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កា រ  ើ   ស់ថា  ពំទ្យបា ន និងមិនបា ន  មឹ  វូ

ថា  ំពទ្យខ្ល ះដលលក់  តា មឱសថសា  នឬកន្ល ងលក់ទំនិញផ្សងៗ  ក្ន ុងភូមិ អា ចមា ន   ជន៍ខា  ំងណា ស់។ 
បុ៉ន្ត  ថា  ំពទ្យខ្ល ះទៀត គា  នគុណសម្បត្ត ិទ។ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កបា ននិយា យថា  ក្ន ុងចំ  មថា  ំពទ្យ 
៦០.០០០  ភទ ដលបា នដា ក់លក់ក្ន ុងបណា្ខ   ទសជា  ើន មា ន  ហល២០០  ភទបុ៉   ះ ជា ថា  ំដល 
ចា ំបា ច់។

ម៉  ងទៀត ពលខ្ល ះមនុស្សយើង  ើថា  ំពទ្យដលល្អ បំផុត  យមិន  ឹម  ូវ ដលជា ហតុបណា្ខ  លឲ្យគទទួល 
ផលអា ក ក់  ើនជា ងផលល្អ  វិញ។ ដើម្ីបឲ្យមា ន   ជន៍ ថា  ំពទ្យ  ូវត  ើឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។ ដើម្ីបឲ្យមា ន   ជន៍ ថា  ំពទ្យ  ូវត  ើឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។

មា នមនុស្សជា  ើន រួមទា ំងវជ្ជ បណ ិត និងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លផងដរ បា នចញវជ្ជ ប   ឲ្យ  ើថា  ំពទ្យ  ើនហួស
ពីកា រចា ំបា ច់  ទៀត ហើយកា រធ្វ ើដូច្ន ះ បណា្ខ  លឲ្យមា នជំងឺនិងសា  ប់ជា  ើនដលមិនចា ំបា ច់។ 

ថា  ំពទ្យខ្ល ះមា ន   ះថា  ក់ខា  ំងជា ងថា  ំពទ្យខ្ល ះទៀត។ ជា អកុសល ពលខ្ល ះមនុស្សយើង  ើថា  ំពទ្យ ដលមា ន 
  ះថា  ក់ ខ្ព ស់ សំរា ប់ព  បា លជំងឺ   លៗ  វិញ។ (ខ្ញ ុំបា នឃើញទា រកមា  ក់សា  ប់  យសា រមា  យរបស់វា បា នឲ្យវា  

លបថា  ំំដ៏មា ន   ះថា  ក់មួយ គឺខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល(Chloramphenicol) ដើម្ីបព  បា លជំងឺ  ុនផា  សា យ)។ មិន  ូវ  ើថា  ំមិន  ូវ  ើថា  ំ
ដលមា ន   ះថា  ក់ ដើម្ីបព  បា លជំងឺ   លៗទ។ដលមា ន   ះថា  ក់ ដើម្ីបព  បា លជំងឺ   លៗទ។

សចក្ត ីណនា ំក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ថា  ំពទ្យសចក្ត ីណនា ំក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ថា  ំពទ្យ
១.  ើថា  ំពទ្យត  ពលចា ំបា ច់បុ៉   ះ។

២.  ូវសា្គ  ល់ពីរបៀប  ើដល  ឹម  ូវ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន នា នា  ចំ  ះថា  ំដលអ្ន ក  ើ(មើលទំព័របតង)។

៣.  ូវបា ្រ កដថា  ើថា  ំតា មកំរិត  ឹម  ូវ។

៤.  សិនបើថា  ំពទ្យមិនបា នជួយទ ឬបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ផ្សងៗ ឈប់  ើថា  ំ  ះភា  ម។

៥.  ពលសង្ស័យ ស្វ ងរកដំបូនា  នពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល។

