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ជំពូកទី

១០

ជំនួយបឋម
ុន
ពលរាងកាយរបស់មនុស្សមាក់មានសីតុណភាព
ជំងឺទ ប៉ុន្តវាអាចជា

គស

្ញនជំងឺផ្សងៗជា

ះថាក់បាន ពិសសចំ

ះកុមារតូចៗ។

ពលមនុុស្សមាក់មាន
ពលមន

ុន

ើន។

ខាំង គនិយាយថាគាត់មាន

ុន

ះជាយា៉ងណាក៏

ខាំងអាចបណា្ខលឲ្យមាន

យ

ុន

។

ុន

មិនមនជា

១. កុំដណ្ណប់អ្វីឲ្យគាត់។
ចំ

ះកុមារតូចៗ គួរ

ហើយទុកខ្លួនឲ្យ

ះសំលៀកបំពាក់ចញ

ទទ រហូតដល់

ុន

ថយចុះ

វិញ។

ការធ្វើរបៀបនះ ជួយឲ្យ

មិន

ូវដណ្ណប់កុមារ

ខ្យល់បរិសុទ្ធ ឬខ្យល់
បរិសុទ្ធអាចជួយឲ្យ

ុន

នាំឲ្យមាន

កើនឡើង

ជាក់ នឹងមិនធ្វើឲ្យមាន
ុន

ះថាក់ដល់អ្នកដលមាន

ុន

ះថាក់។

ទ។ ផ្ទុយ

ុន

ដរ។ ចំ

ុន

វិញ ខ្យល់

ជាក់

ះកុមារតូចៗ វានឹងមានសុវត្ថិភាពជាង បើគអាចឲ្យលបថាំ

អាសតាមីណូហ្វន(Acetaminophen) (បា៉រា៉សតាមុល ទំ.៣៨០)។ ប៉ុន្តសូម
ុន

ពលមាន

ចុះថយ។

២. ការលបថាំអាស្ពីរីនក៏អាចបន្ថយ

៣. អ្នកណាដលមាន

ថយចុះ

យសំលៀកបំពាក់ឬភួយទ។

ការដណ្ណប់កុមារ
ការធ្វើបៀបនះ បណា្ខលឲ្យ

ុន

គួរផឹកទឹកឲ្យបាន

ទារក គួរឲ្យផឹកទឹកដលដាំឆ្អិន ហើយទុកឲ្យ
សិនបើកុមារមិនបត់ជើងតូចបាន

យ័ត្ន កុំឲ្យ

ើន ទឹកផ្លឈើ ឬទឹកផ្សងៗទៀត។ ចំ
ជាក់។

ើនទ ឬទឹក

ូវ

ើនពក។

ះកុមារតូចៗ ជាពិសស

កដថា កុមារមានបត់ជើងតូចយា៉ងទៀងទាត់។

មមានពណ៍ចាស់ ផ្តល់ទឹកឲ្យបាន

៤. បើអាចធ្វើបាន ស្វងរកនិងព បាលមូលហតុដលបណា្ខលឲ្យមាន

ុន

នះ។

ើនថមទៀត។
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ុន

ខាំង

ការមាន

ុន

ខាំងអាចបណា្ខលឲ្យមាន

ឬធ្វើឲ្យខូចខួរក លរហូត(ខ្វិន

ពលដល

ុន

១. ដាក់អ្នកជំងឺ
២.

ះថាក់

ជាអន់ថយ ឆ្កួត

សិនបើវាមិនថយចុះវិញឆាប់ៗទ។ វាអាចបណា្ខលឲ្យ

ូក។ល។)។

កើនឡើង (លើសពី៤០ អង ) គ
កន្លងដល

ុន

ខាំងមាន

ូវបញ្ចុះក

ះថាក់បំផុតចំ

កាច់

ះកុមារតូចៗ។

ះជាបនាន់ ៖

ជាក់។

ះសំលៀកបំពាក់គាត់ចញទាំងអស់។

៣. បក់ឲ្យគាត់។
៤.

ះទឹក

ជាក់ល្មមលើខ្លួនគាត់ ឬយកកណាត់

លក់ទឹក

ូវបក់កណាត់នះ និងប្តូរវាឲ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីរក វាឲ្យ

រហូតដល់ក

ជាក់ល្មមហើយដាក់លើ

ជាក់ល្មមដដល។

ចុះថយ (កម៣៨អង )។

៥. ឲ្យគាត់ផឹកទឹក

ជាក់ល្មមឲ្យបាន

៦. ឲ្យថាំបញ្ចុះក

ដល់គាត់ ។ អាស្ពីរីន ឬអាសតាមីណូហ្វន មាន

ក ិត

មនុស្សដលមានអាយុលើសពី១២ឆាំ ៖
១២ឆាំ ៖

កុមារអាយុ ៣

៦ឆាំ ៖

កុមារអាយុកម ៣ឆាំ ៖

ើ២

ើ១

ប់ រៀងរាល់៤

៉ងម្តង

ើកន្លះ

ប់ រៀងរាល់៤

៉ងម្តង

ើមួយភាគបួនន

ប់ រៀងរាល់៤

រ និងជំងឺអ៊ុតសាយ(ទំ.៣៧៩)។

សិនបើអ្នកជំងឺ

ដូចលាង

ុន

ះវៀនដរ ឬ

តាមុល ពុំមាន

ការ

មាក់មិនអាចលបថាំ

យ

ុន

ើ

ប់ ៣០០មក របស់មនុស្សធំ)

៉ងម្តង

៉ងម្តង

ប់កុមារអាយុកម ១២ឆាំ ដលមានជំងឺផាសាយ

ប់បាន កិនវា ហើយលាយវាជាមួយទឹក រួចបាញ់បញ្ចូលតាមរន្ធគូថ

ើសឺរាុំងដលគានម្ជុល។ វជ្ជបណិតខ្លះយល់ថា ថាំអាសតាមីណូហ្វន ឬបា៉រា៉ស

ះថាក់ដូចអាស្ពីរីនទ ចំ

សិនបើ

សិទ្ធភាពល្អ។

យ

ប់ រៀងរាល់៤

ចំណាំ ៖ បា៉រា៉សតាមុល មានសុវត្ថិភាពជាងអាស្ពីរីន ស

ហៀសំ

ូវបន្តធ្វើរបៀបនះ

ើន។

ើ ៖ អាស្ពីរីន ឬអាសតាមីណូហ្វន(បា៉រា៉សតាមុល) (

កុមារអាយុ ៦

ូងនិងថាសរបស់គាត់ ។

ះកុមារតូចៗ។

មិនថយចុះយា៉ងឆាប់ទ ឬ

កាច់បានចាប់ផ្តើមឡើង បន្តបញ្ចុះក

យ

សិនបើអ្នកជំងឺសន្លប់បាត់សារតី ឬ
ើទឹក ហើយស្វងរកជំនួយពី

សិនបើ

ូពទ្យជាបនាន់។
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ស្ហុក
ស្ហុកគឺជាសានភាពមួយដលគំរាមកំហងដល់ជីវិត ដលអាចបណា្ខលមកពីការរលាកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ការបាត់បង់

ឈាមជា

ើន ការមានជំងឺធ្ងន់ ការខ ះជាតិទឹក ឬ
ះជាមើលមិនឃើញក៏

រាងកាយ

គស

តិកម្មអាល់ឡសុីធ្ងន់ធ្ងរ។ ការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ

យ ក៏អាចបណា្ខលឲ្យមានស្ហុកបានដរ។

ខាងក្នុង

្ញស្ហុក ៖

ជីពចរខ យ ហើយញាប់(លើសពី១០០ក្នុងមួយនាទី)
បកញើស

ជាក់ ស្លកសាំង ខ្លួន

សមាធឈាមធាក់ចុះទាបគួរឲ្យ

ជាក់ ស្បកសើម
ះថាក់

រវីររវាយ ខ យ បាត់បង់សារតី

តើ ូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបងា្ករ ឬព បាលស្ហុក ៖
ចំ

ះមុខ

គស

្ញដំបូងនស្ហុក ឬក្នុងករណី

ដលអាចមានស្ហុក....

ដាក់អ្នកជំងឺឲ្យដក ក្នុងសានភាពជើងខ្ពស់ជាង
ក លបន្តិច ដូចក្នុងរូបភាពនះ ។ ប៉ុន្ត បើគាត់
មានរបួសក លធ្ងន់ធ្ងរ ដាក់គាត់ឲ្យដកក្នុង
សានភាពពាក់កណា្ខលអង្គុយ(ទំ.៩១)

បញ្ឈប់រាល់ការហូរឈាម។

ើ

មដឬថង់បាស្ទិកដើម្បីកុំឲ្យឈាម

ឡាក់ដរបស់អ្នក។

សិនបើអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍រងារ ដណ្ណប់ភួយឲ្យគាត់។
សិនបើគាត់

មានសារតីធម្មតា និងអាចផឹកទឹកបាន

បើគាត់ហាក់ដូចជាខ ះជាតិទឹក ផ្តល់ជាតិទឹកឲ្យ
ធូរ

លឆាប់ៗទ ដាក់សរ៉ូមឲ្យគាត់

ព បាលរបួសរបស់គាត់

ូវឲ្យគាត់ផឹកទឹកឬភសជ្ជៈផ្សងទៀត បន្តិចម្តងៗ។

ើន និងឲ្យទឹកអូរា៉លីត(ទំ.១៥២)។

សិនបើគានការ

សិនបើអ្នកចះធ្វើ។

សិនជាមាន ។

សិនបើគាត់មានការឈឺចាប់ ឲ្យថាំអាស្ពីរីន ឬថាំបំបាត់ការឈឺចាប់ផ្សងទៀត។ ប៉ុន្តមិន

សារធាតុដលធ្វើឲ្យងងុយដក ដូចជា កូដអ៊ីន

ះទ។

រក ភាពស្ងៀមសាត់ និងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានទំនុកចិត្ត ហើយរកជំនួយពី

ូវឲ្យថាំដលមាន

ូពទ្យ។

បើអ្នកជំងឺសន្លប់បាត់សារតី ៖
ដាក់ឲ្យគាត់ដកផ្អៀងខ្លួន

អណា្ខតគាត់មកខាងមុខ។
សិនបើគាត់ក្អួត

និងបរ

យដាក់ក លឲ្យទាប។

ូវសមាតមាត់គាត់ជាបនាន់។

សិនបើគាត់ហាក់ដូចជាឈ្លក់
ូវ

មា្ខង(មើលរូបខាងលើ) ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដកដង្ហើម

របួសកឬឆ្អឹងខ្នង កុំងើយក ល ឬរំកិលខ្នងរបស់គាត់។

មិន

កដថាក លរបស់គាត់
ូបកំអួតចូល

ូវយក

មដទាញ

ទាប ហើយងើយ

ក្នុងសួត។

កយ

សិនបើគាត់មាន

ូវផ្តល់អាហារតាមមាត់ទ រហូតដល់ពលដលគាត់បានដឹងខ្លួនឡើងវិញ។

បើអ្នក ឬអ្នកផ្សងទៀតដល
រកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។

ក្បរ

ះចះ សូមបញ្ចូលសរ៉ូម(

ធម្មតា)ដល់គាត់

យបង្ហូរឲ្យលឿន។
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ការបាត់សារតី
មូលហតុជាញឹកញាប់នការបាត់បង់សារតី គឺ ៖
ការ

វឹង

ការប៉ះទង្គិចក ល

ការងងឹតមុខ (

ស្ហុក (ទំ.៧៧ )

ក

ការពុល (ទំ.១០៣)

ដាច់សរសឈាមខួរក ល(

ខាំង (ទំ.៨១)

បើនរណាមាក់មានការបាត់បង់សារតី ហើយអ្នកមិនដឹងថាមកពីមូលហតុអ្វី

ដូចខាងកម ៖

ួលទ? បើមិន

មកខាងមុខ។ បើមានអ្វីជាប់បំពង់ក
នឹងមាត់ជាបនាន់ ។ (ទំ.៨០)

២. តើគាត់មានហូរឈាម

្តូក)(ទំ.៣២៧)

កាច់(ទំ.១៧៨)

គាំងបះដូង(ទំ.៣២៥)

១. តើគាត់ដកដង្ហ
ដកដង្ហើមបាន

យការភ័យ ការអស់កមាំង)។ល។

ើនឬ
ឬ?

