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ព័ន្ធទឹក
ព័ន្ធទឹក

លក្នុងទ
ត

ង

ម ឬបំពង់ទឹក

ង់ជាទឹក

មធ្វើការ

ម ធ្វើការក្នុងរាងកាយ

បង្ហូរទឹក

ម

យសមាតសារធាតុសំណល់ពីក្នុងឈាម ហើយប

ក

ម

មគឺជាបំពង់ដល
ក

ម

១៨

ដាប់បន្តពូជ

ះឈាម

ហើយបង្កើតជាទឹក

បំពង់ទឹក

ម៖

ម និង

ជំពូកទី

មគឺជាថង់ដលផ្ទុកទឹក

ពលវាពញ វាក៏រីកធំ។

បង្ហួរ
"

មប

្ចញទឹក

ុស" ឬតាមរន្ធតូចមួយ

ទាំងពីរនទារមាស "

ម

្តី"

ច

្ចញ

ម។

ក តាមលិង្គ
ះបបូរ

ដាប់បន្តពូជគឺជាសរីរាង្គភទ
បុរស
បំពង់ទឹកកាម
ក
បង្ហួរ
លិង្គ ឬ

ម

កពញ

ម

៉ូសាតបង្កើតវត្ថុរាវម ៉ងដលនាំទឹកកាម

ពងសាសផលិតទឹកកាម ឬ

សិកាតូចៗ

ដលមានកន្ទុយ ដលភាប់ជាមួយពងញី

ដាប់

របស់

បន្តពូជបុរស

្តី ហើយធ្វើឲ្យ

្តីមានផ្ទ

ះ

ថង់ពងសាស

្តី

បបូរកនទារមាស

សិរ ជាចំណុចស

ើប ដលធ្វើឲ្យ

មានអារម្មណ៍រំភើបខាងផ្លូវភទ
ពលមានការប៉ះពាល់

បបូរក្នុងន

នី

រន្ធ
ន្ធ

ម កន្លងបង្ហូរទឹក

មកក
ទារលាមក

រន្ធ
ន្ធទារមាស ឬផ្លូវស
(ចំ

មចញ

លកូន

ះការមើលខាងក្នុង មើលទំ.

២៨០)
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ប

ន
មានប

ព័ន្ធទឹក

ផ្សងៗគាជា

ម

ើន ទាក់ទងនឹង

ហើយជំងឺតមួយអាចបងាញ

គស

ព័ន្ធទឹក

្ញផ្សងគា លើបុរសនិង

សភាពធ្ងន់ធ្ងរទ ប៉ុន្តមួយចំនួនទៀតអាចមាន
ស

្ញ

លៗតប៉ុ

ម។ ប

ះពិបាកនឹងញកឲ្យដាច់ពីគាណាស់។

្តី។ ក្នុងចំ

មប

ះថាក់យា៉ងខាំង។ ជំងឺដ៏

ះ។ ការសមា្គល់ជំងឺទាំង

នះ ពិតជាមានការពិបាកណាស់។ គអាច

ទាំង

ះឲ្យបាន

ឹម

ូវ

ទាំង

ះប

មួយចំនួនមិនមាន

ះថាក់ខ្លះ អាចចាប់ផ្តើម

យការ

ើសៀវ

ូវការចំណះដឹង និងការធ្វើតស្ត៍ពិសសជា

យមាន

គ

មួយក លដូចជាសៀវ
ើនទៀត។ បើអាច ស្វងរក

ដំបូនានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល។
ប

ន

ព័ន្ធទឹក

១. ការបង្ក

គ

ម
មដលកើតជាញឹកញាប់ រួមមាន ៖
បំពង់ទឹក

ម។ ប

នះកើតជាញឹកញាប់បំផុតលើ

មានការរួមភទ ប៉ុន្តវាក៏អាចកើតឡើង
២.

ួសក្នុងត

ង

៣. ជំងឺកពញ

មឬ

ួសក្នុង

៉ូសាត (ពិបាក

្តី។ (ជួនកាលវាកើតឡើងកយពល

ពលផ្សងទៀតដរ ជាពិសសក្នុងពលមានផ្ទ

ក

ះ)។

ម។

ម បណា្ខលមកពីការរីកធំនកពញនះ ហើយ

ើនកើតលើបុរស

វ័យចំណាស់)។
៤. ជំងឺ

មះទឹកបាយ (ជំងឺឆ្លងដលឆ្លងតាមការរួមភទ ដលភាគ

ពល
៥.

ម)។

តាមតំបន់ខ្លះក្នុងពិភព
ឲ្យមានឈាមក្នុងទឹក

ការបង្ក គ
គស

ើនធ្វើឲ្យពិបាកឬមានការឈឺចាប់

ក ជំងឺសុីស្តូសូមីយា៉សុីស(Schistosomiasis)គឺជាមូលហតុញឹកញាប់បំផុតដល

ម។ ជំងឺនះ

ព័ន្ធទឹក

ូវបានពិភាក

ក្នុងផ្នកជំងឺ

ូនផ្សងៗ សូមមើលទំព័រ១៤៦។

ម

្ញ ៖

ជួនកាលមាន
ឬឈឺក ល

ុន

និងញាក់

ជួនកាលមានការឈឺចាប់
មឈឺ និងចង់
មិនអាចទប់ទឹក
(ជាពិសសចំ

ទឹក

ចំហៀងខ្លួន

មជាញឹកញាប់
មបាន

ះកុមារតូចៗ)

មអាចមានពណ៌ល្អក់

ឬកហម(មានឈាម)

