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សុខភាព និងជំងឺរបស់មនុស្សចាស់

ជំពូកទី

២២

ជំពូកនះនិយាយអំពីការបងា្ករ និងការព បាលជំងឺដលកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតលើមនុស្សចាស់។

ការសង្ខបអំពីប

សុខភាពដលបានពិភាក ក្នុងជំពូកផ្សងៗ

ការមើលឃើញមិនច ស់ (មើលទំ.២១៧)
បនាប់ពីអាយុ៤០ឆាំ មនុស្សជា

ើនមានប

ក្នុងការមើលឃើញវត្ថុដល

ជិតៗឲ្យបានច ស់។ ពួកគាត់បានកាយជាមានប
ការមើលឃើញឆាយ។ ជាញឹកញាប់ ការ
មនុស្ស

ម៉ ង ដលគ

ថា

ើវ៉នតាអាចជួយពួកគាត់បាន។

ប់រូបដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ គួរទទួលការពិនិត្យរកមើល

ដលអាចបណា្ខលឲ្យខាក់ភ្នកបាន បើមិនព បាល។ អ្នកដលមាន
គប្បីរកជំនួយពី

គស

គស

្ញនជំងឺក្លូកូម ដលជាជំងឺមួយ

្ញនជំងឺក្លូកូម (មើលទំ.២២២)

ូពទ្យ។

ជំងឺភ្នកឡើងបាយ (មើលទំ.២២៥) និង "ការ

ឹលភ្នក" (ចំណុចតូចៗមានចលនា ទំ.២២៧) ក៏ជាប

ញឹកញាប់របស់មនុស្សចាស់ដរ។

ភាពខ យ ការអស់កមាំង និងទមាប់ក្នុងការបរិ

គ

យើងអាចយល់បានថាមនុស្សចាស់មានកមាំងនិងថាមពលតិចជាងពលដលគាត់
តចុះខ យថមទៀត
ក៏

យ ក៏ពួកគាត់គួរបរិ

សិនបើមិនបានបរិ

គឲ្យបាន

ឹម

ូវ។

ះបីជាមនុស្សចាស់បរិ

ការហើមជើង (មើលទំ.១៧៦)
ការហើមជើងនះអាចបណា្ខលមកពីជំងឺជា

ើនយា៉ង ប៉ុន្តចំ

ះមនុស្សចាស់

ើន បណា្ខលមកពីដំណើរឈាមរត់មិនល្អ ឬបណា្ខលមកពីមានប

(ទំ.៣២៥)។

គមិនសូវបាន

ើន

គអាហារសាបនារាងកាយ និងអាហារការពាររាងកាយខ្លះ ជារៀងរាល់ថ្ង (មើលទំ.១១០

១១១)។

វា

ក្មង។ ប៉ុន្តពួកគាត់នឹងកាន់

ះបីជាមានមូលហតុណាក៏

យ ការព បាលដ៏

បះដូង
សើរ គឺការ

ដាក់ជើងឡើងលើ។ ការដើរ ក៏អាចជួយបានដរ ប៉ុន្តមិន

ូវឈរឬអង្គុយដាក់ជើង

ចុះកម ក្នុងរយៈពលយូរពកទ។ លើកជើងឡើងលើ

ពលដលអាចធ្វើបាន។
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ដំ

រាុំរ៉
ប

ជើង (មើលទំ.២១៣)

នះអាចបណា្ខលមកពីដំណើរឈាមរត់មិនល្អ ដលជាញឹកញាប់

យសារមានការរីក

៉ងសរសវ៉ន(ទំ.១៧៥)។ ជួនកាលជំងឺទឹក

ម

ផ្អមគឺជាផ្នក មួយនមូលហតុរបស់វា(ទំ.១២៧)។
ដំ

ដលកើត

យសារដំណើរឈាមរត់មិនល្អ មានការជាសះស្បើយ

យា៉ងយឺត។
សមាតដំ

ឲ្យបានសាតតាមដលអាចធ្វើបាន។ លាងសមាតវា

យទឹកឆ្អិនជាមួយសាប៊ូខ យៗ ហើយផាស់ប្តូរបង់រុំឲ្យបាន
ញឹកញាប់។ បើមាន
ណនាំ

គស

្ញនការបង្ក

គ ព បាលដូចបាន

ទំ.៨៨។

ពលអង្គុយឬដក ដាក់ជើងឡើងលើឲ្យខ្ពស់។

ការពិបាក

ម (មើលទំ.២៣៥)

