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ឈំ្នះ�តា�ងពុី��ណុៈ�បោះ�តើម្ព សួ�ត ហ៍ខែដ្ឋល
�ួរពិុនិតយ រាយនាម្ពបោះសួវា�មី្ព

សៀលើកទីី១

គ្រឹះតីមាសួទី១
(ម្ពិនទាំន់គ្រឹះ�ប់១៣សួ�ត ហ៍) 

សួ�ត ហ៍ទី៨

1.  ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។(សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

2.  អតតសួញ្ញាា ណៈរលូត�ូន ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ខពសួ់នះង
ការខែណៈនា�អ�ពុី�ីវិជាតិ�ុ�ងអ��ំងបោះពុលពុរបោះ��

3.  ការពុិនិតយបោះអ�ូរបោះលើ�ទី១
(ខែណៈនា�ឲ្យយបោះធើ �ចាំប់ពុីសួ�ា ហ៍ទី៨ដ្ឋល់សួ�ា ហ៍ទី១៦：ពុិនិតយបោះម្ពើល��នួនទាំរ� បោះប�ដូ្ឋងទាំរ�
ទ�ហ�ទាំរ� ទីតា�ងទាំរ� នះងបោះពុលបោះវិ�ខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាល)

សៀលើកទីី២ សួ�ត ហ៍ទី១២

1.  ចាំប់ពុីការមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះគ្រឹះកាយពុីសួ�ា ហ៍ទី៨ឬពុិនិតយចាំប់ពុីបោះលើ�ទី២បោះ��ឺគ្រឹះតវូិរ ួ
ម្ពមានបាុនីាន��ណុៈ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ពបោះន� ៖

(1)  ពុិបោះគ្រឹះគាំ���ងឺ៖ គ្រឹះបវិតិត��ងឺគ្រឹះបចាំ�គ្រឹះ�ួស្ថារ អតីតគ្រឹះបវិតត ិ��ងឺ  
អាការៈម្ពិនគ្រឹះសួួលសួគ្រឹះមាប់�ភិ៌បោះលើ�បោះន� ការស្ថា�សួួរពុីទ��ប់បោះញៀន។

(2)  ពុិនិតយរាងកាយ៖ ទ�ងន់ ��ពុសួ់ សួ��ធឈាម្ព គ្រឹះ�បោះពុញទីរាអូុីត សួុដ្ឋន់  
ពុិនិតយអាងគ្រឹះតគាំ� បោះដ្ឋើម្ពគ្រឹះទងូនិងពុិនិតយខែ�ំ�បោះ��។

(3)  បោះតសួត បនៃប់ពុិបោះស្ថាធន៍៖ ការពុិនិតយឈាម្ព( WBC、RBC、 
Plt、Hct、Hb、MCV) គ្រឹះបបោះភិទឈាម្ព �តាត RH  VDLឬ 
RPR(ពុិនិតយ��ងឺស្ថាើ យ)  Rubella IgG និង  HBsAg、HBeAg（គ្រឹះបសួិន
បោះបើមានស្ថាា នភាពុពុិបោះសួសួម្ពិនអា�បោះធើ �បោះតសួត បោះលើ�បោះន��ន អា�ទទួល
ការបោះធើ �បោះតសួត បោះន�បោះ�បោះពុលម្ព�ពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនសួគ្រឹះមាលបោះលើ�ទី៥）ពុិនិ
តយបោះម្ពបោះរា�បោះអដ្ឋសួ៍(សូួម្ពខែណៈនា�តាម្ពវិធិីEIAឬPA) និងពុិនិតយទះ�បោះនាម្ព។ 
(សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ២)

2.  ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

��ណៈត់សួ�គាំល់៖ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលទទួលការពុិនិតយបោះម្ពើ់លអង់ទី�័រផ្ទៃន��ងឺសូួ �តបង្កាា ញលទធ�លអវិ�ិជ
មាន គ្រឹះតវូិគ្រឹះបញ៉ាំប់ទទួលវាា �់ស្ថា�ងMMRការ�រ��ងឺ�គ្រឹះញ្ជីជ ិល គ្រឹះសួ�ខែទននិងសូួ ��១ដូ្ឋសួបោះគ្រឹះកាយពុីសួ�រាលរ�ួ 
វាា �់ស្ថា�ងបោះន��តល់�ូនស្រ្តីហើ �បោះដាយថ្មីវិកិារដ្ឋឋ។(សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួ�គាំល់បោះលខ៤)

សៀលើកទីី៣

គ្រឹះតីមាសួទី២
(ចាំប់ពុីសួ�ត ហ៍
ទី១៣ដ្ឋល់២៩) 

សួ�ត ហ៍ទី១៦
1.ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

2.បោះសួ��ត ីខែណៈនា�អប់រំសួុខភាពុបោះលើការបង្កាក ការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ

សៀលើកទីី៤ សួ�ត ហ៍ទី២០

1.  ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

2.  ការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ។ (គ្រឹះបសួិនបោះបើមានស្ថាា នការណៈ៍ពុិបោះសួសួម្ពិនអា�ទទួលការ
ពុិនិតយ�ន អា�បូ �របោះ�ពុិនិតយបោះ�គ្រឹះតីមាសួទី៣�ន។)

3.បោះសួ��ត ីខែណៈនា�អប់រំសួុខភាពុបោះលើការបង្កាក ការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ

កាលវិភាគសៀពីលសៀវលាប់ង់
ផ្ទៃ�ៃនិងសៀ�វាកមិម�ស្រ្តីមាប់់
ការពីិនិតយស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
មិុនសៀពីល�ស្រ្តីមាលកូន
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ឈំ្នះ�តា�ងពុី��ណុៈ�បោះ�តើម្ព សួ�ត ហ៍ខែដ្ឋល
�ួរពិុនិតយ រាយនាម្ពបោះសួវា�មី្ព

កាលវិភិា�បោះពុលបោះវិ�បង់ផ្ទៃថ្មីានិងបោះសួវា�មី្ពសួគ្រឹះមាប់ការពុិនិតយគ្រឹះសួីត មានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាល�ូន

សៀលើកទីី៥ សួ�ត ហ៍ទី២៤

1. ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។(សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

2. អតតសួញ្ញាា ណៈបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខនះងខែណៈនា�អ�ពុី�ីវិជាតិ�ុ�ងរយៈបោះពុលពុរបោះ��

3. ពុិនិតយ�ុ�ងបនៃប់ពុិបោះស្ថាធន៍ ពុិនិតយឈាម្ព
(WBC、RBC、Plt、Hct、Hb、MCV ) នះងពុិនិតយទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ងអ��ំង
បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��(��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ២)

សៀលើកទីី៦ សួ�ត ហ៍ទី២៨ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

សៀលើកទីី៧ សួ�ត ហ៍ទី៣០ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

សៀលើកទីី៨ សួ�ត ហ៍ទី៣២

1.ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។  (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

2.  �តល់�ូននាសួ�ត ហ៍ទី៣២ផ្ទៃនការពុបោះ��។ VDLឬ RPR (ពុិនិតយបោះម្ពបោះរា�ស្ថាើ យ) �៏ដូ្ឋ
�ជាការបោះធើ �បោះតសួត បនៃប់ពុិបោះស្ថាធន៍�ងខែដ្ឋរ។

3.  ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់�ុ�ងការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�បោះអដ្ឋសួ៍ សួ�ណូៈម្ពពុរ
បោះអាយបោះធើ �ការពុិនិតយបោះម្ពបោះរា�បោះអដ្ឋសួ៍១ដ្ឋង(សូួម្ពខែណៈនា�តាម្ពវិធិីEIAឬPA)។

4. ការពុិនិតយបោះអ�ូរបោះលើ�ទី៣ (ខែណៈនា�ឲ្យយបោះធើ �បោះគ្រឹះកាយសួ�ា ហ៍ទី៣២：
ពុិនិតយបោះប�ដូ្ឋងទាំរ� ទ�ហ�ទាំរ� ទីតា�ងទាំរ� 
ទីតា�ងសួុ�នះងបោះពុលបោះវិ�ខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាល)

សៀលើកទីី៩ សួ�ត ហ៍ទី៣៤ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

សៀលើកទីី១០ សួ�ត ហ៍ទី៣៦
1.  ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។  (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

2.  ឧបតតម្ពភស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះលើការពុិនិតយរ�Group B Streptococcus។(សូួម្ពបោះម្ពើល
��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ៣)

សៀលើកទីី១១ សួ�ត ហ៍ទី៣៧ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

សៀលើកទីី១២ សួ�ត ហ៍ទី៣៨ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

សៀលើកទីី១៣ សួ�ត ហ៍ទី៣៩ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

សៀលើកទីី១៤ សួ�ត ហ៍ទី៤០ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�។ (សូួម្ពបោះម្ពើល��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ១)

��ណៈត់សួ�គាំល់បោះលខ១៖ ការពុិនិតយជាគ្រឹះបចាំ�
(1) ខា ះម្ពស្ថារពុិបោះគ្រឹះគាំ�៖ អាការៈម្ពិនគ្រឹះសួួលសួគ្រឹះមាប់�ភិ៌បោះលើ�បោះន�ដូ្ឋ�ជាធាា �់ឈាម្ព ឈ្នះឺបោះ�� ឈ្នះឺ�ាល រមួ្ពលគ្រឹះ�បោះពុើ -ល-។
(2) ពុិនិតយរាងកាយ៖ ទ�ងន់ សួមាព ធឈាម្ព សួបោះម្ពាងបោះប�ដូ្ឋងរបសួ់ទាំរ� ទីតា�ងរបសួ់ទាំរ� បោះហើម្ព  បោះហើម្ពសួរផ្ទៃសួ -ល-។
(3) បោះតសួត បនៃប់ពុិបោះស្ថាធន៍៖ គ្រឹះបូបោះតអុីន�ុ�ងទះ�បោះនាម្ព ជាតិសួក រ�ុ�ងទះ�បោះនាម្ព។

��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ២៖  ការពុិនិតយឈាម្ពរមួ្ពមានបោះអម្ពាូ �ូ �ប៊ីនី(Hb) បោះអមាា តូគ្រឹះ�ីតឬ��ហាប់ឈាម្ព (Hct) គ្រឹះគាំប់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ព(RBC) 
ទ�ហ�ជាម្ពធយម្ពផ្ទៃនគ្រឹះគាំប់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ព (MCV) គ្រឹះគាំប់ឈាម្ពសួ(WBC) �ា ខែ�ត(Plt)។  បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន�ការពុិនិតយខែដ្ឋលទាំ�់ទងនះង��ងឺ
បោះអដ្ឋសួ៍�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� បោះបើគ្រឹះ�បូោះពុទយវិនិិ�េ ័យថាមានហានិភិ័យ�ុ�ងការឆ្លាង ម្ពិនខើល់ថាពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ជាបោះលើ�ទីបាុ
នីាន�ឺ�ាល់�ូនបោះសួវា�មី្ពពុិនិតយបោះម្ពបោះរា� HIV ទាំ �ងអសួ់។

��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ3៖   ការពុិនិតយរ�Group B Streptococcusសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ខែណៈនា�ចាំប់ពុីសួ�ត ហ៍ទី៣៥បោះ�៣៧��នួន១ដ្ឋងបោះ�បោះពុលម្ព�
ពុិនិតយម្ពុនសួគ្រឹះមាល។ គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានល�ាណៈៈអា�នះងគ្រឹះបសូួតម្ពុនខែខ គ្រឹះតវូិទទួលការពុា�លពុីសួ�ណា�់គ្រឹះ�បូោះពុទយ
��នាញ បោះដាយម្ពិន�ិត�ុ�ងល�ាខណៈឌ បោះន�បោះ�ើយ។  

��ណៈត់សួមាគ ល់បោះលខ៤៖  ពុត៌មានបខែនាម្ពទាំ�់ទងនះងទីតា�ង�តល់វាា �់ស្ថា�ង សូួម្ពទូរសួ័ពុៃទ�នា�់ទ�នងស្ថា�សួួរតាម្ពគ្រឹះបពុ័នធបង្កាក រនិងវាា �់ស្ថា�ងរបសួ់គ្រឹះ�ប់
បោះខតតគ្រឹះ�ងំ។ 

※�ស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ពុិនិតយបោះលើសួពុី១៤ដ្ឋងនះងពុិនិតយបោះអ�ូបោះលើសួពុី៣ដ្ឋង អា�ពុិនិតយខែបបបង់ផ្ទៃថ្មីា�ន បោះបើគ្រឹះ�បូោះពុទយវិនិិ�េ ័យថាជាបុ�គលគ្រឹះតវូិការពុា�ល អា�បោះគ្រឹះបើ
ធានារាា បរងសួុខភាពុបង់ផ្ទៃថ្មីា�ន។

※ បោះបើទម្ពាន់បោះលើសួពុី៤០សួ�ា ហ៍ បោះហើយនះងមានតគ្រឹះមូ្ពវិការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ�� ខែតម្ពិនសួម្ពគ្រឹះសួបតាម្ពធានារាា ប់រាងសួុខភាពុ អា�ប�បោះពុញមូ្ពលបោះហតុបោះ�ស្ថាា ប័នបោះសួវា�មី្ពពុ្
យ៉ា�ល បោះដ្ឋើម្ពិីបោះសំួើសួុ���នួយទះ�គ្រឹះ��់ពុីគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�លរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ ។

គ្រឹះតីមាសួទី៣
(ចាំប់ពុីសួ�ត
ហ៍ទី២៩បោះ�ើង) 

គ្រឹះតីមាសួទី២
(ចាំប់ពុីសួ�ត ហ៍
ទី១៣ដ្ឋល់២៩) 
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តាមិរយៈៈការពីិនិតយផ្ទៃ�ៃសៀ�ះមិុន�ស្រ្តីមាល អាចំដឹឹងពីីស្វាានភាពីរប់�់ទារកឬ?

សៀតើសៀពីលណាណែដឹលទីីតាំងគភ៌៌មានអតថន័យៈ?

បោះ�សួ�ត ហ៍ទី៦ដ្ឋល់ទី៨ អា�បោះម្ពើល�ង្កាើ �់បោះប�ដូ្ឋងតាម្ពរយៈបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ។ ចាំប់ពុីសួ�ត
ហ៍ទី១២បោះ�ើងអា�បោះគ្រឹះបើឧប�រណៈ៍បោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត dopplerស្ថាត ប់�ងឹ្កា�់បោះប�ដូ្ឋង�ភិ៌តាម្ព�ាលបោះ��។ 

សួគ្រឹះមាប់�ភិ៌ដ្ឋ�បូង អំ�នះងមានអារមី្ពណៈ៍ថាទាំរ�បោះធើ ��លនា(�ូនធា�់)។ �ូនទី២នះងមានអារមី្ព

ណៈ៍ដ្ឋះងរតិខែតឆ្នាំប់ គ្រឹះបខែហលសួ�ត ហ៍ទី១៦នះងមានអារមី្ពណៈ៍ដ្ឋះងបោះហើយណ៎ា!

ទីតា�ង�ភិ៌មានបោះពុលខា�ផ្លាា សួ់បូ �របោះដាយស្ថារទះ�បោះភាា �រាងបោះគ្រឹះ�ើន ឯ�ភិ៌មានរាងតូ�សួគ្រឹះមាប់

ការពុរបោះ��ម្ពុនខែខទី៧។ បនាៃ ប់ពីុខែខទី៧និង៨ ទីតា�ង�ភិ៌បោះទើបបោះ�បោះថ្មីរម្ពិនខែគ្រឹះបគ្រឹះបួល។

កនុងកំឡុុងសៀពីលពីរសៀ�ះ អារមិម�៍ណែស្រ្តីប់ស្រ្តីប់ួលរប់�់មាាយៈអាចំនឹងប់ះះ�ល់ដឹល់គភ៌៌។

សៀ�តុដឹូសៀចំនះកនុងកំឡុុងសៀពីលពីរសៀ�ះ �ូមិរកានូវអារមិម�៍�ងប់់នឹងរីករាយៈស្រ្តីគប់់សៀពីលសៀវលា។

ឈ្នះនះតាំងពីីចំំ�ុចំចាប់់សៀ�ីើមិ
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ជាគ្រឹះបបោះភិទ��ងឺត�ណៈពូុ�ខែហ័នបោះទាំលមួ្ពយខែដ្ឋលឧសួាហ៍�ួបគ្រឹះបទ�បោះ�ផ្ទៃតវាា ន់ មានបុ�គលគ្រឹះបមាណៈ៦%ជាអំ��ុ��
��ងឺខែដ្ឋលម្ពិនបបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា  ស្ថាា នភាពុរាងកាយជាទូបោះ�ដូ្ឋ�គំាំជាមួ្ពយនះងម្ពនុសួ័ធមី្ពតា។ ��ងឺបោះន�ខែបងខែ��ជាពុី
រគ្រឹះបបោះភិទ�ឺគ្រឹះបបោះភិទអាល់ហាើ និងខែបាតា គ្រឹះបសួិនបោះបើបត ីគ្រឹះបពុនធ�ឺជាអំ��ុ����ងឺខែដ្ឋលម្ពិនបបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា គ្រឹះបបោះភិទខែតមួ្ពយ 
បោះនា�ការពុរបោះ��រាល់បោះលើ� �ភ៌ិខែដ្ឋលពុរបោះ��បោះនា�មានឪកាសួ១ភា�៤�ុ�ងការឆ្លាង��ងឺតាឡាសួបោះសួម្ពីបោះន� ខែដ្ឋលអា�បោះធើ �ឲ្យយមា
នបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់សួគ្រឹះមាប់សួុខភាពុអនា�តអំ�មាា �់និង�ភិ៌។ អំ�ឆ្លាង��ងឺតាឡាសួបោះសួម្ពីគ្រឹះបបោះភិទអាល់ហាើ ធាន់ធារនះងបោះ�ើត��ងឺ
hydrops fetalis �ុ�ង���ំងបោះពុលបោះ�ជា�ភិ៌ �� ខែន�ឯអំ�ឆ្លាង��ងឺតាឡាសួបោះសួម្ពីគ្រឹះបបោះភិទខែបាតាធាន់នះងគ្រឹះតវូិការបញូ្ជី�លឈាម្ពនិ
ងចាំ�់ថំា�បបោះណៈត ញស្ថារជាតិខែដ្ឋ�បោះ�ញបោះដ្ឋើម្ពិីរ�ា�ីវិតិ។

បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ� បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ទទួលការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះលើ�ទីមួ្ពយ គ្រឹះតវូិទទួល«ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���ងឺ
តាឡាសួបោះសួម្ពីសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��»។ សួគ្រឹះមាប់អនា�តអំ�មាា �់បោះ���ា ខែដ្ឋលគ្រឹះបទ�បោះ�ើញថាមាន«ម្ពធយម្ពភា�ទ�ហ�បោះកា
សួិកាគ្រឹះគាំប់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ព»រាងតូ� (MCV) ≦ 80fLគ្រឹះតវូិទទួលការបោះធើ �វិនិិ�េ ័យ��ហានបនាៃ ប់ថាបោះតើជាអំ��ុ����ងឺខែដ្ឋលម្ពិនបបោះញឹ្ជី
ញបោះរា�សួញ្ញាា ខែម្ពនឬអត់។ គ្រឹះបសួិនបោះបើបត ីគ្រឹះបពុនធទាំ �ងពុីរជាអំ��ុ����ងឺខែដ្ឋលម្ពិនបបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា ��ងឺតាឡាសួបោះសួម្ពីគ្រឹះបបោះភិទដូ្ឋ
�គំាំ គ្រឹះតវូិទទួលការពុិនិតយវិនិិ�េ ័យបោះលើបញ្ញាា ត�ណៈពូុ�ឬខែហ័ន��បោះ���ភិ៌ម្ពុនសួគ្រឹះមាលនិងទទួលការគ្រឹះបះ�ាបោះលើបញ្ញាា ត�ណៈពូុ�។

I. ជំងឺតាឡា�សៀ�មិី (Thalassemia)

បោះ�ៀសួឲ្យយឆ្នាំា យពុី��ងឺពុី��បោះណៈើត

សៀជៀ�ឲ្យយឆ្ងាាយៈពីីជំងឺពីីកំសៀ�ើត

※គ្រឹះបសួិនបោះបើលទធ�លពិុនិតយ MCV ជាម្ពធយម្ពតូ�ជា៨០ បោះនា�ផ្ទៃដ្ឋ�ូ�៏គ្រឹះតូវិទទួលការពិុនិតយខែដ្ឋរ។ 

រ ូប់ភាពីពីនយល់ប់ង្ហាាញពីីជំងឺប់នីពីូជណែ�ែនអន់

អំ��ុ����ងឺខែដ្ឋល
ម្ពិនបបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា

(ឪពុុ�)

អំ��ុ����ងឺខែដ្ឋល
ម្ពិនបបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា

(មាត យ)

ធមី្ពតា អំ��ុ����ងឺខែដ្ឋ
លម្ពិនបបោះញឹ្ជីញ

បោះរា�សួញ្ញាា

អំ��ុ����ងឺខែដ្ឋ
លម្ពិនបបោះញឹ្ជីញ

បោះរា�សួញ្ញាា

អំ�ឆ្លាង

ម្ពិនបបោះញឹ្ជីញ

អំ�ឆ្លាង

អំ��ុ����ងឺខែដ្ឋលម្ពិន
បបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា
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��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព�ឺជាគ្រឹះបបោះភិទ��ងឺឧសួាហ៍�ួបគ្រឹះបទ�ខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះ�ើងបោះដាយភាពុម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីផ្ទៃនគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ព បោះហើយ�៏ជា
មូ្ពលបោះហតុ��បងខែដ្ឋលបណាត លឲ្យយពុិការភាពុខែ�ំ�សួតិបញ្ញាា �ងខែដ្ឋរ។ ជាម្ពធយម្ព�ុ�ង��បោះណាម្ពស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ����នួន៨០០នា�់ 
អា�នះងមានមំា�់មាន�ភ៌ិខែដ្ឋល�ុ��នូវិ��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព។ ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព�ឺជាការពុិនិតយម្ពាា
ងខែដ្ឋលបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះដ្ឋើម្ពិី�ា ន់សី្ថានពុីហានិភិ័យខែដ្ឋល�ភិ៌ឆ្លាងបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព។ គ្រឹះបសួិនបោះបើលទធ�លបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបង្កាា ញថាជា
បុ�គលខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់ សូួម្ពសួ�ណូៈម្ពពុរឲ្យយទទួលការពិុនិតយតាម្ពការយ�បោះកាសួិកាសុួ�បោះ�បោះធើ �បោះតសួត រ���ងឺបនត ពូុ�
(Chorionic villus sampling)ឬការបោះចាំ�ទះ�បោះភាា � បោះដ្ឋើម្ពិីបោះធើ �ការបោះ�ៃៀងផ្លាៃ ត់ថា�ភិ៌ជាបុ�គលខែដ្ឋលមាន��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពឬអត់។

ទូបោះ�ការពុិនិតយរ���ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពមាន២គ្រឹះបបោះភិទរមួ្ពមាន៖ រយៈកាលពុរបោះ��គ្រឹះតីមាសួទីមួ្ពយ(សួ�ត ហ៍ទី១១ដ្ឋល់១៤)
ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពតាម្ពរយៈឈាម្ពមាត យ បោះដាយបោះធើ �ការវាសួ់�បោះនាា �ឆ្លអ ះងខំងផ្ទៃន�ភិ៌ឬឆ្លអ ះងគ្រឹះ�ម្ពុ�របសួ់�ភិ៌
តាម្ពរយៈបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត  គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងបូម្ពឈាម្ពស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ព�បោះធើ �ការវិភិា�Serological marker ការពុិនិតយគ្រឹះបបោះភិទបោះន�អា�
រ�បោះ�ើញទាំរ�បោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពគ្រឹះបមាណៈ៨២បោះ�៨៧%។ �ុ�ងរយៈកាលពុរបោះ��គ្រឹះតីមាសួទី២(សួ�ត ហ៍ទី១៥ដ្ឋល់២០) ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិ
និតយ��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពតាម្ពរយៈឈាម្ពមាត យ �ឺបោះធើ �បោះដាយការបូម្ពឈាម្ពមាត យបោះដ្ឋើម្ពិីម្ព�បោះធើ �ការវិភិា� Serological marker កា
រពុិនិតយគ្រឹះបបោះភិទបោះន�អា�ពុិនិតយរ�បោះ�ើញទាំរ�បោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព៨០%។

សូួម្ពសួ�ណូៈម្ពពុរបោះអាយស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានអាយុបោះលើសួ៣៤ឆំ្នាំ� ធាា ប់ពុរបោះ��និងបបោះងក ើត�ភិ៌ទាំរ�ខែដ្ឋលមានបញ្ញាា
ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីផ្ទៃនគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ព ឬសួមា�ិ�គ្រឹះសួឡាយគ្រឹះ�ួស្ថារមានអំ�មានបញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីផ្ទៃនគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ព អា�អបោះញ្ជីជ ើញបោះ�ទទួលការ
ពុិនិតយបោះដាយការបោះចាំ�ទះ�បោះភាា �បោះដ្ឋើម្ពិីវិនិិ�េ ័យថាបោះតើ�ភិ៌ជាបុ�គលខែដ្ឋលមាន��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពឬអត់។ សួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមាន
អាយុបោះគ្រឹះកាម្ព៣៤ឆំ្នាំ� អា�ទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពសួិន គ្រឹះបសួិនបោះបើលទធ�លបង្កាា ញថាជាបុ�គលខែដ្ឋលមា
នហានិភិ័យខពសួ់ បោះនា�នះងតគ្រឹះមូ្ពវិបោះអាយបោះធើ �ការពុិនិតយមួ្ពយ��ហានបោះទៀតបោះដាយការយ�បោះកាសួិកាសួុ�បោះ�បោះធើ �បោះតសួត រ���ងឺបនត
ពូុ� ឬការបោះចាំ�ទះ�បោះភាា � បោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៃៀងផ្លាៃ ត់ថាបោះតើគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ពរបសួ់�ភិ៌ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬអត់។

II. ជំងឺសៀោន�ុីស្រ្តីដឹូមិ 

មិិនទាន់ស្រ្តីគប់់អាយៈុ៣៤ឆ្ងាំំ

ជនណែដឹល�ថិតកនុងស្រ្តីប់ការណាមិួយៈខាងសៀលើ

ការពីិនិតយសៀោយៈការសៀចាះទីឹកសៀភាះះ

ស្រ្តី�កដឹថា�ថិតកនុងស្រ្តីកុមិហានិភ៌័យៈខព�់

ពីសៀ�ះស្រ្តីតីមា�ទីី១(��ា�៍ទីិ១១ដឹល់១៤)

ពីសៀ�ះស្រ្តីតីមា�ទីី២(��ា�៍ទីិ១៥ដឹល់២០)
ការសៀធើើសៀត�ីពីិនិតយរក
ជំងឺសៀោន�ុីនស្រ្តីដឹូមិ

ការយៈកសៀកា�ិកា�ុកសៀ�សៀធើើសៀត�ីរកជំងឺប់នីពូីជ 
ឬការសៀចាះទីឹកសៀភាះះ

អាយៈុ៣៤ឆ្ងាំំសៀឡុើង

ធាះប់់ពីរសៀ�ះនិងប់សៀងើើតគភ៌៌ទារកណែដឹលមានប់ញ្ហាា
មិិនស្រ្តីប់ស្រ្តីកតីផ្ទៃនស្រ្តីកូមិះូ�ូមិ

�មាជិកស្រ្តី�ឡាយៈស្រ្តីគួស្វារមានអនកមានប់ញ្ហាាមិិ
នស្រ្តីប់ស្រ្តីកតីផ្ទៃនស្រ្តីកូមិះូ�ូមិ
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មូ្ពលបោះហតុខែដ្ឋលបណាត លឲ្យយ�ុមារខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើតមានបញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីពុី��បោះណៈើតមានបោះគ្រឹះ�ើន

គ្រឹះបបោះភិទ រមួ្ពមានគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ពម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី ការ��ឡាយខែហ័នបោះទាំល ការឆ្លាងបោះដាយស្ថារ�តាត បោះ�័ងៗឬ�តាត

បរដិាឋ នជាបោះដ្ឋើម្ព យ៉ាា ងណាម្ពិញបោះ�មានមូ្ពលបោះហតុបោះ�ើតបោះ�ើងជាបោះគ្រឹះ�ើនបោះទៀតខែដ្ឋលម្ពិនទាំន់ដ្ឋះង�ាស់ួខែដ្ឋ

លបណាត លឲ្យយមានបញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីពុី��បោះណៈើត។

សៀ�តុអើី�នជាកុមារណែដឹលសៀទីើប់នឹងសៀកើតមានប់ញ្ហាាមិិនស្រ្តីប់ស្រ្តីកតីពីីកំសៀ�ើត?

1. ការបោះចាំ�ទឺ�បោះភាា �

2. ការយ�បោះកាសួិកាសួុ�បោះ�បោះធើ �បោះតសួត រ���ងឺបនតពូុ�

3. ការបូម្ពយ�ឈាម្ពពុីសួផ្ទៃសួខែវិានផ្ទៃន�ភិ៌

សៀតើវីធីណាខៃះណែដឹលឧ�ា�៍សៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់សៀដឹើមិីីពីិនិតយរកប់ញ្ហាាតំ�ពូីជមិុនសៀពីល�ស្រ្តីមាល?

1. ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានអាយុបោះលើសួពុី៣៤ឆំ្នាំ�បោះ�ើង។

2. បុ�គលខែដ្ឋលធាា ប់ពុរបោះ��និងបបោះងក ើត�ភិ៌ទាំរ�ខែដ្ឋលមានបញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីផ្ទៃនគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ព

3. ស្ថាម្ពីខូ �នឬផ្ទៃដ្ឋ�ូរមាន��ងឺត�ណៈពូុ�

4. គ្រឹះសួឡាយគ្រឹះ�ួស្ថារមាន��ងឺត�ណៈពូុ�

5. បុ�គលខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់ួខែដ្ឋលអា�ពុរបោះ��និងបបោះងក ើតទាំរ�ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីពុី��បោះណៈើត�្

បោះសួងៗ

(ឧទាំហរណ៍ៈ៖ បុ�គលខែដ្ឋលពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ឬបោះសួរាមូ្ពឈាម្ពបង្កាា ញថាទាំរ�ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី)

សៀតើប់ុគគលណែប់ប់ណាណែដឹលស្រ្តីតូវការ ការពីិនិតយប់ញ្ហាាតំ�ពូីជមិុន�ស្រ្តីមាល?

ការពុិនិតយវិនិិ�េ ័យនះង��នួយសួគ្រឹះមាប់��ងឺត�ណៈពូុ�ម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាល

ការពីិនិតយវិនិចំ័ ័យៈនឹង
ជំនួយៈ�ស្រ្តីមាប់់ជំងឺតំ�ពូីជ
មិុនសៀពីល�ស្រ្តីមាល
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1. ប�ូ�បិនំគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�លបោះធើ ��បោះគ្រឹះមាងថ្មីវិកិាជាបោះរៀងរាល់ឆំ្នាំ��ុ�ងការ�តល់គ្រឹះ��់ឧបតតម្ពភមួ្ពយ�្
ខែន�ផ្ទៃនផ្ទៃថ្មីាពុិនិតយបោះន�។ ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលយល់គ្រឹះពុម្ពទទួលការពុិនិតយបញ្ញាា ត�ណៈពូុ�ម្ពុនសួគ្រឹះមា
លបោះ�ខែតតគ្រឹះមូ្ពវិឲ្យយបង់ថ្មីវិកិាខា �បោះដាយខូ �នឯង។ សួគ្រឹះមាប់ត�ផ្ទៃលផ្ទៃន��នួយឬការបោះលើ�ខែលង�ុ�ងកា
របង់គ្រឹះ��់ពុីសួ�ណា�់រដាឋ ភិិ�ល អា�បោះធើ �ការស្ថា�សួួរបោះ�កាន់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយខែដ្ឋលទទួលការពុិនិតយ
ឬម្ពណៈឌ លសួុខភាពុគ្រឹះសួុ�។

2. សួគ្រឹះមាលស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលប�បោះពុញនូវិល�ាខណៈឌ �ុ�ងការបោះសំួើសួុ�គ្រឹះ��់ឧបតតម្ពភ ម្ពនៃ ីរបោះពុទយខែដ្ឋល
ពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��នះង�ួយប�បោះពុញខែបបបទបោះសំួើសួុ�ការពុិនិតយវិនិិ�េ ័យបោះលើបញ្ញាា ត�ណៈពូុ�ម្ពុនសួ�រាល។ 
បរ្ា�់ឧបតតម្ពភខែដ្ឋលរដាឋ ភិិ�ល�តល់�ូន ម្ពនៃ ីរបោះពុទយពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��នះង�ណៈនាពុីថ្មីវិកិាខែដ្ឋល
អំ�គ្រឹះតូវិបង់បោះដាយខូ �នឯងបោះដាយដ្ឋ�នូវិគ្រឹះ��់��នួយរ�ួជាបោះគ្រឹះសួ�  បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�អំ�បោះ�ខែតត្
រវូិបង់ថ្មីវិកិាមួ្ពយ��នួនបោះដាយខូ �នឯង។

សៀតើស្វាាប់័នរោាភ៌ិ�លមាន�ីល់ស្រ្តី�ក់ឧប់តថមិភ�ស្រ្តីមាប់់ការពីិនិតយរកប់ញ្ហាាតំ�ពូី
ជមិុន�ស្រ្តីមាលឬសៀទី?

គ្រឹះ�ូបោះពុទយទទួលបនុ��ខែ�ំ�សួម្ពភពុនះង�តល់�ូនការគ្រឹះបះ�ាខែដ្ឋល��់ព័ុនធ នះងបញ្ញាា ត�ណៈពូុ� 
បោះគ្រឹះ�ពុីពួុ�គាំត់ គ្រឹះបសួិនបោះបើមានសួ�នួរ�ម្ពាន់មួ្ពយ�គ្រឹះម្ពិតបោះទៀត អា�បោះធើ �ការទ�នា�់ទ�នងម្ព�កាន់ម្ពណៈឌ
លគ្រឹះបះ�ាពុីបញ្ញាា ត�ណៈពូុ�ទាំ�ង១៤�ខែនាងខែដ្ឋលឆ្លាងកាត់ការគ្រឹះតួតពិុនិតយពីុរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភា
ពុផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល

អា�ខែសួើ ងរ�របោះបៀបទ�នា�់ទ�នងបោះដាយ�ូលបោះ�កាន់បោះវិបស្ថាយរបសួ់រដ្ឋឋ�ល

បោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ។

សៀតើខំុំអាចំទីទីួលពីត៌មានណែដឹល�ក់ពី័នធតាមិណា?

រដឹឋ�លសៀលើក
កមិព�់�ុខភាពី



9

សៀ�តុអើី�នជាស្រ្តីតូវទីទីួលការសៀធើើសៀត�ីពីិនិតយរកសៀមិសៀរាគសៀ�ៃើមិស្រ្តីប់សៀភ៌ទីB?

1. បោះម្ពបោះរា�រ��បោះថ្មីាើម្ពគ្រឹះបបោះភិទBភា�បោះគ្រឹះ�ើនឆ្លាងតាម្ពរយៈទះ�សួរ �រៈឬឈាម្ព ជាទូបោះ�អា�ឆ្លាងតាម្ពវិធិី
ពុីរយ៉ាា ងរមួ្ពមានការឆ្លាងតាម្ពខែខ័បបោះណាត យនិងការឆ្លាងតាម្ពខែខ័បោះ�ត�។ ការឆ្លាងតាម្ពខែខ័បបោះណាត
យសួ�បោះ�បោះលើមាត យខែដ្ឋលមាន�ុ��បោះម្ពបោះរា�ខែដ្ឋលម្ពិនបបោះញឹ្ជីញបោះរា�សួញ្ញាា ��លងបោះម្ពបោះរា�រ��បោះថ្មីាើម្ពគ្រឹះប
បោះភិទBបោះ�ឲ្យយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតម្ពុនឬបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល។ ការឆ្លាងតាម្ពខែខ័បបោះណាត យរវាងមា
តាបោះ�ទាំរ��ឺជាមូ្ពលបោះហតុ��បងខែដ្ឋលបោះធើ �ឲ្យយបោះម្ពបោះរា�រ��បោះថ្មីាើម្ពគ្រឹះបបោះភិទB កាា យជាម្ពបោះរា�បោះពុញនិ
យម្ពបោះ�ផ្ទៃតវាា ន់ពុីម្ពុន គ្រឹះបមាណៈអំ��ុ��បោះម្ពបោះរា�ជាង៤០បោះ�៥០%�ឺ��លងតាម្ពវិធិីបោះន�។ ឯការឆ្លា
ងតាម្ពខែខ័បោះ�ត��ឺការឆ្លាងបោះដាយស្ថារឈាម្ពឬទះ�រផ្ទៃងខែដ្ឋលមាន�ុ��បោះម្ពបោះរា�គ្រឹះជាប�ូល�ុ�ងខែសួិ�
ឬភំាសួរំអិល�ូលបោះ��ុ�ងរាងកាយ ឧទាំហរណៈ៍ការបញូ្ជី�លឈាម្ព ការបោះគ្រឹះបើម្្ព�លឬសួឺរា�ងរមួ្ពគំាំ�៏អា�
ឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�ខែដ្ឋរ។

2. អំ�ឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�គ្រឹះបបោះភិទបោះថ្មីាើម្ពB អាយុកាន់ខែតតិ�ង្កាយកាន់ខែតកាា យជាបុ�គល�ុ��បោះម្ពបោះរា� 
បោះ�ផ្ទៃថ្មីាបោះគ្រឹះកាយអគ្រឹះតាខែដ្ឋលបណាា លឲ្យយមាន��ងឺបោះថ្មីាើម្ពរងឹ នះងម្ពហារ ��បោះថ្មីាើម្ព�៏កាន់ខែតខពសួ់។ ��
បោះ��ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើតមាន៩០%ខែដ្ឋលឆ្លាងបោះហើយកាា យបោះ�ជាបុ�គល�ុ��បោះម្ពបោះរា�បោះដ្ឋើម្ព។ 
បោះដ្ឋើម្ពិីបញឈប់ការឆ្លាងពុីមាតាម្ព�ទាំរ� ពុីប�ូ�បិនំបោះ��ឺទាំរ�គ្រឹះ�ប់របូខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើត
�ឺគ្រឹះតូវិចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងគ្រឹះបបោះភិទបោះថ្មីាើម្ព B ទាំ �ងអសួ់។ បោះហើយ��បោះ��ទាំរ�ខែដ្ឋលមានមាា យមានគ្រឹះប
បោះភិទ(HBsAg)ចាំប់ពុីបោះពុលបោះវិ�បោះ�ើតម្ព��ុ�ងរយៈបោះពុល២៤បោះមាា ង�ឺគ្រឹះតូវិចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងមួ្ពយប្
របោះភិទបោះថ្មីាើម្ពB(HBIG)បោះលើសួពុីបោះន�បោះ�បោះទៀតទាំរ�ខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះហើយបោះពុញអាយុ១ខួប�ឺគ្រឹះតូវិខែតពុិ
និតយរ�HBsAgនះងគ្រឹះបបោះភិទអង់ទី�័របោះថ្មីាើម្ពB(anti-HBs)គ្រឹះបសួិនបោះបើការពុិនិតយទាំ �ងពុីរខែ�ំ�ល
ទធ�លបោះ�ញម្ព��ឺអវិ�ិជមាន �ឺអា�ចាំ�់ខែថ្មីម្ពវាា �់ស្ថា�ងមួ្ពយម្្ព�លគ្រឹះបបោះភិទបោះថ្មីាើម្ពBបោះដាយម្ពិន�ិ
តផ្ទៃថ្មីា។ ��បោះ��បុ�គលខែដ្ឋលនិយ៉ាយខាងបោះលើបោះន�សូួម្ពឪពុុ�មាា យ�ុ�បោះភិា�នា�ទាំរ�បោះពុលអាយុមួ្ព
យខួបបោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយបោះដ្ឋើម្ពិីបោះធើ �ការពុិនិតយ។

3. បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយអគ្រឹះតាការឆ្លាងពុីមាតាម្ព�ទាំរ�ចាំប់ពុីឆំ្នាំ�២០១៨ខែខ២ផ្ទៃថ្មីាទី១បោះ� ស្រ្តីសួត ីមាន

ផ្ទៃ�តបោះ��ខែដ្ឋល�ុ�ងឈាម្ពមានស្ថារជាតិពុុលអ�ពុីបោះថ្មីាើម្ពB ≧ 106IU/mL HBsAgវិជិាជ មាន បោះគ្រឹះកាយពុី�

នការវិនិិ�េ ័យពុីបោះវិ�ជបណៈឌ ិតអ�ពុីការបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �ពុ្យ៉ា�លបោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយការឆ្លាង��ងឺបោះថ្មីាើម្ព

Bបោះ�ទាំរ�បោះទើបបោះ�ើត។

4. ��បោះ��បុ�គលខែដ្ឋលមាន�ុ��បោះម្ពបោះរា�គ្រឹះបបោះភិទបោះថ្មីាើម្ពb បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយ��ងឺបោះថ្មីាើម្ពរងឹនិងម្ពហារ ��បោះថ្មីាើ

ម្ពបោះ�ើតបោះ�ើង គ្រឹះ�សួួងធានារាា ប់រាងសួុខភាពុបោះដ្ឋើម្ពិីឲ្យយអំ���ងឺគ្រឹះបបោះភិទរ��បោះថ្មីាើម្ពទទួល�នការពុ្

យ៉ា�លយ៉ាា ងដ្ឋិតដ្ឋល់។ ដូ្ឋបោះ�ំ�អនា�តមាតាខែដ្ឋល�នបោះធើ �បោះតសួត បោះ�ើញថាមាន��ងឺបោះថ្មីាើម្ពគ្រឹះបបោះភិទ

Bវិជិាជ មាន បោះពុលសួគ្រឹះមាលរ�ួ�៏�ុ�បោះភិា�បោះធើ �តាម្ពការខែណៈនា�របសួ់បោះវិ�ជបណៈឌ ិត គ្រឹះត�ប់ម្ព�វិញិនះងតា

ម្ពដានពុ្យ៉ា�លបោះហើយរ�្ស្ថាសួុខភាពុខូ �នឯងឲ្យយ�នលអ ។

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបយុទធនះង��ងឺឆ្លាង)

ការពីិនិតយទីូសៀ�

ការពុិនិតយទូបោះ�
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1. ��ងឺ�គ្រឹះញ្ជីជ ិលអា�ឺម្ពាង់ឬ��ងឺសូួ ��បងកបោះ�ើងបោះដាយបោះម្ពបោះរា��គ្រឹះញ្ជីជ ិលអាលា ឺម្ពាង់ ឆ្លាងតាម្ពរយៈដ្ឋ��ណៈ
�់ទះ�តូ�ៗផ្ទៃនការ�អ�ឬ�ណាត សួ់ឬការបា��ល់ផ្លាៃ ល់។ សួគ្រឹះមាប់ម្ពនុសួ័ធមី្ពតា គ្រឹះបសួិនបោះបើឆ្លាង 
ជាទូបោះ�មានអាការៈគ្រឹះស្ថាលម្ពិនមាន�លវិ�ិ�បន័ល់ទុ� បោះគ្រឹះកាយជាសួ�បោះសួិើយបោះនា�បោះ�ើយ 
បាុខែនត គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�សូួ �� បោះម្ពបោះរា�នះងឆ្លាងតាម្ពខែខ័បបោះណាត យពុីមាតា
បោះ��ភិ៌តាម្ពរយៈសួុ� អា�នះងបណាត លឲ្យយស្ថាា ប់�ភិ៌ រលូតឬខូ�សួរ �រាងគសួ�ខាន់ៗរបសួ់�ភិ៌ 
ដូ្ឋ�ជាថ្មីាង់ពុី��បោះណៈើត ��ងឺបោះ�ើងសួ��ធខែភំិ� ��ងឺ ខែភំិ�បោះ�ើង�យ ��ងឺខួរ�្�លរមួ្ពតូ� 
សួតិបញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះ�ប់និង��ងឺបោះប�ដូ្ឋងពុី��បោះណៈើតនិង�ងើ�ខាតសួុខភាពុបោះ�័ងៗ ��ងឺទាំ �ងបោះន�
អា�បោះ�សួរុបថាសួហបោះរា�សួញ្ញាា �គ្រឹះញ្ជីជ ិលអាលា ឺម្ពាង់ពុី��បោះណៈើត។ ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលឆ្លាងបោះម្ព
បោះរា��គ្រឹះញ្ជីជ ិលអាលា ឺម្ពាង់�ុ�ង១០សួ�ត ហ៍ដ្ឋ�បូង ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះ�ើតម្ព�មានឪកាសួជាង៩០%ខែដ្ឋ
លមាន�ងើ�ខាតសួុខភាពុពុី��បោះណៈើត គ្រឹះបសួិនបោះបើឆ្លាងបោះគ្រឹះកាយសួ�ត ហ៍ទី២០ បោះនា�ឪកាសួបោះ�ើត
ទាំរ�ខែដ្ឋលមាន�ងើ�ខាតសួុខភាពុទាំបប��ុត។

2. វិធិីបង្កាក រ��ងឺសូួ ��ខែដ្ឋលមានគ្រឹះបសួិទធិភាពុប��ុត�ឺទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបង្កាក រ។ បោះ��ុ�ងគ្រឹះបបោះទសួ 
ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះគ្រឹះកាយខែខ�ញ្ញាា ឆំ្នាំ�១៩៧១យ៉ាា ងតិ�ធាា ប់ទទួលវាា �់ស្ថា�ង��ងឺសូួ ���ឬវាា �់ស្ថា�ងMM
Rការ�រ��ងឺ�គ្រឹះញ្ជីជ ិល គ្រឹះសួ�ខែទននិងសូួ ��។ គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីសួា ិតបោះ��ុ�ងវិយ័បនតពូុ�ម្ពិនគ្រឹះ��ដ្ឋ
ថាខូ �នមានអង់ទី�័រគ្រឹះបឆ្នាំ�ងនះងបោះម្ពបោះរា��គ្រឹះញ្ជីជ ិលអាលា ឺម្ពាងគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ឬអត់ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ា
បល់ឲ្យយបោះធើ �ការពុិនិតយសួុខភាពុបោះដ្ឋើម្ពិីបោះធើ �បោះតសួត រ�អង់ទី�័រគ្រឹះបឆ្នាំ�ងបោះម្ពបោះរា��គ្រឹះញ្ជីជ ិលអាលា ឺម្ពាង់់
ម្ពុនបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ។ គ្រឹះបសួិនបោះបើទទួល�នលទធ�លអវិ�ិជមាន គ្រឹះតូវិបោះ�គ្រឹះបញ៉ាំប់បោះ�យ
�លិខិតបញ្ញាជ �់អ�ពុីលទធ�លអង់ទី�័របោះម្ពបោះរា�សូួ��អវិ�ិជមានបោះ�ទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ង
MMRការ�រ��ងឺ�គ្រឹះញ្ជីជ ិល គ្រឹះសួ�ខែទននិងសូួ ��១ដូ្ឋសួ(វាា សួ់ស្ថា�ងនះង�តល់�ូនបោះដាយថ្មីវិកិារដ្ឋឋ)
បោះ�ម្ព�ឈម្ពណៈឌ លសួុខភាពុឬម្ពនៃ ីរបោះពុទយ �ា ីនី�ខែដ្ឋលសួហការណៈ៍ខាងខែ�ំ��តល់វាា �់ស្ថា�ងបញ្ញាា
ណាមួ្ពយ�៏�ន គ្រឹះពុម្ពជាមួ្ពយគំាំបោះន�ខែដ្ឋរសូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់គ្រឹះតូវិ�ុ�ឲ្យយមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ុ�ង���ំងបោះពុ
ល៤សួ�ត ហ៍បោះគ្រឹះកាយចាំ�់វាា �់ស្ថា�ង។

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបយុទធនះង��ងឺឆ្លាង)

សៀ�តុអើី�នជាស្រ្តីតូវសៀជៀ�វាងឆ្លៃងជំងឺកញ្ជ្រិ�ិិលអាលៃឺមិះង់ឬ�ូ�ចំកនុងអំឡុុងសៀពី
លមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ?
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សៀ�លប់ំំ�ង

វិធីនិងកាលវិភាគពីិនិតយ

លទីធ�លពីិនិតយនិងវិធានការប់ង្ហាា

Group B Streptococcus �ឺជា��់បោះតរ �ខែដ្ឋលឧសួាហ៍�ួបគ្រឹះបទ�បោះ��ុ�ង�ូ �វិរំ�យអាហារ
នះង�ូ �វិតគ្រឹះម្ពង់បោះនាម្ពនិងបនត ពូុ� �ឺជា��់បោះតរ �ខែដ្ឋលបងកបោះរា���បងខែដ្ឋលបណាត លឲ្យយឆ្លាងធាន់ធា
រ�ុ�ង���ំងបោះពុល�ុ� វិញិសួគ្រឹះមាល បោះហើយ�៏ជា��់បោះតរ �ខែដ្ឋលឧសួាហ៍�ួបគ្រឹះបទ�ខែដ្ឋលបណាត លឲ្យយទាំរ�
បោះទើបនះងបោះ�ើតឆ្លាង��់បោះតរ �។ ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះបមាណៈ១៨%បោះ�២០%មានបោះម្ពបោះរា�បោះន�បោះ��ុ�ង�ូ �
វិសួគ្រឹះមាល។ បោះបើម្ពិនមានការពិុនិតយនះងពុា�ល  អា�បណាា លឲ្យយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតឆ្លាង��ងឺបោះន� 
បោះហើយបណាា លឲ្យយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតមាន��ងឺរ��សួួត រ��ខួរ�ាល ��ងឺរ��ឈាម្ពខួរខំង 
បណាា លឲ្យយមាន��ងឺធាន់ធារ�ន។ ប�ូ�បិនំបោះន�បោះដ្ឋើម្ពិីការ�រ�ុ�ឲ្យយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតឆ្លាងនូវិ��់
បោះតរ �បោះន� �ឺពុិនិតយស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ថាមានបោះម្ពបោះរា�បោះន�ឬអត់? បោះហើយនះងពុា�លស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��
ខែដ្ឋលមានអាការៈបោះម្ពបោះរា�បោះន�តាម្ពរយៈបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�ស់ួអង់ទីយាូ ទិ�ពុា�លម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាល។

ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���់បោះតរ � Group B Streptococcus 
�ុ�ង���ំងសួ�ត ហ៍៣៥បោះ�៣៧ ។ គ្រឹះ�បូោះពុទយនះងយ�សួ�ណា�ពុី�ុ�ងទាំើ រមាសួនិងរនធ�ូទបោះដ្ឋើម្ពិីម្ព�បណៈ្
ដ្ឋុ�បោះម្ពបោះរា� លទធ�លនះងដ្ឋះង�ុ�ងរយៈបោះពុល១សួ�ត ហ៍។ គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ�ម្ពិនទាំន់ទទួលការ
បោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ ខែតមានអាការៈសួិូ ន�គ្រឹះនាត �់ម្ពុនបោះពុល��ណៈត់ឬការខែប�បោះគ្រឹះស្ថាម្ពទឺ�បោះភាា �បណាត លបោះអាយ
�ូលសំ្ថា�់បោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយ គ្រឹះតវូិទទួលការពុិនិតយបោះធើ �បោះតសួត រ���់បោះតរ � Group B Streptococcus ម្ពុនបោះពុល
��ណៈត់ឬបោះគ្រឹះបើអង់ទីប៊ីយីាូ ទិ�បោះដ្ឋើម្ពិីពុា�លបង្កាក បោះ�តាម្ពម្ពតិ��នាញរបស់ួបោះវិ�ជបណៈឌ ិតបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលសំ្ថា�់
បោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយ។

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���់បោះតរ �Group B Streptococcus 
រ�ួទទួលលទធ�លវិ�ិជមាន គ្រឹះ�បូោះពុទយនះងបោះធើ �ការវាយតផ្ទៃម្ពាមួ្ពយ��ហាា នបោះទៀត គ្រឹះពុម្ពទាំ�ង�តល់ការពុា�លបោះដា
យអង់ទីប៊ីយីាូ ទី��ុ�ងល�ាណៈៈបង្កាក នាបោះពុលរង់ចាំ�សួគ្រឹះមាល(ការ��ណាយជាបនុ��របស់ួធានារាា ប់រងសុួខ
ភាពុ) បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�បោះ�កាន់ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើត។ គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��
ធាា ប់គ្រឹះបតិ�មី្ពនះងអង់ទីប៊ីយីាូ ទិ� ឬមានសួ�នួរនិង�ម្ពាល់ខែ�ំ�រាងកាយ�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� សូួ
ម្ពគ្រឹះ�ប់បោះ�កាន់គ្រឹះ�បូោះពុទយបោះដ្ឋើម្ពិីបោះធើ �ការពុិភា�ា។

�ូមិសៀស្រ្តីកើនរំលឹកដឹល់អនាំគតអនកមាាក់់ ់ស្រ្តីតូវទីទីួលការ

ពីិនិតយសៀ���ា�៍ទីី៣៥ដឹល់៣៧ណា៎!

សៀ�តុអើី�នជាស្រ្តីតូវទីទីួលការពីិនិតយរក Group B Streptococcus 
កនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ?

ការពុិនិតយទូបោះ�
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ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពខែដ្ឋលនិយម្ពនាបោះពុលប�ូ�បិនំមានពុីរគ្រឹះបបោះភិទរមួ្ពមាន កា
របោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពតាម្ពរយៈឈាម្ពមាត យបោះ�គ្រឹះតីមាសួទីមួ្ពយ(សួ�ត ហ៍ទី១១ដ្ឋល់១៤) បោះដា
យបោះធើ �ការវាសួ់�បោះនាា �ឆ្លអ ះងខំងផ្ទៃន�ភិ៌ឬឆ្លអ ះងគ្រឹះ�ម្ពុ�របសួ់�ភិ៌តាម្ពរយៈបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត  គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងបូម្ពឈាម្ពស្រ្តីសួត ីមា
នផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ព�បោះធើ �ការវិភិា�Serological marker ការពុិនិតយគ្រឹះបបោះភិទបោះន�អា�រ�បោះ�ើញទាំរ�បោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពប្
រមាណៈ៨២បោះ�៨៧%។ �ុ�ងគ្រឹះតីមាសួទី២(សួ�ត ហ៍ទី១៥ដ្ឋល់២០) ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពតាម្ព
រយៈឈាម្ពមាត យ �ឺបោះធើ �បោះដាយការបូម្ពឈាម្ពមាត យបោះដ្ឋើម្ពិីម្ព�បោះធើ �ការវិភិា� Serological marker ការពុិនិតយគ្រឹះប
បោះភិទបោះន�អា�ពុិនិតយរ�បោះ�ើញទាំរ�បោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព៨០%។

តាម្ពរយៈបោះអ�ូរបោះដាតម្្ព�លតូ��ូលបោះ�គ្រឹះសូួបយ�ទះ�បោះភាា � បោះហើយ�ិញឹ្ជីះម្ពបោះកាសួិការរបស់ួទាំ
រ�ខែដ្ឋលមានបោះ��ុ�ងទះ�បោះភាា �ម្ព�ពុិនិតយ អា�ពុិនិតយថាបោះតើគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ពរបស់ួ�ភិ៌គ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬអត់ 
ស្ថា�សួម្ពពិុនិតយបោះ�បោះគ្រឹះកាយសួ�ត ហ៍ទី១៦។

សួគ្រឹះមាបអ់នា�តអំ�មាា �់ខែដ្ឋលមានអាយចុាំបព់ុ៣ី៤ឆំ្នាំ�បោះ�ើងបោះហើយមានលទធ�លពុនិតិយបោះអ�ូស្ថាសួ្
គ្រឹះតម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី លទធ�លការបោះធើ �បោះតសួត រ���ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពតាម្ពរយៈឈាម្ពមាត យបង្កាា ញថាសួា ិតបោះ��ុ�ងគ្រឹះ� ំ
ម្ពខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់ ឬធាា ប់ពុរបោះ��និងបបោះងក ើតភិ�៌ខែដ្ឋលម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីនិងមានគ្រឹះបវិតត ិគ្រឹះសួឡាយគ្រឹះ�ួស្ថារ 
អា�បោះធើ �ការពុិនិតយបោះន�។

សៀ�តុអើី�នជាស្រ្តីតូវសៀធើើសៀត�ីពីិនិតយរកជំងឺសៀោន�ុីនស្រ្តីដូឹមិតាមិឈាមិមាាយៈសៀ�
ស្រ្តីតីមា�ទីី១និងទីី២?

សៀ�តុអើីស្រ្តីតូវសៀធើើសៀត�ីពីិនិតយទីឹកសៀនាំមិណែ�ូមិសៀលើស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ?

សៀតើអើីជាការពីិនិតយសៀោយៈការសៀចាះទីឹកសៀភាះះ?

