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ផនកា រ  ួសា រ ៖ កា រមា នកូនតា មបំណង

 ួសា រទា ំងពីរនះរស់  ក្ន ុងសហគមន៍ក ីក 

ឪពុកមា  យមួយចំនួនចង់បា នកូន  ើន ជា ពិសស   ទសដល  ជា ជនក ីក មិនបា នទទួលកា របងចក  យ 

យុត្ត ិធម៌នូវដីធ្ល ី ធនធា នផ្សងៗ និង អត្ថ   ជន៍ដទទៀតក្ន ុងសង្គ ម។ កា រចង់មា នកូន  ើននះ  យសា រតកូនទា ំង 

 ះអា ចជួយធ្វ ើកា រងា រ និងថរទា ំឪពុកមា  យ  ពលពួកគា ត់មា នវ័យចំណា ស់។  ក្ន ុងតំបន់បបនះ កា រមា នកូនត 

ពីរបីនា ក់ អា ចជា អភ័យឯកសិទ្ធ ិរបស់អ្ន កមា ន  ព្យសម្បត្ត ិដលអា ចរ៉ា ប់រងបា នតបុ៉   ះ។

សា  នភា ពនះខុសគា  ពី  ទសក ីក ដលធនធា ននិងអត្ថ   ជន៍ផ្សងៗ  ូវបា នបងចក  យស្ម ើភា ពគា  ។   

តំបន់ដលកា រងា រ លំ  ដា  ន និងកា រថទា ំសុខភា ព មា នកា រធា នា រ៉ា ប់រង ហើយ  ្ត ីមា នឱកា សស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រទទួលកា រ 

អប់រំ និងកា រងា រ  ះ  ជា ជនតងត  ើសរីសយកកា រមា ន  ួសា រតូច។ មួយផ្ន កនមូលហតុនះ គឺ  យសា រត  

ពួកគ មិន  ូវកា រពឹងផ្អ កលើសុវត្ថ ិភា ពសដ្ឋ កិច្ច របស់កូនរបស់ពួកគ។

 ក្ន ុង  ប់សង្គ មទា ំងអស់ ឪពុកមា  យមា នសិទ្ធ ិធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត អំពីចំនួនកូនដលពួកគចង់បា ន និងពល ដល 

 ូវមា នកូនទា ំង  ះ។

ឪពុកមា  យផ្សងគា  មា នហតុផលផ្សងៗគា   ចំ  ះកា រចង់កំណត់ទំហំ  ួសា រ។ ឪពុកមា  យដលមា នវ័យក្ម ង 

មួយចំនួន អា ចស   ចចិត្ត ពន  រពលមា នកូនរហូតដល់ពលពួកគបា នធ្វ ើកា រនិងសន្ំសលុយបា ន  ប់   ន់ ដើម្ីបអា ច

ផ្ត ល់កា រថទា ំដល់កូនរបស់ពួកគឲ្យបា នល្អ ។ ឪពុកមា  យខ្ល ះអា ចស   ចចិត្ត មា នកូនតិច ហើយពួកគមិន  ូវកា រកូន 

បន្ថ មទៀតឡើយ។ អ្ន កខ្ល ះទៀតអា ចចង់ពន  រពលពីកូនមួយ  កូនមួយឲ្យបា ន  ើនឆា  ំពីគា   ដើម្ីបឲ្យមា  យនិងកូន 

មា នសុខភា ពល្អ ។ មា នឪពុកមា  យមួយចំនួនទៀតគិតថា ពួកគា ត់មា នវ័យចា ស់ហួសពីមា នកូនបន្ថ មទៀត។  តំបន់ខ្ល ះ 

បុរសនិង  ្ត ីដឹងថា បើពួកគមា នកូន  ើន  ពលដលកូនទា ំង  ះធំឡើង ពួកគនឹងគា  នដីធ្ល ី  ប់   ន់ស   ប់ឲ្យ 

កូនៗរបស់គ ដា ំដំណា ំដល  ួសា ររបស់គ  ូវកា រ។

ជំពូកទី

២០

 ួសា រនះរស់  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នកា របងចក  ួសា រនះរស់  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នកា របងចក 

ធនធា នផ្សងៗមិនស្ម ើគា  ។  ួសា នះមា នកូន  ើន ។ធនធា នផ្សងៗមិនស្ម ើគា  ។  ួសា នះមា នកូន  ើន ។

 ួសា រនះរស់  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នកា របងចក  ួសា រនះរស់  ក្ន ុងតំបន់ដលមា នកា របងចក 

ធនធា នផ្សងៗស្ម ើៗគា  ។  ួសា រនះមា នកូនតពីរបីនា ក់។ធនធា នផ្សងៗស្ម ើៗគា  ។  ួសា រនះមា នកូនតពីរបីនា ក់។
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ផនកា រ  ួសា រ
កា រមា នកូនតា មចំនួនដលអ្ន ក  ូវកា រ និងពលដលអ្ន កចង់បា ននះ 

 ថា  ផនកា រ  ួសា រ។ បើអ្ន កស   ចចិត្ត រង់ចា ំ អ្ន កអា ច  ើសរីស 
វិធីសា  ្ត ណា មួយ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ។ វិធីសា  ្ត ទា ំងនះ    

 ថា  វិធីសា  ្ត ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ  ួសា រ វិធីពន  រកំណើត ឬវិធី  វិធីសា  ្ត ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ  ួសា រ វិធីពន  រកំណើត ឬវិធី 

បងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ។បងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ។

ជា រៀងរា ល់ឆា  ំមា ន  ្ត ីកន្ល ះលា ននា ក់បា នសា  ប់  យសា រប   ផ្សងៗ 
នកា រមា នផ្ទ  ះ កា រស   លកូន និងកា ររំលូតកូន  យគា  នសុវត្ថ ិភា ព។ 
កា រសា  ប់ទា ំងនះភា គ  ើនអា ចបងា្ក  របា នតា មរយៈកា រធ្វ ើផនកា រ  ួសា រ។ 
ឧទា ហរណ៍ ផនកា រ  ួសា រអា ចបងា្ក  រ   ះថា  ក់ពីកា រមា នផ្ទ  ះដល ៖

 កើតលើ  ្ត ីវ័យក្ម ង។  ្ត ីដលមា នអា យុក  ម១៧ឆា  ំ មា នកា រ 
 ឈមនឹងកា រសា  ប់ក្ន ុងពលស   ល   ះរា ងកា យរបស់ពួកគមិនទា ន់មា នកា រលូតលា ស់ពញលញ 

 ឋឡើយ ។ កូនរបស់គមា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រសា  ប់ក្ន ុងឆា  ំដំបូងនជីវិត។ 

 កើតលើ  ្ត ីវ័យចំណា ស់។  ្ត ីវ័យចំណា ស់មា នកា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់ខ្ព ស់ក្ន ុងពលស   លកូន ជា ពិសស
បើពួកគមា នប   សុខភា ពផ្សងៗទៀត ឬមា នកូន  ើន។

 ជា ប់ៗគា  ពក។ រា ងកា យរបស់  ្ត ី  ូវកា រពលវលា ដើម្ីបសា  រសុខភា ពឡើងវិញ  ច   ះកា រមា ន ផ្ទ  ះ 
នីមួយៗ។ 

  ើនពក។  ្ត ីដលមា នកូនលើសពី៤នា ក់ មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រសា  ប់ក  យពលស   លកូន 
 យកា រធា  ក់ឈា ម និងមូលហតុផ្សងៗទៀត។

មា ន  ្ត ីរា ប់លា ននា ក់បា ន  ើ   ស់វិធីពន  រកំណើត ដលបា នរៀបរា ប់  ក្ន ុងជំពូកនះ និង  ទំព័រ៣៩៤ ដល់ 
៣៩៧  កប  យសុវត្ថ ិភា ព។

កា រ  ើសរីសវិធីពន  រកំណើតកា រ  ើសរីសវិធីពន  រកំណើត
 ទំព័របន្ត បនា  ប់នះ នឹងមា នកា ររៀបរា ប់អំពីវិធីសា  ្ត ជា  ើននផនកា រ  ួសា រ។វិធីសា  ្ត នីមួយៗមា ន 

 សិទ្ធ ភា ព ល្អ ស   ប់មនុស្សផ្សងៗគា  ។ សិក  ទំព័រទា ំងនះ ហើយពិភា ក  ជា មួយឆ្ម ប បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬ 
 ូពទ្យអំពីវិធីសា ្ត   ដលអា ចធ្វ ើបា ន និងមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ បំផុតស   ប់អ្ន ក។  ពលដលអ្ន កអា នអំពីវិធីសា  ្ត 

នីមួយៗ ខា ងក  មនះ គឺជា សំនួរមួយចំនួនដលអ្ន កអា ចពិចា រណា  ៖

 តើវា អា ចបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះបា នល្អ បុ៉នណា ? 
តើវា មា ន  សិទ្ធ ភា ពយ៉ា ងដូចម្ត ច?

