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ព័ត៌មានស

ជំពូកទី

១៩

ប់មាតា និងឆ្មប

ការមានឈាមរដូវ
្តីភាគ

ើនចាប់ផ្តើមមាន "រដូវ" ដំបូង ឬការធាក់ឈាម

ពួកគមានវ័យចាស់ល្មមអាចមានផ្ទ

ចាំខ

អាយុច

ើនពី

្តីមាក់

១៦ឆាំ។ នះមានន័យថា

ះបានហើយ។

ធម្មតា ឈាមរដូវធាក់មករាល់២៨ថ្ងម្តង ហើយមានរយៈពលពី៣
ួលជា

ះពី១១

៦ថ្ង។

ះជាយា៉ងនះក៏

យ វាមានការ

្តីមាក់។

ការមានឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ ឬមានឈាមរដូវដលមានការឈឺចាប់ កើតឡើងជាញឹកញាប់ចំ
ជំទង់។ នះមិនមនសុទ្ធតមានន័យថាមានអ្វីមិន

កតីក្នុងខ្លួន

ះមនុស្ស

ីវ័យ

ះទ។

សិនបើមានការឈឺចាប់ក្នុងពលមានរដូវ
អ្នកមិនចាំបាច់

តាមពិត ការស

ូវតស

ក

លើ

ទ។

ការដើរចុះដើរឡើង និងធ្វើការងារ

កស្ងៀម អាចធ្វើឲ្យមានការឈឺ

លៗ ឬការហាត់

ចាប់កាន់តខាំងឡើង។

លើ

គអាហារឲ្យបាន

ូហ្វន(ibuprofen)និងការស

ឹម

ូវ។ គាត់អាចបរិ

្តីគប្បីថរក ការអនាម័យខ្លួន

គអាហារ

ប់យា៉ងដូចដលគាត់បរិ

របស់គាត់ដូចធម្មតា។ ការរួមភទក្នុងអំឡុងពលមានរដូវ គាន
មានផ្ទុកវីរុសអដស៍

ក្នុងទឹក

ឬ

។

ំជើង

ក និង

ះ អាចជួយបាន។

ក្នុងពលកំពុងមានរដូវ ក៏ដូចជាពលធម្មតាដរ
បរិ

ណបន្តិច

បន្តួច ជាញឹកញាប់អាចជួយបាន។

បើមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង ការលបថាំអាស្ពីរីន(ទំ.៣៧៩) ឬអ៊ីប៊ុយ
ការស្អំទឹក

ឬផឹកទឹក

ះការ

ឈមនឹងការចម្លងម

គនះ

ះថាក់អ្វីទ (ប៉ុន្ត

ណ គងឲ្យបាន

ប់

ន់ និង

គរាល់ថ្ង និងអាចបន្ត ធ្វើការងារ
ះជាយា៉ងនះក្តី បើអ្នកណាមាក់

ដគូមាក់ទៀត អាចមានក

ិតកាន់តខ្ពស់)។
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គស

្ញនប

ដលទាក់ទងនឹងការមានរដូវ

ភាពមិនទៀតទាត់ខ្លះនរយៈពលច
ប៉ុន្តចំ
បង្ក

ះ

្តីខ្លះទៀត វាអាចជា

គ ឬការមានដុំ

ក្នុងស្បូន។

ះពីរដូវមួយ

គស

រដូវមួយទៀត គឺជាលក្ខណៈធម្មតាចំ

ើនដលទើបចាប់ផ្តើមមានរដូវថ្មីៗ និង

្ញនការមានផ្ទ

ួយបារម្ភ ឬពិបាកចិត្ត អាចធ្វើឲ្យ

សិនបើការមករដូវមានរយៈពលលើសពី៦ថ្ង ហើយមានបរិមាណ
ូពទ្យ។

ការអស់រដូវ (ពលវលាដល
ការអស់រដូវគឺជាពលវលាមួយក្នុងជីវិតរបស់

នះ កើតឡើង
ទៀងទាត់ ជា

ច

ពលអស់រដូវ

ះទ។ ប៉ុន្ត

្តី

៥០ឆាំ។ ការមករដូវ

សិនបើគាត់មិនចង់មានកូនទៀត គាត់គប្បីបន្ត

១២ខបនាប់ពីរដូវរបស់គាត់បានអស់។

ពលគាត់មានរដូវម្តងទៀត
កូន។ បើ

ទៀត។

"ការផាស់ប្តូរនជីវិត"

ើនមានភាពមិន

ូវបញ្ឈប់ការរួមភទក្នុងអំឡុងពល ឬកយ

តអាចមានផ្ទ

ពលការអស់រដូវបានចាប់ផ្តើម

ះវាអាចជាការរលូតកូន

ើនជាងធម្មតា ឬមានរដូវលើសពីម្តង

្តី ដលឈបល់មានរដូវត

ើនខមុនពលវាឈប់មកជាសាពរ។

មិនមានមូលហតុណាដលចាំបាច់

្តីវ័យក្មងជា

្តីឈប់មានរដូវ)

្តីមិនអាចមានកូនបានទៀតឡើយ។ ជាទូ
ះអាយុពី៤០

ះ

្តីបាត់រដូវរបស់គាត់ដរ។

ើន និងមានរយៈពលយូរជាងធម្មតា

(ទំ.២៨១)។

បនាប់ពីអស់រដូវ

ះ។ ប៉ុន្តចំ

្តីដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ ការខកខានមករដូវ ឬការមានរដូវមិន

បើរដូវមកយឺតជាងការរំពឹងទុក ហើយមាន

ក្នុងមួយខ ស្វងរកដំបូនានពី

្តីមួយចំនួន

្ញមួយនជំងឺរាុំរ៉ ភាពស្លកសាំង កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬអាចជាការ

សិនបើរដូវមិនមកក្នុងពលដលវាគួរតមក នះអាចជាស
ទៀងទាត់ អាចជាការធម្មតាទ។ ការ

ះ

ះបានក្នុងអំឡុងពលនះ។

ើថាំពន រកំណើត រយៈពល

្តីអាចគិតថាគាត់មានផ្ទ

ះ។ ហើយ

៣ឬ៤ខកយមក គាត់អាចគិតថាគាត់កំពុងតរលូត

្តីអាយុ៤០ឬ៥០ឆាំ ចាប់ផ្តើមមករដូវម្តងទៀត បនាប់ពីលងមានរដូវរយៈពលជា

ើនខមក

គាត់ថា វាអាចជាដំណើរការនការអស់រដូវ។

ក្នុងអំឡុងពលនការអស់រដូវ ការមានអារម្មណ៍មិន

ួលក្នុងខ្លួន ការថប់បារម្ភ ការទុក្ខ

ះ ពន្យល់

ួយ ការមាន អារម្មណ៍"

"

ក្នុងខ្លួន ការឈឺចាប់រាលដាលពញទាំងរាងកាយ និងការកៀមកំ គឺជាការធម្មតាទ។ បនាប់ពីដំណាក់កាលនះ

បានបញ្ចប់

្តីភាគ

ើនមានអារម្មណ៍

្តីដលមានធាក់ឈាម

សើរឡើងវិញ។

ើន ឬមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង

ចាប់ផ្តើមធាក់ឈាមម្តងទៀត បនាប់ពីមានការបាត់រដូវជា

គាត់

ូវទទួលការពិនិត្យ ដើម្បីប

បនាប់ពីអស់រដូវ ឆ្អឹងរបស់

ក់ឲ្យច ស់ថាគាត់

ក្នុង

ើនខឬ

ះ ក្នុងដំណាក់កាលនការអស់រដូវ ឬ

ើនឆាំមកហើយ

កដជាគានជំងឺមហារីក ឬប

យសារតគាត់នឹងឈមលងមានកូនត

ភិបាល

ទៀត

ះ

្តី

ហលជាទំនរ

ៗរបស់គាត់ ឬអាចចូលរួមយា៉ងសកម្មភាពក្នុងការងារសហគមន៍។

ពលនះបាន។

រកជំនួយពី

ូពទ្យ។

ធ្ងន់ធ្ងរផ្សងទៀត(ទំ.២៨០)។

្តីអាចកាយជាខ យជាងមុន និងកាន់តងាយបាក់។ ដើម្បីបងា្ករប

អាហារដលមានជាតិកាល់ស្យូម អាចជួយបាន(ទំ.១១៦)។

ជាមួយនឹង

ះ គួរ

្តីដល

នះ ការបរិ

ើនជាងមុន ដើម្បីចំណាយពល

គ

្តីខ្លះអាចធ្វើជាឆ្មប ឬបុគ្គលិកសុខា
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ការមានផ្ទ
ស

ះ

្ញនការមានផ្ទ
ស

ះ

្ញទាំងនះ គឺជាការធម្មតា ៖
្តីបាត់រដូវរបស់ខ្លួន(តងតជាស
ចាញ់កូន (ច
ពល

្ញទីមួយ)។

រ ឬហាក់ដូចជាចង់ក្អួត ជាពិសស

ឹក)។ ប

នះ មានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុងខទី២ និងទី៣នការមានផ្ទ

គាត់អាច

ះ។

មញឹកញាប់ជាងមុន។

ះរីកធំជាងមុន។
ះឡើងធំ ឬហាក់ដូចជារឹងជាងមុន។
មានឡើងចំណុច

ៗ(

លើមុខ

ជាចុងកយ ក្នុងអំឡុងខទី៥ឬ

ះ និង

ះ)។

ហលនះ ទារកចាប់ផ្តើមក

របៀបថទាំសុខភាពក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ
ការសំខាន់បំផុតគឺ
ការបរិ
បរិ

គឲ្យបាន

ូវបរិ
ឹម

នះគឺទ

គឲ្យបាន

ប់

ើក

ង់ធម្មតានទារក

ក្នុង

ះមាយ

ក្នុងស្បូន។

ះ

ន់ ដើម្បីឲ្យឡើងទម្ងន់យា៉ងទៀងទាត់ ជាពិសសបើ

ូវក៏សំខាន់ណាស់ដរ។ រាងកាយ

ជាពិសសជាតិដក
ដក (អានជំពូក១១ ក្នុងសៀវ

នះ)។

ូវការអាហារសំបូរ

ើអំបិលអ៊ីយ៉ូដ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរស់រានមានជីវិតរបស់ទារក

ណឲ្យបានទៀតទាត់ និងដុសធ្មញជារៀងរាល់ថ្ង។

ជៀសវាងការ

គ។

ើទឹកថាំលាងទារមាស និងជៀសវាងការរួមភទ ដើម្បីបងា្ករការបកទឹក

ើថាំពទ្យ បើអាចធ្វើបាន។ ថាំពទ្យខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទ។ តាមក្បួនខាតទូ

ថាំពទ្យណាដល

ូវបានណនាំ

ថាំ ហើយអ្នកគិតថាខ្លួន

យ

ហលជាមានផ្ទ

ូពទ្យ ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល។ (បើបុគ្គលិកសុខាភិបាលប
ះ

ជន៍ និងមិនបណា្ខលឲ្យមាន

ហាមជក់បារី ឬផឹក
មាន

ះថាក់អ្វីទ

ក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ

ះថាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទ។

ឲ្យឆាយពីកុមារដលមានជំងឺក
បន្តធ្វើការងារ និងហាត់

ពលដលលប

ប់វីតាមីន និងថាំថាំ
ឹម

ះ។ ការជក់បារីនិងការផឹក

ូវតាមក

មិនល្អស

ើត

ឲ្យទិញ

ិត។

ប់ជាតិដក

ប់មាតា និងធ្វើឲ្យ

្ជឹល ជាពិសស "ស្អូច" (មើលទំ.៣១២)។

ណ តកុំឲ្យហត់ខាំងពក។

ជៀសវាងជាតិពុល និងសារជាតិគីមី។ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទ។ កុំធ្វើការងារ
សមាប់សត្វល្អិត ថាំបំពុលរុក្ខជាតិ ឬ
ព យាមកុំ

ះ

ប់គាត់ឲ្យដឹងផង)។ អ្នកអាចលបថាំអាសតាមីណូហ្វន(Ac

etaminophen) ឬថាំអង់តាសុឺដ យូរៗម្តង បើចាំបាច់។ ជាញឹកញាប់ ថាំ
មាន

ើនពកទ)។

ះស្គម។

ជាឈាសវ

រក អនាម័យ។ ងូតទឹកឬលាងសមាតខ្លួន

និងបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

ើអំបិល

ល និងមាន

ផ្សងៗទៀត មិន

ះ គួរកុំ

ូវ

ពលស

្តី

ូតអីុន វីតាមីន ជាតិរ៉

(ប៉ុន្តដើម្បីជៀសវាងការហើមជើង និងប

ខចុងកយនផ្ទ

ខទី៩

ងចកគីមី និងកុំដាក់ម្ហូបអាហារក្នុង

ូបក្លិនទឹកអប់ ឬម ដលមានជាតិគីមី។

ជិតកន្លងដលមានថាំ

ដាប់ដាក់ជាតិគីមីទាំង

ះ។
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បន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ

១. ការច

រ ឬក្អួត ៖ តាមធម្មតា វាធ្វើទុក្ខខាំង

អាហារកៀម ដូចជានំ

ះ

ពល

ឹក ក្នុងអំឡុងខទី២ឬទី៣នការមានផ្ទ

ឬនំបុ័ងកៀមមុនពលចូលដកពលយប់ និងមុនពលកកចញពី

អាចជួយបាន។ កុំបរី

គអាហារម្តង

ើនៗពក តគួរបរិ

គម្តងបន្តិចៗ ហើយ

ះ។ ការបរិ

ពលចូលដក និងពលកកពីដំណក

២. ការផ កហាយ ឬឈឺចាប់ក្នុងចុងដង្ហើម ឬដើម
ទំ.១២៨) ៖ បរិ

៣. ការហើមជើង ៖ ស

កឲ្យបាន

អំបិលឲ្យតិច និងជៀសវាងអាហារ
ហើយដនិងមុខហើមដរ
ក្នុងស្បូន

៤. ការឈឺចង្កះ ៖ ប

យ

ើនដងក្នុងពលថ្ង

។ ទឹកតធ្វើពីសក់

ះ

នះកើតញឹកញាប់ក្នុងពលមានផ្ទ

្តីជា

ត អាចជួយបានដរ(ទំ.១២)។ បើជើងហើមខាំង

ឹម

ើន។

ះ។ ការហាត់

ើនដលរស់

ទៀត ហើយមានភាពស្លកសាំងកាន់តខាំង

លកូន។ បើអាច ថាំ

ប់វីតាមីនស ជួយរាងកាយឲ្យ
៦. ការរីក

យ័ត្នក្នុងការឈរ និង

ពលមានផ្ទ

ះ។ ដើម្បីឲ្យទារកមានសុខភាពល្អ

ះ

ូវបរិ

គ

គស

្ញផ្សងៗ

ូតអីុន និង អាហារ

ស៊ុត សាច់ សាច់

ី និងបន្ល

ប់ជាតិដក(ទំ
ក . ៣៩៣) ផងដរ ជាពិសសបើពិបាករកអាហារបំប៉ន

ន់។ ការធ្វើរបៀបនះ គាត់នឹងព

ះថាក់កយពលស

្តីដលមានភាពស្លកសាំង

ូវ។ បើគាត់ស្លកសាំងខាំង និងខ យកមាំង ឬមាន

ស្លឹកពណ៌បតងចាស់។ គាត់គួរលបថាំ

គ

ជនបទ មានភាពស្លកសាំង តាំងពីមុនពលមាន

ដលមានជាតិដកបន្ថមទៀត ដូចជាសណ្ណក សណ្ណកដី សាច់មាន់ ទឹក
ប់

ះ

ណ និងការ

ទៀតនភាពស្លកសាំងនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ(មើលទំ.១០៧ និង១២៤) គាត់

ស។ (ថាំ

ផ ចុងដង្ហើម

យកល់ជើងឡើងលើបន្តិច(មើលទំ.១៧៦)។ បរិ

គអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបាន

្តីគប្បីទទួលទានអាហារឲ្យបា
ឲ្យបាន

ដ៏

ឹក។

ូពទ្យ។ ការហើមជើងជាធម្មតាបណា្ខលមកពីការសង្កត់

ង់ខ្លួន អាចជួយបានដរ(ទំ.១៧៦)។

រាងកាយឲ្យបាន

ើថាំ

ប់រឹងៗ ក៏អាចជួយបានដរ។ ព យាមដក

អំឡុងខចុងកយ។ ការហើមនះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ ចំ

៥. ភាពស្លកសាំង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ៖
ផ្ទ

ើខ្នើយ ឬភួយ។

ះ ស្វងរកការណនាំពី

ឬកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ដូច្នះ បរិ

ការអង្គុយឲ្យ

ឹក

គអាហារម្តងបន្តិចៗ និងផឹកទឹកឲ្យបានញឹកញាប់។ ថាំអង់តាសុីតអាចជួយបាន ជាពិសស

ូងនិងក លឲ្យខ្ពស់បន្តិច

របស់ទារក

ពល

ូង(ការពិបាករំលាយអាហារ និងការ

ពួកថាំដលមានកាល់ស្យូមកាបូណាត(ទំ.៣៨២)។ ការជញ្ជក់ស្ករ
យដាក់

ពល

ើនដងក្នុង មួយថ្ង។

ជៀសវាងអាហារសំបូរជាតិខាញ់។ ទឹកតធ្វើពីស្លឺកជីអងា្កម ក៏អាចជួយបានដរ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ
អង់ទីសាមីន(Antihistamine ទំ.៣៨៦)

គ

ើ

ឹងឈាមរបស់គាត់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការធាក់ឈាម

ប់ជាតិដក គួរមានលាយជាតិអាសុីដហ្វូលិក និងវីតាមីន

ស់ជាតិដកបានកាន់ត

៉ងសរសវ៉ន ៖ ប

ទម្ងន់របស់ទារកសង្កត់

សើរ)។

នះកើតញឹកញាប់ក្នុងពលមានផ្ទ

ះ

យសារ

លើសរសវ៉នដលមកពីជើង។ លើកជើងឡើងលើឲ្យ

បានញឹកញាប់ ឲ្យបានខ្ពស់តាមដលអ្នកអាចលើកបាន(ទំ.១៧៥)។ បើសរស
ឈាមនះកាន់តរីកធំ ឬមានការឈឺចាប់ រុំជើង

ឬ
៧. ឬសដូងបាត ៖ នះគឺជាការរីក
មកពីទម្ងន់របស់ទារក
ដើម្បីស

ឬអង្គុយ

៉ងសរសវ៉ន

លការឈឺចាប់ លុតជង្គង់
ំក្នុងទឹក

ណឲ្យបាន

មជើងយឺតៗ។

ក្នុងស្បូន។

យបង់រុំ ឬ

ះ

មជើងចញ

ពលយប់។

ក្នុងរន្ធគូថ។ វាបណា្ខល

យងើបគូថឡើងដូចនះ

ឧណៗ(ទំ.១៧៥)។

៨. ការទល់លាមក ៖ ផឹកទឹកឲ្យបាន
ហាត់

យ

យបង់យឺតដូចក្នុងរូបភាពនះ

ើន។ កុំ

ើន។ បរិ

គផ្លឈើនិងអាហារដលមានសរស

ើថាំបញ្ចុះលាមកដលមានឥទ្ធិពលខាំង។

ើន ដូចជាដំឡូង ឬកន្ទក់។
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្ញ

ះថាក់ក្នុងពលមានផ្ទ

១. ការធាក់ឈាម ៖ បើ

ះ

្តីចាប់ផ្តើមធាក់ឈាមក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ

ះថាក់មួយ។ គាត់

សុខាភិបាល។

្តីគួរតស

ការធាក់ឈាមក្នុងដំណាក់កាលកយនពលមានផ្ទ
ស្បូន។ បើគានជំនួយពីអ្នកជំនាញទ

ការពិនិត្យទារមាស ឬដាក់វត្ថុអ្វីចូល
២. ភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ ៖

្តី

លកូន

ឬការពុលពលមានផ្ទ
ក្នុងទឹក

ម គឺជា

ដលអាចពិនិត្យ

គស

បរិ

គអាហារសំបូរ

បើគាត់មិនបានធូរ

ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងទទួលថាំ

មន្ទីរពទ្យ ក្នុងករណីដលគាត់

ូវរកជំនួយពី

ះ

គអាហារ

លភាមៗទ ឬ

ឬ

ពលស

មិនថ្លទ ហើយ
្តីមានផ្ទ

ប

ពុលក្នុងឈាម។ រកជំនួយពី

បើហើមតជើងទ វា

ូវសង្កតមើល

បន្តិចបានហើយ។

ូតអីុន

ប់

ើតបន្តិចប៉ុ

ូពទ្យជា

ហលជាមិនធ្ងន់ធ្ងរ

ទៀតនការពុលក្នុងឈាម។

គស

្ញផ្សងៗ

ើអំបិលត

ន់

ះ)។

ះ
គនះ

ទារករបស់គាត់ ក្នុងពលដលទារកស្ថិត

ល។ ថាំណវីរា៉ពីន(Nevirapine) អាចជួយបងា្ករទារកពីការឆ្លងម
យឥតគិតថ្ល។

ះគួរលបថាំណវីរា៉ពីន ២០០មីលីកម

ដលអាចធ្វើបាន ក្នុងអំឡុងពល៧២

ះ

វាំងភ្នក

បនាន់។

ះ៖

គអដស៍ គាត់អាចចម្លងម

ជាមាយមិនបានលបថាំណវីរា៉ពីនក៏

ើន

ជួបឆ្មប ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ទ។ ប៉ុន្ត

ទសខ្លះគចកជូន

ូតអីុន

បើមុខនិងដ ចាប់ផ្តើមហើម អ្នកអាចមាន

កាច់

ូវ

្ញពុលក្នុងឈាម

និង

មាន

ើអំបិលតបន្តិចបានហើយ (

្តីមានផ្ទុកម

គស

វាំងភ្នក គឺជា

បើអ្នកមានឈឺក ល ឬ

។

កដថាបានទទួល

លកូន។

ក្នុងអំឡុងពល៣ខចុងកយនផ្ទ

ះថាក់!