ជួនកាលមានអារម្មណ៍ថា មាន
ទឹក

ម

សល់ក្នុង

ក

ជួនកាលមានការឈឺចង្កះ
ខាងកមនខ្នង (ត

ម
ផ្នក

ង

ម)។

ជួនកាល ការឈឺចាប់ហាក់ដូចជា
ចុះកម

ជើង

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ (ជំងឺត
ជើងនិងមុខអាចហើម

ង

ម)
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ត

មាន

្តីជា

ើនមានការបង្ក

មឈឺ និងការចង់

ក្នុងទឹក

គ

ព័ន្ធទឹក

មជាញឹកញាប់។

ម និងមានការឈឺ
ឈឺចាប់ក្នុង

គស

ម។ ប

នះមិនសូវមានលើបុរសទ។ ជួនកាល

្ញមាន

្ញផ្សងៗទៀតដលមានជាញឹកញាប់ មានដូចជា មានឈា
ឈាម

ះ ផ្នកខាងកម
ម។ ការឈឺចាប់

តរាលដាលដល់ម្តុំចំហៀង ខាងកមឆ្អឹងជំនីរ

គស

យមាន

ុន

ផង

ខ្នង ផ្នកកណា្ខលឬខាងកម ដល

ះប

ក់ថាមានប

ធ្ងន់ធ្ងរ។

ើន

ការព បាល ៖
ផឹកទឹកឲ្យបាន
យ

ើន។ ការបង្ក

គ

ន់តផឹកទឹកឲ្យបាន

លៗមួយចំនួន អាចជាសះស្បើយ

ើន

យមិនចាំបាច់

ើថាំពទ្យទ។

ផឹកទឹកយា៉ងតិចមួយកវរៀងរាល់៣០នាទីម្តង ក្នុងរយៈពលបី
ហើយទមាប់ផឹកទឹកឲ្យបាន

ើនរបៀបនះ។ (ប៉ុន្តបើអ្នក

មបាន ឬមានហើមដនិងមុខ

បើអ្នកជំងឺគានការធូរ

ះគាត់គួរលបថាំកូ

ល

ះគាត់មិនគួរផឹកទឹក

យការផឹកទឹក

ូវផឹកទឹកឲ្យបាន

ួសក្នុងត

គស

ើថាំ

ង

ុន

ូវយកចិត្តទុកដាក់ចំ

គឲ្យជាជាសាពរ អ្នកអាច

ះក

ិត

ើ និងការ

ុង

យ័ត្ន

ូវការលបថាំរយៈពល១០ថ្ង ឬលើសពីនះ។

ើនក្នុងពលលបថាំទាំងនះ ជាពិសសថាំស៊ុលហ្វូណាមីដ។

លយា៉ងឆាប់រហ័សទ ស្វងរកដំបូនានពី

ថាំថ្មីៗមួយចំនួន អាចបំបាត់ការឈឺចាប់បានទាំង
ទ។ កុំ

ើនទ)។

ះទ ឬគាត់មាន

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥៦)។

នថាំ។ ដើម្បីព បាលការបង្ក

បើអ្នកជំងឺគានការធូរ

ះមិនអាច

៉ង

ីម៉ុកសាហ្សូល(Cotrimoxazole) ឬស៊ុលហ្វូណាមីដ(Sulfonamide) (ទំ.៣៥៨)

ឬអំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) ឬត
ការសំខាន់គឺ

ើន

បួន

ុង ប៉ុន្តមិនបានព បាល
លការបង្ក

ភទនះលើលពីពីរថ្ង។

ក

ូពទ្យ។

មឬ

ួសក្នុង

គស

្ញដំបូងគឺការឈឺចាប់ភាមៗហើយខាំង

គ

ព័ន្ធទឹក

មនះ

ម

្ញ ៖

ភាគ

ើន

ខាងកម ឬ

គល់លិង្គ ចំ

ជួនកាលបំពង់
ឈាម

ម

ះបុរស។

ខ្នងផ្នកខាងកម

ូវបានស្ទះ ដូច្នះអ្នកជំងឺមានការពិបាកក្នុងការ

ក់ចញមកក

ពលចាប់ផ្តើម

ជួនកាលក៏អាចមានការបង្ក

គ

មឬ

ម។

ព័ន្ធទឹក

ចំហៀង ឬ

ះផ្នក

មមិនចញ។ ឬអាចមានដំណក់

ម ក្នុងពលជាមួយគានះដរ។

ការព បាល ៖
ដូចគានិងការបង្ក

គ

ព័ន្ធទឹក

ម ដលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ថមទាំងឲ្យថាំអាស្ពីរីន(Aspirin) ឬថាំបំបាត់ការឈឺចាប់ផ្សងទៀត
(antispasmodic) (ទំ.៣៨១)។

បើអ្នកមិនអាច

មបាន សាកល្បងដក

រមៀលចញពីផ្លូវបំពង់

ម។

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ស្វងរកជំនួយពី

ជំងឺរីកកពញ
ប

មទាំងពពួកថាំអង់ទីស ស្មូដិច

មម្តង។ ជួនកាលការធ្វើរបៀបនះ ធ្វើឲ្យ

ូពទ្យ។ ជួនកាលគ

ួស

ក្នុង

ក

ម

ូវការការវះកាត់។

៉ូសាត

នះកើតឡើងញឹកញាប់ចំ

៉ូសាត ដលស្ថិត

ច

ះ

ក

អ្នកជំងឺមានការពិបាកក្នុងការ
តក់ៗ ឬស្ទះទាំង

បើគាត់មាន

ុន

ះបុរសដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ។ ជំងឺនះបណា្ខលមកពីការរីកកពញ

ម និងបង្ហួរ

ម។

ម ហើយជួនកាលពិបាកក្នុងការប

ុងតម្តង។ ជួនកាលអ្នកជំងឺ
នះជា

គស

មមិនចញជា

្ញនការមានការបង្ក

របង់លាមកទៀតផង។ ទឹក

ើនថ្ង។

គផងដរ។

មអាចចញ
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ការព បាលជំងឺរីកកពញ ៉ូសាត ៖
បើអ្នកជំងឺ

មមិនចញ គាត់គួរសាកល្បងអង្គុយ

បើការធ្វើរបៀបនះមិនមានលទ្ធផលល្អទ
បំពងបូមទឹក

ម(ទំ.២៣៩)។

បើគាត់មាន
ឬត

ុន

ូវ

ចំណាំ ៖ ទាំងប

ូវការ

ើ

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដូចជាអំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣)

ូពទ្យ។ ករណីធ្ងន់ធ្ងរឬរាុំរ៉ អាច

កពញ

រីកកពញ

៉ូសាត និងជំងឺ

៉ូសាត

ពលថ្មីៗជាមួយអ្នកមានជំងឺកាម

ការបង្ក
កូនកណ្ណុរ

ូវការការវះកាត់។

មះទឹកបាយ អាចធ្វើឲ្យពិបាក

ើនជាង។ ចំណកឯមនុស្ស
គ

ហលជាកើតជំងឺ

មដូចគា។ មនុស្ស

កលៀន។ ម

មះទឹកបាយ។

គមួយចំនួនដូចជា

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងជំងឺកាម

ដាប់ភទ(ពងទឹ
ពងទឹក សិរមាន់ និងទាមឡា)

ូវបានពិភាក

ុសចាស់ទំនង

ុសវ័យក្មង ជាពិសសអ្នកដលមានការរួមភទក្នុង

គដលឆ្លងតាមការរួមភទ (ជំងឺកាម

ទំព័របន្តបនាប់នះ យើងពិភាក អំពីជំងឺកាម

ជំងឺ

ហលជា

ដូចរូបនះ

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥៦)។

ស្វងរកជំនួយពី

ជាមានប

ះគ

ំក្នុងទឹក

គ)