 តើវា អា ចបងា្ក  រជំងឺកា ម  គបា នបុ៉នណា ?

 តើវា មា នសុវត្ថ ិភា ពបុ៉នណា ? បើ  ្ត ីមា នប    
សុខភា ព ណា មួយដូចបា នរៀបរា ប់ក្ន ុងជំពូកនះ 

 ះគា ត់  ហលជា  ូវជៀសវា ង  ើ   ស់វិធី 
ពន  រកំណើតមួយចំនួន។

 តើវា ងា យ  ួល  ើបុ៉នណា ?

 តើវា មា នតម្ល បុ៉នា  ន?

 តើវា ងា យ  ួលរកឬទ? តើអ្ន កនឹង  ូវ   
មណ លសុខភា ពញឹកញា ប់ឬទ?

 តើផលរំខា នរបស់វា (ប   ដលអា ចកើតឡើង 
 យសា រ កា រ  ើ   ស់វិធីសា  ្ត ណា មួយ) នឹង 

បង្ក ប   ដល់អ្ន កឬទ? 

វិធីពន  រកំណើត នឹងមា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុត  ពលដលបុរសនិង  ្ត ីមា នកា រទទួលខុស  ូវចំ  ះកា របងា្ក  រកា រ 
មា នផ្ទ  ះ និងកា រពា រគា   វិញ  មកពីកា រចម្ល ងជំងឺកា ម  គ។
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វិធីពន  រកំណើតវិធីពន  រកំណើត
កា របងា្ក  រកា រ កា របងា្ក  រកា រ 
មា នផ្ទ  ះមា នផ្ទ  ះ

កា របងា្ក  រ ជំងឺ កា របងា្ក  រ ជំងឺ 
កា ម   គកា ម   គ

ផលរំខា  នដល ផលរំខា  នដល 
អា ចកើតមា នអា ចកើតមា ន

ព័ត៌មា នសំខា ន់ៗព័ត៌មា នសំខា ន់ៗ

  មអនា ម័យស   ប់បុរស មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុត  ពល  ើ
ជា មួយ  ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល 
និងទឹករំអិល (វត្ថ ុរា វ ស   ប់ផ្សើម 

  មអនា ម័យ)។

  ម
អនា ម័យ
ស   ប់  ្ត ី

មិនសូវមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ពល
 ្ត ី   ពីលើបុរសក្ន ុងពល 

រួមភទ។

សន្ទ ះដ ៉ ហ្រ ្វ ាម                       
(  យមា នថា  ំ                      
សមា  ប់មជីវិត   ល)

មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុត  ពល  ើ
ជា មួយថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល។

ថា  ំសមា  ប់មជីវិត              
  ល             តិកម្ម  ស្បក

មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុត  ពល  ើ 
ជា មួយ វិធីសា ្ត  ផ្សងទៀត ដូចជា  
សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម ឬ   មអនា ម័យ

កងដា ក់  ដ ច   រ ឈឺក  ល 
រដូវ  ចា ំខ មា ន 
កា រ    ួល។

វិធីនះអា ចមា ន   ះថា  ក់ចំ  ះ  ្ត ី  
មា នប   សុខភា ពខ្ល ះ។ ពិ       
បល់ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា  ភិបា ល។

ថា  ំចា ក់ពន  រ
កំណើត

ច   រ ឈឺក  ល 
រដូវ  ចា ំ ខមា ន 
កា រ    ួល។

វិធីនះអា ចមា ន   ះថា  ក់ចំ  ះ  ្ត ី  
មា នប   សុខភា ពខ្ល ះ។ ពិ       
បល់ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា  ភិបា ល។

ថា  ំ   ប់ពន  រ           
កំណើត

ច   រ ឈឺក  ល 
រដូវ  ចា ំ ខមា ន 
កា រ    ួល។

វិធីនះអា ចមា ន   ះថា  ក់ចំ  ះ  ្ត ី  
មា នប   សុខភា ពខ្ល ះ។ ពិ       
បល់ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា  ភិបា ល។

វិធីពិនិត្យមើល         
ទឹករំអិល

ដើម្ីប  ើ   ស់វិធីសា ្ត  នះឲ្យ បា ន  
 មឹ  វូ  ្ត ី  វូតដឹងអំពី ពលណា  

គា ត់អា ចមា នកា របង្ក  កំណើត។

កា របំ  កូន  យ
ទឹក  ះមា  យ(ក្ន ុង
អំឡុងពល ៦ខ
ដំបូងបុ៉   ះ)

ដើម្ីប  ើ   ស់វិធីសា  ្ត នះ  ្ត ី
 ូវតបំ  កូន  យទឹកមា  យសុទ្ធ  

ហើយ គា ត់មិនទា ន់មា នរដូវវិញ។

កា រដកលិង្គ ចញ មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតពល  ើជា  
មួយវិធីផ្សងទៀតដូចជា ថា  ំ សមា  ប់ 
មជីវិត   ល ឬសន្ទ ះ ដ ៉ ្រ ហា  ម។

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន ធា  ក់ឈា មរដូ វ 
យា៉ ង  ើន និង 
មា នកា រ ឈឺចា ប់

វិធីនះអា ចមា ន   ះថា  ក់ចំ  ះ  ្ត ី  
មា នប   សុខភា ពខ្ល ះ។ ពិ       
បល់ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា  ភិបា ល។

កា រវះកា  ត់បញ្ឈប់ 
កំណើត
អចិ   ្ត យ៍

បុរសឬ  ្ត ីមិនអា ចមា នកូនទៀត
ឡើយបនា   ប់ពីកា រវះកា ត់នះ 
ហើយ។
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ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត(ថា  ំលបមិនឲ្យមា នកូន)
ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត  ូវបា នផលិតមកពីជា តិគីមី(អ័រមូ៉ន)ដលមា នជា ធម្ម តា  ក្ន ុងខ្ល ួនរបស់  ្ត ី។  ពល លប 

ថា  ំបា ន  ឹម  ូវ កា រ  ើថា  ំ   ប់នះគឺជា វិធីសា  ្ត ដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតមួយ ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ។  ះជា  
យា៉ ងនះក៏  យ មា ន  ្ត ីខ្ល ះមិនគួរ  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតនះទ បើគា ត់អា ច  ើវិធីសា  ្ត ណា មួយផ្សងទៀតបា ន 
(មើលទំ.២៨៨)។ ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតមិនអា ចបងា្ក  រជំងឺអដស៍ ឬជំងឺកា ម  គទ។ ដើម្ីបបងា្ក  រជំងឺទា ំងនះ  ើ 

  ម អនា ម័យ(ទំ.២៩០)។ បើអា ច កា រ  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតគួរ  ូវបា នណនា ំ  យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឆ្ម ប 
ឬអ្ន កដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ថា  ំទា ំងនះបុ៉   ះ។ 

ជា ធម្ម តា  ថា  ំ   ប់នះមា នមកជា បន្ទ ះដលមា ន២១ឬ២៨   ប់។ ជា ទូ   បន្ទ ះដលមា ន២១   ប់ តងតមា នតម្ល  
 កជា ង ហើយក្ន ុងចំ  មថា  ំនះ មា នផលិតផលរបស់ក ុមហ៊ុនខ្ល ះអា ច  កជា ងផលិតផលរបស់ក ុមហ៊ុនខ្ល ះ 

ទៀត។ បរិមា ណរបស់ថា  ំខុសៗគា   តា មក ុមហ៊ុនផលិត។ ដើម្ីប  ើសរីស  ភទដល  ឹម  ូវស   ប់អ្ន ក មើល 
ទំព័រ បតង  ទំព័រ៣៩៤ និង៣៩៥។

វិធីលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ៖ បន្ទ ះ២១   ប់

លប   ប់ដំបូង  ថ្ង ទី៥នកា រចា ប់ផ្ត ើមមា នរដូវរបស់អ្ន ក  យរា ប់ថ្ង ដំបូងនកា រធា  ក់ឈា មរដូវ ជា ថ្ង ទី១។ 
បនា  ប់មកលប ១ថ្ង ១   ប់ជា រៀងរា ល់ថ្ង  រហូតដល់អស់មួយបន្ទ ះ(២១ថ្ង )។ លបថា  ំ   ប់របស់អ្ន ក  ៉ ងដដលលបថា  ំ   ប់របស់អ្ន ក  ៉ ងដដល
ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ 

