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ជំងឺដលគ  ើនតយល់  ឡំ

តើមូលហតុអ្វ ីដលបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺ?
 មនុស្សពី  ទសផ្សងៗ ឬពីមជ្ឈដា  នផ្សងៗ តងតមា នកា រយល់ឃើញប្ល កៗពីគា  អំពីមូលហតុដលនា ំឲ្យមា ន 

ជំងឺ។ កុមា រមា  ក់មា នជំងឺរា ក។ តើបណា្ខ  លមកពីអ្វ ី?

 ជា ជន  តា មភូមិ  ជា ជន  តា មភូមិ អា ចនិយា យថា  មកពីឪពុក 
មា  យរបស់វា បា នធ្វ ើអ្វ ីខុស ឬ  ហលជា បា នធ្វ ើឲ្យ 

 ះ ឬអា រក្សអ្ន កតា ខឹងសម  អ្វ ីមួយហើយ។

វជ្ជ បណ ិត វជ្ជ បណ ិត អា ចនិយា យថា    ះកុមា រ  ះ 
មា នកា របង្ក  គ។

ម  ្ត ីសុខភា ពសា ធា រណៈ ម  ្ត ីសុខភា ពសា ធា រណៈ អា ចនិយា យថា មក 
ពីអ្ន កភូមិគា  ន  ព័ន្ធ ទឹកសា  ត ឬគា  នបង្គ ន់អនា ម័យ 

 ើ   ស់។

ភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ អា ចនិយា យថា  
កា ររស់  គា  នអនា ម័យ ដលធ្វ ើឲ្យកុមា រកើតជំងឺរា កជា ញឹកញា ប់  ះ បណា្ខ  លមកពីកា រខ្វ ះយុត្ត ិធម៌ក្ន ុងកា របងចកដីធ្ល ី 
និងធនធា នផ្សងៗ។

 ូប  ៀន  ូប  ៀន អា ចទមា  ក់កំហុស  លើកង្វ ះខា តកា រអប់រំ។

មនុស្សមា នកា រយល់ឃើញអំពីមូលហតុនជំងឺ  តា មបទពិ  ធន៍ និងទស្សនៈរបស់គរៀងៗខ្ល ួន។ ដូច្ន ះ តើកា រ 
យល់ឃើញរបស់អ្ន កណា  ជា កា រ  ឹម  ូវ? កា រយល់ឃើញរបស់មនុស្ស  ប់រូប អា ចសុទ្ធ ត  ឹម  ូវ ឬ  ឹម  ូវមួយផ្ន ក 

  ះ ៖

 ហតុផលនីមួយៗដលបា នលើកឡើងខា ងលើ អា ចជា ផ្ន កមួយនមូលហតុ 
ដលបណា្ខ  លឲ្យកុមា រមា  ក់កើតជំងឺរា កបា ន។

ដើម្ីបបងា្ក  រនិងព  បា លជំងឺ  យ  គជ័យ កា រយល់ដឹងយ៉ា ងច  ស់ អំពីជំងឺ 
ដលកើតមា នជា ញឹកញា ប់  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក និងអំពីប   ទា ំងអស់ដល 
បណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺទា ំង  ះ គឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។

 ក្ន ុងសៀវ  នះ នឹងមា នកា រពិភា ក  អំពីជំងឺផ្សងៗ  តា ម  ព័ន្ធ  និងវិធី
ព  បា លទំនើបឬតា មបបវិទ  សា  ្ត ។

ដើម្ីប  ើសៀវ  នះឲ្យមា ន   ជន៍ និង  ើ   ស់ថា  ំពទ្យឲ្យមា ន ដើម្ីប  ើសៀវ  នះឲ្យមា ន   ជន៍ និង  ើ   ស់ថា  ំពទ្យឲ្យមា ន 
សុវត្ថ ិភា ព អ្ន កចា ំបា ច់  ូវមា នកា រយល់ដឹងខ្ល ះៗ អំពីជំងឺផ្សងៗ និងមូលហតុ សុវត្ថ ិភា ព អ្ន កចា ំបា ច់  ូវមា នកា រយល់ដឹងខ្ល ះៗ អំពីជំងឺផ្សងៗ និងមូលហតុ 
របស់វា  តា មវិទ  សា  ្ត វជ្ជ សា  ្ត ។របស់វា  តា មវិទ  សា  ្ត វជ្ជ សា  ្ត ។ កា រអា នជំពូកនះ នឹងអា ចជួយអ្ន កបា ន។

ជា ទូ   កា រមា នជំងឺអា ចបណា្ខ  លមកពីមូលហតុជា  ើនយា៉ ងរួមបញ្ច ូលគា  ។ជា ទូ   កា រមា នជំងឺអា ចបណា្ខ  លមកពីមូលហតុជា  ើនយ៉ា ងរួមបញ្ច ូលគា  ។

