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សចក្ត បីន្ថ ម ក ៈ
សុវត្ថ ិភា ព និងភា ពអា សន្ន 

ក្ន ុងពលធ្វ ើកា រជា មួយ ឬ  ឈមនឹងសា រធា តុ   ះថា  ក់  កន្ល ងធ្វ ើកា រ ក្ន ុងសហគមន៍ ឬក្ន ុងផ្ទ ះ ជា កា រ 
សំខា ន ់គឺ  ូវមា នសុវត្ថ ិភា ពបំផុតតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន និង  ូវ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ឧប្បត្ត ិហតុផ្សងៗ។ 
ក្ន ុងវគ្គ នះមា នព័ត៌មា នលើ  ធា នបទដូចខា ងក  ម ៈ

បង្ក ើតផនកា រសុវត្ថ ិភា ពស   ប់   អា សន្ន • 
សំណុំសមា  រៈស ្គ   ះបឋម• 
ឧបករណ៍និងសម្ល ៀកបំពា ក់កា រពា រ• 
មា៉ ស់កា រពា រ• 
កា រកំពប់សា រធា តុគីមី• 

កា រព  បា ល   ះថា  ក់បង្ក  យ • 
សា រធា តុគីមី

កា រព  បា លកា ររលា ក• 
ស្ហ ុក• 
កា រស ្គ   ះដង្ហ ើម (កា រផ្ត ល់ដង្ហ ើម ពីមា ត់ • 

 មា ត់)

សមា  រៈដលផ្ត ល់  ទីនះ នឹងជួយអ្ន កឲ្យ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ភា ពអា សន្ន  ប៉ុន្ត វា មិនមនជា សៀវ  
ណនា ំស   ប់កា រស ្គ   ះបឋមពញលញទ។ ដើម្បី  ៀមលក្ខ ណៈឲ្យកា ន់តល្អ  គួររកកា របណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល  ផ្ន កស ្គ   ះបឋម និងកា រព  បា លឧប្បត្ត ិហតុសា រធា តុគីមី, រកសៀវ  ណនា ំស   ប់កា រ 
ស ្គ   ះ  បឋម និងយល់អំពីអត្ថ ន័យក្ន ុងសៀវ  , និងស្ន ើសុំបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លក្ន ុងសហគមន៍ឲ្យជួយអ្ន ក 
ក្ន ុងកា របង្ក ើតផនកា រសុវត្ថ ិភា ព។
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បង្ក ើតផនកា រសុវត្ថ ិភា ពស   ប់ភា ពអា សន្ន 
កា រមា នឧបករណ៍កា រពា រ និងសំណុំសមា  រៈស ្គ   ះបឋម គឺជា កា រសំខា ន់មួយ រីឯកា រយល់ដឹងអំពីអ្វ ីដល 

 ូវធ្វ ើក្ន ុងករណីមា នភា ពអា សន្ន  ឬមា នឧប្បត្ត ិហតុ ក៏ជា កា រសំខា ន់មួយទៀត។  ប់សហគមន៍ និង  ប់ 
កន្ល ង ធ្វ ើកា រទា ំងអស់ គួរតមា នផនកា រសុវត្ថ ិភា ពមួយស   ប់ករណីមា នកា រប ្ច ញសា រធា តុពុល ភ្ល ើងឆះ 
ទឹកជំនន់ ព្យុះ និងភា ពអា សន្ន ដទទៀត។

សរសរបិតអា ស័យដា  ននិងលខទូរស័ព្ទ របស់គ្ល ីនិកឬមន្ទ ីរពទ្យដល  ជិតបំផុត  ទីតា ំងកណា្ខ  ល 
ផ្ទ ះ។   កដថា មនុស្ស  ប់គា  ដឹងពីកន្ល ងរក  ទុកសំណុំសមា  រៈស ្គ   ះបឋម និងសមា  រៈស   ប់ភា ព 
អា សន្ន ដទទៀត និងដឹងពីរបៀប  ើ   ស់វា ។ ផនកា រសុវត្ថ ិភា ពក៏អា ចរួមបញ្ច ូល ៈ

ភា ពអា សន្ន ខុសៗគា   ូវកា រកា រឆ្ល ើយតបផ្សងៗគា  ដរ។ កា រយល់ដឹងអំពីកា រគំរា មកំហងដលអា ចកើត 
ឡើងបំផុតចំ  ះសហគមន៍របស់អ្ន ក និងកា ររៀនពីកា រ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់កា រគំរា មកំហងទា ំង  ះ 
គឺជា ផ្ន ក មួយដ៏សំខា ន់  ក្ន ុងផនកា រភា ពអា សន្ន ។

ផនកា រស   ប់ដឹកជញ្ជ ូនអ្ន កមា នរបួសនិងមា នជំងឺ ផនកា រស   ប់ដឹកជញ្ជ ូនអ្ន កមា នរបួសនិងមា នជំងឺ • • 
 កា ន់គ្ល ីនិកឬមន្ទ ីរពទ្យ និងយា នយន្ត ដលអា ច កា ន់គ្ល ីនិកឬមន្ទ ីរពទ្យ និងយា នយន្ត ដលអា ច

 ី   ស់បា នក្ន ុងភា ពអា សន្ន ។ ី   ស់បា នក្ន ុងភា ពអា សន្ន ។

ទីតា ំង  ជុំ ដូចជា មណ លក្ន ុងសហគមន៍ សា លា រៀន ទីតា ំង  ជុំ ដូចជា មណ លក្ន ុងសហគមន៍ សា លា រៀន • • 
 ះវិហា រ។ ះវិហា រ។

កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា  តក្ន ុង   អា សន្ន ។កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា  តក្ន ុង   អា សន្ន ។• • 
ទូរស័ព្ទ ឬអា យកូមស   ប់  រកជំនួយ និង ដើម្បី ទូរស័ព្ទ ឬអា យកូមស   ប់  រកជំនួយ និង ដើម្បី • • 

 កា សអា សន្ន ដល់អា ជា  ធរនិង  ព័ន្ធ   កា សអា សន្ន ដល់អា ជា  ធរនិង  ព័ន្ធ  
ផ្សព្វ ផ  យ។ផ្សព្វ ផ  យ។

បញ្ជ ីរា យ   ះជនចា ស់ជរា  ជនពិកា រ និង បញ្ជ ីរា យ   ះជនចា ស់ជរា  ជនពិកា រ និង • • 
អ្ន កដទ ទៀត  ក្ន ុងសហគមន៍ដល  ូវកា រ អ្ន កដទ ទៀត  ក្ន ុងសហគមន៍ដល  ូវកា រ 
ជំនួយក្ន ុង ករណីមា នជម្ល ៀស។ ជំនួយក្ន ុង ករណីមា នជម្ល ៀស។ 
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សំណំុសមា  រៈស ្គ   ះបឋម
 ប់កន្ល ងធ្វ ើកា រ ប៉ុស្ត ៍សុខភា ព និងមណ លក្ន ុងសហគមន៍ គួរតមា នសំណុំសមា  រៈស ្គ   ះបឋមមួយ ដើម្បី

