
233

 ព័ន្ធ ទឹក  ម និង  ដា ប់បន្ត ពូជ

 ព័ន្ធ ទឹក  ម  ព័ន្ធ ទឹក  ម ឬបំពង់ទឹក  ម ធ្វ ើកា រក្ន ុងរា ងកា យ  យសមា  តសា រធា តុសំណល់ពីក្ន ុងឈា ម ហើយប ្ច ញ 
 ល ក្ន ុងទ  ង់ជា ទឹក  មទឹក  ម ៖

 ្ត ី ្ត ី

 ដា ប់បន្ត ពូជគឺជា សរីរា ង្គ ភទ ដា ប់បន្ត ពូជគឺជា សរីរា ង្គ ភទ
បុរសបុរស

ជំពូកទី

១៨

 
ត  ង  មធ្វ ើកា រ   ះឈា ម ត  ង  មធ្វ ើកា រ   ះឈា ម 

ហើយបង្ក ើតជា ទឹក  មហើយបង្ក ើតជា ទឹក  ម

បំពង់ទឹក  មគឺជា បំពង់ដល បំពង់ទឹក  មគឺជា បំពង់ដល 

បង្ហ ូរទឹក  ម    ក  ម  បង្ហ ូរទឹក  ម    ក  ម  

  ក  មគឺជា ថង់ដលផ្ទ ុកទឹក  ម។   ក  មគឺជា ថង់ដលផ្ទ ុកទឹក  ម។ 

 ពលវា ពញ វា ក៏រីកធំ។ ពលវា ពញ វា ក៏រីកធំ។

បង្ហ ួរ  មប ្ច ញទឹក  ម  ក   តា មលិង្គ  បង្ហ ួរ  មប ្ច ញទឹក  ម  ក   តា មលិង្គ  

"  ុស" ឬតា មរន្ធ តូចមួយ  ច   ះបបូរ "  ុស" ឬតា មរន្ធ តូចមួយ  ច   ះបបូរ 

ទា ំងពីរនទា  រមា ស "  ្ត ី"ទា ំងពីរនទា  រមា ស "  ្ត ី"
 

  ក  ម    ក  ម  

បង្ហ ួរ  ម បង្ហ ួរ  ម 

លិង្គ  ឬ  ដា ប់   លិង្គ  ឬ  ដា ប់   

បន្ត ពូជបុរស បន្ត ពូជបុរស 

    ថង់ពងសា  ស    ថង់ពងសា  ស

 
បំពង់ទឹកកា ម បំពង់ទឹកកា ម 

ក ពញ ៉ ូសា  តបង្ក ើតវត្ថ ុរា វម ៉ ងដលនា ំទឹកកា មក ពញ ៉ ូសា  តបង្ក ើតវត្ថ ុរា វម ៉ ងដលនា ំទឹកកា ម

ពងសា  សផលិតទឹកកា ម ឬ  សិកា  តូចៗ ពងសា  សផលិតទឹកកា ម ឬ  សិកា  តូចៗ 

ដលមា នកន្ទ ុយ ដលភា  ប់ជា មួយ ពងញី ដលមា នកន្ទ ុយ ដលភា  ប់ជា មួយ ពងញី 

របស់  ្ត ី ហើយធ្វ ើឲ្យ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះរបស់  ្ត ី ហើយធ្វ ើឲ្យ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ

បបូរក  នទា  រមា ស បបូរក  នទា  រមា ស 

បបូរក្ន ុងន  នី  បបូរក្ន ុងន  នី  

ទា  រលា មកទា  រលា មក

សិរ ជា ចំណុចស  ើប ដលធ្វ ើឲ្យ សិរ ជា ចំណុចស  ើប ដលធ្វ ើឲ្យ 

មា ន អា រម្ម ណ៍រំភើបខា ងផ្ល ូវភទ   មា ន អា រម្ម ណ៍រំភើបខា ងផ្ល ូវភទ   

ពលមា នកា រប៉ះពា ល់ពលមា នកា រប៉ះពា ល់

រន្ធ  ម កន្ល ងបង្ហ ូរទឹក  ម ចញ ន្ធ  ម កន្ល ងបង្ហ ូរទឹក  ម ចញ 

មកក   មកក   

រន្ធ ទា  រមា ស ឬផ្ល ូវស   លកូន ន្ធ ទា  រមា ស ឬផ្ល ូវស   លកូន 

(ចំ  ះ កា រមើលខា ងក្ន ុង មើលទំ. (ចំ  ះ កា រមើលខា ងក្ន ុង មើលទំ. 

២៨០)២៨០)
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ប   ន  ព័ន្ធ ទឹក  ម
មា នប   ផ្សងៗគា  ជា  ើន ទា ក់ទងនឹង  ព័ន្ធ ទឹក  ម។ ប   ទា ំង  ះពិបា កនឹងញកឲ្យដា ច់ពីគា  ណា ស់។ 

ហើយជំងឺត មួយអា ចបងា  ញ  គស ្ញ  ផ្សងគា   លើបុរសនិង ្ត  ី។ ក្ន ុងចំ  មប   ទា ំង  ះ ប   មួយចំនួនមិនមា ន

សភា ពធ្ង ន់ធ្ង រទ បុ៉ន្ត មួយចំនួនទៀតអា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ ជំងឺដ៏   ះថា  ក់ខ្ល ះ អា ចចា ប់ផ្ត ើម  យមា ន  គ

ស ្ញ    លៗតបុ៉   ះ។ កា រសមា្គ  ល់ជំងឺទា ំង  ះឲ្យបា ន  ឹម  ូវ  យកា រ  ើសៀវ  មួយក  លដូចជា សៀវ  

នះ ពិតជា មា នកា រពិបា កណា ស់។ គអា ច  ូវកា រចំណះដឹង និងកា រធ្វ ើតស្ត ៍ពិសសជា  ើនទៀត។ បើអា ច ស្វ ងរក 

ដំបូនា  នពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។

ប   ន  ព័ន្ធ ទឹក  មប   ន  ព័ន្ធ ទឹក  មដលកើតជា ញឹកញា ប់ រួមមា ន ៖

១.  កា របង្ក  គ  បំពង់ទឹក  ម។ ប   នះកើតជា ញឹកញា ប់បំផុតលើ  ្ត ី។ (ជួនកា លវា កើតឡើងក  យពល 

មា នកា ររួមភទ បុ៉ន្ត វា ក៏អា ចកើតឡើង  ពលផ្សងទៀតដរ ជា ពិសសក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ)។

២.   ួសក្ន ុងត  ង  ម ឬ  ួសក្ន ុង   ក  ម។

៣. ជំងឺក ពញ  ៉ូសា  ត (ពិបា ក  ម បណា្ខ  លមកពីកា ររីកធំនក ពញនះ ហើយ  ើនកើតលើបុរស 

វ័យចំណា ស់)។

៤.  ជំងឺ  មះទឹកបា យ (ជំងឺឆ្ល ងដលឆ្ល ងតា មកា ររួមភទ ដលភា គ  ើនធ្វ ើឲ្យពិបា កឬមា នកា រឈឺចា ប់ 

ពល  ម)។

៥.   តា មតំបន់ខ្ល ះក្ន ុងពិភព  ក ជំងឺសុីស្ត ូសូមីយា៉ សុីស(Schistosomiasis)គឺជា មូលហតុញឹកញា ប់បំផុតដល

ឲ្យមា នឈា មក្ន ុងទឹក  ម។ ជំងឺនះ  ូវបា នពិភា ក   ក្ន ុងផ្ន កជំងឺ  ូនផ្សងៗ សូមមើលទំព័រ១៤៦។

កា របង្ក  គ   ព័ន្ធ ទឹក  មកា របង្ក  គ   ព័ន្ធ ទឹក  ម

 គស ្ញ   ៖

 ជួនកា លមា ន  ុន   និងញា ក់ 
ឬឈឺក  ល

 ជួនកា លមា នកា រឈឺចា ប់  ចំហៀងខ្ល ួន

  មឈឺ និងចង់  មជា ញឹកញា ប់ 

 មិនអា ចទប់ទឹក  មបា ន 
(ជា ពិសសចំ  ះកុមា រតូចៗ)

 ទឹក  មអា ចមា នពណ៌ល្អ ក់ 
ឬក ហម(មា នឈា ម)

 ជួនកា លមា នអា រម្ម ណ៍ថា  មា ន 
ទឹក  ម  សល់ក្ន ុង   ក  ម

 ជួនកា លមា នកា រឈឺចង្ក ះ  ផ្ន ក 
ខា ងក  មនខ្ន ង (ត  ង  ម)។

 ជួនកា ល កា រឈឺចា ប់ហា ក់ ដូចជា  
ចុះក  ម  ជើង

 ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ (ជំងឺត  ង  ម) 
ជើងនិងមុខអា ចហើម
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មា ន  ្ត ីជា  ើនមា នកា របង្ក  គ   ព័ន្ធ ទឹក  ម។ ប   នះមិនសូវមា នលើបុរសទ។ ជួនកា ល  គស ្ញ  មា ន 
ត  មឈឺ  មឈឺ និងកា រចង់  មជា ញឹកញា ប់កា រចង់  មជា ញឹកញា ប់។  គស ្ញ  ផ្សងៗទៀតដលមា នជា ញឹកញា ប់ មា នដូចជា  មា នឈា ម   ឈា ម   
ក្ន ុង ទឹក  មក្ន ុង ទឹក  ម និងមា នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះ ផ្ន កខា ងក  មឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះ ផ្ន កខា ងក  ម។ កា រឈឺចា ប់  ខ្ន ង ផ្ន កកណា្ខ  លឬខា ងក  ម ដល  ើន 
ត រា លដា លដល់ម្ត ុំចំហៀង ខា ងក  មឆ្អ ឹងជំនីរ  យមា ន  ុន   ផង  ះ ប   ក់ថា មា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រ។

