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គ្រួសារខ្លៈមានសំណួរថាអ្វីទៅ  “ជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាល”  មានន័យដូចទដេច។  
អ្ត្ថបទទនេះផ្េល់ពត្ធមានដដលអ្នក្បទផ្េង រិត្ថាមានគ្បទោជន៏។   ទយើងចង់ 
ទោយទោក្បអ្នក្បយល់ពីការសំទរចចិត្តរបស់គ្រូទពទយពីរជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាល។ 

អ្វីទៅទៅថាជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាល? 
ជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាលទោងទៅតាដផ្លូវចាប់មានន័យ 
ថាសាល ប់។ 
វារឺមានន័យថាការបញ្ជា របស់ខួ្រក្បាលទំងដូលទៅទលើរា
ងកាយគ្ត្ូវបញ្ច ប់រដួទំងទងខួ្រ 
ក្បាល។  ទៅទពលដនុសេមាន ក់្បសាល ប់ខួ្រក្បាល 
ទគ្រៈថាន ក់្បខួ្រក្បាលរបស់ទរឬជំងឺខួ្រក្បាលរបស់ទររឺវាធ្ងន់
ធ្ងរដដលដិនោចជា។ ក្បនុងសាថ នការទនេះអ្នក្បជំងឺ 
ដិនោចដក្បដទងហើដបានទោយខ្លួនទរ។  ការដក្បដទងហើដបានរឺទោយសារមា៉ា សីុន 
ទៅថាវនិធី្ទលទ័រ (ventilator) ។  
វាោចមានការយល់គ្ចឡំពីទគ្រេះទបេះដូងទរកំ្បពុងទៅទដើរទ ើយហាក់្បដូចជាទរកំ្បពុង 
ទដក្បលក់្ប។  

ជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាល 
មានអ្ត្ថន័យដូចទដេច 
 

 

 

| | | | 
 

 

 

ទយើងសងឃឹដថាពត៌្មានក្បនុងអ្ត្ថបទទនេះមាន 
គ្បទោជន៏ទៅទពលលំបាក។ 
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ប៉ាុដនតទបេះដូងទរទៅទដើរទោយសារដត្ជំនួយពីមា៉ា សីុន ប៉ាុទ ណ្ េះពីទគ្រេះ 
មា៉ា សីុនប៉ាូដខ្យល់ចូលទៅក្បនុងសួត្។វារឺលំបាក្បសំរាប់គ្ក្បុដគ្រសួារសទងេត្ទដើលរាងកាយ។  
ទរគ្បដ លទជឿថាអ្នក្បដដលទរស្សឡាញ់កំ្បពុងដត្ទដក្បលក់្ប។  ប៉ាុដនតទពលមា៉ា សីុន 
បិទដទងហើដឈប់។ ភ្លល ដដក្បចង្វវ ក់្បទបេះដូងក៏្បឈប់ទដើរ។ 
 

ទត្ើគ្រូទពទយសំទរច ដូចទដេចថាអ្នក្បជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាល? 
វធីិ្ដយ៉ាងគ្រូទពទយវភិ្លរថាខួ្រក្បាលខូ្ចខ្ល ំងប៉ាុន ណ្ រឺទធ្វើទត្សន៏ពីការទធ្វើការរបស់ 
ខួ្រក្បាល។  ទរគ្បដ លទដើលដឹងទបើអ្នក្បជំងឺោចទធ្វើតាដបញ្ជា ធ្ដមតាឬោចទធ្វើ 
ចលនាកំ្បទរ ើក្បរាងកាយទោយកំ្បទរ ើក្បដដឬទជើង។  ទរោចទធ្វើទត្សន៏ធ្ដមតាពីរការគ្ត្តួ្គ្តា 
របស់ទងខួ្រក្បាលគ្រប់គ្រងដូចជា៖គ្ពិច, ទោច,  
ក្បអក្បទ ើយដននក្បោចមានគ្បតិ្ក្បដមទៅពនលឺ។ 
គ្រូទពទយនឹងវភិ្លរអ្នក្បជំងឺពីរការសាល ប់ខួ្រក្បាលទពលលក្បៈណៈទំងអ្ស់ទនៈវាពិត្ 

 ដូលទ តុ្ប េ្ លទោយខូ្ចខួ្រក្បាលជាអ្ចិដ្នត 
 រម នសញ្ជា ជាក់្បដសេងបង្វហ ញថាខួ្រក្បាលទៅទធ្វើការរដួទំងការទធ្វើការ 
របស់ទងខួ្រក្បាល  

 ក្បតាត ទផ្េងៗបានជំរៈុទោល ដូចជា៖ថាន ំឬការចុៈសីតុ្ណហ ភ្លព (កំ្បទៅ) រាងកាយ
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អ្វីគ្តូ្វទទួលដឹង 

