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ជំពូកទី

៣

របៀបពិនិត្យអ្នកជំងឺ
ដើម្បីស្វងយល់អំពីសចក្តី

យ

ុង

យ័ត្ន។ អ្នកគួរពិនិត្យរកមើល

របស់អ្នកជំងឺ និង

គស

ូវពិនិត្យអ្នកជំងឺ

្ញតម្អូញផ្សងៗ ដលអាចជួយឲ្យអ្នកដឹងអំពីសភាព

កន្លងមានពន្លឺល្អ ជាពិសសគឺ

ក្នុងបន្ទប់ងងឹតជាដាច់ខាត។

មានប

សំខាន់ៗមួយចំនួន ដល

ូវសួរនិង

ពិនិត្យអ្នកជំងឺ

ះ(

គស

្ញ)។

មនុស្សដលមិនអាចនិយាយ។
គស

គស

ក្នុងសៀវ

្ញដលអ្នកបានកត់សំគាល់

្ញតម្អូញ)

មទាំងប

ះអាទិត្យ ហើយមិន

នះ ពាក្យថា "

ពលពិនិត្យអ្នកជំងឺ។
ទុកនូវ

ូវការ (ទំ.៤៤)។

គស

គស

្ញ" គឺ

ូវ

ទាំងនះរាប់បញ្ចូលទាំង

ដលអ្នកបានកត់សំគាល់ក្នុងពល

្ញទាំងអស់នះអាចមានសារសំខាន់យា៉ងខាំង ជាពិសសចំ

ពលដលអ្នកពិនិត្យអ្នកជំងឺ ចូរកត់

សុខាភិបាល ក្នុងករណីដលគាត់

កន្លងដលមានពន្លឺ

ូវពិនិត្យរកលើអ្នកដលមានអ្នកជំងឺ។ ប

អារម្មណ៍ដលអ្នកជំងឺមាន ឬការត្អូញត្អររបស់អ្នកជំងឺ(ស

និង

ូវសួរសំនួរសំខាន់ៗដល់អ្នកជំងឺសិន រួចទើបពិនិត្យគាត់

្ញ និងស

ភទជំងឺដលគាត់អាចមាន។

ជានិច្ចកាល

ពិនិត្យ

ូវការរបស់អ្នកជំងឺ ដំបូងអ្នក

ូវបាន

ើសំ

ះទារក និង

លើទាំងស

្ញតម្អូញ

្ញដលអ្នករកឃើញ ហើយរក វាទុកសំរាប់បុគ្គលិក

សំនួរ
ូវ

ចាប់ផ្តើម

យសួរអ្នកជំងឺអំពីសានភាពជំងឺរបស់គាត់។

កដថាបានសួរសំនួរខាងកមនះ ៖

តើប

អ្វីដលធ្វើទុក្ខអ្នកខាំងបំផុតក្នុងពល

ឥលូវនះ?

តើមានអ្វីដលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរ
ឬកាន់តធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន?

ល

តើជំងឺរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមឡើងយា៉ងដូចម្តច
និង

ពលណា?

តើអ្នកធាប់មានប
អ្នកដទទៀតក្នុង
មានប

នះទ?

ដូចនះ ពីមុនទ? ឬមាន

ួសារ ឬអ្នកជិតខាង

បន្តសួរសំនួរផ្សងៗទៀត ដើម្បីឲ្យដឹងយា៉ងលម្អិតអំពីជំងឺ
ឧទាហរណ៍ ៖
តើឈឺ

ះ។

សិនបើអ្នកជំងឺមានការឈឺចាប់ សួរគាត់ថា ៖

ង់កន្លងណា? (សូមឲ្យគាត់ចង្អុល

ង់កន្លងដលឈឺ

តើឈឺជាប់រហូតឬ? ឬឈឺម្តងៗ?

យ

ើ

មដតមួយបានហើយ)

តើឈឺរបៀបដូចម្តច (ដូចគចាក់ ឬឈឺអួលៗ ឬឈឺផ ដូចរលាក)
តើអ្នកអាចសំងំដកបានទ ពលឈឺ?

សិនបើអ្នកជំងឺគឺជាទារកដលមិនទាន់ចះនិយាយ

ូវពិនិត្យរក

គស

្ញនការឈឺចាប់របស់វា។ សំគាល់មើល

ចលនារបស់ទារក និងការយំរបស់វា។ (ឧទាហរណ៍ ៖ ជួនកាល ក្មងដលមានការឈឺចាប់
អះ

ផ្នកចំហៀងនក លរបស់វា ឬចាប់ទាញ

ចៀករបស់វា)។

ចៀក អាចយកដវា
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សានភាពទូ

នសុខភាព

មុនពលប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ

ូវសំឡឹងមើលគាត់

យ

ុង

យ័ត្ន។ សង្កតមើលគាត់ ថាតើគាត់ឈឺឬខ យ យា៉ង

ណា គាត់់ធ្វើចលនាយា៉ងដូចម្តច គាត់ដកដង្ហើមដូចម្តច និងថាតើសារតីរបស់គាត់
គស

ដឹងច ស់ប៉ុនណា។

្ញនការខ្វះជាតិទឹក(ទំ.១៥១) និងស្ហុក(ទំ.៧៧)។

ចូរសង្កតមើលថាតើអ្នកជំងឺមានប

មាក់មានការ

អាហារូបត្ថម្ភល្អឬទ។ តើគាត់មានការ

កទម្ងន់បន្តិចម្តងៗក្នុងពលយូរ

កទម្ងន់ឬទ?