បុរសចំណាស់ដលមានការពិបាកបត់ជើងតូច ឬដលមានការ
តរីកកពញ

ក់ទឹក

ម

ហលជាមានប

ជាមួយការ

ូសាត។ មើលទំ.២៣៥។

ការក្អករាុំរ៉ (មើលទំ.១៦៨)
មនុស្សចាស់ដលក្អក
ូពទ្យ។

ើន មិនគួរជក់បារីទ និងគួរស្វងរកដំបូនានពី

សិនបើគាត់មាន

គស

្ញនជំំងឺរបង

ពលគាត់

ក្មង

ឬធាប់មានក្អកធាក់ឈាម គាត់អាចមានជំងឺរបង។
បើមនុស្សចាស់មានការក្អក
(ជំងហ
ឺ ឺត) ឬ
(មើល

យមានសំឡងងុឺតៗ ឬពិបាកដកដង្ហើម

សិនបើជើងរបស់គាត់ហើមទៀត គាត់អាចមានជំងឺបះដូង

ទំព័របនាប់)។

ជំងឺរលាកសនាក់(ឈឺចាប់ក្នុងសនាក់) (មើលទំ.១៧៣)
មនុស្សចាស់ជា

ើន មានជំងឺរលាកសនាក់។

ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺរលាកសនាក់ ៖
ស

កសនាក់ដលឈឺ។

ស្អំ

យស្ប

លក់ទឹក

(ទំ.១៩៥)។

លបថាំបន្ថយការឈឺចាប់។ អាស្ពីរីន(Aspirin) មាន
អាស្ពីរីន ២

៣

(ទំ.៣៨១) ទឹក
ជាការសំខាន់គឺ

សិទ្ធភាពបំផុត។ ចំ

ះការរលាកសនាក់ធ្ងន់ធ្ងរ លបថាំ

ប់ អាចលបរហូតដល់៦ដងក្នុងមួយថ្ង ជាមួយនឹងទឹកសូដាប៊ីកាបូណាត ថាំអង់តាសុីដ
ះ
ូវហាត់

ឬជាមួយទឹកឲ្យបាន

ើន។ (បើមានការហុឹង

ចៀក

ណ ដើម្បីជួយរក ចលនារបស់សនាក់ដលឈឺ។

ូវបន្ថយថាំ)។
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ជំងឺសំខាន់ៗផ្សងទៀតរបស់មនុស្សចាស់
ប

បះដូង
ជំំងឺបះដូងកើតមានញឹកញាប់លើមនុស្សចាស់ ជាពិសសចំ

ឈាម។
មានប

្តីនិងបុរសមាន

គស

្ញជា

ើនដលដូចគា ដូចខាងកម ប៉ុន្ត

ក្នុងការដក និងមានការដកដង្ហើមខ្លីៗ។

ដលបុរសមាន។

គស

ះអ្នកដលធាត់ អ្នកជក់បារី ឬអ្នកមានជំងឺលើស
្តី

្តីក៏មានអារម្មណ៍មានការឈឺចាប់ឬតឹង

បនាប់ពីហាត់

ើនជាងការឈឺចាប់

ការឈឺចាប់ខាំងភាមៗ

ណ។ មានការធ្វើទុក្ខ

សាខាងឆ្វង ឬ

ដៀងនឹងជំងឺហឺត ដលធ្វើទុក្ខកាន់

បះដូង)។

ូង

្ញជំងឺបះដូង ៖

ការថប់បារម្ភនិងការពិបាកដកដង្ហើម

តខាំង

ើនតមានការអស់កមាំងខុសធម្មតា

ូង

ដ ដលកើតឡើង

ពលហាត់

ពលដក (ហឺតមកពី

ក្នុង

ណ ហើយបាត់

វិញ បនាប់ពីស

កពីរបីនាទី (ចុក

បះដូង)។

ជីពចរដើរលឿន ខ យ ឬមិន

ការឈឺចាក់យា៉ងខាំង ដូចមានអ្វីយា៉ង

ហើមជើង ដលហើមកាន់តខាំង

វិញទ

ះជាស

យ

យ័ត្នបំផុត។ បើអ្នកគិតថា

ទៀតទាត់។

ធ្ងន់មកបំបកដើម
បះដូង)។

ពលរសៀល។

ូង។ មិនបាត់
កក៏

យ (គាំង

ការព បាល ៖
ជំងឺបះដូងផ្សងៗគា អាច

ូវការថាំជាក់លាក់ផ្សងៗគា ដល

អ្នកណាមាក់មានជំងឺបះដូង រកជំនួយពី
ពលដលគាត់

អ្នកដលមានប
ដកដង្ហើម។

អ្នកដលមានប

ូវការ។

ូវត

ើ

ូពទ្យ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដលគាត់បានទទួលថាំដល

បះដូង មិនគួរធ្វើការងារធ្ងន់ពក ដលធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ក្នុង