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលសួា ិតបោះ��ុ�ងគ្រឹះ�មំ្ពគ្រឹះបជា�នខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខព សួ់បោះ�បោះលើ��ងឺទះ�បោះនាម្ព
ខែ�អម្ព (ឧទាំហរណៈ៍ ��ងឺធាត់ហួសួ ��ងឺបោះលើសួឈាម្ព ��ងឺបោះលើសួជាតិខាា ញ់�ុ�ងឈាម្ព ស្ថា�់ញ៉ាំតិ�ិតសំួិទិ
មាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព ឬធាា ប់មានគ្រឹះបវិតត ិទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ��ងឺ Polycystic 
ovary syndrome (PCOS) �ភិ៌ម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ �ូនបោះ�ើតម្ព�ស្ថាា ប់ បញ្ញាា ទាំរ�បោះ�ើតម្ព�បោះថាា សួខាា �ង 
ឬបោះលើសួទម្ពាន់ នះងគ្រឹះបវិតត ិសួគ្រឹះមាលនានា) គ្រឹះតវូិទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមាន
ផ្ទៃ�ៃបោះ��ឲ្យយឆ្នាំប់បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលដ្ឋះងថាគ្រឹះ��ដ្ឋជាមាន�ភិ៌។ �� ខែណៈ�ឯស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលម្ពិនសួា ិត
បោះ��ុ�ងគ្រឹះ�មំ្ពហានិភិ័យខពសួ់ទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព អា�ទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះ�សួ�ា ហ៍ទី២៤ដ្ឋល់២៨
បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលគ្រឹះតវូិការ។  គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព ហានិភិ័យ�ុ�ងការបោះ�ើង
ឈាម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមាន�ភិ៌ (Preeclamosia)នះងបោះ�ើនបោះ�ើង ម្ពាា ងបោះទៀត�៏អា�នះងបណាា លឲ្យយ�ភិ៌ធ�
គ្រឹះ�លំ ឪកាសួខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះដាយវិ�កាត់ ឬបោះ�ើត�លវិ�ិ��ុ�ងបោះពុលសួគ្រឹះមាលខះងបោះ�ើនបោះ�ើង ឬ�៏ទាំរ�បោះទើបនះ
ងបោះ�ើតមានជាតិសួក រទាំបគ្រឹះ�លំ  ឬបញ្ញាា គ្រឹះបពុ័នធដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ព។

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋល�នពុិនិតយបោះ�ើញថាមាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� �ឺ
បោះ��ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះន�គ្រឹះតវូិគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងរបបអាហារឬថំា�តាម្ពបោះវិ�ជបណៈឌ ិតនះងគ្រឹះ�បូោះពុទយខែ�ំ��ីវិជា
តិ បោះដ្ឋើម្ពិី��នួយដ្ឋល់រាងកាយមាតានិងទាំរ� បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ៦បោះ�១២សួ�ា ហ៍គ្រឹះតវូិគ្រឹះត�ប់ម្ព�វិញិបោះធើ �ការ
ពុិនិតយម្ពាងបោះទៀតបោះដ្ឋើម្ពិីឲ្យយដ្ឋះងថា�នបោះ�ើត��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ពជាអ�ិស្រ្តីនតយ៍ឬអត់។

ការពីិនិតយមិិនស្រ្តីប់ស្រ្តីកតីណែដឹល
ឧ�ា�៍ជួប់ស្រ្តីប់ទីះ
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ការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត �គ្រឹះម្ពិតទី២�ឺគ្រឹះ�បូោះពុទយ��នាញបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�ស់ួឧប�រណៈ៍បោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត បោះដ្ឋើម្ពិីពិុនិតយបោះដាយថ្មីតរបូខែ�ំ�ខួរ�ាល 
ខែ�ំ��ាលដ្ឋល់� បោះប�ដូ្ឋង បោះដ្ឋើម្ពគ្រឹះទងូ បោះ�� ឆ្លអ ះងខំង ផ្ទៃដ្ឋបោះ�ើងទាំ�ង៤ គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងទងសួុ� សួុ�នះងអវិៈយវិៈបោះ�័ងៗបោះទៀត។

 គ្រឹះបសួិនបោះបើអនា�តអំ�មាា �់គ្រឹះបទ�បោះ�ើញបញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីបោះពុលពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ�� ដូ្ឋ�ជា�បោះនាា �ឆ្លអ ះងខំងរបសួ់�ភិ៌(Nuchal 
translucency)គ្រឹះកាសួ់គ្រឹះ�លំ ទះ�បោះភាា �បោះគ្រឹះ�ើនគ្រឹះ�លំ លូត�សួ់យឺតយ៉ាា វិខាងសួតិបញ្ញាា  ឬមាន��ងឺត�ណៈពូុ�តាម្ពខែខ័គ្រឹះសួឡាយគ្រឹះ�ួស្ថារ ស្រ្តីសួត ី
មានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានគ្រឹះបពុ័នធភាពុសុ្ថា�ខែដ្ឋលគ្រឹះបឆ្នាំ�ងនះងខូ �នឯង ��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�៏ដូ្ឋ�ជា��ងឺបោះ�័ងៗបោះទៀត ការបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា ��ុ�ងកា
រពុរបោះ��ដ្ឋ�បូង ការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា� ឬ�ម៏ាន�ភិត៌ាម្ពវិធិសីួម្ពិនិម្ពតិតបោះដាយបញូ្ជី�លខែសួព មាា តូសូួអុតី�ូល�ុ�ងសួិូ ន �ូនបោះគ្រឹះ�ើនបោះលើសួពីុ១ឬសួ្
រ តីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានអាយុបោះគ្រឹះ�ើន អា�បោះធើ �ការពុិភា�ាជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុទយមួ្ពយ��ហាា នបោះទៀតថាបោះតើ�ួរទទួលការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត
��រតិទី២ឬអត់បោះដាយខែ�អ�បោះលើស្ថាា នភាពុផ្លាៃ ល់ខូ �ន។ ជាទូបោះ� ការខែណៈនា�ឲ្យយពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត �គ្រឹះម្ពិតទី២បោះធើ �បោះ�ើងបោះ�សួ�ត ហ៍ទី២០
ដ្ឋល់២៤ រយៈបោះពុលពុិនិតយគ្រឹះបមាណៈ៣០នាទីបោះ�១បោះមាា ង។

លកខខ�ឌមានកំ�ត់កនុងការពីិនិតយ(ណែ�នកណែដឹលមិិនអាចំ�ៃង់�ន)

1. ម្ពិនអា�ពុិនិតយវិនិិ�េ ័យដ្ឋះងពុីគ្រឹះ�ជាញា  (IQ) ��្� វិញិ្ញាា ណៈ បោះស្ថាតវិញិ្ញាា ន បោះតើមានសំ្ថាម្ពបោះ�ឬអត់ ឬគ្រឹះបពុ័នធ បោះម្ពតា
បូលីសួផ្ទៃនបោះកាសួិកាម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬស្ថាា នភាពុម្ពុខង្ការបោះ�័ងៗបោះទៀតគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬអត់បោះនា�បោះ�ើយ។

2. បោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ម្ពិនអា�ពុិនិតយវិនិិ�េ ័យ��ងឺបោះដានសួាីគ្រឹះដូ្ឋម្ពឬ��ងឺគ្រឹះ�ូម្ពាូ សូួម្ពម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីបោះ�័ងៗបោះនា�បោះ�ើយ។

3. �ងើ�ខាតសួុខភាពុតិ�តួ�របសួ់�ភិ៌ ឧទាំហរណៈ៍គ្រឹះបបោះហាងបោះ�សួនៃ��បោះនាា ត�ថ្មីតបោះប�ដូ្ឋងខាងបោះគ្រឹះកាម្ព(ve
ntricular septal defect)បោះរៀងតូ� ការរមួ្ពតូ�ផ្ទៃនខែ�ំ�បោះកាងសួផ្ទៃសួឈាម្ពអាអ�តា(Aortic stenosis) ការ
វិវិិតតន៍ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីផ្ទៃនខួរ�្�ល(neural tube defects(NTDs)) ឬ��ងឺគីាំនគ្រឹះបបោះហាងរនធ�ូទ(Imperforate 
anus)។

4. មានរ�នាសួម្ពព ័នធម្ពិនគ្រឹះប�តីមួ្ពយ��នួន(��ងឺផ្ទៃដ្ឋបោះ�ើងខា ីៗ(Acromicria) ��ងឺខួរ�្�លរបោះ�ង 
(lissencephaly) �ូ �វិបោះ��បោះវិៀនម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី(Intestinal abnormalities)  ��ងឺ�ានលូនតាម្ពស្ថា�់ដ្ឋុ�សួនៃ �គ្រឹះទូង 
(Hiatal hernia))បោះ�ើតបោះ�ើងបោះ�គ្រឹះតីមាសួ�ុងបោះគ្រឹះកាយផ្ទៃនការពុបោះ�� �ួនកាលបោះ�ើតបោះ�ើងបោះគ្រឹះកាយការគ្រឹះបសូួត�៏
មាន។ ការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ខែតម្ពតង�ុ�ងដ្ឋ�ណា�់កាល��់�ណាត លផ្ទៃនការពុបោះ�� ម្ពិនអា�គ្រឹះ��ដ្ឋថាម្ពុន
និងបោះគ្រឹះកាយការចាំប់��បោះណៈើតមានសួភាពុគ្រឹះបគ្រឹះ�តីទាំ �ងគ្រឹះសួុងបោះនា�បោះ�ើយ។

5. គ្រឹះបសួិនបោះបើ�ភិ៌សួា ិត�ុ�ងសួភាពុនះងថ្មីាល់ បោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ល����ុ�ងការវិនិិ�េ ័យថាមាន��ងឺខើ �ថំា �ងគ្រឹះមាម្ពផ្ទៃដ្ឋ(
បោះ�ើង)ឬសួនាា �់ឆ្លអ ះងម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬអត់បោះនា�បោះ�ើយ។

6. បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលការពុរបោះ��មានសួ�ត ហ៍កាន់ខែតធ�បោះ� �ភិ៌ម្ពិនអា��តសួនធ ះង�នបោះពុញបោះលញបោះ��ុ�ងសួ្
បួនបោះ�ើយ អវិៈយវិៈឆ្លអ ះងជាន់បោះលើគំាំ របូថ្មីតអា�នះងថ្មីតម្ពិន�្�សួ់ បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�ម្ពិនអា�វិនិិ�េ ័យគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិ
បោះ�ើយ។

7. �លនាឈាម្ពរបសួ់�ភិ៌បោះ��ុ�ងសួិូននិងបោះគ្រឹះកាយពុីចាំប់��បោះណៈើតមានល�ាណៈៈខុសួគំាំ ��ងឺបោះប�ដូ្ឋងពុី��បោះណៈើត
មួ្ពយ��នួន(គ្រឹះបបោះហាងបោះ�សួនៃ��បោះនាា �ថ្មីតបោះប�ដូ្ឋងខាងបោះលើ(atrial septal defect(ASD) គ្រឹះបបោះហាង�បោះនាា �សួ
ផ្ទៃសួឈាម្ពអាអ�និងសួផ្ទៃសួឈាម្ពអា�ខែទសួួត(Patent Ductus Arteriosus(PDA) ការរមួ្ពតូ�ផ្ទៃនខែ�ំ�បោះកាង
សួផ្ទៃសួឈាម្ពអាអ�(Aortic arch stenosis)…-ល-).ម្ពិនអា�វិនិិ�េ ័យដ្ឋះងម្ពុនការចាំប់��បោះណៈើតបោះនា�បោះ�ើយ។

ការពុិនិតយម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីខែដ្ឋលឧសួាហ៍�ួបគ្រឹះបទ�

ការប់កស្រ្តីស្វាយៈពីីការពីិនិតយ
សៀអកូស្វាស្រ្តី�ីកស្រ្តីមិិតទីី២
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ការពីិចារណាប់ុគគល

1. បោះ�គ្រឹះបខែហលសួ�ត ហ៍ទី២០ រដាឋ ភិិ�ល�តល់នូវិការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ��នួនមួ្ពយបោះលើ��ុ�ងការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ�� 
អនា�តអំ�មាា �់�៏អា�បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត �គ្រឹះម្ពិតទី២បោះដាយការបង់ថ្មីវិកិាបោះដាយខូ �នឯង
�ងខែដ្ឋរ គ្រឹះបសួិនបោះបើ�ភិ៌មានស្ថាា នការណៈ៍ពុិបោះសួសួ អា�បោះធើ �ការពុិភា�្ស្ថាជាមួ្ពយគ្រឹះ�ូបោះពុទយថាបោះតើ�ួរពុិនិតយ��
នួនបាុនីានដ្ឋងនះងញះ�ញ៉ាំប់បាុណាណា ។

2. ការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត អា�គ្រឹះបទ�បោះ�ើញថា�ភិ៌មានបញ្ញាា ខូ�របូរាងពុី��បោះណៈើត �ុ�ងបោះនា� បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត នាបោះពុល
ប�ូ�បិនំអា�ខែ��ុនបញ្ញាា មួ្ពយ��នួន គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងម្ពិនបោះធើ �បោះអាយបា��ល់ការលូត�សួ់និងវិវិិឌីឍន៍នាបោះពុលអ
នា�តបោះ�ើយ ដូ្ឋ�ជាខែឆ្លបបបូរមាា ត់គ្រឹះ�អូបមាា ត់ ��ងឺបោះប�ដូ្ឋងពុី��បោះណៈើតមួ្ពយខែ�ំ�ជាបោះដ្ឋើម្ព។ គ្រឹះបសួិនបោះបើបោះគ្រឹះកា
យពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត �ុ�ងបោះពុលពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��រ�ួគ្រឹះបទ�បោះ�ើញថា�ភិ៌មានបញ្ញាា ខូ�របូរាងពុី��បោះណៈើត សូួម្ព
បោះធើ �ការពុិបោះគ្រឹះគាំ�បោះយ៉ាបល់ជាមួ្ពយគ្រឹះ�ូបោះពុទយ��នាញខែដ្ឋល��់ពុ័នធ  បោះដ្ឋើម្ពិីទទួល�នពុត៌មានសួុខភាពុឲ្យយ�ន�្
រប់គ្រឹះគាំន់និងបោះធើ �ការសួបោះគ្រឹះម្ព��ិតតខែដ្ឋលសួម្ពរម្ពយ។

3. ការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ��រតិទី២រមួ្ពមានការបោះសួក នបោះម្ពើលថាការវិវិិឌីឍន៍ផ្ទៃនគ្រឹះបដាប់បនតពូុ�មានស្ថាា នភាពុគ្រឹះប�្
រតីឬអត់ បោះយ៉ាងតាម្ព�្�ប់��ណៈត់ម្ពិនអា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ម្ព�សួនីត់ពុីបោះភិទរបសួ់�ភិ៌បោះនា�បោះ�ើយ បោះហើយ�៏ម្ពិ
នអា�បញឈប់ការមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះដាយស្ថារបោះភិទរបសួ់�ភិ៌បោះនា�បោះទ។

（គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ សួមា�ម្ពន៍បោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត ផ្ទៃតវាា ន់ សួមា�ម្ពន៍ឆី្លបផ្ទៃតវាា ន់）

កណែនៃងប់ិតរូប់�តសៀអកូស្វាស្រ្តី�ី
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ចាំប់ពុីផ្ទៃថ្មីាទី១ខែខម្ព�រាឆំ្នាំ�២០០៥ម្ព� នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបយុទធគ្រឹះបឆ្នាំ�ងនះង��ងះឆ្លាងផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល�នបខែនាម្ពនូ
វិការពុិនិតយរ�បោះម្ពបោះរា�បោះអដ្ឋសួ៍បោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីា��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ��ុ�ងគ្រឹះបការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��របសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� 
បោះដ្ឋើម្ពិីធានាឲ្យយគ្រឹះ��ដ្ឋពុីសួុខភាពុរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និង�ូន��នាន់បោះគ្រឹះកាយ។ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយបោះធើ �ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ
បោះ�ការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះលើ�ទី១នាការពុរបោះ��គ្រឹះតីមាសួទី៣ គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះ�បូោះពុទយវិនិិ�េ ័យថាមានហានិភិ័យ�ុ�ងការឆ្លាងបោះរា�（
HIV） �ឺនិង�តល់�ួននូវិការពុិនិតយបនា�ុ�ងរយ:បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� បោះដ្ឋើម្ពិីរ�បោះ�ើញបោះម្ពបោះរា�នះងពុា�លឲ្យយ�នកាន់ខែតឆ្នាំ
ប់និងកាត់បនាយអគ្រឹះតាឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�បោះអដ្ឋសួ៍បោះ�កាន់ទាំរ�។

គ្រឹះបសួិនបោះបើមាន�ម្ពាល់��់ពុ័នធនះងបញ្ញាា ខាងបោះលើ អា�បោះធើ �ការខលបោះ�កាន់បណាត ញរាយការណៈ៍និងគ្រឹះបះ�ាពុីស្ថាា នភាពុ
រាលដាលផ្ទៃនបោះម្ពបោះរា�របសួ់នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបយុទធគ្រឹះបឆ្នាំ�ងនះង��ងឺឆ្លាងបោះលខ១៩២២ នះងមានអំ�រង់ចាំ��តល់បោះសួវាគ្រឹះបះ�ាបោះយ៉ាបល់
�ូនឬអា�ខែសួើ ងយល់បខែនាម្ពតាម្ពរយៈបោះ�ហទ�ពុ័ររបសួ់នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបយុទធគ្រឹះបឆ្នាំ�ងនះង��ងឺឆ្លាង។

នាំយៈកោានស្រ្តីប់យៈុទីធ
ស្រ្តីប់ឆ្ងាំងនឹងជំងឺឆ្លៃង

បោះសួវាពុិនិតយរ�បោះម្ពបោះរា�បោះអដ្ឋសួ៍��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីា.

សៀ�វាពីិនិតយរកសៀមិសៀរាគសៀអដឹ�៍
ចំំសៀ�ះស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
សៀោយៈមិិនគិតផ្ទៃ�ៃ.
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ទីភំា�់ង្ការអនត រជាតិគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិ��ងឺម្ពហារ ��ផ្ទៃនអងគការសុួខភាពុពុិភិពុបោះ���នចាំត់ទុ�ការ��់�រ �នះងការហិត�្
ខែសួង�រ �ជាស្ថារធាតុខែដ្ឋលបងកឲ្យយបោះ�ើត��ងឺម្ពហារ ��ល�ដាប់បោះលខ១។ សួ�រាបស់្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ម្ពិនថាអំ�ជាអំ���់�រ �ផ្លាៃ លឬ់ហិ
តខែ�័ង�រ �បោះនា�បោះទ បោះគ្រឹះ�ពុី�ុ�ងខូ �នរបសួ់អំ�បន័ល់ទុ�បោះ�ស្ថារជាតិនី�ូទីន(Nicotine) ឬស្ថារជាតិបោះគ្រឹះកាយបោះធើ �បោះម្ពតាបាូលីសួខូ
ទីនីន (Cotinine) គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបស្ថាទ គ្រឹះបពុ័នធ រំ�យអាហារនិង��្� វិញិ្ញាា ណៈ-ល-របសួ់�ភិ៌នះងរង�លបា��ល់បោះ���រតិបោះ�័ងៗ�ង
ខែដ្ឋរ ឪកាសួ�ុ�ងការរលូតបោះដាយធមី្ពជាតិ ការវិវិិឌីឈន៍របូរាងម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី �ូនបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខនះងបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ខែដ្ឋលទាំរ�បោះទើប
នះងបោះ�ើតបោះ�ើតម្ព�មានទ�ងន់គ្រឹះស្ថាល បោះហើយបោះគ្រឹះកាយបោះពុលធ�ដ្ឋះង�ត ី បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់�ុ�ងការឆ្លាង��ងឺម្ពហារ ��ឈាម្ពខពសួ់ជាងធមី្ពតា។

អំ�មាា �់ខែដ្ឋល��ពុុងប�បោះ�បោះដា��ូនគ្រឹះបសួិនបោះបើសួា ិតបោះ��ុ�ងម្ព�ឈដាឋ នខែដ្ឋលមានខែ�័ង�រ � ស្ថារជាតិខូទីនីន(Cotinine) 
�៏ដូ្ឋ�ជាវិតុ�ធាតុបងកបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះ�័ងៗបោះទៀតអា�ឆ្លាងកាត់តាម្ពរាងកាយ�ូលបោះ��ុ�ងទះ�បោះដា�មាត យបោះហើយបណាត លបោះអាយមា
នរសួជាតិម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី បោះធើ �បោះអាយទាំរ�កាា យបោះ�ជាម្ពិន�ូល�ិតតបោះ� បោះហើយខែ�័ង�រ ��៏បោះធើ �ឲ្យយអរម្ពាូនបោះ��ុ�ងខូ �នមាត យបបោះញឹ្ជី
ញម្ព�ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី�ងខែដ្ឋរ បណាត លបោះអាយការបបោះញឹ្ជីញទះ�បោះដា�ម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់។ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន� បោះ�មានបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ពីុខែ�័ង�រ �ត
ង់ទី៣�ងខែដ្ឋរ៖ ការគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិបញ្ញាជ �់ថា ការ��់�រ ��លិតនូវិវិតុ�ធាតុខែដ្ឋលមានជាតិពុុលបោះហើយនះងបន័ល់ទុ���ហាប់ខពសួ់
បោះ��ុ�ងបរយិ៉ាកាសួ ��ទិ�លាយលអ ិតទាំ�ងបោះន�នះង�បោះ�ើតជាលាយមួ្ពយគ្រឹះសួទាំប់ខែដ្ឋលបោះតាងភាជ ប់បោះ�បោះលើគ្រឹះសួទាំប់ឬផ្ទៃ�ៃរ
បសួ់បោះគ្រឹះ�ឿងសួង្កាា រមឹ្ព អខែណៈត តបោះ��ុ�ងខយល់អាកាសួបោះ�តាម្ពបោះពុលបោះវិ�។ បោះបើបោះទាំ�បីជាបុ�គលខែដ្ឋល��់�រ �ម្ពិន��់បោះ�ម្ពុ
ខ�ូន�៏បោះដាយ លាយលអ ិតពុី�រ �តង់ទី៣បោះ�ខែតបន័ល់ទុ�គ្រឹះបសួិនបោះបើការ��់�រ �មានរយៈបោះពុលយូរ ទាំ �ងបោះន�អា�បណាត ល
បោះអាយ�ុមារមាន�ងើ�ខាតខែ�ំ�សួម្ពតាភាពុសួតិបញ្ញាា  បបោះងក ើនឱកាសួបោះ�ើត��ងឺហឺត ដ្ឋ�បោះ�គ្រឹះតបោះ�ៀ�( Acute Otitis Media)
និងហានិភិ័យផ្ទៃនម្ពហារ ��ឈាម្ព។

I. �លប់ះះ�ល់ផ្ទៃន�រី

ពីត៌មានទាក់ទីងនឹងការផ្តាាចំ់�រី
(1)  ការផ្លាត �់�រ ���នាន់ទី២ គ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភបោះ�ើនមួ្ពយ�គ្រឹះម្ពិតបោះទៀត!

គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�ាបោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីាបោះលើផ្លាត �់�រ �0800-636363
(2)  ស្ថាា ប័នសួុភាពុនិងហាើ មាា សួុីទូទាំ �ងគ្រឹះបបោះទសួជាង៣០០០�ខែនាងជាផ្ទៃដ្ឋ�ូសួហការណៈ៍

ខាង�តល់បោះសួវាផ្លាត �់�រ �
សូួម្ពខែសួើ ងរ�តាម្ពបោះលខទូរសួ័ពុៃ02-2351-0120

(3)  សូួម្ពខលទ�នា�់ទ�នងបោះ�កាន់ម្ពណៈឌ ល(ទីសំ្ថា�់ការ)សួុខភាពុរដ្ឋឋបោះ�តាម្ពត�បន់
បោះដ្ឋើម្ពិីទទួលការគ្រឹះបះ�ានិងបោះសួវា�មី្ពផ្លាត �់�រ � បោះហើយ�៏អា�យ�បោះសួៀវិបោះ�ផ្លាត �់�រ �
បោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីា�ងខែដ្ឋរ។

(4)  បោះ�ហទ�ពុ័រសួុខភាពុ៩៩ ទាំញយ�បោះសួៀវិបោះ�បបោះគ្រឹះងៀនពុីការផ្លាត �់�រ �។

ការស្រ្តីប់ឹកាសៀលើការផ្តាាចំ់�រី

សៀវប់ស្វាយៈ�ុខភាពី៩៩

សៀដឹើមិីី�ុខភាពីរប់�់ប់ុស្រ្តីតធីតាជាទីីស្រ្តី�ឡាញ់ អនាំគតសៀលាក�ាអនកមាាក់�ូមិស្រ្តីប់ញាប់់សៀធើើកា
រផ្តាាចំ់�រី
គ្រឹះបសួិនបោះបើអនា�តបោះ���ា អំ�មាា �់�ង់ខែសួើ ងយល់អ�ពុី�លបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ផ្ទៃន�រ �ឬ
ពុត៌មានទាំ�់ទងនះងការផ្លាត �់�រ � អា�ស្ថា�សួួរបោះ�កាន់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយឬស្ថាា ប័នសួុខ
ភាពុ ខែសួើ ងរ���នួយពុីការពុិនិតយបោះដ្ឋើម្ពិីផ្លាត �់�រ ��៏ដូ្ឋ�ជាបោះសួវា�មី្ពបោះ�័ងៗបោះទៀត ឬ�៏
ទ�នា�់ទ�នងបោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីាតាម្ពរយៈបណាត ញផ្លាត �់�រ �បោះលខ៖0800-63-63-63

ប់សៀ�េញនូវ�លប់ះះ�ល់
មិិនលូចំំសៀ�ះទារកសៀចំញ
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�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ម្ពិនថាពុិស្ថារបោះគ្រឹះ�ឿងគ្រឹះសួវិងឹ��រតិបាុណាណា បោះនា�បោះទ សួុទធខែតអា�បណាត លឲ្យយមានហានិភិ័យខែ�ំ
�សួុខភាពុ។ បោះគ្រឹះ�ពុីអា�បណាត លឲ្យយរលូត រប�សួុ�ម្ពុន��ណៈត់និង�ភិ៌បោះ�ើតម្ព�ស្ថាា ប់បោះនា�បោះទ ខែថ្មីម្ពទាំ�ងបា��ល់ដ្ឋល់ការរ �
�ធ�ធាត់របសួ់�ភិ៌បោះ��ុ�ងសួិូ ន�ងខែដ្ឋរ ង្កាយនះងបោះ�ើតនូវិទាំរ�ខែដ្ឋលមានការលូត�ស់ួខែ�ំ�ផ្ទៃ�ៃម្ពុខម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី (ដូ្ឋ�ជា៖ 
ខែភំិ�តូ� គ្រឹះ�ម្ពុ�គ្រឹះ�ពិុត ខូ�ខាតម្ពុខមាា ត់ (Midface deformity) ធ�ធាត់បោះដាយបោះខាយខាងសួតិបញ្ញាា  និង��ងឺគ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះប
ស្ថាទ�ណាត ល(��ងឺ�ាលតូ�ជាងធមី្ពតា(Microcephaly) វិបិតត ិខែ�ំ�សួតិបញ្ញាា និងការវិឌិីឍន៍ខែ�ំ�គ្រឹះបស្ថាទ(Neurobehavioral 
impairment) �៏ដូ្ឋ�ជាមានទាំរ�ខែដ្ឋលមានបញ្ញាា សួុខភាពុខែដ្ឋលជា«�ភ៌ិខែដ្ឋលមានសួហបោះរា�សួញ្ញាា ទាំ�់ទងនះងបោះគ្រឹះ�ឿងគ្រឹះសួវិងឹ»។ 

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ួរបោះ�ៀសួវាងថ្មីតកា�រសីីួ X បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយហានិភិ័យខែដ្ឋលបណាត លបោះអាយ�ភិ៌មានការវិវិិឌី្
ឍន៍របូរាងម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី បាុខែនត គ្រឹះបសួិនបោះបើចាំ���់ (ឧទាំហរណៈ៍ដូ្ឋ�ជា៖ ការ�អ�បោះលើសួពុី២សួ�ត ហ៍គ្រឹះតវូិបោះរៀប��ការពុិនិតយថាមានបោះ�ើ
ត��ងឺរបោះបងឬអត់) អា�គ្រឹះបគ្រឹះពុះតត ិតាម្ពការខែណៈនា�របសួ់បោះវិ�ជបណៈឌ ិត។

II. �លប់ះះ�ល់ផ្ទៃនសៀស្រ្តីគឿងស្រ្តី�វឹង

III. សៀជៀ�វាងការ�តកាំរ�មី X �ួ�កំរិត

បបោះណៈា ញនូវិ�លបា��ល់ម្ពិនលអ ��បោះ��ទាំរ�បោះ�ញ
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1. គ្រឹះបសួិនបោះបើមាន�បោះគ្រឹះមាងថានះងមាន�ូន�ុ�ងបោះពុលឆ្នាំប់ៗ សូួម្ពស្ថា�សួួរបោះយ៉ាបល់ពុីបោះវិ�ជបណៈឌ ិតឬឪសួថ្មីការ �ជាម្ពុនសួិនម្ពុ
ននះងពុិស្ថារឬបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �ណាមួ្ពយ។

2. គ្រឹះបសួិនបោះបើបោះ��ុ�ងបោះពុលមាន�ភិ៌ សួង័័យថាមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះដាយម្ពិន�នបោះគ្រឹះបើថំា �ពុន្យ៉ា��បោះណៈើត សូួម្ពគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ូបោះពុទយឬឪ
សួថ្មីការ �អ�ពុីថំា �ទាំ �ងអស់ួខែដ្ឋលអំ�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់រមួ្ពមានថំា�បោះ�ញតាម្ពបោះវិ�ជបញ្ញាជ  ថំា �ខែដ្ឋលអា�ទិញ�នបោះដាយម្ពិនចាំ���់មា
នបោះវិ�ជបញ្ញាជ  (OTC) និងថំា�ប�បានសួុខភាពុនានា។

3. គ្រឹះបបោះភិទថំា�ឧសួ្ស្ថាហ៍បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះ��ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែបងខែ���គ្រឹះម្ពិតដូ្ឋ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖

※  ថាំំកនុងកស្រ្តីមិិតស្រ្តីប់សៀភ៌ទី A និង B ជាទីូសៀ�អាចំសៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់សៀោយៈ�ុវតថិភាពី�នកនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។

ចំំណែ�កថាំំកនុងកស្រ្តីមិិតស្រ្តីប់សៀភ៌ទី C និង D វិញស្រ្តីតូវសៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់សៀោយៈ�ៃឹងណែ�ៃងសៀមិើលតាមិស្វាានភាពីជាក់ណែ�ីង។ ស្រ្តីប់�ិនសៀប់ើមានតស្រ្តីមិូវការ
សៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់ថាំំកនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ ស្រ្តីតូវទីទីួលការស្រ្តីប់ឹកាសៀ�ប់ល់ជំនាំញជាមិួយៈសៀវជិប់�ឌិតឬឱ��ការីជាមិុន�ិន។

4. គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ង់បខែនាម្ពវិ �តាម្ពីនឬអាហារប�បានបោះ��ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� គ្រឹះតូវិគ្រឹះបះ�្ស្ថាជាមួ្ពយគ្រឹះ�ូ
បោះពុទយនិងឱសួថ្មីការ �ជាម្ពុនសួិន បោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៀសួវាងការពុិស្ថារហួសួ�គ្រឹះម្ពិតបោះធើ �បោះអាយបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ដ្ឋល់�ភិ៌។

IV. សៀ�ចំកីីណែ�នាំំពីីការសៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់ថាំំ�ស្រ្តីមាប់់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

កំរ ិត

A

B

C

D

X

និយៈមិន័យៈ

បោះ��ុ�ងការពិុបោះស្ថាធន៍�ា ីនិ�បោះគ្រឹះបៀបបោះធៀបរវាងស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ម្ពិនអា�បញ្ញាជ �់ថាមានហានិភិ័យ
��បោះ���ភិ៌�ុ�ងការពុរបោះ��គ្រឹះតីមាសួទីមួ្ពយឬការពុរបោះ��ដ្ឋ�ណា�់កាលបោះរៀងបោះគ្រឹះកាយៗឬបងកបោះគ្រឹះគាំ�ថំា
�់ដ្ឋល់�ភិ៌

ការពុិបោះស្ថាធន៍បោះលើសួតើម្ពិន�នបង្កាា ញថាមានបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់��បោះ���ភិ៌ បាុខែនតខើ �ឯ�ស្ថារពុិបោះស្ថាធន៍
�ា ីនិ�បោះគ្រឹះបៀបបោះធៀបរវាងស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។ ឬ�៏ការពុិបោះស្ថាធន៍បោះលើសួតើបង្កាា ញថាបងកគ្រឹះបតិ�មី្ពម្ពិន
លអ ��បោះ���ភិ៌ បាុខែនត បោះ�ការពុិបោះស្ថាធន៍បោះន�បោះគ្រឹះបៀបបោះធៀបរវាងស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពិនអា�បញ្ញាជ �់ថាមា
នបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ដ្ឋល់�ភិ៌។

ការពុិបោះស្ថាធន៍បោះលើសួតើបង្កាា ញថាមានល�ាណៈៈវិវិិឌីឈន៍ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី(Teratogenic)
បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់��បោះ���ភិ៌ដ្ឋល់ស្ថាា ប់ បាុខែនតម្ពិនមានឯ�ស្ថារពុិបោះស្ថាធន៍�ា ីនិ�បោះគ្រឹះបៀបបោះធៀបរវាងស្រ្តីសួត ីមាន
ផ្ទៃ�ៃបោះ��។ ឬ�៏ខើ �ទាំ �ងឯ�ស្ថារពុិបោះស្ថាធន៍�ា ីនិ�បោះគ្រឹះបៀបបោះធៀបរវាងស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងឯ�ស្ថារ
ពុិបោះស្ថាធន៍បោះលើសួតើ។

គ្រឹះតវូិ�នបញ្ញាជ �់ថាមានបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់��បោះ���ភិ៌របសួ់ម្ពនុសួ័ បាុខែនត បោះ�ស្ថាា នភាពុមួ្ពយ��នួន(ដូ្ឋ�
ជាស្ថាា នភាពុខែដ្ឋលបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់់អា�បណាត លបោះអាយស្ថាា ប់ ឬ��ងឺធាន់ធារគីាំនថំា�ខែដ្ឋលមានសុួវិតា ិ
ភាពុដ្ឋផ្ទៃទអា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់�នឬមានគ្រឹះបសួិទធិភាពុ) គ្រឹះតវូិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់�ុ�ងល�ាខណៈឌ �លគ្រឹះបបោះយ៉ា�ន៍ធ�ជាង
ហានិភិ័យជាដា�់ខាត។

បោះ��ុ�ងការពុិបោះស្ថាធន៍បោះលើសួតើនិងម្ពនុសួ័ ឬបោះហើយនិងលទធ�លបញ្ញាជ �់ពុី�ា ីនិ�ថាអា�បណាត ល
បោះអាយទាំរ�ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី ហានិភិ័យបោះន�ធ�ជាង�លគ្រឹះបបោះយ៉ា�ន៍ខែដ្ឋលអា�នះងទទួល�នឆ្នាំា យ។

ណែ�ើងរកតាមិនាំយៈកោាន
ឱ��និងអាហារ
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1. បោះ�ៀសួវាងការ�បពុណៈ៌សួ�់និងអាុតសួ�់។

2. បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះ�ើងម្ពុន គ្រឹះតូវិកាត់បនាយ��ហានសួគ ីនខែ�រខែថ្មីរ�្ស្ថាសួម្ពភសួ័ឲ្យយស្ថាម្ពញ្ជីា  អា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់�លិត�ល�បគ្រឹះប
ឆ្នាំ�ងពុ្យ៉ា�លម្ពុនពុីខាងបោះគ្រឹះ�ឲ្យយសួម្ពគ្រឹះសួបតាម្ពការខែណៈនា�របសួ់បោះវិ�ជបណៈឌ ិត។

3. ខិតខ��ុ�បោះគ្រឹះបើ�លិត�លសួគ ីនខែ�រនិងបោះម្ពា�អាប់ខែដ្ឋលមានពុណៈ៌ដ្ឋិតគ្រឹះ�ុល គ្រឹះ�អូបគ្រឹះ�ុលឬមានស្ថារជាតិ�័ �ស្ួ��សី្ថាញ។ 
បោះយ៉ាងតាម្ពការគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិរបសួ់វិទិ្យ៉ាស្ថាា នគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិបោះលើ���ពុសួ់សួុខភាពុជាតិ(National Health Research Institutes)
រ�បោះ�ើញថា សួគ ីនខែ�រខែថ្មីរ�្ស្ថាសួម្ពភសួ័ទាំ�ងបោះន�អា�នះងមាន�ុ��ស្ថារជាតិផ្លាា សួៃ ី�(Plasticizer) មានហានិភិ័យ�ុ�ងកា
ររំខានដ្ឋល់ការបបោះញឹ្ជីញស្ថារជាតិពុី�ុ�ងខូ �ន និងបបោះងក ើនអគ្រឹះតាបោះធើ �ឲ្យយទាំរ�ង្កាយនះងគ្រឹះបតិ�មី្ពឬអាឡា�់ហ័ាី។

4. �ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ម្ពុខង្កាយនះងបោះ�ើងអា�ម្ពន៍រុយ បោះហើយអា�ម្ពន៍រុយខែដ្ឋលមានគ្រឹះស្ថាប់នះងមានពុណៈ៌រតឹ
ខែតបោះ្ីបោះ�ៗ គ្រឹះតូវិយ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើការការ�រ��បោះ�ផ្ទៃថ្មីា បោះដាយការបោះគ្រឹះបើ�លិត�លការ�រ��បោះ�ផ្ទៃថ្មីាខែបបរុ�ាជាតិ។ 
ថំា ��បកាត់បនាយអា�ម្ពន៍រុយ3-in-1 (Retinoic acid+ Hydroquinone+ Steroid) ម្ពិនស្ថា�សួម្ពនះងបោះគ្រឹះបើ�ុ�ង���ំ
ងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះនា�បោះទ។

5. �ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ខែសួិ�ស្ួ �តង្កាយរមាា ស់ួនិងបោះ�ើង�នុ �ល អា�បោះសួា ៀ�សួ�បោះលៀ�ប���់រលុង់ៗ 
បោះ��ុ�ងបរដិាឋ នខែដ្ឋលគ្រឹះតជា�់ៗ បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ស្ថាបាូដ្ឋុសួខូ �នខែដ្ឋលមានស្ថារជាតិគ្រឹះសួទន់ គ្រឹះបសួិនបោះបើស្ថាា នភាពុធាន់ធារ អា�
ខែសួើ ងរ�ការពុ្យ៉ា�លពុីសួ�ណា�់បោះវិ�ជបណៈឌ ិតខែ�ំ�ខែសួិ�។

6. អា�បោះគ្រឹះបើសួគ ីនខែ�រខែថ្មីរ�្ស្ថាខែសួិ�ខែដ្ឋលមានស្ថារជាតិ AHAនិងSalicylic acid បាុខែនតម្ពិនស្ថា�សួម្ពនះងការផ្លាា សួ់បូ �រខែសួិ
�បោះដាយបោះគ្រឹះបើស្ថារជាតិ�ីមី្ពខែដ្ឋលមាន��ហាប់ខពសួ់បោះ�ើយ បោះហើយគ្រឹះបសួិនបោះបើម្ពិនបនាៃ ន់បោះនា�បោះទ សូួម្ពខែណៈនា��ុ�បោះធើ �ការខែ�សួ
ម្ពភសួ័(ដូ្ឋ�ជាការ�ញ់ឡាខែសួារ Intense Pulsed Light (IPL), Thermocoolឬការបញូ្ជី�លតាម្ព�រនត ) ឬការវិ�កាត់ខែ�សួ
ម្ពភសួ័(រមួ្ពទាំ �ងការខែ��ុនតិ�តួ�)។

7. �នខែដ្ឋលង្កាយបោះ�ើងខែ�ាខែសួិ� គ្រឹះតូវិពុិភា�្ស្ថាជាមួ្ពយបោះវិ�ជបណៈឌ ិតម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាល គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងសួហការណៈ៍បោះដាយបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�
សួ់�លិត�ល��នួយខែដ្ឋលស្ថា�សួម្ពបោះដ្ឋើម្ពិីបង្កាក រស្ថាា �សំ្ថាម្ព�្�សួ់។

គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះគ្រឹះ�ឿងបោះញៀន ស្ថារជាតិបោះគ្រឹះ�ឿងបោះញៀននះងឆ្លាងតាម្ពរយៈទងសួុ�ពុីរាងកា
យមាត យបោះ��ុ�ងរាងកាយរបសួ់�ភិ៌ មានន័យបោះសីួើនះងទាំរ�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះគ្រឹះ�ឿងបោះញៀនបោះដាយគ្រឹះបបោះយ៉ាល អា�បោះធើ �បោះអាយទាំរ
�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើតមាន«សួហបោះរា�សួញ្ញាា withdrawal symptom» ឱកាសួបោះរ �បោះ�ើងផ្ទៃន��ងឺសួក ន់ឬឆួ្ល �តគ្រឹះ��ូបោះ�ើនខពសួ ់
ទម្ពាន់គ្រឹះស្ថាលគ្រឹះ�លំបោះពុលបោះ�ើតបោះ�ញម្ព� បញ្ញាា �ូ �វិដ្ឋបោះងា ើម្ព ឬ�៏អា�មានហានិភិ័យដ្ឋល់ថំា�់ស្ថាា ប់�៏មាន។ បោះហើយ�៏អា�បណាត ល
បោះអាយមានវិបិតត ិ�ុ�ងការបោះរៀនសូួគ្រឹះត សី្ថារតីម្ពិនអា�គ្រឹះបមូ្ពល�ូ�� បញ្ញាា អា�បិ�ិរយិ៉ា�៏ដូ្ឋ�ជា�ងើ�ខាត�ុ�ងការវិវិិឌីឍន៍នានា។

សូួម្ពបោះធើ �ការបោះគ្រឹះ�ើនរំលះ�ដ្ឋល់អនា�តអំ�មាា �់ខែដ្ឋលបោះ�ម្ពិនទាំន់ឈ្នះប់បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �បោះ�តសួផ្លាត សួថា អំ�អា�គ្រឹះបញ៉ាំប់ខែសួើ
ងរ�ការពុិនិតយពុា�ល គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងបញ្ជីឈប់ការបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះគ្រឹះ�ឿងបោះញៀនបោះដាយទាំ�់ទងបោះ�កាន់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នផ្លាត �់និងពុា�ល�្
បោះរឿងបោះញៀនខែដ្ឋល��ណៈត់បោះដាយគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល(អា�ខែសួើ ងរ�តាម្ពរយៈបោះ�ហទ�ពុ័ររបសួ់គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល/ នាយ�ដាឋ នសួុ
ខភាពុ�ូ �វិ�ិតតនិងមាា ត់បោះធីញ/ ការពុា�លការបោះញៀនថំា�/គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នផ្លាត �់និងពុា�លការបោះញៀនថំា�ខែដ្ឋល��ណៈត់បោះដាយគ្រឹះ�សួួង)

V. សៀ�ចំកីីណែ�នាំំពីីការសៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់សៀស្រ្តីគឿង�ំអាង�ំរាប់់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

VI. ការមិិនសៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់សៀស្រ្តីគឿងសៀញៀន

ស្រ្តីក�ួង�ុខាភ៌ិ�ល

បបោះណៈា ញនូវិ�លបា��ល់ម្ពិនលអ ��បោះ��ទាំរ�បោះ�ញ

( គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ នាយ�ដាឋ នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងអាហារនិងឪសួថ្មី)
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មិនុ�ែស្រ្តី�ីក៏ប់នីវងែស្រ្តីតកូល�នណែដឹរ!

ភាពីសៀជាគជ័យៈនាំសៀពីលអនាំគតរប់�់កុមារមិិន�ក់ពី័នធនឹងសៀភ៌ទីសៀឡុើយៈ

1. បោះគ្រឹះកាយបោះរៀបការ បុរសួនិងស្រ្តីសួត ីអា�រ�្ស្ថាគ្រឹះត�ូលបោះដ្ឋើម្ពរបសួ់ខូ �ន បោះដាយពុុ�ចាំ���់បខែនាម្ពគ្រឹះត�ូលបត ីពុីម្ពុខបោះ�ើយ។

2. គ្រឹះត�ូលរបសួ់បុគ្រឹះតធីតាអា�ដា�់តាម្ពឪពុុ��៏�នមាត យ�៏�នបោះដាយ�ិ�ឹសួន្យ៉ាជា�យល�ាអ�័ររវាងឪពុុ�មាត យ។

3. ស្រ្តីសួត ីបោះភិទនិងបុរសួបោះភិទមានសួិទធិបោះសីួើគំាំ�ុ�ងការសំួងបោះ�រ ត៍ម្ពរត� �� ខែន�ម្ពរត�សួគ្រឹះមាប់�ូនគ្រឹះសួីនិង�� ខែណៈ�ម្ពរត�
សួគ្រឹះមាប់�ូនគ្រឹះបុសួ�ួរខែបងខែ�ងឲ្យយបោះសីួើគំាំទាំ�ងគ្រឹះសួុង។

4. បោះគ្រឹះកាយ�្�ប់បោះ�រ ត៍ម្ពរត�ចាំប់បោះ�តើម្ពអនុវិតតន៍តា�ងពុីផ្ទៃថ្មីា១ខែខ��កដាឆំ្នាំ�២០០៨ម្ព� ល�ាខណៈឌ សួគ្រឹះមាប់អំ�សំួងម្ពរត�
ម្ពិនខែបងខែ��បោះភិទគ្រឹះបុសួគ្រឹះសួីនិងគ្រឹះត�ូលបោះ�ើយសួុទធខែតអា�សំួង�នដូ្ឋ�គំាំ បង្កាា ញពីុការយល់ដ្ឋះងពុីសួិទធិបោះសីួើគំាំរវាង
បុរសួនិងស្រ្តីសួត ី។

5. នារ ��៏ជាសួមា�ិ��ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារខែដ្ឋរ បនតពូុ�បោះដាយឈាម្ពស្ថាសួន៍ដូ្ឋ�គំាំ បោះ��ុ�ងពុិធីម្ពរណៈៈស្រ្តីសួត ី�៏អា�ជាមឹាសួ់�មី្ពវិធិីឬ
អំ�ទទួលខុសួគ្រឹះតូវិ�ុ�ង�មី្ពវិធីិខែដ្ឋរ ម្ពិនថាការកាន់ធាតុ  កាន់ទុ�ា  ��ងឆ្ល័គ្រឹះត។ល។

1. «�្�ប់សួម្ពភាពុបោះយនឌី័រ�ុ�ងការអប់រំ»៖ បោះធើ �បោះអាយស្រ្តីសួត ីបោះភិទនិងបុរសួបោះភិទសួុទធខែតមានសួិទធិបោះសីួើគំាំបោះដ្ឋើម្ពិីទទួលការអប់រំ។

2. «�្�ប់សួម្ពភាពុបោះយនឌី័រ�ុ�ងការបោះធើ �ការ»៖ ធានាពុីសួិទធិការង្ការបោះសីួើគំាំរវាងបោះភិទ លុបប��ត់ការបោះម្ពើលង្កាយបោះលើបោះភិទ។

3. អគ្រឹះតា�ូលរមួ្ពពុល�មី្ពរបសួ់ស្រ្តីសួត ីបោះភិទ  អគ្រឹះតាបុ�គលបបោះ�ឹ�បោះទសួ��នាញ អំ�គ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងនិងនាយ�គ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងបោះ�ើនបោះ�ើង
ម្ពិនឈ្នះប់ឈ្នះរ។ អគ្រឹះតា��នួនបោះ�អីសួមា�ិ�សួភានិងនិតិបុ�គលខែដ្ឋលជាស្រ្តីសួត ីបោះភិទ និងអគ្រឹះតាបុ�គលិ�រដ្ឋឋខែដ្ឋល�ូល�ុ�ង
ឋានានុគ្រឹះ�ម្ពសួបោះគ្រឹះម្ព��្�ប់ខែដ្ឋលជាស្រ្តីសួត ីបោះភិទ�៏បោះ�ើនបោះ�ើង�ងខែដ្ឋរ។

សៀដឹើមិីីជូយៈឲ្យយគភ៌៌កាន់សៀស្រ្តីចំើនអាចំស្រ្តីប់�ូតសៀោយៈ�ុខ�ប់ាយៈ �ូមិសៀមិតាាកុំសៀ�ះប់ង់ពីួក�ត់សៀោយៈស្វារណែត
សៀភ៌ទី �ូមិអនកមិកចូំលរួមិណែ�រកាជាមិួយៈ�ំ!

គ្រឹះបសួិនបោះបើអំ�គ្រឹះបទ�បោះ�ើញមានការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយខុសួ�ាប់ឬបោះរឿងរាា វិបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួបោះភិទរបសួ់�ភិ៌ សូួម្ពរាយ

ការណ៍ៈបោះ�កាន់គ្រឹះបពុ័នធរាយការណ៍ៈអ�ពីុសួមាមាគ្រឹះតបោះភិទនាបោះពុលបោះ�ើត(SRB)ផ្ទៃនរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភា

ពុគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�លតាម្ពបោះលខ៖0800-870870

កូនស្រ្តី�ីស្រ្តីប់ុ�លូដូឹចំ�ំ 
សៀកើតមិក�ុទីធណែតជាស្រ្តីទីពីយ
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ការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខសួ�បោះ�បោះលើការគ្រឹះបសូួតខែដ្ឋលម្ពិនបោះ�ើត�ុ�ងសួ�ត ហ៍ទី២០និងម្ពិនទាំន់គ្រឹះ�ប់សួ�ត ហ៍ទី៣៧។ ការបោះម្ពើល
ខែថ្មីទាំ�ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខម្ពិនខែម្ពនជាការង្កាយគ្រឹះសួួលបោះនា�បោះទ �ឺជាមូ្ពលបោះហតុ��បងផ្ទៃនការស្ថាា ប់របសួ់ទាំរ�បោះទើបនះង
បោះ�ើត។ ប�ូ�បិនំមូ្ពលបោះហតុខែដ្ឋលបណាត លឲ្យយបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខមាន៥០%បោះ�ម្ពិនទាំន់ដ្ឋះង�ាសួ់បោះ�បោះ�ើយ �� ខែន�ឯ�តាត បោះគ្រឹះគាំ�
ថំា�់ខែដ្ឋលដ្ឋះងរមួ្ពមាន៖

កំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ឆ្លាងបោះម្ពបោះរា� បោះ�ត ខូ �ន

��់បោះតរ ��ុ�ងទះ�បោះនាម្ព ផ្លាត ស្ថាយ"

��នួន�ភិ៌បោះគ្រឹះ�ើន

សួុ���ងមាា ត់សួិូ ន

��ងឺPreeclampsia ��ងឺបោះលើសួឈាម្ព

ការរប�សួុ�ម្ពុន��ណៈត់

ខែប�ទះ�បោះភាា �ម្ពុន��ណៈត់

ទះ�បោះភាា �បោះគ្រឹះ�ើនគ្រឹះ�លំឬតិ�គ្រឹះ�លំ

សួិូ នវិវិិឌីឈន៍ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី

បោះគ្រឹះកាយពុរបោះ��សួ�ត ហ៍ទី១
២ធាា ប់ធាា �់ឈាម្ព

ការវិ�កាត់់ខែ�ំ�បោះ��

ការរងរបួសួខែ�ំ�រាងកាយនិង�ូ �វិ�ិតត

គ្រឹះ�ម្ពាូ សូួម្ព�ភិ៌ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬវិវិិឌីឈន៍ម្ពិនគ្រឹះប
គ្រឹះ�តីពុី��បោះណៈើត

��ងឺរា�់សួុីបោះធីញ

ស្វាានភាពីមិុនមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

អាយុមានផ្ទៃ�ៃបោះ��តូ�ជា
ង១៨ឆំ្នាំ�និងបោះលើសួ៤០ឆំ្នាំ�

មានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែតម្ពិនទាំន់បោះរៀបការ

ទម្ពាន់ម្ពិនគ្រឹះ�ប់ម្ពុនមានផ្ទៃ�ៃបោះ��

�បោះនាា �ផ្ទៃនការមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ញះ�បោះពុ�

ធាា ប់បោះ�ើត�ូនម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ ឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់
ម្ពុនបោះពុល ឬរលូត�ូន�ុ�ងគ្រឹះតីមាសួ

ដ្ឋ�បូងនិងគ្រឹះតីមាសួ�ណាត លផ្ទៃនការពុរបោះ��

ធាា ប់បោះ�ើត��ងឺរ��តគ្រឹះម្ពង់បោះនាម្ពខែដ្ឋល
បងកបោះដាយបោះម្ពបោះរា� (Pyelonephristis)

�ភិ៌ម្ពុនមាន�តុភាពុមាត់សួិូ ន��ហ
បោះ�ម្ពុខសួុ�

ធាា ប់មានគ្រឹះបវិតត ិ��ងឺខែ�ំ�សួម្ពភពុម្ពិនលអ

ធាា ប់បោះធើ �ការវិ�កាត់សួិូ ន 
(ដូ្ឋ�ជាការរំលូត�ូន ….-ល -)

ខើ �ឈាម្ព 
ឬ��ងឺខែ�ំ�បោះគ្រឹះ�ឿង�ុ�ងបោះ�័ងៗបោះទៀត….-ល-

ឥរិ�ប់�រ�់សៀ�

�ងើ�អាហារបូតាម្ពភ

��់�រ � �ះ�បោះគ្រឹះ�ឿងគ្រឹះសួវិងឹ

បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �ខែដ្ឋល
បោះធើ �ឲ្យយបោះញៀន

ការង្ការហត់បោះនឿយហួសួ��រតិ

ទ��ប់អនាម្ព័យម្ពិនលអ

អារមី្ពណៈ៍អនៃ�អខែនៃងម្ពិនសួា ប់

ពុត៌មាន��់ពុ័នធនះងឧបតាម្ពភធ�សួគ្រឹះមាប់ការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ សូួម្ពទ�នា�់ទ�នងបោះ�កាន់មូ្ពលនិធិទាំរ�បោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�
ប់ខែខផ្ទៃតវាា ន់បោះដ្ឋើម្ពិីខែសួើ ងយល់។

បោះធើ �ឲ្យយទាំរ�ធ�ធាត់បោះដាយសុួវិតា ិភាពុ

សៀធើើឲ្យយទារកធំធាត់សៀោយៈ
�ុវតថិភាពី
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អាការៈសៀកើតមិិនស្រ្តីគប់់ណែខ

�ុ�ងមួ្ពយបោះមាា ងសួិូ ន�គ្រឹះនាត �់បោះលើសួពុី៦ដ្ឋងឬ�ុ�ង១០បោះ�១៥នាទីសួិូ ន�គ្រឹះនាត �់ម្ពតង បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមា�៣០នាទីបោះគ្រឹះកាយបោះ�ខែតម្ពិ
នធូរ។ ការ�គ្រឹះនាត �់ទាំ �ងបោះន�ម្ពិនគ្រឹះ��ដ្ឋថាមានអារមី្ពណ៍ៈថាឈឺ្នះបោះនា�បោះទ បាុខែនត�ាលបោះ��បោះ�ើងរងឹឬមានអារមី្ពណ៍ៈថា
ធាា �់បោះ��។

អារមី្ពណៈ៍សូួ� �ស្ថាអ ប់ឈ្នះឺអាួលៗដូ្ឋ�ម្ព�រដូ្ឋវិឬ�៏អារមី្ពណៈ៍ឈ្នះឺបោះហើម្ពម្ពុនបោះពុលម្ព�រដូ្ឋវិ។

សួមាព ធសួិូ ននិងទាំើ រមាសួមានអារមី្ពណៈ៍ធាា �់�ុ�ឬទាំើ រមាសួមានអារមី្ពណៈ៍សួងកត់។

គីាំនម្ពបោះធា�យបោះ�័ងបោះទៀតខែដ្ឋលអា�បោះធើ �ឲ្យយការឈ្នះឺ�បោះងក��នធូរ។

បនតរា�ម្ពិនឈ្នះប់ឬឈ្នះឺ�ុ��ុ�ងបោះ��។

ការបោះ�ើនបោះ�ើងផ្ទៃនការធាា �់ទឺ�រផ្ទៃង ធាា �់សួនិងឈាម្ពតាម្ពទាំើ រមាសួ។

មានអារមី្ពណៈ៍ថា�ភិ៌ធា�់តិ�ជាងរាល់ដ្ឋង��់�ណាត ល។

ពីត៌មាន�ក់ពី័នធនឹងឧប់តថមិភធំ�ស្រ្តីមាប់់ការសៀកើតមិិនស្រ្តីគប់់ណែខ �ូមិទំីនាំក់ទីំនងសៀ�កាន់
មិូលនិធិទារកសៀកើតមិិនស្រ្តីគប់់ណែខផ្ទៃតវាះន់សៀដឹើមិីីណែ�ើងយៈល់។

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលអំ�បោះ�ើតមានស្ថាា នការណៈ៍បនាៃ ន់ណាមួ្ពយ�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� សូួម្ពបោះ��ួបគ្រឹះ�ូបោះពុទយ

បោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយទទួលបនុ��សួបោះគ្រឹះង្កាគ �បនាៃ ន់�គ្រឹះម្ពិតម្ពធយម្ពនិងធាន់ខែ�ំ�ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលគ្រឹះតវូិសួគ្រឹះមាល

ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់និងខែថ្មីទាំ�ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត។

មិូលនិធិទារកសៀកើតមិិន
ស្រ្តីគប់់ណែខផ្ទៃតវាះន់

ស្រ្តីប់�ិនសៀប់ើមានស្វាានការ�៍អាការៈ�ងែ័យៈថាសៀកើតមិិនស្រ្តីគប់់ណែខដឹូចំខាងសៀស្រ្តីកាមិ �ូមិស្រ្តីប់ញាប់់សៀ�ជួប់សៀវជិ
ប់�ឌិតសៀទីើប់អាចំកាត់ប់នថយៈហានិភ៌័យៈផ្ទៃនការសៀកើតមិិនស្រ្តីគប់់ណែខ។

ស្រ្តីប់�ិនសៀប់ើអនកមានអាការៈណាមិួយៈដឹូចំខាងសៀលើ អនកអាចំជាស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះនិង�ស្រ្តីមាលណែដឹលមានសៀស្រ្តី�ះ
ថាំក់ខាះំង �ូមិចំងចាំថាស្រ្តីតូសៀវៀប់រាប់់ស្រ្តី�ប់់សៀវជិប់�ឌិតសៀអាយៈ�ត់ជួយៈពីិនិតយវិនិចំ័័យៈ សៀដឹើមិីីធានាំពីី�ុវតថិភាពី
រប់�់ខៃ�ននិងគភ៌៌។
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ការសៀ�ៃៀក�ក់

• បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួសួ�បោះលៀ�ប���់ខែដ្ឋលរលុង ស្ថា�់គ្រឹះ�ណាត់គ្រឹះសូួបបោះញើសួ រ�្ស្ថាផ្លា�សួុខភាពុនិងអនាម្ព័យរាងកាយ។

・� ��់ខែសួិ�ខែដ្ឋលមានខែ�ងទាំប បង្កាក រការរអិលនិងគ្រឹះសួួល��់ បោះ�ៀសួវាងការរអិលដួ្ឋល។

• គ្រឹះតូវិ��់អាវិគ្រឹះទនាប់បោះ�បោះពុលធមី្ពតាបោះដ្ឋើម្ពិីគ្រឹះទគ្រឹះទង់ការ�រសួុដ្ឋន់។

ការ�ស្រ្តីមាកនឹងការសៀគង

• បោះ�ងបោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់៨បោះមាា ង�ុ�ងមួ្ពយផ្ទៃថ្មីា បោះពុលផ្ទៃថ្មីាយ�លអ បោះ�ងផ្ទៃថ្មីាបោះអាយ�ន៣០នាទី។

• គ្រឹះតូវិយ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើស្ថាា នភាពុរាងកាយនិង�ិតតនាបោះពុលផ្ទៃថ្មីា អា�សួគ្រឹះមា�បនត ិ��៏�ន។

• បោះ�គ្រឹះតីមាសួ�ុងបោះគ្រឹះកាយផ្ទៃនការពុរបោះ��ស្ថា�សួម្ពនះងបោះ�ងបោះ�អៀង បោះលើ�បោះ�ើងទាំ�ង�ូរបោះ�ើងបោះលើបោះ�បោះពុលសួគ្រឹះមា� 
បោះដ្ឋើម្ពិីសួគ្រឹះមួ្ពលដ្ឋល់ល�ហូរឈាម្ពរបសួ់បោះ�ើង កាត់បនាយការបោះហើម្ព។

• បោះ�ៀសួវាងបោះឈាងខពសួ់ បោះលើ�ឬយួរវិតុ�ធាន់ៗ។

• អានបោះធើ ��ិ�ឹការង្ការ�ៃ��ន បាុខែនត�ុ�បោះធើ �រហូតដ្ឋល់ហត់។

• ការហាត់គ្រឹះ�ណៈ�ុ�ង�គ្រឹះម្ពិតសួម្ពរម្ពយជាការសួ�ខាន់ អា�បោះធើ �ល�ហាត់គ្រឹះ�ណៈម្ពុនសួគ្រឹះមាលតាម្ពការវាយតផ្ទៃម្ពានិង
ខែណៈនា�របសួ់បុ�គលិ�សួុខាភិិ�ល។

�កមិមភាពី

DIYការខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុផ្ទៃនការរសួ់បោះ�គ្រឹះបចាំ�ផ្ទៃថ្មីា  របសួ់អនា�តអំ�មាា �់

DIYការណែ�ទាំ�ុខភាពីផ្ទៃន
ការរ�់សៀ�ស្រ្តីប់ចំាផ្ទៃ�ង 
រប់�់អនាំគតអនកមាាក់
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• សូួម្ពបបោះនាៃ របង់ជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា។

• ម្ពិនខៃប់បោះនាម្ព គ្រឹះបសួិនបោះបើមានអារមី្ពណៈ៍ថា�ង់បត់បោះ�ើងតូ�សូួម្ពបោះ�បបោះញឹ្ជីញភាា ម្ព 

�ុ�កាត់បនាា យការពុិស្ថារទះ�។

• សូួម្ពទទួលទាំនបខែនា  ខែ�ាបោះឈ្នះើ ពុិស្ថារទះ�ខែដ្ឋលដា�ពុុ�បោះអាយ�នបោះគ្រឹះ�ើន បោះដ្ឋើម្ពិីសួគ្រឹះមួ្ពលដ្ឋល់ការបត់បោះ�ើងតូ�និងធ�

�នរលូន។

ការប់សៀនាំោរប់ង់

• តាម្ពគ្រឹះទះសួត ី�ឺម្ពិន�នហាម្ពឃាត់បោះនា�បោះទ បាុខែនតសួគ្រឹះមាប់បុ�គលខែដ្ឋលធាា ប់មានគ្រឹះបវិតត ិបោះ�ើត�ូនម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខឬ

រលូត សូួម្ពផ្លាអ �ការរមួ្ពបោះភិទបោះ�៣ខែខដ្ឋ�បូងនិង២ខែខ�ុងបោះគ្រឹះកាយ។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើការពុរបោះ��បោះលើ�បោះន�មានបញ្ញាា មាត់សួិូន��ហឬសួុ���ងមាត់សួិូន ឬ�នខែដ្ឋលប�ូ�បិនំម្ពិនទាំន់

គ្រឹះ�ប់ខែខខែតមានបោះ�ញឈាម្ពតាម្ពទាំើ រមាសួនិងឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់-ល- �ួរផ្លាអ �ការរមួ្ពបោះភិទសួិន។

•  �ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការរមួ្ពបោះភិទ គ្រឹះបសួិនបោះបើមានអាការៈសួិូន�គ្រឹះនាត �់ជាបនតបនាៃ ប់ បោះ�ញឈាម្ពខុសួធមី្ពតា 

�ុ�បោះ��ខែ�ំ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ពខាា �ង -ល- �ួរបញឈប់ការរមួ្ពបោះភិទសួិន រ�ួគ្រឹះបញ៉ាំប់បោះ��ួបគ្រឹះ�ូបោះពុទយ។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើផ្ទៃដ្ឋ�ូរមួ្ពបោះភិទមានគ្រឹះបវិតត ិបោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរបោះ�ត�បន់ខែដ្ឋលសួម្ពិូរបោះដាយបោះម្ពបោះរា�ហ័ាីកា គ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះគ្រឹះស្ថាម្ព

អនាម្ព័យរាល់ទបោះងើ �រមួ្ពបោះភិទ�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។

ការរួមិសៀភ៌ទី

អនាំមិ័យៈមាត់សៀធមញ

・� សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមាន�បោះគ្រឹះមាងយ��ូនបោះ�ទទួលការពុ្យ៉ា�លបោះធីញឲ្យយបោះហើយ។ បណូៈ� �ទមាា ប់អនា

ម្ព័យមាា ត់បោះធីញខែដ្ឋលលអ គ្រឹះបបោះសួើររមួ្ពមាន ដ្ឋុសួបោះធីញម្ពុន�ូលបោះ�ង មួ្ពយផ្ទៃថ្មីាយ៉ាា ងតិ�ដ្ឋុសួបោះធីញ២ដ្ឋង។ បោះពុលធមី្ពតា

បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �ដ្ឋុសួបោះធីញខែដ្ឋលមានស្ថារជាតិភូិ�យអូរ �ន(Fluorine) កាត់បនាយការញ៉ាំ�អាហារខែដ្ឋលមានជាតិខែ�អម្ព 

ខ្�លមាត់បោះអាយ�នបោះគ្រឹះ�ើន កាត់បនាយ�លបា��ល់ដ្ឋល់បោះធីញ។ សូួម្ពបោះគ្រឹះបើកាតធានារាា ប់រងសួុខភាពុបោះ�ទទួល

ការពុិនិតយមាត់បោះធីញបោះអាយ�នបោះទៀងទាំត់បោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយឬ�ា ីនិ�បោះធីញ គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងយ៉ាា ងតិ�គ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើអ�បោះ��ឬ

បោះឈ្នះើអនាម្ព័យបោះធីញ(Floss)ឲ្យយ�នម្ពតង�ុ�ងមួ្ពយផ្ទៃថ្មីាឬ�ងសួ�អាត�បោះនាា �បោះធីញ �ុ�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះចាំសួដ្ឋុសួបោះធីញរមួ្ពគំាំ។ គ្រឹះប

សួិនបោះបើមានអាការៈម្ពិនគ្រឹះសួួលខូ �នបោះ�ើតបោះ�ើង�ុ�ងមាត់ គ្រឹះតូវិបោះ�ទទួលការពុ្យ៉ា�លពុីគ្រឹះ�ូបោះពុទយ។

・� បោះ�បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បញ្ញាា ដ្ឋង្ �វិសួាីបោះធីញនិងរា�់សួាីបោះធីញខែដ្ឋលមានគ្រឹះស្ថាប់កាន់ខែតធាន់ធារ។ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់

បោះអាយបោះ�ទទួលបោះសួវា�មី្ព�ងសួ�អាត��ណៈ���បោះ�របោះធីញម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាល៣ខែខបោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយឬ�ា ីនី�បោះធីញ
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• ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ួរបោះ�ៀសួវាងការគ្រឹះតា�ទះ�ឬទះ�បោះគ្រឹះជា�(onsen)ខែដ្ឋលមាន��បោះ�បោះ�ត ខាា �ង។

• គ្រឹះតូវិងូតទះ�បោះដាយទះ�ផ្លាក ឈូ្នះ� បោះ�ៀសួវាងការងូតទះ��ុ�ងអាង ជាពុិបោះសួសួបោះ�២ខែខ�ុងបោះគ្រឹះកាយ។

• ការធាា �់សួតាម្ពទាំើ រមាសួនះងបោះ�ើនបោះ�ើង គ្រឹះតូវិរ�្ស្ថាភាពុស្ួ �តនិងការសួមាអ តទាំើ រមាសួ។

ការងូតទីឹក

• គ្រឹះបសួិនបោះបើមាន�បោះគ្រឹះមាងបោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរ��ស្ថានត�ុ�ងឬបោះគ្រឹះ�គ្រឹះសួុ��ុ�ងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� 
សូួម្ពគ្រឹះ�ប់បោះវិ�ជបណៈឌ ិតរបសួ់អំ�។ ការបោះដ្ឋើរ��ស្ថានត�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� អា�នះងបងកបោះអាយមានបញ្ញាា ។ សូួ
ម្ពខែសួើ ងយល់ពុីបោះគាំលបោះ�ទីតា�ងដ្ឋ�បោះណៈើរ��ស្ថានតនិងបោះសួវាខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុផ្ទៃនត�បន់ខែដ្ឋលឆ្លាងខែដ្ឋនបោះនា�ទុ�ជាម្ពុន។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើពុុ�ចាំ���់�ួរខែតពុន្យ៉ាការបោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរបោះ�កាន់ត�បន់ខែដ្ឋលសួ�បូរបោះដាយ��ងឺហ័ាីកា 
ខែតបោះបើសួិនគ្រឹះតូវិខែតបោះ�ជាដា�់ខាត សូួម្ពបោះរៀប��វិធិានការបង្កាក �ុ�បោះអាយមូ្ពសួខា�បោះអាយ�នលអ ។

ការសៀធើើដឹំសៀ�ើរកំស្វានី

សៀតើកនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះអាចំជិះយៈនីសៀហាះ�នឬសៀទី?

