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របៀបថទា ំអ្ន កជំងឺ

កា រមា នជំងឺធើ្វ ឲ្យរា ងកា យចុះខ  យ។ ដើម្ីបឲ្យមា នកមា  ំងនិង  ួលខ្ល ូនឡើងវិញយា៉ ងឆា ប់រហ័ស គ  ូវកា រកា រ 

ថទា ំជា ចា ំបា ច់។

ជា ញឹកញា ប់ ថា  ំពទ្យពំុមនសុទ្ធ តចា ំបា ច់ទ។ បុ៉ន្ត កា រថទា ំដ៏ល្អ  តងតជា កា រសំខា ន់។ អត្ថ បទត  នះ គឺជា  

មូលដា  ន នកា រថទា ំដ៏ល្អ  ៖

១. ភា ពសុខ  ួលរបស់អ្ន កជំងឺ១. ភា ពសុខ  ួលរបស់អ្ន កជំងឺ
អ្ន កជំងឺគួរស   ក  កន្ល ងដលសា  ត់ មា ន 

ផា សុខភា ព មា នខ្យល់អា កា សល្អ  និងមា នពនឺ្ល  ប់   ន់។ 

គា ត់គួរ ស   ក  កន្ល ងដលមិន  ជា ក់ពក ឬ   ពក។ 

បើមា នខ្យល់  ជា ក់ ឬអ្ន កជំងឺញា ក់  ូវដណ្ណ ប់ភួយ ឬ 

ក ណា ត់ឲ្យគា ត់។ បុ៉ន្ត  បើអា កា សធា តុ    ឬអ្ន កជំងឺមា ន 

 ុន    គា ត់មិន  ូវដណ្ណ ប់អ្វ ី ទា ំងអស់(ទំ.៧៥)។

២. ទឹក២. ទឹក

ស្ទ ើរត  ប់ជំងឺទា ំងអស់ ជា ពិសសក្ន ុងពលមា ន  ុន   ឬជំងឺរា ក អ្ន កជំងឺ 

គួរផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ដូចជា ទឹកសា  ត ទឹកត ទឹកផ្ល ឈើ ទឹកស៊ុប។ល។

៣. អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន៣. អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន
កា ររក  អនា ម័យដល់អ្ន កជំងឺគឺជា កា រសំខា ន់

ណា ស់។ គា ត់គួរងូតទឹកជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ 

 សិន ប ើគា ត់ឈឺធ្ង ន់ រហូតមិនអា ចក  កបា ន 

 ូវជូតខ្ល ួនគា ត់ជា មួយក ណា ត់ និងទឹក    

ឧណ ៗ ។  អា វ ក ណា ត់ក  ល និងភួយរបស់ 

គា ត់ ក៏  ូវតសា  តជា និច្ច ដរ។  មិន  ូវមា ន 

កំទច និងកា កសំណល់ចំណីអា ហា រ 

 លើ   ទ។

ជំពូកទី

៤

កា រថទា ំដលអ្ន កជំងឺមា  ក់បា នទទួល គឺជា ផ្ន កដ៏សំខា ន់បំផុត កា រថទា ំដលអ្ន កជំងឺមា  ក់បា នទទួល គឺជា ផ្ន កដ៏សំខា ន់បំផុត 
នកា រព  បា លរបស់គា ត់។នកា រព  បា លរបស់គា ត់។
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៤. ចំណីអា ហា រដលល្អ ៤. ចំណីអា ហា រដលល្អ 
 សិនបើអ្ន កជំងឺចង់បរិ  គចំណីអា ហា រអ្វ ីមួយ សូមអនុ ្ញ  តឲ្យគា ត់ 

បរិ  គ។ ជំងឺភា គ  ើនមិន  ូវកា រកា រតមអា ហា រទ។ 

អ្ន កជំងឺគួរផឹកទឹកឲ្យបា ន  ប់   ន់ និងបរិ  គអា ហា រដល មា ន 

ជីវជា តិ(មើលជំពូកទី១១)។

បើអ្ន កជំងឺអស់កមា  ំង ឲ្យគា ត់បរិ  គអា ហា រដលមា នជីវជា តិ 

ឲ្យ  ើនតា មដល គា ត់អា ចបរិ  គបា ន ជា  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ 

