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កា រណនា ំ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  អំពីកា រចា ក់ថា  ំ

ពលណា  ូវចា ក់ថា  ំ និងពលណា មិន  ូវចា ក់

ជា ញឹកញា ប់ គមិន  ូវកា រថា  ំចា ក់ទ។ ជំងឺភា គ  ើនដល  ូវកា រកា រព  បា លតា មវិធីវជ្ជ សា  ្ត  ក៏អា ចព  បា ល 

បា ន ឬ  សើរជា ង  យកា រ  ើថា  ំតា មមា ត់។ ជា រៀងរា ល់ឆា  ំមា នមនុស្សជា  ើនលា ននា ក់ ជា ពិសសកុមា របា នកា  យ 

ជា  មា នជំងឺ ពិកា រ ឬសា  ប់  យសា រតកា រចា ក់ថា  ំដលមិនចា ំបា ច់។ កា រ  យុទ្ធ នឹងកា រ  ើថា  ំមិន  ឹម  ូវ និងកា រ  ើថា  ំ 

លើសក  ិត គឺមា នសា រសំខា ន់ចំ  ះសុខភា ពដូចគា  នឹងកា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំង កា រ  ើទឹកសា  ត ឬកា រ  ើបង្គ ន់ឲ្យបា ន 

 ឹម  ូវដរ។ ជា ទូ   ៖

កា រចា ក់ថា  ំគួរត  ើ  ពលណា ដលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។ លើកលងករណីស ្គ   ះបនា  ន់ ថា  ំគួរ  ូវបា នចា ក់

 យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬអ្ន កដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លអំពីកា រ  ើថា  ំ  ះ តប៉ុ   ះ។

ពលដលគួរចា ក់ថា  ំគឺ ៖ពលដលគួរចា ក់ថា  ំគឺ ៖

១. ថា  ំដល  ូវ  ើ  ះ គា  នទ  ង់ជា ថា  ំដលអា ច  ើតា មមា ត់។ 

២. អ្ន កជំងឺក្អ ួតជា ញឹកញា ប់ មិនអា ចលបបា ន ឬសន្ល ប់។

៣. ក្ន ុងពលបនា  ន់ និងក្ន ុងករណីពិសសមួយចំនួន(ចូរមើលទំព័របនា  ប់)។

តើ  ូវធ្វ ើដូចម្ត ច  ពលដលវជ្ជ បណ ិតចញប   ឲ្យចា ក់ថា  ំ

មនុស្សភា គ  ើនយល់ថា កា រចា ក់ថា  ំមា ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ង។ ជួនកា លវជ្ជ បណ ិតនិងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លផ្សងទៀត

ចញវជ្ជ ប   ឲ្យចា ក់ថា  ំ  ពលដលថា  ំចា ក់  ះមិនចា ំបា ច់  ះ។ បនា  ប់មកពួកគអា ចគិតលុយបា នកា ន់ត  ើន 

ពីកា រកា រចា ក់ថា  ំ  ះ។ ពួកគភ្ល ចគិតពីប    និង   ះថា  ក់នកា រចា ក់ថា  ំ  តា មជនបទ។

១.  សិនបើបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឬអ្ន កព  បា លចង់ចា ក់ថា  ំឲ្យអ្ន ក  ូវ   កដថា ថា  ំនះ  ូវនឹងជំងឺ  ះមន ហើយ

គា ត់បា នធ្វ ើតា មកា រ  ុង  យ័ត្ន  ប់យា៉ ងរបស់ថា  ំ  ះ។

២.  សិនបើវជ្ជ បណ ិតចញវជ្ជ ប   ឲ្យចា ក់ថា  ំ ពន្យល់គា ត់ថា អ្ន ករស់  កន្ល ងដលគា  នអ្ន កបា នរៀនចា ក់ថា  ំ 

ច  ស់លា ស់ទ ហើយសួរគា ត់មើល បើគា ត់អា ចឲ្យ  ើថា  ំតា មមា ត់វិញបា ន។

៣.  សិនបើវជ្ជ បណ ិតចង់ឲ្យចា ក់ថា  ំវីតា មីន ជា តិច   ញ់របស់ថ្ល ើម ឬវីតា មីនប១២ បុ៉ន្ត គា ត់មិនទា ន់បា នពិនិត្យ

ឈា មរបស់អ្ន កទ សូម   ប់គា ត់ថា អ្ន កចង់  ពិ   ះជា មួយវជ្ជ បណ ិតផ្សងទៀតសិន។

ជំពូកទី

៩

កា រចា ក់ថា  ំ មា ន   ះថា  ក់ជា ងកា រ  ើថា  ំតា មមា ត់។កា រចា ក់ថា  ំ មា ន   ះថា  ក់ជា ងកា រ  ើថា  ំតា មមា ត់។



66

ករណីបនា  ន់នា នា ដលចា ំបា ច់  ូវចា ក់ថា  ំ
ក្ន ុងករណីមា នជំងឺដូចខា ងក  មនះ សូមរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នលឿនតា មដលអ្ន កអា ចធ្វ ើ  បា ន។  សិនបើ

មា នកា រពន  រពលក្ន ុងកា ររកជំនួយ ឬនា ំអ្ន កជំងឺ  កា ន់មណ លសុខភា ព ចា ក់ថា  ំដល  ឹម  ូវ ជា បនា  ន់។ ស   ប់ 
ព័ត៌មា នលម្អ ិតនក  ិតថា  ំ សូមរកមើលសចក្ត ីពន្យល់  ទំព័រខា ងក  ម។ មុនពលចា ក់ថា  ំ  ូវយល់អំពីផលវិបា ក 
ផ្សងៗដលអា ចកើតមា ន និងអនុវត្ត វិធា នកា រណ៍  ុង  យត្ន ័នថា  ំ  ះ (សូមមើលទំព័របតង)។

