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អំពីជំងឺមួយចំនួនដលកើតជា ញឹកញា ប់

កា រខ  ះជា តិទឹក
កុមា រជា  ើនដលសា  ប់  យសា រជំងឺរា ក គឺសា  ប់  យសា រពួកគគា  នជា តិទឹក  ប់   ន់  សល់  ក្ន ុងខ្ល ួនរបស់កុមា រជា  ើនដលសា  ប់  យសា រជំងឺរា ក គឺសា  ប់  យសា រពួកគគា  នជា តិទឹក  ប់   ន់  សល់  ក្ន ុងខ្ល ួនរបស់

គ។ កា រខ្វ ះជា តិទឹកនះ  ូវបា ន  ថា កា រខ  ះជា តិទឹក។គ។ កា រខ្វ ះជា តិទឹកនះ  ូវបា ន  ថា កា រខ  ះជា តិទឹក។

កា រខ  ះជា តិទឹកកើតឡើង  ពលដលមា នកា របា ត់បង់ទឹកពីក្ន ុងខ្ល ួន  ើនជា ងចំណុះទឹកដលបា នបញ្ច ូល។ 
ប    នះកើតឡើង  ពលមា នកា ររា កធ្ង ន់ធ្ង រ ជា ពិសស  ពលដលមា នក្អ ួតថមទៀត។ វា ក៏អា ចកើតឡើង លើអ្ន ក 
មា នជំងឺធ្ង ន់ ដលមិនអា ចបរិ  គអា ហា រ ឬមិនអា ចផឹកទឹកបា ន  ប់   ន់។

មនុស្ស  ប់វ័យទា ំងអស់សុទ្ធ តអា ចមា នកា រខ  ះជា តិ បុ៉ន្ត កា រខ  ះជា តិទឹកកើតឡើងយា៉ ងលឿន និងមា ន បុ៉ន្ត កា រខ  ះជា តិទឹកកើតឡើងយ៉ា ងលឿន និងមា ន 
  ះថា  ក់ ជា ទីបំផុត ចំ  ះកុមា រតូចៗ ។  ះថា  ក់ ជា ទីបំផុត ចំ  ះកុមា រតូចៗ ។

វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលមនុស្ស  ប់រូប ជា ពិសសចំ  ះមា  យ បា នសា្គ  ល់អំពី  គស ្ញ  នកា រខ  ះជា តិទឹក 
និងដឹងពីវិធីកា រពា រ និងព  បា លវា ។

 គស ្ញ  នកា រខ  ះជា តិទឹក ៖

 កា រ   កទឹក តងតជា  គស ្ញ  ដំបូងនកា រខ  ះជា តិទឹក

 មា នទឹក  មបន្ត ិចបន្ត ួច ឬគា  នទឹក  ម ឬ ទឹក  មមា នពណ៌លឿងចា ស់

 កា រចុះទម្ង ន់ភា  មៗ

 បបូរមា ត់ស្ង ួត

 ភ្ន ករូងខូង និងស្ង ួត

 បង្ហ ើយផត ចំ  ះទា រក

 ស្បកបា ត់បង់ភា ពយឺត   

ជំពូកទី

១៣

កុមា រដលមា នរា កសុទ្ធ តទឹកនឹងមា ន   ះថា  ក់  យសា រកា រខ  ះជា តិទឹក។កុមា រដលមា នរា កសុទ្ធ តទឹកនឹងមា ន   ះថា  ក់  យសា រកា រខ  ះជា តិទឹក។

កា រខ  ះជា តិទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ អា ចបណា្ខ  លឲ្យជីពចរដើរញា ប់ តខ  យ(មើលស្ហ ុកទំ.៧៧) ដកដង្ហ ើមញា ប់ហើយ   ៗ
មា ន  ុន    ឬ  កា ច់ (ស   ប់កា រ  កា ច់ សូមមើលទំ.១៧៨)។

 សិនបើអ្ន កជំងឺមា នរា កធ្ង ន់ធ្ង រ ឬមា នរា កនិងក្អ ួតផង មិន  ូវរង់ចា ំមើល  គស ្ញ  កា រខ  ះជា តិទឹកទ។ 
ចា ត់វិធា នកា រជា បនា  ន់ចា ត់វិធា នកា រជា បនា  ន់ មើលទំព័របនា  ប់។

 សិនបើផ្ន ត់ស្បក  ះមិនធា  ក់មកធម្ម តា វិញទ  សិនបើផ្ន ត់ស្បក  ះមិនធា  ក់មកធម្ម តា វិញទ 

មា នន័យថា ថា  កុមា រ  ះមា នកា រខ  ះជា តិទឹកហើយមា នន័យថា ថា  កុមា រ  ះមា នកា រខ  ះជា តិទឹកហើយ

 ើ   មដចា ប់ច្ិបចស្បកឡើងលើ      ដូចបា នបងា  ញក្ន ុងរូបភា ពនះ រួចលងវិញ... ើ   មដចា ប់ច្ិបចស្បកឡើងលើ      ដូចបា នបងា  ញក្ន ុងរូបភា ពនះ រួចលងវិញ...
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ដើម្ីបកា រពា រនិងព  បា លកា រខ  ះជា តិទឹក ៖  ពលមា ននរណា មា  ក់មា នរា កដូចទឹក 
ធ្វ ើដូចខា ងក  មជា  ញា ប់ ៖

 ឲ្យអ្ន កជំងឺផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ៖ ឲ្យអ្ន កជំងឺផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ៖ ទឹកអូរ៉ា លីតគឺជា កា រ  សើរបំផុត ឬឲ្យទឹកបបរ ទឹកត ទឹកស៊ុប ឬទឹកសុទ្ធ ។ល។ 
បុ៉ន្ត មិន  ូវរង់ចា ំដល់ពលកើតមា នកា រខ  ះជា តិទឹកទើបចា ប់ផ្ត ើមឲ្យផឹកទឹក  ះទ។

  ូវបន្ត ផ្ត ល់អា ហា រ ៖  ូវបន្ត ផ្ត ល់អា ហា រ ៖  ពលដលកុមា រ ឬមនុស្សធំដលមា នជំងឺ  ះ អា ចបរិ  គបា នភា  ម ចា ប់ផ្ត ើមផ្ត ល់ 
អា ហា រដលគា ត់អា ចបរិ  គបា ន ឲ្យបា នញឹកញា ប់។

 ចំ  ះទា រក បន្ត បំ   ះមា  យបំ   ះមា  យឲ្យបា នញឹកញា ប់ និងមុនពលផឹកទឹកផ្សងៗទៀត។

ទឹកអូរ៉ា លីត ទឹកអូរ៉ា លីត អា ចជួយកា រពា រ ឬព  បា លកា រខ  ះជា តិទឹកបា ន ជា ពិសស  ក្ន ុងករណីរា កសុទ្ធ តទឹកយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ។

វិធីពីរយ៉ា ងក្ន ុងកា រធ្វ ើទឹកអូរ៉ា លីត  តា មផ្ទ ះវិធីពីរយ៉ា ងក្ន ុងកា រធ្វ ើទឹកអូរ៉ា លីត  តា មផ្ទ ះ

១.  កា រផ្ំសជា មួយស្ក រនិងអំបិល  (ស្ក រ   ត ឬស្ក រអំ   ១.  កា រផ្ំសជា មួយស្ក រនិងអំបិល  (ស្ក រ   ត ឬស្ក រអំ   

អា ច  ើជំនួសស្ក រសបា ន) អា ច  ើជំនួសស្ក រសបា ន) 

ក្ន ុងទឹកសា  ត១លី    ដា ក់  អំបិលកន្ល ះសា  ប     ក្ន ុងទឹកសា  ត១លី    ដា ក់  អំបិលកន្ល ះសា  ប     

និងស្ក រ៨សា  ប   និងស្ក រ៨សា  ប   

កា រ  ុង  យត្ន ័ ៖ មុន ដា ក់ ស្ក រ ភ្ល ក់ កា រ  ុង  យត្ន ័ ៖ មុន ដា ក់ ស្ក រ ភ្ល ក់ 

ទឹក មើលសិនហើយ   កដថា  ទឹក មើលសិនហើយ   កដថា  

វា មា ន ជា តិ    តិចជា ងទឹកភ្ន ក។វា មា ន ជា តិ    តិចជា ងទឹកភ្ន ក។

ភសជ្ជ ៈណា មួយក៏បា ន អា ចបន្ថ មទឹកផ្ល ឈើកន្ល ះកវ ភសជ្ជ ៈណា មួយក៏បា ន អា ចបន្ថ មទឹកផ្ល ឈើកន្ល ះកវ 

ដូចជា ទឹកដូង ឬកិនចកទំុឲ្យហ្ម ត់  សិនបើអា ចរកបា ន។  ដូចជា ទឹកដូង ឬកិនចកទុំឲ្យហ្ម ត់  សិនបើអា ចរកបា ន។  

កា របន្ថ មនះផ្ត ល់ជា តិប៉ូតា ស្ូយម ដលអា ចជួយ ឲ្យកុមា រ កា របន្ថ មនះផ្ត ល់ជា តិប៉ូតា ស្ូយម ដលអា ចជួយ ឲ្យកុមា រ 

បា នទទួលអា ហា រនិងទឹកផង។បា នទទួលអា ហា រនិងទឹកផង។

២.  កា រផ្ំសជា មួយម  ធញ្ញ ជា តិ និងអំបិល  (ម  អង្ក រពិតជា   សើរ ២.  កា រផ្ំសជា មួយម  ធញ្ញ ជា តិ និងអំបិល  (ម  អង្ក រពិតជា   សើរ 

ឬ  ើម  អង្ក រសា លី ម   ត ឬម  ដំឡូង)ឬ  ើម  អង្ក រសា លី ម   ត ឬម  ដំឡូង)

ទឹកមួយលី   ដា ក់ អំបិលកន្ល ះសា  ប    និងដា ក់ ទឹកមួយលី   ដា ក់ អំបិលកន្ល ះសា  ប    និងដា ក់ 

ម  ធញ្ញ ជា តិចំនួន៨សា  ប   ម  ធញ្ញ ជា តិចំនួន៨សា  ប   

ចំអិន៥  ៧នា ទី ឲ្យកា  យ  ជា បបរា វ។ ចំអិន៥  ៧នា ទី ឲ្យកា  យ  ជា បបរា វ។ 

ទុកទឹក  ះឲ្យ  ជា ក់ ឲ្យ បា ន លឿន ហើយ ទុកទឹក  ះឲ្យ  ជា ក់ ឲ្យ បា ន លឿន ហើយ 

ចា ប់  ផ្ត ើម ឲ្យ កុមា រផឹក។ចា ប់  ផ្ត ើម ឲ្យ កុមា រផឹក។

កា រ  ុង  យត្ន ័ ៖ ភ្ល ក់ទឹក  ះ  ប់ពល មុនពលឲ្យកុមា រផឹក កា រ  ុង  យត្ន ័ ៖ ភ្ល ក់ទឹក  ះ  ប់ពល មុនពលឲ្យកុមា រផឹក 

 យ   កដថា វា មិនផ្អ ូម។ ទឹកផ្ំសពី   ប់ធញ្ញ ជា តិនះអា ចផ្អ ូមខូច  យ   កដថា វា មិនផ្អ ូម។ ទឹកផ្សំពី   ប់ធញ្ញ ជា តិនះអា ចផ្អ ូមខូច 

ក្ន ុងអំឡុងពល២ឬ៣ ៉ ង  ពលមា នអា កា សធា តុ   ។ក្ន ុងអំឡុងពល២ឬ៣ ៉ ង  ពលមា នអា កា សធា តុ   ។

សា រសំខា ន់ ៖ ត  ូវកា រធ្វ ើភសជ្ជ ៈនះ  តា មតំបន់របស់អ្ន ក។  សិនបើ  តា ម  ួសា រភា គ  ើន គា  នរងា  ស់ជា លី   ឬ សា រសំខា ន់ ៖ ត  ូវកា រធ្វ ើភសជ្ជ ៈនះ  តា មតំបន់របស់អ្ន ក។  សិនបើ  តា ម  ួសា រភា គ  ើន គា  នរងា  ស់ជា លី   ឬ 

សា  ប      កា ហ្វ ទ  ើទ  ង់ផ្សងៗនរងា  ស់  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក ដើម្ីបវា ស់បរិមា ណនធា តុផ្ំសទា ំងនះ។ ស្វ ងរក មធ  បា យ សា  ប      កា ហ្វ ទ  ើទ  ង់ផ្សងៗនរងា  ស់  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក ដើម្ីបវា ស់បរិមា ណនធា តុផ្ំសទា ំងនះ។ ស្វ ងរក មធ  បា យ 

ដលងា យ  ួល និងសា មញ្ញ ។ដលងា យ  ួល និងសា មញ្ញ ។

ឲ្យអ្ន កខ  ះជា តិទឹកព  យា មផឹកទឹកនះបន្ត ិចម្ត ងៗរៀងរា ល់   ំនា ទី ទា ំងពលថ្ង និងពលយប់ រហូតដល់អ្ន កជំងឺ 
ចា ប់ផ្ត ើមមា នទឹក  មដូចធម្ម តា ។ មនុស្សធំ  ូវកា រទឹកចំនួនបីលី   ឬ  ើនជា ងនះ ក្ន ុងមួយថ្ង ។ ចំ  ះកុមា រតូចៗ 
ជា ទូ    ូវកា រទឹកយ៉ា ងតិចមួយលី  ក្ន ុងមួយថ្ង  ឬមួយកវ  រា ល់ពលមា នកា ររា កម្ត ងៗ។ បន្ត ផ្ត ល់ទឹកម្ត ងបន្ត ិចៗ 
ឲ្យបា ន ញឹកញា ប់  ះបីអ្ន ក  ះមា នក្អ ួតក៏  យញឹកញា ប់  ះបីអ្ន ក  ះមា នក្អ ួតក៏  យ។ មិនមនទឹកទា ំងអស់ដលបា នផឹក សុទ្ធ ត  ូវបា នក្អ ួតចញមកវិញ

 ះទ។

បំរា ម ៖ បើកា រខ  ះជា តិទឹកកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ ឬមា នស ្ញ    ះថា  ក់ផ្សងទៀតកើតឡើង ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បើកា រខ  ះជា តិទឹកកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ ឬមា នស ្ញ    ះថា  ក់ផ្សងទៀតកើតឡើង ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា 
បនា  ន់បនា  ន់(មើលទំ.១៥៩)។ អ្ន កជំងឺអា ច  ូវកា រកា រចា ក់បញ្ច ូលសរ៉ូមតា មសរសឈា មជា ចា ំបា ច់។

កំណត់ចំណា ំ ៖  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន គអា ចរកបា ននូវកញ្ច ប់ម  អូរ៉ា លីត (ORS) ស   ប់លា យជា មួយទឹក។ 
កញ្ច ប់ទា ំងនះមា នស្ក រ អំបិល សូដា  និងបូ៉តា ស្យូម(ទំ.៣៨២)។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ ក៏កា រធ្វ ើភសជ្ជ ៈប  ្គ ប់ជា តិ
ទឹកនះ  តា មផ្ទ ះ ជា ពិសសកា រធ្វ ើពីម  ធញ្ញ ជា តិ បើធ្វ ើបា ន  ឹម  ូវ ភា គ  ើនវា មា នតម្ល  កជា ង មា នសុវត្ថ ិភា ព 
ជា ង ហើយមា ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ងម  អូរ៉ា លីត(ORS)  ទៀត។
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មូលហតុសំខា ន់នជំងឺរា កមូលហតុសំខា ន់នជំងឺរា ក

កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  (ទំ.១៥៤)។ ប   នះធ្វ ើឲ្យកុមា រខ  យ 

ហើយធ្វ ើឲ្យកុមា រមា នជំងឺរា ក  យសា រមូលហតុផ្សងៗ 

ជា ញឹកញា ប់ និងមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។

កា រខ្វ ះទឹក និងអនា ម័យ(គា  នបង្គ ន់) ធ្វ ើឲ្យមា នកា រឆ្ល ង 

រា លដា លន ម  គដលបណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺរា ក។

កា របង្ក  គ  យម  គវីរុស

កា របង្ក  គ   ះវៀន ដលបណា្ខ  លមក ពីបា ក់តរី 

(ទំ.១៣១) អា មីប(ទំ.១៤៤) ឬហ  ឌីយា៉ (ទំ.១៤៥)។

កា របង្ក  គ  យ  ូន(ទំ.១៤០  ១៤៤)(ជំងឺ  ូន 

ជា  ើន មិនបណា្ខ  លឲ្យកើត ជងឺរា កទ)។

កា របង្ក  គ  ក   ះវៀន(កា របង្ក  គ   ចៀក 

ទំ.៣០៩ កា ររលា កបំពង់ក ទំ.៣០៩ ជំងឺក  ្ជ ឹល ទំ.៣១១ កា រ

បង្ក  គ  ផ្ល ូវទឹក  ម(ទំ.២៣៤)។

ជំងឺ  ុនចា ញ់(ហា  សុីបា៉ រូ៉ម -  ប៉កខា ងអា ហ្វ ្រ ិក អា សុី 

និងបា៉ សុីហ្វ ិក ទំ.១៨៦)។

កា រពុលអា ហា រ(អា ហា រផ្អ ូម ទំ.១៣៥)

ជំងឺអដស៍(កា ររា ករយៈពលយូរ អា ចជា  គស ្ញ  ដំបូង 

ទំ.៣៩៩)។

កា រមិនរំលា យអា ហា រ (ជា ពិសស ចំ  ះកុមា រ ដលមា ន

កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ធ្ង ន់ធ្ង រ និងមនុស្សធំខ្ល ះ)។

ទា រកដលមា នកា រពិបា ក ក្ន ុងកា ររំលា យអា ហា រដលថ្ម ី 

ចំ  ះពួកគ(ទំ.១៥៤)។

កា រមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ជា មួយអា ហា រខ្ល ះ (ដូចជា អា ហា រ 

សមុទ្ទ   ។ល។ ទំ.១៦៦) ជួនកា លជា មួយទឹក  ះ   ឬ 

ទឹក  ះ ផ្សងៗទៀត។

ផលរំខា នរបស់ថា  ំពទ្យខ្ល ះ ដូចជា  អំពីសុីលីន ឬ 

ត   សុីលីន (ទំ.៥៨)។

ថា  ំបញ្ច ុះ ឬរុក្ខ ជា តិពុលនិង  ឿងពុលផ្សងទៀត។

កា របរិ  គផ្ល ឈើខ្ច ី  ើន ឬអា ហា រដលមា នជា តិខា  ញ់ 

 ើនពក។

ជំងឺរា ក និងរា កមួល
 ពលមនុស្សមា  ក់មា នលា មកខា ប់ៗ ឬរា វ  ះគា ត់មា នជំងឺរា ក ។ បើគា ត់មា នលា មកលា យសំ  រ និងឈា ម

 ះប   ក់ថា គា ត់មា នជំងឺរា កមួល។

ជំងឺរា កអា ចមា នក  ិត   ល ឬក  ិតធ្ង ន់។ វា អា ចមា នលក្ខ ណៈ  ួច   ល់(រា កភា  មៗនិងធ្ង ន់ធ្ង រ) ឬមា ន 
លក្ខ ណៈ រុា ំរ៉ (រា កជា  ើនថ្ង )។

ជំងឺរា ក កើតមា នជា ញឹកញា ប់ និងមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំងចំ  ះកុមា រ ពិសសចំ  ះកុមា រដលមា នកា រខ្វ ះ ជំងឺរា ក កើតមា នជា ញឹកញា ប់ និងមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំងចំ  ះកុមា រ ពិសសចំ  ះកុមា រដលមា នកា រខ្វ ះ 
អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។

ជំងឺរា កមា នមូលហតុជា  ើនយ៉ា ង។ ធម្ម តា គមិន  ូវកា រថា  ំពទ្យទ  ធម្ម តា គមិន  ូវកា រថា  ំពទ្យទ ហើយកុមា រនឹងមា នកា រធូរ ស្បើយក្ន ុង 
រយៈពល ពីរបីថ្ង  បើអ្ន កផ្ត ល់ជា តិទឹកនិងអា ហា រ  ប់   ន់ដល់គ (  សិនបើកុមា រ  ះមិនសូវបរិ  គ  ើន ឲ្យគា ត់ 
បរិ  គតិចៗ ហើយ  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង )។ ជួនកា ល អ្ន កជំងឺនះអា ច  ូវកា រកា រព  បា លពិសស។ បុ៉ន្ត  ជំងឺរា កភា គជំងឺរា កភា គ

