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អំពីជំងឺមួយចំនួនដលកើតជាញឹកញាប់

ជំពូកទី

១៣

ការខ ះជាតិទឹក
កុមារជា

ើនដលសាប់

គ។ ការខ្វះជាតិទឹកនះ

ប

យសារជំងឺរាក គឺសាប់

ូវបាន

ការខ ះជាតិទឹកកើតឡើង
នះកើតឡើង

យសារពួកគគានជាតិទឹក

ថាការខ ះជាតិទឹក។

ពលដលមានការបាត់បង់ទឹកពីក្នុងខ្លួន

សល់

ក្នុងខ្លួនរបស់

ើនជាងចំណុះទឹកដលបានបញ្ចូល។

គអាហារ ឬមិនអាចផឹកទឹកបាន

ប់

ន់។

ប់វ័យទាំងអស់សុទ្ធតអាចមានការខ ះជាតិ ប៉ុន្តការខ ះជាតិទឹកកើតឡើងយា៉ងលឿន និងមាន

មនុស្ស

ះថាក់ជាទីបំផុត ចំ

ះកុមារតូចៗ ។

កុមារដលមានរាកសុទ្ធតទឹកនឹងមាន
វាជាការសំខាន់ណាស់ដលមនុស្ស

ះថាក់

ប់រូប ជាពិសសចំ

និងដឹងពីវិធីការពារ និងព បាលវា។

គស

ន់

ពលដលមានក្អួតថមទៀត។ វាក៏អាចកើតឡើងលើអក
្ន

ពលមានការរាកធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសស

មានជំងឺធ្ងន់ ដលមិនអាចបរិ

ប់

យសារការខ ះជាតិទឹក។

ះមាយ បានសា្គល់អំពី

គស

្ញនការខ ះជាតិទឹក

្ញនការខ ះជាតិទឹក ៖

ការ

កទឹក តងតជា

មានទឹក

គស

្ញដំបូងនការខ ះជាតិទឹក

មបន្តិចបន្តួច ឬគានទឹក

ម ឬ ទឹក

មមានពណ៌លឿងចាស់

ការចុះទម្ងន់ភាមៗ
បបូរមាត់ស្ងួត
ភ្នករូងខូង និងស្ងួត
បង្ហើយផត ចំ

ះទារក

ស្បកបាត់បង់ភាពយឺត
ើ

មដចាប់ច្បិចស្បកឡើងលើ

ដូចបានបងាញក្នុងរូបភាពនះ រួចលងវិញ...
សិនបើផ្នត់ស្បក

មានន័យថាថា កុមារ

ះមិនធាក់មកធម្មតាវិញទ

ះមានការខ ះជាតិទឹកហើយ

ការខ ះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ អាចបណា្ខលឲ្យជីពចរដើរញាប់ តខ យ(មើលស្ហុកទំ.៧៧) ដកដង្ហើមញាប់ហើយ

មាន

ុន

ឬ

កាច់ (ស

ប់ការ

កាច់ សូមមើលទំ.១៧៨)។

សិនបើអ្នកជំងឺមានរាកធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានរាកនិងក្អួតផង មិន

ចាត់វិធានការជាបនាន់ មើលទំព័របនាប់។

ូវរង់ចាំមើល

គស

្ញការខ ះជាតិទឹកទ។

ៗ
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ដើម្បីការពារនិងព បាលការខ ះជាតិទឹក ៖
ធ្វើដូចខាងកមជា ញាប់ ៖
ឲ្យអ្នកជំងឺផឹកទឹកឲ្យបាន
ប៉ុន្តមិន

ើន ៖ ទឹកអូរា៉លីតគឺជាការ

សើរបំផុត ឬឲ្យទឹកបបរ ទឹកត ទឹកស៊ុប ឬទឹកសុទ្ធ។ល។

ូវរង់ចាំដល់ពលកើតមានការខ ះជាតិទឹកទើបចាប់ផ្តើមឲ្យផឹកទឹក

ូវបន្តផ្តល់អាហារ ៖

អាហារដលគាត់អាចបរិ
ចំ

ពលមាននរណាមាក់មានរាកដូចទឹក

ះទារក បន្តបំ

ពលដលកុមារ ឬមនុស្សធំដលមានជំងឺ

ះ អាចបរិ

គបាន ឲ្យបានញឹកញាប់។

វិធីពីរយា៉ងក្នុងការធ្វើទឹកអូរា៉លីត
១. ការផ្សំជាមួយស្ករនិងអំបិល (ស្ករ

ត ឬស្ករអំ

ើជំនួសស្ករសបាន)

ក្នុងទឹកសាត១លី

ឬ

ុង

ទឹកមួយលី

វាមានជាតិ

កដថា

សិនបើអាចរកបាន។

បានទទួលអាហារនិងទឹកផង។

ដលងាយ

ូវការធ្វើភសជ្ជៈនះ
ើទ

ទុកទឹក
ការ

យ

ុង

មដូចធម្មតា។ មនុស្សធំ

ូវការទឹកយា៉ងតិចមួយលី

ឲ្យបានញឹកញាប់

ះបីអ្នក

យត្ន័ ៖ ភ្លក់ទឹក

ក្នុងអំឡុងពល២ឬ៣

ះទ។

សិនបើ

កំណត់ចំណាំ ៖

ក្នុង

ប់ពល មុនពលឲ្យកុមារផឹក

តាម

៉ង

ួសារភាគ

ប់ធញ្ញជាតិនះអាចផ្អូមខូច

ពលមានអាកាសធាតុ

។

ើន គានរងាស់ជាលី

ឬ

ឬ

ើនជាងនះ ក្នុងមួយថ្ង។ ចំ

យ មិនមនទឹកទាំងអស់ដលបានផឹក សុទ្ធត
យ។

្ញ

ះកុមារតូចៗ

ូវបានក្អួតចញមកវិញ

ះថាក់ផ្សងទៀតកើតឡើង ស្វងរកជំនួយពី

ូវការការចាក់បញ្ចូលសរ៉ូមតាមសរសឈាមជាចាំបាច់។

ទសមួយចំនួន គអាចរកបាននូវកញ្ចប់ម អូរា៉លីត (ORS) ស

តាមផ្ទះ ជាពិសសការធ្វើពម
ី
ធញ្ញជាតិ បើធ្វើបាន

ជាង ហើយមាន

ះ

រាល់ពលមានការរាកម្តងៗ។ បន្តផ្តល់ទឹកម្តងបន្តិចៗ

កញ្ចប់ទាំងនះមានស្ករ អំបិល សូដា និងប៉ូតាស្យូម(ទំ.៣៨២)។
ទឹកនះ

ជាក់ ឲ្យបានលឿន ហើយ

ំនាទី ទាំងពលថ្ងនិងពលយប់ រហូតដល់អ្នកជំងឺ

ូវការទឹកចំនួនបីលី

បំរាម ៖ បើការខ ះជាតិទឹកកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានស

បនាន់(មើលទំ.១៥៩)។ អ្នកជំងឺអាច

ះឲ្យ

ជាបបរាវ។

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីវាស់បរិមាណនធាតុផ្សំទាំងនះ។ ស្វងរកមធ បាយ

ក្នុងមួយថ្ង ឬមួយកវ

ះមានក្អួតក៏

៧នាទី ឲ្យកាយ

កដថាវាមិនផ្អូម។ ទឹកផ្សំពី

ឲ្យអ្នកខ ះជាតិទឹកព យាមផឹកទឹកនះបន្តិចម្តងៗរៀងរាល់

ជាទូ

និងដាក់

ចាប់ផ្តើមឲ្យកុមារផឹក។

តាមតំបន់របស់អ្នក។

ង់ផ្សងៗនរងាស់

ួល និងសាមញ្ញ។

ចាប់ផ្តើមមានទឹក

ដាក់ អំបិលកន្លះសាប

ចំអិន៥

តិចជាងទឹកភ្នក។

ការបន្ថមនះផ្តល់ជាតិប៉ូតាស្យូម ដលអាចជួយ ឲ្យកុមារ

កាហ្វទ

ត ឬម ដំឡូង)

ម ធញ្ញជាតិចំនួន៨សាប

ភសជ្ជៈណាមួយក៏បាន អាចបន្ថមទឹកផ្លឈើកន្លះកវ

សាប

សើរ

យត្ន័ ៖ មុនដាក់ស្ករ ភ្លក់

ទឹកមើលសិនហើយ

ដូចជាទឹកដូង ឬកិនចកទុំឲ្យហ្មត់

តាមផ្ទះ

ើម អង្ករសាលី ម

ដាក់ អំបិលកន្លះសាប

ការ

ក្នុងករណីរាកសុទ្ធតទឹកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

២. ការផ្សំជាមួយម ធញ្ញជាតិ និងអំបិល (ម អង្ករពិតជា

និងស្ករ៨សាប

សារសំខាន់ ៖ ត

គបានភាម ចាប់ផ្តើមផ្តល់

ះមាយ
យឲ្យបានញឹកញាប់ និងមុនពលផឹកទឹកផ្សងៗទៀត។

ទឹកអូរា៉លីត អាចជួយការពារ ឬព បាលការខ ះជាតិទឹកបាន ជាពិសស

អាច

ះទ។

សិទ្ធិភាពជាងម អូរា៉លីត(ORS)

ទៀត។

ឹម

ះជាយា៉ងណាក៏
ូវ ភាគ

ប់លាយជាមួយទឹក។

យ ក៏ការធ្វើភសជ្ជៈប

ើនវាមានតម្ល

ូពទ្យជា

្គប់ជាតិ

កជាង មានសុវត្ថិភាព
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ជំងឺរាក និងរាកមួល
ះប

ពលមនុស្សមាក់មានលាមកខាប់ៗ ឬរាវ

ះគាត់មានជំងឺរាក ។ បើគាត់មានលាមកលាយសំ

ក់ថាគាត់មានជំងឺរាកមួល។

ជំងឺរាកអាចមានក

ិត

លក្ខណៈរាុំរ៉ (រាកជា

ល ឬក

ិតធ្ងន់។ វាអាចមានលក្ខណៈ

ើនថ្ង)។

ជំងឺរាក កើតមានជាញឹកញាប់ និងមាន

ះថាក់យា៉ងខាំងចំ

អាហារូបត្ថម្ភ។

រ និងឈាម

ល់(រាកភាមៗនិងធ្ងន់ធ្ងរ) ឬមាន

ួច

ះកុមារ ពិសសចំ

ះកុមារដលមានការខ្វះ

កុមារនះមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ។ គាត់មិន
សូវមានជំងឺរាកទ បើគាត់មានជំងឺរាក
ក៏ឆាប់ជាសះស្បើយវិញដរ។

កុមារនះមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

គាត់ទំនងជាងាយមានជំងឺរាក ហើយ
មានការ

ឈមខ្ពស់នឹងការសាប់

យសារជំងឺរាក។

ជំងឺរាកមានមូលហតុជា

ើនយា៉ង។ ធម្មតាគមិន

រយៈពល ពីរបីថ្ង បើអ្នកផ្តល់ជាតិទឹកនិងអាហារ
បរិ

គតិចៗ ហើយ

ើនអាចព បាល

ប់

ូវការថាំពទ្យទ ហើយកុមារនឹងមានការធូរ ស្បើយក្នុង

ន់ដល់គ (

ើនដងក្នុងមួយថ្ង)។ ជួនកាល អ្នកជំងឺនះអាច

យ

គជ័យ

តាមផ្ទះ

សិនបើកុមារ

ះមិនសូវបរិ

គ

ើន ឲ្យគាត់

ូវការការព បាលពិសស។ ប៉ុន្ត ជំងឺរាកភាគ

ះបីជាអ្នកមិនដឹងអំពីមូលហតុពិត

កដរបស់វាក៏

យ។

មូលហតុសំខាន់នជំងឺរាក
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ (ទំ.១៥៤)។ ប
ហើយធ្វើឲ្យកុមារមានជំងឺរាក

ជំងឺអដស៍(ការរាករយៈពលយូរ អាចជា

នះធ្វើឲ្យកុមារខ យ

យសារមូលហតុផ្សងៗ

រាលដាលន ម
ការបង្ក

គ

ការមិនរំលាយអាហារ (ជាពិសស ចំ

ការបង្ក

គ

ទារកដលមានការពិបាក ក្នុងការរំលាយអាហារដលថ្មី
ចំ

គវីរុស

ជា

គ

យ

ូន(ទំ.១៤០

១៤៤)(ជំងឺ

គ

ក

ះវៀន(ការបង្ក

ទំ.៣០៩ ការរលាកបំពង់ក ទំ.៣០៩ ជំងឺក
បង្ក

ការមាន

ូន

គ
ជំងឺ

ផ្លូវទឹក

ទឹក

គ

ចៀក

្ជឹល ទំ.៣១១ ការ

ប៉កខាងអាហ្វ្រិក អាសុី

និងបា៉សុីហ្វិក ទំ.១៨៦)។
ការពុលអាហារ(អាហារផ្អូម ទំ.១៣៥)

ះ

ឬ

ះផ្សងៗទៀត។
ផលរំខានរបស់ថាំពទ្យខ្លះ ដូចជា អំពីសុីលីន ឬ

ម(ទំ.២៣៤)។

ុនចាញ់(ហាសុីបា៉រ៉ូម -

តិកម្មទំនាស់ជាមួយអាហារខ្លះ (ដូចជាអាហារ

សមុទ្ទ ។ល។ ទំ.១៦៦) ជួនកាលជាមួយទឹក

ើន មិនបណា្ខលឲ្យកើត ជងឺរាកទ)។
ការបង្ក

ះពួកគ(ទំ.១៥៤)។

ះវៀន ដលបណា្ខលមកពីបាក់តរី

(ទំ.១៣១) អាមីប(ទំ.១៤៤) ឬហ ឌីយា៉(ទំ.១៤៥)។
ការបង្ក

ះកុមារ ដលមាន

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ និងមនុស្សធំខ្លះ)។

គដលបណា្ខលឲ្យកើតជំងឺរាក។
យម

្ញដំបូង

ទំ.៣៩៩)។

ជាញឹកញាប់ និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
ការខ្វះទឹក និងអនាម័យ(គានបង្គន់) ធ្វើឲ្យមានការឆ្លង

គស

ត

សុីលីន(ទំ.៥៨)។
ថាំបញ្ចុះ ឬរុក្ខជាតិពុលនិង
ការបរិ
ើនពក។

គផ្លឈើខ្ចី

ឿងពុលផ្សងទៀត។

ើន ឬអាហារដលមានជាតិខាញ់
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ការបងា្ករជំងឺរាក
ះបីជាជំងឺរាកមានមូលហតុជា

ដលញឹកញាប់ជាងគបំផុតគឺការបង្ក

ើនយា៉ងក៏

យ មូលហតុ

គ និងការខ្វះអារហាររូបត្ថម្ភ។

ជាមួយនឹងការមានអនាម័យល្អ និងមានចំណីអាហារល្អជំងឺរាកភាគ
អាចបងា្ករបាន។ ហើយបើមានការព បាល
បរិ

គអាហារឲ្យបាន

សារជំងឺរាកទ។

ប់

ន់

ឹម

ូវ

ើន

យឲ្យផឹ
ផឹកទឹកនិង

ះនឹងមិនសូវមានកុមារសាប់

កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

យ

ជំងឺរាក

កុមារដលមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ តងតមានជំងឺរាក ហើយសាប់

ើនជាងកុមារដលមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ។ មិនតប៉ុ

ះ ជំងឺរាកអាច

វដ្តនការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងជំងឺរាក

ជាផ្នកមួយនមូលហតុនការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ហើយបើកំពុងតមានការខ្វះ

អាហារូបត្ថម្ភ

ប់

ថមទៀត។

ះជំងឺរាកនឹងធ្វើឲ្យប

បានសមាប់កុមារជា

នះមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង

ើន។

ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបណា្ខលឲ្យកើតជំងឺរាក ។ ជំងឺរាកបណា្ខលឲ្យមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។
ប

នះបង្កើតបានជាវដ្តមួយ ដលក្នុង

ថមទៀត។

ះប

មួយបានធ្វើឲ្យប

មួយទៀតមានសភាព កាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង

យហតុនះហើយ អាហារូបត្ថម្ភល្អ មានសារសំខាន់ទាំងក្នុងការបងា្ករ និងក្នុងការព បាលជំងឺរាក។

