399

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងការ

ធ្វើឲ្យសៀវ

និងការ

ើ

ទីណាគានវជ្ជបណិតនះ យើងខ្ញុំបានបន្ថម ធានបទថ្មីៗមួយចំនួនទៀត ដើម្បី

នះមានព័ត៌មានទាន់សម័យ និងមានលក្ខណៈកាន់តពញលញ។

ធានបទទាំង
លើពិភព

ះពុម្ពថ្មីនសៀវ

ក។ ដូចគានះដរ ផលវិបាកនការរំលូតកូន

ស់

ឿងញៀន គឺជាប

យគានសុវត្ថិភាព ការ

ដលបានប៉ះពាល់ដល់ ជាជនជា

យើងបានបន្ថមរបៀបវាស់សមាធឈាម
ភិបាល ដលក្នុងចំ

ម

ះសៀវ

ះ មានបុគ្គលិកជា

គអដស៍ (វីរុសដលធ្វើឲ្យ

យា៉ងតូច ដលគ

ើន ក្នុងអំឡុងពលប៉ុនានឆាំចុងកយ

យសារតយើងបានទទួលសំណូមពរជា

នះ ូវបាន

ើ

ស់យា៉ងទូលំទូលាយ

ើន។

យបុគ្គលិកសុខា

ើនមានឧបករណ៍វាស់សមាធឈាមទៀតផង។

ព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សចុះខ យ) គឺជាម

ថាវីរុស។ យើងមិនអាចមើលឃើញវីរុសនះ

ះថាក់មួយដលឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សមាក់

បានគ

ទះឃើញមាន

គនការសាប់។
ម

ក្នុងតំបន់ជា

ើន

មនុស្សមាក់តាមរយៈម

លើពិភព

គមួយ

ភទ ដលមានរូបរាង

យភ្នកផាល់បានទ។ ជំងឺអដស៍ គឺជាជំងឺដ៏

ក ហើយ

គអដស៍។ សព្វថ្ងនះ ជំងឺអដស៍

ក្នុង

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ កាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់រាងកាយក្នុងការ

ទសជា

ូវ

ើន វាគឺជាមូលហតុនាំមុខ

ឆាំងនឹងជំងឺផ្សងៗ។ អ្នកដលមានផ្ទុក

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ អាចកើតជំងឺផ្សងៗបានយា៉ងងាយ ដូចជា ជំងឺរាក ជំងឺរលាកសួត ជំងឺរបង ឬមហារីកស្បក

ភទធ្ងន់ធ្ងរជាដើម។ អ្នកផ្ទុកម

មិនមានកមាំង
ម

ើថាំពុលសមាប់សត្វល្អិត

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ (HIV/AIDS)

ម

ម

ម

ះ គឺម គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ដលជាជំងឺឆ្លងមួយដលរាលដាលយា៉ងឆាប់រហ័សស្ទើរត ប់កន្លង

នះ។ មាន ធានបទផ្សងៗទៀតដល ូវបានដាក់បញ្ចូលផងដរ

ម

ធានបទថ្មីមួយក្នុងចំ

ម

ប់

ន់ក្នុងការ

គអដស៍/ជំងឺអដស៍

គអដស៍ ចូល

គអដស៍/ជំងឺអដស៍

ើន សាប់

ឆាង
ំ ជាមួយជំងឺទាំង

ូវបានឆ្លង

ះត

ទៀត។

យសារជំងឺផ្សងៗដលរាង កាយរបស់ពួកគ

ពលដលឈាម ទឹកកាម ឬទឹករំអិលទារមាស របស់អ្នកដលមានផ្ទុក

ក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សមាក់ទៀត។ វាអាចឆ្លងតាមរយៈ ៖

ការរួមភទជាមួយអ្នកមានផ្ទុកម

គអដស៍

ការ

ើម្ជុលឬសុីរាុំងរួមគា

(ឬសមារៈផ្សងៗដលធ្វើឲ្យដាច់ស្បក)
យពុំបានរមាប់ម

មាយដលមានផ្ទុកម

ទារកក្នុងផ្ទ

គ

គអដស៍

វនខ្ញុំម្តង

អ្នកដលមានដគូរួមភទ

មានការ

ើន

ឈមខ្ពស់នឹងការឆ្លងម
ជំងឺអដស៍។

គ/

អ្នក

ើ

ស់

ដទទៀតដល

ឿងញៀន និងមនុស្ស

ើម្ជុលរួមគា មានការ

ឈមយា៉ងខ្ពស់។

សំខាន់ ៖ អ្នកអាចឆ្លងម គអដស៍/ជំងឺអដស៍ពីមនុស្សមាក់ដលមើល

ជាញឹកញាប់ ម

ពីវាបានឆ្លងចូល

គអដស៍/ជំងឺអដស៍

ើនខ ឬ

ក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្ស ប៉ុន្តមនុស្ស

តាមរយៈការរួមភទ ឬការ
ម

ើពលជា

ើម្ជុលរួមគា។

គអដស៍មិនឆ្លងតាមការប៉ះពាល់

ហល១/៣នទារករបស់មាយ

ដលមានផ្ទុកម

នឹងឆ្លងម

គស

គអដស៍/ជំងឺអដស៍

ចាំថ្ងទ ដូចជាការចាប់ដគា ការរស់

ជាមួយគា។ ម៉ ងទៀត វាក៏មិនឆ្លងតាមចំណីអាហារ ទឹកផឹក សត្វល្អិត ការ

គអដស៍/ជំងឺអដស៍។

ហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អ។

ើនឆាំ មុននឹងចាប់ផ្តើមបងាញ

ះអាចចម្លងម

គអដស៍

ើ

អ្នកដទទៀត

ការលង ឬការបរិ

ស់បង្គន់ ឬការ

្ញដំបូង បនាប់

គអាហារ

ើកវទឹករួមគាដរ ។

400
គស

្ញ ៖

គស

្ញនជំងឺអដស៍៍ មានខុសៗគាពីមនុស្សមាក់

មនុស្សមាក់។ ភាគ

ជាក់លាក់នជំងឺផ្សងៗ ប៉ុន្តវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងអូសបនាយយូរជាង។
បើមាន

គស

ទា
្ញ ង
ំ ៣ខាងកមនះកើតឡើងរួមគា ហើយមនុស្ស

ហលជាមានជំងឺអដស៍ (ប៉ុន្តអ្នកមិនអាច

ស្គម

រាកក្នុងរយៈពលយូរជាងមួយខ។

គស

ះមានជំងផ
ឺ ្សងៗកាន់តញឹកញាប់

កដបានទ បើមិនទាន់បានធ្វើតស្ត៍ឈាមរកម

កទម្ងន់ជាបន្តបនាប់។ អ្នកជំងឺចាប់ផ្តើមស្គម

ុន

ើនវាគឺជា

គអដស៍

្ញ

ះគាត់

ះ)។

។

រយៈពលយូរជាងមួយខ ជួនកាលមានញាក់ ឬបកញើសខាំងពលយប់។

អ្នកជំងឺក៏អាចមាន

គស

្ញមួយឬ

ើនក្នុងចំ

ម

គផ្សិត ("

ំង" មើលទំ.២៣២)។

ក្អកធ្ងន់ធ្ងររយៈពលលើសពីមួយខ។
ការបង្ក

គ

ក្នុងមាត់

ហើមកូនកណ្ណុរ

យម

្ញទាំងនះ ៖

កន្លងណាមួយនរាងកាយ(មើលទំ.៨៨)។

កន្ទួលកហម ឬសាមជាំ
ដុំសាច់ ឬដំ

គស

ដលមិនឈឺ

លើស្បក។

ដលចះតធំឡើងៗ ហើយដលគានការធូរ

ព បាល ជាពិសស

ជុំវិញ

មានអារម្មណ៍អស់កមាំង
អ្នកដលមានផ្ទុកម

ល

ដាប់ភទ និងកំប៉ះគូថ។

យការ

ប់ពល។

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ងាយនឹងកើតជំងឺរបង(ទំ.១៧៩) ឬរីមធំ (shingles) (ទំ.២០៤)។

ការព បាល
មិនទាន់មានថាំព បាលជំងឺអដស៍ឲ្យជាជាសាពរ

ពិបាកក្នុងការ

យុទ្ធ

ឆាំងនឹងការបង្ក

ឡើយទ។ ប៉ុន្ត

គផ្សងៗ ពួកគគួរទទួលការព បាល ៖

ចំ

ះជំងឺរាក ឲ្យទឹកអូរា៉លីត (មើលទំ.១៥២)។

ចំ

ះឬស

ើថាំប៊ីក្លរ៉ូអាសទិក អាសុីដ(Bichloroacetic acid) ឬ

ះ

ផឹកទឹកឲ្យបាន

ចំ

ះ

ំងក្នុងមាត់

ើទឺកថាំហ្សង់ទ នវីយូឡ នីសាទីន ឬថាំមីកូណាហ្សូល (មើលទំ.២៣២ និង៣៧៣)។

acid) ឬប៉ូឌូហ្វ៊ីលីន(Podophylin) (មើលទំ.២៧៤ និង៤០២)។

ចំ

ុន

(មើលទំ.៧៥និង៧៦)។

ព បាលក្អក និងជំងឺរលាកសួត

ើន ថាំអាស្ពរីន និងបញ្ចុះកំ
យ

ចំ

ប់អ្នកផ្ទុកម

ើ

ឿងញៀន ស

ថាំពទ្យថ្មីៗដល

គ

កនិងដកឲ្យបាន

ថា "អង់ទីរ

ព បាលជំងឺអដស៍ទ ប៉ុន្តវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺងាយរស់