បនា  ប់ពីអស់ថា  ំពីបន្ទ ះហើយ រងចា ំ៧ថ្ង ទៀតមុននឹងចា ប់ផ្ត ើមលបថា  ំបន្ត ទៀត។ បនា  ប់មក ចា ប់ផ្ត ើម  ើបន្ទ ះថ្ម ី 
មួយទៀត ១   ប់មួយថ្ង ។

តា មរបៀបនះ អ្ន កនឹងលបថា  ំ   ប់រយៈពល៣អា ទិត្យក្ន ុងខនីមួយៗ បនា  ប់មក ឈប់លប១អា ទិត្យ។ ជា ធម្ម តា 
ឈា មរដូវនឹងធា  ក់មកក្ន ុងអំឡុងសបា  ហ៍ដលមិនលបថា  ំ  ះ។ បើ  ះបីជា ឈា មរដូវមិនធា  ក់មកក៏  យ ចា ប់ផ្ត ើម 
លប ថា   ំបន្ទ ះថ្ម ី បនា  ប់ពីបា នឈប់លបរយៈពល៧ថ្ង ។

បើអ្ន កមិនចង់មា នផ្ទ  ះ វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវលបថា  ំតា មកា រណនា ំ គឺ១ថ្ង លប១   ប់ជា  រៀងរា ល់ បើអ្ន កមិនចង់មា នផ្ទ  ះ វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវលបថា  ំតា មកា រណនា ំ គឺ១ថ្ង លប១   ប់ជា  រៀងរា ល់ 
ថ្ង ។ ថ្ង ។ បើអ្ន កភ្ល ចលបថា  ំ១ថ្ង  លបភា  មៗពលដលអ្ន កនឹកឃើញ ឬលប២   ប់  ថ្ង បនា  ប់។

វិធីលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ៖ បន្ទ ះ២៨   ប់

លប   ប់ដំបូង  ថ្ង ទី៥នកា រធា  ក់ឈា មរដូវ ដូចកា រលបថា  ំបន្ទ ះ២១   ប់ដរ។ លប១   ប់ក្ន ុង១ថ្ង ។ ថា  ំ៧ 
  ប់ក្ន ុងបន្ទ ះនះ មា នទំហំនិងពណ៌ខុសពីគ។ លបថា  ំ៧   ប់នះក  យគ (១ថ្ង ១   ប់) បនា  ប់ពីបា នលប   ប់ 

ឯទៀតអស់។  ថ្ង ដលអ្ន កបា នបញ្ច ប់ថា  ំបន្ទ ះ២៨   ប់នះហើយ ចា ប់ផ្ត ើម  ើបន្ទ ះថ្ម ីមួយទៀតតម្ត ង។ លប១ថ្ង ១
  ប់  យគា  នរំលងមួយថ្ង ណា ឡើយ មួយបន្ទ ះហើយមួយបន្ទ ះទៀត លបជា ប់ជា និច្ច  បើអ្ន កមិនចង់មា នផ្ទ  ះ។

គា  នកា រតមអា ហា រពិសសទ ក្ន ុងពល  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតនះ។  ះបីជា អ្ន កកើតជំងឺផា  សា យ ឬមា នជំងឺ 
ធម្ម តា ផ្សងៗទៀត  ពលកំពុង  ើថា  ំ   ប់នះក៏  យ បន្ត លបវា ដដល។ បើអ្ន កឈប់លបថា  ំមុនពលអស់ថា  ំ 
ក្ន ុងបន្ទ ះ អ្ន កអា ចមា នផ្ទ  ះបា ន។

បន្ទ ះថា  ំ ២១   ប់បន្ទ ះថា  ំ ២១   ប់ បន្ទ ះថា  ំ ២៨   ប់បន្ទ ះថា  ំ ២៨   ប់
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ផលរំខា ន ៖  ផលរំខា ន ៖  

 ្ត ីខ្ល ះមា នកា រក្អ ួតច   របន្ត ិចបន្ត ួច  ពល  ឹក មា នកា រឡើង  ះ ឬមា ន  គស ្ញ  ផ្សងៗនកា រមា នផ្ទ  ះ 
 ពលដលពួកគចា ប់ផ្ត ើមលបថា  ំនះជា លើកដំបូង។ ប   នះគឺ  យសា រតថា  ំនះមា នជា តិគីមី(អ័រមូ៉ន)ដូចគា  

ដលរា ងកា យរបស់  ្ត ីប ្ច ញ  ក្ន ុងឈា មរបស់គា ត់  ពលគា ត់មា នផ្ទ  ះ។  គស ្ញ  ទា ំងអស់មិនមនមា ន 
ន័យថា គា ត់គា  នសុខភា ពល្អ  ឬគា ត់គប្ីបឈប់លបថា  ំ  ះទ។ ជា ទូ   វា នឹងបា ត់  វិញក្ន ុងរយៈពល២ឬ៣ខដំបូង។ 
បើ  គស ្ញ  ទា ំងអស់  ះមិនបា ត់  វិញទ គា ត់  ហលជា  ូវប្ត ូរ   ើ  ភទថា  ំដលមា នបរិមា ណអ័រមូ៉នផ្សង 
វិញ។ ប   នះ  ូវបា នពិភា ក   ក្ន ុងទំព័របតង(ទំ.៣៩៤ និង៣៩៥)

 ្ត ីជា  ើនមា នកា រធា  ក់ឈា មរដូវ  ចា ំខតិចជា ងធម្ម តា   ពលដលគា ត់កំពុង  ើថា  ំនះ។ កា រផា  ស់ប្ត ូរនះ 
គា  នអ្វ ីសំខា ន់ទ។

"តើកា រលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតមា ន   ះថា  ក់ឬទ?""តើកា រលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតមា ន   ះថា  ក់ឬទ?"

ដូចថា  ំផ្សងៗទៀតដរ ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រចំ  ះ ្ត  ីមួយចំនួន(មើលទំព័រ 
បនា  ប់)។ ប   ធ្ង ន់ធ្ង របំផុតដលទា ក់ទងនឹងថា  ំនះ គឺកា រមា នដំុកំណកឈា ម  ក្ន ុងបះដូង សួត ឬខួរក  ល (មើល 
ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ទំ.៣២៧)។ ប   នះ  ើនកើតឡើងចំ  ះ  ្ត ីដលមា នអា យុលើសពី៣៥ឆា  ំ ហើយ 
ជក់បា រី។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ ឱកា សនកា រមា នដំុកំណកឈា មនះ មា នក  ិតខ្ព ស់ចំ  ះ  ្ត ី  ពលមា ន 
ផ្ទ  ះ ជា ង  ពល  ើថា  ំពន  រកំណើត។ បុ៉ន្ត ចំ  ះ  ្ត ីខ្ល ះ ទា ំងកា រមា នផ្ទ  ះ និងកា រលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត 
សុទ្ធ តមា នកា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់ខ្ព ស់។  ្ត ីទា ំងនះគួរ  ើវិធីសា  ្ត ផ្សងទៀតក្ន ុងកា រពន  រកំណើត។

 ្ត ីក  មា នផ្ទ  ះណា ស់  ពលកំពុង  ើថា  ំពន  រកំណើត។ បុ៉ន្ត  បើវា កើតឡើងមន ឈប់លបថា  ំភា  មឈប់លបថា  ំភា  ម។ 
  ះវា អា ច ប៉ះពា ល់ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ ។

កា រសា  ប់ដលទា ក់ទងនឹងកា រលបថា  ំពន  រកំណើត គឺជា កា រក  ណា ស់។ ជា មធ្យម កា រមា នផ្ទ  ះ និងកា រ 
ស   ល កូន មា ន   ះថា  ក់៥០ដង  ើនជា ងកា រ  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត។

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី១៥.០០០នា ក់ដលមា នផ្ទ  ះ ពួកគទា ំង ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី១៥.០០០នា ក់ដលមា នផ្ទ  ះ ពួកគទា ំង 

អស់ អា ចសា  ប់  យសា រប   ផ្សងៗ  ពលមា ន ផ្ទ  ះ អស់ អា ចសា  ប់  យសា រប   ផ្សងៗ  ពលមា ន ផ្ទ  ះ 

