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ជំនួយបឋម

 ុន   
 ពលរា ងកា យរបស់មនុស្សមា  ក់មា នសីតុណ ភា ព   ខា  ំង គនិយា យថា គា ត់មា ន  ុន   ។  ុន   មិនមន ជា  

ជំងឺទ បុ៉ន្ត វា អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺផ្សងៗជា  ើន។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ុន   ខា  ំងអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ុន   ខា  ំងអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន

  ះថា  ក់បា ន ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ។  ះថា  ក់បា ន ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ។

 ពលមន ពលមនុស្សមា  ក់មា ន  ុន     ុស្សមា  ក់មា ន  ុន     

១. កំុដណ្ណ ប់អ្វ ីឲ្យគា ត់។ 

 ចំ  ះកុមា រតូចៗ គួរ  ះសំលៀកបំពា ក់ចញ 

ហើយទុកខ្ល ួនឲ្យ  ទទ រហូតដល់  ុន   ថយចុះ 

 វិញ។

                                                               

 
 មិន  ូវដណ្ណ ប់កុមា រ  យសំលៀកបំពា ក់ឬភួយទ។ មិន  ូវដណ្ណ ប់កុមា រ  យសំលៀកបំពា ក់ឬភួយទ។

 

 ខ្យល់បរិសុទ្ធ  ឬខ្យល់  ជា ក់ នឹងមិនធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ដល់អ្ន កដលមា ន  ុន   ទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ ខ្យល់  ជា ក់

បរិសុទ្ធ អា ចជួយឲ្យ  ុន   ចុះថយ។ 

២. កា រលបថា  ំអា ស្ព ីរីនក៏អា ចបន្ថ យ  ុន   ដរ។ ចំ  ះកុមា រតូចៗ វា នឹងមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ង បើគអា ចឲ្យលបថា  ំ

អា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophen) (បា៉ រ៉ា សតា មុល ទំ.៣៨០)។ បុ៉ន្ត សូម  យ័ត្ន  កំុឲ្យ  ើនពក។

៣. អ្ន កណា ដលមា ន  ុន   គួរផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើនផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ទឹកផ្ល ឈើ ឬទឹកផ្សងៗទៀត។ ចំ  ះកុមា រតូចៗ ជា ពិសស 

ទា រក គួរឲ្យផឹកទឹកដលដា ំឆ្អ ិន ហើយទុកឲ្យ  ជា ក់។  ូវ   កដថា  កុមា រមា នបត់ជើងតូចយ៉ា ងទៀងទា ត់។ 

 សិន បើកុមា រមិនបត់ជើងតូចបា ន  ើនទ ឬទឹក  មមា នពណ៍ចា ស់ ផ្ត ល់ទឹកឲ្យបា ន  ើនថមទៀត។

៤. បើអា ចធ្វ ើបា ន ស្វ ងរកនិងព  បា លមូលហតុដលបណា្ខ  លឲ្យមា ន  ុន   នះ។ 

ជំពូកទី

១០

កា រធ្វ ើរបៀបនះ ជួយឲ្យ  ុន   ថយចុះកា រធ្វ ើរបៀបនះ ជួយឲ្យ  ុន   ថយចុះ

 កា រធ្វ ើបៀបនះ បណា្ខ  លឲ្យ  ុន   កើនឡើង  កា រធ្វ ើបៀបនះ បណា្ខ  លឲ្យ  ុន   កើនឡើង 

 

កា រដណ្ណ ប់កុមា រ  ពលមា ន  ុន    កា រដណ្ណ ប់កុមា រ  ពលមា ន  ុន    
នា ំឲ្យមា ន   ះថា  ក់។ នា ំឲ្យមា ន   ះថា  ក់។ 
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 ុន   ខា  ំង ុន   ខា  ំង
កា រមា ន  ុន   ខា  ំងអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់  សិនបើវា មិនថយចុះវិញឆា ប់ៗទ។ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យ  កា ច់ 

ឬធ្វ ើឲ្យខូចខួរក  លរហូត(ខ្វ ិន   ជា  អន់ថយ ឆ្ក ួត  ូក។ល។)។  ុន   ខា  ំងមា ន   ះថា  ក់បំផុតចំ  ះកុមា រតូចៗ។ 

 ពលដល  ុន   កើនឡើង (លើសពី៤០ អង  ) គ  ូវបញ្ច ុះក    ះជា បនា  ន់ ៖ ពលដល  ុន   កើនឡើង (លើសពី៤០ អង  ) គ  ូវបញ្ច ុះក    ះជា បនា  ន់ ៖

១. ដា ក់អ្ន កជំងឺ  កន្ល ងដល  ជា ក់។

២.  ះសំលៀកបំពា ក់គា ត់ចញទា ំងអស់។

៣. បក់ឲ្យគា ត់។

៤.   ះទឹក  ជា ក់ល្ម មលើខ្ល ួនគា ត់ ឬយកក ណា ត់  លក់ទឹក  ជា ក់ល្ម មហើយដា ក់លើ  ូងនិងថា  សរបស់គា ត់ ។ 
 ូវបក់ក ណា ត់នះ និងប្ត ូរវា ឲ្យបា នញឹកញា ប់ ដើម្ីបរក  វា ឲ្យ   ជា ក់ល្ម មដដល។  ូវបន្ត ធ្វ ើរបៀបនះ 

រហូតដល់ក   ចុះថយ (ក  ម៣៨អង  )។

៥. ឲ្យគា ត់ផឹកទឹក  ជា ក់ល្ម មឲ្យបា ន  ើន។

៦. ឲ្យថា  ំបញ្ច ុះក   ដល់គា ត់ ។ អា ស្ព ីរីន ឬអា សតា មីណូហ្វ ន មា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ។

ក  ិត  ើ ៖ អា ស្ព ីរីន ឬអា សតា មីណូហ្វ ន(បា៉ រ៉ា សតា មុល) (  យ  ើ   ប់ ៣០០មក  របស់មនុស្សធំ)

 មនុស្សដលមា នអា យុលើសពី១២ឆា  ំ ៖  ើ ២   ប់ រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង

 កុមា រអា យុ ៦  ១២ឆា  ំ ៖   ើ ១   ប់ រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង

 កុមា រអា យុ ៣  ៦ឆា  ំ ៖  ើកន្ល ះ   ប់ រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង

 កុមា រអា យុក  ម ៣ឆា  ំ ៖  ើមួយភា គបួនន   ប់ រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង

ចំណា  ំ៖ បា៉ រ៉ា សតា មុល មា នសុវត្ថ ិភា ពជា ងអា ស្ព ីរីន ស   ប់កុមា រអា យុក  ម ១២ឆា  ំ ដលមា នជំងឺផា  សា យ 
ហៀសំ  រ និងជំងឺអុ៊តសា  យ(ទំ.៣៧៩)។

 សិនបើអ្ន កជំងឺ  ុន   មា  ក់មិនអា ចលបថា  ំ   ប់បា ន កិនវា  ហើយលា យវា ជា មួយទឹក រួចបា ញ់បញ្ច ូលតា មរន្ធ គូថ
ដូចលា ង  ះវៀនដរ ឬ  យ  ើសឺរុា ំងដលគា  នម្ជ ុល។ វជ្ជ បណ ិតខ្ល ះយល់ថា  ថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន ឬបា៉ រ៉ា  ស 
តា មុល  ពំុមា ន   ះថា  ក់ដូចអា ស្ព ីរីនទ ចំ  ះកុមា រតូចៗ។

 សិនបើ  ុន   មិនថយចុះយា៉ ងឆា ប់ទ ឬ  សិនបើអ្ន កជំងឺសន្ល ប់បា ត់សា  រតី ឬ  សិនបើ  សិនបើ  ុន   មិនថយចុះយា៉ ងឆា ប់ទ ឬ  សិនបើអ្ន កជំងឺសន្ល ប់បា ត់សា  រតី ឬ  សិនបើ 
កា រ  កា ច់បា នចា ប់ផ្ត ើមឡើង បន្ត បញ្ច ុះក    យ  ើទឹក ហើយស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។កា រ  កា ច់បា នចា ប់ផ្ត ើមឡើង បន្ត បញ្ច ុះក    យ  ើទឹក ហើយស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។
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ស្ហ ុក
ស្ហ ុកគឺជា សា  នភា ពមួយដលគំរា មកំហងដល់ជីវិត ដលអា ចបណា្ខ  លមកពីកា ររលា កយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ កា របា ត់បង់ 

ឈា ម ជា  ើន កា រមា នជំងឺធ្ង ន់ កា រខ  ះជា តិទឹក ឬ  តិកម្ម អា ល់ឡសុីធ្ង ន់ធ្ង រ។ កា រហូរឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ  ខា ងក្ន ុង 
រា ងកា យ  ះជា មើលមិនឃើញក៏  យ ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នស្ហ ុកបា នដរ។

 គស ្ញ  ស្ហ ុក ៖

 ជីពចរខ  យ ហើយញា ប់(លើសពី១០០ក្ន ុងមួយនា ទី)

 បកញើស  ជា ក់ ស្ល កសា  ំង ខ្ល ួន  ជា ក់ ស្បកសើម

 សមា  ធឈា មធា  ក់ចុះទា បគួរឲ្យ   ះថា  ក់

 រវីររវា យ ខ  យ បា ត់បង់សា  រតី

តើ  ូវធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះដើម្ីបបងា្ក  រ ឬព  បា លស្ហ ុក ៖

 ចំ  ះមុខ  គស ្ញ  ដំបូងនស្ហ ុក ឬក្ន ុង ករណី 
ដលអា ចមា នស្ហ ុក....

 ដា ក់អ្ន កជំងឺឲ្យដក ក្ន ុងសា  នភា ពជើងខ្ព ស់ជា ង 
ក  លបន្ត ិច ដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ ។ បុ៉ន្ត  បើគា ត់ 
មា នរបួសក  លធ្ង ន់ធ្ង រ ដា ក់គា ត់ឲ្យដកក្ន ុង 
សា  នភា ព ពា ក់កណា្ខ  លអង្គ ុយ(ទំ.៩១)

 បញ្ឈប់រា ល់កា រហូរឈា ម។  ើ   មដឬថង់បា  ស្ទ ិកដើម្ីបកំុឲ្យឈា ម  ឡា ក់ដរបស់អ្ន ក។

  សិនបើអ្ន កជំងឺមា នអា រម្ម ណ៍រងា រ ដណ្ណ ប់ភួយឲ្យគា ត់។

  សិនបើគា ត់  មា នសា  រតីធម្ម តា  និងអា ចផឹកទឹកបា ន  ូវឲ្យគា ត់ផឹកទឹកឬភសជ្ជ ៈផ្សងទៀត បន្ត ិចម្ត ងៗ។ 
បើគា ត់ហា ក់ដូចជា ខ  ះជា តិទឹក ផ្ត ល់ជា តិទឹកឲ្យ  ើន និងឲ្យទឹកអូរ៉ា លីត(ទំ.១៥២)។  សិនបើគា  ន កា រ 
ធូរ   ល  ឆា ប់ៗទ ដា ក់សរ៉ូមឲ្យគា ត់  សិនបើអ្ន កចះធ្វ ើ។

 ព  បា លរបួសរបស់គា ត់  សិនជា មា ន ។

  សិនបើគា ត់មា នកា រឈឺចា ប់ ឲ្យថា  ំអា ស្ព ីរីន ឬថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ផ្សងទៀត។ បុ៉ន្ត មិន  ូវឲ្យថា  ំដលមា ន 
សា រធា តុដលធ្វ ើឲ្យងងុយដក ដូចជា  កូដអ៊ីន  ះទ។ 

 រក  ភា ពស្ង ៀមសា  ត់ និងធ្វ ើឲ្យអ្ន កជំងឺមា នទំនុកចិត្ត  ហើយរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

បើអ្ន កជំងឺសន្ល ប់បា ត់សា  រតី ៖

 ដា ក់ឲ្យគា ត់ដកផ្អ ៀងខ្ល ួន  យដា ក់ក  លឲ្យទា ប។  សិនបើគា ត់ហា ក់ដូចជា ឈ្ល ក់  ូវយក   មដទា ញ 
អណា្ខ  តគា ត់មកខា ងមុខ។

  សិនបើគា ត់ក្អ ួត  ូវសមា  តមា ត់គា ត់ជា បនា  ន់។  ូវ   កដថា ក  លរបស់គា ត់  ទា ប ហើយងើយ  ក  យ 
និងបរ  មា្ខ  ង(មើលរូបខា ងលើ) ដើម្ីបកំុឲ្យគា ត់ដកដង្ហ ើម  ូបកំអួតចូល  ក្ន ុងសួត។  សិនបើគា ត់មា ន 
របួសក ឬឆ្អ ឹងខ្ន ង កំុងើយក  ល ឬរំកិលខ្ន ងរបស់គា ត់។

 មិន  ូវផ្ត ល់អា ហា រតា មមា ត់ទ រហូតដល់ពលដលគា ត់បា នដឹងខ្ល ួនឡើងវិញ។

 បើអ្ន ក ឬអ្ន កផ្សងទៀតដល  ក្បរ  ះចះ សូមបញ្ច ូលសរ៉ូម(   ធម្ម តា )ដល់គា ត់  យបង្ហ ូរឲ្យលឿន។

 រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។
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កា របា ត់សា  រតី
មូលហតុជា ញឹកញា ប់នកា របា ត់បង់សា  រតី គឺ ៖

 កា រ  វឹង    

 កា រប៉ះទង្គ ិចក  ល                  

 ស្ហ ុក (ទំ.៧៧ )

 កា រពុល (ទំ.១០៣)                                    

 គា ំងបះដូង(ទំ.៣២៥)

 កា រងងឹតមុខ (  យកា រភ័យ កា រអស់កមា  ំង)។ល។ 

 ក     ខា  ំង (ទំ.៨១)               

 ដា ច់សរសឈា មខួរក  ល( ្ត  ូក)(ទំ.៣២៧)

  កា ច់(ទំ.១៧៨)

បើនរណា មា  ក់មា នកា របា ត់បង់សា  រតី ហើយអ្ន កមិនដឹងថា មកពីមូលហតុអ្វ ី  ូវពិនិត្យមើលភា  មៗនូវចំនុចនីមួយៗ  ូវពិនិត្យមើលភា  មៗនូវចំនុចនីមួយៗ 
ដូចខា ងក  ម ៖ ដូចខា ងក  ម ៖ 

១.  តើគា ត់ដកដង្ហ ើមដកដង្ហ ើមបា ន  ួលទ? បើមិន  ួលទ  ូវផ្ង ើយក  លគា ត់  ក  យហើយទា ញថា្គ  មនិងអណា្ខ  តគា ត់
មកខា ងមុខ។ បើមា នអ្វ ីជា ប់បំពង់ក  ូវទា ញវា ចញ ។ បើគា ត់មិនដកដង្ហ ើម  ូវអនុវត្ត កា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់
នឹងមា ត់ជា បនា  ន់ ។ (ទំ.៨០)

២.  តើគា ត់មា នហូរឈា ម  ើនឬឈា ម  ើនឬ?  សិនបើមា ន  ូវបញ្ឈប់កា រហូរឈា ម  ះ។ (ទំ.៨២)

៣. តើគា ត់ស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពស្ហ ុកស្ហ ុកឬ? (ខ្ល ួន  ជា ក់ ស្បកស្ល កសា  ំង ជីពចរខ  យ ហើយញា ប់)។ បើមា ន  ូវដា ក់គា ត់
ឲ្យដកក្ន ុងសា  នភា ពក  លទា បជា ងជើង ហើយបន្ធ ូរសំលៀកបំពា ក់របស់គា ត់(ទំ.៧៧)។ 

៤. តើមា ន   សន្ធ ំ  សន្ធ ំ(មិនបកញើស  ុន   ខា  ំង ស្បក   និងក ហម?) ឬទ? បើមា ន យកគា ត់ដា ក់ក្ន ុងម្ល ប់ឲ្យផុត
ពីក   ថ្ង   យដា ក់ក  លគា ត់ឲ្យខ្ព ស់ជា ងជើង ហើយយកទឹក  ជា ក់មកលា បលើ ខ្ល ួនរបស់គា ត់ (ទឹកកក 
បើមា ន)  មទា ំងបក់ឲ្យគា ត់ទៀត។

សា  នភា ពដករបស់មនុស្សដលបា ត់បង់សា  រតី  សា  នភា ពដករបស់មនុស្សដលបា ត់បង់សា  រតី  

 សិនបើមា ន  កា រចដន្យណា មួយដលអ្ន កសន្ល ប់  ះមា នរបួសជា ទម្ង ន់ សិនបើមា ន  កា រចដន្យណា មួយដលអ្ន កសន្ល ប់  ះមា នរបួសជា ទម្ង ន់

ជា កា រ  សើរបំផុត មិន  ូវលើកគា ត់ចុះឡើងទ រហូតដល់គា ត់ដឹងខ្ល ួនឡើងវិញ។ បើអ្ន ក  ូវតលើកគា ត់ សូមធ្វ ើ 
 យ  ុង  យ័ត្ន បំផុត   ះបើ កឬឆ្អ ឹងខ្ន ងគា ត់បា ក់  ះកា រផា  ស់ប្ត ូរសា  នភា ពរបស់គា ត់អា ចធ្វ ើឲ្យមា នរបួសកា ន់ត 

ធ្ង ន់ធ្ង រថមទៀត(ទំ.១០០)។

ពិនិត្យរកកន្ល ងរបួស ឬឆ្អ ឹងដលបា ក់ បុ៉ន្ត ធ្វ ើចលនា គា ត់តិចតួចបំផុតតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។ មិន  ូវបត់ខ្ន ង ឬ ក 
របស់គា ត់ទ។

មិន  ូវផ្ត ល់អា ហា រតា មមា ត់ ដល់អ្ន កដលបា ត់បង់សា  រតីទ!!មិន  ូវផ្ត ល់អា ហា រតា មមា ត់ ដល់អ្ន កដលបា ត់បង់សា  រតីទ!!

