








រេបៀប ត ◌់ មǍមុះ ១. អងយឲ េស ម។ ២. 
ដកដេងើមធំʋយថមៗេដើម ីបſ◌ញ សʕំរនិង មពីǍមុះ។ ៣. 

Ǎ ច់Ǎមុះឲ ណនរយៈពល ១០ ទី ឬរហូតដល់ មឈប់ហូរ។

េបើ រេធើដូចនះ មិន ច ត់ ម ន..... 
ចុករនǍមុះʋយដុំសំឡʋីយទុកឲ សល់សំឡីខះʸ ងកǍមុះ។ Ǔសិនេបើ ច 
ǐ◌ូវេផ ើមសំឡីʔ◌ះ មួយ  ◌៉សុ◌ីលីន ឬលីដូ អ៊ន ដល នអពី ណហីន

(Epineph rine) (ទំ.៣៨១) មុនសិន។

ប ōប់មក Ǎ ច់Ǎមុះឲ ណនមងេទៀត។ មិនǐ◌ូវលងវញកងរយៈពល 
១០ ទីឬេលើស ពីនះ។ មិនǐ◌ូវទះកɍលʶកយទ។

ទុកដុំសំឡីʸកងǍមុះរយៈពីរបីʙ◌៉ង ប ōប់ពី មឈប់ហូរ។ 
ប ōប់មកយក ចញʋយǓ◌ុងǓយ័តបំផុត។ ចំʗ◌ះមនុស ស់ 

ពិសស ម ចហូរពីផក ងកយន Ǎមុះ 
េហើយមិន ច ត់ នʋយ រǍ ច់Ǎមុះʔ◌ះទ។ កងករណីនះ ឲ ត់ ំឆកដប 
សលʗត ឬវតអីដលǖេដៀង ŏនះ ʸចʔŔ◌ះធញរបស់ ត់េហើយʣនʶមុខបនិច 

អងយឲ េស មេហើយ ពɎ មកុំឲ លប រហូតដល់ មឈប់ហូរ។ 
(ឆកដប ចជួយមិនឲ  ត់លប េហើយទុកឱ សឲ មកក។) វធីប ◌រ ៖ 

Ǔសិនេបើនរ ŏក់ ន រហូរ មǍមុះ ញឹក ប់ 
ឲ ត់ ប ◌៉សុ◌ីលីនបនិចʸ ងកងរនǍមុះ 

ពីរដងកងមួយថឬហឺតទឹក ន តិអំបិលបនិច(ទំ.១៦៤) ។ របរʘគផកូច 
ប៉ងʕ◌៉◌ះ និងផេឈើដទេទៀត ចជួយពǌ ◌ឹងសរសវន េហើយធ េ◌ើឲ មិនសូវ  

ន  រហូរ  ម  មǍ មុះ។

How to stop a nosebleed in khmer? 
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Infection Pg 88 top and bottom 
http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/en_wtnd_2015/en_wtnd_2015_10.pdf

ដំʹ Ŕយ ៖ វធ ◌ី សំ ល ◌់ និងពɎ ល ដំʹ មួយ  ដំʹ  Ŕយ (  ន  
របងʛ គ) Ǔសិនេបើ y េឡើងក ហម េហើម ʥŋនិងឈឺ  ប់ y នខះ y 

ឬេបើ ប់េផើម នក ◌ិនស ◌ុយ  របងʛ គនះនឹងឆង  ល  
លដល់កនងផ ងេទៀតន  ◌ ងផ ងេទៀតន  ង  យ Ǔសិនេបើ y 
េធើឲ នǋ ◌ុនʥŋ y នេឡើងឆ ◌ូតក ហមʸ  ងេលើមុខរបួស y 

ឬេបើ នេហើមកូនកណ ◌ុរេហើយឈឺ។ កូនកណរ 
ញឹក ប់ǐ◌ូវ នគ˅  កពញ - គឺ អ ōក់តូចៗ ស˔ប់ ក់មʛគ 
ដលបេងើត ន ដុំតូចៗʸ ងកមស ក ʸពលដល នបងʛគ។

វធីពɎ លដំʹ Ŕយ ៖ � 
ក់កុំǣសʥŋឧណŖៗរយៈពល២០ ទី៤ដងកងមួយថ។ ˏ◌ំដ 

ឬេជើងដល ន របងʛគʸកងធុងទឹក ʥŋឧណŊៗ។ � កផ់ កន  ◌ 
ង យដល នបងʛ◌ គឲ ស˔ក នងលិ កឲ ខ េ◌ើ ស (◌់ លកឲ ខ េ◌ើ ស 

់ ងកǕតកម ◌ិ ស របស់ បះដ ◌់ ងូ )។ � Ǔសិនេបើ របងʛគʔ◌ះធន់ធរ 
ឬǓសិនេបើអកជំងឺមិនដល នទទួល រ ក់ ◌៉ក់ ំងប ◌រជំងឺត
ណស ទ ǣេ◌ើ ŏ◌ំអង់ទីប៊យ៉ូទិក ដូច ŏ◌ំប៉នីសុ◌ីលីន(ទំ.៣៥១ 
និង៣៥២) និងមǐ◌ូនី ហ ូល(ទំ.៣៦៩) ផងដរ។ រǓ◌ុងǓយ័ត៖ 

Ǔសិនេបើដំʹ នកិនសយ នខះពណ៌ʐŏត 
ឬពណ៌Ǔផះហូរចញមកកឬស កជុំវញ 

របួសេឡើងពណ៌ʦœេហើយ នពពុះឬ នពងបក ʔ◌ះ ច ហង់ហន
(ដំʹរលួយ)។ ǐ◌ូវសងរកជំនួយពី ǋ◌ូពទ ប ōន់។ 

កងពល មួយ ŏʔ◌ះដរ េធើ ម រណ ំអំពីដំʹរលួយ ʸទំ.២១៣។