ម គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងការមានផ្ទ
បើ

្តីគប្បី ៖

ូតអីុន ប៉ុន្តដាក់អំបិល

ូវ

ពលស

ប់ជាតិដក(ទំ.៣៩៣)។ បើអាចធ្វើបាន

្ញទាំងអស់នះបាន។

ដើម្បីបងា្ករការពុលក្នុងឈាមពលមានផ្ទ
គអាហារូបត្ថម្ភ។

្ញនភាពស្លក

ន់ក្នុងការកលំអសានភាព

្ញសំខាន់ៗផ្សងៗទៀត។ ដូច្នះបើអ្នកអាចធ្វើបាន

ូពទ្យជាបនាន់! ជីវិតរបស់គាត់កំ

ពុងស្ថិតក្នុងសភាព

ប់

គស

ូវការបញ្ចូលឈាមបន្ថម។

យមានឈឺក ល វិលមុខ និងជួនកាល

វាំងភ្នក និងហើមមុខថមទៀត ឬមាន

(ទំ.១១០) និង

ូវក៏មិន

ឲ្យស្ងៀម

តបន្តិចបានហើយ។ កុំបរិ

បរិ

ឹម

ូវធ្វើ

មន្ទីរពទ្យជាបនាន់។

យសារការបាត់បង់ឈាម

ះការផ្តល់របបអាហារ

ដើម្បីព បាលការពុលក្នុងឈាមពលមានផ្ទ
ក

រកបុគ្គលិក

ះអាចមានការធាក់ឈាមយា៉ងលឿន រហូតដល់សាប់។ មិន

ះ។ ការឡើងទម្ងន់ភាមៗ ការមានសមាធឈាមខ្ពស់ និងការមានជាតិ

គស

ស

កឲ្យស្ងៀម ហើយបញ្ជូនគាត់

្តីខ យ អស់កមាំង និងមានស្បកស្លកសាំង ឬថា(មើល

នះឲ្យទាន់ពលបានដរ។

្ញ

ហលជាកំពុងលូតលាស់

ក្នុងទារមាសរបស់គាត់ទ។ ព យាមនាំគាត់

បើភាពស្លកសាំងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

៣. ការហើមដ ជើង និងមុខ

យ វាគឺជាស

ះ(បនាប់ពី៦ខ) អាចមានន័យថាសុកបានពាំងមាត់

សាំង ទំ. ១២៤)។ បើមិនបានព បាលទ គាត់អាចសាប់

ស

ះបីជាតិចក៏

ហលជាកំពុងរលូតកូន(បាត់បង់កូន ទំ.២៨១) ឬទារក

ខាងកស្បូន(ការមានគភ៌កស្បូន ទំ.២៨០)។

គាត់គួរ

ះ

ពលចាប់ផ្តើមឈឺ

ក្នុងស្បូន

គអដស៍បាន។ ថាំណវីរា៉ពីន

ះស

លកូន។ បនាប់មក

ះបី

យ ឲ្យថាំទឹកណវីរា៉ពីន ៦មីលីកមដល់ទារក (២ម.ក/គ.ក) ឲ្យបានឆាប់
៉ងដំបូង បនាប់ពីទារកបានស

ល។
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ការពិនិត្យផ្ទ

ះ (ការថទាំមុនស

មណលសុខភាពនិងឆ្មបជា

ើន បានលើកទឹកចិត្តដល់

ឲ្យបានទៀងទាត់ និងពិភាក អំពីត
ការពិនិត្យផ្ទ

ះ អ្នកនឹងបានរៀនសូ

ល)
្តីមានផ្ទ

ះឲ្យមកពិនិត្យផ្ទ

ូវការផ្នកសុខភាពរបស់ពួកគ។ បើអ្នកមានផ្ទ

មានសុខភាពល្អ។

ពីវិធីជា

ើនដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការបងា្ករប

បើអ្នកជាឆ្មប អ្នកអាចផ្តល់សវាកម្មដ៏សំខាន់ដល់មាតា (និងទារក)

ះមុនស

លឬ

យ

ជួបពួកគ

ក្នុងអំឡុងពល៦ខដំបូងនផ្ទ

ផ្ទះតម្តង។ វាជាការ

យអ

ះ(មុនពលស

ះ ហើយមានឱកាស

ល)

ទទួល

ផ្សងៗ និងដើម្បីឲ្យមានទារកដល

្ជើញពួកគឲ្យមកទទួលការពិនិត្យផ្ទ

សើរណាស់ ដលអ្នកបានជួបពួកគមួ
មួយខម្តង

ះ មួយខពីរដងក្នុងអំឡុងពលខទី៧និងទី៨ និងមួយអាទិត្យម្តង

ទាំងអស់នះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗដលគួរលើកយកមកពិភាក ក្នុងពលផ្តល់ការថទាំមុនស

ខចុងកយ។

ល៖

១. ការចករំលកព័ត៌មាន
សួរមាយអំពីប

ចុងកយ និងប

និងសចក្តី

ូវការរបស់គាត់។ សួរអំពីចំនួនផ្ទ

ផ្សងៗដលគាត់ធាប់បានជួបក្នុងពលមានផ្ទ

ះដលគាត់ធាប់មាន ពលដលគាត់មានកូន

ះ ឬក្នុងពលស

អំពីវិធីដលគាត់អាចជួយខ្លួនគាត់ និងទារករបស់គាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អបាន ដូចជា៖
ការបរិ

គ

ឹម

ូវ។ លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបរិ

គអាហារថាមពលឲ្យបាន

វីតាមីន ជាតិដក និងកាល់ស្យូម(ជំពូក១១)។

ប់

លកូន។ ពិភាក ជាមួយគាត់

ន់ និងអាហារសំបូរ

ូតអីុន

ការមានអនាម័យល្អ(ជំពូក១២ និង ទំ.២៤២)។
សារសំខាន់នការមិ
មិន

ើថាំ ឬ

ើតបន្តិចបន្តួច(ទំ.៥៤)។

សារសំខាន់នការមិ
មិនជក់បារី(ទំ. ១៤៩) មិនផឹក
ការហាត់

ណនិងស

កឲ្យបាន

ប់

(ទំ.១៤៨) និងមិន

ើ

ឿងញៀន(ទំ
ឿងញៀន .៤១៦និង៤១៧)។

ន់។

ការទទួលថាំបងា្ករជំងឺតតាណូស ដើម្បីបងា្ករជំងឺតតាណូសដល់ទារក។ (ចាក់

ខទី៦ ទី៧ និងទី៨ បើទើប

តមកចាក់លើកទីមួយ)។ បើគាត់ធាប់បានចាក់ថាំបងា្ករជំងឺតតាណូសពីមុនមកហើយ ចាក់មួយទៀត
ខទី៧)។

២. អាហារូបត្ថម្ភ
តើមាយមើល

របៀបបរិ

មានអាហារូបត្ថម្ភល្អឬទ? តើគាត់មានភាពស្លកសាំងឬទ? បើមាន ពិភាក ជាមួយគាត់អំពី

គឲ្យបាន

សើរ។ បើអាច ឲ្យគាត់លបថាំ

ប់ជាតិដក ជាពិសសជាមួយនឹងហ្វូលិកអាសុីត និងវីតាមីន

ស។ ផ្តល់ដំបូនានដល់គាត់ពីរបៀបទប់ទល់ជាមួយការចាញ់កូន(ទំ.២៤៨) និងការឆ្អល់ចុងដង្ហើម(ទំ.១២៨)។

តើគាត់ឡើងទម្ងន់តាមធម្មតាឬទ? បើអាច ថ្លឹងគាត់រាល់ពលដលគាត់មកពិនិត្យ។ តាមធម្មតាគាត់គួរតឡើង

ទម្ងន់ពី៨

១០គីឡូកម ក្នុងអំឡុងពល៩ខនផ្ទ

ការឡើងទម្ងន់ភាមៗ

ខចុងកយ ក៏ជា

មើលការឡើងទម្ងន់របស់គាត់

គស

្ញ

យមើលតាមរូបរាង។

ឬធ្វើជញ្ជីងដលសាមញ្ញដូចក្នុងរូបនះ

ដាក់ដុំថ្ម ឬវត្ថុផ្សងៗទៀត

ដលអ្នកដឹងពីទម្ងន់របស់វា

ះ។ បើគាត់ឈប់ឡើងទម្ងន់ នះគឺជា

គស

្ញអាកក់មួយ។

ះថាក់ដរ។ បើអ្នកគានជញ្ជីងថ្លឹងទ ព យាមពិនិត្យ
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៣. ប

លៗ

សួរមាយតើគាត់មានប

គាត់ថា

ណាមួយក្នុងចំ

ះមិនមនជាប

៤. ស
ចំ

្ញ

្ញ

ដលកើតឡើងញឹកញាប់ក្នុងពលមានផ្ទ

ធ្ងន់ធ្ងរទ ហើយឲ្យដំបូនានដល់គាត់តាមដលអ្នកអាច(ទំ.២៤៨)។

ះថាក់ និងប

ះរាល់ស

មប

ផ្សងៗដលមានការ

ឈមពិសសនឹង

ះឬទ។ ពន្យល់

ះថាក់

ះថាក់ មើលទំ.២៤៩។ វាស់ជីពចររបស់គាត់រាល់ពលគាត់មកពិនិត្យ។ ការធ្វើដូចនះអ្នក នឹង
ពលកយ(ឧទាហរណ៍ ការមានស្ហុក

អាចដឹងអំពីសភាពធម្មតារបស់គាត់ ក្នុងករណីគាត់មានប

យសារការ

ពុលក្នុងឈាម ឬការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ)។ បើអ្នកមានឧបករណ៍វាស់សមាធឈាម វាស់សមាធឈាមរបស់គាត់
(ទំ.៤១០)។ ថ្លឹងទម្ងន់គាត់ផង។

ុង

យ័ត្ន ជាពិសសចំ

ះស

្ញ

ះថាក់ដូចខាងកម ៖

ការឡើងទម្ងន់ភាមៗ
ការហើមដនិងមុខ

សមាធឈាមឡើងខាំង

ស

ភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ(ទំ.១២៤)

្ញពុលក្នុងឈាមពលមានផ្ទ

ះ(ទំ.២៤៩)

រាល់ការធាក់ឈាម(ទំ.២៤៩)

ទឹក

ឆ្មបមួយចំនួនមានកដាស់
ម។ ការមានជាតិ

ទឹក

លក់ទឹក

ម ឬវិធីសា

ូតអីុនខ្ពស់ អាចជា

មផ្អម(ទំ.១២៧)។
បើមាន

គស

្ញ

្ញនការ

្តីគួរ

ស

ឈមពិសសនឹង

លកូន

៥. ការលូតលាស់ និងទីតាំងរបស់ទារក

ប់វាស់ជាតិ

មន្ទីរពទ្យ។

្តី

រកជំនួយពី

ះ ឬបងាញគាត់ឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើ

យគិតជាចំនួនធាប់

មដ

ពីខាងលើ ឬខាងកមផ្ចិត។ បើស្បូនហាក់ដូចជាធំពក ឬលូតលាស់លឿនពក
្តីមានកូន

ធម្មតា។ បើដូច្នះមន អ្នក
ើនពក

ះ។ ឬ

ហលជាពិបាកសាបរកទារកដល

ះមាយគួរត

ះគាត់អាច

ពលជិតស

ើនជាង

ខាងក្នុង

ះ។

ឈមខ្ពស់នឹងការធាក់

ល និងអាចមានន័យថាទារកមានលក្ខណៈមិនធម្មតា។

ព យាមសាបរកមើលទីតាំងរបស់ទារក

ទារក

ក្នុងស្បូនអាចមានទឹក

ក្នុងស្បូន មានន័យថាមានការ

ឈាមធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពលស

ចាប់ផ្តើម

យខ្លួនគាត់បាន។

មដជារៀងរាល់ខ

ខទី៤កន្លះ ស្បូនតងតមានកម្ពស់ដល់ផ្ចិត។

កត់ចំណាំជារៀងរាល់ខអំពីកំពស់់របស់ស្បូន

ះ

ះថាក់ណាមួយ

្ញ

តាមធម្មតា ស្បូនឡើងកម្ពស់២ធាប់

ះអាចមានន័យថា

ជួប

្ញនជំងឺ

ូពទ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត។ ជាមួយ

ះថាក់ (ទំ ២៥៨)។ បើមានស

៩ខ
៨ខ
៧ខ
៦ខ
៥ខ
៤ខ
៣ខ

ទទឹង

គស

ក្នុងស្បូន

សាបស្បូនរបស់មាយរាល់ពលដលគាត់មកពិនិត្យផ្ទ

ការមានទឹក

ូតអីុន និងជាតិស្ករក្នុង

្ញនការពុលក្នុងឈាម។ ជាតិស្ករខ្ពស់ អាចជា

ះថាក់ណាមួយកើតឡើង បញ្ជូន

គានះដរ ពិនិត្យរកមើលស

ដើម្បីមានសុវត្ថិភាព

គស

្តផ្សងៗទៀត ស

ក្នុងស្បូន។ បើវាដូចជាផ្តក

ូពទ្យ មុនពលការឈឺ

ះស

ល

ូវការការវះកាត់។ ដើម្បីពិនិត្យរកមើលទីតាំងរបស់

ល សូមមើលទំព័រ២៥៧។
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៦. ចងាក់បះដូង និងចលនារបស់ទារក
ចាប់ពីខទី៥ឡើង

សាប់ចងាក់បះដូងរបស់ទារក និងពិនិត្យមើលចលនារបស់វា។

អ្នកអាចសាកល្បងដាក់
បើអ្នកមាន

ចៀកផាល់នឹង

ធ្វើពីឈើរឹង ដលអាចសាប់បាន

ស

ហលជាពិបាកក្នុងការសាប់។

ខាងកម

ះក លទារក

ហលជានិង

បើសាប់ឮចងាក់បះដូងទារក ខាំងបំផុត

ខាងកម

ស

លក លមកមុន។

ចងាក់បះដូងរបស់ទារក

យខ្លួនឯង អំពីដីឥដ្ឋ ឬ

ួល)។

បើសាប់ឮចងាក់បះដូងទារក ខាំងបំផុត
ហើយ

ះរបស់គាត់ ប៉ុន្ត

ដាប់សាប់បះដូងទារក វានឹងងាយជាង។ (ឬអ្នកធ្វើ

ផ្ចិត ក្នុងខចុងកយ

ត

ះក លទារក
លប

អ្វីមួយ។ (ឬ

ហលជា

១៦០ក្នុងមួយនាទី គឺជាចងាក់ធម្មតា។ បើតិចជាង

ហលជាអ្នករាប់ខុស ឬសាប់ឮចងាក់បះដូងរបស់មាយ

ប់ពលស

ពលដលការស

នការស
ពីបរិ

ស

ដលធាប់ជួប បើមាន។ អ្នកអាចណនាំគាត់ឲ្យគាត់ស

អាចធ្វើដូច្នះ ក្នុងអំឡុងពលស្បូនក

ក់ក្នុងដំណាក់កាលឈឺ

ក់ និងការស

ក

ល។

ច

ះពលទាំង

បើមានមូលហតុណាមួយដលធ្វើឲ្យអ្នកសង្ស័យថាការស

ការឈឺ

ះស

ស

លកូន

កបន្តិចបនាប់

៉ងម្តងៗ។ ពិភាក ជាមួយគាត់អំពីវិធីដលធ្វើឲ្យគាត់ងាយ

លកូន និងមិនសូវឈឺចាប់ផង(មើលទំព័របនាប់)។ អ្នកក៏អាចប

បញ្ជូនមាយ

ូវការការអនុវត្ត។

លជិតមកដល់ ពិនិត្យមាយឲ្យបានញឹកញាប់។ បើគាត់ធាប់មានកូន សួរគាត់អំពីថរវលា

គអាហារ ចំនួន២ដងក្នុងមួយថ្ង រយៈពល

បង្កើនល្បឿននការស

វិញទ។ វាស់ជីពចរ

ល

លលើកមុនៗ និងសួរអំពីរាល់ប

អំឡុងពលស្បូនក

ខាងលើ ។ ទារកនះអាច

្ចាស់ជើង(ជើងមកមុន)។

របស់មាយ។ ចងាក់បះដូងរបស់ទារក ជាញឹកញាប់ ពិបាកសាប់ឮណាស់។ វា
៧. ការរៀបចំមាយស

ខាងលើផ្ចិត

ហល២ដងលឿនជាចងាក់បះដូងរបស់មនុស្សធំ។ បើអ្នកមាននាឡិកាដលមាន

និចវិនាទី រាប់ចងាក់បះដូងរបស់ទារក។ ចងាក់បះដូងពី១២០

១២០ អាចមានប

ដាប់សាប់ចងាក់បះដូងទារក

មណលសុខភាព ឬមន្ទីរពទ្យ។

លចាប់ផ្តើម។

ៀនគាត់ឲ្យដកដង្ហើមវងៗ យឺតៗ ដើម្បីឲ្យគាត់

ះស

ល។ ពន្យល់គាត់ថាការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុង

ះ នឹងជួយឲ្យគាត់សន្សំកមាំង បន្ថយការឈឺចាប់ និង

លកូនអាចមានប
ូវ

ដលអ្នកមិនអាចរា៉ប់រងបាន

កដថាមាយបានស្ថិត

វិធីដលមាយអាចបា៉ន់សានអំពីថ្ងដលគាត់

ូវស

ក្បរមន្ទីរពទ្យ មុនពល

លកូន

យកថ្ងខនការចាប់ផ្តើមមានរដូវចុងកយ ដក៣ខ រួចបូកនឹង៧ថ្ង។ ឧទាហរណ៍ ឧបមាថារដូវចុងកយរបស់អ្នក
ចាប់ផ្តើម

ថ្ងទី១០ ខឧសភា។
ថ្ងទី១០ ខឧសភា ដក៣ខ
ទារកទំនងជានឹង

៨. ការកត់
ការកត់

ូវស

ល

ូវជាថ្ងទី១០ ខកុម្ភៈ ហើយបូកនឹង៧ថ្ងទៀត
ថ្ងទី១៧ ខកុម្ភៈ។

ព័ត៌មានផ្សងៗ
ទុកនូវព័ត៌មានផ្សងៗ មាន

ជន៍ស

ខ និងមើលថាតើមាយមានការវិវត្តយា៉ងដូចម្តច។
បាន ដើម្បីឲ្យ

តារាងកំណត់

ូវជាថ្ងទី១៧ ខកុម្ភៈ។

ប់អ្នកក្នុងការ

ៀបធៀបការពិនិត្យរបស់អ្នកពីមួយខ

ទំព័របនាប់នះ គឺជាគំរូតារាងកត់

ូវតាមតំរូវការរបស់អ្នក។ កដាស់ដលមានទំហំធំ មានលក្ខណៈ
ព័ត៌មាននះ

ព័ត៌មាន។ អ្នកអាចក

សើរជាង។ មាយ

មួយ
វា

ប់រូបអាចរក ទុក

យខ្លួនគាត់បាន និងយកមកជាមួយពលដលគាត់មកពិនិត្យលើកកយ។

ដលកើត
ញឹកញាប់

រ

ះព័ត៌មាននះ។

្ញ
ះ
ថាក់
(ទ.២៤៩)

ស

ការហើម
(កន្លង
ណា?
ប៉ុនាន?)

