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ជំងឺធ្ង ន់ៗដល  ូវកា រកា រព  បា លពិសស

ជំងឺដលមា ន  ក្ន ុងជំពូកនះ  ើនតជា ជំងឺដលពិបា កព  បា ល ឬមិនអា ចព  បា លឲ្យជា   យគា  នជំនួយពី ជំងឺដលមា ន  ក្ន ុងជំពូកនះ  ើនតជា ជំងឺដលពិបា កព  បា ល ឬមិនអា ចព  បា លឲ្យជា   យគា  នជំនួយពី 
 ូពទ្យ។ មា នជំងឺជា  ើន  ូវកា រថា  ំពិសសដលពិបា ករក  តា មតំបន់ជនបទ។ ឱសថបុរា ណមិនអា ចព  បា លជំងឺ ូពទ្យ។ មា នជំងឺជា  ើន  ូវកា រថា  ំពិសសដលពិបា ករក  តា មតំបន់ជនបទ។ ឱសថបុរា ណមិនអា ចព  បា លជំងឺ

ទា ំង  ះឲ្យជា បា នទ។  សិនបើមា ននរណា មា  ក់មា នជំងឺណា មួយក្ន ុងចំ  មជំងឺទា ំងនះទា ំង  ះឲ្យជា បា នទ។  សិនបើមា ននរណា មា  ក់មា នជំងឺណា មួយក្ន ុងចំ  មជំងឺទា ំងនះ កា រដលគា ត់កា ន់ត  កា រដលគា ត់កា ន់ត 
ឆា ប់ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ ឱកា សនជា សះស្បើយរបស់គា ត់កា ន់តខ្ព ស់។ឆា ប់ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ ឱកា សនជា សះស្បើយរបស់គា ត់កា ន់តខ្ព ស់។

 យត្ន ័ ៖ ជំងឺជា  ើន  ក្ន ុងជំពូកផ្សងទៀត ក៏អា ចជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ និង  ូវកា រជំនួយពី  ូពទ្យដរ។ សូមមើល  គ
ស ្ញ  នជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់ (ទំ.៤២) ។

ជំងឺរបង
ជំងឺរបងសួតគឺជា ជំងឺរុា ំរ៉ និងជា ជំងឺឆ្ល ងជា ជំងឺឆ្ល ង (ងា យនឹងឆ្ល ង) ដលមនុស្ស  ប់រូបអា ចឆ្ល ងបា ន។ បុ៉ន្ត  ជំងឺនះ  ើនកើត

លើមនុស្សដលមា នអា យុពី១៥  ៣៥ឆា  ំ ជា ពិសសចំ  ះអ្ន កដលមា នជំងឺអដស៍(ទំ.៣៩៩) ឬអ្ន កដលខ  យ 
អ្ន កដលខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  ឬអ្ន កដលរស់  ជា មួយអ្ន កមា នជំងឺរបង។

ជំងឺរបងគឺជា ជំងឺដលអា ចព  បា លជា ជា សា  ពរ។ បុ៉ន្ត   មា នមនុស្សរា ប់ពា ន់នា ក់សា  ប់  យសា រ ជំងឺនះជា រៀង 
រា ល់ឆា  ំ។ ដើម្ីបបងា្ក  រនិងព  បា លជំងឺរបងឲ្យជា  កា រឆា ប់ព  បា លឲ្យបា នទា ន់ពលគឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។  ូវសង្ក តកា រឆា ប់ព  បា លឲ្យបា នទា ន់ពលគឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។  ូវសង្ក ត
មើល  គស ្ញ  នជំងឺរបងមើល  គស ្ញ  នជំងឺរបង។ អ្ន កជំងឺមា  ក់អា ចមា ន  គស ្ញ  ខ្ល ះ ឬមា ន  គសញ្ញ ទា ំងអស់នជំងឺរបង។

 គស ្ញ  ទូ  នជំងឺរបងគឺ ៖

 កា រក្អ ករុា ំរ៉ លើសពីបីអា ទិត្យ ដលភា គ  ើនក្អ កខា  ំងបនា  ប់ពីភា  ក់ពីដំណកភា  ម។

 មា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច  ពលលា  ច និងមា នបកញើស  ពលយប់។

 អា ចមា នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ូង ឬខ្ន ងផ្ន កខា ងលើ។

  កទម្ង ន់ជា បន្ត បនា  ប់ និងកា ន់តខ  យ  ៗ។

ករណីធ្ង ន់ធ្ង រ ៖

 មា នក្អ កធា  ក់ឈា ម (ជា ទូ   មា នបន្ត ិចបន្ត ួច ក្ន ុងករណីខ្ល ះមា នធា  ក់ឈា ម  ើន)។

 មា នស្បកស្ល កសា  ំង។ ស្បកលឿងដូចជា ក មួនឃ្ម ុំ។ ចំ  ះអ្ន កដលមា នស្បក 
ពណ៌      ជា សជា ងធម្ម តា  ជា ពិសស  លើផ្ទ មុខ។

 មា នសំឡងស្អ ក (ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រខា  ំង)។

ចំ  ះកុមា រ ៖ កា រក្អ កអា ចកើតមា ន  ពលក  យបន្ត ិច។ ជំនួសឲ្យកា រក្អ ក រកមើល ៖

 មា នកា រ  កទម្ង ន់ជា បន្ត បនា  ប់។

 មា ន  ុន   ជា ញឹកញា ប់។

 ស្បកស្ល កសា  ំង។

 មា នហើម  កញ្ច ឹងក (កូនកណ្ណ ុរ) ឬ   ះ (ទំ.២០)។

តា មធម្ម តា  ជំងឺរបងមា នត  ក្ន ុងសួតទ។ បុ៉ន្ត ជំងឺនះអា ចប៉ះពា ល់ដល់  ប់សរីរា ង្គ នរា ងកា យ។ ចំ  ះកុមា រ វា 
អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺរលា ក   មខួរ(ទំ.១៨៥)។ ចំ  ះ  គសើស្បកដលបណា្ខ  លពីជំងឺរបង(មើលទំ.២១២)។

ជំពូកទី

១៤
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បើអ្ន កសង្ស័យថា អ្ន កមា នជំងឺរបង ៖ បើអ្ន កសង្័សយថា អ្ន កមា នជំងឺរបង ៖ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ បើមា ន  គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺរបង  កា ន់ 
មណ ល  សុខភា ព ដលជា ទីកន្ល ងដលបុគ្គ លិកពទ្យអា ចពិនិត្យជំងឺរបស់អ្ន ក និងពិនិត្យកំហា កដើម្ីបរកមើលថា តើអ្ន ក 
មា នជំងឺរបងឬអត់។ រដា  ភិបា លន  ទសជា  ើនផ្ត ល់ថា  ំរបង  យឥតគិតថ្ល ។ សួរ  មណ លសុខភា ព ដល   
ជិតអ្ន ក។ អ្ន កនឹងបា នទទួលថា  ំខ្ល ះ ដូចខា ងក  ម ៖

 ថា  ំ   ប់អុីស្សូនីញា៉ សុីត(Isoniazid ឬ INH) 
(ទំ.៣៦១)
 ថា  ំ   ប់រីហ្វ ំពីសុីន (Rifampin) (ទំ.៣៦២)
 ថា  ំ   ប់ពីរ៉ា ហ្សុណីា មីដ(Pyrazinamide)(ទំ.៣៦២)

 ថា  ំ   ប់អតំបុ៊យតុល(Ethambutol)   (ទំ.៣៦២)
 ថា  ំចា ក់  ្ត ិបតូមីសុីន(Streptomycin) (ទំ.៣៦៣) 
 ថា  ំ   ប់ធីយា៉ សតា ហ្សូន(Thiacetazone)

(ទំ.៣៦៣)  

កា រលបថា  ំតា មកា រណនា ំគឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។ កា រព  បា លអា ចមា នភា ពខុសគា    តា ម  ទសនីមួយៗ 
បុ៉ន្ត ជា ទូ   កា រព  បា លមា នពីរផ្ន ក។ អ្ន កនឹង  ូវលបថា  ំ៣  ៤មុខ ក្ន ុងរយៈពល២ខ បនា  ប់មក  ូវពិនិត្យមើល 
កំហា ក សិន។  សិនបើអ្ន កបា នធូរ   ល អ្ន កនឹង  ូវលបថា  ំពីរមុខ ស   ប់រយៈពល៤  ៦ខទៀត។ បនា  ប់មកអ្ន ក
នឹង  ូវបា នពិនិត្យឡើងវិញម្ត ងទៀត ដើម្ីបប   ក់ថា អ្ន កបា នជា សះស្បើយ។ មិន  ូវឈប់លបថា  ំ  ះបីជា អ្ន កបា ន មិន  ូវឈប់លបថា  ំ  ះបីជា អ្ន កបា ន 
ធូរស្បើយក៏  យ។ធូរស្បើយក៏  យ។ នះអា ចនឹងអា ចធ្វ ើឲ្យជំងឺលា ប់ឡើងវិញ ឆ្ល ង  អ្ន កដទទៀត និងអា ចធ្វ ើឲ្យមា នភា ពសុា ំនឹងថា  ំ។ 
ដើម្ីបព  បា លជំងឺរបងឲ្យជា ជា សា  ពរ អា ច  ូវ  ើពលវលា ពី៦ខ  លើសពីមួយឆា  ំ។ដើម្ីបព  បា លជំងឺរបងឲ្យជា ជា សា  ពរ អា ច  ូវ  ើពលវលា ពី៦ខ  លើសពីមួយឆា  ំ។

បរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ឹម  ូវតា មតអា ចធ្វ ើបា ន ៖ បរិ  គអា ហា រថា មពលឲ្យបា ន  ើន និងអា ហា រសម្ូបរជា តិ 
 ូតអីុន និងវីតា មីន (ទំ.១១០និង១១១)។ កា រស   កគឺជា កា រសំខា ន់។  សិនបើអា ច អ្ន ក  ូវឈប់ធ្វ ើកា ររហូតដល់

អ្ន កបា នធូរស្បើយ។ បនា  ប់មក អ្ន កមិនគួរធ្វ ើកា រធ្ង ន់ពក ដលអា ចធ្វ ើឲ្យអ្ន កហត់ខា  ំង ឬពិបា កដកដង្ហ ើមឡើយ 
(ដកដង្ហ ើម តឹង)។ ព  យា មស   ក និងដកឲ្យបា ន  ប់   ន់។