កា រព  បា ល ៖

 ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ កា របង្ក  គ   លៗមួយចំនួន អា ចជា សះស្បើយ 
 យ   ន់តផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន  យមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំពទ្យទ។ 

ផឹកទឹកយ៉ា ង តិចមួយកវរៀងរា ល់៣០នា ទីម្ត ង ក្ន ុងរយៈពលបី   បួន ៉ ង 
ហើយទមា  ប់ ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើនរបៀបនះ។ (បុ៉ន្ត បើ អ្ន ក  ះមិនអា ច 

 មបា ន ឬមា នហើមដនិងមុខ  ះគា ត់មិនគួរ ផឹកទឹក  ើនទ)។

 បើអ្ន កជំងឺគា  នកា រធូរ   ល  យកា រផឹកទឹក  ើន  ះទ ឬគា ត់មា ន  ុន    
 ះគា ត់គួរលបថា  ំ កូ  ីមុ៉កសា ហ្សូល (Cotrimoxazole) ឬស៊ុលហ្វ ូណា មីដ(Sulfonamide) (ទំ.៣៥៨) 

ឬអំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) ឬត   សុីគ្ល ីន(ទំ.៣៥៦)។  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ចំ  ះក  ិត  ើ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  
នថា  ំ។ ដើម្ីបព  បា លកា របង្ក  គឲ្យជា ជា សា  ពរ អ្ន កអា ច  ូវកា រលបថា  ំរយៈពល១០ថ្ង  ឬលើសពីនះ។ 
កា រសំខា ន់គឺ  ូវផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើនក្ន ុងពលលបថា  ំទា ំងនះ ជា ពិសសថា  ំស៊ុលហ្វ ូណា មីដ។

 បើអ្ន កជំងឺគា  នកា រធូរ   លយា៉ ងឆា ប់រហ័សទ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។

 ថា  ំថ្ម ីៗមួយចំនួន អា ចបំបា ត់កា រឈឺចា ប់បា នទា ំង  ុង បុ៉ន្ត មិនបា នព  បា ល្ត មិនបា នព  បា លកា របង្ក  គ   ព័ន្ធ ទឹក  មនះ
ទ។ កំុ  ើថា  ំ  ភទនះលើលពីពីរថ្ង ។

 ួសក្ន ុងត  ង  ម ឬ  ួសក្ន ុង   ក  ម ួសក្ន ុងត  ង  ម ឬ  ួសក្ន ុង   ក  ម

 គស ្ញ   ៖

 ភា គ  ើន  គស ្ញ  ដំបូងគឺកា រឈឺចា ប់ភា  មៗហើយខា  ំង  ខ្ន ងផ្ន កខា ងក  ម  ចំហៀង ឬ   ះផ្ន ក 
ខា ង ក  ម ឬ  គល់លិង្គ  ចំ  ះបុរស។

 ជួនកា លបំពង់  ម  ូវបា នស្ទ ះ ដូច្ន ះអ្ន កជំងឺមា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រ  ម ឬ  មមិនចញ។ ឬអា ចមា ន ដំណក់ 
ឈា ម   ក់ចញមកក    ពលចា ប់ផ្ត ើម  ម។

 ជួនកា លក៏អា ចមា នកា របង្ក  គ   ព័ន្ធ ទឹក  ម ក្ន ុងពលជា មួយគា  នះដរ។

កា រព  បា ល ៖

 ដូចគា  និងកា របង្ក  គ   ព័ន្ធ ទឹក  ម ដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។

 ថមទា ំងឲ្យថា  ំអា ស្ព ីរីន(Aspirin) ឬថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ផ្សងទៀត  មទា ំងពពួកថា  ំអង់ទីស  ស្ម ូដិច 
(antispasmodic) (ទំ.៣៨១)។

 បើអ្ន កមិនអា ច  មបា ន សា កល្បងដក  មម្ត ង។ ជួនកា លកា រធ្វ ើរបៀបនះ ធ្វ ើឲ្យ  ួស  ក្ន ុង   ក  ម 
រមៀលចញពីផ្ល ូវបំពង់  ម។

 ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ជួនកា លគ  ូវកា រកា រវះកា ត់។

ជំងឺរីកក ពញ  ៉ូសា  តជំងឺរីកក ពញ  ៉ូសា  ត

ប   នះកើតឡើងញឹកញា ប់ចំ  ះបុរសដលមា នអា យុលើសពី៤០ឆា  ំ។ ជំងឺនះបណា្ខ  លមកពីកា ររីកក ពញ 
 ៉ូសា  ត ដលស្ថ ិត  ច   ះ   ក  ម និងបង្ហ ួរ  ម។

 អ្ន កជំងឺមា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រ  ម ហើយជួនកា លពិបា កក្ន ុងកា រប   របង់លា មកទៀតផង។ ទឹក  មអា ចចញ 
តក់ៗ ឬស្ទ ះទា ំង  ុងតម្ត ង។ ជួនកា លអ្ន កជំងឺ  មមិនចញជា  ើនថ្ង ។

 បើគា ត់មា ន  ុន    នះជា  គស ្ញ  នកា រមា នកា របង្ក  គផងដរ។
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កា រព  បា លជំងឺរីកក ពញ  ៉ូសា  ត ៖

 បើអ្ន កជំងឺ  មមិនចញ គា ត់គួរសា កល្បងអង្គ ុយ   ំក្ន ុងទឹក    ដូចរូបនះ 
បើកា រធ្វ ើរបៀបនះមិនមា នលទ្ធ ផលល្អ ទ  ះគ  ហលជា  ូវកា រ  ើ 
បំពងបូមទឹក  ម(ទំ.២៣៩)។

 បើគា ត់មា ន  ុន     ូវ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) 
ឬត   សុីគ្ល ីន(ទំ.៣៥៦)។

 ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ករណីធ្ង ន់ធ្ង រឬរុា ំរ៉ អា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់។

ចំណា ំ ៖ ទា ំងប   ក ពញ  ៉ូសា  ត និងជំងឺ  មះទឹកបា យ អា ចធ្វ ើឲ្យពិបា ក  មដូចគា  ។ មនុស្ស  ុសចា ស់ទំនង
ជា មា នប   រីកក ពញ  ៉ូសា  ត  ើនជា ង។ ចំណកឯមនុស្ស  ុសវ័យក្ម ង ជា ពិសសអ្ន កដលមា នកា ររួមភទក្ន ុង 
ពលថ្ម ីៗជា មួយអ្ន កមា នជំងឺកា ម  គ  ហលជា កើតជំងឺ  មះទឹកបា យ។

កា របង្ក  គដលឆ្ល ងតា មកា ររួមភទ (ជំងឺកា ម  គ)
 ទំព័របន្ត បនា  ប់នះ យើងពិភា ក  អំពីជំងឺកា ម  គមួយចំនួនដូចជា   មះទឹកបា យ កា  មីដ   សា  យ និងកា រហើម  មះទឹកបា យ កា  មីដ   សា  យ និងកា រហើម 

កូនកណ្ណ ុរ  ក លៀន។ ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ កូនកណ្ណ ុរ  ក លៀន។ ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងជំងឺកា ម  គមួយចំនួនទៀតដលបណា្ខ  លឲ្យមា នដំ   លើ
 ដា ប់ភទ(ពងទឹក សិរមា ន់ ពងទឹក សិរមា ន់ និងទា មឡា ទា មឡា )  ូវបា នពិភា ក   ទំព័រខៀវ។ មើលទំ.៣៩៩  ៤០៣។

ជំងឺ  មះទឹកបា យ និងកា  មីដ  ជំងឺ  មះទឹកបា យ និងកា  មីដ  
បុរសនិង  ្ត ី អា ចមា នជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   យគា  ន  គស ្ញ  អ្វ ីទា ំងអស់។បុរសនិង  ្ត ី អា ចមា នជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   យគា  ន  គស ្ញ  អ្វ ីទា ំងអស់។ ជំងឺ  មះទឹកបា យ  និង 