ួលទ

កយហើយទាញថា្គមនិងអណា្ខតគាត់

ូវទាញវាចញ ។ បើគាត់មិនដកដង្ហើម

សិនបើមាន

៣. តើគាត់ស្ថិតក្នុងសភាពស្ហ
ស្ហុកឬ? (ខ្លួន

ូវផ្ងើយក លគាត់

ូវពិនិត្យមើលភាមៗនូវចំនុចនីមួយៗ

ូវបញ្ឈប់ការហូរឈាម

ូវអនុវត្តការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់

ះ។ (ទំ.៨២)

ជាក់ ស្បកស្លកសាំង ជីពចរខ យ ហើយញាប់)។ បើមាន

ឲ្យដកក្នុងសានភាពក លទាបជាងជើង ហើយបន្ធូរសំលៀកបំពាក់របស់គាត់(ទំ.៧៧)។

៤. តើមាន
ពីក

សន្ធំ(មិនបកញើស

ថ្ង

បើមាន)

ុន

ខាំង ស្បក

និងកហម?) ឬទ? បើមាន យកគាត់ដាក់ក្នុងម្លប់ឲ្យផុត

យដាក់ក លគាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងជើង ហើយយកទឹក

មទាំងបក់ឲ្យគាត់ទៀត។

ូវដាក់គាត់

ជាក់មកលាបលើ ខ្លួនរបស់គាត់ (ទឹកកក

សានភាពដករបស់មនុស្សដលបាត់បង់សារតី
ស្បកស្លកសាំងខាំង (ស្ហុក ការដួលសន្លប់។ល។)

សិនបើមាន
ជាការ

យ

ុង

ការចដន្យណាមួយដលអ្នកសន្លប់

សើរបំផុត មិន
យ័ត្នបំផុត

ះមានរបួសជាទម្ងន់

ូវលើកគាត់ចុះឡើងទ រហូតដល់គាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញ។ បើអ្នក

ះបើ កឬឆ្អឹងខ្នងគាត់បាក់

ធ្ងន់ធ្ងរថមទៀត(ទំ.១០០)។

ូវតលើកគាត់ សូមធ្វើ

ះការផាស់ប្តូរសានភាពរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមានរបួសកាន់ត

ពិនិត្យរកកន្លងរបួស ឬឆ្អឹងដលបាក់ ប៉ុន្តធ្វើចលនាគាត់តិចតួចបំផុតតាមដលអាចធ្វើបាន។ មិន

របស់គាត់ទ។

មិន

ូវផ្តល់អាហារតាមមាត់ ដល់អ្នកដលបាត់បង់សារតីទ!!

ូវបត់ខ្នង ឬ ក
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ពលដលមានវត្ថុអ្វីមួយមកជាប់ក្នុងបំពង់ក
កាលណាមានចំណីអាហារ ឬវត្ថុអ្វីផ្សងទៀតជាប់ក្នុងបំពង់ក
របស់នរណាមាក់ ហើយគាត់មិនអាចដកដង្ហើមបាន

ូវ

ញាប់

ធ្វើដូចខាងកមនះ ៖
ឈរពីកយគាត់ហើយយកដមក
ដាក់កណា្ខប់ដអ្នកទល់

ះ

បជុំវិញចង្កះគាត់
កំពុងស្ទះខ្យល់

ខាងលើផ្ចិត ត

កមឆ្អឹងជំនីររបស់គាត់
រួចសង្កត់លើ

ះ

យក

្តាក់ឡើងលើឲ្យបា
ឲ្យបានរហ័សហើយខាំងៗ ។ កមាំងនះ

អាចធ្វើឲ្យខ្យល់ធាក់ចញពីក្នុងសួត ហើយអាចរុញចំណីអាហារ ឬវត្ថុអ្វីផ្សងទៀត
ចញពីបំពង់ករបស់គាត់បាន។ ធ្វើរបៀបនះជា
នះមានមាឌធំជាងអ្នក ឬសន្លប់បាត់សារតី

ើនដង បើចាំបាច់។ បើមនុស្ស

ញាប់ធ្វើដូចខាងកមនះ ៖

ដាក់គាត់ឲ្យដកផារ។
ផ្អៀងក លគាត់

ចំហៀង។

អង្គុយលើគាត់ដូចក្នុងរូបភាពនះ ហើយសង្កត់កងបាតដ
របស់អ្នក លើ
(ចំ

ះច

ះមនុស្សធាត់

ះផ្ចិតនិងឆ្អឹងជំនីររបស់គាត់។
្តីមានផ្ទ

ះ ជនដល

អង្គុយលើរទះរុញ ឬកុមារតូចៗ
សង្កត់ដលើ

ូងវិញ មិនមន

ូវ
ះទ)។

រុញឡើងលើឲ្យខាំង យា៉ងរហ័ស។
ធ្វើរបៀបនះជា
បើគាត់

ើនដង បើចាំបាច់។

តមិនអាចដកដង្ហើមបាន សាកល្បងកា
ការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់មាត់(មើលទំព័របនាប់)។

ការលង់ទឹក
មនុស្សដលឈប់ដកដង្ហើម អាចរស់បានត៤នាទីប៉ុ

ះ!! ។ អ្នក

ូវតជួយឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត!!

ចាប់ផ្តើមការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់មាត់ភាម(មើលទំព័របនាប់) បើអាចធ្វើបាន
ចញពីទឹក

ពលមានកន្លងទឹករាក់ល្មមដលអាចឈរបាន។

បើអ្នកពុំអាចផ្លុំខ្យល់ចូលក្នុងសួតគាត់បានទ
ដល់
លើ

ំង

ូវ

ះ

ពលមក

ញាប់ដាក់គាត់ដកក លទាបជាងជើង ហើយសង្កត់

ះ ដូចរៀបរាប់ខាងលើ។ បនាប់មក

ូវបន្តផ្លុំដង្ហើមតាម

មាត់ទល់មាត់ភាម។

ូវចាប់ផ្តើមការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់មាត់ភាមៗ

មុនពលព យាមធ្វើឲ្យទឹកចញពី

ូងរបស់អ្នកលង់ទឹក។

ូវធ្វើមុនពល

ង់អ្នកលង់ទឹក
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តើ

ូវធ្វើដូចម្តច

ពលគានការដកដង្ហើម ៖

ការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់មាត់
មូលហតុជាញឹកញាប់នការឈប់ដកដង្ហើម មានដូចជា ៖
មានវត្ថុអ្វីមួយជាប់ក្នុងបំពង់ក
អណា្ខតឬស្លសខាប់ធ្វើឲ្យស្ទះបំពង់ក នមនុស្សដលសន្លប់បាត់សារតី
ការលង់ទឹក ការឈ្លក់ផ្សង ឬការពុល
ការប៉ះទង្គិចក ល ឬ

ូងយា៉ងខាំង

ការគាំងបះដូង
មនុស្សយើងអាចសាប់ក្នុងរយៈពល៤នាទី

សិនបើគាត់មិនអាចដកដង្ហើមបាន។

សិនបើនរណាមាក់ឈប់ដកដង្ហើម

ះ

ូវចាប់ផ្តើមផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ជា

ញាប់ ។

ធ្វើដូចខាងកមនះឲ្យរហ័សតាមដលអ្នកអាចធ្វើបាន ៖
ជំហានទី១.

ើ

មដដើម្បីយកអ្វីដលជាប់

ក្នុងមាត់ឬក្នុងបំពង់កចញ

ជាបនាន់។ ទាញអណា្ខតមកខាងមុខ។ បើមានស្លស
សមាតវាចញភាម។

ក្នុងបំពង់ក ព យាម

ជំហានទី២. ផារមុខអ្នកជំងឺឡើងលើ

យា៉ងឆាប់រហ័ស។ ផ្ងើយក លគាត់
ហើយទាញថា្គមមកមុខ។

ជំហានទី៣. យក

មដ

បាច់

មុះគាត់

យថ្នមៗ និង

កយថ្នមៗ

យបើក

មាត់គាត់ឲ្យធំ ហើយដាក់មាត់របស់អ្នកពីលើមាត់របស់
គាត់ ហើយផ្លុំខ្យល់ឲ្យខាំងចូល
ធ្វើដូច្នះ

ូងរបស់គាត់នឹងរីក

ក្នុងសួតរបស់គាត់

៉ងឡើង។ បនាប់មក

ូវឈប់មួយភ្លតសិន ដើម្បីទុកឲ្យខ្យល់ចញមកវិញ

ហើយផ្លុំខ្យល់ចូលម្តងទៀត។ ធ្វើដូចនះរៀងរាល់

៥វិនាទីម្តង។ ចំ

វា ហើយ

ះទារកនិងកុមារ

ើវិធីផ្លុំមាត់ទល់មាត់

៣វិនាទីម្តង។

ូវ

បាច់

យថ្ន
ថ្នមៗបំ
មៗ ផុត

មុះរបស់
ហល

បន្តការផ្លុំដង្ហើមតាមមាត់ទល់មាត់ រហូតដល់អ្នកជំងឺអាចដកដង្ហើម

សង្ស័យថា គាត់បានសាប់ហើយ។ ជួនកាលអ្នក

យខ្លួនឯងបាន ឬ

ូវបន្តព យាមធ្វើបៀបនះរហូតដល់១

ូវបន្តធ្វើរហូតដល់គានការ

៉ងឬលើសពីនះ។
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ករណីបនាន់ដលបណា្ខលមកពីក
ការចុករមួល

យសារក

ក្នុងអាកាសធាតុ

អ្នកដល

ឹង

ងធ្វើការខាំងហើយបកញើស

ធ្វើឲ្យពួកគ មានការឈឺចុកចាប់ជើង ដឬកពះ។ ប

នះកើតឡើង

ើន ជួនកាល

យសាររាងកាយ

ខ្វះជាតិអំបិល។

ការព បាល ៖ ដាក់អំបិលមួយសាប
ទឹក

ះ។

ធូរ

ល។ ឲ្យអ្នក

ចុករមួល

ូវផឹកទឹកអំបិល
ះ

ះរៀងរាល់មួយ

ះអង្គុយ ឬស

ក

ក្នុងទឹកដាំឆ្អិន១លី

ហើយផឹក

៉ងម្តង រហូតដល់ការចុករមួល

កន្លង

ះបាន

ជាក់ល្មម ហើយមា៉សាកន្លងដល

យថ្នមៗ។

ការខ ះកមាំង
គស

កាហ្វចូល

យសារក

្ញ ៖ អ្នកដលធ្វើការងារកមក

ថ្ង ហើយមានបកញើសយា៉ង

និងចង់ក្អួត ហើយអាចដួលសន្លប់ទៀតផង។ ស្បក

ើន អាចមានភាពស្លកសាំង ខ យ

ជាក់ ហើយសើម។ ជីពចរដើរញាប់ ហើយខ យ។ ជាទូ

សីតុណភាពរាងកាយមានសភាពធម្មតា(ទំ.៣១)។

ការព បាល ៖ ដាក់អ្នក

ះឲ្យដក

កន្លង

ឲ្យគាត់ផឹកទឹកដលមានអំបិលមួយសាប
ពលដលអ្នក

ជាក់

យលើកជើងគាត់ឡើងលើ ហើយ

កាហ្វលាយជាមួយនឹងទឹកមួយលី

។ (មិន

បាច់ជើងរបស់គាត់។

ូវឲ្យអ្វីដល់អ្នកជំងឺតាមមាត់

ះសន្លប់បាត់សារតីទ។)

សន្ធំ
សន្ធំគឺជាជំងឺដលមិនសូវកើតមានទ តវាជាជំងឺដលមាន
មនុស្សចាស់ និងអ្នកដលផឹក

គស
ុន

ើន ក្នុងពលអាកាសធាតុ

្ញ ៖ ស្បកឡើងកហម

ខាំង ជួនកាលមានសីតុណភាពឡើងដល់ ៤២អង ។ ជាទូ

ប់ការស

្គះបនាន់ ចំ

ះប

គាន

ុន

ខ យកមាំង

ជាក់

ភទនះមាន

ពល

ះ។

កន្លងដលមានម្លប់។ ជូតខ្លួនជាមួយទឹក

បានថយចុះ។ បនាប់មកស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យ។

ជាក់ សូមមើលទំពរ័ ៤០៨ និង៤០៩។

យសារក

និង

សន្ធំ

យសារក

បកញើស ស្លកសាំង ស្បក
កូនកមុំភ្នករីកធំ

ុន

ដលបណា្ខលមកពីការ

ភាពខុសគារវាងការខ ះកមាំង
ការខ ះកមាំង

គាត់តងសន្លប់បាត់សារតី

ូវដាក់អ្នកជំងឺ

ជាក់(ទឹកកកក៏បាន បើអាច) ហើយបក់ឲ្យគាត់រហូតដល់

ះ

។

ខាំង និងស្ងួត។ សូម្បីតក្លៀកក៏មិនមានសំណើមដរ។ អ្នកជំងឺ

ការព បាល ៖ គ ូវតបញ្ចុះសីតុណភាពជាបនាន់។
ស

ះថាក់ណាស់។ វាតងកើតឡើងជាពិសសចំ

សន្ធំ
ស្បកស្ងួត កហម និង
ុន

ខាំង

អ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ ឬបាត់សារតី
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វិធីឃាត់ឈាមដលហូរពីរបួស
១. លើកកន្លងដលមានរបួសឡើង ។