បើចា ំបា ច់ កិនអា ហា រឲ្យម៉ត់ ឬធ្វ ើជា ស៊ុប។

អា ហា រថា មពលមា នសា រសំខា ន់យា៉ ងខា  ំង ឧទា ហរណ៍ បបរ 

 ូវសា លី ដំឡូង ឬ   វ។ កា របន្ថ មស្ក រនិង   ងបន្ល បន្ត ិច អា ចជួយធ្វ ើ

ឲ្យអា ហា រកា ន់តមា នថា មពលថមទៀត។ ម៉  ងទៀត  ូវលើកទឹកចិត្ត អ្ន កជំងឺឲ្យផឹកទឹកដលមា នជា តិផ្អ ម 

ឲ្យបា ន  ើន ជា ពិសស  ពលដលគា ត់បរិ  គអា ហា រមិនបា ន  ើន។

មា នជំងឺមួយចំនួនតូច  ូវកា រកា រតមអា ហា រ។ ជំងឺទា ំងនះ  ូវបា នពន្យល់តា មទំព័រនីមួយៗដូចត   ៖

  ជំងឺដំ  ក ពះ និងឆ្អ ល់  ះ................................................... ទំ.១២៨

  ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ស្ទ ះ  ះវៀន និងប    ះ  ួច   ល់     
     (ក្ន ុងករណីនះ មិន  ូវបរិ  គអា ហា រអ្វ ីទា ំងអស់)........ ............ ទំ.៩៣

  ជំងឺទឹក  មផ្អ ម...................................................... ............ ទំ.១២៧

  ជំងឺបះដូង........................................................................... ទំ.៣២៥

  ជំងឺថង់ទឹក  មា ត់.................................................................. ទំ.៣២៩

កា រថទា ំពិសសចំ  ះអ្ន កឈឺធ្ង ន់

១. ទឹក១. ទឹក
វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលអ្ន កជំងឺ  ូវផឹកទឹកឲ្យបា ន  ប់   ន់។  សិនបើគា ត់អា ចផឹកបា នតបន្ត ិចបន្ត ួច  ះ 

សូម ឲ្យគា ត់ផឹកឲ្យបា នញឹកញា ប់ ម្ត ងបន្ត ិចៗ។  សិនបើគា ត់ពិបា កលប ឲ្យគា ត់ក  បទឹកបន្ត ិចៗ រា ល់   ំ  ឬដប់ 

នា ទីម្ត ង។ 

បា៉ ន់សា  នបរិមា ណទឹកដលអ្ន កជំងឺផឹកក្ន ុងថ្ង ៗ ។ មនុស្សពញវ័យមា  ក់  ូវកា រផឹកទឹកពីរលីត ្រ ឬ  ើនជា ងនះ 

ក្ន ុងមួយថ្ង  ហើយគួរតបត់ជើងតូចយ៉ា ងតិចមួយកវ(  ហល២០០មល) ៣ឬ៤ដងរៀងរា ល់ថ្ង ។ បើអ្ន កជំងឺផឹកទឹក 

ឬបត់ជើងតូចមិនបា ន  ប់   ន់ទ ឬបើគា ត់មា ន  គស ្ញ  នកា រខ  ះជា តិទឹក(ទំ.១៥១) លើកទឹកចិត្ត គា ត់ឲ្យផឹកទឹក

ឲ្យបា ន  ើនថមទៀត។ គា ត់គួរផឹកទឹកដលមា នជីវជា តិ ដលជា ធម្ម តា  ូវបន្ថ មអំបិលបន្ត ិច។ បើគា ត់មិនចង់ផឹក  ះ 

ទ គួរឲ្យគា ត់ផឹកទឹកអូរ៉ា លីត(ទំ.១៥២)។ បើគា ត់មិនអា ចផឹកទឹកអូរ៉ា លីតនះឲ្យបា ន  ប់   ន់ ហើយមា ន  គស ្ញ  

នកា រខ  ះជា តិទឹកទៀត  ះបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  ហលជា អា ចព្ួយរសរូ៉មឲ្យគា ត់។ បុ៉ន្ត ត  ូវកា រនកា រព្ួយរសរូ៉ម

