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ការណនាំ និងការ
ពលណា
សើរជាង

ូវការថាំចាក់ទ។ ជំងឺភាគ

យការ

ជាមានជំងឺ ពិការ ឬសាប់
លើសក
ឹម

យ័ត្ន អំពីការចាក់ថាំ

ូវចាក់ថាំ និងពលណាមិន

ជាញឹកញាប់ គមិន
បាន ឬ

ុង

៩

ូវចាក់

ូវការការព បាលតាមវិធីវជ្ជសា

ើថាំតាមមាត់។ ជារៀងរាល់ឆាំមានមនុស្សជា

យសារតការចាក់ថាំដលមិនចាំបាច់។ ការ

ិត គឺមានសារសំខាន់ចំ

ូវដរ។ ជាទូ

ើនដល

ជំពូកទី

្ត ក៏អាចព បាល

ើនលាននាក់ ជាពិសសកុមារបានកាយ

យុទ្ធនឹងការ

ះសុខភាពដូចគានឹងការចាក់វា៉ក់សាំង ការ

ើថាំមិន

ឹម

ើទឹកសាត ឬការ

ូវ និងការ

ើថាំ

ើបង្គន់ឲ្យបាន

៖
ការចាក់ថាំ មាន

ការចាក់ថាំគួរត

ើ

ះថាក់ជាងការ

ពលណាដលចាំបាច់បំផុតប៉ុ

ើថាំតាមមាត់។

ះ។ លើកលងករណីស

យបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬអ្នកដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខលអំពីការ

ើថាំ

្គះបនាន់ ថាំគួរ

ះ តប៉ុ

ូវបានចាក់

ះ។

ពលដលគួរចាក់ថាំគឺ ៖
១. ថាំដល

ូវ

ើ

ះ គានទ

ង់ជាថាំដលអាច

ើតាមមាត់។

២. អ្នកជំងឺក្អួតជាញឹកញាប់ មិនអាចលបបាន ឬសន្លប់។
៣. ក្នុងពលបនាន់ និងក្នុងករណីពិសសមួយចំនួន(ចូរមើលទំព័របនាប់)។

តើ

ូវធ្វើដូចម្តច

មនុស្សភាគ
ចញវជ្ជប

១.

ើនយល់ថាការចាក់ថាំមាន

ឲ្យចាក់ថាំ

ពីការការចាក់ថាំ

និង

ះមិនចាំបាច់

ះថាក់នការចាក់ថាំ

យ័ត្ន

សិនបើវជ្ជបណិតចញវជ្ជប

ប់យា៉ងរបស់ថាំ

សិនបើវជ្ជបណិតចង់ឲ្យចាក់ថាំវីតាមីន ជាតិច
ឈាមរបស់អ្នកទ សូម

ូវ

ប់គាត់ថាអ្នកចង់

ពិ

ើន

តាមជនបទ។
កដថាថាំនះ

ូវនឹងជំងឺ

ះមន ហើយ

ះ។

ឲ្យចាក់ថាំ ពន្យល់គាត់ថាអ្នករស់

ច ស់លាស់ទ ហើយសួរគាត់មើល បើគាត់អាចឲ្យ
៣.

ះ។ បនាប់មកពួកគអាចគិតលុយបានកាន់ត

សិនបើបុគ្គលិកសុខាភិបាលឬអ្នកព បាលចង់ចាក់ថាំឲ្យអ្នក
ុង

ឲ្យចាក់ថាំ

សិទ្ធិភាពជាង។ ជួនកាលវជ្ជបណិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សងទៀត

ពលដលថាំចាក់

ះ។ ពួកគភ្លចគិតពីប

គាត់បានធ្វើតាមការ
២.

ពលដលវជ្ជបណិតចញប

កន្លងដលគានអ្នកបានរៀនចាក់ថាំ

ើថាំតាមមាត់វិញបាន។
ញ់របស់ថ្លើម ឬវីតាមីនប១២ ប៉ុន្តគាត់មិនទាន់បានពិនិត្យ
ះជាមួយវជ្ជបណិតផ្សងទៀតសិន។
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ករណីបនាន់នានាដលចាំបាច់