សួ�បោះណៈើម្ព�ុ�ងបរយិ៉ាកាសួបោះលើយនតបោះហា�បោះរៀងទាំប ង្កាយនះងបោះធើ �បោះអាយឈាម្ព�ុ�ងរាងកាយម្ពនុសួ័ខាប់ 
�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� បោះដាយស្ថារខែតសួផ្ទៃសួឈាម្ពខែវិាន�ុ�ងសួិរ �រាងគ រ ��ធ� បខែនាម្ពជាមួ្ពយនះងឥទធិពុលរបសួ់
អរម្ពាូនអូវិ(ឺProgesterone) ឱកាសួខែដ្ឋលអា�បោះ�ើតការសួៃ �សួផ្ទៃសួឈាម្ពបោះរៀងខពសួ់។ ការ�ិ�យនតបោះហា�រយៈបោះពុលយូរ
�៏អា�បបោះងក ើតហានិភិ័យ�ុ�ងការសួៃ �សួផ្ទៃសួឈាម្ពខែវិាន ការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានប
ញ្ញាា បោះហើម្ពបោះ�ើងគ្រឹះស្ថាប់ ឬ�ភិ៌សួងកត់បោះលើសួផ្ទៃសួឈាម្ពខែវិានផ្ទៃនបោះ��របសួ់មាត យ។

បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន� តាម្ពស្ថាា នភាពុសួមាព ធទាំបបោះ��ុ�ងយនតបោះហា� បបោះងក ើននូវិបនុ��សួគ្រឹះមួ្ពលម្ពុខង្ការបោះប�ដូ្ឋងនិងសួួត 

អា�នា�ម្ព�នូវិហានភិិយ័��បោះ��ស្រ្តីសួត មីានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមាន��ងបឺោះប�ដូ្ឋង ខើ �ឈាម្ពធានធ់ារ ឬមានបញ្ញាា ពុរបោះ���្

បោះរា�ថំា�់បោះ�័ងៗបោះទៀត។

ដ្ឋ�បោះណៈើរកាលបោះហា�បោះហើរខែដ្ឋលហត់គ្រឹះ�លំ�៏អា�បណាត ល់បោះអាយរលូតឬបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ�ងខែដ្ឋរ បោះដាយស្ថា

របោះ�បោះលើយនតបោះហា�ម្ពិនអា��តល់នូវិម្ព�ឈដាឋ នបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត គ្រឹះបសូួត�នលអ គ្រឹះបបោះសួើរ បោះពុលខែដ្ឋលខែប�ទះ�បោះភាា � 

ឬ�៏ឆ្នាំប់់សួគ្រឹះមាល(precipitate labor)បោះនា�ពុិតជាបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ខាា �ងណាសួ់។ ការគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិ�ា ីនី��តល់បោះយ៉ាបល់ថា

�ុ��ិ�យនតបោះហា�បោះ�គ្រឹះតីមាសួទី៣។

បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ផ្ទៃនទី�ខែនាងការង្ការមួ្ពយ��នួនអា�នះងបា��ល់ដ្ឋល់សួុខភាពុរបសួ់�ភិ៌។ 

បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ� ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះតវូិខែសួើ ងយល់ពុីបង្កាក របោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ផ្ទៃនការង្ការទាំ�ងបោះនា�បោះដាយរ

បោះបៀបណា។ បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��អា�នះងបា��ល់ជាមួ្ពយស្ថារធាតុឬ�ិ�ឹការមា

នបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ សូួម្ពគ្រឹះបះ�ាជាមួ្ពយបោះសួវា�មី្ពពុា�លខែដ្ឋល�ខែនាងបោះធើ �ការ�នដា�់ឲ្យយ  ខែតបោះបើ

សួិន�ខែនាងបោះធើ �ការតាម្ព�ាប់ម្ពិនគ្រឹះតវូិការមានបោះសួវា�មី្ពពុា�លបោះទ សូួម្ពទ�នា�់ទ�នងម្ព�

គ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ពខែ�ំ�សួុខភាពុនះងអនាម្ព័យខែដ្ឋល�ាល់�ូនបោះសួវា�មី្ពតាម្ពរយៈបោះលខទូរសួពុៃ 

(0800068580) 

ប់រិ�កា�និងមិជឈោានការង្ហារ

ស្រ្តីប់ពី័នធពីត៌មានណែ�
ទាំ�ុខភាពីពីលករ

DIYការខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុផ្ទៃនការរសួ់បោះ�គ្រឹះបចាំ�ផ្ទៃថ្មីា  របសួ់អនា�តអំ�មាា �់
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មិតិសៀ�ប់ល់៖
1. គ្រឹះបសួិនបោះបើមានការធាា �់ឈាម្ពម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬឈ្នះឺអួលខែ�ំ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ពផ្ទៃនបោះ���៏ដូ្ឋ�ជាមានអាការៈបោះ�័ង

បោះទៀត គ្រឹះតូវិបោះ�ៀសួវាងការ�ិ�យនតបោះហា�បោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរ��ស្ថានត រយៈបោះពុលយូរ។

2. គ្រឹះបសួិនបោះបើមាន�បោះគ្រឹះមាងបោះ�បោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរ��ស្ថានតបោះ�បោះគ្រឹះ�គ្រឹះបបោះទសួ សូួម្ពគ្រឹះ�ប់បោះវិ�ជបណៈឌ ិតរបសួ់អំ�គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងស្ថាត ប់
តាម្ពការខែណៈនា�របសួ់គាំត់។

3. យ�លអ គ្រឹះតូវិមានស្ថា�់ញ៉ាំតិបោះ���ដ្ឋរ បោះទាំ�បីជាម្ពិនគ្រឹះសួួលខូ �នឬគ្រឹះតូវិការយួរវិតុ�ធាន់ គ្រឹះតូវិមានអំ��ួយ។

4. បោះ�បោះពុល�ិ�យនតបោះហា�គ្រឹះតូវិបោះ�ៀសួវាងកាយវិកិារអងួ�យខែតមួ្ពយរយៈបោះពុលយូរបោះពុ� បណាត លឲ្យយល�ហូរឈាម្ពម្ពិនលអ  
អា�បោះធើ ��លនាបោះគ្រឹះ�ើនបនត ិ� រ�្ស្ថានូវិ�រនតឈាម្ពឲ្យយមានល�ហូរលអ ។

5. ម្ពុនបោះពុលបោះរៀប���បោះគ្រឹះមាងដ្ឋ�បោះណៈើរ��ស្ថានត�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� គ្រឹះតូវិខែសួើ ងយល់ពុីបោះគាំលបោះ�ទីតា�ងដ្ឋ�បោះណៈើ
រ��ស្ថានតនិងបោះសួវាខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុផ្ទៃនត�បន់ខែដ្ឋលឆ្លាងខែដ្ឋនបោះនា�ទុ�ជាម្ពុន បោះ�ៀសួវាងបោះ��ខែនាងខែដ្ឋលមានអ
នាម្ព័យម្ពិនស្ថាអ ត។

6. សួគ្រឹះមាប់គ្រឹះបការ�ួរគ្រឹះបុងគ្រឹះបយ័តំសួគ្រឹះមាប់ដ្ឋ�បោះណៈើរ��ស្ថានត�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��អា��ូលបោះ�កាន់បោះ�ហទ�
ពុ័រគាំ��រស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��សួគ្រឹះមាប់ពុត៌មាន��់ពុ័នធឬទ�នា�់ទ�នងគ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�្ស្ថាគាំ��រស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ផ្ទៃន
រដ្ឋឋ�លបោះលើ���ពុសួ់សួុខភាពុបោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីាតាម្ពបោះលខទូរសួ័ពុធ៖0800-870870

7. សូួម្ពយ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើពុត៌មាន��់ពុ័នធនះង�ខែនាង��ស្ថានតខែដ្ឋលមាន��ងឺរាតត្�ត អា��ូលបោះ�កាន់
បោះ�ហទ�ពុ័រពុត៌មានរបសួ់នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបយុទធនះង��ងះឆ្លាងឬទ�នា�់ទ�នងស្ថា�សួួរតាម្ពគ្រឹះបពុ័នធបង្កាក រ��ងឺរាត
ត្�ត�ុ�ងគ្រឹះបបោះទសួបោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីាតាម្ពបោះលខទូរសួ័ពុៃ1922 (ឬ0800-001922)

សៀគ�ទីំពី័រពីត៌មានរប់�់
នាំយៈកោានស្រ្តីប់យៈុទីធនឹងជំងឹឆ្លៃង

សៀគ�ទីំពី័រណែ�ទាំ
ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
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កនុងអំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ�ៃ�វកាយៈនឹង�ៃ�វចំិតីនឹងមានការផ្តាះ�់ប់ូ�រ អនាំគតអនក

មាាកសៀពីលមានអាការ:មិិនស្រ្តី�ួលខៃ�នសៀតើគួរសៀធើើដូឹចំសៀមូិចំ?

• បោះគ្រឹះកា�ពុីបោះ�ង ញ៉ាំា �ន� ខែ���ឺសូួដា ន�បា័ងស្ួ �តឬអាហារបោះធើ �ពុីគ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះសូួវិសួុទធបោះហើយចាំ��ុ�ពីុខែគ្រឹះ�។

• បោះ�ៀសួវាងបោះគ្រឹះកាយបរបិោះភាពុអាហារខែឆ្លអតបោះហើយ�ះ�សួាុបឬទះ�បោះគ្រឹះ�ើន។

• បរបិោះភាពុតិ�ខែត��នួនបោះគ្រឹះ�ើនដ្ឋង បោះ�ៀសួវាងឃាា នខាា �ងបោះពុញ អា�ទទួលទាំនន���ណៈីបនា ិ�បន្ ��ម្ពុនបោះពុលបរ ិ
បោះភាពុអាហារផ្ទៃថ្មីាគ្រឹះតង់ឬយប់។

• បោះ�ៀសួវាងអាហារខាញ់ ម្ពិនង្កាយរ�យអាហារឬរសួ់ជាតិខាា �ងបោះពុញ។

• បោះគ្រឹះកាយចាំញ់�ូនបោះហើយ អា�ខ្�លមាត់ជាមួ្ពយទះ�ធមី្ពតា នះងញ៉ាំា �ទះ�បនា ិ� បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយអាសួាីត�ុ�ង�ូ �វិ
អាហារ និងកាត់បនាយឧកាសួរ��់�ូ �វិអាហារ៕

ចំសៀង្ហាោរ កូ�ត

មូ្ពលបោះហតុ：ការខែ�ខែគ្រឹះបរបសួ់អរម្ពាូន �លនា�ុ�ងខូ �ន អារមី្ពណៈ៍ ម្ពិនទាំន់ទទួលទាំនអាហារ។

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

• បរបិោះភា���នួនតិ�ខែតបោះគ្រឹះ�ើនបោះពុល

• បោះ�ៀសួវាងទទួលទាំនអាហារបោះលឿនបោះពុញឬម្ពាងបោះគ្រឹះ�ើនបោះពុញ។ បោះ�ៀសួវាងអាហារខែ�អម្ព ខាា ញ់ នះងអាហារខែដ្ឋ
លម្ពិនង្កាញរ��អាហារ។

• បោះគ្រឹះកាយបរបិោះភា��ួរអងួ�យឬឈ្នះរ �ុ�បោះដ្ឋ��ុ�ភាា ម្ពៗ

• បោះពុលអាការ:ធាន់ធារអា�បោះគ្រឹះបើថំា �បោះគ្រឹះកាម្ពការខែណៈនា�របសួ់គ្រឹះ�ូបោះពុទយ។

សៀ�េស្រ្តីកពីះ សៀ�េស្រ្តីទីូង

មូ្ពលបោះហតុ：ស្ថា�់ដ្ឋុ��ូ �វិអាហារ�នធូរ បោះធើ �ឲ្យយអាសួុីតគ្រឹះ�ពុ�គ្រឹះចាំលបោះ�ើង។

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

បោះធើ �ជាអនា�តអំ�មាា �់ខែដ្ឋលឥតមាន�ត ី�រម្ពភនះងសួុខស្ថានត

សៀធើើជាអនាំគតអនកមាាក់ណែដឹល
ឥតមានកីី�រមិភនឹង�ុខស្វានី
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• ពុិស្ថារទះ�ឲ្យយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ គ្រឹះតូវិពុិស្ថារឲ្យយ�ន២០០០ cc �ុ�ងមួ្ពយផ្ទៃថ្មីា។

• បោះធើ �ល�ហាត់គ្រឹះ�ណៈសួម្ពលីម្ព បោះរៀប���មី្ពវិធិីបោះដ្ឋើរហាត់គ្រឹះ�ណៈគ្រឹះពុះ��ា �។

• ពុិស្ថារបខែនា  ខែ�ាបោះឈ្នះើខែដ្ឋលមានកា� អហារគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ។

• បណូៈ� �ទ��ប់បបោះនាៃ របង់បោះ�បោះមាា ង��ណៈត់ណាមួ្ពយជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា។

• បោះ�បោះពុលចាំ���់សូួម្ពបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �បនៃន់�ម្ព�បោះគ្រឹះកាម្ពបោះវិ�ជបញ្ញាជ របសួ់បោះវិ�ជបណៈឌ ិត សូួម្ព�ុ�ពុិស្ថារថំា�គ្រឹះស្ថាប់ៗបោះដាយ
ខូ �នឯង។

ការទីល់លាមិក

មូ្ពលបោះហតុ៖  1.  បណាត លម្ព�ពុីរបបអាហារម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ ការហាត់គ្រឹះ�ណៈកាត់បនាយ �លនាបោះ��បោះវិៀន
បោះធើ �ការយឺតនិងខើ�អាហារជាតិសួផ្ទៃសួ។

2. បណាត លម្ព�ពុីសួិូ នរ ��ធ�បោះធើ �ឲ្យយបោះ��បោះវិៀនតូ�រំ�ិលទីតា�ង ឬ�៏សួិូ នសួងកត់បោះលើ
�ុងបោះ��បោះវិៀនធ�។

3. បណាត លម្ព�ពុីការបខែនាម្ពស្ថារជាតិខែដ្ឋ�។

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

・� បណូៈ� �ទ��ប់បបោះនាៃ របង់បោះ�បោះមាា ង��ណៈត់ណាមួ្ពយជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា បោះ�ៀសួវាងការទល់�ម្ព� 
បោះគ្រឹះបើ�មាា �ងបោះពុលអងួ�យបោះចាំងបោះហាង អងួ�យយូរឬឈ្នះរយូរ។

・� អងួ�យងូតទះ��ុ�ងទះ�បោះ�ត អាុនៗ។

・� គ្រឹះបសួិនបោះបើឈ្នះឺខាា �ងអា��ួបជាមួ្ពយគ្រឹះ�ូបោះពុទយ បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �បនៃន់�ម្ព�ឬថំា��បប��ត់ការឈ្នះឺចាំប់។

・� ពុិស្ថារអាហារគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិមូ្ពល បខែនា ខែ�ាបោះឈ្នះើគ្រឹះសួសួ់ៗសួគ្រឹះមាប់អាហារទាំ�ង៣បោះពុល ពុិស្ថារទះ�បោះអាយ�នបោះគ្រឹះ�ើន 
បោះដ្ឋើម្ពិីបង្កាក ការទល់�ម្ព�។

ឬ�ដឹូង�ត

មូ្ពលបោះហតុ៖  ការទល់�ម្ព� ការរា�រសូួ បោះពុលបោះគ្រឹះបើសួមាា �ងគ្រឹះបះងបោះធើ �បោះអាយសួមាព ធ�ុ�ងសួផ្ទៃសួឈាម្ពខែវិាន
បោះ�ើនបោះ�ើង សួិូ នខែដ្ឋលរ ��ធ�សួងកន់បោះលើសួផ្ទៃសួឈាម្ពខែវិានបណាត លបោះអាយរា�ងសួៃ ��រនតឈាម្ព

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

ប់ញ្ហាាធាះក់ឈាមិ

មូ្ពលបោះហតុ៖  អា�នះង��់ពុ័នធនះងការរលូត ការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខនិងទីតា�ងសួុ�។

・� ការធាា �់ឈាម្ពនិងបញ្ញាា ��ណៈ�ឈាម្ពបោះ����ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��អា�បណាត លបោះអាយមានបញ្ញាា ធាន់ធារ 
រមួ្ពទាំ �ងការរលូត�ូន។

គ្រឹះបសួិនបោះបើអនា�តអំ�មាា �់មានការធាា �់ឈាម្ពឬបញ្ញាា ��ណៈ�ឈាម្ព សូួម្ពគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�បូោះពុទយរបសួ់អំ�។

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：
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・� រ�្ស្ថាឥរយិ៉ាបថ្មីបោះដ្ឋើរបោះដ្ឋ�ឈ្នះរអងួ�យខែដ្ឋលគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិ រ�្ស្ថាខំងបោះអាយគ្រឹះតង់ �ុ�បោះកាងៗ។

・� បោះ�ៀសួវាងការកាន់របសួ់ធាន់ ឈ្នះរយូរ អងួ�យយូរឬហត់គ្រឹះ�ុល។

・� គ្រឹះតូវិមានវិតុ�ទប់ឬគ្រឹះទខំងបោះ�បោះពុលអងួ�យ។

・� សូួម្ពបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�ស់ួខែខ័គ្រឹះ�វាា ត់គ្រឹះទ�្�លបោះ�� កាត់បនាយការបោះគ្រឹះបើ�មាា �ងខំងហួសួបោះហតុ។

・� បោះធើ �ការមាា សួ្ស្ថាខែ�ំ��បោះងក�និងខំងបោះដ្ឋើម្ពិីសួគ្រឹះមួ្ពលដ្ឋល់�រនតឈាម្ព។

ការឈ្នះឺខនងចំសៀងើះ

មូ្ពលបោះហតុ៖  បណាត លម្ព�ពុីឥរយិ៉ាបថ្មីបោះដ្ឋើរបោះដ្ឋ�ឈ្នះរអងួ�យ ម្ពិនគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតវូិ សួិូ នរ ��ធ�បណាត លបោះអាយ��
ណាងឆ្លអ ះង�ង�បោះងក�រតិខែតបោះកាងកាន់ខែតខាា �ង បខែគ្រឹះម្ពបគ្រឹះមួ្ពលអរម្ពាូនបោះធើ �បោះអាយសួនាា �់ទន់
និងរលុង។

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

បោះធើ �ជាអនា�តអំ�មាា �់ខែដ្ឋលឥតមាន�ត ី�រម្ពភនះងសួុខស្ថានត

ការប់ត់សៀជើងតូចំញឹកញាប់់

មូ្ពលបោះហតុ៖ សួិូ ននរ ��ធ�សួងកត់បោះផ្លាា �បោះនាម្ព ឬ�៏បោះដាយស្ថារ�តាត �ូ �វិ�ិតត។

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

បោះ�បោះពុលមានអារមី្ពណៈ៍�ង់បត់បោះ�ើងតូ�គ្រឹះតវូិបោះ�បបោះញឹ្ជីញទះ�បោះនាម្ពបោះចាំលភាា ម្ព។

បបោះងក ើនការគ្រឹះសូួបស្ថារជាតិទះ�បោះ�បោះពុលផ្ទៃថ្មីា បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយការបត់បោះ�ើងតូ�បោះគ្រឹះ�ើនដ្ឋងនាបោះពុលយប់ អា�កាត់
បនាយការគ្រឹះសូួបស្ថារជាតិទះ�បោះគ្រឹះកាយពុីបរបិោះភា�អាហារបោះពុលយប់រ�ួ។

ការធាះក់�តាមិទាារមា�

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

មូ្ពលបោះហតុ៖ ទទួលឥទធិពុលពុីអរម្ពាូនបោះ��ុ�ងខូ �ន ការធាា �់សួតាម្ពផ្ទៃដ្ឋសួិូ នបោះ�ើនបោះ�ើង។ 

យ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើការសួ�អាត ងូតទះ�ជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា �ុ�បោះគ្រឹះបើទះ�សួ��ប់បោះម្ពបោះរា��ងសួ�អាតទាំើ រមាសួខែ�ំ�

ខាងបោះគ្រឹះ�។

បោះគ្រឹះកាយពុីបត់បោះ�ើងរ�ួ បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�ដាសួអនាម្ព័យ�ូតពុីទាំើ រមាសួបោះ�រនធ�ូទ �ុ��ូតអូសួបោះ�ម្ព�បោះដ្ឋើម្ពិីបង្កាក រការឆ្លាង

បោះម្ពបោះរា�។

សូួម្ព�ុ���់បោះខាសួើ ិតនិងសួ�បោះលៀ�ប���់របឹខូ �ន។

សូួម្ព��់បោះខាគ្រឹះទនាប់ខែដ្ឋលបោះធើ �ពុី�បាសួខែដ្ឋលអា�ឲ្យយខយល់បោះ�ញ�ូល គ្រឹះបសួិនបោះបើបោះសួើម្ពគ្រឹះតវូិបូ �រភាា ម្ព �ុ�បោះគ្រឹះបើសួ��ីអ

នាម្ព័យខែដ្ឋលម្ពិនអា�ឲ្យយខយល់បោះ�ញ�ូល ង្កាយសូួ� �ស្ថាអ ប់និងបោះសួើម្ព។

គ្រឹះបសួិនបោះបើការធាា �់សួបោះគ្រឹះ�ើនបោះហើយមានបោះ�ើតអាការៈរមាសួ់ គ្រឹះ�ហាយ មាន�ា ិនស្ួ�យ សូួម្ពបោះ��ួបគ្រឹះ�បូោះពុទយ។
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・� រ�្ស្ថាទមាា ប់អនាម្ព័យមាត់បោះធីញបោះអាយ�នលអ ។

・� បោះធើ �ការពុិនិតយមាត់បោះធីញតាម្ពបោះពុល��ណៈត់(ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ួរបោះធើ �ការសួមាអ ត��ណៈ���បោះ�របោះធីញ)។

・� គ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិពុីអាហារបខែនា ខែ�ាបោះឈ្នះើគ្រឹះសួសួ់ៗបោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ បោះដ្ឋើម្ពិីទទួល�នវិ �តាម្ពីន C គ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ 
�ួយការ�រដ្ឋល់សួុខភាពុអញ្ញាជ ញបោះធីញ។

・� រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ�តល់�ូនបោះសួវា�ងសួមាអ តបោះធីញរាល់៩០ផ្ទៃថ្មីាម្ពាង�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� 
(រមួ្ពមានការសួមាអ ត��ណៈ���បោះ�របោះធីញ ការពុិនិតយ��ណៈ�បោះ�តាម្ពបោះ�ើងបោះធីញខែដ្ឋលបណាត លម្ព�ពុីបោះម្ពបោះរា�   ការ
ខែណៈនា�ពុីការរ�្ស្ថាខែថ្មីទាំ�និងការខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុមាត់បោះធីញរបសួ់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត�៏ដូ្ឋ�ជាការអប់រំខែណៈនា�និ
ងបោះសួវា�មី្ពដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀត)។

・� សូួម្ពអានបោះសួៀវិបោះ�ខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុមាត់បោះធីញសួ�រាប់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។

ជំងឺដឹងើ�វ�ុីសៀធមញ ជំងឺរលាកអញ្ហាាញសៀធមញ ជំងឹអញ្ហាាញសៀ�ើមិធំកនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

មូ្ពលបោះហតុ៖  បខែគ្រឹះម្ពបគ្រឹះមួ្ពលអរម្ពាូន ការបោះ�ើនបោះ�ើងខែដ្ឋល�ួរបោះអាយ�ត់សួមាគ ល់អ�ពុី��នួនផ្ទៃនការបរបិោះភា�
អាហារ ��ណៈង់��ណូៈល�ិតត�ូល�ិតតអាហារណាម្ពាាងបោះ�បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះតីមាសួដ្ឋ�បូង 
ឧសួាហ៍�បោះង្កាអ រឬ�ូ �តទះ�អាសួុីត�ូរ

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

・� រ�្ស្ថា��បោះ�បោះ�ើង

・� គ្រឹះសូួបស្ថារជាតិកាល់សួយូម្ពឲ្យយ�នបោះគ្រឹះ�ើនពុីអាហារដូ្ឋ�ជាអាហារបោះធើ �ពុីទះ�បោះដា�បោះគាំ បខែនា ផ្ទៃបតងចាំសួ់ សួខែណៈា �
បោះលឿង ឬអាហារខែដ្ឋល�័ �ពុីសួខែណៈា � សួខែណៈត �បោះគ្រឹះ�ៀម្ព �ូនគ្រឹះតីបោះគ្រឹះ�ៀម្ព។

・� បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលរមួ្ពលគ្រឹះ�បោះពុើ សូួម្ព�តបោះ�ើងឲ្យយគ្រឹះតង់ យ�ផ្ទៃដ្ឋរុញពុីទិសួបោះ��តបោះ�ើងបោះ�កាន់��ភួិនបោះ�ើង រ�ួមាា សួ្ស្ថា។

・� បោះ�បោះពុលសួគ្រឹះមា�អា�បោះលើ�បោះ�ើងបោះ�ើងបោះលើ បោះដ្ឋើម្ពិីឲ្យយ�រនតឈាម្ពបោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរការរលូន។

ការរមិូលស្រ្តីកសៀពីើ ការសៀ�ើមិសៀជើងនិងការសៀ�ាង�ផ្ទៃ�ឈាមិណែវ�ន

វិធិីបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ：

មូ្ពលបោះហតុ៖ សួមាព ធអាងគ្រឹះតគាំ�បោះ�ើនបោះ�ើងបណាត លឲ្យយការហូរឈាម្ពគ្រឹះតលប់បោះ�បោះ�ើងកាត់បនាយ។

ការណែ�ទាំ�ុខភាពីមាត់សៀធមញ
�ស្រ្តីមាប់់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
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孕期體重增加指引

資料來源：美國醫學研究院 ( The Institute of Medicine, IOM ) 
身體質量指數 BMI=體重(公斤)/身高2(公尺2) 
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ទីមិងន់ណែដឹលសៀកើនរាល់��ា�៍ផ្ទៃនស្រ្តីតីមា�ទីី២និងទីី៣
(Kg /��ា�៍)

សួនៃសួ័ន៍មាា សួរាងកាយ BMI =ទម្ពាន់់(Kg)/�ម្ពពសួ់2(m2)
គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ វិទិាស្ថាា នបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត អាបោះម្ពរ�ិ( The Institute of Medicine, IOM )

�នៃ�ែន៍មាា�រាងកាយៈមិុនសៀពីល
មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះរប់�់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ណែដឹលមានគភ៌៌សៀទាល (BMI)

�នៃ�ែន៍មាា�រាងកាយៈមិុនសៀពីល
មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះរប់�់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ណែដឹលមានគភ៌៌សៀភាះះ (BMI)

ទីមិងន់ណែដឹលគួរសៀកើន
(Kg)

ទីមិងន់ណែដឹលសៀកើនរាល់��ា�៍ផ្ទៃនស្រ្តីតីមា�ទីី២និងទីី៣
(Kg /��ា�៍)

បោះ����ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ទម្ពាន់របសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះតវូិខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលសួគ្រឹះម្ពបតាម្ពទម្ពាន់ម្ពុនបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� 
បោះដាយបោះ�ើងពុី១០បោះ�១៤�ី�ូជាសួម្ពរម្ពយ បោះហើយគ្រឹះតវូិយ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើបោះលិឿនរបសួ់ទម្ពាន់ខែដ្ឋលបោះ�ើនបោះ�ើង �ុ�ង���ំ
ងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពិនស្ថា�សួម្ពសួគ្រឹះម្ព�ទម្ពាន់បោះ�ើយ សូួម្ពបោះម្ពើលតារាងខាងបោះគ្រឹះកាម្ពសួគ្រឹះមាប់ម្ព�ួ�បោះទសួន៍អ�ពុីការបោះ�ើ
ងទម្ពាន់�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។

រ ប ប អា ហា រ �ុ� ង �� �ំ ង បោះ ពុ ល មា ន ផ្ទៃ �ៃ បោះ � � ម្ពិ ន គ្រឹះ តះ ម្ព ខែ ត បា � � ល់ ដ្ឋ ល់ សុួ ខ ភា ពុ មា តា បោះ នា � បោះ ទ 

�៏បា��ល់ដ្ឋល់សួុខភាពុ�ភិ៌�ងខែដ្ឋរ។ គ្រឹះបសិួនបោះបើមាន�ម្ពាល់ទាំ�់ទងនះងការគ្រឹះសូួបយ�កា�ូរ �និងស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ព 

សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយរ�អំ���នាញខាងរបបអាហារខែដ្ឋលមានគ្រឹះ�បខណៈឌ គ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិបោះធើ �ការវាយត�ផ្ទៃលបោះលើរបបអាហារ

និងគ្រឹះបះ�ាមួ្ពយ��រតិបោះទៀតបោះដ្ឋើម្ពិីទទួល�នបោះយ៉ាបល់ខែ�សួ�រលួរបបអាហារខែដ្ឋលស្ថា�សួម្ពនះងខូ �ន។

ទីមិងន់�ីង់ោរ

ការសៀឡុើងទីំងន់រប់�់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះនិងសៀ�លការ�៍រប់ប់អាហារទីូសៀ�

របោះបៀបញ៉ាំំ�ខែដ្ឋលបោះធើ �ឲ្យយមានសួុខភាពុលអ

រសៀប់ៀប់ញាំំណែដឹលសៀធើើឲ្យយ
មាន�ុខភាពីលូ

មិគគុសៀទី�ន៍អំពីីការសៀកើនទីមិងន់កនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
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ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ង្កាយនះងមានបញ្ញាា ទល់�ម្ព�។ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួទទួលទាំនអាហារ�ម្ពិងពុីគ្រឹះគាំប់ធ
ញ្ជីា ជាតិមូ្ពល(whole grains) គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ពបោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់់គ្រឹះគាំន់ពុីបខែនា ខែ�ាបោះឈ្នះើ បោះដ្ឋើម្ពិីទទួល�នស្ថារជា
តិសួផ្ទៃសួបោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់�ុ�ងការបង្កាក ការទល់�ម្ព�។

�ុ�ង���ំងបោះពុលពុរបោះ��/ប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា� តគ្រឹះមូ្ពវិការខែ�ំ�វិ �តាម្ពីននិងស្ថារធាតុខែរាជាបោះគ្រឹះ�ើននះងបោះ�ើនបោះ�ើង �គ្រឹះម្ពិ
តផ្ទៃនការគ្រឹះសូួបយ�គ្រឹះតវូិសួបោះគ្រឹះម្ព�បោះអាយបោះសីួើនះង�គ្រឹះម្ពិតគ្រឹះសូួបយ��ុ�ងរ�យការណៈ៍របបអាហាររបសួ់គ្រឹះបជា�នផ្ទៃតវាា ន់។ ស្រ្តីសួត ីមាន
ផ្ទៃ�ៃបោះ��និងស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលនះងគ្រឹះបសូួតឬគ្រឹះបសូួតបោះហើយគ្រឹះតូវិគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ពពីុអាហារទាំ�ង៦គ្រឹះបបោះភិទធ�ៗបោះអាយមានបរមិាណៈ
គ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតវូិនិង�ីវិដាឋ នជាមូ្ពលដំាន គ្រឹះតវូិពុិស្ថារបខែនា ខែដ្ឋលមានពុណៈ៌ដ្ឋិត គ្រឹះគាំប់ធញ្ជីា ជាតិមូ្ពល(whole grains) បោះហើយគ្រឹះតវូិពុិស្ថារអា
ហារខែដ្ឋលគ្រឹះបភិពុពុីធមី្ពជាតិជា��បង។ សូួម្ព�ុ�បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួអាហារប�បានឬថំា�បខែនាម្ពស្ថារជាតិខែរាខែតមួ្ពយម្ពុខ។ គ្រឹះបសួិនបោះបើមាន�
ម្ពាល់ទាំ�់ទងនះងរបបអាហារនិងស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ព សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយរ�អំ���នាញខាងរបបអាហារខែដ្ឋលមានគ្រឹះ�បខ
ណៈឌ គ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិបោះធើ �ការវាយតផ្ទៃម្ពាបោះលើរបបអាហារនិងគ្រឹះបះ�ាមួ្ពយ�គ្រឹះម្ពិតបោះទៀតបោះដ្ឋើម្ពិីទទួល�នបោះយ៉ាបល់ខែ�សួគ្រឹះមួ្ពលរបបអាហារខែដ្ឋ
លស្ថា�សួម្ពនះងខូ �ន ឬបខែនាម្ព�លិត�លបខែនាម្ពស្ថារជាតិប�បានខែដ្ឋល�លិតបោះ�ើងសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ�បោះគ្រឹះកាម្ពការខែណៈ
នា�និងបោះវិ�ជបញ្ញាជ របសួ់គ្រឹះ�បូោះពុទយ។ 

• ចាំប់ពុីការមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះតីមាសួទី២បោះ� គ្រឹះតូវិបខែនាម្ពកា�ូរ �៣០០calជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា។ បាុខែនតកា�ូរ �សួរុប�ុ�ងមួ្ពយថ្មី្
ផ្ទៃងសួគ្រឹះមាប់បុ�គលមំា�់ៗគ្រឹះតូវិខែ�ខែគ្រឹះបបោះដាយខែ�អ�បោះលើអាយុ �គ្រឹះម្ពិតសួ�មី្ពភាពុរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ស្ថាា នភាពុសួុខ
ភាពុម្ពុនបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងស្ថាា នភាពុបោះ�ើងទ�ងន់។

• ត�រវូិការកា�ូរ �របសួ់ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�គ្រឹះតូវិបខែនាម្ព៥០០cal�ុ�ងមួ្ពយផ្ទៃថ្មីាបោះទើបសួម្ពរម្ពយ។

កាឡុ�រី

ស្រ្តីប់ូសៀតអី�ន

សូួម្ពខែសួើ ងយល់ពុត៌មានអ�ពីុម្ព�ួ� បោះទៃសួ
គ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ពពុីគ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតី 
ពុីនាយ�ដាា នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងអាហារនិងឱសួថ្មី

មិគគុសៀទីៃ�ស្រ្តី�ូប់យៈកស្វារ
ជាតិចំិ�្ឹមិពីីស្រ្តីប់សៀភ៌ទីស្រ្តីតី

• ចាំប់ពុីការពុបោះ��គ្រឹះតីមាសួទី១បោះ� បោះដាយស្ថារតគ្រឹះមូ្ពវិការរ ��លូត�សួ់របសួ់�ភិ៌ គ្រឹះតូវិបខែនាម្ពគ្រឹះបូបោះតអាីន10gបន្
ខែថ្មីម្ពជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា។ គ្រឹះបភិពុគ្រឹះបូបោះតអាីនបោះលើសួពុី��់�ណាត ល�នម្ព�ពុីគ្រឹះបូបោះតអាីនខែដ្ឋលមាន�ុណៈភាពុខពសួ់
ដូ្ឋ�ជា�លិត�ល�លិតពុីទះ�បោះដា�បោះគាំ ទះ�សួខែណៈត � បោះ�ហាូ  បោះ��ួ និង�លិត�ល�លិតពុីសួខែណៈត � គ្រឹះតី សួាុត 
ស្ថា�់ជាបោះដ្ឋើម្ព។

• �ុ�ង���ំងបោះពុលប�បោះ�ទះ�បោះដា� សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�គ្រឹះសូួបស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ព
ពុីគ្រឹះបូបោះតអាីន15 gបខែនាម្ពជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា គ្រឹះបភិពុគ្រឹះបូបោះតអាីនបោះលើសួពុី��់�ណាត លគ្រឹះតូវិ�នម្ព�ពុីគ្រឹះបូបោះតអាីនខែដ្ឋល
មាន�ុណៈភាពុខពសួ់។

• ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងស្រ្តីសួត ីី៏ខែដ្ឋលប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�មួ្ពយ��នួនបោះរៀងគ្រឹះបតិ�មី្ពជាមួ្ពយនះងបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ផ្ទៃនបោះ�
ហៈធាតុ�គ្រឹះម្ពិតធាន់មួ្ពយ��នួន(ដូ្ឋ�ជា៖ស្ថារធាតុmethymercury -ល-) ដូ្ឋបោះ�ំ�សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយគាំត់បនា
យការគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិពុីគ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតីធ�ៗខែដ្ឋលសួាីស្ថា�់ជាអាហារបោះហើយ�ុ����ហាប់បោះ�ហៈធាតុ�គ្រឹះម្ពិតធាន់ខពសួ់(
ដូ្ឋ�ជា៖គ្រឹះតីឆ្នាំា ម្ព គ្រឹះតីដាវិ(sword fish) គ្រឹះតីធូណាអាតាង់ទិ� គ្រឹះតីបឺរ(oil fish)-ល-) បាុខែនតអា�គ្រឹះសូួបយ�ពុីគ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតី
តូ�ៗបោះដ្ឋើម្ពិីទទួល�នស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ពខែដ្ឋលគ្រឹះតូវិការ គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងខែបងខែ��នូវិហានិភិ័យ�ងខែដ្ឋរ។
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សូួម្ពស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងស្រ្តីសួត ីប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�គ្រឹះសូួបយ�កាល់សួយូ ម្ព1000mg/ផ្ទៃថ្មីា បោះដ្ឋើម្ពិីប�
បោះពុញតគ្រឹះមូ្ពវិការលូត�សួ់របសួ់�ភិ៌/ទាំរ�និងរាងកាយរបសួ់មាត យ។ អាហារខែដ្ឋលសួ�បូរបោះដាយស្ថា
រជាតិកាល់សួយូ ម្ពមានដូ្ឋ�ជា៖ ទះ�បោះដា�បោះគាំ �លិត�ល �លិតពុីទះ�បោះដា�បោះគាំ បោះ�ហាូ (ធមី្ពតា ដ្ឋុ�) 
បខែនា ខែដ្ឋលមានពុណៈ៌ដ្ឋិតជាបោះដ្ឋើម្ព។

កាល់�យ�មិ

�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� គ្រឹះបសួនិបោះបើមាន��ងះបោះលើសួឈាម្ពឬអាការៈបោះហើម្ពបោះ�័ងៗ សូួម្ពបោះធើ �ការ�្
រប់់គ្រឹះ�ងការគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិសូួដ្ឋយូ ម្ព។

��ណៈត់់សួមាគ ល់៖  ការគ្រឹះសូួបយ��គ្រឹះម្ពិតស្ថារធាតុខែរាគ្រឹះតវូិសួគ្រឹះមា�បោះអាយបោះសីួើនះង�គ្រឹះម្ពិតគ្រឹះសូួបយ��ុ�ងរ�យការណៈ៍របបអា

ហាររបសួ់គ្រឹះបជា�នផ្ទៃតវាា ន់ និងម្ពិនគ្រឹះតវូិបោះលើសួពុី�គ្រឹះម្ពិតគ្រឹះសូួបយ�ខពសួ់ប��ុត។ 

សូួដ្ឋយូ ម្ព

ស្វារធាតុណែរ�

គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានបញ្ញាា �ងើ�សូួដ្ឋយូ ម្ព អា�នះងបា��ល់ដ្ឋល់ការរ ��លូត
�ស់ួខែ�ំ�ខួរ�ាលរបសួ់�ភិ៌ បណាត លឲ្យយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតបោះខាយសួតិបញ្ញាា និងរ ��លូត�សួ់គ្រឹះបពុ័
នធ គ្រឹះបស្ថាទម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងំបោះគ្រឹះជាយ  អា�នះងបបោះងក ើនអគ្រឹះតាស្ថាា ប់របសួ់ទាំរ��៏មាន។  សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់
ឲ្យយស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ពុិស្ថារសូួដ្ឋយូ ម្ព 225μg/ផ្ទៃថ្មីា ស្រ្តីសួត ីប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�សូួម្ពពុិស្ថារ250μg/ផ្ទៃថ្មីា។ សូួ
ម្ពបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់អ�បិលខែដ្ឋលមាន�ុ��ស្ថារធាតុសូួដ្ឋយូ ម្ពគ្រឹះពុម្ពទាំ�ងគ្រឹះសូួបយ
�ស្ថារធាតុសូួដ្ឋយូ ម្ពពុី��ណៈីអាហារខែដ្ឋលសួម្ពិូ រស្ថារជាតុបោះន�សួម្ពលីម្ពដូ្ឋ
�ជា៖ ស្ថារាយសួម្ពុគ្រឹះទជាបោះដ្ឋើម្ព។អាីយាូ ត

តគ្រឹះមូ្ពវិការស្ថារធាតុខែដ្ឋ�បោះ�បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងបោះ�ើនបោះ�ើង សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារធា
តុខែដ្ឋ�15mg /ផ្ទៃថ្មីាបោះ�គ្រឹះតីមាសួទី១និងទី២ ដ្ឋល់គ្រឹះតីមាសួទី៣នះងបោះពុលប�បោះ�ទះ�បោះដា��ូនសូួម្ពបខែនាម្ព
ដ្ឋល់ 45mg /ផ្ទៃថ្មីា ការបខែនាម្ពស្ថារធាតុខែដ្ឋ�បោះគ្រឹះ�ពុី�គត់�គង់តគ្រឹះមូ្ពវិការរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ផ្លាៃ ល់និងទាំ
រ� ស្ថារធាតុខែដ្ឋ�នះងសុួ��ទុ��ុ�ង�គ្រឹះម្ពិតបោះគ្រឹះ�ើនបោះ��ុ�ងរាងកាយទាំរ� បោះដ្ឋើម្ពិី�គត់�គង់ឲ្យយទាំរ�បោះគ្រឹះបើប្
រាស់ួបោះគ្រឹះកាយចាំប់��បោះណៈើត៦ខែខ។ ការខើ �ស្ថារធាតុខែដ្ឋ��ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងបងក�ល
បា��ល់ម្ពិនលអ ��បោះ��ខួរ�ាលនះងស្ថាា នភាពុសី្ថារតីរបសួ់ទាំរ�។ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារ
ធាតុខែដ្ឋ�ពុីអាហារខែដ្ឋលសួម្ពិូ រស្ថារធាតុបោះន�ដូ្ឋ�ជាគ្រឹះបបោះភិទស្ថារាយសួម្ពុគ្រឹះទ(�សួសួម្ពុគ្រឹះទ ម្ពះ� អយសួៃ ័រ 
-ល-) បោះថ្មីាើម្ព ស្ថា�់គ្រឹះ�ហម្ព និងបខែនាពុណៈ៌ដ្ឋិត(�ៃី សួខែណៈត ��រា�ង ផ្ទៃសួព គ្រឹះ�ហម្ព(Gynura bicolor) -ល)។

ខែ�

សៀ�ៀវសៀ�ស្វារជាតិ
ចំិ�្ឹមិ�ូដឹយ�មិ

ពុត៌មានអ�ពីុសូួដ្ឋយូ ម្ពនិងសួុខភាពុ សូួម្ពអានបោះសួៀវិបោះ�ស្ថារជាតុ�ិញឹ្ជីះម្ព
សូួដ្ឋយូ ម្ពខែដ្ឋលបោះ��ពុុម្ពព�ាយបោះដាយរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ៖

របោះបៀបញ៉ាំំ�ខែដ្ឋលបោះធើ �ឲ្យយមានសួុខភាពុលអ
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�គ្រឹះម្ពិតគ្រឹះសូួបយ�តាម្ពការខែណៈនា��ឺ10μg/ផ្ទៃថ្មីា ស្ថារជាតិបោះន�សួ�ខាន់�ឺឆ្លាងកាត់ការហាល
ផ្ទៃថ្មីារមួ្ពប� ខែលងបោះ�បោះលើខែសួិ� បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយបបោះញឹ្ជីញផ្ទៃ�ៃម្ពុខ បោះដ្ឋើម្ពផ្ទៃដ្ឋ
�៏ដូ្ឋ�ជាខែ�ំ�ផ្ទៃនដ្ឋងខូ �នបោះដ្ឋើម្ពិីហាលផ្ទៃថ្មីា�ុ�ង�គ្រឹះម្ពិតសួម្ពរម្ពយ បោះហើយសូួម្ពទទួលទាំនអា
ហារខែដ្ឋលសួ�បូរបោះដាយវិ �តាម្ពីនD ដូ្ឋ�ជាគ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតី សួាុតមាន់ �លិត�លទះ�បោះដា�បោះគាំខែដ្ឋ
លមានគ្រឹះបពុ័នធ វិ �តាម្ពីនDឬបោះម្ពៅទះ�បោះដា�បោះគាំជាបោះដ្ឋើម្ព។

បោះ�បោះគ្រឹះកាម្ពស្ថាា នភាពុខែដ្ឋលមាតាខើ�វិ �តាម្ពីន B12ឬស្ថាា នភាពុម្ពិនសួម្ពគ្រឹះសួប អា�នះង
បណាត លឲ្យយ�ភិ៌មាន�ងើ�ខាតខែ�ំ�គ្រឹះបពុ័នធសួរផ្ទៃសួគ្រឹះបស្ថាទ។ វិ �តាម្ពីន B12សួ�បូរបោះ��ុ�
ងអាហារខែដ្ឋលមានគ្រឹះបភិពុ�ម្ពិងម្ព�ពុីសួតើ  �ុ�ងបោះនា�បោះថ្មីាើម្ពបោះ��បោះវិៀន  គ្រឹះបបោះភិទស្ថា�់  
ទះ�បោះដា�បោះគាំ សួាុត-ល-សួ�បូរស្ថារធាតុបោះន�បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត។ សួគ្រឹះមាប់អំ�ពុិស្ថារបួសួ គ្រឹះតវូិយ�
�ិតតទុ�ដា�់ខាា �ងអ�ពុីការប�បានវិ �តាម្ពីន B12 សូួម្ពខែណៈនា�ឲ្យយស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និង��ពុុង
ប�បោះ��ូនខែដ្ឋលពុិស្ថារបួសួពុិស្ថារ�ីឆ្នាំយ    និងស្ថារាយឲ្យយ�នបោះគ្រឹះ�ើនបោះដ្ឋើម្ពិីគ្រឹះសូួបយ�ស្ថា
រជាតិវិ �តាម្ពីន B12 គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងពុិភា�ាជាមួ្ពយបោះវិ�ជបណៈឌ ិតអ�ពុីបោះពុលបោះវិ�ខែដ្ឋល�ួរបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�
សួ់ថំា �វិ �តាម្ពីនប�បានបខែនាម្ព។

វិ�តាម្ពីនD

វិ�តាម្ពីន B12

�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា� តគ្រឹះមូ្ពវិការស្ថារជាតិវិ �តាម្ពីន
ភា�បោះគ្រឹះ�ើន�ឺបោះ�ើនបោះ�ើង។

រយ:បោះពុល១០ឆំ្នាំ�ម្ព� ទាំរ�ខែដ្ឋលមានបញ្ញាា ខែ�ំ�សួរផ្ទៃសួគ្រឹះបស្ថាទ�ុ�ងគ្រឹះបបោះទសួមានអគ្រឹះតាបោះ�ើត
មានគ្រឹះបខែហល0.0007។ តាម្ពការពុិបោះស្ថាធ៍របស់ួគ្រឹះបបោះទសួអាបោះម្ពរ�ិ �ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃ
បោះ��គ្រឹះសូួបយ�ស្ថារធាតុអាសួុីតហូ �លិ�ឲ្យយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ អា�កាត់បនាយ50-70%ផ្ទៃនបោះ�ើត
��ងីបញ្ញាា សួរផ្ទៃសួរគ្រឹះបស្ថាទខួរនះងខួរឆ្លអ ះងខំងសួគ្រឹះមាប់ទាំរ�។សូួម្ពខែណៈនា�ស្រ្តីសួា ី�ុ�ងគ្រឹះ�មំ្ពអាយុមា
នផ្ទៃ�ៃបោះ��ទទួលយ�ស្ថារធាតុអាសួុីតហូ �លិ�400μgជាបោះរៀងរាលផ្ទៃថ្មីា ស្រ្តីសួា ីខែដ្ឋលបោះគ្រឹះតៀម្ពនិងមា
នផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនមានផ្ទៃ�ៃបោះ��១ខែខរហូតដ្ឋល់អ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ទទួលយ�ស្ថារធាតុអា
សួុីតហូ �លិ�600μgជាបោះរៀងរាលផ្ទៃថ្មីា ឯស្រ្តីសួា ីខែដ្ឋលប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា� ខែណៈនា�ទទួលយ�ស្ថា
រធាតុអាសួុីតហូ �លិ�500μgជាបោះរៀងរាលផ្ទៃថ្មីា

អាសួុីតហូ �លិ�ភា�បោះគ្រឹះ�ើន�ុ��បោះ��ុ�ងអាហារជាបោះគ្រឹះ�ើនដូ្ឋ�ជា បខែនា ផ្ទៃបតង បោះថ្មីាើម្ពបោះ��បោះវិៀន ប្
របោះភិទសួខែណៈត �និងខែ�ាបោះឈ្នះើ(ឧទាំហរណៈ៍៖គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះ�ូ��ើ ឹ�) ការគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារធាតុអាសួុី
តហូ �លិ�គ្រឹះតវូិគ្រឹះសូួបយ�ឲ្យយ�នបោះគ្រឹះ�ើនជាអាទិភាពុពុីគ្រឹះបបោះភិទរុ�ាជាតិធមី្ពជាតិ។ គ្រឹះបសួិន
បោះបើគ្រឹះសូួបយ�ម្ពិន�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់�ុ�ងរបបអាហារគ្រឹះបចាំ�ផ្ទៃថ្មីា សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយបខែនាម្ពថំា�
ប�បានស្ថារជាតិអាសួុីតហើ �លិ�បោះ��ុ�ងការបោះ�ញបោះវិ�ជបញ្ញាជ របសួ់បោះវិ�ជបណៈឌ ិត។ សួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីមាន
ផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលធាា ប់សួគ្រឹះមាលទាំរ�ខែដ្ឋលមានរវិវិិតតន៍ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីផ្ទៃនខួរ�ាល ឆ្លអ ះងខំងនិងសួ
ផ្ទៃសួគ្រឹះបស្ថាទឆ្លអ ះងខំងឬមាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយពុិស្ថារអាសួុីតហូ �លិ�4
mg ។

អាសួាីតហូ�លិ�

វីតាមិីន
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(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ សួមា�ន៍អំ�ឯ�បោះទសួខាងរប
បអាហារផ្ទៃតវាា ន់ សួមា�ម្ពន៍អាហារប�បានផ្ទៃតវាា ន់)

មានសួុខភាពុអ�ពីុរបបអាហារ�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃ
បោះ�� សួគ្រឹះមាលនិងប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�

សូួម្ពអានបោះសួៀវិបោះ�អាហារប�បាន���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��
បោះ��ពុុម្ពព�ាយបោះដាយរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ៖

• ការបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួអាហារគ្រឹះតូវិមានបរមិាណៈគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិនិង�ីវិជាតិជាមូ្ពលដាឋ ន ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ស្រ្តីសួត ីប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�
បោះដា�គ្រឹះតូវិកាត់បនាយឬបោះ�ៀសួវាងការគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិពុីអាហារខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖

(1) �រ � បោះគ្រឹះ�ឿងគ្រឹះសួវិងឹ និង ខែត�ត់។

(2) អាហារខែដ្ឋលមាន�ុ��ស្ថារជាតិខាា ញ់ខពសួ់ដូ្ឋ�ជា ស្ថា�់ខាា ញ់ អាហារប�ពុងជាបោះដ្ឋើម្ព។

(3)  អាហារខែដ្ឋលអប់បោះដាយខែ�័ងនិងបខែនាម្ពបោះគ្រឹះ�ឿងដូ្ឋ�ជា៖ ស្ថា�់គ្រឹះប��់ ពុងទាំផ្ទៃគ្រឹះប គ្រឹះតីផ្ទៃគ្រឹះប ស្ថា�់�ា បោះត 
បោះ�ហាូ ជាបោះដ្ឋើម្ព។

(4) អាហារខែដ្ឋលគីាំនកា�ូរ �ដូ្ឋ�ជា៖ សួក រគ្រឹះគាំប់ �ូកា�ូឡា ទះ�គ្រឹះ�ូ�ខែដ្ឋលមានជាតិហាគ សួជាបោះដ្ឋើម្ព។

