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ព័ត៌មា នស   ប់មា តា  និងឆ្ម ប

កា រមា នឈា មរដូវ

 ្ត ីភា គ  ើនចា ប់ផ្ត ើមមា ន "រដូវ" ដំបូង ឬកា រធា  ក់ឈា ម  ចា ំខ  អា យុច   ះពី១១  ១៦ឆា  ំ។ នះមា នន័យថា  

ពួកគមា នវ័យចា ស់ល្ម មអា ចមា នផ្ទ  ះបា នហើយ។

ធម្ម តា  ឈា មរដូវធា  ក់មករា ល់២៨ថ្ង ម្ត ង ហើយមា នរយៈពលពី៣  ៦ថ្ង ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ វា មា នកា រ

   ួលជា  ើនពី  ្ត ីមា  ក់   ្ត ីមា  ក់។ 

កា រមា នឈា មរដូវមិនទៀងទា ត់ ឬមា នឈា មរដូវដលមា នកា រឈឺចា ប់ កើតឡើងជា ញឹកញា ប់ចំ  ះមនុស្ស  ីវ័យ

ជំទង់។ នះមិនមនសុទ្ធ តមា នន័យថា មា នអ្វ ីមិន  ក តីក្ន ុងខ្ល ួន  ះទ។

 សិនបើមា នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុងពលមា នរដូវ សិនបើមា នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុងពលមា នរដូវ

អ្ន កមិនចា ំបា ច់  ូវតស   ក  លើ   ទ។ អ្ន កមិនចា ំបា ច់  ូវតស   ក  លើ   ទ។ 

តា មពិត កា រស   កស្ង ៀម អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺ តា មពិត កា រស   កស្ង ៀម អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺ 

ចា ប់កា ន់តខា  ំងឡើង។ចា ប់កា ន់តខា  ំងឡើង។

កា រដើរចុះដើរឡើង និងធ្វ ើកា រងា រ កា រដើរចុះដើរឡើង និងធ្វ ើកា រងា រ 

  លៗ ឬកា រហា ត់   ណបន្ត ិច   លៗ ឬកា រហា ត់   ណបន្ត ិច 

បន្ត ួច ជា ញឹកញា ប់អា ចជួយបា ន។ បន្ត ួច ជា ញឹកញា ប់អា ចជួយបា ន។ 

ឬផឹកទឹក    ឬ   ំជើង ឬផឹកទឹក    ឬ   ំជើង 

ក្ន ុងទឹក   ។ក្ន ុងទឹក   ។

បើមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង កា រ លបថា  ំអា ស្ព ីរីន(ទំ.៣៧៩) ឬអី៊បុ៊យ  ូហ្វ ន(ibuprofen)និង  កា រ ស   ក និង 

កា រស្អ ំទឹក    លើ  ះ អា ចជួយបា ន។

ក្ន ុងពលកំពុងមា នរដូវ ក៏ដូចជា ពលធម្ម តា ដរ  ្ត ីគប្ីបថរក  កា រអនា ម័យខ្ល ួន   ណ គងឲ្យបា ន  ប់   ន់ និង 

បរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។ គា ត់អា ចបរិ  គអា ហា រ  ប់យា៉ ងដូចដលគា ត់បរិ  គរា ល់ថ្ង  និងអា ចបន្ត  ធ្វ ើកា រងា រ 

របស់គា ត់ដូចធម្ម តា ។ កា ររួមភទក្ន ុងអំឡុងពលមា នរដូវ គា  ន   ះថា  ក់អ្វ ីទ (បុ៉ន្ត   ះជា យា៉ ងនះក្ត ី បើអ្ន កណា មា  ក់

មា នផ្ទ ុកវីរុសអដស៍  ះកា រ  ឈមនឹងកា រចម្ល ងម  គនះ  ដគូមា  ក់ទៀត អា ចមា នក  ិតកា ន់តខ្ព ស់)។ 

ជំពូកទី

១៩
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 គស ្ញ  នប   ដលទា ក់ទងនឹងកា រមា នរដូវ

 ភា ពមិនទៀតទា ត់ខ្ល ះនរយៈពលច   ះពីរដូវមួយ  រដូវមួយទៀត គឺជា លក្ខ ណៈធម្ម តា ចំ  ះ  ្ត ីមួយចំនួន 
បុ៉ន្ត ចំ  ះ  ្ត ីខ្ល ះទៀត វា អា ចជា  គស ្ញ  មួយនជំងឺរុា ំរ៉ ភា ពស្ល កសា  ំង កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ឬអា ចជា កា រ 
បង្ក  គ ឬកា រមា នដំុ  ក្ន ុងស្ូបន។

  សិនបើរដូវមិនមកក្ន ុងពលដលវា គួរតមក នះអា ចជា ស ្ញ  នកា រមា នផ្ទ  ះ។ បុ៉ន្ត ចំ  ះ  ្ត ីវ័យក្ម ងជា  
 ើនដលទើបចា ប់ផ្ត ើមមា នរដូវថ្ម ីៗ និង  ្ត ីដលមា នអា យុលើសពី៤០ឆា  ំ កា រខកខា នមករដូវ ឬកា រមា នរដូវ មិន 

ទៀងទា ត់ អា ចជា កា រធម្ម តា ទ។ កា រ  ួយបា រម្ភ  ឬពិបា កចិត្ត  អា ចធ្វ ើឲ្យ  ្ត ីបា ត់រដូវរបស់គា ត់ដរ។

 បើរដូវមកយឺតជា ងកា ររំពឹងទុក ហើយមា ន  ើន និងមា នរយៈពលយូរជា ងធម្ម តា   ះវា អា ចជា កា ររលូតកូន 
(ទំ.២៨១)។

  សិនបើកា រមករដូវមា នរយៈពលលើសពី៦ថ្ង  ហើយមា នបរិមា ណ  ើនជា ងធម្ម តា  ឬមា នរដូវលើសពីម្ត ង  សិនបើកា រមករដូវមា នរយៈពលលើសពី៦ថ្ង  ហើយមា នបរិមា ណ  ើនជា ងធម្ម តា  ឬមា នរដូវលើសពីម្ត ង 
ក្ន ុងមួយខ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។  ក្ន ុងមួយខ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។  

កា រអស់រដូវ (ពលវលា ដល  ្ត ីឈប់មា នរដូវ)
កា រអស់រដូវគឺជា ពលវលា មួយក្ន ុងជីវិតរបស់  ្ត ី ដលឈបល់មា នរដូវត  ទៀត។ 

បនា  ប់ពីអស់រដូវ  ្ត ីមិនអា ចមា នកូនបា នទៀតឡើយ។ ជា ទូ   "កា រផា  ស់ប្ត ូរនជីវិត" 
នះ កើតឡើង  ច   ះអា យុពី៤០  ៥០ឆា  ំ។ កា រមករដូវ  ើនមា នភា ពមិន 
ទៀងទា ត់ ជា  ើន ខមុនពលវា ឈប់មកជា សា  ពរ។

មិនមា នមូលហតុណា ដលចា ំបា ច់  ូវបញ្ឈប់កា ររួមភទក្ន ុងអំឡុងពល ឬ ក  យ 
ពលអស់រដូវ  ះទ។ បុ៉ន្ត  ្ត ី  តអា ចមា នផ្ទ  ះបា នក្ន ុងអំឡុងពលនះ។ 

 សិន បើគា ត់មិនចង់មា នកូនទៀត គា ត់គប្ីបបន្ត  ើថា  ំពន  រកំណើត រយៈពល  
១២ខបនា  ប់ ពីរដូវរបស់គា ត់បា នអស់។ 

 ពលកា រអស់រដូវបា នចា ប់ផ្ត ើម  ្ត ីអា ចគិតថា គា ត់មា នផ្ទ  ះ។ ហើយ   
ពលគា ត់មា ន រដូវម្ត ងទៀត  ៣ឬ៤ខក  យមក គា ត់អា ចគិតថា គា ត់កំពុងតរលូត 
កូន។ បើ  ្ត ីអា យុ៤០ឬ៥០ឆា  ំ ចា ប់ផ្ត ើមមករដូវម្ត ងទៀត បនា  ប់ពីលងមា នរដូវ រយៈពលជា  ើនខមក  ះ ពន្យល់ 
គា ត់ ថា  វា អា ចជា ដំណើរកា រនកា រអស់រដូវ។ 

ក្ន ុងអំឡុងពលនកា រអស់រដូវ កា រមា នអា រម្ម ណ៍មិន  ួលក្ន ុងខ្ល ួន កា រថប់បា រម្ភ  កា រទុក្ខ  ួយ កា រមា ន អា រម្ម ណ៍"   " 
 ក្ន ុងខ្ល ួន កា រឈឺចា ប់រា លដា លពញទា ំងរា ងកា យ និងកា រក ៀមក ំ គឺជា កា រធម្ម តា ទ។  បនា  ប់ពីដំណា ក់កា លនះ 

បា នបញ្ច ប់  ្ត ីភា គ  ើនមា នអា រម្ម ណ៍  សើរឡើងវិញ។  

 ្ត ីដលមា នធា  ក់ឈា ម  ើន ឬមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុង  ះ ក្ន ុងដំណា ក់កា លនកា រអស់រដូវ ឬ  ្ត ីដល
ចា ប់ផ្ត ើមធា  ក់ឈា មម្ត ងទៀត បនា  ប់ពីមា នកា របា ត់រដូវជា  ើនខឬ  ើនឆា  ំមកហើយ  ះ គួរ  រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ 
គា ត់  ូវទទួលកា រពិនិត្យ ដើម្ីបប   ក់ឲ្យច  ស់ថា គា ត់   កដជា គា  នជំងឺមហា រីក ឬប   ធ្ង ន់ធ្ង រផ្សងទៀត(ទំ.២៨០)។

បនា  ប់ពីអស់រដូវ ឆ្អ ឹងរបស់  ្ត ីអា ចកា  យជា ខ  យជា ងមុន និងកា ន់តងា យបា ក់។ ដើម្ីបបងា្ក  រប   នះ កា របរិ  គ
អា ហា រដលមា នជា តិកា ល់ស្យូម អា ចជួយបា ន(ទំ.១១៦)។

 យសា រតគា ត់នឹងឈមលងមា នកូនត  ទៀត  ះ ្ត  ី  ហលជា ទំនរ  ើនជា ងមុន ដើម្ីបចំណា យពល 
ជា មួយនឹង  ៗរបស់គា ត់ ឬអា ចចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ភា ពក្ន ុងកា រងា រសហគមន៍។  ្ត ីខ្ល ះអា ចធ្វ ើជា ឆ្ម ប ឬបុគ្គ លិកសុខា  
ភិបា ល  ពលនះបា ន។
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កា រមា នផ្ទ  ះ

ស ្ញ  នកា រមា នផ្ទ  ះ  

ស ្ញ  ទា ំងនះ គឺជា កា រធម្ម តា  ៖

  ្ត ីបា ត់រដូវរបស់ខ្ល ួន(តងតជា ស ្ញ  ទីមួយ)។

 ចា ញ់កូន (ច   រ ឬហា ក់ដូចជា ចង់ក្អ ួត ជា ពិសស 
 ពល  ឹក)។ ប   នះ មា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ 
 ក្ន ុងខទី២ និងទី៣នកា រមា នផ្ទ  ះ។

 គា ត់អា ច  មញឹកញា ប់ជា ងមុន។                                       

  ះរីកធំជា ងមុន។

  ះឡើងធំ ឬហា ក់ដូចជា រឹងជា ងមុន។

 មា នឡើងចំណុច   ៗ  (  លើមុខ  ះ និង  ះ)។

 ជា ចុងក  យ ក្ន ុងអំឡុងខទី៥ឬ  ហលនះ ទា រកចា ប់ផ្ត ើមក  ើក  ក្ន ុងស្ូបន។

របៀបថទា ំសុខភា ពក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះរបៀបថទា ំសុខភា ពក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ
 កា រសំខា ន់បំផុតគឺ  ូវបរិ  គឲ្យបា ន  ប់   ន់បរិ  គឲ្យបា ន  ប់   ន់ ដើម្ីបឲ្យឡើងទម្ង ន់យា៉ ងទៀងទា ត់ ជា ពិសសបើ  ្ត ី  ះស្គ ម។ 
កា របរិ  គឲ្យបា ន  ឹម  ូវបរិ  គឲ្យបា ន  ឹម  ូវក៏សំខា ន់ណា ស់ដរ។ រា ងកា យ  ូវកា រអា ហា រសំបូរ  ូតអីុន វីតា មីន ជា តិរ៉ 
ជា ពិសសជា តិដកដក (អា នជំពូក១១ ក្ន ុងសៀវ  នះ)។

  ើអំបិលអី៊យ៉ូដ ើអំបិលអ៊ីយ៉ូដ ដើម្ីបបង្ក ើនឱកា សរស់រា នមា នជីវិតរបស់ទា រក  ពលស   ល និងមា ន   ជា ឈា  សវ 
(បុ៉ន្ត ដើម្ីបជៀសវា ងកា រហើមជើង និងប   ផ្សងៗទៀត មិន  ូវ  ើអំបិល  ើនពកទ)។

 រក  អនា ម័យ។រក  អនា ម័យ។ ងូតទឹកឬលា ងសមា  តខ្ល ួន   ណឲ្យបា នទៀតទា ត់ និងដុសធ្ម ញជា រៀងរា ល់ថ្ង ។

  ខចុងក  យនផ្ទ  ះ គួរកំុ  ើទឹកថា  ំលា ងទា  រមា ស និងជៀសវា ងកា ររួមភទជៀសវា ងកា ររួមភទ ដើម្ីបបងា្ក  រកា របកទឹក   ះ 
និងបណា្ខ  លឲ្យមា នកា របង្ក  គ។

 ជៀសវា ងកា រ  ើថា  ំពទ្យ ជៀសវា ងកា រ  ើថា  ំពទ្យ បើអា ចធ្វ ើបា ន។ ថា  ំពទ្យខ្ល ះអា ចប៉ះពា ល់ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ ។ តា មក្ួបនខា  តទូ    ើត
ថា  ំពទ្យណា ដល  ូវបា នណនា ំ  យ  ូពទ្យ ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។ (បើបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លប   ឲ្យទិញ
ថា  ំ ហើយអ្ន កគិតថា ខ្ល ួន  ហលជា មា នផ្ទ  ះ   ប់គា ត់ឲ្យដឹងផង)។ អ្ន កអា ចលបថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Ac
etaminophen) ឬថា  ំអង់តា សុឺដ យូរៗម្ត ង បើចា ំបា ច់។ ជា ញឹកញា ប់ ថា  ំ   ប់វីតា មីន និងថា  ំថា  ំ   ប់ជា តិដក 
មា ន   ជន៍ និងមិនបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់អ្វ ីទ  ពលដលលប  ឹម  ូវតា មក  ិត។

 ហា មជក់បា រី ឬផឹកហា មជក់បា រី ឬផឹក   ក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ។ កា រជក់បា រីនិងកា រផឹក    មិនល្អ ស   ប់មា តា  និងធ្វ ើឲ្យ
មា ន   ះថា  ក់ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ ។

  ឲ្យឆា  យពីកុមា រដលមា នជំងឺក  ្ជ ឹល ជា ពិសស "ស្អ ូច""ស្អ ូច" (មើលទំ.៣១២)។

 បន្ត ធ្វ ើកា រងា រ និងហា ត់   ណហា ត់   ណ តកុំឲ្យហត់ខា  ំងពក។

 ជៀសវា ងជា តិពុល និងសា រជា តិគីមី។ជៀសវា ងជា តិពុល និងសា រជា តិគីមី។ វា អា ចប៉ះពា ល់ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ ។ កំុធ្វ ើកា រងា រ  ជិតកន្ល ងដលមា នថា  ំ
សមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ថា  ំបំពុលរុក្ខ ជា តិ ឬ  ងចក គីមី និងកំុដា ក់ម្ហ ូបអា ហា រក្ន ុង  ដា ប់ដា ក់ជា តិគីមីទា ំង  ះ។ 
ព  យា មកំុ  ូបក្ល ិនទឹកអប់ ឬម  ដលមា នជា តិគីមី។

នះគឺទ  ង់ធម្ម តា នទា រក  ក្ន ុង  ះមា  យ  ខទី៩នះគឺទ  ង់ធម្ម តា នទា រក  ក្ន ុង  ះមា  យ  ខទី៩
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ប   បន្ត ិចបន្ត ួចក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះប   បន្ត ិចបន្ត ួចក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ
១.  កា រច   រ ឬក្អ ួត ៖កា រច   រ ឬក្អ ួត ៖ តា មធម្ម តា  វា ធ្វ ើទុក្ខ ខា  ំង  ពល  ឹក ក្ន ុងអំឡុងខទី២ឬទី៣នកា រមា នផ្ទ  ះ។ កា របរិ  គ 

អា ហា រក ៀម ដូចជា នំ    ឬនំប័ុងក ៀមមុនពលចូលដកពលយប់ និងមុនពលក  កចញពី    ពល  ឹក 
អា ចជួយបា ន។ កំុបរី  គអា ហា រម្ត ង  ើនៗពក តគួរបរិ  គម្ត ងបន្ត ិចៗ ហើយ  ើនដងក្ន ុង មួយថ្ង ។ 
ជៀសវា ង អា ហា រសំបូរជា តិខា  ញ់។ ទឹកតធ្វ ើពីស្ល ឺកជីអងា្ក  ម ក៏អា ចជួយបា នដរ។ ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ  ើថា  ំ 
អង់ទីសា  មីន(Antihistamine ទំ.៣៨៦)  ពលចូលដក និងពលក  កពីដំណក  ពល  ឹក។ 

២. កា រផ  ក ហា យ ឬឈឺចា ប់កា រផ  ក ហា យ ឬឈឺចា ប់ក្ន ុងចុងដង្ហ ើម ឬដើម  ូង(កា រពិបា ករំលា យអា ហា រ និងកា រ   ផ  ចុងដង្ហ ើម 
ទំ.១២៨) ៖ បរិ  គអា ហា រម្ត ងបន្ត ិចៗ និងផឹកទឹកឲ្យបា នញឹកញា ប់។ ថា  ំអង់តា សុីតអា ចជួយបា ន ជា ពិសស 
ពួកថា  ំដល មា នកា ល់ស្យមូកា បូណា ត(ទំ.៣៨២)។ កា រជញ្ជ ក់ស្ក រ   ប់រឹងៗ ក៏អា ចជួយបា នដរ។ ព  យា មដក

 យដា ក់  ូងនិងក  លឲ្យខ្ព ស់បន្ត ិច  យ  ើខ្ន ើយ ឬភួយ។

៣. កា រហើមជើង ៖កា រហើមជើង ៖ ស   កឲ្យបា ន  ើនដងក្ន ុងពលថ្ង   យកល់ជើងឡើងលើបន្ត ិច(មើលទំ.១៧៦)។ បរិ  គ 
អំបិលឲ្យតិច និងជៀសវា ងអា ហា រ   ។ ទឹកតធ្វ ើពីសក់  ត អា ចជួយបា នដរ(ទំ.១២)។ បើជើងហើមខា  ំង 
ហើយដនិងមុខហើមដរ  ះ ស្វ ងរកកា រណនា ំពី  ូពទ្យ។ កា រហើមជើងជា ធម្ម តា បណា្ខ  លមកពីកា រសង្ក ត់ 
របស់ទា រក  ក្ន ុងស្ូបន  អំឡុងខចុងក  យ។ កា រហើមនះកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ ចំ  ះ  ្ត ីដលមា នភា ពស្ល កសា  ំង 
ឬកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។  ដូច្ន ះ បរិ  គអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ឲ្យបា ន  ើន។ ដូច្ន ះ បរិ  គអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ឲ្យបា ន  ើន។

៤. កា រឈឺចង្ក ះ ៖កា រឈឺចង្ក ះ ៖ ប   នះកើតញឹកញា ប់ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ។ កា រហា ត់   ណ និងកា រ  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រឈរ និង 
កា រ អង្គ ុយឲ្យ  ង់ខ្ល ួន អា ចជួយបា នដរ(ទំ.១៧៦)។

៥. ភា ពស្ល កសា  ំង និងកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៖ភា ពស្ល កសា  ំង និងកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៖  ្ត ីជា  ើនដលរស់  ជនបទ មា នភា ពស្ល កសា  ំង តា ំងពីមុនពលមា ន 
ផ្ទ  ះ  ទៀត ហើយមា នភា ពស្ល កសា  ំងកា ន់តខា  ំង  ពលមា នផ្ទ  ះ។ ដើម្ីបឲ្យទា រកមា នសុខភា ពល្អ  

 ្ត ីគប្ីបទទួលទា នអា ហា រឲ្យបា ន  ឹម  ូវឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។ បើគា ត់ស្ល កសា  ំងខា  ំង និងខ  យកមា  ំង ឬមា ន  គស ្ញ  ផ្សងៗ
ទៀតនភា ពស្ល កសា  ំងនិងកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ (មើលទំ.១០៧ និង១២៤) គា ត់  ូវបរិ  គ  ូតអីុន និង អា ហា រ 
ដល មា នជា តិដកបន្ថ មទៀត ដូចជា សណ្ណ ក សណ្ណ កដី សា ច់មា ន់ ទឹក  ះ   ស៊ុត សា ច់ សា ច់  ី និងបន្ល  
ស្ល ឹក ពណ៌បតងចា ស់។ គា ត់គួរលបថា  ំ   ប់ជា តិដកជា តិដក(ទំ. ៣៩៣) ផងដរ ជា ពិសសបើពិបា ករកអា ហា របំប៉ន 
រា ងកា យឲ្យបា ន  ប់   ន់។ កា រធ្វ ើរបៀបនះ គា ត់នឹងព  ឹងឈា មរបស់គា ត់ ដើម្ីបទប់ទល់នឹងកា រធា  ក់ឈា ម 
ដ៏   ះថា  ក់ក  យពលស   លកូន។ បើអា ច ថា  ំ   ប់ជា តិដក គួរមា នលា យជា តិអា សុីដហ្វ ូលិកអា សុីដហ្វ ូលិក និងវីតា មីន 
ស។ (ថា  ំ   ប់វីតា មីនស ជួយរា ងកា យឲ្យ  ើ   ស់ជា តិដកបា នកា ន់ត  សើរ)។

៦. កា ររីក ៉ ងសរសវ៉ន ៖កា ររីក ៉ ងសរសវ៉ន ៖ ប   នះកើតញឹកញា ប់ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ  យសា រ 
ទម្ង ន់របស់ទា រក សង្ក ត់  លើសរសវ៉នដលមកពីជើង។ លើកជើងឡើងលើឲ្យ 
បា ន ញឹកញា ប់ ឲ្យបា នខ្ព ស់តា មដលអ្ន កអា ចលើកបា ន(ទំ.១៧៥)។ បើសរស 
ឈា មនះកា ន់តរីកធំ ឬមា នកា រឈឺចា ប់ រំុជើង  យបង់យឺតដូចក្ន ុងរូបភា ពនះ 
ឬ  យ   មជើងយឺតៗ។   យបង់រំុ ឬ  ះ   មជើងចញ  ពលយប់។ 

៧. ឬសដូងបា ត ៖ឬសដូងបា ត ៖ នះគឺជា កា ររីក ៉ ងសរសវ៉ន  ក្ន ុងរន្ធ គូថ។ វា បណា្ខ  ល 
មកពីទម្ង ន់ របស់ទា រក  ក្ន ុងស្ូបន។ 

 ដើម្ីបស   លកា រឈឺចា ប់ លុតជង្គ ង់  យងើបគូថឡើងដូចនះ 
ឬអង្គ ុយ   ំក្ន ុងទឹក   ឧណ ៗ (ទំ.១៧៥)។

៨.  កា រទល់លា មក ៖កា រទល់លា មក ៖ ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។ បរិ  គផ្ល ឈើនិងអា ហា រដល មា នសរស  ើន ដូចជា ដំឡូង ឬកន្ទ ក់។ 
ហា ត់   ណឲ្យបា ន  ើន។ កំុ  ើថា  ំបញ្ច ុះ លា មកដលមា នឥទ្ធ ិពលខា  ំង។កំុ  ើថា  ំបញ្ច ុះ លា មកដលមា នឥទ្ធ ិពលខា  ំង។
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ស ្ញ    ះថា  ក់ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះស ្ញ    ះថា  ក់ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ
១.  កា រធា  ក់ឈា ម ៖ បើ ្ត  ីចា ប់ផ្ត ើមធា  ក់ឈា មក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ  ះបីជា តិចក៏  យ វា គឺជា ស ្ញ   

  ះថា  ក់ មួយ។ គា ត់  ហលជា កំពុងរលូតកូន(បា ត់បង់កូន ទំ.២៨១) ឬទា រក  ហលជា កំពុងលូតលា ស់  
ខា ងក  ស្បូន(កា រមា នគភ៌ក  ស្បូន ទំ.២៨០)។  ្ត ីគួរតស   កឲ្យស្ង ៀម ហើយបញ្ជ ូនគា ត់  រកបុគ្គ លិក 
សុខា ភិបា ល។

 កា រធា  ក់ឈា មក្ន ុងដំណា ក់កា លក  យនពលមា នផ្ទ  ះ(បនា  ប់ពី៦ខ) អា ចមា នន័យថា សុកបា ន ពា ំង មា ត់ 
ស្បូន។ បើគា  នជំនួយពីអ្ន កជំនា ញទ  ្ត ី  ះអា ចមា នកា រធា  ក់ឈា មយ៉ា ងលឿន រហូតដល់សា  ប់។ មិន  ូវធ្វ ើ 
កា រ ពិនិត្យទា  រមា ស ឬដា ក់វត្ថ ុអ្វ ីចូល  ក្ន ុងទា  រមា សរបស់គា ត់ទ។ ព  យា មនា ំគា ត់  មន្ទ ីរពទ្យជា បនា  ន់។

២. ភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ ៖  ្ត ីខ  យ អស់កមា  ំង និងមា នស្បកស្ល កសា  ំង ឬថា  (មើល  គស ្ញ  នភា ពស្ល ក 
សា  ំង ទំ. ១២៤)។ បើមិនបា នព  បា លទ គា ត់អា ចសា  ប់  យសា រកា របា ត់បង់ឈា ម  ពលស   លកូន។ 
បើភា ពស្ល កសា  ំងមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ  ះកា រផ្ត ល់របបអា ហា រ  ឹម  ូវក៏មិន  ប់   ន់ក្ន ុងកា រកលំអសា  នភា ព
នះឲ្យទា ន់ពលបា នដរ។  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល និងទទួលថា  ំ   ប់ជា តិដក(ទំ.៣៩៣)។ បើអា ចធ្វ ើ បា ន 
គា ត់គួរ  ស   លកូន  មន្ទ ីរពទ្យ ក្ន ុងករណីដលគា ត់  ូវកា របញ្ច ូលឈា មបន្ថ ម។

៣. កា រហើមដ ជើង និងមុខ  យមា នឈឺក  ល វិលមុខ និងជួនកា ល  វា ំងភ្ន ក គឺជា  គស ្ញ  ពុលក្ន ុងឈា ម  
ឬកា រពុលពលមា នផ្ទ  ះ។ កា រឡើងទម្ង ន់ភា  មៗ កា រមា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់ និងកា រមា នជា តិ  ូតអីុន  ើន  
ក្ន ុងទឹក  ម គឺជា  គស ្ញ  សំខា ន់ៗផ្សងៗទៀត។ ដូច្ន ះបើអ្ន កអា ចធ្វ ើបា ន  ជួបឆ្ម ប ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល
ដលអា ចពិនិត្យ  គស ្ញ  ទា ំងអស់នះបា ន។

ដើម្ីបព  បា លកា រពុលក្ន ុងឈា មពលមា នផ្ទ  ះ  ្ត ីគប្ីប ៖

 ស   ក    ឲ្យស្ង ៀម

 បរិ  គអា ហា រសំបូរ  ូតអីុន បុ៉ន្ត ដា ក់អំបិល 
តបន្ត ិចបា នហើយ។ កំុបរិ  គអា ហា រ   ។

 បើគា ត់មិនបា នធូរ   លភា  មៗទ ឬ  មា ន 
 វា ំងភ្ន ក និងហើមមុខថមទៀត ឬមា ន  កា ច់

 ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់! ជីវិតរបស់គា ត់កំ
ពុងស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់! 