ះបីជាយា៉ងនះក្តី ការហាត់
បះដូង មិនគួរបរិ

ណទៀងទាត់ ជួយបងា្ករការគាំងបះដូង។

គអាហារដលមានខាញ់

ទម្ងន់។ ម៉ ងទៀត គាត់មិនគួរជក់បារី ឬផឹក

ទ។

ដលមានអំបិលទ។ ក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់ គាត់គួរបរិ

ម ៉ងទៀត ការលបថាំអាស្ពីរីន ១
បើគាត់មានការឈឺចុកក្នុងដើម

បើការឈឺចាប់ក្នុង

វិញ

(មើលទំ.៧៧)

ះ បះដូងរបស់គាត់

ស

តមាន ការឈឺចាប់ឬស្ហុក។ បនាប់មកគាត់អាច

ករហូត បើ

ក

ហលជាមានការខូចខាត

លើ

ស្ងៀមសាត់រយៈពលមួយខឬយូរជាងនះ។ ស្វងរកជំនួយពី
ទំព័របនាប់។

កយា៉ង

កឲ្យស្ងៀម

យការស

យា៉ងតិច១អាទិត្យ ឬ

ចាប់ផ្តើមកកអង្គុយ ឬធ្វើចលនាយឺតៗ ប៉ុន្តគាត់គួរតស

ការបងា្ករ ៖ មើល

ូវ

គអាហារ

ើអំបិលតម្តង។

ប់ក្នុង១ថ្ង អាចជួយបងា្ករការគាំងបះដូង ឬដាច់សរសឈាមខួរក ល។

ូងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយមិនបាត់

យា៉ងខាំងហើយ។ គាត់ គួរស

ូវ

ូង ឬមានការពិបាក

ើអំបិល ឬបរិ

គអំបិលតបន្តិចបន្តួចឬមិន

ូង ឬការគាំងបះដូង គាត់គប្បីស

វិញ។

ឹម

ើន ហើយគួរតបញ្ចុះទម្ងន់ បើគាត់លើស

បើមនុស្សចាស់ចាប់ផ្តើមមានការពិបាកដកដង្ហើម ឬមានការហើមជើង គាត់មិនគួរ

ឈឺចាប់បាត់

ុង

ូពទ្យ។

កន្លង

ក ឬបើគាត់មាន

ជាក់ រហូតដល់ការ

គស

្ញស្ហុក
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ដំបូនានចំ
ប

ះមនុស្សវ័យក្មងដលចង់រក សុខភាពឲ្យល្អ

សុខភាពជា

ើនរបស់មនុស្សវ័យកណា្ខល និងវ័យចាស់ រួមទាំងជំងឺលើសឈាម ការរឹងសរសអាទ ជំងឺ

បះដូង និងការដាច់សរសឈាមខួរក ល គឺបណា្ខលមកពីរបៀបរបបក្នុងការរស់
ពួកគបរិ

ពលមានវ័យចំណាស់

គ ផឹក និងជក់

ពលដលពួកគ

របស់មនុស្ស និងអាហារដល

ក្មង។ ឱកាសរស់រាននិងមានសុខភាពល្អយូរអង្វង មានកាន់

តខ្ពស់ បើអ្នក ៖
១. បរិ

គបាន

ឹម

ូវ។ បរិ

គអាហារូបត្ថម្ភ

ប់

ន់ ប៉ុន្តកុំបរិ

ើនពក។ ជៀសវាងការឡើងទំងន់ឬការធាត់។
២. មិនផឹក

ើ

គអាហារសំបូរខាញ់ ឬអាហារដល

ងបន្លជំនួសខាញ់សត្វ ស

ប់ចម្អិនអាហារ។

ើន។

៣. មិនជក់បារី។
៤. បន្តធ្វើសកម្មភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវប
៥. ស

កនិងដកឲ្យបាន

៦. រៀនពីរបៀបស

ប់

្ញ។

ន់។

កបន្ធូរអារម្មណ៍ និងរបៀប

ះ

យ

យវិជ្ជមាននូវប

ដលធ្វើឲ្យអ្នក

ួយបារម្ភ

ឬពិបាកចិត្ត។
ជំងឺលើសឈាម(ទំ.១២៥) និងការរឹងសរសអាទ ដលជាមូលហតុសំខាន់នជំងឺបះដូង និងជំងឺដាច់សរស
ឈាមខួរក ល គឺអាចបងា្ករឬកាត់បន្ថយបាន