២. យកកណាត់ដលកសហើយសាត (ឬ
គានកណាត់) សង្កត់

ើដរបស់អ្នកផាល់ បើ

យផាល់លើមុខរបួស ហើយបន្តសង្កត់

រហូតដល់ឈាមឈប់ហូរ។ គអាចធ្វើដូច្នះក្នុងរយៈពល២០នាទី
និងពលខ្លះអាច

ើរយៈពលដល់មួយ

៉ងឬ

ើនជាងនះ។ វិធី

សង្កត់បបនះនឹងអាចឃាត់ឈាមដលហូរពីស្ទើរត

ទាំងអស់។

លគឺ ជួនកាលក៏អាចឃាត់ឈាមបានដរ

ដលផ្នកណាមួយនរាងកាយ

ឬ

ជួនកាល ការសង្កត់

សភាព

ូវបានដាច់ចញផង។

យផាល់នះនឹងមិនអាចជួយឃាត់ឈាមបានទ ជាពិសស

ពលដលដឬជើងរបស់គ

ូវបានដាច់ចញ។

ះថាក់នការហូរឈាមរហូតដល់សាប់

សិនបើប

ប់មុខរបួស

ពលដលមានមុខរបួសធំពក

នះកើតឡើង ហើយអ្នករងរបួស

ះសូមធ្វើតាមវិធីដូចខាងកម ៖

ូវបន្តសង្កត់លើមុខរបួស។

ពល

ះស្ថិតក្នុង

ចំណុចសង្កត់

លើកអវយវៈដលមានរបួសឲ្យបានខ្ពស់តាមដលអាចធ្វើ
បាន។

អ្នកអាចរក ការសង្កត់

យការរុំមុខរបួស

ះយា៉ងតឹង

ជាមួយបង់រុំ ឬជាមួយកណាត់សាត។
បាច់

ង់ចំណុចសង្កត់លើសរសអាទដលនាំឈាម

កាន់ផ្នកនរាងកាយដលមានរបួស

ះ។ ចំណុច

សង្កត់គឺជាកន្លងដលអ្នកអាចសង្កត់សរសអាទផ្ទប់
លើឆ្អឹង
ន

យ

ើផ្នកដលរាបស្មើ

មដអ្នក ដើម្បីបិទ ឬបន្ថយការ

ហូរឈាម។

បន្តការសង្កត់រយៈពល២០នាទី មុននឹងពិនិត្យមើលថាតើឈាមឈប់ហូរឬ
ដមា្ខងទៀតបន្តសង្កត់លើមុខរបួសដដល។

។

ការ ុង យ័ត្ន ៖
មិន

ូវ

មិន

ូវ

ភាគ

ើ

ដាប់កៀបសរសឈាម ខ្ស ឬលួស ដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរឈាម

ើនបណា្ខលឲ្យខូចដឬជើង
ើសំរាម

ងកាត កំ

ះទាំង

ុងតម្តង។

ះទ។ ការធ្វើរបៀបនះ

រ ឬកាហ្វ ដើម្បីឃាត់ឈាមឡើយ។

ពលដលការហូរឈាម ឬមុខរបួសមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ លើកជើងឡើងលើ ហើយដាក់ក លឲ្យទាប ដើម្បី

បងា្ករស្ហុក(ទំ.៧៧)។
មិន

ូវឲ្យមានឈាមរបស់ជនរង

ះចូលក្នុងមុខរបួស ឬដំ

របស់អ្នកទ។
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របៀបឃាត់ឈាម

មុះ

១. អង្គុយឲ្យស្ងៀម។
២. ដកដង្ហើមធំ
សំ
៣.

យថ្នមៗដើម្បីប

រនិងឈាមពី

បាច់

្ចញ

មុះ។

មុះឲ្យណនរយៈពល ១០នាទី

ឬរហូតដល់ឈាមឈប់ហូរ។

បើការធ្វើដូចនះ មិនអាចឃាត់ឈាមបាន.....
ចុករន្ធ
ខាងក

មុះ

យដុំសំឡី

មុះ។

យទុកឲ្យសល់សំឡីខ្លះ

សិនបើអាច

ូវផ្សើមសំឡី

ះ

ជាមួយវា៉សុីលីន ឬលីដូកាអ៊ីន ដលមានអពីណ្រហ្វីន(Epineph
rine) (ទំ.៣៨១)ជាមុនសិន។

បនាប់មក
មិន

បាច់

ូវលងវិញក្នុងរយៈពល ១០នាទី ឬលើស

ពីនះ។ មិន

ទុកដុំសំឡី

ក្នុង

បនាប់មកយកវាចញ
ចំ

មុះរយៈពីរបី
យ

ុង

ូវទះក ល

កយទ។

៉ង បនាប់ពីឈាមឈប់ហូរ។

យ័ត្នបំផុត។

ះមនុស្សចាស់ ជាពិសស ឈាមអាចហូរពីផ្នកខាងកយន

មុះ ហើយមិនអាចឃាត់បាន

យការ

ក្នុងករណីនះ ឲ្យគាត់ខាំឆ្នុកដប ស្នូល
ច

មុះឲ្យណនម្តងទៀត។

ះធ្មញរបស់គាត់ ហើយ

ន

បាច់

មុះ

ត ឬវត្ថុអ្វីដល

ះទ។
ដៀងគានះ

មុខបន្តិច អង្គុយឲ្យស្ងៀមហើយ

ព យាមកុំឲ្យលប រហូតដល់ឈាមឈប់ហូរ។ (ឆ្នុកដបអាចជួយមិនឲ្យ
គាត់លប ហើយទុកឱកាសឲ្យឈាមកក។)

វិធីបងា្ករ ៖
សិនបើនរណាមាក់មានការហូរឈាម

មុះជាញឹកញាប់ ឲ្យគាត់លាបវា៉សុីលីនបន្តិច

ខាងក្នុងរន្ធ

មុះ

ពីរដងក្នុងមួយថ្ង ឬហឺតទឹកមានជាតិអំបិលបន្តិច(ទំ.១៦៤) ។
ការបរិ
តាម

មុះ។

គផ្លកូច ប៉ង

៉ះ និងផ្លឈើដទទៀត អាចជួ
ជួយព

ឹងសរសវ៉ន ហើយធ្វើឲ្យមិនសូវមានការហូរឈាម
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ការមុត ការរលាត់ និងរបួសតូចៗ
អនាម័យគឺជាការសំខាន់បំផុតក្នុងការបងា្ករការបង្ក

គ និងជួយធ្វើឲ្យរបួសឆាប់ជាសះ។

ដើម្បីព បាលរបួស....
ដំបូង លាងដរបស់អ្នកឲ្យបានសាតជាមួយសាប៊ូ និងទឹក។
បនាប់មក លាងស្បកដល

ជុំវិញមុខរបួស

យ

ើ

សាប៊ូ និងទឹកឆ្អិន។
ឥឡូវនះ លាងសមាតមុខរបួស ជាមួយទឹកឆ្អិន(និងសាប៊ូ
បើរបួស

ះមានជាប់សំរាម។ សាប៊ូជួយសមាត ប៉ុន្តវាអាច

ធ្វើឲ្យខូចសាច់ដុំ)។
ពលលាងសមាតមុខរបួស
របួស

ូវយកចិត្តទុកដាក់សមាតឲ្យអស់ភាពកខ្វក់ដលមាន

ះ។ បើកមុខរបួស ហើយ លាងសមាត

ដង្កៀបដលសាត ឬកណាត់សាត ឬកុំ
រសមារៈទាំង

ខាងក្នុងមុខរបួស។ អ្នកអាច

ស ដើម្បីយកភាពកខ្វក់ចញ ប៉ុន្ត

រាល់ភាពកខ្វក់ដល

សឬកណាត់សាត

ជារៀងរាល់ថ្ង ហើយរកមើល

ដាប់បូម។

គបាន។

សឬកណាត់សាត

លើមុខរបួស

ះ គួរស្តើងល្មមដលអាចឲ្យខ្យល់អាចចូលដល់

មុខរបួសបាន និងជួយឲ្យរបួសឆាប់ផ្សះ។ ផាស់ប្តូរកុំ
គស

្ញនការបង្ក

ូវដាក់លាមកមនុស្សឬលាមកសត្វ ឬភក់
ដ៏

មិន

យសឺរាុំង ឬ

សល់ក្នុងរបួស អាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក

បនាប់ពីបានលាងមុខរបួសហើយ ដាក់កុំ

មិន

ូវ

ះជាមុនសិន ដើម្បីធានាថាវាស្ទរីល។

បើអាចធ្វើបាន បង្ហើបមុខរបួស ហើយបាញ់ទឹកឆ្អិន

ះ។ កុំ

ើ

សឬកណាត់រុំ

ះ

គផង(ទំ.៨៨)។

លើមុខរបួសទ។ វត្ថុទាំងនះអាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

គ

ះថាក់បាន ដូចជាតតាណូសជាដើម។

ូវដាក់អាល់កុល ឬទឹកថាំអ៊ីយ៉ូដ ឬមធ្យូឡាត

យផាល់

លើរបួស

ះឡើយ។ ការធ្វើដូច្នះ នឹងធ្វើឲ្យ

ប៉ះពាល់ដល់សាច់ និងធ្វើឲ្យមុខរបួសផ្សះយឺត។
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របួសធំ ៖ របៀបបិទមុខរបួស
របួសថ្មីៗ ដលសាត នឹងអាចជាសះយា៉ងឆាប់រហ័ស បើគអាចផ្គុំគមមុខរបួស

ះចូលគាបាន។ ការធ្វើដូចនះ

ធ្វើឲ្យមុខរបួសបិទជិត។
ការភ្ជិតមុខរបួសដល

អាចធ្វើ

បាន តក្នុងករណីដូចខាងកមនះ ៖

របួសមានរយៈពលតិចជាង១២

៉ង

របួសមានសភាពសាត និង
មិនអាចរកបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្បីភ្ជិតមុខរបួសក្នុងថ្ង
មុនភ្ជិតមុខរបួស

ូវលាងវាឲ្យសាតជាមួយទឹកឆ្អិន

ូវបង្ហើបមុខរបួស ហើយបាញ់ទឹកលាង

យ

ះ។

ជាក់ (និងសាប៊ូ

ើសឺរាុំង។

ូវ

សិនបើរបួស

ះកខ្វក់)។ បើអាចធ្វើបាន

កដថា គានកំទចធូលី ឬសាប៊ូ

ះឡើយ។
មានរបៀបពីរយា៉ងដើម្បីបិទមុខរបួស ៖

បង់ស្អិតមានរាងដូចមអំ

សល់ក្នុងរបួស

86
ការដរបិទមុខរបួស
ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមុខរបួស

ឯកឯងឬទ។ ជាទូ

យ

ើអំ

ូវការដរឬទ គ

ះ

ូវមើលសិន ថាតើគមស្បកនមុខរបួស

សិនបើគមស្បកនមុខរបួស

ះបិទជាប់គា

ះបិទជាប់គា

យឯកឯង គមិនចាំបាច់ដរវាទ។

យ

ដើម្បីដរមុខរបួស ៖
រម្ជុលដរ និងអំ

ះឆារ (នីឡុង ឬសរសសូ

លាងមុខរបួសជាមួយទឹកឆ្អឹនដល
លាងដរបស់អ្នកឲ្យសាត

យ

គឺជាការ

សើរ) រយៈពល២០នាទី។

ជាក់ល្មម ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។
ើទឹកឆ្អិននិងសាប៊ូ។

ដរមុខរបួសដូចខាងកមនះ ៖

ដរថ្នរទីមួយ

ចំពាក់កណា្ខលមុខរបួស រួចចងឲ្យជិតមុខ។ (រូបភាព១និង២។)

សិនបើស្បកស្វិត

ើដង្គៀបដលបាន

ដរថ្នរបន្តទៀត តាមដល
ទុកថ្នរទាំអស់ឲ្យបាន៥ថ្ង

ូវការដើម្បីភ្ជិតមុខរបួសទាំងមូល។ (រូបភាពទី៣។)
១៤ថ្ង។ (របួស

១៤ថ្ង)។ បនាប់មក កាត់ថ្នរចញ ៖ កាត់អំ
អំ

រហើយ ដើម្បីគៀបម្ជុល។

ះចញអស់ពីមុខរបួស។

ះ

មុខ ទុក៥ថ្ង របួស

លើខ្លួន

ណ១០ថ្ង និង

ផ្នកមា្ខងនចំណង ហើយទាញហូតអំ

ះតាមចំណង រហូតដល់

ការ ុង យ័ត្ន ៖ ដរបិទតមុខរបួសណាដលសាតបំផុត ហើយស្ថិតក្នុងរយៈពលតិចជាង១២

កខ្វក់ ឬរបួសដលមានការបង្ក
ទុកឲ្យ

គ

ចំហ។ របួស

យមនុស្សខាំ ឆ្កខាំ

ចំហដរ។ ការដរបិទរបួសទាំងនះ អាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