ដើម្ីបបងា្ក  រកា រពុលក្ន ុងឈា មពលមា នផ្ទ  ះ ៖  ដើម្ីបបងា្ក  រកា រពុលក្ន ុងឈា មពលមា នផ្ទ  ះ ៖  

បរិ  គអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ។  ូវ   កដថា បា នទទួល  ូតអីុន  ប់   ន់ 
(ទំ.១១០) និង  ើអំបិលតបន្ត ិចបា នហើយ (  ូវ  ើតបន្ត ិចបុ៉   ះ)។

ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងកា រមា នផ្ទ  ះម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងកា រមា នផ្ទ  ះ

បើ  ្ត ីមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ គា ត់អា ចចម្ល ងម  គនះ  ទា រករបស់គា ត់ ក្ន ុងពលដលទា រកស្ថ ិត  ក្ន ុងស្ូបន 
ឬ   ពលស   ល។ ថា  ំណវីរ៉ា ពីន(Nevirapine) អា ចជួយបងា្ក  រទា រកពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍បា ន។ ថា  ំណវីរ៉ា ពីន 
មិនថ្ល ទ ហើយ   ទសខ្ល ះគចកជូន  យឥតគិតថ្ល ។ 

 ្ត ីមា នផ្ទ  ះគួរលបថា  ំណវីរ៉ា ពីន ២០០មីលីក  ម  ពលចា ប់ផ្ត ើមឈឺ  ះស   លកូន។ បនា  ប់មក  ះបី
ជា មា  យមិនបា នលបថា  ំណវីរ៉ា ពីនក៏  យ ឲ្យថា  ំទឹកណវីរ៉ា ពីន ៦មីលីក  មដល់ទា រក (២ម.ក /គ.ក ) ឲ្យបា នឆា ប់ 
ដល អា ចធ្វ ើបា ន ក្ន ុងអំឡុងពល៧២ ៉ ងដំបូង បនា  ប់ពីទា រកបា នស   ល។

ក្ន ុងអំឡុងពល៣ខចុងក  យនផ្ទ  ះក្ន ុងអំឡុងពល៣ខចុងក  យនផ្ទ  ះ

បើអ្ន កមា នឈឺក  ល ឬ  វា ំងភ្ន កបើអ្ន កមា នឈឺក  ល ឬ  វា ំងភ្ន ក

និងនិង

បើមុខនិងដ ចា ប់ផ្ត ើមហើម អ្ន ក អា ច      មា ន                   បើមុខនិងដ ចា ប់ផ្ត ើមហើម អ្ន ក អា ច      មា ន                   

ប    ពុលក្ន ុងឈា ម។ រកជំនួយពី  ូពទ្យជា  ប    ពុលក្ន ុងឈា ម។ រកជំនួយពី  ូពទ្យជា  

បនា  ន់។បនា  ន់។

បើហើមតជើងទ វា  ហលជា មិនធ្ង ន់ធ្ង រ បើហើមតជើងទ វា  ហលជា មិនធ្ង ន់ធ្ង រ 

ទ។ ប៉ុន្ត  ូវសង្ក តមើល  គស ្ញ  ផ្សងៗទ។ ប៉ុន្ត  ូវសង្ក តមើល  គស ្ញ  ផ្សងៗ

ទៀតនកា រពុលក្ន ុងឈា ម។  ើអំបិលត ទៀតនកា រពុលក្ន ុងឈា ម។  ើអំបិលត 

បន្ត ិច បា នហើយ។បន្ត ិច បា នហើយ។
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កា រពិនិត្យផ្ទ  ះ (កា រថទា ំមុនស   ល)
មណ លសុខភា ពនិងឆ្ម បជា  ើន បា នលើកទឹកចិត្ត ដល់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះឲ្យមកពិនិត្យផ្ទ  ះ(មុនពលស   ល)

ឲ្យបា នទៀងទា ត់ និងពិភា ក  អំពីត  ូវកា រផ្ន កសុខភា ពរបស់ពួកគ។ បើអ្ន កមា នផ្ទ  ះ ហើយមា នឱកា ស  ទទួល
កា រពិនិត្យផ្ទ  ះ អ្ន កនឹងបា នរៀនសូ  ពីវិធីជា  ើនដើម្ីបជួយអ្ន កក្ន ុងកា របងា្ក  រប   ផ្សងៗ និងដើម្ីបឲ្យមា នទា រកដល
មា នសុខភា ពល្អ ។

បើអ្ន កជា ឆ្ម បបើអ្ន កជា ឆ្ម ប អ្ន កអា ចផ្ត ល់សវា កម្ម ដ៏សំខា ន់ដល់មា តា  (និងទា រក)  យអ ្ជ ើញពួកគឲ្យមកទទួលកា រពិនិត្យផ្ទ 
 ះមុនស   ល ឬ  យ  ជួបពួកគ  ផ្ទ ះតម្ត ង។ វា ជា កា រ  សើរណា ស់ ដលអ្ន កបា នជួបពួកគមួយខម្ត ង មួយខម្ត ង 

ក្ន ុងអំឡុងពល៦ខដំបូងនផ្ទ  ះ មួយខពីរដងក្ន ុងអំឡុងពលខទី៧និងទី៨ ក្ន ុងអំឡុងពល៦ខដំបូងនផ្ទ  ះ មួយខពីរដងក្ន ុងអំឡុងពលខទី៧និងទី៨ និងមួយអា ទិត្យម្ត ង  ខចុងក  យ។មួយអា ទិត្យម្ត ង  ខចុងក  យ។ 

ទា ំងអស់នះគឺជា ចំណុចសំខា ន់ៗដលគួរលើកយកមកពិភា ក   ក្ន ុងពលផ្ត ល់កា រថទា ំមុនស   ល ៖

១. កា រចករំលកព័ត៌មា ន១. កា រចករំលកព័ត៌មា ន

សួរមា  យអំពីប   និងសចក្ត ី  ូវកា ររបស់គា ត់។ សួរអំពីចំនួនផ្ទ  ះដលគា ត់ធា  ប់មា ន ពលដលគា ត់មា នកូន 
ចុងក  យ និងប   ផ្សងៗដលគា ត់ធា  ប់បា នជួបក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ឬក្ន ុងពលស   លកូន។ ពិភា ក  ជា មួយគា ត់
អំពីវិធីដលគា ត់អា ចជួយខ្ល ួនគា ត់ និងទា រករបស់គា ត់ឲ្យមា នសុខភា ពល្អ បា ន ដូចជា ៖ 

 កា របរិ  គ  ឹម  ូវ។កា របរិ  គ  ឹម  ូវ។ លើកទឹកចិត្ត គា ត់ឲ្យបរិ  គអា ហា រថា មពលឲ្យបា ន  ប់   ន់ និងអា ហា រសំបូរ  ូតអីុន 
វីតា មីន ជា តិដក និងកា ល់ស្យូម(ជំពូក១១)។

 កា រមា នអនា ម័យល្អ កា រមា នអនា ម័យល្អ (ជំពូក១២ និង ទំ.២៤២)។

 សា រសំខា ន់នកា រមិន  ើថា  ំ ឬ  ើតបន្ត ិចបន្ត ួចមិន  ើថា  ំ ឬ  ើតបន្ត ិចបន្ត ួច(ទំ.៥៤)។

 សា រសំខា ន់នកា រមិនជក់បា រីមិនជក់បា រី(ទំ. ១៤៩) មិនផឹកមិនផឹក   (ទំ.១៤៨) និងមិន  ើ  ឿងញៀននិងមិន  ើ  ឿងញៀន(ទំ.៤១៦និង៤១៧)។ 

 កា រហា ត់   ណនិងស   ក កា រហា ត់   ណនិងស   ក ឲ្យបា  ន  ប់   ន់។

 កា រទទួលថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសកា រទទួលថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសដល់ទា រក។ (ចា ក់  ខទី៦ ទី៧ និងទី៨ បើទើប 
ត មកចា ក់លើកទីមួយ)។ បើគា ត់ធា  ប់បា នចា ក់ថា  ំបងា្ក  រជំងឺតតា ណូសពីមុនមកហើយ ចា ក់មួយទៀត   
ខទី៧)។

២. អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ២. អា ហា រូបត្ថ ម្ភ 

តើមា  យមើល  មា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ ឬទ? តើគា ត់មា នភា ពស្ល កសា  ំងឬទ? បើមា ន ពិភា ក  ជា មួយគា ត់អំពី 
របៀបបរិ  គឲ្យបា ន  សើរ។ បើអា ច ឲ្យគា ត់លបថា  ំ   ប់ជា តិដក ជា ពិសសជា មួយនឹងហ្វ ូលិកអា សុីត និងវីតា មីន 
ស។ ផ្ត ល់ដំបូនា  នដល់គា ត់ពីរបៀបទប់ទល់ជា មួយកា រចា ញ់កូន(ទំ.២៤៨) និងកា រឆ្អ ល់ចុងដង្ហ ើម(ទំ.១២៨)។

តើគា ត់ឡើងទម្ង ន់តា ម ធម្ម តា ឬទ? បើអា ច ថ្ល ឹងគា ត់រា ល់ពលដលគា ត់មកពិនិត្យ។ តា មធម្ម តា គា ត់គួរតឡើង 
ទម្ង ន់ពី៨  ១០គីឡូក  ម ក្ន ុងអំឡុងពល៩ខនផ្ទ  ះ។ បើគា ត់ឈប់ឡើងទម្ង ន់ នះគឺជា  គស ្ញ  អា ក ក់មួយ។ 
កា រឡើងទម្ង ន់ភា  មៗ  ខចុងក  យ ក៏ជា  គស ្ញ     ះថា  ក់ដរ។ បើអ្ន កគា  នជញ្ជ ីងថ្ល ឹងទ ព  យា ម ពិនិត្យ 
មើលកា រឡើងទម្ង ន់របស់គា ត់  យមើល តា ម រូបរា ង។

ឬធ្វ ើជញ្ជ ីងដលសា មញ្ញ ដូចក្ន ុងរូបនះ

ដា ក់ដុំថ្ម  ឬវត្ថ ុផ្សងៗទៀត ដា ក់ដុំថ្ម  ឬវត្ថ ុផ្សងៗទៀត 

ដលអ្ន កដឹងពីទម្ង ន់របស់វា ដលអ្ន កដឹងពីទម្ង ន់របស់វា 
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៣. ប     លៗ៣. ប     លៗ

សួរមា  យតើគា ត់មា នប   ណា មួយក្ន ុងចំ  មប   ដលកើតឡើងញឹកញា ប់ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះឬទ។ ពន្យល់ 
គា ត់ ថា   ះមិនមនជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រទ ហើយឲ្យដំបូនា  នដល់គា ត់តា មដលអ្ន កអា ច(ទំ.២៤៨)។

៤. ស ្ញ    ះថា  ក់ និងប   ផ្សងៗដលមា នកា រ  ឈមពិសសនឹង   ះថា  ក់៤. ស ្ញ    ះថា  ក់ និងប   ផ្សងៗដលមា នកា រ  ឈមពិសសនឹង   ះថា  ក់

ចំ  ះរា ល់ស ្ញ    ះថា  ក់ មើលទំ.២៤៩។ វា ស់ជីពចររបស់គា ត់រា ល់ពលគា ត់មកពិនិត្យ។ កា រធ្វ ើដូចនះអ្ន ក នឹង 
អា ចដឹងអំពីសភា ពធម្ម តា របស់គា ត់ ក្ន ុងករណីគា ត់មា នប    ពលក  យ(ឧទា ហរណ៍ កា រមា នស្ហ ុក  យសា រកា រ 
ពុល ក្ន ុងឈា ម ឬកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ)។ បើអ្ន កមា នឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម វា ស់សមា  ធឈា មរបស់គា ត់ 
(ទំ.៤១០)។ ថ្ល ឹងទម្ង ន់គា ត់ផង។  ុង  យ័ត្ន  ជា ពិសសចំ  ះស ្ញ    ះថា  ក់ដូចខា ងក  ម ៖

 កា រឡើងទម្ង ន់ភា  មៗ

 កា រហើមដនិងមុខ

 សមា  ធឈា មឡើងខា  ំង

 ភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ(ទំ.១២៤)

 រា ល់កា រធា  ក់ឈា ម(ទំ.២៤៩)

ស ្ញ  ពុលក្ន ុងឈា មពលមា នផ្ទ  ះ(ទំ.២៤៩)

ឆ្ម បមួយចំនួនមា នក ដា ស់  លក់ទឹក  ម ឬវិធីសា ្ត  ផ្សងៗទៀត ស   ប់វា ស់ជា តិ  ូតអីុន និងជា តិស្ក រក្ន ុង 
ទឹក  ម។ កា រមា នជា តិ  ូតអីុនខ្ព ស់ អា ចជា  គស ្ញ  នកា រពុលក្ន ុងឈា ម។ ជា តិស្ក រខ្ព ស់ អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺ 
ទឹក  មផ្អ ម(ទំ.១២៧)។

បើមា ន  គស ្ញ    ះថា  ក់ណា មួយកើតឡើង បញ្ជ ូន  ្ត ី  រកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នឆា ប់រហ័សបំផុត។ ជា មួយ 
គា   នះដរ ពិនិត្យរកមើលស ្ញ  នកា រ  ឈមពិសសនឹង   ះថា  ក់ (ទំ ២៥៨)។ បើមា នស ្ញ    ះថា  ក់ណា មួយ 
ដើម្ីបមា នសុវត្ថ ិភា ព  ្ត ីគួរ  ស   លកូន  មន្ទ ីរពទ្យ។

៥. កា រលូតលា ស់ និងទីតា ំងរបស់ទា រក  ក្ន ុងស្ូបន

សា  បស្ូបនរបស់មា  យរា ល់ពលដលគា ត់មកពិនិត្យផ្ទ  ះ ឬបងា  ញគា ត់ឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វ ើ  យខ្ល ួនគា ត់បា ន។

កត់ចំណា ំជា រៀងរា ល់ខអំពីកំពស់់របស់ស្បូន  យគិតជា ចំនួនធា  ប់   មដ 
ពីខា ង លើ ឬខា ងក  មផ្ច ិត។ បើស្បូនហា ក់ដូចជា ធំពក ឬលូតលា ស់លឿនពក 

 ះអា ចមា នន័យថា   ្ត ីមា នកូន   ះ។ ឬ  ក្ន ុងស្ូបនអា ចមា នទឹក  ើនជា ង 
ធម្ម តា ។ បើដូច្ន ះមន អ្ន ក  ហលជា ពិបា កសា  បរកទា រកដល  ខា ងក្ន ុង  ះ។ 
កា រមា នទឹក  ើនពក  ក្ន ុងស្ូបន មា នន័យថា មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រធា  ក់ 
ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រក្ន ុងពលស   ល និងអា ចមា នន័យថា ទា រកមា នលក្ខ ណៈមិនធម្ម តា ។

ព  យា មសា  បរកមើលទីតា ំងរបស់ទា រក  ក្ន ុងស្ូបន។ បើវា ដូចជា ផ្ត ក  
 ទទឹង  ះ  ះមា  យគួរត  ជួប  ូពទ្យ មុនពលកា រឈឺ  ះស   ល 

ចា ប់ផ្ត ើម   ះគា ត់អា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់។ ដើម្ីបពិនិត្យរកមើលទីតា ំងរបស់ 
ទា រក  ពលជិតស   ល សូមមើលទំព័រ២៥៧។

 

៩ ខ៩ ខ
៨ ខ៨ ខ
៧ ខ៧ ខ
៦ ខ៦ ខ
៥ ខ៥ ខ
៤ ខ៤ ខ
៣ ខ៣ ខ

តា មធម្ម តា  ស្ូបនឡើងកម្ព ស់២ធា  ប់   មដ ជា រៀងរា ល់ខតា មធម្ម តា  ស្ូបនឡើងកម្ព ស់២ធា  ប់   មដ ជា រៀងរា ល់ខ

 ខទី៤កន្ល ះ ស្ូបនតងតមា នកម្ព ស់ដល់ផ្ច ិត។ ខទី៤កន្ល ះ ស្ូបនតងតមា នកម្ព ស់ដល់ផ្ច ិត។
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៦. ចងា  ក់បះដូង និងចលនា របស់ទា រក៦. ចងា  ក់បះដូង និងចលនា របស់ទា រក

ចា ប់ពីខទី៥ឡើង   សា  ប់ចងា  ក់បះដូងរបស់ទា រក និងពិនិត្យមើលចលនា របស់វា ។ 
អ្ន កអា ចសា កល្បងដា ក់  ចៀកផា  ល់នឹង  ះរបស់គា ត់ បុ៉ន្ត  ហលជា ពិបា កក្ន ុងកា រសា  ប់។ 
បើអ្ន កមា ន  ដា ប់សា  ប់បះដូងទា រក វា នឹង ងា យ ជា ង។ (ឬអ្ន កធ្វ ើ  យខ្ល ួនឯង អំពីដីឥដ្ឋ  ឬ 
ធ្វ ើពីឈើរឹង ដលអា ចសា  ប់បា ន  ួល)។

បើសា  ប់ឮចងា  ក់បះដូងទា រក ខា  ំងបំផុត  ខា ងក  ម បើសា  ប់ឮចងា  ក់បះដូងទា រក ខា  ំងបំផុត  ខា ងក  ម 

ផ្ច ិត ក្ន ុងខចុងក  យ  ះក  លទា រក  ខា ងក  ម ផ្ច ិត ក្ន ុងខចុងក  យ  ះក  លទា រក  ខា ងក  ម 

ហើយ  ហលជា និង                           ហើយ  ហលជា និង                           

ស   លក  លមកមុន។ស   លក  លមកមុន។

បើសា  ប់ឮចងា  ក់បះដូងទា រក ខា  ំងបំផុត  ខា ងលើផ្ច ិត បើសា  ប់ឮចងា  ក់បះដូងទា រក ខា  ំងបំផុត  ខា ងលើផ្ច ិត 

 ះក  លទា រក  ហលជា  ខា ងលើ ។ ទា រកនះអា ច  ះក  លទា រក  ហលជា  ខា ងលើ ។ ទា រកនះអា ច 

ស   លប  ្ច ាស់ជើង(ជើងមកមុន)។ស   លប  ្ច ាស់ជើង(ជើងមកមុន)។

ចងា  ក់បះដូងរបស់ទា រក  ត  ហល២ដងលឿនជា ចងា  ក់បះដូងរបស់មនុស្សធំ។ បើអ្ន កមា ននា ឡិកា ដលមា ន
 និចវិនា ទី រា ប់ចងា  ក់បះដូងរបស់ទា រក។ ចងា  ក់បះដូងពី១២០  ១៦០ក្ន ុងមួយនា ទី គឺជា ចងា  ក់ធម្ម តា ។ បើតិចជា ង 

១២០ អា ចមា នប   អ្វ ីមួយ។ (ឬ  ហលជា អ្ន ករា ប់ខុស ឬសា  ប់ឮចងា  ក់បះដូងរបស់មា  យ  វិញទ។ វា ស់ជីពចរ 
របស់មា  យ។ ចងា  ក់បះដូងរបស់ទា រក ជា ញឹកញា ប់ ពិបា កសា  ប់ឮណា ស់។ វា  ូវកា រកា រអនុវត្ត ។

៧. កា ររៀបចំមា  យស   ប់ពលស   ល៧. កា ររៀបចំមា  យស   ប់ពលស   ល

 ពលដលកា រស   លជិតមកដល់ ពិនិត្យមា  យឲ្យបា នញឹកញា ប់។ បើគា ត់ធា  ប់មា នកូន សួរគា ត់អំពីថរវលា  
នកា រស   លលើកមុនៗ និងសួរអំពីរា ល់ប   ដលធា  ប់ជួប បើមា ន។ អ្ន កអា ចណនា ំគា ត់ឲ្យគា ត់ស   កបន្ត ិចបនា  ប់
ពីបរិ  គអា ហា រ ចំនួន២ដងក្ន ុងមួយថ្ង  រយៈពល ៉ ងម្ត ងៗ។ ពិភា ក  ជា មួយគា ត់អំពីវិធីដលធ្វ ើឲ្យគា ត់ងា យ 
ស   ល  កូន និងមិនសូវឈឺចា ប់ផង(មើលទំព័របនា  ប់)។ អ្ន កក៏អា ចប  ៀនគា ត់ឲ្យដកដង្ហ ើមវងៗ យឺតៗ ដើម្ីបឲ្យគា ត ់ 
អា ចធ្វ ើដូច្ន ះ ក្ន ុងអំឡុងពលស្បូនក    ក់ក្ន ុងដំណា ក់កា លឈឺ  ះស   ល។ ពន្យល់គា ត់ថា កា របន្ធ ូរអា រម្ម ណ៍ក្ន ុង 
អំឡុងពលស្បូនក    ក់ និងកា រស   ក  ច   ះពលទា ំង  ះ នឹងជួយឲ្យគា ត់សន្សំកមា  ំង បន្ថ យកា រឈឺចា ប់ និង 
បង្ក ើនល្បឿននកា រស   ល។

បើមា នមូលហតុណា មួយដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កសង្ស័យថា កា រស   លកូនអា ចមា នប    ដលអ្ន កមិនអា ចរ៉ា ប់រងបា ន បើមា នមូលហតុណា មួយដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កសង្័សយថា កា រស   លកូនអា ចមា នប    ដលអ្ន កមិនអា ចរ៉ា ប់រងបា ន 
បញ្ជ ូនមា  យ  ស   លកូន  មណ លសុខភា ព ឬមន្ទ ីរពទ្យ។  ូវ   កដថា មា  យបា នស្ថ ិត  ក្បរមន្ទ ីរពទ្យ មុនពល បញ្ជ ូនមា  យ  ស   លកូន  មណ លសុខភា ព ឬមន្ទ ីរពទ្យ។  ូវ   កដថា មា  យបា នស្ថ ិត  ក្បរមន្ទ ីរពទ្យ មុនពល 
កា រឈឺ  ះស   លចា ប់ផ្ត ើម។កា រឈឺ  ះស   លចា ប់ផ្ត ើម។

វិធីដលមា  យអា ចបា៉ ន់សា  នអំពីថ្ង ដលគា ត់  ូវស   លកូនវិធីដលមា  យអា ចបា៉ ន់សា  នអំពីថ្ង ដលគា ត់  ូវស   លកូន

យកថ្ង ខនកា រចា ប់ផ្ត ើមមា នរដូវចុងក  យ ដក៣ខ រួចបូកនឹង៧ថ្ង ។ ឧទា ហរណ៍ ឧបមា ថា រដូវចុងក  យរបស់អ្ន ក យកថ្ង ខនកា រចា ប់ផ្ត ើមមា នរដូវចុងក  យ ដក៣ខ រួចបូកនឹង៧ថ្ង ។ ឧទា ហរណ៍ ឧបមា ថា រដូវចុងក  យរបស់អ្ន ក 

ចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី១០ ខឧសភា ។ចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី១០ ខឧសភា ។

ថ្ង ទី១០ ខឧសភា  ដក៣ខ  ូវជា ថ្ង ទី១០ ខកុម្ភ ៈ ហើយបូកនឹង៧ថ្ង ទៀត  ូវជា ថ្ង ទី១៧ ខកុម្ភ ៈ។ថ្ង ទី១០ ខឧសភា  ដក៣ខ  ូវជា ថ្ង ទី១០ ខកុម្ភ ៈ ហើយបូកនឹង៧ថ្ង ទៀត  ូវជា ថ្ង ទី១៧ ខកុម្ភ ៈ។

ទា រកទំនងជា នឹង  ូវស   ល  ថ្ង ទី១៧ ខកុម្ភ ៈ។ទា រកទំនងជា នឹង  ូវស   ល  ថ្ង ទី១៧ ខកុម្ភ ៈ។

៨. កា រកត់   ព័ត៌មា នផ្សងៗ៨. កា រកត់   ព័ត៌មា នផ្សងៗ

កា រកត់   ទុកនូវព័ត៌មា នផ្សងៗ មា ន   ជន៍ស   ប់អ្ន កក្ន ុងកា រ  ៀបធៀបកា រពិនិត្យរបស់អ្ន កពីមួយខ  មួយ
ខ និងមើលថា តើមា  យមា នកា រវិវត្ត យា៉ ងដូចម្ត ច។  ទំព័របនា  ប់នះ គឺជា គំរូតា រា ងកត់   ព័ត៌មា ន។ អ្ន កអា ចក   វា  
បា ន ដើម្ីបឲ្យ  ូវតា មតំរូវកា ររបស់អ្ន ក។ ក ដា ស់ដលមា នទំហំធំ មា នលក្ខ ណៈ  សើរជា ង។ មា  យ  ប់រូបអា ចរក  ទុក
តា រា ងកំណត់   ព័ត៌មា ននះ  យខ្ល ួនគា ត់បា ន និងយកមកជា មួយពលដលគា ត់មកពិនិត្យលើកក  យ។

 ដា ប់សា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រក ដា ប់សា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រក
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សមា  រៈផ្សងៗដលមា  យគប្ីប  ៀមជា   ច មុនពលស   លកូន
 ្ត ីមា នផ្ទ  ះ  ប់រូប គប្ីប  ៀម  ដា ប់  ដា ទា ំងនះរួចជា   ច  ខទី៧នផ្ទ  ះ ៖

ក ណា ត់ ឬកន្ទ បសា  ត យ៉ា ង  ើនក ណា ត់ ឬកន្ទ បសា  ត យ៉ា ង  ើន

សា ប៊ូសមា  ប់ម  គ (ឬសា ប៊ូធម្ម តា )សា ប៊ូសមា  ប់ម  គ (ឬសា ប៊ូធម្ម តា )

  ស់សា  តស   ប់សមា  តដ និងក ចក  ស់សា  តស   ប់សមា  តដ និងក ចក

អា ល់កុលស   ប់ អា ល់កុលស   ប់ 

ជ  ះដ បនា  ប់ពី ជ  ះដ បនា  ប់ពី 

លា ងសមា  តដលា ងសមា  តដ

សំឡីសា  តសំឡីសា  ត

ឡា មថ្ម ីមួយ (កុំបើកកញ្ច ប់ឲ្យ  ះ រហូតដល់ឡា មថ្ម ីមួយ (កុំបើកកញ្ច ប់ឲ្យ  ះ រហូតដល់

ពលអ្ន ក  ូវកា រកា ត់ទងផ្ច ិត)។ពលអ្ន ក  ូវកា រកា ត់ទងផ្ច ិត)។

(  សិនបើអ្ន កគា  នឡា មថ្ម ីទ  ូវ  ៀម (  សិនបើអ្ន កគា  នឡា មថ្ម ីទ  ូវ  ៀម 

ក  ្ត ៃសា  ត ដលគា  ន   ះ។   រក ្ត   នះភា  មៗក  ្ត ៃសា  ត ដលគា  ន   ះ។   រក ្ត   នះភា  មៗ

មុនពលយក  កា ត់ទងផ្ច ិត)។មុនពលយក  កា ត់ទងផ្ច ិត)។

ស្បឬក ណា ត់គា  នម  គ ស   ប់  បលើផ្ច ិតស្បឬក ណា ត់គា  នម  គ ស   ប់  បលើផ្ច ិត

ខ្សចង២ធ្វ ើពីក ណា ត់សា  ត ស   ប់ចងផ្ច ិតខ្សចង២ធ្វ ើពីក ណា ត់សា  ត ស   ប់ចងផ្ច ិត

 ូវខ្ច ប់ក ណា ត់ស   ប់  បលើ  ូវខ្ច ប់ក ណា ត់ស   ប់  បលើ 

ផ្ច ិត និងខ្ស ស   ប់ចងទង ផ្ច ិត ផ្ច ិត និងខ្ស ស   ប់ចងទង ផ្ច ិត 

 ក្ន ុងកញ្ច ប់ក ដា សមួយបិទជិត  ក្ន ុងកញ្ច ប់ក ដា សមួយបិទជិត 

ហើយក    ក្ន ុងច  ្ក ាន ឬ  យ ហើយក    ក្ន ុងច  ្ក ាន ឬ  យ 

ឆា  ំងអុ៊ត។ឆា  ំងអុ៊ត។
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សមា  រៈបន្ថ មស   ប់ឆ្ម ប និងឆ្ម បបុរា ណសមា  រៈបន្ថ មស   ប់ឆ្ម ប និងឆ្ម បបុរា ណ

ពិលពិល

 ដា ប់ស   ប់បឺតសំ  រចញពី  ដា ប់ស   ប់បឺតសំ  រចញពី 

មា ត់និង  មុះរបស់ទា រក                                                                     មា ត់និង  មុះរបស់ទា រក                                                                     
ក  ្ត ៃចុងមូលស   ប់កា ត់ទងផ្ច ិត មុនពលទា រក ក  ្ត ៃចុងមូលស   ប់កា ត់ទងផ្ច ិត មុនពលទា រក 

ស   លផុត (ស   ប់តក្ន ុងករណីបនា  ន់បំផុតស   លផុត (ស   ប់តក្ន ុងករណីបនា  ន់បំផុត

ប៉ុ   ះ)។ប៉ុ   ះ)។

ដង្គ ៀបពីរស   ប់គា បទងផ្ច ិត ដង្គ ៀបពីរស   ប់គា បទងផ្ច ិត 

ឬគា បសរសវ៉នដលហូរ ឬគា បសរសវ៉នដលហូរ 

ឈា មពីកា ររហកទា  រមា ស។ឈា មពីកា ររហកទា  រមា ស។

 ដា ប់សា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រក  ដា ប់សា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រក 

តា មរយៈ  ះរបស់មា  យតា មរយៈ  ះរបស់មា  យ

ថា  ំចា ក់អ៊រហ្គ ូណូវីន(Ergonovine) ថា  ំចា ក់អ៊រហ្គ ូណូវីន(Ergonovine) 

ឬអ៊រហ្គ ូម៉  ីន(Ergometrine) ទំ.៣៩១ឬអ៊រហ្គ ូម៉  ីន(Ergometrine) ទំ.៣៩១

ចា នដកធំ២ - ១  ើស   ប់លា ងសមា  តដ ចា នដកធំ២ - ១  ើស   ប់លា ងសមា  តដ 

១ទៀត  ើស   ប់ដា ក់និងពិនិត្យមើលសុក។១ទៀត  ើស   ប់ដា ក់និងពិនិត្យមើលសុក។

ម្ច ុល និងជសស្ទ រីល ស   ប់ដររបួសទា  រមា សម្ច ុល និងជសស្ទ រីល ស   ប់ដររបួសទា  រមា ស

  មដ  ស៊ូ (ដលអា ច   ររមា  ប់ម  គ   មដ  ស៊ូ (ដលអា ច   ររមា  ប់ម  គ 

បា ន មើលទំ.៧៤) ស   ប់ពា ក់ ពលពិនិត្យ ្ត  ី  បា ន មើលទំ.៧៤) ស   ប់ពា ក់ ពលពិនិត្យ ្ត  ី  

ពលទា រក កំពុងស   លចញមក ពលដរ ពលទា រក កំពុងស   លចញមក ពលដរ 

របួសទា  រមា ស និងពលកា ន់និងពិនិត្យ របួសទា  រមា ស និងពលកា ន់និងពិនិត្យ 

មើលសុក។មើលសុក។

ថា  ំដំណក់   ក់នី   ត ១%                                                                            ថា  ំដំណក់   ក់នី   ត ១%                                                                            

ថា  ំក មួនដា ក់ភ្ន កត   សុីគ្ល ីន ថា  ំក មួនដា ក់ភ្ន កត   សុីគ្ល ីន 

ឬថា  ំក មួនភ្ន កអរី  ូមីសុីន ស   ប់ ឬថា  ំក មួនភ្ន កអរី  ូមីសុីន ស   ប់ 

ដា ក់ក្ន ុងភ្ន កទា រក ដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  ដា ក់ក្ន ុងភ្ន កទា រក ដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  

 គដ៏   ះថា  ក់ (មើលទំ.២២១)។ គដ៏   ះថា  ក់ (មើលទំ.២២១)។

សឺរុា ំងនិងម្ជ ុលដល   ររមា  ប់ម  គរួច                       សឺរុា ំងនិងម្ជ ុលដល   ររមា  ប់ម  គរួច                       
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កា រស   លកូនដលមា នក  ិត   ះថា  ក់ខ្ព ស់ជា ងគ គឺ ៖កា រស   លកូនដលមា នក  ិត   ះថា  ក់ខ្ព ស់ជា ងគ គឺ ៖

                កូនដំបូង                     និង                           កូនចុងក  យ បនា  ប់ពីមា នកូនជា  ើននា ក់                កូនដំបូង                     និង                           កូនចុងក  យ បនា  ប់ពីមា នកូនជា  ើននា ក់

កា រ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ពលស   ល                                                                     
កា រស   លកូនគឺជា ដំណើរកា របបធម្ម ជា តិមួយ។ កា លណា មា  យមា នសុខភា ពល្អ  ហើយអ្វ ីៗមា នដំណើរកា រល្អ  

 ះ ទា រកអា ចស   លចញ  យមិនបា ច់មា នជំនួយពីនរណា មា  ក់ក៏បា ន។ ក្ន ុងកា រស   លធម្ម តា  បើឆ្ម បឬឆ្ម ប បើឆ្ម បឬឆ្ម ប 
បុរា ណ ជួយកា ន់តតិច អ្វ ីៗ  ប់យា៉ ងកា ន់តទំនងជា នឹងមា នដំណើរកា រល្អ ។ បុរា ណ ជួយកា ន់តតិច អ្វ ីៗ  ប់យា៉ ងកា ន់តទំនងជា នឹងមា នដំណើរកា រល្អ ។ 

កា រពិបា កផ្សងៗក្ន ុងកា រស   លក៏អា ចកើតមា នដរ ហើយជួនកា លជីវិតមា  យឬទា រកអា ចស្ថ ិតក្ន ុង   ះថា  ក់ទៀត 
ផង។ បើមា នហតុផលណា មួយដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កគិតថា  កា រស   លអា ចមា នកា រពិបា ក ឬមា ន   ះថា  ក់ អ្ន កគប្ីបរក បើមា នហតុផលណា មួយដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កគិតថា  កា រស   លអា ចមា នកា រពិបា ក ឬមា ន   ះថា  ក់ អ្ន កគប្ីបរក 
ឆ្ម បជំនា ញ ឬ  ូពទ្យដលមា នបទពិ  ធន៍ ឲ្យមកជួយ។ឆ្ម បជំនា ញ ឬ  ូពទ្យដលមា នបទពិ  ធន៍ ឲ្យមកជួយ។

 យត្ន ័ ៖  សិនបើអ្ន កមា នក្អ ក  ុន    ឈឺបំពង់ក ឬមា នដំ   ឬមា នកា របង្ក  គ  លើស្បក ក្ន ុងពលធ្វ ើ កា រ 
ស   លកូន  ះជា កា រល្អ គួរតឲ្យអ្ន កផ្សងជួយក្ន ុងកា រស   លនះវិញ។                                                              

ស ្ញ  នកា រ  ឈមពិសសនឹង   ះថា  ក់ ដលតំរូវឲ្យមា ន  ូពទ្យ ឬឆ្ម បជំនា ញ ស ្ញ  នកា រ  ឈមពិសសនឹង   ះថា  ក់ ដលតំរូវឲ្យមា ន  ូពទ្យ ឬឆ្ម បជំនា ញ 
ចូលរួមក្ន ុងក្ន ុងកា រស   ល (  សិនបើអា ច គួរ  មន្ទ ីរពទ្យ) ៖ចូលរួមក្ន ុងក្ន ុងកា រស   ល (  សិនបើអា ច គួរ  មន្ទ ីរពទ្យ) ៖

  សិនបើកា រឈឺ  ះស   លយា៉ ងទៀងទា ត់ បា នចា ប់ផ្ត ើមលើសពី៣អា ទិត្យ មុនពល  ប់ខ។

  សិនបើ  ្ត ីចា ប់ផ្ត ើមធា  ក់ឈា មមុនពលឈឺ  ះស   ល។

  សិនបើមា ន  គស ្ញ  ពុលក្ន ុងឈា ម ពលមា នផ្ទ  ះ(មើលទំ.២៤៩)។

  សិនបើ  ្ត ីកំពុងមា នជំងឺរុា ំរ៉ ឬជំងឺ  ួច   ល់។

  សិនបើ  ្ត ីមា នភា ពស្ល កសា  ំងធ្ង ន់ធ្ង រ ឬឈា មរបស់គា ត់មិនកកដូចធម្ម តា  (ពលគា ត់បា នមុតអ្វ ីមួយ)។

  សិនបើគា ត់មា នអា យុក  ម១៥ឆា  ំ លើសពី៤០ឆា  ំ ឬមា នផ្ទ  ះលើកទីមួយ  អា យុលើសពី៣៥ឆា  ំ។

  សិនបើគា ត់មា នកូនលើសពី៥ឬ៦នា ក់។

  សិនបើគា ត់ទា បខា  ំង ឬមា នអា ង  គា កចង្អ ៀត(ទំ.២៦៧)។

  សិនបើគា ត់ធា  ប់មា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬមា នធា  ក់ឈា ម  ើន  ពលស   លកូនមុនៗ។

  សិនបើគា ត់មា នជំងឺទឹក  មផ្អ ម ឬប   បះដូង។

  សិនបើគា ត់មា នជំងឺក្ល ន។

  សិនបើមើល  គា ត់ហា ក់ដូចជា មា នកូន   ះ(ទំ.២៦៩)។

  សិនបើមើល  ទា រកហា ក់ដូចជា មិនស្ថ ិត  ទីតា ំងធម្ម តា  ក្ន ុងស្ូបន។

  សិនបើថង់ទឹក   ះបក ហើយមិនទា ន់ចា ប់ផ្ត ើមមា នកា រឈឺ  ះស   លទៀត ក្ន ុងអំឡុង២ឬ៣ ៉ ង។ 
(   ះថា  ក់កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ បើគា ត់មា ន  ុន   )។

  សិនបើ២អា ទិត្យក  យពល  ប់ខហើយ ទា រក  តមិនទា ន់ស   ល។
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បើគរុញគថូ ទា រកថ្ន មៗពីចហំៀង បើគរុញគថូ ទា រកថ្ន មៗពចីហំៀង 

 ះខ្ល ួនរបស់វា  ទា ំងមូលក៏ នឹង  ះខ្ល ួនរបស់វា  ទា ំងមូលក៏ នឹង 

រំកិលតា មដរ ។រំកិលតា មដរ ។

ប៉ុន្ត បើគរុញក  លថ្ន មៗពី ប៉ុន្ត បើគរុញក  លថ្ន មៗពី 

ចំហៀងវិញ វា នឹងបត់  ង់ក ចំហៀងវិញ វា នឹងបត់  ង់ក 

ហើយខ្ន ងនឹង មិនរំកិល            ហើយខ្ន ងនឹង មិនរំកិល            

តា មទ។តា មទ។

                                                                                                                                                                              

កា រពិនិត្យមើលថា តើទា រកស្ថ ិតក្ន ុងទីតា ំងល្អ ឬទកា រពិនិត្យមើលថា តើទា រកស្ថ ិតក្ន ុងទីតា ំងល្អ ឬទ
ដើម្ីបឲ្យច  ស់ថា ទា រកមា នក  លចុះក  ម ដលស្ថ ិតក្ន ុងទីតា ំងធម្ម តា ស   ប់ស   ល សា  បរកក  លរបស់ទា រក 

ដូចក្ន ុងរូបនះ ៖

១. ឲ្យមា  យដកដង្ហ ើមចញឲ្យអស់។ យកមដ និង   មដ២ 
សង្ក ត់  ង់នះចំពីលើឆ្អ ឹងថា  សរបស់អា ង  គា ក។  
យកដមា្ខ  ងទៀត សា  បបា តស្ូបន។

២. រុញថ្ន មៗពីមា្ខ  ង  មា្ខ  ង ដំបូង  ើដមា្ខ  ង បនា  ប់មក  ើដមា្ខ  ងទៀត។

 សិនបើក  លរបស់ទា រកចុះក  ម កា រស   លរបស់វា ទំនងជា   ឹត្ត   យងា យ  ួល។  សិនបើក  លរបស់ទា រកចុះក  ម កា រស   លរបស់វា ទំនងជា   ឹត្ត   យងា យ  ួល។ 

 សិនក  លរបស់វា ឡើងលើ កា រស   ល  ហលជា មា នកា រពិបា ក(កូនកើតប    ស់ជើង)  សិនក  លរបស់វា ឡើងលើ កា រស   ល  ហលជា មា នកា រពិបា ក(កូនកើតប    ស់ជើង) 
ហើយដើម្ីបសុវត្ថ ិភា ព  មា  យគប្ីបស   លកូន  ក្បរ ឬ  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ្យ។ហើយដើម្ីបសុវត្ថ ិភា ព  មា  យគប្ីបស   លកូន  ក្បរ ឬ  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ្យ។

 សិនបើកូន  ទទឹងខ្ល ួន មា  យគប្ីបស   លកូន  មន្ទ ីរពទ្យ។ មា  យនិងទា រកកំពុងមា ន   ះថា  ក់(ទំ.២៦៧)។ សិនបើកូន  ទទឹងខ្ល ួន មា  យគប្ីបស   លកូន  មន្ទ ីរពទ្យ។ មា  យនិងទា រកកំពុងមា ន   ះថា  ក់(ទំ.២៦៧)។

 

គូថ  ខា ងក  ម គូថ  ខា ងក  ម 

សា  ប   ធំ សា  ប   ធំ 

 ខា ងក  ម ខា ងក  ម

គូថទា រកមា នទំហំធំ គូថទា រកមា នទំហំធំ 

និង ទូលា យ      និង ទូលា យ      

ក  លរបស់ទា រករឹង ក  លរបស់ទា រករឹង 

ហើយមូល                                         ហើយមូល                                         

 

បើទា រកស្ថ ិត  ខ្ព ស់  ក្ន ុងស្ូបន   បើទា រកស្ថ ិត  ខ្ព ស់  ក្ន ុងស្បូន   

ឡើយ អ្ន កអា ចរំកិលក  ល វា  បន្ត ិចបា ន។ ឡើយ អ្ន កអា ចរំកិលក  ល វា  បន្ត ិចបា ន។ 

ប៉ុន្ត បើវា បា នរំកិល ចុះក  ម បំរុង នឹង ប៉ុន្ត បើវា បា នរំកិល ចុះក  ម បំរុង នឹង 

ស   ល ចញ  ហើយ   ះ  អ្ន កមិន ស   ល ចញ  ហើយ   ះ  អ្ន កមិន 

អា ច រំកិលវា បា នទ។អា ច រំកិលវា បា នទ។

 ្ត ីមា នកូនដំបូង ជួនកា លទា រក រំកិល  ្ត ីមា នកូនដំបូង ជួនកា លទា រក រំកិល 

ចុះ  ក  ម ២អា ទិត្យមុនកា រ ឈឺ  ះ ចុះ  ក  ម ២អា ទិត្យមុនកា រ ឈឺ  ះ 

ស   លចា ប់ផ្ត ើម  ទៀត។ ក  យ ស   លចា ប់ផ្ត ើម  ទៀត។ ក  យ 

មកវា ឈប់ធា  ក់ចុះ រហូតដល់ពលកា រ មកវា ឈប់ធា  ក់ចុះ រហូតដល់ពលកា រ 

ឈឺ  ះ ស   លបា នចា ប់ផ្ត ើម។ឈឺ  ះ ស   លបា នចា ប់ផ្ត ើម។

គូថរបស់ទា រក    ខា ងលើ                                                                  គូថរបស់ទា រក    ខា ងលើ                                                                  

សា  ប    ធំ    ផ្ន ក ខា ងលើសា  ប    ធំ    ផ្ន ក ខា ងលើ
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ស ្ញ  ដលបងា  ញថា កា រឈឺ  ះស   លជិតមកដល់

 ក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង មុនកា រឈឺ  ះស   លចា ប់ផ្ត ើម តា មធម្ម តា  ទា រករំកិលចុះក  ម  ក្ន ុងស្ូបន។ កា ររំកិល 
ចុះរបស់ទា រកនះធ្វ ើឲ្យមា  យអា ចដកដង្ហ ើម បា ន  ួលជា ងមុន បុ៉ន្ត គា ត់  ហលជា  ូវ  មញឹកញា ប់ជា ងមុន 
បន្ត ិចដរ  យសា រមា នទម្ង ន់សង្ក ត់  លើ   ក  ម។ (ចំ  ះកូនដំបូង ស ្ញ  នះអា ចកើតឡើងរហូតដល់ 
៤អា ទិត្យមុនពលស   ល)។

  មុនពលកា រឈឺ  ះស   លចា ប់ផ្ត ើមបន្ត ិច មា នទឹករំអិលខា ប់ៗខ្ល ះមា នទឹករំអិលខា ប់ៗខ្ល ះចញតា មទា  រមា ស។ ឬទឹករំអិលខ្ល ះ 
អា ចចញ២ឬ៣ថ្ង  មុនកា រឈឺ  ះស   លចា ប់ផ្ត ើម។ ជួនកា លវា មា នលា យឈា មខ្ល ះៗផង។ នះគឺជា កា រ 
ធម្ម តា ទ។

 កា រក    ក់ស្ូបនកា រក    ក់ស្បូន ឬកា រឈឺ  ះស   ល អា ចចា ប់ផ្ត ើមជា  ើនថ្ង មុនពលស   ល។  ពលដលកា រក    ក់ 
ស្បូនកា ន់ខា  ំងឡើង ទៀតទា ត់ និងកា ន់តញឹកញា ប់  ះកា រឈឺ  ះស   លកំពុងតចា ប់ផ្ត ើមហើយ។

  ្ត ីខ្ល ះមា នកា រក  ្ត ាក់ស្ូបនសា កល្បងក  ្ត ាក់ស្បូនសា កល្បងជា  ើនអា ទិត្យមុនពលកា រឈឺ  ះស   លចា ប់ផ្ត ើម។ នះគឺជា កា រ 
ធម្ម តា ទ។ ក្ន ុងករណីក  ខ្ល ះ  ្ត ីអា ចមា នកា រឈឺ  ះស   លក្ល ងកា  យឈឺ  ះស   លក្ល ងកា  យ។ កា រឈឺ  ះស   លរបៀបនះ 
កើតឡើង   ពលដលមា នកា រក    ក់ខា  ំង និងញឹកញា ប់ បុ៉ន្ត ក  យមកក៏បា ត់  វិញរយៈពលជា  ើន ៉ ង
ឬ  ើនថ្ង  មុន ពលកា រឈឺ  ះស   លពិត   កដចា ប់ផ្ត ើម។ ជួនកា លកា រដើរ កា រមុជទឹក    ឬកា រស   ក 
អា ចជួយបន្ថ យកា រ ក    ក់ស្បនូបើវា មិនមនជា កា រឈឺ  ះស   លពិត   កដ ឬអា ចនា ំឲ្យមា នកា រស   ល 
បើវា ជា កា រឈឺ  ះស   ល ពិត   កដ។ បុ៉ន្ត   ះបីជា កា រក  ្ត ាក់ស្បូននះមិនមនជា កា រឈឺ  ះស   ល 
ពិត   កដក៏  យ ក៏វា ជួយ  ៀមលក្ខ ណៈដល់ស្បូនស   ប់ស   លពិត   កដដរ។

 ថង់ទឹក   ះដល   បទា រក  ក្ន ុងស្ូបន តា មធម្ម តា  បកធា  យចញទឹកជា  ើន បនា  ប់ពីកា រឈឺ  ះស   ល 
បា នចា ប់ផ្ត ើម។ បើថង់ទឹក   ះបកមុនកា រក    ក់ស្បូនចា ប់ផ្ត ើម នះជា ស ្ញ  បងា  ញថា កា រឈឺ  ះស   ល 
បា ន ចា ប់ផ្ត ើមហើយ។ បនា  ប់ពីបកថង់ទឹក   ះ មា  យគប្ីបរក  ភា ពសា  តជា និច្ច ។ កា រដើរចុះឡើងអា ច ជួយឲ្យ 
កា រស   លកូនបា នឆា ប់រហ័ស។ ដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  គ ជៀសវា ងកា ររួមភទ កំុអង្គ ុយក្ន ុងទឹក និងមិន  ូវ លា ង 
ទា  រមា ស  យទឹកថា  ំទ។ បើកា រស   ល  តមិនទា ន់ចា ប់ផ្ត ើមក្ន ុងអំឡុង១២ ៉ ងទ រកជំនួយពី  ូពទ្យ។