 

 

ស្បកស្ល កសា  ំងខា  ំង (ស្ហ ុក កា រដួលសន្ល ប់។ល។)ស្បកស្ល កសា  ំងខា  ំង (ស្ហ ុក កា រដួលសន្ល ប់។ល។)
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ពលដលមា នវត្ថ ុអ្វ ីមួយមកជា ប់ក្ន ុងបំពង់ក
កា លណា មា នចំណីអា ហា រ ឬវត្ថ ុអ្វ ីផ្សងទៀតជា ប់ក្ន ុងបំពង់ក 

របស់នរណា មា  ក់ ហើយគា ត់មិនអា ចដកដង្ហ ើមបា ន  ូវ  ញា ប់  ញា ប់ 

ធ្វ ើដូចខា ងក  មនះ ៖

 ឈរពីក  យគា ត់ហើយយកដមក  បជំុវិញចង្ក ះគា ត់

 ដា ក់កណា្ខ  ប់ដអ្ន កទល់  ះ  ខា ងលើផ្ច ិត ត   

ក  មឆ្អ ឹង ជំនីររបស់គា ត់

 រួចសង្ក ត់លើ  ះ  យក  ្ត ាក់ឡើងលើឲ្យបា នរហ័សឲ្យបា នរហ័សហើយខា  ំងៗ ។ កមា  ំងនះ

អា ចធ្វ ើឲ្យខ្យល់ធា ក់ចញពីក្ន ុងសួត ហើយអា ចរុញចំណីអា ហា រ ឬវត្ថ ុអ្វ ីផ្សងទៀត

ចញពីបំពង់ករបស់គា ត់បា ន។ ធ្វ ើរបៀបនះជា  ើនដង បើចា ំបា ច់។ បើមនុស្ស 

នះ មា នមា ឌធំជា ងអ្ន ក ឬសន្ល ប់បា ត់សា  រតី  ញា ប់ ញា ប់ធ្វ ើដូចខា ងក  មនះ ៖

 ដា ក់គា ត់ឲ្យដកផា  រ។

 ផ្អ ៀងក  លគា ត់  ចំហៀង។

 អង្គ ុយលើគា ត់ដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ ហើយសង្ក ត់កងបា តដ 

របស់អ្ន ក លើ  ះ ច   ះផ្ច ិតនិងឆ្អ ឹងជំនីររបស់គា ត់។ 

(ចំ  ះមនុស្សធា ត់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ជនដល 

អង្គ ុយ លើរទះរុញ ឬកុមា រតូចៗ  ូវ 

សង្ក ត់  ដលើ  ូងវិញ មិនមន  ះទ)។

 រុញឡើងលើឲ្យខា  ំង យា៉ ងរហ័ស។

 ធ្វ ើរបៀបនះជា  ើនដង បើចា ំបា ច់។

 បើគា ត់  តមិនអា ចដកដង្ហ ើមបា ន សា កល្បងកា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់កា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់(មើលទំព័របនា  ប់)។

កា រលង់ទឹក
មនុស្សដលឈប់ដកដង្ហ ើម អា ចរស់បា នត៤នា ទីបុ៉   ះ!! ។ អ្ន ក  ូវតជួយឲ្យបា នឆា ប់រហ័សបំផុត!!អ្ន ក  ូវតជួយឲ្យបា នឆា ប់រហ័សបំផុត!!

ចា ប់ផ្ត ើមកា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់ភា  ម(មើលទំព័របនា  ប់) បើអា ចធ្វ ើបា ន  ូវធ្វ ើមុនពល  ង់អ្ន កលង់ទឹក 

ចញពីទឹក  ពលមា នកន្ល ងទឹករា ក់ល្ម មដលអា ចឈរបា ន។

បើអ្ន កពំុអា ចផ្ល ុំខ្យល់ចូលក្ន ុងសួតគា ត់បា នទ  ះ  ពលមក 

ដល់   ំង  ូវ  ញា ប់ដា ក់គា ត់ដកក  លទា បជា ងជើង ហើយសង្ក ត់ 

 លើ  ះ  ដូចរៀបរា ប់ខា ងលើ។ បនា  ប់មក  ូវបន្ត ផ្ល ុំដង្ហ ើមតា ម 

មា ត់ទល់មា ត់ភា  ម។

 ូវចា ប់ផ្ត ើមកា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់ភា  មៗ  ូវចា ប់ផ្ត ើមកា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់ភា  មៗ 
មុនពលព  យា ម ធ្វ ើឲ្យទឹកចញពី  ូងរបស់អ្ន កលង់ទឹក។មុនពលព  យា ម ធ្វ ើឲ្យទឹកចញពី  ូងរបស់អ្ន កលង់ទឹក។

 
កំពុងស្ទ ះខ្យល់កំពុងស្ទ ះខ្យល់
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តើ  ូវធ្វ ើដូចម្ត ច  ពលគា  នកា រដកដង្ហ ើម ៖

កា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់
មូលហតុជា ញឹកញា ប់នកា រឈប់ដកដង្ហ ើម មា នដូចជា  ៖

 មា នវត្ថ ុអ្វ ីមួយជា ប់ក្ន ុងបំពង់ក

 អណា្ខ  តឬស្ល សខា ប់ធ្វ ើឲ្យស្ទ ះបំពង់ក នមនុស្សដលសន្ល ប់បា ត់សា  រតី

 កា រលង់ទឹក កា រឈ្ល ក់ផ្សង ឬកា រពុល

 កា រប៉ះទង្គ ិចក  ល ឬ  ូងយ៉ា ងខា  ំង

 កា រគា ំងបះដូង

មនុស្សយើងអា ចសា  ប់ក្ន ុងរយៈពល៤នា ទី  សិនបើគា ត់មិនអា ចដកដង្ហ ើមបា ន។

ធ្វ ើដូចខា ងក  មនះឲ្យរហ័សតា មដលអ្ន កអា ចធ្វ ើបា ន ៖

ជំហា នទី១. ជំហា នទី១.  ើ   មដដើម្ីបយកអ្វ ីដលជា ប់  ក្ន ុងមា ត់ឬក្ន ុងបំពង់កចញ 
ជា បនា  ន់។ ទា ញអណា្ខ  តមកខា ងមុខ។ បើមា នស្ល ស  ក្ន ុងបំពង់ក ព  យា ម 
សមា  តវា ចញភា  ម។

ជំហា នទី២. ជំហា នទី២. ផា  រមុខអ្ន កជំងឺឡើងលើ  យថ្ន មៗ និង 
យា៉ ងឆា ប់រហ័ស។ ផ្ង ើយក  លគា ត់  ក  យថ្ន មៗ 
ហើយ ទា ញថា្គ  មមកមុខ។ 

ជំហា នទី៣. ជំហា នទី៣. យក   មដ  បា ច់  មុះគា ត់  យបើក 
មា ត់គា ត់ឲ្យធំ ហើយដា ក់មា ត់របស់អ្ន កពីលើមា ត់របស់ 
គា ត់ ហើយផ្ល ុំខ្យល់ឲ្យខា  ំងចូល  ក្ន ុងសួតរបស់គា ត់ 
ធ្វ ើដូច្ន ះ  ូងរបស់គា ត់នឹងរីក ៉ ងឡើង។ បនា  ប់មក 

 ូវឈប់មួយភ្ល តសិន ដើម្ីបទុកឲ្យខ្យល់ចញមកវិញ 
ហើយផ្ល ុំខ្យល់ចូលម្ត ងទៀត។ ធ្វ ើដូចនះរៀងរា ល់                            
៥វិនា ទ ីម្ត ង។ ចំ  ះទា រកនិងកុមា រ  ូវ  បា ច់  មុះរបស់ 
វា  ហើយ  ើវិធីផ្ល ុំមា ត់ទល់មា ត់  យថ្ន មៗថ្ន មៗបំផុត  ហល
៣វិនា ទីម្ត ង។

បន្ត កា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់ កា រផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ទល់មា ត់ រហូតដល់អ្ន កជំងឺអា ចដកដង្ហ ើម  យខ្ល ួនឯងបា ន ឬ  ូវបន្ត ធ្វ ើរហូតដល់គា  នកា រ
សង្ស័យថា  គា ត់បា នសា  ប់ហើយ។ ជួនកា លអ្ន ក  ូវបន្ត ព  យា មធ្វ ើបៀបនះរហូតដល់១ ៉ ងឬលើសពីនះ។ 

 សិនបើនរណា មា  ក់ឈប់ដកដង្ហ ើម  ះ  ូវចា ប់ផ្ត ើមផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ជា  ញា ប់ ។ សិនបើនរណា មា  ក់ឈប់ដកដង្ហ ើម  ះ  ូវចា ប់ផ្ត ើមផ្ល ុំដង្ហ ើមតា មមា ត់ជា  ញា ប់ ។
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កា កា រចុករមួល  យសា រក   រចុករមួល  យសា រក   
 ក្ន ុងអា កា សធា តុ    អ្ន កដល  ឹង   ងធ្វ ើកា រខា  ំងហើយបកញើស  ើន ជួនកា ល 

ធ្វ ើ ឲ្យ ពួកគ មា នកា រឈឺចុកចា ប់ជើង ដឬក ពះ។ ប   នះកើតឡើង  យសា ររា ងកា យ 

ខ្វ ះជា តិអំបិល។

កា រព  បា ល ៖ ដា ក់អំបិលមួយសា  ប   កា ហ្វ ចូល  ក្ន ុងទឹកដា ំឆ្អ ិន១លី   ហើយផឹក 

ទឹក  ះ។  ូវផឹកទឹកអំបិល  ះរៀងរា ល់មួយ ៉ ងម្ត ង រហូតដល់កា រចុករមួល  ះបា ន 

ធូរ   ល។ ឲ្យអ្ន ក  ះអង្គ ុយ ឬស   ក  កន្ល ង  ជា ក់ល្ម ម ហើយមា៉ សា កន្ល ងដល 

ចុករមួល  ះ  យថ្ន មៗ។

កា កា រខ  ះកមា  ំង  យសា រក   រខ  ះកមា  ំង  យសា រក   
 គស ្ញ   ៖ អ្ន កដលធ្វ ើកា រងា រក  មក   ថ្ង  ហើយមា នបកញើសយា៉ ង  ើន អា ចមា នភា ពស្ល កសា  ំង ខ  យ 

និងចង់ក្អ ួត ហើយអា ចដួលសន្ល ប់ទៀតផង។ ស្បក  ជា ក់ ហើយសើម។ ជីពចរដើរញា ប់ ហើយខ  យ។ ជា ទូ   

សីតុណ ភា ព រា ងកា យមា នសភា ពធម្ម តា (ទំ.៣១)។ 

កា រព  បា ល ៖ ដា ក់អ្ន ក  ះឲ្យដក  កន្ល ង  ជា ក់  យលើកជើងគា ត់ឡើងលើ ហើយ  បា ច់ជើងរបស់គា ត់។ 

ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកដលមា នអំបិលមួយសា  ប   កា ហ្វ លា យជា មួយនឹងទឹកមួយលី  ។ (មិន  ូវឲ្យអ្វ ីដល់អ្ន កជំងឺតា មមា ត់

 ពលដលអ្ន ក  ះសន្ល ប់បា ត់សា  រតីទ។)

  សន្ធ ំ  សន្ធ ំ
  សន្ធ ំគឺជា ជំងឺដលមិនសូវកើតមា នទ តវា ជា ជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់ណា ស់។ វា តងកើតឡើងជា ពិសសចំ  ះ

មនុស្សចា ស់ និងអ្ន កដលផឹក    ើន ក្ន ុងពលអា កា សធា តុ   ។

 គស ្ញ   ៖ ស្បកឡើងក ហម   ខា  ំង និងស្ង ួត។ សូម្ីបតក្ល ៀកក៏មិនមា នសំណើមដរ។ អ្ន កជំងឺ  ភទនះមា ន

 ុន   ខា  ំង ជួនកា លមា នសីតុណ ភា ពឡើងដល់ ៤២អង  ។ ជា ទូ  គា ត់តងសន្ល ប់បា ត់សា  រតី  ពល  ះ។

កា រព  បា ល ៖ គ  ូវតបញ្ច ុះសីតុណ ភា ពជា បនា  ន់។គ  ូវតបញ្ច ុះសីតុណ ភា ពជា បនា  ន់។  ូវដា ក់អ្ន កជំងឺ  កន្ល ងដលមា នម្ល ប់។ ជូតខ្ល ួនជា មួយទឹក

 ជា ក់(ទឹកកកក៏បា ន បើអា ច) ហើយបក់ឲ្យគា ត់រហូតដល់  ុន   បា នថយចុះ។ បនា  ប់មកស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ 

ស   ប់កា រស ្គ   ះបនា  ន់ ចំ  ះប   ដលបណា្ខ  លមកពីកា រ  ជា ក់ សូមមើលទំព័រ៤០៨ និង៤០៩។ 

ភា ពខុសគា  រវា ងកា រខ  ះកមា  ំង  យសា រក    និង   សន្ធ ំ

កា រខ  ះកមា  ំង  យសា រក   កា រខ  ះកមា  ំង  យសា រក     សន្ធ ំ  សន្ធ ំ

 បកញើស ស្ល កសា  ំង ស្បក  ជា ក់

 កូនក មំុភ្ន ករីកធំ

 គា  ន  ុន   

 ខ  យកមា  ំង 

 ស្បកស្ង ួត ក ហម និង   

  ុន   ខា  ំង

 អ្ន កជំងឺឈឺធ្ង ន់ ឬបា ត់សា  រតី
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១. លើកកន្ល ងដលមា នរបួសឡើង ។ ២.  យកក ណា ត់ដលក  សហើយសា  ត (ឬ  ើដរបស់អ្ន កផា  ល់ បើ 
គា  ន ក ណា ត់) សង្ក ត់  យផា  ល់លើមុខរបួស ហើយបន្ត សង្ក ត់ 
រហូតដល់ឈា មឈប់ហូរ។ គអា ចធ្វ ើដូច្ន ះក្ន ុងរយៈពល២០នា ទី 
និងពលខ្ល ះអា ច  ើរយៈពលដល់មួយ ៉ ងឬ  ើនជា ងនះ។ វិធី
សង្ក ត់បបនះនឹងអា ចឃា ត់ឈា មដលហូរពីស្ទ ើរត  ប់ មុខរបួស 
ទា ំងអស់។  លគឺ ជួនកា លក៏អា ចឃា ត់ឈា មបា នដរ  ពល
ដលផ្ន កណា មួយនរា ងកា យ  ូវបា នដា ច់ចញផង។

