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ផនការ

ក្នុងសហគមន៍កីក

ក្នុងតំបន់ដលមានការបងចក

ធនធានផ្សងៗមិនស្មើគា។

ួសានះមានកូន

ឪពុកមាយមួយចំនួនចង់បានកូន

ួសារនះរស់

ើន ។

ទសដល

ពីរបីនាក់ អាចជាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកមាន

ជាជនកីកមិនបានទទួលការបងចក

ពលពួកគាត់មានវ័យចំណាស់។

ទសកីកដលធនធាននិងអត្ថ

ជន៍ផ្សងៗ

ដាន និងការថទាំសុខភាព មានការធានារា៉ប់រង ហើយ

អប់រំ និងការងារ

ជាជនតងត

ក្នុង

ើសរីសយកការមាន

ើននះ

យសារតកូនទាំង

ះ។

ូវបានបងចក

យស្មើភាពគា។

្តីមានឱកាសស្មើគាក្នុងការទទួលការ

ួសារតូច។ មួយផ្នកនមូលហតុនះ គឺ

យសារត

ូវការពឹងផ្អកលើសុវត្ថិភាពសដ្ឋកិច្ចរបស់កូនរបស់ពួកគ។
ប់សង្គមទាំងអស់ ឪពុកមាយមានសិទ្ធិធ្វើការស

ូវមានកូនទាំង

មួយចំនួន អាចស

ចចិត្តអំពីចំនួនកូនដលពួកគចង់បាន និងពលដល

ះ។

ឪពុកមាយផ្សងគាមានហតុផលផ្សងៗគា ចំ

ះការចង់កំណត់ទំហំ

ួសារ។ ឪពុកមាយដលមានវ័យក្មង

ចចិត្តពន រពលមានកូនរហូតដល់ពលពួកគបានធ្វើការនិងសន្សំលុយបាន

ផ្តល់ការថទាំដល់កូនរបស់ពួកគឲ្យបានល្អ។ ឪពុកមាយខ្លះអាចស
បន្ថមទៀតឡើយ។ អ្នកខ្លះទៀតអាចចង់ពន រពលពីកូនមួយ

ប់

ន់ ដើម្បីអាច

ចចិត្តមានកូនតិច ហើយពួកគមិន

កូនមួយឲ្យបាន

ូវការកូន

ើនឆាំពីគា ដើម្បីឲ្យមាយនិងកូន

មានសុខភាពល្អ។ មានឪពុកមាយមួយចំនួនទៀតគិតថាពួកគាត់មានវ័យចាស់ហួសពីមានកូនបន្ថមទៀត។
បុរសនិង

យ

ក្នុងតំបន់បបនះ ការមានកូនត

ព្យសម្បត្តិដលអាចរា៉ប់រងបានតប៉ុ

តំបន់ដលការងារ លំ
ពួកគមិន

ួសារនះមានកូនតពីរបីនាក់។

ជន៍ដទទៀតក្នុងសង្គម។ ការចង់មានកូន

ះអាចជួយធ្វើការងារ និងថរទាំឪពុកមាយ

ះ

ក្នុងតំបន់ដលមានការបងចក

ធនធានផ្សងៗស្មើៗគា។

ើន ជាពិសស

យុត្តិធម៌នូវដីធ្លី ធនធានផ្សងៗ និង អត្ថ

សានភាពនះខុសគាពី

២០

ួសារ ៖ ការមានកូនតាមបំណង
ួសារទាំងពីរនះរស់

ួសារនះរស់

ជំពូកទី

្តីដឹងថាបើពួកគមានកូន

កូនៗរបស់គ ដាំដំណាំដល

ើន

ួសាររបស់គ

ពលដលកូនទាំង
ូវការ។

ះធំឡើង ពួកគនឹងគានដីធ្លី

ប់

ន់ស

តំបន់ខ្លះ
ប់ឲ្យ
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ផនការ

ួសារ

ការមានកូនតាមចំនួនដលអ្នក
ថា ផនការ

វិធីសា

ួសារ។ បើអ្នកស

ូវការ និងពលដលអ្នកចង់បាននះ
ចចិត្តរង់ចាំ អ្នកអាច

្តណាមួយ ដើម្បីបងា្ករការមានផ្ទ

ថា វិធីសា

្តក្នុងការធ្វើផនការ

បងា្ករការមានផ្ទ

នការមានផ្ទ

ះ ការស

ការសាប់ទាំងនះភាគ
ឧទាហរណ៍ ផនការ
កើតលើ

្តីកន្លះលាននាក់បានសាប់

លកូន និងការរំលូតកូន

ួសារអាចបងា្ករ

្តីវ័យចំណាស់។

ល

ះដល ៖

ះរាងកាយរបស់ពួកគមិនទាន់មានការលូតលាស់ពញលញ

ឈមខ្ពស់នឹងការសាប់ក្នុងឆាំដំបូងនជីវិត។

្តីវ័យចំណាស់មានការ

ឈមនឹង

សុខភាពផ្សងៗទៀត ឬមានកូន

ជាប់ៗគាពក។ រាងកាយរបស់
នីមួយៗ។

្តី

ូវការពលវលាដើម្បីសារសុខភាពឡើងវិញ

្តីដលមានកូនលើសពី៤នាក់ មានការ

្តីរាប់លាននាក់បាន

ើ

យសុវត្ថិភាព។

កប

ការ

ើសរីសវិធីពន រកំណើត
ទំព័របន្តបនាប់នះ នឹងមានការរៀបរាប់អំពីវិធីសា

ូពទ្យអំពីវិធីសា

្តជា

្ត ដលអាចធ្វើបាន និងមាន

សិទ្ធភាពល្អបំផុតស

ះបានល្អប៉ុនណា?

ប់អ្នក។

តើវាងាយ

សិទ្ធភាពយា៉ងដូចម្តច?

តើវាអាចបងា្ករជំងឺកាម

លកូន

ទំព័រ៣៩៤ ដល់

្តនីមួយៗមាន

តើវាងាយ

្តីមានប

ូវជៀសវាង

ពន រកំណើតមួយចំនួន។
វិធីពន រកំណើត នឹងមាន
ះ និងការពារគា

ើ

វិញ

យសារការ

ពលដលបុរសនិង

មកពីការចម្លងជំងឺកាម

ួលរកឬទ? តើអ្នកនឹង

តើផលរំខានរបស់វា(ប

ស់វិធី

បង្កប

សិទ្ធភាពបំផុត

ើប៉ុនណា?

មណលសុខភាពញឹកញាប់ឬទ?

សុខភាពណាមួយដូចបានរៀបរាប់ក្នុងជំពូកនះ
ហលជា

ួល

ពលដលអ្នកអានអំពីវិធីសា

តើវាមានតម្លប៉ុនាន?

គបានប៉ុនណា?

