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ជំងឺធ្ងន់ៗដល
ជំងឺដលមាន

ក្នុងជំពូកនះ

ូពទ្យ។ មានជំងឺជា

ទាំង

ះឲ្យជាបានទ។

ើន

ូវការការព បាលពិសស
ើនតជាជំងឺដលពិបាកព បាល ឬមិនអាចព បាលឲ្យជា

ូវការថាំពិសសដលពិបាករក

ស

្ញនជំងឺដលមាន

ើន

១៤

យគានជំនួយពី

តាមតំបន់ជនបទ។ ឱសថបុរាណមិនអាចព បាលជំងឺ

សិនបើមាននរណាមាក់មានជំងឺណាមួយក្នុងចំ

ឆាប់ស្វងរកជំនួយពី ូពទ្យ ឱកាសនជាសះស្បើយរបស់គាត់កាន់តខ្ពស់។
យត្ន័ ៖ ជំងឺជា

ជំពូកទី

ក្នុងជំពូកផ្សងទៀត ក៏អាចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និង

ះថាក់ (ទំ.៤២) ។

មជំងឺទាំងនះ ការដលគាត់កាន់ត

ូវការជំនួយពី

ូពទ្យដរ។ សូមមើល

គ

ជំងឺរបង
ជំងឺរបងសួតគឺជាជំងឺរាុំរ៉ និងជាជំងឺឆ្លង (ងាយនឹងឆ្លង) ដលមនុស្ស

លើមនុស្សដលមានអាយុពី១៥

៣៥ឆាំ ជាពិសសចំ

អ្នកដលខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ ឬអ្នកដលរស់

ប់រូបអាចឆ្លងបាន។ ប៉ុន្ត ជំងឺនះ

ះអ្នកដលមានជំងឺអដស៍(ទំ.៣៩៩) ឬអ្នកដលខ យ

ជាមួយអ្នកមានជំងឺរបង។

ជំងឺរបងគឺជាជំងឺដលអាចព បាលជាជាសាពរ។ ប៉ុន្ត

មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់សាប់

យសារ ជំងឺនះជារៀង

រាល់ឆាំ។ ដើម្បីបងា្ករនិងព បាលជំងឺរបងឲ្យជា ការឆាប់ព បាលឲ្យបានទាន់ពលគឺជាការសំខាន់ណាស់។
មើល

គស

គស

្ញនជំងឺរបង
បង។ អ្នកជំងឺមាក់អាចមាន

្ញទូ

គស

្ញខ្លះ ឬមាន

គសញ្ញទាំងអស់នជំងឺរបង។

ូវសង្កត

នជំងឺរបងគឺ ៖

ការក្អករាុំរ៉ លើសពីបីអាទិត្យ ដលភាគ
មាន

ើនកើត

ុន

បន្តិចបន្តួច

អាចមានការឈឺចាប់ក្នុង

ើនក្អកខាំងបនាប់ពីភាក់ពីដំណកភាម។

ពលលាច និងមានបកញើស

ពលយប់។

ូង ឬខ្នងផ្នកខាងលើ។

កទម្ងន់ជាបន្តបនាប់ និងកាន់តខ យ

ៗ។

ករណីធ្ងន់ធ្ងរ ៖
មានក្អកធាក់ឈាម (ជាទូ

មានបន្តិចបន្តួច ក្នុងករណីខ្លះមានធាក់ឈាម

មានស្បកស្លកសាំង។ ស្បកលឿងដូចជាកមួនឃ្មុំ។ ចំ
ពណ៌

ជាសជាងធម្មតា ជាពិសស

លើផ្ទមុខ។

ើន)។

ះអ្នកដលមានស្បក

មានសំឡងស្អក (ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខាំង)។

ចំ

ះកុមារ ៖ ការក្អកអាចកើតមាន
មានការ
មាន

ុន

ពលកយបន្តិច។ ជំនួសឲ្យការក្អក រកមើល ៖

កទម្ងន់ជាបន្តបនាប់។
ជាញឹកញាប់។

ស្បកស្លកសាំង។
មានហើម

កញ្ចឹងក (កូនកណ្ណុរ) ឬ

តាមធម្មតា ជំងឺរបងមានត

អាចបណា្ខលឲ្យមានជំងរឺ លាក

ះ (ទំ.២០)។

ក្នុងសួតទ។ ប៉ុន្តជំងឺនះអាចប៉ះពាល់ដល់
មខួរ(ទំ.១៨៥)។ ចំ

ះ

ប់សរីរាង្គនរាងកាយ។ ចំ

ះកុមារ វា

គសើស្បកដលបណា្ខលពីជង
ំ រឺ បង(មើលទំ.២១២)។
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បើអ្នកសង្ស័យថាអ្នកមានជំងឺរបង ៖ ស្វងរកជំនួយពី ូពទ្យ។ បើមាន គស

្ញដំបូងនជំងឺរបង

កាន់

មណលសុខភាព ដលជាទីកន្លងដលបុគ្គលិកពទ្យអាចពិនិត្យជំងឺរបស់អ្នក និងពិនិត្យកំហាកដើម្បីរកមើលថាតើអ្នក
មានជំងឺរបងឬអត់។ រដាភិបាលន

ទសជា

ើនផ្តល់ថាំរបង

ជិតអ្នក។ អ្នកនឹងបានទទួលថាំខ្លះ ដូចខាងកម ៖

យឥតគិតថ្ល។ សួរ

មណលសុខភាពដល

ថាំ

ប់អីុស្សូនីញា៉សុីត(Isoniazid ឬ INH)

ថាំ

ប់អតំប៊ុយតុល(Ethambutol) (ទំ.៣៦២)

ថាំ

ប់រីហ្វំពីសុីន (Rifampin) (ទំ.៣៦២)

ថាំ

ប់ធីយា៉សតាហ្សូន(Thiacetazone)

(ទំ.៣៦១)
ថាំ

ថាំចាក់

ប់ពរា
ី ហ្សុ
៉ ណា
ី
មីដ(Pyrazinamide)(ទំ.៣៦២)

្តិបតូមីសុីន(Streptomycin) (ទំ.៣៦៣)

(ទំ.៣៦៣)

ការលបថាំតាមការណនាំគឺជាការសំខាន់ណាស់។ ការព បាលអាចមានភាពខុសគា

ប៉ុន្តជាទូ

ការព បាលមានពីរផ្នក។ អ្នកនឹង

កំហាកសិន។

នឹង

សិនបើអ្នកបានធូរ

ល អ្នកនឹង

ូវបានពិនិត្យឡើងវិញម្តងទៀត ដើម្បីប

ធូរស្បើយក៏

៤មុខ ក្នុងរយៈពល២ខ បនាប់មក

ូវលបថាំពីរមុខ ស

យ។ នះអាចនឹងអាចធ្វើឲ្យជំងឺលាប់ឡើងវិញ ឆ្លង

គអាហារឲ្យបាន

ឹម

ប់រយៈពល៤

ក់ថាអ្នកបានជាសះស្បើយ។ មិន

ដើម្បីព បាលជំងឺរបងឲ្យជាជាសាពរ អាច
បរិ

ូវលបថាំ៣

ូវ

ើពលវលាពី៦ខ

ូវតាមតអាចធ្វើបាន ៖ បរិ

ូតអីុន និងវីតាមីន (ទំ.១១០និង១១១)។ ការស

តាម

ទសនីមួយៗ

ូវពិនត
ិ ្យមើល

៦ខទៀត។ បនាប់មកអ្នក

ូវឈប់លបថាំ

ះបីជាអ្នកបាន

អ្នកដទទៀត និងអាចធ្វើឲ្យមានភាពសាុំនឹងថាំ។
លើសពីមួយឆាំ។

គអាហារថាមពលឲ្យបាន

កគឺជាការសំខាន់។

ើន និងអាហារសម្បូរជាតិ

សិនបើអាច អ្នក

ូវឈប់ធ្វើការរហូតដល់

អ្នកបានធូរស្បើយ។ បនាប់មក អ្នកមិនគួរធ្វើការធ្ងន់ពក ដលអាចធ្វើឲ្យអ្នកហត់ខាំង ឬពិបាកដកដង្ហើមឡើយ
(ដកដង្ហើមតឹង)។ ព យាមស

ក និងដកឲ្យបាន

ប់

ន់។

ូវបានព បាលដូចជំងឺរបងសួតដរ។

ជំងឺរបងដលកើតលើសរីរាង្គផ្សងទៀតក្នុងរាងកាយ

នះរាប់បញ្ចូលទាំងរបងកូនកណ្ណុរ របង

ះវៀន (មើលរូបភាពទំ.២០) របងស្បក(ទំ.២១២)

