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កា រព  បា ល  យមិន  ើថា  ំពទ្យ

ចំ  ះជំងឺភា គ  ើន ថា  ំពទ្យមិនចា ំបា ច់ទ។ រា ងកា យរបស់មនុស្សយើង មា ន  ព័ន្ធ កា រពា រខ្ល ួន ឬវិធីទប់ទល់ 

និង  ឆា ំងនឹងជំងឺ។ ក្ន ុងករណីជា  ើន  ព័ន្ធ កា រពា រខ្ល ួនបបធម្ម ជា តិនះ មា នសា រសំខា ន់ចំ  ះសុខភា ពរបស់យើង 

ជា ងថា  ំពទ្យ  ទៀត។

ដើម្ីបជួយរា ងកា យក្ន ុងកា រ  យុទ្ធ  ឬជំនះជំងឺ ជា ញឹកញា ប់ អ្វ ីដលសំខា ន់  ះ គឺ  ូវ ៖

    

 ះបីជា ក្ន ុងករណីជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ដល  ូវកា រកា រ  ើថា  ំពទ្យក៏  យ គឺមា នតរា ងកា យរបស់យើងទ ដល  ូវយក មា នតរា ងកា យរបស់យើងទ ដល  ូវយក 

ឈ្ន ះលើជំងឺ  ះឈ្ន ះលើជំងឺ  ះ រីឯថា  ំពទ្យ   ន់តជួយប៉ុ   ះ។ ម៉  ងទៀត កា រមា នអនា ម័យល្អ  កា រស   ក អា ហា រដលមា ន 

ជីវជា តិ និងទឹក  ប់   ន់ មា នសា រសំខា ន់យា៉ ងខា  ំង។

សិល្បៈនកា រថទា ំសុខភា ព មិន  ូវ និងមិនគួរ ពឹងផ្អ ក  លើកា រ  ើថា  ំពទ្យទ។ បើ  ះបីជា អ្ន ករស់  ក្ន ុងតំបន់

ដលគា  នថា  ំពទ្យទំនើបក៏  យ ក៏  តមា នវិធីជា  ើនដលអ្ន កអា ច  ើ ដើម្ីបកា រពា រ និងព  បា លជំងឺមួយចំនួនធំ 

ដលកើតជា ញឹកញា ប់  សិនបើអ្ន កចះវិធីទា ំង  ះ។

 សិនបើមនុស្សយើង   ន់តរៀនពីរបៀប  ើ   ស់ទឹក់ទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវ  ះវិធីតមួយមុខនះអា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ព 

ក្ន ុងកា រកា រពា រនិងព  បា លជំងឺ ជា ងថា  ំពទ្យទា ំងឡា យដលពួកគ  ើ... និង  ើខុស សព្វ ថ្ង នះ។

ជំពូកទី

៥

មនុស្សយើងអា ចជា សះស្បើយពីជំងឺជា  ើន ដូចជា ជំងឺផា  សា យធម្ម តា  មនុស្សយើងអា ចជា សះស្បើយពីជំងឺជា  ើន ដូចជា ជំងឺផា  សា យធម្ម តា  
 យខ្ល ួនឯង  យមិន  ូវកា រថា  ំពទ្យ ទ។ យខ្ល ួនឯង  យមិន  ូវកា រថា  ំពទ្យ ទ។

មា នជំងឺជា  ើនដលយើងអា ចកា រពា រនិងព  បា លបា ន មា នជំងឺជា  ើនដលយើងអា ចកា រពា រនិងព  បា លបា ន 
 យមិនចា ំបា ច ់  ើ   ស់ថា  ំពទ្យ។ យមិនចា ំបា ច ់  ើ   ស់ថា  ំពទ្យ។

រក  អនា ម័យរក  អនា ម័យ ស   កឲ្យបា ន  ប់   ន់ ស   កឲ្យបា ន  ប់   ន់ 
បរិ  គឲ្យបា ន  ឹម  ូវ បរិ  គឲ្យបា ន  ឹម  ូវ 

និងផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើននិងផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន
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កា រព  បា ល  យទឹក
មនុស្សយើងភា គ  ើនអា ចរស់  បា ន  យគា  នថា  ំពទ្យ។ បុ៉ន្ត គា  ននរណា មា  ក់អា ចរស់   យគា  នទឹកបា ន 

ឡើយ។ ជា កា រពិត ជា ងពា ក់កណា្ខ  ល(៥៧%)នរា ងកា យរបស់មនុស្ស គឺជា ជា តិទឹក។  សិនបើមនុស្ស  ប់រូបដល 

រស់  តា មជនបទ និងភូមិនា នា  បា ន  ើ   ស់ទឹកយ៉ា ង  ឹម  ូវបំផុត  ះចំនួនជំងឺនិងកា រសា  ប់ ជា ពិសសរបស់កុមា រ 