បើរបួសដលបានដរបិទហើយ

មុខរបួស

ូវទុកឲ្យ

ះឲ្យ

ចំហ(ទំ.៨៨)។

ះ បងាញ

គស

្ញនការបង្ក

គ

គដ៏

ូវ

លើដ ឬជើង

៉ង។ របួសចាស់

ូកខាំ ឬសត្វដ៏ទទៀតខាំ ក៏

ះថាក់។

ញាប់កាត់ថ្នរចញភាមៗ ហើយទុក

ូវ
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បង់រុំរបួស
បង់រុំរបួស

ូវបាន

ើ ដើម្បីរុំរបួសក៏

ើដើម្បីជួយរក របួសឲ្យ

ូវតសាតជានិច្ចដរ។ កណាត់ដល

ការអ៊ុត ឬដាក់ហាលថ្ង
ូវ
ដុំកុំ

កដថា មុខរបួស

ឬអ្នកអាចរៀបចំកុំ

ើស

ប់មូលហតុនះ បង់រុំរបួសឬកណាត់ដល
ប់រុំរបួស

ូវ

ូវបានលាងសមាតជាមុន ដូចបានបងាញ

សស្ទរីល ឬកណាត់

កសមាត ហើយទុកឲ្យស្ងួត

ទំ.៨៤។ បើអាចធ្វើបាន

ើបង់រុំទាល់ត

ះសើម ឬកខ្វក់

តាមឱសថសាននានា។

ះ

ក្នុងកដាស់កស់រួច

យខ្លួនឯង។ ខ្ចប់កុំ

ស ឬកណាស់

ះ

ក្នុងឆាំង

ះ។

សើរជាងការ

ើបង់រុំដលកខ្វក់ ឬសើម។

ះវាចញ ហើយលាងមុខរបួស

ះម្តងទៀត បនាប់មករុំបង់រុំដលសាត។

ផាស់ប្តូរបង់រុំជារៀងរាល់ថ្ង។
នះជាឧទាហរណ៍នការរុំរបួស ៖

ការ ុង យ័ត្ន ៖
ុង

យ័ត្នចំ

ះការរុំព័ទ្ធជុំវិញអវយវៈ។ មិន

មានការរលាត់ និងការមុតតូចៗជា

ើនមិន

លាងវាជាមួយសាប៊ូ និងទឹក ហើយទុកវាចំហឲ្យ

យ

សនះតងមានលក់ជាកញ្ចប់ដលបិទជិត

ស នឹងជួយការពារកុំឲ្យឆះកញ្ចប់

ការមិន

សិនបើបង់រុំរបួស

យ

បមុខរបួស

យបង់ស្អិត ហើយចំហុយវាក្នុងរយៈពល២០នាទីក្នុងឆាំងចំហុយ។ ការដាក់ទឹកមួយចានដក

ចំហុយ កុំឲ្យដល់កញ្ចប់កុំ

ូវបាន

កន្លងដលសាត គានធូលីដ។
ី

សស្ទរីលសិន មុននឹងរុំបង់រុំរបួស។ ដុំកុំ

បិទឲ្យជិត

សាត។ ស

ូវរុំតឹងពក រហូតដល់វាអាចកាត់ផាច់ការហូរនឈាមទ។
ូវការការរុំទ។ របួសទាំង

ះអាចជាសះស្បើយបាន

ូវខ្យល់។ អ្វីដលសំខាន់បំផុត គឺ

សិនជាគ

ូវរក វាឲ្យសាតជា
ត និច្ច។
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ដំ

កាយ ៖

វិធីសំគាល់ និងព បាល
ដំំ

មួយជាដំ

កាយ (មានការបង្ក

វាឡើងកហម ហើម

គ)

សិនបើ

និងឈឺចាប់

វាមានខ្ទុះ
ឬបើវាចាប់ផ្តើមមានក្ល
ក្លិនស្អុយ

ការបង្ក

គនះនឹងឆ្លងរាលដាលដល់កន្លងផ្សងទៀតនរាងកាយ

វាធ្វើឲ្យមាន

ុន

មានឡើងឆ្នូតកហម

ខាងលើមុខរបួស

ឬបើមានហើ
ហើមកូនកណ្ណុរហើយឈឺ។ កូនកណ្ណុរ ជាញឹកញាប់
ស

សិនបើ

ប់ដាក់ម

គ ដលបង្កើតបានជាដុំតូចៗ

បង្ក

ូវបានគ

ខាងកមស្បក

ការហើមកូនកណ្ណុរ

មានដំ

គ

ក លឬ

ថា កពញ - គឺជាអនាក់តូចៗ

ពលដលវាមានបង្ក

ខាងកយ

គ

ខាងកម

ការបង្ក

គ

បង្ក

ស

បំពង់ក។

ដក លឬ

កលៀន ប

ដាប់បន្តពូជ ឬរន្ធគូទ។

ឧណៗរយៈពល២០នាទី ៤ដងក្នុងមួយថ្ង។

ដាក់ផកនរា
្ន
ងកាយដលមានបង្ក
សិនបើការបង្ក

ក្លៀក ប

ក់ថាមានការ

ះ (ជួនកាល មហា

ក់ថាមានការបង្ក

គ

គឲ្យស

ះធ្ងន់ធ្ងរ ឬ

ំដ ឬជើងដលមានការបង្ក

គ

ជើង

ការ ុង យ័ត្ន ៖

សិនបើដំ

ក្នុងធុងទឹក

សិនបើអ្នកជំងឺមិនដលបានទទួលការចាក់វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺតតាណូស

មានក្លិនស្អុយ មានខ្ទុះពណ៌

ហើយមានពពុះឬមានពងបក

ូពទ្យជាបនាន់។ ក្នុងពលជាមួយគា

គ

ក និងលើកឲ្យខ្ពស់(លើកឲ្យខ្ពស់ជាងក ត
ិ កម្ពស់របស់បះដូង)។

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដូចជាថាំប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១ និង៣៥២) និងម

របួសឡើងពណ៌

ក់ថាមាន

កាយ ៖

ឧណៗ។

ទ

ការហើមកូនកណ្ណុរ

ះ)។

ក់ថា

ក ល (ឬជាជំងឺរបង)។

ការហើមកូនកណ្ណុរ
គ

កញ្ចឹងក ប

ខាងកមថា្គម ប

ធ្មញ ឬ

រីក

អប់ជើង

្ញនការ

្ជឹលអាល្លឺម៉ង់។

ចៀក និង

ចៀក មុខ ឬ

ការហើមកូនកណ្ណុរ

ដាក់កុំ

គស

ឬច។ ឬអាចជាមូលហតុនការចញក

មានការបង្ក

វិធីព បាលដំ

ចៀក គឺជា

លលាដ៏ក ល ដលជាញឹកញាប់បណា្ខលមកពី

ការហើមកូនកណ្ណុរ

ឬ

គ។

ត ឬពណ៌

ះវាអាចជាហ្គង់ហ្គន(ដំ

ះដរ ធ្វើតាមការណនាំអំពីដំ

ូនីដាហ្សូល(ទំ.៣៦៩) ផងដរ។

ផះហូរចញមកក ឬស្បកជុំវិញ

រលួយ

រលួយ)។

ូវស្វងរកជំនួយពី

ទំ.២១៣។
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របួសដលទំនងជាងាយមានការបង្ក
របួសដលទំនងជាងាយកាយជាមានការបង្ក
របួសកខ្វក់ ឬរបួសដលបង្ក
របួសរាក់និងរបួស

កល ឬ

ះថាក់

ះថាក់ទាំងនះមាន

យវត្ថុកខ្វក់

ដលមិនសូវហូរឈាម

របួសដលកើតឡើង
ដូចជា

គដ៏មាន

គដ៏

ើន

កន្លងចិញ្ចឹមសត្វ ៖
ុង

ូក ជាដើម

របួសធំៗដលមានការខ្ទចខាំ ឬមានជាំធ្ងន់ធ្ងរ
របួស

យការខាំ ជាពិសស

របួស

យ

ូក ឆ្ក ឬមនុស្សខាំ

ប់កាំភ្លើង

ការថទាំពិសសស

ប់

ភទរបួសដល

ឈមនឹង

ះថាក់ខ្ពស់នះគឺ

១. លាងរបួសឲ្យសាតជាមួយទឹកឆ្អិននិងសាប៊ូ។ យកចញឲ្យអស់នូវកំទចសំរាម ដុំកំណកឈាម និងសាច់ដល
ងាប់ ឬស្បកដលខ្ទចខាំខាំង។ បាញ់ទឹកលាងចញឲ្យអស់នូវអ្វីដលកខ្វក់
២.

សិនបើជាមុខរបួស

ជារបួស

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដូចជាសហ្វ
រយៈពល ៣

យការខាំ ឬបើសង្ស័យថា

យ

មានភាពកខ្វក់

ើសឺរាុំងឬ

ដាប់បូម។

ក្នុងរបួសទៀត ឲ្យថាំ

ីយា៉ហ្សូន(Ceftriaxone) ឬថាំសហាឡូស្ពូរីន (Cephalosporin) ផ្សងទៀតដូចជា

៧ថ្ង(ទំ.៣៥៩)។

សិនបើអ្នកគានថាំ

ភទនះទ អាចឲ្យថាំ អរី

(Erythromycin) (ទំ.៣៥៥) និងថាំសុលហាមតុកសាសូល រួមជាមួយ

ីមតូ

ូមីសុីន

ីម (កូ

ីម Cotrim

ទំ.៣៥៨) ឬថាំសុលហា(Sulfa ទំ.៣៥៨)។
៣. មិន

ូវបិទមុខរបួស

ចំហ។

ភទនះ

យការដរ ឬ

យ

ើបង់រុំរាងដូចមអំ

ះទ។ ទុកមុខរបួសឲ្យ

សិនបើមុខរបួសធំពក បុគ្គលិកសុខាភិបាលដលមានជំនាញ ឬវជ្ជបណិតអាចដរភ្ជិតវា

ពល

តកយបាន។
ះថាក់នជំងឺតតាណូស គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំ
ដើម្បីកាត់បន្ថយការ

ឈមនឹង

ះមនុស្សដលមិនបានទទួលការចាក់ថាំបងា្ករជំងឺដ៏សាហាវនះ។

ះថាក់ អ្នករបួសដលមិនបានទទួលការចាក់វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺតតាណូស

ថាំប៉នីសុីលីន ឬអំពីសុីលីនភាមៗ បនាប់ពីមានរបួស
បើរបួស

សុីរ៉ូមសះ។

ះបីជារបួស

ះតូចក៏

ិតខ្ពស់ រយៈពលមួយអាទិត្យឬលើសពីនះ។ អ្នកក៏អាចពិចារណាអំពីការ

ប់ តតាណូស ដរ ប៉ុន្ត

ូវមានការ

ុង

យ័ត្ន(ទំ.៧០)

សិនបើ

ើ

យ។

ភទនះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកដលមិនបានចាក់វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺតតាណូស

ឬអំពីសុីលីន ក្នុងក
toxin) ស

ភទនះ

ូវ

ូវ

ើថាំប៉នីសុីលីន
ើថាំអង់ទីតុកសុីន(anti

ើថាំអង់ទីតុកសុីនដលផលិតពី
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របួស

យ

ប់កាំភ្លើង កាំបិត និងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផ្សងទៀត

ះថាក់នការបង្ក គ ៖ របួស
ដ៏

ះថាក់បាន។

យ

ប់កាំភ្លើង ឬកាំបិត អាចធ្វើឲ្យមានការ

យសារមូលហតុនះ គគួរ

ឈមខ្ពស់

នឹងការបង្ក

គ

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដូចជា ប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) ឬអំពីសុីលីន

(ទំ.៣៥៣) ជាបនាន់។
ចំ

ះអ្នកដលមិនបានចាក់វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺតតាណូស បើអាចធ្វើ

(ទំ.៣៨៩) ហើយក៏
បើអាចធ្វើបាន

របួ
បួស

បាន គគួរចាក់ថាំអង់ទីតុកសុីនតតាណូស

ូវចាក់វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺតតាណូសផងដរ។
ូវស្វងរកជំនួយពី

ដឬជើង

យ

ូពទ្យ!!