នះ អា ចជៀសវា ងបា ន  សិនបើអ្ន កជំងឺ  តអា ចក  បទឹកបា នបន្ត ិចៗ ជា ញឹកញា ប់។ 
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២. ចំណីអា ហា រ២. ចំណីអា ហា រ
បើអ្ន កដលមា នជំងឺធ្ង ន់ មិនអា ចបរិ  គអា ហា ររឹងបា ន ឲ្យគា ត់បរិ  គស៊ុប ទឹក  ះ   ទឹកផ្ល ឈើ បបរ និង 

អា ហា រ រា វផ្សងៗដលមា នជីវជា តិ(អា នជំពូក១១)។ បបរ ក៏ជា អា ហា រល្អ ម ៉ ងដរ បុ៉ន្ត គួរឲ្យបរិ  គជា មួយអា ហា រ 
សា  បនា  រា ងកា យផងដរ។ ស៊ុបអា ចធ្វ ើ  យមា នលា យជា មួយស៊ុត សណ្ណ ក សា ច់ចិ  ្ច ាំ  ី ឬសា ច់មា ន់។ បើអ្ន ក ជំងឺ 
បរិ  គ បា នតិចៗ គួរឲ្យគា ត់បរិ  គឲ្យបា ន  ើនដង ម្ត ងបន្ត ិចៗ ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។

៣. អនា ម័យ៣. អនា ម័យ
អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួនមា នសា រសំខា ន់ណា ស់សំរា ប់អ្ន កជំងឺធ្ង ន់។ គា ត់គួរងូតទឹក   ឧណ ៗ រៀងរា ល់ថ្ង ។ 

ប្ត ូរក   ល   ជា រៀងរា ល់ថ្ង  និងរា ល់ពលដលវា មា ន  ឡា ក់។ សំលៀកបំពា ក់ដល  ឡា ក់ ឬដល  ឡា ក់ 
ឈា ម ពូក និងកន្សងរបស់អ្ន កដលមា នជំងឺឆ្ល ង គួរ  ូវបា នរៀបចំ  យ  ុង  យ័ត្ន ។ ដើម្ីបសមា  ប់វីរុសឬម  គ 
ផ្សងៗ  ូវលា ងសមា  រៈទា ំងនះ  យ  ើទឹក   លា យសា បូ៊ ឬមា នបន្ថ មទឹកលា ងសមា  តដលមា នក្ល រ។ 

៤. កា រផា  ស់ប្ត ូរសា  នភា ពរបស់អ្ន កជំងឺ  លើ   ៤. កា រផា  ស់ប្ត ូរសា  នភា ពរបស់អ្ន កជំងឺ  លើ   
អ្ន កជំងឺដលខ  យខា  ំង ហើយមិនអា ច   ខ្ល ួន  យខ្ល ួនឯងបា ន គួរ  ូវបា នជួយឲ្យ   ខ្ល ួន  លើ   ឲ្យបា ន  ើន 

ដង រៀងរា ល់ថ្ង ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះនឹងជួយកា រពា រកំុឲ្យកើតដំ  ម៉  ង  ថា ដំ    (ទំ.២១៤)។

កុមា រដលមា នជំងឺរយៈពលយូរ គួរឲ្យមា  យលើកមកបីឲ្យបា នញឹកញា ប់។ 

កា រផា  ស់ប្ត ូរសា  នភា ពរបស់អ្ន កជំងឺឲ្យបា នញឹកញា ប់ ក៏អា ចជួយបងា្ក  រជំងឺរលា កសួតផងដរ ដលជា ជំងឺ ដ៏   ះថា  ក់ 
មួយ សំរា ប់អ្ន កដលខ  យ ឬឈឺធ្ង ន់ ហើយ  ូវស   កលើ   ជា ប់ក្ន ុងរយៈពលយូរ។  សិនបើអ្ន កជំងឺមា ន  ុន    
ហើយ ចា ប់ផ្ត ើមមា នក្អ ក និងដកដង្ហ ើមញា ប់ៗ ខ្ល ីៗ  ះគា ត់  ហលជា មា នជំងឺរលា កសួត(ទំ.១៧១)។