តើវាមានសុវត្ថិភាពប៉ុនណា? បើ

មានផ្ទ

ួសារ។វិធីសា

ះ

ប់មនុស្សផ្សងៗគា។ សិក ទំព័រទាំងនះ ហើយពិភាក ជាមួយឆ្មប បុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬ

តើវាអាចបងា្ករការមានផ្ទ

ះគាត់

ះការមានផ្ទ

ក្នុងជំពូកនះ និង

ើននផនការ

នីមួយៗ ខាងកមនះ គឺជាសំនួរមួយចំនួនដលអ្នកអាចពិចារណា ៖

តើវាមាន

ច

លកូន ជាពិសស

ឈមខ្ពស់នឹងការសាប់កយពលស

ស់វិធីពន រកំណើត ដលបានរៀបរាប់

៣៩៧

សិទ្ធភាព ល្អស

ះថាក់ខ្ពស់ក្នុងពលស

ើន។

យការធាក់ឈាម និងមូលហតុផ្សងៗទៀត។

មាន

ួសារ។

្តីដលមានអាយុកម១៧ឆាំ មានការ

ឋឡើយ។ កូនរបស់គមានការ

ើនពក។

ផ្សងៗ

យគានសុវត្ថិភាព។

ះថាក់ពីការមានផ្ទ

ឈមនឹងការសាប់ក្នុងពលស

បើពួកគមានប

យសារប

ើនអាចបងា្ករបានតាមរយៈការធ្វើផនការ

្តីវ័យក្មង។

កើតលើ

្តទាំងនះ

ួសារ វិធីពន រកំណើត ឬវិធី

ះ។

ជារៀងរាល់ឆាំមាន

ះ។ វិធីសា

ើសរីស

គ។

ើ

ដលអាចកើតឡើង

ស់វិធីសា

ដល់អ្នកឬទ?

្តីមានការទទួលខុស

ូវ

ូវចំ

្តណាមួយ) នឹង

ះការបងា្ករការ

្ត
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វិធីពន រកំណើត
មអនាម័យស

ការបងា្ករការ
មានផ្ទ ះ

ការបងា្ករជំងឺ
កាម គ

ផលរំខានដល
អាចកើតមាន

ប់បុរស

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
មាន

សិទ្ធភាពបំផុត

ជាមួយថាំសមាប់មជីវិត
និងទឹករំអិល(វត្ថុរាវស
មអនាម័យ)។

ម

អនាម័យ
ស

ប់

មិនសូវមាន
្តី

្តី

យមានថាំ

សមាប់មជីវិត
ល

តិកម្មស្បក
ដ

ច

រដូវ

រ ឈឺក ល
ចាំខមាន

ការ

ថាំចាក់ពន រ
កំណើត

ច

រដូវ

ួល។

រ ឈឺក ល
ចាំខមាន

ការ
ថាំ

ប់ផ្សើម

សិទ្ធភាព

ពីលើបុរសក្នុងពល

ពល

ប់ពន រ

កំណើត

មាន

សិទ្ធភាពបំផុត

ពល

មាន

សិទ្ធភាពបំផុត

ពល

ជាមួយថាំសមាប់មជីវិត

ល)

ថាំសមាប់មជីវិត

កងដាក់

ល

ើ

រួមភទ។

សន្ទះដ ៉ហ្រាម
្វ

(

ពល

ច

រដូវ

ួល។

រ ឈឺក ល

ការ

ចាំខមាន
ួល។

វិធីពិនិត្យមើល

ជាមួយវិធីសា

មានប

ើ

មអនាម័យ

ះថាក់ចំ

សុខភាពខ្លះ។ ពិ

ះ

ី្ត

បល់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

វិធន
ី ះអាចមាន
មានប

ះថាក់ចំ

សុខភាពខ្លះ។ ពិ

ះ

ី្ត

បល់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល។
វិធន
ី ះអាចមាន

មានប

ះថាក់ចំ

សុខភាពខ្លះ។ ពិ

ះ

ី្ត

បល់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល។
ដើម្បី

ទឹករំអិល

ល។

្តផ្សងទៀត ដូចជា

សន្ទះដ ៉្រហាម ឬ
វិធន
ី ះអាចមាន

ើ

ម
ឹ

វូ

ើ

ស់វធ
ិ សា
ី

នះឲ្យ
្ត
បាន

ី្ត វូ តដឹងអំពពលណា
ី

គាត់អាចមានការបង្កកំណើត។
ការបំ កូន យ
ទឹក ះមាយ(ក្នុង
អំឡុងពល ៦ខ
ដំបូងប៉ុ
ះ)

ដើម្បី

ូវតបំ

ស់វិធីសា

កូន

្តនះ

្តី

យទឹកមាយសុទ្ធ

ហើយ គាត់មិនទាន់មានរដូវវិញ។

ការដកលិង្គចញ

មាន

សិទភា
្ធ ពបំផុតពល

ើជា

មួយវិធីផ្សងទៀតដូចជាថាំសមាប់
មជីវិត

កងដាក់ក្នុងស្បូន

ើ

ធាក់ឈាមរដូវ

យា៉ង

ើន និង

ល ឬសន្ទះដ ៉្រហាម។

វិធន
ី ះអាចមាន

ះថាក់ចំ

ះ

មានប សុខភាពខ្លះ។ ពិ
មានការ ឈឺចាប់ បល់ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល។
ការវះកាត់បញ្ឈប់
កំណើត
អចិ

្តយ៍

បុរសឬ

្តីមិនអាចមានកូនទៀត

ឡើយបនាប់ពីការវះកាត់នះ
ហើយ។

ី្ត
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ថាំ

ប់ពន រកំណើត(ថាំលបមិនឲ្យមានកូន)

ថាំ

ប់ពន រកំណើត

ថាំបាន

ឹម

ូវ ការ

យ មាន

យា៉ងនះក៏

ើថាំ

(មើលទំ.២៨៨)។ ថាំ

ូវបានផលិតមកពីជាតិគីមី(អ័រម៉ូន)ដលមានជាធម្មតា
ប់នះគឺជាវិធីសា

្តីខ្លះមិនគួរ

ើថាំ

្តដ៏មាន

ប់ពន រកំណើតមិនអាចបងា្ករជំងឺអដស៍ ឬជំងឺកាម
ើថាំ

ឬអ្នកដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខលក្នុងការ
ជាធម្មតា ថាំ

