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ជំពូកទី

៤

របៀបថទាំអ្នកជំងឺ
ការមានជំងឺធើ្វឲ្យរាងកាយចុះខ យ។ ដើម្បីឲ្យមានកមាំងនិង

ួលខ្លូនឡើងវិញយា៉ងឆាប់រហ័ស គ

ូវការការ

ថទាំជាចាំបាច់។
ការថទាំដលអ្នកជំងឺមាក់បានទទួល គឺជាផ្នកដ៏សំខាន់បំផុត
នការព បាលរបស់គាត់។

ជាញឹកញាប់ ថាំពទ្យពុំមនសុទ្ធតចាំបាច់ទ។ ប៉ុន្តការថទាំដ៏ល្អ តងតជាការសំខាន់។ អត្ថបទត

នះ គឺជា

មូលដាននការថទាំដ៏ល្អ ៖

១. ភាពសុខ
អ្នកជំងឺគួរស

ួលរបស់អ្នកជំងឺ
ក

កន្លងដលសាត់ មាន

ផាសុខភាព មានខ្យល់អាកាសល្អ និងមានពនឺ្ល
គាត់គួរស

ក

បើមានខ្យល់

កន្លងដលមិន

ជាក់ ឬអ្នកជំងឺញាក់

ជាក់ពក ឬ

គាត់មិន

ន់។
ពក។

ូវដណ្ណប់ភួយឬ

កណាត់ឲ្យគាត់។ ប៉ុន្ត បើអាកាសធាតុ
ុន

ប់

ឬអ្នកជំងឺមាន

ូវដណ្ណប់អ្វីទាំងអស់(ទំ.៧៥)។

២. ទឹក
ស្ទើរត

ប់ជំងឺទាំងអស់ ជាពិសសក្នុងពលមាន

គួរផឹកទឹកឲ្យបាន

៣. អនាម័យផាល់ខ្លួន
ការរក អនាម័យដល់អ្នកជំងឺគឺជាការសំខាន់
ណាស់។ គាត់គួរងូតទឹកជារៀងរាល់ថ្ង។
សិនបើគាត់ឈឺធ្ងន់ រហូតមិនអាចកកបាន
ូវជូតខ្លួនគាត់ជាមួយកណាត់ និងទឹក
ឧណៗ។
គាត់ ក៏

អាវ កណាត់កល និងភួយរបស់
ូវតសាតជានិច្ចដរ។ មិន

កំទច និងកាកសំណល់ចំណីអាហារ
លើ

ទ។

ូវមាន

ុន

ឬជំងឺរាក អ្នកជំងឺ

ើន ដូចជាទឹកសាត ទឹកត ទឹកផ្លឈើ ទឹកស៊ុប។ល។
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៤. ចំណីអាហារដលល្អ
បរិ

សិនបើអ្នកជំងឺចង់បរិ

គចំណីអាហារអ្វីមួយ សូមអនុ

គ។ ជំងឺភាគ

ូវការការតមអាហារទ។

ើនមិន

អ្នកជំងឺគួរផឹកទឹកឲ្យបាន

ប់

ន់ និងបរិ

្ញតឲ្យគាត់

គអាហារដលមាន

ជីវជាតិ(មើលជំពូកទី១១)។
បើអ្នកជំងឺអស់កមាំង ឲ្យគាត់បរិ
ឲ្យ

ើនតាមដលគាត់អាចបរិ

គអាហារដលមានជីវជាតិ

គបាន ជា

ើនដងក្នុងមួយថ្ង។

បើចាំបាច់ កិនអាហារឲ្យម៉ត់ ឬធ្វើជាស៊ុប។
អាហារថាមពលមានសារសំខាន់យា៉ងខាំង ឧទាហរណ៍ បបរ
ូវសាលី ដំឡូង ឬ