៥. កា រពិនិត្យមើលកា រ    ួលរបស់អ្ន កជំងឺ៥. កា រពិនិត្យមើលកា រ    ួលរបស់អ្ន កជំងឺ
 អ្ន កគួរពិនិត្យមើលរា ល់កា រ    ួលនសភា ពរបស់អ្ន កជំងឺ។ កា រធ្វ ើនះអា ច   ប់អ្ន កថា តើគា ត់មា នកា រធូរ   ល 

ឬកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។  ូវរក  ទុកឲ្យបា នល្អ នូវកា រកត់   អំពី "ស ្ញ  ជីវិត" របស់អ្ន កជំងឺ។ កត់   ចំណុចខា ងក  មនះ 
ក្ន ុងមួយថ្ង បួនដង ៖

ចូរកត់   ផងដរនូវបរិមា ណទឹកដលអ្ន កជំងឺបា នផឹក និងចំនួនដងដលអ្ន កជំងឺបត់ជើងតូច និងបត់ជើងធំ ក្ន ុងមួយ 
ថ្ង ៗ ។ រក  ព័ត៌មា នទា ំងនះទុកឲ្យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬវជ្ជ បណ ិត។

វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវពិនិត្យមើល  គស ្ញ  ដល  មា នថា សភា ពរបស់អ្ន កជំងឺកំពុងតធ្ង ន់ធ្ង រ ឬមា ន 
  ះថា  ក់។  ទំព័របនា  ប់នះមា នបញ្ជ ីដលរា យ  គស ្ញ  នជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់។ គស ្ញ  នជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់។  សិនបើអ្ន កជំងឺមា ន 

 គស ្ញ  ណា  មួយក្ន ុងចំ  ម  គស ្ញ  ទា ំងនះ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

សីតុណ ភា ព សីតុណ ភា ព 

(មា នប៉ុនា  នអង  )(មា នប៉ុនា  នអង  )

ជីពចរ  ជីពចរ  

(ប៉ុនា  នដងក្ន ុងមួយនា ទី)  (ប៉ុនា  នដងក្ន ុងមួយនា ទី)  

ចងា  ក់ដង្ហ ើម ចងា  ក់ដង្ហ ើម 

(ចងា  ក់់ក្ន ុងមួយនា ទី)(ចងា  ក់់ក្ន ុងមួយនា ទី)
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 គស ្ញ  នជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់
អ្ន កដលមា ន  គស ្ញ  មួយឬ  ើន ក្ន ុងចំ  ម  គស ្ញ  ខា ងក  មនះ 

 ហលជា មា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រដលមិនអា ចធ្វ ើកា រព  បា ល  ផ្ទ ះ  យគា  នជំនួយ

ពី  ូពទ្យជំនា ញបា នទ។ ជីវិតរបស់គា ត់អា ចស្ថ ិតក្ន ុង   ះថា  ក់។  ូវរកជំនួយ ូវរកជំនួយ

ពី  ូពទ្យឲ្យបា នលឿនបំផុត។ពី  ូពទ្យឲ្យបា នលឿនបំផុត។  ពលដលជំនួយមិនទា ន់មកដល់ ធ្វ ើតា ម 

សចក្ត ីណនា ំ  ក្ន ុងទំព័រដលបា នបងា  ញនះ។ 

  ទំព័រ  ទំព័រ

១. កា របា ត់បង់ឈា មយ៉ា ង  ើន ចញមកពីកន្ល ងណា មួយនរា ងកា យ............................ ទំ.៨២, ២៦៤, ២៨១

២. កា រក្អ កធា  ក់ឈា ម................................................................................................................. ទំ.១៧៩

៣. បបូរមា ត់និងក ចកឡើងពណ៌សា  យ(បើទើបមា នថ្ម ីៗ).................................................................. ទំ.៣០

៤. កា រពិបា កដកដង្ហ ើមយ៉ា ងខា  ំង ហើយគា  នកា រធូរ   ល  យកា រស   ក............................ ទំ.១៦៧, ៣២៥

៥. មនុស្សដលមិនអា ចដា ស់ឲ្យភា  ក់បា ន(សន្ល ប់)............................................................................ ទំ.៧៨ 