 ើនអា ចព  បា ល  យ  គជ័យ  តា មផ្ទ ះ  ើនអា ចព  បា ល  យ  គជ័យ  តា មផ្ទ ះ  ះបីជា អ្ន កមិនដឹងអំពីមូលហតុពិត   កដរបស់វា ក៏  យ។

កុមា រនះមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ ។ គា ត់មិន កុមា រនះមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ ។ គា ត់មិន 

សូវ មា នជំងឺរា កទ បើគា ត់មា នជំងឺរា ក សូវ មា នជំងឺរា កទ បើគា ត់មា នជំងឺរា ក 

ក៏ឆា ប់ ជា សះស្បើយវិញដរ។                                                        ក៏ឆា ប់ ជា សះស្បើយវិញដរ។                                                        

កុមា រនះមា នកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។  កុមា រនះមា នកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។  

គា ត់ទំនងជា ងា យមា នជំងឺរា ក  ហើយ គា ត់ទំនងជា ងា យមា នជំងឺរា ក  ហើយ 

មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រសា  ប់ មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រសា  ប់ 

 យសា រជំងឺរា ក។ យសា រជំងឺរា ក។
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ដើម្ីបសិក  អំពី  ភទអា ហា រដលជួយរា ងកា យទប់ទល់ ឬ  ឆា ំងនឹងជំងឺផ្សងៗ ដូចជំងឺរា ក អា នជំពូកទី១១។

វិធីបងា្ក  រជំងឺរា ក គឺពឹងផ្អ កលើ ទា ំងកា របរិ  គអា ហា រ  ឹម  ូវកា របរិ  គអា ហា រ  ឹម  ូវ និងទា ំងកា រមា នអនា ម័យល្អ ។ សំណូមពរជា  ើន 
អំពីអនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន និងអនា ម័យសា ធា រណៈ មា នរៀបរា ប់  ក្ន ុងជំពូកទី១២។  ក្ន ុង  ះ រួមមា នទា ំងកា រ  ើ   ស់ 
បង្គ ន់ សា រសំខា ន់នទឹកសា  តទឹកសា  ត និងកា រកា រពា រអា ហា រកា រពា រអា ហា រ ពីភា ពកខ្វ ក់ និងពីសត្វ រុយ។ 

ខា ងក  មគឺជា សំណូមពរសំខា ន់ៗផ្សងទៀតមួយចំនួន ស   ប់កា រពា រទា រកពីជំងឺរា ក ៖

 បំ  កុមា រ  យទឹក  ះមា  យ ជា ជា ង  យទឹក  ះ  ។ បំ  កុមា រ  យទឹក  ះមា  យ ជា ជា ង  យទឹក  ះ  ។ ឲ្យទា រក   ះមា  យត មួយមុខគត់ 
ក្ន ុងរយៈពល៦ខដំបូង។ ទឹក  ះមា  យជួយទា រក  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គផ្សងៗ 
ដលបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺរា ក។ បើមិនអា ចបំ  ទា រក  យទឹក  ះមា  យបា ន 
បញ្ច ុកទឹក  ះ មា  យដល់ទា រក  យ  ើពងនិងសា  ប   ។ មិន  ូវ  ើដប មិន  ូវ  ើដប 
ដើម្ីបបំ  ទា រកទដើម្ីបបំ  ទា រកទ   ះវា មា នកា រពិបា កក្ន ុងកា ររក  ភា ពសា  ត ហើយវា  
ងា យបណា្ខ  លឲ្យមា ន កា របង្ក  គផ្សងៗ។

  ពលអ្ន កចា ប់ផ្ត ើមផ្ត ល់អា ហា រថ្ម ី ឬអា ហា ររឹងដល់ទា រក ចា ប់ផ្ត ើមផ្ត ល់តបន្ត ិច 
បន្ត ួចសិន  យកិនឲ្យហ្ម ត់ ហើយលា យវា ជា មួយទឹក  ះមា  យបន្ត ិច។ ទា រក  ូវ 
កា ររៀនរំលា យអា ហា រថ្ម ីៗ។ បើទា រកចា ប់ផ្ត ើមទទួលអា ហា រថ្ម ី  ើនក្ន ុងពលតម្ត ង 

 ះទា រកអា ចកើតមា នជំងឺរា ក។ មិន  ូវបញ្ឈប់កា របំ   ះកូនភា  មៗ  ះ មិន  ូវបញ្ឈប់កា របំ   ះកូនភា  មៗ  ះ 
ឡើយ។ ចា ប់ផ្ត ើមឲ្យអា ហា រផ្សងទៀត  ពលដលទា រក  បន្ត   ះមា  យ។ឡើយ។ ចា ប់ផ្ត ើមឲ្យអា ហា រផ្សងទៀត  ពលដលទា រក  បន្ត   ះមា  យ។

 រក  អនា ម័យដល់ទា រក និងដា ក់ទា រក  កន្ល ងដលសា  ត។ កា រពា រមិនឲ្យទា រក 
ដា ក់វត្ថ ុ កខ្វ ក់ចូលក្ន ុងមា ត់របស់់វា ។ 

 មិន  ូវផ្ត ល់ថា  ំផ្សងៗ ដលមិនចា ំបា ច់ ដល់ទា រក។

កា របងា្ក  រជំងឺរា ក

 ះបីជា ជំងឺរា កមា នមូលហតុជា  ើនយ៉ា ងក៏  យ មូលហតុ 
ដល ញឹកញា ប់ជា ងគបំផុតគឺកា របង្ក  គ កា របង្ក  គ និងកា រខ្វ ះអា រហា ររូបត្ថ ម្ភ កា រខ្វ ះអា រហា ររូបត្ថ ម្ភ ។ 
ជា មួយនឹងកា រមា នអនា ម័យល្អ  និងមា នចំណីអា ហា រល្អ ជំងឺរា កភា គ  ើនជា មួយនឹងកា រមា នអនា ម័យល្អ  និងមា នចំណីអា ហា រល្អ ជំងឺរា កភា គ  ើន
អា ចបងា្ក  របា ន។អា ចបងា្ក  របា ន។ ហើយបើមា នកា រព  បា ល  ឹម  ូវ  យឲ្យផឹកទឹកនិងផឹកទឹកនិង
បរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ប់   ន់ បរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ប់   ន់  ះនឹងមិនសូវមា នកុមា រសា  ប់  យ
សា រជំងឺរា កទ។

កុមា រដលមា នកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  តងតមា នជំងឺរា ក ហើយសា  ប់ 
 ើន  ជា ង កុមា រដលមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ ។ មិនតបុ៉   ះ ជំងឺរា កអា ច 

ជា   ផ្ន ក មួយនមូលហតុនកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។ ហើយបើកំពុងតមា នកា រខ្វ ះ 
អា ហា រូបត្ថ ម្ភ   ប់  ះជំងឺរា កនឹងធ្វ ើឲ្យប   នះមា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង
ថមទៀត។

កា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ បណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺរា ក ។ ជំងឺរា កបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។កា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ បណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺរា ក ។ ជំងឺរា កបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។

បងា្ក  រជំងឺរា ក  យបងា្ក  រកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។ បងា្ក  រកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  យបងា្ក  រជំងឺរា ក។បងា្ក  រជំងឺរា ក  យបងា្ក  រកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។ បងា្ក  រកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  យបងា្ក  រជំងឺរា ក។

 

ជំងឺរា កជំងឺរា កកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ 

វដ្ត នកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និងជំងឺរា ក វដ្ត នកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និងជំងឺរា ក 

បា នសមា  ប់កុមា រជា  ើន។បា នសមា  ប់កុមា រជា  ើន។

កា របំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ កា របំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ 

អា ចបងា្ក  រ ជំងឺរា កអា ចបងា្ក  រ ជំងឺរា ក

ប   នះបង្ក ើតបា នជា វដ្ត មួយ ដលក្ន ុង  ះ ប   មួយបា នធ្វ ើឲ្យប   មួយទៀតមា នសភា ព កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ ឡើង 
ថមទៀត។  យហតុនះហើយ អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ  មា នសា រសំខា ន់ទា ំងក្ន ុងកា របងា្ក  រ  និងក្ន ុងកា រព  បា ល ជំងឺរា ក។
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កា រព  បា លជំងឺរា ក ៖ 

ចំ  ះករណីជា  ើននជំងឺរា ក គពំុចា ំបា ច់  ើថា  ំទ។ចំ  ះករណីជា  ើននជំងឺរា ក គពុំចា ំបា ច់  ើថា  ំទ។ បើរា កធ្ង ន់ធ្ង រ   ះថា  ក់ដលធំបំផុតគឺកា រខ  ះជា តិទឹកកា រខ  ះជា តិទឹក។ 
បើរា កយូរថ្ង    ះថា  ក់ធំបំផុត គឺកា រខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ ខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ ។ ដូច្ន ះ ផ្ន កដលសំខា ន់ជា ងគបំផុតនកា រព  បា ល គឺកា រ កា រ 
ផ្ត ល់ជា តិទឹក និងអា ហា រឲ្យ  ប់   ន់ផ្ត ល់ជា តិទឹក និងអា ហា រឲ្យ  ប់   ន់។ ចំ  ះជំងឺរា ក  ះបីជា បណា្ខ  លមកពីមូលហតុអ្វ ីក៏  យ  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ 
ដូចខា ងក  ម ៖

១. បងា្ក  រ ឬ  ប់  ងកា រខ  ះជា តិទឹក ៖ អ្ន កដលមា នជំងឺរា ក  ូវផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ បើរា កខា  ំង ឬមា ន  គ 
ស  ្ញ  នកា រខ  ះជា តិទឹក ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកអូរ៉ា លីត(ទំ.១៥២) បើ  ះជា គា ត់មិនចង់ផឹកក៏  យ ជំរុញគា ត់ឲ្យ 
ផឹកទឹកនះឲ្យបា ន  ើន។ ឲ្យគា ត់ខំលបទឹកឲ្យបា ន  ើនដង  រៀងរា ល់ ២ឬ៣នា ទីម្ត ង។

២. បំពញត  ូវកា រអា ហា រូបត្ថ ម្ភ របស់គា ត់ ៖ អ្ន កដលមា នជំងឺរា ក  ូវកា រចំណីអា ហា រតា មដលគអា ច ទទួលទា ន អ្ន កដលមា នជំងឺរា ក  ូវកា រចំណីអា ហា រតា មដលគអា ច ទទួលទា ន 
បា ន។បា ន។ នះជា កា រសំខា ន់ណា ស់ ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ ឬមនុស្សណា ដលកំពុងមា នកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  

  ប់។ ម៉  ងទៀត  ពលដលមា នជំងឺរា ក  ចំណីអា ហា រឆ្ល ងកា ត់ក្ន ុង  ះវៀនយ៉ា ងលឿន ហើយមិនបា ន 
 ើបា ្រ ស់ទ។ ដូច្ន ះ ឲ្យអ្ន កជំងឺរា កបរិ  គឲ្យបា ន  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង ដូច្ន ះ ឲ្យអ្ន កជំងឺរា កបរិ  គឲ្យបា ន  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង  ជា ពិសសបើគា ត់បរិ  គម្ត ងៗ បា នត 

បន្ត ិចបន្ត ួច។

 ទា រកដលមា នរា ក  ូវតបន្ត កា របំ   ះបន្ត កា របំ   ះ។

 កុមា រដលស្គ ម  ូវតបរិ  គឲ្យបា ន  ើននូវអា ហា រថា មពល និងអា ហា រសា ងសង់(  ូតអីុន)  ពលដល 
កុមា រ  ះមា នជំងឺរា ក ហើយ  ូវទទួលអា ហា របន្ថ ម  ពលដលគបា នធូរស្បើយ។  សិនបើកុមា រ  ះ 
ឈប់បរិ  គ  យសា រមា នជំងឺធ្ង ន់ ឬក្អ ួត គា ត់គួរចា ប់ផ្ត ើមបរិ  គអា ហា រភា  ម  ពលដលគា ត់អា ចបរិ  គ
បា ន។ កា រឲ្យទឹកអូរ៉ា លីត ក៏ជួយឲ្យកុមា រអា ចបរិ  គអា ហា របា នដរ។កា រឲ្យទឹកអូរ៉ា លីត ក៏ជួយឲ្យកុមា រអា ចបរិ  គអា ហា របា នដរ។ បើ  ះជា កា រផ្ត ល់អា ហា រអា ចបណា្ខ  ល 
ឲ្យ កុមា រជុះកា ន់តញឹកញា ប់    ដំបូងក៏  យ ក៏វា អា ចជួយស  ្គ ោះជីវិតកុមា រ  ះដរ។

 បើកុមា រដលស្គ មមា នជំងឺរា កជា  ើនថ្ង  ឬ  តបន្ត រា កត  ទៀត ផ្ត ល់អា ហា រដល់កុមា រ  ះឲ្យបា នកា ន់ត 
ញឹកញា ប់ យា៉ ងតិច៥  ៦ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ ភា គ  ើន គមិនចា ំបា ច់ព  បា លតា មវិធីផ្សងទៀតទ។

អា ហា រស   ប់អ្ន កជំងឺរា កអា ហា រស   ប់អ្ន កជំងឺរា ក

បើអ្ន កជំងឺរា ក កំពុងមា នក្អ ួត ឬមា ន 

សភា ព  ធ្ង ន់ធ្ង រដលមិនអា ចបរិ  គបា ន 

គា ត់គួរផឹក ៖ 

ទឹកត ទឹកបបរ ទឹកបបរដំឡូង 

ទឹកបបរ  ត ទឹកសុ៊បមា ន់ សា ច់  ូកឬ 

ទឹកសណ្ណ ក 

ទឹកអូរ៉ា លីតទឹកអូរ៉ា លីត 

ទឹក  ះមា  យ

 ពលដលអ្ន កជំងឺ  ះអា ចបរិ  គបា នភា  ម ជា កា របន្ថ ម  លើជា តិទឹក ដល 
បា ន  រៀបរា ប់  ខា ងឆ្វ ងនះ គគួរ  ើសរីសអា ហា រមួយឬអា ហា រដល  ដៀងគា   
ដូចខា ងក  ម៖

អា ហា រថា មពលអា ហា រថា មពល 

ចកទំុ   ឬឆ្អ ិន បា យ

  ប់ធញ្ញ ជា តិចំអិនយ៉ា ងល្អ     

 តឆ្អ ិន ដលកិនយ៉ា ងម៉ត់ ដំឡូង 

ល្ហ ុងទំុ  

(បើបន្ថ មស្ក រ ឬ   ងបន្ល   ក្ន ុង 

អា ហា រ ធញ្ញ ជា តិទា ំងនះ កា ន់ត 

 សើរ)

អា ហា រ សា  បនា រា ងកា យអា ហា រ សា  បនា រា ងកា យ 

សា ច់មា ន ់(   រ ឬអា ំង) ស៊ុត(   រ) 

សា ច់ (ចំអិន ឲ្យ ឆ្អ ិន ល្អ  និង មិនសូវ មា ន ខា  ញ់) 

សណ្ណ ក សណ្ណ ក បា រា ំង (ចំអិន ឲ្យ  ល្អ  ហើយ 

កិនឲ្យហ្ម ត់)

 ី(ចំអិនឲ្យល្អ ) 

ទឹក  ះ   (ជួនកា ល ទឹក  ះ   អា ច ធ្វ ើ ឲ្យ 

មា នប   ផ្សងៗ មើល ទំព័រ បនា  ប់)

មិន  ូវបរិ  គ ឬផឹកមិន  ូវបរិ  គ ឬផឹក

អា ហា រដលមា នខា  ញ់  ើន ផ្ល ឈើ   

មួយ ចំនួន                                                                                                     

ថា  ំបញ្ច ុះ  ប់  ភទ អា ហា រដលមា នផ្ំស  ឿង  ើនមុខ
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ជំងឺរា ក និងទឹក  ះជំងឺរា ក និងទឹក  ះ

ទឹក  ះមា  យទឹក  ះមា  យ គឺជា អា ហា រដ៏  សើរបំផុតស   ប់ទា រក។ វា ជួយកា រពា រនិង  ឆា ំងជំងឺរា ក។ បន្ត បំ  ទឹក  ះមា  យបន្ត បំ  ទឹក  ះមា  យ
 ពលទា រកមា នរា ក។  ពលទា រកមា នរា ក។ វា មិនបណា្ខ  លឲ្យទា រករា កទ តវា ជួយទា រកឲ្យឆា ប់ជា សះស្បើយ។

ទឹក  ះ   ម  ទឹក  ះ ឬទឹក  ះ  កំបុ៉ង ទឹក  ះ   ម  ទឹក  ះ ឬទឹក  ះ  កំបុ៉ង អា ចជា  ភពដ៏ល្អ នថា មពល និង  ូតអីុន។ បន្ត ផ្ត ល់វា ដល់កុមា រ 
ដលមា នរា ក។ ចំ  ះកុមា រមួយចំនួនតូច ទឹក  ះ  ទា ំងនះអា ចបណា្ខ  លរា កកា ន់តខា  ំង។ បើមា នប   នះ កើត 
ឡើង សា កល្បងបន្ថ យទឹក  ះ  នះ និងលា យវា ជា មួយអា ហា រដ៏ទទៀត។ បុ៉ន្ត  គួរចងចា ំថា  ៖ កុមា រដលខ្វ ះ កុមា រដលខ្វ ះ 
អា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  ហើយមា នជំងឺរា ក  ូវកា រអា ហា រថា មពល និងអា ហា រដលមា ន  ូតអុីន  ប់   ន់។ អា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  ហើយមា នជំងឺរា ក  ូវកា រអា ហា រថា មពល និងអា ហា រដលមា ន  ូតអីុន  ប់   ន់។  សិនបើបន្ថ យ 
ទឹក  ះ   គួរបន្ថ មអា ហា រឆ្អ ិន ដលកិនឲ្យម៉ត់ ដូចជា  សា ច់មា ន់ ស៊ុត(ក ហម) សា ច់  ីនិងសណ្ណ ក។ សណ្ណ ក 
ជា អា ហា រដលងា យរំលា យ បើគបកសំបកហើយ   រឲ្យឆ្អ ិន និងកិនឲ្យម៉ត់។              

តា មធម្ម តា   ពលកុមា របា នធូរ   លហើយ គា ត់នឹងអា ចឲ្យផឹកទឹក  ះ  បា ន  ើន  យមិនធ្វ ើឲ្យរា កទ។

ថា  ំស   ប់ព  បា លជំងឺរា ក  ំស   ប់ព  បា លជំងឺរា ក

ចំ  ះករណីភា គ  ើននជំងឺរា ក គមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំទ។ចំ  ះករណីភា គ  ើននជំងឺរា ក គមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំទ។ បុ៉ន្ត ចំ  ះករណីខ្ល ះ កា រ  ើថា  ំដល  ឹម  ូវអា ច 
មា នសា រសំខា ន់។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ក៏មា នថា  ំជា  ើនដលគ  ើជា ញឹកញា ប់ស   ប់ព  បា លជំងឺរា ក 
អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ពបន្ត ិចបន្ត ួច ឬគា  ន  សិទ្ធ ភា ព។ ថា  ំខ្ល ះក្ន ុងចំ  មថា  ំទា ំង  ះ អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ ៖

ជា ទូ   ដើម្ីបជា កា រល្អ  សើរ គួរកំុ  ើថា  ំដូចខា ងក  មនះស   ប់ព  បា លជំងឺរា ក ៖ជា ទូ   ដើម្ីបជា កា រល្អ  សើរ គួរកំុ  ើថា  ំដូចខា ងក  មនះស   ប់ព  បា លជំងឺរា ក ៖

"ថា  ំបំបា ត់រា ក" ដូចជា ថា  ំដលមា ន  ឡា ំង និងបិុចទីន(Kaolin & Pectin) (  បិុចតា តKaopectate ទំ.៣៨៤) ធ្វ ើឲ្យ 

លា មក ខា ប់ និងរង្វ ើល។ បុ៉ន្ត  ថា  ំនះមិនអា ចបំបា ត់កា រខ  ះជា តិទឹក ឬមិនអា ចព  បា លកា របង្ក  គទ។ ថា  ំបំបា ត់រា កមួយចំនួន 

ដូចជា  ឡូប៉រ៉ា មីត(loperamide) (អុីមូ៉យ៉ូម Imodium) ឬ ឌីហ្វ ណុកសុីឡា ត(diphenoxylate) (ឡូមូ៉ទីល lomotil) អា ចធ្វ ើឲ្យ 