ផ្ត ល់កា រព  បា លក្ន ុងករណីមា នភា ពអា សន្ន ។ ដា ក់សំណុំសមា  រៈស ្គ   ះបឋម  ក្ន ុង  អប់ដលមា ន   
គ  បជិតល្អ  ដើម្បីកុំឲ្យទឹក ធូលី ឬសា រធា តុគីមី   បចូល  ក្ន ុង  អប់បា ន។  ូវ   កដថា  ប់គា   ក្ន ុង 
សហគមន៍ ឬកន្ល ងធ្វ ើកា រ រួមទា ំងបុគ្គ លិកថ្ម ី ដឹងពីទីកន្ល ងរបស់  អប់នះ និងដឹងពីរបៀប  ើ   ស់វា ។

គួរដា ក់អ្វ ីខ្ល ះ  ក្ន ុងសំណុំសមា  រៈស ្គ ្  ះបឋម

ទឹកផឹក២លី  ទឹកផឹក២លី  

កា រទ ឹក ផឹកកា រទ ឹក ផឹក

ភួយស    ប់ដណ្ណ ប់ ភួយស    ប់ដណ្ណ ប់ 
អ្ន ករបួសឬអ្ន កជំងឺអ្ន ករបួសឬអ្ន កជំងឺ

សម្ល ៀកបំពា ក់  សម្ល ៀកបំពា ក់  
ស   ប់ផា  ស់ប្ត ូរ ស   ប់ផា  ស់ប្ត ូរ 
ក្ន ុងករណីឆ្ល ងឬប៉ះពា ល់សា រធា តុពុលក្ន ុងករណីឆ្ល ងឬប៉ះពា ល់សា រធា តុពុល

បញ្ជ ី   ះសា រធា តុ គីមី បញ្ជ ី   ះសា រធា តុ គីមី 
 ើ   ស់ក្ន ុង តំបន់ ឬ  ើ   ស់ក្ន ុង តំបន់ ឬ 

កន្ល ងធ្វ ើកា រ  និង ផល កន្ល ងធ្វ ើកា រ  និង ផល 
ប៉ះពា  ល់ របស់វា លើ ប៉ះពា  ល់ របស់វា លើ 

សុខភា ព។  ចំ  ះ ថា  ំ  សុខភា ព។  ចំ  ះ ថា  ំ  
សមា  ប់   សត្វ ល្អ ិត ចូរ សមា  ប់   សត្វ ល្អ ិត ចូរ 
រា យ   ះ មុខដំ ណា ំ រា យ   ះ មុខដំ ណា ំ 

ដល  ើ   ស់ជា មួយវា ដល  ើ   ស់ជា មួយវា មា៉ ស់ថង់ ផា  ំងក ណា ត់តូច ឬបន្ទ ះបា  ស្ទ ិកមា៉ ស់ថង់ ផា  ំងក ណា ត់តូច ឬបន្ទ ះបា  ស្ទ ិក
ក  ស់មា ន  ះ   ងកណា្ខ  ល ស   ប់ក  ស់មា ន  ះ   ងកណា្ខ  ល ស   ប់

 ើ   ស់ពលផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់ ើ   ស់ពលផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់

ថា  ំធ្យូងសកម្ម  ឬម  ថា  ំ ថា  ំធ្យូងសកម្ម  ឬម  ថា  ំ 
ធ្យូងសកម្ម  ១ដប  ធ្យូងសកម្ម  ១ដប  
(សូមអា នទំព័រ258)(សូមអា នទំព័រ258)

អំបិល(ស   ប់លា យ អំបិល(ស   ប់លា យ 
ជា មួយទឹកដើម្បីធ្វ ើឲ្យក្អ ួត  ជា មួយទឹកដើម្បីធ្វ ើឲ្យក្អ ួត  
បើមា ននរណា មា  ក ់ផឹក បើមា ននរណា មា  ក ់ផឹក 
ឬលបថា  ំពុល, សូមអា ន ឬលបថា  ំពុល, សូមអា ន 

ទំព័រ257)ទំព័រ257)

បង់បិទដំ   ស្បឬក ណា ត់សា  ត បង់បិទដំ   ស្បឬក ណា ត់សា  ត 
និងបន្ទ ះស្ត ើងៗស   ប់រុំរបួសនិងបន្ទ ះស្ត ើងៗស   ប់រុំរបួស

ថា  ំពទ្យដលបា នចុះបញ្ជ ី ថា  ំពទ្យដលបា នចុះបញ្ជ ី 
ជា ថា  ំ បន  បជា តិពុលដល ជា ថា  ំ បន  បជា តិពុលដល 
មា ន  លើសា  កស ្ញ  ថា  ំ មា ន  លើសា  កស ្ញ  ថា  ំ 
សមា  ប់ សត្វ ល្អ ិតឬសា រធា តុ សមា  ប់ សត្វ ល្អ ិតឬសា រធា តុ 
គីមីដទទៀតដលអ្ន កអា ច គីមីដទទៀតដលអ្ន កអា ច 

 ើ   ស់ ើ   ស់



សំណំុសមា  រៈស ្គ   ះបឋម 547

សហគមន៍និងកន្ល ងធ្វ ើកា រ ផ្សងៗគា   ូវកា រសមា  រៈស ្គ   ះបឋមខុសៗគា  ដរ។ ពិចា រណា ពី  ភទនភា ព
អា សន្ន ដលអា ចកើតឡើងក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក រួចរៀបចំសំណុំសមា  រៈស ្គ   ះបឋមរបស់អ្ន ក  តា ម  ភទ
នភា ពអា សន្ន  ះ។  សិនបើអ្ន ក  ើ   ស់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតឬសា រធា តុគីមីដទទៀត សូមអា នសា  ក 
ស  ្ញ  របស់វា ដើម្បីស្វ ងយល់ថា តើថា  ំពទ្យណា ខ្ល ះដលបា នណនា ំឲ្យ  ើជា មួយថា  ំពុលនះ។ 

  ក់បន្ត ិចបន្ត ួចឬកា តទូរស័ព្ទ    ក់បន្ត ិចបន្ត ួចឬកា តទូរស័ព្ទ  
បិតភា  ប់គ  បកញ្ច ប់ បិតភា  ប់គ  បកញ្ច ប់ 

ស   ប់  ទូរស័ព្ទ បនា  ន់ស   ប់  ទូរស័ព្ទ បនា  ន់

ក មួនថា  ំផ្សះដា ក់ភ្ន កក មួនថា  ំផ្សះដា ក់ភ្ន ក

សា បូ៊មួយដំុសា បូ៊មួយដំុ

ក ្ត   ឬកា ំបិតស   ប់ ក ្ត   ឬកា ំបិតស   ប់ 
កា ត់បង់ស្អ ិត ឬបង់រុំកា ត់បង់ស្អ ិត ឬបង់រុំ