៦. មនុស្សដលខ  យខា  ំង ដួល  ពលដលគា ត់ក  កឈរ......................................................... ទំ.៣២៥

៧. មិនអា ចបត់ជើងតូចបា នរយៈពលមួយថ្ង ឬ  ើនជា ងនះ ........................................................... ទំ.២៣៤

៨. មិនអា ចផឹកទឹកបា នរយៈពលមួយថ្ង ឬ  ើនជា ងនះ.................................................................. ទំ.១៥១

៩. ក្អ ួតឬរា កយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ រយៈពលលើសពីមួយថ្ង  ឬលើសពីពីរបី ៉ ង ចំ  ះទា រក............................. ទំ.១៥១

១០. មា នលា មកពណ៌   ដូច  ស៊ូថ្ន ល់ ឬក្អ ួតមា នឈា មឬលា មក....................................................... ទំ.១២៨

១១. ឈឺ  ះខា  ំងជា ប់រហូត និងក្អ ួតផង ចំ  ះមនុស្សដលគា  នរា ក ឬដលគា  នបត់ជើងធំ............. ............ ទំ.៩៣

១២. មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំង ជា ប់លើសពីបីថ្ង ........................................................................... ទំ.២៩   ៣៨

១៣. មា នរឹងក និង  ងខ្ន ង  យមា នឬគា  នរឹងថា្គ  ម .............................................................. ទំ.១៨២, ១៨៥

១៤.  កា ច់លើសពីម្ត ង ចំ  ះអ្ន កដលមា ន  ុន   ឬជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ................................................. ទំ.៧៦, ១៨៥

១៥.  ុន   ខា  ំង(លើស៣៩អង  ស) ដលមិនអា ចបញ្ច ុះបា ន ឬលើសពី៤ឬ៥ថ្ង ................................. ទំ.៧៥

១៦.  កទម្ង ន់ក្ន ុងអំឡុងពលយូរ....................................................................................... ទំ.២០០, ៤០០

១៧. មា នឈា ម  ក្ន ុងទឹក  ម........................................................................................... ទំ.១៤៦, ២៣៤

១៨. ដំ  ដលចះតរីកធំឡើងៗ ហើយព  បា លមិនជា សះ............................ ទំ.១៩១, ១៩៦, ២១១, ២១២

១៩. មា នដំុពក  កន្ល ងណា មួយនរា ងកា យ ដលចះតរីកធំឡើងៗ...................................... ទំ.១៩៦, ២៨០

២០. មា នប   ដលទា ក់ទងនឹងកា រមា នផ្ទ  ះ និងកា រស   លកូន ៖

 ធា  ក់ឈា មក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ.................................................................................... ទំ.២៤៩, ២៨១

 ហើមមុខ និង  វា ំងភ្ន ក ក្ន ុងអំឡុងខចុងក  យ....................................................................... ទំ.២៤៩

 កា របនា  យពលយូរបនា  ប់ពីបកទឹក   ះ ហើយកា រឈឺ  ះស   លបា នចា ប់ផ្ត ើម......................... ទំ.២៦៧

 ធា  ក់ឈា មយ៉ា ងខា  ំង.............................................................................................................. ទំ.២៦៤



43

 ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ  ពលណា  និង  យរបៀបណា  
 ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ  ពលមា ន  គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់។ មិន  ូវរង់ចា ំរហូតដល់អ្ន កជំងឺមា ន 

សភា ពធ្ង ន់ធ្ង រពក ដលអា ចធ្វ ើឲ្យពិបា កឬមិនអា ចយកគា ត់  មណ លសុខភា ពឬមន្ទ ីរពទ្យបា ន  ះទ។ 

 សិនបើសភា ពរបស់អ្ន កជំងឺឬអ្ន កមា នរបួស អា ចកា  យ  ជា កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  យសា រកា រពិបា កក្ន ុងកា រនា ំគា ត់   

មណ លសុខភា ព ព  យា មអ ្ជ ើញបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមកពិនិត្យគា ត់វិញ។ បុ៉ន្ត ក្ន ុងករណីបនា  ន់ ដល  ូវកា រកា រ 