ប់ឆ្មបដលមានមធ បាយវាស់ ឬធ្វើតស្ត៍រកព័ត៌មានទាំងនះ។

ភាពស្លក
សាំង
(ធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉ុនាន?

ះឆ្មបដលមានមធ បាយវាស់ និងវិភាគចំ

ទារករំកិលចុះ

មញឹកញាប់

ដកដង្ហើមខ្លីៗ

៉ងសរសវ៉ន

ឆ្អល់កពះ

ទល់លាមក

ហើមជើងខ្លះៗ

នឹងផ្ចិត
ចងាក់ដង្ហើមទារក
និងការកំរីកដំបូង

កម្ពស់ស្បូនធៀប

និងចាញ់កូន

ច

សុខភាព
ទូ
និងប
បនាប់បន្សំ

ថ្ងខចាប់ផ្តើមមានរដូវចុងកយ......................ថ្ងខដលអាចស

អស់កមាំង

ប

* ទាំងអស់នះគឺស

ូវដាក់

(សបាហ៍ទី៤)

(សបាហ៍ទី៣)

(សបាហ៍ទី២)

៩.(សបាហ៍ទី១)

(សបាហ៍ទី៣)

៨.(សបាហ៍ទី១)

(សបាហ៍ទី៣)

៧.(សបាហ៍ទី១)

៦.

៥.

៤.

៣.

២.

១.

ខ

ថ្ង
ពិ
និ
ត្យ

ការថទាំមុនស

ល

ជីពចរ

សីតុណ
ភាព

ល....................ប
ទម្ងន់
(សាន
ឬថ្លឹង)
សមាធ
ឈាម*

ផ្សងៗក្នុងពលស
ូតអីុន
ក្នុងទឹក
ម*

ស្ករក្នុង
ទឹក
ម*

ទីតាំង
ទារក
ក្នុងស្បូន

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

លើកទី៣

បន្ថមលើកទី២

លើកទី១

ចាក់ថាំបងា្ករ
តតាណូស

កម្ពស់ស្បូនប៉ុនាន
ធាប់លើផ្ចិត (+)
ឬកមផ្ចិត (-)

លកូនមុនៗ....................................

ះ.......................................អាយុ..........ចំនួនកូន..............អាយុ.....................ថ្ងខកំណើតកូនកយបង្អស់.................................................

តារាងកត់
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សមារៈផ្សងៗដលមាយគប្បី
្តីមានផ្ទ

ះ

ប់រូប គប្បី

ៀម

ដាប់

កណាត់ ឬកន្ទបសាត យា៉ង

សាប៊ូសមាប់ម

ៀមជា

ដាទាំងនះរួចជា

ើន

ច មុនពលស
ច

ះ៖

ឡាមថ្មីមួយ (កុំបើកកញ្ចប់ឲ្យ
ពលអ្នក

គ (ឬសាប៊ូធម្មតា)
ក

ស់សាតស

ខទី៧នផ្ទ

(

ជ

ះ រហូតដល់

ូវការកាត់ទងផ្ចិត)។

សិនបើអ្នកគានឡាមថ្មីទ

្តៃសាត ដលគាន

ះ។

មុនពលយក

រក

ូវ

ៀម

្តនះភាមៗ

កាត់ទងផ្ចិត)។

ប់សមាតដ និងកចក

ស្បឬកណាត់គានម

អាល់កុលស

លកូន

ប់

ះដ បនាប់ពី

គស

ប់

ខ្សចង២ធ្វើពីកណាត់សាត ស

បលើផ្ចិត

ប់ចងផ្ចិត

លាងសមាតដ

សំឡីសាត

ូវខ្ចប់កណាត់ស

ផ្ចិត និងខ្សស

ប់

បលើ

ប់ចងទង ផ្ចិត

ក្នុងកញ្ចប់កដាសមួយបិទជិត

ហើយក

ក្នុងច

ឆាំងអ៊ុត។

្កានឬ

យ
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សមារៈបន្ថមស

ប់ឆ្មប និងឆ្មបបុរាណ

ពិល
ដាប់សាប់ចងាក់បះដូងទារក
តាមរយៈ

ដាប់ស

មាត់និង

ប់បឺតសំ

រចញពី

ក

មុះរបស់ទារក

សឺរាុំងនិងម្ជុលដល

ររមាប់ម

ស

គរួច

ដង្គៀបពីរស

ះរបស់មាយ

្តៃចុងមូលស

លផុត (ស

ប់កាត់ទងផ្ចិត មុនពលទារក
ប៉ុ

ប់តក្នុងករណីបនាន់បំផុត
ះ)។

ប់គាបទងផ្ចិត

ឬគាបសរសវ៉នដលហូរ

ឈាមពីការរហកទារមាស។

មដ

បាន មើលទំ.៧៤) ស

ថាំចាក់អ៊រហ្គូណូវីន(Ergonovine)

ឬអ៊រហ្គូម៉

ស៊ូ (ដលអាច

១ទៀត

ើស

ើស

មើលសុក។

ប់ដររបួសទារមាស

ប់លាងសមាតដ

ប់ដាក់និងពិនិត្យមើលសុក។

ថាំដំណក់

ក់នី

ថាំកមួនដាក់ភ្នកត

ឬថាំកមួនភ្នកអរី

ត ១%

សុីគ្លីន

ូមីសុីន ស

ប់

ដាក់ក្នុងភ្នកទារក ដើម្បីបងា្ករការបង្ក
គដ៏

គ

លចញមក ពលដរ

របួសទារមាស និងពលកាន់និងពិនិត្យ

ម្ចុល និងជសស្ទរីល ស

ចានដកធំ២ - ១

ប់ពាក់ ពលពិនិត្យ

ពលទារក កំពុងស

ីន(Ergometrine) ទំ.៣៩១

ររមាប់ម

ះថាក់ (មើលទំ.២២១)។

្តី
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ការ

ៀមលក្ខណៈស

ការស

ប់ពលស

ល

លកូនគឺជាដំណើរការបបធម្មជាតិមួយ។ កាលណាមាយមានសុខភាពល្អ ហើយអ្វីៗមានដំណើរការល្អ

ះ ទារកអាចស

លចញ

បុរាណ ជួយកាន់តតិច អ្វីៗ

យមិនបាច់មានជំនួយពីនរណាមាក់ក៏បាន។ ក្នុងការស

ប់យា៉ងកាន់តទំនងជានឹងមានដំណើរការល្អ។

ការពិបាកផ្សងៗក្នុងការស

លក៏អាចកើតមានដរ ហើយជួនកាលជីវិតមាយឬទារកអាចស្ថិតក្នុង

ផង។ បើមានហតុផលណាមួយដលធ្វើឲ្យអ្នកគិតថា ការស

ឆ្មបជំនាញ ឬ

ស

ស

យត្ន័ ៖

លកូន

ូពទ្យដលមានបទពិ
សិនបើអ្នកមានក្អក

ុន

ឈឺបំពង់ក ឬមានដំ

ឈមពិសសនឹង

ចូលរួមក្នុងក្នុងការស
សិនបើការឈឺ
សិនបើ

ល(

ះស
គស

ឬមានការបង្ក

លនះវិញ។

ះថាក់ ដលតំរូវឲ្យមាន

សិនបើអាច គួរ

គ

ះស

ះថាក់ អ្នកគប្បីរក

ូពទ្យ ឬឆ្មបជំនាញ

មន្ទីរពទ្យ) ៖

ប់ខ។

ល។

្ញពុលក្នុងឈាម ពលមានផ្ទ
ួច

ះថាក់ទៀត

លើស្បក ក្នុងពលធ្វើការ

លយា៉ងទៀងទាត់ បានចាប់ផ្តើមលើសពី៣អាទិត្យ មុនពល

្តីចាប់ផ្តើមធាក់ឈាមមុនពលឈឺ

សិនបើមាន

លអាចមានការពិបាក ឬមាន

ធន៍ ឲ្យមកជួយ។

ះជាការល្អគួរតឲ្យអ្នកផ្សងជួយក្នុងការស

្ញនការ

លធម្មតា បើឆ្មបឬឆ្មប

ះ(មើលទំ.២៤៩)។

សិនបើ

្តីកំពុងមានជំងឺរាុំរ៉ ឬជំងឺ

ល់។

សិនបើ

្តីមានភាពស្លកសាំងធ្ងន់ធ្ងរ ឬឈាមរបស់គាត់មិនកកដូចធម្មតា (ពលគាត់បានមុតអ្វីមួយ)។

សិនបើគាត់មានអាយុកម១៥ឆាំ លើសពី៤០ឆាំ ឬមានផ្ទ

ះលើកទីមួយ

អាយុលើសពី៣៥ឆាំ។

សិនបើគាត់មានកូនលើសពី៥ឬ៦នាក់។
សិនបើគាត់ទាបខាំង ឬមានអាង
សិនបើគាត់ធាប់មានប

គាកចង្អៀត(ទំ.២៦៧)។

ធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានធាក់ឈាម

សិនបើគាត់មានជំងឺទឹក

មផ្អម ឬប

ើន

ពលស

លកូនមុនៗ។

បះដូង។

សិនបើគាត់មានជំងឺក្លន។

(

សិនបើមើល

គាត់ហាក់ដូចជាមានកូន

ះ(ទំ.២៦៩)។

សិនបើមើល

ទារកហាក់ដូចជាមិនស្ថិត

ទីតាំងធម្មតា

សិនបើថង់ទឹក

ក្នុងស្បូន។

ះបក ហើយមិនទាន់ចាប់ផ្តើមមានការឈឺ

ះថាក់កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ បើគាត់មាន

សិនបើ២អាទិត្យកយពល
ការស
កូនដំបូង

ុន

)។

ប់ខហើយ ទារក
លកូនដលមានក
និង

ះស

តមិនទាន់ស
ិត

លទៀត ក្នុងអំឡុង២ឬ៣
ល។

ះថាក់ខ្ពស់ជាងគ គឺ ៖
កូនចុងកយ បនាប់ពីមានកូនជា

ើននាក់

៉ង។
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ការពិនិត្យមើលថាតើទារកស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អឬទ
ដើម្បីឲ្យច ស់ថាទារកមានក លចុះកម ដលស្ថិតក្នុងទីតាំងធម្មតាស

ប់ស

ដូចក្នុងរូបនះ ៖

ល សាបរកក លរបស់ទារក

១. ឲ្យមាយដកដង្ហើមចញឲ្យអស់។ យកមដ និង
សង្កត់

ង់នះចំពីលើឆ្អឹងថាសរបស់អាង

យកដមា្ខងទៀត សាបបាតស្បូន។

គូថទារកមានទំហំធំ

គូថរបស់ទារក

និង ទូលាយ

សាប

ធំ

គាក។

មដ២

ខាងលើ

ផ្នកខាងលើ

ក លរបស់ទារករឹង

គូថ

ហើយមូល

ខាងកម

សាប

ធំ

ខាងកម

២. រុញថ្នមៗពីមា្ខង

មា្ខង ដំបូង

ើដមា្ខង បនាប់មក

ើដមា្ខងទៀត។

បើគរុញគូថទារកថ្នមៗពីចហ
ំ
ៀង

បើទារកស្ថិត

រំកិលតាមដរ ។

ប៉ុន្តបើវាបានរំកិលចុះកម បំរុងនឹង

ះខ្លួនរបស់វា ទាំងមូលក៏នឹង

លចញ

ហើយ

អាចរំកិលវាបានទ។

ប៉ុន្តបើគរុញក លថ្នមៗពី
ហើយខ្នងនឹងមិនរំកិល

ក្នុងស្បូន

ឡើយ អ្នកអាចរំកិលក លវាបន្តិចបាន។
ស

ចំហៀងវិញ វានឹងបត់

ខ្ពស់

ង់ក

ចុះ
ស

តាមទ។

ះ អ្នកមិន

្តីមានកូនដំបូង ជួនកាលទារករំកិល
កម ២អាទិត្យមុនការឈឺ

លចាប់ផ្តើម

ទៀត។ កយ

ះ

មកវាឈប់ធាក់ចុះ រហូតដល់ពលការ
ឈឺ

សិនបើក លរបស់ទារកចុះកម ការស
សិនក លរបស់វាឡើងលើ ការស

ទទឹងខ្លួន មាយគប្បីស

លកូន

លបានចាប់ផ្តើម។

លរបស់វាទំនងជា

ល

ហើយដើម្បីសុវត្ថិភាព មាយគប្បីស

សិនបើកូន

ះស

ឹត្ត

យងាយ

ហលជាមានការពិបាក(កូនកើតប
លកូន

ក្បរ ឬ

ក្នុងមន្ទីរពទ្យ។

មន្ទីរពទ្យ។ មាយនិងទារកកំពុងមាន

ួល។

ស់ជើង)

ះថាក់(ទំ.២៦៧)។
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ស

្ញដលបងាញថាការឈឺ
ក្នុងរយៈពលពីរបីថ្ងមុនការឈឺ

ះស

ះស

លចាប់ផ្តើម តាមធម្មតា ទារករំកិលចុះកម

ចុះរបស់ទារកនះធ្វើឲ្យមាយអាចដកដង្ហើម បាន
បន្តិចដរ

យសារមានទម្ងន់សង្កត់

៤អាទិត្យមុនពលស
មុនពលការឈឺ

ះស

អាចចញ២ឬ៣ថ្ង មុនការឈឺ

ក់ស្បូន ឬការឈឺ

ួលជាងមុន ប៉ុន្តគាត់

ក

ម។ (ចំ

ះស

ះស

ល អាចចាប់ផ្តើមជា

្តាក់ស្បូនសាកល្បងជា
កល្បង

ធម្មតាទ។ ក្នុងករណីក

កើតឡើង
ឬ

ខ្លះ

ពលដលមានការក

បើវាជាការឈឺ
ពិត

កដក៏

ការឈឺ

ះស

ះស

ល ពិត

យ ក៏វាជួយ
ះស

លពិត

ថង់ទឹក

ះដល

ះស

កដ។ ប៉ុន្ត

ស្បូនស

នទារកចុះ

បានចាប់ផ្តើម។ បើថង់ទឹក

ពលដលការក

ះស

ះបីជាការក

ប់ស

ក់ ឬការ

ះស

លចាប់ផ្តើម។ នះគឺជាការ

លពិត

ះស

លរបៀបនះ

វិញរយៈពលជា

ឬការស

្តាក់ស្បូននះមិនមនជាការឈឺ
លពិត

កដដរ។

ឹងរបស់ស្បូន។

ឹង ហើយឡើង

ើន

កដ ឬអាចនាំឲ្យមានការស

ច

កក្នុងសានភាពដូចនះ ៖

ក់ ស្បូន

ក់

លកំពុងតចាប់ផ្តើមហើយ។

លក្លងកាយ។
យ ការឈឺ

ៀមលក្ខណៈដល់ស្បូនស

បទារក

ះស

ល។

កដចាប់ផ្តើម។ ជួនកាលការដើរ ការមុជទឹក

ល បណា្ខលមកពីការក

្តាក់ស្បូនរុញ

មញឹកញាប់ជាងមុន

្ញនះអាចកើតឡើងរហូតដល់

ក់ខាំង និងញឹកញាប់ ប៉ុន្តកយមកក៏បាត់

ក្ន្នុងពលកំពុងក

ការក

ះការឈឺ

ក់ស្បូនបើវាមិនមនជាការឈឺ

អាចជួយបន្ថយការ ក

ើនថ្ងមុនពលស

ើនអាទិត្យមុនពលការឈឺ

្តីអាចមានការឈឺ
ឈឺ

ើនថ្ង មុន ពលការឈឺ

ះកូនដំបូង ស

ូវ

លចាប់ផ្តើម។ ជួនកាលវាមានលាយឈាមខ្លះៗផង។ នះគឺជាការ

ស្បូនកាន់ខាំងឡើង ទៀតទាត់ និងកាន់តញឹកញាប់
្តីខ្លះមានការក
ក

ហលជា

ក្នុងស្បូន។ ការរំកិល

លចាប់ផ្តើមបន្តិច មានទឹករំអិលខាប់ៗខ្លះចញតា
ះ
មទារមាស។ ឬទឹករំអិលខ្លះ

ធម្មតាទ។

ការក

លើ

ល)។

លជិតមកដល់

ះនការក

ក

ល

ះស

ល

្តាក់ម្តងៗ

ងដូចនះ

កមថមទៀត។ នះបណា្ខលឲ្យមាត់ស្បូនបើកចំហរបន្តិចម្តងៗ។

ក្នុងស្បូន តាមធម្មតា បកធាយចញទឹកជា

ះបកមុនការក

ក់ស្បូនចាប់ផ្តើម នះជាស

ើន បនាប់ពីការឈឺ

្ញបងាញថាការឈឺ

ះស

ះស

ល

ល

បាន ចាប់ផ្តើមហើយ។ បនាប់ពីបកថង់ទឹក

ះ មាយគប្បីរក ភាពសាតជានិច្ច។ ការដើរចុះឡើងអាចជួយឲ្យ

ទារមាស

តមិនទាន់ចាប់ផ្តើមក្នុងអំឡុង១២

ការស

លកូនបានឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីបងា្ករការបង្ក
យទឹកថាំទ។ បើការស

