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ជំងឺដលគ

ើនតយល់

ជំពូកទី

២

ឡំ

តើមូលហតុអ្វីដលបណា្ខលឲ្យមានជំងឺ?
មនុស្សពី

ទសផ្សងៗ ឬពីមជ្ឈដានផ្សងៗ តងតមានការយល់ឃើញប្លកៗពីគាអំពីមូលហតុដលនាំឲ្យមាន

ជំងឺ។ កុមារមាក់មានជំងឺរាក។ តើបណា្ខលមកពីអ្វី?
ជាជន

តាមភូមិ អាចនិយាយថា មកពីឪពុក

មាយរបស់វាបានធ្វើអ្វីខុស ឬ

ហលជាបានធ្វើឲ្យ

ះ ឬអារក្សអ្នកតាខឹងសម អ្វីមួយហើយ។
វជ្ជបណិត អាចនិយាយថា

មានការបង្ក
ម

ះកុមារ

គ។

ះ

្តីសុខភាពសាធារណៈ អាចនិយាយថាមក

ពីអ្នកភូមិគាន
ើ

ស់។

ព័ន្ធទឹកសាត ឬគានបង្គន់អនាម័យ

ភាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ អាចនិយាយថា

ការរស់

គានអនាម័យដលធ្វើឲ្យកុមារកើតជំងឺរាកជាញឹកញាប់

និងធនធានផ្សងៗ។
ូប

ៀន អាចទមាក់កំហុស

លើកង្វះខាតការអប់រំ។

មនុស្សមានការយល់ឃើញអំពីមូលហតុនជំងឺ

យល់ឃើញរបស់អ្នកណា ជាការ
ះ៖

ជាទូ

ះ បណា្ខលមកពីការខ្វះយុត្តិធម៌ក្នុងការបងចកដីធ្លី

ឹម

តាមបទពិ

ធន៍ និងទស្សនៈរបស់គរៀងៗខ្លួន។ ដូច្នះ តើការ

ូវ? ការយល់ឃើញរបស់មនុស្ស

ប់រូប អាចសុទ្ធត

ការមានជំងឺអាចបណា្ខលមកពីមូលហតុជា

ឹម

ូវ ឬ

ឹម

ូវមួយផ្នក

ើនយា៉ងរួមបញ្ចូលគា។

ហតុផលនីមួយៗដលបានលើកឡើងខាងលើ អាចជាផ្នកមួយនមូលហតុ

ដលបណា្ខលឲ្យកុមារមាក់កើតជំងឺរាកបាន។
ដើម្បីបងា្ករនិងព បាលជំងឺ

ដលកើតមានជាញឹកញាប់
បណា្ខលឲ្យកើតជំងឺទាំង
ក្នុងសៀវ

ះ គឺជាការសំខាន់ណាស់។

នះ នឹងមានការពិភាក អំពីជំងឺផ្សងៗ

ើសៀវ

សុវត្ថិភាព អ្នកចាំបាច់
របស់វា តាមវិទ សា
"ហតុអ្វីវាកើតឡើងលើកូនខ្ញុំ

វិញ?"

គជ័យ ការយល់ដឹងយា៉ងច ស់ អំពីជំងឺ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងអំពីប

ព បាលទំនើបឬតាមបបវិទ សា
ដើម្បី

យ

នះឲ្យមាន

្ត។

ជន៍ និង

ើ

ទាំងអស់ដល

តាម

ព័ន្ធ និងវិធី

ស់ថាំពទ្យឲ្យមាន

ូវមានការយល់ដឹងខ្លះៗ អំពីជំងឺផ្សងៗ និងមូលហតុ
្តវជ្ជសា

្ត។ ការអានជំពូកនះ នឹងអាចជួយអ្នកបាន។
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ភទផ្សងៗនជំងឺ និងមូលហតុរបស់វា
ពលគិតអំពីវិធីការពារ ឬព បាលជំងឺផ្សងៗ អ្នក