ជន្ទ  ៀសស   ប់យក ជន្ទ  ៀសស   ប់យក 
បំណកឬអំបងចញបំណកឬអំបងចញ

ក  មសមា  ប់ម  គ ក  មសមា  ប់ម  គ 
ស   ប់សមា  តដំ  ស   ប់សមា  តដំ  

សៀវ  ណ នា ំ ស   ប់ សៀវ  ណ នា ំ ស   ប់ 
កា រស ្គ   ះបឋមកា រស ្គ   ះបឋម

ដកអបឬឈើស   ប់ទប់ឆ្អ ឹង ដកអបឬឈើស   ប់ទប់ឆ្អ ឹង 
ដលបា ក់ឲ្យ  នឹងដលបា ក់ឲ្យ  នឹង

  មដជ័រ ឬបា  ស្ទ ិកពីរគូ  មដជ័រ ឬបា  ស្ទ ិកពីរគូ

ក ណា ត់សា  តស   ប់ជូតសមា  តស្បក ក ណា ត់សា  តស   ប់ជូតសមា  តស្បក 
និង ជូតផ្ត ិតសា រធា តុគីមីដលកំពប់លើនិង ជូតផ្ត ិតសា រធា តុគីមីដលកំពប់លើ

កា  រស្ន ង ឧបករណ៍សង ឬក ណា ត់ដណ្ណ ប់ កា  រស្ន ង ឧបករណ៍សង ឬក ណា ត់ដណ្ណ ប់ 
ដើម្បីសងអ្ន ករបួសឬអ្ន កជំងឺដើម្បីសងអ្ន ករបួសឬអ្ន កជំងឺ
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សម្ល ៀកបំពា ក់ និងឧបករណ៍កា រពា រ
មនុស្ស  ប់គា  គួរតស្ល ៀកពា ក់សម្ល ៀកបំពា ក់កា រពា រ ឬ  ថា ឧបករណ៍កា រពា រខ្ល ួន  ពលធ្វ ើកា រជា មួយ 
ឬ  ឈមនឹងនឹងសា រធា តុ   ះថា  ក់។ វា ជា កា រទទួលខុស  ូវរបស់និ  ជិកដល  ូវផ្ត ល់ឧបករណ៍កា រពា រ
ឲ្យកម្ម ករ។ កម្ម ករគួរតទា មទា រន  ជិកឲ្យ  រពសិទ្ធ របស់ពួកគក្ន ុងកា រមា នសុខភា ពនិងសុវត្ថ ិភា ព 
តា មរយៈ  កា រផ្ត ល់ឧបករណ៍កា រពា រ និងថទា ំវា ក្ន ុងសា  នភា ពល្អ ។ 

ដើម្បីកា រពា រមនុស្ស សម្ល ៀកបំពា ក់កា រពា រ  ូវត 
សមល្ម ម និង  ូវតបា នថទា ំល្អ ។ មា នគនិយា យថា  ក្ន ុង 

 ទស ក ីក មា នឧបករណ៍កា រពា របី  ភទ ៈ  ភទ 
ធំខា  ំង តូចខា  ំង និងរហក។ បើអ្ន កគា  នឧបករណ៍និង 
សម្ល ៀកបំពា ក់កា រពា រទ អ្ន កអា ចកា រពា រខ្ល ួនអ្ន ក  យ 
ពា ក់អា វភ្ល ៀង ឬធ្វ ើសម្ល ៀកបំពា ក់កា រពា រ  យខ្ល ួនឯង 

 យធ្វ ើចញពីថង់បា  ស្ទ ិក។ កា ត់   ងស   ប់ក  ល
និងដរបស់អ្ន ក រួចដា ក់ថង់ផ្សងទៀត  លើដនិងជើង 
របស់អ្ន ក និងលើ  អប់ដនិង  អប់ជើង។

រូបភា ពនះបងា  ញពីសមា  រៈកា រពា រ  ប់  ភទ 
ដលចា ំបា ច់ ស   ប់កា រកា រពា រសា រធា តុមា ន   ះថា  ក់ 
ភា គ  ើន។ មិនមន  ប់កា រងា រឬសា រធា តុទា ំងអស់ សុទ្ធ ត  ូវកា រសមា  រៈកា រពា រទា ំងនះ  ះទ 
ហើយកា រងា រ  ភទខ្ល ះទៀត  ូវកា រសម្ល ៀកបំពា ក់ និងឧបករណ៍កា រពា រយា៉ ងពិសស។

ចំ  ះកសិករដ្ល ្ ឈមនឹងថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត គួរពា ក់ ៈ

បើគា  នឧបករណ៍ដកដង្ហ ើមឬមា៉ ស់មុខទ បើគា  នឧបករណ៍ដកដង្ហ ើមឬម៉ា ស់មុខទ 
គអា ច  ើកន្សងធំឬក មា ។ បុ៉ន្ត ថា  ំសមា  ប់ គអា ច  ើកន្សងធំឬក មា ។ បុ៉ន្ត ថា  ំសមា  ប់ 
សត្វ ល្អ ិតនឹង ជា ប់លើក មា ឬកន្សងដលសើម សត្វ ល្អ ិតនឹង ជា ប់លើក មា ឬកន្សងដលសើម 
ឬមា នញើស។ វា ធ្វ ើឲ្យកា ន់តមា ន   ះថា  ក់ ឬមា នញើស។ វា ធ្វ ើឲ្យកា ន់តមា ន   ះថា  ក់ 
ខា  ំងជា ង មិនមា នកា រកា រពា រមុខ  ទៀត។ ខា  ំងជា ង មិនមា នកា រកា រពា រមុខ  ទៀត។ 
 សិន បើអ្ន ក  ូវត  ើ   ស់ក មា ឬកន្សង  ូវ សិន បើអ្ន ក  ូវត  ើ   ស់ក មា ឬកន្សង  ូវ

លា ងជ  ះនិងសម្ង ួតឲ្យបា នញឹកញា ប់ និង  ូវ ដឹង លា ងជ  ះនិងសម្ង ួតឲ្យបា នញឹកញា ប់ និង  ូវ ដឹង 
ថា វា មិនបា នផ្ត ល់កា រកា រពា របា ន  ើន  ះទ។ថា វា មិនបា នផ្ត ល់កា រកា រពា របា ន  ើន  ះទ។

មួករឹង(មួកកា រពា រ មួករឹង(មួកកា រពា រ 
សុវត្ថ ិភា ព)សុវត្ថ ិភា ព)