យអនុវត្តតាមការណនាំខាងលើ។ ការបនាបសមាធឈាម មាន

សារសំខាន់ ក្នុងការបងា្ករជំងឺបះដូង និងជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល។ អ្នកដលមានជំងឺលើសឈាម គួរទទួលការ
ពិនិត្យជា
ការបរិ

ចាំ ហើយចាត់វិធានការដើម្បីបន្ថយវាឲ្យ
គតិច (បើលើសទម្ងន់) ឈប់ជក់បារី ហាត់

ទាប។ ចំ

ះអ្នកដលមិនអាចបន្ថយសមាធឈាមបាន

ណឲ្យបាន

ើន និងរៀនបន្ធូរអារម្មណ៍

ះការលបថាំ

ការលើសឈាម (Antihypertensives) អាចជួយបាន។

តើបុរសមួយណាក្នុងចំ

មបុរសទាំងពីរនាក់នះ ទំនងជាអាចមានជីវិតរស់

ពលមានវ័យចំណាស់? តើបុរសមួយណាទំនងជាអាចសាប់

បានយូរជាង និងអាច

មានសុខភាពល្អ

យសារការគាំងបះដូង ឬការដាច់សរសឈាមខួរក លជាង?

ហតុអ្វី? តើមានមូលហតុប៉ុនានយា៉ងដលអ្នកអាចរៀបរាប់បាន?

យ
ឆាំង
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ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល
ចំ

ះមនុស្សចាស់ ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល

ខួរក ល។ ជាញឹកញាប់ ជំងឺនះធ្វើទុក្ខភាមៗ
ផ្ទមុខរបស់គាត់

អ្នកជំងឺអាច
បើ

ើនបណា្ខលមកពីមានដុំកំណកឈាម ឬមានការហូរឈាមក្នុង

យគានស

្ញ

មានជាមុនទ។ អ្នកជំងឺអាចដួលបាត់សារតីភាមៗ។

ើនតមានពណ៌កហម ដង្ហើមរបស់គាត់ស្អកៗ និងមានសំឡងខាំង ជីពចរដើរខាំងហើយយឺត។

សន្លប់បាត់សារតីជា

ើន

៉ង ឬ

ើនថ្ង។

មានជីវិត គាត់អាចមានការពិបាកក្នុងការនិយាយ មើល ឬគិតពិចារណា ឬ

អាចពិការមួយចំហៀងខ្លួននិងមួយចំហៀងផ្ទមុខ។ ចំ

ក លក

ិត

លប

ខ្លះនប

ះជំងឺដាច់សរសឈាមខួរ

ដូចគានះអាចកើតឡើង

យគានការបាត់

សារតី។ ការលំបាកផ្សងៗដលបណា្ខលមកជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល
ជួនកាលអាចមានការធូរ

លឡើងវិញក្នុងរយៈពលមួយ។

ការព បាល
ដាក់អ្នកជំងឺ

លើ

យដាក់ក លរបស់គាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងជើងបន្តិច។ បើគាត់សន្លប់ ផ្អៀងក លគាត់

ចំហៀង ដើម្បីឲ្យទឹកមាត់(ឬកំអួត)របស់គាត់ ហូរចញពីមាត់ ជាជាងឲ្យវាធាក់ចូល
សន្លប់ មិន

រកជំនួយពី

ូវឲ្យអាហារ ឬទឹក ឬឲ្យថាំដល់គាត់តាមមាត់ទ (មើល មនុស្សសន្លប់បាត់បង់សារតី ទំ.៧៨)។ បើអាច
ូពទ្យ។

បនាប់ពីធ្វើទុក្ខ បើអ្នកជំងឺ

ដល

ក្នុងសួត។ ក្នុងពលដលគាត់

តមានការពិការមួយចំហៀងខ្លួន ជួយគាត់ឲ្យដើរ

ជាល្អរបស់គាត់ ថទាំខ្លួនគាត់។ គាត់គប្បីជៀសវាងការហាត់

យ

ើឈើ

ត់ និងឲ្យ

ើដមា្ខង

ណធ្ងន់ធ្ងរ ឬការខឹងខាំង។

ការបងា្ករ ៖ មើលទំព័រមុននះ
ចំណាំ ៖ បើមនុស្សវ័យក្មងឬវ័យកណា្ខល កើតមានការពិការមួយចំហៀងនមុខរបស់គាត់ភាមៗ