ឬពលស   លកូន។ឬពលស   លកូន។

ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី១៥.០០០នា ក់ ដល  ើថា  ំ   ប់ ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី១៥.០០០នា ក់ ដល  ើថា  ំ   ប់ 

ពន  រកំណើត មា នតមា  ក់ប៉ុ   ះដលអា ចសា  ប់ពន  រកំណើត មា នតមា  ក់ប៉ុ   ះដលអា ចសា  ប់

 យប    ដលទា ក់ទងនឹងកា រ  ើថា  ំនះ។ យប    ដលទា ក់ទងនឹងកា រ  ើថា  ំនះ។

សន្ន ិដា  ន ៖  កា រ  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ងកា រមា នផ្ទ  ះ។សន្ន ិដា  ន ៖  កា រ  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ងកា រមា នផ្ទ  ះ។

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់

បើមា នហតុផលអ្វ ីមួយដលធ្វ ើឲ្យអ្ន ក  ើមធ  បា យពន  រកំណើតរបស់អ្ន កមិនបា ន  ឹម  ូវ មុនពលរួមភទ អ្ន ក
 តអា ចជៀសវា ងកា រមា នផ្ទ  ះបា ន  យកា រលបថា  ំពន  រកំណើត  ភទខ្ល ះ ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់ជា ងធម្ម តា  ឬ  យ

 ើថា  ំ   ប់ពិសសដល  ូវបា នផលិតឡើងស   ប់  លបំណងនះ ភា  មៗបនា  ប់ពីមា នកា ររួមភទ។ 
មើលទំ.៣៩៥។
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តើអ្ន កណា ខ្ល ះដលមិនគួរលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតតើអ្ន កណា ខ្ល ះដលមិនគួរលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត
 ្ត ីដលមា ន  គស ្ញ  ណា មួយដូចខា ងក  មនះ មិនគួរលប(ឬចា ក់)ថា  ំពន  រកំណើតទ ៖

  ្ត ីដលរដូវមកយឺត ដលគិតថា គា ត់អា ចមា នផ្ទ  ះ។              

 មា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ជើងមា្ខ  ង។ មា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ជើងមា្ខ  ង។ នះអា ច 

បណា្ខ  លមកពីមា នកា ររលា កសរសវ៉ន (កា ររលា ក 

សរសវ៉ន ឬមា នដំុកំណកឈា ម)។ កំុ  ើថា  ំ   ប់ 

ពន  រកំណើត។ (  ្ត ីដលមា នសរសវ៉នរីក ៉ ង 

ហើយគា  នកា ររលា ក ជា ធម្ម តា អា ច  ើថា  ំ   ប់ពន  រ 

កំណើតបា ន  យគា  នប   ។ បុ៉ន្ត ពួកគគួរឈប ់លបវា  

បើសរសវ៉ន  ះកា  យជា មា នកា ររលា ក)។

 ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល។ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល។  ្ត ីដលមា ន  គស ្ញ   

ណា មួយនជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល(ទំ.៣២៧) 

មិនគួរលបថា  ំ   ប់ពន  រ កំណើតទ។

 ជំងឺរលា កថ្ល ើម(ទំ.១៧២) ជំងឺថ្ល ើមក ិន(ទំ.៣២៨) ឬជំងឺថ្ល ើមផ្សងៗទៀត។ជំងឺរលា កថ្ល ើម(ទំ.១៧២) ជំងឺថ្ល ើមក ិន(ទំ.៣២៨) ឬជំងឺថ្ល ើមផ្សងៗទៀត។ 

 ្ត ីដលមា នប   ទា ំងនះ ឬដលភ្ន ករបស់គា ត់មា នពណ៌លឿងក្ន ុងអំឡុងពល 

មា នផ្ទ  ះ មិនគួរ  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតទ។ ជា កា រ  សើរ មិនគួរលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតរយៈពល 

មួយឆា  ំ បនា  ប់ពីមា នជំងឺរលា កថ្ល ើម។

 ជំងឺមហា រីក។ជំងឺមហា រីក។ បើអ្ន កមា នជំងឺនះ ឬមា នកា រសង្័សយថា មា នជំងឺមហា រីក  ះឬស្ូបន កំុ  ើថា  ំ   ប់ ពន  រ 

កំណើត។ មុននឹងចា ប់ផ្ត ើមលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ពិនិត្យមើល  ះ 

របស់អ្ន ក  យហ្ម ត់ចត់(មើលទំ.២៧៩)។  មណ លសុខភា ពខ្ល ះ អ្ន ក 

អា ចទទួល កា រពិនិត្យយ៉ា ងសា មញ្ញ ម៉  ង (Pap smear) ដើម្ីបរកមើល 

ជំងឺមហា រីកមា ត់ស្បូនបា ន។ មិនទា ន់មា នកា រប   ក់ថា ថា  ំ   ប់ពន  រ 

កំណើតអា ច បណា្ខ  លឲ្យកើតមហា រីក  ះឬស្ូបនទ។  បុ៉ន្ត បើមា នជំងឺ 

មហា រីករួច  ហើយ  ះថា  ំនះអា ចធ្វ ើឲ្យជំងឺមហា រីកកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ 

ថមទៀត។

 ប   សុខភា ពមួយចំនួនអា ចមា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រថមទៀត  ពល  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត។ បើអ្ន ក 

មា នប   ណា មួយដូចខា ងក  មនះ  ះកា រ  សើរគួរ  ូវ  ើមធ  បា យផ្សងវិញ បើអា ច ៖

 ជំងឺ  កា ំងជំងឺ  កា ំង(ទំ.១៦២)។  ្ត ីដលមា នជំងឺ  កា ំង មិនគួរលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតទ។ បុ៉ន្ត  ចំ  ះកា រ 

ឈឺក  ល ធម្ម តា ដលអា ចបា ត់  វិញ  យកា រ  ើថា  ំអា ស្ព ីរីន គឺអា ច  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបា ន។

 ជំងឺបះដូងជំងឺបះដូង(ទំ.៣២៥)

 ជំងឺលើសឈា មជំងឺលើសឈា ម(ទំ.១២៥)

បើអ្ន កមា នជំងឺរបង ទឹក  មផ្អ ម ប   ថង់ទឹក  មា ត់ ជំងឺត  ង  ម ឬជំងឺឆ្ក ួត  ូក ជា កា រ  សើរបំផុត អ្ន កគួរសួរ

ដំបូនា  នពី  ូពទ្យមុននឹង  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ  ្ត ីភា គ  ើនដលមា នជំងឺទា ំងនះ 

អា ច  ើថា   ំ   ប់ពន  រកំណើត  យមិនមា នប   អ្វ ីឡើយ។
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កា រ  ុង  យត្ន ័ស   ប់  ្ត ីដល  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតកា រ  ុង  យត្ន ័ស   ប់  ្ត ីដល  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត

១.  ហា មជក់បា រី ជា ពិសសបើ 
អ្ន កមា នអា យុលើស ពី៣៥ឆា  ំ។ 
វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប    
បះដូង។                                          

២. ពិនិត្យ  ះឲ្យបា នហ្ម ត់ចត់ ជា  
រៀងរា ល់ខ ដើម្ីបរកមើលកា រ 
មា នដំុ ឬមា ន  គ ស ្ញ   
មហា រីក (មើល ទំ.២៧៩)                  

៣. បើអា ច វា ស់សមា  ធ ឈា ម 
របស់អ្ន ករៀងរា ល់៦ខម្ត ង។

៤.   ុង  យ័ត្ន ចំ  ះរា ល់ប   ដលបា នរៀបរា ប់  ទំព័រ២៨៨ ជា ពិសស ៖

 កា រឈឺក  ល  កា ំងយ៉ា ងខា  ំង និងជា ញឹកញា ប់(ទំ.១៦២)។

 កា រវិលមុខ ឈឺក  ល ឬកា របា ត់បង់សា  រតី ដលធ្វ ើឲ្យពិបា កមើល និយា យ ឬកំរីកផ្ន កណា មួយនមុខ ឬដងខ្ល ួន 
(មើល ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ទំ.៣២៧)។

 កា រឈឺចា ប់  យមា នកា ររលា ក  ជើង ឬ  គា ក (អា ចមា នដំុឈា មកក)។

 កា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ូងយ៉ា ងខា  ំង ឬឈឺជា ប់ៗគា   (មើល ប   បះដូង ទំ.៣២៥)។

បើមា នប   ណា មួយខា ងលើនះកើតឡើង  ូវឈប់លបថា  ំ ហើយ  ពិ   ះ  បល់ជា មួយ  ូពទ្យ។ 

ពន  រកំណើត  យមធ  បា យដទទៀត   ះថា ប   ទា ំងនះក៏ធ្វ ើឲ្យកា រមា នផ្ទ  ះមា ន   ះថា  ក់ផងដរ។

សំនួរនិងចំលើយអំពីថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតសំនួរនិងចំលើយអំពីថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត

អ្ន កខ្ល ះអះអា ងថា ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត 

បណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺមហា រីក។ តើនះពិតឬទ?                              