ចំណា ំ ៖ ចំណា ំ ៖ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លខ្ល ះ និងវជ្ជ បណ ិតជា  ើន ឲ្យថា  ំ  ពលដលមិនចា ំបា ច់ ជា រឿយៗ  យសា រ 
ពួកគា ត់គិតថា  អ្ន កជំងឺចង់បា នថា  ំពទ្យ ហើយពួកគនឹងមិនពញចិត្ត   សិនបើមិនបា នទទួលថា  ំពទ្យខ្ល ះ  ះ។   ប់ 
វជ្ជ បណ ិត ឬបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លរបស់អ្ន កថា  អ្ន កចង់បា នថា  ំពទ្យតក្ន ុងករណីដលចា ំបា ច់បុ៉   ះ។ កា រធ្វ ើដូច្ន ះនឹង 
ជួយសន្សំសំច   ក់កា សរបស់អ្ន ក ហើយមា នសុវត្ថ ិភា ពដល់សុខភា ពរបស់អ្ន កទៀតផង។

ជំពូកទី

៦

រា ល់កា រ  ើ   ស់ថា  ំពទ្យ សុទ្ធ តអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទា ំងអស់។រា ល់កា រ  ើ   ស់ថា  ំពទ្យ សុទ្ធ តអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទា ំងអស់។

 ើថា  ំពទ្យត  ពលណា ដលអ្ន កពិតជា  ូវកា រវា  និង  ពលណា    ើថា  ំពទ្យត  ពលណា ដលអ្ន កពិតជា  ូវកា រវា  និង  ពលណា   
ដលអ្ន កដឹងច  ស់ ពីរបៀប  ើ   ស់វា  បុ៉   ះ។ដលអ្ន កដឹងច  ស់ ពីរបៀប  ើ   ស់វា  បុ៉   ះ។

ចូរចងចា ំថា  ៖ ថា  ំពទ្យអា ចសមា  ប់ជីវិតបា ន!!ចូរចងចា ំថា  ៖ ថា  ំពទ្យអា ចសមា  ប់ជីវិតបា ន!!
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កា រ  ើ   ស់ថា  ំពទ្យមិន  ឹម  ូវ ដលមា ន   ះថា  ក់បំផុត

នះគឺជា បញ្ជ ីមួយស្ត ីអំពីកំហុសដលកើតមា នជា ញឹកញា ប់និងដលមា ន   ះថា  ក់ ដលមនុស្សបា នធ្វ ើក្ន ុងកា រ  ើ

  ស់ថា  ំពទ្យ។ កា រ  ើ   ស់មិន  ឹម  ូវ នូវថា  ំខា ងក  មនះ បា នបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រសា  ប់យា៉ ង  ើនជា រៀងរា ល់ 

ឆា  ំ។ ដូច្ន ះ ចូរ  យ័ត្ន !!

១. ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល១. ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល(ខ្ល ័ររូ៉មីសទីន Chloromycetin)(ខ្ល ័ររូ៉មីសទីន Chloromycetin) (ទំ.៣៥៧) (ទំ.៣៥៧)                

កា រនិយម  ើ   ស់ថា  ំនះសំរា ប់ជំងឺរា កធម្ម តា  និងជំងឺ   លៗដ៏ទទៀត គឺពិតជា អកុសលណា ស់ 

  ះថា  ំនះមា នកា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។  ើថា  ំខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល តចំ  ះជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ 

បុ៉   ះ ដូចជា ជំងឺ  ុន  ះវៀន(ទំ.១៨៨)។ មិន  ូវ  ើថា  ំនះជា មួយទា រកទ។

២. អុកសុីតូសុីន២. អុកសុីតូសុីន(Oxytocin)(Oxytocin) ពីតូសុីនពីតូសុីន(Pitocin)(Pitocin) ពីទ្វ ី  ីនពីទ្វ ី  ីន(Pituitrin) (Pituitrin) និងអ៊ហ្គ ូណូវីននិងអ៊ហ្គ ូណូវីន(Ergonovine) (Ergonovine) 