មា ន   ះថា  ក់ ឬធ្វ ើឲ្យកា របង្ក  គអូសបនា  យកា ន់តយូរ។

                     "ថា  ំបំបា ត់រា ក" ធ្វ ើសកម្ម ភា ពដូចជា ឆ្ន ុក។ វា ទប់សា រធា តុបង្ក  គដល  ូវប ្ច ញមកក  ។

ថា  ំបំបា ត់រា ក ដលផ្សំជា មួយ ណអូមីសុីនថា  ំបំបា ត់រា ក ដលផ្សំជា មួយ ណអូមីសុីន(neomycin) ឬ ្ត  ិបតូមីសុីនឬ ្ត  ិបតូមីសុីន(streptomycin) មិនគួរ  ើទ។ វា អា ចធ្វ ើឲ ្យ 

ក ហា យ ដល់  ះវៀន ហើយតងតធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់  ើនជា ងមា ន   ជន៍។

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា  អំពីសុីលីន និងត   សុីគ្ល ីនថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា  អំពីសុីលីន និងត   សុីគ្ល ីន មា ន   ជន៍តក្ន ុងករណីជំងឺរា កមួយចំនួនបុ៉   ះមួយចំនួនបុ៉   ះ (មើលទំ.១៥៨)។ 

បុ៉ន្ត  ជួនកា ល ថា  ំទា ំងនះ អា ចបណា្ខ  លឲ្យរា កបា ន ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ។  សិនបើ បនា  ប់ពីបា ន  ើអង់ទីបី៊យ៉ូទិក 

រយៈពលពីរបីថ្ង  ហើយរា កកា ន់តខា  ំងឡើង ឈប់  ើវា    ះថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ះអា ចជា មូលហតុដលនា ំឲ្យរា ក។

ខ្ល រ័រំហ្វ នីកុលខ្ល រ័រំហ្វ នីកុល(chloramphenicol) មា ន   ះថា  ក់ខ្ល ះ ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់វា  (មើលទំ.៣៥៧) ហើយមិនគួរ  ើវា ស   ប់ 

ព  បា លជំងឺរា កក  ិត   ល ឬ  ើ  លើទា រកដលមា នអា យុតិចជា ងមួយខ។

ថា  ំបញ្ច ុះ ថា  ំបញ្ច ុះ គមិន  ូវ  ើថា  ំបញ្ច ុះចំ  ះមនុស្សកំពុងរា កទ។ វា នឹងធ្វ ើឲ្យរា កកា ន់តខា  ំង ហើយអា ចបង្ក ើន   ះថា  ក់នកា រ 

ខ  ះជា តិទឹកទៀតផង។



157

វិធីព  បា លពិសសចំ  ះករណីជំងឺរា កផ្សងៗវិធីព  បា លពិសសចំ  ះករណីជំងឺរា កផ្សងៗ

ខណៈពលដលមា នករណីជំងឺរា កជា  ើន  ូវបា នព  បា លយា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព  យកា រផ្ត លជ់ា តិទឹក ជា តិទឹក និង 

អា ហា រអា ហា រឲ្យបា ន  ើន និងមិនបា ច់  ើថា  ំពទ្យមិនបា ច់  ើថា  ំពទ្យក៏ពិតមន ក៏មា នពលខ្ល ះ គក៏  ូវកា រកា រព  បា លពិសសដរ។

ក្ន ុងកា រពិចា រណា អំពីកា រព  បា លនះ គួរចងចា ំថា  មា នករណីនជំងឺរា កមួយចំនួន ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ 

បណា្ខ  ល មកពីមា នកា របង្ក  គ  ខា ងក   ះវៀន ខា ងក   ះវៀន។ គួរពិនិត្យរកកា របង្ក  គ   ចៀក បំពង់ក   ចៀក បំពង់ក និង  ពន្ធ ័ទឹក  ម ពន្ធ ័ទឹក  ម 

ជា និច្ច ។ បើរកឃើញថា មា ន គួរព  បា លកា របង្ក  គទា ំងនះ។ ម៉  ងទៀត ក៏គួរពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ  នជំងឺក  ្ច ឹលក  ្ច ឹល

ផងដរ។ 

បើកុមា រមា នរា កក  ិត   លរួមជា មួយនឹងមា ន  គស ្ញ  ផា  សា យ ជំងឺរា ក  ះអា ចបណា្ខ  លមកពីវីរុស  ះគ 

មិន  ូវកា រកា រព  បា លពិសសទ។ ឲ្យផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើននិងផ្ត ល់អា ហា រដលកុមា រ  ះអា ចបរិ  គបា ន។ 

ចំ  ះករណីពិបា កមួយចំនួននជំងឺរា ក កា រវិភា គពិនិត្យលា មក ឬកា រធ្វ ើតស្ត ផ្សងៗអា ចជា កា រចា ំបា ច់ ដើម្ីបដឹង ពី 

វិធីព  បា ល វា ឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។ បុ៉ន្ត តា មធម្ម តា គអា ចដឹងបា នតា មរយៈកា រសា កសួរសំនួរជា ក់លា ក់មួយចំនួន  កា រ 

មើល លា មក និងកា ររកមើល  គស ្ញ  សខំា ន់ៗខ្ល ះ។ ខា ងក  មគឺជា សចក្ត ីណនា ំខ្ល ះៗស   ប់កា រព  បា ល  តា ម

 គស ្ញ  ផ្សងៗ។

១.  រា កក  ិត   ល ដលកើតឡើងភា  មៗ  យគា  ន  ុន   រា កក  ិត   ល ដលកើតឡើងភា  មៗ  យគា  ន  ុន    (ឈឺក ពះ? វីរុស?)

 ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ តា មធម្ម តា  គមិន  ូវកា រកា រព  បា លពិសសទ។ ជា ទូ   គមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំឆ្ន ុកបំបា ត់

រា កទ ដូចជា   ឡា ំងជា មួយនឹងបិុចទីន (  បិុចតា តKaopectate ទំ.៣៨៤) ឬឌីហ្វ ណុកសុីឡា ត 

(Diphenoxylate ឡូមូ៉ទីល lomotil)  ះឡើយ។ ជា ទូ   ថា  ំទា ំងនះតងតមិនចា ំបា ច់ និងមិនអា ចជួយក 

ត  ូវកា រខ  ះជា តិទឹក ឬសមា  ប់ម  គបា នឡើយ ដូច្ន ះគមិនចា ំបា ច់ចំណា យលុយដើម្ីបទិញវា  ះទ។ 

គមិន  ូវឲ្យថា  ំទា ំង  ះដល់អ្ន កជំងឺធ្ង ន់ៗ ឬកុមា រតូចៗទ។

២. រា ករួមជា មួយក្អ ួតរា ករួមជា មួយក្អ ួត (មា នមូលហតុ  ើនយ៉ា ង)

 បើកុមា រដលរា កមា នក្អ ួតផង  ះ   ះថា  ក់នកា រខ  ះជា តិទឹកមា នកា ន់តខា  ំង 

ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ។ ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ គឺ  ូវឲ្យកុមា រផឹកទឹកអូរ៉ា លីត 

(ទំ.១៥២) ទឹកត ទឹកស៊ុប ឬទឹកផ្សងៗទៀតដលគផឹកបា ន។ បន្ត ឲ្យទឹក បន្ត ឲ្យទឹក 

ទា ំងនះជា និច្ច   ះបីជា គក្អ ួតចញមកវិញក៏  យ។ទា ំងនះជា និច្ច   ះបីជា គក្អ ួតចញមកវិញក៏  យ។ ទឹកមួយចំនួននឹង   សល់ 

ក្ន ុងខ្ល ួន។ ឲ្យគផឹក  រៀងរា ល់ ៥  ១០នា ទីម្ត ង។ 

 បើអ្ន កមិនអា ច  ប់  ងកា រក្អ ួតបា ន ឬ  សិនបើកា រខ  ះជា តិទឹកកា ន់តខា  ំងឡើង ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ 

ជា បនា  ន់។

៣.  រា កមា នលា យសំ  រនិងឈា ម។  ើនតរុា ំរ៉។ គា  ន  ុន    មា នថ្ង ខ្ល ះមា នរា ក និងថ្ង ខ្ល ះទៀត មា នទល់ រា កមា នលា យសំ  រនិងឈា ម។  ើនតរុា ំរ៉។ គា  ន  ុន    មា នថ្ង ខ្ល ះមា នរា ក និងថ្ង ខ្ល ះទៀត មា នទល់ 

លា មក។លា មក។ (  ះអា ចជា ជំងឺរា កមួលដលបង្ក ឡើង  យពពួកអា មីប។ ស   ប់ព័ត៌មា នលំអិតមើលទំ.១៤៤) 

  ើថា  ំមី  ូនីដា ហ្សូល(Metronidazole ទំ.៣៦៩)។  ើថា  ំនះ  តា មក  ិតវជ្ជ ប   របស់  ូពទ្យ។  សិន

បើជំងឺរា ក  តមា នបនា  ប់ពីទទួលកា រព  បា ល ពិ   ះ  បល់ជា មួយ  ូពទ្យ។

៤.  រា កធ្ង ន់ធ្ង រមា នលា យឈា ម និង  ុនរា កធ្ង ន់ធ្ង រមា នលា យឈា ម និង  ុន    (រា កមួលដលបង្ក  យបា ក់តរីសុីហ្សលឡា )
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 ឲ្យថា  ំសុី  ូហ្វ  កសា សុីន(Ciprofloxacin)  មនុស្សធំ តមួយដូស : ១ក . លបតា មមា ត់។ បុ៉ន្ត  មិនគួរ  ើថា  ំ
នះជា មួយ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ និងកុមា រអា យុក  ម១៨ឆា  ំទ។ (ចំ  ះកុមា រដលមា នអា យុក  ម៨សបា  ហ៍ 
ស្វ ងរក ជំនួយពី  ូពទ្យ)។ ជា ញឹកញា ប់ ម  គសុីហ្សលឡា មា នភា ពសុា ំជា មួយនឹងអំពីសុីលីន(Ampicillin 
ទំ.៣៥៣) និងកូ  ីមុ៉កសា សូល(Cotrimoxazole ទំ.៣៥៨) បុ៉ន្ត ថា  ំទា ំងនះ  ត  ូវបា ន  ើ  ឡើយ។  
សិនបើថា  ំទីមួយដលអ្ន កបា ន  ើ មិនបា នធ្វ ើឲ្យមា នកា រធូរ   លក្ន ុងរយៈពលពីរថ្ង  សា កល្បង  ើថា  ំមួយទៀត 
ឬស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ៦ខ មិនគួរ  ើថា  ំកូ  ីមុ៉កសា សូលទ(ទំ.៣៥៩)។ ថា  ំអា សុី  ូ 
មសុីន(Azithromycin)ក៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ពដរ ហើយមា នសុវត្ថ ិភា ពចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះនិងកុមា រ។ ស   ប់ 
មនុស្សធំ ឲ្យថា  ំលបតា មមា ត់៥០០ម.ក  ថ្ង ទី១ និង២៥០ម.ក មួយថ្ង ម្ត ង រយៈពល៤ថ្ង ។ ចំ  ះក  ិត  ើ 
ស   ប់កុមា រ ពិភា ក  ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។

៥.  រា កធ្ង ន់ធ្ង រមា ន  ុន    ដលជា ទូ  គា  នលា យឈា មរា កធ្ង ន់ធ្ង រមា ន  ុន    ដលជា ទូ  គា  នលា យឈា ម

  ុន   អា ចបណា្ខ  លមកពីកា រខ  ះជា តិទឹក។ ឲ្យផឹកទឹកអូរ៉ា លីតឲ្យបា ន  ើន(ទំ.១៥២)។  សិនបើអ្ន ក ជំងឺ  
មិន បា នធូរ   លក្ន ងុរវា ង៦  ៉ងបនា  ប់ពីចា ប់ផ្ត ើមព  បា ល  យទឹកអូរ៉ា លីត ស្វ ងរកជំនួយពី  ពូទ្យជា បនា  ន់។

 ពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ  នជំងឺ  ុន  ះវៀន។ បើមា ន ចា ប់ផ្ត ើមព  បា លជំងឺ  ុន  ះវៀន(មើលទំ.១៨៨)។

  តំបន់ដល  ើនមា នជំងឺ  ុនចា ញ់  យហា  ល់សុីបា៉ រូ៉ម ហា  ល់សុីបា៉ រូ៉ម ព  បា លរា ល និង  ុន   នជំងឺ  ុនចា ញ់ (មើលទំ. 
១៨៧) ជា ពិសសបើគមា នអណ្ណ ើករីកធំ។

៦.  រា កដលមា នលា មកពណ៌លឿង ក្ល ិនអា ក ក់ មា នពពុះៗ គា  នលា យឈា មឬសំ  ររា កដលមា នលា មកពណ៌លឿង ក្ល ិនអា ក ក់ មា នពពុះៗ គា  នលា យឈា មឬសំ  រ

 ជា ញឹកញា ប់អ្ន កជំងឺ  ះមា នខ្យល់ជា  ើន  ក្ន ុង  ះ ហើយភើចញមកមា នក្ល ិនអា ក ក់ ដូចជា សា  ន់ធរ័។

 នះអា ចបង្ក ឡើង  យពពួកម  គបា៉ រ៉ា សុីតតូចៗ   ះថា ហ  ឌីយា៉ (មើលទំ.១៤៥) ឬអា ចបណា្ខ  លមកពី 
កា រខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ ។ ក្ន ុងករណីណា មួយក៏  យ កា រផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន កា របរិ  គអា ហា របំប៉នឲ្យបា ន 

 ប់   ន់ និងស   ក គឺជា កា រព  បា លតមួយគត់ដលចា ំបា ច់។ កា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ  យហ  ឌីយា៉  អា ច 
ព  បា ល  យ  ើថា  ំមី  ូនីដា ហ្សូល(Metronidazole ទំ.៣៦៩)។ ថា  ំគីណា  ីន(Quinacrine អា តា ៊ ីន អា តា ៊ ីន 
Atabrine)Atabrine) មា នតម្ល  កជា ង តវា មា នផលរំខា នធ្ង ន់ធ្ង រជា ង(ទំ.៣៧០)។

៧. រា ករុា ំរ៉ (រា ករយៈពលយូរ ឬរា កដលបន្ត កើតឡើងវិញ)រា ករុា ំរ៉ (រា ករយៈពលយូរ ឬរា កដលបន្ត កើតឡើងវិញ)

 នះអា ចបណា្ខ  លមកពីកា រខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  ឬ  យសា រមា នកា របង្ក  គរុា ំរ៉ ដូចជា កា របង្ក  គ  យអា មីប 
ឬហ  ឌីយា៉ ។ ឲ្យកុមា របរិ  គអា ហា របំប៉នឲ្យបា ន  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង  ជា រៀងរា ល់ថ្ង (ទំ.១១០)។ 

 សិនបើជំងឺរា ក  តបន្ត  ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

៨. រា កដូចទឹកអង្ក រ (អា សន្ន  គ)រា កដូចទឹកអង្ក រ (អា សន្ន  គ)

 កា ររា កមា នលា មកដូចទឹកអង្ក រ ក្ន ុងបរិមា ណ  ើន អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺអា សន្ន  គ។  ក្ន ុង  ទសដល 
មា នជំងឺ  កប  យ   ះថា  ក់កើតឡើង ជំងឺអា សន្ន  គតងតមា នកា រឆ្ល ងរា តត  ត ហើយជា ធម្ម តា វា   ើនត 
មា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រចំ  ះក្ម ងជំទង់ និងមនុស្សចា ស់។ កា រខ  ះជា តិទឹកធ្ង ន់ធ្ង រអា ចកើតមា នយ៉ា ងលឿន 
ជា ពិសសបើមា នក្អ ួតផង  ះ។ ព  បា លកា រខ  ះជា តិទឹកឲ្យបា នជា ប់(មើលទំ.១៥២) ហើយឲ្យថា  ំ 
ដុកសុីសុីគ្ល ីន (Doxycycline) ឬត   សុីគ្ល ីន(Tetracycline ទំ.៣៥៦) ឬអរី  ូមីសុីន(Erythromycin) 
ដល់កុមា រ (ទំ.៣៥៣)តក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង របុ៉   ះ។ បើមា នជំងឺអា សន្ន  គ  ូវរា យកា រណ៍ដល់អជា  ធរ 
សុខា ភិបា ល ហើយ  ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

គអា ចធ្វ ើ   របៀបនះស   ប់ដា ក់អ្ន កជំងឺអា សន្ន  គដលគអា ចធ្វ ើ   របៀបនះស   ប់ដា ក់អ្ន កជំងឺអា សន្ន  គដល

មា នរា ក ធ្ង ន់ធ្ង រ។ ពិនិត្យមើលចំណុះទឹកដលអ្ន កជំងឺបា ត់បង់ មា នរា ក ធ្ង ន់ធ្ង រ។ ពិនិត្យមើលចំណុះទឹកដលអ្ន កជំងឺបា ត់បង់ 

ហើយ  ូវ   កដថា  ូវឲ្យគា ត់ផឹកទឹកអូរ៉ា លីតឲ្យបា ន  ើន។ ហើយ  ូវ   កដថា  ូវឲ្យគា ត់ផឹកទឹកអូរ៉ា លីតឲ្យបា ន  ើន។ 

 ូវឲ្យ គា ត់ផឹក ទឹកនះជា បន្ត រហូតហើយឲ្យគា ត់ផឹកតា មដល ូវឲ្យ គា ត់ផឹក ទឹកនះជា បន្ត រហូតហើយឲ្យគា ត់ផឹកតា មដល

គា ត់អា ចផឹកបា ន។គា ត់អា ចផឹកបា ន។
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កា រថទា ំទា រកដលមា នជំងឺរា កកា រថទា ំទា រកដលមា នជំងឺរា ក
ជំងឺរា កតងតមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំងចំ  ះទា រក និងកុមា រតូចៗ។ ជា ទូ   

គមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំពទ្យទ បុ៉ន្ត គ  ូវផ្ត ល់កា រថទា ំពិសស   ះទា រកអា ចសា  ប់ 

យា៉ ងលឿន  យសា រកា រខ  ះជា តិទឹក។

 បន្ត បំ   ះមា  យបន្ត បំ   ះមា  យនិងឲ្យទឹកអូរ៉ា លីតឲ្យទឹកអូរ៉ា លីតបន្ត ិចម្ត ងៗ។

  សិនបើកា រក្អ ួត  ទជា ប    ឲ្យ   ះឲ្យបា នញឹកញា ប់ បុ៉ន្ត  ម្ត ងបន្ត ិចៗ 

បុ៉   ះ។ ឲ្យផឹកទឹកអូរ៉ា លីតម្ត ងបន្ត ិចៗ រៀងរា ល់ ៥  ១០នា ទីម្ត ង ផងដរ 

(មើលកា រក្អ ួតទំ.១៦១)។

 បើគា  នទឹក  ះមា  យទ ព  យា មបញ្ច ុកទឹក  ះផ្សងៗទៀតឲ្យបា នញឹកញា ប់ 

ឬទឹក  ះជំនួស (ទឹកសណ្ណ កសៀង) លា យជា មួយទឹកឆ្អ ិនពីរភា គលា យជា មួយទឹកឆ្អ ិនពីរភា គ។  

បើទឹក  ះហា ក់ដូចជា  ធ្វ ើឲ្យរា កកា ន់តខា  ំង ឲ្យជា តិ  ូតអីុនផ្សងទៀតខ្ល ះ 

(ដូចជា  សា ច់មា ន់កិនឲ្យហ្ម ត់ ស៊ុត សា ច់គា  នខា  ញ់ ឬសណ្ណ កដលគា  ន 

សំបកកិនលា យ ជា មួយ ស្ក រ ឬបា យដលឆ្អ ិនល្អ  ឬអា ហា រផ្សងទៀតដល 

មា នជា តិផ្អ ម និងទឹកឆ្អ ិន)។

 បើកុមា រមា នអា យុតិចជា ងមួយខ ព  យា មស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យសិនមុន 

ពលធ្វ ើកា រ ផ្ត ល់ថា  ំពទ្យអ្វ ីមួយដល់កុមា រ  ះ។  សិនបើគា  នភា  ក់ងា រសុខា  

ភិបា លទ ហើយកុមា រ  ះឈឺធ្ង ន់ ឲ្យថា  ំទឹកសុីរូ៉ស   ប់កុមា រ ដលមា ន 

ថា  ំអំពីសុីលីន កន្ល ះសា  ប   កា ហ្វ  ៤ដង ក្ន ុងមួយថ្ង (មើលទំ.៣៥៣)។ ដើម្ីបជា កា រ  សើរ មិន  ូវ  ើ 