ជំពូកទី

២

"ហតុអ្វ ីវា កើតឡើងលើកូនខ្ញ ុំ  វិញ?""ហតុអ្វ ីវា កើតឡើងលើកូនខ្ញ ុំ  វិញ?"
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 ភទផ្សងៗនជំងឺ និងមូលហតុរបស់វា 
 ពលគិតអំពីវិធីកា រពា រ ឬព  បា លជំងឺផ្សងៗ អ្ន ក  ូវបងចកជំងឺទា ំង  ះជា ២ក ុមគឺ ៖ ជំងឺឆ្ល ង និងជំងឺ 

មិនឆ្ល ង។

១. ជំងឺឆ្ល ង ៖១. ជំងឺឆ្ល ង ៖ គឺជា ជំងឺដលអា ចឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀត។ យើង  ូវតកា រពា រអ្ន កដលមា នសុខភា ព
ល្អ  ពីអ្ន កដលមា នជំងឺទា ំងនះ។

២. ជំងឺមិនឆ្ល ង ៖២. ជំងឺមិនឆ្ល ង ៖ ជា ជំងឺដលមិនឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតទ។ ជំងឺនះមា នមូលហតុផ្សងៗជា  ើន។ 
ដូច្ន ះ វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ ដល  ូវដឹងថា  ជំងឺណា ជា ជំងឺឆ្ល ង និងជំងឺណា ជា ជំងឺមិនឆ្ល ង។

ជំងឺមិនឆ្ល ងជំងឺមិនឆ្ល ង
ជំងឺមិនឆ្ល ង មា នមូលហតុ  ើនយ៉ា ងផ្សងៗគា  ។ បុ៉ន្ត  ជំងឺនះមិនបណា្ខ  លមកពីម  គ បា ក់តរី ឬភា វរស់ផ្សងៗ 

ទៀត ដលវា យ  ហា ររា ងកា យរបស់មនុស្សឡើយ។ ជំងឺទា ំង  ះមិនឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតទ។ 
ជា កា រសំខា ន់ អ្ន ក  ូវដឹងថា  ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ឬថា  ំ  ឆា ំងម  គ (ទំ.៥៥) ពំុអា ចព  បា លជំងឺមិនឆ្ល ងនះឲ្យជា  
បា នទ។

ឧទា ហរណ៍នជំងឺមិនឆ្ល ង

 

ជំងឺឆ្ល ងជំងឺឆ្ល ង
ជំងឺឆ្ល ង បណា្ខ  លមកពីបា ក់តរី និងម  គផ្សងៗទៀតដលធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ដល់រា ងកា យ។ វា អា ចចម្ល ងតា ម 

វិធីជា  ើនយ៉ា ង។ ខា ងក  មនះគឺជា  ភទម  គសំខា ន់ៗមួយចំនួនដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ និងឧទា ហរណ៍ 
នជំងឺមួយចំនួនដលបង្ក ឡើង  យម  គទា ំង  ះ។

ជំងឺដលបង្ក ឡើង  យកា រសឹករិចរិលនជំងឺដលបង្ក ឡើង  យកា រសឹករិចរិលន
សរីរា ង្គ ក្ន ុងខ្ល ួន ឬកា រមា នដំណើកា រមិន សរីរា ង្គ ក្ន ុងខ្ល ួន ឬកា រមា នដំណើកា រមិន 
ធម្ម តា នសរីរា ង្គ ក្ន ុងខ្ល ួន ៖ធម្ម តា នសរីរា ង្គ ក្ន ុងខ្ល ួន ៖

 ជំងឺរលា កសនា  ក់

 ជំងឺគា ំងបះដូង

 ជំងឺឆ្ក ួត  ូក

 កា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល 
(  ្ត ូក)

 ជំងឺ  កា ំង

 ជំងឺភ្ន កឡើងបា យ

 ជំងឺមហា រីក

ជំងឺដលបង្ក  យមជ្ឈដា  នខា ងក   ជំងឺដលបង្ក  យមជ្ឈដា  នខា ងក   
ដលធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ ឬមា នប    ដលធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ ឬមា នប    
ដល់ សរីរា ង្គ  ៖ដល់ សរីរា ង្គ  ៖

 អា ល់ឡហ្សុី

 ជំងឺហឺត

 កា រពុលផ្សងៗ

 ពស់ចឹក

 កា រក្អ ក  យសា រកា រជក់បា រី

 ជំងឺដំ  ក ពះ

 កា រញៀន   

ជំងឺដលបង្ក  យកា រខ្វ ះសា រធា តុ ផ្សងៗ ជំងឺដលបង្ក  យកា រខ្វ ះសា រធា តុ ផ្សងៗ 
ដលរា ងកា យ  ូវកា រ ៖ដលរា ងកា យ  ូវកា រ ៖