(អ៊ហ្គ ូ   ត Ergotrate)(អ៊ហ្គ ូ   ត Ergotrate) (ទំ.៣៩១)   (ទំ.៣៩១)   

ជា អកុសល ឆ្ម បមួយចំនួន  ើថា  ំទា ំងនះដើម្ីបបង្ក ើនល្បឿនស   ល ឬផ្ត ល់កមា  ំងឲ្យមា  យ   

ពលស   ល។ កា រអនុវត្ត បបនះមា ន   ះថា  ក់ណា ស់។ វា អា ចសមា  ប់មា  យឬទា រកបា ន។  ើថា  ំ

ទា ំងនះសំរា ប់  ប់  ងកា រធា  ក់ឈា មក  យពលក  យពលស   លតបុ៉   ះបុ៉   ះ(មើលទំ.២៦៦)។

៣. កា រចា ក់ថា  ំ      . កា រចា ក់ថា  ំ      

ជំនឿទូ  ដលគិតថា កា រចា ក់ថា  ំមា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ងកា រលបថា  ំ គឺមិនមិនពិតទ។ 

មា នករណីជា  ើនដលកា រលបថា  ំតា មមា ត់មា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចឬ  សើរជា ងកា រ

ចា ក់ថា  ំ។ ម៉  ងទៀត ចំ  ះថា  ំពទ្យជា  ើន កា រចា ក់មា ន   ះថា  ក់ជា ងកា រលបចំ  ះថា  ំពទ្យជា  ើន កា រចា ក់មា ន   ះថា  ក់ជា ងកា រលប

តា មមា ត់។តា មមា ត់។ កា រចា ក់ថា  ំឲ្យកុមា រដលមា នកា របង្ក  គជំងឺស្វ ិតដជើង(   ន់តមា ន  គស ្ញ  ដូចជា  ុនផា  សា យ) អា ច

នា ំឲ្យមា នកា រស្វ ិតដជើង(មើលទំ.៧៤)។ កា រចា ក់ថា  ំគួរតមា នកា រកំណត់  ំដនបំផុតមា នកា រកំណត់  ំដនបំផុត(ចូរអា នជំពូកទី៩  យយក 

ចិត្ត ទុកដា ក់)។

៤. ប៉នីសុីលីន. ប៉នីសុីលីន(Penicillin)(Penicillin) (ទំ.៣៥១)  (ទំ.៣៥១) 

ថា  ំប៉នីសុីលីនមា ន  សិទ្ធ ភា ពតជា មួយកា របង្ក  គមួយចំនួនបុ៉   ះ។ កា រ  ើប៉នីសុីលីនសំរា ប់កា រ   ះ   ច ជា ំ 

ឬកា រឈឺចា ប់ផ្សងៗ ឬ  ុន    គឺជា កំហុសដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រមួយ។ តា មក្ួបនទូ   កា រប៉ះទង្គ ិចដលគា  នកា រដា ច់ស្បក  ះបី 

ជា មា នសា  មជា ំធំក៏  យ ក៏មិនមា ន   ះថា  ក់នឹងកា របង្ក  គដរ។ ប   នះមិនចា ំបា ច់ព  បា ល  យប៉នីសុីលីន ឬ 

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដទទៀតទ។ គា  នប៉នីសុីលីន ឬថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកណា មួយ ដលជួយព  បា លជំងឺផា  សា យ  ះទ 

(ទំ.១៦៣)។

ប៉នីសុីលីនមា ន   ះថា  ក់ចំ  ះមនុស្សមួយចំនួន។ មុននឹង  ើថា  ំនះ អ្ន ក  ូវដឹងពីកា រ  ឈម   ះថា  ក់ និងកា រ

 ុង  យ័ត្ន នា នា ដលអ្ន ក  ូវមា ន សូមមើលទំព័រ៧០និង៣៥១។
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៥. កា រចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន ជា មួយនិង ្ត  ិបតូមីសុីន៥. កា រចា ក់ថា  ំប៉នីសុីលីន ជា មួយនិង ្ត  ិបតូមីសុីន

