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អ្វីជាជំងឺគ
្រុនផ្តាស

ាយ
?

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ2

អ្វីជ
ាជ
ំងឺគ

្រុនផ
្តាស

ាយ
?

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយតាមរដូវ (“ជំងឺគ្រុន
ផ្តាសាយ”) បង្កឡើងដោយមែរោគ
ដែលឆ្លងទៅសួត,ចែមុះនិងបំពង់
ករបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺ។ជំងឺ
គែុនផ្តាសាយតាមរដូវចាប់ផ្តើមនៅ
ដើមសិសររដូវនិងបន្តរហូតដល់
ដើមនិទាឃរដូវរៀងរាល់ឆ្នាំ។ជំងឺ
គែុនផ្តាសាយកើតឡើងឆប់ណាស់
និងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លាងំ។
មនុស្សជាចែើននឹងមានអារម្មណ៍
ល្អបែសើរវិញក្នុងអំឡុងពែលមួយ
សបា្តាហ៍។

រោគសញ្ញារួមមាន៖
គែុនក្តា•	
អស់កមា្លាំង/ខ្សោយ•	
ឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់ខ្លាំង•	
ក្អកស្ងួត•	

ឈឺក្បាល•	
ឈឺក•	
ហៀរសំបោរ/តឹងចែមុះ•	

អ្វីជាជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ?

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយឆ្លងរាលដាលពាសព្រញទ្វីបបង្កឡើងដោយម្ររោគថ្មីមួយ។
វាខុសពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយតាមរដូវពីព្រោះ៖
មនុស្សជាចែើនជុំវិញពិភពលោកអាចឈឺក្នុងពែលតែមួយ។•	
មនុស្សអាចឈឺនៅគែប់រដូវ។•	

រឿងដ៏សំខន់បំផុតដើម្បីដឹងអំពីជំងឺគែុនផ្តាសាយឆ្លងរាលដាលពាសពែញ
ទ្វីបនោះគឺថារោគសញ្ញាដែលមនុស្សមាននិងវិធីដែលអ្នកថែទាំអ្នកឈឺគឺ
សែដៀងគ្នាណាស់នឹងជំងឺគែុនផ្តាសាយតាមរដូវ។

ផ្តាសាយទូទៅបង្កឡើងដោយ
មែរោគដែលប៉ះពាល់ដល់ចែមុះ
របស់អ្នកចែើនជាងផ្នែកដទែនែ
រាងកាយរបស់អ្នក។

រោគសញ្ញារួមមាន៖
តឹងចែមុះ•	
កណា្តាស់•	
ហៀរសំបោរ•	
ឈឺក•	
ក្អកសើម•	

តើអ្វីជាផ្តាសាយទូទៅ?
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ាយ
?

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

តើវាជាផ្តាសាយឬជាជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ?

ជាមួយផ្តាសាយ៖ ជាមួយជំងឺគែុនផ្តាសាយ៖

អ្នកស្ទើរតែមិនដែលមានគែុនក្តា។ អ្នកមានគែុនក្តា។

អ្នកមានអារម្មណ៍តឹងក្នុងក្បាលរបស់អ្នក។ រាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺ។

អ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺតិចតួច។ អ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លាំង។

អ្នកអាចកើតផ្តាសាយគែប់រដូវ។ អ្នកអាចកើតជំងឺគែុនផ្តាសាយចាប់ផ្តើមនៅដើមសិសររដូវ
និងបន្តរហូតដល់ដើមនិទាឃរដូវរៀងរាល់ឆ្នាំ។

គ្មានថា្នាំបង្ការដើម្បីចាក់ការពារអ្នកឡើយ។ អ្នកអាចចាក់ថា្នាំបង្ការដើម្ីបការពារខ្លនួបាន។

ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ

តើមនុស្សកើតជំងឺគ្រនុផ្តាសាយដូចម្ត្រច?
ជំងឺគែុនផ្តាសាយងយនឹងឆ្លងពីមនុស្សមា្នាក់ទៅមា្នាក់ទៀត។ពែលមនុស្ស
ដែលមានជំងឺគែុនផ្តាសាយក្អកឬកណា្តាស់មែរោគជំងឺគែុនផ្តាសាយគឺ
ស្ថិតនៅក្នុងចំហាយទឹកដែលចែញពីចែមុះនិងមាត់របស់ពួកគែ។
បែសិនបើអ្នកនៅជិតពួកគែអ្នកអាចដកដង្ហើមចូលនូវមែរោគនោះ•	
និងចាប់ផ្តើមឈឺ។
មែរោគជំងឺគែុនផ្តាសាយក៏ឆ្លងតាមរបស់ដែលអ្នកប៉ះដូចជាដែទា្វារ,•	
ទូរស័ព្ទនិងគែឿងលែងផងដែរ។បន្ទាប់ពីការប៉ះវត្ថុទំាងនែះមែរោគ
នោះអាចឆ្លងទៅអ្នកពែលអ្នកប៉ះមាត់,ចែមុះឬភ្នែករបស់អ្នក។
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ការបង្ការជំងឺគ
្រុនផ្តាស

ាយ

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ6

កា
រប
ង្កា
រជ
ំងឺគ

្រុនផ
្តាស

ាយ

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន

ចាក់ថា្នាំបង្ការជំងឺគែុនផ្តាសាយរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ការជំងឺ•	
គែុនផ្តាសាយ!
ខ្ទប់មាត់និងចែមុះរបស់អ្នកដោយបែើកែដាសជូតពែល•	
អ្នកក្អកឬកណា្តាស់។បែសិនបើអ្នកមិនមានកែដាសជូត
ទែសូមក្អកទៅក្នុងកែងដែខងក្នុងរបស់អ្នក។
ទុកដែរបស់អ្នកឲ្យឆ្ងាយពីភ្នែក,ចែមុះនិងមាត់របស់អ្នក។•	
បែើបែដាប់សមា្អាតក្នុងគែួសារដើម្បីសមា្អាតរបស់ដែលបាន•	
ប៉ះញឹកញាប់ដូចជា៖
ដែទា្វារនិងទូទឹកកក	»
កា្តារចុច/ម៉ោសន៍កុំព្យូទ័រ	»
ទូរស័ព្ទ	»
គែឿងលែងរបស់ក្មែង	»

លាងដែរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹក•	
ក្តាឧណ្ឌៗឬបែើជែលជូតដែមានជាតិអាល់កុល។
រក្សោចមា្ងាយបែហែល•	 3ទៅ6ហ្វីតរវាងខ្លួនអ្នកនិង
មនុស្សដទែ។
បែសិនបើអ្នកឈឺសូមសា្នាក់នៅផ្ទះ។អ្នកអាចចម្លងជំងឺគែនុ•	
ផ្តាសាយទោះបីអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរសែលហើយក៏ដោយ។
មនុស្សពែញវ័យអាចចម្លងជំងឺគែុនផ្តាសាយក្នុងពែល	»
បែហែល5ថ្ងែ។
ក្មែងអាចចម្លងជំងឺគែនុផ្តាសាយក្នងុពែលបែហែល	» 7ថ្ងែ។

បែសិនបើអ្នកបំបៅកូនអ្នកដោយទឹកដោះអ្នកហើយអ្នក•	
មានជំងឺគែុនផ្តាសាយអ្នកអាចពាក់របាំងមុខដូច្នែះកូន
របស់អ្នកមិនឈឺឡើយ។

បន្ថយឱកាសរបស់អ្នកក្នងុការឆ្លង&
ចម្លងជំងឺគ្រនុផ្តាសាយ៖

ចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយរៀងរាល់ឆ្នា!ំ
អ្នកដែលចង់បន្ថយឱកាសឆ្លងជំងឺគែុន
ផ្តាសាយឬចម្លងវាទៅអ្នកដទែគួរ
ចាក់ថា្នាំបង្ការជំងឺគែុនផ្តាសាយរៀង
រាល់ឆ្នាំ។

ពួកយើងខ្លះទំនងជាមានបញ្ហាប្រសិនបើយើងមានជំងឺគ្រនុផ្តាសាយដូច្ន្រះវាសំខាន់
ណាស់ក្នងុការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រនុផ្តាសាយរៀងរាល់ឆ្នាំ។អ្នកទាំងន្រះរួមមាន៖
ក្មែងអាយុ•	 6ខែដល់18ឆ្នាំ
មនុស្សអាយុ•	 50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនែះ
ស្តែីមានគភ៌•	
មនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដូចជាទឹកនោមផ្អែម,•	
ហឺតឬជំងឺបែះដូង

