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ថា  ំអង់ទីបី៊យូ៉ទិក ៖ តើថា  ំអង់ទីបី៊យូ៉ទិកគឺជា អ្វ ី 
ហើយគ  ើវា  យរបៀបណា 

 ពលដលគ  ើ   ស់វា បា ន  ឹម  ូវ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគឺជា ថា  ំដលមា នសា រ   ជន៍ និងមា នសា រសំខា ន់ 
យា៉ ងខា  ំង ។ វា អា ច  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គ និងជំងឺដលបង្ក  យបា ក់តរីបា ក់តរី។ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលគសា្គ  ល់ជា ញឹកញា ប់
គឺ ប៉នីសុីលីន ត   សុីគ្ល ីន  ្ត ិបតូមីសុីន ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល និងសុលហា   ឬស៊ុលហ្វ ូណា មីដ។

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកនីមួយៗមា នឥទ្ធ ិពលខុសៗគា   ក្ន ុងកា រ  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គជា ក់លា ក់ផ្សងៗគា  ។ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកនីមួយៗមា នឥទ្ធ ិពលខុសៗគា   ក្ន ុងកា រ  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គជា ក់លា ក់ផ្សងៗគា  ។ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក
ទា ំងអស់សុទ្ធ តមា ន   ះថា  ក់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ បុ៉ន្ត ថា  ំខ្ល ះមា ន   ះថា  ក់ខា  ំងជា ងថា  ំខ្ល ះទៀត។  ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រ ទា ំងអស់សុទ្ធ តមា ន   ះថា  ក់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ បុ៉ន្ត ថា  ំខ្ល ះមា ន   ះថា  ក់ខា  ំងជា ងថា  ំខ្ល ះទៀត។  ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រ 

 ើសរីស និង  ើ   ស់ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក។ ើសរីស និង  ើ   ស់ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក។

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមា ន  ើន  ភទ ហើយ  ភទនីមួយៗ  ូវបា នដា ក់លក់ក  ម "   ះពា ណិជ្ជ កម្ម " ជា  ើន ដល 
អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រភ័ន្ត  ឡំ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលសំខា ន់ជា ងគ  ូវបា នចា ត់ចូលក្ន ុង 
ក ុមចម្បងៗមួយចំនួន ៖

ក ុមអង់ទីបី៊យ៉ូទិក          ក ុមអង់ទីបី៊យ៉ូទិក          
(   ះវិទ  សា ្ត  )(   ះវិទ  សា ្ត  )

ឧទា ហរណ៍ន ឧទា ហរណ៍ន 
  ះពា ណិជ្ជ កម្ម   ះពា ណិជ្ជ កម្ម 

  ះពា ណិជ្ជ កម្ម   កម្ព ុជា   ះពា ណិជ្ជ កម្ម   កម្ព ុជា មើលទំព័រមើលទំព័រ

ប៉ នីសុីលីន (Penicillin) ប៉ន វ-កា ហ្វ ណុកសុីមទីល ប៉នីសុីលីន ៣៥១

អំពីសុីលីន( Ampicillin) ប៉ន  ៊ីទីន                    អំពីសុីលីន អំពីលីន អំពីសុីល ៣៥៣

ត   សុីគ ្ល ីន (Tetracycl ine) ទរា៉ មីសុីន ត   សុីគ្ល ីន ត   លីន ៣៥៦

ស៊ុលហា  (ស៊ុលហ្វ ូណា មីដ sulfonamides) ហ្គ ង់  ីសុីន ឌុយរា៉ ស៊ុលហា    សុកសា ហ្សូល ៣៥៨

កូ  ីមុ៉កហ  សូល (Cotrimoxazole)   បា ក់  ីម                                                              កូ  ីម ៣៥៨