វ៉នតា សុវត្ថ ិភា ព វ៉នតា សុវត្ថ ិភា ព 
ឬវ៉នតា បិទជិតឬវ៉នតា បិទជិត

មា៉ ស់កា រពា រធូលីដីមា៉ ស់កា រពា រធូលីដី
អា វដវងអា វដវង

  មដ  មដ
 ជើងវង( ្ត  ីក៏ ជើងវង( ្ត  ីក៏

 ជើងវងដរ) ជើងវងដរ)
ដា ក់ជើង  ពីក  ដា ក់ជើង  ពីក  
ស្បកជើងកវងស្បកជើងកវង

ស្បកជើងកវង ឬ ស្បកជើងកវង ឬ 
ស្បកជើងឃ្ល ុបបិត ស្បកជើងឃ្ល ុបបិត 
ជិតនិង   មជើងជិតនិង   មជើង

អៀម  សូ៊ ឬបា  ស្ទ ិក ឬសំពត់ក  ស់អៀម  សូ៊ ឬបា  ស្ទ ិក ឬសំពត់ក  ស់
ឧបករណ៍ដកដង្ហ ើម ឬមា៉ ស់មុខឧបករណ៍ដកដង្ហ ើម ឬម៉ា ស់មុខ

មួកមា នគមស   ប់កា រពា រពីក   ថ្ង មួកមា នគមស   ប់កា រពា រពីក   ថ្ង 

  មដ  មដ

 ជើងវង ជើងវង

ស្បកជើង ស្បកជើង 
ឃ្ល ុបឃ្ល ុប
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កម្ម ករ   ងនិងរ៉កម្ម ករ   ងនិងរ៉អា ចទទួលបា នកា រកា រពា រល្អ  សើរ  ពលណា គា ត់ពា ក់ ៈ

អ្ន ក  មូលកា កសំណល់ និងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លអ្ន ក  មូលកា កសំណល់ និងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  មន្ទ ីរពទ្យ គ្ល ីនិកសុខភា ព និង  ឹះសា  នថទា  ំសុខភា ព 
ដទទៀត គួរពា ក់ ៈ

ឧបករណ៍និងសម្ល ៀកបំពា ក់កា រពា រ អា ចកា រពា របា នលុះ   តវា សា  តប៉ុ   ះ។ បនា  ប់ពី  ើ   ស់ម្ត ងៗ 
ឬបនា  ប់ពីបញ្ច ប់វនម្ត ងៗ  ូវលា ងសមា  ត   មដ មា៉ ស់ វ៉នតា  និងសម្ល ៀកបំពា ក់និងឧបករណ៍ដទទៀត 
ដើម្បីបងា្ក  រកា រចម្ល ងដល់អ្ន ក  ើ   ស់បនា  ប់ទៀត។

  មដក  ស់  មដក  ស់

វ៉នតា សុវត្ថ ិភា ពស   ប់ វ៉នតា សុវត្ថ ិភា ពស   ប់ 
កា រពា រកា រសា ចចូលភ្ន កកា រពា រកា រសា ចចូលភ្ន ក
មា៉ ស់មុខស   ប់កា រពា រ មា៉ ស់មុខស   ប់កា រពា រ 

 ឆា ំងនឹងម  គ ឆា ំងនឹងម  គ

មួកសុវត្ថ ិភា ពដើម្បី មួកសុវត្ថ ិភា ពដើម្បី 
កា រពា ររបួសក  លកា រពា ររបួសក  ល
កា រពា រ  ចៀកកា រពា រ  ចៀកមា៉ ស់ធូលី ឬឧបករណ៍ មា៉ ស់ធូលី ឬឧបករណ៍ 

ដកដង្ហ ើម ដលសមល្ម ម ដកដង្ហ ើម ដលសមល្ម ម 
និងមា ន ច   ះពិសស និងមា ន ច   ះពិសស 

ស   ប់   ះ សា រធា តុគីមី ស   ប់   ះ សា រធា តុគីមី 
ដលគ  ឈមដលគ  ឈម

ស្បកជើងឃ្ល ុបស្បកជើងឃ្ល ុប
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មា៉ ស់កា រពា រ
មធ  បា យល្អ បំផុតដើម្បីបងា្ក  រ   ះថា  ក់បណា្ខ  លមកពីកា រដកដង្ហ ើមចូលនូវសា រធា តុគីមី និងកំទចធូលី 
គឺ  ូវ មា នចរន្ត ខ្យល់ចញចូលបា នល្អ ក្ន ុងពលបំពញកា រងា រ និង  ូវពា ក់មា៉ ស់កា រពា រដលផលិតឡើង 
ស   ប់ កា រពា រ  ឆា ំងនឹងសា រធា តុគីមីដលអ្ន កបំពញកា រងា រជា មួយ។  សិនបើអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍មិន 

 ួល ខ្ល ួន  យសា រសា រធា តុគីមីខណៈដលពា ក់មា៉ ស់  ះវា គឺជា ស ្ញ  មួយប   ក់ថា  មា៉ ស់លង មា ន 
 សិទ្ធ ភា ព ឬប   ក់ថា អ្ន កកំពុង  ឈមនឹងសា រធា តុគីមី  ះឬសា រធា តុគីមីផ្សង តា មរបៀបដទទៀត។

មា៉ ស់ក្ ណា ត់ឬក្ ដា សដ្លរលុង
មា៉ ស់បបនះនឹងជួយទប់សា្ក  ត់កំទចធូលីបា នខ្ល ះ។ វា នឹងមិនអា ចបញ្ឈប់កា រដក 
ដង្ហ ើម ចូលនូវផ្សងសា រធា តុគីមីពុលបា នទ។ ផ្សងអា ចឆ្ល ងកា ត់ក ដា សនិង 
ក ណា ត់ និងអា ច   បចូលតា មគមមា៉ ស់ដលរលុង។

មា៉ ស់ក្ ដា សរឹបណ្នល្អ 
មា៉ ស់  ភទនះនឹងកា រពា រពីកំទចធូលីបា ន។ មា៉ ស់នះគួរប៉ះជុំវិញផ្ទ មុខ 
របស់អ្ន ក។ វា នឹងមិនបញ្ឈប់កា រដកដង្ហ ើមចូលនូវផ្សងសា រធា តុគីមីពុលបា ន
ទ។ មា៉ ស់ទា ំងនះអា ចស្ទ ះរន្ធ  ឬរហកដា ច់យា៉ ងឆា ប់ ដូច្ន ះ  ូវប្ត ូរថ្ម ីពល 
មា៉ ស់លងប៉ះជុំវិញមុខ។ 

មា៉ ស់បា  ស្ទ ិកកា រពា រកំទ្ចធូលី
មា៉ ស់នះនឹងកា រពា រកំទចធូលីបា នល្អ  សើរជា ងមា៉ ស់ក ណា ត់រលុង ឬមា៉ ស់ 
ក ដា សរឹបណន។ មា៉ ស់នះគួរប៉ះជុំវិញផ្ទ មុខរបស់អ្ន ក។ វា នឹងមិនបញ្ឈប់កា រ 
ដកដង្ហ ើមចូលនូវផ្សងសា រធា តុគីមីទ។