ពិភាក្សាជាមួយវ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា
សុខភាពផ្ស្រងទៀត។
ដូចគ្នាន្រះដ្ររវាកាន់ត្រសំខាន់ក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយប្រសិនបើអ្នក
រស់នៅជាមួយឬថ្រទាំ៖
ក្មែងអាយុកែម•	 5ឆ្នាំ
មនុស្សអាយុ•	 50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនែះ
ស្តែីមានគភ៌•	
មនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួន•	

ជំងឺរលាកសួតអាចជាផលវិបាក
ធ្ងន់ធ្ងរន្រជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ។សូម
សួរវ្រជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកប្រសិន
បើអ្នកក៏គួរចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាក
សួតផងដ្ររ។

!
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ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

ពែលនរណាមា្នាក់មានជំងឺគែុន
ផ្តាសាយពួកគែមានអារម្មណ៍ឈឺ
ខ្លាំងនិងអស់កមា្លាំង។ពួកគែមាន
អារម្មណ៍រមាស់,មានគែុនក្តានិង
អាចខ្វះជាតិទឹក។ទាំងនែះគឺជាសញ្ញា
និងរោគសញ្ញាដែលអ្នកអាចសមា្គាល់
មើលនិងវិធីដែលអ្នកអាចជួយ
នរណាមា្នាក់ឲ្យមានអារម្មណ៍បែសើរ
ឡើង។

គ្រនុក្តៅគឺជារោគសញ្ញាទូទៅនែជំងឺគែនុផ្តាសាយ។វាអាចកើតឡើងភា្លាមៗ
និងអូសបន្លាយ	3ទៅ	5ថ្ងែ។
គែុនក្តាគឺសីតុណ្ហាភាពរាងកាយខ្ពស់ជាងធម្មតា។អ្នកអាចវាស់•	
សីតុណ្ហាភាពដោយបែើទែម៉ូម៉ែតែ។
សីតុណ្ហាភាពអាចវាស់បានតាម៖•	
រន្ធគូទ(គូទ)	»
តែចៀក	»
មាត់	»
ក្លៀក	»

ពិភាក្សោជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីបែភែទផ្សែងៗនែទែម៉ូម៉ែតែ•	
ដែលអ្នកអាចបែើនិងមួយណានឹងមានបែសិទ្ធិភាពល្អបំផុតសមែប់
អ្នកនិងសមាជិកគែួសាររបស់អ្នក។
ទែម៉ូម៉ែតែឌីជីថលមានសុវត្ថិភាពចែើនជាងកែវ។ទែម៉ូម៉ែតែកែវអាច	»
បែកយ៉ោងងយសែលួហើយបារ៉តនៅក្នងុនោះមានគែះថា្នាក់ណាស់។

របៀបថ្រទាំអ្នកដ្រលមានជំងឺគ្រនុផ្តាសាយ៖

អាយុ៖ សីតុណ្ហាភាព៖

អាយុកែម3ខែ គែុនក្តា100,4°F	(38°C)ឬខ្ពស់ជាងនែះ

អាយុ3ខែទៅ5ឆ្នាំ គែុនក្តា102°F	(38,9°C)ឬខ្ពស់ជាងនែះ

អាយុលើស5ឆ្នាំ គែុនក្តា104°F	(40°C)ឬខ្ពស់ជាងនែះ

អ្នកគួរហៅទូរស័ព្ទទៅវ្រជ្ជបណ្ឌិតពិភាក្សាអំពីគ្រុនក្តៅនៅព្រល៖

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់
ទោះអាយុប៉ុន្មានក៏
ដោយមានគ្រុនក្តៅ
លើសពី3ថ្ង្រអ្នក
គួរហៅទូរស័ព្ទទៅ
វ្រជ្ជបណ្ឌិត។

!



10

កា
រថ

្រទា
ំអ្នក

ដ
្រល
មា
នជ

ំងឺគ
្រុនផ

្តាស
ាយ

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន 11

ការថ
្រទាំអ្នកដ
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ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

មិនត្រូវឲ្យថ្នាំអាស្ពីរីនដល់ក្ម្រង
អាយុ18ឆ្នាំឬតិចជាងន្រះទ្រ
លុះត្រាត្រវ្រជ្ជបណ្ឌិតផ្តល់ឲ្យ។វា
អាចបង្ករជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់ហៅថា
Reye’s Syndrome។

!