កា រឈឺ  ះស   ល បណា្ខ  លមកពីកា រក    ក់ ឬកា រ  ឹងរបស់ស្ូបន។  ច   ះនកា រក  ្ត ាក់ម្ត ងៗ កា រឈឺ  ះស   ល បណា្ខ  លមកពីកា រក    ក់ ឬកា រ  ឹងរបស់ស្បូន។  ច   ះនកា រក  ្ត ាក់ម្ត ងៗ 
ស្ូបនស   កក្ន ុងសា  នភា ពដូចនះ ៖ស្បូនស   កក្ន ុងសា  នភា ពដូចនះ ៖

ក្ន ុងពលកំពុងក    ក់ ស្ូបន  ឹង ហើយឡើង  ងដូចនះ្ន ុងពលកំពុងក    ក់ ស្បូន  ឹង ហើយឡើង  ងដូចនះ

កា រក  ្ត ាក់ស្ូបនរុញ   នទា រកចុះ  ក  មថមទៀត។ នះបណា្ខ  លឲ្យមា ត់ស្ូបនបើកចំហរបន្ត ិចម្ត ងៗ។កា រក  ្ត ាក់ស្បូនរុញ   នទា រកចុះ  ក  មថមទៀត។ នះបណា្ខ  លឲ្យមា ត់ស្បូនបើកចំហរបន្ត ិចម្ត ងៗ។
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ដំណា ក់កា លនកា រស   លកូន
កា រស   លកូនមា ន៣ដំណា ក់កា ល ៖

 ដំណា ក់កា លទី១ ចា ប់តា ំងពីកា រចា ប់ផ្ត ើមនកា រក    ក់ស្បួនខា  ំង រហូតដល់ពលទា រករំកិលចុះមកដល់ 

មា ត់ស្បូន។

 ដំណា ក់កា លទី២ ចា ប់ពីពលទា រកចុះមកដល់មា ត់ស្បូន រហូតដល់ទា រកបា នស   លចញ។

 ដំណា ក់កា លទី៣ ចា ប់ពីពលទា រកបា នស   លរួច រហូតដល់ពលសុកបា នធា  ក់ចញមកក  ។

ដំណា ក់កា លទី១នកា រស   លដំណា ក់កា លទី១នកា រស   ល ជា ធម្ម តា មា នរយៈពលពី១០  ២០ ៉ ង ឬយូរជា ងនះ បើជា កូនដំបូង និងពី 

៧  ១០ ៉ ងចំ  ះកូនបនា  ប់ៗ។ រយៈពលនះមា នកា រ    ួលយា៉ ង  ើន។

ក្ន ុងដំណា ក់កា លទី១នះ មា  យមិនគួរខំ  ឹងឲ្យកូនឆា ប់ស   ល  ះទ។ តា មធម្ម ជា តិ ដំណា ក់កា លនះ  ូវ   ឹត្ត 

  យយឺតៗ។ មា  យ  ហលជា មា នអា រម្ម ណ៍ថា មិនមា នកា រវិវឌ្ឍន៍  ះ ហើយក៏ចា ប់ផ្ត ើម  ួយបា រម្ភ ។ ព  យា ម 

លួង  មព  ឹងសា  រតីគា ត់។   ប់គា ត់ថា  ្ត ីជា  ើនមា នកា របា រម្ភ ដូចគា  នះដរ។

មា  យមិនគួរខំ  ឹងជំរុញទា រកឲ្យចញមកក  ក្ន ុងពលនះទ រហូតដល់ទា រកចា ប់ផ្ត ើមរំកិលចុះ  មា ត់ស្បូន ហើយ 

គា ត់មា នអា រម្ម ណ៍ចង់  ឹង។

មា  យគប្ីបបត់ជើងតូច ធំឲ្យហើយ មុនពលស   លកូន។

បើ   ក  ម ឬ  ះវៀនធំ 

ឡើងពញ  ះទឹក  មនិង 

លា មកនឹងល ចចញក   

 ពលទា រកកំពុង រំកិលចញ។

ក្ន ុងអំឡុងពលស   ល មា  យគួរ  មឲ្យបា នញឹកញា ប់។ បើគា ត់មិនបា នប   របង់លា មកក្ន ុងរយៈពលជា  ើន

៉ ង  ះកា របូមលា មកចញ អា ចធ្វ ើឲ្យងា យស   ល។ ក្ន ុងអំឡុងពលស   ល មា  យគួរផឹកទឹក ឬភសជ្ជ ផ្សងៗ 

ឲ្យបា នញឹកញា ប់។ កា រមា នជា តិទឹកតិចពកក្ន ុងរា ងកា យ អា ចធ្វ ើឲ្យកា រស   លយឺត ឬឈប់តម្ត ង។ បើកា រស   ល 

កូនមា នរយៈពលយូរ គា ត់គួរតបរិ  គអា ហា របន្ត ិចបន្ត ួច។ បើគា ត់ក្អ ួត គា ត់គួរផឹកទឹកអូរ៉ា លីត ទឹកត ឬទឹកផ្ល ឈើ 

បន្ត ិចបន្ត ួច  ច   ះពលនកា រក    ក់ស្បូននីមួយៗ។

ក្ន ុងអំឡុងពលស   ល មា  យគួរផា  ស់ប្ត ូរទីតា ំងឲ្យបា នញឹកញា ប់ ឬក  កដើរម្ត ងៗ។ គា ត់មិនគួរដកលើ    

ឲ្យយូរពកទ។

 
  ក  ម   ក  ម 

ពញ  យទឹក  មពញ  យទឹក  ម លា មកលា មក



260

ក្ន ុងអំឡុងដំណា ក់កា លទី១នកា រស   លកូន ឆ្ម ប ឬអ្ន កជួយស   ល គួរត ៖

 លា ងសមា  ត  ះ  ដា ប់ភទ គូថ និងជើងរបស់មា  យ  យ  ើសា បូ៊ និងទឹក   ឧណ ៗ ។ គួរដា ក់     

កន្ល ងសា  ត  យមា នពន្ល ឺ  ប់   ន់ស   ប់មើលឲ្យបា នច  ស់។

 កា ្រ លក ណា ត់សា  ត កន្សង ឬក ដា សកា សត  លើ    ហើយប្ត ូរវា ចញ  ពល  ឡា ក់ឬទទឹក។

  ៀមឡា មថ្ម ីមួយដលមិនទា ន់បកពី   មរបស់វា  ទុកស   ប់កា ត់ទងផ្ច ិត ឬ   រក ្ត   ចំនួន១៥នា ទី។ 

ទុកក ្ត   ក្ន ុងទឹកពុះ ក្ន ុងឆា  ំងរហូតដល់ពល  ូវកា រ  ើ។ 

ឆ្ម បមិនគួរមិនគួរ  បា ច់ ឬរុញសង្ក ត់  លើ  ះទ។ គា ត់ក៏មិនគួរមិនគួរ   ប់ឲ្យមា  យ  ឹងជំរុញកូនឲ្យចញមកក   ក្ន ុងពល 

នះដរ។

បើមា  យមា នកា រភ័យខា  ច ឬមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង ឲ្យគា ត់ដកដង្ហ ើមវងៗ យឺតៗយឺតៗ និងយ៉ា ងទៀងទា ត់  ពល 

ស្បូនក    ក់ម្ត ងៗ និងដកដង្ហ ើមធម្ម តា  ច   ះពលកា រក  ្ត ាក់នីមួយៗ។ កា រធ្វ ើដូចនះនឹងអា ច  ប់  ងកា រឈឺចា ប់ 

និងជួយឲ្យគា ត់បា នសម្ង ំផង។ លួង  មមា  យថា កា រឈឺចា ប់ខា  ំងនះ គឺជា កា រធម្ម តា ទ ហើយវា ជួយរុញ   នកូនឲ្យ 

ចញមកក  ។

ដំណា ក់កា លទី២នកា រស   ល ដំណា ក់កា លទី២នកា រស   ល គឺជា ពលដលទា រក  ូវបា នស   ល ៖ ជួនកា ល ដំណា ក់កា លនះចា ប់ផ្ត ើម   

ពលថង់ទឹក   ះបា នបក។ ជា ញឹកញា ប់ដំណា ក់កា លនះមា នភា ពងា យ  ួលជា ងដំណា ក់កា លទី១ ហើយជា ធម្ម តា  

វា មិន  ើពលយូរជា ង២ ៉ ងទ។ ក្ន ុងអំឡុងពលស្បូនក  ្ត ាក់ មា  យខំ  ឹងជំរុញកូនមកក  ម  យកមា  ំង របស់ 

គា ត់។  ច   ះកា រក    ក់ស្បូននីមួយៗ មា  យដូចជា អស់កមា  ំងយ៉ា ងខា  ំង និងងងុយដក។ នះជា កា រធម្ម តា ទ។

ក្ន ុងកា ររុញ   នទា រកមកក   មា  យគួរដកដង្ហ ើមវងៗ ហើយ  ឹងឲ្យខា  ំង  យ  ើសា ច់ដំុ  ះ ដូចជា ពលដល 

គា ត់  ងឹប   របង់លា មកដរ។ បើទា រករំកិលចញមកយឺតៗ បនា  ប់ពីបកទឹក   ះ មា  យអា ចបត់ជង្គ ង់ដូចរូបភា ពនះ ៖

 ពលដលទា  រមា សរបស់មា  យបើក ហើយចា ប់ផ្ត ើមមើលឃើញក  លទា រក ឆ្ម ប ឬអ្ន កជួយ គួរ  ៀមសមា  រៈ  ប់

យា៉ ងឲ្យរួច   ច ស   ប់ទទួលទា រក។ ក្ន ុងពលនះមា  យមិនគួរមិនគួរខំ  ឹងជំរុញឲ្យខា  ំងទ គឺដើម្ីបឲ្យក  លទា រក ចញមក 

យឺតៗ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះជួយបងា្ក  រកា ររហកទា  រមា ស(មើលទំ.២៦៩ ស   ប់ព័ត៌មា នលំអិត)។

ក្ន ុងកា រស   លកូនធម្ម តា  ឆ្ម បមិន  ូវលូកដឬ   មដចូល  ក្ន ុងទា  រមា សរបស់មា  យទ។ ក្ន ុងកា រស   លកូនធម្ម តា  ឆ្ម បមិន  ូវលូកដឬ   មដចូល  ក្ន ុងទា  រមា សរបស់មា  យទ។ វា គឺជា មូលហតុ 

ញឹកញា ប់ន កា របង្ក  គដ៏   ះថា  ក់របស់មា  យ បនា  ប់ពីស   លកូនរួច។ 

 ពលក  លទា រកចញមកក   ឆ្ម បអា ច  ក  លរបស់ទា រកបា ន បុ៉ន្ត មិន  ូវទា ញវា មកក  ទ។

បើអា ច ពា ក់   មដ  ពលធ្វ ើកា រស   លកូនពា ក់   មដ  ពលធ្វ ើកា រស   លកូន ដើម្ីបកា រពា រសុខភា ពមា តា  ទា រក និងឆ្ម បខ្ល ួនឯង។ សព្វ ថ្ង  

ចំណុចនះមា ន សា រសំខា ន់ជា ងកា លពីមុន។ 

អង្គ ុយ  ង  ង              អង្គ ុយផ្អ កបញ្ឈរជង្គ ង់               លុតជង្គ ង់                                 ឬដកទា ញបញ្ឈរជង្គ ង់អង្គ ុយ  ង  ង              អង្គ ុយផ្អ កបញ្ឈរជង្គ ង់               លុតជង្គ ង់                                 ឬដកទា ញបញ្ឈរជង្គ ង់
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ជា ធម្ម តា ទា រកស   លក  លមកមុន ដូចនះ ៖ជា ធម្ម តា ទា រកស   លក  លមកមុន ដូចនះ ៖

 សិនបើជា ប់សា   បនា  ប់ពីក  លបា នចញផុត ៖ សិនបើជា ប់សា   បនា  ប់ពីក  លបា នចញផុត ៖

កមា  ំងជំរុញទា ំងអស់  ូវតចញមកពីមា  យផា  ល់។ ឆ្ម បមិន  ូវទា ញក  ល ឬបង្វ ិល ឬបត់ករបស់ទា រកទឆ្ម បមិន  ូវទា ញក  ល ឬបង្វ ិល ឬបត់ករបស់ទា រកទ ពី   ះវា 
អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ដល់ទា រក។

ពលនះ ខំ  ឹងឲ្យខា  ំង                                                             ពលនះ ខំ  ឹងឲ្យខា  ំង                                                             ពលនះ មិនបា ច់ខំ  ឹងខា  ំងទ។ ដកដង្ហ ើមខ្ល ីៗ ពលនះ មិនបា ច់ខំ  ឹងខា  ំងទ។ ដកដង្ហ ើមខ្ល ីៗ 

លឿនៗ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះជួយបងា្ក  រកា រ លឿនៗ។ កា រធ្វ ើរបៀបនះជួយបងា្ក  រកា រ 

រហកទា  រមា ស(ទំ.២៦៩)។រហកទា  រមា ស(ទំ.២៦៩)។

តា មធម្ម តា  ក  លចញមក  យផា្ក  ប់មុខចុះ។ តា មធម្ម តា  ក  លចញមក  យផា្ក  ប់មុខចុះ។ 

បើទា រកមា នលា មក  ក្ន ុងមា ត់ ឬ  មុះ   បើទា រកមា នលា មក  ក្ន ុងមា ត់ ឬ  មុះ   

សមា  តវា ចញភា  ម(ទំ.២៦២)។សមា  តវា ចញភា  ម(ទំ.២៦២)។

                                                                                                              

 ឆ្ម បអា ច  ក  លរបស់ទា រក ហើយបនា  បវា   ឆ្ម បអា ច  ក  លរបស់ទា រក ហើយបនា  បវា  

 យ  ុង  យត្ន ័ ដើម្ីបឲ្យសា  អា ចចញមកបា ន។ យ  ុង  យត្ន ័ ដើម្ីបឲ្យសា  អា ចចញមកបា ន។

បនា  ប់មក គា ត់អា ចលើកក  លទា រកបន្ត ិច បនា  ប់មក គា ត់អា ចលើកក  លទា រកបន្ត ិច 

ដើម្ីបឲ្យសា  មា្ខ  ងទៀតចញមកដរ។ដើម្ីបឲ្យសា  មា្ខ  ងទៀតចញមកដរ។

បនា  ប់មក ខ្ល ួនរបស់ទា រកបរ  មា្ខ  ង បនា  ប់មក ខ្ល ួនរបស់ទា រកបរ  មា្ខ  ង 

ដើម្ីបឲ្យសា  ចញមកបា ន។ដើម្ីបឲ្យសា  ចញមកបា ន។

១.១.

៣.៣.

៤.៤.

១.១. ២.២.

២.២.
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ដំណា ក់កា លទី៣នកា រស   ល ចា ប់ផ្ត ើមពីពលដលទា រកបា នស   លរួច រហូតដល់សុកធា  ក់ចញមកក  ។ 
តា មធម្ម តា  សុកធា  ក់ចញមក  យខ្ល ួនឯងក្ន ុងអំឡុងពល៥នា ទី  ១ ៉ ង បនា  ប់ពីទា រកបា នស   ល។ ក្ន ុងពលនះ 
ថទា ំទា រកថទា ំទា រកឲ្យបា នហ្ម ត់ចត់។ បើមា នកា រធា  ក់ឈា ម  ើន(ទំ.២៦៥) ឬសុកមិនធា  ក់ ក្ន ុងរយៈពល១ ៉ ង រកជំនួយ ពី 

 ូពទ្យជា បនា  ន់។

កា រថទា ំទា រក  ពលស   ល
បនា  ប់ពីទា រកបា នស   លរួចភា  ម ៖

 ដា ក់ក  លរបស់ទា រកសំយុងចុះក  ម ដើម្ីបឲ្យទឹករំអិលហូរចញ 
ពីមា ត់ និងបំពង់ករបស់វា ។ កា ន់វា របៀបនះ រហូតដល់វា ចា ប់ផ្ត ើម 
ដកដង្ហ ើម។

 ដា ក់ទា រកឲ្យ  ទា បជា ងមា  យ រហូតដល់បា នចងទងផ្ច ិតរួច។ 
(ធ្វ ើដូចនះទា រក នឹងទទួលបា នឈា ម  ើនទៀត និងមា នកមា  ំង 
ខា  ំង)។

 បើទា រកមិនចា ប់ផ្ត ើមដកដង្ហ ើមភា  មៗទ រឺតខ្ន ងវា   យកន្សង ឬ 
ក ណា ត់ទន់ៗ។

 បើទា រក  តមិនទា ន់ដកដង្ហ ើមទៀត សមា  តទឹករំអិលដលមា ន 
   មុះនិងមា ត់របស់វា   យ  ើបំពង់បឺត ឬក ណា ត់ សា  ត 

រំុ   មដរបស់អ្ន ក។

 បើទា រកមិនទា ន់បា នចា ប់ផ្ត ើមដកដង្ហ ើមក្ន ុងរយៈពល១នា ទីបនា  ប់ពីស   ល ធ្វ ើចលនា ដង្ហ ើមមា ត់ទល់និងមា ត់
ភា  មៗ(ទំ.៨០)។

 រំុទា រក  យក ណា ត់សា  ត។ ជា កា រសំខា ន់គឺ  វូ  យត្ន កំុ័ឲ្យទា រក  វូខ្យល់ ជា ពិសសបើវា ស   លមិន  ប់ខ។

របៀបកា ត់ទងផ្ច ិតរបៀបកា ត់ទងផ្ច ិត
 ពលដលទា រកបា នស   លរួច ទងផ្ច ិត  តដូចជីពចរ ហើយ ៉ ង និងមា នពណ៌ខៀវ។ រង់ចា ំសិនរង់ចា ំសិន។

បន្ត ិចក  យមក ទងផ្ច ិត   ជា ស្វ ិត និងមា នពណ៌ស។ វា ឈប់  ត។ ឥឡូវនះ ចងវា ពីរកន្ល ង  យ  ើ ក ណា ត់ 
ឬខ្សសា  តស្ង ួត។ ក ណា ត់ឬខ្សនះ គួរ  ូវបា នអុ៊ត ឬ   ររមា  ប់ម  គ។ កា ត់ទងផ្ច ិត  ច   ះចំណងខ្សទា ំងពីរ 
ដូចក្ន ុងរូបនះ៖

សំខា ន់ ៖ កា ត់ទងផ្ច ិត  យ  ើឡា មថ្ម ីនិងសា  ត។ មុនពលបើកកញ្ច ប់យកឡា មមក  ើ លា ងដឲ្យបា នសា  ត 
ជា មុន។ ឬពា ក់   មដឬ   មបា  ស្ទ ិក។ បើអ្ន កមិនមា នឡា មថ្ម ីទ  ើក  ្ត ៃដលទើបបា នរមា  ប់ម  គរួច។

កា ត់ទងផ្ច ិតឲ្យជិតនឹងដងខ្ល ួនរបស់ទា រក។កា ត់ទងផ្ច ិតឲ្យជិតនឹងដងខ្ល ួនរបស់ទា រក។ ទុក  ហលត២សង្ទ ីម៉  ពីខ្ល ួនទា រកបា នហើយ។ កា រ  ុង  យត្ន ័នះ 
ដើម្ីបជួយបងា្ក  រជំងឺតតា ណូស(មើលទំ.១៨២)។
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កា រថទា ំផ្ច ិតដលទើបនឹងកា ត់កា រថទា ំផ្ច ិតដលទើបនឹងកា ត់
រក  ទងផ្ច ិតដលទើបនឹងកា ត់រួច ឲ្យសា  ត ហើយស្ង ួតជា និច្ច ។  ូវតលា ងដឲ្យសា  ត មុននឹងប៉ះពា ល់ទងផ្ច ិត  ះ។

 សិនបើផ្ច ិត   ជា កខ្វ ក់ ឬមា នក មរឈា មជា  ើន 

 លើវា  សមា  តវា ចញ  យថ្ន មៗ ជា មួយអា ល់កុល 

ឬ   ខា  ំង ឬជា មួយហ្សង់ទ  ន វីយូឡ។ មិន  ូវដា ក់ 

អ្វ ីទា ំងអស់  លើផ្ច ិត ជា ពិសសរបស់កខ្វ ក់ និង លា មក 

សត្វ មា ន   ះថា  ក់ខា  ំងណា ស់។ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យកើត 

តតា ណូស និងអា ចសមា  ប់ទា រកបា ន មើលទំព័រ១៨២ 

 ១៨៤។

 សិនបើទា រកស្ល ៀក   ដា ក់ចង្ក ះ   ឲ្យ                 

ពី ក  មផ្ច ិត។                                                         

 សិនបើផ្ច ិត ឬកន្ល ងដល  ជំុវិញផ្ច ិត មា នពណ៌ 

ក ហម មា នហូរខ្ទ ុះ ឬមា នក្ល ិនស្អ ុយ មើលទំព័រ២៧២។

ជា ទូ   ទងផ្ច ិត  ុះចញពីផ្ច ិតក្ន ុងអំឡុងពល៥  ៧ថ្ង បនា  ប់ពីកា រស   ល។ ជួនកា លអា ចមា នដំណក់ឈា ម 

បន្ត ិចបន្ត ួច ឬទឹករំអិលថា  ៗ  ពលដលទងផ្ច ិត  ុះចញ។ នះគឺកា រធម្ម តា ទ។ បុ៉ន្ត  សិនបើមា នឈា មហូរមក  ើន 

ឬមា នខ្ទ ុះ រកជំនួយពី  ូពទ្យ។

កា រសមា  តទា រកកា រសមា  តទា រក
លា ងសមា  តឈា ម ឬរំអិលផ្សងៗដល  លា ក់  យក ណា ត់សើម ទន់ និង   ឧណ ៗ ។

ជា កា រ  សើរ គឺមិនគួរងូតទឹកឲ្យទា រកទ រហូតដល់វា  ុះទងផ្ច ិតរួច។ បនា  ប់មកងូតទឹកឲ្យទា រកជា មួយទឹក 

  ឧណ ៗ  រៀងរា ល់ថ្ង   យ  ើសា បូ៊ខ  យៗ។

ដា ក់ទា រកឲ្យ   ះមា  យភា  មៗដា ក់ទា រកឲ្យ   ះមា  យភា  មៗ
ដា ក់ទា រកឲ្យ   ះមា  យភា  ម បនា  ប់ពីស   ល។ បើទា រក   ះមា  យ វា នឹងជួយឲ្យសុកឆា ប់ធា  ក់ចញមកក   

និងដើម្ីបបងា្ក  រកា រធា  ក់ឈា ម ឬជួយឃា ត់ឈា ម។
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កា រទំលា ក់សុក

តា មធម្ម តា  សុកធា  ក់ក្ន ុងរយៈពល៥នា ទី  ១ ៉ ង បនា  ប់ពីទា រកបា នស   លរួច។ បុ៉ន្ត ជួនកា លវា ពន  ររហូត 

ដល់ជា  ើន ៉ ង (មើលខា ងក  ម)។

កា រពិនិត្យមើលសុក ៖ កា រពិនិត្យមើលសុក ៖ 

 ពលសុកធា  ក់មកហើយ  ូវលើកវា ឡើង ហើយពិនិត្យមើលតើវា 

ចញមកអស់ហើយឬ  ។ បើវា មា នដា ច់រហក ឬហា ក់ដូច ជា បា ត់ 

បំណកណា មួយ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យ។ សុក១បំណក ដល 

 សល់ក្ន ុងស្ូបន អា ចបណា្ខ  លឲ្យធា  ក់ឈា ម ឬមា នកា រ 

បង្ក  គជា ប់ជា និច្ច ។

 ពលសុកក ធា  ក់ចញមក ៖ ពលសុកក ធា  ក់ចញមក ៖

បើមា  យមិនធា  ក់ឈា ម  ើនទ មិនចា ំធ្វ ើអ្វ ីទា ំងអស់។ មិន  ូវទា ញទងផ្ច ិតចញជា ដា ច់ខា ត។មិន  ូវទា ញទងផ្ច ិតចញជា ដា ច់ខា ត។ វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យ 

ធា  ក់ឈា មដ៏   ះថា  ក់។ ជួនកា លសុកនឹងធា  ក់ចញមក  សិនបើមា  យអង្គ ុយ  ង  ង និង  ឹងបន្ត ិច។

 សិនបើមា  យបា ត់បង់ឈា ម  ើន សា  បមើលស្បូនតា មរយៈ  ះ។  សិនបើវា ទន់ ធ្វ ើដូចខា ងក  ម ៖

 សិនបើសុក  តមិនធា  ក់មកទៀត ហើយឈា មចះតបន្ត ធា  ក់មកយ៉ា ង  ើន ព  យា មឃា ត់ឈា ម  

(មើលទំព័របនា  ប់) ហើយរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នលឿន។

កា រធា  ក់ឈា មខា  ំង

 ពលដលសុកធា  ក់ចញមក គឺតងតមា នកា រហូរឈា មបន្ត ិចបន្ត ួច។ ជា ធម្ម តា  វា ហូរតរយៈពល២-៣នា ទី 