ឧបករណ៍ដកដង្ហ ើមជ័រ
មា៉ ស់ជ័រមា នត  ងច   ះនះ អា ចកា រពា រអ្ន កពីកា រដកដង្ហ ើមចូលនូវផ្សង
សា រធា តុគីមី។ វា  ូវរឹបមុខរបស់អ្ន កយា៉ ងណន ដូច្ន ះនឹងគា  នខ្យល់   ប 
ច   ះស្បកមុខនិងមា៉ ស់ទ។ អ្ន កអា ច  ូវកា រត  ងច   ះផ្សងៗស   ប់
សា រធា តុគីមីនីមួយៗ និង  ូវផា  ស់ប្ត ូរត  ងច   ះញឹកញា ប់។ អ្ន កនឹង  ូវ 
កា រកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លពិសសក្ន ុងកា រដា ក់វា ឲ្យរឹបណន កា រ  ើ   ស់ និង 

សមា  តមា៉ ស់នះ។ មា៉ ស់នះមា នសភា ព    និងមិនមា នផា សុកក្ន ុងកា រពា ក់ទ។  ពលធ្វ ើកា រជា មួយ 
សា រធា តុគីមី  ូវឈប់ស   កឲ្យបា នញឹកញា ប់  ក្ន ុងកន្ល ងចំហរនិងមា នខ្យល់ចញចូលល្អ  ដល   
ទី  ះ អ្ន កអា ច  ះមា៉ ស់ចញ  យសុវត្ថ ិភា ព។
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ម៉ា ស់ដលអា ចផលិត  ផ្ទ ះនះ  វូបា នច្ន  ឌិតឡើង  យវជ្ជ បណ តិម៉ា រា មបា  ជនជា តិ 
ហ្វ លីីពីន។ វា អា ចផ្ត ល់កា រកា រពា រកំទចធូលីនិងសា រធា តុគីមីបា នខ្ល ះ។

កា ត់អា វ  នា ប់ក ណា ត់មួយចំហៀងដល
មា ន  នា ប់អបុ៉ងខា ងក្ន ងុ។

កា ត់ក ដា សត  ងច   ះ ធ្វ ើជា កូនថង់ក ដា សមួយ ស   ប់ 
បង្ក ើតជា  នា ប់ថ្ម  ីដលនឹង ដា ក់  ក្ន ងុ អា វ  នា ប់។ 
ដា ក់កា បូនសកម្ម ចំនួន១០០ក  ម ក្ន ងុថង់ក ដា ស 

 នា ប់នះ  យ   កដថា    ទា ប់ របស់កា បូន សកម្ម 
នះរា យស្ម ើសព្វ កន្ល ង  ក្ន ងុថង់ក ដា ស គឺមិនមន    
ធា  ក់  តខា ង  ក  មទ។ ដរភ្ជ តិ     ក ដា ស 
ដើម្ីបកំុឲ្យវា កំពប់ចញ រួចដា ក់ ចូល 

 ក្ន ងុអា វ  នា ប់   កន្ល ង ដា ក់ 
អបុ៉ង។

ដរខ្សយឺតជា ប់នឹងអា វ  នា ប់នះ ដើម្ីបឲ្យវា ជា ប់ 
នឹង មុខរបស់អ្ន ក។

គួរសំដិលម៉ា ស់នះក្ន ងុខ្យល់  ច   ះពល 
 ើ   ស់ម្ត ងៗ។  សិនបើ  ើ   ស់ក្ន ងុពល 

បា ញ់ ្ប ា៉យ សា រធា តុគីមីដលពុលបំផុត 
 ះម៉ា ស់នះ អា ច  ើ   ស់បា នល្អ  មឹពីរដង ដលម្ត ងៗមា នរយៈពល៤  ៉ងបុ៉   ះ។ 
 វូផា  ស់ប្ត រូកា បូន១សបា  ហ៍ម្ត ង អា  យ័លើ  ភទសា រធា តុគីមីដលបា ន  ឈម និង 

រយៈពលដលពា ក់វា ។

របៀបបង្ក ើតមា៉ ស់ក្ ណា ត់ដ្លមា នថា  ំធ្្យូងសកម្ម 

 ះដកយក  នា ប់អបុ៉ងចញ។
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កា រកំពប់សា រធា តុគីមី
មុននឹងលា ងសមា  តសា រធា តុគីមីដលកំពប់  ូវកា រពា រខ្ល ួនអ្ន ក  ជា ជនដលរស់  ក្បរ និង  ភពទឹក 
ជា មុន។  សិនបើមា នអ្ន កណា ផ្សងទៀតដល  ៀមលក្ខ ណៈបា នល្អ ជា ងក្ន ុងកា រសមា  តកា រកំពប់នះ 
(អ្ន កដលបា  នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លក្ន ុងកា រងា រនះ) ចូរស្ន ើសុំឲ្យគ  ះជួយ។  ូវពា ក់សម្ល ៀកបំពា ក់ ូវពា ក់សម្ល ៀកបំពា ក់
កា រពា រជា និច្ច ដើម្បីសមា  តសា រធា តុគីមី  ះ!កា រពា រជា និច្ច ដើម្បីសមា  តសា រធា តុគីមី  ះ!

កា រកំពប់សា រធា តុគីមីតិចតួច
 សិនបើមា នសា រធា តុគីមីកំពប់តិចតួច  ះជា កា រសំខា ន់  ូវ  ប់  ង 

ទប់សា្ក  ត់ និងសមា  តសា រធា តុដលកំពប់នះ មុនពលមា នអ្ន កណា  មា  ក់ 
រង   ះ និងមុនពលដលសា រធា តុគីមីហូរចូល  ក្ន ុងផ្ល ូវទឹក ឬ 

  បចូល  ក្ន ុងដី។

កា រ ្ ប់ ្ ងកា រកំពប់
សំខា ន់បំផុតគឺ  ូវ  ប់  ងកា រកំពប់មិនឲ្យមា នកា ន់ត  ើនឡើង។ 
បិតឧបករណ៍ដលលច   ប លើកបញ្ឈរធុងដួលឡើងវិញ 
ឬដា ក់ធុងដលលចធា  យ ចូលក្ន ុងធុងដលមិនលចធា  យ។

កា រទប់សា្ក  ត់
ដា ក់ដី ខ  ច់ ឬអា ចម៍រណា , ដីឥដ្ឋ  ឬវត្ថ ុដទទៀត ពីលើ 
សា រធា តុដលកំពប់  ះ។  សិនបើសា រធា តុគីមី  ះ 
អា ចហើរក្ន ុងខ្យល់  ូវ  បវា  យក ណា ត់ឬផា  ំងបា  ស្ទ ិក។