កា  មីដ   អា ចមា ន  គស ្ញ  ដូចគា   បុ៉ន្ត ជា ទូ  ជំងឺ  មះទឹកបា យចា ប់ផ្ត ើមលឿនជា ង និងមា នកា រឈឺចា ប់ជា ង។ 
បុរសនិង  ្ត ីអា ចមា នជំងឺ  មះទឹកបា យ និងកា  មីដ  ក្ន ុងពលតមួយ ដូច្ន ះជា កា រ  សើរ គួរព  បា លជំងឺទា ំងពីរមុខ
នះក្ន ុងពលជា មួយគា  ។ បើមិនព  បា លទ ជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   អា ចធ្វ ើឲ្យបុរសឬ  ្ត ីមិនអា ចមា នកូនបា ន។

បើ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ កើតជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   ហើយមិនបា នព  បា លមុនពលស   លកូនទ កា របង្ក  គ
នឹងឆ្ល ង  ដល់ភ្ន ករបស់ទា រក ហើយធ្វ ើឲ្យទា រកខា  ក់(មើលទំ.២២១)។

 គស ្ញ  ចំ  ះបុរស ៖                                           

  ក់ខ្ទ ុះចញពីលិង្គ                                                 

 ជួនកា លមា នហើមនិងឈឺចា ប់                                  
ពងសា  ស                              

 គស ្ញ  ចំ  ះបុរស និង  ្ត ីទា ំងពីរភទ ៖

 មា នកា រឈឺចា ប់ ឬក ហា យ  ពល  ម 

 មា នកន្ទ ួលឬដំ  ពញខ្ល ួន 

 មា នហើម និងឈឺចា ប់  ជង្គ ង់ កជើង 
ឬកដ តមា្ខ  ងឬទា ំងពីរ

 គស ្ញ  ចំ  ះ  ្ត ី ៖

 មា នហូរខ្ទ ុះពណ៌ខៀវ ឬលឿង ពី ទា  រមា ស           
ឬទា  រលា មក 

 មា នកា រឈឺចា ប់   ក្ន ុង  ះ ផ្ន ក ខា ង 
ក  ម (រលា កអា ង  គា ក ទំ.២៤៣)

 មា ន  ុន   

 ឈឺចា ប់  ពលរួមភទ
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ចំ  ះបុរស ស ្ញ  ដំបូងចា ប់ផ្ត ើមពី២  ៥ថ្ង  (ឬ៣អា ទិត្យ ឬលើសពីនះ) បនា  ប់ពីបា នរួមភទជា មួយអ្ន កមា នជំងឺ
កា ម  គរួច។ ចំ  ះ  ្ត ីវិញ  គស ្ញ   ហលជា មិនបងា  ញឡើងក្ន ុងរយៈពលជា  ើនអា ទិត្យ ឬ  ើនខ។ បុ៉ន្ត  
ចំ  ះ មនុស្សដលមិនមា ន  គស ្ញ  អ្វ ីទា ំងអស់ក៏  យ ក៏អា ចចម្ល ងជំងឺ  អ្ន កដទទៀតបា នដរមនុស្សដលមិនមា ន  គស ្ញ  អ្វ ីទា ំងអស់ក៏  យ ក៏អា ចចម្ល ងជំងឺ  អ្ន កដទទៀតបា នដរ បនា  ប់ពីមា នកា រ 
បង្ក  គបា នពីរបីថ្ង ។

កា រព  បា ល ៖

 កា លពីមុន ជំងឺ  មះទឹកបា យ  ូវបា នព  បា ល  យ  ើថា  ំប៉នីសុីលីន(Penicillin)។ បុ៉ន្ត សព្វ ថ្ង នះ   
តំបន់ ជា  ើន ជំងឺនះបា នកា  យជា មា នភា ពសុា ំជា មួយថា  ំប៉នីសុីលីន ដូច្ន ះគ  ូវ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ភទ 
ផ្សងវិញ។ ជា កា រ  សើរ  ូវស្វ ងរកកា រណនា ំពី  ូពទ្យ  ជិតបំផុត ថា តើថា  ំណា មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ងគ 
អា ចរកបា ន   ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក និងមា នតម្ល ដលអា ចទិញបា ន។ ថា  ំពទ្យដល  ើស   ប់ព  បា លជំងឺ 

 មះទឹកបា យ និង កា  មីដ   មា នបងា  ញ   ទំ.៣៦០។ បើកា រ  ក់ខ្ទ ុះ និងកា រឈឺចា ប់ គា  នកា រជា សះស្បើយ 
ក្ន ុងរយៈពល ២   ៣ថ្ង ទ មា នន័យថា ជំងឺ  មះទឹកបា យនះអា ចមា នភា ពសុា ំជា មួយថា  ំ  ះ ឬអា ចថា  អ្ន ក 

 ះមា នជំងឺកា  មីដ  ។

 បើ  ្ត ីមា នជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ    មទា ំងមា ន  ុន    និងកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុង  ះ ផ្ន កខា ងក  មផង 
 ះគា ត់អា ចមា នជំងឺរលា កអា ង  គា ក (មើលទំ.២៤៣)។

 មនុស្ស  ប់រូបដលបា នរួមភទជា មួយមនុស្សដលគដឹងថា មា នជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   ក៏គួរទទួលកា រ 
ព  បា លដរ ជា ពិសស  ពន្ធ របស់បុរសដលមា នជំងឺកា ម  គ។ បើ  ះបីជា  ពន្ធ  ះមិនមា ន  គស ្ញ   
អ្វ ីក៏  យ ក៏គា ត់អា ចមា នជំងឺកា ម  គដរ។ បើគា ត់មិនព  បា លក្ន ុងពលជា មួយគា  នឹងប្ត ីគា ត់ទ  ះគា ត់នឹង 
ចម្ល ងជំងឺ  ប្ត ីគា ត់វិញម្ត ង។ 

 កា រពា រភ្ន ករបស់ទា រកពីជំងឺកា  មីដ   ជា ពិសសពីជំងឺ  មះទឹកបា យ ដលអា ចបណា្ខ  លឲ្យភ្ន ករបស់ទា រកខា  ក់
បា ន(មើលទំ.២២១)។ ស   ប់កា រព  បា ល សូមមើលទំ.៣៧៩។

 យត្ន ័ ៖ អ្ន កកើតជំងឺ  មះទឹកបា យឬកា  មីដ   ក៏អា ចកើតជំងឺសា  យ  យមិនដឹងខ្ល ួនផងដរ។ ជួនកា ល វា ជា កា រ 
ល្អ   ដល  ូវ  ព  បា លជំងឺសា  យឲ្យបា នចប់សព្វ  ប់   ះកា រព  បា លជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   អា ចបិទបា ំង
 គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺ  គសា  យ បុ៉ន្ត អា ចមិនបា នព  បា លវា ឲ្យជា ទមិនបា នព  បា លវា ឲ្យជា ទ។

ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺទា ំងនះ និងជំងឺកា ម  គផ្សងៗទៀត សូមមើលទំ.២៣៩។

ជំងឺសា  យជំងឺសា  យ
ជំងឺសា  យជា ជំងឺ   ះថា  ក់ហើយកើតឡើងជា ញឹកញា ប់ ដលឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតតា មកា ររួមភទ។

 គស ្ញ   ៖

 ជា ទូ   គស ្ញ  ដំបូងគឺមា នដំ    ថា ទា មឡា ។ វា បងា  ញឡើង 
ក្ន ុងរយៈពលពី២  ៥សបា  ហ៍ បនា  ប់ពីបា នរួមភទជា មួយអ្ន កកើតជំងឺ
សា  យនះ។ ទា មឡា មើល   ដៀងនឹងមុន ពងបក ឬដូចដំ   
បើកមុខ។ តា មធម្ម តា  វា  កើត  លើ  ដា ប់ភទបុរសឬ  ្ត ី (ឬអា ច 
ចញ  លើបបូរមា ត់   មដ ទា  រ លា មក ឬមា ត់)។ ដំ  នះ 

 រពញ    យម  គ ដលអា ច ឆ្ល ង  អ្ន កដទ ទៀតបា ន 
យា៉ ងងា យ។ ដំ  នះ តងតគា  នកា រឈឺចា ប់ទ ហើយបើវា ស្ថ ិត   ដំ  នះ តងតគា  នកា រឈឺចា ប់ទ ហើយបើវា ស្ថ ិត   
ក្ន ុងរន្ធ ទា  រមា ស ្ត  ី  ហលជា  មិនដឹងថា គា ត់មា នដំ   នះទបុ៉ន្ត គា ត់ ក្ន ុងរន្ធ ទា  រមា ស ្ត  ី  ហលជា  មិនដឹងថា គា ត់មា នដំ   នះទប៉ុន្ត គា ត់ 
អា ចចម្ល ង  អ្ន កដទបា នយា៉ ងងា យ។ អា ចចម្ល ង  អ្ន កដទបា នយ៉ា ងងា យ។ 

 ដំ  នះកើតឡើងតពីរបីថ្ង បុ៉   ះ ហើយវា ក៏បា ត់  វិញ  យមិនបា ច់ 
ព  បា ល។ បុ៉ន្ត ជំងឺនះ  តបន្ត  រា លដា លពញរា ងកា យ។បុ៉ន្ត ជំងឺនះ  តបន្ត  រា លដា លពញរា ងកា យ។
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 ជា  ើនសបា  ហ៍ឬ  ើនខក  យមក អា ចមា នកា រឈឺបំពង់ក  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច ដំ  មា ត់ ឬហើមសនា  ក់។ ឬ
អា ចមា ន  គស ្ញ  ណា មួយក្ន ុងចំ  ម  គស ្ញ  ទា ំងនះ បងា  ញឡើង  លើស្បក ៖