ជួនកា ល កា រសង្ក ត់  យផា  ល់នះនឹងមិនអា ចជួយឃា ត់ឈា មបា នទ ជា ពិសស  ពលដលមា នមុខរបួសធំពក 
ឬ  ពលដលដឬជើងរបស់គ  ូវបា នដា ច់ចញ។  សិនបើប   នះកើតឡើង ហើយអ្ន ករងរបួស  ះស្ថ ិតក្ន ុង 
សភា ព   ះថា  ក់នកា រហូរឈា មរហូតដល់សា  ប់  ះសូមធ្វ ើតា មវិធីដូចខា ងក  ម ៖

  ូវបន្ត សង្ក ត់លើមុខរបួស។

 លើកអវយវៈដលមា នរបួសឲ្យបា នខ្ព ស់តា មដលអា ចធ្វ ើ
បា ន។         

 អ្ន កអា ចរក  កា រសង្ក ត់  យកា ររំុមុខរបួស  ះយា៉ ងតឹង
ជា មួយបង់រំុ ឬជា មួយក ណា ត់សា  ត។

  បា ច់  ង់ចំណុចសង្ក ត់លើសរសអា ទដលនា ំឈា ម
 កា ន់ផ្ន កនរា ងកា យដលមា នរបួស  ះ។ ចំណុច 

សង្ក ត់  គឺជា កន្ល ងដលអ្ន កអា ចសង្ក ត់សរសអា ទផ្ទ ប់  
លើឆ្អ ឹង  យ  ើផ្ន កដលរា បស្ម ើ
ន   មដអ្ន ក ដើម្ីបបិទ ឬបន្ថ យ កា រ 
ហូរ ឈា ម។ 

 បន្ត កា រសង្ក ត់រយៈពល ២០នា ទី មុន នឹង ពិនិត្យមើល ថា តើឈា មឈប់ហូរ ឬ  ។ 
ដមា្ខ  ងទៀត បន្ត សង្ក ត់លើមុខរបួសដដល។

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖

 មិន  ូវ  ើ  ដា ប់កៀបសរសឈា ម ខ្ស ឬលួស ដើម្ីបបញ្ឈប់កា រហូរឈា ម  ះទ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះ 
ភា គ  ើន បណា្ខ  ល ឲ្យខូចដឬជើង  ះទា ំង  ុងតម្ត ង។ 

 មិន  ូវមិន  ូវ  ើសំរា ម   ងកា ត កំ  រ ឬកា ហ្វ  ដើម្ីបឃា ត់ឈា មឡើយ។

  ពលដលកា រហូរឈា ម ឬមុខរបួសមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ លើកជើងឡើងលើ ហើយដា ក់ក  លឲ្យទា ប ដើម្ីប 
បងា្ក  រស្ហ ុក(ទំ.៧៧)។

 មិន  ូវឲ្យមា នឈា មរបស់ជនរង   ះចូលក្ន ុងមុខរបួស ឬដំ  របស់អ្ន កទ។

ចំណុចសង្ក ត់ចំណុចសង្ក ត់
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របៀបឃា ត់ឈា ម  មុះ

១.  អង្គ ុយឲ្យស្ង ៀម។

២.  ដកដង្ហ ើមធំ  យថ្ន មៗដើម្ីបប ្ច ញ 

សំ  រនិងឈា មពី  មុះ។ 

៣.  បា ច់  មុះឲ្យណនរយៈពល ១០នា ទី 

ឬរហូតដល់ឈា មឈប់ហូរ។

                             

បើកា រធ្វ ើដូចនះ មិនអា ចឃា ត់ឈា មបា ន.....

ចុករន្ធ  មុះ  យដុំសំឡី  យទុកឲ្យសល់សំឡីខ្ល ះ   

ខា ងក   មុះ។  សិនបើអា ច  ូវផ្សើម សំឡី  ះ 

ជា មួយវា ៉សុីលីនវា ៉សុីលីន ឬលីដូកា អី៊ន ដលមា នអពីណ្រ ហ្វ ីន(Epineph

rine) (ទំ.៣៨១)ជា មុនសិន។

        

បនា  ប់មក  បា ច់  មុះឲ្យណនម្ត ងទៀត។ 

មិន  ូវលងវិញក្ន ុងរយៈពល ១០នា ទី ឬលើស 

ពីនះ។ មិន  ូវទះក  ល  ក  យទ។

                            

ទុកដំុសំឡី  ក្ន ុង  មុះរយៈពីរបី ៉ ង បនា  ប់ពីឈា មឈប់ហូរ។ 

បនា  ប់មក យកវា ចញ  យ  ុង  យ័ត្ន បំផុត។ 

ចំ  ះមនុស្សចា ស់ ជា ពិសស ឈា មអា ចហូរពីផ្ន កខា ងក  យន 

 មុះ ហើយមិនអា ចឃា ត់បា ន  យកា រ  បា ច់  មុះ  ះទ។ 

ក្ន ុងករណីនះ ឲ្យគា ត់ខា ំឆ្ន ុកដប ស្ន ូល  ត ឬវត្ថ ុអ្វ ីដល  ដៀងគា  នះ 

 ច   ះធ្ម ញរបស់គា ត់ ហើយ  ន  មុខបន្ត ិច អង្គ ុយឲ្យស្ង ៀមហើយ

ព  យា មកំុឲ្យលប រហូតដល់ឈា មឈប់ហូរ។ (ឆ្ន ុកដបអា ចជួយ មិនឲ្យ 

គា ត់លប ហើយទុកឱកា សឲ្យឈា មកក។)

វិធីបងា្ក  រ ៖

 សិនបើនរណា មា  ក់មា នកា រហូរឈា ម  មុះជា ញឹកញា ប់ ឲ្យគា ត់លា បវ៉ា សុីលីនបន្ត ិច  ខា ងក្ន ុងរន្ធ  មុះ 

ពីរដងក្ន ុងមួយថ្ង  ឬហឺតទឹកមា នជា តិអំបិលបន្ត ិច(ទំ.១៦៤) ។ 

កា របរិ  គផ្ល ក ូច ប៉ង ៉ ះ និងផ្ល ឈើដទទៀត អា ចជួយព  ឹងសរសវ៉ន ហើយធ្វ ើឲ្យមិនសូវមា នកា រហូរឈា មជួយព  ឹងសរសវ៉ន ហើយធ្វ ើឲ្យមិនសូវមា នកា រហូរឈា ម

តា ម  មុះ។តា ម  មុះ។
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កា រមុត កា ររលា ត់ និងរបួសតូចៗ

ដើម្ីបព  បា លរបួស....  ដើម្ីបព  បា លរបួស....  

ដំបូង លា ងដរបស់អ្ន កឲ្យបា នសា  តជា មួយសា បូ៊ និងទឹក។   

បនា  ប់មក លា ងស្បកដល  ជំុវិញមុខរបួស  យ  ើ 

សា បូ៊ និងទឹកឆ្អ ិន។ 

ឥឡូវនះ លា ងសមា  តមុខរបួស ជា មួយទឹកឆ្អ ិន(និងសា បូ៊ 

បើរបួស  ះមា នជា ប់សំរា ម។ សា បូ៊ជួយសមា  ត បុ៉ន្ត វា អា ច 

ធ្វ ើឲ្យខូចសា ច់ដំុ)។

 ពលលា ងសមា  តមុខរបួស  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់សមា  តឲ្យអស់ភា ពកខ្វ ក់ដលមា ន

 របួស  ះ។ បើកមុខរបួស ហើយ លា ងសមា  ត  ខា ងក្ន ុងមុខរបួស។ អ្ន កអា ច  ើ 

ដង្ក ៀប ដលសា  ត ឬក ណា ត់សា  ត ឬកំុ   ស ដើម្ីបយកភា ពកខ្វ ក់ចញ បុ៉ន្ត  ូវ 

  រសមា  រៈទា ំង  ះជា មុនសិន ដើម្ីបធា នា ថា វា ស្ទ រីល។ 

បើអា ចធ្វ ើបា ន បង្ហ ើបមុខរបួស ហើយបា ញ់ទឹកឆ្អ ិន  យសឺរុា ំង ឬ  ដា ប់បូម។ 

រា ល់ភា ពកខ្វ ក់ដល  សល់ក្ន ុងរបួស អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា របង្ក  គបា ន។       

បនា  ប់ពីបា នលា ងមុខរបួសហើយ ដា ក់កំុ   សឬក ណា ត់សា  ត  លើមុខរបួស

 ះ។ កំុ   សឬក ណា ត់សា  ត  ះ គួរស្ត ើងល្ម មដលអា ចឲ្យខ្យល់អា ចចូលដល់ 

មុខរបួសបា ន និងជួយឲ្យរបួសឆា ប់ផ្សះ។ ផា  ស់ប្ត ូរកំុ   សឬក ណា ត់រំុ  ះ 

ជា រៀងរា ល់ថ្ង  ហើយរកមើល  គស ្ញ  នកា របង្ក  គផង(ទំ.៨៨)។

អនា ម័យគឺជា កា រសំខា ន់បំផុតក្ន ុងកា របងា្ក  រកា របង្ក  គ និងជួយធ្វ ើឲ្យរបួសឆា ប់ជា សះ។អនា ម័យគឺជា កា រសំខា ន់បំផុតក្ន ុងកា របងា្ក  រកា របង្ក  គ និងជួយធ្វ ើឲ្យរបួសឆា ប់ជា សះ។

មិន  ូវដា ក់លា មកមនុស្សឬលា មកសត្វ  ឬភក់  លើមុខរបួសទ។ វត្ថ ុទា ំងនះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ មិន  ូវដា ក់លា មកមនុស្សឬលា មកសត្វ  ឬភក់  លើមុខរបួសទ។ វត្ថ ុទា ំងនះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ 

ដ៏   ះថា  ក់បា ន ដូចជា តតា ណូសជា ដើម។ដ៏   ះថា  ក់បា ន ដូចជា តតា ណូសជា ដើម។

មិន  ូវដា ក់អា ល់កុល ឬទឹកថា  ំអី៊យ៉ូដ ឬមធ្ូយឡា ត  យផា  ល់  លើរបួស  ះឡើយ។ កា រធ្វ ើដូច្ន ះ នឹងធ្វ ើឲ្យ មិន  ូវដា ក់អា ល់កុល ឬទឹកថា  ំអី៊យ៉ូដ ឬមធ្ូយឡា ត  យផា  ល់  លើរបួស  ះឡើយ។ កា រធ្វ ើដូច្ន ះ នឹងធ្វ ើឲ្យ 

ប៉ះពា ល់ដល់សា ច់ និងធ្វ ើឲ្យមុខរបួសផ្សះយឺត។ប៉ះពា ល់ដល់សា ច់ និងធ្វ ើឲ្យមុខរបួសផ្សះយឺត។
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របួសធំ ៖ របៀបបិទមុខរបួស

របួសថ្ម ីៗ ដលសា  ត នឹងអា ចជា សះយា៉ ងឆា ប់រហ័ស បើគអា ចផ្គ ុំគមមុខរបួស  ះចូលគា  បា ន។ កា រធ្វ ើដូចនះ 

ធ្វ ើឲ្យមុខរបួសបិទជិត។ 

កា រភ្ជ ិតមុខរបួសដល    អា ចធ្វ ើ  បា ន តក្ន ុងករណីដូចខា ងក  មនះ ៖

 របួសមា នរយៈពលតិចជា ង១២ ៉ ង 

 របួសមា នសភា ពសា  ត និង

 មិនអា ចរកបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ដើម្ីបភ្ជ ិតមុខរបួសក្ន ុងថ្ង  ះ។

មុនភ្ជ ិតមុខរបួស  ូវលា ងវា ឲ្យសា  តជា មួយទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់ (និងសា បូ៊  សិនបើរបួស  ះកខ្វ ក់)។ បើអា ចធ្វ ើបា ន 

 ូវបង្ហ ើបមុខរបួស ហើយបា ញ់ទឹកលា ង  យ  ើសឺរុា ំង។  ូវ   កដថា  គា  នកំទចធូលី ឬសា បូ៊  សល់ក្ន ុងរបួស 

 ះឡើយ។

មា នរបៀបពីរយា៉ ងដើម្ីបបិទមុខរបួស ៖

បង់ស្អ ិតមា នរា ងដូចមអំ  
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កា រដរបិទមុខរបួស  យ  ើអំ  ះ
ដើម្ីបឲ្យដឹងថា តើមុខរបួស  ូវកា រដរឬទ គ  ូវមើលសិន ថា តើគមស្បកនមុខរបួស  ះបិទជា ប់គា   យ 

ឯកឯងឬទ។ ជា ទូ    សិនបើគមស្បកនមុខរបួស  ះបិទជា ប់គា   យឯកឯង គមិនចា ំបា ច់ដរវា ទ។

ដើម្ីបដរមុខរបួស ៖

   រម្ជ ុលដរ និងអំ  ះឆា  រ (នីឡុង ឬសរសសូ   គឺជា កា រ  សើរ) រយៈពល២០នា ទី។

 លា ងមុខរបួសជា មួយទឹកឆ្អ ឹនដល  ជា ក់ល្ម ម ដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។

 លា ងដរបស់អ្ន កឲ្យសា  ត  យ  ើទឹកឆ្អ ិននិងសា បូ៊។

 ដរមុខរបួសដូចខា ងក  មនះ ៖

ដរថ្ន រទីមួយ  ចំពា ក់កណា្ខ  លមុខរបួស រួចចងឲ្យជិតមុខ។ (រូបភា ព១និង២។) 

 សិនបើស្បកស្វ ិត  ើដង្គ ៀបដលបា ន   រហើយ ដើម្ីបគៀបម្ជ ុល។ 

ដរថ្ន របន្ត ទៀត តា មដល  ូវកា រដើម្ីបភ្ជ ិតមុខរបួសទា ំងមូល។ (រូបភា ពទី៣។)

ទុកថ្ន រទា ំអស់ឲ្យបា ន៥ថ្ង   ១៤ថ្ង ។ (របួស  មុខ ទុក៥ថ្ង  របួស  លើខ្ល ួន   ណ១០ថ្ង  និង  លើដ ឬជើង 
១៤ថ្ង )។ បនា  ប់មក កា ត់ថ្ន រចញ ៖ កា ត់អំ  ះ  ផ្ន កមា្ខ  ងនចំណង ហើយទា ញហូតអំ  ះតា មចំណង រហូតដល់ 
អំ  ះចញអស់ពីមុខរបួស។

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖ ដរបិទតមុខរបួសណា ដលសា  តបំផុត ហើយស្ថ ិតក្ន ុងរយៈពលតិចជា ង១២ ៉ ង។ របួសចា ស់ 
កខ្វ ក់ ឬរបួសដលមា នកា របង្ក  គ  ូវទុកឲ្យ  ចំហ។ របួស  យមនុស្សខា ំ ឆ្ក ខា ំ  ូកខា ំ ឬសត្វ ដ៏ទទៀតខា ំ ក៏  ូវ 
ទុកឲ្យ  ចំហដរ។ កា រដរបិទរបួសទា ំងនះ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គដ៏   ះថា  ក់។ 

បើរបួសដលបា នដរបិទហើយ  ះ បងា  ញ  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ  ូវ  ញា ប់កា ត់ថ្ន រចញភា  មៗ ហើយទុក បើរបួសដលបា នដរបិទហើយ  ះ បងា  ញ  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ  ូវ  ញា ប់កា ត់ថ្ន រចញភា  មៗ ហើយទុក 
មុខរបួស  ះឲ្យ  ចំហ(ទំ.៨៨)។ មុខរបួស  ះឲ្យ  ចំហ(ទំ.៨៨)។ 
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បង់រុំរបួស
បង់រំុរបួស  ូវបា ន  ើដើម្ីបជួយរក  របួសឲ្យ  សា  ត។ ស   ប់មូលហតុនះ បង់រំុរបួសឬក ណា ត់ដល  ូវបា ន

 ើ ដើម្ីបរំុរបួសក៏  ូវតសា  តជា និច្ច ដរ។ ក ណា ត់ដល  ើស   ប់រំុរបួស  ូវ  កសមា  ត ហើយទុកឲ្យស្ង ួត  យ 