ងបន្លបន្តិច អាចជួយធ្វើ

វ។ ការបន្ថមស្ករនិង

ឲ្យអាហារកាន់តមានថាមពលថមទៀត។ ម៉ ងទៀត
ឲ្យបាន

ើន ជាពិសស

ពលដលគាត់បរិ

មានជំងឺមួយចំនួនតូច
ជំងឺដំ

គអាហារមិនបាន

ូវការការតមអាហារ។ ជំងឺទាំងនះ
កពះ និងឆ្អល់

ជំងឺរលាកខ្នង

ើន។

ូវបានពន្យល់តាមទំព័រនីមួយៗដូចត

៖

ះ................................................... ទំ.១២៨

ះវៀន ស្ទះ

(ក្នុងករណីនះ មិន

ជំងឺទឹក

ូវលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺឲ្យផឹកទឹកដលមានជាតិផ្អម

ូវបរិ

ះវៀន និងប

ះ

ួច

ល់

គអាហារអ្វីទាំងអស់)........ ............ ទំ.៩៣

មផ្អម...................................................... ............ ទំ.១២៧

ជំងឺបះដូង........................................................................... ទំ.៣២៥
ជំងឺថង់ទឹក

មាត់..................................................................ទំ.៣២៩

ការថទាំពិសសចំ

ះអ្នកឈឺធ្ងន់

១. ទឹក
វាជាការសំខាន់ណាស់ដលអ្នកជំងឺ

ូវផឹកទឹកឲ្យបាន

សូមឲ្យគាត់ផឹកឲ្យបានញឹកញាប់ ម្តងបន្តិចៗ។

ប់

ន់។

សិនបើគាត់អាចផឹកបានតបន្តិចបន្តួច

សិនបើគាត់ពិបាកលប ឲ្យគាត់កបទឹកបន្តិចៗ រាល់

ះ

ំ ឬដប់

នាទីម្តង។
បា៉ន់សានបរិមាណទឹកដលអ្នកជំងឺផឹកក្នុងថ្ងៗ។ មនុស្សពញវ័យមាក់
ក្នុងមួយថ្ង ហើយគួរតបត់ជើងតូចយា៉ងតិចមួយកវ(
ឬបត់ជើងតូចមិនបាន
ឲ្យបាន

ប់

ន់ទ ឬបើគាត់មាន

ូវការផឹកទឹកពីរលីត ្រឬ

ហល២០០មល) ៣ឬ៤ដងរៀងរាល់ថ្ង។ បើអ្នកជំងឺផឹកទឹក

គស

្ញនការខ ះជាតិទឹក(ទំ.១៥១) លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យផឹកទឹក

ើនថមទៀត។ គាត់គួរផឹកទឹកដលមានជីវជាតិ ដលជាធម្មតា

ូវបន្ថមអំបិលបន្តិច។ បើគាត់មិនចង់ផឹក

ទ គួរឲ្យគាត់ផឹកទឹកអូរា៉លីត(ទំ.១៥២)។ បើគាត់មិនអាចផឹកទឹកអូរា៉លីតនះឲ្យបាន
នការខ ះជាតិទឹកទៀត
នះ អាចជៀសវាងបាន

ះបុគ្គលិកសុខាភិបាល
សិនបើអ្នកជំងឺ

ើនជាងនះ

ប់

ន់ ហើយមាន

ហលជាអាចព្យួរសរ៉ូមឲ្យគាត់។ ប៉ុន្តត

តអាចកបទឹកបានបន្តិចៗ ជាញឹកញាប់។

គស

ះ
្ញ

ូវការនការព្យួរសរ៉ូម
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២. ចំណីអាហារ
បើអ្នកដលមានជំងឺធ្ងន់ មិនអាចបរិ

គអាហាររឹងបាន ឲ្យគាត់បរិ

គស៊ុប ទឹក

ះ

ទឹកផ្លឈើ បបរ និង

អាហាររាវផ្សងៗដលមានជីវជាតិ(អានជំពូក១១)។ បបរ ក៏ជាអាហារល្អម ៉ងដរ ប៉ុន្តគួរឲ្យបរិ
សាបនារាងកាយផងដរ។ ស៊ុបអាចធ្វើ