 "មា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ជា  ើនរបស់វា " ថា  ំទា ំងនះ  ូវបា នគ  ើ   ស់  ើនណា ស់ ហើយ  ើនត  ើ  យ 

ខុសរបៀប វា ។ គមិនអា ច  ើសំរា ប់ជំងឺ  ុនផា  សា យទ  យគយល់ក្ន ុង  លគំនិតបីយា៉ ង ៖

១. វា គា  ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះជំងឺ  ុនផា  សា យនិងហៀរសំ  រទ

២. វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ធ្ង ន់ ជួនកា លថ្ល ង់ឬសា  ប់

៣. កា រ  ើ   ស់ថា  ំ  ុលអា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រពិបា កបំផុតក្ន ុងកា រព  បា លជំងឹរបងឬជំងឺធ្ង ន់ដទទៀត

៦. កា រចា ក់វីតា មីនប១២(Vitamin B12) ជា តិចំរា ញ់ពីថ្ល ើម និងជា តិដក. កា រចា ក់វីតា មីនប១២(Vitamin B12) ជា តិចំរា ញ់ពីថ្ល ើម និងជា តិដក(មើលទំ.៣៩៣)(មើលទំ.៣៩៣)

ថា  ំវិតា មីនប១២ និងជា តិចំរា ញ់ពីថ្ល ើម មិនជួយដល់ភា ពស្ល កសា  ំង ឬកា រខ  យកមា  ំងទ 

លើកលងតក្ន ុងករណី ដ៏ក  ខ្ល ះបុ៉   ះ។ ម ៉ ងទៀត កា រចា ក់ថា  ំទា ំងនះមា នកា រ  ឈមនឹង

  ះថា  ក់មួយចំនួន។ ថា  ំទា ំងនះគួរ  ូវបា ន  ើ តក្ន ុងករណីដលមា នវជ្ជ ប   ពីអ្ន កជំនា ញ 

បនា  ប់ពីបា នពិនិត្យឈា មរួចបនា  ប់ពីបា នពិនិត្យឈា មរួច។ ជា មួយគា  នះដរ  ូវជៀសវា ងកា រចា ក់ថា  ំ ជា តិដក ដូចជា  

អា ំងហ្វ រុ៉ង(inferon)។ ដើម្ីប  យុទ្ធ នឹងភា ពស្ល កសា  ំង ថា  ំ   ប់ជា តិដកមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ង 

ហើយ មា ន  សិទ្ធ ិភា ពទៀតផង(ទំ.១២៤)។



52

៧. ថា  ំវីតា មីនដទទៀត (ទំ.៣៩២)៧. ថា  ំវីតា មីនដទទៀត (ទំ.៣៩២)

តា មក្ួបនទូ   មិន  ូវចា ក់ថា  ំវីតា មីនទ។ កា រចា ក់ថា  ំវីតា មីនមា ន   ះថា  ក់  ើនជា ង ថ្ល ជា ង និងតងតគា  ន 

 សិទ្ធ ភា ព ជា ងថា  ំវីតា មីន   ប់ទ។ 

ជា អកុសល មា នមនុស្សជា  ើនបា នខ្ជ ះខា  យលុយកា ក់  លើថា  ំសុីរូ៉ ថា  ំកមា  ំង និងថា  ំទឹកដលមា នថា  ំវីតា មីន។ 

ភា គ  ើននថា  ំទា ំងនះ ពំុមា នជា តិវីតា មីនសំខា ន់ៗ  ប់   ន់ទ(មើលទំ.១១៨)។ បុ៉ន្ត  ះបីជា ថា  ំទា ំងនះមា នជា តិ 

វីតា មីនសំខា ន់ៗក៏  យ កា រទិញចំណីអា ហា រល្អ ៗ  បន្ថ មទៀត គឺជា កា រ  សើរជា ង។ អា ហា រ   ង់រា ងកា យ និង 