មះទឹកបាយ កាមីដ សាយ និងការហើម

គមួយចំនួនទៀតដលបណា្ខលឲ្យមានដំ

ទំព័រខៀវ។ មើលទំ.៣៩៩

៤០៣។

លើ

មះទឹកបាយ និងកាមីដ

បុរសនិង

្តី អាចមានជំងឺ

កាមីដ អាចមាន
បុរសនិង

គស

្តីអាចមានជំងឺ

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ

្ញដូចគា ប៉ុន្តជាទូ

្តីមានផ្ទ

នឹងឆ្លង

គស

្ញអ្វីទាំងអស់។ ជំងឺ

ះ កើតជំងឺ

សើរ គួរព បាលជំងឺទាំងពីរមុខ

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ អាចធ្វើឲ្យបុរសឬ

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ ហើយមិនបានព បាលមុនពលស

ដល់ភ្នករបស់ទារក ហើយធ្វើឲ្យទារកខាក់(មើលទំ.២២១)។

គស

្ញចំ

ះបុរស ៖

គស

ក់ខ្ទុះចញពីលិង្គ

មះទឹកបាយ និង

មះទឹកបាយចាប់ផ្តើមលឿនជាង និងមានការឈឺចាប់ជាង។

មះទឹកបាយ និងកាមីដ ក្នុងពលតមួយ ដូច្នះជាការ

នះក្នុងពលជាមួយគា។ បើមិនព បាលទ ជំងឺ
បើ

ជំងឺ

យគាន

្ញចំ

្តីមិនអាចមានកូនបាន។
លកូនទ ការបង្ក

ះបុរស និង

ពងសាស

មានកន្ទួលឬដំ

្ញចំ

មានហើម និងឈឺចាប់

ះ

្តី ៖

មានហូរខ្ទុះពណ៌ខៀវឬលឿងពីទារមាស
ឬទារលាមក

មានការឈឺចាប់

កម (រលាកអាង

មាន

ក្នុង

គាក ទំ.២៤៣)

ុន

ឈឺចាប់

ះផ្នកខាង

ពលរួមភទ

ពល

ពញខ្លួន

ឬកដ តមា្ខងឬទាំងពីរ

គស

្តីទាំងពីរភទ ៖

មានការឈឺចាប់ ឬកហាយ

ជួនកាលមានហើមនិងឈឺចាប់

គ

ជង្គង់ កជើង

ម
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ចំ

កាម
ចំ

បង្ក

ះបុរស ស

គរួច។ ចំ

ះ

្ញដំបូងចាប់ផ្តើមពី២
្តីវិញ

គស

ះមនុស្សដលមិនមាន

្ញ

គស

គបានពីរបីថ្ង។

៥ថ្ង (ឬ៣អាទិត្យ ឬលើសពីនះ) បនាប់ពីបានរួមភទជាមួយអ្នកមានជំងឺ

ហលជាមិនបងាញឡើងក្នុងរយៈពលជា

្ញអ្វីទាំងអស់ក៏

យ ក៏អាចចម្លងជំងឺ

ើនអាទិត្យ ឬ

ើនខ។ ប៉ុន្ត

អ្នកដទទៀតបានដរ បនាប់ពីមានការ

ការព បាល ៖
កាលពីមុន ជំងឺ
តំបន់ជា

មះទឹកបាយ

ូវបានព បាល

អាចរកបាន

សើរ

ូវស្វងរកការណនាំពី

ក្នុងរយៈពល ២

៣ថ្ងទ មានន័យថាជំងឺ

ះមានជំងឺកាមីដ ។
្តីមានជំងឺ

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ

ះគាត់អាចមានជំងឺរលាកអាង

មនុស្ស

ូពទ្យ

ព បាលដរ ជាពិសស

ទំ.៣៦០។ បើការ

មទាំងមាន

និងការឈឺចាប់

គាក (មើលទំ.២៤៣)។

គ។ បើ

ប្តីគាត់វិញម្តង។

គស

ះ ផ្នកខាងកមផង

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ ក៏គួរទទួលការ
ះបីជា

ពន្ធ

ះមិនមាន

គស

្ញ

ះគាត់នឹង

ប់ការព បាល សូមមើលទំ.៣៧៩។

ព បាលជំងឺសាយឲ្យបានចប់សព្វ

្ញដំបូងនជំងឺ

ក្នុង

ះ ឬអាចថាអ្នក

មះទឹកបាយ ដលអាចបណា្ខលឲ្យភ្នករបស់ទារកខាក់

យត្ន័ ៖ អ្នកកើតជំងឺ មះទឹកបាយឬកាមីដ ក៏អាចកើតជំងឺសាយ
ូវ

ប់ព បាលជំងឺ

គដរ។ បើគាត់មិនព បាលក្នុងពលជាមួយគានឹងប្តីគាត់ទ

យ ក៏គាត់អាចមានជំងឺកាម

បាន(មើលទំ.២២១)។ ស

ើស

ក់ខ្ទុះ និងការឈឺចាប់ គានការជាសះស្បើយ

ុន

ពន្ធរបស់បុរសដលមានជំងឺកាម

ភទ

សិទ្ធភាពជាងគ

មះទឹកបាយនះអាចមានភាពសាុំជាមួយថាំ

ការពារភ្នករបស់ទារកពីជំងឺកាមីដ ជាពិសសពីជំងឺ

ល្អ ដល

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ជិតបំផុត ថាតើថាំណាមាន

ប់រូបដលបានរួមភទជាមួយមនុស្សដលគដឹងថាមានជំងឺ

ចម្លងជំងឺ

ូវ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងមានតម្លដលអាចទិញបាន។ ថាំពទ្យដល

មះទឹកបាយ និង កាមីដ មានបងាញ

អ្វីក៏

ើថាំប៉នីសុីលីន(Penicillin)។ ប៉ុន្តសព្វថ្ងនះ

ើន ជំងឺនះបានកាយជាមានភាពសាុំជាមួយថាំប៉នីសុីលីន ដូច្នះគ

ផ្សងវិញ។ ជាការ

បើ

យ

ប់

យមិនដឹងខ្លួនផងដរ។ ជួនកាល វាជាការ

ះការព បាលជំងឺ

គសាយ ប៉ុន្តអាចមិ
មិនបានព បាលវាឲ្យជាទ។
ទ

ដើម្បីបងា្ករជំងឺទាំងនះ និងជំងឺកាម

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ អាចបិទបាំង

គផ្សងៗទៀត សូមមើលទំ.២៣៩។

ជំងឺសាយ
ជំងសា
ឺ យជាជំងឺ

គស

ះថាក់ហយ
ើ កើតឡើងជាញឹកញាប់ ដលឆ្លងពីមនុស្សមាក់

្ញ ៖

ជាទូ

គស

ក្នុងរយៈពលពី២

្ញដំបូងគឺមានដំ

៥សបាហ៍ បនាប់ពីបានរួមភទជាមួយអ្នកកើតជំងឺ

សាយនះ។ ទាមឡាមើល

បើកមុខ។ តាមធម្មតា វា កើត
ចញ

លើបបូរមាត់

រពញ

យា៉ងងាយ។ ដំ

ក្នុងរន្ធទារមាស
អាចចម្លង
ដំ

ថាទាមឡា។ វាបងាញឡើង

យម

ដៀងនឹងមុន ពងបក ឬដូចដំ

លើ

ដាប់ភទបុរសឬ

មដ ទារ លាមក ឬមាត់)។ ដំ

គ ដលអាចឆ្លង

្តី (ឬអាច
នះ

អ្នកដទ ទៀតបាន

នះតងតគានការឈឺចាប់ទ ហើយបើវាស្ថិត
្តី

ហលជាមិនដឹងថាគាត់មានដំ

អ្នកដទបានយា៉ងងាយ។

នះកើតឡើងតពីរបីថ្ងប៉ុ

ព បាល។ ប៉ុន្តជំងឺនះ

ះ ហើយវាក៏បាត់

នះទប៉ុន្តគាត់
វិញ

តបន្តរាលដាលពញរាងកាយ។

យមិនបាច់

មនុស្សមាក់ទៀតតាមការរួមភទ។
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ជា

