
 

Smile Train Cleft Lip and Palate 

ការណែនាំចាំព ោះការបាំពៅ/បញ្ច ុ កអាហារ 
 
  

កុមារមួយចាំនួនពកើតមកមានមាត់ណែប – ប្រហោង, ចំហ, ឬស្នា មរងវះហៅហ ើររូរមាត់ររស់ពួកហេ ឬ

ប្រហោងហៅប្កអូមមាត់ហ ើររស់ពួកហេ (ដែ មិនអាចហមើ ហ ើញពីហប្ៅបាន)។ 
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ការវោះកាតម់ានសារៈសាំខានណ់ាស ់ពីហប្រះថា ហរើគ្មា នវា

ហេ កុមារមិនអាចនិយាយស្នា រ់ឮបានប្តឹមប្តវូ អាច
មានកំហ ើនោនិភ័យននការឆ្លងហមហោេនានា ហហើយ
និងអាចមាន រញ្ហា ននការររហិោេចំ អីាោរ និង
ហៅេឹកហ ះ។ 
 

2 

គ្រពូេទ្យវោះកាតរ់បស ់Smile Train អាចេាបាល
កាំហូចគ្ទ្ង់គ្ាយពោយឥតរិតថ្លៃ ហៅមនទ ីរហពេយ

ជានែេូររស ់Smile Train។  ការវះកាត់េឺជាវវ ីិដត
មួយេត់ដែ ពាបា បានយា៉ា ងហពញហ ញហ ើ

កំហូចប្េង់ប្ាយហនះ។ 

3 
ព ើមបឲី្យមានសុខភាេលអ  និង មាន

ថាមព ប្េរ់ប្គ្មន់ហែើមបីេេួ ការវះកាត់
ហនាះ វាមានស្នរៈសំខាន់ណាស់ដែ ថា  
ារកមានមាត់ដឆ្រេេួ បានការរញ្ច ុ ក

អាោរប្េរ់ប្គ្មន់។   

4 

ប ុណនែ – ជួនកាល បញ្ច ុ កអាហារារកមានមាត់ណែបមានលកខែៈេិបាក ហ យស្នរេឹកហ ះអាចហហៀរ

ហចញតាមប្ចមុះ ឬចូ សួតបាន។  ឬហ ើសពីហនះហេៀត ារកអាចរឺតខ្យ ់ចូ ហៅកន ុងខ្ល នួ ហហើយពួក
ហេអាចរង្ហា ញអាការៈងងុយហែកខាល ំង និង ង់ ក់ ហរើហាះជាពួកហេាន់បានេេួ អាោរចិញ្ច ឹម
ប្េរ់ប្គ្មន់់ហហើយក៏ហ យ។    
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ការផ្ដលច់ាំែអីាហារ ឬបាំពៅកូនឲ្យបានណែអតលអ ព ើមបីឲ្យេួកពរអាចទ្ទួ្លការវោះកាតប់ានពនោះ មានសារៈ
សាំខានណ់ាស។់  មាា យប្តវូដតមានការតាំងចិតតចំហរះការពាយាមហប្រើវវ ីិរញ្ច ុ កអាោរ ឬរំហៅហសេងៗហែើមបី

ពិនិតយតាម នហមើ ហ ើប្រហភេវវ ីិដែ មានប្រសិេធោពែ ខ់្ល នួឯង និងារក។ ការរំហៅកូនហ យហ ះ
ផ្ទទ   ់េឺជាវវ ីិែប៏្រហសើររំសតុ កន ុងករ ដីែ អាចហ វ ើហៅបាន។  វវ ីិស្នតសត មួយចំនួនមានជាអាេិ៍: 
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ចូរចំថា ោ ក់ារ
ពាបា ហៅមជ្ឈម ឌ   
Smile Train ណាមួយ
ហនាះេឺឥតមានេិតនលល
អវ ីាងំអស់។  
 

 

រញ្ច ុ កចំ  ីឬរំហៅកូនឲ្យ
បានដឆ្ែតហ យការ ក់

ឲ្យអងគ ុយប្តង់ខ្ល នួ។ 

 ក់តប្មង់កា ហ ះ
រំហៅឲ្យចំកដនលងដែ 
គ្មា នស្នា ម ច់។ 
 

ប្ចបាច់ហ ះលាមៗហែើមបី
រហងក ើន ំហូរ ឬចរនតេឹក
ហ ះ។ 
 

រំហៅ/រញ្ច ុ កចំ ី និង
រំហភើកូនឲ្យបាន
ញឹកញារ់ជាងប្រប្កតី។ 
 

កន ុងករែណី លមិនអាចបាំពៅកូនពោយពោោះបានពនោះ, វាមានស្នរៈសំខាន់ខាល ំងណាស់ដែ មាា យរនត

រំហៅារកតាមវវ ីិហសេងៗហេៀត។ វវ ីិស្នតសត មួយចំនួនមានជាអាេិ៍: 
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មាា យអាចប្ចបាច់េឹកហ ះឲ្យហចញហែើមបរំីហៅ
ារកហ យហប្រើស្នល រប្រ ឬែរប្តងបាន។  

 

មាា យអាចប្ចបាច់ពប្ងីកហ ះននែររំហៅាងំមូ ហ យ
លាមៗហែើមបរីហងក ើន ំហូរ ឬចរនត េឹកហ ះបាន។ 

 

ពបើទ្ឹកពោោះមិនអាចពចញពសាោះ មាា យអាចហប្រើ

េឹកហ ះហគ្មប្សស់ ឬេឹកហគ្មហមៅបាន។  ចូរហ វ ើ
ឲ្យប្បាកែប្រជាថា េឹកហ ះហគ្មប្សស់ និងេឹក
លាយេឹកហគ្មហមៅប្តវូបាន ពំុះ និងប្តជាក់
ប្សឹរ ែ ។  
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ព វ្ ើឲ្យគ្បាក គ្បជាថា 
ឧបករែមួ៍យចាំនួន
ណ លមានពគ្បើសគ្មាប់
ការបាំពៅពនោះ ស្នែ ត 

និងមានការសមាល រ់
ហមហោេហ យហស្នោ រេឹក
ហៅា កន ុងរយៈហព យា៉ា ង
តិច 10 នាេី។ ស្នល រប្រ 
និងែរមិនស្នែ តអាច
រណាា  ឲ្យហៅា ខ្ល នួ និង
មានការឆ្លងហមហោេ
ហៅបាន។ 
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សូមពមត្តែ កុាំពលៃចយកកូនតូច (ារក) របសអ់្នកពៅកានម់ជឈមែឌ ល Smile Train ណ លសថ ិតពៅជិតបាំផ្ុត។  

ហវជ្ជរ ឌ ិតហៅឯមជ្ឈម ឌ  នឹងពិនិតយហមើ កូនហនាះ ហហើយនិងប្បារអ់ាកអំពហីព ហវលាប្តវូហៅកាន់មនទ ីរ
ហពេយសប្មារ់ការវះកាត់។  
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