ចំ  ះជំងឺទា ំងនះចំ  ះជំងឺទា ំងនះ
រលា កសួតធ្ង ន់ធ្ង រ(ទំ.១៧១)                                                   
កា របង្ក  គក  យស   លកូន(ទំ.២៧៦) 
ដំ  រលួយ(ទំ.២១៣)

ចា ក់ថា  ំទា ំងនះចា ក់ថា  ំទា ំងនះ
ប៉នីសុីលីនក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់(ទំ.៣៥២)

តតា ណូស(ទំ.១៨២)                                                                  ប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥២) និងថា  ំអង់ទីតុកសុីនតតា ណូស 
(ទំ.៣៨៩)

រលា កខ្ន ង  ះវៀន(ទំ.៩៤) 
រលា ក   ម  ះវៀន(ទំ.៩៤) 
និងរបួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង ឬរបួសផ្សងទៀត   ះ                                            

អំពីសុីលីនក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់(ទំ.៣៥៣) ឬប៉នីសុីលីន 
ជា មួយនឹង  ្ត ិបតូមីសុីន (ទំ.៣៥៤)

ពស់ពិសចឹក(ទំ.១០៥) ខ  ដំរីទិច(ចំ  ះកុមា រ 
ទំ.១០៦)

អង់ទីតូសុីន និងថា  ំ  ឆា ំងពិសពស់(ទំ.៣៨៨)

រលា ក   មខួរ(ទំ.១៨៥)  ពលអ្ន កមិនសង្័សយថា 
មា នជំងឺរបងទ

អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣និង៣៥៤) 
ឬប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥២)ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់

រលា ក   មខួរ(ទំ.១៨៥) 
 ពលអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺរបង

អំពីសុីលីន ឬប៉នីសុីលីន ជា មួយនឹង  ្ត ិបតូមីសុីន 
(ទំ.៣៥៣និង៣៥៤) ហើយបើអា ច  ើជា មួយថា  ំរបង
ផ្សងៗទៀត(ទំ.៣៦១)  

ក្អ ួត(ទំ.១៦១)  ពលដលមិនអា ច  ប់  ងបា ន ថា  ំ  ឆា ំងអុីសសា  មីន(Anthistamine) ឧទា ហរណ៍ ៖  

 ូមតា សុីន(Promethazine)(ទំ.៣៨៦)

 តិកម្ម ទំនា ស់ធ្ង ន់ធ្ង រ ស្ហ ុក(ទំ.៧០) 
និងជំងឺហឺតធ្ង ន់ធ្ង រ(ទំ.១៦៧)

អពីន្រ ហ្វ ីន(Epinephrine)(អា េ្រ ដណា លីន 
Adrenalin) (ទំ.៣៨៥) ហើយ  សិនបើអា ច  ើ 
ឌីបហ្វ នីដ្រ ដា មីន (Diphenhydramine)(បណា ្រ ឌីល 
Benadryl)(ទំ.៣៨៧)

ជំងឺរុា ំរ៉ដូចខា ងក  មនះ អា ច  ូវកា រកា រចា ក់ថា  ំ បុ៉ន្ត ជំងឺទា ំងនះក  ស្ថ ិតក្ន ុងករណីបនា  ន់ណា ស់។ ជា កា រល្អ  
 ូវពិភា ក   ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លអំពីកា រព  បា ល។

ជំងឺរបង(ទំ.១៧៩ និង១៨០)                                  ្ត ិបតូមីសុីន(ទំ.៣៦៣) ជា មួយនឹងថា  ំរបងផ្សងទៀត
(ទំ.៣៦១)

សា  យ(ទំ.២៣៧) បនហ  ទីន ប៉នីសុីលីន(Benzathine Penicillin) 
ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់(ទំ.២៣៨ និង៣៥៣)

 មះ(ទំ.២៣៦) សហ្វ  ីយា៉ ហ្សូន(Ceftriaxone)(ទំ.៣៥៩ និង៣៦០)  
និងស្ព កទីណូមីសុីន(Spectinomycine)(ទំ.៣៦០)
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ពលដលមិន  ូវចា ក់ថា  ំ ៖ពលដលមិន  ូវចា ក់ថា  ំ ៖

កំុចា ក់ថា  ំ កំុចា ក់ថា  ំ បើអ្ន កអា ចមា នជំនួយពី  ូពទ្យភា  មៗបា ន។

កំុចា ក់ថាកំុចា ក់ថា  ំ ចំ  ះជំងឺដលមិនធ្ង ន់ធ្ង រ។

កំុចា ក់ថា  ំកំុចា ក់ថា  ំ ចំ  ះជំងឺផា  សា យឬហៀរសំ  រ។

កំុចា ក់ថា  ំកំុចា ក់ថា  ំណា ដលមិន  ូវបា នណនា ំឲ្យ  ើស   ប់ជំងឺដលអ្ន កចង់ព  បា ល  ះ។

កំុចា ក់ថា  ំ កំុចា ក់ថា  ំ លុះ   តសឺរុា ំងរបស់អ្ន កបា ន  ូវ   រ ឬរមា  ប់ម  គហើយ។

កំុចា ក់ថា  ំ កំុចា ក់ថា  ំ លុះ   តអ្ន កយល់និងអា ចធ្វ ើតា មកា រ  ុង  យត្ន ័នា នា ដលបា នណនា ំ។

