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ជំងឺសើស្បក

ជំងឺសើស្បកមួយចំនួនកើតឡើង  យសា រជំងឺ ឬកា រ  លផ្សងៗដលប៉ះពា ល់ត  លើស្បក ដូចជា   ង 

កា រឡើងកន្ទ ួល ក ហមរមា ស់  យសា រកា រ  ល  យកន្ទ ប   ប់ទឹក  ម ឬកា រកើតឫស ជា ដើម។ ជំងឺសើស្បក 

ដទទៀត គឺជា  គស ្ញ  នជំងឺដលប៉ះពា ល់ដល់ខ្ល ួន   ណទា ំងមូល ដូចជា  កា រមា នសា  មអុចៗក ហមក្ន ុងជំងឺ 

ក  ្ជ ឹល ឬកា រមា នដំ   កា រមា នសា  មកន្ទ ួលក ហមស្ង ួត  លើស្បក ក្ន ុងជំងឺខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  (កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ )។ 

កា រមា នដំ  ឬប   ស្បកខ្ល ះ អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ដូចជា  ជំងឺរបង សា  យ ឬឃ្ល ង់។

ជំពូកនះនឹងពិភា ក  អំពីជំងឺសើស្បកដលកើតឡើងញឹកញា ប់  តា មជនបទតបុ៉   ះ។  ះជា យា៉ ងនះ 

ក៏  យ មា នជំងឺសើស្បកជា  ើន  ភទ។ ជំងឺសើស្បកខ្ល ះ មើល  មា នលក្ខ ណៈដូចគា  យា៉ ងខា  ំង ដលធ្វ ើឲ្យពិបា ក

នឹងញកឲ្យដា ច់ពីគា  ណា ស់ បុ៉ន្ត វា អា ចមា នមូលហតុផ្សងគា   និង  ូវកា រកា រព  បា លជា ក់លា ក់ខុសៗគា  ។

ក្ួបនទូ  ស   ប់ព  បា លជំងឺសើស្បក
ថ្វ បីើជំងឺសើស្បកមួយចំនួន  វូកា រកា រព  បា លជា ក់លា ក់ក្ត  ីក៏  មា នមធ  បា យទូ  ខ្ល ះដរ ដលអា ចជួយបា ន ៖

ក្ួបនទី ១                               ក្ួបនទី ១                               

បើកន្ល ងស្បកដលមា នប    ះ      និងមា នកា រ 
ឈឺចា ប់ ឬមា ន   បខ្ទ ុះ ព  បា លវា  យ  ើក   ក   ។ 
ស្អ ំវា  យក ណា ត់  លក់ទឹក   ។ 

ក្ួបនទី ២ ក្ួបនទី ២ 

បើកន្ល ងស្បកដលមា នប    ះ រមា ស់ចា ក់ 
ឆៀបៗ ឬមា ន   បទឹកថា  ៗ  ស្អ ំវា  យក ណា ត់ 

 លក់ទឹក  ជា ក់។

ជំពូកទី

១៥

 សិនបើជំងឺសើស្បកមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ឬកា ន់តមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ   សិនបើជំងឺសើស្បកមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ឬកា ន់តមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ  
 ះបីជា បា នទទួលកា រព  បា លក៏  យ  ះ   ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ះបីជា បា នទទួលកា រព  បា លក៏  យ  ះ   ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។
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ក្ួបនទី១ (កា រពន្យល់លម្អ ិត)ក្ួបនទី១ (កា រពន្យល់លម្អ ិត)

បើស្បកបងា  ញ  គស ្ញ  នកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ ដូចជា  ៖

 ស ្ញ  នកា ររលា ក(កា រឡើងក ហម  ស្បកដល  ជំុវិញកន្ល ងដលមា នប    ះ)។

 កា រហើម 

 កា រឈឺចា ប់

 កា រមា នក    (មា នអា រម្ម ណ៍ថា   )

 មា នខ្ទ ុះ

 ូវធ្វ ើដូចខា ងក  មនះ ៖

 ដា ក់ផ្ន កដលមា នប    ះឲ្យ  ស្ង ៀម និងលើកវា ឲ្យខ្ព ស់បន្ត ិច 

(ដា ក់ឲ្យខ្ព ស់ជា ងផ្ន កដទទៀតន ខ្ល ួន   ណ)

 ស្អ ំ  យក ណា ត់  លក់ទឹក   

 បើកា របង្ក  គមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ឬអ្ន កជំងឺមា ន  ុន    ឲ្យថា  ំ 

អង់ទីបី៊យ៉ូទិក (ប៉នីសុីលីន ឬស៊ុលហ្វ ូណា មីដ ឬអរី  ូមីសុីន)។

 គស ្ញ    ះថា  ក់រួមមា ន ៖ កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ កា រមា នសា  មខ្សក ហមឬ    លើកន្ល ងដលមា នកា របង្ក  គ 

 ះ ឬកា រមា នក្ល ិនអា ក ក់។ បើប   នះមិនធូរ   ល  យកា រព  បា ល  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ហើយរកជំនួយពី 

 ូពទ្យជា បនា  ន់។

វិធីទី២ (កា រពន្យល់លម្អ ិត)វិធីទី២ (កា រពន្យល់លម្អ ិត)

បើស្បកដលមា នប    ះ កើតមា នពងទឹក 

ឬមា នក មរ មា ន   បទឹកថា  ៗ  រមា ស់ចា ប់ឆៀបៗ 

ឬក ហា យ ធ្វ ើដូចត  នះ៖

 ស្អ ំ  យក ណា ត់   ំទឹក  ជា ក់ លា យជា មួយនឹង 

ទឹក ខ្ម ះស (ទឹកខ្ម ះ២សា  ប   បា យ និងទឹកឆ្អ ិន 

១កា )។

  ពលស្បកដលមា នប    ះមា នកា រធូរ 

  លហើយលងមា ន   បទឹកថា  ៗ  ហើយមា ន 

កា រដុះស្បក ថ្ម ីឡើងវិញ លា បសើៗ  យម   

លា យ ជា មួយទឹក (ទឹក១ភា គ ម  ១ភា គ)។

  ពលកំពុងមា នកា រជា សះស្បើយ ហើយ 

ស្បកថ្ម ីក៏ចា ប់ក  ស់ឡើងៗ ឬរបក រឹតជា មួយ 

នឹង   ងរុក្ខ ជា តិ ឬ   ងលា បខ្ល ួនដើម្ីប ឲ្យវា ទន់។
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ក្ួបនទី ៣                               ក្ួបនទី ៣                               

បើកន្ល ងស្បកដលមា នប    ះ ស្ថ ិត  លើផ្ន ក 

ណា មួយ នរា ងកា យ ដលតងត  ូវក   ថ្ង ជា ញឹក 

ញា ប់ កា រពា រកន្ល ង  ះពីក   ថ្ង ។

ក្ួបនទី ៤ ក្ួបនទី ៤ 

បើកន្ល ងដលមា នប    ះ តងត  ូវបា ន  ប 

ដណ្ណ ប់  យសំលៀកបំពា ក់ ដា ក់វា ឲ្យ  ូវពន្ល ឺថ្ង  

 យ ផា  ល់រយៈពល១០  ២០នា ទី ២ឬ៣ដង 

ក្ន ុង១ថ្ង ។

សចក្ត ីណនា ំអំពីកា រស្អ ំ  យក ណា ត់    

១.  ដា ំទឹកឲ្យពុះ ហើយទុកឲ្យ  ជា ក់រហូតដល់ អ្ន កអា ច 

ដា ក់ដក្ន ុងទឹក  ះបា ន។

២.  បត់ក ណា ត់សា  តមួយដុំឲ្យមា នទំហំធំជា ងទំហំផ្ទ  

ស្បកដលអ្ន កចង់ព  បា ល  ះបន្ត ិច ហើយ 

 លក់ក ណា ត់  ះក្ន ុងទឹក    រួចពូតទឹកចញ។

៣. ដា ក់ក ណា ត់  ះស្អ ំលើស្បកដលមា នប   

 ះ។

៤.   បក ណា ត់  ះ  យផា  ំងបា  ស្ទ ិកស្ត ើង 

មួយសន្ល ឹក ឬ  យក ដា ស់ស្ត ើងភ្ល ឺៗ។

៥.  រំុវា  យកន្សងមួយ ដើម្ីបឲ្យ   បា នយូរ។

៦.  ដា ក់កន្ល ងដលមា នប    ះឲ្យឡើង 

ខ្ព ស់ បន្ត ិច។

៧.   ពលក ណា ត់ចា ប់ផ្ត ើម  ជា ក់  លក់វា  

ក្ន ុងទឹក   វិញ រួចធ្វ ើដូចមុនឡើងវិញ។
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ជំងឺសើស្បក (កា រណនា ំអំពីរបៀបសំគា ល់ជំងឺ)(កា រណនា ំអំពីរបៀបសំគា ល់ជំងឺ)

បើស្បកមា នបើស្បកមា ន និងមើល  ដូចជា                                                    និងមើល  ដូចជា                                                    អ្ន ក  ហលជា មា នជំងឺ               អ្ន ក  ហលជា មា នជំងឺ               មើលទំព័រមើលទំព័រ

ដំ  តូចៗ 
ដូចមុន                    

ពងទឹក ល្អ ិតៗ ឬ ដំ   ដល រមា ស់  
យា៉ ង ខា  ំង ដំបូង    ច   ះ   មដ 
កដ ឬ ចង្ក ះ

កមរមា ស់ ១៩៩១៩៩

មុនឬដំ  មា នខ្ទ ុះ ឬរលា ក ដល  ើន
បណា្ខ  លមកពីកា រអះពលសត្វ ល្អ ិត
ខា ំ។ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នហើមកូនកណ្ណ ុរ

កា របង្ក  គ  យ 
បា ក់តរី             

២០១២០១

ដំ  ដលមា ន  ជា  ើន 
កន្ល ង ដលមា នក មរពណ៌
លឿង រ  ង                                                                                           

ពងបក (កា របង្ក  គ 
 យបា ក់តរី)       

២០២២០២

មុន  លើមុខមនុស្សជំទង់ ជួនកា ល 
 លើ  ូងនិងខ្ន ង ភា គ  ើន

មា នដំុខ្ទ ុះតូចៗ 
មុន        ២១១២១១

ដំ   លើ  ដា ប់ភទ  
គា  នរមា ស់ ឬកា រឈឺចា ប់

សា  យ
ជំងឺកា ម  គ     

២៣៧ ២៣៧ 
២៣៨២៣៨

មា នកា រឈឺចា ប់ និងខ្ទ ុះ ដំ  ទា មឡា ៤០៣៤០៣

ដំ  ធំៗ ឬ        
ដំ  ស្បក                   

ដំ  ធំរុា ំរ៉(មិនជា សះ)រំុពទ្ធ ័  យស្បកពណ៌សា  យ
 លើឬ  ក្បរកជើងមនុស្សចា ស់ដលមា ន

សរសវ៉នរីក

ដំ  ដលបណា្ខ  លមក 
ពីឈា មរត់មិនល្អ (អា ច
ជា ជំងឺទឹក  មផ្អ ម)    

២១៣ ២១៣ 
១២៧១២៧

ដំ   លើឆ្អ ឹងឬសនា  ក់នមនុស្ស
ឈឺធ្ង ន់ដលក  កពី   មិនរួច                                                                 

ដំ                           ២១៤២១៤

ដំ  ដលមា នកា របា ត់បង់ញា ណដឹង  
ជើង ឬដ(សូម្ីបចា ក់និងម្ជ ុលក៏មិនឈឺដរ)                                                                                            

ជំងឺឃ្ល ង់                         ១៩១១៩១

មា នដំុពក បនា  ប់មកកា  យជា ដំ  ដលមិន
 ជា សះ ដលមា ន  លើរា ងកា យ ឬផ្ទ មុខ                                                    

ឡអុីសមា៉ នីយា៉ សុីស                  ៤០៦៤០៦

ដំុពក   
ក  មស្បក                                                

កា រហើម និងមា នកា រ ឈឺចា ប់ 
និង    ដលអា ចធា  យហើយហូរខ្ទ ុះ

អា ប់ស ឬបូស   ២០២២០២

ដំុពកដលមា នកា រឈឺចា ប់និង    
  ះរបស់  ្ត ីដលបំ   ះកូន                                                                                                                      

រលា ក   ះ(កា របង្ក  
 គ  យបា  ក់តរី) 
អា ចជា មហា រីក                

២៧៨ ២៧៨ 
២៧៩២៧៩

ដំុពកដលចះតធំឡើងៗ
តា មធម្ម តា  មិនឈឺទ  ពលដំបូង

មហា រីក  ះ 
(មើលកូនកណ្ណ ុរផង)                    