ផ្សងៗទៀតនជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល នះ
ប

នះតងតនឹងបាត់

វា

យស្ប

វាទ។ មិន

វិញ

ហលជាការពិការប

្ខះអាសន្ននសរស

យឯកឯងក្នុងរយ់ពលពីរបីអាទិត្យឬពីរបីខ។ ជាទូ

ូវការការព បាលទ ប៉ុន្តការស្អំ

យទឹក

យគានស

សាទ

មុខ។

្ញ

គមិនដឹងពីមល
ូ ហតុរបស់

អាចជួយបាន។ បើភ្នកមួយចំហៀងមិនអាចបិទជិត

ពលយប់ ដើម្បីបងា្ករភាពស្ងួតរបស់ភ្នក។

បបិទ

ការថ្លង់
ការថ្លង់ដលកើតមានឡើងបន្តិចម្តងៗ

ដទទៀត

ើនតកើតឡើងចំ

វាមិនអាចព បាលជាទ

មើលទំ.៤០៥។

គស

ះបុរសដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ។ ជាទូ

ះបីជាសមារៈជំនួយក្នុងការសាប់ អាចជួយបានក៏

ជួនកាលការថ្លង់បណា្ខលមកពីមានការបង្ក

ក ល ឬមានដុំអាចម៍

យគានការឈឺចាប់ ឬគាន

គក្នុង

ចៀកចញ

ចៀក និងវិលមុខ

បើមនុស្សចាស់មានការបាត់បង់ការលឺ

និងមានលឺសំឡងហុឹងឬសំឡង

យ។

ចៀក(ទំ.៣០៩) មានរបួស

ចៀកស្ងួត។ សំរាប់ព័ត៌មានពីវិធីយកអាចម៍

ការថ្លង់ រួមជាមួយការហុឹង

្ញ

ទ៍ខាំងក្នុង

ចៀកមា្ខងឬទាំងសងខាង ហើយជួនកាលមានរួមជាមួយការវិលមុខផង
ចៀក គាត់

ហលជាមានជំងឺ Mnière’s Disease។ គាត់ក៏អាចមាន

អារម្មណ៍ចង់ក្អួត ឬក្អួត និងអាចបកញើសយា៉ងខាំង។ គាត់គួរលបថាំអង់ទីអីុសាមីន(antihistamine) ដូចជា

ឌីមនអីុ្រដាណាត (Dimenhydrinate) (្រដាមា៉មីន Dramamine ទំ.៣៨៧)។ ហើយស
ពល

គស

្ញទាំង

ះបាត់

ក្នុងពលឆាប់ៗទ ឬបើប

ទាំង

វិញ។ គាត់មិនគួរ

ក

ើអំបិលក្នុងអាហាររបស់គាត់ទ។ បើគាត់

ះកើតឡើងវិញទៀត គាត់គួរស្វងរកដំបូនានពី

ូពទ្យ។

លើ

រហូតដល់

តគានការធូរ

ល
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ការដកមិនលក់
វាជាការធម្មតាទដលមនុស្សចាស់

ពលយប់។ ក្នុងពលយប់

ូវការការដកតិចជាងមនុស្សវ័យក្មង។ ហើយពួកគាត់កកជា

រដូវរងារ មនុស្សចាស់អាច

ើពលជា

មានថាំមួយចំនួនអាចជួយឲ្យដកបាន ប៉ុន្តជាការ

នះជាការណនាំមួយចំនួន ស
ហាត់

ណឲ្យបាន

ើន

ះ

ងូតទឹក

៉ងមុននឹងអាចដកលក់។

ើវា បើមិនចាំបាច់។

ប់ឲ្យដកលក់ ៖

ពលថ្ង។

កុំផឹកកាហ្វ ឬទឹកតខាំង ជាពិសស
ផឹកទឹក

សើរគួរកុំ

ើន

មួយកវ ឬទឹក

ះ

ពលរសៀល ឬពលលាច។

លាយទឹកឃ្មុំមួយកវ មុនពលចូលគង។

ឧណៗមុនពលចូលគង។

ពលដក ព យាមបន្ធូរភាពតានតឺង

ផ្នកណីមួយៗនរាងកាយរបស់អ្នក បនាប់មករាងកាយនិងអារម្មណ៍

ទាំងមូល។ រំលឹកឡើងវិញអំពីអ្វីដលសប យ។

បើអ្នក

ើនដង

តដកមិនលក់ សាកលបថាំអង់ទីអីុសាមីន(antihistamine) ដូចជាថាំ

ូមតាហ្សុីន

(Promethazine) (ហ្វនហ្គង់ Phenergan ទំ.៣៨៦) ឬថាំឌីមនអីុ្រឌីណាត (Dimenhydrinate)
(្រដាមា៉មីនDramamine ទំ.៣៨៧) កន្លះ