ជំងឺរបងដលកើតលើសរីរា ង្គ ផ្សងទៀតក្ន ុងរា ងកា យ  ូវបា នព  បា លដូចជំងឺរបងសួតដរ។ 
នះរា ប់បញ្ច ូលទា ំងរបងកូនកណ្ណ ុរ របង  ះវៀន  (មើលរូបភា ពទំ.២០) របងស្បក(ទំ.២១២) 
និងរបងសនា  ក់ឆ្អ ឹង(ដូចជា ជង្គ ង់)។ កុមា រដលមា នជំងឺរបងឆ្អ ឹងខ្ន ងធ្ង ន់ធ្ង រ អា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់
ដើម្ីបបងា្ក  រពិកា រភា ព។

របងជា ជំងឺឆ្ល ងយា៉ ងខា  ំង ៖របងជា ជំងឺឆ្ល ងយ៉ា ងខា  ំង ៖ មនុស្សដលរស់  ជា មួយអ្ន កជំងឺរបង (ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ) 
មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រឆ្ល ងជំងឺនះ ៖

បើមា នអ្ន កណា មា  ក់  ក្ន ុងផ្ទ ះរបស់អ្ន កមា នជំងឺរបង ៖

 បើធ្វ ើបា ន សមា ជិកទា ំងអស់  ូវទទួលកា រពិនិត្យរកជំងឺរបង។
 ចា ក់វ៉ា ក់សា ំង  ឆា ំងនឹងជំងឹរបងដល់កុមា រ។
 មនុស្ស  ប់រូប ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ  ូវបរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។
 អ្ន កដលមា នជំងឺរបងគួរបរិ  គ និងដក  ដា ច់  យឡកពីកុមា រ បើអា ច គឺ  ក្ន ុងបន្ទ ប់ផ្សងមួយ 
ដរា បណា  គា ត់  តមា នក្អ ក។

 ម៉  ងទៀត   ប់ជំងឺរបងឲ្យខ្ទ ប់មា ត់របស់គា ត់  ពលក្អ ក និងមិន  ូវខា ក   ះលើកា  រ ឬក   លទ។
 សង្ក តមើលកា រ  កទម្ង ន់ និងរកមើល  គស ្ញ  នជំងឺរបងក្ន ុងចំ  មសមា ជិក  ួសា រ។ បើអា ចធ្វ ើបា ន 
ថ្ល ឹងទម្ង ន់មនុស្សមា  ក់ៗ ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ  ូវថ្ល ឹងមួយខម្ត ង រហូតដល់ពលផុត   ះថា  ក់។

 ព  បា លជំងឺរបងជា បនា  ន់។ អ្ន កជំងឺរបងដលបា នព  បា លជា ជា សា  ពរហើយ មិនអា ចចម្ល ង  អ្ន កដទ 
ទៀតទ។ 

ជំងឺរបងក្ន ុងសមា ជិក  ួសា រ  ើនតចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យយឺតៗនិងយ៉ា ងស្ង ៀមសា  ត់។  សិនបើមា ននរណា មា  ក់
 ក្ន ុង  ួសា រមា នជំងឺរបង បនា  ប់ពីបា នពិនិត្យរួចហើយ ចា ប់ផ្ត ើមព  បា លជា បនា  ន់ព  បា លជា បនា  ន់។

កា រព  បា លជំងឺរបងឲ្យបា នទា ន់ពល និងពញលញ គឺជា ផ្ន កមួយដ៏សំខា ន់នកា របងា្ក  រកា រព  បា លជំងឺរបងឲ្យបា នទា ន់ពល និងពញលញ គឺជា ផ្ន កមួយដ៏សំខា ន់នកា របងា្ក  រ
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ជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត
ជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត កើតមកពីកា រខា ំរបស់សត្វ ដលឆ្ក ួត ដូចជា ឆ្ក  ឆា   

ក  ្ជ ោង ចចក សា   និងសត្វ ឯទៀត ដលអា ចចម្ល ងជំងឺ 
ឆ្ក ឆ្ក ួតបា ន។

 គស ្ញ   ៖

ចំ  ះសត្វ  ៖ចំ  ះសត្វ  ៖

 កា យវិកា រចម្ល ក ជួនកា លក ៀមក ំ   មិនស្ង ៀម 
ឬឆា ប់ខឹង។

 បកពពុះមា ត់ មិនអា ចសុី ឬផឹកបា ន។

 ជួនកា លសត្វ  ះ  ជា ឆ្ក ួតហើយអា ចខា ំមនុស្ស និងខា ំអ្វ ីផ្សងៗដល  ជំុវិញវា 

 សត្វ នះនឹងងា ប់ក្ន ុងរយៈពល៥  ៧ថ្ង ។

 គស ្ញ  ចំ  ះមនុស្ស ៖  គស ្ញ  ចំ  ះមនុស្ស ៖ 

 មា នកា រឈឺចា ប់ និង  យ  ពន់  កន្ល ងមុខរបួសខា ំ។

 ចងា  ក់ដង្ហ ើមមិនទៀងទា ត់ ដូចជា មនុស្សដលទើបតយំរួច។

 មា នកា រឈឺចា ប់ និងពិបា កលប។ មា នទឹកមា ត់ស្អ ិត និង  ើន។

 អ្ន កជំងឺមា នសា  រតីធម្ម តា  តមា នអា រម្ម ណឆ៍វឆា វ ឬឆា ប់ខឹង។ អា ចមា នកា រខឹង   ត។

  ពលជិតសា  ប់ អា ចមា នកា រ  កា ច់ និងទន់  ប់អវៈយវៈទា ំងអស់។

បើអ្ន កយល់ថា សត្វ ដលបា នខា ំនរណា មា  ក់  ះមា នជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត ៖ 

  ូវចងឬដា ក់  ុងសត្វ  ះចំនួនមួយអា ទិត្យ។

  ូវលា ងសមា  តមុខរបួសខា ំជា មួយទឹក សា បូ៊និងទឹកអុី ្រ ដូ ហ្សនពរអុកសុីត។ មិន  ូវរំុរបួសឲ្យជិតទ  
 ូវទុកចំហរ។

 បើសត្វ  ះងា ប់ក្ន ុងរយៈពលមួយអា ទិត្យ (បើ  ូវគវា យងា ប់ឬមិនអា ចចា ប់បា ន)  ូវយកអ្ន ករបួស  មណ ល 
សុខភា ពភា  ម ដើម្ីបទទួលកា រចា ក់ថា  ំ  ឆា ំងជំងឺឆ្ក រឆ្ក ួត  ះ។

 គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត កើតមា នពី១០ថ្ង  ២ឆា  ំក  យពីសត្វ ខា ំ (ជា ទូ   ពី៣  ៧អា ទិត្យ)។ កា រ 
ព  បា ល  ូវចា ប់ផ្ត ើមមុនពល  គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺនះកើតឡើង។  ពលដលជំងឺនះចា ប់ផ្ត ើមហើយ  ះនឹង 
គា  នវិធីព  បា ល ក្ន ុងក្ួបនវជ្ជ សា  ្ត អា ចជួយស  ្គ ោះជីវិតអ្ន កជំងឺបា នឡើយ។

កា របងា្ក  រ ៖

 សមា  ប់ និងកប់សត្វ (ឬដា ក់ក្ន ុង  ុងរយៈពលមួយអា ទិត្យ)ដលសង្ស័យថា មា នជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត។

 សហកា រជា មួយកម្ម វិធីចា ក់ថា  ំបងា្ក  រដល់សត្វ ឆ្ក ។

 ឲ្យកុមា រ  ឲ្យឆា  យពីសត្វ ដលមើល  ដូចជា មា នជំងឺ ឬមា នកា យវិកា រចម្ល កៗ។

 ូវមា នកា រ  ុង  យត្ន ័បំផុតចំ  ះសត្វ ដលមើល  ដូចជា មា នជំងឺ ឬមា នសកម្ម ភា ពចម្ល ក។  ូវមា នកា រ  ុង  យត្ន ័បំផុតចំ  ះសត្វ ដលមើល  ដូចជា មា នជំងឺ ឬមា នសកម្ម ភា ពចម្ល ក។ 
 ះបីសត្វ  ះមិនខា ំក្ត ីមនុស្សណា មា  ក់ក៏  យ ទឹកមា ត់វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួតបា ន  ះបីសត្វ  ះមិនខា ំក្ត ីមនុស្សណា មា  ក់ក៏  យ ទឹកមា ត់វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួតបា ន 

 សិនបើវា ចូល  ក្ន ុងរបួស និងសា  មដា ច់រលា ត់។ សិនបើវា ចូល  ក្ន ុងរបួស និងសា  មដា ច់រលា ត់។
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ជំងឺតតា ណូស(រឹងថា្គ  ម)
ជំងឺតតា ណូសកើតឡើង  ពលមា នម  គដលរស់  ក្ន ុងលា មកមនុស្ស ឬសត្វ  ចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនមនុស្ស តា ម 

របួស។ ជា ពិសស របួស    ឬរបួសកខ្វ ក់ អា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។

របួសដលទំនងជា ធ្វ ើឲ្យមា នជំងឺតតា ណូសរបួសដលទំនងជា ធ្វ ើឲ្យមា នជំងឺតតា ណូស

មូលហតុនជំងឺតតា ណូសលើទា រកមូលហតុនជំងឺតតា ណូសលើទា រក

ម  គតតា ណូសចូលតា មផ្ច ិតតា មផ្ច ិត របស់ទា រក 

 យសា រកា រខ្វ ះអនា ម័យ ឬមិនបា នអនុវត្ត វិធា នកា រ  ុង

 យ័ត្ន ទូ  ផ្សងៗ។ ឱកា សនកា រកើតជំងឺតតា ណូស 

នឹងកើនឡើង ៖

 បើទងផ្ច ិតរបស់ទា រក  ូវបា នកា ត់  យឧបករណ៍

ដលមិនបា ន   រ និងមិនបា នទុកដា ក់ឲ្យបា ន 

សា  ត ទា ំង  ុង។

 បើទងផ្ច ិតមិន  ូវបា នកា ត់ឲ្យខ្ល ខី្ល ីជិតខ្ល ួនរបស់ 

ទា រក(ទំ.២៦២)។

 បើទងផ្ច ិតដលកា ត់ថ្ម ីៗ  ូវបា នរំុតឹងពក 

ឬមិនបា នរក  ឲ្យស្ង ួត។

សត្វ ខា ំ ជា ពិសសឆ្ក និង  ូកសត្វ ខា ំ ជា ពិសសឆ្ក និង  ូក
របួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង របួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង 