និងរបងសនាក់ឆ្អឹង(ដូចជាជង្គង់)។ កុមារដលមានជំងឺរបងឆ្អឹងខ្នងធ្ងន់ធ្ងរ អាច
ដើម្បីបងា្ករពិការភាព។

របងជាជំងឺឆ្លងយា៉ងខាំង ៖ មនុស្សដលរស់

មានការ

ជាមួយអ្នកជំងឺរបង (ជាពិសសចំ

ឈមខ្ពស់នឹងការឆ្លងជំងឺនះ ៖

បើមានអ្នកណាមាក់

ូវទទួលការពិនិត្យរកជំងឺរបង។

មនុស្ស

ះកុមារ

ឆាំងនឹងជំងឹរបងដល់កុមារ។

ប់រូប ជាពិសសចំ

អ្នកដលមានជំងឺរបងគួរបរិ
ដរាបណាគាត់

ម៉ ងទៀត

ះកុមារ)

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានជំងឺរបង ៖

បើធ្វើបាន សមាជិកទាំងអស់
ចាក់វា៉ក់សាំង

ូវការការវះកាត់

តមានក្អក។

ូវបរិ

គ និងដក

ដាច់

ប់ជំងឺរបងឲ្យខ្ទប់មាត់របស់គាត់

សង្កតមើលការ

កទម្ងន់ និងរកមើល

ថ្លឹងទម្ងន់មនុស្សមាក់ៗ ជាពិសសចំ

គអាហារឲ្យបាន

គស

ះកុមារ

ឹម

ូវ។

យឡកពីកុមារ បើអាច គឺ

ពលក្អក និងមិន

្ញនជំងឺរបងក្នុងចំ

ូវខាក

ក្នុងបន្ទប់ផ្សងមួយ
ះលើការឬក

មសមាជិក

ូវថ្លឹងមួយខម្តង រហូតដល់ពលផុត

ួសារ។ បើអាចធ្វើបាន
ះថាក់។

ព បាលជំងឺរបងជាបនាន់។ អ្នកជំងឺរបងដលបានព បាលជាជាសាពរហើយ មិនអាចចម្លង
ទៀតទ។

ជំងឺរបងក្នុងសមាជិក

ក្នុង

ួសារ

ើនតចាប់ផ្តើមឡើង

យយឺតៗនិងយា៉ងស្ងៀមសាត់។

ួសារមានជំងឺរបង បនាប់ពីបានពិនិត្យរួចហើយ ចាប់ផ្តើមព បាលជាបនាន់។

លទ។

អ្នកដទ

សិនបើមាននរណាមាក់

ការព បាលជំងឺរបងឲ្យបានទាន់ពល និងពញលញ គឺជាផ្នកមួយដ៏សំខាន់នការបងា្ករ
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ជំងឺឆ្កឆ្កួត
ក

ជំងឺឆ្កឆ្កួត កើតមកពីការខាំរបស់សត្វដលឆ្កួត ដូចជាឆ្ក ឆា
្ជោង ចចក សា និងសត្វឯទៀត ដលអាចចម្លងជំងឺ

ឆ្កឆ្កួតបាន។

គស

្ញ ៖

ចំ

ះសត្វ ៖
កាយវិការចម្លក ជួនកាលកៀមកំ

មិនស្ងៀម

ឬឆាប់ខឹង។

បកពពុះមាត់ មិនអាចសុី ឬផឹកបាន។
ជួនកាលសត្វ

ះ

ជាឆ្កួតហើយអាចខាំមនុស្ស និងខាំអ្វីផ្សងៗដល

សត្វនះនឹងងាប់ក្នុងរយៈពល៥
គស

្ញចំ

ជុំវិញវា

៧ថ្ង។

ះមនុស្ស ៖

មានការឈឺចាប់ និង

យ

ពន់

កន្លងមុខរបួសខាំ។

ចងាក់ដង្ហើមមិនទៀងទាត់ ដូចជាមនុស្សដលទើបតយំរួច។
មានការឈឺចាប់ និងពិបាកលប។ មានទឹកមាត់ស្អិត និង

ើន។

អ្នកជំងឺមានសារតីធម្មតា តមានអារម្មណ៍ឆវឆាវ ឬឆាប់ខឹង។ អាចមានការខឹង
ពលជិតសាប់ អាចមានការ

កាច់ និងទន់

បើអ្នកយល់ថាសត្វដលបានខាំនរណាមាក់
ូវចងឬដាក់

ុងសត្វ

ត។

ប់អវៈយវៈទាំងអស់។

ះមានជំងឺឆ្កឆ្កួត ៖

ះចំនួនមួយអាទិត្យ។

ូវលាងសមាតមុខរបួសខាំជាមួយទឹក សាប៊ូនិងទឹកអីុ្រដូហ្សនពរអុកសុីត។ មិន
ូវទុកចំហរ។

បើសត្វ

ះងាប់ក្នុងរយៈពលមួយអាទិត្យ (បើ

សុខភាពភាម ដើម្បីទទួលការចាក់ថាំ

គស

ព បាល

ឆាំងជំងឺឆ្ករឆ្កួត

្ញដំបូងនជំងឺឆ្កឆ្កួត កើតមានពី១០ថ្ង

ូវចាប់ផ្តើមមុនពល

គានវិធីព បាលក្នុងក្បួនវជ្ជសា

គស

ូវគវាយងាប់ឬមិនអាចចាប់បាន)
ះ។

២ឆាំកយពីសត្វខាំ (ជាទូ

្ញដំបូងនជំងឺនះកើតឡើង។

្តអាចជួយស

ពី៣

ូវរុំរបួសឲ្យជិតទ
ូវយកអ្នករបួស

៧អាទិត្យ)។ ការ

ពលដលជំងឺនះចាប់ផ្តើមហើយ

្គោះជីវិតអ្នកជំងឺបានឡើយ។

ការបងា្ករ ៖
សមាប់ និងកប់សត្វ(ឬដាក់ក្នុង

ុងរយៈពលមួយអាទិត្យ)ដលសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្កឆ្កួត។

សហការជាមួយកម្មវិធីចាក់ថាំបងា្ករដល់សត្វឆ្ក។
ឲ្យកុមារ

ឲ្យឆាយពីសត្វដលមើល

ូវមានការ
ះបីសត្វ

ុង

យត្ន័បំផុតចំ

ដូចជាមានជំងឺ ឬមានកាយវិការចម្លកៗ។
ះសត្វដលមើល

ះមិនខាំក្តីមនុស្សណាមាក់ក៏
សិនបើវាចូល

ដូចជាមានជំងឺ ឬមានសកម្មភាពចម្លក។

យ ទឹកមាត់វាអាចបណា្ខលឲ្យមានជំងឺឆ្កឆ្កួតបាន

ក្នុងរបួស និងសាមដាច់រលាត់។

មណល

ះនឹង

182
ជំងឺតតាណូស(រឹងថា្គម)
ជំងឺតតាណូសកើតឡើង

របួស។ ជាពិសស របួស

ពលមានម

គដលរស់

ឬរបួសកខ្វក់ អាចមាន

ក្នុងលាមកមនុស្ស ឬសត្វ ចូល

ះថាក់យា៉ងខាំង។

ក្នុងខ្លួនមនុស្សតាម

របួសដលទំនងជាធ្វើឲ្យមានជំងឺតតាណូស
សត្វខាំ ជាពិសសឆ្កនិង

របួស

របួស

ូក

ឬ

យការមុតបនាលួស

យ

ប់កាំភ្លើង

មុខរបួសនការ

យកាំបិត

របួស

ះរន្ធ

យម្ជុលមិនសាត

យការមុតបនា

ឬអំបង ឬដក

ល

មូលហតុនជំងឺតតាណូសលើទារក
ម

ពលដលទងផ្ចិត

គតតាណូសចូលតាមផ្ចិត របស់ទារក

យសារការខ្វះអនាម័យ ឬមិនបានអនុវត្តវិធានការ
យ័ត្នទូ

ុង

ផ្សងៗ។ ឱកាសនការកើតជំងឺតតាណូស

នឹងកើនឡើង ៖
បើទងផ្ចិតរបស់ទារក
ដលមិនបាន
សាតទាំង

ូវបានកាត់

យឧបករណ៍

រ និងមិនបានទុកដាក់ឲ្យបាន

ុង។

បើទងផ្ចិតមិន

ូវបានកាត់ឲ្យខ្ល
ខ្លីជិតខ្លួនរបស់

ទារក(ទំ.២៦២)។
បើទងផ្ចិតដលកាត់ថ្មីៗ
ឬមិនបានរក ឲ្យស្ងួត។

ូវបានរុំតឹងពក

ឲ្យសល់វងពី

ូវបានកាត់

ះយា៉ងនះ

យទុក

ះលទ្ធភាពន

ការកើតតតាណុសនឹងកាន់តមាន

ើន។

ចៀក

183
គស

្ញនជំងឺតតាណូស ៖

មុខរបួសមានការបង្ក
មានអាការៈមិន

គ (ជួនកាល រកមុខរបួសមិនឃើញ) ។

ួលក្នុងខ្លួន និងពិបាកលប។

ថា្គមរឹង បនាប់មករឹងដល់សាច់ដុំកញ្ចឹងក និងផ្នកផ្សងៗទៀតនរាងកាយ។ អ្នកជំងឺមានការពិបាកក្នុងការដើរ។
មានការ