ូវចាក់ថាំ

ក្នុងករណីមានជំងឺដូចខាងកមនះ សូមរកជំនួយពី

ូពទ្យឲ្យបានលឿនតាមដលអ្នកអាចធ្វើ

មានការពន រពលក្នុងការរកជំនួយ ឬនាំអ្នកជំងឺ

កាន់មណលសុខភាព ចាក់ថាំដល

ផ្សងៗដលអាចកើតមាន និងអនុវត្តវិធានការណ៍

ុង

ព័ត៌មានលម្អិតនក

ទំព័រខាងកម។ មុនពលចាក់ថាំ

ិតថាំ សូមរកមើលសចក្តីពន្យល់

ចំ

យត្ន័នថាំ

ះជំងឺទាំងនះ

រលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ(ទំ.១៧១)
ការបង្ក
ដំ

គកយស

រលួយ(ទំ.២១៣)

ឹម

ូវ ជាបនាន់។ ស

សិនបើ
ប់

ូវយល់អំពីផលវិបាក

ះ (សូមមើលទំព័របតង)។

ប៉នីសុីលីនក្នុងក

លកូន(ទំ.២៧៦)

បាន។

ចាក់ថាំទាំងនះ

ិតខ្ពស់(ទំ.៣៥២)

តតាណូស(ទំ.១៨២)

ប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥២) និងថាំអង់ទីតុកសុីនតតាណូស

រលាកខ្នង

អំពីសុីលីនក្នុងក

រលាក

និងរបួស

ម

(ទំ.៣៨៩)

ះវៀន(ទំ.៩៤)

យ

ះវៀន(ទំ.៩៤)

ប់កាំភ្លើង ឬរបួសផ្សងទៀត

ពស់ពិសចឹក(ទំ.១០៥) ខ ដំរីទិច(ចំ
ទំ.១០៦)

រលាក

មខួរ(ទំ.១៨៥)

រលាក

មខួរ(ទំ.១៨៥)

មានជំងឺរបងទ

ះ

ះកុមារ

ពលអ្នកមិនសង្ស័យថា

ពលដលមិនអាច

្តិបតូមីសុីន (ទំ.៣៥៤)

អង់ទត
ី ូសុីន និងថាំ

ឆាំងពិសពស់(ទំ.៣៨៨)

អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣និង៣៥៤)
ឬប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥២)ក្នុងក

ិតខ្ពស់

អំពីសុីលីន ឬប៉នីសុីលីន ជាមួយនឹង

ពលអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺរបង

ក្អួត(ទំ.១៦១)

ជាមួយនឹង

ិតខ្ពស់(ទំ.៣៥៣) ឬប៉នីសុីលីន

(ទំ.៣៥៣និង៣៥៤) ហើយបើអាច
ផ្សងៗទៀត(ទំ.៣៦១)

ប់

ងបាន

តិកម្មទំនាស់ធ្ងន់ធ្ងរ ស្ហុក(ទំ.៧០)

និងជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរ(ទំ.១៦៧)

ថាំ

្តិបតូមីសុីន

ើជាមួយថាំរបង

ឆាំងអីុសសាមីន(Anthistamine) ឧទាហរណ៍ ៖

ូមតាសុីន(Promethazine)(ទំ.៣៨៦)

អពីន្រហ្វីន(Epinephrine)(អាេ្រដណាលីន
Adrenalin) (ទំ.៣៨៥) ហើយ

សិនបើអាច

ើ

ឌីបហ្វនីដ្រដាមីន (Diphenhydramine)(បណា្រឌីល
Benadryl)(ទំ.៣៨៧)

ជំងឺរាុំរ៉ដូចខាងកមនះ អាច

ូវការការចាក់ថាំ ប៉ុន្តជំងឺទាំងនះក

ូវពិភាក ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីការព បាល។
ជំងឺរបង(ទំ.១៧៩ និង១៨០)
សាយ(ទំ.២៣៧)
មះ(ទំ.២៣៦)

ស្ថិតក្នុងករណីបនាន់ណាស់។ ជាការល្អ

្តិបតូមីសុីន(ទំ.៣៦៣) ជាមួយនឹងថាំរបងផ្សងទៀត

(ទំ.៣៦១)

បនហ ទីន ប៉នីសុីលីន(Benzathine Penicillin)
ក្នុងក

សហ្វ

ិតខ្ពស់(ទំ.២៣៨ និង៣៥៣)

ីយា៉ហ្សូន(Ceftriaxone)(ទំ.៣៥៩ និង៣៦០)

និងស្ពកទីណូមីសុីន(Spectinomycine)(ទំ.៣៦០)