ទសកីក។ ពិ

អដស៍/ជំងឺអដស៍ ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានថាំទាំងនះ
ការ

ឹម

ប់

ន់ និង

ើ

ុន

បល់អំពីការបងា្ករនិងព បាលជំងឺរបង

ូវ(មើលជំពូក១១) មិនផឹក

យ

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ឲ្យមានសុខភាពល្អ និងអាចរស់

ថ្លណាស់ ហើយពិបាករកទិញក្នុង

ជាក់

គផ្សងៗទៀត (ទំ.២០២)

មអនាម័យ

មិនជក់បារី ឬទំពារថាំជក់
រាល់ពលរួមភទ។

ូវីរា៉ល់"(Anti-retrovirals)(ARVs) មានដូចជាថាំ ហ្សុីដូវុយឌីន(Zidovudine)

(AZT) ណវីរា៉ពីន(Nevirapine) និង "ការព បាល

ម

យការជូតខ្លួនជាមួយទឹក

ើថាំអង់ទីអ៊ីសាមីន(ទំ.៣៨៦) និងព បាលការបង្ក

ព យាមថទាំសុខភាពឲ្យបានល្អ ៖ បរិ
ឬមិន

ះ

គអដស៍។

ះការរមាស់ស្បក

ីក្លរ៉ូអាសទិក អាសុីដ(Trichloroacetic

ើពពួកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក(មើលទំ.១៧០ និង១៧១)។ បើក្អក និង

មានរយៈពលយូរ ពិនិត្យរកមើលជំងឺរបង។ ស្វងរកការពិ
ស

យសារអ្នកមានជំងឺអដស៍មានការ

ើថាំណវីរា៉ពីន ដើម្បីបងា្ករការចម្លងម

ះ

ើថាំបីមុខបញ្ចូលគា"(Triple therapy) អាចជួយអ្នកផ្ទុក

បានយូរអង្វង។ ថាំទាំងនះមិនសមាប់ម

យមានជំងឺនះ។ ជាអកុសលថាំទាំងនះភាគ

គអដស៍ ឬ
ើនមានតម្ល

បល់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញខាងម

គ

ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកឬទ។ មើលទំព័រ២៤៩ អំពីព័ត៌មានន

គអដស៍ពីមាយ

ទារក។
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អ្នកផ្ទុកម

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ មិនចាំបាច់

ពួកគ មិនចម្លងម

ូវរស់

គឡើយ។

ក្នុងផ្ទះ កុម

ួសារ និងមិត្តភក្តិអាចផ្តល់ក្តី

ឬដកតមាក់ឯង

ឡាញ់ និងការគាំ

ការសាប់ដលនឹងមកដល់ (មើលទំ.៣៣០)។

ះទ។ ស្បកនិងការដកដង្ហើមរបស់

ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺឲ្យ

ៀមខ្លួនទទួលយក

ការបងា្ករជំងឺអដស៍ ៖
រួមភទជាមួយដគូ
ើ

ះ

ង់តមាក់ប៉ុ

ះ។

មអនាម័យ បើអ្នក ឬដគូរបស់អ្នក បានរួមភទជាមួយដគូដទទៀត(មើលទំ.២៩០)។ ការ

អនាម័យ កាត់បន្ថយការ
មិន

ឈមនឹងការឆ្លង ឬចម្លងម

ូវរួមភទជាមួយអ្នកមានដគូរួមភទ

ើន

ឿងញៀន។

ព បាលជំងឺកាម

ូវចាក់ថាំទ លុះ

មិន

ូវចាក់

ូវ

តអ្នកដឹង

ើសុឺរាុំងឬម្ជុលឡើងវិញ

យ

ះទ ដូចជាបុរសឬ

កដថាសមារៈទាំងអស់បានរមាប់ម

យមិនបានរមាប់ម

ឿងញៀន។ បើអ្នកចាក់ មិន

ើទឹកថាំ ឬ

យ

ូវ

។

គហើយ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលមិន

គជាមុនទ(មើលទំ.៧៤)។

ើម្ជុលឬសុឺរាុំងរួមគាឡើយ លើកលងតវា

រឲ្យពុះរយៈពល២០នាទី(មើលទំ.៧៤)។

កដថាសមារៈសំរាប់កាត់ស្បកលិង្គបុរស

ន៍បបបុរាណផ្សងទៀត ដូចជាការសាក់

ូវបាន

ម

្តីរកសុីផ្លូវភទ ឬជាមួយអ្នកដលចាក់

គឲ្យបានទាន់ពល ជាពិសសជំងឺដលបណា្ខលឲ្យមានដំ

មិន
គួរ

គអដស៍/ជំងឺអដស៍។

ើ

ះ

ចៀក ចាក់ម្ជុលវិទ សា

ររមាប់ម

គទាំងអស់។

ូវបានរមាប់ម

គ

្ត និងសមារៈសំរាប់ការអនុវត្ត

បើអាច កុំទទួលការចាក់បញ្ចូលឈាមដលមិនបានធ្វើតស្ត៍ជាមុន។ ជៀសវាងការចាក់បញ្ចូលឈាម លើកលង
តក្នុងករណីចាំបាច់បំផុតប៉ុ

ះ។

រិះរកវិធីដើម្បីការពារ និងអប់រំ "កុមារអនាថា" កម្មករដលផាស់ទីលំ
ផ្លូវភទ និងអ្នកដទទៀតដល "មានការ

ូវបានបងា្ករយា៉ង

ការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានសានភាពសង្គមនិងសដ្ឋកិច្ច

កុម

ួសារជា

ើន មិនចាំបាច់

ូវរស់

ើ

ស់

ឿងញៀន អ្នករកសុី

ឈមខ្ពស់" អំពីរបៀបជៀសវាងការឆ្លង ឬចម្លងម

ជំងឺអដស៍។

ពលខាងមុខ ជំងឺអដស៍អាច

អ្នក

គអដស៍/

សើរ តាមរយៈ

សើរជាងមុន ដូច្នះ

បកគាដើម្បីរកការងារធ្វើ និង

មនុស្សមិនចាំបាច់លក់ខ្លួនដើម្បី បំរីរផ្លូវភទឡើយ។ អ្នកផ្ទុកជំងឺអដស៍
ដលមាន

ុន

រាក ឬមានការឈឺចាប់

ការថទាំនះ តងតអាចធ្វើបាន
ដើម្បីបងា្ករការឆ្លងម
ឈាម ដំ
ម

ពាក់

យគាន

ូវការការថ ទាំពិសស។

ះថាក់អ្វីឡើយ។ ប៉ុន្ត

គអដស៍ គួរចងចាំចំណុចមួយចំនួន ៖

បើកមុខ រាកមានឈាម ឬក្អួតមានឈាម អាចចម្លង

គបាន។ ដើម្បីបងា្ករការប៉ះពាល់សារធាតុទាំងនះ បើអាច

មដបាស្ទិក ឬជរ័។ លាងសមាតដឲ្យបានញឹកញាប់។

សំលៀកបំពាក់ដល
គួរប៉ះពាល់
ជាមួយទឹក

យ

ឡាក់ឈាម ក

យ

ុង

លពូក ភួយ ឬកន្សង

យ័ត្ន។ លាងសមាតវត្ថុទាំងនះ

និងសាប៊ូ ឬបន្ថមក្លររីនផង។

ូវមានសនានចិត្តល្អជាមួយអ្នកផ្ទុកជំងឺអដស៍
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ដំ