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀតទ។ 

ពលដល  ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ ក្ន ុងករណីជំងឺរា កលដល  ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ ក្ន ុងករណីជំងឺរា ក
ជំងឺរា ក និងរា កមួលអា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ។ ក្ន ុងសា  នភា ពដូចខា ងក  ម ក្ន ុងសា  នភា ពដូចខា ងក  ម 

អ្ន កគួរស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ ៖អ្ន កគួរស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ ៖

 បើកា ររា កលើសពី៤ថ្ង  ហើយ  តគា  នកា រធូរ   ល ឬលើសពីមួយថ្ង ចំ  ះកុមា រតូចៗដលរា កខា  ំង។

  សិនបើអ្ន កជំងឺមា ន  គស ្ញ  ខ  ះជា តិទឹក ហើយកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ៗ។

 បើកុមា រក្អ ួតចញមកវិញអស់នូវអ្វ ីដលគបា នផឹកចូល ឬមិនអា ចផឹកអ្វ ី  ះ ឬ  សិនបើមា នក្អ ួតជា បន្ត បនា  ប់ 

រយៈពលជា ងបី ៉ ង បនា  ប់ពីចា ប់ផ្ត ើមផឹកទឹកអូរ៉ា លីត។

  សិនបើកុមា រចា ប់ផ្ត ើម  កា ច់ ឬ  សិនបើជើងនិងមុខរបស់វា ឡើងហើម។

  សិនបើអ្ន កជំងឺ  ះមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ខ  យខា  ំង ឬមា នខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  មុនពលកើតមា នជំងឺរា ក 

(ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ និងមនុស្សចា ស់) ។

  សិនបើមា នឈា ម  ើន  ក្ន ុងលា មក។ នះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ បើ  ះជា មា នរា កតបន្ត ិចបន្ត ួច

ក៏  យ(មើលអំពីកា រស្ទ ះ  ះវៀន ទំ.៩៤) ។
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កា រក្អ ួត
មនុស្សជា  ើនជា ពិសសកុមា រ ជួនកា លមា នកា រឈឺក ពះនិងមា នក្អ ួត។ ជា ញឹកញា ប់គមិនអា ចរកឃើញមូលហតុ

របស់វា ទ។ វា អា ចមា នកា រឈឺចា ប់បន្ត ិចបន្ត ួចក្ន ុងក ពះ ឬ  ះវៀន ឬមា ន  ុន   ។ ជា ទូ   កា រក្អ ួតបបនះ មិនធ្ង ន់ធ្ង រ 
ទ ហើយវា នឹងបា ត់  វិញ  យខ្ល ួនឯង។

កា រក្អ ួតគឺជា  គស ្ញ  មួយក្ន ុងចំ  មស ្ញ  ទា ំងឡា យនប   ផ្សងៗ 
ជា  ើន ដលខ្ល ះមា នសភា ព   ល និងខ្ល ះទៀតធ្ង ន់ធ្ង រ។ ដូច្ន ះគចា ំបា ច់  ូវ
ធ្វ ើកា រពិនិត្យ អ្ន កជំងឺ  ះ  យយកចិត្ត ទុកដា ក់បំផុត។ ជា ញឹកញា ប់ កា រក្អ ួត 
តង បណា្ខ  លមកពីប   ក ពះ ឬ  ះវៀន ដូចជា ៖ កា របង្ក  គអ្វ ីមួយ(អា នអំពី 
ជំងឺរា កក្ន ុងទំ.១៥៣) កា រពុលបណា្ខ  លមកពីអា ហា រផ្អ ូម(ទំ.១៣៥) ឬកា រឈឺ  ះ 

 ួច   ល់ ឧទា ហរណ៌ ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ឬមា នអ្វ ីស្ទ ះ  ក្ន ុង  ះវៀន 
(ទំ.៩៤)។ ដូចគា  នះដរ ស្ទ ើរត  ប់ជំងឺទា ំងអស់ដលមា ន  ុន   ឬមា នកា រ 
ឈឺចា ប់ខា  ំង អា ចបណា្ខ  លឲ្យក្អ ួត ជា ពិសស ជំងឺ  ុនចា ញ់(ទំ.១៨៦) ជំងឺរលា កថ្ល ើម 
(ទំ.១៧២) កា ររលា កសា ច់បំពង់ក(ទំ.៣០៩) កា រឈឺ  ចៀក (ទំ.៣០៩) ជំងឺរលា ក 

  ម ខួរក  ល(ទំ.១៨៥) កា របង្ក  គ  ផ្ល ូវទឹក  ម(ទំ.២៣៤) ជំងឺថង់ទឹក  មា ត់(ទំ.៣២៩) 
ឬជំងឺឈឺក  ល  កា ំង(ទំ.១៦២) ។

ស ្ញ    ះថា  ក់នកា រក្អ ួត ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់!!ស ្ញ    ះថា  ក់នកា រក្អ ួត ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់!!

 កា រខ  ះជា តិទឹកដលចះតខា  ំងឡើងៗ ហើយដលអ្ន កមិនអា ចព  បា លបា ន (ទំ.១៥២)

 កា រក្អ ួតធ្ង ន់ធ្ង រដលអូសបនា  យលើសពី២៤ ៉ ង

 កា រក្អ ួតយ៉ា ងគំហុក ជា ពិសសបើកំអួតមា នពណ៌បតងចា ស់ ពណ៌   ត ឬមា នក្ល ិនស្អ ុយដូចលា មក (  គស ្ញ   
នកា រស្ទ ះ  ះវៀន ទំ.៩៤)។

 មា នកា រឈឺចា ប់ជា ប់  ក្ន ុង  ះវៀន ជា ពិសសបើអ្ន កជំងឺមិនអា ចបត់ជើងធំ ឬបើអ្ន កមិនអា ចសា  ប់ឮសំឡង 
កូរ  ះ  ពលដលអ្ន កយក  ចៀកដា ក់   ះ (អា នអំពីកា រឈឺ  ះ  ួច   ល់ ៖ កា រស្ទ ះ  ះវៀន 
កា ររលា កខ្ន ង  ះវៀន ទំ.៩៤)                     

 កា រក្អ ួតឈា ម (ដំ  ក ពះ ទំ.១២៨ជំងឺក ិនថ្ល ើម  ទំ.៣២៨)

ដើម្ីបជួយបំបា ត់កា រក្អ ួតធម្ម តា  ៖ដើម្ីបជួយបំបា ត់កា រក្អ ួតធម្ម តា  ៖

 កំុបរិ  គអ្វ ី  ពលដលក្អ ួតខា  ំង

 ក  បភសជ្ជ ៈកូកា  ឬទឹកខ្ញ ី។ ទឹកតមួយចំនួនក៏អា ចជួយបា នដរ។

 ចំ  ះកា រខ  ះជា តិទឹក គអា ចឲ្យក  បទឹកកូកា  ទឹកត ឬទឹកអូរ៉ា លីត(ទំ.១៥២)

 បើក្អ ួតមិនបា ត់ក្ន ុងពលភា  មៗទ  ើថា  ំបញ្ឈប់ក្អ ួតដូចជា   ូមតា សុីន(Promethazine ទំ.៣៨៦) 
ឬឌីហ្វ នី   មីន(Diphenhydramine ទំ.៣៨៧)។ 

ភា គ  ើននថា  ំទា ំងនះមា នជា ថា  ំ   ប់ សុីរូ៉ ថា  ំចា ក់ និងថា  ំស៊ុលតា មគូថ។ ថា  ំ   ប់ ឬថា  ំសុីរូ៉ក៏អា ចស៊ុល  តា មគូថ 
បា នដរ។ កិន   ប់ថា  ឲំ្យហ្ម ត់ លា យជា មួយទឹកបន្ត ចិ ហើយដា ក់វា ចូល  ក្ន ងុគូថ  យ  ើសីុរុា ងំ  យមិនបា ច់  ើម្ជ លុ។

 ពលលបថា  ំតា មមា ត់ គួរលប  យ  ើទឹកតិចតួចបំផុត ហើយមិន  ូវលបអ្វ ីទៀតក្ន ុងរយៈពល៥នា ទី។កំុឲ្យ
លបលើសក  ិតណនា ំរបស់  ូពទ្យ។ មិន  ូវឲ្យលបថា  ំជា លើកទីពីរទៀត រហូតពលដលកា រខ  ះជា តិទឹក  ូវ 
បា នកត  ូវ ហើយអ្ន កជំងឺ ចា ប់ផ្ត ើម  ម។ បើមា នក្អ ួត និងរា កយ៉ា ងខា  ំងដលមិនអា ចឲ្យអ្ន កជំងឺលបថា  ំតា មមា ត់ ឬ 
បា ញ ់បញ្ច ូលតា មគូថបា ន ចា ក់ថា  ំបំបា ត់ក្អ ួតមួយម្ជ ុល។ ថា  ំ  ូមតា សុីន អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ពយ៉ា ងល្អ ។  យត្ន ័ មិន  ូវ 

 ើ ថា  ំ  ើនពក។
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កា រឈឺក  ល និងជំងឺ  កា ំង
កា រឈឺក  លធម្ម តា កា រឈឺក  លធម្ម តា  អា ចធូរ   ល  យកា រស   ក និងថា  ំ 

អា ស្ព ីរីន(Aspirin)។ កា រយកក ណា ត់  លក់ទឹក    ស្អ ំលើ 

កញ្ច ឹងក និងកា រ  បា ច់កញ្ច ឹងក និងសា  ថ្ន មៗក៏អា ចជួយ បា ន 

ខ្ល ះដរ។ កា រព  បា លតា មបៀបបុរា ណក៏អា ចជួយបា នដរ។

កា រឈឺក  លកើតមា នជា ញឹកញា ប់ក្ន ុងជំងឺដលបណា្ខ  ល 

ឲ្យមា ន  ុន   ។ បើកា រឈឺក  លមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ពិនិត្យ  

រកមើល  គស ្ញ  ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល (ទំ.១៨៥)។

 កា រឈឺក  លដលកើតឡើងជា បន្ត បនា  ប់ អា ចជា  គស ្ញ  

នជំងឺរុា ំរ៉អ្វ ីមួយ ឬកា រខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ ។ កា របរិ  គអា ហា រឲ្យ 

បា ន  ឹម  ូវ និងស   កឲ្យបា ន  ប់   ន់គឺជា កា រសំខា ន់។ 

បើកា រឈឺក  ល  តបន្ត  ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។                                                       

ជំងឺឈឺក  ល  កា ំងជំងឺឈឺក  ល  កា ំង ៖ គឺជា កា រឈឺក  លពើតៗយ៉ា ងខា  ំង 

ដល ភា គ  ើនឈឺតមួយចំហៀងក  ល។ ជំងឺឈឺក  ល  កា ំង

អា ចកើតឡើងជា ញឹកញា ប់ ឬកើតឡើង  យមា នច   ះ 

ជា  ើនខ ឬ  ើនឆា  ំ។

ជំងឺ  កា ំងដលឧស  ហ៍កើតមា ន ចា ប់ផ្ត ើម  យកា រ  វា ំងភ្ន ក កា រមើលឃើញចំនុចពន្ឮចម្ល កៗ ឬកា រស្ព ឹកដ 

ៃមា្ខ  ង ឬជើងមា្ខ  ង។  គស ្ញ  នះកើតមា នបនា  ប់ពីមា នកា រឈឺក  លធ្ង ន់ធ្ង រដលអូសបនា  យជា  ើន ៉ ងឬ  ើនថ្ង  

ហើយភា គ  ើន តងតមា នក្អ ួតទៀតផង។ កា រឈឺក  ល  កា ំង មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំងណា ស់ បុ៉ន្ត វា ពំុមា ន 

  ះថា  ក់ទ។

ដើម្ីបបញ្ឈប់កា រឈឺក  ល  កា ំង ព  យា មធ្វ ើដូចខា ងក  មនះ  ពលមា ន  គស ្ញ  ដំបូង ៖

 លបអា ស្ព ីរីន២   ប់(Aspirin)ជា មួយកា ហ្វ    ឬទឹកតចត់មួយពង។

 ស   ក  កន្ល ងងងឹត និងសា  ត់។ ព  យា មបន្ធ ូរអា រម្ម ណ៍។  ព  យា ម

ឈប់គិតពីប   ទា ំងឡា យរបស់ខ្ល ួន។

 ចំ  ះជំងឺ  កា ំងធ្ង ន់ធ្ង រ លបថា  ំអា ស្ព ីរីន ហើយបើអា ច  ើជា មួយ 

កូដអីុន(Codeine) ឬ  ើជា មួយថា  ំងងុយដកផ្សងទៀត។ ឬថា  ំ 

អ៊ហ្គ ូតា មីន(Ergotamine) ជា មួយកា ហ្វ អុីន(Caffeine)  (Cafergotទំ.៣៨០)។ លបដំបូងពីរ   ប់ ហើយ 

លបមួយ   ប់  រៀងរា ល់ ៣០នា ទីម្ត ង រហូតដល់បា ត់ឈឺ។ កំុលបឲ្យលើសពី៦   ប់ក្ន ុងមួយថ្ង ។

បំរា ម ៖ មិន  ូវ  ើថា  ំCafergot 

 ពលមា នផ្ទ  ះទ។

ចំ  ះកា រឈឺក  លធម្ម តា   ជួនកា ល កា រព  បា ល ចំ  ះកា រឈឺក  លធម្ម តា   ជួនកា ល កា រព  បា ល 

តា ម  បៀបបុរា ណក៏អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ព តា ម  បៀបបុរា ណក៏អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ព 

ដូចថា  ំពទ្យដរ។ដូចថា  ំពទ្យដរ។

កា រព  បា លតា ម កា រព  បា លតា ម 

របៀបបុរា ណ របស់ របៀបបុរា ណ របស់ 

 ជា ជនមិចសុីកូ ជា ជនមិចសុីកូ
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 ុនផា  សា យ និងផា  សា យធំ
 ុនផា  សា យ និងផា  សា យធំគឺជា កា របង្ក  គដលកើតមា នជា ញឹកញា ប់  យសា រ 

ម  គវីរុស ដលអា ចបណា្ខ  ល ឲ្យ មា នហៀរសំ  រ ក្អ ក ឈឺបំពង់ក ហើយជួនកា ល 
មា ន  ុន    ឬឈឺសនា  ក់។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នរា កបន្ត ិចបន្ត ួច ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ។

 ុនផា  សា យនិងផា  សា យធំតងតបា ត់  វិញ  យមិនបា ច់  ើថា  ំ។ កំុ  ើថា  ំ កំុ  ើថា  ំ 
ប៉នីសុីលីន(Penicillin) និងត   សុីគ្ល ីន(Tetracyline) ឬពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដទទៀតប៉នីសុីលីន(Penicillin) និងត   សុីគ្ល ីន(Tetracyline) ឬពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដទទៀត 

  ះវា មិនអា ចជួយអ្វ ីទា ំងអស់ ហើយអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទៀតផង។

 ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន និងស   កឲ្យបា ន  ប់   ន់។

 ថា  ំអា ស្ព ីរីន(Aspirin ទំ.៣៧៩)ឬថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophen 
ទំ.៣៨០) អា ចជួយបន្ថ យ  ុន    និងកា រឈឺចា ប់ខ្ល ួន   ណនិងឈឺក  ល។ ថា  ំ  ុនផា  សា យជា  ើនដលមា ន
តម្ល ថ្ល  ក៏គា  ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ជា ង ថា  ំអា ស្ព ីរីនទ។ ដូច្ន ះ មិន  ូវចំណា យលុយ  យឥត   ជន៍  លើវា 

 ះឡើយ។

 គមិន  ូវកា រអា ហា រពិសសទ។ បុ៉ន្ត  ទឹកផ្ល ឈើ ជា ពិសសទឹកក ូច  ធិសា ត់ ឬ ទឹកក ូចឆា  អា ចជួយបា ន 
យា៉ ង  សើរ។

ស   ប់កា រព  បា លកា រក្អ ក និងតឹង  មុះដលបណា្ខ  លមកពីផា  សា យ មើលទំព័របនា  ប់។

បំរា ម ៖ មិន  ូវឲ្យអង់ទីបី៊យ៉ូទិកណា មួយ ឬថា  ំចា ក់ផ្សងៗដល់កុមា រដលកើតជំងឺផា  សា យធម្ម តា ឡើយ។ វា នឹង មិន 
ជួយអ្វ ីទ ហើយវា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទៀតផង។ ជួនកា ល  គស ្ញ   ុនផា  សា យ បណា្ខ  លមកពីវីរុសជំងឺ

 ុនស្វ ិតដជើង ហើយកា រចា ក់ថា  ំឲ្យកុមា រអា ចនា ំឲ្យមា នកា រស្វ ិតដជើង  យសា រជំងឺស្វ ិតដជើងនះ (មើលទំ. 
៣១៤)។ 

 សិនបើ  ុនផា  សា យ  ះមា នរយៈពលលើសពីមួយអា ទិត្យ ឬបើមា ន  ុន    ក្អ កមា នស្ល ស  ើន (ស្ល ស 
មា នខ្ទ ុះ) ដកដង្ហ ើមសើៗញា ប់ ឬឈឺ  ូង គអា ចកំពុងកើតជំងឺរលា កទងសួត ឬជំងឺរលា កសួត (ទំ.១៧០និង១៧១)។ 
ពល  ះ គអា ច  ើអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដើម្ីបព  បា លវា ។   ះថា  ក់នជំងឺ  ុនផា  សា យធំដលឈា ន  រកជំងឺរលា កសួត 
កើតមា នភា គ  ើន ចំ  ះមនុស្សចា ស់ និងចំ  ះអ្ន កដលមា នជំងឺសួត ដូចជា ជំងឺរលា កទងសួតរុា ំរ៉ និងចំ  ះមនុស្ស
ដលមិនអា ចធ្វ ើចលនា បា ន  ើន។

ជា ទូ   កា រឈឺបំពង់កគឺជា ផ្ន កមួយនជំងឺ  ុនផា  សា យ។ វា មិន  ូវកា រកា រព  បា លពិសសទ បុ៉ន្ត កា រខ្ព ុរមា ត់ 
ជា មួយទឹក   ឧណ ៗ ឲ្យបា នញឹកញា ប់ ក៏អា ចជួយបា នដរ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ បើកា រឈឺបំពង់កចា ប់ផ្ត ើមឡើង 
ភា  មៗ ជា មួយនឹងកា រមា ន  ុន   ខា  ំង វា អា ចបណា្ខ  លមកពីជំងឺរលា កបំពង់ក។ ក្ន ុងករណីនះ គ  ូវកា រកា រព  បា ល 
ពិសស (ទំ.៣០៩)។

កា របងា្ក  រជំងឺ  ុនផា  សា យ ៖
 កា រដកឲ្យបា ន  ប់   ន់ និងបរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ឹម  ូវ នឹងអា ចជួយបងា្ក  រជំងឺ  ុនផា  សា យ។ កា របរិ  គ 
ក ូច ប៉ង ៉ ះ និងផ្ល ឈើផ្សងៗដលមា នជា តិវីតា មីនសក៏អា ចជួយបា នដរ។

 ផ្ទ ុយពីជំនឿរបស់  ជា ជនមួយចំនួន ជំងឺ  ុនផា  សា យមិនមនបណា្ខ  លមកពីភា ព  ជា ក់ឬសើមទ(  ះបីជា  
ភា ព  ជា ក់ សើម ឬកា រអស់កមា  ំង អា ចធ្វ ើឲ្យជំងឺ  ុនផា  សា យកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង)។ ជំងឺ  ុនផា  សា យគឺឆ្ល ងពី 
មនុស្សផ្សងទៀតដលមា នជំងឺនះ និងកា រកណា្ខ  ស់ប ្ច ញម  គវីរុស  ក្ន ុងខ្យល់។

 ដើម្ីបកំុឲ្យជំងឺ  ុនឆ្ល ងផា  សា យឆ្ល ង  មនុស្សដទទៀត អ្ន កជំងឺគួរបរិ  គអា ហា រនិងដក  យឡកពីគ 
ជា ពិសសគួរកំុ  ជិតទា រក។ អ្ន កជំងឺគួរខ្ទ ប់  មុះនិងមា ត់របស់ខ្ល ួន  ពលក្អ កឬកណា្ខ  ស់ម្ត ងៗ។

 ដើម្ីបបងា្ក  រកំុឲ្យជំងឺ  ុនផា  សា យប៉ះពា ល់ដល់  ចៀក (ទំ.៣០៩) កំុញើសសំ  រ   ន់តជូតវា បា នហើយ។ កំុញើសសំ  រ   ន់តជូតវា បា នហើយ។ 
ប  ៀនកុមា រឲ្យធ្វ ើដូចនះ។
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កា រតឹង  មុះ និងហៀរសំ  រ
កា រតឹង  មុះ ឬហៀរសំ  រអា ចបណា្ខ  លមកពីជំងឺ  ុនផា  សា យ ឬអា ល់ឡហ្សុី(មើលទំព័របនា  ប់)។ កា រមា ន 