67
ពលដលមិន

ូវចាក់ថាំ ៖

កុំចាក់ថាំ បើអ្នកអាចមានជំនួយពី
កុំចាក់ថាំ ចំ

ះជំងឺដលមិនធ្ងន់ធ្ងរ។

កុំចាក់ថាំ ចំ

ះជំងឺផាសាយឬហៀរសំ

កុំចាក់ថាំណាដលមិន

ថាំដលមិន
ជាទូ

ជា

ការបរិ

ូវបានណនាំឲ្យ

ើស

ប់ជំងឺដលអ្នកចង់ព បាល

តសឺរាុំងរបស់អ្នកបាន

ូវ

រ ឬរមាប់ម

កុំចាក់ថាំ លុះ

តអ្នកយល់និងអាចធ្វើតាមការ

ុង

ះ។

គហើយ។

យត្ន័នានាដលបានណនាំ។

ូវចាក់

សើរបំផុត មិន

ូវចាក់ថាំខាងកមនះទ ៖

ះថាក់ជាង។

មាន

សិទ្ធិភាពជាងថាំវីតាមីនដល

ើថាំវីតាមីន

ប់ឬទឹកសុីរ៉ូ

ើតាមមាត់ណាស់។ ថាំចាក់មានតម្លថ្លជាង

សើរជាងថាំវីតាមីនចាក់។ ការ

សើរជាងនះទៀត គឺ

គចំណីអាហារដលសំបូរវីតាមីន(ទំ.១១១)។

២. ជាតិច

ញ់ពីថ្លើម វីតាមីនប១២ និងថាំជាតិដក (ដូចជា អាំងហ្វរុង)៖ ការចាក់ថាំទាំងនះអាចបណា្ខលឲ្យ

កើតអាប់ស ឬមាន
មាន

រ។

កុំចាក់ថាំ លុះ

១. វីតាមីន ៖ ថាំវីតាមីនចាក់ក
និងមាន

ូពទ្យភាមៗបាន។

តិកម្មយា៉ង

សិទ្ធភាពយា៉ងល្អស

ះថាក់(ស្ហុក ទំ.៧០)។ ថាំ

ប់ស្ទើរត

ប់ករណីទាំងអស់នភាពស្លកសាំង(ទំ.៣៩៣)។

៣. កាល់ស្យូម(Calcium) ៖ ការចាក់កាល់ស្យូមតាមសរស មាន
ការចាក់

ប់ជាតិដកស៊ុលហាត(Ferrous sulfate)

ះថាក់យា៉ងខាំង

សិនបើមិនចាក់យឺតៗ។

កំប៉ះគូទអាចកើតអាប់សយា៉ងធំ។ អ្នកដលមិនបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល មិនគួរចាក់

កាល់ស្យូមទ។
៤. ប៉នីសុីលីន ៖ ស្ទើរត
យថាំ

ប់ជំងឺទាំងអស់ដល

ូវការការចាក់ប៉នីសុីលីន ក៏អាចព បាលយា៉ងមាន

ប់ប៉នីសុីលីនដរ។ ថាំប៉នីសុីលីនមាន

ប៉នីសុីលីនចាក់តចំ

ះការបង្ក

៥. ប៉នីសុីលីនជាមួយនឹង
ុនផាសាយឬហៀរសំ

ះថាក់កាន់តខាំង

គធ្ងន់ធ្ងរ តប៉ុ

ពលដលគចាក់វា។

ើ

ះ។

្តិបតូមីសុីន ៖ តាមក្បួនទូ
រជាដាច់ខាត

សិទ្ធភាព

ជៀសវាងថាំផ្សំទាំងពីរនះ។ មិន

ះវាគាន

ជួនកាលបណា្ខលឲ្យថ្លង់ ឬសាប់។ ម ៉ងទៀត ការ

ូវ

ើចំ

សិទ្ធភាពទ។ វាអាចបណា្ខលឲ្យមានប
ើវាមិន

ឹម

ះជំងឺ
ធ្ងន់ធ្ងរ

ូវ ធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការព បាល

ជំងឺរបងឬជំងឺធ្ងន់ៗដទទៀត។
៦. ខ្ល័រំហ្វនីកុល ឬត
ការ

ើថាំនះជា

សុីគ្លីន ៖ ថាំទាំងពីរនះមាន
ប់ ឬជាសរ៉ូ

យា៉ង

ឹម

សើរជាង កាលណាគ

ើវាតាមមាត់។

សើរជាងការចាក់(ទំ.៣៥៦និង៣៥៧)។

៧. ការព្យួរសរ៉ូម ៖ គគួរព្យួរសរ៉ូមត
ទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល

សិទ្ធភាពដូច ឬ

ពលដលមានការខ ះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ ហើយគួរចាក់

ូវតប៉ុ

ះ។

ពលចាក់មិនបាន

ឹម

យអ្នកដលបាន

ូវ វាអាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

គ

ះថាក់ ឬអាចសាប់បាន(ទំ.៥៣)។

៨. ថាំចាក់តាមសរសឈាម ៖ ការចាក់ថាំតាមសរសឈាម មាន
បុគ្គលិកសុខាភិបាលដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខលតប៉ុ
សាច់ដុំ(កំប៉ះគូទ)នូវថាំដលមានសរសរថា "ស
ចាក់ថាំតាមសរសឈាមនូវថាំដលសរសរថា "ស

ះថាក់យា៉ងខាំង ដលត

ូវឲ្យធ្វើ

ះ។

យ មិន

ះជាយា៉ងនះក៏

ប់តចាក់តាមសរសឈាមប៉ុ
ប់តចាក់តាមសាច់ដុំប៉ុ

យ
ូវចាក់តាម

ះ"។ ម៉ ងទៀត មិន
ះ"។

ូវ
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ះថាក់ និងការ
ការ

ឈមនឹង

និង(ទី២) មាន

ុង

យ័ត្ន

ះថាក់នការចាក់ថាំ គឺ(ទី១) ការបង្ក

តិកម្មទំនាស់ដលបណា្ខលមកពីថាំដលចាក់

១. ដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនការបង្ក
ូវ

កដថា

ប់សមារៈដល

វាជាការសំខាន់ណាស់ ដល

គ

ូវ

ឬរបស់អ្វីផ្សង
ូវ

ប៉ះនឹងម្ជុល

ះ។

ុង។

រម្ជុលនិងសឺរាុំង
ររួច មិន

ូវយក

មដ

ះជាដាច់ខាត។

ើម្ជុលនិងសឺរាុំងដដល ចាក់ឲ្យអ្នកជំងឺលើសពីមាក់

យគានការ
ុង

ររមាប់ម

គជាមុនទ។ អនុវត្តន៍

យ

យ័ត្ននូវសចក្តីណនាំអំពីការចាក់ថាំ (មើលទំព័រ

អាប់សដូចនះ កើតពីការចាក់ថាំ

បនាប់)។
ូវ

គដលចូលតាមម្ជុល

ពលចាក់

ើ សុទ្ធតសាតទាំង

មុនពលចាក់ថាំ។ កយពល

មិន

គដលបណា្ខលមកពីមានម

កដថាបានលា
លាងសមាតដ

ឹម

ូវ មុននឹងរៀបចំចាក់ថាំ

ដលមិនបាន

(សាតទាំង

រ

ឹម

យម្ជុល

ូវ និងមិនសាត

ុង និងគានម

គ)។

ូវធ្វើការ

យ័ត្នយា៉ងដូច

ឬពលចាក់ថាំ។
២. វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ូវដឹងថាថាំអាចបណា្ខលឲ្យមាន

តិកម្មអ្វីខ្លះ ហើយ

ុង

ម្តច មុននឹងធ្វើការចាក់ថាំ។
បើមាន
កុំ

គស

្ញណាមួយន

ើថាំដដលឬថាំ

ដៀង

គស

្ញ

តិកម្មទំនាស់

ះទៀតជាដាច់ខាត ៖

កន្ទួលកហម (សាមហើម

លើស្បក)

ឬមានកន្ទួលរមាស់
ហើម

កន្លងណាមួយ

ពិបាកដកដង្ហើម
គស
វឹលមុខ

្ញស្ហុក(ទំ.៧០)
យមានច

រ(ចង់ក្អួត)

ពិបាកក្នុងការមើល
ហុឹងក្នុង

ចៀក ឬថ្លង់

ឈឺចាប់ខាំង

ឆ្អឹងខ្នង

បត់ជើងតូចពិបាក

កន្ទួលកហម ឬកន្ទួលរមាស់ អាចបងាញឡើងប៉ុនាន

ឬ

ើនថ្ងកយពីចាក់ថាំ។ បើគឲ្យថាំដដល
វាអាចបណា្ខលឲ្យមាន

តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ

ឬអាចដល់សាប់បាន(ទំ.៧០)។

៉ង

ះម្តងទៀត
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កុមារមាក់នះ

គ(

ូវបានចាក់ថាំ

រ ហើយគានម

គ

យ

ះ)។

ើម្ជុលដលមិនបានរមាប់ម

ម្ជុលកខ្វក់បានបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

គដលបង្កើតឲ្យមាន

អាប់ស យា៉ងធំមួយ ហើយមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង និងធ្វើឲ្យកុមារ
ះមាន