ឬ  យកា ំបិត             ឬ  យកា ំបិត             

មុខរបួសនកា រ  ះរន្ធ  ចៀក មុខរបួសនកា រ  ះរន្ធ  ចៀក 

 យម្ជ ុលមិនសា  ត យម្ជ ុលមិនសា  ត

របួស  យកា រមុតបនា  លួស                                                     របួស  យកា រមុតបនា  លួស                                                     របួស  យកា រមុតបនា   របួស  យកា រមុតបនា   

ឬអំបង ឬដក  លឬអំបង ឬដក  ល

 ពលដលទងផ្ច ិត  ូវបា នកា ត់  យទុក ពលដលទងផ្ច ិត  ូវបា នកា ត់  យទុក

ឲ្យសល់វងពី  ះយ៉ា ងនះ  ះលទ្ធ ភា ពន ឲ្យសល់វងពី  ះយ៉ា ងនះ  ះលទ្ធ ភា ពន 

កា រកើតតតា ណុសនឹងកា ន់តមា ន  ើន។កា រកើតតតា ណុសនឹងកា ន់តមា ន  ើន។
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 គស ្ញ  នជំងឺតតា ណូស ៖

 មុខរបួសមា នកា របង្ក  គ (ជួនកា ល រកមុខរបួសមិនឃើញ) ។

 មា នអា កា រៈមិន  ួលក្ន ុងខ្ល ួន និងពិបា កលប។

 ថា្គ  មរឹង បនា  ប់មករឹងដល់សា ច់ដំុកញ្ច ឹងក និងផ្ន កផ្សងៗទៀតនរា ងកា យ។ អ្ន កជំងឺមា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រដើរ។

 មា នកា រ  កា ច់ក  ្ត ាក់ កា ច់ក  ្ត ាក់និងមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង (រឹងថា្គ  មភា  មៗ) ហើយ  ទីបញ្ច ប់ក  ្ត ាក់រឹងទូទា ំង 
រា ងកា យ។ កា រធ្វ ើចលនា  អ្ន កជំងឺ ឬកា រប៉ះពា ល់អ្ន កជំងឹ អា ចធ្វ ើឲ្យរា ងកា យរបស់គា ត់  កា ច់រឹងកា ន់តខា  ំង 
ភា  មៗដូចរូបនះ។

ចំ  ះទា រក ៖ចំ  ះទា រក ៖ ជា ទូ    គស ្ញ  នជំងឺតតា ណូសកើតមា នពី៣  ១០ថ្ង ក  យស   ល។ ទា រកចា ប់ផ្ត ើមយំ 
រហូត ហើយមិនអា ច   ះមា  យបា នមិនអា ច   ះមា  យបា ន។ ភា គ  ើន ទងផ្ច ិតមា នភា ពកខ្វ ក់ ឬមា នកា របង្ក  គ។ បនា  ប់ពីរយៈពល 
ជា  ើន ៉ ង ឬ  ើនថ្ង  កា ររឹងថា្គ  ម និង  គស ្ញ  ផ្សងទៀតក៏ចា ប់ផ្ត ើមមា នឡើង។

ជា កា រសំខា ន់ គ  ូវចា ប់ផ្ត ើមព  បា លជំងឺតតា ណូស  ពលមា ន  គស ្ញ  ដំបូង។ បើអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺ 
តតា ណូស(ឬបើមា នទា រកយំមិនឈប់ ឬមិន  ) ធ្វ ើកា រពិនិត្យដូចខា ងក  មនះ ៖

កា រពិនិត្យមើលកា រក  ្ត ាក់ជង្គ ង់កា រពិនិត្យមើលកា រក  ្ត ាក់ជង្គ ង់

អង្គ ុយដា ក់ជើងសំយុងចុះក  ម អង្គ ុយដា ក់ជើងសំយុងចុះក  ម 

 ះ  ជង្គ ង់  ខា ងក  មអង្គ ុញ។  ះ  ជង្គ ង់  ខា ងក  មអង្គ ុញ។ 

បើជើងមា នកា រក  ្ត ាក់តបន្ត ិច បើជើងមា នកា រក  ្ត ាក់តបន្ត ិច 

 ះគឺជា  តិកម្ម ធម្ម តា ។  ះគឺជា  តិកម្ម ធម្ម តា ។ 

បើជើងមា នកា រក  ្ត ាក់ឡើងខ្ព ស់ វា បងា  ញពី បើជើងមា នកា រក  ្ត ាក់ឡើងខ្ព ស់ វា បងា  ញពី 

ជំងឺ ធ្ង ន់ធ្ង រ អ្វ ីមួយ ដូចជា  តតា ណូស (ឬអា ច ជា  ជំងឺ ធ្ង ន់ធ្ង រ អ្វ ីមួយ ដូចជា  តតា ណូស (ឬអា ច ជា  

ជំងឺរលា ក   មខួរ ឬ កា រពុល  យថា  ំអ្វ ីម៉  ង ជំងឺរលា ក   មខួរ ឬ កា រពុល  យថា  ំអ្វ ីម៉  ង 

ឬថា  ំបំពុលកណ្ណ ុរ)។ឬថា  ំបំពុលកណ្ណ ុរ)។

កា រពិនិត្យនះមា នសា រសំខា ន់ណា ស់ បើអ្ន កសង្័សយថា ទា រកមា  ក់មា នជំងឺតតា ណូស។កា រពិនិត្យនះមា នសា រសំខា ន់ណា ស់ បើអ្ន កសង្ស័យថា ទា រកមា  ក់មា នជំងឺតតា ណូស។

តើ  ូវធ្វ ើដូចម្ត ច  ពលមា ន  គស ្ញ  នជំងឺតតា ណូស ៖

តតា ណូសគឺជា ជំងឺម ៉ ងដលសា ហា វនិងមា ន   ះថា  ក់ដល់ជីវិត។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់  ពល 
ឃើញ មា ន  គស ្ញ  ដំបូងរបស់វា ។ បើមិនទា ន់អា ចទទួលជំនួយពី  ូពទ្យ ធ្វ ើដូចខា ងក  ម ៖

 ពិនិត្យទូទា ំងរា ងកា យរករបួស ឬដំ  កា  យ។ ភា គ  ើន មុខរបួសតងតមា នខ្ទ ុះ។ បើកមុខរបួស លា ងជា មួយ 
សា បូ៊ និងទឹកដា ំឆ្អ ិន។ សមា  តឲ្យអស់នូវធូលី ខ្ទ ុះ បនា   អំបងផ្សងៗ...។ លា ងជ  ះមុខរបួស  យទឹក              
អុី ្រ ដូ ហ្សន ប៉រុកសុីត បើមា ន។

កា រមា នសំឡងខា  ំងភា  មៗ ឬមា នពន្ល ឺយ៉ា ងភ្ល ឺ កា រមា នសំឡងខា  ំងភា  មៗ ឬមា នពន្ល ឺយ៉ា ងភ្ល ឺ 

ក៏អា ចធ្វ ើឲ្យក  ្ត ាក់ដូចនះដរ ។ក៏អា ចធ្វ ើឲ្យក  ្ត ាក់ដូចនះដរ ។
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 ចា ក់ថា  ំ  ូកា អុីនប៉នីសុីលីនមួយលា នអុ៊យនីតភា  មៗ និងចា ក់ម្ត ងទៀត  រៀងរា ល់ ១២ ៉ ងម្ត ង (ទំ.៣៥៣) 
(ចំ  ះទា រក ចា ក់  ីសា  លីនប៉នីសុីលីន  សើរជា ង)។ បើគា  នប៉នីសុីលីន  ើអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀតដូចជា  
ត   សុីគ្ល ីន។

 បើអ្ន កអា ចរកបា ន ចា ក់Human Immune Globulin ៥,០០០អុ៊យនីត ឬចា ក់ថា  ំ  ឆា ំងតតា ណូស (អង់ទី 
តុកសុីនតតា ណូស) ពី៤០,០០០  ៥០,០០០អុ៊យនីត។  ូវ  រពតា មរា ល់វិធា នកា រ  ុង  យ័ត្ន  (ទំ.៧០ 
និង៣៨៩)។ Human Immune Globulin មិនសូវមា ន  តិកម្ម អា ល់ឡហ្សុី  បុ៉ន្ត មា នតម្ល ខ្ព ស់និងពិបា ករក។

 បើអ្ន កជំងឺអា ចលបបា ន ឲ្យជា តិទឹកដលមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ឲ្យបា នញឹកញា ប់ ម្ត ងបន្ត ិចៗ។

 ដើម្ីបទប់ទល់កា រ  កា ច់ ឲ្យថា  ំឌីយា៉ ហ្សបា៉ ម (វ៉ា ល្យូម)  យលបតា មមា ត់ ឬសុលតា មគូថ (ស   ប់ក  ិត 
 ើថា  ំ មើលទំ.៣៩០)។

 មិន  ូវប៉ះពា ល់ និងលើកអ្ន កជំងឺទ បើគា  នកា រចា ំបា ច់។ ចៀសវា ងកា រមា នពន្ល ឺ និងសំឡងខា  ំង។

 បើចា ំបា ច់  ើបំពង់  ស៊ូ និងសឺរុា ំងដើម្ីបបូមយកស្ល ស ចញពី  មុះនិងបំពង់ក។ នះអា ចជួយឲ្យ  ឡះ 
ផ្ល ូវដង្ហ ើម។

 ចំ  ះទា រកដលមា នជំងឺតតា ណូស បើអា ច ឲ្យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬ  ូពទ្យដា ក់បំពង់តា ម  មុះ  ក ពះ 
ហើយបា ញ់ទឹក  ះមា  យចូល  ក្ន ុងក ពះរបស់ទា រក។ កា រធ្វ ើយា៉ ងនះនឹងផ្ត ល់អា ហា ររូបត្ថ ម្ភ ដល់ទា រក និង 
ជួយ  យុទ ្ធ  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គផ្សងៗ។

វិធីបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស ៖

 ះបីជា  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ្យដ៏ល្អ ក៏  យ ក៏ពា ក់កណា្ខ  លនចំនួនអ្ន កជំងឺតតា ណូស  ូវបា នសា  ប់។ បុ៉ន្ត  កា របងា្ក  រ 
ជំងឺនះ តងតងា យជា ងកា រព  បា លវា ។ 

 កា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងកា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំង ៖ កា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងនះ គឺជា វិធីបងា្ក  រដ៏   កដមួយក្ន ុងកា រ  ឆា ំងនឹងជំងឺតតា ណូស។ ទា ំង 
កុមា រ និងមនុស្សធំ  វូតទទួលថា  បំងា្ក  រនះ។ ចា ក់ថា  បំងា្ក  រដល់ក មុ  សួា រទា ងំមូលរបស់អ្ន ក  មណ លសុខភា ព 
ដល  ជិតអ្ន ក(ទំ.១៤៧)។ ដើម្ីបឲ្យមា នកា រកា រពា រពញលញ  ូវចា ក់ថា  ំបងា្ក  រនះឡើងវិញរៀង រា ល់១០ឆា  ំ 
ម្ត ង។ កា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសដល់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ នឹងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសដល់ទា រកកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសដល់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ នឹងបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសដល់ទា រក(ទំ.២៥០)។