ើនសបាហ៍ឬ

អាចមាន

ើនខកយមក អាចមានការឈឺបំពង់ក

គស

្ញណាមួយក្នុងចំ

កន្ទួលកហម ឈឺ

ឬមានមុនពញខ្លួន

តាមធម្មតា

តាមពិតជំងឺ

គស

តមាន

ម

គស

(ដូចកនាល

ណ

វិញ

មាត់ ឬហើមសនាក់។ ឬ

លើស្បក ៖

ផាំងកន្ទួលរាងមូលៗ

្ញទាំងអស់នះបាត់

មានកន្ទួលរមាស់

អាក)

លើដឬជើង

យឯកឯង។ ហើយជារឿយៗអ្នកជំងឺគិតថាបានជាវិញហើយ ប៉ុន្ត

ឡើយ។ បើពុំបានព បាលឲ្យបានពញលញទ ជំងឺសាយអាចរាតត ត

សំគាល់ ៖ ជំងឺយ៉ស៍ក៏មាន

គស

យត្ន័ ៖ បើមានកន្ទួលចម្លក ឬប

លើ

បន្តិចបន្តួច ដំ

្ញទាំងនះ បងាញឡើង

រាងកាយ បណា្ខលឲ្យកើតជំងឺបះដូង ខ្វិន វិកលចរិក និងប

ដំ

ុន

ដាប់បន្តពូជ

្ញជា

ផ្សងៗទៀតជា

ើន។

ប់ផ្នកន

ើនដលដូចគានឹងជំងឺសាយដរ។

ស្បក ដលកើតឡើងជា

ះវាអាចជាជំងឺសាយ។ ស្វងរកដំបូនានពី

ើនថ្ងឬ

ូពទ្យ។

ើនសបាហ៍ បនាប់ពីមានពងបក ឬ

ការព បាលជំងឺសាយ ៖ (ដើ
ដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយជាសាពរ ការព បាលឲ្យបានពញលញគឺជាការចាំបាច់)
បើ

គស

្ញកើតឡើងតិចជាងមួយឆាំ ចាក់ថាំប៉នីសុីលីនបនហ ទីន(Benzathine Penicillin) ២,៤លាន

អ៊ុយនីត តម្តង។ ចាក់ពាក់កណា្ខលនក
ជាមួយថាំប៉នីសុីលីន អាចលបត

បើ

គស

ិតថាំ

កំប៉ះគូថមា្ខងៗ(មើលទំ.៣៥៣)។ អ្នកដលមាន

សុីគ្លីន ៥០០មីលីកម ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១៥ថ្ង។

តិកម្ម

្ញកើតឡើងលើសពីមួយឆាំ ចាក់ថាំប៉នីសុីលីនបនហ ទីន ២,៤លានអ៊ុយនីត ពាក់កណា្ខល

កំប៉ះគូថមា្ខងៗ មួយអាទិត្យម្តង រយៈពលបីអាទិត្យ ដលសរុបគឺ៧,២លានអ៊ុយនីត។ បើមាន
ថាំប៉នីសុីលីន លបត

សុីគ្លីន៥០០មីលីកម ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៣០ថ្ង។

បើសង្ស័យថានរណាមាក់កើតជំងឺសាយ គាត់គួរត
ការចាំបាច់។ បើមិនអាចធ្វើតស្តឈាមទ អ្នក

តិកម្មជាមួយ

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល។ ការធ្វើតស្តឈាមអាចជា

ះគួរតព បាលជំងឺសាយ

ះបីក្នុងករណីណាក៏

យ។

អ្នកដលបានរួមភទជាមួយមនុស្សដលគដឹងថាមានជំងឺសាយ ក៏គួរតទទួលការព បាលផងដរ ជាពិសស
ប្តីឬ

អរី

ពន្ធរបស់អ្នកដលគដឹងថាមានជំងឺនះ។

ចំណាំ ៖

្តីមានផ្ទ

ះឬ

្តីបំ

ូមីសុីន(Erythromycin)តាមក

ដើម្បីបងា្ករជំងឺសាយ សូមមើល

កូន

យទឹក

ិតដូចគានិងថាំត

ចំ

្ញ ៖

ះបុរស ៖ ដុំពកធំពណ៌

និងធាយមុខម្តងទៀត។

ចំ

ះ

តិកម្មទំនាស់ជាមួយថាំប៉នីសុីលីន អាចលបថាំ

សុីគ្លីនដរ(មើលទំ.៣៥៦)។

ទំព័របនាប់។

ហើមកលៀន ៖ ការធាយកូនកណ្ណុរ
គស

ះ ដលមាន

កលៀន

កលៀនដលធាយមុខហូរខ្ទុះ ជិតមុខវិញ

្តី ៖ មានកូនកណ្ណុរដូចបុរសដរ ឬមានដំ

ហូរខ្ទុះតាមរន្ធគូថ។

ដលមានការឈឺចាប់

ការព បាល ៖
ស

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ប់មនុស្សធំ ឲ្យថាំត

សុីគ្លីន(Tetracycline) ២៥០មីលីកម ២

ជៀសវាងការរួមភទរហូតទាល់តដំ

បានជាសះស្បើយទាំង

ចំណាំ ៖ ការហើមកលៀនក៏អាចជា គស

ុង។

ប់ ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១៤ថ្ង។

្ញនជំងឺទាមឡា(មើលទំ.៤០៣)ដរ។
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វិធីបងា្ករការឆ្លងរាលដាលនជំងឺកាម គ
១.

ុង

យ័ត្នជាមួយដគូរួមភទរបស់អ្នក ៖ អ្នកដលមានដគូរួមភទ

ើន ទំនងជាងាយឆ្លងជំងឺកាម

ណាស់។

្តីរកសុីផ្លូវភទងាយនឹងឆ្លងជាងគ។ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺកាម

ះ

សិនបើអ្នករួមភទជាមួយអ្នកដទទៀត

ង់តមាក់គត់។

អនាម័យជួយបងា្ករជំងឺកាម

គ ប៉ុន្តមិនធានាថាការពារបានទាំង

ើ

អ្នកដទទៀត។ មិន

ប់អ្នកដទទៀត បើគ

ូវការការព បាល ៖

ដគូរួមភទរបស់គាត់ឲ្យដឹង ដើម្បីឲ្យពួកគ
ប់

្តី

ះថាបើ

របៀប

ពលដល

ូវ

មិន

ូវ

ើ

ើ និងពលដលមិន
ើបំពង់បូមទឹក

ស់បំពង់បូមទឹក

ម

គទ

ះមិនអាច

សិនបើគាត់មានទឹក

គស

យ

ើ

ស៊ូស

ើបំពង់បូមទឹក

ះគាត់អាចចម្លង

ុង

យត្ន័ក៏

ប់បង្ហូរទឹក

ូវ

ើបំពង់បូមទឹក

មបាន ដំបូងឲ្យគាត់ព យាម

មពញក្នុង

ស

ប់

ើ

ស់ក្នុង

គស

ក

ម)