ុន

។ កយមកអាប់ស

ក្នុងរូបភាពខាងកមនះ។
កុមារនះ

ះក៏ធាយ ដូចបានឃើញ

ូវបានគចាក់ថាំដើម្បីព បាលជំងឺ

តាមពិតបើមិនឲ្យកុមារនះ

ើថាំអ្វីទាំងអស់

ុនផាសាយ។

ះកាន់ត

សើរ។

យមិនបានជួយដល់កុមារនះ ការចាក់ថាំធ្វើឲ្យគាត់រងទុក្ខនិងមាន
ះថាក់

វិញ។

ការ

ុង

យ័ត្ន ៖

សិនបើអាច គួរ

ជំនួសថាំចាក់ជានិច្ច ជាពិសសចំ

ើថាំលប

ះកុមារ។

ដើម្បីជៀសវាងប
ចាក់ថាំត

ដូចនះ ៖

ពលដលចាំបាច់បំផុតប៉ុ

ះ។

រសឺរាុំងនិងម្ជុលមុនពលចាក់ ហើយ
ក្នុងការរក វាឲ្យសាតទាំង

កដថាថាំ

ះ

យ័ត្ន

ុង។

ើតថាំដលបានណនាំស
ូវ

ូវ

ប់ជំងឺ

ះ ហើយ

ល្អ និងមិនទាន់ខូច

គុណភាព។

ចាក់ឲ្យ

ូវកន្លង។ មិន

កំប៉ះគូថទ។ ផ្ទុយ
ន

ូវចាក់កុមារតូចៗតាម

វិញ

ូវចាក់

ផ្នកចំហៀង

(សូមសង្កតមើលថា កុមារនះ
ផ្នកខាងកមនកំប៉ះ ដល

ឲ្យខូចសរស

សាទបាន)។

ូវបានចាក់

ង់នះអាចធ្វើ
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តិកម្មដ៏

ះថាក់ដលបណា្ខលមកពីការចាក់ថាំ

កុមថាំដូចមានត

នះ ជួនកាលបណា្ខលឲ្យមាន

ក្នុងរយៈពលដ៏ខ្លីបនាប់ពីចាក់ថាំ។

តិកម្មដ៏

ះថាក់ ដល

ភទខ្លះ

ថាស្ហុកអាល់ឡសុី ដលកើតមាន

ប៉នីសុីលីន (រាប់បញ្ចូលទាំងអំពីសុីលីនដរ)

អង់ទីតូសុីនដលធ្វើពីសរ៉ូមសះ

ការ

ឈមនឹង

ថាំ

ឆាំងនឹងពិសខ រដំរី

ថាំ

ឆាំងនឹងតតាណូស

ថាំ

ឆាំងនឹងពិសពស់

តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ គឺមានកាន់តខ្ពស់ ចំ

ទាំងនះ ឬថាំដទទៀតដលស្ថិត
ះបានបណា្ខលឲ្យមាន

ះមនុស្សណាដលធាប់បានចាក់ថាំណាមួយក្នុងចំ

ក្នុងកុមជាមួយគានះ។ ការ

ឈមនះមានក

ិតខ្ពស់ជាពិសស

មថាំ

សិនបើថាំ

តិកម្មទំនាស់(កន្ទួលកហម រមាស់ ហើម ឬមានការពិបាកដកដង្ហើម) ក្នុងរយៈពលពីរបី

៉ង ឬពីរបីថ្ងបនាប់ពីចាក់ថាំ។

មានករណីក

ខ្លះដលស្ហុកអាល់ឡសុី អាចបណា្ខលមកពី

សត្វឱមា៉ល់ ឬឃ្មុំទិច ឬថាំដលលបតាមមាត់។

ដើម្បីបងា្ករ តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដលបណា្ខលមកពីការចាក់ថាំ ៖
១. ចាក់ថាំតក្នុងពលដលចាំបាច់បំផុតប៉ុ