៉ងមុនពលចូលគង។ ថាំទាំងនះមានជាតិញៀនតិចជាងថាំ

ដលមានកមាំងខាំង។

ជំងឺដលជួបជាញឹកញាប់លើមនុស្សដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ
ជំងឺកិនថ្លើម
ជា

ជំងឺកិនថ្លើម

ើនឆាំ ហើយបរិ

គស

ើនកើតលើបុរសដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ ដលបានផឹក
គអាហារមិន

ប់

ន់។

្ញ

ជំងឺកិនថ្លើមចាប់ផ្តើមឡើងដូចជំងឺរលាកថ្លើមដរ
ឆ្អល់

ះ និងឈឺចុកចាប់

ើន

យមានការអស់កមាំង មិនឃានអាហារ

ចំហៀងខ្លួនខាងសាំខាងកមឆ្អឹងជំនីរ។

ពលដលជំងឺនះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកជំងឺចាប់ផ្តើមចុះស្គម

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ជើងឡើងហើម
ស្បកនិងភ្នកអាច

យា៉ង

ះ

ពណ៌ជាលឿង។

៉ងធំ

ៗ។ គាត់អាចក្អួតឈាម។

យមានទឹក រហូតមើល

ដូចជាស្គរ។

ការព បាល
បាន

ពលជំងឺកិនថ្លើមមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ការព បាលឲ្យជាមានការពិបាកណាស់។ គានថាំពទ្យណាដលអាចជួយ
ើនទ។ អ្នកដលមានជំងឺកិនថ្លើមនះ

ពលមាន

ឈប់ផឹក
បរិ

គស

ត

គឲ្យបាន

ប៉ុន្តមិន

ូវបរិ

ើនសាប់

្ញដំបូង ធ្វើដូចខាងកម ៖

យសារជំងឺនះតម្តង។ បើអ្នកចង់រស់

ទៀត! ជាតិអាល់កុល បំពុលថ្លើម។

ឹម

គ

ះ ធ្វើការធ្ងន់ពក។

ូវតាមដលអាចធ្វើបាន ៖ បន្ល ផ្លឈើ និង
ូតអីុនឲ្យ

ើនពកទ(ដូចជា សាច់ ស៊ុត

បើអ្នកជំងឺកិនថ្លើម មានហើម គាត់គួរឈប់

ការបងា្ករ ជំងឺនះ គឺងាយ

ួល ៖ កុំផឹក

ទៀត

ូតអីុនមួយចំនួន(ទំ.១១០ និង១១១)។

ី ។ល។)

ើអំបិលក្នុងអាហាររបស់គាត់។
ើន។

ត

ះវាធ្វើឲ្យថ្លើមដលខូចខាត
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ប

ថង់ទឹក
ថង់ទឹក

មាត់

មាត់គឺជាថង់តូចមួយដលជាប់ជាមួយថ្លើម។ វា

ពណ៌បតង ដល
ទឹក

ថា ទឹក

មាត់ ដលជួយរំលាយអាហារជាតិខាញ់។ ជំងឺថង់

មាត់កើតឡើងជាញឹកញាប់លើ

លើសទម្ងន់ ហើយ

គស

មូលផ្តុំទឹកល្វីង

្តីដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ ដល

មានការឈាមរដូវ។

្ញ

ការឈឺចុកសៀតក្នុង

ះ

គមខាងកមនឆ្អឹងជំនីរខាងសាំ ៖ ការឈឺ

ចាប់នះជួនកាលរាលដាលរហូតដល់ផ្នកខាងលើនិងខាងសាំនខ្នង។
ការឈឺចាប់អាចកើតឡើងមួយ

៉ងឬ

ើន

៉ង បនាប់ពីបានបរិ

គ

អាហារដលសំបូរជាតិខាញ់។ ការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរ អាចបណា្ខលឲ្យ
មានក្អួត។
ការភើដលមានរស់ជាតិអាកក់។
ជួនកាលមាន
ករណីក