ូពទ្យឲ្យទាន់ពល។ សូម្បីតការ
គដ៏

ះថាក់

មទ។

មះទឹកបាយ ឬជំងឺកពញ

ូសាត)។

ប់ជំងឺ

ម ហើយមានការឈឺចាប់
្ញនការពុលពីទឹក

ម។

យពិបាក

ម គួរទិញបំពង់បូមទឹក

អាសន្ន។

ក

ឧណៗ

ម(មានជាតិអ៊ុយរក្នុងឈាម) ៖

ចំណាំ ៖ អ្នកដលមានការឈឺចាប់
ង

មពី

មក្នុងពលអង្គុយក្នុងធុងទឹក

ួលក្នុងខ្លួន វង្វងសារតី។

ួសក្នុងត

ប់ឲ្យពួកគឲ្យ

ម៖

ហើមជើងនិងមុខ។

ូសាត ឬ

ព បាលជាបនាន់ ហើយ

យ ក៏ពលខ្លះអាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

ើថាំដលបានណនាំ(ស

ខ្យល់ដង្ហើមមានក្លិនដូចទឹក

ក្អួត មិន

ូវ

អ្នកដទទៀត ទារករបស់គាត់

មទៀតផង។

សិនបើគាត់ចាប់ផ្តើមបងាញ

្ញនការពុលទឹក

គ ឲ្យ

ប់

ជាអារ(មិនអាចមានកូន) ឬមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

ចាំបាច់បំផុត និងមិនអាចរកជំនួយពី

មហូរចញមកខ្លះ មិន

(ទំ.២៣៦)។ ចាប់ផ្តើម

ឬ

ូវ

ូវ

មទ លុះ

ឬមានការខូចខាតដល់បង្ហួរ

សិនបើអ្នក

គ គាត់គួរត

ប់វិធី រហូតដល់ពួកគបានជាសះស្បើយ។

ម (បំពង់

សិនបើមានទឹក

ឡើយទ)។

ទទួលការព បាលដរ។ វាមានសារសំខាន់ណាស់ដលបុរស

ហលជាមានជំងឺកាម

ើនិងពលដល

បំពង់បូមទឹក

គ ទទួលការព បាលជាបនាន់ ដើម្បីកុំ

មិនទាន់មានការព បាលជំងអ
ឺ ដស៍

អាចឆ្លងជំងឺ ឬខាក់ភ្នក ហើយក្នុងពលណាមួយ គាត់អាចកាយ

ជៀសវាងរួមភទតាម

ម

ុងទ)។

ពលមនុស្សមាក់ដឹងថាគាត់មានជំងឺកាម

្តីមិនដឹងថាគាត់មានជំងឺកាម

៤. ជួយអ្នកដទ ៖ ជំរុញមិត្តភក្តិដល

ើ

ូវរួមភទជាមួយមនុស្សដទទៀត រហូតដល់បាន៣ថ្ង កយពី

ការព បាលបានបញ្ចប់។ (ជាអកុសលមកទល់សព្វថ្ងនះ
៣.

គនះ រួមភទជាមួយដគូដល

មអនាម័យជានិច្ច។ (ការ

២. ចាប់ផ្តើមព បាលភាមៗ ៖ វាជាការសំខាន់ណាស់ដលអ្នកឆ្លងជំងឺកាម
ឲ្យពួកគចម្លងជំងឺនះ

គទាំងនះ

ម រីកកពញ
ម ហើយទុកវា

ម

ក

ើបំពង់បូមទឹក

ម តមិនអាច
ម។

មបាន
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របៀបដាក់បញ្ចូលបំពង់បូមទឹក
១.

របំពង់បូមទឹក

ម

៦. លាបបំពង់បូមទឹក

(និងសឺរាុំង ឬសំភារៈផ្សងៗ
ដលអ្នកអាច

ម

យ

កមួនរំអិល ដលរលាយក្នុងទឹក

ើ)

ដូចជា K-Y Jelly (មិនមន

រយៈពល១៥នាទី។

២. លាងស្បក

ម

ង

ឬវា៉ស្ហីលីនទ)

បលិង្គ ឬទារមាស និងផ្នកដល

ជុំវិញឲ្យសាតជាមួយសាប៊ូនិងទឹក

៧.. ទាញស្បក

ឧណៗ។

បលិង្គចុះកម ឬញកបើកបបូររបស់ទារមាស

រួចជូត

បង្ហួរ

ម

ង

យ

សំឡីសាត ផ្សើម
យសាប៊ូ

៨. កាន់ទប់ស្បកលិង្គចុះមកកម ឬបើកបបូរទារមាស រួចដាក់
៣. លាងសមាតដ បើអាច

មុនពលធ្វើការវះកាត់ (ដូចជា

ើសាប៊ូស

បំពង់បូមទឹក

ប់លាងដ

បាច់ តកុំបង្ខំ។

មថ្នមៗចូល

ក្នុងរន្ធ

ម។ បង្វិលវាបន្តិចបើចាំ

បតាឌីន)។ កយពល

លាងដហើយ ប៉ះតសមារៈ
ដលស្ទរីល ឬដលសាត
ប៉ុ

ះ។

កាន់លិង្គឲ្យ

៤. ដាក់កណាត់សាត

ខាងកមនិងជុំវិញកន្លង

ះ

៩. ចំ

ះបុរស រុញបំពង់បូម ទឹក

មចូល

ទឹក

ង់ ដូចមុំនះ។

ក្នុងរហូតដល់មាន

មហូរមកក រួចរុញចូល

៣សង្ទីម៉

ទៀត។

ចំណាំ ៖ បង្ហួរ
របស់
៥. ពាក់

មដស្ទរីល ឬដុសជ

ជាមួយអាល់កុល ឬបតាឌីន។

បង្ហួរ

ះដ

្តី ខ្លីជាង

ម

មរបស់បុរស។

សំខាន់ ៖ បើនរណាមាក់មានស

ក

មពញពក និងរីកធំ

ះមិន

្ញនការពុលទឹក
ូវឲ្យទឹក

ដូចជាពញ

បំពង់បូមទឹក

្តីមិនអាច

ះគាត់

មបាន បនាប់ពីស

ហលជា

ូវ

វិញ ឲ្យវាចញមកកយឺតៗ(

លកូនរួច។

៉ង ហើយ

ើបំពង់បូមទឹក

មទ ប៉ុន្តឲ្យគាត់ផឹកទឹកឲ្យបាន

មហូរចញមក

កទាំងអស់តម្តងទ។ ផ្ទុយ

បាច់ ឬបត់បំពង់) បន្តិចម្តងៗ រយៈពល១ឬ២

ជួនកាល

ម ឬបើ

សិនបើលើស៦

មហើយ។ បើ

ើនវិញ។

ក

ក

មរបស់គាត់មិនពញ

៉ង។

យ

មរបស់គាត់ហាក់
ះមិន

ូវ

ើ
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ប

ផ្សងៗចំ

ការធាក់ស (សំ
ជាធម្មតា

ះ

្តី

រឬខ្ទុះដលចញពីទារមាស)