បងា្ករជំងឺរាក
ដើម្បីសិក អំពី

យបងា្ករការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ បងា្ករការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ភទអាហារដលជួយរាងកាយទប់ទល់ ឬ

វិធីបងា្ករជំងឺរាក គឺពឹងផ្អកលើ ទាំងការបរិ

គអាហារ

ឹម

អំពអនា
អ
ី នាម័យផាល់ខ្លួន និងអនាម័យសាធារណៈ មានរៀបរាប់

ឆាំងនឹងជំងឺផ្សងៗ ដូចជំងឺរាក អានជំពូកទី១១។
ូវ និងទាំងការមានអនាម័យល្អ។ សំណូមពរជា

ក្នុងជំពូកទី១២។

ក្នុង

បង្គន់ សារសំខាន់នទឹកសាត និងការកា
ការពារអាហារ ពីភាពកខ្វក់ និងពីសត្វរុយ។
ខាងកមគឺជាសំណូមពរសំខាន់ៗផ្សងទៀតមួយចំនួន ស
បំ

កុមារ

យទឹក

ះមាយ ជាជាង

យទឹក

ក្នុងរយៈពល៦ខដំបូង។ ទឹក

ះមាយជួយទារក

បញ្ចុកទឹក

យ

ដលបណា្ខលឲ្យមានជំងឺរាក។ បើមិនអាចបំ

ដើម្បីបំ

ះមាយដល់ទារក

ទារកទ

ះ

ើពងនិងសាប

។ ឲ្យទារក

ស់

យទឹក

។ មិន

ះមាយតមួយមុខគត់

គផ្សងៗ

ះមាយបាន

ូវ

ើដប

គផ្សងៗ។

ពលអ្នកចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារថ្មី ឬអាហាររឹងដល់ទារក ចាប់ផ្តើមផ្តល់តបន្តិច
យកិនឲ្យហ្មត់ ហើយលាយវាជាមួយទឹក

ះមាយបន្តិច។ ទារក

ការរៀនរំលាយអាហារថ្មីៗ។ បើទារកចាប់ផ្តើមទទួលអាហារថ្មី
ះទារកអាចកើតមានជំងឺរាក។ មិន

ឡើយ។ ចាប់ផ្តើមឲ្យអាហារផ្សងទៀត
រក អនាម័យដល់ទារក និងដាក់ទារក
ដាក់វត្ថុកខ្វក់ចូលក្នុងមាត់របស់់វា។

មិន

ើ

ះវាមានការពិបាកក្នុងការរក ភាពសាត ហើយវា

ងាយបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

បន្តួចសិន

ះ រួមមានទាំងការ

ើន

ប់ការពារទារកពីជំងឺរាក ៖

ឆាំងនឹងការបង្ក

ទារក

យបងា្ករជំងឺរាក។

ូវបញ្ឈប់ការបំ

ពលដលទារក

ូវ

ើនក្នុងពលតម្តង

ះកូនភាមៗ
បន្ត

ះ

ះមាយ។

កន្លងដលសាត។ ការពារមិនឲ្យទារក

ូវផ្តល់ថាំផ្សងៗ ដលមិនចាំបាច់ ដល់ទារក។

ការបំ

កូន

យទឹក

អាចបងា្ករ ជំងឺរាក

ះមាយ

155
ការព បាលជំងឺរាក ៖
ចំ

ះករណីជា

ើននជំងឺរាក គពុំចាំបាច់

ផ្តល់ជាតិទឹក និងអាហារឲ្យ

ប់

ដូចខាងកម ៖
១. បងា្ករ ឬ

ប់

ន់។ ចំ

ះជំងឺរាក

ះបីជាបណា្ខលមកពីមូលហតុអ្វីក៏

ងការខ ះជាតិទឹក ៖ អ្នកដលមានជំងឺរាក

ូវផឹកទឹកឲ្យបាន

្ញនការខ ះជាតិទឹក ឲ្យគាត់ផឹកទឹកអូរា៉លីត(ទំ.១៥២) បើ

ផឹកទឹកនះឲ្យបាន

២. បំពញត

ើន។ ឲ្យគាត់ខំលបទឹកឲ្យបាន

ប់។ ម៉ ងទៀត

បន្តិចបន្តួច។

ទារកដលមានរាក
កុមារដលស្គម
ឈប់បរិ

ូវតបរិ

គ

រៀងរាល់ ២ឬ៣នាទីម្តង។

ើនដងក្នុងមួយថ្ង ជាពិសសបើគាត់បរិ

ូវទទួលអាហារបន្ថម

ពលដលគបានធូរស្បើយ។

ដំបូងក៏

យ ក៏វាអាចជួយស

បើកុមារដលស្គមមានជំងឺរាកជា

ើនថ្ង ឬ

តបន្តរាកត

៦ដងក្នុងមួយថ្ង។ ភាគ

អាហារស

គាត់គួរផឹក ៖

ទឹកបបរ

ត ទឹកស៊ុបមាន់ សាច់

បានរៀបរាប់

ដូចខាងកម៖

ូកឬ

ទឹកសណ្ណក
ទឹកអូរា៉លីត

ចកទុំ

ះអាចបរិ

ខាងឆ្វងនះ គគួរ

្គោះជីវិតកុមារ

គ

ះដរ។

គបានភាម ជាការបន្ថម

ះឲ្យបានកាន់ត

លើជាតិទឹកដល

ើសរីសអាហារមួយឬអាហារដល

សាច់មាន់(

ដៀងគា

រ ឬអាំង) ស៊ុត(

រ)

ប់ធញ្ញជាតិចំអិនយា៉ងល្អ

សាច់(ចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អ និងមិនសូវមានខាញ់)

តឆ្អិនដលកិនយា៉ងម៉ត់ ដំឡូង

សណ្ណក សណ្ណកបារាំង(ចំអិនឲ្យល្អ ហើយ

ងបន្ល

ក្នុង

មិន
ថាំបញ្ចុះ

កិនឲ្យហ្មត់)
ី(ចំអិនឲ្យល្អ)
ទឹក
មានប

សើរ)

មួយចំនួន

ពលដលគាត់អាចបរិ

អាហារសាបនារាងកាយ

ឬឆ្អិន បាយ

(បើបន្ថមស្ករ ឬ

ើន ផ្លឈើ

ះ

ប់អ្នកជំងឺរាក

អាហារធញ្ញជាតិទាំងនះ កាន់ត

អាហារដលមានខាញ់

ពលដល

សិនបើកុមារ

ទៀត ផ្តល់អាហារដល់កុមារ

ល្ហុងទុំ

ះមាយ

ូតអីុន)

ះជាការផ្តល់អាហារអាចបណា្ខល

អាហារថាមពល

ទឹកត ទឹកបបរ ទឹកបបរដំឡូង

គម្តងៗ បានត

ើន គមិនចាំបាច់ព បាលតាមវិធីផ្សងទៀតទ។

ពលដលអ្នកជំងឺ

គបាន

គអាហារភាម

គអាហារបានដរ។ បើ

ឲ្យកុមារជុះកាន់តញឹកញាប់

សភាពធ្ងន់ធ្ងរដលមិនអាចបរិ

យ ជំរុញគាត់ឲ្យ

ះវៀនយា៉ងលឿន ហើយមិនបាន

ើននូវអាហារថាមពល និងអាហារសាងសង់(

បាន។ ការឲ្យទឹកអូរា៉លីត ក៏ជួយឲ្យកុមារអាចបរិ

បើអ្នកជំងឺរាក កំពុងមានក្អួត ឬមាន

គ

ូវការចំណីអាហារតាមដលគអាច ទទួលទាន

យសារមានជំងឺធ្ងន់ ឬក្អួត គាត់គួរចាប់ផ្តើមបរិ

ញឹកញាប់ យា៉ងតិច៥

ើន។ បើរាកខាំង ឬមាន

ះ
ះ។

គឲ្យបាន

ះមានជំងឺរាក ហើយ

ូវយកចិត្តទុកដាក់

ះកុមារតូចៗ ឬមនុស្សណាដលកំពុងមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

គឲ្យបាន

ូវតបន្ត
បន្តការបំ

យ

ះជាគាត់មិនចង់ផឹកក៏

ពលដលមានជំងឺរាក ចំណីអាហារឆ្លងកាត់ក្នុង

ើបា្រស់ទ។ ដូច្នះ ឲ្យអ្នកជំងឺរាកបរិ

កុមារ

ើនដង

ូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់គាត់ ៖ អ្នកដលមានជំងឺរាក

បាន។ នះជាការសំខាន់ណាស់ ជាពិសសចំ

ទឹក

ះថាក់ដលធំបំផុតគឺការខ ះជាតិទឹក។

ខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ។ ដូច្នះ ផ្នកដលសំខាន់ជាងគបំផុតនការព បាល គឺការ
ះថាក់ធំបំផុត គឺការខ្វ

បើរាកយូរថ្ង

ស

ើថាំទ។ បើរាកធ្ងន់ធ្ងរ

ប់

ូវបរិ
ភទ

ះ

(ជួនកាលទឹក

ះ

អាចធ្វើឲ្យ

ផ្សងៗ មើលទំព័របនាប់)

គ ឬផឹក
អាហារដលមានផ្សំ

ឿង

ើនមុខ
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ជំងឺរាក និងទឹក

ះ

ទឹក

ះមាយ គឺជាអាហារដ៏

ទឹក

ះ

សើរបំផុតស

ប់ទារក។ វាជួយការពារនិង

ឆាំងជំងឺរាក។ បន្តបំ

ទឹក

ពលទារកមានរាក។ វាមិនបណា្ខលឲ្យទារករាកទ តវាជួយទារកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ។
ម ទឹក

ដលមានរាក។ ចំ

ះ ឬទឹក
ះ

ះ

ូវការអាហារថាមពល និងអាហារដលមាន

ពលកុមារបានធូរ

ប់

ន់។

បាន

ើន

យមិនធ្វើឲ្យរាកទ។

ីនិងសណ្ណក។ សណ្ណក

រឲ្យឆ្អិន និងកិនឲ្យម៉ត់។

លហើយ គាត់នឹងអាចឲ្យផឹកទឹក

ះ

សិនបើបន្ថយ

ប់ព បាលជំងឺរាក
ះករណីភាគ

ើននជំងឺរាក គមិនចាំបាច់

មានសារសំខាន់។
អាចមាន

នះកើត

ូតអីុន

គួរបន្ថមអាហារឆ្អិន ដលកិនឲ្យម៉ត់ ដូចជា សាច់មាន់ ស៊ុត(កហម) សាច់

តាមធម្មតា

ចំ

ូតអីុន។ បន្តផ្តល់វាដល់កុមារ

ទាំងនះអាចបណា្ខលរាកកាន់តខាំង។ បើមានប

ជាអាហារដលងាយរំលាយ បើគបកសំបកហើយ

ថាំស

ភពដ៏ល្អនថាមពល និង

នះ និងលាយវាជាមួយអាហារដ៏ទទៀត។ ប៉ុន្ត គួរចងចាំថា ៖ កុមារដលខ្វះ

អាហាររូបត្ថម្ភ ហើយមានជំងឺរាក
ះ

កំប៉ុង អាចជា

ះកុមារមួយចំនួនតូច ទឹក

ឡើង សាកល្បងបន្ថយទឹក

ទឹក

ះ

ះមាយ

ះជាយា៉ងណាក៏

សិទ្ធភាពបន្តិចបន្តួច ឬគាន
ជាទូ

យ ក៏មានថាំជា

ើនដលគ

សិទ្ធភាព។ ថាំខ្លះក្នុងចំ

ដើម្បីជាការល្អ

"ថាំបំបាត់រាក" ដូចជាថាំដលមាន

ើថាំទ។ ប៉ុន្តចំ

សើរ គួរកុំ

ះករណីខ្លះ ការ

ើជាញឹកញាប់ស

មថាំទាំង

ើថាំដូចខាងកមនះស

ឡាំង និងបុិចទីន(Kaolin & Pectin) (

ើថាំដល

ឹម

ូវអាច

ប់ព បាលជំងឺរាក

ះ អាចធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់ ៖

ប់ព បាលជំងឺរាក ៖

បុិចតាតKaopectate ទំ.៣៨៤) ធ្វើឲ្យ

លាមកខាប់ និងរង្វើល។ ប៉ុន្ត ថាំនះមិនអាចបំបាត់ការខ ះជាតិទឹក ឬមិនអាចព បាលការបង្ក

គទ។ ថាំបំបាត់រាកមួយចំនួន

ដូចជា ឡូប៉រា៉មីត(loperamide) (អីុម៉ូយ៉ូម Imodium) ឬ ឌីហ្វណុកសុីឡាត(diphenoxylate) (ឡូម៉ូទីល lomotil) អាចធ្វើឲ្យ
មាន

ះថាក់ ឬធ្វើឲ្យការបង្ក

គអូសបនាយកាន់តយូរ។

"ថាំបំបាត់រាក" ធ្វើសកម្មភាពដូចជាឆ្នុក។ វាទប់សារធាតុបង្ក

ថាំបំបាត់រាក ដលផ្សំជាមួយ ណអូមីសុីន(neomycin) ឬ
កហាយដល់

ះវៀន ហើយតងតធ្វើឲ្យមាន

ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដូចជា អំពីសុីលីន និងត

ះថាក់

ខ្លរ័រំហ្វនីកុល(chloramphenicol) មាន
ព បាលជំងឺរាកក
ថាំបញ្ចុះ គមិន

ិត
ូវ

ខ ះជាតិទឹកទៀតផង។

លឬ

ើ

ើថាំបញ្ចុះចំ

ើវា

្ចញមកក។

ើទ។ វាអាចធ្វើឲ្យ

ជន៍។

ជន៍តក្នុងករណីជំងឺរាកមួ
មួយចំនួនប៉ុ

ប៉ុន្ត ជួនកាល ថាំទាំងនះ អាចបណា្ខលឲ្យរាកបាន ជាពិសសចំ
រយៈពលពីរបីថ្ង ហើយរាកកាន់តខាំងឡើង ឈប់

ូវប

្តិបតូមីសុីន(streptomycin) មិនគួរ

ើនជាងមាន

សុីគ្លីន មាន

គដល

ះកុមារតូចៗ។

ះថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ះថាក់ខ្លះ ក្នុងការ

ើ

ះ (មើលទំ.១៥៨)។

សិនបើ បនាប់ពីបាន

ើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ះអាចជាមូលហតុដលនាំឲ្យរាក។

ស់វា (មើលទំ.៣៥៧) ហើយមិនគួរ

ើវាស

ប់

លើទារកដលមានអាយុតិចជាងមួយខ។
ះមនុស្សកំពុងរាកទ។ វានឹងធ្វើឲ្យរាកកាន់តខាំង ហើយអាចបង្កើន

ះថាក់នការ
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វិធីព បាលពិសសចំ

ះករណីជំងឺរាកផ្សងៗ

ខណៈពលដលមានករណីជំងឺរាកជា
អាហារឲ្យបា
រ
ន

ើន និងមិនបាច់

ើន

ូវបានព បាលយា៉ងមាន

ើថាំពទ្យក៏
ទ្យ ពិតមន ក៏មានពលខ្លះ គក៏

សិទ្ធភាព

យការផ្តល់ជាតិទឹក និង

ូវការការព បាលពិសសដរ។

ក្នុងការពិចារណាអំពីការព បាលនះ គួរចងចាំថា មានករណីនជំងឺរាកមួយចំនួន ជាពិសសចំ
បណា្ខលមកពីមានការបង្ក

គ

ខាងក

ះវៀន គួរពិនិត្យរកការបង្ក
ះវៀន។

ជានិច្ច។ បើរកឃើញថាមាន គួរព បាលការបង្ក

គ

ះកុមារតូចៗ

ចៀក បំពង់ក និង

គទាំងនះ។ ម៉ ងទៀត ក៏គួរពិនិត្យរកមើល

គស

ពន្ធ័ទឹក

ម

្ញនជំងក
ឺ

្ចឹល

ផងដរ។
បើកុមារមានរាកក
មិន

ិត

លរួមជាមួយនឹងមាន

គស

ូវការការព បាលពិសសទ។ ឲ្យផឹកទឹកឲ្យបាន
ចំ

្ញផាសាយ ជំងឺរាក

ះអាចបណា្ខលមកពីវីរុស

ើននិងផ្តល់អាហារដលកុមារ

ះអាចបរិ

ះគ

គបាន។

ះករណីពិបាកមួយចំនួននជំងឺរាក ការវិភាគពិនិត្យលាមក ឬការធ្វើតស្តផ្សងៗអាចជាការចាំបាច់ ដើម្បីដឹងពី

វិធីព បាល វាឲ្យបាន

ឹម

ូវ។ ប៉ុន្តតាមធម្មតាគអាចដឹងបានតាមរយៈការសាកសួរសំនួរជាក់លាក់មួយចំនួន ការ

មើលលាមក និងការរកមើល
គស

គស

្ញសំខាន់ៗខ្លះ។ ខាងកមគឺជាសចក្តីណនាំខ្លះៗស

តាម

្ញផ្សងៗ។

១. រាកក

ិត

ល ដលកើតឡើងភាមៗ

យគាន

ផឹកទឹកឲ្យបាន

ើន។ តាមធម្មតា គមិន

រាកទ ដូចជា

ឡាំងជាមួយនឹងបុិចទីន (

(Diphenoxylate ឡូម៉ូទីល lomotil)
ត

ប់ការព បាល

ូវឲ្យថាំទាំង

ូវការការព បាលពិសសទ។ ជាទូ

គមិនចាំបាច់

ើថាំឆ្នុកបំបាត់

បុិចតាតKaopectate ទំ.៣៨៤) ឬឌីហ្វណុកសុីឡាត
ថាំទាំងនះតងតមិនចាំបាច់ និងមិនអាចជួយក

គបានឡើយ ដូច្នះគមិនចាំបាច់ចំណាយលុយដើម្បីទិញវា

ះទ។

ះដល់អ្នកជំងឺធ្ងន់ៗ ឬកុមារតូចៗទ។

២. រាករួមជាមួយក្អួត (មានមូលហតុ
បើកុមារដលរាកមានក្អួតផង
ជាពិសសចំ

(ឈឺកពះ? វីរុស?)