 បើអ្ន កមា នរបួស ជា ពិសសរបួសដលកខ្វ ក់ ឬរបួស   ៗ   ូវសមា  តនិងថទា ំវា តា មរបៀបដលរៀបរា ប់   
ទំ.៨៩។

 បើរបួសមា នមុខធំ    ឬកខ្វ ក់ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ បើអ្ន កមិនដលបា នចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស 
 ើថា  ំប៉នីសុីលីន។ ហើយ  ូវគិតពីកា រចា ក់ថា  ំ  ឆា ំងជំងឺតតា ណូសផងដរ(មើលទំ.៣៨៩)។

 ចំ  ះទា រក ភា ពសា  តមា នសា រសំខា ន់យា៉ ងខា  ំងក្ន ុងកា របងា្ក  រជំងឺតតា ណូស។ សមា  រៈដល  ើស   ប់កា ត់ 
ទងផ្ច ិត  ូវត  ូវបា នរមា  ប់ម  គ(ទំ.២៦២) ទងផ្ច ិតគួរតកា ត់ឲ្យខ្ល ី ហើយទងផ្ច ិត  ូវតសា  តនិងស្ង ួតជា និច្ច ។

ទងផ្ច ិតរបស់ទា រកនះ  ូវបា នកា ត់ខ្ល ី រក  ឲ្យស្ង ួត ទងផ្ច ិតរបស់ទា រកនះ  ូវបា នកា ត់ខ្ល ី រក  ឲ្យស្ង ួត 

ហើយចំហរឲ្យ  ូវខ្យល់។ ហើយចំហរឲ្យ  ូវខ្យល់។ 

ទា រកនះមា នសុខភា ពល្អ ។ទា រកនះមា នសុខភា ពល្អ ។

ទងផ្ច ិតរបស់ទា រកនះ  ូវបា នកា ត់យ៉ា ងវង និងរំុយ៉ា ងតឹង ទងផ្ច ិតរបស់ទា រកនះ  ូវបា នកា ត់យ៉ា ងវង និងរំុយ៉ា ងតឹង 

ហើយមិនបា នរក  ឲ្យស្ង ួតទ។ហើយមិនបា នរក  ឲ្យស្ង ួតទ។

ទា រកនះបា នសា  ប់  យសា រជំងឺតតា ណូស។ទា រកនះបា នសា  ប់  យសា រជំងឺតតា ណូស។
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ជំងឺរលា ក   មខួរ
ជំងឺនះគឺជា កា របង្ក  គយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រមួយរបស់ខួរក  ល ដល  ើនកើតមា នលើកុមា រ។ កា រចា ប់ផ្ត ើមនជំងឺនះអា ច

មា នលក្ខ ណៈដូចជា ផលវិបា កនផលវិបា កនជំងឺដទទៀត ដូចជា  ជំងឺក  ្ជ ឹល  ឡា ទន ក្អ កមា ន់ ឬកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ចៀក។ 
ជួនកា ល កុមា រដលមា  យមា នជំងឺរបង អា ចកើតជំងឺរលា ក   មខួរ  យម  គរបង ក្ន ុងរយៈពលពីរបីខដំបូងន 
ជីវិតរបស់វា ។

 គស ្ញ   ៖

  ុន   

 ឈឺក  លខា  ំង

 ករឹង។ មើល  កុមា រហា ក់ដូចជា មា នជំងឺធ្ង ន់      
ហើយ ដក  យងើយក  លនិងក  ក  យ 
ដូចរូបនះ

 ឆ្អ ឹងខ្ន ងរឹងយ៉ា ងខា  ំងរហូតដល់មិនអា ចបត់ក  លឱន  ច   ះជង្គ ង់ទា ំងពីរបា ន

 ចំ  ះកុមា រដលមា នអា យុតិចជា ងមួយឆា  ំ បង្ហ ើយឡើង ៉ ង

 ភា គ  ើនមា នក្អ ួត

 ចំ  ះទា រកនិងកុមា រ ជំងឺរលា ក   មខួរក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូង អា ចមា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រសំគា ល់។ កុមា រ 
អា ចយំក្ន ុងសភា ពប្ល កៗ  ះជា មា  យបា នឲ្យកូន   ះក៏  យ ឬកុមា រចះតងងុយដក។

 ជួនកា លមា ន  កា ច់(បា ត់បង់សា  រតី) ឬមា នកា យវិកា រប្ល កៗ

 ជា ញឹកញា ប់ កុមា រមា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ៗ ហើយវា នឹង  ស្ង ៀម  ពលដលវា បា ត់បង់សា  រតី 
ទា ំង  ុង។

 ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល  យម  គរបង កើតឡើងយឺតៗ ក្ន ុងរយៈពលជា  ើនថ្ង  ឬ  ើនអា ទិត្យ។ 
ទ  ង់ដទទៀតនជំងឺរលា ក   មខួរ កើតឡើងយ៉ា ងលៀនក្ន ុងរយៈពលតប៉ុនា  ន ៉ ង ឬបុ៉នា  នថ្ង បុ៉   ះ។

កា រព  បា ល ៖
រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់!!រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់!! បើអា ចធ្វ ើ  បា ន  ូវនា ំអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យ។ ក្ន ុងពលជា មួយគា  នះ ៖

 ចា ក់ថា  ំ អំពីសុីលីន(Ampicillin)៥០០មីលីក  មរៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង(ទំ.៣៥៣)។ ឬចា ក់ថា  ំ  ីសា  លីន 
ប៉នីសុីលីន(Crystallin penicillin)១,០០០,០០០អុ៊យនីត រៀងរា ល់បួន ៉ ងម្ត ង(ទំ.៣៥៣)។ ឬបើអា ច 
ឲ្យខ្ល ររំហ្វ នីកុល (Chloramphenicol)ផងដរ(ទំ.៣៥៧)។

 បើអ្ន កជំងឺមា ន  ុន   ខា  ំង (ក   លើស៤០អង  រ)  ូវបន្ថ យក   នះ  យ  ើក ណា ត់សើមជូតខ្ល ួនរបស់ 
អ្ន កជំងឺ និងឲ្យលបថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophenឬ paracetamol)ឬអា ស្ព ីរីន(Aspirin) (ទំ.៣៧៩ 
និង៣៨០)។

 បើមា  យកើតជំងឺរបង ឬអ្ន កសង្័សយថា កុមា រ  ះកើតជំងឺរលា ក   មខួរបណា្ខ  លមកពីម  គរបង  ូវចា ក់ថា  ំ
 ្ត ិបតូមីសុីន(Streptomycin)ចំនួន០,២មីលីលី  ក្ន ុង   ំគីឡូក  មទម្ង ន់របស់គ ហើយស្វ ងរកជំនួយពី 

 ូពទ្យ ជា បនា  ន់។ ម ៉ ងទៀត  ូវឲ្យអំពីសុីលីន(Ampicillin) ឬប៉នីសុីលីន(Penicillin)ក្ន ុងករណីជំងឺរលា ក 
  មខួរក  ល មិនមនបណា្ខ  លមកពីជំងឺរបង។

វិធីបងា្ក  រ ៖

ចំ  ះកា របងា្ក  រជំងឺរលា ក   មខួរ  យជំងឺរបង ទា រកដលស   លពីមា  យដលមា នជំងឺរបង  ូវចា ក់វ៉ា ក់សា ំង 
ប ស ហ្ស  ពលស   ល។ ក  ិតថា  ំស   ប់ទា រកគឺ ០,០៥មីលីលី   (ពា ក់កណា្ខ  ល ក  ិតធម្ម តា  ០,១ មីលី 
ក  ម)។ ចំ  ះវិធីផ្សងៗទៀតដលទា ក់ទងនឹងកា រកា រពា រជំងឺរបង មើល ទំព័រ១៧៩  ១៨០។



186

ជំងឺ  ុនចា ញ់
ជំងឺ  ុនចា ញ់គឺជា កា របង្ក  គ  ក្ន ុងឈា មដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រញា ក់ និង   ខ្ល ួនយ៉ា ងខា  ំង។ ជំងឺ  ុនចា ញ់ឆ្ល ង 

 យសា រមូសដក  ល។ មូសខា ំបឺតយកបា៉ រ៉ា សុីត  ុនចា ញ់ពីក្ន ុងឈា មមនុស្សដលកើតជំងឺនះ ហើយក៏បន្ត បញ្ច ូល  
ម  គទា ំង  ះ  មនុស្សមា  ក់ផ្សងទៀតដលវា ខា ំ។

 គស ្ញ   ៖ 

  គស ្ញ  ជា ក់លា ក់នកា រធ្វ ើទុក្ខ មា នបីដំណា ក់កា ល ៖

១. វា ចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យកា ររងា រ ១. វា ចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យកា ររងា រ 
ញា ក់ និងឈឺក  ល។ អ្ន កជំងឺញា ក់ ញា ក់ និងឈឺក  ល។ អ្ន កជំងឺញា ក់ 
រយៈពល ពី១៥នា ទី  មួយ ៉ ង។រយៈពល ពី១៥នា ទី  មួយ ៉ ង។

២. កា ររងា រញា ក់នះបន្ត  យ  ុន     ដល ២. កា ររងា រញា ក់នះបន្ត  យ  ុន     ដល 
ជា ញឹកញា ប់ គឺមា នក    ៤០អង  រ    ឬលើស  ជា ញឹកញា ប់ គឺមា នក    ៤០អង  រ    ឬលើស  
ពីនះ។ អ្ន កជំងឺខ  យ ស្បក ឡើង ក ហម ពីនះ។ អ្ន កជំងឺខ  យ ស្បក ឡើង ក ហម 
ហើយពល ខ្ល ះរវីរវា យ។   ុន   មា ន ហើយពល ខ្ល ះរវីរវា យ។   ុន   មា ន 
រយៈពល ជា  ើន ៉ ង ឬ  ើនថ្ង ។រយៈពល ជា  ើន ៉ ង ឬ  ើនថ្ង ។