បរិ

គបានតិចៗ គួរឲ្យគាត់បរិ

យមានលាយជាមួយស៊ុត សណ្ណក សាច់ចិ

គឲ្យបាន

្ចាំ

ើនដង ម្តងបន្តិចៗ ជារៀងរាល់ថ្ង។

គជាមួយអាហារ

ី ឬសាច់មាន់។ បើអ្នកជំងឺ

៣. អនាម័យ
អនាម័យផាល់ខ្លួនមានសារសំខាន់ណាស់សំរាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់។ គាត់គួរងូតទឹក
ប្តូរក

ល

ជារៀងរាល់ថ្ង និងរាល់ពលដលវាមាន

ឈាម ពូក និងកន្សងរបស់អ្នកដលមានជំងឺឆ្លង គួរ

ផ្សងៗ

ូវលាងសមារៈទាំងនះ

យ

ើទឹក

ឡាក់។ សំលៀកបំពាក់ដល

ូវបានរៀបចំ

យ

ុង

ឡាក់ ឬដល

យ័ត្ន។ ដើម្បីសមាប់វីរុសឬម

ឡាក់

លាយសាប៊ូ ឬមានបន្ថមទឹកលាងសមាតដលមានក្លរ។

៤. ការផាស់ប្តូរសានភាពរបស់អ្នកជំងឺ
អ្នកជំងឺដលខ យខាំង ហើយមិនអាច

ឧណៗរៀងរាល់ថ្ង។

ខ្លួន

គ

លើ
យខ្លួនឯងបាន គួរ

ដងរៀងរាល់ថ្ង។ ការធ្វើរបៀបនះនឹងជួយការពារកុំឲ្យកើតដំ

ម៉ ង

ូវបានជួយឲ្យ
ថាដំ

ខ្លួន

លើ

(ទំ.២១៤)។

ឲ្យបាន

ើន

កុមារដលមានជំងឺរយៈពលយូរ គួរឲ្យមាយលើកមកបីឲ្យបានញឹកញាប់។
ការផាស់ប្តូរសានភាពរបស់អ្នកជំងឺឲ្យបានញឹកញាប់ ក៏អាចជួយបងា្ករជំងឺរលាកសួតផងដរ ដលជាជំងឺដ៏

មួយ សំរាប់អ្នកដលខ យ ឬឈឺធ្ងន់ ហើយ

ូវស

កលើ

ហើយ ចាប់ផ្តើមមានក្អក និងដកដង្ហើមញាប់ៗ ខ្លីៗ

៥. ការពិនិត្យមើលការ

ក្នុងមួយថ្ងបួនដង ៖

ហលជាមានជំងឺរលាកសួត(ទំ.១៧១)។

ួលនសភាពរបស់អ្នកជំងឺ។ ការធ្វើនះអាច

ូវរក ទុកឲ្យបានល្អនូវការកត់

សីតុណភាព

ុន

អំពី "ស

ប់អ្នកថាតើគាត់មានការធូរ

្ញជីវិត" របស់អ្នកជំងឺ។ កត់

ល

ចំណុចខាងកមនះ
ចងាក់ដង្ហើម

ជីពចរ

(មានប៉ុនានអង )

ចូរកត់

ះគាត់

សិនបើអ្នកជំងឺមាន

ួលរបស់អ្នកជំងឺ

អ្នកគួរពិនិត្យមើលរាល់ការ

ឬកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។

ជាប់ក្នុងរយៈពលយូរ។

ះថាក់

(ចងាក់់ក្នុងមួយនាទី)

(ប៉ុនានដងក្នុងមួយនាទី)

ផងដរនូវបរិមាណទឹកដលអ្នកជំងឺបានផឹក និងចំនួនដងដលអ្នកជំងឺបត់ជើងតូច និងបត់ជើងធំ ក្នុងមួយ