តា មធម្ម តា  គស ្ញ  ទា ំងអស់នះបា ត់  វិញ  យឯកឯង។ ហើយជា រឿយៗអ្ន កជំងឺគិតថា បា នជា វិញហើយ បុ៉ន្ត  
តា មពិតជំងឺ  តមា ន  ឡើយ។ បើពំុបា នព  បា លឲ្យបា នពញលញទ ជំងឺសា  យអា ចរា តត  ត   ប់ផ្ន កន បើពំុបា នព  បា លឲ្យបា នពញលញទ ជំងឺសា  យអា ចរា តត  ត   ប់ផ្ន កន 
រា ងកា យ បណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺបះដូង ខ្វ ិន វិកលចរិក និងប   ផ្សងៗទៀតជា  ើន។រា ងកា យ បណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺបះដូង ខ្វ ិន វិកលចរិក និងប   ផ្សងៗទៀតជា  ើន។

សំគា ល់ ៖ ជំងឺយ៉ស៍ក៏មា ន  គស ្ញ  ជា  ើនដលដូចគា  នឹងជំងឺសា  យដរ។

 យត្ន ័ ៖ បើមា នកន្ទ ួលចម្ល ក ឬប   ស្បក ដលកើតឡើងជា  ើនថ្ង ឬ  ើនសបា  ហ៍ បនា  ប់ពីមា នពងបក ឬ 
ដំ  លើ  ដា ប់បន្ត ពូជ  ះវា អា ចជា ជំងឺសា  យ។ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។

កា រព  បា លជំងឺសា  យ ៖ (ដើម្ីបឲ្យជា សះស្បើយជា សា  ពរ កា រព  បា លឲ្យបា នពញលញគឺជា កា រចា ំបា ច់ដើម្ីបឲ្យជា សះស្បើយជា សា  ពរ កា រព  បា លឲ្យបា នពញលញគឺជា កា រចា ំបា ច់)
 បើ  គស ្ញ  កើតឡើងតិចជា ងមួយឆា  ំ បើ  គស ្ញ  កើតឡើងតិចជា ងមួយឆា  ំ ចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីនបនហ  ទីន(Benzathine Penicillin) ២,៤លា ន 
អុ៊យនីត តម្ត ង។ ចា ក់ពា ក់កណា្ខ  លនក  ិតថា  ំ  កំប៉ះគូថមា្ខ  ងៗ(មើលទំ.៣៥៣)។ អ្ន កដលមា ន  តិកម្ម  
ជា មួយថា  ំប៉នីសុីលីន អា ចលបត   សុីគ្ល ីន ៥០០មីលីក  ម ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១៥ថ្ង ។
 បើ  គស ្ញ  កើតឡើងលើសពីមួយឆា  ំ បើ  គស ្ញ  កើតឡើងលើសពីមួយឆា  ំ ចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីនបនហ  ទីន ២,៤លា នអុ៊យនីត ពា ក់កណា្ខ  ល   
កំប៉ះគូថមា្ខ  ងៗ មួយអា ទិត្យម្ត ង រយៈពលបីអា ទិត្យ ដលសរុបគឺ៧,២លា នអុ៊យនីត។ បើមា ន  តិកម្ម ជា មួយ
ថា  ំប៉នីសុីលីន លបត   សុីគ្ល ីន៥០០មីលីក  ម ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៣០ថ្ង ។
 បើសង្ស័យថា នរណា មា  ក់កើតជំងឺសា  យ គា ត់គួរត  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។ កា រធ្វ ើតស្ត ឈា មអា ចជា  
កា រចា ំបា ច់។ បើមិនអា ចធ្វ ើតស្ត ឈា មទ អ្ន ក  ះគួរតព  បា លជំងឺសា  យ  ះបីក្ន ុងករណីណា ក៏  យ។
 អ្ន កដលបា នរួមភទជា មួយមនុស្សដលគដឹងថា មា នជំងឺសា  យ ក៏គួរតទទួលកា រព  បា លផងដរ ជា ពិសស 
ប្ត ីឬ  ពន ្ធ របស់អ្ន កដលគដឹងថា មា នជំងឺនះ។

ចំណា ំ ៖  ្ត ីមា នផ្ទ  ះឬ  ្ត ីបំ  កូន  យទឹក  ះ ដលមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ជា មួយថា  ំប៉នីសុីលីន អា ចលបថា  ំ
អរី  ូមីសុីន(Erythromycin)តា មក  ិតដូចគា  និងថា  ំត   សុីគ្ល ីនដរ(មើលទំ.៣៥៦)។

ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺសា  យ សូមមើល  ទំព័របនា  ប់។

ហើមក លៀន ៖ កា រធា  យកូនកណ្ណ ុរ  ក លៀនហើមក លៀន ៖ កា រធា  យកូនកណ្ណ ុរ  ក លៀន
 គស ្ញ   ៖
 ចំ  ះបុរស ចំ  ះបុរស ៖ ដំុពកធំពណ៌    ក លៀនដលធា  យមុខហូរខ្ទ ុះ ជិតមុខវិញ 
និងធា  យមុខម្ត ងទៀត។        
 ចំ  ះ  ្ត ី ចំ  ះ  ្ត ី ៖ មា នកូនកណ្ណ ុរដូចបុរសដរ ឬមា នដំ   ដលមា នកា រឈឺចា ប់ 
ហូរខ្ទ ុះតា មរន្ធ គូថ។

កា រព  បា ល ៖
  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល
 ស   ប់មនុស្សធំ ឲ្យថា  ំត   សុីគ្ល ីន(Tetracycline) ២៥០មីលីក  ម ២   ប់ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១៤ថ្ង ។
 ជៀសវា ងកា ររួមភទរហូតទា ល់តដំ  បា នជា សះស្បើយទា ំង  ុង។

ចំណា ំ ៖ កា រហើមក លៀនក៏អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺទា មឡា (មើលទំ.៤០៣)ដរ។

កន្ទ ួលក ហម ឈឺ កន្ទ ួលក ហម ឈឺ 

ឬមា នមុនពញខ្ល ួន   ណឬមា នមុនពញខ្ល ួន   ណ

ផា  ំងកន្ទ ួលរា ងមូលៗ ផា  ំងកន្ទ ួលរា ងមូលៗ 

(ដូចកនា  ល  អា ក)(ដូចកនា  ល  អា ក) មា នកន្ទ ួលរមា ស់ មា នកន្ទ ួលរមា ស់ 

 លើដឬជើង លើដឬជើង
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វិធីបងា្ក  រកា រឆ្ល ងរា លដា លនជំងឺកា ម  គ 

១.   ុង  យ័ត្ន ជា មួយដគូរួមភទរបស់អ្ន ក ុង  យ័ត្ន ជា មួយដគូរួមភទរបស់អ្ន ក ៖ អ្ន កដលមា នដគូរួមភទ  ើន ទំនងជា ងា យឆ្ល ងជំងឺកា ម  គទា ំងនះ

ណា ស់។ ្ត  ីរកសីុផ្ល ូវភទងា យនឹងឆ្ល ងជា ងគ។ ដើម្ីបជៀសវា ងកា រឆ្ល ងជំងឺកា ម  គនះ រួមភទជា មួយដគូដល

  ះ  ង់តមា  ក់គត់។  សិនបើអ្ន ករួមភទជា មួយអ្ន កដទទៀត  ើ   មអនា ម័យជា និច្ច  ើ   មអនា ម័យជា និច្ច ។ (កា រ  ើ   ម 

អនា ម័យជួយបងា្ក  រជំងឺកា ម  គ បុ៉ន្ត មិនធា នា ថា កា រពា របា នទា ំង  ុងទ)។

២. ចា ប់ផ្ត ើមព  បា លភា  មៗចា ប់ផ្ត ើមព  បា លភា  មៗ ៖ វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលអ្ន កឆ្ល ងជំងឺកា ម  គ ទទួលកា រព  បា លជា បនា  ន់ ដើម្ីប កំុ 

ឲ្យ ពួកគចម្ល ងជំងឺនះ  អ្ន កដទទៀត។ មិន  ូវរួមភទជា មួយមនុស្សដទទៀត រហូតដល់បា ន៣ថ្ង  ក  យ ពី 

កា រព  បា ល បា នបញ្ច ប់។ (ជា អកុសលមកទល់សព្វ ថ្ង នះ  មិនទា ន់មា នកា រព  បា លជំងឺអដស៍  ឡើយទ)។

៣.    ប់អ្ន កដទទៀត បើគ  ូវកា រកា រព  បា ល   ប់អ្ន កដទទៀត បើគ  ូវកា រកា រព  បា ល ៖  ពលមនុស្សមា  ក់ដឹងថា គា ត់មា នជំងឺកា ម  គ គា ត់គួរត   ប់