កាច់ក

្តាក់និងមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង (រឹងថា្គមភាមៗ) ហើយ

ទីបញ្ចប់ក

រាងកាយ។ ការធ្វើចលនា អ្នកជំងឺ ឬការប៉ះពាល់អ្នកជំងឹ អាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់

្តាក់រឹងទូទាំង

កាច់រឹងកាន់តខាំង

ភាមៗដូចរូបនះ។

ការមានសំឡងខាំងភាមៗ ឬមានពន្លឺយា៉ងភ្លឺ
ក៏អាចធ្វើឲ្យក

ចំ

ះទារក ៖ ជាទូ

រហូត ហើយមិនអាច

ជា

ើន

៉ង ឬ

្តាក់ដូចនះដរ ។

គស

្ញនជំងឺតតាណូសកើតមានពី៣

ះមាយបាន។
ន ភាគ

ើនថ្ង ការរឹងថា្គម និង

ជាការសំខាន់ គ

ពលមាន

គស

ល។ ទារកចាប់ផ្តើមយំ

គ។ បនាប់ពីរយៈពល

្ញដំបូង។ បើអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺ

) ធ្វើការពិនិត្យដូចខាងកមនះ ៖

្តាក់ជង្គង់

អង្គុយដាក់ជើងសំយុងចុះកម
ជង្គង់

្ញផ្សងទៀតក៏ចាប់ផ្តើមមានឡើង។

ូវចាប់ផ្តើមព បាលជំងឺតតាណូស

ការពិនិត្យមើលការក
ះ

ើន ទងផ្ចិតមានភាពកខ្វក់ ឬមានការបង្ក

គស

តតាណូស(ឬបើមានទារកយំមិនឈប់ ឬមិន

១០ថ្ងកយស

ខាងកមអង្គុញ។

បើជើងមានការក
ះគឺជា

្តាក់តបន្តិច

តិកម្មធម្មតា។

បើជើងមានការក

្តាក់ឡើងខ្ពស់ វាបងាញពី

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយ ដូចជា តតាណូស(ឬអាចជា
ជំងឺរលាក

មខួរ ឬ ការពុល

ឬថាំបំពុលកណ្ណុរ)។

យថាំអ្វីម៉ ង

ការពិនិត្យនះមានសារសំខាន់ណាស់ បើអ្នកសង្ស័យថាទារកមាក់មានជំងឺតតាណូស។

តើ ូវធ្វើដូចម្តច

ពលមាន គស

្ញនជំងឺតតាណូស ៖

តតាណូសគឺជាជំងឺម ៉ងដលសាហាវនិងមាន

ឃើញមាន

គស

ះថាក់ដល់ជីវិត។ ស្វងរកជំនួយពី

្ញដំបូងរបស់វា។ បើមិនទាន់អាចទទួលជំនួយពី

ពិនិត្យទូទាំងរាងកាយរករបួស ឬដំ

កាយ។ ភាគ

ូពទ្យ ធ្វើដូចខាងកម ៖

ពល

ើន មុខរបួសតងតមានខ្ទុះ។ បើកមុខរបួស លាងជាមួយ

សាប៊ូ និងទឹកដាំឆ្អិន។ សមាតឲ្យអស់នូវធូលី ខ្ទុះ បនា អំបងផ្សងៗ...។ លាងជ
អីុ្រដូហ្សន ប៉រុកសុីត បើមាន។

ូពទ្យជាបនាន់

ះមុខរបួស

យទឹក
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ចាក់ថាំ
(ចំ

ូកាអីុនប៉នីសុីលីនមួយលានអ៊ុយនីតភាមៗ និងចាក់ម្តងទៀត

ះទារក ចាក់

ត

ីសាលីនប៉នីសុីលីន

សុីគ្លីន។

រៀងរាល់ ១២

សើរជាង)។ បើគានប៉នីសុីលីន

ើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកផ្សងទៀតដូចជា

បើអ្នកអាចរកបាន ចាក់Human Immune Globulin ៥,០០០អ៊ុយនីត ឬចាក់ថាំ
តុកសុីនតតាណូស) ពី៤០,០០០

៥០,០០០អ៊ុយនីត។

និង៣៨៩)។ Human Immune Globulin មិនសូវមាន

ូវ

៉ងម្តង (ទំ.៣៥៣)

ឆាំងតតាណូស (អង់ទី

រពតាមរាល់វិធានការ

ុង

យ័ត្ន (ទំ.៧០

តិកម្មអាល់ឡហ្សុី ប៉ុន្តមានតម្លខ្ពស់នង
ិ ពិបាករក។

បើអ្នកជំងឺអាចលបបាន ឲ្យជាតិទឹកដលមានអាហារូបត្ថម្ភ ឲ្យបានញឹកញាប់ ម្តងបន្តិចៗ។
ដើម្បីទប់ទល់ការ

កាច់ ឲ្យថាំឌីយា៉ហ្សបា៉ម (វា៉ល្យូម)

យលបតាមមាត់ ឬសុលតាមគូថ (ស

ើថាំ មើលទំ.៣៩០)។

មិន

ិត

ូវប៉ះពាល់ និងលើកអ្នកជំងឺទ បើគានការចាំបាច់។ ចៀសវាងការមានពន្លឺ និងសំឡងខាំង។

បើចាំបាច់

ផ្លូវដង្ហើម។

ចំ

ប់ក

ើបំពង់

ស៊ូ និងសឺរាុំងដើម្បីបូមយកស្លស ចញពី

មុះនិងបំពង់ក។ នះអាចជួយឲ្យ

ះទារកដលមានជំងឺតតាណូស បើអាច ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬ

ហើយបាញ់ទឹក
ជួយ

យុទ្ធ

ះមាយចូល

ឆាំងនឹងការបង្ក

ូពទ្យដាក់បំពង់តាម

មុះ

ឡះ
កពះ

ក្នុងកពះរបស់ទារក។ ការធ្វើយា៉ងនះនឹងផ្តល់អាហាររូបត្ថម្ភដល់ទារក និង

គផ្សងៗ។

វិធីបងា្ករជំងឺតតាណូស ៖
ះបីជា

ក្នុងមន្ទីរពទ្យដ៏ល្អក៏

យ ក៏ពាក់កណា្ខលនចំនួនអ្នកជំងឺតតាណូស

ូវបានសាប់។ ប៉ុន្ត ការបងា្ករ

ជំងឺនះ តងតងាយជាងការព បាលវា។

ការចាក់វា៉ក់សាំង ៖ ការចាក់វា៉ក់សាំងនះ គឺជាវិធីបងា្ករដ៏
កុមារ និងមនុស្សធំ

ដល

វូ តទទួលថាប
ំ ងា្ករនះ។ ចាក់ថាប
ំ ងា្ករដល់កម
ុ

ជិតអ្នក(ទំ.១៤៧)។ ដើម្បីឲ្យមានការការពារពញលញ

ម្តង។ ការចាក់ថាំបងា្ករជំងឺតតាណូសដល់

្តីមានផ្ទ

បើអ្នកមានរបួស ជាពិសសរបួសដលកខ្វក់ ឬរបួស
ទំ.៨៩។

បើរបួសមានមុខធំ

ឬកខ្វក់ ស្វងរកជំនួយពី

ើថាំប៉នីសុីលីន។ ហើយ

ចំ

កដមួយក្នុងការ

ូវគិតពីការចាក់ថាំ

ឆាំងនឹងជំងឺតតាណូស។ ទាំង

សា
ួ រទាង
ំ មូលរបស់អក
្ន

ូវចាក់ថាំបងា្ករនះឡើងវិញរៀងរាល់១០ឆាំ

ះ នឹងបងា្ករជំងឺតតាណូសដល់ទារក
រក(ទំ.២៥០)។

ៗ

ូវសមាតនិងថទាំវាតាមរបៀបដលរៀបរាប់

ូពទ្យ។ បើអ្នកមិនដលបានចាក់ថាំបងា្ករជំងឺតតាណូស

ឆាំងជំងឺតតាណូសផងដរ(មើលទំ.៣៨៩)។

ះទារក ភាពសាតមានសារសំខាន់យា៉ងខាំងក្នុងការបងា្ករជំងឺតតាណូស។ សមារៈដល

ទងផ្ចិត

ូវត

ូវបានរមាប់ម

ទងផ្ចិតរបស់ទារកនះ

គ(ទំ.២៦២) ទងផ្ចិតគួរតកាត់ឲ្យខ្លី ហើយទងផ្ចិត

ូវបានកាត់ខ្លី រក ឲ្យស្ងួត

ហើយចំហរឲ្យ

ូវខ្យល់។

ទារកនះមានសុខភាពល្អ។

មណលសុខភាព

ទងផ្ចិតរបស់ទារកនះ

ើស

ប់កាត់

ូវតសាតនិងស្ងួតជានិច្ច។

ូវបានកាត់យា៉ងវង និងរុំយា៉ងតឹង

ហើយមិនបានរក ឲ្យស្ងួតទ។

ទារកនះបានសាប់

យសារជំងឺតតាណូស។
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ជំងឺរលាក

មខួរ

ជំងឺនះគឺជាការបង្ក

គយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់ខួរក ល ដល

មានលក្ខណៈដូចជាផលវិបាកនជំ
កន ងឺដទទៀត ដូចជា ជំងឺក

្ជឹល

ជួនកាល កុមារដលមាយមានជំងឺរបង អាចកើតជំងឺរលាក

មខួរ

ជីវិតរបស់វា។

គស

ើនកើតមានលើកុមារ។ ការចាប់ផ្តើមនជំងឺនះអាច
ឡាទន ក្អកមាន់ ឬការបង្ក
យម

គ

ក្នុង

ចៀក។

គរបង ក្នុងរយៈពលពីរបីខដំបូងន

្ញ ៖
ុន

ឈឺក លខាំង
ករឹង។ មើល
ហើយដក
ដូចរូបនះ

កុមារហាក់ដូចជាមានជំងឺធ្ងន់

យងើយក លនិងក

កយ

ឆ្អឹងខ្នងរឹងយា៉ងខាំងរហូតដល់មិនអាចបត់ក លឱន
ចំ

ច

ះជង្គង់ទាំងពីរបាន

ះកុមារដលមានអាយុតិចជាងមួយឆាំ បង្ហើយឡើង

ភាគ
ចំ

ើនមានក្អួត
ះទារកនិងកុមារ ជំងឺរលាក

អាចយំក្នុងសភាពប្លកៗ

ជួនកាលមាន

មខួរក្នុងដំណាក់កាលដំបូង អាចមានការពិបាកក្នុងការសំគាល់។ កុមារ

ះជាមាយបានឲ្យកូន

ទាំង

ុង។

ជំងឺរលាក

ះក៏

យ ឬកុមារចះតងងុយដក។

កាច់(បាត់បង់សារតី) ឬមានកាយវិការប្លកៗ

ជាញឹកញាប់ កុមារមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

ទ

៉ង

មខួរក ល

ង់ដទទៀតនជំងឺរលាក

យម

ៗ ហើយវានឹង

ស្ងៀម

ពលដលវាបាត់បង់សារតី

គរបង កើតឡើងយឺតៗ ក្នុងរយៈពលជា

ើនថ្ង ឬ

មខួរ កើតឡើងយា៉ងលៀនក្នុងរយៈពលតប៉ុនាន

ើនអាទិត្យ។

៉ង ឬប៉ុនានថ្ងប៉ុ

ះ។

ការព បាល ៖
រកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់!! បើអាចធ្វើ

បាន

ូវនាំអ្នកជំងឺ

ចាក់ថាំ អំពីសុីលីន(Ampicillin)៥០០មីលីកមរៀងរាល់៤

មន្ទីរពទ្យ។ ក្នុងពលជាមួយគានះ ៖
៉ងម្តង(ទំ.៣៥៣)។ ឬចាក់ថាំ

ប៉នីសុីលីន(Crystallin penicillin)១,០០០,០០០អ៊ុយនីត រៀងរាល់បួន
ឲ្យខ្លររំហ្វនីកុល (Chloramphenicol)ផងដរ(ទំ.៣៥៧)។

បើអ្នកជំងឺមាន

ុន

ខាំង (ក

លើស៤០អង រ)

ូវបន្ថយក

នះ

ីសាលីន

៉ងម្តង(ទំ.៣៥៣)។ ឬបើអាច

យ

ើកណាត់សើមជូតខ្លួនរបស់

អ្នកជំងឺ និងឲ្យលបថាំអាសតាមីណូហ្វន(Acetaminophenឬ paracetamol)ឬអាស្ពីរីន(Aspirin) (ទំ.៣៧៩
និង៣៨០)។

បើមាយកើតជំងឺរបង ឬអ្នកសង្ស័យថាកុមារ

ះកើតជំងឺរលាក

្តិបតូមីសុីន(Streptomycin)ចំនួន០,២មីលីលី

ូពទ្យជាបនាន់។ ម ៉ងទៀត

ក្នុង

មខួរបណា្ខលមកពីម

គរបង

ូវចាក់ថាំ

ំគីឡូកមទម្ងន់របស់គ ហើយស្វងរកជំនួយពី

ូវឲ្យអំពីសុីលីន(Ampicillin) ឬប៉នីសុីលីន(Penicillin)ក្នុងករណីជំងឺរលាក

មខួរក ល មិនមនបណា្ខលមកពីជំងឺរបង។

វិធីបងា្ករ ៖
ចំ

ះការបងា្ករជំងឺរលាក

ប ស ហ្ស

កម)។ ចំ

ពលស

មខួរ

ល។ ក

យជំងឺរបង ទារកដលស

ិតថាំស

លពីមាយដលមានជំងឺរបង

ប់ទារកគឺ ០,០៥មីលីលី

(ពាក់កណា្ខល ក

ះវិធីផ្សងៗទៀតដលទាក់ទងនឹងការការពារជំងឺរបង មើល ទំព័រ១៧៩

ូវចាក់វា៉ក់សាំង

ិតធម្មតា ០,១មីលី

១៨០។
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ជំងឺ

ុនចាញ់

ជំងឺ

ម

ុនចាញ់គឺជាការបង្ក

យសារមូសដក
គទាំង

គស

ះ

គ

ក្នុងឈាមដលបណា្ខលឲ្យមានការញាក់ និង

ល។ មូសខាំបឺតយកបា៉រា៉សុីត

ខ្លួនយា៉ងខាំង។ ជំងឺ

ុនចាញ់ឆ្លង

ុនចាញ់ពីក្នុងឈាមមនុស្សដលកើតជំងឺនះ ហើយក៏បន្តបញ្ចូល

មនុស្សមាក់ផ្សងទៀតដលវាខាំ។

្ញ ៖
គស

្ញជាក់លាក់នការធ្វើទុក្ខមានបីដំណាក់កាល ៖

១. វាចាប់ផ្តើមឡើង

យការរងារ

២. ការរងារញាក់នះបន្ត

ញាក់ និងឈឺក ល។ អ្នកជំងឺញាក់
រយៈពល ពី១៥នាទី

មួយ

ជាញឹកញាប់ គឺមានក

៉ង។

ទៀងទាត់ឬជាក់លាក់ទ។

ជំងឺ
ចំ

ុនចាញ់រាុំរ៉

ើន

៉ង ឬ

ុន

មាន

ុន

៣. ចុងកយ អ្នកជំងឺចាប់ផ្តើម
បកញើស ហើយក

តក៏មានការធូរ

័យតាម

ភទនជំងឺ

ជារៀងរាល់ថ្ង។ ម ៉ងទៀត លក្ខណៈន

ុនចាញ់។

ប់រូបដលមាន

ក្នុងខ្លួន

ថយចុះ។ កយពីការធ្វើទុក្ខ
អ្នកមានអារម្មណ៌អស់កមាំង

ើនថ្ង។

ខ្លួនរៀងរាល់ពីរឬបីថ្ងម្តង (អា

យហតុនះហើយ មនុស្ស

បានពិនិត្យឈាមរកមើលជំងឺ

ដល

៤០អង រ ឬលើស

ហើយពលខ្លះរវីរវាយ។

ុនចាញ់បណា្ខលឲ្យ

ពលដំបូង វាអាចធ្វើឲ្យមាន

ុន

ពីនះ។ អ្នកជំងឺខ យ ស្បកឡើងកហម
រយៈពល ជា

ជាធម្មតាជំងឺ

យ

ុន

ុន

លដរ។

ុនចាញ់)។ ប៉ុន្ត

នះអាចគានភាព

យគានមូលហតុ គួរ

ូវ

ើនបណា្ខលឲ្យអណ្ណ
អណ្ណើករីកធំ (ធាក់អណ្ណើក)និងមានភាពស្លកសាំង។

ះកុមារតូចៗ ភាពស្លកសាំង អាចចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពលមួយ ឬពីរថ្ង។ កុមារដលកើត ជំងឺ