ទ! បុ៉ន្ត  បើមា នជំងឺមហា រីក  ះ ឬស្ូបនរួច  ហើយ  ះទ! បុ៉ន្ត  បើមា នជំងឺមហា រីក  ះ ឬស្ូបនរួច  ហើយ  ះ

កា រលបថា  ំនះអា ចធ្វ ើឲ្យដំុមហា រីក លូតលា ស់កា ន់ត កា រលបថា  ំនះអា ចធ្វ ើឲ្យដំុមហា រីក លូតលា ស់កា ន់ត 

ឆា ប់រហ័ស។ឆា ប់រហ័ស។

តើ  ្ត ីអា ចមា នកូនវិញទ បើគា ត់ឈប់ 

លបថា  ំនះ?

អា ច! (ជួនកា លមា នកា រពន  រពល១ឬ២ខ មុនពល ដល អា ច! (ជួនកា លមា នកា រពន  រពល១ឬ២ខ មុនពល ដល 

គា ត់អា ចមា នផ្ទ  ះ)។គា ត់អា ចមា នផ្ទ  ះ)។

បើ  ្ត ីបា ន  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត 

តើឱកា សនកា រមា នកូន   ះ 

ឬមា នកូនមិន  ប់លក្ខ ណៈ 

មា នកា ន់តខ្ព ស់មនឬទ?

ទ។  ្ត ីដលបា ន  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត មា នឱកា ស ទ។  ្ត ីដលបា ន  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត មា នឱកា ស 

នកា រមា ន ប   នះដូចគា  នឹង  ្ត ីដលមិន  ើថា  ំ   ប់ នកា រមា ន ប   នះដូចគា  នឹង  ្ត ីដលមិន  ើថា  ំ   ប់ 

ពន  រ កំណើតដរ។ពន  រ កំណើតដរ។

តើនះជា កា រពិតឬ ដលថា ទឹក  ះមា  យ 

នឹងស្ង ួតបើគា ត់ចា ប់ ផ្ត ើមលបថា  ំ   ប់ 

ពន  រកំណើត?                  

 ្ត ីមួយចំនួនមា នកា រផលិតទឹក  ះតិចជា ងមុន  ពល  ្ត ីមួយចំនួនមា នកា រផលិតទឹក  ះតិចជា ងមុន  ពល 

 ើថា  ំនះ។ ដូច្ន ះជា កា រ  សើរបំផុត គួរត  ើមធ  បា យ ើថា  ំនះ។ ដូច្ន ះជា កា រ  សើរបំផុត គួរត  ើមធ  បា យ

ពន  រកំណើតដទទៀត ពលកំពុងបំ   ះកូន ហើយពន  រកំណើតដទទៀត ពលកំពុងបំ   ះកូន ហើយ

ក  យមកចា ំប្ត ូរមក  ើថា  ំ   ប់វិញ។ ឬគា ត់អា ចលប "ថា  ំ ក  យមកចា ំប្ត ូរមក  ើថា  ំ   ប់វិញ។ ឬគា ត់អា ចលប "ថា  ំ 

  ប់ក  ិត   ល" (ទំ.៣៩៥) ដលមា នជា តិ អ័រមូ៉ន តិច   ប់ក  ិត   ល" (ទំ.៣៩៥) ដលមា នជា តិ អ័រមូ៉ន តិច 

តួច  ដលជា ធម្ម តា វា មិនប៉ះពា ល់ដល់ទឹក  ះមា  យឡើយ។តួច  ដលជា ធម្ម តា វា មិនប៉ះពា ល់ដល់ទឹក  ះមា  យឡើយ។

ស   ប់ព័ត៌មា នអំពីកា រ  ើសរីសថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត មើលទំព័រ៣៩៤ និង៣៩៥។
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មធ  បា យផ្សងទៀតនកា រពន  រកំណើត
  មអនា ម័យ   មអនា ម័យ គឺជា   ម  ស៊ូស្ត ើងស   ប់   ប  ដា ប់ភទរបស់បុរស។ វា រា រា ំង 

ទឹកកា  ម របស់បុរសមិនឲ្យចូល  ក្ន ុងទា  រមា ស និងស្ូបនរបស់  ្ត ី ក្ន ុងពលរួមភទ។   ម 
អនា ម័យដលផលិតពី  ស៊ូ ក៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ពបំផុតក្ន ុងកា របងា្ក  រជំងឺកា ម  គ និងម  គ  សិទ្ធ ិភា ពបំផុតក្ន ុងកា របងា្ក  រជំងឺកា ម  គ និងម  គ 
អដស៍/ជំងឺអដស៍ដរ។អដស៍/ជំងឺអដស៍ដរ។   មអនា ម័យគួរ  ូវបា នពា ក់  លើលិង្គ របស់បុរស  ពលវា  
ឡើងរឹង បុ៉ន្ត  ូវតមុនពលវា ប៉ះពា ល់ជា មួយ  ដា ប់ភទរបស់  ្ត ី។ បនា  ប់ពីចញទឹកកា ម 
បុរស  ូវកា ន់ទប់   មអនា ម័យ រួចដកលិង្គ ចញពី  ដា ប់ភទរបស់  ្ត ី  ពលដលលិង្គ  រឹង  ឡើយ។ បនា  ប់ 
មក  ះ   មអនា ម័យចញ  យមិនឲ្យមា នកា រកំពុបទឹកកា មចញឡើយ។ ចងបិទមា ត់វា ឲ្យជិត ហើយ  ះវា   ល 

 ក្ន ុងធុងសំរា ម។ គូសា  មីភរិយា គប្ីប  ើ   មអនា ម័យថ្ម ីៗ  ប់ពលរួមភទ។ ទុក   មអនា ម័យ  កន្ល ង  ជា ក់ 
ស្ង ួត និងមិន  ូវពន្ល ឺថ្ង ។   មអនា ម័យពីកញ្ច ប់ចា ស់ៗ ឬពីកញ្ច ប់រហក គឺ  ហលជា ងា យរហក។

  មអនា ម័យស   ប់  ្ត ី   មអនា ម័យស   ប់  ្ត ី គឺជា   មបា  ស្ទ ិកស្ត ើង ដលដា ក់ចូលក្ន ុងទា  រមា សរបស់  ្ត ី។ កងយឺត
 ខា ងចុងបិទជិតន   មអនា ម័យនះ ធ្វ ើឲ្យវា អា ចដា ក់ជា ប់  ក្ន ុងទា  រមា ស។ កងមួយទៀតដលបើក

ចំហ  ចុងមា្ខ  ងទៀតន   មអនា ម័យនះ នឹងស្ថ ិត  ខា ងក    យ  បពីលើបបូរទា  រមា ស។ 
  មអនា ម័យ នះអា ចដា ក់ចូលក្ន ុងទា  រមា សពលណា ក៏បា ន មុនពលរួមភទ ហើយគួរយកចញវិញ 

ភា  មបនា  ប់ពីរួមភទរួច។   មមួយគួរ  ើវា តម្ត ងបុ៉   ះ ពី   ះវា អា ចរហក បើគលា ងសមា  តវា  
ហើយ  ើ   ស់ឡើងវិញ។ បុ៉ន្ត កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ  ្ត ីឡើងវិញ ក៏  ត  សើរជា ងកា រមិន

 ើ   មអនា ម័យដរ។   មអនា ម័យ  ្ត ីគឺជា មធ  បា យដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតមួយ ដល  ប់  ង  យ  ្ត ី 
ដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ និងជំងឺកា ម  គ ដលរួមទា ំងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ផងដរ។

សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម គឺជា ពងរា ក់មួយ ធ្វ ើពី  ស៊ូទន់ ដល ្ត  ីពា ក់វា  ក្ន ុងទា  រមា សរបស់ពួកគ។ 
្ត  ីអា ចដា ក់វា ចូលពលណា ក៏បា ន ហើយគួរតទុកវា  លក្ន ុង  ះយា៉ ងតិច៦ ៉ ង ក  យពល 