២៧៩ ២៧៩ 
៨៨៨៨

ដំុពកមួយឬ  ើន  លើក  ល ក ឬ  ខ្ល ួន
ផ្ន កខា ងលើ (ឬ  ផ្ន កកណា្ខ  លដងខ្ល ួន 
និង   )

ជំងឺអុងកូសកូសុីស 
(មើលកូនកណ្ណ ុរផង)                      

២២៧ ២២៧ 
៨៨៨៨
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កា រណនា ំអំពីរបៀបសំគា ល់ជំងឺកា រណនា ំអំពីរបៀបសំគា ល់ជំងឺ

បើស្បកមា នបើស្បកមា ន និងមើល  ដូចជា                                                    និងមើល  ដូចជា                                                    អ្ន ក  ហលជា មា នជំងឺ               អ្ន ក  ហលជា មា នជំងឺ               មើលទំព័រមើលទំព័រ

ហើមកូនកណ្ណ ុរ
មា នកូនកណ្ណ ុរ  ចំហៀងកញ្ច ឹងក 
ដលបកជា បន្ត បនា  ប់ ហើយមា នដំ  

  ញ (  ភទមួយ ន 
ជំងឺរបង)

២១២២១២

មា នកូនកណ្ណ ុរ  ក លៀន ដលបក
ជា បន្ត បនា  ប់ ហើយមា នដំ                                                                                                                                     

ទា មឡា              
២៣៨ ២៣៨ 
៤០៣៤០៣

សា  មកន្ទ ួលធំៗ

          ពណ៌    

              ពណ៌ស                   

        ពណ៌ក ហម

     ពណ៌ក ហម 

     ឬ  ផះ     

មា នសា  មកន្ទ ួលពណ៌    ថា  ស់
និងថា  ល់ន  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ

ជា ំមុខ 
ន  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ

២០៧២០៧

មា នរបកស្បកដូចជា មា ន
កា ររលា ក  យក   ថ្ង  

 លើដ ជើង ក ឬផ្ទ មុខ

  ះបក  កា រ
(កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ )                    

២០៨ ២០៨ 
២០៩២០៩

ចំណុចពណ៌    លើស្បក ឬក្ន ុងមា ត់ ដល  ដំបូង  
តូចៗ បនា  ប់មកធំ  ៗ។ ពំុមា នកា រឈឺចា ប់ទ

មហា រីកស្បក (មហា រីក  
ទា ក់ទង នឹងជំងឺអដស៍)

៣០៩- ៣០៩- 
៤០១៤០១

មា នចំណុចពណ៌សា  យ ឬដំ  របក 
ស្បក លើកុមា រដលមា នហើមជើង                                

កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ 
២០៨ ២០៨ 
២០៩២០៩

ផា  ំងមូល ឬមា នរា ងមិនទៀងទា ត់ 
 លើខ្ល ួន  ឬមុខ 

ជា ពិសសចំ  ះកុមា រ
កើតភ្ល ឺ ២០៦២០៦

ផា  ំងពណ៌ស 

ពិសស  លើ

ដ ជើង ឬ 

បបូរមា ត់                                                 

ដលចា ប់ផ្ត ើម  យចំ ណុច  
ព ណ៌ក ហម ឬ ពណ៌ ខៀវ  

ពពា  ល (កា របង្ក  គ) ២០៧២០៧

ដលចា ប់ផ្ត ើម  យគា  ន

ស ្ញ  ដទទៀត

ឃ្ល ង់    (កា រ 

បា  ត់បង់ពណ៌ស្បក) 
២០៧២០៧

ផា  ំងពណ៌ក ហម ឬផា  ំងពងទឹកតូចៗ   លើ 

ថា  ល់ ឬខា ងក  យជង្គ ង់និងកងដនកុមា រតូចៗ
តា អក ២១៦២១៦

ផា  ំងក ហម   និងឈឺចា ប់ 

ដលរា លដា លយា៉ ងឆា ប់រហ័ស

ពងបក(រលា កស្បក 
ឬកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ 

 យបា ក់តរី)
២១២២១២

ផ្ទ ពណ៌ក ហម  ច   ះគល់    

របស់ទា រក

  រ លា ក  យ សា រ កា រ 
 ល  យកន្ទ ប  ម 
ឬ  យក    

២១៥២១៥

ផា  ំងពណ៌ក ហម លា យស  តា ម 

ផ្ន ត់ស្បក  

កា  របង្ក    គ  ស្ប ក 
 យម  គផ្ិសត 

(មូ៉នីលីយា៉ សុីស)
២៤២២៤២

ផា  ំងពណ៌ក ហមឬ  ផះ 
ជា ពិសសលើកងដនិងជង្គ ង់ 
មា នសភា ពរុា ំរ៉

សូរីយា៉ សុីស (ឬ

ជួនកា លរបង)                     

២១៦ ២១៦ 

២១២២១២
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កា រណនា ំអំពីរបៀបសំគា ល់ជំងឺកា រណនា ំអំពីរបៀបសំគា ល់ជំងឺ

បើស្បកមា នបើស្បកមា ន និងមើល  ដូចជា                                                    និងមើល  ដូចជា                                                    អ្ន ក  ហលជា មា នជំងឺ               អ្ន ក  ហលជា មា នជំងឺ               មើលទំព័រមើលទំព័រ

ឬស

ឬសធម្ម តា  មិនធំពក
ឬសធម្ម តា (កា របង្ក  
 គ  យវីរុស)         

២១០២១០

ដំុដូចឬស  លើ  ដា ប់ភទបុរស ្ត  ី ឬជំុវិញរន្ធ គូថ

ដំុដូចឫស  លើផ្ន កផ្សងទៀតនរា ងកា យ

សិរមា ន់

យ៉ស៍

៤០២៤០២

២០២២០២

ឬសធំ(ធំជា ង១ស.ម) ភា គ  ើន  លើ

ដឬជើង 

  ភទម ៉ ង នជំងឺ 

របង ស្បក
២១២២១២

  ង

ផា  ំងមូលតូចៗ ដលបន្ត រីកធំ 
ឬរា លដា ល ហើយរមា ស់  

  ង(កា របង្ក  គ 
 យម  គផ្ិសត)  

២០៥២០៥

ផា  ំងមូលធំៗ មា នគមក  ស់មិនរមា ស់
ជំងឺសា  យក្ន ុងដំណា ក់
កា លធ្ង ន់ធ្ង រ

២៣៧២៣៧

ផា  ំងមូលធំៗពណ៌សឬពណ៌   ល 
ហើយកា  យជា ស្ព ឹក  កណា្ខ  ល
 (កា រចា ក់  យម្ច ុលក៏មិនឈឺដរ)

ឃ្ល ង់ ១៩១១៩១

ផា  ំងមូលតូចៗ ជួនកា លមា ន
រន្ធ តូច មួយ  កណា្ខ  ល ឃើញ
មា ន  សៀតផា្ក    មុះ ឬក

មហា រីកស្បក ២១១២១១

        កនា  ល  អា ក
ផា  ំងកន្ទ ួលរមា ស់ខា  ំង (វា អា ចចញ
ហើយបា ត់វិញយា៉ ងរហ័ស)

 តិកម្ម ទំនា ស់  ២០៣២០៣

ពងទឹក

ពងទឹក រមា ស់ខា  ំង និងហូរទឹករង   
រលា កស្បក(ដូចជា  
កា រពុល  យថា  ំពុល)

២០៤២០៤

ពងទឹកតូចៗពញខ្ល ួន   ណ 

 យមា ន  ុន     
អុតសា  យ ៣១១៣១១

ផា  ំងពងទឹកដលមា នកា រឈឺចា ប់ ដល
ចញ  តផ្ន កមា្ខ  ងនរា ងកា យ 
ភា គ  ើនចញជា ខ្សៗ ឬជា ច ្ក  ម

រីមធំ ២០៤២០៤

ដំ  ក្ល ិនអា ក ក់ ពណ៌  ផះ 
ឬពណ៌     យមា នពងទឹក 
និងពពុះខ្យល់ដលបន្ត រា លដា ល 

ដំ  រលួយ (កា របង្ក  
 គយា ៉      ងធ្ង  ន់ធ្ង រ  យ 
បា ក់តរី)

២១៣២១៣

ចំណុចក ហមតូចៗ 
ឬកន្ទ ួលពញខ្ល ួន 
និងមា ន  ុន   

កន្ទ ួលក ហមៗ ពញខ្ល ួនទា ំងមូល 
ដលកើតលើកុមា រដលមា នជំងឺធ្ង ន់

ក  ្ជ ឹល ៣១១៣១១

បនា  ប់ពី  ុន   ពីរបីថ្ង  ចំណុច 

តូចៗពណ៌ផា្ក  ឈូក ចញ  ល ើ

ខ្ល ួន ហើយអ្ន កជំងឺមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ

 ុន  ះវៀន   ១៨៨១៨៨
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កមរមា ស់ 
ជំងឺនះកើតជា ញឹកញា ប់លើកុមា រ។ វា បណា្ខ  លឲ្យដំុពកតូចៗដលរមា ស់យា៉ ងខា  ំង ហើយអា ចចញពញខ្ល ួន 

បុ៉ន្ត ភា គ  ើនចញ   ៖

កមរមា ស់បណា្ខ  លមកពីសត្វ ល្អ ិត  ដៀងនឹងសត្វ ចដលធ្វ ើរូង  ក  មស្បក។ វា ឆ្ល ងរា លដា លតា មរយៈកា រ 
ប៉ះពា ល់កន្ល ងដលកើតកមរមា ស់នះ ឬតា មសំលៀកបំពា ក់ និងសមា  រៈ   គង។ កា រអះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រ 
បង្ក  គ ហើយបង្ក ើតបា នជា ដំ  ដលមា នខ្ទ ុះ ហើយជួនកា លមា នហើមកូនកណ្ណ ុរ ឬមា ន  ុន   ។

វិធីព  បា ល

  សិនបើនរណា មា  ក់កើតកមរមា ស់  ះសមា ជិកទា ំងអស់ក្ន ុង  ួសា រ គួរទទួលកា រព  បា ល។

 អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន មា នសា រសំខា ន់ណា ស់។ ងូតទឹក និងផា  ស់  អា វជា រៀងរា ល់ថ្ង ។

 កា ត់ក ចកដឲ្យខ្ល ី ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រឆ្ល ងរា លដា ល និងកា របង្ក  គ។

  ក  អា វនិងសមា  រៈ   គងទា ំងអស់ ឬកា ន់តល្អ  គឺ   រសំលៀកបំពា ក់និងសមា  រៈទា ំង  ះ ហើយហា លវា  
ឲ្យ  ូវពន្ល ឺថ្ង ។

 ធ្វ ើក មួនឬ   ងលា បខ្ល ួនពីឡា ំងដា ន(ទំ.៣៧៣) និងវ៉ា សុីលីន(ទំ.៣៧១)។   ទសជា  ើន 
ឡា ំងដា ន  ូវបា នគលក់។ 

 លា ងសមា  តខ្ល ួន   ណឲ្យសា  ត  យ  ើសា បូ៊ និងទឹក   ។

 ក   វ៉ា សុីលីន(ឬ   ងលា បខ្ល ួន)១៥ភា គ លា យជា មួយឡា ំងដា ន១ភា គ។ លា បក មួននះឲ្យសព្វ ខ្ល ួន   ណ 
(កំុលា បមុខ តបើមុខមា នកមរមា ស់ដរ  ូវលា បវា ផង)។ ទុកវា មួយថ្ង  ហើយងូតទឹក លា ងវា ចញឲ្យសា  ត។ 