អាចបិទបាំងការ

ភាពស្លកសាំង ដូចជា

ួលនពណ៌បាន។ ដូច្នះ

ស្បកក៏អាចកាយ

បបូរមាត់និងខាងក្នុង

ជាមានពណ៌

(ទំ.១១៣)។

ការមានស្បកពណ៌

ផះ អាចជា

លជាងមុន

គស

ួល

ពលមនុស្សយើង

ូវរកមើលផ្នកណាមួយនរាងកាយដលមាន

បាតដ ឬបាតជើង កចកដ ឬផ្នកខាងក្នុងនបបូរមាត់ និង

ភាពស្លកសាំងជាពិសស

ពលដលមនុស្ស

ះគាត់អាចមានជំងឺរាុំរ៉ (ជំងឺដលកើតឡើងយូរមកហើយ)។

ជាមួយគានះដរ ចូរសង្កតមើលពណ៌របស់ភ្នកនិងស្បក។ ជួនកាលពណ៌នះអាច

មានជំងឺ។ (ស្បក

ូវរកមើល

បកភ្នក គឺជា

គស

បកភ្នក)។

្ញនភាពស្លកសាំង (ទំ.១២៤)។

យសារការមានជំងឺរបង(ទំ.១៧៩) ឬជំងឺកាស្យូក័រ

្ញនការគានអាហារបរិ

គ(ទំ.១១២)។

ស្បកពណ៌ខៀវ ជាពិសសបបូរមាត់និងកចកដមានពណ៌ខៀវ ឬ

ផះ អាចមានន័យថាមានប

ធ្ងន់ធ្ងរ ដល

ទាក់ទងជាមួយការដកដង្ហើម(ទំ.៧៩. ១៦៧ និង៣១៣) ឬជាមួយបះដូង(ទំ.៣២៥)។ កុមារដលសន្លប់
ហើយមានស្បកពណ៌ខៀវ

ស្បកពណ៌ស

ផះ

ផះ

ះអាចជា

គស

្ញនជំងឺ

ជាក់ហើយសើម អាចមានន័យថាជា

ុនចាញ់

គស

ស្បកនិងភ្នកពណ៌លឿង(ជំងឺលឿង) អាចបណា្ខលមកពីការមានជំងឺ
ជំងឺកិនថ្លើម ទំ.៣២៨ ជំងឺបូសថ្លើម ទំ.១៤៥) ឬមានជំងឺ
លើទារកដលទើបស