ដគូរួមភទរបស់គា ត់ឲ្យដឹង ដើម្ីបឲ្យពួកគ  ទទួលកា រព  បា លដរ។ វា មា នសា រសំខា ន់ណា ស់ដលបុរស  ូវ

  ប់  ្ត ី   ះថា បើ ្ត  ីមិនដឹងថា គា ត់មា នជំងឺកា ម  គទ  ះគា ត់អា ចចម្ល ង  អ្ន កដទទៀត ទា រករបស់គា ត់ 

អា ចឆ្ល ងជំងឺ ឬខា  ក់ភ្ន ក ហើយក្ន ុងពលណា មួយ គា ត់អា ចកា  យ  ជា អា រ(មិនអា ចមា នកូន) ឬមា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ។

៤.  ជួយអ្ន កដទ ជួយអ្ន កដទ ៖ ជំរុញមិត្ត ភក្ត ិដល  ហលជា មា នជំងឺកា ម  គ ឲ្យ  ព  បា លជា បនា  ន់ ហើយ   ប់ឲ្យពួកគឲ្យ

ជៀសវា ងរួមភទតា ម  ប់វិធី រហូតដល់ពួកគបា នជា សះស្បើយ។

របៀប  ើនិងពលដល  ូវ  ើ                                           
បំពង់បូមទឹក  ម (បំពង់  សូ៊ស   ប់បង្ហ ូរទឹក  មពី   ក  ម)

ពលដល  ូវ  ើ និងពលដលមិន  ូវ  ើបំពង់បូមទឹក  ម ៖ពលដល  ូវ  ើ និងពលដលមិន  ូវ  ើបំពង់បូមទឹក  ម ៖

 មិន  ូវ  ើបំពង់បូមទឹក  មទ លុះ   ចា ំបា ច់បំផុត និងមិនអា ចរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យទា ន់ពល។ សូម្ីបតកា រ

 ើ   ស់បំពង់បូមទឹក  ម  យ  ុង  យត្ន ័ក៏  យ ក៏ពលខ្ល ះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គដ៏   ះថា  ក់ 

ឬមា នកា រខូចខា តដល់បង្ហ ួរ  មទៀតផង។

  សិនបើមា នទឹក  មហូរចញមកខ្ល ះ មិន  ូវ  ើបំពង់បូមទឹក  មទ។

  សិនបើអ្ន ក  ះមិនអា ច  មបា ន ដំបូងឲ្យគា ត់ព  យា ម  មក្ន ុងពលអង្គ ុយក្ន ុងធុងទឹក   ឧណ ៗ  

(ទំ.២៣៦)។ ចា ប់ផ្ត ើម  ើថា  ំដលបា នណនា ំ(ស   ប់ជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬជំងឺក ពញ  ូសា  ត)។

  សិនបើគា ត់មា នទឹក  មពញក្ន ុង   ក  ម ហើយមា នកា រឈឺចា ប់    ក  ម តមិនអា ច  មបា ន 

ឬ  សិនបើ គា ត់ចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញ  គស ្ញ  នកា រពុលពីទឹក  ម  ើបំពង់បូមទឹក  ម។

 គស ្ញ  នកា រពុលទឹក  ម(មា នជា តិអុ៊យរក្ន ុងឈា ម) ៖

 ខ្យល់ដង្ហ ើមមា នក្ល ិនដូចទឹក  ម។

 ហើមជើងនិងមុខ។

 ក្អ ួត មិន  ួលក្ន ុងខ្ល ួន វង្វ ងសា  រតី។                       

ចំណា ំ ៖ អ្ន កដលមា នកា រឈឺចា ប់  យពិបា ក  ម រីកក ពញ 

 ូសា  ត ឬ  ួសក្ន ុងត  ង  ម គួរទិញបំពង់បូមទឹក  ម ហើយទុកវា  

ស   ប់  ើ   ស់ ក្ន ុង   អា សន្ន ។
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របៀបដា ក់បញ្ច ូលបំពង់បូមទឹក  មរបៀបដា ក់បញ្ច ូលបំពង់បូមទឹក  ម

១.    របំពង់បូមទឹក  ម ១.    របំពង់បូមទឹក  ម 

(និងសឺរុា ំង ឬសំភា រៈផ្សងៗ (និងសឺរុា ំង ឬសំភា រៈផ្សងៗ 

ដលអ្ន កអា ច  ើ) ដលអ្ន កអា ច  ើ) 

រយៈពល១៥នា ទី។រយៈពល១៥នា ទី។

៦. លា បបំពង់បូមទឹក  ម  យ ៦. លា បបំពង់បូមទឹក  ម  យ 

ក មួនរំអិល ដល រលា យក្ន ុងទឹក ក មួនរំអិល ដល រលា យក្ន ុងទឹក 

ដូចជា  K-Y Jelly (មិនមន   ង ដូចជា  K-Y Jelly (មិនមន   ង 

ឬវា៉ ស្ហ ីលីនទ)ឬវា៉ ស្ហ ីលីនទ)

២. លា ងស្បក   បលិង្គ  ឬទា  រមា ស និងផ្ន កដល ២. លា ងស្បក   បលិង្គ  ឬទា  រមា ស និងផ្ន កដល 

 ជុំវិញឲ្យសា  តជា មួយសា ប៊ូនិងទឹក   ឧណ ៗ ។   ជុំវិញឲ្យសា  តជា មួយសា ប៊ូនិងទឹក   ឧណ ៗ ។  
៧. ទា ញស្បក  បលិង្គ ចុះក  ម ឬញកបើកបបូររបស់ទា  រមា ស. ទា ញស្បក  បលិង្គ ចុះក  ម ឬញកបើកបបូររបស់ទា  រមា ស

រួចជូត   ងរួចជូត   ង

បង្ហ ួរ  ម  យបង្ហ ួរ  ម  យ

សំឡីសា  ត ផ្សើម សំឡីសា  ត ផ្សើម 

 យ សា ប៊ូ យ សា ប៊ូ

៣.  លា ងសមា  តដ បើអា ច  ើសា ប៊ូស   ប់លា ងដ ៣.  លា ងសមា  តដ បើអា ច  ើសា ប៊ូស   ប់លា ងដ 

មុនពលធ្វ ើកា រវះកា ត់ (ដូចជា  មុនពលធ្វ ើកា រវះកា ត់ (ដូចជា  

បតា ឌីន)។ ក  យពលបតា ឌីន)។ ក  យពល

លា ងដហើយ ប៉ះតសមា  រៈលា ងដហើយ ប៉ះតសមា  រៈ

ដលស្ទ រីល ឬដលសា  តដលស្ទ រីល ឬដលសា  ត

ប៉ុ   ះ។ប៉ុ   ះ។

៨. កា ន់ទប់ស្បកលិង្គ ចុះមកក  ម ឬបើកបបូរទា  រមា ស រួចដា ក់ ៨. កា ន់ទប់ស្បកលិង្គ ចុះមកក  ម ឬបើកបបូរទា  រមា ស រួចដា ក់ 

បំពង់ បូមទឹក  មថ្ន មៗចូល  ក្ន ុងរន្ធ  ម។ បង្វ ិលវា បន្ត ិច បើចា ំ បំពង់ បូមទឹក  មថ្ន មៗចូល  ក្ន ុងរន្ធ  ម។ បង្វ ិលវា បន្ត ិច បើចា ំ 

បា ច់ តកុំបង្ខ ំ។បា ច់ តកុំបង្ខ ំ។

កា ន់លិង្គ ឲ្យ  ង់ ដូចមុំនះ។កា ន់លិង្គ ឲ្យ  ង់ ដូចមុំនះ។

៤. ដា ក់ក ណា ត់សា   ត  ខា ងក  មនិងជុំវិញកន្ល ង  ះ ៤. ដា ក់ក ណា ត់សា   ត  ខា ងក  មនិងជុំវិញកន្ល ង  ះ 

៥.  ពា ក់   មដស្ទ រីល ឬដុសជ  ះដ ៥.  ពា ក់   មដស្ទ រីល ឬដុសជ  ះដ 

ជា មួយអា ល់កុល ឬបតា ឌីន។ជា មួយអា ល់កុល ឬបតា ឌីន។

៩. ចំ  ះបុរស រុញបំពង់បូម ទឹក ៩. ចំ  ះបុរស រុញបំពង់បូម ទឹក 

 មចូល  ក្ន ុងរហូតដល់មា ន មចូល  ក្ន ុងរហូតដល់មា ន

ទឹក  មហូរមកក   រួចរុញចូល ទឹក  មហូរមកក   រួចរុញចូល 

៣សង្ទ ីម៉  ទៀត។ ៣សង្ទ ីម៉  ទៀត។ 

ចំណា ំ ៖ បង្ហ ួរ  ម ចំណា ំ ៖ បង្ហ ួរ  ម 

របស់  ្ត ី ខ្ល  ីជា  ង របស់  ្ត ី ខ្ល  ីជា  ង 

បង្ហ ួរ  មរបស់បុរស។ បង្ហ ួរ  មរបស់បុរស។ 

សំខា ន់ ៖ បើនរណា មា  ក់មា នស ្ញ  នកា រពុលទឹក  ម ឬបើ 
  ក  មពញពក និងរីកធំ  ះមិន  ូវឲ្យទឹក  មហូរចញមក