ទំព័រ៣៩៤ និង៣៩៥។

ប់

ប់ពន រកំណើត ៖ បន្ទះ២១
ប់ដំបូង

បនាប់មកលប ១ថ្ង១

ភទដល

ប់ តងតមានតម្ល

ឹម

ូវស

ប់អ្នក មើល

ប់

យរាប់ថ្ងដំបូងនការធាក់ឈាមរដូវ ជាថ្ងទី១។
ប់របស់អ្នក

ប់មួយថ្ង។

៉ងដដល

លបថាំបន្ទះថ្មី បនាប់ពីបានឈប់លបរយៈពល៧ថ្ង។

ះ វាជាការសំខាន់ណាស់ដល

ះ។ បើ

ះបីជាឈាមរដូវមិនធាក់មកក៏

ូវលបថាំតាមការណនាំ គឺ១ថ្ងលប១

ថ្ង។ បើអ្នកភ្លចលបថាំ១ថ្ង លបភាមៗពលដលអ្នកនឹកឃើញ ឬលប២

វិធីលបថាំ
លប

ប់ពន រកំណើត ៖ បន្ទះ២៨
ប់ដំបូង

ប់

ប់

ថ្ងបនាប់។

យ ចាប់ផ្តើម

ប់ជារៀងរាល់

ប់

ថ្ងទី៥នការធាក់ឈាមរដូវ ដូចការលបថាំបន្ទះ២១

ប់ក្នុងបន្ទះនះ មានទំហំនិងពណ៌ខុសពីគ។ លបថាំ៧

ឯទៀតអស់។

ើបន្ទះថ្មី

ប់រយៈពល៣អាទិត្យក្នុងខនីមួយៗ បនាប់មក ឈប់លប១អាទិត្យ។ ជាធម្មតា

ឈាមរដូវនឹងធាក់មកក្នុងអំឡុងសបាហ៍ដលមិនលបថាំ
បើអ្នកមិនចង់មានផ្ទ

ថ្ងដលអ្នកបានបញ្ចប់ថាំបន្ទះ២៨

ប់ដរ។ លប១

ប់នះកយគ (១ថ្ង១

ប់នះហើយ ចាប់ផ្តើម

ប់ក្នុង១ថ្ង។ ថាំ៧

ប់) បនាប់ពីបានលប

គានការតមអាហារពិសសទ ក្នុងពល
ពលកំពុង

ក្នុងបន្ទះ អ្នកអាចមានផ្ទ

ះបាន។

ើថាំ

ើថាំ

ប់នះក៏

ប់ពន រកំណើតនះ។

ប់

ើបន្ទះថ្មីមួយទៀតតម្តង។ លប១ថ្ង១

យគានរំលងមួយថ្ងណាឡើយ មួយបន្ទះហើយមួយបន្ទះទៀត លបជាប់ជានិច្ច បើអ្នកមិនចង់មានផ្ទ

ធម្មតាផ្សងៗទៀត

ើ

ប់

ប់ជារៀងរាល់ថ្ង រហូតដល់អស់មួយបន្ទះ(២១ថ្ង)។ លបថាំ

តាមរបៀបនះ អ្នកនឹងលបថាំ

ះជា

យបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឆ្មប

បនាប់ពីអស់ថាំពីបន្ទះហើយ រងចាំ៧ថ្ងទៀតមុននឹងចាប់ផ្តើមលបថាំបន្តទៀត។ បនាប់មក ចាប់ផ្តើម

មួយទៀត ១

ះ។

កជាងផលិតផលរបស់កុមហ៊ុនខ្លះ

បន្ទះថាំ ២៨

ថ្ងទី៥នការចាប់ផ្តើមមានរដូវរបស់អ្នក

ជារៀងរាល់ថ្ង។

ពលលប

្តណាមួយផ្សងទៀតបាន

បន្ទះដលមាន២១

ើសរីស

្តី។

គទ។ ដើម្បីបងា្ករជំងឺទាំងនះ

ះ។

ប់។ ជាទូ

តាមកុមហ៊ុនផលិត។ ដើម្បី

បន្ទះថាំ ២១

លប

ស់ថាំទាំងនះប៉ុ

ើវិធីសា

ូវបានណនាំ

មថាំនះ មានផលិតផលរបស់កុមហ៊ុនខ្លះអាច

ទៀត។ បរិមាណរបស់ថាំខុសៗគា

វិធីលបថាំ

ើ

ប់ពន រកំណើតគួរ

ប់នះមានមកជាបន្ទះដលមាន២១ឬ២៨

កជាង ហើយក្នុងចំ

ទំព័របតង

សិទ្ធភាពបំផុតមួយ ក្នុងការបងា្ករការមានផ្ទ

ប់ពន រកំណើតនះទ បើគាត់អាច

មអនាម័យ(ទំ.២៩០)។ បើអាច ការ

ក្នុងខ្លួនរបស់

ះ។

ះបីជាអ្នកកើតជំងឺផាសាយ ឬមានជំងឺ

យ បន្តលបវាដដល។ បើអ្នកឈប់លបថាំមុនពលអស់ថាំ
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ផលរំខាន ៖
្តីខ្លះមានការក្អួតច

របន្តិចបន្តួច

ពល

ឹក មានការឡើង

ពលដលពួកគចាប់ផ្តើមលបថាំនះជាលើកដំបូង។ ប

ដលរាងកាយរបស់

្តីប

្ចញ

បើ

គស

្ញទាំងអស់

វិញ។ ប

នះ

្តីជា

ះមិនបាត់

ូវបានពិភាក

វិញទ គាត់

ចាំខតិចជាងធម្មតា

គានអ្វីសំខាន់ទ។

ប់ពន រកំណើតមាន

ដូចថាំផ្សងៗទៀតដរ ថាំ

បនាប់)។ ប

ផ្ទ

ះ ជាង

ពល

ើថាំពន រកំណើត។ ប៉ុន្តចំ
ះថាក់ខ្ពស់។

ះណាស់

ក្នុងចំ

ម

អស់អាចសាប់
ឬពលស

យសារប

លកូន។

ផ្សងៗ

ះ

ថាំ

ើថាំ

ះ ពួកគទាំង

ពលមានផ្ទ

សន្និដាន ៖ ការ

ើថាំនះ។ ការផាស់ប្តូរនះ

ះ

ើថាំ

្តីមួយចំនួន(មើលទំព័រ

ក្នុងបះដូង សួត ឬខួរក ល (មើល

្តីដលមានអាយុលើសពី៣៥ឆាំ ហើយ
ិតខ្ពស់ចំ

្តីខះ្ល ទាំងការមានផ្ទ
ើវិធីសា

ះ

ះ

្តី

ះ និងការលបថាំ

ពលមាន

ប់ពន រកំណើត

្តផ្សងទៀតក្នុងការពន រកំណើត។

ើថាំពន រកំណើត។ ប៉ុន្ត បើវាកើតឡើងមន ឈប់លបថាំភាម។
ម

ើនជាងការ

្តី១៥.០០០នាក់ដលមានផ្ទ

្ញទាំងអស់មិនមនមាន

វិញក្នុងរយៈពល២ឬ៣ខដំបូង។

ធ្ងន់ធ្ងរចំ

ើនកើតឡើងចំ

្តីទាំងនះគួរ

ពលកំពុង

ះថាក់៥០ដង

គស

ពលដលគាត់កំពុង

ការសាប់ដលទាក់ទងនឹងការលបថាំពន រកំណើត គឺជាការក
លកូន មាន

ះ

ភទថាំដលមានបរិមាណអ័រម៉ូនផ្សង

យ ឱកាសនការមានដុំកំណកឈាមនះ មានក

ឈមនឹង

មានផ្ទ

នះ

ះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទ។

ស

ើ

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដលទាក់ទងនឹងថាំនះ គឺការមានដុំកំណកឈាម

សុទ្ធតមានការ
្តីក

ូវប្តូរ

ប់ពន រកំណើតអាចបណា្ខលឲ្យមានប

ះជាយា៉ងនះក៏

្ញផ្សងៗនការមានផ្ទ

ះថាក់ឬទ?"

ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល ទំ.៣២៧)។ ប

ជក់បារី។

ះ។

វានឹងបាត់

ក្នុងទំព័របតង(ទំ.៣៩៤ និង៣៩៥)

ើនមានការធាក់ឈាមរដូវ

"តើការលបថាំ

ះទ។ ជាទូ

ហលជា

គស

យសារតថាំនះមានជាតិគីមី(អ័រម៉ូន)ដូចគា

ពលគាត់មានផ្ទ

ក្នុងឈាមរបស់គាត់

ន័យថាគាត់គានសុខភាពល្អ ឬគាត់គប្បីឈប់លបថាំ

នះគឺ

ះ ឬមាន

ះ

ណាស់។ ជាមធ្យម ការមានផ្ទ

ះ និងការ

ប់ពន រកំណើត។
ក្នុងចំ

ម

្តី១៥.០០០នាក់ ដល

ពន រកំណើត មានតមាក់ប៉ុ
យប

ដលទាក់ទងនឹងការ

ប់ពន រកំណើតមានសុវត្ថិភាពជាងការមានផ្ទ

ើថាំ

ប់

ះដលអាចសាប់
ើថាំនះ។

ះ។

ប់ពន រកំណើតបនាន់
បើមានហតុផលអ្វីមួយដលធ្វើឲ្យអ្នក

តអាចជៀសវាងការមានផ្ទ
ើថាំ

ប់ពិសសដល

មើលទំ.៣៩៥។

ះបាន

ើមធ បាយពន រកំណើតរបស់អ្នកមិនបាន

យការលបថាំពន រកំណើត

ូវបានផលិតឡើងស

ប់

ភទខ្លះ ក្នុងក

ឹម

ូវ មុនពលរួមភទ អ្នក

ិតខ្ពស់ជាងធម្មតា ឬ

លបំណងនះ ភាមៗបនាប់ពីមានការរួមភទ។

យ
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តើអ្នកណាខ្លះដលមិនគួរលបថាំ
្តីដលមាន

គស

ប់ពន រកំណើត

្ញណាមួយដូចខាងកមនះ មិនគួរលប(ឬចាក់)ថាំពន រកំណើតទ ៖

្តីដលរដូវមកយឺត ដលគិតថាគាត់អាចមានផ្ទ
មានការឈឺចាប់យា៉ងខាំង

ះ។

ជើងមា្ខង។ នះអាច

បណា្ខលមកពីមានការរលាកសរសវ៉ន (ការរលាក
សរសវ៉ន ឬមានដុំកំណកឈាម)។ កុំ
ពន រកំណើត។ (

ើថាំ

ប់

្តីដលមានសរសវ៉នរីក

៉ង

ហើយគានការរលាក ជាធម្មតាអាច
កំណើតបាន

យគានប

បើសរសវ៉ន

ើថាំ

ប់ពន រ

។ ប៉ុន្តពួកគគួរឈប់លបវា

ះកាយជាមានការរលាក)។

ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល។

្តីដលមាន

គស

្ញ

ណាមួយនជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល(ទំ.៣២៧)
មិនគួរលបថាំ

ប់ពន រកំណើតទ។

ជំងឺរលាកថ្លើម(ទំ.១៧២) ជំងឺថ្លើមកិន(ទំ.៣២៨) ឬជំងឺថ្លើមផ្សងៗទៀត។
្តីដលមានប
មានផ្ទ

ទាំងនះ ឬដលភ្នករបស់គាត់មានពណ៌លឿងក្នុងអំឡុងពល

ះ មិនគួរ

ើថាំ

ប់ពន រកំណើតទ។ ជាការ

សើរ មិនគួរលបថាំ

ប់ពន រកំណើតរយៈពល

មួយឆាំ បនាប់ពីមានជំងឺរលាកថ្លើម។
ជំងឺមហារីក។ បើអ្នកមានជំងឺនះ ឬមានការសង្ស័យថាមានជំងឺមហារីក
កំណើត។ មុននឹងចាប់ផ្តើមលបថាំ
របស់អ្នក

ប់ពន រកំណើត ពិនិត្យមើល

យហ្មត់ចត់(មើលទំ.២៧៩)។

ះឬស្បូន កុំ

ើថាំ

ប់ពន រ

ះ

មណលសុខភាពខ្លះ អ្នក

អាចទទួលការពិនិត្យយា៉ងសាមញ្ញម៉ ង (Pap smear) ដើម្បីរកមើល
ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបាន។ មិនទាន់មានការប
កំណើតអាចបណា្ខលឲ្យកើតមហារីក
មហារីករួច

ហើយ

ក់ថាថាំ

ប់ពន រ

ះឬស្បូនទ។ ប៉ុន្តបើមានជំងឺ

ះថាំនះអាចធ្វើឲ្យជំងឺមហារីកកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

ថមទៀត។
ប

សុខភាពមួយចំនួនអាចមានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរថមទៀត

មានប
ជំងឺ

ណាមួយដូចខាងកមនះ

កាំង(ទំ.១៦២)។

ះការ

្តីដលមានជំងឺ

ឈឺក លធម្មតាដលអាចបាត់

វិញ

សើរគួរ

ូវ

ពល

ប់ពន រកំណើត។ បើអ្នក

ើមធ បាយផ្សងវិញ បើអាច ៖

កាំង មិនគួរលបថាំ

យការ

ើថាំ

ប់ពន រកំណើតទ។ ប៉ុន្ត ចំ

ើថាំអាស្ពីរីន គឺអាច

ើថាំ

ះការ

ប់ពន រកំណើតបាន។

ជំងឺបះដូង(ទំ.៣២៥)
ជំងឺលើសឈាម(ទំ
ម .១២៥)
បើអ្នកមានជំងឺរបង ទឹក
ដំបូនានពី
អាច

ើថាំ

ូពទ្យមុននឹង

មផ្អម ប
ើថាំ

ប់ពន រកំណើត

ថង់ទឹក

ប់ពន រកំណើត។
យមិនមានប

មាត់ ជំងឺត

ង

ម ឬជំងឺឆ្កួត

ះជាយា៉ងនះក៏

អ្វីឡើយ។

យ

ូក ជាការ

្តីភាគ

សើរបំផុត អ្នកគួរសួរ

ើនដលមានជំងឺទាំងនះ
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ការ

ុង

យត្ន័ស

ប់

្តីដល

១. ហាមជក់បារី ជាពិសសបើ

អ្នកមានអាយុលើសពី៣៥ឆាំ។

ើថាំ

២. ពិនិត្យ

មានដុំ ឬមាន

បះដូង។

ុង

យ័ត្នចំ

ះរាល់ប

ការឈឺក ល

ះឲ្យបានហ្មត់ចត់ ជា

៣. បើអាច វាស់សមាធ ឈាម

រៀងរាល់ខ ដើម្បីរកមើលការ

វាអាចបណា្ខលឲ្យមានប

៤.