ល និងលើទារកដលមានជំងឺ

ម៉ ងទៀត ចូរពិនិត្យមើលស្បក

បងាញពី

គស

ខួរក ល(ទំ.១៨៦)។

្ញនស្ហុក(ទំ.៧៧)។

ក្នុងថង់ទឹក

ក្នុងថ្លើម(ជំងឺរលាកថ្លើម ទំ.១៧២

មា៉ត់(ទំ.៣២៩)។ ជំងឺនះក៏អាចកើត

ប់ឈាមកហមដរ(ទំ.២៧៤)។

ពលដលមានពន្លឺចាំងឆ្លុះពី

្ញដំបូងបង្អស់ នការមានកន្ទួលកហមអ៊ុចៗនជំងឺក

ុងមា្ខងទៀតនស្បក
្ជឹល

ះ។ ការធ្វើនះអាច

លើមុខរបស់កុមារដលមាន

ុន

។

សីតុណភាព
ការស្ទង់សីតុណភាពរបស់អ្នកជំងឺ តងតជាការសំខាន់ណាស់

គាន

ុន

ក៏

យ។

សិនបើមនុស្សមាក់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ គ

៤ដងក្នុងមួយថ្ង ហើយកត់

ូវស្ទង់សីតុណភាពយា៉ងតិច

ទុកឲ្យបានល្អ។

សិនបើគានសីតុណមា

របស់អ្នកមា្ខង

ះបីជាគាត់ហាក់ដូចជា

ទ អ្នកអាចស្ទង់សីតុណភាពបាន

លើថាស់របស់អ្នកជំងឺ ហើយមា្ខងទៀតដាក់លើថាស់របស់អ្នក

ឬនរណាមាក់ដលមានសុខភាពល្អ។

សិនបើអ្នកជំងឺ

នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសីតុណភាពខុសគាជាមិនខាន។

វាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដល

ពលប៉ុនាន ហើយវាបាត់
មិនមន

ប់ករណីន

នះតម្តងក៏

យ។

ុន

ូវស្វងយល់ថាតើ

ុន

ចាប់ផ្តើម

ុនចាញ់ទ

គ

ះវៀនបណា្ខលឲ្យមាន

ជំងឺរបងជួនកាលបណា្ខលឲ្យមាន
បកញើស ហើយ

ុន

ុន

ះបីជាក្នុង

ក៏ថយចុះដរ។

ដលបន្តឡើងក្នុងរយៈពល៥ថ្ង។ ថាំ

បន្តិចបន្តួច

ុន

ះអ្នក

ភទជំងឺបាន។ ប៉ុន្ត

ទសខ្លះគតងតធ្វើការព បាលជំងឺ

យវីរុសផ្សងៗទៀត (ទំ.១៦៣)។ ជាទូ

ុន

ះមាន

ពលណា ចាប់ផ្តើមយា៉ងដូចម្តច មានរយៈ

ូវចងចាំអំពីមូលហតុផ្សងៗទៀតរបស់វា។ ឧទាហរណ៍ ៖

ជំងឺផាសាយធម្មតា និងការបង្ក
ជំងឺ

ុន

វិញយា៉ងដូចម្តច។ ព័ត៌មានទាំងនះអាចជួយឲ្យអ្នកកំណត់នូវ
ទាំងអស់សុទ្ធតជាជំងឺ

យដាក់ខ្នងដ

ពលលាច។ ចំណក

មាន

ុន

បន្តិចបន្តួច។

ុនចាញ់មិនអាចជួយបានទ។

ពលយប់ អ្នកជំងឺ

ើនត
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របៀប

ើសីតុណមា

ួសារនីមួយៗគប្បីមានសីតុណមា

របៀបមើលសីតុណមា

(

មួយ។ វាស់សីតុណភាពរបស់អ្នកជំងឺបួនដងក្នុងមួយថ្ង ហើយកត់ទុកជានិច្ច។

ើសីតុណមា

ចូរបង្វិលសីតុណមា

ដលមានក

រហូតដល់ពលដល

អ្នកអាចមើលឃើញខ្សពណ៌ទឹក

ចំនុចដលខ្សពណ៌ទឹក
គឺជាក

ិតអង សង់ទីកត គឺអង ស)៖

ក់

មាន

ធម្មតា

ក់ឈប់ដើរ

ុន

សីតុណមា

ិតសីតុណភាពមួយ

មាន

ុន

ខាំង

នះចង្អុល ៤០អង ស

របៀបវាស់សីតុណភាព
១. លាងសីតុណមា

ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹក ឬជាមួយអាល់កុល។

រួចរលាស់វាឲ្យខាំងៗ រហូតដល់ខ្សពណ៌ទឹក
កម៣៦អង ។

២. ដាក់សីតុណមា

នះ......

កមអណា្ខត (បិទមាត់)

ឬ

ក្លៀក បើខាចអ្នកជំងឺ

កន្លងដលដាក់វាស់

៤. យកសីតុណមា

មកមើល។ (សីតុណភាព

ក្នុងរន្ធគូទ អាចខ្ពស់បន្តិច)។

៥. លាងសីតុណមា

(លាបទឹកឬលាប

ូវ

យ័ត្ន ចំ

ះទារក

ងរំអិលជាមុនសិន)

ះរយៈពល ៣ឬ៤នាទី។
ក្លៀក អាចទាបជាងសីតុណភាព

ក្នុងមាត់បន្តិច ឯសីតុណភាព

ជាមួយសាប៊ូនិងទឹក។

ះទារកដលទើបស

ន័យថា មានការបង្ក

ឬ ដាក់ចូលក្នុងរន្ធគូថ ប៉ុន្ត

ខាំសីតុណមា

៣. ទុកសីតុណមា

ចំណាំ ៖ ចំ

ក់ចុះ មក

ល ការមានសីតុណភាពខ្ពស់ ឬទាបខុសពីធម្មតា (កម៣៦អង ) អាចមាន

គធ្ងន់ធ្ងរ (ទំ.២៧៥)។

ដើម្បីសិក អំពីលក្ខណៈន
ដើម្បីសិក អំពី តើ

ុន

ូវយា៉ងដូចម្តច

សូមមើលទំ.២៦
ពលមាន

ុន

២៧។
សូមមើលទំ.៧៥។
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ការដកដង្ហើម
ូវ

តការយកចិត្តទុកពិសស

លើការដកដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺ គឺអំពីជ

(ដកដង្ហើមញាប់ឬយឺត) និងការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម។ សង្កតមើលថាតើ
ចលនាស្មើគាទ

ពលដលគាត់ដកដង្ហើម។

បើអ្នកមាននាឡិកា ឬ

ដង្ហើម(

អប់

ៗ ឬសើៗ) ចងាក់ដង្ហើម

ូងទាំងសងខាងរបស់គាត់ មាន

ដាប់វាស់ពលវលាងាយៗ ចូររាប់ចងាក់ដង្ហើមក្នុងមួយនាទី(ក្នុងពលដលអ្នកជំងឺ

ស្ងៀម)។ ការដកដង្ហើមពី១២

២០ដងក្នុងមួយនាទី គឺជាចងាក់ដង្ហើមធម្មតារបស់មនុស្សពញវ័យ និងកុមារធំៗ។

ការដកដង្ហើមរហូតដល់៣០ដងក្នុងមួយនាទី គឺជាចងាក់ដង្ហើមធម្មតារបស់កុមារ ហើយ៤០ដង គឺធម្មតាសំរាប់ទារក។