មិនឆ្លង។

១. ជំងឺឆ្លង ៖ គឺជាជំងឺដលអាចឆ្លងពីមនុស្សមាក់

ះជា២កុមគឺ ៖ ជំងឺឆ្លង និងជំងឺ

មនុស្សមាក់ទៀត។ យើង

ល្អ ពីអ្នកដលមានជំងឺទាំងនះ។

២. ជំងឺមិនឆ្លង ៖ ជាជំងឺដលមិនឆ្លងពីមនុស្សមាក់
ដូច្នះ វាជាការសំខាន់ណាស់ ដល

ូវបងចកជំងឺទាំង

ូវតការពារអ្នកដលមានសុខភាព

មនុស្សមាក់ទៀតទ។ ជំងឺនះមានមូលហតុផ្សងៗជា

ើន។

ូវដឹងថា ជំងឺណាជាជំងឺឆ្លង និងជំងឺណាជាជំងឺមិនឆ្លង។

ជំងឺមិនឆ្លង
ជំងឺមិនឆ្លង មានមូលហតុ

ទៀត ដលវាយ

ជាការសំខាន់ អ្នក

បានទ។

ើនយា៉ងផ្សងៗគា។ ប៉ុន្ត ជំងឺនះមិនបណា្ខលមកពីម

ហាររាងកាយរបស់មនុស្សឡើយ។ ជំងឺទាំង
ូវដឹងថា ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ឬថាំ

ឆាំងម

ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមិនមាន

ះមិនឆ្លងពីមនុស្សមាក់

គ បាក់តរី ឬភាវរស់ផ្សងៗ
មនុស្សមាក់ទៀតទ។

គ (ទំ.៥៥) ពុំអាចព បាលជំងឺមិនឆ្លងនះឲ្យជា

ជន៍សំរាប់ព បាលជំងឺមិនឆ្លងឡើយ។

ឧទាហរណ៍នជំងឺមិនឆ្លង
ជំងឺដលបង្កឡើង

យការសឹករិចរិលន

សរីរាង្គក្នុងខ្លួន ឬការមានដំណើការមិន
ធម្មតានសរីរាង្គក្នុងខ្លួន ៖

ជំងឺដលបង្ក

យមជ្ឈដានខាងក

ដលធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់ ឬមានប

ដល់សរីរាង្គ ៖

ជំងឺរលាកសនាក់

អាល់ឡហ្សុី

ជំងឺឆ្កួត

ការពុលផ្សងៗ

ជំងឺគាំងបះដូង

ការដាច់សរសឈាមខួរក ល
(

ជំងឺ

ពស់ចឹក
ការក្អក

្តូក)

កាំង

ជំងឺដំ

ជំងឺភ្នកឡើងបាយ

ភាពស្លកសាំង

ការមានពងបក

ជំងឺខូច

ផ្សងៗ

ឡវ ឬភ្នកកក
ង់

យ

ស្បក

ជំងឺខាក់មាន់ និងជំងឺភ្នកស្ងួត
ជំងឺពកក និងជំងឺខ យ

យសារការជក់បារី

ជំងឺកិនថ្លើម

កពះ

ជំងឺដលកើតមានពីកំណើត
ភ្នក

ូវការ ៖

ជា

ការញៀន

ជំងឺមហារីក

មាត់ឆប

ដលរាងកាយ

យការខ្វះសារធាតុផ្សងៗ

ការខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ

ជំងឺហឺត

ូក

ជំងដ
ឺ លបង្ក

ជំងឺដលចាប់ពីផ្លូវចិត្ត (ជំងឺផ្លូវចិត្ត)

ជំងឺឆ្កួត

ូក

កុមារកិន
ការមាន

ការខាចនូវអ្វីដលមិនពិត (ជំងឺផ្លូវចិត្ត)

ពីកំណើត

ភាព

ល

ួល បារម្មណ៍ក្នុងចិត្ត (ការថប់អារម្មណ៍)

ការមានជំនឿលើការដាក់បណា្ខសា (អាប ធ្មប់)
ការភ័យខាចដលមិនអាច
ចិត្តខាំង)