ះ។

២. មុននឹងចាក់ថាំណាមួយដលបានរៀបរាប់ខាងលើនះ

ូវមានថាំអពីណ្រហ្វីន(Epinephrine) (អាេ្រដណា

លីន Adrenalin ទំ.៣៨៥) ២អំពូល និងថាំអង់ទីអីុសាមីន(Antihistamine) ១អំពូល ដូចជា

ូមតាហ្សុីន

(Promethazine) (ហ្វណហ្កង់ (Phenergan) ទំ.៣៨៦) ឬឌីហ្វនីដ្រដាមីន(Diphenhydramine)

(បណា្រឌីល Benadryl ទំ.៣៨៧) រួចជា
៣. មុននឹងចាក់ថាំ

ច។

ូវសួរឲ្យដឹងថាតើពលចាក់ថាំ

ផ្សងៗទៀតឬទ។ បើអ្នកជំងឺឆ្លើយថាមាន សូមកុំ
ចាក់ឬ

ើតាមមាត់ក៏

ដៀងនះពីមុនមក មានបណា្ខលឲ្យរមាស់ ឬមាន
ើថាំនះ ឬថាំផ្សងទៀតដល

យ។

ក្នុងកុមជាមួយគា

៤. ក្នុងករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាតតាណូស ឬពស់ចិក បើអង់ទីតូសុីន(Antitoxin) អាចណា្ខលឲ្យមាន
(បើជន

ះមានអាល់ឡសុី ឬមានជំងឺហឺត ឬធាប់

ើសរ៉ូមសះពីមុនមក)

ឌីហ្វនីដ្រដាមីន ១៥នាទីមុននឹងចាក់ថាំអង់ទីតូសុីន ៖ មនុស្សចាស់ ២៥

មីលីកម

តាមទម្ងន់ខ្លួនរបស់ពួកគ(មើលទំ.៣៨៧)។

៥. កយពីចាក់ថាំរួច
ស្ហុកអាល់ឡសុី ៖

ូវ

ជិតអ្នកជំងឺរយៈពល

ជាក់ខ្លួន បកញើសស្អិត ស្លកសាំង ស្បក

ខ យ ជីពចរឬចងាក់បះដូងញាប់

ូវចាក់ថាំ

ូមតាហ្សុីន ឬ

គស

្ញន

ជាក់)

ពិបាកដកដង្ហើម
សន្លប់
៦. បើ

គស

១/៤មីលីលី

ក

្ញនះកើតឡើង

ិតធម្មតា។

ូវចាក់អាដ្រេណាលីនភាមៗ ៖ មនុស្សពញវ័យ ១/២មីលីលី

ះជា

តិកម្មទំនាស់

៥០មីលីកម កុមារពី ១០

ហល៣០នាទី ដើម្បីមើលកងមាន
ផះ(បកញើស

តិកម្មអ្វី

កុមារ

។ ព បាលស្ហុក(មើលទំ.៧៧)។ បនាប់មក ឲ្យអង់ទីអីុសាមីន(Antihistamine) ពីរដងន

២៥
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វិធីជៀសវាង
១. ចំ

តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ

ះការបង្ក

គ

ល

មធ្យម ៖

នឹងការចាក់ថាំប៉នីសុីលីន
២. មុននឹងចាក់

ូវសួរអ្នកជំងឺសិន ៖

"តើអ្នកធាប់មានកន្ទួលកហម រមាស់ ហើម ឬពិបាកដកដង្ហើម បនាប់ពី
ចាក់ថាំប៉នីសុីលីន ដរទ?"

ឲ្យប៉នីសុីលីន

ប់

ជំនួសឲ្យការចាក់

សិនបើចម្លើយថាធាប់ សូមកុំ
ូវ

ើប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ឬអាម៉ុកសុីលីន។

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកផ្សងវិញ ដូចជា អរី

ឬស៊ុលហ្វូណាមីដ(sulfonamides ទំ.៣៥៨)

៣. មុនពលចាក់ថាំប៉នីសុីលីន ៖

ូវមាន អាដ្រេណាលីន ជា

៤. កយពលចាក់ថាំ ៖

ច។

ូវ

៥.