អ្នកដលមាន

ុន

ខាំង ឬជំងឺ

ព័ន្ធដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ(ដូចជាជំងឺរលាកសួត) ដកដង្ហើមញាប់ជាងធម្មតា។ ការដកដង្ហើម

សើៗ លើសពី៤០ដងក្នុងមួយនាទី ចំ
រលាកសួត។

សាប់សំឡងដកដង្ហើម

យ

ុង

ះមនុស្សពញវ័យ ឬ៦០ដង ចំ

ះកុមារតូចៗ ជាទូ

មានន័យថា មានជំងឺ

យ័ត្ន។ ឧទាហណ៍ ៖

សំឡងដូចហួច ឬផ្លុំខ្យល់ និងការពិបាកដកដង្ហើមចញ អាចមានន័យថាជាជំងឺហឺត(ទំ.១៦៧)។
សំឡង

ូកកកៗ ឬសូរ

មុក និងការពិបាកដកដង្ហើមលើមនុស្សសន្លប់ អាចមានន័យថាអណា្ខត ស្លស

(ទឹករំអិល ឬខ្ទុះ) ឬអ្វីផ្សងៗបានជាប់ស្ទះក្នុងបំពង់ខ្យល់ ហើយរារាំងខ្យល់មិនឲ្យចញចូល

ប

រកមើលកន្លងដលផតចូលក្នុង

តាមច

ះឆ្អឹងជំនីរ និង

ង់មុំរបស់ក

នះមានន័យថាខ្យល់ពិបាកឆ្លងចូល។ សូមគិតអំពីការដលអាចមានវត្ថុអ្វីជាប់

វ

មានប៉ុនាន ពណ៌អ្វី ហើយមានលាយឈាមឬទ។

ន់។

ពលដលគាត់ដកដង្ហើមចូល។
ក្នុងបំពង់ក(ទំ.៧៩) មានជំងឺ

រលាកសួត(ទំ.១៧១) ជំងឺហឺត(ទំ.១៦៧) ឬមានជំងឺរលាកទងសួត(ទំ.១៧០)។
បើអ្នកជំងឺមានក្អក សូមសួរថាតើវារំខានដំណករបស់គាត់ទ។

ប់

វមើលថាតើគាត់ក្អកមានស្លសទ

ជីពចរ (ចងាក់បះដូង)
ដើម្បីរាប់ជីពចរមនុស្សមាក់ គដាក់
ដ

(មិន

ម

លើ កដ ដូចបងាញខាងកម
ូវយកមដ

សាបជីពចរទ)

សិនបើអ្នកសាបរកជីពចរ
មិនឃើញទ សាប

កដ

កញ្ចឹងក

ពីចំហៀងបំពង់សំឡង

ឬដាក់

ចៀកលើ

ូងផាល់ ហើយ

សាប់ចងាក់បះដូង (ឬ

សិនបើមាន)

យកចិត្តទុកដាក់លើកមាំង ចងាក់ និងភាពទៀងទាត់របស់ជីពចរ។ បើអ្នកមាននាឡិកា រាប់ចំនួនជីពចរក្នុង

មួយនាទី។

ចំនួនជីពចរធម្មតារបស់មនុស្ស

ពលស

ក

មនុស្សពញវ័យ..........................ពី៦០

៨០ក្នុងមួយនាទី

កុមារ.........................................ពី៨០

១០០ក្នុងមួយនាទី

ទារក.........................................ពី១០០

១៤០ក្នុងមួយនាទី

ើស្តតូស្កូប
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ជីពចរតងតដើរញាប់

មាន

ុន

។ ជាទូ

ពលគធ្វើលំហាត់

ណ និង

ជីពចរកើន២០ដងក្នុងមួយនាទី

ពល

ុន

ឡើង១អង ស ។

ូវរាប់ជីពចរឲ្យបានញឹកញាប់ ហើយកត់ទុកជាមួយនឹងសីតុណភាព និងចងាក់

ពលមនុស្សមាក់ឈឺធ្ងន់

ដង្ហើម។

វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ពលដលគមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ ភ័យខាច ឬ

ូវសង្កតអំពីការ

ួលនចងាក់ជីពចរ។ ឧទាហរណ៌ ៖

ជីពចរខ យហើយញាប់ អាចមានន័យថា អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងសានភាពស្ហុក(ទំ.៧៧)។
ជីពចរដើរយា៉ងលឿន យា៉ងយឺត ឬមិនទៀងទាត់ អាចមានន័យថា មានប