ក  ទា ំងអស់តម្ត ងទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ ឲ្យវា ចញមកក  យឺតៗ(  យ 
 បា ច់ ឬបត់បំពង់) បន្ត ិចម្ត ងៗ រយៈពល១ឬ២ ៉ ង។

ជួនកា ល  ្ត ីមិនអា ច  មបា ន បនា  ប់ពីស   លកូនរួច។  សិនបើលើស៦ ៉ ង ហើយ   ក  មរបស់គា ត់ហា ក់ 
ដូចជា ពញ  ះគា ត់  ហលជា  ូវ  ើបំពង់បូមទឹក  មហើយ។ បើ   ក  មរបស់គា ត់មិនពញ  ះមិន  ូវ  ើ 
បំពង់បូមទឹក  មទ បុ៉ន្ត ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើនវិញ។
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ប   ផ្សងៗចំ  ះ  ្ត ី

កា រធា  ក់ស (សំ  រឬខ្ទ ុះដលចញពីទា  រមា ស)កា រធា  ក់ស (សំ  រឬខ្ទ ុះដលចញពីទា  រមា ស)
ជា ធម្ម តា  ្ត ីទា ំងឡា យតងមា នធា  ក់សបន្ត ិចបន្ត ួច ដលមា នពណ៌ថា  ៗ  ដូចទឹក  ះ   ឬពណ៌លឿងខ្ច ី។  សិន 

បើ មិនរមា ស់ ឬគា  នក្ល ិនអា ក ក់ទ  ហលជា គា  នប   អ្វ ីទ។

បុ៉ន្ត   ្ត ីជា  ើន ជា ពិសសក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ មា នប   ធា  ក់ស ហើយជា ញឹកញា ប់មា នរមា ស់ក្ន ុង  នីផង។ 
កា រធា  ក់សរបៀបនះអា ចបណា្ខ  លមកពីកា របង្ក  គផ្សងៗ។ ភា គ  ើននកា របង្ក  គទា ំងនះ ធ្វ ើឲ្យមា នកា ររំខា នខ្ល ះៗ 
បុ៉ន្ត គា  ន   ះថា  ក់អ្វ ីឡើយ។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី កា របង្ក  គដលបណា្ខ  លមកពីជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ   
(Chlamydia) អា ចបង្ក   ះថា  ក់ដល់ទា រក  ពលស   ល(មើលទំ.២២១)។

១. កា រធា  ក់សរា វៗ ពពុះៗ ពណ៌បតងលា យលឿង ឬពណ៌ស មា នក្ល ិនអា ក ក់ និងមា នរមា ស់។កា រធា  ក់សរា វៗ ពពុះៗ ពណ៌បតងលា យលឿង ឬពណ៌ស មា នក្ល ិនអា ក ក់ និងមា នរមា ស់។ នះ  ហលជា  
កា របង្ក  គ  យ  ីកូមូ៉ណា ស់ ីកូមូ៉ណា ស់(Trichomonas)។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺក ហា យ  ពល  ម។ ជួនកា ល 
អា ចមា នកា រឈឺចា ប់ ឬហើម  ដា ប់ភទ។ កា រធា  ក់សអា ចមា នលា យឈា ម។

កា រព  បា ល ៖  

 កា រសមា  ត  ដា ប់ភទឲ្យសា  តជា និច្ច  គឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។

 កា រលា ងសមា  តទា  រមា ស ជា មួយទឹក   ឧណ ៗ  និងទឹកខ្ម ះ 
អា ចជួយបា ន។ បើគា  នទឹកខ្ម ះ  ើទឹកក ូចឆា  លា យ  
ជា មួយទឹក។

 យ័ត្ន  ៖ ហា មលា ងក្ន ុងអំឡុងពល៤សបា  ហ៍ចុងក  យនកា រមា នផ្ទ  ះ ឬអំឡុងពល៦សបា  ហ៍បនា  ប់ពី 
ស   ល កូន។ បើកា រធា  ក់សមា នកា ររំខា ន កា រសុលទា  រមា ស  យ នីសា  ទីន(Nystatin) អា ចជួយបា ន (មើលលខ ២ 

 ទំព័របនា  ប់)។

 អ្ន កក៏អា ច  ើខ្ទ ឹមសជា ថា  ំសុលទា  រមា សបា នដរ។ (បកសំបកខ្ទ ឹម  យ  យត័្ន កំុ  ះទម្ល ុះវា ។ ខ្ច ប់វា  ក្ន ុង 
បន្ទ ះក ណា ត់សា  ត ឬកំុ   ស រួចដា ក់ចូល  ក្ន ុងទា  រមា ស)។

  ើទឹកលា ងទា  រមា ស២ដងក្ន ុងពលថ្ង  និងពលយប់សុល  យខ្ទ ឹមស។ ធ្វ ើដូចនះរយៈពល ១០  ១៤ថ្ង ។

 បើកា រធ្វ ើរបៀបនះមិនបា នធូរ   លទ  ើថា  ំសុលទា  រមា សដលមា នថា  ំមី  ូនីដា ហ្សូល(Metronidazole) 
ឬថា  ំផ្សងទៀត ដលបា នណនា ំស   ប់  ីកូមូ៉ណា ស់ ឬលបថា  ំមី  ូនីដា ហ្សូល។ ចំ  ះកា រ  ុង  យត្ន ័ និង 
សចក្ត ីណនា ំអំពីថា  ំ សូមមើលទំព័រ៣៧០។

សំខា ន់ ៖ សំខា ន់ ៖ ប្ត ីរបស់  ្ត ីដលមា នកា របង្ក  គ  យ  ីកូមូ៉ណា ស់ ក៏ទំនងជា មា នជំងឺនះដរ  ះបីជា គា ត់មិនមា ន 
អា រម្ម ណ៍ប្ល កក៏  យ។ (បុរសមួយចំនួនដលមា ន  ីកូមូ៉ណា ស់ មា នអា រម្ម ណ៍ឈឺក ហា យ  ពល  ម)។ បើ  ្ត ី 

 ូវ ព  បា ល  យ  ើថា  ំមី  ូនីដា ហ្សូល  ះប្ត ីរបស់គា ត់ក៏គួរតលបថា  ំនះក្ន ុងពលជា មួយគា  ដរ។

សំខា ន់ ៖ ឲ្យទឹកហូរយឺតៗ ក្ន ុងរយៈ 
ពល  ហល៣នា ទី។ មិន  ូវដា ក់បំពង់ 
ចូលក្ន ុងទា  រមា សឲ្យហួសពី៣អុីញទ។

ចំ  ះកា រធ្វ ើទឹកលា ងទា  រមា ស ចំ  ះកា រធ្វ ើទឹកលា ងទា  រមា ស 

 ើទឹកខ្ម ះ ៦សា  ប   កា ហ្វ   ើទឹកខ្ម ះ ៦សា  ប   កា ហ្វ  

ក្ន ុងទឹកឆ្អ ិន ១លី  ។ក្ន ុងទឹកឆ្អ ិន ១លី  ។
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២. ធា  ក់សដូចជា ទឹក  ះខា ប់ និងមា នក្ល ិនដូចផ្សិត ឬដូចនំប័ុងដុត។ធា  ក់សដូចជា ទឹក  ះខា ប់ និងមា នក្ល ិនដូចផ្ិសត ឬដូចនំប័ុងដុត។ នះអា ចជា  កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត 
(មូ៉នីលីយា៉ សុីស (Moniliasis) កង់ឌីដា (Candida))។ អា ចមា នកា ររមា ស់ យា៉ ង ខា  ំង។ ជា រឿយៗបបូររបស់ 
ទា  រមា សឡើងភ្ល ឺរ  ង និងមា នកា រឈឺចា ប់។ អា ចមា នកា រឈឺក ហា យ  ពល  ម។ ជំងឺនះកើតឡើង 
ជា ញឹកញា ប់លើ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬលើ អ្ន កដលមា នជំងឺទឹក  មផ្អ ម(ទំ.១២៧) ឬអ្ន កកំពុង  ើថា  ំ អង់ទីបី៊យ៉ូទិក 
ឬថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត។

កា រព  បា ល ៖ លា ងសមា  តទា  រមា ស  យ  ើទឹកខ្ម ះលា យទឹក(មើលទំ. ២៤១) ឬលា យហ្សង់ទ  នវីយ៉ូឡ។ 
ហ្សង់ទ  នវីយ៉ូឡ២ភា គ លា យជា មួយទឹក១០០ភា គ (២សា  ប   កា ហ្វ  ជា មួយទឹកកន្ល ះលី  )។ ឬ  ើថា  ំ   ប់សុល
ទា  រមា សនីសា  ទីន ឬថា  ំសុលទា  រមា សផ្សងទៀត ស   ប់ជំងឺមូ៉នីលីយា៉ សុីស ឬកង់ឌីដា ។ ចំ  ះក  ិត  ើ និង សចក្ត ី 
ណនា ំអំពីថា  ំ មើលទំព័រ៣៧០។ កា រដា ក់ទឹក  ះជូរ  ក្ន ុងទា  រមា ស គឺជា កា រព  បា លដល  ូវបា នគនិយា យថា  
ជា កា រព  បា ល តា មបបបុរា ណដ៏មា ន   ជន៍មួយ ក្ន ុងកា រ  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត។ មិន  ូវ  ើថា  ំមិន  ូវ  ើថា  ំ
អង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់កា របង្ក  គ  យម  គផ្សិតទ។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យកា របង្ក  គកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។ អង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសតទ។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យកា របង្ក  គកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