ុនចាញ់ដល

ប៉ះពាល់ដល់ខួរក ល ការ

កាច់អាចកើតមានបនាប់ពីមានការសន្លប់បាត់សារតី។ ម៉ ងទៀត បាតដអាចមាន

មាយ គឺងាយនឹងទទួលជំងឺ

ុនចាញ់) ។

ពណ៌

ៗ។ (ចំណាំ ៖ ទារកដលមិនបានទទួលការបំ

ផះ ហើយចងាក់ដង្ហើមអាចញាប់ និង

ទឹក

ះ

ការវិភាគ និងការព បាល ៖
បើអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺ
ក្នុងតំបន់ដលមាន

ភទជំងឺ

ក្នុងតំបន់ដលសម្បូរជំងឺ

សិទ្ធភាព

ើថាំ និងព័ត៌មានផ្សងៗទៀតពីការ
ល

ះ

ជាញឹកញាប់ បើអាច

យការ

ើថាំ

ូវស្វងរកការព បាលជាបនាន់។

រលាក

ុន

ដលគានមូលហតុ ដូចជំងឺ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក (មើលទំ.៣៦៥

ុនចាញ់)។

ើថាំ ប៉ុន្តជា

ើនថ្ងកយមក

ហលជាមានជំងឺ

ុនចាញ់ ចាប់ផ្តើម

ផ្សងវិញ។ ស្វងរកដំបូនានពីមណលសុខភាពដល

បើមនុស្សណាមាក់ ដល

មខួរ (មើលទំ.១៨៥) អ្នក

ុនចាញ់ភាម (ទំ.៣៦៧)។

មណលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យឈាម។

ះថាក់ កើតឡើងជាញឹកញាប់ ជាពិសស

ុនចាញ់ ព បាលរាល់ការ

ុនចាញ់ដលអ្នកដឹងថាមាន

បើអ្នកបានធូរ

ុន

ុនចាញ់ដល

ថា ហាល់សុីបា៉រ៉ូម

ុនចាញ់ដលគ
ថាំ

ុនចាញ់ ឬមាន

ះអាចមានជំងឺ

ជិតអ្នក។

ុន

គស

ុនចាញ់ដរ។

៣៦៨ ដើម្បីដឹងពីក

កើតឡើងវិញ អ្នក

កាច់ឬមាន

ភទជំងឺ

ហលជា

ូវ

្ញផ្សងៗទៀតនជំងឺ

ិត

ើ

ើថាំ

ុនចាញ់ដលប៉
ប៉ះពាល់ដល់ខួរក ល
ល។ បើអាច ចាក់ថាំ
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វិធីជៀសវាងជំងឺ
ជំងឺ

ុនចាញ់ (និង

ុនឈាម)

ុនចាញ់កើតមានជាញឹកញាប់

បានទប់សា្កត់។ វិធានការទប់សា្កត់នះគួរ
១. ជៀសវាងមូសខាំ។ ដក

ក្នុងរដូវភ្លៀង ហើយ

។ បើមនុស្ស

ូវបានអនុវត្តន៍ជាបនាន់។

២. សហការជាមួយភាក់ងារ

កន្លង

ដលមានជាតិថាំសមាប់
បអ

ឹងដលទារកដក

របស់អ្នក។

យមុងឬ

កណាត់ស្តើងដលមានជាតិថាំ។

៣. បើអ្នកសង្ស័យថាកើតជំងឺ

គបើ មានអ្នកណា
មាក់ក្នុង

ទៀតទ។

៥. ជំងឺ

ួសាររបស់អ្នកមាន

ទឹកដលមិនហូរ។ លុបថ្លុក រ

បានទទួលការព បាល

ុនចាញ់

ប់ពួក

និងបំបាត់សំបកកំប៉ុងចាស់ៗ

ក្នុង

្ខ

ឬឆាំងបាក់បកទាំងអស់ដល

អ្នកផ្សងៗ

អាចដក់ទឹក។ ចិញ្ចឹម

ីក្នុង

ពាងទឹកដើម្បីឲ្យសុីដង្កូវទឹក។
ចាក់ដីខ ច់លុប

ចុងប

ុនចាញ់អាចបងា្ករបាន ឬឥទ្ធិពលរបស់វាអាចកាត់បន្ថយបាន តាមរយៈការ

ទាត់តាមពលកំណត់របស់វា (មើលទំ.៣៦៥ដល់៣៦៨)។

ជំងឺ

ុន

៤. បំផាញមូសនិងកូនរបស់វាឲ្យអស់។ មូសបន្តពូជ

ព បាលជាបនាន់។ បនាប់ពី

មិនអាចចម្លងជំងឺ

យុទ្ធជំងឺ

ហើយឲ្យ គពិនិត្យឈាម។

ុនចាញ់

ហើយ មូសដលខាំអ្នកនឹង

ូវ

ុនចាញ់ ពលដលគមកក្នុងភូមិ

ដលគានមូស ឬដកក្នុងមុង

សត្វល្អិត។

ប់រូបសហការណ៍គា ជំងឺនះនឹង

្គលបំពង់ឬស្សី។

ើថាំ

ឆាំង

ុនចាញ់ ឲ្យទៀង

ុនឈាម

ជំងឺនះជួនកាលមានការភាន់

ឡំជាមួយជំងឺ

ក្នុងឆាំថ្មីៗនះ ជំងឺនះបានកើតមានយា៉ង
បានឆ្លងរាតត ត ដល់មនុស្សជា

ុនចាញ់។ ជំងឺនះបណា្ខលមកពីវីរុសដលចម្លងតាមរយៈមូសខាំ។

ើនក្នុងបណា្ខ

ើនក្នុងពលដំណាលគា

ទសជា

ើន

ក្នុងពិភព

រដូវភ្លៀង ហើយ

ឈាមលើសពីមួយដង។ ជំងឺដលកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត

ក។ ជាញឹកញាប់ ជំងឺនះ

។ មនុស្សមាក់អាចកើតជំងឺ

ើនតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ដើម្បីការពារជំងឺ

ូវតបំបាត់មូស និងការពារកុំឲ្យមូសខាំ ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

គស

ុន

ុនឈាម

្ញ ៖
ុន

ខាំង ភាមៗ និងមានញាក់។

ឈឺចាប់ខន
ួ្ល

ណយា៉ងខាង
ំ ឈឺក ល និងឈឺបព
ំ ង់ក។

អ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ខ យ ពិបាក
បនាប់ពីរយៈពលបីបួនថ្ង អ្នកជំងឺមានអាការធូរ
រយៈពល ពីរបី

៉ង

បនាប់មក សភាពជំងឺក៏
ឬពីរថ្ង ដលភាគ
អប់ដ និង

ការព បាល ៖

គានថាំស
ស

បនាប់មក កន្ទួល

ពីរថ្ង។

ជើង ហើយ

ំ។

មុខទ)។

ទ

លប់មកវិញ រយៈពលមួយ

ង់ធ្ងន់ធ្ងរនជំងឺ

រាងកាយ។

វិញ

លើ

ុនឈាម បណា្ខលឲ្យ

តូចៗ) ឬការហូរឈាមយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ

អប់ជើង។

លបថាំអាស្ពីរីនទ) ស

ទីបំផុត រាលដាលដល់ពញ

មានការហូរឈាមតាមស្បក (ចំណុច

ើនចាប់មានចញកន្ទួលកហម

ក ផឹកទឹកឲ្យបាន

ដល់ដ

រាងកាយទាំងមូល (តជាធម្មតាគាន

ល

ប់ព បាលជំងឺនះទ ប៉ុន្តជំងឺនះអាចបាត់

ះរាលដាល

យខ្លួនឯងក្នុងរយៈពលពីរបីថ្ង។

ក្នុង

ើន លបថាំអាសតាមីណូហ្វន(Acetaminophen ឬ paracetamol) (ប៉ុន្ត មិន
ប់បញ្ចុះក

និងបំបាត់ការឈឺចាប់។

ក្នុងករណីមានការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ព បាលស្ហុក បើចាំបាច់(សូមមើលទំ.៧៧)។