សិនបើអ្នកជំងឺ

ជិតអ្នកជំងឺ យា៉ងតិច៣០នាទី

ជាស្លកខាំង បះដូងដើរញាប់ មានការពិបាកក្នុងការ

ដកដង្ហើម ឬចាប់ផ្តើមងងឹតមុខ

ូមីសុីន (ទំ.៣៥៥)

ូវ

ញាប់ចាក់ថាំអពីណ្រហ្វីនកន្លះអំពូលតាម

សាច់ដុំ(ឬចាក់សើស្បក ទំ.១៦៧) (អាដ្រេណាលីន ១/៤នអំពូល ស
ហើយចាក់ម្តងទៀតក្នុងរយៈពល១០នាទី កយ បើចាំបាច់។

ប់កុមារ )
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របៀបរៀបចំសឺរាុំងស
មុននឹងរៀបចំសឺរាុំង
១.

ូវលាងសមាតដជាមួយសាប៊ូ និងទឹក

ះសឺរាុំងចញពីគា ហើយ

មទាំងម្ជុល ចំនួន២០នាទី

៣.

តម្ជុលនិងសឺរាុំងចូលគាវិញ

និងតួសឺរាុំង

៥. បូមថាំបំពញសឺរាុំង
(

ូវ

ប់ចាក់ថាំ

រវា

២. ចាក់ទឹកចញ

ប៉ះពាល់ សឺរាុំង

និងម្ជុល

យកាន់

ង់គល់ម្ជុល

៦. ជូតគ

យ័ត្ន កុំឲ្យ

ឬទឹកពុះ

ខាងក

៨. កឡុករហូតដល់ថាំរលាយអស់

រួចកាច់ផ្នកខាងលើ

យកណាត់

យអាល់កុល

៩. បូមបញ្ចូលសឺរាុំងជាថ្មី

យ័ត្នកុំឲ្យម្ជុលប៉ះនឹងអ្វីទាំងអស់ សូម្បីតសំឡី
យចដន្យ

៤. សមាតអំពូលទឹកសាត

៧. ចាក់បញ្ចូល
ទឹកសាត

ក្នុងដបម ថាំ

អាល់កុល

អំពូល)

ឬវត្ថុអ្វីផ្សង

បដប

សាត ផ្សើម

ម្ជុលប៉ះសំបក

ូវ

យកុំ

រវាម្តងទៀត។

លក់អាល់កុលក៏

១០. បាញ់ខ្យល់ចញ
ឲ្យអស់ពីសឺរាុំង

យ។ បើម្ជុលប៉ះនឹង

មដរបស់អ្នក
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កន្លងដល

ូវចាក់ថាំ

មុននឹងចាក់ថាំ លាងដជាមួយសាប៊ូ និងទឹក
គចូលចិត្តចាក់ថាំ

ង់សាច់ដុំ

គាក ផ្នក១/៤

ប

ុងខាងលើនិងខាងក ដូចក្នុងរូបភាពនះ ៖

ម ៖ មិន ូវចាក់

មិនចាក់ទារកនិងកុមារ

ង់ណាដលស្បកមានការបង្ក

កំប៉ះគូថទ។ ចាក់

គ ឬរមាស់ទ។

ផ្នក ខាងលើនិងខាងកន

។

របៀបចាក់
១. សមាតស្បក

យសាប៊ូនិងទឹក(ឬអាល់កុល

ប៉ុន្តដើម្បីកុំឲ្យឈឺចាប់

ូវចាំឲ្យអាល់កុល

ះស្ងួតសិនមុននឹងចាក់)។

៣. មុននឹងចាក់

ចូលក្នុងសឺរាុំង

ង់ចំពីលើ ឲ្យ

ឲ្យលឿនតម្តង

ង់រហូត (បើចាក់

ះវាពុំសូវឈឺ)

៤. បើពុំមានឈាមទ បាញ់ថាំយឺតៗ ៥. ដកម្ជុលចញ ហើយសមាត

ូវទាញបណ្ណូល

សឺរាុំងបន្តិច។ (បើមានឈាម

២. ចាក់ឲ្យ

ស្បក ម្តងទៀត។

ូវដកម្ជុលចញ

ហើយចាក់កន្លងផ្សងទៀត)

៦. កយពលចាក់រួច

ដើម្បីលាងសមាតវា។

ូវលាងសឺរាុំងនិងម្ជុលភាមៗ។ បាញ់ទឹកចញតាមម្ជុល រួច
ូវ

រមុននឹង

ើម្តងទៀត។

ះសឺរាុំងនិងម្ជុលចញពីគា
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តើការចាក់ថាំអាចធ្វើឲ្យកុមារ
ពលដល