ប់

ងបាន (ការរំជួល

ជំងឺឆ្លង
ជំងឺឆ្លង បណា្ខលមកពីបាក់តរី និងម

វិធជា
ី

គផ្សងៗទៀតដលធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់ដល់រាងកាយ។ វាអាចចម្លងតាម

ន
ើ យា៉ង។ ខាងកមនះគឺជា ភទម គសំខាន់ៗមួយចំនន
ួ ដលបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក គ និងឧទាហរណ៍

នជំងឺមយ
ួ ចំនួនដលបង្កឡើង

យម

គទាំង

ះ។
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ឧទាហរណ៍នជំងឺឆ្លង
ម

គដលបង្កឲ្យមានជំងឺ

តាមខ្យល់ (ការក្អក)

តតាណូស

របួសកខ្វក់

រាក

ដនិងទឹកមិនសាត សត្វរុយ

គ)

ភទខ្លះ)

តាមខ្យល់ (ការក្អក)

មះទឹកបាយ កាមីឌីយា៉

និងសាយ

ចៀក

ឈឺ
ដំ

ដលមានការបង្ក

ដំ

មានខ្ទុះ

គ

បាក់តរី)

ម

ដលបង្ក

្ជឹល សាឡាទន

កាយ)

ះថាក់ក្នុងរាង

(ពពួកសត្វល្អិតបង្ក
លើរាងកាយ)

បាក់តរី ក៏ដូចម

ឃើញនឹងភ្នកទទរ

ះថាក់

ចាប់ផ្សងទៀត (គានថាំដល
ការក្អក និងតាមសត្វរុយ។ល។ អាច ឆាំងនឹងវីរុស យមាន

ការសាប ឬការប៉ះពាល់

ះវៀន៖

អាមីប(រាកមួល)

ច ចសាច់ សង្កើច

ដរ)។ ការចាក់ថាំបងា្ករ អាច
ជួយបងា្ករការបង្ក

ចំនួន

ហ្សូអ៊ីក អាសុីតសាលីសុីលិក

ឬតាមសំលៀកបំពាក់

ពីលាមក

ីសអូហុល
្វ វីន។

មាត់

ថាំផ្សងៗគា

ការខ្វះអនាម័យ

ុនចាញ់

និងសត្វល្អិតផ្សងៗទៀត

យវីរុស។

គមួយ

ថាំលាប អង់ដសុីលនីក បង់

តាមការប៉ះពាល់

ូន

ះទ។ ថាំ អង់ទី

ប៊ីយ៉ូទិក ក៏មិនអាចជួយបាន

ឬស

ក្លរ៉ូគីន(ឬថាំ

មូសខាំ

ទៀត)

យប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ

ុនចាញ់ផ្សង

ថាំសំលាប់សត្វល្អិត

ឬសំលៀក បំពាក់អ្នកជំងឺ

ថាំលាបរមាស់

គផ្សងទៀតដលបង្កឲ្យកើតជំងឺដរ វាមានទំហំតូចៗដលយើងមិនអាចមើល
យមិន

ើមីកូស្កុប

ះឡើយ។ មីកូស្កុបគឺជាឧបករណ៍សំរាប់ព

ឲ្យមើលឃើញធំបាន។ វីរុសគឺកាន់តមានទំហំតូចជាងបាក់តរី
ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក (ប៉នស
ី ុីលីន ត

ទៀត។

ីកវត្ថុតូចៗ

សុីគ្លីន ។ល។) គឺជាថាំព បាលជំងឺមួយចំនួនដលបណា្ខល

មកពីបាក់តរី។ ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកគាន

សិទ្ធិភាព

ជួយបានទ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់ទៀតផង។ (មើលអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ទំ.៥៥)។