កា រអុ៊ត ឬដា ក់ហា លថ្ង   កន្ល ងដលសា  ត គា  នធូលីដី។ 

 ូវ   កដថា  មុខរបួស  ូវបា នលា ងសមា  តជា មុន ដូចបា នបងា  ញ   ទំ.៨៤។ បើអា ចធ្វ ើបា ន  បមុខរបួស  យ 

ដំុកំុ   សស្ទ រីលសិន មុននឹងរំុបង់រំុរបួស។ ដំុកំុ   សនះតងមា នលក់ជា កញ្ច ប់ដលបិទជិត  តា មឱសថសា  ននា នា ។ 

ឬអ្ន កអា ចរៀបចំកំុ   សស្ទ រីល ឬក ណា ត់  ះ  យខ្ល ួនឯង។ ខ្ច ប់កំុ   ស ឬក ណា ស់  ក្ន ុងក ដា ស់ក  ស់រួច 

បិទឲ្យជិត  យបង់ស្អ ិត ហើយចំហុយវា ក្ន ុងរយៈពល២០នា ទីក្ន ុងឆា  ំងចំហុយ។ កា រដា ក់ទឹកមួយចា នដក  ក្ន ុងឆា  ំង 

ចំហុយ កំុឲ្យដល់កញ្ច ប់កំុ   ស នឹងជួយកា រពា រកំុឲ្យឆះកញ្ច ប់  ះ។ 

 សិនបើបង់រំុរបួស  ះសើម ឬកខ្វ ក់  ះវា ចញ ហើយលា ងមុខរបួស  ះម្ត ងទៀត បនា  ប់មករំុបង់រំុដលសា  ត។ 

ផា  ស់ប្ត ូរបង់រំុជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ 

នះជា ឧទា ហរណ៍នកា ររំុរបួស ៖ 

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖ 

 ុង  យ័ត្ន ចំ  ះកា ររំុព័ទ្ធ ជំុវិញអវយវៈ។ មិន  ូវរំុតឹងពក រហូតដល់វា អា ចកា ត់ផា  ច់កា រហូរនឈា មទ។ 

មា នកា ររលា ត់ និងកា រមុតតូចៗជា  ើនមិន  ូវកា រកា ររំុទ។ របួសទា ំង  ះអា ចជា សះស្បើយបា ន  សិនជា  គ 

លា ង  វា  ជា មួយសា បូ៊ និងទឹក ហើយទុកវា ចំហឲ្យ  ូវខ្យល់។ អ្វ ីដលសំខា ន់បំផុត គឺ  ូវរក  វា ឲ្យសា  តរក  វា ឲ្យសា  តជា និច្ច ។

កា រមិន  ើបង់រំុទា ល់ត  ះ  សើរជា ងកា រ  ើបង់រំុដលកខ្វ ក់ ឬសើម។កា រមិន  ើបង់រំុទា ល់ត  ះ  សើរជា ងកា រ  ើបង់រំុដលកខ្វ ក់ ឬសើម។
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ដំ  កា  យ ៖

វិធីសំគា ល់ និងព  បា ល

ដំ  មួយជា ដំ  កា  យ (មា នកា របង្ក  គ)  សិនបើំ  មួយជា ដំ  កា  យ (មា នកា របង្ក  គ)  សិនបើ

 វា ឡើងក ហម ហើម   ក ហម ហើម    និងឈឺចា ប់ឈឺចា ប់

 វា មា នខ្ទ ុះ

 ឬបើវា ចា ប់ផ្ត ើមមា នក្ល ិនស្អ ុយក្ល ិនស្អ ុយ

កា កា របង្ក  គនះនឹងឆ្ល ងរា លដា លដល់កន្ល ងផ្សងទៀតនរា ងកា យ  សិនបើរបង្ក  គនះនឹងឆ្ល ងរា លដា លដល់កន្ល ងផ្សងទៀតនរា ងកា យ  សិនបើ

 វា ធ្វ ើឲ្យមា ន  ុន    ុន   

 មា នឡើងឆ្ន ូតក ហម  ខា ងលើមុខរបួស ឆ្ន ូតក ហម  ខា ងលើមុខរបួស 

 ឬបើមា នហើមកូនកណ្ណ ុរហើយឈឺ។ហើមកូនកណ្ណ ុរហើយឈឺ។ កូនកណ្ណ ុរ ជា ញឹកញា ប់  ូវបា នគ  ថា  ក ពញ - គឺជា អនា  ក់តូចៗ 
ស   ប់ដា ក់ម  គ ដលបង្ក ើតបា នជា ដំុតូចៗ  ខា ងក  មស្បក  ពលដលវា មា នបង្ក  គ។

កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  ខា ងក  យ  ចៀក គឺជា  គស ្ញ  នកា រ 
បង្ក  គ  ក  ល ឬ  លលា ដ៏ក  ល ដលជា ញឹកញា ប់បណា្ខ  លមកពី 
មា នដំ   ឬច។ ឬអា ចជា មូលហតុនកា រចញក ្ជ  ឹលអា ល្ល ឺម៉ង់។

កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  ខា ងក  ម  ចៀក និង  កញ្ច ឹងក ប   ក់ថា  
មា នកា របង្ក  គ   ចៀក មុខ ឬ  ក  ល (ឬជា ជំងឺរបង)។                                          

កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  ខា ងក  មថា្គ  ម ប   ក់ថា មា ន 
កា របង្ក  គ  ធ្ម ញ ឬ  បំពង់ក។

កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  ក្ល ៀក ប   ក់ថា មា នកា រ 
បង្ក  គ  ដ ក  ល ឬ   ះ (ជួនកា ល  មហា  

រីក  ះ)។

កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  ក លៀន ប   ក់ថា មា នកា របង្ក  គ  ជើង 
ឬ  អប់ជើង  ដា ប់បន្ត ពូជ ឬរន្ធ គូទ។

វិធីព  បា លដំ  កា  យ ៖

 ដា ក់កំុ   ស   ឧណ ៗ រយៈពល២០នា ទី ៤ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។   ំដ ឬជើងដលមា នកា របង្ក  គ  ក្ន ុងធុងទឹក
  ឧណ ៗ ។ 

 ដា ក់ផ្ន កនរា ងកា យដលមា នបង្ក  គឲ្យស   ក និងលើកឲ្យខ្ព ស់(លើកឲ្យខ្ព ស់ជា ងក  តិកម្ព ស់របស់បះដូង)។

  សិនបើកា របង្ក  គ  ះធ្ង ន់ធ្ង រ ឬ  សិនបើអ្ន កជំងឺមិនដលបា នទទួលកា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស
ទ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា ថា  ំប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១ និង៣៥២) និងម  ូនីដា ហ្សូល(ទំ.៣៦៩) ផងដរ។

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖  សិនបើដំ  មា នក្ល ិនស្អ ុយ មា នខ្ទ ុះពណ៌   ត ឬពណ៌  ផះហូរចញមកក   ឬស្បកជំុវិញ 
របួស ឡើងពណ៌    ហើយមា នពពុះឬមា នពងបក  ះវា អា ចជា ហ្គ ង់ហ្គ ន(ដំ  រលួយ)។  ូវស្វ ងរកជំនួយពី 

 ូពទ្យ  ជា បនា  ន់។ ក្ន ុងពលជា មួយគា   ះដរ ធ្វ ើតា មកា រណនា ំអំពីដំ  រលួយ  ទំ.២១៣។
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របួសដលទំនងជា ងា យមា នកា របង្ក  គដ៏   ះថា  ក់

របួសដលទំនងជា ងា យកា  យជា មា នកា របង្ក  គដ៏មា ន   ះថា  ក់ទា ំងនះមា នរបួសដលទំនងជា ងា យកា  យជា មា នកា របង្ក  គដ៏មា ន   ះថា  ក់ទា ំងនះមា ន

 របួសកខ្វ ក់ ឬរបួសដលបង្ក  យវត្ថ ុកខ្វ ក់

 របួសរា ក់និងរបួស   ដលមិនសូវហូរឈា ម  ើន                     

 របួសដលកើតឡើង  កន្ល ងចិញ្ច ឹមសត្វ  ៖ 

ដូចជា  ក  ល ឬ  ុង  ូក ជា ដើម 

 របួសធំៗដលមា នកា រខ្ទ ចខា  ំ ឬមា នជា ំធ្ង ន់ធ្ង រ

 របួស  យកា រខា ំ ជា ពិសស  ូក ឆ្ក  ឬមនុស្សខា ំ

 របួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង 

កា រថទា ំពិសសស   ប់  ភទរបួសដល  ឈមនឹង   ះថា  ក់ខ្ព ស់នះគឺកា រថទា ំពិសសស   ប់  ភទរបួសដល  ឈមនឹង   ះថា  ក់ខ្ព ស់នះគឺ

១.  លា ងរបួសឲ្យសា  តជា មួយទឹកឆ្អ ិននិងសា បូ៊។ យកចញឲ្យអស់នូវកំទចសំរា ម ដំុកំណកឈា ម និងសា ច់ដល យកចញឲ្យអស់នូវកំទចសំរា ម ដំុកំណកឈា ម និងសា ច់ដល 

ងា ប់ ឬស្បកដលខ្ទ ចខា  ំខា  ំង។ងា ប់ ឬស្បកដលខ្ទ ចខា  ំខា  ំង។ បា ញ់ទឹកលា ងចញឲ្យអស់នូវអ្វ ីដលកខ្វ ក់  យ  ើសឺរុា ំងឬ  ដា ប់បូម។ 

២.   សិនបើជា មុខរបួស    ជា របួស  យកា រខា ំ ឬបើសង្ស័យថា  មា នភា ពកខ្វ ក់  ក្ន ុងរបួសទៀត ឲ្យថា  ំ 

អង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា សហ្វ  ីយា៉ ហ្សូន(Ceftriaxone) ឬថា  ំសហា  ឡូស្ព ូរីន (Cephalosporin) ផ្សងទៀតដូចជា  

រយៈពល ៣  ៧ថ្ង (ទំ.៣៥៩)។  សិនបើអ្ន កគា  នថា  ំ  ភទនះទ អា ចឲ្យថា  ំ អរី  ូមីសុីន 

(Erythromycin) (ទំ.៣៥៥) និងថា  ំសុលហា  មតុកសា សូល រួមជា មួយ  ីមតូ  ីម (កូ  ីម Cotrim  

ទំ.៣៥៨) ឬថា  ំសុលហា  (Sulfa ទំ.៣៥៨)។

៣.  មិន  ូវមិន  ូវបិទមុខរបួស  ភទនះ  យកា រដរ ឬ  យ  ើបង់រំុរា ងដូចមអំ   ះទ។ ទុកមុខរបួសឲ្យ     

ចំហ។  សិនបើមុខរបួសធំពក បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលមា នជំនា ញ ឬវជ្ជ បណ ិតអា ចដរភ្ជ ិតវា  ពល 

តក  យបា ន។ 

  ះថា  ក់នជំងឺតតា ណូស គឺធ្ង ន់ធ្ង រណា ស់ចំ  ះមនុស្សដលមិនបា នទទួលកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺដ៏សា ហា វនះ។ 

ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់ អ្ន ករបួសដលមិនបា នទទួលកា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស  ូវ  ើ 

ថា  ំ ប៉នីសុីលីន ឬអំពីសុីលីនភា  មៗ បនា  ប់ពីមា នរបួស  ភទនះ  ះបីជា របួស  ះតូចក៏  យ។ 

បើរបួស  ភទនះមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ អ្ន កដលមិនបា នចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស  ូវ  ើថា  ំប៉នីសុីលីន 

ឬអំពីសុីលីន ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់ រយៈពលមួយអា ទិត្យឬលើសពីនះ។ អ្ន កក៏អា ចពិចា រណា អំពីកា រ  ើថា  ំអង់ទីតុកសុីន(anti

toxin) ស   ប់ តតា ណូស ដរ បុ៉ន្ត  ូវមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន (ទំ.៧០)  សិនបើ  ើថា  ំអង់ទីតុកសុីនដលផលិតពី 

សុីរូ៉មសះ។
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របួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង កា ំបិត និងរបួសធ្ង ន់ធ្ង រផ្សងទៀត

  ះថា  ក់នកា របង្ក  គ ៖ របួស    យ   ប់កា ំភ្ល ើង ឬកា ំបិត អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រ  ឈមខ្ព ស់  នឹងកា របង្ក  គ

ដ៏   ះថា  ក់បា ន។  យសា រមូលហតុនះ គគួរ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដូចជា  ប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) ឬអំពីសុីលីន 

(ទំ.៣៥៣) ជា បនា  ន់។

ចំ  ះអ្ន កដលមិនបា នចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស បើអា ចធ្វ ើ  បា ន គគួរចា ក់ថា  ំអង់ទីតុកសុីនតតា ណូស 

(ទំ.៣៨៩) ហើយក៏  ូវចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសផងដរ។

បើអា ចធ្វ ើបា ន  ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ!!

របួស  ដឬជើង  យ   ប់កា ំភ្ល ើងបួស  ដឬជើង  យ   ប់កា ំភ្ល ើង
  សិនបើរបួសមា នកា រហូរឈា ម  ើន ឃា ត់ឈា ម ដូចបា នបងា  ញ  ទំព័រ៨២។

  សិនបើកា រហូរឈា មមិនធ្ង ន់ធ្ង រ ទុកឲ្យឈា មហូរមួយរយៈខ្ល ីចុះ។ កា រធ្វ ើយា៉ ងនះអា ចជួយសមា  តរបួសបា ន។

 លា ងសមា  តរបួសនះជា មួយទឹកឆ្អ ឹន  ជា ក់ល្ម ម ហើយរុំបង់ដលសា  ត។ ក្ន ុងករណីមា នរបួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង 

លា ងតផ្ទ មុខរបួស(ខា ងក  )បា នហើយ។ ជា កា រល្អ  សើរ មិន  ូវញា ត់អ្វ ីចូល  ក្ន ុងរន្ធ របួស  ះឡើយ។ 

 ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក។ 

 បញ្ជ នូអ្ន ករបួស  មន្ទ ពីទ្យដល  ជិតបំផុត  យរា យកា រណ៍ឲ្យបា នក  ះក  យនូវអ្វ ដីលអ្ន កបា នធ្វ ើហើយ។ 

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖

 សិនបើ   ប់កា ំភ្ល ើងចូលដល់ឆ្អ ឹង   ះឆ្អ ឹងនឹង 

អា ច  បា ក់បា ន។

កា រ  ើ ឬដា ក់ទម្ង ន់  លើអវយវៈ ដលរបួស  ះ 

(ឧទា ហរណ៍ ដូចជា ឈរ) អា ចបណា្ខ  លឲ្យបា ក់ 

កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រថមទៀត ដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ។

បើសង្ស័យថា មា នកា របា ក់ឆ្អ ឹង ជា កា រល្អ បំផុត  ូវ 

អប អវយវៈ  ះ ហើយកុំ  ើអវយវៈ  ះជា  ើន 

អា ទិត្យ។
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 ពលមា នរបួសធ្ង ន់ធ្ង រ ពលមា នរបួសធ្ង ន់ធ្ង រ លើកផ្ន កដលមា នរបួសឲ្យខ្ព ស់ជា ងក  ិតបះដូង ហើយដា ក់អ្ន ករបួស  ះឲ្យ  ស្ង ៀម
មួយកន្ល ង។

កា រធ្វ ើរបៀបនះ របួសអា ចឆា ប់ផ្សះ កា រធ្វ ើរបៀបនះ របួសអា ចឆា ប់ផ្សះ 

ហើយអា ចមិនសូវកា របង្ក  គទៀតផង។ហើយអា ចមិនសូវកា របង្ក  គទៀតផង។

កា រដើរ  យ  ើជើងដលមា នរបួស កា រដើរ  យ  ើជើងដលមា នរបួស 

ឬ កា រអង្គ ុយ  យដា ក់ជើងសំយុ៉ងចុះ ឬ កា រអង្គ ុយ  យដា ក់ជើងសំយុ៉ងចុះ 

ក  ម អា ចធ្វ ើឲ្យរបួសផ្សះយឺត និងអា ច ក  ម អា ចធ្វ ើឲ្យរបួសផ្សះយឺត និងអា ច 

ងា យមា នកា របង្ក  គ។ងា យមា នកា របង្ក  គ។

ធ្វ ើទ  ដា ក់ដរបៀបនះ ដើម្ីបទប់ដដលមា នរបួស  យ ធ្វ ើទ  ដា ក់ដរបៀបនះ ដើម្ីបទប់ដដលមា នរបួស  យ 