ការវនិិចឆ័យជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាលរឺបានបញ្ជា ក់្បតាដសង់់ោទពទយ 
និងចាប់។ 
ការវនិិចឆ័យជំងឺទនៈរឺគ្ត្ូវការដត្តិពីគ្រូទពទយ 
ពីរនាក់្បទផ្េងរន ពិនិត្យលក្បៈណៈជំងឺទៅក្បនុងទពលទផ្េងរន ។គ្រូទព
ទយពីរនាក់្បទនៈរឺមានជំនាញខ្ងវនិិចឆ័យជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាល។  
គ្រូទពទយនិងទធ្វើទត្សន៏តាដ វជិាា ទពទយដដលចាប់ោក់្បទោយ។  
ទដើដបីគ្បកាសជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាលគ្រូទពទយពីរនាក់្បគ្ត្ូវរក្បទ ើញថា
មាន៖ 

 បាត់្បង់សរដសវញិ្ជា ណត្បនឹងការឈឺោប់  
គ្រូទពទយទធ្វើទត្សន៏ទដើលចលនាសរដសវញិ្ជា ណរាងកាយត្ប 
ទៅនិងអ្ចីទធ្វើទោយោរដមណ៏ដិនស្សួល ដូចជា 
គ្ចបាច់សលឹក្បគ្ត្ទចៀក្បឬសាម ទោយខ្ល ំង។ជួនកាលខួ្រឆ្អឹងខ្នង 
ទធ្វើចលនាទៅ ទោយដិនដឹងដូចជាោក់្បឬសាច់ដំក្ប្ន់ាក់្ប 
ដដលទក្បើត្មានប៉ាុដនតដិនដដនដក្បពីរសរដសវញិ្ជា ណ 
ខួ្រក្បាលបញ្ជា ។ 

 រម នទរ ៉ាផ្លិច ពីទងខួ្រក្បាល 
គ្រូទពទយនិងបញ្ជច ងំទនលើងទៅក្បនុងដននក្បអ្នក្បជំងឺទដើដបីទដើលពី
គ្បតិ្ក្បដម។រត់្និងប៉ាៈដននក្បទ ើយទដើលមានគ្ពិចដដរឬអ្ត់្ 

 រត់្និងប៉ាៈខ្ងទគ្កាយបំពង់ក្បអ្នក្បជំងឺទត្ើទរោចក្បអក្បឬ 
ឈលក់្បទទ។ទត្សន៏ទផ្េងទទៀត្ោក់្បទឹក្បគ្ត្ជាក់្បចូលក្បនុង 
គ្ត្ទចៀក្បអ្នក្បជំងឺទដើដបីទដើលចលនាដននក្បទរកំ្បទរ ើក្ប។ 

 

រំណូរទនៈបង្វហ ញចំដណក្បរបស់
ខួ្រក្បាលទៅថា៖ទងខួ្រក្បាល 
ទសរបិីបលឹដ ទសរគី្បឹដ។  
ទងខួ្រក្បាលគ្រប់គ្រងការទធ្វើកា
ររបស់សររីាងគដូចជា៖ 
ដក្បដទងហើដ 
ទលបទឹក្បមា៉ា ត់្ ចង្វវ ក់្បទបៈដូង 
នឹងសមាា ត្ឈាដ។  
ដុខ្ការរបស់ទងខួ្រក្បាលភ្លា ប់
ខួ្រក្បាលទៅនឹងខួ្រឆ្អឹងខ្នងផ្ង
ដដរ។ 

ទសរបិីបលឹដ 

 

ទសរគី្បឹដ 

 

ទងខួ្រក្បាល 
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 រម នសដត្ថភ្លពដក្បដទងហើដទោយរម នជំនួយពីមា៉ា សីុន 
ក្បនុងរយៈទពលដ៏ខ្លី អ្នក្បពយបាលទរារដក្បដទងហើដ និងគ្រូទពទយ និងផ្ដេ ច់ 
មា៉ា សីុនដក្បដទងហើដពីអ្នក្បជំងឺរចួដឆ្ក្បទដើលទបើជាតិ្កាទបានោយអុ្ក្បសាយទក្បើនទឡើង
ក្បនុងឈាដដដលទធ្វើទោយអ្នក្បជំងឺោចដក្បដទងហើដបានទោយខ្លួន ឯង។ 