្តីទាំងឡាយតងមានធាក់សបន្តិចបន្តួច ដលមានពណ៌ថាៗ ដូចទឹក

បើមិនរមាស់ ឬគានក្លិនអាកក់ទ
ប៉ុន្ត

្តីជា

ហលជាគានប

ើន ជាពិសសក្នុងពលមានផ្ទ

ការធាក់សរបៀបនះអាចបណា្ខលមកពីការបង្ក
ប៉ុន្តគាន

ះថាក់អ្វីឡើយ។

(Chlamydia) អាចបង្ក

អ្វីទ។

ះ មានប

ពលស

ឬពណ៌លឿងខ្ចី។

ើននការបង្ក

គទាំងនះ ធ្វើឲ្យមានការរំខានខ្លះៗ

គដលបណា្ខលមកពីជំងឺ

ល(មើលទំ.២២១)។

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ

១. ការធាក់សរាវៗ ពពុះៗ ពណ៌បតងលាយលឿង ឬពណ៌ស មានក្លិនអាកក់ និងមានរមាស់។ នះ
ការបង្ក

គ

យ

ីកូម៉ូណាស់(Trichomonas)។ វាអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺកហាយ

អាចមានការឈឺចាប់ ឬហើម

សិន

នីផង។

ធាក់ស ហើយជាញឹកញាប់មានរមាស់ក្នុង

គផ្សងៗ។ ភាគ

ះជាយា៉ងនះក្តី ការបង្ក

ះថាក់ដល់ទារក

ះ

ពល

ដាប់ភទ។ ការធាក់សអាចមានលាយឈាម។

ហលជា

ម។ ជួនកាល

ការព បាល ៖
ការសមាត

ដាប់ភទឲ្យសាតជានិច្ច គឺជាការសំខាន់ណាស់។

ការលាងសមាតទារមាស ជាមួយទឹក
អាចជួយបាន។ បើគានទឹកខ្មះ

ហល៣នាទី។ មិន

ូវដាក់បំពង់

ចូលក្នុងទារមាសឲ្យហួសពី៣អីុញទ។

ះការធ្វើទឹកលាងទារមាស

ើទឹកខ្មះ ៦សាប

ក្នុងទឹកឆ្អិន ១លី

ស

ពល

ឧណៗ និងទឹកខ្មះ

ើទឹកកូចឆាលាយ

ជាមួយទឹក។

ចំ

សំខាន់ ៖ ឲ្យទឹកហូរយឺតៗ ក្នុងរយៈ

កាហ្វ
។

យ័ត្ន ៖ ហាមលាងក្នុងអំឡុងពល៤សបាហ៍ចុងកយនការមានផ្ទ

លកូន។ បើការធាក់សមានការរំខាន ការសុលទារមាស

ទំព័របនាប់)។
អ្នកក៏អាច

យ នីសាទីន(Nystatin) អាចជួយបាន (មើលលខ២

ើខ្ទឹមសជាថាំសុលទារមាសបានដរ។ (បកសំបកខ្ទឹម

បន្ទះកណាត់សាត ឬកុំ

ស រួចដាក់ចូល

ក្នុងទារមាស)។

ើទឹកលាងទារមាស២ដងក្នុងពលថ្ង និងពលយប់សុល
បើការធ្វើរបៀបនះមិនបានធូរ

លទ

ឬថាំផ្សងទៀត ដលបានណនាំស

អារម្មណ៍ប្លកក៏
ូវព បាល

យ

្តីដលមានការបង្ក

ប់

គ

ូនីដាហ្សូល

យត័្នកុំ

យ

ះទម្លុះវា។ ខ្ចប់វា

យខ្ទឹមស។ ធ្វើដូចនះរយៈពល ១០

ីកូម៉ូណាស់ ឬលបថាំមី

យ។ (បុរសមួយចំនួនដលមាន
ើថាំមី

យ

ើថាំសុលទារមាសដលមានថាំមី

សចក្តីណនាំអំពីថាំ សូមមើលទំព័រ៣៧០។

សំខាន់ ៖ ប្តីរបស់

ះ ឬអំឡុងពល៦សបាហ៍បនាប់ពី

ក្នុង
១៤ថ្ង។

ូនីដាហ្សូល(Metronidazole)

ូនីដាហ្សូល។ ចំ

ីកូម៉ូណាស់ ក៏ទំនងជាមានជំងឺនះដរ

ីកូម៉ូណាស់ មានអារម្មណ៍ឈឺកហាយ

ះការ

ុង

យត្ន័ និង

ះបីជាគាត់មិនមាន

ពល

ះប្តីរបស់គាត់ក៏គួរតលបថាំនះក្នុងពលជាមួយគាដរ។

ម)។ បើ

្តី
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២. ធាក់សដូចជាទឹក

ះខាប់ និងមានក្លិនដូចផ្សិត ឬដូចនំបុ័ងដុត។ នះអាចជា ការបង្ក

គ

យម

គផ្សិត

(ម៉ូនីលីយា៉សុីស (Moniliasis) កង់ឌីដា(Candida))។ អាចមានការរមាស់ យា៉ង ខាំង។ ជារឿយៗបបូររបស់

ទារមាសឡើងភ្លឺរ

ង និងមានការឈឺចាប់។ អាចមានការឈឺកហាយ

ជាញឹកញាប់លើ
ឬថាំ

្តីមានផ្ទ

ះ ឬលើ អ្នកដលមានជំងឺទឹក

ប់ពន រកំណើត។

ការព បាល ៖ លាងសមាតទារមាស

យ

ទារមាសនីសាទីន ឬថាំសុលទារមាសផ្សងទៀត ស

ជាការព បាលតាមបបបុរាណដ៏មាន

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកស

ប់ការបង្ក

៣. ទឹកខាប់ៗដូចទឹក

គ

ះ

យម

ះជូរ

ជន៍មួយ ក្នុងការ

តឬ

កម។ ទាំងអស់នះគឺជា

គស

្តីអាចជៀសវាងជំងឺជា
ឲ្យបានសាតល្អ។

៣.