សាឡាទន ក

គផ្សងៗគា

ថាំអាស្ពីរីននិងថាំបំបាត់ការឈឺ

ឆ្លងពីអ្នកជំងឺ តាមខ្យល់ តាម

សត្វខាំ

ក្នុងឈាម ៈ ជំងឺ

ពពួកបា៉រា៉សុីតខាងកខ្លួន

ប់ការបង្ក

ើ

ប៉ះពាល់វត្ថុកខ្វក់

ជំងឺឆ្កឆ្កួត

ក្នុង

ស

តាមការរួមភទ

សិទ្ធភាព

រមាស់កលៀន

ពពួកបា៉រា៉សុីតក្នុងខ្លួន (ពពួក
សត្វល្អិតបង្ក

យវីរុស

ង ទឹកសុីជើង

គផ្សិត

ថាំអង់ទីប៊ីយូទិកផ្សងៗគា

ការប៉ះពាល់ផាល់

អ៊ុតសាយ ទារកខ្វិន ជំងឺរាក
គតូចជាង

ថាំសំខាន់ៗ

ជំងឺផាសាយ

ផាសាយ ក

វីរុស (ម

គឆ្លង ឬចូលក្នុង

រាងកាយ

របង

រលាកសួត (
បាក់តរី (មីកុបឬម

វិធីដលម

ះជំងឺ

្ចឹល អ៊ុតសាយ។ល។ មិន

លើជំងឺដលបង្ក

យវីរុសភាគ

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដើម្បីព បាលការបង្ក

ើនទ ដូចជា ជំងឺ

គ

ុនផាសាយ

យវីរុសទ។ វានឹងមិនអាច
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ជំងឺដលពិបាកញកឲ្យដាច់ពីគា
ជួនកាលជំងឺដលបណា្ខលមកពីមូលហតុផ្សងៗគា ហើយ

មានលក្ខណៈ

ដៀងគា។ ឧទាហរណ៍ ៖

១. កុមារមាក់ដលចះតចុះស្គម និងល្ហិតល្ហ
បណា្ខលមកពីមូលហតុណាមួយ (ឬ

ូវការការព បាលខុសៗគា អាចធ្វើឲ្យមានប

ៗ ខណៈពលដល

ះរបស់វាចះតហើមធំឡើងៗ

ើន) ដូចខាងកម ៖

ដល

ះអាច

ជំងឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ (ទំ.១១២)
មាន

ូនមូលជា

ើន

ក្នុងខ្លួន (ទំ.១៤០) (ជាទូ

ជាមួយនឹងជំងឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ)

កើតមាន

មគា

ជំងឺរបងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ (ទំ.១៧៩)
ជំងឺរលាកផ្លូវ

មរាុំរ៉ធ្ងន់ធ្ងរ (ទំ.២៣៤)

ជំងឺថ្លើម ឬអណ្ណើក
ជំងឺមហារីកឈាម
ជំងឺរាករុំារ៉
២. មនុស្សចាស់ដលមានដំ
ចរន្តឈាមរត់មិនល្អ
ជំងឺទឹក

ដលរីកធំបន្តិចម្តងៗ

លើកជើង អាចបណា្ខលមកពី ៖

យសារសរសវ៉នរីក ឬមូលហតុផ្សងៗទៀត។(ទំ.២១៣)

មផ្អម (ទំ.១២៧)

ជំងឺរលាកឆ្អឹង
ជំងឺឃ្លង់ (ទំ.១៩១)
ជំងឺរបងស្បក(ទំ.២១២)
ជំងឺសាយធ្ងន់ធ្ងរ (ទំ.២៣៧)
ការព បាល

ឲ្យបាន

ឹម

ូវ គចាំបាច់

មានជំងឺជា

ឹម

កដ ដលជួយ

សៀវ

បងាញ

ើថាំពទ្យសំរាប់ជំងឺនីមួយៗខាងលើ គឺមានលក្ខណៈខុសគា។ ដូច្នះ ដើម្បីព បាលជំងឺទាំងនះ
ូវញក