បុ៉   ះ និងមិនលើសពី១ភា គ៤នចំណុះមួយលី  ឡើយ(១ពង)។ (កា រធា  ក់ឈា មបន្ត ិចបន្ត ួច អា ចបន្ត ជា  ើនថ្ង  

ហើយតា មធម្ម តា វា មិនធ្ង ន់ធ្ង រទ)។

បំរា ម ៖ ជួនកា ល  ្ត ីអា ចធា  ក់ឈា មយ៉ា ង  ើន  ខា ងក្ន ុង  យមិនមា នហូរឈា មចញមកក   ើនទ។ 

ឧហ  ហ៍ សា  ប  ះរបស់គា ត់។ បើវា ដូចជា កា ន់តធំឡើងៗ វា  ហលជា មា នឈា ម  ើនឡើងៗ។ ពិនិត្យជីពចរគា ត់ 

ឲ្យបា នញឹកញា ប់ និងសង្ក តមើល  គស ្ញ  ស្ហ ុក(ទំ.៧៧)។

 ើ   មដ ឬស  ងបា  ស្ទ ិកស   ប់កា ន់  សុក។  ើ   មដ ឬស  ងបា  ស្ទ ិកស   ប់កា ន់  សុក។ 

បនា  ប់មកលា ងដរបស់អ្ន កឲ្យបា នសា  ត។បនា  ប់មកលា ងដរបស់អ្ន កឲ្យបា នសា  ត។

 

 បា ច់ស្ូបន  យ  ុង  យត្ន ័ រហូតទា ល់តវា    បា ច់ស្ូបន  យ  ុង  យត្ន ័ រហូតទា ល់តវា   

ជា រឹង។ កា រធ្វ ើដូចនះអា ចជួយឲ្យស្ូបនក    ក់ ជា រឹង។ កា រធ្វ ើដូចនះអា ចជួយឲ្យស្ូបនក    ក់ 

និងរុញសុក ចញមកក  ។និងរុញសុក ចញមកក  ។

 សិនបើសុកមិនធា  ក់មកភា  មៗទ ហើយឈា ម  ត  សិនបើសុកមិនធា  ក់មកភា  មៗទ ហើយឈា ម  ត 

បន្ត ធា  ក់ រុញបា តស្ូបនចុះ  ក  ម  យ  យត្ន ័  យង បន្ត ធា  ក់ រុញបា តស្បូនចុះ  ក  ម  យ  យត្ន ័  យង 

 យទប់ផ្ន កខា ងក  មនស្ូបនដូចនះ។ យទប់ផ្ន កខា ងក  មនស្ូបនដូចនះ។
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ដើម្ីបជួយបងា្ក  រ ឬឃា ត់កា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ ឲ្យទា រក   ះមា  យ។ឲ្យទា រក   ះមា  យ។ បើទា រកមិន  ទ ឲ្យប្ត ី(បើអា ចធ្វ ើបា ន) 
ទា ញនិង  បា ច់ ក  ល  ះរបស់មា  យថ្ន មៗ។ កា រធ្វ ើនះ នា ំឲ្យគា ត់បង្ក ើតអរ័មូ៉ន ដលជួយឃា ត់ឈា ម។

 សិនបើកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រចះតបន្ត ទៀត ឬ  សិនបើមា  យបា នបា ត់បង់ឈា ម  ើន  យកា រ  ក់តក់ៗ 
ធ្វ ើដូចខា ងក  ម ៖

 រកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នលឿន។ បើកា រធា  ក់ឈា មមិនឈប់ភា  មៗទ មា  យអា ច  ូវចា ក់បញ្ច ូលឈា ម។

 បើមា នថា  អំ៊ហ្គ ូណូវីនអ៊ហ្គ ូណូវីន(Ergonovine) ឬអុកសុីតូសុីនអុកសុីតូសុីន(Oxytocin)  ើវា  យធ្វ ើតា មកា រណនា ំ  ទំព័របនា  ប់។ 
(  ើអូសុីតូសុីន ជំនួសអ៊ហ្គ ូណូវីន  សិនបើសុកមិនទា ន់ធា  ក់)។

 មា  យគប្ីបផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន(ទឹក ទឹកផ្ល ឈើ ទឹកត ស៊ុប ឬទឹកអូរ៉ា លីត ទំ.១៥២)។ បើគា ត់ខ  យ  ៗ 
ជីពចរខ  យហើយលឿន ឬមា ន  គស ្ញ  ស្ហ ុកស្ហ ុក លើកជើងរបស់គា ត់ឲ្យខ្ព ស់ជា ងក  ល(ទំ.៧៧)។

 បើមា  យបា ត់បង់ឈា ម  ើន ហើយស្ថ ិតក្ន ុងសភា ព   ះថា  ក់នកា រធា  ក់ឈា មរហូតដល់សា  ប់ 
ព  យា មឃា ត់ឈា មដូចនះ ៖

 បើឈា ម  តបន្ត ធា  ក់ បើឈា ម  តបន្ត ធា  ក់  ះបីជា ខំធ្វ ើមា៉ ស  ស្បូនក៏  យ ធ្វ ើដូចខា ងក  មនះ ៖

 ើទម្ង ន់របស់អ្ន ក សង្ក ត់  ះ  យដទា ំងពីរ  យ  ើទម្ង ន់របស់អ្ន ក សង្ក ត់  ះ  យដទា ំងពីរ  យ 

ដា ក់ ដ មួយលើដមួយទៀត  ខា ងក  មផ្ច ិត។ អ្ន កគួរ ដា ក់ ដ មួយលើដមួយទៀត  ខា ងក  មផ្ច ិត។ អ្ន កគួរ 

បន្ត  សង្ក ត់ឲ្យបា នយូរបនា  ប់ពីឈា មឈប់ហូរ។        បន្ត  សង្ក ត់ឲ្យបា នយូរបនា  ប់ពីឈា មឈប់ហូរ។        

                                                          

 បើ  តមិនអា ច  ប់  ងកា រធា  ក់ឈា មបា ន ៖

សង្ក ត់ដរបស់អ្ន កទា ំងពីរពីលើស្ូបន។ កា យវា ឡើងលើ សង្ក ត់ដរបស់អ្ន កទា ំងពីរពីលើស្ូបន។ កា យវា ឡើងលើ 

និងបត់វា  មកខា ងមុខ ដើម្ីបឲ្យស្ូបនខ្ទ ប់  នឹងឆ្អ ឹងថា  ស់។ និងបត់វា  មកខា ងមុខ ដើម្ីបឲ្យស្ូបនខ្ទ ប់  នឹងឆ្អ ឹងថា  ស់។ 

សង្ក ត់ឲ្យខា  ំង តា មដលអ្ន កអា ចធ្វ ើបា ន  យ  ើទម្ង ន់ខ្ល ួន សង្ក ត់ឲ្យខា  ំង តា មដលអ្ន កអា ចធ្វ ើបា ន  យ  ើទម្ង ន់ខ្ល ួន 

របស់អ្ន ក បើកមា  ំង សា ច់ដុំរបស់អ្ន កមិន  ប់   ន់។ បន្ត  របស់អ្ន ក បើកមា  ំង សា ច់ដុំរបស់អ្ន កមិន  ប់   ន់។ បន្ត  

សង្ក ត់ជា  ើននា ទី បនា  ប់ពី ឈា មឈប់ហូរ ឬរហូតដល់ សង្ក ត់ជា  ើននា ទី បនា  ប់ពី ឈា មឈប់ហូរ ឬរហូតដល់ 

ពលដលអ្ន កបា នទទួលជំនួយពី  ូពទ្យ។ពលដលអ្ន កបា នទទួលជំនួយពី  ូពទ្យ។

ចំណា ំ ៖ ចំណា ំ ៖  ះបីជា មា ន  ូពទ្យខ្ល ះ  ើថា  ំវីតា មីនកា ក៏  យ ថា  ំនះមិនអា ចជួយបញ្ឈប់កា រធា  ក់ឈា មដលទា ក់ទង 
នឹងកា រស   លកូន កា ររលូតកូន ឬកា ររំលូតកូនទ។ កំុ  ើវា ។

មា៉ ស   ះរហូតទា ល់តអ្ន កសា  ប មា៉ ស   ះរហូតទា ល់តអ្ន កសា  ប 

ដឹងថា ស្ូបនចា ប់ផ្ត ើម  ជា រឹងដឹងថា ស្ូបនចា ប់ផ្ត ើម  ជា រឹង

បើឈា មឈប់ហូរ ពិនិត្យមើលរៀងរា ល់៥នា ទីម្ត ង បើឈា មឈប់ហូរ ពិនិត្យមើលរៀងរា ល់៥នា ទីម្ត ង 

ដើម្ីប   កដថា ស្ូបន  រឹងដដល។ ប៉ុន្ត  បើមិនរឹងទ ដើម្ីប   កដថា ស្ូបន  រឹងដដល។ ប៉ុន្ត  បើមិនរឹងទ 

មា៉ ស  ត  ទៀត។មា៉ ស  ត  ទៀត។

 ពលដលស្ូបនចា ប់ផ្ត ើម  ជា រឹង ហើយឈា មឈប់ហូរ ឈប់មា៉ ស  ភា  ម។  ពលដលស្បូនចា ប់ផ្ត ើម  ជា រឹង ហើយឈា មឈប់ហូរ ឈប់មា៉ ស  ភា  ម។ 

ពិនិត្យមើលវា រៀងរា ល់នា ទី។  សិនបើវា ចា ប់ផ្ត ើម  ជា ទន់វិញ មា៉ ស  ម្ត ងទៀត។ពិនិត្យមើលវា រៀងរា ល់នា ទី។  សិនបើវា ចា ប់ផ្ត ើម  ជា ទន់វិញ មា៉ ស  ម្ត ងទៀត។

ស្ូបនស្ូបន

ឆ្អ ឹងថា  ស់ឆ្អ ឹងថា  ស់
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កា រ  ើ   ស់ថា  ំអុកសីុតូសិុក(Oxytocics)  ឹម  ូវ ៖ អ៊ហ្គ ូណូវីន 
(Ergonovine) អុកសីុតូសិុន(Oxytocin) ពីតូសិុន(Pitocin) ។ល។

អុកសុីតូសុិកគឺជា ពពួកថា  ំដលមា ន អ៊ហ្គ ូណូវីន អ៊ហ្គ ូម  ីន(Ergometrine) ឬអុកសុីតូសុិន។ វា ធ្វ ើឲ្យស្បូន និង 
សរសឈា មស្ូបនក    ក់។ ថា  ំទា ំងនះមា នសា រសំខា ន់ តក៏ជា ថា  ំដលមា ន   ះថា  ក់ដរ។ កា រ  ើ   ស់ មិន  ឹម  ូវ 
អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា  យសា  ប់ ឬទា រកសា  ប់ក្ន ុងស្ូបន។ បើ  ើបា ន  ឹម  ូវ ជួនកា លវា អា ចស ្គ   ះជីវិតបា ន។ ទា ំងនះគឺ
ជា កា រ  ើ   ស់ថា  ំនះយា៉ ង  ឹម  ូវ ៖ 

១.  ដើម្ីបឃា ត់ឈា មក  យពលស   លកូន។ដើម្ីបឃា ត់ឈា មក  យពលស   លកូន។ នះជា កា រ  ើ   ស់ដ៏សំខា ន់បំផុតរបស់ថា  ំទា ំងនះ។ ក្ន ុងករណី 
ធា  ក់ឈា មយ់ា ងខា  ំង បនា  ប់ពីសុកបា នធា  ក់ ចា ក់ថា  ំ អ៊ហ្គ ូណូវីន ឬអ៊ហ្គ ូម  ីនមា៉ លអា ត(Ergometrine 
Maleate អ៊ហ្គ ូ   ត(Ergotrate) ។ល។ ទំ.៣៩១) ០,២មីលីក  ម (ឬឲ្យថា  ំ   ប់ ០,២មីលីក  ម ២   ប់) 
១ ៉ ងម្ត ង រយៈពល៣ ៉ ង ឬរហូតអា ចឃា ត់ឈា មបា ន។ ក  យពលឃា ត់ឈា មបា នហើយ បន្ត ចា ក់១ 
អំពូល(ឬ១   ប់)រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង រយៈពល២៤ ៉ ង។ បើគា  នថា  ំអ៊ហ្គ ូណូវីន ឬបើធា  ក់ឈា មខា  ំង 
មុនពលសុកធា  ក់ ចា ក់ថា  ំអុកសុីតូសុិន (ពីតូសុិន ពីតូសុិន Pitocin ទំ.៣៩១) ជំនួសវិញ។

 សំខា ន់ ៖  ប់មា  យដលជិតស   លកូន និងឆ្ម ប គប្ីបមា នថា  ំអំពូលអុកសុីតូសុិន និងអ៊ហ្គ ូណូវីន ឲ្យ  ប់   ន់ 
ជា   ច ដើម្ីបទប់ទល់នឹងកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ បើវា កើតឡើង។ បុ៉ន្ត ថា  ំទា ំងនះគួរ  ើ   ស់តក្ន ុងករណី 
ធ្ង ន់ធ្ង របុ៉   ះ។

២. ដើម្ីបជួយបងា្ក  រកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រក  យពលស   ល។ដើម្ីបជួយបងា្ក  រកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រក  យពលស   ល។  ្ត ីដលធា  ប់មា នកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ  ពល 
ស   លកូនលើកមុនៗ អា ចចា ក់ថា  ំអ៊ហ្គ ូណូវីន ១អំពូល(ឬលបថា  ំ   ប់ ២   ប់)ភា  មៗ បនា  ប់ពីសុកបា ន ធា  ក់ 
និង រៀងរា ល់៤ ៉ ងម្ត ង រយៈពល២៤ ៉ ង។

៣. ដើម្ីបឃា ត់ឈា មពលរលូតកូនដើម្ីបឃា ត់ឈា មពលរលូតកូន(ទំ.២៨១)។ កា រ  ើ   ស់ថា  ំអុកសុីតូសុិក អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ 
ហើយ មា នតបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជំនា ញប៉ុ   ះ ដលគួរ  ើវា ។ បុ៉ន្ត បើ  ្ត ីបា ត់បង់ឈា មយ៉ា ងលឿន ហើយ 

 ូពទ្យ  ឆា  យ  ើថា  ំណា មួយនពពួកអុកសុីតូសុិក ដូចដលបា នណនា ំខា ងលើ។ អុកសុីតូសុិន(ពីតូសុិនពីតូសុិន) 
 ហលជា ល្អ ជា ងគ។

បំរា ម ៖ បំរា ម ៖ កា រ  ើថា  អំ៊ហ្គ ូ   ត ពីតូសុិនអ៊ហ្គ ូ   ត ពីតូសុិន  ឬពីទុយ  ីន ពីទុយ  ីន (Pituitrin) ដើម្ីបបង្ខ ំកា រស   លឲ្យបា នឆា ប់ ឬដើម្ីបធ្វ ើឲ្យ 
មា  យមា នកមា  ំងក្ន ុងពលស   ល គឺមា ន   ះថា  ក់ខា  ំងណា ស់ដល់មា  យនិងទា រក។ ពលដល  ូវ  ើថា  ំអុកសុីតូសុិក 

 មុនពលទា រកបា នស   ល គឺជា ករណីក  ណា ស់ ហើយជា កា រ  សើរ គួរ  ើ  យឆ្ម បជំនា ញ។ មិន  ូវ  ើពពួកមិន  ូវ  ើពពួក
ថា  ំអុកសុីតូសុិក មុនពលទា រកបា នស   លរួចទ!ថា  ំអុកសុីតូសុិក មុនពលទា រកបា នស   លរួចទ!

កា រ  ើពពួកថា  ំអុកសុីតូសុិក 
ក្ន ុងអំឡុង ពលស   លកូន 
ដើម្ីបផ្ត ល់កមា  ំងឲ្យមា  យ...

អា ចសមា  ប់មា  យ ឬទា រក 
ឬទា ំងពីរនា ក់។

គា  នគា  នថា  ំណា មួយមា នសុវត្ថ ិភា ពក្ន ុងកា រផ្ត ល់កមា  ំងឲ្យមា  យ ឬធ្វ ើឲ្យកូនស   លបា នលឿនឬងា យ  ះទ។

បើអ្ន កចង់ឲ្យ  ្ត ីមា  ក់មា នកមា  ំង  ប់   ន់ដើម្ីបស   លកូន ឲ្យគា ត់បរិ  គអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ឲ្យបា ន  ើន ក្ន ុងរយៈពល
៩ខនកា រមា នផ្ទ  ះរបស់គា ត់(មើលទំ.១០៧)។ ម ៉ ងទៀត លើកទឹកចិត្ត គា ត់ឲ្យពន  រពលមា នកូន។ ផ្ត ល់ 

 បល់ ដល់គា ត់ថា  គា ត់មិនគួរមា នផ្ទ  ះទៀតទ រហូតដល់ពលគា ត់មា នកមា  ំង  ប់   ន់ឡើងវិញ(អា នអំពី 
ផនកា រ  ួសា រ ទំ.២៨៣) ។
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កា រស   លដលពិបា ក
ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់  ពលដលមា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រណា មួយកើតឡើង ក្ន ុង 

អំឡុងពលស   លកូន។ មា នប   ឬផលវិបា កជា  ើនអា ចកើតឡើង ដលប   ខ្ល ះ មា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រជា ងប    
ខ្ល ះទៀត។ ទា ំងអស់នះគឺជា ប   មួយចំនួននប   ជា  ើនដលកើតជា ញឹកញា ប់ ៖

១.  កា រឈឺ  ះស   លបា នបា ត់  វិញ ឬបន្ថ យល្បឿន កា រឈឺ  ះស   លបា នបា ត់  វិញ ឬបន្ថ យល្បឿន ឬមា នរយៈពលយា៉ ងយូរ បនា  ប់ពីមា នកា រឈឺ  ះ 
យា៉ ងខា  ំង ឬបនា  ប់ពីមា នកា របកទឹក   ះ។ ប   នះមា នមូលហតុជា  ើនយ៉ា ង ៖

 មា  យ  ហលជា ភ័យខា  ច ឬមា នកា រ  ួយបា រម្ភ ។មា  យ  ហលជា ភ័យខា  ច ឬមា នកា រ  ួយបា រម្ភ ។ នះអា ចបន្ថ យល្បឿន ឬបញ្ឈប់កា រក  ្ត ាក់របស់ស្បូន។ 
និយា យជា មួយគា ត់។ ជួយឲ្យគា ត់ស   កបន្ធ ូរអា រម្ម ណ៍។ ព  យា មលួង  មគា ត់។ ពន្យល់គា ត់ថា កា រ 
ស   លកូនមា នកា រយឺតយ៉ា វ បុ៉ន្ត វា មិនមា នប   អ្វ ីធ្ង ន់ធ្ង រទ។ លើកទឹកចិត្ត គា ត់ឲ្យផា  ស់ប្ត ូរទីតា ំងឲ្យ ាន 
ញឹកញា ប់ ហើយ  ូវផឹកទឹក បរិ  គអា ហា រ និង  មផង។ កា រ   ច(  បា ច់ ឬ  )  លើក  ល  ះ 
អា ចជួយពន្ល ឿនកា រស   លកូនដរ។ 

 ទា រក  ហលជា ស្ថ ិតក្ន ុងទីតា ំងខុសធម្ម តា ។ ទា រក  ហលជា ស្ថ ិតក្ន ុងទីតា ំងខុសធម្ម តា ។ សា  ប 
មើលទា រក ច   ះពលស្បូនក    ក់ម្ត ងៗ ដើម្ីបឲ្យ 
ដឹងថា ទា រក  ទទឹងខ្ល ួនទទឹងខ្ល ួន។ ពលខ្ល ះឆ្ម បអា ចបង្វ ិល 
ទា រក  យដថ្ន មៗថ្ន មៗ  លើ  ះ  ្ត ី។ ព  យា ម 
បង្វ ិល ទា រកម្ត ងបន្ត ិចៗ  ច   ះពលកា រក    ក់ 
ស្បូនម្ត ងៗ រហូតទា ល់តក  លទា រកចុះមកក  ម។ 
បុ៉ន្ត មិន  ូវ  ើកមា  ំងទមិន  ូវ  ើកមា  ំងទ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យរហក 
ស្បូន ឬរហកសុក ឬគៀបទងសុក។ បើទា រកមិន 
អា ចបង្វ ិលបា ន ព  យា មនា ំមា  យ  កា ន់មន្ទ ីរពទ្យ។

  សិនបើទា រកបរមុខមកខា ងមុខ សិនបើទា រកបរមុខមកខា ងមុខ ពំុមនបរមុខមក ខា ងក  យដូច 
ធម្ម តា  អ្ន កអា ចសា  បប៉ះដនិងជើង មិនមនប៉ះខ្ន ងមូល  ះទ។ 
តា មធម្ម តា វា មិន មនជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រទ បុ៉ន្ត កា រស   លកូនអា ចមា ន 
រយៈពលយូរ ហើយធ្វ ើឲ្យមា  យមា នកា រឈឺចង្ក ះខា  ំង។ គា ត់អា ច 
ផា  ស់ប្ត ូរទីតា ំងឲ្យបា នញកឹញា ប់   ះវា អា ចជួយបង្វ ិលទា រកបា ន។ 

 ក  លទា រកអា ចធំពក ដលមិនអា ចចុះតា មឆ្អ ឹង  គា គរបស់មា  យ។ក  លទា រកអា ចធំពក ដលមិនអា ចចុះតា មឆ្អ ឹង  គា គរបស់មា  យ។ ប   នះទំនងជា  ើនមា ន ចំ  ះ  ្ត ី 
ដលមា នអា ង  គា គចង្អ ៀត ឬ ្ត  ីដលមា នកម្ព ស់ទា បពក។ (វា មិនងា យកើតមា នចំ  ះ  ្ត ីដលធា  ប់ 
មា ន កា រស   លកូនធម្ម តា ពីមុនមកទ។) អ្ន កអា ចសា  បដឹងថា ទា រកមិនរំកិលចុះក  ម។ បើអ្ន កសង្័សយ ថា  
មា នប   នះ ព  យា មនា ំមា  យ  កា ន់មន្ទ ីរពទ្យ   ះគា ត់  ហលជា  ូវកា រកា រវះកា ត់(កា រស   លកូន 

 យវះកា ត់)។  ្ត ីដលមា នអា ង  គា កចង្អ ៀត ឬមា នកម្ព ស់ទា បខា  ំង គួរតស   លកូនដំបូង  មន្ទ ីរ  ្ត ីដលមា នអា ង  គា កចង្អ ៀត ឬមា នកម្ព ស់ទា បខា  ំង គួរតស   លកូនដំបូង  មន្ទ ីរ 
ពទ្យ ឬ  ជិតមន្ទ ីរពទ្យ។ពទ្យ ឬ  ជិតមន្ទ ីរពទ្យ។

 បើមា  យមា នក្អ ួត ឬមិនអា ចផឹកទឹកបា នបើមា  យមា នក្អ ួត ឬមិនអា ចផឹកទឹកបា ន គា ត់  ហលជា មា នកា រខ  ះជា តិទឹក។ ប   នះអា ចបន្ថ យល្បឿន 
ឬបញ្ឈប់កា រក  ្ត ាក់របស់ស្បូន។ ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកអូរ៉ា លីតបន្ត ិចម្ត ងៗ ឬផឹកទឹកផ្សងទៀត បនា  ប់ពីកា រក    ក់
ស្បូនម្ត ងៗ។ 
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២.  កា រស   លកូនប  ្ច ាស់ជើងកា រស   លកូនប  ្ច ាស់ជើង(គូថមកមុន)។ ជួនកា ល 

ឆ្ម បអា ចដឹងថា ទា រក ស្ថ ិត  ទីតា ំងប    ស់  យកា រ សា  ប 

លើ  ះមា  យ(ទំ.២៥៧) និងកា រសា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រក 

(ទំ.២៥២)។ 

កា រស   លកូនប    ស់ជើង អា ច  ពឹត្ត  បា ន  ួលក្ន ុងទីតា ំង

បបនះ ៖

បើជើងរបស់ទា រកចញមកក   បុ៉ន្ត ដ  មិនទា ន់ចញ លា ងដរបស់អ្ន កឲ្យបា នសា  ត រួចជ  ះ  យ 

អា ល់កុល(ឬពា ក់   មដស្ទ រីល) បនា  ប់មក...