ថា  ំដលមិន  ូវចា ក់
ជា ទូ   ជា  សើរបំផុត មិន  ូវមិន  ូវចា ក់ថា  ំខា ងក  មនះទ ៖

១. វីតា មីន ១. វីតា មីន ៖ ថា  ំវីតា មីនចា ក់ក  មា ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ងថា  ំវីតា មីនដល  ើតា មមា ត់ណា ស់។ ថា  ំចា ក់មា នតម្ល ថ្ល ជា ង 

និងមា ន   ះថា  ក់ជា ង។  ើថា  ំវីតា មីន   ប់ឬទឹកសុីរូ៉  សើរជា ងថា  ំវីតា មីនចា ក់។ កា រ  សើរជា ងនះទៀត គឺ

កា របរិ  គចំណីអា ហា រដលសំបូរវីតា មីន(ទំ.១១១)។

២. ជា តិច   ញ់ពីថ្ល ើម វីតា មីនប១២ និងថា  ំជា តិដក ២. ជា តិច   ញ់ពីថ្ល ើម វីតា មីនប១២ និងថា  ំជា តិដក (ដូចជា  អា ំងហ្វ រុង)៖ កា រចា ក់ថា  ំទា ំងនះអា ចបណា្ខ  លឲ្យ 

កើត អា ប់ស ឬមា ន  តិកម្ម យា៉ ង   ះថា  ក់(ស្ហ ុក ទំ.៧០)។ ថា  ំ   ប់ជា តិដកស៊ុលហា  ត(Ferrous sulfate) 

មា ន  សិទ្ធ ភា ព យា៉ ងល្អ ស   ប់ស្ទ ើរត  ប់ករណីទា ំងអស់នភា ពស្ល កសា  ំង(ទំ.៣៩៣)។

៣. កា ល់ស្ូយម៣. កា ល់ស្យូម(Calcium) ៖ កា រចា ក់កា ល់ស្យូមតា មសរស មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង  សិនបើមិនចា ក់យឺតៗ។ 

កា រចា ក់   កំប៉ះគូទអា ចកើតអា ប់សយា៉ ងធំ។ អ្ន កដលមិនបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល មិនគួរចា ក់ 

កា ល់ស្យូមទ។

៤. ប៉នីសុីលីន៤. ប៉នីសុីលីន ៖ ស្ទ ើរត  ប់ជំងឺទា ំងអស់ដល  ូវកា រកា រចា ក់ប៉នីសុីលីន ក៏អា ចព  បា លយា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព 

 យថា  ំ   ប ់ប៉នីសុីលីនដរ។ ថា  ំប៉នីសុីលីនមា ន   ះថា  ក់កា ន់តខា  ំង  ពលដលគចា ក់វា ។  ើ  ើ 

ប៉នីសុីលីនចា ក់ត ចំ  ះកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ តបុ៉   ះ។ប៉នីសុីលីនចា ក់ត ចំ  ះកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ តប៉ុ   ះ។

៥. ប៉នីសុីលីន៥. ប៉នីសុីលីនជា មួយនឹង  ្ត ិបតូមីសុីន ្ត ិបតូមីសុីន ៖ តា មក្ួបនទូ   ជៀសវា ងថា  ំផ្ំសទា ំងពីរនះ។ មិន  ូវ  ើចំ  ះជំងឺ  

 ុនផា  សា យ ឬហៀរសំ  រជា ដា ច់ខា ត   ះវា គា  ន  សិទ្ធ ភា ពទ។ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រ 

ជួនកា លបណា្ខ  លឲ្យថ្ល ង់ ឬសា  ប់។ ម ៉ ងទៀត កា រ  ើវា មិន  ឹម  ូវ ធ្វ ើឲ្យមា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រព  បា ល 

ជំងឺរបងឬជំងឺធ្ង ន់ៗដទទៀត។  

៦. ខ្ល ័រំហ្វ នីកុល ឬត   សុីគ្ល ីន៦. ខ្ល ័រំហ្វ នីកុល ឬត   សុីគ្ល ីន ៖ ថា  ំទា ំងពីរនះមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូច ឬ  សើរជា ង កា លណា គ  ើវា តា មមា ត់។ 

កា រ  ើថា  ំនះជា   ប់ ឬជា សរ៉ូ  សើរជា ងកា រចា ក់(ទំ.៣៥៦និង៣៥៧)។ 

៧. កា រព្ួយរសរូ៉ម៧. កា រព្ួយរសរូ៉ម ៖ គគួរព្ួយរសរូ៉មត  ពលដលមា នកា រខ  ះជា តិទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ ហើយគួរចា ក់  យអ្ន កដលបា ន 

ទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ឹម  ូវតបុ៉   ះ។  ពលចា ក់មិនបា ន  ឹម  ូវ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ 

យា៉ ង   ះថា  ក់ ឬអា ចសា  ប់បា ន(ទំ.៥៣)។ 

៨. ថា  ំចា ក់តា មសរសឈា ម៨. ថា  ំចា ក់តា មសរសឈា ម ៖ កា រចា ក់ថា  ំតា មសរសឈា ម មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង ដលត  ូវឲ្យធ្វ ើ  យ 

បុគ្គ លិក សុខា ភិបា លដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លតប៉ុ   ះ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ មិន  ូវចា ក់តា ម

សា ច់ដំុ(កំប៉ះគូទ)នូវថា  ំដលមា នសរសរថា  "ស   ប់តចា ក់តា មសរសឈា មបុ៉   ះ"។ ម៉  ងទៀត មិន  ូវ