លើ
ការមានដំ

ដាប់ភទ

តមួយ

ប៉ុន្ត បើមានដំ

ជា

លើ

ដាប់ភទ ដលគានការឈឺចាប់ អាចជា

ើន វាអាចជា

គស

្ញនជំងឺកាម

គស

្ញនជំងឺសាយ(មើលទំ.២៣៧)។

គផ្សងទៀត ៖ ជំងឺសិរមាន់ ជំងឺអ៊ប៉សលើ

ដាប់ភទ

ឬទាមឡា។

ជំងឺសិរមាន់

ចំ

ជំងឺសិរមាន់បណា្ខលមកពីម
វាមើល

គដលឆ្លងតាមរយៈការរួមភទ។

ដូចជាឫសដលកើត

កន្លងផ្សងទៀតនរាងកាយ

(មើលទំ.២១០) ប៉ុន្តវាតងតមានចំនួន

គស

ើនជាង។

្ញ

ដុំសាច់តូចៗ រឹង ពណ៌ស ឬពណ៌
ចំ

ះបុរស

ះបុរស វាកើតឡើង

ត ដលមានផ្ទ

លើលិង្គ ប៉ុន្តក៏អាចកើត

រន្ធគូថផងដរ។ ចំ

ះ

្តី វាកើត

ខាងក្នុងទារមាស

លើមាត់ស្បូន ឬ

ើម។

ចំ

តាម

ះ

្តី

តាមគមទារមាស
ជុំវិញរន្ធគូថ។

ការព បាល
លាបអាសុីដ
ឬកមួនជាតិ

ីក្លរ៉ូអាសទិក ឬប៉ូដូហ្វីលីន(មើលទំ.៣៧៤)បន្តិច

ង

បនាប់ពីបាន៦

លើស្បកជុំវិញដុំ ដើម្បីការពារស្បកដលល្អ
៉ង។ ជាទូ

បាត់អស់ ប៉ុន្តវា

គ

ូវការការព បាលជា

លើដុំនីមួយៗ។ (បើអាច
ះ)។

ូវលាបវា៉សឺលីន

ូវលាងសមាតប៉ូដូហ្វីលីន ចញវិញ

ើនទៀត។ ដុំតូចៗទាំង

ះនឹងរួញបន្តិចម្តងៗ ហើយ

ើនតកើតឡើងវិញ។

ការបងា្ករ
បុរសគួរ

ើ

មអនាម័យ(មើលទំ.២៩០)ក្នុងពលរួមភទ បើគាត់ឬដគូរបស់គាត់មានជំងឺសិរមាន់។
ការ

អ៊ប៉ស

អ៊ប៉ស
អ៊ប៉ស
លចឡើង

ើ

មអនាម័យរាល់ពលដលអ្នករួមភទ ជួយបងា្ករការឆ្លងជំងឺសិរមាន់

ដាប់ភទ ទាមឡា ម

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងជំងឺកាម

គផ្សងៗទៀត។

ដាប់ភទ
ដាប់ភទ គឺជាការបង្ក
លើផ្នកផ្សងៗន

ភទ។ ក្នុងករណីក

អ៊ប៉ស

អ៊ប៉សដលកើតជាញឹកញាប់

គ

លើស្បក ដលមានការឈឺចាប់ និងបង្ក

ដាប់ភទ។ អ៊ប៉ស
ដាប់ភទលចឡើង

ដាប់ភទ ឆ្លងពីមនុស្សមាក់
លើមាត់

យវីរុស។ មានពងបកតូចៗ
មនុស្សមាក់ទៀតក្នុងពលរួម

យសារការរួមភទតាមមាត់។ ប៉ុន្តវាខុសពី

មាត់ ដលមិនមនឆ្លងតាមរយៈការរួមភទ(មើលដំ

ទំ.២៣២)។

ភទ
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គស

្ញ

ពងទឹកតូចៗ ដលមានការឈឺចាប់ មួយឬ
ដំណក់ទឹក

លើស្បក

កំប៉ះគូថឬ

។

ពងទឹក

ើន ដូចជា

ដាប់ភទ រន្ធគូថ

ះក៏បក ហើយកាយជាដំ

បើកមុខតូចៗ

ដលមានការឈឺចាប់ជាខាំង។
ដំ
ដំ

ះក៏ស្ងួត ហើយកាយជាកមរ។

ចំ

អ៊ប៉ស អាចមានរយៈពល៣សបាហ៍ ឬយូរជាងនះ

តាមកលៀន។ វាអាចធ្វើឲ្យឈឺចាប់
វីរុសជំងឺនះស្ថិត

ពល

ក្នុងរាងកាយ បនាប់ពី

ប់ពល ក្នុងអំឡុងពលជា

ើនសបាហ៍ ឬ

ម ចំ

គស

ះ

យមាន

ះបុរស

ុន

ចំ

ះ

្តី

ឈឺ ញាក់ និងឡើងកូនកណ្ណុរ

្តី។

្ញទាំងអស់បានបាត់

វិញ។ ពងបកថ្មីៗអាចលចឡើង

ើនឆាំកយមក។ តាមធម្មតា ដំ

បើកមុខនះលចឡើង

កន្លង

ដដល ប៉ុន្តវាតិចជាងមុន មិនសូវឈឺចាប់ និងជាសះលឿនជាងមុន។

ការព បាល
គានថាំពទ្យព បាលជំងឺអ៊ប៉សនះទ។ រក អនាម័យ
ដំ

បានជាសះស្បើយ សូម្បីត

ើ

មអនាម័យក៏

កន្លងដលមានជំងឺ។ មិន

យ។

ូវលាងសមាតដជាមួយសាប៊ូនិងទឹកជានិច្ច បនាប់ពីបានប៉ះពាល់ដំ
ដំ

ូវរួមភទ រហូតទាល់ត

។

ូវ

យត្ន័ កុំយកដ

ប៉ះភ្នក។

អ៊ប៉សក្នុងភ្នក អាចបណា្ខលឲ្យខាក់។

យត្ន័ ៖ បើ
នះមាន

្តីកើតដំ

អ៊ប៉ស

ះថាក់យា៉ងខាំង។

ូវ

ពលស

លកូន

ះកូនរបស់គាត់ក៏អាចកើតជំងឺអ៊ប៉សនះដរ។ ប

ប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬឆ្មបរបស់អ្នកឲ្យដឹង បើអ្នកធាប់កើតជំងឺអ៊ប៉សលើ

ដាប់ភទ។

ជំងឺទាមឡា
គស

្ញ

ដំ

ទន់ៗ និងមានការឈឺ
ឈឺចាប់

លើ

ដាប់ភទ

ឬរន្ធគូថ។
អាចមានហើមកូនកណ្ណុរ

កលៀន

ចំ

ះបុរស

ចំ

ះ

្តី

ការព បាល
ឲ្យអាហ្សុី

ូមីសុីន ១កម លបតាមមាត់ តម្តង ឬអរី

រយៈពល៧ថ្ង ឬថាំសុី
ថាំសហ្វ
សុី
ជាទូ

ូមីសុីន៥០០មីលីកម លបតាមមាត់ ៤ដងក្នុងមួយថ្ង

ូហ្វុកសាសុីន ៥០០មីលីកម តាមមាត់ ២ដងក្នុងមួយថ្ង រយៈពល៣ថ្ង។ អ្នកអាច

ីយា៉ហ្សូន ២៥០មីលីកម ចាក់សាច់ដុំ តម្តង។

្តីមានផ្ទ

ះ និងកុមារ មិន

ូហ្វុកសាសុីនទ។
វាជាការ

សើរ បើព បាលជំងឺសាយក្នុងពលដំណាលគានះ(មើលទំ.២៣៧)។

ូវ

ើ

ើ
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ការកាត់ស្បកចុងលិង្គ
ក្នុងសហគមន៍ជា
តាម

ុស

ពណីឬទំនៀមទំលាប់ ក៏ត

ការកាត់ស្បក
ក្មង

ើន ក្មង

ូវឲ្យធ្វើការកាត់ស្បក

ដាប់ភទនះ គឺមិនចាំបាច់ទ។ ចំ

ីវិញ ការអនុវត្តបបនះ មាន

ក្មង

ូវធ្វើការកាត់ស្បកលិង្គចញ រីឯក្នុងតំបន់ខ្លះទៀតនពិភព
ដាប់ភទរបស់ក្មង

ះក្មង

ីដរ។ ស

ក ការអនុវត្ត

ប់ហតុផលសុខភាព

ុស ជាធម្មតាពុំមានផលអាកក់អ្វីទ។ ប៉ុន្តចំ

ះថាក់យា៉ងខាំង ហើយគួរត

ះ

ូវបានជៀសវាង។

ុស

ក្មង

ុសកើតមកមានស្បករុំពទ្ធ័លិង្គ

ចុងលិង្គ វានឹងគានប

បពីលើ "ក ល" លិង្គរបស់វា។

អ្វីទ។ តាមធម្មតា ស្បក

ពលមានទឹក

មចញតាមរន្ធ

ចុងលិង្គ នឹងមិនទាញមកកយតាមក លលិង្គទ រហូតដល់ពល

កុមារមានអាយុ

ហល៤ឆាំ។ នះគឺជាការធម្មតា ហើយការកា
កាត់ស្បកចុងលិង្គ គឺមិនចាំបាច់ឡើយ។ មិន

ស្បកចុងលិង្គ

យបង្ខំទ។

ះជាយា៉ងនះក្តី បើស្បកចុងលិង្គ មានពណ៌កហម ហើម និងតឹងខាំងរហូតដល់កុមារមិនអាច
យ

ួល នះទើបជាប

។ នាំកុមារនះ

ខាង

ូវទាញ

មចញបាន

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្បីធ្វើការកាត់ស្បកចុងលិង្គចញជា

បនាន់។
តាមពិធី

ចាំ

ួសារ ការកាត់ស្បកចុងលិង្គរបស់ក្មង

ជាមួយឡាមថ្មី ឆ្មបអាចកាត់ស្បកចុងលិង្គបន្តិចដល
ឈាមបន្តិចបន្តួច។ កាន់ទប់លិង្គឲ្យជាប់
ឈប់ហូរ។

ូបុរាណខ្លះ

យ

ុស អាចធ្វើឡើង

ធន៍។

ផុតពីក លលិង្គ។ កយពលកាត់ហើយ នឹងមានការហូរ

ើកណាត់សាត ឬស្បសាត រយៈពល៥នាទី រហូតទាល់តឈាម

ើទឹករុក្ខជាតិម ៉ង ដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការហូរឈាម(មើលទំ.១៣)។
ទាញស្បកចុងលិង្គ

លិង្គរបស់ទារក

ឡើង

មុខ

ក លលិង្គ

(មិន

ូវកាត់វាទ)

កន្លងដល

សិនបើឈាមមិនឈប់ហូរទ លាងកំណកឈាមចញ

បាច់ចុងស្បកដលកាត់

ក្មង

យឆ្មប ឬអ្នកមានបទពិ

ឥឡូវនះចុងក ល
លិង្គ

ូវកាត់

យទឹកសាត ហើយ

ះ រហូតដល់ឈាមឈប់ហូរ។ មិនចាំបាច់

ូវបាន

មើលឃើញ

ើ

ើថាំពទ្យទ។

មដនិងកណាត់សាត

ី

ក្នុងការកាត់ស្បក

ដាប់ភទក្មង

ី ដុំសាច់មួយ ដលទន់ (សិរ)