 បនា  ប់ពីព  បា លរួច ស្ល ៀកសំលៀកបំពា ក់សា  ត និង  ើ   ស់សមា  រៈ   គងដលសា  តដរ។ មួយអា ទិត្យ 
ក  យមក ព  បា លរបៀបនះម្ត ងទៀត។

 ជំនួសឲ្យក មួនឬ   ងលា បខ្ល ួននះ អ្ន កអា ចបន្ត ក់ឡា ំងដា ន៤ដំណក់ 
លើផ្ល ក ូចឆា  ១ចំហៀងក៏បា ន។ ទុកវា  រយៈពល៥នា ទី បនា  ប់មក 
យកក ូចឆា   ះជូតខ្ល ួនទា ំងមូល លើកលងតមុខ 

 យចា ប់ផ្ត ើមពីកន្ល ងដល មា នរមា ស់។

ចំណា ំ ៖ចំណា ំ ៖ ក មួនឬទឹកថា  ំដលមា នដា ក់លក់ដូចជា  ហា្គ  មា៉ បង់សន អិចសា  ខ្ល រីដ ឬបង់ហ្សុីល បង់ហ្សូអា ត អា ចសមា  ប់ 
ច បា នដរ តវា មា នតម្ល ថ្ល ពក។ 

 យត្ន ័ ៖ ឡា ំងដា នអា ចបណា្ខ  លឲ្យពុលបើ  ើញឹកញា ប់ពក។ កំុលា បលើសពី១ដងក្ន ុង១អា ទិត្យ ហើយងូតទឹក 
សមា  តឲ្យបា នល្អ  ថ្ង បនា  ប់។ មិន  ូវ  ើថា  ំឡា ំងដា នចំ  ះទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំទ។

ច   ះ   មដ 
 កដ
 ជំុវិញចង្ក ះ
 លើ  ដា ប់ភទ 

ច   ះ   មជើង ជា ធម្ម តា វា មិនចញ  លើ 
ក  លនិងមុខទ  លើកលងតចំ  ះទា រក 

ដំ  តូចៗដលរមា ស់  លើលិង្គ  និងពងសា  ស 
របស់កុមា រតូចៗ  ើនតជា កមរមា ស់។
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  សិនបើអ្ន កមិនអា ចរកឡា ំងដា ន ឬថា  ំទា ំងនះបា ន លា យសា  ន់ធរ័ និងខា  ញ់ និង   ងលា បខ្ល ួន ហើយលា ប 

លើស្បក។  ើសា  ន់ធរ័១ភា គ និង   ង១០ភា គ។

ច
មា នបី  ភទ ៖ ចក  ល ចខ្ល ួន និងច   មថា  ស  ដា ប់ភទ។ ចធ្វ ើឲ្យរមា ស់ ហើយ 

ជួនកា លវា  ធ្វ ើឲ្យមា នកា របង្ក  គ  ស្បក និងហើមកូនកណ្ណ ុរ។ ដើម្ីបកំុឲ្យមា នច រក   

អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន។  កគក់សំលៀកបំពា ក់និងសមា  រៈ   គងឲ្យបា នញឹកញា ប់ ហើយហា ល 

ឲ្យ  ូវក   ថ្ង ។ ងូតទឹកនិងកក់សក់ឲ្យបា នញឹកញា ប់។ ពិនិត្យសក់ក  លរបស់កុមា រ។ 

 សិនបើ មា  ន ច ព  បា លភា  ម។ កំុឲ្យកុមា រដលមា នច ដកជា មួយអ្ន កឯទៀត។ 

វិធីព  បា ល

ចំ  ះចក  ល និងច  តា ម  មថា  ស  ដា ប់ភទ ចំ  ះចក  ល និងច  តា ម  មថា  ស  ដា ប់ភទ ៖ ភា គ  ើនអ្ន កអា ចបំបា ត់ចបា ន  យមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំអ្វ ីទ 

 យ   ន់តកក់សក់ឲ្យសា  តជា មួយសា បូ៊ធម្ម តា  រយៈពលដប់នា ទី។ លា ងសក់ឲ្យសា  ត ហើយសិតវា  យក  ស 

ដលមា នធ្ម ញញឹក។ បន្ត ធ្វ ើយា៉ ងនះ រយៈពល១០ថ្ង ។

 បើចា ំបា ច់ ធ្វ ើសា បូ៊កក់សក់ពីឡា ំងដា ន(ទំ.៣៧៣) ទឹក             

និង សា បូ៊ (ឡា ំងដា ន១ភា គ ជា មួយទឹក១០ភា គ)។  យ័ត្ន  ៖ 

ឡា ំងដា នជា ថា  ំពុល! កក់សក់  យ  យត្ន ័កំុឲ្យឡា ំងដា ន 

ចូលភ្ន កឬមា ត់។ ទុកវា រយៈពល១០នា ទី រួចលា ងជ  ះវា  

ឲ្យសា  ត។ មួយអា ទិត្យក  យមកធ្វ ើដូចនះម្ត ងទៀត។ 

 ដើម្ីបកមា  ត់ពងច   ំសក់ជា មួយទឹកខ្ម ះលា យទឹក    

(ទឹកខ្ម ះ១ភា គ ទឹក១ភា គ) រយៈពល  ហលកន្ល ះ ៉ ង 

បនា  ប់មកសិតសក់ ឲ្យបា នល្អ  យក  សដលមា នធ្ម ញញឹក។

ចំ  ះចខ្ល ួនចំ  ះចខ្ល ួន ៖   ំខ្ល ួនទា ំងមូលក្ន ុងទឹក   ជា រៀងរា ល់ថ្ង  រយៈពល១០ថ្ង ។ ក  យពលងូតទឹកម្ត ងៗ 

លា ងសមា  តរា ងកា យឲ្យសព្វ  ជា មួយសា បូ៊ បនា  ប់មកលា ងជ  ះឲ្យបា នល្អ ។  ើក  សដលមា នធ្ម ញញឹកសិត  កន្ល 

ងដលមា ន  ម។ បើចា ំបា ច់ ព  បា លដូចកមរមា ស់ដរ។ រក  អនា ម័យសំលៀកបំពា ក់ និងសមា  រៈ   គង។

សង្ក ើច 
សង្ក ើចគឺជា ពពួកសត្វ ល្អ ិតតូចៗដលវា រ និងលា ក់ខ្ល ួន  ក្ន ុងពូក សមា  រៈ   គង 

 ឿងសងា  រឹម និងជ   ំង។ ជា ធម្ម តា  ពួកវា ចញមកខា ំ  ពលយប់។ 

សា  មខា ំ  ើនឃើញជា ជួរ ឬជា ក ុម។

ដើម្ីបកមា  ត់សង្ក ើច  កគក់សមា  រៈ   គង និងចា ក់ទឹក    លើ    និងតា មគម   ។ 

ចា ក់រា យសា  ន់ធ័រ  លើពូក ទូដា ក់  អា វ និង  តា មក   លផ្សងៗ តមិន  ូវ  ើវត្ថ ុឬសមា  រៈដលចា ក់សា  ន់ធ័រពី

លើនះរយៈពល៣អា ទិត្យ។  ូវ   កដថា បា នលា ងសមា  តឲ្យបា នល្អ នូវម  សា  ន់ធ័រទា ំង  ះ 

មុននឹងយកមក  ើវិញ។ 

ដើម្ីបបងា្ក  រសង្ក ើច ដា ក់សមា  រៈ   គង ពូក កន្ទ ល និង    ហា លថ្ង ឲ្យបា នញឹកញា ប់។
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តឹកក(សត្វ ល្អ ិត)ខា ំ
កា របង្ក  គដ៏   ះថា  ក់មួយចំនួន ឬពិកា រភា ព  ូវបា នចម្ល ង  យសា រតឹកកខា ំ។ បុ៉ន្ត  កា រចា ប់វា ចញ  យ  ុង 

 យ័ត្ន  ក្ន ុងរយៈពលពីរបី ៉ ង តងតអា ចបងា្ក  រប   ទា ំងនះបា ន។ ដូចនះ  ូវពិនិត្យមើលរា ងកា យទា ំងមូលឲ្យ បា ន 
ហ្ម ត់ចត់ បនា  ប់ពីមា នកា រដើរ  ក្ន ុងតំបន់ដលសំបូរតឹកក។

 ពលចា ប់តឹកកណា មួយដលខា ំជា ប់យា៉ ងមា ំ ចញពីខ្ល ួន  យត្ន ័កំុឲ្យក  លរបស់វា  ជា ប់ក្ន ុងស្បក   ះវា 
អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ។ មិន  ូវចា ប់ទា ញខ្ល ួនតឹកកទ។ ដើម្ីបចា ប់វា ចញ ៖

  ូវ  ើដង្ក ៀបចា ប់តឹកកឲ្យបា នជិតដល់មា ត់វា បំផុត គឺ  ង់កន្ល ងដលជា ប់នឹងស្បក។ (កំុព  យា ម  បា ច់  ះ 
ដលកំពុង ៉ ងរបស់វា )។ ទា ញចតឹកកចញ  យថ្ន មៗ បុ៉ន្ត  ូវកា ន់ឲ្យជា ប់។ មិន  ូវប៉ះពា ល់តឹកកដល
បា នទា ញចញ  ះទ។ ដុតវា  ល។

 ឬ យកភ្ល ើងបា រីដា ក់ជិតវា ។ ឬដា ក់អា ល់កុលលើវា ។

ដើម្ីបចា ប់តឹកកតូចៗចញ  ើថា  ំណា មួយក្ន ុងចំ  មថា  ំទា ំងឡា យដលបា នណនា ំស   ប់ព  បា លជំងឺកម 
រមា ស់(មើលទំ.១៩៩)។ ដើម្ីបបន្ថ យកា រឈឺចា ប់ឬកា ររមា ស់ដលបណា្ខ  លមកពីតឹកកខា ំ លបថា  ំអា ស្ព ីរីន ហើយធ្វ ើ 
តា មកា រណនា ំស   ប់ព  បា លរមា ស់  ទំ.២០៣។ 

ដើម្ីបជួយបងា្ក  រតឹកកកំុឲ្យខា ំអ្ន ក លា បម  សា  ន់ធរ័លើខ្ល ួន   ណអ្ន កមុននឹង    ចំកា រ ឬចូលក្ន ុង   ។ 
ជា ពិសស លា បកជើង កដ ចង្ក ះ និងក  មក្ល ៀក។

ដំ  តូចៗដលមា នខ្ទ ុះ
កា របង្ក  គលើស្បកដលមា នទ  ង់ជា ដំ  តូចៗហើយមា នខ្ទ ុះ ជា ញឹកញា ប់បណា្ខ  លមកពីកា រអះ  យសា រ 

សត្វ ល្អ ិតទិចឬខា ំ កមរមា ស់ ឬកា ររលា ត់  យក ចកដកខ្វ ក់។

វិធីព  បា ល និងវិធីបងា្ក  រ ៖

 លា ងដំ  ឲ្យបា នសា  តជា មួយសា បូ៊និងទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់ ដើម្ីបឲ្យរបកក មរ។ 
ធ្វ ើដូចនះរា ល់ថ្ង  រហូតទា ល់តអស់ខ្ទ ុះ។ 

 ទុកដំ  តូចៗទា ំង  ះឲ្យ  ូវខ្យល់។ រំុដំ  ធំៗ ហើយផា  ស់ស្ប រំុ 
ឲ្យបា នញឹកញា ប់។ 

 បើស្បក  ជំុវិញដំ  ឡើងក ហមនិង    ឬបើអ្ន កជំងឺមា ន  ុន    មា ន 
សា  មក ហមចញពីដំ   ឬមា នហើមកូនកណ្ណ ុរ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក 
ដូចជា ប៉នីសុីលីន   ប់(ទំ.៣៥៥) ឬថា  ំស៊ុលហា    ប់(ទំព៣៦២)។

 កំុអះដំ  ។ កា រអះដំ  ធ្វ ើឲ្យដំ  កា ន់តរីកធំ ហើយអា ចឆ្ល ងរា លដា ល  ផ្ន កដទទៀតនខ្ល ួន   ណ។ 
កា ត់ក ចកដ របស់កុមា រតូចៗឲ្យខ្ល ីបំផុត។ ឬពា ក   មដឲ្យពួកគ ដើម្ីបកំុឲ្យអះបា ន។