បះដូង(ទំ.៣២៥)។

អ្នកដលមាន

ុន

ុន

ហើយជីពចរដើរយឺត

ះអាចជា

គស

្ញនជំងឺ

ះវៀន(ទំ.១៨៨)។

ភ្នក
ពិនិត្យមើលពណ៌របស់ផ្នកសនភ្នក។ តើវាមានពណ៌ធម្មតា ពណ៌កហម(ទំ.២១៩) ឬលឿង? ម៉ ងទៀត

ូវពិនិត្យមើលពីការ

ឲ្យអ្នកជំងឺធ្វើចលនា

ឬមិនស្មើ អាចជា

គស

ួលនគំហើញរបស់អ្នកជំងឺ។

ប់ភ្នកយឺតៗ ឡើងលើ ចុះកម និង
នកា
្ញ
រខូចខួរក ល។

សង្កតមើលទំហំនិងពណ៌របស់កូនកមុំភ្នក(ផ្នក

អ្នកជំងឺកំពុងស្ថិតក្នុងសានភាពស្ហុក(ទំ.៧៧)។
របស់ថាំអ្វីមួយ។

សិនបើមាន

ខាងៗ មា្ខងម្តងៗ។ ការមានចលនាក

កណា្ខលភ្នក)។

សិនជាវារីកធំខាំងឬរួមតូចខាំង

ក់ៗ

សិនបើវារីកធំខាំង វាអាចមានន័យថា
ះវាអាចជាការពុល ឬជាឥទ្ធិពល

ទាប់សៗ វាអាចមានន័យថាជាភ្នកឡើងបាយ(ទំ.២២៥) ឬជាមហារីក។

ពិនិត្យមើលភ្នកទាំងពីរ ហើយរកមើលបើមានភាពខុសគា ជាពិសសមើលទំហំនកូនកមុំភ្នក។

ភាពខុសគាយា៉ងខាំងនទំហំរបស់កូនកមុំភ្នកទាំងពីរ តងតជាសានភាពដល
បើភ្នកដលមានកូនកមុំភ្នករីកធំ
មានជំងឺក្លូកូម(ទំ.២២២)។

បើភ្នកដលមានកូនកមុំភ្នករួមតូច

ូវការការស

ះ មានការឈឺចាប់យា៉ងខាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យក្អួត

ះ មានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង

ីភ្នក (ទំ.២២១) ដលជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។

ះអ្នកជំងឺ

្គះបនាន់។

ះអ្នកជំងឺ

ហលជា

ហលជាមានជំងឺរលាក

បើមនុស្សដលសន្លប់ ឬមនុស្សដលទើបមានរបួសក ល មានទំហំកូនកមុំភ្នកខុសគា

ះអាចមានន័យថា

មានការខូចខួរក ល។ វាក៏អាចមានន័យថាជាជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក លដរ(ទំ.៣២៧)។

ូវ

ៀបធៀបទំហំកូនកមុំភ្នកទាំងពីររបស់អ្នកដលសន្លប់ ឬអ្នកដលមានរបួសក ល ជានិច្ច។
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ចៀក បំពង់ក និង
ចៀក ៖ ពិនិត្យរកមើលស

ចៀក ជាពិសសចំ

ទារកដលយំ
ការបង្ក

ទាញ

ក្នុង

ចៀក

ះការបង្ក

គ

ុន

គ

ក្នុង

ឬមានជំងឺផាសាយ។

ចៀករបស់វាជាញឹកញាប់ ភាគ

ចៀក(ទំ.៣០៩)។

ើនមាន

យថ្នមៗ បើវាធើ្វឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តខាំងឡើង

សាមកហម ឬខ្ទុះ

ហលជាស្ថិត

ជាជំនួយ។ ប៉ុន្តមិន

ជិត

្ញនការឈឺចាប់ និងការបង្ក

ះកុមារដលមាន

ើន ហើយទាញ

គ

មុះ

ក្នុង

ក្នុងរន្ធ

ចៀក។ គអាច

ចៀក។ ម៉ ងទៀត រកមើល
ើភ្លើងឆ្លុះ ឬពិលតូចមួយ

ូវយកឈើ លួស ឬវត្ថុរឹងផ្សងៗ

ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកជំងឺសាប់ឮច ស់ទ ឬ

ឆ្កឹះផ្នកខាងក្នុង

ចៀកមា្ខងឮតិចជាងមា្ខងទៀត។

ចៀករបស់គាត់ ដើម្បីមើលថាតើគាត់អាចសាប់ឮឬទ។ ចំ

បំពង់ក និងមាត់ ៖ អ្នកអាច

ចៀកទ។
ដុសមដនិង

ះការថ្លង់ និងការហុឹង

មដរបស់អ្នក

ចៀក អានទំព័រទី៣២៧។

ើពិល ឬពន្លឺថ្ង ដើម្បីពិនិត្យមាត់និងបំពង់ក។ ដើម្បីពិនិត្យ អ្នកអាចយកដងសាប

សង្កត់អណា្ខត ឬឲ្យអ្នកជំងឺនិយាយថា "អា៎..."។ ពិនិត្យមើលថាតើបំពង់កកហមឬទ តើកន្លើត (សាច់ពីរដុំក្នុងបំពង់ក
នះ) ហើមឬទ ឬមានដុំខ្លុះឬទ(ទំ.៣០៩)។ ម៉ ងទៀត ពិនិត្យមាត់រកមើលដំ