៉ង

ល

គ ជៀសវាងការរួមភទ កុំអង្គុយក្នុងទឹក និងមិន
៉ងទ រកជំនួយពី

ូវលាង

ូពទ្យ។
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ដំណាក់កាលនការស
ការស

លកូន

លកូនមាន៣ដំណាក់កាល ៖

ដំណាក់កាលទី១ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនការក

ក់ស្បួនខាំង រហូតដល់ពលទារករំកិលចុះមកដល់

មាត់ស្បូន។
ដំណាក់កាលទី២ ចាប់ពីពលទារកចុះមកដល់មាត់ស្បូន រហូតដល់ទារកបានស
ដំណាក់កាលទី៣ ចាប់ពីពលទារកបានស
ដំណាក់កាលទី១នការស
៧

១០

៉ងចំ

ះកូនបនាប់ៗ។ រយៈពលនះមានការ

យយឺតៗ។ មាយ
លួង

មព

ឹងឲ្យកូនឆាប់ស

ប់គាត់ថា

្តីជា

ឡើងពញ

ួលយា៉ង
ល

ើន។

ះទ។ តាមធម្មជាតិ ដំណាក់កាលនះ
ះ ហើយក៏ចាប់ផ្តើម

ឹត្ត

ូវ

ួយបារម្ភ។ ព យាម

ើនមានការបារម្ភដូចគានះដរ។
មាត់ស្បូន ហើយ

ឹង។

មាយគប្បីបត់ជើងតូច ធំឲ្យហើយ មុនពលស

ក

៉ង ឬយូរជាងនះ បើជាកូនដំបូង និងពី

ឹងជំរុញទារកឲ្យចញមកកក្នុងពលនះទ រហូតដល់ទារកចាប់ផ្តើមរំកិលចុះ

គាត់មានអារម្មណ៍ចង់

បើ

២០

ហលជាមានអារម្មណ៍ថាមិនមានការវិវឌ្ឍន៍

ឹងសារតីគាត់។

មាយមិនគួរខំ

លរួច រហូតដល់ពលសុកបានធាក់ចញមកក។

ល ជាធម្មតាមានរយៈពលពី១០

ក្នុងដំណាក់កាលទី១នះ មាយមិនគួរខំ

លចញ។

មឬ

ះវៀនធំ

ះទឹក

មនិង

លកូន។

លាមកនឹងលចចញក
ពលទារកកំពុងរំកិលចញ។

ពញ

ក្នុងអំឡុងពលស
៉ង

ក

ម

យទឹក

លាមក

ម

ល មាយគួរ

មឲ្យបានញឹកញាប់។ បើគាត់មិនបានប

ះការបូមលាមកចញ អាចធ្វើឲ្យងាយស

ល។ ក្នុងអំឡុងពលស

ឲ្យបានញឹកញាប់។ ការមានជាតិទឹកតិចពកក្នុងរាងកាយ អាចធ្វើឲ្យការស

របង់លាមកក្នុងរយៈពលជា

ើន

ល មាយគួរផឹកទឹក ឬភសជ្ជផ្សងៗ
លយឺត ឬឈប់តម្តង។ បើការស

ល

កូនមានរយៈពលយូរ គាត់គួរតបរិ

គអាហារបន្តិចបន្តួច។ បើគាត់ក្អួត គាត់គួរផឹកទឹកអូរា៉លីត ទឹកត ឬទឹកផ្លឈើ

បន្តិចបន្តួច

ក់ស្បូននីមួយៗ។

ច

ះពលនការក

ក្នុងអំឡុងពលស
ឲ្យយូរពកទ។

ល មាយគួរផាស់ប្តូរទីតាំងឲ្យបានញឹកញាប់ ឬកកដើរម្តងៗ។ គាត់មិនគួរដកលើ

260
ក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលទី១នការស
លាងសមាត

ះ

កន្លងសាត

យមានពន្លឺ

លកូន ឆ្មប ឬអ្នកជួយស

ដាប់ភទ គូថ និងជើងរបស់មាយ
ប់

ន់ស

ទុកក

បាច់ ឬរុញសង្កត់

លើ

លើ

ើសាប៊ូ និងទឹក

ហើយប្តូរវាចញ

មរបស់វា ទុកស

្តក្នុងទឹកពុះក្នុងឆាំងរហូតដល់ពល

ឆ្មបមិ
មិនគួរ

យ

ឧណៗ។ គួរដាក់

ប់មើលឲ្យបានច ស់។

កា្រលកណាត់សាត កន្សង ឬកដាសកាសត
ៀមឡាមថ្មីមួយដលមិនទាន់បកពី

ល គួរត ៖

ូវការ

ប់កាត់ទងផ្ចិត ឬ

ពល

ឡាក់ឬទទឹក។

រក

្តចំនួន១៥នាទី។

ើ។

ះទ។ គាត់កមិ
ម
៏ ន
ិ គួរ

ប់ឲ្យមាយ

ឹងជំរុញកូនឲ្យចញមកក ក្នុងពល

នះដរ។
បើមាយមានការភ័យខាច ឬមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង ឲ្យគាត់ដកដង្ហើមវងៗ យឺតៗ និងយា៉ងទៀងទាត់
ស្បូនក

ក់ម្តងៗ និងដកដង្ហើមធម្មតា

និងជួយឲ្យគាត់បានសម្ងំផង។ លួង

ច

ះពលការក

្តាក់នីមួយៗ។ ការធ្វើដូចនះនឹងអាច

ប់

ពល

ងការឈឺចាប់

មមាយថាការឈឺចាប់ខាំងនះ គឺជាការធម្មតាទ ហើយវាជួយរុញ

នកូនឲ្យ

ចញមកក។
ដំណាក់កាលទី២នការស
ពលថង់ទឹក
វាមិន

ច

ះការក

ក្នុងការរុញ
គាត់

ង
ឹ ប

អង្គុយ

ូវបានស

ល ៖ ជួនកាល ដំណាក់កាលនះចាប់ផ្តើម

ះបានបក។ ជាញឹកញាប់ដំណាក់កាលនះមានភាពងាយ

ើពលយូរជាង២

គាត់។

ល គឺជាពលដលទារក

៉ងទ។ ក្នុងអំឡុងពលស្បូនក

្តាក់ មាយខំ

ួលជាងដំណាក់កាលទី១ ហើយជាធម្មតា
ឹងជំរុញកូនមកកម

ក់ស្បូននីមួយៗ មាយដូចជាអស់កមាំងយា៉ងខាំង និងងងុយដក។ នះជាការធម្មតាទ។

នទារកមកក មាយគួរដកដង្ហើមវងៗ ហើយ

ឹងឲ្យខាំង

យ

របង់លាមកដរ។ បើទារករំកល
ិ ចញមកយឺតៗ បនាប់ពប
ី កទឹក
ង

យកមាំងរបស់

ង

អង្គុយផ្អកបញ្ឈរជង្គង់

លុតជង្គង់

ើសាច់ដុំ

ះ ដូចជាពលដល

ះ មាយអាចបត់ជង្គង់ដច
ូ រូបភាពនះ ៖
ឬដកទាញបញ្ឈរជង្គង់

ពលដលទារមាសរបស់មាយបើក ហើយចាប់ផ្តើមមើលឃើញក លទារក ឆ្មប ឬអ្នកជួយ គួរ
យា៉ងឲ្យរួច

ចស

ប់ទទួលទារក។ ក្នុងពលនះមាយមិ
មិនគួរខំ

លកូនធម្មតា ឆ្មបមិន

ញឹកញាប់នការបង្ក

គដ៏

ូវលូកដឬ

ះថាក់របស់មាយ បនាប់ពីស

ពលក លទារកចញមកក ឆ្មបអាច
បើអាច ពាក់

មដ

មដចូល

ពលធ្វើការស

ចំណុចនះមានសារសំខាន់ជាងកាលពីមុន។

ប់

ឹងជំរុញឲ្យខាំងទ គឺដើម្បីឲ្យក លទារក ចញមក

យឺតៗ។ ការធ្វើរបៀបនះជួយបងា្ករការរហកទារមាស(មើលទំ.២៦៩ ស
ក្នុងការស

ៀមសមារៈ

ប់ព័ត៌មានលំអិត)។

ក្នុងទារមាសរបស់មាយទ។ វាគឺជាមូលហតុ

លកូនរួច។

ក លរបស់ទារកបាន ប៉ុន្តមិន

ូវទាញវាមកកទ។

លកូន ដើម្បីការពារសុខភាពមាតា ទារក និងឆ្មបខ្លួនឯង។ សព្វថ្ង
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ជាធម្មតាទារកស

លក លមកមុន ដូចនះ ៖

១.

២.

ពលនះ ខំ

ឹងឲ្យខាំង

ពលនះ មិនបាច់ខំ

ឹងខាំងទ។ ដកដង្ហើមខ្លីៗ

លឿនៗ។ ការធ្វើរបៀបនះជួយបងា្ករការ
រហកទារមាស(ទំ.២៦៩)។

៣.

៤.

តាមធម្មតា ក លចញមក
បើទារកមានលាមក

យផា្កប់មុខចុះ។

ក្នុងមាត់ ឬ

សមាតវាចញភាម(ទំ.២៦២)។

មុះ

បនាប់មក ខ្លួនរបស់ទារកបរ

ដើម្បីឲ្យសាចញមកបាន។

មា្ខង

សិនបើជាប់សា បនាប់ពីក លបានចញផុត ៖

១.

ឆ្មបអាច

យ

ុង

២.

ក លរបស់ទារក ហើយបនាបវា

យត្ន័ ដើម្បីឲ្យសាអាចចញមកបាន។

កមាំងជំរុញទាំងអស់

អាចបណា្ខលឲ្យមាន

ូវតចញមកពីមាយផាល់។ ឆ្មបមិន

ះថាក់ដល់ទារក។

បនាប់មក គាត់អាចលើកក លទារកបន្តិច
ដើម្បីឲ្យសាមា្ខងទៀតចញមកដរ។

ូវទាញក ល ឬបង្វិល ឬបត់ករបស់ទារកទ ពី

ះវា
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ដំណាក់កាលទី៣នការស

ល ចាប់ផ្តើមពីពលដលទារកបានស

តាមធម្មតាសុកធាក់ចញមក

យខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងពល៥នាទី

ថទាំទារកឲ្យបា
រក
នហ្មត់ចត់។ បើមានការធាក់ឈាម

បនាប់ពីទារកបានស

ពលស

១

៉ង បនាប់ពីទារកបានស

ើន(ទំ.២៦៥) ឬសុកមិនធាក់ ក្នុងរយៈពល១

ូពទ្យជាបនាន់។

ការថទាំទារក

លរួច រហូតដល់សុកធាក់ចញមកក។

ល។ ក្នុងពលនះ
៉ង រកជំនួយពី

ល

លរួចភាម ៖

ដាក់ក លរបស់ទារកសំយុងចុះកម ដើម្បីឲ្យទឹករំអិលហូរចញ

ពីមាត់ និងបំពង់ករបស់វា។ កាន់វារបៀបនះ រហូតដល់វាចាប់ផ្តើម
ដកដង្ហើម។

ដាក់ទារកឲ្យ

ទាបជាងមាយ រហូតដល់បានចងទងផ្ចិតរួច។

(ធ្វើដូចនះទារកនឹងទទួលបានឈាម
ខាំង)។

ើនទៀត និងមានកមាំង

បើទារកមិនចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមភាមៗទ រឺតខ្នងវា
កណាត់ទន់ៗ។
បើទារក
រុំ

យកន្សង ឬ

តមិនទាន់ដកដង្ហើមទៀត សមាតទឹករំអិលដលមាន

មុះនិងមាត់របស់វា

មដរបស់អ្នក។

យ

ើបំពង់បឺត ឬកណាត់សាត

បើទារកមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមក្នុងរយៈពល១នាទីបនាប់ពីស
ភាមៗ(ទំ.៨០)។

រុទា
ំ រក

យកណាត់សាត។ ជាការសំខាន់គឺ

វូ

យត្នក
័ ឲ
ំុ ្យទារក

ល ធ្វើចលនាដង្ហើមមាត់ទល់និងមាត់

វូ ខ្យល់ ជាពិសសបើវាស

លមិន

ប់ខ។

របៀបកាត់ទងផ្ចិត
ពលដលទារកបានស

បន្តិចកយមក ទងផ្ចិត

លរួច ទងផ្ចិត

ជាស្វិត និងមានពណ៌ស។ វាឈប់

ឬខ្សសាតស្ងួត។ កណាត់ឬខ្សនះ គួរ
ដូចក្នុងរូបនះ៖

សំខាន់ ៖ កាត់ទងផ្ចិត

ជាមុន។ ឬពាក់

មដឬ

តដូចជីពចរ ហើយ

យ

ូវបានអ៊ុត ឬ

ររមាប់ម

៉ង និងមានពណ៌ខៀវ។ រង់ចាំសិន។

ត។ ឥឡូវនះ ចងវាពីរកន្លង
គ។ កាត់ទងផ្ចិត

ើឡាមថ្មីនិងសាត។ មុនពលបើកកញ្ចប់យកឡាមមក

មបាស្ទិក។ បើអ្នកមិនមានឡាមថ្មីទ

កាត់ទងផ្ចិតឲ្យជិតនឹងដងខ្លួនរបស់ទារក។ ទុក

ដើម្បីជួយបងា្ករជំងឺតតាណូស(មើលទំ.១៨២)។

ហលត២សង្ទីម៉

ើក

ច

យ

ើកណាត់

ះចំណងខ្សទាំងពីរ

ើ លាងដឲ្យបានសាត

្តៃដលទើបបានរមាប់ម

ពីខ្លួនទារកបានហើយ។ ការ

គរួច។
ុង

យត្ន័នះ
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ការថទាំផ្ចិតដលទើបនឹងកាត់
រក ទងផ្ចិតដលទើបនឹងកាត់រួច ឲ្យសាត ហើយស្ងួតជានិច្ច។

សិនបើផ្ចិត

ជាកខ្វក់ ឬមានកមរឈាមជា

លើវា សមាតវាចញ
ឬ

សត្វមាន

ះ។

ើន

យថ្នមៗ ជាមួយអាល់កុល

ខាំង ឬជាមួយហ្សង់ទ ន វីយូឡ។ មិន

អ្វីទាំងអស់

ូវតលាងដឲ្យសាត មុននឹងប៉ះពាល់ទងផ្ចិត

ូវដាក់

លើផ្ចិត ជាពិសសរបស់កខ្វក់ និងលាមក
ះថាក់ខាំងណាស់។ វាអាចបណា្ខលឲ្យកើត

តតាណូស និងអាចសមាប់ទារកបាន មើលទំព័រ១៨២
១៨៤។

សិនបើទារកស្លៀក

ដាក់ចង្កះ

ឲ្យ

ពីកមផ្ចិត។
សិនបើផ្ចិត ឬកន្លងដល

ជុំវញ
ិ ផ្ចិត មានពណ៌

កហម មានហូរខ្ទុះ ឬមានក្លិនស្អុយ មើលទំព័រ២៧២។
ជាទូ

ទងផ្ចិត

ុះចញពីផ្ចិតក្នុងអំឡុងពល៥

បន្តិចបន្តួច ឬទឹករំអិលថាៗ ពលដលទងផ្ចិត
ឬមានខ្ទុះ រកជំនួយពី

៧ថ្ងបនាប់ពីការស

ល។ ជួនកាលអាចមានដំណក់ឈាម

ុះចញ។ នះគឺការធម្មតាទ។ ប៉ុន្ត

សិនបើមានឈាមហូរមក

ើន

ូពទ្យ។

ការសមាតទារក
លាងសមាតឈាម ឬរំអិលផ្សងៗដល
ជាការ

លាក់

យកណាត់សើម ទន់ និង

សើរ គឺមិនគួរងូតទឹកឲ្យទារកទ រហូតដល់វា

ឧណៗរៀងរាល់ថ្ង

ដាក់ទារកឲ្យ
ដាក់ទារកឲ្យ

យ

ឧណៗ។

ុះទងផ្ចិតរួច។ បនាប់មកងូតទឹកឲ្យទារកជាមួយទឹក

ើសាប៊ូខ យៗ។

ះមាយភាមៗ
ះមាយភាម បនាប់ពីស

និងដើម្បីបងា្ករការធាក់ឈាម ឬជួយឃាត់ឈាម។

ល។ បើទារក

ះមាយ វានឹងជួយឲ្យសុកឆាប់ធាក់ចញមកក
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ការទំលាក់សុក
តាមធម្មតា សុកធាក់ក្នុងរយៈពល៥នាទី
ដល់ជា

ើន

១

៉ង បនាប់ពីទារកបានស

លរួច។ ប៉ុន្តជួនកាលវាពន ររហូត

៉ង (មើលខាងកម)។

ការពិនិត្យមើលសុក ៖
ពលសុកធាក់មកហើយ
ចញមកអស់ហើយឬ
បំណកណាមួយ

ូវលើកវាឡើង ហើយពិនិត្យមើលតើវា

។ បើវាមានដាច់រហក ឬហាក់ដូច ជាបាត់

ូវរកជំនួយពី

ូពទ្យ។ សុក១បំណកដល

សល់ក្នុងស្បូន អាចបណា្ខលឲ្យធាក់ឈាម ឬមានការ
បង្ក

ើ

គជាប់ជានិច្ច។

មដ ឬស ងបាស្ទិកស

ប់កាន់

សុក។

បនាប់មកលាងដរបស់អ្នកឲ្យបានសាត។

ពលសុកកធាក់ចញមក ៖
បើមាយមិនធាក់ឈាម
ធាក់ឈាមដ៏

ើនទ មិនចាំធ្វើអ្វីទាំងអស់។ មិន

ះថាក់។ ជួនកាលសុកនឹងធាក់ចញមក

សិនបើមាយបាត់បង់ឈាម
បាច់ស្បូន

យ

ុង

សិនបើមាយអង្គុយ

ើន សាបមើលស្បូនតាមរយៈ

យត្ន័ រហូតទាល់តវា

ជារឹង។ ការធ្វើដូចនះអាចជួយឲ្យស្បូនក
និងរុញសុក ចញមកក។

សិនបើសុក

ូវទាញទងផ្ចិតចញជាដាច់ខាត។ វាអាចបណា្ខលឲ្យ

ះ។

ង និង

ឹងបន្តិច។

សិនបើវាទន់ ធ្វើដូចខាងកម ៖

សិនបើសុកមិនធាក់មកភាមៗទ ហើយឈាម

ក់

បន្តធាក់ រុញបាតស្បូនចុះ

កម

យ

យត្ន័

យទប់ផ្នកខាងកមនស្បូនដូចនះ។

តមិនធាក់មកទៀត ហើយឈាមចះតបន្តធាក់មកយា៉ង

(មើលទំព័របនាប់) ហើយរកជំនួយពី

ង

ត

យង

ើន ព យាមឃាត់ឈាម

ូពទ្យឲ្យបានលឿន។

ការធាក់ឈាមខាំង
ពលដលសុកធាក់ចញមក គឺតងតមានការហូរឈាមបន្តិចបន្តួច។ ជាធម្មតា វាហូរតរយៈពល២-៣នាទី
ប៉ុ