 ្ត ិបតូមី សុីន(Streptomycin) អំបី៊ស  ីន ឌុយផ្ល ូស្ហ ូល ៣៦៣, ៣៦៩

ខ្ល ័រំហ្វ នីកុល(Chloramphenicol) ខ្ល រូ៉មីសទីន ខ្ល ័រំមីសទីន ៣៥៧

អរី  ូមី សុីន(Erythromycin) អរី  ូសុីន កា  ហា  ណូន អី៊ឡូសូន ៣៥៥

សហា  ឡូស្ព រីន (Cephalosporins) ខហ្វ  ិច សហា  ឡិចសុីន ៣៥៩

កំណត់សំគា ល់ ៖ ំណត់សំគា ល់ ៖ អំពីសុីលីនជា  ភទមួយនក ុមប៉នីសុីលីន ដលអា ចសមា  ប់បា ក់តរីជា  ើន  ភទជា ង 
ប៉នីសុីលីនធម្ម តា ។

 សិនបើអ្ន កមា នថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមួយ ដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម របស់វា  ហើយមិនដឹងថា វា ស្ថ ិត  ក្ន ុងក ុមណា  
 ះសូមអា នអក្សរតូចៗ ដលមា ន  លើ  អប់ ឬដបថា  ំ  ះ។ ឧទា ហរណ៍ ៖ បើអ្ន កមា នថា  ំបា៉ រ៉ា សា ំង "អស" ហើយ 

អ្ន កមិនដឹងថា វា ជា ថា  ំអ្វ ី សូមមើលអក្សរតូចៗ ដលសរសរថា  "ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល(Chloramphenicol)"។ 

សូមរកមើលខ្ល ័រំហ្វ នីកុល  ទំព័របតង(ទំ.៣៥៧)។ អ្ន កនឹងដឹងថា  គ  ើវា ត 
ក្ន ុង  ករណីជំងឺធ្ង ន់មួយចំនួនបុ៉   ះ ដូចជា ជំងឺ  ុន  ះវៀន ហើយជា ពិសស គឺ វា  
មា ន   ះថា  ក់ បើ  ើជា មួយទា រក។

មិន  ូវ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកណា មួយឡើយ លុះ   តអ្ន កសា្គ  ល់ថា វា ស្ថ ិតក្ន ុងក ុមអ្វ ី វា  ឆា ំងនឹងជំងឺអ្វ ី និងកា រ  ុងមិន  ូវ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកណា មួយឡើយ លុះ   តអ្ន កសា្គ  ល់ថា វា ស្ថ ិតក្ន ុងក ុមអ្វ ី វា  ឆា ំងនឹងជំងឺអ្វ ី និងកា រ  ុង
 យ័ត្ន ដលអ្ន ក  ូវមា ន ដើម្ីប  ើវា  យសុវត្ថ ិភា ព។ យ័ត្ន ដលអ្ន ក  ូវមា ន ដើម្ីប  ើវា  យសុវត្ថ ិភា ព។

ជំពូកទី

៧
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ព័ត៌មា នស្ត ីអំពីកា រ  ើ   ស់ ក  ិត  ើ   ះថា  ក់និងកា រ  ុង  យ័ត្ន ស   ប់ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដលបា នណនា ំ   
ក្ន ុង សៀវ  នះ អា ចរកមើល  ទំព័របតង។ អ្ន កអា ចរកមើល   ះថា  ំ  តា មលំដា ប់ជួរព្យញ្ជ នៈ ដលមា ន   ទំព័រ 
ដំបូងនទំព័របតង។

សចក្ត ីណនា ំស   ប់កា រ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ប់  ភទ

១. បើអ្ន កមិនដឹងច  ស់ពីរបៀប  ើថា  អំង់ទីបី៊យូ៉ទិក និង  ភទជំងឺដលថា  ំ  ះអា ច  ឆា ងំទ សូមអ្ន កកំុ  ើវា ឲ្យ  ះ។

២.  ើតថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដល  ូវបា នណនា ំស   ប់ជំងឺដលអ្ន កចង់ព  បា ល  ះបុ៉   ះ (សូមរកមើលជំងឺ 
ផ្សងៗ  ក្ន ុងសៀវ  នះ)។

