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ការ

ើ

ស់ថាព
ំ ទ្យបាន និងមិនបាន

ថាំពទ្យខ្លះដលលក់

តាមឱសថសានឬកន្លងលក់ទំនិញផ្សងៗ

ប៉ុន្ត ថាំពទ្យខ្លះទៀត គានគុណសម្បត្តិទ។ អង្គការសុខភាពពិភព
៦០.០០០

ភទ ដលបានដាក់លក់ក្នុងបណា្ខ

ចាំបាច់។

ម៉ ងទៀត ពលខ្លះមនុស្សយើង

ផលអាកក់

ើនជាងផលល្អ

មានមនុស្សជា

ពីការចាំបាច់

ើន មាន

ើថាំពទ្យដលល្អបំផុត

វិញ។ ដើម្បីឲ្យមាន

យមិន

ជន៍ ថាំពទ្យ

ឹម

ូវត

ទៀត ហើយការធ្វើដូច្នះ បណា្ខលឲ្យមានជំងឺនិងសាប់ជា

ថាំពទ្យខ្លះមាន

ើ

លបថាំដ៏មាន

ភទប៉ុ

ើឲ្យបាន

ឹម

ឲ្យ

ើថាំពទ្យ

ើនដលមិនចាំបាច់។

ើនហួស

ះថាក់ទាំងអស់។

វិញ។ (ខ្ញុំបានឃើញទារកមាក់សាប់

ះថាក់មួយ គឺខ្ល័ររំហ្វនីកុល(Chloramphenicol) ដើម្បីព បាលជំងឺ

ះថាក់ ដើម្បីព បាលជំងឺ

ះ ជាថាំដល

ូវ។

ះថាក់ខាំងជាងថាំពទ្យខ្លះទៀត។ ជាអកុសល ពលខ្លះមនុស្សយើង
លៗ

មថាំពទ្យ

ូវ ដលជាហតុបណា្ខលឲ្យគទទួល

ស់ថាំពទ្យ សុទ្ធតអាចបណា្ខលឲ្យមាន

ះថាក់ខ្ពស់ សំរាប់ព បាលជំងឺ

ជន៍ខាំងណាស់។

កបាននិយាយថា ក្នុងចំ
ហល២០០

៦

វ
ូ

ក្នុងភូមិ អាចមាន

ើន រួមទាំងវជ្ជបណិត និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផងដរ បានចញវជ្ជប

រាល់ការ

ដលមាន

ទសជា

ម
ឹ

ជំពូកទី

ើថាំពទ្យ ដលមាន

យសារមាយរបស់វាបានឲ្យវា

លៗទ។

ុនផាសាយ)។ មិន

ូវ

ើថាំ

ចូរចងចាំថា ៖ ថាំពទ្យអាចសមាប់ជីវិតបាន!!

សចក្តីណនាំក្នុងការ
១.

ើថាំពទ្យត

ើ

ស់ថាំពទ្យ

ពលចាំបាច់ប៉ុ

២.

ូវសា្គល់ពីរបៀប

៣.

ូវបា្រកដថា

៤.

សិនបើថាំពទ្យមិនបានជួយទ ឬបណា្ខលឲ្យមានប

៥.

ើដល

ះ។

ើថាំតាមកំរិត

ឹម

ូវ និងការ
ឹម

ុង

យ័ត្ននានា ចំ

ះថាំដលអ្នក

ើ(មើលទំព័របតង)។

ូវ។
ផ្សងៗ ឈប់

ើថាំ

ះភាម។

ពលសង្ស័យ ស្វងរកដំបូនានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

ចំណាំ ៖ បុគ្គលិកសុខាភិបាលខ្លះ និងវជ្ជបណិតជា

ើន ឲ្យថាំ

ពួកគាត់គិតថា អ្នកជំងឺចង់បានថាំពទ្យ ហើយពួកគនឹងមិនពញចិត្ត

ពលដលមិនចាំបាច់ ជារឿយៗ

សិនបើមិនបានទទួលថាំពទ្យខ្លះ

វជ្ជបណិតឬបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់អ្នកថា អ្នកចង់បានថាំពទ្យតក្នុងករណីដលចាំបាច់ប៉ុ