ចា ក់ថា  ំតា មសរសឈា មនូវថា  ំដលសរសរថា  "ស   ប់តចា ក់តា មសា ច់ដំុបុ៉   ះ"។ 
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  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន 

 កា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់នកា រចា ក់ថា  ំ គឺ(ទី១) កា របង្ក  គដលបណា្ខ  លមកពីមា នម  គដលចូលតា មម្ជ ុល 

និង(ទី២) មា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ដលបណា្ខ  លមកពីថា  ំដលចា ក់  ះ។

១. ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យឱកា សនកា របង្ក  គ  ពលចា ក់ 

 ូវ   កដថា    ប់សមា  រៈដល  ើ សុទ្ធ តសា  តទា ំង  ុង។ 

វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ ដល  ូវ   រម្ជ ុលនិងសឺរុា ំង 

មុនពលចា ក់ថា  ំ។ ក  យពល   ររួច មិន  ូវយក   មដ

ឬរបស់អ្វ ីផ្សង  ប៉ះនឹងម្ជ ុល  ះជា ដា ច់ខា ត។ 

 មិន  ូវ  ើម្ជ ុលនិងសឺរុា ំងដដល ចា ក់ឲ្យអ្ន កជំងឺលើសពីមា  ក់ មិន  ូវ  ើម្ជ ុលនិងសឺរុា ំងដដល ចា ក់ឲ្យអ្ន កជំងឺលើសពីមា  ក់ 

 យគា  នកា រ   ររមា  ប់ម  គជា មុនទ។ យគា  នកា រ   ររមា  ប់ម  គជា មុនទ។ អនុវត្ត ន៍  យ

 ុង  យ័ត្ន នូវសចក្ត ីណនា ំអំពីកា រចា ក់ថា  ំ (មើលទំព័រ 

បនា  ប់)។

  ូវ   កដថា បា នលា ងសមា  តដ  ឹម  ូវលា ងសមា  តដ  ឹម  ូវ មុននឹងរៀបចំចា ក់ថា  ំ 

ឬពលចា ក់ថា  ំ។   

២. វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវដឹងថា ថា  ំអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម អ្វ ីខ្ល ះ ហើយ  ូវធ្វ ើកា រ  ុង  យ័ត្ន យា៉ ងដូច

ម្ត ច មុននឹងធ្វ ើកា រចា ក់ថា  ំ។

បើមា ន  គស ្ញ  ណា មួយន  គស ្ញ   តិកម្ម ទំនា ស់ 

កំុ  ើថា  ំដដលឬថា  ំ  ដៀង  ះទៀតជា ដា ច់ខា ត ៖ 

 កន្ទ ួលក ហម (សា  មហើម  លើស្បក) 

ឬមា នកន្ទ ួលរមា ស់

 ហើម  កន្ល ងណា មួយ

 ពិបា កដកដង្ហ ើម

  គស ្ញ  ស្ហ ុក(ទំ.៧០)

 វឹលមុខ  យមា នច   រ(ចង់ក្អ ួត)

 ពិបា កក្ន ុងកា រមើល

 ហុឹងក្ន ុង  ចៀក ឬថ្ល ង់                                              

 ឈឺចា ប់ខា  ំង  ឆ្អ ឹងខ្ន ង

 បត់ជើងតូចពិបា ក 

អា ប់សដូចនះ កើតពីកា រចា ក់ថា  ំ  យម្ជ ុល អា ប់សដូចនះ កើតពីកា រចា ក់ថា  ំ  យម្ជ ុល 

ដលមិនបា ន   រ  ឹម  ូវ និងមិនសា  ត                  ដលមិនបា ន   រ  ឹម  ូវ និងមិនសា  ត                  

(សា  តទា ំង  ុង និងគា  នម  គ)។(សា  តទា ំង  ុង និងគា  នម  គ)។

កន្ទ ួលក ហម ឬកន្ទ ួលរមា ស់ អា ចបងា  ញឡើងប៉ុនា  ន ៉ ង កន្ទ ួលក ហម ឬកន្ទ ួលរមា ស់ អា ចបងា  ញឡើងប៉ុនា  ន ៉ ង 

ឬ  ើនថ្ង ក  យពីចា ក់ថា  ំ។ បើគឲ្យថា  ំដដល  ះម្ត ងទៀត ឬ  ើនថ្ង ក  យពីចា ក់ថា  ំ។ បើគឲ្យថា  ំដដល  ះម្ត ងទៀត 

វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ 

ឬអា ចដល់សា  ប់បា ន(ទំ.៧០)។ ឬអា ចដល់សា  ប់បា ន(ទំ.៧០)។ 
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កុមា រមា  ក់នះ  ូវបា នចា ក់ថា  ំ  យ  ើម្ជ ុលដលមិនបា នរមា  ប់ម
 គ(   រ ហើយគា  នម  គ  ះ)។ 

ម្ជ ុលកខ្វ ក់បា នបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គដលបង្ក ើតឲ្យមា ន 
អា ប់ស យា៉ ងធំមួយ ហើយមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង និងធ្វ ើឲ្យ កុមា រ 

 ះមា ន  ុន   ។ ក  យមកអា ប់ស  ះក៏ធា  យ ដូចបា នឃើញ 
 ក្ន ុងរូបភា ពខា ងក  មនះ។ 

កុមា រនះ  ូវបា នគចា ក់ថា  ំដើម្ីបព  បា លជំងឺ  ុនផា  សា យ។ 
តា មពិតបើមិន ឲ្យកុមា រនះ  ើថា  ំអ្វ ីទា ំងអស់  ះកា ន់ត  សើរ។ 