កា រសមា  ត
យកប៉លចូកសា រធា តុទា ំង  ះដា ក់ចូល  ក្ន ុងធុង 
ឬ  អប់បា  ស្ទ ិកក  ស់។ មិន  ូវ  ើទឹកទ   ះវា  អា ច 
ឲ្យរា លដា ល់សា រធា តុគីមី ហើយកា ន់តធ្វ ើឲ្យមា ន 
ប   ធំឡើង។  លសា រធា តុ  ះ  យសុវត្ថ ិភា ព 
(សូមអា នទំព័រ410  411)។



កា រកំពប់សា រធា តុគីមី 553

កា រកំពប់សា រធា តុគីមី  ើន
 តំបន់ខួង   ង តំបន់កា រងា រ និងតំបន់ឧស  ហកម្ម  ដលមា នកា រ  ើ   ស់ ឬដឹកជញ្ជ ូនសា រធា តុគីមី 

យា៉ ង  ើន ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់កា រកំពប់សា រធា តុគីមីក្ន ុងបរិមា ណដ៏  ើន។ 

បង្ក ើតផនកា រភា ពអា សន្ន  ជា មួយកម្ម ករ និ  ជិក និង  ជា ជនដលរស់  ក្បរ។ ដឹកនា ំកា រ  ជុំ• 
ឲ្យបា នទៀងទា ត់ដើម្បី   កដថា  ប់គា  ទា ំងអស់យល់ច  ស់ពីផនកា រ។

បិត   ះនិងលខទូរស័ព្ទ របស់  ជា ជនដល  ូវទា ក់ទងក្ន ុងករណីមា នកា រកំពប់។ រា ប់បញ្ច ូលនូវ • 
និ  ជិកឧស  ហកម្ម  គ្ល ីនិកនិងមន្ទ ីរពទ្យ ម ្ត  ីសុវត្ថ ិភា ព អា ជា  ធរ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល និង 

 ជា ជន ដលបា នបណ្ណ ុះបណា្ខ  លក្ន ុងកា រសមា  តកា រកំពប់។ 

ទុកសចក្ត ីណនា ំ សមា  រៈ និងឧបករណ៍កា រពា រស   ប់កា រសមា  ត ឲ្យមា ន  នឹងតំបន់កា រងា រ។• 
គូសសមា្គ  ល់ផ្ល ូវដលអា ចរត់គចពីតំបន់  ះ។• 
មា នទឹកសុវត្ថ ិភា ពទុកស   ប់  ើ   ស់ក្ន ុងករណី   ងឬសា រធា តុគីមីដទទៀតបា នឆ្ល ងចូលក្ន ុង • 

 ភពទឹកក្ន ុងសហគមន៍។

កា រព  បា ល   ះថា  ក់បង្ក  យសា រធា តុគីមី
សា រធា តុគីមីអា ចកំពប់មកលើស្បក និងសម្ល ៀកបំពា ក់, សា ចចូលក្ន ុងភ្ន ក, ឬ  ូវបា នលបចូល ឬដកដង្ហ ើម 

 ូបផ្សងចូល។  សិនបើមា ននរណា មា  ក់រង   ះ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នឆា ប់បំផុតតា មដលអា ច
ធ្វ ើបា ន។ 

កា រដកដង្ហ ើមចូលនូវសា រធា តុគីមី
យកជនរង   ះចញឆា  យពីតំបន់ដលគា ត់បា នដកដង្ហ ើមចូលនូវសា រធា តុពុល ជា ពិសស  សិន• 
បើស្ថ ិត  ក្ន ុងកន្ល ងបិទជិត។  សិនបើកា រកំពប់កើតឡើងក្ន ុងផ្ទ ះ  ូវបើកបង្អ ួច និងទា  រ។

យកជនរង   ះដា ក់ឲ្យ  ូវខ្យល់បរិសុទ្ធ ។• 
បន្ធ ូរសម្ល ៀកបំពា ក់គា ត់។• 
ដា ក់ជនរង   ះឲ្យអង្គ ុយ ឬដក • 

 យលើកក  លនិងសា  ឡើង។

 សិនបើជនរង   ះ  ះសន្ល ប់  ូវដា ក់ • 
គា ត់ឲ្យដកចំហៀង និង   កដថា គា  នអ្វ ីស្ទ ះ 
ផ្ល ូវដង្ហ ើមគា ត់ទ។

 សិនបើគា ត់មិនមា នដង្ហ ើម  ូវផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់(សូមអា នទំព័រ557)។• 
 សិនបើមា នស ្ញ  នប   សុខភា ព ដូចជា ឈឺក  ល ក ហា យ  មុះឬបំពង់ក វិលមុខ ងងុយដក • 

តឹងក្ន ុង  ូង ចូររកជំនួយពី  ូពទ្យភា  ម។ យកសា  កស ្ញ  ឬ   ះសា រធា តុគីមី  ជា មួយអ្ន ក។
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កា រល្បសា រធា តុគីមី ៈ
 សិនបើជនរង   ះបា ត់បង់សា  រតី  ូវដា ក់គា ត់ឲ្យដកចំហៀង និង   កដថា គា ត់មា នដង្ហ ើម។• 
 សិនបើជនរង   ះមិនមា នដង្ហ ើម  ូវផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់ឲ្យបា នឆា ប់(សូមអា នទំព័រ • 

557)។ កា រផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់ ក៏អា ចធ្វ ើឲ្យអ្ន ក  ឈមនឹងសា រធា តុគីមីដរ ដូច្ន ះ  ូវខ្ទ ប់ 
មា ត់ របស់អ្ន ក  យមា៉ ស់   ង ឬបន្ទ ះក ណា ត់ ឬបន្ទ ះបា  ស្ទ ិកក  ស់  យមា ន  ះ   ង 
កណា្ខ  ល មុនពលអ្ន កចា ប់ផ្ត ើមផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់។

 សិនជនរង   ះអា ចផឹកបា ន ចូរផ្ត ល់ទឹកសា  តឲ្យបា ន  ើន។• 
រកមើលកញ្ច ប់សា រធា តុគីមី ហើយអា នសា  កស ្ញ  ភា  ម។ សា  កស ្ញ  នឹង   ប់អ្ន កថា តើ  ូវធ្វ ើឲ្យ • 
ជនរង   ះ  ះក្អ ួតប ្ច ញសា រធា តុគីមីវិញ ឬមិន  ូវធ្វ ើ(សូមអា នទំព័រ257)។

 ព្លសា រធា តុគីមីកំពប់លើរា ងកា យឬសម្ល ៀកបំពា ក់
 សិនបើអា ច  ូវយកអ្ន ករបួសចញពីសា រធា តុគីមីកំពប់។• 

 ះសម្ល ៀកបំពា ក់ ស្បកជើង  ឿងអល្ល ងា្ក  ទា ំងឡា យដលសា រធា តុគីមីកំពប់លើ។  ូវ  ុង • 
 យ័ត្ន ក្ន ុងពល  ះអា វយឺត ឬអា វចា ក់ ដើម្បីកុំឲ្យសា រធា តុគីមីចូលក្ន ុងភ្ន ក។ ជា កា រល្អ បំផុត 