ះឡើយ។ ជាទូ

ូវការខ ះជាតិទឹក ឬសមាប់ម

គមិន

ុន

ើនយា៉ង)

ះ

ះថាក់នការខ ះជាតិទឹកមានកាន់តខាំង

ះកុមារតូចៗ។ ជាការសំខាន់ណាស់ គឺ

ូវឲ្យកុមារផឹកទឹកអូរា៉លីត

(ទំ.១៥២) ទឹកត ទឹកស៊ុប ឬទឹកផ្សងៗទៀតដលគផឹកបាន។ បន្តឲ្យទឹក
ទាំងនះជានិច្ច

ះបីជាគក្អួតចញមកវិញក៏

ក្នុងខ្លួន។ ឲ្យគផឹក
បើអ្នកមិនអាច

ប់

រៀងរាល់ ៥

យ។ ទឹកមួយចំនួននឹង

សល់

១០នាទីម្តង។

ងការក្អួតបាន ឬ

សិនបើការខ ះជាតិទឹកកាន់តខាំងឡើង ស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យ

ជាបនាន់។
៣. រាកមានលាយសំ
លាមក។ (
ើថាំមី
បើជំងឺរាក

រនិងឈាម។

ើនតរាុំរ៉។ គាន

ះអាចជាជំងឺរាកមួលដលបង្កឡើង

ុន

យពពួកអាមីប។ ស

ូនីដាហ្សូល(Metronidazole ទំ.៣៦៩)។
តមានបនាប់ពីទទួលការព បាល ពិ

៤. រាកធ្ងន់ធ្ងរមានលាយឈាម និង

ុន

មានថ្ងខ្លះមានរាក និងថ្ងខ្លះទៀត មានទល់

ើថាំនះ
ះ

(រាកមួលដលបង្ក

តាមក

បល់ជាមួយ

ប់ព័ត៌មានលំអិតមើលទំ.១៤៤)
ិតវជ្ជប

របស់

ូពទ្យ។

យបាក់តរីសុីហ្សលឡា)

ូពទ្យ។

សិន

158
ឲ្យថាំសុី

ូហ្វកសាសុីន(Ciprofloxacin)

នះជាមួយ

្តីមានផ្ទ

ស្វងរកជំនួយពី

មនុស្សធំ តមួយដូស : ១ក. លបតាមមាត់។ ប៉ុន្ត មិនគួរ

ះ និងកុមារអាយុកម១៨ឆាំទ។ (ចំ

ូពទ្យ)។ ជាញឹកញាប់ ម

ទំ.៣៥៣) និងកូ

គសុីហ្សលឡាមានភាពសាុំជាមួយនឹងអំពីសុីលីន(Ampicillin

ីម៉ុកសាសូល(Cotrimoxazole ទំ.៣៥៨) ប៉ុន្តថាំទាំងនះ

សិនបើថាំទីមួយដលអ្នកបាន
ឬស្វងរកជំនួយពី

ើ មិនបានធ្វើឲ្យមានការធូរ

ូពទ្យ។

មសុីន(Azithromycin)ក៏មាន

្តីមានផ្ទ

ះ៦ខ មិនគួរ

ត

ូវបាន

ើ

លក្នុងរយៈពលពីរថ្ង សាកល្បង

ើថាំកូ

ឡើយ។

ើថាំមួយទៀត

ីម៉ុកសាសូលទ(ទំ.៣៥៩)។ ថាំអាសុី

សិទ្ធិភាពដរ ហើយមានសុវត្ថិភាពចំ

មនុស្សធំ ឲ្យថាំលបតាមមាត់៥០០ម.ក

ស

ះកុមារដលមានអាយុកម៨សបាហ៍

ះ

្តីមានផ្ទ

ះនិងកុមារ។ ស

ថ្ងទី១ និង២៥០ម.កមួយថ្ងម្តង រយៈពល៤ថ្ង។ ចំ

ះក

ប់កុមារ ពិភាក ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

៥. រាកធ្ងន់ធ្ងរមាន
ុន

ុន

ដលជាទូ

លក្នង
ុ រវាង៦

ពិនិត្យរកមើល

គស

តំបន់ដល

ងបនា
៉
ប់ពចា
ី ប់ផម
ើ្ត ព បាល

្ញនជំងឺ

ើនមានជំងឺ

ុន

ុនចាញ់

ើន(ទំ.១៥២)។

ះមានខ្យល់ជា
យពពួកម

ន់ និងស

ព បាល

ះវៀន(មើលទំ.១៨៨)។

យហាល់សុីបា៉រ៉ូម ព បាលរាល និង

ុន

នជំងឺ

ើន

ក្នុង

ើថាំមី

Atabrine) មានតម្ល

ុនចាញ់ (មើលទំ.

រ

ះ ហើយភើចញមកមានក្លិនអាកក់ ដូចជាសាន់ធរ័។

គបា៉រា៉សុីតតូចៗ

ះថាហ ឌីយា៉(មើលទំ.១៤៥) ឬអាចបណា្ខលមកពី

យ ការផឹកទឹកឲ្យបាន

ើន ការបរិ

ក គឺជាការព បាលតមួយគត់ដលចាំបាច់។ ការបង្ក

យ

សិនបើអ្នកជំងឺ

ុន

ការខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ។ ក្នុងករណីណាមួយក៏
ប់

ិត

ះវៀន។ បើមាន ចាប់ផ្តើមព បាលជំងឺ

៦. រាកដលមានលាមកពណ៌លឿង ក្លិនអាកក់ មានពពុះៗ គានលាយឈាមឬសំ
នះអាចបង្កឡើង

ប់

យទឹកអូរាលី
៉ ត ស្វងរកជំនយ
ួ ពី ព
ូ ទ្យជាបនាន់។

១៨៧) ជាពិសសបើគមានអណ្ណើករីកធំ។

ជាញឹកញាប់អ្នកជំងឺ

ូ

គានលាយឈាម

អាចបណា្ខលមកពីការខ ះជាតិទឹក។ ឲ្យផឹកទឹកអូរា៉លីតឲ្យបាន

មិនបានធូរ

ើថាំ

គធ្ងន់ធ្ងរ

ូនីដាហ្សូល(Metronidazole ទំ.៣៦៩)។ ថាំគីណា

កជាង តវាមានផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរជាង(ទំ.៣៧០)។

គអាហារបំប៉នឲ្យបាន
យហ ឌីយា៉ អាច

ីន(Quinacrine អាតា

៊ីន

៧. រាករាុំរ៉ (រាករយៈពលយូរ ឬរាកដលបន្តកើតឡើងវិញ)
នះអាចបណា្ខលមកពីការខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ ឬ
ឬហ ឌីយា៉។ ឲ្យកុមារបរិ
សិនបើជំងឺរាក

គអាហារបំប៉នឲ្យបាន

តបន្ត ស្វងរកជំនួយពី

៨. រាកដូចទឹកអង្ករ (អាសន្ន
កប

យ

មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរចំ

ូពទ្យ។

គរាុំរ៉ ដូចជាការបង្ក

ើន អាចជា

គស

្ញនជំងឺអាសន្ន

ក្នុង

ទសដល

គតងតមានការឆ្លងរាតត ត ហើយជាធម្មតាវា

ះ។ ព បាលការខ ះជាតិទឹកឲ្យបានជាប់(មើលទំ.១៥២) ហើយឲ្យថាំ
សុីគ្លីន(Tetracycline ទំ.៣៥៦) ឬអរី

ដល់កុមារ (ទំ.៣៥៣)តក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុ

ះ។ បើមានជំងឺអាសន្ន

គអាចធ្វើ

របៀបនះស

គដល

ហើយ

កដថា

ូវស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យ។

ប់ដាក់អ្នកជំងឺអាសន្ន

មានរាក ធ្ងន់ធ្ងរ។ ពិនិត្យមើលចំណុះទឹកដលអ្នកជំងឺបាត់បង់
ូវឲ្យគាត់ផឹកទឹកអូរា៉លីតឲ្យបាន

ើន។

ូវឲ្យ គាត់ផឹក ទឹកនះជាបន្តរហូតហើយឲ្យគាត់ផឹកតាមដល

គាត់អាចផឹកបាន។

គ។

ះក្មងជំទង់ និងមនុស្សចាស់។ ការខ ះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរអាចកើតមានយា៉ងលឿន

ដុកសុីសុីគ្លីន (Doxycycline) ឬត

ូវ

យអាមីប

ើនដងក្នុងមួយថ្ង ជារៀងរាល់ថ្ង(ទំ.១១០)។

ះថាក់កើតឡើង ជំងឺអាសន្ន

ជាពិសសបើមានក្អួតផង

សុខាភិបាល ហើយ

គ

គ)

ការរាកមានលាមកដូចទឹកអង្ករ ក្នុងបរិមាណ
មានជំងឺ

យសារមានការបង្ក

គ

ូមីសុីន(Erythromycin)

ូវរាយការណ៍ដល់អជាធរ

ើនត

ើ
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ការថទាំទារកដលមានជំងឺរាក
ជំងឺរាកតងតមាន
គមិនចាំបាច់

ះថាក់យា៉ងខាំងចំ

ើថាំពទ្យទ ប៉ុន្តគ

យា៉ងលឿន

ះទារក និងកុមារតូចៗ។ ជាទូ

ូវផ្តល់ការថទាំពិសស

ះទារកអាចសាប់

យសារការខ ះជាតិទឹក។

បន្តបំ

ះមាយនិ
យ ងឲ្យទឹកអូរា៉លីតបន្តិចម្តងៗ។

សិនបើការក្អួត
ប៉ុ

ទជាប

ឲ្យ

ះឲ្យបានញឹកញាប់ ប៉ុន្តម្តងបន្តិចៗ

ះ។ ឲ្យផឹកទឹកអូរា៉លីតម្តងបន្តិចៗ រៀងរាល់ ៥

១០នាទីម្តង ផងដរ

(មើលការក្អួតទំ.១៦១)។
បើគានទឹក
ឬទឹក
បើទឹក

ះមាយទ ព យាមបញ្ចុកទឹក

ះផ្សងៗទៀតឲ្យបានញឹកញាប់

ះជំនួស (ទឹកសណ្ណកសៀង) លាយជាមួយទឹកឆ្អិនពីរភាគ។
គ
ះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យរាកកាន់តខាំង ឲ្យជាតិ

ូតអីុនផ្សងទៀតខ្លះ

(ដូចជា សាច់មាន់កិនឲ្យហ្មត់ ស៊ុត សាច់គានខាញ់ ឬសណ្ណកដលគាន
សំបកកិនលាយជាមួយស្ករ ឬបាយដលឆ្អិនល្អ ឬអាហារផ្សងទៀតដល
មានជាតិផ្អម និងទឹកឆ្អិន)។
បើកុមារមានអាយុតិចជាងមួយខ ព យាមស្វងរកជំនួយពី
ពលធ្វើការផ្តល់ថាំពទ្យអ្វីមួយដល់កុមារ
ភិបាលទ ហើយកុមារ

ះ។

សិនបើគានភាក់ងារសុខា

ះឈឺធ្ងន់ ឲ្យថាំទឹកសុីរ៉ូស

ថាំអំពីសុីលីន កន្លះសាប

ូពទ្យសិនមុន

ប់កុមារ ដលមាន

កាហ្វ ៤ដង ក្នុងមួយថ្ង(មើលទំ.៣៥៣)។ ដើម្បីជាការ

សើរ មិន

ូវ

ើ

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកផ្សងទៀតទ។

ពលដល
លដល

ូវស្វងរកជំនួយពី

ជំងឺរាក និងរាកមួលអាចមាន
អ្នកគួរស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យ ក្នុងករណីជំងឺរាក

ះថាក់យា៉ងខាំង ជាពិសសចំ

ះកុមារតូចៗ។ ក្នុងសានភាពដូចខាងកម

ូពទ្យ ៖

បើការរាកលើសពី៤ថ្ង ហើយ
សិនបើអ្នកជំងឺមាន

គស

តគានការធូរ

ល ឬលើសពីមួយថ្ងចំ

្ញខ ះជាតិទឹក ហើយកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

បើកុមារក្អួតចញមកវិញអស់នូវអ្វីដលគបានផឹកចូល ឬមិនអាចផឹកអ្វី
រយៈពលជាងបី

(ជាពិសសចំ

ះឬ

សិនបើមានក្អួតជាបន្តបនាប់

កាច់ ឬ

សិនបើជើងនិងមុខរបស់វាឡើងហើម។

ះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ខ យខាំង ឬមានខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ មុនពលកើតមានជំងឺរាក
ះកុមារតូចៗ និងមនុស្សចាស់) ។

សិនបើមានឈាម
ក៏

ៗ។

៉ង បនាប់ពីចាប់ផ្តើមផឹកទឹកអូរា៉លីត។

សិនបើកុមារចាប់ផ្តើម
សិនបើអ្នកជំងឺ

ះកុមារតូចៗដលរាកខាំង។

ើន

យ(មើលអំពីការស្ទះ

ក្នុងលាមក។ នះអាចបណា្ខលឲ្យមាន
ះវៀន ទំ.៩៤) ។

ះថាក់ បើ

ះជាមានរាកតបន្តិចបន្តួច

ទ

ើន

រ

ជា

មិនជា

ស

ទឹក និងអាហារ។

មិនជា

ឲ្យថាំមី

មិនឲ្យថាំ ៖ បន្តផ្តល់ទឹកអូរា៉លីត

បាទ

រាកមានឈាម និងមានសំ

រាកពណ៌លឿង និងមានពពុះ?

ទ

ទ

ផឹកទឹកឲ្យ

បងា្ករការខ ះជាតិទឹក ៖

ទ

មិនជា

តើមាន

ជា

ប់ចាឌីយា៉ (ទំ. ៣៦៩)

គបាន។ អាហារ

ស

រកជំនួយពី

ទ

ូពទ្យ

ប់អាមីប (ទំ. ៣៦៩)

ះមាយ។

្ញ

ឬ កូ

ះវៀនឬទ? (ក

ឡើង

ីម៉ុកសាសូល (cotrimoxazole) អំពីសុីលីន (ampicillin)

បាទ

ជា

មិនជា

ជា

ខ្ល័រំហ្វនីកុល (chloramphenicol) ចំនួន ២សបាហ៍ ។

បន្តឲ្យកូ

ើន

ីម៉ុកសាសូល (cotrimoxazole ទំ. ៣៥៨)

ឲ្យអំពីសុីលីន (ampicillin ទំ. ៣៥៣)

បាទ

និងផឹកទឹកអូរា៉លីត (ទំ.១៥២)។

មិនជា ក្នុងរយៈពល៣ថ្ង

ុន

បាទ

ព បាលការខ ះជាតិទឹក ៖ ផឹកទឹកឲ្យបាន

រាល់ថ្ង ជីពចរដើរយឺត ឈឺធ្ងន់ ទំ. ១៨៨)

តើមាន

ជា

គស

៉ង បនាប់ពីបាន

ូនីដាហ្សូល (metronidazole)

ព បាលការខ ះជាតិទឹកឬទ?