លូក   មដរបស់អ្ន កចូល  ក្ន ុងទា  រមា ស លូក   មដរបស់អ្ន កចូល  ក្ន ុងទា  រមា ស 

ហើយរុញសា  ទា រក  ខា ងក  យ ដូចរូបនះហើយរុញសា  ទា រក  ខា ងក  យ ដូចរូបនះ

បើទា រកជា ប់ ឲ្យមា  យដកផា  រ។ ដា ក់   មដរបស់អ្ន ក   បើទា រកជា ប់ ឲ្យមា  យដកផា  រ។ ដា ក់   មដរបស់អ្ន ក   

ក្ន ុង មា ត់របស់ទា រក រួចរុញក  លទា រក   ូងរបស់វា ។ ក្ន ុងក្ន ុង មា ត់របស់ទា រក រួចរុញក  លទា រក   ូងរបស់វា ។ ក្ន ុង

ពលជា មួយគា  ឲ្យនរណា មា  ក់សង្ក ត់ក  ល ទា រកចុះក  ម ពលជា មួយគា  ឲ្យនរណា មា  ក់សង្ក ត់ក  ល ទា រកចុះក  ម 

 យសង្ក ត់  លើ  ះរបស់មា  យ ដូចនះ  យសង្ក ត់  លើ  ះរបស់មា  យ ដូចនះ 

ឲ្យមា  យ  ឹងឲ្យខា  ំង។ ប៉ុន្ត មិន  ូវទា ញខ្ល ួនរបស់ទា រកទ ។ឲ្យមា  យ  ឹងឲ្យខា  ំង។ ប៉ុន្ត មិន  ូវទា ញខ្ល ួនរបស់ទា រកទ ។

ឬសង្ក ត់ដទា រកផ្អ ឹប  នឹងដងខ្ល ួន ដូចរូបនះឬសង្ក ត់ដទា រកផ្អ ឹប  នឹងដងខ្ល ួន ដូចរូបនះ

៣. កា រស   លដមកមុន។ កា រស   លដមកមុន។ បើដទា រកចញមកមុន 

រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់។ គ  ហលជា  

 ូវកា រវះកា ត់ ដើម្ីបយកទា រក  ះចញ។

៤. ជួនកា លទងសុករំុជំុវិញករបស់ទា រកទងសុករំុជំុវិញករបស់ទា រក ដលធ្វ ើឲ្យទា រក

មិនអា ចស   លចញមកបា ន។ ព  យា ម  ះ 

ទងសុក  ះចញពីករបស់ទា រក។ បើអ្ន កមិនអា ច 

ធ្វ ើដូច្ន ះបា ន អ្ន កអា ច  ូវគា ប ឬចងទងសុក 

ហើយកា ត់វា ។  ើក ្ត   ស្ទ រីលដលមា នចុងទា ល។ 

៥. កា រមា នលា មក  ក្ន ុងមា ត់និង  មុះរបស់ទា រក។កា រមា នលា មក  ក្ន ុងមា ត់និង  មុះរបស់ទា រក។  ពលបកទឹក   ះ បើអ្ន កឃើញសា រធា តុរា វពណ៌បតង 

ចា ស់(សឹងត   )  ក្ន ុងទឹក  ះ នះអា ចជា លា មកដំបូង(អា ចម៍   )របស់ទា រកហើយ។ ទា រកអា ចស្ថ ិតក្ន ុង

សភា ព   ះថា  ក់។ បើទា រក  ះដកដង្ហ ើមចូលលា មក  ក្ន ុងសួត វា អា ចសា  ប់បា ន។ ពលដលក  លរបស់ 

ទា រកចញមកក  ភា  ម   ប់មា  យកុំឲ្យ  ឹង បុ៉ន្ត ឲ្យដកដង្ហ ើមខ្ល ីៗ លឿនៗវិញ។ មុនពលទា រកចា ប់ផ្ត ើមដក 

ដង្ហ ើម បឺតយកលា មកចញពី  មុះ និងមា ត់របស់វា   យ  ើ  ដា ប់បូម។  ះបីជា ទា រកចា ប់ផ្ត ើមដកដង្ហ ើម 

ភា  មៗក៏  យ ក៏  ូវតបឺតលា មកចញរហូតទា ល់តអស់ដរ។
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៦.  កា រស   លកូន   ះ។កា រស   លកូន   ះ។ កា រស   លកូន   ះជា ញឹកញា ប់មា នកា រពិបា ក និងមា ន 
  ះថា  ក់ ទា ំងចំ  ះមា  យនិងទា ំងទា រក ជា ងកា រស   លកូនតមួយ។

 យសា រតកា រឈឺ  ះស   លកូន   ះ ភា គ  ើនចា ប់ផ្ត ើមយ៉ា ងរហ័ស មា  យគប្ីប មា  យគប្ីប 
ស្ថ ិត  ជិតមន្ទ ីរពទ្យ បនា  ប់ពីមា នផ្ទ  ះបា ន៧ខ។ស្ថ ិត  ជិតមន្ទ ីរពទ្យ បនា  ប់ពីមា នផ្ទ  ះបា ន៧ខ។

ស ្ញ  ដលបងា  ញថា  ្ត ីហា ក់ដូចជា មា នកូន   ះ ៖
 ផ្ទ  ះលូតលា ស់ធំយា៉ ងលឿន ហើយស្បូនរីកធំជា ងធម្ម តា  ជា ពិសស  ខចុងក  យ(ទំ.២៥១)។

 បើ  ្ត ីកើនទម្ង ន់យា៉ ងលឿនខុសពីធម្ម តា  ឬមា នប   ទូ  នកា រផ្ទ  ះ(ចា ញ់កូន ឈឺខ្ន ង ៉ ងសរសវ៉ន 
មា នភា ពស្ល កសា  ំង ហើម និងពិបា កដកដង្ហ ើម)មា នសភា ពខា  ំងកា  ជា ងធម្ម តា   ូវពិនិត្យមើលកូន   ះ។ 

 បើអ្ន កសា  បប៉ះអ្វ ីដលធំ(ក  លនិងគូថ) ចំនួន៣ឬ  ើនជា ងនះ  ក្ន ុងស្ូបន ដលហា ក់ដូចជា ធំចំឡក 
 ះអា ចជា កូន   ះហើយ។

 ជួនកា លអ្ន កអា ចឮចងា  ក់បះដូងពីរផ្សងពីគា  (មិនមនជា ចងា  ក់បះដូងមា  យ) បុ៉ន្ត វា ពិបា កសា  ប់ណា ស់។

ក្ន ុងអំឡុងខចុងក  យ បើមា  យស   ក  ើន ហើយមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន និងជៀសវា ងកា រងា រធ្ង ន់  ះកូន   ះ 
ទំនងជា មិនសូវស   លមុនខទ។

កូន   ះភា គ  ើនស   លមកមា នរូបរា ងតូច ហើយ  ូវកា រថទា ំពិសស។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ ជំនឿដល 
ថា កា រមា នកូន   ះគឺជា កា រចំលក ឬកូន   ះមា នវទមន្ត ពិសស  ះ គឺមិនមនជា កា រពិតទ។

កា ររហកទា  រមា ស
ទា  រមា ស  ូវរីកយ៉ា ងធំដើម្ីបឲ្យទា រកស   លចញមកបា ន។ ជួនកា លវា រហក។ ភា គ  ើនកា ររហកកើតឡើង 

 សិនបើមា  យទើបស   លកូនដំបូង។

ជា ធម្ម តា  គអា ចបងា្ក  រកា ររហកទា  រមា សបា ន  សិនបើមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៖

មា  យគួរឈប់  ឹង បនា  ប់ពីក  ល 
ទា រក បា នស   លចញរួច។ កា រធ្វ ើ 
ដូចនះនា ំឲ្យទា  រ មា សរបស់គា ត់មា ន 
ពល វលា នឹងយឺតសន្ធ ឹងបា ន។ 
ដើម្ីប ឈប់  ឹង មា  យគួរដង្ហ ក់វិញ 
(ដកដង្ហ ើមញា ប់ៗ)។ 

 ពលដលទា  រមា សយឺតសន្ធ ឹង 
ឆ្ម ប អា ចជួយទប់ទា  រ មា ស  យដ 
មា្ខ  ង ហើយដ មា្ខ  ងទៀតទប់ក  ល 
ទា រក ថ្ន មៗ កំុឲ្យវា ចញមកលឿនពក 
ដូចរូបនះ ៖

កា រដា ក់កំុ   ស   ឧណ ៗ   លើ 
ស្បក  ខា ងក  មទា  រមា ស ក៏អា ច 
ជួយដរ។ ចា ប់ផ្ត ើមដា ក់  ពលទា  រ 
មា សចា ប់ផ្ត ើមរីក។ អ្ន កក៏អា ចមា៉ ស   
កន្ល ងស្បកដលយឺត  យ  ើ 

  ង បា ន។

បើ  តមា នកា ររហកទា  រមា សទៀត អ្ន កដលចះដរ គួរដរភ្ជ ិតវា វិញ  យ  ុង  យ័ត្ន  បនា  ប់ពីសុកបា នធា  ក់ 
(មើលទំ.៨៦ និង៣៨១)។

ដើម្ីបសុវត្ថ ិភា ព មា  យគប្ីបស   លកូន   ះ  មន្ទ ីរពទ្យ។ដើម្ីបសុវត្ថ ិភា ព មា  យគប្ីបស   លកូន   ះ  មន្ទ ីរពទ្យ។
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កា រថទា ំទា រកដលទើបស   ល

ទងផ្ច ិតទងផ្ច ិត
ដើម្ីបបងា្ក  រទងផ្ច ិតដលទើបនឹងកា ត់ហើយថ្ម ីៗ ពីកា របង្ក  គ វា គួរតសា  តនិងស្ង ួតជា និច្ច ។ កា លណា វា កា ន់តស្ង ួត 

វា ក៏នឹងកា ន់តឆា ប់  ុះ ហើយផ្ច ិតក៏ឆា ប់ជា សះដរ។  យហតុនះហើយ ជា កា រ  សើរ មិនគួររំុអ្វ ីលើ  ះទា រកទ 
ឬបើរំុ វំុវា ឲ្យធូរ(មើល១៨៤ និង២៦៣)។

ភ្ន កភ្ន ក
ដើម្ីបកា រពា រភ្ន ករបស់ទា រក ពីជំងឺរលា កផ្ន កសនភ្ន ក ដា ក់ក មួនភ្ន ក 

ត   សុីគ្ល ីន ១% ឬអ៊រី  ូមីសុីន០,៥%  ១% ក្ន ុងភ្ន កនីមួយៗ ក្ន ុងអំឡុងពល 
២ ៉ ង ដំបូងបនា  ប់ពីស   ល(ទំ.២២១ និង៣៧៩)។ កា រធ្វ ើដូចនះសំខា ន់ ណា ស់ 
បើមា  យធា  ប ់មា  ន  គស ្ញ  នជំងឺ  មះទឹកបា យ ឬ  មះទឹកថា  (ទំ.២៣៦)។

ផ្ត ល់ក   ដល់ទា រក បុ៉ន្ត កំុឲ្យ   ពកផ្ត ល់ក   ដល់ទា រក បុ៉ន្ត កំុឲ្យ   ពក
កា រពា រទា រកពីភា ព  ជា ក់ បុ៉ន្ត ក៏  ូវកា រពា រពីភា ព   ពកផងដរ។ ស្ល ៀកពា ក់ឲ្យទា រកឲ្យ    

ដូចជា អ្ន កស្ល ៀកពា ក់ខ្ល ួនឯងដរ។ 

ពលអា កា សធា តុ  ជា ក់

រំុទា រកឲ្យបា នល្អ 

បុ៉ន្ត  ពលអា កា សធា តុ    
(ឬពលដលទា រកមា ន  ុន   )

ទុកទា រកឲ្យ  ខ្ល ួនទទ។

ដើម្ីបឲ្យទា រកមា នក    ប់   ន់ ដា ក់វា ឲ្យ  ជា ប់នឹងខ្ល ួនរបស់មា  យវា ។ ចំនុចនះសំខា ន់ខា  ំងណា ស់  
ស   ប់ទា រកដលស   លមិន  ប់ខ ឬទា រកដលមា នរូបរា ងតូច។ មើល "កា រថទា ំពិសសចំ  ះទា រករូបរា ងតូច 
ស   លមិន  ប់ខ និងមិន  ប់ទម្ង ន់(ទំ.៤០៥)"។

អនា ម័យអនា ម័យ
ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវធ្វ ើតា មកា រណនា ំអំពីក្ួបនអនា ម័យ ដូចដលបា នពន្យល់  ក្ន ុងជំពូក១២។ យកចិត្ត ទុកដា ក់ចំ

 ះចំណុចដូចត  នះ ៖

 ផា  ស់ប្ត ូរក ណា ត់កន្ទ ប ឬក   លផួយរបស់ទា រក រា ល់ពលដលវា ធ្វ ើឲ្យសើម ឬកខ្វ ក់។ បើស្បកមា នពណ៌ 
ក ហម ផា  ស់ប្ត ូរក ណា ត់កន្ទ បឲ្យបា នញឹកញា ប់ ឬបើជា កា រ  សើរ  ះវា ចញតម្ត ង(ទំ.២១៥)។

 បនា  ប់ពីទងផ្ច ិតបា នធា  ក់ហើយ ងូតទឹកឲ្យទា រករៀងរា ល់ថ្ង   យ  ើសា បូ៊ខ  យៗ និងទឹក   ឧណ ៗ ។

 បើមា នរុយឬមូស  ប   របស់ទា រក  យមុង ឬក ណា ត់ស្ត ើងៗ។

 អ្ន កដលមា នដំ   ជំងឺផា  សា យ ឈឺបំពង់ក របង ឬជំងឺឆ្ល ងដទទៀត គប្ីបកំុប៉ះពា ល់ ឬ  ឲ្យឆា  យពីទា រក 
ឬ  ្ត ីកំពុងស   លកូន។

 ដា ក់ទា រក  កន្ល ងដលសា  ត  ឆា  យពីផ្សង និងធូលីផ្សងៗ។
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កា របំ   ះកា របំ   ះ
(អា នផងដរ អំពី "របបអា ហា រល្អ បំផុតស   ប់កុមា រតូចៗ" ទំ.១២០)

ទឹក  ះមា  យជា អា ហា រដ៏ល្អ បំផុតស   ប់ទា រក។ ទា រកដលចិញ្ច ឹម  យទឹក  ះមា  យ មា នសុខភា ពល្អ  លូតលា ស់ 
រឹងមា ំ និងហា ក់ដូចជា មិនសូវសា  ប់់។ នះជា មូលហតុ ៖

 ទឹក  ះមា  យ មា នអ្វ ីៗ  ប់យា៉ ងដលទា រក  ូវកា រ ល្អ ជា ងទឹក  ះផ្សងទៀត មិនថា ជា ទឹក  ះ  ស់ កំបុ៉ង 
ឬម៉្សៅក៏  យ។ 

 ទឹក  ះមា  យ មា នអនា ម័យ។  ពលគឲ្យអា ហា រផ្សងទៀត ជា ពិសសកា របំ   យ  ើដប វា ពិតជា  
ពិបា កណា ស់ ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ្យសមា  រៈទា ំង  ះសា  ត  ឹម  ូវ ដើម្ីបបងា្ក  រទា រកពីជំងឺរា ក និងជំងឺផ្សងៗទៀត។

 សីតុណ ភា ពរបស់ទឹក  ះមា  យ គឺតងត  ឹម  ូវជា និច្ច ។

 ទឹក  ះមា  យមា នសា រធា តុដលជួយកា រពា រទា រកទប់ទល់នឹងជំងឺមួយចំនួន ដូចជា  ជំងឺរា ក ក  ្ច ឹល និង ជំងឺ 
 ុនស្វ ិតដជើង។

មា  យគប្ីបចា ប់ផ្ត ើមបំ   ះទា រក ឲ្យបា នឆា ប់បំផុត បនា  ប់ពីទា រកបា នស   ល។ ក្ន ុងពីរបីថ្ង ដំបូង  ះមា  យ 
ផលិតទឹក  ះ បា នបន្ត ិចបន្ត ួចតបុ៉   ះ។ នះជា រឿងធម្ម តា ទ។ គា ត់គប្ីបបន្ត បំ  កូនរបស់គា ត់ឲ្យបា នញឹកញា ប់ បំ  កូនរបស់គា ត់ឲ្យបា នញឹកញា ប់ 
យា៉ ងតិចបំផុតឲ្យបា នរៀងរា ល់២ ៉ ងម្ត ង។ កា រជញ្ជ ក់របស់ទា រកនឹងជួយឲ្យមា  យផលិតទឹក  ះបន្ថ មទៀត។ 

បើទា រកហា ក់ដូចជា មា នសុខភា ពល្អ  ឡើងទម្ង ន់ និង  មដា ក់ក ណា ត់   ប់យា៉ ងទៀងទា ត់ មា នន័យថា  មា  យកំពុង
មា នទឹក  ះ  ប់   ន់ហើយ។ 

ជា កា រ  សើរបំផុត បើមា  យបំ  កូន  យទឹក  ះមា  យតមួយមុខគត់ ក្ន ុងរយៈពល៦ខដំបូង។ បនា  ប់ពី  ះ 
គា ត់គប្ីប បន្ត បំ  កូន  យទឹក  ះរបស់គា ត់ទៀត បុ៉ន្ត គួរចា ប់ផ្ត ើមបញ្ច ុកអា ហា របំប៉នផ្សងៗទៀតផងដរ 
(មើលទំ.១២២)។

តើមា  យអា ចផលិតទឹក  ះបា នកា ន់ត  ើន  យរបៀបណា  ៖តើមា  យអា ចផលិតទឹក  ះបា នកា ន់ត  ើន  យរបៀបណា  ៖

មា  យគប្ីប.....

 ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។

 បរិ  គអា ហា រឲ្យបា ន  ឹម  ូវ ជា ពិសសទឹក  ះ ផលិតផលធ្វ ើពីទឹក  ះ និងអា ហា រសា ងសង់រា ងកា យ 
(មើលទំ.១១០)។

 ដកឲ្យបា ន  ើន និងជៀសវា ងធ្វ ើកា រអស់កមា  ំងខា  ំង ឬមា នទុក្ខ  ួយ។

 បំ   ះកូនឲ្យបា នញឹកញា ប់ យា៉ ងតិច រៀងរា ល់២ ៉ ងម្ត ង។

ទា រកដល  ទឹក  ះ   ទំនងជា ងា យមា នជំងឺ និងសា  ប់។ទា រកដល  ទឹក  ះ   ទំនងជា ងា យមា នជំងឺ និងសា  ប់។ ទា រកដល  ទឹក  ះមា  យ មា នសុខភា ពល្អ ។ទា រកដល  ទឹក  ះមា  យ មា នសុខភា ពល្អ ។
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 ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រឲ្យថា  ំដល់ទា រក ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រឲ្យថា  ំដល់ទា រក
ថា  ំពទ្យជា  ើនមា ន   ះថា  ក់ចំ  ះទា រក។  ើតថា  ំពទ្យណា ដលអ្ន ក   កដថា មា នកា រណនា ំឲ្យ  ើចំ  ះ 

ទា រក ហើយ  ើតក្ន ុងពលចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។  ូវ   កដថា  អ្ន កដឹងអំពីក  ិតនកា រ  ើថា  ំ ហើយមិន  ូវ  ើថា  ំ 
 ើនពកទ។ ថា  ំខ្ល រ័រំហ្វ នីកុល (Chloramphenicol)មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំងចំ  ះទា រក.... ហើយរឹតតមា ន 
  ះថា  ក ់ថមទៀត  សិនបើទា រកស   លមិន  ប់ខ ឬមិន  ប់ទម្ង ន់(តិចជា ង២គីឡូក  ម)។

ជំងឺផ្សងៗរបស់ទា រកជំងឺផ្សងៗរបស់ទា រក

ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវសង្ក តមើលប    ឬជំងឺផ្សងៗ ដលទា រកអា ចកើតមា ន ហើយ  ូវចា ប់ផ្ត ើមព  បា លភា  មៗ។

ប   ផ្សងៗដលទា រកមា នមកពីកំណើត ប   ផ្សងៗដលទា រកមា នមកពីកំណើត (មើលទំ.៣១៦ផងដរ)(មើលទំ.៣១៦ផងដរ)

ប   ទា ំងនះអា ចបណា្ខ  លមកពីមា នភា ពមិន  ក តី ដលទា ក់ទងនឹងកា រលូតលា ស់របស់ទា រក  ក្ន ុងស្ូបន ឬ 
បណា្ខ  ល មកពីមា នប   ដលប៉ះពា ល់ដល់ទា រក  ពលវា កំពុងស   ល។ ពិនិត្យមើលទា រក  យ  ុង  យ័ត្ន ភា  មៗ 
បនា  ប់ពីស   លរួច។ បើទា រកបងា  ញ  គស ្ញ  ណា មួយដូចខា ងក  មនះ  ហលជា មា នអ្វ ីធ្ង ន់ធ្ង រកើតឡើងចំ  ះវា  

 បើទា រកមិនដកដង្ហ ើមភា  មៗ បនា  ប់ពីបា នស   ល។

 បើជីពចររបស់ទា រកសា  បឬសា  ប់មិនឮ ឬជីពចរ  តតិចជា ង១០០ដងក្ន ុងមួយនា ទី។

 បើមុខនិងខ្ល ួនរបស់ទា រកមា នភា ពស្ល កសា  ំង ពណ៌ខៀវ ឬលឿង បនា  ប់ពីវា ចា ប់ផ្ត ើមដកដង្ហ ើម។

 បើជើងនិងដរបស់ទា រកទន់ល្វ តល្វ ន់។ ទា រកមិនអា ចក  ើកដជើង  យខ្ល ួនឯងបា ន 
ឬមិនក  ើក  ពលដលអ្ន កក្ត ិចវា ។

 បើវា   ក ឬពិបា កដកដង្ហ ើម បនា  ប់ពី១៥នា ទីដំបូង។

ក្ន ុងចំ  មប   ទា ំងនះ ប   ខ្ល ះអា ចបណា្ខ  លមកពីមា នកា រខូចខួរក  ល  ពលស   ល។ ប   ទា ំងអស់នះ 
ភា គ  ើនមិនមនបណា្ខ  លមកពីកា របង្ក  គទ (លុះ   តទឹក   ះបកលើសពី២៤ ៉ ងមុនពលស   ល)។ 
ថា  ំពទ្យ ធម្ម តា  ហលជា មិនអា ចជួយបា នទ។ ផ្ត លក់   ឲ្យទា រក តកុំឲ្យ   ពក(មើលទំ.២៧០)។ 
ព  យា មរកជំនួយពី  ូពទ្យ។

បើទា រក មា នក្អ ួត ឬមា នលា មកលា យឈា ម ឬមា នចញសា  មជា ំៗជា  ើន វា  ហលជា  ូវកា រថា  ំវីតា មីនកា                 
(មើលទំ.៣៩៤)។

បើទា រកមិន  ម ឬមិនប   របង់លា មកក្ន ុងរយៈពល២ថ្ង ដំបូង រក  ូពទ្យជា បនា  ន់។

ប   ដលកើតលើទា រកបនា  ប់ពីស   ល (ក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង ឬពីរបីអា ទិត្យដំបូង)ប   ដលកើតលើទា រកបនា  ប់ពីស   ល (ក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង ឬពីរបីអា ទិត្យដំបូង)

១.  មា នខ្ទ ុះ ឬមា នក្ល ិនអា ក ក់ពីទងផ្ច ិត មា នខ្ទ ុះ ឬមា នក្ល ិនអា ក ក់ពីទងផ្ច ិត គឺជា  គស ្ញ    ះថា  ក់មួយ។ ពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺ 
តតា ណូស(ទំ.១៨២) ឬកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី(ទំ.២៧៥)។  លក់ទងផ្ច ិតក្ន ុងអា ល់កុល 
ហើយទុកវា ឲ្យ  ូវខ្យល់។ បើស្បក  ជំុវិញទងផ្ច ិត   ជា   និងមា នពណ៌ក ហមបើស្បក  ជំុវិញទងផ្ច ិត   ជា   និងមា នពណ៌ក ហម ព  បា ល  យ  ើថា  ំ 
អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) ឬប៉នីសុីលីន និង  ្ត ិបតូមីសុីន(Streptomycin)(ទំ.៣៥៤)។

ជំងឺដលអា ចសមា  ប់មនុស្សធំក្ន ុងរយៈពលជា  ើនថ្ង ឬ  ើនអា ទិត្យ ជំងឺដលអា ចសមា  ប់មនុស្សធំក្ន ុងរយៈពលជា  ើនថ្ង ឬ  ើនអា ទិត្យ 
អា ចសមា  ប់ទា រកបា ន ក្ន ុងរយៈពលរា ប់ ៉ ងតបុ៉   ះ។អា ចសមា  ប់ទា រកបា ន ក្ន ុងរយៈពលរា ប់ ៉ ងតបុ៉   ះ។
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២.  មា នសីតុណ ភា ពទា បមា នសីតុណ ភា ពទា ប(ក  ម៣៥អង  ស) ឬមា ន  ុន    ុន    អា ចជា  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ។  ុន   ខា  ំង  ុន   ខា  ំង 
(លើស៣៩អង  ស) មា ន   ះថា  ក់ចំ  ះទា រក។(លើស៣៩អង  ស) មា ន   ះថា  ក់ចំ  ះទា រក។  ះសំលៀកបំពា ក់ទា រកចញ ហើយជូតខ្ល ួនឲ្យវា   យ 

ទឹក  ជា ក់ ដូចបងា  ញ  ទំព័រ៧៦។ ម ៉ ងទៀត  ូវរកមើល  គស ្ញ  នកា រខ  ះជា តិទឹក(មើលទំ.១៥១)។ 

បើអ្ន ករកឃើញ  គស ្ញ  ទា ំងនះ បំ  ទា រក  យទឹក  ះមា  យ និង ទឹកអូរ៉ា លីត(ទំ.១៥២)។

៣. មា នកា រ  កា ច់មា នកា រ  កា ច់(មើលទំ.១៧៨)។ បើទា រកមា ន  ុន   ផង  ះ ព  បា លដូចទើបបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។  ូវ

  កដថា បា នពិនិត្យរកមើលកា រខ  ះជា តិទឹក។ កា រ  កា ច់ដលចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ស   ល អា ចបណា្ខ  លមកពី 

មា នកា រខូចខួរក  ល  ពលស   ល។ បើកា រ  កា ច់ចា ប់ផ្ត ើមជា  ើនថ្ង បនា  ប់ពីស   ល រកមើល  យយក 