គួរកា ត់សម្ល ៀកបំពា ក់  លតម្ត ង បើអា ច។ 

ចូរលា ងសមា  តកន្ល ងដលប៉ះពា ល់គីមី  យទឹក  ជា ក់ • 
រយៈពល យា៉ ងតិច១៥នា ទី។

 សិនបើសា រធា តុគីមីចូលក្ន ុងភ្ន ក • 
ចូរលា ង ជ  ះ  យទឹកសា  តរយៈពល 
១៥នា ទី។ ទា ញ  បកភ្ន កឡើង និង ធ្វ ើ 
ចលនា   ប់ភ្ន កជា រង្វ ង់ ដើម្បីឲ្យភ្ន ក 
ទា ំងមូល  ូវបា នលា ងសមា  ត។

 សិនបើអ្ន ករបួសឈប់ដកដង្ហ ើម • 
ចូរផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់។

 ើ   ស់កន្ទ បដើម្បីបឺត  ូបសា រធា តុគីមី  ូវ  ុង  យ័ត្ន កុំឲ្យសា រធា តុគីមីរា លដា លជុំវិញ  ះ។• 
 សិនបើរា ងកា យ  ូវកា ររលា ក  យសា រធា តុគីមី  ូវព  បា លដូចកា ររលា កធម្ម តា ដរ (សូមអា ន • 

ទំព័រ555)។
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កា រព  បា លកា ររលា ក
ចំ  ះ  ប់កា ររលា កទា ំងអស់ ៈ

បញ្ឈប់កា ររលា ក  យដា ក់   ំផ្ន កដលរលា កក្ន ុងទឹក  ជា ក់ភា  ម។ • 
បន្ត ដា ក់ឲ្យ  ជា ក់ យា៉ ងតិច២០នា ទី។
បន្ថ យកា រឈឺចា ប់  យឲ្យថា  ំអា ស្ព ីរីន(aspirin) ឬថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ដទទៀត។• 
បងា្ក  រកុំឲ្យមា នស្ហ ុក(សូមអា នទំព័រ556)។• 

ចំ  ះកា ររលា កតូចតា ច មិនចា ំបា ច់ព  បា លទ។

ចំ  ះកា ររលា ក  យសា រធា តុគីមី កា ររលា ក  យកា រភា យកា ំរស្ម ី កា ររលា ក  យអគ្គ ីសនី និងកា រ 
រលា កដលបង្ក ឲ្យមា នពងទឹក (កា ររលា កក  ិតទី២) ៈ

មិន  ូវមិន  ូវ• យកអ្វ ីៗ ដលជា ប់  កន្ល ងរលា ក។
មិន  ូវមិន  ូវ• លា បខា  ញ់ ប៊ឺរ ឬថា  ំ   ង។
មិន  ូវមិន  ូវ• បំបកពងទឹក។
មិន  ូវមិន  ូវ• បកស្បកដលរបក។
មិន  ូវមិន  ូវ• ដា ក់អ្វ ីៗ លើកន្ល ងរលា ក  យសា រធា តុគីមី។

 ូវ ូវ• លា ងសមា  តសា រធា តុគីមីចញពីកន្ល ងរលា ក  យ  ើទឹកសា  តភា  ម។
 ូវ ូវ• រុំកន្ល ងរលា ក  យបង់រុំស្ទ រីល (ដូចជា ស្បរុំសា  ត)  សិនបើអា ច។
 ូវ ូវ• លា ងសមា  តថ្ន មៗ  យទឹកសា  ត  ជា ក់ និង  យសា ប៊ូធម្ម តា   សិនបើពងទឹកទា ំង  ះ 

បក។ អា ចទុកឲ្យកន្ល ងរលា កចំហរបា ន លុះ   តអ្ន កស្ថ ិត  កន្ល ងសា  ត គា  នសត្វ ល្អ ិត កំទច 
ធូលី ឬផ្សងគីមី។

 ូវ ូវ•  លសម្ល ៀកបំពា ក់ដលអា ចឆ្ល ង  យសា រធា តុគីមី ឬ  កគក់វា ដា ច់  យឡកពីសម្ល ៀក 
បំពា ក់ដទទៀត។ 

 ូវ ូវ• លា បទឹកឃ្ម ំុលើកន្ល ងរលា កតូចតា ច។ ទឹកឃ្ម ំុអា ចបងា្ក  រនិងបញ្ឈប់កា រកា  យ  គ និងធ្វ ើឲ្យ 
កា ន់ត  ឆា ប់ជា សះស្បើយ។ លា ងសមា  តទឹកឃ្ម ំុចា ស់ចញថ្ម មៗ រួចលា បទឹកឃ្ម ំុថ្ម ី យា៉ ងតិច ២ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង ។

បនា  ប់មកនា ំជនរង   ះ  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬមន្ទ ីរពទ្យ ឲ្យបា នឆា ប់តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។

បញ្ជ ូនជនរង   ះ  កា ន់មន្ទ ីរពទ្យ  សិនបើអ្ន កគិតថា គរលា ក  ផ្ល ូវខ្យល់។ ស ្ញ  របស់វា មា ន ៈ
កា ររលា ក  មា ត់ និង  មុះ ឬរលា ក  ក្ន ុងមា ត់។• 
 វង្វ ងវងា  ន់សា  រតី សន្ល ប់ ឬក្អ កយា៉ ងខា  ំងពល  ូបផ្សងធម្ម តា ចូល។• 

ម ៉ ងទៀត  ូវនា ំអ្ន កជំងឺ  កា ន់មន្ទ ីរពទ្យដរ បើគមា នកា ររលា កធ្ង ន់ធ្ង រ  លើមុខ ភ្ន ក  អប់ដ 
 អប់ជើង ឬ  ដា ប់បន្ត ពូជ។

មនុស្ស  ប់គា  ដលមា នកា ររលា កខា  ំង អា ចចូលក្ន ុងសា  នភា ពស្ហ ុកយា៉ ងងា យ(សូមអា ន  ទំព័រ 
បនា  ប់)  យសា រតមា នកា រឈឺចា ប់ គួបផ្សំគា  នឹងកា រភ័យខា  ច និងបា ត់បង់សា រធា តុរា វពីរា ងកា យតា ម 
កន្ល ងរលា ក។ ធ្វ ើឲ្យជនរង   ះមា នផា សុក និងនិយា យផ្ត ល់កមា  ំងចិត្ត ដល់គា ត់ បន្ថ យកា រឈឺចា ប់ 
ព  បា ល ស្ហ ុក និងផ្ត ល់ទឹកផឹកឲ្យបា ន  ើន។
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ស្ហ ុក
ស្ហ ុកគឺជា សា  នភា ពគំរា មកំហងដល់ជីវិត ដលអា ចជា លទ្ធ ផលនកា ររលា កយា៉ ងធំ បា ត់បង់ឈា ម  ើន 
ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ខ  ះជា តិទឹក  តិកម្ម អា ឡហ្សីធ្ង ន់ធ្ង រ កា រ  ឈមនឹងសា រធា តុពុលយា៉ ង  ួច   ល់ ឬ 
សា  នភា ព អា សន្ន ដទទៀត។