 កា រខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ 

 ភា ពស្ល កសា  ំង

 កា រមា នពងបក  ស្បក

 ជំងឺខា  ក់មា ន់ និងជំងឺភ្ន កស្ង ួត

 ជំងឺពកក និងជំងឺខ  យ   ជា   

 ជំងឺក ិនថ្ល ើម

ជំងឺដលកើតមា នពីកំណើតជំងឺដលកើតមា នពីកំណើត ជំងឺដលចា ប់ពីផ្ល ូវចិត្ត  (ជំងឺផ្ល ូវចិត្ត )ជំងឺដលចា ប់ពីផ្ល ូវចិត្ត  (ជំងឺផ្ល ូវចិត្ត )

 មា ត់ឆប

 ភ្ន ក  ឡវ ឬភ្ន កកក

 ជំងឺខូច  ង់   យ 
ផ្សងៗ

 ជំងឺឆ្ក ួត  ូក 

 កុមា រក ិន

 កា រមា ន   ពីកំណើត

 កា រខា  ចនូវអ្វ ីដលមិនពិត (ជំងឺផ្ល ូវចិត្ត )

 ភា ព   ល  ួល បា រម្ម ណ៍ក្ន ុងចិត្ត  (កា រថប់អា រម្ម ណ៍)

 កា រមា នជំនឿលើកា រដា ក់បណា្ខ  សា  (អា ប ធ្ម ប់)

 កា រភ័យខា  ចដលមិនអា ច  ប់  ងបា ន (កា ររំជួល 
ចិត្ត ខា  ំង)

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិនមា ន   ជន៍សំរា ប់ព  បា លជំងឺមិនឆ្ល ងឡើយ។   ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិនមា ន   ជន៍សំរា ប់ព  បា លជំងឺមិនឆ្ល ងឡើយ។   
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ឧទា ហរណ៍នជំងឺឆ្ល ង

ម  គដលបង្ក ឲ្យមា នជំងឺម  គដលបង្ក ឲ្យមា នជំងឺ   ះជំងឺ  ះជំងឺ
វិធីដល ម  គឆ្ល ង ឬចូល ក្ន ុង វិធីដល ម  គឆ្ល ង ឬចូល ក្ន ុង 

រា ងកា  យ  រា ងកា  យ  
 ថា  ំសំខា ន់ៗ ថា  ំសំខា ន់ៗ

បា ក់តរី (មីក ុបឬម  គ)

របង តា មខ្យល់ (កា រក្អ ក)

ថា  ំអង់ទីបី៊យូទិកផ្សងៗគា  ើ  
ស   ប់កា របង្ក  គផ្សងៗគា  

តតា ណូស របួសកខ្វ ក់

រា ក ដនិងទឹកមិនសា  ត សត្វ រុយ

រលា កសួត (  ភទខ្ល ះ) តា មខ្យល់ (កា រក្អ ក)

 មះទឹកបា យ កា  មីឌីយា៉  
និងសា  យ

តា មកា ររួមភទ

ឈឺ  ចៀក ជំងឺផា  សា យ

ដំ  ដលមា នកា របង្ក  គ ប៉ះពា ល់វត្ថ ុកខ្វ ក់

ដំ  មា នខ្ទ ុះ កា រប៉ះពា ល់ផា  ល់

វីរុស (ម  គតូចជា ង 
បា ក់តរី)

ផា  សា យ ក  ្ជ ឹល សា ឡា ទន 
អុ៊តសា  យ ទា រកខ្វ ិន ជំងឺរា ក 
ដល បង្ក  យវីរុស

ឆ្ល ងពីអ្ន កជំងឺ តា មខ្យល់ តា ម 
កា រ ក្អ ក និងតា មសត្វ  រុយ។ល។

ថា  ំអា ស្ព ីរីននិងថា  ំបំបា ត់កា រឈឺ 
ចា ប់ផ្សងទៀត (គា  នថា  ំដល 
អា ច  ឆា ំងនឹងវីរុស  យមា ន

 សិទ្ធ ភា ព  ះទ។ ថា  ំ អង់ទី 
បី៊យ៉ូទិក ក៏មិនអា ចជួយបា ន 
ដរ)។ កា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ អា ច  
ជួយបងា្ក  រកា របង្ក  គមួយ 
ចំនួន  យវីរុស។

ជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត សត្វ ខា ំ

ឬស កា រសា  ប ឬកា រប៉ះពា ល់

ម  គផ្ិសត
  ង ទឹកសីុជើង 

រមា ស់ក លៀន
តា មកា រប៉ះពា ល់ 
ឬតា មសំលៀកបំពា ក់

ថា  ំលា ប អង់ដសុីលនីក បង់ 
ហ្សូអី៊ក អា សុីតសា លីសុី លិក 

 ីសអូហ្វ ុលវីន។

ពពួកបា៉ រ៉ា សុីតក្ន ុងខ្ល ួន (ពពួក
សត្វ ល្អ ិតបង្ក   ះថា  ក់ក្ន ុងរា ង
កា យ)

 ក្ន ុង  ះវៀន៖  ូន 
អា មីប(រា កមួល)

ពីលា មក  មា ត់ 
កា រខ្វ ះអនា ម័យ

ថា  ំផ្សងៗគា  

 ក្ន ុងឈា ម ៈ ជំងឺ  ុនចា ញ់ មូសខា ំ 
ក្ល រូ៉គីន(ឬថា  ំ  ុនចា ញ់ផ្សង
ទៀត)

ពពួកបា៉ រ៉ា សុីតខា ងក  ខ្ល ួន  
(ពពួកសត្វ ល្អ ិតបង្ក    ះថា  ក់ 

 លើរា ងកា យ)

ច ចសា ច់ សង្ក ើច 
និងសត្វ ល្អ ិតផ្សងៗទៀត

 យប៉ះពា ល់អ្ន កជំងឺ 
ឬសំលៀក បំពា ក់អ្ន កជំងឺ

ថា  ំសំលា ប់សត្វ ល្អ ិត 
ថា  ំលា បរមា ស់

បា ក់តរី ក៏ដូចម  គផ្សងទៀតដលបង្ក ឲ្យកើតជំងឺដរ វា មា នទំហំតូចៗដលយើងមិនអា ចមើល 
ឃើញនឹងភ្ន ក ទទរ  យមិន  ើមីក ូស្ក ុប  ះឡើយ។ មីក ូស្ក ុបគឺជា ឧបករណ៍សំរា ប់ព  ីកវត្ថ ុតូចៗ 
ឲ្យមើលឃើញធំបា ន។ វីរុសគឺកា ន់តមា នទំហំតូចជា ងបា ក់តរី  ទៀត។

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក (ប៉នីសុីលីន ត   សុីគ្ល ីន ។ល។) គឺជា ថា  ំព  បា លជំងឺមួយចំនួនដលបណា្ខ  ល 
មកពីបា ក់តរី។ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគា  ន  សិទ្ធ ិភា ព  លើជំងឺដលបង្ក  យវីរុសភា គ  ើនទថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគា  ន  សិទ្ធ ិភា ព  លើជំងឺដលបង្ក  យវីរុសភា គ  ើនទ ដូចជា  ជំងឺ  ុនផា  សា យ 
សា ឡា ទន ក  ្ច ឹល អុ៊តសា  យ។ល។ មិន  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដើម្ីបព  បា លកា របង្ក  គ  យវីរុសទ។មិន  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដើម្ីបព  បា លកា របង្ក  គ  យវីរុសទ។ វា នឹងមិនអា ច 
ជួយបា នទ ហើយវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទៀតផង។ (មើលអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ទំ.៥៥)។
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ជំងឺដលពិបា កញកឲ្យដា ច់ពីគា  
ជួនកា លជំងឺដលបណា្ខ  លមកពីមូលហតុផ្សងៗគា   ហើយ  ូវកា រកា រព  បា លខុសៗគា   អា ចធ្វ ើឲ្យមា នប   ដល 

មា នលក្ខ ណៈ  ដៀងគា  ។ ឧទា ហរណ៍ ៖

១.  កុមា រមា  ក់ដលចះតចុះស្គ ម និងល្ហ ិតល្ហ  ៗ ខណៈពលដល  ះរបស់វា ចះតហើមធំឡើងៗ  ះអា ច កុមា រមា  ក់ដលចះតចុះស្គ ម និងល្ហ ិតល្ហ  ៗ ខណៈពលដល  ះរបស់វា ចះតហើមធំឡើងៗ  ះអា ច 
បណា្ខ  លមកពីមូលហតុណា មួយ (ឬ  ើន) ដូចខា ងក  ម ៖បណា្ខ  លមកពីមូលហតុណា មួយ (ឬ  ើន) ដូចខា ងក  ម ៖

 ជំងឺកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  (ទំ.១១២)

 មា ន  ូនមូលជា  ើន  ក្ន ុងខ្ល ួន (ទំ.១៤០) (ជា ទូ  កើតមា ន  មគា    
ជា មួយនឹងជំងឺកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ )

 ជំងឺរបងដំណា ក់កា លធ្ង ន់ធ្ង រ (ទំ.១៧៩)

 ជំងឺរលា កផ្ល ូវ  មរុា ំរ៉ធ្ង ន់ធ្ង រ (ទំ.២៣៤)