សំ  រជា  ើន  ក្ន ុង  មុះ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ចៀក ចំ  ះកុមា រ ឬកា ររលា ក  ក្ន ុង  មុះ 
ចំ  ះមនុស្សចា ស់។

ដើម្ីបជួយបំបា ត់កា រតឹង  មុះ ធ្វ ើដូចខា ងក  មនះ ៖

១. ចំ  ះកុមា រតូចៗ បូមយកសំ  រចញ  យ  ដា ប់ 
បូមសំ  រ ឬសឺរុា ំងដលគា  នម្ជ ុលគា  នម្ជ ុល ដូចរូបនះ

 

២. មនុស្សជំទង់និងមនុស្សចា ស់អា ចដា ក់ទឹកអំបិលបន្ត ិច  ក្ន ុងដ ហើយ 
ហឺត  ូបវា ឲ្យចូលក្ន ុង  មុះ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះនឹងអា ចជួយព   វ 
សំ  រ។ (អំបិលមួយសា  ប   កា ហ្វ ក្ន ុងទឹកឆ្អ ិនកន្ល ះលី  )

៣. ឆ្ព ង់ទឹក    ដូចមា នពន្យល់  ទំ.១៨៨ អា ចជួយបន្ធ ូរ  មុះ។

៤.  ជូតសំ  រចញ តមិន  ូវញើសមិន  ូវញើសប ្ច ញឡើយ។ កា រញើសសំ  រអា ចនា ំឲ្យឈឺ  ចៀក 
និងមា នកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  មុះ។

៥. ចំ  ះអ្ន កដលមា នឈឺ  ចៀក ឬរលា ក  មុះជា ញឹកញា ប់បនា  ប់ពីមា នជំងឺ  ុនផា  សា យ គអា ចជួយបងា្ក  រប   
ទា ំងនះបា ន  យ  ើថា  ំបន្ត ក់  មុះបំបា ត់កា រតឹង  មុះ ដូចជា  ហ្វ នីលអ្រ ហ្វ ីន(Phenylephrine ទំ.៣៨៥)។ 
ឬធ្វ ើថា  ំបន្ត ក់  មុះពីថា  ំ   ប់ អហ្វ  ីន(Ephedrine  ទំ.៣៨៥)។ បនា  ប់ពីហឺត  ូបទឹកអំបិលរួច បន្ត ក់ទឹកថា  ំ
នះចូលក្ន ុង  មុះដូចរូបនះ ៖

  យផ្អ ៀងក  ល  មួយចំហៀង បន្ត ក់ពីរឬបីដំណក់ យផ្អ ៀងក  ល  មួយចំហៀង បន្ត ក់ពីរឬបីដំណក់ 

ក្ន ុងរន្ធ  មុះ។ រង់ចា ំបន្ត ិច ហើយបនា  ប់មក បន្ត ក់រន្ធ  មុះ ក្ន ុងរន្ធ  មុះ។ រង់ចា ំបន្ត ិច ហើយបនា  ប់មក បន្ត ក់រន្ធ  មុះ 

មា្ខ  ងទៀត។មា្ខ  ងទៀត។

 យត្ន ័ ៖ កំុ  ើថា  ំដំណក់បំបា ត់កា រតឹង  មុះឲ្យលើសពី កំុ  ើថា  ំដំណក់បំបា ត់កា រតឹង  មុះឲ្យលើសពី 
បីដងក្ន ុងមួយថ្ង  និងមិន  ូវ  ើឲ្យលើសពីបីថ្ង ទ។        បីដងក្ន ុងមួយថ្ង  និងមិន  ូវ  ើឲ្យលើសពីបីថ្ង ទ។        

ថា  ំទឹកសុីរូ៉បំបា ត់កា រតឹង  មុះ(  យមា ន ហ្វ នីលអ្រ ហ្វ ីន(Phenylephrine) ឬថា  ំដល  ដៀងគា  នះ) ក៏អា ច 
ជួយបា នដរ។

កា របងា្ក  រកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ចៀក និង  ក្ន ុង  មុះ កា របងា្ក  រកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ចៀក និង  ក្ន ុង  មុះ 
 យជូតសំ  រចញ បុ៉ន្ត កំុញើសសំ  រ។ យជូតសំ  រចញ បុ៉ន្ត កំុញើសសំ  រ។
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ជំងឺរលា ក  មុះ
កា ររលា ក  មុះ គឺជា កា ររលា ករន្ធ  ឬ   ងឆ្អ ឹង  ក្ន ុង  មុះ  ួច   ល់ ឬរុា ំរ៉(មា នរយៈពលយូរ)។ ជា ទូ  វា 

កើតឡើងបនា  ប់ពីមនុស្សមា  ក់មា នកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ចៀក ឬបំពង់ក ឬបនា  ប់ពីមា នជំងឺ  ុនផា  សា យធ្ង ន់ធ្ង រ។

 គស ្ញ   ៖

 ឈឺចា ប់  ផ្ន កខា ងលើ និងខា ងក  មភ្ន ក ដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ 
(វា ធ្វ ើឲ្យឈឺយា៉ ងខា  ំង   ពលអ្ន ក   ន់ត  ះថ្ន មៗចំពីលើឆ្អ ឹង 
ឬ  ពលគ  នចុះ)។

 សំ  រខា ប់ ឬមា នខ្ទ ុះក្ន ុង  មុះនិងអា ចមា នក្ល ិនស្អ ុយ។ តងតមា នតឹង  មុះ។

 មា ន  ុន   (ជួនកា ល)។

 មា នកា រឈឺ  ធ្ម ញខ្ល ះ។

កា រព  បា ល ៖

 ផឹកទឹកឲ្យ  ើន។

 ហឺតទឹកអំបិលបន្ត ិចចូល  ក្ន ុង  មុះ(ទំ.១៦៤) ឬហឺតយកចំហា យទឹក   ដើម្ីបជួយបន្ធ ូរ  មុះ 
(មើលទំ.១៦៨)។

 ដា ក់ស្ប  លក់ទឹក   ស្អ ំលើមុខ។

  ើថា  ំបន្ត ក់  មុះបំបា ត់កា រតឹង  មុះ ដូចជា  ហ្វ នីលអ្រ ហ្វ ីន(Phenylephrine ណអូសុីណ្រ ហ្វ ីន Neo-
synephrine ទំ.៣៨៤)។

  ើអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដូចជា  ត   សុីគ្ល ីន(ទំ.៣៥៦) អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) ឬប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) ។

 បើគា  នកា រធូរ   លទ រកជំនួយពី  ូពទ្យ។

កា របងា្ក  រ ៖  

បើអ្ន កកើតជំងឺ  ុនផា  សា យ ឬមា នតឹង  មុះ ព  យា មបន្ធ ូរ  មុះ  យធ្វ ើតា មកា រពន្យល់  ទំព័រ១៦៤។ 

កា ររលា ក  មុះ  យសា រកា រអា ល់ឡហ្ីុស
កា រហៀរសំ  រ និងរមា ស់ភ្ន កអា ចបណា្ខ  លមកពីកា រមា ន  តិកម្ម អា ល់ឡហ្សុី

ជា មួយអ្វ ីម ៉ ង  ក្ន ុងខ្យល់ ដលមនុស្សយើងបា នដកដង្ហ ើម  ូបចូល(អា នទំព័រ 
បនា  ប់)។ ប   នះតងតមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ  តា មរដូវកា លណា មួយនឆា  ំ។

កា រព  បា ល ៖ 

 ើថា  ំអង់ទីអុីសា  មីន(antihistamine) ដូចជា ខ្ល រ័ហ្វ នីរ៉ា មីន 
(Chlorpheniramine ទំ.៣៨៧)។ ឌីមននី  ីណា ត(Dimenhydrinate ្រ ដា មា៉ មីន 
Dramamine ទំ.៣៨៧) ដលតងត  ូវបា នគលក់ស   ប់ បំបា ត់កា រពុលឡា ន  ដលតងត  ូវបា នគលក់ស   ប់ បំបា ត់កា រពុលឡា ន 
ក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ។  ក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ។  

កា របងា្ក  រ ៖ 

រកឲ្យឃើញវត្ថ ុដលបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម អា ល់ឡហ្សុីនះ។ ឧទា ហរណ៍ ៖ ធូលីដី  មមា ន់ លំអងផាលំអងផា្ក   ផ្ិសត) 
ហើយខំជៀសឲ្យឆា  យពីរបស់ទា ំងនះ។
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 តិកម្ម អា ល់ឡហ្ីុស
អា ល់ឡហ្សុីគឺជា កា ររំខា ន ឬជា  តិកម្ម មួយ ដលកើតតលើមនុស្សដលងា យឆ្ល ើយតប ឬងា យអា ល់ឡហ្សុីជា មួយ

នឹងវត្ថ ុផ្សងៗ  ពលដលវត្ថ ុ  ះ  ូវបា ន ៖

 ដកដង្ហ ើមចូល

 បរិ  គ

 ចា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងខ្ល ួន

 ឬប៉ះជា មួយស្បក។

 តិកម្ម អា ល់ឡហ្សុី ដលអា ចមា នក  ិត   ល ឬក  ិតធ្ង ន់ធ្ង រ រួមមា ន ៖

 មា នកន្ទ ួលរមា ស់ មា នពកដំុៗ ឬ មា នកនា  ល  អា ក (ទំ.២០៣) ។

 ហៀរសំ  រ រមា ស់ និងផ  ភ្ន ក(ទំ.១៦៥)។

 ក ហា យបំពង់ក ពិបា កដកដង្ហ ើម ឬមា នហឺត (អា នទំព័របនា  ប់)។

 ស្ហ ុក (ទំ.៧០)

 រា ក (ចំ  ះកុមា រដលមា នអា ល់ឡហ្សុីជា មួយទឹក  ះ   ជា មូលហតុក  នកា ររា ក ទំ.១៥៦)។

អា ល់ឡហ្សុីមិនមនជា ជំងឺទ ហើយក៏មិនអា ចឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតបា នដរ។ បុ៉ន្ត កុមា រដលមា ន
ឪពុកមា  យមា នអា ល់ឡហ្សុី ក៏ទំនងជា នឹងមា នអា ល់ឡហ្សុីដរ។

ជា ទូ   អ្ន កដលមា នអា ល់ឡហ្សុីតងតមា នប   នះ  តា មរដូវកា លណា មួយ ឬ  ពលដលពួកគបា ន 
ប៉ះពា ល់នឹង សា រធា តុដលអា ចរំខា នដល់ពួកគ។ មូលហតុញឹកញា ប់ន  តិកម្ម អា ល់ឡហ្សុី គឺ ៖

ថា  ំមួយចំនួន ជា ពិសស កា រចា ក់ថា  ំ ថា  ំមួយចំនួន ជា ពិសស កា រចា ក់ថា  ំ 

ប៉នីសុីលីន ឬសុីរូ៉មសះ (ទំ.៧០)ប៉នីសុីលីន ឬសុីរូ៉មសះ (ទំ.៧០)

អា ហា រពិសសមួយចំនួន ដូចជា   ី បង្ក ង អា ហា រពិសសមួយចំនួន ដូចជា   ី បង្ក ង 

សមុ   កា  ម លៀស ខ្យង   បៀរ។ល។សមុ   កា  ម លៀស ខ្យង   បៀរ។ល។

កំទចភួយ កំទចភួយ 

ឬសំលៀកបំពា ក់ឬសំលៀកបំពា ក់

 មឆា  និង  មសត្វ ឯទៀត     មឆា  និង  មសត្វ ឯទៀត    

ខ្ន ើយគឬ  មសត្វ        ខ្ន ើយគឬ  មសត្វ        

ធូលីដី          ធូលីដី          

 មមា ន់                 មមា ន់                

លំអងផា្ក   និង                   លំអងផា្ក   និង                   
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ជំងឺហឺត
អ្ន កជំងឺហឺតអា ចមា នកា រ  កា ច់ និងមា នកា រពិបា កដកដង្ហ ើម។ សា  ប់រកសំឡង 

ដង្ហ ើមឆា   សំឡងងឺតៗហើយវង ជា ពិសស  ពលដកដង្ហ ើមចញ។  ពល 
ដលគដកដង្ហ ើមចូល ស្បកដល  ខា ងលើឆ្អ ឹងដងកា ំបិត និងច   ះឆ្អ ឹងជំនីរបស់ 
គអា ចផតចូល  យសា រគ  ឹង  ូបយកខ្យល់។ បើគមិនអា ច  ូបខ្យល់ឲ្យបា ន 

 ប់   ន់ទ  ះក ចកនិងបបូរមា ត់របស់គនឹងឡើងខៀវ ហើយសរសឈា ម 
វ៉ន  ករបស់គអា ច ៉ ង។ ធម្ម តា  គា  ន  ុន   ទ។

ជា ទូ   ជំងឺហឺតចា ប់ផ្ត ើមកើតក្ន ុងវ័យកុមា រភា ព ហើយអា ចជា ប   អស់មួយជីវិត។ វា មិនមនជា ជំងឺឆ្ល ងជំងឺឆ្ល ងទ បុ៉ន្ត  វា  
 ើន កើតលើកុមា រដលមា នសា ច់ញា តិមា នជំងឺហឺតនះ។ ជា ទូ   វា កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រក្ន ុងខខ្ល ះ ក្ន ុង មួយឆា  ំៗ ឬ  ពល 

យប់។ មនុស្សដលមា នជំងឺហឺតជា យូរឆា  ំ អា ចកើតមា នកា រស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត(emphysema) (មើលទំ.១៧០)។

កា រធ្វ ើទុក្ខ នជំងឺហឺត អា ចបង្ក ឡើង  យកា របរិ  គអា ហា រ  ភទខ្ល ះ ឬកា រដកដង្ហ ើមចូលនូវវត្ថ ុ ដលមនុស្ស  ះ
មា នអា ល់ឡហ្សុីជា មួយ(មើលទំ.១៦៦)។ ចំ  ះកុមា រតូចៗ ជំងឺហឺតចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើទុក្ខ  យសា រមា នជំងឺ  ុន 
ផា  សា យ។ ចំ  ះមនុស្សខ្ល ះ ជំងឺហឺតធ្វ ើទុក្ខ  ពលមា នអា រម្ម ណ៍ភ័យខា  ច ឬកា រ  ួយបា រម្ភ ខា  ំង។ ជំងឺហឺតក៏អា ច 
បណា្ខ  ល មកពីខ្យល់អា កា សមិនសា  ត(ផ្សងពុល) ដូចជា ផ្សងបា រី ផ្សងដុតសំរា ម ឬផ្សងពីច  ្ក ាន និងផ្សងពីកា រ ដុត 

 តា មវា ល    ឬផ្សងឡា ន និងផ្សងតា ម  ងចក ឧស  ហកម្ម ផ្សងៗ។

កា រព  បា ល ៖

 បើជំងឺហឺតមា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ពលសា  ក់  ក្ន ុងផ្ទ ះ គគួរចញ  ខា ងក  ផ្ទ ះ  កន្ល ងដលមា ន 
ខ្យល់អា កា សល្អ បំផុត។ រក  កា រស្ង ៀមសា  ត់ សុភា ពជា មួយអ្ន កជំងឺហឺត។   ូវជួយពួកគ។
 ផ្ត ល់ទឹកឲ្យបា ន  ើន។ កា រធ្វ ើរបៀបនះជួយព   វស្ល ស និងធ្វ ើឲ្យងា យដកដង្ហ ើម។ កា រហឺតចំហា យទឹក    
ក៏អា ច ជួយឲ្យបា នធូរ   លខ្ល ះដរ(មើលទំ.១៦៨)។            
 ចំ  ះពលធ្វ ើទុក្ខ  ព  បា ល  យ  ើ  ដា ប់ហឺតថា  ំ សា ល់បុ៊យ 
តា មុ៉ល(Salbutamol មើលទំ.៣៨៥) ឲ្យបា ន ញឹកញា ប តា ម 

 ូវកា រ។ ថា  ំនះគឺជា ថា  ំបា ញ់ដលអ្ន ក  ូវហឺតចូលយា៉ ងវងតា ម 
ដលអា ចធ្វ ើបា ន។
 ចំ  ះកា រធ្វ ើទុក្ខ ញឹកញា ប់ ឬជំងឺហឺតដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កដង្ហ ក់រកដង្ហ ើមពលដើរឬពលហា ត់   ណតិចតួច   ើ 

 ដា ប់ហឺតថា  ំ (beclomethasone មើលទំ.៣៨៥)។ កា រ  ើ  ដា ប់ហឺតថា  ំនះ អា ចបងា្ក  រកា រធ្វ ើទុក្ខ  សន្សំ 
សំច   ក់ និងធ្វ ើឲ្យអ្ន កមា នកា រធូរ   ល ជា ងកា រឆ្ល ើយតបរបស់កា រស  ្គ ោះបនា  ន់ផ្ន កជំងឺហឺត។ កា រ  ើបំពង់
មួយជា មួយនឹង  ដា ប់ហឺតរបស់អ្ន ក ធ្វ ើឲ្យថា  ំចូល  ក្ន ុងសួតរបស់អ្ន កបា នកា ន់ត  ើន។ 
 ក្ន ងពលបនា  ន់ ដលអ្ន កគា  នថា  ំសា ល់បុ៊យតា មុ៉ល អ្ន កអា ចចា ក់ថា  ំអពីណ្រ ហ្វ ីន(អា េ្រ ដណា លីនAdrenalin 
មើលទំ.៣៨៦)  ក  មស្បក។
  សិនបើអ្ន ក  ះមា ន  ុន   ទៀត ឬ  សិនបើហឺតធ្វ ើទុក្ខ លើសពី៣ថ្ង  ឲ្យថា  ំអា មុ៉កសុីសុីលីន(ទំ.៣៥៤) 
ឬថា  ំអរី  ូមីសុីន (Erythromycin ទំ.៣៥៥)។
 ក្ន ុងករណីក    ូនអា ចបណា្ខ  លឲ្យកើតហឺតបា នដរ។ សា កល្បងឲ្យថា  ំមបង់ដា ហ្សូល(ទំ.៣៧៤)  កុមា រ 
ដលចា ប់ផ្ត ើមមា នជំងឺហឺត បើអ្ន កគិតថា គមា ន  ូន។
 បើអ្ន កជំងឺ  តមិនធូរ   លទ សូមស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។បើអ្ន កជំងឺ  តមិនធូរ   លទ សូមស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

កា របងា្ក  រ ៖

 មនុស្សដលមា នជំងឺហឺតគួរតជៀសវា ងកា របរិ  គអា ហា រ ឬកា រដកដង្ហ ើមចូលនូវវត្ថ ុណា ដលបណា្ខ  លឲ្យជំងឺ 
ហឺតធ្វ ើទុក្ខ ។ ផ្ទ ះ ឬកន្ល ងធ្វ ើកា រ  ូវរក  ឲ្យបា នសា  តជា និច្ច ។ កំុឲ្យមា នមា ន់ ឬសត្វ ដទទៀតចូលក្ន ុងផ្ទ ះ។ ដា ក់កំរា ល 
ពូក ហា លថ្ង ។ ជួនកា ល កា រដក  ខា ងក  ផ្ទ ះ  កណា្ខ  លវា ល ក៏អា ចជួយដរ។ ផឹកទឹកយ៉ា ងតិច៨កវ ក្ន ុងមួយថ្ង  
ដើម្ីបឲ្យស្ល សរា វ។  អ្ន កជំងឺហឺតអា ចបា នធូរ   ល បើគស្ថ ិត  កន្ល ងដលមា នខ្យល់អា កា សល្អ ។

បើអ្ន កមា នជំងឺហឺត កំុជក់បា រី   ះកា រជក់បា រីធ្វ ើឲ្យសួតអ្ន កខូចកា ន់តខា  ំង។បើអ្ន កមា នជំងឺហឺត កំុជក់បា រី   ះកា រជក់បា រីធ្វ ើឲ្យសួតអ្ន កខូចកា ន់តខា  ំង។
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កា រក្អ ក
ក្អ កមិនមនជា ជំងឺទ បុ៉ន្ត វា ជា ស ្ញ  នជំងឺផ្សងៗដលទា ក់ទងនឹងបំពង់ក សួត  ឬទងសួត (បំពង់ខ្យល់ស   ប់ 