ប់ពន រកំណើត

គស

របស់អ្នករៀងរាល់៦ខម្តង។

្ញ

មហារីក (មើល ទំ.២៧៩)

ដលបានរៀបរាប់

ទំព័រ២៨៨ ជាពិសស ៖

កាំងយា៉ងខាំង និងជាញឹកញាប់(ទំ.១៦២)។

ការវិលមុខ ឈឺក ល ឬការបាត់បង់សារតី ដលធ្វើឲ្យពិបាកមើល និយាយ ឬកំរីកផ្នកណាមួយនមុខ ឬដងខ្លួន
(មើល ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល ទំ.៣២៧)។

ការឈឺចាប់

យមានការរលាក

ការឈឺចាប់ក្នុង
បើមានប
ពន រកំណើត

ជើង ឬ

គាក (អាចមានដុំឈាមកក)។

ូងយា៉ងខាំង ឬឈឺជាប់ៗគា (មើល ប

ណាមួយខាងលើនះកើតឡើង
យមធ បាយដទទៀត

សំនួរនិងចំលើយអំពីថាំ

បះដូង ទំ.៣២៥)។

ូវឈប់លបថាំ ហើយ
ះថាប

ពិ

ះ

បល់ជាមួយ

ទាំងនះក៏ធ្វើឲ្យការមានផ្ទ

ះមាន

ូពទ្យ។

ះថាក់ផងដរ។

ប់ពន រកំណើត

អ្នកខ្លះអះអាងថាថាំ

ប់ពន រកំណើត

បណា្ខលឲ្យកើតជំងឺមហារីក។ តើនះពិតឬទ?

ទ! ប៉ុន្ត បើមានជំងឺមហារីក

ះ ឬស្បូនរួច

ហើយ

ះ

ការលបថាំនះអាចធ្វើឲ្យដុំមហារីក លូតលាស់កាន់ត
ឆាប់រហ័ស។

តើ

្តីអាចមានកូនវិញទ បើគាត់ឈប់

គាត់អាចមានផ្ទ

លបថាំនះ?
បើ

្តីបាន

ើថាំ

ប់ពន រកំណើត

តើឱកាសនការមានកូន
ឬមានកូនមិន

អាច! (ជួនកាលមានការពន រពល១ឬ២ខ មុនពលដល

ះ

ទ។

្តីដលបាន

នការមាន ប

ប់លក្ខណៈ

ះ)។
ើថាំ

ប់ពន រកំណើត មានឱកាស

នះដូចគានឹង

្តីដលមិន

ើថាំ

ប់

ពន រកំណើតដរ។

មានកាន់តខ្ពស់មនឬទ?
តើនះជាការពិតឬ ដលថាទឹក
នឹងស្ងួតបើគាត់ចាប់ផ្តើមលបថាំ
ពន រកំណើត?

ះមាយ
ប់

្តីមួយចំនួនមានការផលិតទឹក
ើថាំនះ។ ដូច្នះជាការ

ះតិចជាងមុន

សើរបំផុត គួរត

ពន រកំណើតដទទៀត ពលកំពុងបំ
កយមកចាំប្តូរមក
ប់ក

ិត

ើថាំ

ប់ព័ត៌មានអំពីការ

ើសរីសថាំ

ើមធ បាយ
ះកូន ហើយ

ប់វិញ។ ឬគាត់អាចលប "ថាំ

ល" (ទំ.៣៩៥) ដលមានជាតិអ័រម៉ូនតិច

តួច ដលជាធម្មតាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ទឹក

ស

ពល

ប់ពន រកំណើត មើលទំព័រ៣៩៤ និង៣៩៥។

ះមាយឡើយ។
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មធ បាយផ្សងទៀតនការពន រកំណើត
មអនាម័យ គឺជា

ទឹកកាមរបស់បុរសមិនឲ្យចូល
អនាម័យដលផលិតពី

បុរស

ះ

ូវបានពាក់

ូវពន្លឺថ្ង។

ដាប់ភទរបស់បុរស។ វារារាំង
្តី ក្នុងពលរួមភទ។

គ និងម

លើលិង្គរបស់បុរស

ដាប់ភទរបស់

មអនាម័យ រួចដកលិង្គចញពី

ប់

ខាងចុងបិទជិតន

ដាប់ភទរបស់

ើ

មអនាម័យថ្មីៗ

្តី

ពលដលលិង្គ

ប់ពលរួមភទ។ ទុក

្តី គឺជា

រឹង

មអនាម័យនះ នឹងស្ថិត

ខាងក

ះវា

កន្លង

ហលជាងាយរហក។

ល

ជាក់

្តី។ កងយឺត

ក្នុងទារមាស។ កងមួយទៀតដលបើក
យ

បពីលើបបូរទារមាស។

មអនាម័យនះអាចដាក់ចូលក្នុងទារមាសពលណាក៏បាន មុនពលរួមភទ ហើយគួរយកចញវិញ

ភាមបនាប់ពីរួមភទរួច។
ហើយ

ើ

ើ

មមួយគួរ

ស់ឡើងវិញ។ ប៉ុន្តការ

មអនាម័យដរ។

ដើម្បីបងា្ករការមានផ្ទ

ើវាតម្តងប៉ុ

ើ

មអនាម័យ

ះ និងជំងឺកាម

ស់

ះ ពី

ះវាអាចរហក បើគលាងសមាតវា

មអនាម័យ

្តីឡើងវិញ ក៏

្តីគឺជាមធ បាយដ៏មាន

គ ដលរួមទាំងម

សន្ទះដ ៉្រហាម គឺជាពងរាក់មួយ ធ្វើពី

ត

សើរជាងការមិន

សិទ្ធភាពបំផុតមួយ ដល

្តីពាក់វា

លក្នុង

ូវនឹង

្តីមាក់ៗ។ កយពល

ហើយហាលវាឲ្យស្ងួត។ ទុកវា

ើរួច

ះយា៉ងតិច៦

កន្លងសាតហើយស្ងួត។ ជាធម្មតាសន្ទះដ ៉្រហាមមួយ

ះបីជាតូចយា៉ងណាក៏
ថាំសមាប់មជីវិត

យ ក៏

ូវ

គួរដាក់

ល គឺជាថាំពពុះៗ ថាំ

នឹងមាន
មជីវិត

ក្នុង

ក្នុងស្បូន។ វាមិនអាចបងា្ករជំងឺកាម

ក្នុងទារមាសរយៈពល១០

សិទ្ធិភាពបំផុត បើគដាក់វា

យប

ើសន្ទះដ ៉្រហាមថ្មីវិញ។

ទារមាសមុនពលរួមភទ។ ថាំសមាប់មជីវិត
អាចចូល

ង

ក្នុងទារមាស។

្តី

ើបាន

យ

ើសាប៊ូនិងទឹក

ហលរយៈពល២

ំងឆ្លុះវាជាមួយនឹងពន្លឺថ្ង។ បើមាន

ប់ កម ឬចាហួយ ដលគដាក់

ង

ក្នុង

លនះ សមាប់មជីវិតរបស់បុរសមុនពលវា
គ ឬម

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ទ។ ថាំ

ប់

១៥នាទី មុនពលរួមភទ។ ថាំពពុះ ចាហួយ ឬកម

ក្នុងទារមាសភាមៗមុនពលរួមភទ។ បន្ថមថាំសមាប់

លរាល់ពលដលអ្នករួមភទ។ បនាប់ពីរួមភទ មិន
ះរយៈពលយា៉ងតិច៦

យ

៉ង កយពល

្តីគួរលាងសមាតសន្ទះដ ៉្រហាមនះ

ឆាំ។ ពិនិត្យវាឲ្យបានទៀតទាត់ ដើម្បីរកមើលកងមាន

ង

ក្នុងទារមាសរបស់ពួកគ។

រួមភទរួច។ សន្ទះដ ៉្រហាមមានទំហំខុសៗគា។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញអាចណនាំទំហំ

ណាមួយដល

ប់

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ផងដរ។

ស៊ូទន់ ដល

្តីអាចដាក់វាចូលពលណាក៏បាន ហើយគួរតទុកវា

ឲ្យ

ឡើយ។ បនាប់

មអនាម័យ

មបាស្ទិកស្តើង ដលដាក់ចូលក្នុងទារមាសរបស់

មអនាម័យនះ ធ្វើឲ្យវាអាចដាក់ជាប់

ចុងមា្ខងទៀតន

ពលវា

្តី។ បនាប់ពីចញទឹកកាម

មអនាម័យពីកញ្ចប់ចាស់ៗ ឬពីកញ្ចប់រហក គឺ

មអនាម័យស

គ

ម

យមិនឲ្យមានការកំពុបទឹកកាមចញឡើយ។ ចងបិទមាត់វាឲ្យជិត ហើយ

ក្នុងធុងសំរាម។ គូសាមីភរិយាគប្បី

ចំហ

ប

សិទ្ធិភាពបំផុតក្នុងការបងា្ករជំងឺកាម

មអនាម័យគួរ

មអនាម័យចញ

ស្ងួត និងមិន

ប់

ក្នុងទារមាស និងស្បូនរបស់

ូវតមុនពលវាប៉ះពាល់ជាមួយ

ូវកាន់ទប់

មក

ស៊ូស្តើងស

ស៊ូ ក៏មាន

អដស៍/ជំងឺអដស៍ដរ។
ឡើងរឹង ប៉ុន្ត

ម

ូវលាងសមាតថាំសមាប់មជីវិត

ង។
៉
ថាំសមាប់មជីវិត

កងដាក់ក្នុងស្បូន គឺជាវត្ថុតូចមួយដល

ូវបានដាក់បញ្ចូល

លចញទ ទុកវា

លខ្លះអាចបណា្ខលឲ្យមានការរមាស់ ឬកហាយ

ក្នុងស្បូន

យបុគ្គលិកសុខា

ភិបាលឬឆ្មបដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល។ កងដាក់ក្នុងស្បូនបងា្ករមិនឲ្យទឹកកាមបុរស
បង្កកំណើតជាមួយពងញីរបស់

Copper T380-A ដលអាចដាក់

ផ្សងៗទៀត អាចស្ថិត
ពលដល

្តី។ កងដាក់ក្នុងស្បូនដលគ

ក្នុងស្បូនបានរហូតដល់១០ឆាំ។ កងដាក់ក្នុងស្បូន

ក្នុងស្បូនបានរហូតដល់៥ឆាំ។ កងដាក់ក្នុងស្បូនអាច

្តីនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់គាត់

ទារមាស ឬជំងកា
ឺ ម

ើញឹកញាប់បំផុត គឺកង

គទ។

កដថា

្តី

ះគានផ្ទ

ភទ

ូវបានដាក់

ះ និងគាន

គស

្ញនការបង្ក

្តីអាចសុំឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលឬឆ្មបជំនាញ យកកងដាក់ក្នុងស្បូនចញ

គាត់ចង់ផាស់ប្តូរមធ បាយពន រកំណើត ឬគាត់ចង់មានផ្ទ

ះវិញ។ កងដាក់ក្នុងស្បូនមិនបងា្ករជំងឺកាម

គក្នុង

ប់ពលដល
គទ។
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្តវដ្តរដូវ

វិធីសា

្តនះមិនសូវ

កាស។ វាទំនងជាមាន
តាំងចិត្តមិនរួមភទ
ជាធម្មតា

កដក្នុងការបងា្ករការមានផ្ទ
សិទ្ធភាពចំ

ះ

ះទ ប៉ុន្តវាមានគុណសម្បត្តិ

ង់ថាវាមិនចំណាយ

្តីដលមានរដូវទៀងទាត់ រៀងរាល់២៨ថ្ងម្តង។ ម៉ ងទៀតប្តី

ពន្ធ

ក់
ូវត

យគានការការពារ រយៈពលមួយអាទិត្យ ជារៀងរាល់ខ។

្តីមាក់ៗមានឱកាសមានផ្ទ

ះតក្នុងរយៈពល៨ថ្ងប៉ុ

"ថ្ងបង្កកំណើត"។ ថ្ងទាំង៨នះ គឺស្ថិត

ពាក់កណា្ខលរដូវរបស់គាត់ គឺចាប់ផ្តើម

ការធាក់ឈាមរដូវ។ ដើម្បីជៀសវាងការមានផ្ទ

ះ

ឡំ

្តីគួរគូសចំណាំ

លើ

ឧទាហរណ៍ ៖ ឧបមាថា រដូវរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម
ខឧសភា។ រាប់ថ្ង

ចាំខរបស់គាត់ ដលជា

ថ្ងទី១០

យរាប់ពីថ្ងទីមួយន

្តីមិនគួររួមភទជាមួយបុរសរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពល៨ថ្ងនះ

ទ។ ក្នុងអំឡុងពលខុសពី៨ថ្ងនះ គាត់មិនទំនងជាអាចមានផ្ទ
ដើម្បីជៀសវាងការ

ះ ក្នុងវដ្តរដូវ

ះទ។

តិទិនអំពីថ្ងទាំង៨ដលគាត់មិនគួររួមភទ។

ថ្ងទី៥

ះ ជាថ្ងទី១។
គូសរបៀបនះ

បនាប់មក រាប់១០ថ្ង។

យចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងទី១០

គូសបនាត់ពីកម៨ថ្ងបនាប់ ដូចនះ

ក្នុងរយៈពល"ថ្ងបង្កកំណើត"ទាំង៨ថ្ងនះ មិន

ូវ

រួមភទទ។
ឥឡូវនះ ឧបមាថារដូវបនាប់របស់អ្នក ចាប់ផ្តើម

ថ្ងទី១

ខមថុនា។ គូសតាមរបៀបដដល ដូចនះ
ដូចលើកមុនដរ រាប់១០ថ្ង ហើយគូសបនាត់
ពីកម៨ថ្ងបនាប់ ដលអ្នកនឹងមិនរួមភទ។

បើប្តី

ពន្ធ ជៀសវាងរួមភទ

អាចបងា្ករការមានផ្ទ
វិធីសា

្តនះបាន

រួមជាមួយ វិធីសា

ះបានជា

យ

ុង

ើនឆាំ។

យត្ន័ទាំងអស់គា ក្នុងរយៈពល៨ថ្ងនះ ជារៀងរាល់ខ
ះជាយា៉ងនះក៏

គជ័យយូរអង្វង។ នះមិនមនជាវិធីសា
្តដទទៀត ដូចជាការ

មានឈាមរដូវរហូតដល់ផុតថ្ងបង្កកំណើត។

ើសន្ទះដ ៉្រហាម ឬ

យ មានតប្តី
្តដល

ពន្ធតិចតួចប៉ុ

កដទាំង

ុង

ះពួកគនឹង

ះដលអាច

ះទ លុះ

តគ

មអនាម័យ ជាពិសសពីថ្ងចុងកយនការ

ើ
ើវា
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្តពិនិត្យមើលទឹករំអិល

នះជាវិធីសា

្តដល

ដៀងនឹងវិធីសា

្តវដ្តរដូវដរ។

្តីអាចធ្វើការកំណត់អំពីពលដលគាត់អាចមានផ្ទ

យ ពិនិត្យមើលទឹករំអិលក្នុងទារមាសរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ង។ វិធីនះមាន
ប៉ុន្តក៏គាន