ប់កាំភ្លើង

សិនបើរបួសមានការហូរឈាម

ើន ឃាត់ឈាម ដូចបានបងាញ

ទំព័រ៨២។

សិនបើការហូរឈាមមិនធ្ងន់ធ្ងរ ទុកឲ្យឈាមហូរមួយរយៈខ្លីចុះ។ ការធ្វើយា៉ងនះអាចជួយសមាតរបួសបាន។
លាងសមាតរបួសនះជាមួយទឹកឆ្អឹន

ជាក់ល្មម ហើយរុំបង់ដលសាត។ ក្នុងករណីមានរបួស

លាងតផ្ទមុខរបួស(ខាងក)បានហើយ។ ជាការល្អ

សើរ មិន

ូវញាត់អ្វីចូល

យ

ក្នុងរន្ធរបួស

ប់កាំភ្លើង
ះឡើយ។

ឲ្យថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក។
បញ្ជន
ូ អ្នករបួស

មន្ទព
ី ទ្យដល

ជិតបំផត
ុ

យរាយការណ៍ឲ្យបានក ះក យនូវអ្វដ
ី លអ្នកបានធ្វហ
ើ យ
ើ ។

ការ ុង យ័ត្ន ៖
សិនបើ

ប់កាំភ្លើងចូលដល់ឆ្អឹង

ះឆ្អឹងនឹង

អាចបាក់បាន។
ការ

ើ ឬដាក់ទម្ងន់

លើអវយវៈ ដលរបួស

ះ

(ឧទាហរណ៍ ដូចជាឈរ) អាចបណា្ខលឲ្យបាក់
កាន់តធ្ងន់ធ្ងរថមទៀត ដូចក្នុងរូបភាពនះ។
បើសង្ស័យថាមានការបាក់ឆ្អឹង ជាការល្អបំផុត
អបអវយវៈ
អាទិត្យ។

ះ ហើយកុំ

ើអវយវៈ

ះជា

ើន

ូវ
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ពលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ លើកផ្នកដលមានរបួសឲ្យខ្ពស់ជាងក

មួយកន្លង។

ិតបះដូង ហើយដាក់អ្នករបួស

ការធ្វើរបៀបនះ របួសអាចឆាប់ផ្សះ

ហើយអាចមិនសូវការបង្ក

គទៀតផង។

ការដើរ

យ

ឬ ការអង្គុយ

ើជើងដលមានរបួស

យដាក់ជើងសំយ៉ុងចុះ

កម អាចធ្វើឲ្យរបួសផ្សះយឺត និងអាច
ងាយមានការបង្ក

ធ្វើទ

របួស
របួស

គ។

ដាក់ដរបៀបនះ ដើម្បីទប់ដដលមានរបួស

ប់កាំភ្លើង ឬ

យរបួសផ្សងៗទៀតដលធ្ងន់ធ្ងរ។

យ

ូង
ូងអាចបណា្ខលឲ្យមាន

ូពទ្យជាបនាន់។
បើរបួស

ះថាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាន។

ះចូលដល់សួត ខ្យល់អាច

ពលដកដង្ហើម ដូច្នះ បិទមុខរបួស

ថមទៀត។ លាប
ហើយរុំពីលើ

ង

ងវា៉សុីលីន ឬ

ូវស្វងរកជំនួយពី

ូវបានបឺតចូលតាម

ង

ះភាម ដើម្បីកុំឲ្យមានខ្យល់ចូល

ងបន្លលើដុំកុំ

ះឲ្យតឹង ដូចរូបនះ (ការ

ការរុំបង់ដលតឹងនះ ធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើម

ះ

ុង

ស ឬបង់រុំដលសាត
យ័ត្ន ៖

ូវបន្ធូរវា ឬ

បំផុត។

គស

្ញស្ហុក ផ្តល់ការព បាលដ៏សម

ឲ្យថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក និងថាំបំបាត់ការឈឺចាប់។

របួ
បួសក ល

យ

ប់កាំភ្លើង

ដាក់អ្នករបួសក្នុងសានភាពពាក់កណា្ខលអង្គុយ។
បមុខរបួស

យ

ើបង់រុំរបួសដលសាត។

ឲ្យថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ប៉នីសុីលីន។
ស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យ។

សិនបើ

ះវាចញ)។

ដាក់អ្នករបួសឲ្យស្ថិតក្នុងសានភាពមួយដលគាត់មានអារម្មណ៍សុខ
បើមាន

ះ

ួល

ប(មើលទំព័រ៧៧)។

ះឲ្យ

ស្ងៀម
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របួស

ដលចូលដល់ក្នុង

ប់របួសដលចូលដល់ក្នុង
ប៉ុន្តក្នុងពលជាមួយគា
បិទមុខរបួស
សិនបើ
ដលផ្សើម
ះវៀន

យ

ះ

ះឬ

ះវៀន គឺជារបួសដលមាន

ះចូល

ក្នុង

ូពទ្យជាបនាន់។

ះ៖
ើបង់រុំដលសាត។

ះវៀនចញមកខាងកមុខរបួស
យទឹកឆ្អិន

ះថាក់។ ស្វងរកជំនួយពី

បវា

ជាក់ល្មមដលមានជាតិ
ះវិញទ។

យ

បន្តិច។ មិន

កដថា កណាត់

ូវ

ើកណាត់សាត
ូវព យាមរុញ
ះ

សើម

ជានិច្ច។

សិនបើអ្នករបួសស្ថិតក្នុងសភាពស្ហុក
លើកជើងគាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងក ល។

មិន

ូវឲ្យអ្នកជំងឺបរិ

គអ្វីតាមមាត់ទ ៖ មិន

សូម្បីតទឹក - លើកលងតក្នុងករណីដល
ក្នុងការបញ្ជូនអ្នករបួស

ូវ

ូវឲ្យអាហារ ភសជ្ជៈ និង
ើពលវលាលើសពីពីរថ្ង

ដល់មន្ទីរពទ្យ។ ក្នុងករណីនះ សូមបន្តក់ទឹកឲ្យគាត់

បន្តិចបន្តួច។

សិនបើអ្នករបួសកដឹងខ្លួនហើយ
បាន

មិន
ក៏

ូវឲ្យថាំបញ្ចុះលាមកទ ៖

យ។ បើ

ះវៀន

កទឹក សូមឲ្យគាត់បឺតកណាត់ដល

លក់ក្នុងទឹក។

ះបីជាមាន

ះ

៉ងក៏

ះធាយថាំបញ្ចុះលាមក ឬការលាង

យ ឬអ្នករបួស

ះទល់លាមកជា

ើនថ្ងហើយ

ះវៀន អាចសមាប់គាត់បាន។

ចាក់ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក (សូមអានការណនាំ
ទំព័រខាងកម)។

កុំរងចាំបុគ្គលិកសុខាភិបាល ។ បញ្ជូនអ្នករបួស
សុខភាព ឬមន្ទីរពទ្យដល
ូវការការការវះកាត់។

មណល

ជិតបំផុត ជាបនាន់។ គាត់អាច
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ថាំស
(ថាំនះក៏ស
មុនពលបានទទួលជំនួយពី

ប់របួសដលចូលដល់

ប់ជំងឺរលាកខ្នង

ះវៀន

ះវៀន ឬជំងឺរលាក

ម

ះ ដរ)

ូពទ្យ ធើ្វដូចខាងកម

ចាក់ថាំអំពីសុីលីន (ទំ.៣៥៣) ២កម (៨អំពូល ២៥០មក) រៀងរាល់ ៤
និងឲ្យថាំម

ូនីដាហ្សុល ៥០០មក (ទំ.៣៦៩) រៀងរាល់៦

៉ងម្តង។

៉ងម្តង។

បើគានថាំអំពីសុីលីន
ចាក់ប៉នីសុីលីន(

ីសាលីន

អ៊ុយនីត រៀងរាល់៤
ឬឲ្យថាំសុី

សិនបើអាចរកបាន ទំ.៣៥៣) ៥លានអ៊ុយនីតភាមៗ បនាប់មក ចាក់ ១លាន

៉ងម្តង។ និងឲ្យថាំម

ូនីដាហ្សុលថមទៀត។

ូហ្វុកសាសុីន ៥០០មក រៀងរាល់៤

៉ងម្តង។ និងឲ្យថាំម

ូនីដាហ្សុលថមទៀត។

បើអ្នកគានថាំអង់ទីបីយ៉ូទិចចាក់ទាំងនះទ ឲ្យអំពីសុីលីន ឬប៉នីសុីលីន ឬសុី

រួមជាមួយម

ូនីដាហ្សុល លបជាមួយនឺងទឹកបន្តិចបន្តួច។

ករណីបនាន់នប
ជំងឺ

ះ

ួច

ះវៀន(ជំងឺ

ល់ គឺជា

ជំងឺនះ មានដូចជា ជំងឺរលាកខ្នង
ះ

ស្បូន(

្តី ជំងឺរលាកអាង

ះវៀន ជំងឺរលាក

ម

ល់)

មួយចំនួនរបស់

ះវៀន ដលកើតឡើង

្គោះជីវិតរបស់អ្នកជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ន

ះ និងជំងឺស្ទះ

ះវៀន (សូមមើលទំព័របនាប់)។

គាក (ជាញឹកញាប់ មានធាក់ទឹករំអិលតាមទារមាស មើលទំ.២៤៣) ឬការមានគភ៌ក

អាចមានភាពច ស់លាស់ រហូតដល់ពល

ះ

ួច

ល់នះដរ។ មូលហតុពិត

ូពទ្យវះកាត់បានធ្វើការវះបើក

សិនបើមនុស្សមាក់មានការឈឺចាប់
ហើយមានក្អួត ប៉ុន្តគានរាក

នាំអ្នកជំងឺ

ប់ប

ួច

ូវការការវះកាត់ជាបនាន់ដើម្បីស

ក្នុងដស្បូន) ក៏អាចបណា្ខលឲ្យជំងឺ

ជំងឺ

ះ

ះជំងឺមួយដលបានដាក់ស

ភាមៗ និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាច
ចំ

ូហ្វុកសាសុីន តាមមាត់

ះ

មន្ទីរពទ្យ

ួច

ះ

ះ ហើយពិនិត្យមើល

ួច

ខាងក្នុង

ល់
ះ។

ូវគិតដល់ជំងឺ

ះ

ួច

ល់។

ជំងឺមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ

ូវការការវះកាត់

ហលអាចព បាល

តាមផ្ទះ ឬ

ឈឺចាប់ខាំង ជាប់រហូត ហើយកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង

ឈឺបាត់ៗ (ឈឺចុក)

ទល់លាមក និងក្អួត

រាកល្មម ឬរាកធ្ងន់ធ្ងរ

ះហើម និងរឹង ហើយអ្នកជំងឺមិនចង់ឲ្យគប៉ះ

ជួនកាល មាន

គស

្ញនការបង្ក

គាត់ធាប់ឈឺបបនះពីមុន
មានសភាពឈឺល្មមៗ
គស

្ញនជំងឺ

មណលសុខភាព

គអ្វីមួយ

ដលអាចជាជំងឺផាសាយ ឬការឈឺបំពង់ក

មានសភាពឈឺធ្ងន់ធ្ងរ

សិនបើអ្នកជំងឺមាន

ះ

ះវៀនយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ និងបន្តជាប់

ល់

ះគអាច

កដនជំងឺ

ះ

ួច

ល់ នាំគាត់

ឲ្យបានឆាប់តាមតអាចធ្វើបាន។

មន្ទីរពទ្យ
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ការស្ទះ
ជំងឺ

ះវៀន

ះ

ឆ្លងកាត់

ួច

ល់ អាចបណា្ខលមកពីមានអី្វស្ទះ

ផ្នកណាមួយក្នុង

ះវៀន ដូច្នះអាហារ និងលាមក មិនអាច

មុខបានឡើយ។ មូលហតុជាញឹកញាប់ គឺ ៖

ការ

មូលផ្តុំនពពួល

ភ្នន

ះវៀនរមួលចូលគា

ផ្នកមួយន
ស្ទើរត

ូនមូលជា

ប់

ក្នុងខ្លនលូន(ទំ.១៧៧)

ះវៀនរអិលចូល

ភទនជំងឺ

ះ

ើន (អាសា្ករីស ទំ.១៤០)

ក្នុង

ួច

ះវៀនផ្នកខាងកមវា។

ល់ អាចបងាញនូវ

គស

ះវៀនដលខូចមិនអាចធ្វើចលនាបាន។ វាក៏ឈប់ធ្វើចលនា។
គស

្ញនការស្ទះ

្ញខ្លះនការស្ទះ

ដល់មួយម៉

មានលាយទឹក

ះ។

អ្នកប៉ះវា។ កុមារ

របស់វាឡើងលើ។

ដាក់

ះនិងព យាមការពារ

ជួនកាលចញមកតសំ

នាំអ្នកជំងឺ

គាត់អាច

ពល

ះ និងបត់ជង្គង់

ះវៀនមានតិចតួច
ះ។

រលាយឈាម។

មន្ទីរពទ្យជាបនាន់ តាមដលអាចធ្វើបាន។

ូវការការវះកាត់ទៀតផង។

ជំងឺរលាកខ្នង
ជាទូ

ជំងឺដ៏

ម

ូវការការវះកាត់។

ូពទ្យឲ្យបានលឿនបំផុត។

ជំងឺរលាកខ្នង

ះវៀនគឺជាការបង្ក

មដ ជាប់នឹងគល់

និងខាងសាំន

ះជីវិតរបស់គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងសភាព

ះវៀន និងរលាក

ះថាក់ទាំងនះតងត

ស្វងរកជំនួយពី

គ

ខ្នង

ះវៀន ដលជា

ះវៀនធំ ដលស្ថិត ផ្នកខាងកម

ះ។ ជួនកាល ខ្នង

ះវៀនដលមានការបង្ក

គ

ះ អាចបកធាយ បណា្ខលឲ្យមានការរលាក

ម

ជំងឺរលាក

ល់ និងធ្ងន់ធ្ងរ

ទាប់

ពលដលខ្នង
រហក។

មាត់ឬមានក្លិន និងមាន

ចៀកសាប់ជិត គពុំលឺសូរសំឡងកូរធម្មតាទ)។

ឬគាន)។ បើមានរាក ក៏មានតតិចតួចប៉ុ

ន

ឬឆាយជាងនះ។ វាអាច

ះរបស់វាគានសំលងអ្វីទាំងអស់ (បើគ

កុមារតងតទល់លាមក (ចលនា

ថង់ដូច

ួស

លក្ខណៈដូចលាមក។

ះរបស់កុមារនះ ឡើង

៉ង រឹង ហើយឈឺចាប់យា៉ងខាំង។ វាឈឺកាន់តខាំង

ះវាធ្វើឲ្យ

ក្អួតយា៉ងខាំង ភាមៗ។ កំអួតអាច

ះវៀន ៖

ឈឺយា៉ងខាំងជាប់រហូតក្នុង

ះវៀន។

ម
ម

ះ គឺជាការបង្ក
ះ ឬថង់ដលផ្ទុក

គ

ួច

ះ។

ះវៀន។ វាកើតឡើង

ះវៀន ឬផ្នកផ្សងទៀតន

ះវៀនធាយ ឬ

ះ

ះថាក់ ហើយ
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គស

្ញនជំងឺរលាកខ្នង
គស

ះវៀន

្ញសំខាន់ជាងគគឺ ការឈឺចាប់ជាប់

ក្នុង

ឈឺខាំងឡើងៗ។
វា

ើនចាប់ផ្តើមឈឺ

ះ ហើយកាន់ត

ជុំវិញផ្ចិត

ប៉ុន្តវារាលដាលយា៉ងរហ័ស

ផ្នកខាងកម និងខាងសាំ។

អ្នកជំងឺមិនឃានអាហារ ក្អួត ទល់លាមក និងមាន

ការពិនិត្យរកមើលជំងឺរលាកខ្នង

ុន

ះវៀន និងជំងឺរលាក

បន្តិចបន្តួច។

ម

ះ
ឲ្យអ្នកជំងឺក្អក ហើយមើលថាតើ ការក្អកនះ

ធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់កាន់តខាំង
ះ ឬទ ។

ឬសង្កត់យឺតៗ ប៉ុន្តខាំង

ក្នុង

ះផ្នកខាង

លើបន្តិចនកលៀនខាងឆ្វង យឺតៗ រហូតដល់
មានការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួច។