ទឹក

លគឺផ្តល់អាហារថាមពល

ង់រាងកាយ។ បន្តការបំ

សើរបំផុត

ដលមានរយៈពលលើសពី ៦

ឲ្យមី

ីន

ុន

រួមជាមួយអាហារ

ល់

ម ភ្នងរូង បបូរមាត់ស្ងួត)។

្ញខ ះជាតិទឹកឬទ?

ួច

បងា្ករនិងព បាលការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
កិនឲ្យម៉ត់ គឺជាអាហារ

ូនីដាហ្សូល ឬ គីណា

បាទ

គស

មតិចឬគានទឹក

តើមាន

ផ្តល់អាហារឲ្យបានឆាប់តាមដលគាត់អាចបរិ

(ទឹក

ជំងឺរាក

ការថរក អ្នកជំងឺរាក

160

161
ការក្អួត
មនុស្សជា

ើនជាពិសសកុមារ ជួនកាលមានការឈឺកពះនិងមានក្អួត។ ជាញឹកញាប់គមិនអាចរកឃើញមូលហតុ

របស់វាទ។ វាអាចមានការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចក្នុងកពះ ឬ
ទ ហើយវានឹងបាត់

ជា

ការក្អួតគឺជា

វិញ

គស

យខ្លួនឯង។

្ញមួយក្នុងចំ

ើន ដលខ្លះមានសភាព

ធ្វើការពិនិត្យ អ្នកជំងឺ

ះ

តងបណា្ខលមកពីប

ះវៀន ឬមាន

មស

្ញទាំងឡាយនប

ផ្សងៗ

ល និងខ្លះទៀតធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូច្នះគចាំបាច់

ុន

។ ជាទូ

ូវ

យយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ ជាញឹកញាប់ ការក្អួត

កពះ ឬ

ះវៀន ដូចជា៖ ការបង្ក

គអ្វីមួយ(អានអំពី

ជំងឺរាកក្នុងទំ.១៥៣) ការពុលបណា្ខលមកពីអាហារផ្អូម(ទំ.១៣៥) ឬការឈឺ
ួច

ល់ ឧទាហរណ៌ ជំងឺរលាកខ្នង

(ទំ.៩៤)។ ដូចគានះដរ ស្ទើរត

ះវៀន ឬមានអ្វីស្ទះ

ប់ជំងឺទាំងអស់ដលមាន

ឈឺចាប់ខាំង អាចបណា្ខលឲ្យក្អួត ជាពិសស ជំងឺ
មខួរក ល(ទំ.១៨៥) ការបង្ក

ស

្ញ

កាំង(ទំ.១៦២) ។

គ

ផ្លូវទឹក

ះថាក់នការក្អួត ស្វងរកជំនួយពី

ុន

ក្នុង

ះ

ះវៀន

ឬមានការ

ុនចាញ់(ទំ.១៨៦) ជំងឺរលាកថ្លើម

(ទំ.១៧២) ការរលាកសាច់បំពង់ក(ទំ.៣០៩) ការឈឺ

ឬជំងឺឈឺក ល

ការក្អួតបបនះមិនធ្ងន់ធ្ងរ

ចៀក (ទំ.៣០៩) ជំងឺរលាក

ម(ទំ.២៣៤) ជំងឺថង់ទឹក

មាត់(ទំ.៣២៩)

ូពទ្យជាបនាន់!!

ការខ ះជាតិទឹកដលចះតខាំងឡើងៗ ហើយដលអ្នកមិនអាចព បាលបាន (ទំ.១៥២)
ការក្អួតធ្ងន់ធ្ងរដលអូសបនាយលើសពី២៤

៉ង

ការក្អួតយា៉ងគំហុក ជាពិសសបើកំអួតមានពណ៌បតងចាស់ ពណ៌
នការស្ទះ

ះវៀន ទំ.៩៤)។

មានការឈឺចាប់ជាប់
កូរ

ះ

ក្នុង

ពលដលអ្នកយក

ការរលាកខ្នង

ការក្អួតឈាម (ដំ

ត ឬមានក្លិនស្អុយដូចលាមក (

គស

្ញ

ះវៀន ជាពិសសបើអ្នកជំងឺមិនអាចបត់ជើងធំ ឬបើអ្នកមិនអាចសាប់ឮសំឡង

ះវៀន ទំ.៩៤)

ចៀកដាក់

ះ (អានអំពីការឈឺ

ះ

ួច

ល់ ៖ ការស្ទះ

ះវៀន

កពះ ទំ.១២៨ជំងឺកិនថ្លើម ទំ.៣២៨)

ដើម្បីជួយបំបាត់ការក្អួតធម្មតា ៖
កុំបរិ

គអ្វី

ពលដលក្អួតខាំង

កបភសជ្ជៈកូកា ឬទឹកខ្ញី។ ទឹកតមួយចំនួនក៏អាចជួយបានដរ។
ចំ

ះការខ ះជាតិទឹក គអាចឲ្យកបទឹកកូកា ទឹកត ឬទឹកអូរា៉លីត(ទំ.១៥២)

បើក្អួតមិនបាត់ក្នុងពលភាមៗទ
ឬឌីហ្វនី

ភាគ

បានកត

ប់ សុីរ៉ូ ថាំចាក់ និងថាំស៊ុលតាមគូថ។ ថាំ

ប់ថាឲ
ំ ្យហ្មត់ លាយជាមួយទឹកបន្តច
ិ ហើយដាក់វាចូល

ពលលបថាំតាមមាត់ គួរលប

លបលើសក

ិតណនាំរបស់

យ

ូពទ្យ។ មិន

ូវ ហើយអ្នកជំងឺ ចាប់ផ្តើម

ើនពក។

ក្នង
ុ គូថ

ើទឹកតិចតួចបំផុត ហើយមិន

ប់ ឬថាំសុីរ៉ូក៏អាចស៊ុល

យ

ស
ើ រា
ីុ ង
ំុ

យមិនបាច់

តាមគូថ

ម
ើ ល
ុ្ជ ។

ូវលបអ្វីទៀតក្នុងរយៈពល៥នាទី។កុំឲ្យ

ូវឲ្យលបថាំជាលើកទីពីរទៀត រហូតពលដលការខ ះជាតិទឹក

ូវ

ម។ បើមានក្អួត និងរាកយា៉ងខាំងដលមិនអាចឲ្យអ្នកជំងឺលបថាំតាមមាត់ ឬ

បាញ់បញ្ចូលតាមគូថបាន ចាក់ថាំបំបាត់ក្អួតមួយម្ជុល។ ថាំ
ើថាំ

ូមតាសុីន(Promethazine ទំ.៣៨៦)

មីន(Diphenhydramine ទំ.៣៨៧)។

ើននថាំទាំងនះមានជាថាំ

បានដរ។ កិន

ើថាំបញ្ឈប់ក្អួតដូចជា

ូមតាសុីន អាចមាន

សិទ្ធភាពយា៉ងល្អ។

យត្ន័ មិន

ូវ
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ការឈឺក ល និងជំងឺ
ការឈឺក លធម្មតា អាចធូរ

ល

អាស្ពីរីន(Aspirin)។ ការយកកណាត់
កញ្ចឹងក និងការ

កាំង
យការស

ចំ

ក និងថាំ

លក់ទឹក

ស្អំលើ

ះការឈឺក លធម្មតា ជួនកាល ការព បាល

តាមបៀបបុរាណក៏អាចមាន

ដូចថាំពទ្យដរ។

បាច់កញ្ចឹងក និងសាថ្នមៗក៏អាចជួយបាន

សិទ្ធភាព

ខ្លះដរ។ ការព បាលតាមបៀបបុរាណក៏អាចជួយបានដរ។
ការព បាលតាម

ការឈឺក លកើតមានជាញឹកញាប់ក្នុងជំងឺដលបណា្ខល
ឲ្យមាន
រកមើល

ុន
គស

្ញជំងឺរលាក

នជំងឺរាុំរ៉អ្វីមួយ ឬការខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ។ ការបរិ
ឹម

ូវ និងស

បើការឈឺក ល

ដលភាគ

កឲ្យបាន

ប់

ជំងឺ

គអាហារឲ្យ

ូពទ្យ។

ើនឈឺតមួយចំហៀងក ល។ ជំងឺឈឺក ល

ើនខ ឬ

យមានច

កាំង

ះ

ើនឆាំ។

កាំងដលឧស ហ៍កើតមាន ចាប់ផ្តើម

ៃមា្ខង ឬជើងមា្ខង។
ហើយភាគ

្ញ

កាំង ៖ គឺជាការឈឺក លពើតៗយា៉ងខាំង

អាចកើតឡើងជាញឹកញាប់ ឬកើតឡើង
ជា

គស

ន់គឺជាការសំខាន់។

តបន្ត ស្វងរកជំនួយពី

ជំងឺឈឺក ល

ជាជនមិចសុីកូ

មខួរក ល (ទំ.១៨៥)។

ការឈឺក លដលកើតឡើងជាបន្តបនាប់ អាចជា
បាន

របៀបបុរាណរបស់

។ បើការឈឺក លមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ពិនិត្យ

គស

យការ

វាំងភ្នក ការមើលឃើញចំនុចពន្ឮចម្លកៗ ឬការស្ពឹកដ

្ញនះកើតមានបនាប់ពីមានការឈឺក លធ្ងន់ធ្ងរដលអូសបនាយជា

ើន តងតមានក្អួតទៀតផង។ ការឈឺក ល

ើន

៉ងឬ

ើនថ្ង

កាំង មានការឈឺចាប់ខាំងណាស់ ប៉ុន្តវាពុំមាន

ះថាក់ទ។
ដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺក ល
លបអាស្ពីរីន២
ស

ក

ប់(Aspirin)ជាមួយកាហ្វ

ពលមាន

គស

្ញដំបូង ៖

ឬទឹកតចត់មួយពង។

កន្លងងងឹត និងសាត់។ ព យាមបន្ធូរអារម្មណ៍។ ព យាម

ឈប់គិតពីប
ចំ

កាំង ព យាមធ្វើដូចខាងកមនះ

ះជំងឺ

ទាំងឡាយរបស់ខ្លួន។
កាំងធ្ងន់ធ្ងរ លបថាំអាស្ពីរីន ហើយបើអាច

កូដអីុន(Codeine) ឬ

ើជាមួយ

ើជាមួយថាំងងុយដកផ្សងទៀត។ ឬថាំ

អ៊ហ្គូតាមីន(Ergotamine) ជាមួយកាហ្វអីុន(Caffeine) (Cafergotទំ.៣៨០)។ លបដំបូងពីរ
លបមួយ

បំរាម ៖ មិន ូវ
ពលមានផ្ទ

ប់

រៀងរាល់ ៣០នាទីម្តង រហូតដល់បាត់ឈឺ។ កុំលបឲ្យលើសពី៦
ើថាំCafergot

ះទ។

ប់ ហើយ

ប់ក្នុងមួយថ្ង។
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ុនផាសាយ និងផាសាយធំ
ុនផាសាយ និងផាសាយធំគឺជាការបង្ក

ម

មាន

គវីរុស ដលអាចបណា្ខលឲ្យមានហៀរសំ
ុន

គដលកើតមានជាញឹកញាប់

រ ក្អក ឈឺបំពង់ក ហើយជួនកាល

ឬឈឺសនាក់។ វាអាចធ្វើឲ្យមានរាកបន្តិចបន្តួច ជាពិសសចំ

ុនផាសាយនិងផាសាយធំតងតបាត់

ប៉នីសុីលីន(Penicillin) និងត

វិញ

យមិនបាច់

ះកុមារ។

ើថាំ។ កុំ

ើថាំ

សុីគ្លីន(Tetracyline) ឬពពួកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដទទៀត

ះវាមិនអាចជួយអ្វីទាំងអស់ ហើយអាចបណា្ខលឲ្យមាន
ផឹកទឹកឲ្យបាន

យសារ

ើន និងស

កឲ្យបាន

ប់

ះថាក់ទៀតផង។

ន់។

ថាំអាស្ពីរីន(Aspirin ទំ.៣៧៩)ឬថាំអាសតាមីណូហ្វន(Acetaminophen
ទំ.៣៨០) អាចជួយបន្ថយ
តម្លថ្ល ក៏គាន

យា៉ង

ស

និងការឈឺចាប់ខ្លួន

ណនិងឈឺក ល។ ថាំ

សិទ្ធភាពល្អជាង ថាំអាស្ពីរីនទ។ ដូច្នះ មិន

ះឡើយ។

គមិន

ុន

ូវចំណាយលុយ

ូវការអាហារពិសសទ។ ប៉ុន្ត ទឹកផ្លឈើ ជាពិសសទឹកកូច

យឥត

ជន៍

ើនដលមាន
លើវា

ធិសាត់ ឬ ទឹកកូចឆាអាចជួយបាន

សើរ។

ប់ការព បាលការក្អក និងតឹង

ុនផាសាយជា

មុះដលបណា្ខលមកពីផាសាយ មើលទំព័របនាប់។

បំរាម ៖ មិន ូវឲ្យអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកណាមួយ ឬថាំចាក់ផ្សងៗដល់កុមារដលកើតជំងឺផាសាយធម្មតាឡើយ។ វានឹងមិន

ជួយអ្វីទ ហើយវាអាចបណា្ខលឲ្យមាន

ះថាក់ទៀតផង។ ជួនកាល

គស

្ញ

ះមានរយៈពលលើសពីមួយអាទិត្យ ឬបើមាន

ុន

ុនស្វិតដជើង ហើយការចាក់ថាំឲ្យកុមារអាចនាំឲ្យមានការស្វិតដជើង

យសារជំងឺស្វិតដជើងនះ (មើលទំ.