ខាងមុខទារមាស

ូវបានកាត់ចញ។

ជួនកាល ផ្នកខ្លះនគមទារមាសក៏

ូវបានកាត់ចញផងដរ។ ការកាត់សិរចញ គឺជាការអនុវត្តន៍មួយដលអាកក់

ដូចជា ការកាត់ក លលិង្គរបស់ក្មង

ុសដរ។ គមិនគួរកាត់យកផ្នកណាមួយន

បានកាត់យកផ្នកណាមួយន

ដាប់ភទចញ អាចមានការបង្ក

និងអាចមានការពិបាកក្នុងពលស
ម៉ ងទៀត ក៏អាចមាន

គយា៉ងញឹកញាប់

ដាប់ភទចញទ។ ក្មង
ព័ន្ធទឹក

ម និង

ីដល
ទារមាស

លកូនទៀតផង។

ះថាក់នការហូរឈាមយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងពលកាត់ផ្នកណាមួយន

ដាប់ភទនះ។ កុមារ

អាចសាប់ ក្នុងរយៈពលយា៉ងខ្លី។ ចាត់វិធានការឲ្យបានរហ័ស។ លាងកំណកឈាមចញ ដើម្បីរកមើលកន្លងហូរឈាម
ឲ្យច ស់ ហើយសង្កត់ឲ្យជាប់ រយៈពល
ដដល ហើយនាំកុមារ

ះ

ហល៥នាទី។ បើឈាម

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬ

តហូរ

ូពទ្យ ដើម្បីជួយ។

ូវសង្កត់កន្លងដលឈាមហូរឲ្យជាប់
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ការថទាំពិសសចំ
និងកើតមិន

ះទារកមានរូបរាងតូច កើតមិន

ប់ទម្ងន់ - ការថទាំបបមាយកង់ហា្ករូ

ទារកដលកើតមកមានរូបរាងតូច(ទម្ងន់តិចជាងពីរគីឡូកមកន្លះ)

ទារក
សម

កំ

មណលសុខភាព ឬមន្ទីរពទ្យ។

ប ក្នុងឧបករណ៍ពិសសមួយ។

និងការការពារ

ហាក់

មន្ទីរពទ្យ ទារកទាំងនះ

ះជាយា៉ងនះក្តី ចំ

រួចដាក់ទារកបញ្ឈរ
ះ

ឲ្យទារក
យា៉ង

យ

ើ ឬមិន

ូវបានផ្តល់កំ

និងការការពារក្នុងសីតុណភាព

ះទារកដលមានសុខភាពល្អ មាយរបស់គអាចផ្តល់

ើ

ទឹក

ម

ក្នុងអាវរបស់អ្នក ឲ្យប៉ះនឹងស្បករបស់អ្នកផាល់

ះរបស់អ្នក។ (វានឹងមានការងាយ

រលុងៗ)។

ូវការការថទាំពិសស។ បើអាច សូមយក

ហលគានះ តាមរយៈការថទាំទារកតាមបបមាយកង់ហា្ករូ។

ះសំលៀកបំពាក់របស់ទារកចញ
ច

ប់ខ

ួល បើអ្នកពាក់អាវធំៗ

ះរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ តាមដលវា

ចណាស់ជារៀងរាល់២

ដាក់កំណល់មួយពីកយខ្នង

៉ងម្តង។

ូវការ ប៉ុន្ត

ពលអ្នកដក ដើម្បីឲ្យទារកស្ថិត

ទីតាំងបញ្ឈរដដល។

លុបលាងមុខ និងគូថរបស់ទារករាល់ថ្ង។
ូវ

កដថាទារកមានភាពកក់

ស្លៀកពាក់ឲ្យទារកបន្ថម ហើយ
ពលអ្នកងូតទឹក ឬស
យកទារក

ប់ពល។ បើអាកាសធាតុ

ជាក់

បក លរបស់វា។

ក សុំឲ្យប្តី ឬសមាជិក

ួសារណាមាក់ផ្តល់ការថទាំបបមាយកង់ហា្ករូ ជំនួសអ្នក។

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យបានទៀងទាត់។

ូវ

(មើលទំ.១៤៧)។

កដថាទារកបានទទួលរាល់ថាំបងា្កររបស់វា

ផ្តល់ឲ្យទារកនូវជាតិដកនិងវីតាមីនបន្ថម ជាពិសសវីតាមីនដ(មើលទំ.៣៩២)។

អាចម៍

ចៀក

ការមានអាចម៍

ឬវាស្ងួតកាយជាដុំរឹង

ចៀកបន្តិចបន្តួច

ក្នុង

ក្បរកដាស់

ចៀកគឺជាការធម្មតាទ។ ប៉ុន្តមនុស្សខ្លះមានអាចម៍

ចៀក។ នះអាចបិទរន្ធ

ចៀក

ើនពក

ចៀក ដលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចសាប់បានល្អឡើយ។

ការព បាល
ដើម្បីយកអាចម៍

ឲ្យគាត់ដកផ្អៀង
ឲ្យបានល្អ

ចៀកចញ ដំបូង

យឲ្យ

យចាក់ទឹក

ចៀកមា្ខង

ូវបន្ទន់វាសិន
ះស្ថិត

ឧណៗពីរបីពង

ក្នុង

យបន្តក់

ងបន្ល

ឧណៗ

ក្នុង

ចៀក។ បនាប់មក

ខាងលើ រយៈពល១៥នាទី។ បនាប់មក លាង
ចៀក។

ចៀកចញ

បើការធ្វើរបៀបនះមិនបានការទ យកម្ជុលចញពីសុឺរាុំង ហើយ

បូមទឹក

បាញ់ជា

ឧណៗបំពញសុឺរាុំង រួចបាញ់វាចូល
ើនដង ឬរហូតទាល់តអាចម៍

ក្នុងរន្ធ

ចៀកចញមកក។

ឈប់បាញ់ភាម បើគាត់មានអាម្មណ៍វិលមុខ។ បើអាចម៍
តមិនចញទៀត ពិ

អត្ថបទ

ះជាមួយ

ចៀក។

ូពទ្យ។

ទំព័រ406 និង407 មិន

ចៀក

ូវបានបញ្ចូលក្នុងការ

សុឺរាុំងគានម្ជុល

ះពុម្ពជាភាសាខ្មរនះទ។
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ប

បនាន់ដលបណា្ខលមកពីភាព

សីតុណភាពខ្លួនទាប (ការខ្វះកំ
ក្នុងពលមានអាកាសធាតុ
កំពុងកើតឡើងចំ
ភាពមិនសុខ
សុំជំនួយពី

គស

)

ជាក់ សើម ឬរដូវធាក់ ខ្យល់ អ្នកដលមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យមានកំ

ពីក្នុងខ្លួន។ ប

អាចបាត់បង់កំ

ជាក់

នះមាន

ះថាក់យា៉ងខាំង។ ជាញឹកញាប់មនុស្ស

ប់

ន់ទ

ះមិន បានដឹងថាមានប

អ្វី

ះគាត់ទ។ គាត់អាចកាយជា

ួលក្នុងខ្លួន ដលគាត់ពិបាក
ូពទ្យ ហើយអាចសាប់បាន។

្ញ

ញាក់ញ័រដលមិនអាច

ប់

ងបាន

និយាយមួយៗ ឬមិនច ស់
រកកល់នឹងដួល

ពលដើរ

មិនអាចគិតបានច ស់លាស់
មានអារម្មណ៍អស់កមាំងខាំង

ការព បាល
នាំគាត់

កន្លងស្ងួតដលបាំងខ្យល់ ឲ្យបានរហ័ស។

បើសំលៀកបំពាក់គាត់សើម
ូវ
កំ

ះវាចញ ហើយដណ្ណប់កណាត់ស្ងួតឲ្យគាត់។ រុំគាត់

កដថា ក ល ជើង និងដរបស់គាត់

ព យាមធ្វើអ្វី

មនុស្ស

ះ

ះ លឿនពកទ

ប់បបយា៉ងដើម្បីផ្តល់កំ

ើភួយស្ងួត។

ូវបានដណ្ណប់។

ថ្មក្នុងភ្លើង ហើយខ្ចប់វាក្នុងកណាត់។ ដាក់ថ្ម

បំរាម ៖ មិន ូវកំ

យ

ក្បរ

ូង ខ្នង និងកលៀនរបស់គាត់។

ះវាអាចធ្វើឲ្យមានប

បះដូង និងសាប់។

ដល់គាត់។

បើជាកុមារ រុំវាក្នុងអាវរបស់អ្នក ផ្អិបនឹងស្បករបស់អ្នក
(មើល "ការថទាំទារកបបមាយកង់ហា្ករូ" ទំ.៤០៥)។
ឬឲ្យវាដកលើដ របស់អ្នក។ បើអាច រកមនុស្សមាក់ទៀត
ឲ្យដក

មា្ខងទៀត។ ឬដុតធ្យូងក្នុងចានដក ឬដាក់

ចង្កៀង

ងកាតពីរបី

ពី កម

យត្ន័កុំឲ្យរលាក ឬកុំវាឲ្យ
ផ្តល់ចំណីផ្អមៗ
ឲ្យគាត់បរិ

ូវ

ដុតធ្យូងក្នុងចានដក

ពក)។

គាត់ ដូចជាស្ករស ស្ករ

ប់ ទឹកឃ្មុំ ផ្លឈើទុំផ្អម ឬទឹកផ្លឈើ។ បើអ្នកគានរបស់ទាំងនះទ

គអាហារម ដូចជា បាយ នំបុ័ង ចក ឬដំឡូង។

បើគាត់ឈប់ញាក់ ប៉ុន្ត
ណាស់។ បន្តផ្តល់កំ

។ (ប៉ុន្ត

មាន

គស

្ញណាមួយដូចខាងលើ ឬបើគាត់សន្លប់

ឲ្យគាត់ ប៉ុន្តបើគាត់មិនដឹងខ្លួនទ

ូវរកជំនួយពី

ះសានភាពរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរ

ូពទ្យឲ្យបានរហ័ស។
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ទារក និងអ្នកជំងឺដលមានសីតុណភាពខ្លួនទាប
ជួនកាល ជាពិសសក្នុងពលមានអាកាសធាតុ