ជួនកាលទត្សន៏ទផ្េងទទៀត្គ្ត្ូវបានទធ្វើ។  
សំទ្ដពរគ្រូទពទយអ្នក្បពនយល់ឬបង្វហ ញថាទរសំទរចដូចទដេចពីការ សាល ប់ខួ្រក្បាល 
អ្នក្បជាទីស្សឡាញ់ របស់អ្នក្ប។ 
ទត្ើមានអ្វីទក្បើត្ទឡើងបន់ាប់ពីទរគ្បកាសពីអ្នក្បជំងឺ្មាន ក់្បថា សាល ប់ខួ្រក្បាល? 
ទបើអ្នក្ប្មាន ក់្ប សាល ប់ខួ្រក្បាលរឺទរបានសាល ប់ទ ើយ។  សាល ប់ខួ្រក្បាលរឺជា 

អ្ចិដ្នតវារឺដិនរស់ទឡើងវញិ។   រឺដិនជាដក្បវញិ។ 

អ្នក្បជំងឺដដលបានគ្បកាសថាសាល ប់ ទរគ្បដ លទៅមានចង្វវ ក់្បទបៈដូងទដើរទៅក្បនុងខ្ណៈដដលមា៉ា សីុន 
(វនិធី្ទលទ័រ)កំ្បពុងទធ្វើការប៉ាុដនតខួ្រក្បាលរបស់ទរដិនទផ្ញើសញ្ជា ទៅគ្បាប់រាងកាយទោយដក្បដទងហើដ។  
រម នវនិធី្ទលទ័ររាងកាយដិនោចដក្បដទងហើដទ ើយទបៈដូងនិងឈប់ទដើរភ្លល ដ។ 

តាដចាប់ ការសាល ប់រឺទៅទពលគ្រទូពទយគ្បកាសថាខួ្រក្បាលសាល ប់ 

កំ្បណត់្ទពលការសាល ប់រឺដិនដដនទពលផ្ដេ ច់វនិធី្ទលទ័រ។  
ទពលគ្រទូពទយគ្បកាសថាខួ្រក្បាលសាល ប់ទយើងនិងោប់ទផ្េើដបញ្ឈប់ការទដើលដែរក្បាទំងអ្ស់តាដវជិាា ទព
ទយដដលបានទធ្វើទោយរាងកាយរបស់សួត្ ទបៈដូង នឹងសររីាងគទផ្េងៗឈប់ទធ្វើការ។ 

ទបើអ្នក្បសាល ប់ទៅបានគ្បាថាន ទធ្វើការបរោិច រសររីាងគទយើងោចបនតទុក្បវនិធី្ទលទ័រទោយទធ្វើការបន់ាប់ពីបាន
គ្បកាសសាល ប់ខួ្រក្បាល។  បុរគលិក្បរបស់គ្ក្បសួងបរោិច រសររីាងគនឹងពនយល់ពីរវធិានការបរោិច រ។  
បុរគលិក្បទនៈដិនដដនជាបុរគលិក្បទពទយទទ។  
គ្រូទពទយដដលគ្បាប់ពីរការសាល ប់ខួ្រក្បាលដិនដដនជាបុរគលិក្បដក្បពីគ្ក្បសួងបរោិច រសររីាងគ។  
គ្រូទពទយទនៈដិនោចោក់្បទឈាម ៈអ្នក្បជំងឺទលើបញ្ច ីរង់ោំផ្ាំសររីាងគ។ 
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ទយើងទៅទីទនៈសំរាប់ជួយអ្នក្ប 
វារឺលំបាក្បបំផុ្ត្ទពលទយើងនិោយរក្បយោទ ើយទៅកាន់អ្នក្បជាទីស្សឡាញ់របស់ទយើ
ង ដដលបានសាល ប់ខួ្រក្បាល។   អ្នក្បជាទីស្សឡាញ់របស់ទយើង 
រាងកាយរត់្ទៅទដេ ឌណឌ ៗទពលប៉ាៈទ ើយ 
ទៅទលើដុខ្របស់ទរទៅមានពណ៍ទៅទពលដដលមា៉ា សីុនវនិធី្ទលទ័របំទពញសួត្ទរនិងខ្យ
ល់អុ្ក្បសីដ េន។ 
អ្នក្បនឹងគ្រសួារអ្នក្បគ្បដ លជាចង់សាន ក់្បទៅក្បនុងបនប់់ទពលទរផ្ដេ ច់មា៉ា សីុន វនិធី្ទលទ័រ។  
សូដគ្បាប់ទៅរិោនុបោថ យិការទបើសិនជាអ្នក្បនិងគ្រសួារអ្នក្បចង់សាន ក់្បទៅក្បនុងបនប់់។  
ទំទនៀដទំោប់គ្ក្បដុគ្រួសារភ្លរទគ្ចើនមាន គ្បដពណី និងបន់ស្សន់ ោចអ្នុវត្តបាន។  
ចូរគ្បាប់រិោនុបោថ យិការអ្នក្បទបើអ្នក្បចង់ទោយអ្នក្ប្ មាន ក់្បជាបុរគលិក្បដំ្ង 
សាសនាពីរគ្ក្បុដការង្វរទៅដន់ីទពទយចូលរដួ។ 
គ្ក្បុដគ្រួសារខ្លៈសំទរចចិត្តទៅផ្ៈ់បន់ាប់ពីបានដំណឹងគ្បកាសសាល ប់ខួ្រក្បាល 
ភ្លល ដ។  អ្នក្បសំទរចអ្វីដដលគ្តឹ្ដគ្ត្ូវសំរាប់គ្រួសារអ្នក្ប។  ទយើងនិងរំគ្ទអ្នក្ប។ 
សូដគ្បាប់រិោនុបោថ យិការអ្នក្បនូវអ្វីដដលអ្នក្បនិងគ្រួសារអ្នក្បគ្ត្ូវការ។  
ទយើងទៅទីទនៈសំរាប់ជួយអ្នក្ប។ 
 