ចិត្ត ទុកដា ក់នូវ  គស ្ញ  តតា ណូស(ទំ.១៨២) ឬជំងឺរលា ក   មខួរក  ល(ទំ.១៨៥) ។

៤. ទា រកមិនឡើងទម្ង ន់ទា រកមិនឡើងទម្ង ន់។ ក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា  នថ្ង ដំបូងនជីវិត ទា រកភា គ  ើនចុះទម្ង ន់បន្ត ិចបន្ត ួច។ នះជា កា រ 

ធម្ម តា ទ។ បនា  ប់ពីមួយអា ទិត្យដំបូង ទា រកដលមា នសុខភា ពល្អ  គួរឡើងទម្ង ន់  ហល២០០ក  ម ក្ន ុង មួយ 

អា ទិត្យ។ ពលបា នពីរអា ទិត្យ ទា រកដលមា នសុខភា ពល្អ គួរថ្ល ឹងទម្ង ន់ឲ្យបា នញឹកញា ប់ដូចពលស   ល។ 

បើទា រកមិនឡើងទម្ង ន់ទ ឬ  កទម្ង ន់  ះមា នអ្វ ីមិនធម្ម តា ហើយ។ តើទា រកហា ក់ដូចជា មា នសុខភា ពល្អ   

ពលស   លរួចភា  ម ឬទ? តើទា រក  បា នល្អ ឬទ? ពិនិត្យទា រក  យយកចិត្ត ទុកដា ក់ រកមើល  គ ស ្ញ   

នកា របង្ក  គ ឬប   ផ្សងៗទៀត។ បើអ្ន កមិនអា ចរកមូលហតុឃើញ ឬមិនអា ច  ះ   យប   បា នទ 

រកជំនួយពី  ូពទ្យ។

៥.  កា រក្អ ួតកា រក្អ ួត។  ពលដលទា រកមា នសុខភា ពល្អ ភើ(ឬប ្ច ញខ្យល់ដលបា នលប 

ពល   ះ) ជួនកា លមា នចញទឹក  ះមកបន្ត ិចបន្ត ួច។ នះជា កា រធម្ម តា ទ។ 

ជួយទា រក ឲ្យប ្ច ញខ្យល់បនា  ប់ពី  រួច  យពរវា ផ្អ ឹប នឹង សា  របស់អ្ន ក ហើយ 

អង្អ លខ្ន ងរបស់វា ថ្ន មៗ ដូចរូបនះ។                                              

 បើទា រកក្អ ួត  ពលដលអ្ន កដា ក់វា ឲ្យដក បនា  ប់ពីបំ  រួច ព  យា មដា ក់ទា រក 

ឲ្យអង្គ ុយឲ្យ  ង់មួយរយៈសិន ក  យពល  ម្ត ងៗ។

 ទា រកដលក្អ ួតយ៉ា ងខា  ំង ឬ  ើន ហើយញឹកញា ប់ ដលធ្វ ើឲ្យ  កទម្ង ន់ ឬខ  ះ 

ជា តិទឹក  ះទា រកមា ន ជំងឺ ហើយ។ បើទា រកមា នជំងឺរា កផង វា  ហលជា មា ន 

កា របង្ក  គ   ះវៀន(ទំ.១៥៧)។ កា របង្ក  គ  ក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី (មើលទំព័របនា  ប់) 

ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល(ទំ.១៨៥) ឬជំងឺដទទៀត ក៏អា ចបណា្ខ  ល ឲ្យ ទា រកក្អ ួតដរ។

 បើកំអួតមា នពណ៌លឿងឬបតង អា ចជា ជំងឺស្ទ ះ  ះវៀន(ទំ.៩៤) ជា ពិសសបើ  ះទា រកដលហើមខា  ំង ឬ 

ទា រកមិនបា នជុះអា ចម៍ជា ំយូរមកហើយ។ នា ំទា រក  មណ លសុខភា ពជា បនា  ន់ជា បនា  ន់។

៦.  ទា រកលង   ះបា នល្អ  ទា រកលង   ះបា នល្អ ។ បើលើសពី៤ ៉ ង  ហើយ ទា រក  តមិន   ះ នះជា ស ្ញ    ះថា  ក់ 

ជា ពិសសបើទា រកហា ក់ដូចជា ងងុយដក ឬមា នជំងឺ ឬបើវា យំ ឬមា នចលនា ខុសធម្ម តា ។ មា នជំងឺជា  ើនអា ច 

បណា្ខ  លឲ្យមា ន  គស ្ញ  ទា ំងនះ បុ៉ន្ត មូលហតុដលញកឹញា ប់និង   ះថា  ក់បំផុតក្ន ុងអំឡុងពល២អា ទិត្យ 

ដំបូងនជីវិតរបស់ទា រក  ះគឺ កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរីកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី(មើល២ទំព័របនា  ប់) និងជំងឺតតា ណូស ជំងឺតតា ណូស 

(ទំ.១៨២)។

ទា រកដលឈប់   ះក្ន ុងអំឡុងថ្ង ទី២  ថ្ង ទី៥នជីវិត  ហលជា មា នកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី។ ទា រកដលឈប់   ះក្ន ុងអំឡុងថ្ង ទី២  ថ្ង ទី៥នជីវិត  ហលជា មា នកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី។ 
ទា រកដលឈប់   ះក្ន ុងអំឡុងថ្ង ទី៥  ថ្ង ទី១៥  ហលជា មា នជំងឺតតា ណូស។ទា រកដលឈប់   ះក្ន ុងអំឡុងថ្ង ទី៥  ថ្ង ទី១៥  ហលជា មា នជំងឺតតា ណូស។

ជួយកូនរបស់អ្ន កឲ្យភើ ជួយកូនរបស់អ្ន កឲ្យភើ 

ក  យពលបំ   ះរួច។ក  យពលបំ   ះរួច។
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 សិនបើទា រកឈប់   ះ ឬហា ក់ដូចជា មា នជំងឺ សិនបើទា រកឈប់   ះ ឬហា ក់ដូចជា មា នជំងឺ
ពិនិត្យមើលទា រក  យយកចិត្ត ដា ក់ និងពញលញ ដូចបា នរៀបរា ប់  ក្ន ុងជំពូកទី៣។  ូវ   កដថា បា នពិនិត្យ 

នូវចំនុចដូចខា ងក  មនះ ៖

 សង្ក តមើលតើទា រកពិបា កដកដង្ហ ើមពិបា កដកដង្ហ ើមទ។ បើតឹង  មុះ បឺតវា ចញ ដូចបា នបងា  ញ  ទំព័រ១៦៤។ កា រដក 

ដង្ហ ើមញា ប់ (៥០ឬលើសពីនះក្ន ុងមួយនា ទី) ខ្ល ួន   ណពណ៌ខៀវ   កយំ ហើយស្បក  ច   ះឆ្អ ឹងជំនីផត 

ចូលក្ន ុង ពលដកដង្ហ ើមម្ត ងៗ គឺជា ស ្ញ  នជំងឺរលា កសួត(ទំ.១៧១)។ ទា រកតូចៗដលមា នជំងឺរលា កសួត 

ភា គ  ើនពំុមា នក្អ កទ។ ជួនកា លគា  ន  គស ្ញ  ទូ  ណា មួយបងា  ញឡើងទ។ បើអ្ន កសង្័សយថា ជា ជំងឺ 

រលា កសួត ព  បា លដូចកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរីដរ(មើលទំព័របនា  ប់)។

 ពិនិត្យមើលពណ៌ស្បកពណ៌ស្បករបស់ទា រក។

បើបបូរមា ត់ និងផ្ទ មុខមា នពណ៌ខៀវ គិតដល់ជំងឺរលា កសួត(ឬ  គបះដូង ឬប   ផ្សងៗទៀតដល កើតមា ន មក 

ពីកំណើត)។

បើមុខ និងផ្ន កសនភ្ន ក ចា ប់ផ្ត ើម   ជា ពណ៌លឿង ក្ន ុងថ្ង ដំបូងនជីវិត ឬបនា  ប់ពីថ្ង ទី៥ នះជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រ។បើមុខ និងផ្ន កសនភ្ន ក ចា ប់ផ្ត ើម   ជា ពណ៌លឿង ក្ន ុងថ្ង ដំបូងនជីវិត ឬបនា  ប់ពីថ្ង ទី៥ នះជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ជួនកា ល ភា ពលឿង  ច   ះថ្ង ទី២និងថ្ង ទី៥នជីវិត គឺមិនធ្ង ន់ធ្ង រទ។ ឲ្យទា រក  ទឹក  ះ 

មា  យ ឲ្យបា ន  ើន  យ  ើសា  ប    បើចា ំបា ច់។  ះសំលៀកបំពា ក់របស់ទា រកចញទា ំងអស់ ហើយដា ក់វា ឲ្យ  ូវ 

ពន្ល ឺ  ក្បរបង្អ ួច(បុ៉ន្ត មិនមន  ូវពន្ល ឺថ្ង  យផា  ល់ទ)។

 សា  បបង្ហ ើយ  ពីលើក  ល(មើលទំ.៩)។

បើបង្ហ ើយបើបង្ហ ើយ

ផតផត

ទា រក  ហលជា ទា រក  ហលជា 

មា នកា រមា នកា រ

ខ  ះជា តិទឹក។ខ  ះជា តិទឹក។

បើបង្ហ ើយបើបង្ហ ើយ

៉ ង៉ ង

ទា រក  ហលជា ទា រក  ហលជា 

មា នជំងឺមា នជំងឺ

រលា ក   មខួរ។រលា ក   មខួរ។

សំខា ន់ ៖ បើទា រកមា នជំងឺរលា ក   មខួរ និងមា នកា រខ  ះជា តិទឹក ក្ន ុងពលតមួយ បង្ហ ើយអា ចមា នលក្ខ ណៈ 

ធម្ម តា ។  ូវ   កដថា បា នពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ  ដទទៀត ូវ   កដថា បា នពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ  ដទទៀតនកា រខ  ះជា តិទឹក (មើលទំ.១៥១) និងជំងឺ រលា ក 

  មខួរ(មើលទំ.១៨៥)។

 សង្ក តមើលចលនា  និងទឹកមុខរបស់ទា រកសង្ក តមើលចលនា  និងទឹកមុខរបស់ទា រក

កា រមា នដងខ្ល ួនរឹង និង/ឬមា នចលនា ប្ល កៗ អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺ 

តតា ណូស ជំងឺរលា ក   មខួរ ឬប   ខួរក  លពីកំណើត ឬបណា្ខ  ល 

មកពី  ុន   ។ បើគប៉ះពា ល់ ឬរំកិលខ្ល ួនរបស់ទា រក សា ច់ដំុមុខនិងដង 

ខ្ល ួនរបស់វា   ជា រឹងភា  មៗ នះអា ចជា តតា ណូស។ ពិនិត្យមើលតើ 

ទា រក អា ចហា មា ត់បា នឬទ និងពិនិត្យមើលកា រក  ្ត ាក់(រ៉ហ្វ  ិច)   

ជង្គ ង់ របស់វា  (ទំ.១៨៣)។
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 បើភ្ន ករបស់ទា រកវិល  ក  យ ឬក ឡា ប់ចុះឡើង  ពលវា ធ្វ ើចលនា ខា  ំងៗ ឬលឿនៗ ទា រក  ះ  ហល 
មិនមា នជំងឺតតា ណូសទ។ កា រ  កា ច់បបនះអា ចបណា្ខ  លមកពីជំងឺរលា ក   មខួរ បុ៉ន្ត កា រខ  ះជា តិទឹក 
និង  ុន   ខា  ំង គឺជា មូលហតុជា ញឹកញា ប់របស់វា ។ តើអ្ន កអា ចដា ក់ក  លទា រក  ច   ះជង្គ ង់របស់វា បា ន 
ឬទ? បើ ករបស់ទា រករឹងរហូតដល់មិនអា ចធ្វ ើដូចនះបា ន ឬទា រកយំយា៉ ងខា  ំង  យមា នកា រឈឺចា ប់  ះ 

 ហលជា  ជំងឺរលា ក   មខួរ(មើលទំ.១៨៥)។

 ពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ  នកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី។

កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរីកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី
ទា រកមិនអា ច  យុទ្ធ ទប់ទល់នឹងកា របង្ក  គផ្សងៗបា នល្អ ទ។ ដូច្ន ះ បា ក់តរីដលចូល  ក្ន ុងស្បក ឬទងផ្ច ិត 

របស់ទា រកក្ន ុងពលស   ល ភា គ  ើនវា ចូល  ក្ន ុងឈា ម ហើយរា លដា លពញរា ងកា យទា ំងមូល។  យហតុថា  
កា របង្ក  គនះ  ើពលវលា ១ឬ២ថ្ង  ទើបប   នះកើតឡើងជា ញឹកញា ប់បំផុតបនា  ប់ពីថ្ង ទី២នជីវតិរបស់ទា រក។

 គស ្ញ  

 គស ្ញ  នកា របង្ក  គលើទា រក មា នភា ពខុសគា  ពីកា របង្ក  គលើកុមា រធំៗ។ ចំ  ះទា រក  គស ្ញ  ស្ទ ើរត 
ទា ំងអស់ សុទ្ធ តអា ចបណា្ខ  លមកពីកា របង្ក  គក្ន ុងឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ។  គស ្ញ  ដលអា ចមា ន  ះគឺ ៖

 មិនសូវ   ះ

 ហា ក់ដូចជា ងងុយដកយា៉ ងខា  ំង 

 ស្ល កសា  ំង (ភា ពស្ល កសា  ំង) 

 ក្អ ួត ឬរា ក 

  ុន    ឬសីតុណ ភា ពចុះទា ប(ក  ម៣៥អង  ស)

 ហើម  ះ 

 ស្បកពណ៌លឿង 

  កា ច់ 

 កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រពលដលទា រក   ពណ៌ជា ខៀវ

 គស ្ញ  ទា ំងនះអា ចបណា្ខ  លមកពីប   ផ្សងពីកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម បុ៉ន្ត បើទា កមា ន  គស ្ញ  ជា  ើនក្ន ុង បុ៉ន្ត បើទា កមា ន  គស ្ញ  ជា  ើនក្ន ុង 
ចំ  ម  គស ្ញ  ទា ំងនះក្ន ុងពលតមួយ  ះវា ទំនងជា កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម។ចំ  ម  គស ្ញ  ទា ំងនះក្ន ុងពលតមួយ  ះវា ទំនងជា កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម។

ទា រកមិនមនសុទ្ធ តមា ន  ុន   រហូតទ ពលវា មា នកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រណា មួយ។ សីតុណ ភា ពអា ចខ្ព ស់ ទា ប 
ឬធម្ម តា ។

កា រព  បា ល  ពលអ្ន កសង្័សយថា ទា រកមា នកា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម ៖

 ចា ក់ថា  ំអំពីសុីលីន ១២៥មីលីក  ម(ទំ.៣៥៣) ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ ឬចា ក់ថា  ំ  ីសា  លីនប៉នីសុីលីន ១៥០ 
មីលីក  ម (២៥០,០០០អុ៊យនីត)(ទំ.៣៥៣) ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

 បើអា ច ចា ក់ថា  ំកា ណា មីសុីន(ទំ.៣៥៩) ឬថា  ំ  ្ត ិបតូមីសុីន(ទំ.៣៥៤)ផងដរ ៖ ឲ្យថា  ំកា ណា មីសុីន ២៥ 
មីលីក  ម ២ដងក្ន ុង១ថ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ឬឲ្យថា  ំ  ្ត ិបតូមីសុីន ២០មីលីក  មក្ន ុងមួយគីឡូក  មទម្ង ន់ខ្ល ួនរបស់ទា រក (៦០ 
មីលីក  ម  ស   ប់ទា រកទម្ង ន់៣គីឡូក  ម) ម្ត ងក្ន ុង១ថ្ង ម្ត ងក្ន ុង១ថ្ង ។  យ័ត្ន កំុឲ្យថា  ំទា ំងនះ  ើនពក។ 

  ូវឲ្យទា រកមា នជា តិទឹក  ប់   ន់។ បញ្ច ុកទឹក  ះមា  យនិងទឹកអូរ៉ា លីត បើចា ំបា ច់(ទំ.១៥២)។

 រកជំនួយពី  ូពទ្យ។

កា របង្ក  គលើទា រក ជួនកា លពិបា កនឹងសំគា ល់ណា ស់។ ភា គ  ើនពំុមា ន  ុន   ទ។ កា របង្ក  គលើទា រក ជួនកា លពិបា កនឹងសំគា ល់ណា ស់។ ភា គ  ើនពំុមា ន  ុន   ទ។ 
បើអា ច រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ បើមិនអា ចទ ព  បា ល  យ  ើថា  ំអំពីសុីលីន ដូចបា ន បើអា ច រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ បើមិនអា ចទ ព  បា ល  យ  ើថា  ំអំពីសុីលីន ដូចបា ន 
រៀបរា ប់ខា ងលើ។ អំពីសុីលីន គឺជា ថា  ំដលមា នសុវត្ថ ិភា ព និងមា ន  សិទ្ធ ភា ព រៀបរា ប់ខា ងលើ។ អំពីសុីលីន គឺជា ថា  ំដលមា នសុវត្ថ ិភា ព និងមា ន  សិទ្ធ ភា ព 
បំផុតមួយស   ប់ទា រក។បំផុតមួយស   ប់ទា រក។
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សុខភា ពរបស់មា  យក  យពលស   លកូន

របបអា ហា រ និងភា ពសា  តរបបអា ហា រ និងភា ពសា  ត
ដូចបា នពន្យល់ក្ន ុងជំពូកទី១១រួចមកហើយ បនា  ប់ពីស   លកូនរួច មា  យអា ចនិងគួរតបរិ  គអា ហា របំប៉នរា ង  មា  យអា ចនិងគួរតបរិ  គអា ហា របំប៉នរា ង 

កា យ  ប់  ភទ តា មដលគា ត់អា ចបរិ  គបា ន។កា យ  ប់  ភទ តា មដលគា ត់អា ចបរិ  គបា ន។ គា ត់មិនចា ំបា ច់តមអា ហា រ  ភទណា មួយឡើយ។ អា ហា រដល 
ពិសសស   ប់គា ត់គឺ ទឹក  ះ ហ្វ ្រ ូមា៉  សា ច់មា ន់ ស៊ុត សា ច់  ី ផ្ល ឈើ បន្ល    ប់ធញ្ញ ជា តិ សណ្ណ កដី ។ល។ បើគា ត់ 
មា នត  ត និងសណ្ណ ក គា ត់គួរបរិ  គវា ទា ំងពីរមុខ  ប់ពលបរិ  គ។ ទឹក  ះ   និងផលិតផលធ្វ ើពីទឹក  ះ   
ជួយធ្វ ើឲ្យមា តា ផលិតទឹក  ះបា ន  ើនស   ប់កូនរបស់គា ត់។

មា  យអា ចនិងគួរតងូតទឹកក្ន ុងអំឡុងពលពីរបីថ្ង ដំបូងបនា  ប់ពីស   លកូន។ ក្ន ុងអា ទិត្យទីមួយ ជា កា រ  សើរបើ 
គា ត់ជូតខ្ល ួនជា មួយកន្សងសើម និងមិនងូត   ំក្ន ុងទឹកទ។ កា រងូតទឹកក  យពលស   ល មិនប៉ះពា ល់អ្វ ីទ។កា រងូតទឹកក  យពលស   ល មិនប៉ះពា ល់អ្វ ីទ។ 
តា មពិត  ្ត ីដលមិន ងូតទឹកជា  ើនថ្ង  អា ចមា នកា របង្ក  គដលធ្វ ើឲ្យប៉ះពា ល់ដល់ស្បករបស់គា ត់ និងធ្វ ើឲ្យកូន 
របស់គា ត់មា នជំងឺ។

ក្ន ុងអំឡុងពលប៉ុនា  នថ្ង  និងបុ៉នា  នអា ទិត្យក  យពលស   លកូនរួច មា  យគប្ីប ៖

                  បរិ  គអា ហា របំប៉នរា ងកា យបរិ  គអា ហា របំប៉នរា ងកា យ            និង         ងូតទឹកឲ្យបា នទៀតទា ត់ងូតទឹកឲ្យបា នទៀតទា ត់

 ុន   បនា  ប់ពីស   លកូន (កា របង្ក  គក  យពលស   លកូន) ុន   បនា  ប់ពីស   លកូន (កា របង្ក  គក  យពលស   លកូន)
ជួនកា លមា  យមា ន  ុន    និងមា នកា របង្ក  គក  យពលស   លកូន ដលភា គ  ើន  យសា រតឆ្ម បមិនបា ន

 ុង  យ័ត្ន  ប់   ន់ ដើម្ីបរក  អនា ម័យ ឬ  យសា រគា ត់លូកដចូល  ក្ន ុងទា  រមា សរបស់មា  យ។

 គស ្ញ  ន  ុន   ក  យពលស   លគ ឺ៖  ុនញា ក់ ឬ  ុន    ឈឺក  ល ឬឈឺចង្ក ះ ជួនកា លមា ន កា រ 
ឈឺចា ប់ ក្ន ុង  ះ និងមា នធា  ក់ទឹករំអិលដលក្ល ិនអា ក ក់ ឬមា នលា យឈា ម។

វិធីព  បា ល

 ើថា  ំប៉នីសុីលីន ៖ ចា ក់ថា  ំ  ូកា អី៊នប៉នីសុីលីន ៥០០,០០០អុ៊យនីត ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ឬលបថា  ំ   ប់ ក  ិត 
៤០០,០០០អុ៊យនីត ២   ប់ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១អា ទិត្យ(មើលទំ.៣៥១)។ ថា  ំអំពីសុីលីន កូ  ីមមុ៉កសា សូល 
(Cotrimoxazole) ឬត   សុីគ្ល ីន ក៏អា ច  ើជំនួសបា នដរ។

 ុន   ក  យពលស   ល អា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។  សិនបើមា  យមិនជា សះស្បើយក្ន ុងពលឆា ប់ៗទ  ុន   ក  យពលស   ល អា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។  សិនបើមា  យមិនជា សះស្បើយក្ន ុងពលឆា ប់ៗទ 
រកជំនួយពី  ូពទ្យ។រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ កា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ អា ច  ូវកា រកា រព  បា ល  យពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា នកមា  ំងខា  ំង 
(ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល ហ្សង់តា មីសុីន(Gentamicin) ឬសហា  ឡូស្បូរីន(Cephalosporin)) ជា មួយនឹងថា  ំប៉នីសុីលីន 
ឬអំពីសុីលីន ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់។
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កា របំ   ះ និងកា រថទា ំ  ះ
កា រថទា ំ  ះឲ្យបា នល្អ  គឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់ ស   ប់សុខភា ពមា  យនិងទា រករបស់គា ត់។ ទា រកគប្ីបចា ប់ផ្ត ើម 

បំ   ះឲ្យ បា នឆា ប់បនា  ប់ពីស   លភា  ម។ ទា រកអា ច  ូវកា រ   ះភា  មៗ ឬ   ន់តលិទ្ធ  ះ និង  ូវកា រកា រឱប។ 
លើកទឹកចិត្ត ទា រកឲ្យជញ្ជ ក់  ះ   ះវា នឹងជួយឲ្យទឹក  ះចា ប់ផ្ត ើមហូរ។ វា ក៏ជួយឲ្យស្បូនរបស់មា  យក  ្ត ាក់ និងធ្វ ើ 
ឲ្យសុកឆា ប់ធា  ក់ទៀតផង។ ទឹក  ះដំបូងរបស់មា  យ គឺជា សា រធា តុរា វ ខា ប់ ពណ៌លឿង។ ទឹក  ះដំបូងមា នអ្វ ី  ប  ់ 
យា៉ ងដល ទា រកដលទើបស   ល  ូវកា រ ដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  គផ្សងៗ ហើយសំបូរ   យ  ូតអីុន។ ទឹក  ះ ទឹក  ះ 
ដំបូងមា នសា រសំខា ន់ស   ប់ទា រក ដូច្ន ះ...ដំបូងមា នសា រសំខា ន់ស   ប់ទា រក ដូច្ន ះ...