ជាក់ ទារក កុមារដលមានជំងឺ ឬមនុស្សចាស់ជរា អ្នកជំងឺ

អ្នកដលមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬខ យ អាចបាត់បង់កំ
ធាក់ចុះ ទាបជាងធម្មតា។

គស

្ញដលមានបងាញ

ព យាម បង្កើនសីតុណភាពក្នុងខ្លួន

ការរលាក

យផ្តល់កំ

យសារភាព

ក្នុងអាកាសធាតុ

ក្នុងខ្លួនយា៉ង

ទំព័រមុន អាចលចឡើង ហើយអ្នក

ដល់គាត់ ដូចបានរៀបរាប់

ងាប់

ជាក់ខាំង បើមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យមានក

ុង ស្បកនឹងងាប់ ហើយកយមកក៏

ះ អាចនឹង

គស

ូវកាត់

្ញនការរលាក

ផ្នកនរាងកាយ

ះ

ះដ ជើង ស្លឹក

ជាក់ខាំង មាន

ចៀក ហើយ

ះថាក់យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

(ទំ.២១៣)។ ផ្នកនរាងកាយដល

យសារផ្នកនរាងកាយ

ះអ្នកជំងឺ

ះមានការកកកាន់តខាំង។

ពលយើងសាបវា។

ល

មានសភាពទន់
ិត

ន់ទ

ផ្នកណាមួយនរាងកាយ។

ះនឹងមានពណ៌ស្លក ហើយរឹង

ការព បាលការរលាកក ិត

ការរលាកក

ជាពណ៌

ប់

យសារភាព ជាក់ខាំង

បនាប់មកនឹងមានការបាត់បង់ញាណដឹង

យើងសាបវា

យសារភាព

ល។

ដំបូង មានភាពស្ពឹក និងឈឺចាប់យា៉ងខាំង

បើស្បក

ទំព័រ៤០៨។

ះអាចសាប់បាន។

ជាក់ខាំង

ជួនកាលថមទាំងមុខផង អាចចាប់ផ្តើមកក។ ការរលាក

បើមានការកកទាំង

ើន ដលសីតុណភាពខ្លួនរបស់ពួកគ

ព យាមរុំមុខ និងស្លឹក

ពល

ចៀក

ហលជាមាន

ល។ រុំផ្នកនរាងកាយ

យកណាត់ស្ងួត ហើយកំ

យដាក់វាឲ្យប៉ះ

វា

យផាល់ជាមួយផ្នក

ដទទៀតនរាងកាយរបស់គាត់ ឬរាងកាយ
របស់អ្នកដទ។ ព យាមធ្វើចលនា និង

ចញពីកន្លង

ការព បាលការរលាកក ិតធ្ងន់ ៖
កន្លងដលអាចផ្តល់កំ

យ័ត្ន ៈ មិន

កករយៈពលជា

ើន

ពលអ្នកមកដល់កន្លងដលមានក

ចាក់ទឹក

ដ និងជើង

យដាក់វាឲ្យប៉ះនឹងរាងកាយ

ូវចាប់ផ្តើមព បាលការរលាកក

៉ងទៀត គឺជាការ

សើរជាងការផ្តល់កំ

និងមានសុវត្ថិភាពហើយ

ូវ ៖

ះ។ ការទុកឲ្យ

ហើយបនាប់មក ក៏កកវិញ

ល្មម ចូលក្នុងចានដកធំមួយ ។

ំផ្នកនរាងកាយដលកករបស់អ្នកជំងឺ
បើទឹកចុះ

ជាក់

ូវបន្ថមទឹក

គាត់មិនអាចដឺងថាទឹក

ះ

។ ប៉ុន្ត

ដល់ក

ពលដលវាចាប់ផ្តើមមានក

ក្នុងទឹក

ះ រហូតដល់មានក

ិតណា

ូវប៉ះពាល់

យថ្នមៗ

ូវស្ថិត

កន្លងដលបានកក

ូពទ្យ។ ជួនកាលផ្នកដលងាប់

ពលបន្ថមទឹក

ះទ ដូច្នះអ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់រលាកបាន។

ផ្នកនរាងកាយដលបានកក

ពលដលឈប់កកហើយ អ្នកជំងឺ

ឡើងវិញ។

ូវដកដ ឬជើងរបស់អ្នកជំងឺចញ

កន្លងមានក
ះ

។

ូវចាំថា

ះ នឹងមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង។ ឲ្យថាំ

អាស្ពរីន ឬកូដអីុន(ទំ.៣៧៩ និង៣៨៤)។

រកជំនួយពី

ិតធ្ងន់ទ បើអ្នកមិនទាន់មាន

ដល់រាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកជំងឺ ទាំងក្នុងពល និងកយពលព បាល

ដឬជើងរបស់អ្នកជំងឺ

ម្តងទៀត។

ក

ជាក់ឲ្យបានឆាប់។

និងស

ក។

ះ។ ព បាលដូចការព បាលដំ
ូវវះកាត់ចញ។

ឬរលាកធ្ងន់ធ្ងរ(ទំ.៩៦)។
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របៀបវាស់សមាធឈាម
ការវាស់សមាធឈាមអាចជាជំនាញដ៏សំខាន់ស

ប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងឆ្មប។ វាមាន

ក្នុងការពិនិត្យ ៖

្តីមានផ្ទ

ជន៍យា៉ងខាំង

ះ(មើលទំ.២៤៩ ២៥១ និង២៥៣)។

្តីមុនពលស

លកូន និងអំឡុងពលស

អ្នកដលមានការបាត់បង់ឈាមយា៉ង
(មើលទំ.៧៧)។

លកូន(មើលទំ.២៦៥)។

ើន ពីផ្នកណាមួយនរាងកាយ

អ្នកដលស្ថិតក្នុងសភាពស្ហុក(មើលទំ.៧៧) រួមទាំងស្ហុក

យ

ខាងក្នុង ឬចញមកករាងកាយ

តិកម្មទំនាស់(មើលទំ.៧០)ផងដរ។

អ្នកដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ។
អ្នកដលធាត់(មើលទំ.១២៦)។
អ្នកដលមាន

គស

្ញនជំងឺបះដូង(ទំ.៣២៥) ដាច់សរសឈាមខួរក ល(ទំ.៣២៧) ពិបាកដកដង្ហើម

ឈឺក លញឹកញាប់ ហើម ទឹក
(ទំ.១៧៥)។

មផ្អម(ទំ.១២៧) ប

ត

ង

មរាុំរ៉(ទំ.២៣៤) ឬប

រីកសរសវ៉ន

អ្នកដលដឹងថាមានសមាធឈាមខ្ពស់(មើលទំ.១២៥)។
្តីដលលបថាំ(ឬមានគ
ឧបករណ៍ស

ងនឹងលប)

ប់វាស់សមាធឈាម មានពីរ

ប់ពន រកំណើត(មើលទំ.២៨៨)។

ភទ ៖

និង ឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម

ដលមាន បងាញក

ិតកំពស់បារត

ឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម
ដលមាននាឡិកាកិត

ដើម្បីវាស់សមាធឈាម ៖
ូវ

កដថាគាត់ស្ថិតក្នុងសភាពស្ងប់សាត់។ ការហាត់

សមាធឈាមឡើងខ្ពស់ និងផ្តល់លទ្ធផលមិន
ឬភ័យខាច។

រុំថង់ខ្យល់នឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម
បិទវា៉ល់ថង់ខ្យល់

ដាក់ស្តតូស្កូប

ួយ អាចធ្វើឲ្យ

ូវ។ ពន្យល់គាត់ពីអ្វីដលអ្នកនឹងធ្វើ ទើបគាត់មិនភាក់ផ្អើល

ជុំវិញដើមដរបស់អ្នកជំងឺ។

យមួលបង្វិលតាមទិស

សប់ខ្យល់រហូតដល់ក

និចនាឡិកា។

ិត លើសពី២០០មីលីម៉

បារត។

ផ្នកខាងមុខនកងដ។

សាប់ចងាក់ជីពចរ
ពលដល

ឹម

ណក្នុងពលថ្មីៗ ការខឹង ឬការភ័យ

យយកចិត្តទុកដាក់

និចនាឡិកា (ឬក

ពលបន្ធូរខ្យល់យឺតៗចញពីឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម។

ិតបារត)កំពុងធាក់ចុះយឺតៗ

ូវកត់ចំណាំតួលខពីរចំណុច ៖
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១. កត់ចំណាំតួលខទី១

ពលអ្នកចាប់ផ្តើមឮសំឡងជីពចរ

ក្នុងថង់ខ្យល់នឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម ធាក់ចុះដល់ក