ព  បា លពិសស ឬ  ូវកា រកា រវះកា ត់ (ឧទា ហរណ៍  ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន) មិន  ូវរង់ចា ំបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លទ។ 

នា ំអ្ន កជំងឺ  មណ លសុខភា ព ឬមន្ទ ីរពទ្យភា  ម។

 សិនបើអ្ន ក  ូវសងអ្ន កជំងឺ

 យស្ន ង  ូវ   កដថា  គា ត់អា ច 

ដកយា៉ ង  ួលលើស្ន ង និងមិន 

អា ច ធា  ក់ចញពីស្ន ងបា នទ។ 

បើគា ត់មា នបា ក់ឆ្អ ឹងណា មួយ 

អ្ន ក  ូវអបឆ្អ ឹង  ះសិន មុននឹងធ្វ ើ 

ចលនា  លើគា ត់(ទំ.៩៩)។ 

បើមា នពន្ល ឺ  ះ អា ទិត្យ   ខា  ំងពក 

យកក ណា ត់មកចងបា ំង ពីលើ 

ស្ន ង ដើម្ីបឲ្យមា នម្ល ប់ បុ៉ន្ត  ូវ 

ទុកឲ្យខ្យល់់ ចញចូលបា នល្អ ផង។ 

 ូវ   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លអំពីអ្វ ីខ្ល ះ
ដើម្ីបឲ្យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឬវជ្ជ បណ ិតអា ចណនា ំអំពីកា រព  បា ល ឬចញវជ្ជ ប   ឲ្យមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ះ 

គា ត់គួរជួបជា មួយអ្ន កជំងឺផា  ល់។ បើអ្ន កជំងឺមិនអា ចធ្វ ើដំណើរបា ន អ ្ជ ើញ  ូពទ្យមកពិនិត្យគា ត់វិញ។ បើមិនអា ចទ 

បញ្ជ ូន អ្ន កទទួលខុស  ូវមា  ក់ដលដឹងច  ស់អំពីសភា ពជំងឺនះ។ មិន  ូវឲ្យកុមា រតូចៗ ឬមនុស្សមិនដឹងអ្វ ី  ះ  ទ។ មិន  ូវឲ្យកុមា រតូចៗ ឬមនុស្សមិនដឹងអ្វ ី  ះ  ទ។

មុននឹងបញ្ជ ូននរណា មា  ក់  រកជំនួយពី  ូពទ្យ ពិនិត្យអ្ន កជំងឺឲ្យបា នហ្ម ត់ចត់និងទា ំង  ុងជា មុនសិន។ បនា  ប់មក

កត់   នូវព័ត៌មា នលម្អ ិតអំពីជំងឺ និងសភា ពទូ  របស់អ្ន កជំងឺ(មើលជំពូក ៣)។

 ទំព័របនា  ប់នះគឺជា ទ  ង់បបបទមួយដលអ្ន កអា ចធ្វ ើរបា យកា រណ៍របស់អ្ន កជំងឺ របា យកា រណ៍របស់អ្ន កជំងឺ បា ន។  ខា ងចុងនសៀវ   

នះ ក៏មា នទ  ង់របា យកា រណ៍របស់អ្ន កជំងឺនះជា  ើនច  ប់ទៀត ។ សូមហកវា មួយសន្ល ឹកចញ ហើយបំពញ វា  

 យ   ុង  យ័ត្ន   យផ្ត ល់ព័ត៌មា នលម្អ ិត តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។

 ពលដលអ្ន កបញ្ជ ូននរណា មា  ក់  រកជំនួយពី  ូពទ្យ  ូវបញ្ជ ូន  ពលដលអ្ន កបញ្ជ ូននរណា មា  ក់  រកជំនួយពី  ូពទ្យ  ូវបញ្ជ ូន 

ទ  ង់របា យកា រណ៍របស់អ្ន កជំងឺ ដលបា នបំពញ  ឹម  ូវ  ជា មួយអ្ន ក  ះផង។ទ  ង់របា យកា រណ៍របស់អ្ន កជំងឺ ដលបា នបំពញ  ឹម  ូវ  ជា មួយអ្ន ក  ះផង។
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