 យមិនបា នជួយដល់កុមា រនះ កា រចា ក់ថា  ំធ្វ ើឲ្យគា ត់រងទុក្ខ និងមា ន

  ះថា  ក់  វិញ។ 

                                                           

ដើម្ីបជៀសវា ងប   ដូចនះ ៖

ចា ក់ថា  ំត  ពលដលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។ចា ក់ថា  ំត  ពលដលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។

   រសឺរុា ំងនិងម្ជ ុលមុនពលចា ក់ ហើយ  ូវ  យ័ត្ន  

ក្ន ុងកា ររក  វា ឲ្យសា  តទា ំង  ុង។

  ើតថា  ំដលបា នណនា ំស   ប់ជំងឺ  ះ ហើយ  

 ូវ    កដថា ថា  ំ  ះ  ល្អ  និងមិនទា ន់ខូច 

គុណភា ព។ 

 ចា ក់ឲ្យ  ូវកន្ល ង។ មិន  ូវចា ក់កុមា រតូចៗតា ម 

កំប៉ះគូថទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ  ូវចា ក់  ផ្ន កចំហៀង 

ន   (សូមសង្ក តមើលថា  កុមា រនះ  ូវបា នចា ក់

 ផ្ន កខា ងក  មនកំប៉ះ ដល  ង់នះអា ចធ្វ ើ 

ឲ្យខូចសរស  សា ទបា ន)។

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖  សិនបើអា ច គួរ  ើថា  ំលប កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖  សិនបើអា ច គួរ  ើថា  ំលប 
ជំនួសថា  ំចា ក់ជា និច្ច  ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ។ជំនួសថា  ំចា ក់ជា និច្ច  ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ។
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 តិកម្ម ដ៏   ះថា  ក់ដលបណា្ខ  លមកពីកា រចា ក់ថា  ំ  ភទខ្ល ះ
ក ុមថា  ំដូចមា នត  នះ ជួនកា លបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ដ៏   ះថា  ក់ ដល  ថា ស្ហ ុកអា ល់ឡសុី ដលកើតមា ន

ក្ន ុងរយៈពលដ៏ខ្ល ីបនា  ប់ពីចា ក់ថា  ំ។

 ប៉នីសុីលីន (រា ប់បញ្ច ូលទា ំងអំពីសុីលីនដរ)

      ថា  ំ  ឆា ំងនឹងពិសខ  រដំរី

 អង់ទីតូសុីនដលធ្វ ើពីសរ៉ូមសះ  ថា  ំ  ឆា ំងនឹងពិសពស់       
     ថា  ំ  ឆា ំងនឹងតតា ណូស

 កា រ  ឈមនឹង  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ គឺមា នកា ន់តខ្ព ស់ ចំ  ះមនុស្សណា ដលធា  ប់បា នចា ក់ថា  ំណា មួយក្ន ុងចំ  មថា  ំ
ទា ំងនះ ឬថា  ំដទទៀតដលស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមជា មួយគា  នះ។ កា រ  ឈមនះមា នក  ិតខ្ព ស់ជា ពិសស  សិនបើថា  ំ

 ះបា នបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់(កន្ទ ួលក ហម រមា ស់ ហើម ឬមា នកា រពិបា កដកដង្ហ ើម) ក្ន ុងរយៈពលពីរបី 
៉ ង ឬពីរបីថ្ង បនា  ប់ពីចា ក់ថា  ំ។

មា នករណីក  ខ្ល ះដលស្ហ ុកអា ល់ឡសុី អា ចបណា្ខ  លមក ពី 
សត្វ ឱមា៉ ល់ ឬឃ្ម ុំទិច ឬថា  ំដលលបតា មមា ត់។

ដើម្ីបបងា្ក  រ  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រដលបណា្ខ  លមកពីកា រចា ក់ថា  ំ ៖

១. ចា ក់ថា  ំតក្ន ុងពលដលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។

២. មុននឹងចា ក់ថា  ំណា មួយដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើនះ  ូវមា នថា  ំអពីណ្រ ហ្វ ីន(Epinephrine) (អា េ្រ ដ ណា  
លីន Adrenalin ទំ.៣៨៥) ២អំពូល និងថា  ំអង់ទីអុីសា  មីន(Antihistamine) ១អំពូល ដូចជា   ូមតា ហ្សុីន 
(Promethazine) (ហ្វ ណហ្ក ង់ (Phenergan) ទំ.៣៨៦) ឬឌីហ្វ នីដ្រ ដា មីន(Diphenhydramine) 
(បណា ្រ ឌីល Benadryl ទំ.៣៨៧) រួចជា   ច។

៣. មុននឹងចា ក់ថា  ំ  ូវសួរឲ្យដឹងថា តើពលចា ក់ថា  ំ  ដៀងនះពីមុនមក មា នបណា្ខ  លឲ្យរមា ស់ ឬមា ន  តិកម្ម  អ្វ ី 
ផ្សងៗទៀតឬទ។ បើអ្ន កជំងឺឆ្ល ើយថា មា ន សូមកំុ  ើថា  ំនះ ឬថា  ំផ្សងទៀតដល  ក្ន ុងក ុមជា មួយគា    ះជា  
ចា ក់ឬ  ើតា មមា ត់ក៏  យ។