មានវិធីពីរបីដើម្បីព្យាបាលគ្រុនក្តៅនិងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺស្រួលខ្លួន៖
ឲ្យថា្នាំបន្ថយគែុនក្តាដូចជា៖•	
Acetaminophen	» (Tylenol®ឬមា៉ោកផ្សែង)
Ibuprofen	» (Advil®,Motrin®ឬមា៉ោកផ្សែង)
Aspirin	» (Bayer®ឬមា៉ោកផ្សែង)

រក្សោឲ្យបន្ទប់តែជាក់សែួល។•	
តែូវបែកដថាឲ្យពួកគែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សែលៗ។•	
ឲ្យពួកគែពិសាវត្ថុរាវជាពិសែសទឹក។•	
អាចជូតពួកគែដោយបែើទឹកក្តាឧណ្ហាៗបែសិនបើពួកគែមាន•	
គែុនក្តាខ្លាំង។

អ្នកអាចទិញថ្នាំទាំងន្រះនៅហាង
និងឱសថស្ថានភាគច្រើន។

ប្រើថ្នាំដ្រលត្រវូនឹងអាយុ
របស់មនុស្សនោះ។

ធ្វើតាមស្រចក្តីណ្រនាំលើស្លាកដោយ
យកចិត្តទុកដាក់បំផុត។

វ្រជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាយើងមិនគួរ
ប្រើអាល់កុលត្រដុសឬងូតទឹក
ត្រជាក់ដើម្បីទម្លាក់សីតុណ្ហភាព
គ្រុនក្តៅឡើយ។អាល់កុលអាច
ស្រូបចូលតាមស្ប្រកនិងធ្វើ
ឲ្យក្ម្រងឈឺ។ទឹកត្រជាក់អាច
ធ្វើឲ្យរងារញាក់និងធ្វើឲ្យ
ការធ្វើទុក្ខដោយគ្រុនក្តៅកាន់ត្រ
ធ្ងន់ធ្ងរឡើង។
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ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

កង្វះជាតិទឹកអាចកើតឡើងពែលអ្នកបាត់បង់ជាតិទឹកចែើនជាងអ្វីដែលអ្នក
ពិសាចូល។អ្នកបាត់ជាតិទឹកពែលអ្នកបែកញើសនិងសូម្បីពែលអ្នកដក
ដង្ហើម។បែសិនបើអ្នកមិនពិសាជាតិទឹកឲ្យបានគែប់គែន់ទែឬបែសិនបើ
អ្នកមានគែុនក្តា,រាគឬក្អួតអ្នកអាចខ្វះជាតិទឹក។កង្វះជាតិទឹកអាចជា
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ–ជាពិសែសសមែប់ក្មែងតូចមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែល
មានជំងឺខ្លះ។

រោគសញ្ញាទូទៅន្រការខ្វះជាតិទឹកមាន៖
ការមានអារម្មណ៍សែកទឹក•	
ការស្ងួតមាត់•	
ការនោមតិចជាងធម្មតា•	
ទឹកនោមមើលទៅល្អកជាងធម្មតា•	
ការវិលមុខ•	
ការឈឺក្បាល•	

ដើម្បីបង្ការការខ្វះជាតិទឹក៖
ពិសាវត្ថុរាវឲ្យបានចែើនដូចជា៖•	
ទឹក	»
ទឹកផ្លែឈើឬបន្លែ	»
ស៊ុប(ស៊ុបមាន់)ឬស៊ុបសាច់រមា្ងាស់	»
Gatorade®		» (ឬមា៉ោកផ្សែង)សមែប់មនុស្សពែញវ័យ
Pedialyte®	» (ឬមា៉ោកផ្សែង)សមែប់ក្មែង

កុំពិសាកាហ្វែអុីនឬជាតិសែវឹង។•	
ទុកភែសជ្ជៈដែលអ្នកឈឺចូលចិត្តក្បែរខ្លួនគែដើម្បីឲ្យគែ•	
អាចកែបតិចៗបានញឹកញាប់។
បន្តការបំបៅដោយទឹកដោះមា្តាយដល់កូនដែលបៅ។•	
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ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