ើនមានលក្ខណៈ

ូវ និងដឹងច ស់ថា

ពិត

ចំ

យ

ដៀងគាយា៉ងខាំង

ូវរកមើលអ្វី

ប់អ្នកអំពី

នះមានពិពណ៌នាអំពី

គស

ភទជំងឺទាំងនះឲ្យដាច់ពីគា។

ដំណាក់កាលដំបូង។ ប៉ុន្ត បើអ្នកចះសាកសួរអ្នកជំងឺឲ្យបាន

ះជាញឹកញាប់អ្នកនឹងអាចដឹងបាននូវព័ត៌មាន និងអាចរកឃើញ

គស

ភទជំងឺរបស់មនុស្សមាក់ជាមិនខាន។
វត្តិនិង

្ញដូចដលបានរៀបរាប់

គស

្ញជាក់លាក់នជំងឺជា

ើន។ ប៉ុន្តសូម

ះឡើយ ហើយជួនកាលក៏មាន

គស

យ័ត្ន!!! មានជំងឺ

្ញដលនាំឲ្យមានការ

្ញ

ើនមិន

ឡំគាដរ។

ះករណីដលពិបាក ការស្វងរកជំនួយពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលដលមានជំនាញ ឬវជ្ជបណិត គឺជាការចាំបាច់។

មានពលខ្លះ ការធ្វើតស្ត៍ ឬការធ្វើវិភាគផ្សងៗគឺជាការចាំបាច់។
ធ្វើការងារត

ក្នុង

ំដនកំណត់របស់អ្នក។

បានយា៉ងងាយ។ កុំតាំងខ្លួនថាអ្នកចះឲ្យ
ថាជាជំងឺអ្វី ហើយមិនដឹងថា

ះ ចំ

ូវព បាល

ក្នុងការ

ើសៀវ

នះ ចូរចងចាំថា អ្នកអាចធ្វើខុស

ះកិច្ចការណាដលអ្នកមិនចះ។

យរបៀបណា ឬ

ូវស្វងរកជំនួយពី

សិនបើជំងឺ

ូពទ្យ។

សិនបើអ្នកមិន

ះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

កដ
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ជំងឺដលតងតមានការយល់
មាន

ះជំងឺជា

ើនដលគនិយម

្ញស្ទើរតដូចគា ដូចជា "ជំងឺ

តំបន់ជា

ើន

ក្នុងពិភព

ើ

ទីកុង តងតមិនសា្គល់ និងមិនដល

ះ

ទៀត។ ជាញឹកញាប់ មានជំងឺខុសៗគាជា

" ឬ "ការឈឺចាប់មួយចំហៀងខ្លួន"

ុន

ក

ះដូចគា

ើជាយូរមកហើយ តាំងពីមុនពលដលគបានរកឃើញ

បាក់តរី ឬថាំពទ្យដលអាចព បាលជំងឺទាំង
គស

ឡំ ឬមាន

ើ

ះជំងឺទាំងនះ

ះជំងឺទាំង

ូវបានគឲ្យ

ភទម

គឬ

ើន ដលមាន

ះតមួយ។

តាម

ឡើយ។ វជ្ជបណិតដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល
ះទ។

យហតុនះហើយ បានជា

ពលខ្លះ

ជាជនយល់ថា ពួកគមាន "ជំងឺដលវជ្ជបណិតមិនអាចព បាល"។ ដូច្នះហើយបានជាពួកគព បាលជំងឺទាំងនះ
យ

ើរុក្ខជាតិ ឬវិធីព បាលបបបុរាណវិញ។

តាមពិត ភាគ

ន់តមាន
ចំ

ើននជំងឺតាមតំបន់ទាំងនះ ដូចគានឹងជំងឺដលវិទ សា

ះខុសគាតប៉ុ

ះជំងឺជា

យ

ះ។

ើន ការព បាលតាមបបបុរាណអាចមាន

ើថាំពទ្យ មាន

សិទ្ធិភាពជាង និងអាចជួយស

ះថាក់ ដូចជា ៖ ជំងឺរលាកសួត

ដើម្បីយល់ច ស់ថាតើជំងឺណា

គចាំបាច់

ដលមាន

ូវសា្គល់

ក្នុងសៀវ

ុន

យ

គផ្សងៗកយពលស

ើថាំពទ្យ និងដើម្បីស

លកូន។ល។

ចចិត្តថា

ូវ

នះ។

ះផ្សងមួយទៀត ឬរក

ជំងឺដូចគា។ សូម

បនាន់។

ះជំងឺខ្លះទៀត ការព បាល

ះជំងឺ ដលបុគ្គលិកសុខាភិបាលដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល និយម