អណា្ខត ធ្មញពុក ឬមានបូស និងប
មុះ ៖ តើ

ក្នុង

មុះមានហៀរសំ

មុះ ហើយរកមើលសំ

មុះ ឬជំងឺតឹង

ផ្សងៗទៀត (ជំពូកទី១៧)។

ការរលាកអ

រ ឬតឹងទ? (សង្កតមើលការដកដង្ហើមរបស់ទារកតាម

ញធ្មញ ដំ

មុះ)។ ប

រ ខ្ទុះ ឬឈាម និងរកមើលសាមកហម ហើម ឬក្លិនស្អុយ។ រកមើល

មុះ(ទំ.១៦៥)។

គស

ំងភ្លើងចូល
្ញនជំងឺក្នុង

ស្បក
វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ដូចជា
លើ

លក៏

ប់ភាពមិន
ដំ

យ។ ចំ

ូវពិនិត្យមើលរាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកជំងឺ

ះទារក និងកុមារ គួរ

កតីទាំងអស់ ដលរួមមាន ៖

ះសំលៀកបំពាក់ចញឲ្យអស់។ ពិនិត្យមើល

របួស ឬសាមមុតផ្សងៗ

សក់ស្តើងមិន
ឬ

សាមអ៊ុចៗ សាមរលាត់

ឬសាកសាមផ្សងៗខុសពីធម្មតា
គស

្ញនការបង្ក

ឈឺចាប់ និងហើម)

ការហើម ឬ

ឬកលៀន សូមមើលទំ.៨៨)

ចំ

ះកុមារតូចៗ

បន្តពូជ ច

ះ

មដ

ូវពិនិត្យមើល

ក ក្លៀក

ច

មជើង ខាងកយ

សក់ក ល (រកមើលច កមរមាស់
ដើម្បីសំគាល់អំពីប

គ ដូចជា កហម

ះកំប៉ះគូទ ម្តុំ
ចៀក និង

ង កន្ទួល និងដំ

ដាប់

)។

ផ្សងៗនស្បក អានទំព័រ១៩៦-១៩៨។

កតី ឬ

អាប់(ទំ.១១២)

ុះ

៉ង

ការហើមកូនកណ្ណុរ(ដុំតូចៗ

ះ ហាក់

យយកចិត្តទុកដាក់

ភាពមិនធម្មតានកូនកណ្ណុរ

កន្ទួល ឬសាមជាំ

រលាក (

ះបីជាសានភាពរបស់ជំងឺ

មចិ

ុះសក់ ឬបាត់បង់ពណ៌

្ចើម (ជំងឺឃ្លង់? ទំ.១៩១)
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ះ
សិនបើមនុស្សមាក់ឈឺ
វ

ចុក

ះ។

ះ

ូវព យាមរកកន្លងពិត

កដនការឈឺចាប់

វមើលថាតើវាជាការឈឺជាប់រហូត ឬវាកើតឡើងភាមៗ ហើយក៏បាត់

ពលអ្នកពិនិត្យ
ទីកន្លងពិត

ះ ដំបូង

វិញ ដូចជា ការឈឺចុក ឬការ

ូវរកមើលកងមានកន្លងហើម ឬមានដុំពកខុសធម្មតា។

កដនការឈឺចាប់ តងតជាស

ដំបូងឲ្យអ្នកជំងឺយក

ះ។

មដមួយ ចង្អុល

្ញដលអាច

កន្លងឈឺ

ប់ពីមូលហតុរបស់វា (សូមអានទំព័របនាប់)។

បនាប់មក ចាប់ផ្តើម

លើផ្នកមា្ខងទៀតនកន្លងដលគាត់

បានចង្អុល រួចសង្កត់ថ្នមៗ

ប់ផ្នកន

ះ ដើម្បីរកកន្លង

ដលមានការឈឺចាប់ខាំងជាងគបំផុត។

ពិនិត្យមើលថា តើ

អាចមានន័យថាមានប

ះទន់ឬរឹង និងមើលថា តើអ្នកជំងឺអាចបន្ធូរសាច់ដុំ
ច
ួ

ល់កង
ុ្ន

ះ ដលអាចជាជំងរឺ លាកខ្នង

សិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺរលាក

ម

សាបរកដុំមិនធម្មតា និងកន្លងដលរឹង

ក្នុង

ដលបានរៀបរាប់

ទំព័រទី៩៥។

សិនបើអ្នកជំងឺមានការឈឺចាប់ជាប់ជានិច្ច

ចូរដាក់

ចៀកអ្នក (ឬស្តតូស្កូប)

លើ

ះរបស់គាត់បានឬទ។

ះ ឬជំងឺរលាកខ្នង

ះវៀន ឬជំងរឺ លាក

ះ(ទំ.៩៤)។

ះវៀន សូមធ្វើតស្តិ៍មើលការឈឺចាប់ ដូច

ះ។
កពះ

យមានក្អួតច

ះ ដូចរូបភាពនះ ៖

សាប់សំឡងកូរ

រ ហើយមិនអាចប

ក្នុង

បើពុំមានលឺអ្វីទ

(មើលការស

ះដលសាត់គឺ

ម

ះដលរឹងខាំង

ៀបដូចជាឆ្កដលមិន

ះវៀន ។ ក្នុងរយៈពល ពីរនាទី

ះជាស

្ញ

្គោះបនាន់សំរាប់ករណីមានប

ូស!! ចូរ

របង់លាមកបាន

យ័ត្ន!!