ឈឺខ្លួនក៏ជារោគសញ្ញានែជំងឺគែុនផ្តាសាយផងដែរ។វាជាការធម្មតា
សមែប់មនុស្សដែលមានជំងឺគែុនផ្តាសាយមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយ,
អស់កមា្លាំងនិងឈឺខ្លួន។ឈឺក្បាល,ឈឺក,ក្អកស្ងួតឬតឹងចែមុះក៏
ជាការធម្មតាដែរ។

ដើម្បីជួយបន្ថយអាការៈឈឺខ្លួន,ឈឺក្បាលនិងអស់កម្លាំងរបស់ពួកគ្រអ្នកអាច៖
ឲ្យថា្នាំទៅពួកគែលែប។ថា្នាំដូចគ្នាដែលអ្នកឲ្យសមែប់គែុនក្តាក៏នឹង•	
ជួយដល់រោគសញ្ញាផ្សែងទៀតរបស់ពួកគែផងដែរ។
ជួយប្តូរទីតាំងរបស់ពួកគែលើគែពែលពួកគែភា្ញាក់។•	
ជួយពួកគែឲ្យងើបពីគែដើម្ីបដើរតិចៗជំុវិញបន្ទប់(តែ•	 2ឬ3ដង
រៀងរាល់ថ្ងែ)។
តែូវបែកដថាធ្វើយ៉ោងណាឲ្យកន្លែងសមែកស្ងប់សា្ងាត់ដើម្បីឲ្យគែអាច•	
គែងសមែកបាន។

ដើម្បីជួយសម្រួលអាការៈតឹងច្រមុះ,ឈឺកនិងក្អកស្ងួតអ្នកអាច៖
បែើមា៉ោសុីនផ្សើមខ្យល់សា្អាតតែជាក់ឬចំហាយទឹកពីទឹកផ្កាឈូកក្តា•	
ឬងូតទឹកក្តា។ធ្វើដូចនែះជួយឲ្យចែមុះនិងកមានសំណើម។
សុំឲ្យអ្នកដែលជក់បារីកុំឲ្យជក់នៅក្នុងផ្ទះ។•	
បែើបែដាប់ជួយដង្ហើមសមែប់មនុស្សដែលមានបញ្ហាដកដង្ហើមតាម•	
ចែមុះរបស់ពួកគែ។តែូវបែកដថាធ្វើតាមសែចក្តីណែនំលើកញ្ចប់។
បែើទឹកបាញ់មានជាតិអំបិលឬទឹកអំបិលលាងជមែះក្នុងចែមុះ។ធ្វើ•	
ដូចនែះសមែប់តែក្មែងមានអាយុចែើននិងមនុស្សពែញវ័យប៉ុណ្ណោះ។
ឲ្យពួកគែអង្គយុឬឲ្យក្បាលរបស់គែបញ្ឈរដើម្ីបជួយកាត់បន្ថយការតឹង។•	
ពូកកូនក្មែងនិងគែកូនក្មែងក៏អាចលើកឡើងបន្តិចផងដែរ។
ខ្ពុរមាត់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលក្តាឧណ្ហាៗជាចែើនដងក្នុងមួយថ្ងែដើម្បី•	
ជួយកាត់បន្ថយការឈឺកឬក្អក។ដើម្បីធ្វើទឹកអំបិលសូមលាយអំបិល
½សា្លាបពែតែក្នុងទឹកមួយកែវ8អោនស៍។
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កា
រថ

្រទា
ំអ្នក

ដ
្រល
មា
នជ

ំងឺគ
្រុនផ

្តាស
ាយ

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន 17

ការថ
្រទាំអ្នកដ

្រល
មានជំងឺគ

្រុនផ្តាស
ាយ

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

ហៅទូរស័ព្ទទៅវ្រជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើនរណាម្នាក់៖
មានគែុនក្តាអូសបន្លាយលើសពី•	 3ថ្ងែ
មានគែុនក្តាឬក្អកដែលបាត់ក្នុងពែល•	 24ម៉ោងឬលើសពីនែះរួច
ហើយមានម្តងទៀត
មានគែុនក្តាជាមួយ៖•	
រឹងក	»
ឈឺក្បាលខ្លាំង	»
ឈឺកធ្ងន់ធ្ងរ	»
ឈឺតែចៀក	»
កន្តួលស្បែក	»