រួមភទរួច។ សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  មមា នទំហំខុសៗគា  ។ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជនំា ញអា ចណនា ំទំហំ 
ណា មួយដល  ូវនឹង  ្ត ីមា  ក់ៗ។ ក  យពល  ើរួច  ្ត ីគួរលា ងសមា  តសន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  មនះ  យ  ើសា បូ៊និងទឹក 
ហើយហា លវា ឲ្យស្ង ួត។ ទុកវា  កន្ល ងសា  តហើយស្ង ួត។ ជា ធម្ម តា សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  មមួយ  ើបា ន  ហលរយៈពល២
ឆា  ំ។ ពិនិត្យវា ឲ្យបា នទៀតទា ត់ ដើម្ីបរកមើលក  ងមា ន   ង  យប   ំងឆ្ល ុះវា ជា មួយនឹងពន្ល ឺថ្ង ។ បើមា ន   ង 

 ះបីជា តូចយ៉ា ងណា ក៏  យ ក៏  ូវ  ើសន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  មថ្ម ីវិញ។

ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល គឺជា ថា  ំពពុះៗ ថា  ំ   ប់ ក  ម ឬចា ហួយ ដលគដា ក់  ក្ន ុង 
ទា  រមា សមុនពលរួមភទ។ ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   លនះ សមា  ប់មជីវិតរបស់បុរសមុនពលវា  
អា ចចូល  ក្ន ុងស្ូបន។ វា មិនអា ចបងា្ក  រជំងឺកា ម  គ ឬម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ទ។ ថា  ំ   ប់ 
គួរដា ក់   ក្ន ុងទា  រមា សរយៈពល១០  ១៥នា ទី មុនពលរួមភទ។ ថា  ំពពុះ ចា ហួយ ឬក  ម 
នឹងមា ន  សិទ្ធ ិភា ពបំផុត បើគដា ក់វា  ក្ន ុងទា  រមា សភា  មៗមុនពលរួមភទ។ បន្ថ មថា  ំសមា  ប់
មជីវិត   លរា ល់ពលដលអ្ន ករួមភទ។ បនា  ប់ពីរួមភទ មិន  ូវលា ងសមា  តថា  ំសមា  ប់មជីវិត   លចញទ ទុកវា 
ឲ្យ  ក្ន ុង  ះរយៈពលយា៉ ងតិច៦  ៉ង។ ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   លខ្ល ះអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា ររមា ស់ ឬក ហា យ   
ក្ន ុងទា  រមា ស។

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន គឺជា វត្ថ ុតូចមួយដល  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងស្ូបន  យបុគ្គ លិក សុខា  
ភិបា លឬឆ្ម បដលបា ន ទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល។ កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនបងា្ក  រមិនឲ្យទឹកកា ម បុរស 

  បង្ក កំណើតជា មួយពងញីរបស់  ្ត ី។ កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនដលគ  ើញឹកញា ប់បំផុត គឺកង 
Copper T380-A ដលអា ចដា ក់  ក្ន ុងស្ូបនបា នរហូតដល់១០ឆា  ំ។ កងដា ក់ ក្ន ុងស្ូបន  ភទ 
ផ្សងៗទៀត អា ចស្ថ ិត  ក្ន ុងស្ូបនបា នរហូតដល់៥ឆា  ំ។ កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនអា ច  ូវបា នដា ក់   
ពល  ដល  ្ត ីនិង បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លរបស់គា ត់   កដថា  ្ត ី  ះគា  នផ្ទ  ះ និងគា  ន  គស ្ញ   ន កា រ បង្ក  គ ក្ន ុង 
ទា  រមា ស ឬជំងឺកា ម  គទ។  ្ត ីអា ចសុំឲ្យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឬឆ្ម បជំនា ញ យកកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនចញ  ប់ពលដល
គា ត់ចង់ផា  ស់ប្ត ូរមធ  បា យពន  រកំណើត ឬគា ត់ ចង់មា នផ្ទ  ះវិញ។ កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនមិនបងា្ក  រជំងឺកា ម  គទ។
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វិធីសា  ្ត វដ្ត រដូវវិធីសា  ្ត វដ្ត រដូវ

វិធីសា  ្ត នះមិនសូវ   កដក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះទ បុ៉ន្ត វា មា នគុណសម្បត្ត ិ  ង់ថា វា មិនចំណា យ   ក់ 

កា ស។ វា ទំនងជា មា ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះ  ្ត ីដលមា នរដូវទៀងទា ត់ រៀងរា ល់២៨ថ្ង ម្ត ង។វា ទំនងជា មា ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះ  ្ត ីដលមា នរដូវទៀងទា ត់ រៀងរា ល់២៨ថ្ង ម្ត ង។ ម៉  ងទៀតប្ត ី  ពន្ធ  ូវត 

តា ំងចិត ្ត មិនរួមភទ  យគា  នកា រកា រពា រ រយៈពលមួយអា ទិត្យ ជា រៀងរា ល់ខ។

ជា ធម្ម តា  ្ត ីមា  ក់ៗមា នឱកា សមា នផ្ទ  ះតក្ន ុងរយៈពល៨ថ្ង បុ៉   ះ ក្ន ុងវដ្ត រដូវ  ចា ំខរបស់គា ត់ ដលជា  

"ថ្ង បង្ក កំណើត"។ ថ្ង ទា ំង៨នះ គឺស្ថ ិត  ពា ក់កណា្ខ  លរដូវរបស់គា ត់ គឺចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី១០  យរា ប់ពីថ្ង ទីមួយន

កា រធា  ក់ឈា មរដូវ។ ដើម្ីបជៀសវា ងកា រមា នផ្ទ  ះ ្ត  ីមិនគួររួមភទជា មួយបុរសរបស់គា ត់ក្ន ុងអំឡុងពល៨ថ្ង នះ

ទ។ ក្ន ុងអំឡុងពលខុសពី៨ថ្ង នះ គា ត់មិនទំនងជា អា ចមា នផ្ទ  ះទ។

ដើម្ីបជៀសវា ងកា រ  ឡំ  ្ត ីគួរគូសចំណា ំ  លើ  តិទិនអំពីថ្ង ទា ំង៨ដលគា ត់មិនគួររួមភទ។

ឧទា ហរណ៍ ៖ ឧបមា ថា  រដូវរបស់អ្ន កចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី៥ 

ខឧសភា ។ រា ប់ថ្ង  ះ ជា ថ្ង ទី១។

  គូសរបៀបនះ                                          

បនា  ប់មក រា ប់១០ថ្ង ។  យចា ប់ផ្ត ើមជា មួយថ្ង ទី១០ 

គូសបនា  ត់ពីក  ម៨ថ្ង បនា  ប់ ដូចនះ

ក្ន ុងរយៈពល"ថ្ង បង្ក កំណើត"ទា ំង៨ថ្ង នះ មិន  ូវ ក្ន ុងរយៈពល"ថ្ង បង្ក កំណើត"ទា ំង៨ថ្ង នះ មិន  ូវ 

រួមភទទ។រួមភទទ។

ឥឡូវនះ ឧបមា ថា រដូវបនា  ប់របស់អ្ន ក ចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី១ 

ខមថុនា ។ គូសតា មរបៀបដដល ដូចនះ                                                       

ដូចលើកមុនដរ រា ប់១០ថ្ង  ហើយគូសបនា  ត់ 

ពីក  ម៨ថ្ង បនា  ប់ ដលអ្ន កនឹងមិនរួមភទ។

បើប្ត ី  ពន្ធ  ជៀសវា ងរួមភទ  យ  ុង  យត្ន ័ទា ំងអស់គា   ក្ន ុងរយៈពល៨ថ្ង នះ ជា រៀងរា ល់ខ  ះពួកគ នឹង  

អា ចបងា្ក  រ កា រមា នផ្ទ  ះបា នជា  ើនឆា  ំ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ មា នតប្ត ី  ពន្ធ តិចតួចបុ៉   ះដលអា ច  ើ 

វិធីសា ្ត  នះបា ន  គជ័យយូរអង្វ ង។ នះមិនមនជា វិធីសា  ្ត ដល   កដទា ំង  ុង  ះទ លុះ   តគ  ើវា  

រួមជា មួយ វិធីសា  ្ត ដទទៀត ដូចជា កា រ  ើសន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម ឬ   មអនា ម័យ ជា ពិសសពីថ្ង ចុងក  យនកា រ 

មា នឈា មរដូវរហូត ដល់ផុតថ្ង បង្ក កំណើត។ 
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វិធីសា  ្ត ពិនិត្យមើលទឹករំអិលវិធីសា  ្ត ពិនិត្យមើលទឹករំអិល