ជួយសន្សំសំច

ក់កាសរបស់អ្នក ហើយមានសុវត្ថិភាពដល់សុខភាពរបស់អ្នកទៀតផង។
ើថាំពទ្យត

ពលណាដលអ្នកពិតជា

ដលអ្នកដឹងច ស់ពីរបៀប

ើ

ូវការវា និង

ស់វា ប៉ុ

ះ។

ពលណា

យសារ
ះ។

ប់

ះ។ ការធ្វើដូច្នះនឹង

50
ការ

ើ

ស់ថាំពទ្យមិន

ឹម

ូវ ដលមាន

នះគឺជាបញ្ជីមួយស្តីអំពីកំហុសដលកើតមានជាញឹកញាប់និងដលមាន
ស់ថាំពទ្យ។ ការ
ឆាំ។ ដូច្នះ ចូរ

ើ

ស់មិន

ឹម

ះថាក់បំផុត
ះថាក់ ដលមនុស្សបានធ្វើក្នុងការ

ូវ នូវថាំខាងកមនះ បានបណា្ខលឲ្យមានការសាប់យា៉ង

ើ

ើនជារៀងរាល់

យ័ត្ន!!

១. ខ្ល័ររំហ្វនីកុល(ខ្ល័ររ៉ូមីសទីន Chloromycetin) (ទំ.៣៥៧)
ការនិយម

ើ

ស់ថាំនះសំរាប់ជំងឺរាកធម្មតា និងជំងឺ

ះថាំនះមានការ
ប៉ុ

ះ ដូចជាជំងឺ

ឈមនឹង
ុន

ះថាក់យា៉ងខាំង។

ះវៀន(ទំ.១៨៨)។ មិន

ើថាំខ្ល័ររំហ្វនីកុល តចំ

ូវ

២. អុកសុីតូសុីន(Oxytocin) ពីតូសុីន(Pitocin) ពីទ្វី
(អ៊ហ្គូ

លៗដ៏ទទៀត គឺពិតជាអកុសលណាស់
ះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ើថាំនះជាមួយទារកទ។

ីន(Pituitrin) និងអ៊ហ្គូណូវីន(Ergonovine)

ត Ergotrate) (ទំ.៣៩១)

ជាអកុសល ឆ្មបមួយចំនួន
ពលស

ើថាំទាំងនះដើម្បីបង្កើនល្បឿនស

ល។ ការអនុវត្តបបនះមាន

ទាំងនះសំរាប់

ប់

ល ឬផ្តល់កមាំងឲ្យមាយ

ះថាក់ណាស់។ វាអាចសមាប់មាយឬទារកបាន។

កយពលស
យពល
ងការធាក់ឈាមក

លតប៉
ប៉ុ

ើថាំ

ះ
ះ(មើ
លទំ.២៦៦)។

៣.. ការចាក់ថាំ
ជំនឿទូ

ដលគិតថាការចាក់ថាំមាន

មានករណីជា

ើនដលការលបថាំតាមមាត់មាន

ចាក់ថាំ។ ម៉ ងទៀត ចំ
តាមមាត់។ ការចាក់ថាំឲ្យកុមារដលមានការបង្ក

សិទ្ធភាពជាងការលបថាំ គឺមិ
មន
ិ ពិតទ។

ះថាំពទ្យជា

គជំងឺស្វិតដជើង(

ើន ការចាក់មាន

ន់តមាន

នាំឲ្យមានការស្វិតដជើង(មើលទំ.៧៤)។ ការចាក់ថាំគួរតមា
មានការកំណត់

សិទ្ធភាពដូចឬ

គស

សើរជាងការ

ះថាក់ជាងការលប

្ញដូចជា

ុនផាសាយ) អាច

ំដនបំផុត(ចូរអានជំពូកទី៩

យយក

ចិត្តទុកដាក់)។

៤.. ប៉នីសុីលីន(Penicillin) (ទំ.៣៥១)
ថាំប៉នីសុីលីនមាន
ឬការឈឺចាប់ផ្សងៗ ឬ
ជាមានសាមជាំធក
ំ ៏