ថ្ងៗ។ រក ព័ត៌មានទាំងនះទុកឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬវជ្ជបណិត។
វាជាការសំខាន់ណាស់ដល
ះថាក់។

គស

ូវពិនិត្យមើល

គស

ទំព័របនាប់នះមានបញ្ជីដលរាយ

្ញណាមួយក្នុងចំ

ម

គស

្ញទាំងនះ

គស

្ញដល

មានថាសភាពរបស់អ្នកជំងឺកំពុងតធ្ងន់ធ្ងរ ឬមាន

្ញនជំងឺដលមាន

ូវរកជំនួយពី

ះថាក់។

ូពទ្យជាបនាន់។

សិនបើអ្នកជំងឺមាន
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គស

្ញនជំងឺដលមាន

ះថាក់

អ្នកដលមាន

គស

្ញមួយឬ

ើន ក្នុងចំ

ម

ហលជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដលមិនអាចធ្វើការព បាល
ពី

ូពទ្យជំនាញបានទ។ ជីវិតរបស់គាត់អាចស្ថិតក្នុង

ពី

ូពទ្យឲ្យបានលឿនបំផុត។

សចក្តីណនាំ

គស
ផ្ទះ

្ញខាងកមនះ
យគានជំនួយ

ះថាក់។

ូវរកជំនួយ

ពលដលជំនួយមិនទាន់មកដល់ ធ្វើតាម

ក្នុងទំព័រដលបានបងាញនះ។
ទំព័រ

១.

ការបាត់បង់ឈាមយា៉ង

២.

ការក្អកធាក់ឈាម................................................................................................................. ទំ.១៧៩

៣.

បបូរមាត់និងកចកឡើងពណ៌សាយ(បើទើបមានថ្មីៗ).................................................................. ទំ.៣០

៤.

ការពិបាកដកដង្ហើមយា៉ងខាំង ហើយគានការធូរ

៥.

មនុស្សដលមិនអាចដាស់ឲ្យភាក់បាន(សន្លប់)............................................................................ ទំ.៧៨

៦.

មនុស្សដលខ យខាំង ដួល

៧.

មិនអាចបត់ជើងតូចបានរយៈពលមួយថ្ងឬ

៨.

មិនអាចផឹកទឹកបានរយៈពលមួយថ្ងឬ

៩.

ក្អួតឬរាកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ រយៈពលលើសពីមួយថ្ង ឬលើសពីពីរបី

១០. មានលាមកពណ៌
១១. ឈឺ

ើន ចញមកពីកន្លងណាមួយនរាងកាយ............................ ទំ.៨២, ២៦៤, ២៨១

ដូច

ល

យការស

ក............................ទំ.១៦៧, ៣២៥

ពលដលគាត់កកឈរ.........................................................ទំ.៣២៥
ើនជាងនះ ...........................................................ទំ.២៣៤

ើនជាងនះ.................................................................. ទំ.១៥១
៉ង ចំ

ះទារក............................. ទំ.១៥១

ស៊ូថ្នល់ ឬក្អួតមានឈាមឬលាមក.......................................................ទំ.១២៨

ះខាំងជាប់រហូត និងក្អួតផង ចំ

ះមនុស្សដលគានរាក ឬដលគានបត់ជើងធំ......................... ទំ.៩៣

១២. មានការឈឺចាប់ខាំង ជាប់លើសពីបីថ្ង........................................................................... ទំ.២៩
១៣. មានរឹងក និង

ងខ្នង

១៤.

កាច់លើសពីម្តង ចំ

១៥.

ុន

៣៨

យមានឬគានរឹងថា្គម .............................................................. ទំ.១៨២, ១៨៥
ះអ្នកដលមាន

ុន

ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ................................................. ទំ.៧៦, ១៨៥

ខាំង(លើស៣៩អង ស) ដលមិនអាចបញ្ចុះបាន ឬលើសពី៤ឬ៥ថ្ង................................. ទំ.៧៥

កទម្ងន់ក្នុងអំឡុងពលយូរ....................................................................................... ទំ.២០០, ៤០០

១៦.