អា ច  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ។

ឧទា ហរណ៍ កា រ  ើបា ្រ ស់ទឹកយ៉ា ង  ឹម  ូវ គឺជា មូលដា  ននកា រកា រពា រនិងព  បា លជំងឺរា ក។ ក្ន ុងតំបន់ជា  ើន ជំងឺ

រា កគឺជា មូលហតុញកឹញា ប់បំផុតនកា រមា នជំងឺ និងកា រសា  ប់របស់កុមា រតូចៗ។ ទឹកមិនសា  ត តងតជា ផ្ន កមួយន 

មូលហត ុ  ះ។

ផ្ន កសំខា ន់មួយនកា របងា្ក  រជំងឺរា ក និងជំងឺផ្សងៗជា  ើនទៀត គឺ  ូវធ្វ ើឲ្យ   កដថា ទឹកផឹកមា នសុវត្ថ ិភា ព។ 

កា រពា រអណ្ណ ូង ទឹកនិងទឹកដលចញពីក  មដី ពីភា ពកខ្វ ក់និងសត្វ ពា ហនៈ  យធ្វ ើរបងឬជ   ំងពទ្ធ ័ជំុវិញ។ 

 ើសុីម៉ង់  ឬថ្ម  សំរា ប់ធ្វ ើផ្ល ូវបង្ហ ូរទឹក  ជំុវិញអណ្ណ ូងទឹក ដើម្ីបបង្ហ ូរទឹកភ្ល ៀង ឬទឹកកខ្វ ក់ផ្សងៗ ឲ្យ  ឆា  យពីអណ្ណ ូង។

 កន្ល ងដលទឹកអា ចមា នភា ពកខ្វ ក់ ផ្ន កសំខា ន់មួយនកា រ  

កា រពា រជំងឺរា ក គឺ  ូវដា ំឲ្យពុះ ឬ   ះទឹកសំរា ប់ផឹក ឬសំរា ប់ចម្អ ិន 

ម្ហ ូបអា ហា រ។ កា រធ្វ ើដូចនះមា នសា រសំខា ន់ណា ស់ ជា ពិសស 

សំរា ប់ទា រក។ ដបទឹក  ះ   និង  ដា ប់  ដា ហូបចុករបស់ 

ទា រក ក៏  ូវត   រផងដរ។  សិនបើកា រ   រដបទឹក  ះ   

មិនអា ចធ្វ ើបា នយ៉ា ងទៀតទា ត់  ះគួរត  ើកវនិងសា  ប    

ជំនួសវញិ។ កា រលា ងដជា មួយទឹកនិងសា បូ៊ក  យពល 

ប   របង់ លា មក និងមុនបរិ  គឬមុនពលចម្អ ិនម្ហ ូបអា ហា រ 

ក៏ជា កា រសំខា ន់ដរ។

មូលហតុជា ញឹកញា ប់នមរណភា ពរបស់កុមា រដលមា នជំងឺរា ក គឺ 

កា រខ  ះជា តិទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ ឬកា របា ត់បង់ជា តិទឹកដ៏លើសលប់ពីរា ងកា យ 

(ទំ.១៥១)។ តា មរយៈកា រផ្ត ល់ជា តិទឹក  ប់   ន់ដល់កុមា រ ដលមា ន 

ជំងឺរា ក (  សើរបំផុតគឺលា យស្ក រឬធញ្ញ ជា តិនិងអំបិល)  ះកា រខ  ះ 

ជា តិទឹកអា ចកា រពា របា ន ឬអា ចកស  ួលបា ន (មើល ទឹកអូរ៉ា លីត 

ទំ.១៥២)។

កា រផ្ត ល់ជា តិទឹក  ប់   ន់ដល់កុមា រដលមា នជំងឺរា ក មា នសា រសំខា ន់ជា ងថា  ំពទ្យ  ទៀត។កា រផ្ត ល់ជា តិទឹក  ប់   ន់ដល់កុមា រដលមា នជំងឺរា ក មា នសា រសំខា ន់ជា ងថា  ំពទ្យ  ទៀត។ តា មពិត  សិនបើ

គផ្ត ល់ទឹកបា ន  ប់   ន់ គមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំពទ្យក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺរា កទ។

ពីរទំព័របនា  ប់នះគឺជា សា  នភា ពផ្សងៗមួយចំនួនទៀត ដលក្ន ុង  ះកា រ  ើ   ស់ទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវ មា នសា រ កា រ  ើ   ស់ទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវ មា នសា រ 

សំខា ន់ជា ងកា រ  ើថា  ំពទ្យ។សំខា ន់ជា ងកា រ  ើថា  ំពទ្យ។
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ពលវលា ដលកា រ  ើ   ស់ទឹកបា ន  ឹម  ូវ     ពលវលា ដលកា រ  ើ   ស់ទឹកបា ន  ឹម  ូវ     