ះ និងមិនលើសពី១ភាគ៤នចំណុះមួយលី

ឡើយ(១ពង)។ (ការធាក់ឈាមបន្តិចបន្តួច អាចបន្តជា

ើនថ្ង

ហើយតាមធម្មតាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទ)។
បំរាម ៖ ជួនកាល
ឧហ ហ៍សាប

្តីអាចធាក់ឈាមយា៉ង

ើន

ខាងក្នុង

ះរបស់គាត់។ បើវាដូចជាកាន់តធំឡើងៗ វា

ឲ្យបានញឹកញាប់ និងសង្កតមើល

គស

្ញស្ហុក(ទំ.៧៧)។

យមិនមានហូរឈាមចញមកក
ហលជាមានឈាម

ើនទ។

ើនឡើងៗ។ ពិនិត្យជីពចរគាត់
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ដើម្បីជួយបងា្ករ ឬឃាត់ការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ឲ្យទារក

ទាញនិង

បាច់ក ល

ធ្វើដូចខាងកម ៖

សិនបើមាយបានបាត់បង់ឈាម

ើអូសុីតូសុីន ជំនួសអ៊ហ្គូណូវីន

មាយគប្បីផឹកទឹកឲ្យបាន

បើមាយបាត់បង់ឈាម

សិនបើសុកមិនទាន់ធាក់)។

គស

ើន ហើយស្ថិតក្នុងសភាព

ទំព័របនាប់។

ជារឹង

តបន្តធាក់

ដើម្បី

ដាក់ដមួយលើដមួយទៀត

កដថាស្បូន

រឹងដដល។ ប៉ុន្ត បើមិនរឹងទ

មា៉ស ត

ទៀត។

ជារឹង ហើយឈាមឈប់ហូរ ឈប់មា៉ស ភាម។

សិនបើវាចាប់ផ្តើម

ះបីជាខំធ្វើមា៉ស ស្បូនក៏
ះ

ៗ

បើឈាមឈប់ហូរ ពិនិត្យមើលរៀងរាល់៥នាទីម្តង

ពិនិត្យមើលវារៀងរាល់នាទី។

ើទម្ងន់របស់អ្នក សង្កត់

យធ្វើតាមការណនាំ

ះថាក់នការធាក់ឈាមរហូតដល់សាប់

ះរហូតទាល់តអ្នកសាប

ពលដលស្បូនចាប់ផ្តើម

បើឈាម

ក់តក់ៗ

ូវចាក់បញ្ចូលឈាម។

ស្ហ
្ញ ុក លើកជើងរបស់គាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងក ល(ទំ.៧៧)។

ព យាមឃាត់ឈាមដូចនះ ៖

ដឹងថាស្បូនចាប់ផ្តើម

ើវា

យការ

ើន(ទឹក ទឹកផ្លឈើ ទឹកត ស៊ុប ឬទឹកអូរា៉លីត ទំ.១៥២)។ បើគាត់ខ យ

ជីពចរខ យហើយលឿន ឬមាន

មា៉ស

ើន

ូពទ្យឲ្យបានលឿន។ បើការធាក់ឈាមមិនឈប់ភាមៗទ មាយអាច

បើមានថាអ៊
អ
ំ ហ
៊ ្គូណូវីន(Ergonovine) ឬអុ
អុកសុីតូសុីន(Oxytocin)
(

ទ ឲ្យប្តី(បើអាចធ្វើបាន)

ះរបស់មាយថ្នមៗ។ ការធ្វើនះ នាំឲ្យគាត់បង្កើតអរ័ម៉ូន ដលជួយឃាត់ឈាម។

សិនបើការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរចះតបន្តទៀត ឬ

រកជំនួយពី

ះមាយ។ បើទារកមិន

យដទាំងពីរ

ជាទន់វិញ មា៉ស ម្តងទៀត។

យ ធ្វើដូចខាងកមនះ ៖

យ

ខាងកមផ្ចិត។ អ្នកគួរ

បន្តសង្កត់ឲ្យបានយូរបនាប់ពីឈាមឈប់ហូរ។

បើ

តមិនអាច

ប់

ងការធាក់ឈាមបាន ៖

សង្កត់ដរបស់អ្នកទាំងពីរពីលើស្បូន។ កាយវាឡើងលើ
និងបត់វាមកខាងមុខ ដើម្បីឲ្យស្បូនខ្ទប់

នឹងឆ្អឹងថាស់។

របស់អ្នក បើកមាំងសាច់ដុំរបស់អ្នកមិន

ប់

សង្កត់ឲ្យខាំងតាមដលអ្នកអាចធ្វើបាន
សង្កត់ជា

នឹងការស

ើទម្ងន់ខ្លួន

ន់។ បន្ត

ើននាទី បនាប់ពីឈាមឈប់ហូរ ឬរហូតដល់

ពលដលអ្នកបានទទួលជំនួយពី

ចំណាំ ៖

យ

ស្បូន

ះបីជាមាន

ូពទ្យខ្លះ

ូពទ្យ។

ើថាំវីតាមីនកាក៏

លកូន ការរលូតកូន ឬការរំលូតកូនទ។ កុំ

ឆ្អឹងថាស់

យ ថាំនះមិនអាចជួយបញ្ឈប់ការធាក់ឈាមដលទាក់ទង

ើវា។
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ការ

ើ

ស់ថាំអុកសុីតូសុិក(Oxytocics)

ឹម

ូវ ៖ អ៊ហ្គូណូវីន

(Ergonovine) អុកសុីតូសុិន(Oxytocin) ពីតូសុិន(Pitocin) ។ល។
អុកសុីតូសុិកគឺជាពពួកថាំដលមាន អ៊ហ្គូណូវីន អ៊ហ្គូម

សរសឈាមស្បូនក

ក់។ ថាំទាំងនះមានសារសំខាន់ តក៏ជាថាំដលមាន

អាចបណា្ខលឲ្យមាយសាប់ ឬទារកសាប់ក្នុងស្បូន។ បើ

ជាការ

ើ

ីន(Ergometrine) ឬអុកសុីតូសុិន។ វាធ្វើឲ្យស្បូន និង

ស់ថាំនះយា៉ង

ឹម

ើបាន

ូវ ៖

១. ដើម្បីឃាត់ឈាមកយពលស

ះថាក់ដរ។ ការ

១

អំពូល(ឬ១

ឹម

ូវ ជួនកាលវាអាចស

ើ

ស់ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ថាំទាំងនះ។ ក្នុងករណី

លកូន។ នះជាការ

្គះជីវិតបាន។ ទាំងនះគឺ

ីនមា៉លអាត(Ergometrine

ត(Ergotrate) ។ល។ ទំ.៣៩១) ០,២មីលីកម (ឬឲ្យថាំ

៉ងម្តង រយៈពល៣

ស់មិន

ឹម

ធាក់ឈាមយា់ងខាំង បនាប់ពីសុកបានធាក់ ចាក់ថាំ អ៊ហ្គូណូវីន ឬអ៊ហ្គូម
Maleate អ៊ហ្គូ

ើ

ប់ ០,២មីលីកម ២

ូវ

ប់)

៉ង ឬរហូតអាចឃាត់ឈាមបាន។ កយពលឃាត់ឈាមបានហើយ បន្តចាក់១

ប់)រៀងរាល់៤

៉ងម្តង រយៈពល២៤

៉ង។ បើគានថាំអ៊ហ្គូណូវីន ឬបើធាក់ឈាមខាំង

មុនពលសុកធាក់ ចាក់ថាំអុកសុីតូសុិន (ពីតូសុិន Pitocin ទំ.៣៩១) ជំនួសវិញ។

សំខាន់ ៖

ប់មាយដលជិតស

ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុ

ះ។

ជា

លកូន និងឆ្មប គប្បីមានថាំអំពូលអុកសុីតូសុិន និងអ៊ហ្គូណូវីន ឲ្យ

ច ដើម្បីទប់ទល់នឹងការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ បើវាកើតឡើង។ ប៉ុន្តថាំទាំងនះគួរ

២. ដើម្បីជួយបងា្ករការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរកយពលស
ស

ល។

៉ងម្តង រយៈពល២៤

ហើយមានតបុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញប៉ុ
ូពទ្យ

ប់ ២

៉ង។

៣. ដើម្បីឃាត់ឈាមពលរលូតកូន(ទំ.២៨១)។ ការ

ើ

ស់តក្នុងករណី

្តីដលធាប់មានការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ

លកូនលើកមុនៗ អាចចាក់ថាំអ៊ហ្គូណូវីន ១អំពូល(ឬលបថាំ

និងរៀងរាល់៤

ើ

ើវា។ ប៉ុន្តបើ

ន់

ពល

ប់)ភាមៗ បនាប់ពីសុកបានធាក់

ស់ថាំអុកសុីតូសុិក អាចបណា្ខលឲ្យមាន

ះ ដលគួរ

ប់

ះថាក់

្តីបាត់បង់ឈាមយា៉ងលឿន ហើយ

ើថាំណាមួយនពពួកអុកសុីតូសុិក ដូចដលបានណនាំខាងលើ។ អុកសុីតូសុិន(ពីតូសុិន)

ឆាយ

ហលជាល្អជាងគ។

បំរាម ៖ ការ

ើថាអ៊
អ
ំ ហ
៊ ្គូ

មាយមានកមាំងក្នុងពលស
មុនពលទារកបានស

ត ពីតូសុិន ឬពីទុយ ីន (Pituitrin) ដើម្បីបង្ខំការស
ល គឺមាន

ល គឺជាករណីក

ថាំអុកសុីតូសុិក មុនពលទារកបានស

ការ

ះថាក់ខាំងណាស់ដល់មាយនិងទារក។ ពលដល
ណាស់ ហើយជាការ

លរួចទ!

សើរ គួរ

ើពពួកថាំអុកសុីតូសុិក

ក្នុងអំឡុងពលស

៩ខនការមានផ្ទ

ប់

យឆ្មបជំនាញ។ មិន

ូវ

ន់ដើម្បីស

លកូន ឲ្យគាត់បរិ

លបានលឿនឬងាយ

ួសារ ទំ.២៨៣) ។

ើពពួក

គអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបាន

ះទ។
ើន ក្នុងរយៈពល

ះរបស់គាត់(មើលទំ.១០៧)។ ម ៉ងទៀត លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យពន រពលមានកូន។ ផ្តល់

បល់ដល់គាត់ថា គាត់មិនគួរមានផ្ទ

ផនការ

ើថាំអុកសុីតូសុិក

ឬទាំងពីរនាក់។

គានថា
ន ំណាមួយមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្តល់កមាំងឲ្យមាយ ឬធ្វើឲ្យកូនស
្តីមាក់មានកមាំង

ើ

ូវ

អាចសមាប់មាយ ឬទារក

លកូន

ដើម្បីផ្តល់កមាំងឲ្យមាយ...

បើអ្នកចង់ឲ្យ

លឲ្យបានឆាប់ ឬដើម្បីធ្វើឲ្យ

ះទៀតទ រហូតដល់ពលគាត់មានកមាំង

ប់

ន់ឡើងវិញ(អានអំពី
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ការស

លដលពិបាក

ជាការសំខាន់ណាស់ដល

អំឡុងពលស

ូវរកជំនួយពី

លកូន។ មានប

ខ្លះទៀត។ ទាំងអស់នះគឺជាប
១. ការឈឺ

ះស

ូពទ្យជាបនាន់

ឬផលវិបាកជា

មួយចំនួននប

លបានបាត់

ះ។ ប

ហលជាភ័យខាច ឬមានការ

ើនដលកើតជាញឹកញាប់ ៖

នះមានមូលហតុជា

ូវផឹកទឹក បរិ

អាចជួយពន្លឿនការស

ទារក

ើនយា៉ង ៖

កបន្ធូរអារម្មណ៍។ ព យាមលួង

លកូនមានការយឺតយា៉វ ប៉ុន្តវាមិនមានប

ញឹកញាប់ ហើយ

ខ្លះ មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងប

ួយបារម្ភ។ នះអាចបន្ថយល្បឿន ឬបញ្ឈប់ការក

និយាយជាមួយគាត់។ ជួយឲ្យគាត់ស
ស

ើនអាចកើតឡើង ដលប

ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើង ក្នុង

វិញ ឬបន្ថយល្បឿន ឬមានរយៈពលយា៉ងយូរ បនាប់ពីមានការឈឺ

យា៉ងខាំង ឬបនាប់ពីមានការបកទឹក
មាយ

ជា

ពលដលមានប

គអាហារ និង

ះ

្តាក់របស់ស្បូន។

មគាត់។ ពន្យល់គាត់ថាការ

អ្វីធ្ងន់ធ្ងរទ។ លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យផាស់ប្តូរទីតាំងឲ្យ ាន
មផង។ ការ

លកូនដរ។

ច(

បាច់ ឬ

)

លើក ល

ះ

ហលជាស្ថិតក្នុងទីតាំងខុសធម្មតា។ សាប

មើលទារក ច

ះពលស្បូនក

ទទឹងខ្លួន។ ពលខ្លះឆ្មបអាចបង្វិល

ដឹងថាទារក

ទារក

ក់ម្តងៗ ដើម្បីឲ្យ

យដថ្ន
ថ្នមៗ

បង្វិលទារកម្តងបន្តិចៗ

លើ

ច

ះ

្តី។ ព យាម

ះពលការក

ក់

ស្បូនម្តងៗ រហូតទាល់តក លទារកចុះមកកម។
ប៉ុនមិ
្ត ន

ូវ

ើកមាំងទ

ះវាអាចធ្វើឲ្យរហក

ស្បូន ឬរហកសុក ឬគៀបទងសុក។ បើទារកមិន
អាចបង្វិលបាន ព យាមនាំមាយ

កាន់មន្ទីរពទ្យ។

សិនបើទារកបរមុខមកខាងមុខ ពុំមនបរមុខមកខាងកយដូច

ធម្មតា អ្នកអាចសាបប៉ះដនិងជើង មិនមនប៉ះខ្នងមូល
តាមធម្មតាវាមិនមនជាប

ធ្ងន់ធ្ងរទ ប៉ុន្តការស

ះទ។

លកូនអាចមាន

រយៈពលយូរ ហើយធ្វើឲ្យមាយមានការឈឺចង្កះខាំង។ គាត់អាច
ផាស់ប្តូរទីតាំងឲ្យបានញឹកញាប់

ក លទារកអាចធំពក ដលមិនអាចចុះតាមឆ្អឹង
ដលមានអាង
មានការស

មានប

នះទំនងជា

្តីដលមានកម្ពស់ទាបពក។ (វាមិនងាយកើតមានចំ

ើនមាន ចំ

ះ

ះ

្តីដលធាប់

្តី

លកូនធម្មតាពីមុនមកទ។) អ្នកអាចសាបដឹងថាទារកមិនរំកិលចុះកម។ បើអ្នកសង្ស័យថា

នះ ព យាមនាំមាយ

យវះកាត់)។

ពទ្យ ឬ

គាគចង្អៀត ឬ

គាគរបស់មាយ។ ប

ះវាអាចជួយបង្វិលទារកបាន។

្តីដលមានអាង

ជិតមន្ទីរពទ្យ។

កាន់មន្ទីរពទ្យ

ស្បូនម្តងៗ។

ហលជា

ូវការការវះកាត់(ការស

គាកចង្អៀត ឬមានកម្ពស់ទាបខាំង គួរតស

បើមាយមានក្អួត ឬមិនអាចផឹកទឹកបាន គាត់
ឬបញ្ឈប់ការក

ះគាត់

ហលជាមានការខ ះជាតិទឹក។ ប

លកូនដំបូង

លកូន

មន្ទីរ

នះអាចបន្ថយល្បឿន

្តាក់របស់ស្បូន។ ឲ្យគាត់ផឹកទឹកអូរា៉លីតបន្តិចម្តងៗ ឬផឹកទឹកផ្សងទៀត បនាប់ពីការក

ក់
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២. ការស

លកូនប

្ចាស់ជើង(គូថមកមុន)។ ជួនកាល

ឆ្មបអាចដឹងថាទារកស្ថិត
លើ

ទីតាំងប

ស់

យការសាប

ះមាយ(ទំ.២៥៧) និងការសាប់ចងាក់បះដូងទារក

(ទំ.២៥២)។
ការស

លកូនប

ស់ជើង អាច

ពឹត្ត

បាន

ួលក្នុងទីតាំង

បបនះ ៖
បើជើងរបស់ទារកចញមកក ប៉ុន្តដ
អាល់កុល(ឬពាក់
លូក

មិនទាន់ចញ លាងដរបស់អ្នកឲ្យបានសាត រួចជ

ះ

យ

មដស្ទរីល) បនាប់មក...
មដរបស់អ្នកចូល

ហើយរុញសាទារក

ក្នុងទារមាស

ឬសង្កត់ដទារកផ្អឹប

ខាងកយ ដូចរូបនះ

បើទារកជាប់ ឲ្យមាយដកផារ។ ដាក់

ក្នុងមាត់របស់ទារក រួចរុញក លទារក

នឹងដងខ្លួន ដូចរូបនះ

មដរបស់អ្នក

ូងរបស់វា។ ក្នុង

ពលជាមួយគាឲ្យនរណាមាក់សង្កត់ក ល ទារកចុះកម
យសង្កត់

ឲ្យមាយ

៣. ការស

លើ

ះរបស់មាយ ដូចនះ

ឹងឲ្យខាំង។ ប៉ុន្តមិន

ូវទាញខ្លួនរបស់ទារកទ ។

លដមកមុន។ បើដទារកចញមកមុន

រកជំនួយពី

ូពទ្យជាបនាន់។ គ

ូវការវះកាត់ដើម្បីយកទារក

ហលជា

ះចញ។

៤. ជួនកាលទងសុ
ទងសុករុំជុំវិញករបស់ទារក ដលធ្វើឲ្យទារក
មិនអាចស
ទងសុក

លចញមកបាន។ ព យាម

ះ

ះចញពីករបស់ទារក។ បើអ្នកមិនអាច

ធ្វើដូច្នះបាន អ្នកអាច

ូវគាប ឬចងទងសុក

ហើយកាត់វា។

្តស្ទរីលដលមានចុងទាល។

៥. ការមានលាមក
ចាស់(សឹងត
សភាព

ើក

ក្នុងមាត់និង
)

ក្នុងទឹក

ះថាក់។ បើទារក

ទារកចញមកកភាម
យ ក៏

ពលបកទឹក

ះ នះអាចជាលាមកដំបូង(អាចម៍
ះដកដង្ហើមចូលលាមក

ប់មាយកុំឲ្យ

ដង្ហើម បឺតយកលាមកចញពី
ភាមៗក៏

មុះរបស់ទារក។

ះ បើអ្នកឃើញសារធាតុរាវពណ៌បតង
)របស់ទារកហើយ។ ទារកអាចស្ថិតក្នុង

ក្នុងសួត វាអាចសាប់បាន។ ពលដលក លរបស់

ឹង ប៉ុន្តឲ្យដកដង្ហើមខ្លីៗ លឿនៗវិញ។ មុនពលទារកចាប់ផ្តើមដក

មុះ និងមាត់របស់វា

យ

ើ

ូវតបឺតលាមកចញរហូតទាល់តអស់ដរ។

ដាប់បូម។

ះបីជាទារកចាប់ផ្តើមដកដង្ហើម
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៦. ការស