អា ហា រ កា រពា រ ដូចជា សណ្ណ ក ស៊ុត សា ច់ ផ្ល ឈើ បន្ល  និង   ប់ធញ្ញ ជា តិ  ប់  ភទ សុទ្ធ តសំបូរវីតា មីន និងសា រធា តុ 

ចិញ្ច ឹមរា ងកា យដទទៀត(មើលទំ.១១១)។ កា រផ្ត ល់ឲ្យមនុស្សខ  យស្គ មសា្គ  ំងនូវអា ហា រល្អ ៗ ឲ្យបា នកា ន់តញឹកញា ប់ 

នឹងជួយគា ត់បា ន  ើនជា ងកា រផ្ត ល់ថា  ំវីតា មីននិងសា រធា តុរ៉បន្ថ ម  ទៀត។

មធ  បា យល្អ បំផុតដើម្ីបទទួលបា នវីតា មីន

ចំ  ះព័ត៌មា នបន្ថ មអំពីវីតា មីន ពលដលចា ំបា ច់ និងអំពីចំណីអា ហា រដលមា នវីតា មីន សូមអា នជំពូក១១ 

ជា ពិសសទំព័រ១១១និង១១៨។

៨. ថា  ំផ្សំចូលគា  . ថា  ំផ្ំសចូលគា  

ជួនកា លថា  ំពីរឬ  ើន  ភទ  ូវបា នផ្ំសចូលគា   ក្ន ុង   ប់ថា  ំ ឬថា  ំបូ៉វកមា  ំងតមួយ។ កា លណា គធ្វ ើតា ម 

របៀបនះ ថា  ំទា ំង  ះតងតមិនសូវមា ន  សិទ្ធ ភា ព ហើយមា នតម្ល ថ្ល កា ន់តថ្ល ។ ជួនកា លវា ផ្ត ល់ផលអា ក ក់  ើនវា ផ្ត ល់ផលអា ក ក់  ើន

ជា ងផលល្អ ។ជា ងផលល្អ ។  សិនបើនរណា មា  ក់ចង់ចញវជ្ជ ប   ឲ្យ  ើថា  ំផ្ំសចូលគា  នះ សុំគា ត់ឲ្យចញវជ្ជ ប   តថា  ំណា ដល

ចា ំបា ច់បំផុតបា ន ហើយ។ សូមកំុខ្ជ ះខា  យលុយរបស់អ្ន ក  លើថា  ំទា ំងនះ។

ថា  ំផ្ំសចូលគា  មួយចំនួនដលគួរជៀសវា ងជៀសវា ង ៖

 ថា  ំក្អ កថា  ំក្អ កដលមា នទា ំងថា  ំ  ឆា ំងកា រក្អ កផង និងថា  ំបំបា ត់ស្ល សផង។ (ថា  ំក្អ កគឺស្ទ ើរតគា  ន   ជន៍ 

ហើយជា កា រខ្ជ ះខា  យលុយកា ក់ផង  ះបីជា វា ជា ថា  ំផ្ំសឬមិនផ្ំសក៏  យ)។

 ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក(antibiotics) ដលផ្សំជា មួយថា  ំ  ឆា ំងកា ររា កថា  ំ  ឆា ំងកា ររា ក។

 ថា  ំ  ឆា ំងអា សុីតថា  ំ  ឆា ំងអា សុីត(antacids) ដើម្ីបព  បា លជំងឺដំ  ក ពះផ្ំសជា មួយនឹងថា  ំកា រពា រកា រចុក  ះ។

 ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់២ឬ  ើន  ភទ(អា ស្ព ីរីនជា មួយអា សតា មីណូហ្វ ន 

ជួនកា លជា មួយនឹងកា ហ្វ អី៊នផងដរ)។

មនុស្សដលអា ចបរិ  គបា នធម្ម តា  មិន  ូវកា រថា  ំវីតា មីនបន្ថ មទៀតទ។មនុស្សដលអា ចបរិ  គបា នធម្ម តា  មិន  ូវកា រថា  ំវីតា មីនបន្ថ មទៀតទ។