ើបាន

ឹម

សិនបើថាំ

លើសពីមាក់

គ ដលនាំឲ្យខ្វិន ឬសាប់បាន។ មិន

្តីមានផ្ទ

គដលបណា្ខលឲ្យកើតជំងឺអដស៍

ូវ

ើសឺរាុំងនិងម្ជុលដដលស

ប់ចាក់ថាំឲ្យអ្នកជំងឺ

គជាមុន ជាដាច់ខាត។

ថាំចាក់ខ្លះអាចបណា្ខលឲ្យមាន
ស

យសឺរាុំងនិងម្ជុលដលមិនបានស្ទរីល ការចាក់ថាំនះ

មនុស្សមាក់ទៀត ដូចជាជំងឺរលាកថ្លើមជាដើម។ ម្ជុលនិងសឺរាុំងកខ្វក់ក៏អាច

យគានការរមាប់ម

ជាញឹកញាប់

ូវបានចាក់

គដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ សឺរាុំងនិងម្ជុលមិនសាត អាចចម្លងម

ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សងទៀត ពីមនុស្សមាក់
បណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

យរបៀបណា

ូវ ថាំចាក់មួយចំនួន ដូចជាវា៉ក់សាំង គឺមានសារសំខាន់ក្នុងការការពារសុខភាពកុមារ

និងបងា្ករពិការភាពទៀតផង។ ប៉ុន្ត
អាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

ជាពិការ

តិកម្មទំនាស់ដ៏

ះថាក់ ពុល ថ្លង់ ឬផលអាកក់ផ្សងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍

ះបានចាក់អ័រម៉ូន(សារធាតុរលាយជាឈាម ហើយហូរ

លកូន និងផ្តល់កមាំង។ ប៉ុន្តការចាក់ថាំនះមាន

ក្នុងសរីរាង្គដ៏ទ) ដើម្បីពន្លឿនការ

ះថាក់ខាំងណាស់ដល់មាយ និងអាចបណា្ខលឲ្យទារកខូច

ខួរក ល(បាត់បង់សារតី) ឬសាប់បាន។

របៀបរមាប់ម
មានជំងឺឆ្លងជា

គ

លើសមារៈផ្សងៗ

ើន ដូចជាជំងឺអដស៍(មើលទំ.៣៩៩) ជំងឺរលាកថ្លើម(មើលទំ.១៧២) និងតតាណូស(មើល

ទំ.១៨២) អាចឆ្លងពីអ្នកមានជំងឺមាក់

អ្នកមានសុខភាពល្អមាក់ទៀតបាន តាមរយៈការ

ផ្សងៗទៀតដលមិនសាត(នះរាប់បញ្ចូលទាំងសមារៈស
ស

ប់កាត់ស្បកលិង្គ)។ ការបង្ក

រាល់ពលដលកាត់ ឬ

គ

នះគឺជាវិធីមួយចំនួនក្នុងការរមាប់ម

ដាក់អង្ករ១ឬពីរ
សមារៈ
ឬចំហុយ
(ឬ
ឬ

ះ

ស្បក និងអាប់សជា

ះស្បក វាគួរតធ្វើ

រក្នុងរយៈពល២០នាទី (

ប់

ើម្ជុល សឺរាុំង និងសមារៈ

ចៀក ម្ជុលវិទ សា

ើន ក៏ចាប់ផ្តើមឡើង

យសមារៈដលបានរមាប់ម

គរួចតប៉ុ

្ត

ដាប់សាក់ ឬសមារៈ

យសារមូលហតុនះដរ។
ះ។

គលើសមារៈផ្សងៗ ៖

សិនបើអ្នកគាននាឡិកាទ

ប់ ចូល

ក្នុងទឹក។

ះក៏បានរមាប់ម

គដរ)។

ពលអង្ករ

ះឆ្អិន

ក្នុងឆាំងចំហុយ២០នាទី

ើអូតូខាវ)។
ំក្នុងទឹកដលមានក្លរីន១ភាគ

និងទឹក៧ភាគ ឬក្នុងអាតណុល
អាកុល៧០% រយៈពល២០នាទី។
សិនបើអាច
ពី

ូវលាយទឹកនះថ្មីៗរាល់ថ្ង

ះទឹកនះអាចបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់វា។ (

ូវ

កដថា បានរមាប់ម

គ

ខាងក្នុងសឺរាុំង

នះចូលក្នុងសឺរាុំងហើយបាញ់វាចញមកកវិញ)។

ពលដលអ្នកជួយនរណាមាក់ដលមានជំងឺឆ្លង លាងដជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឲ្យបានញឹកញាប់។

យបូមទឹក