អ្នកអាចរកវាតាម

កដថាជាជំងឺអ្វី

អត្ថបទចាប់ពីទំព័រ២២ ដល់២៥ មិន

ក្នុងសៀវ

សិនបើវាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ចូរ

ូវបានបញ្ចូលក្នុងការ

ើថាំអ្វី

ើ និង

ះ

ះជំងឺ

នះទ

ក្នុងជំពូកដលនិយាយអំពី

ើមាតិការអត្ថបទ និងលិបិកម។

ះ ជាពិសស

ះដរ ប៉ុន្ត

្គោះជីវិតទៀតផង។ នះគឺជាការពិត សំរាប់ជំងឺដលមាន

សិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញជំងឺដលអ្នកចង់ដឹង

សិនបើអ្នកមិន

្តបានរកឃើញ

សិទ្ធិភាពល្អ។ ប៉ុន្តចំ

ះវៀន របង ឬការបង្ក

ូវការការព បាល

្តវជ្ជសា

ភទ

ញាប់ស្វងរកជំនួយពី

ះពុម្ពជាភាសាខ្មរនះទ។

ូពទ្យជា
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ការយល់

ឡំអំពីជំងឺផ្សងៗដលបណា្ខលឲ្យមាន

បើនិយាយឲ្យ

ឹម

ូវ

ុន

ុន

គឺជាការកើនឡើងនសីតុណភាពរាងកាយ

ខ្ពស់ជាងធម្មតា។ ប៉ុន្ត ជំងឺធ្ងន់មួយចំនួនដលបណា្ខលឲ្យមានសីតុណភាពខ្ពស់
ូវបានគ

ថា

ុន

។

ដើមី្បបងា្ករ ឬព បាលជំងឺទាំងនះឲ្យបាន

គជ័យ គចាំបាច់

ូវសា្គល់អំពី

លក្ខណៈខុសគានជំងឺនីមួយៗ។
ខាងកមនះ គឺជាជំងឺ
ល
អំពលក្ខ
ី ក្ខណៈន

ជំងឺ

ុន

ួច

ល់មួយចំនួន ដល

ុន

គឺជា

ជំងឺនះ ចាប់ផើ្តមឡើង
ុន

។ អាការៈ

លក្ខណៈន

យមានការអស់កមាំង រងាញាក់

ុន

ក្នុងរយៈពលពីរបីថ្ង

អាចកើតមាន និងបាត់

យមានរងាញាក់

ថយចុះ។ បនាប់មក អាចមាន
រៀងរាល់ពីរ ឬបីថ្ងម្តង។

ជំងឺ

ុន

ុន

ក្នុងជំងឺ

ភទជំងឺនីមួយៗ ៖
ុន

ុនចាញ់

បនាត់ជាប់បងាញពីការឡើង
និងចុះនសីតុណភាព

វិញ

ពល

សីតុណភាពឡើង ហើយមានបកញើស

មានសភាពធូរ

្ញយា៉ងសំខាន់របស់វា។ គំនូរនះបងាញ

(ការកើនឡើងនិងការថយចុះនសីតុណភាព) តាម

ុនចាញ់ (មើលទំ.១៨៦)

និង

គស

ពលសីតុណភាព

ក្នុងរយៈពលពីរបី

៉ង

ថ្ងផ្សងទៀត អ្នកជំងឺហាក់ដូចជា

ល។

ះវៀន (មើលទំ.១៨៨)

លក្ខណៈន

ជំងឺនះ ចាប់ផើ្តមឡើងដូចជំងឺផាសាយដរ។ សីតុណភាព

ក្នុងជំងឺ

ុន

ុន

ះវៀន

ុន

កើនឡើង

បន្តិចៗ រៀងរាល់ថ្ង

ឡើងបន្តិចៗជារៀងរាល់ថ្ង។ ជីពចរយឺត។ ជួនកាលមានរាក
និងខ ះជាតិទឹក។ អាការៈញ័រខ្លួន ឬរវីរវាយ (គំនិតរវីរវាយ)
អ្នកជំងឹមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