៤. ក្ន ុងករណីជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ដូចជា តតា ណូស ឬពស់ចិក បើអង់ទីតូសុីន(Antitoxin) អា ចណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ 
(បើជន  ះមា នអា ល់ឡសុី ឬមា នជំងឺហឺត  ឬធា  ប់  ើសរូ៉មសះពីមុនមក)  ូវចា ក់ថា  ំ  ូមតា ហ្សុីន ឬ 
ឌីហ្វ នីដ្រ ដា មីន ១៥នា ទីមុននឹងចា ក់ថា  ំអង់ទីតូសុីន ៖ មនុស្សចា ស់ ២៥  ៥០មីលីក  ម កុមា រពី ១០   ២៥ 
មីលីក  ម  តា មទម្ង ន់ខ្ល ួនរបស់ពួកគ(មើលទំ.៣៨៧)។

៥. ក  យពីចា ក់ថា  ំរួច  ូវ  ជិតអ្ន កជំងឺរយៈពល  ហល៣០នា ទី ដើម្ីបមើលក  ងមា ន  គស ្ញ  ន 
ស្ហ ុកអា ល់ឡសុី ៖ 

  ជា ក់ខ្ល ួន បកញើសស្អ ិត ស្ល កសា  ំង ស្បក  ផះ(បកញើស  ជា ក់)

 ខ  យ ជីពចរឬចងា  ក់បះដូងញា ប់

 ពិបា កដកដង្ហ ើម 

 សន្ល ប់

៦. បើ  គស ្ញ  នះកើតឡើង  ូវចា ក់អា ដ្រ េណា លីនភា  មៗ ៖ មនុស្សពញវ័យ ១/២មីលីលី   កុមា រ 
១/៤មីលីលី  ។ ព  បា លស្ហ ុក(មើលទំ.៧៧)។ បនា  ប់មក ឲ្យអង់ទីអុីសា  មីន(Antihistamine) ពីរដងន 
ក  ិតធម្ម តា ។
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វិធីជៀសវា ង  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ  នឹងកា រចា ក់ថា  ំប៉នីសីុលីនវិធីជៀសវា ង  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ  នឹងកា រចា ក់ថា  ំប៉នីសីុលីន

១. ចំ  ះកា របង្ក  គ   ល  មធ្យម ៖១. ចំ  ះកា របង្ក  គ   ល  មធ្យម ៖

ឲ្យប៉នីសុីលីន   ប់  ឲ្យប៉នីសុីលីន   ប់  

ជំនួសឲ្យកា រចា ក់ជំនួសឲ្យកា រចា ក់

២. មុននឹងចា ក់  ូវសួរអ្ន កជំងឺសិន ៖២. មុននឹងចា ក់  ូវសួរអ្ន កជំងឺសិន ៖

"តើអ្ន កធា  ប់មា នកន្ទ ួលក ហម រមា ស់ ហើម ឬពិបា កដកដង្ហ ើម បនា  ប់ពី "តើអ្ន កធា  ប់មា នកន្ទ ួលក ហម រមា ស់ ហើម ឬពិបា កដកដង្ហ ើម បនា  ប់ពី 

ចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន ដរទ?"ចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន ដរទ?"

 

 សិនបើចម្ល ើយថា ធា  ប់ សូមកុំ  ើប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ឬអា ម៉ុកសុីលីន។   សិនបើចម្ល ើយថា ធា  ប់ សូមកុំ  ើប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ឬអា ម៉ុកសុីលីន។  

 ូវ  ើថា  ំអង់ទីប៊ីយូ៉ទិកផ្សងវិញ ដូចជា  អរី  ូមីសុីន (ទំ.៣៥៥)  ូវ  ើថា  ំអង់ទីប៊ីយូ៉ទិកផ្សងវិញ ដូចជា  អរី  ូមីសុីន (ទំ.៣៥៥) 

ឬស៊ុលហ្វ ូណា មីដ(sulfonamides ទំ.៣៥៨)ឬស៊ុលហ្វ ូណា មីដ(sulfonamides ទំ.៣៥៨)

៣. មុនពលចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន ៖៣. មុនពលចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន ៖

 ូវមា ន អា ដ្រ េណា លីន ជា   ច។ ូវមា ន អា ដ្រ េណា លីន ជា   ច។

៤. ក  យពលចា ក់ថា  ំ ៖៤. ក  យពលចា ក់ថា  ំ ៖

 ូវ  ជិតអ្ន កជំងឺ យ៉ា ងតិច៣០នា ទី ូវ  ជិតអ្ន កជំងឺ យ៉ា ងតិច៣០នា ទី

៥.  សិនបើអ្ន កជំងឺ  ជា ស្ល កខា  ំង បះដូងដើរញា ប់ មា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រ ៥.  សិនបើអ្ន កជំងឺ  ជា ស្ល កខា  ំង បះដូងដើរញា ប់ មា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រ 

ដកដង្ហ ើម ឬចា ប់ផ្ត ើមងងឹតមុខ  ូវ  ញា ប់ចា ក់ថា  ំអពីណ្រ ហ្វ ីនកន្ល ះអំពូលតា មដកដង្ហ ើម ឬចា ប់ផ្ត ើមងងឹតមុខ  ូវ  ញា ប់ចា ក់ថា  ំអពីណ្រ ហ្វ ីនកន្ល ះអំពូលតា ម

សា ច់ដុំ(ឬចា ក់សើស្បក ទំ.១៦៧) (អា ដ្រ េណា លីន ១/៤នអំពូល ស   ប់កុមា រ ) សា ច់ដុំ(ឬចា ក់សើស្បក ទំ.១៦៧) (អា ដ្រ េណា លីន ១/៤នអំពូល ស   ប់កុមា រ ) 