ុន

។

ភ្នកអាច

ពណ៌ជាលឿង។

ការព បាល
កុំបរិ

គអាហារដលមានជាតិខាញ់។ មនុស្សលើសទម្ងន់(ធាត់) គួរបរិ

គតិចតួច

មទាំងបញ្ចុះទម្ងន់ផង។

លបថាំអង់ទីស ស់ស្មូដិក(antispasmodic) ដើម្បីរំងាប់ការឈឺចាប់(មើល ទំ.៣៨១)។ ជាញឹកញាប់ គ
ថាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់
បើអ្នកជំងឺមាន

ុន

ភទខាំង។ (អាស្ពីរីន

គាត់គួរលបថាំត

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរឬរាុំរ៉ រកជំនួយពី

ើ

ហលជាមិនអាចជួយបានទ)។

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥៦) ឬថាំអំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣)។

ូពទ្យ។ ជួនកាលគចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់។

ការបងា្ករ
្តី(និងបុរស)ដលលើសទម្ងន់ គួរព យាមស
ផ្អមនិងខាញ់ កុំបរិ

គ

ើនពក ហើយហាត់

កទម្ងន់(មើល ទំ.១២៦)។ ជៀសវាងបរិ

គអាហារសំបូរជាតិ

ណផង។

ការខឹង
ក្នុង

ទសជា

ើន និង

ក្នុងភាសាផ្សងៗគា ការមានអារម្មណ៍មិនល្អ

មនុស្សមួយចំនួនជឿថា ការមានកំហឹងកើតឡើង
តាមការពិត អ្នកដលឆាប់ខឹងភាគ
យា៉ងនះក្តី អ្នកដលមានជំងឺថង់ទឹក
ហើយ

ហលជា

ពលមនុស្សមានទឹក

ើន គានអ្វីទាក់ទងនឹងថង់ទឹក
មាត់

មាត់

មាត់ឬទឹក

ើនតមានការភ័យខាចអំពីការវិល

យមូលហតុនះហើយ បានជាគាត់ឆាប់ខឹង ឬមានការ

ូវបានគ

ថា "ការខឹង"។

ើនពក។
មាត់របស់គាត់ទ។

ះជា

ឡប់នការឈឺចាប់យា៉ងខាំង

ះ

ួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់គាត់ជានិច។
្ច
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ការទទួលយកសចក្តីសាប់
មនុស្សចាស់

ដល

ើនតមានការ

ៀមខ្លួនដើម្បីទទួលសចក្តីសាប់របស់គាត់ដលកំពុងខិតមកជិត បានល្អជាងអ្នក

លាញ់គាត់។ អ្នកដលមានជីវិតរស់

ពញលញ តងតមិនខាចសចក្តីសាប់ទ។ សចក្តីសាប់គឺជាចុង

បញ្ចប់នជីវិតតាមធម្មជាតិ។

ជាញឹកញាប់យើងមានការភន្ត័

ះ ជា

ូវចំណាយអស់ប៉ុនានក៏

ឡំក្នុងការព យាមជួយមនុស្សដលជិតសាប់ឲ្យរស់

យ។ ជួនកាលទង្វើនះធ្វើឲ្យអ្នកជិតសាប់កាន់តលំបាក ហើយធ្វើឲ្យគាត់និង

ួសាររឹតតមិនអស់អាល័យពីគា។ មានកាលៈទសៈជា

ស្វងរកថាំពិសសៗ ឬ
សាប់

ើនដលក្នុង

ជន៍ជាងថាំពទ្យ

ឡាញ់ ជាជាងសាក់

មិនមានជារឿងអាកក់ទ។ យើង

ជិត និងផ្តល់ការគាំ

ក្នុងនាទីចុងកយ សចក្តី

ទៀត។

មនុស្សចាស់ ឬមនុស្សដលមានជំងឹរាុំរ៉

ើនចូលចិត្តសាក់

ផ្ទះ

នឹង

ប់

ើន

យ

ជាមួយនឹង

ូវការរបស់អ្នកដលជិតសាប់ ដូចដលយើងយល់
ពលដឹងថា

ួសារបានចំណាយ

រស់ ថមទាំងជំពាក់បំណុលគ ឬកុមារតូចៗអត់ឃានថមទៀត។ គាត់អាច

ួសារគាត់ឲ្យទុកឲ្យគាត់សាប់តាមធម្មជាតិ ហើយការស

ប៉ុនមា
្ត នមនុស្សខ្លះ ខាចសាប់។

លាញ់ និងការទទួល

មន្ទីរពទ្យ។ ពលខ្លះ វាអាចមានន័យថាគាត់នឹងសាប់កាន់តឆាប់ ប៉ុន្តនះ

ូវតយល់ពីអារម្មណ៍និងសចក្តី

ន់តចង់ឲ្យគាត់

ដល់អ្នកដលជិត

កន្លងដលគាត់ធាប់រស់

ពីអារម្មណ៍យើងដរ។ ជួនកាលអ្នកដលជិតសាប់មានការពិបាកក្នុងចិត្តកាន់តខាំង

លុយយា៉ង

ូវធ្វើគឺមិនមនជាការ

ប់ពល ទាំងការសប យនិងការលំបាកដលបានចក

រំលកគា ហើយឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកក៏ទទួលយកសចក្តីសាប់ដរ។