ជំងឺទីហ្វស (មើលទំ.១៩០)
ដៀងនិងជំងឺ
ជំងឺក
ូងនិង

្ជឹលដរ

ុន

ះវៀនដរ។ មានកន្ទួល ដូចក្នុង

យមានសាមជាំតូចៗជា

ើន

លើ

ះ។
លក្ខណៈ

ក្នុងជំងឺរលាកថ្លើម

ជំងឺរលាកថើ្លម (មើលទំ.១៧២)
ច

អ្នកជំងឺមិនឃានអាហារ។ មិនចង់បរិ

គ។ ចង់ក្អួត

រ។ ភ្នកនិងស្បកឡើងលឿង ទឹក

មឡើងពណ៌

ទឹកកូច ឬពណ៌

ត លាមកមានពណ៌ស។ ជួនកាល

ថើ្លមរីកធំហើយឈឺ។ មាន
អស់កមាំង។

ុន

ុន

ស្ទិញៗ។ អ្នកជំងឺ

ជាទូ

មាន

ុន

បន្តិចបន្តួច

27
លក្ខណៈ

ជំងឺរលាកសួត (មើលទំ.១៧១)

ុន

ក្នុងជំងឺរលាកសួត

ដកដង្ហើមញាប់។ សីតុណភាពឡើងយា៉ងលឿន។

ក្អកមានស្លះពណ៌បតង លឿង ឬលាយឈាម។
អាចមានការឈឺក្នុង

ជំងឺ

ូង។ អ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

លក្ខណៈ

ុនរលាកសនាក់ (មើលទំ.៣១០)

ុន

ក្នុងជំងឺ

ុនរលាកសនាក់

ើនកើតលើកុមារ និងក្មងជំទង់។ ឈឺក្នុង

សនាក់។

ុន

។ ភាគ

ើនកើតបនាប់ពីមាន

ឈឺបំពង់ក។ អាចមានការឈឺក្នុង

ូង និងមាន

ការដកដង្ហើមខ្លីៗ។ ឬដនិងជើងមានចលនា
ដលមិនអាច

ជំងឺ

ប់

ងបាន។

លក្ខណៈ

៊ូសឡូស (មើលទំ.១៨៧)

ជំងឺនះ ចាប់ផ្តើមឡើងយឺតៗ

ឈឺក ល ឈឺឆ្អឹងឆ្អង។
ជាពិសស

ពលយប់។

ុន

ុន

ក្នុងជំងឺ

ូសឡូស

យ អស់កមាំង

និងបកញើស

ក្នុងរយៈពលពីរបីថ្ង បនាប់មក ក៏

ប

ុន

បានបាត់

វិញ

ឡប់មកវិញ។

នះ អាចកើតមានរាប់ខ ឬរាប់ឆាំ។

ជំងឺ

ុន

កយស

ចាប់ផ្តើមឡើងមួយថ្ង ឬ

កូន។ ចាប់ផ្តើម

ើនត ឡើងខ្ពស់

លក្ខណៈ

លកូន (មើលទំ.២៧៦)

យមាន

ុន

ើនថ្ងបនាប់ពីស

ុន

ក្នុងជំងឺ

ុន

កយពលស

លកូន

ល

បន្តិចបន្តួច ហើយ

ពលកយ។ មានធាក់

ទឹករំអិលដល មានក្លិនស្អុយ តាមទារមាស។

មានការឈឺចាប់ និងជួនកាលមានធាក់ឈាម។

ប់ជំងឺទាំងនះសុទ្ធតអាចមាន

ដលអាចមាន
ញើស

គស

្ញនិង

ុន

ះថាក់។ បន្ថម

ដៀងគានះ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ៖ ការមាន

ពលយប់ អាចបណា្ខលមកពីម

រកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។

នឹងជំងឺដលបានបងាញខាងលើ

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ (ទំ.៣៩៩)។ ដូច្នះ

ុន

មានជំងឺជា

ើនទៀត

លើសពីមួយខ ឬមានបក

សិនបើអាចធ្វើបាន

ូវស្វង