ះថាក់ហើយ ។

ះវៀន ទំ.៩៣)
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រូបភាពទាំងនះបងាញអំពីផ្នកផ្សងៗន

កមនះ

ដំ

ះ ដលតងតមានការឈឺចាប់

កពះ (ទំ.១២៨)

ឈឺ

រលាកខ្នង

ះវៀន

(ទំ.៩៤)

ដំបូង ឈឺ

ចុងដង្ហើម

ង់នះ

បនាប់មកឈឺ

ង់

នះវិញ

ថង់ទឹក

មាត់ (ទំ.៣២៩)

ចាក់

ព័ន្ធទឹក

ឈឺ

ង់កន្លងនះ

រាលដាលដល់

ម (ទំ.២៣៤)

កមនខ្នង ហើយតងត
ជុំវិញចង្កះ

រហូតដល់ផ្នកខាងកម
ន

និង១២៨)

ពលខ្លះឈឺ

ខ្នង

ផ្នកកណា្ខល ឬ

រាលដាល

ថ្លើម (ទំ.១៧២, ១៤៤

ឈឺ

ការឈឺចាប់

ះ

ពលមនុស្សមាក់មានប

ូង

ការបង្កការរលាក
ឬការមានដុំ

អូវ

ឬមានគភ៌កស្បូន
(ទំ.២៨០)
ឈឺ

ផ្នកមា្ខង

ឬទាំងសងខាងន

បំពង់ទឹក

ជួនកាលរាលដាល

ម
ក

សំគាល់ ៖ ចំ

ះ

ខ្នង

ម

ះមូលហតុផ្សងៗនការឈឺចាប់

ខ្នង សូមមើលទំព័រ១៧៣។

ដូចខាង
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សាច់ដុំ និងសរស

សាទ

សិនបើមាននរណាមាក់ត្អូញត្អរអំពីការស្ពឹក ខ យ ឬបាត់បង់ការ

ប់

ងលើផ្នកណាមួយនរាងកាយ ឬ

សិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើល ៖ ចូរសង្កតមើលការដើរ និងការធ្វើចលនាផ្សងៗរបស់គាត់។ ឲ្យគាត់ឈរ អង្គុយ ឬដក

ឲ្យ

ង់ខ្លួន រួច

ៀបធៀបខ្លួនគាត់ទាំងសងខាង

មុខ ៖ ឲ្យគាត់សើច ចងចិ

សភាពខ យឬទ?

យយកចិត្តទុកដាក់។

្ចើម បើកភ្នកឲ្យធំ ហើយបិទឲ្យជិត។ ចូរសង្កតមើលថាតើមុខមា្ខងមានធាក់ ឬមាន

សិនបើប

នះកើតឡើងយឺតៗឬភាមៗ ចូរគិត

សិនបើប

នះកើតឡើងយឺតៗ

ដល់ការមានរបួសក ល(ទំ.៩១)

ការដាច់សរសឈាមខួរក ល(ទំ.៣២៧) ឬការខូចសាច់ដុំមខ
ុ (ទំ.៣២៧)។

ពី

ូពទ្យ។

ជាមួយគានះដរ

ះ

ហលជាមានដុំក្នុងខួរក ល។ ចូររកជំនួយ

ូវពិនិត្យអំពីចលនាធម្មតារបស់ភ្នក ទំហំកូនកមុំភ្នក (ទំ.២១៧)

និងគំហើញនភ្នករបស់គាត់។

ដនិងជើង ៖ រកមើលបើមានការ
ឲ្យគាត់

ដើម្បី

បាច់

កសាច់ដុំ។ សំគាល់ ឬវាស់ភាពខុសគានទំហំរបស់ដ និងជើង។

មដអ្នកទាំងសងខាង

ៀបធៀបកមាំងនដរបស់គាត់។

រុញនិងទាញជើងរបស់គាត់
ទល់នឹងដរបស់អ្នក។

អ្នកអាច

ើខ្សដើម្បីវាស់

ទំហំរង្វង់ដ និងជើង មើលថា
តើមានភាពខុសគាឬទ។

ឲ្យគាត់សណ្ណូកដឲ្យ

ង់

ឲ្យគាត់ដកសណ្ណូកជើង

ហើយបង្វិលឡើងលើ និងចុះកម

ហើយលើកជើងគាត់មា្ខង
បនាប់មកមា្ខងទៀត

សង្កតមើលកងមាន
ភាពទន់ខ យ ឬញ័រ

ពិនិត្យមើលលក្ខណៈនការដើរ និងការធ្វើចលនារបស់គាត់។

លើរាងកាយទាំងមូល សូមគិត

ដំបូង

សិនបើការ

ដល់ប

ឬការដាច់សរសឈាមក្នុងខួរក ល។
ចំ

កសាច់ដុំ ឬភាពទន់ខ យ មាន

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ(ទំ.១១២) ឬមានជំងឺរាុំរ៉ ដូចជាជំងឺរបង ជាដើម។

