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អ៊ីរ៉ា កំពុងកាន់ៃដម្ដាយនាងយ៉ាង
ែណន។ អគារេនៅពីមុខនាងេមើលេទៅ
គួរេអោយខ្លាចណាស់។
”បន្ទាប់ពីេនះ េយើងនឹងេទៅញុាំភីហ្សា
ែមនេទម៉ាក?់” អ៊ីរ៉ា និយាយខ្សឹបៗ។
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”សួសួី អ៊ីរ៉ា! ក្មួយសុខសប្បាយេទ
ៃថ្ងេនះ?
ចុះកូនអេណ្ដើកវិញ? 
េតើក្មួយេ្រតៀមខ្លួនេហើយឬេនៅ ? ”
មនុស្សែប្លកមុខ និយាយរាក់ទាក់នាង  ។ 
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”ៃថ្ងេនះ កូនអេណ្ដើកអត់ចង់ចាក់ថ្នាំេទ!”
អ៊ីរ៉ា និយាយ។
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ប៉ុែន្ត ្រគូេពទ្យេនៅែតចង់ពិនិត្យកូន
អេណ្ដើកេនោះ។
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្រគូេពទ្យ បាននិយាយថា េកោសិកា្រគាប់
ឈាម្រកហមរបស់កូនអេណ្ដើកេនៅែត
បន្តធ្លាក់ចុះ។  េយើង្រតូវផ្តល់ េកោសិកា
្រគាប់ឈាម្រកហមដល់កូនអេណ្ដើក។
ដំេណើរការេនះេហៅថា ការបញ្ចូល
ឈាម។ ្របសិនេបើេយើងមិនបញ្ចូល
ឈាមេទ កូនអេណ្ដើក នឹងេខ្សោយ
េហើយឈឺ។
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”េនះគឺជាឧបករណ៍បញ្ចូល្រគាប់
ឈាម្រកហមេទៅឱ្យកូនអេណ្ដើក
េដើម្បីឱ្យវារឹងមាំេឡើងវិញ។ បន្ទាប់មក
កូនអេណ្ដើក នឹងអាចេលង និងេទៅ
សាលាេរៀនបានវិញេហើយ។ ”
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”ប៉ុែន្តេពលម្ជុលេនះចាក់េទៅ ឈឺ
ែមនេទ?”
្រគូេពទ្យនិយាយថា វានឹងឈឺ្រតឹមែត
ដប់វិនាទីប៉ុេណ្ណោះ។
្រគូេពទ្យក៏សុំចាក់ថ្នាំឱ្យកូនអេណ្ដើក
េដោយឱ្យ អ៊ីរ៉ា រាប់ពីមួយដល់ដប់។ 
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មួយ... ពីរ... បី... បួន... ្របាំ...
្របាំមួយ... ្របាំពីរ... ្របាំបី... ្របាំបួន...
ដប!់
ែតដប់េទ? ្រគប់េហើយ? េ្រកោយពីដប់
វិនាទីេទៅ បាត់ឈឺេហើយ។
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អស្ចារ្យណាស់! កូនអេណ្ដើកមិនខ្លាច
េទ! ឥឡូវេនះដល់េវនរបស់ អ៊ីរ៉ា ម្ដង
េហើយនាងក៏ក្លាហានដូចកូនអេណ្ដើក
ែដរ។
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្រគូេពទ្យ រំឭក អ៊ីរ៉ា ឱ្យរាប់ដល់ដប!់
បន្ទាប់មកវានឹងបាត់ឈឺ េហើយ អ៊ីរ៉ា
អាចេទៅេមើលេរឿងែដលនាងចូលចិត្ត
បាន។
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មួយ... ពីរ... បី... បួន... ្របាំ...
្របាំមួយ... ្របាំ្របាំពីរ... ្របាំបី...
្របាំបួន... ដប!់
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អ៊ីរ៉ា ចាប់េផ្តើមមានអារម្មណ៍ថានាងមាន
កម្លាំងេឡើងវិញ!
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រួចរាល់េហើយ!
ែខេ្រកោយ អ៊ីរ៉ា ្រតូវមកបញ្ចូលឈាម
ម្តងេទៀត។
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ប៉ុែន្ដឥឡូវ ដល់េពលេទៅញុាំភីហ្សា
េហើយ!
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ែខបន្ទាប់ អ៊ីរ៉ា និងកូនអេណ្ដើក នឹង
ក្លាហាន ។ ដូចេនះ ពួកេគ នឹងមាន
សុខភាពរឹងមា!ំ
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កុមារជាេ្រចើនរងេ្រគោះេដោយសារជំងឺ
ខ្វះ្រគាប់ឈាម្រកហម ែដលជាជំងឺ
តំណពូជ។  ជំងឺេនះ គឺតមកពីឪពុក
ម្តាយ ឬជីដូនជីតា។ កុមារែដលមាន
ជំងឺខ្វះ្រគាប់ឈាម្រកហម គឺេកោសិកា
្រគាប់ឈាម្រកហមល្អេនៅមានក្រមិត
េពោលគឺតិចបំផុត។ ្រគាប់ឈាម្រកហម
មានតួនាទីចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូន
អុកសុីែហ្សន និងសារធាតុចិញ្ចឹមេទៅ
្រគប់ែផ្នកទាំងអស់ៃនសពា៌ង្គកាយ។
េដើម្បីឱ្យសុខភាពរឹងមាំ កុមារមានជំងឺ
ខ្វះ្រគាប់ឈាម្រកហម្រតូវការបញ្ចូល
ឈាមជាេទៀតទាត់ េហើយពួកេគ
គួរែតទទួលទាន្រគាប់ធញ្ញជាតិដូចជា
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្រសូវសាលី េពោត សែណ្ដកេសៀង
ទឹកេដោះេគោ ស៊ុត េ្របងអូលីវ និង
អាហារេផ្សងេទៀតែដលមានផ្ទុកវីតាមីន
អឺ (E)។



22

រក្សាសិទ្ធិេដោយ មូលនិធិអាសុី
ឆ្នាំ២០១៩
គេ្រមោងបេង្កើតេសៀវេភៅេនះ បង្ហាញពី
តួអង្គជាេក្មង្រសី និង្រស្តីែដលជាតួអង្គ
សំខាន់ក្នុងេរឿងេដោយមានការចូលរួមពី
អ្នកនិពន្ធ វិចិ្រតករ អ្នកែកស្រមួល និង
អ្នករចនាសុទ្ធសឹងែតជា្រស្តី។ េសៀវេភៅ
េនះ្រតូវបានផលិតេឡើងតាមរយៈ
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបេង្កើតេសៀវេភៅ
មួយែដលេធ្វើេឡើងេ្រកោមកិច្ចសហការ
រវាងមូលនិធិ លីតារ៉ានិងមូលនិធិអាសុី
េដោយមានការគាំ្រទពី្រកុមហ៊ុន េអ
សេស្តេឡោឌ័រ។ សិក្ខាសាលា និងការ
អភិវឌ្ឍជំនាញ្រពមទាំងការែកស្រមួល
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និងរចនាេសៀវេភៅេនះ ្រតូវបានេធ្វើេឡើង
េដោយមូលនិធិ លីតារ៉ា។
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