៣.  ូវសា្គ  ល់ពី   ះថា  ក់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក និង  កា ន់ខា  ប់នូវកា រ  ុង  យ័ត្ន ផ្សងៗដលបា ន 
ណនា ំ(មើល  ទំព័របតង)។

៤.  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  តា មក  ិត  ើដលបា នណនា ំ  យមិន  ូវ  ើលើសក  ិត ឬ  ើមិន  ប់ក  ិត។ 
ក  ិតន កា រ  ើ   ស់ថា  ំគឺអា  ័យ  តា ម  ភទជំងឺ អា យុ ឬទម្ង ន់របស់អ្ន កជំងឺ។

៥. មិន  ូវ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកចា ក់ទ បើកា រលបតា មមា ត់ទំនងជា មា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចគា   ះ។  ូវចា ក់ត   
ពលដលចា ំបា ច់បុ៉   ះ។

៦. បន្ត  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិករហូតទា ល់តជំងឺជា សះស្បើយទា ំង  ុង ឬ  ូវ  ើយា៉ ងតិចពីរថ្ង បនា  ប់ពី  ុន    និង 
 គស  ្ញ  នកា របង្ក  គបា នបា ត់  វិញ។ (ជំងឺមួយចំនួនដូចជា ជំងឺរបង និងជំងឺឃ្ល ង់  ូវកា រកា រព  បា ល 
ជា  ើន ខ ឬ  ើនឆា  ំ បនា  ប់ពីអ្ន កជំងឺ  ះមា នកា រធូរ   ល។ អនុវត្ត តា មសចក្ត ីណនា ំចំ  ះជំងឺនីមួយៗ)។

៧. បើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកបណា្ខ  លឲ្យឡើងកន្ទ ួលលើស្បក រមា ស់ ពិបា កក្ន ុងកា រដកដងើ្ហ ម ឬមា ន  តិកម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ 
ឈប់  ើវា ភា  ម ហើយមិន  ូវ  ើវា ទៀតឡើយ (មើលទំ.៧០)។

៨.  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកត  ពលដល  ូវកា រចា បំា ច់បំផុតបុ៉   ះ។  ពលដលគ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ើន
ពក  ះ  សិទ្ធ ភា ពរបស់វា នឹងចា ប់ផ្ត ើមថយចុះដរ។

សចក្ត ីណនា ំស   ប់កា រ  ើ   ស់ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ភទខ្ល ះ 

១. មុនពលអ្ន កចា ក់ ថា  ំប៉នីសុីលីន ឬអំពីសុីលីន អ្ន ក  ូវមា នថា  ំអំពូល អា េ្រ ដណា លីន (អពីណ្រ ហ្វ ីន  
epinephrine) ឲ្យហើយ ស   ប់ព  បា ល  តិកម្ម អា ល់ឡសុី  សិនបើវា កើតឡើង(ទំ.៧០)។

២. ចំ  ះមនុស្សដលអា ល់ឡសុីជា មួយប៉នីសុីលីន  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀតដូចជា ៖ អរី  ូមីសុីន 
ឬស៊ុលហា   (ទំ.៣៥៥និង៣៥៨)។

៣. កំុ  ើថា ំ  ត   សុីគ្ល ីន អំពីសុីលីន  ឬថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា នឥទ្ធ ិពលទូលា យ ដើម្ីបព  បា លជំងឺដលអា ច 
ព  បា ល  យ  ើថា  ំប៉នីសុីលីន ឬថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀតដលមា នឥទ្ធ ិពលចង្អ ៀត(ទំ.៥៨)។ ថា  ំអង់ទីបី៊
យ៉ូទិកដលមា នឥទ្ធ ិពលទូលា យ  ឆា ំងនឹងបា ក់តរី  ើន  ភទជា ងថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា នឥទ្ធ ិពលចង្អ ៀត។