១៧. មានឈាម
១៨. ដំ

ក្នុងទឹក

ម...........................................................................................ទំ.១៤៦, ២៣៤

ដលចះតរីកធំឡើងៗ ហើយព បាលមិនជាសះ............................ ទំ.១៩១, ១៩៦, ២១១, ២១២

១៩. មានដុំពក
២០. មានប

កន្លងណាមួយនរាងកាយ ដលចះតរីកធំឡើងៗ...................................... ទំ.១៩៦, ២៨០

ដលទាក់ទងនឹងការមានផ្ទ

ធាក់ឈាមក្នុងពលមានផ្ទ
ហើមមុខ និង

ះ និងការស

លកូន ៖

ះ.................................................................................... ទំ.២៤៩, ២៨១

វាំងភ្នក ក្នុងអំឡុងខចុងកយ....................................................................... ទំ.២៤៩

ការបនាយពលយូរបនាប់ពីបកទឹក

ះ ហើយការឈឺ

ះស

លបានចាប់ផ្តើម......................... ទំ.២៦៧

ធាក់ឈាមយា៉ងខាំង.............................................................................................................. ទំ.២៦៤
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ូវរកជំនួយពី
ូវរកជំនួយពី

ូពទ្យ

ូពទ្យ

ពលមាន

ពលណា និង
គស

្ញដំបូងនជំងឺដលមាន

សភាពធ្ងន់ធ្ងរពក ដលអាចធ្វើឲ្យពិបាកឬមិនអាចយកគាត់
សិនបើសភាពរបស់អ្នកជំងឺឬអ្នកមានរបួស អាចកាយ
មណលសុខភាព ព យាមអ
ព បាលពិសស ឬ
នាំអ្នកជំងឺ

យរបៀបណា
ះថាក់។ មិន

ូវរង់ចាំរហូតដល់អ្នកជំងឺមាន

មណលសុខភាពឬមន្ទីរពទ្យបាន

ះទ។

យសារការពិបាកក្នុងការនាំគាត់

ជាកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

្ជើញបុគ្គលិកសុខាភិបាលមកពិនិត្យគាត់វិញ។ ប៉ុន្តក្នុងករណីបនាន់ ដល

ូវការការវះកាត់ (ឧទាហរណ៍ ជំងឺរលាកខ្នង

ះវៀន) មិន

ូវការការ

ូវរង់ចាំបុគ្គលិកសុខាភិបាលទ។

មណលសុខភាព ឬមន្ទីរពទ្យភាម។

សិនបើអ្នក
យស្នង
ដកយា៉ង

ូវសងអ្នកជំងឺ

ូវ

កដថាគាត់អាច

ួលលើស្នង និងមិន

អាចធាក់ចញពីស្នងបានទ។
បើគាត់មានបាក់ឆ្អឹងណាមួយ
អ្នក

ូវអបឆ្អឹង

ះសិន មុននឹងធ្វើ

លើគាត់(ទំ.៩៩)។

ចលនា
បើមានពន្លឺ

ះ អាទិត្យ

ខាំងពក

យកកណាត់មកចងបាំងពីលើ
ស្នង ដើម្បីឲ្យមានម្លប់ ប៉ុន្ត

ូវ

ទុកឲ្យខ្យល់់ ចញចូលបានល្អផង។

ូវ

ប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីអ្វីខ្លះ

ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលឬវជ្ជបណិតអាចណនាំអំពីការព បាល ឬចញវជ្ជប