 កំុឲ្យកុមា រដលមា នដំ   ឬមា នកា របង្ក  គលើស្បកផ្សងៗ លងឬដកជា មួយកុមា រដទទៀត។ កា របង្ក  គ 
ទា ំងនះ ងា យឆ្ល ងរា លដា លណា ស់។
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ពងបក
នះគឺជា កា របង្ក  គ  យបា ក់តរីដលធ្វ ើឲ្យមា នដំ  ពណ៌លឿងរ  ង ហើយឆ្ល ង 

រា លដា លយា៉ ងឆា ប់រហ័ស។ វា  ើនកើត  លើមុខរបស់កុមា រ ជា ពិសស  ជំុវិញមា ត់។ 
ពងបកអា ច ឆ្ល ងយ៉ា ងងា យ  មនុស្សផ្សងទៀត តា មរយៈដំ   ឬ   មដកខ្វ ក់។

វិធីព  បា ល
 លា ងសមា  តដំ  ជា មួយសា បូ៊និងទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់ ៣  ៤ដងក្ន ុងមួយថ្ង  ដើម្ីបយក 
ក មរចញ  យថ្ន មៗ។
 រា ល់ពល បនា  ប់ពីលា ងសមា  តដំ  រួច លា បដំ  នឹងថា  ំហ្សង់ទីយា៉ នវីយូឡ(ទំ.៣៧១) ឬលា បក មួន ថា  ំ 
អង់ទីបី៊យូទិក ដលមា នជា តិបា ក់សុី   សុីន ដូចជា បូ៉លីស្ព ូរីន(ទំ.៣៧១)។
 បើកា របង្ក  គរា លដា លកា ន់តធំ  ៗ ឬធ្វ ើឲ្យមា ន  ុន    ឲ្យថា  ំ   ប់ប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥៥)។ បើអ្ន កជំងឺ 
មា ន  តិកម្ម  ជា មួយថា  ំប៉នីសុីលីន ឬថា  ំនះហា ក់ដូចជា មិនអា ចជួយបា ន ឲ្យថា  ំអរី  ូមីសុីន(ទំ.៣៥៨) ឬ 
កូ  ីមមុ៉កសា សូល(ទំ.៣៥៨)ជំនួសវិញ។

កា របងា្ក  រ
 ធ្វ ើតា មសចក្ត ីណនា ំអំពីកា ររក  អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន(ទំ.១៣៣)។ ងូតទឹកឲ្យកុមា ររៀងរា ល់ថ្ង  និងកា រពា រ ពួកគ 
េពីសង្ក ើច ឬសត្វ ល្អ ិតខា ំ។ បើកុមា រកើតកមរមា ស់ ព  បា លពួកគឲ្យបា នរហ័សបំផុតតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។
 កំុឲ្យកុមា រដលកើតដំ  ពងបក ដកឬលងជា មួយកុមា រដទ។ ចា ប់ផ្ត ើមព  បា ល  ពលមា ន  គស ្ញ  ដំបូង។

ជំងឺយ៉ស៍ (Yaws)
យ៉ស៍ គឺជា កា របង្ក  គមួយ  យបា ក់តរី ដលអ្ន កសង្ក តឃើញដំបូង  យមា នកា រចញដំុពកដលមិនឈឺ ចា ប់ និង 

បន្ត រីកធំ  ៗ ហើយអា ចឆ្ល ងរា លដា លបន្ត ិចបន្ត ួច។ បនា  ប់ពីបា ន  ហល៦ខ ដំុពក  ះក៏បា ត់  វិញ។ ជា  ើនខ ឬ 
 ើនឆា  ំក  យមក វា ក៏កើតឡើងវិញ រា លដា លខា  ំងជា ងមុន និងអា ចមា នហូរខ្ទ ុះ។ នះគឺជា ពលដលវា អា ចឆ្ល ង  អ្ន ក

ដទទៀតបា ន។  គស ្ញ  ទា ំងនះក៏អា ចនឹងបា ត់  វិញទៀតដរ។ បុ៉ន្ត បើគា  នកា រព  បា លទ ៥ ឬ ១០ឆា  ំក  យ 
កា របង្ក  គយ៉ស៍ អា ចរា លដា លពញខ្ល ួន ធ្វ ើឲ្យ   ះថា  ក់ដល់ឆ្អ ឹង សនា  ក់ និងបណា្ខ  លឲ្យមា នប    ផ្សងៗទៀត។

កា រព  បា ល

  ះបីជា បា ក់តរីដលបង្ក ជំងឺយ៉ស៍មា នទំនា ក់ទំនងជា មួយជំងឺសា  យក៏  យ វា ឆ្ល ងតា មកា រប៉ះពា ល់ មិនមន 
តា មកា ររួមភទទ។ ជំងឺយ៉ស៍  ូវបា នធ្វ ើតស្ត ៍និងព  បា ល  យ  ើថា  ំនិងក  ិត  ើ   ស់ដូចគា  នឹងជំងឺសា  យ
ដរ (មើលទំ.២៣៧  ២៣៨)។

បូស និងអា ប់ស
បូស ឬអា ប់ស គឺជា កា របង្ក  គមួយ ដលបង្ក ជា ថង់ខ្ទ ុះមួយ  ក  មស្បក។ វា  

អា ច កើតឡើង  ពលដលឬសន  មមា នកា របង្ក  គ។ ឬវា អា ចបណា្ខ  ល មកពី មា ន 
របួស ឬមា នកា របង្ក  គពីកា រចា ក់ថា  ំ  យ  ើម្ជ ុលកខ្វ ក់។ បូសធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់
យា៉ ងខា  ំង ហើយស្បក  ជំុវិញវា ឡើងក ហមនិង   ។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យហើមកូនកណ្ណ ុរ 
និងមា ន  ុន   ។

កា រព  បា ល
 ស្អ ំ  លើបូស  យក ណា ត់  លក់ទឹក    ជា បា ន  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង (មើលទំ.១៩៥)។
 ទុកឲ្យបូសធា  យ  យខ្ល ួនវា ។ បនា  ប់ពីធា  យហើយ បន្ត ស្អ ំ  យក ណា ត់   ។ ទុកឲ្យខ្ទ ុះហូរចញ កំុ  បា ច់ ឬ 
សង្ក ត់វា    ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យកា របង្ក  គឆ្ល ងរា លដា ល  ផ្ន កដទទៀតនខ្ល ួន   ណ។
 បើអា ប់សមា នកា រឈឺចា ប់ខា  ងំ ហើយមិនធា  យចញបនា  ប់ពី   ទឹំក   ២ឬ៣ថ្ង ទ គអា ច  វូកា រ បើកមុខវា  ដើម្ប ី 
ឲ្យខ្ទ ុះហូរចញមកក  ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះអា ចបន្ថ យកា រឈឺចា ប់យា៉ ងឆា ប់រហ័ស។ បើអា ច រកជំនួយពី  ូពទ្យ។
 បើបូសធ្វ ើឲ្យហើមកូនកណ្ណ ុរឬមា ន  ុន    លបថា  ំប៉នីសុីលីន   ប់(ទំ.៣៥១) ឬអរី  ូមីសុីន(ទំ.៣៥៥)។
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កន្ទ ួលក ហម រមា ស់  ឬកនា  ល  អា ក 
(  តិកម្ម ទំទា ស់លើស្បក)

កា រប៉ះពា ល់ កា របរិ  គ កា រចា ក់ថា  ំ ឬកា រដកដង្ហ ើមចូលសា រធា តុមួយចំនួន 

អា ច បណា្ខ  លឲ្យកើតកន្ទ ួលក ហមរមា ស់ ឬកនា  ល  អា ក ចំ  ះអ្ន កដល មា ន 

 តិកម្ម ទំនា ស់។ ស   ប់ព័ត៌មា នលម្អ ិត មើល  តិកម្ម ទំនា ស់  ទំ.១៦៦។

កនា  ល  អា កគឺជា កា រឡើងកន្ទ ួលក  ស់ៗ ពណ៌ក ហម ដលមើល    

ដូចជា សា  មឃ្ម ុំទិច ហើយរមា ស់យា៉ ងខា  ំង។ វា អា ចកើតឡើងហើយបា ត់  វិញ 

យា៉ ងរហ័ស ឬផា  ស់ប្ត ូរពីកន្ល ងមួយ  កន្ល ងមួយទៀត។

 ុង  យ័ត្ន ចំ  ះ  តិកម្ម ដលបណា្ខ  លមកពីថា  ំមួយចំនួន ជា ពិសស កា រ 

ចា ក់ ថា  ំប៉នីសុីលីន និងថា  ំ  ឆា ំងពិស ឬថា  ំអង់ទីតូសុីន ដលធ្វ ើពី សរូ៉មសះ។ 

កន្ទ ួលក ហម រមា ស់ ឬកនា  ល  អា ក អា ចចញក្ន ុងរយៈពលពីរបីនា ទី រហូត ដល់ 

១០ថ្ង  បនា  ប់ពីកា រចា ក់ថា  ំរួច។

វិធីព  បា លរមា ស់

 ងូតទឹក  ជា ក់ ឬស្អ ំ  យក ណា ត់  លក់ទឹក  ជា ក់ឬទឹកកក។

 កា រស្អ ំ  យទឹកអង្ក រ  ជា ក់ ក៏អា ចបន្ថ យកា ររមា ស់បា នដរ។   រអង្ក រក្ន ុងទឹក ចា ក់យកទឹករបស់វា  

ហើយទឹក  ះ ពលវា  ជា ក់។

 បើរមា ស់ខា  ំងពក  ើថា  ំ  ឆា ំងអុីសា  មីន ដូចជា ខ្ល រហ្វ នីរ៉ា មីន(ទំ.៣៨៥)។

 ដើម្ីបកា រពា រទា រកកំុឲ្យអះខ្ល ួនវា  កា ត់ក ចក 

ដវា ឲ្យខ្ល ី ឬពា ក់   មដឲ្យវា ។

បើអ្ន កមា នកន្ទ ួលក ហមរមា ស់ កនា  ល  អា ក ឬ  តិកម្ម ផ្សងៗ បនា  ប់ពីបា នលប បើអ្ន កមា នកន្ទ ួលក ហមរមា ស់ កនា  ល  អា ក ឬ  តិកម្ម ផ្សងៗ បនា  ប់ពីបា នលប 
ឬចា ក់ថា  ំអ្វ ីមួយ ឈប់  ើថា  ំ  ះភា  ម ហើយមិន  ូវ  ើថា  ំ  ះត  ទៀតក្ន ុងមួយជីវិតឬចា ក់ថា  ំអ្វ ីមួយ ឈប់  ើថា  ំ  ះភា  ម ហើយមិន  ូវ  ើថា  ំ  ះត  ទៀតក្ន ុងមួយជីវិត

របស់អ្ន ក! របស់អ្ន ក! កា រធ្វ ើរបៀបនះមា នសា រសំខា ន់ណា ស់ដើម្ីបបងា្ក  រ   ះថា  ក់ន 
ស្ហ ុកអា ល់ឡសុី(ទំ.៧០)។
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រុក្ខ ជា តិនិងវត្ថ ុមួយចំនួនដលធ្វ ើឲ្យរមា ស់ឬក ហា យស្បក

ខ្ញ រ ដើមកន្ទ ិចអា ល រុក្ខ ជា តិមា ន  ម និងរុក្ខ ជា តិជា  ើនទៀត 

អា ចធ្វ ើឲ្យកើតពងទឹក ក ហា យ ឬមា នកន្ទ ួលរមា ស់ ពលវា  ប៉ះជា មួយ 

ស្បកមនុស្ស។ ទឹកមា ត់ឬ  មរបស់មអំ   និងសត្វ ល្អ ិត  ភទខ្ល ះ 

ធ្វ ើឲ្យមា ន  តិកម្ម  ហល គា  នះដរ។

ចំ  ះអ្ន កដលមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ កា រឡើងកន្ទ ួល ឬផា  ំងដំ   