ជាំ

ូវ
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៊ុយសឡូស៍
នះគឺជាជំងឺមួយដលបណា្ខលមកពីការផឹកទឹក

ះ

ពីសត្វ

ឬសត្វពពដលមានជំងឺនះ។ វាអាចចម្លងចូល

ក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមរយៈការដាច់រលាត់ ឬរបួសស្បករបស់មនុស្សដលធ្វើការជាមួយសត្វពាហនៈ ពព ឬ
ជំងឺ ឬតាមរយៈការដកដង្ហើមចូល

ក្នុងសួត។

ដើម្បីបងា្ករជំងឺ
មិន

ទឹក

គស

ូវផឹកទឹក

ូកដលមាន

៊ុយសឡូស៍
ះ

ឬ

ះពពដលមិនបានចម្អិន។

្ញ ៖

ជំងឺ

៊ុយសឡូស៍អាចចាប់ផ្តើមឡើង

យចះតអស់កមាំង

អាចមាន

ុន

យមាន

និងញាក់ ប៉ុន្តជាញឹកញាប់វា

ុន

ចាប់ផ្តើមជាមួយការញាក់

ើនកើតឡើងយឺតៗ

ៗ ខ យ មិនឃានអាហារ ឈឺក ល ចុកកពះ និងពលខ្លះឈឺសនាក់ឆ្អឹង។

បន្តិចបន្តួច ឬធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាទូ

យមានបកញើស

ុន

ពល

ឹក

លឹម។ ចំ

ះជំងឺ

៊ុយសឡូស៍រាុំរ៉

បនាប់មកក៏មានវិញទៀត។ បើគានការព បាល ជំងឺនះអាចស្ថិត
អាចមានការហើមកូនកណ្ណុរ

លើកញ្ចឹងក

ុន

រាប់ឆាំ។

ពលរសៀល និងបញ្ចប់

អាចបាត់រយៈពលជា

ើនថ្ង

ក្លៀក និងកលៀន (ទំ.៨៨)។

ការព បាល ៖
បើអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺ

៊ុយសឡូស៍

ូវពិ

ះ

បល់ជាមួយ

ូពទ្យ ពី

ះជំងឺនះងាយនឹង

ជាមួយជំងឺដទទៀត ហើយការព បាលមានរយៈពលយូរ និងមានតម្លថ្លទៀតផង។

ព បាល

យលបថាំត

សុីលីន(Tetracycline) មនុស្សធំលប២៥០មីលីកម ពីរ

មួយថ្ង រយៈពលបីអាទិត្យ។ ចំ

(Cotrimoxazole) (ស

ប់ក

ះការ

ិតការ

ុង

យត្ន័សូមមើល ទំ.៣៥៦។ ឬ

ើថាំ និងការ

ុង

ើថាំកូ

ឡំ

ប់ បួនដងក្នុង

ីមម៉ុកសាហ្សូល

យត្ន័សូមមើល ទំ.៣៥៨)។

វិធីបងា្ករ ៖
ផឹកតទឹក

ះ

ឬទឹក

ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាព កុំបរិ
យត្ន័ពលប៉ះពាល់

ះពពដលបានចម្អិន ឬរមាប់ម
គ ្រហ្វូមា៉ដលធ្វើពីទឹក

កបី ពព និង

ុន

ុន

។

ក្នុងតំបន់ដលមានជំងឺនះកើតឡើង

ូក ជាពិសសបើអ្នកមានស្បករលាត់ឬរបួស។

សហការជាមួយភាក់ងារពិនិត្យសត្វពាហនៈ ដើម្បី

ជំងឺ

ះ

គរួច។

កដថា សត្វទាំងអស់របស់អ្នកមានសុខភាពល្អ។

ះវៀន

ះវៀនគឺជាបង្ក

គ

ះវៀន ដលធ្វើទុក្ខពញទាំងខ្លួន

មាត់តាមរយៈម្ហូបអាហារ ឬទឹកដលមិនសាត ហើយភាគ

ជំងឺនះក្នុងពលតមួយ)។ ក្នុងចំ
ះវៀនគឺជាជំងឺមួយដលមាន

មជំងឺជា

ណទាំងមូល។ ម

ើនវាជាជំងឺដលឆ្លងរា
រាតត ត (នាំឲ្យមនុស្សជា

ើនទៀត ដលជួនកាលគ

ះថាក់ជាងគ។

គជំងឺនះចម្លងពីលាកមក

ថា"

ុន

"(មើលទំ.២៦) ជំងឺ

ើនកើត
ុន
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គស

្ញ ៖

ថ្ងទី ១

អាទិត្យទីមួយ

វាចាប់ផ្តើមដូចជំងឺ

ុនផាសាយ។

ឈឺក ល និងឈឺបំពង់ក ហើយភាគ
ុន

ថ្ងទី ២

ើនមានក្អកស្ងួត។

បន្តិចៗ រហូតដល់៤០អង ឬលើសពីនះ។
ើនដើរយឺត

ពលមាន

វាស់សីតុណភាពរៀងរាល់កន្លះ
បើជីពចរដើរយឺត
ជំងឺ

ុន

ពលក

ុន

៉ងម្តង។

ះវៀនហើយ(មើលទំ.២៦)។

ះគអាចមាន

ជួនកាលមានក្អួត រាកឬមានទល់លាមក។
អាទិត្យទីពីរ
ុន

មានសាមអុចៗពណ៌ផា្កឈូក
រវីរវាយញរ័(អ្នកជំងឺគិតមិនសូវ

ឹម

ខ យ ចុះទម្ងន់ ខ ះជាតិទឹក

ូពទ្យ។

ក្នុងតំបន់ដលម

អំពីសុីលីន ឲ្យថាំកូ

គជំងឺ

ថ្ងទី ៥

39.5°C

ថ្ងទី ៦

40°C

បើគានផលវិបាកទ

លើដងខ្លួន

មានញរ័

ស្វងរកជំនួយពី

ុន

គស

ម្តងៗ។

ូវឬបាត់បង់សារតី)