៣. ចុងក  យ អ្ន កជំងឺចា ប់ ផ្ត ើម  ៣. ចុងក  យ អ្ន កជំងឺចា ប់ ផ្ត ើម  
បកញើស ហើយក    ក្ន ុងខ្ល ួន បកញើស ហើយក    ក្ន ុងខ្ល ួន 
ថយ ចុះ។ ក  យពីកា រធ្វ ើទុក្ខ  ថយ ចុះ។ ក  យពីកា រធ្វ ើទុក្ខ  
អ្ន ក មា នអា រម្ម ណ៌អស់ កមា  ំង អ្ន ក មា នអា រម្ម ណ៌អស់ កមា  ំង 
តក៏មា នកា រធូរ   លដរ។តក៏មា នកា រធូរ   លដរ។

 ជា ធម្ម តា ជំងឺ  ុនចា ញ់បណា្ខ  លឲ្យ   ខ្ល ួនរៀងរា ល់ពីរឬបីថ្ង ម្ត ង (អា  ័យតា ម  ភទនជំងឺ  ុនចា ញ់)។ បុ៉ន្ត  
 ពលដំបូង វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន  ុន   ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ ម ៉ ងទៀត លក្ខ ណៈន  ុន   នះអា ចគា  នភា ព 

ទៀងទា ត់ឬជា ក់លា ក់ទ។  យហតុនះហើយ មនុស្ស  ប់រូបដលមា ន  ុន    យគា  នមូលហតុ គួរ  ូវ
បា នពិនិត្យឈា មរកមើលជំងឺ  ុនចា ញ់។ 

 ជំងឺ  ុនចា ញ់រុា ំរ៉  ើនបណា្ខ  លឲ្យអណ្ណ ើករីកធំ អណ្ណ ើករីកធំ (ធា  ក់អណ្ណ ើក)និងមា នភា ពស្ល កសា  ំង។

 ចំ  ះកុមា រតូចៗ ភា ពស្ល កសា  ំង អា ចចា ប់ផ្ត ើមក្ន ុងរយៈពលមួយ ឬពីរថ្ង ។ កុមា រដលកើត ជំងឺ  ុនចា ញ់ដល
ប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល កា រ  កា ច់អា ចកើតមា នបនា  ប់ពីមា នកា រសន្ល ប់បា ត់សា  រតី។ ម៉  ងទៀត បា តដអា ចមា ន 
ពណ៌  ផះ ហើយចងា  ក់ដង្ហ ើមអា ចញា ប់ និង   ៗ ។ (ចំណា ំ ចំណា ំ ៖ ទា រកដលមិនបា នទទួលកា របំ  ទឹក  ះ 
មា  យ គឺងា យនឹងទទួលជំងឺ  ុនចា ញ់) ។

កា រវិភា គ និងកា រព  បា ល ៖

 បើអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺ  ុនចា ញ់ ឬមា ន  ុន   ជា ញឹកញា ប់ បើអា ច  មណ លសុខភា ពដើម្ីបពិនិត្យឈា ម។  
 ក្ន ុងតំបន់ដលមា ន  ភទជំងឺ  ុនចា ញ់ដល   ះថា  ក់ កើតឡើងជា ញឹកញា ប់ ជា ពិសស  ភទជំងឺ 
 ុនចា ញ់ ដលគ  ថា  ហា  ល់សុីបា៉ រូ៉មហា  ល់សុីបា៉ រូ៉ម  ះ  ូវស្វ ងរកកា រព  បា លជា បនា  ន់។

  ក្ន ុងតំបន់ដលសម្បូរជំងឺ  ុនចា ញ់ ព  បា លរា ល់កា រ  ុន   ដលគា  នមូលហតុ ដូចជំងឺ  ុនចា ញ់ដរ។  ើ
ថា  ំ  ុនចា ញ់ដលអ្ន កដឹងថា មា ន  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក (មើលទំ.៣៦៥  ៣៦៨ ដើម្ីបដឹងពីក  ិត 

 ើ ថា  ំ និងព័ត៌មា នផ្សងៗទៀតពីកា រ  ើថា  ំ  ុនចា ញ់)។

 បើអ្ន កបា នធូរ   ល  យកា រ  ើថា  ំ បុ៉ន្ត ជា  ើនថ្ង ក  យមក  ុន   កើតឡើងវិញ អ្ន ក  ហលជា  ូវ  ើថា  ំ
ផ្សងវិញ។ ស្វ ងរកដំបូនា  នពីមណ លសុខភា ពដល  ជិតអ្ន ក។

 បើមនុស្សណា មា  ក់ ដល  ហលជា មា នជំងឺ  ុនចា ញ់ ចា ប់ផ្ត ើម  កា ច់ឬមា ន  គស ្ញ  ផ្សងៗទៀតនជំងឺ 
រលា ក   មខួរ (មើលទំ.១៨៥) អ្ន ក  ះអា ចមា នជំងឺ  ុនចា ញ់ដលប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  លប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល។ បើអា ច ចា ក់ថា  ំ 

 ុនចា ញ់ភា  ម (ទំ.៣៦៧)។
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វិធីជៀសវា ងជំងឺ  ុនចា ញ់ (និង  ុនឈា ម)វិធីជៀសវា ងជំងឺ  ុនចា ញ់ (និង  ុនឈា ម)

ជំងឺ  ុនចា ញ់កើតមា នជា ញឹកញា ប់  ក្ន ុងរដូវភ្ល ៀង ហើយ   ។ បើមនុស្ស  ប់រូបសហកា រណ៍គា   ជំងឺនះនឹង  ូវ 
បា ន ទប់សា្ក  ត់។ វិធា នកា រទប់សា្ក  ត់នះគួរ  ូវបា នអនុវត្ត ន៍ជា បនា  ន់។

១. ជៀសវា ងមូសខា ំ។ ដក  កន្ល ង                   
ដលគា  នមូស ឬដកក្ន ុងមុង                                    
ដលមា នជា តិថា  ំសមា  ប់                                        
សត្វ ល្អ ិត។  បអ  ឹងដលទា រកដក  យមុងឬ 
ក ណា ត់ស្ត ើងដលមា នជា តិថា  ំ។ 

២. សហកា រជា មួយភា  ក់ងា រ  យុទ្ធ ជំងឺ  
 ុនចា ញ់ ពលដល គមកក្ន ុង ភូមិ 

របស់អ្ន ក។   ប់ពួក                              
គបើ មា នអ្ន កណា                           
មា  ក់ក្ន ុង  ួសា ររបស់អ្ន កមា ន  ុន    
ហើយឲ្យ គពិនិត្យឈា ម។

៣.  បើអ្ន កសង្័សយថា កើតជំងឺ  ុនចា ញ់ 
ព  បា លជា បនា  ន់។ បនា  ប់ពី                     
បា នទទួលកា រព  បា ល                                              
ហើយ មូសដលខា ំអ្ន កនឹង                          
មិនអា ចចម្ល ងជំងឺ  ុនចា ញ់  អ្ន កផ្សងៗ 
ទៀតទ។

៤.  បំផា  ញមូសនិងកូនរបស់វា ឲ្យអស់។ មូសបន្ត ពូជ   ក្ន ុង 
ទឹកដលមិនហូរ។ លុបថ្ល ុក រ ្ខ                             
និងបំបា ត់សំបកកំបុ៉ងចា ស់ៗ                                     
ឬឆា  ំងបា ក់បកទា ំងអស់ដល                                     
អា ចដក់ទឹក។ ចិញ្ច ឹម  ីក្ន ុង                                    
ពា ងទឹកដើម្ីបឲ្យសុីដង្ក ូវទឹក។                                 
ចា ក់ដីខ  ច់លុប  ចុងប ្គ  លបំពង់ឬស្សី។

៥. ជំងឺ  ុនចា ញ់អា ចបងា្ក  របា ន ឬឥទ្ធ ិពលរបស់វា អា ចកា ត់បន្ថ យបា ន តា មរយៈកា រ  ើថា  ំ  ឆា ំង  ុនចា ញ់ ឲ្យទៀង 
ទា ត់ តា មពលកំណត់របស់វា  (មើលទំ.៣៦៥ដល់៣៦៨)។

ជំងឺ  ុនឈា ម
ជំងឺនះជួនកា លមា នកា រភា ន់  ឡំជា មួយជំងឺ  ុនចា ញ់។ ជំងឺនះបណា្ខ  លមកពីវីរុសដលចម្ល ងតា មរយៈមូសខា ំ។ 

ក្ន ុងឆា  ំថ្ម ីៗនះ ជំងឺនះបា នកើតមា នយ៉ា ង  ើនក្ន ុងបណា្ខ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងពិភព  ក។ ជា ញឹកញា ប់ ជំងឺនះ 
បា នឆ្ល ងរា តត  ត ដល់មនុស្សជា  ើនក្ន ុងពលដំណា លគា    រដូវភ្ល ៀង ហើយ   ។ មនុស្សមា  ក់អា ចកើតជំងឺ  ុន 
ឈា មលើសពីមួយដង។ ជំងឺដលកើតឡើងម្ត ងហើយម្ត ងទៀត  ើនតមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។ ដើម្ីបកា រពា រជំងឺ  ុនឈា មដើម្ីបកា រពា រជំងឺ  ុនឈា ម 

 ូវតបំបា ត់មូស និងកា រពា រកំុឲ្យមូសខា ំ ដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។

 គស ្ញ   ៖

  ុន   ខា  ំង ភា  មៗ និងមា នញា ក់។
 ឈឺចា ប់ខ្ល នួ   ណយ៉ា ងខា  ងំ ឈឺក  ល និងឈឺបំពង់ក។
 អ្ន កជំងឺមា នអា រម្ម ណ៍មា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ខ  យ ពិបា ក   ំ។
 បនា  ប់ពីរយៈពលបីបួនថ្ង  អ្ន កជំងឺមា នអា កា រធូរ   ល 
រយៈពល ពីរបី ៉ ង  ពីរថ្ង ។
 បនា  ប់មក សភា ពជំងឺក៏  លប់មកវិញ រយៈពលមួយ 
ឬពីរថ្ង  ដលភា គ  ើនចា ប់មា នចញកន្ទ ួលក ហម  

 អប់ដ និង  អប់ជើង។

 បនា  ប់មក កន្ទ ួល  ះរា លដា ល  ដល់ដ 
ជើង ហើយ  ទីបំផុត រា លដា លដល់ពញ 
រា ងកា យទា ំងមូល (តជា ធម្ម តា គា  ន   លើ 
មុខទ)។
 ទ  ង់ធ្ង ន់ធ្ង រនជំងឺ  ុនឈា ម បណា្ខ  លឲ្យ 
មា នកា រហូរឈា មតា មស្បក (ចំណុច    ជា ំ 
តូចៗ) ឬកា រហូរឈា មយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ុង 
រា ងកា យ។