ទា ំងនះ ទា ំងនះ 

ល្អ ជា ងល្អ ជា ង

     ទា ំងនះ     ទា ំងនះ

ទា ំងនះ ទា ំងនះ 

ល្អ ជា ងល្អ ជា ង

     មួយនះ     មួយនះ

មួយនះ មួយនះ 

ល្អ ជា ងល្អ ជា ង

     មួយនះ     មួយនះ
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៩. កា ល់ស្ូយម៩. កា ល់ស្យូម

កា រចា ក់កា ល់ស្យូម  ក្ន ុងសរសវ៉នអា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ វា អា ចសមា  ប់មនុស្ស 

យា៉ ងលឿន  សិនបើគមិនចា ក់វា  យយឺតៗ។ កា រចា ក់កា ល់ស្យូមតា មកំប៉ះគូទ ជួនកា លអា ច 

បណា្ខ  ល ឲ្យមា នអា ប់ស ឬមា នកា របង្ក  គ យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។

១០. កា រព្ួយរសរូ៉ម១០. កា រព្ួយរសរូ៉ម

 ក្ន ុងតំបន់ខ្ល ះ មនុស្សដលមា នភា ពស្ល កសា  ំង ឬខ  យកមា  ំង ចំណា យ   ក់កា ក់ដល  សល់បន្ត ិចបន្ត ួច 

សំរា ប់កា រ ចា ក់បញ្ច ូលសរ៉ូមមួយលី  តា មសរសឈា មរបស់គ។ ពួកគជឿថា កា រធ្វ ើដូចនះនឹងជួយឲ្យពួកគមា ន 

កមា  ំង ឬធ្វ ើឲ្យសំបូរឈា មឡើងវិញ។ បុ៉ន្ត ពួកគយល់ខុសហើយ! សរូ៉មគឺគា  នអ្វ ីលើសពីទឹកសុទ្ធ លា យជា មួយនឹង 

អំបិល ឬស្ក របន្ត ិចបន្ត ួចតបុ៉   ះ។ វា ផ្ត ល់ថា មពលតិចជា ងស្ក រ   ប់មួយ   ប់ធំផង ហើយធ្វ ើឲ្យឈា មកា ន់តរា វ 

មិនមន ធ្វ ើឲ្យមា នឈា មកា ន់ត  ើនទ។ វា មិនបា នជួយដល់ភា ពស្ល កសា  ំង ឬធ្វ ើឲ្យមនុស្សខ  យមា នកមា  ំង 

ខា  ំងឡើងទ។

ម៉  ងទៀត  សិនបើសរ៉ូម  ះ  ូវបា នចា ក់បញ្ច ូល  យមនុស្សមា  ក់ដលមិនបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 

 ឹម  ូវ  ះវា អា ចមា ន   ះថា  ក់នកា របង្ក  គដលចូល  ក្ន ុងឈា ម។ ប   នះអា ចសមា  ប់អ្ន កជំងឺបា ន។

គគួរព្ូយរសរូ៉មតក្ន ុងករណីដលអ្ន កជំងឺមិនអា ចបរិ  គអ្វ ីទា ំងអស់ ឬ  ពលដលគា ត់មា នកា រខ  ះជា តិទឹក 

ធ្ង ន់ធ្ង របុ៉   ះ (មើលទំ.១៥១)។

 សិនបើអ្ន កជំងឺអា ចលបបា ន ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកមួយលី  ដលមា នស្ក រ(ឬទឹកបបរ) និងអំបិល (មើលទឹកអូរ៉ា លីត  សិនបើអ្ន កជំងឺអា ចលបបា ន ឲ្យគា ត់ផឹកទឹកមួយលី  ដលមា នស្ក រ(ឬទឹកបបរ) និងអំបិល (មើលទឹកអូរ៉ា លីត 