  ប់កា ំភ្ល ើង ឬ  យរបួសផ្សងៗទៀតដលធ្ង ន់ធ្ង រ។   ប់កា ំភ្ល ើង ឬ  យរបួសផ្សងៗទៀតដលធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

របួស     ូងរបួស     ូង
របួស  ូងអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ដ៏ធ្ង ន់ធ្ង របា ន។  ូវស្វ ងរកជំនួយពី 

 ូពទ្យជា បនា  ន់។

 បើរបួស  ះចូលដល់សួត ខ្យល់អា ច  ូវបា នបឺតចូលតា ម   ង  ះ 
 ពល ដកដង្ហ ើម ដូច្ន ះ បិទមុខរបួស  ះភា  ម ដើម្ីបកំុឲ្យមា នខ្យល់ចូល 

ថមទៀត។ លា ប   ងវ៉ា សុីលីន ឬ   ងបន្ល លើដំុកំុ   ស ឬបង់រំុដលសា  ត 
ហើយរុំពីលើ   ង  ះឲ្យតឹង ដូចរូបនះ (កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖  សិនបើ 
កា ររំុបង់ដលតឹងនះ ធ្វ ើឲ្យពិបា កដក ដង្ហ ើម  ះ  ូវបន្ធ ូរវា  ឬ  ះវា ចញ)។ 

 ដា ក់អ្ន ករបួសឲ្យស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពមួយដលគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍សុខ  ួល 
បំផុត។

 បើមា ន  គស ្ញ  ស្ហ ុក ផ្ត ល់កា រព  បា លដ៏សម  ប(មើលទំព័រ៧៧)។

 ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក និងថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់។ 

របួសក  ល  យ   ប់កា ំភ្ល ើងបួសក  ល  យ   ប់កា ំភ្ល ើង
 ដា ក់អ្ន ករបួសក្ន ុងសា  នភា ពពា ក់កណា្ខ  លអង្គ ុយ។

  បមុខរបួស  យ  ើបង់រំុរបួសដលសា  ត។

 ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ប៉នីសុីលីន។

 ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។
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របួស   ដលចូលដល់ក្ន ុង  ះរបួស   ដលចូលដល់ក្ន ុង  ះ
 ប់របួសដលចូលដល់ក្ន ុង  ះឬ  ះវៀន គឺជា របួសដលមា ន   ះថា  ក់។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ 

បុ៉ន្ត ក្ន ុងពលជា មួយគា   ះ ៖

បិទមុខរបួស  យ  ើបង់រំុដលសា  ត។ 

 សិនបើ  ះវៀនចញមកខា ងក  មុខរបួស  បវា  យ  ើក ណា ត់សា  ត

ដលផ្សើម  យទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់ល្ម មដលមា នជា តិ   បន្ត ិច។ មិន  ូវព  យា មរុញ

 ះវៀន  ះចូល  ក្ន ុង  ះវិញទ។  ូវ   កដថា  ក ណា ត់  ះ  សើម 

ជា និច្ច ។ 

 សិនបើអ្ន ករបួសស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពស្ហ ុក 

លើកជើងគា ត់ឲ្យខ្ព ស់ជា ងក  ល។ 

មិន  ូវឲ្យអ្ន កជំងឺបរិ  គអ្វ ីតា មមា ត់ទមិន  ូវឲ្យអ្ន កជំងឺបរិ  គអ្វ ីតា មមា ត់ទ ៖ មិន  ូវឲ្យអា ហា រ ភសជ្ជ ៈ និង 

សូម្ីបតទឹក - លើកលងតក្ន ុងករណីដល  ូវ  ើពលវលា លើសពីពីរថ្ង  

ក្ន ុងកា របញ្ជ ូន អ្ន ករបួស  ដល់មន្ទ ីរពទ្យ។ ក្ន ុងករណីនះ សូមបន្ត ក់ទឹកឲ្យគា ត់ 

បន្ត ិច បន្ត ួច។ 

 សិនបើអ្ន ករបួសកដឹងខ្ល ួនហើយ   កទឹក សូមឲ្យគា ត់បឺតក ណា ត់ដល

បា ន  លក់ក្ន ុងទឹក។

មិន  ូវឲ្យថា  ំបញ្ច ុះលា មកទមិន  ូវឲ្យថា  ំបញ្ច ុះលា មកទ ៖  ះបីជា មា ន  ះ ៉ ងក៏  យ ឬអ្ន ករបួស  ះទល់លា មកជា  ើនថ្ង ហើយ 

ក៏  យ។ បើ  ះវៀន  ះធា  យថា  ំបញ្ច ុះលា មក ឬកា រលា ង  ះវៀន អា ចសមា  ប់គា ត់បា ន។ 

ចា ក់ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក (សូមអា នកា រណនា ំ   

 ទំព័រ  ខា ងក  ម)។

កំុរងចា ំបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ។ បញ្ជ ូនអ្ន ករបួស  មណ ល កំុរងចា ំបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ។ បញ្ជ ូនអ្ន ករបួស  មណ ល 

សុខភា ព ឬមន្ទ ីរពទ្យដល  ជិតបំផុត ជា បនា  ន់។ សុខភា ព ឬមន្ទ ីរពទ្យដល  ជិតបំផុត ជា បនា  ន់។ គា ត់អា ច 

 ូវកា រកា រកា រវះកា ត់។
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ថា ំ ស   ប់របួសដលចូលដល់  ះវៀនថា ំ ស   ប់របួសដលចូលដល់  ះវៀន

(ថា  ំនះក៏ស   ប់ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ឬជំងឺរលា ក   ម  ះ ដរ)

មុនពលបា នទទួលជំនួយពី  ូពទ្យ ធើ្វ ដូចខា ងក  មមុនពលបា នទទួលជំនួយពី  ូពទ្យ ធើ្វ ដូចខា ងក  ម

ចា ក់ថា  ំអំពីសុីលីន (ទំ.៣៥៣) ២ក  ម (៨អំពូល ២៥០មក ) រៀងរា ល់ ៤ ៉ ងម្ត ង។

និងឲ្យថា  ំម  ូនីដា ហ្សុល ៥០០មក  (ទំ.៣៦៩) រៀងរា ល់៦ ៉ ងម្ត ង។

បើគា  នថា  ំអំពីសុីលីនបើគា  នថា  ំអំពីសុីលីន

ចា ក់ប៉នីសុីលីន(  ីសា  លីន  សិនបើអា ចរកបា ន ទំ.៣៥៣) ៥លា នអុ៊យនីតភា  មៗ បនា  ប់មក ចា ក់ ១លា ន 
អុ៊យនីត រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង។ និងឲ្យថា  ំម  ូនីដា ហ្សុលថមទៀត។

ឬឲ្យថា  ំសុី  ូហ្វ  ុកសា សុីន ៥០០មក  រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង។ និងឲ្យថា  ំម  ូនីដា ហ្សុលថមទៀត។ 

បើអ្ន កគា  នថា  ំអង់ទីបីយ៉ូទិចចា ក់ទា ំងនះទ ឲ្យអំពីសុីលីន ឬប៉នីសុីលីន ឬសុី  ូហ្វ  ុកសា សុីន តា មមា ត់ 
រួមជា មួយ ម  ូនីដា ហ្សុល លបជា មួយនឺងទឹកបន្ត ិចបន្ត ួច។

ករណីបនា  ន់នប    ះវៀន(ជំងឺ  ះ  ួច   ល់)
ជំងឺ  ះ  ួច   ល់ គឺជា   ះជំងឺមួយដលបា នដា ក់ស   ប់ប   មួយចំនួនរបស់  ះវៀន ដលកើតឡើង 

ភា  មៗ និងមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ហើយអា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់ជា បនា  ន់ដើម្ីបស  ្គ ោះជីវិតរបស់អ្ន កជំងឺ។ ឧទា ហរណ៍ន 

ជំងឺនះ មា នដូចជា  ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ជំងឺរលា ក   ម  ះ និងជំងឺស្ទ ះ  ះវៀន (សូមមើលទំព័របនា  ប់)។ 

ចំ  ះ  ្ត ី ជំងឺរលា កអា ង  គា ក (ជា ញឹកញា ប់ មា នធា  ក់ទឹករំអិលតា មទា  រមា ស មើលទំ.២៤៣) ឬកា រមា នគភ៌ ក   

ស្បូន(  ក្ន ុងដស្បូន) ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យជំងឺ  ះ  ួច   ល់នះដរ។ មូលហតុពិត   កដនជំងឺ  ះ  ួច   ល់ 

អា ចមា នភា ពច  ស់លា ស់ រហូតដល់ពល  ូពទ្យវះកា ត់បា នធ្វ ើកា រវះបើក  ះ ហើយពិនិត្យមើល  ខា ងក្ន ុង  ះ។

ជំងឺ  ះ  ួច   ល់ជំងឺ  ះ  ួច   ល់

នា ំអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យ   ះគអា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់នា ំអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យ   ះគអា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់

 ឈឺចា ប់ខា  ំង ជា ប់រហូត ហើយកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង

 ទល់លា មក និងក្អ ួត

  ះហើម និងរឹង ហើយអ្ន កជំងឺមិនចង់ឲ្យគប៉ះ

 មា នសភា ពឈឺធ្ង ន់ធ្ង រ

ជំងឺមិនសូវធ្ង ន់ធ្ង រជំងឺមិនសូវធ្ង ន់ធ្ង រ

 ហលអា ច ព  បា ល  តា មផ្ទ ះ ឬ  មណ ល សុខភា ព ហលអា ច ព  បា ល  តា មផ្ទ ះ ឬ  មណ ល សុខភា ព

 ឈឺបា ត់ៗ (ឈឺចុក)

 រា កល្ម ម ឬរា កធ្ង ន់ធ្ង រ

 ជួនកា ល មា ន  គស ្ញ  នកា របង្ក  គអ្វ ីមួយ 
ដល អា ចជា ជំងឺផា  សា យ ឬកា រឈឺបំពង់ក

 គា ត់ធា  ប់ឈឺបបនះពីមុន

 មា នសភា ពឈឺល្ម មៗ

 សិនបើអ្ន កជំងឺមា ន  គស ្ញ  នជំងឺ  ះ  ួច   ល់ នា ំគា ត់  មន្ទ ីរពទ្យ  សិនបើអ្ន កជំងឺមា ន  គស ្ញ  នជំងឺ  ះ  ួច   ល់ នា ំគា ត់  មន្ទ ីរពទ្យ 
ឲ្យបា នឆា ប់តា មតអា ចធ្វ ើបា ន។ឲ្យបា នឆា ប់តា មតអា ចធ្វ ើបា ន។

 សិនបើមនុស្សមា  ក់មា នកា រឈឺចា ប់   ះវៀនយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ និងបន្ត ជា ប់  សិនបើមនុស្សមា  ក់មា នកា រឈឺចា ប់   ះវៀនយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ និងបន្ត ជា ប់ 
ហើយមា នក្អ ួត បុ៉ន្ត គា  នរា ក  ះ  ូវគិតដល់ជំងឺ  ះ  ួច   ល់។ហើយមា នក្អ ួត បុ៉ន្ត គា  នរា ក  ះ  ូវគិតដល់ជំងឺ  ះ  ួច   ល់។
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កា រស្ទ ះ  ះវៀន
ជំងឺ  ះ  ួច   ល់ អា ចបណា្ខ  លមកពីមា នអី្វ ស្ទ ះ  ផ្ន កណា មួយក្ន ុង  ះវៀន ដូច្ន ះអា ហា រ និងលា មក មិនអា ច 

ឆ្ល ងកា ត់  មុខបា នឡើយ។ មូលហតុជា ញឹកញា ប់ គឺ ៖

 កា រ  មូលផ្ត ុំនពពួល  ូនមូលជា  ើន (អា សា្ក  រីស ទំ.១៤០)

 ភ្ន ន  ះវៀនរមួលចូលគា   ក្ន ុងខ្ល នលូន(ទំ.១៧៧)

 ផ្ន កមួយន  ះវៀនរអិលចូល  ក្ន ុង  ះវៀនផ្ន កខា ងក  មវា ។

ស្ទ ើរត  ប់  ភទនជំងឺ  ះ  ួច   ល់ អា ចបងា  ញនូវ  គស ្ញ  ខ្ល ះនកា រស្ទ ះ  ះវៀន។   ះវា ធ្វ ើឲ្យ 

 ះវៀន  ដលខូចមិនអា ចធ្វ ើចលនា បា ន។ វា ក៏ឈប់ធ្វ ើចលនា ។

 គស ្ញ  នកា រស្ទ ះ  ះវៀន ៖                   

នា ំអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់ តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។ នា ំអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់ តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។   ះជីវិតរបស់គា ត់កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់ ហើយ

គា ត់អា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់ទៀតផង។ 

ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន និងរលា ក   ម  ះ
ជា ទូ   ជំងឺដ៏   ះថា  ក់ទា ំងនះតងត  ូវកា រកា រវះកា ត់។ 

ស្វ ងរកជំនួយ ពី  ូពទ្យឲ្យបា នលឿនបំផុត។

ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀនគឺជា កា របង្ក  គ  ខ្ន ង  ះវៀន ដលជា  

ថង់ ដូច   មដ ជា ប់នឹងគល់  ះវៀនធំ ដលស្ថ ិត ផ្ន កខា ងក  ម 

និង ខា ងសា  ំន  ះ។ ជួនកា ល ខ្ន ង  ះវៀនដលមា នកា របង្ក  គ 

 ះ អា ចបកធា  យ បណា្ខ  លឲ្យមា នកា ររលា ក   ម  ះ។ 

ជំងឺរលា ក   ម  ះ គឺជា កា របង្ក  គ  ួច   ល់ និងធ្ង ន់ធ្ង រ 

ន  ទា ប់   ម  ះ ឬថង់ដលផ្ទ ុក  ះវៀន។ វា កើតឡើង   

ពល ដលខ្ន ង  ះវៀន ឬផ្ន កផ្សងទៀតន  ះវៀនធា  យ ឬ 

រហក។

ក្អ ួតយ៉ា ងខា  ំង ភា  មៗ។ កំអួតអា ច  ួស 
ដល់មួយម៉   ឬឆា  យជា ងនះ។ វា អា ច 
មា ន លា យទឹក  មា ត់ឬមា នក្ល ិន និងមា ន 
លក្ខ ណៈ ដូចលា មក។

កុមា រតងតទល់លា មក (ចលនា  ះវៀនមា នតិចតួច 
ឬគា  ន)។ បើមា នរា ក ក៏មា នតតិចតួចបុ៉   ះ។ 
ជួនកា លចញមក តសំ  រលា យឈា ម។

ឈឺយា៉ ងខា  ំងជា ប់រហូតក្ន ុង  ះ។  ះរបស់កុមា រនះ ឡើង 
៉ ង រឹង ហើយឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង។ វា ឈឺកា ន់តខា  ំង  ពល 

អ្ន ក ប៉ះវា ។ កុមា រ  ះនិងព  យា មកា រពា រ  ះ និងបត់ជង្គ ង់ 
របស ់វា   ឡើង លើ។  ះរបស់វា គា  នសំលងអ្វ ីទា ំងអស់ (បើគ 
ដា ក់  ចៀក សា  ប់ ជិត គពុំលឺសូរសំឡងកូរធម្ម តា ទ)។
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 គស ្ញ  នជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន 

  គស ្ញ  សំខា ន់ជា ងគគឺ កា រឈឺចា ប់ជា ប់  ក្ន ុង  ះ ហើយកា ន់ត 
ឈឺខា  ំងឡើងៗ។

 វា  ើនចា ប់ផ្ត ើមឈឺ  ជំុវិញផ្ច ិត                                                             
បុ៉ន្ត វា រា លដា លយា៉ ងរហ័ស  ផ្ន កខា ងក  ម និងខា ងសា  ំ។

 អ្ន កជំងឺមិនឃា  នអា ហា រ ក្អ ួត ទល់លា មក និងមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច។