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥៦)។
យ

ូវផ្តល់ជាតិទឹកឲ្យបាន

(មើលទំ.១៥២)។

ឲ្យអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងទ
អ្នកជំងឺ

ូវស

ក

យឲ្យមនុស្សធំ លប៣

ើកណាត់សើមហើយ

ុន

ង់ជាអាហាររាវ បើចាំបាច់។

លើ

រហូតដល់បាត់

ុន

ះវៀន

មន្ទីរពទ្យភាម។

ូវ

ុង

។

គស

ករណីជំងឺ

ុន

ជាជនយកទឹក
ះវៀន

ទុកដាក់ពិសសចំ
ជំងឺ

ុន

ះវៀន

ប់ ចំណុះ២៥០មីលីកម ចំនួន៤ដង

ើថាំអំពីសុីលីន( ទំ.៣៥៣)ឬ

្ញនជំងឺរលាក

យត្ន័កុំឲ្យលាមកមនុស្ស

ើបា្រស់។

ើនកើតឡើងកយមានទឹកជំនន់ ឬ

ះអនាម័យជានិច្ច ក្នុងកាលៈទសៈនះ។

ក្នុងភូមិរបស់អ្នក

កខ្វក់របស់ទឹកនិងចំណីអាហារ។

ះរាល់ទឹកផឹកទាំងអស់

ម

ះ (មើលទំ.៩៤) ឬជំងឺ

ឡាក់ដល់ទឹកឬអាហារផ្សងៗ។ អនុវត្តតាម

ក្បួនអនាម័យផាល់ខ្លួននិងអនាម័យសាធារណៈក្នុងជំពូក១២។ សង់និង

ពីកន្លងដល

វិញបន្តិច

ើន ដូចជា ៖ ស៊ុប ទឹកផ្លឈើ និងទឹកអូរា៉លីត ដើម្បីជៀសវាងការខ ះជាតិទឹក

រលាកសួត(ទំ.១៧១) នាំគាត់

ដើម្បីបងា្ករជំងឺ

្ញផ្សងទៀតនឹងបាត់

និង

ជាក់ (មើលទំ.៧៦)។

បើអ្នកជំងឺបត់ជើងធំមានលាយឈាម ឬកើតមាន

វិធីបងា្ករ ៖

ុន

ីម៉ុកសាហ្សូល(Cotrimoxazole)(ទំ.៣៥៨) រយៈពលយា៉ងតិចពីរសបាហ៍។

ក្នុងមួយថ្ង រយៈពលយា៉ងតិចពីរសបាហ៍។ បើគានថាំខ្ល័ររំហ្វនីកុល
ូវបញ្ចុះក

ះ

ះវៀនបានកាយជាសាុំជាមួយថាំ ខ្ល័ររំហ្វនីកុល (chloramphenicol) និង

ឬសាកល្បងឲ្យថាំខ្លររំហ្វនីកុល(ទំ.៣៥៧)
ត

39°C

អាទិត្យទីបី

ខាំង ជីពចរដើរយឺត

វិធីព បាល ៖

38.5°C

ថ្ងទី ៤

។ រាប់ជីបចរ និង

កើនឡើង

38°C

ថ្ងទី ៣

ឡើងខ្ពស់ហើយចុះវិញ ប៉ុន្តចះតកើនឡើងមួយថ្ង

ជីពចរ

37.5°C

ូវ

ើ

ស់បង្គន់។ បង្គន់

ះមហន្តរាយផ្សងៗ ហើយ
កដថា ទឹកដលផឹក

ូវសង់ឲ្យឆាយ

ូវយកចិត្ត

ះ សាត។ បើមាន

ូវដាំឲ្យពុះ។ ស្វងរកមើលមូលហតុនភាព
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ដើម្បីបងា្ករការរាលដាលនជំងឺ
អ្នកឯទៀតមិន

ូវ

មនុស្សថទាំអ្នកជំងឺ
បនាប់ពីបានធូរ

អ្នកផ្ទុកម

ះវៀន មនុស្សដលមានជំងឺនះគួរតសាក់

ើចានឬកវដលអ្នកជំងឺ

ើ

លពី

ស់ទ។ លាមករបស់គាត់គួរដុត ឬកប់ក្នុងរ

ុន

ះវៀនហើយ មនុស្សខ្លះ
ុន

តមានម

្ខយា៉ង

ុន

។

គ និងអាចចម្លងដល់អ្នកដទទៀត។

ះវៀន គួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថមលើអនាម័យផាល់ខ្លួន និងមិនគួរធ្វើការ

ជនីដាន ឬកន្លងរៀបចំចម្អិនអាហារទ។ ជួនកាលថាំអំពីសុីលីន មាន
គជំងឺ

ក្នុងបន្ទប់មួយដាច់តឯង។

ូវតលាងសមាតដឲ្យបានសាតជានិច្ចបនាប់ពីបានថទាំអ្នកជំងឺហើយ។

ដូច្នះ មនុស្សដលបានកើតជំងឺ
ក្នុង

ុន

ះវៀន។

សិទ្ធភាពក្នុងការព បាល

ទីហ្វស (Typhus)
ទីហ្វសគឺជាជំងឺមួយដល

ដៀងនឹងជំងឺ

ុន

តាមរយៈការខាំរបស់ ៖ ច ចឆ្ក ចកណ្ណុរ។

ច

គស

ុន

ះវៀន។ ជំងឺនះ

ូវបានចម្លង

ចកណ្ណុរ

ចឆ្ក

្ញ ៖

ទីហ្វសចាប់ផ្តើមឡើងដូចជាជំងឺ
ចាប់ផ្តើម

យមាន

បនាប់ពីមាន

ុន

បនាប់មកទៀត

សាមជាំតូចៗ។

ចំ

ះវៀនដរ ប៉ុន្តវាខុសពីជំងឺ

ុន

ចំ

ុនផាសាយធ្ងន់ធ្ងរ។ បនាប់ពីរយៈពលមួយអាទិត្យ ឬលើសពី

ុនញាក់ ឈឺក ល

មទាំងមានការឈឺសាច់ដុំ និងឈឺ

ូង។

រយៈពលពីរបីថ្ង មានចញកន្ទួលកហមៗ ដលដំបូង

ដនិងជើង (ប៉ុន្តគាន

ះ មនុស្សចាស់។ ទ

ង់រាតត តនជំងឺទីហ្វសមាន

ះទីហ្វសដលឆ្លង

យច

ហើមកូនកណ្ណុរ

ក្បរកន្លង

ះ

ក្លៀក បនាប់មក

លើមុខ បាតដនិងបាតជើងទ)។ កន្ទួលទាំង

អាចមានរយៈពលពីរអាទិត្យ ឬលើសពីនះ។ ទីហ្វសជាទូ
ើនមានដំ

ះ

មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទចំ

ះថាក់យា៉ងខាំង។

យា៉ងធំនិងមានការឈឺចាប់

ុន

លើខ្លួន និង

ះមើល

ដូចជា

ះកុមារ តវាធ្ងន់ធ្ងរ

ង់កន្លងដលវាខាំ ហើយមាន

មទាំងមានការឈឺចាប់ផង។

វិធីព បាល ៖
បើអកគិ
្ន តថានរណាមាក់កត
ើ ជំងទ
ឺ ហ
ី ស
្វ
ឲ្យថាត
ំ

សុគ
ី ន
ី្ល មនុស្សចាស់២

វូ ពិ

ះជាមួយ

ព
ូ ទ្យ។ ជាញឹកញាប់ គ

វូ ការការពិនត
ិ ្យពិសស។

ប់ ២៥០មីលក
ី ម ៤ដងក្នង
ុ មួយថ្ង រយៈពល១សបាហ៍(មើលទំ.៣៥៦)។

ថាំខ្ល័ររំហ្វនីកុល(Chloramphenicol) ក៏មាន

សិទ្ធភាពដរ តអាចមាន

ះថាក់ជាង (មើលទំ.៣៥៧)។

វិធីបងា្ករ ៖
រក អនាម័យ។

ូវកំចាត់សត្វច

ក្នុង

ួសារឲ្យបានទៀតទាត់។

ូវសមាប់ចពីឆ្ករបស់អ្នក ហើយកុំឲ្យឆ្កចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។
ូវសមាប់កណ្ណុរ។

ើឆា ឬអង្គប់ (កុំ

ដល់សត្វផ្សងៗទៀតនិងកុមារ។)
ូវសមាប់ចកណ្ណុរ។ មិន

ើថាំពុល ដលអាច

ះថាក់

ូវប៉ះពាល់កណ្ណុរដលងាប់ឡើយ។ ចរបស់វាអាច

តមកទុំលើអ្នក។

ក្នុងទឹក ហើយដុតសត្វកណ្ណុរនិងចរបស់វា។ ដាក់ថាំសមាប់សត្វល្អិតក្នុងរន្ធនិងសំបុករបស់វា។

ំកណ្ណុរ
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ជំងឺឃ្លង់ (ជំងឺហង់សិន)
ជំងឺឆ្លងក