នា ំខ្យល់ចូលក្ន ុងសួត)។ ខា ងក  មគឺជា ប   មួយចំនួនដលបណា្ខ  លឲ្យក្អ ក ៖

ក្អ កគឺជា វិធីមួយរបស់រា ងកា យក្ន ុងកា រសំអា តផ្ល ូវដង្ហ ើមនិងប ្ច ញស្ល ស(សំ  រដលមា នខ្ទ ុះ)និងម  គពីក្ន ុង 

បំពង់ក និងសួត។ ដូច្ន ះ  ពលដលក្អ កមា នស្ល ស កំុ  ើថា  ំដើម្ីបបំបា ត់ក្អ ក  បុ៉ន្ត គប្ីបធ្វ ើយា៉ ងណា ដើម្ីបជួយឲ្យស្ល សកំុ  ើថា  ំដើម្ីបបំបា ត់ក្អ ក  បុ៉ន្ត គប្ីបធ្វ ើយា៉ ងណា ដើម្ីបជួយឲ្យស្ល ស

រា វ និងប ្ច ញវា មកក  ។ រា វ និងប ្ច ញវា មកក  ។ 

កា រព  បា លក្អ ក ៖

១.  ដើម្ីបធ្វ ើឲ្យស្ល សរា វ ដើម្ីបធ្វ ើឲ្យស្ល សរា វ និងបន្ធ ូរកា រក្អ ក ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើនផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ 

មធ  បា យបបនះ  សើរជា ងកា រ  ើថា  ំ។ 

 ជា មួយគា  នះដរ ហឺតចំហា យទឹក   ផងដរហឺតចំហា យទឹក   ផងដរ។ អង្គ ុយលើ  អីដល 

មា នធុងទឹក   ក្បរជើង ហើយ  បភួយពីលើក  ល និងធុងទឹក    

ដើម្ីប  ូបយកចំហា យចូល រយៈពល១៥នា ទី។ ធ្វ ើដូច្ន ះជា  ើន 

ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ មនុស្សខ្ល ះចូលចិត្ត       ស្ល ឹកជីរឬជា តិ   ងខ្យល់ 

បុ៉ន្ត  ទឹក   ទទក៏អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ។

 កា រ  ុង  យត្ន ័ ៖ មិន  ូវ  ើ   ងខ្យល់ឬស្ល ឹកជីរ  សិនបើ 

អ្ន ក  ះកើតជំងឺហឺត   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យជំងឺកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។

ក្អ កស្ង ួតមា នស្ល សបន្ត ិចបន្ត ួច ក្អ កស្ង ួតមា នស្ល សបន្ត ិចបន្ត ួច 

ឬគា  នស្ល សឬគា  នស្ល ស

.  ុនផា  សា យ (ទំ.១៦៣)

.  ូនពលដលវា ចូល  ក្ន ុងសួត        

(ទំ.១៤០)

. ក  ្ច ឹល (ទំ.៣១១)

. ក្អ កជក់បា រី (ទំ.១៤៩)

ក្អ កមា នស្ល សបន្ត ិចបន្ត ួច ឬ  ើនក្អ កមា នស្ល សបន្ត ិចបន្ត ួច ឬ  ើន

. រលា កទងសួត (ទំ.១៧០)

. រលា កសួត (ទំ.១៧១)

. ជំងឺហឺត (ទំ.១៦៧)

. ក្អ កជក់បា រី ជា ពិសស  ពលក  កពី

ដំណក  ពល  លឹម (ទំ.១៤៩)

ក្អ កមា នសំឡងងឺុតៗ ឬសំឡង ក្អ កមា នសំឡងងឺុតៗ ឬសំឡង 

ដូចក្អ កមា ន់ហើយពិបា កដកដង្ហ ើមដូចក្អ កមា ន់ហើយពិបា កដកដង្ហ ើម

. ជំងឺហឺត (ទំ.១៦៧)

. ក្អ កមា ន់ (ទំ.៣១៣)

. ខា ន់សា  ក់ (ទំ.៣១៣)

. ជំងឺបះដូង (ទំ.៣២៥)

. មា នអ្វ ីជា ប់ក្ន ុងបំពង់ក (ទំ.៧៩)

ក្អ ករុា ំរ៉ ឬក្អ កមិនឈប់ក្អ ករុា ំរ៉ ឬក្អ កមិនឈប់

. របង (ទំ.១៧៩)

. ក្អ ករបៀបអ្ន កជក់បា រីឬរបៀបអ្ន កជីកអណ្ណ ូងរ៉ (ទំ.១៤៩)

. ហឺត (ធ្វ ើទុក្ខ ម្ត ងហើយម្ត ងទៀតទំ.១៦៧)

. រលា កទងសួតរុា ំរ៉ (ទំ.១៧០)

. កា រស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត (ទំ.១៧០)

ក្អ កមា នឈា មក្អ កមា នឈា ម

. របង (ទំ.១៧៩)

. រលា កសួត (ស្ល សមា នពណ៌លឿង បតង ឬស្ល ស   

មា នឈា មអនា  យ ទំ.១៧១)

. មា ន  ូន  ើន (ទំ.១៤០)

. មហា រីកសួត ឬមហា រីកបំពង់ក (ទំ.១៤៩)
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២. ចំ  ះកា រក្អ ក  ប់  ភទចំ  ះកា រក្អ ក  ប់  ភទ ជា ពិសសក្អ កស្ង ួត អ្ន កអា ច  ើថា  ំក្អ កសុីរូ៉ដូចខា ងក  មនះ ៖

 ផឹកមួយសា  ប   កា ហ្វ រៀងរា ល់ ពីរឬបី ៉ ងម្ត ង។ 

 បំរា ម ៖ មិន  ូវឲ្យទឹកឃ្ម ុំ  ទា រកដលមា នអា យុក  មមួយឆា  ំ។ ជា កា រល្អ  ធ្វ ើសុីរូ៉ជា មួយនឹងស្ក រជំនួស 
ទឹកឃ្ម ុំវិញ។ 

៣. ចំ  ះកា រក្អ កស្ង ួតធ្ង ន់ធ្ង រ ដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កមិនអា ចដកបា នចំ  ះកា រក្អ កស្ង ួតធ្ង ន់ធ្ង រ ដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កមិនអា ចដកបា ន អ្ន កអា ចផឹកថា  ំទឹកសុីរូ៉មា នជា តិកូដអីុន (codeine 
ទំ.៣៨៤) ។ ថា  ំ   ប់អា ស្ព ីរីនមា នជា តិកូដអីុន (ឬអា ស្ព ីរីនទទក៏បា ន)ក៏អា ចជួយបា នដរ។ បើមា នស្ល ស  ើន 
ឬមា នសំឡងងឺតៗ កំុ  ើថា  ំកូដអីុន។

៤. ចំ  ះកា រក្អ កមា នសំឡងងឺតៗចំ  ះកា រក្អ កមា នសំឡងងឺតៗ (ពិបា កដកដង្ហ ើម និងដកដង្ហ ើមឮសូរ) អា នអំពីជំងឺហឺត (ទំ.១៦៧) 
ជំងឺរលា កទងសួតរុា ំរ៉ (ទំ.១៧០) និងជំងឺបះដូង (ទំ.៣២៥)។

៥.  ព  យា មស្វ ងយល់អំពីជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យក្អ ក ហើយព  បា លវា  ព  យា មស្វ ងយល់អំពីជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យក្អ ក ហើយព  បា លវា ។ បើក្អ កយូរថ្ង ហើយមា នឈា ម ខ្ទ ុះ ឬកំហា ក 
មា នក្ល ិនស្អ ុយ ឬបើអ្ន កជំងឺ  កទម្ង ន់ ហើយ  តពិបា កដកដង្ហ ើម សូម  ជួប  ូពទ្យ។

៦.  បើមា នជំងឺក្អ ក  ភទណា មួយ កំុជក់បា រី។ បើមា នជំងឺក្អ ក  ភទណា មួយ កំុជក់បា រី។ កា រជក់បា រីនា ំឲ្យខូចសួត។

របៀបធ្វ ើឲ្យស្ល សចញពីសួត ៖

ពលដលអ្ន កជំងឺក្អ កខា  ំង ហើយជា មនុស្សចា ស់ ឬក៏ខ  យ 
ហើយមិនអា ច ប ្ច ញស្ល សខា ប់ស្អ ិតពីក្ន ុង  ូងបា ន កា រផឹកទឹក 
ឲ្យបា ន  ើននឹងអា ចជួយបា ន។ បុ៉ន្ត ក៏  ូវអនុវត្ត ដូចខា ងក  ម 
នះដរ។

 ដំបូង ឲ្យឆ្ព ង់ទឹក   ដើម្ីបឲ្យស្ល សរា វ។ 

  ះខ្ន ងគា ត់   លៗ  យក្បង់ដ។ កា រធ្វ ើដូចនះ 
នឹងអា ចឲ្យស្ល សចញមកក  បា ន។

ដើម្ីបបងា្ក  រក្អ ក កំុជក់បា រី ។        ដើម្ីបបងា្ក  រក្អ ក កំុជក់បា រី ។        

ដើម្ីបព  បា លក្អ ក ព  បា លជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យក្អ ក ហើយកំុជក់បា រី ។ ដើម្ីបព  បា លក្អ ក ព  បា លជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យក្អ ក ហើយកុំជក់បា រី ។ 

ដើម្ីបស   លកា រក្អ កនិងធ្វ ើឲ្យស្ល សរា វ ផឹកទឹកឲ្យ  ើន និងកំុជក់បា រី ។ដើម្ីបស   លកា រក្អ កនិងធ្វ ើឲ្យស្ល សរា វ ផឹកទឹកឲ្យ  ើន និងកំុជក់បា រី ។

 + 
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ជំងឺរលា កទងសួត
ជំងឺរលា កទងសួតគឺជា កា របង្ក  គ  ទងសួត ឬបំពង់ដលនា ំខ្យល់ចូលក្ន ុងសួត។ វា ធ្វ ើឲ្យក្អ កឮខា  ំងៗ ហើយ  ើន 

មា នស្ល ស។ ជំងឺរលា កទងសួតតងបណា្ខ  លមកពីវីរុស ដូច្ន ះថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិនអា ចជួយបា នទ។  ើថា  ំ អង់ទី  ើថា  ំ អង់ទី 

បី៊យ៉ូទិក តចំ  ះជំងឺរលា កទងសួតដលមា នរយៈពលលើសពីមួយអា ទិត្យបី៊យ៉ូទិក តចំ  ះជំងឺរលា កទងសួតដលមា នរយៈពលលើសពីមួយអា ទិត្យ ហើយមិនធូរ   ល បើអ្ន កជំងឺបងា  ញ 

ស ្ញ  នជំងឺរលា កសួតរលា កសួត (មើលទំព័របនា  ប់) ឬបើគា ត់មា នជំងឺសួតរុា ំរ៉ជំងឺសួតរុា ំរ៉។

ជំងឺរលា កទងសួតរុា ំរ៉ំងឺរលា កទងសួតរុា ំរ៉

 គស ្ញ   ៖

 ក្អ កមា នស្ល ស រយៈពលជា  ើនខ ឬ  ើនឆា  ំ។ ជួនកា ល កា រក្អ កមា នសភា ព 

កា ន់តធ្ង ន ់ធ្ង រ  ហើយអា ចមា ន  ុន   ទៀតផង។ អ្ន កដលមា នក្អ ករបៀបនះ 

បុ៉ន្ត ពំុមា ន ជំងឺរុា ំរ៉ផ្សងទៀត ដូចជា  ជំងឺរបង ឬជំងឺហឺត  ះគា ត់  ហល 

ជា មា នជំងឺរលា ក ទងសួតរុា ំរ៉។                

 វា  ើនកើតលើមនុស្សវ័យចំណា ស់ដលបា នជក់បា រី  ើន។

 វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត (emphysema)ដលជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ 

និងមិនអា ចព  បា លជា  ដលក្ន ុងជំងឺនះ កូនថង់សួត  ក្ន ុងសួត  ូវបា ន 

ធ្ល ុះធា  យ។ អ្ន កមា នជំងឺស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត ក្ន ុងពលដកដង្ហ ើមម្ត ងៗ មា នកា រ 

ពិបា កយ៉ា ងខា  ំង ជា ពិសសពលហា ត់   ណ ហើយដើម  ូងរបស់គា ត់ 

ឡើង ៉ ងដូចពា ង។ 

កា រព  បា ល ៖                                                             

 ឈប់ជក់បា រី                                                                  

  ើថា  ំ  ឆា ំងជំងឺហឺត ដលមា ន អហ្វ  ីន(Ephedrine) ឬតអូហ្វ ីុលីន(Theophylline ទំ.៣៨៥)

 អ្ន កជំងឺរលា កសួតរុា ំរ៉គួរ  ើថា  ំ អំពីសុីលីន ឬត   សុីគ្ល ីន រា ល់ពលមា ន  ុនផា  សា យ ដលមា ន  ុន   ។

 បើអ្ន កជំងឺមា នកា រពិបា កក្អ កប ្ច ញស្ល សខា ប់ៗ ហឺតចំហា យទឹក    (ទំ.១៦៨) រួចយកដទះខ្ន ងឲ្យធា  ក់ស្ល ស 

(ទំ.១៦៩)។

កា រស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត បណា្ខ  លមកពី កា រស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត បណា្ខ  លមកពី 

ជំងឺហឺតរុា ំរ៉ រលា កទងសួតរុា ំរ៉ ជំងឺហឺតរុា ំរ៉ រលា កទងសួតរុា ំរ៉ 

ឬកា រជក់បា រីឬកា រជក់បា រី

បើអ្ន កមា នក្អ ករុា ំរ៉ ឬចង់បងា្ក  រកា រក្អ កបើអ្ន កមា នក្អ ករុា ំរ៉ ឬចង់បងា្ក  រកា រក្អ ក

កំុជក់បា រី!!!!កំុជក់បា រី!!!!
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ជំងឺរលា កសួត
ជំងឺរលា កសួតគឺជា កា របង្ក  គ  ួច   ល់ ួច   ល់ម ៉ ងនសួត។ វា  ើនកើតមា នបនា  ប់ពីមា នជំងឺផ្សងៗទៀតនផ្ល ូវដង្ហ ើម 

ដូចជា  ក  ្ជ ឹល  ក្អ កមា ន់ ផា  សា យ រលា កទងសួត ហឺត ឬជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រដទទៀត ជា ពិសសចំ  ះទា រក និងមនុស្ស 
ចា ស់។ ដូចគា  នះដរ អ្ន កកើតជំងឺអដស៍ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺរលា កសួតដរ។

 គស ្ញ   ៖

 ញា ក់ភា  មៗ និងមា ន  ុន   ខា  ំង ។

 ដកដង្ហ ើមញា ប់ ហើយ   ៗ  ជួនកា លឮសំឡងថ្ង ូរ ឬ 
សំឡងត្បៀតងឺតៗ។ រន្ធ  មុះអា ចរីក ៉ ងពលដកដង្ហ ើម 
ម្ត ងៗ។

  ុន   (ជួនកា លទា រក ឬមនុស្សចា ស់ ឬមនុស្ស 
ដលខ  យខា  ំង ដលមា នជំងឺរលា កសួតធ្ង ន់ធ្ង រ 
អា ចមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច ឬគា  ន)។

 ក្អ ក(  ើនមា នស្ល សពណ៌លឿង ពណ៌បតង 
ពណ៌ក ហម ឬមា នឈា មលា យរំអឹលបន្ត ិចៗ)។

 ពលខ្ល ះឈឺ  ូង។

 អ្ន កជំងឺមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។

 មា នដំ   លើមុខឬបបូរមា ត់ (ទំ.២៣២)។

កុមា រដលមា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ដលដកដង្ហ ើមលើសព៥ី០ដង៥០ដងក្ន ុងមួយនា ទីអា ចមា នជំងឺរលា កសួត។ 

(បើមា នកា រដកដង្ហ ើមញា ប់ហើយ   ៗ  សូមពិនិត្យមើលកា រខ  ះជា តិទឹក(ទំ.១៥១)។

កា រព  បា ល

 ចំ  ះជំងឺរលា កសួត កា រព  បា ល  យ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក អា ចធ្វ ើឲ្យជៀសផុតពីកា រសា  ប់បា ន។ ឲ្យថា  ំ 
ប៉នីសុីលីន (penicillin)(ទំ.៣៥១) ថា  ំកូ  ីមមុ៉កសា សូល(Cotrimoxazole ទំ.៣៥៨) ឬថា  ំអរី  ូមីសុីន 
(Erythromycin ទំ.៣៥៥)។ ចំ  ះករណីធ្ង ន់ធ្ង រ ចា ក់  ូកា អុីនប៉នីសុីលីន(Procaine Penicillin ទំ.៣៥៣) 
មនុស្សធំ ៖ ៤០០,០០០ឯកតា (២៥០ម.ក ) ២ឬ៣ដងក្ន ុងមួយថ្ង  ឬឲ្យថា  ំអា មុ៉កសុីសុីលីនតា មមា ត់(ទំ.៣៥៣ 

 ៣៥៤) ៥០០ម.ក  ៣ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ ឲ្យកុមា រតូចៗ ១/៤ ឬ ១/២នក  ិត  ើរបស់មនុស្សធំ។ 
ស   ប់កុមា រ អា យុ ក  ម ៦ឆា  ំ ល្អ បំផុត  ូវ  ើថា  ំអា មុ៉កសុីសុីលីន។ 

 ឲ្យអា ស្ព ីរីន(ទំ.៣៧៩)ឬអា សតា មីណូហ្វ ន(ទំ.៣៨០)ដើម្ីបបញ្ច ុះក    និងបន្ថ យកា រឈឺចា ប់ ។

 ផ្ត ល់ទឹកឲ្យបា ន  ើន បើអ្ន កជំងឺបរិ  គមិនបា ន ឲ្យបរិ  គអា ហា ររា វ ឬទឹកអូរ៉ា លីត (ទំ.១៥២)។

 ស   លកា រក្អ ក ឬធ្វ ើឲ្យស្ល សរា វ តា មរយៈកា រឲ្យអ្ន កជំងឺផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ហើយឲ្យគា ត់ឆ្ព ុងទឹក    
(ទំ.១៦៨) ។ វិធីប ្ច ញស្ល សក៏អា ចជួយដរ (ទំ.១៦៩)។

 បើគដកដង្ហ ើមមា នសំឡងត្បៀត កា រ  ើថា  ំ  ឆា ំងជំងឺហឺត ដលមា នថា  ំតអូហ្វ លីន(Theophylline)  ឬ 
អហ្វ  ីន(Ephedrine) ក៏អា ចជួយឲ្យធូរស្បើយបា នដរ។
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ជំងឺរលា កថ្ល ើម
ជំងឺរលា កថ្ល ើម គឺជា   ះកា របង្ក  គជា  ើន  យវីរុស (ដូចជា  ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទអា   ភទប  ភទស) 

ដលធ្វ ើឲ្យខូចថ្ល ើម។  ះបីជា  តា មតំបន់ខ្ល ះគ  វា ថា ជា ជំងឺ  ុន   ក៏  យ (ទំ.២៦) ជា ញឹកញា ប់ជំងឺ រលា ក 
ថ្ល ើម បណា្ខ  លឲ្យមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច ឬគា  ន។ 

អ្ន កដលមា នជំងឺរលា កជំងឺថ្ល ើម  ភទអា  ឬ  ភទប តងតមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រក្ន ុងរយៈពល២  ៣អា ទិត្យ ហើយ 
ក  យមកចះតខ  យ  ៗពី ១ខ  ៤ខ បនា  ប់មកក៏ចា ប់ផ្ត ើមធូរ   លវិញ។ ជំងឺរលា កថើ្ល មអា ចឆ្ល ងយ៉ា ងងា យ 
ពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀត បើ  ះជា  គស ្ញ  នជំងឺនះបា នបា ត់  វិញក៏  យ។

ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទអា   ើនតមា នសភា ព   លចំ  ះកុមា រ និងធ្ង ន់ធ្ង រចំ  ះមនុស្សចា ស់ និង  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ។ 
ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទប មា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រជា ង ហើយអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នសមា  ក  ថ្ល ើមរហូត(ក ិនថ្ល ើម) មហា រីក 
ថ្ល ើម និងសា  ប់។ ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទស ក៏មា ន   ះថា  ក់ណា ស់ដរ ហើយវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា របង្ក  គជា អចិ   ្ត យ៍ 

 ថ្ល ើម។ ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទស ជា មូលហតុចំបងនកា រសា  ប់ ចំ  ះអ្ន កដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍។