កា រពិនិត្យរកមើលជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន និងជំងឺរលា ក   ម  ះ កា រពិនិត្យរកមើលជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន និងជំងឺរលា ក   ម  ះ 

ឲ្យអ្ន កជំងឺក្អ ក ហើយមើលថា តើ កា រក្អ កនះ 
ធ្វ ើឲ្យគា ត់មា នកា រឈឺចា ប់កា ន់តខា  ំង  ក្ន ុង 

 ះ ឬទ ។

ឬសង្ក ត់យឺតៗ បុ៉ន្ត ខា  ំង   ះផ្ន កខា ង 
លើបន្ត ិចនក លៀនខា ងឆ្វ ង យឺតៗ រហូតដល់ 
មា នកា រឈឺចា ប់បន្ត ិចបន្ត ួច។

បនា  ប់មក ដកដចញវិញយា៉ ងលឿន។ 

បើមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង កើតឡើង   
ពលដលដកដចញ  ះ  ហលជា ជំងឺ 
រលា កខ្ន ង  ះវៀន ឬជា ជំងឺរលា ក   ម 

 ះហើយ។

បើគា  នកា រឈឺចា ប់  ខា ងលើក លៀនខា ង 
ឆ្វ ងទ សា កល្បងធ្វ ើរបៀបនះ  ខា ងលើ 
ក លៀនខា ងសា  ំម្ត ង។

ក្ន ុងករណីដលអ្ន កគិតថា  អ្ន កជំងឺអា ចមា នជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀនឬរលា ក   ម  ះក្ន ុងករណីដលអ្ន កគិតថា  អ្ន កជំងឺអា ចមា នជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀនឬរលា ក   ម  ះ

 ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់ ៖ បើអា ច នា ំអ្ន កជំងឺ  កន្ល ងដលមា នកា រវះកា ត់។

 មិន  ូវឲ្យអ្វ ីដល់អ្ន កជំងឺតា មមា ត់ទមិន  ូវឲ្យអ្វ ីដល់អ្ន កជំងឺតា មមា ត់ទ ៖ មិន  ូវឲ្យទឹកបញ្ច ុះលា ង  ះវៀនទ។ 

លើកលងតករណីដលអ្ន កជំងឺចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញ  គស ្ញ  ខ  ះជា តិទឹក 

ឲ្យគា ត់ក  បទឹក ឬទឹក (ទំ.១៥២) ដលមា នអំបិល និងស្ក រ  យមិន  ូវ 

បន្ថ មអ្វ ីទៀតឡើយ។  

 អ្ន កជំងឺគួរស   កយ៉ា ងស្ង ៀមសា  ត់ក្ន ុងសា  នភា ពពា ក់កណា្ខ  លអង្គ ុយ។

ចំណា ំ ចំណា ំ ៖  ពលដលជំងឺរលា ក   ម  ះវៀនមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ  ះឡើងរឹងដូចបន្ទ ះកា  រ ហើយអ្ន កជំងឺមា ន 

អា រម្ម ណ៍ឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ពលប៉ះ  ះរបស់គា ត់  ះបីជា ប៉ះយា៉ ង   លក៏  យ។ ជីវិតគា ត់ស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព 

  ះថា  ក់ ដូច្ន ះនា ំគា ត់  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់។ ហើយ  តា មផ្ល ូវ ឲ្យថា  ំដូចដលបា នរៀបរា ប់  ទំ.៩៣។
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រលា ក 

កា របងា្ក  រ

កា ររលា កជា  ើន អា ចបងា្ក  របា ន។ យកចិត្ត ទុកដា ក់ពិសសចំ  ះកុមា រ ៖

 កំុឲ្យកុមា រ  ក្បរភ្ល ើង។

 ទុកចង្ក ៀង ឬឈើគូសឲ្យឆា  យពីដរបស់វា ។

 បង្វ ិលដឆា  ំង  លើច  ្ក ានកំុឲ្យវា លូកដល់។

កា ររលា ក   លដលគា  នពងទឹក (ក  ិតទី១)កា ររលា ក   លដលគា  នពងទឹក (ក  ិតទី១)
ដើម្ីបជួយស   លកា រឈឺចា ប់និងបន្ថ យកា រខូចខា តដលបណា្ខ  លមកពី 

កា ររលា ក   ល   ំផ្ទ រលា ក  ក្ន ុងទឹក  ជា ក់ ភា  មភា  ម។ គមិន  ូវកា រកា រព  បា លផ្សងទៀតទ។ គអា ចលបអា ស្ព ីរីន 
ដើម្ីបបន្ថ យកា រឈឺចា ប់។

កា ររលា កដលមា នពងទឹក (ក  ិតទី២)កា ររលា កដលមា នពងទឹក (ក  ិតទី២)
កំុបំបកពងទឹក  ះឲ្យ  ះ។ បើពងទឹក  ះបក លា ងវា  យថ្ន មៗជា មួយសា បូ៊ និងទឹកឆ្អ ិនដល  ជា ក់។ យក

វ៉ា សុីលីនបន្ត ិច  រមា  ប់ម  គ  យក   វា រហូតដល់វា ពុះ រួចបា៉ តលើកំុ   សស្ទ រីល។ បនា  ប់មក ដា ក់កំុ   ស  ះ 

 ដា ក់លើផ្ទ រលា ក។ បើគា  នវ៉ា សុីលីនទ ទុកកន្ល ងរលា កឲ្យចំំហរ។ កំុលា បខា  ញ់ ឬប័រឲ្យ  ះ។

បើមា ន  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ ដូចជា មា នខ្ទ ុះ ក្ល ិនស្អ ុយ  ុន    ឬហើមកូនកណ្ណ ុរ បិទរបួស  ះ  យកុំ   ស 

ដលផ្សើម  យទឹកអំបិល   ឧណ ៗ (អំបិលមួយសា  ប   កា ហ្វ លា យទឹកមួយលី  ) ៣ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។  ូវដា ំទឹក 

និង   រកំុ   ស មុននឹង  ើ   ស់វា ។ យកស្បកនិងសា ច់ដលងា ប់ចញ  យ  ុង  យ័ត្ន ។ អ្ន កអា ចលា បក មួនថា  ំ

អង់ទីបី៊យ៉ូទីច ដូចជា  ណអូស្ព រីន (Neosporin ទំ.៣៧១)។ ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ គិត  ដល់កា រ  ើប៉នីសុីលីន ឬ 

អំពីសុីលីន។

រលា ក    (ក  ិតទី៣)  រលា ក    (ក  ិតទី៣)  
ដលបំផា  ញស្បកនិងរលា ក   ដល់សា ច់ដំុ ឬ   ចសា ច់ គឺជា កា ររលា កធ្ង ន់ធ្ង រ ដូចកា ររលា កយ៉ា ងធំ  លើ 

រា ងកា យ ដរ។ នា ំអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់។ ក្ន ុងពលជា មួយគា   ះ  បកន្ល ង ដលរលា ក  យក ណា ត់ 
ឬកន្សងដលសា  ត។ 

បើមិនអា ចស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យបា ន ព  បា លដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។ បើអ្ន កគា  នវ៉ា សុីលីនទ ទុកកន្ល ងរលា ក 
ឲ្យ  ចំហ  យរុំវា ធូរៗជា មួយក ណា ត់ទុនៗ ដើម្ីបកា រពា រកំុឲ្យធូលីចូល ឬមា នរុយ  ម។ ក ណា ត់  ះ  ូវតសា  ត 
ជា ទីបំផុត ហើយផា  ស់ប្ត ូរវា  រា ល់ពលដលវា មា ន  ឡា ក់ទឹកឬឈា ម ដលចញពីរបួសរលា ក  ះ។ ឲ្យថា  ំ 
ប៉នីសុីលីន។ 

មិន  ូវលា ប   ង ស្បក កា ហ្វ     ឬលា មក  ផ្ទ រលា ក  ះទ។មិន  ូវលា ប   ង ស្បក កា ហ្វ     ឬលា មក  ផ្ទ រលា ក  ះទ។

កា រលា បទឹកឃ្ម ុំលា បទឹកឃ្ម ុំ  មុខរបួសរលា ក អា ចជួយបងា្ក  រនិង  ប់  ងកា របង្ក  គ និងជំរុញឲ្យឆា ប់ជា សះស្បើយ។ លា ង 
សមា  ត ទឹកឃ្ម ុំចា ស់ចញ  យថ្ន ម ហើយលា បទឹកឃ្ម ុំថ្ម ីទៀត យា៉ ង  ចពីរដងក្ន ុងមួយថ្ង ។

កា រសំខា ន់គឺ  ូវរក  កន្ល ងរលា កឲ្យបា នសា  ត។ កា រពា រវា ពីភា ពកខ្វ ក់ ធូលី និងសត្វ រុយ។កា រសំខា ន់គឺ  ូវរក  កន្ល ងរលា កឲ្យបា នសា  ត។ កា រពា រវា ពីភា ពកខ្វ ក់ ធូលី និងសត្វ រុយ។
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កា រ  ុង  យ័ត្ន ពិសសចំ  ះកា ររលា កធ្ង ន់ធ្ង រ កា រ  ុង  យ័ត្ន ពិសសចំ  ះកា ររលា កធ្ង ន់ធ្ង រ 
អ្ន កដលមា នកា ររលា កយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ អា ចធា  ក់ក្ន ុងសភា ពស្ហ ុកបា នយ៉ា ងងា យ (ទំ.៧៧)  យសា រកា រឈឺចា ប់ 

កា រភ័យខា  ច និងកា របា ត់បង់ជា តិទឹកក្ន ុងខ្ល ួន ដលបណា្ខ  លមកពីកា រ   បទឹកចញពីមុខរបួសរលា ក។ 

 ូវធ្វ ើឲ្យអ្ន ករលា កមា នផា សុខភា ពនិងមា នកា រទុកចិត្ត ។ ឲ្យអា ស្ព ីរីន ដើម្ីបបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ និងកូដអ៊ីន 
(codeine) បើអា ចរកបា ន។ កា រលា ងកន្ល ងរលា ក  យ  ើទឹកអំបិល   ល្ម ម ក៏អា ចជួយបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ដរ។ 
ដា ក់អំបិល មួយសា  ប   កា ហ្វ ក្ន ុងទឹកឆ្អ ិនមួយលី  ។

ឲ្យអ្ន ករលា កពិសា រទឹកឲ្យបា ន  ើន។ បើកន្ល ងរលា កមា នផ្ទ ធំ(ធំជា ងទំហំដពីរដង) លា យទឹកដូចខា ងក  មនះ  

អ្ន ករលា ក  ូវផឹកទឹកនះឲ្យបា នញឹកញា ប់តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន ជា ពិសស  ូវផឹករហូតដល់គា ត់  មជា  ើនដង។ 
គា ត់  ូវព  យា មផឹកទឹកឲ្យបា ន៤លី  ក្ន ុងមួយថ្ង  ជា រៀងរា ល់ថ្ង ស   ប់កា ររលា កធំ និង១២លី  ក្ន ុងមួយថ្ង ស   ប់
កា ររលា កធំយា៉ ងខា  ំង។

វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលអ្ន កដលមា នកា ររលា កយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវបរិ  គអា ហា រដលសំបូរជា តិ  ូតអ៊ីន 
(ទំ.១១០)។ មិន  ូវតមអា ហា រទ។ 

កា កា ររលា ក  ជំុវិញសនា  ក់ររលា ក  ជំុវិញសនា  ក់
កា លណា មា ននណា រមា  ក់មា នកា ររលា កធ្ង ន់ធ្ង រ

 ច   ះ   មដ ក្ល ៀក ឬ  សនា  ក់ផ្សងទៀត 

យកកំុ   សលា ប វ៉ា សុីលីនដា ក់  ច   ះផ្ទ រលា ក

ដើម្ីបកា រពា រកំុឲ្យដុះសា ច់ជា ប់គា    ពលដល 

ផ្សះ។ ម ៉ ងទៀត   មដ ដ និងជើង ដលមា ន 

កា រ រលា ក  ូវពនា  រឲ្យ  ង់ទា ំង  ុង ជា  ើនដង 

ក្ន ុងមួយ ថ្ង  ពលដលវា កំពុងមា នកា រជា ផ្សះ។ 

កា រធ្វ ើរបៀបនះអា ចមា នកា រឈឺ តអា ចជួយ បងា្ក  រ 

កា ររឹងសនា  ក់។  ពលដដលរលា កកំពុងមា ន

កា រជា សះគួរដា ក់   មដក្ន ុងសា  នភា ពបត់បន្ត ិច។

ក្ន ុងទឹកមួយលី   ដា ក់ ៖ក្ន ុងទឹកមួយលី   ដា ក់ ៖

                                                                                    

     អំបិលកន្ល ះសា  ប   កា ហ្វ      អំបិលកន្ល ះសា  ប   កា ហ្វ 

                                                                                         

     និងសូដា ប៊ីកា បូណា តកន្ល ះសា  ប   កា ហ្វ     និងសូដា ប៊ីកា បូណា តកន្ល ះសា  ប   កា ហ្វ 

បើអា ចធ្វ ើបា ន ដា ក់ស្ក រឬទឹកឃ្ម ំុ និងទឹកក ូចឬក ូចឆា  រ ពីរឬបីសា  ប   ផង។បើអា ចធ្វ ើបា ន ដា ក់ស្ក រឬទឹកឃ្ម ុំ និងទឹកក ូចឬក ូចឆា  រ ពីរឬបីសា  ប   ផង។
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កា របា ក់ឆ្អ ឹង
 ពលដលមា នកា រឆ្អ ឹងបា ក់ កា រសំខា ន់បំផុតដល  ូវធ្វ ើគឺ រក  ឆ្អ ឹង  ះឲ្យស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពដលមា នលំនឹង។ រក  ឆ្អ ឹង  ះឲ្យស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពដលមា នលំនឹង។ 

កា រធ្វ ើរបៀបនះ អា ចជួយបងា្ក  រកា រខូចខា តបន្ថ មទៀត និងជួយឲ្យមា នកា រជា សះស្បើយឡើងវិញ។ 

មុននឹងព  យា មរំកិល ឬលើកអ្ន កបា ក់ឆ្អ ឹង ទប់ឆ្អ ឹង  ះកំុឲ្យមា នចលនា  យ  ើរណប បន្ទ ះឈើ ឬក ដា ស ក  ស់ 
រឹង។ ក  យមក គអា ចរំុបា  ត  លើអវយវៈ  ះ  មណ លសុខភា ព ឬ អ្ន កអា ចរណបតា មទំនៀមទមា  ប់  ក្ន ុង  ុក 
របស់អ្ន ក(ចូរអា នទំ.១៤)។

កា រទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងដលបា ក់កា រទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងដលបា ក់ ៖ បើឆ្អ ឹងដលបា ក់  ះហា ក់ដូចជា ស្ថ ិត   ូវកន្ល ងល្អ  ឬខុសបន្ត ិចបន្ត ួច  ះគមិន 
គួរប៉ះពា ល់វា ទ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នផលអា ក ក់  ើនជា ងផលល្អ ។

បើចុងឆ្អ ឹងបា ក់  ះស្ថ ិត  ឆា  យពីគា   ហើយវា គឺជា កា របា ក់ថ្ម ីៗ  ះអ្ន កអា ចសា កល្បងត  ង់វា មុនពលរុំបា  ត។ 
កា រទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងនះ បើកា ន់តឆា ប់ធ្វ ើ កា ន់តងា យធ្វ ើ។ មុនពលទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងនះ  សិនបើអា ច ចា ក់ថា  ំឬ ឲ្យថា  ំ 
ឌីយា៉ សបា៉ ម(Diazepam) ដើម្ីបធ្វ ើឲ្យសា ច់ដំុរលា  និងជួយបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ផង(ទំ.៣៩០)។ ឬឲ្យកូដអ៊ីន 
(Codeine  ទំ.៣៨៤)។

របៀបទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងកដដលបា ក់របៀបទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងកដដលបា ក់

កា រ  យ័ត្ន  កា រ  យ័ត្ន  ៖ កា រព  យា មទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងនះ អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រខូចខា តជា  ើន។ ជា កា រល្អ  កា រទា ញត  ង់ឆ្អ ឹង គួរ៖ កា រព  យា មទា ញត  ង់ឆ្អ ឹងនះ អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រខូចខា តជា  ើន។ ជា កា រល្អ  កា រទា ញត  ង់ឆ្អ ឹង គួរ
ធ្វ ើឡើង  យមា នកា រជួយពីអ្ន កដលមា នបទពិ  ធន៍។ មិន  ូវទា ញក  ្ត ាក់ ឬទា ញបង្ខ ំទ។ ធ្វ ើឡើង  យមា នកា រជួយពីអ្ន កដលមា នបទពិ  ធន៍។ មិន  ូវទា ញក  ្ត ាក់ ឬទា ញបង្ខ ំទ។ 

តើឆ្អ ឹងបា ក់អា ចជា សះស្បើយក្ន ុងរយៈពលបុ៉នា  ន?តើឆ្អ ឹងបា ក់អា ចជា សះស្បើយក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា  ន?