ត។ សំឡងនះកើតឡើង
ិតសមាធខ្ពស់បំផុត

សុីស្តូលិក ឬ "តួលខខាងលើ")។ តួលខខាងលើនះកើតឡើង
ឈាមតាមសរសអាទ។ ចំ

ិតសមាធទាបបំផុត

កើតឡើង
ពលអ្នកកត់

ពលដលសមាធ

ក់ ហើយបញ្ជូន
។

ពលដលសំឡង

ក្នុងថង់ខ្យល់ ធាក់ចុះរហូតល់

ក្នុងសរសអាទ (សមាធដ ស្តូលិក ឬ "តួលខខាងកម")។ តួលខខាងកមនះ

ពលបះដូងស
ក

១២០មីលីម៉

យយកចិត្តទុកដាក់។ កត់ចំណាំតួលខទី២

ជីពចរចាប់ផ្តើមថយចុះ ឬឈប់ឮ។ សំឡងនះកើតឡើង
ក

ក្នុងសរសអាទ(សមាធ

រាល់ពលដលបះដូងក

ះមនុស្សធម្មតា តួលខខាងលើនះ គឺពី១១០

២. បន្តបន្ថូរខ្យល់យឺតៗ ខណៈពលសាប់

ពលដលសមាធ

ក

ច

ះជីពចរនីមួយៗ។ តាមធម្មតាវាមានពី៦០

ិតសមាធឈាមរបស់នរណាមាក់

៨០មីលីម៉

។

ូវសរសរទាំងតួលខខាងលើ និងតួលខខាងកម។

យើងនិយាយថា សមាធឈាមធម្មតារបស់មនុស្សធំ គឺ "១២០ លើ ៨០" ហើយសរសរវារបៀបនះ ៖

១២០ គឺជាតួលខខាងលើ (សមាធសុីស្តូលិក)

ឬ

បុគ្គលិកសុខាភិបាល
ជាងការ

៨០ គឺជាតួលខខាងកម(សមាធដ ស្តូលិក)

ហលជាមានការងាយ

ួលក្នុងការនិយាយថា "តួលខខាងលើ" និង "តួលខខាងកម"

ើពាក្យដលពិបាកថា ដូចជាពាក្យថា សមាធសុីស្តូលិក និងសមាធដ ស្តូលិក។

តួលខខាងកម គឺជាតួលខដលតងត

ប់យើងអំពីសុខភាពរបស់មនុស្សមាក់។

ឧទាហរណ៍៖ បើសមាធឈាមរបស់គាត់គឺ ១៤០/៨៥
ប៉ុន្តបើ វាគឺ ១៣៥/១១០

ះមិនចាំបាច់បារម្ភ

ើនទ។

ះគាត់មានសមាធឈាមខ្ពស់យា៉ងខាំង ហើយគួរត

បញ្ចុះទម្ងន់(បើធាត់) ឬទទួលការព បាល។ តួលខខាងកមដលលើសពី ១០០
មានន័យថាសមាធឈាមបានឡើងខ្ពស់ ដល់ក
(របបអាហារ និងជួនកាល

ូវ

សមាធឈាមធម្មតា ស
១០០/៦០

ិតដល

ូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយ

ើថាំពទ្យ)។
ប់មនុស្សពញវ័យ គឺ

ហល ១២០/៨០ ប៉ុន្តបើពី

១៤០/៩០ ក៏អាចចាត់ទុកថាធម្មតាបានដរ។

បើមនុស្សមាក់មានសមាធឈាមទាបជា
តាមពិត សមាធឈាមទាបក្នុងក
គាត់ទំនងជាមានអាចរស់

ចាំ

ះក៏មិនចាំបាច់ភយ
័

ិតធម្មតាពី ៩០/៦០

ួយអ្វីដរ។

១១០/៧០ មានន័យថា

បានយូរ និងហាក់ដូចជាមិនសូវមានប

បះដូង

ឬដាច់សរសឈាមខួរក ល។
ការធាក់ចុះភាមៗនសមាធឈាម គឺជាស

្ញ

ចុះកម ៦០/៤០។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលគួរ

ុង

ះថាក់មួយ ជាពិសសបើវាធាក់
យ័ត្នចំ

ះការធាក់ចុះភាមៗន

សមាធឈាម លើមនុស្សដលកំពុងមានការបាត់បង់ឈាម ឬមានការ
សភាពស្ហុក(មើលទំ.៧៧)។

ឈមនឹង
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ការពុល

យសារថាំសមាប់សត្វល្អិត

ថាំសមាប់សត្វល្អិត គឺជាជាតិគីមីពុលដលគ

ើស

ប់សមាប់រុក្ខជាតិមួយចំនួន (ថាំបំពុលរុក្ខជាតិ) ពពួកផ្សិត

សត្វល្អិត ឬសត្វផ្សងៗទៀត (ឧទាហរណ៍ ថាំបំពុលកណ្ណុរ)។
ថាំពុលទាំងនះ បានកាយ

បណា្ខលឲ្យមានប

ផលដំណាំធាក់ចុះ។

ជាប

ក្នុងឆាំថ្មីៗនះ ការកើនឡើងនការ

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា

ដ៏ធំក្នុង

ើន។ សារធាតុគីមីដ៏

សុខភាពយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ វាក៏អាចបំផាញលំនឹងធម្មជាតិផងដរ ដល

ក

ថាំសមាប់សត្វល្អិតជា

ជា

ិត

ើន មាន

ើ

ះថាក់ទាំងនះ អាច

ើនត

ើវា

យមិនដឹងពី

ស់វា។ ជាលទ្ធផល មានមនុស្ស

ប់លក្ខណៈ។
ណៈ ម៉ ងទៀត ការ

ើ

ស់សារធាតុគីមីទាំងនះ ឬការបរិ

គអាហារដល

បានបាញ់សារធាតុគីមី អាចបណា្ខលឲ្យកើតជំងឺមហារីកផងដរ។

ពលដំបូង សារធាតុគីមីដល

ធ្វើឲ្យកសិករដលមានលទ្ធភាព

ើ

ើស

"មាន

ើនផ្តល់ផលតិចជាងដំណាំដល

ងលើសត្វច

តាមលក្ខណៈធម្មជាតិ និងផ្តល់ផល

ពលដលសត្វល្អិតនិងរុក្ខជាតិតូចៗបានសាុំនឹង

ូវការបង្កើនបរិមាណថាំពុលថមទៀត។ ដូច្នះហើយ

ពលដល

ើថាំបំពុលទាំងនះ ពួកគាត់នឹងពឹងផ្អកលើថាំទាំងនះរហូត។

ពលដលកសិករ

សត្វល្អិតនិងជីគីមីកាន់ត
ើ

ប់

ជន៍ដល់ដី។ ម ៉ងទៀត

កសិករចាប់ផ្តើម

ើថាំ ភាគ

ូវពឹងផ្អកលើសារធាតុគីមី

ស់សារធាតុគីមីនះត

ើន ហើយក៏

ះពួកគនឹង

ូវបង្កើនការចំណាយផងដរ។

ទៀត ពួកគ

ូវបង្ខំចិត្តលក់ដី

ះថាក់នថាំបំពុលសត្វល្អិត មានក

រកកំរបានតិចតួច។ មាន
ជាតិពុលអាចហើរចូល

ជាជនជា

ក្នុងផ្ទះ និង

ណាស់ ជាពិសសកុមារតូចៗ

ើនរស់

ិតខ្ពស់ស

ដលមាន

ប់

ក្នុងផ្ទះខ្ទមតូចៗ ក្បរ

ជន៍ ដូចជា ឃ្មុំ

និងជន្លនផងដរ។

ពលដលកសិករកីកមិនមានលទ្ធភាព
ពលដលដី

ើន បានបាត់បង់ធី

អត់ឃាននិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ នឹងកើនឡើងជាលំដាប់។
ឈម

ថាំសមាប់សត្វល្អិត ក៏សមាប់សត្វ

ូវការថាំសមាប់

ចមា្ករ។

កម្មសិទ្ធិរបស់កសិករ "ធំៗ" មួយចំនួនតូច ហើយមានមនុស្សកាន់ត

ការ

ើន

វិញ។ នះមកពីថាំសមាប់សត្វល្អិត ក៏សមាប់សត្វសាបនិងសត្វល្អិត

ជន៍" ដល

ថាំ កសិករនឹង

ប់សមាប់សត្វល្អិត និងរុក្ខជាតិតូចៗ

ស់ថាំទាំងនះ ទទួលបានផលដំណាំ

ជាងមុន។ ប៉ុន្តសព្វថ្ងនះ ដំណាំដល
ើថាំ

ូវនូវ

ើនបាន កាយជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ខាក់ភ្នក មិនអាចមានកូន ពិការ ឬទារករបស់ពួកគអាចកើត

មកមិ
មិន

មិនបាន

ឹម

ពលណាមួយ វានឹងធ្វើឲ្យ

ះថាក់យា៉ងខាំង។ អ្នកភូមិ

ះថាក់ ឬពីរបៀបការពារខ្លួនគផាល់ក្នុងពល

ើមិន

ចមា្ករបានកាយជា

ចមា្ករ

ួសារកសិករដលគានដី

ះចំនួនមនុស្ស

ចមា្ករ និងដល

ចមា្ករដលគបាញ់ថាំសមាប់សត្វល្អិត។

ព័ន្ធទឹករបស់ពួកគបានយា៉ងងាយ។ សានភាពនះពិតជាមាន

ះបរិមាណបន្តិចបន្តួចនជាតិពុលក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគមាន

ះថាក់ខាំង

ះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរបានដរ។

កសិករដលសាយធុងបាញ់ថាំ ដល
តមានការធាយ ក៏មានការ
ះថាក់យា៉ងខ្ពស់ដរ។

កសិករដលគានដី
របស់គ ដលរស់
កសិដានធំៗ

ឈមនឹង

ចមា្ករ និង

ួសារ

ផ្ទះខ្ទមតូចៗ ក្បរ

ើនតទទួលរង

ថាំបំពុលសត្វល្អិត។

ះពី

ើន
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គ

ូវការច ប់ដើម្បីហាមឃាត់និងដាក់បំរាមចំ

បនាប់ពីរដាភិបាលក្នុង

ះថាំសមាប់សត្វល្អិតដលមាន

ទសឧស ហ៍កម្មបានក

ិតការ

សារធាតុគីមី បានចាប់ផ្តើមលក់ផលិតផលដ៏មាន

តឹងរឹង

ស់ថាំសមាប់សត្វល្អិតជា

ះថាក់របស់គ

ឡើយ។

ថាំសមាប់សត្វល្អិតដលមាន

ើ

ះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរ។ តជាអកុសល
ើន

ភទ

ងចកផលិត

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដលមិនទាន់មានច ប់

ះថាក់ខាំង មានដូចជា អាល់្រឌីន(aldrin) ដាយអ៊ល្រឌីន(dieldrin) អិន ្រឌីន

(endrin) ក្លរដាន(chlordane) ហុើបតាក្លរ(heptachlor) DDT, DBCP, HCH, BHC, អទីលឌី

ូមីដ(ethylene

dibromide) (EDB), បា៉រា៉ខ្វដ(paraquat), បា៉រា៉សិន(parathion) អឹហ្ជនអរ័រ៉ង(agent orange) (2-4 ជាមួយ

2-4-5T) ខមហ្វក្លរ(camphechlor)(toxaphene), ផូអ៊នតាក្លរហ្វនីល(poentachlorphenyl)(PCP), ក្លរឌីមហ្វម
(chlordimeform)។ ហតុនះហើយជាការសំខាន់
បានអានព័ត៌មានលម្អិតផងដរ

បំរាម ៖

សិនបើអ្នក

ះ

ឈរ

ះថាំសមាប់សត្វល្អិតអាចមិនមនជាផ្នកមួយន

ើថាំសមាប់សត្វល្អិត

លាយសារធាតុគីមី និង

កទឹកថាំ

ស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ការពារពញ
លាងដមុនពលបរិ
លុបលាងខ្លួន

ូវអនុវត្តតាមការ

ក្នុងធុង

ខាងលើខ្យល់ ដើម្បីកុំឲ្យទឹកថាំបាញ់

រាងកាយទាំងមូល។

ូវអានព័ត៌មានដលបិទលើធុងថាំ ឲ្យបាន

យ

ុង

ុង

ឹម

ូវ។

ូវ

កដថា

ះពាណិជ្ជកម្មឡើយ។

យ័ត្នដូចខាងកម ៖

យត្ន័។

ះ ជះមកលើអ្នក។

គអាហារ។

ណ ហើយផាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់

ភាមៗ កយពលបាញ់ថាំរួច។
ក

មិន

អាវ កយពលបាញ់ថាំ។

ូវឲ្យទឹក

ឡើយ។
ូវ

កគក់

ះហូរចូល

ក្នុងទឹកផឹក

សំលៀកបំពាក់ដល

ពាក់ស្បកជើងឃ្លុប (មិនមនស្បកជើងធម្មតាទ)

កដថាធុងបាញ់ថាំមានបិទសាកច ស់លាស់

ហើយទុកឲ្យផុតពីដក្មង។ មិន
យត្ន័ ៖

ការព បាលការពុល

ូវ

ស្ថិត

ូវ

ើធុងបាញ់ថាំធ្វើជា

កដថាកុមារ និង

បដ និងជើង

ដាប់ដាក់អាហារ ឬទឹកផឹកឡើយ។

្តីមានផ្ទ

ឆាយពីថាំសមាប់សត្វល្អិត

ះឬ

ប់

្តីបំ

ភទ។

ះកូន

យថាំសមាប់សត្វល្អិត ៖

បើគាត់មិនដកដង្ហើម ផ្លុំខ្យល់តាមមាត់ភាមៗ(មើលទំ.៨០)។
ធ្វើតាមសចក្តីណនាំ
ជាតិពុល

គាត់បាន

ក្នុង

ទំ.១០៣ ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចញមក ហើយឲ្យម ធ្យូង(ឬស៊ុតស) ដើម្បីបន ប

ះវៀន។ ប៉ុន្តមិន

ើ ឬបើគាត់លបថាំសមាប់សត្វល្អិតជាមួយសាំង

ះសំលៀកបំពាក់ដល
ះ

ពុលថាំសមាប់ល្អិតដលកើតភាមៗ។

យមូលហតុ របស់វា យើងនឹង

១. ការអប់រំដើម្បីជៀសវាងការ
និងច ប់រឹតបន្តឹងការ

ើ

ូវការ ៖

ើថាំសមាប់សត្វល្អិតដលមាន

ស់ថាំ ទាំងនះ។

២. ការពារកសិករដលទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគ និងកត
ចំ

ះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគ។

៣. ការបងចកដីធ្លី

កប

ងកាត ឬវត្ថុរាវមានជាតិ

ភទណាដល

ងផ្សងៗ។

ឡាក់ថាំសមាប់សត្វល្អិតចញ ហើយដុះលាងស្បកដលប៉ះពាល់នឹងថាំឲ្យសាត។

ជំហានខាងលើនះអាចជួយព បាលប

ប៉ុន្តដើម្បី

ូវធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតទ បើអ្នកមិនដឹងថាថាំសមាប់សត្វល្អិត

យយុត្តិធម៌។

ូវ

ះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
ះថាក់ផ្សងៗ
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ផលវិបាកនការរំលូតកូន
ពលដល

ការរំលូតកូន ។ (
ប៉ុ

្តីមាក់ធ្វើសកម្មភាពបញ្ចប់គភ៌របស់គាត់ មុនពលដលទារកក្នុងផ្ទមានជីវិតពញលញ
ក្នុងសៀវ

នះ យើង

ើពាក្យ "ការរំលូតកូន" ចំ

ះ។ ចំណកឯការបាត់បង់ទារកក្នុងផ្ទ
ការស

កក់

យមិនបាន

ងទុក យើង

ចចិត្តថារំលូតកូនឬមិនរំលូត អាចជាការពិបាកមួយ។ ដើម្បីធ្វើការស

ដំបូនានដ៏គួរឲ្យ

ស្ទរីល

យធម្មជាតិ

ះការបញ្ចប់គភ៌ដលបាន

ឹម

ូវ

រព និងការគាំ

ក្នុងមន្ទីរពទ្យ ឬគ្លីនិក

យា៉ងជិតស្និទ្ធ។

ចចិត្ត

ពលដលការរំលូតកូន

ថា

ងទុកជាមុន

ថា "ការរលូតកូន"។
្តីភាគ

ើន

ូវការភាព

ូវបានធ្វើឡើងជាមួយឧបករណ៍

យអ្នកបុគ្គលិកពទ្យដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល ជាធម្មតា

្តីនឹង

មានសុវត្ថិភាព។ ការរំលូតកូន នឹងមានសុវត្ថិភាពបំផុត បើធ្វើក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនគភ៌។
ខ្ញុំមិនចង់រំលូតកូនទ....
ប៉ុន្តឲ្យខ្ញុំសាប់ល្អជាង
បើខ្ញុំ

ូវមានកូនមាក់ទៀត

ម៉! ខ្ញុំឃាន!

ះ!

ខ្ញុំយល់ពីចិត្តឯង។ ខ្ញុំជាមិត្ត
របស់ឯងជានិច្ច
ស

ប៉ុន្ត

ពលដលការរំលូតកូន

អាចមាន

ះថាក់យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

ផ្ទះ

ូវបានធ្វើ

តាមផ្ទះ

្តស

្ញ

យ។

យអ្នកដលគានជំនាញ ឬក្នុងសានភាពមិនសាត

្តី ដលមានអាយុច

ប់បញ្ចប់គភ៌ ដូចជាការដាក់ឈើ ឬវត្ថុរឹង

ះវា

ះពី១២ និង៥០ឆាំ។

ខាងក្នុងទារមាស ឬស្បូន ការសង្កត់ស្បូន ឬការ

ថាំពទ្យ ឬថាំរុក្ខជាតិ អាចបណា្ខលឲ្យមានការធាក់ឈាមយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ការបង្ក

គស

ចចិត្តបបណាក៏

ទីណាដលការរំលូតកូន ជាអំពីខុសច ប់ ឬពិបាករកកន្លងធ្វើបាន ការរំលូតកូន

ើនតជាមូលហតុចម្បងនការសាប់របស់

វិធីសា

ះជាឯង

ើ

គ និងការសាប់។

ះថាក់បនាប់ពីរំលូតកូន ៖

ុន
ឈឺចាប់ក្នុង

ះ

ធាក់ឈាមយា៉ង
បើអ្នកឃើញ
ក៏អាចជា

គស

(ទំ.២៤៣)។

គស

ើន
្ញទាំងនះលើ

្តីដល

ហលជាមានផ្ទ

ះ

ះអាចជាលទ្ធផលនការរំលូតកូន។ ប៉ុន្តវា

្ញនការរលូតកូន (ទំ.២៨១) ការមានគភ៌កស្បូន(ទំ.២៨០) ឬជំងឺរលាកអាង

គាក ផងដរ

415
ខ្ញុំមិន

ឯង

មន្ទីរពទ្យទ។

ូវត

និងឈឺចាប់ក្នុង

គនឹងដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះ។

! ឯងមាន

ុន

ះ។ ជីវិតរបស់ឯង

ស្ថិតក្នុងភាព

ះថាក់ហើយ!

ម៉ៗ?

ម៉ឈឺហ្អះ?