ូវ

ផ្ទ

ូវ

គូថឲ្យក្មង

ើថាំមី

ើ និងសចក្តី

ូវបានគនិយាយថា
គផ្សិត។ មិន

ូវ

ើថាំ

ូវការ

យមានទឹកខ្មះ និងទឹក

កាហ្វ ក្នុងទឹក១លី

)។ ម ៉ងទៀត

ូនីដាហ្សូល។

្ញនការបង្ក

ើអំពីសុីលីនជាមួយត

ើនបាន

ដាប់ភទ។

ឹម

ខាងមុខ អាចចម្លងម

កយ និងប

ៀនពួកគ

ុន

សុីគ្លីន មើលទំ.៣៥៣ និង៣៥៦)។ ស្វងរកជំនួយ

ល

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

ពលងូតទឹក(រាល់ថ្ង បើអាច) លាងសមាតជាសាប៊ូបន្តិចបន្តួច

ូវបនាប់ពីប

គ អាមីប ឬ

ះ ផ្នកខាង

យរបៀបណា

ះទ)។

កដថាបានសមាតយា៉ង

ក្នុង

គធ្ងន់ធ្ងរ ឬអាចជាជំងឺមហារីក(ទំ.២៨០)។ បើមាន

ម បនាប់ពីរួមភទរួច។ ការធ្វើរបៀបនះអាចជួយបងា្ករជំងឺ

ីពីមុខ

ប់សុល

គកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។

ីកូម៉ូណាស់។ លាងសមាតទារមាស

ូន

ពន្ធ័ទឹក

របង់លាមកម្តងៗ។

ជូតតាមរបៀបនះ

ការជូត

ិត

គដលបណា្ខលមកពីបាក់តរី។ គអាច

ះមានរយៈពលយូរ ឬព បាលមិនបានធូរ

ង់បរិវណ

យម

ផះ មានលាយឈាម មានក្លិនអាកក់ និងមានការឈឺចាប់

ពីពទ្យជាបនាន់។

សំខាន់ ៖ បើការធាក់ស

គ

ះក

ើថាំ

យខ្ទឹមសជារៀងរាល់យប់ រយៈពល២សបាហ៍(មើលទំ.២៤១)។ បើការព បាល

ើថាំអង់ទីបូយ
៊ ៉ូទិក (បើអាច

២.

ឆាំងនឹងការបង្ក

គផ្សិតទ។ វាអាចធ្វើឲ្យការបង្ក

សិទ្ធភាពទ សាកល្បង

៤. ធាក់ស រាវៗ ពណ៌

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

)។ ឬ

ក្នុងទារមាស គឺជាការព បាលដល

យប៉ូវីដូន អ៊ីយ៉ូឌីន (បតាឌីន(Betadine) ៦សាប

ទាំងនះមិនមាន

១. រក អនាម័យ

កាហ្វ ជាមួយទឹកកន្លះលី

និងមានក្លិនជូរ។ នះអាចជាបង្ក

អ្នកក៏អាចសាកល្បងសុល

តើ

មផ្អម(ទំ.១២៧) ឬអ្នកកំពុង

ប់ជំងឺម៉ូនីលីយា៉សុីស ឬកង់ឌីដា។ ចំ

ការធ្វើតស្ត៍ពិសស ដើម្បីឲ្យដឹងថាវាមិនមនជា
(ទំ.២៤១) ឬ

ម។ ជំងឺនះកើតឡើង

ើទឹកខ្មះលាយទឹក(មើលទំ. ២៤១) ឬលាយហ្សង់ទ នវីយ៉ូឡ។

ហ្សង់ទ នវីយ៉ូឡ២ភាគ លាយជាមួយទឹក១០០ភាគ (២សាប
ណនាំអំពីថាំ មើលទំព័រ៣៧០។ ការដាក់ទឹក

ពល

ម (ប៉ុន្តមិនបងា្ករការមាន

ូវជូតពីមុខ

កយជានិច្ច ៖

កុំជូតតាមរបៀបនះ

រន្ធ

ម និងទារមាស។ ម៉ ងទៀត

ពលពួកគធំឡង
ើ ឲ្យធ្វើរបៀបនះដរ។

ូវយកចិត្តទុកដាក់ជូត
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ការឈឺចាប់ ឬការមិន
ប

ួល

ក្នុង

ះ ផ្នកកណា្ខលនិងខាងកម លើ

នះអាចបណា្ខលមកពីមូលហតុផ្សងៗជា

ដាច់ៗពីគា

ក្នុងសៀវ

ើន ដល

្តី

ូវបានពិភាក

នះ។ ចំណុចខាងកម ដលមានបញ្ចូលសំនួរគន្លឹះ

មួយចំនួន នឹងជួយ អ្នកឲ្យដឹងអំពីកន្លងដល
មូលហតុនការឈឺចាប់

ក្នុង

ូវពិនិត្យមើល។

ះ ផ្នកខាងកម មាន ៖

១. ការធ្វើទុក្ខពលមានរដូវ(ទំ.២៤៦)។ តើវាកាន់តធ្ងន់ធ្ងរថមទៀត
មុនពលមានរដូវបន្តិច ឬក្នុងពលកំពុងមានរដូវឬ?
២. ការបង្ក

គ

ក

ម
ម(ទំ.២៣៤)។ ជាការឈឺចាប់ដលមាន

ជាញឹកញាប់បំផុតមួយក្នុងចំ
ខាងកម។ តើ
៣. ជំងឺរលាកអាង

មការឈឺចាប់

បើ
៤. ប

ុន

យមានការឈឺចាប់

។ បើ

គស

្តី

មះទឹកបាយ(ទំ.៣៦០) និងឲ្យថាំត

ះ
ល

សុីគ្លីន(ទំ.៣៥៦)
ះ

គស

្ញធ្ងន់ធ្ងរ

ូនីដាហ្សូល៥០០មីលីកម ៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១០ថ្ង។
ះ កំពុង

ើកងដាក់ក្នុងស្បូន

ដលទាក់ទងនឹងការមានដុំ

២៨០

ក្នុង

្ញទាំងនះមានសភាព

ូមីសុីន (ទំ.៣៥៥) រយៈពល១៤ថ្ង។ ចំ

ឲ្យថាំ មី

មឬទ?

គាក។ ជំងឺនះតងតជាដំណាក់កាលចុងកយ នជំងឺ

ផ្នកខាងកម និងមាន
ឬ អរី

ះផ្នក

មញឹកញាប់ ឬមានការឈឺចាប់ពល

មះទឹកបាយ ឬកាមីដ (ទំ.២៣៦)
ព បាលជំងឺ

ក្នុង

ះអាច

ក្នុង

ូវយកចញ។

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

ះផ្នកខាងកម។ ប

មទាំងមានរួមបញ្ចូលទាំងការមានដុំ

នះ

ូវបានពិភាក

អូវ និងជំងឺមហារីក។ គអាច

យសង្ខប

ទំព័រ

ូវការការពិនិត្យពិសស

យ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញ។
៥. ការមានគភ៌កស្បូន(
ឈឺចាប់យា៉ងខាំង
មានផ្ទ

ពលដលគភ៌ចាប់ផ្តើមលូតលាស់

មទាំងមានការធាក់ឈាមជា

ើន។ ជាញឹកញាប់

៧. ការបង្ក

ទាំង

ុន

ម និងស្ហុក។ ចាប់ផ្តើមឲ្យថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដូចការព បាល
្តី
គឬប

គស

្ញដំបូងនការ

ូពទ្យជាបនាន់។ ជីវិតរបស់

មានការធាក់ឈាមតាមទារមាស ឈឺ
ុន

បនាប់ពីស

មន្ទីរពទ្យជាបនាន់។ ជីវិតរបស់គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងសភាព

ជាមួយនឹងការបរិ
ប

ះបងាញ

មានការ

ះថាក់។

៦. ផលវិបាកបណា្ខលមកពីការរំលូតកូន(ទំ.៤១៤)។ អាចមាន
រួចបញ្ជូន

្តី

ះ(ទំ.២៤៧) ហើយមានអារម្មណ៍វិលមុខនិងខ យ។ ស្វងរកជំនួយពី

គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងសភាព

ពិបាក

ខាងកស្បូន ទំ.២៨០)។ ជាទូ

ផ្សងៗទៀតដលទាក់ទងនឹង
គ ឬជាមួយនឹងការប

ះវៀនឬថង់លាមក
មក(ទំ.១៤៥)។ តើការឈឺចាប់ទាក់ទង

របង់លាមកឬទ?