ចញទឹករង អា ចបណា្ខ  លមកពីមា នវត្ថ ុខ្ល ះប៉ះជា មួយស្បក។ ស្បកជើង 

 ស៊ូ ខ្សនា ឡិកា  ថា  ំដា ក់  ចៀក និងថា  ំពទ្យខ្ល ះទៀត ក  មលា បមុខ 

ទឹកអប់ ឬសា បូ៊ ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ទា ំងអស់នះដរ។

វិធីព  បា ល

កា រ  លក ហា យទា ំងនះនឹងបា ត់  វិញ  យខ្ល ួនឯង  ពលឈប់មា នកា រប៉ះពា ល់ជា មួយវត្ថ ុ ដលនា ំ ឲ្យ មា ន 

ប   ទា ំង  ះទៀត។ ម  អង្ក រ និងទឹក  ជា ក់អា ចបន្ថ យកា ររមា ស់បា ន។ ថា  ំអា ស្ព ីរីន ឬថា  ំ  ឆា ំងអុីសា  មីន(ទំ.៣៨៦)

ក៏អា ចជួយបា នដរ។ ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ អ្ន កអា ច  ើក មួនដលមា នជា តិគរ័ទីស្ហ ូន ឬគរ័ទីគូស្ត រូ៉អុីដ(មើលទំ.៣៧១)។ 

ដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  គ សមា  តផ្ទ ដលមា នកា រ  លក ហា យនះ។

រីមធំ

 គស ្ញ  

ផា  ំងពងទឹកដលមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង ដលកើតឡើង 

ភា  មៗ  ចំហៀងណា មួយនរា ងកា យ អា ចជា រីមធំ។ កន្ល ង 

ដលវា  ើនកើតបំផុតគឺ  លើខ្ន ង  ូង ក ឬមុខ។ ជា ទូ   

ពងទឹកកើតឡើងក្ន ុងរយៈពល ២ឬ៣អា ទិត្យ ហើយបា ត់  វិញ 

 យខ្ល ួនឯង។ ជួនកា លកា រឈឺចា ប់  តបន្ត  ឬមា នកា រឈឺចា ប់ 

ឡើងវិញ បនា  ប់ពីពងទឹកបា នបា ត់  វិញរយៈពលយា៉ ងយូរ។

រីមធំបណា្ខ  លមកពីវីរុសដលធ្វ ើឲ្យកើតជំងឺអុតសា  យ ហើយ   

ជា ធម្ម តា កើត លើមនុស្សដលធា  ប់កើតអុតសា  យពីមុនមក។ វា មិន 

បណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទ។ (  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ 

ជួនកា លវា ក៏អា ច ជា ស ្ញ   មា នអំពីប   ធ្ង ន់ធ្ង រដទទៀត 

អា ចជា ជំងឺមហា រីក ឬជំងឺអដស៍ ទំ.៣៩៩)។

វិធីព  បា ល

 ដា ក់ក ណា ត់ស្ត ើង  បលើពងទឹក ដើម្ីបកំុឲ្យវា កកិតជា មួយនឹងអា វ។

 លបថា  ំអា ស្ព ីរីនដើម្ីបបន្ថ យកា រឈឺចា ប់ (ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិនមា ន   ជន៍ទ)។
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  ង (កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត)
កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត អា ចកើតឡើង   ប់ផ្ន កនរា ងកា យ បុ៉ន្ត គ  ើនឃើញមា ន   ៖

កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសតភា គ  ើន កើតឡើងជា រា ងរង្វ ង់មូល។ វា  ើនតមា នកា ររមា ស់យា៉ ងខា  ំង។   ង  
លើក  លអា ចបង្ក ើតជា ផា  ំងមូលៗដលមា នរបកក មរនិង  ុះសក់។ ក ចកដក ចកជើងដលមា នកា របង្ក  គ  យ 
ម  គផ្ិសត លកា  យ  ជា  ើមនិងក  ស់។

វិធីព  បា ល

 សា បូ៊និងទឹក។ កា រលា ងសមា  ត  ង់កន្ល ងដលមា នកា របង្ក  គជា មួយសា បូ៊និងទឹក ជា រៀងរា ល់ថ្ង  អា ចជា អ្វ ី 
ដល  ូវកា រ។ បើធ្វ ើបា ន  ើសា បូ៊ជា មួយអិុចសា ខ្ល រ័រូ៉ហ្វ ន(ទំ.៣៧០)។

 ព  យា មធ្វ ើឲ្យកន្ល ងដលមា នប    ះស្ង ួតជា និច្ច  ហើយឲ្យ  ូវខ្យល់ ឬពន្ល ឺថ្ង ។ ផា  ស់ប្ត ូរ  អា វ  នា ប់ ឬ 
  មជើងឲ្យបា នញឹកញា ប់ ជា ពិសស  ពលមា នកា របកញើស។

  ើក មួនសា  ន់ធ័រ និងខា  ញ់(សា  ន់ធ័រ១ភា គ ខា  ញ់១០ភា គ)។

 ក មួននិងម  លា យជា មួយសា លីសុីលិក ឬអង់ឌីសុីឡនិកអា សុីត(undecylenic acid) ឬតុលណា ហ្វ តា ត 
(ទីណា ក់ទីន Tinactin ទំ.៣៧២) អា ចជួយព  បា ល  គផ្ិសត  ច   ះ   មដ   មជើង និង ច   ះ    បា ន។

 ចំ  ះ   ង  ក  លធ្ង ន់ធ្ង រ ឬកា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសតដលឆ្ល ងរា លដា លយា៉ ងខា  ំង ឬដលគា  នកា រ 
ធូរ   ល បនា  ប់ពីបា នព  បា លតា មរបៀបខា ងលើនះ  ើថា  ំ  ្ហ ីហ្សអូហ្វ ុលវីន ១ក  មក្ន ុង១ថ្ង  ចំ  ះមនុស្សធំ 
និងកន្ល ះក  ម ចំ  ះកុមា រ(ទំ.៣៧២)។ បើចា ំបា ច់  ូវ
លបថា  ំនះជា  ើនអា ទិត្យ ឬ  ើនខ ដើម្ីបបំបា ត់កា រ 
បង្ក  គនះជា សា  ពរ។

   ង  លើក  លជា  ើន អា ចបា ត់  វិញ  ពល 
កុមា រធំពញវ័យ (អា យុ១១  ១៤ឆា  ំ)។ កា របង្ក  
 គធ្ង ន់ធ្ង រដល បង្ក ើតជា ផា  ំងហើមធំៗ  យមា នខ្ទ ុះ 
គួរត ព  បា ល  យកា រស្អ ំជា មួយក ណា ត់  លក់ទឹក

   (ទំ.១៩៥)។ វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុងកា រ  រសក់
  ង់កន្ល ងកើត   ង  ះឲ្យអស់។  ើ 
 ្ហ ីហ្សអូហ្វ ុលវីន បើអា ចធ្វ ើបា ន។

លលា ដ៏ក  ល  (ភ្ល ឺ)                  លលា ដ៏ក  ល  (ភ្ល ឺ)                  កន្ល ងដលគា  ន  ម (   ង)កន្ល ងដលគា  ន  ម (   ង) ច   ះ   មជើងឬ   មជើងច   ះ   មជើងឬ   មជើង ច   ះ   ច   ះ   
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របៀបបងា្ក  រកា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត ៖

  ងនិងកា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសតផ្សងទៀត មា នកា រ ឆ្ល ងរា លដា លយា៉ ងខា  ំង។ 
ដើម្ីបបងា្ក  រកា រឆ្ល ងរា លដា លពីកុមា រ មា  ក់  កុមា រដទទៀត ៖

 កំុឲ្យកុមា រដលមា នកា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត ដកជា មួយកុមា រផ្សងទៀត។

 កំុឲ្យកុមា រ  ើក  ស់រួមគា   ឬ  ើ  អា វ កន្សងរួមគា   លើកលងតបា ន  កគក់ ឬសមា  ត  ឹម  ូវជា មុនសិន។

 ព  បា លកុមា រដលមា នកា របង្ក  គនះភា  មៗ។

ចំណុចៗពណ៌ស  លើមុខនិងខ្ល ួន   ណ

ភ្ល ឺ ភ្ល ឺ គឺជា កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសតដលមា នសភា ព   ល ដលបណា្ខ  លឲ្យកើតមា នចំណុចតូចៗ ពណ៌ចា ស់ឬខ្ច ី 

ហើយមា នរា ងខុសៗគា   ដលភា គ  ើនឃើញកើត  លើ  ូង ក និងខ្ន ង។ ចំណុចទា ំងនះ 

អា ចមា នក មរហុយៗបន្ត ិចបន្ត ួច  បុ៉ន្ត មិនរមា ស់ទ។  គនះមិនបណា្ខ  លឲ្យមា ន 

  ះថា  ក់ទ។

វិធីព  បា ល

 ធ្វ ើក មួន  យលា យសា  ន់ធ័រជា មួយខា  ញ់(សា  ន់ធ័រ១ភា គ និងខា  ញ់១០ភា គ) 
ហើយលា បខ្ល ួនទា ំងមូល រា ល់ថ្ង  រហូតជា ។ ឬអា ច  ើក មួន  ឆា ំងម  គផ្ិសត 
(ទំ.៣៧២)។

 សូដ្ូយម ធ្ូយស៊ុលហា  ត មា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ជា ង។ នះគឺជា ថា  ំដលអ្ន កថតរូប  ើ 
ស   ប់លា ងហ្វ ីល។ លា យថា  ំនះមួយសា  ប   បា យក្ន ុងទឹកមួយកវ រួចលា ប 
លើខ្ល ួនមួយកំណា ត់លើឲ្យសព្វ ។ បនា  ប់មកជូតស្បកចញ  យ  ើសំឡី 

 លក់ទឹកខ្ម ះ។

 ដើម្ីបបងា្ក  រកា រកើតឡើងវិញ គចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រព  បា លតា មរបៀបនះឡើងវិញ រៀងរា ល់ពីរអា ទិត្យម្ត ង។

 សឡន្ូយម ស៊ុលហ្វ ីត (ទំ ៣៧២) ឬ Whitfield's ointment ក៏អា ចជួយដរ។

ផ្ទ ុយពីគំនិតភា គ  ើន ចំណុចពណ៌សៗទា ំងអស់នះមិនមនជា  គស ្ញ  នភា ពស្ល តកសា  ំង  ះទ។ វា នឹងមិន 
បា ត់  យកា រ  ើថា  ំកមា  ំង ឬថា  ំវីតា មីនឡើយ។ ចំណុចដលចញត  លើថា  ល់ មិន  ូវកា រព  បា លអ្វ ីទា ំងអស់។

 យត្ន ័ ៖ ជួនកា ល សា  មអុចៗដលមា នពណ៌ស្ល កសា  ំងអា ចជា  គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺឃ្ល ង់ជំងឺឃ្ល ង់(ទំ.១៩១)។ សា  ម 
អុចៗរបស់ ជំងឺឃ្ល ង់មិនសុទ្ធ តមា នពណ៌សទ ហើយអា ចមិនសូវមា នញា ណដឹង  ពលគចា ក់  យម្ជ ុល។ បើជំងឺ 
ឃ្ល ង់ កើតឡើងញឹកញា ប់ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក យកកុមា រ  ទទួលកា រពិនិត្យ។

មា នចំណុចតូចៗពណ៌សម ៉ ងទៀតមា នចំណុចតូចៗពណ៌សម ៉ ងទៀតដល  ើនកើត  លើថា  ល់កុមា រ 
ស្បក   ដល  ហា ល   យូរ។ វា មិនគមច  ស់ដូច  គភ្ល ឺទ។ 
ចំណុច  ទា ំងអស់នះមិនមនជា កា របង្ក  គ និងគា  ន   ះថា  ក់អ្វ ីទ។ 
តា មធម្ម តា  វា បា ត់   វិញ  ពលដលកុមា រ  ះធំឡើង។ មិន  ូវ  ើ 
សា បូ៊  ើនទ ។ លា ប   ង។ មិន  ូវកា រកា រព  បា លផ្សងទៀតទ។
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ឃ្ល ង់   ឃ្ល ង់   
ចំ  ះមនុស្សមួយចំនួន កន្ល ងខ្ល ះនស្បករបស់គមា នកា រ 