៤. ជា ទូ   គ  ើថា  ំខ្ល ័រំហ្វ នីកុលស   ប់តជំងឺដលធ្ង ន់ធ្ង រ ឬដលគំរា មកំហងដល់អា យុជីវិត ដូចជា ជំងឺ  ុន 
 ះវៀន។ វា ជា ថា  ំដលមា ន   ះថា  ក់។ មិន  ូវ  ើវា ស   ប់ជំងឺ   លៗទ។  និងមិន  ូវ  ើវា ជា មួយទា រក 

ដរ(លើកលងជំងឺក្អ កមា ន់  ទំ.៣១៣)។

៥. មិន  ូវចា ក់ថា  ំត   សុីគ្ល ីន ឬខ្ល ័រំហ្វ នីកុលទ។ ថា  ំទា ំងនះមា នសុវត្ថ ិភា ព មិនសូវឈឺចា ប់ ហើយមា ន  សិទ្ធ ភា ព 
ដូចគា  ឬល្អ ជា ង បើលបតា មមា ត់។

៦. មិន  ូវឲ្យ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬកុមា រដលមា នអា យុតិចជា ង៨ឆា  ំ  ើត   សុីគ្ល ីនទ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យខូចធ្ម ញនិង
ឆ្អ ឹង(ទំ.៣៥៦)។
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៧. ជា ទូ   គ  ើ  ្ត ិបតូមីសុីននិងផលិតផលដលមា នជា តិថា  ំនះ ស   ប់តជំងឺរបងបុ៉   ះ ហើយ  ូវ  ើ 
ជា មួយថា  ំរបងផ្សងទៀត (ទំ.៣៥៣) ។  ្ត ិបតូមីសុីនផ្ំសជា មួយនឹងប៉នីសុីលីនអា ច  ើស   ប់ព  បា លរបួស

  ៗ ដល់  ះវៀន រលា កខ្ន ង  ះវៀន និងជំងឺផ្សងទៀត  ពលដលគមិនអា ចរកថា  ំអំពីសុីលីនបា ន ឬ   
ពលវា ថ្ល ពក  ះ។ បុ៉ន្ត មិន  ូវ  ើស   ប់ព  បា ល  ុនផា  សា យ ហៀរសំ  រ ឬជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើមដល  ើនកើត
មា ន  ះឡើយ។

៨.  ថា  ំ  ប់  ភទដលស្ថ ិតក្ន ុងក ុម  ្ត ិបតូមីសុីន(រា ប់បញ្ច ូលទា ំង កា ណា មីសុីន(Kanamycin) និង ហ្សង់តា មីសុីន 
(Gentamycin) គឺអា ចមា នជា តិពុល  ើន។ ជា ញឹកញា ប់ ថា  ំទា ំងនះ  ូវបា នគ  ើវា  ស   ប់ព  បា លជំងឺ 

  លៗ ដលក្ន ុង  ះវា អា ចមា នផល   ះថា  ក់  ើនជា ងផលល្អ ។  ើថា  ំទា ំងនះស   ប់កា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ 
មួយចំនួន ដលថា  ំទា ំងនះ  ូវបា នគណនា ំឲ្យ  ើ។

៩. កា រផឹកទឹក  ះ  ជូរនិងទឹក  ះ  កក អា ចជួយឲ្យមា នកា រកើតបា ក់តរីដលសំខា ន់មួយចំនួន ដល  ូវបា ន
សមា  ប់  យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដូចជា ថា  ំអំពីសុីលីន និងធ្វ ើឲ្យលំនឹងធម្ម ជា តិរបស់រា ងកា យ  លប់មកសភា ព 
ធម្ម តា វិញ(មើលទំព័របនា  ប់)។

តើ  ូវធ្វ ើដូចម្ត ចបើថា  ំអង់ទីបី៊យូ៉ទិកហា ក់ដូចជា ពំុមា ន  សិទ្ធ ភា ព
ចំ  ះកា របង្ក  គភា គ  ើន ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើឲ្យមា នកា រធូរ   លក្ន ុងរយៈពលមួយឬពីរថ្ង ។  សិនបើ សិនបើ