សិទ្ធភាពតជាមួយការបង្ក
ុន

គមួយចំនួនប៉ុ

គឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ តាមក្បួនទូ

យ ក៏មិនមាន

ះថាក់នឹងការបង្ក

គដរ។ ប

ះ។ ការ

ើប៉នីសុីលីនសំរាប់ការ

ះ

ការប៉ះទង្គិចដលគានការដាច់ស្បក
នះមិនចាំបាច់ព បាល

ច ជាំ
ះបី

យប៉នីសុីលីន ឬ

ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដទទៀតទ។ គានប៉នីសុីលីន ឬថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកណាមួយ ដលជួយព បាលជំងឺផាសាយ

ះទ

(ទំ.១៦៣)។
ប៉នីសុីលីនមាន
ុង

ះថាក់ចំ

យ័ត្ននានាដលអ្នក

ះមនុស្សមួយចំនួន។ មុននឹង

ូវមាន សូមមើលទំព័រ៧០និង៣៥១។

ើថាំនះ អ្នក

ូវដឹងពីការ

ឈម

ះថាក់ និងការ
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៥. ការចាក់ថាំប៉នីសុីលីន ជាមួយនិង
"មាន

ះពាណិជ្ជកម្មជា

ខុសរបៀបវា។ គមិនអាច
១. វាគាន

សិទ្ធភាពចំ

៣. ការ

ើ

ស់ថាំ

ើនរបស់វា" ថាំទាំងនះ

ើសំរាប់ជំងឺ
ះជំងឺ

២. វាអាចបណា្ខលឲ្យមានប

្តិបតូមីសុីន
ូវបានគ

ុនផាសាយទ

ុនផាសាយនិងហៀរសំ

ើ

ស់

យគយល់ក្នុង

ើនណាស់ ហើយ

ើនត

ើ

យ

លគំនិតបីយា៉ង ៖

រទ

ធ្ងន់ ជួនកាលថ្លង់ឬសាប់

ុលអាចធ្វើឲ្យមានការពិបាកបំផុតក្នុងការព បាលជំងឹរបងឬជំងឺធ្ងន់ដទទៀត

៦.. ការចាក់វីតាមីនប១២(Vitamin B12) ជាតិចំរាញ់ពីថ្លើម និងជាតិដក(មើលទំ.៣៩៣)
ថាំវិតាមីនប១២ និងជាតិចំរាញ់ពីថ្លើម មិនជួយដល់ភាពស្លកសាំង ឬការខ យកមាំងទ
លើកលងតក្នុងករណី ដ៏ក

ខ្លះប៉ុ

ះថាក់មួយចំនួន។ ថាំទាំងនះគួរ

ះ។ ម ៉ងទៀត ការចាក់ថាំទាំងនះមានការ
ូវបាន

បនាប់ពីបានពិនិត្យឈាមរួច។ ជាមួយគានះដរ
អាំងហ្វរ៉ុង(inferon)។ ដើម្បី
ហើយមាន

ើ តក្នុងករណីដលមានវជ្ជប

ពីអ្នកជំនាញ

ូវជៀសវាងការចាក់ថាំ ជាតិដក ដូចជា

យុទ្ធនឹងភាពស្លកសាំង ថាំ

សិទ្ធិភាពទៀតផង(ទំ.១២៤)។

ឈមនឹង

ប់ជាតិដកមានសុវត្ថិភាពជាង
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៧. ថាំវីតាមីនដទទៀត (ទំ.៣៩២)
តាមក្បួនទូ