 គស ្ញ   ៖

  មា នអា រម្ម ណ៍អស់កមា  ំង។ មិនចង់ បរិ  គ  ឬ មា នអា រម្ម ណ៍អស់កមា  ំង។ មិនចង់ បរិ  គ  ឬ 

ជក់បា រី ។ ជួនកា ល មិនបរិ  គជា  ើនថ្ង ។ ជក់បា រី ។ ជួនកា ល មិនបរិ  គជា  ើនថ្ង ។ 

  ជួនកា លមា នកា រឈឺចា ប់  ផ្ន កខា ងសា  ំ ជួនកា លមា នកា រឈឺចា ប់  ផ្ន កខា ងសា  ំ 

ជិត ថ្ល ើម ហើយជួនកា លមា នកា រឈឺចា ប់តា ម ជិត ថ្ល ើម ហើយជួនកា លមា នកា រឈឺចា ប់តា ម 

សនា  ក់និងសា ច់ដុំ ។សនា  ក់និងសា ច់ដុំ ។

  អា ចមា ន  ុន   អា ចមា ន  ុន   

  ពីរបីថ្ង ក  យ ភ្ន កចា ប់ផ្ត ើមឡើងលឿង។ពីរបីថ្ង ក  យ ភ្ន កចា ប់ផ្ត ើមឡើងលឿង។

  កា រឃើញឬធុំក្ល ិនអា ហា រអា ចធ្វ ើឲ្យចង់ក្អ ួតកា រឃើញឬធុំក្ល ិនអា ហា រអា ចធ្វ ើឲ្យចង់ក្អ ួត

  ទឹក  មមា នពណ៌ចា ស់ដូចជា  ទឹកកូកា  ទឹក  មមា នពណ៌ចា ស់ដូចជា  ទឹកកូកា  

កូឡា  ហើយលា មក   ជា  ពណ៌ស  ឬអា ច កូឡា  ហើយលា មក   ជា  ពណ៌ស  ឬអា ច 

មា នរា ក។មា នរា ក។

កា រព  បា ល ៖
 ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគា  ន  សិទ្ធ ភា ព  ឆា ំងជំងឺរលា កថ្ល ើមទ។ តា មពិត ថា  ំខ្ល ះអា ចធ្វ ើឲ្យថ្ល ើមដលកំពុងមា នជំងឺមា ន
កា រខូចខា តកា ន់តខា  ំងឡើង។ កំុ  ើថាកំុ  ើថា  ំ។
 អ្ន កជំងឺគួរស   កហើយផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ បើគមិន  មបរិ  គអា ហា រ ឲ្យផឹកទឹកក ូច ផ្ល ល្ហ ុង និងផ្ល ឈើ 
ដទទៀត បន្ថ មលើទឹកស៊ុបសា ច់និងអា ហា រផ្សងៗដលមា នជា តិ  ូតអីុន។ កា រ  ើថា  ំវីតា មីន ក៏អា ចជួយ 
ដរ។ ដើម្ីបបំបា ត់កា រក្អ ួត មើលទំ.១៦១។
  ពលដលអ្ន កជំងឺអា ចបរិ  គបា ន ផ្ត ល់អា ហា រចំរុះ។ បន្ល និងផ្ល ឈើគឺជា អា ហា រល្អ  ហើយមា នជា តិ  ូតអីុន 
ខ្ល ះ(ទំ.១១០  ១១១)។ បុ៉ន្ត  មិន  ូវឲ្យ  ូតអីុន  ើនពកទ (សា ច់ ស៊ុត  ី ជា ដើម)   ះវា ធ្វ ើឲ្យថ្ល ើម 
ដល មា នជំងឺពិបា កធ្វ ើកា រ។  ជៀសវា ងអា ហា រដលមា នជា តិខា  ញ់។ មិន  ូវផឹកភសជ្ជ ៈជា តិអា ល់កុល  ឿង មិន  ូវផឹកភសជ្ជ ៈជា តិអា ល់កុល  ឿង 

 វឹង វឹងផ្សងៗ យា៉ ងតិចរយៈពល៦ខ។

កា របងា្ក  រ ៖
 ជា ញឹកញា ប់កុមា រតូចៗដលមា នជំងឺរលា កថ្ល ើមមិនមា នចញ  គស ្ញ  នជំងឺទ បុ៉ន្ត វា អា ចឆ្ល ងជំងឺនះ  អ្ន ក
ដទទៀតបា ន។ វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលមនុស្ស  ប់គា  ក្ន ុង  ួសា រធ្វ ើតា មកា រណនា ំនក្ួបនអនា ម័យ  យ

 ុង  យត្ន ័បំផុត(មើលទំ.១៣៣  ១៣៩)។ 
 វីរុសជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទអា  ឆ្ល ងពីលា មករបស់មនុស្សមា  ក់  ដល់មា ត់របស់មនុស្សមា  ក់ទៀត តា មរយៈទឹក 
ឬអា ហា រកខ្វ ក់។ ដើម្ីបកា រពា រអ្ន កដទកំុឲ្យឆ្ល ងជំងឺនះ កប់លា មកអ្ន កដលមា នជំងឺ  ះ។ អ្ន កជំងឺ  ួសា ររបស់ 
អ្ន កជំងឺ និងអ្ន កថទា ំ  ូវតមា នអនា ម័យជា និច្ច  យលា ងដឲ្យបា នញឹកញា ប់។
 វីរុសជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទប និង  ភទស អា ចឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មា  ក់ទៀតតា មរយៈកា ររួមភទ កា រចា ក់ថា  ំ

 យ  ើម្ជ ុលមិនសា  ត កា រចា ក់បញ្ច ូលឈា មដលមា នម  គ និងកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រកក្ន ុងពលស   ល។ 
ជំហា ននកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងជំងឺរលា កថ្ល ើម  អ្ន កដទគឺ ៖  ើ   មអនា ម័យ  ពលរួមភទ(ទំ.២៩០) ធ្វ ើតា ម 
កា រណនា ំអំពី វិធីបងា្ក  រជំងឺអដស៍ ទំ.៤០១ ហើយ  ូវត   រសុឺរុា ំងនិងម្ជ ុលជា និច្ច មុនពល  ើ (ទំ.៧៤)។
 នា ពលបច្ច ុប្បន្ន គមា នថា  ំចា ក់បងា្ក  រជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទអា  និង  ភទប តវា អា ចមា នតម្ល ថ្ល  ហើយមិនអា ច 
រកបា ន   ប់កន្ល ងទ។ ជំងឺរលា កថ្ល ើម  ភទប មា ន   ះថា  ក់ ហើយគា  នកា រព  បា លឲ្យជា ទ ដូច្ន ះបើ 
មា ន ថា  ំបងា្ក  រ ចូល  ដល់កន្ល ងរបស់អ្ន ក កុមា រទា ំងអស់គួរទទួលកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រនះ។

បំរា ម ៖ បំរា ម ៖ ជំងឺរលា កថ្ល ើមក៏អា ចឆ្ល ងបា នតា មរយៈកា រចា ក់ថា  ំ  យ  ើម្ជ ុលដលមិនបា នរំងា ប់ម  គ។  ូវត   រ  ូវត   រ 
ម្ជ ុល និងសុឺរុា ំងជា និច្ច  មុន  ើ   ស់ម្ជ ុល និងសុឺរុា ំងជា និច្ច  មុន  ើ   ស់(ទំ.៧៤)។
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ជំងឺរលា កសនា  ក់ 
 ជំងឺរលា កសនា  ក់រុា ំរ៉ភា គ  ើនដលកើតលើមនុស្សចា ស់ មិនអា ចព  បា លឲ្យជា ជា សា  ពរទ។ បុ៉ន្ត  វិធីខា ងក  ម 

អា ចជួយស   លបា នខ្ល ះ ៖

 ស   កស   ក បើអា ចធ្វ ើបា ន ជៀសវា ងធ្វ ើកា រធ្ង ន់ និងកា រហា ត់   ណធ្ង ន់ ដលរំខា នដល់សនា  ក់ដលកំពុងមា នកា រ
ឈឺចា ប់  ះ។ បើជំងឺរលា កសនា  ក់បណា្ខ  លឲ្យមា ន  ុន     ះកា រស   កពលថ្ង អា ចជួយបា ន។

 ដា ក់ក ណា ត់ដល  លក់ទឹក    ស្អ ំលើដា ក់ក ណា ត់ដល  លក់ទឹក    ស្អ ំលើកន្ល ងសនា  ក់ឆ្អ ឹងដលឈឺ(អា នទំ.១៩៥)។

 អា ស្ព ីរីន អា ស្ព ីរីន អា ចជួយបន្ថ យកា រឈឺចា ប់។ ក  ិត  ើថា  ំនះ ស   ប់ជំងឺរលា កសនា  ក់ គឺខ្ព ស់ជា ងកា រ  ើស   ប់ 
បំបា ត់កា រឈឺចា ប់ផ្សងទៀត។ មនុស្សធំ  ូវលប ៣   ប់ ៤  ៦ដងក្ន ុងមួយថ្ង ។ បើ  ចៀករបស់អ្ន កចា ប់ផ្ត ើម 
ហុឹង  ើតិចជា ងនះ។ ដើម្ីបជៀសវា ងកា រប   ក ពះដលបណា្ខ  លមកពីអា ស្ព ីរីន លបវា ជា មួយអា ហា រ ឬផឹក ដើម្ីបជៀសវា ងកា រប   ក ពះដលបណា្ខ  លមកពីអា ស្ព ីរីន លបវា ជា មួយអា ហា រ ឬផឹក 
ទឹក ឲ្យ  ើន។ទឹក ឲ្យ  ើន។  សិនបើកា រឈឺក ពះ  តបន្ត  លបអា ស្ព ីរីន  យមិន   ន់តជា មួយអា ហា រ និងទឹកបុ៉   ះ 
ទ បុ៉ន្ត ថមទា ំង  ើជា មួយថា  ំ  ឆា ំងអា សុីត ដូចជា  មា៉ ឡុក(Maalox) ឬ ថា  ំហ្សលុយសុីល(Gelusil) ចំនួន 
មួយសា  ប   ផងដរ។

 កា រហា ត់   ណកា រហា ត់   ណបន្ត ិចបន្ត ួចជា កា រសំខា ន់ ក្ន ុងកា ររក  ចលនា របស់សនា  ក់។

បើមា នសនា  ក់តមួយហើម ហើយ     ះវា អា ចមា នកា របង្ក  គហើយ 
ជា ពិសស  សិនបើមា ន  ុន   ។  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា ថា  ំប៉នីសុីលីន 
(ទំ.៣៥១) ហើយបើអា ច ធ្វ ើបា ន  ជួបភា  ក់ងា រសុខា ភិបា ល។

កា រឈឺចា ប់សនា  ក់ឆ្អ ឹងចំ  ះមនុស្សជំទង់ និងកុមា រ អា ចជា ស ្ញ  នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រផ្សងទៀត 
ដូចជា  ជំងឺរលា កសនា  ក់(ទំ.៣១០) ឬជំងឺរបង (ទំ.១៧៩)។

កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ង
កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងមា នមូលហតុជា  ើនយ៉ា ង។ នះគឺជា មូលហតុមួយចំនួន ៖

កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងលើរុា ំរ៉  យមា នក្អ ក កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងលើរុា ំរ៉  យមា នក្អ ក 

និង  កទំងន់ អា ចជា ជំងឺរបងសួត (ទំ.១៧៩)។ និង  កទំងន់ អា ចជា ជំងឺរបងសួត (ទំ.១៧៩)។ 

កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កកណា្ខ  ល ចំ  ះ កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កកណា្ខ  ល ចំ  ះ 

កុមា រ អា ចសន្ន ិដា  នថា ជា ជំងឺរបងកុមា រ អា ចសន្ន ិដា  នថា ជា ជំងឺរបង

ឆ្អ ឹងខ្ន ង។ ជា ពិសសបើឆ្អ ឹងខ្ន ង គម ឆ្អ ឹងខ្ន ង។ ជា ពិសសបើឆ្អ ឹងខ្ន ង គម 

ឬមា នពក។ឬមា នពក។

កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម ដលមា នឈឺចា ប់ កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម ដលមា នឈឺចា ប់ 

កា ន់ តខា  ំង បនា  ប់ពីថ្ង ដលបា នលើកឥវា៉ ន់ធ្ង ន់ កា ន់ តខា  ំង បនា  ប់ពីថ្ង ដលបា នលើកឥវា៉ ន់ធ្ង ន់ 

វា អា ចបណា្ខ  ល មកពីកា រ   ះ។ វា អា ចបណា្ខ  ល មកពីកា រ   ះ។ 

កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  មខា  ំង ដលទើបតកា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  មខា  ំង ដលទើបត

ចា ប់ផ្ត ើមភា  មៗ  ពលលើកធ្ង ន់ឬរមួល អា ច ចា ប់ផ្ត ើមភា  មៗ  ពលលើកធ្ង ន់ឬរមួល អា ច 

បណា្ខ  ល មកកា រភា  ត់កំណល់ឆ្អ ឹងខ្ន ង។  បណា្ខ  ល មកកា រភា  ត់កំណល់ឆ្អ ឹងខ្ន ង។  

ជា ពិសសបើជើង ឬ  អប់ជើងមា្ខ  ងឈឺខា  ំង ជា ពិសសបើជើង ឬ  អប់ជើងមា្ខ  ងឈឺខា  ំង 

ឬស្ព ឹក  ហើយខ  យ នះអា ចមកពីកា រគា ប ឬស្ព ឹក  ហើយខ  យ នះអា ចមកពីកា រគា ប 

សរស  សា ទ។សរស  សា ទ។

កា រឈរ ឬអង្គ ុយខុសទំនង  យ កា រឈរ ឬអង្គ ុយខុសទំនង  យ 

សា  រទា ំងពីរធា  ក់ គឺជា មូលហតុ សា  រទា ំងពីរធា  ក់ គឺជា មូលហតុ 

ញឹកញា ប់នកា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ង។ញឹកញា ប់នកា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ង។

ចំ  ះមនុស្សចា ស់ កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងរុា ំរ៉ ចំ  ះមនុស្សចា ស់ កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងរុា ំរ៉ 

 ើនតជា ជំងឺរលា កសនា  ក់ឆ្អ ឹង។ ើនតជា ជំងឺរលា កសនា  ក់ឆ្អ ឹង។

កា រឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងលើ និងផ្ន កខា ងសា  ំ កា រឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងលើ និងផ្ន កខា ងសា  ំ 

អា ច បណា្ខ  លមកពីប   ថង់ទឹក  មា ត់ (ទំ.៣២៩)។អា ច បណា្ខ  លមកពីប   ថង់ទឹក  មា ត់ (ទំ.៣២៩)។

កា រឈឺចា ប់  ួច   ល់ ឬរុា ំរ៉   ង់នះអា ច កា រឈឺចា ប់  ួច   ល់ ឬរុា ំរ៉   ង់នះអា ច 

បណា្ខ  លមកពីប   ផ្ល ូវទឹក  ម (ទំ.២៣៤)បណា្ខ  លមកពីប   ផ្ល ូវទឹក  ម (ទំ.២៣៤)

កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម ជា កា រធម្ម តា  កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម ជា កា រធម្ម តា  

ចំ  ះ មនុស្ស  ីខ្ល ះ  ពលមា ន រដូវនិងពល ចំ  ះ មនុស្ស  ីខ្ល ះ  ពលមា ន រដូវនិងពល 

មា នផ្ទ  ះ (ទំ.២៤៨)។មា នផ្ទ  ះ (ទំ.២៤៨)។

កា រឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម ជួនកា ល អា ច  កា រឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម ជួនកា ល អា ច  

បណា្ខ  លមកពីប   ក្ន ុងស្ូបន អូវ៉ ឬចុង  ះ បណា្ខ  លមកពីប   ក្ន ុងស្បូន អូវ៉ ឬចុង  ះ 

វៀនធំ។វៀនធំ។
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កា រព  បា ល និងកា របងា្ក  រកា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ង ៖

 បើកា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងមា នមូលហតុដូចជា  មា នជំងឺរបង ជំងឺផ្ល ូវទឹក  ម ឬជំងឺថង់ទឹក  មា ត់ ព  បា លមូលហតុ 
ទា ំងនះ។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ  សិនបើអ្ន កសង្័សយថា ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ។

 កា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងធម្ម តា   មទា ំងឈឺពលមា នផ្ទ  ះ ជា រឿយៗគអា ចកា រពា របា នឬធ្វ ើឲ្យធូ   ល  យ ៖

 កា រលបអា ស្ព ីរីន(Aspirin)និងស្អ ំទឹក    (ទំ.១៩៥) ជួយស   លកា រឈឺចា ប់ខ្ន ងសឹងត  ប់ផ្ន ក។

 ចំ  ះកា រឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងផ្ន កខា ងក  មដលបណា្ខ  លមកពីកា ររមួល កា រលើកដា ក់របស់ធ្ង ន់ កា រឱន ឬកា រ 
ចុក  យ គអា ចបន្ថ យកា រឈឺចា ប់យា៉ ងរហ័ស  យ ៖

 ុង  យត្ន ័ ៖ កំុព  យា មធ្វ ើដូច្ន ះបើសិនកា រឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ងបណា្ខ  លមកពីដួលឬមា នរបួស។

 បើកា រឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងកើតឡើងភា  មៗ  យសា រកា រលើករបស់ ឬកា ររមួល ហើយឈឺខា  ំង ដូចជា កា ំបិតចា ក់ 
 ពលដល  ន ហើយ  សិនបើកា រឈឺចា ប់រា ល 

ដល់ជើង ឬបើ  អប់ជើង  ជា ស្ព ឹក ឬខ  យ  ះជា  
សភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។ សរស  សា ទដលមកពីឆ្អ ឹងខ្ន ង 
អា ចគា ប  យកំណល់ ច   ះឆ្អ ឹងកងខ្ន ង។ កា រដកស   ក 
រយៈពល ពីរបីថ្ង គឺជា កា រល្អ  សើរ។ វា អា ចជួយផងដរ បើគដា ក់របស់អ្វ ីមួយឲ្យមា ំកល់ក  មជង្គ ង់ និង ចំ 
កណា្ខ  លខ្ន ង។

 លបអា ស្ព ីរីននិងស្អ ំ  យក ណា ត់  លក់ទឹក   ។ បើកា រឈឺចា ប់  តមិនធូរ   លក្ន ុងអំឡុងពីរបីថ្ង  
 រកកា រពិ   ះ  បល់ពី  ូពទ្យ។

 

ឈរឲ្យ  ង់ខ្ល ួន ដូចរូបនះឈរឲ្យ  ង់ខ្ល ួន ដូចរូបនះ

មិនមនរបៀបនះទមិនមនរបៀបនះទ

មិនមនរបៀបនះទមិនមនរបៀបនះទ

របៀបនះរបៀបនះ

ដកលើ   ឬពូករឹងដូចនះដកលើ   ឬពូករឹងដូចនះ ហា ត់   ណ  យឱនងើបទា បៗយឺតៗហា ត់   ណ  យឱនងើបទា បៗយឺតៗ

បនា  ប់មកសង្ក ត់សា  រចុះ ថ្ន មៗ បនា  ប់មកសង្ក ត់សា  រចុះ ថ្ន មៗ 

ហើយរុញជង្គ ង់ឲ្យជា ប់ ដើម្ីបបង្វ ិល។ ហើយរុញជង្គ ង់ឲ្យជា ប់ ដើម្ីបបង្វ ិល។ 

ដំបូងធ្វ ើមា្ខ  ង រួចធ្វ ើមា្ខ  ងទៀត។ដំបូងធ្វ ើមា្ខ  ង រួចធ្វ ើមា្ខ  ងទៀត។

ដា ក់ឲ្យដក  យព័ន្ធ  ដា ក់ឲ្យដក  យព័ន្ធ  

ជើងមា្ខ  ងក  មជង្គ ង់់ជើងមា្ខ  ងក  មជង្គ ង់់
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ជំងឺ ៉ ងសរសវ៉ន
ជំងឺ ៉ ងសរសវ៉ន គឺសំ  លើសរសវ៉នដលហើម រមួល និងឈឺចា ប់ជា ញឹកញា ប់។ គ  ើនជួប  ទះលើជើង 

មនុស្សចា ស់ និង  ្ត ីមា នគភ៌ ឬអ្ន កដលមា នកូន  ើន។

កា រព  បា ល ៖

ពំុមា នថា  ំស   ប់ព  បា លជំងឺ ៉ ងសរសវ៉នទ បុ៉ន្ត កា រអនុវត្ត ន៍ 
ដូចខា ងក  មនះអា ចជួយបា ន ៖