៣១៤)។

សិនបើ

ុនផាសាយ

មានខ្ទុះ) ដកដង្ហើមសើៗញាប់ ឬឈឺ
ពល

ះ គអាច

កើតមានភាគ

ើន ចំ

ជាទូ

ជាមួយទឹក

ះមនុស្សចាស់ និងចំ
ើន។

ការឈឺបព
ំ ង់កគឺជាផ្នកមួយនជំងឺ
ុន

ពិសស (ទំ.៣០៩)។

ការបងា្ករជំងឺ ុនផាសាយ ៖
ការដកឲ្យបាន
កូច ប៉ង

ប់

ុនផាសាយ។ វាមិន

ន់ និងបរិ

គអាហារឲ្យបាន

ជាជនមួយចំនួន ជំងឺ

ជាពិសសគួរកុំ

ុនឆ្លងផាសាយឆ្លង

ះជាយា៉ងនះក៏

ឹម

ូវ នឹងអាចជួយបងា្ករជំងឺ

មនុស្សដទទៀត អ្នកជំងឺគួរបរិ

ុនផាសាយប៉ះពាល់ដល់

ៀនកុមារឲ្យធ្វើដូចនះ។

គវីរុស

មុះនិងមាត់របស់ខ្លួន

ូវការការព បាល

ុនផាសាយ។ ការបរិ
ជាក់ឬសើមទ(

ុនផាសាយកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង)។ ជំងឺ
្ចញម

ះមនុស្ស

យ បើការឈឺបំពង់កចាប់ផ្តើមឡើង

ុនផាសាយមិនមនបណា្ខលមកពីភាព

ជិតទារក។ អ្នកជំងឺគួរខ្ទប់

ដើម្បីបងា្ករកុំឲ្យជំងឺ

រកជំងឺរលាកសួត

ូវការការព បាលពិសសទ ប៉ុន្តការខ្ពុរមាត់

ខាំង វាអាចបណា្ខលមកពីជំងឺរលាកបំពង់ក។ ក្នុងករណីនះ គ

ជាក់ សើម ឬការអស់កមាំង អាចធ្វើឲ្យជំងឺ

ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺ

ើន (ស្លស

ះអ្នកដលមានជំងឺសួត ដូចជាជំងឺរលាកទងសួតរាុំរ៉ និងចំ

មនុស្សផ្សងទៀតដលមានជំងឺនះ និងការកណា្ខស់ប

ប

ុនផាសាយធំដលឈាន

៉ះ និងផ្លឈើផ្សងៗដលមានជាតិវីតាមីនសក៏អាចជួយបានដរ។

ផ្ទុយពីជំនឿរបស់
ភាព

ះថាក់នជំងឺ

ឧណៗឲ្យបានញឹកញាប់ ក៏អាចជួយបានដរ។

ភាមៗ ជាមួយនឹងការមាន

ក្អកមានស្លស

ូង គអាចកំពុងកើតជំងឺរលាកទងសួត ឬជំងឺរលាកសួត (ទំ.១៧០និង១៧១)។

ើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដើម្បីព បាលវា។

ដលមិនអាចធ្វើចលនាបាន

ុនផាសាយ បណា្ខលមកពីវីរុសជំងឺ

ក្នុងខ្យល់។

គអាហារនិងដក
រ

ះបីជា

ុនផាសាយគឺឆ្លងពី
យឡកពីគ

ពលក្អកឬកណា្ខស់ម្តងៗ។

ចៀក (ទំ.៣០៩) កុំញើសសំ

គ

ន់តជូតវាបានហើយ។
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ការតឹង
សំ
ចំ

ការតឹង

មុះ និងហៀរសំ
មុះ ឬហៀរសំ

រជា

ើន

ក្នុង

រ

រអាចបណា្ខលមកពីជំងឺ

មុះ អាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

ះមនុស្សចាស់។

ុនផាសាយ ឬអាល់ឡហ្សុី(មើលទំព័របនាប់)។ ការមាន
គ

ក្នុង

ចៀក ចំ

ះកុមារ ឬការរលាក

ក្នុង

មុះ

ដើម្បីជួយបំបាត់ការតឹង មុះ ធ្វើដូចខាងកមនះ ៖
១. ចំ

ះកុមារតូចៗ បូមយកសំ

បូមសំ

រចញ

យ

ដាប់

រ ឬសឺរាុំងដលគា
គានម្ជុល ដូចរូបនះ

២. មនុស្សជំទង់និងមនុស្សចាស់អាចដាក់ទឹកអំបិលបន្តិច
ហឺត

ូបវាឲ្យចូលក្នុង

សំ

៣. ឆ្ពង់ទឹក

ដូចមានពន្យល់

៤. ជូតសំ

រចញ តមិ
មិន

និងមានការបង្ក

៥. ចំ

គ

ក្នុង

ះអ្នកដលមានឈឺ

ទាំងនះបាន

ឬធ្វើថាំបន្តក់
នះចូលក្នុង

យ

មុះពីថាំ

មុះ។

ើថាំបន្តក់

ើថាំដំណក់បំបាត់ការតឹង
ូវ

ថាំទឹកសុីរ៉ូបំបាត់ការតឹង

ជួយបានដរ។

ចៀក

មុះ ដូចជា ហ្វនីលអ្រហ្វីន(Phenylephrine ទំ.៣៨៥)។
ូបទឹកអំបិលរួច បន្តក់ទឹកថាំ

មួយចំហៀង បន្តក់ពីរឬបីដំណក់

មុះ

មា្ខងទៀត។

បីដងក្នុងមួយថ្ង និងមិន

)

ុនផាសាយ គអាចជួយបងា្ករប

ីន(Ephedrine ទំ.៣៨៥)។ បនាប់ពីហឺត

មុះ។ រង់ចាំបន្តិច ហើយបនាប់មក បន្តក់រន្ធ

យត្ន័ ៖ កុំ

រអាចនាំឲ្យឈឺ

មុះជាញឹកញាប់បនាប់ពីមានជំងឺ

មុះបំបាត់ការតឹង

ប់ អហ្វ

កាហ្វក្នុងទឹកឆ្អិនកន្លះលី

វ

មុះ។

្ចញឡើយ។ ការញើសសំ

ចៀក ឬរលាក

មុះដូចរូបនះ ៖

យផ្អៀងក ល

ក្នុងរន្ធ

ូវញើសប

មុះ។ ការធ្វើរបៀបនះនឹងអាចជួយព

រ។ (អំបិលមួយសាប

ទំ.១៨៨ អាចជួយបន្ធូរ

ក្នុងដ ហើយ

មុះឲ្យលើសពី

ើឲ្យលើសពីបីថ្ងទ។

មុះ(

យមាន ហ្វនីលអ្រហ្វីន(Phenylephrine) ឬថាំដល

ការបងា្ករការបង្ក

យជូតសំ

គ

ក្នុង

ចៀក និង

រចញ ប៉ុន្តកុំញើសសំ

ក្នុង

រ។

មុះ

ដៀងគានះ) ក៏អាច
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ជំងឺរលាក
ការរលាក

មុះ

មុះ គឺជាការរលាករន្ធ ឬ

កើតឡើងបនាប់ពីមនុស្សមាក់មានការបង្ក

គស

គ

ងឆ្អឹង

ក្នុង

ក្នុង

មុះ

ួច

ល់ ឬរាុំរ៉(មានរយៈពលយូរ)។ ជាទូ

ចៀក ឬបំពង់ក ឬបនាប់ពីមានជំងឺ

ុនផាសាយធ្ងន់ធ្ងរ។

្ញ ៖

ឈឺចាប់

ផ្នកខាងលើ និងខាងកមភ្នក ដូចក្នុងរូបភាពនះ

(វាធ្វើឲ្យឈឺយា៉ងខាំង
ឬ

ពលគ

សំ

នចុះ)។

ពលអ្នក

រខាប់ ឬមានខ្ទុះក្នុង

មាន

ុន

ន់ត

ះថ្នមៗចំពីលើឆ្អឹង

មុះនិងអាចមានក្លិនស្អុយ។ តងតមានតឹង

មុះ។

(ជួនកាល)។

មានការឈឺ

ធ្មញខ្លះ។

ការព បាល ៖
ផឹកទឹកឲ្យ

ើន។

ហឺតទឹកអំបិលបន្តិចចូល

ក្នុង

(មើលទំ.១៦៨)។

ដាក់ស្ប

លក់ទឹក

ើថាំបន្តក់

ដើម្បីជួយបន្ធូរ

មុះ

ស្អំលើមុខ។

មុះបំបាត់ការតឹង

synephrine ទំ.៣៨៤)។

ើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដូចជា ត
បើគានការធូរ

មុះ(ទំ.១៦៤) ឬហឺតយកចំហាយទឹក

មុះ ដូចជា ហ្វនីលអ្រហ្វីន(Phenylephrine ណអូសុីណ្រហ្វីន Neo-

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥៦) អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) ឬប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) ។

លទ រកជំនួយពី

ូពទ្យ។

ការបងា្ករ ៖
បើអ្នកកើតជំងឺ

ការរលាក
ការហៀរសំ

ជាមួយអ្វីម ៉ង
បនាប់)។ ប

ុនផាសាយ ឬមានតឹង

មុះ

មុះ ព យាមបន្ធូរ

មុះ

យធ្វើតាមការពន្យល់

ទំព័រ១៦៤។

យសារការអាល់ឡហ្សុី

រ និងរមាស់ភ្នកអាចបណា្ខលមកពីការមាន

ក្នុងខ្យល់ ដលមនុស្សយើងបានដកដង្ហើម

នះតងតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

តិកម្មអាល់ឡហ្សុី

ូបចូល(អានទំព័រ

តាមរដូវកាលណាមួយនឆាំ។

ការព បាល ៖
ើថាំអង់ទីអីុសាមីន(antihistamine) ដូចជាខ្លរ័ហ្វនីរា៉មីន

(Chlorpheniramine ទំ.៣៨៧)។ ឌីមននី
Dramamine ទំ.៣៨៧) ដលតងត

ក៏មាន

សិទ្ធភាពដរ។

ីណាត(Dimenhydrinate ្រដាមា៉មីន

ូវបានគលក់ស

ប់ បំបាត់ការពុលឡាន

ការបងា្ករ ៖
រកឲ្យឃើញវត្ថុដលបណា្ខលឲ្យមាន

ហើយខំជៀសឲ្យឆាយពីរបស់ទាំងនះ។

តិកម្មអាល់ឡហ្សុីនះ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ធូលីដី

មមាន់ លំអងផា
ងផា្ក ផ្សិត)

វា
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តិកម្មអាល់ឡហ្សុី
អាល់ឡហ្សុីគឺជាការរំខាន ឬជា

នឹងវត្ថុផ្សងៗ

ពលដលវត្ថុ

ះ

តិកម្មមួយ ដលកើតតលើមនុស្សដលងាយឆ្លើយតប ឬងាយអាល់ឡហ្សុីជាមួយ
ូវបាន ៖

ដកដង្ហើមចូល
បរិ

គ

ចាក់បញ្ចូល

ក្នុងខ្លួន

ឬប៉ះជាមួយស្បក។
តិកម្មអាល់ឡហ្សុី ដលអាចមានក

ិត

ល ឬក

មានកន្ទួលរមាស់ មានពកដុំៗ ឬ មានកនាល
ហៀរសំ

ិតធ្ងន់ធ្ងរ រួមមាន ៖

អាក (ទំ.២០៣) ។

រ រមាស់ និងផ ភ្នក(ទំ.១៦៥)។

កហាយបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ឬមានហឺត (អានទំព័របនាប់)។
ស្ហុក (ទំ.៧០)
រាក (ចំ

ះកុមារដលមានអាល់ឡហ្សុីជាមួយទឹក

ះ

ជាមូលហតុក

អាល់ឡហ្សុីមិនមនជាជំងឺទ ហើយក៏មិនអាចឆ្លងពីមនុស្សមាក់

ឪពុកមាយមានអាល់ឡហ្សុី ក៏ទំនងជានឹងមានអាល់ឡហ្សុីដរ។
ជាទូ

អ្នកដលមានអាល់ឡហ្សុីតងតមានប

នះ

នការរាក ទំ.១៥៦)។

មនុស្សមាក់ទៀតបានដរ។ ប៉ុន្តកុមារដលមាន

តាមរដូវកាលណាមួយ ឬ

ប៉ះពាល់នឹងសារធាតុដលអាចរំខានដល់ពួកគ។ មូលហតុញឹកញាប់ន

តិកម្មអាល់ឡហ្សុី គឺ ៖
ខ្នើយគឬ

មមាន់
លំអងផា្ក និង

ពលដលពួកគបាន

មសត្វ

ធូលីដី
កំទចភួយ

ឬសំលៀកបំពាក់

ថាំមួយចំនួន ជាពិសស ការចាក់ថាំ
ប៉នីសុីលីន ឬសុីរ៉ូមសះ (ទំ.៧០)

មឆានិង

មសត្វឯទៀត

អាហារពិសសមួយចំនួន ដូចជា
សមុ

កាម លៀស ខ្យង

ី បង្កង

បៀរ។ល។
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ជំងឺហឺត
អ្នកជំងឺហឺតអាចមានការ កាច់ និងមានការពិបាកដកដង្ហើម។ សាប់រកសំឡង
ដង្ហើមឆា សំឡងងឺតៗហើយវង ជាពិសស ពលដកដង្ហើមចញ។
ពល
ដលគដកដង្ហើមចូល ស្បកដល ខាងលើឆ្អឹងដងកាំបិត និងច ះឆ្អឹងជំនីរបស់
គអាចផតចូល
យសារគ ឹង ូបយកខ្យល់។ បើគមិនអាច ូបខ្យល់ឲ្យបាន
ប់ ន់ទ
ះកចកនិងបបូរមាត់របស់គនឹងឡើងខៀវ ហើយសរសឈាម
វ៉ន ករបស់គអាច ៉ង។ ធម្មតា គាន ុន ទ។
ជាទូ
ជំងឺហឺតចាប់ផ្តើមកើតក្នុងវ័យកុមារភាព ហើយអាចជាប អស់មួយជីវិត។ វាមិនមនជាជំងឺឆ្លងទ ប៉ុន្តវា
ើ កើតលើកុមារដលមានសាច់ញាតិមានជំងឺហឺតនះ។ ជាទូ
ន
វាកាន់តធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខខ្លះ ក្នុងមួយឆាំៗ ឬ ពល
យប់។ មនុស្សដលមានជំងឺហឺតជាយូរឆាំ អាចកើតមានការស្ទះខ្យល់ក្នុងសួត(emphysema) (មើលទំ.១៧០)។
ការធ្វើទុក្ខនជំងឺហឺត អាចបង្កឡើង យការបរិ គអាហារ ភទខ្លះ ឬការដកដង្ហើមចូលនូវវត្ថុ ដលមនុស្ស ះ
មានអាល់ឡហ្សុីជាមួយ(មើលទំ.១៦៦)។ ចំ ះកុមារតូចៗ ជំងឺហឺតចាប់ផ្តើមធ្វើទុក្ខ យសារមានជំងឺ ុន
ផាសាយ។ ចំ ះមនុស្សខ្លះ ជំងឺហឺតធ្វើទុក្ខ ពលមានអារម្មណ៍ភ័យខាច ឬការ ួយបារម្ភខាំង។ ជំងឺហឺតក៏អាច
បណា្ខលមកពីខ្យល់អាកាសមិនសាត(ផ្សងពុល) ដូចជាផ្សងបារី ផ្សងដុតសំរាម ឬផ្សងពីច ្កាន និងផ្សងពីការដុត
តាមវាល

ឬផ្សងឡាន និងផ្សងតាម

ងចកឧស ហកម្មផ្សងៗ។

ការព បាល ៖
បើជំងឺហឺតមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

ពលសាក់

ក្នុងផ្ទះ គគួរចញ

ខ្យល់អាកាសល្អបំផុត។ រក ការស្ងៀមសាត់ សុភាពជាមួយអ្នកជំងឺហឺត។

ផ្តល់ទឹកឲ្យបាន

ើន។ ការធ្វើរបៀបនះជួយព

ក៏អាចជួយឲ្យបានធូរ

ចំ

ខាងកផ្ទះ

ូវជួយពួកគ។

កន្លងដលមាន

វស្លស និងធ្វើឲ្យងាយដកដង្ហើម។ ការហឺតចំហាយទឹក

លខ្លះដរ(មើលទំ.១៦៨)។

ះពលធ្វើទុក្ខ ព បាល

យ

ើ

ដាប់ហឺតថាំសាល់ប៊ុយ

តាម៉ុល(Salbutamol មើលទំ.៣៨៥) ឲ្យបានញឹកញាបតាម
ូវការ។ ថាំនះគឺជាថាំបាញ់ដលអ្នក

ដលអាចធ្វើបាន។

ចំ

ូវហឺតចូលយា៉ងវងតាម

ះការធ្វើទុក្ខញឹកញាប់ ឬជំងឺហឺតដលធ្វើឲ្យអ្នកដង្ហក់រកដង្ហើមពលដើរឬពលហាត់

ដាប់ហឺតថាំ (beclomethasone មើលទំ.៣៨៥)។ ការ

សំច

ក់ និងធ្វើឲ្យអ្នកមានការធូរ

មួយជាមួយនឹង

ើ

ើ

ដាប់ហឺតថាំនះ អាចបងា្ករការធ្វើទុក្ខ សន្សំ

ល ជាងការឆ្លើយតបរបស់ការស

ដាប់ហឺតរបស់អ្នក ធ្វើឲ្យថាំចូល

ណតិចតួច

្គោះបនាន់ផ្នកជំងឺហឺត។ ការ

ក្នុងសួតរបស់អ្នកបានកាន់ត

ើន។

ើបំពង់

ក្នងពលបនាន់ ដលអ្នកគានថាំសាល់ប៊ុយតាម៉ុល អ្នកអាចចាក់ថាំអពីណ្រហ្វីន(អាេ្រដណាលីនAdrenalin
មើលទំ.៣៨៦)
សិនបើអ្នក

ឬថាំអរី

កមស្បក។

ះមាន

ុន

ទៀត ឬ

សិនបើហឺតធ្វើទុក្ខលើសពី៣ថ្ង ឲ្យថាំអាម៉ុកសុីសុីលីន(ទំ.៣៥៤)

ូមីសុីន(Erythromycin ទំ.៣៥៥)។

ក្នុងករណីក

ូនអាចបណា្ខលឲ្យកើតហឺតបានដរ។ សាកល្បងឲ្យថាំមបង់ដាហ្សូល(ទំ.៣៧៤)

ដលចាប់ផ្តើមមានជំងឺហឺត បើអ្នកគិតថាគមាន

បើអ្នកជំងឺ

តមិនធូរ

ូន។

លទ សូមស្វងរកជំនួយពី

កុមារ

ូពទ្យ។

ការបងា្ករ ៖
មនុស្សដលមានជំងឺហឺតគួរតជៀសវាងការបរិ

ហឺតធ្វើទុក្ខ។ ផ្ទះ ឬកន្លងធ្វើការ

ពូកហាលថ្ង។ ជួនកាល ការដក

គអាហារ ឬការដកដង្ហើមចូលនូវវត្ថុណាដលបណា្ខលឲ្យជំងឺ

ូវរក ឲ្យបានសាតជានិច្ច។ កុំឲ្យមានមាន់ ឬសត្វដទទៀតចូលក្នុងផ្ទះ។ ដាក់កំរាល
ខាងកផ្ទះ

ដើម្បីឲ្យស្លសរាវ។ អ្នកជំងឺហឺតអាចបានធូរ

កណា្ខលវាល ក៏អាចជួយដរ។ ផឹកទឹកយា៉ងតិច៨កវ ក្នុងមួយថ្ង

ល បើគស្ថិត

បើអ្នកមានជំងឺហឺត កុំជក់បារី

កន្លងដលមានខ្យល់អាកាសល្អ។

ះការជក់បារីធ្វើឲ្យសួតអ្នកខូចកាន់តខាំង។
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ក្អកមិនមនជាជំងឺទ ប៉ុន្តវាជាស

្ញនជំងឺផ្សងៗដលទាក់ទងនឹងបំពង់ក សួត ឬទងសួត (បំពង់ខ្យល់ស

នាំខ្យល់ចូលក្នុងសួត)។ ខាងកមគឺជាប
ក្អកស្ងួតមានស្លសបន្តិចបន្តួច

មួយចំនួនដលបណា្ខលឲ្យក្អក ៖

ក្អកមានស្លសបន្តិចបន្តួច ឬ

ើន

ឬគានស្លស

ក្អកមានសំឡងងុឺតៗ ឬសំឡង
ដូចក្អកមាន់ហើយពិបាកដកដង្ហើម

.