ឲ្យមាន

សិទ្ធភាព

គាត់គួរជួបជាមួយអ្នកជំងឺផាល់។ បើអ្នកជំងឺមិនអាចធ្វើដំណើរបាន អ

្ជើញ

បញ្ជូនអ្នកទទួលខុស

ូវឲ្យកុមារតូចៗ ឬមនុស្សមិនដឹងអ្វី

ូវមាក់ដលដឹងច ស់អំពីសភាពជំងឺនះ។ មិន

មុននឹងបញ្ជូននរណាមាក់
កត់

រកជំនួយពី

នូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺ និងសភាពទូ
ទំព័របនាប់នះគឺជាទ

នះ ក៏មានទ
យ

ុង

ទ

ូពទ្យមកពិនិត្យគាត់វិញ។ បើមិនអាចទ

ូពទ្យ ពិនិត្យអ្នកជំងឺឲ្យបានហ្មត់ចត់និងទាំង

ះ

ទ។

ុងជាមុនសិន។ បនាប់មក

របស់អ្នកជំងឺ(មើលជំពូក ៣)។

ង់បបបទមួយដលអ្នកអាចធ្វរបា
រើ បាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺ បាន។

ង់របាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺនះជា
យ័ត្ន

ះ

ខាងចុងនសៀវ

ើនច ប់ទៀត ។ សូមហកវាមួយសន្លឹកចញ ហើយបំពញវា

យផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត តាមដលអាចធ្វើបាន។

ពលដលអ្នកបញ្ជូននរណាមាក់

រកជំនួយពី

ង់របាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺ ដលបានបំពញ

ឹម

ូវ

ូពទ្យ

ូវបញ្ជូន

ជាមួយអ្នក

ះផង។
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របាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺ
សំរាប់

ើ

ពលបញ្ជូននរណាមាក់

រកជំនួយពី

ូពទ្យ

ះអ្នកជំងឺ.................................................................................................. អាយុ................................
ុស............

ី..............គាត់

តើគាត់មានជំងឺ ឬប

ឯណា?.................................................................................................

ចម្បងអ្វី ក្នុងពលនះ?.............................................................................................

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
តើជំងឺនះចាប់ផ្តើម

ពលណា?..............................................................................................................

តើជំងឺនះចាប់ផ្តើមយា៉ងដូចម្តច?..............................................................................................................
តើអ្នកជំងឺធាប់មានប
តើមាន

ុន

ដូចគានះពីមុនទ?....................

ពលណា?......................................................

ឬទ?............ប៉ុនានអង ស?.............តាំងពីពលណា និងមានរយៈពលប៉ុនាន?....................

មានការឈឺចាប់ទ?..........

តើមានអ្វីកើតឡើង ឬខុស

ង់កន្លងណា?..........................ឈឺយា៉ងដូចម្តច?............................................

កតី ចំ

ះចំណុចខាងកមនះ?

ស្បក ៈ.................................................................

ចៀក ៈ....................................................................

ភ្នក ៈ...................................................................មា
មាត់និងបំពង់ក ៈ..........................................................
ដាប់បន្តពូជៈ........................................................................................................................................
ទឹក

ម ៈ តិចឬក៏

ើន?..................ពណ៌អ្វី?........................តើមានការពិបាកក្នុងការ

ចូរពណ៌នា ៈ....................................ប៉ុនានដងក្នុង២៤
លាមក ៈ ពណ៌អ្វី?...........................មានឈាមឬសំ
មួយថ្ងប៉ុនានដង?...................មានចុក
ធ្ងន់ឬក៏

ល?.................មាន

មឬទ?..................

៉ង?..................ប៉ុនានដងក្នុងមួយយប់?...................
រ?.......................មានរាគឬទ?................................

ះឬទ?......................មានការខ ះជាតិទឹកឬទ?.........................

ូនឬទ?................

ូន

ភទណា?........................................................

ដង្ហើម ៈ ចងាក់ក្នុងមួយនាទី.......................................វង ខ្លី ឬធម្មតា?.........................................................
ពិបាកដកដង្ហើម(ពណ៌នា)...................................................ក្អក(ពណ៌នា).................................................
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