លកូន

ះថាក់ ទាំងចំ

ះ។ ការស

លកូន

ះជាញឹកញាប់មានការពិបាក និងមាន

ះមាយនិងទាំងទារក ជាងការស

ដើម្បីសុវត្ថិភាព មាយគប្បីស

ស្ថិត

ស

យសារតការឈឺ

ះស

លកូន

ជិតមន្ទីរពទ្យ បនាប់ពីមានផ្ទ

្ញដលបងាញថា
ផ្ទ

លកូន

ះ ភាគ

ះបាន៧ខ។

្តីហាក់ដូចជាមានកូន

លកូនតមួយ។

ះ

មន្ទីរពទ្យ។

ើនចាប់ផ្តើមយា៉ងរហ័ស មាយគប្បី

ះ៖

ះលូតលាស់ធំយា៉ងលឿន ហើយស្បូនរីកធំជាងធម្មតា ជាពិសស

បើ

្តីកើនទម្ងន់យា៉ងលឿនខុសពីធម្មតា ឬមានប

ទូ

នការផ្ទ

ខចុងកយ(ទំ.២៥១)។

ះ(ចាញ់កូន ឈឺខ្នង

មានភាពស្លកសាំង ហើម និងពិបាកដកដង្ហើម)មានសភាពខាំងកាជាងធម្មតា

បើអ្នកសាបប៉ះអ្វីដលធំ(ក លនិងគូថ) ចំនួន៣ឬ
ះអាចជាកូន

ះហើយ។

ើនជាងនះ

៉ងសរសវ៉ន

ូវពិនិត្យមើលកូន

ះ។

ក្នុងស្បូន ដលហាក់ដូចជាធំចំឡក

ជួនកាលអ្នកអាចឮចងាក់បះដូងពីរផ្សងពីគា(មិនមនជាចងាក់បះដូងមាយ) ប៉ុន្តវាពិបាកសាប់ណាស់។
ក្នុងអំឡុងខចុងកយ បើមាយស

ទំនងជាមិនសូវស
កូន

ះភាគ

ថាការមានកូន

លមុនខទ។

ើនស

ក

ើន ហើយមានការ

លមកមានរូបរាងតូច ហើយ

ះគឺជាការចំលក ឬកូន

ុង

យ័ត្ននិងជៀសវាងការងារធ្ងន់

ូវការថទាំពិសស។

ះមានវទមន្តពិសស

ះជាយា៉ងនះក៏

ះ គឺមិនមនជាការពិតទ។

ះកូន

ះ

យ ជំនឿដល

ការរហកទារមាស
ទារមាស

ូវរីកយា៉ងធំដើម្បីឲ្យទារកស

សិនបើមាយទើបស

លកូនដំបូង។

លចញមកបាន។ ជួនកាលវារហក។ ភាគ

ជាធម្មតា គអាចបងា្ករការរហកទារមាសបាន
មាយគួរឈប់
ទារកបានស

ឹង បនាប់ពីក ល

លចញរួច។ ការធ្វើ

សិនបើមានការ

ុង

យ័ត្ន ៖

ពលដលទារមាសយឺតសន្ធឹង

ឆ្មបអាចជួយទប់ទារ មាស

យដ

ដូចនះនាំឲ្យទារ មាសរបស់គាត់មាន មា្ខង ហើយដ មា្ខងទៀតទប់ក ល

ពលវលានឹងយឺតសន្ធឹងបាន។
ដើម្បីឈប់

ឹង មាយគួរដង្ហក់វិញ

(ដកដង្ហើមញាប់ៗ)។

បើ

ការដាក់កុំ

ស្បក

ស

ឧណៗ

លើ

ខាងកមទារមាស ក៏អាច

ជួយដរ។ ចាប់ផ្តើមដាក់

ពលទារ

ទារកថ្នមៗ កុំឲ្យវាចញមកលឿនពក មាសចាប់ផ្តើមរីក។ អ្នកក៏អាចមា៉ស
ដូចរូបនះ ៖

តមានការរហកទារមាសទៀត អ្នកដលចះដរ គួរដរភ្ជិតវាវិញ

(មើលទំ.៨៦ និង៣៨១)។

ើនការរហកកើតឡើង

កន្លងស្បកដលយឺត
ងបាន។

យ

ុង

យ

ើ

យ័ត្ន បនាប់ពីសុកបានធាក់
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ការថទាំទារកដលទើបស

ល

ទងផ្ចិត
ដើម្បីបងា្ករទងផ្ចិតដលទើបនឹងកាត់ហើយថ្មីៗ ពីការបង្ក

វាក៏នឹងកាន់តឆាប់

ុះ ហើយផ្ចិតក៏ឆាប់ជាសះដរ។

ឬបើរុំ វុំវាឲ្យធូរ(មើល១៨៤ និង២៦៣)។

គ វាគួរតសាតនិងស្ងួតជានិច្ច។ កាលណាវាកាន់តស្ងួត

យហតុនះហើយ ជាការ

សើរ មិនគួររុំអ្វីលើ

ះទារកទ

ភ្នក
ត
២

ដើម្បីការពារភ្នករបស់ទារក ពីជំងឺរលាកផ្នកសនភ្នក ដាក់កមួនភ្នក
សុីគ្លីន ១% ឬអ៊រី

៉ងដំបូងបនាប់ពីស

បើមាយធាប់មាន

ផ្តល់ក

ូមីសុីន០,៥%

១% ក្នុងភ្នកនីមួយៗ ក្នុងអំឡុងពល

ល(ទំ.២២១ និង៣៧៩)។ ការធ្វើដូចនះសំខាន់ណាស់

គស

នជំ
្ញ
ងឺ

មះទឹកបាយ ឬ

ដល់ទារក ប៉ុន្តកុំឲ្យ

ការពារទារកពីភាព

ជាក់ ប៉ុន្តក៏

ពលអាកាសធាតុ

ពក

ូវការពារពីភាព

ដូចជាអ្នកស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងដរ។

មះទឹកថា(ទំ.២៣៦)។

ពកផងដរ។ ស្លៀកពាក់ឲ្យទារកឲ្យ

ជាក់

ប៉ុន្ត

(ឬពលដលទារកមាន

ទុកទារកឲ្យ

រុំទារកឲ្យបានល្អ

ស

ស

ដើម្បីឲ្យទារកមានក
ប់ទារកដលស

លមិន

ប់

ន់ ដាក់វាឲ្យ

ុន

)

ខ្លួនទទ។

ជាប់នឹងខ្លួនរបស់មាយវា។ ចំនុចនះសំខាន់ខាំងណាស់

ប់ខ ឬទារកដលមានរូបរាងតូច។ មើល "ការថទាំពិសសចំ

លមិន

ប់ខ និងមិន

ពលអាកាសធាតុ

ះទារករូបរាងតូច

ប់ទម្ងន់(ទំ.៤០៥)"។

អនាម័យ
ជាការសំខាន់គឺ

ូវធ្វើតាមការណនាំអំពីក្បួនអនាម័យ ដូចដលបានពន្យល់

ះចំណុចដូចត

នះ ៖

ផាស់ប្តូរកណាត់កន្ទប ឬក

លផួយរបស់ទារក រាល់ពលដលវាធ្វើឲ្យសើម ឬកខ្វក់។ បើស្បកមានពណ៌

កហម ផាស់ប្តូរកណាត់កន្ទបឲ្យបានញឹកញាប់ ឬបើជាការ

សើរ

បនាប់ពីទងផ្ចិតបានធាក់ហើយ ងូតទឹកឲ្យទារករៀងរាល់ថ្ង

យ

បើមានរុយឬមូស
អ្នកដលមានដំ
ឬ

្តីកំពុងស

ដាក់ទារក

ប

ក្នុងជំពូក១២។ យកចិត្តទុកដាក់ចំ

របស់ទារក

ះវាចញតម្តង(ទំ.២១៥)។

ើសាប៊ូខ យៗ និងទឹក

យមុង ឬកណាត់ស្តើងៗ។

ជំងឺផាសាយ ឈឺបំពង់ក របង ឬជំងឺឆ្លងដទទៀត គប្បីកុំប៉ះពាល់ ឬ

លកូន។

កន្លងដលសាត

ឧណៗ។

ឆាយពីផ្សង និងធូលីផ្សងៗ។

ឲ្យឆាយពីទារក
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ការបំ

ះ

(អានផងដរ អំពី "របបអាហារល្អបំផុតស
ទឹក

ះមាយជាអាហារដ៏ល្អបំផុតស

ប់កុមារតូចៗ" ទំ.១២០)

ប់ទារក។ ទារកដលចិញ្ចឹម

យទឹក

រឹងមាំ និងហាក់ដូចជាមិនសូវសាប់់។ នះជាមូលហតុ ៖
ទឹក

ះមាយ មានអ្វីៗ

ទឹក

ះមាយ មានអនាម័យ។

ឬម៉្សៅក៏

យ។

ប់យា៉ងដលទារក

ទឹក

ះផ្សងទៀត មិនថាជាទឹក

ពលគឲ្យអាហារផ្សងទៀត ជាពិសសការបំ

ពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យសមារៈទាំង

សីតុណភាពរបស់ទឹក

ូវការ ល្អជាងទឹក

ះមាយ មានសុខភាពល្អ លូតលាស់

ះសាត

ះមាយ គឺតងត

ឹម

ឹម

យ

ះ

ើដប វាពិតជា

ូវ ដើម្បីបងា្ករទារកពីជំងឺរាក និងជំងឺផ្សងៗទៀត។

ូវជានិច្ច។

ះមាយមានសារធាតុដលជួយការពារទារកទប់ទល់នឹងជំងឺមួយចំនួន ដូចជា ជំងឺរាក ក

ុនស្វិតដជើង។

មាយគប្បីចាប់ផ្តើមបំ

ះទារក ឲ្យបានឆាប់បំផុត បនាប់ពីទារកបានស

ះបានបន្តិចបន្តួចតប៉ុ

ផលិតទឹក

យា៉ងតិចបំផុតឲ្យបានរៀងរាល់២

ះ។ នះជារឿងធម្មតាទ។ គាត់គប្បីបន្តបំ

ះ

ជាការ

ប់

ន់ហើយ។

សើរបំផុត បើមាយបំ

គាត់គប្បីបន្តបំ

កូន

យទឹក

(មើលទំ.១២២)។

ល។ ក្នុងពីរបីថ្ងដំបូង

កូន

យទឹក

មដាក់កណាត់

្ចឹល និងជំងឺ

ះមាយ

កូនរបស់គាត់ឲ្យបានញឹកញាប់

៉ងម្តង។ ការជញ្ជក់របស់ទារកនឹងជួយឲ្យមាយផលិតទឹក

បើទារកហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អ ឡើងទម្ងន់ និង

មានទឹក

ស់ កំប៉ុង

ះបន្ថមទៀត។

ប់យា៉ងទៀងទាត់ មានន័យថា មាយកំពុង

ះមាយតមួយមុខគត់ ក្នុងរយៈពល៦ខដំបូង។ បនាប់ពី

ះរបស់គាត់ទៀត ប៉ុន្តគួរចាប់ផ្តើមបញ្ចុកអាហារបំប៉នផ្សងៗទៀតផងដរ

តើមាយអាចផលិតទឹក

ះបានកាន់ត

ើន

ះ

យរបៀបណា ៖

មាយគប្បី.....
ផឹកទឹកឲ្យបាន
បរិ

ើន។

គអាហារឲ្យបាន

(មើលទំ.១១០)។

ដកឲ្យបាន
បំ
ទារកដល

ឹម

ូវ ជាពិសសទឹក

ះ ផលិតផលធ្វើពីទឹក

ើន និងជៀសវាងធ្វើការអស់កមាំងខាំង ឬមានទុក្ខ

ះកូនឲ្យបានញឹកញាប់ យា៉ងតិច រៀងរាល់២
ទឹក

ះ

ទំនងជាងាយមានជំងឺ និងសាប់។

ះ និងអាហារសាងសង់រាងកាយ

ួយ។

៉ងម្តង។
ទារកដល

ទឹក

ះមាយ មានសុខភាពល្អ។
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ុង

យ័ត្នក្នុងការឲ្យថាំដល់ទារក

ថាំពទ្យជា

ើនមាន

ទារក ហើយ

ះថាក់ចំ

ះទារក។

ើតក្នុងពលចាំបាច់បំផុតប៉ុ

ើតថាំពទ្យណាដលអ្នក

ះ។

ូវ

កដថា អ្នកដឹងអំពីក

ើនពកទ។ ថាំខ្លរ័រំហ្វនីកុល (Chloramphenicol)មាន
ះថាក់ថមទៀត

សិនបើទារកស

លមិន

កដថាមានការណនាំឲ្យ

ះថាក់យា៉ងខាំងចំ

ប់ខ ឬមិន

ិតនការ

ើថាំ ហើយមិន

ើចំ

ូវ

ះទារក.... ហើយរឹតតមាន

ះ

ើថាំ

ប់ទម្ងន់(តិចជាង២គីឡូកម)។

ជំងឺផ្សងៗរបស់ទារក
ជាការសំខាន់គឺ

ូវសង្កតមើលប

ឬជំងឺផ្សងៗ ដលទារកអាចកើតមាន ហើយ

ជំងឺដលអាចសមាប់មនុស្សធំក្នុងរយៈពលជា
អាចសមាប់ទារកបាន ក្នុងរយៈពលរាប់

ប

ើនថ្ងឬ

ូវចាប់ផ្តើមព បាលភាមៗ។

ើនអាទិត្យ

៉ងតប៉ុ

ះ។

ផ្សងៗដលទារកមានមកពីកំណើត (មើលទំ.៣១៦ផងដរ)
ប

ទាំងនះអាចបណា្ខលមកពីមានភាពមិន

បណា្ខលមកពីមានប
បនាប់ពីស

ដលប៉ះពាល់ដល់ទារក

លរួច។ បើទារកបងាញ

គស

កតី ដលទាក់ទងនឹងការលូតលាស់របស់ទារក

ពលវាកំពុងស

ល។ ពិនិត្យមើលទារក

្ញណាមួយដូចខាងកមនះ

បើទារកមិនដកដង្ហើមភាមៗ បនាប់ពីបានស

ក្នុងស្បូន ឬ

យ

ុង

យ័ត្នភាមៗ

ហលជាមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងចំ

ះវា

ល។

បើជីពចររបស់ទារកសាបឬសាប់មិនឮ ឬជីពចរ

តតិចជាង១០០ដងក្នុងមួយនាទី។

បើមុខនិងខ្លួនរបស់ទារកមានភាពស្លកសាំង ពណ៌ខៀវ ឬលឿង បនាប់ពីវាចាប់ផ្តើមដកដង្ហើម។
បើជើងនិងដរបស់ទារកទន់ល្វតល្វន់។ ទារកមិនអាចក
ឬមិនក

ើក

បើវា
ក្នុងចំ

ភាគ

ើកដជើង

ពលដលអ្នកក្តិចវា។

ក ឬពិបាកដកដង្ហើម បនាប់ពី១៥នាទីដំបូង។
មប

ទាំងនះ ប

ខ្លះអាចបណា្ខលមកពីមានការខូចខួរក ល

ើនមិនមនបណា្ខលមកពីការបង្ក

ថាំពទ្យ ធម្មតា

គទ (លុះ

ហលជាមិនអាចជួយបានទ។ ផ្តល់ក

ព យាមរកជំនួយពី

តទឹក

ឲ្យទារក តកុំឲ្យ

ូពទ្យ។

(មើលទំ.៣៩៤)។
បើទារកមិន

ម ឬមិនប

របង់លាមកក្នុងរយៈពល២ថ្ងដំបូង រក

ដលកើតលើទារកបនាប់ពីស

ហើយទុកវាឲ្យ

ល។ ប

៉ងមុនពលស

ទាំងអស់នះ

ពក(មើលទំ.២៧០)។

ើន វា

ហលជា

ល)។

ូវការថាំវីតាមីនកា

ូពទ្យជាបនាន់។

ល (ក្នុងរយៈពលពីរបីថ្ងឬពីរបីអាទិត្យដំបូង)

១. មានខ្ទុះ ឬមានក្លិនអាកក់ពីទងផ្ចិត គឺជា
តតាណូស(ទំ.១៨២) ឬការបង្ក

ពលស

ះបកលើសពី២៤

បើទារក មានក្អួត ឬមានលាមកលាយឈាម ឬមានចញសាមជាំៗជា

ប

យខ្លួនឯងបាន

ូវខ្យល់។ បើស្បក

គស

គក្នុងឈាម

្ញ

យបាក់តរី(ទំ.២៧៥)។

ជុំវិញទងផ្ចិត

អំពីសុីលីន(ទំ.៣៥៣) ឬប៉នីសុីលីន និង

ះថាក់មួយ។ ពិនិត្យរកមើល
ជា

គស

្ញដំបូងនជំងឺ

លក់ទងផ្ចិតក្នុងអាល់កុល

និងមានពណ៌កហម ព បាល

្តិបតូមីសុីន(Streptomycin)(ទំ.៣៥៤)។

យ

ើថាំ
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២. មានសីតុណភាពទាប
ប(កម៣៥អង ស) ឬមាន

(លើស៣៩អង ស) មាន
ទឹក

ជាក់ ដូចបងាញ

បើអ្នករកឃើញ
៣. មានការ

ះថាក់ចំ

្ញទាំងនះ បំ

ទារក

យទឹក
ុន

ចិត្តទុកដាក់នូវ

គស

ល។ បើការ

្ញនការបង្ក

ុន

គ។

ខាំង

គស

្ញនការខ ះជាតិទឹក(មើលទំ.១៥១)។

ះ ព បាលដូចទើបបានរៀបរាប់ខាងលើ។

កាច់ដលចាប់ផ្តើម

កាច់ចាប់ផ្តើមជា

្ញតតាណូស(ទំ.១៨២) ឬជំងឺរលាក

ថ្ងស

ល រកមើល

ើនចុះទម្ងន់បន្តិចបន្តួច។ នះជាការ
ហល២០០កម ក្នុងមួយ

អាទិត្យ។ ពលបានពីរអាទិត្យ ទារកដលមានសុខភាពល្អគួរថ្លឹងទម្ងន់ឲ្យបានញឹកញាប់ដូចពលស
ពលស

លរួចភាម ឬទ? តើទារក

នការបង្ក
រកជំនួយពី

ល។

ះមានអ្វីមិនធម្មតាហើយ។ តើទារកហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អ
បានល្អឬទ? ពិនិត្យទារក