កា លណា ឆ្អ ឹងបា ក់កា ន់តខា  ំង ឬចំ  ះមនុស្សកា ន់តចា ស់ រយៈពលនកា រជា សះស្បើយរបស់ឆ្អ ឹងនឹងកា ន់តយូរ។ 
ឆ្អ ឹងក្ម ងអា ចតជា ប់វិញបា នយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស។ កា របា ក់ឆ្អ ឹងរបស់មនុស្សចា ស់ ជួនកា លមិនអា ចជា ប់វិញទ។ ដដល 
បា ក់  ូវដា ក់បា  តអបក្ន ុងរយៈពល  ហលមួយខ ហើយមិន  ូវដា ក់ទម្ង ន់  លើដ  ះក្ន ុងរយៈពលមួយខបនា  ប់។ 
ឆ្អ ឹងជើងដលបា ក់  ូវដា ក់បា  តអបរយៈពល  ហលពីរខ។ 
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កា របា ក់ឆ្អ ឹង    ឬឆ្អ ឹង  គា កកា របា ក់ឆ្អ ឹង    ឬឆ្អ ឹង  គា ក

ជា ទូ   កា របា ក់ឆ្អ ឹង    ឬឆ្អ ឹង  គា ក តងត  ូវកា រកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ពិសស។ ជា កា រល្អ បំផុត គឺ  ូវអបខ្ល ួន 

ទា ំងមូល ដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ។

ហើយនា ំអ្ន ករបួស  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់។

កា កា របា ក់ឆ្អ ឹងក និងឆ្អ ឹងខ្ន ង របា ក់ឆ្អ ឹងក និងឆ្អ ឹងខ្ន ង 

បើមា ននរណា មា  ក់មា នបា ក់ឆ្អ ឹងខ្ន ង ឬឆ្អ ឹងក  ូវ  ុង  យ័ត្ន ជា ទីបំផុត  ពលលើកគា ត់។ ូវ  ុង  យ័ត្ន ជា ទីបំផុត  ពលលើកគា ត់។  ូវព  យា មកំុផា  ស់ប្ត ូរ 

សា  នភា ពរបស់គា ត់។ បើអា ចធ្វ ើបា ន អ ្ជ ើញបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមក មុននឹងលើកគា ត់។ បើអ្ន ក  ូវលើកគា ត់ជា  

ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើ  យគា  នកា របត់ខ្ន ង ឬករបស់គា ត់។ ស   ប់សចក្ត ីណនា ំអំពីកា រលើកអ្ន ករបួស សូមអា នទំព័របនា  ប់។ 

កា កា របា ក់ឆ្អ ឹងជំនីររបា ក់ឆ្អ ឹងជំនីរ

កា របា ក់ជំនីរបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង បុ៉ន្ត ភា គ  ើន វា តងតជា  យខ្ល ួនឯង។ ជា កា រ  សើរ 

មិនបា ច់ ដា ក់បា  តអប  ូង  ះទ។ កា រព  បា លដលល្អ បំផុត គឺកា រ  ើថា  ំអា ស្ព ីរីន និងកា រស   ក។ ដើម្ីបរក  សួត 

ឲ្យមា នសុខភា ពល្អ  ដកដង្ហ ើមវងៗ ៤   ៥ដងជា ប់ៗគា   រៀងរា ល់ពីរ ៉ ង។  ូវធ្វ ើរបៀបនះរា ល់ថ្ង  រហូតដល់អា ច 

ដកដង្ហ ើមបា នដូចធម្ម តា ។  ពលដំបូង កា រដកដង្ហ ើមនឹងធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង។ វា អា ច  ើរយៈពល 

ជា  ើនខ មុននឹងកា រឈឺចា ប់បា ត់  វិញទា ំង  ុង។

ជា ញឹកញា ប់ ឆ្អ ឹងជំនីរដលបា ក់មិនទំលុះដល់សួតទ។ បុ៉ន្ត  បើឆ្អ ឹងជំនីរ  ះបា ក់ធា  យស្បក ឬបើអ្ន ករបួស  ះក្អ ក 

មា នឈា ម ឬពិបា កដកដង្ហ ើម  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក (ប៉នីសុីលីន ឬអំពីសុីលីន)។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូវពទ្យជា បនា  ន់។ 

កា កា របា ក់ឆ្អ ឹងដលមា នធា  យស្បក(កា របា ក់ចំហ)របា ក់ឆ្អ ឹងដលមា នធា  យស្បក(កា របា ក់ចំហ)

 យសា រករណីបា ក់ឆ្អ ឹងរបៀបនះ មា ន   ះថា  ក់ដ៏

ធ្ង ន់ធ្ង រនកា របង្ក  គ កា រស្វ ងរកជំនួយពីបុគ្គ លិកសុខា ភិ

បា ល ឬវជ្ជ បណ ិតដើម្ីបព  បា លរបួសនះ គឺជា កា រ 

 សើរ បំផុត។ សមា  តរបួស និងឆ្អ ឹងដលលា នចញ  យថ្ន មៗ និង  យ ហ្ម ត់ចត់ ជា មួយទឹកឆ្អ ឹន ហើយ  បមុខរបួស 

 យក ណា ត់សា  ត។ មិន  ូវរុញឆ្អ ឹងចូល   ក្ន ុងវិញ រហូតដល់ពលរបួសនិងឆ្អ ឹង  ះសា  តទា ំង  ុង។ មិន  ូវរុញឆ្អ ឹងចូល   ក្ន ុងវិញ រហូតដល់ពលរបួសនិងឆ្អ ឹង  ះសា  តទា ំង  ុង។ 

អបអវយវៈ  ះដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នរបួសបន្ថ មទៀត។ 

បើឆ្អ ឹងបា នមុតធា  យស្បក  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកភា  មដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  គ ៖  ើថា  ំប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ឬ 

ត   សុីគ្ល ីន(ទំ.៣៥១ ៣៥៣ និង៣៥៥)។ 

កា រ  ុង  យ័ត្ន  កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖ មិន  ូវ  បា ច់ ឬមា៉ សា អវយវៈដលបា ក់ ឬអវយវៈដលសង្ស័យថា បា ក់  ះទ។៖ មិន  ូវ  បា ច់ ឬមា៉ សា អវយវៈដលបា ក់ ឬអវយវៈដលសង្ស័យថា បា ក់  ះទ។
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របៀបលើក ដា ក់អ្ន កមា នរបួសធ្ង ន់ធ្ង រ

 ូវលើកអ្ន ករបួស  យ  ុង  យ័ត្ន បំផុត  យ 
គា  ន កា រ បត់ខ្ល ួនរបស់គា ត់ទ។  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ 
ពិសស ចំ  ះក  លនិងក គឺមិន  ូវធ្វ ើឲ្យបត់ឡើយ។ 

                                                                           

មា នមនុស្សមា  ក់ទៀតដា ក់ស្ន ងឲ្យចំកន្ល ង។

                                                                             

 យមា នកា រជួយពីមនុស្សទា ំងអស់គា   
ដា ក់អ្ន ករបួស  លើ   ស្ន ង  យ  ុង 

 យ័ត្ន ។ 

                   

បើឆឹ្អ ងកមា នរបួស ឬបា ក់ ដា ក់បា វដីខ  ច់ ឬញា ត់ក ណា ត់ 
ឲ្យណន ដា ក់  សងខា ងក  ល ដើម្ីបទប់កំុឲ្យងា កបា ន។

 ពលសងអ្ន កជំងឺ  ូវធ្វ ើឲ្យជើងអ្ន កជំងឺ  ខ្ព ស់ជា និច្ច   ះជា សងឡើងទួលក៏  យ។
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កា រភា  ត់ឆ្អ ឹង (សនា  ក់ឆ្អ ឹងភា  ត់ចញពីគា  )
ចំណុចសំខា ន់ៗបីក្ន ុងកា រព  បា ល ៖ 

 ព  យា មដា ក់ឆ្អ ឹងឲ្យចូលកន្ល ងដើមវិញ។ កា ន់តឆា ប់ធ្វ ើ កា ន់ត  សើរ។កា ន់តឆា ប់ធ្វ ើ កា ន់ត  សើរ។

  ូវទប់ឲ្យ  កន្ល ង  ឹម  ូវរបស់វា   យរុំបង់យា៉ ងមា ំ ដើម្ីបកំុឲ្យវា ភា  ត់វិញទៀត(  ហលជា មួយខ)។

 ជៀសវា ងកា រ  ើអវយវៈ  ះខា  ំង ក្ន ុងរយៈពលយូរល្ម មដលអា ចឲ្យសនា  ក់ឆ្អ ឹង  ះជា សះស្បើយទា ំង  ុង 
(រយៈពល២ ឬ៣ខ)។

របៀបទា ញត  ង់សនា  ក់ឆ្អ ឹងសា  ដលភា  ត់របៀបទា ញត  ង់សនា  ក់ឆ្អ ឹងសា  ដលភា  ត់

ដា ក់អ្ន ករបួសឲ្យដកផា្ក  ប់មុខលើតុមួយ ឬលើផ្ទ រឹងរា បស្ម ើផ្សងទៀត  យឲ្យដា ក់ដសំយុងចុះមកក  ម។ 
ទា ញដ  ចុះមកក  ម  យ  ើកមា  ំងខា  ំងថរ រយៈពល១៥  ២០នា ទី។ បនា  ប់មក លងវិញ  យថ្ន មៗ។ 
សា  នឹង  ឡប់  កន្ល ងដើមវិញ។

ឬចងព្ួយរវត្ថ ុអ្វ ីមួយ  ដ ដលមា នទម្ង ន់  ហល៥  ១០គីឡូក  ម (ចា ប់ផ្ត ើមពី ៥គីឡូក  ម តមិន  ូវលើស 
ពី១០គីឡូក  មទ) ហើយព្ួយរវា រយៈពល១៥  ២០នា ទី។

 

   
បនា  ប់ពីសា  បា នចូលកន្ល ងដើមវិញហើយ រំុដ  ះឲ្យមា ំ ជា ប់ជា មួយនឹងខ្ល ួន។ 

ទុកបង់រំុ  ះ រយៈពលពីមួយសបា  ហ៍  មួយខ។ ដើម្ីបកា រពា រសនា  ក់សា  កំុឲ្យជា ប់
គា ំង   យបង់រំុ  ះរយៈពលពីរបីនា ទី ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង   យទមា  ក់ដឲ្យ  ប 
ចំហៀង ខ្ល ួន ហើយបង្វ ិលដចុះឡើងបន្ត ិចបន្ត ួច  យថ្ន មៗ។ មិន  ូវ  ើដ  ះ 
លើក  របស់ ធ្ង ន់ៗ រយៈពលមួយខ ដើម្ីបកំុឲ្យសនា  ក់សា   ះភា  ត់ឡើងវិញទៀត។ 

ក្ន ុងករណីដលអ្ន កពំុអា ចទា ញសនា  ក់អវយវៈភា  ត់ឲ្យចូលកន្ល ងដើមវិញបា ន 
ស្វ ងរកជំនួយ ពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ បើទុកកា ន់តយូរ កា ន់តពិបា កកត  ូវ។
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កា ររមួល និងកា រ   ច(កា រខា  ំ ឬកា ររហក  ង់សនា  ក់ដលរមួល)

ជា ញឹកញា ប់ គមិនអា ចដឹងថា តើដឬជើងមា នខា  ំ   ច ឬបា ក់ទ។ កា រថតកា ំរស្ម ីអិ៊ច អា ចជួយយើងបា ន។

បុ៉ន្ត  ជា ទូ  កា របា ក់និង   ច  ូវបា នព  បា លស្ទ ើរតដូចគា  ។ រក  សនា  ក់មិនឲ្យមា នចលនា ។ រំុវា  យអ្វ ីដល 

អា ចទប់បា នយ៉ា ងមា ំ។ កា រ   ចធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវកា ររយៈពលយា៉ ង  ច ពី៣  ៤អា ទិត្យទើបជា ។ កា របា ក់ឆ្អ ឹង  ូវកា រ 

រយៈពលយូរជា ងនះ។

ដើម្ីបស   លកា រហើម និងកា រឈឺចា ប់ លើកកន្ល ង   ច  ះឲ្យខ្ព ស់។ ក្ន ុងកំឡុងពលមួយឬពីរថ្ង ដំបូង ស្អ ំទឹកកក 

ឬទឹក  ជា ក់  យ  ើក ណា ត់សើម ឬ  ើថង់ខ្ច ប់ទឹកកកដា ក់លើសនា  ក់ដលហើម ក្ន ុងរយៈពលពី២០  ៣០នា ទី

រៀងរា ល់មួយ ៉ ងម្ត ង។ កា រធ្វ ើរបៀបនះ អា ចជួយបន្ធ ូរកា រហើម និងឈឺចា ប់។ បនា  ប់ពី២៤  ៤៨ ៉ ង(  ពល 

ដលកា រហើម  ះលងធ្ង ន់ធ្ង រត  ទៀត)   ំកន្ល ង   ច  ះក្ន ុងទឹក   ល្ម ម ជា  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ 

ថ្ង ទីមួយ   ំសនា  ក់ដល   ចក្ន ុងទឹក  ជា ក់               បនា  ប់ពីមួយឬពីរថ្ង    ំក្ន ុងទឹក   ឧណ ៗ វិញថ្ង ទីមួយ   ំសនា  ក់ដល   ចក្ន ុងទឹក  ជា ក់               បនា  ប់ពីមួយឬពីរថ្ង    ំក្ន ុងទឹក   ឧណ ៗ វិញ

អ្ន កអា ចទុកសនា  ក់ដលរមួលឲ្យស្ថ ិត  ក្ន ុងទីតា ំងដល  ឹម  ូវរបស់វា  ដើម្ីបឲ្យវា ជា សះស្បើយ  យ  ើរណប 

ដលធ្វ ើ  តា មផ្ទ ះ ឬ  យរុំបង់យឺត។

កា ររំុ  អប់ជើង និងកជើង  យបង់យឺតក៏អា ចជួយកា រពា រ 

ឬកា ត់បន្ថ យកា រហើមដរ។ ចា ប់ផ្ត ើមរំុពី   មជើងឡើងលើ 

ដូចមា នបងា  ញក្ន ុងរូប។ បុ៉ន្ត   យ័ត្ន  មិន  ូវរំុឲ្យតឹងពកទ 

ហើយលា វា ចញ  រៀងរា ល់មួយឬពីរ ៉ ង។ ឲ្យថា  ំ 

អា ស្ព ីរីនផង។ 

បើកា រឈឺចា ប់និងកា រហើមមិនទា ន់ថយចុះទបនា  ប់ពី 

៤៨ ៉ ង ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ 

កា រ  ុង  យ័តកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖ កំុ  បា ច់ ឬមា៉ សា កន្ល ងឆ្អ ឹង   ចឬបា ក់ឲ្យ  ះ។ វា មិនបា នផ្ត ល់ផលល្អ អ្វ ីទ ហើយអា ចធ្វ ើឲ្យ ្ន  ៖ កំុ  បា ច់ ឬមា៉ សា កន្ល ងឆ្អ ឹង   ចឬបា ក់ឲ្យ  ះ។ វា មិនបា នផ្ត ល់ផលល្អ អ្វ ីទ ហើយអា ចធ្វ ើឲ្យ 