សំណួរគ្រួសារទផ្េងៗមាន 
ទត្ើោចមានទទដដលអ្នក្បជំងឺែិត្ទៅក្បនុងសាថ នភ្លពសនលប់ឬជារកុ្បៈជាតិ្? 
រម នទទ។  ការសាល ប់ខួ្រក្បាលដិនដដនជាការ សនលប់ឬជារកុ្បៈជាតិ្ទទ។  
អ្នក្បដដលសនលប់ខួ្រក្បាលទរទៅទដើរ។  អ្នក្បដដលទៅក្បនុងសភ្លពជារកុ្បៈជាតិ្  
ជាញឹក្បោប់ទងខួ្រក្បាលទរទៅមានចលនាដដលទធ្វើទោយទរោចដក្បដទងហើដបាន។  
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ទពល ខួ្រក្បាលសាល ប់ដុខ្ការរបស់ខួ្រក្បាលឈប់ទធ្វើការ។ 
ទរោចជា ពីជំងឺសាល ប់ខួ្រក្បាលទទ? 
អ្ត់្ទទ។  សាល ប់ខួ្រក្បាលរឺអ្ចិដ្នត។  ទបើអ្នក្បសាគ ល់អ្នក្ប្មាន ក់្ប 
ថាទរជាពីការសាល ប់ខួ្រក្បាលមានន័យថាការវនិិឆ្ច័យទរារទររឺខុ្សទំងស្សងុ។ 
មានអ្វីទទៀត្ដដលគ្រូទពទយោចទធ្វើ? 
ដុនទពលគ្បកាសខួ្រក្បាលសាល ប់ទយើងនិងទធ្វើទោយអ្ស់ពីសដត្ថភ្លពទដើដបី 
សទ្ង្វគ ៈជីវតិ្អ្នក្បជាទីស្សឡាញ់របស់អ្នក្ប ដដលទយើងទររពតាដក្បេីគ្បាថាន ក្បនុង 
ប េ្ ំរក្បាសុខ្ភ្លពទុក្បជាដុន។  បន់ាប់ពីខួ្រក្បាលសាល ប់រឺរម នឩកាសជា។ 
ទត្ើប័ណដែរក្បាសុខ្ភ្លពមានឥទធិពលទលើការវនិិចឆ័យទរារសាល ប់ខួ្រក្បាលឬទទ? 
អ្ត់្ទទ។  ការវនិិចឆ័យទរារសាល ប់ខួ្រក្បាលរឺទផ្េងរន ពីលុយកាក់្ប ។  
វារឺជាទួនាទីរបស់គ្រទូពទយគ្បកាសការសាល ប់របស់អ្នក្បជំងឺទៅទពលវាបានទក្បើត្ទឡើង។ 
ទត្ើទយើងគ្តូ្វទធ្វើដូចទដេចទបើគ្រូទពទយគ្បាប់អ្វីដដលដិនសដស្សបនិងទំទនៀដទំោប់សាសនារ
បស់ទយើង? 

ពិភ្លក្បាជាដួយគ្រូទពទយអ្នក្ប រិោនុបោថ យិការអ្នក្ប 
អ្នក្បទធ្ចើការសងគដកិ្បចចអ្នក្ប ឬអ្នក្បជួយខ្ងសាសនា។  
អ្នក្បោចយក្បអ្នក្បដឹក្បនំាសាសនាឬដិត្តដដលអ្នក្បទុក្បចិត្តដក្បដន់ីទព
ទយនិោយជាដួយគ្ក្បដុការង្វរទៅដន់ីទពទយ។ 
សូដសួរទបើ អ្នក្បមានសំណួរឬចដងល់។ 

សំណួរ? 
សំណួររបស់អ្នក្បវាសំខ្ន់
្ស់។ 
ទូរស័ពគ់្រទូពទយអ្នក្បឬបុរគ
លិក្បសុខ្និបាល 
ទបើអ្នក្បមានសំណួរឬខ្វល់
ខ្វ យ 

 