បា ត់បង់ ពណ៌ពីធម្ម ជា តិរបស់វា ។ បនា  ប់មក ក៏មា នផ្ទ ងពណ៌ស 

លចឡើង។ ប   ទា ំងនះកើតមា នជា ញឹកញា ប់បំផុត  លើដ   

ជើង មុខ និងផ្ន កខា ងលើនដងខ្ល ួន។ កា របា ត់បង់ពណ៌ពីធម្ម ជា តិ 

របស់ស្បកនះ ដលគ  ថា  "ឃ្ល ង់   "  ះ មិនមនជា ជំងឺទ។ 

យើងអា ច  ៀបធៀបវា  នឹងសក់ស្ក ូវរបស់មនុស្សចា ស់ដរ។ 

គា  នកា រព  បា លណា អា ចជួយបា នទ ហើយក៏មិន  ូវកា រ 

កា រព  បា លដរ បុ៉ន្ត កន្ល ងស្បកដលមា នពណ៌ស  ះ 

គួរ  ូវបា នកា រពា រពីពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ  យកា រពា ក់អា វដវង 

ឬលា បក មួនអុកសុីតដឺហ  ំង។ ម ៉ ងទៀត ក មួនពណ៌ ពិសសម ៉ ង 

អា ចជួយ ធ្វ ើឲ្យចំណុចទា ំង  ះមិនសូវមើលឃើញច  ស់។

មូលហតុផ្សងទៀតនផា  ំងស្បកពណ៌សមូលហតុផ្សងទៀតនផា  ំងស្បកពណ៌ស
មា នជំងឺខ្ល ះអា ចធ្វ ើឲ្យមា នផា  ំងពណ៌សលើស្បក ដលមើល  ដូច 

ឃ្ល ង់   ដរ។ ផា  ំងស្បកពណ៌សដលគចា ក់នឹងម្ជ ុល ហើយគា  នកា រ 

ឈឺចា ប់  ះ គឺ  ហលជា ជំងឺឃ្ល ង់(ទំ.១៩៣)។ 

កា របង្ក  គមួយចំនួន  យម  គផ្ិសតក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នផា  ំង 

ពណ៌សលើស្បកដរ (មើលភ្ល ឺ)។

កុមា រដលមា នកា របា ត់បង់ពណ៌ស្បក និងពណ៌សក់ អា ចបណា្ខ  ល 

មកពីកា រខ្វ ះ អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ធ្ង ន់ធ្ង រ (ខា  ស្យគ័រ ទំ.១១២-១១៣)។

ជា ំមុខពលមា នផ្ទ  ះ
ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ  ្ត ីជា  ើនមា នផា  ំងពណ៌ចា ស់ 

រា ងពងក ពើ  លើស្បកមុខ  ះ និងផ្ន កខា ងក  មន  ះ។ 

ជួនកា លវា បា ត់  វិញ បនា  ប់ពីស   លកូនរួច 

ជួនកា លទៀតវា មិនបា ត់ទ។ ជួនកា ល សា  មទា ំង នះក៏អា ចកើតលើ

 ្ត ីដលអំឡុងពល  ើ ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតដរ។

សា  មទា ំអស់នះ គឺជា កា រធម្ម តា  ហើយវា មិនមនជា ស ្ញ   

នភា ពខ  យ ឬជំងឺទ។ គមិន  ូវកា រកា រព  បា លអ្វ ីទ។
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កា រ   ះបក  កា   និងជំងឺសើស្បក ផ្សងៗទៀត 
ដលបណា្ខ  លមកពីកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ 

ប     ះបក  កា  គឺជា ទ  ង់មួយនកង្វ ះអា ហា រូត្ថ ម្ភ  ដលប៉ះពា ល់ដល់ស្បក និងជួនកា លប៉ះពា ល់ដល់ ់  ពន្ធ ័ 

រំលា យអា ហា រ និង  ពន្ធ ័សរស  សា ទ។ ប   នះកើតឡើងជា ញឹកញា ប់  តំបន់ដល  ជា ជនបរិ  គ  ត ឬ 

អា ហា រជា តិម  យា៉ ង  ើន ហើយមិនបា នបរិ  គ  ប់   ន់នូវសណ្ណ ក សា ច់  ី ស៊ុត បន្ល  និងអា ហា រសា  បនា និង 

កា រពា ររា ងកា យដទទៀត (មើលទំ.១១០)។

 គស ្ញ   លើស្បកក្ន ុងប   កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៖

ចំ  ះមនុស្សធំដលមា នស្បក   ះបក  កា  

ស្បករបស់គ  ជា ស្ង ួត និង   ះ។ ស្បក  ះរបក 

ដូចជា ស្បកដលបា នរលា ក  យក   ថ្ង    

កន្ល ង ស្បកដល  ូវពន្ល ឺថ្ង  ជា ពិសស   ៖

ចំ  ះកុមា រដលខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ស្បក  ជើង 

(និងជួនកា ល ស្បក  ដ) អា ចមា នចំណុច   ៗ

ដូចជា មា នកា រខា  ំ ឬមា នដំ  របក។ កជើង និងជើង 

អា ចឡើងហើម(មើលទំ.១១៣)។

 ពលមា នប   ទា ំងអស់នះកើតឡើង ជា ញឹកញា ប់ វា ក៏មា ន  គស ្ញ  ផ្សងៗទៀតនកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ដូចជា  
ហើម  ះ ដំ   គមមា ត់ អណា្ខ  តពណ៌ក ហមនិងមា នដំ   ខ  យ មិនឃា  នអា ហា រ មិនឡើងទម្ង ន់។ល។ (មើល 
ជំពូក១១ ទំ.១១២ និងទំ.១១៣)។

វិធីព  បា ល

 កា របរិ  គអា ហា របំប៉នរា ងកា យ អា ចព  បា លប     ះបក  កា នះ។ ជា រៀងរា ល់ថ្ង  អ្ន កជំងឺគួរព  យា ម 
បរិ  គសណ្ណ ក ឬសា ច់មា ន់ ស៊ុត សា ច់ សា ច់  ី។ បើមា នជំរីស គួរ  ើអង្ក រជំនួស  តវិញ។

 ចំ  ះករណី   ះ  កា ធ្ង ន់ធ្ង រ និងទ  ង់ដទទៀតនកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  កា រ  ើវីតា មីនអា ចជួយបា ន បុ៉ន្ត  ្ត  
អា ហា រល្អ  មា នសា រសំខា ន់ជា ងអា ហា រល្អ  មា នសា រសំខា ន់ជា ង។  ូវ   កដថា  ថា  ំវីតា មីនដលអ្ន ក  ើ  ះ គួរសំបូរវីតា មីនប ជា ពិសស 
នីយា៉ សុីន។  ប៉គឺជា  ភពដ៏ល្អ នវីតា មីនប។

 

 

 លើកញ្ច ឹងក លើកញ្ច ឹងក

 កំភួនជើង           កំភួនជើង          ដំ  របក ដំ  របក 

និងចំណុច   ៗនិងចំណុច   ៗ   ហើម កជើង   ហើម កជើង 

និងជើងនិងជើង

 លើដ លើដ
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មុនពលបរិ  គ  ឹម  ូវមុនពលបរិ  គ  ឹម  ូវ

បនា  ប់ពីបា នបរិ  គ  ឹម  ូវបនា  ប់ពីបា នបរិ  គ  ឹម  ូវ

កា រហើម និងចំណុច   ៗ  លើ  អប់ ជើង និង ជើង របស់បុរសមា  ក់នះ គឺជា លទ្ធ ផលន កង្វ ះ 
អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។ បុរសមា  ក់នះភា គ  ើនមិនបា នបរិ  គអា ហា រ ដលសំបូរជា តិ  ូតអីុន និងវីតា មីន 
ផ្សងៗ ទ។ (រូបភា ពពី Weinsier, R.L. Fundamentals of Clinical Nutrition. New York: Mosby Year 
Books; 1993.)

បនា  ប់ពីគា ត់ បា នទទួល វីតា មីន   ឹម  ូវ កា រហើម បា ន បា ត់  វិញ ហើយចំណុច   ៗ ក៏ស្ទ ើរតបា ត់ 
អស់ដរ។ (រូបភា ពពី Weinsier, R.L. Fundamentals of Clinical Nutrition. New York: Mosby Year 
Books; 1993.)



210

ឫស
ឫសភា គ  ើន ជា ពិសសឫសដលកើតលើកុមា រ ក្ន ុងរយៈពលពី៣  ៥ឆា  ំ 

ហើយ នឹងបា ត់  វិញ  យឯកឯង។ ចំណុចរា បស្ម ើដលដូចឫស ហើយមា ន 
កា រឈឺចា ប់ ដលចញ  បា តជើង ភា គ  ើនគឺជា  "ឫសបា តចើង"។ (ឬវា អា ច 
ជា កា រក ស់។ មើលខា ងក  មនះ)។

វិធីព  បា ល

 កា រព  បា ល  យវទមន្ត  ឬកា រព  បា លតា មផ្ទ ះ ភា គ  ើនអា ចព  បា ល 
ឫសបា នដរ។ បុ៉ន្ត ដើម្ីបសុវត្ថ ិភា ព គគប្ីបកំុ  ើអា សុីដ ឬរុក្ខ ជា តិពុល ខា  ំងពក 

  ះវា អា ច បណា្ខ  លឲ្យមា នកា ររលា ក មា នដំ   ដលអា ចជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រជា ង
ឫស  ទៀត។

 ជួនកា លបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លអា ចបំបា ត់ឫសបា តជើងបា ន។

 ស   ប់ឫសដលដុះ  លើ  ដា ប់បន្ត ពូជបុរសឬ  ្ត ី មើលទំ.៤០២។

ក ស់
ក ស់គឺជា ផ្ន កក  ស់រឹងនស្បក។ វា កើតឡើង  កន្ល ងដលស្បកជើងប៉ះកកិតជា មួយស្បក ឬ   មជើងមួយ 

សង្ក ត់  លើ   មមួយទៀត។ ក ស់អា ចមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង។

វិធីព  បា ល

 ពា ក់ស្បកជើងណា ដលមិនសង្ក ត់  លើកន្ល ងដលក ស់។

 ដើម្ីបបន្ថ យកា រឈឺចា ប់របស់កា រក ស់ ធ្វ ើដូច្ន ះ ៖

១.    ំជើងក្ន ុងទឹក   ឧណ ៗ រយៈពល១៥នា ទី។                                       ២.   ើ  ដា ប់ខា ត់ មកខា ត់កន្ល ងក ស់រហូតដល់ 
ស្ត ើងវិញ។

៣.   ប់ជើង ជំុវិញកន្ល ងដលក ស់ ដើម្ីបកំុឲ្យវា សង្ក ត់កកិត
 លើស្បកជើង ឬ   មជើង។ រំុជើងឬ   ម ជើង  យ 

ក ណា ត់ទន់ៗ រួច  ះរន្ធ ជំុវិញកន្ល ង ក ស់។

ដុំក ណា ត់ដុំក ណា ត់

ក ណា ត់ ក ណា ត់ 

ឬក ដា សរឹងឬក ដា សរឹង
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មុន និងអា ចម៌រុយ
មនុស្សវ័យក្ម ង ជួនកា លមា នមុន  លើមុខ  ូង ឬខ្ន ង ជា ពិសស  សិនបើ 

ស្បករបស់ពួកគមា នជា តិ   ង  ើនពក។ មុនគឺជា ពងតូចៗដលបង្ក ើត 

បា នជា ដំុខ្ទ ុះ ឬដំុពណ៌   ៗ ។ ជួនកា លវា អា ចកា  យជា ដំ  យា៉ ងធំ។

កា រព  បា ល ៖

 លា ងសមា  តមុខពីរដងក្ន ុងមួយថ្ង  ជា មួយសា បូ៊ និងទឹក   ឧណ ៗ ។

 កក់សក់រៀងរា ល់ពីរថ្ង ម្ត ង  សិនបើអា ច។

 ពន្ល ឺថ្ង អា ចជួយបំបា ត់មុនបា នដរ។ ដា ក់កន្ល ងដលកើតមុន  ះ 

ឲ្យ  ូវពន្ល ឺថ្ង ។

 បរិ  គឲ្យបា នល្អ  តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន ផឹកទឹកឲ្យ  ើន និងដកឲ្យបា ន  ប់   ន់។