យយកចិត្តទុកដាក់ រកមើល

ផ្សងៗទៀត។ បើអ្នកមិនអាចរកមូលហតុឃើញ ឬមិនអាច

គ ឬប

យយក

មខួរក ល(ទំ.១៨៥) ។

ធម្មតាទ។ បនាប់ពីមួយអាទិត្យដំបូង ទារកដលមានសុខភាពល្អ គួរឡើងទម្ងន់
កទម្ងន់

ូវ

ល អាចបណា្ខលមកពី

ើនថ្ងបនាប់ពីស

៤. ទារកមិនឡើងទម្ងន់។ ក្នុងរយៈពលប៉ុនានថ្ងដំបូងនជីវិត ទារកភាគ

បើទារកមិនឡើងទម្ងន់ទ ឬ

យ

ះមាយ និង ទឹកអូរា៉លីត(ទំ.១៥២)។

ផង

កដថាបានពិនិត្យរកមើលការខ ះជាតិទឹក។ ការ
ពលស

គស

ះសំលៀកបំពាក់ទារកចញ ហើយជូតខ្លួនឲ្យវា

ូវរកមើល

កាច់(មើលទំ.១៧៨)។ បើទារកមាន

មានការខូចខួរក ល

អាចជា

ះទារក។

ទំព័រ៧៦។ ម ៉ងទៀត

គស

ុន

ះ

យប

គស

្ញ

បានទ

ូពទ្យ។

៥. ការក្អួត។

ពលដលទារកមានសុខភាពល្អភើ(ឬប

ពល

ះ) ជួនកាលមានចញទឹក

ជួយទារកឲ្យប

្ចញខ្យល់បនាប់ពី

្ចញខ្យល់ដលបានលប

ះមកបន្តិចបន្តួច។ នះជាការធម្មតាទ។

រួច

យពរវាផ្អឹបនឹងសារបស់អ្នក ហើយ

អង្អលខ្នងរបស់វាថ្នមៗ ដូចរូបនះ។
បើទារកក្អួត

ពលដលអ្នកដាក់វាឲ្យដក បនាប់ពីបំ

ឲ្យអង្គុយឲ្យ

ង់មួយរយៈសិន កយពល

ទារកដលក្អួតយា៉ងខាំង ឬ
ជាតិទឹក
ការបង្ក

រួច ព យាមដាក់ទារក

ម្តងៗ។

ើន ហើយញឹកញាប់ ដលធ្វើឲ្យ

ះទារកមានជំងឺហើយ។ បើទារកមានជំងឺរាកផង វា
គ

ជំងឺរលាក

ះវៀន(ទំ.១៥៧)។ ការបង្ក

គ

ក្នុងឈាម

ជួយកូនរបស់អ្នកឲ្យភើ

កទម្ងន់ ឬខ ះ

កយពលបំ

ហលជាមាន

ះរួច។

យបាក់តរី(មើលទំព័របនាប់)

មខួរក ល(ទំ.១៨៥) ឬជំងឺដទទៀត ក៏អាចបណា្ខលឲ្យទារកក្អួតដរ។

បើកំអួតមានពណ៌លឿងឬបតង អាចជាជំងឺស្ទះ

ះវៀន(ទំ.៩៤) ជាពិសសបើ

ទារកមិនបានជុះអាចម៍ជាំយូរមកហើយ។ នាំទារក
៦. ទារកលង

ះបានល្អ។ បើលើសពី៤

៉ង

ះទារកដលហើមខាំង ឬ

មណលសុខភាពជា
ជាបនាន់។
ហើយ ទារក

តមិន

ះ នះជាស

្ញ

ះថាក់

ជាពិសសបើទារកហាក់ដូចជាងងុយដក ឬមានជំងឺ ឬបើវាយំ ឬមានចលនាខុសធម្មតា។ មានជំងឺជា
បណា្ខលឲ្យមាន

គស

ដំបូងនជីវិតរបស់ទារក

្ញទាំងនះ ប៉ុន្តមូលហតុដលញឹកញាប់និង
ះគឺ ការបង្ក

គក្នុងឈាម

ើនអាច

ះថាក់បំផុតក្នុងអំឡុងពល២អាទិត្យ

យបាក់តរី(មើល២ទំព័របនាប់) និងជំងឺតតាណូស

(ទំ.១៨២)។
ទារកដលឈប់

ះក្នុងអំឡុងថ្ងទី២

ទារកដលឈប់

ថ្ងទី៥នជីវិត

ះក្នុងអំឡុងថ្ងទី៥

ហលជាមានការបង្ក

ថ្ងទី១៥

គក្នុងឈាម

យបាក់តរី។

ហលជាមានជំងឺតតាណូស។
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សិនបើទារកឈប់
ពិនិត្យមើលទារក

ះ ឬហាក់ដូចជាមានជំងឺ

យយកចិត្តដាក់ និងពញលញ ដូចបានរៀបរាប់

ក្នុងជំពូកទី៣។

ូវ

កដថាបានពិនិត្យ

នូវចំនុចដូចខាងកមនះ ៖
សង្កតមើលតើទារកពិ
ពិបាកដកដង្ហើមទ។ បើតឹង

មុះ បឺតវាចញ ដូចបានបងាញ

ដង្ហើមញាប់ (៥០ឬលើសពីនះក្នុងមួយនាទី) ខ្លួន

ណពណ៌ខៀវ

ទំព័រ១៦៤។ ការដក

កយំ ហើយស្បក

ច

ះឆ្អឹងជំនីផត

ចូលក្នុង ពលដកដង្ហើមម្តងៗ គឺជាស

្ញនជំងឺរលាកសួត(ទំ.១៧១)។ ទារកតូចៗដលមានជំងឺរលាកសួត

ភាគ

គស

ើនពុំមានក្អកទ។ ជួនកាលគាន

រលាកសួត ព បាលដូចការបង្ក

គក្នុងឈាម

្ញទូ

ណាមួយបងាញឡើងទ។ បើអ្នកសង្ស័យថាជាជំងឺ

យបាក់តរីដរ(មើលទំព័របនាប់)។

ពិនិត្យមើលពណ៌ស្បករបស់
្បក
ទារក។
បើបបូរមាត់ និងផ្ទមុខមានពណ៌ខៀវ គិតដល់ជំងឺរលាកសួត(ឬ

គបះដូង ឬប

ផ្សងៗទៀតដល កើតមានមក

ពីកំណើត)។
បើមុខ និងផ្នកសនភ្នក ចាប់ផ្តើម
រកជំនួយពី

ូពទ្យ។ ជួនកាល ភាពលឿង

មាយឲ្យបាន
ពន្លឺ

ជាពណ៌លឿង ក្នុងថ្ងដំបូងនជីវិត ឬបនាប់ពីថ្ងទី៥ នះជាប

ើន

យ

សាបបង្ហើយ

ះថ្ងទី២និងថ្ងទី៥នជីវិត គឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទ។ ឲ្យទារក

បើចាំបាច់។

ើសាប

ក្បរបង្អួច(ប៉ុន្តមិនមន

ច

ូវពន្លឺថ្ង

ូវ

ពីលើក ល(មើលទំ.៩)។

ទារក

ទារក

៉ង

ហលជា

មានការ

សំខាន់ ៖ បើទារកមានជំងឺរលាក
កដថាបានពិនិត្យរកមើល

ហលជា

មានជំងឺ

ខ ះជាតិទឹក។

ូវ

ះ

យផាល់ទ)។

បើបង្ហើយ

ធម្មតា។

ទឹក

ះសំលៀកបំពាក់របស់ទារកចញទាំងអស់ ហើយដាក់វាឲ្យ

បើបង្ហើយ
ផត

ធ្ងន់ធ្ងរ។

រលាក

មខួរ។

មខួរ និងមានការខ ះជាតិទឹក ក្នុងពលតមួយ បង្ហើយអាចមានលក្ខណៈ
គស

ដទទៀត
្ញដទទៀតនកា
រខ ះជាតិទឹក (មើលទំ.១៥១) និងជំងឺរលាក

មខួរ(មើលទំ.១៨៥)។
សង្កតមើលចលនា និងទឹកមុខរបស់ទារក
ការមានដងខ្លួនរឹង និង/ឬមានចលនាប្លកៗ អាចជា
តតាណូស ជំងឺរលាក
មកពី

ុន

ខ្លួនរបស់វា

មខួរ ឬប

គស

្ញនជំងឺ

ខួរក លពីកំណើត ឬបណា្ខល

។ បើគប៉ះពាល់ ឬរំកិលខ្លួនរបស់ទារក សាច់ដុំមុខនិងដង
ជារឹងភាមៗ នះអាចជាតតាណូស។ ពិនិត្យមើលតើ

ទារកអាចហាមាត់បានឬទ និងពិនិត្យមើលការក
ជង្គង់របស់វា (ទំ.១៨៣)។

្តាក់(រ៉ហ្វិច)
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កយ ឬកឡាប់ចុះឡើង

មិនមានជំងឺតតាណូសទ។ ការ
និង

ពលវាធ្វើចលនាខាំងៗ ឬលឿនៗ ទារក

កាច់បបនះអាចបណា្ខលមកពីជំងឺរលាក

ខាំង គឺជាមូលហតុជាញឹកញាប់របស់វា។ តើអ្នកអាចដាក់ក លទារក

ុន

ពិនិត្យរកមើល

ច

្ញនការបង្ក

ការបង្ក គក្នុងឈាម
ទារកមិនអាច
គនះ

គស

យបាក់តរី។

ល ភាគ

ើនវាចូល

គផ្សងៗបានល្អទ។ ដូច្នះ បាក់តរីដលចូល

ើពលវលា១ឬ២ថ្ង ទើបប

ក្នុងស្បក ឬទងផ្ចិត

ក្នុងឈាម ហើយរាលដាលពញរាងកាយទាំងមូល។

យហតុថា

នះកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតបនាប់ពីថ្ងទី២នជីវតិរបស់ទារក។

្ញ

គស

្ញនការបង្ក

គលើទារក មានភាពខុសគាពីការបង្ក

ទាំងអស់ សុទ្ធតអាចបណា្ខលមកពីការបង្ក
មិនសូវ

គក្នុងឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។

គលើកុមារធំៗ។ ចំ
គស

ះ

ម

្ញទាំងនះអាចបណា្ខលមកពីប

្ញទាំងនះក្នុងពលតមួយ

ទារកមិនមនសុទ្ធតមាន

ឬធម្មតា។

ការព បាល

ុន

ះ

កាន់តធ្ងន់ធ្ងរពលដលទារក

ឬសីតុណភាពចុះទាប(កម៣៥អង ស)

គស

ផ្សងពីការបង្ក

គក្នុងឈាម ប៉ុន្តបើទាកមាន

ះវាទំនងជាការបង្ក

រហូតទ ពលវាមានការបង្ក

គក្នុងឈាម។

គស

ពណ៌ជាខៀវ

្ញជា

ើនក្នុង

គធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ។ សីតុណភាពអាចខ្ពស់ ទាប

ពលអ្នកសង្ស័យថាទារកមានការបង្ក គក្នុងឈាម ៖

ចាក់ថាំអំពីសុីលីន ១២៥មីលីកម(ទំ.៣៥៣) ៣ដងក្នុង១ថ្ង។ ឬចាក់ថាំ
មីលីកម(២៥០,០០០អ៊ុយនីត)(ទំ.៣៥៣) ៣ដងក្នុង១ថ្ង។

បើអាច ចាក់ថាំកាណាមីសុីន(ទំ.៣៥៩) ឬថាំ
មីលីកម ២ដងក្នុង១ថ
១ថ្ង ឬឲ្យថាំ

មីលីកមស
រកជំនួយពី

ប់

្តិបតូមីសុីន ២០មីលីកមក្នុងមួយគីឡូកមទម្ងន់ខ្លួនរបស់ទារក (៦០

ន់។ បញ្ចុកទឹក

យ័ត្នកុំឲ្យថាំទាំងនះ

ើនពក។

ះមាយនិងទឹកអូរា៉លីត បើចាំបាច់(ទំ.១៥២)។

ូពទ្យ។

គលើទារក ជួនកាលពិបាកនឹងសំគាល់ណាស់។ ភាគ

បើអាច រកជំនួយពី

ូពទ្យ។ បើមិនអាចទ ព បាល

យ

ប់ទារក។

ើនពុំមាន

ុន

ទ។

ើថាំអំពីសុីលីន ដូចបាន

រៀបរាប់ខាងលើ។ អំពីសុីលីន គឺជាថាំដលមានសុវត្ថិភាព និងមាន
បំផុតមួយស

ីសាលីនប៉នីសុីលីន ១៥០

្តិបតូមីសុីន(ទំ.៣៥៤)ផងដរ ៖ ឲ្យថាំកាណាមីសុីន ២៥

ប់ទារកទម្ងន់៣គីឡូកម) ម្តងក្នុង១ថ្ង។

ូវឲ្យទារកមានជាតិទឹក

ការបង្ក

្ញស្ទើរត

ះគឺ ៖

កាច់

ក្អួត ឬរាក

គស

គស

ស្បកពណ៌លឿង

ស្លកសាំង (ភាពស្លកសាំង)
ុន

ះទារក

្ញដលអាចមាន

ហើម

ហាក់ដូចជាងងុយដកយា៉ងខាំង

ចំ

ះ

យបាក់តរី

យុទ្ធទប់ទល់នឹងការបង្ក

របស់ទារកក្នុងពលស
ការបង្ក

គក្នុងឈាម

ះជង្គង់របស់វាបាន

យមានការឈឺចាប់

មខួរ(មើលទំ.១៨៥)។

គស

ហល

មខួរ ប៉ុន្តការខ ះជាតិទឹក

ឬទ? បើ ករបស់ទារករឹងរហូតដល់មិនអាចធ្វើដូចនះបាន ឬទារកយំយា៉ងខាំង
ហលជាជំងឺរលាក

ះ

សិទ្ធភាព
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លកូន

របបអាហារ និងភាពសាត
ដូចបានពន្យល់ក្នុងជំពូកទី១១រួចមកហើយ បនាប់ពីស

កាយ

ប់

ពិសសស

មានត

ភទ តាមដលគាត់អាចបរិ
ប់គាត់គឺ ទឹក

លកូនរួច មាយអាចនិងគួរតបរិ

គបាន។ គាត់មិនចាំបាច់តមអាហារ

ះ ហ្វ្រូមា៉ សាច់មាន់ ស៊ុត សាច់

ត និងសណ្ណក គាត់គួរបរិ

ជួយធ្វើឲ្យមាតាផលិតទឹក

ះបាន

គវាទាំងពីរមុខ

ើនស

ី ផ្លឈើ បន្ល

ប់ពលបរិ

គ។ ទឹក

ប់កូនរបស់គាត់។

មាយអាចនិងគួរតងូតទឹកក្នុងអំឡុងពលពីរបីថ្ងដំបូងបនាប់ពីស

គាត់ជូតខ្លួនជាមួយកន្សងសើម និងមិនងូត
តាមពិត

្តីដលមិនងូតទឹកជា

របស់គាត់មានជំងឺ។

ុន

ជួនកាលមាយមាន

ុង

គអាហារបំប៉នរាងកាយ

បនាប់ពីស
យ័ត្ន

ប់

គស

្ញន ុន

ឈឺចាប់ក្នុង

និងមានការបង្ក

ន់ ដើម្បីរក អនាម័យ ឬ

កយពលស

ះ

និងផលិតផលធ្វើពីទឹក

លកូន។ ក្នុងអាទិត្យទីមួយ ជាការ

និង

គកយពលស

សើរបើ

ល មិនប៉ះពាល់អ្វីទ។

ងូតទឹកឲ្យបានទៀតទាត់

ុនញាក់ ឬ

លកូន)

លកូន ដលភាគ

យសារគាត់លូកដចូល

លគឺ ៖

ះ

លកូនរួច មាយគប្បី ៖

លកូន (ការបង្ក គកយពលស

ុន

ប់ធញ្ញជាតិ សណ្ណកដី ។ល។ បើគាត់

គដលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បករបស់គាត់ និងធ្វើឲ្យកូន

ក្នុងអំឡុងពលប៉ុនានថ្ង និងប៉ុនានអាទិត្យកយពលស
បរិ

ភទណាមួយឡើយ។ អាហារដល

ំក្នុងទឹកទ។ ការងូតទឹកកយពលស

ើនថ្ង អាចមានការបង្ក

គអាហារបំប៉នរាង

ុន

ើន

យសារតឆ្មបមិនបាន

ក្នុងទារមាសរបស់មាយ។

ឈឺក ល ឬឈឺចង្កះ ជួនកាលមានការ

ះ និងមានធាក់ទឹករំអិលដលក្លិនអាកក់ ឬមានលាយឈាម។

វិធីព បាល
ើថាំប៉នីសុីលីន ៖ ចាក់ថាំ

៤០០,០០០អ៊ុយនីត ២

(Cotrimoxazole) ឬត
ុន

រកជំនួយពី

ូកាអ៊ីនប៉នីសុីលីន ៥០០,០០០អ៊ុយនីត ២ដងក្នុង១ថ្ង ឬលបថាំ

ប់ ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១អាទិត្យ(មើលទំ.៣៥១)។ ថាំអំពីសុីលីន កូ

សុីគ្លីន ក៏អាច

កយពលស

ូពទ្យ។ ការបង្ក

ល អាចមាន

គធ្ងន់ធ្ងរ អាច

ើជំនួសបានដរ។

ះថាក់យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

ូវការការព បាល

ប់ ក

ិត

ីមម៉ុកសាសូល

សិនបើមាយមិនជាសះស្បើយក្នុងពលឆាប់ៗទ

យពពួកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដលមានកមាំងខាំង

(ខ្ល័ររំហ្វនីកុល ហ្សង់តាមីសុីន(Gentamicin) ឬសហាឡូស្បូរីន(Cephalosporin)) ជាមួយនឹងថាំប៉នីសុីលីន
ឬអំពីសុីលីន ក្នុងក

ិតខ្ពស់។
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ការបំ
បំ

ះ និងការថទាំ

ការថទាំ

ះឲ្យបានល្អ គឺជាការសំខាន់ណាស់ ស

ះឲ្យបានឆាប់បនាប់ពីស

លើកទឹកចិត្តទារកឲ្យជញ្ជក់

លភាម។ ទារកអាច

ះ

ឲ្យសុកឆាប់ធាក់ទៀតផង។ ទឹក
យា៉ងដលទារកដលទើបស

ដំបូងមានសារសំខាន់ស

តាមធម្មតា

ល

ះ ពីរបីថ្ងកយមក

ូវការ ដើម្បីបងា្ករការបង្ក

ចាប់ផ្តើមបំ

ះបានយា៉ង

មិនអស់ទ

ះយា៉ង

ះ

ះឲ្យបាន

ះដូចរូបនះ

បាច់ទឹក

ក្នុង

ះ។

យសារការមានទឹក
ះ

ការងូតទឹកទៀតទាត់នឹងជួយឲ្យ

ពលដលអ្នកបំ

ទារក

ះស្បក ហើយមានដំ

បាច់ទឹក

ះ

យការ

ះចញ

ពលដល

ះមិន

ូវ

្តាក់ និងធ្វើ
ប់

ូតអីុន។ ទឹក

ប់

អស់

ះ

ះ

ពលទារកអាច
ន់។

ះ

ល

ះវិញ

យហតុផលនះ

ើន វាជាការសំខាន់ណាស់ដល
បាច់ទឹក

ះក៏ចាប់ផ្តើម

ពលទារកមានជំងឺ ហើយឈប់

យ

ើដ។

ល
ះ

បាច់ប

្ចញទឹក

ះមកក

យសង្កត់ពីកយក ល

ពលដលទារកឈប់

ះ

គឺថាការធ្វើរបៀបនះនឹងជួយ

ះពញពក វាធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់។

ះមានទឹក

ះពញពក គឺងាយនឹងកើតអាប់សណាស់។ ម ៉ងទៀត
ះពញណនខាំងពក។
ះបាន

បាច់ទឹក

ះចញ

យដ ហើយបញ្ចុកទារក

ះរបស់អ្នកមានអនាម័យ។ អ្នកមិនចាំបាច់លាងសមាត

ះទ។ មិន
ក ល

ះបាន

បាច់រំកិលមកចុង

ពលដល

ើពង។

ទឹក

ើនដដល

បនាប់មក

ះពញពក

ះទៀតដរ។ ដូច្នះ

ូវការការឱប។

ះដំបូងមានអ្វី

យ

ូវការ។ បើទារក

ហលជាអាចមានទឹក

បើកូនរបស់អ្នកខ យពក ដលមិនអាចជញ្ជក់
ឬ

ះ និង

បាន។

ះក៏បន្ថយការផលិតយា៉ងឆាប់រហ័ស។

ើន

ូវរក ការផលិតទឹក

ទារកអាចមានការពិបាកជញ្ជក់

ើសាប

ះឲ្យបានឆាប់។

ើនតាមដលទារក

ពលទារកមានជំងឺ ហើយមិនអាច

ះដលមានការឈឺចាប់

គផ្សងៗ ហើយសំបូរ

ះរបស់មាយក៏ឈប់ផលិតទឹក

មូលផលសំខាន់មួយទៀតក្នុងការ

បន្ថយការមានទឹក

ន់តលិទ្ធ

ះមាយឲ្យបានលឿន តាមដលអាចធ្វើ

ដើម្បី
កាន់គល់

ះភាមៗ ឬ

ះចាប់ផ្តើមហូរ។ វាក៏ជួយឲ្យស្បូនរបស់មាយក

ប់ទារក ដូច្នះ...