បនាប់មក ដកដចញវិញយា៉ងលឿន។
បើមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង កើតឡើង

ពលដលដកដចញ
រលាកខ្នង

ះហើយ។

ះ

ហលជាជំងឺ

ះវៀន ឬជាជំងឺរលាក

បើគានការឈឺចាប់

ខាងលើកលៀនខាង

ឆ្វងទ សាកល្បងធ្វើរបៀបនះ
កលៀនខាងសាំម្តង។

ក្នុងករណីដលអ្នកគិតថា អ្នកជំងឺអាចមានជំងឺរលាកខ្នង
ស្វងរកជំនួយពី
មិន

ូពទ្យជាបនាន់ ៖ បើអាច នាំអ្នកជំងឺ

ូវឲ្យអ្វីដល់អ្នកជំងឺតាមមាត់ទ ៖ មិន

ះវៀនឬរលាក

គស

ខាងលើ

ះ

កន្លងដលមានការវះកាត់។

ូវឲ្យទឹកបញ្ចុះលាង

លើកលងតករណីដលអ្នកជំងឺចាប់ផ្តើមបងាញ

ម

ម

ះវៀនទ។

្ញខ ះជាតិទឹក

ឲ្យគាត់កបទឹក ឬទឹក (ទំ.១៥២) ដលមានអំបិល និងស្ករ

យមិន

ូវ

បន្ថមអ្វីទៀតឡើយ។
អ្នកជំងឺគួរស
ចំណាំ ៖

កយា៉ងស្ងៀមសាត់ក្នុងសានភាពពាក់កណា្ខលអង្គុយ។

ពលដលជំងឺរលាក

អារម្មណ៍ឈឺចាប់យា៉ងខាំង
ះថាក់ ដូច្នះនាំគាត់

ពលប៉ះ

ម

ះវៀនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ះរបស់គាត់

មន្ទីរពទ្យជាបនាន់។ ហើយ

ះបីជាប៉ះយា៉ង

ះឡើងរឹងដូចបន្ទះការ ហើយអ្នកជំងឺមាន
លក៏

យ។ ជីវិតគាត់ស្ថិតក្នុងសភាព

តាមផ្លូវ ឲ្យថាំដូចដលបានរៀបរាប់

ទំ.៩៣។
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រលាក
ការបងា្ករ
ការរលាកជា

ើន អាចបងា្ករបាន។ យកចិត្តទុកដាក់ពិសសចំ

កុំឲ្យកុមារ

ះកុមារ ៖

ក្បរភ្លើង។

ទុកចង្កៀង ឬឈើគូសឲ្យឆាយពីដរបស់វា។
បង្វិលដឆាំង

ការរលាក

លើច

្កានកុំឲ្យវាលូកដល់។

លដលគានពងទឹក (ក

ដើម្បីជួយស

ការរលាក

លការឈឺចាប់និងបន្ថយការខូចខាតដលបណា្ខលមកពី

ល

ំផ្ទរលាក

ក្នុងទឹក

ដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់។

ជាក់ ភាម។
ម គមិន

ការរលាកដលមានពងទឹក (ក
កុំបំបកពងទឹក
វា៉សុីលីនបន្តិច

ិតទី១)

ះឲ្យ

ះ។ បើពងទឹក

រមាប់ម

គ

យក

ូវការការព បាលផ្សងទៀតទ។ គអាចលបអាស្ពីរីន

ិតទី២)
ះបក លាងវា

យថ្នមៗជាមួយសាប៊ូ និងទឹកឆ្អិនដល

វារហូតដល់វាពុះ រួចបា៉តលើកុំ

សស្ទរីល។ បនាប់មក ដាក់កុំ

ដាក់លើផ្ទរលាក។ បើគានវា៉សុីលីនទ ទុកកន្លងរលាកឲ្យចំំហរ។ កុំលាបខាញ់ ឬប័រឲ្យ
ការសំខាន់គឺ
បើមាន

គស

យទឹកអំបិល

និង

ស មុននឹង

រកុំ

ស

ះ

ះ។

ូវរក កន្លងរលាកឲ្យបានសាត។ ការពារវាពីភាពកខ្វក់ ធូលី និងសត្វរុយ។

្ញនការបង្ក

ដលផ្សើម

ជាក់។ យក

គ ដូចជាមានខ្ទុះ ក្លិនស្អុយ

ឧណៗ(អំបិលមួយសាប
ើ

ុន

ឬហើមកូនកណ្ណុរ បិទរបួស

កាហ្វលាយទឹកមួយលី

ស់វា។ យកស្បកនិងសាច់ដលងាប់ចញ

យ

អង់ទីប៊ីយ៉ូទីច ដូចជា ណអូស្ពរីន (Neosporin ទំ.៣៧១)។ ក្នុងករណីធ្ងន់ គិត

ះ

យកុំ

) ៣ដងក្នុងមួយថ្ង។
ុង

ស

ូវដាំទឹក

យ័ត្ន។ អ្នកអាចលាបកមួនថាំ

ដល់ការ

ើប៉នីសុីលីន ឬ

អំពីសុីលីន។

រលាក

(ក

ិតទី៣)

ដលបំផាញស្បកនិងរលាក

រាងកាយដរ។ នាំអ្នកជំងឺ
ឬកន្សងដលសាត។

ឲ្យ

ះ

បកន្លង ដលរលាក

ប៉នីសុីលីន។

ូវលាប

ការលា
លាបទឹកឃ្មុំ

រាល់ពលដលវាមាន

ង ស្បក កាហ្វ

យកណាត់

ឬលាមក

ម។ កណាត់

ឡាក់ទឹកឬឈាម ដលចញពីរបួសរលាក

ផ្ទរលាក

មុខរបួសរលាក អាចជួយបងា្ករនិង

សមាតទឹកឃ្មុំចាស់ចញ

លើ

ូពទ្យបាន ព បាលដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ បើអ្នកគានវា៉សុីលីនទ ទុកកន្លងរលាក

យរុំវាធូរៗជាមួយកណាត់ទុនៗ ដើម្បីការពារកុំឲ្យធូលីចូល ឬមានរុយ

ជាទីបំផុត ហើយផាស់ប្តូរវា

មិន

ចសាច់ គឺជាការរលាកធ្ងន់ធ្ងរ ដូចការរលាកយា៉ងធំ

មន្ទីរពទ្យជាបនាន់។ ក្នុងពលជាមួយគា

បើមិនអាចស្វងរកជំនួយពី
ចំហ

ដល់សាច់ដុំ ឬ

ប់

ះ

ូវតសាត

ះ។ ឲ្យថាំ

ះទ។
ងការបង្ក

យថ្នម ហើយលាបទឹកឃ្មុំថ្មីទៀត យា៉ង

គ និងជំរុញឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ។ លាង

ចពីរដងក្នុងមួយថ្ង។
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ការ

ុង

យ័ត្នពិសសចំ

ះការរលាកធ្ងន់ធ្ងរ

អ្នកដលមានការរលាកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ អាចធាក់ក្នុងសភាពស្ហុកបានយា៉ងងាយ (ទំ.៧៧)

ការភ័យខាច និងការបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួន ដលបណា្ខលមកពីការ

យសារការឈឺចាប់

បទឹកចញពីមុខរបួសរលាក។

ូវធ្វើឲ្យអ្នករលាកមានផាសុខភាពនិងមានការទុកចិត្ត។ ឲ្យអាស្ពីរីន ដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ និងកូដអ៊ីន

(codeine) បើអាចរកបាន។ ការលាងកន្លងរលាក
ដាក់អំបិលមួយសាប

កាហ្វក្នុងទឹកឆ្អិនមួយលី

។

យ

ើទឹកអំបិល

ល្មម ក៏អាចជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ដរ។

ើន។ បើកន្លងរលាកមានផ្ទធំ(ធំជាងទំហំដពីរដង) លាយទឹកដូចខាងកមនះ

ឲ្យអ្នករលាកពិសារទឹកឲ្យបាន

ក្នុងទឹកមួយលី

ដាក់ ៖

អំបិលកន្លះសាប

កាហ្វ

និងសូដាប៊ីកាបូណាតកន្លះសាប

កាហ្វ

បើអាចធ្វើបាន ដាក់ស្ករឬទឹកឃ្មុំ និងទឹកកូចឬកូចឆារ ពីរឬបីសាប

អ្នករលាក

គាត់

ូវផឹកទឹកនះឲ្យបានញឹកញាប់តាមដលអាចធ្វើបាន ជាពិសស

ូវព យាមផឹកទឹកឲ្យបាន៤លី

ក្នុងមួយថ្ង ជារៀងរាល់ថ្ងស

ការរលាកធំយា៉ងខាំង។

វាជាការសំខាន់ណាស់ដលអ្នកដលមានការរលាកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ

(ទំ.១១០)។ មិន

ការរលាក

ូវតមអាហារទ។

ជុំវិញសនាក់

កាលណាមាននណារមាក់មានការរលាកធ្ងន់ធ្ងរ
ច
យកកុំ

ះ

មដ ក្លៀក ឬ

សនាក់ផ្សងទៀត

សលាប វា៉សុីលីនដាក់

ដើម្បីការពារកុំឲ្យដុះសាច់ជាប់គា
ផ្សះ។ ម ៉ងទៀត
ការរលាក
ក្នុងមួយថ្ង

ច

ះផ្ទរលាក

ពលដល

មដ ដ និងជើង ដលមាន

ូវពនារឲ្យ

ង់ទាំង

ុង ជា

ើនដង

ពលដលវាកំពុងមានការជាផ្សះ។

ការធ្វើរបៀបនះអាចមានការឈឺ តអាចជួយបងា្ករ
ការរឹងសនាក់។
ការជាសះគួរដាក់

ពលដដលរលាកកំពុងមាន
មដក្នុងសានភាពបត់បន្តិច។

ផង។

ូវផឹករហូតដល់គាត់

ប់ការរលាកធំ និង១២លី

ូវបរិ

មជា

ើនដង។

ក្នុងមួយថ្ងស

គអាហារដលសំបូរជាតិ

ូតអ៊ីន

ប់
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ការបាក់ឆ្អឹង
ពលដលមានការឆ្អឹងបាក់ ការសំខាន់បំផុតដល

ូវធ្វើគឺ រក ឆ្អឹង

ះឲ្យស្ថិតក្នុងសានភាពដលមានលំនឹង។

ការធ្វើរបៀបនះ អាចជួយបងា្ករការខូចខាតបន្ថមទៀត និងជួយឲ្យមានការជាសះស្បើយឡើងវិញ។
មុននឹងព យាមរំកិល ឬលើកអ្នកបាក់ឆ្អឹង ទប់ឆ្អឹង

រឹង។ កយមក គអាចរុំបាត

របស់អ្នក(ចូរអានទំ.១៤)។
ការទាញត

គួរប៉ះពាល់វាទ

ះ

ង់ឆ្អឹងដលបាក់ ៖ បើឆ្អឹងដលបាក់
ះវាអាចធ្វើឲ្យមានផលអាកក់

បើចុងឆ្អឹងបាក់

ការទាញត

លើអវយវៈ

ះស្ថិត

ះកុំឲ្យមានចលនា

យ

ើរណប បន្ទះឈើ ឬកដាសកស់

មណលសុខភាព ឬ អ្នកអាចរណបតាមទំនៀមទមាប់

ះហាក់ដូចជាស្ថិត

ូវកន្លងល្អ ឬខុសបន្តិចបន្តួច

ើនជាងផលល្អ។

ឆាយពីគា ហើយវាគឺជាការបាក់ថ្មីៗ

ះអ្នកអាចសាកល្បងត

ង់ឆ្អឹងនះ បើកាន់តឆាប់ធ្វើ កាន់តងាយធ្វើ។ មុនពលទាញត

ង់ឆ្អឹងនះ

ក្នុង

ុក

ះគមិន

ង់វាមុនពលរុំបាត។

សិនបើអាច ចាក់ថាំឬ ឲ្យថាំ

ឌីយា៉សបា៉ម(Diazepam) ដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ដុំរលា និងជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ផង(ទំ.៣៩០)។ ឬឲ្យកូដអ៊ីន
(Codeine ទំ.៣៨៤)។