មិន

ូវចាក់ថាំវីតាមីនទ។ ការចាក់ថាំវីតាមីនមាន

សិទ្ធភាពជាងថាំវីតាមីន

លើថាំសុីរ៉ូ ថាំកមាំង និងថាំទឹកដលមានថាំវីតាមីន។

ើនបានខ្ជះខាយលុយកាក់

ើននថាំទាំងនះ ពុំមានជាតិវីតាមីនសំខាន់ៗ

វីតាមីនសំខាន់ៗក៏

ើនជាង ថ្លជាង និងតងតគាន

ប់ទ។

ជាអកុសល មានមនុស្សជា
ភាគ

ះថាក់

ប់

ន់ទ(មើលទំ.១១៨)។ ប៉ុន្ត

យ ការទិញចំណីអាហារល្អៗ បន្ថមទៀត គឺជាការ

អាហារការពារ ដូចជាសណ្ណក ស៊ុត សាច់ ផ្លឈើ បន្ល និង

ះបីជាថាំទាំងនះមានជាតិ

សើរជាង។ អាហារ

ប់ធញ្ញជាតិ

ប់

ង់រាងកាយ និង

ភទ សុទ្ធតសំបូរវីតាមីន និងសារធាតុ

ចិញ្ចឹមរាងកាយដទទៀត(មើលទំ.១១១)។ ការផ្តល់ឲ្យមនុស្សខ យស្គមសា្គំងនូវអាហារល្អៗឲ្យបានកាន់តញឹកញាប់
នឹងជួយគាត់បាន

ើនជាងការផ្តល់ថាំវីតាមីននិងសារធាតុរ៉បន្ថម
មនុស្សដលអាចបរិ

គបានធម្មតា មិន

ទៀត។
ូវការថាំវីតាមីនបន្ថមទៀតទ។

មធ បាយល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានវីតាមីន
ទាំងនះ
ល្អជាង

ល្អជាង

ល្អជាង

ទាំងនះ

ចំ

មួយនះ

ទាំងនះ

មួយនះ

មួយនះ

ះព័ត៌មានបន្ថមអំពីវីតាមីន ពលដលចាំបាច់ និងអំពីចំណីអាហារដលមានវីតាមីន សូមអានជំពូក១១

ជាពិសសទំព័រ១១១និង១១៨។

៨.. ថាំផ្សំចូលគា
ជួនកាលថាំពីរឬ
របៀបនះ ថាំទាំង
ជាងផលល្អ។

ើន

ភទ

ូវបានផ្សំចូលគា

ះតងតមិនសូវមាន

ក្នុង

ប់ថាំ ឬថាំប៉ូវកមាំងតមួយ។ កាលណាគធ្វើតាម

សិទ្ធភាព ហើយមានតម្លថ្លកាន់តថ្ល។ ជួនកាលវា
វាផ្តល់ផលអាកក់

សិនបើនរណាមាក់ចង់ចញវជ្ជប

ឲ្យ

ចាំបាច់បំផុតបាន ហើយ។ សូមកុំខ្ជះខាយលុយរបស់អ្នក

ើថាំផ្សំចូលគានះ សុំគាត់ឲ្យចញវជ្ជប

តថាំណាដល

លើថាំទាំងនះ។

ថាំផ្សំចូលគាមួយចំនួនដលគួរជៀសវាង ៖
ថាំក្អកដលមា
ក
នទាំងថាំ

ឆាំងការក្អកផង និងថាំបំបាត់ស្លសផង។ (ថាំក្អកគឺស្ទើរតគាន

ហើយជាការខ្ជះខាយលុយកាក់ផង

ះបីជាវាជាថាំផ្សំឬមិនផ្សំក៏

ថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក(antibiotics) ដលផ្សំជាមួយថាំ
ថាំ

ឆាំងអាសុីត(antacids) ដើម្បីព បាលជំងឺដំ

ថាំបំបាត់ការឈឺចាប់២ឬ

ើន

ឆាំងការរាក។
ក

ភទ(អាស្ពីរីនជាមួយអាសតាមីណូហ្វន

ជួនកាលជាមួយនឹងកាហ្វអ៊ីនផងដរ)។

ជន៍

យ)។

កពះផ្សំជាមួយនឹងថាំការពារការចុក

ើន

ះ។
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៩. កាល់ស្យូម
ការចាក់កាល់ស្យូម
យា៉ងលឿន

ក្នុងសរសវ៉នអាចមាន

សិនបើគមិនចាក់វា

យយឺតៗ។ ការចាក់កាល់ស្យូមតាមកំប៉ះគូទ ជួនកាលអាច

បណា្ខលឲ្យមានអាប់ស ឬមានការបង្ក
មិន

ូវចាក់កាល់ស្យូម

ះថាក់យា៉ងខាំង។ វាអាចសមាប់មនុស្ស

គ យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

យគានដំបូនានពី

ូពទ្យជាមុនទ។

១០. ការព្យួរសរ៉ូម
ក្នុងតំបន់ខ្លះ មនុស្សដលមានភាពស្លកសាំង ឬខ យកមាំង ចំណាយ
សំរាប់ការចាក់បញ្ចូលសរ៉ូមមួយលី