 កំុឈរ ឬអង្គ ុយសំយុងជើងយូរ បុ៉ន្ត បើគា  នជំរីស  យ  ូវអង្គ ុយ 
ឬឈរយូរ ព  យា មទំរតហើយលើកជើងឡើងបន្ត ិច (ឲ្យខ្ព ស់ជា ងបះដូង) 
រយៈពលពីរបីនា ទី  រៀងរា ល់កន្ល ះ ៉ ងម្ត ង។  ពលឈរ ព  យា ម 
ធ្វ ើចលនា ដើរ  មួយកន្ល ង។ ឬលើកកងជើងឲ្យផុតពីដី ហើយដា ក់ចុះ 
វិញ។ ម ៉ ងទៀត  ូវដកដា ក់ជើងឡើងលើផងដរ(កល់ខ្ន ើយ)។

  ើ   មជើងយឺត ឬក ណា ត់រំុយឺតៗ ដើម្ីបជួយទប់សរសវ៉ន។  ូវសា ្រ យវា ចញ  ពលយប់។

 កា រថរក  សរសវ៉នរបស់អ្ន កតា មរបៀបនះ នឹងជួយកា រពា រមិនឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់រុា ំរ៉ ឬមិនឲ្យមា ន ដំ    ដំ    
ភ្ន កជើងភ្ន កជើង ដលបណា្ខ  លមកពីកា ររីកសរសវ៉ននះ(ទំ.២១៣)។

ឬសដូងបា ត
ឬសដូងបា តគឺជា កា ររីក ៉ ងសរសវ៉ន  គូថ ឬរន្ធ គូថ ដលមា នរា ងដូចជា ដំុសា ច់ឬ   ប់តូចៗ។ វា អា ចមា ន 

កា រឈឺចា ប់ខា  ំង បុ៉ន្ត មិនមា ន   ះថា  ក់ទ។ ប   នះ  ើនកើត  ពលមា នគភ៌ ហើយបា ត់  វិញបនា  ប់ពីស   ល 
កូនរួច។ 

 ទឹករុក្ខ ជា តិខ្ល ះដលមា នជា តិល្វ ីងអា ចយក  ស្អ ំលើឬសដូងបា ត អា ច 
ជួយ ឲ្យវា រួមតូចវិញបា ន។ គក៏អា ចព  បា លឬសដូងបា ត  យ  ើ 
ថា  ំសុលតា មរន្ធ គូថផងដរ (ទំ.៣៩២)។

 កា រអង្គ ុយ   ំ  ក្ន ុងទឹក   ឧណ្ណ ៗ អា ចជួយព  បា លឬសដូងបា តដរ។

 ជំងឺឬសដូងបា តក៏អា ចបណា្ខ  លមកពីកា រទល់លា មកដរ។ កា រ 
តបរិ  គផ្ល ឈើ ឬអា ហា រដលមា នជា តិសរសឲ្យបា ន  ើន 
ដូចជា ដំឡូងឈើ ក៏អា ចជួយដរ។

 ឬសដូងបា តដលធំខា  ំង អា ចត  ូវកា រកា រវះកា ត់។  ូវពិ   ះ 
ជា មួយ  ូពទ្យ។

 សិនបើឬសដូងបា តចា ប់ផ្ត ើមធា  ក់ឈា ម  ះជួនកា លកា រធា  ក់ឈា ម 
អា ច  ប់  ង បា ន  យកា រយកក ណា ត់សា  តមកសង្ក ត់ចំពីលើឬសដូងបា ត 

 ះផា  ល់។  សិនបើឈា ម  តមិនឈប់ហូរ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ឬព  យា មឃា ត់ឈា ម  យកា រយកដំុ
ឈា មកក  ខា ងក្ន ុងសរសឈា ម ៉ ង  ះចញ។ ដង្ក ៀបដូចនះ ក៏អា ច  ើ បា ន ដរ បនា  ប់ពីបា នរំងា ប់ម  គ  យ
កា រ   ររួច។

កា រ  ុង  យត្ន ័ ៖ មិន  ូវព  យា មកា ត់ឬសដូងបា តចញឡើយ។មិន  ូវព  យា មកា ត់ឬសដូងបា តចញឡើយ។ អ្ន កជំងឺអា ចហូរឈា មរហូតដល់សា  ប់។
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កា រហើមជើង និងផ្ន កផ្សងទៀតនដងខ្ល ួន

កា រហើមជើងអា ចបណា្ខ  លមកពីប   មួយចំនួនផ្សងៗគា   ខ្ល ះមិនសូវមា ន   ះថា  ក់ ហើយខ្ល ះទៀតមា ន   ះថា  ក់ 

ធ្ង ន់ធ្ង រ។ បុ៉ន្ត បើមុខ ឬផ្ន កដទទៀតនខ្ល ួនក៏ហើម  ះភា គ  ើនគឺជា  គស ្ញ  នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រហើយ។

ជួនកា លជើង  ្ត ីឡើងហើមក្ន ុងរយៈពលបីខចុងក  យនកា រមា នផ្ទ  ះ។ ជា ទូ  វា មិនមនជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រទ។ 

នះ បណា្ខ  លមកពីទម្ង ន់របស់ទា រកដលសង្ក ត់លើសរសឈា មវ៉ននជើង ដលបងា  ក់ចរន្ត រត់របស់ឈា ម។ បើដ 

និងមុខ  ្ត ីមា នហើម ហើយគា ត់មា នវិលមុខ  វា ំងភ្ន ក ឬ  មតិច  ះគា ត់អា ចមា នប     យក ឡា ភ្ល ើង 

(ទំ.២៤៩)។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

មនុស្សចា ស់ដលអង្គ ុយយូរ ឬឈរយូរមួយកន្ល ង  ើនហើមជើង   ះដំណើរឈា មរត់មិនល្អ ។ បុ៉ន្ត  កា រហើម 

ជើងចំ  ះមនុស្ស ចា ស់អា ចបណា្ខ  លមកពីជំងឺបះដូង (ទំ.៣២៥)ឬជំងឺត  ង  ម (ទំ.២៣៤)តជា ប   កំរ។

កា រហើមជើងចំ  ះកុមា រ អា ចបណា្ខ  លមកពីកា រមា នភា ពស្ល កសា  ំង (ទំ.១២៤) ឬកង្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  

(ទំ.១០៧)។ ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ មុខនិងដអា ចឡើងហើមដរ(មើលជំងឺខា  ស្យូគ័រ ទំ.១១៣)។

កា រព  បា ល ៖

ដើម្ីបបន្ថ យកា រហើម ព  បា លជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យហើមនះ។  ើអំបិលតិចតួច ឬកំុ  ើអំបិល  ក្ន ុងអា ហា រ។ ទឹក

តរុក្ខ ជា តិដលធ្វ ើឲ្យយើង  ម  ើន (មើលសរសសក់  ត ទំ.១២)ក៏អា ចជួយដរ។ ម៉  ងទៀត ធ្វ ើដូចខា ងក  ម ៖

 ពលដលជើងរបស់អ្ន កឡើងហើម ៖ ពលដលជើងរបស់អ្ន កឡើងហើម ៖

កុំសំយុងជើងចុះក  មដូចនះ។ វា បណា្ខ  លកុំសំយុងជើងចុះក  មដូចនះ។ វា បណា្ខ  ល

ឲ្យជើងកា ន់តហើមខា  ំងឡើង។ឲ្យជើងកា ន់តហើមខា  ំងឡើង។

ទ

ល្អ ល្អ 

កា ន់តល្អ កា ន់តល្អ 

 ពលអ្ន កអង្គ ុយ លើកជើងឲ្យខ្ព ស់។  ពលអ្ន កអង្គ ុយ លើកជើងឲ្យខ្ព ស់។ 

កា រធ្វ ើបៀបនះ កា រហើមនឹងធូរ   ល។ កា រធ្វ ើបៀបនះ កា រហើមនឹងធូរ   ល។ 

លើកជើងអ្ន កឲ្យខ្ព ស់ឲ្យបា ន  ើនដងក្ន ុង លើកជើងអ្ន កឲ្យខ្ព ស់ឲ្យបា ន  ើនដងក្ន ុង 

 មួយ ថ្ង ។ គួរលើកជើងរបស់អ្ន កឲ្យខ្ព ស់  មួយ ថ្ង ។ គួរលើកជើងរបស់អ្ន កឲ្យខ្ព ស់ 

ជា ង បះដូង។ ជា ង បះដូង។ 

ម ៉ ងទៀត ដក  យលើកជើង ម ៉ ងទៀត ដក  យលើកជើង 

របៀបនះ។របៀបនះ។
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ជំងឺក្ល នលូន
ជំងឺក្ល នលូនគឺជា កា របើកចំហរ ឬកា រហកសា ច់ដំុដល  ប  ះ បណា្ខ  លឲ្យផ្ន កមួយន  ះវៀនលូនចញ ហើយ 

បង្ក ើតបា នជា ដំុមួយ  ក  មស្បក។ ជា ទូ   ក្ល នលូនបណា្ខ  លមកពីកា រលើករបស់ធ្ង ន់ ឬកា រ  ឹងខា  ំង (ដូចជា  ពល 
ស   លកូន)។ ទា រកខ្ល ះកើតមក  យក្ល នលូនពិកំណើត (មើលទំ.៣១៧)។ ចំ  ះមនុស្ស  ុស ក្ល ន  ើនកើតមា ន 

   ង ់ក លៀន។ កា រឡើងហើមកូនកណ្ណ ុរ (ទំ.៨៨)ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នដំុពក  ង់ក លៀនដរ។  ះជា  យា៉ ងណា  
ក៏  យ...........

វិធីបងា្ក  រជំងឺក្ល នលូន 

អ្ន កកើតក្ល ន  ូវធ្វ ើយា៉ ងណា  ៖

 ចៀសវា ងលើករបស់ធ្ង ន់។

  ើខ្សក វា ត់  កន្ល ងដលមា នក្ល ន។

គ   ងស   ប់ធ្វ ើខ្សក វា ត់យ៉ា ងងា យ ៖គ   ងស   ប់ធ្វ ើខ្សក វា ត់យ៉ា ងងា យ ៖

 យត្ន ័ ៖ បើក្ល នលូន ៉ ងធំ ឬមា នកា រឈឺចា ប់ភា  មៗ  ូវសា កល្បងរុញវា បញ្ច ូល  វិញ  យឲ្យអ្ន កជំងឺដកលើក
ជើងឲ្យខ្ព ស់ជា ងក  ល ហើយសង្ក ត់ថ្ន មៗ  លើកន្ល ងដល ៉ ង  ះ។ បើរុញវា មិនចូលវិញទ ស្វ ងរកជំនួយពី 

 ូពទ្យជា បនា  ន់។

បើក្ល នមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង និងបណា្ខ  លឲ្យមា នក្អ ួត និងអ្ន កជំងឺគា  នបត់ជើងធំទ  ះអា ចជា ប     ះថា  ក់ បើក្ល នមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង និងបណា្ខ  លឲ្យមា នក្អ ួត និងអ្ន កជំងឺគា  នបត់ជើងធំទ  ះអា ចជា ប     ះថា  ក់ 
ណា ស់។ ណា ស់។ គអា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់ជា ចា ំបា ច់។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ ក្ន ុងពលជា មួយគា  នះធ្វ ើកា រ 
ព  បា ល ដូចជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀនដរ (ទំ.៩៥)។

 ជំងឺក្ល ន ធម្ម តា   ង់នះជំងឺក្ល ន ធម្ម តា   ង់នះ ហើយអ្ន កអា ចសា  បដឹង   យ ហើយអ្ន កអា ចសា  បដឹង   យ 

  មដដូចនះ  មដដូចនះ

វា កា ន់ត ៉ ងធំពលដលអ្ន ក វា កា ន់ត ៉ ងធំពលដលអ្ន ក 

 ឹងក្អ ក (ឬលើករបស់ធ្ង ន់) ឹងក្អ ក (ឬលើករបស់ធ្ង ន់)

ហើយមិន ៉ ងធំទ ហើយមិន ៉ ងធំទ 

ពលដលអ្ន កក្អ កពលដលអ្ន កក្អ ក

ហើយអ្ន កអា ចសា  បដឹង   យ ហើយអ្ន កអា ចសា  បដឹង   យ 

  មដដូចនះ  មដដូចនះ

 
 

លើករបស់ធ្ង ន់របៀបដូចនះលើករបស់ធ្ង ន់របៀបដូចនះ មិន  ូវធ្វ ើរបៀបនះមិន  ូវធ្វ ើរបៀបនះ

ដា ក់កូនខ្ន ើយតូច ដា ក់កូនខ្ន ើយតូច 

កល់ដូចនះកល់ដូចនះ

ដូចនះវា សង្ក ត់លើក លៀនដូចនះវា សង្ក ត់លើក លៀន
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កា រ  កា ច់
យើងនិយា យថា មនុស្សមា  ក់មា នកា រ  កា ច់  ពលដលអ្ន ក  ះបា ត់បង់សា  រតីភា  មៗ ហើយមា នសកម្ម ភា ព 

ចម្ល កៗ និងចលនា ញា ក់ញរ័។ កា រ  កា ច់បណា្ខ  លមកពីកា រមា នប    ក្ន ុងខួរក  ល។ ជា ទូ  កា រ  កា ច់ចំ  ះ 
កុមា រ តូចៗ បណា្ខ  លមកពីមា ន  ុន   ខា  ំង ុន   ខា  ំង និងកា រខ  ះជា តិទឹកធ្ង ន់ធ្ង រកា រខ  ះជា តិទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ។ ចំ  ះអ្ន កជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ មូលហតុអា ចបណា្ខ  ល
មកពីជំងឺរលា ក   មខួរក  ល  ុនចា ញ់ដលប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  លរលា ក   មខួរក  ល  ុនចា ញ់ដលប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល ឬកា រពុលអ្វ ីផ្សងៗកា រពុលអ្វ ីផ្សងៗ។ អ្ន កដលមា នកា រ  កា ច់ 
ញឹកញា ប់ អា ចមា នជំងឺឆ្ក ួត  ូកជំងឺឆ្ក ួត  ូក។
 ព  យា មរកមូលហតុនកា រ  កា ច់ ហើយព  បា លវា បើអា ចធ្វ ើបា ន។
 បើកុមា រមា ន  ុន   ខា  ំង  ូវបញ្ច ុះក    យ  ើទឹក  ជា ក់ភា  មៗ (ទំ.៧៦) ។
 បើកុមា រមា នកា រខ  ះជា តិទឹក ឲ្យផឹកទឹកអូរ៉ា លីតបន្ត ិចម្ត ងៗបន្ត ិចម្ត ងៗ។ រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ មិន  ូវឲ្យអ្វ ីតា មមា ត់ពល
ដលគកំពុង  កា ច់  ះឡើយ។
 បើមា ន  គស ្ញ  ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល (ទំ.១៨៥)  ូវចា ប់ផ្ត ើមព  បា លភា  មៗ ហើយស្វ ងរកជំនួយពី 

 ូពទ្យជា បនា  ន់។
 បើអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺ  ុនចា ញ់ដលប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល ព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់ (ទំ.៣៦៧)។

ជំងឺឆ្ក ួត  ូកជំងឺឆ្ក ួត  ូក
ជំងឺឆ្ក ួត  ូកជា ជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រ  កា ច់ មិនថា ចំ  ះអ្ន កដលមា នសុខភា ពល្អ ក៏  យ។ កា រ  កា ច់អា ច

កើតឡើងច   ះពីគា  ជា  ើន ៉ ង  ើនថ្ង   ើនអា ទិត្យ ឬ  ើនខ។ ចំ  ះអ្ន កខ្ល ះ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា របា ត់បង់សា  រតី 
និងមា នចលនា យា៉ ងខា  ំង។ ភ្ន កអ្ន កជំងឺ  ភទនះ  ើនវិលក ឡា ប់  ក  យ។ ចំ  ះជំងឺឆ្ក ួត  ូកក  ិត   ល អ្ន ក 
ជំងឺអា ច មា នកា រភា ំងសា  រតីភា  មមួយរយៈ មា នសកម្ម ភា ពចម្ល កៗ ឬធ្វ ើអ្វ ីប្ល កៗ។ ជំងឺឆ្ក ួត  ូក  ើនកើតមា នតា ម  ួសា រ
ខ្ល ះ(ជំងឺតំណរពូជ) ឬវា អា ចបណា្ខ  លមកពីមា នកា រប៉ះពា ល់ខួរក  លពកំីណើត មា ន  ុន   ខា  ំងក្ន ុងវ័យទា រក ឬមា នពង

 ូនសំប៉ត  ក្ន ុងខួរក  ល(ទំ.១៤៣)។ ជំងឺឆ្ក ួត  ូកមិនមនជា ជំងឺដលបណា្ខ  លមកពីម  គទ ហើយវា ក៏ក  កើត 
ដរ។ ជា ទូ   វា ជា ជំងឺរុា ំរ៉ក្ន ុងមួយជីវិត បុ៉ន្ត កុមា រខ្ល ះជួនកា លអា ចជា វិញដរ។

ថា  ំស   ប់បងា្ក  រកា រ  កា ច់  យជំងឺឆ្ក ួត  ូក ៖

កំណត់សំគា ល់ ៖កំណត់សំគា ល់ ៖ ថា  ំទា ំងនះ មិនអា ចព  បា លជំងឺឆ្ក ួត  ូកឲ្យជា ជា សា  ពរទ វា   ន់តជួយបងា្ក  រកា រ  កា ច់ 
បុ៉   ះ។ ជា ទូ   គ  ូវ  ើថា  ំអស់មួយជីវិត។
 ជា ទូ   ថា  ំហ្វ ណូបា បី៊តា ល់(Phenobarbital) អា ចជួយក្ន ុងជំងឺឆ្ក ួត  ូកបា ន ហើយវា មា នតម្ល  កផង 

(ទំ.៣៨៩) ។
 ថា  ំហ្វ នីតូអុីន(Phenytoin) អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ព បើហ្វ ណូបា បី៊តា ល់(Phenobarbital)គា  ន  សិទ្ធ ភា ព។ 

 ើក  ិតទា ប បំផុតតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន ដើម្ីបបងា្ក  រកា រ  កា ច់ (ទំ.៣៩០)។

 ពលមនុស្សមា  ក់កំពុង  កា ច់ ៖ ពលមនុស្សមា  ក់កំពុង  កា ច់ ៖
 ព  យា មកា រពា រអ្ន កជំងឺពីកា របង្ក របួសផ្សងៗដល់ខ្ល ួនគា ត់។ 
យកសមា  រៈ វត្ថ ុរឹង ឬមុត  ួចចញឲ្យឆា  យ។

 មិន  ូវដា ក់អ្វ ីក្ន ុងមា ត់អ្ន កជំងឺពលដលគា ត់កំពុង  កា ច់ ដូចជា  
មិន  ូវផ្ត ល់អា ហា រ ភស្ជ ៈ ថា  ំពទ្យ ឬវត្ថ ុអ្វ ីផ្សងទៀតដើម្ីបបងា្ក  រកា រ
ខា ំអណា្ខ  ត។
 បនា  ប់ពី  កា ច់ អ្ន កជំងឺអា ចសំងំ និងងងុយដក។ ឲ្យគា ត់ដក។
  សិនបើកា រ  កា ច់មា នរយៈពលលើសពី១៥នា ទី  ូវចា ក់បញ្ច ូលទឹកថា  ំឌីយា៉ ហ្សបា៉ ម(Diazepam)តា ម 
រន្ធ គូថ  យ  ើសុីរា ំងបា  ស្ទ ិក  យមិន  ើម្ជ ុល យមិន  ើម្ជ ុល។ ស   ប់ក  ិតនកា រ  ើ   ស់ មើលទំព័រ ៣៩០។ មិន  ូវ 
ចា ក ់ហ្វ ណូបា បី៊តា ល់ (Phenobarbital) ឬហ្វ នីតូអុីន(Phenytoin) ឬឌីយា៉ ហ្សបា៉ ម(Diazepam) តា ម 
សា ច់ដំុ ឡើយ។ កា រចា ក់ថា  ំទា ំងនះ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ណា ស់  សិនបើអ្ន កគា  នបទពិ  ធន៍  ប់

  ន់។ មា នតអ្ន កដលមា នបទពិ  ធន៍ខា ងចា ក់ថា  ំតា មសរសបុ៉   ះដលអា ចចា ក់ថា  ំទា ំងនះបា ន។