របៀបទាញត

ង់ឆ្អឹងកដដលបាក់

ការ យ័ត្ន ៖ ការព យាមទាញត ង់ឆ្អឹងនះ អាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតជា

ធ្វើឡើង

យមានការជួយពីអ្នកដលមានបទពិ

ធន៍។ មិន

ូវទាញក

ើន។ ជាការល្អ ការទាញត

្តាក់ ឬទាញបង្ខំទ។

ង់ឆ្អឹង គួរ

តើឆ្អឹងបាក់អាចជាសះស្បើយក្នុងរយៈពលប៉ុនាន?
កាលណាឆ្អឹងបាក់កាន់តខាំង ឬចំ

ះមនុស្សកាន់តចាស់ រយៈពលនការជាសះស្បើយរបស់ឆ្អឹងនឹងកាន់តយូរ។

ឆ្អឹងក្មងអាចតជាប់វិញបានយា៉ងឆាប់រហ័ស។ ការបាក់ឆ្អឹងរបស់មនុស្សចាស់ ជួនកាលមិនអាចជាប់វិញទ។ ដដល
បាក់

ូវដាក់បាតអបក្នុងរយៈពល

ឆ្អឹងជើងដលបាក់

ហលមួយខ ហើយមិន

ូវដាក់បាតអបរយៈពល

ហលពីរខ។

ូវដាក់ទម្ងន់

លើដ

ះក្នុងរយៈពលមួយខបនាប់។
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ការបាក់ឆ្អឹង
ជាទូ

ឬឆ្អឹង

គាក

ការបាក់ឆ្អឹង

ឬឆ្អឹង

គាក តងត

ូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពិសស។ ជាការល្អបំផុត គឺ

ូវអបខ្លួន

ទាំងមូល ដូចក្នុងរូបភាពនះ។

ហើយនាំអ្នករបួស

មន្ទីរពទ្យជាបនាន់។

ការបាក់ឆ្អឹងក និងឆ្អឹងខ្នង
បើមាននរណាមាក់មានបាក់ឆ្អឹងខ្នង ឬឆ្អឹងក
សានភាពរបស់គាត់។ បើអាចធ្វើបាន អ
ចាំបាច់

ូវធ្វើ

ូវ

ុង

យ័ត្នជាទីបំផុត

ពលលើកគាត់។

ូវព យាមកុំផាស់ប្តូរ

្ជើញបុគ្គលិកសុខាភិបាលមក មុននឹងលើកគាត់។ បើអ្នក

ូវលើកគាត់ជា

ប់សចក្តីណនាំអំពីការលើកអ្នករបួស សូមអានទំព័របនាប់។

យគានការបត់ខ្នង ឬករបស់គាត់។ ស

ការបាក់ឆ្អឹងជំនីរ
ការបាក់ជំនីរបណា្ខលឲ្យមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង ប៉ុន្តភាគ
មិនបាច់ដាក់បាតអប

ូង

ះទ។ ការព បាលដលល្អបំផុត គឺការ

ឲ្យមានសុខភាពល្អ ដកដង្ហើមវងៗ ៤
ដកដង្ហើមបានដូចធម្មតា។
ជា

ើន វាតងតជា

យខ្លួនឯង។ ជាការ

ើថាំអាស្ពីរីន និងការស

៥ដងជាប់ៗគា រៀងរាល់ពីរ

៉ង។

ក។ ដើម្បីរក សួត

ូវធ្វើរបៀបនះរាល់ថ្ង រហូតដល់អាច

ពលដំបូង ការដកដង្ហើមនឹងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង។ វាអាច

ើនខ មុននឹងការឈឺចាប់បាត់

វិញទាំង

ើរយៈពល

ុង។

ជាញឹកញាប់ ឆ្អឹងជំនីរដលបាក់មិនទំលុះដល់សួតទ។ ប៉ុន្ត បើឆ្អឹងជំនីរ
មានឈាម ឬពិបាកដកដង្ហើម

សើរ

ះបាក់ធាយស្បក ឬបើអ្នករបួស

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក (ប៉នីសុីលីន ឬអំពីសុីលីន)។ ស្វងរកជំនួយពី

ះក្អក

ូវពទ្យជាបនាន់។

ការបាក់ឆ្អឹងដលមានធាយស្បក(ការបាក់ចំហ)
យសារករណីបាក់ឆ្អឹងរបៀបនះ មាន
ធ្ងន់ធ្ងរនការបង្ក

ះថាក់ដ៏

គ ការស្វងរកជំនួយពីបុគ្គលិកសុខាភិ

បាល ឬវជ្ជបណិតដើម្បីព បាលរបួសនះ គឺជាការ
សើរបំផុត។ សមាតរបួស និងឆ្អឹងដលលានចញ
យកណាត់សាត។ មិន
អបអវយវៈ

ូវរុញឆ្អឹងចូល

យ ហ្មត់ចត់ ជាមួយទឹកឆ្អឹន ហើយ

ក្នុងវិញ រហូតដល់ពលរបួសនិងឆ្អឹង

ះសាតទាំង

បមុខរបួស

ុង។

ះដើម្បីបងា្ករការមានរបួសបន្ថមទៀត។

បើឆ្អឹងបានមុតធាយស្បក
ត

យថ្នមៗនិង

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកភាមដើម្បីបងា្ករការបង្ក

គ៖

ើថាំប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ឬ

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥១ ៣៥៣ និង៣៥៥)។

ការ ុង យ័ត្ន ៖ មិន ូវ បាច់ ឬមា៉សាអវយវៈដលបាក់ ឬអវយវៈដលសង្ស័យថាបាក់

ះទ។
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របៀបលើក ដាក់អ្នកមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ

ូវលើកអ្នករបួស

យ

គានការបត់ខ្លួនរបស់គាត់ទ។
ពិសស ចំ

ុង

ះក លនិងក គឺមិន

យ័ត្នបំផុត

យ

ូវយកចិត្តទុកដាក់

ូវធ្វើឲ្យបត់ឡើយ។

មានមនុស្សមាក់ទៀតដាក់ស្នងឲ្យចំកន្លង។

យមានការជួយពីមនុស្សទាំងអស់គា

ដាក់អ្នករបួស
យ័ត្ន។

លើ

ស្នង

យ

ុង

បើឆឹ្អងកមានរបួស ឬបាក់ ដាក់បាវដីខ ច់ ឬញាត់កណាត់

ឲ្យណន ដាក់

ពលសងអ្នកជំងឺ

ូវធ្វើឲ្យជើងអ្នកជំងឺ

ខ្ពស់ជានិច្ច

សងខាងក ល ដើម្បីទប់កុំឲ្យងាកបាន។

ះជាសងឡើងទួលក៏

យ។
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ការភាត់ឆ្អឹង (សនាក់ឆ្អឹងភាត់ចញពីគា)
ចំណុចសំខាន់ៗបីក្នុងការព បាល ៖
ព យាមដាក់ឆ្អឹងឲ្យចូលកន្លងដើមវិញ។ កាន់តឆាប់ធ្វើ កាន់ត
ូវទប់ឲ្យ

កន្លង

ជៀសវាងការ

ឹម

ូវរបស់វា

ើអវយវៈ

(រយៈពល២ ឬ៣ខ)។

របៀបទាញត

យរុំបង់យា៉ងមាំ ដើម្បីកុំឲ្យវាភាត់វិញទៀត(

ះខាំង ក្នុងរយៈពលយូរល្មមដលអាចឲ្យសនាក់ឆ្អឹង

ទាញដចុះមកកម
ឡប់

ហលជាមួយខ)។
ះជាសះស្បើយទាំង

ុង

ង់សនាក់ឆ្អឹងសាដលភាត់

ដាក់អ្នករបួសឲ្យដកផា្កប់មុខលើតុមួយ ឬលើផ្ទរឹងរាបស្មើផ្សងទៀត

សានឹង

សើរ។

យ

ើកមាំងខាំងថរ រយៈពល១៥

កន្លងដើមវិញ។

ឬចងព្យួរវត្ថុអ្វីមួយ

ដ ដលមានទម្ងន់

ពី១០គីឡូកមទ) ហើយព្យួរវារយៈពល១៥

ហល៥

យឲ្យដាក់ដសំយុងចុះមកកម។

២០នាទី។ បនាប់មក លងវិញ

១០គីឡូកម (ចាប់ផ្តើមពី ៥គីឡូកម តមិន

២០នាទី។

បនាប់ពីសាបានចូលកន្លងដើមវិញហើយ រុំដ

ទុកបង់រុំ
គាំង

យថ្នមៗ។

ះរយៈពលពីមួយសបាហ៍

យបង់រុំ

ូវលើស

ះឲ្យមាំ ជាប់ជាមួយនឹងខ្លួន។

មួយខ។ ដើម្បីការពារសនាក់សាកុំឲ្យជាប់

ះរយៈពលពីរបីនាទី ៣ដងក្នុង១ថ្ង

ចំហៀងខ្លួន ហើយបង្វិលដចុះឡើងបន្តិចបន្តួច

យទមាក់ដឲ្យ

យថ្នមៗ។ មិន

លើករបស់ធ្ងន់ៗ រយៈពលមួយខ ដើម្បីកុំឲ្យសនាក់សា

ូវ

ើដ

ប
ះ

ះភាត់ឡើងវិញទៀត។

ក្នុងករណីដលអ្នកពុំអាចទាញសនាក់អវយវៈភាត់ឲ្យចូលកន្លងដើមវិញបាន

ស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។ បើទុកកាន់តយូរ កាន់តពិបាកកត

ូវ។
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ការរមួល និងការ

ច(ការខាំ ឬការរហក

ជាញឹកញាប់ គមិនអាចដឹងថាតើដឬជើងមានខាំ
ប៉ុន្ត ជាទូ

ការបាក់និង

ច

អាចទប់បានយា៉ងមាំ។ ការ

ង់សនាក់ដលរមួល)

ច ឬបាក់ទ។ ការថតកាំរស្មីអ៊ិច អាចជួយយើងបាន។

ូវបានព បាលស្ទើរតដូចគា។ រក សនាក់មិនឲ្យមានចលនា។ រុំវា

ចធ្ងន់ធ្ងរ

ូវការរយៈពលយា៉ង

ច ពី៣

យអ្វីដល

៤អាទិត្យទើបជា។ ការបាក់ឆ្អឹង

ូវការ

រយៈពលយូរជាងនះ។
ដើម្បីស
ឬទឹក

លការហើម និងការឈឺចាប់ លើកកន្លង

ជាក់

យ

រៀងរាល់មួយ

ើកណាត់សើម ឬ

ះលងធ្ងន់ធ្ងរត

ថ្ងទីមួយ

ើថង់ខ្ចប់ទឹកកកដាក់លើសនាក់ដលហើម ក្នុងរយៈពលពី២០

ទៀត)

ំសនាក់ដល

តាមផ្ទះ ឬ

ំកន្លង

ចក្នុងទឹក

អ្នកអាចទុកសនាក់ដលរមួលឲ្យស្ថិត

ការរុំ

ះឲ្យខ្ពស់។ ក្នុងកំឡុងពលមួយឬពីរថ្ងដំបូង ស្អំទឹកកក

៉ងម្តង។ ការធ្វើរបៀបនះ អាចជួយបន្ធូរការហើម និងឈឺចាប់។ បនាប់ពី២៤

ដលការហើម

ដលធ្វើ

ច

ច

ជាក់

ក្នុងទីតាំងដល

ល្មម ជា

បនាប់ពីមួយឬពីរថ្ង

ឹម

៉ង(

ពល

ើនដងក្នុងមួយថ្ង។

ំក្នុងទឹក

ឧណៗវិញ

ូវរបស់វា ដើម្បីឲ្យវាជាសះស្បើយ

យ

ើរណប

យរុំបង់យឺត។

អប់ជើង និងកជើង

យបង់យឺតក៏អាចជួយការពារ

ឬកាត់បន្ថយការហើមដរ។ ចាប់ផ្តើមរុំពី

មជើងឡើងលើ

ដូចមានបងាញក្នុងរូប។ ប៉ុន្ត

ូវរុំឲ្យតឹងពកទ

ហើយលាវាចញ

ះក្នុងទឹក

៤៨

៣០នាទី

យ័ត្ន មិន

រៀងរាល់មួយឬពីរ

៉ង។ ឲ្យថាំ

អាស្ពីរីនផង។
បើការឈឺចាប់និងការហើមមិនទាន់ថយចុះទបនាប់ពី
៤៨

៉ង ស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។

ការ ុង យ័ត្ន ៖ កុំ បាច់ ឬមា៉សាកន្លងឆ្អឹង
កាន់ត
បើ
អ្នកជំងឺ

ចឬបាក់ឲ្យ

ះ។ វាមិនបានផ្តល់ផលល្អអ្វីទ ហើយអាចធ្វើឲ្យ

ះថាក់ថមទៀតផង។
អប់ជើងហាក់ដូចជាខ យឬទុន ឬបើអ្នកជំងឺមានការពិបាកក្នុងការក
ះអាច

ូវការការវះកាត់។

ើក

មជើង រកជំនួយពី

ូពទ្យ។
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ការពុល
មានកុមារជា

ើនសាប់

ដូចខាងកម ៖

យការលបវត្ថុដលមានជាតិពុល។ ដើម្បីការពារកូនរបស់អ្នក អនុវត្តវិធានការ

ទុកវត្ថុដលមានជាតិពុលទាំងអស់ឲ្យផុតពីដកុមារ

កុំទុក

ងកាត

ូវ

ុង

ក្នុងដបកូកាកូឡា ឬក្នុងដបភសជ្ជៈ

ះកុមារអាច

យ័ត្ន

ថាំបំពុលកណ្ណុរ

ស្លឹក

ឡាំងដាន និងថាំសមាប់សត្វល្អិតដដត

ឈើគូស

ថាំពទ្យ

ជាតិដក។

ប់

ភទ បើ

ើ

យ័ត្ន

ងសាំង ឬសារធាតុពុលផ្សងៗទៀត

ផឹកវា។

សារធាតុពុលមួយចំនួនដល

ុង

ើនពិសសថាំ

ប់

ប់ធញ្ញជាតិ ឬផ្សិតផ្សងៗដលពុល

ងកាត

ងសាំង កំ

រ

ទឹកក្បុង ឬជាតិអាសុីត

ទឹកថាំអ៊ីយ៉ូត

អំបិល (បើគឲ្យ

ទឹកលាងសមាត

ើនពក)