នះជា វិធីសា ្ត  ដល  ដៀងនឹងវិធីសា  ្ត វដ្ត រដូវដរ។  ្ត ីអា ចធ្វ ើកា រកំណត់អំពីពលដលគា ត់អា ចមា នផ្ទ  ះ 

 យ ពិនិត្យមើលទឹករំអិលក្ន ុងទា  រមា សរបស់គា ត់ជា រៀងរា ល់ថ្ង ។ វិធីនះមា ន  សិទ្ធ ភា ពគួរសមស   ប់ ប្ត ី  ពន្ធ ខ្ល ះ 

បុ៉ន្ត ក៏គា  ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះប្ត ី  ពន្ធ ខ្ល ះទៀតដរ។ ជា ទូ   វិធីសា ្ត  នះមិនអា ចចា ត់ទុកថា ជា វិធីសា ្ត  ដល   កដ 

ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ  ះទ បុ៉ន្ត វា មិនចំណា យលុយកា ក់ និងគា  នកា រ  ឈមនឹង   ះថា  ក់ផ្សងៗ ក  ពីកា រ 

មា នផ្ទ  ះបុ៉   ះទ។ បុ៉ន្ត  វិធីសា ្ត  នះពិបា កអនុវត្ត ណា ស់ បើ  ្ត ីមា នកា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា ស  យមា នកា រ 

ធា  ក់សជា  ើន ឬបើគា ត់មា នរដូវមិនទៀងទា ត់ ឬបើគា ត់  ើទឹកថា  ំលា ងសមា  តទា  រមា សជា ញឹកញា ប់។

ជា រៀងរា ល់ថ្ង  លើកលងតក្ន ុងអំឡុងពលមា នធា  ក់ឈា មរដូវ  ្ត ីគួរពិនិត្យមើលទឹករំអិលពីទា  រមា សរបស់គា ត់។ 

ចា ប់យកទឹករំអិលបន្ត ិចពីទា  រមា សរបស់អ្ន ក  យ   មដសា  ត ហើយសា កល្បងទា ញសន្ធ ឹងវា ច   ះមដ និងចង្អ ុល 

ដរបស់អ្ន ក ដូចនះ ៖

បើទឹករំអិល  ះស្អ ិតដូចជរ័កា វ មិនរអិល ឬអនា  យ 

 ះអ្ន ក  ហលជា មិនអា ចមា នផ្ទ  ះទ ហើយ អា ច 

បន្ត កា ររួមភទបា ន។

 ពលទឹករំអិលចា ប់ផ្ត ើមរអិល ឬអនា  យ ដូចទឹក 

ស៊ុត ឬបើវា យឺតសន្ធ ឹង  ច   ះ   មដរបស់អ្ន ក  ះ 

អ្ន ក អា ចមា នផ្ទ  ះ បើអ្ន ករួមភទ។ ដូច្ន ះ មិន  ូវ មិន  ូវ 

រួមភទ ទ  ពលទឹករំអិលរបស់អ្ន ករអិល ឬអា ចលា ត រួមភទ ទ  ពលទឹករំអិលរបស់អ្ន ករអិល ឬអា ចលា ត 

សន្ធ ឹង ឬរហូតដល់៤ថ្ង បនា  ប់ពីវា ឈប់រំអិល ឬឈប់ សន្ធ ឹង ឬរហូតដល់៤ថ្ង បនា  ប់ពីវា ឈប់រំអិល ឬឈប់ 

សន្ធ ឹង ហើយ   ជា ស្អ ិតវិញ។សន្ធ ឹង ហើយ   ជា ស្អ ិតវិញ។

ជា ធម្ម តា ទឹករំអិលនឹងកា  យ  ជា រអិលៗក្ន ុងរយៈពលពីរបីថ្ង  ច   ះថ្ង មករដូវរបស់អ្ន ក។ ថ្ង ទា ំងនះគឺជា ថ្ង  

ដលអ្ន កមិន គួររួមភទជា មួយបុរសរបស់អ្ន ក បើអ្ន ក  ើវិធីសា  ្ត វដ្ត រដូវដូចរៀបរា ប់ខា ងលើនះ។

ដើម្ីបឲ្យកា ន់ត   កដ  ើវិធីសា ្ត  ពិនិត្យទឹករំអិល និងវិធីសា ្ត  វដ្ត រដូវជា មួយគា  ។ ដើម្ីបឲ្យកា ន់ត   កដ 

ថមទៀត មើលខា ងក  ម។

វិធីរួមបញ្ច ូលគា  វិធីរួមបញ្ច ូលគា  

បើអ្ន កចង់ឲ្យកា ន់ត   កដថា នឹងគា  នផ្ទ  ះ  ះ កា រ  ើវិធីសា  ្ត ពីរ ក្ន ុងពលដំណា លគា   អា ចជួយអ្ន កបា ន។ 

វិធីសា ្ត  ពិនិត្យទឹករំអិល ឬវិធីសា ្ត  វដ្ត រដូវ រួមជា មួយកា រ  ើ   មអនា ម័យ សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម ថា  ំពពុះសមា  ប់ មជីវិត 

  ល គឺមា នភា ព   កដជា ងកា រ  ើវិធីសា ្ត  ណា មួយតមួយមុខ។ ដូចគា  នះដរ បើបុរស  ើ   មអនា ម័យ 

ហើយ  ្ត ី  ើសន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម ឬថា  ំពពុះសមា  ប់មជីវិត   ល  ះ ឱកា សនកា រមា នផ្ទ  ះមា នក  ិតទា បបំផុត។
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ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត។ ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត។ ច  ះមធ  បា យពន  រកំណើតមួយនះ  ្ត ីបា នទទួល 

កា រចា ក់ថា  ំជា តិអ័រមូ៉ន ជា រៀងរា ល់១ខ  ៣ខ ជា ធម្ម តា  តា មមណ លសុខភា ព 

ឬ  គ្ល ីនិកផនកា រ  ួសា រ  យអ្ន កមា  ក់ដលចះចា ក់ថា  ំនះ។  ្ត ីអា ចចា ក់ថា  ំលើក 

ទីមួយ  ពលណា ក៏បា ន ឲ្យត ្ត  ី  ះនិងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លរបស់គា ត់   កដថា  

 ្ត ី  ះគា  នផ្ទ  ះ។ កា រចា ក់ថា  ំនះអា ចបងា្ក  របា នភា  មៗនូវកា រមា នផ្ទ  ះ បើចា ក់ 

ក្ន ុងរយៈពល៥ថ្ង  បនា  ប់ពីចា ប់ផ្ត ើមមា នឈា មរដូវ។ បើចា ក់  ថ្ង ទី៦ ឬលើសពីនះ 

បនា  ប់ពីចា ប់ផ្ត ើមមករដូវ  ះ ្ត  ីនិងដគូគួរ  ើ   មអនា ម័យ ឬមិនរួមភទរយៈពល

២អា ទិត្យបនា  ប់។ ស   ប់ព័ត៌មា នបន្ថ ម មើលទំព័រ៣៩៦។

កា រដា ក់កង  ដ កា រដា ក់កង  ដ គឺជា បំពង់ទន់តូចៗ មួយ ពីរ ឬ   ំមួយដើម ដល  ូវបា នដា ក់   

ខា ង ក  មស្បកនដរបស់  ្ត ី។ បំពង់ទា ំងនះមា នជា តិអ័រមូ៉ន  ូហ្គ ស្ទ ីន ហើយអា ច 

បងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ បា នពី៦ខ  ៥ឆា  ំ អា  ័យ  តា ម  ភទកង។ កងនះ  ូវត

ដា ក់បញ្ច ូលនិងយកចញ  យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ឹម  ូវ ហើយជា ធម្ម តា  ូវធ្វ ើ

 តា មគ្ល ីនិក ឬ  មណ លផនកា រ  ួសា រ។ គអា ចដា ក់វា  ពលណា ក៏បា ន ឲ្យត ្ត  ី  ះនិងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល 

របស់គា ត់   កដថា  ្ត ី  ះគា  នផ្ទ  ះ។ បើ  ្ត ីកំពុងបំ   ះកូន កងនះអា ច  ូវបា នដា ក់ក្ន ុងរយៈពល៦អា ទិត្យ 