 ទំ.១៥២)។ ទឹកនះនឹងជួយគា ត់បា នដូចជា កា រចា ក់សរូ៉មមួយលី  ដរ។  ទំ.១៥២)។ ទឹកនះនឹងជួយគា ត់បា នដូចជា កា រចា ក់សរូ៉មមួយលី  ដរ។ ចំ  ះមនុស្សដលអា ចបរិ  គបា ន 

កា របរិ  គអា ហា រដលមា នជីវជា តិ អា ចជួយព  ឹងកមា  ំងរបស់គា ត់ជា ងកា រចា ក់សរូ៉ម  ប់  ភទទា ំងអស់។

 សិនបើអ្ន កជំងឺអា ចលប និងផឹកទឹកបា ន... សិនបើអ្ន កជំងឺអា ចលប និងផឹកទឹកបា ន...

មិន  ូវចា ក់កា ល់ស្ូយម  យគា  នដំបូនា  នពី  ូពទ្យជា មុនទ។មិន  ូវចា ក់កា ល់ស្យូម  យគា  នដំបូនា  នពី  ូពទ្យជា មុនទ។

    នះ       នះ   

                 សើរ           សើរ          

    ជា ង                 ជា ង             

           នះ           នះ

    នះ       នះ   

                 សើរជា ង   សើរជា ង  

            នះ            នះ

ភ
ស

ជ
្ជ ៈ

ភ
ស

ជ
្ជ ៈ

ប
 ្គ ប
់ជា 
ត
ិទ
ឹក

ប
 ្គ ប
់ជា 
ត
ិទ
ឹក



54

តើពលណា ដលគមិនគួរ  ើថា  ំពទ្យ?
មនុស្សជា  ើនមា នជំនឿអំពីអ្វ ីដលពួកគមិនគួរធ្វ ើឬអំពីអ្វ ីដលពួកគមិនគួរបរិ  គ  ពលដលពួកគ  ើ 

ថា  ំពទ្យ។  យមា នហតុផលដូច្ន ះ ពួកគអា ចនឹងឈប់  ើថា  ំដលពួកគ  ូវកា រ  វិញ។ តា មពិតគា  នថា  ំណា  

បណា្ខ  ល ឲ្យមា ន   ះថា  ក់  យសា រតយើងលបជា មួយចំណីអា ហា រខ្ល ះទ  ះបីជា សា ច់  ូក   ច ម្ទ ស  បក 

ក ូច ឬចំណី អា ហា រដទទៀតក៏  យ។ បុ៉ន្ត ចំណីអា ហា រដលសំបូរ   យជា តិខា  ញ់ ឬហឹរខា  ំង អា ចធ្វ ើឲ្យប    

ក ពះនិង  ះវៀនកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ះបីជា គមា នឬគា  នលបថា  ំពទ្យក៏  យ(ទំ.១២៨)។ ថា  ំពទ្យខ្ល ះអា ចបណា្ខ  ល 

ឲ្យមា ន  តិកម្ម អា ក ក់មួយចំនួន  សិនបើអ្ន កជំងឺផឹក   (មើលម  ូនីដា ហ្សូល Metronidazole ទំ.៣៦៩)។

មា នករណីខ្ល ះដលគបា នដឹងថា  កា រមិន  ើមិន  ើថា  ំមួយចំនួនគឺជា កា រ  សើរបំផុត ៖

១.  ្ត ីមា នផ្ទ  ះឬ  ្ត ីបំ   ះកូន គួរជៀសវា ង  ើថា  ំពទ្យ  ប់  ភទទា ំងអស់ 

ដល មិនចា ំបា ច់ (បុ៉ន្ត ពួកគអា ចលបថា  ំវីតា មីន ឬថា  ំជា តិដក ក្ន ុងបរិមា ណ កំណត់ 