៣. ទឹកខា ប់ៗដូចទឹក  ះ   និងមា នក្ល ិនជូរ។ទឹកខា ប់ៗដូចទឹក  ះ   និងមា នក្ល ិនជូរ។ នះអា ចជា បង្ក  គដលបណា្ខ  លមកពីបា ក់តរី។ គអា ច  ូវកា រ 
កា រធ្វ ើតស្ត ៍ ពិសស ដើម្ីបឲ្យដឹងថា វា មិនមនជា  ីកូមូ៉ណា ស់។ លា ងសមា  តទា  រមា ស  យមា នទឹកខ្ម ះ និងទឹក 
(ទំ.២៤១) ឬ  យប៉ូវីដូន អី៊យ៉ូឌីន (បតា ឌីន(Betadine) ៦សា  ប   កា ហ្វ  ក្ន ុងទឹក១លី  )។ ម ៉ ងទៀត 
អ្ន កក៏អា ច សា កល្បងសុល  យខ្ទ ឹមសជា រៀងរា ល់យប់ រយៈពល២សបា  ហ៍(មើលទំ.២៤១)។ បើកា រព  បា ល 
ទា ំងនះមិនមា ន  សិទ្ធ ភា ពទ សា កល្បង  ើថា  ំមី  ូនីដា ហ្សូល។ 

៤.  ធា  ក់ស រា វៗ ពណ៌   តឬ  ផះ មា នលា យឈា ម មា នក្ល ិនអា ក ក់ និងមា នកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុង  ះធា  ក់ស រា វៗ ពណ៌   តឬ  ផះ មា នលា យឈា ម មា នក្ល ិនអា ក ក់ និងមា នកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុង  ះ ផ្ន កខា ង 
ក  ម។ ទា ំងអស់នះគឺជា  គស ្ញ  នកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ ឬអា ចជា ជំងឺមហា រីក(ទំ.២៨០)។ បើមា ន  ុន    

 ើថា  ំអង់ទីបូ៊យ៉ូទិក (បើអា ច  ើអំពីសុីលីនជា មួយត   សុីគ្ល ីន មើលទំ.៣៥៣ និង៣៥៦)។ ស្វ ងរកជំនួយ 
ពីពទ្យជា បនា  ន់។ 

សំខា ន់ ៖សំខា ន់ ៖ បើកា រធា  ក់ស  ះមា នរយៈពលយូរ ឬព  បា លមិនបា នធូរ   ល  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។

តើ ្ត  ីអា ចជៀសវា ងជំងឺជា  ើនបា ន  យរបៀបណា  តើ ្ត  ីអា ចជៀសវា ងជំងឺជា  ើនបា ន  យរបៀបណា  
១.  រក  អនា ម័យ  ង់បរិវណ  ដា ប់ភទ។  ពលងូតទឹក(រា ល់ថ្ង  បើអា ច) លា ងសមា  តជា សា បូ៊បន្ត ិចបន្ត ួច 

ឲ្យបា នសា  តល្អ ។

២.   ូវ  ម បនា  ប់ពីរួមភទរួច។ កា រធ្វ ើរបៀបនះអា ចជួយបងា្ក  រជំងឺ  ពន្ធ ័ទឹក  ម (បុ៉ន្ត មិនបងា្ក  រកា រមា ន 
ផ្ទ  ះទ)។

៣.  ូវ   កដថា បា នសមា  តយ៉ា ង  ឹម  ូវបនា  ប់ពីប   របង់លា មកម្ត ងៗ។  ូវជូតពីមុខ  ក  យជា និច្ច  ៖

កា រជូត  ខា ងមុខ អា ចចម្ល ងម  គ អា មីប ឬ  ូន  រន្ធ  ម និងទា  រមា ស។ ម៉  ងទៀត  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ជូត 
គូថឲ្យក្ម ង  ីពីមុខ  ក  យ និងប  ៀនពួកគ  ពលពួកគធំឡើង ឲ្យធ្វ ើរបៀបនះដរ។

ជូតតា មរបៀបនះជូតតា មរបៀបនះ កុំជូតតា មរបៀបនះកុំជូតតា មរបៀបនះ
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កា រឈឺចា ប់ ឬកា រមិន  ួល  ក្ន ុង  ះ ផ្ន កកណា្ខ  លនិងខា ងក  ម លើ  ្ត ីកា រឈឺចា ប់ ឬកា រមិន  ួល  ក្ន ុង  ះ ផ្ន កកណា្ខ  លនិងខា ងក  ម លើ  ្ត ី
ប   នះអា ចបណា្ខ  លមកពីមូលហតុផ្សងៗជា  ើន ដល  ូវបា នពិភា ក   

ដា ច់ៗពីគា    ក្ន ុងសៀវ  នះ។ ចំណុចខា ងក  ម ដលមា នបញ្ច ូលសំនួរគន្ល ឹះ 

មួយចំនួន នឹងជួយ អ្ន កឲ្យដឹងអំពីកន្ល ងដល  ូវពិនិត្យមើល។

មូលហតុនកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុង  ះ ផ្ន កខា ងក  ម មា ន ៖ 

១.  កា រធ្វ ើទុក្ខ ពលមា នរដូវកា រធ្វ ើទុក្ខ ពលមា នរដូវ(ទំ.២៤៦)។ តើវា កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រថមទៀត 

 មុនពលមា នរដូវបន្ត ិច ឬក្ន ុងពលកំពុងមា នរដូវឬ?

២. កា របង្ក  គ    ក  មកា របង្ក  គ    ក  ម(ទំ.២៣៤)។ ជា កា រឈឺចា ប់ដលមា ន 

ជា ញឹកញា ប់បំផុតមួយ ក្ន ុងចំ  មកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុង  ះផ្ន ក  

ខា ងក  ម។ តើ  មញឹកញា ប់ ឬមា នកា រឈឺចា ប់ពល  មឬទ?                          

៣. ជំងឺរលា កអា ង  គា ក។ជំងឺរលា កអា ង  គា ក។ ជំងឺនះតងតជា ដំណា ក់កា លចុងក  យ នជំងឺ 

 មះទឹកបា យ ឬកា  មីដ  (ទំ.២៣៦)  យមា នកា រឈឺចា ប់  ក្ន ុង  ះ 

ផ្ន កខា ងក  ម និងមា ន  ុន   ។ បើ  គស ្ញ  ទា ំងនះមា នសភា ព   ល 

ព  បា លជំងឺ  មះទឹកបា យ(ទំ.៣៦០) និងឲ្យថា  ំត   សុីគ្ល ីន(ទំ.៣៥៦) 

ឬ អរី  ូមីសុីន (ទំ.៣៥៥) រយៈពល១៤ថ្ង ។ ចំ  ះ  គស ្ញ  ធ្ង ន់ធ្ង រ 

ឲ្យថា  ំ មី  ូនីដា ហ្សូល៥០០មីលីក  ម ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១០ថ្ង ។ 

បើ  ្ត ី  ះ កំពុង  ើកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន  ះអា ច  ូវយកចញ។  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។

៤.  ប   ដលទា ក់ទងនឹងកា រមា នដំុ  ក្ន ុង  ះផ្ន កខា ងក  ម។ប   ដលទា ក់ទងនឹងកា រមា នដំុ  ក្ន ុង  ះផ្ន កខា ងក  ម។ ប   នះ  ូវបា នពិភា ក   យសង្ខ ប  ទំព័រ 

២៨០  មទា ំងមា នរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រមា នដំុ  អូវ និងជំងឺមហា រីក។ គអា ច  ូវកា រកា រពិនិត្យពិសស  យ 

បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជំនា ញ។ 

៥.  កា រមា នគភ៌ក  ស្ូបនកា រមា នគភ៌ក  ស្បូន(  ពលដលគភ៌ចា ប់ផ្ត ើមលូតលា ស់  ខា ងក  ស្បូន ទំ.២៨០)។ ជា ទូ   មា នកា រ 

ឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  មទា ំងមា នកា រធា  ក់ឈា មជា  ើន។ ជា ញឹកញា ប់  ្ត ី  ះបងា  ញ  គស ្ញ  ដំបូងនកា រ 

មា នផ្ទ  ះ(ទំ.២៤៧) ហើយមា នអា រម្ម ណ៍វិលមុខនិងខ  យ។ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ ជីវិតរបស់  ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ ជីវិតរបស់ 

គា ត់កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់។គា ត់កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់។

៦.  ផលវិបា កបណា្ខ  លមកពីកា ររំលូតកូន ផលវិបា កបណា្ខ  លមកពីកា ររំលូតកូន(ទំ.៤១៤)។ អា ចមា ន  ុន    មា នកា រធា  ក់ឈា មតា មទា  រមា ស ឈឺ  ះ 

ពិបា ក  ម និងស្ហ ុក។ ចា ប់ផ្ត ើមឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដូចកា រព  បា ល  ុន   បនា  ប់ពីស   លកូនដរ(ទំ.២៧៦) 

រួចបញ្ជ ូន ្ត  ី  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់។ ជីវិតរបស់គា ត់កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់។បញ្ជ ូន ្ត  ី  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់។ ជីវិតរបស់គា ត់កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់។     

៧. កា របង្ក  គឬប   ផ្សងៗទៀតដលទា ក់ទងនឹង  ះវៀនឬថង់លា មកកា របង្ក  គឬប   ផ្សងៗទៀតដលទា ក់ទងនឹង  ះវៀនឬថង់លា មក(ទំ.១៤៥)។ តើកា រឈឺចា ប់ទា ក់ទង 

ជា មួយនឹងកា របរិ  គ ឬជា មួយនឹងកា រប   របង់លា មកឬទ?