• បោះ�គ្រឹះតីមាសួដ្ឋ�បូងគ្រឹះបសួិនបោះបើមានអាការៈរបោះអើម្ព �ូ �ត គ្រឹះតូវិបរបិោះភា�តិ�ៗខែតបោះគ្រឹះ�ើនដ្ឋងនះងបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួអាហារខែដ្ឋលមា
នខាា ញ់ទាំបគ្រឹះពុម្ពទាំ�ងម្ពិនមានស្ថារធាតុឬរសួជាតិដ្ឋិតបោះពុ�។ បោះពុលគ្រឹះពុះ�ភាញា �់ពុីបោះ�ង អា�ពុិស្ថារអាហារគ្រឹះបបោះភិទធញ្ញាា
ជាតិសួុទធដូ្ឋ�ជាន��ុ��ី ន��ា វិអត់សុួ �លជាបោះដ្ឋើម្ពបោះដ្ឋើម្ពិីសួ�រលួដ្ឋល់ស្ថាា នភាពុចាំញ់�ូន។ បោះ�គ្រឹះតីមាសួ�ុងបោះគ្រឹះកាយ  បោះ�ៀសួ
វាងការគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិកាបូអាីគ្រឹះដាតនិងខាា ញ់បោះគ្រឹះ�ើនគ្រឹះ�ុលបណាត លឲ្យយស្ថារជាតិខាា ញ់�ុ�ងខូ �នបោះ�ើនបោះ�ើង។

• ថំា ��ិនខែសួខែដ្ឋលមានគ្រឹះបភិពុម្ពិន�្�សួ់ឬម្ពិន�នឆ្លាងកាត់គ្រឹះ�ូបោះពុទយថំា��ិនខែសួខែដ្ឋលមានអញ្ញាា ប័ណៈគ្រឹះសួប�្�ប់បោះ�ៃៀ
ងផ្លាៃ ត់អ�ពុី��ណុៈ�ថំា �និងរបោះបៀបបោះគ្រឹះបើ សូួម្ពបោះ�ៀសួវាងការពុិស្ថារ។

សៀ�ៀវសៀ�អាហារប់ំប់ះនកំឡុុង
សៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

របោះបៀបញ៉ាំំ�ខែដ្ឋលបោះធើ �ឲ្យយមានសួុខភាពុលអ
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ស្រ្តីប់ភ៌ពីអាហារ�ំខាន់ផ្ទៃនស្វារធាតុចំិ�្ឹមិ

បោះឈីា�ស្ថារធាតុ�ិញឹ្ជីះម្ព គ្រឹះបភិពុអាហារ

ស្រ្តីប់ូសៀតអី�ន
គ្រឹះបបោះភិទស្ថា�់់ គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតី គ្រឹះបបោះភិទសួខែណៈត � និងអាហារ�័ �ពុីសួខែណៈា � គ្រឹះបបោះភិទសួាុត 
គ្រឹះបបោះភិទទះ�បោះដា�បោះគាំ

មាាសៀញ�យ�មិ គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) គ្រឹះគាំប់ណាត់(nut) បខែនា ផ្ទៃបតង

អី�យៈះូត អ�បិលខែដ្ឋលមានស្ថារធាតុអុីយាូ ត ស្ថារាយសួម្ពុគ្រឹះទ

�័ងើ�ី សួាុត គ្រឹះគាំប់វិលណាត់ គ្រឹះបបោះភិទបោះគ្រឹះ�ឿងសួម្ពុគ្រឹះទ គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain)

កាល់�យ�មិ ទះ�បោះដា�បោះគាំ ឈ្នះីសួ គ្រឹះបបោះភិទសួខែណៈា � និងអាហារ�័ �ពុីសួខែណៈា � �ូនគ្រឹះតីបោះគ្រឹះ�ៀម្ព។

ណែដឹក
បោះថ្មីាើម្ព ស្ថារាយ គ្រឹះតី សួាុតគ្រឹះ�ហម្ព ស្ថា�់គ្រឹះ�ហម្ព គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) 
បខែនា ផ្ទៃបតងដ្ឋិត

វីតាមិីន A ទះ�បោះដា�បោះគាំខែដ្ឋលមានជាតិខាា ញ់ ឈ្នះីសួ ខាា ញ់គ្រឹះតី បខែនា ផ្ទៃបតងដ្ឋិតនិងខែ�ាបោះឈ្នះើ

វីតាមិីន D ទះ�បោះដា�បោះគាំខែដ្ឋលបខែនាម្ពវិ �តាម្ពីន D ស្ថា�់គ្រឹះតី សួាុតគ្រឹះ�ហម្ព

វីតាមិី នE
សួាុតគ្រឹះ�ហម្ព សួខែណៈត �ដ្ឋី បោះគ្រឹះបងរុ�ាជាតិ បខែនា  ខែ�ាបោះឈ្នះើបោះគ្រឹះ�ៀម្ព គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(w
hole grain)

វីតាមិីន B1
អងករសួគ្រឹះមូ្ពប គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) គ្រឹះគាំប់ណាត់ គ្រឹះបបោះភិទសួខែណៈត � 
ស្ថា�់គ្រឹះ��ូ

វីតាមិី នB2 បោះម្ព(yeast) គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) បខែនា ផ្ទៃបតង ទះ�បោះដា�បោះគាំ សួាុត

វីតាមិីន B6 គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) គ្រឹះតី គ្រឹះបបោះភិទស្ថា�់ ខែ�ាបោះឈ្នះើ ខែ�ាបោះឈ្នះើបោះគ្រឹះ�ៀម្ព បខែនា

វីតាមិីន B12 ស្ថា�់ គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតី ទះ�បោះដា�បោះគាំ សួាុត ម្ពីសួួ�បាុន សួក របោះ�ៀនសូួផ្ទៃតវាា ន់ បោះម្ពៅបោះម្ព(yeast powder)

វីតាមិីន C ខែ�ាបោះឈ្នះើគ្រឹះ�ប់គ្រឹះបបោះភិទដូ្ឋ�ជាគ្រឹះតខែប� គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះ�ូ��ើ ិ� បោះបាងបោះ�ា � បខែនា

អា�ុីត�ើ�លិចំ បខែនា ផ្ទៃបតងដ្ឋិត បោះថ្មីាើម្ព �លិត�លបោះធើ �ពុីសួខែណៈត �បោះសួៀង ខែ�ាបោះឈ្នះើគ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះ�ូ�

វីតាមិីន B3
គ្រឹះបបោះភិទស្ថា�់ គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះតី គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) ខែ�ាបោះបាសួ(stone fruit) 
គ្រឹះបបោះភិទសួខែណៈត �

អាហារ�ផ្ទៃ�
គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ធញ្ញាា ជាតិសួុទធ(whole grain) បខែនា  ខែ�ាបោះឈ្នះើ គ្រឹះបបោះភិទបោះ��ួរ 
គ្រឹះបបោះភិទខែ�ាបោះបាសួ(stone fruit) គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះគាំប់ពូុ�

(ឯ�ស្ថារបោះយ៉ាង៖ បោះសួៀវិបោះ�របបអាហារប�បាន���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ��ពុុម្ពព�ាយបោះដាយរដ្ឋឋ�លបោះលើ���ពុស់ួសួុខភាពុ)
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ការប់ង្ហាារការឆ្លៃងសៀមិសៀរាគចំំសៀ�ះទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើត

ម្ពុននិងបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានអាការៈបោះ�ត ខូ �ន ការបងកបោះរា�បោះ�បោះលើ�ូ �វិ
ដ្ឋបោះងា ើម្ពខាងបោះលើ(Upper respiratory tract infection) រា� ឈ្នះឺស្ថា�់់ដ្ឋុ� រ��ស្ថា�់ដ្ឋុ�បោះប�ដូ្ឋង(Inflammatory 
cardiomyopathy)និងស្ថាា នភាពុសួង័័យថាមានបោះម្ពបោះរា�បោះ�័ងៗ អា�ឆ្លាងបោះ�កាន់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតតាម្ព
ការសួគ្រឹះមាលឬការបា��ល់បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលនះងសួគ្រឹះមាលឬសួគ្រឹះមាលរ�ួគ្រឹះតវូិពុគ្រឹះងះងវិធិានការការ�រកា
រឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�បោះ�ម្ពុននិងបោះគ្រឹះកាយបា��ល់ទាំរ�បោះដាយ��់មាា សួ់ �ងសួ�អាតផ្ទៃដ្ឋជាបោះដ្ឋើម្ព បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនាយឲ្យ
កាសួឆ្លាងបោះ�កាន់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត។

បោះគ្រឹះកាយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតឆ្លាងបោះម្ពបោះរា� អា�មានអាការៈបោះ�ត ខូ �ន ម្ពិន�ង់បរបិោះភា�អាហារឬបោះ�បោះដា� 
�ូ �ត រា� អនៃ�អខែនៃងម្ពិនសួា ប់ ម្ពុខមាត់បោះសួា �ស្ថាា �ង បោះប�ដូ្ឋងបោះ�តញ៉ាំប់ �មាា �ង�លនាធាា �់�ុ�  
ទន់លា ិតបោះលា ើយ ដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពខា ីៗញ៉ាំប់ៗ បោះ�ើងស្ថាើ យ(Cyanosis) សំ្ថាម្ពអុ�គ្រឹះ�ហម្ពបោះពុញខូ �ន ជា� ��ងឺខាន់បោះលឿង 
�គ្រឹះនាត �់និងអាការៈបោះ�័ងៗបោះទៀត អា�បណាត លឲ្យយស្ថាា ប់�៏មាន។ អំ�បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�គ្រឹះតវូិយ��ិតតទុ�ដា�់សួបោះងកត 
គ្រឹះបសួិនបោះបើមានអាការៈខាងបោះលើ សូួម្ពបោះ��ួបបោះវិ�ជបណៈឌ ិតជាបនាៃ ន់។

ការប់ង្ហាាការឆ្លៃងសៀមិសៀរាគកនុងសៀ�ះសៀវៀនចំំសៀ�ះទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើត

អាការៈឆ្លាងបោះម្ពបោះរា��ុ�ងបោះ��បោះវិៀន��បោះ��ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតមានតា�ងពុីបោះ�ត ខូ �នដ្ឋល់រ��បោះថ្មីាើម្ព 
រ��ស្ថា�់ដ្ឋុ�បោះប�ដូ្ឋង រ��បោះគ្រឹះស្ថាម្ពខួរ បោះម្ពបោះរា��ូល�ុ�ងឈាម្ព(Sepsis)�៏មាន �ុ�ង�រណៈីធាន់ធារអា�បោះគ្រឹះគាំ�
ថំា�់ដ្ឋល់អាយុ�ីវិតិ។ ការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា��ុ�ងបោះ��បោះវិៀនបោះ�កាន់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតអា�បោះ�ើតបោះ�ើងម្ពុនសួម្ព្
រាល ��ពុុងសួគ្រឹះមាលនិងដ្ឋ�ណា�់កាលបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល សូួម្ពអនា�តអំ�មាា �់យ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើគ្រឹះបការ
ខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖

• បណូៈ� �ទ��ប់អនាម្ព័យបុ�គលបោះអាយ�នលអ  �ងផ្ទៃដ្ឋបោះអាយ�នញះ�ញ៉ាំប់និងគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិ បោះ�ៀសួវាងបោះ�
ញ�ូលទីស្ថាធារណៈៈខែដ្ឋលមានម្ពនុសួ័�ុ��រ�បោះងអៀតនិងបា��ល់ជាមួ្ពយអំ���ងឺបោះម្ពបោះរា��ុ�ងបោះ��បោះវិៀន។

• ម្ពុនសួគ្រឹះមាល១៤ផ្ទៃថ្មីាដ្ឋល់ផ្ទៃថ្មីាសួគ្រឹះមាលនិងបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល គ្រឹះបសួិនបោះបើមានអាការៈបោះ�ត ខូ �ន 
ការបងកបោះរា�បោះ�បោះលើ�ូ �វិដ្ឋបោះងា ើម្ពខាងបោះលើ រា� ឈ្នះឺស្ថា�់ដ្ឋុ�(ឈ្នះឺស្ថា�់ដ្ឋុ�មូ្ព��ឆ្លអ ះង��នី)និងអាការៈដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀត 
សូួម្ពគ្រឹះ�ប់បោះ�កាន់បោះវិ�ជបណៈឌ ិតបោះដាយខូ �នឯង។

• ម្ពុននិងបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលគ្រឹះតូវិបោះ�ៀសួវាងការសួួរសួុខទុ�ា ខែដ្ឋលម្ពិនចាំ���់ គ្រឹះបសួិនបោះបើម្ពិនគ្រឹះសួួលខូ �ន គ្រឹះតូវិ
បោះ�ៀសួវាងបា��ល់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត។

• បោះបើទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតមានអាការៈបោះ�ត ខូ �ន �មាា �ង�លនា�ុ�បោះខាយ បោះ�បោះដា�តិ�ជាងធមី្ពតានិង
អាការៈដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀត សូួម្ពគ្រឹះបញ៉ាំប់បញូ្ជី�នបោះ�ទទួលការពុ្យ៉ា�ល។

គ្រឹះបការសួុខភាពុខែដ្ឋល�ួរគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំរបសួ់អនា�តអំ�មាា �់

ស្រ្តីប់ការ�ុខភាពីណែដឹល
គួរស្រ្តីប់ុងស្រ្តីប់យៈ័តនរប់�់
អនាំគតអនកមាាក់
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�លវិ�កកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ស្វាាល់អំពីីជំងឺទីឹកសៀនាំមិណែ�ូមិសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

សៀពីលសៀវលា (សៀមាាង) ៧៥ស្រ្តីកាមិ OGTT

ម្ពិនទាន់ទទួលទានអាហារ ≥92mg/dl

1 ≥180mg/dl

2� ≥153mg/dl

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមាន�លវិ�ិ���ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែបងខែ��ជា២គ្រឹះបបោះភិទ៖

1. គ្រឹះបបោះភិទទី១ �ឺបុ�គលខែដ្ឋលដ្ឋះងថាខូ �នមាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ពម្ពុនបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��( រមួ្ពទាំ �ង��ងឺទះ�បោះនាម្ព
ខែ�អម្ពគ្រឹះបបោះភិទទី១និងទី២)។

2. គ្រឹះបបោះភិទទី២�ឺបុ�គលខែដ្ឋលមានអាការៈ��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ពបោះលើ�ដ្ឋ�បូង�ុ�ង���ំងបោះពុលពុរបោះ�� ឬបោះគ្រឹះកាយពុី
ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ«ការវិភិា�រ��ូ�យ�ូសួឬជាតិសួក របោះ��ុ�ងឈាម្ព» គ្រឹះតូវិ�ន��ណៈត់ថាម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី �រណៈី
បោះន�បោះ�ថា��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលពុរបោះ�� បោះបើសួិនជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ពគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ង
ម្ពិន�នលអ នះង�ាល់ជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ពបោះគ្រឹះ�ើនបោះពុ�បោះធើ �ឲ្យយទាំរ�ធ�ខុសួគ្រឹះបគ្រឹះ�តី បោះហើយនះងបោះធើ �ឲ្យយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត
ថី្មីីមានជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ពទាំបបោះពុ� ទាំរ�បោះ�ើតថី្មីីមានខូ �នបោះលឿងឬមានហានិភិ័យ�ុ�ងការពុិ��សួគ្រឹះមាល�ូន 
��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះគ្រឹះ�ពុីបោះធើ �ឲ្យយមានអគ្រឹះតាវិ�កាត់បោះ�ើងខពសួ់ បោះ�បោះគ្រឹះ�ើនឆំ្នាំ�បោះគ្រឹះកាយង្កាយនះងមាន��ងឺទះ�បោះនា
ម្ពខែ�អម្ព ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ពបោះហើយមានអាការៈដូ្ឋ�ជា មាន��ងឺពុីគ្រឹះ�ួស្ថារ អាយុបោះគ្រឹះ�ើន 
ធាត់ ធាា ប់ទាំរ�ស្ថាា ប់�ុ�ងផ្ទៃ�ៃ ទាំរ�មានរបូរាងខុសួគ្រឹះបគ្រឹះ�តី ទាំរ�ធ�បោះលើសួ ទះ�បោះភាា �បោះគ្រឹះ�ើនបោះលើសួ។ល។ អាការៈទាំ�
ងបោះន��ឺមានន័យថាជាគ្រឹះបបោះភិទខែដ្ឋលមានអគ្រឹះតាបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ខពសួ់។

ម្ពុនមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ឺជាអំ���ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ពបោះហើយ បោះគ្រឹះកាយបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ���៏គ្រឹះតវូិបនតឬប្ �រវិធិីគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ង

ជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ព សួហការណៈ៏ជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុទយនះងគ្រឹះ�បូោះពុទយខែ�ំ��ីវិជាតិ។ស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋល�នវិនិិ�េ ័យថា

មាន��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ខែ�ំ�ធានារាា ប់រងសួុខភាពុនិង�ាល់គ្រឹះបដាប់បោះតសួា ជាតិសួក រ

�ុ�ងឈាម្ពពុីសួ�ា ហ៏ទី២៨រហូតដ្ឋល់សួគ្រឹះមាលរ�ួ ជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ពម្ពុនទទួលទាំនអាហារគ្រឹះតវូិគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងគ្រឹះតះម្ព60~

95mg/dl

ឲ្យយណែតមានមិួយៈចំំ�ុចំខព�់ជាងប់រិមា��ូង់ោរគឺចាត់ទីុកថាជាជំងឺទីឹកសៀនាំមិកនុងអំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។
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ការណែ�នាំំអំពីីការស្រ្តីគប់់ស្រ្តីគងរប់ប់ទីទីួលទានអាហារ

1. បោះយ៉ាងតាម្ព BMI ម្ពុនបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� បោះរៀប���បោះគ្រឹះមាងទទួលទាំនកា�ូរ �ឲ្យយសួម្ពគ្រឹះសួប នះងខែ�តគ្រឹះមូ្ពវិកា�ូរ �
តាម្ពរយៈទម្ពាន់បោះ�ើនបោះ�ើង�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� នះងវាសួ់ស្ថារជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ពជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា។ ខែណៈ
នា�បោះ��អំ�ឲ្យយពុិភា�្ស្ថាជាមួ្ពយគ្រឹះ�ូបោះពុទយខែ�ំ��ីវិជាតិអ�ពុី�បោះគ្រឹះមាងរបបទទួលទាំនអាហារ នះងបបោះងក ើតជា
ទមាា ប់ខែដ្ឋលទទួលទាំនតាម្ពបោះពុល តាម្ពបោះវិ� បោះហើយនះងមាន��នួន��ណៈត់។

2. ទទួលទាំនឲ្យយសួម្ពគ្រឹះសួបតាម្ព�បោះគ្រឹះមាងរបបទទួលទាំនអាហារគ្រឹះបបោះភិទធនុញ្ជីា ជាតិ គ្រឹះបបោះភិទខែ�ាបោះឈ្នះើ 
គ្រឹះបបោះភិទខាា ញ់ គ្រឹះបបោះភិទទះ�បោះដា�បោះគាំ នះងស្ថា�់ គ្រឹះតី សួាុត សួខែណៈា �ឲ្យយសួម្ពគ្រឹះសួប។

3. �ុ�សូួវិទទួលទាំន់អាហារមានជាតិខាា ញ់ នះងប�ពុង ។

4. ទទួលទាំនអាហារខែដ្ឋលមានស្ថារជាតិសួរផ្ទៃសួឲ្យយ�នបោះគ្រឹះ�ើន ឧសួ្ស្ថាហ៍ទទួលទាំនបខែនា  
នះងគ្រឹះបបោះភិទធនញ្ជីា ជាតិ។

5. ទទួលទាំនអាហារខែដ្ឋលមានរសួជាតិគ្រឹះស្ថាល �ុ�ទទួលទាំនអាហារខែដ្ឋលផ្លាអ ប់ នះងអាហារ��បាុង 
�ម្ពអ ិនអាហារខែបបបោះស្ថាា រ គ្រឹះសួុ� ឬបោះធើ �ជាស្ថាឡាត់។

មិតិសៀ�ប់ល់អំពីីការហាត់កីឡា

�ុ�ងមួ្ពយសួ�ា ហ៍យ៉ាា ងតិ�៥ផ្ទៃថ្មីា ១ផ្ទៃថ្មីា៣០នាទី   ឬរាល់សួ�ា ហ៍យ៉ាា ងតិ�១៥០នាទី 

�ីឡាខែបបខំាតលីម្ព(ដូ្ឋ�ជា បោះដ្ឋើរ ខែហលទះ�។ល។) ខែត�៏អា�សួគ្រឹះមា��នខា�បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលហាត់�ីឡាខែដ្ឋរ បោះ��ុ�

ងអ��ំងបោះពុលហាត់�ីឡា�ួរខែតបោះធើ �ឲ្យយមានការដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពបោះរៀងបោះលឿនបនត ិ� ម្ពិនបោះគ្រឹះសួ�ទះ�ម្ពិនបោះ�ា ។

បោះបើសួិនបោះគ្រឹះកាយពុី�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងរបបអាហារនះងហាត់�ីឡាបោះហើយ ជាតិសួក រ�ុ�ងឈាម្ពម្ពិនទាំន់ធាា �់ដ្ឋល់បរ ិ
មាណៈធមី្ពតាបោះទៀត�ឺអា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �ចាំ�់ឬថំា�បោះលបម្ព���នួយ�ន បោះហើយ�៏អា�ពុិភា�ាជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុទយខែ�ំ
�សួម្ពភពុឬគ្រឹះ�បូោះពុទយខែ�ំ�អ័រម្ពាូន�នខែដ្ឋរ។

ជាទីូសៀ�ស្រ្តីគប់់ស្រ្តីគងស្វារធាតុជាតិ�ើរកនុងឈាមិឲ្យយ�ថិតសៀ�កនុង

ប់រិមា�ធមិមតា តាមិរយៈៈការប់រិសៀភាគនឹងការហាត់កីឡា។

គ្រឹះបការសួុខភាពុខែដ្ឋល�ួរគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំរបសួ់អនា�តអំ�មាា �់
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បោះ�ផ្ទៃតវាា ន់មាន១០%បោះ�២០%ផ្ទៃនស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ឺ�នរ�បោះ�ើញមានការខើ �ឈាម្ពបោះ��ុ�ងរយៈបោះពុលពុិនិតយផ្ទៃ�ៃ
បោះ��បោះលើ�ដ្ឋ�បូង ឯបោះ�បោះពុលសួគ្រឹះមាលវិញិ�ឺមានបោះ�ដ្ឋល់៣០%បោះ�៤០%  ឯខើ �ឈាម្ពបោះ��ុ�ងអ��ំងបោះពុលមា
នផ្ទៃ�ៃបោះ��អា�នះងបណាា លឲ្យយទាំរ�តូ�បោះពុ�ឬបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ បបោះងក ើនអគ្រឹះតាការស្ថាា ប់ទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃឬលូត�ស់ួ
យះត ការបោះ�ាើម្ពសី្ថារតីម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ បញ្ញាា មានបញ្ញាា ។ល។ បោះហើយ�៏អា�បបោះងក ើនបញ្ញាា បោះប�ដូ្ឋងនិងសួួតរបសួ់ស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��
ខែដ្ឋរ បណាា លឲ្យយវិលិម្ពុខ សួនាប់ របួសួម្ពិនង្កាយជា សួិូ នម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី ពុិ��បោះ��ុ�ងការសួគ្រឹះមាល បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល��់ទះ��ិតត 
��់សី្ថារតី បោះហើយនះងកាន់ខែតបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះទៀត��បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលមានការហូរឈាម្ពបោះគ្រឹះ�ើនបោះ�បោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល
�ូន។ ដូ្ឋបោះ�ំ���បោះ��ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងអំ�បោះម្ពើលខែថ្មីគ្រឹះតវូិយ��ិតតទុ�ដា�់ជាពុិបោះសួសួ ។

តគ្រឹះមូ្ពវិការស្ថារធាតុខែដ្ឋ�បោះ�បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងបោះ�ើនបោះ�ើង សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារធាតុខែដ្ឋ�15mg /
ផ្ទៃថ្មីាបោះ�គ្រឹះតីមាសួទី១និងទី២ ដ្ឋល់គ្រឹះតីមាសួទី៣នះងបោះពុលប�បោះ�ទះ�បោះដា��ូនសូួម្ពបខែនាម្ពដ្ឋល់ 45mg /ផ្ទៃថ្មីា នះងអាសួុីតហូ �លិ�0.6m
gជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា បោះដ្ឋើម្ពិីបង្កាក រការខើ �ឈាម្ព�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។ ការបខែនាម្ពស្ថារធាតុខែដ្ឋ�បោះគ្រឹះ�ពុី�គត់�គង់តគ្រឹះមូ្ពវិការរប
សួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ផ្លាៃ ល់និងទាំរ� ស្ថារធាតុខែដ្ឋ�នះងសុួ��ទុ��ុ�ង�គ្រឹះម្ពិតបោះគ្រឹះ�ើនបោះ��ុ�ងរាងកាយទាំរ� បោះដ្ឋើម្ពិី�គត់�គង់ឲ្យយទាំរ�
បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះគ្រឹះកាយចាំប់��បោះណៈើត៦ខែខ។ ការខើ �ស្ថារធាតុខែដ្ឋ��ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងបងក�លបា��ល់ម្ពិនលអ
��បោះ��ខួរ�ាលនិងស្ថាា នភាពុសី្ថារតីរបសួ់ទាំរ�។ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារធាតុខែដ្ឋ�ពុីអាហារខែដ្ឋលសួ�បូរស្ថារធា
តុបោះន�(សូួម្ពបោះម្ពើលបោះ�ទ�ពុ័រទី៣៦អ�ពុីគ្រឹះបភិពុអាហារ)

បោះបើសួិនលទធភាពុពុិនិតយឈាម្ព ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ព＜10.5g/dLបោះនា��ះមានន័យថាខើ�ឈាម្ព បុ�គលខែដ្ឋលខើ�ឈាម្ពតិ�តួ� ភា
�បោះគ្រឹះ�ើន�ឺអា�បាូ វិបខែនាម្ពស្ថារធាតុជាតិខែដ្ឋ�នះងវិនិិ�េ ័យថាគ្រឹះតវូិការពុា�លឬអត់ បោះបើពុា�លបោះហើយម្ពិនមានអាការៈធូរបោះសួិើ
យបោះនា�បោះទើបឈានបោះ�ម្ពុខបនតបោះដ្ឋើម្ពិីពុិនិតយនះងពុា�ល។ ទនៃ ះម្ពនះងបោះន�គ្រឹះតវូិខែ�អ�ពុីមូ្ពលបោះហតុនះងខែសួើ ងរ�មូ្ពលបោះហតុខែដ្ឋលប
ណាា លឲ្យយមាន��ងឺ។ ឧទាំហរណៈ៍៖បញ្ញាា បោះ��បោះវិៀនគ្រឹះសូួបបោះលើសួ�ីវិជាតិ(បណាា លឲ្យយថំា�បោះលប�ូលបោះ�ម្ពិន�នគ្រឹះសូួប�ូលរាងកាយឬបា�
�ល់នះងថំា�ដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀតបោះធើ �ឲ្យយការគ្រឹះសូួប�ូលរាងកាយម្ពិនលអ )ម្ពិនអា�បោះគ្រឹះបើថំា �ជាបោះទៀងទាំត់ឬមាន��ណុៈ�ខា �ខែដ្ឋលបណាា លឲ្យយបោះ�
ញឈាម្ព។ល។ បោះបើសួិនជាស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពិនអា�ទទួលទាំនស្ថារធាតុជាតិខែដ្ឋ�តាម្ពថំា��ន �ឺអា�ខែសួើ ងយល់អ�ពុីការចាំ�់
ស្ថារធាតុជាតិខែដ្ឋ��ូលបោះ�សួរផ្ទៃសួឈាម្ព បោះបើសួិនជាបុ�គលខែដ្ឋលមានការខើ�ឈាម្ពធាន់ធារ គ្រឹះគាំប់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ព＜6g/dLអា�ប
ណាា លឲ្យយទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃមានអុ�សួុីខែសួនម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់បោះហើយបណាា លឲ្យយទាំរ�មានបញ្ញាា ទះ�បោះភាា �តិ�បោះពុ� ធាន់ធារអា�បណាា ល
ឲ្យយទាំរ�ស្ថាា ប់�ន។ ដូ្ឋបោះ�ំ�នះងខែណៈនា�ឲ្យយបញូ្ជី�លឈាម្ពជាបនាៃ ន់�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ឬបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល�ូនរ�ួ�ឺគ្រឹះតវូិតា
ម្ពដានអ�ពុីស្ថាា នភាពុខើ�ឈាម្ពនះងពុា�ល បនតការពុា�លរហូតដ្ឋល់ការសួគ្រឹះមាលរ�ួ៦បោះ�១២សួ�ា ហ៍។

មិកស្វាាល់អំពីីការខើះឈាមិកនុងអំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

មិុនទីមិងន់ប់ំប់ះនអា�ុីត�ើ�លិចំ

វីតាមិីនB12�ំខាន់ណា�់

ទីទីួលទានអាហារណែដឹលមានជាតិណែដឹក

ស្រ្តីប់ូសៀតអី�នមិិនអាចំខើះ�ន

ខែណៈនា��ុ�ងមួ្ពយផ្ទៃថ្មីា គ្រឹះសូួបយ�អាសួុីត�ូរ�ិ៤០០(μg)
ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមាន�បោះគ្រឹះមាង�ង់មានផ្ទៃ�ៃបោះ�� អា�ចាំប់បោះ�ាើម្ព
ប�បាន់អាសួុីតហូ �លិ�ម្ពុនទម្ពាន់៣ខែខ។

ខែណៈនា�ឲ្យយបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីាគ្រឹះសូួបយ� វិ �តាម្ពីនB12ឲ្យយ�ន
2.4(μg)សួគ្រឹះមាប់បុ�គលខែដ្ឋលហូបបួសួខែណៈនា�ឲ្យយបោះគ្រឹះកាម្ពការ
បញ្ញាជ របសួ់គ្រឹះ�បូោះពុទយទទួលយ�ថំា�ប�បានអ�ពុីវិ �តាម្ពីនB12។

ខែណៈនា�ជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីាទទួលយ�ស្ថារជាតិខែដ្ឋ�15
(mg) និងបោះគ្រឹះកាយទទួលទាំនអាហារ២បោះមាា ងពុិស្ថារផ្ទៃ�ាបោះឈ្នះើ
សួ�បូរវិ �តាម្ពីនC បោះដ្ឋើម្ពិី�ួយដ្ឋ៏ការគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិខែដ្ឋ�។

គ្រឹះ�ប់បោះពុលទទួលទាំនអាហារគ្រឹះតវូិចាំប់អារមី្ពណៈ៍បោះលើ
ការបរបិោះភា�អាហារខែដ្ឋលមានគ្រឹះបូបោះតអុីន បោះទើបអា��គត់�គង់
ធនធានខែដ្ឋលបបោះងក ើតឈាម្ព�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់។

 តិចំនិចំការ�រកំុឲ្យយខើះឈាមិកនុងអំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
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បោះ�គ្រឹះ�មំ្ពអាយុខុសួៗគំាំបណាា លឲ្យយ�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះង�ិតសួគ្រឹះមាលមានហានិភិ័យអ�ពីុ��ងឺបោះប�ដូ្ឋ
ងនះងសួរផ្ទៃសួឈាម្ព�៏ខុសួៗគំាំខែដ្ឋរ។ ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលម្ពុនទម្ពាន់មាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ព ទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព ជាតិខាា ញ់�ុ�ងឈាម្ពខពសួ់ 
��់�រ � ��ងឺធាត់។ល។បុ�គលខែដ្ឋលមានធនធានហានិភិ័យបោះន��ួរខែតគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងធនធានហានិភ័ិយ បោះបើមិ្ពន
ទទួល�នការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងយ៉ាា ងលអ បោះទ �ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� អាការៈគ្រឹះបព័ុនធ បោះប�ដូ្ឋងឈាម្ពត�់គ្រឹះ�ហល 
បោះលើសួឈាម្ព ម្ពុនសួគ្រឹះមាលទងសួាុតធាា �់�ុ� បោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ ទាំរ�លូត�ស់ួយឺតឬស្ថាា ប់�ុ� ងផ្ទៃ�ៃ 
ហានិភិ័យទាំ�ងអសួ់បោះន�នះងបោះ�ើនបោះ�ើង។ បោះបើមុ្ពនបោះពុលទម្ពាន់មិ្ពន�នមាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ពឬទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព
បោះទ ខែតបោះពុលទម្ពាន់គ្រឹះស្ថាប់ខែតមាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ពឬទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព បោះពុលខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាលរ�ួអា�នះងទទួល�ន
ការខែ�សួគ្រឹះមួ្ពលបោះ�ើងវិញិ ខែតបោះ�ផ្ទៃថ្មីាបោះគ្រឹះកាយហានិភិ័យខែដ្ឋលនះងបោះ�ើតមាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ពនិង��ងឺទះ�បោះនាម្ពខែ�អ
ម្ព�៏បោះរៀងខពសួ់ជាងអំ�ដ្ឋផ្ទៃទខែដ្ឋរ។បោះហើយហានិភិ័យអ�ពីុ��ងឺបោះប�ដូ្ឋងនះងសួរផ្ទៃសួឈាម្ព�៨បោះ�ើនបោះ�ើងដូ្ឋ�គំាំ។បោះ��ុ�ង�រ
ណីៈខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់បោះន� បោះគ្រឹះ�ពុីការពុិនិតយយ៉ាា ងយ��ិតតទុ�ដា�់ម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាលបោះហើយនះងបង្កាក របោះ��ុ�ងអ�
�ំងបោះពុលទម្ពាន់ដ្ឋ�បូងៗបោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៀសួវាងការឆ្លាង��ងឺ   ខែណៈនា�ឲ្យយ�ុ�ងអ��ំងបោះពុលទម្ពាន់�ឺគ្រឹះតវូិពុិភា�ាជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុទយខែ�ំ
�បោះប�ដូ្ឋងនះងគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងធនធានខែដ្ឋលមានហានិភិ័យបោះន�យ៉ាា ងឆ្នាំប់។ទនៃ ះម្ពនះងបោះន��ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ួ
រខែតមានការខែថ្មីរ�ាយ៉ាា ងដ្ឋិតដ្ឋល់អ�ពុីគ្រឹះ�មំ្ពខែដ្ឋលមាន��បោះណៈ�វិជិាជ នះងកាត់បនាយហានិភិ័យទាំ�់ទងអ�ពុីបោះប�ដូ្ឋងនះង
សួរផ្ទៃសួឈាម្ព។

ជំងឺទាក់ទីងអំពីីសៀប់ះដឹូងនឹង�រផ្ទៃ�ឈាមិ

��ងឺបោះលើសួឈាម្ព�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ឺជាបញ្ញាា ដ្ឋ៏ធ�មួ្ពយសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងទាំរ�ស្ថាា ប់�ុ�ង�្
ផ្ទៃទ អាគ្រឹះតាបោះ�ើតមានគ្រឹះបខែហល2%បោះ�8%។��ងឺបោះលើសួឈាម្ព�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានបាុនីានខែបបដូ្ឋ�ខាងបោះគ្រឹះកា
ម្ពបោះន�

សៀលើ�ឈាមិកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ជំងឺសៀលើ�ឈាមិ
សៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ពុរបោះ��ពុី២០សួ�ា ហ៍បោះ�ើងបោះ� ង្កាយនះងបណាា លឲ្យយមាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ព(សួមាព ធ≧140mmHgឬសួមាព
ធបនូ �រ≧90mmHg) បោះបើសួិនជាម្ពិន�នរមួ្ព�ួ��ជាមួ្ពយគ្រឹះបូបោះតអុីនទះ�បោះនាម្ព សួគ្រឹះមាលរ�ួ�ុ�ងរយៈបោះពុល១
២សួ�ា ហ៍នះងខែគ្រឹះបជាធមី្ពតាវិញិ។ 

ជំងឺសៀលើ�ឈាមិកនុង
អំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

�ឺសួ�បោះ�បោះ�ដ្ឋល់ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ចាំប់ពុី២០សួ�ា ហ៍បោះ�ើងបោះ� បោះហើយមានអាការៈបោះលើសួឈាម្ពនះង
អាការៈគ្រឹះបូបោះតអុីនទះ�បោះនាម្ព

ជំងឺសៀលើ�ឈាមិកនុង
អំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ ��ងឺបោះលើសួឈាម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��រមួ្ពនះង��ងឺសួក ន់

ជំងឺសៀលើ�ឈាមិ
ណែប់ប់យៈឺត ម្ពុនមានផ្ទៃ�ៃបោះ���នមាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ព ឬមាន��ងឺបោះលើសួឈាម្ពម្ពុនសួ�ា ហ៏ទី២០។

��ងឺបោះលើសួឈាម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��អា�បណាា លឲ្យយសុួខភាពុរបសួ់មាតានិងទាំរ�មានបោះគ្រឹះគាំ�
ថំា�់ ធាន់ធារអា�បណាា លឲ្យយខួរ�ាលរបស់ួស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ�ញឈាម្ព បោះប�ដូ្ឋង សួរផ្ទៃសួឈាម្ព គ្រឹះទឌំីបោះគ្រឹះទាំម្ព 
ឈាម្ពហូរម្ពិនឈ្នះប់ ដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពពុិ�� ទះ��ូលសួួត គ្រឹះ�បោះលៀនគ្រឹះទឌំីបោះគ្រឹះទាំម្ព ��ងឺឈាម្ពខួរឆ្លអ ះងខំង សួៃ �គ្រឹះបពុ័នធ បោះថ្មីាើម្ព 
ខើ �អុ�សួុីខែសួន�ុ�ងខួរ�ាល។ល។ អគ្រឹះតាហានិភិ័យទាំ�ងអសួ់បោះន�នះងបោះ�ើតបោះ�ើង បោះគ្រឹះកាយពុីបោះន�ស្រ្តីសួត ីមាន��ងឺបោះលើសួ
ឈាម្ព�ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� អា�នះងទាំ�់ទងបោះ�ដ្ឋល់ទងសួុ��ុ�ងសួិូ នខែដ្ឋលបណាា លឲ្យយអុ�សួុីខែសួនឲ្យយ�ូ
នបោះហើយនះងឈាម្ព�ុ�ង�ភិ៌ម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ បណាា លឲ្យយបា��ល់ដ្ឋល់ការលូត�សួ់របសួ់ទាំរ� ទះ�បោះភាា �តិ�បោះពុ� 
ទងសួាុតគ្រឹះសួតំ�ុ�ឬម្ពុនសួគ្រឹះមាល�ូន�ង្កាើ �់បោះប�ដូ្ឋងរបសួ់ទាំរ�ម្ពិននះងនរ។ អគ្រឹះតាហានិភិ័យបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខនះង
បោះ�ើនបោះ�ើង។ជាទូបោះ��ួរខែតគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំអ�ពីុសួមាព ធឈាម្ពនះងការ�លនារបស់ួទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃបោះ�ៀសួវាងអ��ំងបោះពុល
សួគ្រឹះមាលមានសួមាព ធ ទនៃ ះម្ពនះងបោះន��ឺគ្រឹះតវូិតាម្ពដានជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុទយឲ្យយ�នបោះទៀងទាំត់ គ្រឹះតវូិពុិនិតយទងសួាុតនះងទាំ
រ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃឲ្យយ�នទាំន់បោះពុល។��បោះ��របបអាហារ�ួរយ��ិតតទុ�ដា�់អ�ពុីការបរបិោះភា� បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួអាហារខែដ្ឋលមា
នគ្រឹះបូបោះតអុីនខពសួ់បោះហើយនះងគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងជាតិអ�បិល។

គ្រឹះបការសួុខភាពុខែដ្ឋល�ួរគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំរបសួ់អនា�តអំ�មាា �់
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��ងឺហឺត�ឺជា��ងឺខែដ្ឋលម្ពិនអា�បោះម្ពើលគ្រឹះស្ថាល�ន អនា�តអំ�មាា �់ម្ពិនអា�កាត់បនាយឬបញ្ជីឈប់ថំា �បោះដា
យ�ិតតឯងបោះដាយស្ថារខាា �ថំា�មាន�លបា��ល់ដ្ឋល់�ភិ៌បោះនា�បោះ�ើយ គ្រឹះតវូិខែតពុិភា�ាជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុទយជាម្ពុនសួះម្ព
បោះធើ �ការខែ�ខែគ្រឹះប។

អគ្រឹះតាបោះ�ើតបោះ�ើងផ្ទៃន�លវិ�ិ���ងឺហះត�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានគ្រឹះបមាណៈ១បោះ�៣% គ្រឹះបមាណៈ១ភា
�៣ផ្ទៃនស្រ្តីសួត ីបោះដ្ឋលមាន��ងឺហឺតនះងមានស្ថាា នការរតឹខែតយ៉ាា ប់�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។ សូួម្ពគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�បូោះពុទយ
បោះ�បោះពុលម្ព�ពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ�� បោះដ្ឋើម្ពិីង្កាយគ្រឹះសួួលបោះអាយគ្រឹះ�បូោះពុទយ�ួយខែថ្មីទាំ�តាម្ពខែបបបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត ។ ជាការពុិតណាសួ់ 
បោះគាំលការណៈ៍សួ�ខាន់��បងប��ុតបោះនា��ឺ«បោះ�ៀសួបោះអាយឆ្នាំា យពីុគ្រឹះបភិពុខែដ្ឋលបណាត លបោះអាយគ្រឹះបតិ�មី្ព(ដូ្ឋ�ជាខែ�័ង
�រ � ធូលី បោះរាម្ពសួតើ -ល-)។

ជំងឺ�ឺត

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មានហានិភិ័យសួៃ �ឈាម្ពខពសួ់ជាងស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលម្ពិនមានផ្ទៃ�ៃបោះ��៨បោះ�១០ដ្ឋង ជាពុិបោះសួសួបោះ�ើ
តមានកាន់ខែតខពសួ់បោះទៀតបោះ��ុ�ងអ��ំងបោះពុលខែដ្ឋលបោះទើបនះងសួគ្រឹះមាលរ�ួ។ បោះយ៉ាងតាម្ពឯ�ស្ថារគ្រឹះបចាំ�ឆំ្នាំ�ផ្ទៃនខែ�ំ
�សួបោះគ្រឹះង្កាគ �សួគ្រឹះមាល�ូន ការសួៃ �គ្រឹះបពុ័នធសួួតជាមូ្ពលបោះហតុដ្ឋ៏សួ�ខាន់មួ្ពយផ្ទៃនការស្ថាា ប់របសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ផ្ទៃតវាា
ន់ ។ គ្រឹះបសួិនបោះបើមានការសួៃ �គ្រឹះបពុ័នធសួួតបោះ�ើតបោះ�ើងនះងមានអាការៈដូ្ឋ�ជា៖ ដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពម្ពិនបោះ�ញ ឈ្នះឺបោះដ្ឋើម្ពគ្រឹះទងូ 
�អ� �អ�បោះ�ញឈាម្ព។ល។ ��បោះ��ការសួៃ �សួរផ្ទៃសួឈាម្ពខែ�ំ�បោះ�ើងនះងមានអាការៈបោះហើម្ពនិងឈ្នះឺ សួងកត់បោះ�ឈ្នះឺ 
និងគ្រឹះ�ហម្ពបោះហើម្ព។ ��បោះ��ការសួៃ �សួរផ្ទៃសួឈាម្ពធាន់ធារអា�បណាា លឲ្យយ សួនាប់ �ត់បង់សី្ថារតីឬអា�បណាា លឲ្យយស្ថាា ប់
�នបោះដាយម្ពិ នមានមូ្ពលបោះហតុ�ាសួ់�សួ់។ល។

បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ��ុ�ងអ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះតូវិបោះ�ៀ�វាងអងួ�យូរ  បោះបើធាា ប់មានគ្រឹះបវិតត ិ��ងឺសួៃ �
សួរផ្ទៃសួឈាម្ពសូួម្ពគ្រឹះ�ប់បោះ�គ្រឹះ�ូបោះពុទយសួម្ពភពុរបស់ួអំ� និង�ាល់�ូនថំា�ការ�រសួៃ �សួរផ្ទៃសួឈាម្ព ។
ការធាត់ ស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលអាយុបោះគ្រឹះ�ើន ស្រ្តីសួា ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែបបវិទិាស្ថាស្រ្តីសួា  មាន�ូនបោះភាា � 
��់�រ � ឬឈឺ្នះបោះ�ងបោះលើខែគ្រឹះ��ុ�ងរយ:បោះពុលខែវិង ទាំ�ងអសួ់បោះន��ឺជាអំ���ងឺខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខព សួ់ 
ខែណៈនា�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួភាា ម្ព ��់បោះគ្រឹះស្ថាម្ពបោះ�ើងយឺតភាា ម្ពនះង�ុ��លនាពីុខែគ្រឹះ��ុ�ងបោះពុលឆ្នាំប់ៗ ជាពុិបោះសួសួអំ���
ងឺខែដ្ឋលវិ�កាត់ខែណៈនា�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ�ុ�ងរយ:បោះពុល២៤បោះមាា ង�ុ��លនាពីុខែគ្រឹះ� បោះ�ៀ�វាងបោះ�ងបោះលើខែគ្រឹះ�យូរបណាា ល
ឲ្យយសួៃ �សួរផ្ទៃសួឈាម្ពនះង��ងឺធាន់បោះ�័ងៗ។

ការសួៃ �សួរផ្ទៃសួឈាម្ព�ឺជា��ណុៈ�ខែដ្ឋលបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់��បោះ����ងឺ�ុ�ងអ��ំងបោះពុលពុរបោះ�� 
ខែត�៏ម្ពិនខែម្ពនថាម្ពិនអា�ការ�រ�នខែដ្ឋរ  បោះ��ុ�ងអ��ំងបោះពុលពុរបោះ��បោះ�ៀសួវាងអងួ�យយូរ�ុ�ងរ
យៈបោះពុលខែវិង សួគ្រឹះមាលរ�ួ�ុ�ពីុខែគ្រឹះ�បោះធើ ��លនា�ុ�ងបោះពុលឆ្នាំប់ៗ បុ�គ លខែដ្ឋលមានអគ្រឹះតាហានិភិ័យខព សួ់ 
�ឺ�ួរខែត��់បោះគ្រឹះស្ថាម្ពបោះ�ើងយឺត បោះដ្ឋើម្ពិីកាត់បនា យហានិភិ័យការសួៃ �សួរផ្ទៃសួឈាម្ពបោះ�ើតបោះ�ើង។

មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះង្ហាយៈនឹងប់ណាាលឲ្យយមានការ�ៃះ�រផ្ទៃ�ឈាមិ និង�ួត

ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមាន��ងឺសួក ន់ភា�បោះគ្រឹះ�ើនអា�គ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងការរមូ្ពលគ្រឹះ�បោះពុើ�នលអ  មានល�នះងនិងម្ពិនខែគ្រឹះបគ្រឹះបួល�ុ�ង���ំ
ងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។ មានម្ពនុសួ័មួ្ពយ��នួនតូ�ម្ពិនសូួវិបោះរ �បោះ�ើងបោះ�ើយ បាុខែនត�៏បោះ�ខែតមានអាការៈរមូ្ពលគ្រឹះ�បោះពុើខែដ្ឋល
ពុិ��គ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ង�ងខែដ្ឋរ បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ� សូួម្ពគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ួបោះពុទយបោះអាយល�អិតពុីស្ថាា នការបោះរ �បោះ�ើងនិងស្ថាា នការពុា�លបោះដា
យការបោះលបថំា�។ គ្រឹះបសួិនបោះបើ��ងឺសួក ន់បោះរ �បោះ�ើង�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� គ្រឹះតវូិគ្រឹះបញ៉ាំប់បញូ្ជី�នបោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយសួបោះគ្រឹះង្កាគ �ប
នាៃ ន់បោះដ្ឋើម្ពិីពុា�ល។

កា រ គ្រឹះ � ប់ គ្រឹះ � ង �� ងឺ សួក ន់ បោះ រ �បោះ �ើ ង �ុ� ង �� �ំ ង បោះ ពុ ល មា ន ផ្ទៃ �ៃ បោះ � � �ឺ ជា បោះ រ ឿ ង ខែ ដ្ឋ ល ម្ពិ ន អា � ខើ � � ន 
គ្រឹះតវូិពុិស្ថារថំា�បោះអាយ�នបោះទៀងទាំត់ សូួម្ព�ុ�បញ្ជីឈប់ថំា �បោះដាយខូ �នឯង។ គ្រឹះបសួិនបោះបើបញ្ជីឈប់ការពុា�លបោះដាយ�ិតតឯង
បោះដាយស្ថារខាា �ថំា�មាន�លបា��ល់ អា�នះងបណាត លបោះអាយមានបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ធាន់ធារ បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះន�អា�នះងធ�ជាង
ឥទធិពុលថំា�សួក ន់បោះទៀត�ង។ ថំា�គ្រឹះបឆ្នាំ�ង��ងឺសួក ន់មួ្ពយ��នួននះងបនាយ��ហាប់វិ �តាម្ពីនKបោះ��ុ�ងឈាម្ព ខែដ្ឋលជាបោះហតុ
បណាត លបោះអាយបា��ល់ដ្ឋល់ម្ពុខង្ការ��ណៈ�ឈាម្ព ដូ្ឋបោះ�ំ�អនា�តអំ�មាា �់ខែដ្ឋល�ិតសួគ្រឹះមាលគ្រឹះតវូិប�បានបខែនាម្ពវិ �តាម្ពី
នK បោះហើយបោះ�ខែតរ�ាបនតបខែនាម្ពវិ �តាម្ពីនបោះន�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ�ងខែដ្ឋរ។

ជំំងឺ�ើន់
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សៀជៀ�វាងឆ្លៃងសៀមិសៀរាគ�ែីកាសៀ�កាន់ទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើតកនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

អាការៈឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�ហ័ីកាសួ�ខាន់ៗមានដូ្ឋ�ជាបោះ�ត ខូ �ន បោះ�ើង�នុ �លគ្រឹះ�ហម្ព ឈ្នះឺសួនាា �់ 
រ��សួនាា �់ ខែភំិ�បោះ�ើងគ្រឹះ�ហម្ព(Conjunctivitis)ខែដ្ឋលម្ពិនមានបោះ�ើងខុ��ឬបោះ�ើងសួផ្ទៃសួគ្រឹះ�ហម្ពជាបោះដ្ឋើម្ព  
អា�ឆ្លាងតាម្ពការខា�របសួ់មូ្ពសួខែដ្ឋលមាន�ុ��បោះម្ពបោះរា� ការរមួ្ពបោះភិទឬការឆ្លាងខែខ័បបោះណាត យពុីមាត យបោះ�
�ូន គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�ហ័ីកា�ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� អា�នះងគ្រឹះបសូួតនូវិទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះ
ងបោះ�ើតខែដ្ឋលមានការលូត�សួ់�ាលតូ�ខុសួគ្រឹះបគ្រឹះ�តី�៏ដូ្ឋ�ជាគ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបស្ថាទខុសួគ្រឹះបគ្រឹះ�តី សូួម្ពអនា�
តអំ�មាា �់យ��ិតតទុ�ដា�់��បោះ��គ្រឹះបការខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖

• គ្រឹះបសួិនបោះបើពុុ�ចាំ���់ គ្រឹះតូវិពុន្យ៉ាការបោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរបោះ�កាន់ត�បន់ខែដ្ឋលសួ�បូរបោះម្ពបោះរា�ហ័ាីកា 
គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះតូវិខែតបោះ�ជាដា�់ខាត សូួម្ពបោះរៀប��វិធិានការការ�របោះអាយ�នលអ គ្រឹះបបោះសួើរ។

• បោះគ្រឹះកាយពុីគ្រឹះត�ប់ម្ព�ពុីត�បន់សួ�បូរបោះម្ពបោះរា�ហ័ាីកា គ្រឹះតូវិបោះ�បោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយសួុខភាពុយ៉ាា ងតិ�២អាទិ
តយបោះដាយខូ �នឯង គ្រឹះបសួិនបោះបើមានអាការៈសួង័័យគ្រឹះតូវិគ្រឹះបញ៉ាំប់�ួបគ្រឹះ�ូបោះពុទយ គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងគ្រឹះ�ប់ពុីគ្រឹះបវិតត ិ
បោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរ។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើផ្ទៃដ្ឋ�ូរមួ្ពបោះភិទមានគ្រឹះបវិតា ិដ្ឋ�បោះណៈើរម្ព�ពុីត�បន់សួ�បូរបោះម្ពបោះរា�ហ័ាីកា ទបោះងើ �រមួ្ពបោះភិទ�ុ�ង���ំង
បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��សួុទធខែតគ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះគ្រឹះស្ថាម្ពអនាម្ព័យ។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះតូវិពុិនិតយរ�បោះ�ើញថាមាន�ុ��បោះម្ពបោះរា�ហ័ាីកា គ្រឹះតូវិបោះធើ �ការពុិនិតយបោះអ�ូស្ថាស្រ្តីសួត ជាបោះរៀងរាល់៤
សួ�ត ហ៍ម្ពតង បោះដ្ឋើម្ពិីតាម្ពដានពុីស្ថាា នភាពុរ ��លូត�សួ់របសួ់�ភិ៌។

• វិធិីស្ថាស្រ្តីសួត បោះ�ៀសួវាងឆ្លាងបោះរា�ListeriaនះងToxoplasma gondii
បោះ�ៀសួវាងបរបិោះភា�អាហារបោះ�នះងបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�ញំរមួ្ពគំាំ រ�ាអាហារបោះ�នះងអាហារឆ្លអ ិនឲ្យដា�់
បោះដាយខែ��ពុីគំាំ អា�កាត់បនាយហានិភិ័យឆ្លាងបោះរា� ។ឧសួាហ៏�ងផ្ទៃដ្ឋរ�ាអនាម្ព័យផ្ទៃដ្ឋ 
នះងបោះម្ពើលខែថ្មីរបួសួឲ្យយ�នលអ ។

• បង្កាក រការ�រឆ្លាងបោះរា�Toxoplasma gondii
បោះពុលខែដ្ឋលបោះធើ �សួ�មី្ពភាពុទាំ�់ទងអ�ពុីសួួន ធូលី �ម្ព�សួតើ ការសួមាអ ត�ម្ព�ឆី្នាំគ្រឹះតវូិ��់បោះគ្រឹះស្ថា
ម្ពផ្ទៃដ្ឋនះងបោះធើ �អនាម្ព័យឲ្យយ�នលអ  �ុ�ងបោះពុលខែដ្ឋលគ្រឹះសួ�ញ់សួតើ�៏�ុ�បោះភិា�ឲ្យយសួតើបោះ�បោះធើ �ការពុិនិតយសួុ
ខភាពុជាគ្រឹះបចាំ��ង។

កនុងអំឡុុងសៀពីលណែដឹលស្រ្តី�ីីកំពីុងមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀប់ើ�ិនឆ្លៃងសៀរាគListeria ឬToxoplasma gondii គឺ
អាចំឆ្លៃងឲ្យយទារកតាមិរយៈៈ�ុកសៀ�ើយៈប់ណាាលឲ្យយរលូតកូន ទារកស្វាះប់់កនុងផ្ទៃ�ៃ សៀកើតមិិនស្រ្តីគប់់ណែខឬ
ជំងឺសៀ�ែងៗសៀទីៀតណែដឹលមិកពីីកំសៀ�ើត សៀ�ើយៈចំំសៀ�ះសៀមិសៀរាគ Toxoplasma gondii ឬ Listeria
អាចំឆ្លៃងសៀ�ទារកតាមិរយៈៈសៀពីលសៀកើត។ សៀពីលសៀកើតសៀធើើឲ្យយទារកឆ្លៃងពីីមាតា សៀដឹើមិីីសៀចំៀ�វាងកនុងការ
ឆ្លៃង�ូមិអនាំគតមាតាស្រ្តីតូវពីស្រ្តីងឹងចំំសៀ�ះវិជាាណែ�នករប់ប់អាហារនឹងអនាំមិ័យៈផ្ទៃដឹ ។

គ្រឹះបការសួុខភាពុខែដ្ឋល�ួរគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំរបសួ់អនា�តអំ�មាា �់



1 2

ហូរឈាម្ពតាម្ពទាំើ រមាសួ

(ម្ពិនថាតិ��ត ីបោះគ្រឹះ�ើន�ត ី)

ឈ្នះឺ�ាលជាប់ឬខាា �ង ឈ្នះឺបោះ��ជាប់ឬខាា �ង

�បោះង្កាអ រនិង�ូ �តជាប់រហូតឬធាន់ធារ

64

រង្កាឬគ្រឹះ�នំបោះ�ា ភាា ម្ពៗ

5

3

កនុងកំឡុុងសៀពីលមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ ស្រ្តីប់�ិនសៀប់ើមានអាការៈណាមិួយៈដឹូចំខាងសៀស្រ្តីកាមិ

ខែភំិ�បោះម្ពើលម្ពិន�ាសួ់

44

សៀភ៌ៃើង�ញ្ហាាពី�៌សៀលឿង!
ស្រ្តីប់យៈ័តននឹងអាការៈ
សៀស្រ្តី�ះថាំក់



7

បោះហើម្ពម្ពុខឬផ្ទៃដ្ឋ

8

ទះ�បោះនាម្ពតិ�ជាងធមី្ពតា 

ឬបោះពុលបត់បោះ�ើងមានអារមី្ពណៈ៏ថាឈ្នះឺឬបោះ�ា

9

ទាំរ��ុ�ងផ្ទៃ�ៃឈ្នះប់�បោះគ្រឹះម្ពើ� 

ឬបនាយការ�បោះគ្រឹះម្ពើ����់ណាា ល

បោះធៀបនះងបោះពុលធមី្ពតា

10

ទាំើ រមាសួមានវិតុ�ធាតុរាវិហូរម្ពិនឈ្នះប់ 

(សួង័័យថាខែប�ទះ�បោះភាា �)

11

បនតរយួ�បោះងក�ឬរងឹបោះ��

45បោះភិា ើងសួញ្ញាា ពុណៈ៌បោះលឿង! គ្រឹះបយ័តំនះងអាការៈបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់
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រាងកាយរបស់ួស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងខិតខ�គ្រឹះបះងខែគ្រឹះបងបោះ�បោះធើ �ការសួគ្រឹះម្ព�សួគ្រឹះមួ្ពលជាមួ្ពយនះងបខែគ្រឹះម្ពបគ្រឹះមួ្ពលផ្ទៃ�ៃបោះ��ទាំ�ង

បោះន� បាុខែនត គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មាន��ងឺមួ្ពយ��នួនគ្រឹះស្ថាប់ដូ្ឋ�ជា��ងឺបោះប�ដូ្ឋងពុី��បោះណៈើត ��ងឺតគ្រឹះម្ពង់បោះនាម្ពរាា �ផ្ទៃរជាបោះដ្ឋើម្ព 

អា�នះងបណាត លឲ្យយអាការៈកាន់ខែតធាន់ធារបោះដាយស្ថារការមានផ្ទៃ�ៃបោះ��។ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន� ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ���៏អា�បោះ�ើតមាន��ងឺ

បោះ�័ងបោះទៀតបោះដាយស្ថារការមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ងខែដ្ឋរដូ្ឋ�ជា៖ ��ងះទះ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព�ុ�ងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ��ងឺបោះលើសួឈាម្ពសួគ្រឹះមាប់