 ជំងឺថ្ល ើម ឬអណ្ណ ើក

 ជំងឺមហា រីកឈា ម

 ជំងឺរា ករំុារ៉

២. មនុស្សចា ស់ដលមា នដំ   ដលរីកធំបន្ត ិចម្ត ងៗ  លើកជើង អា ចបណា្ខ  លមកពី ៖

 ចរន្ត ឈា មរត់មិនល្អ   យសា រសរសវ៉នរីក ឬមូលហតុផ្សងៗទៀត។(ទំ.២១៣)

 ជំងឺទឹក  មផ្អ ម (ទំ.១២៧)

 ជំងឺរលា កឆ្អ ឹង 

 ជំងឺឃ្ល ង់ (ទំ.១៩១)

 ជំងឺរបងស្បក(ទំ.២១២)

 ជំងឺសា  យធ្ង ន់ធ្ង រ (ទំ.២៣៧)

កា រព  បា ល  យ  ើថា  ំពទ្យសំរា ប់ជំងឺនីមួយៗខា ងលើ គឺមា នលក្ខ ណៈខុសគា  ។ ដូច្ន ះ ដើម្ីបព  បា លជំងឺទា ំងនះ 
ឲ្យបា ន  ឹម  ូវ គចា ំបា ច់  ូវញក  ភទជំងឺទា ំងនះឲ្យដា ច់ពីគា  ។

មា នជំងឺជា  ើនមា នលក្ខ ណៈ  ដៀងគា  យា៉ ងខា  ំង  ដំណា ក់កា លដំបូង។ បុ៉ន្ត  បើអ្ន កចះសា កសួរអ្ន កជំងឺឲ្យបា ន
 ឹម  ូវ និងដឹងច  ស់ថា  ូវរកមើលអ្វ ី  ះជា ញឹកញា ប់អ្ន កនឹងអា ចដឹងបា ននូវព័ត៌មា ន និងអា ចរកឃើញ  គស ្ញ   

ពិត   កដ ដលជួយ   ប់អ្ន កអំពី  ភទជំងឺរបស់មនុស្សមា  ក់ជា មិនខា ន។

សៀវ  នះមា នពិពណ៌នា អំពី  វត្ត ិនិង  គស ្ញ  ជា ក់លា ក់នជំងឺជា  ើន។ បុ៉ន្ត សូម  យ័ត្ន !!! មា នជំងឺ  ើនមិន
បងា  ញ  គស ្ញ  ដូចដលបា នរៀបរា ប់  ះឡើយ ហើយជួនកា លក៏មា ន  គស ្ញ  ដលនា ំឲ្យមា នកា រ  ឡំគា  ដរ។ 
ចំ  ះករណីដលពិបា ក កា រស្វ ងរកជំនួយពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលមា នជំនា ញ ឬវជ្ជ បណ ិត គឺជា កា រចា ំបា ច់។ ចំ  ះករណីដលពិបា ក កា រស្វ ងរកជំនួយពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលមា នជំនា ញ ឬវជ្ជ បណ ិត គឺជា កា រចា ំបា ច់។ 
មា នពលខ្ល ះ កា រធ្វ ើតស្ត ៍ ឬកា រធ្វ ើវិភា គផ្សងៗគឺជា កា រចា ំបា ច់។

ធ្វ ើកា រងា រត  ក្ន ុង  ំដនកំណត់របស់អ្ន ក។  ក្ន ុងកា រ  ើសៀវ  នះ ចូរចងចា ំថា  អ្ន ក អា ច  ធ្វ ើ ខុស  ធ្វ ើកា រងា រត  ក្ន ុង  ំដនកំណត់របស់អ្ន ក។  ក្ន ុងកា រ  ើសៀវ  នះ ចូរចងចា ំថា  អ្ន ក អា ច  ធ្វ ើ ខុស  
បា នយា៉ ងងា យ។ កំុតា ំងខ្ល ួនថា អ្ន កចះឲ្យ  ះ ចំ  ះកិច្ច កា រណា ដលអ្ន កមិនចះ។  សិនបើអ្ន កមិន   កដ បា នយ៉ា ងងា យ។ កំុតា ំងខ្ល ួនថា អ្ន កចះឲ្យ  ះ ចំ  ះកិច្ច កា រណា ដលអ្ន កមិនចះ។  សិនបើអ្ន កមិន   កដ 

ថា ជា ជំងឺអ្វ ី ហើយមិនដឹងថា  ូវព  បា ល  យរបៀបណា  ឬ  សិនបើជំងឺ  ះមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ថា ជា ជំងឺអ្វ ី ហើយមិនដឹងថា  ូវព  បា ល  យរបៀបណា  ឬ  សិនបើជំងឺ  ះមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ 
 ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។
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ជំងឺដលតងតមា នកា រយល់  ឡំ ឬមា ន   ះដូចគា  
មា ន   ះជំងឺជា  ើនដលគនិយម  ើជា យូរមកហើយ តា ំងពីមុនពលដលគបា នរកឃើញ  ភទម  គ ឬ 