សិទ្ធភាពចំ

ក្នុងការបងា្ករការមានផ្ទ
មានផ្ទ
ធាក់សជា

ះប៉ុ

ះប្តី
ះ

ពន្ធខ្លះទៀតដរ។ ជាទូ

វិធីសា

្តនះពិបាកអនុវត្តណាស់ បើ

ើន ឬបើគាត់មានរដូវមិនទៀងទាត់ ឬបើគាត់

យ

ឈមនឹង

្តីមានការបង្ក

ពន្ធខ្លះ

្តដល

កដ

ះថាក់ផ្សងៗ កពីការ

គក្នុងទារមាស

យមានការ

ើទឹកថាំលាងសមាតទារមាសជាញឹកញាប់។
្តីគួរពិនិត្យមើលទឹករំអិលពីទារមាសរបស់គាត់។

ជារៀងរាល់ថ្ង លើកលងតក្នុងអំឡុងពលមានធាក់ឈាមរដូវ
ចាប់យកទឹករំអិលបន្តិចពីទារមាសរបស់អ្នក

ប់ ប្តី

្តនះមិនអាចចាត់ទុកថាជាវិធីសា

ះទ ប៉ុន្តវាមិនចំណាយលុយកាក់ និងគានការ

ះទ។ ប៉ុន្ត វិធីសា

សិទ្ធភាពគួរសមស

ះ

មដសាត ហើយសាកល្បងទាញសន្ធឹងវាច

ះមដ និងចង្អុល

ដរបស់អ្នក ដូចនះ ៖
បើទឹករំអិល
ះអ្នក

ះស្អិតដូចជរ័កាវ មិនរអិល ឬអនាយ

ហលជាមិនអាចមានផ្ទ

ះទ ហើយអាច

បន្តការរួមភទបាន។

ពលទឹករំអល
ិ ចាប់ផ្តើមរអិល ឬអនាយ ដូចទឹក
ស៊ុត ឬបើវាយឺតសន្ធឹង
អ្នកអាចមានផ្ទ
រួមភទទ

ច

ះ

មដរបស់អ្នក

ះ បើអ្នករួមភទ។ ដូច្នះ មិន

ះ
ូវ

ពលទឹករំអិលរបស់អ្នករអិល ឬអាចលាត

សន្ធឹង ឬរហូតដល់៤ថ្ងបនាប់ពីវាឈប់រំអិល ឬឈប់
សន្ធឹង ហើយ

ជាធម្មតាទឹករំអិលនឹងកាយ

ជារអិលៗក្នុងរយៈពលពីរបីថ្ង

ដលអ្នកមិនគួររួមភទជាមួយបុរសរបស់អ្នក បើអ្នក
ដើម្បីឲ្យកាន់ត

កដ

ើវិធីសា

ើវិធីសា

ច

ជាស្អិតវិញ។

ះថ្ងមករដូវរបស់អ្នក។ ថ្ងទាំងនះគឺជាថ្ង

្តវដ្តរដូវដូចរៀបរាប់ខាងលើនះ។

្តពិនិត្យទឹករំអិល និងវិធីសា

្តវដ្តរដូវជាមួយគា។ ដើម្បីឲ្យកាន់ត

កដ

ថមទៀត មើលខាងកម។

វិធីរួមបញ្ចូលគា
បើអ្នកចង់ឲ្យកាន់ត
វិធីសា

្តពិនិត្យទឹករំអិល ឬវិធីសា

ល គឺមានភាព
ហើយ

កដថានឹងគានផ្ទ

្តី

កដជាងការ

ះ

ះ ការ

ើវិធីសា

្តវដ្តរដូវ រួមជាមួយការ
ើវិធីសា

ើ

្តពីរ ក្នុងពលដំណាលគា អាចជួយអ្នកបាន។

មអនាម័យ សន្ទះដ ៉្រហាម ថាំពពុះសមាប់មជីវិត

្តណាមួយតមួយមុខ។ ដូចគានះដរ បើបុរស

ើសន្ទះដ ៉្រហាម ឬថាំពពុះសមាប់មជីវិត

ល

ះ ឱកាសនការមានផ្ទ

ើ

ះមានក

មអនាម័យ
ិតទាបបំផុត។
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ថាំចាក់ពន រកំណើត។ ច

ះមធ បាយពន រកំណើតមួយនះ

ការចាក់ថាំជាតិអ័រម៉ូន ជារៀងរាល់១ខ
ឬ

គ្លីនិកផនការ

ទីមួយ
្តី

ួសារ

តាមមណលសុខភាព

យអ្នកមាក់ដលចះចាក់ថាំនះ។

ពលណាក៏បាន ឲ្យត
ះគានផ្ទ

៣ខ ជាធម្មតា

្តី

្តីអាចចាក់ថាំលើក

ះនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់គាត់

ះ។ ការចាក់ថាំនះអាចបងា្ករបានភាមៗនូវការមានផ្ទ

ក្នុងរយៈពល៥ថ្ង បនាប់ពីចាប់ផ្តើមមានឈាមរដូវ។ បើចាក់
បនាប់ពីចាប់ផ្តើមមករដូវ
២អាទិត្យបនាប់។ ស
ការដាក់កង

ះ

្តីនិងដគូគួរ

ើ

ដាក់បញ្ចូលនិងយកចញ

៥ឆាំ អា

កដថា

្តី

ំមួយដើម ដល

័យ

តាម

ូវបានដាក់

ូហ្គស្ទីន ហើយអាច

ភទកង។ កងនះ

ូវត

យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល

មណលផនការ

ួសារ។ គអាចដាក់វា

ះគានផ្ទ

បនាប់ពីការស

លកូន។ ស

វិធីសា

្តស

ះ។ បើ

ពលណាក៏បាន ឲ្យត

្តីកំពុងបំ

ះកូន កងនះអាច

ឹម
្តី

ូវ ហើយជាធម្មតា

ះនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ូវបានដាក់ក្នុងរយៈពល៦អាទិត្យ

ប់អ្នកដលមិនចង់មានកូនត
ួល។

្តយ៍។ បុរសនិង
ទសជា

ទៀត

្តីដលមិនចង់មានកូនត

ើន ការវះកាត់នះ

ទៀត អាចធ្វើការវះកាត់មួយ ដលមាន

ូវបានផ្តល់ជូន

យគានការបង់ថ្ល។ សូមសុើបសួរ

មណលសុខភាព។
ស

ប់បុរស ការវះកាត់របៀបនះ

និងរហ័ស

ក្នុងបន្ទប់

មានការវះតូចមួយ

ូពទ្យ ឬ

ូវបានគ

ថា ចងបំពង់មជីវិត

មណលសុខភាព

ល។ វាអាចធ្វើបាន

យមិនបាច់

ទីនះ ដើម្បីអាចកាត់និងចងបំពង់មជីវិត

ពងសាសរបស់បុរស។ ពងសាសមិន

យងាយ

ើថាំសន្លប់។

លដលមកពី

ូវបានកាត់យកចញទ។

ការវះកាត់នះមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផ្លូវភទរបស់បុរសទ។ ទឹកកាមរបស់គាត់
ចញមកដូចធម្មតា ប៉ុន្តគានមជីវិត
ស