 កំុ  ើ   ងលា បស្បកឬ   ងលា បសក់ ដលមា នជា តិក មួន   ង ឬខា  ញ់។

 មុនពលចូលដក លា យអា ល់កុល១០ភា គ ជា មួយនឹងសា  ន់ធរ័១ភា គ យកមកលា បមុខ។

 ចំ  ះករណីធ្ង ន់ធ្ង រដលមា នដំុពងខ្ទ ុះ  សិនបើមិនបា នធូរ   ល  យកា រ  ើវិធីដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ

នះទ ថា  ំត   សុីក្ល ីនអា ចជួយបា ន។ លបម្ត ង១   ប់ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៣ថ្ង  បនា  ប់មកលប២   ប់ 

ក្ន ុង១ថ្ង រា ល់ថ្ង ។ ជួនកា លគចា ំបា ច់  ូវលប១ឬ២   ប់រា ល់ថ្ង  រយៈពលជា  ើនខ។

មហា រីកស្បក
មហា រីកស្បក  ើនកើតចំ  ះអ្ន កដលមា នស្បកស ដល  ូវពន្ល ឺថ្ង យូរ។ វា  ើនកើត  កន្ល ងដល  ូវពន្ល ឺថ្ង  

ខា  ំងជា ងគ ជា ពិសស ៖

មហា រីកស្បកអា ចមា ន  ើនសណា  ន។ ជា ទូ   វា ចា ប់ផ្ត ើមឡើង  យមា នដំុមូលតូចមួយ មា នពណ៌ដូចគុជខ្យង 

ហើយមា ន   ងមួយ  កណា្ខ  ល។ វា រីកធំបន្ត ិចម្ត ងៗ។

មហា រីកស្បកភា គ  ើនពំុមា ន   ះថា  ក់ទ  សិនបើព  បា លទា ន់ពល។មហា រីកស្បកភា គ  ើនពំុមា ន   ះថា  ក់ទ  សិនបើព  បា លទា ន់ពល។ គអា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់ដើម្ីបយកវា  

ចញ។  សិនបើអ្ន កមា នដំ  រុា ំរ៉ ដលអា ចជា មហា រីកស្បក ជួបពិភា ក  ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។

ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺមហា រីកស្បក អ្ន កដលមា នស្បកស គួរកា រពា រខ្ល ួនពីពន្ល ឺថ្ង  និងពា ក់មួកជា និច្ច ។ អ្ន កមា នជំងឺ 

មហា រីកស្បក ហើយ  ូវធ្វ ើកា រ  ក  មក   ថ្ង  គួរតទិញក  មពិសសម ៉ ងស   ប់លា បកា រពា រពួកគ។ ក មួន 

អុកសុីដដឺហ  ំងមា នតម្ល  ក ហើយមា ន  សិទ្ធ ភា ពទៀតផង។

  ចៀក  ចៀក

 ថា  ល់ ឬសៀតថា្ក   ថា  ល់ ឬសៀតថា្ក  

  មុះ  មុះ

 បបូរមា ត់ បបូរមា ត់
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របងស្បក ឬរបងកូនកណ្ណ ុរ
ម  គដលបណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺរបងសួត ជួលកា លក៏អា ចប៉ះពា ល់ដល់ស្បកដរ  យមិនធ្វ ើឲ្យមា ន កា រ 

ឈឺចា ប់ទ។

ជា ទូ   ជំងឺរបងស្បកមា នកា រលូតលា ស់យឺតៗ រយៈពលយា៉ ងយូរ ហើយតងតកើតឡើងវិញក្ន ុងរយៈពល 

ជា  ើនខ ឬ  ើនឆា  ំ។

ម ៉ ងទៀត ជំងឺរបងជួនកា លប៉ះពា ល់ដល់កូនកណ្ណ ុរ ភា គ  ើន  ក ឬ 

  ខា ងក  យឆ្អ ឹងដងកា ំបិត ដល  ច   ះកនិងសា  ។ កូនកណ្ណ ុរក៏រីកធំ 

ធា  យ ហូរខ្ទ ុះ ហើយជិតមុខវិញមួយរយៈពល បនា  ប់មកក៏ធា  យ និងហូរ 

ខ្ទ ុះទៀត។ តា មធម្ម តា វា មិនឈឺចា ប់ទវា មិនឈឺចា ប់ទ។  

វិធីព  បា ល ៖

ក្ន ុងករណីមា នដំ  រុា ំរ៉ ឬហើមកូនកណ្ណ ុរ ជា កា រ  សើរគួរតរកជំនួយ 

ពី  ូពទ្យ។ គ  ហលជា  ូវធ្វ ើតស្ត ៍ ដើម្ីបរកមូលហតុរបស់វា ។ ជំងឺរបងស្បក  ូវកា រកា រព  បា លដូចជំងឺរបង 

សួតដរ  (មើលទំ.១៨០)។ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រកើតឡើងវិញ គ  ូវលបថា  ំជា  ើនខបនា  ប់ពីស្បកមើល  ហា ក់ 

ដូចជា ល្អ វិញហើយក៏  យ។

អរីសីុប៉ល (Erysipelas) និងកា ររលា ក  សិកា 
អរីសុីប៉លគឺជា កា របង្ក  គ  ួច   ល់  ស្បក ហើយមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ង 

ខា  ំង។ វា បង្ក ើតបា នជា ផា  ំង ហើម    ពណ៌ក ហមភ្ល ឺ និងមា នគមច  ស់ៗ។ ផា  ំង

នះរីករា លដា លយា៉ ងឆា ប់រហ័ស  លើស្បក។ ភា គ  ើនវា ចា ប់ផ្ត ើម   លើមុខ 

 គមសា  ប  មុះ។ ប   នះតងតបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រហើមកូនកណ្ណ ុរ  ុន    

នឹងញា ក់។

កា ររលា ក  សិកា  ក៏ជា កា របង្ក  គ  ួច   ល់  ស្បក ដលមា នកា រឈឺចា ប់ យា៉ ងខា  ំង ដលអា ចកើតឡើង  

 ប់កន្ល ងទា ំងអស់នរា ងកា យ។ វា  ើនត កើតឡើងបនា  ប់ពីមា នកា រដា ច់រហកស្បក។ កា របង្ក  គនះមា ន ជ    

   និង មា នគមមិនសូវច  ស់ដូចអរីសុីប៉លទ។

វិធីព  បា ល ៖ 

ចំ  ះអរីសុីប៉ល និងកា ររលា ក  សិកា  ចា ប់ផ្ត ើមព  បា លឲ្យបា នឆា ប់ដលអា ចធ្វ ើបា ន។  ើអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ៖ 

ប៉នីសុីលីន   ប់ ៤០០.០០០អុ៊យនីត ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ ចា ក់  ូកា អុីនប៉នីសុីលីន ៨០០.០០០ 

អុ៊យនីត រា ល់ថ្ង (មើលទ.ំ៣៥៣)។ បន្ត កា រព  បា ល  យអង់ទីបី៊យ៉ូទិក២ថ្ង  បនា  ប់ពីបា ត់  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ។ 

លើសពីនះទៀត  ើកំុ   ស   ដើម្ីបស្អ ំ និង  ើថា  ំអា ស្ព ីរីនស   ប់បន្ថ យកា រឈឺចា ប់ផងដរ។

ដុំពក ដលធ្វ ើឲ្យខូច  ង់   យ  ដុំពក ដលធ្វ ើឲ្យខូច  ង់   យ  ផា  ំងដំ  រំុារ៉ផា  ំងដំ  រំុារ៉ ដំ  ស្បក  ដំ  ស្បក  ឫសធំៗ  ឫសធំៗ  ឬ

 

របងកូនកណ្ណ ុររបងកូនកណ្ណ ុរ
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ដំ  រលួយ
នះគឺជា កា របង្ក  គដ៏   ះថា  ក់នដំ   ដលក្ន ុង  ះមា នកា របង្ក ើត 

បា នជា ខ្ទ ុះ ពណ៌  ផះ ឬពណ៌   តដលមា នក្ល ិនស្អ ុយ។ ស្បកដល   
ជំុវិញដំ   ះ អា ចមា នពងទឹកពណ៌    ហើយសា ច់ដំ  អា ចមា នពពុះ 
ខ្យល់។ កា របង្ក  គនះចា ប់ផ្ត ើមមា នក្ន ុងរយៈពលពី៦ ៉ ង  ៣ថ្ង  
បនា  ប់ពីមា នរបួស។ វា កា  យជា ធ្ង ន់ធ្ង រ និងរា លដា លយា៉ ងឆា ប់រហ័ស។ 
បើគា  នកា រព  បា លទ វា បណា្ខ  លឲ្យអ្ន កជំងឺសា  ប់ក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង ។

វិធីព  បា ល ៖

 បើកមុខរបួសឲ្យធំតា មកា រចា ំបា ច់។ លា ងសមា  តវា ជា មួយទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់ និងសា បូ៊។ យកសា ច់ដំុដលខូច និង 
ដលងា ប់ចញ។ បើអា ចធ្វ ើបា ន លា ងជ  ះមុខរបួស  យទឹក អុី ្រ ដូហ្សនពរ៉ុកសុីត រៀងរា ល់ពីរ ៉ ងម្ត ង។

 ចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន(  ីសា  លីន បើអា ច) ១.០០០.០០០អុ៊យនីត រៀងរា ល់បី ៉ ងម្ត ង។

 ទុកកន្ល ងមុខរបួសឲ្យ  ចំហរ ដើម្ីបឲ្យវា  ូវខ្យល់។ រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ទុកកន្ល ងមុខរបួសឲ្យ  ចំហរ ដើម្ីបឲ្យវា  ូវខ្យល់។ រកជំនួយពី  ូពទ្យ។

ដំ  ស្បកដលបណា្ខ  លមកពីចលនា ឈា មរត់មិនល្អ 
ដំ  ស្បក ឬដំ  ដលមា នមុខចំហរធំ មា នមូលហតុជា  ើនយ៉ា ង(មើលទំ.២០)។  ះជា យា៉ ងណា ក្ត ី ដំ  រុា ំរ៉

 ភ្ន កជើងរបស់មនុស្សចា ស់ ជា ពិសសចំ  ះ  ្ត ីដលមា នសរសវ៉នរីកធំ ជា ទូ   
បណា្ខ  លមកពីចលនា ឈា មរត់មិនល្អ ។ ឈា មមិន  ូវបា នបញ្ជ ូនឲ្យបា នលឿន  ប់   ន់

 ជើង។ ដំ  នះអា ចកា  យជា មា នទំហំយា៉ ងធំ។ ស្បកដល  ជំុវិញដំ   
មា នពណ៌ខៀវចា ស់ ភ្ល ឺរ  ង និងស្ត ើង។ ជា ញឹកញា ប់ ជើងហើម។                   

កា រព  បា ល ៖

 ដំ  របៀបនះជា សះស្បើយយា៉ ងយឺត ហើយលុះ   តមា នកា រថទា ំយា៉ ងហ្ម ត់ 
ចត់បំផុត។ សំខា ន់បំផុតគឺ ដា ក់ជើងដលមា នដំ   ះឲ្យខ្ព ស់ ដា ក់ជើងដលមា នដំ   ះឲ្យខ្ព ស់ ឲ្យបា ន 

ញឹកញា ប់ តា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។ ដក  យដា ក់ជើង  ះលើខ្ន ើយ។ 
 ពលថ្ង  ស   ក  យលើកជើង  ះឲ្យខ្ព ស់ រៀងរា ល់១៥នា ទី ឬ 

២០នា ទីម្ត ង។ កា រដើរជួយស   លដល់ចលនា ឈា មរត់ បុ៉ន្ត កា រ  កា រដើរជួយស   លដល់ចលនា ឈា មរត់ បុ៉ន្ត កា រ 
ឈរ  មួយកន្ល ង និងកា រអង្គ ុយដា ក់ជើងចុះក  ម ធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់។ឈរ  មួយកន្ល ង និងកា រអង្គ ុយដា ក់ជើងចុះក  ម ធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់។