�ុ�ងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ��ងះទាំ �ងបោះន�សួុទធខែតជាការពុរបោះ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់ផ្ទៃន�តាត រាងកាយមាត យ។ បោះហើយ�៏មាន

�ភិ៌មួ្ពយភា�តូ�មានបោះរា�សួញ្ញាា បោះ�ើតមាន��ងឺពុី��បោះណៈើតឬបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ�ងខែដ្ឋរ ទាំ �ងបោះន��ឺជាការពុរបោះ��ខែដ្ឋលមា

នហានិភិ័យខពសួ់ផ្ទៃន�តាត �ភិ៌។

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលគ្រឹះ�បូោះពុទយគ្រឹះ�ប់អំ�ថាការពុរបោះ��បោះលើ�បោះន�អា�ជាការពុរបោះ��ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់ បោះនា�តគ្រឹះមូ្ពវិឲ្យយ

អំ�បោះធើ �ការពុិនិតយម្ពុនសួគ្រឹះមាលខែដ្ឋលគ្រឹះ�ងគ្រឹះ�ងំបោះគ្រឹះជាយបោះពុញល�ាណៈៈបោះដ្ឋើម្ពិីយ�ម្ព�បង្កាក រ�លវិ�ិ�ខែដ្ឋលអា�នះងបោះ�ើតបោះ�ើ

ង�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ឲ្យយ�នម្ពុន និងសូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយបោះធើ �ការសួគ្រឹះមាលបោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយខែដ្ឋលមាន�មាា �ងពុល�

មី្ព(បុ�គលិ�)និងបរកិាា រខែដ្ឋលគ្រឹះ�ប់សួប់ ដូ្ឋបោះ�ំ�អា�ធានាសួុវិតា ិភាពុរបសួ់មាត យនិងទាំរ�ជាង។

ឆ្លាងតាម្ពការខែបងខែ���គ្រឹះម្ពិតផ្ទៃន«ល�ាខណៈឌ វាយតផ្ទៃម្ពា�គ្រឹះម្ពិតសួម្ពតាភាពុរបស់ួម្ពនៃ ីរបោះពុទយបោះលើបោះសួវាសុួខាភិិ�លសួង្

បោះគ្រឹះគាំ�បនាៃ ន់»និង«ម្ពនៃ ីរបោះពុទយទទួលបនុ���គ្រឹះម្ពិតម្ពធយម្ពនិងធាន់ខាង�ុណៈភាពុបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងសួគ្រឹះមាប

ខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពសួ់�ុ�ងការពុបោះ��និងទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើត»របសួ់រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ គ្រឹះបសួិនបោះបើអំ�

មានស្ថាា នភាពុអាសួនំណាមួ្ពយបោះ�ើតបោះ�ើង�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការពុបោះ�� ម្ពនៃ ីរបោះពុទយទទួលបនុ ��ទាំ�ងបោះន�នះង�តល់�ូននូវិបោះសួវាបោះម្ពើ

លខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុសួបោះគ្រឹះង្កាគ �បនាៃ ន់ខែដ្ឋលដ្ឋះ�ដ្ឋល់ជាង។

សូូមស្វែសូែ ងរកបញី្ជី�ឈ្មោះ�ះ �«មនី្ទី�រឈ្មោះ�ទ្យយទ្យទួ្យលបនុ្ទី�ក

សូឈ្មោះ��ះ �បនី្ទាន្ទី់»តាមតំំបន្ទី់ឈ្មោះ�ន្ទាយកដ្ឋាា ន្ទី

កិច្ចចការឈ្មោះេជី្ជសាស្ត្រសូរ នៃន្ទី�កសួូងសូុខាភិិបាល

ស្រ្តីក�ួង�ុខាភ៌ិ�ល

ការពីរសៀ�ះណែដឹលមា
នហានិភ៌័យៈខព�់
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បោះគ្រឹះកាយពុីទាំរ�ចាំប់��បោះណៈើត មានមាត យមួ្ពយ��នួនមានអារមី្ពណ៍ៈម្ពិនសួបាយ�ិតតនិងមានសី្ថារតីម្ពិននះង
នរ គ្រឹះពុះតត ិការណ៍ៈទាំ�ងបោះន�ភា�បោះគ្រឹះ�ើននះង�ត់បោះ�វិញិបាុនីានផ្ទៃថ្មីាបនាៃ ប់ម្ព�។ យ៉ាា ងណាម្ពិញ មាន�រណីៈមួ្ពយ��នួ
នតូ�ខែបរជាមានស្ថាា នភាពុធាន់ធា រ គ្រឹះតូវិការអំ���នាញអនតរា�ម្ពន៍ពុា�ល។ ពុីបោះគ្រឹះ��អាការៈផ្ទៃនអារមី្ពណ៍ៈទាំ�
ងបោះន�អា�ម្ពិនដ្ឋះងខូ �ន ឬ�៏គ្រឹះតូវិ�នបោះម្ពើលរំលង ខែដ្ឋលអា�បណាត លឲ្យយមានការរំខានសួគ្រឹះមាប់បុ�គលនិងគ្រឹះ�ួស្ថារ 
�ួនកាលមានស្ថាា នភាពុរងរបួសួ�៏មាន។

��ងះ��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល�ឺជាឧបសួ�គ ខែ�ំ�សី្ថារតីអារមី្ពណ៍ៈម្ពាាងបោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាល ប�ូ�បិនំបោះ�ម្ពិ
នទាំន់ដ្ឋះងពុីមូ្ពលបោះហតុខែដ្ឋលបណាត លឲ្យយបោះ�ើតបោះ�ើងឲ្យយ�ន�ាសួ់បោះ�បោះ�ើយបោះទ អា���់ពុ័នធជាមួ្ពយ�តាត រាងកាយ 
�ូ �វិ�ិតតនិងសួងគម្ព។ ឧទាំហរណៈ៍៖ �ុ�ង���ំងបោះពុល�ិតគ្រឹះ�ប់ខែខបោះ�ើតមានបោះរឿងរាា វិខែដ្ឋលមានសួមាព ធការរស់ួបោះ�ខាា �ង 
ការ��ណាយ�មាា �ង�ុ�ងបោះពុលសួគ្រឹះមាល �ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការសួគ្រឹះមាលឆ្លាងកាត់និងបន័ល់ទុ�នូវិរបួសួរាងកាយនិង�ូ �វិ
�ិតតធាន់ធា រជាបោះដ្ឋើម្ព។ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន� បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល អំ�មាា �់គ្រឹះតូវិទទួលបនុ��បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត សួម្ព្
�ធបោះនឿយហត់ពុីការ�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់បុគ្រឹះតធីតា ការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលនិងសួគ្រឹះម្ពបសួគ្រឹះមួ្ពលខាងទ�នា�់ទ�នងរវាងបុ�គល ឬកា
រខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលរបូរាងកាយខាងបោះគ្រឹះ�ខែដ្ឋលបណាត លម្ព�ពុីការមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� -ល- អា�ជាមូ្ពលបោះហតុខែដ្ឋលបណាត លបោះអាយ
��់ទឺ��ិតត។

បោះយើងខំ� �សូួម្ពខែណៈនា�ឲ្យយអំ�មាត យខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាលអា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់សួ�នួរទាំ �ងពុីរខាងបោះគ្រឹះកាម្ពបោះដ្ឋើម្ពិីបោះធើ �ការវាយ
តផ្ទៃម្ពាធមី្ពតាង្កាយៗ។

គ្រឹះបសួិនបោះបើសួ�នួរទាំ �ងពុីរខាងបោះលើបោះ�ើតបោះ�ើងបោះ�បោះលើខូ �នអំ�គ្រឹះ��ដ្ឋខែម្ពន សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយ
អំ�បោះ�ខែសួើ ងរ���នួយ ឬឆ្លាងកាត់តាម្ពគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតតស្ថាធារណៈៈទទួលការគ្រឹះបះ�ានិ
ងបញូ្ជី�នបនត។ គ្រឹះសួបបោះពុលជាមួ្ពយគំាំបោះន�ខែដ្ឋរ អំ��៏អា�គ្រឹះ�ប់បោះវិ�ជបណៈឌ ិតខែ�ំ�សួម្ពភពុ បោះវិ�ជបណៈឌ ិត
ខែ�ំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត គ្រឹះ�ួស្ថារឬបោះវិ�ជបណៈឌ ិតខែ�ំ��ុមាររបសួ់អំ� ឬ�៏បោះវិ�ជបណៈឌ ិតខែ�ំ�វិ�ិល�រ�ិ(ខែ�ំ��ូ �វិ
�ិតត) បោះដ្ឋើម្ពិីទទួលការពុិនិតយវិនិិ�េ ័យ ពុិភា�ានិង�តល់��នួយខែ�ំ�ឱសួថ្មីបោះអាយ�នសួម្ពគ្រឹះសួបតា
ម្ពកាលៈបោះទសួៈ បោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៀសួវាងការរងរបួសួបោះ�ើតបោះ�ើង។

• មួ្ពយខែខ�នាងម្ព�បោះន� បោះតើឧសួ្ស្ថាហ៍មានអារមី្ពណៈ៍ម្ពិនសួប្�យ�ិតត  គ្រឹះសួ�ប់គ្រឹះសួបោះ�នឬមា
នអារមី្ពណៈ៍រំខានបោះដាយ�ិតថាគីាំនសួងឹះម្ពបោះ�បោះពុលអនា�តខែដ្ឋរឬបោះទ?

• មួ្ពយខែខ�នាងម្ព�បោះន�បោះតើឧសួ្ស្ថាហ៍មានអារមី្ពណៈ៍ថាគីាំន��ណូៈល�ិតតបោះលើបោះរឿងរាា វិឬវិតុ�នានា 
ឬគីាំនអារមី្ពណៈ៍រ ��រាយបោះ�បោះពុលបោះធើ �ការង្ការខែដ្ឋរឬបោះទ?

សៀតើគួរសៀធើើ�ាងណាសៀទីើប់ដឹឹងថាខៃ�នឯងមានជំងឺ�ក់ទីឹកចំិតីសៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាលឬអត់?

ស្ថាគ ល់ពីុ��ងឺ��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលលនះងវិធិានការបង្កាក រ

ស្វាាល់ពីីជំងឺ�ក់ទីឹកចំិតីសៀស្រ្តីកាយៈ
�ស្រ្តីមាលលនឹងវិធានការ
ប់ង្ហាារ



48

ការណែប់ងណែចំកស្រ្តីប់សៀភ៌ទីឧប់�គគអារមិម�៍សៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាល(ជំងឹ�ក់ទីឹកចំិតីសៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាលគឺ
ជាឧប់�គគណែ�នកស្វាារតីអារមិម�៍មិះ�ងសៀស្រ្តីកាយៈពីី�ស្រ្តីមាល)

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ សួមា�ម្ពន៍សួម្ពភពុនិងបោះរា�ស្រ្តីសួត ីផ្ទៃតវាា ន់)

បោះឈីា� អារមី្ពណៈ៍ម្ពិនសួបាយ�ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល ��ងឺ��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល ��ងឺវិ�ិល�រ�ិបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល

អគ្រឹះតារាតតាត
（％）

គ្រឹះបមាណៈ30%បោះ�80% គ្រឹះបមាណៈ10%
�ុ�ង�រណៈសីួគ្រឹះមាលមួ្ពយ�ន�់រណៈមីានប្

រខែហល១បោះ�២នា�់

រយៈបោះពុលបោះ�ើត
បោះ�ើងខែដ្ឋលឧសួា

ហ៍�ួបគ្រឹះបទ�

ធមី្ពតាបោះ�ើតបោះ�ើងបោះគ្រឹះកាយសួ
គ្រឹះមាល3បោះ�4ផ្ទៃថ្មីា

ធមី្ពតាបោះ�ើតបោះ�ើងបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមា
ល�ុ�ង6សួ�ត ហ៍

ធមី្ពតាបោះ�ើតបោះ�ើងបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល�ុ�
ង2សួ�ត ហ៍

រយៈបោះពុលដ្ឋ�
បោះណៈើរ��ងឺ

អារមី្ពណៈ៍ម្ពិនសួបាយជាធមី្ពតានះង�
ត់បោះ�វិញិបាុនីានផ្ទៃថ្មីាបនាៃ ប់

អាការៈអា�នះងបនតពុីរាប់សួ�ត ហ៍
បោះ�រាប់ខែខ

អាការៈ បនតរាប់សួ�ត ហ៍បោះ�រាប់ខែខ

អាការៈ
ដ្ឋ�បោះណៈើរ��ងឺ

អនៃ �អខែនៃង អារមី្ពណៈ៍ម្ពិនសួបាយ�ិតត 
ខែឆ្លវិឆ្នាំវិ បោះនឿយណាយ ង្កាយនះងយ� 
បោះ�ងម្ពិនល�់ ឈ្នះឺ�ាល 
យល់សួបត ិអាគ្រឹះ��់ -ល-។

របោះបៀបបោះដា�
គ្រឹះស្ថាយ

គ្រឹះតវូិទទួល��នួយខែ�ំ�ពុា�លនិង
ការខែថ្មីទាំ�។

គ្រឹះតវូិទទួលការខែថ្មីទាំ�ខែ�ំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត និ
ងសំ្ថា�់បោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយតាម្ពដានពុ្

យ៉ា�ល។

អារមី្ពណៈ៍រំបោះ�ើបរំ�ួលម្ពិននះងនរ 
យ� ខែគ្រឹះសួ� បោះ�ងម្ពិនល�់ 
អា�បិ�ិរយិ៉ានិង�រ�ិខែគ្រឹះបគ្រឹះបួល។

បោះ�ើតមាន�តុភូិតរបោះវិ �រវាយឬគ្រឹះសួបោះម្ពើគ្រឹះសួផ្ទៃម្ព 
ឧទាំហរណៈ៍៖ អំ�មាា �់អា�យល់ខុសួថាទាំ
រ��នស្ថាា ប់�ត់ឬគ្រឹះតវូិ�នបោះ�លួ�បូ �រ។

បុ�គលខែដ្ឋលមានអាការៈធាន់ធារ អា�បោះរ �រ
វាយ�ង់បងក របួសួដ្ឋល់ខូ �នឯងនិងអំ
��ៃ�ជាបោះដ្ឋើម្ព។

��់ទះ��ិតត ម្ពិនសួបាយ�ិតត ខែឆ្លវិឆ្នាំវិ 
បោះនឿយណាយ បោះ�ងម្ពិនល�់

មានអារមី្ពណ៍ៈថាខូ �នឯងបោះធើ �ខុសួឬគីាំ
នតផ្ទៃម្ពា

មា ន ឧ ប សួ �គ �ុ� ង កា រ ញ៉ាំ� �� នី អា ហា រ 
ង្កាយនះងយ� ម្ពិនអា�តា�ងសី្ថារតី គីាំន��
ណូៈល�ិតតបោះលើបោះរឿងរាា វិឬវិតុ�ា�ុ� វិញិខែដ្ឋលធាា ប់
�ូល�តិតឬឧសួាហ៍�តិថាម្ពនិអា�បោះដា�ស្ួ
រាយការរសួ់បោះ��ន

ស្ថាា នភាពុខែដ្ឋលយល់ថាខូ �នឯងម្ពិនអា�
បោះម្ពើលខែថ្មីទាំរ�បោះអាយ�នលអ

បុ�គលខែដ្ឋលមានអាការៈធាន់ធារអា�នះង
មាន��និតបោះធើ �អតតឃាត

ជាអាការៈបបោះណាត �អាសួនំ។ ជាធមី្ពតា
ម្ពិនគ្រឹះតូវិការពុា�ល�៏អា�ធូរបោះសួិើយ
បោះដាយខូ �នឯង បាុខែនត អំ��ៃ�គ្រឹះតវូិ�តល់កា
រគាំ�គ្រឹះទខែ�ំ��មាា �ង�ិតត។

គ្រឹះបសិួនបោះបើអាការៈបនត បោះលើសួពុីពុីរសួ�ត ហ៍ 
នះងគ្រឹះមូ្ពវិបោះអាយខែសួើ ងរ���នួយពុា�លនិ
ងបោះធើ �បោះរា�វិនិិ�េ ័យមួ្ពយ�គ្រឹះម្ពិតបោះទៀង។
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សៀតើសៀធើើ�ាងណាសៀដឹើមិីីសៀឆ្លៃើយៈតប់នឹងអារមិម�៍មិិន�ប់ាយៈចំិតីឬជំងឺ�ក់ទីឹកចំិតីសៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាល?

អារមី្ពណៈ៍ម្ពិនសួបាយ�ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល(Postpartum blues) ជាធមី្ពតាបោះ�ើតបោះ�ើងបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាលរ�ួ
៣បោះ�៤ផ្ទៃថ្មីា បោះ�ផ្ទៃថ្មីាទី៥អារមី្ពណៈ៍បោះន�នះងឈានបោះ�ើង�ួរបោះអាយ�ត់សួ�គាំល់៖ ជាធមី្ពតាវានះង�ត់បោះ�វិញិបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមា
លរ�ួ២សួ�ត ហ៍។

�រណៈីបុ�គលភា�បោះគ្រឹះ�ើនគ្រឹះតូវិការការបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�និងគាំ�គ្រឹះទឲ្យយ�នបោះគ្រឹះ�ើនពីុអំ��ៃ�និងមិ្ពតតភិ�ត ិនះងអា�គ្រឹះតល
ប់ម្ព�ដូ្ឋ�បោះដ្ឋើម្ពវិញិ។ សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយអំ�មាត យថី្មីីបោះថីាងថាបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើត 
អា�បោះឆ្លាៀតបោះពុលខែដ្ឋលទាំរ�បោះ�ង បោះឆ្លាៀតបោះអាយខូ �នឯង�នសួគ្រឹះមា�ឲ្យយ�នបោះគ្រឹះ�ើន �ុ�ធាា �់�ូល�ុ�ងស្ថាា នភាពុបោះនឿយ
ហត់គ្រឹះ�លំឬបោះ�ងម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់។

ខែ��ការង្ការសួមាអ ត�ៃ�និងការង្ការបោះគ្រឹះបើ�មាា �ងបោះ�័ងៗរតឹខែតបោះគ្រឹះ�ើនរតឹខែតលអ ឲ្យយបោះ�អំ��ៃ�ទទួលបនុ��និងកា

ត់បនាយការង្ការទាំ�ងបោះន�របសួអំ់�មាា �់ខែដ្ឋលបោះទើបសួគ្រឹះមាលរ�ួ �តលឱ់កាសួបោះអាយខូ �នឯងដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពសួគ្រឹះមា�ខា� សួ្

របគំាំបោះនា�ខែដ្ឋរសូួម្ពនិយ៉ាយពុីអារមី្ពណៈ៍របសួ់ខូ �នបោះ�ញម្ព�ឲ្យយអំ��ៃ�និងស្ថា�់ញ៉ាំតត ិម្ពិតតភិ�ត ីតាម្ពសួម្ព�ួរ បោះហើយ�៏

អា�ខែសួើ ងរ���នួយឬរ�អំ�មាា �់ខែដ្ឋលបោះទើបនះងសួគ្រឹះមាលរ�ួដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀតបោះដ្ឋើម្ពិីខែ��រំខែល�បទពុិបោះស្ថាធន៍និងអារមី្ព

ណៈ៍របសួ់ខូ �នបោះ�វិញិបោះ�

គ្រឹះ ប សួិ ន បោះ បើ អា កា រ ៈ ម្ពិ ន សួ ប ា យ �ិ តត បោះ គ្រឹះ កា យ ពីុ សួ គ្រឹះ មា ល រ ួ� បោះ � ខែ ត មិ្ព ន មា ន ធូ រ បោះ សួ ិើ យ 
បោះហើយបោះ�ខែតបនតបោះលើសួពុី២សួ�ត ហ៍បោះ�ើងបោះ� សូួម្ពគ្រឹះបញ៉ាំប់បោះ�ខែសួើ ងរ���នួយ។

អា�ខែសួើ ងរ���នួយពុីម្ពនៃ ីរបោះពុទយខែ�ំ�សួម្ពភពុ ខែ�ំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត គ្រឹះ�ួស្ថារ ខែ�ំ��ុមារឬខែ�ំ�វិ�ិល�រ�ិ(ខែ�ំ��ូ �វិ�ិ
តត) ឬអា�ទ�នា�់ទ�នងម្ព�ឈម្ពណៈឌ លសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតតសួហ�ម្ពន៍ផ្ទៃនម្ពណៈឌ លសួុខភាពុរដ្ឋឋគ្រឹះ�ប់ទី�ខែនាងបោះដ្ឋើម្ពិីខែសួើ ងរ
�ធនធានបោះសួវា�មី្ព��់ពុ័នធនះងសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតត។

��បោះ��ការពុា�ល��ងឺ��់ទឺ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល(Postpartum depression) ជាធមី្ពតាពុិនិតយវិនិិ�េ ័យនិ

ងពុា�លកាន់ខែតឆ្នាំប់ កាន់ខែតពុា�លបោះអាយជាសួ�បោះសួិើយកាន់ខែតង្កាយគ្រឹះសួួល។

គ្រឹះបសួិនបោះបើមាន��ងឺ��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល �ុ�សួា ន់បោះស្ថាា រ ជាធមី្ពតាបោះវិ�ជបណៈឌ ិតនះងបោះបើ�ថំា�គ្រឹះបឆ្នាំ�ងនះង

ការ��់ទះ��ិតត គ្រឹះពុម្ពទាំ�ង�ួបពុិភា�ាខែបបសួនៃនាជាការពុា�លបនាៃ ប់ឬ�តល់ការពុា�លខែបប�ិតតស្ថាស្រ្តីសួត ជា

��ហានបនាៃ ប់។ បោះ�បោះពុលបោះនា� គ្រឹះបសួិនបោះបើអំ�គ្រឹះតវូិបនតប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា� សូួម្ពបោះធើ �ការពុិភា�ាជាមួ្ពយគ្រឹះ�បូោះពុ

ទយពុីស្ថារធាតុនិងដូ្ឋសួថំា�។

�ស្រ្តីមិប់�ស្រ្តីមិួលរសៀប់ៀប់រ�់សៀ�សៀោយៈខៃ�នឯង ណែ�ើងរកការ�ំស្រ្តីទីនិងជំនួយៈ

ណែ�ើងរកធនធានពី��លនិង�ុខភាពី�ៃ�វចំិតី

ស្ថាគ ល់ពីុ��ងឺ��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលលនះងវិធិានការបង្កាក រ
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គ្រឹះបសួិនបោះបើបោះ�ើតមាន��ងឺវិ�ិល�រ�ិធាន់ធារបោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាលរ�ួ(postpartum psychosis) អំ�មាា �់បោះគ្រឹះ�ពុី
មានអារមី្ពណៈ៍ម្ពិននះងនរ យ� ខែគ្រឹះសួ� អា�បិ�ិរយិ៉ានិង�រ�ិខែគ្រឹះបគ្រឹះបួល អា�នះងបោះ�ើតមាន�តុភូិតរបោះវិ �រវាយឬគ្រឹះសួ
បោះម្ពើគ្រឹះសួផ្ទៃម្ព អា�នះងបោះធើ ��បទាំរ� បោះធើ ��បរាងកាយខូ �នឯងនះងសួមាា ប់ខូ �ន។បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�គ្រឹះតវូិទទួលការពុិនិតយពុា
�លឲ្យយ�នយ៉ាា ងសួ�មី្ពជាដា�់ខាត បោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៀសួវាងបោះរឿងអ�ុសួលបោះ�ើតបោះ�ើង។

សៀ�ចំកីីប់�្ប់់

បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល អំ�មាា �់ភា�បោះគ្រឹះ�ើនសួុទធខែតមាន�តុភូិតអារមី្ពណៈ៍ម្ពិនសួបាយ�ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលតិ�តួ� អារមី្ព

ណៈ៍បោះន�នះងធូរគ្រឹះស្ថាល�នយ៉ាា ងបោះលឿនគ្រឹះបសួិនបោះបើអំ��ៃ�និងម្ពិតតភិ�ត ិ�តល់ការយ��ិតតទុ�ដា�់និងគាំ�គ្រឹះទ គ្រឹះបសួិនបោះបើអាកា

រៈបោះ�ើតមានបោះ�ើងរ�ួកាន់ខែតធាន់ធារឬបោះពុលបោះវិ��នាង�ុតយ៉ាា ងយូរខែតបោះ�ខែតម្ពិន�នធូរគ្រឹះស្ថាល សូួម្ពគ្រឹះបញ៉ាំប់ខែសួើ ងរ���

នួយពីុខែ�ំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត បោះគ្រឹះកាម្ពការ��ដ្ឋរពុីសួ�ណា�់អំ��ៃ�។

�ូមិជូន�កយសៀពីចំន៍មិួយៈចំំនួនសៀ�កាន់អនក�ៃះ

អារមី្ពណ៍ៈម្ពិនសួបាយ�ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលឬ��ងឺ��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលអា�នះងគ្រឹះតូវិ�នបោះម្ពើលរំលងឬបោះ�ើត

បោះ�ើងបោះដាយម្ពិនដ្ឋះងខូ �ន បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�ខែតងខែតម្ពិនទទួល�នការគាំ�គ្រឹះទនិងបបោះញឹ្ជីញអារមី្ពណៈ៍ទាំន់បោះពុលបោះវិ�បោះ�កាន់និងពុី

សួ�ណា�់អំ��ៃ�ឬស្ថា�់ញ៉ាំតិបងបូ �នម្ពិតតភិ�ត ិ។ អំ��ៃ�ទាំ �ងអសួ់អា�ឆ្លាងកាត់តាម្ពការសួនៃនានិយ៉ាយបោះលងធមី្ពតាខា�ៗ 

គ្រឹះតងគ្រឹះតាបស្ថាត ប់ ��ដ្ឋរនិងគាំ�គ្រឹះទ អា�បោះអាយអំ�មាា �់ខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាលរ�ួទាំ�ងអសួ់អា�បង្កាា ញពុីការ�ិតនិងអារមី្ពណៈ៍ផ្លាៃ ល់

ខូ �នបោះដាយបោះសួរ � គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងអា�បបោះញឹ្ជីញអារមី្ពណៈ៍ទាំ�ងបោះន�បោះ�ញម្ព�បោះគ្រឹះ�។

គ្រឹះសួបជាមួ្ពយគំាំបោះន� បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលអំ�មាា �់បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល គ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់

�មាា �ងបោះគ្រឹះ�ើន�ួរសួម្ព បោះហើយឧសួាហ៍បោះ�ងម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់។ ដូ្ឋបោះ�ំ� អំ��ៃ��ួរ�ួយខែ��រំខែល�ការង្ការបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ទាំរ�

បោះទើបនះងបោះ�ើតនិងការង្ការ�ៃ� �ួយកាត់បនាយបនុ��រាងកាយរបស់ួអំ�មាា �់បោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល។ នាបោះពុលធមី្ពតា 

សូួម្ពយ��ិតតទុ�ដា�់បោះលើពួុ�គាំត់ គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះបទ�បោះ�ើញថាមាន�តុភូិត��់ទះ��ិតតបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល បោះហើយម្ពិន�នធូ

របោះសួិើយបោះទាំ�រយៈបោះពុល�នាង�ុតបោះ�យូរ ឬស្ថាា នភាពុរតិខែតធាន់ធារ គ្រឹះតវូិគ្រឹះបញ៉ាំប់ខែសួើ ងរ���នួយពុា�លជាបនាៃ ន់។

ទីទីួលការពីិនិតយពី��លឲ្យយ�កមិម សៀជៀ�វាងជំងឺរឹតណែតធងន់ធងរ
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• គ្រឹះបពុ័នធ រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ 1925(គ្រឹះសួ�ញ់ខំ� �ដូ្ឋ�បោះដ្ឋើម្ព)៖ បោះសួវា�មី្ពគ្រឹះបះ�្ស្ថា�ូ �វិ�ិតត២៤បោះមាា ងបោះដាយម្ពិន�ិតថ្មី្
ផ្ទៃល។

• ម្ព�ឈម្ពណៈឌ លសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតតសួហ�ម្ពន៍រដ្ឋឋគ្រឹះ�ប់ទី�ខែនាង៖ �តល់ការបោះឃាសួនាសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតត ការហើ ឹ�ហាត់អប់រំ 
ការគ្រឹះបះ�្ស្ថា ការបញូ្ជី�នបនត  បោះសួវា�មី្ព��នួយ�ុ�ងការបញូ្ជី�នបនត  បណាត ញតភាជ ប់បោះ�កាន់ធនធានបោះ�ហទ�ពុ័រ 
ការបង្កាក ការបោះធើ �អតតឃាត ការបង្កាក រការបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា �បោះញៀននិងបោះសួវា�មី្ពសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតតដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀត។

ធនធាន�ុខភាពី�ៃ�វចំិតី

ប់�ិីរាយៈនាំមិមិជឈមិ�ឌល
�ុខភាពី�ៃ�វចំិតី

ស្រ្តីប់ពី័នធទីូរ�ពីៃ�ងប់់ចំិតី 
1925(ស្រ្តី�លាញ់ខំុំដឹូចំសៀដឹើមិ)

ម្ព�ឈម្ពណៈឌ លសួុខភាពុ�ូ �វិ�ិតតសួហ�ម្ពន៍

មិជឈមិ�ឌល�ុខភាពី�ៃ�វ
ចំិតី��គមិន៍
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I. លំហាត់ស្រ្តី��ណែ�នកសៀជើង

ជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីាគ្រឹះតូវិហាត់គ្រឹះ�ណៈឲ្យយ�នសួម្ពលីម្ព គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំ��បោះ��គ្រឹះបការសួុវិតា ិភាពុខែដ្ឋល��់ពុ័

នធនះងការហាត់គ្រឹះ�ណៈ។ ការហាត់គ្រឹះ�ណៈម្ពុនសួគ្រឹះមាលអា�កាត់បនាយការឈឺ្នះចាំប់�ុ�ងបោះពុលឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់ កាត់ប

នាយភាពុភ័ិយខាា �ផ្ទៃនអារមី្ពណ៍ៈនិងស្ថា�់ដ្ឋុ�បោះពុញដ្ឋងខូ �ននាបោះពុលសួគ្រឹះមាល ពុគ្រឹះងះងភាពុសួើ ិតស្ថាើ ញផ្ទៃនស្ថា�់ដ្ឋុ��ូ �វិសួ

គ្រឹះមាល បោះដ្ឋើម្ពិី�ួយឲ្យយសួគ្រឹះមាលបោះដាយរលូន។ បាុខែនតស្ថាា នភាពុរបស់ួអនា�តអំ�មាា �់ខា �អា�នះងម្ពិនស្ថា�សួម្ពនះង

បោះធើ �ល�ហាត់គ្រឹះ�ណៈមុ្ពនសួគ្រឹះមាលបោះ�ើយ។

បោះគាំលបោះ�៖

ពុគ្រឹះងះងស្ថា�់ដ្ឋុ��ុ� វិញិអាងឆ្លអ ះងគ្រឹះតគាំ�និងភាពុរ�សួ់របសួ់ទាំើ រមាសួ

របោះបៀបបោះធើ �៖

ផ្ទៃដ្ឋគ្រឹះ�ត់ខំងបោះ�អី បោះ�ើងបោះឆ្លើងបោះ�បោះសួា ៀម្ពមួ្ពយ�ខែនាង 

បោះ�ើងស្ថាត �បងើ ិល360ដឺ្ឋបោះគ្រឹះ� គ្រឹះត�ប់ម្ព�សួភាពុបោះដ្ឋើម្ពវិញិបោះពុលបោះធើ �រ�ួ 

បូ �របោះ�ើងរ�ួបោះធើ �បនត។

ស្រ្តីប់សៀភ៌ទីលំហាត់ស្រ្តី��មិុន�ស្រ្តីមាលណែដឹលឧ�ែ�៍ជួប់ស្រ្តីប់ទីះ

លំហាត់ស្រ្តី���ុខភាពី
�ស្រ្តីមាប់់អនាំគតអនកមាាក់

ចាំប់បោះ�តើម្ពបោះធើ �ចាំប់ពុីដ្ឋ�ណា�់កាលពុរបោះ��ដ្ឋ�បូង
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II. លំហាត់ស្រ្តី��ណែ�នកសៀជើង

III. កាចំ់អងគុយៈណែពីនណែ�នន

IV. លំហាត់ស្រ្តី��ណែ�នកចំសៀងើះ

បោះគាំលបោះ�៖

ល�ហាត់គ្រឹះ�ណៈបោះលើ�បោះ�ើងទាំ�ង�ូបោះ�ើងបោះលើ

1.  �ួយសួគ្រឹះមួ្ពលឲ្យយឈាម្ពសួផ្ទៃសួខែវិានខែ�ំ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ពហូរគ្រឹះត�ប់ម្ព�វិញិ

2.  �ួយឲ្យយឆំ្លះងខំង�តសួនធ ះងនិងសួមាព ធស្ថា�់ដ្ឋុ�គ្រឹះតគាំ�

របោះបៀបបោះធើ �៖

បោះដ្ឋ�ផ្លាា រឲ្យយគ្រឹះតង់ បោះលើ�បោះ�ើងទាំ�ងពុីរបញ្ជីឈរឲ្យយខពសួ់ 

គ្រឹះបអប់បោះ�ើងខៃប់នះង�ញឹ្ញា�ង អា�រ�ា�ា�់បោះន�ពុី៣បោះ�៥នាទី 

បោះធើ ��ុ�បោះ�ើងបោះគ្រឹះ�ើនដ្ឋងជាបោះរៀងរាល់ផ្ទៃថ្មីា។

បោះគាំលបោះ�៖

1.  ហាត់ស្ថា�់ដ្ឋុ�ផ្ទៃនគ្រឹះ�បោះលៀននិងសួ��ធផ្ទៃនសួផ្ទៃសួពួុរ�ខែនាង�នាា �់។

2.  បង្កាក រ�ុ�បោះអាយបោះ�ើតមានបញ្ញាា រមួ្ពលគ្រឹះ�បោះពុើឬ�គ្រឹះនាត �់ស្ថា�់ដ្ឋុ�បោះដាយស្ថារខែតសួមាព ធពុី

ការរ ��ធ�ផ្ទៃនសួិូ នបោះ�គ្រឹះតីមាសួ�ុងបោះគ្រឹះកាយ។

របោះបៀបបោះធើ �៖

អងួ�យឲ្យយគ្រឹះតង់បោះលើ��រាលពូុ� ��ភួិនបោះ�ើងទាំ�ងពុីរខែខើ ងបោះលើគំាំ មួ្ពយម្ពុខមួ្ពយបោះគ្រឹះកាយ 

�ងគង់ទាំ �ងសួងខាងរ�ា�មាា តបោះដាយខែ��ពុីគំាំ។ មួ្ពយផ្ទៃថ្មីាបោះធើ �ម្ពតង ចាំប់បោះ�តើម្ពពុី

៥នាទីម្ពតងបោះ�ើនដ្ឋល់៣០នាទីម្ពាង។

បោះគាំលបោះ�៖

កាត់បនាយការ�ុ�បោះរាយផ្ទៃនខែ�ំ��បោះងក� �ួយបោះអាយសួមាព ធ�ាលបោះ��បោះ�ើនបោះ�ើង�ុ�ងបោះពុ

លសួគ្រឹះមាលនិងភាពុរ�សួ់របសួ់ទាំើ រមាសួខែដ្ឋលមានគ្រឹះបបោះយ៉ា�ន៍ដ្ឋល់ការសួគ្រឹះមាល។

របោះបៀបបោះធើ �៖

ផ្ទៃដ្ឋគ្រឹះ�ត់ខំងបោះ�អី គ្រឹះសូួបដ្ឋបោះងា ើម្ពយឺតៗ បោះដ្ឋើម្ពផ្ទៃដ្ឋបបោះញឹ្ជីញ�មាា �ង

គ្រឹះសួបបោះពុលជាមួ្ពយគំាំ បោះដ្ឋើម្ពិីបោះអាយ��ហរដ្ឋងខូ �នគ្រឹះបមូ្ពល�ូ��បោះ�

បោះលើខំងបោះ�អី ��ទឺតគ្រឹះមាម្ពបោះ�ើង បោះធើ �បោះអាយដ្ឋងខូ �នបោះ�ើងខព សួ់ 

ដ្ឋ��បោះងក �បោះអាយគ្រឹះតង់ បនាៃ ប់ម្ព��ូ��ដ្ឋបោះងា ើម្ពបោះ�ញយឺតៗ 

បនូ �របោះដ្ឋើម្ពផ្ទៃដ្ឋ បោះ�ើងដា�់គ្រឹះត�ប់ម្ព�ធមី្ពតាវិញិ។

ចាំប់បោះ�តើម្ពបោះធើ �ចាំប់ពុីដ្ឋ�ណា�់កាលពុរបោះ��ដ្ឋ�បូង

ចាំប់ពុីបោះគ្រឹះកាយពុរបោះ��គ្រឹះ��មួ្ពយខែខ

ល�ហាត់គ្រឹះ�ណៈសួុខភាពុសួគ្រឹះមាប់អនា�តអំ�មាា �់

ចាំប់ពុីបោះគ្រឹះកាយពុរបោះ��បីខែខ
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V. ដឹកដឹសៀង�ើមិធំណែ�នកសៀ�ះ

VI. ការដឹកដឹសៀង�ើមិណែប់ប់ស្រ្តីទីូង

បោះធើ �បោះ�គ្រឹះតីមាសួ�ុងបោះគ្រឹះកាយ

បោះគាំលបោះ�៖

�ួយបនូ �រស្ថា�់ដ្ឋុ� កាតប់នាយសួ��ធខែ�ំ�បោះ��ខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះ�ើងបោះដាយការ�ន្

គ្រឹះតា�់សួិូ ន។

របោះបៀបបោះធើ �៖

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលមានការ�គ្រឹះនាត �់សួិូ នបោះ�ើតបោះ�ើង 

សូួម្ពគ្រឹះបមូ្ពលសី្ថារតីបោះអាយមូ្ពល គ្រឹះសូួបយ�ខយល់បោះអាយបោះគ្រឹះ�យឺតៗ�ូលបោះ�

�ុ�ងគ្រឹះបបោះហាងបោះ�� បោះធើ �បោះអាយ�ាលបោះ��បោះល�បោះ�ញម្ព�។

ខិតខ��ូ��ខយល់បោះ�ញម្ព�វិញិបោះអាយអសួ់យឺតៗរហូតដ្ឋល់មានអារមី្ពណ៍ៈថា

បនូ �រស្ថា�់ដ្ឋុ�។

បោះលិឿនផ្ទៃនការដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពអាគ្រឹះសួ័យ�គ្រឹះម្ពិតផ្ទៃនការ�គ្រឹះនាត �់សួិូ ន 

ខាា �ងបាុណាណា  បោះធើ �ពីុ៦បោះ�៩ដ្ឋង�ុ�ងមួ្ពយនាទី ហើ ឹ�ហាត់១នាទីម្ពតង។ 

បោះ�បោះពុលបោះធើ �សូួម្ព�ូ��ខយល់យឺតៗនិង�ូ��បបោះញឹ្ជីញបោះអាយអសួ់ 

ការបោះធើ �ខែបបបោះន�អា�បង្កាក ការវិលិម្ពុខ។

បោះគាំលបោះ�៖

�ួយបនូ �រស្ថា�់ដ្ឋុ� កាត់បនាយសួមាព ធខែ�ំ�បោះ��ខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះ�ើងបោះដាយការ�គ្រឹះនាត �់សួិូ ន។

របោះបៀបបោះធើ �៖

1.  គ្រឹះបមូ្ពលសី្ថារតីឲ្យយមូ្ពល គ្រឹះសូួបខយល់�ូលថី្មីម្ពៗរហូតដ្ឋល់បោះដ្ឋើម្ពគ្រឹះទងូបោះ�របោះពុញបោះ�បោះដាយខយល់ទាំ �ងគ្រឹះសួងំ។

2.  �ូ��ខយល់បោះ�ញរហូតខយល់ទាំ �ងអសួ់�ូ��បោះ�ញម្ព�បោះគ្រឹះ� រ�ួមានអារមី្ពណ៍ៈថាបនូ �រស្ថា�់ដ្ឋុ�។

3.  បោះលិឿនផ្ទៃនការដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពអាគ្រឹះសួ័យល់�គ្រឹះម្ពិតផ្ទៃនការ�គ្រឹះនាត �់សួិូ ន ខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលពុី៦បោះ�៩ដ្ឋង/នាទីបោះ�ើងបោះ� 

ហើ ឹ�ហាត់១នាទីម្ពតង។

4.  បោះពុលដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពសូួម្ពយ��ិតតទុ�ដា�់ដ្ឋ�ឲ្យយយឺតតាម្ពខែដ្ឋលអា�បោះធើ �បោះ��ន រ�ួ�ូ��ខយល់បោះ�ញបោះអាយអ

សួ់ដ្ឋល់ទីបញឹ្ជីប់ ការបោះធើ �ខែបបបោះន�អា�បង្កាក រការវិលិម្ពុខ។

បោះធើ �បោះ�គ្រឹះតីមាសួ�ុងបោះគ្រឹះកាយ(បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះធើ �ការដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពធ� ខែ�ំ�បោះ��សួគ្រឹះមាប់ដ្ឋ�បោះណៈើរសួម្ព្
រាលបោះលើ�ទីមួ្ពយបោះហើយខែតបោះ�ខែតម្ពិនអា�បនូ �រ�ន)
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ការបោះធើ �បោះតសួត បោះកាសិួកាម្ពហារ ��មាត់សួិូ នអា�គ្រឹះបទ�បោះ�ើញការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលរបូរាងបោះកាសិួកាម្ពុនកាា យបោះ�ជាម្ពហារ �មាត់សួិូ
ន(Precancerous lesions) ឬម្ពហារ ��។ តាម្ពរយៈការពុា�លនះងពុនារយៈបោះពុលបនត�ីវិតិ ឧទាំហរណៈ៍គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះបទ�បោះ�ើ
ញការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលរបូរាងបោះកាសួិកាម្ពុនកាា យបោះ�ជាម្ពហារ �មាត់សួិូ នអា�ឆ្លាងកាត់តាម្ពការពុា�លទប់ស្ថាក ត់ការវិវិិឌីឍន៍បោះ�ជា
ម្ពហារ ��នាបោះពុលបោះគ្រឹះកាយ។ សូួម្ពអនា�តអំ�មាា �់ទាំ �ងឡាយ�ងចាំ�ថាគ្រឹះតវូិបោះ�ទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ម្ពហារ ��មាត់សួិូ នបោះ�ម្ពនៃ ី
របោះពុទយនិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នសួម្ពភពុខែដ្ឋលសួហការណៈ៍ជាមួ្ពយធានារាា ប់រងសួុខភាពុនានាបោះគ្រឹះកាយពុីទះ�រផ្ទៃងា សួ�បោះ�រឬឈាម្ពខែដ្ឋលធាា �់
តាម្ពទាំើ រមាសួបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល(Lochia)ធាា �់បោះ�ញអសួ់បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ។

I. សៀតើអនកណាគួរសៀធើើការសៀធើើសៀត�ីសៀកា�ិកាមិហារីកមាត់�ី�ន?

��ងឺម្ពហារ ��មាត់សួិូ នភា�បោះគ្រឹះ�ើនភា�បោះគ្រឹះ�ើន�ឺបណាត លម្ព�ពីុការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�Human Papillomavirus(HPV)
ជាបនតបនាៃ ប់តាម្ពរយៈការរមួ្ពបោះភិទ ស្រ្តីសួត ី ខែដ្ឋលធាា ប់មានបទពុិបោះស្ថាធន៍រមួ្ពបោះភិទសួុទធខែតអា�នះងឆ្លាង��ងឺម្ពហារ ��មាត់សួិូ ន 
បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលមានអាយុពុី៣០ឆំ្នាំ�បោះ�ើងបោះ�ទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះកាសួិកាម្ពហារ ��មាត់
សួិូ ន៣ឆំ្នាំ�ម្ពតង។ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន� បោះយ៉ាងតាម្ពឯ�ស្ថារបង្កាា ញថា �ុ�ងស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលទទួលការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ៧០នា�់ �ឺរ�បោះ�ើញមំា�់
មានការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលរបូរាងបោះកាសួិកាម្ពុនកាា យបោះ�ជាម្ពហារ �មាត់សួិូ នឬជា�រណៈីម្ពហារ ��មាត់សួិូ ន។

II. សៀតើការសៀធើើសៀត�ីមិហារីកមាត់�ី�នសៀធើើសៀឡុើងសៀោយៈរសៀប់ៀប់ណា?

ដ្ឋ�បោះណៈើរការពុិនិតយបោះធើ �បោះតសួត បោះកាសួិកាម្ពហារ �មាត់សួិូ នមានភាពុង្កាយគ្រឹះសួួល ភា�បោះគ្រឹះ�ើនម្ពិនមានអារមី្ពណៈ៍ឈ្នះឺបោះនា�បោះ�ើយ 
ដ្ឋ�បោះណៈើរការយ�សួ�ណា��ឺយ�គ្រឹះបដាប់ពុគ្រឹះងី�ដា�់�ូលបោះ��ុ�ងរនធទាំើ រមាសួ រ�ួយ�បោះឈ្នះើតាល់តូ�ឬគ្រឹះចាំសួតូ�បោះកាសួយ�
បោះកាសួិកាខែដ្ឋលរប�ធាា �់�ុ�បោះ�មាត់សួិូ ន យ�បោះ��សួបោះលើញ្ជីជ �់ខែដ្ឋលគ្រឹះតវូិពុិនិតយបោះដាយម្ពីគ្រឹះ�ូទសួ័ន៍ បោះគ្រឹះកាយពុីប���់ពុណៈ៌ 
បោះយើងអា�បោះម្ពើលតាម្ពម្ពីគ្រឹះ�ូទសួ័ន៍ថាមានបោះកាសួិកាសួង័័យថាមានម្ពហារ ��ឬអត់។

III. មិុនសៀពីលសៀធើើសៀត�ីមិហារីកមាត់�ី�ន សៀតើស្រ្តីតូវស្រ្តីប់ុងស្រ្តីប់យៈ័តនសៀលើអើីខៃះ?

សូួម្ព�ុ��ងសួមាអ តទាំើ រមាសួ បោះ�ៀសួវាងងូតទះ��ុ�ងអាងគ្រឹះតា� �ុ�ដា�់ថំា �សួុល ម្ពុនការបោះធើ �បោះតសួត មួ្ពយយប់សូួម្ព�ុ�រមួ្ពបោះភិទ 
បោះ�ៀសួពុីផ្ទៃថ្មីាម្ព�រដូ្ឋវិ។

IV.សៀតើគួរសៀធើើ�ាងណាស្រ្តីប់�ិនសៀប់ើលទីធ�លសៀធើើសៀត�ីមិហារីកមាត់�ី�នមិិនស្រ្តីប់ស្រ្តីកតី?

លទធ�លពុិនិតយបោះកាសួិកាម្ពហារ ��មាត់សួិូ នម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីម្ពិនមានន័យថាមាន��ងឺម្ពហារ ��បោះ�ើយ គ្រឹះតវូិអបោះញ្ជីជ ើញបោះវិ�ជបណៈឌ ិ
តបោះអាយបោះធើ �ការស្រ្តីសួគ ីបស្ថា�់និងពុិនិតយខែ�ំ�ខាង�ុ�ងផ្ទៃនបោះយ៉ានី(Colposcopy)ជាដា�់ខាតបោះដ្ឋើម្ពិីបញ្ញាជ �់ថាមានការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួល
របូរាងបោះកាសួិកាម្ពុនកាា យបោះ�ជាម្ពហារ �មាត់សួិូ នឬបោះ�ើតម្ពហារ ��មាត់សួិូ ន។

�ូមិសៀស្រ្តីកើនរំលឹកអនក ការសៀធើើសៀត�ីពីិនិតយមិួយៈណាក៏សៀោយៈក៏មានករ�ីអវិជិមានណែកៃងកាះយៈ(false negative)

សៀកើតសៀឡុើងណែដឹរ ដឹូសៀចំនះសៀទាះប់ីជាការសៀធើើសៀត�ីពីិនិតយសៀកា�ិកាមិហារីកមានលទីធ�លស្រ្តីប់ស្រ្តីកតី សៀ�ណែតស្រ្តីតូវសៀធើើការសៀធើើសៀត

�ីសៀនះសៀរៀងរាល់៣ឆ្ងាំំមិីង សៀ�ើយៈស្រ្តីប់�ិនសៀប់ើមានប់ញ្ហាាមិិនស្រ្តីប់ស្រ្តីកតីណាមិួយៈ �ុទីធណែតស្រ្តីតូវស្រ្តីប់ញាប់់សៀ�ជួប់ស្រ្តីគូសៀពីទីយ។

អំ�ចាំ�បោះហាគ លផ្ទៃនសួុខភាពុស្រ្តីសួត ី ការបោះធើ �បោះតសួត បោះកាសួិកាម្ពហារ ��មាា ត់សួិួ ន

អនកចំាសៀហាាលផ្ទៃន�ុខភាពី
ស្រ្តី�ីី ការសៀធើើសៀត�ីសៀកា�ិកា
មិហារីកមាាត់�ី�ន
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��ងឺ�អ�មាន់�ឺជា��ងឺឆ្លាងតាម្ពគ្រឹះបពុ័នធ �ូ �វិដ្ឋបោះងា ើម្ពគ្រឹះសួួ�គ្រឹះស្ថាវិម្ពាា ង ឆ្លាងតាម្ពរយៈដ្ឋ�ណៈ�់ទះ�តូ�ៗផ្ទៃនការ�អ�ឬ�

ណាត សួ់ឬការបា��ល់ផ្លាៃ ល់�ុ�ង�មាា យ�ិត។

ទាំរ�ខែដ្ឋលមានអាយុបោះគ្រឹះកាម្ព៦ខែខ�ឺសួា ិតបោះ��ុ�ងគ្រឹះ�មំ្ពខែដ្ឋលមានហានិភិ័យខពស់ួខែដ្ឋលង្កាយនះងឆ្លាង��ងឺ�អ�មាន់ គ្រឹះប

ភិពុឆ្លាងសួ�ខាន់ម្ព�ពុីមាត យខែដ្ឋលបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ��ូន�ិតសំួិទធិនិងអំ�បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀត។ ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើតគ្រឹះបសួិ

នបោះបើឆ្លាង��ងឺបោះន�នះងមានអាការៈ�អ� �ូ �ត ពុិ��ដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពជាបោះដ្ឋើម្ព �ុ�ង�រណៈីធាន់ធារនះងបណាត លបោះ�ជាសុួ��(shock) 

គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងបងកបោះ�ជា��ងះរ��សួួត ��ងឺខួរ�ាល រហូតដ្ឋល់ស្ថាា ប់បោះទៀត�ង។

បោះដ្ឋើម្ពិីបង្កាក ការឆ្លាង��ងះ�អ�មាន់បោះ�កាន់ទាំរ�និង�ុមារតូ� សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ�ទ

ទួលការចាំ�់វា�់ស្ថា�ងបង្កាក ��ងឺ�អ�មាន់��នួន១ដូ្ឋសួTdapបោះ�បោះរៀងរាល់បោះពុលខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� បោះដាយម្ពិន�ិតថា

ធាា ប់មានគ្រឹះបវិតត ិការចាំ�់វា�់ស្ថា�ងបោះតតាណូៈសួ វាា �់ស្ថា�ងបោះតតាណុៈសួនិងខាន់ស្ថាា �់(Td)  វាា �់ស្ថា�ងបោះតតាណុៈសួ ខាន់ស្ថាា �់ 

និង�អ�មាន់(Tdap)បោះដាយអា�ទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបោះន�(បោះដាយថ្មីវិកិាផ្លាៃ ល់ខូ �ន)បោះ�បោះពុលណា�៏�ន�ុ�ង���ំងបោះពុល

មានផ្ទៃ�ៃបោះ��។ បាុខែនត បោះដ្ឋើម្ពិីបោះធើ �បោះអាយ �លគ្រឹះបបោះយ៉ា�ន៍ការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងផ្ទៃនអង់ទី�័ររបសួ់មាតាបញូ្ជី�នបោះ�កាន់ទាំរ��ន

រតិខែតបោះគ្រឹះ�ើនប��ុត សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបោះ�សួ�ត ហ៍ទី២៨ដ្ឋល់៣៦។  គ្រឹះបសួិនបោះបើអំ�ម្ពិន�ន

ទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបោះ�បោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� គ្រឹះតវូិចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបោះន�ភាា ម្ពៗបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ។ បោះលើសួពុីបោះន� ស្ថា�់ញ៉ាំតិ

និងអំ��ៃ�បោះ�័ងៗខែដ្ឋលអា�នះងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ទាំរ� �៏សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបោះន�ខែដ្ឋរបោះដ្ឋើម្ពិីការ

�រទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើត។

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលបោះគ្រឹះតៀម្ពនះងមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់ឲ្យយទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបង្កាក រផ្លាត
ស្ថាយធ�(Influenza vaccine)។ ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ���ឺជាបុ�គលបោះគាំលបោះ�អាទិភាពុមួ្ពយ�ុ�ង��បោះនាម្ពបុ�គលបោះគាំលបោះ�ដ្ឋ
ផ្ទៃទសួគ្រឹះមាប់ការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបង្កាក ផ្លាត ស្ថាយធ�។ បោះ��ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ស្ថាា នភាពុរាងកាយរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមាន
ផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែគ្រឹះបគ្រឹះបួល អា�នះងបបោះងក ើនភាពុធាន់ធារ�ុ�ងការឆ្លាងផ្លាត ស្ថាយនិងបន័ល់�លវិ�ិ�បោះគ្រឹះកាយពុីជាសួ�បោះសួិើយ។ 
ជាងបោះន�បោះ�បោះទៀត ឯ�ស្ថារគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិសួុទៃខែតបង្កាា ញថា បោះគ្រឹះកាយពុីស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបង្កាក ផ្លាត ស្ថាយធ�រ�ួ
ម្ពិនមានល�ាណៈៈបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ជាពុិបោះសួសួណាមួ្ពយបោះ�ើងសួគ្រឹះមាប់មាតានិង�ភិ៌ បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ�សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយស្រ្តីសួត ី
មានផ្ទៃ�ៃបោះ��ទទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបង្កាក ផ្លាត ស្ថាយធ�។ ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលបោះគ្រឹះតៀម្ពនះងមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� �៏គ្រឹះតវូិពុិចាំរណាអ�ពុីការទ
ទួលការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបោះដាយថ្មីវិកិាខូ �នឯងម្ពុនរដូ្ឋវិកាលខែដ្ឋលង្កាយឆ្លាងម្ព�ដ្ឋល់់ឬ�ុ�ងរដូ្ឋវិការខែដ្ឋលង្កាយឆ្លាងបោះន�។

វាះក់ស្វាំងការ�រជំងឺកូកមាន់

វាះក់ស្វាំងការ�រផ្តាាស្វាយៈធំ

ការចាក់់ថាំំប់ង្ហាារកំឡុុងសៀពីល
មានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀដឹើមិីីការ�
រទារក
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※ វិតុ�និង��នួនផ្ទៃនសួមាភ រៈខែដ្ឋលគ្រឹះតូវិគ្រឹះបងំបោះគ្រឹះបៀបគ្រឹះតូវិបោះយ៉ាងតាម្ពរដូ្ឋវិកាលនិងស្ថាា នភាពុគ្រឹះ�ួស្ថារ។

I.  ការស្រ្តីប់ុងសៀស្រ្តីប់ៀប់�មាៈរ
សៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់រប់�់ទារក

អាវិប�បោះ�បោះដា�

អាវិគ្រឹះទនាប់ប�បោះ�បោះដា�

គ្រឹះទនាប់ទះ�បោះដា�

ថ្មីង់�ុ��ទះ�បោះដា�មាត យ

អាវិគ្រឹះទាំប់ខាង�ុ�ង៤បោះ�៦អាវិ

អាវិផ្លាយឬអាវិខែបប�បាុន៤បោះ�៦អាវិ

�ខែន័ងរុំ

សួគ្រឹះម្ពង�៤បោះ�៥

អាងងូតទះ�១

�ខែន័ងបោះ��បោះគាំតូ�២បោះ�៣�ខែន័

ង�ខែន័ងបោះ��បោះគាំធ�២បោះ�៣�ខែន័ង

ស្ថាបាូដ្ឋុ��ូនខែងាត

ខែគ្រឹះ��ូនខែងាត

ភួិយ

ម្ពុង

�នត ះងតស្រ្តីនត ី(សួគ្រឹះមាប់លួងបោះអាយបោះ�ង)

របោះទ�រុញ

បោះ�អីការ�រសួុវិតា ិភាពុ

�មាៈៈប់ំសៀ�សៀោះ

�ំសៀលៀកប់ំ�ក់

ការងូតទីឹក

ការស្វាំក់សៀ�

អាចំ

ដ្ឋបទះ�បោះដា�បោះគាំធ�៦ដ្ឋប

ដ្ឋបទះ�បោះដា�បោះគាំតូ�២ដ្ឋប

ដ្ឋបទះ�បោះដា�បោះគាំ �ាលបោះដា��័រ១០

ឆំ្នាំ�ងសួមាា ប់បោះម្ពបោះរា�

បោះគ្រឹះស្ថាម្ពបោះ�ើង១បោះ�២�ូ

�នៃបទះ�បោះនាម្ព

មួ្ព�

ស្ថាបាូ��់សួ�់�ូនខែងាត

បោះគ្រឹះបង�បខូ �ន�ូនបោះ�ីងឬវាា សួស្ថាលីន

សួ��ីតាល់គ្រឹះតបោះ�ៀ�

�ផ្ទៃស្រ្តីនតកាត់គ្រឹះ���សួគ្រឹះមាប់ទាំរ�

គ្រឹះបអប់ដា�់បោះម្ពៅទះ�បោះដា�បោះគាំ
បោះពុលបោះ�ញបោះគ្រឹះ�

បោះម្ពៅទះ�បោះដា�បោះគាំ�ូនខែងាត

គ្រឹះចាំសួ�ងដ្ឋបទះ�បោះដា�បោះគាំ២

※ បោះពុលខែដ្ឋលដា�ទ់ាំរ�នងិ�ូនបោះ�ីងតូ�អងួ�យ
បោះលើឡាន គ្រឹះតវូិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួប់ោះ�អកីារ�រសួវុិតាភិាពុដា�់
បោះលើឡានខែដ្ឋលបោះ�ត��ន បោះហើយគ្រឹះតវូិដា�ប់ោះ��ខែនាង
អងួ�យខាងបោះគ្រឹះកាយខែបរម្ពខុបោះ�បោះគ្រឹះកាយ។

ការបោះរៀប��ទទួលស្ថាើ �ម្ពន៍ទាំរ�

ការសៀរៀប់ចំំទីទីួលស្វាាគមិន៍ទារក
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កាតធានារាា ប់រងសួុខភាពុ

អតតសួញ្ញាា ណៈប័ណៈឌ ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��

ប័ណៈឌ �ុ�បោះឈីា�

បោះសួៀវិបោះ�សួុខភាពុស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��

II. �មាៈរស្វាំក់សៀ�មិនៃីរសៀពីទីយរប់�់ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ(�ូមិសៀរៀប់ចំំតាមិប់�ិីរាយៈ�មាៈរសៀ�ងតាមិមិនៃីរសៀពីទីយនីមិួយៈៗ)