បា ក់តរី ឬថា  ំពទ្យដលអា ចព  បា លជំងឺទា ំង  ះ  ទៀត។ ជា ញឹកញា ប់ មា នជំងឺខុសៗគា  ជា  ើន ដលមា ន 
 គស ្ញ  ស្ទ ើរតដូចគា   ដូចជា  "ជំងឺ  ុន   " ឬ "កា រឈឺចា ប់មួយចំហៀងខ្ល ួន"  ូវបា នគឲ្យ   ះតមួយ។  តា ម 
តំបន់ជា  ើន  ក្ន ុងពិភព  ក   ើ   ះជំងឺទា ំងនះ  ឡើយ។ វជ្ជ បណ ិតដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

 ទីក ុង តងតមិនសា្គ  ល់ និងមិនដល  ើ   ះជំងឺទា ំង  ះទ។  យហតុនះហើយ បា នជា   ពលខ្ល ះ 
 ជា ជនយល់ថា  ពួកគមា ន "ជំងឺដលវជ្ជ បណ ិតមិនអា ចព  បា ល"។ ដូច្ន ះហើយបា នជា ពួកគព  បា លជំងឺទា ំងនះ 

 យ  ើរុក្ខ ជា តិ ឬវិធីព  បា លបបបុរា ណវិញ។ 

តា មពិត ភា គ  ើននជំងឺតា មតំបន់ទា ំងនះ ដូចគា  នឹងជំងឺដលវិទ  សា  ្ត វជ្ជ សា  ្ត បា នរកឃើញ  ះដរ បុ៉ន្ត  
  ន់តមា ន   ះខុសគា  តប៉ុ   ះ។

ចំ  ះជំងឺជា  ើន កា រព  បា លតា មបបបុរា ណអា ចមា ន  សិទ្ធ ិភា ពល្អ ។ បុ៉ន្ត ចំ  ះជំងឺខ្ល ះទៀត កា រព  បា ល ចំ  ះជំងឺជា  ើន កា រព  បា លតា មបបបុរា ណអា ចមា ន  សិទ្ធ ិភា ពល្អ ។ បុ៉ន្ត ចំ  ះជំងឺខ្ល ះទៀត កា រព  បា ល 
 យ  ើថា  ំពទ្យ មា ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ង និងអា ចជួយស  ្គ ោះជីវិតទៀតផង។ យ  ើថា  ំពទ្យ មា ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ង និងអា ចជួយស  ្គ ោះជីវិតទៀតផង។ នះគឺជា កា រពិត សំរា ប់ជំងឺដលមា ន 

  ះថា  ក់ ដូចជា  ៖ ជំងឺរលា កសួត  ុន  ះវៀន របង ឬកា របង្ក  គផ្សងៗក  យពលស   លកូន។ល។

ដើម្ីបយល់ច  ស់ថា តើជំងឺណា  ូវកា រកា រព  បា ល  យ  ើថា  ំពទ្យ និងដើម្ីបស   ចចិត្ត ថា  ូវ  ើថា  ំអ្វ ី  ះ 
គចា ំបា ច ់  ូវសា្គ  ល់   ះជំងឺ ដលបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និយម  ើ និង   ះជំងឺសា្គ  ល់   ះជំងឺ ដលបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និយម  ើ និង   ះជំងឺ
ដលមា ន  ក្ន ុងសៀវ  នះ។ដលមា ន  ក្ន ុងសៀវ  នះ។

 សិនបើអ្ន កមិន   កដថា ជា ជំងឺអ្វ ី  ះ ជា ពិសស  សិនបើវា ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ចូរ  ញា ប់ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា 
បនា  ន់។

 សិនបើអ្ន កមិនអា ចរកឃើញជំងឺដលអ្ន កចង់ដឹង  ក្ន ុងសៀវ  នះទ  សិនបើអ្ន កមិនអា ចរកឃើញជំងឺដលអ្ន កចង់ដឹង  ក្ន ុងសៀវ  នះទ 
អ្ន កអា ចរកវា តា ម   ះផ្សងមួយទៀត ឬរក  ក្ន ុងជំពូកដលនិយា យអំពី  ភទ អ្ន កអា ចរកវា តា ម   ះផ្សងមួយទៀត ឬរក  ក្ន ុងជំពូកដលនិយា យអំពី  ភទ 

ជំងឺដូចគា  ។ សូម  ើមា តិកា រអត្ថ បទ និងលិបិក ម។ជំងឺដូចគា  ។ សូម  ើមា តិកា រអត្ថ បទ និងលិបិក ម។