ុនផាសាយ (ទំ.១៦៣)

. រលាកទងសួត (ទំ.១៧០)

. ជំងឺហឺត (ទំ.១៦៧)

.

ូនពលដលវាចូល

. រលាកសួត (ទំ.១៧១)

. ក្អកមាន់ (ទំ.៣១៣)

. ជំងឺហឺត (ទំ.១៦៧)

. ខាន់សាក់ (ទំ.៣១៣)

ក្នុងសួត

(ទំ.១៤០)
.ក

្ចឹល (ទំ.៣១១)

. ក្អកជក់បារី ជាពិសស
ដំណក

. ក្អកជក់បារី (ទំ.១៤៩)

ពល

ពលកកពី

លឹម (ទំ.១៤៩)

ក្អករាុំរ៉ ឬក្អកមិនឈប់

. ជំងឺបះដូង (ទំ.៣២៥)
. មានអ្វីជាប់ក្នុងបំពង់ក (ទំ.៧៩)
ក្អកមានឈាម

. របង (ទំ.១៧៩)

. របង (ទំ.១៧៩)

. ក្អករបៀបអ្នកជក់បារីឬរបៀបអ្នកជីកអណ្ណូងរ៉ (ទំ.១៤៩)

. រលាកសួត (ស្លសមានពណ៌លឿង បតង ឬស្លស
មានឈាមអនាយ ទំ.១៧១)

. ហឺត (ធ្វើទុក្ខម្តងហើយម្តងទៀតទំ.១៦៧)

. មាន

. រលាកទងសួតរាុំរ៉ (ទំ.១៧០)

ក្អកគឺជាវិធីមួយរបស់រាងកាយក្នុងការសំអាតផ្លូវដង្ហើមនិងប
បំពង់កនិងសួត។ ដូច្នះ

ូន

ើន (ទំ.១៤០)

. មហារីកសួត ឬមហារីកបំពង់ក (ទំ.១៤៩)

. ការស្ទះខ្យល់ក្នុងសួត (ទំ.១៧០)

រាវ និងប

ពលដលក្អកមានស្លស កុំ

្ចញស្លស(សំ

ការព បាលក្អក ៖
១. ដើម្បីធ្វើឲ្យស្លសរាវ និងបន្ធូរការក្អក ផឹកទឹកឲ្យបាន
មធ បាយបបនះ

សើរជាងការ

ជាមួយគានះដរ ហឺតចំហាយទឹក
ដើម្បី

ក្បរជើង ហើយ

អ្នក

ើថាំ។
ផងដរ
ផងដរ។ អង្គុយលើ

អីដល

ូបយកចំហាយចូល រយៈពល១៥នាទី។ ធ្វើដូច្នះជា

ប៉ុន្តទឹក
ការ

ើន។

បភួយពីលើក ល និងធុងទឹក

ដងក្នុងមួយថ្ង។ មនុស្សខ្លះចូលចិត្ត

ុង

ទទក៏អាចមាន
យត្ន័ ៖ មិន

ះកើតជំងឺហឺត

ូវ

ស្លឹកជីរឬជាតិ

ងខ្យល់

សិទ្ធភាពដរ។
ើ

ងខ្យល់ឬស្លឹកជីរ

រដលមានខ្ទុះ)និងម

គពីកុង
្ន

ើថាំដើម្បីបំបាត់ក្អក ប៉ុន្តគប្បីធ្វើយា៉ងណាដើម្បីជួយឲ្យស្លស

្ចញវាមកក។

មានធុងទឹក

ប់

សិនបើ

ះវាអាចធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។

ើន
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២. ចំ

ះការក្អក

ប់

ភទ ជាពិសសក្អកស្ងួត អ្នកអាច

ើថាំក្អកសុីរ៉ូដូចខាងកមនះ ៖

+

ផឹកមួយសាប

កាហ្វរៀងរាល់ ពីរឬបី

បំរាម ៖ មិន ូវឲ្យទឹកឃ្មុំ
ទឹកឃ្មុំវិញ។

៣. ចំ

ទារកដលមានអាយុកមមួយឆាំ។ ជាការល្អ ធ្វើសុីរ៉ូជាមួយនឹងស្ករជំនួស

ះការក្អកស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ ដលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចដកបាន អ្នកអាចផឹកថាំទឹកសុីរ៉ូមានជាតិកូដអីុន (codeine

ទំ.៣៨៤) ។ ថាំ

ប់អាស្ពីរីនមានជាតិកូដអីុន (ឬអាស្ពីរីនទទក៏បាន)ក៏អាចជួយបានដរ។ បើមានស្លស

ឬមានសំឡងងឺតៗ កុំ

៤. ចំ

៉ងម្តង។

ើថាំកូដអីុន។

ើន

ះការក្អកមានសំឡងងឺតៗ (ពិបាកដកដង្ហើម និងដកដង្ហើមឮសូរ) អានអំពីជំងឺហឺត (ទំ.១៦៧)

ជំងឺរលាកទងសួតរាុំរ៉ (ទំ.១៧០) និងជំងឺបះដូង (ទំ.៣២៥)។

៥. ព យាមស្វងយល់អំពីជំងឺដលបណា្ខលឲ្យក្អក ហើយព បាលវា។ បើក្អកយូរថ្ងហើយមានឈាម ខ្ទុះ ឬកំហាក
មានក្លិនស្អុយ ឬបើអ្នកជំងឺ

៦. បើមានជំងឺក្អក

កទម្ងន់ ហើយ

តពិបាកដកដង្ហើម សូម

ជួប

ូពទ្យ។

ភទណាមួយ កុំជក់បារី។ ការជក់បារីនាំឲ្យខូចសួត។
ដើម្បីបងា្ករក្អក កុំជក់បារី ។
ដើម្បីព បាលក្អក ព បាលជំងឺដលបណា្ខលឲ្យក្អក ហើយកុំជក់បារី ។
ដើម្បីស

លការក្អកនិងធ្វើឲ្យស្លសរាវ ផឹកទឹកឲ្យ

របៀបធ្វើឲ្យស្លសចញពីសួត ៖
ពលដលអ្នកជំងឺក្អកខាំង ហើយជាមនុស្សចាស់ ឬក៏ខ យ

ហើយមិនអាចប
ឲ្យបាន

នះដរ។

្ចញស្លសខាប់ស្អិតពីក្នុង

ើននឹងអាចជួយបាន។ ប៉ុន្តក៏

ដំបូង ឲ្យឆ្ពង់ទឹក
ះខ្នងគាត់

ូងបាន ការផឹកទឹក

ូវអនុវត្តដូចខាងកម

ដើម្បីឲ្យស្លសរាវ។
លៗ

យក្បង់ដ។ ការធ្វើដូចនះ

នឹងអាចឲ្យស្លសចញមកកបាន។

ើន និងកុំជក់បារី ។

170
ជំងឺរលាកទងសួត
ជំងឺរលាកទងសួតគឺជាការបង្ក

គ

ទងសួត ឬបំពង់ដលនាំខ្យល់ចូលក្នុងសួត។ វាធ្វើឲ្យក្អកឮខាំងៗ ហើយ

មានស្លស។ ជំងឺរលាកទងសួតតងបណា្ខលមកពីវីរុស ដូច្នះថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមិនអាចជួយបានទ។
ប៊ីយ៉ូទិក តចំ
ស

ះជំងឺរលាកទងសួតដលមានរយៈពលលើសពីមួយអាទិត្យ ហើយមិនធូរ

ើន

ើថាំអង់ទី

ល បើអ្នកជំងឺបងាញ

្ញនជំងរលា
រឺ លាកសួត (មើលទំព័របនាប់) ឬបើគាត់មានជំ
ជំងឺសួតរាុំរ៉។

ជំំងឺរលាកទងសួតរាុំរ៉
គស

្ញ ៖

ក្អកមានស្លស រយៈពលជា
កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចមាន

ើនខ ឬ
ុន

ើនឆាំ។ ជួនកាល ការក្អកមានសភាព

ទៀតផង។ អ្នកដលមានក្អករបៀបនះ

ប៉ុន្តពុំមានជំងឺរាុំរ៉ផ្សងទៀត ដូចជា ជំងឺរបង ឬជំងឺហឺត

ះគាត់

ហល

ជាមានជំងឺរលាកទងសួតរាុំរ៉។
វា

ើនកើតលើមនុស្សវ័យចំណាស់ដលបានជក់បារី

ើន។

វាអាចបណា្ខលឲ្យមានជំងឺស្ទះខ្យល់ក្នុងសួត (emphysema)ដលជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
និងមិនអាចព បាលជា ដលក្នុងជំងឺនះ កូនថង់សួត

ក្នុងសួត

ូវបាន

ធ្លុះធាយ។ អ្នកមានជំងឺស្ទះខ្យល់ក្នុងសួត ក្នុងពលដកដង្ហើមម្តងៗ មានការ
ពិបាកយា៉ងខាំង ជាពិសសពលហាត់
ឡើង

ណ ហើយដើម

ូងរបស់គាត់

៉ងដូចពាង។

ការស្ទះខ្យល់ក្នុងសួត បណា្ខលមកពី
ជំងឺហឺតរាុំរ៉ រលាកទងសួតរាុំរ៉

ការព បាល ៖

ឬការជក់បារី

ឈប់ជក់បារី
ើថាំ

ឆាំងជំងឺហឺត ដលមាន អហ្វ

អ្នកជំងឺរលាកសួតរាុំរ៉គួរ

ីន(Ephedrine) ឬតអូហ្វីុលីន(Theophylline ទំ.៣៨៥)

ើថាំ អំពីសុីលីន ឬត

បើអ្នកជំងឺមានការពិបាកក្អកប

សុីគ្លីន រាល់ពលមាន

្ចញស្លសខាប់ៗ ហឺតចំហាយទឹក

ុនផាសាយ ដលមាន

។

(ទំ.១៦៨) រួចយកដទះខ្នងឲ្យធាក់ស្លស

(ទំ.១៦៩)។

បើអ្នកមានក្អករាុំរ៉ ឬចង់បងា្ករការក្អក
កុំជក់បារី!!!!

ុន

171
ជំងឺរលាកសួត
ជំងឺរលាកសួតគឺជាការបង្ក

ដូចជា ក

គ

ួច

ល់ម ៉ងនសួត។ វា

ើនកើតមានបនាប់ពីមានជំងឺផ្សងៗទៀតនផ្លូវដង្ហើម

្ជឹល ក្អកមាន់ ផាសាយ រលាកទងសួត ហឺត ឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដទទៀត ជាពិសសចំ

ះទារក និងមនុស្ស

ចាស់។ ដូចគានះដរ អ្នកកើតជំងឺអដស៍ក៏អាចបណា្ខលឲ្យកើតជំងឺរលាកសួតដរ។

គស

្ញ ៖

ញាក់ភាមៗ និងមាន
ដកដង្ហើមញាប់ ហើយ

ុន

សំឡងត្បៀតងឺតៗ។ រន្ធ

ខាំង ។
ៗ ជួនកាលឮសំឡងថ្ងូរ ឬ

ម្តងៗ។
ុន

មុះអាចរីក

៉ងពលដកដង្ហើម

(ជួនកាលទារក ឬមនុស្សចាស់ ឬមនុស្ស

ដលខ យខាំង ដលមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ
អាចមាន

ក្អក(

ុន

បន្តិចបន្តួច ឬគាន)។

ើនមានស្លសពណ៌លឿង ពណ៌បតង

ពណ៌កហម ឬមានឈាមលាយរំអឹលបន្តិចៗ)។

ពលខ្លះឈឺ

ូង។

អ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
មានដំ

លើមុខឬបបូរមាត់ (ទំ.២៣២)។

កុមារដលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដលដកដង្ហើមលើសពី៥០ដងក្ន
៥០ដង ុងមួយនាទីអាចមានជំងឺរលាកសួត។
(បើមានការដកដង្ហើមញាប់ហើយ

ៗ សូមពិនិត្យមើលការខ ះជាតិទឹក(ទំ.១៥១)។

ការព បាល
ចំ

ះជំងឺរលាកសួត ការព បាល

យ

ប៉នីសុីលីន (penicillin)(ទំ.៣៥១) ថាំកូ
(Erythromycin ទំ.៣៥៥)។ ចំ

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក អាចធ្វើឲ្យជៀសផុតពីការសាប់បាន។ ឲ្យថាំ
ីមម៉ុកសាសូល(Cotrimoxazole ទំ.៣៥៨) ឬថាំអរី

ះករណីធ្ងន់ធ្ងរ ចាក់

ូមីសុីន

ូកាអីុនប៉នីសុីលីន(Procaine Penicillin ទំ.៣៥៣)

មនុស្សធំ ៖ ៤០០,០០០ឯកតា(២៥០ម.ក) ២ឬ៣ដងក្នុងមួយថ្ង ឬឲ្យថាំអាម៉ុកសុីសុីលីនតាមមាត់(ទំ.៣៥៣
ស

៣៥៤) ៥០០ម.ក ៣ដងក្នុងមួយថ្ង។ ឲ្យកុមារតូចៗ ១/៤ ឬ ១/២នក
ប់កុមារអាយុកម៦ឆាំ ល្អបំផុត

ូវ

ើថាំអាម៉ុកសុីសុីលីន។

ឲ្យអាស្ពីរីន(ទំ.៣៧៩)ឬអាសតាមីណូហ្វន(ទំ.៣៨០)ដើម្បីបញ្ចុះក
ផ្តល់ទឹកឲ្យបាន
ស

ើន បើអ្នកជំងឺបរិ

គមិនបាន ឲ្យបរិ

្ចញស្លសក៏អាចជួយដរ (ទំ.១៦៩)។

បើគដកដង្ហើមមានសំឡងត្បៀត ការ
អហ្វ

ើថាំ

ើរបស់មនុស្សធំ។

និងបន្ថយការឈឺចាប់ ។

គអាហាររាវ ឬទឹកអូរា៉លីត (ទំ.១៥២)។

លការក្អក ឬធ្វើឲ្យស្លសរាវ តាមរយៈការឲ្យអ្នកជំងឺផឹកទឹកឲ្យបាន

(ទំ.១៦៨) ។ វិធីប

ិត

ើន ហើយឲ្យគាត់ឆ្ពុងទឹក

ឆាំងជំងឺហឺត ដលមានថាំតអូហ្វលីន(Theophylline) ឬ

ីន(Ephedrine) ក៏អាចជួយឲ្យធូរស្បើយបានដរ។
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ជំងឺរលាកថ្លើម
ជំងឺរលាកថ្លើម គឺជា
ះការបង្ក គជា ើន
ដលធ្វើឲ្យខូចថ្លើម។
ះបីជា តាមតំបន់ខ្លះគ
ថ្លើម បណា្ខលឲ្យមាន ុន បន្តិចបន្តួច ឬគាន។