អាណាពី��លស្រ្តីតូវសៀអាយៈទារកនីមិួយៈៗ�ថិតសៀស្រ្តីកាមិការសៀមិើលណែ�ទាំ

�ុខភាពីកុមារទាំងស្រ្តី�ុងជាមួិយៈនឹងស្រ្តីគូសៀពីទីយណាមាំក់ចាប់់ពីីផ្ទៃ�ងសៀកើត 

កំុឧ�ា�៍បី់�រសៀពីទីយចុំះសៀឡុើង។

�មាៈរចុំះសៀឈាាះ

សួ�បោះលៀ�ប���់��់បោះ�ញពុីបោះពុទយ

�ំសៀលៀកប់ំ�ក់�ក់សៀចំញពីីសៀពីទីយ

�ំភារៈអនកមាាក់

ខែ�វិទះ�

សួ�ភារៈសួគ្រឹះមាប់ញ៉ាំំ�អាហារ

ប�ពុង់ទះ�បោះ�ត គ្រឹះតជា�់

�ំភារៈ�ស្រ្តីមាប់់ពីិស្វារអាហារ

គ្រឹះកាសួ់សួិតសួ�់

ខែសួិ�បោះ�ើងផ្លាៃ ត់

អាវិគ្រឹះទនាប់

បោះខាអាវិសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាល់

បោះខាគ្រឹះទនាប់ឬបោះខាខែដ្ឋល��់បោះហើ
យបោះ��បោះចាំល

�ំសៀលៀកប់ំ�ក់�ស្រ្តីមាប់់ផ្តាះ�់ប់ី�រ

�ខែន័ង

�នធន់សួគ្រឹះមាប់�ងម្ពុខ

គ្រឹះចាំសួដ្ឋុសួបោះធីញ ថំា�ដ្ឋុសួបោះធីញ

ស្ថាបាូ

គ្រឹះ�ដាសួ�ូតមាត់

�រនាត់គ្រឹះកាលបោះពុលសួគ្រឹះមាល

�ំភារៈលាង�ំអាត
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ការមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ការសួគ្រឹះមាល�ឺជាដ្ឋ�បោះណៈើរការសួិរ �រៈធមី្ពជាតិ សួិូ ន�គ្រឹះនាត �់បណាត លឲ្យយមានការឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់និងមានអារ
មី្ពណៈ៍រយួ�បោះងក� ការឈឺ្នះ�គ្រឹះនាត �់បោះធើ �ឲ្យយមាត់សួិូ នកាា យបោះ�ជាទន់និងបោះបើ� បោះហតុដូ្ឋបោះ�ំ� ការឈ្នះី�គ្រឹះនាត �់�ុ�ងបោះពុលសួគ្រឹះមាល�ឺជា
បខែគ្រឹះម្ពបគ្រឹះមួ្ពលគ្រឹះបគ្រឹះ�តី�ុ�ងសួិរ �រៈធមី្ពជាតិ។ ការឈ្នះឺចាំប់អា�នា�ម្ព�នូវិភាពុម្ពិនគ្រឹះសួួលខូ �ន តាម្ពពុិត ការឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់�ឺជាត�
ណាងដ្ឋ៏ចាំ���់��បោះ��ការសួគ្រឹះមាលតាម្ពបោះយ៉ានី បាុខែនតវាអា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ម្ពបោះធា�យគ្រឹះ�ប់ខែបបយ៉ាា ងម្ព��ួយកាត់បនាយការ
ឈ្នះឺចាំប់ ដូ្ឋបោះ�ំ�សូួម្ព�ុ�ភិ័យខាា �គ្រឹះ�លំ។ សួគ្រឹះមាប់បញ្ញាា �ូ �វិ�ិតត ការផ្លាា សួ់បូ �រការ�ិតអា��តល់នូវិទ�នុ��ិតតបខែនាម្ពសួគ្រឹះមាប់ខូ �ន 
បបោះណាត យរាងកាយ ស្ថា�់ដ្ឋុ�បោះទើបអា�បនូ �រ�ន ឬ�៏បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ការសួគ្រឹះមាលខែដ្ឋលគីាំនការឈឺ្នះចាំប់(បោះដាយការចាំ�់ថំា�សួព ះ�តាម្ព
ឆ្លអ ះងខំង)ម្ព��ួយកាត់បនាយការឈ្នះឺចាំប់បោះពុលសួគ្រឹះមាល បោះដ្ឋើម្ពិីសួគ្រឹះមាលបោះអាយរលូន។

បោះដាយស្ថារខែតជាធមី្ពតា មាត់សួិូ នគ្រឹះតវូិការបោះបើ�បនត ិ�ម្ពតងៗ រយៈបោះពុលគ្រឹះបសូួតទទួលរងឥទធិពុលពុី�តាត ជាបោះគ្រឹះ�ើនដូ្ឋ�ជា
ការបោះ�ើត�ូនទីបាុនីាន �បោះនាា �រយៈបោះពុលសួគ្រឹះមាល ស្ថាា នភាពុ�ិតតស្ថាស្រ្តីសួត  ទិសួបោះ�និងស្ថាា នភាពុទីតា�ងរបសួ់�ភិ៌ របូរាងអាងគ្រឹះត
គាំ�ធ�តូ�របសួ់អនា�តអំ�មាា �់និងសួិូ ន�គ្រឹះនាត �់និង�តាត បោះ�័ងៗបោះទៀត។ ដូ្ឋបោះ�ំ� ដ្ឋ�បោះណៈើរការរង់ចាំ�សួគ្រឹះមាលគ្រឹះតវូិការរយៈបោះពុល
មួ្ពយរយៈ ជាទូបោះ��ូនដ្ឋ�បូងគ្រឹះតវូិការគ្រឹះបខែហល១២បោះ�១៨បោះមាា ង �ូនទី២គ្រឹះតវូិការពុី៨បោះ�១០បោះមាា ង។ បោះដាយស្ថារខែតបាុនីានឆំ្នាំ�បោះន� 
ស្ថាា នភាពុរបបអាហារ�ិញឹ្ជីះម្ពរបសួ់អនា�តអំ�មាា �់មានល�ាណៈៈលអ គ្រឹះបបោះសួើរ ខែតឱកាសួហាត់គ្រឹះ�ណៈតិ� បូ�រមួ្ពទាំ�ង�ភិ៌ភា�
បោះគ្រឹះ�ើនបោះរៀងធ�ជាងធមី្ពតា ដូ្ឋបោះ�ំ�រយៈបោះពុលគ្រឹះបសូួតអា�យូរជាងរយៈបោះពុលខែដ្ឋលរំពុះងទុ� អនា�តបោះ���ា អំ�មាា �់គ្រឹះតវូិមាន�ិ
តតអ�ណៈត់។

អនា�តបោះ���ា អំ�មាា �់យ�លអ ទទួលការអប់រំម្ពុនសួគ្រឹះមាលបោះអាយ�នបាុនីានខែខម្ពុនការសួគ្រឹះមាលខែម្ពនខែទន បោះដ្ឋើម្ពិី
ខែសួើ ងយល់ពុីដ្ឋ�បោះណៈើរការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលផ្ទៃនការសួគ្រឹះមាល របោះបៀបបនូ �រការឈ្នះឺចាំប់បោះដាយធមី្ពជាតិនិងស្ថាគ ល់ពុីថំា �ប��ត់ការឈ្នះឺចាំប់គ្រឹះ�
ប់គ្រឹះបបោះភិទ។

ចំំសៀ�ះដឹឹងមូិលោាននិងវិធីប់នធ�រអារមិម�៍មិិនស្រ្តី�ួលខៃ�នកនុងសៀពីល�ស្រ្តីមាល
1.  រ�ាស្ថាា នភាពុរាងកាយនិង�ូ �វិ�ិតតរបសួ់ខូ �នបោះអាយសួា ិត�ុ�ងស្ថាា នភាពុគ្រឹះបបោះសួើរប��ុត៖ 

គ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំបោះលើស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ព រ�ា�មាា �ងបោះអាយគ្រឹះបបោះសួើរ រ�ាអារមី្ពណៈ៍បោះអាយរ ��រាយ។

2.  បោះធើ �ការគ្រឹះបងំបោះគ្រឹះបៀបបោះរៀប��បោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ម្ពុនសួគ្រឹះមាល៖  ខែសួើ ងយល់ពុីដ្ឋ�បោះណៈើរការរង់ចាំ�សួគ្រឹះមាលនិងសួគ្រឹះមា
លបោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ គ្រឹះបងំបោះគ្រឹះបៀបនូវិតស្រ្តីនត ីខែដ្ឋលខូ �ន�ូល�ិតត បោះធើ �ការសួបោះគ្រឹះម្ព��ិតតខែដ្ឋលគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតវូិខែដ្ឋលខូ �ន
អា�ទុ��ិតត�ន  បបោះញឹ្ជីញ��និតបោះអាយបោះ�ដ្ឋះងនិងបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួនូវិអើ �ខែដ្ឋលគ្រឹះសួបបោះ�នះងបោះសួ��ត ីរំពុះងទុ��ុ�ងការ
សួគ្រឹះមាលរបសួ់ខូ �ននិងអំ���ដ្ឋរ។

3.  ការបោះឆ្លា ើយតបនះងការសួគ្រឹះមាល៖ បោះ�ឿជា�់បោះលើខូ �នឯងគ្រឹះពុម្ពទាំ�ងទទួលស្ថាគ ល់ថាការសួគ្រឹះមាលគ្រឹះបគ្រឹះ�តីមួ្ពយគ្រឹះតវូិការរ
យៈបោះពុលមួ្ពយរយៈ បនូ �ររាងកាយ បបោះណាត យបោះអាយការឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់បោះ�ើតបោះ�ើងតាម្ពធមី្ពជាតិ បោះធើ ��លនាបោះដាយបោះសួរ �
�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការរង់ចាំ�សួគ្រឹះមាលឬបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួនូវិឥរយិ៉ាបថ្មីមួ្ពយខែដ្ឋលគ្រឹះសួួលខូ �ន មានអំ�គាំ�គ្រឹះទនិង��ដ្ឋរម្ពិនដា�់។

ការអប់់រំមិុន�ស្រ្តីមាល ជួយៈឲ្យយស្រ្តីប់ុងសៀស្រ្តីប់ៀប់និងសៀឆ្លៃើយៈតប់នឹងការឈ្នះីកញ្ជ្រិនាំាក់សៀពីល�ស្រ្តីមាល

ការឈឺ្នះ�គ្រឹះនាត �់ផ្ទៃនការសួគ្រឹះមាល

ការឈ្នះឺកញ្ជ្រិនាំាក់ផ្ទៃនការ�ស្រ្តីមាល
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ខាងសៀស្រ្តីកាមិសៀនះគឺជាសៀរាគ�ញ្ហាាណែដឹលសៀកើតសៀឡុើងមិុននឹងការ�ស្រ្តីមាលខិតជិតមិកដឹល់

សៀតើសៀពីលណាសៀ�ណែដឹលគួរសៀ�រង់ចាំ�ស្រ្តីមាលសៀ�ប់នៃប់់�ស្រ្តីមាល?

1. អារមី្ពណៈ៍ធូរគ្រឹះស្ថាល៖ ម្ពុនផ្ទៃថ្មីាខែដ្ឋលនះងសួគ្រឹះមាលបាុនីានសួ�ត ហ៍ �្�លរបសួ់�ភិ៌នះងធាា �់�ុ�បោះ�ដ្ឋ
ល់អាងគ្រឹះតគាំ� ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��នះងមានអារមី្ពណៈ៍ធូរគ្រឹះស្ថាល ជាទូបោះ���ណៈង់មុ្ព �បអាហារនះងលអ ជា
ងម្ពុន ការដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ព�៏គ្រឹះសួួលលជាងម្ពុនខែដ្ឋរ។

2. ធាា �់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ពឬមានឈាម្ព៖ មាត់សួិូនបោះបើ�បនត ិ�ម្ពតងៗ ទះ�សួ�បោះ�រផ្ទៃន�សួិូន�យជាមួ្ពយ
នះងឈាម្ពតិ�តួ� ហូរបោះ�ញតាម្ពទាំើ រមាសួបោះ�ញម្ព�បោះគ្រឹះ�។

3. ឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់ឬបោះរាយ�បោះងក�៖ បោះ�ើតបោះ�ើងបោះដាយស្ថារសួិូន�គ្រឹះនាត �់ 
នះងមានល�ាណៈៈសួណាឋ នដូ្ឋ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖
(1)  បោះពុលចាំប់បោះ�តើម្ពការឈ្នះឺចាំប់ម្ពិនបោះទៀងទាំត់ ខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលបនត ិ�ម្ពតងៗបោះ�ជាបោះទៀងទាំត់ 

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះពុលបោះវិ�យូរបោះ�។
(2)  ខែ�ំ�ខែដ្ឋលឈ្នះឺសួា ិតបោះ��ុ�ងបោះ��ទាំ�ងមូ្ពលនិងខំង ជាពុិបោះសួសួនិងឆ្លអ ះង�ូទមានអារមី្ពណៈ៍ឈ្នះឺ�ុ

�បោះរាយ។
(3)  បោះ�បោះពុលឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់ សួិូ នកាា យបោះ�ជារងឹខាា �ង បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលម្ពិនឈ្នះឺបោះ�ជាទន់។
(4)  ការឈ្នះឺ�ុ�ចាំប់ម្ពិន�នធូរបោះសួិើយបោះ�ើយបោះទាំ�បីមាា សួាឬបោះដ្ឋើរ�ុ�បោះ�ើង�៏បោះដាយ។

4. ការខែប�ទះ�បោះភាា �(មានស្ថារធាតុទះ�រាវិបោះគ្រឹះ�ើនហូរបោះ�ញពុីបោះយ៉ានី)៖ 
ទះ�បោះភាា �ខែដ្ឋលការ�រ�ភិ៌�នខែប� បោះហើយហូរបោះ�ញតាម្ពបោះយ៉ានី បោះ�បោះពុលបោះន�ម្ពិនខើល់ថាមានឈ្នះឺ
�គ្រឹះនាត �់ឬអត់បោះនា�បោះ�ើយ គ្រឹះតូវិខែតកាត់បនាយការបោះដ្ឋើរ�ុ�បោះ�ើង គ្រឹះតូវិគ្រឹះបញ៉ាំប់បោះ�កាន់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយ។

គ្រឹះបសួិនបោះបើមានសួញ្ញាា សួគ្រឹះមាលណាមួ្ពយដូ្ឋ�ខែដ្ឋលមានរាយបោះ�ខាងបោះគ្រឹះកាម្ព គ្រឹះតវូិគ្រឹះបញ៉ាំប់បោះ�បនៃប់សួគ្រឹះមា

លឲ្យយបោះលឿន៖

1. ការឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់ខែដ្ឋលបោះទៀតទាំត់៖ �ូនដ្ឋ�បូងឈ្នះឺ�នាត �់៧បោះ�៨នាទីម្ពតង �ូនទី២(រមួ្ពទាំ �ង�ូនទី២)
បោះ�ើង បោះអាយខែតស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលគ្រឹះតូវិសួគ្រឹះមាលមានការឈ្នះឺ�គ្រឹះនាត �់ខែដ្ឋលបោះទៀងទាំត់អា�បោះ�រង់ចាំ�សួគ្រឹះមាល
�ន។

2. ខែប�ទះ�បោះភាា �។

3. បញ្ញាា ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីបោះ�័ងៗ៖ ដូ្ឋ�ជាបោះ�ញឈាម្ពម្ពុនសួគ្រឹះមាល �ភិ៌ធា�់តិ�ជាងរាល់ដ្ឋងជាបោះដ្ឋើម្ព។

�ញ្ហាាផ្ទៃនការ�ស្រ្តីមាលកូន
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បោះគ្រឹះកាយពុី�ូលសួគ្រឹះមាល�ុ�ងបោះពុទយនះងបោះធើ �ការវាយតផ្ទៃម្ពារាយនាម្ពដូ្ឋ�ជា៖ ការពុិនិតយសួុខភាពុទូបោះ� គ្រឹះបមូ្ពល
ឯ�ស្ថារពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��និងស្ថាា នភាពុសួគ្រឹះមាលប�ូ�បិនំរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� រមួ្ពទាំ �ងរយៈបោះពុលខែដ្ឋលសួិូ នចាំប់
បោះ�តើម្ព�គ្រឹះនាត �់ បោះស្រ្តីហើ �ង់សួ៍ផ្ទៃនការ�គ្រឹះនាត �់ រយៈបោះពុលផ្ទៃនការ�គ្រឹះនាត �់និង����ងផ្ទៃនការ�គ្រឹះនាត �់ ធាា �់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ព 
បោះគ្រឹះស្ថាម្ពទះ�បោះភាា � ការ�បោះគ្រឹះម្ពើ�របសួ់�ភិ៌។ ការរលូ�ពុិនិតយ�ុ�ងទាំើ រមាសួបោះដ្ឋើម្ពិីដ្ឋះងពុីមាត់សួិូ នកាា យបោះ�ជាបោះសួត ើង 
បោះបើ�និងគ្រឹះ��ដ្ឋអ�ពុីទីតា�ង�ភិ៌ �ាលរបសួ់�ភិ៌ធាា �់�ុ�និងខែ�ំ�ខែដ្ឋលនះងបង្កាា ញពុី�ភិ៌។ បោះ�ៃៀងផ្លាៃ ត់អ�ពុី�ម្ព្
បោះរាងនិង�បោះគ្រឹះម្ពើសួគ្រឹះបសូួត(សួគ្រឹះមាល)។ ទនៃ ះម្ពនះងបោះន� បុ�គលិ�ខែថ្មីទាំ�សួម្ពភពុនះងបោះធើ �ការវាយតផ្ទៃម្ពាពុី�ង្កាើ �់បោះប�ដូ្ឋងរ
បសួ់�ភិ៌បោះ�តាម្ពការ��ណៈត់របសួ់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយនីមួ្ពយៗ។ គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលនះងសួគ្រឹះមាល�ូលម្ព�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយបោះដាយ
ស្ថារខែប�ទះ�បោះភាា � �៏គ្រឹះតវូិសួបោះងកតពុីស្ថាា នការណៈ៍ល�ាណៈៈទះ�បោះភាា �គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងបង្កាក ការខែប�ទះ�បោះភាា �យូរបោះពុ�បបោះងក ើន
ហានិភិ័យ�ុ�ងការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�។

ល�ាណៈៈសួណាឋ នសួ�ខាន់�ឺសួិូ ន�គ្រឹះនាត �់កាា យបោះ�ជាខាា �ង ញះ�និងរយៈបោះពុលយូរ។ បោះ��ុ�ងដ្ឋ�ណា�់កាលបោះន�
�៏នះងគ្រឹះតវូិយល់ដ្ឋះងពុី�គ្រឹះម្ពិតសួិូ នថាខែគ្រឹះបបោះ�ជាបោះសួត ើងនិងរ ��បាុណាណា តាម្ពរយៈការលូ�ពុិនិតយ�ុ�ងទាំើ រមាសួ។

ដឹំណាក់កាល�ស្រ្តីមាលទីី២

ដ្ឋ�ណា�់កាលសួគ្រឹះមាលទី២អា�នះងបនតរាប់សួិបនាទីដ្ឋល់រាប់សួិបបោះមាា ងឬ�៏រតិខែតយូរ។ ការបបោះងក ើត�
ភិ៌បោះគ្រឹះ�ពុីពុះងខែ�អ�បោះលើការ�គ្រឹះនាត �់ផ្ទៃនសួិូ ន �៏គ្រឹះតូវិពុះងខែ�អ�បោះលើការគ្រឹះបះបោះគ្រឹះបើ�មាា �ងរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋរ។ 
គ្រឹះបសួិនបោះបើដ្ឋ�ណា�់កាលសួគ្រឹះមាលពុនាបោះពុល បោះគ្រឹះកាម្ពការខែណៈនា�និងបោះលើ�ទះ��ិតតពុីបុ�គលិ�សុួខាភិិ�ល �៏អា��ួយ
បោះអាយស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាលគ្រឹះបះងបោះគ្រឹះបើ�មាា �ងបោះដាយមានគ្រឹះបសួិទធិភាពុនិងគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតវូិ។ គ្រឹះបសួិនបោះបើ�ភិ៌បោះ�ខែតម្ពិនទាំន់បោះ�ើត

ដឹំណាក់កាល�ស្រ្តីមាលទីី៣

បោះ��ុ�ងដ្ឋ�ណា�់កាលបោះន��ឺ��នួយឲ្យយ�ភិ៌សួគ្រឹះមាលបោះ�ញនះងបោះដ្ឋរពុិនិតយ�ូ �វិសួគ្រឹះមាល នះងសួបោះងកតឲ្យយ�ន�ា
សួ់�សួ់បោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៀសួវាងការបោះ�ញឈាម្ពបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល�ូន។

ដឹំណាក់កាល�ស្រ្តីមាលទាំង៣

រយៈៈយៈឺត

រយៈៈ�កមិម

ការ�ួរគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំ�ុ�ងដ្ឋ�ណា�់កាលពុរបោះ��ខុសួៗគំាំ

ការគួរស្រ្តីប់ុងស្រ្តីប់យៈ័តនកនុង
ដឹំណាក់កាលពីរសៀ�ះ
ខុ�ៗ�ំ

ណែប់ងណែចំកជារយៈៈយៈឺតនិងរយៈៈ�កមិម។
លកខ�ៈ�ណាានផ្ទៃនរយៈៈ�កមិមគឺកាលរប់�់គភ៌៌ធាះក់ចុំះកនុងសៀលី�នសៀលឿន មាត់�ី�នណែស្រ្តីប់សៀ�ជាសៀ�ីើ
ងកនងសៀលី�នសៀលឿន

�ំសៀ�ពីីសៀពីលណែដឹលមាត់�ី�នសៀប់ើកអ�់រ�ូតដឹល់គភ៌៌�ស្រ្តីមាលសៀចំញមិក។

�ំសៀ�ពីីសៀពីលណែដឹលគភ៌៌�ស្រ្តីមាលសៀចំញរ�ូតដឹល់�ុក�ស្រ្តីមាលសៀចំញមិក។
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ជាទូបោះ� ការសួគ្រឹះមាលខែ�ងបោះ�ញជាការសួគ្រឹះមាលតាម្ពទាំើ រមាសួនិងសួគ្រឹះមាលតាម្ពការវិ�កាត់ពុីរគ្រឹះប
បោះភិទ។ មាត យភា�បោះគ្រឹះ�ើនអា�សួគ្រឹះមាលធមី្ពជាតិតាម្ពទាំើ រមាសួ។ យ៉ាា ងណាម្ពិញ មានស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មួ្ពយ
��នួនគ្រឹះតវូិការសួគ្រឹះមាលតាម្ពការវិ�កាត់បោះដាយស្ថារមូ្ពលបោះហតុតគ្រឹះមូ្ពវិការបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត ។

ណែ�ើងយៈល់ពីីមិះូតផ្ទៃនការ�ស្រ្តីមាលចំស្រ្តីមុិះ

ណែ�ើងយៈល់ពីីវិធី�ស្រ្តីមាល

ការស្រ្តីប់�ូតធមិមជាតិតាមិទាារមា�

�លគ្រឹះបបោះយ៉ា�ន៍ផ្ទៃនការបោះ�ើតបោះដាយធមី្ពជាតិរមួ្ពមានម្ពុខរបួសួម្ពិនសូួវិឈឺ្នះបោះហើយជាសួ�បោះសួិើយបោះលឿន 
អា�ឆ្នាំប់�ុ�ពុីបោះលើខែគ្រឹះ�បោះធើ �សួ�មី្ពភាពុ ជាទូបោះ� បោះ��ុ�ងម្ពនៃ ីរបោះពុទយផ្ទៃតវាា ន់ ភា�បោះគ្រឹះ�ើនឥរយិ៉ាបថ្មីសួគ្រឹះមា
ល�ឺបោះ�ងបោះ�ត�បោះ�បោះលើខែគ្រឹះ�សួគ្រឹះមាល សួហការណៈ៍បោះគ្រឹះកាម្ពការខែណៈនា�របសួ់បុ�គលិ�សួុខាភិិ�លបោះដាយគ្រឹះបះង
បបោះញឹ្ជីញ�មាា �ងបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលសួិូ ន�គ្រឹះនាត �់��រុញ�ភិ៌បោះអាយសួគ្រឹះមាលបោះ�ញម្ព�។

ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��មួ្ពយភា�តូ�អា�បោះ�ើតមានការជា�បោះហើម្ពស្ថា�់បោះយ៉ានី(Vulvar hematoma) ឬរបួ
សួរខែហ�រនធ�ូទដ្ឋល់�ុងបោះ��បោះវិៀនធ�(Anorectal laceration)  គ្រឹះតវូិបោះដ្ឋរបា�ជាចាំ���់។ បោះហើយ�៏មានមួ្ពយ
ភា�តូ�បោះទៀតខែដ្ឋលគ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើដ្ឋបោះងកៀបឬការបូម្ពម្ព��ួយដ្ឋល់ការសួគ្រឹះមាលបោះដាយស្ថារមូ្ពលបោះហតុបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត  
ខែដ្ឋលជាបោះហតុបណាត លបោះអាយខែសួិ��ាលរបសួ់�ភិ៌បោះហើម្ព។ ភា�តិ�ប��ុតខែដ្ឋលអា�បោះ�ើតមានការពុិ�
�បោះ�ើតបោះដាយស្ថារសី្ថារបស់ួ�ភិ៌បណាត លបោះអាយទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត��់ឆំ្លះងដ្ឋងកា�បិតឬរបួសួបណូៈ� �សួ
ផ្ទៃសួគ្រឹះបស្ថាទបោះដ្ឋើម្ពផ្ទៃដ្ឋ(Brachial plexus injury)។ ពុិតគ្រឹះ��ដ្ឋណាសួ់ �៏មានមួ្ពយភា�តូ�គ្រឹះតវូិការសួគ្រឹះមាល
បោះដាយវិ�កាត់ជាបនាៃ ន់បោះដាយ៉ារការសួគ្រឹះមាលវិវិិឌីឍន៍ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីឬ�ភិ៌បោះខាយ�ុ�ងផ្ទៃ�ៃ។

�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរការសួគ្រឹះមាលអា�មានការសុួល�ូទម្ពុនសួគ្រឹះមាល បោះការបោះរាម្ពទាំើ រមាសួ តម្ពអាហារ 
បញូ្ជី�លសីុួរាមូ្ព ប� ខែប�ទះ�បោះភាា �បោះដាយសួម្ពិនិម្ពិតតនិងវិធិានការកាត់បនាយការឈឺ្នះចាំប់បោះដាយម្ពិ
នបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�ស់ួថំា�ជាបោះដ្ឋើម្ព សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយអនា�តបោះ���ា អំ�មាា �់ពុិភា�ានិងគ្រឹះបះ�ា
បោះអាយ�នគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ជាមួ្ពយនះងបោះវិ�ជបណៈឌ ិតនិងឆី្លបរបស់ួអំ�បោះដ្ឋើម្ពិីខែសួើ ងយល់ពីុដ្ឋ�បោះណៈើរការសួគ្រឹះមាល។ 
បោះ��ុ�ងការវិឌិីឍន៍ផ្ទៃនការសួគ្រឹះមាល អា�នះងមានបខែគ្រឹះម្ពបគ្រឹះមួ្ពលខែដ្ឋលម្ពិនសួា ិត�ុ�ងការរំពុះងទុ� សូួម្ព�តល់
បោះយ៉ាបល់បោះអាយទទួលយ�វិធិានការបោះដា�គ្រឹះស្ថាយវិនិិ�េ ័យ��នាញរបសួ់បោះវិ�ជបណៈឌ ិតនិងឆី្លប បោះដ្ឋើម្ពិី�ួយអំ�
បោះអាយមាននូវិបទពុិបោះស្ថាធន៍សួគ្រឹះមាលខែដ្ឋលមានសួុវិតា ិភាពុមួ្ពយ។

ការចាប់់កំសៀ�ើតរប់�់ទារក

អនា�តបោះ���ា អំ�មាា �់អា�ពុិភា�ាអ�ពីុខែ�នការគ្រឹះបសូួតឬសួគ្រឹះមាលជាមួ្ពយបោះវិ�ជបណៈឌ ិតនិង
ឆី្លបបោះ�បោះពុលពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះដាយបោះយ៉ាងបោះលើស្ថាា នភាពុសួុខភាពុរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ឧទាំហរណៈ៍៖ 
បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួពុីទី�ខែនាងសួគ្រឹះមាល បោះតើ�ួរសួគ្រឹះមាលយ៉ាា ងដូ្ឋ�បោះម្ពត�និងគ្រឹះបការខែដ្ឋលគ្រឹះតូវិគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំ�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើរ
ការសួគ្រឹះមាលខែដ្ឋលរមួ្ពមានការហាម្ពម្ពិនបោះអាយញ៉ាំ�អាហារបោះពុលសួគ្រឹះមាល ការបោះធើ �សួ�មី្ពភាពុបោះពុលសួគ្រឹះមាល 
ការកាត់មាត់ទាំើ រមាសួបោះពុលសួគ្រឹះមាល(Episiotomy) -ល- បបោះងក ើតនូវិបរយិ៉ាកាសួនិងសួិទធិសួគ្រឹះមាលខែដ្ឋល
មាន�បោះគ្រឹះម្ពើសួខែបប�គ្រឹះម្ព�ំ។
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បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��គ្រឹះបះងបោះគ្រឹះបើ����ងម្ពិនគ្រឹះតវូិឬមាន��ងឺបោះប�ដូ្ឋងម្ពិនអា�បោះគ្រឹះបើ�មាា �ង
បោះអាយសួម្ពគ្រឹះសួប បណាត លបោះអាយ�ភិ៌ម្ពិន�នធាា �់�ុ�បោះដាយរលូន និងបោះធើ �បោះអាយដ្ឋ�ណា�់កាលសួគ្រឹះមា
លទី២យូរគ្រឹះ�លំ ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��អសួ់�មាា �ងបោះហើយបោះនឿយហត់ហួសួ�គ្រឹះម្ពិត ឬ�៏�ភិ៌បោះខាយ�ុ�ងផ្ទៃ�ៃគ្រឹះតវូិ
វិសួគ្រឹះមាលភាា ម្ពៗបោះអាយបោះលឿននិងមូ្ពលបោះហតុបោះ�័ងៗបោះទៀត នះងគ្រឹះតវូិពុិចាំរណាអ�ពុីការបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ឧប�រ
ណៈ៍មាា សួុីន��នួយសួគ្រឹះមាលតាម្ពធមី្ពជាតិរមួ្ពមានការបូម្ពនិងការសួគ្រឹះមាលបោះដាយដ្ឋបោះងកៀប។

ការ�ស្រ្តីមាលធមិមជាតិតាមិទាារមា�ជាមិួយៈឧប់ករ�៍មាា�ុីនជំនួយៈ

ការសួគ្រឹះមាលបោះដាយវិ�កាត់�ឺជាការវិ�កាត់បោះបើ��ាលបោះ��មួ្ពយគ្រឹះបបោះភិទ វាបោះ�ខែតមានហានិភិ័យខែដ្ឋល
ម្ពិនបង្កាា ញបោះ�ញម្ព���បោះ��រាងកាយមាតានិង�ភិ៌ដូ្ឋ�ជា៖

• ការបោះ�ញឈាម្ពបោះគ្រឹះ�ើនជាង ម្ពុខរបួសួឈ្នះឺជាង ជាសួ�បោះសួិើយយឺតជាង មានសំ្ថាម្ពបោះ�បោះលើ
�ាលបោះ��។

• មានបោះពុលខា�មាន�លវិ�ិ�ខាងគ្រឹះបតិ�មី្ពនះងថំា�សួព ះ�  សួអ ិតបោះ��បោះវិៀន ការបងកបោះរា�បោះលើគ្រឹះប
ពុ័នធទះ�ម្ពាូ គ្រឹះត។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពតងបោះទៀត ឲ្យកាសួខែដ្ឋលដា�់រខែហ�សួិូនឬសួុ���ងមាត់សួិូនជាមួ្ព
យនះងសួុ�ចាំ�់�ូលស្ថា�់សួិូនរតិខែតខពសួ់។

• ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត�៏មានអគ្រឹះតា( ភា�រយ) បោះខាយ�ូ �វិដ្ឋបោះងា ើម្ព�៏ដូ្ឋ�ជាបោះរា�សួញ្ញាា �លវិ�ិ
�ខែ�ំ�សួួតខពសួ់ជាង�ងខែដ្ឋរ។

បញ្ញាា ខែដ្ឋលតគ្រឹះមូ្ពវិបោះអាយសួគ្រឹះមាលបោះដាយវិ�កាត់រមួ្ពមាន៖ ដ្ឋ�ណា�់កាលសួគ្រឹះមាលវិវិិឌីឍន៍យឺត បោះ�ញ
ឈាម្ព�ុ�ងបរមិាណៈបោះគ្រឹះ�ើបម្ពុនសួគ្រឹះមាល �ភិ៌បោះខាយ�ុ�ងផ្ទៃ�ៃ �ភិ៌សួា ិតបោះ�ទីតា�ងម្ពិនគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិ ទាំរ�ធ�
ខាា �ង �ភិ៌បោះលើ�ម្ពុនបោះ�ើតបោះដាយវិ� សុួ���ងមាត់សួិូ ន ការសួគ្រឹះមាលខែដ្ឋលមានល�ាណៈៈឧបសួ�គ  បរា
�័យ�ុ�ងការ��រុញបោះអាយសួគ្រឹះមាល -ល-។

បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន� ការគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិ��់ពុ័នធ គ្រឹះបទ�បោះ�ើញថា ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួការសួគ្រឹះមាលម្ពុន៣៧សួ
�ត ហ៍បោះដាយម្ពិនមានការពុិចាំរណៈខែ�ំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត  អគ្រឹះតាបោះ�ើតមានបញ្ញាា ដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពពុិ�� បញ្ញាា បោះប�
ដូ្ឋងនិងសួក ន់�៏ដូ្ឋ�ជា�លវិ�ិ�បោះ�័ងៗបោះទៀតបោះ�ើនបោះ�ើង២ដ្ឋងបោះបើបោះគ្រឹះបៀបនះងទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើ
តខែដ្ឋលគ្រឹះ�ប់៣៩សួ�ត ហ៍។

ការស្រ្តីប់�ូតសៀោយៈវះកាត់

�ូមិស្វាក�ួរសៀ�កាន់អនកសៀមិើលណែ�ទាំ�ុខភាពីរប់�់សៀលាកអនក(សៀវជិប់�ឌិត 
ឆ្លមប់និងគិលានុប់ីោាយៈិកា) ពីិភាកាសៀអាយៈ�នស្រ្តីគប់់ស្រ្តី�ន់សៀដឹើមិីីណែ�ើងយៈល់
ពីីវិធី�ស្រ្តីមាលណែដឹលស្វាក�មិបំ់�ុត។

ការចាំប់��បោះណៈើតរបសួ់ទាំរ�
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ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះលើទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត�ឺជាបោះឈីា�កាត់របស់ួ«ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយរ���ងឺបោះម្ព

តាបាូលីសួម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីពុី��បោះណៈើតរបសួ់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត» រ�ពុី��ងឺបោះម្ពតាបាូលីសួម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តីពុី��បោះណៈើ

តរបសួ់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតបោះអាយ�នរតិខែតឆ្នាំប់បោះដ្ឋើម្ពិីគ្រឹះ��ដ្ឋថាពុិតជាមាន��ងឺ �តល់ការពុា�ល

និងវិធិានការបង្កាក ខែដ្ឋលសួម្ពគ្រឹះសួប បោះធើ �បោះអាយ�ុមារខែដ្ឋលមាន�ុ����ងឺអា�រ ��ធ�ធាត់តាម្ពធមី្ពតា ម្ពិន

បងកឧបសួ�គខាងរាងកាយនិង�ូ �វិ�ិតតនិងភាពុបោះស្ថា�ស្ថាត យ�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារ។

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលទាំរ�ឬ�ូនរបសួ់អំ�បោះ�ើត�នគ្រឹះ�ប់៤៨បោះមាា ង ម្ពនៃ ីរបោះពុទយ(ម្ពនៃ ីរសួម្ពភពុ)ខែដ្ឋលបបោះងក ើ

តនះងយ�សួ�ណា�ឈាម្ពពីុខែ�ងបោះ�ើងរបសួ់ទាំរ�តិ�តួ� រ�ួបោះ�ញាើបោះ�កាន់បនៃប់ពុិបោះស្ថាធន៍ខែដ្ឋលសួហកា

រណៈ៍ជាមួ្ពយរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ�ុ�ងការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះលើទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើត�ុ�ងការ

បោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយខែដ្ឋល��់ពុ័នធ។

ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយនះងបោះ�ញលទធ�លគ្រឹះបខែហល១អាទិតយបោះគ្រឹះកាយយ�សួ�ណា� អា�ខែសួើ ងរ�

លទធ�លពុិនិតយបោះ�បោះលើបោះ�ហទ�ពុ័រផ្ទៃនម្ព�ឈម្ពណៈឌ លបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះលើទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត។ បោះ�ម្ពុនបោះពុល

ខែដ្ឋលម្ពិនទាំន់ដ្ឋះងពុីលទធ�លពុិនិតយ សូួម្ព�ុ�បោះអាយទាំរ�បា�ជាមួ្ពយ ថំា�ណាបាូតាបោះលន(Naphthalene) 

(បោះឈីា�ទូបោះ�បោះ�ថាថំា�គ្រឹះគាំប់ស្ួ�យឬMothball) បោះហើយ�៏ម្ពិនអា�បោះគ្រឹះបើថំា �បោះ�តសួផ្លាត សួបោះ�ើយ។ 

គ្រឹះបសួិនបោះបើមានសួ�នួរបោះលើបញ្ញាា សួុខភាពុ សូួម្ពស្ថា�សួួរបោះ�កាន់គ្រឹះ�ូបោះពុទយខែ�ំ�បោះរា��ុមារនិង

ខែ�ំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត គ្រឹះ�ួស្ថាររបសួ់អំ��ុ�អា�ខាន។

សៀតើកូនរប់�់ខំុំអាចំទីទួីលការសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយសៀលើទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើតតាមិរសៀប់ៀប់ណា?

សៀតើសៀធើើ�ាងដឹូចំសៀមីិចំសៀទីើប់ដឹឹងពីីលទីធ�លសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយសៀលើទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើត?

ការសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយសៀលើ
ទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើត

សៀតើសៀ�លសៀ�ផ្ទៃនការសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយសៀលើទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើតគឺសៀដឹើមិីីអើី? 
សៀតើមានអតថស្រ្តីប់សៀ�ជន៍ណាខៃះ? សៀតើសៀធើើ�ាងដឹូចំសៀមីិចំសៀទីើប់ទីទួីល�នការសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយ
សៀលើទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើតនិងទីទួីលដឹឹងពីីលទីធ�លពីិនិតយ?
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បោះដាយស្ថារខែតភាពុបោះ�ឿនបោះលឿនផ្ទៃនបបោះ�ឹ�វិទិាបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត  បបោះ�ឹ�បោះទសួខាងពុិនិតយរ���ងឺបនតពូុ�គ្រឹះតូ

វិ�នបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់យ៉ាា ងទូល�ទូ�យបោះ��ុ�ង�ា ីនី�។ បាុខែនត  ម្ពិនខែម្ពនគ្រឹះ�ប់��ងឺទាំ �ងអសួ់សួុទធខែតស្ថា�សួម្ពបោះធើ �

បោះតសួត ពុិនិតយបោះ��ុ�ងដ្ឋ�ណា�់កាលទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតបោះ�ញម្ព�ឬ�៏អា�បោះធើ �បោះតសួត រ�បោះ�ើញបោះនា�បោះ�ើយ។

រ�បោះ�ើញ��ងឺ��បោះ��ទាំរ�បោះទើបបោះ�ើតថី្មីីនះង�ាល់ការពុា�ល�ុ�ងរយៈបោះពុលបោះលឿន អា�បោះ�ៀ

សួវាងបណាា លឲ្យយ��ងឺបោះ�័ងៗបោះទៀតបោះ�ើតបោះ�ើង ទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបបោះ�ើតម្ព��ួរខែតពុិនិតយទាំ �ង២១

ម្ពុខ សូួម្ព�ូលខែឆ្ល�បោះ��ុ�ង បោះ�ហទ�ព័ុរខែ�ំ�បោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុគ្រឹះបជាពុលរដ្ឋឋ។

សៀតើការសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយសៀលើទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើតអាចំរកសៀ�ើញជំងឺអើីខៃះ?

រោាភ៌ិ�ល�ីល់នូវការសៀលើកណែលងសៀលើផ្ទៃ�ៃសៀធើើសៀត�ីពិីនិតយសៀលើទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើត

បោះ �ម្ពុ ន បោះ ពុលខែ ដ្ឋលម្ពិ ន ទាំ ន់ដ្ឋះង ពីុលទធ �លបោះ ធើ � បោះ ត សួត ពុិនិត យ បោះ លើទាំរ� ខែ ដ្ឋលបោះ ទើ ប នះ ង បោះ �ើ ត 
សូួម្ព�ុ�បោះអាយទាំរ� សួ�បោះលៀ�ប���់ឬវិតុ�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់របសួ់ទាំរ�បា�នះងថំា�ណាបាូតាបោះលន(Naphthalene) (បោះឈីា�
ទូបោះ�បោះ�ថាថំា�គ្រឹះគាំប់ស្ួ�យឬMothball)ឬ�ា ិនរបសួ់វា បោះដ្ឋើម្ពិីបោះ�ៀសួវាងការខែដ្ឋលអា�បោះ�ើតបោះ�ើងផ្ទៃន��ងឺខើ �គ្រឹះគាំ
ប់ឈាម្ពគ្រឹះ�ហម្ពបោះដាយស្ថារការខែប�គ្រឹះគាំប់ឈាម្ព (Hemolytic anemia)។

បោះហើយ�៏សូួម្ពបោះគ្រឹះ�ើនរំលះ�ដ្ឋល់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយខែដ្ឋល�ួយបបោះងក ើតទាំរ�សូួម្ព�ត់គ្រឹះតាលទធ�លបោះធើ �បោះតសួត ពុិ

និតយរបសួ់ទាំរ�បោះ��ុ�ង«បោះសួៀវិបោះ�សួុខភាពុទាំរ�»បោះដ្ឋើម្ពិី�តល់ជាឯ�ស្ថារបោះយ៉ាងសួគ្រឹះមាប់ការបោះម្ពើល��

ងឺបោះពុលបោះគ្រឹះកាយ។ ទាំរ�ខែដ្ឋលមានលទធ�លពុិនិតយខែដ្ឋលសួា ិតបោះ��ុ�ងបរបិោះវិណៈគ្រឹះបគ្រឹះ�តី ម្ពិនត�ណាងថាគីាំ

នបញ្ញាា សួុខភាពុបោះនា�បោះ�ើយ

ចំំ�ុចំពីិនិតយអំពីីទារកសៀទីើប់សៀកើត�មី
ឆ្លៃងជំងឺពីីកំសៀ�ើត

ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះលើទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត

រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុទទួលស្ថាគ ល់��បោះ��ការ�តល់គ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភសួគ្រឹះមាប់ការបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិ

តយបោះលើទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតទាំ�ង២១ម្ពុខ សួគ្រឹះមាប់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើតទូបោះ�នះងទទួលគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ២

០០ដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់�ុ�ងមួ្ពយ�រណៈី។ បាុខែនត គ្រឹះបសួិនបោះបើ�រណៈីសួា ិតបោះ��ុ�ងគ្រឹះ�បខណៈឌ គ្រឹះ�ួស្ថារគ្រឹះ�ីគ្រឹះ� ឬ�៏បុ�គល

ខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះ�គ្រឹះ�ះស្ថាា នសុួខភាពុ(ម្ពនៃ ីរសួម្ពភពុ)ខែដ្ឋលសួា ិតបោះ�ត�បន់ខែដ្ឋលមានធនធានវិធិានការសួុខ

ភាពុខែ�ំ�សួុជាតិវិទិាម្ពិនគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់ �រណៈីនីមួ្ពយៗនះងទទួល�នគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ៥៥០ដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់ 

រដាឋ ភិិ�លនះងឧបតាម្ពភទាំ �ងគ្រឹះសួងំ គ្រឹះបជា�នម្ពិនតគ្រឹះមូ្ពវិបោះអាយបង់គ្រឹះ��់បោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយបោះ�ើយ(គ្រឹះបជា�

នបោះ�ខែតគ្រឹះតវូិវិបង់គ្រឹះ��់ខែ�ំ�រដ្ឋឋ�លរបស់ួម្ពនៃ ីរបោះពុទយខែដ្ឋល�ួយយ�សួ�ណា�និងបោះលើផ្ទៃថ្មីាវិតុ�ធាតុបោះដ្ឋើម្ពខែដ្ឋ

ល��់ពុ័នធ បោះដាយខូ �នឯងបោះ�តាម្ពផ្ទៃថ្មីា��ណៈត់ផ្ទៃនម្ពនៃ ីរបោះពុទយនីមួ្ពយៗ)
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• ការចាំប់គ្រឹះ�វិ �ទាំរ�ខាា �ងកាា គ្រឹះ�ុល អា�បោះធើ �បោះអាយជាលិកាខួរ�្�លខែដ្ឋលបោះ��ុ�ងល�ដ្ឋ៍�្�លទាំរ�គ្រឹះ�លុ�បោះ�ម្ព�ៗ
បោះលឿនខាា �ង�ុ�ងរយៈបោះពុលខា ី ខែដ្ឋលបណាត លបោះអាយខែប�សួផ្ទៃសួឈាម្ពតូ�បោះ�បោះលើផ្ទៃ�ៃខួរ�្�ល ជាបោះហតុនា�បោះអាយដ្ឋុ�ឈាម្ព�
�បោះ�បោះគ្រឹះកាម្ពបោះគ្រឹះស្ថាម្ពខួរ�្�ល(Subdural and Subarachnoid hematoma) ជាមួ្ពយនះងការហូរឈាម្ពបោះ�គ្រឹះសួទាំប់បោះរាទី
នផ្ទៃនខែភំិ�(Retinal hemorrhage)និងការបោះហើម្ពខួរ�្�ល(Hydrocephalus)។

• �ុ�បោះគ្រឹះបើ�មាា �ងឬគ្រឹះបះងរ��់ទាំរ�ខាា �ងៗ ទ���ភាា �ងឬបោះ��ទាំរ�បោះ�បោះលើខែគ្រឹះ� បោះហើយ�៏�ុ�បោះអាបទាំរ�រ�ួបងើ ិលខូ �ន�ងខែដ្ឋរ។

• ភា�បោះគ្រឹះ�ើនបោះ�ើតបោះ�បោះលើ�ុមារអាយុបោះគ្រឹះកាម្ព២ឆំ្នាំ� ជាពុិបោះសួសួបោះលើទាំរ�ខែដ្ឋលមានអាយុបោះគ្រឹះកាម្ព៦ខែខ។ អាការៈខែដ្ឋលអា�នះង
បោះ�ើតមានបោះ�ើងមានដូ្ឋ�ជា៖ បោះដ្ឋ�សួនា ះម្ពៗ អនៃ�អខែនៃងបោះ�ម្ពិនសួុខ រមួ្ពលគ្រឹះ�បោះពុើ សី្ថារតី�ុ�បោះខាយ �ូ �ត�បោះង្កាអ រ ញ៉ាំ�ម្ពិន
�ូលនិងការដ្ឋ�ដ្ឋបោះងា ើម្ពម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី-ល-។

• អគ្រឹះតាខែដ្ឋលបងកបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ដ្ឋល់ស្ថាា ប់ខពសួ់ បោះហើយង្កាយនះងវិវិិឌីឍន៍បោះ�ជា�លវិ�ិ�យូរអខែងើងបោះគ្រឹះកាយពុ្យ៉ា�លរ�ួដូ្ឋ�ជា
ការរ ��លូត�សួ់យឺត គ្រឹះបកា�់ ��ងះខួរ�្�លខែដ្ឋលនា�បោះអាយមានបញ្ញាា ស្ថា�់ដ្ឋុ�និងល�នះង(Cerebral palsy)ជាបោះដ្ឋើម្ព។

• សូួម្ពបោះម្ពើលវិ �បោះដ្ឋអូ�ីវិ�លអ�ពុី��ងឺគ្រឹះ���ខួរ�្�លទាំរ�បោះ�បោះលើបោះ�ហទ�ពុ័រសួុខភាពុ៩៩ផ្ទៃនរដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ 
ខែដ្ឋលអា�បោះធើ �បោះអាយអំ�បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ខែសួើ ងយល់រតិខែត�្�សួ់អ�ពុីមូ្ពលបោះហតុបងកនិងអាការៈ។

• ទាំរ�ខែដ្ឋលមានអាយុបោះគ្រឹះកាម្ព១ឆំ្នាំ�គ្រឹះតូវិរ�្ស្ថាឥរយិ៉ាបថ្មី«បោះ�ងផ្លាញា រ»គ្រឹះ�ប់បោះពុលបោះវិ�  
ម្ពិនចាំ���់បោះគ្រឹះបើបោះខំើយបោះនា�បោះ�ើយ។

• ខែគ្រឹះ�ទាំរ�គ្រឹះតូវិមានភាពុរងឹមា�បោះហើយបោះសីួើ បោះ�ៀសួវាងមានទុ�វិតុ�ទន់ៗឬរ��ងបង្កាក ការ
បា�ទងគ ិ�(បោះ�ខែ�ម្ពខែគ្រឹះ�)។

• អា�សួា ិតបោះ��ុ�ងបនៃប់ខែតមួ្ពយជាមួ្ពយទាំរ� បាុខែនត បោះ�ៀសួវាងបោះ�ងខែគ្រឹះ�ខែតមួ្ពយ(រមួ្ពទាំ�
ងស្ថា�ំងឬ��រាល)។

• គ្រឹះបសួិនបោះបើបោះគ្រឹះបើខែគ្រឹះ�ទាំរ�ខែដ្ឋលមានរបងខែបបបោះលើ�បញឈរបោះ�ើង គ្រឹះតូវិគ្រឹះបុងគ្រឹះបយ័តំ�ុ�បោះអា
យរបងរអិលធាា �់�ុ� បោះហើយ�មាា តរបង�ុ�បោះអាយបោះលើពុី៦cm។

• បោះពុលបោះ�ញបោះ�បោះគ្រឹះ� គ្រឹះបសួិនបោះបើ�ិ�រថ្មីយនត គ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះ�អីសួុវិតា ិភាពុសួគ្រឹះមាប់ទាំរ�ខែដ្ឋលខែបរម្ពុខបោះ�បោះគ្រឹះកាយ គ្រឹះតូវិដា�់
បោះ�បោះ�អីអងួ�យខែ�ំ�ខាងបោះគ្រឹះកាយបោះហើយខែបបម្ពុខបោះ�បោះគ្រឹះកាយ។

• សូួម្ពបោះ�ៀសួវាងបោះគ្រឹះបើម្ពាូ តូឬ�ង់ដ្ឋះ�ទាំរ�។

សៀ�ចំកីីសៀស្រ្តីកើនរំលឹកចំំសៀ�ះអនាំគតសៀលាក�ាអនកមាាក់

I. ជំងឺស្រ្តីកឡុកខួរកាលទារក (Shaken baby syndrome)

II. មិជឈោានសៀគងណែដឹលមាន�ុវតថិភាពី

III. ស្រ្តីប់ការណែដឹលស្រ្តីតូវស្រ្តីប់ុងស្រ្តីប់យៈ័តនសៀពីលសៀចំញសៀ�សៀស្រ្តី�កនុងការជិះ�នយៈនី

ជំងឺស្រ្តីកឡុកខួរកាលទារក

សៀ�ចំកីីសៀស្រ្តីកើនរំលឹក
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បោះ�៦ខែខដ្ឋ�បូងបោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាល ទាំរ�ពុះងខែ�អ�បោះលើអាហារខែតមួ្ពយគ្រឹះបបោះភិទ�ត់។ ទះ�បោះដា�មាត យ�ុ��បោះ�ស្ថារគ្រឹះបបោះយ៉ា�

ន៍ជាបោះគ្រឹះ�ើនគ្រឹះបបោះភិទ អា�កាត់បនាយការរា�រសូួនិងអគ្រឹះតាឆ្លាងបោះម្ពបោះរា�រ��សួួត បនាៃ ប់ពុីការបោះ�ើតបោះ�ើងនិង��រតិធាន់ធា

រផ្ទៃនការគ្រឹះបតិ�មី្ពឬអាឡា�់ហ័ី។ ការប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�អា��ួយឲ្យយសួិូ នរបសួ់មាត យគ្រឹះតលប់បោះ�ទ�ហ�ធមី្ពតាវិញិ បោះហើយ

�៏អា�គ្រឹះសួ�បោះ�ទ�ងន់ម្ពុនសួគ្រឹះមាល�នកាន់ខែតបោះលឿន�ងខែដ្ឋរ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន��៏កាត់បនាយអគ្រឹះតាបោះ�ើតម្ពហារ �សួុដ្ឋន់និងម្ពហា

រ �គ្រឹះបបោះមាយផ្ទៃដ្ឋសួិូ ន -ល- បោះហើយ�៏��រុញឲ្យយទ�នា�់ទ�នងរវាងមាត យនិងទាំរ�កាន់ខែត�ិតសំួិទធ�ងខែដ្ឋរ។

អនា�តអំ�មាា �់អា�គ្រឹះបងំបោះគ្រឹះបៀបខែ�ំ�សី្ថារតី�ូ �វិ�ិតត�ុ�ងការប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�តា�ងពីុ

ការចាំប់បោះ�តើម្ពមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ដ្ឋ�បូង បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលមានអារមី្ពណៈ៍ដ្ឋះងថា�ូនធា�់ អា�ចាំប់បោះ�តើម្ពការង្កា

រខែថ្មីទាំ�សួុដ្ឋន់និង�ុងសួុដ្ឋន់។ អងគការសួុខភាពុពុិភិពុបោះ���តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយបោះធើ �ការប�បោះ��ូនបោះដា

យទះ�បោះដា�សួុទធ�ុ�ងរយៈបោះពុល៦ខែខដ្ឋ�បូងបោះគ្រឹះកាយពុីទាំរ�បោះ�ើតបោះ�ញម្ព� បោះដាយម្ពិនចាំ���់បញូ្ជី� �ទះ�ឬ

អាហារបោះ�័ងៗបោះ�ើយ បោះគ្រឹះកាយពុី៦ខែខអា�ចាំប់បោះ�តើម្ពបខែនាម្ពអាហារបខែនាម្ពបោះអាយសួម្ពរម្ពយ គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងបនត

ប�បោះ�បោះដាយទះ�បោះដា�រហូតដ្ឋល់អាយុ២ឆំ្នាំ�ឬ២ឆំ្នាំ�បោះ�ើង។

បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួសូួម្ពបោះធើ �ការបា��ល់ខែសួិ�រវាងមាត យនិងទាំរ�បោះអាយបោះលឿន បោះដ្ឋើម្ពិីបោះអា

យទាំរ�ទទួល�នអារមី្ពណ៍ៈ��់បោះ�ត ពីុមាត យគ្រឹះពុម្ពទាំ�ងស្ថា�លិងខែសួើ ងរ��ុងបោះដា�របស់ួមាត យ។ 

មួ្ពយខែ�ំ�ទទួលនូវិ�ត ីគ្រឹះសួ�ញ់រវាងគ្រឹះ�ួស្ថារ មួ្ពយខែ�ំ�បោះទៀត�ឺបោះភាញា �អរម្ពាូ នគ្រឹះបូឡា�់ទីន

(Prolactin)បោះធើ �បោះអាយទះ�បោះដា�ចាំប់បោះ�តើម្ពបបោះញឹ្ជីញ។

សៀតើអនាំគតអនកមាាក់ស្រ្តីតូវស្រ្តីប់ុងសៀស្រ្តីប់ៀប់ចំិ�្ឹមិសៀោយៈបំ់សៀ�សៀ�សៀពីលណា?
ស្រ្តីតូវប់ំសៀ�រយៈៈសៀពីលយៈូរប់ះុណាា?

សៀតើការប់ះះ�ល់ណែ�ីកជាមិួយៈទារកឲ្យយ�នឆ្ងាប់់សៀស្រ្តីកាយៈសៀពីលណែដឹលអនកមាាក់�ស្រ្តីមាល
រួចំមានអតថស្រ្តីប់សៀ�ជន៍អើីខៃះ?

�ំនួរចំសៀមិៃើយៈណែដឹលទាក់ទីងនឹងការប់ំសៀ�កូនសៀោយៈទីឹកសៀោះ

�បោះគ្រឹះមាង�ិញឹ្ជីះម្ពបោះដាយប�បោះ�ទះ�បោះដា�សួគ្រឹះមាប់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត

គសៀស្រ្តីមាងចំិ�្ឹមិសៀោយៈបំ់សៀ�
ទីឹកសៀោះ�ស្រ្តីមាប់់ទារក
សៀទីើប់នឹងសៀកើត
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ការខែដ្ឋលឲ្យយទាំរ�និងមាត យសួា ិតបោះ��ុ�ងបនៃប់រមួ្ពគំាំង្កាយគ្រឹះសួួលប�បោះ�គ្រឹះ�ប់បោះពុលខែដ្ឋលទាំរ�គ្រឹះតូវិ

ការ គ្រឹះសួបជាមួ្ពយបោះនា�ខែដ្ឋរ�៏កាត់បនាយហានិភិ័យ�ុ�ងការឆ្លាងបោះម្ពបោះរា��ុ�ងម្ពនៃ ីរបោះពុទយជាល�ាណៈៈបណូៈ� �

បោះដាយការសំ្ថា�់បោះ�បនៃប់ទាំរ� �តល់នូវិឪកាសួសួគ្រឹះមាប់ឲ្យយអំ�មាា �់និងបុ�គលិ�សួុខាភិិ�លសួបោះងកត

បោះម្ពើលទាំរ�ជាមួ្ពយគំាំ និងគ្រឹះបទ�បោះ�ើញបញ្ញាា របសួ់ទាំរ�រតឹខែតឆ្នាំប់។

សៀតើការសៀ�កនុងប់នៃប់់ជាមិួយៈទារកសៀស្រ្តីកាយៈសៀពីលណែដឹលអនកមាាក់�ស្រ្តីមាលរួចំនឹងកនុង
កំឡុុងសៀពីលស្វាំក់សៀ�មិនៃីរសៀពីទីយមានអតថស្រ្តីប់សៀ�ជន៍អើីខៃះ?

សៀតើសៀធើើ�ាងដឹូចំសៀមីិចំសៀទីើប់អាចំជស្រ្តីមុិញសៀអាយៈទីឹកសៀោះប់សៀ�្ញសៀចំញមិក?

1. បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមា�គ្រឹះតូវិចាំប់បោះ�តើម្ពប�បោះ�បោះដាយទះ�បោះដា�មាត យបោះអាយ�នរតឹខែតឆ្នាំប់។

2. បោះគ្រឹះកាយទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើបនះងបោះ�ើតចាំប់��បោះណៈើតអា�បឺតទះ�បោះនា�មាត យ នាគ្រឹះគាំបោះនា�ភាា ម្ព គ្រឹះពុម្ពទាំ�ង
គ្រឹះតវូិខែតឧសួាហ៍ប�បោះ� ម្ពិនបខែនាម្ពទះ�បោះដា�បោះគាំគ្រឹះសួសួ់ ម្ពិនបោះគ្រឹះបើដ្ឋបទះ�បោះដា�បោះគាំ �ាលបោះដា��័រខែដ្ឋលរំ
ខានខែដ្ឋលការបោះរៀនបោះ�បោះដា�របសួ់ទាំរ�។

3. �ូរឧសួ័ហ៍ប�បោះ�បោះដា�－បោះពុលខែដ្ឋលទាំរ�ឃាា ន�ឺអា�ប�បោះ��ន ប�បោះ�រតឹខែតបោះគ្រឹះ�ើន �គ្រឹះម្ពិតទះ�
បោះដា�នះងបោះ�ើនបោះ�ើងរតឹខែតបោះគ្រឹះ�ើន។

4. បោះគ្រឹះ�ពុីប�បោះ�បោះដាយទះ�បោះដា�មាត យ បោះ�ៀសួវាងឲ្យយទាំរ�បោះ�បោះដាយបោះម្ពៅទះ�បោះដា�បោះគាំនិងបោះភិសួ�ជៈបោះ�័ង
ៗ�៏ដូ្ឋ�ជា�្�លបោះដា��័រ។

5. បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលទាំរ�ម្ពិនបោះ��ិតខូ �ន អា�បោះគ្រឹះបើផ្ទៃដ្ឋឬមាា សួាីនបូម្ពទះ�បោះដា�គ្រឹះ���់ទះ�បោះដា�បោះ�
ញម្ព� រ�ួយ�ទះ�បោះដា�កាា បោះសួទុ�សួគ្រឹះមាប់បោះអាយទាំរ�បោះ�។

6. របោះបៀបខែដ្ឋលបឺតទះ�បោះដា�និងឥរយិ៉ាបថ្មីប�បោះ�បោះដា�ខែដ្ឋលគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិ។

7. បោះពុលខែដ្ឋលឃាា ន�ឺគ្រឹះតូវិខែតញ៉ាំ� បោះពុលខែដ្ឋលខែគ្រឹះសួ�ទះ��ឺគ្រឹះតូវិ�ះ�។

8. ការបោះ�ងខែដ្ឋលគ្រឹះ�ប់គ្រឹះគាំន់និងអារមី្ពណៈ៍គ្រឹះសួស់ួគ្រឹះស្ថាយ។

អាចំណែ�ើងរកប់�ិីសៀឈាាះ�មីប់ំ�ុតផ្ទៃនមិនៃីរសៀពីទីយណែដឹលសៀទីើប់នឹងឆ្លៃង
កាត់សៀ�ជា«មិនៃីរសៀពីទីយ�ុចំ័នៈចំំសៀ�ះមាតានិងទារក»សៀ�សៀលើសៀគ�
ទីំពី័ររប់�់រដឹឋ�លសៀលើកកមិព�់�ុខភាពី៖

ពីត៌មានអំពីីការចំិ�្ឹមិប់ំសៀ�សៀោយៈទីឹកសៀោះមាាយៈ �ូមិចំូលសៀ�
កាន់រដឹឋ�លសៀលើកកមិព�់�ុខភាពី

សៀ�ៀវសៀ�ចំិ�្ឹមិប់ំសៀ�
សៀោយៈទីឹកសៀោះមាាយៈ

វីសៀដឹអូប់សៀស្រ្តីងៀនអំពីី
វិធីប់ំសៀ�សៀោះកូន

មិនៃីរសៀពីទីយ�ុចំ័នៈចំំសៀ�ះ
មាតានិងទារក

គ្រឹះបសួិនបោះបើអំ�មានស្ថាា នភាពុល����ុ�ងការប�បោះ�បោះដាយទះ�បោះដា�មាត យ សូួម្ពទ�នា�់ទ�នង
តាម្ពគ្រឹះបព័ុនធ គ្រឹះបះ�ាបោះដាយម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីា៖0800-870-870បោះដ្ឋើម្ពិីខែសួើ ងរ���នួយ។
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សៀដឹកចំំសៀ�ៀង

សៀតើខំុំស្រ្តីតូវសៀធើើដឹូចំសៀមីិចំសៀដឹើមិីីប់ំសៀ�សៀោះកូនឲ្យយស្រ្តីតឹមិស្រ្តីតូវ?

1. ម្ពុននះងប�បោះ�គ្រឹះតូវិ�ងផ្ទៃដ្ឋទាំ�ង�ូឲ្យយស្ថាអ តជាម្ពុនសួិន។

2. ឥរយិ៉ាបថ្មីខែដ្ឋលគ្រឹះសួួលខូ �ន៖ អា�បោះគ្រឹះបើឥរយិ៉ាបថ្មីបោះ�័ងៗ។

3. មាត យនិងទាំរ�គ្រឹះតូវិខិតបោះ��ិតជា
ប់គំាំ៖ ឥរយិ៉ាបថ្មីខែដ្ឋលបោះអាបទាំរ� 
ម្ពិនថាបោះអាបទាំរ�បោះ�ខាងណាបោះ�ើយ 
�្�លបោះ��របសួ់ទាំរ�និង �្�លបោះ��របសួ់មាត យគ្រឹះតូវិខែត
ខិតជាប់គំាំ �្�លនិងសី្ថាទាំ�ងសួង ខាងខែបរបោះ�រ�សួុដ្ឋន់ 
បបូរមាត់ខាងបោះលើ�ួ �រនះង�ុងសួុដ្ឋន់ �្�លរបសួ់ទាំ
រ�ម្ពិនគ្រឹះតូវិ�នកា�់បងើ ិលឬបោះវិៀ� �្�លនិងដ្ឋង 
ខូ �នបង្កាា ញជាខែខ័បនាៃ ត់គ្រឹះតង់។

4. ទាំរ��នបោះបៀម្ពបោះដា�ជាប់គ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិ៖ 

ទាំរ�បោះបៀម្ព�្�លទាំ�ង ខែសួិ�ខែដ្ឋលបោះ��ុ�វិញិ�្

�លបោះដា�និងជាលិកាបោះ�ពុីបោះគ្រឹះកាម្ពទាំ�ង២ខែ�ំ� 

មាត់ហាឲ្យយធ� បបូរមាត់ខាងបោះគ្រឹះកាម្ពបាូញបោះ�ម្ពុខ 

�ង្កាក បា�នះងបោះដា� បឺត�ញ្ជីជ �់យះតខែតបោះគ្រឹះ� 

អា�បោះម្ពើលបោះ�ើញពុីសួ�មី្ពភាពុបោះលបរបសួ់ទាំរ�។

5. ឥរយិ៉ាបថ្មីផ្ទៃដ្ឋរបសួ់មាត យគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលប�បោះ�បោះដា�៖ 

បោះគ្រឹះបើការកាន់ជារាងអ�័រC បោះម្ពផ្ទៃដ្ឋបោះ�ខាងបោះលើ គ្រឹះមាម្ពផ្ទៃដ្ឋបោះ�័ង

បោះទៀតបោះ�ពុីបោះគ្រឹះកាម្ពគ្រឹះទសួុដ្ឋន់ �ុ�បា�ដ្ឋល់ខែសួិ�ខែដ្ឋលបោះ��ុ�វិញិ�្

�លបោះដា�។

ណែប់ប់អងគុយៈ(ណែប់ប់ប់ំសៀពីរ) ណែប់ប់អងគុយៈ(ណែប់ប់�ល់សៀអាប់) អងគុយៈណែ�ូក

�បោះគ្រឹះមាង�ិញឹ្ជីះម្ពបោះដាយប�បោះ�ទះ�បោះដា�សួគ្រឹះមាប់ទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត
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សួ�នួរ៖ បោះតើបោះពុលណាបោះទើបអា��ុ�ពុីបោះលើខែគ្រឹះ�និងបោះ�ញពុីម្ពនៃ ីរបោះពុទយបោះបើសួគ្រឹះមាលតាម្ពទាំើ រមាសួ?

សួ�នួរ៖បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាបរ�ួ បោះតើគ្រឹះតវូិរ�ាការសួមាអ តខែសួិ��បោះនាា �ទាំើ រមាសួយ៉ាា ងដូ្ឋ�បោះម្ពត�?

សួ�នួរ៖ បោះតើគ្រឹះតវូិរ�ាការសួមាអ តបោះពុញមួ្ពយដ្ឋងខូ �នបោះដាយរបោះបៀបណា?

សួ�នួរ៖ បោះតើគ្រឹះតវូិញ៉ាំ�ខែបបណាបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ?

សួ�នួរ៖បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ បោះតើបោះពុលណាបោះទើបអា�ចាំប់បោះ�តើម្ពរមួ្ពបោះភិទ�ន?

សួ�នួរ៖ បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលរ�ួ បោះហតុអើ ��នជាគ្រឹះតវូិហាត់គ្រឹះ�ណៈ?

1

2

3

4

5

6

��បោះលើយ៖  បោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាលតាម្ពធមី្ពតា គ្រឹះបសួិនបោះបើម្ពិនមានអាការៈម្ពិនគ្រឹះសួួលខូ �នអា��ុ�ពុីបោះលើខែគ្រឹះ�
�នភាា ម្ពបោះដ្ឋើម្ពិីពុិស្ថារអាហារនិងបត់បោះ�ើងតូ�(បោះពុល�ុ�ពុីបោះលើខែគ្រឹះ�បោះលើ�ដ្ឋ�បូងគ្រឹះតវូិមានអំ�
�ៃ���ដ្ឋរ) បាុខែនត បោះ�ខែតគ្រឹះតវូិសួគ្រឹះមា�់បោះទើបជាការគ្រឹះបបោះសួើរ គ្រឹះបសួិនបោះបើដ្ឋ�បោះណៈើរការរលូនគ្រឹះបខែហល៣
ផ្ទៃថ្មីាអា�បោះ�ញពុីបោះពុទយ�ន។

�បោះម្ពា ើយ៖  បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលគ្រឹះតវូិបោះគ្រឹះបើសួ��ីអនាម្ព័យបិត��ងនិងការ�រខែ�ំ�ខែសួិ��បោះនាា �
ទាំើ រមាសួបោះដ្ឋើម្ពិីគ្រឹះសូួបយ�ទះ�រផ្ទៃងា សួ�បោះ�រឬឈាម្ពខែដ្ឋលធាា �់តាម្ពទាំើ រមាសួ 
រ�ួសូួម្ពបូ �របោះអាយ�នញះ�ញ៉ាំប់។ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន�បោះគ្រឹះកាយពុីការបបោះនាៃ របង់នីមួ្ពយៗរ�ួ សូួម្ពយ�
ទះ�បោះ�ត អាុនៗឬទះ�សួមាា ប់បោះម្ពបោះរា��ងខែ�ំ�ខែសួិ��បោះនាា �ទាំើ រមាសួពុីម្ពុខបោះ�បោះគ្រឹះកាយ។

�បោះម្ពា ើយ៖  ម្ពុនគ្រឹះ�ប់ខែខ(១ខែខ)សូួម្ពងូតបោះដាយទះ�ផ្លាក ឈូ្នះ� �ុ�ងូតបោះដាយការគ្រឹះតា��ុ�ងអាង បោះដ្ឋើម្ពិីបង្កាក
បោះម្ពបោះរា��ូលបោះ��ុ�ងសួិូ នបងកបោះ�ជារ��។ បោះគ្រឹះកាយពុី��់សួ�់រ�ួ�ូ��បោះអាយស្ួ �តបោះអាយបោះលឿ
នជាការបោះគ្រឹះសួ�។

�បោះម្ពា ើយ៖  គ្រឹះតវូិទទួលទាំនគ្រឹះសូួបយ�ស្ថារជាតិ�ិញឹ្ជីះម្ពបោះអាយមានតុលយភាពុនិង�ីវិជាតិពុីអាហារគ្រឹះ�ប់ប្
របោះភិទ។ បោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាលរ�ួនះងឧសួាហ៍មានអារមី្ពណៈ៍ថាខែគ្រឹះសួ�ទះ� អា�ពុិស្ថារទះ�ដា�ពុុ� 
ទះ�បោះដា�បោះគាំគ្រឹះសួសួ់ឬបបរបោះ�ត �៏ដូ្ឋ�ជាអាហារខែដ្ឋលង្កាយរំ�យបោះអាយ�នបោះគ្រឹះ�ើន។

�បោះម្ពា ើយ ៖  រង់ចាំ�រហូតដ្ឋល់គីាំនការហូរទះ�រំអិលបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល 
បោះហើយម្ពុខរបួសួ�នជាសួ�បោះសួិើយ គ្រឹះបមាណៈម្ពុនបោះពុលចាំប់បោះ�ាើម្ព�ីវិតិ�ូ �វិបោះភិទ។ ជាធមី្ពតាប
នាៃ ប់ពុីសួគ្រឹះមាល�ូន�នមួ្ពយខែខ វាម្ពិនង្កាយឆ្លាង��ងឺ ឬមានអារមី្ពណៈ៍ថាម្ពិនគ្រឹះសួួលខូ �ន។

�បោះម្ពា ើយ៖  ការបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួការហាត់គ្រឹះ�ណៈខែដ្ឋលសួម្ពលីម្ពបោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាលរ�ួអា�បគ្រឹះងួម្ពស្ថា�់ដ្ឋុ��ា
លបោះ��

សៀស្រ្តីកាយៈពីី�ស្រ្តីមាលរួចំ សៀតើមានស្រ្តីប់ការណាខៃះណែដឹលអនកមាាក់គួរយៈកចំិតីទីុកោក់
សៀមិើលណែ�ទាំជាពីិសៀ��?

ការស្រ្តីគប់់ស្រ្តីគង�ុខភាពី
សៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាល
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បោះគ្រឹះកាយពុីគ្រឹះ�ប់ខែខម្ពិនថាមានប�បោះ��ូនបោះដាយទះ�បោះដា�ឬអត់បោះនា�បោះទ វិធិីពុនា��បោះនើតជាទូបោះ�ខែ��បោះ�ញជាពុីរគ្រឹះបបោះភិ
ទ�ឺមាន�ុ��អរម្ពាូននិងម្ពិនមាន�ុ��អរម្ពាូន។ អរម្ពាូនអា�នះងកាត់បនាយការបបោះញឹ្ជីញទះ�បោះដា�រ�ួ�ូលបោះ��ុ�ងរាងកាយ
ទាំរ�តាម្ពរយៈទះ�បោះដា�បោះនា� បបោះងក ើនហានិភិ័យដ្ឋល់ទាំរ�។ ថ្មីើ�តិិតខែតឯ�ស្ថារគ្រឹះស្ថាវិគ្រឹះជាវិបង្កាា ញថារបោះបៀបពុនា��បោះនើតខែដ្ឋល
�ុ��អរម្ពាូនអូខែវិគីាំន�លបា��ល់ដ្ឋល់មាត យនិងទាំរ�បោះនា�បោះ�ើយ បាុខែនតការពុនា��បោះណៈើត�ុ�ង���ំងបោះពុលប�បោះ��ូនបោះដាយ
ទះ�បោះដា��ួរបោះគ្រឹះបើវិធីិខែដ្ឋលម្ពិននមាន�ុ��អរម្ពាូនស្ថា�សួម្ពជាង ឧទាំហរណៈ៍ ការបោះគ្រឹះបើបោះគ្រឹះស្ថាម្ពអនាម្ព័យ ការដា�់�ង�ុ�ងសួិូ ន 
ការ�ងប�ពុង់ទះ�កាម្ពឬ�ងផ្ទៃដ្ឋសួិូ ន។

បោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាលរ�ួនិងបោះ�ញខែខ�ូនខឹី ម្ពុននះងរដូ្ឋវិម្ព�ស្ថារជាថី្មីី�៏សួុទធខែតអា�នះងមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពតងបោះទៀតខែដ្ឋរ បោះហ
តុដូ្ឋបោះ�ំ�ពុុ�គ្រឹះតវូិចាំ�ដ្ឋល់រដូ្ឋវិម្ព�បោះទើបពុនា��បោះណៈើតបោះនា�បោះទ វិធិីពុនា��បោះណៈើតអា�បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួវិធិីខុសួៗគំាំបោះ�តាម្ពមូ្ពលបោះហតុសួុ
ខភាពុរាងកាយ តគ្រឹះមូ្ពវិការនិងបោះពុលបោះវិ�បោះរៀងៗខូ �ន សូួម្ព�តល់បោះយ៉ាបល់បោះអាយបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួវិធិីពុនា��បោះណៈើតខែដ្ឋលស្ថា�សួម្ពនះ
ងខូ �នបោះគ្រឹះកាយការពុិភា�ាជាមួ្ពយនះងបុ�គ ិលិ�សួុខាភិិ�លខែដ្ឋល��់ពុ័នធ។

ខាងសៀស្រ្តីកាមិជាវិធិពីន�កំសៀ�ើតណែដឹលឧ�ា�៍សៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់៖

1. ការដា�់�ង�ុ�ងសួិូន៖ សួ�បោះ�បោះលើការបោះគ្រឹះបើឧប�រណៈ៍ដូ្ឋ�ជា�ងស្ថាព ន់អ�័រ T �ងស្ថាព ន់បោះលខ7 
�ងMultiload Cu375ជាបោះដ្ឋើម្ព បោះធើ �ការកា�់សួ�បុ�ផ្ទៃនពុងបោះ�ភំាសួបោះសួើម្ពផ្ទៃនសួិូន បោះដ្ឋើម្ពិីសួបោះគ្រឹះម្ព
�នូវិបោះគាំលបោះ�ពុន្យ៉ា��បោះណៈើត។ អា�ម្ព�ទទួលការដា�់�ងបោះគ្រឹះកាយពុីសួគ្រឹះមាល�ន៦សួ�ត ហ៍ លទធ
�លពុន្យ៉ា��បោះណៈើត�នរហូតដ្ឋល់បោះលើសួពុី៩៥%។

2. ការពុន្យ៉ាបោះដាយការបោះលបថំា�៖ សួ�បោះ�បោះលើការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងអរម្ពាូនបោះ�វិដ្ឋតផ្ទៃនការបបោះញឹ្ជីញបោះម្ព�ីវិតិ
ញី បោះដ្ឋើម្ពិីសួគ្រឹះមា�នូវិបោះគាំលបោះ�ពុន្យ៉ា��បោះណៈើត។ គ្រឹះតូវិឆ្លាងកាត់ការពុិនិតយវិនិិ�េ ័យពុីបោះវិ�ជបណៈឌ ិត
និងបោះ�ញបោះវិ�ជបញ្ញាជ រ�ួបោះទើបអា�ទទួលទាំន�ន បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះលបថំា��នគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតូវិតាម្ព
ការ��ណៈត់ លទធ�លពុន្យ៉ា��បោះណៈើតអា�ឈានដ្ឋល់បោះលើសួ៩៩%។ បាុខែនត ស្រ្តីសួត ី ខែដ្ឋលមាន��ងឺបោះប�ដូ្ឋង 
��ងឺទឺ�បោះនាម្ពខែ�អម្ព ��ងឺឈាម្ព���ុ�ងសួផ្ទៃសួឈាម្ព និងស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋល��ពុុងប�បោះ��ូនបោះដាយទឺ�បោះដា�
ម្ពិនស្ថា�សួម្ពនះងបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់បោះ�ើយ។

3. ការបោះគ្រឹះបើបោះគ្រឹះស្ថាម្ពអនាម្ព័យ៖ បង្កាក បោះម្ព�ីវិតិបោះឈីាលបងក��បោះណៈើតជាមួ្ពយនះងបោះម្ព�ីវិតិញី បោះដ្ឋើម្ពិីសួបោះគ្រឹះម្ព�
នូវិបោះគាំលបោះ�ពុនា��បោះណៈើត។ បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់�នគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតវូិ លទធ�លឈានដ្ឋល់បោះលើសួ
៩០% បោះហើយអា�បោះ�ៀសួវាងឆ្លាង��ងឺកាម្ពបោះរា�និង��ងឺបោះអដ្ឋសួ៍�ងខែដ្ឋរ។

4. ការវិ�កាត់�ងប�ពុង់ទះ�កាម្ព(ផ្ទៃដ្ឋសួយូន)៖ បិទ�ូ �វិខែដ្ឋល�ួបគំាំបងក��បោះណៈើតរវាងបោះម្ព�ីវិតិបោះឈីាលនិ
ងបោះម្ព�ីវិតិញី បោះដ្ឋើម្ពិីសួបោះគ្រឹះម្ព�នូវិបោះគាំលបោះ�ពុន្យ៉ា��បោះណៈើត។ ស្ថា�សួម្ពជាមួ្ពយបុ�គលខែដ្ឋលម្ពិន�ង់
មាន�ូនបោះទៀត លទធ�លបោះសួៃ ើរខែតសួបោះគ្រឹះម្ព��ន១០០%។

បោះសួ��ត ីខែណៈនា�សួបោះងាបពុីរបោះបៀបពុនា��បោះណៈើត

សៀ�ចំកីីណែ�នាំំ�សៀងខប់ពីី
រសៀប់ៀប់ពីន�កំសៀ�ើត
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I. អាណាពុា�លខែដ្ឋលបោះសំួើសុួ�គ្រឹះ��់ឧបតាម្ពក�ខែនាងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ��ុមារគ្រឹះតូវិមានល�ាខណៈឌ ខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖

1. អគ្រឹះតាពុនធផ្ទៃនពុនធ គ្រឹះ��់��ណូៈលសួរុប�ុ�ងមួ្ពយគ្រឹះ�ួស្ថារម្ពិនដ្ឋល់២០%

2. ទាំរ�ខែដ្ឋលម្ពិនទាំន់គ្រឹះ�ប់២ឆំ្នាំ� ខែដ្ឋលបញ្្ជី�នបោះ�ខែថ្មីរ�្ស្ថានិងបោះម្ពបោះដា�ខែដ្ឋល�ុ��ិ�ឹសួន្យ៉ាជាមួ្ពយរដាឋ ភិិ�ល 
អនា�តម្ពណៈឌ លខែថ្មីរ�្ស្ថាទាំរ� ឬម្ពណៈឌ លខែថ្មីរ�្ស្ថាទាំរ�ស្ថាធារណៈៈ បោះគ្រឹះ�ពុីបោះន�បោះ�ីងខែដ្ឋលអាយុបោះពុញ២ឆំ្នាំ�ខែតម្ពិនទាំន់
បោះពុញ៣ឆំ្នាំ� បនតនូវិការខែថ្មីរ�្ស្ថាជាមួ្ពយបោះម្ពបោះដា� សួុខាភិិ�លឬអនា�តម្ពណៈឌ លខែថ្មីរ�្ស្ថាទាំរ�ឬម្ពណៈឌ លខែថ្មីរ�្ស្ថាទាំរ
�ស្ថាធារណៈៈ �ឺនះង�ាល់�ូនការ��នួយថ្មីវិកិារជាបនតបនាៃ ប់។

3. បញូ្ជី�ន�ុមារបោះអាយបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះពុលផ្ទៃថ្មីា បោះពុញមួ្ពយផ្ទៃថ្មីា បោះពុលយប់ រយៈបោះពុលបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៣០បោះមាា ង/សួ�ត ហ៍។

4. ម្ពិនមានទទួលគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភបោះលើការ�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់។

5. �ុមារបោះនា�ម្ពិនទាំន់ទទួលយ�ការចាំត់ខែ�ងពុីថ្មីវិកិារដ្ឋឋ។

II.  ល�ាខណៈឌ តាម្ព��ណូៈលគ្រឹះ�ួស្ថារខុសួៗគំាំ� �ុមារខែដ្ឋលបញ្្ជី�នបោះ�ម្ព�ឈម្ពណៈឌ លខែថ្មីទាំ� �ឺនះងទទួល�នគ្រឹះ��់��នួយ
បខែនា ម្ព៤�ន់បោះ�៨�ន់ បញ្្ជី �ន�ុមារបោះ�ម្ព�ឈម្ពណៈឌ លបោះម្ពើលខែថ្មីខែដ្ឋល�ុ��ិ�ឹសួនាជាមួ្ពយរដ្ឋឋ�ល ឬបុ�គ ល
�ាល់បោះសួវាខែដ្ឋលទ�នា�់ទ�នងនះងរដ្ឋឋ�ល ១ខែខ��នួយខែថ្មីម្ព៧០០០បោះ�១១០០០ ��បោះ���ូនទី២បោះ�ើងបោះ��ុ�ង
មួ្ពយនា�់នះង�ាល់�ូន១០០០ ៣នា�់បោះ�ើងបោះ��ាល់�ូនខែថ្មីម្ព១០០០បោះទៀត

��់ពុ័នធនះងបោះសួវា�មី្ព�ួ �រ�គង�ខែនាងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ��ុមារតាម្ព�ៃ� ការបោះសំួើសួុ�គ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ�ខែនាងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ� ការហើ ឹ�

ហាត់អំ���នាញបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�និងបញ្ញាា ខែដ្ឋល��់ពុ័នធ  អា�បោះធើ �ការទ�នា�់ទ�នងបោះ�កាន់(ទីតា�ង)រដ្ឋឋ�លសួងគម្ព�ិ�ឹគ្រឹះ�ប់ប

ណាត បោះខតតគ្រឹះ�ងំ ឬខែសួើ ងរ�ពុត៌មានបោះលើបោះ�ហទ�ពុ័រគ្រឹះ�សួួងបោះលើ��ម្ពពស់ួខែថ្មីរ�ាសួុខភាពុ នះងម្ពណៈឌ លខែថ្មីរ�ា�ុមារ។

សៀគ�ទីំពី័រណែ�ទាំកូនសៀកមង

ឧប់តថមិភសៀ�វាកមិមកណែនៃងណែ�ទាំកុមាររដឹឋនិងឯកជនណែដឹលចុំះកុងស្រ្តីតាជាមិួយៈរដឹឋ

សៀ�វាកមិមកណែនៃងសៀមិើលណែ�
ទាំកុមារ
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សៀខតី/ស្រ្តីកុង សៀលខទីូរ�័ពីៃ(ទីីតាំង)រដឹឋ�ល�ងគមិកិចំ្ សៀខតី/ស្រ្តីកុង សៀលខទីូរ�័ពីៃ(ទីីតាំង)រដឹឋ�ល�ងគមិកិចំ្

រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំ�ី�ំង (02)24201122�#�2203 រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំខែ�អុី (05)2288420

រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំផ្ទៃតបុិ �(02)27208889�#�1962 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតខែ�អុី (05)3620900�#�2506

រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំផ្ទៃតបុិថី្មីី (02)27603456�#�3681 រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំថាយណាន (06)2991111�#�5903

រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំថាវិយ៉ាន (03)3322101�#�6318 រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំកាវិសួុង (07)3368333�#�2495-2498

រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំសួុីន�ូ (03)53532106 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតភិីងតុង (08)7320415�#�5321

រដាឋ ភិិ�លបោះខតតសួុីន�ូ (03)5518101�#�3253 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតអុីឡាន (03)9328822�#�458

រដាឋ ភិិ�លបោះខតតបោះម្ពាវិលី (037)559643 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតហ័រ�ន (03)8227171�#�256~257

រដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ងំថាយ�ុង (04)22289111�#�37523 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតថាយតុង (089)345106�#�263

រដាឋ ភិិ�លបោះខតតចាំងហ័រ (04)753-2274 រដាឋ ភិិ�លបោះខតត�ីងម្ពិន (082)318823�#�62578

រដាឋ ភិិ�លបោះខតតណានថូ្មីវិ (049)2247970 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតភិះងហាូ (06)9274400�#�395

រដាឋ ភិិ�លបោះខតតអាូនលីង (05)5522575 រដាឋ ភិិ�លបោះខតតបោះលៀនជា�ង (0836)25022�#�401

បោះសួវា�មី្ព�ខែនាងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ��ុមារ
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អនា�តអំ�មាា �់ភា�បោះគ្រឹះ�ើន�នបោះ�បោះធើ �ការទសួ័នានះង��់ទី�ខែនាងសួគ្រឹះមាប់បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ខូ �ន�ុ�ងបោះពុលសួផ្ទៃសួខឹីបោះ��ុ�ង
អ��ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� ប�ូ�បិនំគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នខែដ្ឋល�តល់ការខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលបោះ�កាន់ស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាលរ�ួមានពុីរគ្រឹះបបោះភិទ�ឺម្ព
�ឈម្ពណៈឌ លបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលនិងអើ �ខែដ្ឋលម្ពនុសួ័ភា�បោះគ្រឹះ�ើនបោះ�ថា«ម្ពណៈឌ លសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីសួផ្ទៃសួខឹី» ��ណុៈ�ខែដ្ឋ
លខុសួគំាំធ�ប��ុត�ឺបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះសំួើសួុ�បោះតើមាន«�ិ�នុបិដាឋ យិកា»�តល់នូវិ«បោះសួវា�មី្ពបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�»ឬអត់។ ម្ពណៈឌ លបោះម្ពើលខែថ្មី
ទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល�ឺបោះយ៉ាងតាម្ព�ាប់�ិ�នុបិដាឋ យិកាបោះសំួើសុួ�គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងយល់គ្រឹះពុម្ពបោះអាយបោះបើ�គ្រឹះសួប�ាប់ពីុសួ�ណា�់សួម្ពតា�ិ�ឹសុួ
ខាភិិ�ល �តល់�ូននូវិបោះសួវា�មី្ពបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�(ពុីសួ�ណា�់�ិ�នុបិដាឋ យិកា)។ រ �ឯម្ពណៈឌ លសួគ្រឹះមាប់ស្រ្តីសួត ីសួផ្ទៃសួខីឹ�តល់នូវិអាហារការហូប
�ុ�នះងទី�ខែនាងសំ្ថា�់បោះ� ម្ពិនមាន�ិ�នុបិដាឋ យិកា ដូ្ឋបោះ�ំ�ពុុ�អា�គ្រឹះបតិបតត ិបោះសួវា�មី្ពបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះ�ើយ។

គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�លសូួម្ពអ��វិនាវិដ្ឋល់អនា�តអំ�មាា �់និងស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលសួគ្រឹះមា�ទាំ�ងអសួ់ បោះ�បោះពុលបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន
បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាបសូួម្ព�ុ�បោះម្ពើលខែតបោះលើការបោះដ្ឋ�័រខែដ្ឋលគ្រឹះសួសួ់ស្ថាអ តគ្រឹះសួសួ់ប�គ្រឹះពុង អើ �ខែដ្ឋលសួ�ខាន់បោះនា��ឺការបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា
នខែដ្ឋលមានសួុវិតា ិភាពុ មាន��នាញ�ាសួ់�សួ់ មាន�ុណៈភាពុ ទទួល�នការវាយតផ្ទៃម្ពាគ្រឹះសួបតាម្ពបទដាឋ នបោះដ្ឋើម្ពិីទទួល
ការបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�និងបោះសួវា�មី្ព។

សៀស្រ្តីជើ�សៀរើ�មិ�ឌលណែ�ទាំ�ុខភាពីសៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាលណែដឹលចុំះប់�ិីស្រ្តី�ប់ចំាប់់
សៀោយៈស្រ្តីប់ុងស្រ្តីប់យៈ័តន ធានាំ�ុខភាពីមាតានិងទារក

បោះដ្ឋើម្ពិីធានាពុីសួុវិតា ិភាពុនិងសួិទធិគ្រឹះបបោះយ៉ា�ន៍របសួ់ស្រ្តីសួត ីសួគ្រឹះមាលនិងទាំរ� គ្រឹះសួបជាមួ្ពយនះងបោះ�ៀសួវាងបញ្ញាា ��បោះ��ខាងបោះគ្រឹះបើប្
រាសួ់អ�ពុីគ្រឹះ��់��់ គ្រឹះ��់សួង- ល- បោះ�ខែខ�ញ្ញាា ឆំ្នាំ�២០១០គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល�នគ្រឹះបកាសួអ�ពុី«គ្រឹះបការខែដ្ឋល�ួរឬម្ពិន�ួ
រ�ត់គ្រឹះតាបោះ��ុ�ង�ិ�ឹសួនានិយ័ត�មី្ពផ្ទៃនគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលនិងម្ពណៈឌ លស្រ្តីសួត ីសួផ្ទៃសួខើ �»និង«�គ្រឹះម្ព�ំិ�ឹសួនា
និយ័ត�មី្ពផ្ទៃនគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលនិងម្ពណៈឌ លស្រ្តីសួត ីសួផ្ទៃសួខើ �» ពុលរដ្ឋឋអា�ខែសួើ ងរ�បោះ�បោះលើបោះ�ហទ�ពុ័ររបសួ់គ្រឹះ�
សួួងសួុខាភិិ�ល៖
(�ូ �វិ៖ ទ�ពុ័របោះដ្ឋើម្ព/អ�ពុីគ្រឹះ�សួួង/រ�នាសួម្ពព ័នធស្ថាា ប័ន/នាយ�ដាា នខែថ្មីរ�ានិងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុ/�ាប់ខែដ្ឋល��់ពុ័នធ /បទបញ្ញាជ �ាប់)

ខែសួើ ងរ�«ពុត៌មានអ�ពុីគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលគ្រឹះសួប�ាប់»បោះ�បោះ�ហទ�ពុ័ររបសួ់គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល៖
(�ូ �វិ៖ ទ�ពុ័របោះដ្ឋើម្ព/«(�ខែនាងខែសួើ ងរ�)/ខែសួើ ងរ�ពុីគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ននិងបុ�គលិ��ិ�ឹការបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត /គ្រឹះបបោះភិទគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នសូួម្ពបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួ«គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�» បោះឈីា��្

រ�ឹស្ថាា នសូួម្ពវាយបញូ្ជី�ល«បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល» រ�ួចាំប់បោះ�តើម្ព�ុ�ខែសួើ ងរ� នះងអា�ខែសួើ ងរ�បោះ�ើញគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលទូទាំ�ងគ្រឹះប

បោះទសួ)

បោះ�ឆំ្នាំ�២០១៣ការវាយតផ្ទៃម្ពានិងលទធ�លរង្កាើ យតផ្ទៃម្ពាបោះលើ�ដ្ឋ�បូង��បោះ��គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាលគ្រឹះតវូិ�នដា�់គ្រឹះបកាសួ
បោះ�បោះលើបោះ�ហទ�ពុ័ររបសួ់គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល៖
(�ូ �វិ៖ ទ�ពុ័របោះដ្ឋើម្ព/អ�ពុីគ្រឹះ�សួួង/រ�នាសួម្ពព ័នធស្ថាា ប័ន/នាយ�ដាា នខែថ្មីរ�ានិងបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុ/ត�បន់សួគ្រឹះមាប់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុបោះគ្រឹះកាយសួគ្រឹះមាល)

គ្រឹះ�ប់បណាត រដាា ភិិ�លបោះខតតគ្រឹះ�ងំនះងបោះធើ �ការគ្រឹះតួតពុិនិតយវាយតផ្ទៃម្ពាជាបោះរៀងរាល់ឆំ្នាំ� លទៃ�ល�៏គ្រឹះបកាសួបោះ�បោះលើបោះ�ហទ�ពុ័រផ្ទៃនបណាត ម្ព
ណៈឌ លសួុខភាពុនានា�ងខែដ្ឋរ ស្ថាើ �ម្ពន៍ពុលរដ្ឋឋបោះធើ �ការខែសួើ ងរ�ពុីពុត៌មានទាំ�ងបោះនា�។

1.វាយៈប់�្�ល�កយ«សៀស្រ្តីកាយៈ�ស្រ្តីមាល»

2.សៀស្រ្តីជើ�សៀរើ�សៀខតី/ស្រ្តីកុង

3.វាយៈប់�្�លសៀខតីកូដឹ�ស្រ្តីមាប់់សៀ�ៃៀតផ្តាោត់ (Verification code)

4.ចំុចំប់�្�នសៀដឹើមិីីណែ�ើងរកពីត៌មាន

មិជឈមិ�ឌលណែ�ទាំសៀស្រ្តីកាយៈ
�ស្រ្តីមាលណែដឹលចុំះ
ប់�ិីស្រ្តី�ប់ចំាប់់

กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดิกิาร
ระบบสอบถามเร ่�องการแพทย์ ์
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ការបោះបៀតបោះបៀនខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះ�ើងបោះ�បោះលើរាងកាយ សី្ថារតី និងបោះលើហិរញ្ជីា វិតុ� ការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ង ការ��រាម្ព�� ខែហងឬទបោះងើ �រំបោះ�ភិ
ប��ន�ាប់នានារវាងសួមា�ិ�គ្រឹះ�ួស្ថារ�ឺជាអ�បោះពុើហះងា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារ។ បោះ�ខណៈៈខែដ្ឋលមានអ�បោះពុើហិងាបោះ�ើតបោះ�ើង គ្រឹះតវូិរ�ាសួុវិតា ិ
ភាពុផ្លាៃ ល់ខូ �នជា��បង គ្រឹះបសួិនបោះបើចាំ���់សូួម្ពខែសួើ ងរ���នួយបោះដាយទូរសួ័ពុៃបោះ�កាន់បាូ លីសួតាម្ពបោះលខទូរសួ័ពុៃ១១០ បោះដ្ឋើម្ពិីឲ្យយបាូ
លីសួបោះធើ �អនតរា�ម្ពន៍បញ្ជីឈប់អ�បោះពុើហិងា គ្រឹះបមូ្ពលភិសូួ�តាងអ�ពុីខុសួ�ាប់ �ួយបញូ្ជី�នបុ�គលរងបោះគ្រឹះគាំ�បោះ�បោះពុទយ។ ��បោះ��ការបោះដា�សួ្
រាយរាយការណៈ៍រ���នួយបោះលើបញ្ញាា ហិងា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារនិង��ណុៈ�ខែដ្ឋលបុ�គលិ�សុួខាភិិ�ល�ួរគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំរមួ្ពមានគ្រឹះបការដូ្ឋ�
ខាងបោះគ្រឹះកាម្ព៖

1. បោះ�បោះគ្រឹះកាយពុីបោះ�ើតមានឬសួង័័យថាមានអ�បោះពុើហិង្ស្ថា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារបោះ�ើតបោះ�ើង��បោះ��អំ� សូួម្ពទូរសួ័ពុៃរាយការណៈ៍បោះ�កាន់
គ្រឹះបពុ័នធការ�រ១១៣ ឬរាយការណៈ៍តាម្ពអនឡាញតាម្ពបោះ�ហទ�ពុ័រពុត៌មានខែថ្មីរ�្ស្ថាeជាមួ្ពយគំាំបោះដ្ឋើម្ពិីការ�រ ឬសូួម្ពបោះអា
យបុ�គលិ�ខែដ្ឋល��់ពុ័នធ របសួ់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយ�ួយប�បោះពុញលិខិតរាយការណៈ៍(អា��តល់�ូនបោះដាយការយិ៉ាល័យបោះសួវា�មី្ពសួងគម្ព
�ិ�ឹរបសួ់ម្ពនៃ ីរបោះពុទយឬខែ�ំ�ខែដ្ឋល��់ពុ័នធ )បោះអាយរ�ួរាល់ រ�ួទូរស្ថារបោះ�កាន់ម្ព�ឈម្ពណៈឌ លការ�រគ្រឹះបឆ្នាំ�ងអ�បោះពុើហិង្ស្ថា�ុ�
ងគ្រឹះ�ួស្ថារនិងបោះបៀតបោះបៀន�ូ �វិបោះភិទផ្ទៃនរដាឋ ភិិ�លគ្រឹះ�ប់បោះខតតគ្រឹះ�ុង បោះដ្ឋើម្ពិីរាយការណៈ៍ �តល់�ូននូវិបោះសួវា�មី្ពខែដ្ឋលគាំប់គ្រឹះបបោះសួើរ
�ូនបោះ�កាន់�នរងបោះគ្រឹះគាំ�។

2. តាម្ពការ��ណៈត់បោះ��ុ�ង�្�ប់គ្រឹះបឆ្នាំ�ងអ�បោះពុើហិង្ស្ថា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារគ្រឹះបការទី៥០ បុ�គលិ�សុួខាភិិ�លនិងបាូ លីសួ 
បុ�គលិ�សួងគម្ព�ិ�ឹ គ្រឹះ�ូបបោះគ្រឹះងៀន អំ�បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�ទាំរ� ម្ពស្រ្តីនត ីទទួលបនុ��អបោះនាត គ្រឹះបបោះវិសួន៍ គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះបទ�បោះ�ើញ�រណៈីសួង្
សួ័យថាមានអ�បោះពុើហិង្ស្ថា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារ បុ�គលទាំ�ងបោះន�មានកាតពុើ�ិ�ឹបោះធើ �ការរាយការណៈ៍បោះ�កាន់សួម្ពតា�ិ�ឹទទួលបនុ���ុ�
ងរយៈបោះពុល២៤បោះមាា ង។ បុ�គលខែដ្ឋលម្ពិនបោះធើ �ការរាយការណៈ៍តាម្ពការ��ណៈត់ បោះយ៉ាងតាម្ពគ្រឹះបការទី៦២��នុ�ទី១ផ្ទៃន�្�ប់
ដ្ឋខែដ្ឋល សួម្ពតា�ិ�ឹទទួលបនុ��ផ្ទៃនបោះខតតគ្រឹះ�ុងអា�បោះធើ �ការផ្លា�ពុិន័យពុី៦០០០ដ្ឋល់៣ម្ពាឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់។ បាុខែនត គ្រឹះបសួិនបោះបើ
បុ�គលិ�សួុខាភិិ�លម្ពិនរាយការណៈ៍បោះដាយស្ថារបបោះញឹ្ជីៀសួបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់�ុ�ង�រណៈីអាសួនំខែដ្ឋលនះងបោះ�ើតមាន��បោះ���នរង�្
បោះរា� បោះនា�នះងម្ពិនគ្រឹះតូវិផ្លា�ពុិន័យបោះ�ើយ។

3. បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបុ�គលិ�សួុខាភិិ�លគ្រឹះបតិបតត ិ�ិ�ឹការបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត  គ្រឹះបសួិនបោះបើគ្រឹះបទ�បោះ�ើញមាន�រណៈីអ�បោះពុើហិង្ស្ថា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថា
រខែដ្ឋលគ្រឹះតូវិរាយការណៈ៍ជា��ហិតបោះ�តាម្ព�្�ប់ �ុ�ង�រណីៈខែដ្ឋលស្ថាម្ពាីខូ �នបង្កាា ញការម្ពិនយល់គ្រឹះពុម្ពបោះអាយរាយការណៈ៍ អា�
បោះធើ ���ណៈត់សួ�គាំល់បោះ�បោះលើលិខិតរាយការណៈ៍ថាស្ថាម្ពាីខូ �នម្ពិនមានប�ណៈងរាយការណៈ៍បោះនា�បោះទ រ�ួបោះដា�គ្រឹះស្ថាយបោះ�តាម្ពបបោះ�ឹ
�បោះទសួផ្ទៃនម្ព�ឈម្ពណៈឌ លគ្រឹះបឆ្នាំ�ងអ�ពុីហិង្ស្ថា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារនិងបោះបៀតបោះបៀន�ូ �វិបោះភិទផ្ទៃនរាល់រដាឋ ភិិ�លបណាត បោះខតតគ្រឹះ�ុង។ គ្រឹះបសួិ
នបោះបើគ្រឹះបទ�បោះ�ើញ�រណៈីអ�បោះពុើហិង្ស្ថារវាងទ�នា�់ទ�នង�ិតសំួិទធ បោះដ្ឋើម្ពិីអា�បោះធើ �ការបញ្ញាជ �់ភិិនភា�ថាជា�រណីៈខែដ្ឋលមានវិ ិ
បតត ិខពសួ់ គ្រឹះតូវិបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់តារាងវាយតផ្ទៃម្ពាភាពុបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់អ�បោះពុើហិង្ស្ថាផ្ទៃនទ�នា�់ទ�នង�ិតសំួិទធផ្ទៃតវាា ន់(តារាងTIPVDA)បោះដ្ឋើ
ម្ពិីបោះធើ �ការវាយតផ្ទៃម្ពាបោះលើស្ថាា នភាពុវិបិតត ិរបសួ់�នរងបោះគ្រឹះគាំ� 

家暴

https://ecare.mohw.gov.tw/?ccms_cs=1

ecare.mohw.gov.tw

113ណែ�រកាជាមិួយៈ
�ំសៀដឹើមិីីការ�រ

ការបោះដា�គ្រឹះស្ថាយ��បោះ��បោះរឿងរាា វិសួង័័យថាមានអ�ពុីហិងា�ុ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារ

ការសៀោះស្រ្តីស្វាយៈចំំសៀ�ះ
សៀរឿងរាះវ�ងែ័យៈថាមាន
អំពីី�ិងាកនុងស្រ្តីគួស្វារ
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សៀឈាាះអងគភាពី សៀ�វាកមិមណែដឹល�ីល់ជូន រសៀប់ៀប់ទីំនាំក់ទីំនង

បោះ�ហទ�ពុ័រសួុខភាពុ៩៩ផ្ទៃនរដ្ឋឋ�
លបោះលើ���ពុសួ់សួុខភាពុគ្រឹះ�សួួងសួុ
ខាភិិ�ល

ពុត៌មានអប់រំខែណៈនា�សួុខភាពុ http://health99.hpa.gov.tw/

សួមា�ម្ពន៍��ងឺសួក ន់ផ្ទៃតវាា ន់

តល់ការបញូ្ជី�លទិនំន័យឯ�ស្ថាររបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��
ខែដ្ឋលមាន��ងឺសួក ន់ ការគ្រឹះបះ�ាអប់រំខែណៈនា�សួុខភាពុ 
ការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ង�រណៈីបុ�គល បោះដ្ឋើម្ពិីឲ្យយបុ�គលិ�សួុខាភិិ�លដ្ឋះង
ថាគ្រឹះតវូិ�ួយបោះ��អំ�បោះដាយវិធិីណា

02-2876-2890
http://www.epilepsy.org.tw

មូ្ពលនិធីទាំរ�ម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខផ្ទៃតវាា ន់

�តល់ពុី�បោះគ្រឹះមាងខែដ្ឋល�ួយបោះអាយ�ុមារបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខទទួ
ល�នការពុា�លខែដ្ឋលសួម្ពគ្រឹះសួប បោះលើ��ម្ពពសួ់�ុណៈភាពុ
ខែថ្មីទាំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត សួគ្រឹះមាប់ទាំរ�បោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ រ�ួបោះធើ �ការ
គ្រឹះបយុទធគ្រឹះបឆ្នាំ�ងនិងបោះសួវា�មី្ពបោះឃាសួនាអប់រំបោះលើបញ្ញាា បោះ�ើត
ម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ

0800-00-3595
02-2511-1608
http://www.pbf.org.tw

សួមា�ម្ពន៍បង្កាក រនិងគ្រឹះបឆ្នាំ�ងការបោះ�ើ
តម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខផ្ទៃតវាា ន់ បោះលើ��ម្ពពសួ់ការគ្រឹះបយុទធគ្រឹះបឆ្នាំ�ងការបោះ�ើតម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខ 02-2523-7490

មូ្ពលនិធី��ងឺ�គ្រឹះម្ព�ួបគ្រឹះបទ�ផ្ទៃតវាា ន់ �តល់�ូនពុត៌មាននិង��នួយអ�ពុី��ងឺ��រ�ួបគ្រឹះបទ�
02-25210717-8
http://www.tfrd.org.tw

សួមា�ម្ពន៍��ងឺតាឡាសួបោះសួ
ម្ពីផ្ទៃតវាា ន់

�តល់ពុត៌មានខែថ្មីទាំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត  និង��នួយខែដ្ឋលគ្រឹះតះម្ពគ្រឹះតវូិនិង
សួ�មី្ពបោះ�កាន់អំ���ងឺខែដ្ឋលមាន��ងឺតាឡាសួបោះសួម្ពីនិងគ្រឹះ�ួ
ស្ថាររបសួ់អំ���ងឺទូទាំ �ងគ្រឹះបបោះទសួ

02-2389-1250
http://www.thala.org.tw/

មូ្ពលនិធី��ងឺបោះប�ដូ្ឋង�ុមារផ្ទៃតវាា ន់ �ួយ�ុមារខែដ្ឋលមាន��ងឺបោះប�ដូ្ឋងបោះដ្ឋើម្ពិីបោះអាយទទួល�នការ
បោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�បោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត ខែដ្ឋលសួម្ពរម្ពយ

02-2331-9494
http://www.ccft.org.tw

Noordhoff Craniofacial 
Foundation

�ួយបុ�គលខែដ្ឋលមានការរ ��លូត�សួ់ម្ពិនលអ ខែ�ំ�ល�ដ្ឋ៍�្
�លឬផ្ទៃ�ៃម្ពខុពីុ��បោះណៈើតដូ្ឋ�ជាអំ���ងឺខែដ្ឋលមានការខែឆ្លបមា
ត់ ��ងឺគ្រឹះតបោះ�ៀ�តូ�ពុី��បោះណៈើតឬមានការវិវិិតតន៍ម្ពិនគ្រឹះបគ្រឹះ�តី
ផ្ទៃនឆ្លអ ះង�ាលនិងម្ពុខ

0800-012378
02-27190408
http://www.nncf.org

មូ្ពលនិធី��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពផ្ទៃតវាា ន់

បញូ្ជី�លការ�ូលរមួ្ពពុីឪពុុ�មាត យ អាណាពុា�លរបសួ់បុ�គល
ខែដ្ឋលមាន��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ពនិងគ្រឹះ�មំ្ពខែដ្ឋលយ��ិតតទុ�ដា
�់��បោះ��បុ�គលខែដ្ឋលមាន��ងឺបោះដានសួុីនគ្រឹះដ្ឋមូ្ព�៏ដូ្ឋ�ជាអំ�សួ្
រាវិគ្រឹះជាវិនិងអំ���នាញ ��រុញការគ្រឹះ�គ្រឹះសួ័យទាំ�់ទងផ្ទៃនបទ
ពុិបោះស្ថាធន៍�ុ�ងការបង្កាា ត់បបោះគ្រឹះងៀននិង�ិញឹ្ជីះម្ពឬការគ្រឹះបះ�ាផ្ទៃន
ការខែថ្មីទាំ�សួុខភាពុបោះអាយកាន់ខែតគ្រឹះបបោះសួើរ

02-2278-9888
http://www.rocdown-syndrome.
org.tw

សួមា�ម្ពន៍អងគការបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ���ងឺ
តាឡាសួបោះសួម្ពីផ្ទៃតវាា ន់

�តល់នូវិបោះយ៉ាបល់និងការបងើ ឹ�ឪកាសួការង្ការ 
��នួយសួុខភាពុ ការអប់រំសួងគម្ពនិងបោះសួវា�មី្ពបោះ�័ងៗបោះ�
កាន់អំ���ងឺ

04-2529-8232
https://www.facebook.com/
groups/119062884788125/

គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល��នួយសួងគម្ព
នះងគ្រឹះ�ួស្ថារ

បោះ�ហទ�ពុ័របោះសួវា�មី្ពគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងការ�ាល់ដ្ឋ�ណៈះងអ�ពុី�ុមា
ររ ��លូត�សួ់យឺត �ាល់�ូនពុត៌មានអ�ពុីការពុា�ល 
ការ�ាល់ពុត៌មានតាម្ពគ្រឹះបពុ័នធអនឡាញ 
ខែសួើ ងរ�ធនធានខែដ្ឋលទាំ�់ទង ពុត៌មាន�ាប់ 
ពុត៌មាន�មី្ពវិធិី   ពុត៌មាន�័ពុើ�ាយ នះងទិនំន័យបោះ�័ងៗ។

https://system.sfaa.gov.tw/cecm/

សួមា�ម្ពន៍�ុមាររ ��លូត�សួ់យឺត
និងអនតរា�ម្ពន៍ម្ពុន��ណៈត់ផ្ទៃតវាា ន់

�ួយ�ុមារខែដ្ឋលរ ��លូត�សួ់យឺតគ្រឹះ�ប់គ្រឹះបបោះភិទនិងគ្រឹះ�ួស្ថារ
បោះអាយឆ្នាំប់បោះធើ �ការពុិនិតយពុា�ល

03-8523355
http://www.caeip.org.tw

មូ្ពលនិធី�ុមាររ ��លូត�សួ់យឺត
ផ្ទៃតវាា ន់

�ួយ�័ពុើ�ាយការបបោះងក ើតវិវិិឌីឍន៍នូវិការឆ្នាំប់ទទួលការពុិនិ
តយពុា�លសួគ្រឹះមាប់�ុមាររ ��លូត�សួ់យឺតនិងបោះសួវា�មី្ពគ្រឹះបះ
�ា�៏ដូ្ឋ�ជាការង្ការបោះ�័ងបោះទៀត

02-2753-0855
http://www.fcdd.org.tw

គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�ានិងបោះ�ហទ�ពុ័រអប់់
រំគ្រឹះ�ួស្ថារ

ការ�ិញឹ្ជីះម្ពអប់រំ�ុ�ងម្ពុខត� ខែណៈងជាស្ថា�់ញ៉ាំត្
តិ ទ�នា�់ទ�នងរវាងមាតាបិតានិងបុគ្រឹះតធីតា 
ទ�នា�់ទ�នងបត ីគ្រឹះបពុនធ  ការណាត់គំាំម្ពុនបោះរៀបការ(Dating) 
ទ�នា�់ទ�នង�ិតសំួិទធ ធនធានគ្រឹះ�ួស្ថារនិងការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ង 
ការសួគ្រឹះម្ពបនះង�ីវិភាពុគ្រឹះ�ួស្ថារ -ល-

412-8185
(សូួម្ពខែថ្មីម្ព02គ្រឹះបសួិនបោះបើទាំ�់ទងតាម្ពទូរសួ័ពុៃផ្ទៃដ្ឋ)

https://familyedu.moe.gov.tw

ពីត៌មាន�ក់ពី័នធនឹងធនធានសៀ�ែងៗ
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សៀឈាាះអងគភាពី សៀ�វាកមិមណែដឹល�ីល់ជូន រសៀប់ៀប់ទីំនាំក់ទីំនង

រដ្ឋឋ�លខែសួើ ងរ���នួយសួងគម្ពនិង 
សួងគម្ព�ិ�ឹផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល

ការគ្រឹះបះ�ាសួុខុមាលភាពុសួងគម្ព 1957
https://1957.mohw.gov.tw/

គ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព
សួគ្រឹះមួ្ពលតុលយភាពុរវាងការង្ការនិងការរសួ់បោះ�របសួ់និបោះយ៉ា
�ិ� គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងស្ថាត រនូវិល�បោះ�ដាឋ នការង្ការខែដ្ឋលស្ថាើ �ម្ពន៍និ
បោះយ៉ា�ិ�ខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងផ្ទៃដ្ឋ�ូរបសួ់គាំត់

1955
https://www.mol.gov.tw/
(គ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព)

https://eeweb.mol.gov.tw/
(បោះ�ហទ�ពុ័រសួម្ពភាពុការង្ការ)
https://wlb.mol.gov.tw/
(បោះ�ហទ�ពុ័រតុលយភាពុការង្ការនិងការរសួ់បោះ�)

ការយិ៉ាល័យធានារាា ប់រងការ
ង្ការផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព

�តល់នូវិគ្រឹះ��់មាតុភាពុពុីធានរាា ប់រងពុល�រ បោះស្ថាធននិវិ
តតន៍ជាតិនិងធានារាា ប់រងសួុខភាពុ�សួិ�រ គ្រឹះ��់ឧបតតម្ពភ
�ុ�ងការ�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់ពុីធានារាា ប់រងការង្ការនិងការអនុ
ញ្ញាា តបោះអាយឈ្នះប់សួគ្រឹះមា�់ពុីការង្ការនិងខា ះម្ពស្ថារគ្រឹះបះ�ាខែដ្ឋ
ល��់ពុ័នធ បោះ�័ងៗ

02-23961266
https://www.bli.gov.tw/0100086.html
(�ូ �វិ៖បោះ�ហទ�ពុ័ររដ្ឋឋ�លធានារាា ប់រងការង្ការគ្រឹះ�សួួ
ងពុល�មី្ព－ ការខែណៈនា�ពុីការខែបងខែ��ជាគ្រឹះ�មំ្ព/
ការចាំប់��បោះណៈើតរបសួ់�ូនជាទីគ្រឹះសួ�ញ់)

គ្រឹះ�សួួងបោះសួដ្ឋឋ�ិ�ឹនិងហិរញ្ជីា វិតុ�

អនុវិតតការកាត់បនាយគ្រឹះ��់ជាពិុបោះសួសួម្ពុនថំា�់បោះម្ពតតយយ៖ 
អំ�ជាប់ពុនធ ខែដ្ឋល�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់បុគ្រឹះតធីតាបោះគ្រឹះកាម្ពអាយុ៥ឆ្ល្
នា�នះងទទួល�នការកាត់បនា យគ្រឹះ��់ជាពុិបោះសួសួម្ពុន�ូ
លបោះរៀនថំា�់បោះម្ពតតយយ។ ចាំប់ពុីឆំ្នាំ�២០១២ដ្ឋល់ឆំ្នាំ�២០១៧ទទួ
ល�នការកាត់បនាយគ្រឹះ��់��នួនមំា�់២ម្ពុឺន៥�ន់ដ្ឋុ�ា
រផ្ទៃតវាា ន់ ចាំប់ពុីឆំ្នាំ�២០១៨បោះ�កាត់បនាយគ្រឹះ��់មំា�់១២ម្ពុឺ
នដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់ បាុខែនត �ុ�ងបោះនា�មានល�ាខណៈឌ ម្ពិនរាប់បញូ្ជី�
លអំ�មានបោះ�ើយ មានន័យថាម្ពិនស្ថា�សួម្ពនះងបុ�គលខែដ្ឋ
លមានពុនធអនុវិតតន៍(applicable tariff rate)បោះលើសួពុី២៥
%បោះ�ើងបោះ�(សួគ្រឹះមាបបុ�គលខែដ្ឋលបោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួការ�ណៈនាពុនធ
ផ្ទៃនប័ណៈឌ ភា�ហាុននិងការ��ណៈញបោះដាយ�ិតអគ្រឹះតាពុនធ បោះថ្មីរ
២៨%�៏ម្ពិនស្ថា�សួម្ពខែដ្ឋរ)ឬគ្រឹះ��់��ណូៈលគ្រឹះបចាំ�ឆំ្នាំ�បោះលើសួពីុ
៦៧០ម្ពឺ�ុនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់។ បោះដាយខែ�អ�បោះលើការ�័ពុើ�ាយគ្រឹះប
ការកាត់បនាយគ្រឹះ��់ជាពុិបោះសួសួបោះន� �ួ �ប�័ �ជាមួ្ពយវិធិាន
ការគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភដ្ឋផ្ទៃទបោះទៀត អា��ួយបោះអាយធនធានហិ
រញ្ជីា វិតុ�របស់ួរដាឋ ភិិ�លបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់កាន់ខែតមានគ្រឹះបសួិទធិភាពុ 
កាត់បនាយបនុ���ិញឹ្ជីះម្ពបុគ្រឹះតធីតារបសួ់គ្រឹះបជា�ន គ្រឹះពុម្ពទាំ�
ងបោះលើ�ទះ��ិតតបោះអាយមាតាបិតាបនតការង្ការ �ួយបោះអាយ
��នួនអំ�បោះធើ �ការមានអារមី្ពណៈ៍ធូរគ្រឹះស្ថាលនិងខែថ្មីទាំ�ទ�នា�់
ទ�នងគ្រឹះ�ួស្ថារ�នលអ ។

ទូរសួ័ពុៃម្ពិន�ិតផ្ទៃថ្មីារបសួ់អ�គនាយ�ដាឋ នពុនធដារ៖ 

0800-000-321

រដ្ឋា�លសួងគម្ព�ិ�ឹនិងគ្រឹះ�ួស្ថារ
ផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល

គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�ានិងបោះ�ហទ�ពុ័រខែសួើ ងរ���នួយសួគ្រឹះមាប់យុវិវិ ័
យខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពិនទាំន់គ្រឹះ�ប់អាយុទូទាំ �ងគ្រឹះបបោះទសួ 
�តល់ការគ្រឹះបះ�ាតាម្ពទូរសួ័ពុៃ បោះសួវា�មី្ពបញូ្ជី�នបនត  ការគ្រឹះបះ�្
ស្ថាតាម្ពអុខីែម្ពាលឬតាម្ពអនឡាញសួគ្រឹះមាបយ់វុិតីខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃ
បោះ�� និងយុវិវិយ័ទូបោះ�

គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�ាសួគ្រឹះមាប់យុវិវិយ័ខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពិនទាំន់គ្រឹះ�ប់
អាយុទូទាំ �ងគ្រឹះបបោះទសួ
0800-25-7085
បោះ�ហទ�ពុ័រខែសួើ ងរ���នួយសួគ្រឹះមាប់យុវិវិយ័ខែដ្ឋលមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពិ
នទាំន់គ្រឹះ�ប់អាយុ
https://257085.sfaa.gov.tw/

រដ្ឋឋ�លខែ�ំ��� ខែណៈនទ័ពុផ្ទៃន�្
រសួួងម្ពហាផ្ទៃ�ៃ

ការធានាសួុខុមាលភាពុ�ង�មាា �ងទាំហាន 049-2394438
https://sweethome.moi.gov.tw/?cat=24

រដ្ឋឋ�លស្ថាា បនានិងវិសិួើ �មី្ព
ផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងម្ពហាផ្ទៃ�ៃ

ល�បោះ�ដាឋ នសួងគម្ពនិងគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភធនល�បោះ�ដាឋ ន
សូួម្ពទាំ�់ទងបោះ�អងគភាពុល�បោះ�ដាឋ នសួហ�ម្ពន៍បោះ�តាម្ពប
ណាត ត�បន់ឬទូរសួ័ពុៃតាម្ព1999
https://sweethome.moi.gov.tw/?p=3117

សួមា�ម្ពន៍�នពុិការផ្ទៃតវាា ន់
បោះ��ពុុម្ពព បោះសួៀបោះ�អំ�មានផ្ទៃ�ៃបោះ��ខែដ្ឋលពុិការ របួរមួ្ពនះងពុ
ត៌មានបោះ�័ងៗខែដ្ឋលទាំ�់ទងនះងឪពុុ�មាា យជា�នពុិការ
អ�ពុីទម្ពាន់ម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាលនះងបោះគ្រឹះកាយបោះពុលសួគ្រឹះមាល។

02-2511-0836
ទាំញយ�បោះសួៀវិបោះ�
https://www.enable.org.tw/download/
index/820

ពុត៌មាន��់ពុ័នធនះងធនធានបោះ�័ងៗ
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「全民健保行動快易通︱健康存摺」APP介紹

សៀឈាាះអងគភាពី សៀ�វាកមិមណែដឹល�ីល់ជូន រសៀប់ៀប់ទីំនាំក់ទីំនង

រដ្ឋឋ�លបោះលើ���ពុសួ់
សួុខភាពុផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួង

សួុខាភិិ�ល

សៀ�ចំក្តីណែ�នាអំំពីី APP « Autotollចំលត័រប់�រ់ដ្ឹឋប់ាលសៀលើកកម្ិពី
�់�ុខភ៌ាពី︱សៀ�ៀវសៀភ៌ៅធនាគារ�ុខភ៌ាពី»

I.  រសៀប់ៀប់ចុំះសៀឈ្្នះមិោះ(Log in)

គ្រឹះគាំន់ខែតទាំញយ� APP « Autotoll�ល័តរបសួ់រដ្ឋឋ�លបោះលើ�
�ម្ពពសួ់សួុខភាពុ︱បោះសួៀវិបោះ�ធនាគាំរសួុខភាពុ»  �ុ�ត�បោះ�ើង 
បោះ�ៃៀតផ្លាៃ ត់រ�ួបញូ្ជី�លបោះលខទូរសួ័ពុៃ បោះលខអតតសួញ្ញាា ណៈប័ណៈឌ  captc
haរ�ួបញូ្ជី�លបោះលខ�នុ�យ៤បោះលខ�ុងបោះគ្រឹះកាយបោះ�បោះលើកាតធានារាា
បរ់ងសួខុភាពុនងិត�បោះ�ើងបោះលខ�ូដ្ឋសួមាា ត ់នះងសួគ្រឹះមាបក់ារ��ុឈ្នះ្
បោះមា�កាតធានារាា ប់រង់សួុខភាពុនិងការ�ងឧប�រណៈ៍�ល័តទ
នៃ ឺម្ពគំាំ បោះហើយ�៏អា�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ម្ពុខង្ការបោះសួៀវិបោះ�ធនាគាំរសួុខភា
ពុនិង�ណៈនីយដាឋ ន�ល័ត�ងខែដ្ឋរ។

��ណៈត់សួមាគ ល់៖ បោះសួៀវិបោះ�ធនាគាំរសួុខភាពុ�៏អា��ុ�បោះឈីា�តាម្ព
អុីនធឺបោះណៈតបោះដាយ�ូលបោះ�ហទ�ពុ័ររបសួ់រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខ
ភាពុតាម្ពរយៈ«វិញិ្ញាា បណាណា ប័គ្រឹះតគ្រឹះបជាពុលរដ្ឋឋឌីី�ីថ្មីល»ឬ«កាតធា
នារាា ប់រងសួុខភាពុ» +បោះលខបោះសួៀវិបោះ�គ្រឹះ�ួស្ថារ បោះគ្រឹះកាយពុីបោះនា�អា�
�ូលបោះ�កាន់ទ�ពុ័របោះនា�បោះដាយបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់�ុ�ពុយូ ទ័រ�៏�ន។

II. សៀ�ៀវសៀភ៌ៅធនាគារ�ុខភ៌ាពី

(I) �្តល់នូវខ្លឹមិ�ារ៖

ការពុិនិតយ��ងឺតាម្ពខែបបបសឹួះម្ពគ្រឹះបបោះទសួ ខែបប�ិន 
និងខែ�ំ�បោះធីញ ឯ�ស្ថារសំ្ថា�់បោះ�ម្ពនៃ ីរបោះពុទយ 
ឯ�ស្ថារបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់ថំា � ឯ�ស្ថារវិ�កាត់ ឯ�ស្ថារគ្រឹះបតិ�មី្ព
ឬអាឡា�់ហ័ីនិងគ្រឹះបវិតត ិ��ងឺសួបោះងាបបោះពុលបោះ�ញពុីបោះពុទយ 
ឯ�ស្ថារលទធ�លបោះធើ �បោះតសួត (ពុិនិតយ) ឯ�ស្ថាររ�យការណៈ៍ជារ ូ
បថ្មីតឬរ�យការណៈ៍បោះធើ �បោះតសួត (ពុិនិតយ)សួរ �រៈឬបោះរា�វិទិា ឯ�
ស្ថារការចាំ�់វាា �់ស្ថា�ងបង្កាក របសួ់នាយ�ដាឋ នគ្រឹះបឆ្នាំ�ង��ងឺឆ្លាង 
លទធ�លបង្កាក សួុខភាពុសួគ្រឹះមាប់បុ�គលបោះពុញវិយ័របសួ់រដ្ឋឋ�ល
បោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ លទធ�លបោះធើ �បោះតសួត ពុិនិតយ��ងឺម្ពហារ ��ទាំ�
ង៤និងការ�ត់សួមាគ ល់អ�ពុីការបរចឹិាំ�សួរ �រាងគនិងបណាត �បោះវិ�ជ
ស្ថាស្រ្តីសួត សួគ្រឹះមាប់ការខែថ្មីទាំ��ុងបោះគ្រឹះកាយ(Palliative care)ផ្ទៃនរដ្ឋឋ�
ល�ិ�ឹការបោះវិ�ជស្ថាស្រ្តីសួត គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល -ល-។

គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�ារដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់
សួុខភាពុបោះលខទូរសួ័ពុៃបោះលើ
តុ0800-030-598

ឬ 4128-678 (ពុុ�ចាំ���់បខែនាម្ព
បោះលខ�ូដ្ឋត�បន់បោះ�ើយ)

បោះលខទូរសួ័ពុៃផ្ទៃដ្ឋ 02-4128-678

បោះ�ហទ�ពុ័រ https://www.nhi.gov.tw

Autotollចំល័តរប់�់រដឹឋ�លសៀលើក
កមិព�់�ុខភាពី

QR code

Autotollចំល័តរប់�់រ
ដឹឋ�លសៀលើកកមិព�់

�ុខភាពី
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រដ្ឋឋ�លបោះលើ���ពុសួ់
សួុខភាពុផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួង

សួុខាភិិ�ល

(II) អតថស្រ្តីប់សៀ�ជន៍ផ្ទៃនការសៀស្រ្តីប់ើស្រ្តី��់
1. ការទាំញយ�ឯ�ស្ថារមានភាពុង្កាយគ្រឹះសួួល៖ ការlog inមាន

វិ �ធីបោះគ្រឹះ�ើនខែបបអា�ទាំញយ�ឯ�ស្ថារសួុខភាពុខែដ្ឋលបោះធើ �សួមា
ហរណ័ៈ�មី្ពឆ្លាងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន កាត់បនាយការបោះធើ �ដ្ឋ�បោះណៈើរបោះ�ម្ព�ម្ព
នៃ ីរបោះពុទយ។

2. ង្កាយគ្រឹះសួួល�ុ�ងការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងសួុខភាពុផ្លាៃ ល់ខូ �ន៖ �ត
ល់នូវិឯ�ស្ថារពុិនិតយ��ងឺ ខែបប��្� វិញិ្ញាា ណៈ(Visualize) 
ការវាយតផ្ទៃម្ពាបោះលើហានិភិ័យ��ងឺ ការបោះគ្រឹះ�ើនរំលះ��ូនដ្ឋ�ណៈះងឲ្យយ
បោះ�ពុិនិតយ��ងឺនិងបញូ្ជី�ល��ណៈត់គ្រឹះតារង្កាើ សួ់ទិនំន័យសួរ �រៈបោះដា
យខូ �នឯង។

3. គីាំនឧបសួ�គ�ុ�ងការគ្រឹះ�គ្រឹះសួ័យទាំ�់ទងរបសួ់គ្រឹះ�ូបោះពុទយនិងអំ
���ងឺ៖ បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលបោះ�ពុិនិតយ��ងឺអា�បង្កាា ញនូវិ«បោះសួៀវិ
បោះ�ធនាគាំរសួុខភាពុ»ជាឯ�ស្ថារបោះយ៉ាងបោះ�បោះអាយបោះវិ�ជបណៈ្
ឌីិត បោះដ្ឋើម្ពិីបោះអាយគាំត់កាត ប់�នពុីស្ថាា នភាពុសួុខភាពុរបសួ់អំ
�បោះដាយមានគ្រឹះបសួិទធិភាពុ។

(III)  តារាងប់សៀងើើន�ម ីមិុខង្ហារស្រ្តីគប់់ស្រ្តីគង�ុខភាពីអនក�ៃះសៀោយៈ�មា�រ័�ក
មិមសៀលខគ�នី

 ម្ពុខង្ការខែ�ំ�សួុខភាពុ៖

1. ឲ្យយខែតអំ�មាា �់log in�ូលបោះ��ុ�ង�ណៈនីបោះសួៀវិបោះ�ធនាគាំរសួុ
ខភាពុរបស់ួខូ �ន នះងអា�បោះម្ពើលបោះ�ើញពុីឯ�ស្ថារពុិនិតយ��ងឺនិ
ងឯ�ស្ថារសួុខភាពុរបស់ួទាំរ�និងខូ �នឯង។

2. វិ �ធីទទួល�នម្ពុខង្ការគ្រឹះ�ប់គ្រឹះ�ងសួុខភាពុអំ��ៃ�បោះដាយសួមា
ហរណ័ៈ�មី្ពបោះលខ�ណៈនី៖

(1)  បគុ្រឹះតធតីាខែដ្ឋលម្ពនិទាំនប់ោះពុញវិយ័នងិមានអាយបុោះគ្រឹះកាម្ព១៥ឆំ្នាំ� ប្
រសួិនបោះបើ�ូលរមួ្ពធានារាា ប់រងសួុខភាពុតាម្ពមាត យ បោះនា�មាត យ
អា�បោះម្ពើលពីុការពិុនតិយសួខុភាពុនងិឯ�ស្ថារសុួខភាពុរបស់ួបតុ្
រធីតារាល់បោះពុលខែដ្ឋលគាំត់log in�ណៈនីផ្លាៃ ល់ខូ �ន�ូលបោះ�កាន់
បោះសួៀវិបោះ�ធនាគាំរសួុខភាពុ។

(2)  គ្រឹះបសួិនបោះបើបុគ្រឹះតធីតាម្ពិន�ន�ូលរមួ្ពធានារាា ប់រងសួុខភាពុតា
ម្ពមាត យបោះនា�បោះទ សូួម្ពភាជ ប់ជាមួ្ពយ

ឯ�ស្ថារបញ្ញាជ �់ខែដ្ឋល��់ពុ័នធអ�ពុីអំ�ត�ណាងគ្រឹះសួប�ាប់បោះ�បោះធើ �
ការ�ុ�បោះឈីា�បោះ�គ្រឹះ�មំ្ពការង្ការទទួលបនុ��តាម្ពត�បន់របសួ់រដ្ឋឋ�ល
បោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ បោះគ្រឹះកាយពុីបោះ�ៃៀងផ្លាៃ ត់ដ្ឋ�ណា�់កាលរ�ួ បោះទើបអា
�បោះគ្រឹះបើ�ណៈនីបោះសួៀវិបោះ�ធនាគាំរសួុខភាពុរបសួ់ខូ �នពុិនិតយនិងអាន
ពុីឯ�ស្ថារបោះសួៀវិបោះ�សួុខភាពុរបសួ់បុគ្រឹះតធីតា។

III. សៀប់ឡាធានាំរាះប់់រង�ុខភាពី
(I) ការណែឆ្លករកកំ�ត់ស្រ្តីតាធានាំរាះប់់រង៖
�តល់នូវិម្ពុខង្ការខែសួើ ងរ���ណៈត់គ្រឹះតាធនារាា ប់រងផ្លាៃ ល់ខូ �ននិងស្ថា�់
ញ៉ាំតិខែដ្ឋលធានាតាម្ពខូ �ន គ្រឹះបសួិនបោះបើឪពុុ�ឬមាត យជាបុ�គលខែដ្ឋល
គ្រឹះតវូិ�នធានា អា�ខែសួើ ងរ�ពុីស្ថាា នភាពុបខែនាម្ពធានារាា ប់រងរបសួ់
ទាំរ�បោះគ្រឹះកាយពុីlog in។

(II) ការប់ី�រឬសៀធើើកាតធានាំរាះប់់រង�ុខភាពីស្វារជា�មី៖
បោះ�ផ្ទៃថ្មីាអនា�ត គ្រឹះបសួិនបោះបើ�ត់កាតធានារាា ប់រងសួុខភាពុរបសួ់
ទាំរ� គ្រឹះតវូិការខែ�ពុត៌មានទូបោះ�ឬ�ង់ផ្លាា សួ់បូ �ររបូថ្មីតបោះ�បោះលើកាត
ធានារាា ប់រងសួុខភាពុ អា�បោះសំួើសួុ�បោះធើ �កាតធានារាា ប់រងស្ថារជាថី្មីីតា
ម្ពរយៈអំ�ខែដ្ឋលគ្រឹះតវូិ�នធានា(ឪពុុ�ឬមាត យ)។

គ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះបះ�ារដ្ឋឋ�លបោះលើ��មាា �ង
សួុខភាពុ

បោះលខទូរសួ័ពុៃបោះលើតុ0800-030-598

ឬ 4128-678

(ចាំ���់បខែនាម្ពបោះលខ�ូដ្ឋត�

បន់បោះ�ើយ)

បោះលខទូរសួ័ពុៃផ្ទៃដ្ឋ02-4128-678

បោះ�ហទ�ពុ័រ https://www.nhi.gov.tw

Autotollរប់�់រដឹឋ�លសៀលើកក

មិព�់�ុខភាពី

QRcode

សៀឈាាះអងគភាពី សៀ�វាកមិមណែដឹល�ីល់ជូន រសៀប់ៀប់ទីំនាំក់ទីំនង

Autotollចំល័តរប់
�់រដឹឋ�លសៀលើកក

មិព�់�ុខភាពី

ពុត៌មាន��់ពុ័នធនះងធនធានបោះ�័ងៗ
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I. ល�ាខណៈឌ��នួយ៖

ចាំប់ពុីឆំ្នាំ�២០២១ខែខសួីហាផ្ទៃថ្មីាទី១បោះ� �ុមារខែដ្ឋលមានសួញ្ញាជ តិរបសួ់គ្រឹះបបោះទសួបោះយើងខែដ្ឋលម្ពិនគ្រឹះ�ប់២ឆំ្នាំ� បោះហើ
យមានល�ាខណៈឌ គ្រឹះសួបតាម្ពល�ាខណៈឌ ខាងបោះគ្រឹះកាម្ពបោះន�អា�បោះសំួើសួុ�ការ��នួយ�ន:

1.    �នមានសួ�បុគ្រឹះត��បោះណៈើតឬ�ូលបោះ�ប័គ្រឹះតគ្រឹះ�ួស្ថាររ�ួ

2.    ឪពុុ�មាា យទាំ�ង២នា�់ឬអាណាពុា�ល�នខែឆ្ល�បោះ��ុ�ងគ្រឹះ�សួួងពុនធ  �ុ�ងរយៈបោះពុលមួ្ពយឆំ្នាំ�បោះន�
ពុនធ��ណូៈលម្ពិនគ្រឹះ�ប់ដ្ឋល់២០%

3.   ម្ពិនទាំន់ទទួលបោះសួវា�មី្ពខែថ្មីរ�ាបោះ�ីងស្ថាធារណៈៈ ឬបោះសួវា�មី្ពខែថ្មីរ�ាបោះ�ីងស្ថាធារណៈៈ
4.    ម្ពិនទាំន់ទទួលផ្ទៃថ្មីា��នួយរបសួ់គ្រឹះ�សួួងរដាឋ ភិិ�ល

II. ដ្ឋ�បោះណៈើរការដា�់បោះសួំើសួុ�

ឯ�ស្ថារបោះសំួើសួុ�នះងឯ�ស្ថារ��់ពុ័នធនះងការបញ្ញាជ �់បោះហើយបោះ�ញាើម្ព�ឬដ្ឋល់ភូិម្ពិ�ុ�សួង្កាក ត់ខែដ្ឋល�ុមារសំ្ថា
�់បោះ�បោះសំួើសួុ�។ ពុត៌មានលម្ពអ ិតអា��ូលដ្ឋល់បោះ�ហទ�ពុ័រគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល��នួយសួងគម្ពនះងគ្រឹះ�ួស្ថារ 
https://www.sfaa.gov.tw

(ល�ដាប់ការ ៖ ទ�ពុ័របោះដ្ឋើម្ព,គ្រឹះបធានបទ,ត�បន់បោះសំួើសួុ�ការ��នួយរបសួ់�ុមារនះងការខែថ្មីទាំ�ស្ថាធារណៈៈ)

ឬខលម្ព�បោះលខទូរសួពុៃ១៩៥៧

រាល់�ុមារ�ុ�ងមួ្ពយខែខនះងទទួល��ណូៈលទះ�គ្រឹះ��់ ៖

ធានាំរាះប់់រង�ុខភាពី�ស្រ្តីមាប់់ស្រ្តីប់ជាជនទីន់សៀខាយៈ ស្រ្តី�ក់ឧប់តីមិភសៀលើការចំិ�្ឹមិបី់�ចំ់ ស្រ្តី�ក់មាតុភាពីពីី
សៀស្វាធននិវតីន៍ជាតិនិងធានាំរាះប់់រង�ុខភាពីក�ិករ

ធានាំរាះប់់រ�ង�ុខភាពី�ស្រ្តីមាប់់ស្រ្តីប់ជាជនទីន់សៀខាយៈពីី�ំណាក់ធានរាះប់់រងជាតិ

ស្រ្តី�ក់ឧប់តថមិភសៀលើការចំិ�្ឹមិបី់�ចំ់កុមារអាយៈុសៀស្រ្តីកាមិ២ឆ្ងាំំ- សៀមិើលណែ�ទាំប់ុស្រ្តីតធីតាជាទីីស្រ្តី�លាញ់
រប់�់ពីួកសៀយៈើងសៀ��ៃះសៀោយៈ�ងប់់ចំិតី

ធានារាា បរ់ងសួខុភាពុជាតបិោះម្ពើលខែថ្មីទាំ�សុួខភាពុគ្រឹះបជា�នទូទាំ�ងគ្រឹះបបោះទសួ ចាំបពី់ុផ្ទៃថ្មីាទ៧ីខែខម្ពថិ្មីនុាឆ្ល្
នា�២០១៦បោះ��នអនុវិតត«�បោះគ្រឹះមាង(រំ�យការបូ��កាតធានារាា ប់រងទាំ�ងគ្រឹះសួងំ)ការរំបោះដា�ទ�នា�់ទ�នង
រវាងការ����់�ុ�ងការបង់គ្រឹះ��់ធានារាា ប់រងនិងសួិទិធ�ុ�ងការទទួលការពុិនិតយ��ងឺ»  �គ្រឹះម្ពញំបោះអាយរំ
�យការបូ��កាតធានារាា ប់រងទាំ�ងគ្រឹះសួងំ �តល់�ូននូវិការធានាខែដ្ឋលមានភាពុយុតត ិធម្ព៌�ុ�ងសួិទធិទទួល
ពុា�ល��ងឺសួគ្រឹះមាប់គ្រឹះបជាពុលរដ្ឋឋ អនុវិតតជា�់ខែសួត ងនូវិសួិទធិបោះសីួើគំាំ�ុ�ងការពុា�ល។ បោះអាយខែតគ្រឹះបជាពុ
លរដ្ឋាបោះសំួើសួុ�សួ�នុ�ខែបបបទធានារាា ប់រង សួុទធខែតអា�ទទួលការពុា�លយ៉ាា ងសួា ប់�ិតត។

បោះដ្ឋើម្ពិី�ួយដ្ឋល់គ្រឹះបជាពុលរដ្ឋឋខែដ្ឋលគីាំនសួម្ពតាភាពុបង់គ្រឹះ��់ធានារាា ប់រងសួុខភាពុនិង��ពុុងរង
សួមាព ធពុីភាពុគ្រឹះ�ីគ្រឹះ�និង��ងឺ រដ្ឋឋ�លបោះលើ��ម្ពពសួ់សួុខភាពុ�តល់�ូនវិធិានការ��នួយ��បោះ��ការ��
��់ការបង់គ្រឹះ��់ដូ្ឋ�ជាបង់បណាត �់ គ្រឹះ��់�មឹ្ពីមូ្ពលនិធីរំបោះដា�ស្ថាា នភាពុល���និងបញូ្ជី�នបនត
បោះ�កាបោះនើគ្រឹះ�មំ្ពសួបិំ រសួធម្ព៌និងវិធិានការបោះ�័ងៗបោះទៀត។ គ្រឹះបពុ័នធ បោះសួវា�មី្ពគ្រឹះបះ�ារបសួ់រដ្ឋឋ�លបោះលើ�
�ម្ពពសួ់សួុខភាពុ៖ បោះលខទូរសួ័ពុៃបោះលើតុ0800-030-598 ឬ 4128-678 (ពុុ�ចាំ���់ខែថ្មីម្ពបោះលខត�បន់បោះ�ើយ)។ 
ឬទ�នា�់ទ�នងតាម្ពបោះលខទូរសួ័ពុៃផ្ទៃដ្ឋ  02-4128-678។

រដឹឋ�ល�ងគមិ
កិចំ្និងស្រ្តីគួស្វារ
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ស្រ្តី�ក់មាតុភាពីពីីសៀស្វាធននិវតីន៍ជាតិ

ស្រ្តី�ក់មាតុភាពីពីីធានាំរាះប់់រង�ុខភាពីក�ិករ

គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលគ្រឹះតវូិ�នធានាផ្ទៃនបោះស្ថាធននិវិតតន៍ជាតិគ្រឹះតវូិសួគ្រឹះមាលឬបោះ�ើតម្ពុន��ណៈត់បោះ��ុ�ង
���ំងបោះស្ថាធននិវិតតន៍ជាតិ អា�ទទួល�នគ្រឹះ��់មាតុភាពុម្ពតង២ខែខ(ប�ូ�បិនំ�ឺ៣ម្ពុឺន៦៥៦៤ដ្ឋុ�ា រ
ផ្ទៃតវាា ន់)បោះដាយខែ�អ�បោះលើ��នួនគ្រឹះ��់ខែដ្ឋលបង់ធានារាា ប់រងផ្ទៃនខែខបោះនា� សួគ្រឹះមាប់�ូនបោះភាា �បោះ�ើងបោះ��ឺ�តល់
�ូនបោះ�ើនបោះ�ើងតាម្ពសួមាមាគ្រឹះត។

សួគ្រឹះមាប់ពុត៌មានល�អិតបខែនាម្ពទាំ�់ទាំងនះងគ្រឹះ��់មាតុភាពុផ្ទៃនបោះស្ថាធននិវិតតន៍ សូួម្ពទ�នា�់ទ�ន
ងបោះ�កាន់គ្រឹះបពុ័នធ បោះសួវា�មី្ពបោះស្ថាធននិវិតតន៍តាម្ពបោះលខទូសួ័ពុៃ(02)2396-1266 # 6066។

• បោះ�ហទ�ពុ័័រ៖ https://www.bli.gov.tw/ (�ូ �វិ៖ ទ�ពុ័រអ�ពុីកាតពុើ�ិ�ឹ/បោះស្ថាធននិវិតតន៍/
គ្រឹះ��់ឧតាម្ពភគ្រឹះ�ប់គ្រឹះបបោះភិទ/គ្រឹះ��់មាតុភាពុ)

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ រដ្ឋឋ�លធានារាា បរងសួងគម្ព�ិ�ឹគ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�ល រដ្ឋឋ�លធានារាា ប់រងពុល�រគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព)

សួគ្រឹះមាប់អំ�គ្រឹះតវូិ�នធានាឬផ្ទៃដ្ឋ�ូខែដ្ឋល�ូលរមួ្ព�ុ�ងធានារាា ប់រងសួុខភាពុ�សួិ�រ�នបោះពុញ២៨
០ផ្ទៃថ្មីាឬសួគ្រឹះមាលម្ពិនគ្រឹះ�ប់ខែខបោះគ្រឹះកាយ១៨១ផ្ទៃថ្មីា អា�ទទួល�នគ្រឹះ��់មាតុភាពុម្ពតង២ខែខ(ប�ូ�បិនំ�ឺ២ម្ពុឺ
ន៤០០ដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់)បោះដាយខែ�អ�បោះលើ��នួនគ្រឹះ��់ខែដ្ឋលបង់ធានារាា ប់រងផ្ទៃនខែខបោះនា�។ អំ�ខែដ្ឋល�ូលរមួ្ព�្
រប៨់៤ផ្ទៃថ្មីាបោះហើយរលូត�ូនទទួលគ្រឹះ���់��់ណាត ល(ប�ូ�បិនំ�១ឺម្ពុនឺ២០០ដុ្ឋ�ា រផ្ទៃតវាា ន)់។ សួគ្រឹះមាប�ូ់នភិ្
បោះ��បោះ�ើងនះង�តល់�ូនតាម្ពសួមាមាគ្រឹះត។

• សួគ្រឹះមាប់ពុត៌មានល�អិតបខែនាម្ពទាំ�់ទាំងនះងគ្រឹះ��់មាតុភាពុផ្ទៃនធានារាា ប់រងសួុខភាពុ�សួិ
�រ សូួម្ពទ�នា�់ទ�នងតាម្ពបោះលខបោះសួវា�មី្ពទូរសួ័ពុៃ(02)2396- 1266 # 2330។

• បោះ�ហទ�ពុ័រ៖https://www.bli.gov.tw/ 
(�ូ �វិ៖ទ�ពុ័រអ�ពុីកាតពុើ�ិ�ឹ/ធានារាា ប់រងសួុខភាពុពុល�រ/អ�ពុីគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ/គ្រឹះ��់មាតុភាពុផ្ទៃនធានារាា ប់រងសួុខភាពុពុល�រ)

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ គ្រឹះ�សួួងសួុខាភិិ�លរដ្ឋឋ�លសួងគម្ព�ិ�ឹនិងគ្រឹះ�ួស្ថារ)

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ រដ្ឋឋ�លធានារាា ប់រងពុល�រគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព)

លកខខ�ឌចំំ�ូល កូនទីី១ កូនទីី២

ដឹំណាក់កាលទីី1

(២០២១/៨~២០២២/៧)

អគ្រឹះតាពុនធ��ណូៈលម្ពិនគ្រឹះ�ប់២០%

គ្រឹះ�ួស្ថារ��ណូៈលម្ពធយម្ពរាងទាំប

គ្រឹះ�ួស្ថារ��ណូៈលទាំប

ដឹំ�ាក់កាលទីី2

(២០២២/៨)

អគ្រឹះតាពុនធ��ណូៈលម្ពិនគ្រឹះ�ប់២០%

គ្រឹះ�ួស្ថារ��ណូៈលម្ពធយម្ពរាងទាំប

គ្រឹះ�ួស្ថារ��ណូៈលទាំប

3,500 4,000 4,500

5,000 6,000 7,000

5,000 6,000 7,000

កូនទីី៣សៀឡុើងសៀ�

ធានារាា ប់រងសួុខភាពុសួគ្រឹះមាប់គ្រឹះបជា�នទន់បោះខាយ គ្រឹះ��់ឧបតតម្ពភបោះលើការ�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់ គ្រឹះ��់
មាតុភាពុពុីបោះស្ថាធននិវិតតន៍ជាតិនិងធានារាា ប់រងសួុខភាពុ�សួិ�រ

រដឹឋ�លធានាំរាះប់់រងពីលករ
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ចំាប់់�ស្រ្តីមាកលំណែ�មាតុភាពីនិងចំាប់់កំដឹរមាតុភាពី

បោះ��ុ�ង���ំងបោះពុលមានផ្ទៃ�ៃបោះ�� គ្រឹះបសួិនបោះបើស្រ្តីសួត ីនិបោះយ៉ា�ិ�មានតគ្រឹះមូ្ពវិការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនសួគ្រឹះមាល គ្រឹះពុម្ព

ទាំ�ងមានភិសូួ�តាងបញ្ញាជ �់ថាពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនសួគ្រឹះមាល អា�បោះសំួើសួុ��ាប់សួគ្រឹះមា�ពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនសួគ្រឹះមាលរ

យៈបោះពុល៥ផ្ទៃថ្មីាបោះ�កាន់និបោះយ៉ា��បោះដាយបោះយ៉ាងតាម្ព�ាប់សួម្ពភាពុបោះយនឌី័រ�ុ�ងការង្ការ។ និបោះយ៉ា�ិ�គ្រឹះតវូិបោះសំួើសួុ��ា

ប់បោះ�កាន់អងគភាពុជាឯ�តា�នា�ផ្ទៃថ្មីា មួ្ពយផ្ទៃថ្មីាឬបាុនីានបោះមាា ងបោះដាយបោះយ៉ាងតាម្ពតគ្រឹះមូ្ពវិការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ�� និបោះយ៉ា�

�ម្ពិនអា�បដ្ឋិបោះសួធ�តល់�ាប់បោះ�ើយ។

គ្រឹះសួបតាម្ពបោះសួវា�មី្ពសួុខភាពុរបសួ់ស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ម្ពុនបោះពុលសួគ្រឹះមាល ��នួនផ្ទៃនការពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��បោះ�ើនបោះ�ើង

ដ្ឋល់១៤ដ្ឋង។ រដាឋ ភិិ�លខែ�ំ�ពុល�រពុីឆំ្នាំ�២០២២ខែខម្ពិថ្មីុនាផ្ទៃថ្មីាទី៤បោះ� �នគ្រឹះបកាសួអ�ពុី��ណុៈ�ការ��នួយបខែនាម្ព

អ�ពុីទះ�គ្រឹះ��់��ណូៈលផ្ទៃនផ្ទៃថ្មីាសួគ្រឹះមា�ម្ព�ពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ពុីឆំ្នាំ�២០២២ខែខ��កដាផ្ទៃថ្មីាទី១បោះ� ��បោះ��មឹាសួ់អា�ីវិ�មី្ពខែដ្ឋ

លមានបុ�គលិ�សួគ្រឹះមា�ម្ព�ពុិនិតយផ្ទៃ�ៃបោះ��ផ្ទៃថ្មីាទី៦ ទី៧ នះងមាន��នួយដ្ឋល់ទះ�គ្រឹះ��់��ណូៈល។

និបោះយ៉ា�ិ�ខែដ្ឋលមានផ្ទៃដ្ឋ�ូគ្រឹះតវូិការសួគ្រឹះមាល និបោះយ៉ា��គ្រឹះតវូិ�តល់�ាប់��ដ្ឋរមាតុភាពុ៥ផ្ទៃថ្មីា �ិតពុីផ្ទៃថ្មីាខែដ្ឋលផ្ទៃដ្ឋ�ូ

សួគ្រឹះមាលនិង�ុ�ង���ំងម្ពុនបោះគ្រឹះកាយផ្ទៃថ្មីាសួគ្រឹះមាល១៥ផ្ទៃថ្មីា បោះគ្រឹះ�ើសួបោះរ �សួ៥ផ្ទៃថ្មីាសួុ��ាប់��ដ្ឋរមាតុភាពុ។ បោះដ្ឋើម្ពិី�លគ្រឹះបបោះយ៉ា�

ន៍និបោះយ៉ា�ិ�បោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួ់�ាប់តាម្ពកាលៈបោះទសួៈនិងសួបោះគ្រឹះម្ព�បោះគាំលបោះ��តល់�ាប់�ុ�ងការបោះម្ពើលខែថ្មីទាំ���ដ្ឋរមាតុភាពុ 

និបោះយ៉ា�ិ�អា�ខែបងខែ���ាប់ជាបាុនីានបោះលើ�។

• បោះ�ហទ�ពុ័រគ្រឹះ�សួួងការង្ការ-�ស្ថាងបរសិ្ថាា នខែដ្ឋលមានម្ពិតតភាពុ　https://www.mol.gov.tw/

សៀគ�ទីំពី័រស្រ្តីក�ួងការង្ហារ
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ស្រ្តី�ក់ឧប់តីមិភពីីធានាំរាះប់់រងការង្ហារសៀោយៈអនុញ្ហាាតសៀអាយៈឈ្នះប់់�ស្រ្តីមាកពីីការង្ហារសៀដឹើមិីីចំិ�្ឹមិណែ�ទាំកូន

សួមា�ិ�ថី្មីីខែដ្ឋល�ន�ូលម្ព�គ្រឹះ�ួស្ថារ�ង់ខែថ្មីទាំ�បោះដាយខូ �នឯង �ង់បោះ�បោះម្ពើលខែថ្មី�ូនខែត�៏ខាា �

បា��ល់ដ្ឋល់��ណូៈលគ្រឹះ�ួស្ថារ បោះយ៉ាងតាម្ព�ាប់ធានារាា ប់រាងការង្ការ ពុល�រខែដ្ឋលប�បោះពុញការង្ការមាន

ធានារាា ប់រាងមួ្ពយឆំ្នាំ�បោះ�ើងបោះ�(ម្ពិន�ិត�ុ�ងគ្រឹះ�មំ្ពហាុនខែតមួ្ពយឬអត់) ម្ពុនបោះពុល�ូនអាយុបោះពុញ៣ឆំ្នាំ� 

បោះយ៉ាងតាម្ព�ាប់បោះសីួើភាពុគំាំទាំ�ង២បោះភិទ មឹាសួ់អា�ីវិ�មី្ពអា�បោះសីួើសួុ�ដា�់ឲ្យយពុល�រផ្លាអ ���ណូៈលនះងរ�ា

ត� ខែណៈងទុ�ឲ្យយ�ន បោះហើយ�ិតតាម្ព��ណូៈលពុីផ្ទៃថ្មីាឈ្នះប់បោះ�៦ខែខម្ពុន�ាល់នូវិ��ណូៈល៦០%គ្រឹះបចាំ�ខែខឲ្យយ �ុ�ង

�ូនមំា�់អា�បោះសំួើសួុ�បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៦ខែខ ឪពុុ�ឬមាា យ�ឺអា�បោះសំួើសួុ��នដូ្ឋ�គំាំ (ចាំប់ពុីឆំ្នាំ�២០២១ខែខ��ក

ដាផ្ទៃថ្មីាទី១បោះ�រដាឋ ភិិ�លបខែនាម្ព២០%បោះទៀត��បោះ��ការ��នួយ បោះគ្រឹះ��បោះ�ាើម្ពបោះ�ជាមួ្ពយទះ�គ្រឹះ��់��នួយខែដ្ឋ

លបញ្ជីឈប់��ណូៈលរ�ាត� ខែណៈងដា�់�ូនបោះ�ជាមួ្ពយគំាំ បោះដាយម្ពិនចាំ���់បោះសំួើសួុ�ម្ពាងបោះទៀត។)

គ្រឹះ�ួស្ថារខែដ្ឋលមានបោះធើ �ការទាំ�ងឪពុុ�នងិមាត យសួទុធខែតមាន�ូលរមួ្ព�ុ�ងធានារាា បរ់ង សូួម្ពបោះគ្រឹះបើគ្រឹះ�សួឈ់្នះ្

បោះមា�បុគ្រឹះតធីតាខុសួគំាំបោះ�បោះពុលខែដ្ឋលសួុ��ាប់សួគ្រឹះមា�ពុីការង្ការ គ្រឹះបសួិនបោះបើបោះ��អំ��ិញឹ្ជីះម្ព�ូន២របូ

បោះ�ើងបោះ�ខែដ្ឋលមានអាយុតិ�ជាង៣ឆំ្នាំ�(ឧទាំហរណៈ៍៖ �ូនបោះភាា � �ូនបោះភាា �បោះគ្រឹះ�ើន)។ គ្រឹះបសួិនបោះបើឪពុុ�មាត យ

�ិញឹ្ជីះម្ពខែត�ូនមំា�់ខែដ្ឋលមានអាយុបោះគ្រឹះកាម្ព៣ឆំ្នាំ� សូួម្ព�ងចាំ�ថាគ្រឹះតវូិបោះធើ �ការបោះសំួើសួុ�ឈ្នះប់សួគ្រឹះមា��ុ�ងរយៈ

បោះពុលខុសួគំាំ ពុីបោះគ្រឹះ��គ្រឹះ��់ធានារាា ប់រងពុុ�អា�ទទួល�ុ�ងបោះពុលខែតមួ្ពយបោះនា�បោះទ។

សូួម្ពបោះ���ា និងអំ�មាា �់ខែដ្ឋល�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់�ូនគ្រឹះបងំគ្រឹះបយ័តំ គ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ�ុ�ងការឈ្នះប់សួម្ព្

រា�បោះដ្ឋើម្ពិី�ិញឹ្ជីះម្ពបោះម្ពើលខែថ្មី�ូននិងគ្រឹះ��់មាតុភាពុ«ពុុ�អា�»បោះសំួើសួុ�គ្រឹះសួបបោះពុលជាមួ្ពយគំាំបោះនា�បោះទ។ បោះគ្រឹះ�ពុី

បោះន���យថាបុគ្រឹះតធីតាខែដ្ឋល�ាប់សួម្ពភាពុខែយនឌី័រ�ុ�ងការង្ការសួ�បោះ�បោះលើ�ឺម្ពិនថា�ូនបោះនា�ជា�ូនខែដ្ឋ

លបោះ�ើតបោះគ្រឹះកាយបោះរៀបការ ឬអត់ខាន់ស្ថាា ឬជា�ូន�ិញឹ្ជីះម្ពបោះ�ើយ �ឺចាំត់ទុ�ជាបុគ្រឹះតធីតាដូ្ឋ�គំាំ ឪពុុ�និង

មាត យសួុទធខែតអា�បោះសំួើសួុ�គ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ�ំងការឈ្នះប់សួគ្រឹះមា�បោះដ្ឋើម្ពិី�ិញឹ្ជីះម្ពខែថ្មីទាំ�។

ស្រ្តី�ក់មាតុភាពីពីីធានាំរាះប់់រង

បោះ�បោះពុលខែដ្ឋលស្រ្តីសួត ខីែដ្ឋល�ូលរមួ្ពធានារាា បរ់ងពុល�រមានផ្ទៃ�ៃបោះ��ឬសួគ្រឹះមាល បោះហើយររយៈបោះពុល�តិជាឆ្ល្

នា�ផ្ទៃនការ�ូលរមួ្ពធានារាា ប់រងពុល�រសួរុបបោះពុញ២៨០ផ្ទៃថ្មីា (សួគ្រឹះមាប់�រណៈីសួគ្រឹះមាលម្ពុនខែខ�ឺ១៨១ផ្ទៃថ្មីា) អា

�ទទួល�នគ្រឹះ��ម់ាតុភាពុម្ពតង២ខែខ�តិតាម្ពគ្រឹះ��់ខែខខែដ្ឋលបងធ់ានារាា បរ់ងជាម្ពធយម្ពពីុខែខខែដ្ឋលសួម្ព្

រាលបោះ�៦ខែខ សួគ្រឹះមាប់�ូនបោះភាា �បោះ�ើងបោះ��ិតបោះ�ើងតាម្ពសួហមាគ្រឹះត។

• សួគ្រឹះមាប់ពុត៌មានល�អិតបខែនាម្ពសូួម្ពទ�នា�់ទ�នងតាម្ពបោះលខបោះសួវា�មី្ពទូរសួ័ពុៃផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងពុល�
មី្ព៖(02)2396-1266# 2866។

• បោះ�ហទ�ពុ័រ៖https://www.bli.gov.tw/
(�ូ �វិ៖ទ�ពុ័រអ�ពុីកាតពុើ�ិ�ឹ/ធានារាា ប់រងសួុខភាពុពុល�រ/អ�ពុីគ្រឹះ��់ឧបតាម្ពភ/គ្រឹះ��់មាតុភាពុផ្ទៃនធានារាា ប់រងសួុខភាពុពុល�រ)

ស្រ្តី�ក់មាតុភាពីពីីធានាំរាះប់់រងពីលករ ស្រ្តី�ក់ឧប់តីមិភពីីធានាំរាះប់់រងការង្ហារសៀោយៈ
អនុញ្ហាាតឲ្យយឈ្នះប់់�ស្រ្តីមាកពីីការង្ហារសៀដឹើមិីីចំិ�្ឹមិណែ�ទំាកូន

ធានារាា ប់រងសួុខភាពុសួគ្រឹះមាប់គ្រឹះបជា�នទន់បោះខាយ គ្រឹះ��់ឧបតតម្ពភបោះលើការ�ិញឹ្ជីះម្ពបី��់ គ្រឹះ��់
មាតុភាពុពុីបោះស្ថាធននិវិតតន៍ជាតិនិងធានារាា ប់រងសួុខភាពុ�សួិ�រ

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ រដ្ឋឋ�លធានារាា ប់រងពុល�រគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព)
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 ការឈ្នះប់់�ស្រ្តីមាក់ពីីការង្ហារសៀដឹើមិីីចំិ�្ឹមិណែ�ទំាកូន

និបោះយ៉ា�ិ�បនាៃ ប់ពុីបោះធើ �ការង្ការបោះពុញ៦ខែខម្ព� អា�បោះសំួើសុួ��ាប់សួគ្រឹះមា�បោះដ្ឋើម្ពិី�ិញឹ្ជីះម្ពខែថ្មីទាំ��ូន
សួគ្រឹះមាប់បុគ្រឹះតធីតានីមួ្ពយៗខែដ្ឋលមានអាយុម្ពិនទាំន់គ្រឹះ�ប់៣ឆំ្នាំ�រហូតដ្ឋល់បុគ្រឹះតធីតាមានអាយុ៣ឆំ្នាំ�
បោះពុញ បាុខែនតការសុួ��ាប់សួគ្រឹះមា�ម្ពិនអា�បោះលើសួពីុ២ឆំ្នាំ�បោះ�ើយ។ ទនៃ ះម្ពនះងបោះន�សួគ្រឹះមាប់បុ�គលខែដ្ឋល�ិ
ញឹ្ជីះម្ពបី��់បុគ្រឹះតធីតាពុី២នា�់បោះ�ើង ការសុួ��ាប់សួគ្រឹះមា�់បោះដ្ឋើម្ពិី�ិញឹ្ជីះម្ពខែថ្មីទាំ��ូនខែដ្ឋលបោះសំួើសុួ�គ្រឹះតូវិ�
ណៈនារយៈបោះពុលសួរុប�ូលគំាំ យូរប��ុត�ឺ២ឆំ្នាំ�បោះដាយ�ិតបោះលើការ�ិញឹ្ជីះម្ពបុគ្រឹះតធីតាតូ�ជាងបោះ�ប��ុ
តជាបោះគាំល។ ឪពុុ�និងមាត យសុួទធខែតអា�បោះសំួើសុួ��ន។

បោះយ៉ាងតាម្ពការខែគ្រឹះបគ្រឹះបួលបោះ�ឆំ្នាំ�២០២១ខែខម្ពិថុ្មីនាផ្ទៃថ្មីាទី៤ បោះហើយទនៃ ះម្ពនះងឆំ្នាំ�ខែតមួ្ពយខែខ៧
ផ្ទៃថ្មីាទី១�នមានគ្រឹះបសួិទធភាពុអ�ពីុ�ាប់ខែថ្មីរ�ា�ូនបោះ�ីងបញ្ជីឈប់��ណូៈលរ�ាត� ខែណៈង។ គ្រឹះបការទី២ 
��ណុៈ�ទី៣ �ុ�ងអ��ំងបោះពុលខែដ្ឋលបញ្ជីឈប់��ណូៈលរ�ាត� ខែណៈងរាល់បោះលើ��ឺម្ពិនតិ�ជាង៦ខែខ។ ខែត
បោះបើសិួនពុល�រខែដ្ឋលមានតគ្រឹះមូ្ពវិការតិ�ជាង៦ខែខ �ឺគ្រឹះតូវិដា�់បោះសំួើសុួ�ម្ពិនតិ�ជាង៣០ផ្ទៃថ្មីា បោះសំួើសុួ���
បោះ��មឹាសួ់អា�ីវិ�មី្ពយ៉ាា ងបោះគ្រឹះ�ើន២ដ្ឋង។

�ាប់សួា ីអ�ពីុការបោះសីួើសិួទធ�ុ�ងបោះភិទទាំ�ង២ �នយល់គ្រឹះពុម្ពឲ្យយឪពុុ�មាា យទាំ�ងពុីរនា�់ដា�់បោះសំួើ
សុួ�បញ្ជីឈប់��ណូៈលរ�ាត� ខែណៈងបោះធើ �ការ�ុ�ងបោះពុលខែតមួ្ពយទាំ�ងពុីរនា�់�ន។ ការដា�់បោះសំួើសុួ��ាប់បោះន�
�នទទួលស្ថាគ ល់ គ្រឹះ�សួួងការង្ការនះងគ្រឹះបកាសួជា�ូ �វិការ�ុ�ងបោះពុលឆ្នាំប់ៗបោះន�បោះហើយនះងពុត៌មានល
ម្ពអ ិត�ងខែដ្ឋរ។

• សួគ្រឹះមាប់ពុត៌មានល�អិតបខែនាម្ពសូួម្ពទាំ�់ទងគ្រឹះបពុ័នធ គ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព1955

• បោះ�ហទ�ពុ័រគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព https://www.mol.gov.tw
( �ូ �វិ៖ ត�បន់បោះសួវា�មី្ព,សិួទធបោះសំួើភាពុបោះ��ខែនា ងបោះធើ �ការ,�ស្ថាងបរសិ្ថាា នបោះធើ �ការខែដ្ឋលមានម្ពិតតភាពុ)

បោះ�ហទ�ព័ុរអ�ពីុការបោះធើ �ការបោះសីួើរភាពុគំាំhttps://eeweb.mol.gov.tw/ ។
(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖គ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព)

បោះដ្ឋើម្ពិីបោះលើ�តបោះម្ពក ើងគាំ�គ្រឹះទបោះសួដ្ឋឋ�ិ�ឹ�ុ�ងអ��ំងបោះពុលផ្លាអ ���ណូៈល រ�ាត� ខែណៈងការង្ការបោះដ្ឋើម្ពិីបោះម្ពើ
លខែថ្មីទាំរ� ចាំប់ពុីឆំ្នាំ�២០២១ ខែខ��កដា ផ្ទៃថ្មីាទី០១បោះ� ការយិ៉ាល័យធានារាា ប់រាងការង្ការនះងបោះយ៉ាងតា
ម្ពគ្រឹះបការផ្លាអ ���ណូៈល រ�ាត� ខែណៈងការង្ការបោះដ្ឋើម្ពិីបោះម្ពើលខែថ្មីទាំរ��ាល់នូវិ��នួយ សួគ្រឹះមាប់បុ�គលខែដ្ឋលមាន
ធានារាា ប់រងការង្ការខែដ្ឋលដា�់��នួយអ�ពុី គ្រឹះបការផ្លាអ ���ណូៈលរ�ាត� ខែណៈងការង្ការបោះដ្ឋើម្ពិីបោះម្ពើលខែថ្មីទាំរ� 

នះងដា�់��នួយបោះដាយគ្រឹះប�ល់ទះ�គ្រឹះ��់��នួន២០%គ្រឹះបចាំ�ខែខ�ូនបោះ�

• សួគ្រឹះមាប់ពុត៌មានល�អិតបខែនាម្ពសូួម្ព�ូលបោះ�កាន់បោះ�ហទ�ពុ័រគ្រឹះ�សួួង
ពុល�មី្ព ៖https://www.bli.gov.tw/ (�ូ �វិ៖ទ�ពុ័រអ�ពុីកាតពុើ�ិ�ឹ/
ធានារាា ប់រងការង្ការ/កាតពុើ�ិ�ឹ�តល់ការឧបតាម្ពភ(រមួ្ពទាំ �ងគ្រឹះ��់មា
តុភាពុ)/គ្រឹះ��់ឧបតតម្ពភ�ំងការឈ្នះប់សួគ្រឹះមា�បោះដ្ឋើម្ពិី�ិញឹ្ជីះម្ពខែថ្មីទាំ�)

• បោះលខបោះសួវា�មី្ពទូរសួ័ពុៃផ្ទៃនគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព៖ (02)2396-1266# 2866។

(គ្រឹះបភិពុឯ�ស្ថារ៖ រដ្ឋឋ�លធានារាា ប់រងពុល�រគ្រឹះ�សួួងពុល�មី្ព)

រដឹឋ�លធានាំរាះប់់រង
�ុខភាពីពីលករ

ស្រ្តីក�ួងពីលកមិម សៀគ�ទីំពី័រសៀ�មើភាពីការង្ហារ
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ស្រ្តីប់ការជំនួយៈ�សៀញ្ជ្រិង្ហាាះសៀស្រ្តី�ះថាំក់នាំសៀពីល�ស្រ្តីមាល (Childbirth Accident Relief)

សៀតើអើីសៀ�ជាជំនួយៈ�សៀញ្ជ្រិង្ហាាះសៀស្រ្តី�ះថាំក់នាំសៀពីល�ស្រ្តីមាល?

សៀតើអនកណាណែដឹលអាចំសៀ�នើ�ុំជំនួយៈ�សៀញ្ជ្រិង្ហាាះសៀស្រ្តី�ះថាំក់នាំសៀពីល�ស្រ្តីមាល?

��នួយសួបោះគ្រឹះង្កាគ �បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះពុលសួគ្រឹះមាល�ឺជា�ាប់ខែដ្ឋលគ្រឹះបបោះទសួជាតិ��ណៈត់បោះ�ើងបោះដ្ឋើម្ពិីរាា ប់រង
បនុ��ហានិភិ័យ�ុ�ងបោះពុលសួគ្រឹះមាលរបសួ់ស្រ្តីសួត ីបោះភិទ គ្រឹះ��ដ្ឋថាស្រ្តីសួត ីខែដ្ឋលសួគ្រឹះមាល �ភិ៌និងទាំរ�ខែដ្ឋលបោះទើ
បនះងបោះ�ើតនះងទទួល�ន��នួយទាំន់បោះពុលបោះវិ�គ្រឹះបសួិនបោះបើមានបោះ�ើតមានបញ្ញាា ណាមួ្ពយ�ុ�ងដ្ឋ�បោះណៈើ
រការសួគ្រឹះមាល ធានាពីុសួុខភាពុនិងសួុវិតា ិភាពុបបោះងក ើតនិង�ិញឹ្ជីះម្ពរបស់ួស្រ្តីសួត ីបោះភិទ គ្រឹះពុម្ពទាំ�ងកាត់បនា
យទ�នាស់ួរវាងគ្រឹះ�ូបោះពុទយនិងអំ���ងឺ ��រុញឲ្យយស្រ្តីសួត ីមានផ្ទៃ�ៃបោះ��និងបុ�គលិ�សួុខាភិិ�លមានទ�នា�់
ទ�នងខែបបផ្ទៃដ្ឋ�ូសួហការណ៍ៈ។

ស្រ្តី�ីីមានផ្ទៃ�ៃសៀ�ះនឹង�ស្រ្តីមាល ទារកសៀទីើប់នឹងសៀកើត/គភ៌៌

ការស្ថាា ប់�ត់បង់�ីវិតិ បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៤០០ម្ពុឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់ បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៣០ម្ពុឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់

ពុិការ�គ្រឹះម្ពិតធាន់ធារខាា �ង បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៣០០ម្ពុឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់

ពុិការ�គ្រឹះម្ពិតធាន់ បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត២០០ម្ពុឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់

ពុិការ�គ្រឹះម្ពិតម្ពធយម្ព បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត១៥០ម្ពុះនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់

ការកាត់សួិូ នខែដ្ឋលបណាត លបោះអា
យ�ត់បង់ម្ពុខង្ការបនតពូុ� បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៨០ម្ពុឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់ —�

របួសួធា ន់បោះ�័ងៗខែដ្ឋលទទួលស្ថាគ
ល់បោះដាយសួម្ពតា�ិ�ឹ��់ពុ័នធ

បោះគ្រឹះ�ើនប��ុត៣០ម្ពុឺនដ្ឋុ�ា រផ្ទៃតវាា ន់

�ាប់ពុី2019/តុលា/4�ខែអ�ពុីតម្ព្លផ្ទៃបង់ថ្មី្លផ្ទៃ

ធានារាា ប់រាងពុល�រសួគ្រឹះមាប់ការសួគ្រឹះមាលនះងខែថ្មីរ�ាទាំរ� ��នួយផ្ទៃនការធានារាា ប់រាងការង្ការអ�
ពុីគ្រឹះបការផ្លាអ ���ណូៈល រ�ាត� ខែណៈងការង្ការបោះដ្ឋើម្ពិីបោះម្ពើលខែថ្មីទាំរ�

I.   គ្រឹះបជា�នខែដ្ឋលមានសួញ្ញាជ តិផ្ទៃតវាា ន់(រមួ្ពទាំ �ងស្ថាើ ម្ពីភិរយិ៉ាសួញ្ញាជ តិបរបោះទសួ)អា�បោះសំួើសុួ���នួយសួង្
បោះរាគ �បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះពុលសួគ្រឹះមាល បោះដាយយ�បោះរឿងបោះហតុបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ខែដ្ឋលបោះ�ើតបោះ�ើង�ុ�ងខែដ្ឋនដ្ឋីផ្ទៃតវាា
ន់ជា��ហិត ចាំប់បោះ�តើម្ពទទួល��យចាំប់ពុីផ្ទៃថ្មីា៣០ខែខម្ពិថ្មីុនាឆំ្នាំ�២០១៦តបោះ�។

II.   បោះយ៉ាងតាម្ពគ្រឹះប ការទី៨ អ�ពីុ��នួយបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ខែ�ំ�សួគ្រឹះមាល�ូន ��នួយបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់សួគ្រឹះមាល�ូន
ផ្ទៃនអំ�ដា�់��យបោះសំួើសុួ�៖ 

1.  គ្រឹះ��់សួ�ណៈងសួគ្រឹះមាប់ការស្ថាា ប់�ត់បង់�ីវិតិ៖
ការស្ថាា ប់�ត់បង់�ីវិតិរបសួ់ស្រ្តីសួត ីសួគ្រឹះមាលនិងទាំរ�បោះទើបនះងបោះ�ើត គ្រឹះ��់សួ�ណៈងនះង�តល់�ូន 
អំ�សំួងម្ពរ�តាម្ព�ូ �វិ�ាប់។ បោះ�បោះពុលខែដ្ឋល�ភិ៌ស្ថាា ប់ គ្រឹះ��់សួ�ណៈងនះង�តល់�ូនឪពុុ�មាត
យរបស់ួ�ភិ៌។

2. គ្រឹះ��់សួ�ណៈងសួគ្រឹះមាប់ការរងរបួសួធាន់ធារ៖ គ្រឹះ��់សួ�ណៈង�ូន��បោះ��ស្ថាម្ពីខូ �នខែដ្ឋលរងរបួសួ។

ចំំន
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ចំំនុចំណែដឹលគួរស្រ្តីប់ុងស្រ្តីប់យៈ័តន៖
1. បទបញ្ញាា គ្រឹះបតិបតត ិការណៈ៍ផ្ទៃន��នួយសួបោះស្រ្តីង្កាគ �បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះពុលសួ�រាលចាំប់បោះ�តើម្ពគ្រឹះបកាសួអនុវិតតបោះគ្រឹះកាយខែ�សួ�រលួបោះ�ផ្ទៃថ្មីាបោះ�

៤ខែខតុ�ឆំ្នាំ�២០១៩បុ�គលខែដ្ឋល�ួបគ្រឹះបទ�បញ្ញាា សួ�រាលបោះ�និងបោះគ្រឹះកាយផ្ទៃថ្មីាគ្រឹះបកាសួបោះគ្រឹះកាយខែ�សួ�រលួនះងទទួលគ្រឹះ��់សួ�ន
ងបោះ�តាម្ពការ��នត់ខាងបោះលើ។បុ�គលខែដ្ឋល�ួបបញ្ញាា សួ�រាលម្ពុនផ្ទៃថ្មីាខែ�សួ�រលួនះងទទួលគ្រឹះ��់សួ�នងបោះ�តាម្ព��នួនខែដ្ឋ
ល��នត់ម្ពុនខែ� សួ�រលួ។

2. បោះយ៉ាងតាម្ពការ��នត់បោះ�គ្រឹះបការទីផ្ទៃន��នួយសួបោះស្រ្តីង្កាគ �បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់បោះពុលសួ�រាលអំ�ទាំម្ពទាំរសួ�នងសួ�រាប់ការ��នួយសួង្
បោះគ្រឹះគាំ�បោះ�បោះរា�ថំា�់បោះពុលសួ�រាល�ិតចាំប់ពុីផ្ទៃថ្មីាខែដ្ឋលអំ�ទាំម្ពទាំរសួ�នងដ្ឋះងលឺពុីបោះហតុការណៈ៍បោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់�ុ�ងបោះពុលសួ�រាល
មានរយៈបោះពុលឆំ្នាំ��ុ�ងការទាំម្ពទាំរគ្រឹះបសួិនបោះបើម្ពិនទាំម្ពទាំរនះងចាំត់ទុ�ជាបោះមា�ៈ។បុ�គលខែដ្ឋលបោះ�ើតមានបោះគ្រឹះគាំ�ថំា�់ 
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