ះមិនមនសុទ្ធតងាយញកឲ្យដាច់ពីគាទ។ គអាច

ះថាក់យា៉ងខាំង។ ប

ូវការការធ្វើតស្ត៍ឬការពិនិត្យពិសស។

បើអ្នកមិនដឹងច ស់អំពីមូលហតុដលបណា្ខលឲ្យមានការឈឺចាប់

ឬបើវាគានការធូរ

លកូនដរ(ទំ.២៧៦)

ះថាក់។

មួយចំនួនដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនះ គានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទ។ តខ្លះទៀត មាន

លក្នុងពលឆាប់ៗទ ស្វងរកជំនួយពី

ូពទ្យ។

ះ
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បុរសនិង

្តីដលមិនអាចមានកូនបាន(អារ)

ជួនកាលបុរសនិង

្តីព យាមឲ្យមានកូន ត

មានភាពអារ(មិនអាចធ្វើឲ្យមានផ្ទ
ប៉ុន្តពលខ្លះ វាក៏អាចដរ គឺអា

្តីមិនមានផ្ទ

ះ។ ប

នះអាច

យសារបុរសឬ

្តី

ះ

ះ)។ ជាញឹកញាប់ គមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមាក់កាយជាអាចមានកូនវិញបានទ

័យលើមូលហតុរបស់វា។

មូលហតុញឹកញាប់នភាពមិនមានកូន ៖
១. ភាពអារ។ រាងកាយរបស់មនុស្សនះ មិនអាចមានកូន

ះ។ បុរសនិង

មកម្ល៉ះ។

២. ការខ យ ឬការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ចំ

ះ

្តីមួយចំនួន ភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬការខ្វះ

ជាតិអីុយ៉ូដ អាចកាត់បន្ថយឱកាសក្នុងការមានផ្ទ
សាប់ក្នុងផ្ទ ជួនកាលមុនពល

មិនអាចមានផ្ទ

្តីដឹងថាគាត់មានផ្ទ

ះ

ះ

ទៀត(មើលការរំលូតកូន ទំ.២៨១)។

ូវលបថាំ

ប់

ន់

ល

ជា

្តីដល

ើអំបិលអីុយ៉ូដ ហើយ

ប់ជាតិដក(ទំ.២៤៧)។ វិធីនះអាចបង្កើនឱកាសក្នុងការមាន

មទាំងធ្វើឲ្យទារកមានសុខភាពល្អបាន។

៣. ជំងឺរាុំរ៉ ជាពិសសជំងឺរលាកអាង

គាក(ទំ.២៤៣) ដលបណា្ខលមកពីជំងឺ

មូលហតុញឹកញាប់ដលបណា្ខលឲ្យ
ធ្ងន់ធ្ងរ

ះ។ ឬអាចបណា្ខលឲ្យទារកដលមិនទាន់ស

ះ ឬធាប់មានតការរលូតកូន គួរទទួលអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបាន

បើគាត់មានភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ

ផ្ទ

្តីខ្លះមានភាពអារតាំងពីកំណើត

្តីគានកូន។ ការព បាលអាចជួយដរ បើជំងឺ

ឡើយ។ ការបងា្ករ និងការព បាលជំងឺ

្តីអារកាន់តតិច។

៤. ជួនកាលបុ
បុរស
សមិនអាចធ្វើឲ្យ
អាចជួយដរ គឺឲ្យបុរស

្តីមានផ្ទ

ះរង់ចាំ

មះទឹកបាយ និងកាមីដ គឺជា
ះមិនទាន់មានសភាព

មះទឹកបាយ និងកាមីដ បានទាន់ពល មានន័យថាមាន

ះបាន

យសារតគាត់មានមជីវិតតិចជាងធម្មតា។ វិធីមួយដល

យមិនរួមភទរយៈពលជា

មានការបង្កកំណើត ក្នុងខនីមួយៗ ដលថ្ងទាំង

ើនថ្ងមុនពលដល

ះគឺជាថ្ងដលស្ថិត

្តីចូល ដល់ថ្ងដលអាច

ពាក់កណា្ខល ពីថ្ងមានរដូវលើកមុន

និងថ្ងមានរដូវបនាប់ (មើលវិធីពិនិត្យថ្ងខ និងវិធីពិនិត្យទឹករំអិល ទំ.២៩១និង២៩២)។ តាមមធ បាយនះ
បុរស

ះនឹងផ្តល់ឲ្យ

្តីនូវមជីវិតពញលញ

បំរាម ៖ អ័រម៉ូននិងថាំដទទៀតដលគ

ជាពិសសចំ

តម្លបាន ៖

ើនឲ្យបុរសឬ

ះបុរស។ ឳសថបុរាណ និងការព បាល

ខ្ជះខាយលុយកាក់
បើអ្នកជា

ពលរួមភទ

លើអ្វីដលមិនជួយអ្នក

្តីដលមិនអាចមានកូន អ្នក

ះ។

្តីអាចមានផ្ទ

ះបាន។

្តីដលមិនអាចមានកូន គឺស្ទើរតគាន

យមន្តអាគម ក៏មិនអាចជួយបានដរ។

តមានលទ្ធភាពជា

ជួនកាលអ្នកអាចសុំកុមារកំ

ថ្ងដល

ជន៍អ្វីទាំងអស់

យត្ន័

យកុំ

ើនដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់មានសុភមង្គល និងមាន

ឬកុមារដល

ូវការផ្ទះសម្បង មកចិញ្ចឹម។ ប្តី

ឡាញ់កូនចិញ្ចឹម ដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនដរ។

ពន្ធជា

ជួនកាលអ្នកអាចកាយជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬជួយសហគមន៍របស់អ្នកតាមមធ បាយ
ផ្សងៗ។ ក្តី

ឡាញ់ដលអ្នកនឹងផ្តល់ឲ្យកូនរបស់អ្នក ក៏អាចផ្តល់

អ្នកអាចរស់

ក្នុងភូមិមួយដល

ហើយវាសុទ្ធតមាន

ជន៍ទាំងអស់។

ជាជនមើលងាយលើ

ឲ្យអ្នកដទទៀតដរ

្តីដលមិនអាចមានកូន។

ជួនកាលអ្នក និងអ្នកដទទៀតអាចបង្កើតជាកុមមួយ ដើម្បីជួយអ្នកដល

្រពិសស និងដើម្បីបងាញថា ការមានកូន មិនមនជាវត្ថុតម ៉ងដលធ្វើឲ្យ
ះទ។

ូវការការគាំទ
្តីមានតម្ល

ើន