្តីមួយចំនួនដលមានប
ការ

ប់អំពីប

កយពលរំលូតកូន

រក

ូពទ្យឲ្យជួយ ប៉ុន្តមានការភ័យខាច និងខាស់អៀន ក្នុង

ដលបានកើតឡើង។ អ្នកខ្លះទៀតអាចមានការភ័យខាចឬខាស់អៀន រហូតមិនហា៊ន

ជាពិសសបើការរំលូតកូន

ូពទ្យ

ះគឺជាការសមាត់ ឬខុសច ប់។ ពួកគអាចរងចាំរហូតទាល់តមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរយា៉ង

ខាំង។ ការពន រពលនះ អាចនាំឲ្យសាប់។ ការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ(
បនាប់ពីរំលូតកូន មាន

ជួប

ះថាក់យា៉ងខាំង។ រកជំនួយពី

ើនជាងការធាក់ឈាមរដូវធម្មតា) ឬការបង្ក

គ

ូពទ្យជាបនាន់! ក្នុងពលជាមួយគានះ ធ្វើតាមការណនាំ

ខាងកម ៖
ព យាមឃាត់ឈាម។ ធ្វើតាមការណនាំ

ទំ.២៨១ ចំ

ះការធាក់ឈាមកយពលរលូតកូន។ ឲ្យថាំ

អ៊រហ្គូណូវីន(មើលទំ.៣៩១)។
ព បាលសភាពស្ហុក(មើលទំ.៧៧)។
បើមាន

គស

្ញនការបង្ករ

ដើម្បីបងា្ករការមានជំងឺ និងការសាប់

គ ឲ្យថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដូចការមាន

មណលសុខភាពក៏

ជៀសវាងការមានផ្ទ

ពលស

លកូន (មើលទំ.២៧៦)។

យសារការរំលូតកូន

ឲ្យថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក(អំពីសុីលីន ទំ.៣៥៣ ឬត
ឬ

ុន

សុីគ្លីន ទំ.៣៥៦) កយពលរំលូតកូន

យ វាជួយកាត់បន្ថយការ

ះមិនតាមបំណង។ វិធីសា

ឈមនឹងការបង្ក

គ និងផលវិបាកដ៏

្តពន រកំណើតគួរតមានស

ះជាធ្វើ

តាមផ្ទះ

ះថាក់ផ្សងៗ។

ប់ទាំងបុរសនិង

្តី

(មើលជំពូក២០)។
កាយសហគមន៍របស់អ្នកឲ្យជាកន្លងល្អ
ធានាថាត

ូវការរបស់មនុស្ស

ប់គា

សើរមួយ ជាពិសសស

ូវតបានបំពញ

ះចំនួន

ប់
្តីដល

្តីនិងកុមារ។

ូវការរំលូតកូន ក៏នឹងថយចុះដរ។

្តីគួរទទួលបានសវារំលូតកូន ដលមានភាពសាត និងមានសុវត្ថិភាព ហើយធ្វើឡើង
សុខាភិបាលជំនាញ

យឥតបង់ថ្ល ឬមានតម្លទាប។ តាមវិធីនះ

្តីនឹងមិន

ពលដលសង្គម

យបុគ្គលិក

ូវការការរំលូតកូន

យ

ះថាក់ និងខុសច ប់ទៀតទ។
្តីដលមាន
ឬ

គស

្ញណាមួយនប

ទាំងឡាយដលកើតឡើងបនាប់ពីរំលូតកូន

មន្ទីរពទ្យក្តី គួរបានទទួលការថទាំភាមៗ។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើយា៉ងដូច្នះបាន

សុខាភិបាល មិនគួរធ្វើឲ្យ

្តីដលបានរំលូតកូន មានអារម្មណ៍ខាសអៀនទ។

ះបីជាធ្វើ

តាមផ្ទះ

ូពទ្យ និងបុគ្គលិក
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ឿងញៀន
សព្វថ្ងនះ ការ
ះបីជា

ើ

ស់

និងបារី គឺជាផលិតផល

ចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សជា
ឿង
ជា

ឿងញៀន គឺជាប

មួយដលកំពុងតរីករាលដាល

បច ប់

ក្នុង

ទសជា

ើនក៏
ក្នុង

ើនឆាំមកហើយ ការជក់
ជក់បារីបានកាយជាមូលហតុចម្បងនការសាប់

វាក៏បានកាយជាមូលហតុកាន់តធំ នការសាប់
ក្នុង

ក្នុង

ក។

ឿងញៀនដរ។ វាបាន

ក្នុងពិភព

ក ការផឹក

ួសារ និងសង្គម។ ក្នុងរយៈពល
ក្នុង

ទសរីកច

ទសកីកថមទៀត។

ទសរីកចំរីន បានឈប់ជក់បារី កុមហ៊ុនថាំជក់បានងាក

ងាយ

យ វាក៏ជា

ើនលាននាក់ខូចសុខភាព និងសាប់ ជារៀងរាល់ឆាំ។

វឹងដ៏លើសលុប បណា្ខលឲ្យខូចសុខភាពយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ មានប

ទូទាំងពិភព

យក

ើន ហើយឥឡូវនះ

ពលដលមនុស្សជា

ើន

ទសកីកធ្វើជាទីផ រថ្មី និងយា៉ង

ួលរបស់គវិញ។

ប

សុខភាពដលទាក់ទងនឹងការ

បន្ថម

លើ

និងបារី

ឿងញៀន "ខុសច ប់" ។
ទាំងក

ើ

ស់

មានមនុស្សជា

និងបារី

ូវបានពិភាក

ើនដលរស់

ឿងញៀនទាំងនះមាន

ទំព័រ១៤៨ និង១៤៩។

តាមតំបន់ផ្សងៗនពិភព

ភទខុសៗគាពីកន្លងមួយ

ក បានកំពុង

កន្លងមួយ

ើ

ស់

យរាប់បញ្ចូល

(weed, pot, grass, sin semilla, mota, hashish, ganja) អាភៀន(heroin,
ភៀន
morphine, smack)

និងកូកាអីុន(crack, snow, rock)។
ប

ដលកំពុងកើនឡើងក្នុងចំ

មកុមារកីកក្នុង

ទីកុង គឺការហិតសារធាតុគីមី ជាពិសសកា
កាវ ប៉ុន្តជួនកាល
ក៏មានការហិតថាំលាបពណ៌ ថាំខាត់ស្បកជើង សាំង និង
ទឹកថាំសមាតផ្សងទៀត។ ម៉ ងទៀត អ្នកខ្លះ
ថាំពទ្យ

យរំ

ើ

ស់

ភ ជាពិសសថាំបំបាត់ការឈឺចាប់

ដលមានឥទ្ធិពលខាំងៗ ថាំផ្តល់កមាំង និង
"ថាំមិនឲ្យឃានអាហារ"។
ឿងញៀនអាច

ើតាមការលប ចាក់ ជក់ ទំពារ ឬហឺត។

ឿងញៀននីមួយៗមានផលប៉ះពាល់ផ្សងៗគា

លើ

រាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ កូកាអីុន អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានកមាំងខាំងកា និងមានអារម្មណ៍សប យរីករាយ ប៉ុន្តពលកយ
មក មនុស្ស

ះក៏មានអារម្មណ៍អស់កមាំង ឆាប់ខឹង និងធាក់ទឹកចិត្ត។

ឿងញៀនខ្លះទៀត ដូចជា

អាភៀន ម័រហ្វ៊ីន

និងហរ៉ូអីុន អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្ងប់សាត់ និងបន្ថយភាពតានតឹង

ពលដំបូង ប៉ុន្តកយមកថាំទាំង

ធ្វើឲ្យមនុស្ស

ឿងញៀនផ្សងទៀត ដូចជាក

ះបាត់បង់ការ

ប់

ងខ្លួនឯង ឬរហូតដល់សន្លប់បាត់សារតី។

PCP, LSD និងប៉យ៉ូត អាចធ្វើឲ្យមនុស្ស

បំរាម ៖

្តីមានផ្ទ

មើ

ះដលជក់បារី ផឹក

ដល់ទារកក្នុងផ្ទ។ ម ៉ងទៀត ការចាក់
ការឆ្លងរាលដាលឆ្លងជំងឺដ៏មាន

មឃើញវត្ថុផ្សងៗដលមិនមាន ឬបង្កើតការសុបិន្តរវីរវាយ។

ឬ

ឿងញៀន

ើ
យ

ឿងញៀនផ្សងៗ អាចធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់

ើម្ជុលរួមគាជាមួយមនុស្សផ្សងទៀត ធ្វើឲ្យមាន

ះថាក់ផ្សងៗ។ មើល ជំងឺរលាកថ្លើម(ទំ.១៧២) និងជំងឺអដស៍ (ទំ.៣៩៩)។

ះ

417
មនុស្ស

ើនតចាប់ផ្តើម

ការលំបាក ការ
រស់

ើ

ការញៀន

ឿងញៀនដើម្បីបំភ្លច

ឿងញៀន អាចបណា្ខលឲ្យ ៖
មិនឲ្យតម្លខ្លួនឯង

កឃាន ឬរំងាប់ការឈឺចាប់ ក្នុងជីវិត

ចាំថ្ងរបស់គ។ ប៉ុន្ត

ពលដលគបាន

ចាប់ផ្តើមហើយ គតងតកាយ

ជាញៀន។ បើគ

ព យាមឈប់ ពួកគនឹងកាយជាមានការរសាប់រសល់
មិន

ួលខ្លួន ឬមានការកាចសាហាវ។ ដើម្បីឲ្យបាន

ឿងញៀនត

ទៀត ពួកគនឹងអាច

បង្អត់អាហារ ឬធ្វើបាបកុម
ើ

ស់

ឹត្តអំពើឃាតកម្ម

និងមានប

ួសាររបស់គ។ ដូច្នះការ

ឿងញៀនបានកាយជាប

ដល់
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