ប   មួយចំនួនដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងលើនះ គា  នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រទ។ តខ្ល ះទៀត មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ ប    

ទា ំង  ះមិនមនសុទ្ធ តងា យញកឲ្យដា ច់ពីគា  ទ។ គអា ច  ូវកា រកា រធ្វ ើតស្ត ៍ឬកា រពិនិត្យពិសស។ 

បើអ្ន កមិនដឹងច  ស់អំពីមូលហតុដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់ បើអ្ន កមិនដឹងច  ស់អំពីមូលហតុដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់ 
ឬបើវា គា  នកា រធូរ   លក្ន ុងពលឆា ប់ៗទ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ឬបើវា គា  នកា រធូរ   លក្ន ុងពលឆា ប់ៗទ ស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ។



244

បុរសនិង  ្ត ីដលមិនអា ចមា នកូនបា ន(អា រ)                               
ជួនកា លបុរសនិង  ្ត ីព  យា មឲ្យមា នកូន ត ្ត  ីមិនមា នផ្ទ  ះ។ ប   នះអា ច  យសា របុរសឬ  ្ត ី  ះ 

មា នភា ពអា រ(មិនអា ច ធ្វ ើឲ្យមា នផ្ទ  ះ)។ ជា ញឹកញា ប់ គមិនអា ចធ្វ ើឲ្យមនុស្សមា  ក់កា  យជា អា ចមា នកូនវិញបា នទ 
បុ៉ន្ត ពលខ្ល ះ វា ក៏អា ចដរ គឺអា  ័យលើមូលហតុរបស់វា ។

មូលហតុញឹកញា ប់នភា ពមិនមា នកូន ៖មូលហតុញឹកញា ប់នភា ពមិនមា នកូន ៖

១.  ភា ពអា រ។ភា ពអា រ។ រា ងកា យរបស់មនុស្សនះ មិនអា ចមា នកូន  ះ។ បុរសនិង  ្ត ីខ្ល ះមា នភា ពអា រតា ំងពីកំណើត               
មក   ម្ល ៉ះ។

២.  កា រខ  យ ឬកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។កា រខ  យ ឬកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។ ចំ  ះ  ្ត ីមួយចំនួន ភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ កា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ឬកា រ ខ្វ ះ 
ជា តិអុីយ៉ូដ អា ចកា ត់បន្ថ យឱកា សក្ន ុងកា រមា នផ្ទ  ះ។ ឬអា ចបណា្ខ  លឲ្យទា រកដលមិនទា ន់ស   ល  ជា  
សា  ប់ក្ន ុងផ្ទ  ជួនកា លមុនពល  ្ត ីដឹងថា គា ត់មា នផ្ទ  ះ  ទៀត(មើលកា ររំលូតកូន ទំ.២៨១)។  ្ត ីដល 
មិនអា ចមា នផ្ទ  ះ ឬធា  ប់មា នតកា ររលូតកូន គួរទទួលអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ឲ្យបា ន  ប់   ន់  ើអំបិលអីុយ៉ូដ ហើយ
បើគា ត់មា នភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវលបថា  ំ   ប់ជា តិដក(ទំ.២៤៧)។ វិធីនះអា ចបង្ក ើនឱកា សក្ន ុងកា រមា ន
ផ្ទ  ះ  មទា ំងធ្វ ើឲ្យទា រកមា នសុខភា ពល្អ បា ន។

៣. ជំងឺរុា ំរ៉ជំងឺរុា ំរ៉ ជា ពិសសជំងឺរលា កអា ង  គា ក(ទំ.២៤៣) ដលបណា្ខ  លមកពីជំងឺ  មះទឹកបា យ និងកា  មីដ   គឺជា  
មូលហតុញឹកញា ប់ ដលបណា្ខ  លឲ្យ  ្ត ីគា  នកូន។ កា រព  បា លអា ចជួយដរ បើជំងឺ  ះមិនទា ន់មា នសភា ព 
ធ្ង ន់ធ្ង រ   ឡើយ។ កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លជងឺំ  មះទឹកបា យ និងកា  មីដ  បា នទា ន់ពល មា នន័យថា មា ន 

 ្ត ីអា រ កា ន់តតិច។

៤. ជួនកា លបុរសបុរសមិនអា ចធ្វ ើឲ្យ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះបា ន  យសា រតគា ត់មា នមជីវិតតិចជា ងធម្ម តា ។ វិធីមួយដល 
អា ច ជួយដរ គឺឲ្យបុរស  ះរង់ចា ំ  យមិនរួមភទរយៈពលជា  ើនថ្ង មុនពលដល ្ត  ីចូល ដល់ថ្ង ដលអា ច 
មា នកា របង្ក កំណើត ក្ន ុងខនីមួយៗ ដលថ្ង ទា ំង  ះគឺជា ថ្ង ដលស្ថ ិត  ពា ក់កណា្ខ  ល ពីថ្ង មា នរដូវលើកមុន 
និងថ្ង មា នរដូវបនា  ប់ (មើលវិធីពិនិត្យថ្ង ខ និងវិធីពិនិត្យទឹករំអិល ទំ.២៩១និង២៩២)។ តា មមធ  បា យនះ 
បុរស  ះនឹងផ្ត ល់ឲ្យ  ្ត ីនូវមជីវិតពញលញ  ពលរួមភទ  ថ្ង ដល  ្ត ីអា ចមា នផ្ទ  ះបា ន។

បំរា ម ៖ អ័រមូ៉ននិងថា  ំដទទៀតដលគ  ើនឲ្យបុរសឬ  ្ត ីដលមិនអា ចមា នកូន គឺស្ទ ើរតគា  ន   ជន៍អ្វ ីទា ំងអស់ 
ជា ពិសសចំ  ះបុរស។ ឳសថបុរា ណ និងកា រព  បា ល  យមន្ត អា គម ក៏មិនអា ចជួយបា នដរ។  យត្ន ័  យកុំ 
ខ្ជ ះខា  យលុយ កា ក់  លើអ្វ ីដលមិនជួយអ្ន ក  ះ។

បើអ្ន កជា  ្ត ីដលមិនអា ចមា នកូន អ្ន ក  តមា នលទ្ធ ភា ពជា  ើនដើម្ីបធ្វ ើឲ្យជីវិតរស់មា នសុភមង្គ ល និងមា ន 
តម្ល បា ន ៖

 ជួនកា លអ្ន កអា ចសុំកុមា រកំ   ឬកុមា រដល  ូវកា រផ្ទ ះសម្បង មកចិញ្ច ឹម។ ប្ត ី  ពន្ធ ជា  ើន
 ឡា ញ់កូនចិញ្ច ឹម ដូចជា កូនបង្ក ើតរបស់ខ្ល ួនដរ។

 ជួនកា លអ្ន កអា ចកា  យជា បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬជួយសហគមន៍របស់អ្ន កតា មមធ  បា យ
ផ្សងៗ។ ក្ត ី  ឡា ញ់ដលអ្ន កនឹងផ្ត ល់ឲ្យកូនរបស់អ្ន ក ក៏អា ចផ្ត ល់  ឲ្យអ្ន កដទទៀតដរ 
ហើយវា សុទ្ធ តមា ន   ជន៍ទា ំងអស់។

 អ្ន កអា ចរស់  ក្ន ុងភូមិមួយដល  ជា ជនមើលងា យលើ  ្ត ីដលមិនអា ចមា នកូន។ 
ជួនកា លអ្ន ក  និងអ្ន កដទទៀតអា ចបង្ក ើតជា ក ុមមួយ ដើម្ីបជួយអ្ន កដល  ូវកា រកា រគា ំទ 
្រ ពិសស និងដើម្ីបបងា  ញថា  កា រមា នកូន មិនមនជា វត្ថ ុតម ៉ ងដលធ្វ ើឲ្យ  ្ត ីមា នតម្ល 
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