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលអ្ន ក  ើ  ះ ហា ក់ដូចជា ពំុមា ន  សិទ្ធ ភា ពទ វា អា ចបណា្ខ  លមកពី ៖ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលអ្ន ក  ើ  ះ ហា ក់ដូចជា ពំុមា ន  សិទ្ធ ភា ពទ វា អា ចបណា្ខ  លមកពី ៖

១. ជំងឺ  ះពំុមនជា ជំងឺដលអ្ន កបា នគិត  ះទ។ អ្ន ក  ហលជា  ើថា  ំខុស។ ខិតខំស្វ ងយល់ឲ្យកា ន់តច  ស់ថា  
តើវា ជា ជំងឺអ្វ ីពិត   កដ ដើម្ីប  ើថា  ំឲ្យ  ូវនឹងជំងឺ  ះ។

២. ក  ិត  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិន  ឹម  ូវ។ ពិនិត្យមើលឡើងវិញ។ 

៣. បា ក់តរីបា នកា  យជា មា នភា ពសុា ំនឹងថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដល  ើ  ះ(ថា  ំ  ះមិនអា ចសមា  ប់ម  គ  ះបា ន 
ទៀតទ)។  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ភទផ្សងទៀតដល  ូវនឹងជំងឺ  ះ។

៤. អ្ន កពំុមា នសមត្ថ ភា ព  ប់   ន់ក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺ  ះ។  ញា ប់រកជំនួយពី  ូពទ្យ ជា ពិសសបើជំងឺ  ះមា ន
សភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ឬកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។

កុមា រទា ំងបីនា ក់នះមា នជំងឺ  ុនផា  សា យ...កុមា រទា ំងបីនា ក់នះមា នជំងឺ  ុនផា  សា យ...

តើអ្វ ីធ្វ ើឲ្យកុមា រសា  ប់?តើអ្វ ីធ្វ ើឲ្យកុមា រសា  ប់?

ប៉នីសុីលីន  (មើលស្ហ ុក អា ល់ឡសុី ប៉នីសុីលីន  (មើលស្ហ ុក អា ល់ឡសុី 

ទំ.៧០)ទំ.៧០)

តើអ្វ ីសមា  ប់កុមា រ?តើអ្វ ីសមា  ប់កុមា រ?

ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល    ះថា  ក់ និង ខ្ល ័ររំហ្វ នីកុល    ះថា  ក់ និង 

កា រ  ុង  យ័ត្ន  ផ្សងៗស   ប់ថា  ំនះ កា រ  ុង  យ័ត្ន  ផ្សងៗស   ប់ថា  ំនះ 

(ទំ.៣៥៧)                  (ទំ.៣៥៧)                  

តើហតុអ្វ ីបា នជា កុមា រនះជា ឡើងវិញ?តើហតុអ្វ ីបា នជា កុមា រនះជា ឡើងវិញ?

កុមា រនះពុំបា នទទួលថា  ំដលមា ន   ះ ថា  ក់  កុមា រនះពំុបា នទទួលថា  ំដលមា ន   ះ ថា  ក់  

គឺ   ន់តទទួលទា ន ទឹកផ្ល ឈើ  អា ហា រ   ឹម  ូវ គឺ   ន់តទទួលទា ន ទឹកផ្ល ឈើ  អា ហា រ   ឹម  ូវ 

និងស   កបា ន  ប់   ន់។និងស   កបា ន  ប់   ន់។

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគា  ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់ជំងឺ  ុនផា  សា យទ។  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់តជំងឺដលយើងដឹងថា ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគា  ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់ជំងឺ  ុនផា  សា យទ។  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់តជំងឺដលយើងដឹងថា 
វា  ូវនឹងជំងឺ  ះ។វា  ូវនឹងជំងឺ  ះ។
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សា រសំខា ន់នកា រ  ើ   ស់ថា  ំអង់ទីបី៊យូ៉ទិក  យមា ន  ំដន
កា រ  ើថា  ំ  ប់  ភទ  ូវតមា ន  ំដន ជា ពិសសចំ  ះថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  យសា រហតុផលដូចខា ងក  ម ៖