 ស្អ ំ  មុខដំ   យកុំ   ស   ឧណ ៗ លា យទឹកអំបិលតិចៗ (អំបិល 
១សា  ប   កា ហ្វ  ជា មួយទឹកឆ្អ ិន១លី  )។  បធូរៗពីលើដំ    យ 
កំុ   សស្ទ រីល ឬក ណា ត់សា  ត។ រក  កា រសា  តជា និច្ច ។រក  កា រសា  តជា និច្ច ។

 ទប់កន្ល ងដលមា នសរសវ៉នរីកធំ  យ   មជើងយឺត ឬបង់យឺត។ បន្ត ធ្វ ើដូច្ន ះ 
និងលើកជើងឲ្យខ្ព ស់ បនា  ប់ពីដំ  បា នជា សះស្បើយ។  យ័ត្ន  កំុអះ ឬធ្វ ើឲ្យមា ន 
របួសដល់ សនា  កដលទើបជា សះស្បើយថ្ម ីៗ  ះ។

 កា រព  បា លដំ  នះ  យ  ើទឹកឃ្ម ុំឬស្ក រ ក៏អា ចជួយបា នដរ(មើលទំ.២១៤)។

ដើម្ីបបងា្ក  រដំ  លើស្បក  ូវផ្ត ល់កា រថទា ំដល់សរសវ៉នដលរីកធំឲ្យបា នទា ន់ពល (មើលទំ.១៧៥)។ដើម្ីបបងា្ក  រដំ  លើស្បក  ូវផ្ត ល់កា រថទា ំដល់សរសវ៉នដលរីកធំឲ្យបា នទា ន់ពល (មើលទំ.១៧៥)។
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ដំ    
ដំ  ដ៏រុា ំរ៉ទា ំងនះ កើតឡើងលើមនុស្សដលឈឺធ្ង ន់ ដលមិនអា ច   ខ្ល ួន  លើ   បា ន ជា ពិសសចំ  ះមនុស្ស

ចា ស់ដលមា នជំងឺ ហើយមា នរា ងកា យស្គ មសា្គ  ំង និងខ  យល្ហ ិតល្ហ ។ ដំ  កើតឡើង   ង់កន្ល ងដលមា នឆ្អ ឹង 
ពកៗ ដលស្បក  កន្ល ង  ះសង្ក ត់កកិតជា មួយ   ។ ដំ  នះភា គ  ើនឃើញមា ន  កញ្ច ូញគូថ ខ្ន ង សា   កងដ 
ឬជើង។

វិធីបងា្ក  រដំ     ៖

   ខ្ល ួនអ្ន កជំងឺរៀងរា ល់១ ៉ ងម្ត ង ៖  យឲ្យអ្ន កជំងឺដកផា   ដកផា្ក  ប់ និងដកចំហៀង។

 ងូតទឹកឲ្យគា ត់រៀងរា ល់ថ្ង  ហើយលា បស្បកជា មួយម  ទា រក។

  ើក   ល    និងពូកទន់ៗ។ ប្ត ូរក   លពូករា ល់ថ្ង  និងរា ល់ពលដល  ឡា ក់  យទឹក  ម លា មក 
និងកម្អ ួត។

 ដា ក់ខ្ន ើយកល់ក  មខ្ល ួនអ្ន កជំងឺ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រកកិតរបស់កន្ល ងដលមា នឆ្អ ឹងពកៗ។

 ផ្ត ល់អា ហា រដល់អ្ន កជំងឺឲ្យបា ន  ឹម  ូវតា មដលអា ចធ្វ ើបា ន។ បើអ្ន កជំងឺបរិ  គមិនសូវបា ន ថា  ំវីតា មីន 
ឬថា  ំជា តិដក អា ចជួយបា ន (មើលទំ.១១៨)។

 កុមា រដលមា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង ររុា ំរ៉ គួរ  ូវបា នលើកបីឲ្យបា នញឹកញា ប់។

វិធីព  បា ល ៖

 ធ្វ ើតា មកា ររៀបរា ប់ខា ងលើ។

 លា ងសមា  តដំ   យទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់និងសា បូ៊ ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ យកស្បកងា ប់ចញ  យថ្ន មៗ។ លា ងជ  ះ 
 យទឹកឆ្អ ិន  ជា ក់។

 ដើម្ីបទប់ទល់ជា មួយកា របង្ក  គ និងបន្ថ មល្បឿនកា រជា សះស្បើយ លា បដំ   យទឹកឃ្ម ុំ ស្ក រ ឬទឹកអំ  ។ 
កា រសំខា ន់គឺ  ូវលា ងសមា  ត និងលា បដំ   យា៉ ងតិច២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។  សិនបើទឹកឃ្ម ុំឬស្ក រ កា  យជា រា វ 

 យសា រ ទឹករងពីដំ    ះវា នឹងចិញ្ច ឹមម  គ  វិញទ គឺមិនមនសមា  ប់ម  គឡើយ។



215

ប   ស្បករបស់ទា រក

កា ររលា ក  យកន្ទ បទឹក  មកា ររលា ក  យកន្ទ បទឹក  ម
កា រមា នកន្ទ ួលក ហម ក ហា យ  ច   ះ    ឬគូថរបស់ 

ទា រក អា ចបណា្ខ  លមកពីកា រដក់ទឹក  ម  កន្ទ ប ឬ 
ក ណា ត់ក  លឲ្យទា រកដក។ 

វិធីព  បា ល ៖

 ងូតទឹកឲ្យទា រក ជា មួយទឹក   ឧណ ៗ និងសា បូ៊   លៗ ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ ជូតខ្ល ួនទា រកឲ្យស្ង ួត  យថ្ន មៗ។

 ដើម្ីបបងា្ក  រឬព  បា លកន្ទ ួលរលា កនះ គួរ  ះសំលៀកបំពា ក់ចញ  យមិន  ើកន្ទ ប ហើយគួរដា ក់ទា រកឲ្យ ដើម្ីបបងា្ក  រឬព  បា លកន្ទ ួលរលា កនះ គួរ  ះសំលៀកបំពា ក់ចញ  យមិន  ើកន្ទ ប ហើយគួរដា ក់ទា រកឲ្យ 
 ូវពន្ល ឺថ្ង ។ ូវពន្ល ឺថ្ង ។

 បើ  ើ  ទឹក  ម ផា  ស់ប្ត ូរវា ឲ្យបា នញឹកញា ប់។ ក  យពល  កគក់  ទឹក  មរួច លា ងវា ជា មួយទឹកលា យ 
ទឹកខ្ម ះបន្ត ិច។

 ជា កា រល្អ បំផុត មិន  ូវ  ើម  ទ បុ៉ន្ត បើ  ើ រង់ចា ំរហូតដល់បា ត់កន្ទ ួលរមា ស់សិន។

អា ចម៍ក បីលើក  លកុមា រអា ចម៍ក បីលើក  លកុមា រ
អា ចម៍ក បីគឺជា ផា  ំងក មរជា តិ   ង ពណ៌លឿង ដលកើត  លើស្បកក  លទា រក។ 

ភា គ  ើនស្បកក  លឡើងក ហមនិង  លៗ។ ជា ធម្ម តា អា ចម៍ក បីកើត  យសា រមិន
បា នលា ង សមា  តក  លរបស់ទា រកឲ្យបា នញឹកញា ប់ ឬមកពីរំុ  បក  លកុមា រយូរពក។

វិធីព  បា ល ៖

 លា ងសមា  តក  លរា ល់ថ្ង ។  សិនបើអា ច  ើសា បូ៊ដលមា នជា តិថា  ំ 
(មើលទំ.៣៧១)។

 លា ងសមា  តអា ចម៍ក បីនិងក មរ  យថ្ន មៗ។ ដើម្ីបលា ងសមា  តក មរ ដំបូង  ូវរំុក  លទា រក  យកន្សង   ំ 
ទឹក   ឧណ ៗ សិន។

 ទុកក  លកុមា រឲ្យ  ទទរ ទទរ ឲ្យ  ូវខ្យល់ និងពន្ល ឺថ្ង ។

មិន  ឹម  ូវមិន  ឹម  ូវ  ឹម  ូវ ឹម  ូវ

ខ្ល ួនទទរគឺជា កា រ  សើរបំផុត។ខ្ល ួនទទរគឺជា កា រ  សើរបំផុត។

កា រមិន  ប  យអ្វ ីទា ំងអស់ កា រមិន  ប  យអ្វ ីទា ំងអស់ 
គឺជា កា រ  សើរបំផុត។គឺជា កា រ  សើរបំផុត។

មិន  ឹម  ូវមិន  ឹម  ូវ  ឹម  ូវ ឹម  ូវ

 បើមា ន  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ ព  បា លដូចពងបកដរ(មើលទំ.២០២)។

មិន  ូវរំុក  លទា រក  យ មិន  ូវរំុក  លទា រក  យ 

មួកឬក ណា ត់ឡើយ។ មួកឬក ណា ត់ឡើយ។ 

មិន  ូវ  បក  លទា រកទ។មិន  ូវ  បក  លទា រកទ។
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ជំងឺ  អក (សា  មក ហមដលមា នពងទឹកតូចៗ)

 គស ្ញ   ៖

 ចំ  ះកុមា រ ៖ សា  មក ហមឬកន្ទ ួលកើត  លើថា  ល់ 
ឬជួនកា ល  លើដនិង  អប់ដ។ កន្ទ ួលនះ 
មា នដំ  តូចៗ ឬពងទឹកតូចៗ ដលមា ន 
ចញទឹកតិចៗ។

 ចំ  ះកុមា រជំទង់និងមនុស្សធំ ៖ ធម្ម តា ជំងឺ  អក 
មា នភា ពស្ង ួតជា ង ហើយភា គ  ើនចញ  គនា  ក ់ដ 
និងគនា  ក់ជើង។

 វា មិនមនចា ប់ផ្ត ើមដូចជា កា របង្ក  គទ បុ៉ន្ត វា ដូចជា  
 តិកម្ម អា ល់ឡសុីជា ង។

វិធីព  បា ល ៖

 ស្អ ំ  យកុំ   ស  ជា ក់លើកន្ល ងដលមា នកន្ទ ួល។

 បើមា ន  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ(ទំ.៨៨) ព  បា លដូច 
ជំងឺពងបក ដរ(ទំ.២០២)។

 ដា ក់កន្ល ងដលមា នសា  មកន្ទ ួល  ះឲ្យ  ូវពន្ល ឺថ្ង ។

 ក្ន ុងករណីពិបា ក  ើក  មលា បដលមា នជា តិគរ័ទីហ្សូន ឬគរ័ទីគូស្ត រូ៉អុីដ(មើលទំ.៣៧១)។ សូមស្វ ងរក 
ដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។

ជំងឺPsoriasis

 គស ្ញ   ៖

 សា  ម  ើមក  ស់ ពណ៌ក ហមឬខៀវលើស្បក 
 បដណ្ណ ប់  យ ផា  ំងពណ៌សឬពណ៌ទឹក   ក់។ 

ភា គ  ើនសា  ម នះកើតឡើង  ង់កន្ល ងផ្សងៗ 
ដូចបងា  ញក្ន ុងរូបគំនូរនះ។

 តា មធម្ម តា  សា  នភា ពជំងឺមា នរយៈពលយូរ ឬ 
កើតឡើងវិញជា និច្ច ។ វា មិនមនជា កា របង្ក  គទ 
ហើយក៏មិនមា ន   ះថា  ក់ដរ។

វិធីព  បា ល ៖

 ជា ញឹកញា ប់ កា រទុកកន្ល ងដលមា នប   នះ   
ចំហរឲ្យ  ូវពន្ល ឺថ្ង  អា ចជួយបា ន។

 ជួនកា ល កា រងូតទឹកសមុ  ក៏អា ចជួយបា នដរ។

 រកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។ កា រព  បា ល  ូវ  ើរយៈពលយូរ។

 ថា  ំក មួនដលមា នជា តិគរ័ទីស្ត រូ៉អី៊ដ(ទំ.៣៧១) ឬជា តិធ្ូយងក៏អា ចជួយបា នដរ។

 