មនុស្សដលគាត់

ះ អ្វីដលល្អបំផុតដល

ូពទ្យជំនាញៗមកព បាលទ ប៉ុន្តគួរតព យាម

ះ។ ធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថា អ្នកមានការរីករាយជាមួយគាត់

យក នឹងមាន

បានយូរដលអាចធ្វើបាន

ចចិត្តបបនះ ជួនកាលជាការ

ះជាគមានការលំបាកវទនាយា៉ងណាក៏

ឹម

ូវណាស់។

យ គមិនចង់ចាកឆាយពីពិភពនះ

ឡើយ។ វប្បធម៌នីមួយៗសុទ្ធតមានជំនឿអំពីការសាប់ និងមានគំនិតអំពីជីវិតកយពលសាប់។ គំនិត ជំំនឿ និង
ទំនៀមទមាប់ទាំងនះ អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពងាយ
សចក្តីសាប់អាចកើតឡើងលើមនុស្សភាមៗ

មាក់ដលយើង

ឡាញ់ ឲ្យ

ួលខ្លះក្នុងការ

យមិនដឹងមុន ឬអាច

អំពើល្អ និងការយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់។

ការសាប់របស់មនុស្សវ័យក្មងឬកុមារ តងតមិនមនជារឿងងាយ

ការសំខាន់ណាស់។ កុមារ (ឬអ្នកណាក៏
ដល
មួយ

ប់ឲ្យគដឹង និងមួយផ្នកទៀត

យ) ដលជិតសាប់

ទឹកភ្នកបាន ប៉ុន្ត

ួលឡើយ។ អំពើល្អ និងសចក្តី

ើនតដឹងថាខ្លួនជិតសាប់ មួយផ្នក

ះជាក្មងឬចាស់ក៏

យ បើគាត់ជិតសាប់

ូវបងាញឲ្យគាត់ដឹងថា

ះជាអ្នក

ឡាញ់គាត់ប៉ុនណាក៏

ង់ គឺជា

យសារខ្លួន

ហើយៗសួររកការពិតអ្វី

យ ក៏អ្នកមានភាពរឹងមាុំនឹងឲ្យគាត់

ក្នុងការចាកចញពីអ្នកដរ។ ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងពីចំណុចទាំងនះ អ្នកមិនចាំបាច់និយាយ
ន់តបងាញតាមអារម្មណ៍ប៉ុ

ះ។

យើងទាំងអស់គាក៏នឹងសាប់ដរ។ ជួនកាល ភារកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកព បាល

គឺជួយ

ះ

យទន់ភ្លន់ ហើយធ្វើយា៉ងណាឲ្យគាត់មានសង្ឃឹមខ្លះក្នុងចិត។
្ត អ្នកអាចយំ បើអ្នកមិនអាចទប់

ចាកចញពីអ្នកដរ។ ការធ្វើរបៀបនះ នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពរឹងមាុំនិងមានកមាំងចិត្ត
ង់ៗទ។ អ្នក

ួលទ។ ជារឿយៗ

យសារសចក្តីភ័យខាចរបស់គាត់ ឬសចក្តីអស់សង្ឃឹមរបស់មនុស្ស

ឡាញ់គាត់ សម្តងឲ្យគាត់ឃើញ។

ប់គាត់ឲ្យដឹង

រង់ចាំយូរអង្វង។ វិធីក្នុងការជួយមនុស្ស

ៀមខ្លួនទទួលយកការខិតមកដល់នសចក្តីសាប់ គឺមិនងាយ

អ្វីដលយើងអាចធ្វើបាន គឺផ្តល់ការគាំ

ណគ

ឈមនឹងសចក្តីសាប់។

ជាជនឲ្យទទួលយកសចក្តីសាប់

ជៀសវាងបាន និងជួយស

ពលដលវាចូលមកដល់ ឬមិនអាច

លការលំបាករបស់អ្នកដល

រស់។