កា ន់ត   ះថា  ក់ថមទៀតផង។ កា ន់ត   ះថា  ក់ថមទៀតផង។ 

បើ  អប់ជើងហា ក់ដូចជា ខ  យឬទុន ឬបើអ្ន កជំងឺមា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រក  ើក   មជើង រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ 

អ្ន កជំងឺ  ះ អា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់។
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កា រពុល
មា នកុមា រជា  ើនសា  ប់  យកា រលបវត្ថ ុដលមា នជា តិពុល។ ដើម្ីបកា រពា រកូនរបស់អ្ន ក អនុវត្ត វិធា នកា រ  ុង  យ័ត្ន  

ដូចខា ងក  ម ៖

ទុកវត្ថ ុដលមា នជា តិពុលទា ំងអស់ឲ្យផុតពីដកុមា រទុកវត្ថ ុដលមា នជា តិពុលទា ំងអស់ឲ្យផុតពីដកុមា រ កំុទុក   ងកា ត   ងសា ំង ឬសា រធា តុពុលផ្សងៗទៀត កំុទុក   ងកា ត   ងសា ំង ឬសា រធា តុពុលផ្សងៗទៀត 
 ក្ន ុងដបកូកា កូឡា  ឬក្ន ុងដបភសជ្ជ ៈ   ះកុមា រ អា ច  ក្ន ុងដបកូកា កូឡា  ឬក្ន ុងដបភសជ្ជ ៈ   ះកុមា រ អា ច 

ផឹកវា ។ផឹកវា ។

សា រធា តុពុលមួយចំនួនដល  ូវ  ុង  យ័ត្ន សា រធា តុពុលមួយចំនួនដល  ូវ  ុង  យ័ត្ន 

 ថា  ំបំពុលកណ្ណ ុរ

 ឡា ំងដា ន និងថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតដដត     

 ថា  ំពទ្យ  ប់  ភទ បើ  ើ  ើនពិសសថា  ំ   ប់
ជា តិដក។  

 ទឹកថា  ំអី៊យ៉ូត              

 ទឹកលា ងសមា  ត       

 បា រី                        

 ថា  ំលា បឈើ

 ស្ល ឹក   ប់ធញ្ញ ជា តិ ឬផ្ិសតផ្សងៗដលពុល

 ឈើគូស

   ងកា ត   ងសា ំង កំ  រ

 ទឹកក្ុបង ឬជា តិអា សុីត

 អំបិល (បើគឲ្យ  ទា រក និងកុមា រតូចៗ 
 ើនពក)

 អា ហា រដលខូច(ទំ.១៣៦)។

កា រព  បា ល

បើអ្ន កសង័្សយថា មា នកា រពុល ធ្វ ើដូចខា ងក  ម ជា បនា  ន់ ជា បនា  ន់ ៖

  សិនបើកុមា រ  ដឹងខ្ល ួន ធ្វ ើឲ្យគា ត់ក្អ ួតចញមក  យលូកដរបស់អ្ន កចូលក្ន ុងបំពង់ករបស់គា ត់ ឬឲ្យគា ត់ផឹក 
អី៊ប៉កា  មួយសា    កា ហ្វ (ទំ.៣៨៩) បនា  ប់មកឲ្យគា ត់ផឹកទឹកមួយកវ។ ឬឲ្យគា ត់ផឹកទឹកដលមា នជា តិសា បូ៊ 
បន្ត ិចបន្ត ួច ឬអំបិល (អំបិល៦សា  ប   កា ហ្វ ជា មួយទឹកមួយកវ)។ 

  សិនបើអ្ន កមា ន ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកថា  ំកា បូន(ទំ.៣៨៩)មួយពង ឬថា  ំម  កា បូនមួយសា    បា យលា យជា មួយ 
ទឹកមួយពង (ស   ប់មនុស្សធំ ឲ្យពីរកវ)។ 

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖ មិន  ូវធ្វ ើឲ្យអ្ន កជំងឺក្អ ួតទ  សិនបើគា ត់បា នផឹក   ងកា ត   ងសា ំង ឬអា សុីតខា  ំង ឬវត្ថ ុ ដល 
មា នជា តិកា ត់ "សា បូ៊ ទឹកក្ុបង" ឬ  សិនបើគា ត់មិនដឹងខ្ល ួន។ បើគា ត់  ដឹងខ្ល ួន ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកឬទឹក  ះ  ឲ្យបា ន 

 ើន ដើម្ីបព   វជា តិពុល (ស   ប់កុមា រ  ូវឲ្យផឹក១កវ  រៀងរា ល់១៥នា ទី)។

ដណ្ណ ប់ភួយឲ្យអ្ន កជំងឺ  សិនបើគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍រងា រ បុ៉ន្ត  ូវចៀសវា ងកា រ   ពក។  សិនបើពុលធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវ  សិនបើពុលធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវ
ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។
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ពស់ចឹក

ស្ថ ិតក្ន ុងតំបន់អា សុីភា គអា គ្ន យ៍។  រពញ  យជា តិពិស និងអា ចសមា  ប់អា យុជីវិតបា នយ៉ា ងងា យ។   ះ 

វិទ  សា  ្ត  នពស់ពិសនះគឺ ខា ឡូសឡា សា   រូ៉ដូស្ត ូមា៉  (Calloselasma rhodostoma)។

 ពលដលមា ននរណា មា  ក់  ូវពស់ចឹក  ូវព  យា មស្វ ងយល់ថា  តើពស់  ះជា ពស់ពិស ឬជា ពស់គា  នពិស? 

សា  មខា ំរបស់វា មា នសភា ពខុសពីគា   ៖ 

សា  មចង្ក ូមសា  មចង្ក ូម

កា រចឹករបស់ពស់ពិសភា គ  ើនបា នបន្សល់ទុកសា  មកា រចឹករបស់ពស់ពិសភា គ  ើនបា នបន្សល់ទុកសា  ម

ចង្ក ូមពីរ ហើយជួនកា លមា នបន្សល់សា  មធ្ម ញ តូចៗ ចង្ក ូមពីរ ហើយជួនកា លមា នបន្សល់សា  មធ្ម ញ តូចៗ 

ផ្សងទៀត។ផ្សងទៀត។

កា រចឹករបស់ពស់គា  នពិសបន្សល់ទុកតសា  មធ្ម ញ កា រចឹករបស់ពស់គា  នពិសបន្សល់ទុកតសា  មធ្ម ញ 

ពីរជួរ ប៉ុន្ត គា  នសា  មចង្ក ូមទ។ពីរជួរ ប៉ុន្ត គា  នសា  មចង្ក ូមទ។

គ  ើនតជឿថា  ពស់មួយចំនួនដលមិនបង្ក   ះថា  ក់ក៏មា នពិសដរ ។ ព  យា មស្វ ងយល់ពី  ភទពស់ដល 

មា នពិសពិត   កដ និងពស់ដលគា  នពិស  ក្ន ុងតំបន់អ្ន ក។ ផ្ទ ុយពីមតិជា  ើនដលយល់ថា ពស់ថា  ន់គា  នពិស។ 

សូមកំុសមា  ប់ពស់គា  នពិស ពី   ះវា មិនផ្ត ល់   ះថា  ក់អ្វ ីឡើយ។ ផ្ទ ុយ  វិញ វា សមា  ប់កណ្ណ ុរ និងសត្វ ច   ផ្សងៗ 

ដលធ្វ ើឲ្យមា នកា រខូចខា តជា  ើន។ ពស់ថា  ន់ខ្ល ះថមទា ំងសមា  ប់ពស់មា នពិសទៀតផង។
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វិធីព  បា លស   ប់ពស់ពិសចឹក  

១.   ឲ្យស្ង ៀម ៖ មិន  ូវធ្វ ើចលនា  លើផ្ន កដលពស់ចឹក  ះទ។  ឲ្យស្ង ៀម ៖ មិន  ូវធ្វ ើចលនា  លើផ្ន កដលពស់ចឹក  ះទ។ កា រធ្វ ើចលនា កា ន់ត  ើន ពិសនឹង   ប 
ចូលក្ន ុងរា ងកា យកា ន់តលឿន។  សិនបើពស់ចឹក  ជើង អ្ន ករង   ះមិន  ូវដើរឡើយ។ បញ្ជ ូនគ  រក បញ្ជ ូនគ  រក 
ជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

២.  ះ  ឿងអលងា្ក  រចញ ពី   ះកា រហើមអា ចរា លដា លយា៉ ងឆា ប់រហ័ស។

៣. រំុមុខរបួស  យបង់យឺត ឬក ណា ត់សា  ត ដើម្ីបពន្ឺយត កា រ 
រា លដា ល នជា តិពិស។ រក  ដនិងជើងឲ្យស្ង ៀម ហើយរុំ 
បង់ឲ្យតឹង បុ៉ន្ត កំុឲ្យ តឹងរហូតដល់នា ំឲ្យបា ត់ ជីពចរ  កដ 
និងផ្ន កខា ងលើន  អប់ ជើង។ បើអ្ន កចា ប់ជីពចរមិនបា ន 
សូមបន្ធ ូរបង់រំុបន្ត ិច។

៤. រំុ  អប់ដ ឬ  អប់ជើង រហូតដល់ដឬជើងទា ំងមូល។ 
 ូវ   កដថា  អ្ន ក  អា ចចា ប់ជីពចរបា ន។

៥.  បនា  ប់មក ដា ក់បន្ទ ះឈើអបដើម្ីបកា រពា រកំុឲ្យ អវៈយវៈ 
មា នចលនា ។ 

៦.  សងអ្ន ក  ូវរបួស  កា ន់មណ លសុខភា ពដល  ជិតបំផុត  យ  ើស្ន ង បើមា ន។  សិនបើអា ច យកពស់ 
 ះ  ជា មួយផង   ះពស់ផ្សងៗគា  អា ច  ូវ  ើថា  ំ  ឆា ំងជា តិពិសខុសៗគា  ដរ(អង់ទីតុកសុីន ទំ.៣៨៨)។ 
 សិនបើ  ូវចា ក់ថា  ំ  ឆា ំងជា តិពិសមន ទុកបង់រំុ  ដដលរហូតដល់បា នចា ក់ថា  ំនះរួចរា ល់ និង បា នអនុវត ្ត  

វិធា នកា រ  ុង  យ័ត្ន  ប់បបយា៉ ង ចំ  ះស្ហ ុកអា ល់ឡសុី(ទំ.៧០)។ ឲ្យថា  ំអង់ទីតុកសុីនតតា ំណូសផង 
(ទំ.៣៨៩)។  សិនបើគា  នថា  ំ  ឆា ំងជា តិពិសទ  ូវ   យបង់រំុចញ។

ពស់ពិសចឹក មា ន   ះថា  ក់ណា ស់។  ូវបញ្ជ ូន  រក  ូពទ្យ បុ៉ន្ត  ូវធ្វ ើតា មកា រពន្យល់ខា ងលើភា  មៗ។ 
កា រព  បា លពស់ចឹកតា មក្ួបនបុរា ណ ជួយបា នតិចតួចណា ស់ បើវា អា ចជួយ។ កា រព  បា លខ្ល ះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន 
កា របង្ក  គ ឬអា ចធ្វ ើឲ្យឥទ្ធ ិពលរបស់ពិសកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង។ 

កា រដលមិន  ូវធ្វ ើ ៖កា រដលមិន  ូវធ្វ ើ ៖

 មិន  ូវកា ត់ស្បកឬសា ច់  ជំុវិញមុខរបួសចឹក

 មិន  ូវចងយ៉ា ងតឹង  ជំុវិញមុខរបួស ឬដងខ្ល ួនរបស់អ្ន ករង   ះ

 មិន  ូវដា ក់ទឹកកក  លើ ឬ  ជំុវិញមុខរបួស

 មិន  ូវដា ក់ចរន្ត អគ្គ ីសនីឲ្យឆក់អ្ន ករង   ះ

 មិន  ូវព  យា មបឺតយកឈា ម ឬពិសចញពីមុខរបួស។

 មិន  ូវផឹក   បនា  ប់ពី  ូវបា នពស់ចឹក។ វា ធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។

 ូវមា នថា  ំ  ឆា ំងជា តិពិសរបស់ពស់ដលមា ន  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក ជា   ច  ូវមា នថា  ំ  ឆា ំងជា តិពិសរបស់ពស់ដលមា ន  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក ជា   ច 
ហើយ  ូវដឹងពីរបៀប  ើ   ស់វា  មុនពលមា ននរណា មា  ក់  ូវបា នពស់ចឹក។ហើយ  ូវដឹងពីរបៀប  ើ   ស់វា  មុនពលមា ននរណា មា  ក់  ូវបា នពស់ចឹក។
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ខ  ដំរីទិច

ខ  ដំរីខ្ល ះមា នពិសជា ងខ  ដំរីខ្ល ះទៀត។ ចំ  ះមនុស្សចា ស់ 

ខ  ដំរីទិច ក  មា ន   ះថា  ក់ណា ស់។ លបថា  ំអា ស្ព ីរីន ឬបា៉ រ៉ា  

សតា មុល ហើយបើអា ចរកបា ន ដា ក់ទឹកកកស្អ ំលើកន្ល ងទិច ដើម្ីបជួយ 

បំបា ត់កា រឈឺចា ប់។ ចំ  ះកា រស្ព ឹក និងឈឺចា ប់ដលជួនកា លមា ន 

រហូតដល់រា ប់អា ទិត្យ ឬរា ប់ខ កា រស្អ ំ ទឹក   អា ចជួយបា ន(ទំ.១៩៣)។ 

ចំ  ះកុមា រអា យុតិចជា ង៥ឆា  ំ ខ  ដំរីទិចអា ចមា ន   ះថា  ក់ 

ជា ពិសស បើវា ទិច  ក  លឬខ្ល ួន។   ទសខ្ល ះ មា នថា  ំ  ឆា ំង 

ពិសខ  ដំរី(ទំ.៣៨៨)។ ជា កា រ  សើរ  ូវចា ក់ថា  ំឲ្យកុមា រក្ន ុងអំឡុង 

ពល២ ៉ ងបនា  ប់ពីខ  ដំរីទិចវា ។ ឲ្យអា ស្ព ីរីន ឬអា សតា មីណូហ្វ ន 

(Paracetamol) ស   ប់បំបា ត់កា រឈឺចា ប់។ បើកុមា រឈប់ដកដង្ហ ើម ផ្ល ុំខ្យល់តា មមា ត់(មើលទំ.៨០)។ ឲ្យថា  ំអង់ទី 

តុកសុីនតតា ណូសផង(មើលទំ.៣៨៩)។

បើកុមា រដលរង   ះ  ះតូចពក ឬ  ូវបា នទិចចំផ្ន កសំខា ន់នដងខ្ល ួន ឬបើអ្ន កដឹងថា ខ  ដំរី  ះជា  ភទខ  ដំរី

ដលមា ន   ះថា  ក់ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ 

ពីងពា ងខា ំ

ភា គ  ើននកា រខា ំរបស់ពីងពា ង តងតធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ង 

ខា  ំង បុ៉ន្ត គា  ន   ះថា  ក់ទ។ 

ឲ្យថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន ឬអា ស្ព ីរីន ហើយស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ 

ថា  ំដលសំខា ន់បំផុត គឺគា  ន  តា មភូមិទ។ (កា រចា ក់ថា  ំកា ល់ស្យូម 

គ្ល ុយកូណា ត ១០% ចំនួន១០មល តា មសរសវ៉ន យឺតៗយឺតៗ ក្ន ុងរយៈពល 

១០នា ទី ជួយកា ត់បន្ថ យកា រចុករឹងសា ច់ដំុ។ ជា មួយគា  នះ កា រឲ្យថា  ំ 

ឌីយា៉ សបា៉ ម(ទំ.៣៩០) ក៏អា ចជួយជួយទៀតដរ។ បើមា ន  គស ្ញ  ស្ហ ុក 

ព  បា លស្ហ ុកអា ល់ឡសុី(ទំ.៧០)។ ចំ  ះកុមា រអា ច  ូវកា រកា រចា ក់ថា  ំ 

ក័រទីសូន(cortisone)។) ឲ្យថា  ំអង់ទីតុកសុីនតតា ណូសផង(មើល 

ទំ.៣៨៩)។ មា នថា  ំ  ឆា ំងពិសនះ បុ៉ន្ត វា ពិបា ករកណា ស់។