អា ចមា ន   ជន៍ជា ងកា រ  ើថា  ំពទ្យអា ចមា ន   ជន៍ជា ងកា រ  ើថា  ំពទ្យ

កា រកា រពា រកា រកា រពា រ

ដើម្ីបជួយកា រពា រ           ដើម្ីបជួយកា រពា រ            ើ   ស់ទឹក   ើ   ស់ទឹក  ទំព័រទំព័រ

១. ជំងឺរា ក  ូន ជំងឺ  ះវៀន ដា ំទឹក ឬ   ះទឹកសំរា ប់ផឹក 
លា ងដ ។ល។

១៣៥

២.  គសើស្បក           ងូតទឹកឲ្យបា នញឹកញា ប់ ១៣៣

៣. ដំ  កា  យ តតា ណូស លា ងដំ  ឲ្យបា នល្អ  
 យ  ើសា បូ៊និងទឹកសា  ត

៨៤,  
៨៩

កា រព  បា លកា រព  បា ល

ដើម្ីបព  បា លដើម្ីបព  បា ល  ើ   ស់ទឹក ើ   ស់ទឹក ទំព័រទំព័រ

១. ជំងឺរា ក កា រខ  ះជា តិទឹក ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ១៥២

២. ជំងឺដលមា ន  ុន    ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ៧៥

៣.  ុន   ខា  ំង             ះ  អា វចញ រួចជូតខ្ល ួន 
ជា មួយទឹក  ជា ក់          

៧៦

៤. ជំងឺផ្ល ូវទឹក  ម(ភា គ  ើន 
កើតលើ  ្ត ី)

ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ២៣៥

៥. ក្អ ក ហឺត រលា កសួត ក្អ កមា ន់ 
រលា កទងសួត

ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន និង  ូប 
ចំហា យទឹក    (ដើម្ីបរំលា យ 
ស្ល ស)

១៦៨
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 ប់ករណីខា ងលើនះ(លើកលងតជំងឺរលា កសួត)  ពលដលគ  ើ   ស់ទឹកបា ន  ឹម  ូវ  ះ គតងត 

មិន  ូវកា រ ថា  ំពទ្យទ។  ក្ន ុងសៀវ  នះអ្ន កនឹងឃើញមា នសចក្ត ីណនា ំជា  ើនពីវិធីព  បា ល  យមិន  ើ 

ថា  ំពទ្យ។  ើថា  ំពទ្យតក្ន ុងករណីដលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។ ើថា  ំពទ្យតក្ន ុងករណីដលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។

ដើម្ីបជួយកា រពា រ           ដើម្ីបជួយកា រពា រ            ើ   ស់ទឹក   ើ   ស់ទឹក  ទំព័រទំព័រ

៦. ដំ   អា ំប៉ទីហ្គ ូ   ង 
ឬ   ង  លើក  ល 
ដំ  ស្បកក  ល 
ពងបក

ដុសលា ង  យ  ើសា បូ៊ 
និងទឹកសា  ត

២០១, ២០២ 
២០៥, ២១១, 

២១៥

៧. ដំ  កា  យ បូស អា ប់ស លា ងជា មួយ ទឹក    ឬ 
កំុ   សសើម

៨៨, ២០២

៨. ឈឺរឹងសា ច់ដំុនិងសនា  ក់ ស្អ ំ  យកុំ   ស   ១០២, 
១៧៣, ១៧៤

៩.   ះ និង   ច  ថ្ង ទី១ ៖   ជំើងក្ន ងុទឹក  ជា ក់ 
បនា  ប់មក   ំក្ន ុងទឹក    វិញ

១០២

១០. រមា ស់ រលា ក ឬចញ 
ទឹករង

ស្អ ំ  យកុំ   ស  ជា ក់ ១៩៣, ១៩៤

១១. រលា ក   ល ដា ក់   ំក្ន ុងទឹក  ជា ក់ភា  ម ៩៦

១២. ឈឺបំពង់ក ឬរលា ក 
បំពង់ក

ខ្ព ុលមា ត់ជា មួយ ទឹក   លា យ 
អំបិល

៣០៩

១៣. អា សុីត សា បូ៊ ដី ឬវត្ថ ុ 
ផ្សងៗ ចូលភ្ន ក

លា ងភ្ន កជា មួយ ទឹក  ជា ក់ភា  ម 
ហើយបន ្ត រយៈពល៣០នា ទី

២១៩

១៤. តឹង  មុះ ហឺតទឹកអំបិល ១៦៤

១៥. ទល់លា មក លា មករឹង ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន(កា របញ្ច ះុ  យ 
 ើទឹក  សើរជា ងកា របញ្ច ះុ  យ
 ើថា  បំញ្ច ះុ តកំុឲ្យ  ើហួស ក  តិ)

១៥, ១២៦

១៦. ពងបក  មា ត់ ស្អ ំទឹកកកលើដំ  រយៈ ពល មួយ 
៉ ង  ពលចញ ស ្ញ   ដំបូង

២៣២