យវីរុស (ដូចជា ជំងឺរលាកថ្លើម ភទអា ភទប ភទស)
វាថាជាជំងឺ ុន ក៏ យ (ទំ.២៦) ជាញឹកញាប់ជំងឺរលាក

អ្នកដលមានជំងឺរលាកជំងឺថ្លើម ភទអា ឬ ភទប តងតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពល២ ៣អាទិត្យ ហើយ
កយមកចះតខ យ ៗពី ១ខ ៤ខ បនាប់មកក៏ចាប់ផ្តើមធូរ
លវិញ។ ជំងឺរលាកថើ្លមអាចឆ្លងយា៉ងងាយ
ពីមនុស្សមាក់ មនុស្សមាក់ទៀត បើ ះជា គស ្ញនជំងឺនះបានបាត់ វិញក៏ យ។
ជំងឺរលាកថ្លើម ភទអា
ើនតមានសភាព
លចំ ះកុមារ និងធ្ងន់ធ្ងរចំ ះមនុស្សចាស់ និង ្តីមានផ្ទ ះ។
ជំងឺរលាកថ្លើម ភទប មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាង ហើយអាចបណា្ខលឲ្យមានសមាក ថ្លើមរហូត(កិនថ្លើម) មហារីក
ះថាក់ណាស់ដរ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក គជាអចិ ្តយ៍
ថ្លើម និងសាប់។ ជំងឺរលាកថ្លើម ភទស ក៏មាន
ថ្លើម។ ជំងឺរលាកថ្លើម

គស

ភទស ជាមូលហតុចំបងនការសាប់ ចំ

ះអ្នកដលមានផ្ទុកម

គអដស៍/ជំងឺអដស៍។

្ញ ៖

មានអារម្មណ៍អស់កមាំង។ មិនចង់បរិ
ជក់បារី ។ ជួនកាល មិនបរិ
ជួនកាលមានការឈឺចាប់

គជា

គឬ

អាចមាន

ើនថ្ង។

ុន

ពីរបីថ្ងកយ ភ្នកចាប់ផ្តើមឡើងលឿង។
ការឃើញឬធុំក្លិនអាហារអាចធ្វើឲ្យចង់ក្អួត

ផ្នកខាងសាំ

ទឹក

ជិតថ្លើម ហើយជួនកាលមានការឈឺចាប់តាម

មមានពណ៌ចាស់ដូចជា ទឹកកូកា

កូឡា ហើយលាមក

សនាក់និងសាច់ដុំ ។

មានរាក។

ជា ពណ៌ស ឬអាច

ការព បាល ៖

ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកគាន សិទ្ធភាព ឆាំងជំងឺរលាកថ្លើមទ។ តាមពិត ថាំខ្លះអាចធ្វើឲ្យថ្លើមដលកំពុងមានជំងឺមាន
ការខូចខាតកាន់តខាំងឡើង។ កុំ ើថាំ។
អ្នកជំងឺគួរស កហើយផឹកទឹកឲ្យបាន ើន។ បើគមិន មបរិ គអាហារ ឲ្យផឹកទឹកកូច ផ្លល្ហុង និងផ្លឈើ
ដទទៀត បន្ថមលើទឹកស៊ុបសាច់និងអាហារផ្សងៗដលមានជាតិ ូតអីុន។ ការ ើថាំវីតាមីន ក៏អាចជួយ
ដរ។ ដើម្បីបំបាត់ការក្អួត មើលទំ.១៦១។
ពលដលអ្នកជំងឺអាចបរិ គបាន ផ្តល់អាហារចំរុះ។ បន្លនិងផ្លឈើគឺជាអាហារល្អ ហើយមានជាតិ ូតអីុន
ខ្លះ(ទំ.១១០ ១១១)។ ប៉ុន្ត មិន ូវឲ្យ ូតអីុន ើនពកទ (សាច់ ស៊ុត ី ជាដើម)
ះវាធ្វើឲ្យថ្លើម
ដលមានជំងឺពិបាកធ្វើការ។ ជៀសវាងអាហារដលមានជាតិខាញ់។ មិន ូវផឹកភសជ្ជៈជាតិអាល់កុល
ឿង
វឹងផ្សងៗ យា៉ងតិចរយៈពល៦ខ។

ការបងា្ករ ៖

ជាញឹកញាប់កុមារតូចៗដលមានជំងឺរលាកថ្លើមមិនមានចញ គស ្ញនជំងឺទ ប៉ុន្តវាអាចឆ្លងជំងឺនះ អ្នក
ដទទៀតបាន។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដលមនុស្ស ប់គាក្នុង ួសារធ្វើតាមការណនាំនក្បួនអនាម័យ យ
ុង យត្ន័បំផុត(មើលទំ.១៣៣ ១៣៩)។
វីរុសជំងឺរលាកថ្លើម ភទអា ឆ្លងពីលាមករបស់មនុស្សមាក់ ដល់មាត់របស់មនុស្សមាក់ទៀត តាមរយៈទឹក
ឬអាហារកខ្វក់។ ដើម្បីការពារអ្នកដទកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនះ កប់លាមកអ្នកដលមានជំងឺ ះ។ អ្នកជំងឺ ួសាររបស់
អ្នកជំងឺ និងអ្នកថទាំ ូវតមានអនាម័យជានិច្ច យលាងដឲ្យបានញឹកញាប់។
វីរុសជំងឺរលាកថ្លើម ភទប និង ភទស អាចឆ្លងពីមនុស្សមាក់ មាក់ទៀតតាមរយៈការរួមភទ ការចាក់ថាំ
យ ើម្ជុលមិនសាត ការចាក់បញ្ចូលឈាមដលមានម គ និងការឆ្លងពីមាយ ទារកក្នុងពលស ល។
ជំហាននការបងា្ករការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើម អ្នកដទគឺ ៖
ើ
មអនាម័យ ពលរួមភទ(ទំ.២៩០) ធ្វើតាម
ការណនាំអំពីវិធីបងា្ករជំងឺអដស៍ ទំ.៤០១ ហើយ ូវត
រសុឺរាុំងនិងម្ជុលជានិច្ចមុនពល ើ (ទំ.៧៤)។
នាពលបច្ចុប្បន្នគមានថាំចាក់បងា្ករជំងឺរលាកថ្លើម ភទអា និង ភទប តវាអាចមានតម្លថ្ល ហើយមិនអាច
រកបាន
ប់កន្លងទ។ ជំងឺរលាកថ្លើម ភទប មាន
ះថាក់ ហើយគានការព បាលឲ្យជាទ ដូច្នះបើ
មានថាំបងា្ករ ចូល ដល់កន្លងរបស់អ្នក កុមារទាំងអស់គរួ ទទួលការចាក់ថាំបងា្ករនះ។

បំរាម ៖ ជំងឺរលាកថ្លើមក៏អាចឆ្លងបានតាមរយៈការចាក់ថាំ

ម្ជុល និងសុឺរាុំងជានិច្ច មុន

ើ

ស់(ទំ.៧៤)។

យ

ើម្ជុលដលមិនបានរំងាប់ម

គ។

ូវត

រ
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ជំងឺរលាកសនាក់
ជំងឺរលាកសនាក់រាុំរ៉ភាគ

អាចជួយស
ស

ើនដលកើតលើមនុស្សចាស់ មិនអាចព បាលឲ្យជាជាសាពរទ។ ប៉ុន្ត វិធីខាងកម

លបានខ្លះ ៖

ក បើអាចធ្វើបាន ជៀសវាងធ្វើការធ្ងន់ និងការហាត់

ឈឺចាប់

ះ។ បើជំងឺរលាកសនាក់បណា្ខលឲ្យមាន

ដាក់កណាត់ដល

លក់ទឹក

បំបាត់ការឈឺចាប់ផ្សងទៀត។ មនុស្សធំ
ើន។

ទ ប៉ុន្តថមទាំង
មួយសាប

សិនបើការឈឺកពះ
ើជាមួយថាំ

កពលថ្ងអាចជួយបាន។

ើថាំនះ ស

ូវលប ៣

ប់ ៤

ប់ជំងឺរលាកសនាក់ គឺខ្ពស់ជាងការ
៦ដងក្នុងមួយថ្ង។ បើ

ើស

ប់

ចៀករបស់អ្នកចាប់ផ្តើម

កពះដលបណា្ខលមកពីអាស្ពីរីន លបវាជាមួយអាហារ ឬផឹក

តបន្ត លបអាស្ពីរីន

យមិន

ន់តជាមួយអាហារ និងទឹកប៉ុ

ឆាំងអាសុីត ដូចជា មា៉ឡុក(Maalox) ឬ ថាំហ្សលុយសុីល(Gelusil) ចំនួន

ផងដរ។

ការហាត់

ះ

ណបន្ត
ណ ិចបន្តួចជាការសំខាន់ ក្នុងការរក ចលនារបស់សនាក់។

បើមានសនាក់តមួយហើម ហើយ

ជាពិសស

ិត

ើតិចជាងនះ។ ដើម្បីជៀសវាងការប

ទឹកឲ្យ

ះការស

ស្អំលើកន្លងសនាក់ឆ្អឹងដលឈឺ(អានទំ.១៩៥)។

អាស្ពីរីន អាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់។ ក
ហុឹង

ុន

ណធ្ងន់ ដលរំខានដល់សនាក់ដលកំពុងមានការ

សិនបើមាន

ុន

(ទំ.៣៥១) ហើយបើអាចធ្វើបាន
ការឈឺចាប់សនាក់ឆ្អឹងចំ

។

ះវាអាចមានការបង្ក

គហើយ

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដូចជាថាំប៉នីសុីលីន

ជួបភាក់ងារសុខាភិបាល។

ះមនុស្សជំទង់ និងកុមារ អាចជាស

ដូចជា ជំងឺរលាកសនាក់(ទំ.៣១០) ឬជំងឺរបង (ទំ.១៧៩)។

្ញនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សងទៀត

ការឈឺឆ្អឹងខ្នង
ការឈឺឆ្អឹងខ្នងមានមូលហតុជា
ការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងលើរាុំរ៉
និង

ើនយា៉ង។ នះគឺជាមូលហតុមួយចំនួន ៖

យមានក្អក

កទំងន់ អាចជាជំងឺរបងសួត (ទំ.១៧៩)។
ការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នកកណា្ខល ចំ

ះ

កុមារ អាចសន្និដានថាជាជំងឺរបង

ឆ្អឹងខ្នង។ ជាពិសសបើឆ្អឹងខ្នង គម
ឬមានពក។

ការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងកម ដលមានឈឺចាប់
កាន់តខាំង បនាប់ពីថ្ងដលបានលើកឥវា៉ន់ធ្ងន់
វាអាចបណា្ខល មកពីការ

ះ។

ការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងកមខាំង ដលទើបត
ចាប់ផ្តើមភាមៗ

ពលលើកធ្ងន់ឬរមួល អាច

បណា្ខលមកការភាត់កំណល់ឆ្អឹងខ្នង។
ជាពិសសបើជើង ឬ

អប់ជើងមា្ខងឈឺខាំង

ឬស្ពឹក ហើយខ យ នះអាចមកពីការគាប
សរស

សាទ។

ការឈរ ឬអង្គុយខុសទំនង

យ

សារទាំងពីរធាក់ គឺជាមូលហតុ
ញឹកញាប់នការឈឺឆ្អឹងខ្នង។
ចំ

ះមនុស្សចាស់ ការឈឺឆ្អឹងខ្នងរាុំរ៉

ើនតជាជំងឺរលាកសនាក់ឆ្អឹង។

ការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងលើ និងផ្នកខាងសាំ
អាចបណា្ខលមកពីប
ការឈឺចាប់

ួច

បណា្ខលមកពីប

ថង់ទក
ឹ

ល់ ឬរាុំរ៉

ផ្លូវទឹក

មាត់ (ទំ.៣២៩)។
ង់នះអាច

ម (ទំ.២៣៤)

ការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងកម ជាការធម្មតា
ចំ

ះមនុស្ស

មានផ្ទ

ីខ្លះ

ពលមាន រដូវនិងពល

ះ (ទំ.២៤៨)។

ការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងកម ជួនកាលអាច
បណា្ខលមកពីប
វៀនធំ។

ក្នុងស្បូន អូវ៉ ឬចុង

ះ
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ការព បាល និងការបងា្ករការឈឺឆ្អឹងខ្នង ៖
បើការឈឺឆ្អឹងខ្នងមានមូលហតុដូចជា មានជំងឺរបង ជំងឺផ្លូវទឹក
ទាំងនះ។ ស្វងរកជំនួយពី

ការឈឺឆ្អឹងខ្នងធម្មតា
ឈរឲ្យ

ូពទ្យ

ម ឬជំងឺថង់ទឹក

សិនបើអ្នកសង្ស័យថាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

មទាំងឈឺពលមានផ្ទ

ង់ខ្លួន ដូចរូបនះ

មាត់ ព បាលមូលហតុ

ះ ជារឿយៗគអាចការពារបានឬធ្វើឲ្យធូ

ដកលើ

ឬពូករឹងដូចនះ

ហាត់

ណ

ល

យ៖

យឱនងើបទាបៗយឺតៗ

របៀបនះ

មិនមនរបៀបនះទ

មិនមនរបៀបនះទ

ការលបអាស្ពីរីន(Aspirin)និងស្អំទឹក
ចំ

ចុក

(ទំ.១៩៥) ជួយស

លការឈឺចាប់ខ្នងសឹងត

ប់ផ្នក។

ះការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងផ្នកខាងកមដលបណា្ខលមកពីការរមួល ការលើកដាក់របស់ធ្ងន់ ការឱន ឬការ
យ គអាចបន្ថយការឈឺចាប់យា៉ងរហ័ស

ដាក់ឲ្យដក

យ៖

យព័ន្ធ

បនាប់មកសង្កត់សារចុះ ថ្នមៗ

ជើងមា្ខងកមជង្គង់់

ហើយរុញជង្គង់ឲ្យជាប់ ដើម្បីបង្វិល។
ដំបូងធ្វើមា្ខង រួចធ្វើមា្ខងទៀត។

ុង យត្ន័ ៖ កុំព យាមធ្វើដូច្នះបើសិនការឈឺឆ្អឹងខ្នងបណា្ខលមកពីដួលឬមានរបួស។
បើការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងកើតឡើងភាមៗ
ពលដល

ដល់ជើង ឬបើ

ន ហើយ

អប់ជើង

សភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ សរស
អាចគាប

យកំណល់ច

កណា្ខលខ្នង។

រកការពិ

ះ

សិនបើការឈឺចាប់រាល

ជាស្ពឹក ឬខ យ

សាទដលមកពីឆ្អឹងខ្នង

រយៈពលពីរបីថ្ងគឺជាការល្អ

លបអាស្ពីរីននិងស្អំ

យសារការលើករបស់ ឬការរមួល ហើយឈឺខាំង ដូចជាកាំបិតចាក់

ះឆ្អឹងកងខ្នង។ ការដកស

ក

សើរ។ វាអាចជួយផងដរ បើគដាក់របស់អ្វីមួយឲ្យមាំកល់កមជង្គង់ និងចំ

យកណាត់

បល់ពី

ះជា

លក់ទឹក

ូពទ្យ។

។ បើការឈឺចាប់

តមិនធូរ

លក្នុងអំឡុងពីរបីថ្ង
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ជំងឺ

៉ងសរសវ៉ន

ជំងឺ

៉ងសរសវ៉ន គឺសំ

មនុស្សចាស់ និង

លើសរសវ៉នដលហើម រមួល និងឈឺចាប់ជាញឹកញាប់។ គ

្តីមានគភ៌ ឬអ្នកដលមានកូន

ើន។

ើនជួប

ទះលើជើង

ការព បាល ៖
ពុំមានថាំស

ប់ព បាលជំងឺ

៉ងសរសវ៉នទ ប៉ុន្តការអនុវត្តន៍

ដូចខាងកមនះអាចជួយបាន ៖

កុំឈរ ឬអង្គុយសំយុងជើងយូរ ប៉ុន្តបើគានជំរីស

យ

ូវអង្គុយ

ឬឈរយូរ ព យាមទំរតហើយលើកជើងឡើងបន្តិច (ឲ្យខ្ពស់ជាងបះដូង)
រយៈពលពីរបីនាទី

ធ្វើចលនាដើរ

៉ងម្តង។

ពលឈរ ព យាម

មួយកន្លង។ ឬលើកកងជើងឲ្យផុតពីដី ហើយដាក់ចុះ

វិញ។ ម ៉ងទៀត
ើ

រៀងរាល់កន្លះ

ូវដកដាក់ជើងឡើងលើផងដរ(កល់ខ្នើយ)។

មជើងយឺត ឬកណាត់រុំយឺតៗ ដើម្បីជួយទប់សរសវ៉ន។

ូវសា្រយវាចញ

ពលយប់។

ការថរក សរសវ៉នរបស់អ្នកតាមរបៀបនះ នឹងជួយការពារមិនឲ្យមានការឈឺចាប់រាុំរ៉ ឬមិនឲ្យមាន ដំ
ភ្នកជើង ដលបណា្ខលមកពីការរីកសរសវ៉ននះ(ទំ.២១៣)។