តា មធម្ម តា   ះមា  យផលិតទឹក  ះបា នយ៉ា ង  ើនតា មដលទា រក  ូវកា រ។ បើទា រក  អស់  ះ  ះក៏ចា ប់ផ្ត ើម 
ផលិតថមទៀត។ បើទា រក  មិនអស់ទ  ះក៏បន្ថ យកា រផលិតយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស។  ពលទា រកមា នជំងឺ ហើយឈប ់

   ះ ពីរបីថ្ង ក  យមក  ះរបស់មា  យក៏ឈប់ផលិតទឹក  ះទៀតដរ។ ដូច្ន ះ  ពលទា រកអា ច   ះវិញ 
ហើយ  ូវកា រ បរិមា ណទឹក  ះយា៉ ង  ើន  ះ  ហលជា អា ចមា នទឹក  ះមិន  ប់   ន់។  យហតុផលនះ

ដើម្ីប  បា ច់ទឹក  ះ  លដើម្ីប  បា ច់ទឹក  ះ  ល

កា ន់គល់  ះដូចរូបនះ បនា  ប់មក  បា ច់រំកិលមកចុង  ះ  បា ច់ប ្ច ញទឹក  ះមកក                                                                                                  
 យសង្ក ត់ពីក  យក  ល  ះ

មូលផលសំខា ន់មួយទៀតក្ន ុងកា រ  បា ច់ទឹក  ះចញ  ពលដលទា រកឈប់   គឺថា កា រធ្វ ើរបៀបនះនឹងជួយ 
បន្ថ យកា រមា ន ទឹក  ះពញពក  ក្ន ុង  ះ។  ពលដល  ះមា នទឹក  ះពញពក វា ធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់។ 

 ះដលមា នកា រឈឺចា ប់  យសា រកា រមា នទឹក  ះពញពក គឺងា យនឹងកើតអា ប់សណា ស់។ ម ៉ ងទៀត 
ទា រកអា ចមា នកា រពិបា កជញ្ជ ក់  ះ  ពលដល  ះពញណនខា  ំងពក។

បើកូនរបស់អ្ន កខ  យពក ដលមិនអា ចជញ្ជ ក់  ះបា ន  បា ច់ទឹក  ះចញ  យដ ហើយបញ្ច ុកទា រក  យ 
 ើសា  ប    ឬ  ើពង។

កា រងូតទឹកទៀតទា ត់នឹងជួយឲ្យ  ះរបស់អ្ន កមា នអនា ម័យ។ អ្ន កមិនចា ំបា ច់លា ងសមា  ត  ះ និងក  ល  ះ  ប់ 
ពលដលអ្ន កបំ  ទា រក  ះទ។ មិន  ូវ  ើសា បូ៊ដើម្ីបលា ងសមា  ត  ះទ   ះកា រធ្វ ើរបៀបនះអា ចបណា្ខ  លឲ្យ

  ះស្បក ហើយមា នដំ   ក  ល  ះ និងមា នកា របង្ក  គផង។

ចា ប់ផ្ត ើមបំ   ះឲ្យបា នឆា ប់។ ចា ប់ផ្ត ើមបំ   ះឲ្យបា នឆា ប់។ 
ដា ក់ទា រក   ះមា  យឲ្យបា នលឿន តា មដលអា ចធ្វ ើ  បា ន។ដា ក់ទា រក   ះមា  យឲ្យបា នលឿន តា មដលអា ចធ្វ ើ  បា ន។

 ពលទា រកមា នជំងឺ ហើយមិនអា ច  ទឹក  ះបា ន  ើន វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល ពលទា រកមា នជំងឺ ហើយមិនអា ច  ទឹក  ះបា ន  ើន វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល
មា  យ  ូវរក  កា រផលិតទឹក  ះឲ្យបា ន  ើនដដល  យកា រ  បា ច់ទឹក  ះ  ល  យ  ើដ។មា  យ  ូវរក  កា រផលិតទឹក  ះឲ្យបា ន  ើនដដល  យកា រ  បា ច់ទឹក  ះ  ល  យ  ើដ។
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កា រមា នដំ   ចុង  ះ ឬមា នកា រ   ះ  ចុង  ះកា រមា នដំ   ចុង  ះ ឬមា នកា រ   ះ  ចុង  ះ
កា រមា នដំ  ឬ   ះ  ចុង  ះកើតឡើង  ពលដលទា រកជញ្ជ ក់តចុង  ះ  យមិនជញ្ជ ក់ទា ំងចុង  ះ 

និងមួយផ្ន កនក  ល  ះ  ពលវា   ះ។

វិធីព  បា ល

វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវបន្ត បំ   ះដល់ទា រក  ះបី 
ជា មា នកា រឈឺចា ប់ក៏  យ។ ដើម្ីបជៀសវា ងកា រមា ន ដំ     ចុង  ះ 
បំ   ះឲ្យបា នញឹកញា ប់ រា ល់ពលទា រកចង់   ហើយ  ូវ   កដ 
ថា   ទា រកបា នជញ្ជ ក់  ះយា ៉ង ពញក្ន ុងមា ត់របស់វា  តា មដល វា អា ច 
ធ្វ ើបា ន។ កា រផា  ស់ប្ត ូរទីតា ំង បំ    ះ ក៏អា ចជួយបា នដរ។

បើមា នដំ   ចុង  ះតមា្ខ  ង ឲ្យទា រក   ះមួយចំហៀងទៀត បនា  ប់មកទើបឲ្យវា   ះដលមា នដំ  
 ះ។ បនា  ប់ពីទា រកបា ន  ហើយ  បា ច់ទឹក  ះចញបន្ត ិច ហើយជូតទឹក  ះ  ះ  លើចុង  ះដលមា នដំ  ។ 

ទុកទឹក  ះឲ្យស្ង ួតសិន មុនពល  ប  ះវិញ។ ទឹក  ះនឹងជួយព  បា លចុង  ះឲ្យជា សះស្បើយ។ បើចុង  ះមា ន 
ហូរឈា ម ឬហូរខ្ទ ុះ  បា ច់ទឹក  ះ  ល រហូតទា ល់តចុង  ះបា នជា ឡើងវិញ។

កា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះកា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះ
កា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះអា ចបណា្ខ  លមកពីមា នដំ   ចុង  ះ ឬ  ះឡើងខា  ំងនិងរឹង។ កា រឈឺចា ប់នះនឹងបា ត់ 

 វិញក្ន ុងរយៈពល១ថ្ង ឬ២ថ្ង  បើទា រក   ះបា នញឹកញា ប់ ហើយមា  យស   ក  លើ    និងផឹកទឹកឲ្យបា ន 
 ើន។ តា មធម្ម តា គមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកទ បុ៉ន្ត សូមមើល  ផ្ន កបនា  ប់។

កា របង្ក  គ   ះ និងអា ប់សកា របង្ក  គ   ះ និងអា ប់ស
 ះដលមា នកា រឈឺចា ប់ និងដំ  ឬ   ះចុង អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា របង្ក  គ ឬអា ប់ស (ថង់ខ្ទ ុះ)។

 គស ្ញ  
 ផ្ន កខ្ល ះន  ះឡើង    ក ហម ហើម ហើយមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង។
 មា ន  ុន    ឬមា ន  ុនញា ក់។
 កូនកណ្ណ ុរ  ក្ល ៀក មា នកា រហើម និងមា នកា រឈឺចា ប់។
 ជួនកា ល អា ប់សដលមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ អា ចមា នកា រធា  យនិងហូរខ្ទ ុះ។

វិធីព  បា ល 
 បន្ត កា របំ   ះឲ្យបា នញឹកញា ប់  យឲ្យទា រក   ះដលឈឺមុន ឬ  បា ច់ទឹក  ះចញ  យដ វិធីមួយ 
ណា ក៏បា ន ឲ្យតវា មិនសូវឈឺស   ប់អ្ន ក។
 ស   ក និងផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។
  ើស្ប   ឧណ ៗ ស្អ ំលើ  ះដលមា នកា រឈឺចា ប់ រយៈពល១៥នា ទី មុនពលបំ  កូនម្ត ងៗ។  ើស្ប 

 ជា ក់ ស្អ ំលើ  ះមា នកា រឈឺចា ប់  ច   ះពលបំ  នីមួយៗ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រឈឺចា ប់។
 មា៉ ស  ថ្ន មៗលើ  ះដលមា នកា រឈឺចា ប់ ខណៈពលដលទា រកកំពុង   ះ។
 លបថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophen or paracetamol ទំ.១៨០)ស   ប់បន្ថ យកា រឈឺចា ប់។
  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក។ ថា  ំឌីក្ល ុកសា សុីលីន(Dicloxacillin) គឺជា អង់ទីបី៊យ៉ូទិកល្អ ជា ងគ(ទំ.៣៥១)។ លបថា  ំ 
ក  ិត៥០០មីលីក  ម ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពលពញមួយអា ទិត្យ។ ថា  ំប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) អំពីសុីលីន 
(ទំ.៣៥៣) ឬអរី  ូមីសុីន(ទ.៣៥៥) ក៏អា ច  ើបា នដរ។

កា របងា្ក  រ
 ថរក   ះកំុឲ្យ   ះ(មើលខា ងលើ) និងមិន  ូវឲ្យ  ះឡើងពញពកទ។
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 ភទផ្សងៗគា  នដំុ  ះ ភទផ្សងៗគា  នដុំ  ះ

មហា រីក  ះមហា រីក  ះ
ជំងឺមហា រីក  ះកើតឡើងជា ញឹកញា ប់លើ  ្ត ី ហើយតងតមា ន   ះថា  ក់។ កា រព  បា ល  កប  គជ័យ ពឹងផ្អ ក

លើកា ររកឃើញ  គស ្ញ  ដំបូងនជំងឺ និងទទួលកា រព  បា លទា ន់ពល។ តា មធម្ម តា  គ  ូវកា រកា រវះកា ត់។

 គស ្ញ  នជំងឺមហា រីក  ះ

  ្ត ីអា ចដឹងថា មា នដំុមួយ ភា គ  ើនស្ថ ិត   ង់នះន  ះ។

 ឬ  ះអា ចមា នសា  មអុចៗ ឬ  ើមៗខុសធម្ម តា   ឬអា ចមា នសភា ព 
ដូចសំបកក ូច។

 ភា គ  ើនមា នកូនកណ្ណ ុរធំៗ  ក្ល ៀក តគា  នកា រឈឺចា ប់ទ។

 ដំុ  ះនះមា នកា រលូតលា ស់យឺតៗ

 តា មធម្ម តា  ពលដំបូងវា ពំុមា នកា រឈឺចា ប់ឬមា នក   ទ។ 
ក  យមកវា អា ចមា នកា រឈឺចា ប់។

កា រពិនិត្យ  ះ  យខ្ល ួនឯងកា រពិនិត្យ  ះ  យខ្ល ួនឯង

 ្ត ី  ប់រូបគប្ីបរៀនធ្វ ើកា រពិនិត្យ  ះ  យខ្ល ួនឯង ដើម្ីបរកមើល 
 គស ្ញ  ដលអា ចជា ជំងឺមហា រីក។ គា ត់គួរធ្វ ើកា រពិនិត្យ មួយខម្ត ង 
ជា ពិសសគឺ  ថ្ង ទី១០ បនា  ប់ពីចា ប់ផ្ត ើមមករដូវ។

 ពិនិត្យ  ះរបស់អ្ន ក  យយកចិត្ត ទុកដា ក់ ដើម្ីបរកមើលរា ល់ភា ព 
ខុសគា  ថ្ម ីរវា ងទំហំ និង  ង់   យរបស់វា ។ ព  យា មកត់សំគា ល់នូវ 
រា ល់  គស ្ញ  ដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។

  ពលដក  យកល់ខ្ន ើយ ឬបត់ភួយកល់ពីក  មខ្ន ងរបស់អ្ន ក 
សា  ប  ះ  យ  ើ   មដរបស់អ្ន ក។  ើចុង   មដសង្ក ត់ សា  ប 
ជំុវិញតួ  ះរបស់អ្ន ក។ ចា ប់ផ្ត ើមពីចំនុច  ជិតចុង  ះ រួចបន្ត   
ជំុវិញ  ះ រហូតចូលដល់ក្ល ៀក។

 បនា  ប់មក  បា ច់ចុង  ះរបស់អ្ន ក ហើយពិនិត្យមើលថា តើមា ន 
ចញឈា ម ឬខ្ទ ុះ ឬទ។

បើអ្ន ករកឃើញមា នដំុ ឬមា ន  គស ្ញ  មិន  ក តីផ្សងទៀត ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។ មា នដំុជា  ើនដល 
មិនមនជា ជំងឺមហា រីក បុ៉ន្ត វា ជា កា រសំខា ន់ដល  ូវរកឲ្យឃើញទា ន់ពលវលា ។

ដំុ  ះដលមា នកា រឈឺចា ប់ លើ  ្ត ីដលបំ   ះកូន អា ចជា អា ប់ស  ះ(កា របង្ក រ  គ)។ ដំុ  ះដលមា នកា រឈឺចា ប់ លើ  ្ត ីដលបំ   ះកូន អា ចជា អា ប់ស  ះ(កា របង្ក រ  គ)។ 
ដំុ  ះដលគា  នកា រឈឺចា ប់ អា ចជា ជំងឺមហា រីក ឬជា គីស។ដំុ  ះដលគា  នកា រឈឺចា ប់ អា ចជា ជំងឺមហា រីក ឬជា គីស។
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កា រមា នដំុ  ក្ន ុង  ះ ផ្ន កខា ងក  ម
ដំុដលកើតញឹកញា ប់បំផុត គឺបណា្ខ  លមកពីកា រលូតលា ស់ធម្ម តា របស់ទា រក។ 

ដំុមិនធម្ម តា  អា ចបណា្ខ  លមកពី ៖

 ដំុគីសដំុគីស ឬកា រហើម ៉ ងនថង់ទឹក  អូវ៉ណា មួយរបស់  ្ត ី

 ទា រកដលចា ប់ផ្ត ើមលូតលា ស់  យចដន្យ  ខា ងក  ស្បូន 
(កា រមា នគភ៌ក  ស្បូន) ឬ                                                                                                                         

 ជំងឺមហា រីក

ប   ទា ំង៣នះ ជា ទូ   ពំុមា នកា រឈឺចា ប់ ឬមិនសូវធ្វ ើទុក្ខ ទ  ពលដំបូង តវា នឹងមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង
 ពលក  យមក។ វា សុទ្ធ ត  ូវកា រកា រព  បា លតា មបបវជ្ជ សា  ្ត   លគឺវា  ូវកា រកា រវះកា ត់។ បើអ្ន ករកឃើញ 

មា នដំុមិនធម្ម តា  ដលមា នកា រលូតលា ស់យឺតៗ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យ។

ជំងឺមហា រីកស្បូនជំងឺមហា រីកស្ូបន
ជំងឺមហា រីកស្ូបន មា ត់ស្បូន ឬអូវ៉ កើតឡើងជា ញឹកញា ប់បំផុតលើ  ្ត ីដលមា នអា យុលើសពី៤០ឆា  ំ។  គស  ្ញ   

ដំបូងអា ចមា នដូចជា ភា ពស្ល កសា  ំងភា ពស្ល កសា  ំង ឬកា រធា  ក់ឈា មដលមិនដឹងមូលហតុច  ស់លា ស់។ ក  យមក អា ចមា នកា រ 
កត់សំគា ល់ថា  មា នដំុ  ះដលមា នកា រឈឺចា ប់ ឬដំុដលធ្វ ើទុក្ខ ក្ន ុង  ះ។

មា នកា រធ្វ ើតស្ត ៍ពិសសម៉  ង  ថា  Pap smear (Papanicolaou) ដលគអា ចធ្វ ើដើម្ីបរកមើលជំងឺមហា រីក 
មា ត់ស្បូន   ពលដលវា ទើបចា ប់ផ្ត ើមកើតឡើង។  កន្ល ងដលអា ចរកសវា នះបា ន  ប់  ្ត ីដលមា នអា យុលើស 
ពី២០ឆា  ំ គួរទទួលកា រពិនិត្យនះឲ្យបា នមួយដងក្ន ុងមួយឆា  ំ។ វិធីសា ្ត  មួយទៀត  ថា  "Visual Inspection" ដល

 ើល  យទឹកខ្ម ះលា បលើមា ត់ស្បូន។ បើវា ធ្វ ើឲ្យជា លិកា   ពណ៌ជា ស  ះគនឹង  ូវកា រកា រធ្វ ើតស្ត ៍បន្ថ មទៀត 
ឬ  ូវកា រកា រព  បា ល។

កា រព  បា ល  យ  ើថា  ំបុរា ណ មិនអា ចជួយបា នទ។

កា រមា នគភ៌ក  ស្បូនកា រមា នគភ៌ក  ស្ូបន

ស្ូបនគឺជា កន្ល ងដល ស្ូបនគឺជា កន្ល ងដល 

ទា រកបង្ក កំណើត ទា រកបង្ក កំណើត 

តា មធម្ម តា តា មធម្ម តា 

បំពង់ភា  ប់   បំពង់ភា  ប់   

អូវ៉     អូវ៉     

អូវ៉ គឺជា កន្ល ង អូវ៉ គឺជា កន្ល ង 

បង្ក ើតពងញីបង្ក ើតពងញី

ទា  រមា សទា  រមា ស

មា ត់ទា  រមា ស              មា ត់ទា  រមា ស              

ឬ បបូរឬ បបូរ

ទា  រមា ស                                                          ទា  រមា ស                                                          

ជួនកា ល ទា រកចា ប់ផ្ត ើមមា នរូបរា ង  ខា ងក   ជួនកា ល ទា រកចា ប់ផ្ត ើមមា នរូបរា ង  ខា ងក   

ស្ូបន  ក្ន ុងបំពង់ណា មួយដលមកអូវ៉។ស្ូបន  ក្ន ុងបំពង់ណា មួយដលមកអូវ៉។

អា ចមា នកា រមា នរដូវមិនធម្ម តា  រួមជា មួយនឹងស ្ញ   អា ចមា នកា រមា នរដូវមិនធម្ម តា  រួមជា មួយនឹងស ្ញ   

នកា រមា នផ្ទ  ះ  មទា ំងមា នកា រចុករមួល   នកា រមា នផ្ទ  ះ  មទា ំងមា នកា រចុករមួល   

ក្ន ុង  ះផ្ន ក ខា ងក  មនិងមា នដុំដលមា នកា រ ក្ន ុង  ះផ្ន ក ខា ងក  មនិងមា នដុំដលមា នកា រ 

ឈឺចា ប់  ខា ងក  ស្ូបន។ឈឺចា ប់  ខា ងក  ស្ូបន។

ជា ធម្ម តា ទា រកដលចា ប់ផ្ត ើមមា នរូបរា ង  ខា ងក  ជា ធម្ម តា ទា រកដលចា ប់ផ្ត ើមមា នរូបរា ង  ខា ងក  

ស្ូបន មិនអា ចរស់  បា នទ។ កា រមា នគភ៌ក  ស្ូបន ស្ូបន មិនអា ចរស់  បា នទ។ កា រមា នគភ៌ក  ស្ូបន 

 ូវកា រកា រវះកា ត់  មន្ទ ីរពទ្យ។ បើអ្ន កសង្័សយថា   ូវកា រកា រវះកា ត់  មន្ទ ីរពទ្យ។ បើអ្ន កសង្ស័យថា  

មា នប   នះ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យជា បនា  ន់ មា នប   នះ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យជា បនា  ន់ 

  ះកា រធា  ក់ឈា មដ៏   ះថា  ក់ អា ចកើតឡើង   ះកា រធា  ក់ឈា មដ៏   ះថា  ក់ អា ចកើតឡើង 

 ប់ពល។ ប់ពល។

បើមា នកា រសង្ស័យថា មា នជំងឺមហា រីក រកជំនួយពី  ូពទ្យភា  មៗ។បើមា នកា រសង្័សយថា មា នជំងឺមហា រីក រកជំនួយពី  ូពទ្យភា  មៗ។
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កា ររលូតកូន  យឯកឯង
កា ររលូតកូនគឺជា កា របា ត់បង់គភ៌។ កា ររលូតកូនភា គ  ើនកើតឡើងក្ន ុងរយៈពល៣ខដំបូងនកា រមា នគភ៌។ 

តា មធម្ម តា  ទា រកមិនមា នរូបរា ង  ប់លក្ខ ណៈទ ហើយកា ររលូតកូននះគឺជា ដំណើរកា រធម្ម ជា តិមួយ។ 

្ត  ីភា គ  ើនមា នកា ររលូតកូនម្ត ងឬជា  ើនដង ក្ន ុងជីវិតរបស់ពួកគ។ 

ចំ  ះកា ររលូតជា  ើន ពួកគអា ចមិនដឹងថា ខ្ល ួនមា នកា ររលូតកូនទ។ ពួក 

គអា ចគិតថា  ពួកគមា នកា របា ត់រដូវ  ឬរដូវមកយឺត បនា  ប់មករដូវក៏មកវិញ

តា មរបៀបចំលក  យមា នដំុកំណកឈា មធំៗ។  ្ត ីគប្ីបរៀនឲ្យដឹងអំពី

ពលដលគា ត់មា នកា ររលូតកូន ពី   ះវា អា ចមា ន   ះថា  ក់ដល់គា ត់។

 ្ត ីដលមា នកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ បនា  ប់ពីមា នកា របា ត់រដូវមួយខ  ្ត ីដលមា នកា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ បនា  ប់ពីមា នកា របា ត់រដូវមួយខ 

ឬ  ើនជា ងនះ  ហលជា កំពុងមា នកា ររលូតកូនហើយ។ឬ  ើនជា ងនះ  ហលជា កំពុងមា នកា ររលូតកូនហើយ។

កា ររលូតកូន គឺដូចជា កា រស   លកូនដរ គឺថា គភ៌(កា រចា ប់ផ្ត ើម របស់ 

ទា រក) និងសុក  ូវតធា  ក់ចញមកក  ។ កា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រដលមា ន

ដំុកំណកឈា មធំៗ និងមា នកា រចុករមួលយា៉ ងខា  ំង  ើនតបន្ត រហូតដល់

ពលគភ៌និងសកុបា នធា  ក់ចញមកក  ទា ំង  ុង។

កា រព  បា ល 

្ត  ីគួរស   ក ហើយលបថា  ំអា ស្ព ីរីន(ទំ.៣៧៩) អី៊បុ៊យ  ូហ្វ ន(ibuprofen ទំ.៣៨០) ឬកូដអីុន(codeine 

ទំ.៣៨៤) ស   ប់បន្ថ យកា រឈឺចា ប់។

 សិនបើកា រធា  ក់ឈា មមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ បន្ត ជា  ើនថ្ង  ៖

 រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ គអា ច  ូវកា រកា រវះកា ត់ធម្ម តា មួយ ដើម្ីបសមា  តស្ូបន (កា រព  ីកមា ត់ស្បូននិងកា រ 

សមា  តស្ូបន ឬកា រព  ីកមា ត់ស្បូននិងកា របូមសមា  តស្ូបន)

 ស   ក  លើ    រហូតដល់ឈា មឈប់ធា  ក់។

 បើកា រធា  ក់ឈា មមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ធ្វ ើតា មកា រណនា ំ  ទំព័រ២៦៦។

 បើមា ន  ុន    ឬមា ន  គស ្ញ  នកា របង្ក  គដទទៀត ព  បា លដូចគា  នឹងកា រព  បា ល  ុន   ក  យពល ុន   ក  យពល

ស   លស   ល(មើលទំ.២៧៦)។

 ្ត  ីអា ចបន្ត ធា  ក់ឈា មបន្ត ិចបន្ត ួច រយៈពលជា  ើនថ្ង  ក  យពលរលូតកូន។ កា រធា  ក់ឈា មនះអា ចដូចគា    

នឹងកា រ ធា  ក់ឈា មរដូវ  ចា ំខរបស់គា ត់ដរ។

 គា ត់មិនគួរធ្វ ើកា រលា ងសមា  តទា  រមា ស  យ  ើទឹកថា  ំផ្សងៗ ឬមិនគួរមា នកា ររួមភទ រយៈពលយា៉ ងតិច 

២សបា  ហ៍ក  យពលរលូតកូន ឬរហូតដល់ពលឈា មឈប់ធា  ក់។

 បើគា ត់កំពុង  ើកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន ហើយមា នកា ររលូតកូន  ះអា ចមា នកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រកើតឡើង។ 

រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់ រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់ យកកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនចញ ហើយ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក។ 

គភ៌ដលរលូត អា ចមា ន  វងមិនលើស គភ៌ដលរលូត អា ចមា ន  វងមិនលើស 

ពី ១ ឬ ២ សង្ទ ីម៉  ទពី ១ ឬ ២ សង្ទ ីម៉  ទ

រយៈពល៣០ថ្ង រយៈពល៣០ថ្ង 

រយៈពល៦០ថ្ង រយៈពល៦០ថ្ង 
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មា  យ និងទា រក ដលមា នកា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់ខ្ព ស់

កំណត់សំគា ល់ចំ  ះឆ្ម ប ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬអ្ន កដលមា នកា រ  ួយបា រម្ភ  ៖

្ត  ីមួយចំនួនអា ចមា នកា រពិបា កស   លកូន និងមា នប   ជា  ើន បនា  ប់ពីស   លកូនរួច ហើយទា រករបស់គា ត់ 

ទំនងជា ស   លមកមា នទំនង់ទា ប និងមា នជំងឺផ្សងៗ។ ភា គ  ើនមា  យទា ំងនះ ជា ្ត  ីតមា  ក់ឯង គា  នផ្ទ ះសម្បង 

ខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  មា នវ័យក្ម ងពក មា នប   ផ្ល ូវចិត្ត  ឬជា  ្ត ីដលធា  ប់មា នកូនដលមា នកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ឬមា នកូន 

ដលមា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ។

ជា ញឹកញា ប់  សិនបើឆ្ម ប បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬអ្ន កដលមា នកា រ  ួយបា រម្ភ យា៉ ងខា  ំងចំ  ះមា  យទា ំងនះ 

ហើយជួយ ពួកគា ត់ឲ្យរកមធ  បា យដើម្ីបមា នអា ហា របរិ  គ មា នកា រថទា ំសុខភា ព និងមា នដគូ ដលពួកគ  ូវកា រ 

 ះវា នឹងធ្វ ើឲ្យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរយា៉ ងខា  ំងដល់សុខុមា លភា ពរបស់មា  យនិងទា រករបស់គា ត់។

កំុរង់ចា ំអ្ន កដល  ូវកា រជំនួយ មករកអ្ន ក។  រកពួកគា ត់។កំុរង់ចា ំអ្ន កដល  ូវកា រជំនួយ មករកអ្ន ក។  រកពួកគា ត់។