ហើយចា ក់ម្ត ងទៀតក្ន ុងរយៈពល១០នា ទី ក  យ បើចា ំបា ច់។ ហើយចា ក់ម្ត ងទៀតក្ន ុងរយៈពល១០នា ទី ក  យ បើចា ំបា ច់។ 
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របៀបរៀបចំសឺរុា ំងស   ប់ចា ក់ថា  ំ
មុននឹងរៀបចំសឺរុា ំង  ូវលា ងសមា  តដជា មួយសា បូ៊ និងទឹក ូវលា ងសមា  តដជា មួយសា បូ៊ និងទឹក

១.     ះសឺរុា ំងចញពីគា   ហើយ   រវា  
 មទា ំងម្ជ ុល ចំនួន២០នា ទី

២.  ចា ក់ទឹកចញ  យកុំ  
ប៉ះពា ល់ សឺរុា ំង 
និងម្ជ ុល

៣.   តម្ជ ុលនិងសឺរុា ំងចូលគា  វិញ  យកា ន់  ង់ គល់ម្ជ ុល 
និងតួសឺរុា ំង

៤.  សមា  តអំពូលទឹកសា  ត 
រួចកា ច់ផ្ន កខា ងលើ 

 

៥.  បូម ថា  ំបំពញសឺរុា ំង 
(  ូវ  យ័ត្ន  កំុឲ្យ 
ម្ជ ុលប៉ះសំបក            
ខា ងក                          
អំពូល)

៦.  ជូតគ   បដប  យក ណា ត់ 
សា  ត ផ្សើម  យអា ល់ក ុល 
ឬទឹកពុះ

៧.  ចា ក់បញ្ច ូល 
ទឹកសា  ត   
ក្ន ុងដប ម  ថា  ំ

៨. ក ឡុករហូតដល់ថា  ំរលា យអស់ ៩. បូមបញ្ច ូលសឺរុា ំងជា ថ្ម ី    ១០. បា ញ់ខ្យល់ចញ 
ឲ្យអស់ពីសឺរុា ំង 

 ូវ  យ័ត្ន កំុឲ្យម្ជ ុលប៉ះនឹងអ្វ ីទា ំងអស់ សូម្ីបតសំឡី  លក់អា ល់កុលក៏  យ។ បើម្ជ ុលប៉ះនឹង   មដរបស់អ្ន ក  ូវ  យ័ត្ន កំុឲ្យម្ជ ុលប៉ះនឹងអ្វ ីទា ំងអស់ សូម្ីបតសំឡី  លក់អា ល់កុលក៏  យ។ បើម្ជ ុលប៉ះនឹង   មដរបស់អ្ន ក 
ឬវត្ថ ុអ្វ ីផ្សង  យចដន្យ   រវា ម្ត ងទៀត។ ឬវត្ថ ុអ្វ ីផ្សង  យចដន្យ   រវា ម្ត ងទៀត។ 

អា ល់កុលអា ល់កុល
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កន្ល ងដល  ូវចា ក់ថា  ំ
មុននឹងចា ក់ថា  ំ លា ងដជា មួយសា បូ៊ និងទឹកលា ងដជា មួយសា បូ៊ និងទឹក

គចូលចិត្ត ចា ក់ថា  ំ   ង់សា ច់ដំុ  គា ក ផ្ន ក១/៤  ុងខា ងលើនិងខា ងក   ដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ ៖

ប   ម ៖ មិន  ូវចា ក់   ង់ណា ដលស្បកមា នកា របង្ក  គ ឬរមា ស់ទ។ 

                                                                   
មិនចា ក់ទា រកនិងកុមា រ  កំប៉ះគូថទ។ ចា ក់  ផ្ន ក ខា ងលើនិងខា ងក  ខា ងលើនិងខា ងក  ន   ។                                                                             

របៀបចា ក់

១.  សមា  តស្បក  យសា បូ៊និងទឹក(ឬអា ល់កុល 
បុ៉ន្ត ដើម្ីបកំុឲ្យឈឺចា ប់  ូវចា ំឲ្យអា ល់កុល 

 ះស្ង ួតសិនមុននឹងចា ក់)។

២. ចា ក់ឲ្យ  ង់ចំពីលើ ឲ្យ  ង់រហូត (បើចា ក់ 
ឲ្យលឿនតម្ត ង  ះវា ពំុសូវឈឺ)

៣.  មុននឹងចា ក់  ូវទា ញបណ្ណ ូល 
សឺរុា ំងបន្ត ិច។ (បើមា នឈា ម  
ចូល ក្ន ុងសឺរុា ំង  ូវដកម្ជ ុលចញ 
ហើយចា ក់កន្ល ងផ្សងទៀត)

៤. បើពំុមា នឈា មទ បា ញ់ថា  ំយឺតៗ ៥.  ដកម្ជ ុលចញ ហើយសមា  ត 
ស្បក ម្ត ងទៀត។

៦.  ក  យពលចា ក់រួច  ូវលា ងសឺរុា ំងនិងម្ជ ុលភា  មៗ។ បា ញ់ទឹកចញតា មម្ជ ុល រួច  ះសឺរុា ំងនិងម្ជ ុលចញពីគា   
ដើម្ីបលា ងសមា  តវា ។  ូវ   រមុននឹង  ើម្ត ងទៀត។



74

តើកា រចា ក់ថា  ំអា ចធ្វ ើឲ្យកុមា រ  ជា ពិកា រ  យរបៀបណា 

 ពលដល  ើបា ន  ឹម  ូវ ថា  ំចា ក់មួយចំនួន ដូចជា វ៉ា ក់សា ំង គឺមា នសា រសំខា ន់ក្ន ុងកា រកា រពា រសុខភា ពកុមា រ 