អត្ថ បទចា ប់ពីទំព័រ២២ ដល់២៥ មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ។អត្ថ បទចា ប់ពីទំព័រ២២ ដល់២៥ មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ។
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កា រយល់  ឡំអំពីជំងឺផ្សងៗដលបណា្ខ  លឲ្យមា ន  ុន   
បើនិយា យឲ្យ  ឹម  ូវ  ុន   គឺជា កា រកើនឡើងនសីតុណ ភា ពរា ងកា យ កា រកើនឡើងនសីតុណ ភា ពរា ងកា យ 

ខ្ព ស់ជា ង ធម្ម តា ។ ខ្ព ស់ជា ង ធម្ម តា ។ បុ៉ន្ត  ជំងឺធ្ង ន់មួយចំនួនដលបណា្ខ  លឲ្យមា នសីតុណ ភា ពខ្ព ស់ 

 ូវបា នគ  ថា   ុន   ។

ដើមី្បបងា្ក  រ ឬព  បា លជំងឺទា ំងនះឲ្យបា ន  គជ័យ គចា ំបា ច់  ូវសា្គ  ល់អំពី 

លក្ខ ណៈខុសគា  នជំងឺនីមួយៗ។

ខា ងក  មនះ គឺជា ជំងឺ  ួច   ល់មួយចំនួន ដល  ុន   គឺជា  គស ្ញ  យា៉ ងសំខា ន់របស់វា ។ គំនូរនះបងា  ញ 

អំពីលក្ខ ណៈន  ុនលក្ខ ណៈន  ុន    (កា រកើនឡើងនិងកា រថយចុះនសីតុណ ភា ព) តា ម  ភទជំងឺនីមួយៗ ៖

ជំងឺ  ុនចា ញ់ជំងឺ  ុនចា ញ ់(មើលទំ.១៨៦) (មើលទំ.១៨៦)

ជំងឺនះ ចា ប់ផើ្ត មឡើង  យមា នកា រអស់កមា  ំង រងា  ញា ក់ 

និង  ុន   ។ អា កា រៈ  ុន   អា ចកើតមា ន និងបា ត់  វិញ 

ក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង   យមា នរងា ញា ក់  ពល 

សីតុណ ភា ព ឡើង ហើយមា នបកញើស  ពលសីតុណ ភា ព

ថយចុះ។ បនា  ប់មក អា ចមា ន  ុន    ក្ន ុងរយៈពលពីរបី ៉ ង 

រៀងរា ល់ពីរ ឬបីថ្ង ម្ត ង។  ថ្ង ផ្សងទៀត អ្ន កជំងឺហា ក់ដូចជា 

មា នសភា ពធូរ   ល។

ជំងឺ  ុន  ះវៀន ជំងឺ  ុន  ះវៀន (មើលទំ.១៨៨)(មើលទំ.១៨៨)

ជំងឺនះ ចា ប់ផើ្ត មឡើងដូចជំងឺផា  សា យដរ។ សីតុណ ភា ព 

ឡើងបន្ត ិចៗជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ ជីពចរយឺត។ ជួនកា លមា នរា ក 

និងខ  ះជា តិទឹក។ អា កា រៈញ័រខ្ល ួន ឬរវីរវា យ (គំនិតរវីរវា យ) 

អ្ន កជំងឹមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។

ជំងឺទីហ្វ សជំងឺទីហ្វ ស (មើលទំ.១៩០) (មើលទំ.១៩០)

 ដៀងនិងជំងឺ  ុន  ះវៀនដរ។ មា នកន្ទ ួល ដូចក្ន ុង 

ជំងឺក  ្ជ ឹលដរ  យមា នសា  មជា ំតូចៗជា  ើន  លើ 

 ូងនិង  ះ។

ជំងឺរលា កថើ្ល មជំងឺរលា កថើ្ល ម (មើលទំ.១៧២) (មើលទំ.១៧២)