ប់

្តី ការវះកាត់នះ

វះតូចមួយ

ល។
ូវបានគ

ថាការចងដស្បូន។ មានវិធីម៉ ង គឺ

មណលសុខភាព

វាមាន

ូវ

ះផ្នកខាងកម ដើម្បីអាចកាត់និងចងបំពង់ដលចញពីអូវ៉

ឬកន្លងបង្កើតពងញី។ ជាធម្មតាគអាចធ្វើការវះកាត់នះ
ឬ

គជ័យក៏

យមិនបាច់ឲ្យ

្តីដកលក់ទ។

យ ក៏ការវះកាត់នះមានការ

ក្នុងបន្ទប់

ូពទ្យ

ះបីជាតាមធម្មតា

ឈមនឹងការបង្ក

គជាងជាង

ការវះកាត់លើបុរស។
ការវះកាត់នះមិនប៉ះពាល់ដល់ការមករដូវ ឬសមត្ថភាពផ្លូវភទរបស់
ួលថមទៀត

ូវធ្វើ

ប់ព័ត៌មានបន្ថម មើលទំព័រ៣៩៧។

ការវះកាត់បញ្ឈប់កំណើតអចិ
សុវត្ថិភាពនិងងាយ

ថ្ងទី៦ ឬលើសពីនះ

្តី។ បំពង់ទាំងនះមានជាតិអ័រម៉ូន

ះ បានពី៦ខ

តាមគ្លីនិក ឬ

ះ បើចាក់

មអនាម័យ ឬមិនរួមភទរយៈពល

ដ គឺជាបំពង់ទន់តូចៗ មួយ ពីរ ឬ

បងា្ករការមានផ្ទ

កដថា

ប់ព័ត៌មានបន្ថម មើលទំព័រ៣៩៦។

ខាងកមស្បកនដរបស់

របស់គាត់

្តីបានទទួល

ះគាត់មិនចាំបាច់

ួយបារម្ភអំពីការមានផ្ទ

្តីទ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យការរួមភទកាន់ត

ះទៀតទ។
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វិធីសា

្តបុរាណក្នុងការបងា្ករការមានផ្ទ

សហគមន៍នីមួយៗមានវិធីសា

ជួយក

ិតចំនួនកូនដលប្តី

្តបុរាណរៀងខ្លួនក្នុងការបងា្ករ ឬបញ្ឈប់ការមានផ្ទ

ពន្ធមាន ប៉ុន្តជាទូ

ះថាក់ ហើយខ្លះទៀតគាន

អាចធ្វើឲ្យមាន

បនាប់ពីរួមភទ មិនអាចបងា្ករការមានផ្ទ

វាមិនមាន

សិទ្ធភាព

សិទ្ធភាពដូចវិធីសា

ើវធ
ិ ីសា

សើរជាងការមិន

ះបានទ។

្តណាមួយ

ល អាច

ការបំ

៣.

ះកូន

្តីមិនទាន់មានការធាក់រដូវ

្តីបំ

ចាខ
ំ

យទឹក

មិនលើសពី៦
វិធីសា

្ត

កាលមាន

ើ

ះមាយតមួយមុខប៉ុ

សិទ្ធភាពដរ។ អ្នកមិនអាច

រាល់ពល

ះទ ប៉ុន្តវាអាច

ូវការ
រសមុ

សាកល្បង

ើបាន

ឬ

ទារក

យមិនបាន

នីមួយៗ
។

ះថាក់ ហើយជួន

កដថាវានឹងអាចបងា្ករការមានផ្ទ

ះ ជារៀង

ពលមិនអាចរកមធ បាយផ្សងៗទៀតបាន។

ើដុំសំឡី គ ឬកណាត់ទន់ៗ ៖

ទឹកកូចឆា១សាប
ឬ

អំបិល១សាប
រនះ

រផ្សើម

ចូលមុនរហូត១
រ

ក្នុង

ើបានដូចគា។ បើអ្នកគាន

កាហ្វ និងទឹកសាតមួយពង

និងទឹកសាត៤សាប

យវត្ថុរាវទាំងនះ
ះ

៉ង។

ក្នុងទារមាសឲ្យ

ះយា៉ងតិច៦

មុនពលរួមភទ។ អ្នកអាចដាក់វា

៉ង កយពលរួមភទរួច។ បនាប់មកយក

វាចញ។ បើអ្នកពិបាកយកចញ លើកកយគួរចងខ្សអំ

ទាញវាចញបាន។
គអាចលាងសមាត

រទ

បាយ និងទឹកសាតមួយពង

ឬ

ទុក

ះពលបំ

្តបុរាណមួយដលគាន

រសិប្បនិមិត្ត ក៏អាច

ទឹកខ្មះ២សាប

ដាក់

យមានច

លកូនមក។

រមួយដុំ និងទឹកខ្មះ ឬទឹ
ទឹកកូចឆា ឬអំ
អំបិល។

ការលាយ ៖

ផ្សើម

ះ ហើយបំ

៉ង។ ទារកនឹងមិនដកពញមួយយប់

រ។ នះគឺជាវិធីសា

្ត ដលមាន

ះ៖

ឡើយ ចាប់តាំងពីការស

ពលដលវាឃាន ទាំងពលថ្ងនិងយប់

អ្នក

ះកូនគឺជាវិធីសា

ពលដលលក្ខខណទាំងបីនះជាការពិតប៉ុ
្តីមានអាយុតិចជាង៦ខ។

រស

ប់

ើលើកកយទៀត បានជា

កន្លងសាត។ អ្នកអាចលាយទឹកទុកជាមុន ហើយទុកវា

្តបុរាណខ្លះ

ល។ វិធីសា

ក្នុងដប។

ះ ដលអាចឲ្យអ្នក

ើនដង។ ទុកវា

ម

្ត

ះទ។ ពលខ្លះបុរសមិន

យ ក៏ទឹករំអិលដល

បចញពីលឹង្គរបស់គាត់ មុនពលចញទឹកកាម និងអាចបណា្ខលឲ្យមានផ្ទ

១. កូនរបស់
២.

សិទ្ធភាព

ះជាបុរសដកចញកទាន់ពលក៏

ះកូនក្នុងរយៈពល៦ខដំបូង។ ការបំ

កំណើត ត

្តទំនើបទ។ វិធីសា

្តី មុនពលចញមជីវិត

ះ ប៉ុន្តវាមិនមនតងតមាន

អាចដកលឹង្គចញមុនពលគាត់ចញទឹកកាមឡើយ។ បើ
មានមជីវិត

ះ។ វិធីខ្លះនវិធីទាំងនះអាច

ះ។ ឧទាហរណ៍ ការលាងផ្នកខាងក្នុងទារមាស ឬការ

ការដកលឹង្គចញ ។ បុរសដកលឹង្គរបស់គាត់ចញពីទារមាសរបស់

នះ

ះ

ះបាន។

សិទ្ធភាពក្នុងការពន រ