កា រព  បា ល ៖
 គា  នថា  ំស   ប់ព  បា លជំងឺនះទ បុ៉ន្ត ជំងឺនះអា ចបា ត់  វិញ  យខ្ល ួនឯងក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង ។
 ស   ក ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន លបថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophen ឬ paracetamol) (បុ៉ន្ត  មិន  ូវ មិន  ូវ 
លប ថា  ំអា ស្ព ីរីនទ) ស   ប់បញ្ច ុះក    និងបំបា ត់កា រឈឺចា ប់។
 ក្ន ុងករណីមា នកា រហូរឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ ព  បា លស្ហ ុក បើចា ំបា ច់(សូមមើលទំ.៧៧)។
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៊ ុយសឡូស៍
នះគឺជា ជំងឺមួយដលបណា្ខ  លមកពីកា រផឹកទឹក  ះ  ពីសត្វ   ឬសត្វ ពពដលមា នជំងឺនះ។ វា អា ចចម្ល ងចូល 

ក្ន ុងខ្ល ួន មនុស្សតា មរយៈកា រដា ច់រលា ត់ ឬរបួសស្បករបស់មនុស្សដលធ្វ ើកា រជា មួយសត្វ ពា ហនៈ ពព ឬ  ូកដលមា ន 
ជំងឺ ឬតា មរយៈកា រដកដង្ហ ើមចូល  ក្ន ុងសួត។

 គស ្ញ   ៖

 ជំងឺ ៊ ុយសឡូស៍អា ចចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យមា ន  ុន   និងញា ក់ បុ៉ន្ត ជា ញឹកញា ប់វា  ើនកើតឡើងយឺតៗ 
 យចះតអស់កមា  ំង  ៗ ខ  យ មិនឃា  នអា ហា រ ឈឺក  ល ចុកក ពះ និងពលខ្ល ះឈឺសនា  ក់ឆ្អ ឹង។

 អា ចមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច ឬធ្ង ន់ធ្ង រ។ ជា ទូ    ុន   ចា ប់ផ្ត ើមជា មួយកា រញា ក់  ពលរសៀល និងបញ្ច ប់
 យមា នបកញើស  ពល  ឹក  លឹម។ ចំ  ះជំងឺ ៊ ុយសឡូស៍រុា ំរ៉  ុន   អា ចបា ត់រយៈពលជា  ើនថ្ង  

បនា  ប់មកក៏មា នវិញទៀត។ បើគា  នកា រព  បា ល ជំងឺនះអា ចស្ថ ិត  រា ប់ឆា  ំ។

 អា ចមា នកា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  លើកញ្ច ឹងក  ក្ល ៀក និងក លៀន (ទំ.៨៨)។

កា រព  បា ល ៖

 បើអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺ ៊ ុយសឡូស៍  ូវពិ   ះ  បល់ជា មួយ  ូពទ្យ ពី   ះជំងឺនះងា យនឹង  ឡំ 
ជា មួយជំងឺដទទៀត ហើយកា រព  បា លមា នរយៈពលយូរ និងមា នតម្ល ថ្ល ទៀតផង។

 ព  បា ល  យលបថា  ំត   សុីលីន(Tetracycline) មនុស្សធំលប២៥០មីលីក  ម ពីរ   ប់ បួនដងក្ន ុង 
មួយថ្ង  រយៈពលបីអា ទិត្យ។ ចំ  ះកា រ  ុង  យត្ន ័សូមមើល ទំ.៣៥៦។ ឬ  ើថា  ំកូ  ីមមុ៉កសា ហ្សូល 
(Cotrimoxazole) (ស   ប់ក  ិតកា រ  ើថា  ំ និងកា រ  ុង  យត្ន ័សូមមើល ទំ.៣៥៨)។

វិធីបងា្ក  រ ៖

 ផឹកតទឹក  ះ   ឬទឹក  ះពពដលបា នចម្អ ិន ឬរមា  ប់ម  គរួច។ផឹកតទឹក  ះ   ឬទឹក  ះពពដលបា នចម្អ ិន ឬរមា  ប់ម  គរួច។  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នជំងឺនះកើតឡើង 
ដើម្ីបឲ្យមា នសុវត្ថ ិភា ព កំុបរិ  គ  ្រ ហ្វ ូមា៉ ដលធ្វ ើពីទឹក  ះ   ។

  យត្ន ័ពលប៉ះពា ល់   ក បី ពព និង  ូក ជា ពិសសបើអ្ន កមា នស្បករលា ត់ឬរបួស។

 សហកា រជា មួយភា  ក់ងា រពិនិត្យសត្វ ពា ហនៈ ដើម្ីប   កដថា  សត្វ ទា ំងអស់របស់អ្ន កមា នសុខភា ពល្អ ។ 

ជំងឺ  ុន  ះវៀន
 ុន  ះវៀនគឺជា បង្ក  គ   ះវៀន ដលធ្វ ើទុក្ខ ពញទា ំងខ្ល ួន   ណទា ំងមូល។ ម  គជំងឺនះចម្ល ងពីលា កមកលា កមក

 មា ត់ មា ត់តា មរយៈម្ហ ូបអា ហា រ ឬទឹកដលមិនសា  ត ហើយភា គ  ើនវា ជា ជំងឺដលឆ្ល ងរា តត  តរា តត  ត (នា ំឲ្យមនុស្សជា  ើនកើត
ជំងឺនះក្ន ុងពលតមួយ)។ ក្ន ុងចំ  មជំងឺជា  ើនទៀត ដលជួនកា លគ  ថា "  ុន   "(មើលទំ.២៦) ជំងឺ  ុន

 ះវៀនគឺជា ជំងឺមួយដលមា ន   ះថា  ក់ជា ងគ។

ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺ ៊ ុយសឡូស៍ ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺ ៊ ុយសឡូស៍ 

មិន  ូវផឹក ទឹក  ះ   ឬ មិន  ូវផឹក ទឹក  ះ   ឬ 

ទឹក  ះពពដលមិនបា នចម្អ ិន។ទឹក  ះពពដលមិនបា នចម្អ ិន។
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 គស ្ញ   ៖

អា ទិត្យទីមួយអា ទិត្យទីមួយ

 វា ចា ប់ផ្ត ើមដូចជំងឺ  ុនផា  សា យ។

 ឈឺក  ល និងឈឺបំពង់ក ហើយភា គ  ើនមា នក្អ កស្ង ួត។

  ុន   ឡើងខ្ព ស់ហើយចុះវិញ បុ៉ន្ត ចះតកើនឡើងមួយថ្ង  
បន្ត ិចៗ រហូតដល់៤០អង  ឬលើសពីនះ។

 ជីពចរ  ើនដើរយឺត  ពលមា ន  ុន   ។ រា ប់ជីបចរ និង 
វា ស់សីតុណ ភា ព រៀងរា ល់កន្ល ះ ៉ ងម្ត ង។

 បើជីពចរដើរយឺត  ពលក   កើនឡើង  ះគអា ចមា ន 
ជំងឺ  ុន  ះវៀនហើយ(មើលទំ.២៦)។ 

 ជួនកា លមា នក្អ ួត រា កឬមា នទល់លា មក។

អា ទិត្យទីពីរ អា ទិត្យទីពីរ 

  ុន   ខា  ំង ជីពចរដើរយឺត 

 មា នសា  មអុចៗពណ៌ផា្ក  ឈូក  លើដងខ្ល ួន 

 មា នញរ័

 រវីរវា យញរ័(អ្ន កជំងឺគិតមិនសូវ  ឹម  ូវឬបា ត់បង់សា  រតី)

 ខ  យ ចុះទម្ង ន់ ខ  ះជា តិទឹក

អា ទិត្យទីបី អា ទិត្យទីបី 

 បើគា  នផលវិបា កទ  ះ  ុន    និង 
 គស ្ញ  ផ្សង ទៀតនឹងបា ត់  វិញបន្ត ិច 
ម្ត ងៗ។

វិធីព  បា ល ៖
 ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

 ក្ន ុងតំបន់ដលម  គជំងឺ  ុន  ះវៀនបា នកា  យជា សាុ ំជា មួយថា  ំ ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល (chloramphenicol) និង 
អំពីសុីលីន ឲ្យថា  ំកូ  ីមុ៉កសា ហ្សូល(Cotrimoxazole)(ទំ.៣៥៨) រយៈពលយា៉ ងតិចពីរសបា  ហ៍។

 ឬសា កល្បងឲ្យថា  ំខ្ល ររំហ្វ នីកុល(ទំ.៣៥៧)  យឲ្យមនុស្សធំ លប៣   ប់ ចំណុះ២៥០មីលីក  ម ចំនួន៤ដង 
ក្ន ុងមួយថ្ង  រយៈពលយា៉ ងតិចពីរសបា  ហ៍។ បើគា  នថា  ំខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល  ើថា  ំអំពីសុីលីន( ទំ.៣៥៣)ឬ 
ត   សុីគ្ល ីន (ទំ.៣៥៦)។

  ូវបញ្ច ុះក    យ  ើក ណា ត់សើមហើយ  ជា ក់ (មើលទំ.៧៦)។

  ូវផ្ត ល់ជា តិទឹកឲ្យបា ន  ើន ដូចជា  ៖ ស៊ុប ទឹកផ្ល ឈើ និងទឹកអូរ៉ា លីត ដើម្ីបជៀសវា ងកា រខ  ះជា តិទឹក 
(មើលទំ.១៥២)។

 ឲ្យអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ក្ន ុងទ  ង់ជា អា ហា ររា វ បើចា ំបា ច់។

 អ្ន កជំងឺ  ូវស   ក  លើ   រហូតដល់បា ត់  ុន   ។

 បើអ្ន កជំងឺបត់ជើងធំមា នលា យឈា ម ឬកើតមា ន  គស ្ញ  នជំងឺរលា ក   ម  ះ (មើលទំ.៩៤) ឬជំងឺ 
រលា កសួត(ទំ.១៧១) នា ំគា ត់  មន្ទ ីរពទ្យភា  ម។

វិធីបងា្ក  រ ៖
 ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺ  ុន  ះវៀន  ូវ  ុង  យត្ន ័កំុឲ្យលា មកមនុស្ស  ឡា ក់ដល់ទឹកឬអា ហា រផ្សងៗ។ អនុវត្ត តា ម 
ក្ួបន អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួននិងអនា ម័យសា ធា រណៈក្ន ុងជំពូក១២។ សង់និង  ើ   ស់បង្គ ន់។ បង្គ ន់  ូវសង់ឲ្យឆា  យ
ពីកន្ល ងដល  ជា ជនយកទឹក   ើបា ្រ ស់។