ក់កាក់ដល

សល់បន្តិចបន្តួច

តាមសរសឈាមរបស់គ។ ពួកគជឿថាការធ្វើដូចនះនឹងជួយឲ្យពួកគមាន

កមាំង ឬធ្វើឲ្យសំបូរឈាមឡើងវិញ។ ប៉ុន្តពួកគយល់ខុសហើយ! សរ៉ូមគឺគានអ្វីលើសពីទក
ឹ សុទ្ធលាយជាមួយនឹង
អំបិលឬស្ករបន្តិចបន្តួចតប៉ុ

ះ។ វាផ្តល់ថាមពលតិចជាងស្ករ

មិនមនធ្វើឲ្យមានឈាមកាន់ត

ប់មួយ

ប់ធំផង ហើយធ្វើឲ្យឈាមកាន់តរាវ

ើនទ។ វាមិនបានជួយដល់ភាពស្លកសាំង ឬធ្វើឲ្យមនុស្សខ យមានកមាំង

ខាំងឡើងទ។
ម៉ ងទៀត
ឹម

ូវ

សិនបើសរ៉ូម

ះវាអាចមាន

ះ

ូវបានចាក់បញ្ចូល

ះថាក់នការបង្ក

គដលចូល

គគួរព្យូរសរ៉ូមតក្នុងករណីដលអ្នកជំងឺមិនអាចបរិ
ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុ

យមនុស្សមាក់ដលមិនបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល
ក្នុងឈាម។ ប

គអ្វីទាំងអស់ ឬ

ពលដលគាត់មានការខ ះជាតិទឹក

ះ (មើលទំ.១៥១)។

សិនបើអ្នកជំងឺអាចលបបាន ឲ្យគាត់ផឹកទឹកមួយលី

ដលមានស្ករ(ឬទឹកបបរ) និងអំបិល (មើលទឹកអូរា៉លីត

ទំ.១៥២)។ ទឹកនះនឹងជួយគាត់បានដូចជាការចាក់សរ៉ូមមួយលី
ការបរិ

នះអាចសមាប់អ្នកជំងឺបាន។

គអាហារដលមានជីវជាតិ អាចជួយព

ដរ។ ចំ

ឹងកមាំងរបស់គាត់ជាងការចាក់សរ៉ូម

សិនបើអ្នកជំងឺអាចលប និងផឹកទឹកបាន...

នះ

នះ
សើរ
្គប់ជាតិទឹក
ប

នះ

សើរជាង
ភសជ្ជៈ

ជាង

ះមនុស្សដលអាចបរិ

នះ

ប់

គបាន

ភទទាំងអស់។
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តើពលណាដលគមិនគួរ
មនុស្សជា
ថាំពទ្យ។

ើនមានជំនឿអំពីអ្វីដលពួកគមិនគួរធ្វើឬអំពីអ្វីដលពួកគមិនគួរបរិ
យមានហតុផលដូច្នះ ពួកគអាចនឹងឈប់

បណា្ខលឲ្យមាន

ះថាក់

ឲ្យមាន

ើថាំដលពួកគ

យ។ ប៉ុន្តចំណីអាហារដលសំបូរ

ះវៀនកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ
តិកម្មអាកក់មួយចំនួន

មិន
មានករណីខ្លះដលគបានដឹងថា ការមិ
១.

(មើលម

ះឬ

្តីបំ

ើ

វិញ។ តាមពិតគានថាំណា

ះបីជាសាច់

ូក

ច ម្ទស

បក

យ(ទំ.១២៨)។ ថាំពទ្យខ្លះអាចបណា្ខល

ូនីដាហ្សូល Metronidazole ទំ.៣៦៩)។

ើថាំមួយចំនួនគឺជាការ

្តីមានផ្ទ

ពលដលពួកគ

យជាតិខាញ់ ឬហឹរខាំង អាចធ្វើឲ្យប

ះបីជាគមានឬគានលបថាំពទ្យក៏
សិនបើអ្នកជំងឺផឹក

គ

ូវការ

យសារតយើងលបជាមួយចំណីអាហារខ្លះទ

កូច ឬចំណី អាហារដទទៀតក៏
កពះនិង

ើថាំពទ្យ?