១. កា រពុលនិង  តិកម្ម  ៖ កា រពុលនិង  តិកម្ម  ៖ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមិន  ឹមតអា ចសមា  ប់បា ក់តរីបុ៉   ះទ វា ក៏អា ចផ្ត ល់   ះថា  ក់ដល់ខ្ល ួន
យើងបា នដរ  យសា រវា អា ចធ្វ ើឲ្យយើងពុល ឬអា ចបណា្ខ  លឲ្យយើងមា ន  តិកម្ម អា ល់ឡសុីបា ន។ មនុស្សជា 

 ើនបា នសា  ប់ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ  យសា រគ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលពួកគមិន  ូវកា រ។

២. កា ររំខា នដល់លំនឹងធម្ម ជា តិ ៖ កា ររំខា នដល់លំនឹងធម្ម ជា តិ ៖ បា ក់តរីទា ំងអស់ដល  ក្ន ុងខ្ល ួនយើងមិនមនសុទ្ធ តផ្ត ល់   ះថា  ក់ទា ំងអស់
 ះទ។ បា ក់តរីមួយចំនួនមា នសា រសំខា ន់ស   ប់ជួយឲ្យរា ងកា យមា នដំណើរកា រធម្ម តា បា ន។ ជា ទូ    

ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក សមា  ប់បា ក់តរីដលមា ន   ជន៍ក្ន ុងខ្ល ួនយើង  មទា ំងបា ក់តរីដលបង្ក   ះថា  ក់។ 
ជួនកា ល ទា រកដល  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក អា ចមា នកា របង្ក  គ  ក្ន ុងមា ត់(   ំង ទំ.២៣២) ឬ  លើស្បក 
(មូ៉នីលីយា៉ សុីស ទំ.២៤២)  យម  គផ្ិសត។ ប   នះបណា្ខ  លមកពីថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក បា នសមា  ប់បា ក់តរី 
ដលជួយកា រពា រ មិនឲ្យម  គផ្ិសតលូតលា ស់  ះ។ ជា មួយមូលហតុ  ដៀងគា  នះដរ អ្ន កដល  ើ 
អំពីសុីលីន ឬពពួកថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា នឥទ្ធ ិពលលំទូលា យដទទៀត ក្ន ុងរយៈពលជា  ើនថ្ង នឹងអា ច 
បណា្ខ  លឲ្យមា នរា ក។ ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកអា ចសមា  ប់  ភទបា ក់តរីខ្ល ះដលមា នសា រសំខា ន់ស   ប់កា ររំលា យ 
អា ហា រ ហើយធ្វ ើឲ្យមា នកា ររំខា នដល់លំនឹងធម្ម ជា តិនបា ក់តរី  ក្ន ុង  ះវៀន។

៣. ភា ពសាុ ំ  នឹងកា រព  បា ល ៖ភា ពសុា ំ  នឹងកា រព  បា ល ៖ ស   ប់រយៈពលយូរអង្វ ង ហតុផលសំខា ន់បំផុត ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ថា  ំអង់ទី 
បី៊យ៉ូទិក  យមា ន  ំដន  ះគឺថា   ពលដលថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ូវបា នគ  ើ  ើនពក វា នឹងកា  យជា មិនសូវ ពលដលថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ូវបា នគ  ើ  ើនពក វា នឹងកា  យជា មិនសូវ
មា ន  សិទ្ធ ភា ព។មា ន  សិទ្ធ ភា ព។

 ពលដលមា នកា រវា យ  ហា រជា  ើនដង  យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកតមួយ បា ក់តរីនឹងកា  យ  ជា កា ន់តខា  ំង 
ហើយមិនសា  ប់  យសា រថា  ំ  ះ។ ពួកវា កា  យ  ជា សាុ ំនឹងថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ះ។  យហតុនះហើយបា នជា ជំងឺ
ដល  កប  យ   ះថា  ក់មួយចំនួន ដូចជា ជំងឺ  ុន  ះវៀន បា នកា  យ  ជា ពិបា កព  បា លជា ងកា លពីពីរបីឆា  ំមុន។ 