ព បាល

ិត

លនះកើតឡើងយឺតៗ រយៈពលជា

មនុស្សដលមាន

ព័ន្ធការពារខ យ

ទទួលការពិនិត្យរៀងរាល់៦ខ

គស

គស

ដំបូង សាមកន្ទួលកហម
ដឹងធម្មតា។ ដូច្នះ

ញាណដឹង

គស

ស្លក និងមានគម

ះហាក់ដូចជាមានញាណ

កន្លងសាមកន្ទួល

សាមកន្ទួលស្បក

ះ មានការថយចុះ

ួល

តាម

មិនច ស់

ះ មានពណ៌

ខុស ពីស្បកជុំវិញវា ប៉ុន្តមិនមន

ហលជាជំងឺឃ្លង់ហើយ។

្ញបនាប់

លើ មុខ ដ ខ្នង គូថនិងជើង។

សាមដលមានពណ៌

ដំណាក់កាល

ូវពិនិត្យមើលវាជានិច្ច។ បើ

ឬបាត់បង់(ទំ.៣៨) វា

លើស្បក ការបាត់បង់ញាណដឹង និងការ

ស្បកជាពិសស

លើស្បកដល

មិនរមាស់និងគានការឈឺចាប់។

ើនយា៉ង

ជាមួយអ្នកជំងឺឃ្លង់។

ពិនិត្យរាងកាយទាំងមូលរកមើលសាមកន្ទួលលើ

្ញដំបូងនជំងឺឃ្លង់ គឺការកើ
កើត

ឡើងយឺតៗនសាមកន្ទួលកហម

តាមតំបន់ដលសម្បូរជំងឺឃ្លង់ កុមារគួរត

ះកុមារដលរស់

ផ្សងៗជា

ពិការដនិងជើង។
ជាញឹកញាប់

ឆាំងនឹងជំងឺនះ។

១២ខ ជាពិសសចំ

្ញ ៖ ជំងឺឆ្លង់អាចបណា្ខលឲ្យមានប

ើនឆាំ។ វាអាចឆ្លងពីអ្នកជំងឺឃ្លង់ដលមិនបានទទួលការ

ជាពណ៌ សពក ឬកហមពកទ។

ព័ន្ធការពារធម្មជាតិរបស់មនុស្សមាក់ៗ

សាមកន្ទួលដូច

ង

យ

មានគមផុស រឺរាបស្មើ

ឆាំងនឹងជំងឺនះ។

ពិនិត្យរកមើល ៖
ការ

ពន់ ស្ពឹក ឬការបាត់បង់ញាណដឹង

និងជើង ឬការខូច
ញាណ

ង់

យ ឬការបាត់បង់

កន្លងស្បកមានសាមកន្ទួល

ភាពខ យបន្តិចបន្តួច ឬការខូច
អប់ដនិងជើង

ការហើមសរស

គស

ះ។

មជើងកញ៉ង់

យ

អប់ជើង ពិនិត្យរកមើល
ធាក់ចុះ
សរសដល

សាទដលបង្កើតជាដុំពក

កមស្បក។ សរស
ឈឺចាប់

ង់

ដ

ង់ចំណុច

សាទអាចមាន ឬគានការ

ទាំងនះ

ពលសង្កត់វា។

្ញផ្សងទៀតអាចមានដូចជា ៖

ការរលាក ឬសាមដំ

ុះ

ង់

មចិ

ការព បាលជំងឺឃ្លង់ ៖ ជាទូ

គឺ ដាបសូន (Dapsone) បើសិន

មានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

យ

មុះ

មានដំ

ដលមិនឈឺ

លើដ ឬជើង

ុងៗ

ជំងឺឃ្លង់អាចព បាលជាជាសាពរ ត

ូវ

ើថាំជាប់ជា

ើនឆាំ។ ថាំដលល្អជាងគ

ើជាមួយថាំរីហាមពីន(Rifampin) និងខ្លហាហ្សុីមីន (Clofazimine)(មើលទំ.

តិកម្មជំងឺឃ្លង់" (

ពល

ដនិងជើង

ើថាំ បន្តការ

ង់

ហើយកំរីកលងបាន

យ

ចៀកឡើងកស់

ហើយរាង

៣៦៥)។ បើមាន "

ការពិការ និងការខូច

មានការខូច
ង់

ទង

្ចើម

ជួនកាល

កន្លងដលមានការបាត់បង់ញាណ

៣៦៤

ឡើង កស់ៗ

ុន កន្ទួលរមាស់ ឈឺចាប់ ហើមដនិងជើង ឬខូចភ្នក) កើតឡើង ឬ
ើថាំ ប៉ុន្ត

ូវរកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។
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ការបងា្ករការខូចដ ជើង និងភ្នក ៖ ដំ

ធំៗដល

ើនឃើញមាន

បណា្ខលមកពីជំងឺឃ្លង់ផាល់ទ ហើយគអាចបងា្ករវាបាន។ ប

លើដនិងជើង របស់អ្នកជំងឺឃ្លង់មិនមន

ះកើតឡើង

យសារ អ្នកជំងឺមិនអាចការពារខ្លួន

គាត់ពីការមានរបួសផ្សងៗ បនាប់ពីគាត់មានការបាត់បង់ញាណដឹង។

ឧទាហរណ៍ ៖ បើមនុស្សមាក់ដលមានញាណដឹងធម្មតា បានដើរយា៉ងយូរ ហើយមានពងទឹក

ជើង

បណា្ខលឲ្យឈឺចាប់ ដូច្នះគាត់នឹងឈប់ដើរ ឬដើរចំអើតខ្ញើចៗ។
ប៉ន
ុ ្ត

ពលមនុស្សដលមាន

ជំងឺ ឃ្លង់ មានពងទឹក

ជើង

ះវា នឹងមិនធ្វើឲ្យមានការ

ឈឺចាប់ឡើយ។

ពល

ះ គាត់

រហូតដល់ពងទឹក

តបន្តដើរ

យគានការឈឺចាប់

ះបក

ការបង្ក

ហើយកាយជាមានការ
បង្ក

មួយរយៈពលកយមក ឆ្អឹង

គ កាន់ត

ូវបានបំផាញ ហើយ

ហើយចូលដល់ឆ្អឹង ។

គ។

ះវានឹង

ជើងកាយជាខូច
ខាំង

ង់

ៗ។

អប់

យ

១. ការពារដ និងជើងពីវត្ថុដលអាចមុត ធ្វើឲ្យជាំ ពងទឹក ឬធ្វើឲ្យរលាក។
មិន

ូវដើរ

យជើងទទ ជាពិសសមិន

ឬមានបនា។ ពាក់ស្បកជើងឬស្បកជើងស

ូវ

និងកមខ្សស្បកជើង ដលអាចកកិតជើង។

កន្លងដលមានថ្មមុត

ក។ ដាក់

ួច

នាប់ទន់ៗក្នុងស្បកជើង

ពលធ្វើការ ឬចម្អិនអាហារ ពាក់

យមិនបានការពារដជាមុន

យ

មដ។ មិន

ូវកាន់វត្ថុដលអាច

មដ ឬកណាត់កស់ៗ។

បើអាចធ្វើបាន ជៀសវាងការងារដលមានប៉ះពាល់របស់មុត
កុំជក់បារី។

២. ជារៀងរាល់ថ្ង
ុង

យ័ត្ន ឬឲ្យនរណាមាក់ពិនិត្យដជើងទាំង

បើអ្នករកឃើញថាមានប

ទាំងនះ

ះ។ ពិនិត្យរកមើលការមុត ការជាំ ឬការមានជាប់បនា។

ូវដាក់ដជើង

ុង។ ការធ្វើដូច្នះនឹងអាចជួយឲ្យស្បក

៣. បើអ្នកមានដំ

។

ពលលាច (ឬជាញឹកញាប់ បើអ្នកធ្វើការធ្ងន់ ឬដើរឆាយ) ពិនិត្យដនិងជើងរបស់អ្នកយា៉ង

ម៉ ងទៀត ពិនិត្យដនិងជើងរកមើលកន្លងដលឡើងកហម
ទាំង

ួច ឬ

រក អនាម័យ

៤. ការពារភ្នករបស់អ្នក។ ការខូចភ្នកជា

ករហូតដល់ស្បករបស់វាកាយជាធម្មតាវិញ

ះ ហើយស

ះទៀត។

ករហូតដល់វាជាសះទាំង

ើនបណា្ខលមកពីការមិនធ្វើចលនាភ្នក(

យសារការខ យ ឬការបាត់បង់ញាណដឹង។

មានសំណើមនិងមានភាពសាត។ បើអ្នកមិនអាច

្ញនការចាប់ផ្តើមនពងទឹក។

ជាកិន និងរឹងមាំឡើវិញ។ គអាចបងា្ករការមានដំ

កន្លងដលមានដំ

យត្ន័កុំឲ្យមានរបួសដល់កន្លងដដល

ះឲ្យស

ហើម ឬមានស

ិចភ្នក)ឲ្យបាន

បាន។

ុង។

ប់

ូវ

ន់

ិចភ្នករបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីជួយឲ្យភ្នករបស់អ្នក

ិចភ្នកបានល្អទ បិទភ្នករបស់អ្នកឲ្យណន ឲ្យបានញឹកញាប់

ពលថ្ង ជាពិសសពលដលមានធូលីដីចូលភ្នក។

ពាក់វ៉នតាដលមានរបាំងការពារ

ខាងៗ និងពាក់មួកការពារក

ធ្វើបបនះ និងចាប់ផ្តើមព បាលទាន់ពល

ះការខូច

ង់

យភាគ

ថ្ង។ រក អនាម័យភ្នក និងកុំឲ្យរុយទំ។ បើអ្នក
ើន

យសារជំងឺឃ្លង់ នឹងអាចបងា្ករបាន។