 ករណីជំងឺ  ុន  ះវៀន  ើនកើតឡើងក  យមា នទឹកជំនន់ ឬ   ះមហន្ត រា យផ្សងៗ ហើយ  ូវយកចិត្ត  
ទុកដា ក់ពិសសចំ  ះអនា ម័យជា និច្ច  ក្ន ុងកា លៈទសៈនះ។  ូវ   កដថា  ទឹកដលផឹក  ះ សា  ត។ បើមា ន 
ជំងឺ  ុន  ះវៀន  ក្ន ុងភូមិរបស់អ្ន ក  ះរា ល់ទឹកផឹកទា ំងអស់  ូវដា ំឲ្យពុះ។ ស្វ ងរកមើលមលូហតុនភា ព 
កខ្វ ក់របស់ទឹកនិងចំណីអា ហា រ។

ថ្ង ទី ១ថ្ង ទី ១

ថ្ង ទី ២ថ្ង ទី ២

ថ្ង ទី ៣ថ្ង ទី ៣

ថ្ង ទី ៤ថ្ង ទី ៤

ថ្ង ទី ៥ថ្ង ទី ៥

ថ្ង ទី ៦ថ្ង ទី ៦

37.5°C

    38°C

      38.5°C

          39°C 

           39.5°C

              40°C 
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 ដើម្ីបបងា្ក  រកា ររា លដា លនជំងឺ  ុន  ះវៀន មនុស្សដលមា នជំងឺនះគួរតសា  ក់  ក្ន ុងបន្ទ ប់មួយដា ច់តឯង។ 
អ្ន កឯទៀតមិន  ូវ  ើចា នឬកវដលអ្ន កជំងឺ  ើ   ស់ទ។ លា មករបស់គា ត់គួរដុត ឬកប់ក្ន ុងរ ្ខ  យា៉ ង   ។ 
មនុស្សថទា ំអ្ន កជំងឺ  ូវតលា ងសមា  តដឲ្យបា នសា  តជា និច្ច បនា  ប់ពីបា នថទា ំអ្ន កជំងឺហើយ។

 បនា  ប់ពីបា នធូរ   លពី  ុន  ះវៀនហើយ មនុស្សខ្ល ះ  តមា នម  គ និងអា ចចម្ល ងដល់អ្ន កដទទៀត។ 
ដូច្ន ះ មនុស្សដលបា នកើតជំងឺ  ុន  ះវៀន គួរយកចិត្ត ទុកដា ក់បន្ថ មលើអនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន និងមិនគួរធ្វ ើកា រ

 ក្ន ុង  ជនីដា  ន ឬកន្ល ងរៀបចំចម្អ ិនអា ហា រទ។ ជួនកា លថា  ំអំពីសុីលីន មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រព  បា ល 
អ្ន កផ្ទ ុកម  គជំងឺ  ុន  ះវៀន។

ទីហ្វ ស (Typhus)
ទីហ្វ សគឺជា ជំងឺមួយដល  ដៀងនឹងជំងឺ  ុន  ះវៀនដរ បុ៉ន្ត វា ខុសពីជំងឺ  ុន  ះវៀន។ ជំងឺនះ  ូវបា នចម្ល ង

តា មរយៈកា រខា ំរបស់ ៖ ច ចឆ្ក  ចកណ្ណ ុរ។

 គស ្ញ   ៖

 ទីហ្វ សចា ប់ផ្ត ើមឡើងដូចជា ជំងឺ  ុនផា  សា យធ្ង ន់ធ្ង រ។ បនា  ប់ពីរយៈពលមួយអា ទិត្យ ឬលើសពី  ះ  ុន    
ចា ប់ផ្ត ើម  យមា ន  ុនញា ក់ ឈឺក  ល  មទា ំងមា នកា រឈឺសា ច់ដំុ និងឈឺ  ូង។

 បនា  ប់ពីមា ន  ុន   រយៈពលពីរបីថ្ង  មា នចញកន្ទ ួលក ហមៗ ដលដំបូង  ក្ល ៀក បនា  ប់មក  លើខ្ល ួន និង 
បនា  ប់មកទៀត  ដនិងជើង (បុ៉ន្ត គា  ន  លើមុខ បា តដនិងបា តជើងទ)។ កន្ទ ួលទា ំង  ះមើល   ដូចជា  
សា  មជា ំតូចៗ។

  ុន   អា ចមា នរយៈពលពីរអា ទិត្យ ឬលើសពីនះ។ ទីហ្វ សជា ទូ  មិនសូវធ្ង ន់ធ្ង រទចំ  ះកុមា រ តវា ធ្ង ន់ធ្ង រ 
ចំ  ះ មនុស្សចា ស់។ ទ  ង់រា តត  តនជំងឺទីហ្វ សមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។

 ចំ  ះទីហ្វ សដលឆ្ល ង  យច  ើនមា នដំ  យា៉ ងធំនិងមា នកា រឈឺចា ប់   ង់កន្ល ងដលវា ខា ំ ហើយមា ន 
ហើម កូនកណ្ណ ុរ  ក្បរកន្ល ង  ះ  មទា ំងមា នកា រឈឺចា ប់ផង។

វិធីព  បា ល ៖

 បើអ្ន កគិតថា នរណា មា  ក់កើតជំងឺទីហ្វ ស  វូពិ   ះជា មួយ  ពូទ្យ។ ជា ញឹកញា ប់ គ  វូកា រកា រ ពិនិត្យពិសស។

 ឲ្យថា  តំ   សីុគ្ល នី មនុស្សចា ស់២   ប់ ២៥០មីលីក  ម ៤ដងក្ន ងុមួយថ្ង  រយៈពល១សបា  ហ៍ (មើលទំ. ៣៥៦)។ 
ថា  ំខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល(Chloramphenicol) ក៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ តអា ចមា ន   ះថា  ក់ជា ង (មើលទំ. ៣៥៧)។

វិធីបងា្ក  រ ៖

 រក  អនា ម័យ។  ូវកំចា ត់សត្វ ច   ក្ន ុង  ួសា រឲ្យបា នទៀតទា ត់។

  ូវសមា  ប់ចពីឆ្ក របស់អ្ន ក ហើយកុំឲ្យឆ្ក ចូលក្ន ុងផ្ទ ះរបស់អ្ន ក។

  ូវសមា  ប់កណ្ណ ុរ។  ើឆា   ឬអង្គ ប់ (កំុ  ើថា  ំពុល ដលអា ច   ះថា  ក់
ដល់សត្វ ផ្សងៗទៀតនិងកុមា រ។)

  ូវសមា  ប់ចកណ្ណ ុរ។ មិន  ូវប៉ះពា ល់កណ្ណ ុរដលងា ប់ឡើយ។ ចរបស់វា អា ច  តមកទំុលើអ្ន ក។   ំកណ្ណ ុរ 
ក្ន ុងទឹក ហើយដុតសត្វ កណ្ណ ុរនិងចរបស់វា ។ ដា ក់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតក្ន ុងរន្ធ និងសំបុករបស់វា ។

ច ចឆ្ក ចឆ្ក ចកណ្ណ ុរចកណ្ណ ុរ
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ជំងឺឃ្ល ង់ (ជំងឺហង់សិន)
ជំងឺឆ្ល ងក  ិត   លនះកើតឡើងយឺតៗ រយៈពលជា  ើនឆា  ំ។ វា អា ចឆ្ល ងពីអ្ន កជំងឺឃ្ល ង់ដលមិនបា នទទួលកា រ 

ព  បា ល  មនុស្សដលមា ន  ព័ន្ធ កា រពា រខ  យ  ឆា ំងនឹងជំងឺនះ។  តា មតំបន់ដលសម្បូរជំងឺឃ្ល ង់ កុមា រគួរត 
ទទួលកា រពិនិត្យរៀងរា ល់៦ខ  ១២ខ ជា ពិសសចំ  ះកុមា រដលរស់  ជា មួយអ្ន កជំងឺឃ្ល ង់។

 គស ្ញ   ៖ ជំងឺឆ្ល ង់អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ផ្សងៗជា  ើនយ៉ា ង  លើស្បក  កា របា ត់បង់ញា ណដឹង និងកា រ 
ពិកា រដនិងជើង។ 

ជា ញឹកញា ប់  គស ្ញ  ដំបូង គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺឃ្ល ង់ គឺកា រកើតកើត
ឡើងយឺតៗនសា  មកន្ទ ួលក ហម  លើស្បកដល ឡើងយឺតៗនសា  មកន្ទ ួលក ហម  លើស្បកដល 
មិនរមា ស់ និងគា  នកា រឈឺចា ប់មិនរមា ស់ និងគា  នកា រឈឺចា ប់។  ដំណា ក់កា ល 
ដំបូង សា  មកន្ទ ួលក ហម  ះហា ក់ដូចជា មា នញា ណ
ដឹងធម្ម តា ។ ដូច្ន ះ  ូវ ពិនិត្យ មើលវា ជា និច្ច ។ បើ 
ញា ណ ដឹង  កន្ល ងសា  មកន្ទ ួល  ះ មា នកា រថយចុះ 
ឬបា ត់បង់(ទំ.៣៨) វា  ហលជា  ជំងឺ ឃ្ល ង់ហើយ។ 

កា រព  បា លជំងឺឃ្ល ង់ ៖ ជា ទូ   ជំងឺឃ្ល ង់អា ចព  បា លជា ជា សា  ពរ ត  ូវ  ើថា  ំជា ប់ជា  ើនឆា  ំ។ ថា  ំដលល្អ ជា ងគ 
គឺ ដា បសូន (Dapsone) បើសិន  ើជា មួយថា  ំរីហា  មពីន(Rifampin) និងខ្ល ហា  ហ្សុីមីន (Clofazimine)(មើលទំ. 
៣៦៤   ៣៦៥)។ បើមា ន "  តិកម្ម ជំងឺឃ្ល ង់" (  ុន កន្ទ ួលរមា ស់ ឈចឺា ប់ ហើមដនិងជើង ឬខូចភ្ន ក) កើតឡើង ឬ
មា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ពល  ើថា  ំ បន្ត កា រ  ើថា  ំ បុ៉ន្ត  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។

សា  មដលមា ន ពណ៌ សា  មដលមា ន ពណ៌ 

ស្ល ក និង មា ន គម ស្ល ក និង មា ន គម 

មិន ច  ស់មិន ច  ស់

ពិនិត្យរា ងកា យទា ំងមូលរកមើលសា  មកន្ទ ួលលើ ពិនិត្យរា ងកា យទា ំងមូលរកមើលសា  មកន្ទ ួលលើ 