កសាច់ដុំ ឬភាពទន់ខ យ មាន

ដល់ជំងឺស្វិតដជើង (ទំ.៣១៤) ចំ

សិនបើការ

កន្លងផ្សងៗគា ឬមានខាំង

ះមនុស្សពញវ័យ សូមគិត

ដល់ប

តមា្ខង ចំ

ះកុមារ សូមគិតជា

ឆ្អឹងខ្នង របួសឆ្អឹងខ្នងឬក ល

ះព័ត៌មានបន្ថមអំពីការធ្វើតស្ត៍សាច់ដុំនិងការពិនិត្យរាងកាយនមនុស្សពិការ សូមមើល កុមារពិការ

ជំពូកទី៤។
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ការពិនិត្យរកមើលភាពរឹង ឬភាពតឹងនសាច់ដុំនានា
បើថា្គមរឹង ឬហាមិនបាន សូមសង្ស័យ
ឬមានការបង្ក
សិនបើប
ង់ថា្គម
ចំ

គធ្ងន់ធ្ងរ

លើជំងឺតតាណូស(ទំ.១៨២)

ក្នុងបំពង់ក(ទំ.៣០៩) ឬ

ធ្មញ(ទំ.២៣១)។

របស់គាត់ចាប់ផ្តើមឡើងបនាប់ពីគាត់សាប ឬបនាប់ពីមានការប៉ះទង្គិច
ះគាត់

ហលជាភាត់ថា្គម។

ះកុមារដលឈឺធ្ងន់ បើរឹងកឬរឹងឆ្អឹងខ្នង ហើយ
កយ សូមសង្ស័យ

បើក លមិនអាចបត់
ក លជង្គង់បាន

លើជំងឺរលាក

ង

មខួរ។

មុខបាន ឬមិនអាចដាក់ច

ះអាចជាជំងឹរលាក

ះ

មខួរ

មនទនហើយ(ទំ.១៨៥)។
បើកុមារមានការរឹងសាច់ដុំខ្លះជាញឹកញាប់ ហើយមានចលនាចំលកៗ ឬក
ប

ក

ះគាត់

្តាក់ៗ

ះកើតឡើង

ហលជាមានការ

កាច់

កាច់កើតឡើង

ជាញឹកញាប់ សូមគិតដល់ជំងឺឆ្កួត
បើវាកើតឡើង

ូក។

ពលគាត់មានជំងឺ

ះ

ហលបណា្ខលមកពីការមាន

ទឹក(ទំ.១៥១) ឬជំងឺតតាណូស(ទំ.១៨២) ឬជំងឺរលាក
ដើម្បីធ្វើតស្ត៍មើលរ៉ផ្លចរបស់អ្នកជំងឺ

ខាំង(ទំ.៧៦) ឬការខ ះជាតិ

មខួរ(ទំ.១៨៥)។

ដ ជើង ឬផ្នកដទទៀតនរាងកាយ

សូមឲ្យអ្នកជំងឺយកដបាំងភ្នក។ ប៉ះឬច្បិចលើស្បកថ្នមៗ
ើនកន្លងផ្សងៗគា។ ឲ្យគាត់ឆ្លើយ "បាទ ឬចាស៎"
ពលដលគាត់ដឹងថាមានគប៉ះគាត់។
ការបាត់បង់ញាណដឹង

ុន

ពលដលអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺតតាណូស សូមមើលទំព័រ១៨៣។

ដើម្បីពិនិត្យមើលការបាត់បង់ញាណដឹង

សនាក

ហលជាមាន

យមានការបាត់បង់សារតីផង

(ទំ.១៧៨)។ បើការ

ជា

ះគាត់

្តាក់របស់សាច់ដុំ (ទំ.៣២០)។

បើចលនាប្លកៗ ឬក
ភាមៗ

្តាក់ៗ

ចំណុច ឬជិតចំណុចសាម

លើរាងកាយ អាចជាជំងឺឃ្លង់(ទំ.១៩១)។

ការបាត់បង់ញាណដឹង

ដទាំងពីរ ឬជើងទាំងពីរ អាច

បណា្ខលមកពីជំងឺទឹក

មផ្អម(ទំ.១២៧) ឬជំងឺឃ្លង់។

ការបាត់បង់ញាណដឹងតមា្ខង អាចបណា្ខលមកពីប
ឆ្អឹងខ្នង(ទំ.១៧៤) ឬមានរបួសឆ្អឹងខ្នង។

