឈា�
 ជាការចាបំ្ចឬ់អត។់

ការលធ្ើលត្តាឈា�គឺតប�រូវឱ្យមាន លែើ�បែវីកំណតដ់បកងលលាជំងឺខានល់�ឿង 
បណ្តា ��កពវីជំងឺលថលាើ�។ ការលនះតប�រូវឱ្យមានការវា្់្ទាងន់នការលធ្ើលត្តា�នុខ 
ងារលថលាើ� បូករ�ួទាងំបបភាគ្រនុប និងលោយផ្ទា �់នន�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក��។

្ំរ�់: �នទាវីរពិលសាធនជ៍ាលបចើនអាចវា្់្ទាងដ់ត�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក��្រនុប 
បោនុលណ្ណ ះ �នុះបតាដតបបភាគលោយផ្ទា �់បតរូវប្នល្្ើ ន្ុ ំជាពិល្្លោយលវជ្ជ 
បណិ្ត។

បនុគ្គ�ិក�នទាវីរលព�្យនឹងលធ្ើលត្តាឈា� បប្ិនលបើ:

• មានកតាតា លបរះថ្ាកន់្លព�បច្ចនុបបែន្លនះ ែូចជាការលកើត�និបគបដ់ខ

• ជំងឺខានល់�ឿងមានវតតាមានលៅក្នុងនថងៃែំបូងននជវីវតិទារក

• ជំងឺខានល់�ឿងលកើតមាន�ូលៅយោ ងធំ�ូលាយ

• ជំងឺខានល់�ឿងលកើតមាន�និបព�្ះល្បែើយ �ួ្ពវីពវីរ្ប្តា �៍ននអាយនុ
 

ទារក

ការពយាប្�
Treatment

ជំងឺខានល់�ឿងបសា�ដែ�លកើតមានក្នុង្ប្តា �៍ែំបូង ពនុំបតរូវការការពយាប្� 
ល�ើយ ល�ើកដ�ងដតវតថានុរាវ។ ការ្ឹកវតថានុរាវប្ន�្អគឺ្ំខាន់្ បមាបទ់ារកដែ�

 ល�ើបនឹងលកើតលោយល�តនុថា ជាញឹកញាបជំ់ងឺខានល់�ឿងនឹងលកើនកានដ់តលបចើន 
 លព�ណ្ខ្ះជាតិ�ឹកកប�តិបសា�ក្នុងែងខលាួន។

ជំងឺខានល់�ឿងកប�តិ�ធ្យ�បតរូវប្នពយាប្�លោយការោកទ់ារករប្់លលាក 
អ្កឱ្យលៅអាបកាត (លោយមានរប្ងំការពារលៅល�ើដ្្ក) លៅលបកា�ពនលាឺែ៏្ លា ឺ 
ឬពនលាឺពណ៌លខៀវ។ ែំលណើ រលនះបតរូវប្នលគលៅថាការពយាប្�លោយពនលាឺល្លាើង  
ល�ើយអាចចាតដ់ចងល�ើងលោយ ន្ុវតថាិភាពលៅក្នុង�ំន្លំ្្សងរ្ជាលបចើន។ ពនលាឺ

 ពវីការពយាប្�លោយពនលាឺល្លាើងលនះ បំដបក�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក��លៅក្នុងដ្បែក 
 

និងលធ្ើឱ្យជំងឺខានល់�ឿងសាបរលាបពណ៌។ ពនលាឺពវីការពយាប្�លោយពនលាឺល្លាើងលនះ 
 អាចន្ឱំ្យកូនរប្់លលាកអ្ក�ូរលា�ក។ ការលនះអាចលោះបសាយប្នលោយ 

បលងកើនចំនួនននការ្ឹក�ឹករប្់ទារកលលាកអ្ក។ ការបោះពា�់ចំពនលាឺនថងៃផ្ទា �់ 
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លោយរ្ម នការបតរួតពិនិត្យ ពនុំប្នដណន្ឱំ្យមានល�ើយ ែបែតិអវីវាអាចមានលបរះ 
ថ្ាកខ់ាលា ងំពវីការរលាកដ្បែក។