 ក្ន ុងតំបន់ខ្ល ះ ជំងឺ  ុន  ះវៀនបា នកា  យជា សាុ ំ  នឹងថា  ំ ខ្ល ័រំហ្វ នីកុល ដលតា មធម្ម តា វា ជា ថា  ំដលមា ន  សិទ្ធ 
ភា ពបំផុតស   ប់ព  បា លជំងឺនះ។ ខ្ល ័រំហ្វ នីកុល  ូវបា ន  ើយា៉ ង  ើនស   ប់កា របង្ក  គ   លៗ និងជា កា រ បង្ក  
 គ ដលក្ន ុង  ះ កា រ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀតអា ចមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ង និងមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចគា   ឬជា កា របង្ក  
 គ ដលកា រព  បា លរបស់វា  មិន  ូវកា រថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកទ។

 ទូទា ំងពិភព  ក ជំងឺធ្ង ន់ជា  ើនបា នសុា ំនឹងថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក   ះគបា ន  ើវា យា៉ ង  ើនលើសលប់ស   ប់
ព  បា លកា របង្ក  គ   លៗ។ បើចង់ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកបន្ត ជួយជីវិតមនុស្សត  ទៀត កា រ  ើ   ស់របស់វា  ូវត បើចង់ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកបន្ត ជួយជីវិតមនុស្សត  ទៀត កា រ  ើ   ស់របស់វា  ូវត 
មា ន  ំដន កំណត់ជា ងពលបច្ច ុប្បន្ន ។ មា ន  ំដន កំណត់ជា ងពលបច្ច ុប្បន្ន ។ កា រងា រនះគឺអា  ័យ  លើកា រ  ើ   ស់វា យា៉ ង  ឹម  ូវ  យវជ្ជ បណ ិត 
បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល និង  ជា ជនខ្ល ួនឯង។

ចំ  ះជំងឺ   លៗភា គ  ើន ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកគឺមិនចា ំបា ច់ និងមិនគួរ  ើទ។ គអា ចព  បា លជំងឺសើស្បក 
  លៗ  កប  យ  គជ័យ   យ  ើសា បូ៊និងទឹក ឬ   ំទឹក    និងគអា ចលា បថា  ំស្ហ ង់ទីសុីយា៉ នវីយូឡ 

(ទំ.៣៧១)។ ចំ  ះជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើម   លៗដូចជា  ុនផា  សា យ ហៀរសំ   គអា ចព  បា លយា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុត
 យឲ្យផឹក ទឹកឲ្យ  ើននិងបរិ  គអា ហា រដលមា នជីវជា តិ និងស   កឲ្យបា ន  ប់   ន់។ ចំ  ះជំងឺរា កជា  ើន ចំ  ះជំងឺរា កជា  ើន 

គមិនចា ំ បា ច់  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកឡើយ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់  វិញទ។គមិនចា ំ បា ច់  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកឡើយ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់  វិញទ។ អ្វ ីដលសំខា ន់បំផុត  ះគឺ 
 ូវផឹកទឹក ឲ្យបា ន  ើន (ទំ.១៥៥) និងផ្ត ល់អា ហា រឲ្យបា ន  ប់   ន់  ពលដលកុមា រអា ចបរិ  គបា ន។

កំុ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់ជំងឺដលខ្ល ួនយើងអា ច  យុទ្ធ  យខ្ល ួនឯង  យ  គជ័យ។ កំុ  ើថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់ជំងឺដលខ្ល ួនយើងអា ច  យុទ្ធ  យខ្ល ួនឯង  យ  គជ័យ។ 
ទុកវា ស   ប់  ើ  ពលដល  ូវកា រវា ជា ចា ំបា ច់។ទុកវា ស   ប់  ើ  ពលដល  ូវកា រវា ជា ចា ំបា ច់។