ស ្ញ  ន្ស្ហ ុក
វង្វ ងវងា  ន់សា  រតី ខ  យ វិលមុខ ឬសន្ល ប់• 
ជីពចរខ  យនិងញា ប់• 
បកញើស  ជា ក់ ៈ ស្បកស្ល ក  ជា ក់ និងសើម• 
សមា  ធឈា មធា  ក់ចុះទា បយា៉ ង   ះថា  ក់• 

ដើម្្បីបងា្ក  រឬព្  បា លស្ហ ុក
 ស ្ញ  ដំបូងនស្ហ ុក ឬ  ពលមា នកា រ  ឈមនឹងស្ហ ុក ៈ

ដា ក់ជនរង   ះឲ្យដក  យជើង • 
ខ្ព ស់ជា ងក  ល  បន្ត ិច ដូចរូបនះ ៈ
បញ្ឈប់កា រហូរឈា ម និងព  បា ល របួស • 
ផ្សងៗ។

 សិនបើជនរង   ះមា នអា រម្ម ណ៍  ជា ក់ • 
ចូរដណ្ណ ប់ភួយ ឲ្យគា ត់។

 សិនបើជនរង   ះមិនអា ចផឹកបា ន • 
ចូរឲ្យគា ត់   ក  បម្ត ង បន្ត ិចៗ។  សិនបើគា ត់ខ  ះជា តិទឹក  ូវផ្ត ល់ទឹកឲ្យបា ន  ើន និងភសជ្ជ ៈ 
ប ្គ  ប ់ ជា តិទឹក(សូមអា នទំព័រ53)។

 សិនបើជនរង   ះមា នកា រឈឺចា ប់ ចូរផ្ត ល់ថា  ំអា ស្ព ីរីន(aspirin) ឬថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ • 
ដទទៀត ប៉ុន្ត មិន  ូវឲ្យថា  ំដលមា នជា តិរមា  ប់អា រម្ម ណ៍ទ ដូចជា  កូដអ៊ីន(codeine)ជា ដើម។
ធ្វ ើចិត្ត ឲ្យ  ជា ក់ ហើយនិយា យផ្ត ល់កមា  ំងចិត្ត ដល់ជនរង   ះ។• 

 សិនបើជនរង   ះសន្ល ប់ ៈ

ដា ក់គា ត់ឲ្យដកចំហៀង  យឲ្យក  លទា ប ផ្អ ៀងខ្ន ង  ចំហៀង(សូមមើលរូបខា ងលើ)។ • 
 សិនគា ត់ហា ក់ដូចជា ឈ្ល ក់ ចូរយក   មដទា ញអណា្ខ  តគា ត់មកមុខ។
 សិនបើគា ត់មា នកំអួត ចូរសមា  តមា ត់របស់គា ត់ភា  ម។• 

មិន  ូវឲ្យអ្វ ីតា មមា ត់ទ រហូតដល់គា ត់មា នសា  រតីឡើងវិញ។• 
ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។• 
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កា រស ្គ   ះដង្ហ ើម 
(កា រផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់)
ជនរង   ះអា ចសា  ប់ក្ន ុងរយៈពល៤នា ទី  សិនបើគា ត់គា  នដង្ហ ើម។  សិនបើជនរង   ះឈប់ដកដង្ហ ើម

 យមូលហតុណា មួយ ចូរផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់ភា  ម!  សិនបើអ្ន ក  ះលបសា រធា តុគីមី កា រផ្ត ល់ 
ដង្ហ ើមតា មមា ត់ ក៏អា ចធ្វ ើឲ្យអ្ន ក  ឈមនឹងសា រធា តុគីមីដរ ដូច្ន ះមុនចា ប់ផ្ត ើមផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់  មា ត់ 

 ូវខ្ទ ប់ មា ត់របស់អ្ន ក  យមា៉ ស់ថង់ ឬបន្ទ ះក ណា ត់ ឬបន្ទ ះបា  ស្ទ ិក  ះ   ងកណា្ខ  ល។

ជំហា នទី១ ៈជំហា នទី១ ៈ យក   មដយកចញវត្ថ ុផ្សងៗដលជា ប់ក្ន ុងមា ត់ឬបំពង់កឲ្យលឿន 
បំផុត។ ទា ញអណា្ខ  តមកមុខ។  សិនបើមា នស្ល សក្ន ុងបំពង់ក  ូវព  យា ម 
សមា  តវា ឲ្យបា នឆា ប់បំផុត។

ជំហា នទី២ ៈ ជំហា នទី២ ៈ ដា ក់ជនរង   ះឲ្យដកផា  រឲ្យបា នឆា ប់ 
និងថ្ន មៗ។ ទា ញក  លគា ត់   
ក  យថ្ន មៗ រួចទា ញថា្គ  ម 
របស់គា ត់  មុខ។

ជំហា នទី៣ ៈជំហា នទី៣ ៈ យក   មដ  បា ច់  មុះគា ត់ បើកមា ត់គា ត់ 
ដា ក់មា ត់របស់អ្ន កលើមា ត់របស់គា ត់ ហើយផ្ល ំុខ្យល់ឲ្យខា  ំងចូល  ក្ន ុងសួត 
របស់គា ត់ ឲ្យឃើញ  ូងរបស់គា ត់ ៉ ងឡើង។ ចា ំមួយភ្ល តដើម្បីឲ្យខ្យល់ចញមកវិញ រួចផ្ល ំុថមទៀត។ 
ធ្វ ើសា រចុះសា រឡើង  ហល៥វិនា ទីម្ត ង។  ចំ  ះទា រក និងកុមា រតូចៗ ចូរដា ក់មា ត់របស់អ្ន កលើ  មុះនិង
មា ត់ រួចផ្ត ល់ដង្ហ ើមថ្ន មៗ  ហល៣វិនា ទីម្ត ង។ បន្ត ស ្គ   ះដង្ហ ើមរហូតដល់គា ត់អា ចដកដង្ហ ើម  យខ្ល ួន 

គា ត់បា ន ឬរហូត   កដថា គា ត់បា នសា  ប់ហើយ។ ជួនកា លអ្ន ក
 ូវតព  យា មផ្ត ល់ដង្ហ ើមរហូតដល់១ ៉ ងឬលើស។

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ បើមិនមា នដំ  ចំហរ ឬកា រហូរឈា មក្ន ុងមា ត់ទ 
 ះកា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មរយៈកា រផ្ត ល់ដង្ហ ើមពីមា ត់ 
 មា ត់ គឺមិនអា ចកើតឡើងបា នឡើយ។