ក្នុងករណវី ននជំងឺខានល់�ឿងយោ ងធងៃនធ់ងៃរ ទារករប្់លលាកអ្កអាចបតរូវការចាក ់
បញ្ចូ �ឈា�ពិល្្ ដែ�លៅលព�លន្ះ ឈា�រប្់ទារកបតរូវប្នោកជំ់នួ្ 
(បតាូរ) ជា�យួនឹងឈា�ប្្់លែើ�បែវីលាង្ំអាត�ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក�� លចញ

 
ពវីបបពន័្ធ។

បប្ិនលបើមាន្្តានុតាងននជំងឺលថលាើ� (លា�កល្លាក �ឹកលន្�ពណ៌បកល ោ៉  �ឹក
 បបមាោ តព់ណ៌បក�� លោយផ្ទា �់លកើនល�ើង ការលធ្ើលត្តា�នុខងារលថលាើ��និបបបកតវី) 

 
លន្ះនឹងតប�រូវឱ្យមានការបញ្ជូ នជាបន្ទា ន ់លៅឯលវជ្ជបណិ្តពយាប្�ជំងឺបកពះ
លពាះលវៀនកនុមារ។

លតើមានបញ្ហា ក្នុងរយៈលព�ដវងណ្�យួបណ្តា ��កពវីជ�ងៃខឺានល់�ឿង
 

ឬល�?
Are there any long-term problems from jaundice?

ជាធ�្មតា ពនុំមានបញ្ហា រយៈលព�ដវងល�ើយបន្ទា បព់វីមានជំងឺខានល់�ឿងលៅក្នុង 
ទារក។ ទារកទាងំឡាយណ្ដែ�មានជ�ងៃខឺានល់�ឿងកប�តិខ្ព្់ គួរប្នដែក 
ពិនិត្យបតលចៀករប្់លគលៅចលន្លា ះលព�ល�ៀងទាត។់ លនះជាការ�្អបំ ន្ុតដែ�បតរូវ 
ពិភាកសាជា�យួលវជ្ជបណិ្ត ឬគិលាននុបោឋា យិកាកនុមារភាពលៅអាយនុបឋ�វយ័ 
រប្់លលាកអ្ក។ ការខូចខាតខួរកបា�លោយសារដតមានកប�តិខ្ព្់ខាលា ងំនន 
ជំងឺខានល់�ឿងឥ�ូវលនះកប�ខាលា ងំណ្្់ លោយល�តនុថាកប�តិទាងំលនះបតរូវប្ន 
បតរួតពិនិត្យយោ ងបបរុងបបយត័្ ក្នុងអំ�នុងលព�បោនុន្្ម ននថងៃែំបូងននជវីវតិទារកលៅ

 ក្នុង�នទាវីរលព�្យ ឬលៅតា�្ទាះជា�យួនឹងក�្មវធិវីចាកលចញលៅែំណ្កក់ា�ែំបូង។
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្ូ�នឹកចាៈំ

• បប្ិនលបើជំងឺខានល់�ឿងលៅដតបនតាលកើតមានលបកាយពវីរ្ប្តា �៍ 
 

្ូ�ទាក�់ងលវជ្ជបណិ្ត ឬ�នទាវីរលព�្យក្នុងតំបនរ់ប្់លលាកអ្ក។

• ថ្វីែបែតិដត�ឹកលោះមាតា យ គឺជា�ូ�ល�តនុ�ូលៅននការលកើតជំងឺខាន់
 

ល�ឿងដែ�បន្លា យកតាវី លវជ្ជបណិ្ត ឬ�នទាវីរលព�្យរប្់លលាកអ្កគួរ 
ចងចាលំែើ�បែវីពិចារណ្អំពវី�ូ�ល�តនុទាងំឡាយល�ៀត ែូចជាជំងឺលថលាើ� 

 
ជាលែើ�។

• វតតាមានននលា�កល្លាក និង�ឹកលន្�ពណ៌បកល ោ៉ អាចបងាហា ញថា 
មានជំងឺលថលាើ�។ ក្នុងសាថា នភាពលនះ វាជាការ្ំខានដ់ែ�បតរូវលធ្ើលត្តា 
ឈា�លែើ�បែវីដែកល�ើ�កប�តិ �ឹកបបមាោ តព់ណ៌បក��្រនុប 

 
និងលោយផ្ទា �់ និងការលធ្ើលត្តា�នុខងារលថលាើ�។