ស្បកជា ពិសស  លើ មុខ ដ ខ្ន ង គូថនិងជើង។ ស្បកជា ពិសស  លើ មុខ ដ ខ្ន ង គូថនិងជើង។ 

សា  មកន្ទ ួលស្បក  ះ មា នពណ៌   សា  មកន្ទ ួលស្បក  ះ មា នពណ៌   

ខុស ពីស្បកជុំវិញវា  ប៉ុន្ត មិនមន ខុស ពីស្បកជំុវិញវា  ប៉ុន្ត មិនមន 

ជា ពណ៌ សពក ឬក ហមពក ទ។ជា ពណ៌ សពក ឬក ហមពក ទ។

សា  មកន្ទ ួលដូច   ង  យ សា  មកន្ទ ួលដូច   ង  យ 

មា នគមផុស រឺរា បស្ម ើមា នគមផុស រឺរា បស្ម ើ

 

 គស ្ញ  បនា  ប់ គស ្ញ  បនា  ប់    ួល  តា ម  ព័ន្ធ កា រពា រធម្ម ជា តិរបស់មនុស្សមា  ក់ៗ  ឆា ំងនឹងជំងឺនះ។ 

ពិនិត្យរកមើល ៖

 កា រ  ពន់ ស្ព ឹក ឬកា របា ត់បង់ ញា ណដឹង   ដ 
និងជើង ឬកា រខូច  ង់   យ ឬកា របា ត់បង់ 
ញា ណ  កន្ល ង ស្បក មា នសា  មកន្ទ ួល  ះ។

 ភា ពខ  យបន្ត ិចបន្ត ួច ឬកា រខូច  ង់   យ 
 អប់ដ និងជើង

 កា រហើមសរស  សា ទដលបង្ក ើតជា ដំុពក   
ក  ម ស្បក។ សរស  សា ទអា ចមា ន ឬគា  នកា រ 
ឈឺចា ប់   ពល សង្ក ត់វា ។ 

 គស ្ញ  ផ្សងទៀតអា ចមា នដូចជា  ៖

  មជើងក ញ៉ង់  មជើងក ញ៉ង់

 អប់ជើង  អប់ជើង 
ធា  ក់ចុះធា  ក់ចុះ

ពិនិត្យ រក មើល ពិនិត្យ រក មើល 
សរស ដល សរស ដល 
ឡើង ក  ស់ៗ ឡើង ក  ស់ៗ 
   ង់ចំណុច    ង់ចំណុច 
ទា ំងនះទា ំងនះ

 

កា ររលា ក ឬសា  មដំ     ង់ កា ររលា ក ឬសា  មដំ     ង់ 

កន្ល ងដលមា នកា របា ត់បង់ញា ណកន្ល ងដលមា នកា របា ត់បង់ញា ណ

 ុះ  មចិ ្ច ើម ុះ  មចិ ្ច ើម

ជួនកា ល ជួនកា ល 

មា នកា រ ខូច មា នកា រ ខូច 

 ង់   យ  ង់   យ 

 មុះ មុះ

ទង  ចៀកឡើងក  ស់  ទង  ចៀកឡើងក  ស់  

ហើយរា ង  ុងៗហើយរា ង  ុងៗ

មា នដំ  ដលមិនឈឺ   មា នដំ  ដលមិនឈឺ   

 លើដ ឬជើង លើដ ឬជើង

កា រពិកា រ និងកា រខូច  ង់ កា រពិកា រ និងកា រខូច  ង់ 

  យ  ដនិងជើង   យ  ដនិងជើង 

ហើយកំរីកលងបា នហើយកំរីកលងបា ន 
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កា របងា្ក  រកា រខូចដ ជើង និងភ្ន ក ៖ ដំ  ធំៗដល  ើនឃើញមា ន  លើដនិងជើង របស់អ្ន កជំងឺឃ្ល ង់មិនមន 
បណា្ខ  លមកពីជំងឺឃ្ល ង់ផា  ល់ទ ហើយគអា ចបងា្ក  រវា បា ន។ ប    ះកើតឡើង  យសា រ អ្ន កជំងឺមិនអា ចកា រពា រខ្ល ួន 
គា ត់ពីកា រមា នរបួសផ្សងៗ បនា  ប់ពីគា ត់មា នកា របា ត់បង់ញា ណដឹង។

ឧទា ហរណ៍ ៖ បើមនុស្សមា  ក់ដលមា នញា ណដឹងធម្ម តា  បា នដើរយ៉ា ងយូរ ហើយមា នពងទឹក  ជើង  ះវា នឹង 
បណា្ខ  លឲ្យឈឺចា ប់ ដូច្ន ះគា ត់នឹងឈប់ដើរ ឬដើរចំអើតខ្ញ ើចៗ។

ប៉នុ្ត   ពលមនសុ្សដលមា ន ប៉នុ្ត   ពលមនសុ្សដលមា ន 

ជំងឺ ឃ្ល ង់ មា នពងទឹក  ជើង  ជំងឺ ឃ្ល ង់ មា នពងទឹក  ជើង  

 ះវា  នឹងមិនធ្វ ើឲ្យមា ន កា  រ  ះវា  នឹងមិនធ្វ ើឲ្យមា ន កា  រ 

ឈឺចា ប់ឡើយ។ឈឺចា ប់ឡើយ។

ពល  ះ គា ត់  តបន្ត ដើរ ពល  ះ គា ត់  តបន្ត ដើរ 

រហូតដល់ពងទឹក  ះបក រហូតដល់ពងទឹក  ះបក 

ហើយកា  យជា មា  នកា រ ហើយកា  យជា មា  នកា រ 

បង្ក  គ។បង្ក  គ។

 យគា  នកា រឈឺចា ប់  យគា  នកា រឈឺចា ប់ 

កា រ បង ្ក  គ  កា ន់ត    កា រ បង ្ក  គ  កា ន់ត    

ហើយចូលដល់ឆ្អ ឹង ។ហើយចូលដល់ឆ្អ ឹង ។

មួយរយៈពលក  យមក ឆ្អ ឹង  មួយរយៈពលក  យមក ឆ្អ ឹង  

 ូវបា នបំផា  ញ ហើយ  អប់ ូវបា នបំផា  ញ ហើយ  អប់

ជើងកា  យជា ខូច  ង់   យ ជើងកា  យជា ខូច  ង់   យ 

ខា  ំង  ៗ ។ខា  ំង  ៗ ។

១. កា រពា រដ និងជើងពីវត្ថ ុដលអា ចមុត ធ្វ ើឲ្យជា ំ ពងទឹក ឬធ្វ ើឲ្យរលា ក។

មិន  ូវដើរ  យជើងទទ ជា ពិសសមិន  ូវ  កន្ល ងដលមា នថ្ម មុត  ួច 
ឬមា នបនា  ។ ពា ក់ស្បកជើងឬស្បកជើងស   ក។ ដា ក់  នា ប់ទន់ៗក្ន ុងស្បកជើង              
និងក  មខ្សស្បកជើង ដលអា ចកកិតជើង។

 ពលធ្វ ើកា រ ឬចម្អ ិនអា ហា រ ពា ក់   មដ។ មិន  ូវកា ន់វត្ថ ុដលអា ច 
   យមិនបា នកា រពា រដជា មុន  យ   មដ ឬក ណា ត់ក  ស់ៗ។ 

បើអា ចធ្វ ើបា ន ជៀសវា ងកា រងា រដលមា នប៉ះពា ល់របស់មុត  ួច ឬ   ។ 
កំុជក់បា រី។                

២. ជា រៀងរា ល់ថ្ង   ពលលា  ច (ឬជា ញឹកញា ប់ បើអ្ន កធ្វ ើកា រធ្ង ន់ ឬដើរឆា  យ) ពិនិត្យដនិងជើងរបស់អ្ន កយ៉ា ង 
 ុង  យ័ត្ន  ឬឲ្យនរណា មា  ក់ពិនិត្យដជើងទា ំង  ះ។ ពិនិត្យរកមើលកា រមុត កា រជា ំ ឬកា រមា នជា ប់បនា  ។ 

ម៉  ងទៀត ពិនិត្យដនិងជើងរកមើលកន្ល ងដលឡើងក ហម    ហើម ឬមា នស ្ញ  នកា រចា ប់ផ្ត ើមនពងទឹក។ 
បើអ្ន ករកឃើញថា មា នប   ទា ំងនះ  ូវដា ក់ដជើង  ះឲ្យស   ករហូតដល់ស្បករបស់វា កា  យជា ធម្ម តា វិញ 
ទា ំង  ុង។ កា រធ្វ ើដូច្ន ះនឹងអា ចជួយឲ្យស្បក  ជា ក ិន និងរឹងមា ំឡើវិញ។ គអា ចបងា្ក  រកា រមា នដំ  បា ន។

៣. បើអ្ន កមា នដំ   រក  អនា ម័យ  កន្ល ងដលមា នដំ   ះ ហើយស   ករហូតដល់វា ជា សះទា ំង  ុង។  ូវ
 យត្ន ័កំុឲ្យមា នរបួសដល់កន្ល ងដដល  ះទៀត។

៤. កា រពា រភ្ន ករបស់អ្ន ក។ កា រខូចភ្ន កជា  ើនបណា្ខ  លមកពីកា រមិនធ្វ ើចលនា ភ្ន ក(  ិចភ្ន ក)ឲ្យបា ន  ប់   ន់ 
 យសា រកា រខ  យ ឬកា របា ត់បង់ញា ណដឹង។  ិចភ្ន ករបស់អ្ន កឲ្យបា នញឹកញា ប់ ដើម្ីបជួយឲ្យភ្ន ករបស់អ្ន ក

មា នសំណើមនិងមា នភា ពសា  ត។ បើអ្ន កមិនអា ច  ិចភ្ន កបា នល្អ ទ បិទភ្ន ករបស់អ្ន កឲ្យណន ឲ្យបា នញឹកញា ប់ 
 ពលថ្ង  ជា ពិសសពលដលមា នធូលីដីចូលភ្ន ក។

ពា ក់វ៉នតា ដលមា នរបា ំងកា រពា រ  ខា ងៗ និងពា ក់មួកកា រពា រក   ថ្ង ។ រក  អនា ម័យភ្ន ក និងកំុឲ្យរុយទំ។ បើអ្ន ក 
ធ្វ ើបបនះ និងចា ប់ផ្ត ើមព  បា លទា ន់ពល  ះកា រខូច  ង់   យភា គ  ើន  យសា រជំងឺឃ្ល ង់ នឹងអា ចបងា្ក  របា ន។