នោមតិចឬទឹកនោមល្អក•	
មានស្លែស្មពណ៌បែតង,ត្នាតឬឈាមចែញមកពែលពួកគែក្អក•	
មានការក្អតួខ្លាងំឬក្អតួក្នងុរយៈពែលយូរ•	
មានភាពលំបាកក្នុងការផឹកទឹកឬបៅពីដប•	
មួម៉ោឬងងុយគែងខ្លាំង(ទារកនិងក្មែង)•	
មានរោគសញ្ញាឬការពែយួបារម្មណ៍មិនបែកែតីផ្សែងទៀត•	
មិនធូរស្បើយបន្ទាប់ពីមួយសបា្តាហ៍•	

ប្រសិនបើអ្នកមានគភ៌ឬប្រសិន
បើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដូចជា
ជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម,ហឺតឬជំងឺ
ប្រះដូងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុង
ការហៅទូរស័ព្ទទៅវ្រជ្ជបណ្ឌិត
របស់អ្នកនៅព្រលរោគសញ្ញាជំងឺ
គ្រុនផ្តាសាយកើតឡើងដំបូង។
ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកអាច
កើតឡើង។

! ហៅទូរស័ព្ទទៅល្រខ911សម្រាប់ភាពអាសន្នប្រសិនបើនរណាម្នាក់៖
មានបញ្ហាដកដង្ហើម•	 –ការដកដង្ហើមលឿនខ្លាំង,ពិបាកឬឈឺ
ឈឺទែូង•	
វង្វែងឬមិនដឹងអ្វីនៅជុំវិញខ្លួន•	
មិនអាចភា្ញាក់ដឹងខ្លួន•	
ប្តូរសំដីរបស់ពួកគែឬនិយយអ្វីដែលអ្នកមិនអាចយល់•	
មិនអាចដើរឬកែកអង្គុយ•	
មានស្បែកស្លែកឬកែម៉ោ•	
មានការបែកាច់(កន្តាែក់ឬញ័រដែលមិនអាចគែប់គែងបាន)•	
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កា
រត

្រៀម
ខ្លួន

ស
ម
្រាប
់រដ
ូវម
ាន
ជំង

ឺគ
្រុនផ

្តាស
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ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន 19

ការត
្រៀមខ្លួនស

ម
្រាប់រដូវមានជំងឺគ

្រុនផ្តាស
ាយ

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

របៀបត្រៀមលក្ខណៈ
មុនព្រលអ្នកឈឺ៖
បង្កើតប្រអប់សម្រាប់ការថ្រទាំព្រលមាន
ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយដោយមានគែឿង
ផ្គត់ផ្គង់ដែលអ្នកនឹងតែូវការបែសិនបើ
អ្នកឈឺ។

រក្សាទុកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រោមនៅផ្ទះដើម្បីប្រើក្នុងករណីនរណាម្នាក់មានជំងឺ
គ្រុនផ្តាសាយ។រកគែឿងផ្គត់ផ្គង់ទាំងនែះមុនពែលអ្នកឬនរណាមា្នាក់ដែល
អ្នកថែទាំមានជំងឺគែុនផ្តាសាយ។វាអាចពិបាកក្នុងការរកពែលវែលាឬ
ថាមពលដើម្បីទៅហាងទិញអ្វីដែលអ្នកតែូវការពែលនរណាមា្នាក់ឈឺ។
ទែម៉ូម៉ែតែឌីជីថល•	
ថា្នាំមិនមែនអាស្ពីរីនដូចជា៖•	
Acetaminophen	» (Tylenol®ឬមា៉ោកផ្សែង)
Ibuprofen	» (Advil®,Motrin®ឬមា៉ោកផ្សែង។ល។)

ភែសជ្ជៈ•	 –ដូចជាទឹក,ទឹកផ្លែឈើ,ស៊ុបនិងភែសជ្ជៈកីឡា
សាប៊ូនិងជែលជូតដែមានជាតិអាល់កុល•	
អាហារដែលងយរំលាយ(នំកែកឃឺ,អួតមៀល,អង្ករ។ល។)•	

គែឿងផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមនែអាហារ,ថា្នាំឬគែឿងបរិកា្ខារសមែប់អ្នកដែល•	
មានតមែូវការពិសែស
គែឿងផ្គត់ផ្គង់សមែប់សមា្អាត•	 –ថា្នាំរមា្ងាប់មែរោគបែើក្នុងគែួសារ,
កែដាសជូត,ថង់សំរាម
ឈ្មាះនិងលែខទូរស័ព្ទរបស់វែជ្ជបណ្ឌិតបែចាំគែួសារ•	

ពិនិត្យកាលបរិច្ឆ្រទផុតកំណត់លើគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកទាំងអស់រៀងរាល់6ខ្រ។
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្រៀម
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ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន 21

ការត
្រៀមខ្លួនស

ម
្រាប់រដូវមានជំងឺគ

្រុនផ្តាស
ាយ

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

រក្សាព័ត៌មានមាន
ប្រយោជន៍នៅកន្ល្រង
ស្រួលរក។ទម្រង់ទាំង
ន្រះនឹងជួយអ្នកត្រៀម
ខ្លួនសម្រាប់រដូវជំងឺគ្រុន
ផ្តាសាយ...

ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការថ្រទាំព្រលមានជំងឺគ្រនុ
ផ្តាសាយ៖
ឈ្មាះវែជ្ជបណ្ឌិតនិងលែខទូរស័ព្ទ៖

 
__________________________________________________  
__________________________________________________

លែខទូរស័ព្ទឱសថសា្ថាន៖
 
__________________________________________________

លែខទូរស័ព្ទរបស់គែួសារឬមិត្តភក្តិដែលទំនែរដើម្បី
ជួយពែលតែូវការ៖

 
__________________________________________________  
__________________________________________________

សមាជិកគែួសារ៖ ថា្នាំ៖ កមែិតបែើ៖

ថ្នាំដ្រលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារប្រើជាប្រចាំ
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ការត
្រៀមខ្លួនស

ម
្រាប់រដូវមានជំងឺគ

្រុនផ្តាស
ាយ

ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ

សមាជិកគែួសារ៖ របបអាហារពិសែស៖

របបអាហារពិស្រសដ្រលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារត្រូវបរិភោគតាម

សមាជិកគែួសារ៖ រោគបែតិកម្មនឹងអ្វីម្យ៉ោង៖

រោគប្រតិកម្មនឹងអ្វីម្យ៉ាងដ្រលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារមាន

សីតុណ្ហាភាព៖ ពែលវាស់៖ របៀបវាស់៖

ស្រចក្តសីង្ខ្របសម្រាប់វ្រជ្ជបណ្ឌតិរបស់អ្នក៖
មូលហែតុដែលអ្នកកំពុងហៅទូរស័ព្ទទៅ៖

 

__________________________________________________

រោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺ៖
 

__________________________________________________

តើអ្នកជំងឺឈឺរយៈពែលប៉ុន្មានហើយ?
 

__________________________________________________

អាយុរបស់អ្នកជំងឺ៖
 

__________________________________________________

សីតុណ្ហភាពរបស់អ្នកជំងឺ
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ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ៖អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន

អ្វីដ្រលអ្នកបានធ្វើដើម្បីព្យាបាលជំងឺន្រះ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

រាយបញ្ហាសុខភាពផ្ស្រងទៀត៖
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

រាយថ្នាំសម្រាប់ជំងឺឬបញ្ហាសុខភាពផ្ស្រងទៀត៖
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

តើអ្នកជំងឺមានបញ្ហាខាងក្រោមណាមួយដ្ររឬទ្រ? 

(គូសរង្វង់បាទ/ចាសឬទែ)

បញ្ហាដកដង្ហើម៖ បាទ/ចាស ទែ

ការក្អួត៖ បាទ/ចាស ទែ

ការពិសាវត្ថុរាវ៖ បាទ/ចាស ទែ

ការបរិភោគធម្មតា៖ បាទ/ចាស ទែ

ការគែងធម្មតា៖ បាទ/ចាស ទែ

ធ្វើដំណើរក្នុងពែល
10ថ្ងែចុងកែយ៖

បាទ/ចាស ទែ

មានគភ៌៖ បាទ/ចាស ទែ

នរណាមា្នាក់ទៀតឈឺ៖ បាទ/ចាស ទែ

សមែប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើល៖

www.mass.gov/dph/flu



JU
N

E
 2

00
9 

|  k
h

m
E

r

massachusetts Department of Public health