មួយ  យគា  ន   ះថា  ក់)។

២. ចំ  ះទា រក  ូវ  ុង  យ័ត្ន  ពល  ើថា  ំពទ្យ។ ក្ន ុងកា លៈទសៈដលអា ចធ្វ ើបា ន 

 ូវស្វ ងរកជំនួយពី  ូពទ្យ មុននឹងផ្ត ល់ថា  ំណា មួយ  ទា រក។  ូវ   កដថា មិនឲ្យ 

ថា  ំ  ើនហួសពកទ។

៣. ចំ  ះអ្ន កដលធា  ប់មា ន  តិកម្ម ទំនា ស់  ភទណា មួយ ដូចជា កា រឡើងកន្ទ ួល 

ក ហម រមា ស់...។ល។ ក  យពល  ើថា  ំប៉នីសុីលីន អំពីសុីលីន ស៊ុលហ្វ ូណា មីដ 

ឬថា  ំផ្សងៗទៀត គួរឈប់  ើថា  ំទា ំង  ះទៀត ក្ន ុងមួយជីវិតគួរឈប់  ើថា  ំទា ំង  ះទៀត ក្ន ុងមួយជីវិត ពី   ះវា អា ចបណា្ខ  ល

ឲ្យមា ន   ះថា  ក់(មើល  តិកម្ម ដ៏   ះថា  ក់ដលបណា្ខ  លមកពីកា រចា ក់ថា  ំមួយចំនួន

 ទំ.៧០)។

៤. អ្ន កដលមា នជំងឺដំ  ក ពះឬឆ្អ ល់ក ហា យ  ចុងដង្ហ ើម គួរជៀសវា ងកា រ  ើថា  ំ 

អា ស្ព ីរីន។ ថា  ំបំបា ត់កា រ ឈឺចា ប់ជា  ើន និងពួកថា  ំស្ត រូ៉អី៊តទា ំងអស់ អា ចធ្វ ើឲ្យ  គ 

ដំ   ក ពះ និងកា រ   លនអា សុីតក្ន ុងក ពះ កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង។ ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺ

ចា ប់មួយ  ភទដលមិនបង្ក ប   ដល់ក ពះគឺ អា សតា មីណូហ្វ ន (បា៉ រា សតា មុ៉ល 

ទំ.៣៨០)។

៥. មា នថា  ពំទ្យ  ភទខ្ល ះមា នផលអា ក ក់ឬមា ន   ះថា  ក់បើ  ើ  ពលដលអ្ន កមា នជំងឺមួយចំនួន។ ឧទា ហរណ៍ ៖ 

អ្ន កដលមា នជំងឺរលា កថ្ល ើមមិនគួរ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ឬថា  ំដលខា  ំងផ្សងៗទៀត ពី   ះថ្ល ើមរបស់គា ត់មា នកា រ

ខូចខា ត ហើយថា  ំពទ្យហា ក់ដូចជា បំពុលរា ងកា យរបស់គា ត់ (ទំ.១៧២)។

៦. អ្ន កដលមា នកា រខ  ះជា តិទឹកឬមា នជំងឺត  ង  ម គួរ  ុង  យ័ត្ន ជា មួយថា  ំពទ្យដលពួកគ  ើ។ មិន  ូវផ្ត ល់

ថា  ំពទ្យដល់កំរិតមួយដលអា ចបំពុលរា ងកា យ  ះទ លុះ   ត(ឬរហូតទា ល់ត)អ្ន កជំងឺ  ះបត់ជើងតូចបា ន 

ធម្ម តា ។ ឧទា ហរណ៍ ៖  សិនបើកុមា រមា  ក់មា ន  ុន   ខា  ំង និងមា នកា រខ  ះជា តិទឹក(ទំ.៧៦) មិន  ូវឲ្យ ថា  ំ 

អា ស្ព ីរីនឬ បា៉ រា សតា មុ៉ល ដល់គា ត់លើសពីមួយដូសទ រហូតទា ល់តគា ត់ចា ប់ផ្ត ើមបត់ជើងតូច។ មិន  ូវឲ្យថា  ំ មិន  ូវឲ្យថា  ំ 

សុលហា  (sulfa) ដល់អ្ន កដលមា នកា រខ  ះជា តិទឹកទ។សុលហា  (sulfa) ដល់អ្ន កដលមា នកា រខ  ះជា តិទឹកទ។