អ្ន កជំងឺមិនឃា  នអា ហា រ។ មិនចង់បរិ  គ។ ចង់ក្អ ួត   

ច   រ។ ភ្ន កនិងស្បកឡើងលឿង ទឹក  មឡើង ពណ៌ 

ទឹកក ូច ឬពណ៌   ត លា មកមា នពណ៌ស។ ជួនកា ល 

ថើ្ល មរីកធំហើយឈឺ។ មា ន  ុន   ស្ទ ិញៗ។ អ្ន កជំងឺ 

អស់កមា  ំង។

លក្ខ ណៈន  ុន    លក្ខ ណៈន  ុន    

ក្ន ុងជំងឺ  ុនចា ញ់ក្ន ុងជំងឺ  ុនចា ញ់

បនា  ត់ជា ប់បងា  ញពីកា រឡើង បនា  ត់ជា ប់បងា  ញពីកា រឡើង 

និងចុះនសីតុណ ភា ពនិងចុះនសីតុណ ភា ព

លក្ខ ណៈន  ុន    លក្ខ ណៈន  ុន    

ក្ន ុងជំងឺ  ុន  ះវៀនក្ន ុងជំងឺ  ុន  ះវៀន

 ុន   កើនឡើង  ុន   កើនឡើង 

បន្ត ិចៗ រៀងរា ល់ថ្ង បន្ត ិចៗ រៀងរា ល់ថ្ង 

លក្ខ ណៈ  ុន    លក្ខ ណៈ  ុន    

ក្ន ុងជំងឺរលា កថ្ល ើមក្ន ុងជំងឺរលា កថ្ល ើម

ជា ទូ   មា ន  ុន    ជា ទូ   មា ន  ុន    

បន្ត ិចបន្ត ួចបន្ត ិចបន្ត ួច
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ជំងឺរលា កសួត ជំងឺរលា កសួត (មើលទំ.១៧១)(មើលទំ.១៧១)

ដកដង្ហ ើមញា ប់។ សីតុណ ភា ពឡើងយ៉ា ងលឿន។ 
ក្អ កមា នស្ល ះ ពណ៌បតង លឿង ឬលា យឈា ម។ 
អា ចមា នកា រឈឺក្ន ុង  ូង។ អ្ន កជំងឺមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។

ជំងឺ  ុនរលា កសនា  ក់ ជំងឺ  ុនរលា កសនា  ក់ (មើលទំ.៣១០)(មើលទំ.៣១០)

 ើនកើតលើកុមា រ និងក្ម ងជំទង់។ ឈឺក្ន ុង 
សនា  ក់។  ុន   ។ ភា គ  ើនកើតបនា  ប់ពី មា ន 
ឈឺបំពង់ក។ អា ចមា នកា រឈឺក្ន ុង  ូង និងមា ន 
កា រដកដង្ហ ើមខ្ល ីៗ។ ឬដនិងជើងមា នចលនា  
ដលមិនអា ច  ប់  ងបា ន។

ជំងឺ  ៊ូសឡូស ជំងឺ  ៊ូសឡូស (មើលទំ.១៨៧)(មើលទំ.១៨៧)

ជំងឺនះ ចា ប់ផ្ត ើមឡើងយឺតៗ  យ អស់កមា  ំង 
ឈឺក  ល ឈឺឆ្អ ឹងឆ្អ ង។  ុន    និងបកញើស 
ជា ពិសស  ពលយប់។  ុន   បា នបា ត់  វិញ 
ក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង  បនា  ប់មក ក៏  ឡប់មកវិញ។ 
ប   នះ អា ចកើតមា នរា ប់ខ ឬរា ប់ឆា  ំ។

ជំងឺ  ុន   ក  យស   លកូន ជំងឺ  ុន   ក  យស   លកូន (មើលទំ.២៧៦)(មើលទំ.២៧៦)

ចា ប់ផ្ត ើមឡើងមួយថ្ង  ឬ  ើនថ្ង បនា  ប់ពីស   ល 
កូន។ ចា ប់ផ្ត ើម  យមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច ហើយ 

 ើនត ឡើងខ្ព ស់  ពលក  យ។ មា នធា  ក់ 
ទឹករំអិល ដល មា នក្ល ិនស្អ ុយ តា មទា  រមា ស។ 
មា នកា រឈឺចា ប់ និងជួនកា លមា នធា  ក់ឈា ម។

 ប់ជំងឺទា ំងនះសុទ្ធ តអា ចមា ន   ះថា  ក់។  ប់ជំងឺទា ំងនះសុទ្ធ តអា ចមា ន   ះថា  ក់។ បន្ថ ម  នឹងជំងឺដលបា នបងា  ញខា ងលើ  មា នជំងឺជា  ើនទៀត
ដលអា ចមា ន  គស ្ញ  និង  ុន    ដៀងគា  នះ។ ឧទា ហរណ៍ដូចជា  ៖ កា រមា ន  ុន   លើសពីមួយខ ឬមា ន បក 
ញើស  ពលយប់ អា ចបណា្ខ  លមកពីម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ (ទំ.៣៩៩)។ ដូច្ន ះ  សិនបើអា ចធ្វ ើបា ន  ូវស្វ ង 
រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

លក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺរលា កសួតលក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺរលា កសួត

លក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺ  ុនរលា កសនា  ក់លក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺ  ុនរលា កសនា  ក់

លក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺ  ូសឡូសលក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺ  ូសឡូស

លក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺ  ុន   ក  យពលស   លកូនលក្ខ ណៈ  ុន   ក្ន ុងជំងឺ  ុន   ក  យពលស   លកូន