ផលិតថមទៀត។ បើទារក

មាយ

ូវការ

ះដំបូងរបស់មាយ គឺជាសារធាតុរាវ ខាប់ ពណ៌លឿង។ ទឹក

ះមាយផលិតទឹក

ូវការបរិមាណទឹក

ប់សុខភាពមាយនិងទារករបស់គាត់។ ទារកគប្បីចាប់ផ្តើម

ះវានឹងជួយឲ្យទឹក

ដាក់ទារក

ហើយ

ះ

ើសាប៊ូដើម្បីលាងសមាត

ះ និងមានការបង្ក

គផង។

ះទ

ះ និងក ល

យ

ះ

ប់

ះការធ្វើរបៀបនះអាចបណា្ខលឲ្យ
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ការមានដំ

ចុង

ការមានដំ

ឬ

និងមួយផ្នកនក ល

ះ

ះ ឬមានការ

ចុង

ះ

ះកើតឡើង

ពលវា

ះ។

ះ

ចុង

ះ

ពលដលទារកជញ្ជក់តចុង

ះ

យមិនជញ្ជក់ទាំងចុង

ះ

វិធីព បាល
វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ជាមានការឈឺចាប់ក៏
បំ

ូវបន្តបំ

ះដល់ទារក

យ។ ដើម្បីជៀសវាងការមានដំ

ះឲ្យបានញឹកញាប់ រាល់ពលទារកចង់

ថាទារកបានជញ្ជក់

ចុង

ហើយ

ះឲ្យស្ងួតសិន មុនពល

ហូរឈាម ឬហូរខ្ទុះ

បាច់ទឹក

ការឈឺចាប់ក្នុង
ការឈឺចាប់ក្នុង

ះ

ប

ះវិញ។ ទឹក

ះ

លើចុង

ះដលមានដំ

ះឲ្យជាសះស្បើយ។ បើចុង

។

ះមាន

ចុង

ះឬ

ះឡើងខាំងនិងរឹង។ ការឈឺចាប់នះនឹងបាត់

ះបានញឹកញាប់ ហើយមាយស

ក

ផ្នកបនាប់។

លើ

និងផឹកទឹកឲ្យបាន

ះ និងអាប់ស

្ញ

កូនកណ្ណុរ

ះ

ះបានជាឡើងវិញ។

ើថាំអង់ទីប៊ីយូទ
៉ ិកទ ប៉ុន្តសូមមើល

ះដលមានការឈឺចាប់ និងដំ

ុន

ះនឹងជួយព បាលចុង

ល រហូតទាល់តចុង

ះអាចបណា្ខលមកពីមានដំ

ការបង្ក គ

មាន

ះចញបន្តិច ហើយជូតទឹក

ះដលមានដំ

ះ

ើន។ តាមធម្មតាគមិនចាំបាច់

ផ្នកខ្លះន

ះមួយចំហៀងទៀត បនាប់មកទើបឲ្យវា

បាច់ទឹក

វិញក្នុងរយៈពល១ថ្ងឬ២ថ្ង បើទារក

គស

កដ

ះ

ះ ក៏អាចជួយបានដរ។

ះតមា្ខង ឲ្យទារក

ះ។ បនាប់ពីទារកបាន

ទុកទឹក

ូវ

ចុង

ះយា៉ងពញក្នុងមាត់របស់វា តាមដលវាអាច

ធ្វើបាន។ ការផាស់ប្តូរទីតាំងបំ
បើមានដំ

ហើយ

ះបី

ះឡើង

ឬមាន

ឬ

ះចុង អាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក

គ ឬអាប់ស (ថង់ខ្ទុះ)។

កហម ហើម ហើយមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង។

ុនញាក់។

ក្លៀក មានការហើម និងមានការឈឺចាប់។

ជួនកាល អាប់សដលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ អាចមានការធាយនិងហូរខ្ទុះ។

វិធីព បាល

បន្តការបំ

ះឲ្យបានញឹកញាប់

ណាក៏បាន ឲ្យតវាមិនសូវឈឺស

ស

ក និងផឹកទឹកឲ្យបាន

ើស្ប

ឧណៗស្អំលើ

ជាក់ស្អំលើ

មា៉ស ថ្នមៗលើ

ើន។

យឲ្យទារក

ប់អ្នក។

ះដលឈឺមុន ឬ

បាច់ទឹក

ះដលមានការឈឺចាប់ រយៈពល១៥នាទី មុនពលបំ

ះមានការឈឺចាប់

ច

ះពលបំ

កូនម្តងៗ។

ើស្ប

ះដលមានការឈឺចាប់ ខណៈពលដលទារកកំពុង

ះ។

ប់បន្ថយការឈឺចាប់។

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក។ ថាំឌីក្លុកសាសុីលីន(Dicloxacillin) គឺជាអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកល្អជាងគ(ទំ.៣៥១)។ លបថាំ
ិត៥០០មីលីកម ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពលពញមួយអាទិត្យ។ ថាំប៉នីសុីលីន(ទំ.៣៥១) អំពីសុីលីន

(ទំ.៣៥៣) ឬអរី

ការបងា្ករ

យដ វិធីមួយ

នីមួយៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់។

លបថាំអាសតាមីណូហ្វន(Acetaminophen or paracetamol ទំ.១៨០)ស
ក

ះចញ

ថរក

ះកុំឲ្យ

ូមីសុីន(ទ.៣៥៥) ក៏អាច

ះ(មើលខាងលើ) និងមិន

ើបានដរ។

ូវឲ្យ

ះឡើងពញពកទ។
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ភទផ្សងៗគានដុំ
ដុំ

ះដលមានការឈឺចាប់ លើ
ដុំ

មហារីក

លើការរកឃើញ

ះកូន អាចជាអាប់ស

ះ(ការបង្ករ

គ)។

ះដលគានការឈឺចាប់ អាចជាជំងឺមហារីក ឬជាគីស។

ះកើតឡើងជាញឹកញាប់លើ

គស

្ញនជំងឺមហារីក

ឬ

ះថាក់។ ការព បាល

កប

គជ័យ ពឹងផ្អក

ូវការការវះកាត់។

ះ
ើនស្ថិត

ះអាចមានសាមអុចៗ ឬ
ើនមានកូនកណ្ណុរធំៗ

ង់នះន

ះ។

ើមៗខុសធម្មតា ឬអាចមានសភាព

ដូចសំបកកូច។

ភាគ

្តី ហើយតងតមាន

្ញដំបូងនជំងឺ និងទទួលការព បាលទាន់ពល។ តាមធម្មតា គ

្តីអាចដឹងថាមានដុំមួយ ភាគ

ដុំ

្តីដលបំ

ះ

ជំងឺមហារីក

គស

ះ

ក្លៀក តគានការឈឺចាប់ទ។

ះនះមានការលូតលាស់យឺតៗ

តាមធម្មតា

ពលដំបូងវាពុំមានការឈឺចាប់ឬមានក

ទ។

កយមកវាអាចមានការឈឺចាប់។

ការពិនិត្យ
គស

្តី

ះ

យខ្លួនឯង

ប់រូបគប្បីរៀនធ្វើការពិនិត្យ

ះ

យខ្លួនឯង ដើម្បីរកមើល

្ញដលអាចជាជំងឺមហារីក។ គាត់គួរធ្វើការពិនិត្យ មួយខម្តង

ជាពិសសគឺ
ពិនិត្យ

ថ្ងទី១០ បនាប់ពីចាប់ផ្តើមមករដូវ។

ះរបស់អ្នក

ខុសគាថ្មីរវាងទំហំ និង
រាល់

គស

យយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីរកមើលរាល់ភាព
ង់

យរបស់វា។ ព យាមកត់សំគាល់នូវ

្ញដលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ពលដក

សាប

ះ

ជុំវិញ

ះ រហូតចូលដល់ក្លៀក។

ជុំវិញតួ

បនាប់មក

យ

យកល់ខ្នើយ ឬបត់ភួយកល់ពីកមខ្នងរបស់អ្នក
ើ

មដរបស់អ្នក។

ះរបស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមពីចំនុច

បាច់ចុង

ើចុង

មដសង្កត់ សាប

ជិតចុង

ះ រួចបន្ត

ះរបស់អ្នក ហើយពិនិត្យមើលថាតើមាន

ចញឈាម ឬខ្ទុះ ឬទ។

បើអ្នករកឃើញមានដុំ ឬមាន

គស

្ញមិន

មិនមនជាជំងឺមហារីក ប៉ុន្តវាជាការសំខាន់ដល

កតីផ្សងទៀត ស្វងរកដំបូនានពី
ូវរកឲ្យឃើញទាន់ពលវលា។

ូពទ្យ។ មានដុំជា

ើនដល
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ការមានដុំ

ក្នុង

ះ ផ្នកខាងកម

ដុំដលកើតញឹកញាប់បំផុត គឺបណា្ខលមកពីការលូតលាស់ធម្មតារបស់ទារក។

ដុំមិនធម្មតា អាចបណា្ខលមកពី ៖
ដុំគីស ឬការហើម

៉ងនថង់ទឹក

ទារកដលចាប់ផ្តើមលូតលាស់
(ការមានគភ៌កស្បូន) ឬ

អូវ៉ណាមួយរបស់
យចដន្យ

្តី

ខាងកស្បូន

ជំងឺមហារីក
ប

ទាំង៣នះ ជាទូ

ពុំមានការឈឺចាប់ ឬមិនសូវធ្វើទុក្ខទ

ពលកយមក។ វាសុទ្ធត

ូវការការព បាលតាមបបវជ្ជសា

មានដុំមិនធម្មតា ដលមានការលូតលាស់យឺតៗ ស្វងរកដំបូនានពី

ពលដំបូង តវានឹងមានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង
្ត

លគឺវា

ូវការការវះកាត់។ បើអ្នករកឃើញ

ូពទ្យ។

ជំងឺមហារីកស្បូន
ជំងឺមហារីកស្បូន មាត់ស្បូន ឬអូវ៉ កើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតលើ

្តីដលមានអាយុលើសពី៤០ឆាំ។

គស

ដំបូងអាចមានដូចជាភាពស្លកសាំង ឬការធាក់ឈាមដលមិនដឹងមូលហតុច ស់លាស់។ កយមក អាចមានការ

កត់សំគាល់ថាមានដុំ

ះដលមានការឈឺចាប់ ឬដុំដលធ្វើទុក្ខក្នុង

មានការធ្វើតស្ត៍ពិសសម៉ ង

មាត់ស្បូន

ះ។

ថា Pap smear (Papanicolaou) ដលគអាចធ្វើដើម្បីរកមើលជំងឺមហារីក

ពលដលវាទើបចាប់ផ្តើមកើតឡើង។

កន្លងដលអាចរកសវានះបាន

ពី២០ឆាំ គួរទទួលការពិនិត្យនះឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយឆាំ។ វិធីសា
ឬ

ើល យទឹកខ្មះលាបលើមាត់ស្បូន។ បើវាធ្វើឲ្យជាលិកា
ូវការការព បាល។

្តមួយទៀត

ពណ៌ជាស

ះគនឹង

បើមានការសង្ស័យថាមានជំងឺមហារីក រកជំនួយពី
ការព បាល

យ

្ញ

ប់

្តីដលមានអាយុលើស

ថា "Visual Inspection" ដល
ូវការការធ្វើតស្ត៍បន្ថមទៀត

ូពទ្យភាមៗ។

ើថាំបុរាណ មិនអាចជួយបានទ។

ការមានគភ៌កស្បូន
ស្បូនគឺជាកន្លងដល
ទារកបង្កកំណើត
តាមធម្មតា

បំពង់ភាប់
អូវ៉

អូវ៉ គឺជាកន្លង
បង្កើតពងញី

ទារមាស
មាត់ទារមាស
ឬ បបូរ

ទារមាស

ជួនកាល ទារកចាប់ផ្តើមមានរូបរាង
ស្បូន

ខាងក

ក្នុងបំពង់ណាមួយដលមកអូវ៉។

អាចមានការមានរដូវមិនធម្មតា រួមជាមួយនឹងស
នការមានផ្ទ
ក្នុង

ះ

មទាំងមានការចុករមួល

្ញ

ះផ្នកខាងកមនិងមានដុំដលមានការ

ឈឺចាប់

ខាងកស្បូន។

ជាធម្មតាទារកដលចាប់ផ្តើមមានរូបរាង
ស្បូន មិនអាចរស់

ូវការការវះកាត់

មានប

មន្ទីរពទ្យ។ បើអ្នកសង្ស័យថា

នះ ស្វងរកដំបូនានពី

ះការធាក់ឈាមដ៏

ប់ពល។

ខាងក

បានទ។ ការមានគភ៌កស្បូន
ូពទ្យជាបនាន់

ះថាក់ អាចកើតឡើង
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ការរលូតកូន

យឯកឯង

ការរលូតកូនគឺជាការបាត់បង់គភ៌។ ការរលូតកូនភាគ
តាមធម្មតា ទារកមិនមានរូបរាង
្តីភាគ
ចំ

ប់លក្ខណៈទ ហើយការរលូតកូននះគឺជាដំណើរការធម្មជាតិមួយ។

ើនមានការរលូតកូនម្តងឬជា

ះការរលូតជា

ើនកើតឡើងក្នុងរយៈពល៣ខដំបូងនការមានគភ៌។

ើនដង ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគ។

ើន ពួកគអាចមិនដឹងថាខ្លួនមានការរលូតកូនទ។ ពួក

គអាចគិតថា ពួកគមានការបាត់រដូវ ឬរដូវមកយឺត បនាប់មករដូវក៏មកវិញ
តាមរបៀបចំលក

យមានដុំកំណកឈាមធំៗ។

ពលដលគាត់មានការរលូតកូន ពី

្តីគប្បីរៀនឲ្យដឹងអំពី

ះវាអាចមាន

គភ៌ដលរលូត អាចមាន
ពី ១ ឬ ២ សង្ទីម៉

ទ

វងមិនលើស

រយៈពល៣០ថ្ង

ះថាក់ដល់គាត់។

្តីដលមានការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ បនាប់ពីមានការបាត់រដូវមួយខ
ឬ

ើនជាងនះ

ហលជាកំពុងមានការរលូតកូនហើយ។

ការរលូតកូន គឺដូចជាការស
ទារក) និងសុក

រយៈពល៦០ថ្ង

លកូនដរ គឺថាគភ៌(ការចាប់ផ្តើមរបស់

ូវតធាក់ចញមកក។ ការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរដលមាន

ដុំកំណកឈាមធំៗ និងមានការចុករមួលយា៉ងខាំង
ពលគភ៌និងសុកបានធាក់ចញមកកទាំង

ើនតបន្តរហូតដល់

ុង។

ការព បាល
្តីគួរស

ក ហើយលបថាំអាស្ពីរីន(ទំ.៣៧៩) អ៊ីប៊ុយ

ទំ.៣៨៤) ស

ប់បន្ថយការឈឺចាប់។

សិនបើការធាក់ឈាមមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ បន្តជា
រកជំនួយពី

ូពទ្យ។ គអាច

សមាតស្បូន ឬការព
ស

ក

លើ

ើនថ្ង ៖

ូវការការវះកាត់ធម្មតាមួយ ដើម្បីសមាតស្បូន (ការព

ស

ុន

ីកមាត់ស្បូននិងការ

ីកមាត់ស្បូននិងការបូមសមាតស្បូន)

រហូតដល់ឈាមឈប់ធាក់។

បើការធាក់ឈាមមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើតាមការណនាំ
បើមាន

ូហ្វន(ibuprofen ទំ.៣៨០) ឬកូដអីុន(codeine

ឬមាន

គស

្ញនការបង្ក

ទំព័រ២៦៦។

គដទទៀត ព បាលដូចគានឹងការព បាល

ុន

កយពល

ល
ល(មើ
លទំ.២៧៦)។
្តីអាចបន្តធាក់ឈាមបន្តិចបន្តួច រយៈពលជា

នឹងការធាក់ឈាមរដូវ

ើនថ្ង កយពលរលូតកូន។ ការធាក់ឈាមនះអាចដូចគា

ចាំខរបស់គាត់ដរ។

គាត់មិនគួរធ្វើការលាងសមាតទារមាស

យ

ើទឹកថាំផ្សងៗ ឬមិនគួរមានការរួមភទ រយៈពលយា៉ងតិច

២សបាហ៍កយពលរលូតកូន ឬរហូតដល់ពលឈាមឈប់ធាក់។
បើគាត់កំពុង
រកជំនួយពី

ើកងដាក់ក្នុងស្បូន ហើយមានការរលូតកូន

ះអាចមានការបង្ក

ូពទ្យជាបនាន់ យកកងដាក់ក្នុងស្បូនចញ ហើយ

គធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង។

ើថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក។

282
មាយ និងទារក ដលមានការ
កំណត់សំគាល់ចំ

ះថាក់ខ្ពស់

ះឆ្មប ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬអ្នកដលមានការ ួយបារម្ភ ៖

្តីមួយចំនួនអាចមានការពិបាកស
ទំនងជាស

ឈមនឹង

លកូន និងមានប

ជា

លមកមានទំនង់ទាប និងមានជំងឺផ្សងៗ។ ភាគ

ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ មានវ័យក្មងពក មានប

ផ្លូវចិត្ត ឬជា

ើន បនាប់ពីស

លកូនរួច ហើយទារករបស់គាត់

ើនមាយទាំងនះ ជា

្តីតមាក់ឯង គានផ្ទះសម្បង

្តីដលធាប់មានកូនដលមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភឬមានកូន

ដលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
ជាញឹកញាប់

សិនបើឆ្មប បុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬអ្នកដលមានការ

ហើយជួយពួកគាត់ឲ្យរកមធ បាយដើម្បីមានអាហារបរិ

ួយបារម្ភយា៉ងខាំងចំ

គ មានការថទាំសុខភាព និងមានដគូ ដលពួកគ

ះវានឹងធ្វើឲ្យមានការផាស់ប្តូរយា៉ងខាំងដល់សុខុមាលភាពរបស់មាយនិងទារករបស់គាត់។
កុំរង់ចាំអ្នកដល

ូវការជំនួយ មករកអ្នក។

ះមាយទាំងនះ

រកពួកគាត់។

ូវការ