ឬសដូងបាត
ឬសដូងបាតគឺជាការរីក

ការឈឺចាប់ខាំង ប៉ុន្តមិនមាន

៉ងសរសវ៉ន

កូនរួច។

គូថ ឬរន្ធគូថ ដលមានរាងដូចជាដុំសាច់ឬ

ះថាក់ទ។ ប

ទឹករុក្ខជាតិខ្លះដលមានជាតិល្វីងអាចយក

នះ

ើនកើត

ថាំសុលតាមរន្ធគូថផងដរ (ទំ.៣៩២)។
ំ

ក្នុងទឹក

ពលមានគភ៌ ហើយបាត់

វិញបនាប់ពីស

ល

ស្អំលើឬសដូងបាត អាច

ជួយឲ្យវារួមតូចវិញបាន។ គក៏អាចព បាលឬសដូងបាត

ការអង្គុយ

ប់តូចៗ។ វាអាចមាន

យ

ើ

ឧណ្ណៗអាចជួយព បាលឬសដូងបាតដរ។

ជំងឺឬសដូងបាតក៏អាចបណា្ខលមកពីការទល់លាមកដរ។ ការ
តបរិ

គផ្លឈើ ឬអាហារដលមានជាតិសរសឲ្យបាន

ដូចជាដំឡូងឈើ ក៏អាចជួយដរ។

ឬសដូងបាតដលធំខាំង អាចត
ជាមួយ

អាច

ូពទ្យ។

សិនបើឬសដូងបាតចាប់ផ្តើមធាក់ឈាម
ប់

ងបាន

ះផាល់។

ឈាមកក
ការ

ូវការការវះកាត់។

ះ

ះជួនកាលការធាក់ឈាម

យការយកកណាត់សាតមកសង្កត់ចំពីលើឬសដូងបាត

សិនបើឈាម

តមិនឈប់ហូរ ស្វងរកជំនួយពី

ខាងក្នុងសរសឈាម

ររួច។

ូវពិ

ើន

៉ង

ូពទ្យ។ ឬព យាមឃាត់ឈាម

ះចញ។ ដង្កៀបដូចនះក៏អាច

យការយកដុំ

ើបានដរ បនាប់ពីបានរំងាប់ម

ការ ុង យត្ន័ ៖ មិន ូវព យាមកាត់ឬសដូងបាតចញឡើយ។ អ្នកជំងឺអាចហូរឈាមរហូតដល់សាប់។

គ

យ
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ការហើមជើង និងផ្នកផ្សងទៀតនដងខ្លួន
ការហើមជើងអាចបណា្ខលមកពីប

មួយចំនួនផ្សងៗគា ខ្លះមិនសូវមាន

ធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ុន្តបើមុខ ឬផ្នកដទទៀតនខ្លួនក៏ហើម
ជួនកាលជើង

ះភាគ

ើនគឺជា

ះថាក់ ហើយខ្លះទៀតមាន

គស

្តីឡើងហើមក្នុងរយៈពលបីខចុងកយនការមានផ្ទ

ះថាក់

្ញនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយ។
ះ។ ជាទូ

វាមិនមនជាប

ធ្ងន់ធរទ។
្ង

នះ បណា្ខលមកពីទម្ងន់របស់ទារកដលសង្កត់លើសរសឈាមវ៉ននជើង ដលបងាក់ចរន្តរត់របស់ឈាម។ បើដ
និងមុខ

្តីមានហើម ហើយគាត់មានវិលមុខ

(ទំ.២៤៩)។ ស្វងរកជំនួយពី

វាំងភ្នក ឬ

ះគាត់អាចមានប

ើនហើមជើង

ះដំណើរឈាមរត់មិនល្អ។ ប៉ុន្ត ការហើម

ះមនុស្សចាស់អាចបណា្ខលមកពីជំងឺបះដូង (ទំ.៣២៥)ឬជំងឺត

ការហើមជើងចំ

យកឡាភ្លើង

ូពទ្យជាបនាន់។

មនុស្សចាស់ដលអង្គុយយូរ ឬឈរយូរមួយកន្លង
ជើងចំ

មតិច

ង

ម (ទំ.២៣៤)តជាប

កំរ។

ះកុមារ អាចបណា្ខលមកពីការមានភាពស្លកសាំង (ទំ.១២៤) ឬកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ

(ទំ.១០៧)។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ មុខនិងដអាចឡើងហើមដរ(មើលជំងឺខាស្យូគ័រ ទំ.១១៣)។

ការព បាល ៖
ដើម្បីបន្ថយការហើម ព បាលជំងឺដលបណា្ខលឲ្យហើមនះ។
តរុក្ខជាតិដលធ្វើឲ្យយើង

ម

ើន (មើលសរសសក់

ើអំបិលតិចតួច ឬកុំ

ល្អ

កុំសំយុងជើងចុះកមដូចនះ។ វាបណា្ខល
ឲ្យជើងកាន់តហើមខាំងឡើង។

ពលអ្នកអង្គុយ លើកជើងឲ្យខ្ពស់។

ការធ្វើបៀបនះ ការហើមនឹងធូរ
លើកជើងអ្នកឲ្យខ្ពស់ឲ្យបាន

ល។

ើនដងក្នុង

មួយថ្ង។ គួរលើកជើងរបស់អ្នកឲ្យខ្ពស់
ជាងបះដូង។

ម ៉ងទៀត ដក
របៀបនះ។

ក្នុងអាហារ។ ទឹក

ត ទំ.១២)ក៏អាចជួយដរ។ ម៉ ងទៀត ធ្វើដូចខាងកម ៖

ពលដលជើងរបស់អ្នកឡើងហើម ៖

ទ

ើអំបិល

យលើកជើង

កាន់តល្អ
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ជំងឺក្លនលូន
ជំងឺក្លនលូនគឺជាការបើកចំហរ ឬការហកសាច់ដុំដល

បង្កើតបានជាដុំមួយ
ស

ក៏

កមស្បក។ ជាទូ

លកូន)។ ទារកខ្លះកើតមក

ប

ះ បណា្ខលឲ្យផ្នកមួយន

ក្លនលូនបណា្ខលមកពីការលើករបស់ធ្ងន់ ឬការ

យក្លនលូនពិកំណើត (មើលទំ.៣១៧)។ ចំ

ង់កលៀន។ ការឡើងហើមកូនកណ្ណុរ (ទំ.៨៨)ក៏អាចបណា្ខលឲ្យមានដុំពក

ះមនុស្ស

យ...........

ជំងឺក្លន ធម្មតា

ង់នះ

ហើយអ្នកអាចសាបដឹង

មដដូចនះ

វាកាន់ត

យ

ះវៀនលូនចញ ហើយ

ឹងខាំង (ដូចជា ពល

ុស ក្លន

ើនកើតមាន

ង់កលៀនដរ។

ះជាយា៉ងណា

ហើយអ្នកអាចសាបដឹង

យ

មដដូចនះ

៉ងធំពលដលអ្នក

ហើយមិន

ឹងក្អក (ឬលើករបស់ធ្ងន់)

៉ងធំទ

ពលដលអ្នកក្អក

វិធីបងា្ករជំងឺក្លនលូន
លើករបស់ធ្ងន់របៀបដូចនះ

មិន

ូវធ្វើរបៀបនះ

អ្នកកើតក្លន ូវធ្វើយា៉ងណា ៖
ចៀសវាងលើករបស់ធ្ងន់។
ើខ្សកវាត់
គ

ងស

កន្លងដលមានក្លន។

ប់ធ្វើខ្សកវាត់យា៉ងងាយ ៖

ដាក់កូនខ្នើយតូច
កល់ដូចនះ

ដូចនះវាសង្កត់លើកលៀន

យត្ន័ ៖ បើក្លនលូន

៉ងធំ ឬមានការឈឺចាប់ភាមៗ

ជើងឲ្យខ្ពស់ជាងក ល ហើយសង្កត់ថ្នមៗ
ូពទ្យជាបនាន់។

លើកន្លងដល

ូវសាកល្បងរុញវាបញ្ចូល
៉ង

វិញ

ះ។ បើរុញវាមិនចូលវិញទ ស្វងរកជំនួយពី

បើក្លនមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង និងបណា្ខលឲ្យមានក្អួត និងអ្នកជំងឺគានបត់ជើងធំទ

ណាស់។ គអាច

ូវការការវះកាត់ជាចាំបាច់។ ស្វងរកជំនួយពី

ព បាលដូចជំងឺរលាកខ្នង

ះវៀនដរ (ទំ.៩៥)។

យឲ្យអ្នកជំងឺដកលើក

ះអាចជាប

ះថាក់

ូពទ្យជាបនាន់។ ក្នុងពលជាមួយគានះធ្វើការ
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ការ

កាច់

យើងនិយាយថាមនុស្សមាក់មានការ

ចម្លកៗ និងចលនាញាក់ញរ័។ ការ
មកពីជំងរលា
រឺ លាក

មខួរក ល

ញឹកញាប់ អាចមានជំ
ជំងឺឆ្កួត

ូក។

ុន

ះបាត់បង់សារតីភាមៗ ហើយមានសកម្មភាព
ក្នុងខួរក ល។ ជាទូ

ខាំង និងការខ ះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងររ។ ចំ

ខាំង

បើមាន

គស

កាច់

ូវបញ្ចុះក

្ញជំងឺរលាក

បើអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺ

ជំងឺឆ្កួត

យ

ើទឹក

ជាក់ភាមៗ (ទំ.៧៦) ។

មខួរក ល (ទំ.១៨៥)

ូពទ្យ។ មិន

ូវឲ្យអ្វីតាមមាត់ពល

ូវចាប់ផ្តើមព បាលភាមៗ ហើយស្វងរកជំនួយពី

ុនចាញ់ដលប៉ះពាល់ដល់ខួរក ល ព បាលជំងឺ

ូកជាជំងឺដលបណា្ខលឲ្យមានការ

កើតឡើងច

ះពីគាជា

ើន

៉ង

ើនថ្ង

និងមានចលនាយា៉ងខាំង។ ភ្នកអ្នកជំងឺ

ុនចាញ់ (ទំ.៣៦៧)។

កាច់ មិនថាចំ

ើនអាទិត្យ ឬ

ភទនះ

ះអ្នកដលមានសុខភាពល្អក៏

ើនខ។ ចំ

ើនវិលកឡាប់

កយ។ ចំ

ខ្លះ(ជំងឺតំណរពូជ) ឬវាអាចបណា្ខលមកពីមានការប៉ះពាល់ខួរក លពីកំណើត មាន
ូនសំប៉ត

ក្នុងខួរក ល(ទំ.១៤៣)។ ជំងឺឆ្កួត

ដរ។ ជាទូ

ះជំងឺឆ្កួត

ជាទូ

គ

ូវ

ើថាំអស់មួយជីវិត។

ូកឲ្យជាជាសាពរទ វា

ថាំហ្វណូបាប៊ីតាល់(Phenobarbital) អាចជួយក្នុងជំងឺឆ្កួត

(ទំ.៣៨៩) ។

ថាំហ្វនីតូអីុន(Phenytoin) អាចមាន
ើក

កាច់អាច

ូកក

ល អ្នក

ិត

ើនកើតមានតាម

ួសារ

ខាំងក្នុងវ័យទារក ឬមានពង
គទ ហើយវាក៏ក

កើត

យជំងឺឆ្កួត ូក ៖

កំណត់សំគាល់ ៖ ថាំទាំងនះ មិនអាចព បាលជំងឺឆ្កួត
ះ។ ជាទូ

ុន

ូក

ូកមិនមនជាជំងឺដលបណា្ខលមកពីម

វាជាជំងឺរាុំរ៉ក្នុងមួយជីវិត ប៉ុន្តកុមារខ្លះជួនកាលអាចជាវិញដរ។

ប់បងា្ករការ កាច់

យ។ ការ

ះអ្នកខ្លះ វាអាចធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សារតី

ជំងឺអាចមានការភាំងសារតីភាមមួយរយៈ មានសកម្មភាពចម្លកៗ ឬធ្វើអ្វីប្លកៗ។ ជំងឺឆ្កួត

ប៉ុ

កាច់

ូក

ជំងឺឆ្កួត

ថាំស

ះ

កាច់ ហើយព បាលវាបើអាចធ្វើបាន។

ះឡើយ។

ូពទ្យជាបនាន់។

កាច់ចំ

ះអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ មូលហតុអាចបណា្ខល

បើកុមារមានការខ ះជាតិទឹក ឲ្យផឹកទឹកអូរា៉លីតបន្តិចម្តងៗ។
ងៗ រកជំនួយពី
ដលគកំពុង

ការ

ុនចាញ់ដលប៉ះពាល់ដល់ខួរក ល ឬកា
ការពុលអ្វីផ្សងៗ។
្សងៗ អ្នកដលមានការ

ព យាមរកមូលហតុនការ
បើកុមារមាន

ពលដលអ្នក

កាច់បណា្ខលមកពីការមានប

ុន

កុមារតូចៗ បណា្ខលមកពីមាន

កាច់

ូកបាន ហើយវាមានតម្ល

សិទ្ធភាព បើហ្វណូបាប៊ីតាល់(Phenobarbital)គាន

ិតទាបបំផុតតាមដលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបងា្ករការ

ពលមនុស្សមាក់កំពុង

ន់តជួយបងា្ករការ

កាច់(ទំ.៣៩០)។

កាច់
កផង

សិទ្ធភាព។

កាច់ ៖

ព យាមការពារអ្នកជំងឺពីការបង្ករបួសផ្សងៗដល់ខ្លួនគាត់។
យកសមារៈ វត្ថុរឹង ឬមុត

មិន

មិន

ួចចញឲ្យឆាយ។

ូវដាក់អ្វីក្នុងមាត់អ្នកជំងឺពលដលគាត់កំពុង

កាច់ ដូចជា

ូវផ្តល់អាហារ ភស្ជៈ ថាំពទ្យ ឬវត្ថុអ្វីផ្សងទៀតដើម្បីបងា្ករការ

ខាំអណា្ខត។

បនាប់ពី

កាច់ អ្នកជំងឺអាចសំងំ និងងងុយដក។ ឲ្យគាត់ដក។

សិនបើការ

រន្ធគូថ

យ

កាច់មានរយៈពលលើសពី១៥នាទី
ើសុីរាំងបាស្ទិក

យមិន

ើម្ជុល។ ស

ូវចាក់បញ្ចូលទឹកថាំឌីយា៉ហ្សបា៉ម(Diazepam)តាម
ប់ក

ិតនការ

ើ

ស់ មើលទំព័រ ៣៩០។ មិន

ចាក់ហ្វណូបាប៊ីតាល់ (Phenobarbital) ឬហ្វនីតូអីុន(Phenytoin) ឬឌីយា៉ហ្សបា៉ម(Diazepam) តាម
សាច់ដុំឡើយ។ ការចាក់ថាំទាំងនះ អាចបណា្ខលឲ្យមាន
ន់។ មានតអ្នកដលមានបទពិ

ះថាក់ណាស់

ធន៍ខាងចាក់ថាំតាមសរសប៉ុ

សិនបើអ្នកគានបទពិ

ធន៍

ះដលអាចចាក់ថាំទាំងនះបាន។

ូវ
ប់