បារី

ទារក និងកុមារតូចៗ

អាហារដលខូច(ទំ.១៣៦)។

ថាំលាបឈើ

ការព បាល
បើអ្នកសង័្សយថាមានការពុល ធ្វើដូចខាងកម ជាបនាន់ ៖
សិនបើកុមារ

អ៊ីប៉កា មួយសា

ដឹងខ្លួន ធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចញមក

យលូកដរបស់អ្នកចូលក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ ឬឲ្យគាត់ផឹក

កាហ្វ(ទំ.៣៨៩) បនាប់មកឲ្យគាត់ផឹកទឹកមួយកវ។ ឬឲ្យគាត់ផឹកទឹកដលមានជាតិសាប៊ូ

បន្តិចបន្តួច ឬអំបិល (អំបិល៦សាប

កាហ្វជាមួយទឹកមួយកវ)។

សិនបើអ្នកមាន ឲ្យគាត់ផឹកទឹកថាំកាបូន(ទំ.៣៨៩)មួយពង ឬថាំម កាបូនមួយសា

ទឹកមួយពង (ស

ប់មនុស្សធំ ឲ្យពីរកវ)។

ការ ុង យ័ត្ន ៖ មិន ូវធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក្អួតទ

មានជាតិកាត់ "សាប៊ូ ទឹកក្បុង" ឬ
ើន ដើម្បីព

វជាតិពុល (ស

ដណ្ណប់ភួយឲ្យអ្នកជំងឺ

ស្វងរកជំនួយពី

សិនបើគាត់បានផឹក

សិនបើគាត់មិនដឹងខ្លួន។ បើគាត់

ប់កុមារ

ូវឲ្យផឹក១កវ

ងសាំង ឬអាសុីតខាំង ឬវត្ថុដល

ដឹងខ្លួន ឲ្យគាត់ផឹកទឹកឬទឹក

រៀងរាល់១៥នាទី)។

សិនបើគាត់មានអារម្មណ៍រងារ ប៉ុន្ត

ូពទ្យជាបនាន់។

ងកាត

បាយលាយជាមួយ

ូវចៀសវាងការ

ពក។

ះ

ឲ្យបាន

សិនបើពុលធ្ងន់ធ្ងរ

ូវ
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ពស់ចឹក

ស្ថិតក្នុងតំបន់អាសុីភាគអាគ្នយ៍។
វិទ សា

រពញ

យជាតិពិស និងអាចសមាប់អាយុជីវិតបានយា៉ងងាយ។

ះ

្តនពស់ពិសនះគឺ ខាឡូសឡាសា រ៉ូដូស្តូមា៉ (Calloselasma rhodostoma)។

ពលដលមាននរណាមាក់

ូវពស់ចឹក

ូវព យាមស្វងយល់ថា តើពស់

ះជាពស់ពិស ឬជាពស់គានពិស?

សាមខាំរបស់វាមានសភាពខុសពីគា ៖
សាមចង្កូម
ការចឹករបស់ពស់ពិសភាគ

ើនបានបន្សល់ទុកសាម

ចង្កូមពីរ ហើយជួនកាលមានបន្សល់សាមធ្មញ តូចៗ
ផ្សងទៀត។

ការចឹករបស់ពស់គានពិសបន្សល់ទុកតសាមធ្មញ
ពីរជួរ ប៉ុន្តគានសាមចង្កូមទ។

គ

ើនតជឿថា ពស់មួយចំនួនដលមិនបង្ក

មានពិសពិត

កដ និងពស់ដលគានពិស

ះថាក់ក៏មានពិសដរ ។ ព យាមស្វងយល់ពី

ក្នុងតំបន់អ្នក។ ផ្ទុយពីមតិជា
ះថាក់អ្វីឡើយ។ ផ្ទុយ

ភទពស់ដល

ើនដលយល់ថាពស់ថាន់គានពិស។

សូមកុំសមាប់ពស់គានពិស ពី

ះវាមិនផ្តល់

វិញ វាសមាប់កណ្ណុរ និងសត្វច

ដលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតជា

ើន។ ពស់ថាន់ខ្លះថមទាំងសមាប់ពស់មានពិសទៀតផង។

ផ្សងៗ
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វិធីព បាលស
១.

ប់ពស់ពិសចឹក

ឲ្យស្ងៀម ៖ មិន

ូវធ្វើចលនា

លើផ្នកដលពស់ចឹក

ចូលក្នុងរាងកាយកាន់តលឿន។

ជំនួយពី
២.

ះ

សិនបើពស់ចឹក

ូពទ្យជាបនាន់។

ឿងអលងា្ករចញ ពី

៣. រុំមុខរបួស

ះទ។ ការធ្វើចលនាកាន់ត

ជើង អ្នករង

ះមិន

ើន ពិសនឹង

ូវដើរឡើយ។ បញ្ជូនគ

ប

រក

ះការហើមអាចរាលដាលយា៉ងឆាប់រហ័ស។

យបង់យឺត ឬកណាត់សាត ដើម្បីពន្យឺតការ

រាលដាលនជាតិពិស។ រក ដនិងជើងឲ្យស្ងៀម ហើយរុំ

កដ

បង់ឲ្យតឹង ប៉ុន្តកុំឲ្យតឹងរហូតដល់នាំឲ្យបាត់ ជីពចរ

និងផ្នកខាងលើន

សូមបន្ធូរបង់រុំបន្តិច។

អប់ជើង។ បើអ្នកចាប់ជីពចរមិនបាន

៤. រុំ

អប់ដ ឬ

ូវ

អប់ជើង រហូតដល់ដឬជើងទាំងមូល។

កដថា អ្នក

អាចចាប់ជីពចរបាន។

៥. បនាប់មក ដាក់បន្ទះឈើអបដើម្បីការពារកុំឲ្យអវៈយវៈ
មានចលនា។

៦. សងអ្នក
ះ

ូវរបួស

កាន់មណលសុខភាពដល

ជាមួយផង

សិនបើ

វិធានការ

ូវចាក់ថាំ

ុង

យ័ត្ន

(ទំ.៣៨៩)។

ះពស់ផ្សងៗគាអាច

ឆាំងជាតិពិសមន ទុកបង់រុំ

ប់បបយា៉ង ចំ

សិនបើគានថាំ

ូវមានថាំ

ហើយ
ពស់ពិសចឹក មាន

ូវ

ជិតបំផុត

ើថាំ

សិនបើអាច យកពស់

ឆាំងជាតិពិសខុសៗគាដរ(អង់ទីតុកសុីន ទំ.៣៨៨)។

ដដលរហូតដល់បានចាក់ថាំនះរួចរាល់ និង បានអនុវត្ត
ូវ

យបង់រុំចញ។

ឆាំងជាតិពិសរបស់ពស់ដលមាន

ះថាក់ណាស់។

ើស្នង បើមាន។

ះស្ហុកអាល់ឡសុី(ទំ.៧០)។ ឲ្យថាំអង់ទីតុកសុីនតតាំណូសផង

ឆាំងជាតិពិសទ

ូវដឹងពីរបៀប

យ

ើ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ជា

ស់វា មុនពលមាននរណាមាក់

ូវបញ្ជូន

រក

ូពទ្យ ប៉ុន្ត

ច

ូវបានពស់ចឹក។

ូវធ្វើតាមការពន្យល់ខាងលើភាមៗ។

ការព បាលពស់ចឹកតាមក្បួនបុរាណ ជួយបានតិចតួចណាស់ បើវាអាចជួយ។ ការព បាលខ្លះអាចបណា្ខលឲ្យមាន
ការបង្ក

គ ឬអាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ពិសកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

ការដលមិន

ូវធ្វើ ៖

មិន

ូវកាត់ស្បកឬសាច់

មិន

ូវដាក់ទឹកកក

មិន
មិន
មិន
មិន

ូវចងយា៉ងតឹង

ជុំវិញមុខរបួសចឹក

ជុំវិញមុខរបួស ឬដងខ្លួនរបស់អ្នករង

លើ ឬ

ជុំវិញមុខរបួស

ូវដាក់ចរន្តអគ្គីសនីឲ្យឆក់អ្នករង

ះ

ូវព យាមបឺតយកឈាម ឬពិសចញពីមុខរបួស។
ូវផឹក

បនាប់ពី

ះ

ូវបានពស់ចឹក។ វាធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។

106
ខ ដំរីទិច
ខ ដំរីខ្លះមានពិសជាងខ ដំរីខ្លះទៀត។ ចំ
ខ ដំរីទិច ក

មាន

ះមនុស្សចាស់

ះថាក់ណាស់។ លបថាំអាស្ពីរីន ឬបា៉រា៉

សតាមុល ហើយបើអាចរកបាន ដាក់ទឹកកកស្អំលើកន្លងទិច ដើម្បីជួយ
ះការស្ពឹក និងឈឺចាប់ដលជួនកាលមាន

បំបាត់ការឈឺចាប់។ ចំ

រហូតដល់រាប់អាទិត្យ ឬរាប់ខ ការស្អំ ទឹក
ចំ

ះកុមារអាយុតិចជាង៥ឆាំ ខ ដំរីទិចអាចមាន

ជាពិសស បើវាទិច

ក លឬខ្លួន។

ពិសខ ដំរី(ទំ.៣៨៨)។ ជាការ
ពល២
(Paracetamol) ស

អាចជួយបាន(ទំ.១៩៣)។

សើរ

ះថាក់

ទសខ្លះ មានថាំ

ឆាំង

ូវចាក់ថាំឲ្យកុមារក្នុងអំឡុង

៉ងបនាប់ពីខ ដំរីទិចវា។ ឲ្យអាស្ពីរីន ឬអាសតាមីណូហ្វន

ប់បំបាត់ការឈឺចាប់។ បើកុមារឈប់ដកដង្ហើម ផ្លុំខ្យល់តាមមាត់(មើលទំ.៨០)។ ឲ្យថាំអង់ទី

តុកសុីនតតាណូសផង(មើលទំ.៣៨៩)។
បើកុមារដលរង
ដលមាន

ះ

ះតូចពក ឬ

ះថាក់ ស្វងរកជំនួយពី

ូវបានទិចចំផ្នកសំខាន់នដងខ្លួន ឬបើអ្នកដឹងថាខ ដំរី

ូពទ្យជាបនាន់។

ពីងពាងខាំ
ភាគ

ើននការខាំរបស់ពីងពាង តងតធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យា៉ង

ខាំង ប៉ុន្តគាន

ះថាក់ទ។

ឲ្យថាំអាសតាមីណូហ្វន ឬអាស្ពីរីន ហើយស្វងរកជំនួយពី
ថាំដលសំខាន់បំផុត គឺគាន

ូពទ្យ។

តាមភូមិទ។ (ការចាក់ថាំកាល់ស្យូម

គ្លុយកូណាត ១០% ចំនួន១០មល តាមសរសវ៉ន យឺតៗ ក្នុងរយៈពល
១០នាទី ជួយកាត់បន្ថយការចុករឹងសាច់ដុំ។ ជាមួយគានះ ការឲ្យថាំ
ឌីយា៉សបា៉ម(ទំ.៣៩០) ក៏អាចជួយជួយទៀតដរ។ បើមាន
ព បាលស្ហុកអាល់ឡសុី(ទំ.៧០)។ ចំ

ះកុមារអាច

គស

ូវការការចាក់ថាំ

ក័រទីសូន(cortisone)។) ឲ្យថាំអង់ទីតុកសុីនតតាណូសផង(មើល
ទំ.៣៨៩)។ មានថាំ

្ញស្ហុក

ឆាំងពិសនះ ប៉ុន្តវាពិបាករកណាស់។

ះជា

ភទខ ដំរី