និងបងា្ក  រពិកា រភា ពទៀតផង។ បុ៉ន្ត  សិនបើថា  ំ  ូវបា នចា ក់  យសឺរុា ំងនិងម្ជ ុលដលមិនបា នស្ទ រីល កា រចា ក់ថា  ំនះ

អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ។ សឺរុា ំងនិងម្ជ ុលមិនសា  ត អា ចចម្ល ងម  គដលបណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺអដស៍ 

ឬជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រផ្សងទៀត ពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀត ដូចជា ជំងឺរលា កថ្ល ើមជា ដើម។ ម្ជ ុលនិងសឺរុា ំងកខ្វ ក់ក៏អា ច 

បណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ ដលនា ំឲ្យខ្វ ិន ឬសា  ប់បា ន។ មិន  ូវ  ើសឺរុា ំងនិងម្ជ ុលដដលស   ប់ចា ក់ថា  ំឲ្យអ្ន កជំងឺមិន  ូវ  ើសឺរុា ំងនិងម្ជ ុលដដលស   ប់ចា ក់ថា  ំឲ្យអ្ន កជំងឺ

លើសពីមា  ក់  យគា  នកា ររមា  ប់ម  គជា មុន ជា ដា ច់ខា ត។លើសពីមា  ក់  យគា  នកា ររមា  ប់ម  គជា មុន ជា ដា ច់ខា ត។

ថា  ំចា ក់ខ្ល ះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ដ៏   ះថា  ក់ ពុល ថ្ល ង់ ឬផលអា ក ក់ផ្សងៗទៀត។ ឧទា ហរណ៍ 

ជា ញឹកញា ប់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះបា នចា ក់អ័រមូ៉ន(សា រធា តុរលា យជា ឈា ម ហើយហូរ  ក្ន ុងសរីរា ង្គ ដ៏ទ) ដើម្ីបពន្ល ឿនកា រ 

ស   លកូន និងផ្ត ល់កមា  ំង។ បុ៉ន្ត កា រចា ក់ថា  ំនះមា ន   ះថា  ក់ខា  ំងណា ស់ដល់មា  យ និងអា ចបណា្ខ  លឲ្យទា រកខូច 

ខួរក  ល(បា ត់បង់សា  រតី) ឬសា  ប់បា ន។

របៀបរមា  ប់ម  គ  លើសមា  រៈផ្សងៗ

មា នជំងឺឆ្ល ងជា  ើន ដូចជា ជំងឺអដស៍(មើលទំ.៣៩៩) ជំងឺរលា កថ្ល ើម(មើលទំ.១៧២) និងតតា ណូស (មើល 

ទំ.១៨២) អា ចឆ្ល ងពីអ្ន កមា នជំងឺមា  ក់  អ្ន កមា នសុខភា ពល្អ មា  ក់ទៀតបា ន តា មរយៈកា រ  ើម្ជ ុល សឺរុា ំង និងសមា  រៈ 

ផ្សងៗ ទៀតដលមិនសា  ត(នះរា ប់បញ្ច ូលទា ំងសមា  រៈស   ប់  ះ  ចៀក ម្ជ ុលវិទ  សា  ្ត   ដា ប់សា ក់ ឬសមា  រៈ 

ស   ប់កា ត់ស្បកលិង្គ )។ កា របង្ក  គ  ស្បក និងអា ប់សជា  ើន ក៏ចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យសា រមូលហតុនះដរ។ 

រា ល់ពលដលកា ត់ ឬ  ះស្បក វា គួរតធ្វ ើ  យសមា  រៈដលបា នរមា  ប់ម  គរួចតបុ៉   ះ។រា ល់ពលដលកា ត់ ឬ  ះស្បក វា គួរតធ្វ ើ  យសមា  រៈដលបា នរមា  ប់ម  គរួចតបុ៉   ះ។

នះគឺជា វិធីមួយចំនួនក្ន ុងកា ររមា  ប់ម  គលើសមា  រៈផ្សងៗ ៖

   រក្ន ុងរយៈពល២០នា ទី (  សិនបើអ្ន កគា  ននា ឡិកា ទ 

ដា ក់អង្ក រ១ឬពីរ   ប់ ចូល  ក្ន ុងទឹក។  ពលអង្ក រ  ះឆ្អ ិន 

សមា  រៈ  ះក៏បា នរមា  ប ់ម  គដរ)។

 ឬចំហុយ  ក្ន ុងឆា  ំងចំហុយ២០នា ទី 

(ឬ  ើអូតូខា  វ)។

 ឬ   ំក្ន ុងទឹកដលមា នក្ល រីន១ភា គ 

និងទឹក៧ភា គ ឬក្ន ុងអា តណុល 

អា កុល៧០% រយៈពល២០នា ទី។ 

 សិនបើអា ច  ូវលា យទឹកនះថ្ម ីៗរា ល់ថ្ង  

ពី   ះទឹកនះអា ចបា ត់បង់ឥទ្ធ ិពលរបស់វា ។ (  ូវ   កដថា  បា នរមា  ប់ម  គ  ខា ងក្ន ុងសឺរុា ំង  យបូម ទឹក

នះចូលក្ន ុងសឺរុា ំងហើយបា ញ់វា ចញមកក  វិញ)។

ពលដលអ្ន កជួយនរណា មា  ក់ដលមា នជំងឺឆ្ល ង លា ងដជា មួយសា បូ៊និងទឹកឲ្យបា នញឹកញា ប់។