បនា  ប់ពីកា រស   លកូន។ ស   ប់ព័ត៌មា នបន្ថ ម មើលទំព័រ៣៩៧។

វិធីសា  ្ត ស   ប់អ្ន កដលមិនចង់មា នកូនត  ទៀត
កា រវះកា ត់បញ្ឈប់កំណើតអចិ   ្ត យ៍។កា រវះកា ត់បញ្ឈប់កំណើតអចិ   ្ត យ៍។ បុរសនិង ្ត  ីដលមិនចង់មា នកូនត  ទៀត អា ចធ្វ ើកា រវះកា ត់មួយ ដលមា ន 

សុវត្ថ ិភា ពនិងងា យ  ួល។   ទសជា  ើន កា រវះកា ត់នះ  ូវបា នផ្ត ល់ជូន  យគា  នកា របង់ថ្ល ។ សូមសុើបសួរ 

 មណ លសុខភា ព។

 ស   ប់បុរស ស   ប់បុរស កា រវះកា ត់របៀបនះ  ូវបា នគ  ថា  ចងបំពង់មជីវិត   ល។ វា អា ចធ្វ ើបា ន  យងា យ 

និងរហ័ស  ក្ន ុងបន្ទ ប់  ូពទ្យ ឬ  មណ លសុខភា ព  យមិនបា ច់  ើថា  ំសន្ល ប់។ 

មា នកា រវះតូចមួយ  ទីនះ ដើម្ីបអា ចកា ត់និងចងបំពង់មជីវិត   លដលមកពី 

ពងសា  សរបស់បុរស។ ពងសា  សមនិ  ូវបា នកា ត់យកចញទ។

កា រវះកា ត់នះមិនប៉ះពា ល់ដល់សមត្ថ ភា ពផ្ល ូវភទរបស់បុរសទ។ ទឹកកា មរបស់ គា ត់ 

ចញមកដូចធម្ម តា  បុ៉ន្ត គា  នមជីវិត   ល។

 ស   ប់  ្ត ី ស   ប់  ្ត ី កា រវះកា ត់នះ  ូវបា នគ  ថា កា រចងដស្ូបន។ មា នវិធីម៉  ង គឺ  ូវ 

វះតូចមួយ   ះផ្ន កខា ងក  ម ដើម្ីបអា ចកា ត់និងចងបំពង់ដលចញពីអូវ៉ 

ឬកន្ល ងបង្ក ើតពងញី។ ជា ធម្ម តា គអា ចធ្វ ើកា រវះកា ត់នះ  ក្ន ុងបន្ទ ប់  ូពទ្យ 

ឬ  មណ លសុខភា ព  យមិនបា ច់ឲ្យ  ្ត ីដកលក់ទ។  ះបីជា តា មធម្ម តា  

វា មា ន  គជ័យក៏  យ ក៏កា រវះកា ត់នះមា នកា រ  ឈមនឹងកា របង្ក  គជា ងជា ង 

កា រវះកា ត់លើបុរស។

កា រវះកា ត់នះមិនប៉ះពា ល់ដល់កា រមករដូវ ឬសមត្ថ ភា ពផ្ល ូវភទរបស់ ្ត  ីទ ហើយវា អា ចធ្វ ើឲ្យកា ររួមភទកា ន់ត 

 ួលថមទៀត   ះគា ត់មិនចា ំបា ច់  ួយបា រម្ភ អំពីកា រមា នផ្ទ  ះទៀតទ។

 

 



294

វិធីសា ្ត  បុរា ណក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ
សហគមន៍នីមួយៗមា នវិធីសា  ្ត បុរា ណរៀងខ្ល ួនក្ន ុងកា របងា្ក  រ ឬបញ្ឈប់កា រមា នផ្ទ  ះ។ វិធីខ្ល ះនវិធីទា ំងនះ អា ច 

ជួយក  ិត ចំនួនកូនដលប្ត ី  ពន្ធ មា ន បុ៉ន្ត ជា ទូ  វា មិនមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចវិធីសា ្ត  ទំនើបទ។ វិធីសា  ្ត បុរា ណខ្ល ះ 
អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់ ហើយខ្ល ះទៀតគា  ន  សិទ្ធ ភា ព  ះ។ ឧទា ហរណ៍ កា រលា ងផ្ន កខា ងក្ន ុងទា  រមា ស ឬកា រ  ម 
បនា  ប់ពីរួមភទ មិនអា ចបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះបា នទ។

កា រដកលឹង្គ ចញ ។ បុរសដកលឹង្គ របស់គា ត់ចញពីទា  រមា សរបស់  ្ត ី មុនពលចញមជីវិត   ល។ វិធីសា  ្ត 
នះ  សើរជា ងកា រមិន  ើវិធីសា  ្ត ណា មួយ  ះ បុ៉ន្ត វា មិនមនតងតមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ះទ។ ពលខ្ល ះបុរសមិន
អា ចដកលឹង្គ ចញមុនពលគា ត់ចញទឹកកា មឡើយ។ បើ  ះជា បុរសដកចញក  ទា ន់ពលក៏  យ ក៏ទឹករំអិល ដល 
មា នមជីវិត   ល អា ច   បចញពីលឹង្គ របស់គា ត់ មុនពលចញទឹកកា ម និងអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នផ្ទ  ះបា ន។

កា របំ   ះកូនក្ន ុងរយៈពល៦ខដំបូង។ កា របំ   ះកូនគឺជា វិធីសា  ្ត  ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព ក្ន ុងកា រពន  រ 
កំណើត ត  ពលដលលក្ខ ខណ ទា ំងបីនះ ជា កា រពិតបុ៉   ះ ៖

១.  កូនរបស់  ្ត ីមា នអា យុតិចជា ង៦ខ។
២.   ្ត ីមិនទា ន់មា នកា រធា  ក់រដូវ  ចា ខំ  ឡើយ ចា ប់តា ំងពីកា រស   លកូនមក។ 
៣.  ្ត ីបំ   ះកូន  យទឹក  ះមា  យតមួយមុខបុ៉   ះ ហើយបំ  ទា រក 

 ពលដលវា ឃា  ន ទា ំងពលថ្ង និងយប់  យមា នច   ះពលបំ   នីមួយៗ 
មិនលើសពី៦ ៉ ង។ ទា រកនឹងមិនដកពញមួយយប់  យមិនបា ន  ។

វិធីសា  ្ត  ើ   រ។ នះគឺជា វិធីសា  ្ត បុរា ណមួយដលគា  ន   ះថា  ក់ ហើយជួន 
កា លមា ន  សិទ្ធ ភា ពដរ។ អ្ន កមិនអា ច   កដថា វា នឹងអា ចបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ ជា  រៀង 
រា ល់ពល  ះទ បុ៉ន្ត វា អា ច  ើបា ន  ពលមិនអា ចរកមធ  បា យផ្សងៗទៀតបា ន។

អ្ន ក  ូវកា រ   រមួយដុំ និងទឹកខ្ម ះទឹកខ្ម ះ ឬទឹកក ូចឆា   ទឹកក ូចឆា   ឬអំបិលអំបិល។ 

  រសមុ   ឬ   រសិប្បនិមិត្ត  ក៏អា ច  ើបា នដូចគា  ។ បើអ្ន កគា  ន   រទ 
សា កល្បង  ើដំុសំឡី គ ឬក ណា ត់ទន់ៗ ៖

 កា រលា យ ៖
ទឹកខ្ម ះ២សា  ប   បា យ និងទឹកសា  តមួយពង
           ឬ
ទឹកក ូចឆា  ១សា  ប   កា ហ្វ  និងទឹកសា  តមួយពង
           ឬ
អំបិល១សា  ប    និងទឹកសា  ត៤សា  ប                        

 ផ្សើម   រនះ  យវត្ថ ុរា វទា ំងនះ

 ដា ក់   រផ្សើម  ះ  ក្ន ុងទា  រមា សឲ្យ    មុនពលរួមភទ។ អ្ន កអា ចដា ក់វា  
ចូលមុនរហូត១ ៉ ង។

 ទុក   រ  ក្ន ុង  ះយា៉ ងតិច៦ ៉ ង ក  យពលរួមភទរួច។ បនា  ប់មក យក 
វា ចញ។ បើអ្ន កពិបា កយកចញ លើកក  យគួរចងខ្សអំ  ះ ដលអា ច ឲ្យ អ្ន ក 
ទា ញវា ចញបា ន។

គអា ចលា ងសមា  ត   រស   ប់  ើលើកក  យទៀត បា នជា  ើនដង។ ទុកវា   
កន្ល ង សា  ត។ អ្ន កអា ចលា យទឹកទុកជា មុន ហើយទុកវា  ក្ន ុងដប។