សើរបំផុត ៖

ះកូន គួរជៀសវាង

ើថាំពទ្យ

ប់

ភទទាំងអស់

ដល មិនចាំបាច់ (ប៉ុន្តពួកគអាចលបថាំវីតាមីន ឬថាំជាតិដក ក្នុងបរិមាណកំណត់
មួយ
២. ចំ

យគាន
ះទារក

ះថាក់)។

ូវ

ុង

ូវស្វងរកជំនួយពី
ថាំ
៣. ចំ

យ័ត្ន

ពល

ើថាំពទ្យ។ ក្នុងកាលៈទសៈដលអាចធ្វើបាន

ូពទ្យ មុននឹងផ្តល់ថាំណាមួយ

ទារក។

ូវ

កដថាមិនឲ្យ

ើនហួសពកទ។
ះអ្នកដលធាប់មាន

តិកម្មទំនាស់

ភទណាមួយ ដូចជាការឡើងកន្ទួល

កហម រមាស់...។ល។ កយពល

ើថាំប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ស៊ុលហ្វូណាមីដ

ឬថាំផ្សងៗទៀត គួរឈប់

ះទៀត ក្នុងមួយជីវិត ពី

ឲ្យមាន

ះថាក់(មើល

ើថាំទាំង
តិកម្មដ៏

ះវាអាចបណា្ខល

ះថាក់ដលបណា្ខលមកពីការចាក់ថាំមួយចំនួន

ទំ.៧០)។
៤. អ្នកដលមានជំងឺដំ

កពះឬឆ្អល់កហាយ

អាស្ពីរីន។ ថាំបំបាត់ការ ឈឺចាប់ជា
ដំ

កពះ និងការ

ចាប់មួយ

ចុងដង្ហើម គួរជៀសវាងការ

ើថាំ

ើន និងពួកថាំស្តរ៉ូអ៊ីតទាំងអស់ អាចធ្វើឲ្យ

គ

លនអាសុីតក្នុងកពះ កាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ ថាំបំបាត់ការឈឺ

ភទដលមិនបង្កប

ដល់កពះគឺ អាសតាមីណូហ្វន (បា៉រាសតាម៉ុល

ទំ.៣៨០)។
៥. មានថាព
ំ ទ្យ ភទខ្លះមានផលអាកក់ឬមាន
អ្នកដលមានជំងឺរលាកថ្លើមមិនគួរ

ះថាក់បើ

ើ

ពលដលអ្នកមានជំងម
ឺ យ
ួ ចំនន
ួ ។ ឧទាហរណ៍ ៖

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ឬថាំដលខាំងផ្សងៗទៀត ពី

ះថ្លើមរបស់គាត់មានការ

ខូចខាត ហើយថាំពទ្យហាក់ដូចជាបំពុលរាងកាយរបស់គាត់ (ទំ.១៧២)។
៦. អ្នកដលមានការខ ះជាតិទឹកឬមានជំងឺត

ង

ម គួរ

ុង

ថាំពទ្យដល់កំរិតមួយដលអាចបំពុលរាងកាយ

ះទ លុះ

ធម្មតា។ ឧទាហរណ៍ ៖

ុន

សិនបើកុមារមាក់មាន

យ័ត្នជាមួយថាំពទ្យដលពួកគ
ត(ឬរហូតទាល់ត)អ្នកជំងឺ

ើ។ មិន

ូវផ្តល់

ះបត់ជើងតូចបាន

ខាំង និងមានការខ ះជាតិទឹក(ទំ.៧៦) មិន

ូវឲ្យថាំ

អាស្ពីរីនឬ បា៉រាសតាម៉ុល ដល់គាត់លើសពីមួយដូសទ រហូតទាល់តគាត់ចាប់ផ្តើមបត់ជើងតូច។ មិន

ូវឲ្យថាំ

សុលហា(sulfa) ដល់អ្នកដលមានការខ ះជាតិទឹកទ។

